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ἭΡΩΜΜΠ7ά4 ΝΟΥ͂ 

ἼΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

ΟἹ πλεῖστοι τῶν περὶ συγκομιδὴν ἱστορίας ἀσχο- 
ληϑέντων, ἔργων τε πάλαι γεγονότων μνήμην ἄνα- 
γνεώσασϑαν σπουδασάντων, παιδείας κλέος ἀΐδιον 
μνώμενοι, ὅπως μή, σιωπήσαντες, λάϑοιεν, εἷς τὸν 
πολὺν ὅμιλον ἀριϑμούμενοι, τῆς μὲν ἀληϑείας ἐν 
ταῖς ἀφηγήσεσιν ὠλιγώρησαν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐπεμε- 
λήϑησαν φράσεώς τε καὶ εὐφωνίας" ϑαῤῥοῦντες 
ὥς, εἴ τι καὶ μυϑῶδες λέγοιεν, τὸ μὲν ἡδὺ τῆς ἀκροά- 
σεως αὐτοὶ καρπώσονται;, τὸ δ᾽ ἀκριβὲς τῆς ἐξετάς- 
σεως οὐκ ἐλεγχϑήσεται. εἰσὶ δ᾽ οἱ πρὸς ἔχϑραν ἢ 
μῖσος τυράννων, κολακείαν τε ἢ τιμὴν βασιλέων, 
πόλεως τε καὶ ἰδιωτῶν, εὐτελῆ καὶ μικρὰ ἔργα λό- 
γὼν ἀρετὴ δόξῃ παρέδωκαν, τῆς ἀληϑείας μείζονι. 

- Ἐγὼ δὲ ἱστορίαν οὐ παρ᾽ ἄλλων ἀποδεξάμενος ἄγνω- 
στόν τε καὶ ἀμάρτυρον, ὑπὸ νεαρᾷ δὲ τῇ τῶν ἐν- 
τευξομένων μνήμῃ, μετὰ πάσης ἀληϑοῦς ἀκριβείας 
ἤϑροισα ἐς συγγραφὴν" οὐκ ἀτερπῆ τὴν γνῶσιν 

ΑΔ. 
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καὶ τοῖς ὕστερον ἔσεσϑαι προςδοκήσας ἔργων μεγά- 
λων τὸ καὶ πολλῶν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ γενομένων. εἰ 
γοῦν τις παραβάλοι πάντα τὸν ἀπὸ τοῦ Σεβαστοῦ 
χρόνον, ἐξ οὗπερ ἡ “Ῥωμαίων δυναστεία μετέπεσεν 
εἰς μοναρχίαν, οὐκ ἂν εὕροι ἐν ἔτεσι περί που δια- 
ποσίοις, μέχρι τῶν Ιάρκου καιρῶν, οὔτε βασιλειῶν 
οὕτως ἐπαλλήλους διαδοχάς, οὔτε πολέμων ἐμ- 
φυλίων τε καὶ ξένων τύχας ποικίλας, ἐθνῶν τε κι- 

νήσεις, καὶ πόλεων ἁλώσεις, τῶν τε ἐν τῇ ἡμεδαπῇ 
καὶ ἐν πολλοῖς Βαρβάρυις, γῆς τε σεισμοὺς, καὶ ἀέ- 
ρων φϑοράς, τυράννων τε καὶ βασιλέων βίους πα- 
ραδόξους, πρότερον ἢ σπανίως ἢ μηδ᾽ ὅλως μνημο- 
νευϑέντας. ὧν οἵ μὲν ἐπιμηκέστερον ἔσχον τὴν ἀρ- 
χήν, οἱ δὲ πρόςκαιρον τὴν δυναστείαν" εἰσὶ δ᾽ οἵ 
μέχρι προςηγορίας καὶ τιμῆς ἐφημέρου μόνης ἐλϑόν- 
τες, εὐϑέως κατελύϑησαν. μερισϑεῖσα γὰρ ἡ “Ῥω- 
μαίΐων ἀρχὴ ἐν ἔτεσιν ἑξήκοντα εἷς πλείους δυναστεί- 
ας, ἢ ὃ χρόνος ἀἄπήτει, πολλὰ καὶ ποικίλα ἤνεγκε 
καὶ ϑαύματος ἄξια, οὕτω 7ὲρ οἵ μὲν τὴν ἡλικίαν 
πρεσβύτεροι : τῇ ἐμπειρίᾳ. τῶν πραγμάτων, ἐπιμε- 
λέστερον ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ὑπηκόων ἤρξαν" οὗ δὲ 
κομιδῇ νέοι, ῥὁᾳϑυμότερον βιώσαντες, πολλὰ ἐκαι- 
νοτόμησαν" διόπερ εἰκότως ἐν ἡλικίαις τε καὶ ἐξου- 
σίαις διαφόροις οὐχ ὅμοια γέγονε τὰ ἐπιτηδεύματα. 
ὡς δ᾽ ἕκαστα τούτων πέπρακται, κατὰ χρόνους καὶ 
δυναστείας διηγήσομαι. 

2. Τῷ βασιλεύοντι ΜΙάρκῳ ϑυγατέρες μὲν ἐγέν 
ψΌντο πλείους, ἄῤῥενες δὲ δύο. τῶν δὲ ἀῤῥένων 
τούτων δ᾽ μὲν ἕτερος κομιδῇ νέος τὸν βίον μετὴζ- 
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ἰαξε" Βηρίσσιμος δ᾽ ἢν ὄνομα αὐτῷ. τὸν δὲ περι» 
ὄντα, Κόμμοδον καλούμενον, ὃ πατὴρ μετὰ πολλῆς 
ἐπιμελείας ἀνεϑρέψατο, πάντοϑεν τοὺς ἐν τοῖς ἔ- 
ϑνεσιν ἐπὶ λόγοις δοκιμωτάτους ἐπὶ συντάξεσιν οὐκ 

εὐκαταφρονήτοις καλῶν, ὅπως συνόντες ἀεὶ παι- 
δεύοιεν αὐτῷ τὸν υἱόν. τὰς τε θυγατέρας, ἐν ὥρᾳ 
γενομένας, ἐξέδοτο ἀνδράσι τῆς συγκλήτου Βουλῆς 
τοῖς ἀρίστοις" οὗ τοὺς γένους μακραῖς διαδοχαῖς 

εὐπατρίδας, οὐδὲ τοὺς πλούτου περιβολαῖς λαμ- 
προύς, κοσμίους δὲ τὸν τρόπον καὶ σώφρονας τὸν 
βίον, γαμβροὺς αὑτῷ γενέσϑαν ϑέλων. ταῦτα γὰῤ 
μόνα ψυχῆς ἴδια καὶ ἀναφαΐρετα ἡγεῖτο κτήματα. 

“ἀρετῆς δὲ πάσης ἔμελεν αὐτῷ: λόγων τε ἀρ- 
χαιότητος ἣν ἐραστής, ὡς μηδενὸς μὴτε Ῥωμαίων 
“τε Ἑλλήνων ἀπολείπεσθαι. δηλοῖ δὲ ὅσα καὶ εἰς 
ἡμᾶς ἦλϑεν, ἢ λεχϑέντα πρὸς αὐτοῦ, ἢ γραφέντα. 
παρεῖχε δὲ καὶ τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν ἐπιεικῆ καὶ 
μέτριον βασιλέα, τοὺς τε προςιόντας δεξιούμενος, κω- 

λύων τε τοὺς περὶ αὐτὸν δορυφόρους, ἀποσοβεῖν 
τοὺς ἐντυγχάνοντας. μόνος τὸ βασιλέων φιλοσοφίαν 

οὗ λόγοις, οὐδὲ δογμάτων γνώσεσι, σέμνῳ δ᾽ ἤϑει 
καὶ βίῳ σώφρονι ἐπιστώσατο" πολὺ τὸ πλῆϑος ἂν- 
δρῶν σοφῶν ἤνεγκεν ἧ τῶν ἐκείνου καιρῶν φορά, 
φιλεῖ γάρ πως ἀεὶ τὸ ὑπήκοον ζήλῳ τῆς τοῦ ἄρχον» 
τος γνώμης βιοῦν. 

“Ὅσα μὲν οὖν ἐκείνῳ πέπρακται ἀνδρεῖα καὶ 
σώφρονα, στρατηγικὴν ἢ πολιτικὴν ἀρετὴν ἔχοντα, 
πρός τε τοὺς τιὴ ἀρκτῶα τῆς γῆς ἔϑνη Βάρβαρα κα- 

τοικοῦντας, πρός τε τοὺς ὑπὸ ταῖς ἀνατολαΐς ποιου- 
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μένους τὸν βίον, “πολλοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγ 
γέγραπται. ἃ δὲ μετὰ τὴν Μάρκου τελευτὴν παρε 
πάντα τὸν ἐμαυτοῦ βίον εἶδόν τε καὶ ἤκουσα, ἔσι 
δ᾽ ὧν καὶ πείρᾳ μετέσχον, “ἐν βασιλικαῖς 1 ἢ δημοσὶ- 
αἰς ὑπηρεσίαις. γενόμενος, ταῦτα συνέγραψα. 

8. Τ᾽ηραιὸν ὄντα Μάρκον, καὶ μὴ μόνον ὑφ 
ἡλικίας, ἀλλὰ καμάτοις τε καὶ φροντίσι τετρυχωμέ- 
γον, διατρίβοντά τε ἐν Παίοσι, νόσος γαλεπὴ κατα- 
λαμβάνει. ἐπεὶ δὲ αὑτῷ τὰς πρὸς σωτηρίαν ἐλπίδας 
φαύλως ἔχειν ὑπώπτευεν, ἑώρα τε τὸν παῖδα τῆς 
μειρακίων ἡλικέας ἀρχόμενον ἐπιβαίνειν" δεδιὼς μὴ 
γεότης ἀκμάζουσα, καὶ ἐν ὀρφανίᾳ ἐξουσίαν αὐτο- 
κράτορα καὶ ἀκώλυτον προςλαβοῦσα, μαϑημάτων 
μὲν καλῶν καὶ ἐπιτηδευμάτων ἀφηνιάσῃ, μέϑαις δὲ 
καὶ χραιπάλαις ἐπιδῷ ἑαυτήν" (ῥᾷστα γὰρ αἵ τῶν 
γέων ψυχαὶ εἰς ἡδονὰς ἐξολισϑαίνουσαι, ἀπὸ τῶν 
παιδείας καλῶν μετοχετεύονται ἡ οἷα δὴ ἄνδρα πο- 
λυΐστορα, μάλιστα ἐτάραττε μνήμη τῶν ἐν νεότητι 
βασιλείαν παραλαβόντων, τοῦτο μὲν, 4]ονυσίου 
τοῦ Σικελιώτου τυράννου, ὃς ἀπὸ τῆς ἄγαν ἄκρα- 

σίας καινες ἡδονὰς ἐπὶ μεγίστοις μισϑοῖς ἐθηρᾶτο, 
τοῦτο δὲ αἵ τῶν οἰλεξάνδρου διαδόχων εἰς τοὺς ὕπη- 
κόους ὕϑρεις τε καὶ βίαι, δ ὧν τὴν ἐκείνου ἀρχὴν 
κατήσχυναν" Πτολεμαῖος μὲν, καὶ μέχρις ἀδελφῆς 
ἰδίᾶς ἔρωτος προχωρήσας παράτε τοὺς "Μακεδόνων 

καὶ “Ελλήνων νόμους, “Αντί )ονός δὲ, Ζ“]πιόνυσον πάντα 
μιμούμενος, καὶ κισσὸν μὲν περιτιϑ εὶς τῇ κεφαλῇ 
ἀντὶ καυσίας καὶ διαδήματος Μακεδονικοῦ, ϑύρ- 

σον δὲ ἀντὶ σκήπτρου φέρων. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον αὐὖ-- 
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τὸν ἐλύπει τὰ μὴ πρὸ πολλοῦ; ἀλλ᾽ ὑπόγυον ἔχοντα 
τὴν μνήμην" τά τε Ἱγέρωνι πεπραγμένα, ὃς ἐχώρη- 
σε μέχρυ μητρῴου φόνου, παρεῖχέ τὸ τοῖς δήμοις 
ἑαυτὸν καταγέλαστον ϑέαμα, τά τὲ Ζομετιανῷ τε- 
Ἰολμημένα, τῆς ἐσχάτης ὠμότητος οὐδὲν ἀπολείπον- 
τα. τοιαὗτας δὴ τυραννίδος εἰκόνας ὑποτυπούμε- 
γος, ἐδεδίει τὸ καὶ ἤλπιζεν, οὗ μετρίως δ᾽ αὐτὸν ἔ- 
τάραττον καὶ οἵ Γερμανοὶ γειτνιῶντες, οὖς οὐδέπω 
πάντας ἐκεχείρωτο, ἀλλὰ τοὺς μὲν πειϑοῖ ἐς συμ- 
μαχίαν προφηγάγετο, τῶν δὲ καὶ κρατήσας ἣν τοῖς 
ὅπλοις" ἦσαν δὲ τινες, οἵ διαδράντες πρὸς τὸ παρὸν 
ἀνακεχωρήκεσαν, δέεν τῆς παρουσίας τοιούτου βα- 

σιλέως" ὑπώπτευεν οὖν, μὴ τῆς ἡλικίας τοῦ μειρα- 
κίου καταφρονήσαντες, ἐπιϑῶνται αὐτῷ. ἐρᾷ γὰρ 
τὸ Βάρβαρον καὶ ἐπὲ ταῖς τυχούσαις ἀφορμαῖς δᾷ- 
στα κινεῖσϑαι. 4. Κυμαΐνουσαν οὖν ἔχων τοσαύταις 
φροντίσι τὴν ψυχήν, συγκαλέσας τοὺς φίλους, ὅσου 

᾿ τῷ παρῆσαν τῶν συγγενῶν, καὶ τὸν παῖδα παραστη- 
σάμενος, ἐπειδὴ πάντες συνῆλϑον, ἡσυχῇ τοῦ σκίμ- 
ποδὸς κουφίσας ἑαυτόν, τοιούτων λόγων ἤρξατο" 

»ἀἄχϑεσϑαι μὲν ὑμᾶς ἐφ᾽ οἷς δρῶτέ με διακείς-, 
μενον, ϑαυμαστὸν οὖδέν" φύσει τε γὰρ τὸ ἀνϑρώ- 
πιγον ἐλεεινὸν ἐν ταῖς τῶν ὁμοφύλων συμφοραῖς, 
τί τὸ δεινά, ὑπ᾽ ὕψιν πεσόντα, οἶκτον προκαλεῖται 
μείζονα. ἐμοὶ δέ Ζι καὶ πλέον ὑπάρχειν παρ' ὑμῶν, 
οἴομαι" ἐκ 7ὲὰρ ὧν αὐτὸς διάκϑιμαι πρὸς ὑμᾶς, ἄ- 
μοιβαίαν εὔνοιαν εἰκότως ἤλπικα. νῦν δὲ καιρὸς 
εὔκαιρος, ἐμοί τε αἰσϑέσϑαι, μὴ μάτην πρὸς ὑμᾶς 
τοσούτου χρόνου τιμὴν τε καὶ σπουδὴν κατατεϑ εἴ- 
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σϑαι, ὧμῖν τὸ, ἀποδοῦναν χάριν, 'δείξασιν ὅ ὅτι ὑπὲς 

ὧν ἐτύχετε, οὗὖκ ἀμνημονεῖτε. ὁρᾶτε δή μοι τὸν υἱόν 

ὃν αὐτοὶ ἀνεϑρέψασϑε » ἄρτι τῆς μειρακέων ἡλικίας 

ἐπιβαίνοντα, καὶ δεόμενον, ὥςπερ ἐν. χειμῶνι καὶ 

ζάλῃ, τῶν πυβερνησόντων » μή ποι φερόμενος ὗ ὑπ᾿ ἀ' 

τελοῦς τῆς τῶν δεόντων ἐμπειρίας, εἰς φαῦλα ἐπι 

τηδεύματα προραχϑῇ. γένεσϑε δὴ οὖν αὐτῷ ὑμεῖς 

ἀνϑ᾽ ἑνὸς ἐμοῦ πατέρες πολλοί ̓ περιέποντές τε καὶ 

τὰ ἄριστα συμβουλεύοντες. οὔτε γὰρ χρημάτων πλῆ- 

ϑος οὐδὲν αὕταρπες πρὸς τυραννίδος ἀκρασίαν, 

οὔτε δορυφόρων φρουρὰ ἱκανὴ ῥύεσθαι τὸν ἄρχοντα, 

εὖ μὴ προῦπάρχοι. ἡ τῶν ὑπηκόων εὔνοια. μάμστα 

δὲ ἐκεῖνον εἰς ἀρχῆς μῆκος ἀκινδύνως ἤλασαν, ὅσοι. 

μὴ φόβον ἐξ ὠμότητος, πόϑον δὲ τῆς αὑτῶν χρη- 

στότητος ταῖς τῶν ἀρχομένων ψυχαῖς ἐνέσταξαν. 

οὐ γὰρ οἱ ἐξ ἀνάγκης δουλεύοντες, ἀλλ οὗ μετὰ πει-- 

ϑοῦς ὑπακούοντες, ἀνύποπτοι, καὶ ἔξω κολακείας 

προςποιήτου δρῶντές τὸ καὶ πάσχοντες διατελοῦ- 

σιν, οὐδέ ποτε ἀφηνιάζουσιν, ἣν μὴ βίᾳ καὶ ὕβρει 

ἐπὶ τούτῳ ἀχϑῶσι. χαλεπὸν δὲ μετρῆσαί τε καὶ ὃ- 

φον ἐπιϑεῖναι ἐπιϑυμίαις, ὑπηρετούσης ἐξουσίας. 

τοιαῦτα δὲ συμβουλεύοντες. αὐτῷ, καὶ ὧν ἀκούει 

παρών, ὑπομιμνήσκοντες, ὑμῖν τε αὐτοῖς καὶ πᾷ- 

σιν ἄριστον ἀποδεέξετε βασιλέα, τὴ τὲ ἐμῇ μνήμῃ 

χαριεῖσϑε τὼ μέγιστα " οὕτω τε μόνος ἀΐδιον αὐτὴν 

ποιῆσαν δυνήσεσϑε.,» 
Τοσαῦτα εἰπόντα τὸν Μάρκον ἐπιπεσοῦσα λει- 

ποϑυμία κατεσίγασεν" ὑπὸ δὲ ἀσϑενείας καὶ ἀϑυ- 

μέας αὔὖϑις ὑπτίαζεν. οἶκτος δὲ πάντας ἐλάμβανϑ 
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τοὺς παρόντας, ὡς μηδὲ κατασχόντας τινὰς αὐτῶν 
εἰς οἰμωγὴν ἀναβοῆσαι. ὃ μὲν οὖν νυχτός τε καὶ 

᾿ ἡμέρας ἐπιβιώσας μιᾶς, ἀνεπαύσατο, πόϑον τε 

τοῖς καϑ' αὑτὸν ἀνθρώποις ἐγκαταλιπών, ἀρετῆς τε 

ἀΐδιον μνήμην εἰς τὸν ἐσόμενον αἰῶνα. Τελευτὴή- 
σαντος δὲ Πάρκου, ἐπειδὴ διεφοίτησεν ἢ φήμη, 
πᾶν. τε τὸ παρὸν στρατιωτικὸν καὶ τὸ δημῶδες πλῆ- 
ϑὸος ὃ ὁμοίως πένϑει κατείχετο" οὐδὲ τις ἢν ἀνϑρώ- : 

πων τῶν ὑπὸ τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν, ὃς ἀδαχρυτὶ 
τοιαύτην ἀγγελίαν ἐδέχετο" πάντες δ᾽ ὥρπερ ἐκ μεῖς 
φωνῆς, οἵ μὲν πατέρα χρηστόν, οἵ δ᾽ ὧν αϑὸν βασι- 
λέα, γενναῖον δὲ ἕτεροι στρατηγόν, οὗ δὲ σώφρονα 
καὶ κόσμιον ἄ ἄρχοντα ἀνεκάλουν, καὶ οὐδεὶς ἐψεύδετο. 

5. ᾿Ολίγων δὲ διεγνϑουοῶν ἡμερῶν, ἐν ὅσαις πε- 
οὗ τὴν κηδείαν τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ἀπησχόλουν, 
ἔδοξε τοῖς φίλοις, προςαγαγεῖν τὸ μειράκιον εἷς τὸ 
στρατόπεδον » ὡς διαλεχϑείη τὸ τοῖς στρατιώταις, 
καὶ χρήματα δωρησάμενος, ὧς ἔϑος ἐστὶ τοῖς βασι- 
λείαν διαδεχομένοις, μεγαλόφρονε ἐπιδόσει οἰκειώ- 
σηται τὸ στράτευμα. παρηγγέλϑη τε δὴ πᾶσιν, ἐλ- 

, ϑεῖν εἴς τὸ εἰωϑὸς πεδίον αὑτοὺς ὑποδέχεσθαι, 
προελϑὼν δὲ ὃ Κόμμοδος, τάς τ βασιλείους ϑυσίας 
ἐπετέλει, καὶ βήματος αὐτῷ εἰς ὕψος ἀρϑέντος ἐν 
μέσῳ τῷ στρατοπέδῳ, ἀνελϑὼν ἐπὶ αὐτό, καὶ πε- 
ριστησάμεγος τοὺς πατρῴους φέλους, (πολλοὶ δὲ χαι 
λόγιον. παρῆσαν αὐτῷ,) ἔλεξε τοιάδε" 

.»Κοινὴν εἶναί μοι πρὸς ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τοῖς κα- 
ταλαβοῦσιν ἀλγηδόνα, καὶ μηδέν τὸ ἧττον ὑμᾶς 
ἐμοῦ δυςφορεῖν, ἐμαυτὸν ἀκριβῶς πέπεικα. οὐδὲ 
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γὰρ, περιόντος μοι τοῦ πατρός, πλεονεκτεῖν ὑμῶν 
ἠξίουν. ἐκεῖνος γὰρ πάντας ἡμᾶς ὡς ἕνα ἠγάπα. 
ἔχαιρεν οὖν μᾶλλον συστρατιώτην με ἢ υἱὸν καλῶν' 
τὴν μὲν γὰρ προρηγορίαν ἡγεῖτο φύσεως, τὴν δ᾽ 
ἀρετῆς κοινωγέαν. φέρων τέ μὲ πολλάκις γήπιον ὄν- 
τα; ταὶς ὑμετέραις ἐνεχείρισε πέστεσι. διόπερ καὶ 

ῥᾷστα πάσης εὐγοΐας μεϑὲξ ει» πρὸς ὑμῶν ἤλπικα, 
τῶν μὲν πρεσβυτέρων τροφεῖά μοι ταῦτα ὀφειλόντων" 
τοὺς δ᾽ ἡλικιώτας εἰκότως ἂν καὶ συμφοιτητὰς τῶν 
ἐν ὅπλοις ἔργων ἀποκαλοίην. πάντας γὰρ ὑμᾶς ὡς 
ἕνα ὃ πατὴρ ἐφίλει τε, καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἐπαίδευεν. 
Ἔδωκε δὲ μετ ἐκεῖνον ἐμὲ βασιλέα ἡ τύχη, οὖν ἐ- 
πείςακτον, ὥςπερ οἱ πρὸ ἐμοῦ, προςκτήτῳ σεμνυνό- ᾿ 
μενοῦ ἀρχῇ, ἀλλὰ μόνος τε ὑμῖν ἐγὼ ἐν τοῖς βασι- 
λείοις ἀπεκυήϑην" καὶ μὴ πειραϑέντα με ἰδιωτικῶν 
σπαργάνων, ἅμα τῷ τῆς γαστρὸς. προελϑεῖν, ἡ βα- 
σέλειος ὑπεδέξατο πορφυρίς, ὁμοῦ δὲ μὲ εἶδεν ἥλιος 

ἄνθρωπον καὶ βασιλέα. εἰκότως ἂν οὖν ταῦτα λο- 
γιζόμεγνοι, στέργοιτε οὗ δυϑέντα ὑμῖν, ἀλλὰ γεννη- 
ϑέντα αὐτοκράτορα. ὃ μὲν γὸὺρ πατὴρ εἰς οὐρανὸν 
ἀναπτάς, ὀπαδὸς ἤδη καὶ σύὑνεδρός ἐστι ϑεῶν" ἡμῖν 
δὲ χρὴ μέλειν τῶν ἐν ἀνθρώποις, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς διοις 
κεῖν. κατορϑοῦν δὲ αὐτὰ καὶ βεβαιοῦν, ὑμέτερον 
ἔργον, εἶ τά τὸ τοῦ πολέμου λείψανα μετὰ πάσης 
ἀνδρείας ἀπαλείψοιτε, καὶ τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν μέ- 
χρις ἸὨκεανοῦ προαγάγοιτε. ὑμῖν τε γὰρ ταῦτα δό- 
ξαν οἴσει, καὶ τὴν τοῦ κοινοῦ πατρὸς μνήμην χάρι- 
σιν ἀξίαις οὕτως ἀμείψεσϑε᾽ ὃν ἐπακούειν τε τῶ» 
λεγομένων καὶ τὰ πραττόμενα ἐφορᾷν ἡγεῖσϑε. εὖ- 
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δαιμονοίημεν δ᾽ ὁ ἄν, τὰ δέοντα πράττοντες ὑπὸ τοι- 
οὗτῳ μάρτυρι. καὶ τὰ μὲν πρότερον ὗ ὑμῖν ἀνδρείως 
κατορϑωϑέντα εἰς τὴν ἐκείνου σοφίαν τε καὶ στρα- 
τηγίαν ιτὴν ἀναφορὰν ἔχει" ὅσα δ ἂν σὺν ἐμοΐ, 

᾿ βασιλεῖ νέῳ, προϑύμως ἐπιδείξησϑε, τούτων τὴν 
δόξαν πίστεώς τε ἀγαθῆς καὶ ἀνδρείας ἀποίσεσϑε. 
τό τε ἐν ἡμῖν νέον σεμνότητος πληρώσετε, τῇ τῶν 
ὑμετέρων ἔργων ἀνδραγαϑέᾳχ" τό τὸ Βάρβαρον, ἐν 
ἀρχὴ νέας ἡγεμονίας κωλυϑέν, οὔτε εἰς τὸ παρὸν 
καταϑαρσήσει, τῆς ἡλικίας καταφρονῆσαν, τά τε 
μέλλοντα φοβήσεται, δέει τῶν πεπειραμένων.,, 

Τοσαῦτα ὃ Κόμμοδος εἰπών, καὶ μεγαλόφροσι 
δωρεαῖς χρημάτων οἰκειωσάμενος τὸ στρατιωτικόν, 
εἰς τὴν βασίλειον ἐπανῆλϑεν αὐλὴν. 

6. Ὀλίγου μὲν οὖν τινὸς χρόνου πάντα ἐπράτ- 
ἵετο τῇ γνώμῃ τῷν πατρῴων φίλων, οἵ πανημέριοι 
συνῆσαν αὐτῷ τὰ βέλτιστα συμβουλεύοντες, καὶ το- 
σοῦτον ἐνδιδόντες χρόνον, ὅσον ἐνόμιζον αὐτάρκη 
πρὸς σώφρονα τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν. παρεις- 
δύντες δέ τινες τῶν ἐπὶ τῆς αὐλῆς οἰκετῶν, διαφϑεῖ- 
ρειν ἐπειρῶντο νέον ἦϑος βασιλέως, ὅσοι τε κόλακες 
τραπέζης, καὶ τὸ εὔδαιμον γαστρὶ καὶ τοῖς αἰσχί- 
στοις μετροῦσιν, ὑπομιμνήσκοντες αὐτὸν τῆς ἐν 
Ῥώμῃ τρυφῆς, ϑεάματά τε καὶ ἀκούσματα τερπνὰ 
διηγούμενοι, τήν τε τῶν ἐπιτηδείων δαψίλειαν και 
ταριϑμοῦντες : διαβάλλοντές τε πᾶσαν τὴν ἐπὶ ταῖς 

ὄχϑαις τοῦ Ἴστρου ὥραν, μήτε ὀπώρας εὔφορον, 
κρυεράν τε ἀεὶ καὶ συγνεφῆ. υΟὐ παύσῃ δὲ ἔλεγ 0», 
ὦ δι σηθεα, πηγνύμενόν τε καὶ ὀρυττόμενον πίνω» 
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ὕδωρ" ἄλλοι δὲ ἀπολαύσουοι πὴ γῶν τὸ ϑερμῶν καὺ 
ψυχροῦ γάματος, ἀτμέδων τὸ καὶ ἀέρων , ὧν Ἰταλία 
μόνη εὔφορος;,, Τοιαῦτα δὴ τινὰ τῷ μειρακίῳ ὗ- 
ποτυπούμενοι, ἤγειρον. αὐτοῦ τὰς ὀρέξεις εἰς τὴν 
ἡδονῶν ἐπιϑυμίαν. αἰφνιδίως δὲ καλέσας τοὺς φί- 
λους, ποϑεῖν ἔλεγε τὴν πατρίδα " ὁμολογεῖν δὲ τὰς 
αἰτίας τῆς αἰφνιδίου δρμῆς αἰδούμενος, δεδιέναι 
προςζεποιεῖτο, μή τις ἐκεῖσε προκαταλάβοι τὴν βα- 
σίλειον ἑστίαν τῶν εὐπατριδῶν πλουσίων, εἶϑ᾽ ὥςπερ 
Ἑ ὀχυρᾶς ἀκροπόλεως, δύναμιν καὶ περιβολὴν συγ- 

κροτήσας, ἐπιϑῆται τῇ ἀρχῇ" αὐτάρκης δὲ ὃ δῆμος 
τορηγῆσαι πλῆϑος ἐπιλέκτων νεανιῶν. 

Τοιαῦτά τινὰ προφασιζομένου τοῦ μειρακίου, 
οἵ μὲν ἄλλοι συγνεστάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυ- 

ϑρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν εἰς 7ὴν ἔνευσαν" Πομπηΐα- 
γὸς δέ, ὃς πρεσβὑτατύς τε ἣν ἁπάντων, καὶ κατ᾿ ἐ- 

πιγαμίαν προφήκων αὐτῷ, (συνῴκει γὰρ τῇ πρεσβυ- 
τάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομμόδου,) ,, Ποϑεῖν μὲν 
σεν ἔφη, τέκνον καὶ δέσποτα, τὴν πατρίδα, εἰκός" 
καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἴκοι ὁμδίᾳ ἐπιϑυμέᾳ" ἑαλώκα- 
μεν. ἀλλὰ τὰ ἐνταῦϑα, προὐργιαύτερα ὄντα καὶ 
ἄλλον ἐπείγοντα, ἐπέχει τὴν ἐπιϑυμίαν. τῶν μὲν 
γὰρ ἐκεῖθε καὶ ὕστερον ἐπὲ πλεῖστον αἰῶνα ἀπολαὺ- 
σεις" ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποῖ ἂν ὃ βασιλεὺς ἢ" 
τὸν δὲ πόλεμον ἀτελῆ καταλιπεῖν, μετὰ "τοῦ ἄπρε- 
τοῦς καὶ ἐπισφαλές. ϑάρσος γὰρ ἐμβαλυῦμεν τοῖς 
Βαρβάροις, οὐκ ἐπανόδου πόϑον, ἀλλὰ φυγὴν καὶ 
δέος ἢ ἡμῶν. καταγνοῦσι. καλὸν δέ σοι χειρωσαμένῳ 
πάντας αὐτούς, καὶ τὴν ὑπὸ τῇ ἄρκτῳ ἀρχὴν ἸΩβεω 
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νῷ δροίσαντα,, ἐπανελϑεῖν οἴκαδε, ϑριαμβεύοντί τε 
καὶ δεσμίους ἀπάγοντι καὶ αἰχμαλώτους βασιλεῖς 

τϑ΄ καὶ σατρίπας Βαρβάρους. τούτοις γὰρ καὶ οἵ 

πρὸ σοῦ Ρωμαῖοι μεγάλοι τε καὶ ἔνδοξοι γεγόνασι. 
δεδιέναι δὲ" σε οὗ χρὴ, μὴ τις ἐκεῖ τοῖς πράγμασιν 
ἐπιϑῆται. οἵ τε γὰρ ἄριστοι τῆς Βουλῆς ἐνταῦϑα 
σὺν σοΐ" ἢ τε στρατιωτικὴ δύναμις, παροῦσα πᾶσα, 
τῆς σῆς ἀρχῆς προασπέξζεν" ταμεῖά τε χρημάτων βα- 
σιλικῶν ἐνταῦϑα πώντα" ἢ τὸ τοῦ πατρὸς μνήμη 
αἰώγιόν σοι πίστιν καὶ εὔνοιαν παρὰ τῶν ἀρχομέ- 
νων ἐβεβαίωσε,,, 

Τοιαῦτά τινὰ εἰς προτροπὴν καὶ τὴν πρὸς τὰ 
κρείττονα ὁρμὴν ὁ “Πομπηϊανὸς εἰπών, διέτρεψε 
πρὸς ὀλίγον τὸ μειράκιον. αἰδεσϑεὶς ; γὰρ ὁ Κόμμο- 
δὸς τὰ λεχϑέντα , οὐδέν τε οἵόςτε ὧν εὐλόγως ἅπο- 
κρίνασϑαι, τοὺς φίλους ἀπεπέμψατο, φήσας ἄκρι- 
βέστερον καϑ' αὑτὸν ἐπισκέψασθαν τὸ πρακτέον. 
ἐγκειμένων δὲ τῶν περὶ αὐτὸν ϑεραπόντων, οὐκέτι 
μὲν τοῖς φίλοις, οὐδὲν ἐκοινώσατο' ἐκπέμψας δὲ 
γράμματα, καὶ διανείμας, οἷς ἐδοκίμασε, τῆς ὄχϑης 
τοῦ Ἴστρου τὴν πρόνοιαν," προςτάξας τε αὐτοῖς ἂ- 

νέχειν τὰς τῶν Βαρβάρων ἐπιδρομάς, ἐπαγγέλ- 
λει τὴν ἔξοδον. οἱ μὲν οὖν διῴκουν τὰ ἐγκεχει- 
οισμένα" οὗ καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ πλείστους τῶν 
Βαρβάρων ὅπλοις ἐχειρώσαντο, τοὺς δὲ ἐπὶ μεγώ;͵ 
λαις συντάξεσιν ἐς φιλίαν ἐπηγάγοντο, ῥᾷστα πεῖ- 
σαντες. φὗύσεε γὰρ τὸ Βάρβαρον φιλοχρήματον 
καὶ κινδύνων καταφρονήσαντες, ἢ δὲ ἐπιδρομῆς 
καὶ ἐφόδου τὸ χρειῶδες πρὸς τὸν βίον πορίζονται, ᾿ 
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ἢ μεγάλων μισϑῶν τὴν εἰρήνην ἀντικαταλλάσσονται. 

ἅπερ ὃ Κόμμοδος εἰδώς » καὶ τὸ ἀμέριμνον ὠνοὗμε- 
νος, ἀφειδῶς τε ἔχων χρημάτων, πάντα ἐδίδου τὰ 
αἰτούμενα. 

7. τῆς δὲ ἐξόδου διαγγελϑείσης, κίνησις δὴ με- 
γίστη καταλαμβάνει τὸ στρατόπεδον" καὶ πώντες 
αὐτῷ συναπελϑξϊν ἤϑελον, ὡς ἀπαλλαγεῖεν μὲν τῆς 
ἐν τῇ πολεμίᾳ διατριβῆς, ἀπολαύσειαν δὲ τῆς ἐν 
“Ῥώμῃ τρυφῆς. ἐπειδὴ δὲ διεφοίτησεν ἢ φήμη, ἀγ- 
γελοί τε ἧκον κηρὕττοντες τὴν τοῦ βασιλέως ἄφιξιν " 
ὑπερήσϑη τε ὃ Ρωμαίων δῆμος, καὶ γρηστὰς εἶχεν 
ἐλπίδας, νέου αὐτοκράτορος ἐπιδημίᾳ, πατρῴζειν 
τὸ μειράκιον ἡγούμενοι. ἀνύσας δὲ τὴν ὁδοιπορίαν 
ὃ Κόμμοδος μετὰ νεανικῆς σπουδῆς, καὶ διαδρα- 
μὼν τὰς ἐν μέσῳ πόλεις, ὑποδεχϑείς τε πανταχοῦ 
βασιλικῶς, καὶ δήμοις ἑορτάζουσιν ἐπιφαγείς, ἃ- 
σπαστός τε καὶ ποϑεινὸς πᾶσιν ὠφϑη. 

Ὡς δὲ πλησίον Ἐγένετο τῆς Ῥώμης, πᾶσά τε ἣ 
σύγκλητος Βουλὴ, καὶ. πανδημεὶ ὅσοι τὴν Ρώμην 
κατῴκουν ἄνθρωποι, μὴ κατασχόντες αὑτῶν, ἀλλ 
ἕκαστος φϑάσαι ϑέλων, δαφνηφόροι τε καὶ πάντὰ 
ἐπιφερύμενοι ἄνϑη τότε ἀκμάζοντα, ὡς ἕκαστος 
οἷἵόςτε ἥν, πόῤῥω τῆς πόλεως ὑπήντων, ϑεασόμενοι 
τὸν νέον καὶ εὐγενῆ βασιλέα. ἐπόϑουν γὰρ αὐτὸν 
ἀληϑεῖ ψυχῆς διαϑέσει, ἅτε παρ᾽ αὐτοῖς γεννηϑέντα 
τε καὶ τραφέντα, καὶ ἄνωϑεν ἐκ τριγονίας βασιλέα 
τε καὶ εὐπατρίδην ὄντα “Ῥωμαΐων. τὸ μὲν γὰρ πρὸς 
πατρὸς αὐτῷ γένος ἐκ τῶν τῆς συγκλήτου Βουλῆς 

᾿ ἐπισήμων ἦν" Φαυστῖνα δὲ ἡ μήτηρ βασίλισσα γε- 
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γένητο, ϑυγάτηρ τε οὖσα “Ἀντωνίνου, τοῦ Εὐσεβοῦς 
ἐπικληϑέντος » καὶ ᾿Αδριανοῦ ἢ ἔχγονος κατὰ ϑηλυγο- 
νίαν, ἀνήνεγκε δὲ τὸ γένος αὕτη ἐπὶ Τρθθονον 
πρόπαππον. 

Τένους μὲν οὖν ὃ Κόμμοδος οὕτως εἶχε" χαρὰς 
δὲ τῇ τῆς ἡλικίας ἃ ἀκμῇ καὶ τὴν ὄψιν ἣν ἀξιοϑέατος, 

σώματός τε συμμετρίᾳ καὶ κάλλει προφώπου μετ 
ἀνδρείας. ὀφϑαλμῶν τὸ γὰρ ἀρϑμίαι καὶ πυρώδεις 
βολαί, κόμη τὸ φύσει ξανϑὴ καὶ οὔλη, ὡς, εἶ ποτε 
φοιτῴη δὲ ἡλίου, τοσοῦτον ἐκλάμπειν αὐτῷ πυροει- 
δὲς τι, ὡς τοὺς μὲν οἴεσθαι δίνημα χρυσοῦ προϊόντι 
ἐπιπάσσεσϑαι, τοὺς δὲ ἐκϑειάξειν, λέγοντας αἴγλην 

τινὰ οὐράνιον περὶ τὴν κεφαλὴν συγγεγενῆσϑαι αὖ- 
τῷ" ἴουλοῖ τὸ αὐτοῦ ᾿κατιόντες ταῖς παρειαῖΐς ἐπὴν- 

ϑουν. τοιοῦτον δὴ ϑεασάμενοι τὸν βασιλέα οἵ Ῥω- 
μαῖοι, εὐφημίαις δὲ παντοδαπαῖς καὶ στεφάνων καὶ 
ἀνθέων βολαῖς ὑπεδέχοντο. ὡς δ᾽ εἰς τὴν Ῥώμην 
εἰςήλασεν, εἴς τὸ τοῦ Διὸς τὸ. τέμενος καὶ τοὺς ἀλ- 
λους νεὼς ἀνελθὼν εὐθὺς, τῇ τε Συγκλήτῳ καὶ τοῖς 
ἐν Ῥώμῃ καταλειφϑεῖσι στρατιώταις χαριστήρια ὅ- 
μολογήσας τῆς φυλαχϑείσης πίστεως, εἰς τὴν βασί- 
λειον αὐλὴν ἀνεχώρησε. 

8. Χρόνου μὲν οὖν τινος ὀλιγων ἕτων, τιμὴν 
πᾶσαν ἀπένεμε τοῖς πατρῴοις φίλοις, πάντα τε ἔ- 
πραττεν ἐκείνοις συμβούλοις χρώμενος. ἐπεὺ δὲ τὴν 
πρόνοιαν ἐνεχείρισε τῆς ἀρχῆς ἑαυτῷ, ἐπιστήσας 
τοῖς στρατοπέδοις Περένγιον, ἄνδρα τὸ μὲν γένος 
᾿πταλιώτην, στρατιωτικὸν δ᾽ εἶναι δοκοῦντα, (διὸ καὸ 
μάλιστα αὐτὸν ἔπαρχον ἐποίησε τῶν στρατοπέδων ") 
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τῇ τοῦ μειρακίου ἀποχρώμενος ἡλικίᾳ ἐκεῖνος, ᾿εἴα.- 
σεν αὐτὸν τρυφαῖς σχολάζοντα καὶ κραιπάλαις, τῆς 
τε φροντίδος καὶ τῶν βασιλείων καμάτων ἀπῆγεν 
αὐτόν. καὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν τῆς ἀρχῆς αὐτὸς 
ἀνεδέξατο πλούτου. τε ἀκρατήτῳ ἐπιϑυμίᾳ, καὶ τῶν 
μὲν προςκτωμένων ἀεὶ καταφρονήσει, τῶν» δ᾽ οὔπω 
παρόντων ἀπλήστῳ ἀντιποιήσει" τοὺς τὸ «παρῴους 
φίλους. πρῶτος διαβάλλειν ἤρξατο . καί, ὅσοι πλοὺ- 
σιοΐ τε ἦσαν καὶ εὐγενεῖς, τοὗτονς εἰς ὑποψίαν ἄγων, 
τὸ μειράκιον ἐφόβει » ὡς ἂν αὐτοὺς διαχρησάμενος, 
ἀφορμὴν αὑτῷ παράσχοι καὶ ἐξουσίαν ἁρπάζειν τὰ 
ἐκείνων κτήματα. . 

Μέχρι μὲν οὖν τοῦ ἐπεῖχε τὸν νεανίσκον ἥ τε 

τοῦ πατρὸς μνήμη, καὶ ἢ πρὸς τοὺς φίλους αἰδώς. 
ἀλλὰ γάρ, ὥρπερ τινὸς πονηρᾶς καὶ βασκάνου τὺ- 
γης ἀνατρεπούσης αὐτοῦ τὸ ἔτι σῶφρον καὶ κόσμι- 
ον, συνέβη τι τοιοῦτο. “Δουκίλλα ἢ ἣν τῷ Κομμόδῳ 
πρεσβυτάτη πάντῶν ἀδελφή" αὕτη πρότερον «4ου- 
κέῳ Βήρῳ αὐτοκράτορι συνῴκει, ὃν κοινωνὸν τῆς 
βασιλείας ἹΜάρκος ποιησάμενος, ἐκδοὺς τε αὐτῷ 
τὴν ϑυγατέρα, δεσμὸν εὐγοίας ὀχυρώτατον τὴν πρὸς 
αὐτὸν ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο. ἀλλ᾽ ἐπεὶ συνέβη τὸν 
«Δούκιον τελευτῆσαι, μενόντων τῇ «Δουκίλλῃ τῶν 
τῆς βασιλείας συμβόλων, Πομπηϊανῷ ὃ πατὴρ αὖ- 
τὴν ἐξέδοτο. οὐδὲν ἧττον μέντοι καὶ ὅ “Κόμμοδος 

ἐφύλαττε τὰς. τιμὰς τῇ ἀδελφῇ. καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ 
βασιλείου ϑρόνου καϑῆστο ἐν τοὶς ϑεάτροις ν καὶ 

τὸ πῦρ προεπόμπευεν αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ ὃ Κόμμοδος 

γυναῖκα ἠγάγετο, Κρισπέναν ὄνομα, ἀνάγκη τε ἐγὲ" 
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γδτὸ τὴν προεδρίαν ἀπονέμεσϑαν τῇ τοῦ βασιλεὺο»- 
τος γυναικί, δυςῳφόρως τοῦτο φέρουσα ἡ «Πουκίλλα, 
καὶ τὴν ἐκείνης τιμὴν ἑαυτῆς ὕβριν νομίζουσα, τὸν 
μὲν ἑαυτῆς ἄνδρα Πομπηϊανὸν εἰδυῖα ἀγαπῶντα 
τὸν Κόμμοδον, οὐδὲν αὐτῷ περὶ ἐπιϑέσεως τῆς ἀρ- 
τῆς ἀνακοιγοῦται" Κοδράτου δὲ, νεανίσκου εὖγε- 
γοῦς τινος καὶ πλουσίου, ἐφ᾽ οὗ καὶ λανϑανούσῃ 

συνουσίᾳ διεβάλλετο, πεῖραν τῆς γνώμης λαμβά- 
νουσα, περί τε τῆς συνεδρίας χαλεπῶς ἀπωδύρετο, 
καὶ κατ᾽ ὀλίγον ἀνέπεισε τὸν νεανίσκον, ὀλέθρια 
Θουλεύσασϑαι δαυτῷ τὲ καὶ πάσῃ τῇ «“Συγκλήτῳ. 
συνωμότας γὰρ ἐκεῖνος τῆς ἐπιβουλῆς λαβὼν τινας 
τῶν ἐξεχόντων, ἀναπείϑει νεανίσκον τινά, καὶ αὖ- 
τὸν ὄντα τῆς Βουλῆς, Κυιντιανὸν ὄνομα, προπετῆ 
δὲ καὶ ϑρασὺν, λαβόντα ἐγχειρίδιον ὑπὸ. κόλπου, 

“παιρὸν φυλάξαντα καὶ τόπον ἐπιτήδειον, ἐπιπεσεῖν 
τε τῷ Κομμόδῳ, καὺ φονεῦσαι" τὰ λοιπὸ φήσας αὖ- 
τὸς κατορϑώσασϑαι χρημάτων ἐπεδόσει. ὃ δ᾽ ὗπο- 
στὰς ἐν τῇ τοῦ ἀμφιϑεάτρου εἰςόδῳ, (ζοφώδης δὲ 
αὕτη, καὶ λήσεσθϑαι ἤλπισε, γυμνώσας τὸ ξιφίδιον, 
ἐπελϑὼν τε αἰφνιδίως τῷ Κομμόδῳ, καὶ μεγάλῃ φω- 
» προειπών, ὑπὸ τῆς Συγκλήτου αὐτῷ 
ἐπιπεπέμφϑαι" τρῶσαι μὴ φϑάσας, ἀλλ᾽, ἐν ᾧ 
περὶ τὴν τῶν ῥημάτων προφορὰν ἡἠσχολεῖτο καὶ τὴ» 
δεῖξιν τοῦ ξίφους, συλληφϑεὶς ὑπὸ τῶν σωματοφυ- 
λάκων τοῦ βασιλέως, δίκην ἀνοίας ὑπέσχεν, ὃς προ- 
εἶπε τὸ βεβουλευμένον μᾶλλον ἢ ἔδρασε" παρέσχϑ 
τε αὑτῷ μὲν προγνωσθϑέντι ἁλῶναι, ἐκείνῳ δὲ προς 
μαϑόντι φυλάξασϑαι, 

; ἢ 
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ος Αὕτη μὲν δὴ πρώτη καὶ μεγίστη αἰτία τῷ. μει- 

ρακίῳ μέσους ἐγένετο πρὸς τὴν σύγκλητον Βουλή»: 
ἔτρωσὲ τε αὐτοῦ τὴν ψυχὴν τὰ. λεχϑέντα, καὶ κοι- 
γοὺς ἐχϑροὺς πάντας ἡγεῖτο, μεμνημένος ἀεὶ τῆς 
τοῦ ἐπιδραμόντος φωνῆς. ὑπῆρξε δὲ καὶ τῷ Περεν- 
γέῳ πρόφασίς τὸ καὶ ὑπόϑεσις αὐτάρκης. ἐκκόπτειν 
γὰρ ἀεὶ καὶ κολούειν αὐτῷ συνεβούλευε τοὺς ὑπερέ- 
χοντας" ὧν ἁρπάζων τὰς οὐσίας, ῥᾷστα πλου- 

σιώτατος ἐγένετο τῶν καϑ' αὑτὸν ἀνθρώπων. 
γενομένης δ᾽ ἐξετάσεως διὰ τοῦ Περεννίου ἀκρυ- 
βεστέρας, τὴν τε ἀδελφὴν ὃ Κόμμοδος διεχρήσατο, 
καὶ πάντας ἀφειδῶς, τοὺς τὸ ὄντας ἐν τῇ συνὼμο- 
σίᾳ, καὶ τοὺς ἐφ᾿ "οἵαις δήποτε διαβληϑέντας ὗ- 
ποψέαις. 

9. “Ὃ δὲ Μμερέννιος ἀποσκευασάμενος πάντας, 

οὕς καὶ ὃ Κόμμοδος ἡδεῖτο, καὶ ὅσοι πατρῴαν αὖ- 
τῷ εὔνοιαν ἐπεδείκνυντο, τῆς τε ἐκείγου σωτηρίας 
προμήϑειαν εἶχον, -ποιησάμενός τὸ αὑτὸν ἐπὶ ἐξου- 
σΐαν, ἐπεβούλευε τῇ ἀρχῇ, καὶ τοῖς τε υἱοῖς ἑαυτοῦ, 
γνεανίαις οὖσιν, ἐγχειρίσαι πεῖϑει τὸν Κόμμοδον τὴν 
πρόνοιαν τῶν ᾿Ιλλυριπῶν στρατευμάτων: αὐτός τε 
πλεῖστα χρήματα ἤϑροιξεν, εἷς. τὸ ἐπιδόσεσι λαμ- 
πραΐῖς ἀποστῆσαι τὸ στρατιωτικόν. οἱ δὲ παῖδες αὐὖ- 
τοῦ λανθάνοντες συνεκρότουν δύναμι», ὧς ἂν τοῖ 

Περεννίου κατεργασαμένον τὸν Κόμμοδον ἐπιϑεῖν- 

το τῇ ἀρχῇ. 
᾿Εγνώσϑη δ᾽, ἡ ἐπιβουλὴ παραδόξῳ τρόπῳ. ἵερ ὃν 

ἀγῶνα τελοῦσι “Ῥωμαῖοι Δᾷ Καπετωλίῳ, ϑεάματά 
τς [σοφίας] καὶ ἰσχύος πάντα ἀϑροίζται, ὡς εἰς 
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βασιλίδα πόλιν πανηγυρίξουσαν. ϑεὰτὴς δὲ καὶ" 
ἀϑλοϑέτης σὺν τοῖς λοιποῖς ἱερεῦσιν, οὕς ἐκ περιόδων 

χρόνου ἡ τάξις καλεῖ, ὃ βασιλεὺς γίγνεται. κατελ- 
ϑόντος δὲ τοῦ Κομμόδου ἐπὶ τὴν ἄκρόασιν τῶν 
ἐνδόξων ἀγωνιστῶν, καὶ αὐτοῦ μὲν προκαϑίσαντος 
ἐν τῇ βασιλείῳ ἕδρᾳ, πληρωθέντος δὲ τοῦ ϑεάτρου 
μετὰ πάσης εὐκοσμέας, τῶν τε ἐν ἀξιώσεσιν ἐν ἐξαι-. 

ρέτοις ἕδραις, καί, ὡς ἑκάστοις διετέτακτο, ἱδρυμέ- 
γΩν», πρίν τι λέγεσθαι ἢ πράττεσϑαι ἐπὶ τῆς σχη- 
νῆς, ἀνὴρ φιλοσόφου φέρων σχῆμα, (βάκτρον γὰρ 
ἦν αὐτῷ μετὰ χεῖρας, ἡμιγύμνῳ τὸ αὐτῷ ἐκκρεμὴς 
πήρα;,) ᾿εἰρδραμών, καὺ στὰς ἐν μέσῃ τῇ σκηνῇ, τῷ τε 
τῆς χειρὸς νεύματι τὸν δῆμον χατασιγάσας, ,,Οὐ 
πανηγυρίζειν σοι καιρός, ἔφη, Κόμμοδε, νῦν, οὐδὲ 
ϑέαις καὶ ἑορταῖς σχολάζειν. ἐπίκειται γάρ σου τοῖς 
οὐχέσι τὸ τοῦ ΠΙερεγνίου ξίφος" καὶ εἰ μὴ φυλάξη ἡ 
κπένδυνον, οὐκ ἐπαιωρούμενον, ἀλλ᾽ ἤδη παρόντα, 
λήσεις ἀπολούμενος. αὐτός τε γὰρ ἐνταῦϑα δύνα- 
μιν ἐπὶ σοὶ καὶ χρήματα ἀϑροίξει, οἵ τὲ παῖδες αὖ- 
τῷ τὴν ᾿Ιλλυρικὴν στρατιὰν ἀναπείϑουσιν. εἰ δὲ 
μὴ φϑάσεις, διαφϑείρῃ. ᾿ 

Ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, εἴτε ὕπό τινος δαιμο- 

γέου τύχης ἐπειχϑέντος, εἴτε καὶ τολμήσαντος ἵνα 
δόξαν ἄρηται, πρότερον ἄγνωστος καὶ ἄσημος ὦν, 
εἴτε καὶ ἐλπέσαντος ἀμοιβῆς μεγαλοδώρου παρ τοῦ 
βασιλέως τεύξεσϑαι, ἀφασία τὸν Κόμμοδον κατα- 
λαμβάνει. καὶ πάντες ὑπώπτευον μὲν τὰ λεχϑέντα, 
πάστεύειν δὲ οὗ προφεποιοῦντο. κελεύει δὲ αὐτὸν» 
συλληφϑῆναν ὅ Περέννιος, οἷα τε μεμῃνότα καὶ 

Β55 
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ψευδῆ λέγοντα πυρὶ παραδοϑῆναι. ὃ μὲν δὴ ἀκαΐν 
ρου παῤῥησίας τοιαύτην ὑπέσχε δίκην. 

Οἱ μέντοι περὲ τὸν Κόμμοδον, ὅσοι τε εὐνοεῖν 
προςεποιοῦντο, καὶ πάλαι μὲν ἀπεχϑῶς πρὸς τὸν 

Περέννιον διακείμενοι, (βαρὺς γὰρ καὶ ἀφόρητος 
ἢν ὑπεροψίᾳ καὶ ὕβρει, ) τότε καιρὸν εὔκαιρον ἔχον- 
τὲς, διαβάλλειν ἐπειρῶντο. ἐχρῆν τὲ ἅμα τὸν Κόμ- 
μοδον τὴν ἐπιβουλὴν ἐκφυγεῖν, καὶ τὸν Περέννιον 
σὺν τοῖς παισὶ διολέσϑαι κακῶς. ἦλϑον γὰρ μεὲ 

οὗ πολὺ στρατιῶταΐ τινες, λαϑόντες τὸν τοῦ Πε- 
ρενγίου παῖδα, καὶ νομίσματα ἐκόμισαν ἐκτετυπω-: 
μένα τὴν ἐκείνου εἰκόνα" λαϑόντες δὲ καΐτοι ἔπαρ- 
'χον ὄντα τὸν Περένγιον, καὶ δείξαντες τῷ Κομμό- 
δῳ τὰ νομίσματα, διδάξαντές τε τῆς ἐπιβουλῆς τὰ 

λανϑάνοντα, αὐτοὶ μὲν ἔτυχον μεγάλων δωρεῶν. ι 
“ἀγνοοῦντος δὲ ταῦτα τοῦ ΠΠερεννίου, μηδὲν τὸ 

τι τοιοῦτον προςδεχομένου, νύκτωρ ὃ Κόμμοδος 
πέμψας ἀποτέμνει τὴν κεφαλὴν" καὶ τὴν ταχέστην, 
ὅπως τὴν τῶν πραττομένων γνῶσιν φϑάσωσιν, ἐκ- 
πέμπει τοὺς πορευσομένους ὀξυτέρῳ δρόμῳ, ἐπιστὴ- 
ναΐ τε δυνησομένους τῷ παιδὶ τοῦ Περεννίου, τὼ 
ἐπὶ τῆς ἹΡώμης ἀγνοοῦντι, γράμματά τε φιλικὰ ποιῆ-- 
σας, καὶ μείζοσι φήσας καλεῖν ἐλπίσιν αὐτόν, ἥκειν 
κελεύει. ὃ δὲ μήτε τι τῆς παρασκευῆς πω καὶ τῶν 
βεβουλευμένων, μήτε τι τῶν κατὰ τὸν πατέρα εἰδὼς, 
τῶν τε ἀγγέλων εἰπόντων, ταῦτα καὶ τὸν πατέρα ἐν- 
τετάλϑαι ῥήμασι, μηδὲν δὲ ἐπεσταλκέναι, τοῖς βα-« 
σιλδίοις ἀρκούμενον γράμμασι, πιστεύσας ὃ νεανέας, 
ἀσχάλλων μὲν καὶ δυςφορῶν, ὅτι δὴ ἀτελῆ κατέλιπε 
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τὰ βεβουλευμένα; ὅμως δὲ ϑαῤῥῶν τῇ τοῦ πατρὸς ᾿ 
ὡς ἔτι συνεστώσῃ δυνάμει, ποιεῖται τὴν ἔξοδον. γε- 
νόμενον δὲ αὐτὸν κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, οἷς τοῦτο ἐντέ- 
ταῖτο, διεχρήσαντο. τοιοῦτον μὲν δὴ τέλος ἐκείνους 
κατέλαβεν. ὃ δὲ Κόμμοδος δύο τοὺς ἐπάρχους κα- 
ταυτήσας, ἀσφαλέστερον φήϑη μὴ ἑνὶ πιστεύειν το- 
σαύτην ἐξουσίαν" μερισϑεῖσαν δὲ αὐτὴν ἀσϑενευτέ- 
ραν ἔσεσϑαι ἤλπισε πρὸς τὴν βασιλείας ἐπιϑυμίαν. 

10. Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διαγενομένου, ἑτέρατις 

ἐπιβουλὴ τοιαύτη κατὰ τὸ αὐτὸ συνεσκευάσϑη. 
ἹΜάτερνος ἦν τις, στρατιώτης μὲν πρότερον, πολλὰ 
δὲ καὶ δεινὰ τολμήσάς" τὴν τε τάξιν λιπών, καὶ πεῖν 
σας ἑτέρους ἀπὸ τῶν αὑτῶν ἔργων συναποδρᾷν, 
χεῖρα πολλὴν κακούργων ἐν ὀλίγῳ ἀϑροΐσας χρόνῳ ἢ’ 
τὰ μὲν πρῶτα κώμαις τὸ καὶ ἀγροῖς ἐπιτρέχων ἐληλ' 
στευεν" ἐπεὶ δὲ πολλῶν χρημάτων ἐγκρατὴς ἐγένετο, 
μεῖζόν τι πλῆϑος ἤϑροισε κακούργων μεγάλαις τὸ “518 
δωρεῶν ὑποσχέσεσιν καὶ τῶν ἁλισκομένων κοινωνίᾳ, 
ὡς μηκέτι λῃστῶν, ἀλλὰ καὶ πολεμίων ἔχειν ἀξίωμα. 
πόλεσι γὰρ ἤδη μεγίσταις ἐπετέϑεντο, καὶ τὼ ἐν 
αὐταῖς δεσμωτήρια βίᾳ δηγνύντες, τοὺς ἐφ᾽ οἵαις 
δὴ καϑειρχϑέντας αἰτίαις δεσμῶν ἐλευϑέρους ἀφιέν- 
τες, ἄδειάν τε ὑπισχνούμενοι, εὐεργεσίαις ἐς τὴν 
συμμαχίαν προςήγοντο" πᾶσιν τὸ κατατρέχοντες 
τὴν Κελτῶν καὶ ᾿Ιβήρων χώραν, πόλεσί τε ταῖς με- 
γίσταις ἐπιόντες, καὶ μέρη μὲν ἐμπιπράντες, τὰ δὲ 
λοιπὰ ἁρπαγὴν ποιούμενοι, ἀνεχώρουν. 

Ὡς δὲ ταῦτα ἐδηλώϑη τῷ Κομμύδῳ, μετὰ πά- 
σης ὀργῆς τε καὶ ἀπειλῆς ἐπιστέλλει τοῖς τῶν ἐϑγῶν 
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ἡγουμένοις, ὁςϑυμίαν ἐγκαλῶν, καὶ κελεύει στρατὸ» 
ἐπ αὐτοὺς ἀϑροισϑῆναι. μαϑόντες δὲ ἐκεῖνοι, δὺ 

γαμιν ἀγειρομένην ἐπὶ αὐτούς, τῶν μὲν χωρίων, ἃ 
ἐπόρϑουν, ἀπέστησαν" λαϑόντες δὲ διὰ ταχείας καὶ 
ἀβάτου ὅδδοιπορίας κατ᾽ ὀλίγους εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν 
παρεδύοντο" καὶ περὶ βασιλείας ἤδη καὶ μειξόνων 
πραγμάτων ὃ ἹΜάτερνος ἐβουλεύετο. ἐπεὶ γὰρ αὐτῷ 
τὰ προπεπραγμένα πάσης ἐλπίδος μεΐξον ἣν προχω-- 
ρήσαντα, φἀήϑη δεῖν μέγα τι δράσάς κατορϑῶσαι, 
ἢν, ἐπείπερ ἅπαξ ἐν κινδύνῳ καϑειστήκει, μὴ ἀσὴς- 
μως, μηδ᾽ ἀδόξως τελευτῆσαι. ἐπεὶ δὲ αὑτῷ μὴ το- 

σαύτην ὑπάρχειν δύναμιν ἡγεῖτο, ὡς ἐξ ἀντιστάσεως 

ἰσοῤῥόπου καὶ φαγερᾶς ἐφόδου συστῆναν πρὸς τὸν 
Κόμμοδον, (τό τε γὰρ πλῆϑος τοῦ Ρωμαίων δήμου 
ἐλογέξετο εὔνοον ἔτι τῷ. Κομμόδῳ ὑπάρχον, τὴν τε 
τῶν περὴ αὐτὸν δορυφύρων εὔνοιαν ) τέχνῃ καὶ σο- 
φίᾳ ἤλπισε περιέσεσθαι . καὶ μηχανξται τοιόνδε τι. 

Ἶρος ἀρχῇ ἑκάστου ἔτους, ὡρισμένης ἡμέρας, 
ἹΜητρὶ ϑεῶν πομπὴν τελοῦσι Ρωμαῖοι" καὶ πάντα, 
ὅσα παρ᾿ νἑκάστοις πλούτου σύμβολα, κειμήλιά τε 
βασιλέων, ὕλης τε ἢ τέχνης ϑαύματα, τῆς ϑεοῦ προ-- 
πομπεύει. ἄνετός τε πᾶσι δέδοται ἐξουσία παντο- 
δαπῆς παιδιᾶς, ἕκαστός τε ὃ βούλεται σχῆμα ὗπο- 
χρέγεται" οὐδ ἔστιν οὕτω μέγα ἢ ἐξαίρετον ἀξίωμα, 
Ὁ μὴ παντὶ τῷ βουλομένῳ ἀμφιεσϑέντι, ὕπάρχεε 
παϊξαΐ τὲ καὶ κρύψαι τὴν ἀλήϑειαν, ὡς μὴ δᾳδέως 
διαγνῶναι τόν τε ὄντα καὶ τὸν μιμούμενον. ἔδοξε 
δὴ τῷ Μῆατέρνῳ καιρὸς ἐπιτήδειος. εἶναι εἷς τὸ τὴν 
ἐπιβουλὴν λαϑεῖν. ἤλπισε γάρ » αὐτός τε ἀναλαβὼν 
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τὸ τῶν δορυφόρων σχῆμα, καὶ τοὺς σὺν αὑτῷ ὅπλίς 
σας ὁμοίως, ἀναμίξας τε τῷ πλήϑει τῶν αἰχμοφό- 
ρῶν, καὶ τῆς πομπῆς νομισϑεὶς μέρος, μηδενός τε 
προφυλαττομένου αἰφνιδίως ἐπιπεσών, τὸν Κόμμο- 
δον διαχρήσασϑαι. ἀλλὰ προδοσίας γενομένης, καὶ 
τινὼν τῶν σὺν αὐτῷ προκατελϑόντων εἰς τὴν πόλιν, 
καὶ τὴν ἐπιβουλὴν κατειπόντων, (φϑόνος γὰρ αὖ- 

- τοὺς εἰς τοῦτο παρώξυνεν, εἶ δὴ ἔμελλον ἀντὶ λῃ- 
στοῦ δεσπότην ἕξειν καὶ βασιλέα") πρὲν ἐλϑεῖν τὴν 
ἑορτὴν, αὐτός τε ὃ ἸΠάτερνος συλληφϑεὶς τὴν κε- 

φαλὴν ἀπετμήϑη, καὶ οἵ συνωμόταν ἀξίας ὑπέσχον 
δίκας. ὁ δὲ Κόμμοδος ϑύσας τὸ τῇ ϑεῷ, καὶ χαρι- 
στήρια ὁμολογήσας, τὴν ἑορτὴν ἐπετέλει, παρέπεμτπε 
τὸ τὴν ϑεὸν χαίρων" καὶ σωτήρια τοῦ βασιλέως ὅ 
δῆμος μετὰ τῆς ἑορτῆς ἐπανηγύριζε, 

11. Θρησκεύουσι δὲ μάλιστα τὴν ϑεὸν τήνδε 
“Ρωμαῖοι ἐξ αἰτίας τοιαύτης, ὡς ἱστορίᾳ παρειλήφα- 
μεν, ἧς ἐπιμνησϑῆναι ἔδοξε διὰ τὴν παρ᾽ “Ἑλλήνων 
τισὶν ἀγνωσίαν. αὐτὸ μὲν τὸ ἄγαλμα διοπετὲς, ὡς 
λέγουσιν" οὔτε δὲ τὴν ὕλην, οὔτε, τεχνιτῶν ὅςτις 
ἐποίησεν, ἐγνωσμένον, οὐδὲ ψαυστὸν χειρὸς ἄνϑρω- 
πίνης. τοῦτο δὲ πάλαι μὲν ἐξ οὐρανοῦ κατενεχϑῆ- 
γαι λόγος εἴς τινα τῆς Φρυγίας χῶρον, Πεσσινοῦς 

δὲ ὄνομα αὐτῷ, τὴν δὲ προςηγορίαν λαβεῖν τὸν τό- 
πον ἐκ τοῦ πεσόντος ἀγάλματος ἐξ οὐρανοῦ, καὶ 
πρῶτον ἐκεῖσε ὀφϑῆναι. ὡς δὲ παρ᾽ ἑτέροις εὕρο- 

μεν, ἴἼλῳ τῷ Φρυγὶ καὶ Ταντάλῳ τῷ «Τυδῷ πόλε- 
μον ἐκεῖ γενέσϑαι ἀν, ἀράν, οἵ μὲν περὶ ὁδῶν, οἵ 

“ δὲ περὶ τῆς Γανυμήδους ἁρπαγῆς" ἰσοῤῥόπου δὲ 
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ἐπὶ πολὺ τῆς μάχης γενομένης, ἑκατέρωθεν πεσεῖ, 
ἱκανούς, καὶ τὴν συμφορὰν ὄνομα δοῦναι τῷ χωρίῳ 
ἔνϑα καὶ τὸν Γανυμήδην ἁρπασθϑέντα, ἀφανῆ γε. 
γέσϑαι λόγος, ἀνθελκόντων αὐτὸν τοῦ ἀδελφοῦ κα 
τοῦ ἐραστοῦ" ἀφανοῦς δὲ γενομένου τοῦ σώματος 
ἐχϑειασϑῆναι τὸ πάϑος τοῦ μειρακίου ἐς μῦϑον 
καὶ τὴν Διὸς ἁρπαγήν. ἐν δὲ τῷ προειρημένῳ Πευ- 
σινοῦντι πιάλαι μὲν Φρύγες ὠργίαξον ἐπὶ τῷ ποτα- 
μῷ Γάλλῳ παραῤῥέοντι, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐπωνυμίαν φέ- 
φουσιν οἱ τῇ ϑεῷ τομίαι ἵἱερωμένοι. ἐπεὶ δὲ Ρωμαίων 
ηὔξετο τὰ πράγματα, φασὶν αὐτοῖς χρησϑῆναι, με- 
νεῖν τὸ τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς μέγα προχωρήσειν, εἰ τὴν 
Πεσσινουντέαν ϑεὸν μεταγάγοιεν ὡς αὐτοὺς. πὲμ- 
ψαντες δὲ πρέσβεις εἰς Φρύγας, τὸ ἄγαλμα ἤτουν" 
ἔτυχον δὲ ῥᾳδίως, συγγένειαν προβαλλόμενοι, καὶ 
τὴν ἀπ᾿ Αἰνείου τοῦ Φρυγὸς εἰς αὐτοὺς διαδοχὴν 
καταλέγοντες. κομισϑὲν δὲ ἐπὶ νεὼς τὸ ἄγαλμα, καὶ 
γενόμενον ἐν ταῖς τοῦ Θύμβριδος ἐκβολαῖς, (ταὑταις 
γὰρ ἀντὶ λιμένων ἐχρῶντο Ῥωμαῖοι") ἔστησε ϑεέῃς 
δυνάμει τὸ σκάφος. ἐπὶ πολὺ δὲ πανδημεὶ τῶν Ῥω- 

Ν μαίων τὴν ναῦν ἐφελκόντων Ἢ ἀντεχούσης τῆς ἰλύος, 
οὗ πρότερον ἡ ναῦς ἀνέδραμε, πρὶν ἢ τὴν ἱέρειαν 
ἐνεχϑῆναι τῆς ϑεοῦ. [ἥτις τῆς “Εστίας ἢν. ταύτην 
ἔδει παρϑενεύεσθαι" αἰτίαν δὲ διαφϑορᾶς εἶχεν. 
ὡς μέλλουσα δὲ κριϑήσεσϑαι, ἱκετεύει τὸν δῆμον, 
ἐπιτρέψαι τῇ Πεσσινουγτίᾳ ϑεῷ τὴν κρίσιν" καὶ 
λυσαμένη τὴν ζώνην, ἐπαφῆκε τῇ πρώρᾳ τῆς νεώς, 
προςευξαμένη, εἰ παρϑένος εἴη καὶ ἁγνὴ, πεισϑῇ- 
ναὶ τὸ σκάφος. ὑᾳδίως δὲ, τῆς ζώνης ἐξηρτημένης, 
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ἡ ναῦς ἠκολούϑησεν" ὅμοῦ δὲ τὸ ἐναργὲς τῆς ϑεοῦ 
καὶ τὸ σεμγὸν τῆς παρϑένου Ῥωμαῖοι. ἐθαύμασαν. 

τοσαῦτα μὲν δὴ τῆς Πεσσινουντίας ϑεοῦ φιλοτιμό- 
τέρυν ἱστορήσϑω, οὐχ ἄχαριν ἕξοντα γνῶσιν τοῖς τὰ 
Ῥωμαίων. οὐκ ἀκριβοῦσιν. ὃ δὲ Κόμμοδος, ἐκφυ- 

γὼν τὴν ἹΜατέρνου ἐπιβουλήν, πλείονέ τὸ περὶ αὖ- 
τὸν ἐχρῆτο φρουρᾷ, καὶ σπανέως τοῖς δήμοις ἔπε- 

φαΐνετο, τὰ πλεῖστα ἐν προαστείοις καὶ τοῖς ἀπωτό- 
ρὼ τῆς πόλεως βασιλικοῖς κτήμασι διατρίβων, καὶ 
ἑαυτὸν δικαστηρίων ἀπείργων καὶ βασιλικῶν πράξεων. 

. 12. Συνέβη δὲ κατ ἐκεῖνο καιροῦ λοιμώδη νό- 
σον κατασχεῖν τὴν ᾿Ιταλίαν" μάλιστα δὲ τὸ. πάϑος 
τῇ Ῥωμαίων πόλει ἤκμασεν, ἅτε πολυανϑρώπῳ τε 
οὔσῃ, καὶ τοὺς πανταχάϑεν ὑποδεχομένῃ. πολλή 
τὲ τις φϑορὰ ἐγένετο ὑποζυγίων ἅμα καὶ ἀνθρώπων. 
τότε ὃ Κόμμοδος, συμβουλευσάντων αὐτῷ τινῶν 
ἰατρῶν, εἰς τὴν “αύρεντον ἀνεχώρησεν. εὐψυχέ- 
στερον γὰρ τὸ χωρίον καὶ μεγίστοις "κατάσκιον δα- 
φγηφόροις ἄλσεσιν, (ὅϑεν καὶ τὸ ὄνομα τῷ χωρίῳ,) 

σωτήριον εἶναν ἐδόκει, καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἀέρος φϑο- 
ρὰν ἀντέχειν ἐλέγετο, εὐωδίᾳ τε τῆς τῶν δαφνῶν 
ἀποφορᾶς, καὶ τῇ τῶν δέγδρων ἡδείᾳ σκιᾷ. ἀλλὰ 
καὶ οἱ κατὰ τὴν πόλιν, κελευόντων τῶν ἰατρῶν, μύ- 
ρου δὐωδεστάτου τάς τε ὀσφρήσεις καὶ τὰ ὦτα ἔνε- 
πίμπλασαν, ϑυμιάμὰσέ τὸ καὶ ἀρώμασν συνεχῶς 
ἐχρῶντο, φασκόντων τινῶν, τὴν εὐωδίον φϑάσασαν 
ἐμπιμπλάναι τοὺς πόρους τῶν αἰσϑήσεων, καὶ κω- 
λύειν δέχεσϑαι τὸὀ φϑινῶδες τοῦ ἀέρος, ἢ» εἰ καί τι 

προεμπέσοι, κατεργάζεσθαι δυνάμει κρείττονι. πλὴν 
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οὐδὲν ἧττον ἡ νόσος ἐπὶ πλεῖστον ἤκμασε, πολλῆς 
ἀνθρώπων φϑορᾶς γενομένης, πάντων τε ζώων τοῖς 
ἀνϑρώποις συνοίκων. 

. “Ἐπέσχε δὲ κατ αὗτὸ καὶ λιμὸς τὴν πόλιν ἐξ αὐ 
τίας τοιαύτης. Ἰλέανδρός τις ἦν, τὸ μὲν γένος Φρὺξ, 

τῶν δημοσίᾳ εἰωθότων ὑπὸ κήρυκι πιπράσκεσθαι" 
οἰκέτης δὲ βασιλικὸς γενόμενος, συναυξηϑεὶς τε τῷ 

Κομμόδῳ,᾽ εἰς τοσοῦτσν ὑπὶ αὐτοῦ τιμῆς καὶ ἐξου- 
σίας προήχϑη, ὡς τήν τε τοῦ σώματος φρουράν, 
καὶ τὴν τοῦ ϑαλάμου ἐξουσίαν, τὴν τε τῶν στρατῶν 
ἀρχὴν ἐγχειρισϑῆναι" ὑπὸ δὲ πλούτου καὶ τρυφῆς 
ἀνεπείσϑη καὶ πρὸς βασιλείας ἐπιϑυμέαν. ἀθροίζων 
δὲ χρήματα, καὶ σίτου πλεῖστον συνωνούμενος καὶ 
ἀποκλείων, ἤλπιζε προράξασθϑαν τόν τὲ δῆμον καὶ 
τὸ στρατόπεδον, εἰ πρῶτον ἐν σπάνει τῶν ἐπιτηδεὲ- 
ων καταστήσας, ἐπιδόσεσι λαμπραῖς, ἁλόντας πόϑῳ 
τοῦ χρειώδους, προςαγάγοιτο. μέγιστον δὲ γυμνά- 
σιον κατασκευώσας, λουτρὸν δημύσιον ἀνῆκεν αὖ- 
τοῖς. ὃ μὲν οὖν οὕτω τὸν δῆμον ἐδελέαζεν. 

Οἱ δὲ “Ῥωμαῖοι, ἀπεχϑῶς ἔχοντες πρὸς αὐτόν, 
καὶ τῶν δεινῶν τὰς αἰτίας εἰς ἐκεῖνον ἀναφέροντες, 
μισοῦντες αὐτοῦ τὸ ἀκόρεστον τῆς τοῦ πλούτου ἐπι- 
ϑυμίας, τὰ μὲν πρῶτα ἐν ϑεάτροις συνιστάμενοι 
κατὰ πλήϑη, κακῶς ἠγόρευον" καὶ τὸ τελευταῖον, “᾿ 
διάγοντος ἐν προαστείῳ τοῦ Κομμόδου, ἐπελθόντες 
πανδημεὶ ἐβόων, καὶ τὸν Κλέανδρον εἰς ϑάνατον 
ἤτουν. ταραχῆς δὲ οὔσης περὴ τὸ προάστειον, τοῦ 
τὸ Κομμόδου ἐν τοῖς ἀνακεχωρηκόσι τόποις ἡδοναῖς 
σχολάζοντος, ἀγνοοῦ"τός τὸ τὰ ϑρυλλούμεγνα, (ἐπεΐ: 
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περ ὃ Κλέανδρος ἀγγέλλεσϑαΐ τι τῶν πραττομέναν 
ἐκώλυεν αὐτῷ αἰφνιδίως, οὗ προςδοκῶντος τοῦ δή- 
μου, ἐπιφαίνονται ὡπλισμένοι, κελεύσαντος τοῦ. 
Κλεάνδρου, πάντες [δὲ] οἵ βασίλειοι. ἱππεῖς, τοὺς τε 

ἐντυγχάνοντας ἔβαλλον καὶ ἐτίτρωσκον. ὁ δὲ δῆμος 
οὐδὲ ἀντιστῆναι οἵἷόςτε ἦν, ἄγοπλον πρὸς ὧπλ σμέ- 
γους, καὶ πεζοὶ πρὸς ἱππεῖς" τροπῆς δὲ γενομένης, 

ἔφευγον εἷς τὴν πόλιν. ἐφθείρετο δὲ ὃ δῆμος οὐ 
μόνον βαλλόμενος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, οὐδὲ πα- 
τοὕμεγνος. ὑπὸ τῶν ἵππων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ πλή- 
ϑους ὠϑούμενος" καὶ ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐπάλληλοι 
πίπτοντες, πολλοὶ ἀπώλοντο. μέχρι μὲν οὖν τῶν τῆς 
Ῥώμης πυλῶν ἀκωλύτως οἵ ἱππεῖς διώκοντες, τοὺς 

; ἐμπίπτοντας ἀφειδῶς ἀνήρουν. ἐπεὶ δὲ οἷ ἐν τῇ πό- 
λὲν μείναντες, αἰσϑόμεγοι τὸ κατειληφὸς πάϑος, ἄ- 

ποκλείσαντες τὰς τῶν οἰκιῶν εἰςόδους, εἷς τε τὰ δω- 
μάτια ἀναβάντες, λίϑοις καὶ κεράμοις ἔβαλλον τοὺς 
ἱππεῖς" οὗ δὲ ἔπασχον ἅπερ δεδράκεσαν, οὐδενὸς 
μὲν αὐτοῖς συστάδην μαχομένου, τοῦ δὲ πλήϑους ἐξ 
ἀσφαλοῦς ἤδη βάλλοντος αὐτοὺς. τιτρωσκόμενον 

᾿ τοίνυν, καὶ μὴ φέροντες, ἐς φυγὴν ἐτράπησαν. πολ- 
λοὶ δὲ αὐτῶν διεφϑείροντο ὑπὸ [τὲ] τῆς τῶν λίϑων 
συνεχοῦς βολῆς" οἱ δὲ ἵπποι, “κυλινδουμένοις τοῖς 
λίϑοις ἐπιβαίνοντες, ὠλίσϑαινον, καὶ τοὺς ἐπιβάτας 
ἀπωϑθϑοῦντο. πολλῶν δὲ ἑκατέρωθεν πιπτόντων, ἐς 
πεβοήϑουν τῷ δήμῳ καὶ οἱ τῆς πόλεως πεζοὶ στρα- 
τιῶται, μίσει τῶν ἱππέων. 

13. ἤοΟντος δὲ πολέμου ἐμφυλίου, ἄλλος μὲν 
οὐδεὶς ἀγγεῖλαι τὰ πραττόμενα τῷ ἹΚομμόδῳ ἐβοὺ- 

΄, 
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λετο, δέει τῆς Κλεάνδρου ἐξουσίας. ἢ δὲ πρεσβυτά- 
τή τῶν Κομμόδου ἀδελφῶν, ( Φαδίλλα ἦν ὄνομα αὖ. 
τῇ,) εἰςδραμοῦσα πρὸς τὸν βασιλέα, (ῥᾳδία δὲ ἢ 
εἴςοδος αὐτῇ καὶ ἀκώλυτος ̓  ἅτε ἀδελφῇ,) λυσαμένη 
τὰς τρίχας, ῥίψασά τε εἷς τὴν γῆν ἑαυτήν, οὐδὲν ἀλλ᾽ 
ἢ πόνϑους σχῆμα δείξασα" ,,,Σὺ μὲν, ἔφη, ὦ βασι- 
λεῦ, μένων ἐπὶ ἡσυχίᾳ, τῶν πραττομένων ἀγνοίᾳ, ἐν 
ἐσχάτῳ καϑέστηκας κινδύνῳ" ἡμεῖς δὲ, τὸ σὸν γέ- 
γος, ὅσον οὐδέπω ἀπολούμεϑα. οἴχεται δέ σοι ὅ τὸ 
δῆμος Ρωμαίων, καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ στρατιωτικοῦ. 
ἃ δὲ πρὸς μηδενὸς Βαρβάρων πείσεσϑαν προςεδο- 

κῶμεν, ταῦτα" δρῶσιν ἡμᾶς οἵ οἰκέται" καὶ οὗς 
μάλιστα εὐηργέτησας, τούτους ἐχϑροὺς ἔχεις. Κλέ-- 
ανδρος ἐπὶ σὲ τόν τὸ δῆμον καὶ τὸ στρατιωτικὸν 
ὥπλισεν" ἐκ δὲ διαφόρου καὶ ἐναντίας γνώμης, οὗ. 
μὲν μισοῦντες αὐτόν, ὃ δῆμος, οἵ δὲ στέργοντες, πᾶν 
τὸ ἱππικὸν τάγμα, - ἐν ὅπλοις εἰσί" καὶ φϑείροντες 
ἀλλήλους, ἐμφυλέου αἵματος τὴν Ρώμην ἐπλήρωσαν. 
τὰ δ᾽ ἑκατέρου τοῦ πλήϑους δεινὰ ἡμᾶς προςλήψε- 
ται, εἶ μὴ τὴν ταχίστην πρὸς τὸν ϑάνατον ἐκδώσεις 
πονηρὸν οἰκέτην, ὀλέϑρου τοσούτου τοῖς μὲν αἴτιον 
ἤδη γεγονότα, ἡμῖν. δὲ ἐσόμενον ὅσον οὐδέπω.,, 

Τοιαῦτά τινὰ εἰποῦσα ᾽ ῥηξαμένη τε τὴν ἐσθῆ- 
τὰ, καὶ τῶν παρόντων τινὲς ϑαῤῥήσαντες τοῖς τῆς 
ἀδελφῆς τοῦ βασιλέως λόγοις, τὸν Κόμμοδον ἐτά- 
ραξαν. ἐκπλαγεὶς δὲ ἐκεῖνος, τόν τὲ ἐπικείμενον κίγα 

δυνο» οὐ μέλλοντα, ἀλλὰ παρόντα ἤδη φοβηϑείς, 
μεταπέμπεται τὸν Κλέανδρον, οὐδὲν μὲν τι εἰδότα 
τῶν ἀπηγγελμένων, οἰόμενον δέ. ἐλϑόντα δ᾽ αὐτὸν 
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συλληφϑῆναι κελεύει" καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμών, 
δόρατί τὸ ἐπιμήκει ἐγκαταπήξας, ἐκπέμπει τερπνὸν 

᾿ καὺ ποϑεινὸν τῷ «δήμῳ ϑέαμα. ᾿ 

Ἔστη γὰρ οὕτω τὸ δεινόν, καὶ ἑκάτεροι πολε- 
μοῦντες ὦ ἐπαύσαντο" οἵ μὲν στρατιῶται, ἀνῃρημένον 
ἰδόντες ὗ ὑπὲρ οὗ ἐμάχοντο, δέει τε τῆς τοῦ βασιλέως. 

ὀργῆς" συνίεσαν γὰρ ἐξηπατῆσϑαι, καὶ τὰ δρασϑέν- 

τὰ παρὰ γνώμην αὐτοῦ τετολμηκέναι" ὃ δὲ δῆμος 
κεκόρεστο, τιμωρίαν παρὰ τοῦ τὰ δεινὰ δράσαντος 
εἰληφώς. προςανγεῖλον δὲ καὶ τοὺς παῖδας τοῦ Κλε- 

ἄνδρου, (δύο δὲ ἦσαν ἄῤῥενες αὐτῷ) πάντας τε, ὃ- 

. σοὺς ἤδεσαν ἐκείνῳ φίλους, διεχρήσαντο" σύροντές. 
τε τὰ σώματα, καὶ πᾶσαν ὕβριν ἐνυβρίσαντες, τέλος 
λελωβημένους εἰς τοὺς ὀχετοὺς ἔῤῥιψαν φέροντες. 
τοιούτῳ μὲν δὴ τέλει Κλέανδρός τε καὶ οὗ περὶ αὖ- 

τὸν ἐχρήσαντο, φιλοτιμησαμένης, ὡς ἂν τις εἴποι, 

τῆς ἀνϑρωπίνης φύσεως, ἐν ἑνὶ δεῖξαι, ὅτι ἐ ἐκ τῆς 
ἐσχάτης εὐτελείας εἰς τὸ μέγιστον ὕψους ἄραι, καὶ 

πάλιν τὸν ἀρϑέντα; ῥίψαι ὀλίγη καὶ ἀνέλπιστος δὺ- 
γαται τύχης δοπή. 

“Ὃ δὲ “Κόμμοδος, δεδιὼς μὲν τὴν τοῦ δήμου κὶ- 
γησιν, μή τι καὶ περὶ αὐτοῦ νεωτερίσειεν, ὅμως δὲ 
᾿παρορμησάντων αὐτὸν τῶν οἰκείων, κατελϑὼν ἐς τὸ 
ἄστυ, μετὰ πάσης εὐφημίας τε καὶ παραπομπῆς 
τοὺ δήμου ὑποδεχϑεΐς, εἰς τὴν βασίλειον ἐπανῆλϑεν 
αὐλήν. πειραϑεὶς δὲ τοσούτων κινδύνων, ἀπίστως 
προςεφέρετο πᾶσιν, ἀφειδῶς τε φονεύων, καὶ πά- 
σαις διαβολαῖς ῥᾳδίως πιστεύων, μηδέ τινὰ προριέ- 
μενος τῶν λύγου ἀξίων, ἀλλὰ τῆς μὲν περὶ τὰ καλὰ 
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σπουδῆς ἃ ἀπῆγεν δαυτόν" ἐδεδούλωντο δὲ πᾶσαν αὖ 
τοῦ τὴν ψυχὴν νύκτωρ τὸ καὶ μεϑ' ἡμέραν ἐπάλλη.. 

λοι καὶ ἀκόλαστου σώματος ἡδοναί. καὶ σώφρων μὲν 
πᾶς, καὶ παιδείας κἂν μετρίως μεμυημένος, τῆς αὖ- 
λῆς ὡς ἐπίβουλος ἐδιώκετο" γελωτοποιοὶ δὲ καὶ τῶν 
αἰσχίστων ὑποκριταὶ εἶχον αὐτὸν ὑποχείριον. ἁρμά- 
τῶν τε ἡνιοχείας καὶ ϑηρίων ἐξ ἀγτιστάσεως μάχας 
ἐπαιδεύετο, τῶν μὲν κολάκων εἰς ἀνδρείας δόξαν αὐτὰ 
ὑμνούντων, τοῦ δὲ ἀπρεπέστερον μετιόντος ἢ ἢ βασι- 
λεῖ σώφρονυ ἥρμοζεν. 

44. ᾿Ἐγένοντο δὲ τινες κατ ἐκεῖνο καιροῦ καὶ 
διοσημέαι. ἀστέρες γὰρ ἡμέριοι συνεχῶς ἐβλέποντο, 
ἕτεροὐ τε εἷς μῆκος κεχαλασμένοι, » ὡς ἐν μέσῳ ἀέρι 
κρέμασθαι δοκεῖν" ζῶ(ά τε παντοῖα, καὶ τὴν ἑαυτῶν 
φύσιν μὴ τηροῦντα, σχήμασέ τε ἀλλοδαποῖς καὶ μέρε- 

σὺ σώὠματὸς ἀναρμόστοις πολλάκις ἀπεκυήϑη. μέγι- 
στον δὲ δεινὸν καὶ τὸν παρόντα καιρὸν ἐλύπησε, καὶ 
πρὸς τὸ μέλλον οἰωνίσματι καὶ φαύλῳ συμβόλῳ 
χρωμένους πάντας ἐτάραξεν " οὔτε γὰρ ὄμβρον προῦ- 
πάρξαντος, οὔτε νεφῶν ἀϑροισϑέντων, σεισμοῦ δὲ 
ὀλίγου προγενομένου γῆς, εἴτε σκηπτοῦ νύκτωρ κα- 
τενεχϑέντος, εἴτε καὶ πυρός ποϑὲεν ἐκ τοῦ σεισμοῦ 
διαῤῥυέντος, πᾶν τὸ τῆς Εἰρήνης τέμενος κατε- 

φλέχϑη, μέγιστον καὶ κάλλιστον γενόμενον τῶν ἐν τῇ 
πόλει Ἑ ἔργων. πλουσιώτατον δὲ ἦν πάντων ἱερῶν, 
δ᾽ ἀσφάλειαν ἀναθήμασι κεκοσμημένον χρυσοῦ τε 
καὶ ἀργύρου" ἕκαστος δὲ, ἃ εἶχεν, ἐκεῖσε ἐθησαυ- 
φίζετο. ἀλλὰ τὸ πῦρ ἐκείνης νυκτὸς πολλοὺς ἐκ 
πλουσίων πένητας ἐποίησεν. ὅϑεν ὡλοφύροντο 

᾿ 
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κοινῇ μὲν πάντες τὰ δημόσια ἕκαστος δὲ τὰ 
ἔδια αὑτοῦ. ! ; 

ΜΚαταφλέξαν δὲ τὸ πῦρ τόν τε νεὼν καὶ πάντα 
τὸν περίβολον, ἐπένεμήϑη καὶ τὰ πλεῖστα τῆς πό- 
λεως καὶ κάλλιστα ἔργα" ὅτε καὶ τῆς Ἑστίας τοῖ 
νεὼ καταφλεχϑέντος ὑπὸ τοῦ πυρός, γυμνωϑὲν 

ὥφϑη τὸ τῆς Παλλάδος ἄγαλμα, ὃ σέβουσι καὶ 
κρύπτουσι Ρωμαῖοι, κομισϑὲν ἀπὸ Τροίας, ὡς λό- 
γος" ὅτε πρῶτον καὶ μετὰ τὴν ὑπ᾽ Ἰλίου εἷς Ἴτα- 
λίαν ἄφιξιν εἶδον οἵ καϑ' ἡμᾶς ἄνϑρωποι. ἁρπάσα-. 
σαι γὰρ τὸ ἄγαλμα αἵ τῆς Ἑστίας ἱέρειαν παρϑέ- 
γοι, διὰ μέσης τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως 
αὐλὴν μετεκόμισαν. κατεφλέχϑη δὲ καὶ πλεῖστα ἀλ- 
λα τῆς πόλεως μέρη κάλλιστα. ἱκανῶν τε ἡμερῶν 

πᾶντα ἐπιὸν τὸ πῦρ ἐπεβόσκετο" οὐδὲ πρότερον 
ἐπαύσατο, πρὶν ἢ κατενεχϑέντες ὄμβροι ἐπέσχον 
αὐτοῦ τὴν ὁρμήν. 

“ΟὍϑεν καὶ τὸ πᾶν ἔργον ἐξεϑειάσϑη,, πιστευόν- 
τῶν χαὶτ ἐκεῖνο καιροῦ τῶν τότε ἀνθρώπων, ὅτι 
γνώμῃ ϑεῶν καὶ δυνάμει ἤρξατό τε τὸ πῦρ καὶ 
ἐπαύσατο. συνεβάφλοντο δὲ τιγες ἐκ τῶν κατειληφό- 
τῶν, πολέμων σημεῖον εἶναι τὴν τοῦ νεὼ τῆς Εἰρή- 
νης ἀπώλειαν. τὰ γοῦν ἀκολουϑήσαντα, ὧς ἐν τοῖς 
ἑξῆς ἐροῦμεν, ἐκ τῆς ἀποβάσεως τὴν προῦπάρχουσαν 
φήμην ἐπιστώσατο. πολλῶν δὴ καὶ δεινῶν συγεχῶς 
κατειληφότων τὴν πόλιν, οὐκέτι ὅ “Ῥωμαίων δῆμος 
μετ εὐνοίας τὸν Κόμμοδον ἐπέβλεπεν" ἀλλὰ καὶ 
τὰς αἰτίας τῶν ἐπαλλήλων συμφορῶν εἷς τοὺς ἐκείνου 
ἀκρίτους φόνους καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ βίου ἀνέφερεν 
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ἁμαρτήματα. οὐδὲ γὰρ ἐλάνθανε τὰ πραττόμενα 
πάντας, ἀλλὰ οὐδὲ αὐτὸς λανθάνειν ἤϑελεν" ἃ δὲ 
πράττων οἴκον διεβάλλετο, ταῦτα καὶ δημοσίᾳ δεῖς 
ξαι ἐτόλμησεν. εἰς τοσοῦτόν τὸ μανίας καὶ παροινίας 

προὐχώρησεν, ὡς πρῶτον μὲν τὴν πατρῴαν προςηγο- 
ρἷαν παραιτήσασθαι" ἀντὶ δὲ Κομμόδου καὶ ΜΙάρ- 
κου υἱοῦ, Ἡρακλέα τε καὶ Διὸς υἱὸν αὑτὸν κελεύ- 
σας καλεῖσθϑαν, ἀποδυσάμενός τε τὸ Ρωμαίων καὶ 
βασίλειον σχῆμα, λεοντῆν ὑπεστρώννυτο, καὶ δόπα- 
λον μετὰ χεῖρας φέρων" ἀμφιέννυτό τε ἁλουργεῖς 
καὶ χρυσοὐφεϊς ἐσθῆτας, ὡς εἶναν καταγέλαστον 

αὐτόν, [καὶ] ὕφ᾽ ἑνὶ σχήματι ϑηλειῶν πολυτέλειαν 
καὶ ἡρώων ἰσχὺν μιμούμενον. τοιοῦτος μὲν δὴ 
προϊὼν ἐφαίνετο. ἤλλαξε δὲ καὶ τῶν ἐνιαυσιαΐων 

μηνῶν τὰ ὀνόματα, ὅσα μὲν ἀρχαῖα καταλύσας, 
πάντας δὲ τοῖς ἑαυτοῦ προφηγορίαις ὀνομάσας" ὧν 
αἵ πλεῖσται εἰς ἫἭρακλέα δῆϑεν, ὡς ἀνδρειότατον, 

ἀνεφέροντο. ἔστησε δὲ καὶ ἀνδριάντας αὑτοῦ κατὰ 
πᾶσαν τὴν πόλιν, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀντικρὺ τοῦ τῆς 
συγκλήτου Συνεδρίου τόξον διηγκυλημένον' ἐβοὺ- 
λετο γὰρ δὴ καὶ τὰς εἰκόνας αὑτῷ φόβον ἀπειλεῖν. 
τὸν μὲν οὖν ἀνδριάντα μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν κα- 
ϑελοῦσα ἡ Σύγκλητος, ᾿Ελευϑερίας εἰκόνα ἱδρύσατο. 

158. ὋΟ δὲ Κόμμοδος, μηκέτι κατέχων ἑαυτοῦ, 
δημοσίᾳ ϑέας ἐπετέλεσεν, ὑποσχόμενος τά τε ϑηρία 
πάντα ἰδίᾳ χειρὶ κατακτεγεῖν, καὶ τοῖς ἀνδρειοτά-- 
τοις τῶν νεανιῶν μονομαχήσειν. διαδραμούσης δὲ 
τῆς φήμης, συνέϑεον ἔκ τε τῆς ᾿Ιταλίας πάσης καὶ 

τῶν ὁμόρων ἐθνῶν, ϑεασόμενοι ἃ μὴ πρότερον μήτε 
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ἑωράκεσαν, μήτε ἠκηκόεισαν. καὶ γὰρ διηγγέλλετο 
αὐτοῦ τῆς χειρὸς τὸ εὔστοχον, καὶ ὅτι ἔμελεν αὐτῷ, 
ἀκοντίζοντι καὶ τοξεύοντι μὴ πταΐειν. συνῆσαν δὲ 
σεαυδεύοντες αὐτὸν Παρϑυαίων οἵ τοξικὴν ἀκριβοῦν 
τες, καὶ Μαυρουσίων οἵ ἀκοντίζειν ἄριστοι, οὕς 

πάντας εὐχειρίᾳ ὑπερέβαλλεν. ἐπεὶ δὲ κατέλαβον αἵ 
τῆς ϑέας ἡμέραι, τὸ μὲν ἀμφιϑέατρον πεπλήρωτο" 
τῷ δὲ Κομμόδῳ περίδρομος κύκλῳ κατεσκεύαστο, 
ὡς μὴ συστάδην τοῖς ϑηρίοις μαχόμενος κινδυνεύοι, 
ἄνωθεν δὲ καὶ ἐξ ἀσφαλοῦς ἀκοντύζω εὐτοξίας 

μᾶλλον ἢ ἀνδρείας παρέχοιτο δεϊξιν. ἐλάφους μὲν 

οὖν καὶ δορκάδας, ὃ ὅσα τε κεραςφόρα, πλὴν ταύρων, 

᾿συνϑέων, αὐτοῖς καὶ καταδιώκων ἔβαλλε, φϑάνων τε 
αὐτῶν τὸν δρόμον, καὶ πληγαῖς καιρίοις ἀναιρῶν " 
λέοντας δὲ καὶ παρδάλεις, ὅσα τὲ ζῶα γενναῖα πε’ 
ριϑέων ἄνωθεν κατηκόντιζεν" οὐδὲ τις εἶδεν ἀκόν- 
τιον δεύτερον, οὐδὲ τραῦμα ἀλλο πλὴν τοῦ ϑανα- 
τηφόρου. ἅμα γὰρ τῇ τοῦ ζώου ὅρμῇ, κατὰ τοῦ 
μετώπου ἢ κατιὶ καρδίας ἔφερε τὴν πληγήν" καὶ οὖ- 
δέποτε σκοπὸν ἄλλον ἔσχεν , οὐδὲ ἐπὶ ἄλλο μέρρς 
ἦλ9ϑε τὸ ἀκόντιον τοῦ σώματος » ὡς μὴ ἅμα τε τρῶ- 

σαν καὶ φονεῦσαι. τὰ δὲ πανταχόϑεν ζῶα ἡϑοροῖ- 

ζετο αὐτῷ" τότε γοῦν εἴδομεν, σα ἐν γραφαϊςέϑαυ- 
μάξομεν. ἂπό τε γὰρ ᾿Ινδῶν καὶ Αἰϑιόπων, εἴ τὸ 
πρότερον ἄγνωστον ἢ ἤν, μεσημβρίας τε καὶ τῆς ἀρ- 
κτώας γῆς ζῶα πάντα φονεύων “Ῥωμαίοις ἔδειξε, τὸ 

δ᾽ εὔστοχον τῆς ζειρὸς αὐτοῦ πάντες ἐξεπλήττοντο. 

λαβὼν οὖν ποτε βέλη, ὧν αἵ ἀλμαὶ ἦσαν μηνοειδεῖς, 
᾿ ταὶς Ἱ͵Παυρουσίαις στρουϑοῖς, ὀξύτατα φερομέναις 

α' ᾿ 
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καὶ ποδῶν τάχει καὶ κολπώσει πτερῶν, ἐπαφιεὶς τὰ 
βέλη κατ ἄκρου τοῦ τραχήλου, ἐκαρατόμει, ὡς τῶν 

κεφαλῶν ἀφῃρημένας ὅρμὴ τοῦ βέλους ἔτι περιϑεῖν 
αὐτάς, ὡς μηδὲν παϑούσας. παρδάλεως δὲ ποτε 
ὀξυτάτῳ δρύμῳ τὸν ἐκκαλούμενον καταλαβούσης, 
φϑάσας τῷ ἀκοντίῳ μέλλουσαν δήξασϑαι, τὴν μὲν 
ἀπέκτεινε, τὸν δὲ ἐῤῥύσατο, φϑάσας τῇ τοῦ δόρα- 
τος αἰχμῇ τὴν τῶν ὀδόντων ἀκμὴν. "λεόντων δὲ ποτε 
ἐξ ὑπογαίων ἑκατὸν ἀναῤῥιφϑέντων, ἰσαρίϑμοις 
ἀκοντίοις πάντας ἀπέκτεινεν, ὥς, ἐπὶ πολὺ κειμένων 
τῶν πτωμάτων, δι αὐτὸ τοῦτο᾽ ἐπὶ σχολῆς πάντας 
ἀριϑμῆσαι, καὶ μηδὲν ἰδεῖν περιττὸν ἀκόντιον. 

ἹΜέχου μὲν τούτων, εἰ καὶ βασιλείας τὰ πραττό-- 
μενα ἦν ἀλλότρια, πλὴν ἀνδρείας καὶ εὐστοχίας παρὰ 
τοῖς δημώδεσιν εἶχέ τινὰ χάριν. ἐπεὶ δὲ καὶ γυμνὸς 
εἰς τὸ ἀμφιϑέατρον εἰςῆλθεν, ὅπλα τε ἀναλαβὼν 

ἐμονομάχει, τότε σκυϑρωπὸν εἶδεν ὅ. δῆμος ϑέαμα “ 
τὸν εὐγενῆ καὶ Ῥωμαίων βασιλέα, μετὰ τοσαῦτα 
τρόπαια πατρός τε καὶ προγόνων, οὐκ ἐπὶ Βαρβά- 
ρους ὅπλα λαμβάνοντα στρατιωτικά, ἢ Ρωμαίων ἂρ- 
χῇ πρέποντα, καϑυβροίζοντα δὲ τὸ ἀξίωμα αἰσχέστῳ 
καὶ μεμιασμένῳ σχήματι. ὃ. μὲν οὖν μονομαχῶν, 
ῥᾳδίως τῶν ἀνταγωνιστῶν περιεγένετο, καὶ μέχρυ 
τραυμάτων προεχώρει, ὑπεικόντων ἁπάντων, καὶ 
τὸν βασιλέα, οὐ τὸν μονομάχον, ἐννοούντων. εἷς 
τοσοῦτον δὲ προεχώρησε μανίας, ὡς μηκέτι βοὺλε- 
σϑαι μηδὲ τὴν βασίλειον ἑστίαν οἰκεῖν" ἀλλὰ γὰρ 
μετοικισϑῆναι ἐβούλετο εἰς τὸ τῶν μονομάχων κα- 
ταγώγιον. ἑαυτὸν δὲ οὐκέτε “Ηρακλέα, ἀλλὰ τοῦ. 
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μονομαχούντων ἐνδόξου τινὸς προτετελευτηκότος 

ὀγόματι καλεῖσθαι προςφέταξε. τοῦ" δὲ μεγίστου ἄ- 
γάλματος κολοσσιαίου, ὅπερ σέβουσι Ρωμαῖοι, εἶ- 
κόνα φέρον ἡλίου, τὴν κεφαλὴν ἀποτεμών, ἱδρύσα- 
τὸ ἑαυτοῦ, ὑπογράψας τῇ βάσει [οὐχ] ἃς εἰώϑασι 
βασιλικὰς καὶ πατρῴους προςηγορίας, ἀντὶ δὲ Γερ- 
μανικοῦ, μονομάχους χιλίους νικήσαντος. 

160. Ἔδει δὲ ἄρα ποτὲ κἀκεῖνον παύσασϑαι με-. 
μῃνότα, καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν τυραννουμένην" 
γέου μὲν γὰρ ἔτους τῆς ἐπιούσης ἔμελλεν ἡμέρας. σέ- 
βουσι δὲ τὴν ἑορτὴν Ρωμαῖοι, εἷς ϑεὸν ἀρχαιότατον 
τῆς ᾿Ιταλίας ἐπιχώριον ἀναφέροντες. φασὶ γάρ, αὖ- 
τοῦ καὶ Κρόνον, ὑπὸ Ζιὸς ἐκβληϑέντα τῆς ἀρχῆς, 
κατελθόντα εἰς γῆν, γεγέσϑαι ξένον, δεδιότα δὲ τὴν 
τοῦ παιδὸς δυναστείαν, παῤ αὐτῷ κρυπτόμενον 
λαϑεῖν' ὅϑεν καὶ τὸ ὄνομα δοθῆναι τῷ χώρῳ τῆς 
Ἰταλίας, «Μάτιδν.τε κληϑῆναι, ἀπὸ τῆς “Ελλάδος φω- 
γῆς εἷς τὴν ἐπιχώριον παραχϑέν. διὰ ταῦτά τοι καὶ 

μέχρι νῦν ᾿Ιταλιῶται τὰ μὲν Κρόγια προεορτάζουσι 
ϑεῷ τῷ λαϑόντι" τὴν δὲ τοῦ ἔτους ἀρχὴν ἱἹερομηνίαν 
ἄγουσι τῷ τῆς ᾿Ιταλίας ϑεῷ. διπρόςωπον δὲ αὐτρῦ 
ἧδρυται τὸ ἄγαλμα, ἐπειδὴ εἷς αὐτὸν ὃ ἐνιαυτὸς ἄρ- 
χεταί τὲ καὶ παύεται. ταύτης δὲ τῆς ἑορτῆς προΐ- 
᾿οὖσης, ἕν ἣ μάλιστα ἹΡωμαῖοι δεξιοῦνταί τε ἀλλή- 
λους καὶ προραγορεύουσι, νομισμάτων. τὸ ἀντιδόσε- 
συν καὶ κοινωνίᾳ τῶν γῆς καὶ θαλάττης καλῶν εὖ- 
φραΐνουσιν αὑτοὺς" ἀρχαΐ τε ἐπώνυμοι τότε πρῶτον 
τὴν ἔνδοξον καὶ ἐνιαύσιον πορφύραν περιτίϑενται" 
πάντων ἑορταζόντων, ὅ΄ Κόμμοδος ἐβουλεύετο, οὐκ 

2 
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ἐκ τῆς βασιλείου, ὡς ἔϑος, προελϑεῖν οἰκίας, ἀλλ᾽ 
ἐκ τοῦ τῶν μονομάχων καταγωγίου, ἄντὲὶ δὲ τῆς 
εὐπαρύφου καὶ βασιλικῆς πορφύρας, ὅπλα τε αὐτὸς 
φέρων, καὶ συμπροϊόντων τῶν λοιπῶν μονομάχων 
ὀφϑῆναι τοῖς Ρωμαίοις, 

᾿Επεὶ δὲ τὴν γνώμην αὑτοῦ ταὑτην ἀνήνεγκε 
πρὸς Ἱαρκίαν, ἣν εἶχε τῶν παλλακίδων τιμιωτάτην, 
ἢ οὐδέν τι ἀπεῖχε γαμετῆξ γυναικός, ἀλλὰ πάντα 
ὑπῆρχεν ὅσα Σεβαστῇ, πλὴν τοῦ πυρός" ἢ μαϑοῦ- 
σα τὴν παράλογον οὕτω καὶ ἀπρεπῆ βούλησιν αὖ- 
τοῦ, τὰ πρῶτα ἐλιπάρεις καὶ προςπίπτουσα μετὰ 
δακρύων ἐδεῖτο, μὴτε τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν καϑυβρέ- 
σαι, μήϑ'᾽ ἑαυτὸν ἐπιδόντα μονομάχοις καὶ ἀπεγνω- 
σμένοις ἀνϑρώποις κινδυνεῦσαι. ἐπεὶ δὲ πολλὰ ἵκε- 
τεύουσα οὐκ ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἢ μὲν δακρύουσα 
ἀπέστη" ὃ δὲ Κόμμοδος μεταπεμψάμενος «Δαΐτον, 
τὸν ἔπαρχον τῶν στρατοπέδων, ᾿Εκλεκτόν τε, τὸν τοῦ 

ϑαλάμου προεστώτα, ἐκέλευεν αὑτῷ παρασκευασϑῆ- 
γαι, ὡς διανυκτερεύσων ἐν τῷ τῶν μονομάχων κατα- 
γωγίῳ, κἀκεῖϑεν προελευσόμενος ἐπὶ τὰς ϑυσίας τῆς 
ἱερομηνίας, ὡς Ῥωμαίοις ἔνοπλος ὀφϑείη. οἱ δὲ 
ἱκέτευον καὶ πείϑειν ἐπειρῶντο, μηδὲν ἀνάξιον τῆς 
βασιλείας ποιεῖν... ᾿ 

17. “Ὃ δὲ Κόμμοδος ἀσχάλλων, τοὺς μὲν ἀπο- 
πέμψατο, αὐτὸς δὲ ἐπανελϑὼν εἰς τὸ δωμάτιον, ὡς 
δὴ καϑευδήσων, καὶ γὰρ μεσημβρίας εἰώϑει τοῦτο 
ποιεῖν,) λαβὼν γραμματεῖον, τούτω» δὴ τῶν ἐκ φι- 
λύρας εἷς λεπτότητα ἠσκημένων, ἐπαλλήλῳ τε ἀνα- 
κλάσεν ἀμφοτέρωθεν ἐπτυγμέγων, γράφει ὅσους χρὴ 
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εἧς νυκτὸς φονευϑῆναι. ὧν πρώτη μὲν ἦν Μαρκία, 
εἵποντο δὲ “Δαϊτός τε καὶ Ἔκλεκτος" ἐπὶ δὲ τούτοις 
σιολὺ πλῆϑος τῶν Συγκλήτου πρωτευόντων. τοὺς 

μὲν γὰρ πρεσβυτέρους, καὶ λοιποὺς πατρῴους φί- 
λους ἀποσκευάσασϑαι πάντας ἤϑελεν, αἰδούμενος 
ἔχειν αἰσχρῶν ἔργων σεμνοὺς ἐπόπτας" τῶν δὲ πλου- 
σίων. τὰς οὐσίας χαρίσασθαι ἐβούλετο, μερίσαι τε 
εἰς τοὺς στρατιώτας καὶ τοὺς μονομαχοῦντας " τοὺς 

μὲν, ἵνα φυλάττοιεν αὐτόν" τοὺς δὲ, ἵνα τόρποιεν. 
Τράψας δὴ γραμματεῖον, τέϑησιν ἐπὶ τοῦ. σκὲμε 

ποδος, οἰηϑεὶς μηδένα ἐκεῖσε εἰςελεύσεσϑαι. ἢν δὲ 
καὶ παιδίον πάνυ γήπιον, τούτων δὴ τῶν γυμνῶν 
μὲν ἐσθῆτος, χρυσῷ δὲ καὶ λέϑοις πολυτίμοις κε- 

κοσμημένων, οἷς ἀεὶ χαίρουσι ἹΡωμαΐων οἵ τρυφῶν- 
τες. ὑπερηγάπα δὲ αὑτὸ Κόμμοδος, ὡς συγκαϑεὺ- 
δεῖν πολλάκις: Φιλοκόμμοδός τε ἐκαλεῖτο, δεικνυού- 

σῆς καὶ τῆς προςηγορίας τὴν στοργὴν, τὴν εἰς τὸν 
σιαῖδα τοῦ βασιλέως. τὸ δὴ παιδίον τοῦτο ἄλλως 
ἀϑύρον, προελϑόντος τοῦ Κομμόδου ἐπὶ τὰ συνή- 
ϑη λουτρά τε καὶ κραιπάλας, εἰςδραμὸν εἰς τὸν ϑώ- 
λαμον, ὥςπερ εἰώϑει, τὸ γραμματεῖον ἐπὲ τοῦ σκίμ- 

σιοδος κείμενον ἀνελόμενον, ἵνα δὴ παίζειν ἔχου, 
πρόεισι τοῦ οἴκου. κατὰ δὲ τινα δαίμονα συνήντης- 
ταῦ τῇ ὑός ἡ ἢ δὲ (ταὶ αὐτὴ γὰρ ἔστεργε τὸ παι- 
δίο»,) περιπτύξασα καὶ φιλοῦσα, τὸ γραμματεῖον 
ἀφαιρεῖται, δεδοικυϊα δὴ μή τε τῶν ἀγαγκαίων, 
ὑπὸ νηπιότητος ἀγνοοῦν, “παῖξζον διαφϑείρῃ. γνω- 
ρέσασι δὲ τὴν Κομμόδου χεῖρα, ταύτῃ καὶ μᾶλλον 
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ἐσπούδαζε διεξελϑεῖν τὴν γραφήν. ἐπεὶ δὲ εὗρεν αὖ 
τὸ ϑανατηφόρον, καὶ πρὸ ἁπάντων αὐτὴν τὲ μέλ 
λουσαν τεϑνήξεσθϑαι, «αΐτόν τε καὶ Ἔκλεκτον ἐπα- 
κολουϑήσοντας, τῶν τε λοιπῶν τοιοῦτον φόνο» 
δνθιμοξονα, καϑ' ἑαυτήν τε δἰποῦσα" εὖγε, ὦ κόμε- 
μοδεὶ ταῦτα γὰρ ζαριστήρια εὐγοίας τε καὶ στορ- 
γῆς, ὕβρεώς τὸ καὶ παροινίας τῆς σῆς, ἧς ἐτῶν το- 
σούτων ἠνεσχόμην; ἀλλ᾽ οὐ καταπρυΐξῃη αὐτὸς μϑ. 
ϑύων νηφούσης γυναικός! Ταῦτα εἰποῦσα, τὸν 
ἜἜκλεκτον μεταπέμπεται" (ἔϑος δὲ ἦν αὐτῷ προς- 
ἱέναι, ἅτε τοῦ ϑαλάμου φύλακι᾽ ἔτι τε καὶ ἐπὶ συν»- 
ουσίᾳ αὐτοῦ διεβάλλετο") δοῦσα δὲ τὸ γραμματεῖ- 
0», Ὅρα, ἔφη, ποίαν μέλλομεν. πανγυχίζειν ἑορτὴν ! ! 
ὃ δὲ “Ἔκλεκτος ἀγαγνοὺς τὸ καὶ ἐκπλαγεῖς, (ἦν δὲ 

τὸ γένος Αἰγύπτιος, τολμῆσαἑ τε ἅμα καὶ δρᾶσαι, 
ϑυμῷ τ8 δουλεῦσαι πεφυκώς") κατασημῃνάμενος 
οὖν τὸ γραμματεῖον, διά τινος τῶν ἑαυτῷ πιστῶν 
ἄναγν ὠσϑησόμενον πέμπει τῷ “Δαέτῳ. ὃ δὲ καὶ αὖ- 
τὸς τυραχϑείς, ἀφικνεῖται πρὸς Μαρκίαν, ὡς δὴ 
συσχεψόμενος αὐτοῖς περὶ ὧν ἐκέλευσεν ὃ βασιλεὺς 
καὶ τοῦ τῶν μονομάχων καταγωγίου" προςποιησά-- 
μενοι δὲ περὶ τῶν ἐκείνῳ διαφερόντων σχέπτεσθαι, 
συντίϑεντανι φϑάσαι τι δράσαντες ἢ παϑεῖν, οὐδὲ 
καιρὸν εἶναι μελλήσεως ἢ ἀναβολῆς. 

᾿ἀρέσκει δὴ δοῦναι φάρμακον δηλητήριον τῷ 
ομμόδῳ, ὑπέσχετο δ᾽ αὐτὸ ῥᾷστα δώσειν ἢ αρ- 
κία " εἰώϑει γὰρ αὐτὴ κιρνᾶναΐ τε καὶ διδόναι τὴν 
πρώτην πόσιν, ὡς ἥδιον πίοι παρ ἐρωμένης. ἐλ.- 
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᾿ϑόντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, ἐμβαλοῦσα εἰ; κύ- 
λικα τοῦ φαρμάκου, οἴνῳ τὸ κεράσασα. εὐώδει, δί- 
δωσιν. ὃ δ᾽ ὡς συνήϑη φιλοτησΐαν, μετὰ πολλὰ λου- 
τρὰ καὶ γυμνάσια τὰ πρὸς ϑηρία διψῶν, ἔπιεν ἄ- 
γαισϑήτως, εὐθέως δὲ κάρος ἐπέπεσεν αὐτῷ, εἰς ὕ- 
σενον τὲ καϑελκόμενος, ὑπὸ καμάτου [τοῦτο] πάσχειν 
οἰηϑεὶς , ἀνεπαύσατο. ὃ δὲ Ἔκλεκτος καὶ Ἱααρκία, 
πάντας ἀποστῆναι κελεύσαντες, εἰς τὸ τὰ οἰκεῖα 
ἀπιέναι, ἡσυχίαν δὴ παρεσκεύαζον αὐτῷ. εἰώϑει δὲ 
καὶ ἐπὶ ἄλλων τοῦτο πάσχειν ὃ Κόμμοδος ὑπὸ κραι- 
πάλης. πολλάκις γὰρ λουσάμενος καὶ πολλάκις 

ἐσθίων, οὐδένα καιρὸν εἶχεν εἰς ἀνάπαυσιν ὡὥρισμέ- 
νον», ἐπαλλήλοις καὶ διαφόροις συνεχόμενος ἡδοναῖς, 
αἷς δὴ καταλαβούσῃ ὥρᾳ καὶ ἄκων ἐδούλευεν. ἐπὶ 
ὀλίγον μὲν οὖν ἡσύχασε, περὶ στόμαχον δὲ καὶ κοι- 
λίαν τοῦ φαρμάκου γενομένου, ἰλιγγός τε αὑτὸν κα- 
ταλαμβάνει, ἔμετός τε πολὺς ἐπιγίγνεται, ἢ τῆς προ- 
εγκειμένης τροφῆς ἅμα ποτῷ πολλῷ ἐξωϑούσης τὸ 
φάρμακον, ἢ διὰ τὸ προλαμβανόμενον, ὅπερ εἰώϑασι 
βασιλεῖς ἑκάστοτε πρὸ πάσης τροφῆς λαμβάνειν», 
κώλυμα δηλητηρίων. πλὴν ἀλλά, πολλοῦ γε ὄντος 
τοῦ ἐμέτου ̓ φοβηϑέντες μὴ πᾶν ἐξεμέσας τὸ φάρ- 
μακον ἀνανήψῃ, καὶ πάντες ἀπόλωνται, νεανίαν τινι 
ὀνόματι Ἰγάρκισσον, γενναῖόν τε καὶ ἀκμαστὴν, πεί- 
ϑουσιν εἰςελϑόντα τὸν Κόμμοδον ἀποπνίξαι, μεγάλα 
δώσειν ἔπαϑλα ὑποσχόμενοι. ὃ δὲ εἰςδραμὼν,. παρει- 
μένον αὐτὸν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου καὶ μέϑης, ἀπο- 
σφίγξας τὸν τράχηλον, φονεύει. 
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Τοιούτῳ μὲν τέλει βίου ὃ Κόμμοδος ἐχρήσατο, 
βασιλεύσας ἔτη τριςκαΐδεκα μετὰ τὴν τοῦ πατρδ' 
τελευτήν, εὐγενέστατός τε τῶν πρὸ αὐτοῦ γενομὲ 
γὼ» βασιλέων, κάλλεν τὲ τῶ» καϑ᾽ ἑαυτὸν ἀνθρώ- 
πῶν εὐπρεπέστατος » εἰ δέ τι δεῖ καὶ περὶ ἀνδρείας 
εἰπεῖν, οὐδενὸς ἥ ἥττων εὐστοχίᾳ τε καὶ εὐχειρίᾳ " εε 
μὴ τὴν τούτων εὐμοιρίαν αἰσχροῖς ἐπιτηδεύμασι κα- 
τῇσχυνεῦ, ὡς προείρηται. 
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Ἥ ΡΩΔ4ΔΠΙ, Α ΝΟΥ͂ 
ἽΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΆΑΙΟΝ 4“ΕΥ̓́ΤΕΡΟΝ. 

1. ᾿Ξ νελόντες δὲ τὸν Κόμμοδον οἷ ἐπιβουλεύδσαν»- 
τες, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ συντάγματι τῆς ἱστορίας δεδὴ- 
λωταὶ, κρύψαι τὸ τὸ γενόμενον βουλόμενοι, ὡς ἂν 
τοὺς φυλάσσοντας τὴν βασίλειον αὐλὴν δορυφόρους 

λάϑοιεν, εἱλήσαντες στρωμνῇ τινι εὐτελεῖ τὸ σωμά- 
τιον καὶ καταδήσαντες, ἐπιϑέντες δυσὶν οἰκέταις 
τῶν πιστῶν ἑαυτοῖς, ἐκπέμπουσιν, ὡς δὴ τι σκεῦος 

τῶν ἐκ τοῦ ϑαλάμου περιττῶν. οἵ δὲ φέροντες, διὰ 
μέσων ἐκφέρουσι τῶν φυλάκων" ὧν οἱ μὲν ἀπὸ μέ- 
ϑης ἐκραιπάλων, οἵ δὲ ἐγρηγορότες, κἀκεῖνοι εἰς 
ὕπνον κατεφέροντο, κατεχούσαις τε ταῖς χερσὶ τὰ 
δοράτια ἐπανεπαύοντο" οἵ δ᾽ οὐ πάνυ τὸ ἐκφερόμέ- 
γον τοῦ ϑαλάμου, ὃ τι ποτ᾽ εἴη, ἐπολυπραγμόνουν, 

. ἐπεὶ μηδὲ αὐτοῖς διέφερε ταῦτ᾽ εἰδέναι. τὸ μὲν οὖν 
σῶμα τοῦ βασιλέως οὕτω κλαπὲν ἐκκομισϑὲν τε τῆς 
αὐλείου ϑύρας νύκτωρ, ὀχήματι ἐπιθέντες, εἰς τὸ 

᾿Ιριστεῖον ἀπέπεμψαν. 
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“0 δὲ «Μαῦτος καὶ Ἔκλεκτος ἅμα τὴ ἹΜαρκίᾳ τὸ 
πρακτέον ἐβουλεύοντο. ἔδοξε δὲ αὐτοῖς, περὶ μὲν 
τοῦ ϑανάτου φήμην ἐγκατασπεῖραι,. ὅτι δὴ αἶφνε- 
δίως τετελευτήκοι, ἀποπληξίας ἐπιπεσούσης. καὶ γὰρ 
ἐνδεχομένην πίστιν ἕξειν ὥοντο τὴν φήμην προδια- 
βεβλημένης τῆς ἀκορέστου καὶ ὑπερβαλλούσης ἐκεὲ- 
νοῦ τροφῆς. πρῶτον δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς, ἐπιλέξασθαι 
ἄνδρα πρεσβύτην τινὰ καὶ σώφρονα, τὸν διαδεξό-. 

᾿ 2 - ΚΠ} 3 

μενον τὴν ἀρχήν, ὕπως αὑτοΐ τε σωϑεῖεν » καὶ ἀπὸ 
τῆς πικρᾶς καὶ ἀκολάστου τυραννίδος πάντες ἄνα- 

πνεύσειαν. καϑ' ἑαυτοὺς δὲ ἀναλογιζόμενοι, οὐδένα 
οὕτως ἐπιτήδειον εὕρισκον, ὡς Ιπερτίνακα. Ἦν δὲ ὃ 
Περτίναξ τὸ μὲν γένος ᾿Ιταλιώτης,. ἐν δὲ πολλαῖς 
στρατιωτικαῖς τὸ καὶ πολιτικαῖς εὐδοκιμήσας πρά- 

ἕξεσι, πολλὰ δὲ κατὰ Γερμανῶν καὶ τῶν ὑπὸ τὴν ἀ- 
νατολὴν Βαρβάρων ἐγείρας τρόπαια, μόνος τὲ πε--: 
ριλειφϑεὶς τῶν σεμνῶν πατρῴων τῷ Κομμόδῳ φί- 
λων" ὃν οὐκ ἀπέκτεινε, τῶν ἸΠάρκου ἑταίρων τε καὶ 
στρατηγῶν ἐντιμότατον γενόμενον, 1) διὰ σεμνότητα 
αἰδούμεμος, ἢ ὧς πένητα τηρήσας. ἢν γὰρ αὐτοῦ 
καὶ τοῦτο μέρος τῶν ἐγκωμίων, ὅτι πλεῖστα πάντων» 
ἐγχειρισϑεὶς, πάντων οὐσίαν εἶχεν ἐλάττονα. 

Πρὸς δὴ τοῦτον τὸν Περτίνακα, νυκτὸς ἄκμα- 
ξζούσης, πάντων τε ὕπνῳ κατειλημμένων, ἀφικνοῦνγ- 
ται ὃ «αἴτος καὶ Ἔκλεκτος, ὀλίγους τῶν συνωμο- 
τῶν ἐπαγόμενοι. ἐπιστάντες δὲ αὐτοῦ, κεκλεισμένης 
τῆς οἰκίας, ταῖς ϑύραις, διεγείρουσι τὸν φυλάττον- 
τα. ἀνοίξας δὲ ἐκεῖνος, καὶ ϑεασάμενος στρατιώτας 
ἐφεοτῶτας καὶ «Μαῖτον, ὃν ἤδει ἔπαρχον ὄντα, ἐκ 
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πλαγεὶς καὶ ταραχϑεὶς ἀγγέλλει. ὃ δὲ ἥκειν αὐτοὺς 
κελεύει, δεινὰ, προςδοκώμενα ἑαυτῷ ἑκάστοτε, συμ- 
βήσεσϑανι φάσκων. ἐν τοσαὑτῃ γοῦν αὐτόν φασν 
μεῖναν ψυχῆς ἀταραξίᾳ, ὡς μηδ᾽ ἀναϑορεῖν τοῦ 
σκίμποδος, μεῖναι δὲ ἐπὶ τοῦ σχήματος" καὶ τὸν 
«Ἱαῖτον ἅμα τῷ ̓ Εκλέκτῳ εἰςελϑόντα, καΐτου δοκοῦ»- 
τας ἐπὶ φόνῳ ἥκειν, προειπεῖν τε, καὶ ϑαῤῥοῦντι, 
μηδὲ ὠχριάσαντι τῷ προςώπῳ, ,, Πάλαι μὲν, φάναι, 
καὶ πάσης νυχτὸς τόδε τὸ τέλος τοῦ βίου εἶχον δὲ 
ἐλπίδος" μόνος τὸ τῶν πατρῴων περιλειπόμενος φί- 
λων ἔτι, ἐθ αὑμαζον ἐπὶ ἐμοὶ Κόμμοδον βραδύνοντα. 
τὶ δὴ μέλλετε, ὑμεῖς τε γὰρ δράσετε τὸ πεκελευσμέ- 
γον», ἐγώ τὲ πονηρᾶς ἐλπέδος καὶ φόβου συνεχοῦς 

ἀπαλλάξομαι.,, Πρὸς ταῦτα ὃ «“Δαῖτος,,, Οὐ παύσῃ, 
ἔφη, ἀνάξια σαυτοῦ καὶ τῶν προβεβιωμένων σοι λέ- 
γων; οὗ γὰρ ἐπὶ ὀλέϑρῳ τῷ σῷ ἥδε ἡμῶν ἡ ἄφιξις, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ τε ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆς ἹΡωμαΐ- 
ων ἀρχῆς. κεῖται μὲν γὰρ ὃ τύραννος, δίκην δοὺς 

τὴν προςήκουσαν, καὶ ἅπερ αὑτὸς ἡμᾶς δρᾶσαι διδ: 
νοεῖτο, ταῦτα πρὸς ἡμῶν παϑών. ἡμεῖς δὲ ἤκομέν 
σου τὴν βασιλείαν ἐγχειριοῦντες, ὃν ἴσμεν προὔχοντα 
ἐν τῇ συγκλήτῳ Βουλὴ σωφροσύνῃ βίου, μεγέϑει τε 
ἀξιώματος καὶ ἡλικίας σεμνότητι, ποϑοὐμενόν τε 
καὶ τιμώμενον ὑπὸ τοῦ δήμου". ὅϑεν κἀκείνοις 
εὐχταῖον, καὶ ἡμῖν σωτήριον τὸ πραττόμενον ἔσε.. 
σϑαι προςδοκῶμεν.,, 

Πρὸς ταῦτα ὃ Περτίναξ, ,Οὐ παύσεσϑε, ἔφη, 
χλευάζοντες πρεσβύτην, καὶ τοσαύτην μου δειλίαν 
κατεγνωκότες, ὡς πρῶτον ἀπατῆσαι βούλεσϑε, εἶϑ' 
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οὕτω φονεῦσαϊ;,» »»Αλλὰ μὴν, ἔφη ὃ Ἔκλεκτος, 
ἐπεὶ λέγουσιν ἡμῖν οὐ πεπίστευκας, λαβὼν τουτὶ τὸ 
γραμματεῖον, (νωρίξεις δὲ τὴν Κομμόδου χεῖρα, 
οὔσης σου τῆς ἀναγνώσεως ἐν συνηϑείᾳ, ἐπίσκεψαι. 
οὕτω γὰρ γνώσῃ, τίνα τε κίνδυνον ἐφύγομεν, καὶ 
ὅτι μὴ σκῆψις, ἀλλ᾿ ἀλήϑεια πρόςεστι τοῖς λεχϑεῖ- 
σιν.», ἐπιγνοὺς δὴ τὰ γεγραμμένα ὃ Περτέναξ, πει-- 
σϑεὶς τε ἀνδράσι, καὶ πρότερον αὐτοῦ φίλοις, πάν- 
τα πυϑόμενος τὰ πεπραγμένα, ἐπιδίδωσιν ἑαυτόν. 
2. Καὶ πρῶτον ἀρέσκει προελϑεῖν ἐπὶ τὸ στρατόπε.- 
δον, καὶ πεῖραν τῆς γνώμης τῶν στρατιωτῶν λαβεῖν" 
πείσειν δὲ αὐτοὺς ό «Ταἴτος ὑπισχνεῖτο, ἐπείπερ αὖ- 
τῷ ἐπάρχῳ ὄντι μετρίαν ᾿ἀπένεμον αἰδώ. συμπαρα- 
λαβόντες οὖν καὶ τῶν λοιπῶν ὅσοι παρῆσαν, ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον ἠπεΐγοντο. ἤδη δὲ καὶ τὸ πλεῖστον 
τῆς νυκτὸς προκεχωρήκει, καὶ τῆς ἑορτῆς ἐνεστώσης 
πρὸ ἡμέρας πάντα ἐπράττετο. διαπέμπουσι δὴ τιγας 
τῶν πιστῶν τοὺς διαβοήσοντας, ὅτι ὃ Κόμμοδος 
τόϑνηχε μέν, ὃ Περτίναξ δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον βα- 
σιλεύσων ἀπεισι. 

Διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης, πᾶς ὅ δῆμος ἐν- 
ϑουσιῶντι ἐοικὼς ἐξεβακχεύετο" διέϑεόν τε, καὶ τοῖς 
οἰκείοις ἕκαστος χαίρων διήγγελλε, καὶ μάλιστα τοῖς 
ἐπὶ ἀξιώσεως ἢ πλουσίοις. ἐκείνοις γὰρ καὶ ἐπιβου- 
λεύοντα ἤδεσαν τὸν Κύμμοδον. ἔϑεόν τε περί τε τὰ 
ἱερὶὶ καὶ βωμοὺς, ϑεοῖς χάριτας ὁμολογοῦντες. ἐβό- 
ων δὲ διάφορα, οἱ μὲν κεῖσϑαν τὸν τύραννον λέγον- 
τες, οἱ δὲ τὸν μονομάχον, ἄλλοι δὲ ἀπρεπέστερα 
βλαςφημοῦντες " καὶ ὅσα πρύτερον ἐπεῖχεν ὃ φόβος 
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ῥήματα, ταῦτα, προελϑούσης ἀδείας καὶ ἐλευϑέρίας, 
ὁᾳδίως ἐλέγετο. πλεῖστον δὴ τοῦ δήμου συνέϑει 
δρόμῳ, καὶ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἠπείγετο" τοῦτο 
μάλιστα δεδιότες, μὴ πὼς ἄρα οἵ στρατιῶται ὀκνη- 
οότερον ἐπακούσωσι τῇ Περτίνακος ἀρχῇ. ἐσομένην 
γὰρ σώφρονα, μὴ πάνυ τι ἀποδέξασϑαι τοὺς στρα- 
τιῶτας προρεδόκων, τυραννίδι δουλεύειν εἰϑισμέ- ᾿ 
νους, ἁρπαγαῖς τε καὶ βίαις ἐγγεγυμνασμένους. ἵν 
οὖν αὐτοὺς ἐκβιάσοιντο ὑπακοῦσαι, πανδημεὶ συ»- 
ἤλθϑον. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ὃ «αἵ» 
τός τὸ καὶ Ἔκλεκτος εἰςῆλϑον, ἄγοντες τὸν Περτί- 
νακα" συγκαλέσας τὸ τοὺς βΉνετατας » ὃ “αῖτος 

ἔλεξε τοιάδε" 

»»Κόμμοδος μὲν ἡμῖν ὁ βασιλεὺς τέϑνηκεν ἅπο- 
σιληξίᾳ" αἴτιος δὲ τοῦ τοιούτου ϑανάτου οὐκ ἄλλος, . 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ. συμβουλεύουσι γὰρ ἡμῖν αἰεὶ τὰ 
ἄριστα καὶ σωτήρια, οἷς μὴ πειϑόμενος, βιοὺς δὲ 
ὡς οὐκ ἀγνοεῖτε, ὑπὸ πλήϑους ἐπιπνιγεὶς διεφϑά- 

ρθη. τὸν μὲν οὖν κατέλαβε τέλος τὸ πεπρωμένον. 
οὐδὲ γὰρ μία, οὐδ᾽ ἡ αὐτὴ πᾶσιν ἀνϑρώποις ϑανά- 
του αἰτία" διάφοροι. δὲ οὖσαι, εἰς ἕν τέρμα βίου 
συντελοῦσιν. ἀλλ ἀνὺ ἐκείνου γὰρ ὑμῖν ἄγομεν 
ἡμεῖς τὲ καὶ ὃ δῆμος ὃ “Ῥωμαίων ἄνδρα τὴν μὲν 
ἡλικίαν σεμνόν » τὸν δὲ βίον. σώφρονα, ἀρετῆς δὲ 
τῆς ἐν ἔργοις ἔμπειρο»" ὧν οἱ μὲν πρεσβύτεροι καὶ 
τῶν στρατιωτικῶν αὐτοῦ πράξεων ἐπειράϑητε, οἵ 
δὲ λοιποὶ τῆς πόλεως ἐπάρχοντα τοσούτων ἐτῶν ἀεὶ 
διὰ τιμῆς τε καὶ ϑαύματος ἔσχετε. δίδωσί τε ὑμῖν ἡ 
τύχη οὐ βασιλέα μόνον, ἀλλὰ καὶ πατέρα χρηστόν. 
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εὐφρανεῖ τε ἥ τοῦδε ἀρχὴ οὐ μόνον ὑμᾶς, τοὺς ἐν- 
ταυϑοῖ δορυφοροῦντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ ταῖς 
ὄχϑαις τῶν ποταμῶν, καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς 
Ῥωμαίων ἀρχῆς ἱδρυμένους, οἵ τὴν πεῖραν αὐτοῦ 
τῶν ἔργων φέρουσι διὰ μνήμης. τό τε γὰρ Βάρβα- 
ρον οὗ. χρήμασιν ἔτι ϑεραπεύσομεν, πείρᾳ δὲ ὧν 
πρὸς αὐτοῦ πεπόνϑασι στρατηγοῦντος, φόβῳ ὕπο- 

τάξονται.,, 

Τοιαῦτα δὴ λέγοντος τοῦ Μαΐτου, μὴ κατα- 
σχὼν ἑαυτὸν ὃ δῆμος, μελλόντων καὶ ὀκνούντων ἔτι 
τῶν στρατιωτῶν, Σεβαστόν τε ἀναγορεύει, καὶ πα- 
τέρα καλεῖ, πάσαις τε γεραΐίρει εὐφημίαις. τότε καὶ 
οὗ στρατιῶται », οὐχ ὁμοίᾳ μὲν προϑυμίᾳ, τῇ δὲ ἐκ 
τοῦ παρόντος πλήϑους ἀνάγκῃ, (καὶ γὰρ ἦσαν παν»- 
ταχόϑεν ὑπὸ τοῦ δήμου περιειλημμένοι, ὀλέγοι τε 
καὶ ἄνευ τῶν ὅπλων, ὡς ἐν ἱερομηνίᾳ,) πλὴν συνεξε- 
βόησαν, καὶ Σεβαστὸν προςεῖπον τὸν Περτίνακα" 

εἰς τε τὸ ἐκείνου ὄνομα τοὺς συνήϑεις ὅρκους ὀμόσαν- 
τες, καὶ ϑύσαντες, δαφνηφοροῦντες πᾶς ὃ δῆμος καὶ 
τὸ στρατιωτικὸν [ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια. 

8. ᾿Επείπερ ἱδρύϑη ἐν τῇ βασιλείῳ ἑστίᾳ,. τῶν 
τὸ στρατιωτῶν καὶ τοῦ δήμου, ὧς προείρηται, νὺ- 

κτὼρ ἀναγαγόντων, φροντίσι μεγίσταις τὴν γνώμην 
ἐταράττετο" πάνυ τε αὐτόν, καΐτοι δοκοῦντα ψυ- 
χῆς εἶναι ἐῤῥωμένης καὶ ; πρὸς πάντα ἀνδρεῖον , τὰ 

, παρόντα ἐφόβει, οὐχ οὕτω προνοίᾳ τῆς ἑαυτοῦ σω- 
τηρίας; (κινδύνων γὰρ καὶ μειξύνων πολλάκις ἦν 
καταφρονγήσας,) ἐλογίζετο δὲ τὴν τε αἰφνίδιον τῆς 
τυρανγίδος μεταβολήν, τὴν τὸ ἐν τῇ συγκλήτῳ Βου- 
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λῇ τινῶν εὐγένειαν, οὖς ὑπώπτευεν οὐκ ἀνεξομένους, 
μετὰ βασιλέα εὐγενέστατον τὴν ἀρχὴν μεταπεσοῦ- 
σαν εἰς ἄνδρα ἐξ ἰδιωτικοῦ καὶ ἀσήμου γένους ἐπὸὶ 
τοῦτο ἐλθόντα. εἰ γὰρ καὶ ὃ βίος αὐτῷ διὰ σωφρο- 
σύνην ἐπῃνεῖτο » καὶ τὰ ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς πρώ» 
ξεσιν ἣν εὐκλεῆ" ἀλλ᾽, ὅσον εὐγενείας χάριν, πολὺ 
τῶν εὐπατριδῶν ἀπελείπετο. ἡ ἡμέρας οὖν καταλαβού- 
σης, κατῆλϑεν ἐπὶ τὸ συνέδριον τῆς Βουλῆς, οὔτε 
τὸ πῦρ ἐάσας ἑαυτοῦ προπομπεῦσαι, οὔτε τι ἄλλο 
τῶν βασιλικῶν συμβόλων εἰς ὕψος ἀρϑῆναι, πρὶν ἢ 
μαϑεῖν τὴν γνώμην τῆς συγκλή του Βουλῆς. 

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἅμα τῷ ἐπιφανῆναι πάντες ὅ- 

μοϑυμαδὸν εὐφήμησαν, Σεβάσμιόν τε καὶ βασιλέα 
προςηγόρευσαν" ὃ δὲ τὰ μὲν πρῶτα παρῃτεῖτο τῆς 
ἀρχῆς τὸ. ἐπίρϑονον. γῆράς τὸ προϊσχόμενος, συγ- 
γνώμης ἐδεῖτο" εἶναί τὲ πολλοὺς εὐπατρίδας ἐ- 
φασκεν, οἷς ἡ βασιλεία μᾶλλον ἁρμόξει" καὶ λαβό- 
μενος τῆς χειρὸς Τλαβρίωνος, εἷλκεν αὐτόν, καϑί- 
ζεσϑαι «κελεύων ἐπὶ τοῦ βασιλείου ϑρόνου. ἦν 
δὲ ἐκεῖνος εὐγενέστατος μὲν πάντων εὐπάτριδῶν" 
ἀνέφερε γοῦν εἰς Αἰνείαν τὸν ᾿ἀφροδίτης καὶ .4γ- 
χίσου τὴν τοῦ γένους διαδοχήν" ἔτι δὲ καὶ τὴν 
ὕπατον ἀρχὴν τελέσας δεύτερον. ὃ δὲ, ,,4λλ αὐτός 
τε, ἔφη, ἐγὼ ὃν σὺ νομίζεις πάντων ἀξιώτατον, σοὶ 
τὸ τῆς ἀρχῆς παραχωρῶ » καὶ πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν 
ἐγὼ καὶ οἵ λοιποὶ πάντες ψηφίζομέν σοι διδόντες.,, 
ότς δὲ, πάντων αὐτὸν ἐκβιασαμένων, ἐκλιπαρη- 
σάντων τε, ὀκνῶν καὶ μόλις ἀνελϑὼν ἐπὶ τὸν βασί- 
λειον ϑρόνον, ἔλεξε τοιάδε" 
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Τὸ π πάγυ δεξιὸν ὑμῶν τῆς πρός με τιμῆς, καὶ 
τὸ τῆς σπουδῆς ὑπερβάλλον, ἐπίλεκτόν τε εἷς πρό- 

κρισιν τοσαὕτης παρ ὑμῖν εὐγενείας, οὐκ ἔχον κο- 
λακείας ὑποψίαν, ἀλλὰ δεῖξιν καὶ πίστιν εὐνοίας, 
ἄλλῳ μὲν ἄν τῳ ϑάρσος καὶ προϑυμίαν ἐνέβαλεν 
εἰς τὸ ἑτοίμως δέξασϑαι τὰ ἐγκεχειρισμένα, ἐλπίδα 

τὸ ῥᾳστώνης ὑπέφῃνεν ἄν, ὡς εὐμαρῶς τὴν ἀρχὴν 
διοίσοντα ἐν ἀρχομένοις οὕτως εὐνοοῦσιν. ἐμοὲ δὲ 
ταῦτα, μεγάλα. ὄντα καὶ ἐξαίρετα, τιμῆς τε αἰσϑὴή- 
σεν ἐκπλήττει, δέος τε καὶ ἀγῶνα οὐ μικρὸν ἐμποιεῖ. 
μεγάλων γὰρ εὐεργεσιῶν προὐπαρχουσῶν, τὸ ἰσό- 
τιμον δυςέφικτον. ἀλλ ἐν ταῖς ἀμοιβαῖς, καὶ μικρὰ 
μὲν λαβοῦσιν, ἀντιδοῦναι μεῖζον οὐχ οὕτως εὖμα- 

ρές, ὡς εὐχάριστον δοκεῖ" ὁπηνίκα δ᾽ ἂν ὃ πρῶτός 
τι δράσας ἀγαϑόν, ἀνυπέρβλητον κατάϑηται χάριν, 
τὸ μὴ καὶ ἀξίαν ἀντιδοϑὲν οὐχ οὕτω δυςπόριστον, 
ὡς ἀναίσϑητον ἅμα καὶ ἀχάριστον ὀνομάζεται. ὁρῶ 
δὴ οὗ τὸν τυχόντα μοι ἐπηρτημένον ἀγῶνα, πρὸς τὸ 
ἄξιον ἐμαυτὸν παρασχεῖν «τῆς τοσαύτης πᾳᾷρ᾿ ὑμῶν 
τιμῆς. οὐ γὰρ ἐν τῇ καϑέδρᾳ ἡ ῇ προιδρία, ἀλλ ἐν 
τοῖς ἔργοις, εἴ τις αὐτὴν μὴ καταισχύνοι. ὅσῳ δὲ τὰ 
γενόμενα ὡς φαῦλα μισεῖταν, τοσούτῳ τὰ μέλλοντα 
ὡς ἀγαϑὰ μεγάλως ἐλπίζεται. καὶ τὰ μὲν δεινὰ τῶν 
ἔργων ἀεὶ μνημονεύεται" τὸ γὰρ λυπῆσαν δυςεξά- 
λειπτον" τὰ δὲ χρηστὰ ἅμα τῇ ἀπολαύσὲι καὶ τὴν 
περὶ αὐτῶν μνήμην συναναλίσκει. ἐπεὶ μὴ ὁμοίως εὖ- 
φραΐνει ἐλευϑερία, ὡς λυπεῖ δουλεία" οὐδὲ τις, ἃ- 
δεῶς τὰ ἑαυτοῦ ἔχων, ἐν χάριτος μοίρᾳ τίϑεται, τὰ 
ἔδια καρποῦσϑαι νομίζων" ὃ δὲ τῶν οἰκείων στερῳ- 
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; ϑεὶς αἰώνιον ἔχει τὴν μνήμην τοῦ λελυπηκότος. οὐδ᾽, 
εἴ τις εἰς τὸ κοινὸν χρηστὴ γένοιτο μεταβολή, αὖ- 

 τός τὰ πλέον νομίξζεν καρποῦσϑαι" ἐπεὶ τοῦ μὲν δη- 

| μωφελοῦς καὶ κοινῇ διαφέροντος ὀλίγη τοῖς καϑ' 

᾿ ἕνα φροντίς" τὸ δὲ καϑ' αὑτὸν ἕκαστος εἶ μὴ κατὰ 
᾿ γνώμην προχωροίη, οὐδὲν τι μέγα ὠὡφελεῖσϑαυ νο- 
ι μίξει. οἵ τε εἰθισμένοι ταῖς τῆς τυραν»έδος ἀκρίτοις 

Ι καὶ ἀφειδέσε μεγαλοδωρεαῖς ἐντρυφᾷν, τὴν εἰς τὸ 
, σωφρονέστερον καὶ. μεμετρημένον διὰ σπάνιν χρη- 
; μάτων μεταβολὴν, οὐ φιλοσώφρονα, οὐδὲ σὐμμε- 
,τρον καὶ κεκριμένην διοίκησιν ὀγομάζουσιν, ἀλλὰ 
Ι μικρολογίαν καὶ ἀϑλιότητα βίου ὀνειδίζουσι»" οὐκ 
, εἰδότες, ὅτι τὸ μὲν μεγάλα καὶ ὡς ἔτυχε χαρίζεσθαι 
᾿ οὗκ ἂν περιγένοιτο, εἰ μὴ ἐκ τοῦ ἁρπάζειν καὶ βιά- 
ζεσθαι" τὸ δὲ λογισμῷ πάντα καὶ κατ ἀξίαν ξκά- 
στου “γέμειν, ἄγευ τοῦ δεινόν τι δρᾶσαι, μὴ πα- 
ρέχον ἀδικον εὐπορίαν χρημάτων, διδάσκει φειδὼ 
σώφρονα τῶν καλῶς πορισϑέντων. ταῦτα δὴ ὑμᾶς 
ἐγνωκότας χρὴ συναίρεσϑαν, καὶ κοινὴν τῆς ἀρχῆς 
τὴν διοίκησιν νομίζοντας, ἀριστοχρατίαν τε, ἀλλ 
οὗ τυρανν»ἰδα ὑπομενοῦντας, αὐτοὺς τε ἀγαϑὰς 

ἔχειν ἐλπέδας, καὶ πᾶσι τοῖς ἀρχομένοις ταῦτα ὑπι- 
σχνεῖσθαι.,, - 

, Τοιαῦτα ὃ Περτίναξ εἰπὼν, ὑπὴρεισέ τὲ τὴν 
σύγκλητον Βουλήν, καὶ πρὸς πάντων εὐφημισϑ εἰς, 

πάσης τε τιμῆς καὶ αἰδοῦς παρ᾽ αὐτῶν τυχών, εἴς 
τὸ τὸν τοῦ “ιὸς νεὼν καὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ πεμφϑείς, 

τάς τε ὑπὲρ τῆς βασιλείας ϑυσίας τελέσας, εἰς τὴν 
βασίλειον ἐπανῆλϑεν αὐλὴν. 

Ῥ 
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4. ᾿Επεὶ δὲ διεφοίτησεν ἢ φήμη τῶν τε λεχϑὲν 
τῶν ὑπὶ αὐτοῦ ἐν τῇ Συγκλήτῳ, καὶ τῶν πρὸς τὸν 
δῆμον' γραφέντων, ὑπερήδοντο πάντες, σεμνὸν καὶ 
ἤπιον ἃ ἄρχοντα χαὶ πατέρα » οὐ βασιλέα, ἕξειν ἐλ- 
πίξοντες. τοὺς τὸ γὰρ στρατιώτας ἐκέλευσε παΐ- 

᾿σασϑαιν τῆς πρὸς τοὺς δημότας ὕβρεως, καὶ μὴτε 
πελέκεις φέρειν [μετὰ χεῖρας), μὴτε παίειν τινὰ τῶν 

παριόντων" εἰς τὸ τὸ κόσμιον καὶ εὔτακτον μετά- 
γεν πάντα ἐπειρᾶτο , ἔν τὲ ταῖς προόδοις καὶ τοῖς 

δικαστηρίοις πρᾷον καὶ ἥμερον ἦϑος ἐπεδείκνυτο. 
καὶ τῆς Μάρκου ἀρχῆς ζήλῳ τὸ καὶ μιμήσει τοὺς 
μὲν πρεσβυτέρους ὑπομιμνήσκων εὔφραινε, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους πάντας, ἐ ἐξ ὠμῆς καὶ ἐφυβρίστου τυραννέδος 
εἰς σώφρονα καὶ ̓ ἀμέριμνον βίον μεταχϑέντας, ὃς- 
στα εἷς εὔνοιαν ᾧκειώσατο. τῆς τε ἡμέρου ἀρχῆς ἡ 

, φήμη διαϑέουσα πάντα ἔϑνη καὶ πάντα στρατόπε- 
δα, ὅ ὅσα τε Ῥωμαίοις ὑπήκοα καὶ ὅσα φίλα, ἐκϑειά- 
ἕευν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἔπειϑεν. ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν 

Βαρβάρων ὅσοι πρότερον ἀφηνίαζον ἢ ἐστασίαζον, 
φόβῳ τε καὶ μνήμῃ τῆς ἐν. ταῖς προτέραις αὐτοῦ 
στρατείαις ἀρετῆς, πίστει τὸ γνώμης, ὅτι μηδένα 
ἑκὼν ἀδικήσει ποτὲ, ἑκάστῳ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμων, 
χάριτος ἀπρεποῦς καὶ βίας ὡμῆς ἀλλότριος, ἑκόντες 
αὐτῷ προςεχώρουν.. πρεσβεϊαΐ: τε πανταχόϑεν ἄφι- 
κνοῦντο, συνηδομένων ἁπάντων τῇ Ῥωμαίων ὑπὸ 
Περτίνακε ἃ ἀρχῇ. 

Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες. ̓ἄγϑρωποι » καὶ κοινῇ 

καὶ ἰδίᾳ, τῷ εὐτάκτῳ καὶ ἡμέρῳ τῆς βασιλείας ἔχαι- 
ρον. ὃ δὲ πάντας εὔφραινε, τοῦτο μόνους ἐλύπει 
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τοὺς ἐν τῇ Ῥώμῃ στρατιώτας, οἵ δορυφορεῖν εἰώϑα- 
σι τοὺς βασιλέας. κωλυόμενοι γὰρ ἁρπάζειν τὸ καὶ 
ὑβρίζειν, εἰς τέ "τὸ εὔτακτον καὶ «κόσμιον ἀνακαλού. 

μενοι, τὸ πρᾷον καὶ ἥμερον τῆς ἀρχῆς ὕβριν αὑτῶν 
καὶ ἀτιμίαν, καϑαίρεσίν τὸ τῆς ἀνέτου ἐξουσίας νο- 

μίζοντες, τὴν τῆς ἀρχῆς οὔκ ἔφερον εὐταξίαν. ἀλλὰ 

τιὶ μὲν πρῶτα κατ ὀλίγον ὀκνηροὺς τε καὶ ἀπευϑεῖς 

αὑτοὺς τοῖς κελευομένοις παρεῖχον. "τὸ δὲ τελευταῖον, ᾿ 
οὐδ᾽ ὅλων μηνῶν δύο τῆς βασιλείας αὐτῷ προκεχω- 
ρηκυίας, ἐπιδειξαμένου τὸ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ σώ- 
φρονα καὶ χρηστὰ ἔργα, ἐλπίδων. τὸ ἀγαϑῶν τοῖς 
ἀρχομένοις ὑποφαινομένων, ἐβάσκῃνε πάντα καὶ 
ἀγέτρεψε πονηρὰ τύχη, ἐκώλυσέ τὸ ϑαυμαστὰ καὶ 
ἐπωφελῇ τοῖς ὑπηκόοις ἔργα εἷς τέλος ἀχϑῆναι. 

Πρῶτον μὲν γὰρ πᾶσαν τὴν τὸ Ἰταλίαν, καὶ ἐν 
τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσιν ἀγεώργητόν τε καὶ παντάπα- 
σιν οὖσαν ἀργὸν, ἐπέτρεψεν, “ὁπόσην τὶς βούλεται 
καὶ δύναται, εἶ καὶ βασιλέως κτῆμα εἴη, καταλαμβά- 
νειν" ἐπιμεληϑέντι τε καὶ γεωργήσαντι, δεσπότην 
εἶναι ἔδωκέ τὸ γεωργοῦσιν ἀτέλειαν πάντων εἰς 
δέκα ἔτη, καὶ διὰ παντὸς δεσποτείας ἄμερ ἐμνίαν : 
τοῖς τε βασιλικοῖς κτήμασιν ἐκώλυσεν αὑτοῦ τὰ ὄνο- 
μα ἐπιγράφεσϑαι" εἰπὼν αὐτὰ οὐκ ἴδια τοῦ βασι 
λεύοντος εἶναι, ἀλλὰ κοινὰ καὶ δημόσια τῆς Ῥωμαΐ: 
ὡν ἀρχῆς. τέλη τε πάντα τε πρότερον ἐπὶ τῆς τυ- 
θαν»ίδος εἷς εὐπορίαν χρημάτων ἐπιγοηϑέντα, ἐπι 
τε ὄχϑαις ποταμῶν, καὶ λιμέσι πόλεων, ἔν τε ὁδῶν 
πορείαις, καταλύσας, εἷς τὸ ἀρχαῖον καὶ ἐλεύϑερον 

ἀφῆκεν. ἐμέλλησε δ᾽ ἂν ἔτι καὶ πλείονα, (ὥς γε τὰ 

Ὦ2 
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τῆς προαιρέσεως ἐνεδείκνυτο,) εὐεργετήσειν τοὺς 
ὑπηκόους. 

᾿Επεὶ καὶ τοὺς συχοφάντας τῆς πόλεως ἦν διὼ- 
ἕας, καὶ τοὺς πανταχόϑεν κολασϑῆναι κελεύσας, 

τοῦ μηδένα ἐπηρεάζξεσθϑαι, μὴτε ματαίοις ἐγκλήμα- 
σι περιπίπτειν προνοούμενος. ἐν ἀδείᾳ τε καὶ μακα- 
ρίῳ βίῳ ἣ τε Σύγκλητος μάλιστα καὶ οἵ λοιποὶ πάν- 
τες βιώσεσϑαι προςεδόκων. οὕτω “γὰρ μέτριος καὶ 
ἰσότιμος ἦν, ὡς καὶ τὸν υἱὸν αὑτοῦ, ἤδη μειράκιον 
ὄντα, μηδὲ εἷς τὴν βασίλειον αὐλὴν ἀναγαγεῖν, ἀλλ᾽ 
ἔν τὸ τῇ πατρῴᾳ μένειν οἰκίᾳ, καὶ εἰς τὰ συνήϑη 
προϊόντα διδασκαλεῖα καὶ γυμνάσια, ἰδιωτεύοντα, 
ὁμοίως τοῖς λοιποῖς παιδεύεσϑαΐ τε καὶ πάντα πράτ- 
τειν, οὐδαμοῦ τῦφον ἢ πομπὴν παρεχόμενον βα- 
σιλικὴν. 

5. Τοιαύτης δὲ εὐμοιρίας καὶ εὐταξίας κατε- 
χούσης τὸν βίον, μόνοι οἵ δορυφόροι, ἀσχάλλόντες 
μὲν ἐπὶ τοῖς παροῦσι, ποϑοῦντες δὲ τὰς ἐπὶ τῆς 

προγδνομένης τυραννίδος ἁρπαγάς τε καὶ βέας ἕν τε 
ἁσωτίαις καὶ κρχιπάλαις, ἐβουλεύσαντο ἀποσκευά- 
σᾶάσϑαι τὸν Περτίνακα, ὡς ὄντα αὐτοῖς βαρὺν καὶ 
ἐπαχϑῆ, ζητῆσαι δὲ τινα, τὸν πάλιν αὐτοῖς ἄνετον 
καὶ ἀκόλαστόν παρέξοντα ἐξουσίαν. αἰφνιδίως τοῖ- 

γυν, οὐδενὸς προςδυκῶντος, ἀλλὰ πάντων ἐν ἡσυχίᾳ 
διατριβόντων," καὶ ϑυμῷ καὶ ἀλόγῳ δρμῇ [ἐκ] τοῦ 
στρατοπέδου δρόμῳ φερόμενοι αὐτοὶ, ἡμέρας ἄκμα-: 
ὡρύσης, ἐπειςῆλϑον τοῖς βασιλείοις, τά τε δόρατα 
διατεινάμενον καὶ τὼ ξίφη σπασάμενοι. τῷ δὲ πα- 
ναδόξῳ τοῦ ἔργου καὶ ἀνελπίστῳ οὗ ἐν τῇ βασιλείῳ 

ἢ 
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ὑπηρεσίᾳ ταραχϑέντες, δλίγοι τε πρὸς πολλοὺς καὶ 
ἄνοπλοι πρὸς ὡπλισμένους, οὖκ ἔμενον" ἀλλ᾽ ἕκα- 
στος, ἣν ἐγκεχείριστο φρουρὰν λιπών, ἢ ἐπὶ τῇ αὖ- 
λείῳ, ἢ ἐπὶ ταῖς λοιπαῖς εἰςόδοις, ἔφευγον. ὀλίγοι δὲ 
τινες τῶν εὐγοούντων, διαγγείλαντες, τῷ Περτίνακι 
τὴν ἔφοδον, συνεβούλευον φυγεῖν, τῇ τὸ τοῦ δήμου 
δοηϑείᾳ ἑαυτὸν ἐπιδοῦναι. ὃ δὲ, καὶ τοῖς συμβου- 
λεύουσιν αὐτῷ πρὸς τὸ παρὸν ὠφέλιμα μὴ πεισϑείς, 
ἀπρεπῆ δὲ καὶ ἀνελεύϑερα, βασιλείας τε ἀνάξια καὶ 
τῶν προβεβιωμένων αὑτῷ καὶ προπεπραγμένων νγο- 
μίσας, φεύγειν μὲν ἢ λαϑεῖν οὐκ ἠθέλησεν, ὁμόσε 
δὲ χωρήσας τῷ πράγματι, προῆλϑεν ὡς διαλεξόμε- 
ψος αὐτοῖς " ἐλπίσας πείσειν τε αὐτοὺς; καὶ παύσειν 

τῆς ἀλόγου εἷς τὸ παρὸν δρμῆς. καὶ δὴ τοῦ δωμα- ἡ 

τίου προελϑών, ὑπαντώμενος αὐτοῖς, πυνϑάνεσθαί 

τε ἐπειρᾶτο τὰς αἰτίας τῆς ὁρμῆς, πείϑειν τε ἐπε- 
χείρει, μὴ ἐνθουσιᾷν, μένων καὶ τότε ἐν σάφρονι 
καὶ σεμνῷ σχήματι, καὶ τηρῶν τὸ τοῦ βασιλέως ἀ- 
ξίωμα, οὐδὲν τι κατεπτηχύτος, οὐδὲ καταδειλιῶντος 
καὶ ἱκετεύοντος σχῆμα ἐνδεικνύμενος. 

» Τὸ μὲν ἐμέ, ἔφη, πρὸς ὑμῶν ἀναιρεϑῆναι, 

οὐδέν τι μέγα ἢ βαρὺ πρεσβύτῃ, εἰς μακρὸν γῆρας 
ἐνδόξως ἐλάσαντι" παντὶ γὰρ' ἀνϑρώπων βίῳ ἀνάγ- 
κη τέλος ἐπιτεϑῆναι" τὸ δὲ ὑμᾶς, φύλακας καὶ φροου- 
ροὺς δοκοῦντας βασιλέως, καὶ τοὺς ἔξωϑεν κινδὺ- 

νοῦς ἀπείργοντας, αὐτοὺς γενέσϑαν φονεῖς, καὶ μὴ 

“μόνον ἐμφυλίῳ, ἀλλὰ καὶ βασιλείῳ μιάναι τὰς δεξιες 
αἵματι, ὁρᾶτε, μὴ πρὸς τὸ νῦν ἁγνόσιον, καὶ ὕστερον 
ὑμῖν ἐπικίνδυνον ἢ. οὐ γάρ τι ἐμαυτῷ σύνοιδα 
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λυπήσαντι ὑμᾶς. εἰ δὲ καὶ ἐπὶ τῇ Κομμόδου τελὲυ 
τῇ δυςχεραίνετε, οὐδὲν παράδοξον, ἄνϑρωπον ὄντα 
εἰ τελευτὴ κατέλαβεν" εἰ δὲ τοῦτο ἐξ ἐπιβουλῆς οἷ- 
εσϑε γεγενῆσϑαι, οὐκ ἐμὸν τὸ ἁμάρτημα. ἴστε γάρ, 
ἔξω πάσης ὄντα με ὑποψίας, καὶ οὐδὲν ἧττον ὑμῶν 
ἀγνοοῦντα τὰ τότε πεπραγμένα" ὧς, εἶ τι ὑποπτεὺ ε- 
τε, ἑτέροις ἐπιφέρειν τὸ ἔγκλημα. ἀλλ᾽ ὅμως, τελευ- 
τήσαντος κἀκείνου, οὐδὲν ὑμῖν τῶν εὐπρεπῶς καὶ 
κατ᾿ ἀξίαν, καὶ ἄνευ τοῦ βιάζεσθαι με ἢ ἁρπάζειν, 
ἐνδεήσει.,,, 

Τοιαῦτά τινὰ λέγειν αὐτοῖς πειρώμενος, ἤδη 
τινὰς αὐτῶν καὶ πείσειν ἔμελλε" καὶ οὖκ ὀλίγοι γε 
ἀποστραφέντες ἀνεχώρουν, σεμνοῦ βασιλέως γῆρας 
αἰδούμενοι" ἔτι δὲ λαλοῦντα τὸν πρεσβύτην ἐπι-᾿ 
πεσόντες -“ᾧτινὲς] φονεύουσι. δράσαντές τὸ οὕτως 
ὠμὸν ἔργον, δέει τῶν τετολμημένων φϑάσαι ϑέλον- 
τες τὴν τοῦ δήμου ἔφοδον, ἐπιστάμενοί τε ὅτι χα- 
λεπῶς τὸ πλῆϑος διοίσειν τὰ πεπραγμένα, εἷς τὸ 
στρατόπεδον δρόμῳ ἀναχωρήσαντες, ἐντὸς τείχους 
ἔμενον, φρουρᾶς ἐπὶ τῶν πύργων καταστήσαντες, 
ὡς ἀμύνοιντο, εἰ τῷ τείχει προςβάλλοι ὃ δῆμος. 
τέλος μὲν δὴ τοιοῦτον κατέλαβε Περτίνακα, χρησά- 
μενον βίῳ καὶ προαιρέσει, -ὡς προείρηται. 

θΘ. ᾿Επειδὴ δὲ διεφοίτησεν εἰς τὸν δῆμον ἢ τοῖ 
βασιλέως ἀναίρεσις," ταραχὴ τὸ καὶ πένϑος πάντας 
κατεῖχε, διέϑεόν τε ἐνθουσιῶσιν ἐοικότες" κίνησίς 

τε ἄλογος κατεῖχε τὸν δῆμον, ζητούντων τοὺς δρά- 
σαντας, μήτε δὲ εὑρεῖν, μὴτε ἀμύνασϑαι δυναμέ- 
γῶν. -μάλιστά τε δεινῶς ἔφερον τὸ πεπραγμένον 
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«αὺ συμφορὰν κοινὴν ἐτήρουν οἱ τὴν σύγκλητον 

Βουλὴν νέμοντες, πατέρα τε ἤπιον «καὶ χρηστὸν 

προστάτην ἀποβαλόντες. πάλιν τε τυραννίδος ἦν 

δέος, ἐπεὶ τούτῳ χαΐρειν τοὺς στρατωώτας ἤλπιζον. 

Μιᾶς δήπου καὶ δευτέρας ἡμέρας διαδραμού- 

σῆς, οἵ μὲν δημόται, ἕκαστος τὸ καϑ' αὑτὸν δεδιώς, 

ὑπανεχώρει" οἵ τὸ ἐν ἀξιώσει ὄντες εἰς τὰ ποῤῥωτά- 

τῶ τῆς πόλεως κτήματα ἀπεδίδρασκον, ὅπως ἂν μὴ 

τι δεινὸν ἐκ τῆς ἐσομένης ἀρχῆς παρόντες πάϑοιεν. 

οἵ δὲ στρατιῶται, ἐπεὶ τόν τὲ δῆμον ἡσυχάζοντα 

ἔγνωσαν, μήτε τινὰ τολμῶντα ἐπεξελθεῖν τῷ τοῦ 

βασιλέως αἵματι; ἔμενον μὲν ἐντὸς τοῦ τείχους, κα- 

τακλείσαντες ἑαυτοὺς, ἀναγαγόντες δὲ τοὺς εὔφωνο- 

τάτους ἑαυτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος, προεκήρυττον ὥνιον. 

τὴν βασιλείαν " τῷ τε πλεῖον ἀργύριον δώσοντι ἐγ- 

χειριεῖν ὑπισχνοῦντο τὴν ἀρχήν, καὶ διὰ τῶν ὅπλων 

αὐτὸν ἀνάξειν ἀδεῶς εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν. ἐπεὶ 

δὲ τὸ κήρυγμα διεφοίτησεν, οἵ μὲν σεμγότεροἑ τὸ 

καὶ εὐσταϑέστεροι τῆς συγκλήτου Βουλῆς, ὅσοι τὲ 

εὐπατρίδαι ἢ ἔτί πλούσιοι, λείψανα ὀλέγα τῆς Κομ- 

μόδου τυραννίδος, οὔτε προςῆλϑον τῷ τείχει, οὔτε 

ἀπρεπῆ καὶ ἐπονείδιστον χρήμασι κτήσασϑαι τὴν 

ἀρχὴν ἠἡϑέλησαν.. 

Ἰουλιανῷ δὲ τινι, ἤδη μὲν τὴν ὕπατον τετεδλες 

κότι ἀρχὴν, δοκοῦντι δὲ ἐν εὐπορίᾳ χρημάτων εἶναι, 

ἑστιωμένῳ δὲ περὶ δείλην ἑσπέραν, διηγγέλϑη τὸ 

στρατιωτικὸν κήρυγμα παρὰ μέϑην καὶ κραιπάλην. 

ἣν γὰρ καὶ τῶν ἐπὶ βίῳ μὴ σώφρονι διαβεβλημένων. 

πείϑουσιν οὖν αὐτὸν ἥ τε γυνὴ καὶ ἢ ϑυγάτηρ καὶ 
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τὸ τῶν παρασίτων πλῆϑος, ἀναϑοροῦντα τοῦ σκίμ-᾿ 
ποδος, δραμεῖν ἐπὶ πὸ τεῖχος, καὶ τὸ πραττόμενον 
μαϑεῖν" παρά τε πᾶσαν τὴν ὅδὸν συμβουλεύον- 
τες, ἐῤδιμμένην τὴν ἀρχὴν ἁρπάσαι, ἀφειδῶς δὲ 
χρημάτων ἔχοντα, μεγαλοδωρίᾳ ἅπαντας ὕπερβα- 
λεῖν, εἰ καὶ τινες ἀμφισβητοῖεν. ἐπεὶ τοίνυν τῷ τεί- 
χει προςῆλϑεν, ἐβόα τε, πάντα δώσειν ὅσα βούλον- 
ται ὑπισχνούμενος, παρεῖναξ τὸ αὑτῷ πάμπλειστα 
χρήματα καὶ ϑησαυροὺς, χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πε- 
πληρωμένους, ἔλεγε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ 
Σουλπικιανός, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ τῶν ὑπατευκότων, 
ἔπαρχός τε τῆς πόλεως γενόμενος, (πατὴρ δὲ ἣν τῆς 
ἹΠερτένακος γυναικός,) ἧκδ τὴν ἀρχὴν ὠνούμενος. 
ἀλλὰ τοῦτον μὲν οὐ προρήκαντο φοβηϑέντες οὗ 
στρατιῶται τὴν πρὸς τὸν Περτίνακα συγγένειαν, 
μή τις ἄρα δόλος εἴη εἰς τὸ ἐκδικηϑῆναι τὸν ἐκείνου 

φόνον καϑέντες δὲ κλίμακα, τὸν ᾿Ιουλιανὸν ἐπὶ τὸ 
τεῖχος ἀνεβίβασαν. οὐ γὰρ - πρότερον ἀνοῖξαι τὰς 
πύλας ἤϑελον, πρὸὶν ἢ τὴν ποσότητα τῶν δοϑησομέ- 
ψῶ» χρημάτων μαϑεῖν. 

“Ὃ δ᾽ ἀνελθὼν, τὴν τε Κομμόδου μνήμην αὖ- 
τοῖς καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς εἰκόνας, ἃς ἧ Σύγκλητος 

᾿καϑεῖλεν, ἀνανεώσεσϑαι ὑπέσχετο, καὶ πάντων δὼ- 
σειν ἐξουσίαν ὧν εἶχον ἐπ᾽ ἐκείνου, ἑκάστῳ τὲ στρα; 
τιώτῃ τοσοῦτον ἀῤγύριον, ὅσον μήτε αἰτῆσαι, μὴτε 
λήψεσθϑαν προρεδόκησαν". τὰ δὲ χρήματα μὴ μελλή- 
σειν, ἂλλ᾽. οἴκοϑεν ἤδη μεταπέμψεσθαι, τοὕὗτοις 

ἀναπεισϑέντες οὗ στρατιῶται » καὶ ταύταις ἀρϑέντες 

ταῖς ἐλπίσιν, αὐτοκράτορώ τε τὸν ᾿Ιουλιαγὸν ἄνα-. 
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γορεύουσι, καὶ πρὸς τῷ οἰκεέῳ ἐκ γένους ὀνόματι 

: Κόμμοδον ἀξιοῦσιν ἀποκαλεῖσθαι. τά τὸ σημεῖα 
ἄραντες, καὶ τὰς ἐκείνου εἰκόνας ἀποκαταστήσαντες, 
προπέμπειν ἐπειρῶντο. ϑύσας δὲ ὃ ᾿Ιουλιανὸς τὰς 
γενομισμέγας καὶ βασιλείους ἐν τῷ στρατοπέδῳ ϑυ- 
σίας, προήγετο ὑπ᾽ αὐτῶν πλέον τι τῆς συνηϑείας 
δορυφορούμενος. ἅτε γὰρ βίᾳ καὶ παρὰ γνώμην τοῦ 
δήμου, μετά τε αἰσχρᾶς καὶ ἀπρεποῦς διαβολῆς 
ὠνησάμενος τὴν ἀρχήν, εἰκότως ἐδεδίει τὸν δῆμον 
ὡς ἐναντιωσόμενον. ἀναλαβόντες οὖν τὰς πανοπλίας, 

καὶ φράξαντες αὑτοὺς οὗ στρατιῶται εἰς φάλαγγος 

σχῆμα, ὧς, εἰ δέοι, καὶ πολεμήσοντες ἐν μέσοις αὖ- 
τοῖς ἔχοντες τὸν ἴδιον βασιλέα, ὑπὲρ τε τῆς κεφαλῆς 
αἰωροῦντες τὰς ἀσπίδας καὶ τὰ δόρατα, μή που καὶ 

λέϑων τις βολὴ ἀπὸ τῶν δωμάτων ἐπὶ τῇ πομπῇ γέ- 
γοιτο, ἀγήγαγον αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια - μηδενὸς. 
τῶν δημοτῶν μὴτε ἀντιστῆναν τολμῶντος, μὴτε μὴν 
εὐφημοῦντος, ὥςπερ εἰώϑασι προπέμπειν τοὺς. βα- 
σιλέας" τοὐναντίον δὲ καὶ πόῤῥωθεν ἑστῶτες ἐβλας- 
φήμουν καὶ κακῶς ἠγόρευον, ἄτε- χρημάτων» ἄντι» 
καταλλαξάμενον τὴν ἀρχήν. 

Τότε δὲ καὶ πῤῥῶτον ὑποδιεφϑάρη τὰ τῶν στρα- 
τιωτῶν Ἰϑη" καὶ χρημάτων ἐδιδάχϑησαν ἄπληστον 
καὶ αἰσχρὰν ἐπιϑυμίαν, καταφρόνησέν τε τῆς πρὸς 
τὸὺς ἄρχοντας αἰδοῦς. τὸ γὰρ μήτε τοῖς οὕτως ὦ- 
μῶς τετολμημένοις ἐν φόνῳ τῷ βασιλικῷ ἐπεξιέναε--- 
τινά,' μήτε τὴν οὕτως ἀπρεπῶς ἐπὶ χρήμασι κηρυ- 
χϑεῖσαν καὶ πραϑεῖσαν ἀρχὴν εἶναι τὸν κωλύοντιν, 
ἀρχηγὸν καὶ αἴτιον ἀπρεποῦς καὶ ἀπειϑοῦς κατα: 
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στάσεως καὶ ἐς τὰ ἐπιόντα ἐγένετο, ἀεὶ τῆς φιλο- 
χρηματίας αὐτοῖς καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων καταφρο-- 
γήσεως μέχρις αἵματος αὐξηϑείσης. 

7. Ὁ δ᾽ οὖν ἸΙουλιανὸς, ἐπεὶ παρῆλϑεν εἷς τὴν 
ἀρχὴν, τρυφαῖς εὐθέως καὶ κραιπάλαις ἐσχόλαζε, 
τῇ μὲν τῶν δημοσίων ἐπιμελείᾳ δῳϑύμως προςφερύό-- 
μενος, εἷς δὲ τὸ ἁβροδίαιτον καὶ ἄσεμνον ἐπιδιδοὺς 

ἑαυτόν. εὑρίσκετό τε καὶ τοὺς στρατιώτας ψευσά- 
μενος καὶ ἀπατήσας, τῷ μὴ δύνασθαι ἀποπληρῶσαι 
ἃ ὑπέσχετο. οὔτε γὰρ οἴκοϑεν ἣν αὐτῷ τοσαῦτα 
χρήματα, ὅσα ἡλαζονεύσατο, οὔτε μὴν οἵ δημόσιοι 
τὶ θησαυροὶ εἶχον, ἀλλὰ πάντα προεκεκένωτο τῇ 
Κομμόδου ἀσωτείᾳ καὶ ἀφειδέσί καὶ ἀκρίτοις ἄνα- 
λώμασιν. ἐκ δὲ ταύτης τῆς τόλμης. καὶ τῆς αἰτίας 
οἵ τε στρατιῶται, σφαλέντες τῶν ἐλπίδων, ὑπηγανά- 
πτου», ὅ τὸ 6 δῆμος, αἰσϑόμενος τῆς γνώμης τῶν στρα- 
τιωτῶν, εἶχον ἐν καταφρονήσει, ὡς προϊόντα τε κας 

κῶς ἀγορεύειν, ἐπὶ αἰσχραῖς τε καὶ ἀμφιβόλοις ἡδο- 
γναῖς σκώπτειν. ἔς τὲ τὸν ἱππόδρομον, ὅπου μάλι- 
στα τὸ πλῆϑος συνιὸν ἐκκλησιάζει, τὸν ἸΙουμανὸν 
ἐβλαςφήμουν: ἀρωγὸν δὲ τῇ ἹΡωμαίΐων ἀρχῇ καὶ 
σεμνῆς βασιλείας προστάτην σῦν ἐπεκαλοῦντο, 
βοηϑεῖν τὸ αὐτὸν τὴν ταχίστην ἠξίουν, ὡς ὀλα 
στα «πάσχουσιν. 

Ἂν δὲ ὃ Τίγρος τῶν μὲν πρὸ πολλοῦ. ὑπατευ- 
σάντων" καϑ᾽ ὃν δὲ καιρὸν τὰ προειρημένα. ἐν “Ῥώ- 
μῃ, ἐπράττετο, Συρίας ἡγεῖτο πάσης. πολλὴ δὲ ἣν 
καὶ μεγίστη ἀρχὴ τότε, τοῦ δὴ Φοινίκων ἔϑγους 
παντὸς καὶ τῆς μέχρις Εὐφράτου γῆς ὑπὸ τῇ Ινὲ- 
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γρον ὄντων ἐξουσίᾳ. ἣν δὲ αὐτὸς τὴν μὲν ἡλικίαν 
ἤδη μετρίως προβεβηκώς, εὐδοκιμήσας δὲ ἔν πολ- 
λαῖς καὶ μεγάλαις πράξεσι. φήμη τε περὶ αὐτοῦ 
διεφοίτα ὦ ὡς ἐπιεικοῦς καὶ δεξιοῦ ̓ ὡς τὸν τοῦ Περ- 
πίνακος βίον ζηλοῦντος" ὕφ᾽ ὧν μάλιστα οἵ Ῥω- 
μαῖον ἐπείϑοντο. ἐκάλουν τε αὐτὸν συνεχῶς ταῖς 

τοῦ δήμου συνόδοις, καὶ βλαςφημοῦντες τὸν Ἴου- 
λιανὸν παρόντα, ἐκεῖνον βασιλικαῖς φωναῖς εὐφὴ- 
μουν ἀπόντα. 

Διαγγελϑείσης δὲ τῆς τοῦ δήμου Ρωμαίων γνώ- 
μης, καὶ τῆς ἐπαλλήλου ἐν ταῖς συνόδοις βοῆς, εἰκό- 
τως ὃ Ἰνίγρος ἀναπεισϑείς, ῥᾷστά τὲ αὑτῷ τὰ πρά- 
γματα ὑπακούσεσϑαι προςδοκήσας, καὶ μάλιστα τῷ 
τὸν ᾿Ιουλιανὸν ὑπό τε τῶν περὶ αὑτὸν στρατιωτῶν 
ἀμελεῖσθαι, διότι τὰς. ὑποσχέσεις οὐκ ἐπλήρου τῶν 
χρημάτων, ὑπό τε τοῦ δήμου καταφρονεῖσθαι, ὧς 
ἀνάξιον. ἣς ἐώνητο ἀρχῆς, ἐπιδίδωσιν αὑτὸν τῇ τῆς 
βασιλείας ἐλπίδι. καὶ τὰ μὲν πρῶτα, κατ᾿ ὀλίγους, 
ἡγεμόνας τε καὶ χιλιάρχους, τοὺς τε τῶν στρατιω- 
τῶν ἐξέχοντας, οἴκαδε μεταπεμπόμενος, διελέγετο 
καὶ ἀνέπειϑε, τὰ ἐκ τῆς Ρώμης δηλούμενα φανερὰ 
ποιῶν" ὡς ἂν διαϑέουσα ἢ γνώμη ἔκπυστα καὶ γνώ- 
ριμα ποιῇ τοῖς τε στρατιώταις καὶ τοῖς λοιποῖς κατὰ 
τὴν ἀνατολὴν ἀνθρώποις. . οὕτω γὰρ ῥᾷστα ἤλπιζε 
πάντας αὑτῷ προςχωρήσειν, πυνθανομένους ὅτι μὴ 
αὐτὸς ἐξ ἐπιβουλῆς μνᾶται τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ καλοὺ- 
μένος καὶ βοηϑήσων ἄπεισι “Ῥωμαίοις δεομένοις. 
ἀνεπτόηντο δὲ πάντες, καὶ μηδὲ μελλήσαντες προςἐ- 
κείντο, ἐκχλιπαροῦντες καὶ αὐτοὶ ἀγντιλαμβόνεσϑαι 



60 ἨἩΕΒΟΔΙΑΝΙ 

τῶν πραγμάτων. ᾧύσει δὲ κοῦφον τὸ Σύρων ἔϑνος, 
ἐς καινοτομίαν τὲ τῶν καϑεστηκότων ἐπιτήδειον. 
ἐνὴν δέ τις αὐτοῖς καὺ πόϑος τοῦ ἸΝίγρου, ἠπίως τε 
ἄρχοντος ἅπασι, “τὰ πλεῖστά τε αὐτοῖς συμπανηγυ- 
οἰξοντος. φιλέορτοι δὲ φύσει Σύροι" ὧν μάλιστα 
οἵἱ τὴν ᾿ντιόχειαν κατοικοῦντες, μεγίστην πόλιν καὶ 
εὐδαίμονα, σχεδὸν παρὰ πάντα τὸν ἐνιαυτὸν ἑορτά- 
ζουσιν», ἔν τε τῇ πόλει αὐτῇ, καὶ κατὰ τὰ προάστεια. 
ϑέας τοίνυν αὐτοῖς συνεχῶς ἐπιτελῶν ὃ Ινίγρος, πε- 
οὗ ἃς μάλιστα ἐσπουδιίάκασι, καὶ διδοὺς ἄνεσιν εἰς 

τὸ ἑορτάζειν καὶ εὐφραίνεσθαι, ἅτε ποιῶν κεχαρι- 
σμένα, εἰκότως ἐτιμᾶτο. 8. ἅπερ εἰδώς, καλέσας τοὺς 

τε πανταχόϑεν στραίζιώτας εἷς ῥητὴν ἡμέραν, τοῦ τε 
λοιποῦ πλήϑους συνελϑόντος, βήματος αὐτῷικατα- 
σχευασϑέντος, ἔλεξε τοιάδε ἀνελϑών" 

» Τῆς μὲν ἐμῆς γνώμης τὸ πρᾶον, καὶ πρὸς τὰ 
μέγάλα τῶν τετολμημένων εὐλαβὲς, ἴσως ἐστὶν ὑμῖν 
πάλαι γνώριμον. οὐδ᾽ ἂν νῦν εἰς ὑμᾶς ἦλθον, ταῦ- 

τα δημηγορήσων, εἰ ἐκ μόνης προαιρέσεως ἰδιῶτει- 
κἧς καὶ ἀλόγου ἐλπίδος, ἢ μείζονος ἐλπίδος ἐπιϑυ- 
μίας ἀνεπειϑόμην. ἀλλ᾽ ἐμὲ καλοῦσι Ῥωμαῖοι, καὶ 
συνεχὼς βοῶντες ἐπείγουσιν ὀρέξαι τε χεῖρα σωτὴή- 

οιον, καὶ οὕτω τὴν ἔνδοξον καὶ ἐνάρετον ἀπὸ προ- 
γόνων ἄνωθεν ἀρχὴν μὴ περιϊδεῖν αἰσχρῶς ἐῤῥιμ- 
μένην. ὡςπερ δὲ τὸ τοῖς τηλικούτοις ἐπιτολμᾷν, οὐκ 
οὔσης εὐλόγου προφάσεως, προπετὲς καὶ ϑρασὺ" 
οὕτω καὶ τὸ πρὸς καλοῦντας καὶ δεομένους ὀκνηρὸν 
ἀγανδρείας ἅμα καὶ προδοσίας φέρει διαβολὴν. 
διὸ παρῆλθον πευσόμεγος ὑμῶν, τένα γνώμην ἔχοι» 
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τε, καὶ πρακτέον ἡγοῖσϑε" συμβούλοις τε ὑμῖν καὶ 
κοινωγοὶς χρησόμενος περὶ τῶν καϑεστώτων. τὸ γὰρ. 
ἀποβησόμενον, εἶ εὐτυχηϑείη, «κοινὴν ἐμοί τὸ καὶ 
ὑμῖν τὴν ἀπόλαυσιν παρέξει. οὐ φαῦλαι δὲ οὐδὲ 
ποῦφαν καλοῦσιν ἐλπέδες, ἀλλ᾿ δ᾽ τε Ρωμαίων δῆμος, 
ᾧ τὴν δεσποτείαν τῶν ἁπάντων ἔνειμαν ϑεοὶ καὶ 
τὴν βασιλείαν, ἥ τε ἀρχὴ σαλεύουσα καὶ παρὰ μηδε- 
νέ πω βεβαίως ἱδρυμένη. ὅϑεν ἡμῖν καὶ τὸ τῆς 
ἐπιχειρήσεως ἀσφαλές, ἔκ τὸ τῆς τῶν καλούντων 
γνώμης, καὶ ἐκ τοῦ μηδένᾳ εἶναι τὸν ἀνϑεστῶτα, 
μηδὲ κωλύοντα, ὑπάρξει. καὶ γὰρ οἵ τὰ ἐκεῖϑεν 
ἀγγέλλοντές, φασι, μηδὲ τοὺς στρατιώτας, οἱ τὴν 

ἀρχὴν αὐτῷ χρημάτων ἀπέδοντο, πιστοὺς εἶναι 
φρουροὺς ὑπηρέτας, μηδὲ πληρώσαντος “ἐκείνου ἃ 
ὑπέσχετο. τίνα τοίνυν ἔχετε γνώμην, δηλώσατε ““ 

Τοιαῦτά τινὰ εἰπόντος αὐτοῦ, εὐθέως τὸ στρα- 
τιωτικὸν πᾶν καὶ τὸ συνειλεγμένον πλῆϑος αὐτο- 
κράτορά τε ἀνεῖπε, καὶ Σεβαστὸν προςηγόρευσε" 
τὴν τε βασίλειον πορφύραν περιβαλόντες, καὶ τὰ 
λοιπὰ τῆς σεβασμίου τιμῆς ἐξ αὐτοσχεδίου παρα- 
σκευῆς ἀϑροίσαντες, παὶ προπομπεύοντος τοῦ πυ- 
ρός, εἰς τε τὰ ἱερὰ τῆς ᾿Αντιοχείας τὸν Ινίγρον ἄγου- 
σι, καὶ εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν καϑιστᾶσιν " οὐκέτι 
αὐτὴν ἰδιωτικήν, ἀλλὰ βασίλειον αὐλὴν νομίζοντες, 
πᾶσν κοσμήσαντες ἔξωϑεν βασιλικοῖς συμβόλοις. 

᾿Επὶ τούτοις δὴ ὃ ἸΝίγρος πάνυ τὴν ψυχὴν ηὐ- 
φραΐνετο, ὠχυρῶσθαϊΐ τε αὑτῷ τὰ τῆς ἀρχῆς ἡγεῖ- 
το, διά τε τὴν τῶν “Ῥωμαίων γνώμην, καὶ τὴν πεοὶ 
ρὲ αὐτὸν σπουδὴν τῶν ἀνθρώπων. ὡς γὰρ διΐπτα- 

΄ 
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μενῆ ἥ φήμη πάντα ἐπῆλϑεν ἔϑνη, ὅσα τὴν ἄντι- 
χειμένην ἤπειρον τῇ «Εὐρώπῃ κατοικεῖ, οὐδεὶς τε ἦν 
ὃς οὖχ ἑκὼν εἰς τὸ ὑπακούειν αὐτῷ ἠπείγετο, πρε-- 
σβεϊαἑ τε ἀπὶ ἐκείνων τῶν ἐθνῶν ἐς τὴν ᾿Αντιόχειαν 
ὡς πρὸς βασιλέα ὁμολογούμενον ἐστέλλοντο. οἵ τὸ 
ἐπέκεινα Τίγριδος καὶ Εὐφράτου σατράπαι καὶ βα- 
σιλεῖς ἐπέστελλον συνηδόμενοι αὐτῷ, καὶ, εἶ δέοιτο, 
βοηϑείας ὑπισχνοῦντο. ὃ δὲ δώροις τὲ αὐτοὺς με- 
γαλοπρεπῶς ἠμείβετο, καὶ ἐπὶ τῇ σπουδῇ καὶ ὕπο- 

" σχέσεσι χάριν γιγνώσκων, ἔλεγε μὴ δεῖσθαι συμμά- 
ζων" τὴν γὰρ ἀρχὴν αὑτῷ βεβαίως ὠχυρῶσϑαι, 
ἀναιμωτΐ τε ἄρξειν. 

ταύταις ἐπαιρόμενος ταῖς ἐλπίσιν, ὑπτίαζέ τε 

πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιμέλειαν, καὶ ἐς τὸ ἅβρο- 
δέαιτον ἀνειμένος, τοῖς ᾿Αντιοχεῦσι συγευφραΐνετο, 
ἑορταῖς καὶ ϑέαις ἐπιδιδοὺς ἑαυτόν. τῆς τε εἰς τὴν 
Ρώμην ἀφόδου, ἐφ᾽ ἣν μάλιστα ἐχρῆν σπεύδειν, 
ἠμέλει. τοῖς τε ᾿Ιλλυρικοῖς στρατεύμασι δέον ἐπι 
φοιτῆσαι τὴν ταχίστην, καὶ φϑάσαν οἰκειωσάμενον 
αὐτά, ὃ δὲ οὐδὲ τῶν πραττομένων τι αὐτοῖς ἐδήλου" 
ἐλπίζων, τοὺς ἐκεῖ στρατιώτας, εἴ ποτε καὶ μάϑοιεν, 

ὁμογνώμονας ἔσεσϑαι τῇ τὸ Ῥωμαίων εὐχῆ, καὶ τῇ 
τῶν κατὰ τὴν ἀνατολὴν στρατοπέδων γνώμῃ. 9. ταῦ- 
τα δὲ αὐτοῦ διατυποῦντος, καὶ κούφαις καὶ ἀδή- 
λοις ἐπαιωρουμένου ἐλπίσι, διηγγέλλετο τὰ πραττό- 
μένα εἴς τε Παίονας καὶ ᾿Ιλλυριοὺς καὶ πᾶν τὸ ἐκεῖ- 
σε στρατιωτικόν, ὃ ταὶς ὄχϑαις τοῦ Ἴστρου καὶ 

'Ρήνου ἐπικείμενον, ἀπεῖργον τοὺς ἐπέκεινα Τβαρ- 
ϑάρους, φρουρεῖ τὴν Ρωμαίων ἀρχήν. 
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Ἡγεῖτο δὲ Παιόνων πάντων (ὑπὸ μιᾷ γὰρ ἦσαν 
ἐξουσίᾳ) Σεβῆρος, ἀνὴρ τὸ μὲν γένος Αίβυς, ἐς δὲ 
τὴν τῶν πραγμάτων διοίκησιν γενναῖος ἅμα καὶ 
ϑυμοειδής, σκληρῷ τε βίῳ καὶ τραχεῖ ἐνενθισμένος, 
πόνοις τε ἀντέχων ῥᾷστα" νοῆσαΐ τὸ ὀξὺς, καὶ τὸ 
γοηϑὲν ἐπιτελέσαι ταχὺς. οὗτος τοίνυν, παρὰ τῶν 
ἀγγελλόντων πυνϑανόμενος τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, 
μετέωρον φερομένην, ἅρπάζεσθαι, καταγνοὺς τοῦ 
μὲν ῥᾳθυμίαν, τοῦ δὲ δυςπραγίαν [ἐν τοῖς πράγμα- 
σιν" ἀνέπειϑε δὲ αὐτὸν ὀνείρατα, τοιαύτην τινὰ 
ἐλπίδα ὑποσημαίνοντα, χρησμοέ τε καὶ ὅσα εἰς πρό- 
γνωσιν τῶν μελλόντων σύμβολα φαΐνεται" ἅπερ 
πάντα ἀψευδῆ καὶ ἀληϑῆ τότε πιστεύεται, ὅταν εἰς 
τὴν ἀπόβασιν εὐτυχηϑῇ. τὰ μὲν οὖν πολλὰ ἱστόρη- 
σεν αὐτός τε συγγράψας ἐν τῷ καϑ᾽ αὑτὸν βίῳ, καὶ 
δημοσίαις ἀνέθηκεν εἰκόσι. τὸ δ᾽ οὖν τελευταῖον 
καὶ μέγιστον, ὅπερ αὐτῷ καὶ τὴν ἐλπίδα πᾶσαν ὑπέ- 
φαινεν, ὄναρ, οὐδ᾽ ἡμῖν παραλειπτέον. κατὰὼ γὰρ 
καιρόν, ὃν ἀπηγγέλη Περτίναξ παραλαβὼν τὴν ἀρ- 
χήν, μετὰ τὸ προελϑεῖν καὶ ϑῦσαι, ὃ Σεβῆρος, καὶ 
τὸν ὑπὲρ τῆς Περτίνακος βασιλείας ὅρκον ἀφοσιώ- 
σασϑαι, ἐπανελϑὼν εἰς τὴν οἰκίαν, ἑσπέρας κατα- 
λαβούσης εἷς ὕπνον κατηνέχϑη, μέγαν [τε] καὶ γεν» 
ναῖον ἵππον βασιλικοῖς φαλάροις κεκοσμημένον φήϑη 
βλέπειν, φέροντα ἐποχούμενον τὸν Περτίνακα διὰ 
μέσης τῆς ἐν Ῥώμῃ ἱερᾶς ὁδοῦ. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν 
ἀρχὴν τῆς ἀγορᾶς ἐγένετο, ἔνϑα ἐπὶ τῆς δημοχρα- 
τίας πρότερον ὅ δῆμος συνιὼν ἐκκλησίαζεν, ὠήϑη 
τὸν ἵππον ἀποσείσασϑαν μὲν τὸν Περτίνακα καὶ 



64 ἨΠΕΒΟΘΡΙΑΝΙ 

δίψαι- αὐτῷ δὲ ἄλλως δστῶτι ὑποδυναὶ τε αὐτόν 
καί, ἀράμενον ἐπὶ τοῖς νώτοις, φέρειν τε ἀσφαλῶς, 
καὶ στῆναι βεβαίως ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς μέσης, εἰς ὕψος 
ἄραντα. τὸν Σεβῆρον, ὡς ὑπὸ πάντων δρᾶσϑαϊΐ τε 
καὶ τιμᾶσθαι. μένει δὲ καὶ εἰς ἡμᾶς ἐν ἐκείνῳ τῷ 
χωρίῳ ἡ τοῦ ὀνείρατος εἰκὼν μεγίστη, χαλκοῦ πε- 
ποιημένη. οὕτω τοίνυν ὃ «ΣΣεβῆρος ἀρϑεὶς τὴν γνώμην, 
ἐλπίζων τε ϑείᾳ προνοίᾳ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καλεῖσθαι, 
ἀπόπειραν ἐποιεῖτο τῆς τῶν στρατιωτῶν γνώμης - 
τὰ μὲν πρῶτα, κατ ὀλίγους, ἡγεμόνας τε καὶ χιλι- 
ἄρχας, τοὺς τε ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἐξέχοντας, οἷ- 
'κειούμενος, καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν Ρωμαίων δια- 
λεγόμενος, ὧς παγτάπασιν ἔῤῥιπται, οὐδενὸς ὄντος 
τοῦ γενναίως ἢ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὴν διοικοῦντος. 

Ζιέβαλλε δὲ τοὺς ἐν Ρώμῃ στρατιώτας ὧς ἀπί- 
στους, καὶ βασιλείῳ καὶ ἐμφυλέῳ αἵματι μιάναντα- 
τὸν ὅρκον" ἔλεγέ τε, δεῖν ἐπαμῦναι καὶ ἐπεξελϑεῖς 
τῷ Περτίνακος φόνῳ. ἢ δει δὲ, πάντας τοὺς κατα 

τὸ ᾿Δλυρικὸν στρατιώτας μεμνημένους τῆς Περτί.- 
γακὸς ἡγεμονίας. ὑπὸ γὰρ Μάρκῳ βασιλεύοντι. 
πρλλὰ ἐγείρας σὺν αὐτοῖς κατὰ Γερμανῶν τρόπαια, 
στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν ᾿Ιλλυρικῶν καταστα- 
ϑείς, ἀνδρείαν μὲν πᾶσαν ἐν ταῖς μάχαις πρὸς τοὺς 
πολεμίους ἐπεδέδεικτο, εὐγοιαν δὲ καὶ χρηστότητα 
μετὰ σώφρονος καὶ ἐπιεικοῦς ἐξουσίας τοῖς ἀρχομέ- 
νοῖς παρέσχετο. ὅϑεν αὐτοῦ τὴν μνήμην τιμῶντες, 
ἐπὶ τοῖς οὕτως ὠμῶς κατ᾽ αὐτοῦ τετολμημένοις ἡἧ- 
γανάκτουν. ταὑτης δὴ τῆς προφάσεως λαβόμενος 
ὁ Σεβῆρος, εὐμαρῶς αὐτοὺς, ἐφ᾽ ἅ ἐβούλετο, ὕπη- 
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γάγετο" προςποιούμενος, οὖχ οὕτω τῆς ἀρχῆς ἄντω 

ποιεῖσϑαι, οὐδ᾽ αὑτῷ τὴν ἐξουσίαν μνᾶσϑαει, ὡς ϑὲέ- 
λειν ἐπεξελθεῖν τοιούτου βασιλέως αἵματι. ὥςπερ δὲ 
τὰ σώματα οἵ ἐκεῖσε ἄνϑρωποι γενναιότατοί τε καὶ 

᾿ μεγάλοι εἰσί, καὶ πρὸς μάχας ἐπιτήδειοι καὶ φονι- 

᾿κώτατοι" οὕτω καὶ τὰς διανοίας παχεῖς, καὶ μὴ 

ῥᾳδίως συνεῖναι δυνάμενοι, εἶ τε μετὰ πανουργίας ἢ 
᾿ δόλου λέγοιτο ἢ πράττοιτο. πιστεύσαντες γοῦν τῷ 
Σεβήρῳ, προςποιουμένῳ χαλεπαΐνειν καὶ ϑέλειν 

᾿ ἐπεξελϑ εἴν τῷ Περτίνακος φόνῳ, ἐπέδοσαν αὑτούς, 
ὡς αὐτοκράτορά τε ἀποδεῖξαι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐγχει- 
ρἷσαι. ὃ δ᾽ ὡς ἔγνω τὴν τῶν Παιόνων γνώμην, διέ-- 
πεμψε καὶ εἰς τιὰ γειτνιῶντα ἔϑγη, καὶ πρὸς πάντας 
τοὺς ἄρχοντας τῶν ὑπ᾽ ἄρκτῳ “Ῥωμαίοις δουλευόντων 
ἐθνῶν. μεγάλαις τὸ πάντας ὑποσχέσεσι καὶ ἐλπίσιν 
ἀναπείϑων, ῥᾳδίως ὑπηγάγετο. ἱκανώτατος δ᾽ ἢ ἢν 
πάντων ἀνθρώπων μάλιστα, προςποιήσασϑαΐ τε καὶ 

πιστώσασϑαι εὔνοιαν, μὴτε ὅρκου φειδόμενος, εἰ δέου, 
τούτου καταφρονῆσαι, ψευσάμενος πρὸς τὸ χρειῶδες" 
διά τε γλώττης προΐετο, ὅσα μὴ ἔφερεν ἐπὶ γνώμης. 

10. Θεραπεύσας οὖν διὰ γραμμάτων πάντας 
τοὺς κατὰ τὸ ᾿λυρικὸν .. ἅμα καὶ ἄρχοντας, προς- 
ηγάγετο αὐτούς. - ἀϑροίσας δὲ τοὺς πανταχόϑεν 
στρατιώτας, ἀντὶ Σεβήρου τὸ ἑαυτὸν Περτίνακα 
ὀνομάσας, (ὅπερ οὗ μόνον ἤλπιζε τοῖς ᾿Ιλλυρικοῖς εἶ- 
γαι κεχαρισμένον, ἀλλὰ καὶ τῷ δήμῳ τῶν “Ῥωμαίων, 
διὰ τὴν ἐκείνου μνήμην, συγκαλέσας τε αὐτοὺς εἰς 
τὸ πεδίον, "πὸ βήματος αὐτῷ ἄρϑέντος, ἀνελϑὼν 
ἔλεξε τοιάδε" 

Ε 
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» Τὸ πιστὸν ὑμῶν καὶ πρός τε ϑεοὺς σεβάσμιον, 
οὗς ὑμνυτε, πρός τ8 βασιλέας τίμιον," οὕς αἰδεῖσϑε, 

δεδηλώκατε δὲ ὧν ἀγανακτεῖτε ἐφ᾽ οἷς οἵ κατὰ τὴν 

“Ῥώμην στρατιῶταν, πομπῆς μᾶλλον ἢ ἀνδρείας ὕ- 
πηρέται., ἐτόλμησαν». κἀμοὶ δὲ δὲ εὐχῆς ἐστι, πρό- 
τερογιμὲν οὐδ᾽ ἄλλοτε ἀντιποιησαμένῳ τοιαύτης ἐλ- 
πίδος, (ἴστε γάρ μου τὸ πρὸς τοὺς βασιλεύσαντας 
πειϑήνιο»,) νῦν δὲ ἐπὲ τέλος τε ἀγαγεῖν καὶ ἀνύσαι 
ταῦτα, ἅπερ ἐστὴν ὑμῖν κεχαρισμένα, τὴν τε Ῥω- 

μαίων ἀρχὴν μὴ περιϊδεῖν ἐῤῥιμμέ: ἣν" ἢ πρότερον 
μὲν μέχρι καιρῶν σεμνοπρεπῶς διοικουμένη, σεβά- 
σμιίος ἐφαίνετο, εἰς Κόμμοδον δὲ μεταπεσοῦσα, εἰ 
καί τινα ὑπὶ ἐκείνου διὰ γεότητα ἐπλημμελεῖτο, ἀλλ 

οὖν τῇ εὐγενείᾳ καὶ τῇ τοῦ πατρὸς μνήμῃ ἐπεσκιά- 

ἕετο" καὶ πλέον ἦν ἐν αὐτῷ τὸ ἐλεούμενον ἐ ἐφ᾽ οἷς 

ἐσφάλλετο, ἢ τὸ μισούμενον, ἐπεὶ τὰ πλεῖστα τῶν 

γινομένων οὖκ εἷς ἐκεῖνον ἀνεφέρομεν, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς 
περὶ αὐτὸν κόλακάς τε καὶ οὗ πρεπόντων ἔργων ὅ- 
μοῦ ουμβούλους τε καὶ ὑπηρέτας. ἐπεὶ δὲ εἰς σεμνὸν 
πρεσβύτην, οὗ τῆς ἀνδρείας τε καὶ χρηστότητος ἔτι 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν μνήμη ἐχέστακται, περιῆλϑεν ἡ ἤ 
ἀρχή" οὗ δὲ οὐκ ἠνέσχοντο, ἀλλὰ τοιοῦτον ἄνδρα 
φόνῳ ἀπεσκευάσαντο. τὴν δὲ γῆς καὶ ϑαλάττης το: 
σαύτην ἀρχὴν ὥνησάμενός τις αἰσχρῶς, πρός τε τοῦ δή- 
πον, ὡς ἀκούετε, μεμέσηται, πρός τε τῶν ἐκεῖ στρατιω- 
τῶν οὖς ἐψεύσατο, οὐκ ἔτι πιστεύεται. ὧν, εἰ καὶ 

ἔμελλον ὑπὲρ αὐτοῦ παρατάξασϑαι μετ εὐνοίας, 
καὶ πλήϑει σύμπαντες καὶ καϑ' ἕνα ἕκαστον εὖαν- 
δρείᾳ προὔχετε, ἀσκήσει τὸ πολεμικῶν. ἐγγεγὺ- 
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μνᾶσϑε ὑμεῖς μέν, ἀεὶ Βαρβάροις ἄντιταττόμενοι, 
καὶ φέρειν πόνους πάντας πορείας, κρύους τε καὶ 
ϑάλπους καταφρονεῖν, ποταμοὺς τὲ πηγνυμένους 

πατεῖν, καὶ πίνειν ὀρυττόμενον, ἄλλ᾿ οὐκ ἀνιμώ- 
μενον ὕδωρ εἰϑισμένον, ϑήραις τε ἐγγεγύμνασϑε" 
καὶ πάντως ὕμῖν. εἰς ἀνδρείαν ὑπάρχει γενναῖα ἐφό- 
δια, ὡς μηδὲ, εἰ βουληϑείη τις, δύνασϑαι ὑμῖν ἀν- 
τιστῆναι. δοκίμιον δὲ στρατιωτῶν, κἄματος, ἀλλ 
οὗ τρυφὴ" ἧπερ ἐκεῖνοι ἐγκραιπαλῶντές τε καὶ ἐν- 
αυξηϑέντες, οὐδ᾽ ἂν τῆς βοῆς ὑμῶν ἀνάσχοιντο, 
οὔτι γε τῆς μάχης. εἰ δέ τινες τὰ κατὰ Συρίαν ὕ- 
ποπτεύοιεν πράγματα, ἐντεῦϑεν ἂν τεκμήραιντο, 
ἀσϑενῆ τὸ ὄντα καὶ φαύλας ἔχοντα τὰς ἐλπίδας, 
ὅπου μηδὲ προελϑεῖν τῆς αὑτῶν χώρας ἐτόλμησαν, 
μηδὲ τι περὶ τῆς εἰς Ρώμην ἀφόδου βουλεύσασϑαι 
ἐθάῤῥησαν, ἀγαπητῶς ἐκεῖ μένοντες, καὶ ἐφήμερον 
τρυφὴν κέρδος τῆς οὔπω βεβαίας ἀρχῆς νομίζουσιν. 
ἐπὶ μὲν γὰρ τὸ χαριέντως καὶ μετὰ παιδιᾶς ἀπο- 
σκῶψαν ἐπιτήδειοι Σύροι, καὶ μάλιστα οἵ τὴν ἅν 
τιόχειαν οἰκοῦντες, [οὕς] φασι περὶ τὸν Τγίγρον 

. ἐσπουδακέναι" τὰ δ᾽ ἄλλα ἔϑνη καὶ αἵ ἄλλαι πόλεις 
μέχρι νῦν, τῷ μηδένα εὑρίσκεσθαι τὸν ἄξιον τῆς ἀρ- 

,, χῆς ἐσόμενον, σπάνει τοῦ μετὰ ἀνδρείας καὶ σώφρο- 
νος διοικήσεως ἄρξοντος, ἐκείνῳ δηλογότι προςποι- 
οὔνται ὑπακούειν. εἰ δὲ τὴν τε ᾿Ιλλυρικὴν δύναμιν» 
ἅμα χειροτονήσασαν. μάϑοιεν, τό τε ἡμέτερον ὄνος 
μά πύϑοιντο, οὖὗκ ἄγνωστον οὐδ᾽ ἄσημον παρ᾽ αὖ- 
τοῖς ὑπάρχον » ἐξ ὧν ἡγεμονεύσαντες ἐκεῖσε διῳκή- 
σαμεν" εὖ ἔστε ̓  οὔτε ἐμοῦ ῥχϑυμίαν ἢ ἀδρανίαν 

Ε 9 
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καταγνώσονται, οὔτε τὸ ὑμέτερον γενναῖον καὶ πρὸς 
τὰς μάχας ἐμβριϑὲς ὑποστῆναι αἵρήσονται, καὶ σω- 
μάτων μεγέϑεσι καὶ πόνων ἀσκήσεσι καὶ ἐν τῇ συ- 
στάδην μάχῃ πολὺ ὑμῶν ἀπολιπόντες. ,φϑάσωμεν 
οὖν τὴν Ῥώμην προκαταλαβό γτες, ἔνϑα ἢ βασίλειός 
ἐστιν ἑστία " κἀκεῖθεν δρομώμενοι, τὰ λοιπὰ εὐμα- 
ρῶς διοικήσομεν, ϑείαις τε προῤῥήσεσι πιστεύοντες, 

ὲ τῇ τῶν ὑμετέρων ἀνδρείᾳ ὅπλων τε καὶ σω- καὶ τῇ τῶν ὑμετέρ ρείᾳ ᾿ 
μάτων.,, 

Τοιαῦτα εἰπόντα τὸν Σεβῆρον εὐφημήσαντες 
οἵ στρατιῶται, καλοῦντες Σεβαστὸν καὶ Περτένοι- 
κα, πᾶσαν ἐνεδείκνυντο προϑυμίαν καὶ σπουδὴν. 
11. Ὃ δὲ Σεβῆρος, μηδένα διδοὺς καιρὸν ἄναβο- 
λῆς, συσκευάσασϑαξ τε αὐτοὺς ὡς ἔνι μάλιστα εὖ- 
τελέστατα ἐκέλευσε, τὴν τὸ εἷς τὴν “Ῥώμην ἔξοδον 
ἐπήγγειλε" νομάς τὸ αὐτοῖς διδοὺς καὶ ἐφύδια ̓ τῆς 
ὁδοιπορίας εἴχετο. συντόνῳ δὲ σπουδῇ καὶ γενναίοις 
πόνοις τὴν ὁδὸν ἐπετάχυνε, μήτε που ἐπιδιατρίβων, 
μήτε διδοὺς καιρὸν ἀναπαύλης, εἰ μὴ τοσοῦτον, ὃ- 
σον» ὀλίγον τοὺς στρατιώτας ἀναπνεύσαντας ἔχεσϑαε 
τῆς ὁδοῦ. ἐκοινώνει δὲ τῶν καμάτων αὐτοῖς, σχηνῇ 
τὲ χρώμενος εὐτελεῖ, καὶ σιτία καὶ ποτὰ προςφερό- 
μενος, ὅσα καὶ πᾶσιν ὑπάρχειν ἠπίστατο" οὐδαμοῦ 
δὲ τρυφὴν ἐνεδείκνυτο βασιλικήν. ὅϑεν καὶ μείζονα 
παρὰ τῶν συστρατιωτῶν εὔνοιαν ἐπιστώσατο. οὔ 
γὰρ μόνον αὐτὸν συμπονοῦντα, ἀλλὰ καὶ τῶν καμώ- 
των ἄρχοντα οἵ στρατιῶται αἰδούμενοι, μετὰ προ- 
ϑυμίας πάντα ἔπραττον. 

Ὃ δὲ, τὴν Παιονίαν. διαδραμών, ἐπέστη τοῖς 
" 
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τῆς ᾿Ιταλίας ὅροιρ" καὶ τὴν φήμην φϑάσας, πρότες 
ρον ὥφϑη τοῖς ἐκεῖσε παρὼν βασιλεύς, ἢ ἀφιξόμε- 
γος ἠκούσθη. δέος τε μέγα τὰς “ταλιώτιδας πόλεις 
κατελάμβανε, πυνϑανομένας τοσαύτην ἔφοδον στρα- 
τοῦ. οἵἱ γὰρ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἄνϑρωποι, ὅπλων 
καὶ πολέμων πάλαι ἀπηλλαγμένοι » γεωργίᾳ καὶ εἰ- 
ρήνῃ προξεῖχον. ἐς ὅσον μὲν 7ὲρ ὑπὸ δημοκρατίας 
τὰ “Ῥωμαίων διῳκεῖτο, καὶ ἢ “Σύγκλητος ἐξέπεμπε 

᾿ τοὺς τὰ πολεμικὰ στρατηγήσοντας, ἐν ὅπλοις Ἷτα- 

λιῶταν πάντες ἤσαν, καὶ γῆν καὶ ϑάλατταν ἐκτή- 
σαντο, Ἕλλησι πολεμήσαντες καὶ Βαρβάροις" οὐδὲ 
τι ἦν γῆς μέρος, ἢ κλίμα οὐρανοῦ, ὅπου μὴ Ρωμαῖοι 
τὴν ἀρχὴν ἐξέτειναν. ἐξ οὗ δὲ εἷς τὸν Σεβαστὸν πϑ- 
ριῆλϑεν ἡ μοναρχία, ᾿Ιταλιώτας μὲν πόνων ἀνέπαυ- 

σε, καὶ τῶν ὅπλων ἐγύμνωσε, φρούρια δὲ καὶ στρα- 
τόπεδα “τῆς ἀρχῆς προὐβάλετο, μισϑοφόρους ἐπὶ 
δητοῖς σιτηρεσίοις στρατιώτας καταστησάμενος, ἀντὶ 
τείχους τῆς “Ῥωμαίων ἀρχῆς" ποταμῶν τξ μεγέϑεσι 
καὶ τάφρων ἢ Ὁ» προβλήμασιν, ἐρήμῳ τὸ γῇ καὶ 
δυςβάτῳ φράξας τὴν ἀρχὴν ὠχυρώσατο. 

“Ὅϑεν τὸν Σεβῆρον προςιόντα πυνθανόμενοι 
τότε μετὰ τοσούτου στρατοῦ, εἰκότως ἐταράττοντο 
τῷ ἀήϑεν τοῦ πράγματος" οὔτε δὲ ἀντιστῆναι ἢ 
κωλύσαν ἐτόλμων, ὑπήντων δὲ δαφνηφοροῦντες, 
καὶ πύλαις ἀναπεπταμέναις ἐδέχοντο. ὃ δὲ τοσοῦ- 
τον ἀνεπαύετο, ὅσον καλλιερῆσαίΐ τε καὶ τοὺς δὴ- 
μους προςειπεῖν, εἰς δὲ τὴν Ρώμην ἠπείγετο. 

Ὡς δὲ ταῦτα τῷ ᾿Ιουλιανῷ ἀπηγγέλλετο, ἐν 
ἐσχάτῃ ἀπογνώσει ἦν, τοῦ μὲν Ἰλλυρικοῦ στρατοῖ 
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"τὴν δύναμιν καὶ τὸ πλῆϑος ἀχούων, οὔτε δὲ τῷ δὴν 
μῳ πιστεύων, ἐπεὶ μεμίσητο, οὔτε τοῖς στρατιώταις 
ϑαῤῥῶν,, οὕς ἔψευστο. χρήματα δὴ πάντα ἀϑροί- 
ζων, τά τε αὑτοῦ καὶ παρὰ τῶν φίλων, καί, εἴ τινα 
ἦν, ἐκ δημοσίων καὶ ἱερῶν τόπων λαμβάνων, τοῖς 

στρατιώταις διανέμειν ἐπειρᾶτο, ὡς ἂν κτήσαιτο 

τὴν εὔνοιαν αὐτῶν. οἱ δέ, καίτοι μεγάλα λαμβά- 
γοντες, χάριν οὔκ ἤδεσαν" ὄφλημα γὰρ αὐτὸν ἀπο- 
τένειν, ἀλλ᾽ οὐ δωρεὰν διανέμειν ἐλογίζοντο. 

“Ὃ δὲ Ιουλιανὸς, καίτοι συμβουλευόντων αὐτῷ 
τῶν φίλων, ἐξαγαγεῖν τὸ στρατιωτικὸν καὶ τὰ στε- 
νὰ τῶν "Ἄλπεων προκαταλαβεῖν, (μέγιστα ἐκεῖνα ὔρη, 
καὶ οἷα οὐκ ἄλλα ἐν τῇ καϑ' ἡμᾶς γῇ, ἐν τείχους 
σχήματι περίκειται καὶ προβέβληται ᾿Ιταλίας. καὶ 
τοῦτο μετὰ τῆς ἄλλης εὐδαιμονέας παρασχούσης 
τῆς φύσεως Ἰταλιώταις, ἔρυμα ἀῤῥηκτόν τε καὶ .. 
αὐτῶν προβεβλῆσϑάι, ἀπὸ τῆς ἀρκτῴας ϑαλάσσης 
ἐπὶ τὴν πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαν διῆκον.) ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τῆς πόλεως προελϑεῖν ᾿Ιουλιανὸς ἐτόλμα" διέ- 

σπεμπέ τε, τῶν στρατιωτῶν δεόμενος ὁπλίζεσϑαΐ τὸ 
καὶ γυμνάζεσθαι, πρὸ δὲ τῆς πόλεως τάφρους διο- 

ρὕττειν. καὶ τὴν πρὸς Σεβῆρον μάχην ὡς ἐν τῇ πό- 
λει ποιησόμενος, παρεσκεύαζε" τοὺς τὸ ἐλέφαντας 

πάντας, οὗς εἰς πομπὴν ὑπηρετῶν . .. . ἐπὶ νώτων 
φέρειν ἐπειρᾶτο παιδεύειν, οἰόμενος οὕτως ἐκπλή- 
ἕξειν τοὺς τε Ιλλυρικοὺς, καὶ τὴν τῶν πολεμίων ἵπ- 
πον διαταράξειν ὄψει καὶ μεγέϑευ ϑηρίων, μὴ πρό- 
τερον αὐτοῖς ἑωραμένων. τότε δὴ πᾶσα ἡ πόλις ὅπλα 
εἰργάζετο, καὶ τὰ πρὸς πόλεμον παρεσκευάζετο. 
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12. ἹΜελλόντων δὲ τῶν ᾿Ιουλιανοῦ στρατιωτῶν 

ἔτι, καὶ τὰ πρὸς πόλεμον ἕτοιμα ποιούντων, ἀγγελ- 
λεται ὃ Σεβῆρος ἤδη προςιών. καὶ πολὺ τοῦ στρα- 
τεὕματος μέρος διασκεδάσας ἐκεῖνος, κελεύει παρεις- 

δύεσθαι εἰς τὴν πόλιν. οὗ δὲ κατὰ πάσας ὁδοὺς. 
διαγεέμαντες αὐτοὺς ν πολλοὶ δ᾽ εἰς “Ῥώμην γύκτωρ 

λανϑάνοντες εἰρήεσαν, τί ὅπλα ἐπικρύπτοντες, ἐν 

ἰδιωτῶν σχήματι. καὶ ἤδη οἵ πολέμιοι ἔνδον ἦσαν, 
τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ἔτι ὑπτιάζοντος καὶ τὰ πραττόμενα 
ἀγνοοῦντος. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διάπυστα τῷ δήμῳ ἐγέ- 
γξτο, ἐν ταραχῇ ἢ πολλὴ πάντες ἤσαν᾽ καὶ δεδιότες τὴν 

δύναμιν τοῦ Σεβήρου, τὼ ἐκείνου φρονεῖν προζεποι- 
οὔὗντο, τοῦ μὲν ᾿Ιουλιαγοῦ καταλιγνώσκοντες ἄναν- 
δρίαν, τοῦ δὲ ΙΝίγρου μέλλησὶἷν τὸ καὶ ῥᾳϑυμίαν" 
τὸν δὲ Σεβῆρον ἀκούοντες ἤδη παρόντα ἐθαύμαζον. 
ὅ δὲ ᾿Ιουλιανὸς, πολλῇ καταλαμβανόμενος ἀφασίῳ 

τε καὶ ἀπορίᾳ, ὅπως χρήσεταν τοῖς πράγμασιν οὖκ 
εἰδώς, ἀϑροισϑῆναι »ελεῦσας τὴν Σύγκλητον, κα- 

ταπέμπει γράμματα, δ ὧν ἐσπένδετο δὴ πρὸς τὸν 

“Σεβῆρον , καὶ αὐτοκράτορα ἀναδείξας, κοινωνὸν 

τῆς βασιλείας. ἐποιεῖτο. ἡ δὲ Σύγκλητος ἐψηφίσατο 

μὲν ταῦτα" δρῶντες δὲ τὸν Ἰουλιανὸν ἀποδειλιῶν- 
τα καὶ ἐν ἀπογνώσει, τῷ Σεβήρῳ πᾶντες ἤδη προς- 

ετέϑεντο. δύο δὲ που ἢ τριῶν ἡμερῶν παραδραμου. 
σῶν, ἐπείπερ ἤδη τὸν Ζεβῆρον καὶ αὐτῇ τῇ πόλει 
Ἐπιστησόμενον ἤκουον, καταφρονήσαντες τοῦ ᾿ἴου- 
λιανοῦ, συνίασιν εἰς τὸ συνέδριον, τῶν ὑπάτων κε- 
λευσάντων, οἱ τὰ τῆς “Ῥώμης διοικεῖν εἰώϑασιν 
ὅπηνίκα ἂν τὰ τῆς βασιλείας μετέωρα ἢ. συνελ- 
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ϑόντες τοινυν, περὶ τῶν πρακτέων ἔσκέπτοντο, τοῦ 
Β - 2) 2» Σ “ ’ 3η ὦ Ἃ ᾿ 
Ἰουλιανοῦ ἔτι ὄντος ἕν τῇ βασιλείῳ αὐλῇ, καὶ τ 
παρούσας ὀδυρομένου τύχας, ἱκετεύοντός τε ἐξομί- 
σασϑαι τὴν ἀρχήν, καὶ παραχωρῆσαι πάσης τῇ 
δυγαστείας τῷ “Σεβήρῳ. 

.ἣς δὲ ἔμαϑεν ἢ Σύγκλητος τὸν οὐνλιωνὰν οὕ- 

τῷ κατεπτηχότα » τὴν δὲ δορυφόρον φρουρὰν διὰ 
δέος τοῦ Σεβήρου αὐτὸν ἐγκαταλιποῦσαν, ψηφέζε: 
ταῦ τὸν μὲν ἀναιρεθῆναι, ἀποδειχϑῆναν δὲ μόνον 
αὐτοκράτορα τὸν Σεβῆρον" πρεσβείαν τε πρὸς αὖ- 
τὸν ἐκπέμπουσιν ἀπὸ τῶν ἐν ἀρχαῖς ὄντων καὶ τῶν 
ἐξοχωτάτων τῆς Βουλῆς, πάσας αὐτῷ προςφέρειν 
τὰς σεβασμέους τιμάς. ἐπὲὶ δὲ τὸν ᾿Ιουλιανὸν εἷς τῶν 
χιλιαρχούντων ἀναπέμπεται, ἀποκτεῖναι ἄνανδρον 
καὶ ἄϑλιον πρεσβύτην ; ἰδίοις χρήμασιν ὠνησάμενον 
οὕτω πονηρὸν τέλος. ὃ μὲν οὖν εὑρεϑεὶς ἢ ἐρημός τε 
καὺ ὑπὸ πάντων καταλειφϑείς, αἰσχρῶς ὀλοφυρό- 
μένος ἐφονεύϑη. 

18. ᾿Επεὶ δὲ τὰ παρὰ τῆς Συγκλήτου ἐδηλώϑη 
Ὁ Σεβήρῳ, ἢ τε τοῦ Ἰουλιανοῦ ἀναίρεσις, ἢ09 ἐἀμμΉν υὐδιδωδ ϑϑρδυ ν νοι μιὰ υβι Ε] ὅδ 

εἰς μειζόνων πραγμάτων ἐλπέδα " καὶ σοφίσματι 
ἐχρήσατο, ὡς ἂν χειρώσαιτο καὶ αἰχμαλώτους τοὺς 

᾿ Π 3 Υ ᾿ ᾿ ᾿ 
τὸν Περτίνακα ἀνῃρηκότας λάβοι. ἐπιστέλλει δὲ 

"] 4 Υ̓ " ᾿ καὶ ἰδίᾳ μὲν λανϑάνοντα γράμματα, τοῖς τε χιλιάρ- 
-»οὄ. πο ἢ ᾿ γοῖς καὶ τοῖς ἑκατοντάρχοις ὑπισχνούμενος μεγάλα, 

ὅπως πείσειαν τοὺς ἐν τῇ “Ῥώμῃ στρατιώτας, ὕπα- 

κούειν εὐπειϑῶς τοῖς ὑπὸ τοῦ Σεβήρου κελευομέ- 
γοῖς. ἐκπέμπει δὲ καὶ δήλωσιν, δὲ ἧς- κελεύειν τα 

μὲν ὅπλα αὐτοὺς καταλιπεῖν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, 

τ. 6΄- τ τοοτνσσποιυ αν ππάππ ἐενίοι και 
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πάντας δὲ ἐξελϑεῖν εἰρηνυκῷ σχήματι, ὥςπερ εἰώϑα- 
σι ϑύοντος ἢ ἑορτάζοντος βασιλέως προπομπεύειν, 
ὁμύσαι τε εἰς τὸ Σεβήρου ὄνομα, καὶ μετ ἀγαϑῶν 
ἐλπίδων ἐλθεῖν, ὡς μέλλοντας τὸν Σεβῆρον δορυ- 
φορήσειν. πιστεύσαντες δὴ οἵ στρατιῶται τοῖς ἐπε- 
σταλμένοις, πεισϑέντες τε ὑπὸ τῶν χιλιαρχούντων, 
τὰ μὲν ὅπλα κατέλιπον πάντα, αὐτοὶ δὲ ἐν μόναις 
ταῖς πομπικαῖς ἐσθῆσι δαφνηφοροῦντες ἤπείγον- 
το. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῷ στρατοπέδῳ τοῦ Σεβήρου 
ἐγένοντο, ἠγγέλθησάν τὸ ἀφικόμενον εἰς τὸ πε- 
δίον, οὕτως αὐτοὺς ὃ Σεβῆρος συνελϑεῖν κελεύει, 
ὡς δὴ δεξιωσόμενος καὶ προφςαγορεύσων. ὡς δὲ ἄνελ- 

ϑόντα αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα προςῆλϑον, ὁμοϑυμαδὸν 
εὐφημήσοντες, πάντες ὕφ᾽ ἑνὶ συνϑήματι συλλαμ- 
βάνονται. προείρητο γὰρ τῷ τοῦ Σεβήρου στρατῷ, 
ὅπηνίκα ἂν στῶσιν εἷς τὸν βασιλέα ἀποβλέποντες, 
μετέωρόν τὸ τὴν γνώμην ἔχοντες, πυκλώσασϑαι αὖ- 
τοὺς πολεμίῳ νόμῳ, καὶ τιτρώσκειν μὲν ἢ παίειν 
μηδένα, συνέχειν δὲ καὶ φρουρεῖν φράξαντας ἐν 
κύκλῳ τοῖς ὅπλοις, τάς τὸ διβολίας καὶ τὰ δόρατα 

ἐπισείειν, ὡς δέδυ τοῦ τρωϑῆναι, γυμνοί τὲ πρὸς 
ὡπλισμένους καὶ ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς, μὴ μάχοιντο. 
ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς ὥςπερ σαγηνεύσας ἐντὸς τῶν ὅπλων 
δοριαλώτους εἶχε, μεγάλῃ βοῇ καὶ ϑυμοειδεῖ τῷ 
πγεύματι ἔλεξε πρὸς αὐτοὺς τοιάδε" 

»» τι μὲν ὑμῶν καὶ σοφίᾳ κρείττους ἐσμὲν, καὶ 
δυνάμει στρατοῦ, καὶ συμμάχων πλήϑει, ἔργῳ δρᾶ- 
τε. εἴληφϑε γοῦν ῥᾳδίως, καὶ ἀκονιτέ γε ξαλώκατε. 
ἔστι δ᾽ ἐν ἐμοῖ, δ᾽ τι ποῖ ἂν ὑιιῶς δρᾶσαι ϑελήσω, 
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καὶ πρόκεισϑε ἤδη ϑύματα τῆς ἡμετέρας ἐξουσίας. 
εἰ μὲν οὖν ὑμεῖς πρὸς τὰ τετολμημένα τιμωρίαν ζη- 
τεῖτε, οὐδ᾽ ἔστιν εὑρεῖν δίκην τὴν ἐπιτεϑησομένην 
ἀξίαν τῶν πεπραγμένων. σεμνὸν πρεσβύτην καὶ βα- 
σιλέα χρηστόν, ὃν ἐχρῆν σώξειν καὶ δορυφορεῖν, 
ἐφονεύσατε' τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν, ἔνδοξον οὖσαν 
ἀεί, ἣν καὶ οἵ πρόγονοι ἢ δὲ ἀνδρείας ἐναρέτου ἐ- 
κτήσαντο, ἢ δι’ εὐγένειαν διεδέξαντο, ταὑτην αἰσχρῶς 
καὶ ἀτίμως, ὥςπερ τι τῶν ἰδιωτικῶν κειμηλίων, ἐπὶ 
ἀργυρίῳ κατηλλάξασϑε. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτόν, ὃν οὕτως 
ἄρχοντα εἵλεσϑε, φυλάξαι ἢ σῶσαι ἡδυνήϑητε, ἀν- 
ἄνδρως δὲ προὐδώκατε. ἐπὶ τηλικούτοις δὴ ἅμαρ- 
τἡμασί τε καὶ τολμήμασι μυρίων ἀξιον ϑανάτων, 
ἤν τις ὁρίσαι ϑέλοι τὴν ἀξίαν τιμωρίαν, ἐστέ. ἀλλὰ 
τί μὲν χρὴ παϑεῖν ὑμᾶς, δρᾶτε" ἐγὼ δὲ φείσομαι 
μὲν ὑμῶν, ὡς μὴ φονεῦσαι, οὔτε τὰς ὑμετέρας χεῖ- 
ρᾶς μιμήσομαι. ἐπεὶ δὲ μήτε ὅσιον, μήτε δίκαιον, 
ἔτι βασιλέα ὑμᾶς δορυφορεῖν, καὶ ἐς τὸν ὅρκον ἀσε- 
βήσαντας, καὶ ἐμφυλίῳ καὶ βασιλικῷ αἵματι τὰς 
δεξιὰς μιάγαντας, τὴν τὸ πίστιν καὶ τὸ ἐχέγγυον τῆς 
φρουρᾶς προδόντας" τὰς δὴ ψυχὰς καὶ τὰ σώματα δῶ- 
ρον τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας ἕξετε" τοῖς τε περιειλη- 

φόσιν ὑμῶς στρατιώταις κελεύω ἀποζῶσαΐξ τε ὑμᾶς, 

, καὶ ἀποδύσαντας εἴ τινὰς περέκεισϑε ἐσθῆτας στρα- 

τιωτικάς, γυμνοὺς ἀποπέμπειν " παραγγέλλω τε ὑμῖν» 
ἀπιέναι ὧς ποῤῥωτάτω τῆς Ρώμης. ἀπειλῶ καὶ διό- 
μνυμαι καὶ προαγορεύω, κολασϑήσεσϑαι κεφαλικῶς, 
εἴ τις ὑμῶν ἐντὸς ἑκατυστοῦ σημείου ἀπὸ τῆς “Ῥώ- 

᾿μῆς φυρνείη. ,ν» 
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Ταῖτα κελεύσαντος αὐτοῦ, προςδραμύντες. οἵ 
Ιλλυρικοὶ στρατιῶται, τά τὸ ξιφίδια περιαιροῦσιν 
αὐτῶν ἃ παρῃώρηντο, τῷ ἀργυρίῳ καὶ τῷ χρυσῷ εἷς 
πομπὴν κεκοσμῃμένα" τὰς τε ζώγας καὶ τὰς ἐσϑῆ- 
τας, καὶ εἴ τι σύμβολον ἔφερον στρατιωτικόν, ἀφαρ- 
πάσαντες, γυμνοὺς ἐξέπεμπον. οἱ δὲ ὑπεῖκον, προ- 
δεδομένον καὶ σοφίσματι ξδαλωκότες. τί γὰρ ἐνῆν 
δρᾶσαι γυμνοῖς πρὸς ὡπλισμένους καὶ ὀλίγοις πρὸς 
πολλοὺς; ἀπήεσαν δὴ ὀδυρόμενοι" καὶ ἠγάπων μὲν 
τὴν δοθεῖσαν σωτηρίαν, μετεγίγγνωσκον δὲ ἐπὶ τῷ 
ἀνόπλους ἐλϑεῖν, αἰσχρῶς καὶ ἐφυβροίστως ἑαλωκό- 

τες. ἐκέχρητο δὲ καὶ ἄλλῳ ὃ Σεβῆρος σοφίσματι. 
δεδιὼς γάρ, μὴ ἄρα μετὰ τὸ ἀποζωσθῆναι, ἐν ἀπο: 
γνώσει γενόμενοι, ἀναδράμωσιν ἐπὲὶ τὸ στρατόπεδον, 
καὶ τὰ ὅπλα ἀναλάβωσι, προὔπεμψε λογάδας ἐπι- 
λέκτους, ὅσους γενγυμοτάτους ἠπίστατο, δὲ ἑτέρων 
ὁδῶν χαὶ ἀτραπῶν, ὡς λαϑόντες τό τε στρατύπε- 
δον ἐπειςέλϑοιεν ἀνδρῶν κενόν, καὶ τὰ ὅπλα κατα- 
λαβόντες, εἰ ἐπίοιεν, ἀπολλείσαιεν αὐτούς. δίκην 
μὲν δὴ ταύτην ἔδοσαν οἵ τοῦ Περτένακος φονεῖς. 

14, Ὃ δὲ Σεβῆρος σὺν παντὶ τῷ λοιπῷ στρατῷ 
ὧπλισμένῳ εἰς τὴν Ῥώμην ἀφικνεῖται, ἔκπληξίν τε 

. φ’ ΠῚ »ν 3 »- »Ἤ ς ᾿ ,» 1 
καὶ δέος, ἁμα τῷ ὀφϑῆναι, τοῖς Ῥωμαίοις ἐνέβαλε, 
τοῖς οὕτω τετολμημέγοις τε καὶ εὐτυχηϑεῖσιν ἔρ- 
γοις. ὃ δὲ δῆμος “καὶ ἡ Σύγκλητος δαφνηφοροῦντες 
ὑπεδέχοντο, πρῶτον ἀνϑρώπων καὶ βασιλέων ἄναι- 
μωτέ τε καὶ ἀκονιτὶ τοσαῦτα. ξκατωρϑωκότα. πάντα 
γὰρ ἐν αὐτῷ ἐθαυμάζετο, μάλιστα δὲ τὸ ἀγχίνουν 
τῆς γνώμης, τό τε τῶν ἠόνων γενναῖον, καὶ τὸ εἰς 
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τὰ τολμώμενα ἅμα τῷ ϑαῤῥαλέῳ εὔελπι. ἐπεὶ τοῖ- 
γυν δ τὸ δῆμος αὐτὸν ὑποδεξάμενος εὐφήμησεν, ἥ 
τε Σύγκλητος ἐπὶ ταῖς τῆς πόλεως εἰςόδοις προςηγό- 
ρευσεν, ἀνελϑὼν εἰς τὸ τοῦ Διὸς τέμενος καὶ θύσας, 
ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἱεροῖς νόμῳ βασιλικῷ καλλιερή- 

σας, ἀνῆλϑεν εἰς τὰ βασίλεια. 
Τῇ δὲ ἐπιούσῃ κατελϑὼν εἷς τὴν Σύγκλητον, 

λόγους ἐπιεικεῖς πάνυ καὶ χρηστῶν ἐλπίδων μεστοὺς 
ἐποιεῖτο πρὸς πάντας, καὶ “κοινῇ καὶ ἰδίᾳ δεξιοὺμε- 

ΓΝ λέγων, ἥκειν μὲν ἔχδικος τοῦ Περτένακος φό- 
γου, τὴν δ᾽ ἀρχὴν παρέξειν καὶ εἴζοδον ἀριστοκρα- 

τίας" μήτε δὲ ἄκριτον τιγὰ φογευϑήσεσϑαι, ἢ δη- 
μευϑήσεσθαι, μήτε συκοφαντοῦντος ἀνέξεσθαι, 
ἀλλὰ βαρυτάτην εὐδαιμονίαν τοῖς ἀρχομένοις παρέ- 
ἕξειν, καὶ πάντα πράξειν εἰς ζῆλον τῆς ἹΠάρκου ἀρ- 
χῆς" ἕξειν δὲ τοῦ Περτίνακος οὐ μόνον τοὔνομα, 
ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην. τοιαῦτά τινα λέγων, ὑπηγά- 
γετο τοὺς πλείστους εἷς εὔνοιαν καὶ πίστιν ὧν ὗὑ- 

πισχνεῖτο. ἦσαν δὲ τινες τῶν πρεσβυτέρων, καὶ γνω- 
ριζόντων αὐτοῦ τὸν τρόπον, οἷ προὔλεγον λανϑά- 
γοντες, ὅτι ἄρα εἴη ἀνὴρ πολύτροπός τις, καὶ μετὰ 
τέχνης εἰδὼς προρφέρεσϑαι πράγμασιν Σ ὑποκρί- 
νασϑαΐ τε καὶ προςποιήσασϑαι πᾶν ὁτιοῦν ἴ- 
πανώτατος, ἔτι δ᾽ ἄνύσαι καὶ τὸ χρειῶδες καὶ 
τὸ λυσιτελὲς αὐτῷ. ὅπερ ἔργῳ καὶ ὕστερον δέ- 
δεικται. διατρίψας οὖν ὀλίγον χρόνον ὃ Σεβῆρος 
ἐν τῇ Ῥώμη, καὶ νομὰς ἐπιδοὺς τῷ δήμῳ μεγαλο-- 
φρόνως, [ϑέας] τε ἐπιτελέσας, τοῖς τε στρατιώταις 

πολλὰ δωρησάμενος, καὶ τοὺς ἀκμαιοτάτους ἐπε: 
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᾿λεξι ξάμενος ἐς τὸ δορυφόρους εἶναι τῆς βασίλεϊας τό. 
πῳ τῶν ἀπεξωσμένων » ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἡ ἠπείγετο. 
ἔτι γὰρ μέλλοντος καὶ ὑπτιάζοντος τοῦ Ἰγίγρου, τῇ 
τε ᾿Αντιοχείᾳ ἐντρυφῶντος, ἐπιστῆναι μηδὲ προςδο- 
πώμενος ἤϑελεν, ὅπως ἀπαράσκευον αὐτὸν λάβοι. 

τοὺς τὸ οὖν στρατιώτας ἐκέλευσε παρασκευάξεσϑαι 

πρὸς τὴν ἔξοδον" συνεκρότει τὸ καὶ πανταχόϑεν 
στράτευμα, ἔκ τὸ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν πόλεων ,Ἶεα- 
»ίας μεταπεμπόμενος καὶ στρατεύων » εἴ τε τι ἦν ἐν 
τῷ ̓ Ιλλυρικῷ τοῦ στρατιωτικοῦ λείψανον, κατελϑὸν 
ἐπὶ Θράκην, ἐκέλευεν αὑτῷ συντυχεῖν. ἐξήρτυε δὲ 
καὶ στόλον ναυτικόν, καὶ πάσας τὰς κατὰ ᾿Ιταλίαν 

τριήρεις ὁπλιτῶν πληρώσας, ἐξέπεμπε. πολλὴ τε αὖ. 
τῷ καὶ παντοδαπὴ δύναμις μεγίστῳ τάχει συνεσκευ- 
ἄσϑη. ἤδει γὰρ οὗ μικρᾶς δυνάμεως δεόμενος πρὸς 
πᾶσαν τὴν ἀντικειμένην ἤ ἤπειρον Εὐρώπῃ, τὰ Νὥῶ 
γρου φρονοῦσαν. τὰ μὲν δὴ πρὸς τὸν πόλεμον γε»-: 
ναΐως εὐτρέπιξεν. 

15. “Ἅτε δὲ ἀνὴρ προμηϑὴής τε καὶ νήφων, ὑπώ. 
“πτεὺυε τὴν ἐν Βρεττανίᾳ δύναμιν, πολλὴν τε οὖσαν 

καὶ μεγίστην, ἀνδρῶν τὲ μαχιμωτάτων. ἦρχε δ᾽ αὖ- 
τῆς πάσης Αλβῖνος, ἀνὴρ τὸ μὲν γένος τῶν ἐκ τῆς 
“υγκλήτου εὐπατριδῶν, ἐν πλούτῳ δὲ καὶ τρυφῇ 
ἐκ πατέρων ἀνατραφείς, τοῦτον τοίνυν ἠϑέλησεν 
ὄ Σεβῆρος σοφίσματι προλαβὼν οἰκειώσασϑαι, 

μὴ πὼς ἄρα, τοιαῦτα ἔχων ἐναύσματα εἷς βα- 
σιλείας ἐπιϑυμίαν, ϑαῤῥῶν [ἢ] πλούτῳ καὶ γένει, 
δυνάμει τὲ στρατοῦ, γνώσει τε τῇ παρὰ “Ῥωμαίους, 
ἐπιϑῆται τοῖς πράγμασι, καὶ τὴν ἹΡώμην οὐ πολὲ 
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τι ἀφεστῶσαν, ἐκείνου κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἀυγολη- 
ϑέντος, ὑποποιήσηται. τιμῇ τοίνυν προςποιήτῳ 
δελεάζεει τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἄλλως μὲν ὄντα τὴν 
γνώμην χαῦνον καὶ ἁπλοϊκώτερον, τότε δὲ καὶ πολ- 
λὰ διὰ γραμμάτων ὁμόσαντι τῷ “Σεβήρῳ πιστεὺ- 
σαντα. “Καίσαρα δὲ αὐτὸν ἀποδεικνύει, φϑάσας 
αὐτοῦ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τῇ τῆς ἐξου- 
σίας κοινωνίᾳ. ἐπιστέλλει δὲ αὐτῷ φιλικώτατα γράμ- 
ματα δῆϑεν, ἱκετεύων ἐπιδοῦναι αὑτὸν εἰς τὴν τῆς 
ἀρχῆς φροντίδα" δεῖσθαι γὰρ ἀνδρὸς εὐγενοῦς καὶ 
τοιούτου, τὴν τε ἡλικίαν ἔτι ἀκμάζοντας, αὐτὸν 
ὄντα πρεσβύτην, καὶ ὑπὸ νόσου ἀρϑρίτιδος ἐνο- 
χλούμενον, τῶν τε παΐδων αὐτῷ ὄντων πάνυ νηπίων. 
οἷς πιστεύσας ὃ '᾿ἀλβῖνος, τὴν τιμὴν ὑπεδέξατο ἀσπα- 
στῶς" ἀγαπήσας ἄνευ μάχης καὶ κινδύνου λαβεῖν 
ταῦτα, ὧν ὡρέγετο. 

“Ὃ δὲ Σεβῆρος καὶ πρὸς τὴν Σύγκλητον τὰ αὐὖ- 
τὰ ἀνενεγκών, ὡς ἂν μᾶλλον αὐτὸν εἷς πίστιν ὗπα- 
γάγοιτο Ἶ »γομίσματά τε αὐτοῦ κοπῆναι ἐπέτρεψε, 
καὶ ἀνδριάντων ἀναστάσεσι ταῖς τε λοιπαῖς τιμαῖς 
τὴν δοϑεῖσαν χάριν ἐπιστώσατο. ἐπεὶ δὲ αὐτῷ τὰ 
πρὸς τὸν » ᾿ἡλβῖνον διὰ σοφίας ἀσφαλῶς εἶχεν, οὐδὲ 
τι δέος ἦ ἣν ἀπὸ  Ἐρεττανίας, τό τε ᾿λλυρικὸν στρά- 

τευμα σὺν αὐτῷ πᾶν εἶχε" διοικεῖσθαι νομίζων 
πάντα λυσιτελῶς τῇ ἑαυτοῦ ἀρχῇ, ἐπὶ τὸν Ιγίγρον 
ἠπείγετο. 

Τῆς μὲν οὖν ὅδοιπορίας τοὺς σταϑμοὺς, καὶ 
τὰ καϑ' ἑκάστην πόλιν αὐτῷ λεχϑέντα, καὶ σημεῖα 
ϑείᾳ προνοίᾳ δόξαντα πολλάκις φανῆναι, χωρία τε 
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ἕκαστα καὶ παρατάξεις, καὶ τὸν τῶν ἑκατέρωθεν 

πεσόντων ἀριϑμὸν στρατιωτῶν ἐν ταῖς μάχαις, ἵστο- 
ρίας τε πολλοὶ συγγραφεῖς καὶ ποιηταὶ μέτρων πλα- 
τύτερον συνέταξαν, ὑπόϑεσιν ποιούμενοι πάσης 
τῆς πραγματείας τὸν Σεβήρου βίον. ἐμοὶ δὲ" σκοπὸς 
ὑπάρχει, ἐτῶν ἑβδομήκοντα πράξεις πολλῶν βασι- 
λέων συνάξαντι γράψαι, ἃς αὐτὸς οἶδα. τὰ κορυφαιό- 
τατα τοίνυν, καὶ συντέλειαν ἔχοντα τῶν κατὰ μέρος 
πεπραγμένων Σεβήρῳ, ἐν τοῖς ἑξῆς διηγήσομαι" 

οὗδεν. οὔτε πρὸς χάριν εἰς ὕψος ἐξαίρων, ὥςπερ ἐποίη- 
σαν οἵ κατ᾿ ἐκεῖνον γράψαντες, οὔτε παραλείπων ε εἴ 
τι λόγου καὶ μνήμης ἄξιον. 
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ῬΜΡΩΖΔΖΤΠΑΝΟΥ 

ὩΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΡΙ͂ΤΟΝ. 

4. 7} μὲν δὴ Περτίνακος τέλος, καὶ ᾿Ιουλιανοῦ κα- 

ϑαίρεσις, ἢ τε Σιβήρου εἰς τὴν “Ῥώμην ἄφιξις, ἢ τε 
ἐπὶ Ἰγίγρον ἔξοδος, ἐν τῷ πρὸ τοὗτου συγγράμματι 
δεδήλωται. ὃ δὲ Νίγρος, ἐπεὶ ἠγγέλη αὐτῷ, μηδὲν 
τι τοιοῦτον προςδεχομένῳ, κατειληφὼς μὲν τὴν “Ῥὼώ- 
μὴν ὃ Σεβῆρος, ὑπό τε τῆς Συγκλήτου αὐτοκράτωρ 
ἀναγορευϑεὶς, ἄγων δὲ πάντα ἐπὶ αὐτὸν τὸν ᾿Ιλλυ- 
ρικὸν στρατόν, πεζὴν τε καὶ γαυτικὴν δύναμιν ἄλ- 

λην, ἐν μεγίστῃ ταραχῇ ἦν' διέπεμπὲ τε κατὰ ἔϑνη 
πρὸς τοὺς ἡγουμένους, τὰς τε εἰςόδους πάσας καὶ 
λιμένας φυλάττεσϑαι κελεύων. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς 
τὸν βασιλέα Παρϑυαίων τε καὶ τἰρμενίων καὶ “πρη - 
γῶν, συμμάχους αἰτῶν. ὅ μὲν οὖν “ρμένιος ἀπεχρές- 

γατο μηδετέρῳ συμμαχήσειν, ἀγαπηιῶς δὲ τὰ ἑαυ- 
τοῦ φυλάξειν, ἤδη προςιόντος Σεβήρον. ὁ δὲ Π|αρ- 
ϑυαῖος ἐπιστελεῖν ἔφη τοῖς σατράπαις, δίναμιν ἀ- 

ϑροίζειν. οὕτω γὰρ εἴωϑεν ὅπηνίκα ἂν δεηϑὴ 
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στρατὸν συλλέγειν, τῷ μὴ ἔχειν μισϑοφόρους καὶ 

συνεστὸς στρατιωτικόν. ᾿Ἵτρηνοὶ δὲ ἦλϑον αὐτῷ το- 
ξόται σύμμαχοι, πέμψαντος Βαρσημίου, ὃς τῶν τό- 
πων ἐβασίλευε. τὸ δὲ λοιπὸν στρατιωτικὸν ἤϑροι- 
ἕεν ἐκ τῶν ἐκεῖ στρατοπέδων πᾶν. πλεῖστοι δὲ καὶ 
τῶν δημοτῶν τῆς ᾿Αντιοχείας, μάλιστα ὑπὸ κουφότη- 
τος νεανίαι, καὶ τῆς περὶ τὸν ΙΝίγρον σπουδῆς, ἐπὲς 

δοσαν αὑτοὺς ἐς στρατείαν' προπετῶς μᾶλλον ἢ 
ἐμπείρως τοῦτο ποιοῦντες. ᾿ 

᾿Ελέλευε δὲ καὶ τοῦ Ταύρου ὕρους τὰ στενὰ καὶ 

κρημνώδη διαφράττεσϑαι γενναίοις τείχεοἑ τε καὶ 
ἐρύμασι" πρόβλημα ὀχυρὸν γομίξων᾽ τῶν ἐν τῇ ἀνα- 
τολὴ ὁδῶν τὸ δύςβατον τσῦ ὄρους. ὃ γὰρ Ταῦρος, 
μεταξὺ ὧν Καππαδοκίας καὶ Κιλικίας, διακρίνει τά 

τε τῇ ἄρκτῳ χαὶ τὼ τῇ ἀνατολῇ ἔϑνη προςκείμενα. 
προῦὔπεμψέ τε καὶ στρατιὰν προκαταληψομένην τὸ 
Βυζάντιον, πόλιν τῶν ἐπὶ Θράκης μεγίστην τότε 
καὶ εὐδαίμονα, πλήϑει τε ἀνδρῶν καὶ χρημάτων 
ἀκμάζουσαν. κειμένη γὰρ ἐπὶ τῷ στενοτάτῳ τῆς 
Προποντίδος πορϑμῷ, προςόδοις 'ταῖς ἀπὸ ϑαλάτ- 
της, τελῶν τε καὶ ἁλείας, μεγάλως οἰὐρήλοι . γῆν τἬ 
πολλὴν καὶ εὐδαίμονα κεκτημένη, ἐξ ἑκατέρων τῶν 
στοιχείων πλεῖστα ἐκέρδαινεν. ὅϑεν αὐτὴν οὖσαν 
δυνατωτάτην ὃ Ινίγρος προκαταλαβεῖν ἠϑέλησε, καὶ 
μάλιστα ̓  ἐλπίζων δύγασθαι κωλύειν τὴν ἀπὺ τῆς 

Ζιὐρώπης ἐς τὴν ᾿Ασίαν λατὰ τὸν πορϑμὸν διάβασιν. 
περιτετείχιστό τε γενναίῳ τε καὶ μεγίστῳ ἡ πόλις 
εἶχει, πεποιημένῳ μυλέτου λίϑου, εἰς τετράγωνον εἰρ» 
᾿ασμένου. τοσαύτῃ τε συναφείκ καὶ κολλήσει, ὡς μη- Ἐ 
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δένα οἴεσϑαι τὸ ἔργον σύνϑετον, ἑνὸς δὲ λίϑου πᾶν 
πεποιῆσϑαι. ἔτι γοῦν καὶ νῦν τὰ μένοντα αὐτοῦ ἐ- 
ρείπια καὶ λείψανα ἰδόντι, ϑαυμάξειν ἐστὶ καὶ τὴν 
τέχνην τῶν τὴν ἀρχὴν κατασκευασάντων, καὶ τὴν 
ἀλκὴν τῶν ὕστερον καϑηῃρηκότων. ὃ μὲν δὴ Νίγρος 
οὕτως ἐξήρτυε τὰ καϑ' ἑαυτόν, προμηθεστατα καὶ 

ἀσφαλέστατα, ὡς ᾧετο. ᾿ 
2. Ὃ δὲ Σεβῆρος ὡς ἔνε. μάλιστα σὺν τῇ στρα- 

τιᾷ ἠπείγετο, μηδὲν ῥᾳϑυμίᾳ μηδ᾽ ἀναπαύλῃ νέ- 
μων. μαϑὼν δὲ τὸ Βυζάντιον προκατειλημμένον, 
καὶ εἰδὼς ὀχυρώτατα τετειχισμένον, , ἐπὶ Κύζικον 
τὸν στρατὸν ἐκέλευσε διαβαίνειν. ὅ δὲ τῆς ̓Ασίας 
ἡγούμενος, «Αἰμιλιανός, ᾧ τὴν πρόνοιαν καὶ στρα- 
τηγίαν ὃ Ιγΐγρος ἐγκεχειρίκει, μαϑὼν ἐπιόντα τὸν τοῦ 

Σεβήρου στρατόν, τὴν ἐπὶ Κύζικον καὶ αὐτὸς ἐτρά- 
πετο, ἄγων τε στρατιὰν πᾶσαν, ἣν αὐτὸς συνείλεκτο, 
καὶ ἣν ὅδ, Ἰγίγρος ἐπεπόμφει. ὡς δὲ συνέβαλεν ἕκα- 
τέρωϑεν τὰ στρατεύματα, μάχαν καρτεραὶ γίνονται 
κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία, καὶ κρατεῖ τὸ Σεβήρου στρά- 
τευμα, φυγή. τὸ πολλὴ καὶ τροπὴ καὶ φόνος πολὺς τῶν 
τοῦ Νίγρον. στρατιωτῶν γίγνεται " ὡς τῶν , μὲν ἀνα- 
τολικῶν εὐθέως ϑραῦσαι τὴν ἐλπίδα, τῶν δὲ Ὥ- 
λυριῶν ἐπιῤῥῶσαι, 

Φασὶ δέ τινες, προδοϑέντα τὰ Ἰγίγρου πράγμα- 
τα ὑπὸ Αἰμιλιανοῦ, εὐθέως ἐν ἀρχῇ διαφϑαρῆναι. 
διττὴν δὲ λέγουσι τῆς τοιαύτης προαιρέσεως τοῦ, 
Αἰμιλιανοῦ τὴν αἰτίαν. οἵ μὲν γάρ, φϑονοῦντα - 
τῷ ΙΝίγρῳ ἐπιβουλεῦσαι, ἀγανακτοῦντα ὅτι δὴ, 
διάδοχος αὐτοῦ γενόμενος τῆς ἐν “Συρίᾳ ἀρχῆς, Ἔ- 
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μελλεν ἔσεσϑαν κρείττων, ἅτε βασιλεὺς καὶ δεσποτης" 
οἵ δὲ φασιν, αὐτὸν ἀναπεισϑῆναι ὑπὸ τῶν παίδων, 
ἐπιστειλάντων καὶ δεηϑέντων ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σω- 
τηρίας" οὖς ἐν τῇ Ῥώμῃ εὑρὼν ὃ Σεβῆρος, συλλα- 
βὼν εἶχεν ἐν φρουρᾷ. ἐχρήσατο γὰρ καὶ τοὑτῷ σο- 
φίσματι προμηϑεστάτῳ. ἔϑος ἦν τῷ Κομμόδῳ, κα- 
τέχειν τοὺς παῖδας τῶν εἷς τὰ ἔϑνη πεμπομένων ἡ- 
γεμόνων, ὡς ἔχοι ὅμηρα τῆς τε εὐνοίας αὐτῶν καὶ 
πίστεως. εἰδὼς τοίνυν τοῦτο ὃ Σιβῆρος, ἅμα τῷ 
βασιλεὺς ἀναδειχϑῆναι, καὶ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ἔτι πε- 
ριόντος, πέμψας λάϑρα, διὰ φροντίδος ἔσχε, τοὺς 
παῖδας αὑτῷ, τῆς ἹΡώμης ἐκκλαπέντας, μὴ εἶναι ἐν 
ἑτέρου ἐξουσίᾳ. αὐτὸς δ᾽, ἅμα τῷ τῆς “Ῥώμης ἐπι. 
βῆναι » συλλαβὼν πάντας τοὺς τῶν ἡγεμόνων, ἢ τῶν 
ὃ τι δὴ πραττόντων κατὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ πᾶσαν 
τὴν ᾿4σίαν, φρουρᾷ δούς, εἶχε σὺν αὑτῷ, ὅπως ἢ πό- 
ϑῳ τῆς τῶν παίδων σωτηρίας οἱ ἡγεμόνες τὰ Τγίγρου 
προδιδοῖεν, ἢ μένοντες ἐπὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας, 
φϑάσωσί τι κακὸν παϑεῖν διὰ τῆς τῶν παίδων ἀναι- 
ρέσεως, ἢ δράσωσιν αὐτοί. 

Τενομένης δὲ τῆς ἥττης κατὰ τὴν Κύζικον, ἔ- 
φευγον οἵ τοῦ Ἰνίγρου, ὡς ἕκαστος ἐδύνατο σπεὺ- 
δοντες, οὗ μὲν περὶ τὰς ὑπωρείας τῆς ““ρμενίας, οἵ 
δὲ τὴν ἐπὶ Ταλατίας τε καὶ ᾿᾿σίας φϑάσαι ϑέλον- 
τες τὸν Ταῦρον ὑπερβῆναι, ὡς ἐντὸς τοῦ ἐρύματος 
γένοιντο. ὃ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατός, περαιωϑεὶς 
διὰ τῆς Κυζικηνῆς χώρας, διαβάς τὸ ἐπὶ τὴν Βιϑυ- 

νίαν ὅμορον οὖσαν, ἠπείγετο. 
“νὸς δὲ διέδραμε φήμη τῆς Σεβήρου νίκης, εὖ- 

Ελ 
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,ϑὺς ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν ἐκείνοις στάσι καὶ διώ.- 

φορος γνώμη ἐνέπεσε ταῖς πόλεσιν, οὐχ οὕτω τῇ 
πρὸς τοὺς πολεμοῦντας βασιλέας ἀπεχϑείᾳ τινὶ ἢ 

εὐνοίᾳ, ὡς ζήλῳ καὶ ἔριδι τῇ πρὸς ἀλλήλας, φϑό 

νὼ τὲ καὶ καϑαιρέσει τῶν ὁμοφύλων. ἀρχαῖον τοῦ-- 
τὸ πάϑος Ἕλλήνων, οἱ πρὸς ἀλλήλους στασιάζοντες 

ἀεί, καὶ τοὺς ὑπερέχειν δοκοῦντας καϑαιρεῖν ϑέλδν- 

τες, ἐτρύχωσαν τὴν Ἑλλάδα. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνων, 

γηράσαντα, καὶ παρ᾽ ἀλλήλοις συντριβέντα, Μακε- 
δόσιν εὐάλωτα καὶ Ῥωμαίοις δοῦλα γεγένηται. τὸ 
δὲ πάϑος τοῦτο τοῦ ζήλου καὶ φϑόνου μετῆλϑεν 
εἷς τὰς καϑ' ἡμᾶς ἀκμαζούσας πόλεις. 

Κατὰ μὲν οὖν τὴν Βυϑυνίαν, εὐθὺς μετὰ τὰ ἐν 
Κυζίκῳ ἱνικομηδεῖς μὲν Σεβήρῳ προςέϑεντο, καὶ 
πρέσβεις ἔπεμπον, τὴν τε στρατιὰν ὑποδεχόμενοι, 
καὶ πάντα παρέξειν ὑπισχνούμενοι. Ἰγικαεῖς δὲ, τῷ 
πρὸς ικομηδέας μέσει, τἀναντία ἐφρόνουν, καὶ τὸν 
στρατὸν τοῦ ΙΝίγρου ὑπεδέχοντο, εἴτε τινὲς ἐκ τῶν 
φυγόντων κατέφευγον πρὸς αὐτούς, καὶ τοὺς πεμ- 

φϑέντας ὑπὸ τοῦ Ἰγίγρου φρουρεῖν Βιϑυνίαν. 
ἑκατέρωθεν οὖν ἐκ τῶν πόλεων, ὧς ἀπὸ στρατοπέ- 
δων, ὁρμώμενοι, συνέβαλλον ἀλλήλοις" καὶ μάχης 
καρτερᾶς γενομένης, πολὺ περιεγένοντο οἵ τοῦ ΣΣε- 
βήρου. φυγόντες δὲ οἵ τοῦ Νυίγρου κἀκεῖϑεν, ὅσοι 

“περιελείρϑησαν, ἐπὶ τὰ στενὰ τοῦ Ταύρου ἠπεῖγον- 
το, ἀποκλείσαντές τε τὸ ἔρυμα ἐφύλαττον. ὁ δὲ 
Τίγρος φρουρὰν καταλιπὼν τοῦ ἐρύματος , ὡς ᾧετο, 
αὐτάρκη, εἰς τὴν ᾿ἀντιόχειαν. ἠπείγετο, στρατὸ» 
ἀϑροίζων καὶ χρήματά. 
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8. Ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατός, περαιωθεὶς διὰ 
τε Βιϑυνίας καὶ Γαλατίας, ἐμβαλὼν εἰς Καππαδο-- 
κίαν, προςκαϑεζόμεγνος τὸ ἔρυμα ἐπολιόρκει, σρά-- 

γματὰ τε εἶχεν οὐ μικρά, δυςβάτου διὰ στενότητα 
καὶ τραχύτητα οὔσης τῆς ὁδοῦ, βαλλόντων τὸ αὖ- 
τοὺς ἄνωθεν λίϑοις, καὶ γενναίως ἀπομαχομένων 

τῶν ἐφεστώτων ταῖς ἐπάλξεσν τοῦ τείχους" ῥᾳδίως 

δὲ ὀλίγοι πολλοὺς ἐκώλυον. τῆς γὰρ ὅδοῦ στενῆς 

οὔσης, τὸ μὲν ὅτερον μέρος ὕψιστον ὄρος σκέπει" 
ἐπὶ ϑάτερα δὲ κρημνὸς βαϑὺς τοῖς ἐκ τῶν ὁρῶν 
συῤῥέουσιν. ὕδασι πόρος γίνεται" ὅπερ καὶ αὐτὸ 
πάμπαν παρεπέφρωακτο ὑπὸ τοῦ ΙΝνίγρου, τοῦ παν- 
ταχόϑεν κωλύεσθαι ἕνεκα τὴν δίοδον τοῦ στρατοῦ. 

Κατὰ μὲν δὴ Καππαδοκίαν ταῦτα ἐπράττετο. 
ἐστασίασαν δὲ πρὸς ἀλλήλους τῷ αὐτῷ ζήλῳ καὶ μί- 
σει, «Δαοδικεῖς μὲν κατὰ Συρίαν, ᾿Αντιοχέων μίσει, 
᾿κατὰ δὲ Φοινίκην, Τύριοι, Βηρυτίων ἔχϑει" μαϑ όν- 
τες τὸ τὸν Ἰγίγρον πεφευγότα, τὰς μὲν τιμὰς ἐκεῖ- 

γου καϑελεῖν ἐπειράϑησαν, τὸν δὲ Σεβῆρον εὐφή- 
μησαν. ὡς δὲ γενόμενος ἐν Αντιοχείᾳ ταῦτα ὃ 1γί- 

7ρος ἐπύϑετο, ἄλλως μὲν τὸ ἦϑος πρότερον χρηστὸς 

ὥν, ἀγανακτήσας δὲ -τότε εἰκότως ἐπὶ τῇ ἀποστάσει 

αὐτῶν καὶ ὕβρει, ἐπιπέμπει ταῖς πόλεσιν ἀμφοτέ- 

ραις Μαυρουσίους τε ἀκοντιστὰς οὗς εἶχε, καὶ μέ- 
ρος τοξοτῶν" φονεύειν τετὸν ἐντυγχάνοντα κελεύσας, 

χαὶ διαρπάξειν τὰ ἐν ταῖς πόλεσιν, αὐτὰς τὲ ἐμ- 

πιπράναι. οἵ δὲ "Μαυρούσιοι: , ὄντες φονικώτατοι, 
καὶ διὰ ζὸ ϑανάτου καὶ κινδύνων ῥᾳδίως καταφρο- 
νεῖν πάντα τολμῶντες, μετ ἀπογνώσεως ἐπιπεσόν- 
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τὲς τοῖς «“Ταοδικεῦσιν, οὐ προςδοκῶσι, παντὶ τρόπῳ 
τόν τε δῆμον καὶ τὴν πόλιν ἐλυμήναντο" ἐκεῦϑὲν τὰ 
σπεύσαντες ἐπὶ τὴν Τύρον, πᾶσάν τε ἐνέπρησαν, 
καὶ πολλὴν ἁρπαγὴν καὶ φόνον εἰργάσαντο. 

Τούτων κατὰ Συρίαν γινομένων, καὶ στρατοῦ 
ὑπὸ Ινίγρου ἀϑροιζομένου, ὃ τοῦ Σεβήρου στρα- 
τὸς προρκαϑεζόμενος τὸ ἔρυμα ἐπολιόρκει. ἦσαν δὲ 

οἵ στρατιῶταν ἐν πολλὴ ἀϑυμίᾳ καὶ ἀπογνώσει, 
ὀχυροῦ τε ὄντος καὶ δυςμάχου καὶ πεφραγμένου 
ὄρει τε καὶ κρημνῷ. ἤδη δὲ τῶν μὲν τοῦ Σεβήρου 
ἀπειρηκότων, τῶν» δὲ ἐναντίων ἀμέριμνον ἔχειν τὴν 
φρουρὰν οἰομένων, γύκτωρ αἰφνιδίως ὄμβρων μεγί- 
στῶν καταῤῥαγέντων, χιόνος τε πολλῆς, (δυςχείμε- 
φος γὰρ πᾶσα ἡ Καππαδοκία, ἐξαιρέτως δὲ ὃ Ταῦ- 
ρ00ς,) μέγας καὶ σφοδρὸς χειμάῤδους καταῤῥαχϑ είς, 
ἐμποδισϑέντος αὐτῷ τοῦ συνήϑους δρόμου, καὶ 
τοῦ ἐρύματος ἐπισχόντος τὸ ῥεῖϑρον, πολὺς καὶ 

βίαιος γενόμενος, τῆς τε φύσεως νικώσης τὴν τὲ- 
χνην, μὴ δυναμένου τοῦ τείχους ἀντέχειν τῷ ῥδεύμα- 
τι, διέστησε τῷ ὕδατι κατ᾽ ὀλίγον αὐτοῦ τὰς ἅρμο- 
γάς, ὑποχωρούντων τῶν ϑεμελίων τῷ δείϑρῳ, ἅτε 
διὰ σπουδῆς καὶ οὐ μετ᾽ ἐπιμελείας κατασκευχσϑὲν- 
των, πᾶν ὠὥφϑη" τὸν δὲ τόπον ὃ χειμάῤῥους ἀνοΐ- 
ξας, ὡδοποίησεν. ὅπερ ἰδόντες οἵ ἐπὶ τοῦ ἐρύματος 
φύλακες, φοβηϑέντες μὴ κυκλωϑεῖεν, ἐκπεριελϑόν- 
τῶν αὑτοὺς τῶν πολεμίων μετὰ τὴν τοῦ χειμάῤῥου 
ἀπόῤῥοιαν, μηκέτι ὄντος τοῦ κωλύοντος" καταλι- 
σιόντες τὴν φρουράν, φεύγουσιν. ὃ δὲ τοῦ Σεβήρου 
στρατός, ἡσϑεὶς τῷ γενομένῳ, τάς τε ψυχὰς ἐπιῤ- 
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ῥωσϑεὶς, ὧς προνοίᾳ ϑειᾳ δδηγούμενος, συνεὶς δὲ 
ἀποδεδρακότας τοὺς φύλακας, εὐμαρῶς τε καὶ ἄκω- 
λὗτως διαβὰς τὸν Ταῦρον, ἐπὶ Κιλικίαν ἠπείγετο. 

4. Ὃ δὲ-Ἰνίγρος, μαϑὼν τὰ συμβάντα, πολλὴν 
στρατιὰν ἀϑροίσας, πλὴν ἄπειρον μάχης καὶ πό- 
νων, μετὰ σπουδῆς τὴν πορείαν ἐποιεῖτο. πολὺ γάρ 
τὸ πλῆϑος, καὶ σχεδὸν πᾶσα ἧ »εολαία τῶν ᾿Αντιοχέ- 
ων εἷς στρατείαν καὶ τὸν ὗ ὑπὲρ αὐτοῦ κίνδυνον ἐπέ- 
δωκεν αὑτήν. τὸ μὲν οὖν πρόϑυμον τοῦ στρατοῖ 
ὑπῆρχεν αὐτῷ" τοῦ δὲ ἐμπείρου καὶ γενναίου πολν 
τῶν Ἰλλυριῶν ἀπέλειπον. συνέρχεται δὴ ἑκατέρωθεν 
ὃ στρατὸς εἷς τὸ κατὰ τὸν Ἰσσικὸν καλούμενον κόλ- 
πον πεδίον πλατύτατόν τε καὶ ἐπιμηκέστατον᾽ ᾧ 
περίκειται μὲν λόφος εἰς ϑεάτρου σχῆμα ; αἰγιαλὸς 
δὲ ἐπὶ ϑαλάσσης μέγιστος ἐκτείνεται, ὥςπερ τῆς φύ- 
σεως ἐργασαμένης στάδιον μάχης. ἐκεῖ φασὶ καὶ 4α- 
ρεῖον, ᾿Αλεξάνδρῳ τὴν ὑστάτην καὶ μεγίστην μάχη» 
συμβαλόντα, ἡττηϑῆναί τε καὶ ἁλῶναι ὑπὸ τῶ» 
ἀρκτῴων ἀνδρῶν, καὶ τότε τοὺς ἀνατολικοὺς νενι»"η- 
κότων. μένειν δὲ ἔτι νῦν τρόπαιον καὶ δεῖγμα τῆς 
νίκης ἐκείνης, πόλις ἐπὶ τοῦ λόφου, ᾿Αλεξάνδρεια κα- 

λουμένη, ἄγαλμά τε χαλκοῦν, οὗ τὴν προςηγορίαν 
ὃ τόπος φέρει. 

Συνέβη δὲ καὶ τῶν στρατοπέδων τοῦ Σεβήρου 
τε καὶ Ἰγίγρου μὴ τὴν σύνοδον μόνον κατ᾿ ἐκεῖνο 

γενέσϑαι τὸ χωρίον, ἀλλὰ καὶ τὴν τύχην ὁμοίαν τῆς 
τύχης. ἀντιστρατοπεδευσάμενοι γὰρ ἑκατέρωϑεν πε- 
ρὲ ἑσπέραν, πάσης τῆς νυκτὸς ἐν φροντίσιν ἑκάτεροι 
καὶ δέει διαγρηγορήσαντες, ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ 
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ἀλλήλους ἠπείγοντο, παρορμώντων ἑκατέρωϑεν τῶν 
στρατηγῶν. προϑυμίᾳ δὴ πάσῃ ἐνέπιπτον, ὡς ὑπὲμ 
λοιπῆς καὶ τελευταίας ἐκείνης μάχης, κἀκεῖ τῆς τύ: 

χῆς διακρινούσης τὸν βασιλέα. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν 
ϑιαγωνισαμένων, πολλοῦ τὸ ἐργασϑέντος φόνου, ὧς 
καὶ τιὶὶ ῥεῖϑρα τῶν διὰ τοῦ πεδίου ποταμῶν δεόν- 
«τῶν αἵματος πλεῖον ἢ ὕδατος κατάγειν εἰς ϑάλασ- 

σαν, τροπὴ τῶν ἀνατολικῶν γίνεται. ἐκβιασάμενου 
δὲ αὐτοὺς οἱ Ἰλλυριοΐ, τοὺς μὲν εἰς τὴν παρακειμέ- 

γην ϑάλασσαν τιτρώσκοντες ἐξωϑοῦσι, τοὺς δὲ φεύ- 
γοντὰς ἐπὶ τοὺς λόφους διώκοντες, αὐτούς τε φο- 
νεύουσι, καὶ πολὺ τὸ πλῆϑος ἄλλων ἀνθρώπων, 
ὅπερ ἔκ τὸ τῶν πέρικειμένων πόλεων καὶ ἀγρῶν ἢ- 
ϑροιστο, ὡς ἀπὶ ἀσφαλοῦς τοῦ τόπου τὼ γινόμενα 
ϑεάσοιντο. 

Ὃ δὲ Ιγίγρος ἵππῳ γενναίῳ ἐποχούμενος : φεύ- 
γδι μὲτ ολίγων, εἴς τὸ τὴν Αντιόχειαν ἀφικνεῖται. 

καταλαβὼν δὲ φεύγοντα τὸν λοιπὸν δῆμον, εἴ τια 
καταλέλειπτο, οἰμωγὴν τε καὶ πένϑος ἐν τῇ πόλει, 
παῖΐϊδάς τε καὶ ἀδελφοὺς ϑρηνούντων, γενόμενος 

ἐν ἀπογνώσει, καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς ᾿Αντιοχείας ἀπο-- 
διδράσκει" καὶ ἕν τινε προαστείῳ κρυπτόμενος, 
εὑρεϑείς τὲ ὑπὸ τῶν διωκόντων ἱππέων καὶ συλλη- 
φϑείς, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήϑη. τέλει μὲν δὴ τούτῳ 
ὁ ᾿Υίγρος ἐχρήσατο, μελλήσεως καὶ βραδυτῆτος δοὺς 
δίκας" τὰ ἄλλα, ὡς φασι, γενόμεγος μὴ φαῦλος 
ἄνθρωπος, μήτε ἄρχων, μὴτε ἰδιώτης. 
Ὃ δὲ Σεβῆρος, καϑελὼν τὸν Ιγίγρον, τοὺς μὲν 

φίλους αὐτοῦ, καὶ εἴ τινες οὐ μόνον ἐκ προαι- 

ΕἸ 
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ρέσεως, ἀλλὰ δὲ ἀνάγκης προςέϑεντο αὐτῷ, πάντας 
ἀφειδῶς ἐκόλασε" τοὺς δὲ στρατιώτας, ὅσοι διαδε- 
δράκεσαν, πυνϑανόμενος περαιουμέγους τὸν Τίχρι- 

δὰ ποταμόν, διά τε τὸ ἐκ “Σεβήρου δέος ἀπιόντας 

πρὸς τοὺς Βαρβάρους, πάντας ἤγαγε, δοὺς ἄμνη 
στίαν. πολὺ γὰρ πλῆϑος αὐτῶν ἀνεχώρησεν εἰς τὴν 

ἀλλοδαπήν. ὅπερ καὶ μάλιστα αἴτιον ἐγένετο, μαχι- 
μώτερα ὕστερον γενέσϑαν πρὸς τὴν συστάδην Ῥμά- 
χη» “Ῥωμαίων τὰ τῶν ἐπέκεινα Βαρβάρων. πρότερον 

μὲν γὰρ τοξεύειν μόνον ἵπποις ἐποχούμενον ἤδεσαν, 
μήτε πανοπλίᾳ φράσσοντες αὑτούς, μήτε τῇ διὰ δο- 
ράτων καὶ ξιφῶν ϑαῤῥοῦντες μάχῃ, κούφαις δὲ καὶ 
παρηωρημέναις ἱμόναις] ἐσθῆσι κοσμούμενοι" τὰ 
πλεῖστα γοῦν φεύγοντες, εἰς τοὐπίσω τε τοξεύοντες 

ἐμάχοντο. τῶν δὲ φυγάδων στρατιωτῶν, πολλῶν τε 
ἐν αὐτοῖς τεχνιτῶν, παρ᾽ αὐτοῖς γενομένων, καὶ τὸν 
ἐκεῖ βίον ἑλομένων, οὐ μόνον χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐρν 
γάζεσϑαι ὅπλα ἐδιδάχϑησαν. 5 

ὅ. Διοικήσας δὲ ὃ Σεβῆρος τὰ ἐπὶ τῆς ἄνατο- 
λῆς, ὡς ᾧετο, ἄριστα καὶ ἑαυτῷ λυσιτελέστατα, ἠϑέ-, 
λησεν εὐθέως ὁρμῆσαι ἐπὶ τὸν ᾿ἀτρηνῶν βασιλέα, 
εἰς τε τὴν Παρϑυαίων γῆν διαβῆναι" ἐπεκάλει γὰρ 
ἀμφοτέροις φιλίαν Νίγρου. ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς 
ὕστερον ἀνέϑετο" πρῶτον δὲ πᾶσαν τὴν ἀῤχὴν Ῥω- 

μαίων εἷς ἑαυτὰν καὶ τοὺς παῖδας μεταγαγεῖν καὶ 
βεβαιῶσαι ἠϑέλησε. καϑῃρημένου γὰρ τοῦ Ινίγρου, 
ὀχληρὸς καὶ περιττὸς αὐτῷ ὃ ᾿Αλβῖνος ἐνομίζετο" 
ἔτι τὸ καὶ ἤκουεν αὐτὸν βασιλικώτερον ἐντρυφῶντα 
τῷ τοῦ Καίσαρος ὀνόματι, πολλοὺς τε μάλιστα τοὺς 
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ἐξέχοντας τῆς συγκλήτου Βουλῆς ἰδίᾳ καὶ κρύβδην 
ἐπιστέλλοντας αὐτῷ, εἴς τὸ τὴν Ρώμην ἐλϑεῖν πεί- 
ϑοντας, ἀπόντος καὶ ἀσχολουμένου τοῦ Σεβήρου. 
ἡροῦντο γὰρ οἵ οὐπατρίδαι ἐκεῖνον μᾶλλον ἄρχοντα, 
ἅτε ἐκ προγόνων ὃ εὖ γεγονότα, καὶ χρηστὸν τὸ ἦϑος 
εἶναι λεγόμενον. ἃ ἅπερ πυνϑαγόμενος ὃ Σεβῆρος, φα- 

γερὰν μὲν εὐθὺς πρὸς αὐτὸν ἔγϑραν ἄρασϑαι καὶ 
πόλεμον ἐγεῖραι πρὸς ἄνδρα » μηδεμέαν εὔλογον 
παρεσχημένον αἰτίαν, παρῃτήσατο" ἔδοξε δὲ αὐτῷ, 
ἀπόπειραν ποιήσασϑαι, εἰ δύναιτο ἀποσκευάσασϑαι 
λαϑὼν καὶ ἐξαπατήσας αὐτόν. μεταπεμψάμενος οὖν 
τοὺς πιστοτάτους τῶν εἰωθότων τὰ βασιλικὰ γράμ- 
ματα διακομίζειν, δίδωσιν αὐ εοῖς ἐντολὰς ἀποῤῥὴ. 
των, εἶ γένοιντο παρ᾽ αὐτῷ, τὼ μὲν γράμματα δη- 
μοσίᾳ ἀποδοῦναι, ἀξιῶσαι δὲ αὐτὸν. ἰδιαίτερον 
ἀποστάντα ἐπακοῦσαι ἀποῤῥήτων ἐντολῶν" πει- 
σϑέντι δὲ, δορυφόρων ἐρήμῳ ἐπιπεσεῖν αἰφνιδίως 
καὶ φονεῦσαι. ἔδωκε δὲ αὐτοῖς καὶ δηλητήῤια φάρ- 
μακα, ὅπως τινὰς πεῖσαι δυνηϑεῖεν ἢ τῶν ὀψοποι- 
ὧν, ἢ τῶν πρὸς ταῖς κύλιξι, λαϑεῖν καὶ ἐπιδοῦναι 
εὐτῷ" ὑποπτευόντων τῶν περὶ αὐτὸν φίλων, καὶ 
συμβουλευόντων αὐτῷ, φυλάττεσθαι ἄνδρα ἀπα- 
τεῶνα, σοφόν τὸ πρὸς ἐπιβουλήν. διαβεβλήκεισαν 
γὰρ αὐτοῦ τὸ ἦϑος αἱ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τοῦ ἵγί 

γρου πράξεις. πεΐῖσας γὰρ αὐτοὺς διὰ τῶν. παΐδων, 

ὡς προείρηται, προδοῦναι τὰ τοῦ Νίγρου πράγμα, 
τα, μετὰ τὸ ἀποχρήσασϑαι αὐτῶν τῇ ὑπηρεσίᾳ, καὶ 
κατορϑῶσαι πάντα ἃ ἐβούλετο, ἀνεῖλεν αὐτοὺς 18 
καὶ παῖδας. τὸ οὖν ὕπουλον αὐτοῦ ἦϑος μάλιστα 
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ἐκ τῶν ἔργων ἐδηλοῦτο. ταὑτῃ ὃ “Αλβῖ νος καὶ φρου- 
ρᾷ μείζονι ἔφραττεν ἑαυτόν. οὔτε 7άρ τις αὐτῷ τῶν 
ἀπὸ τοῦ Σεβήρου ἀφικνουμένων ἄλλως προρήει » εἰ 
μὴ πρότερον ἀποϑέμενος, ὅπερ περιέχειτο ξίφος 

στρατιωτικόν, ἐρευγηϑῆναι μή τι φέροι ὑπὸ κόλπον. 
Ὡς δ᾽ οὖν ἀφίκχοντο᾽ οἵ τοῦ “ΣΣεβήρου ἀγγελια- 

φόροι, τά τὸ γράμματα δημοσέᾳ ἀποδόντες, ἠξίουν 
αὐτόν, ἀποστάντα ἐπακοῦσαν τινῶν ἀποῤῥήτων" 
ὑποπτεύσας ὃ ὁ ᾿Αλβὶ γος, συλληφϑῆναι κελεύει αὖ- 

τοὺς, ἰδίᾳ τε βασανίσας, πᾶσαν μαγϑάνει τὴν ἐπι- 
βουλήν. καὶ τοὺς μὲν κολάζει, αὐτὸς δὲ ἤδη ὡς πρὸς 
ὁμολογούμενον ἐχϑρὸν παρεσκϑυάξετο. θ. Τνοὺς δὲ 
ταῦτα ὃ Σεβῆρος, καὶ πάντα μὲν ἐκθύμως πράττων, 
ὀργῆς δὲ ἥττων ὧν φύσει, οὐκέτι τὴν ἔχϑραν ἔχρυ- 
πτεν" ἀλλὰ συγκαλέσας πᾶν τὸ στρατιωτικόν, ἔλεξε 

πρὸς αὐτοὺς τοιάδε" 

» Μήτε κουφότητά τις ἡμετέραν οἷον ἐπὶ τοῖς 
πεπραγμένοις ἡμῖν ἐγκαλείτω, μήτ᾽ ἄπιστον καὶ 
ἀγνώμονα πρὸς τὸν νομισϑέντα φίλον ἡγείσϑω. τὰ 
μὲν γὰρ παρ ἡμῶν πάντα ὑπῆρξεν αὐτῷ, βεβαίας 
βασιλείας κοινωνίᾳ, πράγματος οὗ μόλις τις καὶ 
ἀδελφοῖς γνησίοις μεταδίδωσιν " ὃ δὲ ἐμοὶ μόνῳ ὑμεῖς 
ἐχειροτονήσατε, τοῦτ᾽ ἐγὼ πρὸς ἐκεῖνον ἐνειμάμην. 
μεγάλων τὲ μοι κατατεϑεισῶν εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν, 
ἀχαρίστους τὰς ἀμοιβὰς ᾿Αλβῖνος ἀποδίδωσιν. ὅπλα 
καὶ στρατὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς συσκευάζεται, καταφρονήσας 

μὲν τῆς ὑμετέρας ἀνδρείας, ἀμελήσας δὲ τῆς πρός 

᾿ μὲ πίστεως, ἀπλήστῳ τε ἐπιϑυμίᾳ βουλόμενος λα- 
3εῖν μετὰ κινδύνων, οὗ τὸ μέρος εἶχεν ἄγευ πολὲ- 
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μου καὶ μάχης οὔτε ϑεοὺς αἰδεσϑείς, οὖς πολλά- 
κις ὦμοσεν, οὔτε τῶν ὑμετέρων καμάτων φεισάμενος, 
οὗς μετὰ τοσαύτης δόξης τε καὶ ἀρετῆς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐκάμετε. ἐν γὰρ οἷς κατωρϑώσατε, κἀκεῖνος τὸ μέ- 
ρος ἐκαρποῦτο" ἔσχε δ᾽ ἂν τε καὶ μεῖζον, εἰ καὶ τὸ 
πιστὸν ἐτήρει, τῆς ἀμφοτέροις ἡμῖν παρ᾽ ὑμῶν με- 
μερισμένης τιμῆς. ὥςπερ δὲ ἄδικον τὸ ἄρχειν ἔργων 
πονηρῶν, οὕτως ἄνανδρον τὸ μὴ ἀμύγνεσϑαι, προα- 
δικούμενον. καὶ ἸΝίγρῳ μὲν πολεμοῦντες, οὐχ οὕτως 
εὐλόγους εἴχομεν αἰτίας ἔχϑρας, ὡς ἀναγκαίας. οὐ γὰρ 

, παρ᾽ ἡμῖν προὐπάρχουσαν ἀρχὴν ὑφαρπάζων μεμέ- 
σητο" ἐν μέσῳ δὲ ἐῤῥιμένην καὶ ἀμφήριστον 
οὖσαν, ἑκάτερος ἡμῶν ἐξ ἰσοτίέμου φιλοτιμίας 
εἰς αὑτὸν ἀνϑεῖλκεν. λβὶ ἵνος δέ, σπονδῶν καὶ ὅρ- 
χῶν καταφρονήσας, καὶ τοὗτου παρ᾽ ἐμοῦ τυχών, 
οὗ μόνῳ τις υἱῷ γνησίῳ μεταδίδωσιν, ἐχϑρὸς μὲν 
ἀντὶ φίλου, πολέμιος δὲ ἀντὶ οἰκείου γενέσθαι προή- 
φηται" ὥςπερ δὲ αὐτὸν εὐεργετοῦντες πρότερον τιμῇ 
καὶ δόξῃ ἐτιμήσαμεν καὶ ἐκοσμήσαμεν, οὕτω καὶ 
γῦν αὐτοῦ τὸ ἄπιστον καὶ ἄνανδρον τοῖς ὅπλοις 
ἐλέγξωμεν. οὐδὲ γὰρ ὑπομενεῖ ὁ ἐκείνου στρατός, 
ὀλίγος ἃ ὧν καὶ γησιώτης, τὴν ὑμετέραν δύναμιν. οἵ 
γὰρ μόνοι καὶ καϑ' αὑτοὺς προϑυμὲᾳ καὶ ἀνδρεέᾳ 
“τοσαὕταις μάχαις ἐνικήσατε, καὶ πᾶσαν ἀνατολὴν 
ὑπετάξατε, πῶς οὐχὶ νῦν, καὶ προςελϑούσης ὑμῖν 
τοσαύτης συμμάχου δυνάμεως, σχεδόν τε παντὸς 
τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἐνεαῦϑα ὄντος, δᾷστα κρα- 
τήσετε ὀλίγων τε ὄντων, καὶ μηδὲ ὑπὸ γενναέῳ καὶ 
γήφοντι ἀγδρὶ στρατηγουμένων ; τὶς γὰρ αὐτοῦ τὸ 
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ἁβροδίαιτον οὐκ οἷδεν, ὡς χορόϊς αὐτοῦ μᾶλλον ἀρ- 
μόζειν τὸν βίον ἢ φάλαγξιν; ἴωμεν οὖν, τῇ συνήϑει 
χρώμενοι προϑυμίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ, γενναίως ἐπ᾽ 
αὐτόν" ϑεοὺς τε ἔχοντες βοηϑούς, εἰς οὺς ἐπιορκή- 

σας ἠσέβησε, τρόπαια τε ἅ πολλάκις ἠγείραμεν, ὧν 
ἐκεῖνος κατεφρόνησε. 

Ζοιαῦτά τινα εἰπόντος τοῦ Σεβήοου, ὃ στρα- 
τὸς ἅπας τὸν μὲν Ἀλβῖνον πολέμιον ἀνηγόρευσεν" 
εὐφημήσαντες δὲ τὸν Σεβῆρον, πᾶσάν τε προϑυμί- 
αν διὰ τῆς βοῆς ὑποσχόμενοι, ἔτι καὶ μᾶλλον παρ- 
ὠὡρμησὰν αὐτόν, ἀγαϑάς τε ὑπέφηναν τὰς ἐλπιδας. 
ὃ δέ, ἐπιδοὺς αὐτοῖς μεγαλοφρόνως δωρεάς, τῆς ἐπὶ 

τὸν ᾿ἀλβῖνον ὁδοῦ εἴχετο. ἔπεμψε δὲ καὶ τοὺς τὸ 
- Βυζάντιον πολιορκήσοντας" ἔμενε γὰρ ἔτι κελλει- 

σμένον, τῶν στρατηγῶν τοῦ ἸΝίγρου ἐκεῖσε κατα- 
φυγόντων. ὅπερ ἑάλω ὕστερον λιμῷ. πᾶσά τε ἢ πό- 
λες κατεσκάφη" καὶ ϑεάτρων τε καὶ λουτρῶν, παν- 
τός τε κόσμου καὶ τιμῆς ἀφαιρεϑὲν, τὸ Βυζάντιον. 
κώμη δουλεύειν Περινϑίοις δῶρον ἐδάϑη, ὥςπερ 
καὶ ντιόχεια “Μαοδικεῦσιν. ἔπεμψε δὲ καὶ χρήματα 
πλεῖστα εἰς ἀνοικισμὸν τῶν πόλεων , ἃς ἦν λυμηνᾶ- 

μέγος ὃ Νίγρου στρατός. αὐτὸς δὲ τὴς ὁδοῦ εἴχετο, 
μηδεμίαν ἀνοχὴν ἀναπαύλης διδοὺς μὴτε ἑορταὶς, 
μὴτε καμάτοις, κρύους καὶ ϑάλπους ὁμοίως κατα- 
φρονῶν. πολλάκις γοῦν διὰ τῶν δυςχειμέρων καὶ 
ὑψηλοτάτων ὁρῶν. τὴν ὁδοιπορίαν. ποιούμενος, ὑπὸ 
γιφετοῖς καὶ χιόσιν ἀκαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ ὡδοιπόρει" 
προϑυμίας καὶ ἀνδρείας τὸ ἐνδόσιμον τοῖς στρατιῶ- 
ταις ἔργῳ διδούς, ὡς μὴ μόνον αὐτοὺς φύβῳ καὶ 
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νόμῳ ἀντέχειν πρὸς τοὺς καμάτους, ἀλλὰ μιμήσει 
καὶ ζήλῳ τοῦ βασιλέως. 

Ἔπεμψε δὲ καὶ στρατὸν δυνάμεως, τὸν τὰ στε- 
γιὰ τῶν ᾿ἄλπεων καταληψόμενον, καὶ φρουρήσοντα 
τῆς Ἰταλίας τὰς εἰςβολάς. 7. ὡς δὲ ἀπηγγέλη τῷ 
᾿Αλβίνῳ μὴ μέλλων ὃ Σεβῆρος, ἀλλ᾽ ἤδη παρεσόμε.- 
γος, ὑπτιάζοντι καὶ τρυφῶντι μεγάλην ταραχὴν ἐνέ- 
βαλλε. περαιωϑεὶς δὲ ἀπὸ τῆς Βρεττανίας ἐς τὴν 
ἀντικειμένην Γαλλίαν, ἐστρατοπέδευσεν. ἔπεμψέ τε 
εἰς πάντα τὰ γειτνιῶντα ἔϑγη, τοῖς τε ἡγουμένοις 

ἐπέστειλε, χρήματά τε πέμπειν καὶ τροφὰς τῷ στρα- 
τῷ. καὶ οἵ μὲν πεισϑέντες, ἔπεμψαν ὀλεϑρίως" ὕστε- 
ρον γὰρ ἐκολάσθησαν" ὅσοι δὲ οὐκ ἐπίστευσαν, εὖ- 
τυχῶς μᾶλλον γνόντες ἢ εὐβούλως, ἐσώϑησαν. ἡ γὰρ. 
ἀπόβασις καὶ ἢ τύχη τοῦ πολέμου τὰς ἑκατέρων 
γνώμας ἕκρίνεν. 

᾿ἀφικομένης δὲ τῆς τοῦ Σεβήρου δυνάμεως εἰς 
τὴν Γαλλίαν, γεγόνασι μέν τινες ἀκροβολισμοὶ καϑ᾽ 
ἕτερα χωρία" ἡ δὲ τελευταία περὶ «Δουγδοῦνον, με- 
γάλην πόλιν καὶ εὐδαίμονα, ἐν ἢ καταχλείσας ἑαυ- 
τὸν ὃ ̓Αλβῖνος ἔμενε, τὸν δὲ στρατὸν εἰς τὴν μάχην 
ἐξέπεμψε. γενομένης δὲ συμβολῆς καρτερᾶς, ἐπὶ 
πλεῖστον μὲν ἰσόῤῥοπος ἔμενεν ἑκατέροις τῆς γίκης 
ἡ τύχη. καὶ γὰρ οἵἱ Βρεττανοὶ ἀνδρείᾳ τε καὶ ϑυμῷ 
φονικῷ οὐδὲν τῶν ᾿Πλυριῶν ἀπολείπονται. 7ενναίων 
οὖν στρατῶν μαχομένων, οὐδετέρων ῥᾳδία ἢ ἣν ἡ τρο- 
πή. ὧς δέ τινες τῶν τότε ἱστόρησαν, οὗ πρὸς χάριν, 

᾿ ἀλλὰ πρὸς ἀλήϑειαν λέγοντες ᾿ πολὺ τι ὑπερέσχεν ὦ 
Ἵ φάλαγξ τοῦ λβίνου στρατοῦ, καϑ' ὃ μέρος ἐτέ- 
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τακτο Σεβῆρος καὶ ὃ σὺν αὐτῷ στρατός" ὧς φυγεῖν 
τε αὐτὸν καὶ τοῦ ἵππου ἐκπεσεῖν, ἀποῤῥίψαντα δὲ 
τὴν χλαμύδα τὴν βασιλικὴν λαϑεῖν. ἤδη δὲ διωκόν- 
των καὶ παιανιζόντων τῶν Βρεττὰνῶν», ὡς δὴ νενικη-. 

κότων, ἐπιφανῆναν «Δαῖτον, στρατηγὸν ὄντα “Σεβή- 
ρου, σὺν τῷ στρατῷ οὗ ἦρχεν, ἀκμῆτί τε ὄντι καὶ 
ἔξω μάχης γεγονότι. διαβάλλουσι δὲ αὐτὸν ὡς καρα- 
δοκήσαντα τὴν ἀπόβασιν τῆς μάχης; καὶ ἑκόντα 

βραδύναντα, τὸν δὲ ὕφ᾽ ἑαυτῷ στρατὸν ἀκμῆτα τη- 
ρήσαντα, τὴν ἀρχὴν ἑαυτῷ μνώμενον, τότε ἐπιφανῆ- 
γαν, ὅτε ἔμαϑε τὸν Σεβῆρον πεπτωκότα. πιστοῦ- 
ταῦ δὲ τὴν διαβολὴν ταύτην ἡ ἀπόβασις. ὕστερον 
γὺρ ὃ Σεβῆρος, μετὰ τὸ πάντα κατορϑῶσαι καὶ 
εἶναι ἐν ἀμερέμνῳ βίῳ, τοὺς μὲν ἄλλους πάντας αὗ- 
τοῦ στρατηγοὺς μεγάλως ἠμείψατο, τὸν δὲ «Δαΐτον 

μόνον, ὡς εἰκός » μνησιήακήσας διεχρήσατο. ἀλλὰ. 
ταῦτα μὲν ὕστερον ἐγένετο. τότε δ᾽ οὖν, ὡς προεί- 
ρηται, τοῦ “αίτου ἐπιφανέντος σὺν νεαρῷ στρατῷ, 
οἵ μὲν τοῦ Σεβήρου ἐπεῤῥώσθησαν, τὸν δὲ Σεβῆ- 
ρον τοῦ ἵππου ἐπεβίβασαν, καὶ τὴν χλαμύδα περιέ- 
ϑεσαν. οἱ δὲ τοῦ ᾿Αλβίνου, οἰόμενοι ἤδη νενινηκέναι, 
καὶ ἀτακτότεροι εὑρεϑέντες, αἰφνιδίως αὐτοῖς ἐπι- 
πεσούσης γενναίας καὶ οὗ προηγωνισμένης δυγάμε- 
ως, ἐπὶ ὀλέγον ἀντισχόντες, εἶξαν" τροπῆς τε καρτε- 
ρᾶς 7ενομένης  ἐ ἐδίωξαν αὐτοὺς φονεὗοντες οἵ Σεβή- 
ρου, μέχρις οὗ ἐς τὴν πόλιν ἐρέβαλον. τὸ μὲν οὖν 
πλῆϑος τῶν ἑκατέρωϑεν ἀνῃρημένων ἢ ἁλόντων, ὡς 
ἕκαστος τπαθεῦν τῶν τότε συγγραψάντωγν, ἧστό- 
ρησεν. 
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Οἱ δὲ τοῦ Σεβήρον, τήν τε πόλιν Λουγδοῦνον 
διαρπάσαντες καὶ ἐμπρήσαντες, τόν τε ᾿Αλβῖνον συλ-᾿ 
λαβόντες, καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφελόντες, ' κομίσαντες 
αὐτὴν τῷ Σεβήρῳ, δισσὼ καὶ μέγιστα ἤγειραν τρό- 
παια, τὸ μὲν ἐν ἀνατολῇ, τὸ δ᾽ ὑπ᾽ ἄρκτῳ" ὡς μηδὲν 
ταὶς Σεβήρου μάχαις ἢ νίκαις παραβάλλεσϑαι, μήτε 
σιλήϑει δυνάμεως, μὴτε ἐθνῶν κινήσεσιν, ἀρυϑμῷ τε 
παρατάξεων , ὁδοιπορίας τε μήκει καὶ τάχει. μεγά-. 
λαι μὲν γὰρ αἵ Καίσαρος πρὸς Πομπήϊον ἑκατέρω- 
ϑεν στρατοπέδων “Ῥωμαϊκῶν μάχαι , καὶ αὖ τοῦ 
«Σεβαστοῦ πρὸς Ἡἀντώνιον ἢ τοὺς Πομπηΐου παῖδας, 

εἴ τε τι πρότερον Σύλλᾳ ἢ Μαρίῳ ἐν ἐμφυλίοις καὶ 
“Ῥωμαϊκαῖς μάχαις ἢ ἄλλοις πέπρακται" ἕνα δὲ ἄνν 
ὅρα τρεῖς καϑελόντα βασιλέας, ἤδη κρατοῦντας, καὶ 
τοῦ μὲν ἐν Ρώμῃ στρατοῦ σοφίᾳ περιγενέσϑαι, καὶ 
τὸν ὄντα ἐν τῇ βασιλείῳ αὐλῇ καϑηρηκέναι, τὸν δὲ 
τῶν ἐν τῇ ἀνατολῇ κρατοῦντα πάλαι, καὶ ὑπὸ ἹῬω- 
μαίων βασιλέα κληϑέντα, τὸν δὲ, ἐν Καΐσαρος τι- 

μὴ καὶ ἐξουσίᾳ γεγονότα, χειρωσάμενον ἀνδρείᾳ, οὐκ 
ἔστιν ἄλλον ῥᾳδίως εἰπεῖν, τέλει μὲν δὴ τοιούτῳ ὃ 
᾿λβῖνος ἐχρήσατο, πρὸς ὀλίγον ἀπολαύσας ὀλεϑρὶ- 
ου τιμῆς. 

8. Ὃ δὲ Σεβῆρος ϑυμῷ καὶ ὀργῇ ευϑέως πρὸς 
τοὺς ἐν Ῥώμῃ φίλους αὐτοῦ ἐχρῆτο" καὶ πέμψας 
τὴν κεφαλὴν τοῦ ᾿Αλβίνου, δημοσίᾳ ἀνασταυρωϑῆ - 
ναν κελεύει" γράμμασί τε τῷ δήμῳ τὴν νίκην ξαυ- 
τοῦ δηλώσας, ἐπὲ τέλει καὶ τοῦτο προςέϑηκε, πε- 
πομφέναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, δημοσίᾳ περίοπτον 
ἀνασταυρωϑῆναν κελεύσας, ἵνα αὐτὸς οἱόνπερ ἐδεί- 
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κγυεν αὑτοῦ τὸν ϑυμὸν ἴδη καὶ τὴν πρὺς ἐκείνους 
ὁργὴν, διοικήσας δὲ τὰ κατὰ τὴν Βρεττανίαν, καὶ 
διελὼν εἰς δύο ἡγεμονίας τὴν τοῦ ἔϑνους ἐξουσίαν, 
τά τε κατὰ τὰς “Ταλλίας ὡς ᾧετο ἄριστα διαϑείς, 
πάντας τε τοὺς ᾿Ἀλβίνου φίλους, εἴτε ἑκουσίως, εἰ 
ὑπὸ ἀνάγκης αὐτῷ γνωρισϑέντας ; φονεύσας, τάς τε 
οὐσίας. αὐτῶν δημεῦσας, εἰς τὴν “Ῥώμην ἥπείγετο, 
ἄγων ἅπαντα τὸν στρατὸν σὺν αὑτῷ, ὡς φανείη 
φοβερώτερος. 

Ανύσας δὴ πολλῷ τὴν ὁδοιπορίαν τάχει, ὥςπερ 

ἦν ἔϑος αὐτῷ, χαλεπαίνων πρὸς ἔτι περιόντας τοὺς 

ἐκείγου φίλους, εἰς τὴν Ῥώμην εἰςήλασεν. ὃ δὲ δῆ- 
μος αὑτὸν δαφνηφορῶν μετὰ πάσης τιμῆς καὶ εὖ- 
φημίας ὑπεδέξατο" ἢ τὸ Σύγκλητος πρϑεηγόρευσαν, 
οὗ πλεῖστοι ἐν μεγίστῳ δέει καϑεστῶτες, λογιζόμενοι 
ὅτι αὑτῶν οὐ φείσεται, φύσει μὲν ὧν ἐχϑρὸς. χα-᾿ 
λεπώτατος, καὶ μικρᾶς προφάσεως δεόμενος εἰς τὸ. 

ἀδικῆσαι, τότε δὲ δοκῶν καὶ εὐλόγους ἢ ἔχειν αἰτίας. 
ὁ δ᾽ οὖν “Σεβῆρος εἷς τὸ τοῦ Διὸς τέμενος ἀνελϑών, 
καὶ τὰς λοιπὰς τελέσας ἱερουργίας, ἐπαγῆλϑεν εἷς 

τὰ βασίλεια, καὶ τῷ δήμῳ προὔϑηκεν ἐπὶ ταῖς νί- 
καὶς μεγίστας νομάς" τοῖς τὲ στρατιώταις ἐπέδωκε 
χρήματα πλεῖστα , ἀλλά τε πολλὰ συνεχώρησεν, ἃ. 
μὴ πρότερον εἶχον. καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον αὐτοῖς 
πρῶτος ηὔξησε,. καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασϑαι 
ἐπέτρεψε, γυναιξὶ τε συνοικεῖν" ἅπερ ἅπαντα σω- 
φροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον 
εὐσταλοῦς τὸ καὶ ἑτοίμου ἀλλότρια ἐνομίξετο. καὶ 

πρῶτός τε ἐκεῖνος τὸ πάνυ αὐτῶν ἐῤῥωμένον, καὶ 
σ 
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τὸ σκληρὸν τῆς διαίτης, τό τε εὐπειϑὲς πρὸς τοὺς 
πόνους, καὶ εὔτακτον, μετ᾽ αἰδοῦς πρὸς ἃ ἄρχοντας, 
ἐπχνέτρεψε" χρημάτων τὸ ἐπιϑυμεῖν διδάξας, καὶ 
μεταγαγὼν εἰς τὸ ἁβροδίαιτον. 

Διοικήσας δὲ ταῦτα ὡς ᾧετο ἄριστα, κατελϑὼν 
εἰς τὴν. σύγκλητον Βουλήν, ἀνελϑών τε εἰς τὸν βα- 
σίλειον ϑρόνον, πιπρῶς κατηγόρησε τῶν Αλβίνου 

φίλων" ὧν μὲν ἐπιστολὰς προκομίξων ἀποῤῥήτους, 
ἃς ἐν τοῖς ἐκείνου ἀποϑέτοις εὗρε γρήμμασιν, οἷς 

δὲ δῶρα ὀνειδίζων πεμῳφϑέντα ἐκείνῳ πολυτελέστε-- 
ρα" ἄλλοις δὲ ἀλλας ἐπιφέρων αἰτίας, τοῖς μὲν ἐξ 
ἀνατολῆς ἀνϑρώποις φιλίαν [ΙΝίγρου,Ἷ τοῖς δ᾽ ἐπὲὶ 
ϑάτερει γνῶσιν ᾿Αλβίνου. πάντεις τοὺς ἐξέχοντας τότε 
τῆς συγκλήτου Βουλῆς, καὶ τοὺς κατὰ ἔϑνη πλού- 
τῳ ἢ γένει ὑπερέχοντας, ἀφειδῶς ἀνήρει" ὡς μὲν 
προςεποιεῖτο, χαλεπαίνων πρὸς ἐχθροὺς, τὸ δ᾽ ἀλη- 

ϑές, ὑπερβαλλούσης ἐν αὐτῷ φιλοχρηματίας" οὐδεὶς 
γοῦν βασιλέων οὕτω χρημάτων ἡττήϑη. ὡς γὰρ 
καρτερέᾳ ψυχῆς καὶ ἀνεξικακέίᾳ πόνων, διοικήσειν τὸ 
στρατιωτικῶν πραγμάτων, οὐδενὸς τῶν ἐπαινουμὲ- 
γὼων ἀπελείπετο" οὕτως ἐν αὐτῷ ἐπλήϑυνε τὸ φι- 
λοχρήματον ἐξ ἀδικίας φόνων ἐκ τῆς τυχούσης αἷ- 

τίας. φόβῳ γοῦν ἦρξε μᾶλλον τῶν ἀρχομένων ἢ 
εὐνοίᾳ. τῷ μέντον δήμῳ ἐπειρᾶτο ποιεῖν κεχαρισμέ- 
γα. καὶ γὰρ ϑέας πολυτελεῖς καὶ παντοδαπὰς συνε- 

χῶς ἐπετέλει, καὶ ϑηρίων ἑκατοντάδας ἄγεϊλε ποῖ- 

λάκις, τῶν ἀπὸ πάσης γῆς ἡμετέρας τὲ καὶ βαρβά- 
ρου" γομάς τε μεγαλοφρόνως ἐπεδίδου. ἐπετέλεσε, 
δὲ καὶ ἐπινέκιον ἀγῶνα, τοὺς -πανταχόϑεν μούσης 
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τε ὑποχριτὰς καὶ ἀνδρείας μαϑητὰς μεϊαπεμψά- 
μενος. εἴδομεν δὲ ἐπὶ αὐτοῦ καὶ ϑέας τινῶν παντο- 
δαπῶν ϑεαμάτων ἐν πᾶσι ϑεάτροις ὁμοῦ, ἵερουρ- 
γίας τε καὶ παννυχίδας, ἐπιτελεσϑείσας εἰς μυστη- 

ρέων ζῆλον" αἰωνίους δὲ αὐτὰς ἐκάλουν οἵ τότε, 
ἀκούοντες τριῶν γενεῶν διαδραμουσῶν ἐπιτελεῖσϑαι. 
κήρυκες γοῦν κατά τὸ τὴν Ῥώμην καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν 
διεφοίτων, καλοῦντες ἥκειν καὶ ϑεάσασϑαι πάντας, " 

ἃ μήτε εἶδον, μήτε ὄψονται. οὕτως ὃ μεταξὺ χρόνος 
τῆς παρελϑούσης ἑορτῆς καὶ τῆς μελλούσης ἐδηλοῦ- 
το, πᾶσαν ἡλικίαν ἀνϑρώπων ὑπερβαίνων. 

9. Διατρέψας δὲ ἱκανοὺς χρόνους ἐν τῇ Ρώμῃ, 
τοὺς τε υἱεῖς αὑτοῦ κοινωνοὺς τῆς βασιλείας καὶ αὖ- 

τομρότορας ἀποδείξας, βουλόμενος δόξαν ἄρασϑαι 

δίκης μὴ μόνον ἐμφυλίου τὸ καὶ κατὰ “Ῥωμαΐ- 
κῶν στρατοπέδων, (ἐφ᾽ ἢ καὶ ϑριαμβεῦσαι ῃδέ- 
σθϑη,) ἀλλὰ καὶ κατὰ Βαρβάρων ἐγεῖραι τρόπαια᾽ 
πρόφασιν ποιούμενος τὴν Βαρσημίου τοῦ ᾿4τρη- 
γῶν βασιλέως πρὸς 'ΝΝίγρον φιλέαν,. ἐστράτευσεν 
ἐπὶ τὴν ἀνατολήν. παρὼν δὲ καὶ τὴν Δρμενέαν κα-- 
ταδραμεῖν ἠϑέλησε. φϑάσας δὲ ὃ τῶν ᾿ἀρμενίων βα- 
σιλεύς, χρήματά τὲ αὐτῷ καὶ δῶρα ὁμήρους τε ἵκε- 
τεύων ἔπεμψε, σπονδὰς καὶ εὔνοιαν ὑπισχνούμενος. 
ὃ δὲ Σεβῆρος, τῶν ἐν “ρμενίᾳ προχωρούντων κατὶὶ 
γνώμην ̓  ἐπὶ τὴν ̓ ἀτρηνῶν ἠπείγετο. προφέφυγε δὲ 
αὐτῷ καὶ ὃ ᾿Ουροηνῶν βασιλεὺς Αὔγαρος, τοὺς τὰ 
παῖδας ὁμηρεύειν εἰς ἀσφάλειαν. πίστεως ἐξέδωκε, 

τοξότας τε πλείστους συμμάχους ἤγαγεν. 

Ὁ δὲ Σεβῆρος, διαβὰς τὴν τῶν ποταμῶν μέσην 

ὰ.9 

ὶ 
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γῆν τε καὶ ᾿Αδιαβηνῶν χώραν, ἐπέδραμε καὶ τὴν εὖ. 
δαίμονα Ἀραβίαν" ι(φέρεν γὰρ πόας εὐώδεις, αἷς 
ἀρώμασι καὶ ϑυμιάμασι χρώμεϑα " πολλὰς δὲ κὠ- 
μας καὶ πόλεις πορϑήσας, τὴν τὲ χώραν λεηλατήσας, 
ἐλϑὼν εἰς τὴν ̓ “τρηνῶν χώραν, προρκαϑεζόμενος τὰς 

ἄτρας ἐπολιόρκει. ῃ» δὲ πόλις ἐπὶ ἄκρας ὕψηλοτά-- 
της ὕρους, τεΐχεν μεγίστῳ καὶ γενγαίῳ περιβεβλημέ- 
νη, πλήϑει.. ἀνδρῶν τε τοξοτῶν ἀκμάζουσα. ὃ δὲ 

"τοῦ Σεβήρου στρατὸς προςκαϑεζόμενος ἐπολιόρκει 
παντὶ σϑένει, πειρώμενος τὴν πόλιν ἐξελεῖν" μηχα- 
ναὶ τε παντοδαπαὶ προςήγοντο τῷ τείχει, καὶ οὐδὲν 
παρελείπετο εἶδος πολιορκίας. οὗ δὲ ᾿Δτρηνοὶ γεν- 

ναΐως ἀπεμάχοντο " τόξοις τε καὶ λέϑοις ἄνωϑεν βάλ- 
λοντες, οὗ μικρῶς ἐλύπουν τὸν τοῦ Σεβήρου ατρα- 
τόν. σκεύη τε κεράμου πεποιημένα πληροῦντες πτὴ 
γῶν, μικρῶν μέν, ἰοβόλων δὲ ϑηρίων, ἐπέβαλλον 
αὐτοῖς" τὰ δὲ, ἐμπίπτοντα ταῖς ὄψεσι, καὶ εἴ τι 
που παραγεγύμνωτο τοῦ σώματος, λανϑάνοντα καὶ 
παρειριόντα τιτρώσκοντά τε αὐτοὺς ἐλυμαίνετο. καὶ 

μὴ φέροντες τὸ πνιγῶδες τοῦ ἀέρος, διὰ τὸ ὕπερ- 

βάλλον τοῦ ἡλίου πῦρ, νόσοις περιπίπτοντες, διε- 
᾿φϑείροντο" ὡς πλεῖστον μέρος τοῦ στρατοῦ διὰ τοι- 

αὗτας αἰτίας μᾶλλον ἀπὄλλυσϑαι ἢ πρὸς τῶν πο- 
λεμέων. 

᾿Απαγορεύοντος δὲ τοῦ στρατοῦ πρὸς τιὶὶ εἰρη- 
μένα, τῆς τε πολιορκίας μὴ προχωρούσης, ἀλλὰ μᾶλ- 
λον βλαπτομένων τῶν Ρωμαίων ἢ κατορϑούντων, 
τὸν στρατὸν ὃ Σεβῆρος, ὡς μὴ διαφϑαρείη πᾶς, 
ἄπρακτον ἐπανήγαγε, δυςφοροῦντα ἐπὶ τῷ μὴ ὡς 
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ἐβούλετο τὰ τῆς πολιορκίας αὐτῷ προκεχωρηκέναι. 
νικᾷν γὰρ πάντοτε ἐν ταῖς μάχαις εἰθισμένος, τὸ 
μὴ περιγενέσϑαι ἧτταν ἣ ἡγεῖτο. πλὴν παρεμυϑήσα- 
το αὐτὸν ἢ συναιρομένη τότε τοῖς ἐκείνου πράγμα- 
σι τύχη" οὐ γὰρ παντάπασιν ἄπρακτος ἐπανῆλϑεν, 
ἀλλὰ μείζονα κατορϑώσας ὧν ἤλπισε, καταπλέων 

γὰρ ὃ στρατὸς ναυσὶ πολλαῖς, οὐκ εἷς ἃς ἐβούλετο ᾿ 
Ῥωμαίων ὄχϑας κατηνέχϑη" ἐπὶ πλεῖστον δὲ αὐτὸν 
ἐξαγαγόντος τοῦ ῥεύματος, προρώκειλε ταῖς Παρ- 
ϑυαίων ὄχϑαις, αἷ μὴ πολλῶν ἡ ἡμερῶν ὁδὸν ἀπεῖχον. 

τῆς εἰς Κτησιφῶντα ἀφόδου" ἔνϑα ἦν τὰ βασίλεια 
τοῦ Παρϑυαίου, καὶ αὐτὸς διέτριβεν εἰρήνην ἄγων, 
μηδὲν τι προςζήκειν »ομίζων ἑαυτῷ τὰς πρὸς τοὺς: 

“τρηνοὺς Σεβήρου μάχας" ἡσύχαζεν οὖν, μηδὲν τι 
δεινὸν προςδεχόμενος. 

Ὃ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατός, ἄκων προςαχϑεὶς 
ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ταῖς ἐπέκεινα ὄχϑαις, ἀπόβασίν 
τε ποιησάμενος, τὴν γῆν ἐλεηλάτει, ϑρέμματά τε τὰ 
ἐμπίπτοντα ἀπελαύνων, ἵν᾽ ἔχῃ τροφάς, καὶ κώμας 
ἐμπιπρὰς τὰς ἐμπιπτούσας. κατ ὀλίγον τε προϊών, 

ἐπέστη Κτησιφῶντι, ἔνγϑ᾽ ἤν ὃ μέγας βασιλεὺς ἀρ- 

τάβανος. προςπεσόντες δὲ οἱ Ρωμαῖοι ἀπαρασκευώ- 
στοις τοῖς Βαρβάροις, πάντα τε τὸν ἐμπίπτοντα 

ἐφόνευον, καὶ διήῤπασαν τὼ ἐν τῇ πόλει, πάντας τε 
παῖδας καὶ γυναῖκας αἰχμαλώτους ἔλαβον. φυγόντος 
δὲ τοῦ βασιλέως σὺν ὀλίγοις ἱππεῦσι, τοὺς τε ϑη- 
σαυροὺς τῶν χρημάτων αὐτοῦ αἴρουσι, καὶ πάντα 
τὸν κόσμον καὶ κειμήλια ἁρπάσαντες, ἐπανίασιν. 
οὕτω μὲν δὴ Σεβῆρος, «τύχῃ μᾶλλον ἢ γνώμῃ, τῇ 
κατὼ Παρϑναέων νίκῃ κεκόσμητο. 

- 
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Τούτων δὲ αὐτῷ δεξιῶς καὶ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν 
. προχωρησάντων, ἐπέστειλε τῇ τε Συγκλήτῳ καὶ τῷ 
δήμῳ, τάς τὸ πράξεις μεγαληγορῶν, τὰς μάχας τὸ 
καὶ τὰς νίκας δημοσίαις ἀνέϑηκε γραφαῖς. ἢ δὲ 

Σύγκλητος πάσας τε τιμὰς ἐψηφίσατο αὐτῷ, καὶ 
προςηγορίας ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κεχειρωμένων. 
10. κατορϑώσας δὲ"τὰ κατὰ τὴν ἀνατολὴν ὃ Σεβῆ- 
ρος, εἰς τὴν Ρώμην ἠπείγετο, ἄγων καὶ τοὺς παῖδας 
εἰς ἡλικίαν ἐφήβων ἤδη τελοῦντας. 

᾿Αγύσας δὲ τὴν ὁδοιπορίαν, τά τε ἐν τοῖς ἔϑνε- 
σι διοικήσας, ὡς ἑκάστῳ ἀπήτει τὸ χρειῶδες, τά τϑ 
ἐν Μ͵Ιυσοῖς καὶ Παΐοσι στρατόπεδα ἐπελϑών, νικη- 
φόρος ὑπὸ τοῦ Ῥωμαίων δήμου μετὰ μεγάλης εὖ- 
φημίας τε καὶ ϑρησκείας ὑπεδέχϑη. ϑυσίας τε καὶ 
ἑορτάς, ϑέας τε καὶ πανηγύρεις τῷ δήμῳ παρέσχε" 
νομάς τὸ μεγαλόφρονας ἐπιδοὺς, καὶ ϑέας τελέσας 

ἐπινικίους, ἐτῶν οὐκ ὀλίγων ἐν τῇ Ρώμῃ διέτριψε, 
δικάζων τε συνεχῶς καὶ τὰ πολιτικὰ διοικῶν, τοὺς 
τ υἱεῖς παιδεύων καὶ σωφρογίζων. 

Οἱ δὲ (ἤδη μειράκια ἤστην) ὑπὸ τῆς ἐν ἹΡώμῃ 
τρυφῆς καὶ διαίτης, τῆς τε περὶ τὰ ϑεάματα ὕπερ- 
βαλλούσης σπουδῆς ἡνιοχείας τε καὶ ὀρχήσεως, τὰ 
ἤϑη διεφϑείροντο. πρός τε ἀλλήλους ἐστασίαζον οἵ 
ἀδελφοὶ, τὰ πρῶτα. μὲν ὑπὸ παιδαριώδους φιλονευ- 
κίας, δ ὀρτύγων μάχας καὶ ἀλεκτρυόνων συμβολάς, 
πάλας τε παίδων, ἀλλήλοις ἐρίζοντες. ἥτε περὶ τιξ 

θεάματα αὐτῶν ἢ τὰ ἀκροάματα σπουδὴ φιλονεΐ- 
κῶς ἑκάστοτε ἐμερίξετο" καὶ οὐδενὶ ἀμφύτεροι ὁμοΐς- 
ως ἠρέσκοντο, ἀλλὰ πᾶν τὸ τῷ ξτέρῳ φίλον, τῷ ἀλ- 
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λῳ ἐχϑρὸν ἣν. συνέκρουον δὲ αὐτοὺς ἑκατέρωϑεν οἵ 
τε κόλακες καὶ οἵ ϑεράποντες, πρὸς τὸ ἡδὺ τῆς ἡλι- 

κίας κολακεύοντες καὶ ἀνθϑέλκυντες. ὃ δὲ Σεβῆρος 
ταῦτα πυνϑανόμενος, συνάγειν τὸ καὶ σωφρονίζειν 
τὰ πρῶτα ἐπειρᾶτο. 

Τὸν δὲ πρεσβύτερον, ᾧ γνήσιον μὲν ἦν ὄνομα 
Βασσιανός, πρὶν εἰς τὸν βασίλειον οἶκον παρελϑεῖν, 
ὅτε δὴ τὴν τῆς ἀρχῆς τιμὴν εὐτύχησε, “Σεβῆρος ᾿4ν- 
τωγῖνον» ὠνόμασε, Μάρκου ϑελήσας αὐτὸν προς- 
ηγορίαν φέρειν" ἠγάγετό τε αὐτῷ γυναῖκα ᾽ γάμῳ 
σωφρογίσαι ϑέλων. ἦν δὲ ἐκείνη ϑυγάτηρ τοῦ ἐπάρ- 
ζοντος τῶν στρατοπέδων" Πλαυτιανὸς δὲ ἦ ἢν ὄνομα 

αὐτῷ. τοῦτον τὰ μὲν πρῶτα τῆς ἡλικίας εὐτελῆ, 

(τινὲς αὐτὸν καὶ πεφυγαδεῦσϑαι ἔλεγον, ἁλόντα 
ἐπὶ στάσεσι καὶ πολλοῖς ἁμαρτήμασιν,) ὄντα δὲ πο- 
λίτην ἑαυτοῦ, (ίβυς γὰρ κἀκεῖνος ἢ»,) ὡς μέν τινες 
ἔλεγον, πρὸς γένους αὐτῷ ὑπάρχοντα, ὧς δὲ ἕτερου 
διέβαλλον, ἀκμαζούσῃ τῇ ἡλικίᾳ γενόμενον παιδικεῖ, 
πλὴν ἀλλ᾿ ὃ Σεβῆρος ἐκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς τύχης 
εἰς μεγάλην προήγαγεν ἐξουσίαν, πλούτῳ τε ὕπερ- 
βάλλοντι ἐκόσμησε, τῶν ἀναιρουμένων χαριξόμενος 
τὰς οὐσίας, οὐδὲν ὃ ἕτερον ἀλλ ἢ μερισάμενος πρὸς 
αὐτὸν τὴν ἀρχήν. ἧπερ ἐκεῖγος. ἀποχρώμενος, οὔτε 
ὠμότητος οὔτε βίας ἐν πᾶσιν οἷς ἔπραττεν ἀπείχετο, 
φοβερώτερος τῶν πώποτε ἀρχόντων γενόμενος. τοὺ-- 
του τὴν ϑυγατέρα ὃ Σεβῆρος ζεύξας τῷ υἱῷ, τὸν 

οἶκον ἥνωσεν. 
“Ὁ δὲ ̓ ντωνῖγος, οὐ πάνυ τὶ ἡδόμενος τῷ γάμῳ, 

ἀνάγκη δὲ μᾶλλον ἢ προαιρέσει συνεζευγμέτνος, 
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ἀπεχϑῶς πάνυ πρὸς τὴν κόρην διέκειτο καὶ πρὸς 
τὸν πατέρα αὐτῆς, ὧς μὴτε εὐγῆς μήτε ἑστίας κοι- 
νωγνεῖν, μυσάττεσϑαἑ τε τὴν κόρην, ἀπειλεῖν τε 
ἑκάστοτε, ἀποκτενεῖν καὶ αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα, 
ἐπὰν τῆς ἀρχῆς ἐγκρατὴς γένηται μόνος. ταῦ- 
τα δὴ ἡ κόρη ἑκάστοτε ἀπήγγελλε τῷ πατρί, καὶ 
τοῦ γάμου τὸ μῖσος διηγουμένη, παρώξυνεν αὐτόν. 
11. ὃ δὲ Πλαυτιαγὸς, ὁρῶν τὸν μὲν Σεβῆρον πρεσ- 
βύτην τε ἤδη, καὶ συνεχῶς ὑπὸ νόσου ἐνοχλούμενον, 
τὸν δὲ ᾿Αντωνῖνον ἐμβριϑῆ; καὶ ϑρασὺν νεανίαν, δε- 
διώς τε αὐτοῦ τὰς ἀπειλάς, δρᾶσαί τι μᾶλλον φϑά- 

σας, ᾽ παϑεῖν ἀναμείνας, ἠϑέλησεν. ἔτι τε αὐτὸν 
καὶ πολλὰ ἦν τὰ πρὸς βασιλείας ἐπιϑυμέαν ἀναπεΐί- 

ϑοντα, πλούτου τε περιβολή, ἣ μὴ πρότερον τινὲ 

ἐδιωτεύοντι ἐ ἐγένετο, στρατιωτῶν τε ϑεραπεῖαι, τι- 
μαΐ τε αἵ παρὰ τῶν ἀρχομένων, σχῆμά τε ᾧ προΐει" 

᾿ι ἠμφίεστο γὰρ τὴν τε πλατύσημον ἐσθῆτα, ἔν τε 
τοῖς δεύτερον ὑπατεύσασιν ἐτέτακτο" παρῃώρητό 18 
αὐτῷ ξίφος, καὶ παντὸῤ ἀξιώματος σχῆμα ἔφερε μό- 
γος. προϊὼν δὲ φοβερὸς ἦν, ὡς μὴτε τινὰ προριέναι, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπαντωμένους ἀναστρέφειν" οἵ τε 

προϊόντες αὐτοῦ ἐκήρυττον μηδένα παρεστάναι, μηδ᾽ 
εἰς αὐτὸν βλέπειν, ἀλλ᾽ ἀποστρέφεσθαι καὶ κάτω 
βλέπειν. 

Οἷςπερ καὶ ὃ “Σεβῆρος ἀγγελλομένοις οὗ πάνυ 
τι ἠρέσκετο, ἀλλ᾽ ἀπεχϑὴς ἤδη καὶ βαρὺς κἀκείνῳ 
ἐγένετο, ὡς καὶ περιελεῖν τινὰ αὐτοῦ τῆς ἐξουσίας 
τὸν Σεβῆρον, καὶ πεῖσαι κολούειν τὸ ὑπερβάλλον 
τῆς ἀλαζονείας. ἃ δὴ μὴ φέρων ὃ Πλαυτιανὸς, ἐτόλε 
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μῆσεν ἐπιβουλεῦσαι τῇ ᾿ ἀρχῇ, καὶ Σ μηχανᾶται τοιάδε. 
“Σατορνῖνος ἤν εἷς τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ χιλιαρχούντων. ᾿ 
οὗτος ὑπερβαλλόντως τὸν πλαυτιανὸν ἐθεράπευε" 
καὶ πάντων μὲν τοῦτο ποιούντων, ἐκεῖνος δὲ πλείονι 
ϑρησκείᾳ ᾧκείωτο αὐτόν. τοῦτον πιστότατον ἡγού- 
μενος, καὶ ἀποῤῥήτους μόνον οἱόμεξ. φυλάξαι καὶ 
πληρῶσαι ἐντολάς, περὲ δείλην μεταπεμψάμενυς, 
πάντων ἀγνακεχωρηκότων, ον σοὶ καιρός, ἔφη, 
τέλος γενναῖον ἐπιϑεῖναν εὐνοίᾳ τε καὶ ὑπηρεσίᾳ, 
ἣν πρός με ἐπεδείξω" ἐμοΐ τε, ἀμεψασϑαέ σὲ κατ 
ἀξίαν, καὶ τὴν προφήκουσαν χόύριν ἀποδοῦναι" πρό- 
κειται δὲ σοι αἵρεσις, ἢ τοῦ εἶναι ὅπερ ἐμὲ νῦν δρᾷς 
ὄντα, καὶ τήνδε τὴν ἐξουσίαν παραλαβεῖν » διαδεξά- 
μενόν με, ἢ τεϑνάγναν αὐτέκα, ἀπειϑέας ὑποσχόντα 
τιμωρίαν. μηδὲ σε τοῦ ἔργου τὸ μέγεϑος ἐκπληττέ.- 
τω, μηδὲ τὸ τῶν βασιλέων ὄνομα ταραττέτω. εἰςιἐ- 
γαν τὲ γὰρ μέχρυ τοῦ δωματίου; ἔνϑα ἀναπαύονται, 
δύνασαι μόνος, ἅτε τὴν φυκτερινὴν φρουρὰν ἐκ πε- 
οιόδου ἐ ἐγκεχειρισμένος. ὃ τι δ᾽ ἂν μέλλοις πράττει», 
λανϑάνων ἀκωλύτως ἐς τέλος ἄξεις. ἐπεὶ μὴτ' ἐμὲ 
ἔτι τοιαῦτα κελεῦσαι προςδόκα, μήτϑ σὲ ὑπακοῦσαι. 
ἄνελϑε δὴ εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν, καὶ ὡς τινας 
ἀγγελίας ἐπειγούσας καὶ ἀποῤῥήτους παρ ἐμοῦ φέ- 
θων, ἐπειφςελϑὼν αὑτοῖς, ἀπόκτεινον. ἀνὴρ δὲ γεν- 
γαῖος γενοῦ, ῥᾳδίως κατεργασάμενος πρεςβύτην τε καὶ 
παιδάριον. μετασχὼν γὰρ τὸ μέρος τῶν κινδύνων, με- 
ϑέξεις καὶ τῶν μεγέστων τῆς κατορϑώσεως τιμῶν.,, 

γαῦτα ἀκούσας ό χιλιάρχης, ἐξεπλάγη μὲν τὴν 
ψυχήν, οὐκ ἐταράχϑη δὲ τὴν γνώμην" ἀλλ ἅτε 
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ἀνὴρ οὐκ ἔξω φρενῶν καϑεστώς, (καὶ γὰρ ἣν τῷ γὲν 
γεν Σύρος" δριμύτερον δ᾽ ὡς πρὸς τὰς ἐγνοίας οἷ 
ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν ἀνϑρωποι) τὸν ϑυμὸν δρῶν ἐν- 
ϑουσιῶντα τοῦ κελεύοντος, καὶ τὴν ἐξουσίαν εἰδώς, 
οὐκ ἀντεῖπεν, ὧς μὴ παρ᾽ αὐτὰ κολασϑείη" προς- 
ποιησάμενος δὲ εὐκταῖα καὶ ἃἀσπαστὰ ἀκούειν, 
προςκυγήσας τε ὡς ἤδη βασιλέα, γραμματεῖον ἤτη- 
σε, τοῦ φόνου φέρον τὰς ἐντολάς. ἔϑος γὰρ τοῦτο 

τυρανγικόν, εἴ τινα ἐχπέμποιεν ἐπὶ φόνον ἄκριτον, 
ἐντέλλεσϑαι τοῦτο διὰ γραμμάτων, ἵγα μὴ γιγνό- 
μένον ἣ ἀκατασήμαντον. ὃ δὲ Πλαυτιανός, τυφλώτ- 
τῶν τῇ ἐπιϑυμίᾳ, δίδωσιν αὐτῷ τὸ γραμματεῖον, 
καὶ ἐκπέμπειν ἐπὶ τὸν φόνον, ἐντειλάμενος, ἐπὴν ἂμ- 
φοτέρους διαχρήσηται, πρὶν διαβόητον γενέσϑαι τὸ 
πραχϑὲν, πέμψαι τοὺς καλέσοντας αὐτόν " ἵνα ὀφϑῇ 
σιρῶτον ἐν τοῖς βασιλείοις, ἢ ἀκουσθῇ τὴν Γαδ 
λείαν παραλαβών. 

12. ᾿Επὶ ταὕὗταις δὴ ταὶς συνθήκαις ἀνελϑὼν ὅ. 
χιλιάρχης, εἰςῆλϑε μὲν διὰ πάσης τῆς βασιλικῆς οἷ- 
κίας κατὰ τὸ ἔϑος ἀκωλύτως. εἰδὼς δὲ ἀδύνατον ὅ»γ, 
δύο διαχειρίζεσϑαν βασιλέας, καὶ ταῦτα ἐν διαφό- 

ροις οἴκοις διατρίβοντας, ἐπιστὰς τῷ δωματίῳ τοῦ 
Σεβήρου, καλέσας τοὺς τοῦ βασιλικοῦ ϑαλάμου 
φύλακας, ἠξίωσεν εἰςξαχϑῆναι εἰς αὐτόν, ὡς δὴ ὑπὲρ 
σωτηρίας αὐτῷ τινα ἀγγέλλων. οἵ δὲ δηλώσαντες 
τῷ Σιβήρῳ, καὶ κελεύσαντος αὐτοῦ, τὸν χιλίαρχον 
εἰφήγαγον. ὃ δὲ εἰςελϑὦν, , κω σοί, ἔφη, ὦ δέσπο- 
τὰ, ὡς μὲν ὃ πέμψας οἴεται, φονεὺς καὶ δήμιος" ὧς 

" αὐτὸς εὔχομαΐ τε καὶ δϑούλομαν, σωτήρ τε καὶ 
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εὐεργέτης. Πλαυτιανὸς γάρ, ἐπιβουλεύων τῇ, ἀρχῇ, 
ἐνετείλατό μοι φόνον σοῦ τὲ καὶ τοῦ παιδός, καὶ 
τοῦτο οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ γράμμασι" καὶ 
μαρτυρεῖ τὸ γραμματεῖον. ἐγὼ δὲ ὑπεσχόμην μέν, 
ὅπως μή, ἐμοῦ. τὸ ἔργον παραιτησαμένου, ἄλλῳ ἐγ: 
χειρισϑῇ" σοὶ δὲ ταῦτα δηλώσων ἥκω, ὡς ἂν μὴ 
λάϑον τὰ τολμώμενα..,, 

Τοιαῦτά τίνα λέγοντος αὐτοῦ καὶ δακρύοντος, 
οὐκ εὐθέως ὃ Σεβῆρος ἐπίστευσεν" ἀλλ ἅτε πολὺ 
ἔχων ἐν τοῖς στέρνοις τὸ Πλαυτιανοῦ φίλτρον, συ- 
σκευήν τινὰ καὶ σκηνὴν τὸ πρᾶγμα ὑπώπτευεν, ἡ- 
γεῖτό τε τὸν υἱὸν αὑτοῦ, ἔχϑει τῷ Πλαυτιανοῦ, καὶ 
μίσει τῆς ἐκείνου ϑυγατρός, εὑρηκέναι τινὰ τέχνην 
βατ αὐτοῦ καὶ διαβολὴν ϑανατηφόρον. μεταπεμ- 
ψάμενος δὲ τὸν υἷόν, ἠτιᾶτο ὡς τοιαῦτα κατασκευα 

ἄξοντα κατὰ ἀνδρὸς εὔνγνου καὶ οἰκείου. ὃ δὲ 4ν- 
τωνῖγος τὰ μὲν πρῶτα ἀπώμνυτο, μηδ᾽ εἰδέναι 
φάσκων τὰ λεγόμενα" ἐγκειμένου δὲ τοῦ χιλιάρχου, 
καὶ τὸ γραμματεῖον δεικνύντος, παρεϑάρσυνέ τε 
αὐτὸν καὶ προὔτρεπεν εἷς τοὺς ἐλέγχους ὃ ᾿Αντωγῖ- 

γος. ὃ δὲ χιλιάρχης, δρῶν ἐς ὅσον ἥκει κινδύγου, 
δεδιώς τε τὴν πρὸς τὸν Πλαυτιανὸν τοῦ Σεβήρον 
εὔνοιαν, ἐπιστάμενος ὡς, εἶ λάϑοι [ ἐπιβουλὴ καὶ 
μὴ ἐλεγχθείη, ὄλεϑρος αὐτῷ οὐχ ὃ τυχὼν ἐπήρτη- 
ται, ,,ἸΚαὶ τίνα, ἔφη, ὦ δέσποτα, ἔλεγχον μείζονα 
βούλεσθε, ἢ ποίαν ἀπόδειξιν φανερωτέραν ; ἐπι- 
τρόψατε γὰρ δὴ μοι, ἔφη, προελϑόντι τῶν βασιλεί- 
ων, διά τινος τῶν ἐμοὶ πιστῶν δηλῶσαι, . ὅτι δὴ τὸ 

ἔργον κατείργασται. ὁ δὲ ἀφίξεται πιστεύσας, καὶ 
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οἰόμενος ἔρημα τὰ βασίλεια καταλήψεσθαι. ὅταν δὲ 
ἀφίκηται, ὑμέτερον ἤδη ἔργον, εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν. 
ἡσυχίαν δὲ εἶναι πολλὴν ἀνὰ τὰ βασίλεια, κελεύσατε, 
ὅπως τὸ πραττόμενον μὴ προγνωσϑὲν ἀνατραπῇ.» 

Ταῦτα εἰπὼν ἐντέλλεταί τινι τῶν πιστοτάτων 
ἑαυτῷ, ἀγγεῖλαι Πλαυτιανῷ, ἥκειν τὴν ταχίστην 
κεῖσθαν γὰρ ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας, καὶ δεῖν 

αὐτὸν ἔνδον εἶναι, πρὶν ἔκπυστα τῷ δήμῳ γενέσϑαι" 
ὡς ἄν, τῆς ἀκροπόλεως κατειλημμένης, καὶ τῆς βα- 
σιλείας ἱδρυμένης » ἑκόντες τε καὶ ἄκοντες πάντες 

ὑπακούοιεν οὐκ ἐσομένῳ βασιλεῖ, ἀλλ᾽ ἤδη ὄ ὄντι. 
τούτοις πιστεύσας ὅ Πλαυτιανός, ἡδη περὴ δείλην 
ἑσπέραν, ἀρϑεὶς ταῖς ἐλπίσι, ϑώρακα μὲν ἀμφιέν- 

,ψύται τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας χάριν" κρύψας δὲ 
αὐτὸν τῇ λοιπῇ ἐσθῆτι, ἐπιβὰς ὀχήματος, αἶφνι- 
δίως εἷς τὰ βασίλεια ἠπείγετο, ὀλίγων αὐτὸν παρα- 
πεμπόντων, οἵ παρῆσαν, οἱόμενοι κεκλῆσϑαι ὑπὸ 

“τῶν θασιλέων διά τινὰ ἐπεΐξαντοι. 
Ὡς δὲ ἐπέστη τῇ βασιλείῳ αὐλῇ, ἀκωλύτως εἰςῆλ- 

εν, ἀγνοούντων τὸ πραττόμενον τῶν φυλάκων" 
ὑπαντώμενος δ᾽ ὃ χιλίαρχος ἐνεδρεύων τε προςεῖπεν 

αὐτοκράτορα, καὶ. δῆϑεν συνήϑως λαβόμενος τῆς 
χειρός, εἷς τὸ δωμάτιον εἰςήγαγεν, ἔνϑα ἔφασκεν 

ἐῤῥίφϑαι τὰ τῶν βασιλέων σώματα. ἤδη δὲ παρε- 
σκευάκει ὃ Σεβῆρος νεανίας τῶν περὶ αὑτὸν σωμα- 
τοφυλάκων, οὗ συλλήψονται αὐτὸν εἰςελϑόντα. ὃ δὲ 
ἡλαυτιανός, ἐφ᾽ ἑτέραις ἐςελϑὼν ἐλπίσιν, δρᾷ τοὺς 

βασιλέας ἀμφοτέρους ἐφεστῶτας, συλληφϑείς τε κα- 

τεΐχετο" ἐππλαγείς τὲ τῷ πράγματι ἐδεῖτο καὶ ἐλεπά- 
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ρει. ἀπελογεῖτό τε, πάντα φάσκων ψευδῆ εἶναι, καὶ 
συσκευὴν κατ αὐτοῦ καὶ δρᾶμα ἐσκευάσϑαι. πολ- 
λὰς δὲ τοῦ μὲν Σεβήρου ὀνειδίζοντος εὐεργεσίας τε 
καὶ τιμάς, τοῦ δὲ πίστεώς τὸ καὶ εὐνοίας τῆς ἄνω- 
ϑεν ὑπομιμνήσκοντος Ξ ἠρέμα πῶς ὃ Σεβῆρος ὑπή- 
7γ8το πειϑοῖ τῶν ὑπὸ τοῦ Πλαυτιανοῦ λεγομένων" 
ἔςτε δὴ ὗ ὑπεφάνη τοῦ ϑώρακος μέρος, καταῤῥαχϑεί- 
σης τῆς ἐπὶ αὐτῷ ἐσϑῆτος. ὅπερ ἰδὼν “Ἀντωνῖνος, 

γέος ϑρασὺς ϑυμοειδής τε, καὶ φύσει μισῶν τὸν ἄν- 

ϑρωπον, ,᾿Αλλὰ πρὸς δύο, ἔφη, ταῦτα «ἰ ἂν 
ἀποκρίναιο; ἥκεις πρὸς βασιλέας ἑσπέρας, μὴ κε- 
λεὑὐσαντὰς" ὃ δὲ ϑώραξ σοὶ τί βούλεται; τὶς γὰρ εἰς 

ἑστίασιν ἢ κῶμον ὡπλισμένος ἔρχεται;,, Καὶ ταῦ- 

τα εἰπών, κελεύει τῷ χιλιάρχῳ τοῖς τε παροῦσι, 
σπασαμένοις τὰ ξίφη φονεῦσαι τὸν ἄνδρα, ὡς ὅμο- 
λογουμένως πολέμιον. οἵ δε, μὴ μελλήσαντες, κελεὺ- " 
σαντι τῷ νέῳ βασιλεῖ πείϑονται" ἀναιροῦσέ τε αὖ- 
τόν, καὶ τὸ σῶμα ῥίπτουσιν εἰς τὴν λεωφόρον, ὡς 
ἂν πᾶσι φανερὸν γένοιτο, καὶ ὑπὸ μισούντων ὕβρι- 
σϑείη. τούτῳ μὲν δὴ τῷ τέλεν Πλαυτιανὸς ἐχρήσατο, 
ἀπλήστῳ τε ζήσας πάντων ἐπιϑυμίᾳ, καὶ χρησάμε- 

γος ἐν τῷ τέλει ἀπίστῳ ὑπηρεσίᾳ. 
18, “Ὃ δὲ Σεβῆρος τοῦ μὲν λοιποῦ ἐπάρχοντας 

δύο τῶν στρατοπέδων κατέστησεν" αὐτὸς δὲ τὰ πλεῖ- 
σται τοῦ βίου διέτριβεν ἐν τοῖς βασιλικοῖς πρϑαστεΐ- 
οις, καὶ τοῖς παραλίοις τῆς Καμπανίας χωρίοις , δι» 

κάζων τὸ καὶ τὰ πολιτικὰ διοικῶν. ἀπάγειν γὰρ 
ἤϑελε τοὺς παῖδας τῆς ἐν “Ῥώμῃ διαἕτης ̓  χρηστῆς 

Γδὲ] ἀπολαύειν" ἐπείπερ αὐτοὺς ἑώρα περὶ τὰ ϑεά- 
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ματὰ ἐσπουδακότας ἀπρεπέστερον, ἢ βασιλεῦσιν 
ἥρμοζεν. ἣ τε περὶ ἐκεῖνα σπουδὴ καὶ φιλονεικία, 
διάφορον ἔχουσα καὶ ἀντίπαλον ἀεὶ τὴν γνώμην, 
τῶν ἀδελφῶν ἐτάραττε τὰς ψυχάς, ἐναύσματά τε 
καὶ ἔχϑρας παρεῖχε. 

Μάλιστα δὲ ὃ ᾿Αἀντωνῖνος ἀφόρητος ἦν, ἀπο 
σκευασάώμενος τὸν Πλαυτιανόν. ἡδεῖτο δὲ καὶ ἐφο- 
βεῖτο τὸν πατέρα, πρᾶξαξ τι ἀνήκεστον" τῇ τε ϑὺυ- 
γατρὶ μὲν ἐκείνου, γυναικὶ δὲ αὑτοῦ, παντὶ τρόπῳ 
ϑάνατον ἐμηχανᾶτο. ὃ δὲ Σεβῆρος αὐτὴν τε ἐκεῖ- 
γὴν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς εἰς Σικελίαν ἐξέπεμψεν, 
αὐτάρκη δοὺς περιουσίαν εἰς τὸ βιοῦν δαψιλῶς, με- 
μησάμενος τὸν Σεβαστόν. καὶ γὰρ ἐκεῖνος τοῖς ᾿4»- 
τωνίου παισί, πολεμίου γενομένου, οὕτως ἐχρήσατο. 
αὐτὸς δὲ ἐπειρᾶτο συνάγειν ἀεὶ τοὺς παῖδας εἰς φι- 

λίαν, καὶ προτρέπειν εἰς ὁμόνοιαν καὶ συμφωνίαν" 
μύϑων τε ἀρχαίων καὶ δραμάτων ὑπεμίμνησκεν, 
ἀεὶ βασιλέων ἀδελφῶν συμφορὰς ἐκ στάσεως διηγού- 
μενος. ϑϑησαυροὺς τε καὶ νεώς, πάντα ἐδείκνυε χρη- 
“μάτων πλήρη" πλοῦτόν τε καὶ δύναμιν οὐκ ἔσεσϑαν 
ἔξωϑεν ἐπιβουλεῦσαι, τοσαύτης μὲν οὔσης οἴκοι 
περιουσίας, ὡς ἀφειδῶς καὶ δαψιλῶς τοῖς στρατιώ- 
ταις χορηγεῖν, τῆς τε ἐν Ρώμῃ δυνάμεως αὐτῆς τε-- 
τραπλασιασϑείσης, καὶ στρατοπέδου τοσούτου πρὸ 
τῆς πόλεως ἱδρυϑέντος, ὡς μηδεμίαν εἶναι δύναμιν 
ἔξωϑεν ἐχέγγυον, μηδ᾽ ἀντίπαλον πλήϑει στρατοῦ, 
μήτε μεγέϑεν σωμάτων, μὴτε χρημάτων περιουσίᾳ. 
πλὴν οὐδὲν ὄφελος τούτων πάντων ἔλεγε, στασια- 
νόντων πρὸς ἀλλήλους, τοῦ τὸ πολέμου ἔγδον ὄντος 
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ὅ μὲν δὴ τοιαῦτά τινα λέγων ἑκάστοτε, ποτὲ μὲν 
λιπαρῶν, ποτὲ δὲ ἐπιπλήττων, σωφρονίζειν αὐτοὺς 
ἅμα καὶ συνάγειν ἐπειρᾶτο" οἵ δ᾽ οὔτι γ8 ἐπείϑον- 
το, ἀφηνίαζον δὲ καὶ ἐπεδίδοσαν εἰς τὸ χεῖρον. ἅτε 
δὲ γεανίας σφριγῶντας, καὶ ὑπὸ βασιλικῆς ἐξουσίας 
εἰς πάσας ἡδονῶν ὀρέξεις ἀπλήστως ὅρμωμένους, 
ἕκαστον τῶν κολακευόντων. ἀνθεῖλκον πρὸς αὑτούς, 
οὗ μόνον ὑπηρετούμενοι ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτῶν καὶ 
ταῖς περὶ τὰ αἴσχιστα σπουδαῖς, ἀλλὰ καὶ ἀεί τι 
καιγὸν ἐξευρίσκοντες, δι’ οὗ εὐφρανοῦσι μὲν ὃν ἐκο- 
λάκευον, λυπήσουσι δὲ τὸν ἀδελφόν. ἤδη γοῦν τι- 
νας καὶ λαβὼν ἐπὶ τοιαὑταις ὑπηρεσίαις ὃ Σεβῆρος, 
ἐκόλασεν. 

14. ᾿ἀσχάλλοντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ. βίῳ 
τῶν παίδων, καὶ τῇ περὶ τὰ ϑεάματα ἀπρεπεῖ σπου- 
δῇ, ἐπιστέλλει ὃ τῆς Βρεττανίας ἡγούμενος, στασιά- 
ζειν τοὺς ἐκεῖ; Βαρβάρους φάσκων, καὶ κατατρέχον»» 

τας τὴν χώραν, λείαν τε ἀπαγαγεῖν, καὶ πουθϑεὶν τὰ 

πλεῖστα" δεῖσϑαν τοίνυν χειρὸς πλείονος πρὸς βοή- 
ϑειαν τοῦ τόπου, ἢ βασιλικῆς ἐπιδημίας. ὃ δὲ ΣῈε- 
βῆρος, ἀσμένως ταῦτα ἀκούσας, φύσει μὲν καὶ φι- 
λόδοξος ἄλλως ὑπάρχων, καὶ μετὰ τὰς ὑπὸ ἄνατο- 
λαῖς καὶ ἄρκτῳ νίκας καὶ προφηγορίας βουλόμενος 
καὶ κατὰ Βρεττανῶν ἐγεῖραν τρόπαια, ἔτι δὲ καὶ 
τοὺς υἱοὺς ἀπαγαγεῖν τῆς Ρώμης ϑέλων, ὡς ἂν νεύ- 
ζοιεν ἐν στρατιωτικῷ βίῳ καὶ σώφρονι, ἀπαχϑέντες 
τῆς ἐν Ῥώμῃ τρυφῆς καὶ διαίτης, ἐπαγγέλλει τὴν 
εἰς τὴν Βρεττανίαν ἔξοδον, πρεσβύτης τὲ ἤδη ὦν, 
καὶ ὑπὸ τῆς ἀρϑρίτιδος νόσου κάμνων" «ἰλλὰ τὼ 
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τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἔῤδωτο ὑπὲρ πάντα νεανίαν. τὰ 
"πλεῖστα γοῦν καὶ φοράδην φερόμενος τῆς ὅδοιπο- 
ρας εἴχετο, οὐδὲ πώποτε ἐπὶ πολὺ μένων ἀνεπαύε- 
το. ἀνύσας δὲ τὴν ὁδὸν ἅμα τοῖς παισί, παντὸς λό- 

γου καὶ ἐλπίδος ϑᾶττον τὸν ᾿.᾿Ὠκεανὸν διαπλεύσας, 
Βρεττανοῖς ἐπέστη " τοὺς τὸ πανταχόϑεν στρατιώτας 
ἀϑροίσας, καὶ δύναμιν πολλὴν ἀγείρας, τὰ πρὸς τὸν 
πόλεμον παρεσκευάζετο. 

Οἱ δὲ Βρεττανοΐ, τῇ τοῦ βασιλέως ἐκπλαγέντες 
αἰφνιδίῳ ἐπιδημίᾳ, δύναμίν τὸ ἀκούσαντες παμ- 
πλείστην ἐπὶ αὐτοὺς ἀϑροισϑεῖσαν, πρεσβείας ἔπεμ- 
πον, περὶ τε εἰρήνης διελέγοντο, ἀπολογεῖσϑαΐ τὰ 
ἐβούλοντο πρὸς τὰ προημαρτημένα. ὃ δὲ Σεβῆρος 
διατριβάς τε χρόνου ζητῶν, ὡς ὧν μὴ πάλιν εἰς τὴν 
Ῥώμην ἐπείγοιτο, ἔτι δὲ καὶ βουλόμενος προςκτή- 
σασϑαι τὴν κατὰ Βρεττανῶν νίκην τὸ καὶ προς- 
ηγορίαν, τοὺς μὲν πρέσβεις αὐτῶν ἀπράκτους ἔπεμ- 
ψεν, εὐτρέπιζε δὲ τὰ πρὸς τὴν μάχην. μάλιστα δὲ 
γεφύραις διαλαμβάνειν ἐπειρᾶτο τὰ ἑλώδη χωρία, 

᾿ ὡς ἂν ἐπὶ ἀσφαλοῦς βαίνοντες οἵ στρατιῶται, ῥᾳδὲ- 
ὡς τε αὐτὰ διατρέχοιεν, καὶ ἐπὶ ὀχυροῦ βήματος 
ἑδραίως ἑστῶτες μάχοιντο. τὰ γὰρ πλεῖστα τῆς 
Βρεττανῶν' χώρας, ἐπιιλυξόμενα ταῖς τοῦ ̓ Ωκεανοῦ 
συνεχῶς ἀμπώτισιν, ἑλώδη γίγνεται " οἷς ἔϑος τοῖς 
μὲν Βαρβάροις ἐννήχεσϑαΐξ τε καὶ διαϑέϊν, βρεχο- 
μένοις μέχρις ἰξύων. γυμνοὶ γὰρ ὄντες τὰ πλεῖστα 
τοῦ σώματος, τῆς ἰλύος καταφρονοῦσιν. οὐδὲ γὼρ 
ἐσθῆτος ἴσασι χρῆσιν, ἀλλὰ τὰς μὲν λαπάρας καὶ 
τοὺς τραχήλους κοσμοῦσι σιδήρῳ, καλλώπισμᾳ τοῦ- 
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τὸ καὶ πλούτου αὐὑμβολον νομίζοντες, ὥςπερ τὸν 
ζρυσὸν οἵ λοιποὶ Βάρβαροι" τὰ δὲ σώματα στέζον- 
ται γραφαῖς ποικίλων ζώων παντοδαπῶν εἰκόσιν. 
ὅϑεν οὐδ᾽ ἀμφιέννυνται, ἵνα μὴ σκέπωσι τοῦ σώμα- 
τος τὰς γραφάς. εἰσὶ δὲ μαχιμώτατοἑΐ τε καὶ 
φονικώτατοι; ἀσπίδα μόνην στενὴν περιβεβλημένοι 
καὶ δόρυ, ξίφος δὲ παρηρτημένοι γυμνοῦ σώματος. 
ϑώρακος δὲ ἢ κράνους οὐκ ἴσσσι χρῆσιν, ἐμπόδιον 
γομίζοντες πρὸς τὴν δίοδον τῶν ἑλῶν" ἐξ ὧν τῆς 
ἀναϑυμιάσεως καὶ παχυτῆτος ὃ κατ ἐκείνην τὴν 

χώραν ἀὴρ ζοφώδης ἀεὶ φαίνεται. πρὸς δὴ ταῦτα 
ἐξήρτυεν ὃ Σεβῆρος, ὅσα συνοΐσειν ἔμελλε τῷ Ῥω- 
μαίων στρατῷ, λυπήσειν δὲ καὶ ἐμποδιεῖν τὴν τῶν 
Βαρβάρων ὁρμήν. 

Ὡς δὲ αὐτάρκως ὥφϑη αὐτῷ τὰ πρὸς τὸν 
πόλεμον εὐτρεπίσϑαι, τὸν μὲν νεώτερον. τῶν υἱῶν, 
τὸν Γέταν καλούμενον, καταλιπὼν ἐν τῷ ὑπὸ Ῥω-᾿ 
μαίους ἔϑνει, δικάσοντά τε καὶ τὰ λοιπὼ διοικὴ- 
σοντα πολιτικὰ τῆς ἀρχῆς, δοὺς αὐτῷ συνέδρους 
τῶν φίλων τοὺς πρεσβυτέρους" τὸν δὲ Αντωνῖνον 
παραλαβών, ἐπὶ τοὺς Βαρβάρους ἠπείγετο. Ὕπερ- 
βάντος δὲ τοῦ στρατοῦ τὰ πρυβεβλημένα ῥδεὐματά 
τε καὶ χώματα τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, συμβολαὶ 
καὶ ἀκροβολισμοὶ πολλάκις. ἐγίνοντο, τροπαΐ τε 
τῶν Βαρβάρων. ἀλλὰ τοῖς μὲν ῥᾳδία ἦν ἡ φυγή, 
καὶ διελάνθανον ἕν τε δρυμοῖς καὶ ἕλεσι, καὶ τῇ 
τῶν χωρίων γνώσει. ἅπερ πάντα Ῥωμαίοις ὄντα 
ἐναντία, πλείονα παρέσχε τῷ πολέμῳ τὴν δια- 
τριβήν. : 

Η 
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15. Τὸν δὲ “Σεβῆρον, γηραιὸν ὄντα ἤδη, 
γόσος ἐπιμηκεστέρα καταλαμβάνει. ὅϑεν αὐτὸς 
μὲν ἠναγμάζετο μένειν οἴκοι, τὸν δὲ ᾿Αντωνῖνον 
ἐπειρᾶτο ἐκπέμπειν διοικήσοντα τὰ στρατιωτικά. 
ὅ δὲ ᾿Αἀντωνῖνος τῶν μὲν πρὸς τοὺς Βαρβάρους 
μετρίως ἐφρόντιζεν, ἐπειρᾶτο δὲ οἰκειοῦσϑαν τὰ 
στρατεύματα, καὶ πάντας ἀνέπειϑεν εἰς αὗτὸν 

βλέπειν μόνον" ἐμνᾶτό τε παντὶ τρόπῳ τὴν μο- 
γαρχίαν, διαβάλλων τὸν ἀδελφόν. ὁ δὲ πατὴρ ἐπὲ 
πολὺ νοσῶν, καὶ πρὸς τὸν ϑάνατον βραδύνων, 
ἐπαχϑὴς αὐτῷ καὶ ὀχληρὸς ἐφαίνετο" ἀνέπειϑὲ τξ 
ἰατροὺς καὶ ὑπηρέτας, κακουργῆσαϊ τι περὶ τὴν 
ϑεραπείαν τοῦ γέροντος, ὡς ἂν ϑᾶττον αὐτοῦ 
ἀπαλλαγείέη. πλὴν ἀλλὰ μόλις ποτὲ Σεβῆρος, λύπῃ 
τὸ πλεῖστον διαφϑαρείς, ἀνεπαύσατο τοῦ βίου, 
ἐνδοξότατα βιώσας, ὅσον πρὰς τὰ πολεμικά, τῶν 
πώποτε βασιλέων. οὔτε γὰρ ἐμφύλια κατ᾿ ἐχϑρῶν, 
οὔτε ξένα κατὰ Βαρβάρων, τοσαῦτά τις πρὸ 
αὐτοῦ ἤγειρε τρόπαια. βασιλεύσας δὲ ὀχτωκαΐ- 
δεκα ἔτεσιν, ἐπὶ παισὶ νεανέαις διαδόχοις ἄνε- 
παύσατο" χρήματά τε αὐτοῖς καταλιπών, ὅσα 
μηδεὶς πώποτε, καὶ δύναμιν στρατιωτῶν ἄναντα- 
γώνιστον. 

Ὃ δὲ Ἀντωνῖνος, τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος, 
λαβόμενος ἐξουσίας, εὐθὺς ἀφ᾽ ἑστίας πάντας φο- 
νεύειν ἤρξατο’ τοὺς τε ἰατροὺς ἀγελών, οἷ "μὴ 
ὑπήκουσαν αὐτῷ κελεύσαντι κακουργῆσαι, καὶ τὸν 
ϑάνατον ἐπεῖξαι τοῦ γέροντος, “τοὺς τε τροφεῖς αὗ- 
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τοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, ἐπειδὴ πρόρέκειντο. λιπαροῦν- 
τες αὐτὸν ὑπὲρ ὁμονοίας. οὐδένα δὲ εἴασε περιγε- 
γέσϑαι τῶν ἐν τιμῇ γενομένων ἢ ϑεραπείᾳ τοῦ γἕἔ- 
θοντος. ἰδίᾳ τὸ δώροις καὶ μεγάλαις ὑποσχέσεσι 

τοὺς τῶν ᾿στρατοπέδων ἡγουμένους ἐθεράπευεν, 
ὅπως ἀναπείσειαν τὸν στρατόν, ἀποδεῖξαυ μόνον αὖ- 
τοκράτορα" καὶ πᾶσαν μηχανὴν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
ἐζήτει. οὗ μὴν ἔπειϑε τὸ στρατιωτικόν" μεμνγη- 
μέγουι δὲ τοῦ Σεβήρου, καὶ ὅτι ἀμφοτέρους ἴσους 
δὴ ἐκ παΐδων παραϑρέψειαν, ἴσην αὑτοῖς ὕπηρε- 
σίαν καὶ εὔνοιαν παρείχοντο. ἃ δὲ Ἀντωνῖνος, ἐπεὶ 
μὴ προεχώρει αὐτῷ τὰ τῶν στρατοπέδων, σπει- 
σάμενος πρὸς τοὺς Βαρβάρους, δοὺς τε εἰρήνην, τά 
τε πιστὰ λαβών, ἐξήει τὸ τῆς Βαρβάρου, πρὸς τε 
τὸν ἀδελφὸν ἢδη καὶ τὴν μητέρα ἠπείγετο. ὡς δὲ 
κατὰ τὸ αὐτὸ ὀύραῥα ; συνάγειν αὐτοὺς ἥ μήτηρ 
ἐπειρᾶτο, καὶ οἵ ἐν ἀξιώσει ὄντες καὶ σύγεδροι πα- 

τρῷοι φίλοι. 

Ὃ δὲ ᾿Αντωνῖνος, πἄντων: αὐτῷ πρὸς ἃ ἐβοὺ-. 

λετο ἐναντιουμένων, ἀνάγκῃ μᾶλλον ἢ γνώμῃ, ἐς 
ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν ἐπίπλαστον μᾶλλον ἢ ἀληϑῆ 
περιήγετο. οὕτω δὴ τὰ τῆς βασιλείας ἀμφότεροι 
διοικοῦντες ἐν ὁμοτίμῳ ἀρχῇ ἅπᾷραι τῆς Βρεττα- 
γέας ἠϑέλησαν" εἷς τε τὴν Ῥώμην ἠπείγοντο, κομέ- 
ζοντες τὰ τοῦ πατρὸς λείψάνα. τὸ γὰρ σωμάτιον 

πυρὲ παραδόντες, τὴν τε κόνιν σὺν ἀρώμασιν εἰς 

κάλπην πλδθστυνι ἐμβαλόντες, ἀπεκόμιζον εἷς 

Η 5 ε 
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τὴν Ῥώμην; εἷς τὰ βασίλεια ἀποθϑησόμενοι ἵερα 
μνήματα. αὐτοὶ δὲ τὸν στρατὸν ἀναλαβόντες, 
νικηφόρον δὴ κατὰ Βρεττανῶν εἷς τὴν ἀντικειμὲ- 
γην Γαλλίαν, διαβάντες τὸν ᾿.Ὡκεανὸν, ἀφίκοντο. 

Ὅπως μὲν δὴ “Σεβῆρος τὸν βίον μετήλλαξε, 
καὶ οἵ παῖδες αὐτῷ τὴν ἀρχὴν διεδέξαντο, ἐν τῷ 
ϑιβλίῳ τούτῳ δεδήλωται. 



ΗΙΒΤΟΚΙΑΒΥΜΊΥ,.. 417 
«-... 

ΜΙ ΡΩΖ4Ζ4 7 Α ΝΟΥ͂ 

ὭΠἼΣΤΟΡΙΩΝ 
ΒΙΒΊΑΙΟΝ ΤΕΤΊΤΑ͂ΡΤΟ Ν. 

.. 71ἃ μὲν δὴ πραχϑέντα Σεβήρῳ, βασιλεύσαντι 
ὀκτωκαίδεκα ἔτεσιν, ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ δεδὴ- 
λωταῖι. οὗ δὲ υἱεῖς αὐτοῦ, ἤδη νεανίαι, ἅμα τῇ μητρὶ εἰς 
τὴν Ρώμην ἠπείγοντο, ἤδη μὲν κατὰ τὴν ὅδὸν στα- 
σιάζοντες πρὸς ἀλλήλους. οὔτε γὰρ καταγωγαῖς 

ταῖς αὐταῖς ἐχρῶντο, οὔτε συνειστιῶντο ἀλλήλοις" 

πολὺ δὲ τὸ ὕποπτον ἐν ἅπασιν ἐδέσμασι τε καὶ πό- 
μασι, μὴ τις αὐτῶν προλαβὼν καὶ λαϑών, ἢ τινὰς 
ἀναπείσας τῶν ὑπηρετῶν, δηλητηρίῳ χρήσηται φαρ- 
μάκῳ. ταύτῃ γοῦν καὶ τὴν ὁδοιπορίαν ἔτι μῶὥλλον 
ἤπειγον, ἀδεέστερον ἑκάτερος βιώσεσϑαι προςδοκῶν, 
εἰ ἐν τῇ Ῥώμῃ γένοιντο, καὶ τὰ βασίλεια διελόμε- 
νοι, ἐν πλατείᾳ καὶ πολλῇ οἰκήσεν καὶ πάσης πόλεως 
μείζονι καϑ' ἑαυτὸν ἑκάτερος διάγοι ὡς βούλοιτο. 

Ὡς δὲ ἀφίκοντο εἷς τὴν Ρώμην, ὅ τε δῆμος αὖ- 
. τοὺς δαφνηφορῶν ὑπεδέξατο, ἢ τε Σύγκλητος προςη-- 
νόρευσεν. ἡγοῦντο δ᾽ αὐτοὶ μέν, τὴν βασίλειον φές 
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ροντες πορφύραν" εἵποντο δ᾽ ὄπισϑεν αὐτοῖς οἱ τὴν 
ὕπατον ἀρχὴν τότε διέποντες, κάλπην φέροντες » ἐν- 
ϑα ἣν τὰ “Σεβήρου λείψανα. οἵ τε προραγορεύοντες 
τοὺς νέους αὐτοκράτορας, παριόντες καὶ τὴν κάλπην 
προφεκύνουν.. ἐκείνην μὲν οὖν παραπέμψαντες, καὶ 
προπομπεύσαντες αὐτῆς, ἀπέϑεντο ἐν τῷ νεῷ, ἔνϑα 
Μάρκοῦ τὸ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων ἱερὰ μνή- 
ματα δείκνυται. ἐπιτελέσαντες δὲ τὰς νενομισμένας 

ἱερουργίας ἐπὶ ταῖς βασιλικαῖς εἰςόδοις, ἀνῆλϑον εἷς 
τὰ βασίλεια. διελόμενοι δὲ αὐτὰ ἑκάτερος κει, πα- 
ραφράττογτές τε πάσας δἰφόδους, εἴ τινες ἦσαν λαν- 
ϑάνουσαι, μόναις δὲ ταῖς δημοσίοις καὶ αὐλείοις 
ἀνέδην χρώμενοι, φρουριάς τε ἐπιστήσαντες ἰδίᾳ 
δκάτερος, οὐδὲ συνιόντες, εἶ μὴ πρὸς ὀλίγον, ὅσον 
δημοσίᾳ εἴ ποτε ὀφϑῆναι. ἐπετέλεσαν δὲ πρὸ ἅἁπάν- 
των τὴν εἷς τὸν πατέρα τιμήν. 

2." Ἔϑος γάρ ἐστι “Ρωμαίοις, ἐκϑειάζειν βασι- 
λέων τοὺς ἐπὶ διαδόχοις παισὶ τελευτήσαντας " τὴν 
τὸ τοιαὑτην τελετὴν ἀποϑέωσιν καλοῦσι. μεμίγμέ- 
νον δὲ τι πένϑος ἑορτῇ καὶ ϑρησκείᾳ κατὰ πᾶσαν 
τὴν πόλιν δείκνυται. τὸ μὲν γὰρ σῶμα τοῦ τελευτή- 
σαντος πολυτελεῖ κηδείᾳ καταϑάπτουσιν ἀνϑρώπων 
νόμῳ. κηροῦ δὲ πλασάμενοι εἰκόνα, πάντα ὅμοίαν 
τῷ τετελευτηκότι, ἐπὶ μεγίστης ἐλεφαντίγης κλίνης, 
εἷς ὕψος ἀρϑείσης, προτιϑέασιν ἐν τῇ τῶν βασιλείω» 
εἰςόδῳ, χρυσοῦ φεῖς στρωμνὰς ὑποστρωννὗῦντες. ἡ δ᾽ εἰ- 
κὼν ἐχεένη ἐν σχήματι νοσοῦντος πρόκειται ὠχριῶ- 
σα. τῆς δὲ κλίνης ἑκατέρωθεν καϑέζονται ἐπὶ πλεῖ» 
στον τῆς ἡμέρας, ἐν μὲν τῷ λαιῷ μέρει, πᾶσα 
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οΣύγκλητος, μελαίναις ἐφεστρίσι χρώμενοι" ἐν δὲ τῷ 

δεξιῷ, γυναῖκες πᾶσαι, ὅσαις ἀνδρῶν ἢ πατέρων 

ἀξίωμα τιμῆς ἐνδόξου μεταδέδωσιν. οὔτε δὲ χρυ- 

σοφοροῦσᾶ τις αὐτῶν δρᾶται, οὔτε περιδεραίοις 

κοσμουμένη, ἀλλὰ λιτὰς ἐσθῆτας λευκὰς ἀμφιεννὺ- 

μεναι, σχῆμα παρέχουσι λυπουμένων. ᾿ 

“Ἑπτὰ μὲν οὖν ἡμερῶν τὰ εἰρημένα ἐπιτελεῖται» 

ἰατροὶ τε εἰςιόντες ἑκάστοτε, προςίασι τῇ κλένῃ, καὶ 

᾿δῆϑεν ἐπισκεψάμενοι τὸν νοσοῦντα, χαλεπώτερον 

ἔχειν ἀπαγγέλλουσιν ἑκάστοτε. ἐπὰν δὲ δόξῃ τετε. 

λευτηκέναι, τὴν μὲν κλίνην ἀράμενοι τοῦ τε ἵππι- 

κοῦ τάγματος εὐγενέστατοι, καὶ τῆς Συγκλήτου ἐπί- 

λεχτοι νεανίαι, κατακομίζουσι διὰ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, 

εἴς τε τὴν ἀρχαΐαν ἀγορὰν προτιϑέασιν, ἔνϑα οἵ Ῥω- 

μαίων ἄρχοντες ἀπύμνυνται. ἑκατέρωϑεν δὲ βάϑρα 

τινὰ σύγκειται ἐν κλίμακος σχήματι" καὶ ἐπὶ μὲν . 

ϑατέρου μέρους, τῶν εὐγενεστάτων καὶ εὐπατριδῶν 

χορὸς ἕστηκε παΐδων" ἐν δὲ τῷ; ἀντικειμένῳ, γυναι- 

χῶν τῶν ἐν ἀξιώσει εἶναν δοκουσῶν. ἄδουσι δὲ ἑκώ 

τεροι ὕμνους τε καὶ παιᾶνας εἷς τὸν τετελευτηκότα, 

σεμνῷ μέλει καὶ ϑρηνώδει ἐῤῥυθμισμένους. Ἤ 

“μετὰ δὲ τοῦτο βαστάσαντες τὴν κλίνην, φέρου" 

σιν ἔξω ἑῆς πόλεως εἷς τὸ καλούμενον 'ἄρεως πεδίον 

γϑα κατεσκεύασται ἐν τῷ πλατυτάτῳ τοῦ πεδίον 

τόπῳ τετράγωνόν τι καὶ ἰσόπλευρον, ἄλλης μὲν ὕλης 

οὐδεμιᾶς μετέχον, ἐκ μόνης δὲ συμπήξεως ξύλων» μδ8- 

γίστων, εἰὰ σχῆμα οἰκήματος. πᾶν δὲ ἐκεῖνο ἔνδοϑεν 

μὲν φρυγάνων. πεπλήρωται, ἔξωϑεν δὲ χρυσοὔφέσι 

στρωμναῖς, ἐλεφαντίνοις τε ἀγάλμασι, γραφαῖς τὸ 
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ποικίλαις κεκόσμηται. Ἐπ᾿ ἐκείνῳ δὲ ἕτερον, σχήματι 
μὲν καὶ κόσμῳ παραπλήσιον, μικρότερον [δὲ] ἐπὲε 
κειται, πυλίδας ἔγον καὶ ϑύρας ἀνεῳγυίας. τρίτον 
τε καὶ τέταρτον, ἀεὶ τοῦ ὑποκειμένου μεῖον, ἐς τε- 
λευταῖον βραχὑτατον περαιοῦται. ἀπεικάσαι τις ἂν 
τὸ σχῆμα τοῦ κατασκευάσματος φρυκτωρίοις, ἃ τοῖς: 
λιμέσιν ἐπικείμενα, νύκτωρ διὰ τοῦ πυρὸς ἐς ἀσφα- 
λεῖς διαγωγὰς τὰς ναῦς χειραγωγεῖ" φάρους δὲ αὐὖ- 
τὰ οἵ πολλοὶ καλοῦσιν. ἐς δὴ τὸ οἴκημα τὸ δεύτερον 

ἀνακομίσαντες τὴν κλίνην, τιϑέασιν" ἀρώματά τε 
καὶ ϑυμιάματα πάντα, ὅσα γῆ φέρει, εἴ τέ τινες καρ- 
ποὶ ἢ πόαι χυμοΐ τε, συμβαλλόμενοι πρὸς εὐωδίαν, 
ἀνακομίζονται, καὶ σωρηδὸν χέονται. οὔτε γὰρ ἔ- 
ϑνος, οὔτε πόλις τις, οὔτε τῶν ἐν ἀξιώσει 1) τιμῇ 
ἐστίν, ὃς μὴ δῶρα ταῦτα ὕστατα πέμπει φιλοτίμως 
ἐς τιμὴν τοῦ βασιλέως. ἐπὰν δὲ μέγιστον χῶμα ἀρ- 
ϑῇ τῶν ἀρωμάτων, πᾶς τὲ ὃ τόπος πληρωϑῇ, ἱπ- 
πασία περὶ τὸ κατασχεύασμα ἐκεῖγο γίγνεται. πᾶν 
τὸ τὸ ἱππικὸν τάγμα περιϑεῖ κύκλῳ μετά τινος͵ εὖ- 
ταξίας : καὶ ἀνακυχλώσεως, πυῤῥιχίῳ ἀγόμῳ καὶ ῥυ- 
ϑμῷ. ἄρματά τε περιέρχεται ὁμοίᾳ εὐταξίᾳ, φέροντα 
τοὺς ἐφεστῶτας, ἠμφιεσμένους μὲν τὰς περιπορῳὺ- 
ρους ἐσθῆτας, προςωπεῖα δὲ περικειμένους; εἰκόνας 
ἔχοντα, ὅσον Ῥωμαίων ἐνδόξως ἐστρατήγησαν ἢ 
ἐβασίλευσαν. 

Τούτων δὲ συντελεσϑέντων, λαβὼν λαμπάδα ὁ 
τὴν βασιλείαν διαδεξάμενος, προςφέρει τῷ οἰκήματι" 
οἵ τε λοιποὶ πανταχόϑεν πῦρ περιτιϑέασι " πάντα δὲ 
ῥᾷστα ἀνάπτεται εὐμαρῶς ὑπὸ τοῦ πυρός, φρυγά- 
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γὼ» τὸ πλήϑους καὶ ϑυμιαμάτων ἐπιτεϑέντος. ἐκ δὲ 
τοῦ τελευταίου καὶ βραχυτάτου κατασκευάσματος, 
ὥςπερ ἀπό τινος ἐπάλξεως, ἀετὸς ἀφίεται, σὺν τῷ 

σφυρὶ ἀνελευσόμενος εἰς τὸν αἰϑέρα, ὃς φέρειν ἀπὸ 
γῆς ἐς οὐρανὸν τὴν τοῦ βασιλέως ψυχὴν πιστεύεται 

ὑπὸ Ρωμαίων" καὶ ἐξ ἐκείνου μετὰ τῶν λοιπῶν ϑε- 
ὧν ϑρησκεύεται. 

3. Ταύτην δὲ τὴν τιμὴν ἐκϑειάσαντες οἱ παῖ- 
δὲς τὸν πατέρα, ἐπανῆλϑον εἰς τὰ βασίλεια. ἐξ ἐκεί- 
γου δὲ ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους, ἐμίσουν τε καὶ 

ἐπεβούλευον" πάντα τε ἔπραττεν ἑκάτερος, πειρώ- 
μένος τὸν ἀδελφὸν ἀποσκευάσασϑαι, εἰς αὑτόν τε 

μόνον περιαγαγεῖν τὴν ἀρχὴν. ἐμερίζοντο δὲ καὶ 
πάντων αἷ γνῶμαι, ὅσοι ἐν ἀξιώσει ἢ τιμῇ τινὲ ἦσαν 
κατὰ τὴν πόλιν. ἰδίᾳ γὰρ αὐτῶν ἑκάτερος ἐπέστελ- 
λέ τε λανϑάνων καὶ φκειοῦτο, μεγάλαις ὑποσχέσεσι 
πρὸς αὑτὸν ἀνθέλκων. «καὶ τό γε πλεῖστον μέρος εἰς 
τὸν Γέταν ἔβλεπε φαντασίαν γάρ' τινὰ ἐπιεικείας 
ἐπεδείκνυτο, μέτριόν τὸ καὶ πρᾷον ἑαυτὸν τοῖς 
προςιοῦσι παρεῖχεν. ἐπιτηδεύμασέ τε σπουδαιοτέ- 
ροις ἐχρῆτο, προςιέμενός τὰ τοὺς ἐπὶ παιδείᾳ ἐπαι- 
γουμένους, ἑσπουδακώς τε περὶ παλαίστραν καὶ 

γυμνάσια ἐλεύθερα. χρηστός τε ὧν καὶ φιλάνϑρω- 
πος τοῖς συνοῦσι, φήμῃ καὶ δόξῃ ἀρίστῃ πλείους 
εἰς εὔνοιαν καὶ φιλίαν προὐκαλεῖτο. ὃ δ᾽ ᾿Αντωνῖνος 
ἐμβριϑῶς τὰ πάντα καὶ ϑυμοειδῶς ἔπραττε. πολὺ 
δὲ ἀπάγων ἑαυτὸν τῶν προειρημένων, στρατιωτικοῦ 
τὲ καὶ πολεμικοῦ βίου ἐραστὴς εἶναι προςεποιεῖτο" ᾿ 
ὀργῇ τὲ πάντα πράττων, καὶ ἀπειλῶν μᾶλλον ἢ πεὲ- 
ϑων, φόδῳ καὶ οὐκ εὐνοίᾳ φίλους ἐκτᾶτο. 



ἯΝ 

“ὩὉὃὉἷὉὖΌΟῸΈ-Σ  ΒΕΒΟΔΙΑΝΙ 

“Ως στασιάζοντας δὲ τοὺς ἀδελφοὺς ἐν ἅπασιν 
οἷς ἔπραττον, μέχρι τῶν εὐτελεστάτων ἔργων, ἢ μή- 
τὴρ συνάγειν ἐπειρᾶτο. καΐ ποτεἔδοξεν αὐτοῖς, ἵνα δὴ 
μή, μένοντες ἐν τῇ Ῥώμῃ ἀλλήλοις ἐπιβουλεύοιεν, νεί- 
μασϑαι τὴν ἀρχήν. συναγαγόντες δὴ τοὺς πατρῴους 
φίλους » τῆς τὸ μητρὸς παρούσης, ἠξίουν διαιρεϑῆ- 
γαι τὴν βασιλείαν" καὶ τὰ μὲν ὑπ᾽ Εὐρώπην πάντα 
ἔχειν τὸν ᾿Αντωνῖγον, τὴν δὲ ἀντικειμένην ἤπειρον, 
᾿Ισίαν τε καλουμένην, πᾶσαν Γέτᾳ παραδοϑῆναι. 
οὕτω γὰρ ἔλεγον, καὶ ϑείᾳ τινὶ προνοίᾳ τὰς ἧπείς, 
ρους διηρῆσϑαι τῷ Προποντίδος δεύματι. ἤρεσκε 
δέ, τὸν μὲν ᾿Ἁἀντωνῖνον ἐπὶ τῷ Βυζαντίῳ ἱδρύσαι 
στρατόπεδον, τὸν δὲ Γέταν ἐν Καλχηδόνι τῆς Βι- 
ϑυνίας" ὡς ἀντικείμενα ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα 
φρουροίη τὲ τὴν ἑκατέρου ἀρχὴν, καὶ κωλύοι τὰς 
διαβάσεις. ἐδόκει τε, τῆς συγκλήτου Βουλῆς τοὺς 
μὲν Εὐρωπαίους πάντας ὑπομεῖναι, τοὺς δὲ ἐκεῖ- 
ϑὲν ἀπελϑεῖν σὺν τῷ Γέτᾳ. τῇ τε βασιλείᾳ τῇ αὗ- 
τοῦ αὐτάρκη ἔσεσϑαι ὑποδοχὴν ὃ 1ἕτας ἔλεγεν ἢ 
τὴν ᾿Αντιόχειαν, ἢ τὴν ᾿4λεξάνδρειαν, οὐ πολὺ τι τῆς 
Ῥώμης, ὡς ᾧετο, μεγέϑει ἀπολειπούσας" τῶν δὲ 
ὑπὸ μεσημβρίᾳ ἐθνῶν ἸΠαυρουσίους μὲν καὶ 1γο- 
μάδας, «Διβύης τὸ τὰ παρακείμενα, ᾿ἀντωνίνῷ παρα- 
δοϑῆναν" τὰ δὲ ἐπέκεινα μέχρις ἀνατολῆς προςήκειν 
τῷ Τέτᾳ. 

᾿ Ταῦτα δὴ αὐτῶν διατυπούντων, οἱ μὲν ἄλλοι 
πάντες σκυϑρωποῖς προρώποις ἐς γῆν ἔνευσαν" ᾿ δὲ 
Ἰουλία, » Γῇ ν μέν, ἔφη, καὶ ϑάλασσαν, ὦ τέκνα, 
εὑρίσκετο ὅπως νείμησϑε, καὶ τὰς ἠπείρους, ὥς φα- 
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τε, τὸ πόντιον ῥεῖθρον διαιρεῖ" τὴν δὲ μητέρα πῶς 
ἂν διέλοισϑε,; καὶ πῶς ἡ ἀϑλία ἐγὼ εἰς ἑκάτερον ὕ- 
μῶν νεμηϑείην ἢ τμηϑείην; πρῶτον δὴ ἐμὲ φονεὺ- 
σατδ, καὶ διελόντες ἑκάτερος παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ μέρος 
ϑαπτέτω. οὕτω γὼρ ἂν μετὰ γῆς καὶ ϑαλάττης εἷς 
ὑμᾶς μερισϑείην.,, ταῦτα δὲ λέγουσα μετὰ δακρύων 
καὶ οἰμωγῆς, ἀμφοτέροις τε τὰς χεῖρας περιβάλλου- 
σα, καὶ ὑπὸ τὰς ἀγκάλας ἄγουσα, συνάγειν ἐπειρῶ.- ᾿ 
το. πάντας ιδὸ οἴκτου καταλαβόντος, διελύϑη τὸ 

συνέδριον, ἢ τε σκέψις ἀπεδοκιμάσϑη" ἑκάτερός τε 
εἷς τὰ ἑαυτοῦ βασίλεια ἀνεχώρησε. 

4. Τὸ δὲ μῖσος καὶ ἢ στάσις ηὔξετο. εἴτε γὰρ 

ἡγεμόνας ἢ ζ ἄρχοντας, ἔδει ποιεῖν, ἑκάτερος τὸν ξαυ- 
τοῦ φίλον προάγειν ἤϑελεν" εἴτε δικάζοιεν, τὰ ἐναν»- 

τία ἐφρόνουν, ἐπ ὀλέϑρῳ τῶν δικαξομένων ἔσϑ᾽ 
ὅτε" πλέον γὰρ ἦν παρ᾽ αὐτοῖς τοῦ δικαίου τὸ φι- 

λόνεικον. ἔν τε ϑεάώμασι περὲ τὰ ἐναντία ἐσπούδα- 
ζον. πάντα τε εἴδη ἐπιβουλῆς ἐξήρτυον, οἰνοχόους 
τὸ καὶ ὀψοποιοὺς ἀνέπειϑον ἐμβαλεῖν δηλητήρια 
φάρμακα. οὐ ῥᾳδίως δὲ αὐτῶν. οὐδετέρῳ προεχώ- 
ρει, ἐπειδὴ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ φρουρᾶς διῃ- 

τῶντο. τέλος δὲ, μὴ φέρων δ᾽ ̓ Αντωνῖνος, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τῆς περὶ τὴν μοναρχίαν ἐπιϑυμέας ἐλαυνόμενος, 
διέγνω δρᾶσαΐ τι ἢ παϑεῖν γενναῖον, διὰ ξίφους 
χωρήσας καὶ φόνου. μὴ προχωρούσης γὰρ τῆς λαν. 
ϑανούσης ἐπιβουλῆς, ἀναγκαίαν ἡγήσατο τὴν κιν 
δυνώδη τε καὶ ἀπεγνωσμένην . - . . τῆς μὲν διὰ 
στοργήν, τοῦ δὲ δὲ ἐπιβουλήν. 

Γέτας μὲν δὴ τρωϑεὶς καιρίως, προρχέας τὸ αἷ- 
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μα τοῖς τῆς μητρὸς στήϑεσι; μετήλλαξε τὸν βίον. ὁ 
δ᾽ ᾿4ντωνῖνος, κατεργασϑέντος αὐτῷ τοῦ φόνου, 

προπηδᾷ τοῦ δωματίου ϑέων. φερόμενός τε δι’ ὅλων» 
τῶν βασιλείων, ἐβόα μέγαν κίνδυνον ἐκπεφευγέναι, 
μόλις τε σωϑῆναιν" τοὺς τε στρατιώτας, οἱ φρου- 
᾿ροῦσι τὼ βασίλεια, κελεύει αὐτὸν ἁρπάσαντας ἁπί- 
γειν εἷς τὸ στρατόπεδον, ὡς ἂν σωθῇ ἐκεῖ φυ- 
λαχϑείς. μείνας γὰρ ἐπὶ τῆς βασιλείου αὐλῆς, ἔλε- 
γεν ἀπολεῖσθαι. πιστεὑσαντές τε ἐκεῖγοι, τό τε πε- 
πραγμένον ἔνδον οὐκ εἰδότες, ϑέοντι αὐτῷ καὶ 
φερομένῳ συνεξέδραμον πάντες. ταραχή τε κατεῖχε 
τὸν δῆμον, ὁρῶντα περὶ δείλην διὰ μέσης φερόμενον 
τῆς πόλεως, δρόμῳ τὸν βασιλέα. ὡς δὲ ἐςέπεσεν εἰς τὸ 
στρατόπεδον, ἔς τε τὸν νεῶν, ἔνϑα τὰ σημεῖα καὶ 
τὰ ἀγάλματα τοῦ στρατοπέδου προρχυνεῖται, δίψας 
ἑαυτὸν εἰς 7ῆν, ὡμολόγει τὲ χαριστήρια, ἔϑυὲέ τε 

σωτήρια. ὡς δὲ διηγγέλη τοῦτο τοῖς στρατιώταις, ὧν 
οἱ μὲν ἤδη περὶ λουτρὰ εἶχον, οἱ δὲ ἀνεπαύοντο, 
πάντες ἐκπλαγέντες συνέϑεον. ὃ δὲ προελϑών, τὸ 

μὲν πραχϑὲν εὐθέως οὐχ ὡμολόγησεν, ἐβόα δὲ πε- 
φευγέναι κίνδυνον, καὶ ἐπιβουλὴν πολεμέου καὶ ἐχ- 
ϑροῦ, (τὸν ἀδελφὸν λέγων»,) μόλις τε καὶ μετὰ πολ- 
λῆς μάχης τῶν ἐχϑρῶν κεκρατηκέναι" κινδυνευσάντων 
δὲ ἀμφοτέρων, κἂν ἕνα ἑαυτὸν βασιλέα τετηρῆσϑαι 
ὑπὸ τῆς τύχης. τοιαῦτα δή τινα πλαγίως ἐμφαίνων, 
νοεῖσθαι μᾶλλον ἐβούλετο τὰ πραγϑέντα ἢ ἀκοὺε- 
σϑᾶι. ὑπισχνεῖται δὲ αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτη- 
οἷας καὶ μοναρχίας, ἑκάστῳ μὲν στῥατιώτῃ διςχιλέας 
καὶ πεντακοσίας δραχμὰς ᾿“ἀττικάς" προςτίϑησι δὲ 

᾿ἶ 
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τῷ σιτηρεσίῳ ἄλλο τοῦ τελουμένον ἥμισυ. κελεύει 
τε ἀπελϑόντας αὐτοὺς ἤδη, ὑποδέχεσθαι ἔκ τε τῶν 
γαῶν καὶ τῶν ϑησαυρῶν τὰ χρήματα" μιᾶς τε ἡμέ- 
ρὰς ἀφειδῶς ἐκχέας πάντα, ὅσα ἔτεσιν ὀκτωκαίδεκα 

ὃ Σεβῆρος ἤϑροισέ τε καὶ κατέκλεισεν ἐξ ἀλλοτρίων 
συμφορῶν. οἱ δὲ στρατιῶται, τοσοῦτον χρημάτων 
πλῆϑος ἀκούσαντες, καὶ συνέντες τὸ πεπραγμένον, 

ἤδη τὸ καὶ τοῦ φόνου διαβοήτου γενομένου ὑπὸ 
τῶν ἔνδοϑεν φευγόντων, μόνον τὸ Αὐτοκράτορα 
ἀναγορεύουσιν αὐτόν, καὶ τὸν Γέταν καλοῦσι 
πολέμιον. 

5. Ἐπιμείνας δὲ ὃ Ἀντωνῖνος τῆς νυκτὸς ἐκεί- 
νῆς ἐν τῷ νεῷ τοῦ στρατοπέδου, ϑαῤῥήσας τε καὶ 
ταῖς ἐπιδόσεσιν οἰκειωσάμενος τοὺς στρατιώτας, εἷς 

τὴν Σύγκλητον κατῆλϑε μετὰ παντὸς τοῦ στρατοῦ, 
ὡπλισμένου μᾶλλον ἢ ἔϑος ἐστὶ βασιλέα προπὲμ- 
σειν. εἰςελϑὼν δὲ καὶ ϑύσας, τοῦ τε βασιλείου ἐπι- 
Θὰς ϑρόνου, ἔλεξε τοιάδε. ,,Οὖκ ἀγνοῶ μέν, ὅτι 

᾿ πᾶς οἰκείου φόνος εὐθέως ἀκουσϑεὶς μεμίσηται, τό 

τὸ ὕνομα, ταῖς ἀκοαῖς ἅμα τῷ προςπεσεῖν, εὐϑὺς 
φέρει χαλεπὴν διαβολήν. τοῖς μὲν γὰρ δυςτυχήσα- 
σιν ἔλεος, τοῖς δὲ κρατήσασι φϑόνος παρακολουϑ εἶ" 
καὶ τὸ μὲν ἡττηϑὲν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀδικεῖσθαι, 
τὸ δὲ νικῆσαν ἀδικεῖν δοκεῖ. πλὴν᾽ εἴ τις ὀρϑῇ κρί- 
σει, καὶ μὴ διαϑέσει τῇ πρὸς τὸν πεσόντα, τὸ πε- 
πραγμένον λογίζοιτο, τὴν τε αἰτίαν αὐτοῦ καὶ τὴν 
ὑπόϑεσιν ἐξετάζον, εὕρουν ἂν ὅμοῦ. καὶ εὔλογον 
καὶ ἀναγκαῖον, τὸν μέλλοντα πείσεσθαι δεινὸν ἄ- 
μύνασϑαι μᾶλλον ἢ ὑπομεῖναι. τῇ μὲν γὰρ συμφο- 
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ρᾷ τοῦ πεσόντος καὶ ἀνανδρίας ψόγος παρακολου- 
ϑεῖ" ὃ δὲ κρατήσας, ἅμα τῷ σεσῶσϑαι, καὶ δόξαν 
ἀνδρείας ἀπηνέγκατο. τὰ μὲν οὖν ἄλλα, ὅσα διὰ δη- 
λητηρίων φαρμάκων καὶ διὰ πάσης ἐνέδρας ἐπεβοὺ- 
λευσὲ μοι, ἕνεστιν ὕμῖν καὶ διὰ βασάνων χωρήσασι 
μαϑεῖν. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο τοὺς ἐκείνου [ἐν τοῖς 
ὑπηρέταις] ἐκέλευσα παρεῖναι, ὅπως εὕρητε τὴν ἀλή- 
ϑειαν. εἰσὲ δὲ τινες αὐτῶν καὶ ἤδη ἐξετασϑέντες" 
καὶ τῆς ἐξετάσεως ἐπακοῦσαι δύνασϑε. τὸ δ᾽ οὖν 

τελευταῖον, ἐπῆλϑὲ μοι παρὰ τῇ μητρὶ ὄντι, ξιφὴ- 
ρεις ἔχων τινὰς ἐς τοῦτο παρεσκευασμένους. ὅπερ 

ἐγὼ προμηϑείᾳ πολλῇ καὶ ἀγχινοίᾳ συνείς, ἡμυνιί- 
μην ὡς πολέμιον" ἐπεὶ μήτε γνώμην ἔτι μήτε ὁρμὴν 
ἔφερεν ἀδελφοῦ. ἀμύγεσθαΐ τε [αὖ] τοὺς ἐπιβου- 
λεύοντα:, οὐ μόνον δίκαιον, ἀλλὰ καὶ σύνηθες. αὖ- 
τὸς γοῦν ὃ τῆςδε τῆς πόλεως κτίστης, ὩΡωμύλος, οὐκ 

ἤνεγκεν ἀδελφὸν ὑβρίσαντα μόνον εἷς τὰ ἐκείγου ἔρ- 
γα. σιγῶ Γερμανικὸν τὸν Ἱγέρωνος, καὶ Τίτον τὸν 
Δομετιανοῦ. ϊάρκος αὐτός, φιλοσοφίαν καὶ ἐπιεί- 
κειαν προςποιούμενος, «Δουκίου τὴν ὕβριν οὐκ ἤνεγ- 
κεν ὄντος γαμβροῦ, ἀλλ᾽ ἐξ ἐπιβουλῆς αὐτὸν ἀπεσεΐ- 
σατο. ἐγὼ δέ, δηλητηρίων παρεσκευασμένων, ξίφους 
ἐπηῃωρημένου, τὸν ἐχϑρὸν ἡμυνάμην" τοῦτο γὰρ αὖ- 
τῷ τοὔνομα ἐδίδου τὰ ἔργα. ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον 
μὲν ϑεοῖς εἰδέναι χάριν, ὅτι κἂν τὸν ἕτερον ὑμῖν 
τῶν βασιλέων ἔσωσαν" παύσασϑαι δὲ ἤδη τὰς ψυ- 
χὰς καὶ τὰς γνώμας διῃρημένους, εἰς ἕνα δὲ βλέ- 
ποντας, ἀμερίμνως βιοῦν. βασιλείαν δὲ ὃ Ζεὺς, ὥς- 
πὲρ αὐτὸς ἔχει μόνος ϑεῶν, οὕτω καὶ ἀνϑρώπων ἑνὶ 
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δίδωσι.,» τοιαῦτα εἰπὼν μεγάλῃ βοῇ, ϑυμοῦ πεπλη- 
ρωμένος, βλέμματι δριμεῖ ἀφορῶν εἰς τοὺς ἐκείνου. 
φίλους, τρέμοντάς τε καὶ ὠχριῶντας τοὺς πλείστους 
καταλιπών, εἰς τὰ βαυίλεια ἀνέδραμεν. 

θ6. Εὐϑὺς δὲ πάντες ἐφονεύοντο οἵ ἐκείνου εἷ- 
κεῖϊοΐ τὲ καὶ φίλοι » καὶ οἵ ὄντες ἐν τοῖς βασιλείοις, 

ἔνϑα ἐκεῖνος ᾧκεν: ὑπηρέται τ τὲ πάντες ἀνῃροῦντο" 
οὐδὲ τις ἢν φειδὼ ἡλικίας, οὔτε μέχρι γηπίων. τὰ 
δὲ πτώματα, φερόμενα μεϑ' ὕβρεως πάσης, ἁμάξαις 

ἐπιτεϑέντα, ἔξω τῆς πόλεως κομισϑέντα, σωρηδὸν 
κατεπίμπρατο, ἢ ὅπως δὴ ἐῤῥίπτετο. οὐδεὶς δὲ πε-- 
ριεγένετο τῶν κἂν μετρίως ἐκείνῳ, γνωσϑέντων. 
ἀϑληταὶ δὲ καὶ ἡνίοχοι ̓ ὑποκριταί τὸ πάσης μοὺ- 
σης καὶ ὀρχήσεως, πᾶν τὸ ὅπερ ἐκεῖνος δί' ἡδονῆς 
ἔσχε ϑέαμα ἢ ἄκουσμα, διεφϑείρετο.. τῆς τε συχκλὴ- 
του Βουλῆς ὅσοι γένει ἢ πλούτῳ ὑπερεῖχον, ἐπὶ 

βραχυτάταις ἢ ἢ οὐδ᾽ ὑφεστώσαις αἰτίαις, ἐκ τῆς τυ- 
χούσης διαβολῆς, ὡς ἐκείνου φίλοι : ἀνῃροῦντο. τὴν 

τὸ Κομμόδου ἀδελφὴν, πρεσβύτιν ἤδη, καὶ πρὸς 
πάντων βασιλέων ὡς Μάρκου ϑυγατέρα τετιμημέ- 
νη», ἀπέκτεινεν" αἰτίαν ἐπαγαγών, ὡς δακρυσάσῃ 
παρὰ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ παιδὸς φόνῳ. τὴν τε 
γυναῖκα γεγομόνην ἑαυτοῦ, “Πλαυτιανοῦ ϑυχατέρα, 
οὖσαν δὲ ἐν Σικελίᾳ, τόν τὸ ἀνεψιὸν αὑτοῦ, Σιβή- 
ρῳ τε ὁμώνυμον, καὶ τὸν Περτίνακος υἱόν, τῆς 18 
Κομμόδου ἀδελφῆς “ουκίλλης υἱόν, καὶ εἶ τι γένος 
ἦν βασιλικόν, ἢ ἐν Συγκλήτῳ ἐξ εὐπατριδῶν κατα-, 

βαῖνον, πᾶν ἐξέκοψεν. εἷς τε τὰ ἔϑγη πέμπων, 

ἡγεμόνας τε καὶ ἐπιτρόπους, ὡς ἐκείνου φίλους» 
σ΄ 
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πάντας διεχρήσατο. πᾶσά τε νὺξ ἔφερε φόνους παν- 
τοδαπῶν ἀνϑρώπων. τάς τε τῆς “Εστίας ἱερείας ζώ-. 
σας κατώρυττεν, ὡς μὴ φυλαττοὗσας τὴν παρϑενίαν. 
τὸ δὲ τελευταῖον καὶ μήποτε γενόμενον ἔργον" ἵπ- 
ποδρομίαν μὲν ἐθεᾶτο, ἀπέσκωψε δὲ τι τὸ πλῆϑος 

εἰς τὸν ἡνίοχον, περὶ ὃν ἐκεῖνος ἐσπουδάκει" ὃ δὲ; 
οἰηϑεὶς αὑτὸς ὑβρίσϑαι, κελεύει τῷ πλήϑει προςπε- 
σεῖν τὸ στράτευμα, ἀπάγειν τὸ καὶ φονεύειν τοὺς 
κακῶς τὸν ἢ Ἴνίοχον εἰπόντας. οἷ δὲ στρατιῶται, τοῦ 
βιάζεσϑαὶ τε καὶ ἁρπάζεων λαβόντες ἐξουσίαν, οὔκε 
ἐτι διεκρένοντο, εἶνες ἦσαν οἵ προπετέστερον φϑεγ- 
ξάμενοι" (καὶ γὰρ ἢν εὑρίσκειν ἀδύνατον, ἐν δήμῳ 
τοσούτῳ, μηδενὸς ὁμολογοῦντος" ) ἀφειδῶς τοὺς ἐν- 

τυγχάνοντας. ἀπάγοντες ἄνήρουν, ἢ ἀφαιρούμενοι 
ὅπερ εἶχον, ὥςπερ λύτρα, μύλις ἐφείδοντο. 

7. “Τοιαῦτα δὴ πράττων, ὑπό τε τῆς τῶν ἔργων 
. συνέσεως ἐλαυνόμενος, καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ πόλει δια- 
Ἰριβὴν ἀπεχϑῶς ἔχων, ἀποδημῆσαι τῆς ἹΡώμης ἡϑὲ- 
λησεν, ὡς δὴ διοικήσων τὰ ἐν τοῖς στρατοπέδοις, 
«αὐ τὰ ἔϑγη ἐποψόμενος. ἁπάρὰς δὲ τῆς Ἰταλίας, 
ἐπὶ τε ταῖς ὄχϑαις τοῦ Ἴστρου γενόμενος, διῴκει δή 
τὰ ἀρκτῷα τῆς ἀρχῆς μέρη, γυμϑάσιὰ τοῦ σώματος 
ποιούμενος ἡνιοχείας, καὶ ϑηρίων παντοδαπῶν συ- 
σταδὸν ἀναιρέσεις" δικάζων μὲν σπανίως, πλὴν »οἥ- 

σαι τὸ κρινόμενον εὐφυὴς ἦν ; εὐϑίκτως τε πρὸς τὰ 
λεχϑέντα ἀποκρίνασϑαι. ᾧκειώσατο δὲ καὶ πάντας 
τοὺς ἐπέκξινγα Τερμαγοὗύς, ἔς τὲ φιλίαν ὗ ὑπηγάγετο, 
ὡς καὶ συμμάχους παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν, καὶ τοῦ σώ- 
ματος ἑαυτοῦ φρουροὺς ποιήσασϑα', γενναίους τε 
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καὶ ὥὡραΐους ἐπιλεξάμενος. πολλάκις δὲ καὶ τὴν Ῥω- 
μαϊκὴν ἀποθέμενος χλαμύδα, ἡμφιέννυτο τὰ 1Ὲρ- 
μανῶν περιβλήματα " ἔν τε χλαμύσιν, αἷς. εἰώϑαοιν, 
ἀργύρῳ πεποὶικιλμέναις, ἑωρᾶτο" κύμας τε τῇ κεφα- 
λῆ ἐπετίϑετο' Ξξανϑάς, καὶ εἰς κουρὰν τῶν Γερμανῶν 
ἡσκημένας. τοὗτοις δὴ χαΐροντες ὸΐ “βάρβαροι , ὃ 
περηγάπων αὐτόν. ἢ ἔχαιρον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ Ῥωμαίων 
στρατιῶται, μάλιστα μὲν διὰ τὰς τῶν χρημάτων ἐπι- 
δόσεις, αἷς ἀφειδῶς προφεφέρετο αὐτοῖς, ὅτι τὸ πᾶν 

ὡς στρατιώτης ἔπραττεν, εἴτε ὄρυγμά τι ὑρύττειν 
ἔδεν, σκάπτων πρῶτος, εἶτε ῥεῦϑρον γεφυρῶσαι , ἢ 

βάϑος χῶσαι" πῶν ϑ', ὃ χειρῶν ἢ καμάτου σώμα- 
τας ἔργον, πρῶτος εἰργάζετο. τράπεξάν τὲ εὐτελῆ 
παρετέϑετο, ἔσϑ᾽ ὅπῃ καὶ ξυλένοις ἐς ποτὸν και 

ἐδέσματα χρώμενος σκεύεσιν». ἄρτον τε προςεφέρετο 

αὐτοσχέδιον" σἴτον γὰρ ἁλήσας τῇ. ἑαυτοῦ χειρί, ὃ 
ἤρκει μόνῳ, μάζαν τε ποιήσας, καὶ ἐπ ἀνϑράκων 

ὀπτήσας, ἐσιτεῖτο. καὶ πάντων μὲν τῶν πολύυτε- 
λῶν ἀπείχετο" ὅσα δὲ εὐτελέστατα, καὶ τοῖς πενε- 
στάτοις τῶν στρατιωτῶν εὐμαρῆ : τούτοις ἐχρῆτο. 
συστρατιώτης τε ὕπ᾽ αὐτῶν μᾶλλον. ἢ βασιλεὺς κα- 
λούμενος, χαΐρειν προςεποιεῖτο. τὰ πλεῖστά τε αὖ- 

τοῖς συνώδευε περιπατῶν, σπανίως ἅρματος ἢ ἵπ- 
που ἐπιβαίνων, τά τε ὅπλα βαστάζων ἑαυτῷ. ἔστι 
δ᾽ ὅτε καὶ τὰ τῶν στρατοπέδων σύμβολα, ἐπιμήκη 
ὄντα καὶ χρυσοῖς ἀναϑήμασι πολλοῖς κεκοσμημένα, 
μόλις ὑπὸ τῶν γετναιοτάτων στρατιωτῶν φερόμενα, 
ἐπιϑεὶς τοῖς ὥμοις ἔφερεν αὐτός. διὰ δὴ ταῦτα καὶ 

τὰ τούτοις, ἥμοια ὥς στρατιωτικὸς ὕπ᾽ αὐτῶν ἐφι- 
Ϊ 
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λεῖτο, καὶ ὡς γενναῖος ἐθαυμάξετο. καὶ γὰρ ἦν ϑαὺ» 
ματος ἄξιον, ἐν μιλρῷ πάνυ τὸ μέγεθος σώματι, 
γενναίων πόνων ἄσκησις τοσαὑτη. 

ὃ. ᾿Επεὶ δὲ τὰ παρὰ τῷ Ἴστρῳ στρατόπεδα δι 
κησε, κατῆλϑὲ τὸ εἷς Θράκην, Μακεδόσι 7ειτνιῶ- 
σαν, εὐϑὺς ᾿Αλέξανδρος ἢ ἤν. καὶ τὴν τε μνήμην αὖ- 
τοῦ παντοίως ἀνενεώσατο, εἰκόνας τε καὶ ἀνδριάν- 
τὰς ἐν πάσαις πόλεσιν ἀναστῆναι ἐκέλευσε. τὴν τὸ 
“Ῥώμην ἐπλήρωσεν ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων, ἐν τῷ 
Καπετωλίῳ καὶ ἐν ἄλλοις ἱεροῖς, τῆς πρὸς 4λέξαν- 
δρον συναφείας. ἔσϑ'᾽ ὅπου δὲ καὶ χλεύης εἴδομεν 
ἀξίας εἰκόνας ἐν γραφαῖς, ἑνὸς σώμᾶτος, ὑπὸ περι- 

φερείᾳ κεφαλῆς μιᾶς, ὄψεις ἡμιτόμους δύο, ᾿4λεξάν- 
ὅρου τὸ καὶ ᾿ἀντωνένου. προΐει δὲ αὐτὸς ἐν Πακε- 
ϑογικῷ σχήματι, καυσίαν τε ἐπὺ τὴν κεφαλὴν φέ- 
ρων, καὶ κρηπῖδας ὑποδοὕμενος. ἐπιλεξάμενός τ 
νεανίας καὶ στρατεύσας, Μακεδονικὴν ἐκάλεε φά- 
λαγγα, τοὺς τὸ ἡγουμένους αὐτῆς φέρειν τὰ τῶν 
ἐκείνου στρατηγῶν ὀνόματα. ἀπό τὸ Σπάρτης με- 
ταπεμψάμενος γεανίας, «ἀαχωνικὸν καὶ Πηιτανάτην 
ἐκάλει λόχον. 

Ῥαῦτα δὲ ποιήσας, τὰ τε ἐν ταῖς πόλεσι διοική- 
σας, ὡς Ἐνεδέχετο, ἠπείχϑη εἰς Πέργαμον τῆς ̓ Ασίας, 
χοήσασϑαι βουλόμενος θεραπείαις τοῦ Ἀσκληπιοῦ. 
ἀφικόμενος δὴ ἐκεῖ, καὶ ἐς ὅσον ἤϑελε τῶν ὀνειρά- 
τῶν ἐμφορηϑείς, ἧκεν εἰς "Μλιον. ἐπελθὼν δὲ πάντα 
τὰ τῆς πόλεως λείψανα, ἧκεν ἐπὶ τὸν ᾿Αχιλλέως τά- 

φον" στεφάνοις τε κοσμήσας καὶ ἄνϑεσι πολυτελῶς, 
πάλιν ᾿ἀχιλλέα ἐμιμεῖτο. ζητῶν τὲ καὶ Πάτροκλόν 
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τινα, ἐποίησέ τι τοιοῦτον. ἦν αὐτῷ τις τῶν ἀπελευ. 
ϑέρων φίλτατος, Φῆστος μὲν ὄνομα, τῆς δὲ βασι- 
λείου μνήμης προεστώς. οὗτος, ὄντος αὐτοῦ ἐν Ἰλίῳ, 
ἐτελεύτησεν, ὡς μέν τινες ἔλεγον, φαρμάκῳ ἄναιρε- 
ϑείς, ἵν᾿ ὡς Πάτροκλος ταφῇ" ὡς δὲ ἕτεροι ἔφασκον, 
φόσῳ διαφϑαρείς. τοῦτον κομισθῆναι κελεύειν τὸν 
γέκυν, ξύλων τὸ πολλῶν ἀϑροισϑῆναν πυράν" ἐπι- 
ϑεὶς τε αὑτὸν ἐν μέσῳ, καὶ παντοδαπὰ ζῶα κατα- 
σφάξας, ὕφῆψέ τε, καὶ φιάλην λαβών, σπένδων 18 
τοῖς ἀνέμοις, εὔχετο. πάνυ τε ὧν ψιλοκόρσης, πλό- 
καμον ἐπιθεῖναι τῷ πυρὶ ζητῶν, ἐγελᾶτο" πλὴν ὧν 
εἶχε τριχῶν, ἀπεκείρατο. ἐπήνει δὲ καὶ στρατηγῶν 
μάλιστα Σύλλαν τε τὸν ἹΡωμαῖον καὶ ᾿ἀννίβαν τὸν 
“Δίβυν" ἀνδριάντας τε αὐτῶν καὶ εἰκόνας ἀνέστησεν. 

Απάρας δὲ τῆς ᾿Ιλίου, διά τε τῆς ἄλλης ᾿Ισίας 
καὶ Βιϑυνίας, τῶν τε λοιπῶν ἐθνῶν, κἀκεῖσε διοικῇ- 
σας τὰ πρακτέα, εἷς τὴν ᾿Αντιόχειαν ἀφίκετο. ἐκεῖ τε 
ὑποδεχϑεὶς πολυτελῶς, καὶ διατρέψας χρόνου τινός, 

ἐπὶ τὴν ᾿Δἀλεξάνδρειαν ἐστέλλετο" πρόφασιν μὲν ποι- 
οὑμενος, ποϑεῖν τὴν ἐπὶ ᾿ἀλεξάνδρῳ κτισϑεῖσαν πό- 
λιν, καὶ τῷ θεῷ χρήσασϑαι, ὃν ἐκεῖνοι σέβουσιν 
ἐξαιρέτως. δύο γὰρ ταῦτα ὑπερβαλλόντως προςεποὺ- 

εἴτο, τὴν τε τοῦ ϑεοῦ ϑρησκείαν, καὶ τὴν τοῦ ἤρω- 
ος μνήμην. ἑκατόμβας τε οὖν κελεδει παρασκευα- 
σϑῆναι, ἐναγισμοὺς τε παντοδαποὺς. ὡς δὲ διηγ- 

γέλη τῷ τῶν ᾿Αλεξανδρέων πλήϑει, φύσει μὲν ὄντι 
τὰς γνώμας κουφοτάτῳ, «καὶ ἐπὶ τοῖς βραχυτάτοις 
δᾷστα κινουμένῳ, τότε δ᾽ ἐξεπτόηντο, τὴν τοῦ βα- 
σιλέως σπουδὴν τε καὶ εὔνοιαν πυγϑαγόμενοι. ὕπο- 

1. 
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ζόντων, ὅτι δὴ μικρὸς ὧν “λέξανδρον καὶ ᾿ἀχιλλέα, 
γενναιοτάτους καὶ μεγέστους ἥρωας, ἐμιμεῖτο" τοιαῦ- 
τά τινα παίζειν αὐτῶν δοκούντων, ὀλέϑρια καὶ ἐπι έ- 
βουλα κατ' αὐτῶν σκέψασθαι τὸν ᾿Αντωνῖνον ἠνάγκα- 
σαν, φύσει ὄντα ὀργίλον καὶ φονικώτατον. 

“Συμπανηγυρίσας τοίνυν αὐτοῖς καὶ συνεορτά-. 

σας, ὡς εἶδε πᾶσαν τὴν πόλιν πλήϑους μεγίστου πε- 

πληρωμένην τῶν ἀπὸ πάσης περὶ αὐτὴν χώρας ἐκεῖ 
συνελϑόντων, διὰ προγράμματος πᾶααν τὴν νεολαΐ-- 
αν εἴς τι πεδίον κελεύει συνελθεῖν, φήσας εἰς τὴν 
᾿ἀλεξάνδρου τιμὴν φάλαγγα βούλεσϑαι συστήσω- 
σθαι, ὥςπερ Μακεδονικὴν καὶ Σπαρτιάτιν, οὕτω 

καὶ τοῦ ἥρωος ἐπωνύμους. κελεύει δὴ στιχηδὸν τοὺς 

ψεανέας πάντας διαστῆναι, ὡς ἂν ἐπελϑὼν ἕκαστον 
ἔδη, πῶς τε ἡλικίας ἔχοι καὶ μεγέθους σώματος καὶ 
εὐεξίας εἰς στρατείαν ἐπιτηδείου. ταὑταις αὐτοῦ 
ταῖς ὑποσχέσεσι πιστεύσαντες οἵ νεανίαι πάντες, 

ἐοικότα τὸ ἐλπίσαντες διὰ τὴν προῦπάρξασαν παρ᾽ 

αὐτοῦ ἐς τὴν πόλιν τιμήν, συνῆλϑον ἡ ἅμα γονεῦσὶ 

τ καὶ ἀδελφοῖς, συνγηδομένοις αὐτῶν ταῖς ἐλπίσιν. 

ὁ δ᾽ ᾿Αντωνῖνος διεστῶτας αὐτοὺς ἐπιών, ἑκάστου 
ΡΣ τὴς , καὶ ἄλλο ἄλλου λέγων ἐγκώμιον, 
παρήει" ἔςτ' ἂν αὐτοὺς, οὔτε τι δρῶντας, οὔτε προς- 
δοκῶντας, τὸ στρατιωτικὸν πᾶν ἐκυκλώσατο. ὡς δὲ 
ἐτεκμήρατο, ἤδη αὐτοὺς εἶναι ἐντὸς τῶν ὅπλων πε- 
ριειλημμένους, καὶ ὥςπερ ἐν δικτύοις σεσαγηνευμέ-. 
γους » ἐπελθὼν πάντας , αὐτὸς μὲν ὑπεξέρχεται μιεϑ' 

ἧς εἶχε φρουρᾶς περὶ ἑαυτόν" ὑφ᾽ ἑνὶ δὲ σημείῳ 

προςπεσόντες πανταχύϑεν οἵ στρατιῶται, τὴν ἐν 
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μέσῳ πᾶσαν νεολαίαν, καὶ εἴ τινες ἄλλως παρῆσαν, 
παντὶ τρόπῳ φόνων ἀναιροῦσιν, ὡπλισμένοι τὰ 
ἀόπλους καὶ πανταχόϑεν περιειληφότες. τῶν δὲ 
στρατιωτῶν οἵ μὲν ἐφόνευδν ἔξωϑεν, οἵ δ᾽ ὥρυττον 
ὀρύγματα μέγιστα, ἕλκοντές τε τοὺς ἐμπίπτοντας 
ἐνέβαλλον, πληροῦντες σωμάτων" καὶ τὴν γῆν ἐπι- 
χέοντες, μέγιστον ἤγειρον ταχέως πολυάνδριον. πολ- 
λοΐ τὸ καὶ ἡμιϑνῆτες εἱλκύσθησαν, ἔτι τὲ ἄτρωτοι 
συνεχώσθησαν" ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν στρατιωτῶν οὐκ 
ὀλίγοι προςαπώλλυντο. ὅσοι γὰρ ἔτι Ἐμπνέοντες καὶ 
δυνάμεως μετρίως ἔχοντες συνωθϑοῦντο, περιπλεκό- 
μενοι συγκαϑεῖλκον αὐτοὺς. τοσοῦτος δὲ ἐγένετο 
φόνος, ὡς δείϑροις. αἵματος ὃ διὼ τοῦ πεδίου τὰς τε ἐκ- 
βολὰς τοῦ Ἱνείλου μεγίστας οὔσας, τόν τε περὶ τὴν πό- 
λιν αἰγιαλὸν πάντα φοινιχϑῆναι. τοιαῦτα δὴ ἐ ἐργασά- 
μενος τὴν πόλιν, ἀπάρας εἷς ᾿Αντιόχειαν ἀφίκετο. 

10. ᾿Επιϑυμήσας δὲ μεῖ οὗ πολὺ Παρϑικος 
κλ ηϑῆναι , καὶ “Ῥωμαίοις ἐπιστεῖλαι ὡς χειρωσάμε:- 
νος τοὺς κατὰ τὴν ἀνατολὴν Βαρβάρους, καίτοι γε 
οὔσης εἰρήνης βαϑείας, μηχανᾶται τοιόνδε τι. ἐπι- 

στέλλει τῷ βασιλεῖ Παρϑυαίων, (ἀρτάβανος δ᾽ ἦν 
ὄνομα αὐτῷ,) πέμπει τε πρεσβείαν, καὶ δῶρα πάσης 
ὕλης τε πολυτελοῦς καὶ τέχνης ποικίλης. τὰ δὲ γράμ- 
ματα ἔλεγεν, ὅτι δὴ βούλεται ἀγαγέσϑαι. αὐτοῦ τὴν 
ϑυγατέρα πρὸς γάμον. ἁρμόζειν δὲ αὐτῷ, βασιλεῖ 
τε καὶ βασιλέως υἱῷ, μὴ ἰδιώτου τινὸς καὶ εὐτελοῦς 
γαμβρὸν γενέσθαι, ἀγαγέσθαι δὲ βασιλέδα τε καὶ 
βασιλέως μεγάλου ϑυγατέρα. δύο δὴ ταὗτας ἂἀρ- 

. χὰς εἶναι μεγίστας, τὴν τε Ρωμαίων καὶ τὴν Παρ- 
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ϑυαίων" ἃς συναχϑεῖσας κατ ἐπιγαμίαν, μηκέτι 
ποταμῷ διωρισμένας, μίαν ποιήσειν ἀρχὴν ἄναντα- 
γώνιστον. τὰ γὰρ λοιπὰ βάρβαρα ἔϑνη, ὅσα μη 
ὑπὸ ταῖς τοὑτων βασιλείαις, εὐάλωτα ἔσεσϑαι αὖ- 
τοῖς, κατὰ τὰ ἔϑνη καὶ κατὰ τὰ συστήματα ἀρχό- 
μενα. εἶναι δὲ Ῥωμαίοις μὲν πεζὸν στρατὸν καὶ 
τὴν διὰ δοράτων συστάδην μάχην ἀνανταγώνιστον, 
Παρϑυαίοις δὲ ἵππον τὲ πολλήν, καὶ τὴν διὰ τόξων 
εὔστοχον ἐμπειρίαν. ταῦτα δὴ συνελϑόντα, πάν- 
τῶν τε, οἷς πόλεμος κατορϑοῦται, συμπνεόντων, 

ῥᾳδίως αὐτοὺς ὕφ᾽ ἑνὲ διαδήματι βασιλεύσειν πά- 
σῆς οἰκουμένης. τά τε παρ᾽ ἐκείνοις φυόμενα ἀρώ- 
ματα, ἢ ϑαυμαζόμενα ὑφάσματα, 1) παρὰ Ῥωμαίοις 
μεταλλευόμενα, ἢ “διὰ τέχνην ἐπαινούμενα, μηκέτι 
μόλις καὶ σπανίζοντα λανϑάνοντά τε δὲ ἐμπόρων 
κομισϑήσεσθϑαι" μιᾶς δὲ γῆς οὔσης καὶ μιᾶς ἐξου- 
σίας, κοινὴν καὶ ἀκώλυτον ἀμφοτέροις τὴν ἀπόλαυ- 
σιν-ἔσεσϑαι. 

Τοιούτοις αὐτοῦ γράμμασιν ἐντυχὼν ὃ Παρ- 
ϑυαῖος, τὰ μὲν πρῶτα ἀντέλεγε, φάσκων, οὐχ ἁρμό- 
ζειν “Ῥωμαίῳ γάμον βάρβαρον. τίνα γὰρ ἔσεσϑαι 
συμφωνίαν ἐν αὐτοῖς, μὴτε τῆς ἀλλήλων φωνῆς 
συνιεῖσιν, ἔν τε διαίτῃ καὶ σκευῇ διαφέρουσιν ἀλλή- 
λων; εἶναι δὲ παρὰ “Ῥωμαίοις εὐπατρίδας πολλούς, 

ὧν τινὸς ἐπιλέξασθαι δύναιτ᾽ ἂν ϑυγατέρα, παρά τε 

αὑτῷ ᾿ἀρσακέδας" καὶ μὴ δεῖν ̓ μηδέτερον γένος γο- 

ϑεύεσϑαι. 

11. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα, τοιαῦτα ἐπιστέλλων, πα- 
ρῃτεῖτο. ἐγκειμένου δὲ τοῦ ᾿Αἀντωγίγου, δώροις τὸ 
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πολλοῖς καὶ ὅρκοις τὴν πρὸς τὸν γάμον σπουδήν τε 
καὶ εὔνοιαν πιστουμένου, πείϑεταν ὃ Βάρβαρος, 
καὶ δώσειν τε ὑπισχνεῖται, καλεῖ τε γαμβρὸν ἐσό- 
μενον. διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης, οἱ μὲν Βάρ- 
βαροι εὐτρέπιζον πάντα εἷς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Ρω- 
μαΐίων βασιλέως, ἔχαιρόν τὸ εἰρήνης αἰωνίου ἐλπέ- 
δι. ὃ δ᾽ Ἡντωνῖνος, διαβὰς τοὺς ποταμοὺς ἀκω- 

λύτως, εἰςελάσας εἰς τὴν Παρϑυαέων γῆν, ὡς ἰδίαν 

ἤδη, πανταχοῦ ϑυσιῶν αὐτῷ προςαγομένων, βωμῶν 
τε ἐστεμμένων, ἀρωμάτων καὶ ϑυμιαμάτων παντοίων 
προςφερομένων, χαΐρειν τοῖς γινομένοις ὑπὸ τῶν 
Βαρβάρων προςεποιεῖτο. ὡς δὲ προχωρήσας, τό τὸ 
πλεῖστον τῆς ὁδοιπορίας ἀνύσας, ἤδη τοῖς βασιλείοις 

'τοῦ ᾿ἀρταβάνου ἐπλησίαζεν, οὐκ ἀναμείνας ὃ ̓ἡρτά- 
βανος ὑπήντετο αὐτῷ ἐν τῷ πρὸ τῆς πόλεως πεδίῳ, 
δεξιούμενος νυμφίον μὲν τῆς ϑυγατρός, γαμβρὸν δὲ 
αὑτοῦ. πᾶν δὲ τὸ πλῆϑος τῶν Βαρβάρων, ἀνϑεσι 
τοῖς ἐπιχωρίοις κατεστεμμένον, ἐσϑῆτι [τε] χρυσῷ 

καὶ βαφαῖς διαφόροις πεποικιλμένον, ἑώρταζε" πρός 
τε αὐλοὺς καὶ σύριγγας τυμπάνων τε ἤχους ἐσκίρτων 
εὐρύϑμως. χαίρουσι γὰρ τοιαύτην τινὰ ὄρχησιν 
κινούμενο:, ἐπὰν οἴνου πλείονος ἐμφορηϑῶσιν. ὡς 
δὲ πᾶν συνῆλϑε τὸ πλῆϑος, τῶν τε ἵππων ἀπέβησαν, 
φαρέτρας τε καὶ τόξα ἀποϑέμενοι, περὶ σπονδιὶς καὶ 
κύλικας εἶχον. πλεῖστον δὲ πλῆϑος τῶν Βαρβάρων 
ἤϑροιστο, καὶ ὡς ἔτυχεν ἀτάκτως εἱστήκεσαν, οὐδὲν 
μὲν ἄτοπον προςδοχῶντες, σπεύδων δὲ ἕκαστος ἰδεῖν 
τὸν νυμφίον. τότε ὑφ᾽ ἑνὶ σημείῳ κελεύει ὅ 'άντω- 
γῖνος τῷ ἰδίῳ στρατῷ ἐπιδραμεῖν, καὶ φονεύειν τοὺς 
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Βαρβάρους. ἐκπλαγέντες δὲ τῷ πράγματι, παιόβε- 
γοἑ τε καὶ τιτρωσκόμενοι ἐτράποντο. αὐτός τε “Αρ- 

᾿τάβανος, ἁρπαγεὶς ὑπὸ τῶν περὶ αὐτὸν δορυφόρων, 

" 

ἵππῳ τε ἐπιτεϑείς, ἀπέδρα μόλις μετ᾽ ὀλέγων. τὸ 
δὲ λοιπὸν πλῆϑος ἐκόπτετο τῶν Βαρβάρων, οὔτε 
τοὺς ἵππους ἐχόντων, οἷς χρῶνται μάλιστα, (ἄποβε- 
βηκότες γὰρ εἱστήκεσαν, ἀγέντες ἐκείγους νέμεσϑαι,) 

οὔτε δρόμῳ χρήσασθαι δυναμένων πρὸς φυγήν, 
ἐμποδιζούσης αὐτοὺς τῆς περὶ τοῖς ποσὶ χαύνου 

ἐσθῆτος" φαρέτρας δὲ καὶ τόξα οὖκ εἶχον" τί γὰρ 
ἔχρῃζον αὐτῶν πρὸς γάμους; πολὺν δὲ ἐργασάμενυς 
ὃ ̓ Αἀντωνῖνος φόνον τῶν Βαρβάρων, λείαν τε καὶ 
αἰχμαλώτους παμπληϑεῖς συλλαβών, ἀπήει, μη- 
δενὸς αὐτῷ ἀνϑεστῶτος" “κώμας τε καὶ πόλεις ἐμ- 
πιπρᾷν δοὺς ἐξουσίαν τοῖς στρατιώταις , ἁρπάξειν 

τε ἕκαστον, ὃ δύναται καὶ ὃ βούλεται αὐτός, κτὴ- 

σασϑαι. 
Τοιούτῳ μὲν δὴ πάϑει ἐχρήσαντο οἵ Βάρβαροι 

οὗ προςδοκηϑέντι. ὃ δὲ ᾿Αντωνῖνος, ἐπὶ πολὺ τῆς 
Παρϑυαίων γῆς ἐλάσας, ἤδη καὶ τῶν στρατιωτῶν 
κεκμηκότων ἐν αὐτῷ τῷ ἁρπάζειν καὶ φονεύειν, 
ἐπανῆλϑεν εἰς τὴν Πεσοποταμίαν. ἐκεῖ δὲ γενό- 
μένος, ἐπιστέλλει τῇ τε Συγκλήτῳ καὶ τῷ Ρωμαίων 
δήμῳ, πᾶσαν ἀνατολὴν κεχειρῶσϑαι, καὶ τῆς ἐπέ- 
κεινα βασιλείας πάντας αὐτῷ παρακεχωρηκέναι. 
ἥ δὲ Σύγκλητος, οὐκ ἀγνοοῦντες μὲν τὰ πεπρα- 
γμένα, (λαϑεῖν γὰρ ἔργα βασιλέως ἀδύνατον, ) πλὴν 
δέεε καὶ κολακείᾳ ψηφίζονται αὐτῷ πάσας τιμὰς 

ἐπιγνικίους. διέτριβε δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ εσοπο- 
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ταμίᾳ ὅ Ανντωνῖνος, ἡνιοχείαις σχολάζων, καὶ ϑηρία 
παντοδαπὰ ἀναιρῶν. 

12. Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἢ ἐπάρχοντες τοῦ στρατοπέδου 
δύο" ὃ μέν, πρεσβύτης πάνυ, τὰ μὲν ἄλλα ἰδιώ- 
της καὶ πολιτικῶν πραγμάτων ἀπείρως ἔχων, στρα- 
τιωτικὸς δὲ γεγενῆσϑαι δοκῶν" Ἄἄδουεντος ὄνομα 
αὐτῷ" ὃ δὲ ἕτερος ἹΜακρῖνος μὲν ἐκαλεῖτο, τῶν δὲ 

ἐν ἀγορᾷ οὐκ ἀπείρως εἶχε, καὶ μάλιστα νόμων 
ἐπιστήμης. εἷς τοῦτον οὖν, ὡς μηδὲ στρατιωτι- 
κόν, μηδὲ γενναῖον, δημοσίᾳ πολλάκις ἀπέσκωπτε, 
καὶ μέχρις αἰσχρᾶς βλαςφημίας. ἐπεὶ γὰρ ἤκουεν 
αὐτὸν καὶ διαίτῃ ἐλευϑερίῳ χρώμενον, καὶ τὰ φαῦ- 
.λὰ καὶ ἀπεῤῥιμμένα τῶν ἐδεσμάτων καὶ ποτῶν μυ- 
σαττόμενον, οἷς ὡς στρατιωτικὸς δὴ ὃ Ἀντωνῖνος 
ἔχαιρε, χλαμύδιον ἤ τινα ἄλλην ἐσθῆτα ἀμφιε- 
σάμενον ἀστειοτέραν», εἰς ἀνανδρίαν καὶ ϑήλειαν νό- 
σον διέβαλλεν, ἀεί τε ἀποκτενεῖν ἠπείλει. ἅπερ 
οὗ φέρων ὃ ἹΜακρῖνος, πάνυ ἤσχαλλε. 

«Ξυνέβη δέ τι καὶ τοιοῦτον" ἔδεν γὰρ ἄρα τὲέ- 
λος λαβεῖν τὸν ᾿Αντωνίγου βίον. περιεργύτερος 
γὰρ ὦν, οὐ μόνον τὰ ἀνθρώπων πάντα εἰδέναι ἤϑε- 
λεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ϑεῖά τε καὶ δαιμόνια πολυπρα- 
γμονεῖν. ἀεὶ τὸ πάντας ὑπώπτευεν, ὡς ἐπιβου- 
λεύοντας, χρηστηρίων τε πάντων ἐγεφορεῖτο, τοὺς 
τὸ πανταχόϑεν μάγους καὶ ἀστρονόμους τε καὶ ϑύ.-.. 
τὰς μετεπέμπετο" καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἐλάνθανε τῶν 
τὴν γοητείαν ταὑτην ὑπισχνουμένων. ὑποπτεύων 
δ᾽ αὐτοὺς ὡς οὐ τἀληθῆ αὐτῷ, ἀλλὰ πρὸς κολα- 
κείαν ϑεσπίζοντας, ἐπιστέλλει ἸΠατερνιανῷ τινε, τότε 
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πάσας ὑπ' αὐτοῦ ἐν Ῥώμῃ πράξεις ἐγκεχειρισμένῳ, 
πιστοτάτῳ εἶναι δοκοῦντι φίλω», καὶ μόνῳ κοινωνῷ 
τῶν ἀποῤῥήτων" κελεύει δὲ αὐτῷ, μάγων τοὺς ἀρί- 
στους ζητήσαντι, εκυίᾳ τε χρησάμενον, μαϑεῖν πϑ- 
ρὲ τοῦ τέλους τοῦ βίου αὐτοῦ, καὶ μή τις ἄρα ἐπι- 
βουλεύοι τῇ ἀρχῇ. 

Ὃ δὲ ἹΜατερνιανὸς χρησάμενος ἀδεῶς τοῖς ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως κελευσϑεῖσιν, εἴτε ὄντως αὐτῷ δαι- 
μόνων ταῦτα ϑεσπισάντων, εἴτε ἄλλως συσκευαζό- 
μενος τὸν ακρῖνον, ἐπιστέλλει τῷ ̓ ἀντωνίνῳ, ἐπι- 
βουλεύειν τῇ ἀρχῇ τὸν Μακρῖνον, καὶ δεῖν αὐτὸν 
ἀποσκευάσασϑαι. ταῦτα τὰ γράμματα ἀποσημῃνά- 
μενος μετὰ καὶ ἑτέρων ἐπιστολῶν κατὰ τὸ ἔϑος, δί- 
δωσι “τοῖς διακομίζουσιν, οὐκ εἰδόσιν ἅ φέρουσι. 
τῷ δὲ συνήϑει τάχει τῆς ὁδοιπορίας ἐκεῖνοι χρησά- 
μενοι, ἐφίστανται τῷ ̓ ἀντωνίνῳ" ἤδη τε σκευὴν ἡνιό- 
χου ἀνειληφότι, καὶ τοῦ ἅρματος ἐπιβαίνοντι, προς- 
κομίξουσι, πάντα τὸν σύνδεσμον τῶν ἐπιστολῶν" ἐν 
αἷς ἦν καὶ τὰ κατὰ [τοῦ] ἽΜακρίνου γράμματα. ὅ 
δ᾽ ̓Αντωνῖνος, τὴν ὁρμὴν ἤδη καὶ τὴν γνώμην περὲ 
τὴν ἱπποδρομίαν ἔχων, κελεύει τῷ ακρίνῳ, ἀπο- 
στάντι καὶ ἰδιάσαντι, ἐντυχεῖν τοῖς γράμμασι, καί, 
εἴ τι ἐπεῖγον εἴη, δηλῶσαι αὐτῷ, εἰ δὲ μὴ, τὰ ἐξ 

» 

ἔϑους αὐτὸν διοικῆσαι, ὡς ἔπαρχον. σιολλάκις δὲ 
τοῦτο κελεύειν ἢν σύνηϑες αὐτῷ. καὶ ὃ μέν, ταῦτα 
προςτάξας, εἴχετο τοῦ προκειμένου. ὃ δὲ ἹΠακρῖνος, 
καϑ' αὑτὸν γενόμενος, τάς τε ἄλλας ἐπιλύεται ἐπι- 
στολάς" περιτυχὼν δὲ καὶ τῇ καϑ' αὑτοῦ ϑανατη- 
φύρῳ, δρᾷ προῦπτον κίνδυνον ἐπικείμενον. δἰδώς τε 
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τοῦ ᾿Αντωνίγου τὸν ϑυμὸν καὶ τὸ φονικὸν ἐπὶ τοι- 
οἷςδε γράμμασι, καὶ πρόφασιν αὐτῷ εὔλογον ὑπώρ- 
ξουσαν, τὴν μὲν ἐπιστολὴν ὑφαιρεῖται, περὶ δὲ τῶν 
λοιπῶν ἀπὰγγέλλει, ὡς εἶεν συνήϑεις. 18. Φοβη- 
ϑεὶς δέ, μὴ καὶ δεύτεροῦὺ ταῦτα ὃ Ματερνιαγὸς 
ἐπιστείλῃ, δρᾶσαϊΐ τι μᾶλλον ἠἡϑέλησεν, ἢ ἀναμείνας 
παϑεῖν. τολμᾷ δὴ τι τοιοῦτο. ἦν τις ἑκατοντάρχης, 
(:Μαρτιάλιος δὲ ὄνομα αὐτῷ, τῶν σωματοφυλάκων 
τοῦ ᾿ἀντωνίνου, ἀεὶ παρεπόμενος αὐτῷ. τούτου τὸν 
ἀδελφὸν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἀνηρήκει, διαβληϑέντα 
μὲν οὐκ ἐλεγγϑέντα δὲ" αὐτῷ τὸ τῷ ΜΙαρτιαλίῳ 
ἐνύβρισεν, ἄνανδρον αὐτὸν καὶ ἀγεννῆ καλῶν καὶ 
Μακρίνου φίλον. τοῦτον ἐπιστάμενος ὃ ἸΜακβῖνος 
ἀλγοῦντά τε σφοδρῶς ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρέ- 
σει, μὴ φέροντά τε τὰς εἷς αὑτὸν ὕβρεις, μεταπέμ- 
πεται. ἐθάῤῥει δὲ αὐτῷ, ϑεραπεύοντὶ τὸ αὐτὸν ἄνω- 
θεν, καὶ πολλὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ εὐεργετηϑέντι" πείϑει 
τε, καιρὸν ἐπιτήδειον παραφυλάξαντα, ἐπιβουλεῦ- 

σαι τῷ “Αντωνίνῳ. ὃ δὲ, ταῖς τε ὑποσχέσεσι τοῦ Μῖα- 
κρίνου ἀναπεισϑεὶς, μισῶν τε ἄλλως, καὶ τιμωρῆσαι 
ϑέλων τῷ ἀδελφῷ, πάντα ποιήσειν ἀσμένως ὕπι- 
σχνεῖται, καιρὸν ἐπιτήδειον εὑρών. 

Συνέβη δὲ μετ οὐ πολὺ τῆς σκέψεως ταύτης, 
θελῆσαι τὸν Αντωνῖνον, διατρίβοντα ἐν Κάῤῥαις 
τῆς ἸΠεσοποταμίας, προελϑεῖν τῆς βασιλείας, ἀπελ- 

ϑεῖν τε. εἰς τὸν νεὼν τῆς Σελήνης, ἣν μάλιστα οὗ 
ἐπιχώριοι σέβουσιν». ἀφειστήκει δὲ τῆς πόλεως ὃ 
»εὡὼς πολὺ, ὡς ὁδοιπορίας χρἥζειν. σὺν ἱππεῦσιν 

οὖν ὀλίγοις, (ἵνα δὴ μὴ πάντα τὸν στρατὸν σκύλῃ,) 
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τὴν ὁδοιπορίαν ἐποιεῖτο, ὡς δὴ θύσας, τῇ ϑεῷ ἐπα- 
γέλϑοι. κατὰ δὲ τὴν μέσην ὁδὸν ἐπειχϑεὶς ὑπὸ τῆς 
γαστρός, ἀποστῆναΐ τε πάντας κελεύσας, ἀνεχώρει 

σὺν ἑνὶ ὑπηρέτῃ, ἀποσκευασόμενὸς τὰ ἐνοχλοῦντα. 
πάντες τοίνυν ἀπεστράφησαν, καὶ ὡς ποῤῥωτάτω 
ἀπήεσαν, τιμὴν καὶ αἰδὼ τῷ γιγνομένῳ νέμοντες. 
ὃ δὲ ΜΜαρτιάλιος, τοὺς καιροὺς πάντας παραφυλάτ- 

τῶν, ἰδών τε αὐτὸν » μεμονωμένον, ὡς δὴ κληϑεὶς ὑπ ὑπὶ 
αὐτοῦ »εὑματι, δρῶν τι ἢ ἀκουσόμενος, προςτρέχει" 
ἐπιστάς τὲ αὐτῷ, τὰς ἐσθῆτας τῶν μηρῶν καϑὲλ- 

κοντι, ἀπεστραμμένον παΐει ξιφιδίῳ, ὃ μετὰ χεῖρας 
ἔφερε λανθάνων. καιρίου δὲ τῆς πληγῆς ἐπὶ τῆς κα- 

τακλεῖδος γενομένης, ἀπροςδοκήτως καὶ ἀφυλάκτως 
ὃ ̓ Αντωνῖνος ἀνηρέϑη. 

Πεσόντος δὲ αὐτοῦ, πηδήσας ἵππῳ ἔφυγεν ὁ 
Ταρτιάλιος. Τερμανοὶ δὲ ἱππεῖς, οἷς ὃ ᾿Αντωνῖνος 
ἔχαιρε, φρουροῖς τε τοῦ σώματος ἐχρῆτο, οὐ τοσοῖ- 
τον ἀφεστῶτες ἐς ὅσον οἵ λοιποί, πρῶτοϊΐ τε ἰδόν- 
τες τὸ γενόμενον, διώξαντες τὸν Παρτιάλιον, κα- 

τηκόντισαν. ὡς δὲ καὶ ὃ. λοιπὸς στρατὸς εἶδε τὸ 
πραχϑέν, πάντες συνέδραμον" καὶ πρῶτος ὃ Μῖα- 
κρῖνος, ἐπιστὰς τῷ πτώματι, ὁλοφύρεσϑαΐ τε καὶ 
ϑρηνεῖν προςεποιεῖτο. ὃ τε στρατὸς πᾶς χαλεπῶς καὶ 

δυρφόρως ἤνεγκε τὸ πραχϑέν" συστρατιώτην 7 
καὶ κοινωνὸν τοῦ βίου, ἀλλ᾽ οὐκ ἄρχοντα ᾧοντο ἅπο- 
βεβληκέναι" καὶ οὐδεμίαν πῶ ἐπιβουλὴν ὗ ὑπώπτευ- 
ον ἐκ τοῦ Ἰακρίνου, ᾧοντο δὲ τὸν ἸΠαρτιάλιον 
οἰκείαν ἔχϑραν ἀμύνασϑαι. καὶ οἵ μὲν ἕκαστος εἰς 
τὰς σκηνὰς ἐπανῇσαν" ὃ δὲ Μακρῖνος, πυρὶ παρα- 
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δοὺς τὸ σωμάτιον, τὴν τὸ κόνιν κάλπη τινὴ ἐμβαλών, 
ἔπεμψε τῇ μητρὶ αὐτοῦ καταϑάψαι, ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 
διατριβούσῃ. ἐκείνη δὲ ἐπὶ ταῖς τῶν παίδων ὁμοί- 
αἷς συμφοραῖς, εἴτε ἑκοῦσα, εἴτε πελευσϑεῖσα, ἅπε- 

καρτέρησε. τοιούτῳ μὲν δὴ τέλει ἐχρήσατο ὃ ̓ ἄντω- 
γῖνος, καὶ ἢ μήτηρ Ἰουλία, βιώσαντες ὡς προείρη- 
ται. πᾶς δὲ ὃ χρόνος , ἐν ᾧ μόνος ἐβασίλευσεν ἃ ἄνευ 

τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, ἐν ἕξ ἔτεσι συνετελέσϑη. 
14. . Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ᾿ντωνίνου, ἐν ἀφα- 

σίᾳ τε ἦν ὃ στρατὸς καὶ ἀπορίᾳ τοῦ πρακτέου" 
ἔμεινάν τε ἡμέρας δύο ἀβασίλευτον, ἐζήτουν τε, ὃν 
ἐπιλέξονται ἄρχοντα. καὶ γὰρ ἠγγέλλετο μετὰ πολ- 
λοῦ πλήϑους καὶ δυνάμεως ἐπιὼν ρτάβαγος, δίκας 
ἀἁπαιτήσων, τιμωρήσων τε τοῖς ἐν σπονδαῖς καὶ εἰ- 
ρήνῃ ἀνῃρημένοις. αἱροῦνται δὴ βασιλέα, πρῶτον 
μὲν 'ἄδουεντον, ὡς στρατιωτικόν τὸ καὶ ἔπαρχον οὗ 
φαῦλον γενόμενον" ὃ δὲ γῆρας προϊσχόμενος παρῃ- 
τήσατο " μετ᾽ ἐκεῖνον δὲ, τὸν Πακρῖνον, πειϑόντων 
αὐτοὺς χιλιάρχων, οὗ καὶ τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ ᾿Αντω- 
γίνου συνωμόται καὶ κοινωνοὶ τοῦ Πάακρίνου γεγε- 
γνῆσθϑαν ὑπωπτεύϑησαν μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτήν, 
ὡς ἕν τοῖς ἑξῆς ἐροῦμεν. παρέλαβε δὲ τὴν βασιλείαν 
ΜΙακρῖνος, οὐχ οὕτως εὐνοίᾳ καὶ πίστει τῶν στρα- 
τιωτῶν, ὡς ἀνάγκῃ καὶ χρείᾳ τοῦ παρόντος καιροῦ. 

Τούτων δὲ πραττομένων, ἐφίσταται ὃ ̓ ἀρτάβα- 
νος μετὰ μεγίστου πλήϑους καὶ δυνάμεως,. ἵππον τὸ 
πολλὴν ἄγων καὶ τοξοτῶν μέγα τι πλῆϑος, κατα- 
φράκτους τε ἀπὸ καμήλων ἔξωϑεν μακροῖς δόρασιν. 
ὡς δ᾽ ἀπηγγέλη προριών, συγκαλέσας τοὺς στρατιώ- 
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τας ὃ Μακρῖνος, ἔλεξε τοιάδε" ,,4λγεῖν μὲν ὑμᾶς 
πάντας ἐπὶ τοιούτου βασιλέως, ἤ, ἵνα τἀληϑῆῇ λές 
γοιμι, συστρατιώτου ἀποβολῇ, ϑαυμαστὸν οὐδέν. 
φέρειν δὲ τὰς συμφοράς, καὶ τὰ προςπίπτοντα με- 
τρίως ὑπομένειν, ἀνθρώπων ἔργον σωφρονούντων. 
ἡ μὲν γὰρ ἐκείνου μνήμη ἔν τὸ τοῖς ὑμετέροις στέρ- 
γοις ἐγκείσεται, τοῖς τε εἰς ὕστερον παραδοϑήσεται, 

καὶ δόξαν ἀΐδιον φέρουσα μεγάλων τε καὶ γενναίων 
ἔργων, ὧν ἔδρασε, φίλτρων τε καὶ εὐνοίας, καμάτων 
τὸ κοινωνίας τῆς πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ καιρός, τιμή- 
σαντας, ὡς χρή, τὴν μνήμην τοῦ τετελευτηκότος, 

ἀφοσιωσαμένους τε τὰ πρὸς ἐκεῖνον, ἔχεσθαι τῶν 
ἐπειγόντων. δρᾶτε τὸν Βάρβαρον ἐφεστῶτα σὺν πα»- 
τὶ τῷ τῆς ἀνατολῆς πλήϑει, καὶ δοκοῦντα πρόφα- 
σιν εὔλογον ἔχειν ἔχϑρας" ἡμεῖς γὸρ αὐτὸν προῦ- 
καλεσάμεϑα παρασπονδήσαντες, καὶ ἐν εἰρήνῃ βα- 
ϑείᾳ πόλεμον ἠγείσαμεν. ἤρτηται δὲ νῦν πᾶσα ἤ 
Ῥωμαίων ἃ ἀρχὴ τῆς ὑμετέρας ἀνδρείας τε καὶ πίστε- 
ὡς. οὐ γὰρ περὶ ὅρων γῆς, οὐδὲ ῥείϑρων ποταμῶν 
ἡ φιλονεικία, περὲ τοῦ παντὸς δέ, πρὸς μέγαν βα- 
σιλέα, ὑπὲρ παίδων καὶ συγγενῶν, οὖς ἐκεῖνος ἀδί- 

κως καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους οἴεται ἀνῃρῆσϑαι. τά τὸ 
οὖν ὅπλα λαμβάνωμεν, καὶ τῇ συνήϑει Ῥωμαίοις 

εὐκοσμίᾳ ταττώμεϑα. ἐν γὰρ ταῖς παρατάξεσι τὸ 

μὲν τῶν Βαρβάρων ἄτακτον πλῆϑος καὶ ὶ προφκαΐρως 
ὡρισμένον, αὐτὸ ἑαυτὼ ἴσως 7ένοιτ ἂν ἐναντίον" 
τὸ δ᾽ ὑμέτερον, εὔτακτόν τε ὃν καὶ συγκεκροτημέ- 
»ον, μετά τὸ ἐμπειρίας μαχόμενον, ὑμῖν τε εἴσται 
σωτήριον, κἀκείνοις ὀλέϑριον. μετ’ ἀγαθῆς οὖν τῆς 
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ἐλπίδος ἀγωνίζεσϑε, ὡς ἹΡωμαΐοις πρέπει καὶ σύνη-. 

ϑες. οὕτω γὼρ τοὺς τὸ Βαρβάρους ἀπώσεσϑε ὑμεῖς, 
καὶ δόξης κλέος ἀράμενοι μέγα, Ρωμαίοις τε καὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις δείξετε, τὴν τε προτέραν νίκην 

πιστώσεσϑε, ὡς μὴ δόλῳ καὶ ἀπάτῃ παρασπονδὴ- 
σαντες ἠδιπήσατε, ἀλλὰ δὲ ὅπλων νικήσαντες ἐκρα- 
τήσατε. ,» 

τΤοιαῦτὰά τινα εἰπόντος αὐτοῦ, οἷ στρατιῶται 

τὴν ἀνάγκην τοῦ πράγματος ὁρῶντες, παρετάττον- 
το, κἂν τοῖς ὕπλοις ἦσαν. ἅμα δὲ’ ἡλίῳ ἀνίσχοντι 

ἐφάνη ᾿ἀρτάβανος σὺν μεγίστῳ πλήϑει στρατοῦ. 

ἀσπασάμενοι δὲ τὸν ἥλιον, ὡς ἔϑος αὐτοῖς, οἵ Βάρ- 
βαροι, μεγίστῃ τε κλαγγῇ βοήσαντες, ἐπέδραμον τοῖς 

,, Ῥωμαίοις τοξεὑύοντές τε καὶ καϑιππεύοντες. οἵ δὲ 

“Ῥωμαῖοι, εὐτάκτως τε καὶ ἀσφαλῶς συστήσαντες τὰς 

φάλαγγας, ἀρ, δα τετοὺς ἱππεῖς καὶ τοὺς αυ- 

ρουσίους παρατάξ ξαντες, τὰ τε κεγιὶξ πληρώσαντες 
τῶν κούφως καὶ εὐσταλῶς ἐ ἐκτρέχειν δυναμένων, δὲε- 
ξάμενοι τοὺς Βαρβάρους, ἐμάχοντο. καὶ οἵ μὲν Βάρ- 
βαροι, τῷ πλήϑει τῶν τόξων, τοῖς τε ἐπιμήκεσι δό- 
ρασι τῶν καταφράκτων, ἀπό τε ἵππων καὶ καμήλων 
τιτρώσκοντες αὐτοὺς, μεγάλως ἄνωϑεν ἔβλαπτον. οἵ 
δὲ Ρωμαῖοι τῶν μὲν συσταδὸν μαχομένων ῥᾳδίως 

- ἐκράτουν" ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς ἢ τε ἵππος πολλὴ οὖσα, 
καὶ τὸ τῶν καμήλων πλῆϑος ἐλυμαίνετο, προςποιοὺ- 
μενοι ἀναχωρεῖν, τριβόλους τε καὶ πολλὰ ἄλλα τε- 
χνάσματα σιδήρων, ὀξυτάτας ἐξοχὰς᾿ ̓περικείμενα, ἔῤ- 
ῥδιπτον. παραλανϑάνοντα δὲ ἐν ταῖς ψάμμοις, καὶ 
οὐ χκαϑορώμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων ἢ τῶν καμηλιτῶν, 



ΗΙΘΊΤΟΠΙΑΆΥΜ ΙΝ. 15. 145 

ὀλέϑρια ἣν αὐτοῖς. πατοῦντες γὰρ οἷἵπποι,αἵτε κάμη- 
λοι μάλιστα, ἔχουσαι ἁπαλὰ τὰ πέλματα, ὥκλαζον καὶ 
ἐχώλευον, τοὺς τε ἐπιβάτας οὗς ἔφερον ἀπεσδέοντο. 
οὗ δὲ ἐπέκεινα Βάρβαροι, ἐς ὅσον μὲν ἐποχοῦνται 
ἵπποις ἢ καμήλοις, γενναίως μάχονται" ἢν δὲ ἀπο- 
βῶσιν αὐτῶν ἢ κατενεχϑῶσι, ῥᾷστα ἁλίσκονται, μὴ 
φέροντες τὴν ἐξ συστάσεως μάχην" πρός τε τὸ φυ- 
γεῖν ἢ διῶξαι, εἶ δέοι, ὑπὸ τῆς περὶ τοῖς σκέλεσιν 
ἐσθῆτος χαύνως παρῃωρημένης ἐμποδίζονται. 

Πρώτης μὲν οὖν καὶ δευτέρας πάσης ἡμέρας ἐξ 

ἑωθινοῦ εἰς ἑσπέραν ἐμαχέσαντο" καὶ νὺξ ἐπελϑοῦ- 

σα διέλυσε τὰς μάχας, ἑκάτεροἑ τε ἐπανῆλθον εἰς τὰ 

ἑαυτῶν στρατόπεδα, νικᾷν ἀξιοῦντες. τῇ δὲ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ συνῆλθον εἰς τὸ αὐτὸ πεδίον μαχούμενοι. 
ἐπειρῶντο δὲ οἵ μὲν Βάρβαροι, πολὺ τι τῷ πλήϑει 
τούτων ὑπερέχοντες, κυκλώσασϑαι τοὺς ἹΡωμαίους 
καὶ σαγηνεῦσαι. οἱ δὲ Ρωμαῖοι οὐκέτι τὰς φάλαγ- 
'γας ἐς βάϑος συνίστασαν, εἰς μῆκος δ᾽ ἐκτείνοντες, 
ἀεὶ τὸ κυκλούμενον ἐνεπόδιζον. πλῆϑος δὲ τοσοῦτον 

ἀνδρῶν τε καὶ κτηνῶν ἐφονεύϑη, ὡς πᾶν πληρωϑῆ- 
ναι, τὸ «πεδίον, μεγίστους τ8 σωροὺς πτωμάτων εἰς 
ὕψος ἀρϑῆναι, καὶ μάλιστα τῶν καμήλων ἐπαλλή- 

λων’ πιπτουσῶν. πρός τε οὖν τὸ διατρέγειν ἐνεπο- 
δέζοντο οἵ μαχόμενου" οὐκέτι δὲ οὐδὲ καϑεώρων ἀλ- 
λήλους, μεγάλου ὄντος τοῦ χώματος ἐν μέσῳ ̓ καὶ 

δυςβάτου ὑπὸ τῶν σωμάτων σεσωρευμένων" ὑφ᾽ οὗ 
κωλυόμενοι τοῖς ἄλλοις ἐπιέναι, ἕκαστον ἐπανῆλθον 
εἰς τὰ ἑαυτῶν στρατόπεδα. , 

Ὃ δὲ ἹΜακῴνος συνείς, ὅτε οὐκ ἄλλως ὩἌρτά- 
Κ 
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βανος ἐκϑύμως τε μάχεται καὶ προςμένει, ἀλλ᾿ ἡ 

οἰόμενος ᾿ἀντωγνίγῳ μάχεσϑαι, εἰωϑότων ἀεὶ τῶν 
Βαρβάρων ῥᾷστα ἀποκάμνειν ἐθελοκακεῖν τε, εἰ μὴ 
τι ἐν ταῖς πρώταις ὅρμαϊῖς κατορϑώσουσι, τότε δὲ 

προςμενόντων, ὡς ἂν τὴν μάχην ἀνανεώσαιντο, μετὰ 
τὴν τῶν νεκρῶν ἀναϊίρεσὶν τε καὶ κατάφλεξιν, οὐκ 
οἰομένων τεϑνηκέναι τὸν τῆς ἔχϑρας αἴτιον, πέμπει 
πρεσβείαν, ἐπιστέλλει τὲ τῷ Παρϑυαίῳ, λέγων, τὸν 
μὲν περὲ τὰς σπονδὰς" καὶ τοὺς ἐρλοῦΣ ἀδικήσαντα 
βασιλέα τεϑνηκέναι, δίκας τε ἀξίας, ὧν ἔδρασε, δε- 
δωκέναι, Ῥωμαίους δέ, ὧν ἐστὶν ἡ ἀρχή, ἑαυτῷ τὰ 
τῆς βασιλείας ἐγκεχειρικέναι. μήτε δὲ ἀρέσκεσϑαι 

τοῖς πραχϑεῖσιν, αἰχμαλώτους τὸ τοὺς περιόντας 
ἀποδοῦναι, χρήματά τε, ὅσα ἡρπάγη, ἀποτίσαι" 
φέλῳ τε ἀντὶ ἐχϑροῦ χρῆσϑαν, καὶ τὴν εἰρήνην ὃρ- 
κοίς καὶ σπονδαῖς βεβαιῶσαι. ὃ δὲ ̓ Ἁρτάβανος ταῦ- 
τά τε ἀναγνοὺς, καὶ διδαχϑεὶς ὑπὸ τῶν πρέσβεων 
περὶ τῆς ᾿Αντωνίνου ἀναιρέσεως, αὐτάρκη τιμωρίαν 
τὸν παρασπονδήσαντα δεδωκέναι νομίζων, τοῦ τε 
στρατοῦ αὑτῷ τετρυχωμένου, ἀγαπῶν τε τοὺς αὖ- 
χμαλώτους καὶ τὰ χρήματα ἀναιμωτὶ ἀπολαβεῖν, 
σπεισάμενος εἰρήνην πρὸς τὸν Ἰακρῖνον, εἰς τὰ 
ἑαυτοῦ ἐπανέρχεται. ὃ δὲ τόν τε στρατὸν ἀπαλ- 
λάξας τῆς ἐν Μεσοποταμίᾳ διατριβῆς, εἰς τὴν ᾿4»- 
εἰόχειαν ἠπείγετο. 
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ἭΡΩ 414 ΝΟΥ͂ 
ἹΣΤΩΡΙΩΝ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

Ὅπως μὲν δὴ ὃ ᾿Αντωνῖγος ἢρξέ τε κιιὲ ἐτελεύτησε, 
δεδήλωται ἐν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι [7 τε 
πρὸ τοὗτου ἐπιβουλὴ καὶ διαδοχή.ἢ γενόμενος δὲ ἐν 
τῇ Αντιοχείᾳ ὃ ΜΙακρῖνος, ἐπιστέλλει τῷ τὲ δήμῳ 
Ῥωμαιων καὶ τῇ ἡ ΣΙ υγκλήτῳ, λέγων τοιάδε" » Ἐν εἰδό- 
σι μὲν ὑμὶν τοῦ τε βίου͵ μου τὴν ἐξ ἀρχῆς προαέρεσιν, 

τοῦ τε τρόπου τὸ πρὸς χρηστότητα ἐπιῤῥεπὲς, καὶ 
τὸ πρᾷον τῆς διοικηϑείσης πρότερον πράξεως, οὐ 
πολὺ τι ἐξουσίας καὶ δυνάμεως βασιλικῆς ἀποδεοὺ- 
σης, (ὅπου γε καὶ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς τοῖς ἐπάρχουσι 
τῶν. στρατοπέδων πεπίστευται,}) περιττὸν γομίζω 
μακρηγορεῖν. ἐστε γάρ με καὶ οἷς ἐκεῖνος ἔπραττεν 
οὐκ ἀρεσκόμενον, καὶ προκινδυγεύσαντα ὑμῶν, ἕν᾿ 
οἷς, πολλάκις ταῖς τυχοὗσαις διαβολαῖς πιστεύων, 
ἀφειδῶς ὑμῖν προςεφέρετο. κἀμὲ μὲν κακῶς ἠγόρευε, 
καὶ δημοσίᾳ πολλάκις τὸ μέτριόν μου καὶ πρὸς τοὺς 
ἀρχομένους φιλ ἄγϑρωπον διαβάλλων, καὶ διαυχώ- 

Κλ 
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πτων εἰς ὑαϑυμν καὶ τρόπων χαυνότητα" κολακεῖξ 
αις δὲ χαίρων, καὶ τοὺς εἰς ὡμότητα πᾶρο ξύνοντας, 
τῷ τε ϑυμῷ τὸ ἐνδόσιμον αὐτοῦ διδόντας, τὴν τ 
ὀργὴν διαβολαῖς ἐγεΐροντας, εὔνους καὶ πιστοὺς ἐδο- 
κίμαζε φίλους. ἐμοὶ δὲ ἐξ ἀρχῆς τὸ πρᾶον καὶ μέ- 
τριον προςφιλές. τὸν γοῦν πρὸς Παρϑυαίους πό- 
λεμον, μέγιστόν τὸ ὄντα, καὶ ἐφ᾽ ᾧ πᾶσα “Ῥωμαίων 
ἐσάλευεν ἀρχή; κατελύσαμεν" καὶ ἐν οἷς ἀνδρείως 
παραταξάμενοι, οὐδὲν τι ἡττήμεϑα, καὶ ἐν οἷς σπεὶ- 

σαντες, μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐλϑόντα μέγαν βασι- 
λέα πιστὸν φίλον ἀντ ἐχθροῦ δυςμάχον ἐποιήσα- 
μεν. ἐμοῦ δὲ κρατοῦντος, ἐν ἀδείᾳ τὸ καὶ ἀναιμωτὶ 
πάντες βιώσονται" ἀριστοκρατία τὸ μᾶλλον ἢ βα- 
σιλεία νομισϑήσεται. μηδὲ τις ἀπαξιούτω, ἢ τύχης 
πταΐσμα γομιζέτω, ὅτι δὴ ὄντα μὲ ἐκ τῆς ἵππάδος 
τάξεως, ἐπὶ τοῦτο ἤγαγδϑ. τέ γὰρ ὄφελος εὐγενείας, 
εἰ μὴ χρηστὸς καὶ φιλάνϑρωπος συνοικεὶ τρόπος; 
τὰ μὲν γὰρ τῆς τύχης δῶρα καὶ ἀναξίοις περιπίπτει" 
ἢ δὲ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ἰδίαν ἑκάστῳ δόξαν περιτί- 
ϑησιν. εὐγένεια δὲ καὶ πλοῦτος καὶ ὅσα τοιαῦτα 
μακαρίζεται μέν, οὐκ ἐπαινεῖται δέ, ὡς παρ ἄλλου 

δοθέντα" ἐπιείκεια δὲ καὶ χρηστότης, ἅμα τῷ ϑαυ- 
μάξεσϑαι, καὶ τῶν ἐπαίνων τὴν ἀναφορὰν εἰς αὐτόν 
τινα ἔχει τὸν κατορϑοῦντα. τί γοῦν ὑμᾶς ὥνησεν 
ἢ Κομμόδου εὐγένεια, ἢ “Αντωνίνου ἢ πατρῴα δια- 
δοχή; οἵ μὲν γάρ, ὥςπερ ὄφλημα κληρρνομέας εἴλη- 
φότες, ἀποχρῶνταΐ τε καὶ ἐνυβρίζουσιν ὡς ἄνωϑεν 
ἰδίῳ κτήματυ" οἵ δὲ παρ᾽ ὑμῶν λαβόντες, χάριτός 
τε ἀἰδίου εἰσὶ χρεῶσται, καὶ πειρῶνται ἀμείψασθαι 
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τοὺς εὐεργεσίαις προειληφότας. καὶ τῶν μὲν εὔπα- 
τριδῶν βασιλέων τὸ εὐγενὲς εἰς ὑπεροψίαν ἐκπίπτει, 
καταφρονήσει τῶν ὑπηκόων ὡς πολὺ ἐλαττόνων" οἵ 
δὲ ἐκ μετρίων πράξεων εἰς τοῦτο ἐλϑόντες, περιέπου- 

σιν αὐτὸ ὡς καμάτῳ χτηϑὲν , αἰδώ τε καὶ τιμὴν ἀ- 

πονέμουσιν, ἣν εἰώϑεσαν, τοὶς ποτὲ κρείττοσι», 
ἐμοὶ δὲ σκοπός, μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ὑμετέ- 
ρας γνώμης, κοιγωγνοὺς τὸ καὶ συμβούλους, ἔχειν τῆς 
τῶν πραγμάτων διοικήσεως. ὑμεῖς δὲ ἐν ἀδείᾳ καὶ 
ἐλευϑερίᾳ βιώσεσϑε, ὧν ἀφῃρέϑητε μὲν ὑπὸ τῶν 

εὐπατριδῶν βασιλέων, ἀποδοῦναι δὲ ὑμῖν ἐπειρά- 
ϑησαν, πρότερον μὲν ὩΙάρκος, ὕστερον δὲ Περτέ- 
ψαξ, ἐξ ἰδιωτικῶν σπαργάνων ἐπὶ τοῦτο ἐλθόντες. 

γένους γὰρ ἔνδοξον͵ ἀρχὴν αὐτὸν παρασχεῖν καὶ τῷ 

ὑστέρῳ γένει ἄμεινον, ἢ κλέος προγονικὸν παραλαμ- 
βάνοντα τρόπου φαυλότητι καταισχύναι.; 

.2. ἀναγνωσθείσης δὲ τῆς τοιαύτης ἐπιστολῆς, 

εὐφημεῖ τε αὐτὸν ἡ Σύγκλητος, καὶ τὰς σεβασμίους 
τιμὰς πάσας ψηφίζεται. οὐχ οὕτω δὲ εὔφραινε πάν-- 
τας ἢ Ἱακρίνου διαδοχὴ, ὧς ὑπερήδοντό τε καὶ 
πανδημεὶ ἑώρταζον ἐπὶ τῇ “Αντωνίνου ἀπαλλαγῇ. 
ἕχαστός τε ᾧετο, ἐπ τι τῶν ἐν ἀξιώσει τινὶ ἢ 
πράξει καϑεστώτων, ξίφος ἀποσεσεῖσϑαι τοὶς αὐ- 

χέσιν ἐπαιωρούμενον. συκοφάνται τε ἢ) δοῦλοι, ὁ ὅσοι 
δεσπύτας κατήγγελον, ἀνεσκολοπίσϑησαν" ἢ τὸ Ῥω- 

μαίων πόλις καὶ σχεδὸν πᾶσα ἡ ὑπὸ Ῥωμαίους οἷ- 

κουμένη, καϑαρϑεῖσα πονηρῶν ἀνθρώπω», τῶν μὲν 
χολασϑέντων, τῶν δὲ ἐξωσθέντων, εἰ δὲ τινες καὶ 

ἔϊαϑον, δὲ εὐλάβειαν ἡσυχαζόντων. ἐν ἀδείᾳ πολλῇ 

« 



150 ἨΕΒΟΛΙΑΝΙ 

καὶ εἰκόνι ἐλευϑερίας ἐβίωσαν ἐκείνου τοῦ ἔτους, οὗ 

μόνου ὃ ἸΠακρῖνος ἐβασίλευσε. τοσοῦτον δὲ ἥμαρ- 
τεν, ὅσον μὴ διέλυσεν εὐθέως τὰ στρατόπεδα, καὶ 
ἑκάστους εἰς τὰ ἑαυτῶν ἀπέπεμψεν, αὐτός τε εἰς τὴν 
“Ῥώμην ποϑοῦσαν ἠπείχϑη, τοῦ δήμου ἑκάστοτε κα- 
λοῦντος μεγάλαις βοαῖς, ἐν δὲ τῇ ̓ Αντιοχείᾳ διέτριβε " 
γένειόν τε ἀσκῶν, βαδίζων τε πλέον τοῦ δέοντος ἦρε- 
μαίως, βραδύτατά τε καὶ μόλις τοῖς προςιοῦσιν ἀ- 
ποκρινόμενος, ὡς μηδ᾽ ἀκούεσϑαι πολλάκις διὰ τὸ 

καϑειμένον τῆς φωνῆς. ἐζήλου δὲ ταῦτα ὡς δὴ ΠΠ71ὰρ- 
κου ἐπιτηδεύματα, τὸν δὲ λοιπὸν βίον οὐκ ἐμιμή- 
σατο. ἐπεδίδου δὲ ἑκάστοτε εἰς τὸ ἁβροδίαιτον, ὁρ- 
χηστῶν τὸ ϑέαις καὶ πάσης μούσης κινήσεώς τε εὖ- 

οὗϑμου ὑποκριταῖς σχολάζων, τῆς τε τῶν πραγμά- 
φων διοικήσεως ἀμελῶς ἔχων. προΐει τε πόρπαις καὶ 
ζωστῆρσι χρυσῷ πολλῷ καὶ λέϑοις τιμίοις πεποικιλ- 
μένοις κεκοσμημένος, τῆς τοιαὑτης πολυτελείας παρὰ 
τοῖς Ρωμαίων στρατιώταις οὐκ ἐπαινουμένης, βαρ- 

βάρου δὲ μᾶλλον καὶ ϑηλυπρεποῦς εἶναι δοκούσης. 
Ἅπερ ὁρῶντες οἵ στρατιῶται, οὐ πάνυ τι ἀπε- 

δέχοντο, ἀπηρέσκοντό τε αὐτοῦ τῷ βίῳ, ὡς ἀνειμέ- 
γῳ μᾶλλον ἢ κατ ἄνδρα στρατιωτικόν" παραβάλ- 
λοντες δὲ τὴν μνήμην τῇ “ντωνίνου διαίτῃ, ἐπιστρε- 
φεῖ τε καὶ στρατιωτικῇ γενομένῃ, κατεγίνωσκον τῆς 
Μακρίνου πολυτελείας. ἔτι τὸ ἠγανάκτουν, αὐτοὶ 
μὲν ὑπὸ σκηναῖς καὶ ἐν ἀλλοδαπῇ διαιτώμενοι, ἔσϑ' 
ὅτε καὶ σπανίζοντες τῶν ἐπιτηδείων, εἴς τε τὰ ἑαυ- 
τῶν οὐκ ἐπανιόντες, εἰρήνης εἶναι δοκούσης. δροῶν- 
τες δὲ τὸν ἡ]ακρῖνον [ἐν χλιδῇ καὶ τρυφῇ διαιτώ- 
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μενον, ἀφηνιάζοντες ἤδη, πρὸς ἀλλήλους αὐτὸν κα- 
κῶς ἠγόρευον" προφάσεώς τε ὀλίγης λαβέσθαι εὕ- 
χοντο εἰς τὸ ἀποσκευάσασϑαι τὸ λυποῦν. 8. ἐχρῆν δὲ 
ἄρα ἹΜακρῖνον, ἐνιαυτοῦ μόνου τῇ βασιλείᾳ ἐντρυ- 
φήσαντα, ἅμα τῷ βίῳ καὶ τὴν ἀρχὴν καταλῦσαι, 
μικρὰν καὶ εὐτελῆ πρόφασιν τοῖς στρατιώταις εἰς ἃ 
ἐβούλοντο τῆς τύχης παρασχούσης. 

ΜΜ͵αισὰ ἦν τις ὄνομα, τὸ ᾿γένος Φοίνισσα, ἀπὸ 

᾿Εμέσου καλουμένης οὕτω πόλεως ἐν Φοινίκῃ. ἀδελ- 
φὴ δὲ ἐγεγόνει Ἰουλίας μὲν, τῆς “Σεβήρου γυναικός, 
᾿ἀντωνένου δὲ μητρός. παρὼ πάντα οὖν τὸν τῆς ἀδελ- 
φῆς βίον ἐν τῇ βασιλείῳ διέτριψεν αὐλῇ γρόνου 
πολυετοῦς, παρ᾽ ὃν “Σεβῆρός τε καὶ Ἀντωνῖνος ἐβα- 

σίλευσαν. τὴν δὴ Μᾶαισὰν ταύτην ὃ Πακρῖνος, με- 
τὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς τελευτήν, ᾿Αντωνίγνου δὲ ἀναΐς 
θεσιν», προρέταξεν εἰς τὴν πατρίδα ἐπανελϑοῦσαν, 

ἐν τοῖς οἰκείοις καταβιῶναι, πάντα ἔχουσαν τὰ ἑαυ- 
τῆς. πἰείστων δὲ ἦν χρημάτων ἀνάπλεως, ἅτε μακρῷ 
χρόνῳ βασιλικῇ ἐξουσίᾳ ἐντεθραμμένη. ἐπανελϑοῦ- 
σα δὲ ἣ πρεσβύτις, διέτριβεν ἐν τοῖς ἑαυτῆς. ἤσαν 
δὲ αὐτῇ ϑυγατέρες δύο" Σοαιμὶς μὲν ἢ πρεσβυτέρα 
ἐκαλεῖτο, ἡ δὲ ἑτέρα, ἹΜαμαΐα, παῖδες. δὲ ἦσαν, τῇ 
μὲν πρεσβυτέρᾳ Βασσιανὸς ὄνομα, τῇ δὲ νεωτέρᾳ 
“Ἱλεξιανός.. ὑπὸ δὲ ταῖς μητράσι καὶ τῇ μάμμῃ ἄνε- 
τρέφοντο" ὃ μὲν Βασσιανός, περὶ ἔτη γεγονὼς τεσ- 
σαρεςκαέδεκα, ὃ δὲ ̓ ἀλεξιανός, δεκάτου ἔτους ἐπιβε- 
βηκώς. ἱέρωντο δὲ αὐτοὶ ϑεῷ Ἡλίῳ" τοῦτον γὰρ οἱ 
ἐπιχώριον σέβουσι, τῇ Φοινίκων φωνῇ ᾿Ελαιαγάβα- 
λον καλοῦντες. νεὼς δὲ αὐτῷ μέγιστος κατεσχεύα- 
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στο αὐτοῦ, χρυσὼ πολλῷ καὶ ἀργυρίῳ κεκοσμημένος, 
λέϑων τὸ πολυτελείᾳ. ϑρησκεύεται δὲ οὐ μόνον πρὸς 
τῶν ἐπιχωρίων, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ γειτνιῶντες σα- 
τράπαι τὲ καὶ βασιλεῖς. βάρβαροι φιλοτίμως σέμ- 
πουσι τῷ ϑεῷ ἑκάστου ἔτους πολυτελῆ ἀναϑήματα. 
ἄγαλμα μὲν οὖν, ὥςπερ παρ᾽ Ἕλλησιν 1 ἢ Ρωμαίοις, 
οὐδὲν ὃ ἕστηκε χειροποίητον, ϑεοῦ φέρον εἰκόνα" λὲἐ- 
ϑὸς δὲ τές ἐστι μέγιστος, κάτωϑεν περιφερής, λήγων 
εἰς ὀξύτητα: κωνοειδὲς αὐτῷ σχῆμα, μέλαινά τὸ ἢ 

χροιά. διοπετῆ τε αὐτὸν εἶναι σεμνολογοῦσιν" ἐξο- 
χάς τε τινὰς βραχείας καὶ τύπους δεικνύουσιν, εἰκό- 
νὰ τὲ Ἡλίου ἀνέργαστον εἶναι ϑέλουσιν, οὕτω βλέ- 
ποντες. τούτῳ δὴ τῷ ϑεῷ ὁ ασσιανὸς ἱεβωμένος, 

(ἀτε γὰρ πρεσβυτέρῳ ἐκείνῳ ἐγκεχείριστο ῆ ϑρη- 
σκεία,) προΐει τε σχήματι βαρβάρῳ, χιτῶνας χρυσοῦ- 
φεῖς καὶ ἁλουργεῖς χειριδωτοὺς καὶ ποδήρεις ἀγε- 
ζωσμένος, τά τε σκέλη σκέπων πάντα ἀπὶ ὀνύχων ἐς 
μηρούς, ἐσϑῆσιν ὁμοίως χρυσῷ καὶ πορφύρᾳ πεποι- 
κιλμέγαις" τὴν τε κεφαλὴν ἐκόσμει στέφανος λέϑων 
πολυτελῶν χροιᾷ διηνϑισμένος. ἣν δὲ τὴν ἡλικίαν 
ἀκμαῖος, καὶ τὴν ὄψιν τῶν κατὰ αὐτὸν ὡραιότατος 
μειραπίων πάντων. εἰς τὸ αὐτὸ δὴ συνιόντων, καλ- 
λους σώματος, ἡλιπίας ἀκμῆς, ἁβροῦ σχήματος, ἀπεί- 
κασεν ἂν τις τὸ μειράκιον Διονύσου καλαῖς εἰκόσιν. 

Ἱερουργοῦντα δὴ τοῦτον, περὶ τε. τοῖς βωμοῖς 
χορεύοντα νόμῳ Βαρβάρων, ὕπό τε αὐλοῖς καὶ 
σύριγξι παντοδαπῶν τε ὀργάνων ἤχῳ, περιεργότερον 
ἐπέβλεπον οἵ τε ἄλλοι ἄνϑοωποι καὶ μάλιστα οἵ 
στρατιῶται, εἰδότες γένους ὄντα βασιλικοῦ, καὶ τῆς 
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ὥρας αὐτοῦ πᾶντων τὰς ὄψεις εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρε- 
φούσης. ἐγειτνέαζε δὲ τῇ πόλει ἐκείνῃ τότε μέγιστον 
στρατόπεδον, ὃ τῆς Φοινίκης προήσπιζεν " ὕστερον 
δὲ μετηνέχϑη, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐροῦμεν. φοιτῶντες 
οὖν οἱ στρατιῶται ἑκάστοτε εἰς τὴν πόλιν, εἰς τε τὸν 

γεὼν ἰόντες ϑρησκείας δὴ χάριν, τὸ μειράκιον ἡδέως 
ἔβλεπον». ἦσαν δὲ τινες ἐξ αὐτῶν καὶ πρύςφυχγες οἷ- 
κεϊοὶ τὸ τῆς ἸΠαισῆς" πρὸς οὗς ἐκείνη θαυμάζοντας 
τὸν παῖδα, εἴτε πλασαμένη, εἴτε καὶ ἀληϑεύουσα, 
ἐξεῖπεν ὅτι ἄρα “Ἀντωνίνου υἷός ἐστι τῇ φύσει, τῇ 

δὲ ὑπολήψει, ἄλλον δοκοίη. ἐπιφοιτῆσαϊ γὰρ αὐτὸν 
ταῖς ϑυγατράσιν αὐτῆς νέαις τε οὔσαις καὶ ὡραίαις, 
καϑ' ὃν καιρὸν ἐν τοῖς βασιλείοις σὺν τῇ ἀδελφῇ 
διέτριβεν. ὅπερ ἐκεῖνον ἀκούσαντες, τοῖς συστρατιώ- 

ταῖς κατ᾽ ὀλίγον ἀπαγγέλλοντες , διαβόητον, ἐποίη- 

σαν τὴν φήμην, ὡς εἰς πᾶν χωρῆσαι τὸ στρατιωτι- 
κόν, τῇ δὲ Μαισῇ ἐλέγετο σωροὺς εἶναν χρημάτων" 
ἐκείνην δὲ ἑτοίμως πάντα προέσϑαιν τοῖς στρατιώ- 

ταις, εἰ τὴν βασιλείαν τῷ γένει ἀνανεώσαιτο. ὡς δὲ 

συνέϑεντο, νύκτωρ, εἰ κατέλϑοιεν λαϑόντες, ἀνοίξειν 

τὰς πύλας, καὶ δέξεόϑαι πᾶν τὸ γένος ἔνδον, βασι- 

λέα τε καὶ υἱὸν ἀποδείξειν ᾿4ντωγέγου" ἐπέδωκεν ἕαυ- 
τὴν ἡ πρεσβὕτις, ἑλομένη πάντα κίνδυνον ἀναῤῥέψαν 
μᾶλλον, ἢ ἰδιωτεύειν καὶ δοκεῖν ἀπεῤῥίφϑαι" νύὺ- 
κτωρ τὸ λάϑρα τῆς πόλεως ὑπεξῆλϑε σὺν ταῖς ϑυγα- 
τράσι καὶ τοῖς ἐγγόνοις. καταγαγόντων τε αὐτοὺς 

τῶν προςφυγόντων στρατιωτῶν », γενόμενοι πρὸς τῷ 
τείχει τοῦ στρατοπέδου, ὁᾷστα ὑπεδέγϑησαν᾽ εὐθέως 
τὸ τὸν παῖδα πᾶν τὸ στρατόπεδον ᾿Αντωνῖνον πρὸς- 
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ηγόρευσαν, τῇ τὸ πορφυρᾷ χλαμύδι περιβαλόντες, 
εἶχον ἔνδον. πάντα δὲ τὰ ἐπιτήδεια, καὶ παῖδας καὶ 
γυναῖκας, ὅσα τε εἶχον ἐν κώμαις ἢ ἀγροῖς τοῖς πλη- 
σίον, εἰςκομίσαντες, τάς τε πύλας ἀποκλείσαντες, 

παρεσκεύαζον ἑαυτοὺς ὡς, εὖ δέοι, ὑπομενοῦντες 
πολιορκίαν. 

4. Ὡς δὲ ταῦτα ἀπηγγέλη ακρίνῳ, ἐν 'Αντιο- 
χεέᾳ διατρίβοντι, ἢ τε φήμη διέδραμεν ἀνὰ τὰ λοιπιὰ 
στρατόπεδα, ὅτι τὸ ᾿ἀντωνένου υἱὸς εὑρέθη, καὶ ὅτι 

ἡ Ἰουλίας ἀδελφὴ χρήματα δίδωσι" πάντα τὰ λεγό- 
μενα καὶ ἐνδεχύμενα καὶ ἀληϑῇ πιστεύσαντες εἶναι, 
τοὺς ψυχὰς ἐξεπτόηντο. ἐνῆγε δ᾽ αὐτοὺς καὶ ἀνέπει- 
ϑὲν εἷς πραγμάτων καινοτομέαν τό τε ΜΜακρίνου 
μῖσος, καὶ τὸ ᾿Αντωνένου τῆς μνήμης πάϑος, καὶ 
πρό γε ἁπάντων, ἡ τῶν χρημάτων ἐλπίς, ὡς πολλοὺς 
καὶ αὐτομολοῦντας φοιτᾷν πρὸς τὸν νέον ᾿ἀντωνῖ- 
γον. ὃ δὲ Μακρῖνος, καταφρονῶν τοῦ πράγματος 
ὡς παιδαριώδους, χρώμενός τε τῇ συνήϑει ῥᾳϑυμίᾳ, 
αὐτὸς μὲν οἴκοι μένει, πέμπει δὲ ἕνα τῶν ἀρχόντων 

τοῦ στρατοπέδου, δύναμιν δοὺς ὅσην ᾧετο ῥᾷστα 

ἐκπορϑήσειν τοὺς ἀφεστῶτας. ὡς δ᾽ ἦλϑεν Ιουλια- 
γός, (τοῦτο γὰρ ἣν ὄνομα τῷ ἐπάρχῳ,) καὶ προς- 
ἐβαλε τοῖς τείχεσιν, ἔνδοϑεν οἱ στρατιῶται ἀνελϑόν- 
τὲς ἐπὶ τὲ τοὺς πύργους καὶ τὰς ἐπάλξεις, τόν τὰ 
παῖδα τῷ ἔξωϑεν πολιορκοῦντι στρατῷ ἐδείκνυσαν, 
Αντωνίνου υἱὸν εὐφημοῦντες" βαλάντιά τε χρημά- 
των, μέγα δέλεαρ προδοσίας, αὐτοῖς ἐδείκνυσαν. οἵ 
δὲ πιστεύσαντες, Αντωνίνου τε εἶναι τέκνον καὶ 
ὁμοιότατόν γε, (βλέπειν γὰρ οὕτως ἤϑελον,) τοῦ 
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μὲν ᾿Ιουλιανοῦ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνουσι, καὶ πέμ- 
πουσι τῷ Μακρίνῳ᾽ αὐτοὶ δὲ πάντες, ἀγοιχϑεισῶν 
αὐτοῖς τῶν πυλῶν, εἷς τὸ στρατόπεδον ἐδέχϑησαν. 
οὕτως ἢ δύναμις αὐξηϑεῖσα, οὐ μόνον ἣν πρὸς τὸ 

ἀπομάχεσθαι πολιορκίᾳ, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ συστά- 
δην καὶ ἐξ ἀντιστάσεως ἀγωνίζεσθαι ἀξιόχρεως" ἔτι 
τε καὶ τῶν αὐτομόλων» τὸ πλῆϑος ἑκάστοτε, εἰ καὶ 
κατ᾽ ὀλίγους προςιόν, τὴν δύναμιν ηὔξησεν. 

“Ὃ δὲ Ἡακρῖνος, ὦ: ταῦτα ἐπυνθάνετο, ἀϑροί- 
σας πάντα ὃν εἶχε στρατόν, ἐπήει ὡς δὴ πολιορκή- 
σων τοὺς ἐκείνῳ προςκεχωρηκότας. ὃ δὲ Ἀντωνῖνος, 
οὐκ ἀναμενόντων τῶν σὺν αὐτῷ στρατιωτῶν πολιορ- 
κηϑῆναι, ϑαῤῥησάντων δὲ μετὰ πάσης προϑυμίας 
ἐξελϑεῖν τε, καὶ ὑπαντώμενοι τῷ ἸΠακρένῳ ἐκ παρα- 
τάξεως ἀγωνέζεσθαιν, ἐξάγει τὴν αὑτοῦ δύναμιν. 

συμμίξαντα δὲ ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα Φοινίκης τε 

καὶ Συρίας ἐν μεϑορίοις, οἱ μὲν ὑπὲρ τοῦ ᾿Αντωνί- 
νου προϑύμως ἠγωνίζοντο, δεδιότες, εἰ ἡττηϑεῖεν», 
τὴν ἐφ᾽ οἷς ἔδρασαν τιμωρίαν ἀναδέξασθαι" οἱ δὲ 
σὺν τῷ Μᾶακρίνῳ ῥᾳθυμότερον προφεφέροντο τῷ 
ἔργῳ, ἀποδιδράσκοντες καὶ μετιόντες πρὸς τὸν ᾿4»- 

τωνγῖνον. ἅπερ δρῶν ὃ Ἡακρῖνος, φοβηϑείς τε μὴ 
παντάπασι γυμνωϑεὶς τῆς δυνάμεως, αἰχμάλωτός τε 

ληφϑείς, αἰσχίστως ὑβρισϑείη, ἔτι τῆς μάχης συνε- 
στώσης, ἑσπέρας ἤδη προςιούσης, ἀποῤῥίψας τὸ 
χλαμύδιον, καὶ εἴ τι σχῆμα βασιλικὸν περιέκειτο, 
λαϑὼν ἀποδιδράσκει σὺν ὀλίγοις ἑκατοντάρχαις, οὗς 
πιστοτάτους ᾧετο" τὸ γένειον ἀποκειράμενος, ὡς μὴ 
γνωρίζοιτο, ἐσϑῆτά τε ὁδοιπορικὴν λαβών, καὶ τὴ» 
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κεφαλὴν ἀεὶ σκέπων. νύκτωρ τὸ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν 
ὡδοιπόρει, φϑάνων τὴν φήμην τῆς ἑαυτοῦ τύχης" 
τῶν τε ἑκατοντάρχων μεγάλῃ σπουδῇ τὰ ὀχήματα 
ἐπειγόντων, ὧς ἂν ὑπὸ ἹΜακρίνου ἔτι βασιλεύοντος 
ἐπέ τινα σπουδαῖα πεμφϑέντων, ὃ μὲν οὖν ἔφυγεν, 
ὡς εἴρηται: ὃ δὲ στρατὸς δκατέρωϑεν ἐμάχοντο" 

᾿ ὑπὲρ τοῦ ΜΜακρίνου, οἵ σωματοφύλακες καὶ δορυ- 
φόροι, (οὕς δὴ πραιτωριανοὺς καλοῦσιν,) οἵ 7ενναίς- 
ως ἀνϑεστήκεσαν παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ, ἅτε ὄντες 
μέγιστοΐ τε καὶ ἐπίλεκτοι" τὸ δὲ ἐπίλοιπον πᾶν πλῆ- 
ϑὸος ὑπὲρ τοῦ ᾿ἀντωνίνου ἡγωνίζοντο. ὡς δὲ ἐπὶ πολὺ 
τὸν ΠΠακρῖνον οὐκ ἔβλεπον οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ μαχόμε- 
γοι, οὐδὲ τὰ τῆς βασιλείας σύμβολα, διηπόρουν δὲ 
ποῦ ποτὲ ἄρα εἴη; πότερον ἐν τῷ πλήϑει τῶν κειμέ- 
γων, ἢ ἀποδρὰς ᾧχετο, ἡγνόουν τε πῶς χρήσονται 
τῷ πράγματι. οὔτε γὰρ μάχεσϑαι ἤϑελον ὑπὲρ τοῦ 
μὴ παρόντος, παραδοῦναι δὲ αὑτοὺς ἐκδότους καὶ 
ὥςπερ αἰχμαλώτους ἠδοῦντο. 

“ῆς δὲ παρὰ. τῶν αὐτομόλων ἐπύϑετο ᾿Ἀντωνΐ - 
τὸς τὴν τοῦ Μίᾶακρίνου φυγὴν, πέμψας κήρυκας, 
διδάσκει αὐτοὺς ὅτι μάτην ὑπὲρ ἀνάνδρου καὶ φυ- 
γάδος μάχονται" ἀδειάν τὸ καὶ ἀμνηστίαν ἐνόρκως 
ὑπισχνεῖται, καλεῖ τὲ καὶ αὐτοὺς δορυφορήσοντας. 
οἵ μὲν οὖν πεισϑέντες, π προςεχώρησαν" ὁ δὲ ᾿ἀντωνῖ- 
γος πέμπει τοὺς διώξοντας τὸν Μακρῖνον πολὺ προ- 
κεχωρηκότα. ἐν Καλχηδόνι γοῦν τῆς Βιϑυνέας κατε- 
λήφϑη, νοσῶν χαλεπώτατα, ὑπό τε τῆς συνεχοῦς 
ὁδοιπορίας συντετριμμένος. ἔνϑα αὐτὸν εὑρόντες ἔν 
τὸνι κρυπτόμενον προαστείω οὗ διώκοντες, τὴν κϑ- 
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φαλὴν ἀπέτεμον. ἐλέγετο δὲ σπεύδειν εἷς τὴν “Ρώμην, 
᾿ϑαῤῥῶν τῇ τοῦ δήμου περὶ αὐτὸν σπουδῇ. περαιού- 
μενον δ᾽ αὐτὸν εἷς τὴν Εὐρώπην διὰ τοῦ στενοῦ τῆς. 

ΠΙροποντέδοός πορϑμοῦ ᾿ ἤδη τε τῷ Βυζαντίῳ προς- 

πελάζοντα, φασὶν ἀντιπνοΐᾳ. χφήσασϑαι ̓ ἐπανάγον- 

τος αὐτὸν τοῦ πνεύματος εἰς τὴν τιμωρίαν. παρὼ 
τοσοῦτον μὲν δὴ ἸΠακρῖνος οὔκ ἐξέφυγε τοὺς διώ-" 
ξαντας, τέλει τὸ ἐχρήσατο αἰσχρῷ" ὕατερον ϑελήσάς. 
εἰς τὴν Ῥώμην ἀνελθεῖν, δέον ἐν ἀρχῇ τοῦτο ποιῆ- 
σαν" ὁμοῦ δὲ ἕπταισε καὶ γνώμῃ καὶ τύχῃ. τέλει 
μὲν δὴ τοιούτῳ ὃ ακρῖνος ἐχρήσατο, συναγαιρε- 
ϑέντος αὐτῷ καὶ τοῦ παιδός, ὃν ἦν ποιήσας Καΐ- 
σαρα, διαδουμενιαν ὁν καλούμενον. β 

5. Ἐπεὶ δὲ δ᾽ τε. στρατὸς πᾶς μετελϑὼν π πρὸς 

τὸν ᾿Αντωνῖνον, προςεῖπε βασιλέα, τά τε τῆς ἀρχῆς 

ὑπεδέξατο, διοικηϑέντων αὐτῷ κατὰ τὴν ἀνατολὴν 
τῶν ἐπειγόντων ὑπό τὸ τῆς μάμμης καὶ τῶν συνόν- 
τῶν φίλων, (αὐτὸς γὰρ ἣν νέος τε τὴν ἡλικίαν, πρα- 
γμάτων τε καὶ παιδείας ἄπειρος,) οὐ πολλοῦ χρό- 
γου διατρίψας, εἶχε περὶ ἔξοδον, σπευδούσης μά- 

λιστα τῆς ἸΜαισῆς εἷς τὰ συνήϑη ἑαυτῇ βασίλεια 
“Ῥώμης. ὡς δὲ τῇ τε ΣΣυγκλήτῳ καὶ τῷ Ῥωμαίων δή- 
μῷ τὰ πραχϑέντα ἐδηλώϑη, δυςφόρως μὲν πάντες 

ἤκουσαν, ὑπήκουον δὲ ἀνάγκῃ, τοῦ στρατοῦ ταῦτα 
ἠρφημένου. κατεγίγνωσκόν τὸ τοῦ Μακρίγνου ῥχϑυ- 
μέαν τε καὶ τρόπων χαυνότητα" αἴτιόν τὸ οὗὖκ ἃλ- 
λον ἀλλ᾽ ἢ αὐτὸν ἑαυτῷ γεγενῆσϑαι ἔλεγον. 

Ὃ δὲ ᾿Ἀντωνῖνος, ἀπάρας τῆς Συρίας, ἐλϑὼών τὸ 
εἷς τὴν Τγικομήδειαν ἐχείμαζε, τῆς ὥρας τοῦ ἔτους 
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οὕτως ἀπαιτούσης. εὐθέως τε ἐξεβακχεύετο » τὴν τε 

ἱερωσύνην τοῦ ἐπιχωρίου ϑεοῦ, ἧ ἐντέϑραπτο, πε- 
ριεργότερον ἐξωρχεῖτο" σχήμασί τὸ ἐσθῆτος πολυτε- 
λεστάτης χρώμενος, διά τε πορφύρας χρυσοῦ ὑφά- 
σμασι, περιδεραίοις τε καὶ ψελλίοις "οσμούμενος, εἰς 
εἶδος δὲ τιάρας στεφάνην ἐπικείμενος χρυσῷ καὶ λί- 
ϑοις ποικίλην τιμίοις. ἣν τὸ αὐτῷ τὸ σχῆμα μεταξὺ 
Φοινίσσης ἱερᾶς στολῆς καὶ χλιδῆς Ἱμηδικῆς. Ῥω- 
μαϊκὴν δὲ ἢ “Ελληνικὴν πᾶσαν ἐσθῆτα ἐμυσάττετο, 
ἐρίου φάσκων εἰργάσϑαι, πράγματος εὐτελοῦς" τοῖς 
δὲ Σήρων ὕφάσμασι μόνοις ἠρέσκετο. προΐει τὸ ὑπὸ 
αὐλοῖς καὶ τυμπάνοις, τῷ ϑεῷ δῆϑεν ὀργιάζω»γ. 

Ἢ δὲ ἹΜαισὰ ταῦτα δρῶσα, πάνυ ἤσχαλλε" πεί- 
θεῖν τε λιπαροῦσα ἐπειρᾶτο μεταμφιέσασθϑαι τὴν 
Ῥωμαίων στολήν, μέλλοντά τὸ εἰς τὴν πόλιν ἀφίξε- 
σϑαι, καὶ εἰς τὴν Σύγκλητον εἰςελδούσεσϑαι" μὴ ἀλ- 
λοδαπὸν ἢ παντάπασι βάρβαρον τὸ σχῆμα ὀφϑέν, 
εὐϑὺς λυπήσῃ τοὺς ἰδόντας, ἀήϑεις τε ὄντας, καὶ 
οἰομένους τὰ τοιαῦτα καλλωπίσματα οὐκ ἀνδράσιν 
ἀλλὰ ϑηλείαις πρέπειν. ὃ δὲ, καταφρονήσας τῶν ὑπὸ 
τῆς πρεσβύτιδος λεχϑέντων, μηδ᾽ ἄλλῳ τινὶ πεισϑείς, 
(οὐδὲ γὰρ προςίετο εἰ μὴ τοὺς ὁμοιοτρόπους «τὸ καὶ 
κόλακας αὑτοῦ τῶν ἁμαρτημάτων,) βουλόμενος ἔν 

ἔϑει γενέσθαι τῆς τοῦ σχήματος ὄψεως τὴν τε «Σὺὑγ- 
κλητον καὶ τὸν δῆμον Ῥωμαίων, ἀπόντος τε αὑτοῦ 
πεῖραν δοϑῆναι, πῶς φέρουσι τὴν ὄψιν τοῦ -σχήμα- 
τος, εἰκόνα μεγίστην γράψας παντὸς ἕ ἑαυτοῦ, οἵος. 
προϊών τὸ καὶ ἱερουργῶν ἐφαίνετο, παραστήσας τε 
ἕγ τῇ γραφῇ τὸν τὑπον τοῦ ἐπιχωρίου ϑεοῦ, ᾧ δὴ 
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καλλιερῶν ἐγέγραπτο" πέμψας τε εἰς τὴν Ῥώμην, 
ἐκέλευσεν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆς συγκλήτου τόπῳ- 
ὑψηλοτάτῳ τὸ τὴν εἰκόνα ἀνατεϑῆναι ὑπὲρ κεφαλῆς 
τοῦ ἀγάλματος τῆς νίκης " ὡς συνιόντες εἰς τὸ βου- 
λευτήριον, λιβανωτόν τε ϑυμιῶσιν ἕκαστος, καὶ οἷ- 
νου σπένδωσι. προςἐταξέ τε, πάντας τοὺς Ρωμαίων 
ἄρχοντας » καὶ εἶ τινες δημοσίας ϑυσίας ἐπιτελοῦ- 

σὶ, πρὸ τῶν ἄλλων ϑεῶν οὕς δὴ καλοῦσιν ἱερουρ- 
γοῦντες, ὀνομάζειν τὸν νέον ϑεὸν ᾿πλαιαγάβαλον. 
ὡς δὲ εἰς τὴν Ρώμην ἀφίκετο τῷ προειρημένῳ σχή- 
ματι, οὐδὲν παράδοξον εἶδον οὗ Ρωμαῖοι, τῇ γρα- 
φῇ ἐνειϑισμένοι, δοὺς δὲ τὰς συγήϑεις τῷ δήμῳ 
νομὰς ἐπὶ τῇ τῆς βασιλείας διαδοχῇ, φιλοτέμους τὸ 
καὶ πολυτελεῖς ἐπιτελέσας παντοδαπὰς ϑέας, νεών 

τὸ μέγιστον καὶ κάλλιστον κατασκευάσας τῷ ϑεῷ, 
βωμρὺς τε πλείστους περὶ τὸν νεὼν ἱδρύσας, ἑκά- 

στοτε προϊὼν ἕωϑεν, ἑκατόμβας 18 ταύρων καὶ προ-. 
βάτων πολὺ πλῆϑος κατέσφαττξ, τοῖς τὸ βωμοῖς 
ἐπετίϑει, παντοδαποῖς ἀρώμασι σωρεύων" οἴνου τε 
τοῦ παλαιοτάτου καὶ καλλίστου πολλοὺς ἀμφορέας 
τῶν βωμῶν προχέων, ὡς δεῖϑρα φέρεσϑαι οἴνου τὸ 
καὶ αἵματος μεμιγμένου. περέ τε τοὺς βωμοὺς ἐχό- 
ρευεν ὑπὸ παντοδαποῖς ἤχοις ὀργάνων" γύναιά τε 
ἐπιχώρια ἐχόρευε σὺν αὐτῷ, περυϑέοντα τοῖς βωμοῖς, 
κύμβαλα ἢ τύμπανα μετὰ χεῖρας φέροντα " περι- 
εἰστήκεν δὲ πᾶσα ἡ «Σύγκλητος καὶ τὸ ἱππικὸν τά- 
γμα ἐν ϑεάτρου σχήματι. τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἱε- 
ρουργηϑέντων, τά τε ἀρώματα, ἐν χρυσοῖς σκεύδσιν 
ὑπὲρ κεφαλῆς οὐκ οἰκέται δὴ τιγὲς ἢ εὐτελεῖς ὦ»- 
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ϑόοωποι ἔφερον, ἀλλ᾽ οἵ τ ἔπαρχοι τῶν στρατοπέ- 
δων, καὶ οἵ ἐν ταῖς μεγίσταις πράξεσιν" ἀνεζωσμένοι 
οἱ μὲν χιτῶνας ποδήρεις καὶ χειριδωτοὺς, νόμῳ ου- 
γίκων, ἐν μέσῳ φέροντες μέαν πορφύραν" ὑποδήμα- 
σὶ τε λίνου πεποιημένοις ἐχρῶντο, ὥςπερ οἱ κατ᾽ 
ἐκεῖνα τὰ χωρία “προφητεύοντες. ἐδόκει δὲ τιμὴν με- 
γίστην γέμειν, οἷς ἐκοινώγει τῆς ἱερουργίας. 

6. Πλὴν καΐτοι χορεύειν ἀεὶ καὶ ἱερουργεῖν δο- 
κῶν, πλείστους ἀπέκτεινε τῶν ἐνδόξων τὸ καὶ πλου- 

σίων, διαβληϑέντας αὐτῷ ὡς ἀπαρεσκομένους καὶ 
σκώπτοντας αὐτοῦ τὸν βίον. ἠγάγετο δὲ γυναῖκα 
τὴν εὐγενεστάτην Ῥωμαίων, ἣν Σεβαστὴν ἀναγο- 
ρεύσας, μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἀπεπέμψατο, ἰδιωτεύειν 
κελεύσας, καὶ τῶν τιμῶν παρελόμενος. μετ᾽ ἐκείνην 
δὲ προςποιησάμενος ἐρᾷν, (ἵνα δὴ καὶ τὰ τῶν ἂν- 
δρῶν πράττειν δοκοίη,) παρϑένου τῆς Ῥωμαίων 
ἹὩστίας ἱερωμένης, ἀγνεὗύδεν τεπρὸςτῶν ἱερῶν νόμων 

κελευομένης, καὶ μέχρι τέλους τοῦ βίου παρϑενεὺε- 
σϑαι, ἀποσπάσας αὐτὴν τῆς “Ἑστίας καὶ τοῦ ἱεροῦ 
παρϑενῶνος, γυναῖκα ἔϑετο" ἐπιστείλας τῇ Συγ- 
κλήτῳ, καὶ παραμυϑησάμενος ἀσέβημά τε καὶ ἁμάρ- 
τημα τηλικοῦτον, φήσας ἀνθρώπινόν τι πεπονϑέ- 
γαι πάϑος" ἔρωτι γὰρ τῆς κόρης. ἑαλωκέναι" ἁρμό- 
ζοντά τε καὶ ἐμ εἶναι γάμον ἱερέως τὸ καὶ 
ἱερείας. πλὴν καὶ ταύτην αὖ μεῖ οὐ πολὺ ἀπεπέμ- 
ψατο. τρίτην δὲ πάλιν ἠγάγετο, ἀναφέρουσαν τὸ 
γένος εἰς ΚΚόμμοδον. 

Ἔπαιζε δὲ γάμους οὗ μόνον ἀνθρωπείους, ᾿ἀλ- 
λὰ καὶ τῷ ϑεῷ, ᾧ ἵεράτενε, γυναῖκα ἐζήτει" καὶ τῆς 
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τε Παλλάδος τὸ ἄγαλμα, δ΄ κρυπτὸν καὶ ἀόρατον 
σέβουσι “Ῥωμαῖοι » εἰς τὸν ἑαυτοῦ ϑάλαμον μετήγα- 
 ΨΕ καὶ μὴ κιγηϑὲν ἐξ οὗπερ ἦλϑεν ἀπὸ Ἰλίου, εἰ 
μὴ ὅτε πυρὶ κατεφλέχϑη ὃ νεώς, ἐκίνησεν οὗτος, καὶ 

πρὸς γάμον δὴ εἰς τὴν βασίλειον αὐλὴν τῷ ϑεῷ ἀνή- 
γαγε. φήσας δὲ ἀπαρέσκεσϑαν αὐτῷ, ὡς πάντα ἐν 
ὅπλοις καὶ πολεμικῇ ϑεῷ, τῆς Οὐρανίας τὸ ἄγαλμα 
μετεπέμψατο" σεβόντων αὐτὸ ὑπερφυῶς Καρχηδο- 
νίων τε καὶ τῶν κατὰ τὴν Αιβύην ἀνθρώπων. φα- 
σὶ δὲ αὐτὸ Διδὼ τὴν Φοίνισσαν ἱδρύσασϑαι, τε δὴ 
τὴν ἀρχαίαν Καρχηδόνα πόλιν ἔ ἕχτισε, βύρσαν κα- 
τατεμοῦσαν. «ἴβυες μὲν οὖν αὐτὴν Οὐρανίαν κα- 
λοῦσι" Φοίνικες δὲ ᾿ἡστροάρχην ὀνομάζουσι, σελὴή- 
γην εἶναι ϑέλοντες. ἁρμόζειν τοίνυν λέγων ὃ ᾿άντω- 
γῖνος γάμον ἡλίου καὶ σελήνης, τό τε ἄγαλμα μετε- 
πέμψατο καὶ πάντα τὸν ἐκεῖϑεν χρυσόν" χρήματά 
τε πάμπλειστα τὴν ϑεὸν εἰς προῖκα δὴ ἐπιδοῦναι 
ἐκέλευσε. κομισϑέν τε τὸ ἄγαλμα συνῴκισε δὴ τῷ 
ϑεῷ, κελεύσας, πάντας τοὺς κατὰ Ῥώμην καὶ Ἶτα- 
λίαν ἀνθρώπους ἑορτάζειν, παντοδαπαῖς τε εὐφρο- 
σύναις καὶ εὐωχίαις χρῆσϑαι δημοσίᾳ τε καὶ͵ ἰδίᾳ, 
ὡς δὴ γαμούντων ϑεῶν. 

ΜΚατεσκεύασε δὲ καὶ ἐν τῷ προαστείῳ νεὼν μέ- 
γιστόν τε καὶ πολυτελέστατον" εἰς ὃν ἑκάστου ἔτους 

κατῆγε τὸν ϑεὸν, ἀκμάζοντος ϑέρους. πανηγύρεις 
τε παντοδαπὰς συνεκρότει, ἱπποδρόμους τε κατα- 
σκευάσας καὶ ϑέατρα, διά τε ἡνιοχείας καὶ πάντων 
᾿Ιϑεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων πλείστων εὐωχούμενον 
τὸν δῆμον καὶ παννυχίζοντα εὐφραίνειν ᾧετο" τόν 

1, ᾿ 
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τε ϑεὸν αὐτὸν ἐπιστήσας ἅρματι, χρυσῷ τε καὶ λὶ- 
ϑοις τιμιωτάτοις πεποικιλμένῳ, κατῆγεν ἀπὸ τῆς 
πόλεως ἐπὶ τὸ προάστειον. τὸ δὲ ἅρμα ἦγεν ἑξάπω- 
λον, ἵππων λευκῶν μεγίστων τε καὶ ἀσπίλων, χρυ- 
σῷ πολλῷ καὶ φαλάροις ποικίλοις κεκοσμημένων, 
τάς τε ἡνίας κατεῖχεν" (οὐδέπω δὲ τοῦ ἅρματος ἂν- 
ϑρωπος ἐπέβαινεν") αὐτῷ δὲ περιέκδιντο, ὡς ἡνιο- 
χοῦντι δὴ, τῷ ϑεῷ. ὃ δ᾽ ᾿Αντωνῖνος ἔϑεε πρὸ τοῦ 
ἅρματος, ἀναποδίζων εἰς τοὐπίσω, εἴς τε. τὸν ϑεὸν 
ἀποβλέπων, καὶ τοὺς χαλινοὺς ἀντέχων τῶν ἵππων" 
πᾶσάν τε τὴν ὅδὸν ἤνυε τρέχων ἔμπαλιν ἑαυτοῦ, 
ἀφορῶν τὸ εἷς τὸ πρόσϑεν τοῦ ϑεοῦ. πρὸς τε τὸ 
μὴ πταῖσαι αὐτὸν ἢ διολισϑαίνειν, οὐχ ὁρῶντα ὅπου 
βαίνει, γῆ τε ἡ χρυσίζουσα παμπλείστη ὑπέστρωτο, 
οἵ τε προασπίζοντες ἑκατέρωϑεν ἀντεῖχον, τῆς ἀσφα- 
λεέας τοῦ τοιούτου δρόμου προνοούμενοι. ὃ δὲ δῆ- 
μος ἑκατέρωθεν παρέϑει μετὰ παντοδαπῆς δαδου- 
χίας, στεφάνους καὶ ἄνϑη ἐπιῤῥιπτοῦντες " ἀγάλμα- 
τά τὸ πώντων ϑεῶν, καὶ εἴ τι πολυτελὲς ἀνάϑημα 
τίμιον, ὅσά τε τῆς βασιλείας σύμβολα ἢ πολυτελῆ 
κειμήλια; οἵ τε ἱππεῖς καὶ στρατὸς πᾶς προεπόμπευ- 
ον τοῦ ϑεοῦ. μετὰ δὲ τὸ καταγαγεῖν αὐτὸν, καὶ 
ἱδρύσαι ἐν τῷ ναῷ, τάς τὸ προειρημένας ϑυσίας καὶ 
πανηγύρεις ἐπετέλει" πύργους τε μεγίστους καὶ ὕ ψη- 
λοτάτους κατασκευώσας, ἁνιών τὸ ἐπὶ αὐτοῖς, ἐῤ- 
ῥίπτει τοῖς ὄχλοις ( ἁρπάζειν πᾶσιν ἐπιτρέπων) ἐκ- 
πώματά τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἐσθϑῆτάς τε καὶ ὁϑό- 
γας παντοδαπάς, ζῶά τε πάντα, ὅσα ἥμερα, ὅσα 
ἀτέϑασσα, πλὴν χοίρων" τούτων γὰρ ἀπείχετο, Φοι- 
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γνίκων νόμῳ. ἐν δὴ ταῖς ἁρπαγαῖς πολλοὶ διεφϑ εἰ- 
ροντο, ὑπό τε ἀλλήλων πατούμενοι, καὶ τοῖς δόρα- 
σι τῶν στρατῶν περιπίπτοντες,- ὡς τὴν ἐκείνου ἕορ- 
τὴν πολλοῖς φέρειν συμφοράν. αὐτὸς δὲ ἐβλέπετο 
πολλάκις ἡγιοχῶν ἢ ὀρχούμενος" οὐδὲ γὰρ λανϑά- 
γειν ἤϑελεν ἁμαρτάνων. προΐει τε ὑπογραφόμενος 
τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὰς παρειὰς ἐρυϑραίνων, φὺ- 

σεν τὸ πρόρωπον ὡραῖον ὑβρίζων βαφαῖς ἀσχή- 
μοσιν»ονς : 

7. ᾿Ορῶσα δὲ ταῦτα ἡ Παισά, ὑποπτεύουσα τε 
τοὺς στρατιώτας ἀπαρέσκεσϑαι τῷ τοιούτῳ τοῦ βα- 
σιλέως βίῳ, καὶ δεδοικυῖα μὴ τι ἐκείνου παϑόντος 
«λιν ἰδιωτεύῃ, πείϑεν αὐτόν, κοῦφον ἄλλως καὶ 
ἄφρονα νεανίαν, ϑέσϑαι υἱόν, Καϊσαρά τε ἀποδεῖ- 
ξαι, τὸν ἑαυτοῦ μὲν ἀνεψιόν, ἐκείνης δὲ ἔκγονον ἐκ 
τῆς ἑτέρας ϑυγατρὸς Μαμμαίας" εἰποῦσα αὐτῷ κε- 
χαρισμένα, ὡς ἄρα χρὴ ἐκεῖνον μὲν τῇ ἱερωσύνῃ καὶ 
ϑρησκείᾳ σχολάζειν τοῦ ϑεοῦ, βακχείαις καὶ ὀργίοις 
τοῖς τε ϑείοις ἔργοις ἀνακείμενον" εἶναι δὲ ἕτερον 
τὸν τὰ ἀνθρώπεια διοικοῦντα, ἐκείνῳ δὲ παρέξοντα 

τῆς βασιλείας τὸ ἀνενόχλητόν τε καὶ ἀμέριμνον" μὴ 
δεῖν τοίνυν ξένον ζητεῖν μηδ᾽ ἀλλότριον, ἀλλὰ τῷ 
ἀνεψιῷ ταῦτα ἐγχειρίσαι. μετονομάζεται δὴ ὃ .4λε- 
ξιανός, καὶ ᾿Δλέξανδρος καλεῖται, παραχϑέντος αὐτῷ 
τοῦ πάππου ὀνόματος εἰς τὸ τοῦ Μακεδόνος, ὡς 

πᾶνυ τε ἐνδόξου καὶ τιμηϑέντος ὑπὸ τοῦ δοκοῦντος 
πατρὸς ἀμφοτέρων εἶναι. τὴν ᾿Αἀντωνίνου, τοῦ Σε- 
βήρου παιδός, μοιχείαν ἀμφότεραι αἵ Μαισῆς ϑυ- 
γατέρες, αὐτή τε ἡ πρεσβύτις ἐσεμνύνετο, πρὸς τὸ 

Ι,α 
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τοὺς στρατιώτας στέργειν τοὺς παῖδας, υἱοὺς ἐκεί- 

γου δοκοῦντας εἶναι. 
“ἀποδείκνυται δὴ Καῖσαρ ὃ ̓ 4λέξανδρος, ὑπατός 

τε σὺν τῷ ̓ Αντωνίνῳ. κατελϑών τὸ εἰς τὴν Σύγκλη- 

τον, ταῦτα ἐκύρωσξ, γελοιότατα ψηφισαμένων πάν- 

των ἃ ἐκελεύοντο" πατέρα μὲν ἐκεῖνον δοκεῖν, ἕτη 

γεγονότα περὶ που ἑκκαΐδεκα, τὸν ᾿Αλέξανδρον δὲ, 

υἱόν, τοῦ δωδεκάτου ἐπιβαίνοντα. ὡς δὲ Καῖσαρ ὃ 
““λέξανδρος ἀπεδείχϑη, δι᾿ ἀντωνῖνος ἐβούλετο αὐτὸν 

τὰ ἑαυτοῦ παιδεύειν ἐπιτηδεύματα ) ὀρχεϊσϑοὶ τὸ 

καὶ χορεύειν, τῆς τε ἱερωσύνης κοινωνεῖν καὶ σχή- 

μασι καὶ ἔργοις ὁμοίοις. ἢ δὲ μήτηρ αὐτὸν ἡ Μαμ- 

μαία ἀπῆγε μὲν τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀπρεπῶν βασι- 

λεῦσιν ἔργων, διδασκάλους τε πάσης παιδείας λά- 

ϑρα μετεπέμπετο, τοὶς τὸ σώφροσιν αὐτὸν ἤσκει 

μαϑήμασι, παλαΐστραις τε καὶ τοῖς ἀνδρῶν γυμνα- 

σίοις εἴϑιζε, παιδείαν τε τὴν “Ἑλλήνων καὶ “Ῥωμαΐί- 

ων ἐπαίδευεν. 
Ἔφ᾽ οἷς ᾿ἀντωγῖνος πάνυ ἤσχαλλε, καὶ Μμετε- 

γίγνωσκβ ϑέμενος αὐτὸν υἱὸν. καὶ κοινωνὸν τῆς ἀρ- 

χῆς. τοὺς τε οὖν διδασκάλους αὐτοῦ πάντας ἂπε- 

σόβει τῆς βασιλείου αὐλῆς, τινάς τε αὐτῶν τοὺς ἐν- 

δοξοτάτους, οὕς μὲν ἀπέκτεινεν, οὕς δὲ ἐφυγάδευ- 

σεν" αἰτίας γελοιοτάτας ἐπιφέρων, ὡς διαφϑείροιεν 

αὐτῷ τὸν δοκοῦντα υἱόν, οὐκ ἐπιτρέποντες χορεύειν 

ἢ βακχεύεσϑαι, σωφρονίζοντες δὲ,. καὺ τὰ ἀνδρῶν 

Κ ἀρμεραρίν ἐς τοσοῦτον δὲ ἐξώκειλε παρανοΐας, 

ὡς πάντα τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν δημοσίων 

ϑεάτῥων μεταγὰγεῖ» ἐπὶ τὰς μεγίστας τῶν βασιλιυ- 
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κῶν πράξεων, καὶ τοῖς μὲν στρατοπέδοις ἔπαρχον 

ἐπιστῆσαι ὀρχηστὴν τινὰ γεγονότα, καὶ δημοσίᾳ. ἐν 
τῷ “Ῥωμαίων ϑεάτρῳ ὀρχησάμενον, ὅτε ἣν νέος. 
πάλιν δὲ ὃ ἕτερον ὁμοίως τῆς σκηνῆς βαστάσας, παι- 
δείας. τῶν νέων καὶ εὐκοσμίας, τῆς τε ὑποστάσεως 
τῆς εἰς τὴν σύγκλητον Βουλὴν ἢ τὸ ἱππικὸν τάγμα 

κατατασσομένων προέστησεν" ἡνιόχοις τε καὶ κωμῳ- 
δοῖς καὶ μέμων ὑποκριταῖς τὰς μεγίστας τῶν βασι- 
λείων πίστεων ἐγεχείρισε" τοῖς δὲ δούλοις αὑτοῦ ἢ 
ἀπελευϑέροις, ὡς ἔτυχεν ἑκάστοις ἐπ᾽ αἰσχρῷ τινὲ 
εὐδοκιμήσασι, τὸς ὑπατικὰς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείρισε. 

8. Πάντων δὲ οὕτω τῶν πάλαι δοκούντων σε- 
μνῶν εἷς ὕβριν καὶ παροινίαν ἐκβεβακχευμένων » οἵ 
τε ἄλλοι πάντες ἄνϑρωποι, καὶ μάλιστα οἵ στρα- 
τιῶται, ἤχϑοντο καὶ ἐδυςφόρουν" ἐμυσάττοντο δὲ 

αὐτόν, δρῶντες τὸ μὲν πρόφωπον καλλωπιξόμενον 
περιεργότερον ἢ κατὰ γυναῖκα σώφρονα, περιδεραί-. 
οἱᾷξ δὲ χρυσίνοις, ἐσϑῆσί τε ἁπαλαῖς ἀνάνδρως κο- 
σμούμενον, ὀρχούμενόν τε οὕτως ὧς ὑπὸ πάντων 
δὁρᾶσϑαι. ἐπιῤῥεπεστέρας τοΐνυν τὰς γνώμας πρὸς 
τὸν ᾿ἀλέξανδρον εἶχον, καὶ ἐλπίδας κρείττους ἐν παι- 
δὲ κοσμίως καὶ σωφρόνως ἀνατρεφομένῳ. ἐφρού- 
ροὺν τε αὐτὸν παντοίως ̓ ὁρῶντες ἐπιβουλευόμενον 
ὑπὸ τοῦ ̓ἀντωνίνου. ἢ τὲ μήτηρ Ἱμαμμαία οὔτε πο- 

᾿'τὸν οὔτε ἐδώδιμόν τι εἴα τὸν “παῖδα προςφέρεσθϑαι 
τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου πεμπομένων" ὀψοποιοῖς τε χαὶ 
οἰνοχόοις ὃ παῖς ἐχρῆτο οὐ τοῖς βασιλικοῖς, καὶ ἐν 
κοινῇ ὑπηρεσίᾳ τυγχάνουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὑπὸ τῆς 
μητρὺς ἐπιλεγϑεῖσι, πιστοτάτοις τε εἶναι δυκοῦσιν. 

΄ 
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ἐδίδου δὲ καὶ χρήματα λαγϑάνουσα διαγνόέμεσϑαι 
τοῖς στρατιώταις κρύβδην, ὅπως αὐτῶν τὴν πρὸς 
τὸν ᾿Αλέξανδρον εὔνοιαν καὶ διὰ χρημάτων, εἰς ἃ 
μάλιστα ἀποβλέπουσιν, οἰκειώσηται. 

Ταῦτα δὴ ὃ ᾿ἀντωνῖνος πυνϑανόμενος, παντὶ 
τρόπῳ ἐπεβούλευε τῷ ̓ 4λεξάνδρῳ καὶ τῇ μητρὶ αὖ- 
τοῦ " ἀλλὰ τὰς ἐπιβουλὰς πάσας ἀπεῖυγὲέ τὸ καὶ ἐκώ- 
λυεν ἢ κοινὴ μάμμη ἀμφοτέρων αισά, γυνὴ καὶ 
ἄλλως ἐντρεχής, καὶ τῇ βασιλείῳ αὐλῇ πολλῶν ἐτῶν 
ἐνδιαιτηϑεῖσα, ἅτε τῆς Σεβήρου γυναικὸς ᾿Ιουλίας 
ἀδελφὴ γενομένη, καὶ τὰ πάντα σὺν αὐτῇ ἐν τοῖς 
βασιλείοις διατρέψασα. οὐδὲν οὖν αὐτὴν ἐλάνθανε 
τῶν ὑπὸ τοῦ ᾿ἀντωνίνου βουλευομένων, φύσει τε 
χαύνου τὸν τρόπον ὄντος, καὶ ἀφειδῶς πάντα καὶ 
φανερῶς, ἃ ἐβουλεύετο, λέγοντος καὶ πράττοντος. 
ὡς δὲ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῷ οὐ προεχώρει, παρα- 
λῦσαι τῆς τοῦ Καίσαρος τιμῆς ἠϑέλησε τὸν παῖδα" 

καὶ οὔτε ἐν ταῖς προςαγορεύσεσιν, οὔτε ἐν ταῖς 

προόδοις ᾿4λέξανδρος ἐτιμᾶτο. οἱ δὲ στρατιῶται ἐπε- 
ζήτουν τε αὐτόν, καὶ ἠγανάκτουν, ὅτι δὴ τῆς ἀρχῆς 
παραλυϑείη. διεσκέδασε δὲ ὃ ̓ Αντωνῖνος καὶ φήμην, 
ὡς τοῦ «λεξάνδρου τεϑνήξεσθαι μέλλοντος, ἐποιεῖτό 
τε ἀπόπειραν ὅπως οἴσουσιν οἷ στρατιῶται τὸ ϑρυλ- 
λούμενον. οἵ δ᾽ ἐπεὶ μήτε τὸν παῖδα ἔβλεπον, ὑπό 

“τε τῆς φήμης τὰς ψυχὰς ἐτρώϑησαν, ἀγανακτήσαν- 
τες, οὔτε τὴν συνήϑη φρουρὰν ἔπεμψαν τῷ “Αντω- 
νένῳ, κατακλείσαντές τε αὑτοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ, 

τὸν ᾿ἀλέξανδρον ἐν ἱερῷ ἠξίουν ἰδεῖν. ὃ δ᾽ ᾿Ἁἀντωνῦ- 
γος, ἐν δέει πολλῷ γενόμενος, παραλαβὼν τὸν ᾿4λὲ- 
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ξανδρον Ν συγκαϑεσϑεὶς αὐτῷ ἐν τῷ βασιλικῷ φο- 
ρεΐῳ, ὅπερ διὰ χρυσοῦ πολλοῦ καὶ λίϑων τιμίων 
πεποίκιλτο, κατῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον σὺν τῷ 
᾿Αλεξάνδρῳ. 

“Ως δὲ ἀνοίξαντες τὰς πύλας, ἐδέξαντο αὐτούς, 
ἔς τὲ τὸν νεὼν τοῦ στρατοπέδου ἤγαγον, τὸν μὲν 
᾿Δ(λὲ Ξανδρον ὗ ὑπερφυῶς ἠσπάζοντό τε καὶ εὐφήμουν, 
τῷ δὲ" Ἄντωνΐγῳ ἀμελέστερον προςεφδροντο. ἐφ᾿ οἷς 
ἐκεῖνος ἀγανακτῶν, καὶ διανυκτερεύσας. ἐν τῷ ἱερῷ 
τοῦ “στρατοπέδου, πάνυ ἤσχαλλε, καὶ τοῖς στρατιώ- 

ταις ὠργίξετο᾽ ἐκέλευέ τε τοὺς παρασήμους, καὶ 

ὑπερφυῶς τὸν ᾿Αἡλέξανδρον εὐφημήσαντας, τοὺς δὲ 
αἰτίους δῆϑεν στάσεως καὶ ϑορύβου, συλλαμβάνε- 
σϑαι πρὸς τιμωρίαν. Οἱ δὲ στρατιῶται ἐπὶ τούτῳ 
ἀγαναχτήσαντες » ἄλλως μὲν μισοῦντες τὸν Ἄντωνϊ- 
γ0», καὶ ἀποσκευάσασϑαν ϑέλοντες ἀσχημονοῦντα 

βασιλέα, τότε δὲ καὶ τοῖς λαμβανομένοις ἐπαμύνειν 
δεῖν ἡγούμενοι, καιρὸν εὔκαιρον καὶ πρόφασιν δι- 
καίαν νομίζοντες, τὸν μὲν ἀαντωγῖνον αὐτόν τε καὶ 

τὴν μητέρα Σοαιμίδα, (παρῆν γὰρ, ὡς “Σεβαστὴ τε 
καὶ μήτηρ,) ἀναιροῦσι, τοὺς τε περὶ αὐτὸν πάντας, 

ῦσοι ἔνδον κατελήφϑησαν, ὑπηρέται τε καὶ συνερ- 
γοὶ ἐδόκουν εἶναι τῶν ἁμαρτημάτων. τὰ δὲ σώμα- 
τα τοῦ τὸ ᾿Αντωνίνου καὶ τῆς Σοαιμίδος παρέδοσαν 
σύρειν τε καὶ ἐνυβρίζειν τοὶς βουλομένοις, ἅπερ ἐπὶ 
πολὺ διὰ πάσης τῆς πόλεως συρέντα τὲ χαὶ λωβη- 

ϑέντα, εἰς τοὺς ὀχετοὺς ἀπεῤῥίφϑη, τοὺς εἷς τὸν 
Θύβριν ποταμὸν ῥέοντας. 
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᾿Αντωνῖνος μὲν οὖν, εἰς ἕκτον ἔτος ἐλάσας 

τῆς βασιλείας, καὶ χρησάμενος τῷ προειρημέν ᾿ 
βίῳ, οὕτως ἅμα τῇ μητρὶ “κατέστρεψεν. - οὗ ὃ 
στρατιῶται αὐτοκράτορα τὸν ᾿ἀλέξανδρον ἄναγο- 
ρεύσαντες, εἰς τὰ βασίλεια ἀνήγαγον, κομιδῇ νέον, 
καὶ πάνυ ὑπὸ τῇ μητρὶ καὶ τῇ μάμμῃ παιδα- 
γωγούμὲνον. δ 
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ἭΜΡΩΖΜΠ7]ΖΑΝΟΥ͂.. 

ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν 

ΒΙΒΑΙΟΝ ἝΚΤΟΝ. 

ὋὉποίῳ μὲν δὴ τέλει ὃ δηλωϑεὶς Ἀντωνῖνος ἐχρή- 
σατο, ἐν τοῖς προειρημένοις δεδήλωται. παραλα- 

βόντος δὲ τὴν ἀρχὴν ᾿Αλεξάνδρου, τὸ σχῆμα καὶ τὸ 
ὄνομα τῆς βασιλείας ἐκείνῳ περιέκειτο" ἡ μέντοι 
διοίκησις τῶν πραγμάτων καὶ ἢ τῆς ἀρχῆς οἴκονο- 
μέα ὑπὸ ταῖς γυναιξὶ διωκεῖτο" ἐπί τε τὸ σωφρο- 
γέστερον καὶ σεμνότερον πάντα μετάγειν ἐπειρῶντο. 
καὶ πρῶτον μὲν τῆς συγκλήτου Βουλῆς τοὺς δοκοῦν- 
τας καὶ ἡλικίᾳ σεμνοτάτους, καὶ βίῳ σωφρονεστώ- 
τους, ἑκκαίδεκα ἐπελέξαντο, συνέδρους εἶναι καὶ 

συμβούλους τοῦ βασιλέως" οὐδὲ τι ἐλέγετο ἢ ἐπράτ- 
τετο, εἶ μὴ κἄκεῖνοι αὐτὸ ἐπικρίναντες, σύμψηφοι 
ἐγένοντο. ἤρεσκέ τε τῷ δήμῳ καὶ τοῖς στρατοπέδοις, 
ἀλλὰ καὶ. τῇ συγκλήτῳ Βουλῇ, τὸ σχῆμα τῆς θασι- 
λείας, Ἐκ τυραννίδος ἐφυβρίστου εἰς ἀριστοκρατίας 
τύπον» μετενεχϑείσης. 
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Πρῶτον μὲν οὖν τὰ ἀγάλματα τῶν ϑεῶν, ἃ περ 
ἔτυχεν ἐκεῖνος κινήσας καὶ. μεταγαγών ; ἔπεμψαν εἰς 
τοὺς ἀρχαίους καὶ ἰδίους ναοὺς τὲ καὶ σηκοὺς" 
τοὺς τε ὑπὶ ἐκείνου ἀλόγως, ἢ ἐφ᾽ οἷς εὐδοκιμήκε- 
σαν ἁμαρτήμασιν, εἰς τιμὰς καὶ ἐξουσίας προαχϑὲν- 
τας, τῶν δοϑέντων ἀφείλοντο, ἑκάστους κελεύσαντες 

εἰς τὴν προτέραν αὑτῶν ἐπανιέναι τῆς ἀξίας αἵρεσιν. 
τάς τε πράξεις ἁπάσας καὶ τὰς διοικήσεις, τὰς μὲν 

πολιτικὰς καὶ ἀγοραίους, ἐνεχείρισαν τοῖς ἐπὲ λόγοις 
εὐδοκιμωτάτοις καὶ νόμων ἐμπείροις" τὰς δὲ στρα- 
τιωτικάς, τοῖς ἐξετασϑ εἰσί τε καὶ εὐδοκιμήσασιν ἐν 

εὐτάκτοις τε καὶ πολεμικαῖς πράξεσιν. ἐπὶ πολὺ δ᾽ 
οὕτω τῆς ἀρχῆς διοικουμένης, ἡ μὲν Μαισὰ, πρεσ- 
θύτις ἤδη οὖσα, ἀνεπαύσατο τοῦ βίου" ἔτυχέ τε 
βασιλικῶν τιμῶν, καὶ, ὡς νομίζουσε. Ῥωμαῖοι, 
ἐξεϑειάσϑη. 

Ἢ δὲ Μαμμαΐα, μόνη τῷ παιδὲ καταλειφϑ εἴ- 
σα, ὁμοίως αὐτοῦ ἄρχειν τε καὶ κρατεῖν ἐπειρᾶτο. 
ἤδη τε ὁρῶσα ἐν ἄρχῃ τὸν νεανίαν γενόμενον, καὶ 
δεδοικυῖα μὴ ἄρα ἡλικία ἀκμάζουσα, ὑπηρετούσης 
ἀδείας τε καὶ ἐξουσίας, εἷς τι τῶ» γεγικῶν ἁμαρτη- 
μάτων ἐξοκείλῃ : πανταχόϑεν ἐφρούρει τὴν αὐλήν᾽ 
οὐδὲ τινα εἴα προςιέναι τῷ μειρακίῳ τῶν ἐπὶ φαύλῳ 
βίῳ διαβεβλημένων ᾽ μὴ πῶς τὸ ἦϑος διαφϑαρείη, 
προκαλεσαμένων αὐτοῦ τῶν κολάκων τὰς ὀρέξεις 

ἀκμαξούσας εἰς αἰσχρὰς ἐπιϑυμίας. δικάζειν τἪ 
οὖν αὐτὸν ἔπειϑε συνεχέστατα καὶ ἐπὶ πλεῖστον τῆς 
ἡμέρας, ὡς ἂν ἀσχολούμενος περὶ τὰ κρείττονα καὶ 
τῇ βασιλείᾳ ἀναγκαῖα, μὴ ἔγοι καιρὸν εἰς τὸ ἐπιτη- 
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δεύειν τι τῶν ἁμαρτημάτων. ὑπῆργε δέ τι καὶ φυ- 
σικὸν ἦϑος πρᾶον καὶ ἥμερον τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ εἷς τὲ 

᾿ τὸ φιλάνϑρωπον πάνυ ἐπιῤῥεπές" ὡς ἐδήλωσε καὶ 
τῆς ἡλικίας προχωρούσης. εἰς τεσσαρεφκαιδέκατον 
γοῦν ἐλάσας τῆς βασιλείας ἔτος, ἀναιμωτὶ ἦρξεν" 

οὐδὲ τις εἰπεῖν ἔχει ὑπ ἐκείνου φονευϑέντα. καΐἕτοι 
τινῶν, μεγίσταις αἰτίαις ὑποπεσόντων, ὅμως ἐφείσα- 
το ὡς μὴ φονεῦσαι" οὗ ῥᾳδίως τοῦτο ἄλλου βασι- 
λέως τῶν καϑ' ἡμᾶς ποιήσαντος ἢ παραφυλάξαντος, 

μετὰ τὴν Ἡάρκου ἀρχήν. ὑπὶ ᾿Αλεξάνδρου δ᾽ οὐκ 
ἂν τις εἰπεῖν ἔχοι ἢ μνημονεῦσαι, ἐν ἔτεσι τοσούτοις 
ἀκρίτως φονευϑέντα. 

᾿Ηιτιᾶτο δὲ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ πάνυ ἤσχαλ- 
λὲν, δρῶν αὐτὴν οὖσαν φιλοχρήματον., καὶ 
περὺ τοῦτο ὑπερφυῶς ἐσπουδακυῖαν. προςποιουμε- 
νη γὰρ ἀϑροίζειν αὐτά, ἵνα ἔχοι τοῖς στρατιώταις 

ἀφϑόνως καὶ ῥᾳδίως ὃ ̓ Δλέξανδρος χαρίζεσθαι, ἰδίᾳ 
ἐθησαύριζε" καὶ διέβαλλεν ἔσϑ᾽ ὅπῃ τοῦτο τὴν ἂρ- 
χήν, αὐτοῦ ἀκοντός τε καὶ ἀσχάλλοντος οὐσίας τι» 
γῶν καὶ κληρονομίας ἐξ ἐπηρείας ὑφαρπασάσης 
ἐκείνης. 

᾿Ἤγάγετο δ᾽ αὐτῷ καὶ γυναῖκα τῶν εὐπατριδῶν, 
ὧν συνοικοῦσαν καὶ ἀγαπωμένην μετιὰ ταῦτα τῶν 
βασιλείων ἐδίωξεν" ἐγνυβρίζουσά τε καὶ βασίλισσα 
εἶναι ϑέλουσα μόνη, φϑονοῦσά τε τῆς προςηγορί- 
ας ἐκείνῃ , εἰς τοσοῦτον προεχώρησεν ὕβρεως, 
ὡς τὸν πατέρα τῆς κόρης, » καΐτοι ὑπ “ἀλεξάνδρον 

γαμβροῦ ὄντος πάνυ τιμώμενον, μὴ φέροντα τὴν 
Μαμμαίαν ἐνυβρίζουσαν αὐτῷ τε καὶ τῇ ϑυγατρὶ 
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αὑτοῦ, φυγεῖν εἰς τὸ στρατόπεδον" τῷ μὲν ̓ Ἀλεξά»- 

δρῳ χάριν εἰδότα ἐφ᾽ οἷς ἐτιμᾶτο, τὴν δὲ ἹΜαμμαίς- 
αν αἰτιώμενον ἐφ᾽ οἷς ὑβροίζετο. ἐκείνη δὲ ἄγανᾶα- 

κτήσασα, αὐτόν τε ἀναιρεϑῆναι ἐκέλευσε, καὶ τὴν 

κόρην ἐκβληϑεῖσαν τῶν βασιλείων εἰς Αιβύην ἐφυ- 
,γάδευσε. ταῦτα δὲ ἐπράττετο ἄκοντός τε καὶ ἄναγ- 
καζομένου τοῦ “Ἀλεξάνδρου. ἦρχε γὰρ αὐτοῦ καὶ 

ὑπερβαλλόντως ἡ μήτηρ, καὶ πᾶν τὸ πελευόμενὸν 
ἐκεῖνος ἐποίει. τοῦτο δ᾽ ἂν τις μόνον ἔσχεν ἐγκα- 

λέσαι αὐτῷ, ὅτι δὴ ὑπὸ περιττῆς πραότητος , Καὶ 

αἰδοῦς πλείονος ἢ ἐχρῆν, τῇ μητρί, ἐν οἷς, ἀπηρέ- 

ὕκχετο, ὅμως ἐπείϑετο. 
2. ᾿Ἑτῶν μὲν οὖν τριρκαίδεκα οὕτως, ὅσον ἐπὶ 

αὐτῷ, τὴν βασιλείαν ἀμέμηῃεως διῴκησε. τῷ δὲ τεσ- 
σαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει αἰφνιδίως ἐκομίσϑη γράμματα 
τῶν κατὰ Συρίαν τε καὶ ἹΠεσοποταμίαν ἡγεμόνων, 
δηλοῦντα, ὅτι ᾿ἀρταξέρξης ὃ Περσῶν βασιλεὺς, με- 
τὰ τὸ ΠΙαρϑυαίους καϑελεῖν, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἄνατο- 
λὴν ἀρχῆς παραλῦσαι, ᾿Ἀρταάβανόν τε, τὸν πρότερον 
καλούμενον τὸν μέγαν βασιλέα, καὶ δυσὶ διαδήμα- 
σε χρώμενον, ἀποκτεῖναι, πάντα τε τὰ περίοικα 
Βάρβαρα χειρώσασϑαι , καὶ εἰς φόρου συντέλειαν 
ὑπαγαγέσϑαι, οὐχ ἡσυχάζει, οὐδ᾽ ἐντὸς Τίγριδος 
ποταμοῦ μένει, ἀλλὰ τὰς ὄχϑας ὑπερβαίνων καὶ 
τοὺς τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς ὅρους, ἸΠεσοποταμέαν τε 
κατατρέχει, καὶ Σύροις ἀπειλεῖ" πᾶσάν τὸ τὴν ἂν- 
τικειμένην ἥπειρον Εὐρώπῃ, καὶ διαιρουμένην 
«ἰγαίῳ τε καὶ τῷ πορϑμῷ τῆς Προποντίδος, ᾿4σίαν 
τε πᾶσαν καλουμένην, προγονικὸν χτῆμα ἡγούμε- 

ΓᾺ 
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νος, τῇ Περσῶν ἀρχῇ ἀνακτήσασθαι βούλεται" 
φάσκων ἀπὸ Κύρου, τοῦ πρώτου τὴν ἀρχὴν ἐκ Τ1η- 
δων εἰς “Πέρσας μεταστήσαντος, μέχρι" Δαρείου, 

τοῦ τελευταίου Περσῶν βασιλέως, (οὗ τὴν ἀρχὴν 
᾿ἀλέξανδρος ὃ Μακεδὼν καϑεῖλε,) πάντα μέχρις 
Ἰωνίας καὶ Καρίας ὑπὸ σατράπαις Περσικοῖς διῳ- 
κῆσϑαι" προςήκειν οὖν αὐτῷ, Πέρσαις ἀνανεώσα- 
σϑαι πᾶσαν ὁλόκληρον, ἣν πρότερον ἔσχον, ἀρχήν. 

Τοιαῦτα τοίνυν δηλωσάντων καὶ ἐπιστειλάντων 
τῶν ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς ἡγεμόνων, πρὸς τὴν αἰφνὲ- 
διον καὶ παρ᾽ ἐλπίδα κομισϑεῖσαν ἀγγελίαν οὐ με-. 
τρίως ὃ ̓ Δλέξανδρος ἐταράγϑη, καὶ μάλιστα : εἰρήνῃ 
ἐκ παίδων ἐντραφείς, καὶ τῇ κατὰ τὴν πόλιν ἀεὶ 

σχολάσας τρυφῇ. τὰ μὲν οὖν πρῶτα ἔδοξεν αὐτῷ, 
κοινωσαμένῳ τοῖς φίλοις, πρεςβείαν πέμψαι, καὶ δια. 
γραμμάτων κωλῦσαι τὴν ὁρμὴν καὶ ἐλπίδα τοῦ Βαρ- 
βάρου. ἔλεγε δὲ τὰ γράμματα, δεῖν μένειν τε αὖ- 
τὸν ἐν τοῖς τῶν ἰδίων ὅροις, καὶ μὴ καινοτομεῖν, 
μηδὲ ματαίαις ἐλπίσιν αἰωρούμενον, μέγαν ἐγεέρειν 
πόλεμον, ἀγαπητῶς τε ἔχειν ἕκαστον τὰ αὑτοῦ. μη- 
δὲ γὰρ ὁμοίαν ἔσεσϑαι μάχην. αὐτῷ πρὸς “Ῥωμαίους, 
οἵαν σχεῖν πρὸς τοὺς γειτγιῶντας καὶ ὁμοφύλους 
Βαρβάρους. ὑπεμέμνησκϑ δὲ τὰ γράμματα τῶν τε 
τοῦ Σεβαστοῦ καὶ τοῦ Τραϊανοῦ, «Ἰουκίου τε καὶ 
Σεβήρου, κατ αὐτῶν τροπαίων. τοιαῦτα μὲν δὴ 
τινα ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐπιστείλας, ᾧετο πεΐσειν ἢ φο- 
βήσειν εἰς τὸ ἡσυχάζειν τὸν Βάρβαρον. 

Ὃ δ᾽ οὐδέν τε φροντίζων τῶν ἐπεσταλμένων, 
ὅπλοις, ἀλλ᾽ οὐ λόγοις, οἰόμενος δεῖν τὰ πράγμα- 
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τὰ διοικεῖσθαι, ἐνέκειτο ἄγων καὶ φέρων τὰ “Ρω- 
μαέίων ἅπαντα" - κατατρέχων τὸ καὶ καϑιππεύων, 
ἹΜεσοποταμίαν, λείας τὲ ἀπήλαυνε, καὶ τὰ ἐπικεί- 
μενα στρατόπεδα ταῖς ὄχϑαις τῶν ποταμῶν, προα- 
σπίξοντά τε τῆς ρωμαίὼν ἀρχῆς, ἐπολιόρκει. φύσει 
δ᾽ ὧν ἀλαζών, καὶ ταῖς παρ᾽ ἐλπίδας εὐπραγίαις 
ἐπαιρόμενος, πάντα ῥᾳδίως χειρώσασϑαι προρφεδόκα. 

ἦν δὲ αὐτὸν τὰ ἀναπείϑοντα οὐ μικρὰ εἰς ἐπιϑυ- 
εἰαν ἀρχῆς μείζονος. πρῶτος γὰρ ἐτόλμησε τῇ Ζαρ- 
ϑυαΐων ἀρχῇ ἐπιϑέσϑαι, Πέρσαις τε τὴν βασιλείαν 
ἀνανεώσασϑαι. μετὰ γὰρ Δαρεῖον, τὸν ὑπὶ .4λε- 
ξάνδρου τοῦ Μακεδόνος τῆς ἀρχῆς παραλυϑέντα, 
παμπλείστοις ἐν ἔτεσι ]ακεδόνες μὲν καὶ οἵ 4λε- 

ξάνδρου διάδοχοι, τῶν ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς ἐθνῶν 
καὶ κατ σίαν ἅπασαν, νειμάμενοι κατὰ χώρας, 
ἐβασίλευσαν. ἐκείνων δὲ πρὸς ἀλλήλους διαφερομέ- 
γων, πολέμοις τε συνεχέσι τῆς Μακεδόνων δυνά- 
μξως ἐξασϑενούσης, “πρῶτος ̓ ἡρσάκης λέγεται, 'τὸ 

γένος Παρϑυαῖος, ἀναπεῖσαι τοὺς ἐπέκεινα Βαρ- 
βάρους ἀποστῆναι Μακεδόνων. περιϑέμενός τε τὸ 
διάδημα ἑκόντων Παρϑυαίων καὶ τῶν προςχώρων 
Βαρβάρων, αὐτός τε ἐβασίλευσε ᾿ καὶ τοῖς ἐξ ἐκείνου 
τοῦ γένους ἐπὶ πλεῖστον. παρέμενεν ἢ ἀρχή, μέχρις 
ρταβάνου τοῦ καϑ' ἡμᾶς γενομένου, ὃν Ἄρτα- 
ξέρξης ἀποκτείνας, Πέρσαις τὴν ἀρχὴν ἀνεκτήσατο, 

τά. τὸ γειτνιῶντα ἔϑνη βάρβαρα χειρωσαμενος, ὁᾳ- 
δίως ἤδη καὶ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἐπεβούλευσεν. 

3. Ὧης δὲ τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ ἐδηλώϑη, διατρίβοντι 
ἐν τῇ Ῥώμῃ, τὰ κατὰ τὰς ἀνατολὰς ὑπὸ τοῦ Βαρ- 

Ἅ 
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βάρου τολμώμενα,, οὖκ ἄνασχετὰ ἡγούμενος, κα- 
λούντων» δὲ αὐτὸν καὶ τῶν ἐκεῖσε ἡγεμόνων, πστον 
λων μὲν καὶ παρὰ γνώμην, ὅμως δ᾽ ἔσχε περὶ ἔξι 
δον. ἔκ τε οὖν αὐτῆς Ἰταλίας καὶ τῶν ὑπὸ ἐπ: 
οἰς πάντων ἐθνῶν μένον ἐς τὴν στρατιὰν ἡϑροί- 
ζοντο, ὅσοι σώματος εὐεξίᾳ καὶ ἡλικίας ἀκμῇ εἰς 
μάχην ἐπιτήδειοι ἐνομίζοντο. κίνησίς τε μεχίστη 
πᾶσι τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐγένετο δυνάμεως, ἰσοῤῥό- 

που ἀϑροιζομένης πρὸς τὸ ἀγγελλόμενον τῶν ἐπι- 
τρεχόντων Βαρβάρων πλῆϑος. ὃ δ᾽ ᾿4λέξανδρος, 
ἀϑροίσας τοὺς ἐν Ῥώμῃ στρατιώτας, συνελϑεῖν τὸ 

πάντας κελεύσας ἐς τὸ σύνηϑες πεδίον, ἐπὶ βήματος 
ἀνελϑών, ἔλεξε τοιάδε" 

»Ἐβουλόμην μέν, ὦ ἄνδρες συστρατιῶται, τοὺς 
συνήϑεις πρὸς ὑμᾶς ποιεῖσϑαι λόγους, δ ὧν αὖ- 
τός τε ἐκοσμούμην δημηγορῶν, ὑμᾶς τε ἀκούοντας 
εὔφραινον. εἰρήνης γὰρ πολυετοῦς ἀπολαύσαντες, 
εἴ τι καινὸν νῦν ἀκούοιτε, ἴσως ἂν ὡς παρ᾽ ἐλπέδα 

λεχϑέντι ἐκπλαγείητε. χρὴ δ᾽ ἄνδρας γενναίους τε 
καὶ σώφρονας εὔχεσϑαι μὲν ὑπάρχειν τὰ βέλτιστα, 
φέρειν δὲ τὰ προςπίπτοντα. τῶν μὲν γὰρ δὲ ἡδο- 
γῆς πραττομένων ἡ ἀπόλαυσις γλυκεῖα, τῶν δ᾽ ἐξ 
ἀνάγκης κατορϑουμένων ἔνδοξος ἡ ἀνδρεία. καὶ τὸ 
μὲν ἄρχειν ἀδίκων ἔργων οὐκ εὐγνώμονα ἔχει τὴν, 
πρόκλησιν, τὸ δὲ τοὺς ὀχλοῦντως ἀποσείεσθαι ἔκ τὸ 
τῆς ἀγαϑῆς συνειδήσεως ἔχει τὸ ϑαῤῥαλέον, καὶ ἐκ 
τοῦ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλ᾿ ἀμύνεσθαι, ὑπάρχει τὸ εὔελ- 
πι. ᾿Αρταξέρξης, ἀνὴρ Πέρσης, τὸν ἑαυτοῦ δεσπό- 
τὴν ᾿Αρτάβανον ἀποχτείνας, τὴν τε ἀρχὴν εἰς Πέρ- 
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σας μεταστήσας, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑμετέρων ὅπλων κα- 
ταϑαῤῥήσας, καὶ τῆς Ρωμαίων δόξης καταφρονήσας, 
πειρᾶται κατατρέχειν καὶ λυμαΐνεσϑαι τὰ τῆς ἡμε- 
τέρας ἀρχῆς κτήματα. τοῦτον ἐπειράθην τὸ μὲν 
πρῶτον γράμμασι καὶ πειϑοῖ παῦσαι τῆς ἀπλήστου 
μανίας καὶ τῆς ἀλλοτρίων ἐπιϑυμίας" ὃ δέ, βαρβάρῳ 
φερόμενος ἀλαζονείᾳ; οὔτε μένειν οἴκοι βούλεται, 
προκαλεῖταί τε ἡμᾶς εἰς μάχην. μὴ δὴ μέλλωμεν, 
μηδὲ ὀκνῶμεν" ἄλλ᾽ οἵἱ μὲν πρεσβύτερον ὑμῶν ὑπο- 
μνήσατε ἑαυτοὺς τροπαίων, ἃ μετὰ Σεβήρου καὶ 
Ἀντωνίνου, τοῦ ἐμοῦ πατρός, ἡγείρατε πολλάκις 

κατὰ Βαρβάρων" οἱ δ᾽ ἐν ἀκμῇ ὄντες δόξης καὶ κλέ- 
ους ἐπιϑυμήσατε, δείξαντες ὅτυ ἄρα καὶ εἰρήνην 

ἄγειν πράως καὶ μετ αἰδοῦς ἐπίστασϑε, καὶ τὰ 
πολεμικά, τῆς χρείας ἀπαιτούσης, γενναίως κατορ- 
ϑοῦτε. τὸ δὲ Βάρβαρον πρὸς μὲν τὰ ὑπείκοντα καὶ 
ὀκγνοῦντα ϑαρσύνεται, τῷ δ᾽ ἀντιπίπτοντι οὐκέϑ᾽ 
ὁμοίως ἀντέχει" ἐπεὶ μὴ ἐκ συστάσεως αὐτοῖς ἡ 
μάχη κατὰ τῶν ἀντιπάλων ὑπισχνεΐτιιν τὸ εὔελπι, 
ἀλλ᾿ ἐξ ἐπιδρομῆς ἢ φυγῆς κερδαίνειν νομίζουσιν, 
ὅπερ ἂν σχῶσι δὲ ἁρπαγῆς" ἡμῖν δὲ καὶ τὸ εὔτακτον 
ἅμα τῷ κοσμέῳ ὑπάρχει, καὶ νικᾷν αὐτοὺς ἀεὶ δε- 
διδάγμεϑα.,, 

4. Τοιαῦτά τινα εἰπόντα τὸν ᾿4λέξανδρον πᾶς 
ὃ στρατὸς ἀνευφήμησε, προϑυμίαν τε πᾶσαν ἐς τὸ 
πολεμεῖν ὑπισχνεῖτο. ὃ δ᾽ ἐπιδοὺς αὐτοῖς χρήματα 
μεγαλοφρόνως, εὐτρεπίζεσϑαι τὰ πρὸς τὴν ἔξοδον 
ἐκέλευσε. κατελϑών τε εἰς τὴν σύγκλητον Βουλὴν, 
καὶ τοῖς προειρημένοις ὅμοια διαλεχϑεὶς, ἔπήγγειλε 

Ἂ, 



ΗΙΘΤΟΒΙΑΒΥΜ Υ.!, 4. 177 

τὴν ἔξοδον. καταλαβούσης δὲ τῆς ὡρισμένης ἡμέ- 
ρας, ϑύσας τὰς ἐπὶ ταῖς ἐξόδοις νενομισμένοις ἱερουρ- 
γίας, παραπεμφϑιείς τε ὑπὸ τῆς Συγκλήτου καὶ πα»- 

τὸς τοῦ δήμου » τῆς “Ῥώμης ἀπῇρεν, ἐπιστρεφόμενος 
ἀεὶ πρὸς τὴν πόλιν, καὶ δακρύων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν 

δημοτῶν ἦν τις, ὃς ̓ ἀδακρυτὶ παρέπεμπεν αὐτόν. 

πόϑον γὰρ ἑαυτοῦ τῷ πλήϑει ἐμπεποιήκει, ἀνατρα- 

φείς τε ὑπ᾽ αὐτοῖς καὶ μετρίως ἄρξας τοσούτων ἐτῶν. 
μετὰ πολλῆς δὲ σπουδῆς ποιησάμενος τὴν πορεΐέαν, τὰ 
τε ᾿Ιλλυρικὰ ἔϑνη καὶ στρατόπεδα ἐπελϑών, πλείστην 
τε δύναμιν κἀκεῖϑεν ἀϑροίσας, εἰς τὴν ᾿Αντιόχειαν 
ἀφίκετο. ἐκεῖ δὲ γενόμενος, τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 
ἐξήρτυε, γυμνάζων τε τοὺς στρατιώτας καὶ τὰ πολε- 
μικὰ ἀσκῶν. ᾿ 

Ἔδοξε δὲ αὐτῷ πρεσβείαν πάλιν πέμψαν πρὸς 
τὸν Πέρσην, καὶ περὶ εἰρήνης καὶ φιλίας διαλέγε- 
σϑαι. ἤλπιξε γὰρ αὐτὸν πείσειν ἢ φοβήσειν, αὐτὸς 
παρών. ὃ δὲ Βάρβαρος τοὺς μὲν πρέσβεις τῶν 'Ῥω- 
μαίων ἀπέπεμψεν ἀπράκτους, αὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος 
τετρακοσίους Περσῶν τοὺς μεγίστους, ἐσθῆσί τε 
“πολυτελέσι καὶ χρυσῷ κεκοσμημένους, ἵππων τε καὶ 
τόξων παρασκευῇ, πρέσβεις ἔπεμψε δὴ πρὸς τὸν 
“ἀλέξανδρον, καταπλήξειν οἰηϑεὶς τοὺς Ῥωμαίους 
τῇ τε ὄψει καὶ τῷ σχήματι τῶν Περσῶν. ἔλεγε δ᾽ ἡ 
πρεσβεία, ὅτι δὴ κελεύει μέγας βασιλεὺς “ρταξέρξης, 
ἀφίστασϑαι Ῥωμαίους τὸ καὶ τὸν ἄρχοντα αὐτῶν 
Συρίας τε ἁπάσης, ᾿Ασίας τε τῆς Εὐρώπῃ ἀντικει- 

μένης, ἐᾶσαι δὲ ἄρχειν Πέρσας μέχρις ᾿Ιωνίοις τε καὶ 
Καρίας, καὶ ὅσα Αἰγαίῳ καὶ Πόντῳ ἔϑνη διαιρεῖν 

Μ 
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ται" ὥδνοὶ γὰρ αὐτὰ Περσῶν προγονικὰ κτήματα. 
τοιαῦτά τινὰ τῶν τετρακοσίων πρέσβεων ἀπαγγει- 
λάντων, κελεύει ὃ ᾿Αλέξανδρος τοὺς τετρακοσίους 
συλληφϑῆναι' καὶ παρελόμενος πάσης τῆς περι- 
κειμένης σκευῆς, εἰς Φρυγίαν ἐξέπεμψε, δοὺς κώμας 
τε οἰκεῖν, καὶ χώραν γεωργεῖν" τοσαύτην αὐτοῖς 
ἐπιϑεὶς τιμωρίαν, ὡς οἴκαδε μὴ ἐπανελϑεῖν. ἀποκτεῖ- 
γαι γὰρ ἀνόσιον καὶ οὗ πάνυ ἀνδρεῖον ἡγήσατο, 
μὴτε μαχομένους, καὶ τὰ κελευσθϑέντα ὑπὸ τοῦ ξαυ- 
τῶν δεσπότου ἀγγείλαντας. 

Τούτων δὴ οὕτω πραττομένων, παρασκευαζο- 
μένου τε τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καὶ διαβῆναι τοὺς ποτα- 

μοὺς, εἴς τὸ τὴν βάρβαρον γῆν τὸν στρατὸν διαγα- 
γεῖν, ἐγένοντό τινες καὶ ἀποστάσεις στρατιωτῶν, 
ἀπό τε Αἰγύπτου ἐληλυϑότων, ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν» 
κατιὶὶ Συρίαν, καινοτομῆσαΐ τινα ἐπιχειρησάντων 
περὺὶ τὴν βασιλεῖαν " οἕ ταχέως φωραϑέντες, ἐκολά- 
σϑησαν. ἀλλὰ καὶ τινὰ τῶν στρατοπέδων μετέστη- 
σεν ὃ ᾿ἀλέξανδρος εἰς ἕτερα χωρία, ἐπιτηδειότερω 
δοκοῦντα εἶναι πρὸς τὸ κωλύειν τὰς τῶν Βαρβά- 

ρων ἐπιδρομάς. ὅ. τούτων δὴ αὐτῷ διοικηϑέντων, τῆς 
τε στρατιᾶς παμπληϑοῦς συνειλεγμένης, ὅτε δὴ ἂν- 
τἰπαλα καὶ ἰσόῤῥοπα ᾧήϑη εἶναι τὰ ἑαυτοῦ στρα- 
τεύματα τῷ πλήθει τῶν Βαρβάρων, σκεψάμενος 
σὺν τοῖς φίλοις, ἔνειμδ τὸ στρατιωτικὸν εἷς τρεῖς 
μοίρας" καὲ τὴν μὲν μίαν ἐχόλευσε, πρὸς τὰ ἀρκτῷα 

μέρη ἀφορῶσαν, δὲ Ἀρμενίας ἐπελϑοῦσαν, φιλίου 
ἹῬωμαΐοις δοκούσης, κατατρέχειν τὴν Πήδων χώ.- 
ραμ' τὴν δὲ ἑτέραν ἔπεμψε πρὸς τὰ ἑῷα μόρη τῆς 
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βαρβάρου γῆς βλέπουσαν, ἔνϑα συῤῥέοντας τὸν 
Τίγρητα καὶ τὸν Εὐφράτην ἕλη πυκνότατα ὑποδέ- 
χεσϑαι λέγουσι, καὶ λανθάνειν ποταμῶν ἐκείνων 
μόνων διὰ τοῦτο τὰς ἐκβολάς" τὴν δὲ τρίτην μοῖ- 
ραν καὶ γενγαιοτάτην τοῦ στρατοῦ αὐτὸς ἔχων, ὑπέ- 

σχετο ἐπάξειν τοῖς Βαρβάροις κατὰ μέσην τὴν πο- 
ρεέαν. ὀὕτω γὰρ ᾧετο διαφόροις ἐφόδοις ἀφυλά- 
κτὼς τε καὶ ἀπροόπτως αὐτοῖς ἐπελεύσεσθαι, καὶ 
τὸ πλῆϑος τῶν Περσῶν ἀεὶ πρὸς τοὺς ἐπιόντας διαι- 
ροὑμενον', ἀσϑενέστερόν τε ἔσεσθαι, καὶ ἀτακτότε- 
ρον μαχεῖσϑαι. οὗ γὰρ δὴ μισθοφόροις χρῶνται 
στρατιώταις οὗ Βάρβαροι, ὥςπερ Ῥωμαῖοι, οὐδὲ 
στρατόπεδα ἔχουσι συνεστῶτα καὶ μένοντα, πολέ- 
μου τέχναις ἐγγεγυμνασμένα" ἀλλὰ πᾶν τὸ πλῆϑος 
τῶν ἀνδρῶν, ἔσϑ' ὅπῃ καὶ τῶν γυναικῶν, ἐπὰν κε- 
λεύσῃ βασιλεὺς, ἀϑροίζεται. διαλυϑέντος δὲ τοῦ 
πολέμου, ἕκαστος εἷς τὰ ἑαυτοῦ ἐπανέρχεται, τοσοῦ- 
τον ἀποκερδήσας, ὅσα ἂν ἐξ ἁρπαγῆς αὐτῷ περιγέ- 
νηταῖ. τόξοις τε καὶ ἵπποις οὔκ εἰς τὸ πολεμεῖν μό- 

γον χρῶνται, ὥςπερ Ρωμαῖοι, ἀλλ᾽ ἐκ παέδων σὺν 
αὐτοῖς ἀνατρέφονται, καὶ ϑηρῶντες διαιτῶνται" 

οὔτε τὰς φαρέτρας ποτὲ ἀποτιϑέμενοι, οὔτε τῶν ἵπ- 
πὼν ἀποβαίνοντες, ἀεὶ δὲ αὐτοῖς χρώμενοι ἢ κατὰ 
πολεμίων ἢ κατὰ ϑηρίων. 

λέξανδρος μὲν οὖν, ὡς ᾧῷετο, ἄριστα βεβούλευ. 
το" ἔσφηλε δὲ αὐτοῦ τὴν γνώμην ἡ τύχη. τὸ μὲν 
γὰρ πεμφϑὲν δι ᾿ἀρμενίας στρατιωτικόν, μόλις καὶ 
χαλεπῶς ὑπερβαλὸν τὰ τῆς χώρας ὅρη, τραχὑτατά 
τε ὄντα καὶ κρημνωδέστατα, (πλὴν ἔτι ϑέρους 
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ὄντος ἀνεκτὴν εἶχε τὴν πορεΐαν,) ἐμβαλὸν εἷς τὴν 
“Μήδων χώραν, ἐπόρϑει τε αὐτήν, καὶ πολλὰς ἐνέ- 
πρησε κώμας, λείαν τε ἀπήγαγεν. ὃ δὲ Πέρσης. μα- 
ϑών, ἐπήμυνε κατὰ δύναμιν" ἀπείργειν δὲ τοὺς Ῥω- 
μαίους οὐ πάνυ τι ἐδύνατο. τραχεῖα γὰρ οὖσα ἢ 
χώρα τοῖς, μὲν πεζοῖς καὶ τὴν βάσιν εὐπαγῆ καὶ τὴν 
πορείαν εὐμαρῆ: παρεῖχεν" ηδ ἵππος τῶν Βαρβά- 
ρων, ὑπὸ τῆς τῶν ὀρῶν τραχὕτητος, ὁμοῦ καὶ πρὸς 
δρόμον ἐπείχετο, καὶ καϑιππεῦειν ἢ ἐπιέναι ἐκὼ- 
λύετο, ἧκον δὲ τινες ἀγχέλλοντες τῷ Πέρσῃ, ὡς ἄρα 
φαΐνοιτο Ῥωμαίων στρατὸς ἕτερος ̓ ἐν τοῖς ἕῴοις μέ- 
ρεσι Παρϑυαίων, τά τε πεδία κατατρέχουσι. διόπερ 
φοβηϑεὶς ἐκεῖνος , μὴ τὰ ἐν Πάρϑοις ῥαδίως λυμῃ- 
γάμενοι, εἷς Πέρσας ἐμβάλωσι, καταλιπών τινὰ δὺ- 
»αμιν, ὅσην αὐτάρκη ᾧετο ὀύεσϑαι Μηδίαν, αὐτὸς 

σὺν παντὶ τῷ στρατῷ εἰς τὰ ἑῷα μέρη ἠπείγετο. ἥ 
δὲ τῶν Ρωμαίων στρατιὰ τὴν πορείαν ἀμελέστερον 
ἐποιεῖτο, μήτε τινὸς φαινομένου, μὴτε ἀνϑεστῶτος" 
“ἡλπιζὲ τε τὸν ᾿4λέξανδρον σὺν τρίτῃ μοίρᾳ, γενναιο- 
τάτῃ οὔσῃ καὶ μεγίστῃ, εἷς μέσους ἐμβεβληκέναι τοὺς 
Βαρβάρους" κἀκείνους, ἀνϑελκομένους ἀεὶ πρὸς τὸ 
ἐνοχλοῦν,, σχολαιτέραν αὐτοῖς καὶ ἀδεεστέραν παρέ- 

ἕξειν τὴν ἔφοδον. προείρητο γὰρ πᾶσε τὸϊς στρατοῖς 
ὑπερτρέχειν, καὶ τόπος ὥριστο εἰς ὃν αὐτοὺς συνελ,- 
ϑεῖν ἔδει, πάντα τὰ ἐμπίπτοντα καὶ ἐν μέσῳ χειρου-- 
“μένους. ἔσφηλε δὲ αὐτοὺς ὃ ̓ 4λέξανδρος, μήτε εἴςω- 
γαγὼν τὸν στρατόν, μήτε εἰςελϑών, ἢ διὰ δέος, ἵνοε 
μὴ δὴ αὐτὸς κιγδυνεύοι ψυχῇ καὶ σώματι ὑπὲρ τῆς 
Ῥωμαίων ἀρχῆς, ἢ τῆς μητρὸς ἐπισχούσης γυναικεέᾳ 
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δειλέᾳ καὶ ὑπερβαλλούσῃ φιλοτεκνίᾳ. ἤμβλυνε γὰρ 
αὐτοῦ τὰς πρὸς ἀνδρείαν ὅρμάς, πείϑουσα δεῖν ἅλε; 
λους ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεύειν, ἀλλὰ μὴ αὐτὸν παρα- 
τάττεσϑαι" ὅπερ τὸν εἰςελϑόντα Ῥωμαίων στρατὸν 
ἀπώλεσεν. ὃ γὰρ Πέρσης σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει ἐπ.- 
ελϑών, οὐ προςδοκοῦντος τοῦ στρατοῦ, ἐκπεριελ- 

ϑών, καὶ ὥςπερ σαγηνεύσας, πανταχόϑεν τε τοξεύων, 

διέφϑειρε τὴν δύναμιν τῶν Ῥωμαίων, ὀλίγων τε 
πρὸς πολλοὺς ἀνϑέστασϑαι μὴ δυναμένων, καὶ ἀεὶ 
τὰ γυμνὰ ἑαυτῶν, εἰς ἃ ἐτοξεύοντο, φραττόντων 
τοῖς ὅπλοις" (ῥύεσϑαι γὰρ αὐτοῖς τὰ σώματα, οὗ 
μάχεσϑαι, ἀγαπητὸν ἡν") ἔςτε δὴ πάντες ἐς τὸ αὖ- 
τὸ συναλισϑέντες, καὶ τῇ τῶν ἀσπίδων προβολῇ 
ὥςπερ τειχέσαντες, ἀπεμάχοντο ἐν σχήματι πολιορ- 

κίας, βαλλόμενον πανταχόϑεν καὶ τιτρωσκχόμενοι, 

ἀντισχόντες εἷς ὅσον ἐνεδέχετο ἀνδρείως, τὸ τελευ- 
ταῖον πάντες διεφϑάρησαν. μεγίστη τε αὕτη συμ- 
φορά, καὶ οὐ ῥᾳδίως μνημονευϑεῖσα, Ῥωμαίους 
ἐπέσχε, δυνάμεως μεγίστης διαφϑαρείσης, γνώμῃ 
καὶ δώμῃ μηδεμιᾶς τῶν ἀρχαίων ἀποδεούσης" τόν 
τὸ Πέρσην εἰς ἐλπίδα μειζόνων πραγμάτων ἐτύφωσε 
τηλικούτων ἔργων εὐπραγία. 

6. Ως δὲ ταῦτα τῷ ᾿ἀλεξάνδρῳ ἐδηλώϑη, χα 
λεπῶς νοσοῦντι, εἴτε διὰ δυςϑυμέαν, εἴτε διὰ τὴν 

τοῦ ἀέρος ἀήϑειαν, αὐτός τε δυςφόρως ἤνεγκε, καὶ 
ὃ λοιπὸς στρατὸς ἠγανάκτησε πρὸς τὸν ᾿ἀλέξανδρον, 
καὶ ἐχαλέπαινεν, ὅτι δὴ ψευσαμένου αὐτοῦ, καὶ 
μὴ τηρήσαντος τὰ συνγϑήματα, προδοϑείη ὃ εἰςελ- 
ϑὼν στρατάς. πλὴν ὃ ᾿Αλέξανδρος, μὴτε τὴν γόσο» 
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φέρων καὶ τὸ πνιγῶδες τοῦ ἀέρος, τοῦ τὸ στρατοῦ 
παντὸς νοσοῦντος, καὶ μάλιστα τῶν ᾿Ιλλυρικῶν 
στρατιωτῶν, οἱ ὑγρῷ καὶ χειμερίῳ ἀέρι ἐνειϑισμέ- 
γ01,) τροφάς τὸ πλείογας συνήϑως εἰςφερόμενον, χα- 
λεπῶς νοσοῦντες διεφϑείροντο, ἐπανελϑεὶν τε εἰς 
τὴν ᾿Αγτιόχειαν ἐβουλεύσατο, καὶ πέμψας,. τὸν ἐν 
Μηδίᾳ στρατὸν ἐπανελϑεῖν ἐκέλευσεν. ἐκεῖνος μὲν ὃ 
στρατὸς ἐπανιεών, πλεῖστος ἐν τοῖς ὄρεσι διεφϑάρη " 
καὶ ἠκρωτηριάσθησαν οὖκ ὀλίγον ἐν δυςχειμέρῳ 
χώρᾳ, ὧς ὀλίγους πάνυ ἐκ πολλῶν ἐπανελθεῖν. τὸ 
δὲ σὺν αὑτῷ πλῆϑος ὁ ᾿«λέξανδρος εἰς τὴν ̓ Αντιύ- 
χειαν ἐπαγήγαγδ, πολλῶν καὺ ἐξ ἐκείνης τῆς μοίρας 
ἀπολωλότων" ὡς μεγίστην ἐνεγκεῖν δυςϑυμίαν τῷ 
στρατῷ, καὶ ᾿Δλεξάνδρῳ ἀδοξίαν, σφαλέντι καὶ γνώ- 
"ῃ καὶ τύχῃ, καὶ τῶν τριῶν μοιρῶν τοῦ στρατοῖ, 
ὧν ἔνειμε, τὸ πλεῖστον ἀποβαλόντι διαφόροις συμ- 
φοραΐς, νόσῳ, πολέμῳ, κρύει. 

Γενόμενος δὲ ἐν τῇ ̓ Αντιοχείᾳ ὃ ̓ἡλέξανδρος, αὖ- 
τός τε ῥᾳδίως ἐπεῤῥώσϑη τῷ εὐψυχεῖ καὶ ἐνύδρῳ 
τῆς πόλεως, μετὰ τὸν ἐν ἹΜεσοποταμίᾳ ξηρὸν αὖ- 
χμόν" τοὺς τε στρατιώτας ἀνεκτᾶτο, καὶ ἐφ᾽ οἷς 
ἐλελύπηντο, παρεμυϑεῖΐτυ μεγαλοδωρίᾳ χρημάτω:. 
τοῦτο γὰρ μόνον εἰς εὐνοίας ἀνάκτησιν στρατιωτῶν 
ἐνόμιζε φάρμακον. οὐράν τε ἤϑροιζε καὶ παρε- 
σκεύαζεν, ὡς δὴ πάλιν ἐπάξων Πέρσαις, εἰ ἐνοχλοῖεν 
καὶ μὴ ἡσυχάζοιεν. ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ὃ Πέρσης 
λύσας τὴν δύναμιν, καὶ ἑκάστους εἰς τὰ ἑαυτῶν 
ἀποπέμψας. εἶ γὼρ καὶ ἐκ τοῦ κρείττονος ὑπέρτεροι 
ἐδόκουν γεγενῆσϑαι οἱ Βάρβδαροι, πλὴν ὅμως ἐτε- 
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τρύχωντο ταῖς τε κατὰ Μηδίαν πολλάκις γενομέναις 
συμβολαῖς, τῇ τε ἐν Παρϑίᾳ μάχῃ, πολλῶν μὲν 
πεσόντων, παμπλείστων 8ὲ τετρωμένων. οὐ γὰρ 
ἀνάνδρως οὗ Ρωμαῖοι ἡττήϑησαν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ 
τοὺς πολεμίους ἔσϑ᾽ ὅπῃ κακώσαντες" παρὰ τοῦτο 
δὲ ἀπολόμενοι, παρ᾽ ὅσον πλήϑει ἐλάττους εὑρέϑη- 
σαν. ὥς, σχεδὸν ἰσαρίϑμον γενομένου τοῦ ἑκατέρω- 
εν πεσόντος στρατοῦ, τὸ περιλειφϑὲν τῶν Βαρβά- 
ρων πλήϑει, ἀλλ᾽ οὐ δυνάμει, δοκεῖ »ενικηκέναι. 

᾿ δεῖγμα δὲ τοῦτο οὐ μικρὸν τῆς [τῶν] Βαρβάρων 
κακώσεως". ἐτῶν γοῦν τριῶν ἢ τεττάρων ἡσύχασα:, 
οὐδ᾽ ἐν ὅπλοις ἐγένοντο. ἅπερ μανϑάνων ὃ ̓ Δλέξαν- 
δρος, καὶ οὗτος ἐν τῇ Αντιοχείᾳ διέτριβεν" εὐθυμό- 
τέρος δὲ καὶ ἀδεέστερος γενόμενος, ἀνειμένης αὐτῷ 
τῆς περὶ τὰ πολεμικὰ φροντίδος, ταῖς τῆς πόλεως 

ἐσχόλαζε τρυφαῖς. 
7. Οἰομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἐν Πέρσαις ἐν εἰρήνῃ. 

μὲν συγκείμενα ἡσυχάζειν, ἔχειν δὲ ἀνακωχὴν καὶ 
μέλλησιν τῷ Βαρβάρῳ πρὸς τὸ πάλιν ἐπάγειν τὸν 
στρατόν, ὃς ἅπαξ διαλυϑεὶς οὐ ῥᾳδίως ἡϑροίζετο, 
(ἅτε μὴ συντεταγμένος, μηδὲ συνεστώς, ἄλλ᾽ ὄχλος 
μᾶλλον ἢ στρατὸς ὑπάρχων, καὶ τῶν ἐπισιτισμῶν 

αὐτοῖς τοσούτων ὄντων, ὅσον ἂν ἕκαστος ἀφικνοὺ- 
μενος πρὸς τὸ ἑαυτοῦ χρειῶδες ἐπενέγκηται, καὶ 
δυςαποσπάστως τὸ καὶ δυςόκγως καταλιπόντων τέ- 

κγαὰ καὶ γυναῖκας καὶ τὴν οἰκείαν χώραν αἰφνιδίως 
ἄγγελοί τε καὶ γράμματα ἐτάραξε τὸν ᾿Αλέξανδρον, 
καὶ εἰς μείζονα φροντίδα ἐνέβαλεν, ἐπιστειλάντων 

αὐτῷ τῶν ἐμπεπιστευμέγων τὴν ᾿Πλυρίδος ἡγεμο- 
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νίαν" ὅτι ἄρα Τερμανοὶ “Ῥῆνον καὶ Ἴστρον διαβαε- 
4 . ςε - 2 ΄ Ἅ ᾿, 

γοντες) τὴν Ῥωμαίων πόρϑοῦσιν ἀρχήν, καὶ τὰ ἐπὶ 
τοῖς ὄχϑαις στρατόπεδα ἐπικείμενα, πόλεις τε καὶ 

κώμας πολλὴ δυνάμει κατατρέχουσιν" εἴη τε οὐκ ἐν 
2ὴη}Ὁ 5 Π . 3 . 3» ς " ὶ ὀλίγῳ κινδύνῳ τὰ Ιλλυρικὰ ἔϑνη, ὁμοροῦντα κα 
γειτνιῶντα Ἰταλίᾳ. δεῖσϑαι τοέγυν “ἧς αὐτοῦ πα- 

ρουσίας, καὶ τοῦ στρατοῦ παντὸς ὃς ἦν σὺν αὐτῷ. 
δηλωθέντα δὴ ταῦτα τόν τε ᾿Αλέξανδρον ἐτάραξε, 

᾿ . - 5» -»" ᾿ 94 Υ' 

χαὶ τοὺς ἐκ τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ στρατιώτας ἐλύπησε, δι- 
- -" ᾿ - [ 

πλῇ δοκοῦντας χεχρῆσϑαι συμφορᾷ, ἔκ τε ὧν πε- 
ΓᾺ 

πόνϑεσαν Μέρσαις αχύμενοι, ἔκ τε ὧν ἐπυνθά- 
γόντο τοὺς οἰκείους ἕκαστοι ὑπὸ Γερμανῶν ἀπολω- 
λότας. ἠγανάκτουν οὖν, καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον εἶχον ἐ ἐν 
αἰτίᾳ, ὡς τὰ ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς δὲ “ἀμέλειαν ἢ ἢ) δει- 

λίαν προδεδωκότα, πρός τε τὰ ἀρκτῷα μόλλοντα καὶ 
ὀκνοῦντα. ἣν δὲ καὶ αὐτῷ δέος τῷ Ἡλεξάνδρῳ τοῖς 
τε συνοῦσι φίλοις ἤδη καὶ περὶ αὐτῆς Ἰταλίας. οὐ 
γὰρ ὅμοιον ἡγοῦντο τὸν ἐκ Περσῶν κίνδυνον, οἷον 
ἐκ Τερμανῶν. οἵ μὲν γὰρ ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς κατοι- 
κοῦντες, μακρᾷ γῇ καὶ ϑαλάττῃ πολλῇ διῃρημένοι, 

. 2 -» ᾿ 3 . ν. 3 " , 

τὴν ᾿Ιταλῶν χώραν μόλις ἀκούουσι" τὰ ᾿Ιλλυρικὰ δὲ 

ἔϑνη, στενὰ ὄντα καὶ οὐ πολλὴν ἔχοντα τὴν ὑπὸ 
Ῥωμαίοις γῆν, παρὰ τοσοῦτον ὅμόρους καὶ γείτονας 

- τιν 3 “ ᾿ “. 8,2, ποιεῖ Τερμανοὺς ᾿παλιώταις. ἐπαγγέλλει δὴ ἄκων 
μὲν χαὶ ἀσχάλλων τὴν ἔξοδον, πλὴν τῆς ἀνάγκης αὖ- 
τὸν καλούσης. καταλιπών τε δύναμιν ὅσην αὐτάρκη 
ᾧετο ῥύεσϑαι τὰς Ῥωμαίων ὄχϑας, τὰ τε στρατό- 
πεδα καὶ τὰ φρούρια ἐπιμελέστερον τειχίσας, καὶ 
πληρώσας ἕκαστα τοῦ ὡρισμένον στρατοῦ, αὐτὸς 
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εἷς Ῥερμανοὺς ἡ ἠπείγετο ἅμα τῷ λόιπῷ πλήϑει. ἀνύ- 
σας 'δὲ τὴν ὁδὸν μετὰ πολλῆς σπουδῆς, ἐπέστη ταῖς 
τοῦ 'Ρήνου ὄχϑαις, καὶ τὰ πρὸς τὸν ἘΎΡΗΒΨΙ͂ΧΟΥ 

πόλεμον. παρεσκευάζετο. τόν τε ποταμὸν ναυσὶ δια- 
λαμβάνων, ὥς πρὸς ἀλλήλας συνδεϑεισῶν, γεφυρω- 

ϑέντα, εὐμαρῆ τὴν διάβασιν τοῖς στρατιώταις παρέ- 
ἕξειν ᾧετο. μέγιστοι γὰρ δὴ οὗτοι ποταμῶν͵ ὑπ ἂρ- 
κτῳ ὑέουσι, “Ῥῆνός τε καὶ Ἴστρος" ὃ μὲν Γερμανοὺς, 

ὃ δὲ Παίονας παραμείβων. οἷ ϑέρους μὲν ναυσίσο- 
ρον ἔχουσι τὸ ῥεῖϑρον, διὰ βάϑος τε καὶ πλάτος " 
τοῦ δὲ χειμῶνος παγέντες ὑπὸ τοῦ κρύους, ἐν πεδίου 
σχήματι καϑιππεύονται. ἀντιτυπὲς δὲ ᾿οὕτω καὶ 
στεῤῥὸν γίνεται τὸ ποτὲ ῥεῖϑρον, ὧς μὴ μόνον ἵπ- 
πων ὁπλαῖς καὶ ποσὶν ἀνθρώπων ἀντέχειν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἀρύσασθαι ϑέλοντας μὴ κάλπεις ἐπὶ αὐτῷ 
μηδὲ κοῖλα σκεύη φέρειν, πελέκεις δὲ καὶ δικέλλας" ἵν᾽ 

οἐχκόψαντες, γυμνόν τε σκεύους ἀράμενοι τὸ ὕδωρ, φέ- 
θωσιν ὥςπερ λέϑον. φύσις μὲν δὴ τῶν ποταμῶν αὕτη. ἡ 

Ὃ δὲ ᾿Δλέξανδρος Μαυρουσίους τε πλείστους 
καὶ τοξοτῶν ἀριϑμὸν πολὺν ἐπαγόμενος ἀπὸ τῆς 
ἀνατολῆς, ἔκ τε τῆς ᾽Οσροηνῶν χώρας, καὶ εἴ τινὲς 
Παρϑυαίων αὐτόμολοι, ἢ χρήμασιν ἀναπεισϑέντες, 
ἠκολουϑήκεσαν αὐτῷ βοηϑήσοντες, ἐξήρτυε δὴ 1 ἐρ- 
μανοῖς ἀντιτάξων. μάλιστα. γὰρ τοιοῦτος στρατὸς 
ὀχληρὸς ἐκείνοις γίγνεται" τῶν τὲ Μαυρουσέων πόῤ- 
ὅωϑεν ἀκοντιζόντων, καὶ τὰς ἐπιδρομὰς τάς τε ἄνα- 

χωρήσεις κούφως ποιουμένων, τῶν τε τοξοτῶν ἐς 
γυμνὰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ σώματα ἐπιμήκη 
ὑσοτὸ καὶ πόῤῥωθεν κατὰ σκοποῦ τοξενόντων. . . « 
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ἐπέϑεόν τε πρὸς τὴν συσταδὸν μάχην ἀντιτυπεῖς, 
καὶ ἰσόῤῥοποι πολλάκις “Ῥωμαίοις ἐγένοντο. ᾿ἄλέξαν- 
ὅρος μὲν ἐν τούτοις ἣν" πλὴν ἔδοξεν αὐτῷ πρεσβεΐαν 
πέμψαι πρὸς αὐτοὺς, καὶ περὶ εἰρήνης διαλέγεσθαι. 
πάντα τε ὑπισχνεῖτο παρέξειν ὅσων δέονται, καὶ 
χρημάτων ἀφειδῶς ἔχειν. τούτῳ γὰρ μάλιστα Γερ- 
μανοὶ πείϑόνται, “Φιλάργυροί 1εὲ ὄντες, καὶ τὴν 

εἰρήνην ἀεὶ πρὸς Ῥωμαίους χρυσίου καπηλεύον- 
τες" ὅϑεν ὃ ᾿Δλέξανδρος ἐπειρᾶτο ὠὡνήσασϑαι μᾶλ- 
λον τὰς πρὸς αὐτοὺς σπονδάς, ἢ διὰ πολέμου 
κιεδυνεύειν. 

Οἱ μέντοι στρατιῶται χαλεπῶς ἔφερον, διατρι- 
βῆς τε ματαίας ἐγγενομένης, καὶ μηδὲν τι γενναῖον 
ἢ πρόϑυμον εἷς τὸ πολεμεῖν παρέχοντος τοῦ ᾿Αλεξάν- 
ὅρου, ἀλλ᾽ ἡνιοχεέίαις καὶ τρυφαῖς προςέχοντος, δέον 
ἐπεξελϑεῖν καὶ τιμωρήσασϑαι Τερμανοὺς ἐπὶ τοῖς 

προτετολμημένοις. 8. ἣν δὲ τις ἐν τῷ στρατῷ, ἹΜαξι- 
μῖνος ὕνομα, τὸ μὲν γένος τῶν ἐνδοτάτω Θρᾳκῶν καὶ 
μιξοβαρβάρων, ἀπό τινος κώμης, ὡς ἐλέγετο" πρό- 
τερον μὲν ἐν παιδὲ ποιμαίνων, ἐν ἀκμῇ δὲ τῆς ἡλι- 
κίας γενόμενος, διὰ μέγεθος καὶ ἰσχὺν σώματος 
εἰς τοὺς ἱππεύοντας στρατιώτας καταταγείς" εἶ- 

τὰ καὶ ὀλίγον αὐτὸν χειραγωγούσης τῆς τὺ- 
χης, ἐλθὼν διὰ πάσης τάξεως στρατιωτικῆς, ὡς 
στρατοπέδων τὸ ἐπιμέλειαν τῶν ἐθνῶν τε ἀρχὰς 
πιστευϑῆναι. τὸν δὴ ΤΠαξιμῖνον τοῦτον διὰ τὴν 
προειρημένην στρατιωτικὴν ἐμπειρίαν ὃ ᾿Αλέξα:- 
ὅρος. ἐπέστησε πάσῃ τῇ τοῖ στρατοῦ γεολαΐᾳ, 
ὡ; ἀσκοίη τε αὑτοὺς τὰ στρατιωτικά, καὶ ἐς 
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τὸ πολεμεῖν ἐπιτηδείους παρασκέυάζοι. ὃ δέ, μετὰ 
σπείσης ἐπιμελείας ποιούμενος τὰ ἐγκεχειρισμένα, εὔ- 
γοιαν πολλὴν παρὰ τῶν στρατιωτῶν ἐκτήσατο, οὗ 
μόνον διδάσκων αὐτοὺς τὰ ποιητέα, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
ἔργοις πάντων προηγούμενος “ ὡς μὴ μαϑητὰς εἶναι 
μόνον, ἀλλὰ ζηλωτὰς καὶ μιμητὰς τῆς ἐκείζου ἀν- 
δρείας. ἔτι τὸ καὶ δώροις αὐτοὺς καὶ παντοδαπαῖς 

τιμαῖς ὠκειώσατο. ὅϑεν οἱ νεανίαι, ἐν οἷς ἦν τὸ 
πολὺ πλῆϑος Παιόνων μάλιστα, τῇ μὲν ἀνδρείᾳ 
τοῦ ἹΜαξιμένου ἔχαιρον, τὸν δὲ ᾿“λέξαγδρον ἐπὲ- 
σκωπτον», ὡς ὑπὸ τῆς τε μητρὸς ἀρχόμενον, καὶ διοι- 
κουμένων τῶν πραγμάτων ὑπὶ ἐξουσίᾳ τε καὶ γνώ- 
μῃ γυναικός, ῥᾳθύμως τε καὶ ἀνάνδρως τοῖς πολε- 
μικοῖς προςφερομένου ἐκείνου. ὑπεμίμνησκον δὲ 
ἀλλήλους τῶν τὸ ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς διὰ μέλλησι» 
αὐτοῦ πταισμάτων, καὶ ὅτι μηδὲν ἀνδρεῖον μηδὲ 
νεανικὸν παρέχοιτο » εἰς Τερμανοὺς ἐλϑών. ὄντες 

οὖν καὶ ἄλλως πρὸς τὸ καινοτομεὶν ἐπιτήδειοι, - “καὶ 
τὸ μὲν παρὸν τῆς ἀρχῆς βαρὺ διὰ μῆκος ἐξουσίας 
ἡγούμενοι, ἀκερδές τε ἤδη, πάσης προανηλωμένης 
φιλοτιμίας" τὸ δὲ μέλλον καὶ προριὸν ἔς τὸ τὸ κερ- 

δαλέον αὐτοῖς εὔελπι, καὶ τῷ κτωμένῳ παρὰ προς- 
δοκίαν τἰμιόν τὸ καὶ περισπούδαστον" ἐβουλεύσαν-: 
το ἀποσκευάσασϑαι μὲν τὸν ᾿“λέξανδρον, ἀνειπεῖν 
δὲ αὐτοκράτορα καὶ Σεβαστὸν τὸν μαξιμῖνον, συ- 
στρατιώτην τε αὑτῶν ὄντα καὶ σύσκηνον; ἔς τε τὸν 
παρόντα πόλεμον δὲ ἐμπειρίαν καὶ ἀνδρείαν ἐπι- 
τήδειον δοκοῦντα. ἀϑροισϑέντες οὖν εἰς τὸ πεδίον 

ὡπμσμένοι, ὡς δὴ ἐπὶ τὰ συνήϑη γυμγάσια προελ-' 



488. ΒΠΕΒΌΡΙΑΝΙ 

ϑόντα, καὶ ἐπιστιάντα αὐτοῖς 'τὸν αξιμῖνον, (εἴτε 
ἀγνοοῦντα τὸ πραττόμενον, εἴτα καὶ λάϑρα τοῦτο 
προκατασκευάσαντα,) πορφύραν ἐπιβαλόντες βα- 
σιλικήν, αὐτοκράτορα ἀναγορεύουσιν. ὁ δὲ τὰ μὲν 
πρῶτα παρῃτεῖτο, καὶ τὴν πορφύραν ἀπεῤῥίπτεις 
ὡς δὲ ἐνέκειντο ξιφήρεις, ἀποκτενεῖν ἀπειλοῦντες, 
τοῦ παρόντος κινδύνου τὸ μέλλον προελόμενος, ἄνες 

δέξατο τὴν τιμὴν, πολλάκις αὐτῷ πρότερον, ὡς ἔλε- 
γε, χρησμῶν καὶ ὀνειράτων τὴν τοσαύτην τύχην 
προειρηκότων" εἰπὼν πρὸς τοὺς στρατιώτας, ὅτι 
ἄκων μὲν καὶ μὴ βουλόμενος ἀναδέχεται, πειϑόμε- 
γος τῇ ἐκείνων βουλήσει" παραγγέλλει δ᾽ αὐτοῖς ἔρ- 
γῳ βεβαιῶσαι τὰ δόξαντα, ἀραμένους τὸ τὰ ὅπλα, 
σπεύδειν ἐπιστῆναι τῷ ᾿4λεξάνδρῳ ἀγνοοῦντι, τὴν 
φήμην φϑάσαντας" ἵν᾽ ἐκπλήξαντες τοὺς συνόντας 
ἐκείνῳ, στρατιώτας καὶ φρουροὺς τοῦ σώματος, ἢ 
πείσαιεν ὅὁμογνωμονῆσαι, ἢ ῥᾷστα βιάσαιντο ἀπα- 
ρασκεύους τῷ μηδὲν προςδοκᾷν. ; 

Ὡς δ᾽ αὐτοὺς εἰς εὔνοιαν καὶ προϑυμέαν πάνυ 
προδκαλέσατο, τά τε σιτηρέσια ἐπεδιπλασίασε, νο- 
μάς τε καὶ δύσεις μεγίστας ὑπέσχετο, τιμωρίας τε 

καὶ κηλίδας πάσας αὐτοῖς ἀνῆκεν, ἐπὶ τε τὴν πο- 
ρεέαν' ἐξήγαγεν" οὐ πολὺ δ᾽ ἀφειστήκει τὸ χωρίον, 
ἔνϑα ἐσκήνου ὃ ̓ Αλέξανδρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 

9, Ως δ᾽ ἀπηγγέλη τὰ περὶ τοῦ Μαξιμίνου, ὃ ̓ 4λέ- 
ξανδρος ἐν μεγίστῃ ταραχῇ γενόμενος, καὶ τῷ παραδόξῳ 
τῆς ἀγγελίας ἐκπλαγεὶς, προπηδήσας τῆς βασιλείου 
σκηνῆς ὥςπερ ἐνθουσιῶν, δακρυῤῥοῶν καὶ τρέμων, τοῦ 
τε Ἰϊαξιμίνου ὧς ἀπέστου καὶ ἀχαρίστονυ κατηγό- 
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ρει, πάσας τὰς εἰς ἐκεῖνον εἴεργεσίας κατατεϑεΐσας 

πρὸς αὑτοῦ διηγούμενος. τοὺς τε νεανίας συστρα- 

τιώτας ἡτιᾶτο, ὡς προπετῶς καὶ ὀπιόρκως ταῦτα 
τετολμηκότας" δώσειν τὸ πάντα ὑπισχνεῖτο ὧν δέ- 

οἰντο, καὶ ἐπανορϑώσεσϑαι εἴ τε μέμφοιντο. οἵ δὲ 
σὺν αὐτῷ Ἰστρατιῶται, ἐκείνης τῆς ἡμέρας εὐφημή- 
σαντες αὐτὸν παρέπεμψαν, ὑποσχόμενοι παντὶ σϑέ- 
νεν προασπίσειν αὐτοῦ. τῆς νυχτὸς δὲ διαδρὰμού- 
σης, κατὰ τὸ περίορϑρον ἄἀγγειλάντων τινῶν, ὅτι 
δὴ Μαξιμῖνος πρόςεισι, κόνις τὸ πόῤῥωθεν ἐγειρο- 

μένη φαΐνεται, βοῆς τε ἦχος πλήϑους ἐξακοῦξται, 

πάλιν προελϑὼν ἐς τὸ πεδίον ὃ ̓Δλέξανδρος, συγκα- 
λέσας τε τοὺς στρατιώτας, ἐδεῖτο προμαχεῖν, καὶ 
σώζειν ὃν ἀνεϑρέψαντο, καὶ ὕφ᾽ ᾧ βασιλεύοντι τεσ- 
σαρεςκαίδεκα ἔτεσιν, ἀμέμπτως βεβιώκεσαν" πάντας 
τε εἰς οἶκτον καὶ ἔλεον προκαλούμενος, ἐκέλευεν 

ὁπλίζεσθαι, καὶ ἐξελϑόντας ἀντιτάττεσθαι. οἵ δὲ 

στρατιῶται τὼ μὲν πρῶτα ὑπισχνοῦντο, καὶ ὀλίγους 
δὲ ἀνεχώρουν, οὐδ᾽ ὅπλα λαβεῖν ἤϑελον. οἵ δὲ τινες 
τὸν ἔπαρχόν τε τοῦ στρατοῦ καὶ τοὺς ρἰκείους “4λε- 
ξάνδρου ἤτουν πρὸς ἀναίρεσιν, πρόφασιν ποιοὺμε- 
ψοι, αἰτίους τῆς ἀποστάσεως γεγενῆσϑαι. οἵ δὲ. τὴν 
μητέρα ἐμέμφοντο ὡς φιλάργυρον, καὶ τὰ χρήματα 
ἀποκλείουσαν, διά τε μικρολογίαν καὶ τὸ πρὸς τὸς 
ἐπιδόσεις ὀκνηρὸν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου μεμισημένου. καὶ 
μέχρι μὲν τινος τοιαῦτα διαφόρως βοῶντες προς- 
μενον" «ὡς δὲ τοῦ “Μαξιμένου ὃ στρατὸς ἤδη τε ἐν 
ὄψεσιν ἣν, καὶ βοῶντες οἱ νεανίαι προὔκαλοῦντο 
τοὺς συστρατιώτας, καταλιπεῖν μὲν γύναιον μικρο- 

͵ 
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λόγον, καὶ μειράκιον μικρὸν μητρὶ δουλεῦον, προς- 
ἱέναι δὲ ἀνδρὲ γενναίῳ καὶ σώφρονι, συστρατιώτῃ 
τε, ἐν ὅπλοις ἀεὶ καὶ πολεμικοῖς ἔργοις διητημένῳ" 
πεισϑέντες οἱ στρατιῶται, τὸν μὲν ᾿Δλέξανδρον κα- 
ταλείπουσιν, αὐτοὶ δὲ προςίαασι τῷ Μαξιμένῳ: αὖ- 
τοκράτωρ τε ὑπὸ πάντων ἐκεῖνος ἀναγορεύεται. ὃ 
δὲ ᾿4λέξανδρος, τρέμων καὶ λειποψυχῶν, μόλις εἷς τὴν 
σκηνὴν ἐπανέρχεται" τῇ τε μητρὶ περιπλακείς, καί, 
ὥς φασιν, ἀποδυρόμεγος τε καὶ αἰτιώμενος ὅτι δὲ 
᾿ἐκεένην ταῦτα πάσχει, ἀνέμενε τὸν φονεύσοντα. ὃ 
δὲ Μαξιμῖνος ὑπὸ παντὸς τοῦ στρατοῦ Σεβαστὸς 
προςαγορευϑεῖς, πέμπει χιλιάρχην, ἑκατοντάρχας τὲ 
τινας τοὺς φονεύσοντας τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ. τὴν 

μητέρα, καὶ εἴ τινες ἀνϑίσταντο τῶν σὺν αὐτῷ. οἵ 
δὲ ἀφικόμενον καὶ ἐπιπηδήσαντες τῇ σκηνῇ, αὐτόν 
τε ἀναϊροῦσι καὶ τὴν μητέρα, καὶ εἶ τινες ἐδόκουν 
ἐκείνῳ φίλοι καὶ τίμιοι" πλὴν τῶν πρὸς ὀλέγον φυ- 
γεῖν ἢ λαϑεῖν δυνηϑέντων, οὕς πάντας μετ οὐ πολὺ 
ἹΜαξιμῖνος συλλαβὼν ἀπέκτεινε. 

Τέλος μὲν δὴ τοιοῦτον κατέλαβε τὸν ᾿4λέξαγ- 
ὅρον καὶ τὴν μητέρα, βασιλεύσαντα ἔτεσι τεσσα- 
ρεςκαέδεκα, ὅσον πρὸς τοὺς ἀρχομένους, ἀμέμπτως 
καὶ ἀναιμωτί. φόνων τὸ γὰρ καὶ ὠμότητος, ἄκρέ- 
τῶν τὸ ἔργων ἀλλότριος ἐγένετο, εἴς τε τὸ φιλάν» 
ὅρωπον καὶ εὐεργετικώτερον ἐπιῤῥεπής. πάνυ γοῦν 
ἂν ἡ ̓ Αλεξάνδρου. βασιλεία εὐδοκέμησεν εἷς τὸ δλό- 
κλήρον, εἰ μὴ διεβέβλητο αὐτῷ τὰ τῆς μητρὸς εἰς 
φιλαργυρίαν τε καὶ μικρολογίαν. 

-"» 
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ἽΡΩΖΠΑ ΝΟΥ 

ἹἽΣΤΟΡΙΩΝ. 

ΒΙΒΑΙΟΝ ἝΒΔΟΜΟΝ. 

4. “{ἶἵνι μὲν βίῳ ᾿ἀλέξανδρος ἐχρήσατο, τέλεν τὸ 
ὅποίῳ, βασιλεύσας ἐτῶν τεσσαρεςκαίΐδεκα, ἐν τοῖς 

προειρημένοις ἐδηλώσαμεν ὃ δὲ Μαξιμῖνος, παρα- 
λαβὼν τὴν ἀρχήν, πολλὴν τὴν μεταβολὴν ἐποιήσα- 
τα, τραχύτατα καὶ μετὰ πολλοῦ φόβου τῇ ἐξουσίᾳ 
χρώμενος" ἔκ τε πραεΐίας καὶ πάνυ ἡμέρου βασιλείας 
εἷς τυραννίδος ὠμότητα μετάγειν πάντα ἐπειρᾶτο, 
δυςμένειαν ἑαυτῷ συνειδώς, ὅτι [δὴ] πρῶτος ἐξ εὖ- 
τελείας τῆς ἐσχάτης εἰς τοσαύτην τύχην ἤλασε. φὺύ- 

σεν δὲ ἣν τὸ ἦϑος, ὥρπερ καὶ τὸ γένος, Βάρβαρος" 

τό τε φονικὸν πάτριον ἔχων καὶ ἐπιχώριον, πρόνοιαν 
ἐποιεῖτο δὲ ὦμότητος. τὴν ἀρχὴν βεβαιῶσαι" δεδιὼς 
μή τι τῇ Συγλήτῳ καὶ τοῖς ὑπηκόοις εὐκαταφρόνη- 
τος γένηται, οὐκ εἰς τὴν παροῦσαν αὐτὴν τύχην 

᾿ ἀφορῶσιν, ἡἠλλ᾽ εἰς τὰ τῆς γενέσεως εὐτελῆ σπάργα- 
να. τεϑρύλλητο γὰρ παρὰ πᾶσι καὶ διεβέβλητο, ὅτι 
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δὴ ποιμαίνων ἐν τοῖς Θρᾳκίοις ὄρεσιν, ἐπιδοὺς τε 

αὑτὸν διὼ μέγεϑος καὶ ἰσχὺν σώματος εἰς εὐτελῆ 
καὶ ἐπιχώριον στρατείαν, ὑπὸ τῆς τύχης ἐπὶ τὴν 
Ῥωμαίων ἀρχὴν κεχειραγώγητο. εὐϑέως οὖν τοὺς 
τὸ φίλους πώντας, οἵ συνῆσαν τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ, σὺνε- 
δροΐ τε ὑπὸ τῆς συγκλήτου Βουλῆς ἐπιλεχϑέντες, 
ἀπεσκευάσατο" καὶ οὕς μὲν εἰς τὴν Ῥώμην ἀπέ- 
πεμψε, τιγὰς δὲ ἐπὶ προφάσει διοικήσεως ἃ ἀπεσείσα- 

το" μόνος εἶναι βουλόμενος ἐν τῷ στρατῷ καὶ μηδέ- 
νὰ αὐτῷ παρεῖναι ἐκ συνειδήσεως εὐγενοῦς κρείττο- 
να, ἀλλ} ἵν, ὥςπερ ἐξ ἀκροπόλεως, μηδενὸς αὐτῷ 

παρόντος, ᾧ νέμειν αἰδὼ ἀ ἀνάγκην ἔχοι, τοῖς τυριων»- 
γέδος ἐ ἔργοις σχολάξι οι. τὴν τε ϑεραπείαν πᾶσαν, ἢ 
συγγεγόνεν τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ τοσούτων ἐτῶν, τῆς βα- 
σιλείου αὐλῆς ἀπέπεμψε. τοὺς δὲ πλείστους αὐτῶν 
καὶ ἀπέκτεινεν, ἐπιβουλὰς ὑποπτεύων" ἢδει γὰρ 
᾿ἀλγοῦντας ἐπὶ τῇ ἐκείνου ἀναιρέσει. 

Ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον αὐτὸν εἰς ὠμότητα καὶ τὴν 
πρὸς ἅπαντας ὀργὴν προὐκαλέσατο συνωμοσία᾽ τις 
διαβληϑεῖσα κατ᾽ αὐτοῦ συγκροτουμένη, πολλῶν τὰ 
ἑκατοντάρχων συμπνεόντων., καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Βου- 
λῆς ἁπάντων. Μάγνος τις ὄνομα ἦν τῶν εὐπατριδῶν 
τε καὶ ὑπατευκότων" οὗτος διεβλήϑη συνάγειν κατ 
αὐτοῦ χεῖρα, καὶ στριιτιώτας τινὰς πείϑειν, εἰς αὖ- 
τὸν τὴν ἀρχὴν μετάγειν. ἡ δὲ συσκενὴ τοιαύτη τις 
ἐλέγετο ἔσεσϑαι.. γεφυρώσας τὸν ποταμὸν ὃ αξι- 
μἴνος ἔμελλεν ἐπὶ Γερμανοὺς διαβήσεσϑαι. ἅμα 
γὰρ τῷ τὴν ἀρχὴν παραλαβεῖν , εὐϑέως πολεμικῶν 
ἔργων ἤρξατο, καὶ διὰ σώματος μέγεϑος καὶ ἰσχὺν 

᾿, 
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στρατιωτικὴν καὶ ἐμπειρίαν πολεμικὴν δοκῶν ἐπι»- 

λελέχϑαι ; ἔργοις τὴν δόξαν καὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν 

ὑπόληψιν ἐπιστοῦτο" τήν τε ᾿ἀλεξάνδρου μέλλησιν, 

καὶ τὴν πρὸς τὰ πολεμικὰ ἢ ἔργα δειλίαν, ἐλέγχειν 

ἐπειρᾶτο εἰκότως κατεγνωσμένην. ἀσκῶν τε οὖν καὶ 

γυμνάξων τοὺς στρατιώτας οὐ διέλειπεν, αὐτός τε 

ἐν ὅπλοις ὧν καὶ τὸν στρατὸν ἀεὶ παρορμῶν. τότε 

τοίνυν τὴν γέφυραν ζεύξας, ἔμελλεν ἐπὶ Γερμανοὺς 

διαβήσεσϑαι. ὃ δὲ Μάγνος ἐλέγετο στρατιωτῶν οὐκ 

ὀλίγους, ἀλλὰ τοὺς ἐξοχωτάτους, καὶ μάλιστα τοὺς 

τὴν φρουρὰν τῆς γεφύρας καὶ τὴν ἐπιμέλειαν πε- 

ποιημένους, ἀναπεῖσαι, μετὰ τὸ διαβῆναι τὸν Μῖα- 
ξιμῖγον, λύσαντας τὴν γέφυραν, προδοῦναι τοῖς 

Βαρβάροις, οὐχ ὑπαρχούσης αὐτῷ ἐπανόδου, πλά- 

τεί γὰρ καὶ βάϑει μέγιστος ὁ ποταμὸς ῥέων, ἄβα- 

τος αὐτῷ ἐγίνετο, οὔτε νεῶν οὐσῶν ἐν ταῖς πολεμί- 

αις ὄχϑαις, τῆς γεφύρας λυϑείσης. ἡ μὲν τῆς δια- 

βολῆς φήμη τοιαύτη ἐγένετο, εἴτε ἀληϑὴς ὑπάρξασα, 

εἴτε ὑπὸ τοῦ ἹΜαξιμίνου συσκευασϑεῖσα" ἀκριβὲς 

δὲ εἰπεῖν οὐ ἑῴδιον»: ἐπεὶ Ἐ ἔμενεν ἀνεξέλεγκτος. μήτε 

γὰρ κρίσει τινὶ μεταδοὺς, μήτε ἀπολογίᾳ, πάντας 

οὕς ὑπώπτευεν, αἰφνιδίως συνωρπασθθταρ, ἄφει- 

δῶς ἐφόνευσεν. 
ἶ ᾿Εγένετο δέ τις καὶ ᾿Οσροηνῶν τοξοτῶν ἀπό- 

στασις, οἵ πάνυ ἀλγοῦντες ἐπὶ τῇ ̓ Αλεξάνδρου τε- 

λευτῆ, περιτυχόντες τῶν ἀπὸ ὑπατείας καὶ φίλων 

᾿Αλεξάνδρου τινί, (Κουαρτῖνος δὲ ἣν ὄνομα, ὃν Μα- 
ξιμῖνος ἐκπέμψας ἣν τοῦ στρατοῦ.) ἁρπάσαντες, 
ἄκοντα καὶ οὐδὲν πραειδότα, στρατηγὸν ξαντῶν κα- 

Ν᾿’ 
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τέστησαν" πορφύρᾳ τε καὶ πυρὶ πομπεύοντα, ὁλε- 
ϑρίοις τιμαῖς, ἐκόσμησαν, ἐπέ τε τὴν ἀρχὴν ἦγον, 
οὔτι βουλόμενον. ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐν τῇ σκηνῇ κα- 
ϑεύδων, ἐπιβουλευϑεὶς »ύκτωρ. αἰφνιδίως ἀνηῃρέϑη 
ὑπό του, συνόντος αὐτῷ καὶ δοκοῦντος φίλου, τῶν 
τε ᾿θσροηνῶν πρότερον ἢ ἡγουμένου" “Μακεδὼν ἢν ὄ δνο- 
μα αὐτῷ" καίτοι τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς ἀποστάσεως 
ἀρχηγοῦ καὶ ὅὁμογνώμονος τοῖς Ὁσροηνοῖς γενομέ- 
γου" ὃς οὐδεμίαν αἰτίαν ἔχϑρας οὔτε "Ῥμέσους ἕἔ ἔχων, 

ἀπέκτεινεν αὑτὸς ὃν ἥρπασέ τε. καὶ ἀνέπεισεν" οἱό- 
εἰενός τε μεγάλα χαρίζεσθαι τῷ ἸΜαξιμένῳ, τὴν πεφα- 
λὴν ἀποτεμών;. ἐκόμισεν. 

Ὃ δὲ ἤσϑη͵ μὲν ἐπὶ τῷ ἔργῳ - στερηϑεὶς δὲ 
πολεμίου, ὡς ᾧδτο; ἐκεῖνον μὲν, καΐτοι μεγάλα 
ἐλπίζοντα, καὶ δοκοῦντα ἀμοιβῆς ἐξαιρέτου τεὺξε- 
σϑαι, ἀπέκτεινεν, ὡς καὶ τῆς ἀποστάσεως γεγο 
νότα ἀρχηγόν, καὶ ἀποκτείναντα ὃν αὐτὸς ἄκοντα 
ἀνέπεισεν, ἄπιστόν τε γενόμενον περὶ τὸν φίλον. 
τοιαῦτα μὲν δὴ τινὲς αἰτίαν ἔτε μᾶλλον εἷς τραχὺ- 
τητα καὶ ὡμότητα ἠκόνησαν τὴν ταῦ ΜΙαξιμίγου ψυ- 
χήν, καὶ πρότερον οὕτω πεφυκυῖαν. ἣν δὲ καὶ 
τὴν ὄψιν φοβερώτατος, καὶ μέγιστος τὸ σῶμα" 
ὡς μὴ ῥᾳδίως αὐτῷ τινὰ μήτε Ἑλλήνων τῶν σωμα- 
σκούντων, μήτε ᾿Βαρβάρων τῶν εβδμβδτντωΤι 
ἐξισοῦσϑαι. 

2. Διοικήσας δὲ τὰ προειρημένα, πάντα τε τὸν 
στρατὸν ἀναλαβών, καὶ διαβὰς ἀφόβως τὴν γέφυ- 
ραν, εἴχετο, τῆς πρὸς τοὺς Γερμανοὺς μάχης. μέ- 
γα δὲ τι πλῆϑος καὶ σχεδὸν ἅπασαν τὴν Ρωμαίων 
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δύναμιν σὺν ξαυτῷ εἰςήγαγε, Μαυρουσίων τὸ ἄκον- 
τιστῶν ἀριϑμὸν. πάμπλειστον, καὶ τοξοτῶν ᾿Οσροη- 
νῶν» τὸ καὶ “ρμενίων, (ὧν ἦσαν οἱ μὲν ὑπήκοοι, οἱ 
δὲ φίλοι καὶ σύμμαχοι,) καὶ εἴ τινες ΠΙ]αρϑυαίων 
ἢ χρήμασι πεισϑέντες καὶ αὐτομολήσαντες, ἢ λη- 
φϑέντες αἰχμάλωτοι, Ῥωμαίοις ἐδούλευον. τὰ δὲ 

πλήϑη ταῦτα τοῦ στρατοῦ καὶ πρότερον ὗ ὑπὸ ᾿4λε- 
ξάνδρου ἤϑροιστο,ἦ ηὐξήϑη δ᾽ ὑπὸ τοῦ Μαξιμίνου, 
καὶ εἰς πολεμικὴν ἄσκησιν συγκεκχρότητο. μάλιστα 
δὲ οἵ ἀκοντισταὶ καὶ οἱ τοξόται πρὸς τὰς Ἱ Ἑρμανῶν 
μάχας ἐπιτήδειοε δοκοῦσιν, ἐπιτρέχοντές τὸ αὖ- 
τοῖς κούφως οὗ προςδοκῶσι, καὶ ἀναχωροῦντες ὅᾳ- 
δίως. γενόμενος δὲ ἐν τῇ πολεμίᾳ Μαξιμῖνος, πολ- 
λὴν γῆν ἐπῆλϑεν, οὐδενὸς αὐτῷ ἀνθεστῶτος, ἀλλὰ 
τῶν Βαρβάρων ἀνακεχωρηκότων. ἐδήου τε οὖν πᾶ- 
σὰν τὴν χώραν, μάλιστα τῶν ληΐων ἀκμαζύντων" 
τάς τὸ κώμας ἐμπιπράς, διαρπάζειν ἐδίδου τῷ 
στρατῷ. εὐμαρέστατα γὰρ τὸ πῦρ ἐπινέμεται τὰς 
τε πόλεις αὐτῶν, ἃς ἔχουσι, ᾿καὶ τὰς οἰκήσεις ἅπα- 
σας. λέϑων μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἢ πλένϑων ὀπτῶν 
σπάνις, ὕλαι δ᾽ εὔδενδροι" ὅϑεν ξύλων οὔσης ἐκτε- 
ψείας, συμπηγνύντες αὐτὰ καὶ ἁρμόζοντες, σκχηνο- 
ποιοῦνται. ὁ δὲ "Μαξιμῖνος ἐπὶ πολὺ μὲν πφοεχώ- 
ρῆσε, πράττων τὸ τὰ προειρημένα καὶ λείας. ἀπε- 

λαύνων, διδοὺς τε τὰς ἀγέλας τῷ στρατῷ αἷς πε- 

ριετύγχανον. οἵἱ δὲ Τερμανοὶ ἀπὸ μὲν τῶν πεδίων, 
καὶ εἴ τινὲς σαν χῶραι ἄδενδροι, ἀνακεχωρήκεσαν, 
ἐν δὲ ταῖς ὕλαις ἐχρύπτοντο" περέ τε τὰ ἕλη διέ- 
τριβον, ὡς ἐκεῖ τὸς μάχας καὶ τὰς ἐφόδους ποιοῖν- 

ΝᾺ 
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το, τῆς συνεχείας τῶν φυτῶν ἀπασχολούσης εἷς ἕαι- 
τὴν τὰ βέλη καὶ τὰ ἀκόντια τῶν πολεμίων" τοῦ τα 
ἀγχιβαϑοῦς τῶν ἑλῶν, Ῥωμαίοις μὲν δι ἄγνοιαν 
τῶν τόπων ἐπισφαλοῦς ἐσομένου, ἑαυτοῖς δὲ, δ ἐμ- 
πειρίαν τῆς χώρας, ἐγνωκόσιν ἄβατα καὶ ἀντιτυπῆ 
τῶν τύπων, ἐς γόνυ τε βρεχομένοις διατρέχεῖν ῥᾳ- 
δίου. εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς τὸ νήχεσϑαι ἐγγεγυμγνασμέ- 
γοί, ἅτε μόνῳ λουτρῷ τοῖς ποταμοῖς χρώμενοι. 

Περὶ ἐκεῖνα οὖν μάλιστα τὰ χωρία αἱ συμβο- 
λαὶ ἐγίνοντο. ἔνϑα καὶ γενναιότατα αὐτὸς ὃ βασι- 

λεὺς τῆς μάχης ἦρξεν. ἐπὶ γάρ τινι ἕλει μεγέστῳ, 
τῶν μὲν Τερμανῶν ἐς αὐτὸ ἀναχωρούντων εἰς φυ- 
γήν, εἰς δίωξιν δὲ “Ῥωμαίων ἐπειςελϑεῖν ὀκνούντων, 

πρῶτος ὃ αξιμῖνος ἅμα τῷ ἵππῳ ἐμβαλὼν εἷς τὸ 
ἕλος, καίτοι ὑπὲρ γαστέρα τοῦ ἵππου βρεχομένου, 
τοὺς ἀνθεστῶτας ἐφόνευσε Βαρβάρους" ὡς τὸν λοι- 

πὸν στρατὸν αἰδεσϑέντα προδοῦναι μαχόμενον 
ὑπὲρ αὐτῶν βασιλέα, τολμῆσαΐ τε καὶ τοῖς ἕλεσιν 
ἐπειςελϑεῖν, πολὺ δὲ τι πλῆϑος ἑκατέρωθεν πεσεῖν, 
καὶ Ρωμαίων μὲν .., τῶν δὲ Βαρβάρων σχεδὸν τὴν 
τότε παροῦσαν δύναμιν, ἀριστεύοντος αὐτοῦ ὡς 

τό τε ἕλος σωμάτων πληρωϑῆναι, τὴν τε λίμνην αἵ» 
ματι κερασϑεῖσαν, πεζομαχοῦντι στρατῷ ναυμαχίας 
ὄψιν παρασχεῖν. ταὐτὴν τὴν μάχην καὶ τὴν ἀριστεῖ- 
αν αὑτοῦ οὐ μόνον διὰ γραμμάτων τῇ τε Συγκλήτῳ 
καὶ τῷ δήμῳ ἐδήλωσεν, ἀλλὰ καὶ γραφῆναι κἐλεὺ- 
σας μεγίσταις εἰκόσιν ἀνέϑηκε πρὸ τοῦ βουλευτη- 
ρον: ἵνα μὴ μόνον ἀκούειν τὰ γενόμενα, ἀλλὰ 
καὶ βλέπειν ἔχωσι “Ῥωμαῖοι. τὴν δ᾽ εἰκόνα ὕστερον 
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καϑεῖλεν ἡ «Σύγκλητος μετὰ τῶν λοιπῶν αὑτοῦ τι- 
μῶν. γεγόνασι δὲ καὶ ἕτεραι συμβολαΐ, ἐν αἷς ὡς 
αὐτουργός τε καὶ αὐτόχειρ τῆς μάχης, ιἀριστεύων τε 

σιαγνταχοῦ ἐπηνεῖτο. πολλοὺς δὲ χειρωσάμενος αὖ- 

τῶν αἰχμαλώτους, καὶ λείαν ἀπελάσας, χειμῶνος ἤδη 
καταλαμβάνοντος, ἐπανῆλϑεν εἷς Παίονας" ἕν τὰ 
Σιρμίῳ διατρίβων, τῇ μεγίστῃ. ἐκεὶ πόλει δοκούσῃ, 
τὰ πρὸς τὴν εἴζοδον εἰς τὸ ἔαρ παρεσκδυάξετο. 

ἠπείλει γὰρ (καὶ ποιήσειν ἔμελλεν) ἐκκόψειν τε καὶ 
ὑποτάξειν τὰ μέχρις Ὡκεαγοῦ Γερμανῶν ἔϑνη 
βάρβαρα. 

ὅ. Τὰ μὲν οὖν ἐών εὐ τοιοῦτος ἢν" καὶ εἰς 
δόξαν ἢρϑη ἂν ἢ πρᾶξις αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς οἰκείοις 

καὶ τοῖς ὑπηκόοις βαρύτερος ἐγεγόνει καὶ φοβερώ- 
τερος, τί γὼρ ἦν ὄφελος Βαρβάρων ἀναιρουμένων, 
πλειόνων γενομένων φόνων ἐν αὐτῇ τῇ τε Ῥώμῃ καὶ 
τοῖς ὑπήκόοις ἔϑνεσιν; ἢ) λείας [αἰχμαλώτους] ἀπά- 
γειν τῶν ἐχϑρῶν, ουμνοῦντα καὶ τὰς οὐσίας ἄφαι- 
ρούμενον τῶν οἰκείων ; ἀνεσὶς τὲ γὰρ πᾶσα, μᾶλε 
λον δὲ καὶ πρόκλησις δέδοτο συκοφάνταις, ἐς τὸ 
ἐπηρεάζειν καὶ κινεῖν πράγματα προγονικά, εἶ τὺ .- 
χοι, καὶ ἄγνωστα καὶ ἀνεξέλεγκτα.. μόνον τὲ τις 

΄ 

κληϑεὶς εἰς δικαστήριον. ὑπὸ συκοφάντου, εὐϑέως, 

ἡττημένος ἀπήει, καὶ τῶν ὑπαρχόντων πάντων στε- 

ρηϑείς. ἑκάστης γοῦν ἡμέρας ἣν ἰδεῖν τοὺς ἐχϑὲς 

πλουσιωτάτους, τῆς ἐπιούσης. μεταιτοῦντας" το- 

σαύτη τις ἣν τῆς τυραννίδος ἢ ἥ φιλρχρηματία, ἐπὲ 
προφάσει τῆς περὶ τοὺς στρατιώτας χρημάτων συνε- 

χοῦς χορηγίας. ἢν δὲ καὶ τοῖς ὡσὶ κοῦφος ἐς διαβο- 
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λάς, ἡλικίας τε καὶ ἀξιώματος ἀφειδῶς ἔχων. πλεί- 
στους γοῦν» τῶν ἔϑνη καὶ στρατόπεδα πεπιστευμέ- 
γων, μετὰ ὑπατείας τιμὴν, ἢ δόξαν ἐπὶ τροπαίοις 
προςγενομένην, ἐκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς διαβολῆς 
ἀναρπάστους ἐποίει. καὶ ἐκέλευσέ τε ἄνευ ὑπηρεσίας 
μόνους ὀχήμασιν ἐπιτεϑέντας, ἄγεσθαι νύκτωρ καὶ 
μεϑ᾽ ἡμέραν δδεύοντας ἐξ ἀνατολῶν ἢ δύσεως, εἰ 
τύχοι, ἀπό τε μεσημβρίας, εἰς Παίονας, ἔνϑα διέ- 
τριβε" σκύλας δὲ καὶ ὑβρίσας, φυγαῖς ἢ ϑανάτοις 
ἐζημίου. 

Ἦς ὅσον μὲν οὖν τοὺς καϑ' ἕνα ταῦτα ἐπράτ- 
τετο, καὶ μέχρις οἰκείων ἔμενεν ἡ συμφορά, οὐ 
πάνυ τι τοῖς δήμοις τῶν πόλεων ἢ τοῖς ἔϑνεσι διέ- 
φερε" τὰ γὰρ τῶν εὐδαιμονεῖν δοκούντων ἢ πλου- 
σίων πταίσματα πρὸς τῶν ὄχλων οὗ μόνον ἀμελεῖ- 
ται, ἀλλά τινας τῶν κακοήϑων καὶ φαύλων ἔσϑ᾽ 
ὅτε καὶ εὐφραίνει, φϑόνῳ τῶν κρειττόνων καὶ εὖ- 
τυχούντων" ἐπεὶ δὲ ὃ Ἰμαξιμῖνος τοὺς πλείστους 

τῶν ἐνδόξων οἴκων ἐς πενίαν περιστήσας, ἃ δὴ μι- 
κρὰ καὶ ὀλίγα, οὐδ᾽ αὐτάρκη τῇ αὑτοῦ βουλήσει 
ᾧετο, μετῆλϑεν ἐπὶ τὰ δημόσια, καὶ εἴ τινα ἦν χρή- 
ματα πολιτικὰ εἷς εὐθηνίας ἢ νομὰς τῶν πολιτῶν 
ἀϑροιζόμενα, εἴτε ϑεάτροις ἢ πανηγύρεσιν ἀνακεί- 
μενα, εἰς ἑαυτὸν μετῇγε" ναῶν τε ἀναϑήματα, ϑε- 
ὧν τε ἀγάλματα, καὶ ἡρώων τιμάς, καὶ εἴ τις ἣν 
κόσμος δημοσίων ἔρχων, ἢ καλλωπίσματος πόλεως, 
ἢ ὕλης νόμισμα ποιῆσαι δυναμένης, πᾶν ἐχωνεύετο. 
ὅπερ καὶ μάλιστα τοὺς δήμους ἐλύπησε, πένϑος τε 
δημόσιον ἐνεποίει δίχα μάχης καὶ ἄνευ ὅπλων ὄψις 
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πολιορκίας" ὡς τινας τῶν δημοτῶν καὶ χεῖρας ἄνα- 
τεΐγειν, καὶ τοὺς νεὼς φρουρεῖν, ἑτοίμως τε ἔχειν, 

πρότερον ἀναιρεϑέντας πρὸ τῶν βωμῶν πεσεῖν, ἢ 
σκῦλα τῶν πατρίδων ἰδεῖν. ἐντεῦθεν δὴ καὶ μάλιστα 
κατά τε πόλεις καὶ κατὰ ἔϑνη διοίδαινον τῶν ὄχλων 
αἵ ψυχαί. ἀπηρέσκοντό τὸ καὶ οἱ στρατιῶται τοῖς 
πραττομένοις, ὀνειδιζόντων αὐτοῖς ἐπιφϑόνως συγ- 
γεγῶν τε καὶ οἰκείων, ὡς δὴ δὲ αὐτοὺς ταῦτα πράτ- 
τοντος τοῦ Μαξιμίνου. 4. αἰτίαϊ μὲν δὴ τοιαῦτα:, 

οὔτι γε ἄλογοι, εἰς μῖσος καὶ ἀπόστασιν» τοὺς ὄχλους 
παρώξυνον" καὶ πάντες μὲν εὔχοντο, καὶ ϑεοὺς τοὺς 
ἀδικουμένους ἐπεκάλουν, ἄρξασϑαι δὲ οὐδεὶς ἐτόλ- 
μα" ἔςτε, συμπληρουμένης αὐτῷ τριετοῦς βασιλεΐας, 

ἐκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς προφάσεως, (οἷα τυραν»ἱ- 
δος σφάλματα, ποῶτοι ὅπλα ἐκίνησαν, ἔς τε ἀπό- 
στασιν εὐσταϑῶς ὥρμησαν «Αίβυες, ἐξ αἰτίας τοιᾶςδε. 

᾿Επετρόπευὲέ τις τῆς Καρχηδονίας χώρας τρα- 
χύὑτατα, καὶ μετὰ πάσης ὠμότητος, καταδίκας τε 
ἐποιεῖτο, καὶ χρημάτων εἷςπράξεις, βουλόμενος εὖ- 
δοκιμεῖν παρὰ τῷ ἹΜαξιμίνῳ. ἐκεῖνός τε γάρ, οὕς 
ἦδει ἁρμόζοντας τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ,, ἐπελέγετο" οἵ 
τε προεοτῶτες τοῦ ταμείου τότε, εἰ καὶ σπανίως 

χρηστοὶ ἐμπεπτώκεσαν, τόν τε κίνδυνον προύπτον 
ἔχοντες, καὶ τὴν ἐκείνου φιλοχρηματίαν εἰδότες, 
ἄκοντες ὅμως τοὺς λοιποὺς ἐμιμοῦντο. ὃ τοίνυν 
κατὰ τὴν “ιβύην ἐπίτροπος τοῖς τε ἄλλοις ᾿βιαίως 
προρεφέρετο, καὶ νεανίσκους τινὰς τῶν παρ᾿ ἐκεί- 
νοις εὖ γεγονότων καὶ πλουσίων, καταδίκαις περι- 
βαλών, εἰςπράττειν τὰ χρήματα εὐϑέως ἐπειρᾶτο, 
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“τατρῴων τε καὶ προγονικῶν οὐσιῶν αὕτους ἀφαιρεῖ- 
σϑαι. ἐφ᾽ οἷς ἀλγήσαντες οὗ νεανίσκοι, τὰ μὲν χρή- 
ματα αὐτῷ ἀποδώσειν ὑπέσχοντο, τριῶν ἡμερῶν 
αἰτήσαντες ἀνάϑεσιν " συνωμοσίαν δὲ ποιησάμενοι, 
πάντας τε, οὗς ἤδεσαν ἢ πεπονϑότας τι δεινόν, ἢ 
παϑεῖν δεδοικότας, ἀναπείσαντες, κελεύουσι »νὺ- 
κτὼρ κατελϑεῖν τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν νεανίσκους, ξὺ- 
λα. τε καὶ πελέκεις ἐπιφέρεσϑαι:. οἱ δὲ πεισϑέντες 

κελεύουσι τοῖς δεσπόταις, πρὸ τῆς ἕω συνῆλθον εἰς 

τὴν πόλιν, κρύπτοντες ὑπὸ ταῖς ἐσθῆσιν, ἃ ἔφερον 

αὐτοσχεδίου πολέμου ὅπλα. μέγα δέ τι πλῆϑος 
ἠϑροίσϑη" φύσει γὰρ πολυάνθρωπος οὖσα ἥ “Ἵιβύη 

πολλοὺς εἶχε τοὺς τὴν γῆν γεωργοῦντας. ἅμα δὲ τῷ 
παραδραμεῖν τὸ περιόρϑριον, προελϑόντες οἱ γνεα- 
γίσκοι, τὸ μὲν πλῆϑος τῶν οἰκετῶν κελεύουσιν αὗ- 
τοῖς ἕπεσϑαι, ὡς ὄντας μέρος τοῦ λοιποῦ ὄχλου" 

προςτάξαντες, τότε ἀποκαλύπτειν ἃ ἔφερον ὅπλα, 
καὶ γενναίως ἀνθεστάναι, εἶ τινες ἢ στρατιωτῶν ἢ 
δημοτῶν αὐτοῖς ἐπίοιεν ἔκδικοι τοῦ γενησομένου ἔρ- 
γου. αὐτοὶ δὲ λαβόντες ἐγχειρίδια ὑποκόλπια, 
προςίασι τῷ ἐπιτρόπῳ, ὡς δὴ περὶ τῆς ἀποδόσεως 
τῶν χρημάτων διαλεξόμενοι" προςπεσόντες τε αἷ» 

φνιδίως, οὐ προςδοκῶντα παίσαντες φονεύουσι. 
τῶν δὲ περὶ αὐτὸν στρατιωτῶν γυμνωσάντων τὰ ξἰ- 
φη; τῷ τε φόνῳ ἐπεξελϑεῖν ϑελόντων, οὗ ἐκ τῶν ἀ- 

χρῶν κατεληλυϑότες, προβαλλόμενοι τά τὸ ξύλα καὶ 
τοὺς πελέκεις, ὑπερμαχόμενοι τῶν δεσποτῶν, τοὺς 

ἀνθεστῶτας δᾳδίως ἐτρέψαντο. 5. οὕτω δὴ προχο- 
ρήσαντος τοῦ ἔργον, οἱ νεανίσκοι ἅπαξ ἐν ἀπογνώ- 
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σει γενόμενοι, μόνην ἤδεσαν ἑαυτοῖς σωτηρίαν ὑπάρ- 
χουσαν, εἶ τὰ τολμηϑέντα αὑτοῖς αὐξήσαιεν ἔργοις 
μείζοσι, καὶ κοινωνὸν τοῖ' κινδύνου τὸν ἡγούμενον 
τοῦ ἔϑνους παραλάβοιεν, πᾶν τε τὸ ἔϑνος ἀναπεί- 
σαιεν εἰς ἀπόστασιν" ὅπερ ἢἤδεσαν πάλαι μὲν εὔχε- 
σϑαι μέσει Μαξιμίνου, φόβῳ δὲ κωλύεσθαι: σὺν 
παντὶ τοίνυν τῷ πλήϑει, ἤδη μεσαζούσης ἡμέρας 
ἐπίασιν ἐπὶ τὴν τοῦ ἀνθϑυπατεύοντος οἰκίαν. Γορ- 
διανὸς μὲν ἦν ὄνομα, "λήρῳ μὲν τὴν ἀνϑυπατείαν 
λαχὼν, πρεσβύτης δὲ εἷς ἔτος ἤδη περί που ὀγδοη- 
κοστὸν ἐληλακώς " πολλῶν δὲ πρότερον ἄρξας ἐθνῶν, 
ἔν τε πράξεσι μεγίσταις ἐξετασϑείς, ὅϑεν αὖ- 
τόν τε ἡδέως ὑποδέξεσϑαι τὴν ἀρχὴν ᾧοντο, ὥς- 
πὲρ κορυφαῖον τέλος τῶν προγενομένων πράξεων, 
τήν τε Σύγκλητον καὶ τὸν Ρωμαίων δῆμον ἀσμὲ- 
γνως δέξεσϑαι ἄνδρα εὖ γεγονότα, καὶ ἐκ πολλῶν 
ἡγεμονιῶν, ὧςπερ καὶ ἀκχκολουϑίαν, ἐπὶ τοῦτο 
ἐλϑόντα. 

Συνέβαινε δὲ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἧς" ταῦτα 
ἐπράττετο, οἴκοι τὸν Τορδιανὸν διατρίβειν ἡσυχά- 
ζοντα, δεδωκότα τοῖς καμάτοις ἀνάπαυλαν, ἀργίαν 
τε ταῖς πράξεσιν. οἱ δὲ νεανίσκοι, ξιφήρεις, σὺν 
παντὶ τῷ πλήϑει βιασάμενοι τοὺς ταῖς αὐλείαις 
ἐφεστῶτας, εἰςπηδήσαάντες, καταλαμβάνουσιν αὐτὸν 
ἐπὶ τινος σκιμποδίου ἀναπαυόμενον. περιστάντες 
δέ, χλαμὺδι πορφυρᾷ περιβάλλουσι, σεβασμίαις 
τε τιμαῖς προςαγορεύουσιν. ὁ δὲ τῷ παραδόξῳ τοῦ 
πράγματος ἐκπλαγεῖς, ἐνέδραν καὶ συσκευὴν ἐξ ἐπι- 
βουλῆς καϑ' ἑαυτοῦ νομίζων, ῥίψας ἀπὸ τοῦ σκίμ- 

Ἐπ 
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ποδὸς εἰς γῆν ἑαυτόν, ἐδεῖτο φείδεσθαι γέροντος μη- 
δὲν αὐτοὺς ἀδικήσαντος, σώζειν δὲ τὴν πίστιν καὶ 
τὴν εὔνοιαν τῷ βασιλεύοντι. ἐπεὶ δὲ οὗ μὲν ξιφή- 
ρεις ἐνέκειντὸ, ἐκεῖγος δὲ ὑπὸ δέους καὶ ἀγνοίας. οὐκ 
ἤδει τὸ πεπραγμένον, οὐδὲ τὸ τῆς παρούσης τύχης 
αἴτιον" εἷς τῶν »εανίσκων, ὃς ἣν αὐτῶν γένει καὶ 
δυνάμει λόγων προὔχων, τοὺς λοιποὺς κατασιγά- 
σας, ἡσυχάζειν τε προςτάξας, ἔχων πρόκωπον τὴν 
δεξιάν, ἔλεξε πρὸς αὐτὸν τοιάδε. ,,Δὺο κινδύνων 
προκειμένων, τοῦ μὲν παρόντος, τοῦ δὲ μέλλοντος, 
καὶ τοῦ μὲν ἤδη προδήλου, τοῦ δὲ ἐν ἀμφιβόλῳ 
τύχῃ, ἑλέσϑα: σε δεῖ σήμερον" σώζεσθαι μεϑ' ἡμῶν, 
καὶ πιστεῦσαι σεαυτὸν ἐλπίδι κρείττονι, ἧ πάντες 
πεπιστεύκαμεν, ἢ τεϑνάναι ἤδη “πρὸς ἢ ἡμῶν». εἰ 
μὲν οὖν τὰ παρόντα ἕλοιο, πολλὰ τὰ ἐφόδια εἰς 

ἀγαϑὰς ἐλπίδας" τὸ τὸ Μαξιμίνου παρὰ πᾶσι μῖ- 
σος, πάϑος τε τυραννίδος ὠμῆς ἀπαλλάξεις, καὶ ἐν 
ταῖς προγενομέναις πράξεσιν εὐδοκιμήσεις ̓  ἔν τε 
Συγκλήτῳ καὶ τῷ Ῥωμαίων δήμῳ γνῶσις οὐκ ἄση- 
μος καὶ τιμὴ ἔνδοξος ἀεὶ. ἀντειπόντε δὲ σοι καὶ 
μὴ συμπνεύσαντε ἡμῖν, σήμερον τέλος ἐπικείσεται" 
ἀπολούμεϑα δὲ καὶ αὐτοί, εἰ δέοι, προαπολέσαντες 
[σέ.] ἔργον γὰρ ἡμῖν τετόλμηται μείζονος ἀπογνώ- 
σεως δεόμενον. κεῖται γὰρ ὃ τῆς τυραννίδος ὑπηρέ- 

τῆς, καὶ δίκας ὡμότητος παρέσχε, φονευϑεὶς ὕφ᾽ 
ἡμῶν. ἐφ᾽ οἷς ἢν μὲν ἡμῖν συνάρῃ, καὶ κοινωνὸς 
τῶν κινδύνων γένῃ, αὐτός τε τῆς ἐν βασιλείᾳ τιμῆς 
ἀπολαύσεις, τό τε ἡμῖν προκείμενον ἔργον ἐπαιγεϑή- 
σεται, καὶ οὗ κολασϑήσεται.,, 
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Τοιαῦτά τινα λέγοντος τοῦ νεανίσκου, οὐκ ἄνα- 
σχόμενον τὸ λοιπὸν πλῆϑος, συνδραμόντων ἤδη καὶ 
πάντων τῶν κατὰ τὴν πόλιν, ἐπειδὴ διεφοίτησεν ὁ ὁ 
φήμη, Σεβαστὸν Τορδιανὸν ἀναγορεύει. παραιτοὗὺ- . 
μενος δὲ καὶ γῆρας προϊσχόμενος ἐκεῖνος, ἄλλως 
δὲ φιλόδοξος ὦν, οὐδὲ ἀηδῶς ὑπέστη " ἑλόμενος μᾶλ- 
λον» τὸν μέλλοντα κίνδυνον ἢ τὸν παρόντα, ἔν τὲ 
γήρᾳ ἐσχάτῳ οὐ πάνυ τι δεινὸν νομίζων, εἰ δέοι, 
ἐν βασιλικαῖς τιμαῖς καὶ τελευτῆσαι. πᾶν δὴ τὸ 
“Διβύων ἔϑνος εὐθέως ἐδεδόγητο, καὶ τὰς μὲν τοῦ 
ΔΙαξιμίνου τιμὰς καϑήρουν, εἰκόσι δὲ καὶ ἀνδριάσι 
᾿Τορδιανοῦ τὰς πόλεις ἐκόσμουν" τῷ τὸ κυρίῳ αὖ- 
τοῦ ὀνόματι προςϑέντες, ᾿Αἀφρικανὸν ἐκάλεσαν ἀφ' 
ἑαυτῶν. οὕτω γὰρ «Αἰβυες ὑπὸ μεσημβρίαν τῇ Ῥω- 
μαέων φωνῇ καλοῦνται. 

6. Ὁ δὲ Γορδιανὸς ἐνδιατρίψας τῇ Θύστρῳ, ἔν- 
ϑὰ ταῦτα ἐπράχϑη, ἡμερῶν τινῶν, ἤδη φέρων βα- 
σιλέως ὄνομα καὶ σγῆμα, ἅπάρας τε τῆς Θύστροι, 
εἰς τὴν Καῤχηδόνα ἠπείχϑη, ἣν ἤδει μεγέστην τὲ 
οὖσαν καὶ πολυάνθρωπον" ἵν᾽, ὥςπερ ἐν Ῥώμῃ, 
πάντα πράττῃ. ἡ γοῦν πόλις ἐκείνη, καὶ δυνάμει 
χρημάτων καὶ πλήϑει τῶν κατοικουντων καὶ μεγέ- 
ϑει, μόνης “Ῥώμης ἀπολείπεται, φιλονεικοῦσα πρὺς 

τὴν ἐν Αἰγύπτῳ Δλεξάνδρου πόλιν περὶ δευτερείων. 
εἵπετο δὲ αὐτῷ πᾶσα ἡ βασιλικὴ πομπὴ , τῶν μὲν 
στρατιωτῶν, οἵτινες ἦσαν ἐκεῖ, καὶ τῶν κατὰ τὴν 

πόλιν ἐπιμηκεστέρων γεανίσκων, ἐν σχήματι τῶν 
κατὰ Ῥώμην προϊόντων δορυφόρων" αἵ τε ῥάδδοι 
ἐδαφνηφόρουν,. ὅπερ ἐστὶ σύμβολον εἰς τὸ διαγνῶ- 
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ναν τὰς βασιλικὰς ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν" τὸ δὲ πῖο 

προεπόμπευεν" ὡς ὄψιν καὶ τύχην ἔχειν πρὸς ὁλί- 
γον, ὥςπερ ἐν εἰκόνι, τῆς Ρώμης τὴν Καρχηδο- 
γίων πόλιν. 

ὋὍὋ τὸ Τορδιανὸς γράμματά τε πάμπλειστα 
ἐχπέμπει πρὸς ἕκαστον τῶν κατὰ τὴν Ρώμην πρω- 
τεύειν δοκούντων" τοῖς τε τῆς Συγκλήτου δοκιμω- 
τάτοις ἐπιστέλλει, ὧν ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι 

τε καὶ συγγενεῖς. ἐποίησε δὲ καὶ δημόσια γράμματα 
πρός τε τὸν Ρωμαίων δῆμον καὶ τὴν “Σύγκλητον, δι᾽ 
ὧν τὴν τε ““ιβύων ἐδήλου εἰς ἑαυτὸν σὑμπνοιαν, 
τῆς τε ἸΖαξ ξιμένου ὠμότητος κατηγόρει, σφοδρότα- 
τα εἰδὼς μισουμένην" αὐτός τε πᾶσαν πρᾳότητα 
ὑπισχνεῖτο, συκοφάντας τε πάντας φυγαδεύων, 

καὶ παλινδικίαν διδοὺς τοῖς ἀδίκως κατακριϑεῖσι, 
τοὺς τε φυγάδας εἷς τὰς πατρίδας ἐπανάγων" τοὺς 
δὲ στρατιώτας, ὑπέσχετο ἐπίδοσιν χρημάτων ὅσην 
οὐδεὶς πρύτερον, τῷ τε δήμῳ νομιὲς ἐπήγγειλε. 
προὐνοήσατο ὁ δὲ τοῦ πρότερον ἀναιρεϑῆναι τὸν κατὰ 
τὴν “Ῥώμην τῶν στρατοπέδων προεστῶτα . Βιταλια- 
»ὁρ' δὲ ἦν ὄνομα αὐτῷ. τοῦτον ἤδει τραχύτατα 
καὶ ὠμότατα πράττοντα ᾿ φίλτατόν τε ὄντα καὶ 
χαϑωσιωμένον τῷ Μαξ ξιμένῳ. ὑποπτεύων οὖν μὴ 
τοῖς πραττομένοις γενναίως ἀντιστῇ, καὶ τῷ ἐκεί- 
νου φόβῳ μηδεὶς αὐτῷ συνάρηται, πέμπει τὸν τα- 
μίαν τοῦ ἔϑνους, νεανίσκον φύσει εὔτυλμον, καὶ τὸ 
σῶμα οὐκ ἀγεννῇ, καὶ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντα, πρό- 
ϑυμόν τε ἐς τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ κίνδυνον" παραδοὺς 
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αὐτῷ ἑκατοντάρχας καὶ στρατιώτας τινάς, οἷς 
ἔδωκε κατασεσημασμένα γράμματα ἐν πυχτοῖς σπί- 
γαξι, δε ὧν τὰ ἀπόῤῥητα καὶ κρυπτὰ ἀγγέλματα 
τοῖς βασιλεῦσιν ἐπιστέλλεται. κελεύει δὲ αὐτοῖς, 

πρὸ τῆς ἕω εἰς τὴν Ρώμην κατελϑοῦσιν, ἐπιστῆναν 
ἔτι δικάζοντε καὶ ἀνακεχωρηκότει τῷ Βιταλιανῷ ἐν 
τῷ τοῦ δικαστηρίου οἰκίσκῳ, ἔνϑα μόνος τὰ ἀπόῤ- 
ὗητα καὶ κρυπτὰ δοκοῦντα ὑπὲρ σωτηρίας τοῦ 
βασιλέως ἠρεύνα τε καὶ ἐξήταζε, δηλῶσαΐ τε, ὅτι 
φέρουσε γράμματα πρὸς ΜΈαξιμῖνον ἀπόῤῥητα " 
ἐπὶ τοῦτό τε παρά του πεμφϑῆναι ὑπὲρ ἀσφαλείας 
τοῦ βασιλέως. προςποιήσασϑαι δὲ βούλεσθαι καὶ 
διαλεχϑῆναι αὐτῷ ἰδιαίτερον, ἀπαγγεῖλαἑ τε τὰ 
ἐντεταλμένα " διασχολουμένῳ δὲ ἐκείνῳ περὶ τὴν τῶν 
σφραγίδων ἐπίγνωσιν, προςποιουμένους ὡς δὴ ἐ ἐροῦν»- 
τάς τι, οἷς εἶχον ὑποκολπιδίοις ξίφεσι φονεῦσαι. 
ἅπερ πάντα προὐχώρησεν, ὡς ἐκέλευσεν. ἔτι γὰρ 
νυκτὸς οὔσης, (ὥςπερ ἐκεῖνος εἰώϑει πρὸ ἡμέρας 
σροΐδναι,) ἐπέστησαν αὐτῷ ἰδιάζοντι, μηδὲ πολλοῦ 
πλήϑους παρόντος. οἷ μὲν γὼρ οὐδὲ προεληλύϑε- 
σαν, οἱ δὲ προςαγορεύσαντες, πρὸ ἡμέρας ἄνακε- 
χωρήκεσαν. ἡσυχίας οὖν οὔσης, ὀλίγων τε πρὸ 
τοῦ οἰκίσκου, δηλώσαντες αὐτῷ τὰ προειρημένα, 
ῥᾳδίως εἰςεδέχϑησαν" ἐπιδόντες δὲ τὰ γράμματα, 
ἐκείνου ταῖς σφραγῖσι τὰς ὄψεις ἐπιβάλλοντος, προ- 
᾿βαλόντες τὰ ξιφίδια καὶ παίσαντες, φονεύουσιν, 
ἔχοντές τὸ αὐτὰ πρόκωπα, προπηδῶσιν. οἱ δὲ πα- 
ρόντες, ἐκπλαγέντες ἀνεχώρησαν, οἰόμενοι Μαξι- 
μένου τὴν χέλευσιν εἶναι" «αὶ γὰρ ἐποίει τοῦτο πολ- 
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λώκις καὶ περὶ τοὺς δοκοῦντας εἶναι φιλτάτους. 
κατελθόντες δὲ διὰ μέσης τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, προτι-- 
ϑέασι τὰ πρὸς τὸν δῆμον τοῦ Γυρδιανοῦ γῥάμματα, 
τοῖς τε ὑπάτοις καὶ τοῖς λοιποῖς τὰ ἐπεσταλμένα 

διδόασι" διασκεδάννυταϊ τε ὑπὶ αὐτῶν φήμη ὡς ἄρα 
καὶ Μαξιμῖνος εἴη ἀνῃρημένος. 7. ὡς δὲ διεφοίτησε 
ταῦτα, εὐθέως πᾶς ὃ δῆμος, ὥςπερ ἐνθουσιῶν, 
διόϑει πανταχοῦ. καὶ πάντες μὲν γὰρ ὄχλοὶ κοῦ- 
φοι πρὸς τὰ καινοτομούμενα" ὁ δὲ Ρωμαίων δῆμος 
ἐν πλήϑει μεγίστῳ. καὶ ποικίλῳ, συγκλύδων τε ἂν- 
ϑρώπων, πολὺ καὶ ῥᾷδιον ἔ ἔχει τὸ τῆς γνώμης εὐ- 

κίνητον. ἀνδριάντες οὖν καὶ εἰκόνες, τιμαὶ τε πᾶ- 
σαι τοῦ Μαξιμίνου κατεσπῶντο" καὶ τὸ χρυπτὸν 
πρότερον διὰ φόβον μῖσος, ἀδεὲς καὶ αὐτεξούσιον 
γενόμενον, ἀκωλύτως ἐξεχεῖτος ἢ τε Σύγκλητος 
συνελϑοῦσα, πρὶν τὸ ἀκριβὲς εἰδέναι περὶ τοῦ αξι- 
μένον, ἐκ τῆς παρούσης τύχης τὰ μέλλοντα πιστεὺ- 
σαντες, τὸν Τορδιαγὸν ἅμα τῷ υἱῷ “Σεβαστοὺς ἄνα- 
γορεύουσι" τὰς δὲ τοῦ ααξιμίνου τιμὰς ἀνατρέπουσι. 
συκοφάνται. τε οὖν καὶ οἵ γενόμενοι τινῶν κατήγοροι 
ἢ ἔφευγον», ἢ ὑπὸ τῶν ἀδικηϑέντων ἀνῃροῦντο. ἐπέ- 
τροποΐ τὸ καὶ δικασταί, οὗ τῆς ἐκείνου ὡμότητος 
ὑπηρέται, συρέντες ὑπὸ τοῦ ὄχλου εἰς τοὺς ὀχετοὺς 
ἐῤῥιπτοῦντο" φόνος τε οὐκ ὀλίγος ἐγένετο, καὶ μη- 
δὲν ἀδικησάντων ἀνθρώπων. δανειστὰς γὰρ ἑαυτῶν, 
ἢ καὶ ἀντιδίκους ἐν πράγμασιν ἀγοραίοις, καὶ εἴ τις 
πρός τινὰ βραχεῖαν αἰτίαν εἶχε μίσους, ἐπαναβαί- 
»οντὲς [τε} οἰκήσεσι» ἀπροςδοκήτως , ἐπηρεάζοντες, 
ὡς συκοφάντας, ἐσύλησάν τε καὶ ἐφύγευσαν ἐν 
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προσχήματι ἐλευϑερίας ἀδείας τε εἰρηνικῆς, ἔργα 
πολέμου ἐμφυλίου ἐγίνετο" ὡς καὶ τὸν τῆς πόλεος 
ἐπάρχοντα μετὰ πράξεις πολλὰς ὑπατικάς," (2Σα- 

βῖνος δὲ ἦν ὄνομα αὐτῷ,) βουλόμενον κωλύσαι τὰ 
γινόμενα, ξύλῳ παισϑέντα κατὰ τοῦ χρανίου, 
τελευτῆσαι. 

Καὶ ὃ μὲν δῆμος ἐν τούτοις ἢν" ἡ δὲ Σύγκλη- 
τος, ἁπαξ ἀναῤῥιφϑέντος κινδύνου, φόβῳ τοῦ Μα- 

ξιμίνου πάντα ἔπραττεν εἰς τὸ ἀποστῆσαν αὐτοῦ 
τὰ ἔϑνη, πρεσβεῖαν τοίνυν πανταχοῦ πρὸς πάντας 
ἡγουμένους ἐξεπέμφϑησαν, ἐπιλεχϑέντων ἀνδρῶν 
ἔκ τὲ τῆς Συγκλήτου αὐτῆς καὶ τοῦ ἱππικοῦ τά- 
γματος οὐκ ἀδοκίμων" γράμματά τε πρὸς πάντας, 

τὴν “Ῥωμαίων καὶ τῆς Συγκλήτου γνώμην δηλοῦ»- 

τα, προτρέποντά τὸ τοὺς ἡγουμένους συναίφεσϑαι 
τῇ κοινῇ πατρέδι καὶ συνεδρίῳ βουλεύουσι" τὰ δ᾽ 
ἔϑγη, πείϑεσθαι Ῥωμαίοις, ὧν δημόσιον ἄγωϑεν 
τὸ κράτος ἐστίν, αὐτά τε φίλα καὶ ὑπήκοα ἐκ προ- 
γόνων. οὗ πλεῖστοι μὲν οὖν προρήκαντο τὴν πρε- 
σβείαν" καὶ τὰ ἔϑνη ἀποστήσαντες ῥαδίως μέσει 
τῆς Μαξιμίνου τυραννίδος, τοὺς τε ἐκεῖσε πράτ-- 
τοντας, εἰ τὰ Μαξιμίνου φρονοῖεν, ἀποκτείναν»»- 

τες, προςφέϑεντο Ῥωμαίοις. ὀλίγοι δέ τινες ἢ διε- 
τρήσαντο τοὺς ἐλϑόντας πρέσβεις, ἢ μετὰ φρου- 
ρᾶς πρὸς ἐκεῖνον παρέπεμψαν" οὗς συλλαμβάνων, 
ὠμῶς ἐκόλαζε. 

Τὰ μὲν κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν τε καὶ 



208 ΠΕΒΚΟΡΙΑΝΙ 

γνώμην τοιαῦτα ἦν. 8. ὡς δ᾽ ἀπηγγείλη τῷ Μαξιμί- 
γῳ τὰ πεπραγμένα, σκυϑρωπός τε ἦν καὶ ἐν με- 
γάλαις φροντίσι" προρεποιεῖτό τε αὐτῶν καταφρο- 
νεῖν. τῆς μὲν οὖν σιρώτης καὶ δευτέρας ἡ ἡμέρας ἔν- 

δον ἔμεινεν ἡσυχάζων, καὶ τοῖς φέλοις περὶ τοῦ 
πρακτέου κοινούμενος. τὸ δὲ στρατόπεδον πᾶν τὸ 
σὺν αὐτῷ, οἵ τε ἐπέκεινα πάντες ἄνϑρωποι, ἔγνω- 
σαν μὲν τὰ διαγγελϑέντα,, καὶ διοίδαινον πᾶσιν αἱ 
ψυχαὶ, τηλικούτων ἔργων εὐτόλμῳ καινοτομίᾳ" 
οὐδέ τις πρός τινα ἔλεγέ τι, οὔτ᾽ εἰδέναι τι προς- 
ἐποιεῖτο. τοσοῦτος γὰρ ἣν ὃ Μαξιμίνου φόβος, 
ὡς μηδὲν αὐτὸν λανϑάγειν, παραφυλάττεσϑαι δὲ 

πάντων οὐ μόνον τὰ διὰ φωνῆς καὶ γλώττης 
προφερόμενα, ἀλλὰ καὶ τὰ δι’ ὄψεως νεὑματά. 
ὁ μέντοι Μαξιμῖνος συγκαλέσας πάντα τὸν στρα- 

τὸν εἰς τὸ πρὸ τῆς πόλεως πεδίον, προελϑών 
τὸ τῆς τρίτης ἡμέρας, ἀνελθὼν τε ὀπὶ τὸ βῆ- 
αὦ, ἐπιφερόμενος τὸ βιβλίον, ὅπερ αὐτῷ ἤσαν 

συντάξαντες τινὲς τῶν φίλων, ἐξ ἀναγνώσεως ἔλε- 

ξε τοιάδε ,,ἀπιστα μὲν οἷδα καὶ παράδοξα λέξων 
πρὸς ὑμᾶς" ὡς δὲ ἐγὼ οἴομαι, οὐ ϑαύματος, ἀλλὰ 
γλεύης καὶ γέλωτος ἀξ ξια. ὅπλα ἐφ ὑμῶς καὶ τὴν 
ὑμετέραν ἀνδρείαν οὗ Γερμανοὶ αἴρονται, οὕς πολ - 
λάκις ἐνικήσαμεν" οὐ Σαυρομάται, οἵ περὲ εἰρήνης 
ἑκάστοτε ἱκετεύοντες" Πέρσαι τε, οἱ πάλαι ἥεσο- 
ποταμίαν κατατρέχοντες, νῦν ἡσυχάζουσιν, ἀγα- 
πητῶς ἔχοντες τὰ ἑαυτῶν, δόξης τε τῆς ὑμετέρας 
ἐν τοῖς ὅπλοις ἀρετῆς τε, πεῖρα τῶν ἐμῶν πράξεων, 
ἃς ἔγνωσαν ὅτα τῶν ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις στρατοπέδων 
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ἡγούμην, ἀνεχούσης αὐτούς" ἀλλὰ γὰρ (μή τι ἄρα 
καὶ καταγέλαστον εἰπεῖν) Καρχηδόνιοι μεμήνασι, 
καὶ πρεσβύτην ἄϑλιον, ἐν ἐυχάτῳ γήρᾳ παραφρο- 
νοῦντα, πείσαντες ἢ βιασάμενοι, ὥςπερ ἐν πομπαῖς 
παίζουσι βασιλείαν. τίνι [καὶ] ϑαῤῥοῦντες στρα- 
τῷ, παρ᾽ οἷς εἷς τὴν τοῦ ἡγουμένου ὑπηρεσίαν ἄρ- 
κοῦσε ῥαβδοῦχοι; ποῖα φέροντες ὅπλα, παρ᾽ οἷς 
οὐδὲν πλὴν δορατίων, οἷς πρὸς ϑηρία μονομαχοῦ- 
σι; τὰ πολεμικὰ αὐτοῖς γυμνάσια χοροὲ καὶ σκώμ- 
ματὰ καὶ ῥυϑμοί, μηδὲ τινα ὑμῶν ἐκπληττέτω 
τὰ κατὰ Ῥώμην ἀγγελϑέντα. Βιταλιανὸς μὲν 
ἀνῃρέθη, δόλῳ καὶ ἀπάτῃ ληφϑείς. τοῦ δὲ Ῥω- 
μαίων δήμου τὸ κοῦφον καὶ εὐμετάβολον οὐκ ἀγνοεῖ- 
τε, καὶ μέχρι. βοῆς ϑρασὺ" εἰ δύο ἢ τρεῖς ὁπλίτας 
ἔδοιεν μόνον, ὑπ᾽ ἀλλήλων ὠϑοὑὐμενοίτε καὶ πατοὺ- 
μενοι, φεύγων ἕκαστος τὸν ἴδιον κίνδυνον, τοῦ κοι- 
γοῦ ἀμελῶς ἔχει. εἰ δὲ καὶ τὰ τῆς Συγκλήτου τις 
ὑμῖν διήγγειλε, μὴ ϑαυμάζετε, εἰ τὸ μὲν ἡμέτερον 
σῶφρον τραχὺ αὐτοῖς δοκεῖ" τὸ δ᾽ ὁμότροπον 

ἐν ἀκολάστῳ βίῳ ἐκείνου προτιμᾶται" καὶ τὰ 
μὲν ἀνδρεῖα καὶ σεμνὰ τῶν ἔργων φοβερὰ 
προςαγορεύουσν" τὰ δ᾽ ἀνειμένα καὶ ἐκβεβακ- 
χευμένα, ὡς ἥμερα » δὲ ἡδονῆς ἔχουσι. διόπερ 
πρὸς τὴν ἐμὴν ἀρχήν, οὖσαν ἐπιστρεφῆ ᾿ καὶ κόσμιον, 
ἀλλοτρίως διάκεινται" ἥσϑησαν δὲ τῷ Τορδιανοῦ 
ὀνόματι, οὗ τὸν διαβεβλημένον βίον οὐκ 
ἀγνοεῖτο. πρὸς τούτους χαὶ τοιούτους ἡμῖν ὃ πό- 

λεμος, εἴ τις οὕτως αὐτὸν καλεῖν βούλοιτο. ἐγὼ 

μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, ὡς οἱ πλεῖστοι καὶ σχεδὸν πάντες, 
Ο 
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εἰ μόνον Ἰταλίας ἐπιβαίημεν, ἱκετηρίας δαλλοὺς 
καὶ τέκνα προτείναντας, ὑποστρώσειν αὑτοὺς 
τοῖς ἡμετέροις ποσίν, οἷ δὲ λοιποὶ διὰ δειλίαν καὶ 
φαυλότητα φεύξονται" ὡς ὑπάρξαι ἐμοΐ τε, ὑμῖν 
[καὶ] τὰ ἐκείνων πάντα δοῦναι, ὑμῖν τε, ἀδεῶς λα- 

ϑοῦσι καρποῦσϑαι."»» 

Τοιαῦτά τινα εἰπών, βλάσφημά τὸ πολλὰ εἰς 
τὴν Ρώμην καὶ τὴν “Σύγκλητον, δ ὧν παρεφϑὲγ- 

γὲτο, ἀποῤῥίψας, ταῖς τὸ διὰ χειρὸς ἀπειλαῖς καὶ 
τραχέσι͵ προςώπου νεύμασιν, ὡς πρὸς παρόντας, 
ὀργισϑείς, ἐπαγγέλλει τὴν ἐπὶ ᾿Ιταλίαν ἔξοδο». δια- 
γείμας τε αὐτοῖς πάμπλειστα χρήματα, μιᾶς ἡμέ- 
ρᾳς διαλιπών, τῆς ὅὁδοῦ εἴχετο, πολὺ τι πλῆϑος 
ἐπαγόμενος στρατοῦ, τὴν τε ὑπὸ Ρωμαίοις δύνα-- 
μιν. εἵπετο δὲ αὐτῷ καὶ Γερμανῶν οὖκ εὐκατα- 
φρόνητος ἀριϑμός, οὖς τοῖς ὅπλοις κεχείρωτο, ἢ 
πείσας ἐς φιλίαν καὶ συμμαχίαν ἐπῆκτο" μηχαναὲ 
τε καὶ πολεμικὰ ὄργανα, καὶ ὅσα πρὸς τοὺς Βαρβά- 
ρους ἰὼν ἐπεφέρετο. αὐτὸς μὲν σχολαιτέραν τὴν 
ὁδοιπορίαν ἐποιεῖτο, διὰ τὴν τῶν ὀχημάτων καὶ ἐπι- 
τηδείων πανταχύϑεν συγκομιδήν. αἰφνιδίου γὰρ γε- 
νομένης τῆς ἐπὶ Ἰταλίαν ὁδοῦ, οὐκ ἐκ προνοίας, ὥς- 
περ εἰώϑει, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτοσχεδίου καὶ ἐπειγούσης 
ὑπηρεσίας, τὰ χρειώδη τῷ στρατῷ ἠϑροίζετο. ἔδο- 
ξεν οὖν αὐτῷ, προπέμψαι τὰς τῶν Παιόνων φά- 
λαγγας" ἐκείνοις γὰρ μάλιστα ἐπίστευεν, οἵπερ αὖ- 
τὸν καὶ πρῶτοι ἀνεῖπον βασιλέα, ἐθελονταὶ τε 
ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεύειν ὑπισχνοῦντο. ἐκέλευσεν οὖν 
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αὐτοῖς, φϑάσαν τὴν λοιπὴν δύναμιν, καὶ τὰ ἐν 
Ἰταλίᾳ χωρία προλαταλαβεῖν. 

9. Καὶ οἵ μεν περὶ Μαξιμῖνον ὡδοιπόρουν" ἐν δὲ 
τῇ Καρχηδόνι οὐχ ὡς ἠλπίκεσαν τι πράγματα 
προὐχώρει. Καπελλιανὸς γὰρ ἦν τις ὄνομα, τῶν 
ἀπὸ Συγκλήτου" ἡγεῖτο δὲ Μαυρουσίων τῶν ὑπὸ 
Ῥωμαΐοις, Ἰγομάδων δὲ καλουμένων. τὸ δὲ ἔϑνος 
στρατοπέδοις πέφρακτο » διὰ τὸ περικείμενον πλῆ- 
ϑὸος ἹΜαυρουσίων τῶν βαρβάρων, ᾿ ἂν ἐπέχοι αὖ- 
τῶν τὰν ἐξ ἐπιδρομῆς ἃ ἀρπαγᾶς. εἶχεν οὖν ὑφ᾽ ἑαυ- 
τῷ δύναμιν. οὐκ εὐκαταφρόνητον στρατιωτικὴν. 
πρὸς δὴ τὸν Καπελλιανὸν τοῦτον καὶ ὃ Γορδιανὸς 

ἀπεχϑῶς προςέκειτο ἄνῳϑεν, ἔκ τινος ἀγοραίου δια- 
φορᾶς. τότε τοίνυν ἐν τῷ τῆς βασιλείας γενόμενος 
ὀνόματι, διάδοχόν τε αὐτῷ ἔπεμψε, καὶ τοῖ 
δϑνους ἐξελϑεῖν ἐκέλευσεν. ὃ᾽ δὲ πρός τὸ ταῦτα 

ἀγανακτήσας, τῷ τε ἡΠΖαξιμίνῳ καϑοσιούμενος, ὑφ᾽ 
οὗ καὶ τὴν ἡγεμονίαν πεπίστευτο, πάντα τὸν στρα- 

τὸν ἀϑροίσας, ἀναπείσας τε αξιμίνῳ τηρεῖν τὴν 

πίστιν καὶ τὸν ὅρκον, κατῆλϑεν ἐπὸὲ τὴν Καρχηδό- 
να, δύναμιν ἄγων μεγίστην τε καὶ γενναίων ἀνδρῶν 
ἡλικίαις ἀκμάζουσαν, καὶ παντοδαπῇ ὅπλων παρα- 
σκευὴ ἐξηρτυμένην, ἐμπειρίᾳ τὸ πολεμικῇ καὶ τῇ 
πρὸς τοὺς Βαρβάρους μάχης συνηϑείᾳ ἑτοίμην πρὺς 

μάχας. : , 

Ὡς δὲ ἀπηγγέλη τῷ Γορδιανῷ ὃ στρατὸς προς- 
ιὼν τῇ πόλει, αὐτός τὸ ἐν ἐσχάτῳ δέει ἦν, οἵ τὸ 

0. 
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Καρχηδόνιον ταραχϑέντες, οἰόμενοι ἐν πλήϑει ὅ- 
γλου, οὐκ ἐν εὐταξίᾳ στρατοῦ, τὸ εὔελπι τῆς νίκης 
εἶναι, πανδημεὶ πάντες ἐξίασιν, ὡς δὴ τῷ Καπελ-ε 
λιανῷ ἀντιταξόμενοι. Τορδιανὸς μὲν οὖν ὃ πρε- 
σβύτης, ὥς τινὲς φασιν, ἅμα τῷ τῆς Καρχηδόνος 
ἐπιβῆναι, ἐν ἀπογνώσει γενόμενος, ἐννοῶν τὴν δὺύ- 
γαμιν Μαξιμίνου, οὐδὲν δὲ δρῶν ἐν Διβύῃ ἀξιό- 
μαχον ἰσόῤῥοπον, ἀνήρτησεν ἑαυτὸν βρόχῳ. 

Ἀρυπτομένης δὲ αὐτοῦ τῆς τελευτῆς, τὸ» 
υἱὸν αὐτοῦ στρατηγήσοντα δὴ τοῦ πλήϑους εἵλον- 

το. γενομένης δὲ συμβολῆς, οἱ μὲν Καρχηδόνιοι 
ὄχλῳ πλείους ἦσαν, ἄτακτοι δὲ καὶ πολεμικῶν ἔρ- 

γων ἀπαίδευτοι, ἅτε ἐν εἰρήνῃ βαϑείᾳ. τεϑραμμε- 
»οι, ἑορταῖς τε καὶ τρυφαῖς σχολάζοντες ἀεΐ, γυ- 

μνοΐ τε ὅπλων καὶ ὀργάνων πολεμικῶν. ἕκαστος δὲ 
ἐπεφέρετο οἴκοϑεν ἢ ξιφίδιον ἢ πέλεκυν δοράτιά 

τε ἐκ κυνηγεσίων" βύρσας τὸ τὰς ἐμπεσούσας περι“ 
τεμόντες καὶ ξύλα καταπρίσαντες εἰς τὰ παρατυ- 
χόντα σχήματα, ὡς ἕκαστος ἐδύνατο, πρόβλημα 
τοῦ σώματος ἐποιεῖτο. οἱ δὲ Ἰνομάδες ἀκοντισται 
τ εὔστοχοι καὶ ἱππεῖς ἄριστοι, ὡς καὶ χαλινῶν 
ἄνευ ῥάβῥῳ μόνῃ τὸν δρόμον τῶν ἵππων κυβερνᾷ». 
ῥᾷστα οὖν ἐτρέψαντο τῶν Καρχηδονίων τὸ πλῆϑος, 
οἵπερ οὐχ ὑπομείναντες αὐτῶν τὴν ἐμβολὴν, πών- 
τα ῥίψαντες ἔφυγον" ὠϑούμενοι δὲ ὑπ ἀλλήλων 
καὶ πατούμενοι, πλείους ὑπὸ τοῦ οἰκείου πλήϑους 

ἐφθάρησαν ἢ πρὸς τῶν πολεμίων. ἔνϑα καὶ ὃ τοῦ 
Γρορδιανοῦ υἱὸς ἀπώλετο, οἵ τε περὶ αὐτὸν πάντες" 
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ὡς διὰ πλῆϑος πτωμάτων μήτε νεκρῶν ἀναίρεσιν 
πρὸς ταφὴν γενέσϑαι δυνηϑῆναι Ὰ μὴτε τὸ τοῦ νέου 
Τορδιανοῦ σῶμα εὑρεϑῆναι. οἵ μὲν γὰρ φεύγον- 
τες, ὅσοιτε ἦσαν εἰςρυέντες εἷς τὴν Καρχηδόνα, ὅσοι 
τὸ λαϑεῖν ἠδυνήϑησαν, σχεδασϑέντες εἰς πᾶσαν 

τὴν πόλιν, οὖσαν μεγίστην τὸ καὶ πολλήν, ὀλίγοι ἐκ 
σολλῶν ἐσώϑησαν" τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος, περὶ ταῖς 
πύλαις στενοχωρούμενον, παρειςδύναι σπυυδάζον- 

τος ἑκάστου, βαλλόμενόν τὸ ὑπὸ τῶν ἀκοντιστῶν, 

καὶ τιτρωσκόμενον ὑπὸ τῶν ὁπλιτῶν, διεφϑείρετο. 
πολλὴ δὲ οἰμωγὴ "κατὰ τὴν πόλιν γυναικῶν τε καὶ 
παιδίων, ὧν ἐν ὄψει οἵ φίλτατοι ἀπώλοντο. ἕτε- 
ρον δὲ φασιν, ὡς δὴ ταῦτα οἶκοι μεμεγηκότι διὰ γῆ- 
ρας τῷ πρεσβύτῃ Γορδιανῷ ἀπηγγέλη, ὅ τὲ ΚΚαπελ- 
λιανὸς εἰςελαύνων εἰς τὴν Καρχηδόνα ἐδηλώϑη, ἐν 
ἀπογνώσει δὲ πάντων γενόμενος, εἰφελϑὼν μόνος 

εἰς τὸν οἰκίσκον, ὡς δὴ καϑευδήσων, ἐξαρτήσας 

ἧς ἐπεφέρετο ζώνης τὸν τράχηλον ὲν βρόχῳ, τοῦ 
βίου ἀνεπαύσατο. τοιούτῳ μὲν δὴ τέλει δ΄ 1 ὁρδια- 
νὸς ἐχρήσατο, βιώσας τὰ πρῶτα εὐδαιμόνως, ἐν 
εἰκόνι τε βασιλείας τελευτήσας. 

Ὃ δὲ Καπελλιανὸς εἰς Καρχηδόνα εἰςελϑώὼν, 
πάντας τε τοὺς πρωτεύοντας ἀπέκτεινεν, εἶ’ τινες 

καὶ ἐσώϑησαν ἐκ τῆς μάχης, ἐφείδετό τε οὔτε ἵἷε- 
ρῶν συλήσεως, οὔτε χρημάτων ἰδιωτικῶν καὶ δημο-- 
σίων ἁρπαγῆς. ἐπιών τε τὰς λοιπὰς πόλεις, ὅσαν 

τὰς Μαξιμίνου τιμὰς καϑῃρήκεσαν, τοὺς μὲν ἐξέ-. 

χοντας ἐφόνευε, τοὺς δὲ δημότας ἐφυγάδευεν" ἀ- 
γροὺς τε καὶ κώμας ἐμπιπράναι λεηλατεῖν τε τοῖς 
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στρατιώταις ἐπέτρεπε, προςποιούμενος μὲν τιμω- 
ρέαν εἰςπράττειν ἐφ᾽ οἷς εἰς Μαξιμῖνον ἡμαρτήκε- 
σαν, λανϑανόντως δὲ εὔνοιαν ἑαυτῷ παρὰ τῶν στρα- 
τιωτῶν μνώμενος, ἵν᾽, εἴ, τι πταίσειεν τὰ ϊαξιμιῖνου 

πράγματα, αὐτὸς ἔχων δύναμιν εὐνοοῦσαν, τῆς ἀρ- 
χῆς ἀντιποιήσαιτο. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν “ιβύην 
ἐν τοὗτοις ἢν. 

10. ἱΩς δὲ εἰς τὴν Ῥώμην ἐδηλώϑη ἡ Ἶ τοῦ πρε- 
σβύτου τελευτή, ἐν πολλὴ ταραχῇ καὶ ἀφασίᾳ ὃ τε 
δῆμος ἣν, ἢ τε Σύγκλητος μάλιστα, ἱΓορδιανοῖ] 
τετελευτηκότος εἰς ὃν ἠλπίχεσαν" ἤδεσαν γὰρ... 
αὐτὸν οὔτε φεισόμενον τινός. ὃς γὰρ καὶ φύσει ἀλ- 
λοτρίως καὶ ἀπεχϑῶς πρὸς αὐτοὺς διέκειτο, τότε 

καὶ ἐπ᾽ εὐλό; γοις αἰτίαις, ὡς ὁμολογουμένοις ἐχϑροῖς, 

εἰκότως ὠργίζετο. ἔδοξεν οὖν, συνελϑεῖν καὶ περὶ 
τῶν πρακτέων σκέψασθαι, ἅπαξ τε ἀναῤῥίψαντας 
κίνδυνον, πόλεμον ἀἄρασϑαι, προστησαμένους ἕἑαυ- 

τῶν χειροτονηϑένϊας βασιλέας" οὗς ἠϑέλησαν με- 
ρσαι τὴν ἀρχὴν, ὦ; μὴ [παρ᾿ ἑνὶ οὖσα] ἐξουσέα 
εἰς τυραννέδα πάλιν ἐξοκείλῃη. συνῆλϑον οὖν οὐκ 

εἰς τὸ σύνηϑες συνέδριον, ἀλλ εἷς τὸν τοῦ Διὸς 
νεὼν Καπετωλίου, ὃν σέβουσι" Ῥωμαῖοι, ἐν ἀκρο- 
πόλει. συγκλ εἰσαντες οὖν αὑτοὺς ἐν τῷ σηκῷ μό- 

νους, ὥςπερ ὑπὸ μάρτυρι τῷ 4 καὶ συνέδρῳ, 
ἐπισκόπῳ τε τῶν πραττομένων, ἐπιλεξάμενον τῶν» 
ἐν ἡλικίᾳ καὶ ἀξιώματι προὐχόντων, ος ἐδοκίμα- ᾿ 
ζον, κατὰ τὴν ψηφοφορίαν, ἐχόντων καὶ ἄλλων 
ψήφους, διακριϑεισῶν τε καὶ τοῦ πλείστου τῆς 
νγώμης, Μάξιμόν τε καὶ Βαλβῖνον ἀνειπόντες, 

«ἡ 
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αὐτοκριἀτοροῖ ἐποίησαν. τούτων δ᾽ ἦν ὁ μέν, Μά- 
ξιμος, ἔν τὸ πολλαῖς στρατοπέδων ἀρχαῖς γενόμε- 
γος, τῆς τὸ “Ῥωμαίων πόλεως ἔπαρχος καταστάς, 
ἀνεπιστρόφως τε ἄρξας, καὶ ἐν ὑπολήψει παρὰ τοῖς 
ὄχλοις φρενῶν τε καὶ ἀγχινοίας καὶ βίου σώφρο- 
νος" ὃ δὲ Βαλβῖνος, γενόμενος μὲν εὐπατρίδης, 
εἰς δευτέραν δὲ. ὑπατείαν ἐληλακώς, ἐθνῶν τε ἡγη- 
σάμενος ἀμέμπτως, τὸ δ᾽ ἦϑος ἁπλούστερος. 

τῆς οὖν χειροτοτίας ἐκείνης ἀνειπούσης, Σεβαστοὶ 
τε ἀνηγορεύϑησαν, καὶ πάσαις ταῖς βασιλικαῖς 

τιμαῖς ἡ Σύγκλητος διὰ δόγματος αὐτοὺς ἐκό- 
σμησεν. 

Ὃ δὲ δῆμος, τούτων ἐν τῷ Καπετωλίῳ πρατ- 
τομένων, εἴτε ὑποβαλόντων τινῶν Τορδιανοῦ φί- 
λων καὶ οἰκείων, εἴτε γνόντες ὑπὸ φήμης, πα- 
ρειστήκεσαν ταῖς πύλαις, φράξαντες πᾶσαν τὴν εἰς 

τὸ Καπετώλιον ἄνοδον τῷ πλήϑει τῶν ὄχλων, λέ- 
ϑους τε καὶ ξύλα ἐπεφέροντο, ἀντιπράττοντες 

τοῖς ὑπὸ τῆς Συγκλήτου ἐψηφισμένοις, καὶ μά- 
λιστα τὸν Μὰξ, ξιμον παραιτούμενοι. [ἦρξέ τε γὰρ] 
στεῤῥότερον τῆς πύλεως, πολὺ τε τὸ ἐπιστρεφὲς 
ἔσχε πρὸς τοὺς φαύλους καὶ κούφους τῶν ὅ- 
ζλων" ὅϑεν δεδιότες ἀπηρέσκοντο αὐτῷ, ἐβόων τε 
καὶ ἠπείλουν ἀποχτενεῖν αὐτοὺς. ἠξίουν γὰρ τοῦ 
Γορδιανοῦ γένους βασιλέα αἱρεθῆναι, τό τε τῆς 
αὐτοκρατορικῆς ἀρχῆς ὄνομα ἐκείνῳ τῷ οἴκὼ καὶ 
ὀνόματι μεῖναι. ὃ δὲ Βαλβῖνος καὶ Μάξιμος, ἐκ 
τοῦ ἱππικοῦ τάγματος τοὺς νεανίας πάντας, στρα- 
τιώτας τὸ υἱ ἐν Ῥώμῃ διέτριβον, περιστήσαντες αὗ- 
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τοῖς ξιφηφόρους, προελϑεῖν τοῦ Καπετωλίου ἐβιά-- 
ζοντο, ὑπὸ δὲ πλήϑους ξύλων καὶ λίϑων ἐκωλύϑη- 
σαν" ἔςτε δὴ ὑποβάλλοντος τινὸς αὐτοὶ τὸν δῆμον 
ἐσοφίσαντο. 

Ἧω» τι παιδίον γήπιον, τῆς Γορδιανοῦ ϑυγα.- 
τρὸς τέκνον, τῷ πάππῳ ὁμώνυμον. πέμψαντες 
τοίνυν τῶν σὺν αὑτοῖς τινάς, κελεύουσι τὸ παιδίον 

χομισϑῆναι. οἱ δὲ εὑρόντες αὐτὸ ἀϑύρον οἴκοι, 
ἀράμενοι ἐπὶ τῶν ὦμων διὰ μέσου τοῦ πλήϑους, 
δεικνύντες τοῖς ὄχλοις , Τορδιανοῦ τε ἔκγογον λό- 

γοντεῷ, καὶ τῇ αὐτοῦ προςφηγορίᾳ ἀποκαλοῦντες, 
ἀνάγουσιν εἰς τὸ Καπετώλιον, εὐφημούμενον ὑπὸ 
τοῦ δήμου καὶ φυλλοβολούμενον. τῆς τε Συχκλή- 
ἴου Καίσαρα αὐτὸ ἀποδειξάσης, ἐπειδὴ διὰ τὴν 
ἡλικίαν οὐχ οἷός τε ἦν προΐστασϑαι τῶν πραγμά- 
των, τῆς τε ὀργῆς ὃ δῆμος ἐπαύσατο, ἠνέσχοντό 
τε προελϑεῖν εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν. 

11. Συνέβη δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους πταῖ- 
σμα ὀλέθριον τῇ Ῥωμαίων πόλει, ἀρχὴν καὶ πρό- 
φασιν λαβὸν ἐξ εὐτόλμου ϑράσους δὺο ἀνδρῶν τῶν 
ἀπὸ Συγκλήτου. συνεληλύϑεσαν γὰρ εἰς τὸ βου- 
λευτήριον πάντες, σκεψόμενοι περὶ τῶν «αϑεστώ- 

των. μαϑόντες δ᾽ οἵ στρατιῶται, οὕς ἐν τῷ στρατο- 
πέδῳ , Μαξιμῖνος καταλελοίπει, (ἤδη ,ὰρ πρὸς ἄφι- 
ξιν τῆς στρατείας ὄντες, καὶ δὲ ἡλικίαν οἴκοι μεμε- 
γνηκότες,) ἦλϑον μέχρι τῆς εἰτόδου τῆς Συγκλὴ- 
του, βουλόμενοι. τὸ πραττόμενον μαϑεῖν" ὅπλων 
μὲν γυμνοί, ἐν λιταῖς δὲ ἐσθῆσι καὶ ἐφεστρίσιν, 

ἑστήκεσαν δὲ μετὰ τοῦ λοιποῦ δήμον. καὶ οἱ μὲν 
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ἄλλοι πρὸ τῶν ϑυρῶν ἔμενον" δὺο δὲ 1) τρεῖς, πε- 
ριεργότερον ἐπακοῦσαι τῶν βουλευομένων ϑελήσαν- 
τες, εἰς τὸ συνέδριον εἰςῆλθον, ὧς τὸν ἱδρυμένον 
ϑωμὸν τῆς ἸΝίκης ὑπερβῆναι τούτους. τῆς δὲ Συγ- 
κλήτου ἀνήρ, ἀπὸ ὑπατείας μὲν νεωστί, Γαλλικα- 
νὸς ὄνομα, Καρχηδόνιος δὲ τὸ γένος, καὶ ἕτερος 
υτρατηγικὸς τὸ ἀξίωμα, Μαικήνας καλούμενος, οὖ- 
δὲν τι προςδοκῶντας τοὺς στρατιώτας, ἔχοντας δὲ 

τὰς χεῖρας ὑποκαϑειμένας ταῖς ἐφεστρίσι, παίουσι 

πληγαῖς κατακαρδίαις, ξίφεσιν οἷς ἐπεφέροντο ὗπο-΄ 

κολπίοις.᾿ πάντες γὰρ διὰ τὴν οὖσαν στάσιν τε καὶ 

ταραχὴν, οἵ μὲν φανερῶς, οἵ δὲ καὶ κρύβδην, ἐξι- 
φηφύρουν, ἀμυντήρια δῆϑεν φέροντες ἑαυτῶν, διὰ 
ποὺς αἰφνιδίως ἐπιβουλεύοντας ἐχϑρούς. τότε δὴ 
οὗ στρατιῶται πληγέντες, καὶ πως ἀπροςδοκήτως 
προβαλεῖν οὐ δυνηθέντες, πρὸ τοῦ βωμοῦ ἔκειντο. 
οἷ δὲ λοιποὶ στρατιῶται τοῦτο ϑεασάμενοι, ἐκπλα- 
γέντες τῷ πάϑει τῶν συστρατιωτῶν, φοβηϑὲν- 
τες τοῦ δήμου τὸ πλῆϑος, ἄνευ τε ὅπλων ὄντες, 

ἔφυγον. ᾿ 
Ὃ δὲ Ταλλικανὸς ἐχδραμὼν τῆς Συγκλὴτου 

εἰς τὸν δῆμον μέσον, δεικνύς τε τὸ ξίφος καὶ τὴν 
χεῖρα ἡμαγμένην, διεκελεύετο διώκειν καὶ φονεύειν 
τὸὺς ἐχϑροὺς μὲν Συγκλήτου καὶ Ῥωμαίων, φί- 
λους δὲ καὶ συμμάχους Μαξιμίνου. ὃ δὲ δῆμος ὁᾷ- 
στα πεισϑείς, τὸν μὲν Τ᾽ αλλικανὸν εὐφήμει, τοὺς 
δὲ στρατιώτας, ὡς δυνατὸν ἦν διώκοντες, ἔβαλλον 

λίϑοις. οἱ δὲ φϑάσαντες, ὀλίγων τινῶν καὶ τρω- 
ϑέντων, εἰς τὸ στρατόπεδον καταφυγόντες, καὶ τὰς͵ 
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πύλας ὡς ἐδύναντο κλείσαντες, ὅπλα δὲ ἀναλαβόν- 
τες, ἐφρλυῥοὶν" τὸ τεῖχος τοῦ στρατοπέδου. ὃ δὲ 
ΙΓαλλικανὸς ἅπαξ τολμήσας ἢ ἔργον τηλικοῦτον, ἐμ- 
φύλιον πόλεμον καὶ ὄλεϑρον μέγαν ἤγειρε τῇ πόλει. 
τάς τε γὰρ δημοσίας ἀποθήκας τῶν ὅπλων, εἴ τι- 
γες ἦσαν πρὸς πομπὴν μᾶλλον ἢ ἢ μάχην ἐπιτήδειοι, 
ἀναῤῥῆξαι τοὺς ὄχλους ἔπεισε » τό τε σῶμα ἕκαστος 
φράττεσϑαι ὡς οἷός τε ἦν" τά τε τῶν μονομάχων 
καταγώγια ἀνοίξας, ἐξήγαγε τοῖς οἰκείοις ὅπλοις 
ἕκαστον ἐξηρτυμένον. ὅσα τε ἦν ἐν οἰκίαις ἢ ἐρ- 
γαστηρίοις δόρατα ἢ ξίφη πελέκεις τε, πάντα διηρ- 
πάζετο. ὅτε δῆμος ἐνθουσιῶν πᾶν τὸ ἐμπίπτον ἡ 
ὕλης ἀξιομάχου ἐργαλεῖον ὅπλον ἐποιεῖτο. ἀϑροι- 
σϑέντες οὖν ἐπῆλθον τῷ στρατοπέδῳ, καὶ ὡς πο- 
λιορκήσοντες αὐτὸ δῆϑεν, προςέβαλλόν τε ταῖς πὺ- 
λαις καὶ τοῖς τείχεσιν. οἵ δὲ στρατιῶται μετὰ πολ- 
λῆς ἐμπειρίας ὡπλισμένοι. . τὲ τὰς ἐπάλξεις καὶ 
τὰς ἀσπίδας, τόξοις τε αὐτοὺς βάλλοντες, καὶ δό- 

ρασι μακροῖς ἀπείργοντες, τοῦ τείχους ἀπεδίωκον. 

ὡς δὲ καμὼν ὃ δῆμος, οἵ τὸ μονομάχοι τιτρωσκό- 
μενοι, «ἤδη καὶ ἑαπέρας προςιούσης, ἀπελϑεῖν ἡϑέ-, 
λησαν, ϑεασάμενοι αὐτοὺς οἵ στρατιῶται ἀπεστραμ- 
μένους καὶ τὰ νῶτα δεδωκότας, ἀπιόντας τε ἅμε- 

λέστερον, οἰομένους μὴ ἘΡΑΒΊΘΗΡ ἐπεξελϑεῖν ὁλέ- 
γους πλήϑει" τοσούτῳ, ἀνοίξαντες αἰφνιδίως τὰς 

πύλας, ἐπέδραμον τῷ δήμῳ, καὶ τοὺς τε μονομά-. 
χους ἀπέκτειναν: τοῦ τε δήμου μέγα τι πλῆ- 

ϑος ἀπώλετο ὠϑούμενον. οἵ δὲ τοσοῦτον διώ- 

ἕαντες, ὅσον μὴ πολὺ τι «τοῦ στρατοπέδου ἀπο- 
. 
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στῆναι, πάλιν ἐπανῆλϑον, ἐντός τε τοῦ ϑαυρὰς 
ἕμε; Ὁ». 

153, ᾿Εντεῦϑεν μείζων ἣ ὀργὴ τοῦ τε δήμου καὶ 
τῆς “Συγκλήτου ἐγένετο. στρατηγοΐ τὸ οὖν κατελὲ- 
γοντο, ἔκ τε πάσης Ἰταλίας λογάδες" ἢ τε γεολαέα 
πᾶσα ἠἡϑροίζετο, ὕπλοις τε αὐτοσχεδίοις καὶ τοῖς 
προςτυχοῦσιν ὡπλίζετο. τούτων δὴ τὸ μὲν πλεῖ-. 
στον μέρος ὁ Μάξιμος σὺν αὑτῷ ἀπήγαγεν, ὡς δὴ 

αξιμίνῳ πολεμήσων" οἱ δὲ λοιποὶ αὶ ἔμειναν, ὡς τὴν 

τὴν φρουροῖέν τε καὶ προασπίζοιεν αὐτῆς, ἑἕκά- " 
στοτε οὖν τῷ τείχει τοῦ στρατοπέδου ἐγίνοντο 
προςβολαί " ἔπραττον δὲ οὐδὲν, προμαχομένων 
ἄνωθεν τῶν στρατιωτῶν" οἵ δὲ, βαλλόμενοι καὶ 
τιτρωσκόμεγοι, κακῶς ἀπηλλάγησαν. ὃ δὲ Βαλβῖ- 
γος οἴκοι μένων, διάταγμά τι προϑείς, ἱκέτευε τὸν 

δῆμον εἰς διαλλαγὰς χωρῆσαι" τοῖς τὸ στρατιώταις 
ὑπισχνεῖτο ἀμνηστίαν, ἄνεσίν τὸ πάντων ἐδίδου 
ἁμαρτημάτων. ἀλλ᾽ οὐδετέρους ἔπειϑε- τὸ δὲ δει- 
γὸν ἑκάστοτε ηὔξετο, τοῦ μὲν τοσούτου δήμου᾽ 

ἀπαξιοῦντος ὑπ᾽ ὀλίγων καταφρονηθῆναι, τῶν δὲ 
στρατιωτῶν ἀγανακτούντων, ὅτι δὴ ταῦτα ὑπὸ Ῥω- 
μαίων, ὡς ὑπὸ Βαρβάρων, πάσχουσι. 

Τὸ δὴ τελευταῖον, ἐπειδὴ τειχομαχοῦντες οὐ-᾿ 
δὲν ἔπραττον, ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς, ἐκκόψαι πάν- 
ἑὰς τοὺς εἰςρέοντας εἰς τὸ σιρατόπεδον ἀγωγοὺς 
ὕδἄτος, σπάνει τὲ ποτοῦ καὶ ἐνδείᾳ ῥείϑρων αὖ- 
τοὺς περιστήσαντες, προςπεσόντες οὖν πᾶν τὸ ὕδωρ 

τοῦ στρατοπέδου εἷς ἕτερα ῥεῖϑρα μετωχέτευον, 
ἐχκόπτοντες καὶ εἰςφράττοντες τὰς εἷς τὸ στρατύ- 



220 .ς ΒΕΒΟΘΡΊΙΑΝΙ 

πεδον εἰςόδους αὐτοῦ. οἵ δὲ στρατιῶται ὁρῶντες 
τὸν κίνδυνον, ἐν ἀπογνώσει δὲ γενόμενοι, τὰς πὺ- 
λας ἀνοίξαντες, ἐπεξῆλϑον" μάχης τε καρτερᾶς γε- 
γ»ομένης καὶ φυγῆς τῶν δημοτῶν, ἐπὶ πολὺ τῆς πό- 
λεως διώκοντες οὗ στρατιῶται προὔβησαν. ἐπεὶ δὲ 
οἵ ὄχλοι, ταῖς συσταδὸν μάχαις ἡττώμενοι, ἀναπη- 
᾿δῶντες εἰς τὰ δώματα, τῷ τε κεράμῳ βάλλοντες αὖ- 
τοὺς, καὶ λίϑων βολαῖς τῶν τε ἄλλων ὀστράκων 
ἐλυμαίνοντο, ἐπαναβῆναι μὲν αὐτοῖς , δὲ ἄγνοιαν 
τῶν οἰκήσεων, οὐκ ἐτόλμησαν οἱ στρατιῶται" κε- 
κλεισμένων δὲ τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν ἐργαστηρίων, 
ταῖς ϑύραις, καὶ εἶ τινες ἦσαν ξύλων ἐξοχαί, (τολ- 

λαὶ δὲ αὗται κατὰ τὴν πόλι»,) πῦρ προςετέϑεσαν. 
ῥᾷστα δὲ διὰ πυκνότητα τῶν συνοικιῶν, ξυλείας 
τὸ πλῆϑος ἐπάλληλον, μέγιστον μέρος τῆς πόλεως 

τὸ πῦρ ἐνεμήϑη ὥς πολλοὺς μὲν ἐκ πλουσίων ποιῆ- 
σαι πένητας, ἀποβαλόντας ϑαυμαστὰ καὶ ἀμφι- 
λαφῆ κτήματα, ἕν τε προςόδοις πλουσίαις, καὶ ἐν 
“ποικίλῃ πολυτελείᾳ τίμια. πλῆϑός τε ἀνθρώπων 

συγκατεφλέχϑη, φυγεῖν μὴ δυνηθέντων, διὰ τὸ 
τὰς ἐξόδους ὑπὸ τοῦ πυρὸς προκατειλῆφϑαι. οὐ- 
σίαι τε ὅλαι πλουσίων ἀνδρῶν διηρπάγησαν : ἐγκα- 
ταμιξάντων ἑαυτοὺς τοῖς, στρατιώταις πρὸς τὸ ἀρ- 

πάζειν κακούργων καὶ εὐτελῶν δημοτῶν. τοσοῦ- 
τον δὲ μέρος τῆς πόλεως τὸ πῦρ ἐλυμήνατο, ὡς μη- 
δεμίαν τῶν μεγίστων πόλεων ὁλόκληρον δύνασϑαι 
τῷ μέρει ἐξισωϑῆγαι. 

Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ῥώμην τοιαῦτα ἦν. 
δὲ Μαξιμῖνος ἀνύσας τὴν ὁδοιπορέαν, ἐπέστη τοῖς 
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τῆς Ἰταλίας ὅροις" ϑύσας τε ἐπὶ τῶν μεϑοὸρίων 

βωμῶν, τῆς ἐπὶ Ἰιταλίαν εἰςβολῆς εἴχετο" ἐκέλευσὲ τε 
. πάντα τὸν στρατὸν ἐν ὅπλοις εἶναι, καὶ μετ᾿ εὐταξίας 
σπτροςχωρεΐν. 

Τὴν μὲν οὖν «Διβύης ἀπόστασιν, καὶ τὸν κατὼ 
τὴν Ρώμην ἐμφύλιον πόλεμον, τά τὸ Μαξιμίνῳ 
πραχϑέντα, καὶ τὴν εἰς Ἰταλίαν ἄφιξιν αὐτοῦ ἐδη- 
λώσαμεν»" τὰ δὲ ἑπόμεγα ἐν τοῖς ἑξῆς λεχϑήσεται. 



“2. Θ᾿ ΞϑἩἨἩΞΕΑΟΒΔΡΙΑΝΙΣ 

-ΩΣὺρὃῸὺᾷΟ ἃι06ᾳ,Χ κατ ακασακοστιξονπειςεκεισνοσιν".....--. ὦ 

ἭΦΦΡΙΩΜΖΠ7Τ4 ΝΟΥ͂ 

ἽἹἽΣΤΟΡΓΩΝ 
ΒΙΒΛΆΙΟΝ ΟΓΖΟΟΝ. 

,, 7}ἃ μὲν δὴ Ἰαξιμίνῳ πραγϑέντα μετὰ τὴν Γορ- 
διανοῦ τελευτήν, ἢ τε εἰς Ἰταλίαν ἄφιξις αὐτοῦ, 

“ιβύης τε ἀπόστασις, καὶ ἡ ἐν Ῥώμῃ τῶν στρα- 
τιωτῶν πρὸς τὸν δῆμον διαφορά, ἐν τοῖς πρὸ τοὺ- 
των λέλεκται. ὃ δὲ Μαξιμῖνος ἐπιστὰς τοῖς ὅροις, 
προὔὕπεμψε σκοποὺς τοὺς ἐρευνήσοντας, μὴ τινες 
ἐνέδραν ἐν κοιλάσιν ὁρῶν ἢ λόχμαις ὕλαις τὸ κρὺ- 
φιοι εἶεν. αὐτός τε καταγαγὼν εἰς τὸ πεδίον τὸν» 
στρατόν, τὰς μὲν τῶν ὅπλιτῶν φάλαγγας ἐς τε- 
τράγωνα ἔταξε σχήματα, . ἐπιμήκεις μᾶλλον ἢ βα- 
ϑείας, ὡς ἂν πλεῖστον τοῦ πεδίου διαλάβοιεν. τὰ 
δὲ σκευοφόρα πάντα, κτήνη τὸ καὶ ὀχήματα, ἐν 
μέσῳ τάξας, αὐτὸς ἅμα τοῖς δορυφόροις ὀπισϑο- 
φυλακῶν εἵπετο. ἑκατέρωδεν δὲ παρέϑεον. αἵ τε 
τῶν καταφράκτων ἱππέων ἴλαι, καὶ Μαυρούσιοι 
2 τ ε 5 “Ὃ 2 “ῳ Ἃ 

ἀκοντισταΐ, τοξόται τὸ οἵ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς" καὶ 
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1" ἑρμανῶν ἱππέων μέγα τι πλῆϑος ἐπήγετο συμ- 
μάχους. ἐκείνους γὰρ μάλιστα προὐβάλλετο, ἵν᾽ 
ἐκδέχωνται τῶν πολεμίων τὸς πρώτας ἐμβολάς , ϑυ 
μοειδεῖς ὄντες καὶ εὔτολμοι ἐν ἀρχομένῃ μάχῃ’ 
εἰ δ᾽ ἄρα καὶ κινδυνεύειν δέοι, δὐχαταφρόνητοι, ὥς 
Ἐάρβαροι. ὡς δὲ πᾶν τὸ πεδίον διῆλϑεν ὃ ὃ στρα- 
τὸς μετ εὐκοσμίας τε καὶ εὐταξίας, ἐπέστησαν 
πρώτῃ Ἰταλίας πόλει, ἣν καλοῦσιν Ἡμᾶν οἱ ἐπι- 
χώριοι" πρόκειται δὲ αὕτη ἐπὶ ἀκροτάτῳ πεδίῳ, 
ἱδρυμένη πρὸ τῆς ὑπωρείας τῶν “Ἄλπεων. ἔνϑα 
ὑπαντώμενοι τῷ Μαξιμίνῳ οἵ προφύλακες καὶ σκο-΄ 
ποὶ τοῦ στρατοῦ, ἤγγειλαν κενὴν ἀνθρώπων εἶναι 
τὴν πόλιν, πανδημεί τε πεφευγέναι, ἐμπρήσαντας 
τὰς ϑύρας ἱ ἱερῶν τὸ καὶ οἰκιῶν , πάντατε, ὅσα ἦν 
ἐν τῇ πόλει ἢ τοῖς ἀγροῖς, ἃ μὲν ἐκφορήσαντας, ἃ 
δὲ καταπρήσαντας, καὶ μὴτε ὑποζυγίοις , μήτε ἂν-΄ 
ϑρώποις καταλελεΐφϑαι τροφάς. ' 

Ὁ δὲ Μῖαξ ξιμῖνος ἤσϑη μὲν ἐπὶ τῇ τῶν ᾿Ιταλιω- 
τῶν εὐθὺς φυγῇ, ἐλπίζων πάντας τοὺς δήμους τοῦ- 
το ποιήσειν, οὐχ ὑπομένοντας τὴν ἔφοδον αὐτοῦ" 
ὁ δὲ στρατὸς ἤχϑετο, εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ λιμοῦ πειρῶ- 
μδνος. διανυκτερεύσαντες οὖν, οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει 
ἐν ἀϑύροις "αἱ κεναῖς πάντων οἰκίαις, οἱ δ᾽ ἐν τῷ 
πεδίῳ, ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τὰς ᾿ἄλπεις ἠπεί- 
ζοντο" ἅπερ ὕρη ὑπερμήκη, ὥςπερ τεῖχος Ἰταλίας, 
ἡ φύσις ἤγειρεν, ὑπερνεφῆ μὲν τὸ ὕψος, ἐπιμηκέ- 
στατα δὲ, ὡς πᾶσαν ᾿Ιταλίαν διειληφότα καϑήκειν, 
ἐν μὲν τοῖς δεξιοῖς ᾿Ιταλίας μέρεσιν, εἰς τὸ Τυῤ- 

. ῥυναῖον πέλαγος " ἐν δὲ τοῖς λαιοῖς, εἰς τὸν ᾿Ιόνι- 
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ον κόλπον. σκέπεταν δὲ ὕλαις δασείαις καὶ πυκναῖς" 
τὰς δὲ διεξόδους ἐστένωται, ἢ διὰ χρημνοὺς εἰς βά- 
ϑος μέγιστον ἀπεῤῥωγότας, ἢ) διὰ πετρῶν τραχὑτήτα. 
στενωποὶ γάρ εἰσι χειροποίητοι, μετὰ πολλοῦ χκα- 
μάτου τοῖς πάλαι ᾿Ιταλιώταις εἰργασμένοι. μετὰ 
δέους οὖν πολλοῦ διήει ὃ στρατός, ἐλπίζοντες τάς τὰ 

ἄχρας κατειλῆφϑαι, πεφράχϑαι τε τὰς διόδους ἐς 
κωλύμην τῆς «ὐτῶν διαβάσεως. ἤλπιζον δὲ καὶ 
ἐδεδοίκεσαν εἰκότα, τῶν χωρίων τεκμαιρόμενοι 
τὴν φύσιν. 

2, Ὡς δὲ διέβησαν ἀκωλύτως, μηδενὸς ἐμπο- 
δὼν γενομένου, καταβαίνοντες εἰς τὸ στρατόπεδον, 
ἤδη ἀνεϑάῤδησάν τε καὶ ἐμπαιάνισαν " ῥᾷστά τε αὗ- 
τῷ πάντα προχωρήσειν ὃ Πϊαξιμῖνος ἤλπισεν, Ἴτα- 

“λῶν μηδὲ ταῖς δυοχωρίαις τεϑαῤῥηκότων, ἔνϑα ἢ 

κρύπτειν ἑαυτοὺς καὶ σώζειν ἠδύναντο, ἢ δὲ ἐνέ- 
δρας ἐπιβουλεῦσαι, μάχεσθαΐ τε ἄνωϑεν ἐξ ὕπερκει- 
μένων χωρίων. γενομένων δὲ «αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ, 
οἵ σκοποὶ ἀπήγγειλαν, πόλιν ᾿Ιταλίας τὴν μεγίστην, 
᾿ἀκυληΐαν δὲ καλουμένην, κεκλεῖσϑαι" τὰς δὲ προ- 
πεμῳφϑείσας φάλαγγας τῶν Παιόνων, προϑύμως 
μὲν τειχομαχῆσαι, πολλάκις δὲ προςβαλούσας ἀνὺ- 
εἰν οὐδέν: ἀπαγορεύειν δὲ καὶ ᾿ἀναχωρεῖν βαλλο- 
μένους λίϑοις τὲ καὶ δόρασι, τόξων τε πλήϑει. ὃ 

- δὲ Μαξιμῖνος, ἀγανακτήσας πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
τῶν Παιόνων, ὡς ἀμελέστερον μαχομένους, αὐτὸς 
σὺν τῷ στρατῷ ἠπείγετο, ἐλπίζων ῥᾷστα αἱρήσειν 
τὴν πόλιν. . 

Ἢ δὲ ᾿Ακυληΐα καὶ πρότερον μὲν, ἅτε με; ἱστὴ 
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πόλις, ἰδίου δήμου πολυάνθρωπος ἦν, χαὶ ὥςπερ 
τι ἐμπόριον ᾿Ιταλέας ἐπὶ ϑαλάττῃ προκειμένη, καὶ 
πρὸ τῶν ᾿Ιλλυρικῶν ἐθνῶν πάντων ἱδρυμένη, τά 

τε ἀπὸ τῆς ἠπείρου διὰ γῆς ἢ ποταμῶν κατακχομι- 
ζόμενα παρεῖχεν ἐμπορεύεσθαι τοῖς πλέουσι" τὰ 

τε ἀπὸ ϑαλάττης τοῖς ἠπειρώταις ἀναγκαῖα, ὧν ἡ 
παρ᾽ ἐκείνοις χώρα διὰ χειμῶνος οὐκ ἣν εὔφορος, 
ἀνέπεμπεν εἷς τὴν ἄνω γῆν" πρὸς οἶνόν τε μάλιστα 
πολύγονον χώραν γεωργοῦντες, ἀφϑονίαν ποτοῦ πα- 
ρεῖχον τοῖς ἄμπελον μὴ γεωργοῦσιν. ἔνϑεν πολὺ τι 

πλῆϑος ἐπεδήμει οὗ πολιτῶν μόνον, ἀλλὰ ξένων τε 

καὶ ἐμπόρων. τότε δὴ μᾶλλον ἐπολυπλασιάσϑη τὸ 
πλῆϑος, τῶν ὄχλων πάντων ἐξ ἀγρῶν ἐκεῖσε συῤ- 
ῥεόντων, πολίχνας τὸ καὶ κώμας τὰς περικειμένας 
καταλιπόντων, πιστευσάντων δὲ αὑτοὺς τῷ τε με- 

,γέϑει τῆς πόλεως καὶ τῷ προβεβλημένῳ τεΐχει, 
ὃ παλαιότατον, ἐκ τοῦ πλείστου μέρους πρότερον 
μὲν κατερήρειπτο" (ἅτε μετὰ τὴν Ρωμαίων ἀρ- 
χὴν μηκέτι τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πόλεων ἢ τειχῶν ἢ ὅ- 
πλων δεηϑεισῶν, μετειληφυιῶν δὲ ἀντὴ πολέμων 
εἰρήνην βαϑεῖαν, καὶ τῆς παρὰ Ῥωμαΐοις πολι- 
τείας κοινωνίαν ἡ πλὴν τότε ἢ χρεία ἤπειξε τὸ 
τεῖχος ἀνανεώσασϑαι , τά ὃ ἐρείπια ἀνοικοδομῆ- 
σαι ; πύργους τε καὶ ἐπάλξεις ἐ ἐγεῖραι. τάχιστα οὖν 

φράξαντες τῷ τείχει τὴν πόλιν, τάς τε πύλας κλεί- 

σαντες, πανδημεὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν νύκτωρ τε καὶ μεϑ᾽ 
ἡμέραν ἱδρυμένοι, τοῖς προςιοῦσιν ἀπεμάχοντο. 
ἐστρατήγουν δὲ αὐτῶν καὶ πάντα εἶχον διὰ φροντί- 
δος ἄνδρες δύο, ἀπὸ ὑπατείας μέν, ἐπιλεχϑέντες δὲ 

Ρ 
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ὑπὸ τῆς Συγκλήτου" ὧν ὃ μὲν Κρισπῖνος, ὃ δὲ Π1η- 
νίφιλος ἐκαλεῖτο. καὶ μετὰ πολλῆς προνοίας τά τε 

ἐπιτήδεια πάμπλειστα εἰςεκομίσαντο, ὡς ἐκτένειαν 
εἶναι, εἶ καὶ ἐπιμηκεστέρα γένοιτο πολιορκία. ἦν 
δὲ καὶ ὕδατος ἀφϑονία φρεατιαίου" πολλὰ γὰρ 
τὰ ὀρύγματα ἐν τῇ πόλει" ποταμός τὸ παραῤῥεῖ τὸ 
τεῖχος, ὁμοῦ παρέχων τε προβολὴν τάφρου καὶ χο- 
ρηγίαν ὕδατος. 

8. Τὰ μὲν οὖν ἐν τῇ πόλει οὕτω παρεσκεύαστο. 
τῷ δὲ Μηαοξιμένῳ, ἐπειδὴ ἀπηγγέλη φρουρουμένη 
καὶ κεκλεισμένη γενναίως ἡ πόλις, ἔδοξε πέμψαι 
ἐν σχήματι πρεσβείας τοὺς κάτωϑεν διαλεξομένους, 

εἰ ἄρα πείσαιεν αὐτοὺς ἀνοῖξαι τὰς πύλας. ἣν δὲ 
ἐν τῷ στρατῷ χιλίαρχος, ᾧ πατρὶς μὲν ἡ ̓ Ακυληΐα 
ἢν, τέκνα τε καὶ γυνή, , οἰκεῖοί τὸ πάντες ἔνδον ἀπε- 
κέκλειντο.. τοῦτον οὖν ἔπεμψε σὺν ἑτέροις ἑκατον- 
τάρχαις, ἐλπίσας δᾷστα πείσειν ὡς πολίτην. ἄφι- 
κόμεγοι δὲ οἵ πρέσβεις ἔλεγον" ,,ὅὯτει ἄρα κελεύει 
Μαξιμῖνος ὃ κοινὸς βασιλεὺς ὅπλα μὲν αὐτοὺς κα- 

. ταϑέσθϑαν ἐν εἰρήνῃ, φίλον δὲ ἀντὲ πολεμίου δέχε- 
σϑαι, σπονδαῖς δὲ μᾶλλον καὶ ϑυσίαις σχολάζειν ἢ 
φόνοις" μηδὲ᾽ περιορᾷν πατρίδα μέλλουσαν ἄρδην 
καὶ ἐκ ϑεμελέωξ ἀπόλλυσθαι, ἐνὸν αὐτοῖς τε σώζε- 
σϑαι καὶ τὴν πατρίδα σώζειν, διδόντος αὐτοῖς χρη- 
στοῦ βασιλέως ἀμνηστίαν συγγνώμην τε τῶν ἅμαρ-' 
τηϑέντων" οὐ γὰρ αὐτοὺς αἰτίους γεγενῆσϑαι ἀλλ 

ἄλλους.,, 

τ » 
Οὗ μὲν οὖν πρέσβεις τοιαῦτά τινα κάτω παρε- 

ΓᾺ 
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στῶτες ἐβόων, ὡς ἐξάκουστα εἴη" ὃ δὲ πλεῖστος δῆ- 

μος, τῷ τείχει καὶ τοῖς πύργοις ἐφεστώς, πλὴν τῶν 
τὰ λοιπὰ μέρη “φρουρούντων, ἐπήκουεν ἡσυχά- 

ἕζων τῶν λεγομένων. ὃ δὲ Κρισπῖνος, φοβηϑεὶς μὴ 
πως ἅτε ὄχλος, ταῖς ὑποσχέσεσιν ἀναπεισϑεὶς, εἰ- 
ρήνην τε ἀντὶ πολέμου ἑλόμενος, ἀνοίξῃ τὰς πὺ- 
λας, περιϑέων τὸ τεῖχος, ἐδεῖτο καὶ ἐλιπάρει" ,,μὲ- 

γεὶιν τε ϑαῤῥαλέως καὶ. ἀντέχειν γενναίως, μηδὲ 
προδιδόναι τὴν πρὸς τὴν Σύγκλητον καὶ Ρωμαίων 
δῆμον πίστιν" σωτῆρας δὲ καὶ προμάχους Ἰταλίας 
πάσης ἀναγραφῆναι" μὴ πιστεύειν δὲ ὑποσχέσεοι 
τυράννου ἐπιόρκου τὸ καὶ ἀπατεῶνος, μηδὲ χρη- 
στοῖς λόγοις δελεασϑέντας, ὀλέϑρῳ προύπτῳ παρα- 
δοϑῆναι, ἐνὸν πιστεῦσαι πολέμου ἀμφιβόλῳ τὐχη᾽ 
(πολλάκις γὰρ καὶ ὀλίγοι πλειόνων περιεγένοντο, 
καὶ δοκοῦντες ἀσθενέστεροι, καϑεῖλον τοὺς ἐν ὗπο- 

λήψει ἀνδρείας μείζονος") μηδ᾽ ἐκπλήττεσθαι τῷ 
σιλήϑει τοῦ στρατοῦ. οἵ μὲν γὰρ ὑπὲρ ἄλλου μα- 
χόμενον, καὶ τῆς παρ᾽ ἑτέρῳ ἐσομένης εὐδαιμο- 
γίας, εἴπερ γένοιτο, μετριάζουσιν ἐν τῷ προϑύμῳ 
τῆς μάχης, εἰδότες ὡς τῶν μὲν κινδύνων αὐτοὶ με- 

ϑέξουσι, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κορυφαῖα τῆς νίκης ἀλ- 
λος καρπώσεται" τοῖς δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος μαχο- 
μένοις καὶ παρὰ τῶν ϑεῶν ἐλπέδες κρείττους, ἐπει- 
δὴ οὐ τὰ ἄλλων λαβεῖν, ἀλλὰ τὰ αὑτῶν σώζειν 
εὔχονται. τό τε ἐς τὰς μάχας πρόϑυμον οὐκ ἐξ ἀλ- 
λου κελεύσεως, ἀλλὰ ἐξ οἰκείας ἀνάγκης ἔχουσιν, 
ἐπεὶ καὶ τῆς νίκης πᾶς ὃ καρπὸς αὐτοῖς πὲριγί- 
γεται.᾿ 

᾿ Ρ. 
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τοιαῦτά τινὰ λέγων ὃ Ἀρισπῖνος, καὶ προς 

ἑκάστους καὶ κοινῇ, φύσει μὲν καὶ ἄλλως αἰδέσιμος 

ὦν, ἔν τὸ τῇ Ρωμαίων φωνὴ εὐπρόςφορος ἐν λόγοις, 

ἐπιεικῶς τε αὐτῶν προεστώς, ἔπεισε μένειν ἐν τοῖς 

προχειμένοις, τοὺς τὲ πρέσβεις ἀπράκτους ἀπιέναι 

ἐκέλευσεν. ἐλέγετο δὲ τῇ ἐνστάσει τοῦ πολέμου 
ἐμμεμενηκέναι, πολλῶν ἔνδον ὄντων περὶ ϑυτικὴν 
τε' καὶ ἡπατοσκοπίαν ἐμπείρων, τά τε ἱερὰ αἴσια 
ἀπαγγελλόντων" μάλμυτα γὰρ τῇ σκέψει ταὑτῃ 
πιστεύουσιν ᾿Ιταλιῶται. καὶ χρησμοὶ δὲ τινες ἐδί- 
δοντο, ὡς δὴ τοῦ ἐπιχωρίου ϑεοῦ γέκην ὑπισχνου- 
μένου" Βέλιν δὲ καλοῦσι τοῦτον, σέβουσί τε ὕπερ- 
φυῶς, ᾿ἀπύλλωνα εἶναι ἐθέλοντες. οὗ καὶ τὴν εἰκό- 
να ἔλεγόν τινὲς τῶν ἸΠαξιμέίνου στρατιωτῶν φανή- 

νᾶι πολλάκις ἐν ἀέρι, ὑπὲρ τῆς πόλεως μαχομένην. 
ὕπερ εἴτε ἀληθῶς ἐφαντάσϑη τισίν, ἢ καὶ βουλομέ- 
τοις μὴ ἀσχημονεῖν τοσοῦτον στρατὸν πρὸς ὄχλυν 
δημοτῶν πολὺ ἐλάττονα μὴ ἀντισχόντα, δοκεῖν δὲ 
ὑπὸ ϑεῶν, ἀλλὰ μὴ ὑπὸ ἀνθρώπων νενικῆσϑαι, 
εἰπεῖν οὖκ ἔχω" τὸ δὲ παράδοξον τῆς ἀποβάσεως 
ποιεῖ, πάντα πιστεῦσαι. 

ἀ. Σιλὴν τῶν πρέσβεων ἀπράκτων πρὸς Μαξιμῖ- 
νὸν ἐπανελϑόντων, ὀργῇ καὶ ϑυμῷ χρώμενος πλείο- 
νι, μᾶλλον ἠπείγετο. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο πρός τινι 
ποταμῷ μεγίστῳ, ἀπέχοντι τῆς πόλεως σημεῖα 
ἑκκαίδεκα, τὸ ῥεῖϑρον εἴρε διά τε μεγέστου βά. 
'ϑους καὶ πλάτους φερόμενον. τῶν γὰρ ὑπερκειμέ- 
γὼ» ὀρῶν τὡς δὲ ϑλου τοῦ χειμῶνος παγείσας χιόνας 
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λύουσα ἡ τοῦ ἔτους ὧρα, 9 παμμεγέϑη τὸν χειμάῤῥου» 
εἰργάξετο" ἄπορος οὖν ἣν ἧ διάβασις τῷ στρατῷ. 
τὴν γὰρ γέφυραν, ἔργον μέγα καὶ κάλλιστον ὑπὸ 
τῶν πάλαι βασιλέων γεγενημένον, ἐκ τετραπέδων 
λέϑων, πυλίσι κατ᾽ ὀλίγον αὐξανομέναις ὑπειλημ- 
μένον», διηρήκεσαν καὶ καταλελύκεσαν οἵ ̓ ἀκυλήσιοι. 
οὔτε οὖν γεφύρας οὔσης, οὔτε γεῶν, ὃ στρατὸς ἐν 
ἀφασίᾳ καϑειστήκει. Γερμανοὶ δὲ τινες, οὐκ εἰδότες 
τῶν ᾿Ιταλιωτῶν ποταμῶν τὰ σφοδρὰ καὶ καταῤῥη- ; 
γνύμενα ῥεύματα, οἰόμενοι δὲ σχολαΐτερα ἐπινή- 
ζεσϑαι τοὶς πεδίοις ᾽ ὥςπερ παρ αὐτοῖς, (διὸ καὶ 
στήγνυταν ῥᾳδίως, μὴ σφοδρῶς κινουμένου τοῦ ῥεὺ- 
ματος ") ἐπειςπηδήσαντες ἅμα τοῖς ἵπποις διαγήχε- 
σϑαι εἰϑισμένοις, παρενεχϑέντες ἀπώλοντο. - 

4ὺο μὲν οὖν ἢ τριῶν ἡμερῶν σκηνοποιησάμενος 
ὁ Μαξιμῖνος, τάφρου τῷ στρατῷ περιβληϑείσης, μὴ 

τινὲς ἐπέλϑοιεν, ἔμεινεν ἐπὶ τῇ καϑ'᾽ αὑτὸν ὄχϑη, 

σκεψόμενος ὅπως τὸν ποταμὸν γεφυρώσῃ. ἐπεὶ δὲ 
ξύλων ἣν ἀπορία καὶ νεῶν, ἃς ἔδει ξευχϑείσας γ8- 
φυρῶσαι τὸ ῥεῖϑρον, ὑπέβαλον τινὲς τῶν τεχνι- 
τῶν, πολλὰ εἶναι κενὰ οἰνοφόρα σκεύη περιφεροῦς 
ξύλον ἐν τοῖς ἐρήμοις ἀγροῖς" οἷς ἐχρῶντο μὲν πρό- 
τερον οἵ κατοικοῦντες εἰς ὑπηρεσίαν ἑαυτῶν, καὶ 
παραπέμπειν τὸν οἷνον ἀσφαλῶς τοῖς δεομένοις. 
ἅπερ ὄντα κοῖλα δίκην νεῶν, ἀλλήλοις συνδεϑέντα, 
ἐπινήξασϑαι μὲν ἔμελλεν ὥςπερ σκάφη, μὴ παρε- 
ψεχϑήσεσϑαι δὲ διά τε τοῦ δεσμοῦ τὸ ἐπάλληλον, 
φρυγάνων τε ἄνωϑεν ἐπιβληϑέντων, χοῦ τε τῆς γῆς 
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μετρίως ἐς αὐτὰ σωρευϑέντος χειρὺ πολλῇ καὶ 
σπουδῇ. ἐφεστῶτος οὖν αὐτοῦν διαβὰς ὃ στρατός, 
ἐπὶ τὴν πόλιν ἐχώρει, τὰ μὲν οἰκοδομήματα τῶν 
προαστείων ἔρημα εὕρισκον, ἀμπέλους μέντοι καὶ 
δένδρα πάντα ἐξέκοπτον" ἃ δὲ ἐνεπίμπρασαν, καὶ 
τὴν πρότερον τοῖς χωρίοις ὑπάρχουσαν ὥραν κατῇ- 
ὑχύνον. δένδρων γὰρ στοίχοις ἢ ἰσοις ἀμπέλων τὲ 
πρὸς ̓ ἀλλήλας δέσει πανταχόϑεν ἠρτημένων ἐν ἕορ- 
τῆς σχήματι ; στεφάνῳ ἂν τις τὴν χώραν χεκοσμῆ- 
σϑαι ἐτεχμήρατο ἅπερ πάντα ῥιζόϑεν ἐκκόψας ὃ 
υτρατός, ἐπὶ τὰ τείχη ἠπείγετο. πεκμηπότι δὲ 
αὐτῷ προςβαλεῖν εὐθέως οὐκ ἔδοξε" μείναντες δὲ 
ἕξω τοξεύματος, καὶ διαιρεϑέντες κατὰ λόχους καὶ 
φάλαγγας, περὸ πᾶν τὸ τεῖχος, ὡς ἑκάστοις κα- 
τὰ μέρος προςτέτακτο, μιᾶς ἡμέρας ἀναπαυσάμε- 
»γοί, τοῦ λοιποῦ εἴχοντο τῆς πολιορκίας. 

Μηχανᾶς τε οὖν παντοίας προρέφερον, καὶ 
τειχομαχοῦντες παντὶ σϑένει, οὐδὲν παρέλειπον 
εἶδος πολιορκίας. πολλῶν δὲ καὶ σχεδὸν ἑκάστης 
ἡμέρας γενομένων προςβολῶν, καὶ παντὸς τοῦ 
στρατοῦ ὥςπερ σαγηνεύσαντος τὴν πόλιν, μετὰ 
πολλῆς βίας καὶ προϑύμου μάχης τειχομαχοῦντες 
ἀντεῖχον οὗ ᾿ἀκυλήσιοι" »εὼς μὲν καὶ οἰκίας ἀπο-. 
κλείσαντες, πανδημεὶ δὲ ἅμα παισὶ καὶ γυγαιξὴν 
ἀἄνωϑεν ἐπαλξεών τε καὶ πύργων ἀπομαχόμενοι" 
οὐδὲ τις ἢν οὕτως ἄχρηστος ἡλικία, ὡς μὴ μετέ- 
χει» τῆς ὑπὲρ τῆς πατρίδος μάχης. τὸ μὲν γὰρ 
προάστεια, καὶ “εἴ τι τῶν τουλῶν ἔξωϑεν ἣν, ὑπὸ 
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τοῦ. Μαξιμίνου στρατοῦ κατέστραπτο" τὴ τε ξυλείᾳ 
τῶν οἰκοδομημάτων εἰς τὰς μηχανὰς κατεχέχρηντο. 
ἐβιάζοντο δὲ τοῦ τείχους κἂν μέρος τι καϑελεῖν. 
ἵν ἐπειςελϑὼν δ. στρατὸς πάντα τε διαρπάσῃ, καὶ 
κατασκάψας τὴν πόλιν, μηλόβοτον καὶ ἔρημον τὴν. 
χώραν καταλείπῃ. οὐδὲ γὰρ ἄλλως αὐτῷ, τὴν ἐπὲ 
“Ῥώμην ὅδὸν εὑπρεπῇ καὶ ἔνδοξον ἔσεσϑαι, μὴ τῆς 
πρώτης ἐν Ἰταλίᾳ πόλεως ἀντιστάσης καϑαιρεϑεί- 

σης. ὑποσχέσεσί [ οὖν δωρεῶν καὶ δεήσεσιν αὐτός 
“τε καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ, ὃν πεποιήκει Καίσαρα; περι- 
ϑόέοντες ἵπποις ἐποχούμενον, τὸν στρατὸν ἀνέπει- 
ϑὸον λιπαροῦντες, εἰς προϑυμίαν τε ἐγείροντες. οἵ 
δὲ ᾿ἀκυλήσιοι λίϑοις τε ἔβαλλον ἄνωθεν, καὶ κιρ- 
γῶντες ϑείῳ τε καὶ ἀσφάλτῳ, πίτταν ἑλόντες, 
κοίλοις σκεύεσιν ἐμβαλόντες λαβὰς ἐπιμήκεις ἔχου: 
σι, καὶ πυρώσαντες, ἅμα τῷ προςπελάζειν τοῖς τεί- 
χεσι τὸν στρατόν, κατεσκεδάννυσαν, καταχέοντες 
ὄμβρου δίκην ὁμοϑυμαδόν. φερομένη δὲ ἡ πίσσα σὺν 
οἷς προείρηται, δυομένη τε διὰ τῶν γεγυμνωμένων 
μερῶν τοῦ σώματος, εἷς πᾶν ἐχεῖτο, ὥςτε τοὺς 
ϑώρακας αὐτοὺς πεπυρωμένους ἀποῤῥίπτειν καὶ 
τὰ λοιπιλ. ὅπλα, ὧν ὃ σίδηρος ἐϑερμ ἁΐνετο, τά τε 

ἐκ βυρσῶν τε καὶ ξύλων ἐφλέγετο καὶ συνείλκετο. 
ἦν γοῦν ἰδεῖν γεγυμνωμένους τοὺς στρατιώτας. αὖ- 
τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτῶν, καὶ σκύλων ὄψιν ὅπλα παρεῖχεν 

. ἐῤδιμμένα, σοφίᾳ τέχνης, ἀλλ᾿ οὐκ ἀνδρείᾳ μάχης 
περιῃρημένα. ἔκ τε τοῦ τοιούτου πάμπλειστον 
πλῆϑος τοῦ στρατοῦ τάς τε ὄψεις ἐπηροῦντο, καὶ 

τὸ πρόζφωπον ἠκχρωτηριάζξετο, [τὰς. χεῖρας] καὶ εἴ 
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τι γυμνὸν ἦν τοῦ σώματος. ἀλλὰ μὴν καὶ ταῖς μη- 
χαναῖς προζςαγομέναις δᾷδας ἐπέβαλλον, ὁμοίως 
πίσσῃ καὶ ῥητίνῃ δεδευμένας, ἐπὲ τὸ τῷ ἄκρῳ βε- 
λῶν ἀκέδας ἐχούσας" αἱ ἀναφϑεῖσαν φερόμεναι, 
ἐμπαγεῖσαι ταῖς μηχαναῖς καὶ προςπεφυκυΐῖαι, ὁᾳ- 
δίως αὐτὰς κατέφλεγον». 

5. Τῶν μὲν οὖν πρώτων ἡμερῶν ἀντίπαλός πως 
καὶ ἰσόῤῥοπος ἔμενεν ἡ τύχη τῆς μάχης" χρόνου δὲ 
ἐγγιγνομένου, θ᾽ τὲ στρατὸς τοῦ Μαξιμίνου ὀκνηρὸφ᾽ 
2 Ἃ »" 2 ᾿ 3 . ᾿ 
ἐγίνετο, καὶ πταίων τῆς ἐλπέδος, ἀϑύμως διέκειτο. 

οὕς γὰρ ἠλπέκεσαν μηδεμίαν ὑπομενεῖν προςβολήν, 
τούτους εὕρισκον οὐκ ἀντέχοντας μόνον, ἀλλὰ καὶ 
3 - ε . 2 ᾿ 2 ἃς Γ 
ἀνθεστῶτας. οὗ δὲ Ακυλήσιοι ἐπεῤῥώνγυντό τε, 

καὶ προϑυμίας πάσης ἐνεπίμπλαντο" τῇ τὸ συνε- 
χείᾳ τῆς μάχης, πεῖραν καὶ ϑάρσος ὁμοῦ προφλαμ- 
βάνοντες, κατεφρόνουν τῶν στρατιωτῶν" ὡς καὶ 
Ἣν Π ᾿ 32 [ -» [ 

ἀποσκώπτειν ἐς αὐτοὺς, ἐνυβρίζειν τε τῷ ἸΜαξιμί.-. 
γῳ περινοστοῦντι, εἷς τὸ αὐτὸν καὶ τὸν παῖδα 
ἀποῤῥίπτειν δυςφήμους καὶ αἰσχρὸς βλαςφημίας" 
ἐφ᾽ αἷς ἐκεῖνος κινούμενος, ὀργῆς μᾶλλον ἐνεπίμ- 
πλατο. χρῆσθαι δὲ κατὰ τῶν πολεμίων οὐ δυνά- 
μενος, ἐκόλαζε τοὺς πλείστους τῶν ἡγουμένων τῶν 
ἰδίων στρατιωτῶν, ὡς ἀνάνδρως καὶ δῳϑύμως προς- 
φερομένους τῇ τειχομαχίᾳφ: ὅϑεν αὐτῷ περιεγένε- 
τὸ πρὸς μὲν τῶν οἰκείων μῖσός τε καὶ ὀργὴ, παρὰ 
δὲ τῶν ἀντιπάλων πλείων ἢ καταφρόνησις. 

Συνέβαινε δὲ τοῖς ᾿Ακυλησίοις πάντα ὑπάρ- 
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ζειν ἔκπλεα, καὶ ἐπιτηδείων ἀφϑονίαν » ἐκ πολλῆς 
παρασκευῆς εἷς τὴν πόλιν πάντων σεσωρευμένων, 
ὕσα ἣν ἀνθρώποις καὶ κτήνεσιν εἰς τροφὰς καὶ ποτὰ 
ἐπιτήδεια" ὁ δὲ στρατὸς πάντων [ἢ»} ἐν σπάνει, 
τῶν τὸ καρποφόρων δένδρων ἐκκεκομμένων, καὶ 
τῇς γῆς ὑπὶ αὐτοῦ δεδηωμένης. μένοντες δὲ ὑπὸ 
σκηναῖς αὐτοσχεδίοις, οἵ “δὲ πλεῖστοι ὑπὸ γυμνῷ 
τῷ ἀέρι, ὄμβρων τὲ καὶ ἡλίου ἠνείχοντο, λιμῷ 
τε διεφϑείροντο, μηδὲ ἐπειςάκτου τροφῆς αὐτοῖς 
τε καὶ ὑποξυχίοις εἰςκομιζομένης. παγνταχύϑεν γὰρ 
τὰς τῆς Ἰταλίας ὁδοὺς παραφράξαντες ἤσαν οἵ Ρω- 

μαΐοι, τειχίων τ ἐγέρσεσι καὶ πυλέίδων ἀσπήσεσιν. 

ἄνδρας τε ὑπατευκότας ἐξέπεμψεν ἡ Σύγκλητος 
σὺν ἐπιλέκτοις καὶ λογάσιν ἀπὶ Ἰταλίας πάσης ἀν- 
δράσιν, ἵν αἰγιαλοί τε πάντες καὶ λιμένες φρου- 
ρῶνται, καὶ μηδενὶ ἔκπλους συγχωρῆται" ὡς ἀπυ- 
στα καὶ ἄγνωστα εἶναι Μαξιμίνῳ τὰ ἐν Ρώμῃ πρατ- 
τόμενὰ " αἵ τὸ λεωφόροι ὅδοὶ καὶ ἄτραποὶ πᾶσαι 
ἐφυλάττοντο, ὧς μηδένα διαβαΐνειν. συνέβαινε δὲ 
τὸν στρατὸν, δοκοῦντα πολιορκεῖν, αὐτὸν πολιορ- 
κεῖσθαι" ἐπεὲ μήτε τὴν ᾿Ἵκυληΐαν ἑλεῖν ἐδύνατο, 
μὴτε ἀποστὰς ἐκεῖϑεν, ἐπὶ τὴν “Ῥώμην χωρῆσαι, 
διά τὲ νηῶν καὶ ὀχημάτων ἀπορίαν" ἅπαντα γὰρ 
προκατείληπτο καὶ συγεκέκλειστος. φῆμαν δὲ μεί- 
ζους ἐξ ὑποψίας ἀληϑείας ἐδίδοντο, ὅτι πᾶς ὁ δῆ- 

μος ὃ Ῥωμαίων ἐν ὅπλοις εἴη, ᾿Ιταλία τε πᾶσα 
συμπεηπνεύκοι, πάντα τὸ ἔϑνη ᾿λλυρικὰ καὶ βάρ- 
βαρὰ, τά τε ὑπ ἀνατολαῖς καὶ μεσημβρίαις, στρα- 
τὸν ἀγείροιγ μιᾷ τε γνώμῃ καὶ ψυχῇ ὁμοίως Π71α- 
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ξιμῖνος μεμέσηταις ὅϑεν ἐν ἀπογνώσει ἦσαν καὶ 
πάντων σπάνει οὗ στρατιῶται, σχεδὸν καὶ ὕδατος 
αὐτοῦ. ὃ γὰρ ἦν μόνον ἐκ τοῦ παραῤῥέοντος πο- 
ταμοῦ ποτόν, αἵματι καὶ φόνοις μεμιασμένον ἐπὲ- 
γετο. οἵ τ γὰρ ᾿Ακυλήσιοι τοὺς ἐν"τῇ πόλει τελευ- 
τῶντας, οὐκ ἔχοντες ὅπως ϑάψωσιν ,» ἐς τὸν ποτα- 
μὸν ἀπεῤῥίπτουν" οἵ τὸ ἐν τῷ στρατῷ φονευόμενοι 
ἢ διαφϑειρόμενοι νόσῳ. ἐδίδοντο τῷ ῥεύματι, οὐκ 
ἐχόντων αὐτῶν τὰ πρὸς ταφὰς ἐπιτήδεια. 

ἸΠμαντοδαπῆς οὖν ἀπορίας καὶ δυςϑυμίας τὸν. 

στρατὸν κατεχούσης, αἰφνιδίως, ἀναπαυομένου τοῦ 
ἹΜ͵αξιμένου ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν 
ἀνέσει τοῦ πολέμου οὔσης, τῶν τε πλείστων ἐς τὰς 
σκηνὰς καὶ τὰ ἐγκεχειρισμένα τῆς φρουρᾶς χωρία 
ἀνακεχωρηκότων, ἔδοξε τοῖς στρατιώταις » οὗ πρὸς 

τῇ Ῥωμαίων πόλει στρατόπεδον εἶχον ὑπὸ τὸ κα- 
λούμενον ὄρος ᾿Αλβανόν, ἔνϑα παῖδας καὶ γυναῖ- 
κας καταλελοίπεσαν, φονεῦσαι τὸν Μαξιμῖγον " ὡς 
παύσαιντο μὲν χρονίου καὶ ἀπεράντου πολιορκίας, 
μηκέτι δὲ πορϑοῖεν ᾿Ιταλίαν ὑπὲρ τυράννου. κατε- 
γνωσμένου καὶ μεμισημέγου. 

Τολμήσαντες οὖν ἐπίασι τῇ σκηνῇ αὐτοῦ περὶ 
μέσην ἡμέραν’ συναραμένων δὲ αὐτοῖς καὶ τῶ» 
φρουρούντων δορυφόρων, τάς τὲ εἰκόνας ἐκ τῶν 
σημείων κατασπῶδι, καὶ αὐτὸν σὺν τῷ παιδὲ προ- 
ελθϑόντα τῆς σχηνῆς, ὡς δὴ ἄρα διαλέξαιτο αὐτοῖς. 
οὖκ ἀνασχόμενοι ἀναιροῦσι. φονεύουσι δὲ καὶ τὸν 
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ἔπαρχον τοῦ στρατοῦ, πάντας τὸ τοὺς ἐκείνῳ ϑυ- 
μήρεις φίλους" δίψαντές τε τὰ σώματα τοῖς βουλο- 
μένοις ἐνυβρίξειν.. καὶ πατεῖν, εἴασαν κυσὶ τὸ καὶ 
ὄρνισε βοράν. τοῦ δὲ 7α ξιμένου καὶ τοῦ παιδὸς 
τὸς κεφαλὰς εἷς τὴν Ῥώμην ἔπεμψαν. τοιούτῳ 
μὲν δὴ τέλει Παξιμῖνος καὶ ὃ παῖς αὐτοῦ ἐχρήσαν- 
το, δίκας πονηρᾶς ἀρχῆς ὑποσχόντες. 

6. Ὃ δὲ στρατὸς πὰς ὡς ἐπύϑετο τὰ χενόμε- 

γί(, ἕν τὲ ἀφασίᾳ ἦσαν, καὶ οὐ πάγυ τε τῷ πρα- 
χϑέντι πάντες ἠρέσκοντο" καὶ μάλιστά γε οἵ Παΐο- 
»ες καὶ ὅσον βάρβαροι Θρᾷκες, οὗ καὶ τὴν ἀρχὴν 
αὐτῷ ἐγκεχειρίκεσαν. πλὴν τοῦ ἔργου ἅπαξ 7)εγο- 
νότος, ἄκοντες μὲν, ἔφερον δέ" ἀνάγ κη τὸ ἣν συγή- 
δεσϑαι τοῖς “πραχϑεῖσιν ὑποκχρινομένοις. καταϑέ- 
μεροὶ τε τὶὶ ὅπλα, ἐν εἰρηνικῷ σχήματι προρήεσαν 
τοῖς τείχεσι τοῖς “κυλησίων, ἀγγέλλοντες τὸν φό- 
20» τοῦ Μαξιμίνου" τὰς δὲ πύλας ἀνοίγειν ἠξίουν, 
δέχεσθαΐ τε φίλους τοὺς χϑὲς ἐχϑροὺς. ὧν δὲ τῶν» 
ἀχυλησίων στρατηγοὶ τὰς μὲν πύλας ἀνοῖξαι οὐκ 

ἐπέτρεψαν, προϑέντος δὲ τὰς εἰκόνας Μαξίμου καὶ 
1ιλβίνου, ΤΓορδιανοῦ τὲ Καίσαρος, στεφάνοις. καὶ 

δάφναις κεκοσμημένας, αὐτοὶ τε εὐφήμουν, καὶ 
τοὺς στρατιώτας ἠξίουν γνωρίσαι καὶ ἀνειπεῖν εὖ- 
φημῆσαΐ τε τοὺς ὑπὸ Ῥωμαίων Συγκλήτου ἄνα- 
δειχϑέντας αὐτοκράτορας. ἼΓΙ ὁρδιανοὺς δὲ ἔλεγον 
ἐκείνους εἰς οὐρανὸν καὶ ϑεὸν ἀνακεχωρηκέναι, 

προὔϑεσών τὲ ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἀγοράν, ὥνιον παρέ- 
ζοντὲες πάγτων τῶν ἐπιτηδείων, τρυφῶν τὲ πα» 
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τοδαπῶν καὶ ποτῶν ἀφϑονίαν, ἐσθῆτός τε καὶ 
ὑποδημάτων, καὶ ὅσα ἐδύνατο παρέχειν εἰς χρῆ- 
σιν ἀρϑρώποις πόλις εὐδαιμονοῖσα καὶ ἀκμάζουσα. 
ωῳ Ἃ - τ, ᾿ ς ᾿ ., 
οϑεὲεν καὶ μᾶλλον ἐξεπλάγη ὃ στρατός, συνεὶς τι 

- ᾿ .. τοῖς μὲν πάντα αὐτάρκη ἣν, εἰ καὶ ἐπὶ πλέον 
πολιορκοῖντο, αὐτοὶ δὲ ἐν σπάνει πάντων τῶν 
᾿ ᾿ » ῃ 3ι. τ΄. ᾿ 
ἐπιτηδείων ϑᾶττον διεφϑάρησαν, ἢ εἷλον πάντα 
ἔχουσαν πόλιν. ὅὃ᾽ δὲ στρατὸς ἔμενε παρὰ τοῖς 
τεύχεσιν, ἔχων τὰ χρειώδη, ἅπερ ἀπὸ τῶν τει- 
χῶν ἐλάμβανον, “ὅσα ἕκαστος ἐβούλετο" διελέγον-. 

τό τὸ ἀλλήλοις. καὶ ἣν εἰρήνης μὲν καὶ φιλίας 

διάϑεσις, σχῆμα δὲ ἔτι πολιορκίας, τῶν τειχῶν 

κοχλεισμέγων καὶ τοῦ στρατοῦ περὶ αὐτὰ διαι- 
τωμένου. 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ᾿ἀκυληΐαν ἐν τούτοις ἣν. 
οἱ δ᾽ ἱππεῖς οἵ τὴν Παξιμίνου κεφαλὴν κομίζοντες 
ἀπὸ τῆς ᾿Ἰκυληΐίας, ὅὁδοιπόρησάν τὲ μετὰ πάσης 
ἐπείξεως, καὶ ἐπιφοιτῶσιν αὐτοῖς τὰς λοιπὰς πό- 

λεις πύλαι ἀνοέγνυντο, καὶ δαφνηφοροῦντες αὐτοὺς 
οἱ δῆμοι ὑπεδέχοντο. ὡς δὲ διέπλευσαν τὰς τε λὲ- 
μνας καὶ τενάγη μεταξὺ ᾿Δλτίνου καὶ “Ῥαβέννης, 
περιέτυχον Μαξίμῳ αὐτοκράτορ: » διατρίβοντι ἐν 
'Ῥαβέννῃ" ἔνϑα τοὺς τε ἀπὸ Ῥώμης ἐπιλέκτους 
καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας λογάδας ἤϑροιζεν. ἀφὶ- 
χτὸ δὲ αὐτῷ καὶ Τερμανῶν οὖκ ὀλίγη συμμαχία, 
πεμφρϑεῖσα ὑπ᾽ αὐτῶν καθ εὔνοιαν, ἣν εἶχον πρὸς 
αὐτὸν ἄνωϑεν, ἐξ οὗπερ ἦν αὐτῶν ἐπιμελῶς ἄρξας. 
παρασκενάζοντι οὖν αὐτῷ τὴν δύ) γύμιν ὡς; πγλεμὴ- 
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σουσαν τῷ Μαξιμίνου στρατῷ, προςίασιν οἱ ἱππεῖς, 
τὴν κεφαλὴν τοῦ τε Μαξιμίνου κἀὶ τοῦ παιδὸς φέ- 

ροντες, νίκην τε καὶ εὐπραγίαν ἀγγέλλοντες, ὅτι 
τε ἄρα ὃ στρατὸς τὰ Ρωμαίων φρονεῖ, καὶ σέβει 
αὐτοκράτορας, οὗς ἢ «“Σύγκλητος ἐποίησε. - τούτων 

δὲ παρ᾽ ἐλπίδα ἀγγελϑέντων, ϑυσίαι τε βωμοῖς 
εὐθὺς προφήγοντο, καὶ νίκην ἐπαιάνιζον πάντες ἣν 
ἀκονιτὶ ἐνίκησαν" ὃ δὲ Μάξιμος καλλιερήσας, ἐκ- 
“πέμπει τοὺς ἱππεῖς εἷς τὴν Ῥώμην ἀγγελοῦντάς τε 

. τὰ πραχϑέντα τῷ δήμῳ καὶ τὴν κεφαλὴν κομίσον- 
τας. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εἰςέπεσόν τε εἷς τὴν πό- 
λὲν, δεικγύντες τὴν κεφαλὴν τοῦ πολεμίου ἀνεσκο- 
λοπισμένην, ὡς πᾶσι περίοπτος ἐΐη, οὐδ᾽ εἰπεῖν 
ἐστὶ λόγῳ τῆς ἡμέρας ἐκείγης τὴν ἑορτήν. οὔτε γὰρ 
ἡλικία τις ἣν, ἣ μὴ πρὸς τοὺς βωμοὺς τε καὶ τὸ 
ἱερὰ ἠπείγετο" οὔτε τις ἔμενεν οἴκοι, ἀλλ᾽ ὥςπερ 
ἐνθουσιῶντες ἐφέροντο, συνηδόμενοἑΐ τε ἀλλήλοις, 
καὶ ἐς τὸν ἱππόδρομον συνϑέοντες ὡςπερ ἐκκλησιά- 
ζοντες χωρίῳ. ὃ δὲ Βαλβῖνος καὶ αὐτὸς ἑκατόμ- 
ϑὰας ἔϑυεν" ἄρχαΐ τὲ πᾶσαι καὶ Σύγκλητος, ἕκα- 

στός τὸ ὥςπερ ἀποσεισώμενος πέλεκυν τοῖς αὐχέ- 

σιν ἐπικείμενον, ὑπερευφραίνετο" ἔς τε τὰ ἔϑγη 

ἄγγελοι καὶ κήρυκες δαφγηφόροι διεπέμποντο. 

7. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ῥώμην ἑορτῆς εἶχεν 
οὕτως. ὃ δὲ Μάξιμος ἀπὸ τῆς Ῥαβέννης ἄρας, 
ἐπέστη ᾿Ακυληίᾳ, διαβὰς τὰ τενάγη, ἃ τε ὑπὺ 
᾿Ηριδανοῦ ποταμοῦ πληρούὕμενα καὶ τῶν περικει- 
μένων ἑλῶν, ἑπτὼ στόμασιν ἐς θάλατταν ἐκχεῖται 
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ἔνϑεν καὶ τῇ φωνῇ, καλοῦσιν οἵ ἐπιχώριοι “Ἐπτὸὶ 

πελάγη τὴν λίμνην ἐκείνην. εὐθὺς οὖν οἱ “ἀκυβή- 
σιον τὰς πύλας ἀνοίξαντες ὑπεδέχοντο, αἵ τε ἀπὸ 
Ἰταλίας πόλεις πρεσβείας ἔπεμπον ἀπὸ τῶν πρω- 

τευόντων παρ αὑτοῖς ἀνδρῶν" οὗ λευχειμονοῦντες 

καὶ δαφνηφόροι, ϑεῶν πατρίων ἕκαστον προςεκό- 
μιξον ἀγάλματα, καὶ εἴ τινες ἦσαν στέφανοι χρυ- 
σοῦ ἐξ ἀναϑημάτων , εὐφήμουν τὸ καὶ ἐφυλλοβό- 
λουν τὸν Ἱμάξιμον. ὃ δὲ στρατὸς τὴν “Δκυληΐαν 
πολιορκήσας προςήει καὶ αὐτὸς ἐν εἰρηνικῷ σχήμα- 
τι δαφνηφόρος, οὐκ ἐξ ἀληϑοῦς μὲν διαϑέσεως 

᾿ πᾶς, προςποιήτῳ δὲ εὐνοίᾳ καὶ τιμῇ » ϑιὰ τὴν πα- 
ροῦσαν ἐξ ἀτάγκης τῆς βασιλείας τύχην. οἵ πλεῖ- 
στοι γὰρ αὐτῶν ἠγανάκτουν καὶ λανϑανόντως ἢλ- 
ψουν, τὸν μὲν ὑπ αὐτῶν ἐπιλεχϑέντα βασιλέα, 
καϑῃρημένον, κρατοῦντας δὲ τοὺς ὑπὸ Συγκλήτου 
᾿ἡρημένους. ὃ δὲ Μάξιμος, ἐν τὴ ̓ Ακυληΐᾳ γενό- 
μενος, πρώτης μὲν καὶ δευτέρας ἡμέρας ἵερουρ- 
γέαις ἐσχόλαζε, τῇ δὲ τρίτῃ «τῶν ἡμερῶν συγκαλές-. 
σας ἐς τὸ πεδίον πάντα τὸν στρατόν, ᾿βήματός τε 
αὐτῷ κατασκευασϑέντος, ἔλεξε τοιάδε" 

»,» Ὅσον μὲν ὑμᾶς ὥὦνησε μεταγνόντας τε κιχὰὶ 

τὰ “Ρωμαίων φρονήσαντας , πείρᾳ μεμαϑήκατε, 

ἀντὶ πολέμου μὲν εἰρήνην ἔχοντες, πρὸς ϑεούς, οὕς 
ὀμωμόκατε, καὶ νῦν φυλάσσοντες τὸν στρατιωτι- 
κὸν ὅρκον, ὅς ἐστι τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς σεμνὸν μυ- 
στήριον. χρὴ δὲ ὑμᾶς καὶ τοῦ λοιποῦ διὰ παντὸς 
τούτων ἀπολαύειν, τὰ πιστὰ τηροῦντας Ῥωμαΐοις 
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τε καὶ Συγκλήτῳ καὶ αὐτοκράτορσιν ἡμῖν" οὖς ἐξ 
εὐγενείας καὶ πολλῶν πράξεων καὶ μακρᾶς διαδὸ- 
γῆς, ὥςπερ κατ᾽ ἀκολουϑίαν ἐπὶ τοῦτο ἀναβάντας, 
κρίναντες ὃ δῆμος καὶ ἡ Σύγκλητος ἐπελέξατο. 
οὐ γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτῆμα ἡ ἀρχὴ, ἀλλὰ κοι- 
νὸν τοῦ Ρωμαίων δήμου ἄνωθεν, καὶ ἐν ἐκείνῃ 
τῇ πόλει ἡ τῆς βασιλείας ἵδρυται τύχη" ἡμεῖς ὑὲ 
διοικεῖν καὶ διέπειν τὰ τῆς ἀρχῆς σὺν ὑμῖν ἐγκε- 
χειρίσμεϑα. ταῦτα δὲ μετ᾽ εὐταξίας τὸ καὶ κόσμου 
τοῦ πρέποντος, αἰδοῦς τε καὶ τιμῆς πρὸς τοὺς ἂρ- 

χοντας, ὑμῖν μὲν εὐδαίμονα καὶ πάντων ἀνενδεῆ 
παρέξεν βίον, τοῖς δ᾽ ἄλλοις πᾶσιν ἀνθρώποις, κα- 
τά τε ἔϑνη καὶ κατὰ πόλεις, εἰρήνην. καὶ πρὸς τοὺς 
ἡγουμένους πειϑώ. βιώσεσϑέ τὸ καὶ κατὰ γνώμην 
ἐν τοῖς οἰκείοις, οὐκ ἐν ἀλλοδαπῇ κακοπαϑοῦ»ν-- 
τες. ὑπὲρ δὲ τοῦ καὶ τὰ βάρβαρα ἡσυχάζειν ἔ- 
ϑνη, διὰ φροντίδος ἡμεῖς ἕξομεν. δύο μὲν γὰρ 
ὄντων βασιλέων, εὐμαρέστερον καὶ τὰ ἐν τῇ 
Ῥώμῃ διοικήσεται, καὶ εἴ τι ἐπὶ τῆς ἄλλοδα- 
πῆς ἐπείγοι, πρὸς τὴν χρείαν ἀεὶ του πρὸς τὰ 
καλοῦντα ῥᾳδίως παρόντος.. μηδέ τις ὑμῶν οἷέ- 
σϑω τῶν πεπραγμένων εἶναι τινὰ μνήμην: εἴτα 
ὕφ ἡμῶν, (ἐκελεύεσϑε γάρ,} εἴτε ὑπὸ Ῥωμαί- 

ων, ἢ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, οἱ ἀδικούμενον ἀπέ- 
στησαν" ἀλλὰ γὰρ ἔστω πάντων ἀμνηστία, καὶ 
σπονδαὶ φιλίας βεβαίου, εὐνοίας. τε καὶ εὐκοσμίας 

πέστις αἰώνιος. ΄ 

Τοιαῦτά τινα εἰπὼν ὃ Ἥδάξιμος, νομὰς τε χρη- 
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μάτων μεγαλοφρύγως αὐτοῖς ἐπαγγείλας ᾿ ὀλίγων 
ἡμερῶν ἐνδιατρίψας ἐν τῇ ̓ Ακυληΐᾳ, τὴν ἐς ἹῬώ- 

μην ἐπάνοδον συγκροτεῖ. καὶ τὸ μὲν ἄλλο στρα- 
τιωτικὸν ἀπέπεμψεν ἕς τε τὰ ἔϑγη καὶ τὰ οἰκεῖα 

στρατόπεδα: αὐτὸς δὲ ἐπανῆλθεν ἐς τὴν “Ῥώμην, 
σὺν τε τοῖς δορυφόροις, οἵ τὴν βασίλειον φρουροῦ- 

σιν ἀρχήν, σὺν τε τοῖς ὑπὸ -Βαλβίνῳ στρατευομέ- 

γοις. ἐπανῆλϑον δὲ καὶ οἱ ἀπὸ Τερμανίας ἐληλυ- 

ϑότες σύμμαχοι" ἐθάρσει γὰρ αὐτῶν τῇ εὐνοίᾳ, ἅτε 

καὶ τοῦ ἔϑνους ἐπιεικῶς πρότερον ἄρξας, ὅτε ἰδιώ- ᾿ 

τευεν. εἰςιόντι δὲ αὐτῷ ἐς τὴν Ῥώμην ὃ τε Βαλ- 

βῖνος ὗ ὑπήντετο, ἐπαγόμενος Τορδιανὸν Καίσαρα" 

ἢ τὸ Σύγκλητος καὶ ὃ δῆμος εὐφημοῦντες, ὥςπερ 

ϑριαμβεύοντας, ὑπεδέχοντο. 
8. Ἦρχον δὲ τοῦ λοιποῦ τῆς πόλεως μετὰ πά- 

σης εὐταξίας καὶ εὐκοσμίας, ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ 

πανταχοῦ εὐφημούμενοι" ἐχαιρὲ τε ὁ δῆμος αὐτοῖς, 

σεμνυνόμενος εὐπατρίδαις καὶ ἀξίοις τῆς βασιλείας 

αὐτοκράτορσι». οὗ μέντοι στρατιῶται διοίδαινον 

τὰς ψυχάς, καὶ οὔτε ταῖς εὐφημίαις τοῦ δήμου 

ἠρέσκοντο, ἐβαροῦντό ΓΣ αὐτῶν αὐτὴν τὴν εὐγένει- 

αν, καὶ ἠγανάκτουν ὅτι ἄρα ἔχοιεν ἐκ Συγκλήτου 

βασιλέας. ἐλύπουν δὲ αὐτοὺς καὶ οἵ Γερμανοὶ πα- 

ρόντες τῷ ἹΜοξίμῳ, ἔν τὲ τῇ Ῥώμῃ διατρίβοντες. 

ἀντιπάλους γὰρ ἕξειν ἤλπιζον, εἴ τι τολμῷεν, καὶ 

ἐφεδρεύειν αὑτοῖς ὑπώπτευον ν εἴ τινι δόλῳ ἅἀπο- 

ζωσϑεῖεν ἐκεῖνο, καὶ ἅτε παρόντες ῥᾳδίως ὑποκα- 

τασταῖεν" τὸ τε Σεβήρου ὑπόδειγμα, ὃς τοὺς Περ- 

τίνακα ἀποκτείναντας ἀπέζωσεν, εἰςῇει αὐτούς. 
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᾿Επιπελουμένου δὲ ἀγῶνος τοῦ τῶν Καπδϑτω- 
λέων, πάντων τὸ περὶ τὴν πανήγυριν καὶ τὰς ϑέας 
ἀσχολουμένων, αἰφνιδίως, ἢ Ἵν εἶχον γνώμην λανϑά- 

γνουσαν, ἐξέφῃναν" καὶ τοῦ ϑυμοῦ μὴ κρατήσαν- 
τες, ὁρμῇ δὲ ἀλόγῳ χρησάμενοι, ἀνῆλθον ὅμοϑυ- 

' μαδὸν εἰς τὰ βαυίλεια, τοῖς τὸ πρεσβύταις βαυι- 
λεῦσιν ἐπειςῆλθϑον. συνέβαινε δὲ, "κἀκείνους μὴ 
πάνυ τὸ ἀλλήλοις ὁμονοεῖν, ἀλλ᾿, οἱάπερ μοναρ- 
Ζίας ἐπιθυμία, καὶ τὸ ἀκοινώνητον ἐν ταῖς ἐξου- 
σίαις, ἕκαστος πρὸς αὑτὸν τὴν δύναμιν ἀνϑεῖλ- 
κεν" ὁ μὲν Βαλβῖνος, κατ εὐγένειαν καὶ διπλῆν 
προάγουσαν ὑπατείαν πρωτεύειν ἀξιῶν, ὃ δὲ Μ1ἀ- 

ξιμος, διά τὲ τὸ ἔπαρχον τῆς πόλεως γεγονέναι, 

καὶ ἔχειν ὑπολήψεις ἐμπειρίας πραγμάτων" ἕκα» 
τέρωθϑὲέν τε εὐγενεῖς εὐπατρίδαι, καὶ γένους πλῆ- 
ϑὸς αὔταρκες εἷς ἐπεϑυμίαν μοναρχίας ἔπειϑεν" 
ὅπερ αὐτοῖς καὶ μάλιστα γέγονεν ἀπωλείας αἴτιον. 
ὡς γὰρ ἐπύϑετο ὃ Μάξιμος ἀφικνεῖσθαι ἐπ᾽ ὀλέ- 
ϑρῳ αὐτῶν τοὺς πραιτωριανοὺς καλουμένους, ἐ- 
βούλετο μεταπέμψασθαι τοὺς Τερμαγοὺς συμμά- 
χους, ὄντας ἐν Ρώμῃ, αὐτάρκεις ἐσομένους; ἄντι- 
στῆναι τοῖς ἐπιβουλεύουσιν. ὃ δὲ Βαλβῖνος, οἱό- 
μενος δόλον τινὰ εἶναι καϑ' αὑτοῦ καὶ σόφισμα, 
(ἦδει γὰρ τοὺς 1 Ἑρμαγοὺς τῷ Μαξίμῳ εὐνοοῦν- 
τας,) ἐκώλυε, φάσκων οὐκ ἐς κωλύμην οὐδ᾽ ἐς ἂν- 
τίστασιν αὑτοὺς τῶν προαιτωριανῶν ἀφίξεσϑαι, 
ἀλλ ἐς τὸ περιποιῆσαι τῷ ΜΜαξίμῳ τὴν μοναρχίαν. 
ἐν ᾧ δὲ περὶ τούτων διαφέρονται, εἰςρϑραμόντες οὗ 

ῳ 
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στρατιῶται ὁμοϑυμαδὸν ἅπαντες, ἐκστάντων αὖ- 
τοῖς τῶν περὶ τὰς αὐλείας εἰςόδους φυλαττόντων, 
ἁρπάζουσι τοὺς πρῤεςβὑτας" περιῤῥήξι αντος δὲ ὅς 

εἶχον περὶ τοῖς σώμασιν ἐσθῆτας λιτάς, ἄϊ οἴκοι 

διατρίβοντες, γυμνοὺς τῆς βασιλείου αὐλῆς ἐξέλ- 
πουσι μετὰ πάσης αἰσχύνης καὶ ὕβρεως, παΐίοντές 
τε καὶ ἀποσκώπτοντες τοὺς. ἀπὸ Συγκλήτου βασι- 
λέας, γενείων τε καὶ ὀφρύων σπαραγμοῖς, καὶ πά- 
σαις ταῖς τοῦ σώματος λώβαις ἐμπαροινοῦντες, 

διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀπῆ- 
γον" οὐ ϑελήσαντες οὐδ᾽ ἐν. τοῖς βασιλείοις ἀπο-- 
κτεῖναι, ἀλλὰ ζῶσιν ἐνυβρίσαι, ἵν᾿ ἐπιπλέον ὧν 
πάσχουσιν αἴσϑοιντο. ἐπεὶ δὲ ταῦτα πυϑόμενοι 
οἵ Γιρμανοί, λαβόντες ὅπλα, ἠπείγοντο ὡς ἀμυ- 
νοῦντες αὐτοῖς, μαϑόντες οἵ πραιτωριανοὶ ἀφικνου- 

μένους, φονεύουσιν ἤδη πᾶν τὸ σῶμα λελωβημέ- 
γους τοὺς βασιλέας. καὶ καταλιπόντες τιξ σώματα 

ἐῤῥιμμένα ἐπὶ τῆς λεωφόρου, ̓ ἀράμενοι δὲ τὸν" ΚῸρ- 
διανόν, Καίσαρα ὄντα, αὐτοκράτορά τὸ ἀναγορεὺ- 
σαντες, ἐπειδὴ πρὸς τὸ «παρὸν. ἄλλον οὐχ εὗρον, 
βοῶντὲς τε πρὸς δῆμον ὅτι ἄρα εἴησαν ἄπεκχτον ὁ- 
τες, οὕς ὃ δῆμος οὐκ ἐβούλετο ἐν ἀρχῇ ἄρξαι, 1Ὸρ- 
διανόν τε ἐπελέξαντο, ἐκείνου τε ἀπόγονον, καὶ ὃν 
αὐτοὶ “Ῥωμαῖοι ἐξεβιάσαντο" ἔχοντες αὐτόν ᾿ ἀπ- 

ελϑόντες ἐς τὸ στρατόπεδον, συγκλείσαντες τὰς πὺύ- 

λας, ἡσύχαζον. δὲ δὲ Γερμανοὶ μαϑόντες ἄνῃρη- 
μένους τὸ καὶ ἐῤῥιμμένους, ὧν χάριν ἠπεΐγον- 

το, οὐ ἑλόμενοι πόλεμον μάταιον ὑπὲρ ἀνδρῶν 
Φ». 
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τοϑνηκότων, ἐπανῆλθον εἴς τὸ ξαυτῶν κατα- 
ὦγιον». 

Τέλεε μὲν δὴ τοιούτῳ ἐχρήσαντο ἀναξίῳ τε 
ἅμα καὶ ἀνοσίῳ σεμνοὶ καὶ λόγου ἄξιοι πρεσβύται, 
εὐγενεῖς τὸ καὶ κατ ἀξίαν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐληλυϑό- 
τες. ὃ δὲ Γορδιανός, περὶ ἔτη που γεγονὼς τρις- 
καέδεκα, αὐτοκράτωρ τε ἀνεδείχϑη; καὶ τὴν Ῥω- 
μαέων ἀρχὴν ἀνεδέξατο. 
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