
!%·'''



^  ·//" «"ί·-

- V  _ /  // '
· / ^ ^ ι ^ ■ ' ‘ ^  Ϋ “^ · } ·  α ^ Ί )  ■

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ρ Ώ Τ Ο Σ .

Τ Ο ϊ  Ι Α Τ Ρ Ο Γ  I I .  Σ Ο Φ Ι Α Ν Ο Π ί Ι Λ Ο Υ .

ι 2 : ο κ ρ α τ η :ς .



• ^ · '
■ ·. *·* Ν ,

\.
'  \ · -̂  · ν ·•ίΟ,·

- V» .^ί.*Γι,ν " ^ * '^ · '' '

'ϊ '·  ^



Υ ,
>1\ ■V

Ι ' Α Α ].1 Α Ν Τ Λ
ΜΕΤΑ ΕΧΟΛ1ΩΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛί ΝΕΩΤΕΡΩΝ.

| ;Κ Δ 0 Σ ΙΪ  ΤΟ Υ ΣΟΦΟΥ Κ Ο ΓΑ Η  Τ Γ'Χ  1 8 0 7 .

Τ ( · . τ ό > · υ ) · τ α ι  ί χ  ό ( ΐ · τ ί ζ ι υ ι ι  ύ :\ α ρ ι ι , Ι . Ι ά χ Χ ( > > ς

ΠΑΡΑ

ΑΘΙΙΝΟΛΩΡΟν Π, ΪΙΟΨΙΛΝΌΠΩΛΟΤ,

Μέ άνκλΟσει,· ίΐ; £/.«ϊτον Λίγον Νι·)ίΛ>ΐν(ζι>,-

Τ ϋ Υ  Π Α Τ Ρ Ο Σ  Τ Π Σ  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Υ ,  

ΙΌ.οτί|Λφ Δαττάντ, οΰχι των Αδίλφων Ζωσί'Αάίων^ άλλά τ· 

ΙΑ Τ Ρ Ο Υ  II, ΪΟ Ψ ΙΛ Ν Ο η Ω Λ Ο ν , 

ί '.ΐΣ  Τ Ο Α Γ Ο Τ Σ  Δ Ι Ο .

ίΙΓΙΌΣ ΠΡΩΤΟΝ.

Α (5) Η Ν Α I ,
Ε:Ν τ η  ΤνΠϋΙ'ΡΑΦΙΑ τ η ς  π ρ ο ο δ ο υ , 

Διί'̂ 0'̂ νο[ί.έν·/; χχ2α Ι'ίοιρ: Βλατιαρί^ου.





Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α

Τ Ω Ν

Α Υ Τ 0 2 Χ Ρ : Δ Ι ί 1 Ν  Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ω Ν

Πί_βί ι ί ;  Εΐ)ι;νίχϋ{ ηαι^ιίχ; '/οί γ).ώτ5ΐ;;: ι<ίτα τούς ολβίους, χι>>. η ο  

τίς ιτκροντίς τον ΙΣ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  >χ3όαωζ.

Π ρ ό ί  τ ο β ς  ί λ λ ·/ ι ν * ς .

Ο τ α ν  έπρς»ί·Λρυς« τ/,ν Ι̂ >λ·Λνικ·/ιν ΒιβλιοΟτΛτ,ν, ή'γο’νν τών 5οχίι/.ων 
τί<  Ελλάιϊο; ττοΐ’ΛΤών καΐ σγΓραφΐων τήν βΛλογ/,ν, «τκβπ&ν ί 'χ *  ν* κα- 
τ«/£ρίσω άπί» τον δ[Α·/)ρον: δχι 5ν* ν» φνλάξω άκ^ιοώ; τήν χίονο-
λογΐλ·>,ν τάξιν καί εί; ό'λον; τους ρ,ετ’ αυτόν τ:οι.·/:ταί καΐ τυγΓοαφεΐ;, άλλ’ 
ώ ; άρχ·/ιγδν τ ΐ ί  ίΐλ'/ινικν,ς σοφίας, να ίώσω «ΐς αυτόν τα ττρωτεΤα. Λλλ 
έιτειδ·/ι ε;;.α6ον οτς ίτυτώΟ·/! είς ττ,ν Βενετίαν 'ό αυτή έκιίν/ι τοΰ δ̂ Α’Λρου 
εκϊοσις, τΐ,ν όπβίαν έμελετων κ’ ίγώ νά έκίώσω, άφίνω κατ* το τταρόν 
τον 6;α·ςρον, έως νά γνωρίσω έάν νεα τυπωσις κάρενη άλ-/;9ώς τιεριττ ,̂ν 
νεωτέραν άλλ'ίΐν έκίοσιν, καί άργ_ίζω άπό τύν ίσοκράττ,ν,

' λογογράφβν εδιάλεζα τον Ιοοκρά·ςτρωτον [κετ;
το φανερω ττρολεγοικε

9έλει 
τά όττο'α ώς

ακολουθίαν τών αυτοσχεδίων τςερί τ ίς  1ύλλ/ινικκς τιαιδε'.ας και γλωσσ/ς 
βτοχασριών, αύτοσχεδίως ώς εκείνους, αναγκάζομαι νά γράψω, άλλ ει; 
περιστάσεις τοιαυτας, δττου, καί πριν νά τελειώσω, έαν δχι παντελώς 
«χρνιστα καί περιττά, ενδεχόμενον νά μνί φανώσιν αναγκαία. Το ενδε
χόμενον όμως τοΰτο, μνίτ’ εμέ, μνίτ' άλλον κάνενα, δίκαιον δεν είναι να 
έμποδίσ^ νά κοινωνόσ·  ̂ εις του; δμογενεϊς δσα κρίνη συμφέροντα εί; τ^ν 
κοινίν πατρίδα (α). Αν δχι άλλο, καλόν είναι νά φανώμεν εις τους οφ
θαλμούς τών φωτισμένων τ ίς  Εΰρώτττ,ς εθνών άσχοί.ουμενοι εις τνιν ιδίαν

(β) . Δίϊ τού; περί πραγμάτων μίγαΧων σχοποΟντας μνίενα συμφέροντα Μγιίμο» 
«ΤΓκραλιπίίν 6ώ  μκΛμίαν πρόγασιν. Δυμοσβένΐ];, πίοίΣυμμβρ. σιλ. 187.



Ρ· ΑΚΟΛΠνβΐΛ τ η \  ΛΥΓΟΙΧ. :ίΊΟ Χ Λ ϋ ΐ:π ν

χ μ ϊ ύ ί  ττζίι ί̂ίκν, ανΛίνϊ ϋ-οζ25ω;Λ5ν νά άρπά·3ω<ιιν «ίί/.ω; τ^ν - ν ι . χ Ί  
~.7,ί άν-^ ί̂νν-ζ-ΐίΜί τ?,' ί:>.>..<-ί',ί. ΚαΙόν εί; γ  ι Ζ ;  να ααυ/ώυ.ϊΟα, 7.·>λ 
ζ ί ;  έχείνονί να τν^ρο-ρορ-^Οώτιν, οτί και /ωρ'ι; αύτ&ΰ; τό Κ ΐ Ι τ Μ ' - ό ν  ',ένο; 
ίτο  άί^νατον νά αίίν'ί ;ί ί  έκείν^ν τήν ϊ>5εινίν χ
το «ατεξύΟιηεν ή άτταιδίοσία . Καλόν εϊναι^νά μ α ; εορωσι χ

βαροι, καί 6'χι βοΟιτμενον; ει; τόν όλέΟριον ΰττνον τ ί ;  «ααΟία;, ^ιά τ,';ν 
ότο-αν ^ολλάκι; καί ότ:έ? τό ττρέτον μα; ονείδιταν, κ«1 ίέν είναι ττοΛό; 
καιρι; άκ<5μ,'/: άίτοΰ ετόλαηίε με μεγάλων ίέν έςεν .̂ω είτε άτττλαγ/'.ίχν, 
ειτ; άκριαίαν, νά μα; <:τ-/ι).-τεν<;/ι έΐ; κττό τνί; ό-ομα'^ομένον; αύτών 
σθ5θν; (α1.

ΑκόλονΟον ’Λτον, άγ,δϊί έλβλ/,τα εί; του; Λύτοτ/ίίίνυ; οτοχαομοο; 
ίτερί τοΰ τρ-ί-ου, κατά τον έτοΐον £-ρετε νά ίταραίιίωται, τ ί ;  ί-λλ/,νικί; 
γλώοο-ο; ·0 Γραμματικά, νά λαλν-τω καί -ερ; τά ; -αρα-ϊώοεω; τά ; Γ>ο· 
τορικά;: εΐ« τν-ν Ικ'ίοοιν μάλιττα του ίοοκράτου;, δττι;, 6/ ι  μόνον Ρ·/;τωρ. 
«Αλά καί Ρκτορικτς ^ιίάτκαλο; πεοίμκμο; έ)-ρ/:μάτιοέν. Ακόλουθον ί,το 
νά :ταραβάλλω μέ τόν δκϊάίκαλον τούτον ΐσοκιάτ·Λν τού; σ/,μερινού; τά,; 
ί-Λτορικ·/,; ό'ι^αοκάλου;, καινά κρίνω τάνπαράίοαιν αυτών άτό τάν εί; 
τάν ί.λλά>ί« προ'ενουμέντ,ν ές αύτ·/;; ωφέλειαν. Ολων ώττλώ; τών άνΟρω· 
ττίνων ττρά'εων τάς καλοτυνο; ί  τ ? ; κακοουνχ; άψευδεοτερον άλλο/.ρι- 
τ-/·ριον δεν είναι τταρά τόν καρττόν δττις γεννάται άτ' αύτ»; .

Αλλ’ ό'μω; ίμαΟον ό'η ίκ«ινοτομ·Λ"!·Λ εί; τά Ελληνικά σ/ολεΐα τ ί ;  Ρη
τορικά,; ά τταράδοίΐ;, καί διαφέρει ό τρόττο; αυτά; άττό τόν τρό-ον, κατά 
τόν όποιον 7ταρςδ;δ:το εί; τόν καιρόν ,υου. 6?εν, μά δυνάμενο; νά κρίνω



ά ν Ιί ,λ λ ω  τ ’ί·. 'ε ί :  Ο ν ,ν  » ϋ .ί6·., /.«; ό;»<,ν';Α«ι ι ΐ !  όίί'ί'Μ ί

ϋ ! ; !  ΐ ί ί  Ρ7Λ3ί«},ί νίϊιΑοΑς σ τ α γ β ψ ' / ς  ■
ί:>.ϊγα (α) οιι Ιΐϊίτ'έτιιττ-ψΑ, υ.·Α·:ί τέ/_νή να αα^κ-

5οί·5 [ΐί ιύαοϋαν, ί  νά Μ α !ί; τεϊ,ει-ΙαΑνα, χω}ΐ! τ ίν  χ ίιρνινγ ίιν  τ ί ί  
ΦΛοίΟί'ας; ν.ιϊ αό ά'ίω;Αα ̂ άτο Είοεαί-μό-α; αία! ιί: αϊν Γρα[ΐ-;ααα.α;|ν, 
αό αροααριαόζα. τώρα ίΐ! τ ίν  Ρητοριαν. Λν ιΐ ί.ίρΒΕο·. ήταν -/»ρί; -·Λ-,, 
ί  Ρίτορτα-ί ίβεΙεν ι!τ!α·. ααβαρώ ρ.α-.α.οτϊ/νία, (ΐ {«ροράτιί άτό τ ίν  

Ι·ραρ.;Λ'άτ'.ατ,ν ττέωι !■ :; τ'Λτο, ί ι ι  ίαίΐνί ί ιϊά τκ ι. τό αατιΛίΑΐ.ΐ): *ή·ΐ'·'

ααΐ γρ α ί!» , 4 *έ  ί'Ατορια·» τ4 «Ο α.ή ! ·),ίγΐ" “ * ϊ ? ’ ί ' · ' ·  » ' · >  :"> =
τά : α.ϊανότίτο: ταΟττ,; τίρεξ.νεϊται, ααίώί δϊλνραν ΐί·Ι [αετ· ώτό
τϊ,ν έαλογΑν των λέ'ΕΕν, καί τίν τε·/νικν,ν αύτών τάνΟατιν. Αλλά τις χρεία 
ταάττ,ς τάς έκλογίς, ί  τ ίς  το,βίτεως, καί τ<; ά -' α0τ4ς γενν»; ίντ,ς 
Μανώτιτης, αν εΐ ίνδρωτοε ϊτα , καλοί ν ί  κνρειύωοιν εις όλας τ ίς  τερε- 
οτάτεις τά παΕλ των ; άν ν,το δονατόν εις ολεας τάς τςερεανάτεΐί, ΐ  να 
νο-ίτωτεν αϊτοί, ■? νά ίείαχΟΒοεν εόκίλε.ες άα είλ///.ς τ' άλκΟενά Ο'αρ.-ρό- 
ροντα ς 0λας τάς -ίίεκάς άλϊίίεα; άρ·αιτίν ·ίτο νά τ ίς  άκοίείχν, ιες )ο· 
γεα.λς εις «4;ο·1ς, ίεά νά τάς ίίχωνταε καί νά τ-ίς άκολο-,ΐωοε τεείραοτα 
χοερίς ίιτταγαΐν. ΐό  τραγν.αδχως οεν είναι τοεοντον; καί τίν ίΆτορικέν 

■ίχε ρεί,ον ή Φελίοορεα, αλλά καί αϊτό ί  ηρ-οτκεία τόν ε'κρτεαν χρότεν.ον 
εές τό νά κνίεινεΐ των είνΟρώκων τά ετάδι. Εως καί οΐ-.ό τό ,ΐί·ί8·;αίαν 
εές τό οα,,όεαινον' χρείαν ε'χ.ν τεΕαννλογίις όδεκόν άξίωρεα, - 6  ο1 ΐίετεί;, 
έτερε.'ραή τοετ:<ε;ςώ.αράάλονται τολλάα.ς, καί 4 όδεκός εριλ(>το·ρος, καί 
6 χρεττεανός ίεροκόρο;, νά τό καλλωτείοωτε ρεί τάς Ρα,τεερεκίς τά ρ.αγεί· 
ΕΚτα, Αεά νά καταετεε'οε.ετε τόν άκοόοντκ ΟΤΙ άτ α'εττ κρερτ.εταε ά,σω.Ο
ρια το-α: άιταρα.λακτα καβί.ς Ήατρός άλείτ,ιε ες· ίλίγον |ΐέλε τ-,1 ττοτορέ-.. 
τά χεελά, 8εα νά ιΓκετάσ-ρ τ'όν ιτεκρίαν τον τοτοί εες τ,ν αρριοεττεεν. όττες 
χωρίς ταίτν,ν τόν άτκτν,ν τροτεραα τε,λνάκες τόν καΟερ.ερενόν τάς άρ- 
^ωττίας τ-,ο ?είτανον άιτό τοο έατρεκοό τόν ττροοοερενό. ί-οϊίαν.

Καί έκ ι.ίό  *.ά  τα ίιιν  τόν κοεν-ί,ν εις τοίς ετερεοεεοιεροος είνβρωττοος 
εί-,νωοίαν τον καλοί, τόν ότιοίαν 6 Αρεεττοτέλος όϊορ.άζιε ρεοχδν,ρεαν (6;, 
ίέν «ρκ,ε ό 7·ν?·'0 άτείό'ε.ξες, άλλα τρέτε. νά έ.5ονα;αωβ-ί ρέ τ7ς ίν,το-

ΠΕΓ1 Ί Ι Π  ΕΛΛ. | )λϋ . ΚΑΙ ΓΑΙΙΣΜΙΕ. γ·

V, εόττϊ τεελϊα ίξ-. τ.-: είεττάιεξ-αε



ΧΚΟΛΟΪΘΙΑ ΤΩΧ ΛϊΤΟΣΧ. ΣΤΟΧΑίΜΩΧ

ρ>·.τς τχ δ->«, σνα- έ̂ρα, τ: νά £Ϊ-ω  άλ·ίΐ0ί'ΐ7τε̂ ;«, άνχγχϊΐ’ον ίίναι νά 
<5'.ίυδ̂ νωντΛΐ κχϊ νά ν,ανονίζινντϊΐ τα τοι»&τ« ότ:Α« ά-ά τ·/|ν Φιλοσοφίαν* 
ίιά  νά Λ ό ζ τ ω ΰ ΐ  τήν τϊαΟών τας άγ;;ότ7,τα;, /.αΐ δ/ι νά σοάζωοι τϊ,Ά 
ψυχ·/’;ν, αβ τοΰ λδγοο τι*,ν [ν.αγείαν. Τδ —οώτον «ίναι .̂όνοΆ τον οιλοττάτ- 
ριίο; ί'77ορο; εογον ; εϊ; τό δευΤΐρον ένασχολγίθ'/ισαν οί ϊτονγροι δν,ιχχγωγοί, 
οί 77ρο5όται τ ί,; ττχτρίδο;, οί «όλακεί, οί σοκοφάνται, οί ΰττοκριταί τν,ς 
άρετίς, οί γο/τίς δλοιν τών αΐίόνων.·

ί:ςω τούτον τοϋ κακόν, τδ όττοϊον, όταν είς κακών «νδρώηων στδριατ* 
~ ί η τ , ,  5 ’άνατα·. νά ττροξενκσκ 'ί Ργτορικ'/ι, συ(/.β«ίνει καί ά τ’ αύτοός τοΰ; 
χργστοοί όγτοραί, 7 τοϋλάχιστον εκείνους, οσοι βλάτττοον άκουσίως, εν 
άλλο, ό'χι τόσον, κατά τό φα'.νόν.ενον, » ε̂ινδν, άλλ’δν.ως βλαβερόν είς εκείνους 
υ.άλιστα τους άκροατας (καΐ ουτο·- είναι πολλοί), δσοι δεν εχουσ; τήν επι- 
ΰ τ ή ’Μτ,'/ νά διακρίνωσ; τον γνήσιον ί’γίτορα άκδ τόν άδολεσρ:ον καί φλυαρον 
σοφιστγ'ν. £αν διά νά γένρ πιθανός, ε’ναι «νάγκ-ή να καλλωτ;ίζεταιδλόγας, 
ό καλλωκ'.σριός δκως ούτος πρέπει νά δχ7 |χέτρον, καί νά περιορίζεται εις 
όρια : πρεπει νά όυ.Ο’.ά,-Λ τδνοε|ανον καλλωπισριόν τ ίς  σώφρονος γυναικος, 
καί 6γ_ι τά διαοανί καί «οεανα φορέ;υ.»τα τ ίς  πο'ρν^ς. Τό γεννώ[λενο>ί άπό 
τκν άαετρίαν κακόνεΐναι-ό |αατα'α τοϋ καιροϋ δαπάνη, καί τό χειρότερον, 
'ί διαστροφή τής κρίσεοις τών άκουόντων, οί όποιοι συνειΘιζουσιν ουτω 
κατά ρτ.ικρόν νάπροσέχωσιν 6ϊς τήν ευφράδειαν τής συικβουλής περισσότερον 
παρά εις τήν συυ.βουλήν αυτήν, καί, κατά τόν ιυ.υδολογουαενον Ιξίονα, άντί 
τής ίίρας νά έναγκαλίζωνται καί νά θαυ|/άζωσι τήν άψυχον νεφ·έλ·/,ν.

Και τό μέτρον τοΰτο να δοίσρ, ·ή τά δρία ταΰτα νά στήσκ, τίς άλλ-Λ 
δυνααις είναι ικανή παρά τήν Φιλοσοφίο'.ι, τής όποιας ριερος έκριναν τήν 
Ρ'/ΐτορικήν, οί εΰρεταικαί τελειωταί τής τεχνκς ταυτκς} Λ Αειοτοτέλ/.:, 
παραβάλλων τόν συλλογισυ.όν τής Λογικής ριέ τό Ρ/,τοίικόν ένΟψγαα, 
λεγει, ότι δστις έςευρει νά συλλογίζεται ορθά, εκείνος έριπορεΐ νά ευρ·ρ 
καί τά πιθανότερα ρητορικά εύ0υ[Λ7αατα («}. Αλλού πάλιν ονομάζει τήν 
^7^ορικήν συγγενή τής Λιαλεκτιχής, τής Πολιτικής καί τής ΙίΟικής φι
λοσοφίας (β).

(α) β Ο μάλιστα δυνάμινο; τοΰτσ Οιωριίν, εκ τίνων καί πώ; '/ίνεται συ)1ο·/ισμίί, 
« ουτο; καί £>9υμΐ}μ«τικό; άν εϊι; μά)ΐ3Τα« . ’ΐριττοτίλ. 'ΐ'οτβρ. Α, ά, §  11.

(β) ·  Σνμδαίνβ! τήν Ροτοριχι-ν οΐον ττνρΛ'^υί; τι τίς Λιαλ^κτικί; είναι, καί τίς περί 
« τά πΛ) πραγματείας, ήν ίικαιόν ίττι προταγορεΰειν Πολιτικήν . . . 'Η 'Ρητορική σνγ- 
• κειτβι ε'κ τι τής αναλυτικής έπιστήμος, καί τής περί τά ί9ι? Πολιτικής·. 'Ο αυτός,· 

Ρ'οτβρικ. Α, §  7 , καί 3, §  5-



ΠΕΡΙ Τ1Ι2 ΕΛΛ. ΠΛίΛ. ΚΛί ΓΛ Ω ΙΪΙΙΣ.

ΤΓαύτ/,ν τΐι; ί*·/;τοοιχ.γίς κ*ι της φΟ.οσο'ρίίΐς τ··Λ·> συγγέ/ειαν τ/,νέκαΤΛ· 
λχβε (ν,αΐ ζίΤ>' ίτο  ίυν»τί«ν να μ-/ι τ/,ν καταλάβ·Λ;) χαϊ ό ΦΛότοοί-ί και 
Ρ'/’τωο Κικέρων. «ΧωρΙ; (λίγΣΐ) Φιλοσοφίαν, είναι αδύνατον νά γένη 
" τις ί’/Ιτωρ. . .  διότι χωρίς τ'Λν βο·ό3ε:αν «ύτης δέν έιιττορεΐ να εΰρ-ρ λόγους 
" ικανού; νά παραστ'όσνι ρ,εγάλα καί διάφορα τίν  φυβιν τ:ράγριατα . Εις
• τον Φαΐδοον τοϋ Πλάτωνος λέγει ό Σωκράτ/;;, οη δια τούτο ύτερέ^αλί 
" του; άλλου; αΰτου συγχρόνους ί*·ότορ«ς ό Περικλής, 3τι ίχρ·/!υ.άτισ6 [χα-
• θ·/;τ·ος τοϋ Φυσικού λναζαγόρου: άτό τόν ότοΤον ριε ττολλά άλλα Οαυααςά
• έ'|ΛαΟε καί τόνά άναι γόνιυ.ος λόγ'ων, καί νά διακρίνρ {"το άτοϊον είναι τ ίς
• Ρ/,τορικν;; (χέρος τό κυριώταΐον} [χέ ·τοίας ιδία; τοϋ λ.όγου ποια τής ψυ- 
« χής ·τ«θνι κινούνται. Τ6 «ύτό έαττοροϋρ.εν νά συλλ.ογισθώ|χεν καΐ τερι 
- τοϋ Λ·Λ;χοσθένους, ατό του ότοίου τά; ε-ιστολά; συμτεραίνεται, δτι ήκουσε 
" συχνά τόν Πλάτιννα. Οστις δεν έδιδα'χΟ·/: άτό φιλοσόφους, [χ·/ίτε τό γένος
■ καί τό είδος των ίεραγυ.α'των νά θείορ·/ίσ·ρ είναι δυνατός, [χ/τε δΐ όρ'.σ|χοΰ
• να τό εζ'Λγκσφ, μήτε εις μχρ'/ΐ να τό διαιρίσ'ς, μήτε νά κρίν·̂  -τοίον είναι
• τόάληδές, ή ψευδές, μήτε τά ακόλουθα νά ίδγ, μήτε τα μαχόμενα καί 
« άντιφάσκοντα νά καταλάβη, μήτε τά αμφίβολα νά διακρίν/. λλλά τί
• νά ιίττω περί εκείνου τής φιλοσοφίας τοΰ μέρους τοϋ έζετάζοντος τήν
■ φύσιν των πραγμάτων, τοϋ όποίου ή γνωσις χορηγεί το'οην αφθονίαν λόγων;
• Τί περί εκείνου, τό όποιον καταγίνεται εις τήν θεωρίαν τοϋ βίου, των 
« καθηκόντων, των ήθών, τής αρετής; Χωρίς Ικανήν είδησιν καί παιδείαν 
« των πραγμάτων τούτων, τις δύναται νά ουλλογισθήή ναεκφράσφτίποτε; 
{«) ». Καί ταϋτα μέν ό Αρισΐοτέλης καί ά Κικέρων περί τής Ρητορικής.

Αλλά καί αν μάς ελιπε των δύο τσυτων άςιολογοτάτων καί άζιοπίιςων 
άνδρών ή περί ταυτης χρίσις καί μαρτυρία, δύσκολον δέν είναι νά καταλάβφ 
πας ενχς, ό'τι έπειόή ό προφορικός λόγος άλλο δέν είναι παρά άπεικόνισμα 
τοϋ ένδιαθίτου τής ψυχής συλλογισμού, είναι των αδυνάτων νά γραφθή ή 
νά λαληθη πιθανώς, εάν ό ενδιάθετος δέν ήναι τοιοΰτος: καί τοιοΰτον να 
τόν κάμφ παρά τής Φιλοσοφίας τήν δύναμιν άλλο τί ποτέ δέν έμπορεΐ. 
Οτινος ό νους είναι ρμνός άπό παιδείαν καί πραγμάτων εϊδησιν πολλών, 
εκείνος έχει ΐ  οΰδεμίαν, ή ατελείς καί πολλά διεστραμμένα; ιδίας τής 
ουσίας (β) καί τής φυσεως των πραγμάτων : καί ό'στις συλλογίζεται τα.

(« ) ΟίοβΓ. Ο γαΙογ. €3ρ . 4 .  δίηβ ρΙιίΙοδορΗία η οη  ρο58β βίΠοί, 
<}αβπΐ(}αίεππι«5 θίο ςϋ οη ΐθΐη , βίο.

(6) Ελιγιν ό Σωκράτιι; ηρό; τόν Φκίίρον, ίγ' ον μέ ίυααβίιίηισιν ήχουσ» τήν «νάχνω- 
σιν τον Ερωηχον λόγον Λνοίον τον 'Ρήτορο;, « ΓΤιρί υαντός, μ πβί. μία αρχή τ»«ς
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- , :2··;ΛΖ7α κα/.Μί, κ:ί/.ωί έ ; άντίν^/,;-οέ“;ι νά γοαρη κχί νά λχλτ, καΐ 
αν 6'λα; - ί ;  '.ϊ,το^ΐί-.ά; ~ Λ / η \  ί',νί'^·^ χγ;ο στ^δονί.

IX.*!, και ' :■ /^ ζο ΰ'/ΐΛΐΐΛ-ϊίω; δτι ά/.ΐΛή τ ίς  όρθν;; ίν,τοΜ.χν;ς
ίνινε σδγ^_;ονο; - :ί ;  '1ηλθ56^ία;, ί  τοϋλαχιοτον Μΐίνζ,ν τ ί ;  ΦΛοσο^ίαί 
7οΰ ΐΛίίΟ'ν;, τό ό,τοΐον δ%ίά<:κ'ΐ τήν τίχν/,ν το5 συλλο-̂  ίζε-ϊ6α'., και τήν 
6ϊο)2ΐχν τ ί ;  ττίλιτικΫ,; κοινωνία;. Πολλοί Ρότο(;ες τών Αθ/;νίδν ν-οαν σϋγ- 
χ:ονοι τοο Πλάτωνο; καί τοΰ Λΐιοτοτίλοο;; κα'ι όταν έ /̂ΐΑ/ιγόρΐΐ κατά 
τον Λ1χκέ')όνο; ΦιλίΓΓίτου ό α;ν.ία,7;τος ί’/'τωρ Δ'ίΐ/.οοΟεν/,ί, ιόν αότάν εκείνον 
σ/_εθδν καΐίόν ΐτόγγοα^ί ρ̂ το ι̂κ-̂ ν - . ί / γ / , ' /  ό πολοααΟεστατο; των φιλ,οσό- 
^ων Λριττοτίλ-.',;. βίλοχΐν ί^ίϊ ι/.ετ' ολίγα δη και ό ^;ώτος εόοετν,; ττ? 
ί’·/;τορικ·7,; κτνν εί; άτό τοΰ; τταλαιου; τ 7 ; Ιόλλάίο; φιλοβό^οος.

Καί τί καλόν ί7τ:ο;εντ.σίν ί  Ροτορικη ίΐς τον; άνθρώιτους; ίδελ.εν ίτω; 
ϊοωτ-Λτει ο ;τι; ίέν "ΐοτΕνε; τν,ν ονγγενειαν αύτίς |Λ5 τ'7ν φιλοοο^ίαν. 
Μ'.ίτω; έ')νν/'0η ό Λ'οαοοόένιι; να σώσν) ν7ν Ελλάάα άπ-δ τόν ζυγόν τών 
Μακε.5όνων; ί ό  Κικε'ρων νά παύση τούς έ|αφνλίονί πολέαου:, οί όποιοι 
ά.ράν.ταν τ/,ν ελεοΟερίαν τη; πατρίίος του; Αίτεγναι, άποκρίνορ-αι, ίέν 
?:ρεπει να κρίνωνται ά'ρ δ, τι κάανουν ΐ  ^ΐν καρ.νουν, «λλ’ άφ' δ, τι ίύ· 
νανται νά κάαωσι: καί αρκεί τό νά τό κάν.νωίΐ ποτέ νά τά; έλευθερώση 
ά'.ό τό δνίΐ5ο; του νά |υ.ή τό κατορΟόνοισι πάντοτε. ίΐ Ρητορική δεν έπαγ- 
γ'ίλλεται νά πείσ/., άλλα να εύρη καί νά ριεταχειριοθόΐ μέ τέχνην δσα είνκι 
δυνατά νά πείσασι. Μήτε ή ιατρική δίδει πάντοτε την υγείαν εις τόν 
άρρωττον, διότι ριητ’ «ΰτ/,ς έπάγγελρια κυρίως είναι νά ΐατρεύη, άλλα νά 
γνωρίζ-/] και νά ιυ.εταγειρίζεται εις τόν πρέποντα καιρόν δσα είναι ε’πιτη- 
δεια εις ίατρείαν («). Καί τής αυτής αδικίας είναι τό νά άτιριάζη τις τόν 
Ρ'τοοα, διότι δεν έπεισεν άν9ρώπους, τών όποίων ή ψυγγή έλιδώθη, καί

• (χίλλουτι καλώ; βον'λίόίτβαι; ίϊίίναϊ ί ϊ ΐ  περί οο άν τ, ή βουλή, ή άταντο; άριαρτάνΐιυ
• άνάγκι;; τού; 3ϊ πολλοί; λίλιϊίιν ίτι οΰχ ίτβίι τήν ΟΥΣΙ.\!Ν ί/κττου. 11; οΰν ιϊόότι;,
• οΰ όιβιιι·Αθ7θ'υ»τ«ι εν άρχί τή; σχΕ' ι̂ω;: προ5/9όντ«ς ίί  τό ιίκό; «ττοίιιίόαοιν: οΰτί
- 7“ρίαυτοί;, οΰτι άλλοι; όριολογοϋοιν·. Πλάτων Φκίίρ. τιλ. 237 . Οστι; ίρ;!! νοϋν, 

« ; σηριιιώτιρ χαλά τό, » Οΰχ ιοασι τήν ουσίαν ίχάστουβ-
(α) .■ Καί ότι χρήσιριο; (ή'ΐ*ϊ!τορ(χή) ρανίρόν: χκίότι οΰ τό ττιΐσαι έργον αυτή;, «λ>«

• τό ίίιΐυ τά ϋτάρρ'οντα ττιίαυά περί εχαστου, καδκπίρ χαΐ έν ταϊ; κλλαι; τέρ̂ ναι; 
■ πάοαι;. ϋύ'ίί γάρ ίατριχή; το ύ'/ιά ποιήσαι, αλλά ριόχρις οΰ Ενίέχιται ρίχρι τβυτου
• προαγβγίΐν : ϊ~ι ' α̂ρ χαί τοΰ; άίννάτου; ριταλ.αδεί» ϋγιΐφ; όριω; όεραπίϋτβι χολώ;». 
Καί πάλιν, « ϋΰτί γάρ ό ’ΐ’πτοριχό; έχ παντό; τρόπου πιίσΐί, ουί ο Ιατρικός υγιβοιι:
• άλλ :ά·ί τών ΐνοι̂ ζορέννιν ριηίιν παραλίπο, ίχανώς ίχιιν αυτόν τήν ιπιτήρην ^τσορίν». 
ΑριττβτΛο; Ρητοριχ. Α, « §  1 ·1 χαί Τοπικ. Α, β.
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' .χ  /.χτχκ̂ ίν-Λ -:όν ιατρόν, ό'τι δΐν 5;,:/:.'3ωί:;ν - Ι γ. ο  το- θάνατον του; ανίατα 
νοοοόντα;. Κίς «ϊίνον - } , ν  ττερίοοον του χρόνου όταν έ'5-/;ν.·/:···νρ:ι ό Λ·/;- 
(-.οο'ϋν-Γ,-, τών λΟ·/:ν«ίων, ·ΛΧ·. όλχς τ ί ;  ήΧλαίο;, ά. -ο/,ιτ;α·;, βίόο-οτία είχε 
ί̂ Οαοη είς έκίΓννν τον βα̂ ) ,όν, εις τόν όττοίον όταν κατανττίοωοι τά ε;ν/:, 
όλίγ/; ττ/ένν θεραπεία,- έλπίς αένει εί; ο.ύτά. Κί; παροανίαν χρόνου πε- 
ρ.ίοίον ·;ίαΐΑ·ασε ααΐ ό Κιαέριον. Μ’ όλα ταΰτα, ν.χΐ ό Δ/7.οο·(ΐέν/;; έ'όπνίοέ 
πολλάαΐί άπό τόν βα9ΰν αυτών λάΟαργο/ τοό,- ,νθ/,ναίου;: χ.α- Ι'οχυοε του 
Κιχ.όρωνοί ·ό εύ·;λο-ττία να ό’αοχ.ε5άο.ρ τν·ν συνΜαοοίχν τοΰ ΙνατΟ.ίνα, ααΐ 

πλεονεξίαν τοΰ Ού/ίρου, καί τον κρα-

Αλλ’ έχν είς τα παρακυ.α'οντα καί χ.ατκ'ρερόυ.ενα ίίς τί;ν απώλειαν 
έϋν-/) τή, Ρ-/;τορ·.κ·Λ; ή ίό ν α α ι; 5εν είναι τόσον πολλ'ό, εϊ; τά άνα-.εννο αενκ 
είναι πολλά ΐΑε̂ άλ·/;. ίίκηνα ισω; άρ,-όξει νά παρου.οιάσ/, τ ι;  |νέ τά 
γ-/;ραλαΐα οώυ.ατα, άπό τά όποϊ* ν .χ ;χ υ . ί'  άνΟρωπίν/; ο'όναυ.ις νά ίιώ ;/  
τον άπαραίτ/,τον θάνατο; έ̂ν είναι χ.αλ·/;: τούτα Οονατόν είναι να οέρ’ή 
τ ι; εί; αυ'ησιν .υ.ε τ-̂ ν νουθεσίαν, ώ ; τά νεο·,εν.·/;τα ρ̂ε·ρ·Λ ρέ τ/,ν τ̂ ,οο/ίν.

Και τοιαυτν, είναι τού Κλλ·ίν;χ.ού ·ένου; ί. 5·/)αερ;ν/; κατάστασι:. Οτι 
άναγεννάται καΐ αυξάνει χ.α9· ά-χεραν άττό τό καλόν εί; τό καλλιον, 5έν 
εαεινε πλέον οόίεριία άν.φιβολία, πλ/,ν εις έ/.είνων -Λονων τά; κεοαλά;, 
όσοι κρίνουσι τα έθν/., τών όποίοον ΐΛ/ίτε γλώσσαν, ατίτε · ΐ^ τ ,, ο.άτε α - /_ ί·  
σει;, τά ; άλλα; ίιαοο'ροο; καί πολυει^^εί; περιστάοει; γνο-ρίζουν, 
μέ τ/,ν αύττ-.ν τόλμ·/;·;, ώ ; ά^ελαν κρί-ει οτινα [:;λεττουν κα9'ίμόραν, μ'

ο; λόγιοι τού γενου; ά.ιϊρίς 
μέ τά,ν Ρητορικά,V όϊηγονμενην άπό την Φιλοσοφίαν, ηγοον τοιαυτην Ρη
τορικήν, ήτι; νά ίιίάσκη τού; άγνουΰντα; και την ίό'αν τών τ;ρο·;όνων 
ημών, και τά σφάλματα, ίιά τά όποια άφανίοβη τόση δόξα, καί τά με'σα, 
διάτων όποιων έμπορουμεν πάλιν νά τήν άναλάοωμεν, καί τά οποία 
πρεπει νά ήναι θεμελιωμένα εί; τήν αληθινήν πΟικήν (α' .

Αλλ· οί λόγιοι τοΰ γενου; (καί τούτο «ποελέπει μόνου; τού; νέο·.; :  μήτ:
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,ί, (̂ -/ΐτί X. ;αν ί/_ων«Α·. 
(’κρε>.-/;3ώσιν 

ϊτρέττεί [Λαλ'.στα να ·:7ρο έ̂^ω7ΐ' 
θέλω τϊα'ίιϊδί. να λέγω, δτι. τήι 
είναζ των άι^υνατων, ΟΊΤίς

-ανώ (/.χταίως ί ’.χ τούς δσοι 5έν δίνχ’. πλέ!.ν 
χ“ δ 5ν;Λβουλ·/;ν) : οι λάγιοι λέγω τοϋ γένου; 
' £ΐ’{  τό ΟΛΟιον κχί άλλοτε είπα (α), χαΐ δεν 
άληθιν/ιν τε'χν'Λν του γρχφειν ν' άποχτγίσν: 

;υγχχιρα νχ ένδυναμοίση τ/ιν
ψν/άν αότον μ,ε ρρονά̂ υ.ατα ελευθερίας άχατα'πλ'Λχτα. Απδ τοϋ ί’Χιτοριχοϋ 
λόγου τά τρία γεν/;, τό Δίχανιχον (β), τδ Εττιδεεχτιχδν (γ) και τδ Συμ
βουλευτικόν (δ), γ, παρούσα τίς  Ελλάδος κατάστασις τοΰ πρώτου σγ_εδδν 
οϋδεμίαν άχόμν,, τοϋ δευτέρου πολλά ολίγην, του τρίτου έγει μεγαλωτάτν,ν 
χρείαν. ΕΙ; τούτο λοιπόν πρε'πει νά βχλλωσιν δλν,ν κυτών τάν φροντίδα 
δσο; δέλουν νά κατατταΟώσι σωτηρες τοϋ γένους των: κλλ' εις τούτο νά 
εύδοχιμ'/ίσωσι {καί τούτο είναι νά πείσωσι) δεν είναι δυνατόν, άν δ λόγος 
αυτών δέν ε'ναι άλ/Οινδ είχών λογισμών ψυγίς έλευθέρας. έκεινο μόνον 
δύναταί τις νά έ/.φράση πιθανώς, δ, τι συλλογίζεται καλώς: και μ/,ν έλ- 
ττίσ·(ΐ ποτέ νά πείσ-ρ τους άλλους τά συμφέροντα, οστις δέν τά κχτεπιίσθ·/] 
πρώτον αυτός, μνίτε νά πυρώσ-/ι τάς ψυχάς τών άκουόντων μέ τάς φλόγας 
τοϋ ρ-ςτορικοϋ λόγου, αν δέν τάς κνώψ'  ̂ πρώτον εις τν,ν ιδίαν του ψυχ·/ίν. 
Κίς άγεννεΐς ανδραπόδων ψυχάς τοιαυτο πύρωοις η δέν εχει χώραν παν- 
τάπασιν, 71, /.α9έος τό πυρ τών άχυρων, μόλις άναφθεϊσα μαραίνεται: καΐ 
κ Ρτ,τορικ·έ είς τών τοιουτων το στόμα γίνεται δργανον τοϋ νά πολεμώσι
τους ανθρώπους μέ τάν συκοφαντίαν, ί  ι 
κείαν (ε)'.

τούς φβείρωσι μέ τν / κόλα-

ί«) Ίΐλωίώρ. 
<β) Τό κατ«νι·

(ν) Τό όποΐ.

Α, ϊε). ο5-οί 
5ν ϊίί τώ; ί ί«

I Πρόίρ. Έλλ- Βι6λ σίλ. ρνή.
Γ, ί'/ονν τά; χρίτιι:, κ«ί κίινότερβν τ

ΙΙανί'/υρικόν «ϊτ'άλλον; όνοιίάζίται, κβί’Ετκωυίκστικόν, άν κβι 
ίιν κχτα'/ίνεται πάντοτ’ ίί; έ’/χώριικ.

(5) Τό όνβ̂ ίάζουσι καΐ Δί̂ τι-ρορικόν: ΰ ιίτ ι ίλανί τ<ν ά̂ βχίν ίϊ; τά; #Β(ίοκρ«τονιΐίνβ; 
Ε'λλ^νιζά; πόλίΐ;, όπου οί 'Ρίτορε; «γόρευτν, Λ'/ονν έίιδασκον, εί; την σννάίροισιν τον 
ιίήρου τά σνμ5>έρβντ« εί; αυτόν.

(ε) 'ΙΙ 'ΡήτορικΒ, λέ'/ίι ό ΆρεστοτελΒ; ('Ρ»τορ«. Α, «.), είναι αντίστροφο; τ ί ; Διαλε- 
κτικί;: ίιότι κατά τούτο ριόνον δια^ρα «π' έκιίνΐ)ν, ότι όσα ύ Διβλίχτικ») αποδείχνει 
διά συλλογισμών, β 'ΡΒΤβριχή τά μεταβάλλει εΐ; ένβυμήματα, τά ααλλΛίπίζει, καί τά 
ΐ·/.γράζίί διεξοδικώτερον. "Οταν ό σκοπό; τβ;  ίναι β παράδοσιί τ ί ; άληβεία; εΐ; τά; 
ψυχά; τών άνδρώπων, είναι δώρον άλκΟώ; τβϋ ουρανού: άλλ’ όταν άιτοβλέπρ εί; τό νβ 
άτατόσνί μόνον τού; άκονοντα;, τότε γίνεται, ώ; εΐεγε» ό Σο ι̂στιό; Τροιίλο;, « Αντί- 
.  στρος>ο; τ ί συκοφαντικό, ί ;  ηγόσαντο Αριστογείτων καί ΙΙγόμοιν, ί  αντίστροφο; τρ 
α κολακευτικό, β;  ίγόσαντο άομάδι;,- καί Αριστόδημος- (ΐδ. Ρυγκενίου Κριτικ. ιστορ.



ϊ 6  πρώτον εργον του θΛοντος νά πείστ, είναι νά λαλί, «αφώ;, ·ί·γ&ι>ν εις 
τρότον ώστε νά καταλαρ.βάνίται άπό τόν προς τόν όποιον λαλεΤ. Και αό- 
τός ό Α·/ιροθέν·Λ; -ΛΟελιν είσθαι των ρν,τόρων δλων άπιθανώτατος, έαν 
έϊτιρ'Λγόρε; δέν λέγω ( πράγρι'αδύνατον) εις γλώσσαν αλλόφυλον, άλλ’ 
εάν ρόνον του -ορχετο εις την φαντασίαν, νά συγκεράση τήν λττικήν διά
λεκτον ρ-έ την Αιολικήν, η κάρρίαν άλλην άπύ της Ελλάδος τάς διαλέ
κτους. ό  ορθός λόγος, δστις έδίδασκεν εκείνον νά γράφ·̂  Λττικώς, έπειδη 
σκοπός του ητο νά πείση Αθηναίους, διδάσκει και τους Γραικούς νά γρά- 
φωσι τών Γραικών την γλώσσαν, έάν θέλωσι νά ριρηθώσιν ευτυχώς τον 
Δηυ.οσθένην. Αλλ’ ή άφιλόσοφος Ρητορική Ικαρε νά γράφωνται καί τά 
ρητορικά προγυρνάσρατα τών σχολείων, καθώς τά γραρρατ.κά Οερ.ατα. 
Καί ταΰτα ν.ίν έ'χουσι καν ευλ.ογον πρόφασιν τήν ανάγκην τοΰ νά ράθιβσιν 
οϊ Οερατογραφοϋντες τους κανόνας τής Κλ.λ.’/νικής συντάξιως:κ’ ήθελαν 
κατορθώσει ο,τι έπαγΓέλλονται, άν ή Οερατογραφία έχειρκγιυγεΤτο άπό 
διδασκάλους είδήρονας. Τά δε ρητορικά προγυρνάσρ.ατα, εις τά όποια δεν 
είναι πλέον δ λόγο; νά γνωρίση 6 προγυρναζόρενο; τήν κατάλληλον τοΰ 
λόγου τών ρερών σύνταξιν, αλλά τόν τρόπον πώς, και τήν αιτίαν διά τί, 
ή αυτή γραρρατική κατάλληλος σύνταξις θέλγει περισσότερον η όλιγώ- 
τερον τήν ψυχήν τοΰ άκούοντος, κατά τήν θέσιν εις τήν όποιαν ταττονται 
τά ρέοη της (α), καί τόν καΐίόν είς τον όποιον προφέρονται: ταΰτα λέγω 
τά ^ητορικά προγυρνάσρατα πώς είναι δυνατόν νά κατασταθώσιν αληθώς 
διδασκαλικά, έάν δεν γράφωνται είς τήν κοινήν γλώσσαν, ήγουν τήν γλώσ
σαν τοΰ περισσοτέρου ρέρους του έθνους. Διά τό περισσότερον ρερος τού
το, ρε τους όποιους ρέλλ.ει να ζήση,, καί τους όποιους είς ανάγκην πολ- 
λάκις θέλει ελθεϊ νά καταπείσ·/ι, διδάσκεται τήν Ρητορικήν.δ ραΟητής, όχι 
διά τους ολίγους συρραθητάς καί συνελληνιστάς αύτοϋ, ρέγα ρέρος τών 
όποιων ένδεχόρενον, άφ’ οΰ παύσωσι νά ραθητεύωνται, ρήτ; ν’ άπαντήσ^ 
ποϋποτε πλ.έον επί ζωής του.

ί.άν έξ ανάγκης πρέπ-ρ νά γράφ-η τήν γλώσσαν του δστις θέλ,ει νά δώση, 
κατά τά; πειιστάσεις, εις τους λόγους ολ.ην εκείνην τήν πιθανότητα, όσης

ΠΕΡΙ ΤΗ2 ΕΛΑ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΓΛΠΣΪΠΧ. 0.

τών Ελλίνιχ.'Ρητόρ. σιλ. 15Ί). 'Ο Κυνη/ιβνβς εχραψίν όλόχληρον ρκκρόν x̂ ψν.'ι■αιίι̂  
(τό πρώτον τοΰ ίω'ίενάτου ι̂βλ,ίου τής^Ρητορικίς του), ώά ν’ κπο ί̂ίξη όχι (χόνον 0τι ό 
Ρ ΐτωρ πρίπει νά ήναι ^ρτ,ττάς και τϊριοί άνθρωπος, άλΧ ότι (χήτ είναι ίυνβτόν νά κα· 
τατταθρ τις 'Ρότωρ γνήσιος, άν όέν ίναι γίλο; τη; άρετίς. Νβ(}116 βηϊΐΐΐ ΙέΐηΙΐΗΠ

<1 (ίίοο, βαιη, (|αί δίΐ οΓθίοΓ, νϊη ιηι Β οηυηι βδδβ οροτΙβΓΟ, δΡίΙ η** 
ίιιΐιιπιιη ({υϊάεηι ο τ α ίο ιβ ω , ηϊδί νΪΓϋίη Ιίοηυιη.

(α) « Δ(αρίρειγά/ί?ί προ; τό ίολώσαι, ώίί τ, ώόί ΐΐπεϊν.. 'Αρίτοτί),. ’Ρητορικ. Γ, «.



ΛΚΟΛΟϊ ΘΙΛ ΊίίΝ  Λ ΙΤ Ο ΙΧ . ϋ 'Ο ΧΑ ^ΪΜ ηΝ

:οΙ οί λογοι,
Λ έτι ά~ίλ·},ς / 

ρ γ - ψ , ί χ  τ'Λ « γ ο 'ί  γίν:τ· 

<7·/;ς. ΛανΟα'νετϊΐ ο ς ί ζ  \ο'-

γλ,

άτέλίςαν, ι :ι συγχω.

ν£τχ'. φ'/νερωτε'ρα ·« τοιαύτν, άνκγκγ,, ό'ταν ·ί 
ι βα:βαροί: επει -̂ί; εί; τοιαυτ^ν τερίσταΐ7ΐ>< ·ί, 
νταύτω κχι ορν:<ν8ν τ ΐ ί  τελειώσεω; τίς  ·,-λώσ- 
7/ οτι 5ι* τχύτ·/;ν ρ.ά^ιστα τη ; γ^,ώιτση; την 
V εί; τον ),έγοντα ν* συνθέτη εις τε^ειοτέραν

γλώσσαν. Οσον δύσκολο; ύττοτεΟη ή ρητορεία είς την |Λητίΐκ·ην έκαστου 
διάλεκτον, δυσκολωτέραν άσυγκρίτω; θέλει την χαταστνίσει δστι; γ'ράφει 
ε|; άλλην παρα την εις την όιτοίαν έουνείθισε να συλλογίζεται κάι να λαλη 
τταιδιόθεν. Μαρτυροΰσί ρεου τον λόγον «ί σύντοίΛο; των αγρίων τη; Αριεοι- 
χης δημηγορίαι, συνΟε|/έναι εΐ; γλώσσαν, όττοία πρε'πει ές άνάνκη; να ηναι 
τοιούτων άνΟρώτων γλώσσα, και ου.ως ττεριε'γουσαι κάρ-ΐλίον φοράν ενΟυ- 
ιιην.ατα ρητορικά άζια τη ; γλώσση; και τής κεφαλής του Δηρ.οσΟένου;: 
διότι εΰρίσκονται και εις αυτούς άνθρωττοι, οΐ όττοιοι, οδηγούμενοι άττό 
(;όνην την μετά τροσοχή; των κινούντων της ψυχής τά πάθη ταρατήρησιν 
εφθασαν ν' άττοκτήσωσιν όκωσδήττοτε φιλοσοφικήν θεωρίαν τής Ρητορικής, 
ίόστε και τής γλ.ιόσσης νά νικώσι την άπείθιαν, καί νά γίνωνται (τουλά
χιστον εις όλίγας τινά; αναγκαίας ττεριστα’σ ει;) «ύτοδίδακτοι η̂̂ τορες.

Και μή νομίση τ ι;, έττειδή ό Ρητορικό; λόγος διαιρείται (ώ ; εΐτα) εις 
τΰν Επιδεικτικόν, τον Δικανικόν καϊ τον Ιϊυαβουλευτικόν, δτι διά τοΰτο δεν 
έχει ή Ρητορική χώραν άλλου, πλήν δταν ή εις τά θέατρα ί'γκωμιάζη τι- 
νά ό πανηγυριστής, ή εις τά δικαστήρια κατηγορή ή άπολογ'ήται ό δικά· 
ι,όμενος, ή ό συνήγορος αΰτοΰ, η εί; τάς πολιτικά; ή χριστιανικά; συνε
λεύσεις συμβουλεύη ό δημηγόρος, ή ό ίεροκη'ρυ;. 11 Ρητορική έμβαίνει εις 
τήν ποίησιν, εις τόν διάλογον, εις τον μυΟο», εις τήν επιστολήν, ε ’ς αυτήν 
τήν ιστορίαν, εις ολίγα λόγια, όπου είναι χρεία νά γράψη τις, ή νά λαλή- 
ση μέ σκοπόν νά πείση, εκεί πάραυτα αισθάνεται καί τήν χρείαν τής τέ
χνης (α). Καί ή τέχνη αύτη δεν λαμβάνει τήν οίκείαν εις αυτήν ακμήν 
καί τελειότηταπάρεγ εις έθνη ελεύθερα; δτι μόνος δστι; έχει φρονήματα 
αδούλωτα εί·-αι καλ.ό; καί μέ παρρησίαν νά συμβουλεύση, καί, χωρίς νά 
βλάψη τήν αλήθειαν, νά έγκωμιάση, καί, χωρίς νά παραβίρ τής δικαιοσύ
νη; τά δρια, εί; τά δικαστήρια να δικολογήση (βμ Αλλ' ό έήεύθερο; ού· 
το; Ρήτωρ συμβουλεύει, εγκωμιάζει, καί δικολογεϊ διά συγχρόνους, συμπο

νά) .  Ούχ άοβ μόνον πιρί ^αασττ,ριά τι έστίν ή άντιλογικό, καί ^ιρί ίηΐ^':7οριχ·', 
• άλλ’, 9; £01X5, ?Γΐμΐ πάντα τά «γόιιίνα μία τις τίχνη» . Πλάταιν Φαΐίμ. σίλ. 261.

(ζ) « Λόγων άμα τέχνη-/., ώ έτ«?ρί, ό τχν άλτ,ίιιβν μή ιΐ3ώς, δό;βς 3ι τι9ι?ρακώ:, ·/«- 
■ )οίαν τινά, όι; ϊοιχί, χα'ι άτίχνον παοίξιται*. Πλάτων, Φαίίμ. σιλ. 261.



λ ίτ* ; καί όαογλώ<ϊσου?, δ/ι διχτονς ζτ-ταντα; τ:ρδ ϊτολλών έκατοντοι-ττ;- 
ρίδων άν0ρώι;ουί. Των «υγχεόνων καΐ συ{;.7:ο>ιτών κύτοΰ λοι-όν τ·/;ν 
γλώσβΑν ίζ άνάγκν;(; πρέττει να \ α \ 7 , ε ά ν  ίναι άκανδνιτοί» Ί&ΰτο [/.ά
πιστα ί:ρ5ΐτ£ΐ νά ττ,ν λαλ^ χαΐ νά τ } , · ι  γράί'·/!) να τε^ειώίν, |λε τν;ν 
Ρητορ'.κ'Λν τ-/)ν γλώσσαν, καΐ (λϊ τανττν πάλιν τκν Ρίτορικΐν, και τ/τά;/.* 
[λέ τά ; 5υο τ/,ν ίύ̂ ί£ΐ|Αθν{«ν καί τγ;ν δό^αν τοϋ είνους του.

Μν-τε ρήτορα ρι’ έγέννν,σεν ή ^υσις, ι;.·/·τ8 τους κανόνας τκς σέχν^ς 
έσυγχώρκσαν αί περιστάσ-ις ποτί νά ρελεττ'σο): άλλ' εάν εΰτυχ·όσω νά 
ίμπνευσω εις των νέων τάς 'ΐ''·»/_άς τόν ζκλον καί τ ίς  πατρίόος καί ττ,ς 
γλώσσας, καί άπλ.ώς τα,ς τιλειώσεως δλωντών καλήν, όσα ράς λείττουσιν 
άκόΐΛα, 5ιά νά καίαρισθώρεεν άπό τάν λέπραν τ ίς  αραβίας, τίιν όποιαν 
πολλά όλίγοι τινες ψευίώνυρ.οι Γραικοί, έπαινοΰντες κλιδίως, έδωκαν ά γ . α -  
ΐΛ-ςν εις τους αλλογενείς (α) ά<ρ' ο, τι άλ·ς6ώς είναι νά ττ,ν ποραστ-όσωσι 
ίυσωίεστέραν: εάν (λέγω) εΰτυχ·/)σω να τους πείσω, οτι ·ή ά'/τ,Οινν; ίόςα 
τ/,ν σν([Λερον στέκει εις το ν’ άφιερώσωσι καί ψυχ-ςν καί σήρ.κ εις τ/,ν άνα- 
γένν·/;σιν τ ίς  Γλλάίος, θέλει εισΟαι πλ'/ιρωυ.ένον ικανής τό έπιίάλλον 
με'ρος εις έρέ του κοινοί προς τ'όν πατρίδα χρέους όλων ν,μών.

λάχετε, φίλοι νέοι, μυρίας άφορυ.άς νά γυανάζεσθε είς ττν γραρ.ματικν,ν 
καί ρϊΐτορ’.κκν τ ίς  γλώσσν,ς τελείωσιν, έπειίή καταγίνεσθε καθ/,με'ραν είς 
τό ώςιέπαινον τ ίς  μεταφράσεως τών αλλόγλωσσων βιβλίων έργον : ί ΐ  αυτά 
καί προλεγόμενα συνθέτετε, και σκρειώσεις άναγκά!(εσθε νά γράφετε, ί',άν 
εις δ, τι γράφετε παρά μόνον τόν πρέποντα είς τάς ευγ-ενεΐς ^υχάς τ ίς  
κοινής ώφελείας σκοπόν άλλον 5εν έχετε, πρέπει νά τό γρα'φετε πιθανής. 
Πώς είναι δυνατόν νά ό^φελποετε τούς άναγινώπκοντας ουμπολίτας, άν 
δεν πυρώσετε τάς ψυγάς των πείΟοντες αυτούς τά συμφε'ροντα ■, Αλλά διά 
νά τούς πείσετε, άνάγκνι είναι πρώτον νά σάς καταλαμβάνωσι: πρώτη 
λοιπόν άρετό τοϋ λόγου, καθώς προεΐπα, είναι ή σαφήνεια (β ) .

Τούτο δμως δεν άρκεΐ. Ελεγεν είς άπό τούς εϋφυεστάτου; ποιητάς ττ,ς 
Γαλλίας περί της στιχουργίας, δτι ό στίχος, διά νά ηναι καλός, πρέπ-ρ νά 
όμοιάζρ τό άκίβδηλεν χρυσίον, τό όποιον δοκιμάζεται, άπό τό βάρος, άπό

ΠΚΡΙ Τ ΙΙ Ϊ  Γ,ΛΛ. Π Λ ϋ. ΚΛΙ ΓΛίΠΣΙΙΣ. !,«.

(α) ·ΐί. άν τ̂έβ. 6.
(6) · Καί ώρίβθω λιξίω; άριτή σαγΐ, ίΐναι: ΟίμιΓον γάρ ότι ό λόγος, έάν μό ίίλ 

• ποιιίσει τό ίβυτοΰ έργον*. ’Αριατοτίλ. "Ρκτοριζ. Γ , β, 'Ο Έπίχοορος ί^βασι ι 
ιΐπ ,̂ όη ίϊς άλλο ίέν ίςεκιν όλη ό'Ρητορίζέπλίνίΐς τ«νσ«5ΐήν6[αν (Διογίν. Λ «ρτ. ΐ 
Επιζοόρ. Α, ιγ.) Σ^λμα προ^κνίς, τό όποΓον τονίζαμείΓολλάκις ν« πέί« είς τόν γ 

' τίς σα̂ υινείας : ίνανόν μί δλον τούτο νάίείξ^, ότι ό σαφίνεια, «ν χσμόν όιά χάρι 
η ρ ιίχ ρ  βλ<ιν τόν "ΡΐίΤορίχΑν, ι?να ττρίτον χαί όεμελιώίε; ί



ΑΚΟΛΟΓΘΙ.ν ΤΠ> Α ΥΙΌ ίΧ. ηΟ ΧΛ ΙΜ Ω ίί,

τ-̂ ν )ς«3ί<ρότ·/ιτ«, καΙ ά;τό τον εί; α'̂ 7ό ίίιον ίχον. Τούτο δύνκται 
προδαρροθί όττωτδτίποτε καί εί; τόν πεζόν λίγον. Τό βαοος είναι τό ό· 
ποιον οί Ελλί^νικοι τερογράφοι όνοι/άζοοσι τό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ.0Ν (Λεοος 
των λεγο,ιεένων: ή καθαρότν,; καί ό ί/_ο; περιέχονται εις τό ά π  εκείνους 
όνθ(χαζο'[Α$νον ΛΚΚΤΙΚΟΝ. Τό βάρος αποβλέπει τά νοηριατα, τα όποια 
πρέπει νά -«ναι άξιόλογαιή καΟχρότ·/;ς τά όνο'αατα, ίγουν τάς λέξεις,5ι* 
τίδν οποίων έκφράζονται τά νοϊίυ.ατα, και αί όποΐαι πρέπει νά ίναι οΐκεϊ- 
αι καί άρ ε̂όζουσαι εις «ύτά (α ): καί ό άχος τ^ν διάφορον τάςιν των λε'- ' 
ξεων, τάς όποίας εις εκείνο τά [ν.έρος τ ίς  φράσεως, νί περιόδου, πρε'πει νά ; 
Οέτιι ό γραφών, όπου ίύνανται και περισοοτε'ραν ί^ονν,ν νά ποοξεντίοωοιν 
εις τ'όν ακοήν, και σφοδρότερον νά κεντήσωσιν την ψυχήν. ίΐ τεχνική 8ε'- | 
σις τών λε^εων συνεργεΤ καί είς τή< σαφήνειαν του λογου, εις ήαάς ριάλι- ' 
στα, τών οποίων ή γλώσσα, ενίεής άκο'ρΐϊΐ από πολλούς αναγκαίους ορούς 
είς τήν εκφρασιν τών εννοιών, άναγκα'ζεται νά ιϊανείζετα; από τήν ι/.ητε'- 
ρα της τήν Κλληνικήν λέξεις δχι γνωστάς επίσης εις δλους τους άναγνώ- 
στας. Εάν αί τοιαΰται λέ;εις θέτωνται είς τόπον ποέποντα και κατάλλη
λον, ή αόνη θε'σις κάρινειτδν άναγνώτην ικανόν νά τάς ριαντευ'σ·̂ , καθόις 
και άλλοτε τό είπα (β}, και χα6ώς πριν έ|Αθΰ τό εΐπεν ό κριτικώτατος Διο
νύσιο; ό Αλικαρνασσευς (γ).

Είς τήν τεχνικήν θέσιν ανήκει καί ή προσογή ν' ώποφευγη, δσον είναι ■

' Τί ).ί|61.(α) * Κτι κκ/.£ί»ο 

■· δικλίκτίνιόν, ποιητιχίν έκ τρκγωαία.

τβ -ϋπό 5>ιλ5τΐ(*ία; >τάσι ;^ρϊ'Γ6«ι ι 
προστι6ίντ« : οΓον )ί-/ω ιστορικόν : 
η χ ω μ α ιο ί-χ ;,  ψ θ έ γ / ΐ 7 θ α ι  ύ - ίο α χ . ΐ ς ι

τούτο παιίίεία; μεν ίσως ίνο’ιιξι;, χρήσιο),· δέ απειρία. Δίϊ γάρ διακρίνΕΐν τινα δικά-
νικά τών όνοράτων, τίνα διαλεκτικά, καί τίνα ίττορι;<ά, κκΐ τίνα ποιητικά έκατερα
(7ρ. έκατίρ'«?) τ*ί Ποιήϊίϊο>;, καί έηλί·/εσ6αι τά ΠΟΑΙΤίΚΑ τανταχόβεν: £:ί δέ ρή,
καί γε)οΪ3ΐ, καί £πί5>9ον« «̂νονρεββ, Ονχ οι; ονκ έ;·ι ηον καί διαλεκτικό» ό'ι<ορα και
ιστορικόν καί πολιτικόν έν τοΐ; ποιητικοί; βιβλίοι;: άΧλ' έπίστβσόαι δεί καί το»
καιρόν τ ί ; χρήσ«ο;, καί τήν διοίκησιν». Διοννσ. 'Α),ικαρν. Τεχν. κιρ. ! ,  σ<Γ/. 3«4.

ίκδ.),
Ρήι

ό ΐσοχοατης (σ«/. 150 τ ϊ ; ταρονσί; 
ποιον: καί διά τον; όποιον; λα/.ίΓ ό 
ι; χμιτίρου; πο/ίτα; ονσκατανόητο;;

Λ γνωοτά ίί; τον; πο/ίτα;, προ;
’Αλλ’ ό άκριτο; ριακαρονισνό; είναι 

δ'ί καδαρό; 'Ε/ληνιτρό; όλότίλα κκατκνόίτο;.
(β) 'ΐίλιοίώρ. Μίρ. Α, βί),. ό.
(γ) « Ες-ι δε ό μεν καιρό; έκίίνο;, όταν έναρ'/ίστίρο» ('/ρ. ένεργέστερόν) τι 

από Ποιήσεοι;, ή Διανεκτιτή;, ή ίστορικς; (ίιρ) χρήσβαι. . . ϊ  όί ίιοίκτ,σι; £κ»ί»ι?. 
τβ προίςνι'/ότασβαι, καί τοι; προτοχδιίσιν ή έπι^βρορίνοι;, ονσι γ>/ωρίμοΐί, άρανί- 
σαι τήν καινότΛτα τνΰ όνόαατο;, καί όαοΧο'/ίί χρίσθαι τον το ρϊρα ίξ «λΧ«; ιδίας 
Χό·/ο)ν «ναι.. Διοννσ. 'ΑΧικαρν. Τί/ν. χιγ. I, βιλ. 384.



δυνατόν, ό γράφων τον κόρον χαΐ χ ·},ν ά/,ίίαν, ί τ ι ;  έ ;  άνάγκτ; γεννάΓϊ'. 
κτ6 τίν ρ.όνον τών αϋτών φ:ά«ων, η λέζίων, αλ>,χ και των
αυτών ατοιχ'.ίων ίττχνάλΐψιν. Αγατα '/ι κκο·̂  φυσικά τν,ν ττοικΛίαν, κβΐ 
άτοοτρέφεται τών «ύτών ίχων και τότων τγ,ν «ίικκοτον ττροσοοΛκν. 
Τοοον ειναίδυσκο^ώτερον τούτο το ι>ιέρος εις τάς «τελείς και άκανονίοτους 
γλώσσας, οοον καί εις αΰτάς τζς εντελείς καί ίιά τγν ποικιλίαν «ύτών 
γ'λυκντάτας έοφαλκν πολ.λάκι; καί «ΰτοί οί ίοκιαώτατοι οογΓραφεΐς καί 
ποι·/;ταΙ, διά τό όποιον και εκωαωδχδγοαν έπί σκηνίς. Ο Λριστοφον'Λς 
άναφίρει εις τον Λισ/όλ.ον δώδεκα στίγους, εις του; οποίους ύποΟετει εύ;ι- 
βκόαενον πεντακις τό δνο;ΑΧ Κ 0Π 02, καί φωνάζει [εέ τήν συνειΟιου.ένννν

ΠΕΡΙ Τ Η Σ  ΕΛ Α . Π Α ϋ . Κ Α Ι ΓΛΩ ^ΣΗI. »γ.

'Λ Ζιϋ 3ααι),$ϋ γό 7.ί·ν, ! («)

Αλλοι Κω;ν.ικο; επαιςαν τον Εύριπίδτ,ν διά τόν συγυ.*τιθ|χ4ν, ίγουν τή» 
κλίοιν τήν όποιαν ό εις αλλα πολλά θαυ(Αάσιος καί γλ.υκυτατος ούτος ποι- 
Υ1Τ09 ίϊχίν εις τό νά [υεταγ ε̂ιρίζετβι τό σ  στοιχεΐον, Λρκε' εις ποοάδει- 
γρ,α τό πολυΟρύλλ'/ιτον «ΰτοΰ,

'ΕΣωΣά Σ’, ώΣ ΪΣαΣιν Έλλίνων ίΣοι (?),

τό όποιον άνιδίζει καί «ύτ'όν τ^ν ορασιν, οχι [αόνον τ/,ν ώκοτίν. 6  Σοοοκ- 
λτ.ς είναι προοεκτικώτερος εΐς τά τοιαΰτα: καί δν-ω; τοΰ εφυγε καί αύτοΰ, 
καί τό παραδοζότερον, εΐς ριίάν από τάς έςαιράτους «ύτοϋ τραγρ>δίας̂  
ό πολλά τραχύς ουτος στίχος,

Τυφλός τά  Τ’ ώΤα, Τόν Τι νβΰν, Τά ϊ ’ όιχιια Τ’ ίΐ (γ).

Τοιοΰτα κακίς συνδε'σεως ~αραδείνρι.ατα8;κπόρουν νάοε'ρωκαί «ττόλονονοά- 
φους ίδ;, άν είχα τόν καιρόν; άλλ’ αρκετά είναι καί ταΰτα νά δείςωοιν, ότι, 
έπειδό και είς τάς έντελεΤ; γλώσσας σφάλλουσι πολλακις καί αύτοί οί ένδο- 
ζότεροι ποί'/ιταί κα συγΓραφεϊς, πολλίς ρ.άλλον προσοχΐ,ς χρείαν ε/ει δς-ις 
γράφει, εΐς γλώσσαν άτελΐ, καί (ζε σκοπόν νά συνεογιίτρ καί «ύτός είς ττ,ν 
τελειωοιν τ/ς. Δείχνουσιν άκόιζτ] είς του; όσοι έχουν όφΟαλυ.οϋς νά ίοοισι 
τά δειγ[ΐένα, είς ποίαν δεινά,ν άγνοιαν καί πλάνν,ν εΟρίσκονται, όσοι διά τάν 
ατέλειαν τ ίς  κοινΐς γλώσσν;ς προτιριώσι νά γραφωσιν /ϊλλν,νικά, άγουν

ία) Βατρ. 1278.
(6) Μι;ί. -476.
(ν) οίί. Τύρ. 3 7 1.
(ί) ’Ακαρι9αιί πολλούς ϊατοριχούς ς

-τίλ. 30), χα ΐχιταξυ τόν πιρίγτ,ρ:9ν Πολύζιον,
ό Α/ι>:̂ ρ̂̂ ατα̂ ύς ιΉιρί <



ίϊ; γλώσσαν, έ’-ανσί π:ύ ττολλον να λαλίται, καί £ΐ; τ/.ν άζοίαν, κχΐ 
δταν άζόα-/: έλαλίΤτο, ίσαν τίσον όλίγοί σί γοαίοντί; καλώς. Αυτοί νοαί- 
ζ-.υν δτ( εί; το να γραφτ τι; έλλτ,νικά, αρκεί νά σοντάττι  ̂ τά ρ·/·;Α»τα καΐ 
τχ;τρ'/ί5σ:·.; ;;έ τά; κύτχ; »-07.αηκα; τττώσίΐτ, [Αίτάς 6-οίας τ α εσόντατ- 
τον οί ταλανοί, καί τά λοιτά το> λόγου κατά τους κανόνας τ-?,ς Γρχυ.- 
ματ'./.ί;, κα·- τούτο αόνον οαντάζονταιό.Οον καί άοόλοικον, δ,τι ι̂ έν αα:α- 
βαίνε: τοΰ; κανόνας τούτον;, (ν,-ςό'έσυλλογίσΟϊ,σαν ττοτέ [Αν-τί σκεύιν ούίί- 
ρ/,ίαν ε/.αυαν εί; τ6 λεκτικόν νεροςτί; γύώσστ;, -Αγουν εί: Τ'λν έκλον-λντών 
ό;ο;Αάτ;ον,καί υ.άλΐ7κ τ/,ν εΰάρυ.ί-τον αυτών βέτινκαί τάξιν ττρό; ά/λτ,λα. 

Αρκούυενο·.λο'.τδνεί; τά,νκ

»5. λΚ.ΟΛΟΥ0!Α ΤΩΝ ΑΤΤΟΣΧ. 2Τ0

Γραοόων, άνζγκαίαν εί; τκν ίιόρ’ίωσιν τος κοινλ; Αών γλώσσ/,;, ά ; ά ψ / . -  
σωυεν καί εί; του; ο,ίλου; τλ; |Αχτα·.οτο/ίας Τ'ίν -5ό'αν του να σνγΓράοωσι 
καί νά στι/ουργ'ώσι λόγου; καί στί/_ου;, τ·,ύ; ϋτοίους κάνεις ατό τούς - α ·  
λχιούς τοικτχ; καί ουγΓραοεΐς, «ν ·Α?-/ετο ττάλιν εις τόν κότ;Α0ν, ν' άνα- 
γνώσ-Α ίϊν -ΑΤΟ δυ/ατόν /ωρίς νά οωνά'Ά τό · Δότε ιαο·. λεκάνΑν ·■, καί 
εις Τ’.ύς φίλους τοΰ (λακαρονισν.οΰ τ-Α,ν τι;α·α'/ να συγκ/ ώ^ωτί τάσ-όγκλΜτα; 
καί άς καταγινωΑεΟα ολοι διόλου εί; τ-Α,ν υετά λογισαβΰ ίιόρΟωσιν τ-?,ς 
κοινή; τ·-ΰ γενου; γλώοσ-Α,;, τή; ότοίας -ή τελε-ωσις κρέ'Αεται άττό τ-Α,ν έκ- 
λ.ον-Α,/ τών νο-Α;Αάτων, «ττό τ/,ν έκλογ-Αν τών λ ;;:ω ν , καί άτ.β τ / . ν  ε'ντίχνον

Αλλά τά νο-Α;Αζτα ( τάλιν τό λέγω) ά'ιόλογα 5ευ έ;Ατο;οΰν νά -λ·'*'·, άν 
ίε ί  κ-Ατχγίνωνται τεριτσότερον εις τό συαο .υλευτικόν ταρά εί; τό έγκω;Α·.- 

ίίσηχόν τ·7ς ΡΑτορικ-ής [Αε'ρο;: τήν σ-Αίαε.ον [Ααλιστα ότότα-/ καί τό γε'νος 

δ̂ -Α χρείαν συαοουλ-Α.;, 5ιά νά .̂-ή [Α.ατα-.ώσ-Α τάς χρ-ΑΤτάς ελτ.ύϊας, τά; 
ότοίας υ.έ παράίον^ν όρ;Α·Αν -καί τρο^υαίαν ε'ίωκεν εί; τοΰ; Ο'ί’-Ο'̂ · “̂ οΰ 
καλο-ΰ, καί οί λόγιο; του γίνο·υς «·>ίρε; -Ανκι εί; κατάστασιν νά βο-Α,Ο-Ασωσ; 

ΤΑ,ν τατιίία  [Α.έ τ-χν συ[Αβο·.·λ-Α;ν.
όταν εί; τάς έκκλ-Αοίας τών τρογ-όνων ήαών -Ατον ό λό·/ος ττερί σωτΑρ-ας 

τ τ ;  τ;ατρίι5ος ( καί έκκλ/σίαι τερί τούτου τολλα'κι; ».,ν.9ίθίζ,ν,.>), «,■ 
οΐ 1 / - ^ \ ΐ Ί ΐ ι  τάς οτΕΐΊ-.σίΑΕντς τάτΕ ϋτοίτς εις τοτ; ϋετΰς κτί τάς ετ/ νς τε,ν, 
έτ-ςετνΕτ', ό Κ-ςτ,Ι, χτί έλεγε [ίεγχλοο,όν,ςς.  Τίς άγςρεέει-, βοτλεται} ;  
ϊέ,ν θ'-.ν·;·, τ ε έ τ ι . ί'/_. 6 Κίςτ-, «λλ' Βύτί ί  -ττςίς  ρέ τό εετό,ιτ τ.ό ϋ ' ά ·  
ρς-.τς' τ ς, έτιόνάΟ·, εις !λτ·.ς ττός -ολίττς: - Τίς άγορεύιιν ροΛετχι - , τ·· 

, .  »ϊχ μου, ί ,ς  άτό τάς ί / α  φρί-ιτεν ίχχ,ίν, χτ; «γάτε,, «ςό; έ;χέ εΛι· 
-Χ ί,ν ϊ, διάνά τ.;ι6ι,·,λεότ·ί τά χοι.ώς ε!ς ίλο.ς «.«γέροντα-ς Καί τότε 
ίττίςίβ ελε. άιό τοός τολέτα; Ετίρί.όλέ.Ε. ο", τι έγ.ώριζε. ίι!ρΕλΐ|ΕΟ. εις 
■Εένττχτρίίατο.. Αλλ'έάν χαί εότρρττόίΐ τέτε ήΐΕ



Π Ε Ρ Ι  Τ 1 Ι Ϊ  Ε Λ Λ .  1 I  Γ Λ η ϊ Σ ΰ Σ ,

β'^;ΛβοΛ·ίς άτ.)ί τ ά  -τίν/χ νΛ;, τό μ ί~ ΐχ '  ολο;, άζ' ίυ.ί νίί τ ' άί-.ούίϊτϊ 

-Ϊ2ν ίΐνχι χ :ε ίχ ,  ίίνχι ί-^ν σνίχίίο·/ «^xγκxι^Λί3x ί  σ.,'ΛβοΛ·;; εί; τήν

π ϊ 7 ; · ί χ .  Α70 ττ'Λυ/ρ'ίν.ον .ίουλείαν χ.ατχ77χ;*γν,εν/!, ά -ί , ττολλών α ιώ 

νων ΧΓΓχ.^.^σίχν *7/;Λν.ι-:;Λόνί. Ι',χυσεν δ;/.ω; νά ά:τό 7ί ;  γ ν ;

ολίνο/ 76 7τ),·Λγ<·>ν.έ.ον τ/.ς σήν.«, ί.* . νχ οτ-Α·  ̂ ιζ. -^>,„ονχε'νί,,ς 1·:,. 

τ?.; ΰχ, ,'ί,-χ να ί,ωναξο, ,; ν.αΐ ττ ύ̂ -/ ;ο ν  έ.εΐνεν  ε ί; «6-^;., ν*

9<.ννζ·, ; )  *Λ).^ „έν ίν^νά Η θ77θνέ.ίν άτ;6 <ϊα/.ρνα ταττε.νΛν οω ν^ ,, ί ε { .  
/ - .ν ϊ ϊ  ττ ;';; δΛ-,·̂ : ήαί,- - δ ;  τ7>.7,-3; τν;;, νχ ά γχ:δ£ΐν  βοδ-
■ Λ !Τ « ; β , , ί - ΐ ; , Λ „  - , ί , ,  ί ) , , ι „ ί ,  ί δ , ξ [ , ,

■ «τΐ;ί& ν  ; ; , ί  , ω ,  τ ι ρ ό .  ή - , τ ρ χ .  ·, ( ; δγ ,^ ίδ ·„  β , δ ΐ . ; „  .

■ *  "  Φ ΐ  V» 0»-β»Λ«4.» τ ί  -χ.'ινιρχ’
■ :«»«  νά ί,ν.Γ,τνίψ» _ ϋ „  , ,

,χ δ  , ώ ;  1 .ν ;,ν : ; , ϊ ν „  ™  γίν,νν, ί „ , ;  ί „ δ -  
«  Χ ί! μνίΓρό; ννν,δ χ , τ ρ ί , ;  -ό Ι , 1 , ( φ  .,,,.
ρϊύινν β .δ λ ,- , .  ; , , Ι  δ ί ,  ά - „ „ 8 ί  ,ρ,

-  θγθρ!·;!ΐν β·,·Λο;ΛΙ,. ί ΐ · ,;·  ! - . 5 - , ; . „ ,  ,ά  ί ρ ι , » , ! »  ν.,ί νά ν,̂ .’

- Τ«Λά«„ τό βάίο, 51,, .  Τ14, π ΐιγ ή , „ ν , ρ,,Ιτ! ίόν„,.ν άρ,ίότα .■ ,ά τά ;
.  ^ Ρ « χ . , τ „ ;  ά ΐ.ν  5 , .„ ί  δ, τ ι  ίν.χορό, νά ν.ά;ν» ό'ιά οί, ίο ο τ ο ιτ τ ά τ ι  μοό 
.  -ντριρ κ ,ί |ννττρ_ ,ρ ^ , . 5 .

■ ι ι χ ι  ..ολ/.ά μι/.ρά, τό -,·νο,ρίζ„: ϋ ΐ '  , ; „ ,  5 , , , , . , , , · ,  , ; .  _4 ,·  «όΕ.;,-.,

• τον Τ,,,ρον τό.·, Κίλών. δτ«  ,ί,Ι ,Ϊ .Τ Τ Ι νά ΤροΤίρ.'ρο,Ο., , ί ;  V; ,,ί ίλ λ ί ΐ  Ο ΟΟ

■ .ό .Λ ίΟ Ι, 5 ΐ ί .  νά ,Λί ό1.ο ίθ ρ .ίτ , ά τό  Τίν « Τ Ι ,,Τ ,ό ν ,ν  ΤΟό νιδνΟ; ^ ό .
■ ν« οτν,., ν.ο,ο,β; τί» 0„ „ · ,  οον, ,.5,„; ίγό, ,ο^ΐό; τά; τ ΐ-,·-,; οΟΟ·.
Τοττότ» οο ίρον ε ! „ ι  ί ,ρϊίτ τον τν»β-,.λ„τιν.οό μοον; τ·<: ·̂οτ■,ρ,ν.̂ ; 
.ι; ή;/ά,-, » ί  τλ-ό. άτό τοό; Ιογίοο; ί,ίρτρ « λΙ οι νά ττλν,τώτο,τι νο!ΐ·, 
«V Τϋοτιν ίϊν ιϊνιι ιτ1„;, '

.  ·* '“  » « ■ “  ! « λ ·  Ι , η  ι ρ . ί . .  ττρ,,ο.
χνΐ: το,ον χ,ρ,ττντόρν; δ ,τ ι; το ,Ε,ΤΟρ,ηρίί,ΤΤΙ, 5, 0,  « ,.ίν ,.ό ,ι  νά ιιίοιο 
«Χν. το ό ,..τ:ον τίρ ίοΜ,ε,όρ τον. 5 .  ί έ .  τό ριετ,χοιρίζ,,ν, ,,Μ ν,ί,ιν. 4 :  

οοτιρ τ τ ο ί . ο .ο , . ,  άντιτίοτι-,ν. « έν ίττι.ο ϊτον ; ,όερ-,ότι,ο τον γέ,,ν :. 
α' Ιότ, ολον το γέ.ο:, έ,.ειβό έ,.,τοδίΐει τΓον -νεινετό.. τόν ττλτ,ΰνονόν ή'έν 
ττρο,!..ί ρν,νροτόρνν άί,ν ,,ν  , ί ;  οόιό, ό,τ,ρτον; έττι,εί ντέρριετ». Τών 

ϊ » ϊ ά : ΐ Γ ' ’ ”  "■ ' ίρ·,·=·;χ.“ τ«·ν τό ιιειλί, νά

Χτο ρ,,Ερν ν,ν,,ντ,. ννί ίί ρά1« τι ; τν'.Ινίζο,,
£■» ί '  :ρ Τ.,ν8 ίρνΙν ν.*ιό;, 5·» εοΐ ί , ί ϋ . .  (.),

( .)  ί ΐ » ί .  ], 318.



ύτχν Γχλιν άδώτω; χ«1 χωρι? χρίσιν 5ίίωνται, έξω ταυτν,; ·τ0ϊ 
φωνν·;, άν ό επαινούμενο; έ/;/, νοΰν, π:έπει και νά μιοί τον έπαινοον.α, 
ΐπειίγι έξοπ>ίζει κατ’ αΰτοΰ τόν φθόνον, όστι; αρπάζει τά,ν άγαπ·/;τ·ί;ν τ ι ;  
«μετοια; ττρόφαοιν ταότν,ν, διά να α - . ζ ^ ί α τ ,  τά καλά καΐ άπό τόν /̂ ρεω-Γβ’̂ · 

μενον £ΐ; αΰτά μέτριον έπαινον:

Αίνούμενβι γάρ οι -/«Οοΐ τρόπον τινα 
Ηιτον ι̂ τον; ιάϊονντα;, έάν «ΐνώτ' ά’γαν (β).

Ποέπει λοιπόν να περιορίζεται το Ιιγκωμιαστικόν εϊ; όρια στενά, διά νά 
γίνεται άλϊ,Οώί ό έπαινο; άμο.β’ό πολύτιμο; /.«"ι πο8·/;τί; εί; τον; εύεργετας 

Τζΰ γένου;.
ϊΐξ εναντία; τού Συμβονλιυτικοΰ ·« έκτασι; είναι πολλά μιγάλ.·/:, έπειδί 

μά; λείπονσιν £τι πολλά καί μεγάλα καλά. Καί τίς άλλο; είναι καλ.ό; νά 
νοκσ·« και νά φανερώοιι εί; τό ιένος τά χαλά ταΰτα; τί; νά εζνπνισ·  ̂ τό 
έ"·.ο; δλον, καΙ νά ζν,τχσ'Λ πάντων αύτον των μελ,ών τ/,ν συνδρορ χν και βο· 
γ;8:ι«ν εΐ; τ/,ν άπόκτ/,σιν αύτών παρά του; λογίου; άνδρα; τοϋ έθνους ; 
11«ρ αυτού; τίς άλλο; δύναταινά πυρώοιι καΐ νά πείσχ τά; ψυχάς δλοιν 
Αμών εί; τχν άνάκτγσιν τχ ; άρ/αίας του Ελλχνικοΰ ονόματος δόΐΧί. «"·> 
πχν ότοίαν μά; έξ'εκύλισεν χ άπαιδευσία;

Ιόί; τούτο λοιπόν κυρίως τ ί ;  Ρςτορικί; τό μέρο; πρέπει, καδώ; είπα, 
να καταγίνωνται οί λόγιοι άνδρε; τοϋ γένου; με άλϊίθειαν, μέ έλ.ευ9ερι*ν, 
μέ πζρρ/,σίαν, μέ έπιμονί,·/και ύπομονχν, χαταφρονοΰντε; και τού; φό·/.υς 
τ-ιΤιν ά);:-ειεστάτων συκοφαντών, καΐ τού; επαίνου; τοΰ απαίδευτου ογλου 
τ ί ;  παιουοχ; γενεά;, καΐ γανταζόμενοι, άσάκι; λαμβα'νουσιν εις χειρ“€ 
τον χάλα’κον, δτι έ' ο̂υν έμπροσθεν ούτών παρούσαν, βλέπουσαν, αυστν.ρώς 
έ;ετάζουσαν ·τού; λόγου; και τού; λογισμού; των, τχν έπεργ_ομένν;ν γενεάν.

ς·ι· λΚΟΑΟΥΘΙΑ ΤΩ?ί ΑΥΤΟΙΧ. ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ.

{ά) Γ.ύίΐπ. \γ·/. Αΰ)., 079. ·εΑ!-/«·̂  «ττιίό; τι; ζκί >07'^ί Γκλάτί;, ότι το πρα7.“*  
τών ίη/ίι'1'ΐ Εζ«τ.ίντ5"£ν τότον, ώττι ό ψι,ν/ΐ’̂ '): ίνίροίΓο;, προτίν^ςόμενο; πρίπίΐ 
(ί; τό «’Ρϋοαι ίμά; άπό Τ',ν πονίρον · νά τροτίέτί ■ Κοΐ άπό {πκινίτου·. Ρ·ί/.* 
δίκαιον ό ΓκΛίτ.;;: κιύ τότον πιρίττιτερον, όσον ό πονχρό; άνα. ττΛχτών του, τον 
β ;!Γ ΐ,;, τόν αιτΟανιται, ν.ατοιχίΐ έΐ; ο.ντίν του τήν ψυχόν, καί τχν ταράττη μί παίτ, 
-αόττοϊα όυνατκί νά ΤτΟ-ίμίτρ;. Ά/λά τόν ΐΓκινέτ/,ν, τον όττίΐιν πολλάνις χο>ρίζον» 
μαχολν άπό τοΰ,

..................................... μαΧα πολλά μιταςύ
Ονρίά τί τν.ιόεντα, ίαλβττά τε ίχχιττα,

ττλΟ; ϊχ {:; νά τό·. ^υλκ^ίί;. ΠίΓι; νά τόν άπ«γύ·/Κ<, «άν τοϋ Γ*9η ίϊ; Τίν κί κ̂λήν νά τ«



«{; *·/;■< όττοίχν ρόν/ΐν άν?;-«ι τά νά χανγ, άδεχχ'στως τού; των («).
Οτχν το πραγίΑκτιχόν ρ.ε:ο; τ 7 . ς  συμβοολίς τό βάρος του καλοό 

χροοιοο, ϊί·(Όυν χναι τοτον «''·όλογον, ώστε ν’ άτοβλετινι τ-̂ ν εύ^αιίλονίχν 
κκί δο'αν δλου τοϋ γένους, έμεινε πλέον εις τον συμβουλεόοντατό εογον 
τοΰ λεχτικοΰ, νίγουν ή έκλογ'η γ.χΐ ·ή πρέπουσα συνΟτΙαν; των λέ;εων; δύσ
κολα καί τά δύο (τό όμολογώ) εις γλώσσαν, όποια τ·/,ν σ’έμειον είναι ·}\ 
γλώσσα τοΰ γένους, άλλ’ όμως και δυνατά, και άπαραίτ·/ιτα τοΰ λόγου 
καλλωπίσματα, έάν Οέλγς νά τον έμβάσπς εις των άπαιδεύτοιν τά; ψυγάς, 
εις τούς όποιους μάλιστα είναι άναγ'καία γ, ουμβουλ·/], επειδή πολεμούν, 
τα; οί ταλαίπωροι και άπό τήν ίδιαν αυτών άπαιδευσίαν, καί από τούς 
όσοι προθυμοΰνται νά τούς καταπείσωσιν οτι ή παιδεία είναι π;ά'·υ.α 
όλέΟριον.

υ  εκλογή τών λέξεων εύκολύνεται πολύ άπό ττ,ν εντελή είδασιν τής άο· 
μαίας Ελλγ,νικίς γλούσσπ;: ιίδγ,σιν τόσον άνανκαίαν τήν σήμερον, όσον 
ή λαλουμέν·/; κοινή γλώσσα, άναγ'κάζεται πολλάκις, διά τ-̂ ν πτωχείαν 
τνις, να δα-.ειζεται λέζεις άπ' έκεινγν. Αλλ’ έκείνη είναι πλουσιωτάτνι 
άπο συνώνυμα, άπό τα όποια πολλά ε’φυλάμθπσαν εις τήν κοινήν ήαών 
γλώσσαν, δεν είναι όμως εις ό'λ.ου; γ-νωστά, διο’τι κάνέν «κόμπ λεξικόν 
ώέν τας έσυνάΟροισεν ό'λχς, και άλλα χ_ωρ1ς δυσκολίαν έμπορεΐτις νά έμ- 
βάσ'Λ εί; αυτήν, αν προσέμγ, «ο; προεΤπα, νά τά Οέτγ είς τοιοΰτον τόπον, 
ώστε νά έ£ν;γώνται τρόπον τίνά άπό τά; γ-ειτονευούσα; λέξει;, και νά μή 
γίννωσιν άκριτον μακαρονισμόν, όστι; δέν ευχαριστεί μήτε τον άπαίδευ- 
τον, διότι ακούει γλώσσαν άκατάλ/ζιπτον ε'ς αυτόν, μήτε τον πεπαιδευμένον, 
διότι άποστρέοεται τήν άνοστον συμπλοκήν δύο γλίοσσών, τας όποιας 
γνΐιΐρ'ζει, άλλα δεν έπρόσμ.ενε ν' άκούσ  ̂ βωμολοχικώς ουγκολλ/μένας .

Το άπό πολλά; τυνωνύμους λέξεις νά ζ/,τή τις έπιπόνως τήν άσαοεσ- 
τέραν εις τούς περισσοτέρου;, σιμ.άτή; ακρισίας (β) είναι κα’ με··άλ·ς άδι-

ΠΕΡΙ ΤΠΕ ΕΛΛ. ΝΑ1Λ. ΚΑΙ ΓΛΩΪΣΗΣ. ιζ-

(«) · έπαινοι μίν - / ί ο  ή -̂ όμοι πκνυ ηΐίίυμίνοι,
·· ΤΛΓΟι, ζνί μίτκ «ττοίΐίίίΓ,ιν, καίταμίϊ;, χβιμήκχ 
• μώνητο (πολλάχι; γάο τό «ϋτό ίοώ,’, κχ' μή ποόί '

, και ϊΐανκοςϊαν- 
ί.ον, έζείνου μοι 

I τταβόν μόνοο οοών ώ; οι.
■ νυν ;παιν57ων?αί σε, καί τιμήσΐϊΐσιν, άλλα τοΰ σΰυπβντο; αίαινο; ίστομααμΐνο;, ποό;
* του; ίΓίΐτα μάλλον αύγ/ρχ^ι, α«1 παμ ΐ/.ίίνων άπαίτιι τον μισόόν τ ί ; ώς
* κκ* πίοί σοϋ- ’Εζείνος μέντοι έλ.ιΰίίμο; «νήμ ήν, και παμμΐ)7ία; μεστό;, ονΊέ»
* κβκαζίυτκβν, ονοί ^ουλοπμεπέ;, «λλ’ βλήίεια ίπί πάτι. Τούτ', εί σο̂ μμονοιΐ) τ ι ;,
* ύίτίμ πάσας τά; ιόν ίλττίοβ; βείτο άν, οϋτω; όλιγομμονίου; οΰσα; · .  Λουκιαν. έν τί< 
»τώ; οεϊ Ιττομ. συ·/γμ«·μ. §  59- 61.

(β) Εμνώμισί, ν/ον ομομενί, «θ}·ιμμένον «τό Τίν Γραμματικών ,ά σμμλιϊα, όστι;



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΤί ΑΥΤΟΓΧ. ΖΤΟΧΛίΧΩΧ.

κ ί« : έπ£ΐί·λ διά των Ζ5:·.ιτ50·τίρων κυρι'ω; τ' ν̂ ταίϋίυ^ιν γρά-'^ονται κ «  
6;; τον τύτον δι^οντκι τά βιβλία. Αύτοί “ λ'/ιιόνοοτι τγ,ν ^ατάνγ,ν τοό 
τόπου, άγοράζοντίί τά τοπωαίνα: κ' έ'/_ουν |ν.5γα δίκαιον, όσάκι? ό'ίν ιΰ· 
ρίτκουσιν είς το βιβλίον άνταξίαν τ ίς  δαπάν/,ς ώτέλειαν, νά |/έ.Λ<ρωνται 
τέν 5ογνρα9«, ώί προνο'/ιτ/ν τού ιδ

Αλλά παλιν, διά νά εΰ̂ ταοιστ-ΛΟΤ) τ ι; του; «παιδίότου:, νά χυδαΐ'Γιι 
τόσον τον λόγον του, ώστενά νίνιται άν,δέστατος εί; τά; ακοα; τών π ί- 

πκιδίυυενων, γ .7 ,τ ζ  τοΰτο δίκαιον δίν ίΐναι. Βείαι* εις όλα τά είνο, κ»ΐ 
έ 'αιιέηο; σ·/·;Αε:ον εί; τους Γραικού:. τώ,πεπ«ιδ:υυίνων ό «ριΟ;υ.ό; είναι 
κατα δοστυ/>ν πολλά ολίγο; παραίαλλόριενο; προς του; άπαιδίότου; : 
«λλά δέν πρίπει \ά καταορονώνται παντάπασι δια ταύτ/,ν ττ,ν όλιγόΐ'ίτα 
ίί^4 τ4ν γ ρ ? ι.τ > , δτίν - ^ ί γ ^ ,  ρ .& „ η  .τρ^ι/.ί^ων, τά όίτοΐι .ΐ.αι 
χρ·/·σιρακαί εις «ύ:ου; (α;.

ό η  δέν είναι όλιγωτέρα ή άνιδία, τό,ν οποίαν προξενεΓεί; τόνάναγινώσ- 
κοντά ·?, άκουοντα Ϋ, άτε/νο; τών λέ'εων συνάρυ.οσι: έδεί-νΟ’ο και από τά

;;.οΰ ίζν/ίζ! συχνά τί/ν ιΓ; άπό τον; ί-οίου;



ΠΕΓΙ Τίπ: ΕΛΛ. Π Α ϋ. ΚΑΙ ΓΛΩΙΠΙΣ.

Γ:'5Η:ν;{ί{ν* (κ) ίχίνω;, κ«1 5«ν Εϊναι ΚΕίιττον να £ί'™ κβ'ι ::Λ ιν, οτι ί  
«τΐ/_νοζ εΰνΟεσι; είνα. χ,νλ νά άαα.ρώ.-Λ κ .Ι των ά̂ ΟΛο'γων νοκν.ατων 
χαΐ τών καταλλ-Λλων βύτκ λεξεων το κάλλος, καΟώ; έ'εναντί«, δταν 
γ,ναί τ£;;ηκ·Λ, ίόνατϊΐ νά οκετατγ και βύτόΐν τών εντελών νογαάτων κάΙ 
λεςίοιν τγν άτχγ,Λίαν. Τάντγν τ^ν ίιζδορον τ ί ;  σννΟΐκγ; ίύ-αν·.ν εΰονέ- 
^ί ;ον νά ταραττνίτω εΐναι ά^ί/ατον, ώο' δ, τι τ/,ν «ειαρεοτγοεν ό Λιονύτιος, 

ή σ^ν' ε̂τιί 1λέγ£ΐ Ι'/ει «ϊόνβ̂ ν.ιν ( ε̂ναλν,τέραν τταρά τγν έκλο-̂ '/έν: και 
δεν ά;7.αρτά·/6ΐ νο;κίζω δοπ; τ/,ν :τα;ορ.οιάοκ αέ τήν λθεναν τον 0;Λ/;ρον. 
ΚκΟο;; εκίί.ν, τδν αύτον οδνοσέα έγΓίζουτα ρέ τ/,ν αύτ/,ν ρζδον, άλλοτε 
τον ενκανε νά φαίνιται ζαρίνν.ένο;, ρικρος, κοχγν.ο;, δ;,εοιο; ψο)α'.ς/:του 
γέρονν, άλλοτε ττχλιν ρίεγάλο;, ττϊ/;λ,·, ενν.οί^Οί, καΐ τγν κε-̂ αλ/ν |/έ 
κόν/,ν λαμΓίάν ττολιουένος, τ:«ρδ,ν/Λ«καΐ ί  σόν'ϊεοις, (;.ε τάς αντάς λέ- 
ί ζ ι · , ;  ττντέ μεν δείχνε-, ί7,·.ρ9«, τττωχά, κχΐ τχτ?ινχ τχ νο/ματχ, ττοτί 

δε ευμο;^*, ττλοντυι και όψ/λά. Καί εις τοντο μάλιοτχ δια^ ρ̂ ι̂ 
τ·Λςάτδποιγτ/ν.καΙό/:τωράτδ^·ΛΤορα, εί; τδ νά συμττλέκ-ί μίαν μΙ 
τ/,ν άλλ/.ν έτιδέςια τά; λέξεις ( β ) ».

«ονίλειταν,άνβΐχ* καιρόν, χαθώ; ό Διονυτι·); ίφερεν ολίγα τινά 
: ί ί  «ννθετΕΟ); άκδ τον; τταλβιοΰ:, νά ιρέρω άλλα άνα- 

ρίΟμ/,τα «κδ τά σ/ίμερον εκδιδνμενα βιβλία ε’;  τ/,ν κοιν/ν γλώτσαν, 
μετα'δ τών όττοίων εόρίτκονται κα'ι τοιαυτα, δτοο δεν άριθμοννται αΐ 
κακοοονΟετοι τερίοδοι μί τά δάκτυλα, άλλ' είναι άταρ-/./;; μέχρι τέλον; 
ολον τδ σύγγραμμα άγριον και τίρατώδζ; υτατμα, άξιον να κατασΓΒράξ·ρ 
και τά^ττλέον άναίσΟκτον άκο·/·ν. Μ/,δέ, αν τά Ι^ερα, εΐ/μ κάνει; δίκαιον

α ίτζ-λν «>..ι τίί έΟκ·)ϊ;ή τ 
εν τρΌμαρ^ί ·Λ9ίν«.·|·«

?Επ; . Καί μίι ίν«ίτι; ονα άν »μαβτά·;Ην 
ατί τ « ’0ίυτ<Γ«, τέναν:εν' όντα.

«Π, 20ΰ,2:3),

λεν̂ λ̂ίν, ένώναην, },)^ ν^^ντι.

.  7»τί 9ϊ τ? αύτί ρχ?.> τάΛιν έρ*;χ;χίν, {·ϋ.]ναα. Ζ, 230)

■, καί ράτωρ μιτορο.-, τ*  5 
ία. ίν,μάτ.δ-Ι,οελ. 28.
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I χίνένα. Τ'7,; Ο'̂  νδλ-

βίω ,, ί  [Λχίλον είττίΤν τοΰ γραοίίν 

νέον: χ.αΐ τί-ιον άίι/.ον ·ζί9ί).ίν

VI χιττ,γο:/: 
"Γίχ̂ ντ, είναι 

ο&αι νά ζττνί τι
,ς ηαα; αχοί;·/! πραγμα 

ττράγαατο; νεο^ανοΟ;

τελειότητα, δσον καί αν έπρόσμεν,Ι  καρπού; ρίμου; άπό της άνοίξεως τάς

πρώτα; έ^ανθ-ησει;, Μόνο; εκείνο;: ε'ναι' άξιος κατ/ιγορίας, εάν τις, άτυχος

καί εί; τήν έκλογ-ήν τών λέςεων, άτυχος μαί εις την σόν ε̂σιν αυτών, τόσ-ον
•7,το μακράν άπό τό νά αισθάνεται τ·όν άτυ;ηαV του, «οστε καί νά φαντάζε-

ται θ'τι έχει την ευγλωττίαν τοΰ Μέστορος,

Το’ν καί «πο γ)κίτ7ϊ;; μιλίτος -/Ανκίίυν ί/ΰϊ βΰιίή.

α ύι><;τυ·/ιι 

'“>*γχνο;

«υϊίτχίταί τόΐ'Λτος οκλνιροτρϊ-

Γυίΐκής τ ις  Γαλλία; ίτοι/τίί,

Αλλά τον; τοιοότον;, «ν 
^κλος |;.αχ.αρονιβτϊ;;, χα 

τ ι; δ,τι έλενεν 

ϋ π  5θΙ οη ιίοπναηΐ ΓβίΙ Ιοιιί ανο€ ρ1αΐ$ϊπ,
ΧαΓ,άν «ίσδάνίτ’ ο ι/ωιό; ΤΓθ)λ>;ν ιί; δτκ -/ρκ ι̂ι.

Τ ΐ ;  συνδΕ' ΐ̂κ; τ'λν ίυν«;ιιν τίν  ίκκτάλαβαν ράλιττα οί ταλβ’.ο·., 
λ.έγει ό κριτικώτατβ; Λιονο(7ΐο;, και καθώ; ενκολον είναι να ττλκροφοργ,βί, 
δστι; μι προαοχτ,ν άναγινώσκει τά ττοικματα νι σογγραμματ* τώχ ττα- 
λκιών. ΑύτοΙ παρετ'/ρν,σαν, ότι πρεκει φυτικά νά συαβαίν·  ̂ καί εί; ττ,ν' 
άκο'λν, δ,τι συμβαίνει εϊ; τά.'άλλα; αΐσΒ'/ίσεις: καί καθο; εί; τ·ί;ν οοατυ» 
5ΐν «ιναι άϊια'φορο; ζ ϋ α χ  μίςι; χρωμάτων, μ-τ,ί'. εις τί:ν νεΰσιν πάσα 
σό'^.ρασι; χυμών, όμοίως είναι καί σύν ε̂σις λε^εων ευάρεστο; εί; τον 
άκουοντα, καί πάλιν άλλνι, τν.ν όττοίαν άπο7?έφεται μέ δυταρεττιτιν ή άκο·/ί· 

Αλλ’ ·« συνθεβι; αυτκ, κα9ώ; και δ/.κ τ, ί>·/ιτορικ·ό τεχν;, ίιά νά περι
κλείεται εί; τά όρια τοΰ καλοϊί και τοΰ συμφέροντος, πρέπει, ώς το είπα 
καταρ^άς, νά δ57,γ·/ίται άπό τίν  Φιλοσοφίαν, ΐγουν τόοτιν ριδν̂ ν 'όίοντ,ν 
■πρέπει νά προςεν  ̂ εί; τόν άκουοντα, δσ·/ις είναι χρεί* 5ιά νά τόν πείση να 
ίεχϋί τον; εί; οίφέλειαν αύτοΰ άπβλέποντας λογου;, καί, νάεϊπωοΰτως, 
νά τον κάμ·/ι μΐ απάτην ε'υίαίμονα. 51/,ίε  πρέπει ά Ρ'Λτωρ νά μιμτ,ται τόν 
κακόν ζωγράφον, δστι; διαστρέφει τίν κρίσιν των θεατών μέ τα; αΐσχρβς 
ί  φορτικά; εικόνας, ί  τόν περίεργον μάγειρον, ό όποιος αφανίζει τκν υγείαν 
μέ τχ,ν πολυποίκιλον καί δολεράν σύγκρασιν των αρτυμάτων.

Διά τοΰτο καί από τοΰ; παλαιο'ΰ; αύτοΰ; δλοι έ '  ίσου δεν εΰδοκιμχ.σαν 
ει; τοΰτο τ ί ;  Ρκτοοικί; τό μέρο;, τά,ν σύνίΐεσιν λέγω των λε^εωνί άλλ 
έπλ'Λσίασαν εί; αυτό άλλο; όλιγοΰτερον, άλλο; περισσότερον, κατα το 
μέτρον έκαστος τ ίς  ιδίας του ρώ σεω ; και άρετίς, καί τοΰ χρόνου την 
περίοδον, εί; την οποίαν έγραφε: καί όλιγώτατοι έκτύπησαν εϊς αυτόν τόν



βχοηόν. τόσον ίΐναι δόσκολον νά γνωρίσγι τ ι;  τά δοια, εω; δτοο πβέπίί 
νά σταδ'Λ. Ε ι; ά“6 τοΟ; χολλ* εόδοκι;Α·/ίσαντ«; εί; τούτο, κατάτ&οΔιο- 
νοσίου τ·/;ν σ·/ΐ|χειωθϊϊσαν άνωτερω κρίσιν (α), είναι ο Ρητωρ ίσοκράτ/;;, 
ττερί τοϋ όποιου τί,ς έκδόσίως καιρός ίΐνχι να >αλνίσω. Α>λ’, έπειδ-/] εί< 
τν.ν δκδοίΐν αύτοΰ (χ-ετε ε̂ιρίσθην £ν άντίγραφον χαύ,αιόν, πρέπει πρώτον 
ννΐ κ.ο·.νων·/{σω εις τό γίνο; πραγιχα πολ).ί; προσοχίς καΐ ριεγάλ-Λ; φροντί- 
δο; ά ι̂ον πιρι δλων απλώς των Ελλνινικών άντιγραιρων, διά νά |χ·Λν άναγ· 
κασθώ ίΛετεπειτα νά διχκόψω τον χέρι τ ις  έκδόσεως λνόγον [χέ πολλ,ά ρ.α- 
κράν παρέκβασιν.

Των πολλών τ ίς  βαρβαρώσεως τών εθνών δυστυχιών είναι κάί ·τό, δχι 
/̂.όνον νά ρ/.ήν αίσθάνωνται λυχν,ν δΐ δσα ε/ασαν, αλλά [χ.ν'τ’ εκείνων πλέον 

τήνά^ίαν νά γνωρίζινσιν, εάν έιΐίΐναν «κόυ.·/ι εις αυτά ;/.ικρά λείψανα καλών, 

καΐ νά τάτίνωσι καδ/,(χέραν από τάς χεΐράς των, διά νά πλουτίζωσι τους 
γένους [λέ τΑνβυνίίΐν τ ίς  ιδίας των πτωχείας.

Πεοΐ τ.άς «ιχά ; '·Λί δίκάτ·/ις πε̂ απτ/,ς έκατονταετγ,ρίδο; από Χρίστου, 
εις ττ,ν όποί’ ν κατερέρθη εις τό γένος· τών έλλγνων γ τελ ' ταία πλγγγ, ή 
Ιταλία γτον εις σχεδόν άχαράλλακτον κατάστασιν, εις οποίαν εΰρίσκεται 

σιίριερον ·Κ Ελλάς ; ίγουν νενεκρω;χαέννι πρό πολλου διά τγν καταστροφήν 
τγ,ς δυτικής αΰτοκροίτορίας τών Ρω;καίων, και τήν καταδρθ(/.τν πολλών 
βαρβάρων έθνών, ήρχίο-ε νά έ'υπνίζεται άπό τόν βαθυν αυτής λή'ίαργον, 
και νά ζγτ·  ̂ πανταχόθεν Οερ',α-ε.^ν εις τάς πλγγάς τγς. Απ' οσα φάρ[Αακα 
[χ-ετεχειρίσθ/. εις τήν πολυχρόνιον αύτής αρρώστιαν δραστικώτερον χωρ'ις 
άαι^ιβολίαν έχργαάτισε τό νά συ··/αθροίσ/ι τά χαλαιά τών Ελλγνικών ποιη
τών καΐ συγγραφέων αντίγραφα, νά τά [Λελετήσγ, και νά τα ό'/ι;Λοσιευσ·̂  
διά τής τυπογραφικής τέχνγς, ήτις έγεννήθγ περί τά [χέσα τής αυτής 

έκατονταετγρίδος.
όλίγους χρόνου; πρό τής άλώσεως τής Κο.ινσταντινουπόλεως, και ριετά 

τήν ά'λωσιν εύθυς, πολλοί λόγιοι τοϋ γένους άνδρες, προφήται, ή καΐ ρχάρ- 
τυρες αύτο'πται, τής πτώσεως τής ιδίας των πατρίδας, έπέρασαν εις τήν 
Ιταλίαν, φέροντες εντάρια ΧΛΐ τά βιβλία των, τά όποια, {/.ετά τήν άποβίω* 
σιν αυτών, εριειναν εις τών άλλογενών Ευρωπαίων τάς βιβλιοδ/,κας. £^ω 
τούτων, καί τό κατ’ εκείνον τόν καιρόν κυβερνών τήν Φλ-ωρεντικγν δγαο- 
χρατίαν περίφγιχον γένος τών Μεδίχων ίπειχψε καί εις Κωνις-αντινούπολιν, 
καί εις δλγν τήν Ελλάδα, έ'επίτηδε; ανθρώπους, διά νά άγοράζωσιν Ελ
ληνικών ποιγτ.ών και συγγραφέων αντίγραφα. Τούτους έριιρχήθησαν έπειτα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΗΣ. %%.

(«) ι .λ  « .



& Ώ .01, χ ϊΐ ΐγΞ-ζΊνΕ,-, κ ϊϊ  |<?.ίότ:;ι, κχΐ ιϊΐν ϊπχυτκν με/_ρι τν-; (τ 
ουνίΟρο ζίοτ·. [4  τό·7·ί;ν ΐ,·η;Λθ.ειαν, μ' ζ-τ τ ,ν  ίμ ε ϊ; τά υ 
ΤΛί ΐΙλ>.ά*,ο; τχ  άντί·|'δί(γΐχ, δί»; ο·ϋ ■;·/;« ίγυμνω-ταν ϊ/_ε'ϊόν ά - ’ δ)α  

ά}·/·λ·χ; αύ:Ϋ,; ·ϊν'γ;; τά  μαρτύριχ/.αΐ λ'ίψζνα.

Μί/δΐ τοδτνί ·:ό ιτρά-'ΐ/.«, «■> κζΐ )ύ ;;τ; ζαΐ ·:;ο)Λ·λ; αίδχ'ν/,ί β'.,ον £ΐ; 
“7θυί I ρα'.ζ/υς, { ’χ» καν Τ'.νζ ττ'/ρτ/ορίαν, καί, άντί τοΰ \ά ο'ϊον/,δωμ.ίν 
τού; -Λ(,υτ'.5ύ·έ-τα; άκό τ·^ βγνι-.ίίαν ήμήν ά).λθγεν;ΐ;, τρέττίΐ τρόπον 
τινά καί νά τού; ννίορ'.ζωοεν χά,-ΐν: έίΤΕΐύ'-λ έ;ο)-7αν τάς «ττοίίί'ίις τ ίς  
τ:;ο··ονικτί ν,μοίν <5ό;·Λ;, τά; όττοια: ένι̂ εχόριενον γ,το ν’ ά^.ίι■.ί^(■:-^χν ό/ό- 
τεΛα, ίκν ίαεναν εί; Ϋνας. Ναι! χάριν τρίττει νά τού; γνα,ρ.ζο,μίν, 5 ; 
δτα με/ίΐ τγ; ογμίρον έπγραν. δ/.ι οτζνίκώ; γμών, ίίύ,λ· άγ'.ράζοντί:, ώ; 

50^01, σο^ώνάνίρών τΕονγρατα ά-ό/_εΐ;α; αναξίων ανθρώπων νά τά κια·

ίΐ χά ;!; δ,^ω; εω; τούτου. Εί; ί έ  τό ί ;γ :.  ίάν εί; αυτού; γν«ι αυγχοι· 
ργαενον άκομγ νά ρ5; «ϊε/εάξωοι με άογόοιον, ίιότι ίαχυοογνωμόνοι; επί- 
μένουοινεί; τγν περί Ϋμών κυκγν ύπόαψιν τγ; βαοβαρότ/,το;. εί; ίμά ; 
είναι έλεεινγ καταιοχύν/Ι νά μγ τού; ττιοτώσωμεν, δτι ό κα-οο; τ ί ;  βαρ
βαρότατο; Ϋμών έπέρατε, μγίέ (έλει πνέον έπιττρέύει. Καί άναντφόγτον 
τ ί ;  άναγεννγοεω; γμών πίοτιν ποιαν «).Αγν, γ άπόίειξιν, είναι δυνατόν νά 
«^ότωμεν εί; αύτού;, πω; αΛ>,ω; ΐμπορουμεν νά κ/.είτωμεν τά ττόματα 
των κατγγόίων τοΰ -;ένου;, άν δέν τού; πλγροφοτγτωμεν με οταΟεράν κκΐ 
αμετακίν/τον άπόρασιν, δη μγτε χχρί'ξομεν, μγ'τε πω),ώμεν πλέον τά 
προγονικά κτγίματα;

Τγν γγν οαντάξομ' δη βλέπω 5/μζομ.ένγν να με ζαταπίγ διγγοόμενο;, 
καί παρά τγν κοινγν τοΰ γένου; έντροπγν άλλο ίέν μ’ αναγκάζει νά 5ιγ.' 
γγε<ι» δτγν άγανακτγτιν έδικίμαεκ, δταν δχι προ πολλών ετών «νέγνωτχ 
<ίί τά ; πολιτικά; καί φιλολογικά; τών Γάλλων έφγμερίδα; τά έξγ; (α\

?-δ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΛΤΤΟϊΧ. ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

(α' \ ΰίεί Ιο οαίαΙο"ϋβ (Ιθ5 ιτιαηιυοΓΐΙ.ί ς·ΐ6 Μ. Ο.ι γ !<0 α  Γ,ιρροπΙόδ 
<3β Ραίιη:ΐ5, (](> .\θχο5, οΐ ϋ'αιιΐΓΒδ οηιίΓοϊΐί (Ιο Ι ά  Οιχόο. 1)ο Ι’ϋΐιηοδ 
Ιο. ίι·ν οΜίνΓθδ ϋβ|*ηΙοη, ϊη-ΓυΙίο, νόΐίη, ΙΓ08-Ι)θ11ο όςΓΪΙιΐΓβ.
ίθ 5  £0.1θϋθ5 οη ρβΐΐΐι δ Ι'ΠρίΙαΙβδ . . .  06 ΙϊνΓ6 3 ϋΐό (Γ3Ι150ΓΪΙ. . . ΓϋΠ 
<> ί 'Ά  εΐιι ιηοηύο, δϋΐΐδ ίο γρ^πο ίΐβ Ι,όοη, Γίΐδϋε ΒαδϊΙβ; 2ο. ιιη Ιοχίοοη 
<1β δ. ^^ι ιΊΙβ (1 ΛΙοχαπίΙπυ; .)ο. ()ο5 ροόδΪ6δ ςΓ6θ(]ΐιο5, «ΟΓοηιρηξηόο* 
ά ηηοίοηηοδ ηοΙοδ ίΐβ ηΐϋδί({ϋ6 §Γθθ(|αο; Α·-. (Ιβϋχ (1ί(ο; δΊι>δ ίοιι- 
Λ·Γ6δ (1β Οτό^οίρβ (Ιο Νηζίαηζβ. Ι)υ  πιογ.1 Λΐίιοδ: 1®. 165 ο 

Οθΐηο5ΐΙκ·ϋβ; 2°. Ι05 (κυντοδ ίοδ ίΐίχ αοαΙβοΓδ Λΐίιβιιίβηι 
^υβίςαεδ-ϋηδ ηουδ δοηΐ ϊηοοηπϋδ............ II βδΐ 1>οη ά’οΙίδΟΓ̂



Π Ε?Ι ΤΠΣ ΕΛΛ. ΠΛΙΛ. ΚΑΙ ΓΛΩ3 ΣΗΣ.

Ιίοΰ δ ν.χτΛονο; τΓον Κλ τ̂νιχ.ίΤ.ν άν-.ν:ά«.ων, δτ* δφίρεν [εις τδ Λον- 
ίινον] ό κλαρκςο; ά τ . 6  ί1«τ|Λθν, Νχξον, καΐ άλλου; τότΓΟυ; τ/ς
Ιΐλλαίο;. Λ·::δ τ·Λν Πάταον, Λ. τα άίταντ* του ΙΙλάτωνος, ^ιίλίον τεώ- 
τ,υ  μϊΐχ.'.υ;, γραυ.αί'νον χ.άλλ·«τα £Ϊ; Περγα[;.-/,νόν χάρτγ.ν, ρ.έ <:χόλια £·« 
ΐ7.ικ:ά /.ίρ'/λαΐα ·;·ί5Γ;Ααατα Τό βιίλίον τούτι 5νρ:!'|']-/5 /.ατά τό έ'α/.ιι:/ι- 
λ η ττδ ' τίτρϊ/'.οτι-.ττόν τ·τ?5τοο έτο; άτο /.τιτίω; /.ότυου, ίτΐ τ/,; 
β-.τίΛίία; Λιοντο; τού Ιία'ϊΐλίίυυ, Β. Λ5;'./.θν τ.ΰ άγιΟυ Κυρίλλου Λλείάν- 
ίρίία:- Ι'. ΙΙοινίυατα Κ/.λτ,Ήκά [/ϊ σναεία αουίΐ/./.; ίο/.λ/.νιλ./ί ταλαιά. 
Δ. Δύ< ε:£3/ άντίγραοα ταρόυ.Ο’.α. Ιλ Γργ,γο.ίου ]\αζ’.α·-ζγνοΰ τά ά'τοντα. 
Λττό τ6 δ,ο; τοΰ λΟονος, Λ. Λόγου; Δ·θ;υ.οοΟέΝθυ;. Ο, Λόγου; των ίέ/.« 
ργ-.όρων τό)ν ΑΟγνών, ατό τοϋ; ότοίου; το έ ; /̂.ά; εΝαι βκό-ΑΥ, «γνωοτοι. 
Πτρατγργτεως ά:·.5ν είναι, ό'η ό Ιΐλάτίον τός ίί«τ;;θυ, τον ότοϊον ό ί ι -  
ίάτ/.αλο; ΙΙόρτων ό ου.άϊ̂ ει Μνγα-ΐον τγ ; οιλολογιατ, εί.αι το άργαιό- 
Τίρο. (όλλγνικόν άντίγρα^ον άτ' ο;α εΰρίτ/.ονται εί; τόν /.όταον αέ ι5ιω- 
ριΤΑένγν άκριβλ γρονολο-,ί»; ογυείωτιν. 0  Δορζιλλο; ( 1γ;Αε·.(ότ. εί; τόν 
Χαρίτων οίλ. 4 9  /.αί δΐΙ^ ι ι γ ι ι  άντίγραοον Ιόΰκ;εί<ϊου γολαιότερον εν 
ετο; τοΰ Πλατωνικού τουτου ~ .χ : ΓΙάτρ/.ου αντιγράφου, /.αΐ ό Μυντεγαλ· 
κώνιο; ( Ιίαλαι.γραο. σελ, 42 ,' εγνώτιτεν άλλο γρα'Αιιενον ί 'ε τ γ  άργν 
τερα: άλ.λά /.κι τά 5όο ταΰτκ άντ^γρα^α Ϋ-ρανίοδγοαν, Ο ίιίάτκαλοζ 
Πορτίον άντέ··ραψε |υ,έ ετι;υ.ίλειαν καί κότον ττολύν τα τγόλια, ζ'.ς τά 
ότοϊα άνεκάλνύε ιτολλά; ίρα,υ.άτω/ Κλλγνικών, καί ττοιγτών άλλων, άφα- 
νιτ;Αένων άττό τόν χρόνον, μαρτυρία; 

ίΙΓίΟ; ατό τού; άναγινο:τκοντας ταντα νουν έ'χοντα; Τ'ραικού; ίενβελει 
αίοΟανό'ή ττ,ν αύτν,ν εντροπγν, τγν αύτν,ν άγανάκτγτιν καί δλίψιν, τήν ό-

(]ΐΓϊΙ V ηϊΐ αιι πιοηοΐί 
I, Ι’πίϊ. 49  οΐ δΟ ανηϊΐ 

υη ΕικϋιΙο ΙΜιΐ5 ϋποΐ(·η ιΐ’ ιιη η η ; οΐ ΜοηίΓαιιοοιι ΡΛΐ(Ρ0{ΐΓ<ΐ[)!ιί6, 
Ρα”. - ϋ  |»αι·Ιο ιΓιιιι ηηηιΐίΟΓίΐ ^γογ ))1υ5 νίοιιχ (!ΐ! δΐχ απδ, (|(Γ ί1 
ίΐΐΐ ανοΪΓ ντί; ηιηίδ Οθδ (Ιριιχ ηιοηιΐδεπΙδ οηΐ (ϋ^ρηπ). Ι,'! ρΓοΓι-δϊυαΓ 
ΡοΓδοη η ΠΙ15 (](·ϋΐκ·υυρ ιΐρ Ιοηιρδ οΐ (1ρ δυϊαδ λ οορίίτ Ιοδ χοΐιο- 
ϋοδ; Π α ι}(·οοηνΐ'Γΐ ρ,ΐΓ οο πιθ)·οη ι1(*5 (]θ ρίΐίοβδ ΰο ΐΙκ'·3ΐΓ0
ί Γθθ([!ΐ(?5 0ΐ (1θ ροοίρδ (|πϊ δοπΐ ροπίιΐδ. ϊόε τόν Μϊ,νΰτορα τ-7,{ 2 5  Ί>ε· 
έ'ρουαρίου ,8 0 3  (ΛΙοηίΐίίηΓ 2δ  ΓόνΠϋΓ 1 8 0 3  κ«1 τγν Εγκυκλοταιίικάν 
ΛτοΟάγν τού αύτοΰ έτους ΛΙθ-Ηδίπ ΕηονοΙορό.ΙΐΓΐυο,Τοιηο V .Ρ . 367

καί “άλλα τολλά άντίχρα^». “-/-/«ί».



κοίζν αίοΟάνΟν.ν εγώ; Τί; ίέν 0ί>.ίΐ χλαΰΐί'. καΐ τνι; ττατιΐίίος το« τίν ί;ι- 
οτυχ-αν, καί τΛν ολίγων εκείνων -.·>.ν «νον;σίαν, δσοι π;;οευ{λο';νται, 5έν 
έςεύεω ό'ιά “ οίαν ό.γίν 0εο3, νά τ^ν καταποντίσωβι καί ζαλιν εις τήν 
από τ·όν όποίαν {εόλι; ·ί;χκ6 νά σ·;:/.όνη τ/,ν κεοκλ’όν άπαιίεοσίαν; Εί; 
άπό τί,ός καταττοντιστάς τούτο'.ί ί«ν είναι πολύς καιεύς άποΰ ρ.άς ελεγε 
ρέ χ·/ΐνώ5-/·, των φρενών άπλότ'/ιτα, δτ; είς τ^ν Ελλάδα ο-ζ-αερον ιό (/.όνον 
«νκγκαΐον ΐΛ«0Λακ είναι τά ΚΛΛΛ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ (α\ ώς νά ητο ίννα-

χ3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΠΝ ΑΓΤΟΣΧ. ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

(α) Ό  ζατβΓοντιττί; οντο;, δ ίπ ;  ϊίωχιν ιί; τβώ,· κατί'/όρον; τζΰν Τρχιχί,ν
V «νοιξωϊΐ πκλιν τά στέ'/κτα, 5ίν ίΐναι Γραικβ;, ί ,  ά·; Και, έττροτίρΐίτί νά έιτονψασί!  ̂
•^υίωνναω; '/ίννϊ;ακ τ ί ; Κα.τπκοο/.ίκ;, ώ; !.->.ϊ;ρορ<ίρΛριίνο;, ότι τγκικ ΚαττΓκίιίζι;·/ κά
νει; α/'/Λ; ίιν έ'α£/.;.£ νά »9νσρ £Ϊ; τότίν «νκιτίι;5ίκν, ώττ£ νά στο;νάζιτ«ι οΙγ,· τ7,ς 
ψΐυτισαί.-η; Ενρώπϊ; τά; 'λχχ3ψί«; ώς όιοαίκαλίϊκ άΟιίχ:. 'ΜΙά ρή ίί»
(ίναι ρίτ£ χριίτιανό;: ίπειοι; ρί πρότρ/^ρα 0:οτ£5{ία; ά-ιεΰεί ζβί £Ϊς κντίν τίν ρί-/ά- 
λ«ν Έκκλυτίκν, £Ϊ; τ<ν όττοίκν, ώ; /οινίν μτ,τίοχ, είναι τό γενο; ντροταν),/.κρίνον, καί 
διά τίν δρίτκϊϊαν, καί Λά τίν ρκτρι/.ίν ιγι,'ιχτίδχ, τίν όποιαν ίιίρ/νιι ζαβκαεοαν ύτέο 
τ ί ; πακίίία; τού '/ί'/ο··/;. 'Ο^ι; ( Αν:ι«ϋν. οι).. 38 —18} περί τών παιίίνορίνων εί; τών 
ά/λο' ε̂νών Ενρωπαίων, καί έξαιρίτω; τών Γά/.λνιν, τά; Λκα^κρία; τοί.ρά νά λί^ϊ) ότι
• Εχίΐ, έκιϊ ρίτκ κν/ίοντκι κ πανοτιότκτι;, ρίτα εί; τον; χώρον;, εί; τά; νί9α;, εί;
• Τ'.ν; ;/ορνν;, εί; τά πορνο'/νναια . . , καί λοιπόν εί; τοιαντκν αχτάατατιν πον το
• ρ/ρέο; τον Μοναρ/ον, τον ΙίΜ···>;, ί'/ονν πον τό «πβραί^κτον χρεο; τον έίπερινον, τοί 
« όρΟρον, άπΙ.ώ; τ ί ; «κολονίίκ; καί τί; προσενρ/ί; ; > όττι; (λέγω) ρέ τοιοντον βω-

■ ρολνρ/ικόν νρο; ίνζοραντίι ιεξα-τρίον; άνίρκ; (ρεταξν τών όποιων περιίρ/ονται κ*ί ό 
ρακαρίΤίΐ; Θεοτόκπ; καί ό ραζκρίτκ; ΕνγενιοΓί, ζατα·/*··’“,“ί'·'*··'; ά.«έρ«ν *«ί νύκτα εί; 
τόν 5>οιτι·ιρόν τον γενου; των, τί α).Ι.ο οπονόαζιι νά κάρκ, παρά νά ίε:;ρ τίν ρε'/ά/ϊ;·/ 
Ε'κκλίΐίίκν σννερ·/όν καί ϊννενίοκίτριαν τον κακού ; έπίιίί τούτον; αντί εκ/.εγίι ίιία- 
σκα/.ο·/;, τούτον; προ6ι6άζει ιί; άρρ/ιερκτικού; θρόνον;, από τούτον; ζκτεϊ καί ποοτ- 
ρίνει τίν άναρέ/νκτιν τ ί; Ε/.λκίο;. Μίν άρκοΟρενο; εί; τά; κατά τών ίν·/ρρόνων τον 
πρβοβνεΓ; σνκοίαντία;, μτ,δ' ιί; ότα ψεύδεται κατά πάντων κοινώ; τών άορ-ιερατινόν- 
το/ν σίρερον εί; τίν Ε//αοα (Άνηθων, σελ. 26) έτνρβωρνρκτε καί τον τάρον το5 
Σωκράτον;, ίιάνάόείξ/) ότι ρίτ’ ό ’Α<?/;.· 5εν είναι ίκκνόςνά^ν/α|>; τον; νεκοού; αντον 
από τίν-/λώίσαν τού νέον τούτον Άρρ/ιλόρ/ον. Εί; τίν ίατορίαν τ ί; παρανόαον 
Λακ; καί καταοίκ/;; τον Σωκράτον; άπαρρ/ί; μί/'ρι τέ/,ον; ά/.ύο ίίν ακούεται άπό τον; 
βυκο^άντα; αντον, π)ίν ότι ερ9ειρε τον; νίον; ρέ τίν Λοατκα/.ίαν τον: ά/λ’ ό νεο; 
σνκο^άντκ; (’Αντι^ων. σελ. 15), διά νά ϊιπιαία/χ, καί αντόν τόν ’Λνντον καί τόν Μελι- 
τβν, ΕΓρόοβεαε καί τίν πβείεοαττίαν. Είκοοιτρεΐ; ρ/ρόνον; άρχίτερα τ ί ; καταίίκκ;, 
ίγβνν είς ίΐ.ικίαν άκόρί, όταν καί τί; παιοίραττία; ί  νπβ· ί̂« εΐρ/ε καν τινα ηίανότητα, 
εκωρωίίίβ άπό τον 'ΑριτΤο^νκν ΐπέ ακι;νί; ό Σωκράτς;: καί ρ’ όλον τούτο εί; τίν 
Κωρω5ίαν ταντκν {ίτι; ερόλυνε τίν ίόξαν τον βανραατον Κωρικον, ρκωρί; νά ,βλάψ̂  
τό ρ/ρεωττούρενοϊ άπό τού; 5>ιλαρετονς εί; τόνΣωκράτϊν σίβα;), όχι ρόνον ίεν έγκα- 
λιίτοιι ώς ύποκείρενο; εί; τοιοντον αΙαχρότατον πάί»;, άλΙ.ά, τό ηαραίοξότερον, ραρ* 
τυρείται ^τώς άπό τόν Κωρικόν ότι τό ένίριζε καί τ' ώνοραζεν ΑΓΡΙΟΝ ΜΑΝΙΑΝ



τδν να ίύρίοαωνται, ί  νά ίΰρέθ'Λεαν ττατί, εις χ.χν̂ ν εδνος  ̂ ρεροζ χό'Τ[χ&ν, 
χαλά γρα|ΐααταα Χ“ ?'̂ ί ΚΛδΑ. ΦίΛΟΣΟΦΙκΧ. Τα καλχ'τερα /ωρί; «;λ- 
φιοο),ί*ν τ ίς  Ελλάδος γραμματικά εδιδάσκοντο εις τήν ΙΙάτμον και εις 
το δρος του ΑΟωνος. Εκε; έβαοίλευεν ό τ;ολλά λε-τός Θεόδωρός μέ τους 
ΤΓοχοτάτους έξ’Λγν,τάς του: καί όμως αΐ δύο πτιγαί τών καλών τούτων 
γραμματικών έγύμνωοαν δλν;ν τίν  Ελλάδα ά::ό τά τολύτιμά τν̂ ς αντί
γραφα, και έ-ρόδοταν εις εδνος άλλό-.ριον, διά πολλά ολίγον ίσως άργυριον, 
τά προγονικά κτ-^ματα. Τα άγρια τ ίς  Αφρικίς εθνκ, τά όποια δεν γνωρί- 
ζουοι μνίτε καλά μκτ5 κακά γραμματικά, δεν ΐίελαν πράζει χειρότερα.

Ασπλαγχνία μεγάλ-/; ·ίδελενείσθοι νάλυπκσω τους ομογενείς διηγούμενο; 
τοοαύτκς αίογύν/;; άζιον κακόν, χωρίς νά δείζω έντάμα καί τν,ν θεραπεί
αν τοΰ κακού. Δεν μέ λανθάνει δτι έγινε λόγος προ πολλοΰ περί θεραπείας 
ταύτκς είς τά,ν μεγάλν;ν έκκλ.'ςσίαν, τί όποια, «<>; μνίτςρ β'.λόοτοργο; ολοι» 
τοΰ γένους, τίποτε δεν άμελεΤ βο’ δοα δύναντβι νά δοζάοωσι τό γ'ένος. 
Λλλ' ό λόγος πρέπει νά γίνρ έργον τόοον γργ,γορώτερα, δοον οι άλλογε- 
νεϊς, αισθανόμενοι τγν άναγένν/,οιν τγς Ελλάδος, και προολέποντες οτι ό 
καιρός δέν είναι μακράν, δταν άπό τγν Ελλάδα νά έπάρ'ρ τις άντίγραφον 
Ελλν;νικόν Οελει είοθαι αδύνατον, έγ'ΐναν και είς τνιν ερευνάν έπιμελ.ενεροι» 
και εις τν.ν δαπάνςν ά^ειδέττεροι, διά νά μγ,ν άφγίτίν ον πλέον άλλο τίποτ’ 
6ΐς αύτγ,ν παρά τάς πολυαρίθμους αύτγς γραμματικός κα'ι τους βωμολό- 
χοος πανγγυ;ΐΓ·άς των καλώ'ν γραμματικών.

ιδού λοιπόν τί προοάλλω ταπεινώς και εις τον Παναγιώτατον Οικουμε
νικόν (Ιατριάρχγ,ν, καί είς τγν περί κύτόν οεβασμιωτάτγ,ν τών Αρχιερέων 
Σύνοδον, γτις και χωρίς έμοϋ ίθελε πρό πολλοΰ θεραπεύσει το κακόν, άν 
γ,το ό'υνατόν νά γνωοιί̂ 'ρ τί γίνεται είς τγν Ελλάδα, μέ τ/ιν αΰτΫ,ν εύ/.ολί- 
«V, μέ νγ,ν οποίαν είς τά φωτισμένα τΫ,ς Εϋι&ίπγ,ς έΟνγ, κν,ρύττουοι καΟ 
έχάτγ.ν ·Λν.έρ«ν αί πολ.ιτικαί καί φιλολο-γικαί έφγιμερίδες ο, τι γίνεται εις 
ολ.ον τον κόσμον.

Α. Από τγς ογμερον είς τό έςγς νά έμποδιτΟγ διά πατριαρχικές βιλ.ο··

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΛΛ. ΠΑ1Λ. ΚΑΙ ΓΛΩΣ2ΗΣ- χί.

(Τί::Λ. 3ΰ 0 ). 'εάν τοϋτε 3̂ ■̂  ηκ·ι ίλΧΜ·ι νά δίιΐε ότι ϊ) ΛοςιικΑ τον - ί̂υίωνναου σνκο- 
φάντον, 5ν̂  ίΓναι χαλλ-Μοίρα «τό τά καλά τον '/ον^νατι-^ν, δό; όλί-,Ί-ν πι&τομ_'κν ιί; 
«ντιν; τον; πρύτον; ττίρ^ου; τ ί ; ’Αϊτιϊοινήτιο);. Ίΐ ντόίίοί; τγ; είναι ;θ'·)ρί;
έςαίοετιν όλων τών ριλογβρων; καί όμω; ϊτ;κνροτοιίί τό προοίμιοναντί; «’ε μαμτνρίαν 
τοΟ παιδίραγτον Πλάτωνος. Έ^άνβ ποΰτοη κλλοΰ τοσαύτη ρρινών ταραχή;

Δείλαιι τού νοι 
Π; ί'ήβΛ.ιιτα

<1 τ ί ; τνμςίορδς Ζ 
ο αναμνώναί ποτ



ο™ γο» τό γέ,ο! ^ · ι · , & · Λ τ , ι .  > . ,1 , 5ν ί  χιε!:, - Λ  · , . ,\ ί „ · ,„  ί ,4
·!ών &..ιλ·<ίΐ«οτι«ών έπτι./Ιων, τόν4 4 ιί„ τ» ι, ;  νά π εΜ τϋ., ί - '  Οεοιο,- 
ϋ - ο τ ε  ϊίς όεο«.5·,;ίοτ, ί .8 ε „ -ο .  8}„ίτ,,, ύ;ίόο»),ον, ϊ  ϋ λ ό ρ λ ο ,, « .τί-

«Τ· ΑΚΟΛΟΪ0 ΙΑ ΤίΙΝ ΛΓΤΟίΧ. ΣΤΟΧΑΪΜΠΝ

Β. 6 ,-τ .; ί/.έΐ ά.τίγε·/ ,,. ;:Λ»ιΐιν, ν» {„■. 0^ 8 χ „ „ ; ,4  ^4 ίν-/··Γί·,.λ, 
ίίί τ<ν ;ε;4ν Ϊύνοίι,ϊ Β· έ -» :,  ί ,  1 ,  -ΐ„ ι  ε ί ;  ΙυϊίΛ'οε 4ι4 ,ο 5

ίρ χ .ΐ ί έ » ;,  {  Π ίω το ΐ5 ;ί» ιεϊί πίλε,,,;, 5εο·, « ,Ώ ,εε!. (ι 4ε ε0νε4ο; 
νΐι εό - ί γ , ι , ' ζ · , .  εε«ρ εΟε-,έ 46 ,« ε „ ; ,  Λ , - ,ό „ ε „  , ί .  ,ξ , , . ,

Τ.[ΐ·έν |,.ε είν  ά ^ χ ι ι 6 ν , ~ , .  ; λ \ εεΒ ν .ό ειεί εεϋ ίνει-,-ρεχ,.ι,.
1·. Λ. ό χΟ,ε,-.,- τ·ή 4.τ·.γ ;4εώ  Ιίλ , νά ι4  ,τ,,Λ,ο',, ,'ά ί,ε ,, ί ,εέχ ,ε. 

<ο; ν4 70 ίανε,!:-, χρέ: £0,„4„,, ,', 4ε ν,„,,4„; ,4  ,ρρο.ε'.;:,

τέν ί.ε ιν ίί ,ζ ,ί.  «Γ,· ίν,ίρε, Ιογ,ο., «ε1, «ε,' ,,4 γεε-,β-ί, τέ,, ιε,;,®,,).*., 
ε,ε,ιά ,·ΛΧ46·έ. χεέ λέξ.ν ίχ 4  4ίε Χ.,γ,',,ε; ίΜ ,οε; ί , ί ρ χ ,  χ,,ρ.; , ε ;  »,1 
τ χ  άνεινρέψενεεε.

Δ. Ι5νε;ει τ·,5 ,ϊανε,'εί,ννο: εό εΓνείγρεχε, ν4 ο·<»ε··Λτει. είε ε4ν Κ ,ίίι. 
ί.εε τ Λ  ΙΙεετειερχείε», χε,! εεχ-.Οιν,',εος εόνοχε. εεϋ χ).·<εο.4εε·ε, ί,ε!
νεε ε>.8/, τεΑος τεα,των εί; τέν έ'ο-εείε,ν δ),εε τεϋ είνοες - ε  ρ.ε;,κ4ν κεειε.α, 
χωρίε ρ ίε , % ξίρείαν εοΟ ζιίτορε;, {  ,.ί,, ερί-ο,ϊ,οΕ·; το,εετοτεόχω! ί  
μίΤ2κόυ.ΐ'7ΐ; «·1:ού εΐ; έΟνΟ; «λλ-ίτ^ιον.

ϋ. II ίί?* η«τριαρ7 ί« ν  ίξ«?·/ον, ίν.5ία/όνι.ν, χ.αΐ
·̂αωτ·Αν τ ί ί  δο 'τί τού γ ίν υ : το·., ας τά ΰ-ο τνν ο-Ιν.Ο'ψίνιχόν Ο̂ '.'νον 

Κ.ΐχαίτ·/ί:ΐ7, νί, ν> ·^ Κ Γ.ν/,^ ι~ .α  1 -λ  εί; ίχύτά ΐ;>.;/,νιν.ά -τίγία-
9* :  να τταραίί'/'/έ'Τ-ί τ:ρό; τ6ευτοι; τ'Λς /.ατα τ:ό;εΐί ·'ρ/.ΐ5:εΐς κοί ί·Πίζ/.ό· 
ττον;, *αι τ'.υ; λί)ΐτ;ον< τρεΐ: Μίκαρίί.κάτο·;; Πατρ'.ϊ'ρχα; να κα^.ς-ίΐ τί,ν 
αντ'έν έρευναν, άν ακόλ·/! ιώ^ετνικάνέν άντί·'ρα»̂ .'.ν ε;ς τα:5ιοικ·/·ίει; των.

Γ, Κά \̂ο:ιτ&·Λ τότο;.β.?),4θ0-/κ7„ έ'ν£;ίτθί κ«Ι ;̂,ν
ί5ιβ/.η6ϊ;'κ·/:ν τών τυτ:ω;>έ·ων β·.β/,ίων, [;έ βνιυ.α Κ.\ΛΠΙΜΚ0ι\ Μον- 
ί;ΐ:Τθ.\, εί; τ·;,ν ότοίαν ν£( τε'.'ώει ολα ταΰτχ ά.τ.’-^ρα^α, ά " /  οΰ ;;^ώτον 
χαταγρα-.ώτιν :£? χαταλ'.'Έ.ν.

Ζ. Ιε ίέλεενιεδ, ΒΙεεαεϊεν νέ, .“/-ε ίδο ε’πηεεέεε,,- \ '£ · /λ 'ι ϊ , κνίεε,; ετε- 
ετε.ε5>ε;Α(.0ε;, ί  ε ε Λ ίχ ε ,,ο , φίχ.,„; -εί, „ , 4 , · , ί ,  είρί,β,,.χ, εεεε! χ.χ'εχν 
εέΧΧχν ειιείι„ ;„ , „ ί  χ,,δ, „ ί χ  ί,ε,ριε,ρέ,ο,ε, εέεεό τ έ ,  ιερά, χδνιίο.. {τιρ 

4 Ϊ .  « εχ ί , ϊ,.εΙ,ετοε έτεε; νά ό,ομεέ,ζι ί.εε τών Χρχείρέ,νν, τό. Χονιώτ.ρν., 
4ι4 ν4 ϋ ε τ ε ΐ :,  μ  τόνε τ-εέ, έτιτεδτε,ς, «ρττών εί; χεΓρε,ρ τ4 . χεετείλεγον, 
ϋ ν  έετοτεν εέ.τΧ-ρε, ε̂ον εΧρίτεετεα είς τόν τίτον τεν,

II. ίΐ χ=·τ·ε-.ρε,»·4 εις τ4. ν.ε,τεΧ.γον τρέτεε νά γ ΐ,ετ .ε  Α ε '.ί .κ τ :,  ΐγ.™  
εερεν.ε νά εεερ,έχ·, ,·4. ο ,,ε ε ί„ „ , το5 £το»( τ ε ί  (ετ,νδ; ·,.,1 , ϊ ;  ί.,εέρε,έ,



ΚΕΡΙ Τ ΙΙ Ϊ  ΕΛΛ. ΠΛΙΑ. ΚΛΙ Γ.

δτί (γβκφόΐΛίνον β·.βλίθν ί̂ ί'̂ ε-η τ6 ΜουσίΣον, ι 
το3 τωλ-ΛΤΟΪ, καί τ ί ;  ^'.-τότ-ίτος τ ? ; · τ ψ :? . ; ,  άν ν,γί^ασθν,, ν; του /_α6ΐίτ'>ΰ,

Ε.̂ όδΐ 5(·)ρ5αν 4ΐ; τύ γένο:, τί.ί “ Λ.£ω? ίι /ώ;*ς, δ-ου ίνρέδτ. καΐ δ̂ εν 
·?.λΟί τδ β'.βλίον. Πϊΐά ταΰτα, έ - ι Η  ττολλακι; £ί? τό αδτδ σω./α καί άν

ετων ίί συγΓρκοεων τ:ο·.·/![κα7α. ί  ρέ:-/ι 
\κ γίν:ται ή σγ,;Λ5ίω-;ι: κα^αλίπΐώ; 7Τ·; ίπιγρα-

γ ΐ :  έκάίΤ'^υ -'/^γαατο;.
Θ. ί;ΐο> 7(07 κντινραίρίον, (,ί έ ίίττα 'το ι καί -ρ ο Ίτά τα ι τοό Μ '̂ 5̂£ί')ο 

νά σ·7νο6 .ο·;·̂ <ο5ΐ, 6·/·. 0Αΐν(οτεραν έαιρέλ;ΐαν,«:^λϊα Ελ^γνικά νον.ί^αα-
ΤΑ ά,Γίία, σκεόγ, λίθου; τ:ολυ-ι>ου;; κίονας καί (τογλας, ν, κλάορτα ττ ·  
λών, δτ:ου ϊύρίοκονταί Ελλγνικαί έ^ινρ'/^κί, καί άπλίός δ, 7ΐ άλλο λείψα
νου Κλλγνι/./ς τέ/νγ; γ ίοτοίίας ΕύρεΟγ, καί νά τά Οετί-.οι καί αυτά είς τό 
Μθ7ΤϊΤθ7. Τούτων /, καταγραφγ, ν ' :  τόν κατάλογον ττρέτει νά γνο'. άκριοε- 
7£ρ«: γγουν 7τ;εαει νά σγγΑΕιοΰταιδχι υ,όνον V, ττολις, γ/_6ΐρα, δ.του ίΰρέλΛ 
τδ λείψανου, άλλα καί δ τόττος οτου Εκ·;το, καί τά περί τόν τότον καταλε· 
ίττώ ;: ϊ τ : ι ·.^·λ ά τ . ό  τοιαότα; εί(^γοεις. έ'γγεΓται γ εικάζεται, -ο/λάκις καί 

ό /ρόνος καί 7, του λί.ψάνου, καί, τό άζ'.ολογ<ότίρον, γ τοιαότγ ί'γ · 
γγσι; ουυ.βαλλίΐ ττολλάκις £Ϊς τό νά έ'γγγτγ τά ίυονόγτα γ ν' άνατλγρώ- 
σγ τά ΐλλείτοντα τ ίς  ΚΑλγνικγς Ιτορίας.

1. ΐδ  ίόλλγνικδν Μουτείον, $ ι ζ  τάς ουχνάς τυρκαϊάς τού Πυ'’«ντίου, \ά
γν-/ί οίκοδναγρ 
οίκνύ'ον,άς, καί

είναι δυνατόν «7.0 ά
ιριενον άτδ γγν πολλγν έ.γυ.ην (α).

ΙΑ. ·|ό ΐΐλλγνικον Μουοείοννά ίροιχιαίΐ. ί  » «  άί.ίΐΛ ό.·;;·;.;^ ·. ί«ιν6., 
εοστε όγεννώαενος κατ' έτος έ ;  αυτού τόκο; να συ;ιτ:οονύται ί'.ς γροτίων 
χιλιάδα; δέκα, γ τοτουτο; άριθν.ό; χιλιάδων νά ττρ'.τ'.έιεται κ α τέτο ; 
εί; αΰτδ, άαδ τότον άρι&;0ν Γραικών, ο"οο; είναι ί-ιανος εί; τδ νά αγ τλγ- 
ρό/γ έκαοτος άααγ ο.όνον έ/.ατδν γρόοια κατ' έτο ;. Αεν εΰρίοκεται κάνεί; 
τγν ονίαερον άτδ τού; κτγυιατικοΰς τού γένους, δττις δέν γΟελε 'ριετά χα·



ρ « ; υποφί'ρίΐ τίσον εύΓΕλϋ ίαττάνην ί ι »  τίσον Ιν^οςον «ίς τήν πατρίία 
τον εργον.

ΙΒ. ό  άρι9αύς τ ί ;  τροτο'ίον ταντγι; «ννοεϊτα; διά τάς τρώτας άιταραι* 
ττίτον; χρίί*ξ» κ*ΐ τον; τρώτον; χοίνον; τ ί ;  κ «τ * σ τ ίτ ίω ; τον Μονσείον. 
Ενκολον ίΐναι ν' ανςτιθί (Αετέτειτα ρ.έ τά ;κ α τ ’ ετοίτροτοοοά; τώνΓραικΛν. 
ό  τρ6το; τ ί ;  αύν/ίοεω; είναι ίτολντρόττο;: κκΐ οί τραγίΛατενταΙ δννανται 
νά ύτοχιεωδωσιν έκονοίω; νά τλτ;ρόνωσιν, έτιβίλλοντε; τταραδίίγματος 
^άριν εί; έ/.άστίν Πάλλαν βζν.βκ/.ίον, ί  «Μ.γ,ς τραγρ.ατείας, ολίγον τί 
7:οτε: κι'ι οΐ γράφοντε; δια(1·ίίκ·/ΐν νά ένίΐυριων ;α ι, ό’τι άφίνονν εί; τον; κλτ;- 
ρονόαον; «ντών, δ /ι  ριόνον τά ττολλά των τι ολίγα κττίαατκ, άλλα καΐ 
την δό^αν γ| την άδο^ίαν τη ; κοινή; ττατρίδο;.

1Γ. Λτο τ ά ; ττροσόδον; τοϋ Μουσείου, ο, τι περισσεύει κατ’ ετο; (κ' 
είν,αι βέβαιο; δτι θέλουν περισσεύει πολλά) ριετά την αγοράν των άντιγ- 
γράοων και ά'λλων Ελληνικών αρχαίων ίιπου.νηρ.άτων, και την τ:ληρω|Αην 
ένο;, η καί δύο, άν κριθή άναγκαΐον, {Λιοθωτών έτιστατών, [/έρο; νά έςο- 
δεύεται εί; άγοιάν βιβλίων τυπωριένων Ελληνικών άπδ τά ; καλητερα; 
ίλληνικολατινικά; έκδόσει; τη ; ^οετισαένη; Ευρώττης, καί ρ.έρος εις 
ετήσιον [/.ισθον διδασκάλου τη ; Λατινικής γλώσσης, χωρί; την εϊδησιν 
τή ; όποια;, η πλανάται, ί  σκοπόν εχει νά πλανά, ό'οτι; φαντάζεται Οτι 
είναι δυνατόν ν' απόκτηση τη ; ΐίλληνικη; ΐντελεστάτην είδησιν (α).

Ε ω ; τώρα έλάλησα περί των Ελληνικών αντιγράφων ώ ; περί πράγ- 
ματο:, τού οποίου ή φύλαζι; προξενεί τιμήν εί; την Ελλάδα, έπειδη είμαι

κ-ί. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΤΤΟΣΧ. ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

(«) 'Η Λατινικό'/λώτσα ότι ΐΕαι μία των οια/.ίκτων τής'Ελληνικί;, «ίνκι άτοόίόίιγ· 
μίναν εί; τού; όσοι '/νωριζονσι χκι τα; όνο: μότ’ εκείνην χωμί; τήν Ελληνικήν, μήτε 
ταύτην ^ωμί; εκείνην είναι όννατόν νά μκθη τι< άκριβώ;. Εξω τούτου, ή Κριτική, καδώ; 
δ)αι αί έηστίμαι, έλαδε τήν ανξησιν αΟτή; «τό πολλών χρόν&ιν καί πο/λών άνβρώ.των 
κόπου;: και ή πρόοΊό; τη; έγινε βαδμηοόν από γνώσιν εί; γνώσιν. Ο/οι ε 
κόποι είναι γραμμένοι εΐ; Λατινικήν. Πώ; είναι λοιπόν δυνατόν χ “ρι; τκν 
βϋτή; νά γνοιοίξη τι; έντείώ; τήν "Ελληνικήν γλώσσαν ; ο;;ι τι πλίον οννατόν αγ ο, τι 
ήδελ.ΐν ίΐσδαι·νά έξεύρη έντελώ;, τήν ναυπηγικήν, ποραδείγμοτο; χαριν, οστι; καταγί
νεται εί; το νά σκαπτή μονοΓνλα, καδώ; έκβμναν οί προ πολλών εκατονταετηρίδων πρό
γονοί του, ^ωρί; ϊά υποπτεύεται κάν, ότι εΐ; τήν ^τυμίνην Ευρώπην κτίζουσι κορα- 
€ια μίγολ^τερα σ̂ κεδόν από τήν κώμην, όπου κατοικεί, 'ϋστι; άμβιδαλλει περί τούτον, 
ά; παραβυλη τά; εκίοσει; τών μεγάλων κριτικών τή; Ευρώπη; με τήν Εγκυκλοπαίδειαν 
τού ΙΙατούσα, τά; γίαμ;ιατικα.; των μέ τά; γραμματικά; τή;'£λλ«δο;, τόν Θησαυρόν 
τοϋ Στεγανού μέ τόν θησαυρόν τοϋ Βλάχου, η μί το τετράγ/Λίσσον λεξικόν τη; Βενετία;. 
Είναι ουγχοιρημίνον εί: τού; άμβδεί; νάκοιμίζωσι τό γίνο; μ'ετά ΚΑΛΑ ΓΡΑλΙΜΑΤΙΚΑ, 
χιά νά τού δεσαιύωσε τεύ; πόδβ;, οπότε» ηρχισε νά τού; χινή ίί; τήν «πόκτησιν τών 
ακ/ών, μακαοίξοντί; ούτό διά τά καλά, τά όποια δεν άπεκτησεν ακόμη: άλλ ουδεμιά; 
βυγχωρήσεω; ίϊξιο; είναι όστι; άπό τού; λογίους ανδρα; τοϋ γίνου; δέν γωνάζει εί; τού; 
βδιλγού; του καδημεραν ό, τι ελίγεν ό Προγήτη; εΐ; τού; Ιουδαίου;, « Οέ μεεκαρίζβντες 
• ύμδ;, πλανώτιν ΰμάζ, καί τήν τρίτον τών «οδών υμών τοεράσσβυσιν».
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■; ο τ; 6ΐ; των οαογενων [ΑΟυ τα^ γ^ /̂Λ  ̂ ττερ'ίίοτΐοαν '.σ/υν ε χ ϋ

IV ■}, ;τχρα το ν.έρίοί . ΛλΧ’ δ|Α(οί [α^τ ϊ  τοΰ κερίν^ί ί  ^:οντίς 

ΓρχνρΑϊ κτ'.αον, δ :«ν  έπΐ7Τ'ίΐρίζ®τ«ι ε ί ;  τό ίί'ΑΧίον, καί βυνΟάνεται

V φρόνιριον ·τ:ρό<0'.αν τοΰ νχ ρΑΥ) όίύωαεν «5(οτω ; ε ι; ζλοοσιωτέρον^ 

'α χ -χ ί  νχ β ,-/;■)/-τρ τ«ν ιδίαν '/ιρεών τϊίνίαν: καί ν, λεγαοίχ παροι;Αία,

'ΟΓΚνΙ 7θυ δ:ύά, νιρίν Ι?ω"  Ζννρτ,

είνχ4 πολλά φρόν'.]Αο; πχροιαία .

Ολίγοι ίίω ; Ϋια,ών ίίπωπτΐΐίΟϊ;ιτ«ν άχόρινι πόίον κέρδος ττρορβνοΟν 
τχ  πχλαιά άντίγραοα εις τ ί ;  Εόρώ-κ; τας πΛεις, 0ίχν
ίύτύχ’οοχν νχ τ'άποκτ·03ΐ/>σιν άπο τών Γραικών ττ,ν δοττογίαν. Εις χό- 
τάς σνντρίχονοιν άΓ.ό τάς άλλα; πόλεις άνδρί; λόνιοι πολλοτατοι κατ’ 
έτος, διά να τϊί ί^ετχ^ω^ι, νά τχ παοαβάλλωσι, καινά καανωοινέας έκδότεις 
ποιτιτών και ουγγρα ί̂ων άπ’ αότά: λ, «ν έρ^-οδίζωνται από περιττάσεις, 
πέν.ποοσι σγιδόν δτον έαελλον νά δαπαν/;σινοιν «ργόριον, εάν ίργοντο 
«•άτοχίΟίώπως εις αντάς, διά νά τά παρχζάλιρ, γ, και όλοκλ'ίρως νά τάν- 

τ;ό>Λω;, λδγιος κάνεις, «λλ’ ί»;τιγράψ'ρ άλλος δί αύτους, κχτο.κ 

έπί τό πλεΐβτον ένόε·/;; ^^ροιχάτων 

Ιΐκ τούτον λοιπόν ας συλλογιτι 

<^νλΧΓτοντες τχ  προ^’ονικά ήαών β

δ ίτ ις  άγχττά τήν ττατρίόα τον, δτ; 

η’γραοα, ε^ω τ ί ς  προ^ινουαενίς άπό 

τήν φνλχκήν τχ ν τ ΐν  δόςγ,ς εις ττ,ν Ελλάδα, προ^ενονιχεν και τροφν,ν δ ι-  

καίχν καί γρεωοτοναεν/,ν εις πολλονς ενδεείς λογίους Γραικονς, και διεγεί- 

ρΟ;Αεν έν ταύτώ εις τάς φνχάς των ζίλον περισοότερον καί λογικωτέραν 

έρενναν τ λ ;  προγονικν-ς νλώοσ'Λς, όταν ϊδω σ ι πόσονοί αλλογενείςττ,ν τΐ[Αώοι.

Ταντα ταπεινής ζν,τώ, καί ελπίζω, ί  ικάλλον εϊπεϊν ελπίζει τό γένος 

δλον, από τ ίν  ίΑν,τέοχ τον ττ,ν Μεγάλ'ίν Εκκλησίαν, ά όποια [Α0 τλν σνσ- 

τασιν τοΰ κοινον -(•νανασίον τών έπιστ-Λαών έδειζε πόσ·/;ν πρόνοιαν έχ ες  

τον γένονς. Διά τοντο έτο'λατ,σα νά φέρω εις τάν (Ανίία-ί,ν τγ.ς, δ, τ ι  προ, 

πολλον «ντοκινητως άπεφάσισεν αντό να κά[ν.'ί, οιΟΜ έπαυσαν (νομέζω) 

νδε τ'/,ν έαποδισαν νά τό τελειώ ν/,, Τούτο μόνον προσόέτω, 

V τοιοντον καλόν Π«τριάρ·/·Λν (καί ό σνίμερον εύτυγγνς· πατρι- 

:ι άςιος διά  πολλάς αιτίας τ^ιαντγς τ ιμ ίς )  καί Ϋ παρούσα

οσα μ®χ?* "ί
δτι τδν αί’τι

«ρχενω

και λ έπερχονένη γενεά τών Γραικών Οέλχυν τόν σνγκαταριθμιίσει τρίτον 

εις τν.ν τάζιν, καί πρώτον εις τάν τιμ^,ν, μέ τόν Φώτιον και με τον Ευσ

τάθιον, τών οποίων γ  μντι’μϊΐ θέλει μείνει ανεξάλειπτος εις εκείνων δλων 

τά ς φνχάς, οσοι χαίρονται είς την δόζαν τή ς Ε λλά δος. Μεταβαίνω τώρα 

ε ί; τον Ισοκράτην.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Κ Δ 0 Σ Ε Ω Ϊ  

Τ Ο Υ

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ϊ Σ .

Η  Ρ·/ΐτ»ϊα·?) -Λ/νί,, )·,χ3ίυ: δΧ*ι αί Η'/ί τ ι , έγενν-/·ί)-Λ «ττο τ 
και, χ.ιβώ;£·-εΐναι, 65-,ν,ου;.έ ·/; ϊίτ^ τί;ν ττεί^κν, «.ύ'τΐ.'ΐ προβιέ-'-υ-ϊα κατά 

ρι/,ίόν, έω : 0·̂  έ' .̂ίΐζίίν ίί; τν;ν χζ|Λϊ’ν τϊ.?. ίίνο.ν τ:ί,/,ΰ -/.ζ!^όν7ρν-,·'α - 
τίχ/·Λ Ρ-ΛΤ'κ.ίκ·?ί, ϊ,ιτζν ·ίί τ λ  Ζ' ι̂ι ο̂ν Κ τοιβε · ν.ζΟώς πιο τού νχ

Μδλΐί οί «νϋ,ωτοι εο τ̂καν -Οώτσϊν, μόΧ.ι, ·/; όποίιν εΐ̂ ' ν̂
κλίος άπ άλλον,τοό; έ-,ο-.ά','ροιοεν εί; πολιτικ/,ν κοινωνίαν, κ'ΐκαταλοέζν 
τήν άνά-.-κ/ν να εδείνοι τ^ ;Λ5θα ό'-ά των οποίων ή λαλονοέν,ι γ/ώοσα 
γίνεται ίόάρεοτος καί πιΟα·.·/· καί ίδού τ, «;χ·ο τί,: Ρ/;ίο;εία;. Από τον; 
π^ό τκ; Ρ-Λτο ι̂κλ; τέ/νγ,ς ίνίτορα; ούτο-^ιίακτονί τούτον; όλοι <)εν ί ' Λ ’π·  
τόρεοον τκν αότ/,ν εΰό'οκία/,οιν, ά Ί Ι '  όπε^ζαλλίν άλλο; άλλον κατ άλ
λον τρόπον νά τί,; ψο/;λ; τοο τα ν -άζατα' καΟώ; άπο τον; «ό·
τοδιύ'ακτοο; έκείνΟος κτνοτ»; 0Γ.?ρί§αλλεν άλλο; άλλον, κατ* τ-̂ ν ςεοίό- 
ΤΛτα, εό«ρ,/07;·'·ν ίύτρεπειαν τ ΐ ;  ο ίχΆ α λ ; τον.

Η οιλ,οίοοία, τ·?,; όποίκ;εργον είναι νά πλα.-τ-Λ «ϊτό τά άτο;>« τά 5Ϊ-τ, 
άτό ταϊιτα αάλιν τά γέ··/;, εί; ολίγα λόγια, να καί'ολικεό'ί τά [νε.ικά, 
παεΕτνίιτ,οε ;ιέ τά< πρόο̂ 'ον τού χρόνον των αντ.·ίΐίίάκτων έο }·ατ<·)ν τά 
δινφορα ενίοκιαάαατα, τά έβννά^ροισίν εί; γενικόν; κα.όνα;. καΐ έ-,-ίνν/,σι 
■τοιοντοτρόπι·); τήν '<εωοίαν πάο/,; τίχντ,;, καί αότά; τά; τίχνα;.

Από τοιαντν,ν θεωρίαν -Λίχιοενό γί'νεσι; τ ί ;  Ρκτοιικλ; τέχν/;. <λ'. ιπονς 
φντικά τό καταρχά; καί 5(ραλ;αέν·/,ς εί; πολλον; αντί; κανόνα;, προχω- 
ρθ;σν;ί έ'τε.τα εί; τίλ'ΐότν,τα, κα'-ότον οί «ντοίί-'-ακτοι έκεΐν ,ι ί^ιτορ;;, 
προτζραόζονιε: -,ού; κννό α; τ ί ;  -ραπτή, ίί; ό τι εω; τότε εκα-
ραν χωρί; κα ό :·,;·(;.?α..ον ά.ορνίν άπό τ/ύτν,ν τ.ίν προταρνογνι-, 

νά τ>ν; έξετάσωοίν άιριβεγερον, καί νά δι·.ρ'.<όίι· ®·. τον; έσ^αλ-ενο-ς, 
ν’ άναπλ-τρώοωτι τοϋ; είίλ’.πΓ;.

Πρώτον, δττι; ττγολν,Ο-ο εί; τάν τε/ν·/;ν τν< Ρττοίικί;, νπολαν.βα'νοντ-. 

·>ο.νώ; τόν Ε,α=Εί«)ώ · Ετιίηδ. ί·,.υ.( ιΙνία ότι 6 ^ιΜίοι^ος οίτο! · ί ? « Λ  
«ί! τ -ί, 5ι ί  ζ ώ ,ι;  5„ ί ;  ια|ΐίίίθ5ΐ ,  όλίγ»* τινών Ρ,τορικών Ϊ!<ρ«γΓέλ·



καΐ 5έν έγ?ϊψί τίποτί τ:£;ι τ·?,ί τ«χνγ,;. Πρώτοι - . ν / Ί ^ Ί ' ά γ Λ  τα'ί- 
τκ ; «ρ·.0ν.ο·:ν:α£ ίικελιώτδ; , ώς ό ίί^.Λεδοκλΐ;), ό Τΐ5Ϊ«;, ό Κ.ο>αξ, ό 
(;.κίΐΛΐ·ί; τοΰ Ε|Λτ:ε(ϊοκ)έν;ς Γο;*ί/ί, χ.'χΐ ό 11ώ>/-ς.

Λτ.ο τν ίτο υ ; έ-έο κτ-ν  ί  - ί ;  τ ά ; κκ'ί τί;ν λο’.~/ίν Ε λ λ ά ίκ ,

δ -(.υ δ/;. τ:ολλκ |Λϊ/.:άν ί ΐ ;  κ · ί  τόν κ/.λ-ίν δίς τ/:^ί χρόνν^ς ·;·χ;Λ«θκν Θ ;α - 

ο υ τ ,ζ χ ,; ό ΧζΛν//ϊ>·.'', ό Κδΐος, Μ ;ω τ!ινό :χ ί ό Λ βί·Λ :ίττί, δ

Ε υ κ .λ .; ,  ί - τ ; κ ;  ό ΙΙλίΐΟί. Λ/.κκ^2 ·Λϊ; ό Ελκίτγ,ί, ΑντιοΓυν /.?.1 ίI^λ'̂ X|:ά· 

τγ? ι·>ί \0γνκΓοι, Θ;ό.5{.;ρο; ό /.κΙ «λ/Λΐ τεΆλοί Μί^ο; ί/. τςύ-

τ.'ον δ;.ου μ ι ■;·?,; ί’/,το̂ '.;·.-/;; τγν έγία·ρ'.ν κ*1 ίο φ ’.'ΤΤίκα; ;/ε-

> έτκί, κχ! κτΛΛίδλί.-οι τ .ν ί ; κχΐ λδγονί ό γτ·);·,κ« :, ύΓΓαγοίί^μϊ-ίΟνς άπδ 

•ϊγν -αεοΰ'ϊκν χρίίκν, γγι..·/ τών δτο;ων ή ύ::όΟ ;ί’.ς γτον ά>.γ8ι\γ (α).

1'/ς τκΰτγν·:·)3 χ :Ίνθυ •^ίί/.ίον έ'-ίννγΟ·/) δ ϊίο κρ κ τγ ;, κατά τδττρδι· 

τον τ'7,; όγ.ίο/,κοττΫς δ ίτη ί Ολυμ-τικίος ϋτο;, τδ ότοΤον (Τνμ-ίχΓί'. με τδ 

τΕτρκκ-,7πτ:ό/ τ;ι*κ ο 7 ϊό ν  ίκτον -ρδ Χ ριιτοΰ. Λίδκοκκλοο; «ΰτοΰ όνομά - 

ζοοσιν άλλοι άλλον;· τό πιδκνώτίρον δμ.ω; εΙ<«ι δτι ό Γοργίζς κκΐ δ Πρό- 

δικό; τδν ίί ίδ ιξ κ · . τ-^ν τίχνγν, τήν δκοίαν «ντο; ί - « ιτ κ  έιταράδωκίν ίΐς 

άναριΟμ-ΛΤΟο; άλλον; Κ λλγν*;, χα 6έ;; Ρίλομεν ίδ α ε ί ;  το έξ'λς.

Μ ετά τόν ΙοοκράτΛν άνκ^εΐί·. δ Κνντιλιχνο; { ί ' ,  ώ ;  Ργτορικ-Ϋ; τε/;/·/:; 

σν-Τραοιΐ;, >δν φιλόίοφ-ν Αίίττοτελ'Λν, κ * ί  τον; δύο μ.α6ν,τά; αντίν, Θε· 
οδ-κτγν τόν Φζ'ί·0.·.·;ν\ κκί Θεόφτκ^ον τον Κρϊοιον.

Ε·ο/;λ;  ά;ιον -η-η νά ίτώ^οντο τιόν ττροΕίι-Λμέ/ων δ).ω/ αί ρ'Λτορικχι τ ί ·  
χνκ; (γ „  ό\ά νά [

Τ  ο Υ 1 ϊ  ο Κ Ρ Α Τ ο Τ ϊ . λ*.

(β ; Ο ϋ ίϋ ΐΐΐ. ΙιΐδΙΐΙ. ΟΓαίΟΓ. ί ί ! ι .  ΙΠ . οαρ. Ι .  
(·/) Εΐ; τοί βθ|ωικ?ιιν ίΙ̂ Γριάρρ̂ ο·̂  ίωτίβ-ν ΐνό; χρόνον;



υ πνεύματος ε ! ;  τι, τέ)ϊ'-ον: μάΟ/,αα άξιοϊ.ογον _ 

ιν·Λ π:οχο-·έ ε ί; τν,ν Γα·.5είκν ττεε^ει να όίν,- 
ιΤβ'νεται όμως ό τι ε ί ττε̂ κγ- 

σ ΐτε .ο ι δέν ε··ρ·}αν Ρ-Λτο,.·.;.·;;ν 61,0^7,τ.ν , άλΛ έ ί ί ί . 'α ν  άλ>ος « λ>ο τ ΐ ί   ̂

τεχνγ.: μίτ&ί, δ, τ ;  έ ίχ τ το ς  ένδμι’:εν «'.ο^ογώτερον τταρα τάλλα- ί]«ρα- 

δίίγμα το ; χάμν ό Γορ/ίαζ >·.*1 0 ΠοΛος έματαιο-όν·ίσαν ττο !̂. εί_; τα Ιΐά- 

(.ιτα' χαΐ όμβιοτΛ ευτα · ό Θ^ασδμαχος ί/ .α η ιέτν ίΊεν  τΫ ; Ρ υτγ, ; ι/.ϊ ,; 

τδ αί'ροί, τδ ότοΡ-ν άττοβϊ.έτεν ε ί; τδ κιντ;/;  ̂ τα ς  ψ'--/ας τΛν άχοοόντων 

{·:? 'σϋμπαΟήαν ν.αΐ έ>;ον · ό Ιΐρό^ικο; (Χ) ττετη-τότετον ε ί; τγν

ίιαχτιτιν χα'ι τόν όρ-.σν.δν των ευνωνύμων Αέ',εων· μέτο ; άνζμοιβάλως «- 

ξόλόγ.ν τής τέχνγ; τοό γράε,ϊΐν, ά ).ν  ε·ί τδ ότο.ον (δτεν εί.αν ό\νατδν νά 

είΑμαετάν-ρ τ : :  ά τό  τον εχωνιχδν τρόττον τ0>ν δτα δέγενντίτ'ι αΰτον ό 1ω · 

χτάττ^ ε ί; τοδ; διαλόγου; τον 10,άτων-.<^ ύτερεογ, τά  ά τδ τ'Λν οΓ/.οτοοίζν

ώίίτμένα δρ'.ϊ ί ί ;  τά ς  τοι:"δτα; ερεόνο:. ό ΐίγα  ΑΟγια οι ττεοΐ’τ-ϊδττροι

«.τότοντονς τ ί ;  ίν,τοριχγ,; τον; 5ι^α<ιχά7,ον; •ίτχονΛ'ίτ,ταν μ ά λιττα  εί; 

5ύο -ρ α ν μ ’ -^ . 'ίιϊχοζο>5ΐ ττό>; -ρέττει νά ^.-χο.μιάζη ί  νά ψεγ-ο

τ ι ; ,  καΐ ττρέτει νά οΛονείΛΤ, ε ΐ; τήν ίια > ί''.ν , -?, νά χ?ιοο>/.γ?, ε ί ;  τά  

ίι/.αοτιί5·.α. ΐδ  -ρΓοτον ί τ ο  ματαιο^ονία, χαΐ ττολλά χι;Ιν-5ίΐ'ΐ; τ τ ;  άμρει- 

δτητο; τ .ν  ρτ-τορο;, έ -ε ι^ ό  χατανινετο ε ί; τό να ν.α^ο;ορ-ν τά  τ ι μ ί ;  ά 'ΐα , 

ν.αΐ νά έγχωμιά^η δτα ετρεττε νά ψέγιονται, τ; τον/άχιστον νά ίίίωττώνται,
'Λ δια  5ια  τέν εντέλειαν α ν τ ί· ,  μγ,.^'ετρεπεν ο7.ω; νά γίνωνται ύττόΟετι;

λό-ον ρ/,τοί'.χον. Τό δεύτερον ί^ελεν εΙτ9αι 7,?·'·''Τ’-μθ''. έάν ό ίιίασκδμενο; 
ίένέγνμνάζετο νά ν·.-/.̂  εί; τά διχαοτ^ρια χαι δ'ικαίω; χαιάίίχο,;· /.α6ώ̂  
και εί; τ/,ν διχ/εν-' νά φΛονειχί μέ -εϊσμα ν’ κ -ο5 :ίζί ει; τον; άλλον; 0, 
τ ;5εν  έ,τί-ττενεν οντόί- ττεάναα ττολλά έ-ιχίν3υνον,έτίΐ.5·Λ οογμεει ε ;;τ ά ;

Π Ε Ρ Ι  Τ 1 ! ϊ  Γ.



τ ο ν  I ϊ  ο  X ρ  Α τ  ο  V

ν ς  τ},Ί  άγιίαντ/,; φύ-τίο); κα τζστζσιν  (λϊ τλ ;

[/άλιιϊΐχ ~Λ χκ/,όν ίγινε ο«νε:4ν εί; τχς Α0γίνας, οττου οΐ χ.;ιτ«’., διοιι![ο- 
|λενθ’. «τ:5 τγν τύχτ,ν τγΛ κλγίου, ζαϊ ο^ι ά~ίι εζλογ/ν σττριγ^νέ'Τιν εις τ'/ιν 
έΐΛ” ΐ'ρ:αν τΐιτών, γιχν ττολλί/,ι; άνδρωττο;, χ.αΐ των νόαων «ρΛαδεστατοι, 
Χλ'ι. τόν νι̂ ΰν άταίίευτοϊ, εις ^ραχυλογίτν ·ζθ ’. ' Λ ν ) ΐ ,  είς ότ&ίονς ετ5δ'ί;Αθνν νά 
έτ);Λ·/;·,·οιώσιν οί καχοΐ, ά Χ Κ '  ε·>/Αοττοι, ργτοΒες- Γεαοοτιν αί ίττορίβι, «Ι 
κβιαω ί̂χ.ι., των Ργ,τόιων οί ίωζόαενοι >ό·Όΐ, άτδ (ί.αρτνρικ τΫς ΰτάρςεως 
τοιουτων σοοιττών δικολόγων, ζχί τ ίς  έ^αύτών τρο^ενγδείτγς οΟορας είς 
τους τολίτα; · «λ).« το χχρκκτγΒίστ^ν.ώτΐρον ταρα τίλ^.χ, κχι το ότο'.ον, 
δταν ι/ςτά τροτοχίς τ ’ άνέννωτχ, (λ’ εφερεν εις έκτλγζιν ο/_ι αικράν, ει- 
νκι '/■, σο'ο,βοολνι τγν ότοίαν ίί^ει ό Σοικοάττ;; εις τον Κρίτοινκ, κνΒρωτον 
τΤΛθό<:·.ον, και ^ιά τοΰτο ^οβουαενον υ.κν ένοχλν;0ί «τβ τους καταρατοος 
εοκοράντας Τόν συυβουλεόε'. χχϋαιά νά κάο'ί (ρίλον κάνε·; ατό τους όικ.ο- 
5 6·_'ους ρ·;ίτορχς, καί ν« τον Γειιτο'.ίται υ.έ δώρα, διά νά τόν Οτεραυτίζε 
«τό τάς ένδε^οο.ενας τοκοραντίας · καΐ ό [ί.ρίτ<·)ν εόργ,κε τόν Αρχέδγν.ον, 
ρήτορα ::εν·/;τα, «>λά τίο,ιον «νδοα, ό ότοϊος και «"ό  τοός δοχ.οοάντα; τόν 
γ,λεοθέριοτε, και τόσον τ ,·,·λ ιζ ·(, ·̂λ ά τ ζ '  αύτόν, ώστε νά συ^χ^ί και εις άλλους 
ένο;/λου|/.ε'νους τά ταρόρΛΟ'.α (β). Οί τότε τλούσιοι ά'ρα των Α0'/;νών ετρετε 
νά τρε^ωσι Ργ'τορα διά τους συκοφάντας, καδόις έτρετον αλόγα δια τόν 
τόλε7.ον, καί σκυλους δια τά-κυν/ιγια· είχαν χρείαν νά τρο^ατε'όωνται άτο 

του; σ·υυ.τολίτας των, έτειδγ οίνόαοι δεν ·]·σαν πλέον Ικανοί νά τους προ· 
Γχτε·όσΐύσι.

Είς τοιαόχ·/;ν κατα'στασιν, 2ταν άρχισε νά διδα'σκγ, τ/,ν τέχνγ.ν, ευρ-̂ κε 
και τ'/;ν πατρίδα του καί Τ'όν Ργ,τορικ-ν,ν ό Ισοκράτη:: -ίίγουν τό πραγίΑατι- 

κόν τ'ί; τέχνγ.ς ριέρος ·/] κακόν, γ, εύτελεστατον, καί τό λς-κτικόν άποίλε·
πον είς τό νά «πατά πλε'ον τ α φωτι;κ., -λ. νοΰν. Εκατάλχ'
βεν δη ι/·/ίτε τό έν [/,-;·τε τό άλλο νά τελειωθ'λ είναι δυνατόν, «ν δέν προ- 
σαραοσδί εις πρα'γιχατα ρ.εγαλα καί ώφέλΐ[;α είς τόν ανθρώπινον βίον ' 
έκατάλαβεν δτι τ, Ργ,τορΐχ·ίι τότε «λγ,θώς γίνεται άςία λ.ογικών «νθριόπων 
τέχνί, όταν καταγίνεται είς τόν βελτίωσιν τών ·όθών καί τ ίς  πολ.ιτικ'ός 
κοινωνίας, δχι όταν άσχολίται είς εύτελϊ ί  αλόΟρια πρα'γριατα · απαράλ
λακτα καθώς ό οΐκοδόριος, τότε φθάνει είς τόν ΰψγ,λόντ·Λς τέχν·/;; του βαΟ- 
ρ.όν, καί λαχ.βάνει τδνοιχα τοϋ Αρχιτε'κτονος, δταν οίκοδοαί  ̂ ναούς θεών, 
καί βασιλέων παλάτια, δχ’ ΐν δσω τρίβει τόν καιρόν εις τό νά κτίζγι φούρ
νους · καί ό Ζωγράφος, τότε γίνεται Ζεϋξις, τ, Πολύγνωτος, δταν είκονίζπ

(«) Ξινβ̂ . 'Α π ο μ ν η μ ·  Β, 9'.



-τά; α βχϊ; το5 3Ια;α^·όνο; χαΐ τ ί ί  2%λ*ρνο,·, ο'χι οτ«ν ζωγραφί ιτονη- 
Χ ύ π  Λχ·. βχΓρζ';ζ̂ ιον τ:·Α5/.ο·>ς. Εί; ώλίγχ λόγι*, ό ί-ϊοΐ'.ίάτ·/;ς ίτο  Λίί ιΛό- 

Ρί'τιορ, κ*ί χλλο (ί:ν ε!/_ε αέ τού; τ.ρ6 αύτοΰ καί αέ τού; σ^γ- 
χιόνο^; τον τον-ττΐ; κο;νον, τ:λ;',ν δ;ι έϊί-ζ7κ? κχΐ α!ι;ύ;,' κνδώ; ϊχε νοι, 
τ-/;/ Ι’ οηρΓ'.ίν Γε/ νο'. Φαίνεται τ'-ντ·) -/.χΐ άτό τον;λό·,".υ; τον ί - ν Α · } ,  κχ- 
Οώ; 7.αοτν3ίΐ ό Λιονίτιο; α , τρώτο; ό ΐτοκράττ,; ρ,ΐτί/εφίτΰ-Λ. ί  ν.αλλον 
ε;τ··;> ί'ΓΟν.ιοόργ’ΛΤί, τό 5ν7.'>^λε^τι/.ον5ίιϊ^; ττ,; Ροτο-ική; και ά"ό τ ρ ί 
τον αύτδνίνο,σανοί \δεναΐ,ι λδγον; ττολιτικον;, ·Λ·'ον. λογον; άτοξλί'. 
ίτο-τα; εί; τεν ίορίο.οιν τών ν-’ίών, τ/.ν όττοίαν ίτΟΑίτι/.·;; κοινωνία,
ί  ααύό'ΑΟν (ίίν σν-ίτταται, ί  ττοΑίιν καιρόν νά -ίιααείνιι ίέν είναι ή'ννατόν. 
Φαί/ίται τρ',ς τούτοι; καί άτ:ό τό ότονον άρχ·ρ:5ρα ώνοαατα αψί-οέ'τχ» 
τον κριτ/ίριον των Τιΐοότων, •/•γονν «χό τόν καρχόν τϊ,; παρα^όσεο;; τον · 
ετϊΐίκ  ατο τό ο^ο/είό' -.ο; κατά τ'όν ίνΐ.νεο·;ά".·(;ν ταραοο/.ν,ν τον Κικί- 
ρωνο;, ώ ; ατό τόν Ιρωίν,ον ϊτττον, ί'-ζ/:>αν άναριΟχ-ζιτοι ΐρι-,ε; εί; τόν 
ττολλά 'ίνοκολον τον γραρειν τέ/ ν/,ν β ^  τό όαοΐον δεν ·0ίε/,ε 1̂.£·αια ον[Α·

(«) ■ η-.ρνναίνίν 05 Γαο»1ί%ν τή' κτ/.ητι^ τΐιν ύ,όνον ϋτ5 τόν τιιοί Γον,'ΐαν «αΐ 
■  Ι|ρ<·α/Ρ3!ν τιν;τ:-.),, κο-ιτι; ’/■:>·/·,·α  άτο Τ'·>ν 
Λ,οί. τον·,ττ:ί·Λ.) ίτι τνν; τΛτ-.κ,ν:, χνΐ τ ’ ?\
. τί,,ιττν Γξί;, ί,ίτ

λ ί, π Ε Ρ I Τ II 2 Ε Ιί Δ ο  2 Ε Ω 2
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άν ·ό

Τ Ο Τ  Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο ϊ Σ .

οί τ::ό ·;

λε,

1

ο , · , .  τ .Ι ί ,α  « ί  5,  ο ^ ,τ . ί ΐ  ή ρ ,τ .,;ι ,· ί  το5 1« κ μ ™ · ; ,
7τΛ , , 4,, ί . 4  7 ·Λ;Μρ<71«ν, β ί? 7 ,„  .ϊ ,7 7  δΐ! ί ! ,  , ί ;  8 „ Γ ,„ ,

ΐ4ν τ Ϊ ;  7 .1 .,δ 7 ΐτ ,( , , Ι ;  τόν όιοΓ,ν ί ,Ο . , ϊ ζ ίν  ϋ ,,, . , ,ς  χρδ..,7ς ρ.!-

7 !7 £ „ 7  Ρ ρ , , , , ,Α ·, ;  τ-;·, 0.„Ρ,„,έν,,. ο ί^.ρΓ,, ρ,,70ρ«>,ν . 0

ο ϊιο : ί.0 ρ „ ,7 Κ , 70δ δΓ,ί07 μ - „  τά ,ν ν [ρ δ 7 „ „ = , ϋ ,  

ϋ ' ΐ ι η / ί η  ί γ ,Μ ' ,^ ,η α α  ; { χ · „  , χ ;  α α η α ;  ,η·;,·Λ·, λ ,  ψ ι,α , ίο-^ν ί-.^νί  

νά -Λ,ρ7 7 7 ί ; ί ί Χ λ ϊ ί · . ;  7 ίν  ί ίι,Χ λ ,ν / ,Ι , δ η  »ί,':ώ ; τί>ν ί ΐ Λ » , ,

έ)..7'ίιρί77. 7,/ ,&ν. οδτη «7.·, , : ;  τ ρ ; Ρ ο τ ,ρ ,κ ί; δ. , δν„, β ΐ -

Ρ7 χ κ ρ ίί ν ί  ,κ ο , ί ,ψ , .  δ !.  , ;  £ , δ ; ,  ό ίκ γΡ κ ,ι

ά7δ τ ΐ ;  ,,λ ,-,τρ Ρ κ; 7ΐν Χδρ,,ν. κ ,,!  .ϊ-77 ττρΐ η ,  ί ; η ν  « , ρ , ,κ ρ Ρ , ,ρ , ,  

δ η η .* τ 7 !  657,! ί,ρ ο λίβ κ  ,ίς κ ίν  ί . , , , , ,  , ί ;  Ρ ϋ ο ρ , ϊ ί !  ρ η , ,  ,;,, ΐ ί  . ρ „  

ά .ω 7 ίρ », ό ·|,,Αδ,05, .  ί'5.7!!.>ν.1·ϊ,-, ■/.«; 7 ί ΐ ! „ 7 ί ϊ , !  557,! ,ό .  έ ϋ ρ .,-.ρ δ · 

,;ϊ 5! ;α!  ρ ϋ ο ί , ,  ίρρρ,ρδκ,α!. δ 75ΐ7β«6ί57!ρ,ς 7 Ϊ ;  Ρ Κ » * ! !  β ,ΐδ ,κ ο !! 
Λ .ίτ τ υ Ο ,γ ,',

τ·>:υΓί7ίΐ;. £·.·έι^γ · φ ι  τ&ν Θε ,^ε/ΤΜ, - , γ,

των ^.«:/το.ν 3ύτ-,·λ 9.1 ΐ/τοριχαί. σώ ζο,τγι τ:/έον, χ » ; ο! ,,ετ9 τ ',Ίτη .ξ  

ν.χ'.ϊ-,ΐ: νί«ν*ντι< ί-ΛΤ'ακάί Τί/·.»ς, τ'ρΰς ότοίν.; *Τ9ς./';/εΤ ,; ι, 
νο:, ιι.·/'. τ'νίτιν τ:!,ί)α·/Μτί;(ρν οτι αογ.'.α/ τγν κχλ'ά  (;,5Ί<..5ον. δ·;ον ν.(,\ »·ί 

ΤΟ' ί 5γτο £5 ί τ « ·ν ,« ν  -)£δ,ν ε.;̂  τ-;ν δ,.ίδγ,τγν τ ..ν {-)£ ο ο ;»ίτν;, Λγ -

μ-γ.'ρ.ο-τΟ' Φ ζ ν γ ί ί ϊ ,  δ-τις Γρώτο:, ·<χτ« τ ·^  τνν Λίχίδί,,νοί

*χί ΤΓ/} Κυ/τίλΐ/.νΑ·:. ,-Ι ;, ϊ γ : ι ψ  τν,ν 'γ^ο^^ΐ'·/·.·. Ι·;ί; -γ ν  ί · . 7τ·ν/;Λ τοί, χ .ό ·

ίί.-τί.> 5Γ;)-9. Ί ι 5χ·))γ, /Γ.- ,δ,,δ,,ίρ,.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ί Ι Σ

■<ου -ταΰ'/,ν πείίο5ον ίτις ίτι.ν ή κίΐίοίο; των ίιαίό/_ων τίΰ Αλε^άνδρό ι̂, 
ΐ;γισϊν ώς /.ίγΗ 8 ΑΛίί'.αρνασσί'νί Λιονύσιος, νά (χαραίνίται. η φιλοιοφος 
ί·'ν;το*ιχ·ίΐ, χκν νά ζυ .ζ :ιί^ ^ , ε̂ ί τον τόττον «ύτίί  ̂ άναιίεοτάτ·/: ολοαοία, >-.αΙ 
τά ; Τ.,».>ί ι»ν ήιίινόν' Ρ,,τί;,«ν ώ ς  έ=φ5τ.»;=ί·«™ν »ν:,ι«,ίντως ιΐ «ίό· 

Ιίσνοι σουιοτα!' /-«'ι ι ί * !  *ρ«'·ώβϊ, ί  -!«λίΐίι:»ρος ΐ Λ \ ά ;  ρ ! ™»ς
ο « '«  ™ν Μώτων, 5=011 ·« άοιίγοοτάτ-ο τ:ο.»ϋχ·ί «ρ =«όί> *«'■ =·ι 

τ ί .  ί'οιι<ι'ί·ι'5·λ·ί< =■«: <ίώ??ονο: χ=ΐ νιαί.οοο γονκιώς («;. 
τ ί»  τοιοιύοίν «βίίιν ιο.=«6οΜν, ιροίτο.ρΐϋΐιβΕΪσοιν ιο Μ . Ιΐιιρόϊ άρ-

,ΐτιροί «=5 το5:ί-<[ΐ=γ«7·ί; "■*< “ϊ”" * "
6 (ρΛόοο-ρΟί/.ο· ?Λό=«τριί Ιοοιορΐτί!, 5.ς <ρ=ιί»!τί« άρ όοοι » = · αοτω»

ϋγοι ιί; ϋολίότϊΐίΐ ρ.έ?·ο =ίιν λόγων αύτο» · άλΙά |Λ·«τ'ώ™!. ρ ί -  «ο 
„ ιι' «ότόν όΐίγοι γρ·<ο™1 ί'νίΐορί! ·ότύχ=οοιν νό τίν  !|ΐ=οίίοωαιν. Λφ' 

ο5 ωίιν ιροιόν ιρίίο·ι ί.οιιρϊορ» ί  «««ί "«Ι κρί=>! · ' "  >οε?>»5^Ρ" !<·=· 
ρον'ς τον εόνον; ά=5 τον; τοιοότονς ν.τ=οό«ί|Λονας [ΛΟιγώ; τ ί ;  Ρ-οτορι/.ί;,

- ,·. -λ., »»[θόν. όταν Οί 3ίάίογοι τοϋ ΆΧίξάνίρον ί^β-(ΓΪ-. δίΤι» (τη«6ίω” ΐ οτι 6ΐ, τθ.ι α.<τ».· , ) , , . . ·
Λίαουν τίν τί; ·Ε»άίος, οί "ΕΛλίνί; (ί.έ<Ττρ€φον Μΐ τ«ν Ρ«τορα-ίν χ«ι τ«.

1·ο .ρ « .τ ..( . ,ο ΐτό ίί» ™ ·, ω - ρ Φ ί · *  τώ. ά λ)«  νό „ ,ξ ,.ι ,.,= .ί  Ε«»-
-Α. ί π ί  τ.ό™; ιόΐ ί.-γίορό;. ««οΟιώ« ·™ '· " !  Ρ·τ<'··τ“

,-ί'ιο' -/..ρό····>, ίτί·ϊ··ίΛ  » τ τ " · "  τίίΈΙλάόοι, Τ«··ρΡ· “'ΐ ό 'ό  Ρ * " ·

.„■ „..ο5»  ό ■“  ”  « “ ■ "
' ·Εν.ϊ··ι ■■?«■■?·> όρ95ι. “ ! τό ί··“ “»

„-,1-ν.·„η·.τοι (ί; Τό νκ5ί9ρ9όνωι« τ« ίδβρίίέν», ««Ι τροβαίνοοσιν «ηο τβ κ«/ον

α ’  τό ,ΰ λ » . .  ·|1 ®
ΤίποΓΙ Ε̂υ«10ν ιϊ; Τόν ίόσρίΟϊ.

(«1 .·ΐΙμίνάρ/«ί«χ«ίρ«λί»<«>“?·Ρ>ΐ” Ρ«’̂  · · · κ«τίλώετ9, άρξ«μί.η ,χίν «πό τί;
.  ·1)χ;5Γ-5ρ9ν «ν·>1»«ίόνος τ.λεντί; ««νείν κ«1 ί.«ρ«ίν<σδμό *«τ' ί)χ7θν, έπ. ίν _τ«
.  χΒδ^μί ρκρονίίϊίτκσα εί; τΛο; ί,γχ-Λίθ»^. Έτέρα 3 ίη ; επ. τε,ν εκειν/;;
.  Γ«ρ.·*9οϋ,« τ«ξ.ν, «ίορτ,το; β.«τρ®*? ««γωγο;, χ «  ουτι φΕλρ,ο,Εκ;,

.  .ντ· ίΚον ,τ,5.όρττ.Ο ·ό ί» =  -  “ .“ Γ Γ ί " : " ,

.  Ιό. Τϋ. 5χ)»> Ι> ·»>  ■ · ■ ™  "Ι*“  τροττοι™  ™> “· "  ■
. ,ι ΐό ι .,ο . ίΐ . . . ,  1« ί·ω "· ™ ρ τί" · '= . “ > "  ?“?” * «  ““  "ό'"®" '
.  ™ « . ί »  ί™ <·. Τν<·«» "*·■“ * ' "  ό ο ώ ,.. . .1 .τ .ο ί · .— ·» ·“·-̂

: ν·:;4 ιί·« ,.« «  -  ?■·” -*-?·. - τ  τ ' , ζ
.  . ί . ί β  ίρχ .», ω ω Μ ον™  «·■■ ί·ί·τ«Η ··« " >  "■■"” · '  , ^
.  τβ «  . .  ω 1. (Α...5·· "'Ρ* ’ “* « ■  ’'''"Ρ· ^ ’ ■ \
, ί „  όΐόνν.. τ0· Ρί“·< ™  ” ” “”Γ '
ι ΐ Ζ , ί ,ρ ί « ρ ' . ι « · : ,  ίώ νότ«Ρ·Τ ·ρο«! Λ  ώ ... ί  «ιΜ ΐ > τ .ρ .. .  ■ ω: κ ·  ·™7 

ό ,ι .! ..ρό5. ·»«τ·Ρ“ ί" "  "  “ ί  Ι'” ™
«ίοδ«ν95 τίί.«|ίρίΐ Μ  Φ  ’Ρ ν το ρ ιφ  ί)?λν«ρί«·
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3«γρ«ςοι.

οΙα5τ ·« ύ τ 5θ; ά νζν ;ιά > τϊΐ νά τβ' ς̂ |Χ4;Λώντ«;, Ιια  ν* εύαβ£9τι^,«βιν ε<« 
τουί φ6«?Λέ»0ί ;  Αυ;Λ::ολ;τ«ς αΟτών « ί  τοιουτοτροττω; ή φθορά άχολου- 
&ϊϊ Λϊΐ « ϊια ίέχίταί^ν φίοράν, έοιί ού νά αϊτττιθ-ή τύ |ίνο; όλόκλ/^ον, έάν 
βκρΛσόό<;·/;το; χαΐΑίιί' άττό ίίν  ούρινον βο-ίϋίΐα δΐν τροοΟάσΐ νά έαποιϊίΐη 
τήν τταντίλνί του <ίίά'Αυ·;ιν.

ΠίρΙ τ»ΰ ρήυ τού ίσοκράτου; ττέ/.τω τύν «ν*·^ώστ·Λν εις οτχ ί^όετιβχν 
ττίΟί αύτοΰ ΔίΟνυτιος 6 λλικχρνατσϊ’ΰς. ο ΦιλοΓ-ρατος, ό Ψίυίοτ),ουτ*ίχος, 
ό Φώτιος Χ2ΐ ό ^ουίίας · και *ρκοί5;ααι εις όλίγας τινάς “ αραττρν·σεις, εί; 
τάς ότοίας $ 'ν ι ε^ωκχν τήν άναγχαίαν προιο;/7,νοί χρο£ΐρϊ,; ε̂νοι βίογ(

Τοΰ Ιϋοκράτους ή ίιαγωντ, Ι / α  τινάς όυ.οιότκτας 
ϊωκράτους {«}: Καθώς 6 οιλοτοφος ούτος, παοόυ.οια και ό ίν'τωο ίοο-
κράττ;; έςτέρασεν ολ'Λν «·ΰτου τ/ν ΐ̂ ω̂ ν εις τονά τνολεαί τους αοο'κττάς, κχΐ 
νά πολεα-^ται άτ αύτοΰς, [̂ ε τβότ/,ν ρι·>ν·/;ν τήν διαφοράν, δτι ό κατά τοΰ 
}ίωχράτους ζολεαος ελαβί τέλος μέ τδν θάνατον τοΰ άοιί/'άου τουτου άν- 
ίρος, τον ότΛίον εις του; άνοτίτους Λ6·/;νάίους έ  
Ιίεοκατα'ρατοι συκοοάντ»;. φ

ΙΙνωττή είναι του ϊωκεάτους ή τ . α ’ζ ΐ χ η ΐ ^ ,  τ/ν οποίαν ίλεγ ;,. -ώ·, 

φΟαρν.ένων αύτοΰ αυαιτολιτων τάς καχίας · π*ρ07;τία, ή δττοί* κατες,ρόνχτε 
καΐτοΰ5κ(/ου τώ * Αθηναίων τάς δορυβώ-5εις χαί’ ααινωαέ^ας κ?αο·;άς.· 
καί αυτών τών άγριωτάτων Τυράννων τάςάττειλάς. Εννέα βτρατ·/;γούς 
μ  μ«ν ψΫ,φον νά θανατώίωαιν άίίκως ·?,ααν έϊοιυοι οί ΑΘχναϊοι', άν 5εν 
τοΰ; εατοίιζεν άττο τοιαυτν;ν ταράνο’Αον καταίίχν,ν ή άκατάπλοκτος γ λ - 
θεροτ·/;; τοΰ Ιωκράτους (β;. Αλλοτε πάλιν ί^αλεν εις φανεοόν κίνδυνον 
τ·/·,ν ζω·έν του, άπειθν-οα; εις αΰτοΰς τους Τριάκοντα Τυράννους, οί ότοΓοι 
τόν έτρόοταξαν νά φέρι; άπό τι-ν ν*νκα·να πολίτγ;ν άΟώον γόν Λέοντα, 
5ιά νά τον φονευσοισιν (γ).

ό  ΐοοκράττ;; φυοικά ίτον άτολιαος, κα6ώ; αΟτδς τό όαολογε; έϊς τους 
λόγους του · άλλ’ ή άτολιαία του περιωρίζετο εις τοϋ-.ο ^νον, οτι δέν άπε· 
κότει ίρεπροοθεν πολλών άνΒρώττων νά α-αγγείλκ τ ίς  ώυ/ίς του τά νοή
ματα (5)· ίια  τό όποιον μ- τ̂» εί; τάς Εκκλησίας τοΰ ίτ-υ.ου έστ,κώΟν, -οτε

ίΰ ; Αδεον παρέττηταν οί

{«) ’ο  πρβ ί(ίθΰ ίχόότί; Λ»-/·/ΐ9;, ι̂ά τβύ 
ίσοκηάτυς, "ΐαος ΐ&ιαοάτΕί- ίι»νο«ζω  όοοι;,
βυτϊς αΤΓίβάϊου πανΤΒττβσιν έτυμβλβ'/ί*;.

(δ) £47051. Άΐίορινϊρι. Λ, Β, 18 . *
(·/) 11λβτ4»ν, ΑίΓβλβγ· Ινιαρατ. ίΐλ. Τ Ι ,  ; 
( ί )  ίίι Τόμ οί>, 2 τ?; τ«ο. ί ,Α .

τβ; οριοιοτχτβ,-, 
ι ά'λτ,Οα; ίτίίτίυι

Ετυϋο/6' ί̂ τό ίνιιιια
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νά ίηίΛΥ,γβρί-σ ,̂ χαι εις τα ίικαβττίρια «ττίητώτατα ϊ^άντ; τα βυτιή-οριία  ̂
εις βοϊΐ'θεικν κάνίν6ς ατό του; βυ[χτ:ο>ίτ*ς βύτοδ. Ε ί; του; λόγους τον 
δαω;, τοί*ς ότΓΛους άνίγίνίυβκενείς τολλου; ΑΟν,ναίονΙ τ̂βοβτ είναι [ζακραν 
ατό τόνα «ροβί,ται νά ελέγγ·  ̂ των συίΐτολιτών του τάς άνον;σίας, «όστ* 
εις τολλά μ έρ'η του; ελέγχει μ.ε πολλά πίριβσοτέραν παρρϊ,αίαν άφ'δ, τι· 

έτυνίίθιζε νά κάανκ ό Χωχράτν,ς («). ·
Δυο [Λάλιστα περιστάσεις τί,ς ζ ω ί ; του είειξαν φανερά, δτι τδ φιλοίί- 

κα'.ον ει/ε το'σ/,ν δΰναμ,ιν εις τόν ψυχυ'ν του, ώστ ΐνίκα καΐ αύττιν τ/,ν 
ουσικ’/ίν του άτολριΛν . πρώτ'Λ είναι όταν οίΤριάκοντα Τύραννοι ά«φά· 
σισαν νά Οανατώσωσι τόν Θτ,ραμ,έν/ιν. Εις τϊΐν παράνο;Αθν ταύπςν χαταδί- 
κτ,ν, άπδτοΰ; δσοι εΰρέθτσαν παρόντες τρε^μ.όνοιέτόλ[ΛΤ,σαννάσ7ΐκω6ώσιν 
εις ύπείάσπισιν τοϊ5 κατα5ικαζθ|Αένοο, εκ των οποίων οΐ §υο ίσαν 6 Χωκ· 
ρατκς και 6 ίσοκράττ,ς ίβ). Δεν είναι όλιγώτερον παράδοξο; ή Δευτέρα· 
τοϋ αδίκου Θανάτου του Χωκράτου; τβν έπαυριον ν.μ.έραν μόνο; δ ίσοκράτν,ς 
εφάντ,,είς τα ; όδου; των λΟ·/ινών ριαυροφορεμένο;. Τδ μεγαλοπρεπές 
τοϋτο τόλμν,μα κατεδίκαζεν έν τ α υ τ ^ α ΐ  την ασέβειαν των συκοφαντών, 
καί την παρανομίαν τών κριτών, και έκο'ρυττε μέ φωνήν άλάλϊκον εί; 
τού; άναισΘητου; Α0τ;ναίου;, δτι νά εζαλιίψωσιν άπδ τ'ήν πόλιν αΰ?ών 
τόσον ό'νειδο;, και νά τήν καθαρίσωσιν άπδ τού φόνου τδ μίασμα, μέσον 
άλλο δέν του; ε“μεινε παρά να μαυροφορε'σωσιν δλοι, δσοι ίσαν αθώοι απδ 

τό «4‘Αα τοΰ λωκράτου;.
Η ίλεναλ.ϊ.τέρα ου-ω; άπόδειξι; τη ; αρετής Τοΰ Ιϊοκράτους είναι ή περί 

βύ-νυ' μαιτΰίία τού λωκοάτους. 0  φρόνιμος ουτος καί χρηστός πολίτης 
μόλις ηκοΰσε τοΰ; πρώτου; λόγου; τής νεότητο; τοΰ Ισοκράτους, κ έκα- 
τάλιβε καί τήν φιλόσοφον φύσιν τοΰ ρήτορος, κ' έπροφήτευσε την μέλ- 
V ουσαν ύπϋο/ήν πρδς τούς πρό αΰτου ρήτορα; · καί δεν έψεόσθη .

ίίδει'αν 'τήν υπεροχήν ταΰτην όχι μόνον οί λόγοι του, καταγινόμενοι 
ώ* ·πί τό πλενστον ε'ίς'τών συμπολιτών αϋτοϋ την διόρθωβιν, άλλά καθώς 
είπα, καί τό πλή9ο; τών μαθητών, οί όποιοι άφίνοντε; τών Σοφιστών τά 
σ/ολίΐ* ε'τρεξαν άπ δλα τή ; Ελλάδο; τα μέρη είς τδ σχολεϊον του Ισοκ-

ρατου:
Από τού; άναρίθμου; τούτους μαΘητά; τοΰ Ρήτορος. εκείνοι το»ν

ίίο·:»ν  ™  όϊόιιατ» ί>ί! ί ? Λ « 5«  ·ί ·> '“  * 4ΐ * ? 'Ι « .

(α) 5ίλ. ί Τ ί ’τί,-'παρ. έαί. _
|5) '·ί·.0.<ί4η·. . ! .« > » « «

(ϋ , ί' } / γ ! ΐ  ^τ·2;, ότι ό Ιυ/οάτι  ̂μί ίλλβυ; ί·Λ ίτηχώάί »ΐ? Ρ*ί9ΐι«ν « υ  
, . . .  (15 ίτ»ν 9 ίτΜίάη:;·
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και ιτρβγο'Λί του {βοκράτβυς, ό Αν^ροτίων, -6 ΑοχΧκιηάίγ;;, 6 Διο^οτος, 
ό Λιοβχουοιδτ;;, βφορβς 6 Κυ|α«ίθί, ι̂  Θ ιοίίαττς, θεέπορ:πο; ό ΧΓο?, ό 
Ιτβΐος, ίσοχράτί!; δ Α7ΛλΧ«νιατΐ)ί, ό Κτ,^ιυόίωροί, β Κο'κχος, ό Κοάτχς 
ί  Λακριτβί, ο Αΐΐί^άμα;, ό Μαυαράτν,;, ΐ  Ναυίίχρατχί, ό Φιλίϊχος, καί 
άλλοι ιτ*υ.:τβλλοι, ριόνον Ρητορβ;, άλλα καί τ̂οινιταί, και Ιστορικοί 
αξιόλογοι, τών ότοιων χατκ δυστυχίαν ώφάνισίν ό ^ρόνοξ τών τκρισοοτέ· 
ρ»ν τά δνγγράαρατ* . Μ«ί·/;τϊ:; του ίσοκρατουί ίχρτ,ρικτισί καί ό ΐ7?«- 
τϊΐγάί, καί ^^«ττ,γου υιός τοΰ Κθνίχνβ;, Τιριόθϊο;.. ό  Φώτιος συναρ Λμεί 
μί τους μαίΙτ.τάς τοΰ Ρϊίτβρος καί τον Είνοφώντα ■ καί ίέν ΐ9ελί ώυσθ'ϋ 
ίττ ις  βυν«ριθρι·/ίδη [λ’ αύτοΰ; καί τόν ΑηίΛοσθίντ,ν, { « « ίχ  ρκτώς ΰ Πλού
ταρχος λίγιι, δτι ό ριέγκςουτος ί>/ί·τ»ρ έαίλί'ττ,σί {ΐέ ττολλν,ν βηαέλίΐα» 
τΐν  Ρητορικήν τιχνην τοΰ Ισοχίκτους (α).

Τίι ττλή ο̂ς τοΰτο τών (/.αίητών, οΐ 6~βιθΐ ίΐίβτάρησαν εις ίιαφι4ρβυς 
«λλας πόλεις ττ,ς Ελλαίος, όπου έού<Γηοαν φιλοσοφίας καί φιλολογίας 
σχολεία, εκαριε τόν Κιχέρωνα να όνομ,αβνι τόν οίκον τοΰ ίσοχράτους σχο- 
λεΐον δλ·/;; τής Ελλάδος (β ). Καί αυτός ό Ισοκράτης, όπόταν λένη (γ), 
ντι οί ριαθηταί τών Αδ-ηναίων γίνονται ^ι^κχαλοι τών άλλων Ελλήνων, τό 
ϊίιον αΰτοΰ σ/ολίΐον έγχωριιάζει.

Διά τοΰτο ίσως, καί «λλα δ -*  λέγει περί τ?ς τέχνης του, τον «χατη- 
γόρ·ησαν τινες ώς ύπερβολικά φιλο'τιριον. Οτι ίεν είναι παντάπασιν άστ/ί* 
ριχτός ή τοιαυττ, κατηγορία, φαίνεται ά~ό πολλούς λόγους τοΰ Ρήτορος, 
δπου η'πτει φανερά εις τήν περιαυτολογίαν · τήν όποιαν δαως εΰχολα θέ
λει συγχωρη'σει δστις συλλογιοθή τόν άγριον φθόνον τών έχθρον του Υπο
φέρει με σιωπήν τά φαρμακωμένα τοΰ φθόνου βέλη ό τίμιο; άνθρωπος, καΐ 
άφίνει εις τάέργα του τήν φροντίδα νά απολογούνται ί ί  αυτόν, έν όσω ό 
φθόνος περιορίζεται εις το νά τοΰ άφαιρέση μόνον τήν τιμήν τών καλών 
έργων, Αλλ' δταν οί ουκοφάνται, δχι μόνον ανωφελή, άλλά και βλαβερόν 
νά τόν «ποίείξωσι προθυμ.οϋνται, τότε αναγκάζεται νά λύση τήν σιωπήν,

(«) Είναι α χ ιί ί V «δυνατόν νά σΐΎίΐίΙραίτ)ΐ τι; τά όνό,ιιατα όλων τών ΐΛοβητών τού
Ιίοχρκτβυ;. ΐτύνιιξ« όϊ« ίί’ εσυγχώίϋίεν * χβιοός, τά ιιι^ισσότίοα άτιο τού Ρυ-,κι-
νίου τήν Κίΐτιχήν ίστορίαν τών'Ε/λ.ηνικών 'ΐ'ητόρων. Τόσοϊ ήτο τών ^̂ α9ι)7ών αύτοϋ
τό ιτλήίβ;, ώστε ό Εομιππο;, χατά τήν ;ιαρτνρίαν τβϋ Άδηναίου (σιλ. 3-12) έσύνταξί
βίβλον όλόνληρο» ίτΓΐχοανομίνην, «Περί τών ΊτοχράΤι!«: ^αδητών». Άλλάκκί ταύτην.
χαθΜ< άλλο, τήν κ^νισιν ό χρ*νος.

(β ) ^υ^υ5 (Ιοιαοδ οα ηοΐφ  Ο γφοϊ®  ςαα5Ϊ Ιαιίαδ ςαίάαιη ραίοίΐ.
ΟίοβΤ. ίο  ΒΓϋί.

(χ) ϊ ιλ  32 τ?( ΐΓβρεύτ. {χ^^9.



κ»1 μ' άΛα;»0Αηση αύτ4; δ«ων χα'λών αίτιο; ίγινεν ίί; τήν ττατρίία του, 
διά νά καταίιϊ/υνή κα» τους έ/θροΰ;, χαϊ του; συαπολίτα; του να διδά'ιΐ, 
ο Ί  οΐ ουχ.ο·^άν;αι, καΐ ο/ι οΐ οιλόοο^^ι διδάσκαλοι, βλάπτουσι τά; πό- 
Λ ίΐ'. Ιϋ 'το '.αυϊ“ν άνάνκΐν ίύρίθ·/ι ό Ιοοκράτϊ.ς. Τοΰ σχολείου του ή άνοι- 

,ςι; Ε;γ;αωσιν δλα σχεδόν τά σχολίΤα τών Σοφιστών (α), καί τουςέστεογ,- 
Ι - .  τ . υ .γ ,-1 τν,ν ότοίανίιυς τότε έλάαβανον ώττό τον άνό·Λτον δχλον. Τ ί
Ιπ 5ί " '  νά :τ:ά;ω[λεν εις τοιαυτ^ν ττειίστασιν; έαν ίσαν άλτ,δώ; οίλοι τ·?ς· 
-τατοίδο' χαΐ ·Π5θνο·ΛταΙ τοΐ5 κοινοί καλού, έτειδνι εγίνννίΒιι διδάσκαλος 
σοφώ-^ος τ. λ }  αΰτου;, /ρέο; των ίτο  νά χί'ρ.ψωοιν εις έχεϊνον και τους 
έτιλοί^νυ; αυτών |Λα0ϊΐτάς. Αντί τοότοβ έκατγ,γόο/,βαν τον 1σοκράτ·/;ν δτι 

οθείρει τούς ν;ο· ;̂ (β), διδάσκι»·/ αύτ«υς τον τςότον να κάρωσι τα «δι- · 
κον δίκαιον. Οταν (τ.κλιν τό λέγιο) πον/ιοοί καΐ γό·/:τ{; άνίριαποι φθάσωσιν 
εί; τόσ·/,νΛναισχυντίαν, ώστενά |Χίτασχ·/:α*τίζωσι τό ώφέλιυ.ον εις τό βλα- 
ίό’οόν κα'ι νά όνου.βζιτίοι τ'Λ'* τταιδείαν των νίων φθοράν, χαΐ τούς παιδεύ
οντας τό γίνος φΟαρρνους και φθορέας ολου του γένους, ό συκοφαντούυ.ενος 
ώνα''καί![ετ«ι, ϊι νά είπω άλτιθέστερα, χρεωστεϊ νά υι^ώστ, τ/,ν οωνγ,ν, διά 
ν’ άποδεί;ο εί; τού; πλανωυένους συιαπολίτα;, πο'σον είναι εί; αυτού; καΐ 
■Α &̂ι·/ι καν ή διδασκαλία του ώ φέλιρ;. Τοιαΰτγ,νθαυααστγν περιαυτολο· 
γ·ίαν έκαριεν εις τού; άόίκου; του κριτά; ό Ιωκράτγ,;, τγ,ν όποιαν επρεπε 
νά υ-ιαγ,ΟΫ. ό ΙσοκράτΛ; τόσον περισσότερον, ό'σονΛ ε̂υρεν ότι ώ ; φθορεα 
τ/ι' νεότν,το; έντΛοφάντ/σκν κ«ι· τόν Σωκράτγ,ν. Οταν οί άνορι δικασταί 
-όν νοώτ/τσαν κατά τγ,ν συνήθειαν των Αττικοιν δικαστν,ρίων, ποιαν ποι- 
ντν ίλνίνεν άίΐαν τών άδικγ,[/άτων του, ■ λθγ,ναΐοι (άπεκρίθ·/; ό ίωκράτγ;;,
• δια νά πεϊίΐί'/ωα-αι καθηρραν τλν πόλιν, καί νά σαςουιιβΛλευω όλου;
. τϊ.«;-/)0ώ; εί; ο>·λι; συν.φέροντα, βρέλ/σα τού ίδιου ρ υ  οίκου τγ,ν κυ·
- ·ν2 .νγ,σιν, καί εΰρίσκοριαι εί; ακραν πενίαν. Ε ί; άνδρα πεντ,τα, εύεργέτγ,ν 
■ δλ-κ; τ ίς  πόλεως, οστι; έχειριάλιστα χρείαν νά'έλευθερωθγ, από πάσαν
- άλλ.γ.ν α-ροντίδα. διά νά ρ ,  παόσ-Λ νά σά; εύεργετί, καί εί; τό έςίς  ρέ
- τά ' συαβουλάς του, ποιαν άλλτ;ν άντκπόδοσιν άζιωτεραν ευπορεί νά κά-
• ·ι·ί; Λ πόλι;, παρά νά τό; τρέφη χάρισυα εί; τό Πρυτανείο·; (γ) » ; _

ΕΛατί-’όοηαν {τι τόν ΙσοχβζτΛν οτιέπλουτίσθγ. ιίπό τού; μι.ϊθαύς των

Ιβ) Β. έπιστολ.πρΐ; Φιωτ. σελ.
[Ζ) Ί ί .  τβ·; πιά τ ί ; Άντιδότίω; λότον, Τβμ. 8 . σ«λ. 134 , 1 3 * -1 4 2  τ ί ; πβρβύσ. ·
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:·/ [!>χτ·«ν ·Ατ·5>07· «λ. 36. Όίτι; ί-̂ νατβι ιαγκώτε τκΟτα τά λόγι*
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•αα^τών χκ; ίίς τ&ΰτο ρ έ Ζ χ ι χ  5ίν ώίΛοίχσ* τόν ίωχοίτ/;·*, ό-ιτ-.ς δί> 
6̂ ε̂ τ0·̂  ποτέ άργύιιον άπό κάνέν». Α λΥ* πρώτον {/.έν ό ϊωκρ«τν;ς ίέν ίνο’.- 
ζ ί ο̂ τολδΐον |Λϊθ7ΐ|̂ άτων, |*/.δ5 τον διίαβκαλον έπβγΓέλίϊ/: ποτέ· οί πϊ/.αι- 
οτραι, τα γ·ϋ(Ανά«;να, των τραπεζιτών αΐ κατοικίαι, και των τεχνιτών τά 
ίργαοττίρια, ίοαν τοϋ 2ω·κρχτον; τα σχολεία· δποο ε·3ρισκεν λ6·εναί'·Λς 
χρείαν έ'χοντα; τ- ί̂ κατ·Λχ/;σΐως καί συαβοολ·?ίί τοο, έκεΐ επαιέίιδε ~ ύ,ί  
αρετήν το'  ̂ 6 χρ·Λθτό{ οότΟς πολίττί,. Κπειτα, ποΰ και πότ' ΐνοίΛούετ'/ίΟ·/, 
νά δι^ασκ·!·, τ ι ;  τ-έν τέχν/;ν το·ν χωρίς.(Αίσδόν; ?, τις έίειξε ποτέ τοιοΐιτον
κονικον ύ,·. ϊ  ρ·/,χθ·ρ μέ κλειστό·!»; τού; 05ίία)ι·-0·!ις ε
άνχγκτ,ν τον νά κλέπτη, ΐ  νά ψωμοζϊΐττ,, $ιά νά παραάίίίίΐ εις «λλο·νς τέ· 
χν-/,ν, Οταν μαλιστα οί μαΟηται ·ίναι ίονατοι νά πλ^ρώσωςι το·ν; κόπον; 
το^^κίασκάλοο; Τοΰ Ισοκράτοος οί περισσότεροι μβί}-/;ταΙ ·ίσ*ν ξένοι, ίγοον 
τέκνα πλουσίων ανθρώπων πεμπόαενα εις τάς Αθνίνα; νά παιίε·νί)ώσι· καί 
•/Ι (ρίμ·/·, τ7,; ίΐ'ϊασκαλίας, ίύξάνο'νοα τον αριθμόν αύτών, ρνσικά επιεπε ν' 
αϋνόσπ και -τόν πλούτον τοΰ διδασκάλου. Οί σνκοφάνται (άν ·λ: ο δ·υνατό·ε 
νά γενν/,θ-ς εί< ύυχ·ί;ν σ'υκοριάντου γενναίον τίποτε) έπρεπε νά μ·/ι σιωπ/ί- 
σωσι το φίλότοτ-ον εργον τοΰ ίσοκράτο'νς, τό νά μ7 λαμ^άν·.;, λέγοί, μισθόν 
πλ/,ν «:ίό το'υς ί ε̂νους, καί νά διδάσκ·Λ δωρεάν τούς σ·υμπολίτας του (β), 

Καί ταΰτα μέν είναι της προφανούς συκοφαντίας τά κατά τοΰ Ισοχίά· 
τους ^έλη. Δέν άμέλ’ίσαν μητι οί Κωμικοί κατά τ«ν συν/Οειαν αυτών νά 
τάν κωμωότίσωσιν έτί Θεάτρου, όνομάζοντες αυτόν Αύ)ιθτρύπ·Λν, έπειδ-ή ό 
πατήρ του είχε τεχνών νά κατασκευάζω  ̂αϋλούς' ώς νά -/,το δίκαιον νά φευ·
γεται ίδιαν, ·Λ πατρικήν, όσον καί σ.ν ·ίναι ε·υτελ·/;ς ·η τέ/ν/·. 
Τόν^έκοιμιόδησαν καί ιός συζώντα με παλλαχην καί εΐ; τούτο -ηδελαν εί- 
σΟαι περισποτέρας αξί'.ι πίστεω;, άνδέν είχαν δείξ-ρ απ' άλνι^ν ά’λλας σο
φών άνδρών πολλά; κωμωδςσε·.;, ό.τι περισσότεεον έφιόντιζον έπά··ω τ·?;

. («) 'ΐΜ ό μ . δ. τώ. 133 τί;/Γκ«ύ<Γ. έκ-λ.τ 

(6) · Πολίτην ό< οΰίίΓοτι ίίίίπραίε μισίον. 'ιί·μι ό

τον ΛκμοτίίϊΒν, ίΐ/.βντκ.νβ ί«[*5ι:τίύσ5 ιί; αύτον, ίιότι β«ν ιΐγ (  νά τον ττΊ^ρ'άα  ̂^ ι/ίίΐ; 
δ^αχμ*;. ’ΙΙ ά\>ιίψαιις {<ΰ:η τςν όττοινν α»1 α/7.οι πρό έμου ϊσϊϊμεώΐΊΒν, -/'-νετ-νι ίτι 
φον!)»οΐΓ/ρ* άτό.τοϊ (9ίον Τ'/·ν ’ίσβίβυ τοϋ '^ήτορο; γ4ί*Λ£ν·.ν «Γ0 τον </ντον Ψίυόο- 
π/ούτί'ρχον, ιίς τόν όποιον λίγιι, ότ4 :π/ήρο»»ι μυρίκ; ώα^μά; εί; τον Ίταιον ό Δημοτ- 
θί·ηΐ; λά  τή,ν Τϊ,ζνίΐν τ ί ; Ίν,Γοοικ· ;̂· ίγο·υν επ/ήροιτι όι.<α ;^Λιβό«:, όττι; Λν ιϊ;»* 
μήτι χιλία; νά δώϊΒ ιί; τόν Ιτοαράτπν. ’ιΐ Κίτονολή ύοιττόν τού Δημοσδίνου; ιίνο» ψί·υ- 
ύΐσΓάπ)· έΐίκαντίαι ιίϋ» !τι9κνώτ«τον τβ νά μην έ)ά·χδ«νι μιτδο-υ άπό,τού; πυιίΓΟ/ίτβ; 
τβ'υ ο Ιτοζμκτη;, ίι6 τ ι ιίν<α σύμ^νον μί τον λοικον αυτοί ί̂ον.
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<π:·«ντίς ι:ώξ νί χιν/Ι̂ βοσιν ός γέλωτβ τοίις δεατάς, ϊιαρ* ι:ώ ; να “ «^αστγι- 
αωοιν ίίςαύτούξτ-ίΐν άλ·/!6ειαν. 6 ,  τι λέγο'^σιτηριτοάτο'ί χαι ό Ψε■̂ 5αη),ού· 
ταρχο;, »αι 4 ίίριΑίππβ;, «τίρίζίται εις Κ.ω(Αΐχ«ν ριαρΐ||ρία;, καΙ (ΐάλκτα 
του ϊτράτιίοί ταύττ,ν («),

Κ«'ε τ>)ν Λθ7««*ν» ίί··< ’ΐσοχράτβυί «αϋβιίί»,
Ίίίίν μ ι  συxάζι>·^σ^η ί·Λ»ίβ» ίτι,
Τόν τ' β-Λοτρύπτ» βύτόν...................................

ίχατΛγορ-Λθνι τ:ρ4ί τούτοι; ό Ισοχράτγ,; ότι ίβρύβαλεν ιί; τούς λόγου; 
του ώ ; ϊ$ια πολλά νο·/ίμ*τ« των προ αύτοΰ Ρητόρων. Ιχχνλ περί τούτου να 
τόν ίιχαιώ-ϊ^ είναι του Φωτίου ή χρίτις. Είπα χ' ε'γώ εί; τοΰ Πανηγυρι- 
νοϋ την ύπόθεσιν (β) τί διαφέρει ΐ  χλοπη τή ; αψησεω; · χαΐ το εδει'α 
ταφεστερον [ΐέ την παρά^εσιν [Αακροϋ ρέρου; τού Κγκωριίου τή ; Ε λ ίη ς, 
χαΐ τή ; χλοπη; τοΰ φευδολουχιανοΰ (γ ). Καί λέγω πάλιν τό,ρα εί; γάριν 
τών νέων, οοων ή ψυχή δέν εαολύνθη άχό(!ιη άπό την άδιχίαν, χάι τού; 
«αοαχαλώ νά στοχάζωνται τί,ν κλοπήν τών άλλοτρίων λόγων τότον αΐ· 
ογροτέραν άπ* παντό; άλλου πράγιχατο; κλοπήν, ότον οι ριέν «λλο; κλέπ- 
ται είναι ώ ; επί τό πλεΐστον χαθώ; άπό γρήματα ουτω και άπό παιδείαν 
πτωχοί ■ ό δέ κλεψιλόγο; κάανει πραγαα άνά'ΐον τής παιδείας, την όποι
αν έπαγΓέλλεται, και παρά τόν φθόνον άλλο νά προβάλη εί; απολογίαν του 
δέν έ'χει. ίντροπή δέν είναι νά υ.ανθάνη τις, δία δέν έξεύρη, άπό του; 
προγενεστέρου; του, οί οποίοι καί αυτοί άπ άλλου; ερεοθεν' έκεΐνο; πρέπει 
νά έντοέπεται, δοτι; δεν προοθέτη εί; δτ* έΐΑκθ·ν, διά νά τάπαραδώση αύ· 
ζη[Λέν» εί; τους ριετα*,'ενεστέ:ους. Αλλα τών εντροπών δλων ή μεγαλύτερα 
είναι, δτχν καί διά νά τκεπάτη την τοιαύτην έντροπήν, καταβρέχη μϊε ξέ
νους ιδρώτας τό πρότωπον, καί, κατά τοΰ; κωμωδουμένου; δημαγωγούς

(α) Παβά' τώ'Α9/;ν. 7ίλ. 502. Τό τ;ί-3ν π*β*ξινον «ίναί βη βμέν Στράτ«{ όνομάζιι 
■ τόν Ίτοκράτην, Αόλοτρύηιν, ό ίίϊουιόας (λες. Φι/ίτνος) λεχει XIί«ρ«^ ότι ό Ίσβχράτης 

ώνόμβξΐ παϊζνιν ΑϋΧ-τρνπην τόν μοί/ιτήν «ΰτβί Φιλίσκον. Διά τβΰτκ; ίτ«ς τά; έναν- 
τιώτϊΐ; β Φι'Λόττρατο,- ίέν Λίττιΰη ότι ΐ»υμωοή9Β β Ίτοχράτη; ώς βΰΰοποιό; . Μ βΧβν 
τοΰτβ, β μ»ν Σονίί*,· ι'ναίπι9»νβν βτε έτνγχυτε χμ τά πρόθ!^«, χβί τ« ταράγματα · 
β ή  Στρατί; εΙ-Λΐ τ/ιίόν βιίβιον «τι τςν τέ;;ν7ΐν τών αυλών ίλχδιν β^ββμχν δ«κ νά μ»- 
Τβ;ν«[ρ«»9? τήν λίξιν Αύλβτόΰτη;, βχι χκ9ώς τ«ν μετιχειρίββϊ ·  ·Αρι«Γ<ιτΛ»ς *ις τά 
ντρβδλήμχτά Γ»υ (Ιθ, χγ), ώ; συνώνυμβν τ«ϋ Αύλοποιός, άλλ’ »ίς τημβαίαν αισχρό» Μ<1· 

■ ^Μμβλόχον, χα9ώ;Μίτβ ·  Σνχκζοοβνν·.
(6) ’ΐίί τάί σημαώσ. σιλ- 2 0 4  τ·« μβροώσ. έκίΑίΤ.
(γ) ’ϋ ί  τάςαύτά; σΒ«ιώτ!·.;. ’Ηχλ·η·Α «5τη τ»ί ϊ'ιυδβλββιΐΜίνββ «Ηκαλύγ*» ■·»·  

τό 179Ι ϊτ·;, «ϊ«τ·;·4λ»Α»7Μά; έγ»μ«ρ«<*; τις Γβττίγγ*; -
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-ιών Λθ'/,ναίΜν, χιν4νκι αύτ6; άν«ΧΦ|Λβ(ϋ{Αένθ( »ίς τού  ̂ά[Α%@είς ύ λ  {ΐκγιι·
ρ«ν[λένκ ά κ  άλλονκ>

Μάζαν μίμβχότίί ίν Πν)ιω Λαχαινιχκν,
ΠανονργότΒτά τω; ηίρι^ρκμώί, ν^αρτΓβϊ*;,
Αύτο; ηα^!$ΐχ( “Γχν νίΓ ϊμαϋ μίμΛίμΐνϊίν (α).

Είί ί,αα{ τοίϊϋτβι χλοττβ'ι β*ό(ΐϊ) ίέν £γιν«ν έ:τΐ!.ί·/ι δντί; εί; αύτάς τί^ 
άναγενντίίίως ίριών τά; ®ΡΖ*<ι φ’<3ΐ*ά {Λτίτε κλοπ·/;; άζια ί γ ϋ μ .ζ ' ί  ιτβλλβ-· 
κάλλίον ΟΛοις ίΐναι νά ττρο̂ αΛβάν̂ ι -ηςτά κ*χ*, παρά νά ζ'ίττ, νά τ ' άνα· 
βπαυτι άφ’ ον (λίαν φοράν ριζωθώόιν. Εις ολίγα λόγια, τ« φιλο;Λθυτα 
(ΐειρακια τών Γραιχίόν πρέπει νά κρατώσι πάντοτε τούτο εις τόν νοον, δτι 
αί Μοΰσαι είναι παρθένοι, καί άπουτρέφονται τους δβοι ριε παρ̂ ίενικν.ν 
ψυ)τ·ίν 5έν τάς πλητίάζουοιν. Ας ένΟο;αώντ*ι πρό; τούτοις τί ελεγε καί 
τί έχ.αρινεν εις τοιαότας περιστάσεις ό ίωχράττς (δ).

Και ό Κικέρων, καΐ ό Αιονόβιος 6 Αλικαρνασι^εό;, καΐ δ Αθηναίος, και 
άλλοι τινές ολίγοι, Ιστόρτισαν, δτι ό Αριστοτέλης έλόπν;σε τό γίρας τοΰ 
ίσοκράτους. 0  Κικερων προσθέτει, ότι καΙ, ίταν άνοιζε σχολεΐον νέον ί>·/;το· 
ριχίς ό Φιλόσοφι̂ ς οΐίτος, έπαρώίν.σε τής τραγωδίας έπιγραφοιχένϊΐς Φι/.ο- 
*τήτ·/;ς (γ) τδ,

Α’ί'!χοΡι αίΜκά/, Βαρβάρους ί '  (άν 'ϋ-μιν,
εΐ; τδ,

Αία̂ ρ̂όν σι»τά«, Ίτονράτιιν ί '  ΐγ/ λέγιιν.

Τούτο φαίνεται πολλά πιθανόν, δταν σολλογισδη τις οτι ό Κγιφισόίωρις, 
μαθ·/;·ΓΥΐς τοΰ ίσοκράτους, έγραψεν άλ·οθώ;, ί{ς*ίιπεράσπισιν τοΰ ίιϊασκά- 
λου του τέσσαρα βιβλία κατά του Αριστοτέλου;. Αλλ'δ-χως πάλιν, 0τα·< 
άνκγνώτί τις τ'ιν Λιογένν.ν Λαέρτιον ( ί ; ,  ό δπο'ο; εις τον βίον τοΰ Αρι-τ'»- 
τέλους λέγει ^·?τώς, δτι τκν προειρκριέν-Λν παρωδίαν τιςν ε/.αυ«ν δ Φισόβο·

(β) Άβιττο^άν. Ιπτ. 55-
(6; · ΦοάνοαοΊ ούνίν ιίδώς . . . ίν ίί τούτο βανυάσιο  ̂ ΐχν  άγαδόν, ό μι σιάζιι.

• Ού 7«ρ «ίσ '̂ύνοραι ρονίάνων, β'/λά Γννβάνοραι, *αί έοοιτβό, χαΐ χαριν πολλ*ϊ ίχν
• τώ «ττνκρινομίικρ, καί οΰοίνκ τώίτβτί άρίΐτίβητα ;^αριτο;. Ον '/άφ πώΓοτί ίςαρνο;

« τόν διίαξαντάρι ώ; σορόν δντα, άιτοραίνων ά έρνύον τταό αντοΟ». ίωκοβη;; ιτβρά 
ΙΙλάτωνι, έν ΐ^πία, « λ . 372.

(γ) Εΐ; τόν Φιλοκτέτνν τον Σοροκν^ν; β ντί;ΐ'ο; ουτβς δίν ιύρϊσκιταΐ' ττιβανόν ».τι 
ίηάρΒη από τού Εϋριπίδον τόν ♦ι).οκτόηι», όατι; δίν βο^ιται πλίον.

(δ) Βι6>· Ε, Τριίρ. γ.
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ί ί ;  -ίο·( ·τ«_ι/[Ααί;γ—Λν αύ·:ον ΐ  ί/ίχρχττ,ν, δ η  ίΐζ  ά ΐ :6  τονς ϊιχε>.ιώ·τ·2ί 

Ρ·/τοοα; κ»ι οο ι̂ϊτ χ ;, όν'^'^.·x^ήμ^1^̂ ζ Αρίποτίλτ.;, εγρβψε κκτ* τ·Λ ϊ θ -  
κράτου;, όιασϋρων βύτοΰ τον Πανχγορίκόν >.ό·)θν («), κλίνει χάλιν ίί'ττ,ν  
γνώριην εκείνων,0501 νοαίζο'^ν, δτι νί ό_κωνυ;κί« έπλαν·/;σεχαίτύν Κικέρωνα 
κχΐ τεΰ; [εετ’ αύτον, νκ σνγχνίωο; τόν φιλίΐ^οοον Αρισ·ίο·:£λ·Λν ε̂̂  τύν 2ι- 
κελιώτ^ν σο^ιστ/ν Αριιττκτέλτν. (Λίκροτερεπίς εχΟρα ίτον άνα-
ξία το2 γΐλθ7ΐί”/θν, ::;ο ί τόν Ιίοκράτν,ν ΐΛβλίΊτα, ::£ρΙ τοϋ όττοίου δτι £·)<«, 
καλν,ν Οττδλ'Λ̂ ιν φαίνεται άτ:6 τάς συχνά; μαρτυρίας, τά; οποίας οερει άπ 
αϋτόν ίϊς τ ' ί ,ν  Ρτ;τορικ·/ίν ίου. Κζενκντίας, εί; τόν Ιικελιώτ'ίν Λριστοτελ.γ,ν 
είναι πολλά π/ΐαν·/·'. ΐ5ομίν άνωτερ.-ο δ :ι οί 2ικελιΛται ί'/ίτορε; ερεραν 
τ/,ν Ρ/,τορικ/,ν «ίς τά ; Αθήνας· «λλ' οί Λν·/,ναΐοι τ/.ν εύο^ωσαν εί; ττ,ν 
άλκΟιντ,ν ούτής άκμ·/;ν και τελεί·,'ττ,Τα, καί ά, τοικότ'Ί προκοπ·η τού; ε'φε- 
ΐεν εί; χαταφρ'ΛΥ,τιν τήν ίιίίων δΐ'ϊασχάλων. ό'ίεν οί ϊιχελιώτΛι ί’-ΛΤΟρες, 
ί  σοοισταί, ϊμίσηυν τούς Αττικού; ^-/τορα;, ώς «χαρίστου;, ;/ε τ ί ;  
κχαρι-ττία; τγν πρόοαΛν. ίσποόία^ον νά ο/.επάσιοσι ττ.ν αίσχύντ,ν τοϋ 
νά Τ'Λ; ο6ονί,σιν ώ ; τ'φωτερούς.

Επρεπε· τώρα νά λαλ’/ίσο) π ε:; τοΰ χαρακτ’λρο; τοΰ λδ”ου τού ίσοχρά·· 
τους, ί«ν ίέν εϊ^ε λα/’ίίσετ ίιεςοίιχό); περί αύτου Διονύσιο; δ Αλιχαρναιί' 
σείς. 0  σοφός Χ'.ιτικός Ο'άτ'ς έπαινεΐ πολ.ύ τού; λόγου; τοΰ Ισοχρίίτου^ 
χαΐ τού; όμοιάΓει ΰιχαίω: ίιά τ'όν ·ό?ΐυϊκ·0ν βύτών σεμνότητα καί μεγ«· 
ύοπρέπειαν, καί ;ιατά τό Πραγματικόν χαί χατά τοΛεκτικόν αύτών μ.ερο;, 
μέ τά αγάλματα τ·.ΰ Πολ.υχ/είτου καί τοΰ Φειόίο'υ. Κατηγορεί δμ.ως πολύ 
καί τήν κλίσιν τού ί''ότορο; εν; τά ; άντιόεσει; καί παρισιόσεις, καί εί; τ·?,ν 
περίεργον σπο·υ»ί·ήν 'ν* τ,ναι·πάντοτε γλαφυρό;, ·?ίγουν νά καταγ'ίνεται ύπερ 
τό μέτρον εί; εκείνο τοΰ Λεκτικού τό μέρο;, τό όποιον (ομοιάσαμεν (β) 
μέ τον ·ίχον τοΰ χρυσίου. .Μη̂ ' εί; τούτο 5έν Ιχει «ίικον ό Διονύσιο;” 
άέικον ε'χει οτι <5έν έκατάλαοεν, ί  ίένμά ; ε’ίη “'ησε, τ·ην αδτίαν τ·ή; τοιαύ- 
τλ;  περιέργου συνδέσεω; τιύν λέςεων εί; τόν Ισοκράτ-ην. Από τούς άνΟρώ* 
που; δέν ποέπει ν* νητ'?, τ ι; παΐ όσα είναι δυνατά ε··; τού; ανθρώπου; · 
χαί διά νά χρίνγ, τ ι; διχαίιο; τού; βυγ·ρβαφεΐ;, πρέπει νά 6εωρ^ καί τ·«ν 
περίοδον τοΰ χρόνου εί; τ·/,ν όποιαν έγραψαν., Κεετά τήνβ'ωτίρω (γ) 
μαρτυρίαν, τού Διον' σ̂ίου̂  πρώτο; ό ίσοχράτν?; έοίόρ&ωσε τό Πραγματι
κόν μέρο; των ρ-ητορνκών Λ0γι«ν, έπειδ'ό πρώτο; άφ·ήκε τά ; μικροπρεπείς

(γ) Εί; τονβύτον 4ω·/ Λα<5· Ρ, X , μί τ 
(β) ΙΓλ ,α.

{■/) λί-έΐ.

{ αιιμ. τβϋ Μίνβγ.
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'';τ:ο6ίσεις των λόγων και τί'ϊχ')λγ;9νι βί< τό νά ( τ̂,τορεύί τα άλίθιν* συ{ΐ- 
οίροντα εις τήν πατρίδά του. Οΐ ιτρό αύτοΰ αβιρισταΐ, δια τοΰτο, ετι 
βπανίως το Πραγριατικόν ρέρος τ ίς  ^/ιτορείας αύτών ίτον άξωλογον, κα-' 
τεγίνοντο μέ ριεγαλωτατ/,ν έπριέλειαν εις τό Λεκτικόν, και έξαιρετως εί; 
εκείνο τού λεκτικού τό [χέρος, τό όπΛον άιτοβλεπει τ-όν ουνδιίκ·/ιν και τάζιν 
τών λ.έ^εων, και τΑν βυ ι̂ριετρίαν των χώλων καί των ττεοιόδων, χτις έγέν- 
ντ;σε τά αντίθετα, τά ίτάριταχον τά οριοιοτέλεντα (α). Εις ολίγα λόγια 
ιχοπίαζαν νίς δώτωσιν εις” τον [χόλίβον τόν τγον τοΰ χροίΟΰ, και τόν 
έίτωλοΰσαν εις τας άχοάς τοΰ λ.αοΰ ώς γρυσόν. Των τοιούτων σοφιστών 
/Ααθ-/ιτ·Λς έ/ρ'/ιμάτισεν.ό ΐτοκράτης· καί αν τους όροίαζε κατά ττάντα εις 
τό λεκτικόν, ε̂ ιποροΟσε τίς· δαως να τοΰ ελατώβχ τό σφάλ{χα ριε την κοινήν 
τταροιαίαν,

Μ’ ίιτοϊον ΑίάσχκΛον χ«9ί5ΐ;ς,
Τβικϋτα γρχμρχτα ^αν$άν< '̂

κ’ ειχενε ίτάντοτ εις αύτόν ή [χεγάλ.η ίόξα τ ίς  διορθώσεως τοΰ ιτραγριατί· 
κοΰ. Καί δαως αυτός, 0/_ι αόνον τό τραγριατικόν •/{λλκζε τταντάτασί/, άλλα 
και τοΰ λεκτικού τήν καλλονήν, ώς ό,κολογεϊ καί αύτό; ό Λιονύτιος, ηύςησε

τροηγαγεν έτ:ί ρι·/ίκιστον · (β ’ . Τί περισσότερον έιλπορεΐ τις νΤΓολΰ,

ζητνίση άπό τόν Ισοκράτην, καί αν ητο φανερόν δτι από άδονααίαν της 
κρίσεως επεσε πάντοτε είς τάς λεκτιχάς περιεργείας τών διδασκάλων του, 
και δέν ίου; έυ.ιρ,ηθη πολλάκις έκουσίως; ίΐ δέν είναι τ«ιτέ ουγ/_ωρηριε'· 
νον καί εις τόν φιλόσοφον Ρήτορα, δίαν θελιρ να άνβκαλε'στι πρός αυτόν 
άκοα; διεφθκρ/χένας άπό σοφιστάς, να ρχεταγειρισθη -πρό; καιρόν τά {/έσα, 
διά τών οποίων εκείνοι τάς έφθειραν; Πρώτον πρεπει νά διόρθωση τις τόν 
νουν, έπειτα τάς αισθήσεις τοΰ όχλου, εάν ήναι άληθές τό «ΙΥοΰς όρα κ ϋ  
νους άκοιίει» (γ). Βέβαιον είναι, άν παραβάλη τις τον Ισοκράτην ιχέ τόν

(β) Π(ίιίογ«τίβος τών βλ)ων ϊ'/ινίν (ϊς τοϋτβ ό $ ι ί ά σ χ α ΐ · ο ;  τβΰ ίσοζρβτου; Γβρ'/ίαί' 
·9«νκ*ΐτβ Πάοισον ώνοι/«σ9β Γβρ'/ικκόν ή Γόργειβν σχκΐίβ· χκ'ι τό ν« τι; ρι< το»·
βΰτα τ/τ,ιχατα ΐ'̂ ίγιτα Γοργιβζίιν. Εϊ; τιΐν θιτταίίαν ίΐχι τόσην φήυην ό Γορ'/ία;, 
ώς«, χβ9ώ; >.ί·/ιι ό Φι/βστρατο; ’̂ΕπιστοΛ. 1Γ̂ , τό Γοργιβζίΐν καί τό 'Ρϊτοριύειν ί'/αια)ΐ

ί«) ’Λικύΐί .̂ σιλ. ιή.
(6) Οταν ίγχ-,η πρώτον είς τά; ’Αβένβς ό Γορ-/ί«ς, βτΆμέν»; άπό τού; συ(ΐΐΓθλ4Τβ; 

του Λεοντίνου;, χαί ίλάλπνεν ίπ’ εκκλησία;, όλί ο̂ν Ο.Π'̂ ε νά χάσκίϊι τόν νοΰν οί ίνρυό- 
στβΤΒΐ Αβηναΐβι άττό τίν ήοονήν τών άντι9έτ»ν, τών ισόκωλων, τών παρισων, χαΐ τών 
•̂ ιβιβτελιύτων, ώ; ίτιβρεϊ ό Σιχιλιώτης Διόδωρο; {ΙΒ, 55), ός·ι; και προσβιτιι ρ« κ^σι» 
κκλέν, · Α τότε ρά», ίιά τό {όνον τβ; χαταβχινες, ΜΚοδεχϋς βξιβντβ, νυν ίέ «ιριε^



Δ^αοβθινι;ν, δτι θϊ το» π^ώτο», ώ( ίλεγεν εΰ̂ χ>ύ>{ ο ΕΧεοχαρτ,; (κ), 
όροιίζοιίβ; τοίι; «ΘΧ'λτ»<, τοϋ ί ΐ  4·/ί{ΐ.·ιΐ9ίνους τοί/ς βτρετνώτβς. ΑΧΧ’ ή 
«ΐκτ»ρ« διχαιοβύντ) ΐρ«τα, Αν ό ίβοχράτΥις ίεν έγίνετο Δτ,ριοβθίνγ;;, ΐάν 
ΐι/̂ ε προγενέστερόν το» άΧΧον Ισοχράτνιν; Αν ό Α»[4οσ6ένιις ε<ρί)βν£ν εις 
τ ις  ρ»τοριχ?,ς δός'Λς τόν άνώτατον ^αθρΛν, ϋ ν  έξ^ρχετο «ρ^σως άττό τό 
σχοΧεϊον τοΟ Γοργίο», είχε προ όρδαλρ,ών το Χ*(*πρότ«τον π*ρά· 
δειγρ« τοϋ ΐσοχράτο»;;

Και ταΰτα ρ;εν περί τοΰ χτρκχττίρος τοϋ Χόγοο τοϋ Ί·&»ρχτοος, (ίτιτο- 
ριχώς χρινοριίνο». ΑΧλ’ δςτς τόν έζετάσιρ χβν γραρΑρατιχώς, ΟίΧεν πX^ρβ- 
φορν;θί, ότι πρίΤιτο; δ Ίσοχρατΐς ες-τ,σε τρόπον τινα τα όρια τ·?,ς γΧώοσ/ς, 
χκί ΐχυρωσε μέ τό παραίίΐγμά το» Τ ΐ ν  χαταλΧτιλίαν τ ίς  γραμματικής 
συντάξεως. Εις τον; πρό αύτοΰ λττιχοϋς λογογράφους, εάν έφαιρεστ,ς ίσως 
τδν Λυσίαν, εΰρίσκονται κατά τδ ρ.άΧλον χαί ίττον άνωμαλίαι · εις αυτόν 
οϋίεμία, γ, σχεδόν τόοον όλίγαι (εάν δέν ν,ναι χαΐ αύται γραφικά σφάλ
ματα), ώ ς’ άπό μόνον αυτόν είναι δυνατόν νά σύνθεση τις γρααματιχ^ν 
μέθοδον όλόχληρον, χωρίς τοϋ νά έχ_η χρείαν άλλων παραδειγμάτων.

Τον χαραχττ,ρα τοΰ λόγου τοϋ Ίσοχράτους έμιμηθησαν άπό τους παλαι
ούς οί δύο του μαθηταί, Θεόπομπος ό Χίος, χα'ι ίόφορος ό Κυμαΐος. Πολλή 
δμοιότης εύρίσχετοι χαί εις τον ψευδής άταφερόμενον εις Λημοσθενην Ερω
τικόν λόγον δστις δια ταΰττ,ν μάλιστα τήν ομοιότητα πιθανολογεί την 
κρίσιν τών δσοι τον άποδίδουσιν εις τόν Ανδροτίωνα, μαθητήν και αύτόν 
τοϋ Ίσοχράτους. λπό τοϋ; μεταγενεστέρους τόν Ίσοχράτην εμιμήθη, ώς 
ένόμιζεν ό ίφαομος (α), χαί ό Θεολόγος Γρηγόριος. Δεν μέ συγχωρεΐ τό

^7. Π Ε Ρ Ι Τ Η 2 Ε Κ Α β £ Κ Ω 2

\ γειαν ί;(«(ν δβκιΐ, ι«ά ραίνετ
Μ’ όλα ταϋτα Τβ καταγΓ/αττα ί

υ χατβγελαστα, πλεβνάχι; χαί χαταχόρεν; τιΐενενα·. 
ειτεν όρως τού;’Α9ϊν«ίου; χαί τ*ν αυμυβρ/ίβ» νά ίώ· 
V τόν ίττΕίλι · χαί τά μαίή·««τά του «χρείά νά ιτλορό- 
χε/ιοόας λιτρϋν Γβλατιχών, έπρεπε νά 3ίί^ εί;

διδάσκαλον Γβρ-/ίαν ββτι: εΐχεν ο'ρεξι» νά [ΐάθβ τήν 'ΡίΤβρικήν του · πράγμα άπίΟανον, 
εάν ό Γοργία; δίν ίτο, κβίώ; τόν παριστάνει ή Ιστορία, μΐ μιγα)α ύ̂σΐονς χαί πκιοεϊα; 
βίλα προτεβήμοτα στολισμένο;, καί άν δίν έβλέπομεν άχόμι] καί τήν σήμερον τα σογά 
τή; Ευρώπη; έ9νι; νά γοητενωνται πολλάκι; άπό πο)λά χαταδιεστε'ρου; τοΰ Γοργίου 
τερατολό·/ου,'.

(«) Παρά ΐώ Φωτιγι, Κωδ. ρος. ·Κλεοχάρ« 6 Μυρλιανος' . . . ϊ̂«#ί, τ·ύ; μέν Δ»- 
1 μβσβενιχοΰ; λόγου; τοϊ; τών στρατιντώ/ έοιχέναε μάλιστα αώμασι, τού; δί Ισοκρατι- 
·χ·ν« τοϊ; τών*άόλ|τώ»·. 'Δλλού όριοι; (Κιΐοδ. ·ξέ) λέγκ, ότι ταάτην τ«» π*μέ 4<μ«*όέ· 
■«*ι« εωά ΙοΜίμάτΜίε χρίαιι τή» εχαμεν ·  Μ »ΐό»ι» Φέλυτετος.

ίδέ *ή» «όαε Μ - τ ·ι Ίλληωα. •«Ο*·*. Τοϋ ♦ιΐΙμιαίΜ, Τόμ. Δ, *|λ· 792.



βτενόν τ ά ν  χαιβοϋ νά έςιτάσ» ριέ τχν παράθ(«ΐ'<, άν τι «ύττ; τοΰ
έράϊμοίί ίτιιρί^^ειβι « ς  ιηθανόττιτα.

λ^:^ τοίις χρι65ντ*ς γντ1σ;ο' ϊ̂ 4Ϊχο<τι«ίντί, χ *τ’ άλίο^ς, είχοβιοχτώ 
λόγους τού Ιι»χρά·του; α τ , ' λ ε ^ ν ι  5ίν σώζονται π)ιήν «νχοσι (« ', 'καί ίννε* 
έτ^ιοτολαί. Το' τ̂οος πρώτο; «ξι^ωχεν εις τό Με ι̂όλανον χατά το 1 4 9 3  
ίτος «πο Χριστού, χα'ι τεσσαρακοστόν άπό τ ις  άλώσεως τ ίς  Κωνοταν- 
τινουπολιως, Δτ,ριτίτριος ό Χαλχονίύλτις, ί  Χκλχοχονίυλτις, το γένος Γραι
κός, ττιν πατρίί'Α&ϊ,ν*ΐος^ μα8τΐτγις Θεοί&ιρου τοΰ.Γαζτ;, και τ ώ  άριθριοΟ 
τών ταλαίπωρων εκείνων λογίων άνίρών, οί όποιοι ο.τ,ν έγοντις πλέον εί; 
ττιν Ελλάδα |*·έτί παίρίδα, ρ,κτδ (ε«0·Λτας, ΐσκορπίσΒν,σαν εις ττ.ν Ιταλίαν, 
καί «λλα τ ίς  δυτικωτέρας Εύρώπ·/·,ς μίρτ) · δποο καί πατρίδας ευρ-ήκαν, 
καί, τό εΟτογέστερον, άνθρωπο»; διψώντας νά ρ,αΟ'Λτεο&ώσι ττ,ν σοφία»

Τ Ο Τ 1 3 0 Κ Ρ Α Τ Ο Τ 2 .  γ.ζ.

Μετά ττ;» έκδοσιν ταύτην «κολούβτισαν κατά διαφόρους χρόνους «λλαι 
πολλα'ι, ριετα'ύ των οποίων έπίστ(Λθς είναι '/ι ίχδοσις ττ,ν οποίαν έκαριε 
κατά το 1 5 7 0  έτος ίερώνυριος ό Οόόλφιος. Εις τ/,νεκδοσιν ταότκν, παρά 
τήν Λατινικήν ριετώφρασιν, έπρόσθίοε καί'διεζσδικώτατχ σχόλια, γε'ρ,οντα 
«πό ττολλάς ρεαταίας στ,ριειώσεις γραρεριατικάς, καί παρεκοάσεις τοΰ 
προκει^αένο» παντάπασιν «λλοτρίας. Τήν τοιαιίττ.ν απεραντολογίαν το» 
Οοολφίον τήν δικαιόνει τρόπον τινά ό φιλάνθρωπος αύτβΰ σκοπός νά κατα- 
ςτίσ'ρ τόν ίσοχράτΛν δσον τ,το δυνατόν ευλππτον εις τους ίδιου; «ύτοΰ (αχ- 
θπτβς, και νά έριπνευση εϊς αύτοίις ττ.ν άγάπνιν ττ,ς άρετίς ί€). Πρόσθε; 
δτι ιΐς τα »πέρ|Α4τρα ταΰτ* σχόλια, εόρίσκονταν δχως ααίκαλαΐ'έςτγήσεις 
τοΰ Ισοκράτους πο)^αί, και διορθώσεις άνκγκαίαι περισσότεραι, Είναι εις 
βΰτά παρβττ,ρήσεΐιίς άςίακαί ή άγώπτι τήν όπ·>ίαν δ»ί/νιι εις τό Ελλ·Λννκόν 
γένος, καί το άσπονδον χ.ΐσος κατά των αϊτίι.>ν τής δυστυχίας το·'ι γένους. *
τού; όποιους, ; αρυ '/ίΐ
πολλά νόστιαον άπλότ·/;τα, σττ,λιτίνει ό κα/ός 

Αφίνω τά; ρ.ετά ταύττιν εκδόσεις τοΰ Γου

αοροζει, 
Ο^ό),αΊ0ς ·

έ κ»λτ.; ψυχής

ερχον.ϋ ; ττιν

(«) ν«ν «υνττέν πΜϋτ«ν Ηΐ τέν ·ρ($_»άν χ± ι τ β ύ η ν  ■«; τ(ν τκ:ιν
Α«7βν Ιΐ3β; Λι^«νω*ν, 'Α9«/ΐβ'->ν I?«<(«»»;.

(«) Τΐ'χύττν ώΜΛΗίοι νποΎχΙτκι »0ά Λιανίτιβ; ό Α)<χ«!ρν«τ«·ν; (ί; ^;··η«7ΐνώ-
σ»»ντ«; τν/νβ τον Ιϊίχρ'/.τ»:». · Ε«ί ίγ·>ιγ̂  ^ « ι  ;ςίίΐι<·ι . . . τούτο»εχίι» τ*ν ρ*τν^
• ώά χ'χρ·;· Κμ είτι; (Πίτ^ΐΜΐ τήν ^«όινήν ^λοσβ^κν, μχ τβ €·α̂ ρ̂ <Τ(ν·ν «ύτκ;
« ρώνον άχκπόιν, ηΐι τ· «τρα-χΜίτικόν, ύ* χύτ«; «α^πβν ϊςιι ρέ·ν κρ·*·-
• ρΒΜ̂ΜΜς, (ξ «« ΜΜν.·»; «φελήΜΙ, ΠβρΒΜΜνΟΜ̂ Μ·* Μ» Ν/Τ̂  Τκν Ε1Μί«0ν ΤΜ ριά*
4 τβρ»; «ρ·Μ|Η·ιν·· Αμ»· 'Α Ι* ·^ . « ρ ΐ  »«ν ^ χ · «Α· 543·



μη π Κ Ρ !  Τ Η Σ  Ε Κ Δ ο  2 Ε 1ϊ Σ

«λίοδίν τΛ  Στίφάνίυ. 0  πίίί^τιν.ος οϋτοί λεζικτ'^ίάοος ΐιρύλ*;ι
τ·/;ν Λατινιχΐν μίτάφίασιν τοΰ Ού&λφιου, -/ίλλαζίν «ίς όλίγ* { έ̂;ν; τό Ελλη · 
νικόν χείαενίν, μ«ρο; άχολο’̂ θηΊίί τοΟ Αλίου τήν έχίοβιν, καί μειος ΐ^ι· 
κας το·> ί!χασ;α;, έ'ερ'ήΟίβίν έχτά ΤΊφάς ί;»τ;ιβάς ζεεί ίβοκεάτους, χαΐ
«ίτ,μοσίευιϊε την έκίοσιν αύτοΟ κατά τό 1 5 9 3  έτος.

Μετά τόν Στε·ρανον, έςείόΟη ό Ισοκρατ-/;;, καί &ί; τΐν  Γαλλίαν, καΐ 
ε;ς την Αγ'^λίαν. ίΐ ~ χ ί χ  τά ; «λλα; «λέον γνωοτη ίκ^05ΐ.ί τοντζ<ΐί τοί 
καΐίΐί’λ είναι ή τελειοΟείσα κατά το 1 749  έτος άττό τον λγ^λον Γυλιέλμον 
Βαττίην τόν ίατ:όν. 6  εκίότης οότο;, καθώ' έκλιναν Γ?λλοΙ, των ότοίων 
βόγγνωμος είμαι κ'.έγώ, ήθελε τγ,ν κάμει ώφελιμωτέραν, εάν έμεταχειρί- 
ζιτο μέ τίριυσοτέρΛν κρίσιν τά ά ν τ ( γ ρ χ γ «  της Αγγλίας, τιίν ότοίων τάς 
'ίιαφόέους άναγ-νώοεις έτημείωτεν εις τό κάτω μέρος των τελίίων .

Μετά τον Αγγλον εκδότην είναι ό λββα; Αύγήιος, δττι; έςέίωκε τόν 
Ιοοκράτην εις την τόλιν των Παριοίων εις τρεΤς μικροΰ μη'κοος τόμοο; κατά 
τό 1 782  έτος, «-ρ' οό έααράβαλε ίεκαές (β) άντίγραρα της βαοιλική; 
βιολι^θτίχης. £αν είχ: τότην εΐιϊητιν τής Ελληνικής γλώτσ/ις, δτην είχιν 
αρετήν, ό μακαρίτης Αόγ^ρος, ή έ/.ίοτίς του έιτρετε νά έχη τά ττρωτεΐα. 
Μ' δλον τούτο και ίιορθώοεις τινάς ίκαμε' εί; τό κείμενον δ/ι άτιθάνοος, ■ 
και διορθώσεων είκασίάς έτρόβαλεν εις τά ; ρλίγ*? του σημειώσεις, καΐ 
ρητορικήν άνάλυοιν εις ότοθέσεως σγήμα εγραψεν είς έκαστον λόγον, καί 
τήν Λατινικήν μετάρρασιν τού Ούολ-ρ’.ου έδιόρΟωσεν εις πολλά μέρη, καί 
τε'λος, έσημείωσ; πλήθος διαρόρων άναγνώτεων, άπυ τάς όποια; και ό πρό 
έμου έκδοτη; καί έγώ ώρελϊίθημεν, καί οΐ μετ' έν.έ θέλουν ϊσω; ώοεληθή·. 
Ταυτην μου τήν περί σοΰ κρίσιν, Αύγήρε φίλε, είμαι βέβαιος ότι δέν θέλει 
σοΰ βαρύνει τήν ψυγήν · καί ζών έτι μέ ήροίτησας πολ^άκις, με φιλοοοφι- 

 ̂ κήν ανδρείαν, τήν αλήθειαν, καί άπό τό στόμα μου τήν ήκουσας μέ της 
ευχαριστία; τό γλυγΰ μειδίαμα .

Π τελευταία πρό τής παροΰσης, μετά τόν Λϋ-'-ηρον, είναι ή έχ'λοσις τ.ΰ  
Λαγγ ί̂ου, διδασκάλου τής φιλοσοφίας είς τήν ακαδημίαν τής Λλης. Εςω

(β) Διά νά (ΐή θαυμάζτ, ματαίω; ά άνκγνώτης τόσον πλούτον Ελληνικών «ντιγρά^ων, 
άνβγχΒϊον είναι νάμάθη, οτιάττό τά ίινκίξ άντίγραψα ταΟτα, 3  μόνα περιέχονσιν ό/.ονί 
τού; λόγον; τού ίτοαράτβν; · άηά τά λοιπά, εί; 7 ενρίσχεται μόνος ό πρό; Δημόνιχον 
λόγος, είς 1 μόνίς ό πρό; Κιχοαλία, είς 1 ίεχβτρείς λβγβι, εί; 1 5ε*ατίσσβρες, είς 1 
τίσσαρες, είς 1 μόναι αί εννέα γνήτιβι επισιολαί, ΐχ τών όποιων τινες κολοβαί, ιΐ; Ί 
μόνη ή προς 'Αρχίόκμον τπιίΤίλή. ’Αηβ τούτην όμως τήν $·̂ $€τιν οΰτ ή χρεωττουμένη 
χάρις ςίς τόν Αΰγί,ρβν ίλαττοΰτοι χαί ραίνεται πότης εΐξιοι κατηγορία; βέλομεν είσβαι, 
έάν εί; τό ίξή; νπογέρωμιν νά γνμνόνεται ή 'Ελλάς άπό τά άντίγραρά της·



των ίιαφβρων άν»γνώ'«εων το5 Αγγλου {χίότουκα’ί του Αύγγι'ρου, ύ  Αάγ- 
' γιος έβο·/)θ·ήθ·/ΐ άχό}Λ·/ι καΐ άττά τάς γραφικας ίιαφορας τοΰ αντιγράφου τ ίς  

Βαυαρικές βιβλιοβ-όχ/ς, περιέχοντος ίίκατέοσαρβς ριόνους λο'νου; τουίβο- 
κρατους, κ*ι «λλου αντιγράφου τ ίς  Αϋγουοτανίς βιβλιοδνίκτ);, τέ όχοΐον 
ίϊχί (Αονον τάν Πρός Δηιχόνικον λόγον. Οτι ·« δκό'οσίς του υπερβάλλει εις 
τ·/ιν ίιόρθωσιν τοΰ χειμ-ένου τάς προ αύτίς, ίεν είναι καριριία άιχφιβολία· 
·δ · / ι ρλο'νον ώφελ^θνι άπβ τάς διαφόρους γραφάς, συναθροισυένας άπό τοίι; 
*ροτερους εκίοτας, άλλα χαι τινά; είκαοίας ίίίας του (πολλά όλίγας δριως) 
πιβανάς κατε/ώρ-Λοεν εις τόκείριενον. Δεν επρεπεν δυ.ως νά κρίν  ̂ τόβον 
αύστπρά τόν Λύγτίρον, αι^τε ν’ άπαριδρίσ·^ ε>’ς τά προλεγόαενά του ρ/.ε 
τόο/,ν περιεργίαν καΐ τά σοάλρ/.ατα εκείνου, καί Τα ίίικά του χατορδώι/.ατα. 
Δια τούτο, δτι ητο ;Αεταγινέστερος του Αύγνίρου, έξ άνάγκτς επρεπε καΓ 
να τ,ναι όρθωτερος· καί ο ,τι ελεγα περί τών ουγγρβφεων δη πρέπει ν& 
κρίνωνται κατά του χρόνου τ·̂ ν περίοδον, εις τί;ν όποιαν εγραύαν, άρριόζει 
και εις τοΰ; έκδοτα; αυτών, Κάνένα κριτικόν δεν λανδάνει, εις ποιαν 
άθλίαν κατάυτασιν εύρίοκονται τών σωζουένων αντιγράφων τά περισβό- 
τερα· δεν λανδάνει κανένα, δη αΐ εκδόσεις δέν τελειοϋνται πλχν ρ,έ τά,ν 
προοδον τοΰ χρο'νου, άφ’ ού άπό πολλούς πολλά τοιαϋτα παραβαλΟώσι, κοί 
άνακαλυφΟώσι τέλος πάντων αί γνχσιαι γραφαί. 2υριβαίνει κάριρχίαν φοράν 
να συντ{λν;5·ρ ό αναγκαίος εις τούτο χρόνος άπό τνιν εΰφυίαν τοΰ έκδοτου, 
δβτις μαντεύει καί τά ; έννοιας και τάς λέξεις τοΰ ®υ·γ)'ραφέω;, καΐ χωρϊ; 
τών αντιγράφων τίν  βο'η'Οειαν · άλλ’ οΐ τοιοΰτοι μάντεις δέν είναι πολλοί. 
Εκείνοι μονοί οί έκδόται είναι ά^ιοι νά κρίνωντάι αύοννιρά, δοοι, ανάξιοι 
αυτοί να χιντίσωσι την κριτικήν ερευνάν τ ίς  έχδόοεως βίμα  μόνον έν άπ" 
δπου τ/,ν  εύρηκαν παρέχει, μτ,δε νά ώφεληβώσιν άιτό τών προγενεστέρων 
τούς κο'πους είναι καλοί.

Καί ταΰτα μεν περί τών ολικών έκδο'σεων, τών δσαι δηλαδή περιέχβυ- 
οιν ολα τα σωξόμενα συγγράματα τοΰ ίσοκράτους. Μάταιον, και ίσως 
αδύνατον, είναι νά καταριθμήσω τάς μερικάς, ήγουν τάς περιεχούσας ένα, 
δύο, ί  και περισσοτέρους λόγοΟς τοΰ Ρήτορο;. Τοιαΰται είναι αί άναρίθμη· 
τοι εκδόσεις τοΰ Προ; Δημόνικον λόγου, συνωδευμένου μέ τό Περ; παίδων 
αγωγή; εί; τόν Πλ.ούταρχον άναφερόμενον σύνταγμα, αί εκδόσεις τών τριών 
πρωτων λόγων μόνων, ή έκδοσις τοΰ Εγκωμίου τοΰ Εύαγόρου, καΐ άλλαι 
παρομοιαι. Μεταξύ τούτων δμως δίκαιον είναι νά σημειωθ^ ώς εκλεκτή 
ή ίκδοσι; τοΰ Πανηγυρικού λόγου, την οποίαν έκαμε πρώτον κατά το 1 7 8 6  
έτος, καί δεύτερον κατά τό 1 8 0 4 , »ίς την Λειψίαν ό Ναθαιναήλ Μόρος,. 

,διδάσχαλος τής θεολογίας. 0  σοφός ουτος έκδοτης έπρόσθεσεν εις αύτή'

Τ  ο  Γ I 2 ο II Ρ Α τ  ο Τ 2. μθ.·



ίκξαίιχα ίνηρινχ ·»1 κρ»η»« βχάλί*. Αί ίιησηλκΐ τον ί·^τηρβί, χ»- 
τ«ν λ<5γ«ν ίξίίό&τ.»*» χ«τ<ι τδ 17 7 β  ίτβς «κ6 τον Ματβχΐον, 3 * ·  

ίχσχκλβν τότι τ ίς  Καισχρ^χί; Α*«ί^ι/.(«ί ττς Μοσχ*«, ίΓίΐτα ττ,ς Βντ- 
, τ ί α ^ έ ρ γ / ι ς .  Αότό; πρώτο; 2ν««ί τ ϊ ? λοιιτέ; τοΰ ίβοχβχτβυί έττ»«τολ*ς 

τ^ν ττρδ; Αρ/ί5*|Αβν Ττιν όίτοίαν (γνωττήν ίΐς τδν Πατρίάρχχν
Φώτιον, «λλ’ άίγιλον τδ |Α!Τίπιιτ«) ίτρ&τος άνίχβλνψίν ιίς τ^ν Ιτκλίαν 
ό ίησονίΓ/ΐί ϊ/όττο;. Ττ.ν εορτ)** **1 δ Ματθαίος «ίς έλλϊΐνιαδν κντίγ· 
ρ-Λ ψ ον  8ν ττ,ς « λ ιω ς  ί)λ7.ϊ5τ*ίί(«, χ*ι £Ϊς 5ύο ίτειτα τ ί ;  βατιλιχϋ; βιβ- 
λ»θτΛτς τών Παρ'.ηων ό Αύ· ί̂ρος, δοτις χ*1 ίτρώτος τδν έιτρόβθεβίν ε£ς 
τά ατβνΤα τοΰ Ρτ{τορος .

Μιτα^ράβεις ίίοαράτο’ας, παρ* τήν Λκτινιχην, είναι ή Ιταλιχίι όλόχ· 
"λήρος, ττ.ν όποιαν έ;£·ίω/.ί χατα τό 1550 έτος Πέτρο* τι< ίττονορΜίζόν.ενος 
Κ*αρράριος. Περί τους βύτούς χαΐ του; ες ίς  ’̂ ρόνους, έ*«ντισ*ν χατα 
δικίο^τν ΑγγλνχαΙ, ΓβλλιχαΙ, χαι Γεραανιχαι [αϊταφράσεις (Αβρικαί τινών 
[οΚνων λόγων τοΟ Ρ/Ιτορος. όλόχλτρον Γκλλιχ· ,̂ν (Λϊτάφρκσιν εχαμεν 6 
ραχαρίττς Αυγτ.ρος.

Μετά τας έχίόσεις ταύτας είναι ί  ίίιχτ{ μου, ττερι ττς δττϊίας νλ διτ)- 
γ-ίθή πολλά ίεν έ^τω. Εις ττ,ν εχδοβι» ταύττν ιύτό^'τοα νέ ευρώ άντίγ- 
ρκφον, πιθανό); άρ^αιότερον άφ' οοα εως τώρα παρι̂ ^̂ κλθτ,σαν αντίγραφα 
του Ίσοχράτους (α), τοΰ άρθιμοΰ των αντιγράφων εχείνων, δοα αί λαμπρβι 
νίχαι των Γάλλων ε .̂ερ*ν άπδ ττ.ν Ιταλίαν εις των Παριοίων τίιν Αύτοχ- 
ρατοριχήν βιβλιοθιίχ-Λν. Καίρια τί|ν άρχαιότητά του, χαι ίιότι έγράφη 
μ.' όοον ίτβ ίυνατδν. εις έχείντιν τοΰ χρόνου τΐν  περίοδον προβοχνιν, έ<ρυ· 
λαξε πολλά; τοϋ Ρνίτορος γννιοίας γραφχς, ώς θε'λει γενει φανερόν άττδ τάς 

ονίμιιώβεις μου.
έγράφη κατά τδ χιλιο<Γυν έζηχος-δν τρίτον έτος άπδ Χριςοϋ, εις Περγα- ■ 

μπνοϋ χαρτιού αελίδας 6 0 8  άτιδ μίαν μόντ,ν χεΐρα Θεόδωρου τινδς Νοταρίου 
(β), ·ςω άτη τας οχτώ πρώτα; αελίδα;, περιεχουοας τδ περισοότερον

V. Π Ε Ρ 1 Τ Η 2 Ε Κ . & 0 Ζ Ε Ω :

(α) ’Από όιχαιξ αντίγραφα, τά όπβΓα (ξίτατεν 6 μκζαΰΐηκ  λΰγΐίβ»;, $ύο μάνα ιιν 
τϋ ; όιχίάτε; τίτάρτ»;; έχατοντητορ^όος, τά λοιπά ιΓναι τι}; διχάτιχ πίμπτιχ χαί ί 
χβτκς εχτ»;. Τό Βαυαρικόν άνϊί'/ραρον, ώ; εικάζει β Λάγγιος, είναι γραμμένβν χα 
■ηόν δεχάτϊΐϊ τρίτον, καί Λν περίίχη πλίν μόνου; ίιχατίσααρας λόγους τον Ισβχράτοι 
Τό ί ι̂χόν μου, γραμμένου χατά τόν ϊνόεχάτην, είναι λοιπόν ίύο  έχατονταετηρί^α; π 
λαιότερον τβΟ Βαυαρικού άντιγράρον.

(β) 'Μού π £; ^ανερώνβ τ$ν·μά του ιΐς
< λ·Μ»9ΐ! V βίβλος ει^χ παρά βεοΐ ώοου .
< χειρϊ αντον, μανι ΆπρελΗ· ΚΚ . . . ι

■ο τΛος τοϋ |3ιΐ5λί»· ό άντιγραρεύ;. · Ετε· 
. »βά χβινοΰ Νοταρίου, γραςάίαα οικεία 

Λ άγ(Μ Μάρκου, ίτιι, ς«ΟΑ Κύριε ^«Μει



■»υ Πρ4« Αηι*<·«κ(« λίγ«» ριίρβς, τβ ; ό ϊ« ίΐ{  άι?4 β*ρβ«3ο«ς χηρ·« χ*- 
>ΐΕν4,- Λιϊοϊχκιβίίίαί, μιτέγραψε |Χ£τ«γινέ«τίί5θ;, χ’όλιγιβτερονβο.^ 
αλλβ< «αρά τον θεοίωρονάντιγρ*9ί(ίί. Πίριέχες ρνους, χ«#ρΐί τών £»»· 
Τολών, τους λίγους, £?*β« χ«ί εν* τονβριΒρτον, δοος οώζον^ί τχν στ}·/ερ»«.

λ :ι4 τούτο τ4 »αλβν (*) «ντίγρα^,ν, χωρίς ν* κ*τ*ριθ{/.ιί(7ω δσ* ιηερε- 
βχλΒηοαν «ριν έμοΟ, όίίίγο'^ριίνος έίιίρθωσχ ϊτολλ* ε̂'ρη του ίβοχράτους- 
πίριοβίτιρίι ί μ ω ς  είναι κΐ μετ*§ολ*1, τές ότοί*; ΐς  ΐίί*ς  μου είχαβίας 
έτόλμτ.βα νά χάμω είς τό χείμενον. 0λ«ι βεοαι* ί4ν είναι οίΒοί- χαίδτις 
άιτ εμέ, ί  χ*ί άλλον τοοώτερον π*^ εμέ, ζχτνίο  ̂ τοιβυτϊ,ν όρΟότχτχ, ζνϊ*εΓ 
■πράγμα των άίονάτων. Τών παλβιων ίυγγρα^ίων βΐ έχίόσιις, χιΟώς 
έλϊγκ ολίγον άρχτ'τερχ, τελειούντ*; μέ τήν πρίοίον τοΰ χροΝΟυ, άρ' βό η ι ·  
ρβοωοινάττό «ολλών ίχίοτών χεΐρας. Κίςμό.ος μάΤε ίΰναμιν μ·«τι χχι- 
ρον άρχίτάν ιχ·ι νά ίιορΒιβΤιΐ δλχ τά τφάλμχτ*· ίχχνόν είναι είς *ύ:4ν 
νά χάμγ] τί,ν ίχίοτίν του τοιχύτχν, 6τοίκ νά ίώσνι ιίς τοίίς μ ·τιγ5νετ·π- 
ρου; τ *  μ έι*  νά τ·̂ ν φερωοι» ιίς ττερισσοτέρχν τελίιίτητα. Κ*6ώς βλ* τ *  
χαλά, οί χαλοι εχόοτκι είναι κράγμ* ~βλλά ο“ άνιον· μίγα μίρος βύτων 
διαιρείται εί; ίόο^Ί;«νΐάπ«σιν εν«ντί« είδη. Το πρώτον είνβι τών τολ- 
μχροτάτων έχείνων, δοοι ίιορ^ονουοι χαί τα μχίεμίαν ίχοντα χρείαν διορ- 
6ώβεως· εις το δεύτερον περιιχοντβι δαοι δεισιδαιμόνως άιρίνουβιν εΐς τίν 
χειμενον χ*ι τ«ς τιλΛον άνοτίτους χαί βάρβαρους τών άντιγραφε'ων γραιράς 
Τίνες είναι τούτων οί χειρότεροι δεν έξεύρω. ίτοχάζονται ώς Βεοα φωνάς, 
οΐ πρώτο» ΰπιρΐ^νω ςτάς ιδίας των είχβοίβς,οί δεύτεροι-«λιΒίως τάςάνο- 

■»οιας τών αντίγραφων. Είς τους πρώτους άρχει δτι είναι δυνατόν νά έχ- 
φραοβ  ̂χαΐ χατ’ άλλον τρόπον τα νότ;Αα, διά ν' άλλάζωη ττ,ν βράτιν τοΰ
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• τ *  τβντϊν γρκψβνη · Άμίν. ϊχ ε ι  τβ ττκρ'ίιι βιΟ*Βΐ ^λλ* τ / . . Τα μέ ατίγμάς « -  
μΚΜμινα ίύο ίίβττίμβτβ (ΐχκ τόιτβί λίξίων, τάς όποιας, αχείόν άρβνιβ^ίνα; ίιά τ«ν 
παλαιβτητα, ίιν έίυνόβιιν ν άϊαγνώτω. Τό πρώτον πιβανώς ιη ρ ιίχ ίι τό τταροινΟμιο» 
τ»ν θϊοίώρου ' ιίς τό ίιύτιρβν ενίίρ'όμενβν νά πιριείρ ι̂το τό »'Ημέρα· ί  τό άρβρον 
χαί αί πρώΤΒΐ συλλβδαί τ ί; )ΐ;ίΜς · Εύα77·λ«»τοϋ ··

(β) Τό · Καλόν όταν ό λόγο; ίναι πίρΙ άντιγράτων, τημαίνη τβ όλιγώτιρον ΐβψΛ·· 
μόνον. Καλά άντί7ρα5>β ίααν εκείνα μόνα, βιτα έγράροντο ζώϊτων άκόμη τών συγγρα- 
«̂ώΐϊ· τά μιτίΐΓΐιτα έ^άρπναν μί ταί '̂ρόνον τ»ν πρόβίβν άπβ τόν αμέλειαν, χαί πολ- 

λείαις από τ#ν «π·ιλν«ναν, τώ» άντιγοβι^ν. 'Οβνν ιίχκ παλβιότόρβ τβ άντί^ρβ^*, 
από τώιον ώιχώτερα α^λματα είναι άτχκμιαμό'να. Τό αρχαώτιρβν απ'όλα τά νΰν 
(ταιίίόαενα με ίιωρυμί»;» χρόνου πγιριείωτιν (καί τού Ίβοκρατιχοϋ τούτου άντεγρά^ον 
άν· «χεόβ» όχατβντΜτχρόόαχ πρβγι»ί*τερβ^ ίίν·»» ·Κ ϊδομβ» άν ω τ^  (ϊΐλ. χγ.) τό 
«ντίγρΜβν τ*ύ ηλάτννβό' αλλ' βΐτό έ·ό·Μ«> άπ« (ών ώιντυχών Γραεχών εί( τών 
εΰίαιμόνων Αγγλων τάς χιίρας. ·



βυγγραφέως· οΐ δεύτερο» καταπίνουοι χωρίς υποψίαν, ώς Ελλνίνίχόν, ί ,  τε 
εινα» χαραγ[ίένον [ΐέ γρά[Λ(Λατ* Ελλνινιχά. Κρίσεως και προοοχίς [ϊέβαια 
μεγάλης έχει χρείαν δατις άγαπα ν’ άποφύγη και τλ,ν ΰπερτίφ,χνον τόλμην 
των ποώτων, και την άνδραπβδώδη τών δευτέρων εΰλάβειαν, καί να 
πατηβη την μεβην όδον, εις την οποίαν μόνην είναι κτιςμένο; της άρετΡ,ς 
παντο; πράγματος ό θρόνος (α ). Εάν ευτύχησα δέν λέγω νά την πατήσω, 
άλλα μόνον νά την πλησιάσω, άφίνω την κρίβιν εις τούς πολλά ολίγους 
φιλοσόφους καί φιλολόγους κριτάς, μόνων τών όποιων καί τά,ν εγκρισιν 

έπιίυμώ, καί τήν κατάκρισιν φοβούμαι.
Εις πολλά τοΰ αντιγράφου μου μάρη εΰρίσκονται εις τό πλάγιον τών 

σελίδων και ολίγα τινά σχόλια, μέρος άπό τήν αυτήν του γράψαντος τό 
κείμενον, καί μέρος άπο πολύ μεταγενε^ιέραν άλλην χεΐρα· καί δς-ις έγραψε 
τόν Πίνακα τών λόγων (καί αυτός μεταγενέστερος του πρώτου γραφέωςι 
δεν ήμέλησε.νά σημειώσ·/; εις τό τέλος του Πίνακος, ώς περί πολλά άξιο- 
λόγου πράγματος, τήν φράσιν ταύτην, «Απαντα μετά σ/ολίων». Πόσα 
καί ποια είναι τα σχόλια (β) τοΰ Ίσοκράτους ταυτα, τά βλέπει ,είς τήν 
έκδοσίν μου ό άναγνώςτ,ς. ίΐ ζήτησις είναι άν έπρεπε να έκδώσω τοιαΰτα 
σχόλια, τά όποια μήτε δυσνόητον κανένα τόπον έ^ηγούσι, μήτε διορθο- 
νουσι κάνέν άμάρτ-ημα γραφικόν τοΰ κειμένου. Αν δεν τά έδημοσιευα, έκιν- 
δύνευα νά κατηγορήσω άπό τούς δσοι δεν τά έγνώριζαν, καί να δωσω 
ίσως αφορμήν εις κανένα νά κάμφ σπουδαστικά νέαν εχδοσιν του Ισοκρα- 
τους, διά νά μάς σοφίση μέ τά άσοφα ταΰτα σχόλια. Η οΰτή αιτία με 
ήνάνκασι νά φυλάξω καί τήν νόθον επιστολήν, καδώς έκαμαν καί πρό εμοΰ 
άλλοι πολλοί έκδόται- μ’ δλον δη δ χαρακτηρ αυτής διαφέρει άπό τοίϊ 
ίσοκράτους τόν χαρακτήρα, δσον διαφέρουσιν οί νάνοι άπό τούς γίγαντας. 
Πιθανώτατοι είναι όσοι τήν νομίξουσι γέννημα Θεοφυλάκτου τοΰ Σιμοκατ· 
του, όστις ήκμασε κατά τήν έβδόμην έκατονταετηρίδα, ήγουν είς χρόνου 
περίοδον, όταν τοιαΰται έπιστολαί καί τοιαΰτα σχόλια έπρεπε να γρα- 

φωνται.
■ λ η ’ επειδή ε'πεσε λόγος περί σχολίων, δεν είναι άνάρμοστον νά δώσω

(β) «'Λσπιρ γ ιρ  τβ μκβ·/ρά<ρΜ τά;πβλ<««ς ρ0αι«? πρβπιτ»;, βΰτ» ^υλάττον- 
.  ΤΒ- ώ' χίχραπτΒΐ, βραχιίαις τισΐ» ί  πρβσβίσεβιν ί  ύπ·βΛ>βξ·σι, όιβλυισόβι τβ;  

.
σι>. 1Β8 .

(β) Κλίμης τΐί «στβριχόί, κβτα τήν μαρτυρίαν τού Σουίίβ (>ιξ. Ελημίί),  ̂ίνρ«ψε 
.  ΠιρΙ τών Ισοκρατιχών σχημάτων.- ’*Χλβ τβ σύνταγμΒ τού Κ>ήμΐντβς τούτβυ Λν 

ίχιι τίπβτ. κβινόν μέ τβ σχβέ* τοΰ β.τί7ρά?βυμβυ.
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I ΚΖΚΐΐί)·»

;; οποία.:, ί ω ι .
ί»? τους όαογεν-Ι; νέοο; σ'Λαϊ'.α να ίιοαοίνω·» ταίκΛ; 
λια, από ι ά ζ  στίΑειώπεις, ίι ψυχαγ.ϋγίας, των ά_αα5ώ 
«0£>ίιΐΧ0νται γί«7|Λέναι εϊς πολλά «ντίνραι^α, [χδ τό δνοαο τών σχολίων 
τΐ|χώ<7ΐν όοοι δένείνκι καλοί νά ίιακρίνωσι τον ^οοοόν βπό τόν μόλιβον.

Από τους σωΓομέ/ου; σ^/ολιαστας τίβν παλαιών ποιπτών καΐ ουγγρα- 
(ρέων ολίγοι τόν αριθμόν είναι ό’τοι άζίζονν τίποτε.

Α. Οτα οχόλια, παραδείγματος χάριν, εΰρίοκδΐ τις εις αάνέν από τά 
παλαιά αντίγραφα, σπανίως είναι ενός μόνου έν^γνίτοΰ. ϋς επί τό πλίίτον 
έγράιρ’/ιταν άπό τότας γεΐρας, εις δσους άντιγρα^έας ί  κττίτορας έτ,έοαοε 
χατά.διαδοχτ,ν τό βιβλίον. Διά τοϋτο χαΐ εις αύτά τα καλά σχόλια εΰρί- 
οκεταιπολλάκις πλγ,οίον οο&γς έξγγγοεως «λλγ γειτονεόουια άμαΟίςάιγ, 
τι χαΐ παντάπασιν άνόγτος.

Β. όοον είναι πλγοΐ6ς·ερος τών γρονων ό" σχολιανός» εις τους οποίους 
τίχμαζεν ό «χολιαζόμενος ποιγττ;:, γ, συγγραφεύς, τόσον είναι καλγτερος, 
καί τόσον πλέον αξιόπιστος. Τοϋτο μτίτ' άμοιβολίαν δέχεται, μγτε έξνί- 
γ'τ,σιν χρειάζεται· δέν είναι 0μω; μγτε τοϋτο χωρίς έξαίρεσιν.

Γ. Καλα σχόλια είναι εκείνα μάλιστα, δσα περιέχουν ιστορίας ·*, μυ
θολογίας παλαιάς. Τοιαΰτα είναι πολλά τών σχολίων εις τόν Ιΐίνδάρον, 
εις τόν Εύριπίδτ,ν, εις τόν ϊοφοκλέα, εις τον Αριστοφάντ,ν, εις τον Απολ
λώνιου τόν Ροόιον, και άλλους.

Δ. Οΐ σχολιαοταί φέρουσι πολλάχις μαρτυρίας άλλων ''ποιγτών τό 
περισσότερον), τών όποιων τά βιβλία άοάνισεν ό χρόνος, όσον περισσότερα 
τοιαΰτα σπαράγματα, καί λείψανα βιβλίων άοανισμένων περιεχουσι, τόσον 
είναι άξιολογώτερα τά σχόλια. Τοιαΰτα είναι τά μνγμονευθέντα, εις τόν 
τρίτον αριθμόν, ρχόλια · χαΐ τοιαΰτα, φεϋ! είναι τα σχόλια τού Πλάτωνος, 
τά όποια τόσον έπαινο» προξενοΰσιν είς του; Αγγλους, δσον δνειδος εις το·ΰς 
γυμνώσαντας τ-ςν έλλάδα άπ’ αύτά Γραικούς. Τών παλαιών τά βιβλία 
όμοιάζουσι τους πολυτίμους μεγάλους άδάμςρντας, τών οποίων καί τά 
πλέον μικρά θραύσματα συναθροίζονται με μεγάλγν έπιμέλ.ειαν, διά νά 
κατασκευοσθώσι καν έξ αυτών δακτυλίδια μικρότερα. Τοιαύτας συναθροί
σεις έκαμαν οί νεώτεροι τ·7,ς Ευρώπτ,ς κριτικοί πολλών τραγικών καί κω 
μικών ποί’/ιτών · καί τοιαύτας εμπορεΤ τις άκομγ νά κάμγ άπά πολλ.οΰς 
σχολιαστάς ανεκδότους. Είς μόνος στίχος ποιτ,τεϋ, πολλάκις ούδ' όλο'χλ.γ- 
ρος (α), ώς έπι το πλεΐστον δέν στ,μαίνει τίποτε· καί ϋ, σπουδ·/ι τοϋ νά

{«) Τοιοϋτον είναι τβ κολοβόν ϊβμβεϊον τοί5 Μινκνόρου, τό μόνον σχζΒόν όπ 
άξ«6λθ')τν είς τά σχόλια του ίσοχράτου; ■ έπειίό μάς ίιόάσκιι τουλάχιτ®»! ®τι 
χρόνου; τού Μίνανίρου πρχισεν ό κβτάχροτι; τίς σημασίας του, Καν.
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«ρυλίίχίί 'ίίίλε φκνί γ*οίο:, εις εκείνους [λάλις·», οοοί κοωώνται κ}Αερΐ[/.νίΐ 
ι·ς τά κκλά των γρ!£|Λ[;-«τικά. λλλ’ ίρ.ως «τϊό τήν βυνάθροκιιν, καί. νά 
£Ϊτω οΰτως, συγκόλλ'ΛΊΐν τοιουτων ττο λ̂ίον άποοι:«τ(χ:ίτων γεννάται πολ- 
λάκι; αέρας τταλαικς [Λν6ολογί*ς, ίή ίοτορίας κ5ών, έδών, ν(5[ΐων, έκ των 
όποιων και τά λεξικά τ ίς  γλώσσκς'[>ΐί νέας λέςεις πλουτίζονται, καί, ιό 
•πλέ-ν άςιόλονον, έξ-Λγουνται ποιτ,τών καί βυγγραφέων βωζθ[ΐ.ένων τοπβι 
ίυονον,τοι, καί σαυκνιζτται έπΙ μάλλον και μάλλον Υί ΐβτορία του Ελλά
νικου γένους. Τ'ίιν αυτόν δυναμιν έχουσι, και παρομοίαν χρείαν άναπλη- 
ροΰσι, καί αΐ παλαιαΐ τ«ν νομισμάτων  ̂ των λίθων έπιγραφαί, περί των 
όποιων είπα ότι μοίτ’ κπ· «ΰτας 5έν πρέπει ναύποφέρωμεν νά μάς 7ϊ?®όω- 
σιν οί αλλογενείς. Χρέος μου ίτο  να είπω, εις κατκχκσιν των φιλομουσων 
νε'ων, πεοιστότερα, και περί τών παλαιών σχολίων, καί απλώς περί τκς 
χριτικίς έπισττίμχς τ ίς  Ελ.λ·/;νικ7,ς γλώσσας, άλλα τό στενόν του καιρού 
μέ αναγκάζει νά μεταδώ εις τάς σ·/;μειώσεις μου.

Εις την ΙΙροκτίρυ'ιν τ ις  Ελληνική;· ταυτης βιβλιοθηκ-ης (α) ελεγα ότι 
παρά τάς αναγκαίας σημειώσεις τών διαφόρων γραφών άλλας ό καιρός 
νά »άυω εις του; έκδιίομένους συγγραφείς δέν μ’ έσυγχώρει · καί έλεγα 
την αλήθειαν. Μ' δλον τοΰτο εις τον Ίσοκράτην έγραψα σημειώσεις, καί 

σημειώσει; άφ’ β,τι ένόμ.ιζα (ίσως καί άφ’ δ, τι έπρεπε) πλέον μακρας. 
Της “/νώμης ή μεταβολ'ίί μου προηλθεν άπό τοΰτο, ότι, έπει^η πρώτος από 

'τούς πα:α5ιδου^νους εί; τά σχολεία συγγραφεϋς είναι ό Ισοκράτης, 
’ ωφέλιμον έκρινα νά σημειώσω πολλά πράγματα αναγκαία εις τους νέους, 

ίιά  νά έλευΟερωϋώσι μίαν φοράν διά πάντα άπό τήν άηδεστάτην, καί 
πολλάκις άτυχ_?, καθημερινήν έρευναν τής συντάξεως τών μερών του 
λόγου, τής φύσεως τών μέ-των ρημάτων, και άλλων τοιουτων. Τοΰτο 
είναι τό αίτιον τοΰ νά κάμω σημειώσεις εις τόν Ίσοκράτην.

Αλλά τοΰτο με ήνάγκαοε νά τάς χάμω καί μακράς. Αφ’ ού μίαν'φοράν 
έμπλέχθην εις τής Γραμματικής τάς άκάνθας,· ήναγκασθην νά προσθέσω 
καί άλλου είδους σημειώσεις, καί διά νά παρηγορήσω ολίγον τήν οδύνη- 
ράν τών ποώτων αηδίαν, καί διά νά συνεθίσω τους νέου; νά βναγινωσκωσι 
τούς συγγραφείς, όχι μέ τον Λάσκαριν ή τόν Θεόδωρον εις τάς χεϊρας 
ίάναγκαίους μόνον διά τήν εισαγωγήν εις τήν γλώσσαν), άλλά παραβάλ- 
λοντες αυτούς μέ άλλου; συγγραφείς, καί άπανθίζοντες άκό ταύτην την 
πασάθεσιν τήν φιλοσοφικήν ιστορίαν τών παλαιών πολιτειών, εθών, ηθών.

) Πρδίρ. 'Ενλην. Βι€λι»9. « λ . 9.
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ττ,ς ·:Γ|5θχ.ο:;ί5 κ*4 τν·; ιττώβΣωίτών «Θνών, χαΐ τώναί·:ιών ηύτών, 
ίιά  να εχιουι και τ/,ν ί ί̂αν «'ΐτών ίιαγωγήν νά ρυθίΑΐζωτι, χαΐ τον; 
σνα,πολίτα; των, όταν γ) χοεία τό α«λέ<;/„ να σν;Λβθνλίύωίη, και δσα τ ί ;  
■κατρίίο; αυτών τν̂ ν άναγίννηοιν έ;Α-οίιζουν, ·;;ρ.έραν ές -ήρεοας νά έκ- 
βάλλωσιν από τνιν ίΛεστ,ν, ίΐ; 6 ΐ ί ) · α  λόγια, και αυτοί νά μ«9ωοι, καί του; 
άλλου; νά ίιίάξω οι, ϊεοΐον ίΐναι τό αληθινόν τελο;, 5ια το ό-οϊον ταιδευό- 
[/.εδα των ττρογ·όνων ήρων τήν γλώοοαν, καί τ ί;, την όττοίαν έξ αύτή' 
πρεχει να πρθ(Τ|Λϊν(οιιεν ιοφελειαν (α). *

λ,ρ.εινε ττλεον να λαλησω ττερι τής ίΐκόνος τοΰ ’Ιοοκράτου:, τήν ό~οίαν 
βλετιει α άναγνωττης είς την κεοαλήν τοΰ “ ρώτου τόυ.ου τής τταίουτης 

όκδοοεως. Τών τεαλαιών τή; έλλάίο; ένίόζων άνδρών πεεκρεοονται τήν 
σήμερον εις τά βιίλία εικόνες η·ολλαί /αλκογραφγ,μεναι · «λλ’ έκεΓν«ι αό- 

αΰτά; είναι γνήσιαι, δσαι εχαλκογραοήθησαν «τ.Ι παλαιούς άνίοι-
άντας, η λίθους γλυυ-μενους, 37«̂  
Υι «ντιμίμους άναγλ.υφών ΐ β )  καί β

ί είκον
ΐνίριαντων άλλων, οί όποιοι έγιναν έπί 

^ωής των · καί αί τοιαΰται ίεν είναι πολλαί. Οσαι όμως σώζονται ποιητών 
ν; συγγραφέων, άπο5είειγμεναι γνήσιαι, άπε®άσισα νά τάς βάλλω εις τή ; 
Ελληνικής Βιβλιοθήκης τους τόμους, ίιά  νά εχωσι πρό όφθαλυ.ών οί νέοι 
τάς άγαπητάς μορφάς των όσοι έίόξασαν τήν Ελλάία μέ τού; κόπους των 
καίήχαρι; αυτή πρέπει νά «ποδοΟ  ̂ ει; τού; ©ιλογενεί; Ζωσιμάίας, οί 
όποΓοι συγκατένευσαν προ0υμω; καίείς ταυτην τήν περισσήν δαπάνην, ίιά 
τήν ωφέλειαν καί δόξαν τοΰ,γένους. '  ·

Χρεωστώ ταυτη; τής εικονο; τοΰ Ίσοκράτου; τήν γνώρισιν εί; τόν όνο- 
μαστον Αρχαιολόγον Βισκόντιον. Εγαλκογραφήθη τήν πρώτην φοράν άπ·

(β) ΐ)θ7 - *ΐί (Σουίό. 5.£;. Σίζτ,ριαΆς) κ(ρι 
« £ςι;-/ί?« λόγου; Ισοκοατίίου; τού; μΕΐζου; κα
• σογυηχό», άλλα τόν εμγροϊα καί γιλόσογον τρόπον ■ ότε κι
• τι χαί άμγιλ*}!)} τ*ν ίιάναιαν πρό; τβς πο/ιτιχάς ϊξίγίτίί;,
• ΟϊΤβ τών λιγομένων·· Αμποτε £λα τών Γρβιχών τ« σχολιΓα 
του; ίξΐίγητά; δίίνκΓκάλου;, ώ; ίτονό Σίζχριανό; ! χαί τότε Ο' 
τιχά, «λλ'βλα όσο όνομβζοντοι κ«ί ιίν»: ά\,,0ύ ;  -κκλΑ ^ι)κ.ν , 
σχοΜία ιΐ; ίλην τήν 'Ελλάία, χαί τήν ίί-^χν τη; νά Οίραπιύσο 
τής ββρξαρώτίω; «ύτή; ρύπον νά πλύνωσι.

(β) ΑνκγΛραί, ή Άνάγλυπτα ίΐκονίτματίτ, είναι τ« ίεγόμενχ από τον; Γάλλου; 
Ουνΐ·3^03 ΐΐθ Γβΐΐβί. Οί Β-νζαντινβί χνγ/ραψϋ; τά ονόμαζαν κ»ϊ Άνχπεμπτάς 
ίίκόνβζ {κρό; ίιάκριβιν τών ζωγρ«?ι;τών, τά; όποία; ώνόμαζκν Λειογρχαία;). Τοιχΰταί 
Χινβι «  ρορ^( άνβοώπο», ζώων, ή άλλων τή; ψνιτειΛ; πραγμάτων, γλυαμίναι ιϊ; )ί9βυ; 
μ»γ«λ«υ;, ή ιΐ; ίαχτυλιβίων λ.ιίάρια.

τού πιριγήμου Σι5«ρ[ΐνοϋ. « ’Εμοί 3έ 
πολιπχωτερου;, ού το» τί/νικόντι καί

γραμμα-
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Πιοτο-χ-^ν -ιωζοαένΛ,ν ιί; ττ,ν ί’ώρ,ν, £·ς το Αγροχιίκιον (α) τοϋ Πριγχιποί 
Αλβά-ίοο, χκι χατ«σκεοασ[/ένην, ώ« δίναι π 6̂«ν^ν, ρετβςΰ ττί? έβ5(1[χιιις 
καί ό''ίοτ,; έ«ατοντ*ετ·Λοίίοί άπό κτί-ϊεω< Ρώρί,ϊΐ;, <)λίγουί χρόνους προ τ ι ;  
πίώττ,ς, ί  *«ι περί ούτά; τάς «ρχ*ί πρώτης «πό Χριστού· ηγουν 
εις χρόνου [ ί̂οος, όταν καί ολοι σχείόν οί πρωτότυποι ανδριάντες τ-ής έλ- 
λάδος έσώ^οντο (β\ καί τε^νϊται εΟρίοκοντο άκό[οη Ελληνες καλλοί άπα* 
ραλλάκτω; νά τούς ρα-ίθωσιν (γ). Από τ ν̂ Έλληνα τεχνίτην, δτι δεν 
«ΐναι υποδεέστερος καί ό Γαλάτ·/,ς χαλκογράφος, τό ίλβρτυροΰν ή έπιόε- 

ξιότ-Λς, ή χάρις, καί ή άπαράλλακτως .υ.ίαηβις της χαλκογραφίας του.

Καί ταΰτα αεν πεεί τ·?ς καλής τοϋ καλοϋγεροντος Ίσοκράτους εΐχόνος. 

4:ν είναι δαιος όλιγωτέρας παραπηρησεως άςιον καί ·ίι έπιγραφ'λ αυτ-ής, 
ΚΙ50Κ.ΡΛΤΙ12, τ, οποία άναριφιζόλως ριέλλει ναέκπλ·όξ·τι τούς φιλοριούσους, 
ουνειθισριίνους νά γράφωσι, καί νά βλέπωσν γρα̂ ε,̂ λένον τίνορα τοϋ ί>·Λτο· 
ρος, 120\ΡΑΤΙ12. ίίολλοί έζ αύτών θέλουν βέβαια νοιλίσει, ί  δτι 6 άν. 
δριαντοποιός Ελλην τόσον τ,τον άγράριαατο;, ώστε νά (χ-ή γνωριζτι τήν 
όεθογραφίαν τοϋ όνόριατος τοϋ Ίσοκράτους, ί  δτι έζ απροσεξία; (·ή δποία 
όαως'συ,υ.βαί«ι πλέον εις τοϋ καλάο.ου την γρτίγορον κίνησιν παρά εις τ-;ιν 
άργοπόίον σκαψιν τοϋ γλυφείου) Ιγλυψί την δίφθογγον ΕΙ άντι τοϋ άπλοϋ 
στοιχείου 1, καί συμπεράνει άπό ταύτην ττ,ν είτ' άγραμματίαν, ειτ άπρο- 
σίξίαν, δη εις εκείνην τοϋ χρόνου τ-τ.ν περίοδον, ή δίφθογγος αΰτη επρο- 
οέ:ετο ώς τό 'Ιώτι^καί τέλος'πάντο,ν άπορ/σει, διά τί μέ τόσην τραχύ
τητα, σιμά τ<ον*άλλων πολλών ονειδών, μάς κατηγοροΰσι τινές τών αλλο
γενών Κύρωπαίων, οτι έφθείραμεν καί άύτ·Λν της προγονιχ·/;; ·ίιμών γλώο- 

πν.ς τήν προφοράν . ^
Εύλογος καί ή απορία, εύλογον όπβσδηποτε είναι καί τό συμπέρασμα* 

δ'ν είναι δαω; /ρϊί* "'ί'' «κείνου τοϋ καιρού προφοράν νά τ·ί:ν συμπεράνω-

(») Τήν ι •/οαί-ν-ςν 'εξ'.χήν [ΐί. τίις οημ. ϊί; τ«ν Ηλιοι «Λ, 28). Εί; ι

υ Ιτ^οωνο; ο

τιχ « , ίχουν εις

ιαύτβι έξοχώ ώνομάζοντο ΆγροχήΛία.

(ζ; Τον ίτοχράτου; χ«>*ού; «νο>ί.< ίσώζιτο άκόμο ίί; τίις’Α̂ ήνΒί ίι
ού ΙΙαναανιον, δστι; ή-χμαοιπροί τά τέλη τή; οννΐέρβ; άπό Χριστού ικατο

'■() ΛΓ/ΙΙ ό ηλίνιος (Βιζλ ΑΕ, χίγ. ή, Τομ. β, « λ . 640),
;οστή·ν ’ΟλνμΓ-ικία άρχισε ν« μαραίνεται « τίχν» τής άνίρ,
•ή-ί αυτήν £/ΐίνγ?ν πίρϊοίον τοΟ χρόνου (ή έχβτοστή ιϊκοτή’Ολυμπιάς σ υ ^ ι π - - - ..........
,ρόνου; τού Έπιν-ούρου, τού Μινώνίρου καΐ τού Δημητρίου τού Φαληρίω;), εις τή» όποιαν 
ύ.:·/ά·Λ.τέρΜ'σίλ-λέ. λς·.) ότι άρχισε νόι ρθιίρετβι ή Γραμματική κιά ή Ροτοριχή τής 
,λ^τση;· άλ.λ’ ότιεΙ; τήν εκατοστήν πεντηκοστήν πέμπτην ΌΛυμπιαία (ήγουν 150 έτα 
τρο Χριστού; άνέλαμφι πσ'ην ή τέχνη, καί ίχράτησ.ν άκόμη πολλούς χρονου;.
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}*εν άπό τ*ύτ/,ν τί,ν ΐπιγραφ-^ν, -«'τις ί/ ι\  «σω? (καθώς θίλοαιν-ίίίΐ μετ' 
ολίγο») ίλλτϊν αΐ-ϊίαν. Σώζονται πολλόταται έπιγρα^αί άλλαι τίαλαια'ι, 
τών όποιων ή κ«κ·/| γραφή ά-οδείγνει, δτι τών σ/,{κέρινων ί.λλήνων τή; 
Κλλϊΐνιχής γλώσοίϊς ή προφορά είναι ή αυτή και ή προφορά, ήτις ήτον. 
ί ί ;  χρήοιν κατά τούς Καισαρκοΰς, καί ιοως ανωτέρω κατ' αυτού; τούς 
Πτολεριαίκού; χρόνους, ήγουν κατ'έκείνςν όλν,ν τήν περίοδον του γρόνου, 
είς τήν οποίαν Ιζνισαν κάδεζής ώ Πολύβιος, ό ’Αλικκρναοσεύ; Διονύσιος, 
ό Σικελιώτ·/·,; Διόίωρος, ό^ράβων, καί άν έλΟωριεν κατωτέρω ριεχρι τ ις  
Δευτέρας άπο Χρίστου έκατονταετηρίίος, Δίων ό Χρυσόστομος, ό Πλού
ταρχος, ό 'Αρριανός, ·  Παυσανίας, ό Λουκιανός, ό Γαλανός, Σέ;τος ό Έ υ - 
πενρικός, καί άλλοι πολλυί άςιόλογοι συγγραφείς. ·'£άν ήναι βάρβαρος 
• ή σϊϊμερινή ήμών προφορά, είν’ εκείνοι, όχι ήαεϊς, οΐ αίτιοι τής βαοβαςώ- 
βεως · έμποροΰμεν νά άποκριδώαεν πρός τού; κατ'ςγόρου,, καί νώ τούς 
παρακαλέσωμεν νά ύποφέρωσι μέ μακροθυμίαν νά προφέρωμεν καί ήμεϊς, 
ώς έπρόφεραν εκείνοι.

Στηρίζεται μάλ.ιστα ή κατηγορία εΐ; τόν Ιωτακισμόν, ήγουν τήν έ;α· 
νάγχης συμβαίνουσαν του αύτοϋ ήχου τού Ιώ τα βυχ_ν·ήν έπανάληψιν, 
όπόταν καί αί (δίφθογγοι £ ί καί ΟΙ προφέρωνται ώς αϋτό. ^Αμφιβολία δέν 
είναι ότι ή συχνή τών αυτών στοιχείων έπανάλν,ψις, καθώς καί πρότερον 
(σελ. ιγ'.) είπα, είναι φυσικά άηδής· άλλ’ όχι διά τούτο πρέπει τις πάντο
τε νά τήν άποφεύγ-Λ μέ πε;<,ιεργίαν δεισιδαίμονα, όταν μαλιοτα δίν ήναι 
σύμφωνα τά επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Παραδείγματος χάριν είς τόν 
στίχον τούτον τού όμηρου (Ιλικδ. Ε, '222],

Οίοι Τρώί'οι, ίπποι έπιστάμινοι πεδίοιο,

εύρίσκεται »;άκις ή δίφθογ·^ος Ο Γ μ'όλον τούτο δεν βλέπω διά ποί*·/ αι
τίαν προφερόμενος κατα τήν προφοράν τών Γραικών,

®  Ί( Τρώιι ίππι, ίπιοτάμινι πίοίιο,

ήθελεν είσθαι εις τήν ακοήν αηδέστερος παρά προΦερόμενος, ώς τόν προ· 
φέρουσι πολλοί άπό τούς αλλογενείς Ευρωπαίους,

Οϊοί Τμώι'οί ίπποι έπιστάμοοι πεοίοίο.

Σέζτος ό Εμπειρικός ονομάζει καθαρά τάς διφθόγγου; ταύτα;, στβιχεια, 
ηγουν τάς στοχάζεται ώς άπλα γράμματα εις τήν προφοράν (α)· καν άν

(«) 'Ο Ζίξτβς ίχμασί κατίιτό 190ίτος«πό ΧριστοΛΊ3ούτίλί7«(·^'·'»ί
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τοντο ίΐν  Λ7:ο ϊ̂;χν·Λ 5ΐΐ εί; τοίς χιονους -τι̂ ΰ Σί'του τ; ττι&οορά ύ,τ Ο  
^δχραενγ;, ί>·.*νόν ίΐνα’. νά δίί;·/ι δτι ει; τ&ίι; 'ζν^  ίέν υππτε'ήτο
κάνϊν;, δτι οί ό>ίγ«ς Ικϊτονταεπρίία; προγενί'στερ'.ι 6ίχα·< «ροοοράΜ 

' ^ ί · ί ο : η Ί .  Μητ’ έςεύρω  ̂ ρινίτε ν« [Χϊθω ;α8 πώς έπρόφζρβν ό Ι5<ικρκτ·/ις, 
ό ΙΙλκτων, 6 Λϊ|Λοΐϊ5ϊντ:ί, καί όβοι «λλοι -ίκαασαν £ΐς αύτ·«ν τϋς γλώσ^ΐ^ 
τ/ΐν «κιζ,·/ίν· και, όταν υπερασπίζω τ·ί:ν σ·/;|ζεριν/ιν προφοράν, δέν ^'.ισχυρί- 
ζοίΛαί 07ί προφίρον.» άπαοαλλάκτως ώς Ε<|^ι, έπε'.ίίι πι5«νδν είναι, να 
ίουνέβτ) καί εί; τήν Ελλκνϊκν,ν δ, τι βυ’.·.βα?νεΛ καί εις τας σκαερινάς 
•('λώσοας, δ, τι συίλβαίνει εις δλα τώνάνΟρώττων τά έργα καί ποινίαατα. 
Τοΰτο αόνον άίιστάκτως πιστεύω, 3τε άν ί ι  προφορά τκ; γ'λώσΓΛς ·ι·,λ>θίώ· 
βΐ, νά τ’ίν άποκαταττ·/ίτρ ετς ττ;ν άρ)'αία> αύττ,ς φύσιν α>.λος δεν είναι 
καλός, πα:ά αδνοι οί όποιοι τ·̂ / έλ.άλουν καί τνιν έγραοον ώς ρν,τρικ'όν 
κυτών γλ.ώσσαν. Ρ.ως νά άνββιώσοισιν έκε'νοι, καί εις 7,[Λάς συ·;7_ωρ·ΛΐΑένην 
είναι νά τϊ,ν προφάρωιαεν ώς τ'λν έπρόφερεν'ό βα'ροαρος 2ί;τος, όάγρβίΛ.· 
[Αατο; ΓΙλούταρ/οςί ό άυ.αθεστατος Γαλκοός, καί οΐ αλλο*('ενεϊς Ελλν,νι· 
σταί φιλοοοφώτερον ·]ί)ελβν πράξίΐ, «ν έ'πε;Λπον καί τ/,ν προφοράν τοΰ 
ίοάσαου δπου ετ.-ερι.ύαν πολλάς άλλα; προλήψεις, τώρα [ί.άλιβτα εις τίν  
κναγένν·Λ<?ιν τίς  Ελλά'̂ ος, όποταν ριέ τκν βαοιρωνίαν τ ις  προφοράς, και 
ττ,ν άίιάκοπον παραδεσιν ττς παλαιας αε τχν νέαν γλ,ώισαν των Ιϊλλνί- 
νον, και αυτοί άπό τάς άκόα·/ι ίειλάς καων παρατν,ρ-^σεις, καί ·ί;ιχεΤ; άπο 
τάς σοφάς αυτών σταειιόσεις ·Λ5έλα>;.ϊν υ,εγάλιος ώφελκίί εις τν,ν κατανο'/ι- 
σιν τών αρχαίων ποιητών καί συγ-ρραφέων. Πολλά άλλα εριπορο'νν νά 
πεοσΟέσιι) περί »?,ς προφοράς, άν 3*ν ητον έξω τοΰ καιρού καΐ τοΰ τό·

«? .  §  117,  αιλ- 2  !1 · Επί ονν ό τον ΑΙ ζα'ι ΕΙ αύό·/γ>; άίτΙ.οϋς έατι ζβ» (νονο*«-
■ 5ή:, ΐτται καί τοντα βΤΐν/ίΧχ. Τι/ΐΛΐίριβν ί'ι τής άΓΐότητο; και ριονοίιίίία; τό 
€ σό(χενον. Ο {/ίν ’/άρ αννίιτβ; ιρΟόγ/ιις ονρ̂  οΐος ίητ’ νοχϊ,ζ προσπίπτίι τί αίσθ/,τει,
• τοιοΰτο; βχρι παοανώειν π!».νχίν, β)).« ζατά πκβάτααιν ίτίοΒίονββ' · ό οί
• άπλονς ζ»ί ο’ντοι; τον ττοιχείον λό ο̂ν τουναντίον άπ’ «ρχίί τίλον; κ ρ(-
• ταίολό; ίατιν · βίον τον μίν Γ.Ι '^$6γ/ιε έν Γαοίίτάϊίΐ 7Γρο̂ ί|Μα€νον, ίίλβν ώς ονχ
• ώσαντω; «ντον χατά τήν ποο')Γΐ;ν πρόπτωαιν (γρ. πρόσπιοσιν) άχτίΑΐίφετίΗ ή«ίο9ΐαις 
« χκΐ ζκτά τΑν Τίΐενταίαν. Άλλα ζατ’ βρχάς ριέν ΰ.τό τί; τον Ρ εζ^ωνήτΐ'νί ζινπ5ή«ται· 
« ριτονβις δέ, έςαρανιτβκϊη; αντί;, «ίλιζρινβν; τ ί ; τον Α δννάαίω; ποιήαεται τήν
• ν̂τί).η·■̂ ^̂  · βίίν ονζ άν ίϊο ττοιρ ί̂ϊον τό ΡΑ, καί »άν τό Εοιζός αντί. Ιίΐ δε τόν τοι5
• Α1 ρίό·/γου λί·/οιίν, ονδίν έτται τοιοντον · άλλ' οΓον άπ’ άρχί; εξκζονίται τής
• ίδίωρα, τοιοϋτον χαΐ {κϊ τίΧιι ■ ώστε στοιχείον εσται το Α1- Τούτον οί οντω; έχον- 
« τοζ, έττεί ζοί ό τον ΕΙ ψ9όγγο;, χαί ό τοΰ Ολ', {ίσ. 01), ^ονοειδ»:, χαί άαύνίετο;, χΛΐ 
»έρίτ«ξο/β;, ε| δρχ?; «χρι^τίλους λβρίάνεται, εα«« κειί »ντβί ατοεχιΓ»»».
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7̂ 0'̂  ή παρί'Λβαει; αδττι· δίεν «τιοτδεοω  {ίς τό, ί ι *  το δ“ θϊον τ,νχνχά· 
ο9τ;ν νά τήν κ*{χω, δνοιχα τοο ΚΙΣΟ ΚΡΑΤΟΤΣ.

Αν καιάπό πολλάς έσραλαένως, χ*θώ; ίΓτα, γρβ'Λ̂ /.ί'νϊί ά ρ γ χ ί ) ΐ ζ  εη ·  
γραφας ουρί.ίΜραί'νεται μάλιβτ* ή παλαιδτΛί ·τ·/;< στ,^ΐίρίνίί ν λ & ν  ττρο- 
φοράξ, (ίϊ ταδτκς δ[^ως τάς βνορθογραφίΛί 5ίν ίϊν«ι νβρι.ίζω δίκαιον ν» 
σογκαιαριθ[Λ-Λθ·̂  ί, επιγραφή τής είκα'νος, ΕϊΣΟΚΡΑ,ΤΗΣ. Κάνείί δεν «ρι.- 
φιβαλ^ει δτιτδνορι,α είναιούνΟετον άπδ τάς δόο ταυτκς λέίει;, ίσο;, καί 
Κράτο;. Αλλα τό ίσο; τοϋτο ιϊς τάν ϋΐΛΥ;ρον γράφεται, Εισο;. Λλλν, ϊσω; 
λέξις, ΐθελε τ ί; (̂ .ε [/.εγάλ·/;ν αόστ·/;ρδττ.τα άντιλογτίσει, δεν εϋρίσκετβι 
τβ'σον συχνά εις τά ποινίριατκ τού ό,αιίρου, βσον «ΰτ·/·,, και δυ.ω; παντού 
γράφεται, ίσος, ίση, Ισον · ποΰ λ.οιπδν εύρηκες «υ τδ Είσο;, Ειση, Εΐσον; 
Παρά τον Οικηρον, άξιοπιοτότερον άλλον τη ; γραφή; ταυτης [Λο'ρτυρα νά 
φ*ρω δεν Ιχω, δςτις μεταχειρίζεται τό διαλελυυ.ένον, Ειση,

Πρόσίί ίί ο< δβρι» τ’ «αχ* κ«1 «αίτίδα πάντοα' ΈίΣΙΙΝ (Ϊλιά5. Ε, 300), 

καί πάλιν, ·

...................Ούδί τι βυριβς ίδιόετβ δαιτβ; ’ΕΙΣϋΕ (Οιιίδ. Α, 468),

καί πάλιν,

Οτριχβς, { τον Έί2ΑΣ {Ιλιβί. Β, ”65)·

« ;  [/.εταχ_ειρίζεται καί πολλά; άλλα; δριοίας διαλύσει;, οποία παραδείγ
ματος χάρίν, είναι τδ Πάίς,

Των ίρχ’ ’Αγκβίοιο Π’ΑιΣ χρειών ’Α'/ίίπίνωρ (ίλιάί. Β, 609).

Κα6ως λοιπδν. άπδ τδ διαλελυμένον Πάίς βυαπεοαίνεται, δτι εις τούτον τδν 
στίχον, '

ΕΓ; βατιλίύ;, ω ίί&κε Κρόι

τδ άδιάλυτβν πρέπει 
κατά τδν αύτόν λόγον

^ΣΗ ριοίρβ ριίνιτν

1ΙΑΐ3 ά^χυλορήτεω [Ιλιάδ. Β, 205),

Παΐς, καί οχι, ΙΐΙς,•ρραφεται, «>>; καΐνραφε·
. εις τδν στίχον τούτον,

:«ί ίί ρι«)α η ;  πολιριίζοι (ίλιβδ. I, 318}

γίνεται φανερόν, δτι τδ άδιάλυτον έγράφετο παλαιά Ε1ΣΗ δισυλλάοως, 
επειδή τό διαλελυριένον του γράφεται τρισυλλάβως κίΐΗ . αύτδ νοεί
ται καί δί δλονς τους όμηριτους άλλους στίχους, οτου εύι',ίσκται τδ δι- 
ούλλαβον ίσος, ίση, ίσον, ότι έγράφοντο Εισος, Είση, Είσον, καί εις τοβ 
όμηρου τους χρόνους, καί πολύν καιρόν μετέπειτα' άλλ’ είς μόνου τού 
όμηρου τά ποιηριατα. Διότι βίς του; Αττικούς ποιητάς ή όρθη του γραφή
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τή ς ή δναφορά ί'τ ,γ ίΐ δια τΐ εις

Τ'Λ ίτος ίΐ'.αι ?1?αχεί« )ΐ*ι «ίξ "ίον ΰαν,ρον ·τ:άν· 

:ήν κ ερ ιτπ ώ ιι, καί άλ)·»)! τήν όΐνί'Όυτι, και όια 

ι·. αρχαίοι Λατίνοι, οσάκις ήθελαν νά Φανερώ- 

κατά (^ίρ, ίίλλήνων εις ι

είναι διά ;ν.όνου τοϋ Ι' καί 

τοότους ή ?:ρώτ·(·| σ^λλαζή 

τό τε [*ακρά, διά τ ΐ  άλλοι 

τ ΐ  ό ΙΙιισκιανός λέ·(·ει, ότι 

σωσιν 0τι τό Ι ί1νοΓ[ζακρόν εγραφο' 

έκιίνςυ τήν Ε1 δίοίιβγνβν |̂ κ).

Π ιάγαα τόσον άττλοον, τόσον «όκολον νά τταραττ,ρτΟί ,̂ κάνεις δεν ήθελε 

«ιστεύσει, ότι ό ττολυααθίστάτος τής Θισσαλονίκτις άρχιεκίσκοπος Γ.ό· 

στάθιο; |χήτε κχν τβ ότω πτίύθτ,, έάν καί αύτοί οΐ ττολλάς έκατονταετ-ςρΐ- 

δας άρ/αιότεροι τοϋ Ευσταθίου Γρααματικοί δίν'ϊκαυ.ναν ζερ ί ·πολλοτά· 

των άλλων 0ρ ,ρ ικ ώ ν  λά;εων καΐ φράσεων, τ  ούδευ.ίαν, τοιαυτα; έςκγή· 

σεις, όζοία ; ΐντρίπετβι σήριερον νά κάμτ, καί ό τ:)έον ί-ειρ ο ς  τώυ τοιοΰτων 

Ελληνιστή;. Καί όι/.ως εκείνοι ήκριαζαν εί; χρόνου*, όταν κ α ίτο ΰ Λ ρ ρ ο υ  

τά  αντίγραφα τ,σαν πολ.υά;ιθρ».α, και ή ρ.νήρ, των ταλαιοτάτων ό ρ ρ ι -  

κών εκδόσεων 6 / ι  τόσον τιαλαιά, καί ή ίΐλλας ητον ά κ ο ρ  ιτλουτισμένο 

βττό σιολλου; σοιιόΰς άνδεας, τών ότοίων ή τρ ό ; όλλήλους κοινωνία έδυ- 

νατό πολλά; άπορί»; να λι^ση Ε.ΐς άπό τουτου; ητον ά, δέν έζευρω διά 

ττοίαν αιτίαν, πολλά δαυυ.ασϋείς εις τόν καιρόν του Ζτ,νόόοτος. Ο οοφος 

ούτος έ;γ,ν·ήτή: έφαντάσν-ε, 6ζι εις τόνΟριηρον τό Κίση έσήααινε τό Αγαθή. 

Ταύττν τήν έςήγγσιν άναφε'ρει ό Ευστάθιος, άλλα ρίαν ριόνγν φοράν (β ), 

νοήσος, ώς Φαίνεται, τό  άτιθανον αύτής. Εις άλλα πολλά ρ ρ η  έζγγεί 

τό ό ρ ρ ικ ο ν  έίσ η , ώς ίπρεπε νά έρ γγθ ή , ίσγ, αλλά και εις αΰτα, νθ|αίζει 

πλεοναστικόν τό Ρ.· καί τούτον πάλιν τόν πλεονασμόν ποτέ {ί.εν τον ονο- 

[/.άζει ίϋΐνικόν, ποτί δέ Αττικόν. Αλλοτε πάλ.ιν παράγει τ^  Ε'ίσγ από τό 

Ε ιω , 7) ϊω  τό πο ρ εόο ρι (γ ).

' τό σ ο ; είναι ό δισταγ(Α0ς, τό σ γή  ζάλη καί ή απορία, απο τοΐί πρώτου 

Πτολεμαίου τούς χρόνους, το ύ ; όποιους εζησεν ό έρ γ η τ ή ς  τού Ομήρου Ζ η 

νόδοτος, εως τήν σήμερον, περί πράγματος τόσον αικρού. Εάν τό έιση  

έσήμαινε τό Αγαθή, ή πα ρα γω 'ρ  του επρεπε νά ήναι άπό τό έυς ' του 

όποιου τό θηλυκόν όμως είναι Εεΐκ, ή Εείγ, καΐ'δχι ΕΪση· 6άν παλιν τό 

έ ίσ η  δέν διαφέργ άπό τό ίση πλήν ε ΐ; τόν πλ.εονασμόν τού Ε , τ ί  ν.&ς έμ·

ία) I  φ ιο φ ίβ  3|ηη] η ιιΐΐ^ υ ο ί ρ ο ίίε ρ ο η ο ΐΐθ ία ΐ ', οΐ ε ι  ϋ ίρ ΐΐιο η ^ ο η ι 
ίβ ο ίο Ια Ι, (]υ3Γη ρ π ) ο απ ιΐ ι !οησ.ι »€πΙ)θΐ5ηηΙ π ιο γρ  ΛηΙΐ<|πο ΰΓα?- 
οοΓϋΐτι. Ρπ .ΊΓΪηη . Ι .̂ Ι ,ρ α { ϊ .  ό 6 1 .

(β) Γ.ΐ; τήν ίλϊκί. τού 'Ουήρ· σιλ 1401. Τήν άναψίρα καΐ ό "ΑΟχναιΟς, Α, ίΐλ. 12 . 

(ν) εύιτ,»  «ί; τήνΌ.άί, « λ . 137, 101, 1221 καί 11.74.
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«ίίίίζΐΐ πλίΟν νά ραντατθώι/.ίν δη χ η  τδ Α εί; το Ιΐά’.'ς είν«ί -τλεονα ι̂χδν;
πόσον π ,̂ίον σύμφωνον με τν,ν αναλογίαν είναι, δτι χαδώς τό Πάϊ; άλλο 

5έν είναι τταρ αότδτό μονοσύλλαβον ΙΙαίς διαλϊλομένον εί; δύο συλλαβά;, 
απαράλλαχτα χαΐ τό έΐί'Λ άλλο δεν είναι παρά τό δυσύλλαβον Ειστ;, δια- 
λελοαένον εί; τρεις. Και-ταΰτο χάμ.νει πιθανόν τον έτυμολόγον, δστι; 
παράγει (α) τό Ισος από τόν Είσω μέλλοντα τοϋ Είδω όνίμ.ατος, τον σνι- 
μαίνοντος τό Ομοιώ.

(α) V Ιτο; ό όμβίβ;, έςίσον. Παρά τάΕΣίω, τό όμοιϊΐ, ό μίλ/.ων είτω· έ^ματίΜν ίν-ι- 
• μ« 1ί«ς, κβτά κτΓοβολί» τον ε. Ενρητβι τό Γ μκ/οόν χβί α̂ογ_\ι· Γβρά μ!·/ τώ ιτοικτί 
« αΐ( μαχρόϊ . . .  παρά ίί  τοΐς τρβγςχοίί χΆ  χωμιχοΐ; σνστί)/ίτ«ι «ιί τό ϊ χ .τ . λ. >. 
ΕΓομοΧογ. σιλ- 477. Πιίανώηροϊ όμω; ί,0%'/Λ■̂  «τω; τι; τό έτυμο'/ογίοϊι «χά τό «ρι- 
βμετίχ&ν ΕΓ;. 'Π ίιαρορά τοΰ πνενματισμον Λνοι τών Δίολέων, οϊ οποίοι μό ς/νωρι- 
ζοντι; τό ίασΟ πνεύμα, χαί αντό τό άριβαίτιχόν ές άνάγχτ; έπρεπε νβ τό '/ράψ(ασι 
ψς)ιίΙξ, Ρ,ί;. Πρό τοΰ Ομίρον ΐ  κοινή τής Ελ<α5ο; γ/ίιττα ίτον ή Αιολικό· Α ντγ) προ- 
-/αρή^αβΛ εις το τε/ε'ότερον, ώνομκτίι) Ιωνική,ήτις εφύ/Λοε πα/.ιν εΐ; ποΑ/.ά τον ψιλόν 
πνενματιτμόν. Τί,ς Ιωνικής ή τελείοισις έγένϊΐ;τεν έπειτα τήν Αττιχπν, εί; τήν οποίαν 
έςίναντίας ίρεσε πολύ β ίατύ; πνΡνμαητμός · μ' ό/.ον τούτο έ^ν/.κξ! κοί «ντή λείψανα 
τή; αρχαία; ψιλώτεως, ό’χι μόνον εί; άναρί^μου; ύέ;ει;'εϊ; όλου; γνω·ά;, «).)ά καί 
εΐ; τά παραξίνα ταΰτα σΰνίετα, ’Αντίλιο;, ’Απίλιώτι;;, ΛεύχιπποςΛΕί; τα; ίιαρόοου; 
ταύτα; περιόίου; καί μίταΟολβ; τή; 7̂ ώτστ7ς, όταν ό Ίοηιική {νίχι;τι νά τ,ναι τών πε
παιδευμένων ή γλώσσα, ή Αιολική, ήτι; είναι ή αυτή μέ τήν Δωρικήν, ώνομάσβιι χοινή, 
ήγονν γλώσσα τών λοιπών Ε’λλήνων, όσου; δεν έμελε μήτε νά λα'/ώσι, μήτε νά γρά- 
^ωσιν Ιωνιχώς. Οταν πάλιν τών "Αττικών ή γλώσσα Ι/.α6ε τά πρωτεία, ήγονν έγινε 
γλώσσα τών ένδοξων ποιητών καί συγγραφέων, τότε ή 'Ιωνιχήνχκί Αιολική ώνομάσΟη- 
σαν δύο τή; γλώσση; διάλίχτοι, με ταΟτην όμω; τήν διαφοράν, ότι κοινότερα πάλιν 
τρόπον τινά έμιινεν ή Αιολική, επειδή τήνέλάλουν όχι μόνου οΐ χυρίω; Αίολείς χαί Δω
ριείς, αλλά χαί τών Ιώνων χνε τών ’Αόηναίων αί άπβιχίαι, όσαι δηλαδή έχωρίσθηταν 
«π αυτού; πριν ακόμη γιννηόώσιν ή Ιωνική καί ή "Αττική διαλεχτό;. Τούτο εξηγεί 
διά τί εί; τον Ομηρον εΰρίσχονται πολλοί Αίο/εσμοί· ήγουν έγραψτν ιί; έκιίνην τοϋχρό- 
νουτήν περίοδον ό ποιητής, όταν ό Αίολισμο; μιτέβαινιν εις τή: γλώστη;*τήν ι̂ύσι» 
χαί χβτάττασεν έκιίνην, ιί; τήν οποίαν ώνομάτβη Ιοινιτμό;. Τούτο μή νοήσβντε; οί 
Γραμματικοί έ^ντασΟησαν ότι έγρβψιν εις διαφόρου; διαλέκτου;. Τούτο μή νοήσβν- 
τες, έπλασαν Κοινήν πέμπτην διοΑΓχτον πρώτον, έπειτα πάλιν τήν έσύγχυοα-ν μί τήν 
Αιολικήν, φαντασδέντε; ότι εί; τήν κοινήν έγραψε ό Πίνδαρο; (Ιΐρόδρ. 'Ελλ. Βιζλ. σιλ. 
1|έ-1ι, )· ήγουν ^λέποντι; οί πλάσται τής πέμπτη; διαλέκτου, ότι ή λαλουμένη κοινώ; 
εις τού; χρόνου; αυτών γλώσσα ώυοίο^ πολύ με τήν λαλουμένην κατά τού; αυτούς 
χρόνους εις· τήν πατρίδα τού Πινδάρου, έξε̂ ώνησαν χωρίς πολύν συλλογισμόν, ότι χαί 
ό Πίνδαρος εις ταυ την έγραψε, μ'δλον ότι από τού Πινδάρου τούς χρόνους έως τότε ησαν 
ιτη πεντακόσια τό μεταξύ. Τούτοτελος πάντων εξηγεί, διά τί ή χοινώ; λειλουμε'νη τήν 
σήμερον ει; τήν Ελλαδα γλώσσα έ ύ̂λαξε πολλούς αίολισμούς. Η πρώτη τελείινοις^τή; 
Αιολική; κοινή; γλώσσης τού γένους ήτον ό Ιωνισμός, άλλα διά μόνος τάς Ιωνικόις πόλεις'
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Εϊίβτο ϋ< < ^ 1 ν ιγ η  νίί Ποιά̂ ιοκ Πολίτρ (Ίλ»βί. Β, 791).

ΚαΙ σ-/·,|ί£ιω(7αι ::άλ·.ν, ό'τι ~λ 'ι Εϊίω  τό συνώνυμον Εισκω, συχνά καΐ αύτ6 
#ατά όιάλυσνν γρα^όαενον ά τ Λ  σόν [1οι·ί;τίν, £ίσ»ω, εύρίσκεταςά^υάλυτον 
εί; τούτον τον στίχον,

ΠίίΓντων 'Λο̂ ίίων ρωνϊ;ν ΙΣΚΟΥΣ’ άλβχοιτι ("Οίοσσ. Δ, 279)} 

εί; τον οποίον πολλά αντίγραφα έούλαςαν τά,ν παλαιάν γραφήν ΕΙΣΚ,ΟΤΣ’, 
ρ.' δλον δτί εί; το Ισκω καί μόν/] ι) 6έοι; άρχει νά 5είζ·ή τν;ν, μακρότΥιτα 
τ ί ;  πρώτ·/;; συλλαβά;.

Ταυτ'ίν τγν ποσδττ;τα τνί; συλλαβί; θίλοντε; νά ίιακρίνωσιν οΐ Αττι
κοί, νϊρκεσ&γσαν εις μόνου τοΰ τόνου τ·)ίν διάκρισιν, γράφοντε; εί; μέν του 
Ομ-όρου τα ποί’Λματα Ισος, άφοΰ ί τ̂ίλίίψαν τδ άργίχό / Ε, εϊ; ίέ  τά ί^ικά 
των, ίσο;, επει̂ ·/| έβράχυναν τ·/;ν πρώτγν συλλαβήν. Αλλά τίν  καινοτο
μίαν τ ί ;  ορθογραφία; εί; τά; γλώσσας, ώ ; είναι εύ’κολον νά τό άποδείξ·/] 
τ ι;  άπό πολλά σγμερινών γλωσσών παραδείγματα, διά τούτο μάλιστα, 
δτι είναι καινοτομία, μήτε δλον τό ε9νο; πάραυτα τ-«ν δεχεται, καί πολλοί 
από μόνν,ν τά,ν τύραννον έ?ιν τ ΐ ;  παλαιά; ορ/ογραφία; κινοΰσι τον κάλα
μον, χωρί; καν νά υποπτεόωνται δη πα:α?αίνουσι τους νέους κανόνας. 
Επειτα, άν οί ποίΐταί τών λθν,νών έπρόφερον τό Ισος ώ ; πόδα Πυρρίχιου 
(α), πιθανόν είναι δτι οί λ.αγογράφοι καί μάλι^α οί Ρϊίτορις, τό ιττρόφερον 
καί τό ϊγραφον πολλάκις ό·ς Τροχαΐον, ΐβο;, καί άκόμνι πιβανώτερον, Ει- 
σος ( β ) .  Καί διά ταυτον τήν είτεεςιν, είτε διώκρισιν τ ίς  ποσοΓστος καί

ί  ^τ^ρα · Αττικισμό;, άλλκ χαΐ βΰτβ; ι̂ά τβν; ’Α ι̂ραίβυς, καί τού; λβγίον; αν ρ̂ας 
τάν ΐΆλίιν Έλύόνοιν, όσΜ ι̂ά τ̂ .> «ννιτίοβλητον τ^; 'Αττιχί}; σ»ρΪ2;  όόςαν έσιτού<̂ «ζον 
νά άρτι»ίζ«'Τΐ, ;«αΟώ; σήμίρο» οί ητΓκιίυμένβι τών ίίΛψάιιαν ετταοχιών τκ; Γαλ««;, 
καί, τό κλίον τΓκοάξινον, πολλοί καί τώ» άλλογινώ», λαλούν *«1 γρ»ΫΟ·̂ ν ίί; τώ* Παρι- 
σίων, καί ό̂ ζι τ?; πατρίίο; των τήν οικλικτον. ’Α ο υ  ό ’Αττιχιαμβ; μί όλιιν ίντάμ* 
τόν 'Ελλβνικόν ό̂ξαν βηαυαί, ίλ«ίι ^νσκά τό» τόπο» του ή παλαιοτζοα τ ί ; Ελλάιίο;
γλώσσα, Ο Δίολισμό;* άλλ.»
Σβπ9»οϋ; ί  τού Πινίβρου. Εί; τι; 
τέ» ίξ*<· Τάό5-Λ) ώίίπί τό πλβϊ 
τροπόλιοκ τ«» Αάλεκτο»· Μετά 
μ-ρτρίπολι; τού Ελλάνικού γίνου; 
στόν, τών Μίγαρίω», η ; ττιν όπ 
καί Αιολικό; ι̂αλίχτου ιδιώματα.

(κ) "Ηγβυ» ιπρό ι̂ρο» ττ,» πρώτι;» συλλαβι;» τού ^ραχυπαραλάι 
ώ< προρίρουσιν βί ΓαλατΜ «όν πρώτη» τό; λόξίω; ίπια§«.
'ΐιτρόρορβν ίιιλαάό τού μκαροπαρβλήκτον χοά πρσπίρίσπνριότου, μιε

IV πολλά ^ιά^οο; από τόν Αίολισμόν τό; 
Γΐκήν ταύτη» αιτίαν πρόο9ίς καί πολιτικήν άλλο» 
σπουδάζουν νά μιμώνται τό; κοινό; «ΰτώ» μο- 

μίτκτόπισιν τ»; 'Ρωμαίκί; Αύτοκροτορία; κοινή 
ιστά^ τό Βυζάντιον, άποικία, καθώ; ίίνάι γνω- 
^υσηά έρύλαττίν ή γλώσσα πολλά τό; Δωρικό;

καί παροξυτόνον
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Η(,οψοραί τ?,ς βνλλαβίς, τ»»&λο'̂ Θθ'̂ ν άΛ0[Ατ; τ ίν  ίταλαιάν ορθογραφίαν καΐ 

Γολλοΐ άνίριαντοτιοιβΐ, ίκ τώ ν  όπ«α;ν, γω ρίί νά ρλαψη τ»ς τ/ν ίς·οβι>ιν·.ν 

;λ·η'θίΐαν, ίυναται νά ύτΓοθέσιι χαΐ το υ ; είχονίβαντα; τόν Ίοο/.ράττιν' 

τεχνίτας.

Τού Ίσοκράτου; εικόνες εις τάς Αθτ'νβς, αν πιττενσωριεν τόν Ψευδό· 

•κλουταρ^^ον, εφαίνοντο πεντε· « * ό  τά ς ό“ θίας ίι'ριία  ζωγραφ-^τ-η ίτο ν  

Ι6ί; τό Ποατιεϊ'ον. Από τάς λοιπά; τετσαρας, ριί* εόρισκετο εϊς τόν τά^ον 

τοϋ Ίδοκράτόυς, άλλνι εις τ/ν Ακοόπολιν (εΐ ; αυτόν πιθανώς τ ί ς  Αθήνας 

τόν ναόν), τρ ίτ’Λ είς τό Ελευτίνιον (α ), και τετάρτ·/; εις τό ϋλυ;/.πιον (β ), 

τ-ςν όπβίαν καί (/.όν/:ν άναφερει, ώ ; σιοζοριένςν, ό κατά τ/,ν δευτέραν άπό 

Χριττοΰ έκατονταετ/ιρίδα ζ^βας [χάρτυς αϋτότττης Π αυτανίκς. Κ ατά 

ρείρινιτιν λοιπόν τούτων τών εικόνων, τ, και /̂.ό'/Λς τ ά ; τελευταίας (ά'τ'.ς 

πιθανώς ^τον ή πλε'ον όνο,|Α*ττ·Λ) εκαυ-αν Ά  |)ετ«γενόοτεροι τεχνΓται καί 

άνόριάντας καί προτθ|Αας τοΰ Ρκτορος, οολά'αντες κα'ι «ύτό τό δνορια, 

ώς τό εόρτίκασι γραυριένον Ε ϋ Ο Κ Ρ Α Τ Η Ϊ.

Φθάτας εις τό τέλος τών προλεγοριένων τ/ντων, έτυλλογίσθ-ςν [/.-/ίποτε 
κάνεις άπό τους άναγνώστας, ΐ  δεν έχατάλαξεν, τ, νά καταλάο·/) δέν 

ν,θέλϊίβεν, 3, τι πολλάκις είπα περί τις άνα·|ΐννϊ'αεως τί,ς Ελλ.άδος · ,δθεν 
άραόζει νά εζ·>;γ·/;θώ -ϊαφεττερα περί τουτου, διά νά κλείσω τνιν Ούρβν κκΐ 
εΐ; τήν πλέον άναίτ/υντον συκοφαντίαν, τι’τις, [Ααθτυένη γά σύρεται χα- 
[χ-ερπώς έπΙ τ?ς γ·ϋς, δ, τι βλ.έπει ορθόν τό τρέρχε; <'■>; στηλών, είς τί,ν 
όποιαν είναι γαραγ-χένη γ, καταδί*·/! τγ,ς.

Τρόπον ρ ετα β ολ ίς  τής Ελλάδος άιΐό ά-̂ ν είς τήν ότο·ίαν ε ΰ ίίβ κ ·τ* ι

κκί τοϋ ΕΓϊο; ,  τιίν πρώη;ν ϊυλλκβπν, ώ; προ ί̂ρουτιν οΙ Γαλώται τήν πρ-ώτον τον ! 
Καί το·ΰτο ραλιττα άττοοιι^νίι δ, τ« λί'/οι πιρί τώ·ν χ»ΐϊοτο_κι£ιν τ ί ;  όρ9<ιγριιψί'ΐ;, 
1!β ΐγράγΐ'ο νίύ.αιά ’ιβίβ ■ καί ρ'όλον ότι ί·ν ίΐνβι όλί·^; ό καιρό;, ®ν « Γαλ»τ  ̂
Αχαοηρίβ ιΐς τ» λεξικόν τι;ς ένοροΟίτΐΤί τκν άψ<άρίαα τού α , « «  τόν »ϊ; τόκ 
αυτοί, Οιί τ;ν ροοιρότΐτα τ ι ; συχλαοί;, •̂ ρ«φορέν<;ν πιριϊπωυέντ,ν, ϋυ, ιΰρίακον·:

(α) Ο 'ίευίοπίούταρχος λίγίΐ · 'Εν Έλίυσΐνι» ' άχ,λ’ είναι π5αν£ς σψ'χ'ιμ-χ '/ραφιχι 
αντί τοϋ · Εν ΕλενσινίΜ·. II Έλιυτί;, ίίρο; τ ί ; ’Αττικΐς, άπεχει τ'2; πόλεω; τ 
Αβ̂ νών τέαταρα; σχείόν λ|·>/«; Γαλατικά; · τό ’Ελίνσίνιον, ιερόν οΟιο*; όνοαβζόρΓχι 
ίτον εί; αυτά; τά; ’ΑΟόνα;,

(6) Αλλο σ5>άλα« γραφικόν ιΐ; τόν Φιλόστρατον είναι τό «Έ  Όλυρπία· , τό όπο 
κναρφιδόλ»; πρίπει·ν« ί?ιορ9ίι»9ή «'Εν’Ολυρπίω·, ή «’Εν 'ίΛυρτΓεί'ρ», ώ; φαίνεται; 
άπβ τόν.Ϋευίοηλοιλταρχβ» μη ά*ό τό» Παυίκνίιβ. Τό Όλόρπα» »«; τβ^’ίΑίνβεξ }, 
ναό;, «ΰτω; δνοραιτΡεί; άπό τον (ΐ; τόν όπ·»*» άΜερνΑο Όλόρπην Αία.



ξ-5. Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ

κατκδτα^ιν τήν σ(·ι/Ε5' ν̂ έ^τοχάσίΐΐίν ποτέ (α), (ΑνίτΕ στοχάζορ,« 

ίονατόν άλλον παι:* τέν παςϊείαν. Αύττι αρχι«£, είναι άρ<ριβολί«, 

οχΕίίόν είναι χρονοι τριάκοντα, νά γίνεται κοινότερα · άλλα πρεπει 

ϊερισσό·;ΙςατΑωθ^ περισσότερον. Ο πολλαπλασιασμό; τών βιβλίων είναι {Λέσο· 

ΐσχυρώτατον τ ί ;  έζα πλώ σεω ; ταΰτ'/;;.. Βιβλία (κετεφράσθ-ίβαν άξιόλογί 

πολλά, καί ρ.εταφράζονται καθ-/;[Αέραν, άπό τ ά ;  άλλογενεΐςγλώσσα;· κα 

τίς'τυπογρ αΒ ίας τΛν άκατα[χά/_·/ιτον ίόναρ^.ιν, άφοίΐ έδ«{χ.ασε π ολλώ ν· 

Εΰοίοπαϊκών έΟνών /̂,ν πεπαλα;ιο[Λίν(ΐν προγονικίιν βαρβαρότατα, οί από

γονοι τοΰ σοιρωτέρου παλαιού γένους Γραικοί ίεν  άπελι0ω6·/;σαν τοσον, 

ώ στε να τάν άποίείςωσιν ε ί; (Λονου; αύτοϋ; άνίσγυρον, Ε ϊ;  τά  ^ ο λ ε ΐα , 

των οποίων ο ά ρι^ρς αυξάνεται καθκαέραν, πρέπει νά ίιορθωΟξ ά ρ.έ9ο· 

5ος καί νά συντμ'/ι&ίι ό χρόνος τϋ ς  παρα5όσεω; τ ί , ;  προγονική; γλώσσ'Λς, 

ε ί ;  τήν όποιαν άναγκαΐον είναι νά προοκολλ’/ιΟ'ίϊ ά παραίοσι; τ ή ; Λατινι

κής, τούλά/ιστον ε ί; τάς έπι'σ-ςριοτε'ρα; πόλεις. Αλλά ταϋτα δέν άρκοΰσι- 

πρέπει νά έντρέπεται ά πόταότας τ ά ; πόλεις, ή τ ι ; δεν εχει βιβλιοθίκγ,ν 

ικανήν διά τ ά ; χ ρ ί ί* ;  του σχολείου τη ς, ήτις παρά τό σχολεΐον τών Ε λ

ληνικών μαΰ’Λριάτων δεν έφρόντισεν άκόρκ·/) νά καταστήσ'/| καί γυρ,νασιον 

τών έπιταιεών, δσαι παραδίδονται τήν στίριερον ε ί ;  τών (ρωτισικένων εθνών 

τ ά ; Ακαδηριίας. Ε ξω  τοότου τοΰ μέσου τής άναγεννήσεως τ ή ;  Ελάδος, 

άν ?,ναι κάνέν άλλο (καί τ ί  άλλο έμπορεΐ νά νομίσιι τ ι ;  πλανώμενος παρά 

τό  μέσον τ ή ;  βίας;) τό στοχάζομαι καί άδικον και άνόητον.

Αδικον, δτι είναι εναντίον καί τή ς  Θρησκεία; καί τ ή ; Φιλοσοιρίας, αί 

οποΤαι συμφ ώνω ; παραγγέλλουσι τό " Μή κακόν άντί κακοϋ», και οτι 

συγχέει τόν ένοχον μέ τον άΟώον. Ανόκτον, οτι μέ προφασιν έκδικηαεως 

πολλαπλασιάζει καί διαιωνίζει τάς άντεκδικήσει;, και αποκλείει διά 

πάντα την είσοδον ε ί; την είρην/,ν καί την ησυχίαν, χ_ωρι; τώ ν όποιων 

ό ανθρώπινος βίος γίν'εται καθημερινή κόλβσις, καί αί πόλεις μετα βά λ
λονται ε ί; κατοικητήρια πονηρών δαιμόνων συνεριζομένων τίς  τίνα νά κα- 

κοποιήσ:ρ περισσότερον. Αδικον καί άνόητον όμου, δτι ό εκδικούμενος δεν 

βάλλει ττ,ν ιδίαν του μόνην ζωήν εις κίνδυνον, άλλα, δϊ ολίγης ιυρας 

ηδονή,V έκδικήσεως, πραγματεύεται ασυλλόγιστα τών φίλων, τών συγγε

νών, τοΰ γένους ολου, τόν τραγικόν όλεθρον.

(β) Π«ρκκ«)ώ τόϊ «νκ'/νώσττ,ν νά ένβυμηδ̂  βσα 

ί; τά προλεγόμίνα της μιταφράσιω; τοΰ Βεχχαρίου 

;κί τού Ποοίρόμου τής "Ελληνικής Βιβ).ιο9'όχ>;;.·

οί ιϊ; τά: σημιονσΕί:, χαΐ 

εχοόσίΜί τοΰ Η).ιο3ώρου,



Τί τίς χβκίστης
Φάοτψί,αζ, πβί ; μή αύχ'ΐ
Πο»ού; ές οϊ:
Εΐσί;)θί χάξφ.9' έττ’ έλίΟρ«

Τ Ο Τ  ( 2 0 Κ Ρ Α Τ 0 Τ 3 .

:ό).ει; € ϋ ι ά μ ι ι ν α ; ,
χΐ̂ ιαίνων (α).

Ταϋτα εΧεγεν ί  ταλαίπωρος ΙοχάστΛ προς τον υίόν της, ζ^τοΰσα νά «πο- 
οτοέ'Ι<·<ι άπά τί,ν εχ^ίκτισιν καί ταΰτα πρε'πει νά λε'γ-ρ σήμερον εις τύ γέ
νος δστις άγαπα χαΐ φροντίζει την εύτυ τ̂ίαν τον γένους. .Θέλει; να μην 
άΧιχηται; Παιδευου, σοφίζου, χαί μ·ίι 5ί5ης προσοχήν εις τους όσοι ζητούν 
νά σέ μαχρύνωσιν άπό σοφίαν, και των οποίων τού ζη’λου τό τέλος γίνεται 
μάλιστα φανερόν άπό την άχριβή αναλογίαν την όποιαν φυλάττουν εις τάς 
χατά τίον φωτισμένων εθνών λοιδορίας μέ το μετρον της σοφία; έκαστου 
έθνους. ίΐ παιδεία σου, ώ πολυραθέστατον γένος, θέλει ημερώσει χαι αύ· 
τά τά θηρία, χαί μεταβάλει τό κατά σοϋ μίσος εις αγάπην χϊ̂ ί τιμ.·ιίν. 
Παρά ττις παιδείας την αυςησιν τρόπον άλλον θεραπείας εις τάς πολυ
χρονίους σου πληγά; μην έλπίσης νά ευρης, κ«1 άν ά*|Ύελος ί ' ,  ούρανον σ ε  
συμβουλευσ-ρ νά μείνϊ,ς άπαίδευτον,

Και αίίτη μέν είναι ή περί τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος γνώμη μου, 
τήν όποιαν ώς απαραίτητόν μου χρέος, όσάκις ή χρεία τό χαλέσει, δεν 
θέλω παυσει νά φωνάζω πρός τούς φίλους τής Ελλάδος, Πρός δέ τούς, 
8σοι σπουδάζουν ν’ άπομαχρυνουσι τό γένος άπό τάς έπιστήμας μέ πρόφα- 
σιν ότι αΐ επισφήμαι μαχρόνουσιν άπό την θρησκείαν, λέγω, δτι άν 
-ηναι δυνατόν τοιούτον άποτέλεσμα νά γεννηθή ποτ’ άπ' αΰτάς, διά τούτο 
περισσότερον πρέπει νά φοβήται δστις έχει νιχϊν οσα χαχα είναι χαλή νά 
γεννήσΐ) ή άπαιδευσία. Καί τούτο μόνον τελευταΐον λέγω" μητ ορεξιν 
μη'τε καιρόν έχω νά πολεμώ τούς Οπερασπιστάς χαι συνηγόρους τής βαρ
βαρότητας. Καί δσα είπα πρός αΰ

:ά της παιδείας πόλεμ.ος α
μετά χ«ρ«ς ήθελα τά σιωπη'σει, 

ύν δεν άνοιγε χαΐ πάλιν τά μόλις
χλεισθέντα στόματα τδν κατηγόρων τού γένους, 

(κ) Ενριπίί. Φοίνισσ. 531-537.



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Τ Ο ί  Ε Κ Δ 0 Τ Ο Τ .

Π ρός ' Κ ο ρ ι β ρ χ β ν  τ ΐ ) ί Γΐ ίΜΤ&ρα ς ί \ 1 ά ^ 9 ς

Έςκιρών τό 77Λ£Ϊ̂ ον (λέ;ο; των τ:ρ*- '̂[Λϊτευτων άττοτείναΐλαι πρό? 
Μίγαλοι:ράγ;Λων ττ ί ττατρί^ο; Λαέ! τους έξχιρώ, διότι τβ ίδιον ,ττάντα 
έν νενίΐ συυ.φέρον ίφρόντισαν και ποτέ τό κοινον!! !

Τά δεινά 2ου νά ριετριάσ  ̂ έπιΒυριών δ χρ·«7θ·/ιθέοτατο; ϊωκράτν,ς «φιέ- 
ρωοεν δλτ,ν του τ^ν ζωτ;ν προς φωτισμόν τών προπατόρων 2ου: τα
σφάλματά ϊου νά βάλτ, ΰπ’ οψιν 2ου γυμνά και νά 2 ϊ  γλυτώστ, από τ/ν 
πλάνην τών Σοφιστών καί άπαταιώνων ό Ισοκράτης εγραφεν είκοσιοκτώ 
Λόγους, προς τους αρχαίους Ελληνας, του; όποιους, άσχημίσας ό χρόνος, 
άνεκάλεσεν εις τήν πρώτην αυτών )βαλλονην ό 2οφος Κορατ,ς, κατα τα 
1 8 0 7 ,  «κδόβας εις δύο Τόμους μέ σχόλια πολλών 2οφών καί με ερμηνείας 

ιδίας καί ζίνβς.

ίΐ τοιαύτη Ικδοσις τών Απάντων τοϋ Ίσοκράτβυς άπό τόν Κοροη 
εξαντληθη: ο?Βν άπό δραχμάς 2 4  πωλείται πολύ περισσότερον, όσάκις 
«πανταται. Της τοιαύτης έκδόσεως πρωταίτιοι ίχρημάτισαν οί φιλογ*- 
νεστατοι Ζωσιμάδες, προκαταβαλόντες την δαπάνην τοΰ τύπου.

Αφού οί αληθινοί ούτοι εύεργεται τοϋ γένους Ζωσιμάοες δεν φαίνονται 
πλέον καί ό Κοραής υψώθί άπό την Γην εις τον Παράδεισον ί ποιος έπρεπε 
νά χειραγχογ'έση τά  τέκνα μας μέ τά,ν τελειοτέραν Γραμματικήν 
Ελληνικής, μέ τήν Θαυμασιωτέραν Κτορικήν, μέ τήν άκριζ'ετέραν ΙίΟικήν 
καί μέ τό ΰψηλότερον καί ένταυτω άφελέστερον ύφος τής προγονικής 
-γλώσσης; Αΰτά τά  Απαντα τοΰ Ίσοκράτους!

τήν μετατύπωσιν τής έκδόσεως ταύτης τοϋ Κοραή άποφασισας να 
δημοσιεύσω έκ δευτε'ρου μέ ίδια έξοδα, έπειτα άπό τόσας καταδρομάς, 
χάριν τής σπουδής τών τέκνων μας, με θάρρος έπρόσθεσα Αναλύσεις είς 
έκαστον Λόγον, διά \ά μήν φανώ άπλοΰ; μετατυπωτής. Τό κοινόν έλπί,ω



Π Ρ Ο Λ .  Τ Ο Τ  Ε Κ Λ Ο Τ Ο Υ .

τά ττολλαV* χ(>;νρ «V «Ι τ«αϋταί ρι» λναλύσ5;ί προσθέτουν τΐ »χλόν «
τοϋ προγόνου μοίς παραγγέλματα.

Μί ίόια, είπον, χρ·/ίματα, άφοΰ κανείς ώς τήν ώραν άπό τους Κνιφγ;νι- 
κούς μας πλουσίους καί· από τους ψευτεμπόρους μα; ίέν έφα'νη νά συν- 
δράμνι πρίν τοΰ τόπου.

Πιθανόν εις τό ές·!;ς να εΰρεδ-ρ καμμία γενναία ψυχή νά συμμερισί^, 
ούχί τους πονους μας, αλλά τήν φιλότιμον ήμών ίαπάν/;ν! Επκρυλαττό· 
μενοι νά ό/,μοσιεύσωμεν είλικοινώς τά ονόματα, ουχι τών καθ’ εςιν ϊτα- 
σίμων υποκριτών, φιλοτιμουμε'νοιν νά τά ϊίωσι τυπωμένα είς τό τε'λος 
των βιβλίων, χωρίς νά τά προπλ-ορώσουν, ν; καν νά (δώσουν τό άντίτιμον 
και μετά τ>,ν παρκλαονιν, ώλλ εκείνων, οί όποιοι δά λάβουν μετά τΐν  
έ'κ̂ οσιν ύπέρ τά πεντήκοντα τουλάχιστον σώματα καί νά τά ίιανε'ΓΑΟυν 
ίωρεάν είς πέν·/;τας σπουδαίου;: μ·/;ίέ κάν ν’ άκοόσωμεν Οέλοντε; τους 
μικρολόγους είς τήν έκδοσιν τοιουτου συγγράμματος, άναφερόμεθα πρός 
2έ, Κυρίαρχε τ ις  Ελλάδος Λαέ, εν τώ πρώτω τουτω τόμω, πρός τον 
ό-οϊον εΰχόμεθα Πρόοδον είς τήν ίίθικήν, είς τήν /ϊλευΟερίαν καί 'είς τον 

πλούτον! Τίποτε δέν εύχόμεθα είς τους ψευτεμπόρους τής δίασσαλίας, 
τοΰ Λονδίνου καί τος λύρας, με πολλά σμικράν έζαίρεσιν! ιτμικροτάτ/,ν!

Ε. Γ. Καλόν ίτο  νά είχαμεν παν ό,τι οί πρόγονοι ήμών έγραψαν : άλλ’ 
επειδή ό χρόνος διά τής τυπογραφίας τήν έλλείψιν Ιφθειρε τά πλειότερα, 
άναγκ-ϋ νά προβλέψωμεν πολλαπλασιάζοντες όσα ίμιιναν: ή τοιαόττι 
άνάγκ·Λ είναι τόσον «ίσθαντικωτέρα τήν σήμερον, όταν ή ίπ^χή, ή β ο̂. 
μτχανία, ή άνεζαρτΛσία καί ή Αυτονομία επιβάλλουν εις ίλους μας νά 
*λχροφορ·/ιθώμεν γιωμετρικώς ποιον καί πόσον καλόν εΰρίσκεται είς τά 
Συγγράμματα τών παλαιών, διά νά τό προσλάβωμεν, το δέ επίλοιπον 
νά ζ-Λτήοωμεν είς εκείνα τών νεωτερων, 0  καιρός, καδ' 8ν φαντααιωδώς 
έζων οί άνδρωποι παρήλθε: παν ό,τι -ήθικεύει τον άνθρωπον καί τόν εΰζωεΐ, 
είς έχΕΪνο νά καταβαλλ>5 όλπν του τήν προσοχήν.

τά  Απαντα το5 ίσοκράτους, η^ευομεν, ότι περιέχουν πολλά χρήσιμα 
εις τήν ,ωήν τών ανθρώπων καί αναγκαία είς τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν, 
ανάγκην μεγιστςν έχβυσαν έμπρώταις ΗΘΙΚΗΣ.

Το χρήσιμον τών συγγραμμάτων τούτων είναι ετι μάλλον προφανέστε- 
ρον, δ̂ ιοτι έ’χομεν δλ-ην καί ολόκληρον σχεδόν τήν σειράν τ·ής διδασκαλίας 
του; ετι μάλλον ότι επαυξάνονται άπό τόσων σοφών σχολιαστών συμβου- 
λάς. ετι μάλλον ό'η έδιοβδοίθν,σαν κ’ έρμηνεύθησαν άπό τόν ϊοφόν μας 
Κοραήν: έτι μάλλον ότι κ' ήμείς έπροσΟέσαμεν είς τ' Απαντα τοΰ Σοφού



ΐ'70X5ά·̂ ο■̂ ς λναλύσεις Πίοοίευτιχ,άς, 0χι κχτά ιτάντ* χ«1 έ» τχσιν άνβ3- 
(Α0«τους εις τον δέχ,ατον έννατον αιώνα χαι είς ττ.ν ενύ'οξον τών 1ίΛλτν«ών 

ττραγρΛτων έιτοχνίν!
Τίν ωφέλειαν τών λτάντων τοΟ ϊβοχράτονς δεν δύνανται .νά αισθανθούν, 

είαή θσοι εύτόχ-εσαν όργανισ(>.βϋ έγχεφαλιχοΰ χαλοΰ, χοτιστ^ς ανατροφής 
καΐ περιστάσεων πολιτικών τοιουτο.ν, αϊτινες ώς γ ΐ  διψώσα άναδέχοντα; 
τάς έν αύτοΐς γονίαοος ιδέας. Οσον άπλοΰς καί αφελής φαίνεται είς το 
ύφος τοΰ Λογοο 6 Μέγας ο·0τος ΙΙολιτικός τών προγόνων μας ανηρ, άλλο 
τόσον απαιτεί Νοϋν επιτήδειον, ούχι τών λέξεων τά σϊΐμαινόαενα νά έννοή- 
στι, άλλ’ ώς έςόνυχος να ίδ·/3 εις τοϋ κοινωνικού βί̂ ,ιυ τήν πρακτικήν ζωήν 

τό άπειρον τών λογικών 6-Λσαι*ρών.

ίδε πρώτον ό ίσοκράτης τον Νο» δλων τών παρελθόντων αιώνων, έγνώ- 
οισε παν ο, τι τής έπ’ αυτόν νεολαίας ή ψυχή έπεθύμει και Ιμαθε γεω
μετρικής εις εκατόν χρόνων τής ζωής του διάστ/ιμα, ουχι νά μαυριζνι 
χαρτίον μτ,δέ μκ·Λ νά κατασπτ,λο.νρ, άλλάνά δημιουργή άνδρος εις τάς
κοινωνίας! Οι Πλάτωνες, οΐ Δ·/;μοσθένεις, οί Αριστοτέλεις, οί Θερπομποι

καί απασα ή λαμπρά τής Ελλάδος εποχή ύπήρξαν μαθτ,ταί τής σχολής 
του. Ο ϊωκράτ·/;; έζ ενός καΐ άφ’ έτε'ρου 6 Ισοκράτϊ,ς: ο μεν διά τής εφαρ
μογής τών πολιτικών και ήθικών κανόνων και ό άλλος δια τκς πείρας και 
θεωρίας έσχνιμάτισαν τό μάγα εκείνο ε“θνος, τό όποιον ώνομάσθ·/ι Ελληνικόν, 
έξ ού, καί χά'ριν σχεδόν τού οποίου, κατέχομεν κ’ ήμεΐς οί νεώτεροι Ελλη

νες Πολιτικήν ΰπαρζιν.
Τών αληθειών τούτων τήν άνάπτυξιν άλλου μέλλοντες νά έπεξεργασθη, 

παρακινοΰαεν τούς ομογενείς να σπουδάζουν ημέραν καί νύκτα, τό Ιερόν 
Εύαγγε'λιον, τον Πλάτωνα κα'ι Ξενοφώντα, μαθτ,τάς και βιογράφους του 
2Ιωκράτους και τά Απαντα τοΰ ίσοκράτους! Διεξοδική πείρα μας υπα
γόρευσε τοιαύτην γνώμην καί έγγυούμεθα ένώπιον «εοϋ καί ανθρώπων 
Ηθικήν και αληθινήν Πρόοδον σπανίαν εις τούς άναγνώστας τούτων.

Εις τό τέλος τοϋ δευτέρου τόμου Ιχοντες ν

ξη. η  Ρ Ο Λ  . τ  Ο Τ Ρ. Κ. Δ Ο Τ  Ο ϊ  .

πιφέίο*μεν, άντι νά προτα-

Γ - ΐ  ’  - η  . '''>
» δύο τόμοι διανέμονται διά μιας.

Π. ϊοφιανόπωλος.

Είς τό τέλος του οευτερου τομου εχυνιι^ ·" * -----  .
ξωμεν Προλεγόμενά, ώς εις μέρος άρμοδιώτερον, περιορνζόμεθα σήμερον 
εως έδώ, μολονότι και ο» δύο τόαοι διανέμονται διά μιας.
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Ε ν  ποΙλοΤ; [/.̂ ν, ώ  Δτ[λόνιχ£, ττο^ύ ^ιεστώ σ α ; ίΑρ· '̂Τ0|/.ίν τζ ς  τ ε  τών 

Σπουίχίων γνώ^ί,ας, χαι τάς τω ν Φαύλων ^ιανοίας; πολύ 5έ  ρ γ ίιτ τ ’/ιν 

ίιαροράν είλτ-φατίν έν ταϊς προς άλλ·.^λους συνγ.'ΐείαις. Οΐ |Αίν γαρ τΓ,ύς 

φίλους, παρο'ντας [ΐίνον τ;[Λί5σιν; οΐ ί ε  και ριακραν άπο'ντας άγαπώιτι. 

Και τά ς μέν των Φαύλων ϊυντ,Θείας ολίγος χρόνος ^ιελυ σε; τάς 5έ  των 

ίπου^αίων Φιλίας οΰιϊ' άν ο πας αιών ίξαλείψειεν. ίϊγούρ.ενος ούν πρε'-ειν 

τούς δός-ής όρεγορΛένους, και παιδείας άντιποιουρ,ένους, τω ν σπουδαίων 

άλλά [Λ'ο τώ ν φαύλων είναι ρ.ιμ.·ητάς, άπισταλκά  ϋοι τ ό ν ίε  τον λόγον 

ίώρον, τεκρε-ίίριον μέν τ ί ς  προς ύ[Λ«ς φιλίας, ^^[ ε̂Τον δέ ν ?ς  προς Ιππόνικον 

βυναβίίας. Πρε'πει γαρ τούς πα ίδας, ώοπερ τ?.ς ουσίας, ουτωκα'ι τ/ς 

φιλίας τής πατρικής κλ-^ρονορ-εϊν.

β . όρώ δε και τήν τύχγ;ν ίαΐν συλλαριβάνουσαν, καί τόν παρόντα 
καιρόν ®υναγωνιζό[;.ενον: σύ ρΐίν γαρ παιδείας ΐπιΟυριεις, εγώ δε παιδεύει·/ 
άλλους επιχειρώ: και σύ ριεν άκ[/.·/;ν φιλοσοφείς, ίγώ δε τούς φιλοσοφούν* 
τας επανορθώ. όσοι ριεν ούν πρός τούς εαυτών φίλους τούς προτρεπτικούς 
λόγους συγγράφουσι, καλόν (χεν εργον έπιχειροΰσι ποιεΐν, ού ρ.·/,ν περίγε 
τό κράτιοτον τ ις  φιλοσοφίας διατρίβουσιν: δσοι δέ το'ς νεωτίοοις είσν,- 
γοΰνται, |α·/ι δι ων την δεινότητα τήν ςν τοΤς λόγοις άσχ·/ίσουσιν, άλλ’ 
όπως τα τών τρόπων ηδη σπουδαίοι πεφυκε'ναι δο'ξουσι, τοσούτς> ρ,άλλον 
εκείνων τούς ακούοντας ώφελοΰσιν, ίσον οΐ ριεν έπΐ λόγον ικόνον παρακα- 
λοΰσιν, οί δέ χαΐ τόν τρόπον αυτών επανορΟοΰσι. Διόπερ ή'/.εϊς, οΰ πα:ά- 
κλησιν εύρόντες, άλλά παραίνεσιν γράψαντες, ριέλλοριέν ίίοι ουρ/.βουλεύειν, 
ων χρή τους νεωτέρου; όρεγεσδαι, και τίνων έργων άπε'χεσδαι, καί ποίοις 
τισιν άνΘρωποις δρ,ιλεΤν, και πώς τόν εαυτών βίον οίκονορ/.εΐν. όσοι γάρ 
τοϋ βίου ταύτην την οδόν έπορεύΘησαν, ούτοι μόνοι της αρετής ε’φικέσΟαι 
γνησιως ήδυν>(6ησαν: ής οΰδέν χτήμα σεμνότεσον, ουδέ βεβαιότερόν έστι. 
κάλλος μέν γάρ η χρόνος άνάλωσεν, η νόσος εμάρανε. Πλούτος δέ κακίας 
μάλλον η καλοκαγαθίας υπηρέτης έοτιν, εξουσίαν μέν τη ραθυμία παρα* 
σκευάζων, έπΙ δέ τάς ·όδονάς τούς νέους παρακαλών. 1'ώμη δέ, μετά μέν 
φρονησεως ώφέλησεν, ίνευ δέ ταύτης, πλβίω τούς ε"χοντας έζ'λαψε: καΐ τά
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{ί.ί» η ά ' ΐ Λ ^ Λ  τΟϊ ά"Χοί·»τωτ 5?’.'Λ̂ ατ,·τϊ, τ ι ΐ ί  ί1 ττ< ^ / " ' Λ  5"ΐ,ΐϋ/..ιαις 
ϊτ:5';/Λττσεν. 11 ίέ  τίς ά^ετΛζ χτίο'.ς, οίς αν «>.ιίί·ι{>,α»ς £ν ταΐ; «ϊ^ανοίκι; 
ονανςη'ίΐ, α<5νιι [ΐίν σ’̂ γγτράιαί·., πλούτου κρείττίνν, ΐ̂'Λοιν.ωτό'^α .ο> 

εύγενίίας'έττί: τά (αέν το?; άλλοι; κίόνατα, δυνατά χ.αΟιοτάσα, τα δέ τίρ 
πλ'/ίΟει (ροίερά, Οαροαλέω; ϋπορ.ενουσα; καί τον ρ.:ν δκνον, ψδγον, τον δέ 

πόνον, έπαινον οίγοορεν/). ί'άδιον δε τούτο καταραθεΤν έοτίν εκ τε τών 

ίΐρακλέοο; αΟλοι-, και τών βν,τέω; έργων: οίς νί των τρόπων άρετλ τ ·;λ ΐ' 
κοΰτον εόδοςίτς χαρακτήρα τοϊ; έ'ργο̂ ί «“ ε^αλεν, ώττε ρ,ηόέ τόν ά.ταντα 
χρόνον δόναοΟχι /.'ιίΟτ,ν έρ.ποικοαι των εκείνοι; πεπεανοένιον.

■■’. Ον ρήν άλλα, καί τ ά ; τον πατρο; προαιρεοει; άναμντ,τΟε·;, οΐκεΤον 

καί καλόν εςει; παράδειγαα τό;ν ίιπ' έρ.ού 1οι λεγορε'νων. Ού γάρ όλιγω- 

ρών τ ί ;  ά ρ ετ ί;, ούδέ ραδυρών διετέλ,ετε τον βίον : άλλα τό ρ.έν σώρα 

το ΐ; πόνοι; έγόρ.ναζε, τ?  δέ |υ/'7; το ν ; κινδύνους νπέαενϊν. Ούδέ τόν πλού

τον παρακαίρως ιίγάπα: κλλ' άπ/ίλανε ρ.έν των παρόντων άγαΟών ιό; Ον/;- 

τός, έπερ.ελεϊτο όέ των ύπαογόντων ώ ; άΰάνατο;. Ουδέ ταπεινώς διώκει 

τόν εαυτού βίον: «λλά φιλόκαλος τ ε  ήν, και ρ.εναλ.οτρεπ-λ;, και τοί'ς φιλοις 

κοινός, καί ρ.αλλ.θν ένανααζε του; περί οΰτόν σπουδάζοντα;, νι το ύ ; τίύ 

γίνει προονίκοντα'. Ηγείτο γάρ ε ίν η  πρό; έταιρίαν πολλ<7> κρείττω  (ρύίΐν 

νόρου, χαΐ τρόπον γίνου;, και προαίρετιν άνχγκ·/];. Επιλίποι δ ' άν ίρ .ά ; ό 

π α ; χρόνο;, εί πά τα ; τ ά ; εκείνου π ρ ά 'ε ι ; καταριΟρ.τταίρ.εΟα. Αλλά το ρέν 

άκρι€ί; αυτών εν έτεροι; καιροί; δνιλώσορεν : δεΤνρα δέ τ ί ς  ϊππονςκου 

φντεως νυν έεεννινόχαρεν, προς ο δεΓ ϋε ζγ.ν, ώσπερ πρό; παεάδειγρ.α, 

νόαον δέ τόν εκείνου τρόπον ίγτ,σάρενον, ριρ/,τ-ςν δε καί ζγ,λωτ/,ν τ ί ς  

πατρώας άρετν,ς γενόρενον. Αισχρόν γάρ το υ ; ρέν γραφεί; άπεικάζειν τα 

καλ>α τών ζώιον, του; δ : παΤία; ρν; ριρεΐσΟαι τού; σπουδαίου; τω ν γονέων, 

ίίγου δε ργ,δίνί τών άόλστών ουτω προσςκειν έπί τού; ά ν τα ν ω ν ιτ*; άσκεϊν,

, δπο); έφαριλλο; γευν Ιπιττ,δευρα·;
Ουτω δ :  τν;ν γνώρ-.ςν αδύνατον δνατεΟλναι, τόν ρκ ττολλών καΐ καλών 
άκουσρ'.άτων πεπλ,γρωρενον. Τά ρέν γάρ σώ ρατα τοΤ; συρ,ν.ίτοο·.; πόνοι;, 
·.■ ό ; ουχ," τοϊ; σπουδαίοι; λ.όγοι; αύςεσί'αι πέφυκε. Διόπερ έγι4 ϋοι πειρά- 
-••ίη.-ν'. ουντλ'.ι·); ύποΟέσδαι, δί ών άν Μ:ι δοκοίγ; έπιτκδευράτων πλει-ινν 
π^.ο: ' έπιδοΰναι, καί παρά τοϊ; άλλοι; άπασιν άνθρωποι; εύδοκιακσαι.

Ο . Πρώτον ρίν οόν εόσίζει τά  πρό; τού; θεού;, μτ, ρονον Ούοιν, «λλά 
και τοι; όρκοι; ίρρίνοιν: εκείνο ρέν γάρ τ ί ;  τών χργρα'των ευπορία; π ’/ι· 

ρεϊον, τούτο,δέ τ ; ;  τών τρόπο^ν καλοκαγαΟία; τεκρκριον- Τ ίρ κ τ ό δ α ιρ ό -  
νιον κει ρεν, ραλίστα δε ρετά τά,; π όλεω ;: ούτω γάρ δό;εις ά’ρ α τε  τοϊς 
δεβϊ; Ούειν, καί τοϊ; νόροι; έρρίν;·./. Τοιοντο; γίγνου περί το'ύς γονείς,
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ι ;  ^ χ·^ ■ :Λ  τΐ'ΓΪχ;. Λ α χ ζ · .  τ<1"/ 
, , . |Λε τά  7:^0; τ-Λν ρ ώ ρ .ν , «λλά τά ττρ4ς , ‘ ν

■ Τούτου αν έπιτογχάνοις, 6Ϊ ληγοις τών π ό ν «,,

·τ:ονε·.ν δυνάρ.-.νο;. ,Μ-^τί γέλωτα ττροτϊετί ^έργ:, λόγον ρ τ α  ^ραοον; 

« :;ΓΛ '/ ου : τ6  αέν γά? άνό·/;τον, τό .'ίέ ρ.ανν/.όν. Α ττοιίΤν α ισ χώ ν , ταΰτα 

νόμ.-.·'ε [ΐν,οέ ),έγ:'.ν ϊ·ν«; >-.αΑ.·;ν. Ι Χ ζ ζ  σαοτόν εΓναι [α·;, <:κυδρι..τ:όν, άλλά 

σύννουν : δί έκεΐνο αέν γάρ αύδά-^<:;, δια δε τρότο φρόνιαο; είναι δό’ εΐί. 

ίίγοΰ (/.άλιοτα ίία ντω  -ρέττιιν, Κόίταον, Λίσχόνϊν, Δικαιοσόντν, ϋω^ροο··.·- 

νγ,ν: τούτοι; γάρ αττατι δοκεϊ κρατί·τ8αι τό τών νεωτέρων ί9ο?, »!-/;,5.'::οτί 

ίΛΥ,δέν αΐτ/_;όν ττοι^τα; £).π ;ζϊ λ·/·-:ιν; κκΐ γαρ α.ν τού; άλλου; λάίκς, σαυ- 

τ ω γ ί  τυνίΐδ-όσεις. Τού; ιιεν Οεου; ^ο?οό: το υ ; δέ γονεΤ; τίρ.α; το ύ ; δε 

ο-ίλου; αισχύνου: το ι; δέ νόυ.οι; τειΟου. Τ ά ; ίδονά ; θήρευε τ ά ; ρ.ετα δό^Λ;: 

τέρψις γάρ συν τώ  καλιό σ.:ν «χ-ίγον, ά'νευ δό τούτου κάκιστον. Ιιύλαβοϋ τά ; 

δια ίολ ά ;, καν ψίυ.ίεΐ; ώ σιν : οί γάρ ττολλοί τήν αΐν άλγ;9ει*ν άγνοοΰσι, -ρ ό ; 

δέ ττ,ν δόξαν «-οζλί'ττουσιν. Λτταντα δό.-.ει ηοιεΐν, <ό; ρ δ έ ν α λ γ σ ω ν : ; . ;  

γάρ αν τταραυτικα κρύψ,:;, ύστερον ά φ '.ΰτ ,. Μ αλιστα δ' αν εύδοκιυ.οίγ;, £-! 

ταίνοιο ταυτα ρ·;: ττρβττιον, 5  το ΐ; άλλοι; άν -ράττουσιν έ τ ι τ ι α δ ; ; .  ί;άν 

γ ;  φιλοΐΑαΟ-ξ;, έο/; ττολυραθάς. Λ. ρ,έν έτίστασα ι, δια·ρύλαττε ταΤ; ;ΐ ί ) έ -  

τ α : ; ;  & δέ μ  μεράδϊ,κας, -ροσλάυ.ίανε τα 'ς  έτηστ/αα-.ς. όρ.οέω; γαρ 

αϊσχρόν, «κούσανταχρ-όσιμον λόγον ρ-έ μανΟα'νειν, .καΙ διδύμ.ενύν τι αγα

θόν ταρα τώ ν  φίλων μή λαμδάνειν. Κατανάλισκε τγν έν τώ  βίω σχολγν 

£■; τήν τών λόγων φιλν,κοΐαν : ουτω γάρ τά το ϊ; άλλοι; χ α λ ετ ώ ; εύρκαίνα 

συμζγσεταί^οι ραδίω; μανΟάνειν. ίίγοϋ τών ακουσμάτων πο λ λ ά -ο λλ ώ ν  

είναι χρημάτων κ ρ είττω : τά  μέν γάρ τα χ έω ; απολείπει, τά  δέ πάντα τόν 

χρόνον παραμένει: ϊοφία γάρ μόνον τών κτγμ.-τω ν άδάνατον. Λ’ ή κατο- 

κνει μακράν όδόν πορεύεσΟαι πρό; τού; διδάο/.ειν τ ι  χρ-σιμον έπαγνελ- 

λομένου;: αισχρόν γάρ τού; μέν εμπόρου; τγλι/.αΰτα πελάγκ δ ια π ;"..- , 

ένεκα τού πλείω  ποιν;σαι τγν ύπάρχουσαν ουσίαν, τού; δέ νεωτέρου; μν,δ: 
τ ά ; κατά γτ-ν πορεία; ύπονένειν έπΙ τώ  β :λ τίω  καταστγσαι τ>ν εαυτών 

διάνοιαν. Τω  μέν τρόπω γίγνου φιλοπροσνιγορο:, το  δέ λύνιο ευπρυσιέγο. 

ρος. ΐίστι δέ φιλοπροσν.γορία; μέν τό προσφωνεϊν τού; ά π κντώ ντα ;, εύπρο- 

σγγορία; δέ τό το ΐ; λόγοι; αυτοί; οίκείω; έντυγχάνειν. ϊΐδ έ ω ; μίν έχε πρό; 

άπαντα;, χρώ  δέ το ΐ; β έλ τ ισ το ι;: ουτω γάρ το ι; μέν ούκ ά π εχ ίη ; εσρ, 

ΤΟΪ; δέ φ ίλο; γένγσιρ. Τά; έντεύξεις μή ποιου πυκνά; τοΐ; αυτοί;, μν,δέ

κρ*τ»ΐοΟαιτ:ανψυχ-ίν αισχρόν, τούτων εγκράτειαν ασκεί πάντων, κέρδο-;,



οργί;. ί ίο ν ί;,  λ0Γη;. ί;σ·  ̂ το^οϋτος, άν κέ;ί-/ι μέν είναι νοριΙζν ,̂ 5ί 
ων εύ5οχΐ{Λγί«ι;, άλΧά 5ί ών «ύττο^νίσεις: τ ί  ί ε  όργ ,̂ αν παρατελν,σίω; 
ί χ χ ί  τοϋί άρ-αρτάνονταί, ώσπερ άν προς οαυτόν άραρτάνοντα και 
τούς άλλους εχειν άςιώσειας: έν τοΐς τερπνοϊς, αν αΐσ;^ρόν υπολάβ·/ις, 
τών ρέν οΐχετών κρ/_ε;ν, ταΐς ί  ίο/αΤς ό'ουλεύειν: έν τοϊς λυτηιροΤς, 
άν τάς τών άλλων άτυ/_ίας έ̂πιβλέπ-/'ς, καΐ σεαυτον ώς άνθρωπος «ον ύπο- 
ριρνη5Χΐΐ5ς. Μάλλον ττίρει τάς τών λόγων, ί  τάς τών χρτρατων παρακα- 
ταθ·/ίκας: δει γάρ τούς άγαί'ούς άνίρας τρόπον ορχου πι^ότερον φοίνεσθαι 
παρεγορένους. Προοηκειν έιγού τοΐς πον'ροΓς άπιςεΐν, ώσπερ τοϊ; χρτ,τοϊί 
πιστεύειν. Περί τών άπορρ·/;των ρ·/;δενί λέγε, πλν;ν έάν όροίως Φ^ρφέρ·/:τας 
πράξεις σιωπάσθαι 2οί τε τώ λέγοντι, χάκείνοις τονς «κονουσιν. Οοκον 
έπχχτον προοίέχου διά δύω προιράσεις, ?ι βεαυτόν αιτίας αΐσ/ρας άπο- 
λύων, η φίλους έχ ρεγάλ.ων κινδύνων διαοίόζων. Ενεκα δέ χρ·/ιρ*το;ν ρη- 
δένα δεών όρΟσης, ρτ,δ'άν ενορκεΐν ρέλλεις: δόξεις γάρ τοΐς ρένέπιοοκεΐν, 
τοΐς δέ φιλοχρτράτως ε/_ειν. Μ/,δένα φίλον ποιου, πριν άν έξετάσν,ς. πώς 
κέχρηται τοΐς πρότερον φίλοι;: έλπιζε γάρ αυτόν καΐ περί Σέ γενήοεσθαι 
το’.οΰτον, οίος και περί εκείνους γέγονε. Βραδέως ρέν φίλος γίγνου, γενό- 
ρενος δέ πειρώ διαρένειν: όροίως γάρ αισχρόν, ρνιδένα φίλον «γειν, καΐ 
πολλούς εταίρους ρεταλλάττειν. Μ·/)τ$ ρετά βλάβ'ίς πειρώ τών φίλων, ργ;τε 
άπειρος είναι τών έταίρων θέλε. Τούτο δέ ποι/ίσεις, άν, ρνι δεο'ρενός του, 
δεϊοθαι προβποιΐ, περί τε τών ρνιτών «ός άπορριίτων άνακοινοΐ; ρή τυχών 
ρέν γάρ, ουδέν ^λαζιίση, τυχών δέ, ράλλον τον τρόπον αυτών έπιστ·/ίσνι. 
Δοκίρα,ε του; φίλου; εκτε ττ,; περί τόν βίον ατυχίας, και τ ί ;  έν τοΐς 
κίνδυνοι; κοινωνία;; τό ρέν γάρ χρυσίον έν τώ πυρί δοκιράζορεν, τού; δέ 
φίλου; έν ταΐς άτυχίαις διαγι νώσκορεν. Ούτω δ' άριστα χρ·όσ·ρ τοΐς φί
λοι;, άν ρνι περιρέντ,ς τάς παρ εκείνων δενίσεις, άλλ’ αύτιπάγγελτος ούτοΐς 
έν τοΐς καιροΐς βογ,θτς. όροίως αισχρόν νόριζε, τών εχθρών νικάσθαι ταΐς 
κακοπο’.ΐαις, καΐ τών φίλων ήττάσθαι ταΐς εΰεργεσίαις. Αποδέχου τών 
έταίρων ρ-η ρόνον τούς επί τοΐς κακοΐς δυσχεραίνοντας, αλλά χαΐ τούς έπι 
τοΐς άγαθοΐς ρή φθονούντας: πολλοί γάρ άτυχοΰσι ρέν τοΐς φίλοις βυνά- 
χ_θονται, καλώς δέ πράττουσι φθονοΰσι. Τών άπόντων φίλων ρέρνγ,σο πρός 
τούς παρόντας, ϊνα δοκ^ς ρτιδέ τούτων άπόντων όλιγωρεΐν. Είναι βούλου 
τά περί τν,ν έσθίτα φιλόκαλος, άλλά ρ-« καλλωπιστής. Εςι δέ φιλοχάλου 
ρέν τό ρεγαλοπρεπές, καλλωπιστοΰ δέ τό περίεργον. Αγάπα τών ύπαρ- 
χύντων αγαθών ρή τήν ύπιρβάλλουσαν κτησιν, άλλά τ^ν ρετρίαν άπο'λαυ- 
βιν. ϋαταφρόνει τών περί τόν πλούτον σπουδβζόντων, χρίβθαι δέ τοΐς 

Μ  δυναρέν.βν: παραπλόσιον γάρ υΐ τοιοΰτβι τίάσχουσιν, ώσπεο
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αν :» τ»ς ΐπΐϊον κτ/ίσαιτο ικιΧόν, (9ΐΐ£^»ν #Λ<ΜΛ[*ενΐ5{. ■ϊά.ν
πλούτον χ ? · ψ Λ · ( χ  χαΐ χτ-ίματα χατ«σκ8υ«ζί·.ν 3 {στι ί ί  χοτίρατα μέν, τοϊ; 
αττολαύίΐν έπιοταμένοις. χτήματα ίέ , τοΐς χτάοΟαι ίοναμένοις. Τίμα τν.ν 
ΰχάρχονοαν ούοίαν ίυοΐν εν£/.α, τού τ£ ζχμίαν μεγαλτ;» ίχτίοαι 5ύν«· 
σΟαι, καί τού φίλω βπονιιίαίω ^νοτοχοΰντι βοχθεΤοαι: προς ί έ  τ6ν άλλον 
Ι̂ ίον, μ·ί<ϊεν όπίροαλ.λι^ντως, άλλα μίτρίως αύτήν ά·'«χ». Χτέρ-'ί ο.ΐν τά 
παρόντα, ζ'/ιτει 5έ τα βελτιω. Μγ;ίενί 5υμ<ροραν όνεΐιίίσϊ.ς: κοινή νάο ή 
τϋ/;/ι καί τό μΓ/.λον αόρατον. Τους αγαθούς εύ ποιεί; καλός γ^ρ ίν,οαυρός 
παρ ανόρΙ οποοίαΐΜ χάρις όιρειλομε'νο. Τούς κακούς εΟ ποιών, όμοια 
πειση^οις τάς αλλοτρίας κυνβς σιτίζουοιν. Εχεΐναί τε γάρ τούς ίιδοντας, 
ώσπερ τούς τυχόντος, ύλακτοΰσιν: οϊ τε κακοί τούς όοιρελούντας, ώσπερ 
τους βλάπτοντας άίικοΰσι. Μισεί τους κολακεύοντας, ώσπερ τούς έζαπα· 
τώντας; «μφότεροι γάρ πιστευδέντες τούς πι^εύοντας άδικοΰοιν. Εάν άπο- 
ίέχρ τών ^ίλων τούς προς τό ^χυλοτατον 2οι '/αριζομένους, ούχ εζεις έν τψ 
βίω τού; πρό; τό βέλτιστου άπεχΟανομενους. 1'ίγνου προς τούς πλτ,σιάζον- 
τας όμιλ/,τικος, βλλ* μή σεμ.νός. Τον μέν γάρ τών ύπεροπτικών όγκον 
μόλις άν οί ίούλοι καρτερήσειαν: τόν ίέ  τών ομιλητικών τρόπον άπαντες 
ήίέω ς ύποφέοουσιν. 6μιλητικός 5' ε"ση, μή 5ύσερις ών, μηδε δυσάρεστος, 
μηδέ πρός πάντα γ0.όνειχος, μηδέ πρός τάς τών πλησιαζόντων όργάς 
τραχέως άπαντών, μηδ’ αν αδίκως όργιζόμενοι τυγχάνωσιν: άλλα θυμου- 
μενοις μέναύτοΐς εί'κων, πεπαομένοις δετής όργτ,ς έπιπλήττωνί μηδεπερί 
.α (ελοΓα σττουδάζων, μηδε περ; τα σπουδαία τοΐς νελβίοις χαίρων (τόγάρ 

ακαιρον πανταχοϋ λυττερόν); μηδέ τάς χάριτας άχορίστοις χαριζόμενος, 
οπερ πασχουσιν οί πολλοί, ποιοΰντες μέν εύ, άηδώς δέ τοΤς 9‘λοις ύπουρ- 
γοϋντες : μηδέ ιριλαιτιος ών, βαρύ γάρ : μηδέ φιλεπ;τιμητής, παροξυντικόν 
γάρ. Μάλιστα μέν εΰλαβοΰ τά; έν τοΐς πότσις συνουσίας: αν δε ποτέ 2οι 
συμπέστ. καιρός, έξανίστβσο πρό μέθης, όταν γάρ 6 \ούς ύπό οίνου δι α- 
-ρΒαρη, ταΰτά πάσχει τοΤς ά'ρμασι τοΐς τούς ήνιο'χους άποβάλλουσιν. Εκεί
να τε γαρ άτοκτως φερεται, διαμαρτόντα τών εύθυνούντων: ή τε ψυχή 
πολλά σφάλλεται, δια^θαρείσης τής διανοίας. Αθάνατα μεν φρόνει τφ  
μεγαλόψυχο; είναι: θνητά δέ τφ  συμμέτρως τών υπαρχόντων άπολαύειν. 
ΐΊγοΰ τήν παιδείαν τοσούτω μεϊ^ον αγαθόν είναι τής άπαιδευσίας, δσφ τά 
μεν άλλα μοχθηρά πάντες κερδαίνοντες πράττουσιν, «υτη δέ μόνη καί προ- 
σε,ημιωσε τούς έχοντας; πολλάκις γάρ, ον τοΐς λόγοι; έλύπηοαν, τούτιμ 
τοΐς εργως τήν τιμωρίαν έδυσαν. Ούς άν βούλη ποιήσασθαι ιρίλους, άγαθόν. 
τι λέγε περί αυτών πρός τού; άπαγγελοϋντας: άρχή μέν γάρ φιλίας, 
έπαινος, έχθρας δέ, ψόγος. Βουλευόμενος, παραδείγματα ποιου τά πααε-
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X 7ι.ϋν [ΑΞλλίντ;·!.; τ^ γά ^ ά ο α νέ; ίΛ -λ ι . ' . τ >-.-.'.'. τχ χ ίϊτ/ ν  ■̂ ■

. 1>/̂ Λε'̂ ι■̂  ;;έν ('.ρϊό'εω;, έπΓΕλίΐ 5έ ·?«/_'.,< τα δό;κντα. 

. τ:α ;ά  [χέν τίιν θεών «Οττ/ίαν, ταρα ^ΐ'.ι'ιν αύτΛ-^

ί Μν άν « ίσ^ύ τί ?:«:,:·/! 7ΐχ-:·-:·:0αι, ί·,·,·;'/ ε; ί :  τ·.··:; τιαν οίλ;-ν

;, 7_ρώ το·€ Λ0;οις, ώζ ττερ'ι άλλοτρίευ τού :τρ7/;;'.ατ'<; : ο’~τ(.> 

IV τ ί  γνΓ',”./ν χα; Γ.;·>υτνν (,ύ χ.ατα>·,5Λί ττο.·.-.-;; ις.

• ',Γκν-^ί :,7τερτΙ,ν σεαντ-Λ ν-'/ λτ; τινί τ'.ν.Μ0·//-ύε(7ίία·., υν'.ζν. πρώτον, 

τώ ε τά έαντον ίΐ'>.·Λσεν: ό γαρ κα χώ ; ^ιανοοδεί; π:ρ'ι τών ΐ<5κον,'οΰ.ίέ- 

το τ ε  χ*λώ ? [^οο/.εύτεται περί τών αλΙοτρίοΛ  0"τΜ  κν -Λαλι^ϊ 'ίνΛεόε- 

σ ία ι παρο'υνΟϊίτ;, εί τας ουρ.ιροβαί τά ς έκ τ ί ;  άβου'„{α; επ ίο λ εύ ειχ ;: κ«5 

'γ^ρ τ/Λ έχ. τ/ίς

άνααντ,σΟώρ'.Εν. Ϊ.Ιιριεν τα  των βασΰ,έοίν 7;αί δίω κε τα 

Ε/,είνων έτιτν,δεύρικτα : δό ;εις γάρ αντο'νί άπο5:χετΰαι, καϊ ζΐλονν : ω τ τ ι 

Ό ’. τναβνΐτεται παρά τε τώ  π/.άΐίΐ ααλ>ον ενδοκι^ιεΤν, και -.■}.■> τ.τ.} έχ.:·;- 

νων εύνοιαν βεβαιοτεραν εχειν. ΙΙείΟοο [Αεν και το ι; νόαοΐί το ϊί ύπο τών 

[ίατι7,:ων κειμένο·{: ίσ ρρ ο τα τεν  μέντοι νόαον - ,̂-ον τόν έχείνιον τροπον. 

Ατπερ γάρ τον ϊν δ/,αοκρατία πο>ιτευ(ί;Λενον, τό πλ·?0θί δει Οεραπενειν, 

'£ τ ω  καί τον έν ρ.οναρχία κατΟΓ/.οόντα, τόν βατιλεα προ-ν/.ει Οαυαάζειν. 

Γ,ί; άργκν κατασταΟεΙς, ρ .δ εν ί χρώ πονχρώ πρόζ τ ά ; δ ιο ικ ·'« ις : ών νάρ 

«V έχεΐνο,' ά;Λά:τ·/ι, ϋ̂οΐ τ ά ; « ίτ ία ; άναΟχτοοτιν. Κκ τών κοινών έπιαε^,ειών 

άπαλλάττου, ρ.·;; πΑοντιώτερος, ά Ί Χ  ένδο;δτερο?: πολλών γάρ χρχράτοιν 

χρείττων όπαρά τοΐί πλν-θου; έπαινος, ίΐτδ εν ΐ ποντ,ρω πράγρατι ρ·ςτε 

παρίττασο, ρ·/τε συν-ςνόρει: δόξεις γάρ χ.αι αύτός τοιαότα πράττειν, μ  

π :ρ  άν το ΐ; αλλοις πράττοντι βοχΟν.;· Τίχρασκεόαζε οεαυτον πλεονειιτειν 

|-έν δυνασΟαι. άνεχου δ έ το  ϊσον εχειν : ϊνα δοχ.ίς ορίγετΟαι τ ί ς  δικαιοτό- 

ν/,ς, ρ-λ δί «σΟενειαν, άλλά δί επιείκειαν. Μ.όλλον άποδέ/ον διχ.κίαν π^ενίαν, 

κ πλούτον άδικον: τοοοότω γάρ κρείττων δικαιοτύτς χρ-κράτων, οτω  τά 

ρέν ζώ ν τχ ; ρδνον ο·ρελεϊ, τ. δέ καί τελεντόσασι δό-αν τ 

χείνιον ρέν καί τοΐς οαύλοι; ρ ετεοτι, τα όττς δέ τοϊς ροχΟτ,ροΐ; ά 

; ετκλα^εΐν. Μ-ςδενα ΙΓτίλ,ου τών ά ' αδικία; κερδάινόντων, άλλάράλλον ά 

δ ;/ ,·. τ·,>; ;·.:τ;( δικαιοτόνς; ζπ ριω Ο έντ»;: οί γάρ δ 

;·! ί'. λ.ο πλεονεκτο'τιν, άλλ’ ονν έ/.πίτι γε ο

Ι'οντ'·.·. αέν έπιαελοό τώ ν π .ο ί τον βίον, ράλιττα  δέ τ

άτκει: ριγιστον γάρ εν έλαχίττω νού; αγαθέ; έν ανθρώπου τώ ρα τι. Πειρβ 

τό  ρέν αώ ρα  είναι φιλόπονο;, τςν  δ έ ψυχ-έν φ ιλόοοφο;: ϊνα τ ο  ρέν έπι- 
~ .ύ .ύ ι  ίύν) τ4  ίίξιινΐΐ!, τ5 ί ί  ιϊροορίν ί^ίίτ·/; τ4  ουΐί<|ίίρονΙ!ΐ. Π *  8,τι 
« ,  λίγειν, ττεότερον έτ ιτκ ί.ε , τ ϊ  γΜ ώα,: ιτολν,Ϊ! γ4ρ ί  γ Μ τ τ τ



?1 Γ Λ Σ λ π  Μ ο  Ν } Κ ο  . 7

Λ.Ιμ τιΟίοΓ; τοΟ ϊ.ίγαν. ί  τίερ: ών ά·7·')χ

ηχο::>;, ί  τ : ψ  ών άνχγκκΐον ϊίττην. Γ.ν τούτοι: •·άρ |Λθνοι; ό λογο; τ·?ς 

τ·.γ··; κρείττο)»: ίν  ί έ  τοίς άλλοι; ίο,εινον σιγάν, /, λίγενν. ■̂ο.Λ'.ζ£ (;.-/;ίίν

» ^ίϊίαιον : οοτίΰ γάρ οϋτ’ οότκ/ών ίσρ τ:ρ'.χ7ρ·Λ,-, οό'τ: 
ίνστ^χών ΤΓ^ρίλντο;. Χ α 'ρε [/.ίν έ :̂· τοϊ; συρ-.ί'αίνοοσι των άγίΟ'ών, κο.ί 
λο:τν/ ρ τ ρ ίι ./; έττί τ ο ' ;  νιγν-;;;.£νοι; τών ζ,χ/.ίΰν : γ(ρο■^ 5 ί τοΐ; άλλοι; 
;.ν,-.5' έν ίτ£ροις ών κατ:ί^/;λο;. Λτοπον γ^ρ, τν,ν -/.έν ονσίαν ίν τα ι; οίν.ίαι; 
ά::ο/.ρύτ:τ:·.ν, τάν ο :  διάνοιαν γί·.\ίραν ε^οντα τ:ερ:-:«τήν. λϊάλλον ίύλα- 
βοϋ νόγον ?, κίνδυνον: ίίΤ · άρ ί ΐ ι χ ι  ^οίεράν τοΤ; μ:ν οαύλοις τήν τον '̂ Λ■̂  

τίλν/·;·,··/, τοίς 5έ στον^αίοι; ττ,ν εν τώ  ζ ίν  ά-ϊο'ίαν. Μάλιστα ριεν ττηρώ 
ζτ.·> ν,κτά τ ο  άσνάλίιχν : έά / ί :  ττοτέ Σοι σο[Λί·ρ ;-.ινίυνίύϊιν, ζ ό ί ΐ  τλν ί/ .  

τ :ύ -ο ·£ ι;.ον  σο/ΤΓρί,'-ν-/,ίτά χτλλί ο ί 'τ :; , άλλά ./.ν: [ΐζτ ί^-.Γγμζ

·ά·ι -.·χρ τϊλ^'/ττ,σκι ττάντοιν ή ττίτ/ρι^/.έντ, κ ϊτέχ ρ ιν ε; το 5 :  χ α λώ ; άτο- 

Οανεΐν 'ίίιον τοΤ; α-ν^ ^ χίο ις  ■!, <ρύσι; άΓένειαε,

ε. Και [/./, &αν;Λάσ-Λ;, εΪ ττολλχ τών ΕΪρ·Λ;/̂ ·/ων ού πρετ:ει Σοι ττρή; τ/,ν 

νυν τχροοσαν ίλιχία ν. Ού̂ έ̂ γάρ Ερ.ί το ό τϊ ίιέλαΟεν: αλλά τροειλόρ.γ,ν 

ί ιά  τγ ς  α οτίς  τραγρ/.ατείας, κρ.α τον τε τταρύντο; βίου σνι/.βονλίαν βΗενεγ- 

κειν, χ.αΐ τού μελλοντο; χρύννυ ιταράογελν,α χα τα λι-εΐν . Ί-.-,ν ρ.έν γάρ το··- 

των χρείαν ^αδίο»; ε ίίγ σ ε ι;, τόν δέ συριζουλίύοντα ρ ετ’ εΰνοία; χαλεπώς 

£ύρ·όίΐς. ό ττω ; ούν τά  λοιτά  }χγ τταρ έτερον ζ/,ττς, άλλ’ :ντεν()εν, ώσττερ 

έχ ταν.ιείου, -ρο ρέρ γ;, ώγΟγν 5εΐν ;χ-/;ύ'έν ταραλιττίΤν, ών άν ?χα. Σοι συ;/.- 

ίουλίνειν. Ιίολλγν άν το ΐ; ΟεοΤ; χάρ·.ν σνώ-Λν, εί αγ ύ'ιανάρτοιρ.ι τΫ ; 
ί ό 'γ ; ,  γ ;  έχων ττερί Σου τυγχάνιο. Ιώ ν  ρ.όν ν α ι άλλων το ν ; ττλείστον; 

εΰργσο[Λ5ν, ώτττερ των σιτίων το ΐ; γ ’̂ ίστοι; νάλλον, η τοίς ύγιεινοτα'τοις 

χαίροντα;, οντιο χαΐ τών < ί̂1<·η το ι; ο 

άλλ’ ον τ^ΐς νον?ετ·;νσι. Σέ ίί ϊ  νοαιζοι τ  

τεχμγρίω  χριύ/.ενος τγ  ττίρ'ι τγν άλλγν Σου τταιίείαν /ριλοττονία: τον 

γάρ αντώ τά  βέλτιστα ττράττειν έτιτά ττο ντα , τούτον είκ έ ; χαι τών 

άλλων το υ ; ε τ ί  τάν άρετγν -αραχαλονντα; άττο^έχεσΟαι. Μ άλιστα δ ’ άν 

τταροξυνΟείγς όρίχ9γναι τών χαλών έργων, εί χατα[ΛάΟοι;, ότι χαί τ α ; γό'ο- 

■ ά ;  τ ^5 ίκ  τούτων ν .Λ ιο ™  γν ιο ώ .ι ιγοο.εν. 6ν |..1« γά|> τ «  ίίΟνν.εϊν, ϋ ι !  

τύ ς  π ί,ιοα ο ,κ  ά γ .τ » ν .  εόΟύ; ω! ).ότω> τ ν ΐ ;  ίίούοΓ; τ.ρωτετνίγτοι: τύ 

ίό  Ώ ρ Ι τόν άρετόν οΛοτεονεΐν, σωρερόνω; τον έτοτον βίον οίχονο;εειν, 

άεΐ ττρ  τερψε·,; είλικρενεε; χ τ ΐ βεοχιοτέρα; άτοδίβωοι. Κ ό χ εΐ ρ.έν τρωτόν 

ί,οΟέντε;, ν,τερον έ λ ν Λ ρ ε ε ν ; έντχνίχ ί έ ,  |χετά τ « ί  ΐ ,ύ τχ !, τάς χίονάρ 

εχοριεν. Εν άττασι ί ε  τοϊς ε-ργο.;. οΟχ ο ϊτω  τ·«; ά ρ χ ί ; |χν·«(εονε.;ον.8ν, ώ ; 

τΫ ; τελευτγς αϊσδγσιν λ«ρί.βάνου.εν: τά  γαρ ττληστκ τών περί τον βίον,
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( ΐ7θιοΰ|χθν, άλλά τών «ποβαινόντων ενεχα 5ια-οό 5ΐ αύτ* τβ  πράγ};.» 
πονοΰ(Α:γ.

ς ' .  ΕνΟν»|ΛθΟ <$έ, 5τι το '; (χίν ΦαΛοΐί ένίε'χίται τά τυ/όντ« πράττειν 
(εύ6'1ις γάρ το2 βίου τοιαύτ/,ν πεττοίτ,νταί ττ,ν ύποθεοιν': τ 'Λ ^  8 ι  5που5αίοι; 
ούχ οϊόν τ* τ ίς  άρετΐ; ά;^£λεΐν, νι χολλοΰς εχιιν τοΰ; ίτ;ι-λ·/ίττοντχ;. πάν- 

π ζ  γάρ ιειοοΰσιν ού̂ _ ουτω του; έςαρ.αρτάνοντας, ώ ; του; έτειεικεΤ; [/.εν 
οάϊχοντ*; είναι, ρε-ή̂ έν δέ των τυχόντων ^ιαφεροντα;: εικότως, όπου 
γάρ του; τω λόγω ριόνω ψευ5οριενου; άπο^οκιρί-άζομεν, τ,που τούς τω βίω 
τταντί ελαττουριένους, ού Φαυλου; είναι φ-ήοορεεν. Δικαίως 5 ’ άν τούς τοιου- 

τους Οπολάβοΐ[Αίν, ρε·?ι [χόνον εί; εαυτούς άριαρτάνειν, αλλά χαΐ τ ίς  τύχης 
είναι προίότα;: ή (χέν γάρ αϋτοϊς χρνίριατα καί ίόξαν καΐ φίλους ενεχείρι- 
οεν, οί όέ β<ρα; αυτού; άναςίους τή ς ύπαρχούοης εΰίαψονίβς κατέστησαν, 
υί ί έ  5εΐ, θνητόν όντα, της τών θεών στοχάσασθαι ίιανοίας, ηγούμαι κά- 
κείνους επί τοΓ; οίκειοτάτοις μάλιστα ίηλώσαι, π » ;  έχουσι προ; τούς 
Φαύλους καί τούς Σπουδαίου; τών ανθρώπων. Ζεύς γάρ ήραχλέα καί Τάν
ταλον γέννησα; (ώςοί μύθοι λέγουσι, καί πάντες πις·ευθυσι), τόν μέν ίιά 
την λρεττ,ν αθάνατον έποίησε, τον 5έ ίιά  την Κακίαν ταΓ; μεγίσταις τι- 
μωρίαι; έκόλασεν. Οί ;  χρή παραίείγμασι χρωμένου; όρέγεσθαι τη ; καλό- 
καγαΟίας, καί μή μόνον τοΤ; Οφ' ^μών είρημένοι; έμμε'νειν, άλλά καί τών 
ποιητών τά βέλτιστα μανθάνειν, καί των άλλων σοφιστών, ει τι χρήσιμον 
ίϊρηκασιν, άναγιγνώσκειν. ίϊσπερ γάρ την μέλιτταν όρώμεν έφ’ άπαντα 
μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν, άφ’ έκάστου 5έ τά χρη'σιμαλαμβάνου- 
σαν, ουτω χρ·ί| καί τούς παιδεία; όρεγβμε'νου;, μηδενό; μεν άπείρω; εχειν, 
πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλε'γειν. Μόλι; γάρ άν τ ι ;  εκ ταύτη,- τη; 
έπιμελείας τάς τ ΐ ;  φυσεως αμαρτία; έπικρατησειεν.

ΑΝΑΛΥΣΙΪ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Π. ΣΰΦΙΑΝΟΠΠΛΟΥ.

Είτε τού Ρήτβροι Ισοχοάτου;, είτε άλλουτίνόςχέννη /̂α ύηοτιΟ^ ότι υπάρχει β ττρός 
Δηριόνιχον ούτος Λόχο:, ίυνάρεβκ νά πληρορορίσωρεν ότι εΰαχχελιχώτερον τνχχραρ^α 
οεν εγάνη πρί» Χριστού παρ’ αυτόν. "Οσης παρατηρήσι» ιτροσιχτιχύ; όλα; τοϋ ιερού 
Χρυτοςό^ου τα; ό^ιιλία;, ευρίσκει άνεπτυχρενο; ΐί; μυρίου; τρόπους ίν αύταίςτάζ ή9ι- 
κάς τοϋ Λόγου τούτον ΐόέας. Οί ίχοντες 1‘ξωγκωμενονς τούς κροτάφους, β μίνΐ7γ“?» κ-̂ εί- 
νουν, οΰχΐ μόνον εις τόν φυσικόν, άλλά καί εΐ; τόν ηβικόν ε’γωίσμόν · οί τβιβΰτοι, όχι 
μόνον όέν προσφέρουν εις τοΰςάναξιοπαβοϋντας τήν παραμικράν υλικήν συνδρομήν, «)λ« 
^ιίίονται V* τοΣς ωταόώσονν καί τάς προχείρου; τής ψυχή; «ύλου; ΐόίας. Τά; μικρά; 
άποΟήκας τών γεννημάτων κ«9έλει ό ε'γωϊστή; πλούσιο;, ίιά νά οΐκοδβμήοτϊ μείζονας, ώς 
μή 5·νν«με'ν«; πλίον νά χωρε'σουν τόν πληβυσμόν τών καρπών, ενώ υστερούνται οί γεί
τονες καί ταλανίίίονται τή; πείνα; οί όμό}>υλοι εότοϋ. Τό πάβοςτής περι ι̂λαυτίας κατί-



χιιιϊς Γοιοντο» τρ6η<η «αΐ ?γο'/·)οΟ; τ*/ σηίνίκί'·!», ώαη '/ίνηται «ιιιυτ 
ΐπχ·/·μ\·Μ xρ̂ '̂μν(ι!̂  χ*ί ιΐ ; {τίτού; γοΟ; σχιτΐιΐ·><ΐ( τμι ■ κμ ίΐς το 
Γ^ιωτίττ»; «* τον (γωττικον ίγχί^βλιχοΟ όρ')'άνον.

'Αϊ χαί ι«λλ&6ΐϊ νά χηρνξω ί̂εχ γν ι̂τιώτατοχ Πϋτί^α τού πρός Λΐ^όνυ 
Γ·7θχρ«τΐ)ν 5ίχ ίυνάρίβκ, « ;τ(5»{ τό ίυ ι̂βονΙίΟΐίΚ τέν ?ίίθΑ«ί*ν άχ^άτβτο; 
τώ Λό·̂ ω τοΟτω άποίίίχνύιι ρρίκολο·/4Χώ;, ότι βιίίίίί ά/./ο;, πο^ά το» ’ 
τοίτο» ά»(?/ια, ίίχν<τ4 να3ίαίώβ·ρ τόσος συρβοι;Α0ς ύττίο
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Δί(ίάσκ«λοί τ ί ; προγονιχίς ποιίείας χοέ σπουίασταί τώ» ’Ε/),ή»ων 1 μτ,3'ί Ίέ-/)ινι, 
Επις (̂Αα4 »' άηοχαταςτ,τουο ΐ9»ος μί·/α, τβ τη; Ν£ωτί|θα; 'Ε)1άίος, ίύ»α»τ«4, ιχτος τ ΐ; 
ε ’ττίστήρης τώ» ΈττίσΤβίΑώνΙ Αυτή £ΐ»αι ή ΊΙ9ίχ*, ήγον» ίιάπτα ιττο ; ί»ός ίχαττον ίια- 
γωγή εις τήν χοίνω»ίο<ν, ίϊ ή;, χωρίς τις »’ ά?το(ιί<χ;5υ»9ί τ ί ; λβτ^ιίος το·» ©ίον, τιμά 
τούς βοηίεΐ τό» πύησίο» χοιΐ προβ'ΑίίΤέί ί}ι9ο»ίί τη; ζωή; τά φυσικά χκί ίιανοπτίχό
κγ«9«, £|07αζό^£;ο; ποντοίαις 5υ»β(Α6ίί».

Ο τιρός Δη^όνίχο» τού Ίσοκρότου; Λό'/ος £4·>ί« όίηγό; τρός τή» Ή94χή» Έ ϊ:4σΓηρ4ΐ)» · 
ύτιάρχιι «ΰτόχρηρα χββρίτττη; χαί προστάτης τή; Ν£θλ4«ί4<ς, 'Η Νεολαία ί4»τ4 ή ?!««; 
τω» χο4»ω»4ώ» · πρό; αΰτή» λοεπβ» μ’ άρ<λ«4«» ό Ρότωρ ’ΐϊ4ΐχρ4<τη; ίμ/ραρως άποτ£ί»£- 
ταε, ε'»ω, ταΰτοχρόνως ό Σωκράτης ίεά στόρατος τούς νέου; περί βύτό» προσκαλώ», 
ίίηριούρ’/Η τή» Ιΐρόοίον τοΰ ίβνονς τον.

Ι Σ ΟΚ Ρ ΛΤ ΟΥ Σ

Π Ρ Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Κ Λ Ε Α
Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ρ  Β Α Σ ΙΛ Ε Ρ Ε 1 Η , Η Π Ε Ρ Ι Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Σ .

Ο ί ρ.ίν ϊίωθι5τίς, ώ ΝίΛοχλιις, ΰ;Α.ΐν τοΓς β«σΛεΰσ;υ έσθ'Λτας άγβιν, η 
χρυσάν εϊργασ[*ένον, η άλλο τι τώντοιουτωνκτϊΐ(ίάτων, ώναϋτοί [ΐεν ενδεείς 
ίίσιν, ύ[ΐεϊς δε πλουτεϊτε, λίαν εδοξαν εΓναί ριοι καταφανείς, ού δόσιν, άλλ' 
ε|Αΐτοριαν ποιοό|Αενοι, και πολΰ τεχνιχώτερον «ύτά πωλοϋντες των όαολο- 
γοόντων χκιτηλεύειν. έγώ  δ’ ή·(Τ5<;ά;ΛΤιν άν τα-υτην καλλίστην γενέοθαι δω
ρεάν, καΐ χρ·/·.σιμωτάτην, καί ρ.άλιστα ττρέπευσαν, έριοίτε δοϋναι, καί Σοί 
λαβειν, εί δοντ,Θείτιν όρίσαι, ποίων επιτηδευμάτων όρεγόμενος, και τίναν 
έργων άπεχόμενος, «ρςβτ’ άν καΐ την πόλιν και την βασιλείαν διοικοίης. 
Τους μέν γάρ ίδιώτας εστι πολλά τά παιδευοντα, καί μάλιστα μέν το μη 
τρυφάν, άλλ’ άναγκάζεσθαι περί τιΛ βίου κ«9’ έκάστην άγωνί^εσθαι τίιν 
ήράραν: επειθ' οί νδμοι, καθ’ ους «αστοί πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν: ίτ»



ί  Ιί Χ5ΐ τί. φ* « 5 μ;  ϊςδΐνϊ·. τοΐί τ* ^Γλοΐξ έ-ιττΑ'-’ α:, και τ··.ΐί
-χ'';οΤ? £7:ι6ίσ5αι ταΤ; άλλΆί-ίν άακρτ.'α-.ί: -ρ ο ; >5ϊ τούτοι;, τ ι τ ΐ ;  καί των 

ίτίΐτ,τών τών τ;ογ5';ί/-ί7έν ον ότον/; ;κ ;,  ώ ; /ρ·.' xκ7■3;>,ίλοί^^4σιν, Λοτ'

ι ;  άτκ/τ·ο·- τοότο>ν ^[κό; αΰτοΰ; βελτίο ;  --.γνεοΟα. Το?; -5ί τνραννοι; ο^- 

Οίν ϊι-κρχει τοιοΰτον: άλλ’ού; ΐλζ/.ΆονΓ·ί;·. τών «ΛΛοιν τ.x·.^■' ι̂ !̂}ΐ·.  ̂ ετ.-ίΐοά·/ 

£]; ΤΛν «ρ/ν,ν κατκστκ3<όβιν, άνοοίίέττ;τοι οικτε/οΰο-.ν. Οί οέν ν«5 τ;},ε;7 ο: 

τώ ν οίνΟρώττων αντοΐς οό τλτ,τΐϊζουτιν : ο ίο ο · ;· ;· .τ ε ,- ,  τρ ο ; ;_ζριν έ[Λθ,<,ΰοι. 

Καί νζρ  το·. χόριο; γ;γ.(5;Α;νθΐ χαί ττλείττων, καί τρανακτω ν

■«.-.-όττ^ον, · ί;ϊ τ6  μ -  κ α λ ό ; γίΫ,πΗχ·. τκ ό τ χ ι; ταΓ; άρ^ορν.κΓ;, τ:;-.ν.'/·κ:-.οιν 

.••>775 τ-ϊΛΑο'); άι/.οιοο·ΛΤ5Ϊ>, ττότερ'.'ν £77ΐν «ν·ο> έλέο',χι, τόν β;ον τον τώ  , 

ίϊΐΜΤί^όντων ν,&ν, ε τιε ιχ ώ ; ιϊο τρ α ττίντω ν, τόν τών τοραννεοο'ντων. 0το;ν 

ι;.:/γζρ οτ.-ι ε ; ;  τ ζ ;  τ ι ;α%;, χζί το ό ; 77/,οότοο;, κχ· τ κ ;

ίοο'έοος ά'τνχ',τκ; νοο.ιζοοτι τοό; έν τ ζ ι ;  οονκρ/ίαι; ό/τκ;; έτειοάν οέ εν>ο- 

-Λκ'.'ώοι τ>ός ν ό .ο ο ;, κ ζί τοό; κιι.5όνοο„ χαί ίιε ;ιό ν τε ; ε-όρι-νσι, τοΰ; ο.ίν 

ύ ο ’ ών κ χ ιττα  εχρήν ν5ιε<ρ9«ρο.ένον;, τοός εις το υ ; οΐκίίοτκτο·-; έςχ - 

• ρζαρτείν ·;να··χασαένοο;, τοΤ; ή'ε άριοότερκ ταυτα σ υ α β εέν ό τ α , 7Γ«7νΐν ό τω - 

σοϋν ζ ΐν  -/;·;οδ·;τκι λ·;3«·ελείν ρεαλλον, χ  ιζετχ τοιοότων βο;Α·ρορών άζκσν,ς 

τ·?ίς Λ σίζ; βατιλιόειν. Τχότ/;; ό'ε τ ί ;  άνωο.αλίκ; καί τ κ ;  τα ρ α / ί; αίτιόν 

έ-ιν , δτι τχν βασιλείαν, ο σ τερ  ίίρωσόνγ,ν, 7.·*ντό; άν-ϊρό; είναι νον.ίζοοσιν, 

ό τάντων τών άνΟρωττίνων τραγρεάτων ρεέγιστόν έστι, καί οτλείστγ;
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β '. ΚαΤ έχά;γν ;/;ν βοντΐρα^ν, ί '  ών άν τ ι ; ρεάλιτα ίίόναιτο χα τάτρ ό- 
•τον ^ιοιχεΐν, καί τ τ  αέν αγαθά ίια ’ρυλάττίιν, τ ά ; ίε  σοιεφοράς ^ιαφεόγειν, 
τών αεί τταρόντων εργον εστί συρ.βοΛεόειν: χαθόλον ί έ  τών έ-ιτγ^εοιζάτων, 
ών χρκ στοχάζεσθαι, χαί τεερί ά δεΤ 5ιατρίβειν, εγο  ττειράοορ.αι διελΟεΐν. 
Γ.ΐ |λέν ο>ν εσται τό ίώρον, έξεργασΟέν, άςιον τ γ ; ότοΟε'σεω;, χαλεπόν από 
τΫ ; άρ·/γ; σ->νιόείν: πολλά γάρ χαΐ τών ε;Αΐεέτρων ποιγαάτων, χαί τών 
καταλογάίγνσυγγρααιεάτων, ετι αιν έν τα ί ; ίϊιανοίαις οντα τώ ν σοντιΟέτιον, 
[Λεγάλα; τ ά ; προσίοχία; παρέσχεν; ΐπετεό.εσΟέντχ δέ, χαί τοΐ; άλλοι; Ιπι- 
δειχβε'ντα, πολΰ χαταίεεστε'ραντόν <5όξ*ν τ γ ;  έλπί^ο; ελ,αοεν. Οΰ ρεγν ά λ 
λα καί τ ά  γε έγχείργ,ιεα καλώς εχει, τό  ζγτεϊν τά  π 
ρΟετεΐν τα ι; ρ ν α ρχ ία ι;. Οί [χέν γάρ τοί»; ίίιιότα; · 
ρεόνου; ώ^ελοϋσιν; εί τ ι ;  τού; κρατούντα; το5 τ 
τρέψίιεν, «;ε;ροτέ?ου; άν ώφελγσειε, καί τού ; τ ά ; ίυναστείας Ιχοντα;, καΐ 
τού ; όπ· αύται; δντας; τοί; {εέν γάρ άν τ ά ; άρχά; άσ9«> ε«τέρα ;, τοϊς 5  ̂
τ « ς  πολιτεία; πραότερα; ποηίί?:ΐδν'



π  ΐ' I ο  κ  Α η  Λ .

Πνΰίον [/ίν ουν <7;:ϊΐττί<,ν, ·:\ τδί- ,'·χ»7Γ».:ν;»·:;·.ν £.'γο< { ττιμ  {-*» 

• I ;  τ> ν.ΐοΛαιον χ ί ί  τλν '^̂ να;Λ·.» δλτϋ τ ΐ ;  -ί Α -; »'^λΜ? ττίρίλοτ^;.·*-

; .··/, ίϊτα^Οα άττοίλέτ.οντΣ;, ά7.ε·.νον ν .τλ  7τ:εΙ τ.'ι' αλΑτο-ί |'.ί·,',ν ;'-.ί,·>Λ·ν. 
οί^·,· <;γ| - ί 'ν τ χ ;  αν όν.ολογ'/ίσα·-, τ;.θ'·/·/.αν ■/.ΙνΆ·: ·τ//ίν τ· 

τ7χ·Λ'.ϊΐ, χζΐ χαλώ; πράττόυ^χν δ.αοΑά'χι, χχι ;/.:γ:!Λ·,··( £··. .ιιν.ν:ί.- ; . 
σα;; τ *  γαο άλ/,α τ ζ  καθ’ ί / . χ τ . τ , · ^  ί·,α:;ζν ^^ λ-ϊ ’ Τ τουγα, 7/·τ.·^ν · £ : :  
τ::ζκτΕθν έ5τί. Κί·1 αήν ε'/.ί̂ νί γ ϊ  ^ανίοον. ίτ·. ί ε ΐ τ ^ χ ; τ ζ 7 7 ζ  ο·>ν.';Ί0;'.<;.ν-,. 

κ ζ Ι ; : ;£ ΐ  -τ'Λλικ'/ίτων β'.■Λζ<^^οιίέ^/^ί, -̂}, ρα'̂ ·̂ ;ΛεΤν, ;λτ,·̂ ' κν.ελίΓν, ά λλζ 7Ζϋ- 

τ::νν, ί  Γο,ί ο ;ονι.ζώ τε:',ν  οια/.ίΐ^'.νται των κλλων. Λί.5ϋκτΗΐ γ ζ ; ,  ντι τοι- 

£·.ντ-/; ε',^νίΐ τχ ς  βα τίλίία ί, « ζ ;  ~ ;ο  αν τ ζ ς  α>ιτον γνοιαζί ττα^-ατζε^άτο- 

σιν, ί >775 Ο/ίίνΙ τω ν ά'ίλχτών ουτω τ ρ ε  ,-κη τό τών.α ννν.νάζί^ν, ώ ; τ· .ΐ; 

βατ'.Λΐντι τν,ν 'γν^.ν; τν;ν ίζυτώ ν : ατζτα·- αί τ:ζν·/;·-·,γ::'.;, ον^έν ΐ'Ζ' ζ̂· 

' ΐ - ί / .Ά  τονίτίον τών «ίλώ ν, ΰτιΐρ,οίν ύν.ε'< καθ' ίκκττν,ν άγωνιζετΟί τ«ν 
χν,

'ΐν 4·/1)77.7υ;;.εν'.ν χ^γ. π^07ίνίΐν τ>ν ν-̂ νν, οτίνς ςτεν τ ε ;  τχΤ« τι;λ-/Ϊ5 
τώ ν ά>,Λ(ον ττ;ο:'^^;ΐ;, τοτοΟτεν ναι ταΐξ άρεταις αυτών δ ιο ίτϋ ;. Και ριή 
νόαιζε τ^ν έτι;Λϊ>.:;ζν ΐν ;/.Ιν τνι; άλλοι; ττράγν.ζτιν χρ·.'-ί,ΐ'.·/ιν είναι, προς 
λέ το β:λτίου; ήααςκαί ·5ρονΐ7ο>τέ;ονς γί-ν5τ!)ζι μ,/,δεαίαν εχειν δόνααιν; 
ο·.ηίΐ κζταγνώ ; των ώνΟρώτων τοταύτην δν·3τυ;/’_(αν, ώς π :: ί  |ζί> τ ζ  0-/; · 
ρίζ Τί/_να; εόρ'/ί/.ζρ-εν, αΐ ; αυτών τχς ν ν .* ί  ·07.εροΰαεν, καΐ πλείονος 
άξια ; τ7θιθ';;Λ-.ν, ή μ ζ ; 5 'α^ τον; ού^:ν άν προ; άρετ>,ν ώφελ'Λοαιν.ίν! αλλ’, 
ά ; καί τ 7 . ς  πζιίϊύσεως και τ ο ί  έτ:ιυ.ε/~ία9 ίνναν.ίν/;; τον -Λαετεραν οόοιν 
ε ):ρ γ :τ :;ν , οντω ίιάκειτο τί,ν γ

/ ον; ά ί δ

ρω; εχειν: άλλα τών |/έν άκροατ- ς̂ γίγνου, των 5έ 
.έλαοοόνωνκριτάν, τώνίέιζειζον ,7-1·-; 5·.1 γ ίρ

τοότων τών γυρινατίων, τάχιττ' αν γ.ίνοιο τοιοοτος, οΓον ύπε^ίαεθα ίειν εί
ναι τ^ν ορΟώ; βζσιλεότοντα, καΐ τν,ν πόλιν (λ;  χρή 5ιοικνί;

αν α' τ̂' ;̂ όπίι σαοτοΰ παρακλ·/ιθ5ί·<ις, ίί ίεινόν ήγ-όσαιο τ 
βελτιάνων άργ.ειν, και του; άνο-Λτοτέρου; τοΐς φρονιιζωτ ί'ροι; 7 
2τω γζρ άν έίρωζενεττερως τήν τών άλλων άνοιαν ά 
λον τν,ν τεζντοΰ διάνοιαν άσκησεις. ΙρχεσΟαι οΰν εντεύθεν χο·7 , του; 
αέλλοντά; τι ταειχοειν τών δεόντωτ.

έ. Προς τούτοι; 9'·*·άνδρωπον είναι δεϊκαι φίΛ̂ ί̂ ο̂ ιν: ούτε γάρ ί ϊ ·

λ ώ ; ά'ρχειν, ί ν ρ  τις χαίρή ' , ων αυτών δεΐ ί
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λείαν. Μ ίλίτω  σοι τον -λτίΟον;, » * ι  τερ» τταντόξ ποί'Λ χεχαρΐ7;Αίνως αΊτ^Γς 

άρχειν, γιγνώτχων, 3 α  κχ ι των 3λιγα;χιώ ν, χαΐ των άλλων ^ολ'.τειών, 

αντχν :;λ;;ί7τον χρ3νον 5ιαρί.ίνον<τ·.ν, αιτινε; αν άριττα το -λ ίΟ θ { Οερατε^- 

σω τι. Καλίδ; -ϊέ ^-ίΐΑα-'ωγτίτει;, εάν ΐΛ-^τετόν ο/_λον ύβρίζαν εα^, |/·/ίτεύβρι- 

ζό,Λίνον Τίεριορ*;, άλλα σ χ ο τίς , οπω ; οί βέλτιοτ'^ι. αεν τά * τιίΑα; έ 'ονοιν. 

οί ί  άλλοι ·ινΜν ά^ιχήΟ/ίοονται: ταϋτα γάρ τ ;ο ι/ :ΐ ζ  πρώτα χαί ριεγιττα 
χρ-Λοτί; πολιτείας έστί. ■

7 ’ Τώ» !Γροίτ«γ.»ίτων ίχιτ·,,ίιν,,ί;„ν Α ; ι ι  ί»!. μ , τ η ί Ι Ι α  τά
ρ,τ, χαλώ; χαΟεστώτα: χαΐ ρ.άλιοτα μ ϊ ν  ε'νρετΫ.; γι'γνον των βελτίττων εί 

,α-̂ ,’ ιιΐρί,οΰ τά παρά τοΐ; άλλοι; καλι^; εχοντα. Ζςτει νόριον; το μεν 
σόμπαν ίιχαιονς χαϊ σνμοεροντα;, χαί σφίσιν αύ:οΐ; όμολογοομε'νου;: πρό; 
5ε τούτοι;, οίτινε; τά ; μέν άμοισβΐττίσει; ώ ; ελαχίστα;, τά ; 5έ διαλύσει; 

ώ ; οιόν τε τχχίστα; τοΐ; πολίταις ποιτίσωτι: ταντα γάρ άταντα ποοσεΐναι 
5 εΐ τοΐ; καλώ; χειμίνοι; νόμοι;. Τά; μέν γάρ εργασία; αύτοΓ; καΟίστ'/ί κερ- 
5αλεα;, τά ; 5ε πραγματεία; έπιζ·/;μίου;, ίνα τά; μέν ^εύγωσι, πρή; 5έ τά;, 
προίΐύμω; έχωσι, Τά; χρίσει; ποιοΰ, περί ών άν πρό; άλλ-όλον; άμφισβ·/;- 
τώσι, μή πρό; χάριν, μτ,5έ εναντία; άλλ'όλαι;, άλλ’ άε; τάοτά πεοί *·ε των 
αύτών γίγνωσχε: χαΐ γάρ πρέπει χαι σομφέρε; τ·},ν τών βασιλέων γνώμν,ν 
άμεταχιννίτω; εχειν περί τών 5ιχαίων, ώσπερ του; νόμου; του; καλώ; κεί
μενου;. Διοικεί την πολιν όμοίω;, ώσπερ τόν πατρζίον Οιχον, ταΤ; μέν χα - 
τασχευαΤ; λαμπρώ; χαι βασιλιχώ;, ταΐ; 5ε πράζεσιν άχριβώς, ιν' εύ5οχι- 
μης «μα και 5ιαρχ·7,;. Την μεγαλοπρέπειαν ένίείκνυοο έν μη5εμια τών 
πολυτελειών τών εύθυ; άφανιζομένων, άλλ’ έν τβ τοΤ; προειρημένοι;, και 
τω  χαλλει των χτημάτων, χαι ταΤ; τών φίλων εΰεργεσίαι;: τά γάρ τοιαΰτα 
τών «νάλωμάτων αύτίμ τε ΣοΙ παραμένει, χαί τοΐ; έπιγιγνομένοι; πλείονα; 
ί^ια τών 5ε5απανημένων χαταλείψει;. Τά περί του; 6εου; ποιεί μέν, ώ ; 
οΐ πρόγονοι κ«τέ5ειξαν: ηγοΰ 5έ τούτο είναι θύμα χάλλιστον, χαι θεραπείαν 
μεγΐ7>ΐ'', έαν ώ ; βέλτιστον χαί 5ικαιότατον σεαυτόν παρέχη;: μάλλον γάρ 

έλ π ι; του; τοιούτου;, η τού; ίερεϊα πολλά καταβάλλοντας, πράζειν τίπαρά 
τών θεών άγαθο'ν.

ζ .  Τίμα τα ΐ; μέν άργ^αΤ; τών τιμών τού; οίχειοτάτους, τα ι ; 5έ άληθε- 
σταταις του ; ευνουοτάτου;. Φυλακήν άσφαλεστάτην ήγοΰ τού σώματος 
είναι την τε τών φίλων άρετόν, καί την τών τολιτών εύνοιαν, και τ ’έν σαυ- 
του φρόνησιν; 5 ιά  γάρ τούτων καί χτάσθαι χαί 5ιασώζειν τ ά ; τυραννί5α; 
μάλιστ’ άν τ ι ;  5ύναιτβ. Κη'Ιου τών οίκων τών ΐ5ιωτών, χαί νο'μιζε τού ; 
Ααπανωμένους, άπό τώ ν σών άναλίσχειν, καί τού ; έργαζομένους, τά  σά 
π λ (ί»  ποε^Γν; γάρ τά  τών οίκουντων την πο'λιν, οικεία τώ ν καλώς
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βασιλευίντων ίστί Διά παντδ;
τιμών, ώστε π ιστοτέρους είναι
όρχου;. Λ πασι μέν τοϊ; ξένοι; ά
έόλαια νόμιμόν; πίιρι πλείστου ί
ρεά; άγοντας, άλ.λά τού; παρά

Γοΰ χ:ονο« τήν ϋηδίΐβν οδτω φαίνω ιτρο- 
, ΐ'̂ ς σον>5 ),4νου? (/.χ»ον ? τ'.Ιις τώ» άλ)ι*ιν

τ ν . ς  ζίνοι; ασ<·^,χΧγ, τήν πολι·* πάριχε, χβι προς τά σι.ιι- 

'  '  ®?«νο·-{Α£νων ρ  του; 2ο'ι ίω -
^ου Αα,αοβνίΐν άξιοϋντας: τΐ(Λών γάρ τού; 

οιου *ου;, ριαλλον παρά τοϊ« άλλοι; εύίοκιρι-ησίΐς. Του; ^όβου; έξαιροΰ τ
πολιτών, )ΐαί ^  βο·Λου περιδεές εϊναι τοϊ; ρ .5έν  άδαοίϊσιν: δπ ω ; γάρ άν__ · > ' Γ ............. Γ—V.,» ρ.ί,υεν αυίΛοουιν: οπω; γαρ «ν
τώ ; άλλου; πρά; σεαυτον διαΟί,;, ουτω >οαΙ ττρός κείνους έξΐι;. ιιοίε· 
ρ-έν (λ·/;δεν (χ,ετ’ όργί;, δόκει δέ τοίς άλλοι; δταν 2οι χαιρ6;  γ. καί δεινός 
[/.έν φαινου τώ ιεηδίν λε λχν3α'νειν τών γιγνοιχενίον, πρ^ο; ί ε τώ  τ ά ; τι-
μωρία; έλά ττου; π ω ·:» ) ;,, τ ώ .  ά ω αρ τα ,ομέ.ω ., ίρ χ ι, .6 ;  ε ϊ ,« ,  ρ » Λ ,„

/αλιαότ,τ,, μ Λ  τώ σφίίρα ^ Λ ά ζ α ι ,  ά » 4  τώ τ ώ τ α ; ί τ τ ά τ ί ι ;  τ ί.; 
2-λ;  διάνοιας, και νομίζει, ύτέρ τ ις  έαυτών σωττιρίας αμεινδν Σε βουλεύ- 
εοίαι. ηολεμικδς γίγνο. τ,Γς έπιοτ,-μκις καί ταΐς νικρ.οκε.Λς, , ίρ , . ,κ ί ;  
ί ϊ  τφ  μ , ί έ .  ιεαρ4 τό δίκαιο, τλεονεκτεϊ,. Οντως όμίίει τώ , τΛ ,ώ ν κρός 
τα; ν,ττους, ώσπερ αν τά ; κρείττου; προ; σεαυτδν «ζιώσεια;. Φιλονείχει 
[Λ-η περί «πάντων, άλλα περί ών «ν χρατ^σαντί 2οι (χέλλ-ρ ουνοίοειν. Φ«ύ- 
λους ·Λγοΰ ιχ-̂  τοί ;̂ συιχ|*ερδντωί ^ττωρ-ένου;, άλλα του; ρτ.ετα βλάβες περι- 
γιγνορ..ένθυ;. Μεγαλδφρονα; είναι νδαιζε, (χή του; ριείζω περιβαλλομνου;, 
ων οιο'. τε εισι κατασχεϊν, άλλα του; μέτριων μέν έ^ιεμένου;, εςεργάζεοδαι 
δέ δυναμίνου;, οί; άν έπιχειρώσι. 2 τ > υ  μχ τοί.; μεγίστν,ν άρχ-̂ ν χτ,,σα. 
μένου;, αλλά του; άριστα τ ,  παρούσι, χρ/σαμένου;: χα'ι νδμιζε τελέω; εΰ- 
δαιμοννίσειν, ώ χ εαν «πάντων άνθρώπων μετά φο'βων καί κινδύνων άρχτ;, 
άλλ’ .ίαν, τοιοΰτο; ών οϊον χρή, καί πρζττων ώσπερ έν τδί παρόντι, μέτρι
ων ίπιθυμ^;, χα'ι μ·/;δενό; τούτων άπορά;.

Φίλον; κτώ  μ *  ιά .τ α ς  τοδς ρονλομί.ονς. δλλά τ ο ί ;  τ ϊ ς  Σ ί ;  «ο'αεω; 

αζιον; δ ,τ α ς ; μ ,δ ε  μ ε ί' ώ , βδιοτα οννδιατρίψεις, αλλά μεβ' ώ , α'ριττα 

ττ,ν κ ή ιν  δ ιο ικ Λ ι,;. Α κ ρ .ίε ϊ ; τοιοο τ ά ; δοκιμαοίας τών οο,δντων, ,ίδ ώ ; 

ΟΤΙ παντις ο! μν( Σοι κλιοιά ζοντες, δμοιόν ο ; τοΓ; χρωμένοις είναι νομι- 

ονοι, Τ οιον^ν; ΐφ ίοτρ το ^  ιτράγμαοι το ϊ; μλ διά Σοϊί γιγνομε'νοις, ώς 

αντος τ α ; α ιτ ία ; εξων, ών άν εκείνοι ττράξωσι. Π ιστόν; ήγον μ κ το ν ;π α ν  

ο ,τι αν λ ιγ κ ;, ί  ίαα,νονντας, αλλά το δ ; το ί; άμαρτανομίνοις επιτι- 
μωντας. Δίδοο πα ρμκ,ία , , „ ί ;  ,ρρ„ν„ν„ν, ίνα, περί ών ά ,  ά μ φ .γ ,ο ϊ ;, 

=χ.;; τον; Οονδοκιμάσοντα;. Δ.ίρα καί τ ο ί ;  τ ,χ ν ,  κολακενοντας, καΐ το'ΐς 

μ ε τ  έννοια; βεραπείοντα;: Γ.α μά πλ.'ο, «Ι πον,ροί τ ώ ,  χ ρ κ σ τώ . Ενωσιν. 

Ικ ο ν ε  τον; λογονς ,„ 4 ;  περί ά λλΛ ω ν, καί π ε,ρ ώ ,γνω ρ ίζει, άμα το ίς λ έ 

γοντας Οποίο! τ ιν ε , ε ί ,ί ,  καί περί ών ά , λ.'γωσι. τ , ί ;  α ό τ .ί ,  κόλαζε ζ , -



ι ϊ ο κ ρ λ τ ο υ ϊ :

·Γ'-'ί>; ^ ζ ■ ^ ίΐ> ί $ ί χ £ χ Ι } Λ Ύ - . χ ^ ,  αι; ?ϊίρ ίςϊ;^.αρϊνο',τα;. Αρ/_8
ΰ ρ > έ ν  -ίττον η κ«1 τών *λ λ ω ν : /.*1 7οΰτο ή γ .ΰ  '  '

; ζ : : χ .
(,ίΐν ,ν ,ίκν[ίτίΕ|/ιί ί'Λλί-ίν; τΰν-^ίοΕών. άλλίί-/.ρατΐ; 

ί  Τϋ. ΙΓ·Λΐτίθ>. Μ ΐίΐ(ΐ !» ’ ΙΓΛΟ'Εϋίίΐν ΐ ’ 
άλΛ' ί-· ΕΧϊίνιΐί τιΓ( ϋίΧ -ι& Χ ; ΒΧ,ί οικετε» χίίρίΐν, ές' ώ» ι·!™ ; ίε 
έιιίώ ΐΕΐζ, Εΐ1 τοϊ; ίλλοι; (Ϊ!)-;™  ε!ν»ι δά'ΐ.ς,

3'. Μ-ί 9»ίνοιι 9θ,ο·ιιι/.Ε3ιιενος ίι'ι χ'Μ τΕ·,ούτο;!, 5 χεΐ τοϊ; «τχ.οϊς 

ο·,α;τί«;«σίΙιι ίονττϊν ΐοτιν, Α Ι'  ΙΑ  ίρΕ ή 1<·γτ φοονών, { (  οό.ϊίν (;·- 
ρο; τοϊ; τ.ντ,ρο!; (/.ένιοι.. Ν0|Λ.ζι τώο τιρ.ών άΙτ'Η ζίχχ ί ι^ντι, ρ,ί τ4 ; 
ον τ 5  οτοίί> ρβτέ 'ϊοοος γι-Όορ-όοο;, άϊΛ' ό'ττν «ότοί τορ αότοΤς οντ;;, 
μτΛλον ϊϊοο τ4ν γνιίμ-ον, τ, τόν τϊ/ρν δαυμχζωσιν. ΛάνΟτνε μίν, ϊά- ίχ ί 
τ , ί  ϊο. τομβϊ Τ11·. φτ-Λοιν χτ'ΤΟ", ·νίεί»™το ί ί  Τ!ρ! τά μίγιοτο ττοο- 
,ύ ζ α χ .  Μί Τ.Α; μεν ί».οοι άζϊοοχοτμίωίζϊν, τοϊ; 8 ; β ιτΟ ίτ ; άτίχ.τως; 
άλλ4 τέν «ίτ',τοο ,ί.,τροούνιν τ τρ τίιιγ μ τ  τοϊ; άλϊ,οις χ.αίίοττ, γιγνώ- 
τ-των ότι τό τ ί :  τόλιω; όλη; ϋ ο ;  ίμο.οοττι τοϊ; ίρχοοοι. τημοϊο» ίοτιο 

:  ίρ5; ίύτορωτίροο; χ.« οοι- 
ΠορΙ ττλείονο; ηοιοϊ

8ό '0ΐ·; »«λήν, ί  Ελοότον μίγ«., τοϊ; ™ ιο1 η,ατΛ.ττίϊν; ό μ;« γ»ρ θνητό;., 
ή ί ΐ  ίΟόνττο;; η.ηϊ 8όξη μέν χρημτττ «τηττ, 8ό '»  3ί χρημί :«ν οόκ ώνη- 
ΤΪ : »τϊ τ4 μ ; .  Μ ΐ τοϊ; ·ρα«ο.; ίνίοτο ιηρονίγνίτιι, τήν 8: οόχ οΐόν τ :  
άλν ή τοΊ; 8.ίν5γ»ντ>( η.τήτιοΟτι. Τρύτιτ μίν *ϊ ταΐς όοΟηομ ζ»! τοϊ;

τό τόΙμτ ηότμο;;, « « τ ίρ ;;  »  Ας χ?ή τοος β η ο Λ ;.; · .  τοϊ; 4λλο:; 
ίιτίτηβϊόμιοιν; ϊν», Οί μ·ν όρήντ!;, 8ι4 τ4ν ίψΐϊ, 4'ιόν 2ε της όρχη; είνι·. 
νομίζωο',ν, οί 8ε σννόντες, 8ι4 την τη ; ψοχης ρϊεόμην, την αύτλ.ν έη.είνΟι; 
γνώμην ε'χι.οεν. ίιτ'.τη.ότει τοός λόγον; ώεϊ τον; οηντοο, ητΐ τής =ρί· 
ζεις,' ϊν' ώι'έλα/,ίττο.ς τοϊ; άμηρτη'μοοι τ;!ρ·-:;ττη;. Κρώτιττον μίν τής 
άημί,ς τών ηοιρών τνγγμίνε'.ν: έτει8ή 8έ δοοηηττμίιβη'οι; ίχοντιν, ίλλεί- 
ηι,ν αίρον ηη'. μή ηιλεονόζειν; οί γ«ρ μετριότητες μίλλον έν τηϊς ενδείτις

ηνίς; τό μίν γ4ρ τη  τυρτννίδ. τερέηε., τό 

; ά ;μόττΕι. Χαλετεντητον 8έ  τενοτο ηάντων έοτί 

ς γή ρώ ςίτςΙτόττο λ ν, το-ν; μίν σεμνυνομένον; ιόογρο-λ;

ίτνς εϊντι τηηε.,νοί; φαινόμενό·;;. ΔεΙ 8ί 

χρηοίαι μίν «μφοτε'ρα.ς ταϊς ίδεαι; ταύται;, τ·ην δί οομμοράν τ-ήν έηατέ- 
μαι; ττροσο-λσαν διατ,ε'νγειν. δ,τι άν άηριβω; εΐδέναι βο'νλ-ρ, όιν εηγασΟαι 
τροτηηιι το·λ; βαοιλεας, ίμηειρία· μετιίι, ηα'ι φιλοοοφία: τό μέ, γάρ 
.φιλροοφεϊν τ 1 ; δ8«!;2οι δείξει, ·» δί όη α-ίτώ, των ίργων γ·νμ.·αξε55αι,
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ί - υ ν ,ι , ;  ' Ϊ  χικΒχ·. τΛ ; Χ ,φ ί·.. κ ώ μ ,  ,·,·;,ό„.,>ϊ,
..« ',-τ ίπ το ν τι. μ Ι ~'λ ;  Ι 5 ;ώ τ « .;, »« ; 'ο ί ;  τ■^5^.νο'ί: ϋ ν  γ ί / - ,

ρ«|Λη5ϋΐ!, ί|Λΐ,,<., Ι'ώ ϊόνιω νρ.,Λ .Ο ,,. Λ:,.ί^ίνοα
^ών ρίν έ«λίι» τιν ΐ! άιτοϋ,,Λχι;,, ίν , ϊ ϊ ) , , , :· , ; , , , -/ ;  ;ιο„ ,ίί,'^ ^
τοίΐί <η β*·,Λ·«ς [>.■; τολ|;.ίν χ_;ί=8„ ί-ιτ,,5.·;^»„ι - , ί , , . , , ,  (ξ

ζώντϊς ;86ν·,;^βτΓ)-.σ.ν. Βού)Λυ τάΐ εί/.ό-,Ώ; ν?,ς χ^ε-έ- ύπχχνχρ.χ χ-εΛλο·»,
ί  το5 ο,ψιχΓ,ί, χ ι,ιλιειιΤ ,. ΜίΧ-.χτχ ν ί. χε.ρώ ,β ,  ί ,^ ίχ .,χ ν  
καί αί κόλεε Ο'.χγΛ^ττζιν: ί-ν εέ «ναγκασΟΐς α...να·.·νε·Χιν, αί;χ·: 
χϊίναν.ι ,ΛάΧΧί,, ί  ζ ρ  α-,^χ^ ,̂ς. ί , ,  ίαααε χ„5- ί·^ ,,,

) Λ ί ε  καί (ρρ-ίντ'.ζ. 5,γβ :  ρ.'οϋν άϊίξ.ον α ϊ; τ ..λ·(; τ,χ^τις ιε,.ι,Ι,ϊΐς.

ια. Μ·<! κερκβκς τ/,ν αεαεααϋ ιρύαιναα.αχέίχχν .ϊιαΧ.,θέΓσαν : κ).λ’έτ:;ι5α 
0 „ ™  ,αΙ. αιίιεατο; ίτυχε;, ά ία ,ί,εχ  5ί ψχ/ίς, „ ,ρ 5  -}■ ί 1 ί , „ „

ρ-νκρε.ην καταλικείν. ΒΙε)χΐκ ττϊρΙ κκλίΤ,ν Ε7.ιτ-/,5£υ;Λάτ(„ν Χέ-ειν, ϊνα σααε- 
{ιαΟίί ίαοια ™,- ε;.η|κ·«,„ ,ρρ,,.,,:,. χ , . ' , ρ , ί ν , α , χ  βε),. 

τιστα, τίϋτχ το;; ίν/οι; έτ.ίτίλα. ήν τ ζ ;  5 ό '* ; ζϊ,Λοΐ{, |ΛΐΐΑοϋ τάς ΤΓ,:ά'5·;. 
\ τ ιί ;  ααΐϋί αχί; έααηϋ ά. α ε,ιβ ,ελ ίν .ι,,;, ~ χ Ο α ό Ι  ί,ίρΐίνίΐ,'άξί,’ . 
χρώ ™ ; ίίρΐ(Λί.ο,;, ί  ζν·τ!ΐ βελτίω αοίτίκν. ΐ'_Γ.α:ί ϊίρ,.,κ, „.ή 
'.δ ; -ιρ ί μικρίο. έρίζο,ταρ, Ά Ι ί  τκϋς ιβ -ιρ', ρι.ιγί,τίά, λέγι,τας ; ρε,ί'έ 
τοί,; ™ ;  μ ,  ί.;5αιρ„„:„ Ια,,χ,,,χρ.Χοχ;, βρ. ρχ

«κορία'.ς οναα;, άλλίί τεϋς β.ίαρια [ε.έν ετίρί αυτών ϊ.ίγνντατ, ϋμιλτΐν β; 
καί τ ,ϊ ί  κρή.μααε κ.αί τοί; άνίρώτο,; ίνναρίν-,ν,-, καί |α;, ίιαταραττορέ- 
-'-υς ίν ταΐ: ταΰ βίου ρεταβυλαϊ;, ά η 4  καλώ; καί ρ.τρίώς καί τ 4 ; αυ,ν- 
ερυράς και τάς εύτυχίας βίρειν έκΕαταρένουϊ.

.β '. Καί ρ ί  ία ύρ α ζ., εί κ ,Μ .ά  τ ώ .  ε ίρ κ ρ ί,. . ,  ρ^ίν, 4  καί ώ  γ,ννώακε,ρ; 

γ4?  ϊ ρ έ  τοϋτο ί'.ΡΧαΟί,, 4λ1·ά„κ<ίρ.·<ν, ί τ ι  τ ε α ώ ίτ » , ϋ,ταν: , 6  κ λ ί  - 

Οο; καί τ ώ , ίβεωτών καί αών άρχίνταν, οί ρ.έ, αν τοίτω ν είρνίκαα.ν, ε ί ί ί

έ κ ιτ ιδ ε ν ,ν τ .; .  Αλλά γάρ οΟκ εν τοΓς )Β·ρο,; ,ρ β  το ϊ; κερί κ ώ ν Ικ 'ικ ,ίευ - 

ρ ά τ ώ , ζ ι κ ε »  τ 4 :  κ α εν ίτ ιτα ;, έν ε ΐ ;  ε ίτ ε  κ α ρ ώ 'ε ί» ,, ε ίτ ε  ίκ ,κ τε ν , ε.ίτ- 

έ ; »  κ ώ . ν ορ ιζορ έ,,ε, ούίε'ν έα κι. εύ ρ εΐ,: ά » '  -ίνεΐοίρα, κεέκεν είναι χαριε- 

ατκκεν, ! ;  &  κών ίιεοκαρρ.ενιον έν κα ϊ; των άλΙών ί .α ,ο ία .; άβρεϊααι κ4  

κλεϊκα ίννκίτί, καί {ράκαι κ β λ ικ α  κερί αύτών. Ε κ εί κάκείνό ροι κεΑϊκ ■ 

Χνν ίν , ότι κ4  α υρ ί,ν Ιενεν κα , καί κ » .  κ « ,κ ρ ά κ „ . καί κών κνγγραρρίκών, 

β,ρκκιρώκκκα ρέν ίκ α ν κ ε ; ,ορέζουαιν, ού ράν ί , ί . ,κ ά  γε ιιΐκέ

' ιρπρό,-κενρνονδ,κονντας; κ αί γ ί ρ έ
V ζτταντδ;, πλτ,σιάζίΐν οό βούλονται: άλλα (ζαλλον αίρονν- 
τοι; ίί;αίΐ,αρτ«γοΐ(,5ΐ.ν, άλλ ο>; τοίς άζΐτο^ίτουσι. ίηι/Λΐον ί'άν
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Τ ί ζ  τ;';ΐησαιτο, τίν ύσιο5ο« χβι Θϊίγίΐίο^ καΐ ΦωχΛίίου βοί^σιν: χαΙγάρ 
τούτο'ίς ρ.έν άρίζΐυ; βυριβ&ύλους γίγενίσθα» τψ βίφ τω των άνθρώϊων, 
τκΰτα 5έ λεγοντίς, αίροϋνται ουνίιατρίβειν ταϊς άλλ'ίλω» άνοίαι; [Αάλλον, 
ί  ταΤ; εκείνων ίίττοΟτΙχαις. £τι ί '  εί τις έχλε'ςειε καΐ τών ττροεχιίντων ποι·»- 
τών τας χκλουι/.ένβς γνώρικς, έφ’αις εκείνοι μάλιβτα έστούδασαν, 6{/.οίως αν 

καν ττρός ταύτα; ίι«τε6ενεν: ίδιον γάρ άν κωρ,ωδίας τ ίς  φαυλοτάτΛς, ί  
τών οντω τε^^νικώς ττεττοι·/ΐ|Αένων άκουβαιεν.

ιγ ’. Και ίτ ; δ ε ι καθ'ϊν εκατόν λέγοντα διατρίβειν; δλωςγάρ είέθέλοιριεν 

σκοτε'ν  τά ς φνοεις τών άνθρώτων, ενρ·^σοριεν τούς πολλούς αυτών ούτε 

τώ ν βιτίων ^αίροντας τοϊς ύγιεινοτάτοις, ούτε τών έπιττ,δευρια'των το ΐ; 

καλλίστοις, ούτε τών πραγιιάτων τοΐς βελτίστβις, ούτε τών ριαθτ|Λ«των 

τοΤς ώφέλιαωτάτοις, άλλα παντάπασιν εναντίας τώ  συρίφέροντι τά ς ^δονάς 

ίχοντας καΐ δοκοΰντας καρτερικούς είναι, καΐ ^ιλοπόνους, τούς τών δεόντων 

τ ι  ποιοΰντας. ί ί τ τ ε  ίπώ ς άν τις  τοΐς τοιούτοις ί  παραινών, τί διδάσκων, η 

χρ·/ίσΐ]εόν τ ι λέγων άρεοενεν; οι, πρός το·ίς είρνι;Αένοις λο'γοις, φθονουοι |εέν 

τοΐς ευ φρονοϋσιν, άπλοΰς δέ νιγοϋνται τούς νουν ούκ ε^^οντας;  ούτω δέ τάς 

άλ'/ιθείας τών πραγριάτων φιύγουσιν, ώ στε ούδε τά  οφετερ' κυτών ισασιν. 

αλλά λυπούνται ριέν περί τών ίδίιον λογιζόριενοι, χαίρουσι δέ περί τών άλ 

λοτρίων διαλεγόριενοι, βούλοινταν δ' άν τφ  σώριατι κακοπαθΐσαν ρ».άλλον 

·?, τ ί  φυ̂ ί̂̂  ΐΓονίσαι, και σκέφασθαι περί τίνος τών αναγκαίων. Ευροι δ 'ά  

τις  αυτούς έν (κέν το ΐς  πρός άλλ·ίίλους συνουσίαις λοιδορουντας, ίι λοιδορου 

|κένθυς: έν δ έ τα ϊς έργ,ριίαις ού βουλευοριένους, άλλ’ εύχοριένους. Λέγω 

το ύτα  ού κατά πάντων, αλλά κατά τών ενόχων το ΐς είργριένοις δντων 

έχεΐνο  δ ’ ούν φανερόν, δτι δει τούς βουλοριένους η ποιεϊν γ  γράφειν τι 

χαρισριένον τοΐς πολλοΐς, |κίι τούς ώφελιριωτάτους τών λόγων ζγτεΐν, άλλα 

το ύ ; ρ.υθωδετάτους: άκούοντες ριέν γάρ τών τοιούτων χαίρουσι, θεωροΰντες 

δ έ  τούς αγώνας καί τά ς άμιλλας ψυχαγωγούνται. Διό και τ·?:ν όμηρο» 

ποίτ,σιν, καΐ τούς πρώτους εύρόντας τραγωδίαν, άζιον Οαυμάζειν, δτι κάτι· 

δβντες τήν φύσιν την τών ανθρώπων, άμφοτέραις τα ϊς ΐδέαις ταύταις κα· 

τεχργσαντο πρός τήν ποίγοιν. ό  μέν γάρ τούς αγώνας και τούς πολέμους 

τώ ν ημιθέων έμυθολόγησεν, ο; δέ τούς μύθους εις αγώνας κβΐ πράξεις κατέ

στησα ν: ώ σ τε μιό μόνον ακουστούς ήμΐν, άλλα και θεατούς γεγενησθαι. 

Τοιούτων οϋν παραδειγμάτων υπαρχόντων, δέδεικται τοΐς έπιθυμουοι τούς 

άκροωμάνους ψυχαγωγεΙν, δτι του μέν νουθετεΐν και συμβουλεύεινάφεκτέον, 

εκείνα δέ γραπτίον καΐ λεκτέον οις δρώσι τούς δχλους χαίροντας.

ιδ’. Ταΐίτα δέ διήλθον, Ηγούμενός Σε δεΐν, ούχ ίνα τών πολλών, αλλά 
πολλών δντα Τύραννον, μ·ί) τ4ν «ΰτί^ν γνώμην Ιχειν τοΐς άλλοις, μηδέ τά
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σ-ου5«ϊα των πραγ[Λ*των, τ-λ < 9Ρ'''^δντ«; τών «νΟρώ-ων, ταίς
•ίίοναίς «ν«Η?ίνε:,ν, «XV έ:τΙ τών πρά'εων τών ;_ρηο{ριων αύτοΰ; ίοχι^ά- 
ζειν: άλλω; τ ί  καΐ έττ£ΐίιΙ| ζ ι ρ ί  τών ρ<Λν*σίων τών τ ίς  ψνχίς άρφιο2νι- 

τονσιν οι ττ£ρί τήν οιΧο^οφίκν ίιατρίβοντεξ, χ«ί φασίν οί μέν 5ιά τών έρι- 
στιχών λόγων, οΕ $ ί  5ιχ τών ποΧιτιζών, οί 5έ ί ί  άλλων τινών φρονψωτέ· 
ρους ε « ί3 * ι  τούς χύτοΐς «ΧητιάΓοντας, Ιχήνο ίέ  «άντε; όυ.ολογοϋοιν, δτι 
ίε ΐ  τόν χαλώ; «««ιίευρΛΕνον, έ ζ  έχάττου τούτων έλεοΟαι [τά χρνίτιρια]. 
Χρη τοίνυν τον ίυνάμενον βουλίύετΟαι, «φε'μενον τών άμφιοβ-ίτουμένω ,̂ 
επι τό ομολογουμενον έλ6ο'ντα, λαμβάνειν αυτών τόν ελεγγον, καΐ μα'λιβτα 
μεν ε«1 τών καιρών Οεωρεΐν τού; συμβουλεύοντας; « ί ίέ  μ-ο, τού; χα6Λου 
«ερί τών πραγμάτων λέγοντας, και τού; μ^ίέν γιγνώσχοντας των δεόντων 
««οίοχιμάζειν: ίίλον γάρ. ώ ; δ μ ,ίέν  ών «ύτώ γρ^ιμος. οΰί’ άν «λλον 
φρύνιμον πον*ειεν. Τού; 5έ νουν έγοντας, χαι ίυναμένους όράν πλέον τι 
τών άλλων, περί πολλοΰ -οιοΰ, καί θεράπευε, γιρώσχων. δτι σύμβουλος 
άγαΟος χρτσιμώτατον καΐ τυραννιχώτατον άπάντων χτςυ.άτων έστίν. 
ΙΙγοΰ τούτου; ϊοι μεγίζτνιν ποιησειν ττιν βασιλείαν, οϊτινε'; αν τά,ν διά
νοιαν ττ,ν σ/,ν πλεΐστα ώφίλίσαι δυνηΟωσιν.

ι·'. Εγώ ιυ ,  οϊ, ί τ ϊ  γ,γ,ώ,/.« χ»; χ,ρβ χ ,
τ .γ ,ά .„  ΒοΟΪ,οχ 4-ί χ.1 γοΐ; ϋ λ ™ ,, δχ,ρ ί ρ χ ψ ,„ ,
λογο., 1»ή ™ ς „ί·»;χί,χ ; 4 γ „ , ν „  - ,

ζετί π«ρ« τώ , Μ ο „ „ , ,  *  τ « ,  «οΧούντων, 4ΧΧ4 χο,χίτχι, Λς ϋ ,  , ψ ί .  
4ρ« χρή.·5, χ.1 (χ χ ί., ,ί .,  ί(,.ίρχ, ί.χΧ,-χ,,^ χ.τ.τρ,·ψί,;, 4ΧΧ4
και πλείονος αξίας αύτά; ποιήσει;.

ΑΝ-ΑΛνΤΪΣ ΠΡΟΟΛΕΥΤΙΚΙΙ ΤΟ ϊ ΐΐ. ΣΟΉΑΝΟΠΠΑΟΤ,

I β ία ν . Πολυε;-Άναγχί ρυτιχδ νά άντιπροτωττευίταί πίσαχοινωνίβ εί; τί» ττολιη
4.Ϊ: .1 4.4·,.„ ,ίτ ί ; ,  ί ,ί  .4

.«  4. η ,ί ,ί ,.,. Π .Ϊ„.-Β ..,1 ,Γ ,, *  ,4 , ϊ™ ,.γρ „„4, ’
«« Δν„,|,4τ.,,, *  , ή  τ .ρ „ Ι . ; ,  Αί„ 1
ίρ-/ααιω» ιΐ; τά; τταρούσας χ '

, . · · > II --- » —-I"  I«ι*ιι%χ« Ιί;» Τί;; «ου-
..Β ώ ς™ .] Μ ώ ,.„ „ .  ,  1 " ·ρ 1 » » ν ? ·/ > ·Ιί"» 4 τ ά ..) ,4 7 Ζ .. „ ίΛ ..Ο  
η .ρ . τ . ί  Γ Λ , Α ί „ . , , .  4 „ ι  4 ,„ ,  ’
χριχί 4„ρχ, ,Β , 4„|„, ^  ί(ΐ..ρ4,.., ώ;
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-,Οιί.ρΧ'̂ Ορ'Χ̂ ·
Ί'ν'Μ ϊν ·τί ’Είλ'χ'ϊ/ ίτανΓΊΧίτϋ'οί

Μι{)Λαί'χ;, ό ϊ'-<ζ/:άτι;;, ο Π)«τΜν, 
ειτοϊο-ί /̂.ενοι Δ4ί'>9υντ«ΐ Άπόλντ' 
χκι '/ρ'/'ρ'3'̂ ν ο^/ον;, ττί
(Λί πϊό^ίΐίαν τοίκνικν “ ολ'Αβ/ι;, ι 

'Ο Ή&νίϊάτ/;;, άπό τό ζίντοον

;;/ί Ιίνντοχοατο 

τε κΕν'ΐυνεΟονν
= Όχ>«,«τΕνί

ό Ψι’/ιτίΓί;, ί Λι&νΟτίο;. ό 'ΛΜζϊν,', 

«ί 5! πί-|ΐ/ό'Λ'/Είη, κκό τίν

τ :ρο^7<όπ^ι-^ζ «ύ-

νάν£ΐ«» ιξατ·.)όν»)ν τίΐ'’ααα7ο , ί/5"·!ΐ 
χ( ίϋτ'^ίίίντο:, ιτ!θΐϊΐν>!).οΰτ;ίΐ «Γ0 'ιίγΟαρμί-^ο,ζ, π).τ,/τια!1ι· 

ί; ι̂ύττ;; ΚΓ0 «ν'ίράίΐκ · τόν '/ρ'-'ρ'-ί

ΤΜν ·Α9ι;ν';)ν 5Ϊ; 5)ίν
Βΐί'Γ')ίΜν ^ί: Κύ;7«ου.

3 Κ ί.Ί τ.-ί
•ΓΙΗίκτΟν'Γ'Λ '.ντ-τνχι*!» 

! τ:ό').!ΐ; · ^ . ν̂ '̂̂ ινγ̂ 'ιά'_η ί ΐ ;  το9; ίασι ί̂νοι^ένίυ; β,τι κο/ον 
Ενίαταν νί: άΓοκτί7·ο· ν̂ Μχ'ΐΟη, ώ; Θρϊ7ζ!ί!ΐν, Ιννταγρζ, >·«υτίκίν, ’Γιιτ73ρί;»ν ν.>,τΓ, 
ζ«ί 7  - ά” 0 Μικί/όν, νά κΓΟ/ατκττίΤι; Μί'/α, τό ί9νο;, τό όΐτοΐον τόιι ?κ)£|ί\ρ 'Λντι^ρό-
ΟΕ.)70ν τον.

Κίνβι τόιιι «·ίννάτ«ϊ νίς «νοιγν'ύΐϊ: Ίΐ,εν/όν Λαών τόν -̂όγο ν τοντον, χοιρί; νά ίνόον- 
σιατΟί, ίιά νόι £άτ-ν_ϊτο τόν ό-οΐον κν?5ίν5 νόΐίίον. >α ύ-τιοί/ρ;, τον /ί'/ϋ, 5)ονς 
τον' άν ο̂νς 6ίί τάς «ρετάε, &>; γνΐύ'>>ν τά; ύ’̂ ο^οϊδραί Τίαάς * να ίτκϊ ΦΟΟνίΕ/οιτερο; 
άπ' ό)ον; τού; 0~ίκόονς ααί π/5'.ν σον'ό; · νά τυναναττρί^εσβι τού; ρ̂ονιο-οτίΛου; το'ιν 
?το>ιτών καί νά ποοτχα)ί; έ^«5ϊν ότον; τού'οιν ίύναοαι · νά ίοαι 5»ι>·«ν9ρω7:ο;, τόν 
Γ.νο·χ·/·μ'>Τ/·, καί ρό κρατϊ; '?ιά (ΐίαν ’'·£'''Τί χρόνον; ίϊς τ<ν γιι'λαχτ:̂  τον όριοιόν 
ίου ' »' «ΛΛκζι;; τού; κακού; καί χχνψύ.ί'.; νόαον; καί να οανείζίται ά?τό ά)ύα ί'3ν»; τί- 
ύειοτίοου; · αί άντί^άοίις τών νόιίοιν ν« ριό βιάζουν τού; ποίίτκ; νάχν ί̂οιντα» χρόνον; 
£ί- τα ιϊικαττήοια- ό,τ» καύ.όν όϋρ; ίιά τόν οικίαν σον, ττοοολεττί καί ίι« ^̂ !7αν αίαν τών 
ΤΓούιτών ■ τίρια τού; Καίρκ;, τού; Βάαζκ;, τού; Γίνναοίον.;, τού; Σφοίνίι;, τού; 1Ι»ρ. 
ττβύκιι;, τού; Άοιττοτί)ίι;, τού; Ξίνονώντα; ρ<! τά; τιριά;, καί οΟχί τού; Άνύτον;, τού; 
ΔολοίΑλας και Βιαπίρον; · ;.ρόντ/ζ6 νά ρόν ί'ίοοεύον οι κο/ϊτ«ι τα χρόαατα ιί; Τονα- 
) !τα;, ιΐ; Χορού; καί 6Ϊ; Θίατρα· ντοτέ - ι̂ύρα ίΐ; κάνένα νά ρό 'ιί'{Ά, άλ)-ά 5ιά παν τό; 
τού χρόνου τόν «λο9!;«ν· ποτέ αό φοζίρίζρ; αί τού; ΓΙούινιακα;, Πάρον; ,'.όξιώτα;· ρότε 
ρΗ'Χαυκοινα; καί Νίτι)ρόθ«;,τού; ε'ρ'/αϊοαίνον; τ>;ν άριτόν έχε οίλον; τού; γνοιρίζοντα; 
νά Σί τυρνοη^ούν προ; τόν ενίαιρονιαν τού Λαού· πιοτού; τού 9ρόνου τον νόριζε, Ο'νχί 
τού; επαινο-νντα; ό,τι καί άν κάρν;;, ά»ά τού; ιΧί·/χοντα; τά σναύρατα σουκ.τ.)..

Αφού ιγεννό^ί ό κότρος ρέχρ» σόρερον, κάνει; τοία κα)ά πραγρατα, χάριν τών 
Λαών καί επ' ά·/«9ώ τών Βατι/δοιν, 5έν ε'τ·νροο·ύ)ίυοεν, ό τα 6 Λαίκώτατο; Ίτονρατκ; !

Λίίάίκαίοι καί ραίβταί τ«; Ε/λκίο; I έκττίόίτατε ρνριακι; τόν προς Νικοκ/έα το'ν- 
τον θειον Λό'/όν, ο>; τό Πατερ όρώ» καί τό ΙΙιττεύβι, ίιότι,προ; τοΓ; άΰ.Χοις,κ-ίρύιτει -καί 
τιςν Ά-5α.ναϊίαν τό; ψνχ_ί;· καί 0τι τότε [όατι/ί'ύει τι ; χαΧώ;, όταν άποκαταοτκίνρ πΧου- 
βιώτεοον καί οοιώτερβν τόν Λαόν παρό,τι τόν εύρόκεν καί ό:ι ό ΙϊατιΧεύ; πρέπει πρώτον 
αύτό; νά ν̂Χάττν) ότα ίιίάτκο εις τα παιίΐα του καί εΐ; τού; ϊοιώτα;.

Κα·υχώϊται οίνεώιεροι ίιάτόν επίνοιαν τών Σνντα'χαατων, ί ί  ών ά/υϊόίεικν το'ύ; 
Κ'^ερονα; τωνεΐ; τό παχνίον τό; Δικαιοούν/;; · αΧΧά τού Ίτοκράτου; ό περί ΒαοιΧεία; 
Λό'/ο; ουτο; είναι «πο5»κ/; προτεόντων, εόντοιν κ ενοαε'νων καλών ΙΙοΧιτε'υράτοιν.
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Ε ί λ ! Ι τινες οι δυσκόλω:; ΐχν^σ\ πρός τούςλο'γους, καί διαυ.έαφονται τοϋς
Ειλοσοφ ούντας, καί φασίν ικύτους ούκ Αρετνίς, άλλα Πλεονεξίας ένεκαποιεϊ-
σΟαι τάι;  τοιαύτας διατριί°»ς. ίΐδέιυ; άν ουν πυθοίρ,ν των ούτω διακειι/.έ-
νων,διά τί τούς [Λεν εύ λέγε IV έπίϋυαοΰντας νέγουσι, τούς δ ' όρ6ώς πράττειν
Εουλο,υένους έπαινοϋσιν. Ι',ι γαρ αί πλεονε^ίαι λοποΰσιν αυτούς, πλείους
καί (;.έί''.ους έκ Τ(^ν έ’ρνων., ί  των λίγω ν εύρ-ζίσομεν γιγνου.ςνας. ίπ ε ιτ α
κάκεΤνο άτοπον, εί λέλοΒεν αύτούς, δ :ι  τα περί τούς &εού; εύσεδοΰυ.εν, καί

V όικκιθ'7ϋ\ι'Λν ϊίχς,&υ.εν, ·/. 
IV αλ>ων ε^αττον ε/ομ,εν, 
)ν ίικγω'Λεν. ίίστί οΐι κα·

τάί αλλα;: α;-ετκς ί~^τ'/;ο2'̂ ο̂ ;.6ν, ούχ ϊν« 

.λλ' ό'::ο;« άν ώ ; [λετα τ:λε·σ·7ων άγαίών τόν 

',··;οοζτΐ'·^ν το ';τ«ν  των ττριγίΑάτων εστίν, ί ί  

ων άν τις  }/.ετ άρετκς “ λίονεκτιίςτειεν, άλλα των άνίριότων, τ6ιν ιτερί τά ς 

ττρα;εις έίαααρτανοντων, γι τοΓ; λόγοις εςαττατώντων, κκι 7.ή δικαίως 
χρω[Λενων αύτοΓς.

β .  Θανίλάζω δέ των τα■ τ̂ ,̂ν τν,ν γνώ|/·Λν έχοντων, δπως εύ καί τον 

πλούτον, και. τν;ν ρωμν,ν, και τν,ν άνδρίαν, κακώς λέγοοσιν. Είπερ γάρ διά 

τούς έζαρ.αρτάνοντας, και τούς ψε'.·δομ;νους, πρύς τούς λόγους χαλ^πώς 

εγοοτι, προτνικει και τοϊς αλλοις άγαΟοΤς αότού; έπιτιριαν: (ραντίζοντας 

γάρ τινες καί των ταύτα κεκτν,αενων έξαριαρτάνοντες, καί πολλούς δια 

τούτων κακώς ποιοΰντίς. Αλλά γάρ ού δίκαιον, ούτε, ε ϊ τινες τούς απαν

τώ ντας τυπτοιεν, τ? ς  ρωαης κατ'Λγορεΐν, ούτε, δία τούς άποκτιννύντας ούς 

ού δει, τ ’Λν άνδριαν λοιδορεΐν, ούΟ ίύ.ως ττ;ν των ανθρώπων πονορίαν έπί 

τά  πράγριατα (χεταιρέρειν, άλλ’ αυτούς εκείνους ψέγειν, δοοι τοΐς άγβΟοΐς 

κακώς χρώνται, και τοΤς ωφελειν δυναριε'νοις, τούτοις βλάπτειν τούς (Τυα- 

πολιτευοαενους έπιγειροΰσι. ΓίΟν δ' ά'Λελνίσαντες τούτον τον τρόπον περί 

έκαστον διορίζεοθαι, προς άπαντας τούς λογους δυσκόλω; διάχεινται, καί

τοδούτον όΐ'/ΐριαρτ’/ίκασιν, ώστε ούκ αίβθάνοντβι τοιοότω 
ριενώς εχοντες, ο πάντων 
«γαβών αίτιόν έβτι.

γ . Τοις (χεν γαρ άλλοις, οίς ε^ο{λεν, ούδέν

πραγιΛ,

οντων έν τ'ρ των ανθρώπων φύσει πλείστων 

άλλ.ων ζώ ων διαιρέροριε»}
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αλλά ΐ7θλ>ω και τφ '<? ?“ ;·'̂ Τί  άλλχίί ενίτορίαι; χατα-
δίέστείοι τυγχάνοιίεν όντ ί̂. Εγγίνοαένου 5ί ήαΐν τ·)ΰ “ ίίΟΐΐν κλλκλουί, 
και δ·/)λοϋν προς ιίρια; αύτοΰ; περί ών αν βίΛνλ/,ΟώΐΑεν, ον μονον του 6/;ριω· 
ί ώ ;  ζΐν «ΓΤιλλάγτι^εν, άλλα χαΐ συνελθόντες ττόλεις ώκίταμεν, χαί νόαου; 
εθέιαεδα, και τέ/να; ευροαεν, καίσχείδν άταντα τά 5ί τ,|χών ^ . ΐ ^ ζ γ α Ί χ μ έ ·  
να Αόγος ·ίιΐΑΪν έίτιν ό υυγκατασχευάυας. Ουτος γάρ χκΐ ·τερι των ίιχαίω·» 
και περί των ά^ίκων, και τών κί5/ρών και των καλών, 6νο ί̂,οΟέτΛσεν: ών 
μίί διαταχδε'ντων, ούκ αν οΙοί τε ί  αεν ονχεϊν [/.ετ'άλλτίλων. Τουτω καΐ 
του; κακού; έζελέγ^οίΛεν, καΐ του; άγαθου; έγκωμιάΓθ|;.εν. Αιά τούτου τούς 
τε άνο·/ίτθνς Τναιδ:ύο[Λεν, και τούς φρονίρ.ου; δοκΐ|χάζο|Αεν. Το γαρ λεγειν 
ώ ; 5εϊ, τουφρονειν εΰ [Αεγιστον σνιριεΤον ττοιούι/,ε9α. ΚαΙλόγο; άλτ,Ο'λ;, καΐ 
νό[Χΐ|Λος, καΐ δίκαιος, ψυχί; άγαδίς καί π ιο τί; εϊδωλόν εστιν. Μετά τού
του καί ττερι τών ά;Λθΐοβ·/;τ·ΛθίΐΛων άγοΛίζόαείΐα, καί περί τών άγνοουρ/.ε'- 
νων 6κοπού|Αεθα: ταΐς γάρ πίστετιν, αίς τούς άλλους λεγοντίς πείθοριεν, 
ταΐς αύταϊ; ταύται; καΐ περί τών άλλων βουλευύριενοι χρώ[χεΟα. Και ρ'Λ- 
τορικού; ριέν χαλοϋαεν, τούς ίν τω πλνι9ει λέγειν δυνα[Αέ·/ους, εύβούλους 
δέ νομίζοριεν, οϊτινες άναύτοί προς αυτούς άριστα περί τών πραγικάτων 
διαλε^^Θώσιν. Εί δε δει ουλλίβδϊιν περί ττς δυνά[Αεωςταύττις εϊπεΐν, οΰδεν 
τών φρονίρεως πραττο|χένων εύρτίσοίΑεν λλόγως γιγνόρ/.ενον, άλλα χαί τών 
έργων χαί τών διανογιριάτων άπάντων γιγειχόνα τον Λύγον οντα, καί |αάλΐ7α 
γρωριένους αύτω τούς πλεΐστον νοΰν έχοντας. Λστε τού; τολμώντας, βλα- 
οφτ,μεϊν περί τών παιδευόντων καί φιλοσοφούντων, ομοίως ά ι̂ον μισεΐν, 
ώσπερ τούς εις τά τών θεών δ̂'ο ε'αμαρτάνοντας. Εγώ δ' άποδέχομαι μέν 
πάντα; τού;λογους, τούς καί κατά μικρόν·/,μας ώφελείν δυναμένους: οΰ 
μ·/ν άλλα καλλίστου; -ήγοΰμαι, καΐ βασιλικωτάτους, καί μάλιστα πρέτπιν· 
τας Εαοί, τούς πεοί τών έπιττ,δευμάτων καί τών πολιτειών παραινοϋντας, 
καί τούτων αυτών δσοι διδάσκουσι τούς τε δυναστεύοντας, ώ ; Οεΐ τω πλ·/- 
θει χρ·/σθαι, καί τούς ίδιώτας, ώς χρ·/ προς τούς άρχοντας διακείσδαι. 
Καί γάρ διά τούτων όρώ τάς πόλεις εύδαιμονεστάτας καί μεγίστας γιγνο- 

μένας.
δ'. Τον μεν ούν ετερον λόγον, ώς χρ·/ τυραννεΐν, Ισοκράτους •/κούσατε: 

τδν δέ εχόμενον, 5 δει ποιεϊν τούς άρ·/ομε'νους, εγώ πειράσομαι διελθεΓν, 
ούχ ώς εκείνον ύπερβαλούμενος, άλλ ως προσ/κον Μοι περί τούτων μάλιστα 
διαλεχθ·7ίναι πρό; υμάς. £ΐ μέν γάρ, εμοϋ μ·/ δτιλώσαντος, ά βούλομαι πει- 
εϊν ύμας, διαμαρτάνοιτε τ'ίς εμΐς γνώμ·«ς, ουκ άν εΐκότ»; ΰμΐν όργιζοίμην; 
εϊ δε, προιιπόντος'έμοϋ, μ·/]δέν γίγνοιτο τούτων, δικαίως αν ·ί!δη τοΐς μ/ 
πειθομένο'.ς μεμφοίμ·«ν. Λ'^υμαι δ’ ούτως άν μάλιστα παρακαλέσαι, κ«ί
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τ :^ ό ζ  το [Αν/·,|χονεόειν ό|ΛΧί τά ^τθίντα, καί πίίθαί/ίΓν αύτο'ί, 
ό '//. εί περί τώ <Γ>;Λβοολ«νειν ριόνον γε>οί{*ην, καί ταΰτ’ ά7ταρί(ΐ|χήΐ7ας άπαλ- 
λαγί'/ην, άλλ' εί προτεπιίεΙςα-.ρει, πρώτον ριέν τ^ν πολιτείαν τίν  πα-οοσαν,. 
♦>; «4’.όν έιίτιν κγαπαν, οό ε̂όνον ίιά  τ·ίιν άνάγκπν, ούιϊ' δτι πάντα τον χρό
νον αετά ταοτη; οΐκοΰ;αεν, «λλ’ δτι και βελτί®τ·/ι των ά).λο>ν πολιτειών 
Εττίν. ίπει^’ ώ ; έγώ ταντην ε/_ω τήν αρχήν οΰ παρανδμως, οόιί’ άλλοτοίαν, 
ολλ’ ότίω; καί δι/.αίω;, καί $ ι χ  τοο; ές αρχή; προγόνους, και ί ιχ  τ »  
πατέρα, καί δί ίααυτόν. Τούτων γαρ προαποδειχθέντων, ούκ ίστιν ό'οτις 
οΰκ αυτός αύτοΰ κατχγνώοεται τήν |Λΐγί«Γτην ζιιρι.;αν, εάν (ΐή πειθαρχ-  ̂ τοι: 
ϋπ' ίϊν.οΰ <7υ|Λβουλευ6εΐβι καί προτταχΟεΐσι.

έ. Περί (Λεν ούν των πολιτειών {έντεϋβεν γ*ρ ΰποτιθέριενος ήρξά[4Τ!'··), 
οί[Ααι παοι 5οκεΐν ίεινότατον ρεεν είναι τό τών «ύτών άςιοΰβθαι τους χρντ- 
στού; καί τους πονηρούς, ίικαιότατον ίέ , τό άιωρίοθαι περί τούτων, και ι*'ή, 
τους άνο;Αοίους τών όιΑοίων τυγχάνειν, αλλά καί πράττειν και τιμαβθαι 
κατά τήν «ςίαν έκαστους. Αι ριέν τοίνυν όλιγαρχίαι, καί ^νιικοκρατίαε τά; 
ίσότ/ιτας τοΐς ρ,ετε'χουσι τών πολιτειών ζϊ,τοΰσι: χαΐ τοΟτο ΐύ«ιθχΐ[ΐ.ιν «βρ’ 
«ΰταϊς, εάν [ν.ν;<5έν έτερο; έτε'ρου ίύνν,ται πλέον εχειν: δ τοΓς ποντιρβΤ; Λ(χ- 
9 ίρον6<Γίν. Αί ίέ,(;.οναρχίαι πλεΐβτον ριεν νέριουσι τω βελτίς-ω. ίι·>τί''-·κίέ 
τώ  |Αετ’ εκείνον, τρίτον ί έ  καί τέταρτον τοίς άλλοις κατά τόν αυτόν λί^Όν. 
Καί ταΰτα εί [/.ή πανταχοϋ καίΙέβτϊΐκεν, άλ)ά τό γε βούλ-ερια τής πολιτείας 
τοιοΰτόν έστίν. Καί ιχέν δή ίιοραν καί τάς φύσει; τών ανθρώπων, καί τάς 
πράξεις, άπαντες αν τάς τυραννίδας ριαλλον όμ.ολβ",Ί{σαιεν. Καίτι ίτί; ούκ 
αν εύςαιτο τών εύ φρονο-ύντων, τοιαύττ.ς πολιτείας μετέχειν, εν γ  αή διαλή- 
οδΐ χΡ’ΊΟτός ών, μάλλον, ή φίρεσθαι μετά του πλήθους, μή γιρωβκόμενος 
όποϊός τίς έστιν; Αλλά μήν και πραοτέραν τοσούτω δικαίως αν βύτν,ν κρί- 
ναιμεν, οσωπερ ά̂όν έστιν ενός άνδρός γνώμ^ προσέχειν τον νοΰν μάλλον, 
ί  πολλαΐς διανοίαις καί παντοδαπαΐς ^ιιτεϊν «ρέοκειν. 0 τ ι  μιν ούν ήδίων 
εστι, καΐ πραότερα, καί δικαιότερα, διά πλειόνων μέν αν τις άποδείξειεν, 
ού μήν άλλα και διά τούτων σννιδεΐν ράδιόν έστι. Περί δό τών λοιπών, 
δσον αί μοναρχίαι καί πρός τό βουλεύσασθαι, καί προς τό πράςαί τι τών 
δεόντων διαφέρουσιν, ούτως άν κάλλιστα θεωρήσαιμεν, εΙ τάς μεγίοτας 
τών πράξεων παρ’ άλλήλας τιδεντες, έξετάζειν επιχειρήσαιμεν αύτάς. Οί 
μέν τοίνυν κατ' ενιαυτόν εις τάς άρχάς είσιόντες, πρότερον ίδιώται γίγνον- 
ται, πριν αΐοθέσ9αι τι τών τής πόλεως, καί λαβεΐν εμπειρίαν αυτών. Οί 
δ’ άείτοϊς αύτοΐς έπιστατοΰντες, ήν καί τήν φύσιν χαταδεεστέραν έχωσιν, 
άλλ' Ουν ταΓς γε έμπειρίαις πολύ τών άλλων προέχουσιν. ίπειδ' οί μέν 
πολλών καταμελοΰσιν, εις «λλήλου; «ποβλέποντες, οΐ δ' ούδίνβς όλιγωροΰ-
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■ζΛ-, Λ·.νζί/_ίαι;, χ ϊ ΐ  τα ΐ ; Η ί .->Α-̂ χ -Λ·χ···,, -ζζ;  τζο'̂ ς «ς,α; αύτ-.ύ; ο ιλο- 

-7.;Λ’ΐ ς .  Λυν-αινονται τοΐς  )<.Όΐνο·ί : ο ί Ί  ξν ταίς ;Λονζεχ·αι; ον τε ;, οΰ;ι ε;/ον- 

-π; θτ;ο ί-Χ'Τίον, ώ; οΙ.;, ^^τί, τά ; ;̂'.ΤΙ·7ΤΖ ^:,ζτ-
το·;7ΐν. ί :- ;ν / , οί (Λίν τ ώ ; ' ; ;χ · · χ ζ τ ο ν ;  τίν  ;;.έν γχρ εελ-Γστον

χ--όν-;ν έ-'. το ϊ; ί<5ίθΐ;5ιατ^ίζοο«ιν, έττίΐ'^άν ό" ί ί ;  τά «υνςδ;·.» ο 

·;:Λε->ν3ί,',ι; ά ν τ ι ;  «ύτοο; εΰροι 5ι-/ϊ.5ίον.ε/θ·χ, ·ή γ,οινΫ, ( 

ο , ο·;τ: συνεδρίων, ούτε χρόνιαν αϋ:'Λ ; «-υδεδειγαενοιν, «Α/.ά κ ζι τ ά ;  

■ί|Αερ2ς καί τώ ; νΰΑ-ας έτεί ταΤ; τερά'εσιν οντε;, οόκ , 

καιρών, άλλ’ εκα^Ίν έν τω  δένντι. -ραττουσιν. ί'.τι δ ' οί υ 

δυσμενώ,- εχουσι, και βούλοιντ· άν καί τυύ; -ρό  αυτών « τχ ίν τα ;, καί τ ·λ ;  

έφ' ίαυτοϊί, ώ ς κακιστα διοικίσαι τί,ν ττυλ'.ν, ϊν’ ώ ; μίγ·:·7ΤΑν δό;αν αΰτοί 

■/.αρι.βάνωσιν: οί δέ, διά τταντό; του βίου κύριοι τών ττραγ;Αχτων όντες, ε ΐ; 

«τταντα τον χρόνον και τάς εύνοια; ό;υ.ο·ω; εχουτι. Τ ό δ έ  [Λενιστον ττάντων, 

Ό ί ;  γάρ κοινοϊς, οί ρέν ώ ; ίδιοι;, οί δέ όι; άλλοτρίοι; ττροτέ/οΐΑσι τόν νουν: 

καί σύμβουλοι; χρώνται ττερ; αυτών, οΐ μέν τών α -ώ ν το ί; τολμ·/,ροτάτοις, 

οί δ ', άττάντων έκλεξάυ.ενοι, το ϊ; φρονιμωτάτοι;: καί τιμιώσιν οί υ.ί» 

τού; εν τοΐς όχλοι; είττείν δυναμενου;, οί δέ τού; χρτ,σ^αι το ϊ; ττρά-'υ.ασιν

τ', ϋύ ρ-όνον δ’ έν τοϊ; έγκυκλίοι;, καί τοϊ; καθ’ ήμε'ραν έκάσττ;ν γιγνο- 
ερουσιν, άλλά κ.τί τά ; έν τώ ττολέμο τιλεονε'ία; 

. Καί γάρ ταρασκευάσασΟαι δυνάμει;, καί χρ-̂ σαοΟαι 
ταόται;, ώστε και λαΟείν καί ό ί̂ΐτ,ναι, καί τού; μεν ττεϊσαι, τού; δ : βιά- 
σασθαι, τ ζ χ ρ ί  δέ τών, έκτρίκσΟαι, τού; δε ταΐ; άλλαι; Οεραττείαι; ττροσα- 
■;α;έσΟαι, μά>.λον βΐ τυραννίδε; τών αλλιον -ολιτειών ο'ίαίτ' είσί. Καί ταυ- 
τα εκ τών έργων άν τ ι; οΰχτιττον, τ, τών λό,'ων πιστεύσειεν. Τούτο μέν 
γάρ, τέν τώνι ΙΙερσών δυνααιν ά'-αντε; ί'σμεν τ/ιλικαύτ-/:ν το μέγεΟο; ν$- 
γεν/ιμενν,ν, βύ διά ΤΛν τών άνδρών οράν/ιειν, άλΓ δτι μάλλον τών άλλων 
τ·όν βασιλείαν τιμώσι : τούτο δέ Λιονύσνον τόν Τύραννον, ο;, τταραλαβών 
τέν μ̂ ν άλλτ,ν Σ ί α ζ ' λ ία ν  άνάστζτον γεγενημένίν, τ·/;ν δ' αυτού πατρίδα πο· 
λιο.κυμέ-ϊΐν, ου μόνον αυτήν τοιν παρόντων κινδύνων ά—ολλαξεν, άλλά 

μεγίστΛν τών Κλλ'ονίδων πόλεων έποί-ίσεν : έ'τι δέ Καρχ-ίδονίου;, καΐ 
Λζκιίκιμονίου;, τον; άριστα τών Ελλήνων πολιτευόμενου;, οίκοι μεν όλι· 
γαρχουμενου;, παρά δέ τόν πόλεμον βασιλευομε'νου;. Εχοιδ’ άντι; έπι- 
δίΐ'αι καί τέν πόλιν τών Α>/]ναίων, τήν μάλιστα τά; τυραννίδα; μισούσαν,

το ύ ; κΐνδύηυ;, κχτορΊούσαν. Κ,αίτοι ίπ ώ ; άν τ ι ;  σχφε'στερον έπιδείςειεν, ή
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)/ ίΤ5ατ/;γον, οί ί ί  β-.οΟ.έα τήν στρα-:ο"έ<5ων ζ 
, '.'Ούντε; τ/ ; -Γ^;αν/ι;5ας, όηότα^ -Λ λ ο ΰ ; ά ρχ-.ντ*; έχ.·::έ;/ψωσι.ν, ούαέ·/ 

IV ίϊίόντων τΓ'ίίττΆΤ’ζ. Κΐ ίέ  ^ίί'.τ'. καΙ των άρ·/αίων εΐ«ε!ν, '/εγεται·■' .................. Γ.............. ’ '·■ - ................... ......................................... ,
ζζί τ·,νς ΟίτΛ; · , ν λ  -λ Ζ Διό; βαοΟ,ίΰίειΟαι. ΙΙεα  (ον, εί (χέν ό λό-,Ό; :
όνι'; έ τη , «γ,Αον όη ταν:·ίν τχν χ : εΐΧε
-.0 };.έν τ α ο έ ; αγ/^εΐ; (,Πεν, κΰτο'ι 5 έ  εϊχ.άζοντε; /̂3τοί ττε̂ ι'ι ■ 

θ'/.;'εν, ί:̂ ;Λε̂ .'■̂ ν, βτι τ ά ν τ ί; τν’,ν [Λθν«;χίαν προτι^/ωίΑεν. Ού γάρ αν ποτέ 

αΰτ-? / ρ ΐτΟ ϊΐ τνό; Οενό; έφαν.εν. εί [Α·ίι το/.ΰ τώ ν άλλων ττροέ^ειν αϋτΫν 

ένο;Α·ζ'.;/3ν 1 ]ί:ί αΐν ο,·ν τών πολιτειέόν, δτον άλλτλων οιαοερΊντι,ν, άτζ··· 

τ ϊ  μίν ου’λ εύρίΐν οϋτ’ είιτεΓν δυνατόν εττ ιν : ι,ΰ ρ.ν,ν άλλα ιτρός γε το 

-αρόν έ;αρζούντω; καί νυν εΐρκται τερ ί κυτών.

ζ'. ή ;  δε τρ.·.τ·/;ζ·;ντωί ήμεΤ; ττ,·/ άρχ-̂ ν ε/_ομεν, το/,υ τούτου τυντομού- 
τερον, καί μάλλον όμολογοόμενο;, ό λόγο; έοτίν. ί τ ί ;  γάρ οΰκ οίό'εν, δτι 
Τεΰκρο; μέν ό του γίνου; τ,μών άρχ/,-'ό;, τταραλαβών του; τών α"Λ)ων ^η- 
■;ιτών προγόνου;, πλ:ΰτκ; δεύρο, και πόλιν αυτοί; εκτισε, καί τ·̂ ν χώρ,ν 
διενειμε·/} !ό δέ πατ^ρ Ευαγόρας, άπολίτάντων έτίρων τάν αρχήν, ττάλιν 
ά·<έλκ€ίν, υτοοτά' τού; μενίττου; κινδύνου;, καΐ τοουΰτον μετίττητον, 
ίοττε μ.'Λκετι «Ιιοίνίκκ; Δαλαμινιοίν τυρα.ννεΐν, άλλ', ώντερ ·ίν τ^ν άρχιΐν, 
τούτους καί νΰν εχειν -■>,< βαοιλειαν ^

τ,. Λοιπόν ούν βοτίν ών τροεδίμγν, περί ί'Λ'αυτοΰ διελ.Θεΐν, ίν'’ίτιςτοΟε 
ότι τ,ιοΰτό; εστιν ύμών 6 βατιλεύ;, δ;, ού μό.ον διά τού; προγόνου:, α/,λά 
χαΐ ϋ ί  έ ϊ„ 6 ν , ί« ί,ίιο : 1ν « ί  ρί'ί,νοι, « ι-Λ,Η,.υ·,; υ ίχ ϊϊ ,  ί ξ , (>!■ 
μαι γάρ ?γο;γε πάντα; άν όμολον'δται πλείοτνυ τών άοίτών ά;·'α; είναι 
τ/·ντε ϊωφροουνν,ν, καί τςν Δικαιοτυνιςν. Ού γάρ μόνον άμα; τό καθ’ αύ- 
τάς ώ-ρελουαν, άλλ’, ιΐ έΟελοιμεν οκοπεΤν καί τά; φύτει;, καί τας δυνά
μει;, καί τά ; χρι-τει; τών πραγμάτων, εύρτ-τομεν τά; μεν μετεχούοας 
μ-ςδαμώς τούτων τών ιδεών, μεγάλων κακών αιτία; ουοα;, τά; δε μετά 
δικαίοουν-Λ; καί σωφροσύνή; γιγνομενα:, πολλά τόν βίον τών ανθρώπων 
(ύφελου'σα;. Εί δέ δ·/ί τινε; τών προγεγεντμένων επί ταύται; ταΐς «ρεταί; 
εΰδοκίμ·/:σαν, -/ίγοΰμαι κάμοί -ροογ-κειν τ?,; αύτγς δό;τς εκείνοι; τυγχόειν 

Ο'. Τ/ν μεν οϋν Δικαιοτυν/ιν εκεϊθεν άν μάλιστα κατίδοιτε. Ιίαραλαβ&ον 
γάρ, ότ’ εΐ; τάν άρχην καΟιστάμ-Λν, τά μεν βασίλεια χρτ;μάτων κενά, καί 
πάντα καταναλωμένα, τά πράγματα δε ταραχί; μεστά, καί πβλλΫ,; 
έπιμελείας δεόμενα, καί φυλακίς καί δαπάνμς, είδίο; δ’ έτερου; έ ν τ ι ΐς
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όπο\» τα ΐ7·ρέτΐρ’ α'>τών ί^ ι̂:0ο'̂ α6νι·̂ ·̂ 5, ·Λα{ 
Αλα παρα τή-ί γ!> 'η ·ί τ'ήν αΰτ<«ν πράττειν άγανχαζοίΛίνους, δαωξ ο>5' ύ^’ 

ός τούτ«ν δυι ,̂θαρϊ.ν: άλλ' ούτως όσιω; και καλώ; ί-ίριελ-ίΟ-ςν τών 
αγιιατων, ώττε ατ/ϊέ; έλλείττειγ, ές ο,ν οίόν τβ γ,ν αάξγ,Ον,ναι καΐ ττιό; 

ίαιαονίαν ίπιίοΰναι τγ,ν ιτόλιν. Ιΐρός τε γάρ τούς π-ολίτας, {«τα τοσαύ- 
ςς ττραύτ/ιτος ·κροσΛνέχθ·ίγ, ώττε [Αγ;τε φογές, ;Αγίτ5 δανάτους, ιι.γ;τε γ ^ χ .  
ατών άττοβολάς, ρινίτ αλλγ,ν {Αγ,ίί|χίαν τοιαύτγ,ν σ^μφορ«ν έττι ·τ·?,ς έργ,ς 
γενΫ,οθαι βασιλείας. Αβάτου ή̂ ίΐν τ ίς  Ελλαίος ούσγ,ς, ^ιά τον πόλεο.ον 

τον γεγεντιμένον, και τ:αντ«;ςού οολου;Αενων τ , ' ΐ ώ ν ,  τά ττλείοτα τούτων ίιε- 
λυοα, τοις [Αεν αταντα ά-οτίνων, το·ς δέ (χέ-η, των δ’ άναβαλέσΟαι 5εό- 
(Αενος, τρος δέ τούς, οτο»ς -,-·ίονά;ΑΥ,ν πιρί των έγκλ-/),αάτων διαλλαττόρ.ε- 
νος. Ετι <ϊέ και των τ/,ν ννίτον οίκούντων δυοκόλως προς ίρας ίιακείΡΑί'νων 
καί βατιλ^ως, τιρ ρεν λύγω 5ι·/ιλλα^χένου, τ ί  άλ·ίΐ9εία τραχέως εχοντος, 
άρ-ροτερα ταΰτα κατεπράύνχ, τω ρέν προβύρω; ΰπ·/ιρετών, ττρός 8 ε  τούς, 
δίκαιον έραυτύν παρέχων. Τοσυύτοι» γαρ δέω τήν άλλοτρίων έπιθυοιεΤν, 
«οοΒ' ετιροι ρέν, νιν καί ρακρω ρίί^ω τδν όρό:ων δύναριν έχωσιν, «ποτέ- 
ρνονται της γης, καΐ πλεονεκτεϊν ζητοΐίίΐν: «γώ δ’οΰδέ τήν διδορένηνΜοι 
^ώραν ήζιοχσα λαβεϊν, «λλ’ αίροΰραι ρετά δικαιοσύνης τ/,ν έραυτού ρύ- 
νην ?/_ειν ράλλον, η ρετ* κακχας πολλαπλασίαν της ύπαρχούσης κτγ'οα- 
οδαι. Και δεΐ ίτί καΟ έν έκαστον λέγοντα διατρίβειν, άλλως τε καί σοντό- 
ρως έχοντα δηλίο^αι περί εραυτού; ρανησοραχ γάρ ρηδένα ρέν ττιότοτ’ 
άδικτίσας, πλείου; δε καΐ των πολιτών καί των άλλων Ελλήνων εο πε- 
ποιηκώς, καΐ ρείζου; δωρεάς έκατέροις δεδωκως, η σύρπαντες οί προ έρού 
βασιλεύσαντες. Κ,αίτοι χρή τούς ρέγα ρρονοΰντας έπί δικαιοσύνη, καί
προσποιουρένο'χς χρηράτων είναι κρείττοος, τοιαύ 
ειπεΐν περί αύτών.

:είβολ,«ς ε χ ε ί Η

ί. Και ρέν ( ί περί Σωφροσύνης ετι ρείζω τούτων έχω διελΟειν.
Εΐδώς γάρ άπαντα; άνδρώποος περί πλείστου ποιουριένους τούς παϊδας 
τού; εαυτών, καί τάς γ-χναίκας, καί ραλίστα όργιζορένους τοΤς εις ταΰτα 
έςαααρτάνουοι, καί την ίίοριν τήν περί ταΰτα ρεγίστων κακών αιτίαν γι- 
γνορενην, καί πολλούς ηδη τών ιδιωτών καί των δυναστευοντων διά ταύ- 
την άπολλυρένους, ούτως ερυγον τάς αιτία; ταύτας, ώστε, έ ;  ού την βασι
λείαν ελαβον, οΰδενι φανησοραι σώρατι πεπλησιακώς, πλην τ ίς  έραυτοΰ 
γυναικέ;, ούκ άγνοών, ώ ; κάκε'νοι παρά τοΐς πολλοί; εϋδοκιροΰσιν, οοοι 
περί ρέν τά των πολιτών δίκαιοι τυγχάνουσιν δντες, άλλοθεν δέ ποθεν έαιχ- 
το'ς έπορίσαντο τάς ήδονά;, αλλά βοΛόρενος άρα ρέν έραυτον ώς πορρω- 
'ϊβτω «οιήσαι τών τοιούτων υποψιών, άρα δε παράδειγρα καταατησαι τον



Λ I Κ ο  Ιν Λ 11 2 2 5

ΐαοιτον τον έμχοτο') τοίς α »ο ΐί τίολίται;: γιγνώτχων, δτι ^ιλεΐ τό πλί,- 
Οος ίν τούτοις τοΐξ έίτιτ/ιίευαασι τόν Ι̂ον ίιχγεςν, ίν οΐ; άν τού; χρ^Οντα; 
τού; έχυτών όρώ-ίΐ διατ^ίίοντχ;. ίόζειτα καί τροο'/ίκειν -/ιγ/,οάιατ,ν τοοοο- 
το) τού; βασΛϊ'χ; βελτιοο; εινχ'. των ΐίιωτών, δ-τιοίΤΕρ καί τα; τιαά; 
μείζου; κύτών £;/_ουοι, χαί ίεινχ ποιεΐν, ό'οοι τού; μέν άλλου; χοτμίω; 
κνα' -̂ν-ά̂ ουτιν, αύτοι ^'ούτού; μη σωφρονΕοτίρου; τίον ορ̂ ο̂μ-ίνων τταρί- 
•/ουσι. Ι)ρο; δέ τούτοι:, των μέν άλλων ·7:ρά;εων έώρων έγχρατεί; χαΐ 
τού; πολλού; γιγνομένου;, των δ επιθυμιών των περί τού; παΐ^α; καί τά ; 
γυναίκα;, καί τού; βίλτίστου; ηττωμένου;. ίΐζουληΟην ουν εν τούτοι; 
έμαυτόν Εττιίεΐξαι καρτερεΐν ^υνάμενον, έν οί; εμελλον οΰ μόνον το>ν πολ
λών ίιοίσειν, άλλα καί τών επάρ ετί μέγα ορονούντων. ί',τι <̂ ε καί τώ>ν 
το'.ούτινν πολλην κακίαν κατεγίγνωοκον, δοοι γυναίκα; λαβόντε;, καί κοι
νωνίαν ττΟίηοάμ.ενοι παντό; τού βίου, μη στέργουτιν οίς έπραςαν, άλλχ 
ταϊς αυτών τ/̂ οναΓ; λυπούσι ταύτα:, ύφ’ ών αυτοί μηι ε̂ν άίιοΰσι λ.υπεΐοΟαι: 
καί περί μεν άλλα; κοινωνία; τινάς, επιεικεΐ; 0!ρα; αυτού; παοεγουτιν, έν 
§ ί  ταΐ; π ίό ;τά ; γυναίκα; έίαααρτάνουίιν, ά; έ^ϊΐ τοτούτω μάλλον 5ια- 
φυλάττειν, διίωπερ οίκεκίτεραι καί μείζου; ούσαι τυγχάνουσι τών άλλων: 
είτα καί λανΟάνουσιν ενίον έν «ύτοΐ; τοΐ; βασιλείοι; στάοει; καί 5ια|ιορά; 
εαυτοί; έγχαταλείποντες. Καίτοι χρ'λ 'ούς όρΰώ; βασιλεύοντα;, μη μόνον 
τα ; ττόλει; έν όμονοία πειράσΟαι διάγειν, ών άν άρ/ωσιν, άλλα καί τού; 
ίύίου; οίκου; καί τούς τόπου;, έν οί; κν κατοικώσιν: άπαντα γάο ταύτα, 
σωφροσύνη; έργα καί δικαιοσύνη; έστίν. Οΰ τ·̂ ν αυτήν δε γνιδαην έσ^ον, 
ουδέ περί τής παιδοποιΐα; τοΐ; πλείοτοι; τών βασιλέων, ούδ’ ωήδην δεϊν 
τούς μέν εκ ταπεινοτέρα; ποιήσασδαι τών παίδων, τού; δ ’ έκ σεμνοτε'ρα;, 
ουδέ τού; μέν, Κό9ου; αυτών, τού; δέ, Γνησίου; καταλιπεΐν: άλλα πάντα; 
έχειν την αυτήν φύσιν, καί πρό; πατρό; και πρύ; μητρδ; άνενεγκεΐν, τών 
μέν θνητών εΐ; Ευαγόραν τόν πατέρα τόν έμόν, τών δ' ήμιθε'ων εις Αίακί- 
δα;, τών δε θεών εΐ; Δία, και μηδένα τών έζ έμοΰ γενομένων άποστερηθή- 
ναι ταύτη; τή ; εύγενείας.

ιά. Πολλών δέΜ ε προτρεπόντων έμμενειν τοΐ; έπιτηδεύμασι τούτοι;, 
ούχ ήκιστα Με χάκεΐνο παρεκάλεοεν, δτι τη ; μέν Ανδρία; καί τη ; Δεινότη· 
το ;, καί τών άλλων τών εΰδοκιμούντων, εώρων καί τών κακών άνδρώ  ̂πολ
λούς μετέχ_οντα;, την δέ σωφροσύνην καί τήν δικαιοσύνη'Λδια κτήματα τώ * 
καλών καγαθών δντα. Κάλλιστον ούν ΰπέλαβον, εϊ τις δύναιτο ταύται; ταΐς 
άρεταϊ; προσέχεςν τον νουν, τών άλλων άφε'μενος, ών μηδέν μέρος τβΐ; πο
νηροί; μέτεστιν, άλλα καί γνησιωταται καί βεβαιόταται, καί μεγίστων 
επαίνων «ζιαι τυγχ^άνουσι ούσαι. Τούτων ένεκα, ταΰτα διανοηθείς, ΐΓεβΐ'55



-.ύτζο',Ί 'ών άλλων ,̂'̂ x̂ .σx -ΤΛν ΐω·ρν,-7ύν/,ν, τλν Λι/.̂ ;ι·,-ϊ̂ ,̂ ν, ν.αΐ τ-/ν- 
τ . ;  -^οηλοα-Λν .ώ ν  ήί-Λών, ού τά^ 5 -ί  τ,Τ ; ί,γ ο :;  α-^-ϊί,.ίχν τ.;..,·^ :

-τζ.-, ά ύ .χ  τάί ί-Ιταίξ^ϊόςης-Γχί.' 5ί χν^ρ,-.χθίχν γΓ-νον,έναι;, ν ;· '  
Λ./ι./άΓ:ιν τνς ά^τζ.:, ',ί< :ν τ ζ ’ί α·:·τζ·; ϊ1:/.[; ά̂ Γτάίτκ', «Γ/,ά ;̂;ν (·έν 
Μ/.-α.·;ύ;-/ιν έν τ ζ ί ; άτταρίζΐί, ■:·;;; <ϊί <Γωο,χ.'ί:νϊ,ν έν ταίς Λ'υνχ7Τίίζι;, τ,’ν 
',έ > :ί.ί7 ,ί;„  έν τ ,7 ;  ,5 ν  ν,,ντίρ,νν « .« ί .ν ;,  Κγό -,ίνν , έ, ί ϊ ν , , Γ , . ί ;  
-νννροέί τνντνί! Ο,,νί,.,ν.,ν ,;εΓρ„ - ϊ ;  έ ,„ ν τώ  ,ρ έ ,ί» ; ίε,ίνννν,έ; Κ νϊιί; 
!“ ·■,'“.= 7,?-'/·ϊ7ων «ΙΤΙΛ,Ιξ,δ!;.:, οίτ,ο δ : , . , , , ,  ένιντόν ντνίέ,ρ,ν. 
;ν ϊ5 ί.ι λν= ί,ί,: τώ . ιτνλ.τΛν; λν.?ώ. ί ε  , 3 „ ,  {  - ,

Λ.ν-ΛΤ,Ι, Ι„,-ρ = 0-έ7,>;0: των ..,ίνο,τών έγίνόρ.ιν τ,,έτιν, «ν.τντ!:™  έκτ ■. 
νιτν , τ τ έ ν ι, ϊ,,νν τίν  ίλ,Η :„, ,; τνέ; τλ.έττιν ; 5 .  ,έιοίτιν ' |Λ,λεττϊ
ΤϋνΙ V»; έ ί τ ϊ Ι Ι Ι ,  ί , , ν τ τ ; .  Κ τ ί Τ Λ τ ί  ίν ένέροί; » ! .  ω,ν.Γ,νν

ι . - ι α ,  , ά χ  ού τι·,,ττ,.ν.ν·;ν.!.ο; έ τ Ι  , , Γ ;  Τ !Τ ία -ν .ίν 0Ι5, « ) ,■  , Ι ;  α··„_ ; , ,  

7777717;.,ς 1,1 Τ1..^Λ1-„.ι£ν,.,. !> ΐϊς  { έ  . έ τ , !  ρ .

τών £ΐρν;7.ιν(.,,. Ας,τν |νΐν ο,ν ν-τΐ τοί,; αντί, ν.οτ,τίν'ν; ϊντα; έτιι,νιΤν κτί 
(τνωι,ίιιν, ί „  ,ϊέ ,ν.ί).Χν, τον; « ιί ;/.ετά λονιτωνΟ τοιοίτονς δ ,τ ϊΐ . Οί ρέν 
Τ»? τνχκ, κ ,ί  ρ ί ^νώρ, τ,ο,ιονον.τΐ:, τνχνν 5 ,  κτί ρ ,τ τ τ ι ,τ ί .ϊ ι , ;  ,ί «έ 
-·,ο; τ,;ν τιρ'νκίνκι, καΐ ίιιννι.,κέτις δτ, ρ.ίν,ττόν ίττ , τ,'νν άγκΟών τριτ'ΐ, 
'ϊίλο. ότι τ ίν τ»  τον β,Ο, τ ;  , ϋ ι ,  1,4  τ',ι,χ,ν;

έιι.ττκ 'ρ ,ν  τ ιδ ; λίρον; κ ,ίτεο ί Κρ,ντνϋ, ; . α Ι  τ 'ρ ! των ίΜ.,ον τ ϋ ,  τρο- 
ιιρηρέν,νν, ϊ.κ  ρ,ίι·,.;»., ύ-,,λίτιν ,τρο'ριι,,,, ί ,;  ί ι ΐ  - , . ι ϊ ,  δ,τίρ, έν,δντ»;, 
κ « ;^ ρ .ν ν „ 5, ί „ ·  5 ,  ι.,ω τροττίςο,, κτί ττρ&νλιδ,ω.

■ 5 . ί>ϊρΐ ίή  ;ίΐΓ ,)  ι ;ρ ,· ;-ι„  ϊ κ „ „ ,  (ρ' ίρΡοτ.,ν.ΐν, (τιρ ιΧί,;
και Λικα,'ως: »α8· ότδτιρ,ν γ4ρ 1ν έ ΐλ ίκ ,τ ί  τι τοντω», ΐν ίγ κ , ταύτο κα- 
κωρ ί-;χϊ,ν τά; κρα'ΐ,ς. Μκ,ίενδ; ,ό , δχ.γο.ριΡτι, ρ , ί έ  καταφρο.ϊϊ,ι τώ . 
..ρο·7.ί,ταγ|Λ»νων, ΰ:τολαΐΛβάνοντϊς, ώ ; ού παρά ταντ' έττιν; άλλ', ώς τταρ 
έκα,το. τώ . μιρώ, ί  καΧ»; ί  κακωρ ϊ ; , .  τό τύρκα», .,δτ» ακουίάζιτι 
κερί αΟτώϊ. ΚΧ&ο9αι ρ·,5έ, .(ττνν των ίρβν, » τβν Ι,ριτέρων αντων, κα'ι 
[ακ νορίζετι ρικρον άραΕίόν είναι τά ; τιρα;, άρ ε“χ„νσιν τί καΧω; τών ΐρ ε- 
τέρω, έκιοτατοϋντες. Α-έ/ετΟε των άλΧατρίων ϊν' είσίαΧε'ττερον τον; ο'.'κον; 
τ ώ ;  νριτε'ρον; αντών κεκτϊαίε. Το,οδτον; είναι χρό κερί τ ι , ;;  α-χΧονς νρά; 
οιονκερ έρέ κερί 4ρά; άξ,οντε γίγνεσίαι. 51Χ οκεύίετε κλοντεϊν ρίΧΧον, ί  
χρίατο! ίοκεΐ, είναι, γιριίακοντε;, «τι καί τώ , (ίλΧνί,ο,ν καί τών Βαρξά- 
ρων 1,1 ρεγία-α; έκ’ άρ,τ·ρ ίί 'α ς  ίχο,τες, κΧείατων εέγαΟών ίεοκδτ». καβί-

εελοντον, «ΧΧ4 κ ί,ίν ,ο , ™ ,*ε ιν . Μ-χ' ,δ  ρέν Χαβ.ϊν'^κέρίο; .ί,’.ι'ίορίζετε! 

τό 4έ άναλώααι ζχρία,; ονίετερον γάρ τον™, άεί τίν α ν τί, ε'χει ίνναμιν.

- ' ί  1 ο κ ρ Α τ  ο  τ  ϊ
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«λ>; όίτότίίον κν έν καιρώ και [Λε-’ ά:5τίς γί;»-.',ται, τοϋτ’ ύ',εΛ-Λ-ϊίΐ τ-,ύ; 
τ :Ύ Λ · .· . ι% ς . Λίτ,'̂ ε εν χ/Λε-^ς ί ^ ν α  ύτϊ έ|Λθΰ τ:ρ'.-7ταττι,;/ένοΑ:
όιοι γαρ άν ύριών τερί πΛείστα -τών έρ-ών χργ, -̂α^υ: α·̂ τν̂ ς τταρα'ίχι^ίΐν, 
Γ/ντε; 77λ:·.5τα τούς οϊκου; τούς έζοτΓον ύφελτ; ϊ  ,υοιν. <),τ'. άν ό;ζ(ον ?/.αστ<,ς 
αύτί,; αύτι;) τύχη συνεΐ(·5ώς, ή^είοθω [;η<53 ί·./.ε λητειν: άλλά χ.αν τό τώρα 
τϋύ|/όν ρ·.': -αρή, την ·;ε ύ'ιάνοιαν τήν έρήν οίέτΊω τοΤς γιγνορίνοι; τ:αρε- 
σταναι. Ταύτην γά; τήν γνώρτ,ν έ'χ .ντες, τΐι,φρονίτ :ερ'Λ άν |̂ ·>ν■),̂ ·̂ ται,̂ ε̂ 

ττίρί αύτών. Μη.ίεν άζοκ;ύττε·ι3ε, ρ'/ίΟ'ών /.έ/.τη56ε, αηϊ<ον ρΓΛλετετράτ- 
Τ6ΐν, ε^^ότες, ότι τ:ερΙ τά κεκοοαν.ενα τ(0ν χραγράπνν, άναγκ»ΐύν ίττ ι ςΐο/.· 
λούς ο.βους γίγνετΟαι. ,Μή τεχνικώς ζητείτε τ:-Λιτεύετ3αι, αηί' άοανώς, 
άλν Οντως άιτλώς καΐ φανερώς, ώττε, α7,<̂ ’ «ν τις ίίού'Ατ,τΛΐ, ρ:;/5ιον είναι 
ύαας <3ιαζ*λλε·.ν. Δοκιρ.αζετε τάς τττρκΗεις, και νορίζετε ττονηράς ρέν, ίς 
άν τράττοντες Ι·:αε ί3ού>.Λ·3'-'ί λανΟά,ειν, χρηττάς δε, τερί ιον αν έγο; ρεΓ/,ω 
τΛύύρενος βελτιους ύράς νοραΐν. 1\1ή καταοιωττατε, έαν τινας όράτε -ερί 
την άρχην τήν έρήν -ονηρούς Οντας, άλλ’ έεε'λένχ-τε, καί νοαίζετε της 
αυτής είναι ζηρίας ά'ίους τού; τυγκρύττοντας τοίς εί«ραρτά·.ουτιν. Ιίΰτυ- 
χεΐς νοαίζετε ρή τ,ύς /,α>0άνοντζς, έάν τι κακόν τοιήοωτιν, ά/.Λα τούς ρη- 
-ίέν έξαραρτάνοντα;: τούς ρεν γάρ είκός τοιαύτα ταΟείν οίάπερ «ϋτοί -ο ι- 
ούτι, τούς δέ χάριν άτολαοείν, ης κ'ίοι τυνχάνουοιν οντες. ίίταιρίοτς ρή 
τοιήτε, ρήτε συνόδους, άνευ τής Κρής γνώρνς; αί γάρ τοιαύται ουστατεις, 
έν ρέν ταις «λλαις ττολιτείαις ττλεονεκτοΰσιν, έν δέ ταΐς ροναρχίαις κινδυ- 
νεύουσιν. Μή ρόνον άτέχετ3ε το>ν άραρτηράτων, «)Λά καί των έ-ιτηδευ- 
ρ.άτίον τών τοιούτων, εν οίς άναγκαίόν έστιν ύττοψίαν γίγνεσύαι.

ιγ . Τήν έρήν φιλίαν άσφαλεττάτην καΐ ^εβαιοτάτην είναι νορίζετε, 
καί διαφυλαττετε τήν τταροϋταν κατάστασιν, και ρηδεριος έηΟυρειτε ρε- 
ταβολής, είδότες, ότι διά τάς τοιαύτας ταραχάς άναγκαίόν έστι καί τάς

ρόνον τάς φύσεις αιτίας νορίζετε τού χαλεπούς ·?. χράους είναι τούς τυράν
νους, άλλά καί τον τρόπον των πολιτών; πολλοί γάρ ήδη, διά τήν τών κρ- 
χορενων κακίαν, τραχύτερον ή κατά τήν έαυτών γνώρην, ά'ρχειν ήναγκά- 
σϋησαν. Θαρρείτε ρή διά τήν έρήν ράλλον πραότητα, ή διά τήν ύαετέραν 
αύτούν άρετήν. Τήν έρήν ασφάλειαν άδειαν έαυτοις είναι νορίζετε; καλώς 
γάρ τών περί έρέ χαΒεστιότων, τόν αύτόν τρόπον και τά περί ύρας αυτούς 
έξει. Ταπεινούς ρέν είναι χρή προς τήν αρχήν τήν έρήν. ερυένοντας τοίς 

ςτούςνόρους τούς βασιλικούς, λαρπρούς δ’ε^τβ.

; έπ’ άρετήν, ρή.ρόνον παραινοϋντες,
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α/.λ« κ χ ι  -ίρχ τα; τ:ρα.^ι; ι>-οό5ΐανυντ£; α'-τ&ι;, οττοιοας £ίνκι χρί- τούς 
άνίρα; τού; αγαθού;. Δι^άσαίΤί τνύς τταίίας τοίς ύαετί'ρ-Λς αυτών ^αβι- 
λεΰεσΟαι, ν.αΐ περί τήν παίίίυσιν τ-̂ ν τοιβύτγ,ν εθίζετε κύτους ώς (ΐάλιδτα 
ίίιατρίζ'ειν: « ν  γάρ άίχετθα-. ριάΟωΤί, πολΐώ [χίλλον άρχειν Γ5υντ;τονται, 
καίπιττοί ί/,ενοντδς, καί ι5;καιοι, [χεθεξουσι τώνΛρ.ετερα,ν αγαθών, κακοί (ϊέ 
γενόυ,ενοι, κινίυνίύουσι περί των υπαρχόντων. Μίγιοτον Ϋ,γεΐοθε τοΐς π β ί- 

•ϊΐ και βεζαιότκτον πλούτον παρα^ώσειν, έαν «ϋτοΐς ■ϊύνν,σΟε τ/ν -.-ρ/.ετέ· 
ραν εύνοιαν καταλιπεΐν. Αθλιωτάτους τγιίτθε καί ίυστυχεττάτους, δοοι πε
ρί τού; πιττεύταντα; άπιστοι γε·,όνασιν: άνάγκτ γαρ τούς τοιούτους άΟύ- 
ρ/ως ε/οντα;, καί (ροβουαενου; άπαντας, και -χϊΐίεν αάλλον πιςεύοντα; τοΐς 
9ΐλοις τ. τοΐς ίχθροΐς, τόν έπίλοιπον χρόνον ίιάγειν. Ζτλούτε (χ·/; τούς πλεΐ- 
στα κεκτπαένου:, άλλα τούς [/,·/;ιϊεν κακόν σ-ρίσιν αϋτοΐς συνειίατας: ρχετά 
',άρ τοιαύτ·Λς ψοχ/,ς -/;'όιον άν τις τόν βίον δύνοιτο (ϊιάγδιν, Μ·ρ, τόν κακίαν 
δύνασΟαι ριέν πλέον τ ίς  άρετν,ς ώφελεϊν νου.ιζετε, τό δνορχα ίυσχερε'στε- 
βον εχειν; άλλ’ οΐωνπερ όνοριάτων έκαστα των πραγιχάτων τετύχ^κε, τοι- 
αύτας ίγεϊσθε καί τά ; ίυνα'ριεις αυτών είναι. Μή φθονείτε τοΐς παο’ ίϊυ.οΐ 
πρωτδΰουσιν, άλλ’ άριιλλάσθε, καί πειράσθε, χρν,στους ύ[χας αυτούς παρέγον- 
τες, έ'ισούσθαι τοΐς προέχουσι. Ψιλεΐν οίεσθε δεΐν, καί τινάν, ούςπερ άν 
καί ό βασιλεύς, ϊνα καί παρ' Κ[/.οϋ τυγχάντ,τε των αυτών τούτων, οίάπεο 
παρόντος έίρι.ού λέγετε, τοιαΰτα και άπόντος φρονείτε. Τπν εύνοιαν τ/,ν προς 
τ,[χάς, έν τοΐς έργοις έν^είκνυσθε μάλλον, ί  τοΐς λο'γοις. Α πάσχοντες ύο' 
ετέρων όργίζεσθε, ταΰτα τούς άλλους μ-ή ποιείτε. Περί ών άν έν τοϊςλόγ.ις 
κατηγορείτε, μτ,δέν τούτων εν τοΐς έργοις έπιΤΛ^εύετε. Τοιαυτα προσδοκά
τε πραζειν, οϊα άν περί ημών διανοήσΟε. Μη μόνον επαινείτε τούς αγαθούς, 
αλλά καί μιμεΐσΟε. Τούς λόγους τούς έμούς, νο'μους είναι νομίζετε, καί πει- 
ράσθε τούτοις έμμενειν, είδοτες, δτι τοΐς μάλιστα ποιοΰσιν ύμών ά βούλο
μαι, τούτοις έςε'οται ζ·̂ ν ώς αυτοί βούλονται,

ιδ . Κεφάλαιον τών εΐρημένων, ο’ίουςπιρ άν τούς ύφ’ ύμών άρχομένους 
οίησδε δεΐν περί ύμίς είναι, τοιούτους χρ·| περί την άρχ̂ όν την έμην υμάς 
γίγνεσθαι. Καί ταυτ’ εάν ποιήτε, ίτί δ.οϊ περί τών συμβησομένων μακρολο- 
γεΤν; ην γαρ έγεό τε παρέχω τοιουτον Εμαυτόν, οίόνπερ έν τφ  παρελθόντι 
χρόνω, καί τά παρ’ ύμών ομοίως ύπ^ηρετηται, ταχέως δψεσθε και τόν βίον 
τόν ΰμέτερον αυτών έπιίεδωκότα, καί τήν άρχήν την έμήν ηύςημένην, καί 
την πόλιν εύδαίμονα γεγενημένην. λζιον μεν ούν, τηλικούτων αγαθών 
£νεκα μηδέν έλλείπειν, αλλά και πόνους καί κινδύνους ούστινασοϋν ύτεενεγ- 
«Γν: ύμϊν δ’ εξεστι μηδέν ταλαιπωρηθεΐσιν, άλλα πιστοί; μόνον καί δικαίοις 

άπαντα ταΰτα διαπράζασθαι.
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ΑΝΑΛΪΣί: ΠΡΟΟΑΕ,ΤΤΙΚΙΙ ΤΟν Π. ΖυΦIΑ^ΌΠβΛΟ .̂

Παρα-ϊοξότι̂ οον οΐνίοα «ί; τςν ίημ<ηίρατιχί·.ν, τ, μήΐύ.',-, \Λ^ι*ύατ,χτ,·,, τοΟ ϊ»».
χ&ατιν; α/.λον ίίν ρΧπεί ϊ ι ;, όιον τον Ίτοχρ«τ<ϊ ! “  Ιΐί; α,; ·ί£Α));ν, Ι!'/οζκρο; · *αΙ 
ττά; μ-τ Δί^οχρατικόί, Τύρβννο;, ίκκρνττον οί Σο̂ οί τών ·Α4λ>,«  · ά»,-;ό 'ί’/,Γωρ ο^το;, 
χατβπίΐτών τ«; ίτρολόψιις, (ητί^η^ά ίά /ττ£»ά όριο τίιν οννιίνίίν, » /[, ττκντοΟ τό ίίο 
ιττονορίονων, Λίατχίι *αι κντον; τού; Τνιρόννον; χ«ί 15οσΐ(£?; τόν τρόπον τον έ̂ρετΟνι 
προ; τον; Λαόν;, ιΐιά νά ινίαιρονήτονν.

Τότόϊ τών άρχαίων εχείνοιν Βαοιλίων £χβ«ρ«τι<Τ! τό πρό; τόν Ίτοαράτ^ν αΟτών τιβο;, 
ώττΕ, τόν Σναβονλιντιχόν τούτον Λόνον, σν·/χα/!Τ«; ό Ίΐ·/Ιριών Κιχοχλί; τόν Λαόν τς; 
Κνπρον, άνέτνωτίν ιί; ίπβχοον πάντων, όπον τον; ιτνρ.δον/.ενει ώ; ΐκ η α ι  ■

£, ®ίλο-πο)Λ«ι, ΐόνπρο; Έαί προτοτ£ρινόν·τον Ίτοχράτονοί Λό'/ον

χαι πο),Χά άΧΧα περί 3«οιΧΕ(α;. Κά ά- α̂πάτε τον; νόαον- τον 
να·/χ«ίον;, ά)Χά χκί 5ιότι είναι κκίΛιττοι χ«ί ί>μί)ιαώ7Λ7αι:η  

XI παράνορο;, επειο’ό πόν ιχ).;ρονόρ«α« άπο τόν πάππον χαί πατε,οα
ορ θή ν

πιρί τού πο>; πρέπει νό 
πράττουν ο ί άρχόρενοι 
βοβιΐιίον, οχι ρόνον ώ; 
βαβι)ίί«ρον3έν ιΓνο
ρου, ότίου; χαί ίιχαίου; όντα;, ώ; είναι χ 'έ·/ώ. Ει; ττβταν χνί?“ρνο 
Λαχρίνωντοι οϊ καταχθόνιοι Πάροι οπό τον; χρ^ττον; Λανίτα;, να ιιαω-νται χατ 
αξίαν οί Καίρκι, Κοραεΐ; χαί Πλατωνι;. Εΐ; τά; Όχλοχρατ»; όλοι είναι ?<τοι, Λχακίο» 
παρπόνηροι, }ΐιλοτνραννοι Ιππαρχοι, προίόται τών έν Ιΐρονιια, ΑχαοϊίΙενίι,·, Μανρο- 
ριχαΧαι χαί Κωίετται, προσταται τίς'Ανεξαρτίο-ία;, ώ; χαί οί Σωχραται, φίίοι τ2; ’Λοε· 
τ ί ; ,  τό όποιον συρρίρει εΐ; τού; πον^ρον; ,ρύοΐι, τιχν, χαί άπάτρ Ταρτούφον;, όροίω; 
καί εϊ; τού; περί τόνΑ’σύνταχτον Καπο'ίίϊτριαν ραχαιράοα;, ΚοΛοκοτρώνει;.

“ ·Ε·/ώ είραι Καλό; Βαο-ιλεν;, Ότιο; χαί Αίχαιο;, Λότι,'εύρών άίειον το έίνιχόν Ταρείον 
καί πτωχού, ολον, τον; κατοίκου;, όταν ανέβην εϊ; τόν βρόνον, ΐίού σήρερο» ιγίριοτα από 
εύίι/ιρονίαν χαί πλούτον τού; πολίτα;, καί τά ί^αότια είτοί,-ρατα νπερ«ν|«ταν, χωρί;' 
κάνει; νά «'ρ̂ ρ̂ ίχα ρί τοιοντον τρόπον πρό; όλου; πραον, ώττε κανένας ιϊέν
ιξωρίοβη, ρ„5’ ερυλαχίπίβ, ρ«ι-?· ετ-χιλοτινίσΟβ, ρυ.? ι-λ ϊ̂τενίπ, ρότ’ εί; α'λλι,ν ρχίε- 
ρίαν =Γνρί.ορ«ν ύπέπείΓΙν έπί τ ί ; βατιλιία; ρον. Καί ίιά νά ρί πολνλο-/*, πνρπολΐται, 
σά; ) 4 >  ότι Λν άίίχίτα ποτέ ρου κανένα, άλλ’ ινίο-ρέτ,,α πολλού; τών πολιτών χαί 
των λοιπών Ελλΐνων, οόία; εΐ; «·;τού; περιαποτέρα; ίωρεάρ ράνο; ίγώ, παρ όπα; όλοι 
όρου οί πρό έρβΰ Βασιλείς. Κάνενό; γυναίκα ρπίέ κοράσιον ποτέ έχ·ντταξ«· άλλ' έρίσνρ 
σα ραλίστα όσου; ιλνπιισβν τά; συζύγου; των, πλιισιάζοντα; ξινας. , ,

Ώρελιρωτεραν σπουίήν παρά τού; ίύο τούτου; τού ίν Δίροχρατία ζίταντο; Ισοχρά- 
τους Λόγον; εί; τίν νεωτίραν χαί βασιλευορένον ·Ελλό5α, αλ.λτ,ν Λν ^λέπορεν. Ό Δ«ρο- 
κρατιχώτκτο; ούτο; άνίρ, τού Όχλου τά; άίυναρία; 7 · /̂>ιζων,ύπο?«ρίζιι χ̂ ν |3ασιλ6ίαν, 
άλλ’ ίχουσαν Τοιοΰτον Ήγερόνα, ώ; τόν υιόν τον ρεγάλου Ευαγόρα. Οί Βασιλείς τών 
Ελλήνων, διΐί νά «ϊιαιωνίσουν εί; τον βρόνον τ ί ;  χ ατρίίος, άνάγχ», εχοντε; νπ’ίι/ιιν τού} 
Λόγον; τούτον; τον Ίσοχράτους, νά ίνώσονν τήν Δ«ροχρατίαν ρο τίν Βασιλείαν καινά- 
σνγκιράσβννα-ντά τά ίνο κοιν,ωνιχά στοιχεία εί; έν,ίιάνά άνεγείρονν έντί Μισογείω τόν 
Μέγα» τ ί : Σννταγρατιχί; άρχίς Πυρσόν ρεταξύ Άναιολίς χαί Δνσεω;, έν τώ ρεσω'-Αββ- 
ϊώ» καί τίςΣπάρτβ;. Ίΐχ\εβλαία τί;'Ελλάίβ;, ώ; Διδάσκαλο; καί Καβιτ/ιιτί;, ρελλει νά 
ρβργώσγ) τά πάντα. Εί; αύτίν λοιπόν καί τόν Χνρβονλεντικόν τούτον σνστίνοντκσ 
πληρο^ορούρεν ότιόάξιο; νάκαλίται Βασιλεύς Έλλήλων, Νικσχλίς, ε’δωρήσατο ίκατόυ 

ιϊχοσι χιλιάδα; δραχρών πρό; τόν Αφίονργόν «ιούτων συρβουλών, Ισοκράτην.
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ιναγαγιίντων, >ι*1 το';ς 
ότι τάί αέν των σωαάτων εύίςι«ς ου- 

τω υ.ϊ··άλων δο :̂ίί>ν "Λςίωταν, τύϊς ύ'ί ΰ"έα των κΟ’.νών ΐίία ττον^τκτι, 
γ.χ'ί τά; Ιαυτών ψυ^άς οΰτω π«ρατχευ:ίσασιν, ώστε κχΐ τους άλλους 
ώ^ίλεΐν ίυνασΟβι, τούτοις οΰιίευ-ίΛν τΐ|Α'/:ν άτίνΐΐρ.αν, ών ζΙ· / .ο ς · } ,ν  αυτούς 
ρ.άλλον ΤΓΟιητασ̂ αχ ττρόνοιαν. Ιών ρέν γάρ χΟλ'ίτών, δις τοδαύτην ρώα·/;ν 
λαβοίτων, οΰ'ίεν άν ττλέον γενο’.το το:ς άλλοις! ένός ίέ  ανιαρός εΰ ορον·/-'- 
σχντο:. άταντες αν άτολαύτε'.αν οΐ βουλόρενοι χοινωνεΤν τ·?,; εκείνου ΰια- 
νοία*. Οΰ έτΙ τούτοις άΟυυ.νίτας, είλόαν;ν ^̂ Ουιαειν, άλλ’ ίκανον νο- 
υ.ίτας κδλον έσεαΰϊί Μοι ττ,ν δό;κν, τήν άτ’ αϋτοΰ του λόγου γεν-Λσορέ- 
νγ,ν, Τ.7Μ  ουαβουλίύτων ττερί τε τοΰ Πολεαου του ϊτοος του; βαρβάρους, 
καΐ τ ’Λς όυ.ονοίχς τ ί?  ττοός ίρ χ ; αυτούς: οϋκ άγνοών, οτι ττολλοΐ των
ίτοοστοαΛταυ.ενο>ν (.1·>χ·. ^̂ οφιστών ΐττί τούτον τόν λόγον ωρρττχν: άλλ’ ά- 

υ.έν 'λττίζων, τοτούτον αυτών δίοίοΐ'.ν, εοττί τοϊς άλλοις ατ,ύεν τώτοτε

ΙΙΟΛΛΛΚΙΣ ΐΟχύρατα τών τάς τταντγύρεις ^

αρχ οέ ττροχ.ρίνας τούτους καλλίστους είναι 
ίοτων τυγχάνουοιν οντες, κα·. τούς τε λεγον- 
4αΐ τούς ακούοντας τλεϊοτα ώΰελοϋοιν, ών είς 

■5' ’Λ  και;οί ΤΓίΛτταρελϊ,λύθασιν, έίττ' άδτ, ράτςν

ρα ρ
'ίοκεΤν είρΫ,σΟαι ~ερΙ αότώ 
των λ.όγων, οϊτινες τερϊ ρ 
τας ράλιττχ έτι-ίεικνύουτ; 
ούτός έττιν. ίΐτει
ε'ναι τό ρερνΐοίαι ττερί αυτών. Τότε γάρ χρκ τταύεοΟαι λε'γοντα, δτ3 

_ 25(-(Λατχ λάβ'Λ τέλος, καΐ ροςκέτι 5έτ, βουλεύετθαι τερί αυτών, ·?, τόν 
Λόνον ίί-Λτις ε/οντα τ.'έρας, ώττε ρτ,ίερ.ίαν λελεϊιρΟαι τοΤς άλλοις ύτερβο· 
λ·/·ν. Κως ί '  άν τά αέν όαοίως, ώσττερ ττρότερον, φέρκται, τα δ' εϊρ'ορε'να 
οχύλοις έ’/οντα τυγγάν.^, ίττώς οΰ χ̂ ρ'ό σκοτεΐν καΐ οιλ.οσοφεΐν τούτον τον 
λόνον, ός, κν κατορΟωΟκ, και τοΰ τ:ολέρθυ τοΰ ^ρός άλλνίλους, και τκς τα- 
ρα/κς τί,ς ^ταρούοκς, καΐ των ρεγίστων κακών ήράς άταλλάςει; Προς 
δέ τούτοις, εί ρέν ρτ,δαρώς άλλως οίόντ’ κν δκλοϋν τάς αύτάς πράξεις, 
άλλ’ κ διά ριας ιδέας, εί/_εν άν τις ύπολαβεϊν, ώς περίεργον έστι, τόν αυτόν 
τρόπον εκείνοις λέγοντα, πάλιν ένοχλεΐν τοίς άκουουσιν : έπειδκ δ’ οΐ λο'γοι 
το'.αύτκν εχουσι τκ,ν φύσιν, ιόαΟ· οΐόντ’ είναι περί των αυτών πολλαχώς 
έξκγκταοθαι, καιτά τε ρεγάλα ταπεινά ποικσαι, και τοΐς ρικροις ρελ·ε*)ος 
προσΟεΐναι, και τά παλαιά καινώς διεξελθεϊν, και περί των νεωστι γεγε-
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βρχα;';·); -ίττ-Γν, ο·];/. ζ ~ ι  ^.-Λτίον τχ^τ' £·7τί, τ: ε;\ ών Ιτϊρΐι :7ρ·5- 
τερ',ν ά)Λ' όίυΛ'Λ'.·̂  5κ«νν(υν είτε-.ν ^ί',.'ΐ-τίον. Λί ;;έν γάρ ^ρ-ί-
ί ν . ζ  ’Δ  ΐτρ',νϊγίτΡΛένα·. ν.οιν·/!. ττα-τιν -/-α'ν ; το ’έν'ν.^ΐίό,
ταύτ^Λ; κχτιχρ-ΜζοΟ'/!, καΐ τα τρ'.τνί/,.,ντα - 2ρΙ έκ,τΓ/,ς ένΟυαγ,· ίνάι, 
καίτΗςό^.όα-ατιν εο δ.αΟίσθαί, τών ε'. ορο-.οοντωο ϊγ\ον <ττιν, ΐ'ίγοόααι 
ί '  οοτως 5ν ρ·εγ;^τ·εν£τ:ί3ο<:ίν λα,ι/.ζ'άνειν, καΐ τα; α”λλα; τίχνα;, ν .·Α  τγν 
ττερί τοό; Λόγου; ^'-λοτοτ-ίχν, εϊ τ ι; τι;λΦ/, καΐ Οαυυ.αζοι ρ,.γ τνό; τρώτου; 
τύν λόγο̂ / «ργου.ενου:, άλ)ά τού; α":ιατα αότών ϊκαττον εςεργαζο,αένου:: 

τού; -ερί τοότουν ζγτοΰντά; τι λίγειν, περί ι’ ν αν,ί.'.; 'ττρότί'ρον ε·̂  
ρ-Λ,κεν, αλλά τού; ούτ,υ; έτιτταυίνου; είπείν, ώ : οΰ'ίεί; άν Ά ) θ '  «ϊόναιτο 

Ιί'. Καϊτοί τινέ; έτιτιαώ-ι τών λόγων τγ̂ ; ύ^έ? τού; ίίιώτα; ϊ/ουτ·., 
και λίαν ά-Λκριοωυ.ενοις: καί τοτοϋτον ' ΐ̂Υ,ιν.αρτγκατιν, ώστε τού; 'τρο; 
ύτεροολτ,ν τζεκ-ονγαένου; ττροςτού; αγώνα; τού;;τερ'ι τών ιίϊων συν.βολαίων 
σκοτούτιν, Λ τ :::, όαοίως άαφοτέρου; 5̂ίον Ι γ ν . ^ ,  «Χλ'ού τού; αίν -ϊτοαλώ;, ' 
του;-5ε ε-ι?εικτικω:: τ. ο γ 1 · ,  ;αέν .5ιο:ώντα; τά ; ρ-ετριότγτα:, τόν-5· άκ;ι- 
βώ; έτιοτάαενον λέγειν, «ζλού; ούκ αν ρ.γ . υ̂ναυ.ενον είτεΐν, Ούτοι μ ΐ ,  
ουν ού λελγΟασιν, δτι τούτου; έ-αινοΰτιν, ό̂ ν £γγύ; αύτο! τυγχάνοοτιν 
οντε;: Ιόροί ί έ  ούδέν ,τρο; τούς τοιούτοο; εοτίν, αλλά τρο; -ν.εϊνοό;, τού; 
ούίέν άτ:ο.·5ε;ορενους είκγ των λεγου,ενων, αλλά ίυσχεραν'οΰντα;, καί Γγτ/- 
σοντας ίίεΤν τι τοιούτον εν τοΓ; εροΐ; λ-ύγοι;, δ ταρά τοΐ; άλλοι; ούγ εύ- 
ρ-ΛΤουοι. Προ; ου; ετι ρικρον ύτέρ έραυτοΰ Οραουνάρενο;, ^ .ϋ · , ««μ τού 
^ραγρατο; ττοιάσοααι τού; λόγους. Τού; ρέν γάρ άλλου; έν τοι; ττροοίυ.ίοι;

V οελ-
λοντω. ρ-Λΐϊΐ ε̂σΟίΐ, καΐ λ ε > . .«ς, τούς >Δν, ώς ίΐξ ί,ττογ..ίο.. γεγονεν αύτοΓ; 
4 τ-,ί.; ίέ , ώ ; χ Λ ε ,ε ί ,  ίστιν τ.ο ,εεγέβει Χ<νο.; ,ώ ,
^.γω. έςε^ εή . ίέγί, ί ,  4 , ,.4 , , 1  εϊ,ε», «,1
ίο',·Λ! -Λ ! ίιεεεετ,,έ, - ,5  ,εί.,,.ε , μ

διατρι^βίντο;, ί Χ Ι ί  Ηϊΐ ο·ί;Λΐ:εεϊ™ς ο4 βίίίω/.», ε:ΐ|«ίχελεδθ[ε,,ι .Λη.ϊειιύν 
Μ » ..γ γ ν ,.1 ;« , , - , , , , ,  ϋ Χ 4  1 5, « ε , , ε , , ε : , ; ού έ ,'γ ί» 'ό ,-εε
των τοωύτων ον» ό'ξ,δ; εόν.ε » ίο / ί ΐν , .Γ»ερ, ,ε ,δ έ , 4 1 1 » , δ.»^ίρ<1,, 
οντ,ο ίΛεγάΙο; οάς ό ϋ ,ο χ ίο ,ι; Εο,,ίνεα. Πεο! ριέν οΐν τ ι ΐ ,  ί ίί , ,ν , ο,ντείΜοι 
-? 0 8 ΐρ * 1 „ . Π ιρ ίδ έτώ ν »ο·.,» ., ό'οοι ρ.!ν εν'Λ; ί»εΜο'ντερ ί..54ον.ον,„, 
ώ; χ ρ ί ,  ί.Λνο»;/ε'νον,- τ4ς ,ερό; ήν.ίς ε,ντοί; ε-χβροε;, ε ι ΐ  τ» , β,'ρβνροϊ 
τρω=!'οί«ι, »,1 ί.εξίρχο ντοι τά ( »ε α·υρ90?άς τ ά ; έκ τοΰ πολερου τού -ρο; 
α ΐίελ ο ν; -ορε., γεγενορεε'ναρ, κ»1 τ » ;  ώφελείκς τάρ εκ κ4ρ στρεετείας κ4ς 
έιν· εκείνον ίοθ|κε'νκ5, άΐκδη μ ,  λ,γοοο.ν, ,0  μ ,  έ.τεϋΟίν γε ποιούντο, τ ί ν  
ίρχ.ίν , 39εν 4 . μ ΐ ε ο τ ο  ονατίοοε τούτο δννιβ,ίεν. Των γόο Ιλλ-,νω ν οί

%
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ί ί έ  ίιττό Λακί'ϊαιν.ενίοι; εΐ^ίν; ■|Αεν «Ϋ γ,ο.ιν, οι οε ϋττο Λακεοαιν.ενιοι; ει^ιν; αι νάρ τολιτεΤαι, δί ών 
οίκοΰίΐ τά ; ΐολεΐί, οΰτω τοός τλείιτου; αύτών ίυ^,'/ι^ατιν. ό σ τι; οΰν 
οϊεται τους ίλλους *οινί τι τ:ρ2ςενν αγαθόν, πριν άν τους προεστώτας αύ
τών ίιαλλάξγ, λίαν άπλώ; ίγ ϊ̂ΐ, χαι πορ^ω των πραγαάτων έστίν. Αλλά 
νϊεϊ τούς |α·?ι ριόνον έπίίειςιν ποιου|Λένους, άλλα και ^ιαπράςαοθαί τι βου- 
λΟ'ΛενΟυς, εκείνους τούς λόγους ζν,τεΐν, οϊτινες τάς πόλεις ταύτας πείσουσιν 
ίτοαοιρίοαι πρός άλλ-ήλας, και τάς Ο’ -/ιγειχονίας ίιελέοθαι, και τάς πλε
ονεξίας, άς νυν παρά των ίίλλτίνων έπιδυριοϋσιν αΰταΐς γίγνεσθαι, ταύτας 
παρά των βαρβάρων ποίϊίσασθαι,

γ’. Τάιν ριεν ούν άιιετεραν πόλιν, ράίιον επ'ι ταύτα προσαγαγεϊν. Αακεδ'αι- 
ριόνιοι δέ νΰν (Λεν ετι δυτπσίίτως εχουσι: ζα;ειλ·/!<ρασι γάρ ψευ^ί λόγον, 
ώς ίττιν αύτοΐς ίγε'ΐσθαι πάτριον: ίιν επιίείξ·^ τις αΰτοις ταύτην τάν 
τιι/.·ί;ν τ,|Αετέραν ούίαν ριάλλον ί  εκείνων, τ ά χ '  αν έάσαντες τό ίια/.ιιβοΰ* 
σΟαι περί τούτων, έπί τό συαι έ̂ρον ε)>δοιεν. ίί/ρίν [χεν οΰν καί τους άλλους 
εντεύθεν άρχεβΟαι, καί [ΐή πρότερον περί τών δαολογουιχίνων συριβουλεύειν, 
πριν περί τών ά;Αφισβ·/ιτουμένων Τ|Αάς άπαλλάξαι. Ευ.οί ί έ  οΰν άρίφοτέοων 
ένεκα προστίκει περί ταΰτα ποιτίσαόθαι χόν πλϊίστνιν ίιατριβάν, ρ.άλιστα 
|αέν, ϊνα προύργου τι γέν/,ται, καί παυσάαενοι τ·?,ς προς άμάς αυτούς φι- 
λονεικίας χοινί τοΤς βαρβάροις πολευ/ςσωίΑεν; εί τούτο έστιν άίύνατον, 
ί'να 5/ιλώσω τούς έριποάών όντας τών }ίλλ·^νων εΰίαιριονία, καί πασι 
γένν,ται φανερόν, ό'τι καΐ πρότερον ή πόλις ·ίιυών ίικαίως τ?ς  θαλάττης 
ιΐρξε, καί νΰν ουκ αδίκως άρφισβϊΐτεϊ περί τ·31ς άγε|αονίας. Τούτο ριεν γάρ, 
ίΐ δει τούτους έφ' έκάστω τιριασθαι τών έργων, τους εριπειροτάτους όντας, 
καί ριεγίστην δύναριιν έχοντας, άνχριφισβν,τιότως ήριΓν προσ·όκ£ΐ τάν ίγε- 
ρονίαν άπολαβεΐν, ίν πρότερον ΐτυγγ_άνορ.εν έχοντες: ούδείς γάρ άν έτε'ραν 
πόλιν έπιδείςειε τοσοϋτον έν τω πολέ'Αω τώ κατά γν,ν ύπερέ/ουσαν, δτον 
χόν ν,αετέραν έν τοΤς κινδύνοις τοϊς κατά θάλατταν διαφέρουσαν. ΤοΟτο δί, 
ΐ ί  τινες ταύτην ριέν ρ.τ, νο̂ αίζουσι διχαίαν είναι χςν κρίοιν, «λλά πολλάς τάς 
ρ.εταβολάς γίγνεσθαι (τάς γάρ δυναστείας ούδέττοτε τοϊς αύτοΐς παραριέ- 
νειν}, άξιούσι δέ χ/,ν -ίιγε'Αονίαν έχειν, ώσιτερ άλλο τι γέρας, ?| τούς πρώτους 
τυχόντας ταυχής τ ίς  τιμ ίς, ν, τούς πλείς·ων αγαθών αιτίους τοϊς Ελλπσιν 
όντας, ήγοΰμαι καί τούτους γ' είναι μεθ’άμών; όσω γάρ άν τις πορρωτέρω 
0X077̂  περί το·ύτων άμφοτέρων, τοσούτφ πλεϊον άπολείψομεν τούς άμφισβ·/)·· 
τούντας περί αυτών.

δ'. όμολογεϊται μέν γάρ χίιν πόλιν ·?ιμών ώρχαιοτάτΥιν είναι, καί με* 
γίστΎιν, καί παρά πάσιν άνθρώποις όνομαστοτάχ/ιν. Οίίτω δέ χχλλίστγς 
ύποθέσεοος ουσγς, έπί τοϊς ε'χομένοι; τούτων ετι μάλλον Αμάς προσγκει τι-
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|̂ .*<7θκι. Τ«'ίττν γΐρ οΐκοΰαϊν, οΰχ εΛβα/όντες, ν.7-
τχλχβόντί;, οΰίί ΐΧ ττολλών έΟνών ι .̂ιγβίες συλλιγίντί;, «λλ' &·3τω /.α* 
λώς κχ'ι γντ.τίω; γεγόνα(/.εν, όίϊτ' ίς  ίς-ερ  ίρυ[/.«ν, τζΰτ'ον εχοντε; 
ά-αντχ τόν χρόνον ίιχτελοΰ^Αδν, ΑοτόχΟον-ς οντε;, χαΐ' τοις όνόαασι τοϊί 
αύτοϊς, οί; περ τους οί ε̂ιο-ιάτουξ, τ·ί;ν πό),ςν {'χοντε; προίίίτεεϊν: ρ.όνο  ̂

γ«ρ ίν.Τν των ί;λλν·νων τ·/;ν αότ ,̂ν τρο^ό'-ί'-αΐ Πατρίί* χαΐ Μτιτέρα καλίταί 
ττροσ-Λκίΐ. Καίτοι χρν, τοό; εόλόγω; ;̂ -έγα ι^ρονοΰντχί, χχι τεΐρίτης Ηγεχο* 
νία; ίικαίω; «|Λθΐοε·/·,τοΰντοί, ν . ϊ\  τών -ττχτρίων -ολλάκις |είαν/;αίνοος, 
τοιχότ^ν τ·ί:ναρχ·^ν τοΰ γένου; έχοντας φαίνετΟα».

έ. Τα ρ»εν ονν ές ώρχί; ΰττάρ'αντα, και ίταρά τ ίε  τνχ·/;ί ίως-ίΟεντα, 
τν,λικκντχ ΐ,αϊν τά ;ΑεγεΟό; ίοτιν: δτων 5ε τοΐ; χλλοις αγαθών αίτιοι

V κάλλιστχ έιετχοχιο,εν, εί τ ; χρονον ;

■.εγοαε-

κχί τάί -ράςεις τα ; τ7,; πόλεως, ίφίξκ; διίλδοιχεν: ενρ-ζίτονεν γάρ χότ7ν 
ού (Αονςν τών -ρός τον τόλει/.ον κινίόνων, αλλά και ττς αλλγ,; κατασκενγ;, 
εν 7 κατοικοναεν, καί ρ,ε'Ι' 7ς πολιτενόαιΟα, καί ί ί  ίν ! ί̂ν ίννάαεΟχ, σχε
δόν ά-άσκ; αιτίαν ονσαν. Ανα'γκκ δέ ΓροαιρδΓσδαι τών ίύεργεσιώιν ρΐϊ τα; 
διά ρ.ικρότκτχ διαλαΟούσας, καί χχτασιω-κΟείσκ;, άλλα τάς διχ τό ριέν;- 
θο; ύτ;ά πάντων ανθρώπων, καί πάλαι καί νον, καί πχντχχοϊ 
να; καί [/.νκριονεοοχένας.

<7· Πρώτον ρ.ίν ούν, οό πρώτον ιί φόσις άχών ίδεκΰη, ίιχ  τκς πόλεω; 
ττ,ς Ηρζ.ετερα; έπορίσθτ]: καί γάρ εΐ ριυθώδκί ό λόγος γενονεν, δν.ως «ύτον 
κχΐ νόν ρηθί,ναι προσκχει. Λτίρικτρος γάρ χφικνοο;χίντς εις τ^ν χώραν κριών, 
δτε έπλανκθκ, τ ις  Κορκς άρπασθείστ,ς, καί προς τούς προγόνους τβύς χ υ . ί ·  
τε'ρους εύαενώς διατεθείοκ; ίκ τών ευεργεσιών, άς ούχ οΐόντ' άλλοις κ τοί; 
{ΛείΑυκρ.ένοις άκοόειν, κ«ί δούσκς 5ο>ριάς διττχς, αίπερ ριεγιστιαι τυ·γχώ- 
νουσιν ουσαι, τούς τε καρπούς, οί τοΰ ρ/,ή θτριωδώς ζτν ήριχς αίτιοι γεγό- 
νασι, καί τγ,ν τελετκν, κς οί ριετεχοντες περί τε τκς τοΰ βίου τελευτκς, χχΐ 
τοΰ σύριπαντος αΐώνος, τ,δίους τάς ελπίδας εχουσιν, ούτως ή πόλις κριών, 
ού μόνον θεοφιλώς, άλλα καί φιλανθρώπυις εσχεν, ώστε κυρία γενοΐΑένκ 
τοιούτων αγαθών, ούκ εφθόνκβε τοΐς άλλοις, άλλ' ών ε)>αβεν άπασι μετέ- 
δωκε. Και τά μέν ετι καί νΰν καθ’ έκαστον ενιαυτόν δείκνυμεν : τών δέ 
συλλκβδκν τάς εργασίας, καί τά ; χρείας, καί τάς ώφελείας, τάς δί αυτών 
γιγνομένας, εδιδάζαυεν. Καί τούτοις άπιστεϊν, μικρόν ήμών ετι προστι· 
θέντων, οΰδεί; άν άζιώσειεν.

ζ'. ϋριϋτον μέν γάρ, εξ ών άν τις καταφρον^οειβ τών λεγ'ομένων, ώς 
αρχαίων δντων, έκ τών αυτών τούτων είκότνς άν καί τάς πράξεις γεγενκ- 
θαινομί;/ : διά γάρ τό πολλούς εΐρκκένχι, χχΐ πάντας άκκχβεναι, ποο·
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ητ,/Λ\ α'Λ ^.«ινά ;/ϊν, ττι^ά ί έ  ίο/.ίΐν ε 

Ο'̂  ρ:όν·)Μ έντχνδζ /.7.τα^ννεΐν έ/_07.ίν. ι -:4ν λ'ίγον /.χΐ τγ,ν ο/'ατ,ν 2/. ττολ- 

Λ'<ϋ ιτχ;ΐ'.λ-Λ'^ϊΐ7.ίν, αλλά ^.χΐ <:·/;;Λ5ίοι; | '̂ίζο-7ΐν ί  τούτοΐί 5>7τϊν ήΛΪν/ρη-

<7*σ0χ·. ττειν αάτίΐ'ι Λί 7;ν γάι πλίϊ'ττχι των τεόλ.ϊίον, ΰ~ααν·Λ7,ατχ τή; 
-ϊτχλχ-.ά; εΐίϊργϊτίαί, άπαρχά; τνϋ Ίΐτου κ*3’ ε/.αοτον ένίχυτόν ώ ; ήχας ά^ο· 
1Γ■̂ χ·::ο̂ σι: ταϊ; ί έ  έκλει-ου-ιαι;, τεΛλάχι; ί  ΙΙ '̂.ίχ τρι^ί'ταζιν άχο'ρέρε'.ν 
τά αίρ'/ι των καρτιών, κχι —ο’.ίΐν ττρο; τ·/;ν ττολιν τήν Ημετί'ρχν τχ τάτριχ. 
Καίτοι ίίτερ’. τίνίον χρ-λ ιχάλι^* “ ΐ-στευειν, ·?; ττίρι ών δ, τε Θεδς αναιρεί, κχΐ 
πολλοί; των Ελλ-ηνων σννύοκει, καί τχ τε πάλαι ρ/,θέντα τοΐ; πχροντιν έρ
γο·.; σι>;χ!Λαρτνρεϊ, και τά νον γιγνίν.ενα τοΐ; όπ εκείνων είϊ·/;;χ''νοι; όρ.ολογεΤ;

V·. Χωρι; όε τούτων, εάν, άταντα ταοτα έάταντε;, άπδ τ ί ;  άρ̂ *?,; σκοπώ· 
ρ.εν, εόρ·/ίσοαεν, δ:ι τον βίον οϊ πρώτο·, φανέντε; έπΙ Γ ΐ ; ,  ονκ εΰΟ’ν; ουτω; ώ; 
περ νον εχ'/ντα κατίλαζον, άλλα κατά ·Λΐκρδν α·>τοϊ; σ'ονεπορίοαντο. ίΤίνα; 
οννγρή ΐί.άλλον νοριίζειν, γ, δωρεάν παρά τών 6εών λαβεϊν, ■}, ζ·/;το3νταί α·ν- 
τον; έντνχε'ν; ιού τού; ·ύπο πάντων δαολογο'27.ένους, καϊ προίτο'ν; γενοαένον;, 
καί πρό; τε τά; τέχνα; εύουεστάτον; δντα;, καΐ πρό; τά τών θεών εύσεβε'- 
στατα διακειρεε'νο'ο:; Καί ακν δ·-.·; προσ·;κει τιρ-ί; τυγ̂ _άνειν το·ύ; τν,λικο'ό- 
των κγαΟώ/ αίτιο·;;, περίεργον διδάτκειν; ούδείς γ·άρ αν δύναιτο διορεάν 
τοσαύτ·/·,ν τδ ι̂ .ε-.-εθο; ιύρεΐν, τίτις ϊσ·η τοΐ; πεπραγρ.ένοι; εσται. Περί ριέν 
ο;ν τοΰ (Λεγίστοο τών εύεργετ/;·Λάτων, καί πρώτου γενορείνου, καί πκίΐ κοι- 
νοτάτο'υ, ταΰτ’ εχοιαεν εΐπεΐν.

0 . Περί δ'. τού; αίιτού; χρόνου;, δριοσα τού; μεν Βαοβαρου; τ/ν πλεί· 
οτΛν τ ίς  χώρα; κατέχοντά;, τού; δέ Ελλ·/;να; εί; μικρόν τόπον κατακεκλει- 
σμενου;, καί δια σπανιότ/,τα τ ι ;  γ ί ;  επιβουλεύοντά; τε σφίσιν αΰτοΐ;, καί 
στρατείας έπ’ άλλτίλου; ποιο'υμένου;, καί τού; μέν δί ενδειαν τών καθ’ ημέ
ραν, τού; δέ δια τδν πόλερ.ον άπολλυμένΟυ;, ούδέ ταοθ' Ο'ύ'τω; Ιχοντα πε· 
ρι^δεν: «λλ’ ήγεμόνα; εΐ; τά ; πόλεις έι;έπεμψεν, ο! παραλαβόντε; τού; 
μάλιστα βίου δεομένο'υ;, στρατηγοί καταστάντε; αυτών, καί πολεμώ κρα- 
ττίσαντε; τού; Βαρβάρου;, πολλά; μέν έφ’ έκάτερα τή ; Ηπείρου πόλει; έκτι
σαν, πάσα; δέ τά ; νήσου; κατώκισαν, άμφοτέρου; δε, καί τού; άκολουΟη- 
σαντα;, καί τού; ύπομείναντα;, ίσωσαν: τοΐ; μέν γάρ ικανήν τ·ην οικοι 
χώραν κατέλιπον, τοΐ; δέ πλείω τ ί ;  ΰπαρχο·υση; έπόρισάν: άπαντα γάο 
περιεβάλοντο τον τόπον, δν νϋν τυγχάνομεν κατε'χοντε;. ίίστε καί τοΐ; ί>'7^- 
ρον βουλ·/ιθεΐσιν άποικίσχι τινά;, καί μιμησασθαι την πόλιν τήν Ημετέραν, 
πολλην ραστώνην εποίησαν: ού γαρ αύτο'ύ; ίδει κτωμένου; χώραν διακιν- 
δυνε'υειν, άλλ’ εΐ; την ύφ’ ήμών άοορισθεΐσαν εί; ταυτ-ην οίκεΐν ιόντα;. 
Καίτο; ίτί; αν ταύτη; Ηγεμονίαν έπιδείξειεν ^ πατριωτερχν τίςπρότερον
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ι/.5>λ'<νγίνοαίν/.;, ~ρΐ'' " λ ί Μ Μ ; 0Ϊ;41>ϊ !)·?,μκ'. των ΐ'./λ/,νιύί'ίν ττόί.ϊι 

συνι '̂ρονσχν τν,ί τού; ρ.έν Βαροίρονς άναττχτου; τ ο ι χ ' : Ι ί ύ , 
ν/,νας 6τ:1 τοταότ·/)ν εύττορίαν ^ροαγζγοόίτ,:;

ί. Οΰ τοίνυν τ«  (λέγΐ'ί'Τϊ ίυν ι̂έττρο’.ιε. των χλ)ιων ω)Λ··ώρν',β:·.:
άλνάί'/'Λν αεν ταόττιν ετοιτΐ'τχτ') τών εόεργεσιών, τίοιρ/,ν τοίς ί̂οίΛί'νοι; 
εύρειν, -/ίνπίρ /ρή τού; ρεί'λλοντχ; λχΙ ττίρι τω/ άλλινν χζλω; άίοιζ’Λ'ϊϋν. 
ίίγονίΛεν/ι ίέ  τον βίον τον έτΙ τούτοι; ριόνον οϋ’τιο τού ζ·},·/ ΐτιΘονεΐν άζίως 
εχ;ιν, οντω; έτεν.ελ?,0·Λ και τών Λοιτών, ώττε των ττχρόντων τοΐ; άν’ ρώ· 
τοι; «γαΟών, δτα ρ.ή ταρά τών θεών ε/οαεν, αλλά οί άλλκλου; ήα'ν γενονε, 
μτ, έ̂ν [Λεν «νεο τ ί ;  ττόλεω; τ ί ;  ΙΙαετε'ρχ; είναι, τα 5έ -τλίΤοτα ίιά  ταΰτν,ν 
γεγενίιτθαι.. ΙΙαραλαβοϋτα ναρ τού; ΕΛλ'ίνα; άνάαω; ζώντα;. και οτοραίν,ν 
οϊκούντα;, καί τούς ροεν ύτό ιίυναττειών ύοριζορ.ε"νον;, τού; ίέ  ί ί  αναρχίαν
άτολλοριε'νΟνς, I κακών αύτού; τών
γενοριίνο, τοϊ; δ'αύτν,ν τταρά ε̂ιγρια τοι/Ισατα : ττρώτκ γ*ο καί νόαου; έθε 
το, και ~ο).ιτείαν κατεσττίσατο· Δί;λον όέ εκεΐθεν: οί γαρ έν όρχί ττερι τών 
φονικών έγκαλε'ταντες, κα'ι βοολ'ίΟε'ντες ριετ* ·λόγου, καί ρ/.ετα βίας, ^ια- 
λνοασθαι τά ποο; άλλ/λοος, έν τοΐς νόαοις τοΐ; Ιΐρι.ετέροι; τώς κρίοεις 
έτοι/ίοαντο περί τούτων. Και ριέν και τών τεχνών τά; τε ττρό; τά αναγ
καία τού βίοο χρτ,'τίαας, καΐ τά ; χρο; κίοννιν ρ.εαν,χαννριένα;, τα ; ριέν 
ίύρούία. τά ; δε δοκιμάσατα, χρίτθαι τοϊ; λοιχο'; χαρέδωκε.

ιά. Τ/.ν τοίνον «λλ·;ν διοίκτ,τιν ούτω φ;λο;ένω; κατετκίοάτατο, καί 
πράς άπαντα; οίκείω;, ώττε και τοϊ; χρκυ.άτων δεόμενοι;, καί τοϊ; άχο· 
λαύσαι τών ύπαρχόντων έχιθομοΰσιν, άμφοτεροι; άρμόττειν, καί μτίτε τοί; 
εύδαιμονούϊΐν, μήτε τοϊ; δυττυχοϊίσιν εν τάΐς έαοτών οχρνίστω; εχειν, άλλ’ 
έκατέροις αύτών είναι χαρ’ ιίμΐν, τοϊ; μέν κδίττα; διατριβά;, τοϊ; δέ κτφα- 
λεοτάτην καταφυγτίν. Ετιδε τ/,ν χώραν ούκ αύτάρκτ; κεκτςμένων Ικάττων, 
άλλα τά μέν ελλείχοοσαν, τά δέ χλείω τών ικανών φέρουσαν, καί χολλί; 
άχορία; ού'οτι:, τα μέν δχοι» χρΆ διαθεσθαι, τα δέ όχόθεν είταγαγέτθαι, 
καί ταύται; ταϊ; συφμοραϊ; έχνίμυνεν, Ερ.χόριον γάρ έν μετω τ ί ;  ίολλάδο; 
τον Πειραιά κατεοττίσατο, τοσαύτ'ίν ύχερβολΐν εχον, ώοτε & χαρά τών 
άλλων εν χαρ’ έκαστων χαλεχδν έστι λαβεϊν, ταΰθαχαντα χαρ’ α ύ τί; 
ράδιον είναι χορίσασθαι,

ιβ’. Τών τοίνον τά ; χαννιγνρει; κατατν^σάντων, δικαίω; έχαινουμένων, 
δτι τοιούτον Ιθο; νιμϊν χαρεδοσαν, ώστε σχεισαμένους προς άλλτίλου;, και 
τάς έχθρα; τάς ένεστνικοίας διαλυσαμένους, συνελθεϊν εις ταύτδν, μετά δέ 
τούτο εύχάς καί θυσίας κοινά; χοΐ'/ισαμε'νου;, άναμνγισθίναι μέν τ ί ;  συγ- 
γενιίας τ ί ;  προ; άλληλου; ύχαρχούσ'Λ;, εύαενεστε'ρω; δ' εΐ; τό λ·ιχ4ν'
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Χ? ^'ΐϊτίίίναι ζ ;ό ;  τ,'̂  χ ; αύτον;, / .χ \  τά ; τ ί  -χλαιχ; ζΐνίας άνχνίώ- 
σ*σ9αι, χαΐ χ*ιτκς άλλχ; τ.Ο’.^δχσδα», και [Λ τ̂ε τοΐς ίδιώταις, ατίτε το'ί 
δ'.Γϊίγχ.οΰσι τχν (ρ'ίσνν, άργον είναι τίν  όιχτρι5ί;ν, άλλα, άίΐροισίΐίντων των 
Ελλχνίονε!; εν, έγγίνέ^Οαι τοΐ; μ.εν έ—ιίεί'ασΟαι τα; έα' τ̂ών εντν/ία;, τ'/ϊ; 
ί έ  θεάσαι̂ Οαν τουτου; ιτρό; άλλ'ΐίλο’ν; άγωνιζοχένου;, χαΐ αν;5' έτί:<;υς άΟυ- 
μως διάγειν, άλλ'έ/.χτερον; εχειν έ·ρ'οΐ; οιλοτ·.;λΐι0ω7ΐν, οί ριέν, δταν ϊ^ω·· 
σι του; κ9λν,τάς έαυτιον ?νε/.χ ·τονοΰντχζ, οΐ 5ί, όταν έν9υ(Ατ9ώΐ7ΐν, οτι 
ττάντες έτ:; τνιν τοετέραν θεωρίαν ί/.ουτι: τοσουτων τοίνυν άγα&ίόν ίια τά ; 
^ιινόίου; χ;ΛΪν γιγνοίλενων, ονδ’ έν τούτοι; ■}, ττόλι;-Λαών άττελεί θ̂'/;· Και 
γάρ θεάαατχ —λεΐοτα χχΐ χχλλι^α χεκτχται,τα [χεν ταΐ; ίατάναι; ΰτερ- 
βάλλοντα, τα 5ε χκτζ τα; τε/_να; εΰ-ϊοχιιΑονντα, τά 5έ «αφοτεροι; τούτοι; 
ίικφεροντα. Και το ττλτ,Οο; των ά<ριχνουρ;ένων ώ ; τ , ’ί ΐ ί ζ  τοτουτον εστιν, 
ώοτε, εί τι έν τω πλ/ιΟΐάζειν άλλνίλοι; αγαθόν εστι, και τοΰτο ύιτ’ αύτί; 
περιειλίοΟαι. Προ; 5έ τούτοι; χαι φιλία; εόρειν η^οτάτα;, χαΐ δονοοτίαι; 
έντνχεϊν τταντο^αίταΐ;, ριάλιοτα τεαρ’ ήαΐν έστίν. ίϊτι 5έ άγωνας ΐ5εΐν ριή 
μόνον τάχου; χαι ό ώ υ .-Α ζ , άλλα χαΐ λο'γων χαί γνώμ·/;;, χαι των άλλων 
έργων άτεάντων, και τούτων αΟλα μέγιστα. Πρό; γάρ οί; αύτλ τίΟιοι χαι 
τού; άλλου; 5ι5όναι συναναπείθει: τά γάρ ΰφ’ ίμών χριθέντα τοσαύτχν 
λαμβάνει 5σζαν, ώστε ζαρά πάσιν άνθρωποι; άγαπασθαι. Χωρΐ; 5έ τού
των, αί μέν άλλαι παν/ιγύρει; 5:ά πολλοΰ χρόνου ουλλεγεϊσαι, ταχεω; 
ίιελόθτ,οαν: ή 5έ ίίμετερα πόλι; άπαντα τον αιώνα τοΤ; άφικνουμένοι; 
παντ(γυρί; έστιν.

ιγ’. Φιλοσοφίαν τοίνυν, ^  πάντα ταϋτα συνε ε̂^ρβ και συγχατεσχεύασε, 
καΐ πρό; τε τα ; πράζει; ήμα; έπαίίευσ*, και προ; «λλχλου; έπράυνε, χαΐ 
τών συμφορών τά; τείίάμαθίαν, χαι τά ; ές άνάγκη; γιγ'νομένα; 5ιεΐλε, 
και τά ; μεν φυλάζασθαι, τά; 5έ καλώ; ένιγχεΐν έ5ί5α"ςεν, ή πόλι; 'όμών 
κατί5ειζε, χαΐ λόγου; έτίμνισεν, ών πάντε; μέν επιΟυμοΰσι, τοί; 5έ έπι- 
ς-αμένοι; φδονουσι: συνενίυΐα μέν, δτι τοΰτο μόνον ίζ απάντων τών ζώων 
ϊίιον Ιφυμεν έχοντε;, και δτι, τούτω πλεονεχτ/ίσαντες, και τοΤ; άλλοι; 
άπατιν αυτών 5ινινέγκαμεν, δρώσ* ί έ  περί μέν τα; άλλα; πράξεις οΰτω 
ταραχώδεις οΰσα; τά ; τύχα;, ώστε πολλάχις έν αύταϊ; καί τού; φρονίμου; 
άτυχεΐν, χαΐ τού; άνο'/ίτου; χατορθοΰν, τών δέ λόγων τών καλώ; χαΐ τεχ- 
νιχώ; εχόντων, οΰ μετδν τοΤ; φαύλοι;, άλλα ψυχή; εύ φρονούσν;; έργον όν
τας, χαΐ τού; τε σοφού; και τού; άμαθεΤ; δο.χοΰντα; είναι, ταύτη πλεϊστον 
κλλν'λων διαφέροντα;, έτι δέ τού; έξ “ ?χ'^ί έλευθέρως τεθραμμενου;, έκ 
μέν άνδρία; χαΐ πλούτου και τών τοιούτων αγαθών ού γιγνωσχομε'νου;, έχ 
δέ τών λεγομένων μάλιστα καταφανεί; γιγνομένους, καί τοΐίτο σύμβολον
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τχς ζα'.'ϊί'ίίίως ΐαών έχάστου ηιετίτατβν Ετοίίίίίγιχινον, κχΐ ~.‘̂ ■̂  ̂ το» 
λο-Ι-ω κκλώς χρο>ν.{'νθυ;, η·) [χόνην έν ταν; οΰτΛν ίυν>:;Λίνο■̂ ί, 'λ / . α ^  και -α -  
ρά τοΐ; άλλοις ΐντψ.ον; ό’ντα;. Τοσοντον ζ - Ά Ο μ - ζ-ι  ή - Λ ι ;  ·ί;;Λών τ:ίρΙ 
τοϋ φ^ονε'ν κν'ι λίγίΐν τοΰ; «λλο·»ς άνΟαώ?:ο·̂ ;, ώιίΟ’ οί ταύτ·/ι; |ΑαΟ·/;ταί τών 
άλλων ίιιϊάίκαλοι γεγόνασι, καί τό τών Κλλ·/{νων ονοαα -ε-οίηκε |4Υ;κίτι 
τοί; γένουί, άλλα τ ί ;  διανοίας 5οκεΐν τεκαγριον είναι, καί 'Λάλλον ίλληνας 
καλε'σδαι τΰΰ; τ ίς  τταιδϊΰ'ϊίωί τ/,; ΐΊμίϊέίΚί, ί  τοί»; τ 7 , (  καινί; 'ρνσεΐιις με- 
!τα·ϊ^όντας.

ι5'. ϊνα 5ί [Α'ίι δο/.ώ Γτερί τα ι/.έρ·/; διατ^ίβειν, ότ^ο δλων των τραγι/άτων 
ύτ:νΟίμ.ϊνος ίρεΐν, ΐΛΤ,δέ εκ τούτων εγκωμιάζειν τν,ν ττόλιν, άτορών τά 
προς τον πόλερ.ον αύτϋν ΐτταννεΓν, ταΰτα αέν εΐρτίοΟω μ.οι προς τούς έττί τοΤς 
το’.ούτβις οιλοτιαοναϊνονς. ΐΊγηνρ.αι ί έ  τούς προγίνους ί/.ων, ούχ'^ττον έκ 
τών κινδύνων των ττρός τον τύλιαον, τιαάσ'^αι ■αροσ-ςκίΐν, ί  τών άλλων 
εόεργίτιών, Ού γάρ [Αίκρούς, ούδέόλίγοος, ούδ« αφανείς αγώνας ύπερ,ενναν, 
άλλά πολλούς και δεινού; καί μεγάλους, τούς μέν υπέρ τ ίς  αυτών 
τούς δέ υπέρ τ ίς  τών άλλιον ΐλενθεριας ; ί - χ ι τ *  γαρ τον γβύνον διετέλε- 
σαν κοιν-ςν τίιν πόλιν παρέγοντες, χαΐ τοΐς αδικούμενοι; αεί τών Ιόλλοίνων 
έπαμύνουταν. Αιό δ'λ καί κατίγορούσί τινβς ήμών, ώς ούκόρθώς βουλευο- 
μένων, δτι τού; άοΟενεστέοου; είΟίτίλΐΟα Οεραπεύειν, ώσπερ οΰ μετά τών 
έπκινεϊν βουλομένων άιμ.ας τούς λόγου; 5*τας τούς τοιούτους. Οΰ γαρ άγνο- 
οοντες, δσον διαφέρουσιν αΐ μείζους τών σνμμαγιών ττρδς τν;ν άσφάλ.ειαν» 
ούτως εβουλευσάμεθαπερί αύτών, άλλά,πολύ τίϋνάλλων άκριοέστερον είδο- 
τ :ς  τά συμβαίνοντα έκ τίίν τοιούτων, δμω; -δρούμιΟα τοΐς άσδενεστε'ροις, 
κα; ~«ρ* τύ συμφέρον, βο/|0εΐν μάλλον, τοΐς κρείττοσι, τοΰλυσιτελβΰντος 
έ'νεκα, συναδικεΐν.

ιέ. Γνοίνι δ' αν τις καί τδν τρόπον κα'ι τήν ^ώμην ττ^ πόλεως εκ τών 
ίκετειών, άς ίδιι τινές ήμών ίποιτ,οαντο. Τά; μέν ούν ί  νιωστί γιγεντ,μίνας, 
ί  περί μικρών ίλθούβας, παραλείψω. Πολύ δέ τ:ρό τών Τρωικών (έκεΐθεν 
γάρ δίκαιον τας πίστεις λαμβάνειν τούς περί τών πατρίων βμφισβϊΐτοϋντας) 
ίλθον οΐ θ' ίΐρακλέους παϊδες, καί μικρόν πρό τούτων Αδραστος ά Ταλαοΰ, 
βασιλεύς ών Αργους ί ουτος μέν ΐκ τ ις  στρχτεία; δεδυστυχικώς τπς επί 
Θνίβας, καί τούς ύπό τ ί  Καδμεία τελευτ-ςσαντας αυτός μέν οΰ δυνάμενος 
άνελέσΟαι, τ'έ,ν δέ πόλιν ίμών άςιών βο'/ιθεΐν ταΐς κοιναΐς τύχαις, καί μή 
περιοραν τούς έν τοΐς πολέμοις άποθνΛσκοντας άτάφους γιγνομένους, μν,δέ 
παλαιόν έθος καί πάτριον νόμον καταλυόμενον: οΐ δέ παϊδες Ηρακλέους, 
φεύγοντες την Εύρυσθέω; ίγθραν, και τάς μέν άλλα; πόλεις ύπεοορώντες, 
ώς ούκ άν δυναμενας βοηθήσαι ταΐς εαυτών συμφβραΐς, τήν δ’ ίίμετέρ*»
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νΰ;Μζ'""εζ ;ΐ'/'ν,ν 9 .^ .'^ ^ ^ Μ α ι ® "'/τν,ρ αΊτών
Ε -α ν τ 5 ί αν« (̂.'>-ο· ;̂ £'>·;,;νίτγ,·:ίν. 1·,/. ό'ή τούτων ΐχίι,ον κατ'.^ενν, δτι χ,αΐ

.̂ατ' εχείνον τον χρόνον υ, τό).ι; ·Λ7,<όν ·Λγ&αθνίκίΰς ίίχϊ, Χχΐ νον ούχ χδ'ίκω; 
«/.φιοοττε; -£τί τ^ςϋγεαονια;. ί Γίνε; ·'άα άν ί/.£Τϊύειν τολμτι'τχιεν, η τού; 
ίττοο ; αύτνόν, γ; τούς ύ&' έτέροις δντ»;, -αραλ;-όντε; τού; /̂.ίίζω ίύνιαιν 
£/_θ;τκς, άλ^ο); Τ2 κα!. -ε ;1  ττοαγακτων οΰκ ίδιων, αλλά κοινών, καί ^ε5ί 
ι.,̂  ούδί'να; άλλοο; είχ.ό; ίν έττιαελ/,θΛναι, ττλήν των ττροεττάναι τών Ελλγ;* 
ν,..ν ά'ιούντων; ?:τί·.τα, οόδέ ψεν^θίντίς φαίνονται τών έλτίδων, δι α ; κα- 
τίφυνον έ -ί  τού; ττρογόνοο; τ,αών. Ανελόαενοι γάρ τον ττόλεαον, ύτέρ [Λεν 
τό>ν τελεοΤΥ,ταντων τ :ό ;  Μγοαίουτ,ύτΐρ δί τών ταίδων τώνΗρα/.λίους τ ίό ; 
τγν ΚνροτΟέω; δύναν.ιν, τού; οέν ίττιττοατίύσαντί; γνάγκασαν άποδοονβι 
ίιάύαι τού; νεκρού; τοι;τροο/κονο·., Πελοτοννγοίων δετού; [/.ίτ' Εύροσθί'ως 
ε .;  τ/ν χιύραν γαών είοοαλόντα;, έττί'ίλ&όντε; ένίκγσαν [καχόοενοι, χάκεί- 
>νν τΫ; ο?:εω ; εταοοαν. 0αο;;.αζόα6νοι δέ καί διά τά; «λλατ ττράξίΐ;, έκ 
τούτων των έργων έη  [Ααλλον εύδοκίαγταν. Ού γάρ ταρά ιιικι 
άλλα τοτούτοντά; τύχα; έκατέρων αετγλλαςαν, ώ̂ Ο’ ό ο.έν Ι: 
α-Μύτα;, [όιζ τών έχ(ίρών κρατγοζ;, «τα· 
ατχλΟίν. ΐ;όρυθ9ίύ; δέ ^ιάοεοθαι τροίδοχ

ί-ζ·Λ }, δέ ε ί; γ;Αά; έξ'/ίααρτεν, εί; τοταύτ/;ν κα τίτγ  [Λεταβολγν, ώ ^ ε , έττί 

τ ο ΐ ; τ α ιτ ί  τοΤ; εκείνου γενόαενο;, έτο ν ειδ ίτω ; τόν ^ίον έτίλεύτγσε.

ιτ'. Πολλών δέ ύταρχουσών εύεργεβιών γαΓν εί; τ-γν πόλιν τών Λακέ- 
ί» ,Λ .,™ ν, = = : ^όνΛ: 0̂1 , .μ « ί6 κ = . λ ϊ - ί ρ .  γΙρ λα ί« .-
τ ε ; τγν δΐ γαιοναύτοί; γενοαέν/,ν σωτγρίαν οί πρόγονοι ρ.έν τών νον έν Λα- 
κεδαίρέονι βασιλευόντων, ε*κγονοι δ'ίΐρακλε'οο;, κατν,λΟον [Λεν εί; Πελβπόν- 
νγσον, χατέοχον δ' Λρ-Ό;, καΐ Λακιδαίιαονα, καί Μεσσηνγν, οΐκισταί δε 
ϋπάρτγ; ε-ένοντο, και τώνταρόντων αΰτοϊ; άγαβών απάντων άρχγγοί κατέ- 
«τ·™ ,.. ή , ί , ρ ί .  ί „ ;ν » ;  μ , ί έ χ .τ · . : ί - Γ « .χ
έαβαλεΐν, ές ί ;  όρ;ΛΤ,θέ'ντε; αυτών οί πρόγονο·, εΐ; τ 
κατέττγταν, αν,δ' εί; κινδύνου; καΟιττάναι τ̂ ιν πόλιν, τί,ν ύπέρ τών παίδων 
τών ΰρακλέου; προκινδυνεύσασαν, μν,δέ τοϊ; [χεν «π’ εκείνου γενοριένοι; δι- 
δόναι τ Ϋ ,ν  βασιλείαν, τ-ν,ν δέ τώ γένει ττί; σωτγρία; αιτίαν ούσαν, δουλεύειν 
ίαυτοι; ά'ιοΰν. Εί δέ δεϊ τάς χάριτα; καί τά ; έπιεικείας άνελόντας έπΙ πέιν 
ύπόΟεσιν πάλιν έπανελθεΐν, καί τόν άχριβεστατον τών λόγων είπεΐν, ού δγπου 

Ϋγεΐσθαι τούς Ετιγλυδα; τών ΑύτοχΕόνων, ο'ύδέ τού; εύ παθόν*
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ι^'. ί;τ: ί,ιντΟίΛίοτ'ρϋΐς ϊ χ ι ο  '^/λώται τ :';ι  αΟτών. Τών }/.ΐν γαο Κλ-
>7,νί·ϊ(.)ν πόλεων, χω ε-; τ ή ; ί ΐ« . ί? , , · ,  Λ :γ ο ;,  ν.ζί. Ηί,ζ'ζι, κκΐ Λζ/.εϊαι,'αων. 
κα'ι τότ' ;/.έγΐί;·:κι, « ϊ ΐ  ν^ν έ’: :  <ηατελ·,ν7'.. Ψαινοντ^·. -},·̂ .ζ>·1 ιΛ

πρόγονοι τοοοΟτον άπχντων ί'-ίνεγκόνοε;, υπέρ |/έν Αργε·.ων 
σαντίον, Θτ;ζ'«·οι?, δτε ίΛεγι-ττον έ·ρρόν·/;05ίν, έπιτάττοντε;, ΰπέρ ^έ τών 
πκίίων τών ίΐρακλεου?, Αργείου; καί του; άλλου; Πελοττοννν,οίου; |υ.α- 
χη νι-ζ-ϊΙοαντε;, ί χ . δέ τοΰ προ; Εΰροοθέα κινδόνου του; οΐκιοτα; τί,ς 21πχρ- 
Τ ί;, καί του; ί'ίγεαόνα; του; Λακείαιαονίων, ·ϊιαοώο·αντε;, όίττε περί ιαίν 
τλ ; έν τοϊ; ΐίλλ-/;7ΐ Δυνζβτεία;, οΰκ ο’ ί’ οτω; άυ τ ι; οαρεοτερον έπι^ε·'αι

ι-ί·. ΛοκεΤ δε Μοι καί περί τόόν π :ό; του; Γ,αρβόρου: τ ί  πό/ει ττετραγνέ- 
νων προσ-ίίκειν εΐτεΐν, ίλλω ; τε, καί επεί' /̂, τίν λόγον /.ατεοταοαυ.γ,ν περί 
τν·; Ηγε;υ.θνία; τ ί ;  επ' εκείνου;. Απαντα; ;/;ν οΰν έίαριλυών τού; κίνδυνους 
λίαν άν αακρολογ'οί'ίν : επί δέ τών ι/.εγίοτων οτά;, τόν βΰτόν τρόπον, δν 
περόλίγω πρότερον δινΐλΟον, πειρασου.αι καί περί τοότο.νδιελ'ίεΤν. Κ71 γάρ 
κρ/;.χώτατζ μέν τών έ' ν̂ών, καί μεγ'ίτπ; δυνα^είκ; ε/.ν'τα, ί;κυΟνΛ καί 
Θρακε; καί Περοαι. Τυγτ,κνουοι δ'ούτοι μέναπαντε; ·α ·μ /  επιβουλευοαντε;, 
X δέ ΐΊαετέρα πόλι; προ; άπαντα; τουτου; διακινδυνευοατα. Καίτοι 5 τί 
λοιπόν ε^αι τοϊ; άντιλέγουοιν, χ ^  έπιδειχίώσι τών μέν Ελλ’όνιον ο· μ/, δυ- 
νάμενοι τυγχανειν τών δικαίων, κμα; ίκετεόειν ά'ιοΰντε;, τών δέ Βαρβάρων 
οί βουλόμενοι καταδουλώταοδαι τού; Ελλ'ίΐνα;, έφ' ίρ.ά; πριότου; ίόντε; ;

ιΟ. Επιοκνε'στατο; μέν οΰν τών πολέμιον ό Περοικό; ·γέγονε>. Οΰ μν,ν 
έλάττω τούτων τεκμήρια τά παλαια τών έργων ίτί τοϊ; περί τών πατρίων 
«μί-ιοβ-Λτουσιν. ίίτι γάρ ταπεινί; ο·υο/;; τ ί ;  Ελλάδο;, ήλΟον εί; τήν γ_ώ- 
ραν ί,μών θρακε; μέν μετ' Εύμόλπου τοϋ Ποτειδώνο;, ϊκύΟαι δέ μετά 
Αμαζόνων τών Αρεω; Θυγατέρων, οΰ κατά τόν αυτόν χρόνον, άλλα καΘ' 
ον έκάτερτι τ ί ;  Εύρωπτ,; έπίρχον, μιτούντε; μέν άπαν το τών Ελλήνων 
γένο;, ιδία δέ πρός ήμάς εγκλήματα ποι/οάμενοι, νομίζοντες έκ τουτου 
τοϋ τρόπου πρός μίαν μέν πόλιν κινδυνεύσειν, άπασών δέ άμα κραττίοενν. 
Οΰ μίν κατώρθωοαν, άλλα πρός μόνου; τού; προγόνους τού; ίίμετέρου; 
ουμβαλόντι;, όμοίω; διε^θάρτ,σαν, έίσπερ άν εί πρό; άπαντα; ανθρώπους 
έπολεμ/,οαν. Δίλον δέ τό μέγεΘος τών κακών τών γενομένων βκείνοις: οΰ 
γάρ άν ποθ' οΐ λόγοι περί αύτών τοσοϋτον χρόνον διέμειναν, είμί καί τά 
πραχθέντα πολΰ τών άλλων διτίνεγκί. Λέγεται δ' οΰν περί μέν Αμα
ζόνων, ώ ; τών μέν έλΘουσών βύδεμία πάλιν άπίλΘεν, αΐ δ' ίιπολει^Θεΐται
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<7ιά 'Γ/,ν ίνΟάίί ίυα-ρορϊν ϊ λ  τ 7.; ι \ ζ ^ Α · ί\ ' ί% ' ί : ττίρι <ϊέ Θ;«κών, οτι,
-:ον ά/Λον χ;<5νον δαορί·. ΤΓίΟίϊοι '̂,ϋντε; ί,’λνν, ίιίι τήν τότε γ5γενΛ;Λ5ν·/;ν 
οτ:ί:τ:ίαν τοσοοτον ΰιέΪΛττον, ώ -τί έν τω |/.ετ*ς·> τ7 ; γώρας έΛτ; ττο'/.λά, 
κχΐ γέν/, τ:αντο')αί:5:, >·.αί τ;όλ;ι; αιγάλ^ς κκτοιχι,τΟν,νίΐι.

κ .  Ι\«λ* ρ.:ν ούν κ«1 τκΰτα, χ«1 ττρί τ̂οντα το'ς ττερί τ7 ; ίίγεο,ονίκς 
β;Λ9·''δγ,τοΟ'ϊΐν: ά^ελΐια 5ί τών βί3·/;|Αίνων, καΙ τοιαΰτζ, οϊάπίρ είκός τού; 
•κ τί',ο^τωνγεγονότα;, οΐ ~ρ4; Λαρεϊον και Ξ5ρς·/·,ν ττολειι-ό^αντε; ε-ρ«ςαν. 
ίΐΐγίστου γάρ εκείνου ττολέ|Λθυ ίυΐϊταντο;, και τλείστων κινδύνων κατα 
τον αυτόν γρονον συρίίτεσοντων, καΐ τών ρ,έν ττο̂ ερειοιν άνυττοστάτων ο!ο- 
ρ-ένων είναι διά το τ:).'73θί, τών δέ συρ.μάγων άνυττίρβλτ,τον ήγουρένων 
6”χειν τ7,ν «ρετν,ν, ά'ΛΟΟτεριαν κρατ'όδαντε;, ώ ; έκατέρων ττροσκκε, καΐ 
τρ',; «ταντα; τού; κινδύνου; διενεγκόντε;, ευθύ; ρ.εν τών αριστείων ν. ι̂ώ· 
(ΐν,σαν: ού ττολλώ δ’ ύστερον τ 7 ; Οαλάττ·/;; τ'λν λρχ̂ /,ν έ'λαβον, δόντων ρ.έν 
τών άλύ.ων Κλλ'όνων, αΰκ «ριρισβκτούντων δε τών νϋν ήρ.α; άφανοεΐσίαι 
ϊ:·ΛΤθύντων.

κά. Καί ρκδεί; οίεσΟω ρι άγ-̂ οεΐν, δτι και Λακεδαιμόνιοι ττεοί τούτου; 
τού; καιρού; τ:0Λ>ών αγαθών αίτιοι τοΤ; ίϊλλκσι κατίσττ,σαν: ά)Λά διά 

V εγω τ/,ν ττόλιν τήν ίΐρ.ετέραν, 0τι τοιούτων άν· 
τυγο&σα, τοσοΰιον αυτών δινίνεγκε, Ιϊούλοααι δε όλίγ·ω ρακρό* 

τέρα ιτερί ταΐν ττούίέοιν ταύτζιν είτεΐν, καί ρ.ή ταχύ ύίαν τταραδίαρ.εϊν, ϊν’ 
άρ.'ροτερων ίρΐν ύττορν/ίρ.ατα γέν/̂ ται, τ ί ;  τε τών ττρογόνων Λρεττ,;, καί 
τ 7 ; ~ρό; τού; βαρβάρους Κγθρα;. Καίτοι ρ.εού λεΑν,ύεν, δτι χα ε̂ττον ΐστιν, 
ύστατον ετελθόντα, λέγειν “ ερί ττραγρ.άτων ττάλαι ττροκατιΓλ'ίρ.ρενων, καί 
ττερί 6̂ ν οΐ μάλιστα δυν/ιΟεντε; τών ττολιτών εί«ΐν έττί τοΤ; δκμοσία Οα- 
ιττομΐν&ι; κολλάκι; είρνίκασιν: άνάγκνι γάρ τά μέν μέγιστα τούτων κδη 
κατακεχρν,σϋαι, μικρά δέ τινα παραλελί,ιρθαι. 0μ ω ; δε έκ τών ύττολοίτων, 
βττειδά, συμφε’ρει τοΐ; ττράγμασιν, οΰκ όκντιτέον μντ.σδϊϊναι ττερί αυτών.

κ β . Πλείστων μεν ούν αγαθών αιτίου;, καί μεγίστων έτταίνων άζίου; 
κγούμαι γεγεντ,σΟαι τού; τοΐ; σώμασιν ΰπέρ τ ί ;  Ελλα'δο; ττροκινδυνεύσαν- 
τα ;. Οΰ μκν ούδέ τών ττρδ του πολε'μου τούτου γεγεν·/;μένων, καί δυναστευ- 
σάντων έν έκατέρα ταΐν ττολέοιν, δίκαιον «αν/ιμονεΓν. ίίκεϊνοι γάρ ν,σαν οί 
ίτροασκτίσαντε; τού; έ-ιγιγνομε'νου;, καί τά πλν;ί·/; τρβτρέψαντε; έττ' άρετδν, 
καί χαλετού; άνταγωνιστά; τοΐ; βάρβαροι; ττοικσαντες. Ούγάρ ώλιγώρουν 
τών κοινών, ούδ' άπε'λαυον μένω; ιδίων, γ,μέλουν δέ ώ ; άλλοτρίων, άλλ’ 
έκτ,δοντο μέν ώ ; οικείων, άττείχοντο δέ, ώσπερ χρ·7 τών μν,δέν προσηκόντων; 
οϋ δε προ; αργύρων τν,ν ευδαιμονίαν εκρινον, άλλ' ούτος έδόκει πλούτον 
άβ^αλεςτατον κςκτκσθαι, καί κάλλιστον, δοτιςτυγ^^άνοι τοιαΰτα πράττων,

;  πολλών 
τούτο και μάλλον έπα 
ταγωνι



π  Α Λ' II Γ Τ Ρ I Κ ο  2  . 4 1

5'τχοπθ' ν̂ 05τως 
;̂Λβολxί̂ ον, ώς

ι ;  ο ι Ί  «ότόϊ τε |Λί~λλοι ρ-άλ\ίτ* εύίο'/Λρ./σειν, χαΐτοΐ; ~ ν ι θ ί  ρ.εγίοτν,ν 
ζ«ν χαταΛίίψειν. Ο’ΐδέ γ'/ρ τάς ΟρασΟτ'/,τας τά; άΛ>.·/;Αων έζ^λουν, ούίΐ 
"ίάς τ')λ[Α«ί τά; χ.ϊ Ο' εαυτών ίσχουν; ά'/./.ά ι̂ εινότερ ν̂ ρίν ε’νορι,ζί,ν ε'.ναι, 
τόχ.ακώςύττό τί>ν ττοΛιτίΐ'ν άχούειν, ί: χαλώ; ύττέρ τχ ; Ιΐατρίίο; άχοΟα'.ε'ίν: 
ρ.άλλον 5έ τίχύνοντο εττί τοΐ; κοινοί; άραρτχίΛαοιν, τ; νΟν ΙιτΙ τοϊς ΐιϊίοι; 
το'; ο^ετεροι; αύτών. Τούτων τ,ν αίτιον, δτι του; 
ακριβώς και καλώ; ί'ςουοιν, ούχ οΰτω τού; “ ερν τών 
τού; ττειΐ τών καθ' έκαστον άαέραν ετιτν,δευράτων. 1!~ίοτ«ντο 
τοΐ; καλοί; κάγαΰο'ς τών άνΟρείττων ούίέν ί  εκτει -πολλών γραρ.ρ.άτι 
άιτ' ολίγων <7υν6ν;ράτων ραδίω; καί ττερι τών ίίίων καί ” ίρΙ τώ 
όρονο-^τοοτιν. Ούτω ίέ  πολιτικώς εϊ/_ο;, «οστί καί τ 
ττρύς ά'Λλ̂ λ̂.Ο'̂ ;, ούγ ό-ποτεροι τού; ετέρους άπολετα- 

βλλ’ όπότεροι όφΟκτονται 
ον, ούχ

ξο. •πόλιν

V, άλλα
' και ” ίρί τών κοινών 
άς στάοίΐ; έποιοΰντο 
ντες, τών λοιηον άρ· 
·α(1όν τι χοιτίσαντες: 

έταιρία; συνκγον, ούχ ύζέρ τών ιόια συρ.φεροντΐι>ν, άλλ.’ 
έπ'ι τ·?, τοΰ -πλοί-'ο-υς ώοελεία. Τον αύτον δέ τρόπον καί τά τών άλλων 
διώκουν, 6ίραπεόοντες, άλλ’ ουρ ύβριζοντε; τού; Ελλ'Λνα,: και στρατν,γεϊν 
οϊόρ.ενοι δεΐν, αλλά τυραννεϊν αυτών: καΐ ράλλον έπιΟυροΰντε; ίίγε* 
ρ.όνε; ·ΐί Δετ-όται προσαγορεύεσθαι: καί ϊωτκρες, άλλα ρ·λ Λυρεώνε;, 
άποκαλεϊοδαι: τώ ποιεΐν εύ ττροσαγόρενοι τά ; πόλεις, άλλ’ οό βία κατα- 
οτρειρόρενοι: πιστοτε'ροι; ρεν τοΐ; λ.όγοι;, ί  νϋν τοΐ; δρκοι;, χρώρενοι, 
ταΐς δέ βυνΟτίκαις, ώοπερ άνάγκαις έρρένειν άζιοΰντε;: οΰχ ούτως έπί 
τα ΐ; ίυναστείαις ρέγα φρονοΰντε;, ώς ΐπι τώ σωφρόνως ζ·ρν οιλοτιρου- 
ρενοι: την αΰτ-ήν άζιοΰντε; γνώρην εγειν προς τούς ηττο-υς, πνπερ τούς 
κρείττους προς α-ρά; αύτο-υς: ϊίια ρέν άσττ, τά ; εαυτών πόλεις ήγουρενοι,_ 
κοινήν πατρίδα την Ελλάδα νορίζοντε; είναι.

κγ'. Τοιαύται; δέίιανοίαις χρώρενοι, καί τούς νεωτέρους έν τοιοότοι; 
τ'δεοι παιίευοντες, ούτως άνδρας αγαθού; άπε^ειζαν τούς πολερηταντα; 
προ; τού; ΐκ της Ασίας, ώστε ρνΛένα πώποτε ίυνηΟηναι περί αυτών, 
ρτίτε τών ποιητών, μ·/ίτε τών σοοιστοιν, άζίως τών εκείνοι; πεπραγρένων 
είπεΐν. Καί πολλών αύτοΐς εχω συγγνώμην: ομοίως γάρ έστι χαλεπόν,έπαι- 
νεΐν τούς ύπερβεβηκότας τάς τών άλλων άρετα;, ώοπερ τούς ρηίέν αγα
θόν πεποιηχο'τας: τοΐς ρέν γάρ οΰχ υπεισι πράζει;, προς ίέ  τού;, βύκ εΐσίν 
άρρόττοντες λόγοι. ίΠώς γάραν γενοιντο σύμμετροι τοιούτοις άνίράσιν, 
ο'ί τοσοϋτον τών έπί Τροίαν στρατευσαρένων δι·/ίνε·(θΐαν, οσον οί ρέν, επΙ 
μίαν -πόλιν στρατευσαντες, ετη 5έχα ι̂ε'τριψαν, οί ί έ  την έζ άπάσης 
της Ασίας δυναριν έν όλίγω χρόνω κατεπολε'ρησαν, ού μόνον δέ τάς 
έαυτών πατρίίας διέσωσαν, αλλά καί την έλλάδα οΰρπασαν ήλευθέρωσανς 
'Ποίων δ' άν έργων, ί, πόνων, ΐ  κινδύνων άπέστησαν, ώστε ζώντες εΰδοκι-
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[/εΐν, οϊτινες υπέρ έ, δίί;·ςς, ής έμιλλ.ον τελευτήσαντες έ ; ειν, ούτως
έτοί|υ.ιος ήδελον άποίΚτ'σζ ί τόν πόλεμον τ οΰτον θεών
τινά συναγαγεϊν, άγασδε'νι:α τήν αρετήν αΰτών ί’να '/·ή τοιοΰτοι -ενόυ.ενοι
τ/,ν.φυσιν διαλά'ίοιεν, μ/δ· άκλεώςτόν βιον τε̂ '.ευτήσκιεν, άλλα τών αυτών
τοΐς έκ τών δεών γεγ'ονόσι , καί καλουμέν&ις ή̂υ.ι6ε'οις, άίιωθϊϊειV. Ι\αΐ γάρ
εκείνοι τά μέν σιόμα-:α τ:κις τής φύσεως «νά •.καις ά:τέδοσαν, τ·ής δ Αρε-
τής άδάνατον τήν μ.ν■ήμ-Ο' χατέλιπον.

κ-ϊ '.  ΑεΙμένοϋνοί: 8ΊΊ;/.έτεροι πρό··ονοι, καί Λακεδαΐ’/όνιοι, οιλοτίυ.ως
πρός άλλήλου; ειχον: ού μήν άλλα καί περί καλλίσ των έν έκείνοις τοΐς
χρόνοις έφιλονίίκ/,σαν, ούκ έ/.δρυύς, άλν άνταγοινιστά;: σφάς α-ΰτυύς είναι
νοαιζοντες, ου^ε εττι τ ί  των Ελλνίνων τόν Ι!ά;οχρ'/ν δερ'<<ττ;υ'Λτϊς,
ά>.>.α υ.έν ττίρΙ τ/ς χοι.νί; <7ω·:·/;ρί*; ό;Λθνοοΰντ:;, ότοτίίοι ίέ  τκυττς
«ϊτιοι γεντιοον-αι, ζερί του'τ υ̂ ττοιου;Αενοι τν;ν «̂ (/.ιλλαν, Ε-είειςαντο δέ 
τά; αυτών άρετά?, πρώτον ρ.έν =ν τ:Τ; ΰττο Λαρείου ιτει/φΟεΐτιν. Αττοβάν- 
των γ«ρ αΰτών εις ττν λττι;4Ϋ,ν, οί μεν οΰ ττεριέμειναν τ&υς συμμά^^ους, 
βλλα, τόν κοινόν ιτόλεμον ίδιον κίνδυνον ποιν;τκμενθι, ττίος του; άττάτνι; 
τ τ ;  Ελλάδο; καταφρον/ϊαντα; ά~/;ντων, τ-̂ ν οΐκείκν δυναμιν εχοντες, 
ολίγοι τ ΰ ο ζ  πολλά; μυριάδας, ωοπερ εν άλλοτρίαι; ψυχαις με'λλοντες χιν- 
δυνεύτειν.· οΐ δέ οΰκ ί γ ΰ - Γ , τ α ν  πυδόμενοι τόν πεοί τ·/;ν Α τ η χ τ , ν  πολεαον, και 
πάντων των άλλων άμελνίοκντες, τικον ίμΤν άιιυνοΰντε;, τοσαύ·π;ν ποινι- 
σάμενοι σπουδήν, οσ-ςνπερ άν τής εαυτών χώρας πορθουμέντς. 1·Λ«εΐον δε 
του τάχους καΐ ττς άμίλλ·/ις: του: μέν γάρ ΙΙμετε'ρους προγονούς φασί τής 
βΰτής ήμε'ρας πυθέσδαι τε τήν άπόβασιν τήν των Βαρβάρων, καί βο-ςθή- 
ταντας επί τους δρους τής χώρας, καί μάχις νικήσαντας, τοόπαιον στήσαι 
τών πολεμίων: τους δέ έν τρισίν ήμεραις, καί τοσαυται; νυ'ί, διακόσια 
καί χίλια στάδια δΐίλθεΐν, στρατοπέδω πορευομενους. Οίίτω σφοδρά ήπεί- 
χθ'/ΐσαν, οί μεν μετασχεΤν τών κινδύνων, οί δέ φθήναι συμβαλόντε;, πριν 
ελθεΐν τους βογ,βήσοντας.

κέ. Μετά δέ ταΰτα γενομένος τής ύστερον στρατείας, ήν αυτός Ξερζ'/ϊς 
ήγαγεν, έκλιπίυν μέν τά βασίλεια, στρατ·/;γός δέ καταοτήναι τολμήσας, 
άπαντα; δέ τους έκ τής Ασίας ιτυναγείρας, περί ου ίτίς ούχ, ΰπερβολάς 
προ&υμτ,θείς εϊπεΐν, έλάττω τών ΰπαρχο'ντων ειρνικεν; 8ς εί; τοσοΰτον 
ήλθεν Οπερνιφανίας, ώστε, μικρόν μέν ήγκσάμενο; ?ργον είναι τήν έλλάδα 
χειρώσασβαι, βουλτιθείς δέ τοιοΰτο μντμεϊον κατολιπεΐν, ο μή τής άνθρω- 
πίνϊΐς φύσεως έστίν, ού πρότερον έπαύσατο, πριν έξώρε καί συνν,νάγκασεν, 
ο πάντες Θρυλλοΰσιν, ώστε τω στρατοπε'δω πλεΰσαι μέν διά τήςήπείρου, 
πιζεΰσαι δέ διά τής θαλάττνις, τον μέν Ελλήσποντον ζεύξας, τόν δέ Χθω.



; Γίό ; ί ί  ·:̂ < οΟτω μ · ; : ,  ^ίρ-,.ί^ντ», κ »  , ' Λ α Λ , ι  
ίή'ΛΕν^ν, ζν . -ϊΟ^ούτων Λε^ί'όττν -,Ενόιεενον, ά 'νί-τ,υν, ·1·.ε//;;Λ:ν.ι εόν κεν- 

ίκ^εν, Λκκείκι-κί.ιε,. αίν εΙς «εείΛΟκΟλκ;, εε^όί τό εεεϊόν, χεΛίοε; ,Ο εώκ 

;™ .έ ; ί ν ΐ ε : ,  κκΐ ιΒ »  οεμκκχ.-.ν  όλιγου: ε ε ,Μ λ κ ί ί . τ ί ; ,  .1;  έ .  - η ;  ·;ώ . · , ; ;  

κ ω ΐ'ίοο ν τ!! « Ίτο '«  τ .ϊ ίκ .τ ι> »  - ίο ε Ιβ ιΒ : ύ  -ϊέ Π ν ίε !; . . !  ε τ ιε ί- .ΐί ίκ  Α οεί- 

ρίίιον, ί ;* · . ,τ α  τεε,ΐί.ε; ,Λίρεδακντ·! είεΑ; ίκκν ■ 
τεκόν. ‘V’̂ .'ι-. .̂ μ  κκΐίΐν έτ  "λ[κ(.>ε, ούχ εκτίΰ τ Λϊ  τεκλεκεων κ 

ώ ; εεεός «ηκΑ -εκ; κγωνιζόκενκι: Λ κκείκ· [κό/ιει [Λεν ζκ>. 

κκς έν Μ ϊέκ'εών. ;κκγεε, κ.εέ ζκ τεκ κ εε ; έεκεούε έ;έκεκ -, 

ί ε ! . . ; τ ε ;  μ .  «Ις έγ εξ ίς  ί  - ό ΐ ι :  ίγε»»  «ίτίκ  γ ί . ΐ τ , ι  εο ί! ίΟ -λίει κω- 

-εκείκε: -εέ ί έ  κκε'εεεοε ιεε'ίγ'ενει, |κκ).ιετκ γ.έν β,υλόκενοι ίιζο ελκ εκ ι-εε ,κ  

εε»ε·.ϋε-κν >5ί '- κ .,  κ ι ΐ  - ϋ ι · .  εεοεκεκε <ίκνε,ό., 5η  καΐ εεηίεεεεν ί ί  Λεετί,·., 

«ν/,' 'Λ , ΐ ά  - .μ  εέχκ »  ένΐκιοκν: ίεεειε'κ ί έ  κκί εεεοε»·;κ·;ίε<Ι«ε η .έ ί  ία).·«- 

νκε έεεί εό .Ϊικεκεκκχεϊν , έ ε ιίε Ις κ ν εες  κ'έτεές, 'ό-εοίεε; ·■; τ ε ί ;  νκυτικεϊί 

κ·..ί-1νειε, , ί ε ε ε ε  έ .  τεϊς  εεεζοϊ;, εέν  Α εεείν το5 εεί,ίΐο ε; εεεεεγιγνο;κ·ν·«ν.

κε'. ϊεκ ; ί ·  τκ ; τΑλκι; ^ εκ ο / ό .τε ;, ο5γ_ όκοίκεε ί/.εκεκνεε εκϊς εΟχκι;. 
Αλλ'οΐ ;κέε διεφ^γκεαν, κκέ, εεεΤς ψε/κΤς νικίένεεϊ, τθε;εώακσεν αεεε'.εεεν, 
(οέ ,»;> ί ί  τεεεό γε Οεκες είκεϊε. ώί -ίετηβιεκ», οέ8ε1ί γ4ε κέεϋ» φεγεϊ, 
•ϋίωσε.): ε1 ίέ  Ηκέεεγοε ε4ς |λ5, εε^όελοε; ί,ίκκεκε, έεεηίί ί ε  ίκ ε ε » . .

π Α, 11 ι·  Π Μ  κ ο  2 . ·^>

έίίαν «5™ ; ,, τών ί έ  ίλλεεν εεόλεον Οεεί εοϊς Ρ»ρ6«εοις γεγεντ.- 
εεένοιε, εελκ» εΐ η ς  ! . 4  σκικεέηκεκ εειρη- 

.  ί έ  τεεκρών ίικκεείων κκΐ χ.ϋω ν, κκέ ε ΐ ί  ηεζρ! 
αελλοίοκ! εέ! τέ,ν Ατεεκίν εέεεβεέλλεεν, ε,έίεκεκς οω-

............................................................  έςόνεεύεοέε,α,ϊ ρεόνον « 5 ;  εειρόντκί κενε
ίύνε'ες ίεαρυγεεν, εέλλά κκ'ε τεκές έ'κερε'τους έ,αβεέν, ας αέτεες είέίοκ βα- 
οεΙείς, κγούαεϊος, εί τό τ ις  εεόλεεος ειρεκελάδοε ναυτεκόν, εεαραιρίιεα καέ 
ΙΙελοεετννιετεεε κρατείσεεκ, ο5γ_ ύκερκεεναν τάς παρ’ έκεενου ίωρεάς, εεκίε όρ- 
γιαθίντεί τοϊ; Ελλ/σιν, ό·τε ηρ.5ίό9·«εαν, ά»μνεε; έ,εέ τάς ίε,λλαγάς τάς 
προςτον»ς Βαρβάρους ώρ(;.·Λίΐ«ν, ά>λ’αΰτοΙ [ΐεν υπέρ τ ίς  ελευθερίας πολε{<.εΐν 
π*ρεσ»ςευ«ζοντο, τοΤς $' άλλοις τήν δουλείαν αίρου|Λενοις ουγγνώίΛΤ,ν εϊχον. 
Ηγούντο γάρ τα;ς ρεέν ταπε;ν«Τς τών πόλεο>ν προα-είχειν«; άπαντο; τρόπο·.̂
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ζϊΙΤίΤν τί,ν σωτηρίαν: τχ ΐ; ίέ  ττροίιϊτάναι χ 7 -  Ε/Λάίο; ά;ι·>νίαι? ού/ οΚ·· 
τ ’ είναι ίιαφεΰγειν τ 'Λ ; κινΓ^υνου:, άλλ’ ύ τ^ ερ  τών «νίρών το ί; καλοΤ;

πόλεων τα-,; 0τΕρε/_Ίν·7χις λν^ιτίλεΐν ε ;  ανθρώπων αίρζνι^Οίναι [αίίλλ,ον, η 
ό-ρΟίναι νενννίναΐζ. Λΐλον οτι τχντα <ϊΐΕνοτ;&·/;ί:αν: επει,ί-ί γαρ νύχ οΐοί 
τ  ·Λ7χν πρες άα-ροτίρας ά’ν.α ?τ«ρατά;α·ϊΟ«ι τά; 5υνά;ν.εΐί, παοαλαζ-ίντες 
άπαντα τόν δ;|Γ_λον τον έχτίς  χόλε&>ί, εί; τ' ν̂ εχο;α.εντ,ν νήτον έξεπλενοαν, 
ίν' εν υ.ερει ττρός έκατίραν τν,ν ίνναιχιν, «λλ,ά ρ.ή ττρό; «[/ροτερας ά̂ Αα 
χινίννευοωοι.

κ ζ . Καιτοι ί πώς άν εκείνων άνίρες «υιείνονς, ?ι ριάλλον ριλεΑλκνες, 
δντες έπι-^ε'/.Οί'εν, ο'ίτινες έτόλρ,ν,οαν έπιίεΤν, ώ<ττε ι/.·;ι τοϊς λοιττοις αίτιοι 
γενϊϊΟαι ττ,ς ίονλ,ειας, ερ·ί;ν.ϊ;ν ριεν τν,ν ττολ'.ν γ;γνθ|Αεν/;ν, τν,ν ί έ  ^ώραν 
•πορΟονριενν,ν, ιερά 5ε σνλώ|χενα, καί νεώς ερί,ττιπραν.ένους, άπαντα 5έ τόν 
πόλεαον περί πατρίία τ·ί;ν έαντών γιγνό;ν.ενον; Και ον5ε ταΰτα ά - ί γ ^ χ ΐ ί ζ ν  
•αντοΓς, αλλά προς χιλίας και 5ιακοοίας τριτρεις |Αονοι διαναυ|Αα;/ιϊν έτόλ- 
μ·/1οαν. Ού [Α/,ν είά0·/;σχν; καταισχννθέντες γάρ Πελοπονν/ίσιοιτ/,ν Λρετκν 
αύτών και νοαίοαντες, προ5ιαρθαρέντων αέν τών ΙΙαετερων, ού5’ αντοί 
βωΟν̂ οεσθαι, κατορθωοάντων 5έ, εις άτι;Αίαν τάς αότών πόλεις κατα7·Λ'>ειν, 
τναγκάοθκοαν ΐΑεταοχείν τών κινίννων. Καί τούς ΐΑεν θορύβους τούς έν τω 
πρα','ΐιατι γενου.ένους, και τάς κραυγάς, και τάς πχρακελεύοεις, ά κοινά 
πάντων εισι τών ναυυ.αχουντων, οΰ̂  όρώ δτι δεΤ λέγοντα 5ιατρίβειν: ά δέ 
εστιν ίδια, και τ/,ς ίίγεαονίας άςια, καί τοΤς προειρ·/;;Αένοις όριολογούαενα, 
ταΰτα 5 έ[Αον εργον είπεϊν έστ£. Τοοοϋτον γάρ Ί\ πόλις 'ίριών διέρερεν, δτ’ 
ϊ)ν άκαίρεος, ώοτε άνάοτατος γενοαενη, πλείους μεν «τυνεβάλετο τριτίρεις 
εϊς τόν κίνδυνον, τόν υπέρ ττς Κλλαδος, ηούμπαντες οίσυνναυμαγ-Λοαντες: 
οΰδείς δε προς ήμάς οδτως εγει δυσμενής, διτις οΰκ «ν όμολογνίοειε, διά 
μέν τόν ναυμαχίαν ίμάς τώ πολεμώ κρατΛοαι, ταύτΛς δε τόν ήμετε'ραν 
πολιν αιτίαν γενέσθαι·

κιί· Καίτοι μελλούσκς στρατείας επι τού; βαρβάοους εσεσθαι, ίτίνας 
χρό τόν Ηγεμονίαν εχειν; ίοΰ τούς έν τω προτέρω πολεμώ μάλιστα εΰδοκι· 
μτίσαντας, καί πολλάκις μέν ίδια προκινδυνεύοαντας, έν δέ τοΤς κοινοΐς τών 
αγώνων αριστείων άζιωθέντας; ιού τούς τήν εαυτών έκλιπόντας υπέρ τός 
τών άλλων οωτ/ιρίας, καί τό τε παλαιόν οίκιστάς τών πλείστων πόλεων 
γενοαένους, καί πάλιν αΰτας έκ τών μεγι'7ων συμρορών διασώσαντας; ίΠώς 
δέ οΰκ αν δεινά πα'θοιμεν, εϊ, τών κακών πλεΤστον μέρος μετασχόντες, έν 
ταΤς τιμαΓς ελαττον έχειν άξιωθείν)μεν, καί, τότε προτα/θέντες υπέρ άπάν- 
τ,ων, νΰν έτέροις άκολουθειν άναγκασθεί-ζιμεν}
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κδ’. Μ έχρι οίν τοντων ε ί ί ’ ο:ν πάντϊί 5ν ό(λ'>>ογ·/·<7«ίίν ττ^̂ ίίιίτων 
«γα''ών ττ,ν ::-0,ΐΜ ϊΐαων αΐτια\/ γεγίνίτΟ'ϊΐ, καΙ ίιχαιως άν αύτίς τ->,ν ίΐ'·ε- 
[ΛΟνίαν είνχ;. Μετά 5έ τ*υτα τινές ·ί:;Λών κατ^γοροΟσιν, ο;ς. έ ε̂'.ί'Λ τγ,ν 
Λρ7_'ί;νττ,ς ΟΛάττνίί τταρίλάβοίΛεν, ττολλών κακών α”τι>5ΐ τοι; Ελλ^-τι κατέ- 
στ·/;7.εν, καί τίν τε Μ’Λλίων άν^ραττοιϊισν.ύν, καί τον ίκιωνοίίον δ}.εΟίον έν 
τοότοις τοΓς λόγοίί ά,αΐν τροφίροοσιν. ίίγώ ΤΛ'οΰίΐ,αι, πρώτον ο.έν οόι5ί·/ 
είναι τοΰτο σ·τ[Λεΐον, ύ ;  κκκώς νίρχον.εν, ίΓ τιν 'ί των ττολεατ,τχ'ντων ήαΐν, 
οοόίρα φαίνονται κολαβΟεντε;: άλλα τ:ολ!> τό5ε [Λειψόν τ£κα·/;οιον, ώς καλώς 
ίιωκοναεν τάτών υνριι/.άχων, οτι των τ.Λεων, τών ΰφ’ -/;[ΛΪν οΰτών, ούίε- 
[χία τοιαόταις σοαφοραΐ; ττεριέ-ευεν. ίττειτα, εί ρ::ν άλλοι τινέ; τών 
αυτών τραγυ.άτων χραότερον έχεαελνίδϊΐ'ταν, εικότως άν ίο,ΐν έχιτψ.ώεν: 
εΐ ί έ  μνίχοτε τοΰτο γεγονε, (/.ητ' οίόν τέ έστι τοτουτων πόλεων το χλτ,δος 
κρατεΐν, τ,ν (/.η τις κολά̂ ι̂  του; έςαριαρτάνοντας, ίπώς ού δίκαιόν έττιν 
ά|7-άς έπαινε'ν, οϊτινες ελάχιστοι; χαλε—/ίναντες, χλεΐστον χρόνον τήν 
Αρχ·ί;ν κατασχειν ·ιίδον·/·'0ν;ρ.$ν ^

λ’. Οί}ί«ν δε χασι δοκεΐν, τουτους χρατίστου; χιοστάτο; ·'εγεν7;σ0αι 
τών ϊίλλνίνων, εφ ών οί χειΘαρχιίσαντες αριτ* τυ'ρχάνουσι χοάζαντες. ΕχΙ 
τοίνυν τ ις  ήαετέρας ήγειι.ονίας, εύρ-όσοριεν καί τους οίκους τους ίδιους 
χρός εΰδαΐ[Λονίαν χλεΐστον έχιδόντας, καί τά ; χόλεις [Αεγίστας γενου,ένας. 
Ού γάρ έφ8ονοΰρ>.εν τκίς αύ'ανοαε'ναις αυτών, ούδε ταραχίς ένεχοιοΰυ.εν, 
πολιτείας ΰπεναντίας χαρακαΟιστάντες, ίν’ έν άλλ·/·λοις ριέν οτασιάζοιεν, 
γ:;;.5ς δέ άρ>.οότεροι θεραπεύοιεν: αλλά, τ^ν τδ>ν συι/.|αάχων όυ,όνοιαν κοινήν 
ωφέλειαν νοριίζοντες, τοΤς αΰτοις νο'υ.οις άχάσας τάς χο'λεις διωκοϋιιεν, 
συριριαχικώς, άλλ’ ού δεσποτικώς, βουλευόριενοι περί αυτών: όλων ριεν τών 
πραγμάτων έχιστατοΰΛες, ιδία δ' έκαστους ελευθέρους έώντες είναι: καέ 
τώ μέν πλήθει βο-ς8οΰντες, ταΐς δυναστείαις δέ πολεμοΰντες, δεινόν ήνοό- 
μενοι τους πολλούς ΰχό τοΤς όλίγοις είναι, καί τους ταΐς ούσίαις ενδεέστε
ρους, τά δέ άλλα μ-Λ'δέν χείρους όντας, άπελαύνεσδαι τών άρχίϋν : έτι δέ 
κοινής τής πατρίδος ουσ·/ις, τους μέν τυραννεΐν, τούς δέ μετοικεΐν, και 
φύσει πολίτας όντας, νόμο» τής πολιτείας άχοστερεΐσ8αι. Τοιαΰτ’ έχοντες 
ταΐς όλιγαρχίαις επιτιμαν, καί χλείω τούτων, τήν αυτήν πολιτείαν, ήνπερ 
παρ ήμΤϊ αΰτοϊς, και παρά τοΓς άλλοις κατεστήσαυ.εν : ήν ούκ οίδ’ ότι δε? 
διά μακροτέρων έπαινεΐν, άλλως τε καί συντόμως έχοντα δκλώσαι περί 
αυτής. Μετά γάρ ταύτ/,ς οίκοϋντες έβδομήκοντα έτν) διετελε'σαμεν, άπει
ροι μέν τυραννίδων, ελεύθεροι δέ προς τούς βαρβάρους, άστασία70ΐ δέ προς 
σφάςαΰτούς, είρήν/:ν δέ άγοντες προς άχαντας ανθρώπους, 

λα, ίττέρ ων προσήχει τού{ εΰ φρονοΰντκς μεγάλν,ν χάριν εχειν πμλύ μάλ·
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>ον, ·?,'ά ς  ·Λ;ΑΪν
τ:ό>ίων, γ Μ / .τ ς  έ'/ίχα τών χωρίων,

-̂Λ;Α5̂ ον ό'ί τούτων: έ'χοντ:; γάρ χώ;ι 

έλαχίοτ-Λν, Αρχ
ντε; οί άλλοι, ίυνίΐαένβς ί έ  ττρος 5ί; τ 

μ.έν·Λ; -5έ τ ίς  Κύβοίκς ύ-ό τ^ν Αττι/.' ν̂, τ; 
εύφνώς είχε, χ*ι -ρο; τ·/;ν αλλ'ον οιρε. ίν α., 
τοΰντίς αύτ7.ς μάλλον, 7, τί,ξ Παετέρα; αντ 
χαιτών άλλων Κλλ/νων, και των Βζροαρωι 

τα :, οΐ τούς όν.όρους άναττάτους ττοιτίοαντ 
ί)'αΐι.ςοό5έν τούτω 
, αλλά υ.όνοι ' 

ίτερίΕιίομεν ί,ν.άς αύτούς «τ:ο:ώτερον ζώντ 
των. Καιτοι βονλόμενοι πλεονεκτεΤν, ούκ άν 
έτίθυμ.-Λοααίν, ·?,ν Ιΐλαταιίων τοις ώ ; -Λ,'άς 
Ξάντες, τοοαύτ^ν δέχάραν τιαρελίτομεν, νι

ι.ί.ί εις τας 2ρ7.;Αθνϋίν«ς τι^ν 

^;ά ττλεονΕ'ίχν ίςεπε'ΐΑτομ.δν. 
αέν τό ττλ/ιό'ος τών ττολιτών 

^ιιτλατίας μέν τ, 
τοοαύτας κινί^υνεύειν, ύτοκει- 

ττρός τ/,ν «ρχίν  τ ί ς  δαλάττ/,ς

ϊ)ν, και τρός τούτοις εί<)ότες, 
τούτους αάλιττ’ εΰ5ο<ϊ;μ.ούν- 

«ρ' ο̂νον καΐ ίαΟυ,.ον «ότοΐς 
ί'Αα: έτα,οε ττερί τούς εχον- 

ών μεγάλ/,ν δύναμ.ιν εχοντων 
ς, τών δουλεύειν αιτίαν εχον- 
ύ'-Λτεου τ·7ς μέν ϊκιωναίων γτ,ς 
ιαταρυγούτι οαινομεΟα τ:αρα- 
:α'ντας άν 7μ*ς εΰτορωτε'ρους

ναε'νων, και τοοαύτΐν ετίστιν 5ε5ω- 
τιθυαεΐν τολϋ.ώοι καττ,γορεΐν οί τών 

έαυτών ττατρίδας λυμτνάμενοι, και 

ποινίοαντες ίοκεΐν είναι τάς τών τρογεγενημενων ά' ι̂κίας, 
Ε άτιολιίτύντες ύτερβολάν τοϊς αύθις βουλομε'νοις γενέσΟαι ττο- 

ν/ιροΐς, άλ>Λ ράσκοντες μέν λακωνιζειν, τάναντία ί  εκείνοι; εττιττ.ίευοντες, 
και τάς μέν Μΐλίων ό^υρόμενοι συμφοράς, περί 5έ τούς έαυτών ττολιτας
άντ'κεστα τολμαίσαντες έςαμαρτεΐν. ίΠοΐον γά ρ αυτούς αδίκημα ίιερυ,-εν;

ν' ίτί τών αίσ/ρών και δεινών οΰ ίιεζΐλθον; οί τούς μέν άνομωτάτους, 
ηιστοτάτου; ένόμιζον, τούς δέ ττροδότβς ώσττερ εΰεργετας έδερατευον, 
•ίροΰντο δέτών Ειλώτων ένίοις ίουλεύειν, ώς·ε εις τάς έαυτών πατρίίας 
ύβρίζειν, μάλλον δέ έτίμων τούς αΰτόχειρας ·χαί ρονέας* των ττολιτών, 
η τούς γονέας τούς εαυτών, εις τοΰτο δ' ώμότ'/ιτος άτταντας κμάς κατέσ.Λ- 
σαν, ώστε ττρό τοΰ μέν, διά την παρούσαν ευδαιμονίαν, καί ταΐς μικραις 
άτυχίαις πολλούς έκαστο; ήμών είχε τούς συμπαθ^σοντας, έπΙδέ τ ις  τού
των άρχνίς, διά τό πλίθο; τών οικείων κακών, έπαυσάμεθα άλλτίλους έλε- 
ούντες. Ούδενί γάρ αοσαύτ/,ν σχολάν παρε'λιπον, ώσθ’ έτέρω συναχ_θεσθ·7ίναι. 
ίΤίνος γάρ εύκ έρίκοντο; η τίς ουτω πόρρω τών πολιτικιών ν;ν πραγμάτων, 
δστις ούκ εγγύς άναγκάσθνι γενέσθαι τών συμφορών, ιίς ας αΐ τοιαύται φύ- 
βιις ίμας κατέστΥΐσαν} Ειτα ούκ αίσχύνονται τάς μέν έαυτών πόλεις ούτως

λο . Τοιουτων τοινυν ·ί·,;Λΐον γ! 

κότοιν υπέρ τοΰ μ.ά τών άλλοτρκι 
δεκαδαρχιών κοινωνςσαντες, καΐ 

μικράς ;
'ιδεμίο
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«Μ'·ψ.<.;ς ίιχΒέντϊ.:, - τ . ζ  ΐΊν.ετίρας άίίκως κ*ττγο;θ’> -τ;;: άλλχ -ρο; το :; 
άλλοι; κκ'ι τερΐ των ■■ϊιχών κ ιι τών γρα&ων, των τοτέ —χ ζ '  ίαίν γενο'/ένων, 
'/έγίΐν τολαώίΐν, «ύτοι πλείον; έν τριτ'ι ρί-ττιν ά/.ρίτοος άτοκτείναντες, ών 
V, ίτόλις επί τ·?,; Λρχ-/;; άττάον,ς εκρινε. Φυγά; ίέ , και στάσει;, και νόν.ων 
ΰ · ^ , · γ ύ α ί ΐ ς ,  καί πολιτειών ρ.εταβολά;, ί”τι παί'ίων ϋο;ει;, καί -νναικό'ν 
αϊτχύνας, καί χρΐαάτων άρπαγά;, ίτίς άν ίύναιτο ίιείελΟε·ν; Ιΐλάν τοτοό- 
τον ειπεΐν ε/_ω χατα πάντων, ότι τα υ.έν έ-ρ' -Λ|Λών δεινά ραδίω; άν τ ι ;  ένί

λίας, τα; ε

ενρα;Λ}Λ4ν-Λΐ

ψ·/,ρίτ;αατι ό'ιίλντε: τά ; δϊ σραγά; καί 
[εενα;, ούίϊείζ αν ΐα'σασΟαι δυναιτο.

λγ'. Καί (ν.·/)ν οόδέ τν,ν πα,,οόδαν ι ίζ χ - .γ ,ν ^  οόδέ τ/,ν Λότονον.ι 
ταΐ; πολ-ΐτείαι; αεν ούκ ε’νονταν, έν δέ -αΤ; τυνΟτίκ: 
ά'ΐον έλέσΟαι ρ.άλλον, ί; τήν Αρ/Ϋ,ν τ/;ν ίίρετί'ραν. ίτί< νάο «ν 
καταττάοεω; έπιΟυρ·/;οειεν; έν γ  χαταποντιοταί ρεν τ ’έιν δάλατταν κατίχου- 
σι, πελτατταί δέ τ> ; πόλει; καταλαρβάνοοτιν, αντί δέ τοΰ πρός έτέοονς 
περί τχς χ ώ ξ ,χ ς  πολερείν, έντδς τείχους πρός άλλτίλους οί πολϊται ράχον- 
ται, πλείου; δέ πόλεις «ίχράλωτοι γεγό^ατιν, ί| πριν τέν είρ-δνγ,ν χράς ποι- 
γ;<ταο0αι, διά δέ τήν πυκνο'τν,τα τών ρεταίολών, άΟυρότερον διάγουτιν οί 
τάς πόλεις οΐκοοντες τών ταις φυγαίς έζ/ριωρένων: οί ρέν γάρ τ4 ρέλλ.ον 
δεδίαοιν, οί δε άεί κατιε'ναι προσδοκώτι. Τοτουτον δ'άπέ/ουτι τ ίς  Ελευ
θερίας καί τ ίς  Αΰτονορίας, ώττε «ί ρέν ΰπό Τύραννοι; είοί, τάς δέ Λρρος-αί 
κατέχουσιν, ένιαι δέ άνάιττατοι γεγόνασι, τών δέ οί Βάρβαροι Δετπόται 
καθεττ-ςκατιν: οΰ; •όρείς διαοί,ναι τολριίοαντα; εις τ-ςν Εύρώπν.ν, και ρείζον 
•ή προσίκεν αΰτοΐς φρον·/·οαντας, οΰτω διέθερεν, ώστε υ,γ , υ.ο'νον παύσαοΟαι 
στρατείας έ^’ ιΐράς ποιουρένους, αλλά καί ττ;ν αυτών χώραν άνέχεοθαι 

ιαί διακοτίαι; καί χιλίαις ναυσί περιπλέοντας εις τοσαότν,ν 
ιατεττ/σαρεν, ώοτε ρακρόν πλοϊον έντδς Φαυχλιδος ρνι κα- 

θέλκειν, άλλ’ ν,συχίαν άγειν, καί τους καιρούς περιρένειν, άλλα ρή τ ί  πα- 
ροόσ-̂  δυνάρει πι^ευειν. Καί ταΰθ’, δτιδιάττιντών προγόνων τώνϊίρετε'ρων 
Αρετέ,ν ούτως είχον, οί τ ίς  πόλεως ουρφοραί σαφώς έπέδειξαν: άρα γάρ 
•/ΐρεΤς Τί τ ίς  Αρχτ,ς ώπεστεροόρεθα, καί τοΓς έλλ'εσιν αρχή τών κακών 
έγίγνετο. Μετά γάρπί,νέν Ελ ί̂χοπόντωγενορέν-Λν ατυχίαν, έτε'ρωνήγεμόνων 
καταστάντων, ένικ^σαν ρέν οί βάρβαροι ναυραχοΰντες, ίρςαν δέ τής θα- 
λάττ/ις, κατέσχον δέ τάς πλείστας τών νήσων, άπέβςσαν δέ εις τήν Λακω
νικήν, Κύθηρα δέ κατά κράτος ειλον, άπασαν δέ τήν Πελοπόννησον κακώς 
ποιοΰντες περιέπλευσαν.

λ δ . Μάλιστα δ' άν τις συνίδοι τδ μέγεθος τής μεταβολής, εΐπερ άνα- 
γνοιη τάς συνθήκας, τάς τε έφ’ ήρών γενορένας, καί τάς νυν άναγεγραρρελ

ορΟουρένηι
επεινότητ;
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νχς. Τότί (̂ .Ιν γάρ ήι/.ε'; '>5ίν7;ί'5̂ 7-ΐΟχ τ-ί;ν άρχίν τ·/;ν Ρασ0^ϋ^; όρίζοντ:;, 
κχΐ των ^όρων ΐνίονς τάττοντεί, χχί χωλύ-ιντε; αύτον τ ί  θαλχτττ, χ;·>Λ9χ5: 
νϋν δέ ίκεΓνό; έστιν ά ίιοι/.Λν τά τών Κλλτ ν̂ων, κχΐ τροβτάττων, ά χρ'ό 
τ;οι;ΐν έκχττουί, κ*1 [Αονον ούκ έτιστκΟμους εν τχ ΐ; “ όλετι κχΟ’.ττά ;. Πλτ,ν 
γάρ το·;τι·.υ, ίτί των άλ .̂ων ΰ~0Αθΐτ7ον έττιν; ‘.0 ·^  καΐ τον τ:ολί;Αον κύριος 
έγένετο, καί τ 'γ,ί εΐρΆ'ντ,ν έτρυτάνευσε, και των παρόντων πραγριάτων έη -

ίθίοττ,κεν; ίΟόχ ώς έ> IV π>εοαεν, ι τερ πρ'ιό; ί̂ εο
7.ων καττγορποονΐες; ίΟύ βαοΛέατόν Μεγαν αντόν πρθ5αγορευο(Αεν, ώσπερ 
αί^ν.άλωτο·. γεγονότε;; ίΟνκ έν τοΤς πολιαοις το'ς πρδ; άλλτΡ.ους έν έκείνω 
τα ; έλπ’κϊα; ε/_ον.εν τ 7 , ς  σωττρίας, ο; άι/.ιροτερους ή5έω; άν «πολέσειεν; 
ί'ϊν άξιον ένίΐυν/ΛΟεντα;, άγανακτίσαι μέν έπ; τοΐ; παροΰσι, ποθίισαι 5έ τ·/;ν 
ίίγεμονίαντ'Λν ΐ'ίμετεραν, μέμψασΟαι ίέ  Λακεδαιμονίοιζ, 0 7ΐ τήν μεν 
εις τον πόλεμον κατε'στ·/ισαν, ώ ; έλενΟερώσοντες τοό; Ελλ"/;ν«;, επί τελεν- 
- τ ? , ί  ίέοοτω  πολλοί); αύτών έκίότοο; τοΐ; βαρβάροι; έποί·/:σαν, καί τν:; 
'μεν ίΐ Λετί’ρα; πολεως του; Ιωνάς άπέστ/,σαν, εί ί ;  άπώκ/,σαν, και ί ί  
·7)ν πολλάκις έσόι'ίπσαν, τοΐ; 5ε βαρβάροιςβύτοΰ; εςε'δοσαν, ώνάκόντωντήν 
'^ώρκν ε/ουοι, καί προ; οΰ; οό5έ πώποτε έπαύσαντο πολεμοΰντε;. Καί τότε 
μέν •/ίγανάκτουν, δ9' ήμεΐ; νομιμω; έπάρχειν τινών ^ζιοΰμεν: νΰν 5έ εις 
τοσαυτν,ν δουλείαν καθεστώτων,οΰδεν φροντίζουσιν αύτών, οϊ; ούκ έςαρκεϊ 
δασμολ.ογεΐσθαι, καί τας άκροπόλεις 6ραν ΰπο των εχθρών κατεχοαε'να;, 
«λλά, προς ταΤς κοιναΐ; συμφοραϊς, καί τοΐ; σώμασι δεινότερα πάσχουσι 
των παρ' ίμΐν Αργυρωντίτων: ούδείς γάρ ίμών ούτως αΐκίζεται τού; Οίκέ- 
τα ;, ώς εκείνον τού; Ελευθέρους κολαζουσι. Μέγιστον δέ των κακών, δταν 
ύπερ αυτί; τ ί ;  Δουλείας άναγκάζωνται συστρατεύεσθαι, καί πο^εμεΐν 
τοΐς ΐλευθερούν άζιοϋσι, καί τοιουτους κινδύνους ύπομένειν, εν οΐς ήττ»ι- 
θέντες ιιεν παραχρίμα διαφθαρτίσονταν, κατορθώσαντες δέ μάλλον εις τ^ν 
^πίλοιπον χρόνον δουλεύσουσνν.

λέ. ήν ίτίνας άλλους αιτίους χργι νομίζειν, ί  Λακεδαιμονίους; οί, το- 
ιταύτ-σν ίσχύν ε))θντε;, περιορώβι τού; μέν εαυτών συμμάχους γενομενους 
ούτω δεινά πάσχοντας, τον δέ Βάρβαρον τίρ των έλλνίνων ρώμνι τήν άρ- 
χτ,ν τ·/;ν αυτού κατασκευαζόμενον. Καί πρότερον μέν τούς Τυράννους έζε'- 
βαλλον, τώ δέ πλ·/ίθει τάς β ο ή θ ε ι α ς  εποιοϋντο, νΰν δέ εις τοσούτον μετα- 
βιβλ/ίκασιν, ώστε ταϊς μέν Πολιτείαι; πολεμοΰσι, τάς δέ Μοναρχίας συγ- 
καθιστάσι, τίιν δέ Μαντινε'ων πόλΛν είρτΙνν;ς ·ίίδ·ή γεγεντ.μεν/ις άνάστατον 
«ποίτ,σαν, -τ/ιν δέ Θτ.βαίων Καδμείαν κατέλαβον, καί νΰν όλυνθίοις καί 
Φλιασίοις πολεμουσιν, Αμύντα δέ τφ Μαχεδόνων βασιλεϊ, χαΐ Διονυσίω

Σικελίας τυράνν^, καί τψ Βαρβάριρ, τ ίς  Ασίβ* κρατοΰντι, συμπράτ·
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Κϊ-'τ·/. νΥ/. ί τ . -->·.■,

-ΙΤ.ΥΤχ; 7?>ν ΚλΑ/ίνων, ί'/ϊ 'ϊν.ί;α ΤΟ-;·,ύτί,<ν *ν·;;ώ;Τ(,;ν ν.χ'Κ'Ζ-τ.·.;/·. 
ΛίίΓ-Υτ-Λν, ών ς-Υίί τί,Μ άρι!);Α0ν ^'ευ:5Γν ί-είην έ ίτ ’. :  τκς ;ίέ :Αίγί7-:2; τί,ν 
::^λ4ων α ύτζ? έα'^τών ίϊν  ε \ ν ’. *λ".' «-.«γκϊζεΐν  ίου)£θίΐν,

71 ταϊ;'|/εγι·7ται; -τν/ο- ε̂αι; ε̂ειβαΥ/Λ-.ν. υ  -̂ έ ττϊ-,τ.ον ίεινάτατον, 3τχν 
τ ς̂ ϊ'ίν; Τνύ; Τ7,ν ΙΙγ' ν̂ονίαν ί/_:ιν α'ΐ',ΰντχ; 5-ττί ν.ϊν τού; Κλ/,γ,να; αύνον 
'-ύγί /.'/Ύ ίκχστγ.ν -Λ;»έΐ7ν - ; τ ;7τ ; ’,072νΓ|·>ί, 77;ύ ; <5* το^; ϋ.-'ΐξ^ρΓ.ν; , , ;  
ά-α·<τχ τύν γ:ό.ον τογνίγ'αν -ετν;·*/;·ον;.

·/.;'- Κ7ΐ ι^Λύ'ε; ύ-οΥχνΛ -/; ίοτκίΛω; ίγεν, «τ; τρχγύτίς,ν -τούτο-ν
έαν7,·;·;ην, -;,ο:··.-<ο7 ώ ; -ττί;: (ϊ·,χ),λα· ων Τ7θΐ-/·οο;;.αί -.ού; : ,.ύ

ίνϊ ττ ό̂; τον; Κ>Αου; ο·,:ώ'«: -  Αχκε.ϊκια-,',ίς,.ν, •·ύτω; ίΓ.-γκχ
ντί,ί'-ύτών, «λΛ' ι-α αύτνύ χ.»0'ίτ·,ν ό >4·^; '5ν ,2Τ3.„

το'.7ύτγν γνώ/.γν ΐχοντγς. Ι ο -  / XV τί ά-*οτρίτ»νν τώ·/άν-χ;ττ,-
ν.χ-ί·ιν. ονί’ έτ/ρων τΐϊ-εοχ -  ;ίν, νγ τι; ·” ;οχρ;*ν(ν; «ΤΤΙ-
τινγογ τ-,Γ; άαχετανν./:·. \ τγϊ'ϊχχι εού; ίτ ί  ^Λ.̂ 5η
/ονϊ;:·ν/Τ7;, νοχ''ετ;'.ν τού; ίττ' ώτ,ε>*·:χ τ ίτ.ύτχ "ρζττνντχ;: : ,ν 
αύτόν λΥ/ον ού;7 ό -ν.ι-,.; ύ:τ«·/αν.οχνε-.ν ίεΓ, ρ.γ |χίτχ τΫ; αντί:; 'ϊιχνοία; 
Αίγόαϊ,ον. Κτει κν,ϊ τούτ ν ^ ^ ί ν ι  «Ιτοί; }-ιτια ίν , ό'η τή μ;ν α^τΛν ττο).*; 
τνχ; ό-Λ0ρου: είλι.τενειν άνανκ.^ζο.,οι, τ5χ 5ε κοιν^ των ονριαα̂ ,-,ον νύχ.ν 
τν.οντον καταοχ.ίνα^/χοιν, είωναύτοτς 5:αι, τα τρο; γν/2; ί'.αΑ.σανένο'.ς, 
,άτταντας τού; Βζενχρον; ίτεειοικον; 0λγ; τ/,; ίί/Λτ^ο; χατ^κτγοα.!. Καίτοι 
χοή τούς ούοει, /.αΐ ν.τ: (ϊια τν/γν, .λϊ *  ςρονονντο.ς. τοιούτοις ί - ^ γ . , ·  
έτιχε ρειν ττολν ν.χλλον, ή τού; Νγτιώτας Γ^χτα-Λογεύν: ονς χχ;-.όν 
ίλείΐν, όρώντνς. τού; ^ ν , χ̂ ιά οττανιόττ,τα τ? : γή;, τ *  0ργ γεοχργίΓν άνα· 
-;χ.χ^θ7.ένους,τού;ίϊέ :ϊ-ειρώτζς, ίίάοΟονίβν χώρα;, τήν αέν κλείτγν αύτίς 
αργόν ττίοΐ2ρώντ«;, έ ' γ ;  ί ί  καραοΟντχι, τοοΛτον οτλοντ-

λζ'. ίΐγονρ.αι ό", εϊτινε; -αλλοθτν ττοΕεν έττέλΟύντε; Οεα-αί · Εννντ. 
των τταρόντων ττρζγαατων, τολλήν άν αύτούς καταγνωναι ν.ανίαν άν,^ο- 

'έριον ήρ.ών, οΤτινεςοντω ττερί μικρών χ.ιν5·νν;·5ο;Αϊ;, έ;0ν ά ί:ώ ; ττολύ» 
κε/.τ·?,ο8αι, και τήν ί'ίμετίραν αντών χώραν δια^όί-ρονεν, «μελγοαντες 
τού τήν Λ σ(αν καρτονοθαι. Καί τή  μέν ονό'εν έοτι ττρούργ-.ο-ίτερον, ή τκο. 
-ϊϊν , ί '  ό,ν ού§έ-οτε τταν^όμε'α αοΥεμονντε; ττρό; άλλήλον;: γμε-ς ί έ  
τοσούτον δέομεν ονγκρονειν τί τών εκείνον αραγμάτων, ή αοιεϊν σταοιά.· 
ΙΓειν, όόστε καί τα; ό'ια τύχα; αύτω γεγενγμένας ταραχά; <5ι*λνειν εαιχει- 
ροΰμεν: οΐτινες καί τοΐν στρατοαέ.^οιν τοΐν περί Κύπρον έώμεν αύτόν τώ  
μεν χρΫσθαι, τό ίέ  πολιορκεΐν, άμφοτεροιν αύτοϊν έκ τ·/ί; Ελλάίο; βντοιν. 
Οΐ τ ι  γβρ « ,ρ ι,ίώ τ·;, προ; ήμας τ* οίκιίω; ίχοντι, καί Ακκιίαιμονίοις
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ιε-ϊά Τιριβάζοί.
V ί ε  τών τόττων ίΟϊοισται, 

ΐ'Α·:τε·πλευκίν, ει. τ:οΧυ αν
. ίΐ·ι ί ;εεϊ; »ύ3ι-

■5ΐά< «ύτον; ί>ίι3&«··ι ί '' 
τ:ίζβΰ το χ^'ίοιαώτατον, έκ τ · 
τό “Χεϊστον [Αεί>ο? Ιωνία; <
Λοίαν έιτϋ^θοον, η ττοί-; άλΧ·/·λοο; ενεκα [λίκεών ΐκινδύνεν 
/̂.ίαν -οιβυαεΟχ ιτρόνοιαν: άλΧ.ά ττεβΐ ρ.έν τών Κ.οκΧά5ω' 

τοϋα.εν, τοοκότα; ί ε  το "λ ίθο ; τρνΛρί!;, κχί τν,λικαότας τό ιν.εγε 
5ον'ααε ;̂, οΰ-ω; είκή τώ Βαρβάρω τϊαρα^είώκααίν. Τοιγαροον τά ρέν Ι / ζ : ,  
τά 5*2 ΓΑα>.ε'.,τβ·’; 5 ’ έτιβουΧεόει,ίί/.κίω; άτάντων+αων /.αταπ2'̂ ?ον-/;κώ;.

' ούίεΙ; ττίότοτε: τ-Λίν τί γαρ

/ένε*)ο;

5ογο.^

λτία· 
ίίναι, 
ρ.έν β

;Λθ>.ογ·/,τ«ν 
76 -όΧεν; τα ; Ιϊα7.·/;·

Λαζεϊαιο-Ο'ίι 
νί^χς οίίτΐι) κνρίω; παρείΧ-τοε' 

ίτών κατζτκά-τε'.ν, έν ίέ  ταΐς, «<ροτ:όλϊ·.; τειχί,εν', 

. γί'γονδ 5ια ΤΛν ίΐρ>.ετέίκν <χνι

I ΒατιΧέω;

Κκ'. ταϋτα 
,ου δύνχανν.

[βοΧχ; έν

«λ .̂-ι-λβνς 15**6» νον ττοΧίαι- 
ιπ’ Ερί.ο5 λεγοχε'νοις, ονί' 

ττίφχινον

άΧλ' οό ίικ  τά.ν

7,η· Καί'Οί τινες θαορί.αζοοβι το ν.ίγείο; τών Βααιλί'ω; πραγν.*
^αοίν αΰτόν είναι δνσκολε'ν.α,τον, δνεζιόντε; ά ; ποΧΧχς 
τοϊς Ελλιοι !ΐε->;·ιτ«ι. ίγί< 5' ήγ»5;Λ·ε [είν « 1 ;  λίγεντϊ; οΟ»
άποτρέί:$ιν, άΧλ’ ίττιττινίειν τίιν βτρκτείχν. Γ.ί γάρ, -ίιαων όχινοΐοάντων 
άτάντων, αΰτδ; εν τχρχχχΐ; «ν, χ«7.ε·το; εβται ττρίίσ-οΧειχειν, ·Λ·του σφα

ίρα /ρ·?ι ίείιένχι τον κχιρον ίκεινον, όταν τ«  ν.ιν τών Βαρβάρων καταστΐ, 

κχ'ι ίια  ο.ικ; γένΑτχι γνοίατ;;, "ήαε’·; 6̂ τ:ρ4; 
κώ; ε/ωιΑεν. Οό ΐΑτ;ν, ·ό ί εΐ ·νν·ιγ»5$οο
ύ ; όρΟώ; τερι τ ί ;  έκείνβο ίονκαεως γιγνώτκενίΐν. Εί (χέν γ*? 
ούτδν άρ.α ταϊν ττοΧέοιν άαφοτέραιν ·77»ότ6ρ»ν ττοτε περιγεγεν^χένον, ιΐκοτω; 
αν ήρχς καΐ νΰν έκφοβεΐν ΐτεχείρονν. Γ.ί δε τοότο ρ.εν ρ,ν,βειτβτε γε'γονεν, 
άντιττχλων ίε  όντων ·ήρών καί Αχκείχιν.ονίων, -τροτίερενοί το·.; έτεροι;, 
εηχυίείτερα τα πραγρχτα τούτων έπ»ί·/;σεν, ούδε'ν εοτι τούτο σταενον 
τ ί ;  εκείνου ^ώρτ;. Εν γάρ τοϊ; τοιούτοι; καιροί;. ττοΧλάκι; μαραι ίυνα- 
|Λει; (λεγάΧα; ροττά; έτοίχσαν; έιτεί καί ττερι Χιών ε;̂ οι;Λ αν τούτον τον 
Χύγον είττεΐν, ώ ;, όποτέροι; έκοϊνοι ^ρ^σθέ55αι βονλτιθεΓεν, ο·υτοι κατά θα- 

Χατταν κρείττβυ; ίσχν.  ̂ _
Χθ'. ΑΧΧά γάρ οΰκ εκ τούτων ίίκαιύν ί ς ι  σκοπεϊν τν,ν Βασιλεω; ύυνχ̂ ί,ιν, 

ί ϊ  ών [εεθ· έκατέρων γέγονεν, αλλ’ έ ' ών αύτδ; ΰτέρ έαυτοί -6τ:^Αέ[«κ6. 
Και πρώτον [εέν, άποστάτ·/ις Αίγύπτου, ίτί ίιαπέπρχκται προ; τούς ε/ον- 
τβ; αύττίν} ίΟυκ εκείνο; ριέν έπι τδν πό>,ε;χον τούτον κατέπεαψε του; ευδο- 
χψωτάτου; Περσών, λκροκύ;χαν, και Τιθραύοτ/ιν, καί Φχρνχβχζον; ουτο» 
ί έ  τρία £τλ ρίναντε;, καΐ πΧείω κακά πβ^όντε;  ̂ ποιτ^ταντε;, τεΧευτώντε; , 
οίτω; « ΐτ)^ δ; άπηΧΧάγ>ΐβ«ν, * € «  το4; άφείτώτα; (Α·/ιχίτι τι̂ ν έΧενβιρίχν
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•ί-νίίΓον, «λ λ ’ ’ίϊ'Λ Χ»'ΐ Τ' 

Εύαγόρκν βΤίατε^ί:»;, ο ; 

«^νΟν·ζ«ΐϊ «Λίιιτό; ϊστιν, ί. 

γΥι'Λεν, Οττεί ί ΐ  τ ? ;  */ώ;ί!; 

^υτω.τχττί'.νί,ς ί,ινίΜΐω; '

IV όι;.4;ι
?:/_εί ;,.ί

< ζ'^7*Γν έϊτί^χίΐν, ϊίϊ·ΐ« ί«··»<ιΐ7  ̂ ΐ τ '  
;Μ'2ζ πολίΜς τΛν ίν Κύττρω,έν ί ί  ·?*;Τ'

<&Ί Οί νΐ,υον, κατΛ υ.έν ίαλβ^τιιν π;οί«ίυ»·η»- 

:̂ρ'.'7-/_ύ.ί'̂ ■̂ ; ιι/_ί (/.όνον ττίλταυτχς, «λλ' 5;(ω;
I (5όνχ7«ι τίθΐ··6νί«3*'. η*3ΐ>,·'!;ς ττολίαο'ν. Αλ/.'

* αίΛΑΟντ* 70;; ■·»γίν·Λ|Αίνοι; 7υ.ίν 67'ί ι^ιχτίτιιοεν: *’ ί ί  ί ι ΐ  τά
.(Λα;9ί7?*ι, ΤΓο)ιΐ» ττ ,̂είων ,βλττ'.ς έσ ι̂ν, ί-τί  ̂,» «70ΐ7ίνχ·., πιίν ίχίΓνον ιηττο- 
).ίθ2κ·(;0·Αν*ι. Τοικντζι β ρ Ά -Ί-}-! ; ΐν τχΓ; ττρι'ϊσι 7»·Γ< Β«σ·.λίωί ίν»ι*νν. 
ίνν ί ί  τώ  —ολίν.Μ 7ίο ” ί ϊ ί  Κνί^ον, ί’̂ ι.,ν ίΑϊν του; Λκκιίχιν.ονίίυν σνυ.* 

|ΐ.ά/_0·,·; ίύ'νον;, ί ιχ  τ/,ν χ».λί~ί77;7»: των :τολΐ7» ών, γ ίώ  ’ {·/’>ί $ : ταΤ; ντΑ- 
ριοΐί-’.; τχΓ; -χρ ίν-ών, «τρατΑγοοντο; ί ί  «ΰτ?ι Κόνίχ,νο;. ό< γ,ν ί-ιυε·/ι· 
<;τχ7ο; αεντών ττρβ-τν,-^ν, τιττότχτο; ίί7& ΐ; ;·.λνΑ5ΐ·<, μ̂̂ ιιι:ό χ̂■>' ;̂ ί ί  
τ«ΰν -ρο; τβν ττόλευ,ον ΓΛ·.ίόνων, τΛ'.οΟτ/ιν >«ίι-ν οννχγωνίβτί·/, τρί* 
ΐΓΑ ττεριεΐΟε το να«τ;κον τ:ιρί τΆν Λ*ι*ν ύτό τρι/ρών εκατόν ιιόνον 
ττολιορκονν.ενον, ^τΕντίκβίό»/.* ί *  αΛνών τον; οτρατςώτα; τόν [/.ιοίόν κτ.·ε- 
«τέρ-Αοεν. Γίοτε τό [Λεν έτ*· έκβίνω, τολλ^κ-.ς άν 5ιε>,ν3·<βα<, ^ιά ί ί  τβν 
έιρεοτώτα κί'·ίυνον,θ2«ί τ'/,ν 6υυ,[/Λ;/ί«ν τ^ν ζ ··ί  Κόρινδβν ονιταίαν, (Α0λ’.; 
τ:·τέ ν«υ[Λ«̂ _·.νντςς ένίκτ:»αν, Και τΐιΰτ' ΐ^τ. τ« βασΟ.ικώτειτα καί 

'5ί[Λνότ«τ« τών ιχείνω ττετερκγαενο-ν, κ«*ί ττερί ών οΰ^ίτβτε ιεβόονται, 
λένοντε; οί βο>λο(/.εν||ΐ, των Β*ρβ*»ων .^γβ·).* ποίέΐν.

[Α . ίίστ οό5εΐί Λν εχβι. τοΰ7 ΐιττιϊν, ώς ού ίικ«ίον; χρίιριχι τοΐ; τταια- 
ίείγακσιν, οΰί' ώ ; επί [Λίχροί; ίίχτρίοω, τχ ; (ΐεγιν*; τών ττραςιων παρβ' 
,λιττών; φείγων γάρ ταότΑν τήν «ίτίχν, τ *  κβλλιτ* τών ί*γΜν ίιΓλίον, οΰκ 
«;Λν·Α[Λονών ού5έ εκείνων, ίτι Διικνλλίίΐί; ν.έν χΟ.ίβο; ιχων όπλίτχ;, τ τ ; 
Αίολιίο; εττίρ^ε : Δράκων όέ Ατχρνίκ κχ7*λ*?ών, κκί τιΐίγΟ,ίον; πε)ν- 
τίίίττα; β Λ λες*;, τό >Ινηον ττεί'.ον *ν*3τ»τον ΐτοίκιτί: Θίν β»ων ίε ,  ό)ίγο» 
-τελείου; τούτων ίιχβι,βαββ;, τγ;ν Αν^ίκν ετχσχν έτόρίΐ7,σιν: λγγ,οΛαο; ίέ , 
τω Κυρε'.ω στρατοτέδω χρώ;Αενι;, ρικρού ίιΤν τγ ; έντό; λλυος χώρας 
«τασγ; έκρκτγσε. Και ούόε τόν ττρατιαν, τγν [Λετα ΒατΟ.εω; τεριττΆοϊ;* 
οκν, ούόετγν Περσών κνίρίαν άςιον οοβγήγναι: χκ'ι γάρ εκείνοι ιρανειω; 
έτεδε χΟγσαν ύτό τών Κύρω συναναβάντων οϋίεν βελτίου; οντε; τών έκΐ 
βαλάττγς. Τα; μ.ίν γάρ άλλας (Α-άχ«;, δβ*ς .γττγΟγταν, έω, και τίθγίΑΐ 
οτασια'ζίΐν αύτούς, καί [Λ'̂ ι βούλεσΟαι Γροδύν.ω; πρό; τόν βίελφόν τοΰ Βα- 
οιλε'ως 5ιακιν5υνεύειν: είλλ’ έττειίγ, Κύρου τελευτγοαντο;, οννγλ0ον ά'ταν- 
τες οί τγν Ασίαν κατοικοΰντι;, εν τούτοι; τοΐς καιροΓ; ούτως «ίσχρως ·πο- 
>έ[ΛΥ,σαν, ώστε ρ.γίένα λόγον ύτολιπεΐν τοΐς ιί6ισ;Λίνςις τγν τών ΠιρσΛν 
«νίριαν έηαινεΐν, Λαβόντεςγκρ ί;«κισχι>.ί«νς τών ίλλγν»·/, βνκ αριτίνΙγν
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. : . .·, ■ .... . 5 ... ·.· .ΐύ'.άτα.ό αέϊ τ·:>;ί ■.

τ ,ό-7-αν ί̂  -ν,’ άτε::·,·.; ;α';·; τ·/.: ·;_ώ,.'/ς όντα:, έρ.'ροο; <>: τ·ίθ;/-7,Ίν γε· ; ν ·

-λ:·.·ο·.:, τ̂ 30. ι̂^/. :̂νν-;' ' :ονα·3ζ-'ν:ο)ν, ντ.:- : ν ■■. -ί : ■ ζ : ·ν

ν:-ατΛγολ οό εο ·.- ■ ντ V .'-'ττο ; ; ό: / ν. -'ό./ ό

Γϊατ-.λ.';:, άτορ,ότ-; το'; ταρ-.όςι, κ-: χτρ'.ν·.-7-.; τΓ'ρΙ α'ηόν .·>’·ζ-

;λΤ-·:, τ ·ι ; :·;7;;·-ττ: τ· ύ; τ 'ν  Ιλότ:· Γοττ.'νί-,ν; τ·//.)',.ο ι̂ν 'τ-./γνοι-',

ώ:. εϊ τ'/ότοκαρανον.-Λο::,ε, ττ/ταρ-; :.ν τ*} τρ'.τοΓε'ον, κ:·, ν.ϊ/λον ίί',.ΐτο

·τ·-.1 τ.·ό: 3εοο; έ'αραοτ;ιόν, ·Λ τ .·,; 1 ι; ;χ Τ’.ΰ τα·'5ρ/ν ·7.αγι·;ν'τ;:-.νΤ'.

Δ'.ανα;τ')ν -'έ τ-7; ·γ ι · καί τών ττ'ατΙΌτών -;·ν/.|Λε'.νά·.·τ,νν. κ-

καλώ; 'νεγκάντ.-.ν τ,;ν σο 'ρθ:-ά·, άτιοότιν ι.ότ-̂ ■ ; Γιτ'/.-νίρν-ςν καΐ το ;

ίτπέα; σ'̂ '-’έζΐί·'.ΐ·', -ό-ρ’ ών Ι/εΤν-,ι Γαρζ τζταν έτιο'ιν)εοόο :ν ι τ.·ν όιόν

ό·αο·!ο; '5ιετο·:ό'''-ςταν, οττ-’ ρ α/ εϊ τρο -ίν.Γ.όν.ενοι,'ν.ά'ι·; :α ; έν γ,'.'ον μ ·

νο·, τ.·ν αοί/.γ.τον τλ; ·/·· ; 0:ον 'έ  τών άγαΓών νοα ζοντ;-, ΐέ τών

π,/.εα'ων ώ; -λ Ρ  '■ Κετάλαιον <̂έ τών ε·ρ·'ν:νι·>ν: έ/.εΐν'ΐ

γάρ. οόκ έττ'ι Μ’ ' - ί , ο̂ 'ε κών.·;ν κ-..τ:ώ.α«όντΕ;, ά'/Λί-;·

*.·ότ -V τον Πατι/ :'τ οα/έοτ-ρον κατΐοςταν τών ττερί τ ν

λ'ας '/ύτών ττρ-ιο IV. ΐΙϊΤί ·<0'. ί-.κοότιν ·ν άττοι τ.Τ: τότ-ι; τ; τ< ■ ;

. . . .  ........................ ·■’'?  ί'' ' ί

·τ:ν.·},ώς ·;.:7 ··«ί'';···';-'αι, α λ ^ τ · :  ε ' ;  τ.;ν 1·.ΰ;ώτν;ν οί/.'.'ν ίΚ 5Χν (',Ι 

μ ν  - ;ά 3 αύτ(ον -/.α-/.ώ,' ά-<··λ3ντο, ί ί  -•̂ :-/.?··>5 :-Λ \ ζ·χ·^ ], κ .̂Ι τ ί ' ί . τ Λ ν  

Τίς ίπ ' «ΰτ'Λ ; τοΐ; δ ζ ι . '. ϊ 'ο ’.ς ;;αταγέ1ϊ'3τ·,ι γ?/ό ίίτι.

'ΐΛ. Κχ'ι το-^τον οΰ>ίν '.'/ό ;■; -Λ-·'.·ι’. ' ,  ά'ύ .χ  “  ν τ ϊ  :ίν.όη·;ς άΓτςβέ· 

€ λλ5 : ■•«3 'Λον ΤΕ το' ί  οΟ'ΐ'ο 7-5-3·);Λ:ν>·.ς •-'.'/’. - ./ . ' ϊ  -ον.έν^υ;, '-·!)7ϊ

τ.·,; * » , ;  ΛρίΤ'ίς ;;ετί/_ε·.ν, οντί ΐν τλΓ; ν.ά/χ·; 7 :07χ·,3ν ν7τ:ί7!)2', τώ·/ 

πΛί-Αίοίν. ίΠ ώ ; αν έν το ';  ί/.’ ^̂ ιον έτ-.τ-Λ'ϊίόν.ατ’.ν ϊγγ’Ε'.ε-ί';»! 

κν -« <γτ3ϊ τ -/:-;4; 5ε'.ν6ί, ·Ϊ1 7Τ·.α7'.·ό:·/,ί. αγαθός, όν-.ό υέν ετ/εΐττ-ίν έστιν 
5/>λ ;  άταχτος, καΐ κινίύν-ον άτ3·.3·;, ττ:ο ; ;χ:ν τίιν τ:ό0·.Ε;χον ΐκ).£),υιαΕν',ς, 

τ : :6 ;  ί έ  τςν  /ϊο.>,5'αν 3”|ν.3ΐν''ν τ0>ν :τνρ -ςχ'ν οίκετιον - :-α ι ί :ο ν .έ · -ο ;; οί 

ίν τα 'ς  ;αεγ-:·;τα;ς δο;αι·; ό'ντι; αύτών, όο.αό-.ή; αόν, οόδε κοινώς, ούδέ 

τ:ο·5Λτικώς, οό^Ε-,ώτοτ’ έοίωοαν, άταντα ί έ  τον-/.ρόνον 5:άγ·)υο·.ν εις |/.ίν 

τ·Λς, ύοριζοντες, το 'ς  · 'ί ί'/Λ εόοντ:;, (οοανεί α'.θριν-οι ;/άλ·.ττα τα : γ^ζζ·.ζ 

ίιεο6αραένοι: καΐ τα  [̂ .εν σών.ατα 5ια το ΰ ;-λ ο ό το ν ; τροοώντες, τά ς οέ 

ι^υ;^ας 5-ά τ ά ;  αον-/ρχίας τατεινας κ:;ΐ ~ :ρ '.ί:ε :ς  ε/.'^ντες, έ;ετα!^ό;αίνοι 

ί ϊ  - :ό ς  αό·-θ'; το~ς ^ατιλείο'.ς, και ττροκο^.ινίοόο.ενοι, καΐ τ:άντα τρίττον 

}χικράν ορο εόν α'-λετώ ντε;; θ-.ϊ,τόν ίΛεν * Λ :α  Γρο5·κονοΰντ:ς, καί ία-.αον* 

προσαρορεόοντες, τών θεών ριΓ/.7ον ΐ  τών ά νθρώ -υν κατα^ρονοόντες. 

Τοίραροον οί κ-αταβαίνοντε; αύ'ών έπΙ Οάλατταν, οίΐς κα ).ο '5 ΐ Σατράτας,
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:,.ω ν  τ:ν.'Λι·. ί/ τ,\- , ; ' ϊ 7 . τ ,Τ .

Γ ..0 ; ο : τ.·^; ί·/̂  « ,χ ν ί^ ι. ς

<1- χ χ - . 1 \ - · { ι . ' > . ζ · .  --■./ 
ϋ.α_Λ5-ον7·., 7τ;<ί; ν ΐ/ τ 

ϊ ,  ί/7^,; κχ ΐ Τ2 ;λ:< τ

ν.χ7χ;ν,ο.·ο^<τ;;, τ .ύ ;  τ./,.ίΊ.·.'>ί, ίζ'.χΓ.ζ;<η:ζς. Ί  ό  ε ;.·.ετ'

Α ;·γ,';:ΛΖ/ν σ : ;χ τ .; :/ , (ΐ .τ   ̂ ρ ,/ ;.ί  Ζί■ :̂;·1ι έ χ ^ ίν χ ;-  ίιε'.ρ^^.ν, τ/-ς

ο εύ ,Τ ί;: α.τ^>ν ΐ7 ;:ο ^  τ>70^τ·.·χ -/ρίν/χ τον ί :τ ε ·

<:·£;·/;7X·-; κχΐ τ>·- ;λ;/ 1νη>Λ'>,'-< κατα\α?';:·σίν £.-./τ>/ τζ λ κ .τχ . 5ι;ι:ι/ .ν.ν, 

τ/1;; § ϊ  ρ Ο  Ιχυτών ε · ;  1·-ύ τ ;  ν σ τ ρ τ ί χ ί χ ρ ν / ; ; ,  ιχ5λ/&ν ί  - 'λ ^ α ΐγ ^ . ϊ -  

Α ώττυ; 'Λ ζ\\ί ί . 1 ΐ ;  « τ λ ώ ; ε ·:;Γν κ ζΐ ιιΆ κχ!)” ε ;α775ν, «λ λ' ιό; ί'-'; ~Λ 

ιη λ ό , ίτ ! ;  '/·. τ .ό ; -ζ - ϊι.ζχ χ -.ίι-.,ίΐ αύ:ον, ο>. ίΰ ίχ'.ν.ο/νΐΐο:; «::Γ;λ{;εν, {, -:ώ ι 

ύι;· έκεί-Όΐ; ·'ενθν.έγ.υν ο>α τόν β '>/ ΐτϊλεντ/^τ;-/; ίο·;ι Κ 0 .» ν . ;λ;.,,

Ι ;  ύπέν τ/ς 7τρχτ γ-^ϊϊ; τ / · , /  Λ'χκ-5χ'.Λ·)νί(.)ν & :χ ν  κϊτ;λ^7ΐν, ί.75
Ο χ ίϊΐω  σ^λλκ'-'ε^ν ί:όλα·.'.7χ·; ί « :  Λΐ70 Α>.ίχ γ} ι , ο ιϋτέρ  τ/·,; Ε/,/.χ )7 ; χύτ-.ό; 

ν.χτενζυ Λ χρ,72, κ χ ; ;Λ!γί7τ;·.ν δο-^ε-όν Κ-/·το; ί πιο; ^ ιυ, τ ι̂ν

τίότοον οΛίκν αγαπάν, πνύ; |χ.;ν ίό ί^γϊτ.·; πγΛςορο'/.τ/ΐ, που; ο ; κ α κ ό ;

;  οϋτιο; έπ '.ο χ 'ό ς  κολακ·ν>υ7ΐ; ί Πε_:1 π;να; ο'ν,/,άν οό/, ί ’ χχαρ 

; ίΠο'ον ϋ ί /ίό-^ν διαλιΑοίπατ^ν ’ ο ίκ *  ίτ-ίο / Λ ευο -τ;; τ '/ ; Ελ/,-/·,- 
ο ;; ί Ί 'ί δ ο>Α έ/,\:όν α ύτο '; ί ο : ;  πών τςαρτ/κν; κχΐ -α  τών Βίων ίϊ'Λ, 

καί πνό; ν ;ώ ; πΛάν έν τ ό  προτίρι.) πολε χω καΐ κχ.-α/.αίειν έεόλ ρ ,^ χ ν ; 

Δ^όκα’ι του; ί,.,νχ ;ά ^θν έ,τχ(.νε·ν, ό'τ; τώ'/ έ(θ.π;-/:π’ΐίντ.ον ί· :ό ν  ΕΤΛίάταντο 

ϋΤ'. τιν έ; οίκο5ον.·Λ7χ;εν, τ; π α λ κ  ε ί; τα ά_:·;_«7α καταπτΫ,ιία'. ^Οχλ/,ιεΐεν: 

(,ΰκ άπορούντε; δπό^εν έτνσχευάτ,οτ'.ν, ά ' Χ  1>χ '̂ -ό̂ .̂ >̂ .‘ζ ζ  το ΐ; 5-τιγπ;νο· 

ρ ι ο ; ;  Ϋ, τΫ,; τώ ι ϋχρίάροον ά τ ίζ ίία ;, καΐ [Λτ,δε·; πνττΞυί τυ ί; τ^-.ϊϋτα 

ΐ ’. ;  τά  τό ν  θεό» έ’ ίτ. έ^ϊ,ααρτεό τ ι λ ρ τ α σ .ν ,  καα*  κα· φυ'/.χττ.ονταν, και 

διη:07ΐ'/ , όρόντε; αυτού;, ού αόιοι τοΤ; σούαατιν ί;υ.ώ/, άλλα κα'ι το ΐ; 

«ναΟ-ου,απι, πο λευ-ίτα ν τα ;.

[1 ,̂  . ΐ7/<ο δε καί 7Τ5·1 των ττολιτόν των ίΐαετερων πολλά το·.αΰ:α δ ΐίλ - 

Οεΐν. Και γάρ οοτοι πρύ; υ.έι τ/ύ; « λ λ ο ι;, δ ιν ι; πεττολερκα τιν , ~ο α δι:,λ· 

λάττονται και τ/,; ε/,'^ρα; τλ ;  προγεγείΥ,ρνΛς έτιλανΟίνονται, τν·.; δ ’ 

ΐΐτειρούται;, ούδ' δταν εύ π ά τγ ρ τι, χάριν ϊ-τατιν; ούτω ; άΞίαν/,ίτον ττρδ; 

αυτού; τί;ν όργ·/:ν έ/__θΐ7ΐ. Και π ο λλώ / 'λέν οί πατέρες άυ.ών Μ 'ίδιταοΰ· 

θάνατον κατέγνωοαν, εν δέ τοΤ; ϋυλλόγοι; ετι καί νυν κρά; ποιούνται, πριν 

άλλο τ ι  χοΑΑατίζειν, ε ί 'τ ι ;  έπικν;ρυκεύετχι Π ίισαις των πολιτών. Εΰυ.οΑ- 

πίδα ι δε καί Κν,’ρυκε; έν τ^ τελ ετή  τω ν ρ τ-.τ.ρ ίω ν, διά τδ τούτων ρ σ ο ς , 

καί το ι; άλλοι; Βαρβάροις εϊργεοδαι τώ ν ιερών, ώοπερ το ΐ; «νδρορδνςις, 

προανορεύουσιν. Ο ντω δέ θύσει πολείχικώ; προ; «ΰτούς εχοαεν, ώ ττε  καί 

τ * ν  ρ ί » ν  ίδ ι τ τ κ  βυνίιχτρίβο./.εν τ·Τ ; ΤρωίκοΤ; καί Περσικοί;, ί  ' ών έ - ι
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τ^>*·ά.ΐΰ8αι 7 ^  •.;ϋ,?')?*<.
ιτρ»ς ΐν ';; Β«ιρί«β·ν;, υΐΛ»ου; τ

ίιτοκ, [/-·) 
ι γ*ρ  ί

Λ ί* άν 7ΐ; ΐ/. μίν -ζ,5 1ϊολί̂ ·.6̂  ΊλΊ̂  
ίΛένοΐ.;, Γ>. ί έ  70ΰ ::ρος Ελ>ν,να;, 

7,αΐν γίγϊν,ιαίνΊ.ζ: νΜ τ·,υς α έ 'ΐν  τ«ΐ; ίο ;τ»ι; κίθ7.ίν·υ;, τ»ν 
ί έ  έχι ταϊς ^υμφοοα:; (Λ£̂ .νίΐ;.έ'-<-ν;, σίν.*-- ί *  κα» τκν Οα^ιου ττοίνι- 

:̂ιν |Λ*;ζ-ω Αχί5:7 δτν ?.χ·λώ; τβΙ·ς τΐϊλείΛ-Λίαντί:; τοΓ; Βχρζ'ά?οΐ5
^νί)ί,*αί*«, Μΐ ί ’.κ ιού το βο'Λ·/,8·7,να( 7θΰς ^ρογόνου-ς ή;Λών Ι-,τιαον «ύτοί» 
■κοιίσαι 7ί,ν τί/νγ,ν, ίν τ ί  7θΐ; [Αοοσιχοϊ; ί3>οι; κ«1 τν, ττα'.ίεύσίΐ 7ών 
νειοτέοίΰ», *ν«, -οΜ.άκιζ άκούοντεζ τών ΐ-ών, εκ;Α«νΟάνιορ.εν την έχΟραν 
τίΐν ττρός αότουί ίίΛκρχο-ίσαν, κ«1 ζηλοοντε; τ«ς άρετάς τών οτρκτευτα- 
ρ,.'νων ίττ‘1 Τροίαν, τ*ν  «οτών ίργων έκιίνο·.; .’πιίι/ΐΛώαεν.̂

|/γ'. Γ):τε ρ ϋ  ίοκεϊ :το7.λ* λίκν ε!ν«« τά τταραχελεοόρ.ενκ τίολιαεΐν 
μ·>Λθτα ί '  β τιαρών καιρός, ον ούκ ά^(·ίέοι: ού σαοε-ττερον ο-νίεν' 

ίτχρόν, τταρόντι μίν ο.ή χρήοδαι, παρελθόντος 5ε αύτολ [Αεανή·* 
οΟαι. ίΤΙ ν*α αν Η«ί βουληΟείγοεν ήμΐ'ν προτγενε'οΟαι, μέλλοντες Βαοιλεΐ 
πολ<ρ*ίΐν, ί-ί» τ.υν νΰν ΰτταρχίντων; ίΟύκ ΛΪγυτ-ίος μέν αύϊοϊ καΐ Κύττρ»ί 
β^ίοτηκ·; ί Ί’οινίκη 54 και 2ΐορία 5ια τον πόλεμον άνκστατοι γεγόνασι; 
;τόρ»; ί ι ,  ΐγ' μί·,'* ύπό τών εχθρών τών εκείνου κατείληττταιρ
Τών 5ε ένΚιλικί* πόλεων τας μέν πλείοταε οΐ μεΤ ημών δντες εχου«ι, 

τά ; 54 ού χνΑεπό  ̂ ΐττι κττίοασΟκι, Αυκίας 5 ’ οΰ5ε εϊς πωΛοτε Περ«ών 
έκεάτητιν. ΚκβτοΆνος 5’ 6 Εαιίας έπίσταΟμβς, τή μέν αλγίΐεία πολΰν η5·/}
χρόνον άρίττν,κεν: όμν).')γτ'τει 5έ ίταν ήμεΤ; βουό.γδώμεν. λπο 5έ Κνι5ου
μεχοιΣινιόπγς, Ελληνες τήν λοίαν ποροικοντιν, ους ον 5ιΐπεί9ειν, άλλα μλ 
κωλΰειν πολΒν,εί'ν. Και, -ϊοε^ίϊων ί3;//ί'τηρίων {ιπαρ'ίντων, καΐ τοβουΛμ 
πολέυ.ου την Αοίαν πϊΐιαταντος, ^τι5ίΐ τα τυμ^γοόμενα λικν άκριοώς 
ττροαγορεόειν; δπου γάρ μικρών μερών ηττου; είτί, ίπώ; αν 5ι*τε9εΐεν, ει 
πατιν ήαϊν ττολίμ.εΐν άναγκασΟεΐεν} ϊίχμι 5έ ούτως, ίίάν μέν 6 Βάρβαροί 
έρέωμενεατέρω; καττάτχ/) τάς πόλεις τας επί 9»λάττη, ορουράς μείζους 
έν αύταΐς ί  νΰν έγκατ*«τηβας, τάχ' άν καί τών νήσων, αι εισι περί την 
ήπείίον, «Ιον Ρό5βς κκΐ Ϊ«μ6ς και Χίος, έπΙ τας εκείνου τυχας άπ^λίναιεν: 
ην 5 ’ ίμεΐς αύτάς προ'τεροι καταλαβωμιν,'εικός, ίου} 'ΐ'ίν Λυ5ί«ν και Φρυ· 
γίαν κ*ΐ τΑν ίλλην τά,ν ύπερκειμένην χιόραν οΐκοΰντας, έπΙ τοΐς έντεΰίεν 
έ.μωμένοις είναι. Αιό 5εΐ σπεύίειν, και μη5ίμίαν ποίίϊσδαι 5ιατ·ρι?ην, 

μη παΟωμεν, οπερ οΐ πατέρες ήμών. έκεινοι γαρ ΰβτερηααντες τών 
Βαοβαοων, καί προέμενοι τινας τεών συμμάχων, ηναγκάσΟησαν ολίγοι προς 
πολλοδς κιν5υνεΰειν, εξόν αότοΐς, προτέροις 5;αβάσιν εΐςτήν Ηπειρον, μετά 
πάσης τής τών Ελλήνων ίυνάμεως, έν μέρει τών εθνών έκαστον χειρώσα- 
βθ«ι. Αίίεικτα: γαρ, δταν τις πολεμά πρός ανθρώπους έκ πολλών συλλβ-
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γΐίλίνβυ; τ·:7ΐον, <·:ι ί ί ϊ  |ί·}ι τβιιιαίνΐιν, ί«ς  ίν «ίί̂ «·.ο·δώιΐιν, *\Χ' ίτί 5ΐ6- 
βιτ«;7.ένο;; αύτοΤς »τηχί·.ί£ΐν. Α/.«ΐν5ΐ μέν οΰν ττοοβίαμίρτοντίζ* άπαντχ 
τκΰτκ ίχ/ινωιΟώσανΤΊ, καταιτάντί; ιϊί τΆς μεγί-ιτ'ΐυς άνώνχς. Ημϊ'ς 
λν σωφρονώμβν, ί '  άρ/ίζ <!»'/Αχζ<>μβΟα, κ«1 ·τ:ίΐρα50μεΒα φΟίνχι ·:τε3ί τ'ή ν  
λ · ^ ^ ί x 1 χα'ι ττίΐΐ ΤΓ/ Ιωνίχν ίτ^«-:ό-Ξίί»ν «γΛ«τα'ϊ^Λ7«ντϊ;, ιίίό τί;, δτι 
**1 Βχβνλε·!;» οΧ/.ϊχόντων αρ/ιιτ«·ν ίί-ειρωτών, άλλά μ.ίί'ζω ίύνβμιν χ5θί 
βΰτ';ν, έ/·.ά7“ ·' αύτών, π ο .· ί ι - χ υ Λ · / ο ; :  · } , ; τ , · α ~ ζ  όττότϊν κρί;ττω διχβιβάοω- 
μ.ίν ($ βνΛ'Λ?ίντ2;  ρα'ϊίως ά·ί ποινίσαιαδν), άΐ'ρχλώς «ττασαν τλν Αβίαν 
καρπω-ϊδαίΟχ. Πολΰ κάλλιον, έκηνω πί-'ι, ττς βκοιλείκς ποΧεν.ίϊν, 
■ττίός ’ιίμ*; «ύτου; ττερί τ ί ;  [Ίγεμονίζς *;Λθΐσβ·/;τίϊν,

μ ί ’. Αζ'.ον δΐ ΐττί τ ί ;  νϋν ήΧικία; :;οι··:9χσ0αι τ^ν οιρχτείαν, (ν’ οίτων 
συαΰορίον ΧΆνωντ'ιτκντί;, ο0το( και των άγχ'.'ών «κοΧαύτωσιν, χαΐ μ-̂  
■κκντα τον β̂ονον δνττυ^/οΟντί; διαγάγωτιν. ί/.ανβ; γ·«ρ ό τταρεΧτιλοθω; 
/ρόνο;: ίν ώ ! τί των ίηνών ·ύ νβγον:; ΠοΧλών γ'άρ κχκων τ·ξ φότζί τ ί  τών 
«νθρώ-ων Οτχρχόντων, αύ-βϊ τλείω των άνχγ/.αίων 7τροσί;ενργ>.χμ{ν, 
πΟΛέμ.οοί κχ'ι στχβί(; νΐμ> κύτβΐ; ίμ.τοιγοχντε;, ώττε τϊός μιν έν τκΐς 
«.υτών άνόαωί άτ0ΛΧυτ9*«, τβΰ; ίβ ίτ ΐ  ζίνγ,; μ»τα τ.α’ΐδων καί γ’νναικών 
όΧχβΟγι, τιλΧονς δί Ινδί'.χν τβν κ«β' ήν.ίρχν, έτικονίΐϊν άνϊγκχζομ.ί- 
νουί,ότέρ τϋν ι/ίρΛν τβΤ; ^ίλοι; μ»γ»μί<θυί «τβ9ν·/5τκίΐν. ίτέρ  ών ον)ϊΙ; 
ττώτοτ' γγχνχκτ'ΛΟίν: «λλ'έτί τ«(? βυμνορκΐ;, τΜΪξ ύττοτών το’,γτών τνγ- 
κίίμένχι;, δαχρδίΐν «ζιοόσνν, κΧ-ΛΟινά 5» π5«3'/ι τζελλοΐ κ*1 δϊίνχ γιγνόμεν* 
διά τον τολ»μ*ν «βορώντες, τ·β»ντου δεβυβιν έΧίϊ'Γν, ώστε κχΐ μάλλον 
χχίρουτιν ίπι τβϊ; «λλι^λων κκκο'ί, ΐ  ·?6Ϊς ΐδίοις «ντ«·ν άγβ9οΙ;. ϊοω; δ’ 
«V κχ( τ ίς  ςμή; €ν·«0ϊΐ»ς τιλλβΙ κατχγίλχβίΐχν, ιί δυιτο^ίαν άνδρών »ν 
τβ'.οντοι; κχιιοϊ; <δοροίμ·.ΐν, έν οΓ; Ι-κλίχ μ»ν άνάττχτος γέγονε, Σικιλίχ 
δε κατχδεδουλωτχι, τοταϋτχ'. δί τϊόλίΐς τοΤς Βχρίάρο;; εκδέδοντα'., τκ δέ 
λ-Οίττά μ*ρνι των ίίλλ./ίνων έν τολ; μιγ'ίβτβι; κίνδυνοι; «στί.

μ», θχυμάζω δέ των δυνίίττευόντων έν τ« '{  τόλιτιν, ζί ττροσιίκειν 
«ΰτοΤ; ήγοΰνται μίγ« φρονεΐν, μτ,δέν τ;(ότοτί ΰτερ τ·Λλικούτων ΐΓραγμχτιυν 
μνί"! ιίτεϊν, μ·<ίτϊ ένθυμηθίναι δυνγ,ϋέντί;. Ε^ρ'ίν γάρ αΰτου;, ίΐτϊρ Ϋ,σαν 
άςιοι τ ίς  ταοουσ·/·,; δον/;;, κτάντων άφεμένους τών άλλων, *ερι του τολ.έ- 
μουτουτρό; τους Ββρβάρους είσηγεΤσΒαι χκΐ συμβουλεύειν. Τυχόν μεν 
γάρ άν τι δυττέραναν;  εΐ δε κκ; προατεΐτον, άλλ' οΰν τούς γε λ.όγους, ώ; 
ττερ χργ,βμοΰς, ιΐς τον έτιόντχ χρόνον κατέλιιτον. Γίΰν δε, βί μέν ίν ταϊς 
μεγίττβις δόζχις δντες, έτΙ μικροΤς σττουδάζουσιν, οίμΐν δε, τοΐς των πο
λιτικών έξεττ/κότι, περί τ·/|λικουτων πραγμάτων βυμβουλεύειν κ«τχλε- 
λοίπκβιν. Οΰ μήν άλλ', βοιρ μικροψυχότεροι τυγχάνουβιν δντες βί «ροε-



Γ - .ί~ > 7 ·; ·Γ'.·ώ<, τί,Ο'λ.τον Τ'.'ύ; x /'ι.Ί■ ^ : ' ί̂ϊ 'ί~ ι· ς.
(, :αλ'/,5!γ/·ΰόα'.ίΐα τ τ ; • ζ χ ρ τ ι - ϊ ι / ’. :  ί ^ ' ΐ ζ τ ι : ,  Λ./ν|.·;ν
·::5·ς τ/ ; ζ'.ρν^τ,; ς^ν'/,/.ζ;: γλ ν » ; 0-.ν,>.̂ ·;;;.:̂ ·/ τ'·.ι; κλ'/,' χ-,-ΑχΊ.-

'ι·υ.-.:,·., /Λ-. τ:ί;'. · :  '/Λ;ν -ού , ζ./ΐί .0 ;, ϊν ο·., ζν/·>.ί ·̂75ν :■. ζ..:/.νν 

ί .·. α·;ζ·ν >«'. δνντ,α^αΕ^α.

ι/.7 · ^ί'· ' ' ί  -ν'ι-·χς * 2ς έ-.ιο>/Αάς έ/.ττοίών τ:ο’.·ί'7ϊ;λένο,ς, ϊ/.δίνοι;τοΐς 

» , 'ρ ΐ ί  ί-'.ι-Λ-.ν:·, έ '  ών -Γ-<; τ :  τ.'ιΊ.ν.\ ΑγΔ.ίη-.ζρπΊ  οί/-τ;·;ο/.ίν, ζ.ζΐ 

τ ί ;ο ν  ί'.ζκ ;·.·;ί ;.ε' α π .ό ί Ϋ, /.α; αύτ-ιύ;. ί - ι  δε ά-λο^^; καί ίκ)\ο,- ό '/.ό-Ζ/ς ό 

περί τούτων. Ο οτί γ ϊρ  είρ/ίντν ο όίν τ; έ - τ ι  | ϊ;ίϊίζν  άνζγει,ν, εάν ν./; ν.Ο'.νά 

';>ϊς ϋ-ζεί'ζρ'Λ; ττο'/.εντ,^ωνεν; ον'/ό/.ον-.ίεζι τ λ ;  Γ,/.λ/,ν^ς, ττεΐν άν χ.*1 

τ ϊ ;  ς·.*/.;-/; εκ των α-τών ■/.■/■. τον;'/ιν^ννονί τ ε ο ;  τ·,ν ; αντον; τΌΐν,τών,εΟζ. 

•ι οντ;·,·/ - ε  γεγονότων, ν.ζ'. τά ; βτνρίζς τ τ ;  ττερ: τών βίον τ,μων ά γα ι;ε- 

καί τας I·:ται;^5!; διαλνει, και τά ; «^;γενε·:ζ; εις εΥίρτ-ν - .ο α γ ει, 

) ·/.ί ττάντζς ζνόρ(.;7Τνυ; εί; Τν-ολεγο·.; κχί δταοεις κα'^’Ίτ^ τιν , ονχ έντ:ν 

υτ{..ς ον/_ όν.ονοίτοιν.εν, καί τ α ; ίννο ;*; αλ/δινάςττρός άν.κ; αντον; έεοΑεν. 

ί V ενεκζ "» ;1  τ:·-ίντνς :τ-ι-/,τεον, ότω ς ώς τα / ’.ττα  τ^ν ε·/;ε<.)ε ττν/ε;;-θν εις 

τ  έν ίίτειτν/ οιοριονν-ίϊ, ώς ν. ,νον γ ' άν τ^^το α· αΙόν άτν/.αύ.ιαιν.εν έ/. τών 

κ4'.3Α-;.;ν τ ώ ; τ ;ό (  ά ΐ'ά ; αντνν:, ει τα ΐ; εν .τει.ια ις, τ ϊ ί ς  έ'. τούτων ■ εγβ- 

·. οΐΛ'-ν··;:. τ .ο ;  τ .ν  Ι1ίρ|μρ,ν /.ζτα/ί/,ο-ΐ'·.!;:» ι^ ί'ε’.εν Υ.;ΛΪν.

. Λ ύ .χ  γαρ 1τ;.η ίνά τζς  «νν' Λ/.αί *γ.ον έττ.τ/είν, κλλ' ού/. έτ:ε.;;'_'·0- 

νκ; κκί όχττνν ττο.Λτασδαι τ ζ '  ^ τ :α  - ΐ'-α': οΐ ά ; α' νκ’. τών

τ '! ; : :ν ν  ϋατι'/ίΐ χ·<,*ν ίτζοιν , ως ώί έ/.εϊ-ων τ ν χ ';ϊτ ;ι  τ,'.: Α /Τνν.νιζ; ταυ- 

τ'/.ί, αι ' ε̂ έκν εί < Λί»αι τν.'ς ϋαρ νάρο ·ί ν.ΧΛίΤτκ ν.εν Λ'/'.ίνϊΐν.ον'.Ο'.ς εγκκ· 

■/,ονοιν, έ'τΓ.ετα ό'ε καί τοΐ; κ/.λοι; τν ΐ; |Λ8τ:χ'.ν-,-ι τλ ;  {ίρν,//·,ς, ώ ; νττερ 

τοντων νο·/Λε>;ιν /,ναγκα^Αε'.αι. Κα'.τΟ’. ίπώς ού χ Α  <)'ια7.'ίειν ταντας τάς 

οκοΛογ-;·/:, 54 ών τ'.τζντΛ δό 'α  γεγονεν, ώ ττε  ό ;λ̂ ν Βάροαρο; κ·/>5εται τ/,ς 

Ι,ΛΛκιίν;, κ ζΐ '-ν λ α ; τ/.ς είρ/ώ·/;; έττίν , γ.αών δέ τ'..'ες ε'.οι·/ οί λνν.ϊΐνόχενο·. 

καί κακώς τοιονντες αΰτγν ς ό  δ ι τεαντων καταγεΛαοτντατον, οτι των γε- 

γρα|αυ.ίνων έ» ταίς όν.ολ /γ;χι; τά  χείρ ιττχ  τνγ^^άνοαεν ίιαί^νλάττοντες; ά 

ρ.εν γάρ Λντον··);λ'>ν; αγίτ,-ίΐ τ α ; τ ε  νοτονς καί τάς ττΟΛεις, τά ς ετε; τ ί ς  

ϊόνρώτ·/;;, ττχΤ,αι /,έλντα·,, καί [αάττ,ν εν ταίς ττ/ίλαις έστίν: ά δε «;Ίχνν7,ν 

((,έρει 7 ν.’ν, καί χολλον; τών σναριχχων έκ.ϊέδωκε, ταντα δέ και κατά ■/(■>■ 
ραν ι/ένει, καί ττζντ’ αυτοί κύρια ττοιοΰν.εν; ά χρή άναιρζϊν, καί υ·Λδε;Λΐαν 

έαν ϊ,αέεαν, νοαίζοντα; ΙΙροττάγαατα καί |Α7 ^υνΟ/κας είναι. ίΤίς γάρ ούκ 

οίδεν, δτι σννίΐίκαι ιαεν είοιν, αίτινες άν ίοως καί κοινώς έν άαφοτεροι; 

ίχινσι: ττροστάγ;Αατα δέ, τά  τούς έτερους ε^.αττοΰντχ τταρά τΰ δίκαιον; Διό 

5»«1τών ττρετβευτάντω- ταντ/ιν τν;·' είρνίνον, δικαίως άν κχτηγοροΐυ.ίν, οτι,

' Ο Γ ο  κ ρ λ τ  »■ Σ
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'ι '~’α ~ ΐ·>' ί ' . Α / ~ ' · · '  1·-·.· -̂· ’τ! .7 ^
α!):οί;ς. 6ΐ·ϊ' ίθί//.2ΐ τ/.ν έ.^ν.-όν :/£·./ ί ' . ΐ 7 - . ί .ς  ί Ι ; ε  /.-ι 

ιϊ-ε ζ·*ι "ο·>Γ'·.ν κ ,χτ;;-, ί,/ ό τό τ.'·,ν £ ί ν.'.νν· 
ί ανο;.2·/ ε/ν/τ:;, :*  τ·. τοΰεων ό̂ ’̂.^/ΐνένν;;, χ.τ.ν,ν τν ί'./·.α·.';ν γ;ο;/, 
ί:Ζ Λ·ν/ ;̂. “ ί-ΐ ζ^τών. ί ί  τγ γ.ΐν [Ιν.ϊτί;·/ τ.'Γλ.'.,,
κζ'ι τ(. Λ ζ/.ϊ ί ζ ' - , ω -  ούΐεγίαν τοΛ-ί:-/ «-ένί'.ν.αν, τ ό ν ίί  ΙΐζρβαίΆ  ά^ί'·.»;·

; \^,ζί ϋ'-·ζ'^-.·ν /.7.τ;τΓ.','?ζν, ό ;  >τίι έίεν-ν; ττνλεν.ττζ.το.ν ίγΜν. ·>, 
'γλ;  ".£/ 1;:·'7ώ'·/ Α·γν.; ττζ/.ϋ /.·Λί.ΐ:τ^κ-;ζ;, ν, (.ών Α; α :τ ι  τ ά ; ε τ Λ ΐ ;;  

Λ*Τ5./.ττ.υν, ίίλλ ού.'. έΛΐίν;.ν |.·.ί/ ν!'ί.7;1 7̂χύτΛ·'_; ζ/,ν τ'.7.·,-,ν έγτΛι./ν,
ν,·Λών ί ;  τ'/ν ί..:.·.ντα -/.ό.ον :ν  -.'ν : 1.Λ'·Λε£ Οανζ'-τ-νόντωΛ

[>./·'. Ο'! Λ'·ι 5' £Λϊίν;7ΐ ε .-ο ν  αά/./.ον ο·/;α(.'<:·'.ν τΛ/ τε  - :ο Ι  ίτ ;̂.·(·>.ν 

“ ;·—'.·, :ί·- ί,-, 7.7·. ·ΰΙ·ί τ Λ  ϋχ-:;/,!;·); ζ: /; Τ ί ;  γ-'ί; Γ λ;  -:ν,;

V-.·, τ.'ι κ'-σχ(·; Λίΐχί'νΛ: τ :  : ; χ Τ κ * ·  τ ί ;  |.εν Α^^;ς, ·.·?; ί έ  1 ύ-

ρ ·7 - .'; κχλευιι.ί.··,;: τ 'ν  ·Κ·7.-.ζ:·.7.· έ·. τ:ο> ίΐ'/.ς'·/, ώ - - ; ;  7 τ:ό ;

ί,Ιχ -}:> '/_ '.ε;χό_-ε.ο;, εΓ/Λ' <,υ -;ί»; τ Λ ; ε!ν ριό-'/χ; τά; · : υ ζ ί
τ: ;.:ν ^ Κχ'. τχύτ-χ; -;υ/-.-.ν-χγ/.α'3εν ΐν οτ-ΛΛα:; 7.ίί;.νίΐ; είνίγςά-
0 ·χ<τ·χ;, 4ν *■>'; ΧΛίν-ί"; των ίιρών άνιΟί^νεκ, —'/λ7 καλίΐ',ν τρότταιο/ τώ·; έ·/- 
Τϊ·; ν?γ·χ·.Γ •κγ-ο/.έ/ων. Τχ ;χεν γαρ |Λ'.-/.:5'ν έργων ζχ'ι ·ν.Ζ; τν/γ.',ί 
£ετ.’ν; ίί^τχ'. " ζ ν τ έ ;  τοΰ ετΆέγ.'ϊ'ν, χ-χ· κα ν ο/.·/·.; -τ/:; !·'.Λλχ5';ς 50τλ -
ν.ατιν. ων αξ'.τν ό;γίζΐ'7'7α·., καί ο/.οπίΐ' ίτο.ς τώνγίγενγ,γένϋ,ν ,',ι/.γ.ν
'ϊ . 'ο  >.εΟχ, κ;.1 τά γ.ί/Λ,νΓα ίί'<:0ο)τό;χί3χ. ΚκΙ γάρ αΐετ/γ.&ν, ι^.α |ν.έν τ',ΐ;
Ιΐ/ρίκρνι; ΐν;κίτ.<; «ίη'νν χ ε γ ;3 κ ’-, >'̂ /;■λεσ·ία '5έ τ-τούτνν; τώ/ σνγ.αάγων

η :· .θ ;χ ν  αΟτο'; ι̂ ')·//.5·;'·>ντχ;: κ ζ ί τ .υ ;  |Λέν ττίίΐ τχ  Τρί'.ϊκά γενν;χένΐ3νί, 

(Λ'.χ; γ'χναι :ό ; άρτατ& ϊίΊγς, οντω ; « τ χ ν τ χ ; συνο:γ'.τ3·?,ναι τ '.ϊ ; κίικγδεΓτιν, 

«·;ετί |Λ>, -Λ '.ζζ',ν  ετο'ντχτΟχι ττΆεα '.ΰντα;, ιερίν τν,ν ττόλιν άνάττχτ'.'ί 

έττο'/γταν τ/ν τΛ αν^αντος :;α ;χ-/ ;τΐίν ; Ϋ α 2 ; '5ε, ολγ; τ τ ;  Κλλχ^ος ύβρι· 

ζθ 7 ί-,γ ;. [Λγ^εαίαν ;:ο£-Λ,ατ8χ-. κο.νγν τ^αωρίχν, ίγ.Ιν ε7·/γε ί ΐ χ  δ ια- 

εεράξχτΙαω Μ ίνες γαρ οϊ,-.',·, ό τόλεΐΛ-); κρείττων εΊργ/γ; εττ ί, καί δίωρίχ 

[χαλλ',ν οτρατείχ ε:ροτ304'.ω;, κχ(ρ^'ί?'^'; ευχοίρων, και τ Ά ; τ-̂ ;·»· 

Ϋσνχίχν αγίΐν βτΛ οα ένΐις, καΐ το ΐ; -ΊλεαίΓν  εηθυριοΤιτιν. ί '.;έ ττα ι γ*;τ 

άν τ ο ';  αέν ά ^ίώ ; τ χ  σφετερχ αΰτών κ*ρτ;:)ΰοΟ·χι, τοΤς δε έκ των άλ).σ- 

τρίων [ΛεγχΑου; τλούτου; χ “

[α6’. Ι Ίο λ λ χ / .α 'έ ά ν τ ι ; ε 

τεν ο 7«ί μχλ£Γα ^ ,μ ^ .  Φ ψ  γάρ, ίπρό; 
πλεονεξία; έτιΒυχονντα;, άλλ’ αύτο τ ό ί  

χχ ΐ ττρότίρον τ/,ν Ε λ λ ά ίχ  κακώ ; ποιγσ,

ς προ; · ψ * ; ;  ίΤίβι ί έ  γ6ονενν είκός

; ;0ύ προ; τοΰ^



5 ο  ί  ?  I  Τ Ο Υ :

■!ϊ5«γα3τ; χβι
Γκ:τ3ΐ<5·.ν «νάνί^ω ; 'Τ;«/.ιιαίνου{, «Υ λ* [Λίτρίω; τούτω τ »  

ιΐχίνβυ;; ίΟύ τ ο ;; 76·ζοο; {Λίν τ ι ;  5^νxστ5ίαί η κ α τΐ άνΟοώ- 

~5'>ς τ:ΐρι.?ϊολνιαίνο;{, έλάττονο; ί ε  τί>ν Γ .οίΙ νίαΐν ίυστο^^οόντων;

ϊΚπι τ ίν χ ; <·ϊέ ,α5λ7.βν «ρο5-/·'χει υτβίίτίυί'.ν το ύ ; «ρια ι;.έν εύτεοεΐν βοολ»- 

μενοος, χ ·ιχ  |ε τού «οατίρο-ιίτβ; τοονοοναίνβυ;; ίΟύχ έττί το ύ ; ιοαΐ ουσει 

7ίθΛ£|Αΐον;, καΐ ττατρίχού; έ/_6ρού;, καΐ τλ εϊσ τα  ιχέν αγαθά λεκτ-ί^ρίνοο;, 

τ;/.ιττα δε ύτερ αύτό>; άαύνασύαι δοναρεενοοί  ̂ Ούκουν έκεΤνοι ττασι τούτοι; 

ένοχοι τογχάνοοτιν οντε;.

ν'. Και αήν ούϊέ τά ; τόλίΐς «τρατιώτας ΐ ;  αύτών χαταλέ-
γ'οντε:, ονον έν τίο ^ολέ;Λθ τιΐ> ττρύ; άλλ·Λλβν; όχλτρύτατον χύταΐ; έτ τ ι: 
■τολύ γάρ οίν.αι ττανιωτίρον; £τετ9*ι τού; αένειν εΟελοντας, τών ουναν.ο- 
λοο'Ι'εΐν έτιΟνν.-ίοόνΤων. ίΤί; γάρ ούτω;, ί  νίο; ί  “ αλαιό;, ρά8υι/,ο; έβτιν, 
δ :τ ι; ού αετατ^ ε̂ϊν βουλ'/ττίται τ*ύτ·/ι; τ ί ;  στρατιάς, ττ·; ΰπ’ ΑΟ·/ϊναίιυν 
ρ.έν/.αν Λα/.εύαιγ.ονίων στρατν,γουαέν/;;, ύτόρ δέ τί,; των συιαριάχων έλευ- 
βςοικ; ά' ρ̂ονζοαίν ,̂;, «το δί τ·?,; Κλλάδο; άττσ?,; έχττ!|ΑΤΤβν.εν·/!ς, έτι δϊ 
τί,ν τών Βαρβαρών τιαωρίαν τοβϊυορ/.έν·/;;; Φν;_ανιν δέ /.α'ι ριν/ίρινιν κα'ι δό α̂ν 
ίτόσν,ν τννά χρ·̂  νουνί̂ ειν ·ΐ\ ζώντα; δΐϊΐν, η τελευτίσαντ*; χ.κταΥείψειν 

τού; έν τοίτοι; τον; εογβι; άρνττεύίβντα;; ότοο γαρ ο{ τρο; λλέζανδρον 
ττού,ενιτίσαντε;, κα*. |7.ί*»τίλ'.ν έλόντε;, τοιούτο//έταίνων ήςιώ9ν;σαν, ίτονοον 
τννών χρη τροσώβκαν ένκωριίων τβ-ί^κοΟαι τού; δλ/; Λσία; κρατςσαντα;; 
ίΤ ί; γάρ ϊΐ τών τοιενν δοναριίνων, ί| τών λέγιιν έτισταριένων, ού τονςςεν 
και Φίλοιοφγίσει, βοολόριίνος ά;αα τι τν,; αύτοΰ δνανοίας και τ ί ;  εκείνων 
«ρετ/,; αν·Αα.·/;ν εί; ά'ηαντα τδν χρδνον χαταλνπεΐν;

νά. Ού τςν αύτ/,ν δέ τογ·/_άνω γνιύρν̂ ν έχων εν τ ι  τώ ταρύντι καιρώ, κ«ι 
ττερί τάςάργά; τού λόγοο. Τοτί ριεν γάρ φρινιν ά;;ιω; δονηοΐσΟαι τερί 
τών τραγρ-άτων είτεϊν: νύν δέ ούκ έιρικνοΰρ,αι τού ριεγεΟοο; αύτών, άλλα

χρή συνοραν.ττολλά αε διατέτεννεν <ί>ν διενοχθΐν. Αυτού; 
εύδαν^αονια; τυ'χοιαεν, εί τον ρ.έν τύλειχον, τον νυν δντα περί 'ήρ.α;, προ; 
τού; Γίπειριότκ; ποι·/;σαίρ.εδα, τέν δέ εύδαιαονίαν τν,ν έκ ττ.ς λσία; 
εϊ; τν;ν Εύρωπ/,ν διακοαίσανοΛν: και ιαϊ; ρ.όνον ά/.ροατά; γενομε'νου; άπελ· 
0εΐν, αλλά τού; ιχέν πράττειν δυναρ.ε'νου;, παρακαλούντα; άλλ·/ίλθυ;, 
ρασθαι διαλλκττειν ΤΛντεπόλνν τ/,ν Ηρ.ετέραν, και τ·/;ν Λακεδαιμονίων 
τού; δέ τών λόγων άρ,φιοβνιτούντας, προ; ρέν τήν παρακαταθϊίκϊ,ν, κ 
περί τών άλλων απάντων, ών νύν φλυαροΰσι, παύσασθαι γράφοντα;, πρ' 

-δέ τούτον τόν λόγον ποιεΤσθαι τήν άριλλαν, καί σκοπεΐν δπω; άρεινον 
έρού περί τών αύτών πραγρα'των έροΰσιν, ένίυρ.ουρίνου;, δτι τοΓ; ρεγάλα; 
τβ< ΰποοχε'σει; ποιοορίνοι; σύ πρέπει περί ρικρ* διατρίβειν, ούδέ τοιαύτ*



I) Α Λ !Ι ί ' ^ ! κ  ο  :

/.ίνϊ’.ν έ ;  ων 9 υ.'ΛΟέν έΓ;ι.5ώ5ε’. τιο'·" βΧκ <·

ΤΜν κύτοί τ»  «ΓΓκνλαγΐσίντζί τώΐϊ'^τ-ί·; άττΦΐίϊί, >;

μ.ε··'κ*Α«ι «·'«ίϋν Λΐτι·>ι 'ϊβί&’ίίΐν είναι.

ΛΝΛΛΤΣΙ2 ΓΠ’ΟΧΩΡ,ΙΤΙλΙΙ ΤΟΓ ΠΑΤ1ΌΣ ΤΙΙ^ΠΡΟΟΑΟν.

'Κ/ Αίνιχίν, '^ν.ΐ.ιίτν

V ' Ι ίΠ Τ ή μ '/,τ ι

>ί 7Τοόγ9̂ &̂ ,̂ ί 

/ τον ίΡΛί'αον

αντον τόν ά/.οίνίίον σ/.ίΛ ,τ,-α ι  
ι; οϊ Μω Τ̂ϊΓ:, άν!>Λ)','/όνϊ;7αο

ΠίΛοτΐίαι, 'Κ:Γαν.ιν·ύνι?αί καΐ 
Όν; 9ανχχτο'νο7 0̂; Όν.ίρον;, 
'άτα;.
ίίνο; τίί'Αττικ.;; ί̂ .άίιον ΕΪ; 

!ν7Ε γατηη'. Α[>υ·τ

/ον ’Α?ι;νχϊοι, νά όμονοίτΕΤί

'Ατ' ό)α τΓ;; Γό; τά Γί »̂:, ρ'ΤΛ;ν τ«ν τοϊ/αών, ίί; £ν μ η  
ίτ ι 'νιΑοηαίΟο ■·'“ ϋ4ί·/ίν

Είτί/.Οίν ΕΪ; ϋ / ; τα; «ιν'οοία; τών :τα)α(,'Μν τό καίατ 
ϊτ9ΐ/5ίθν, οι; στοι ϊ̂Γον οντιώοε; ίϊ; τών κνί οώπ-'Αΐν τίν ι·
Τόν Γ»·Ατόνϊ7θον: το ά»ατι;Αόν τ ί ;  ι̂/ντοίτίκ; 9έΑ 
*/·. οάοααα τί: άν9οο>.·:0Γίτο:, ι ίο ιΡ ' / .^  6Ϊ; τόν χ η  
οΐ ΑχΙ γ.ο, ϊ;ννν/!τ5ν ώ; κ'/Λ ί  Ι1ϊλα:ά ΓίΚ;.ί νί το'

ΙΩονταί.^οι, ΠοΑνψάταί, Τιαο^άνϋ; κ. λ. 'ττ. 0ι 
Ενρ’Γίοα;, ’ΐΐοοίότον:, Θον/.νίίό*:, 2:νθνώντα; ο 

'ΟΜίγα; Ειτοίοάιιι; ίααντί το ττίοιττό 
Τ̂ ν τν/·/οα̂ <ν τον ΙΙα̂ ι/ΐ'/υίΕζον του Λό-/ον 
Τον^/ί/α %■/λ■Λμίν̂ -. όίτοοδΐα; «νΤίΑΕία; γλα^νοότΛΤο; τί 
«9α/ϊΤον {V 5νΙ λό'/Ό ν-β/νβαοι τ7,; 'ί.Αληνικό; 5τ,μιηργ

«"Εο/οααι, λ:·/;!) να Σί; σννίονΛΕντ'ο, Συ/ττονταί
ίτ^ό; ά^Ή .̂ον;, ίι*νά ττο'λίαΐτίτ! τβν; Βαο?άρον;. »

'Ο α̂ '/α; ΧΜ ίι«7Γ£βαιΤΕΖ0; Τών ΈΑ>ιίν'υ·> Νον; (?Γν />αττόο5·Τ£ να ΟΜίγμ.η Τον; κατ«- 
ράκτα; τ«; άνατρο^ί; ζαι νά άττΕαίνΟ̂  τά; ττρονονιαάνέτ̂ αλα’νί·; ίίοατκχλίατ, ώττό νοί 
<ννοότϊ! Τ'όν τρο/Εοάν «ντίρατίν, ί η ;  νιτ{ζρν;ττίΓ0 ιί; τόν συ(ί?ον)./;ν ταντ^ν. Οττι; 
ίταροντιάζίται ί·/γί).0{ όαονοία; ριίΤαξν άνίρώτοον, άντι̂ .ί'̂ 'ίΐ ίΐ'ίά-τααιυ 'νταντώ “ όλί- 
ρεον. *0 'Ιτοκράτί;, ν̂ώ Ε̂  ενός ίν τώ ΙΙανοτ'̂ νριαώ τον Λό'/ρ> ενρΐοκει εε;  τήν ίν^νεαν τ ί ;  
&7α5ί; του ·ρνχ#; α«Ε ε2; τΑν ροτοοΕκήν τον έ'α̂ κΤΕν τ«  Λλίον 5ΓίΕ9ίνΕΕα ίΖι-/ηρί·,μχτα^ 
5εά νάτονσο τόν ;τοό; άλλήλον( τών’Β'λΑόναιν ζά'λίμοχ, άνάίττιι ε| αΑΑον τάττάΟή τών 
ΑοοαανΕχίν όαο'̂ Ενών του εε;  τοΕΟντον τοόττον̂  εοττε ό τταντονρ‘̂ 0; φΕνΕίΤττο; ν̂λΧαυνανβΕ 
τόν ΕΟίαν, να Λίλίν) άκό  τόν ΕνοώτΛν εε;  τήν ’ΑτΕΚν, ίιά νά αζίίρη  κ « · ί  Αλα; τόν έτΕ- 
ράνηαν τ ί ;  Γό ;, ώ; ότραξίν ίν Χαερ-ΛίνΕία καί έν Αύ.γή;, καέ ώ; τό «Γαοάλίακτον τώ 
Ετρωτοτντ'.) αντον «ρονοίΜ/α, ο "ΑλίΙανίρο:, ίτοβΕτίο έν Θόναε; καέ κΑ).αχονί

'ϋ  ΙΙκνΕΐ/νοΕκό; Τον ΙοΌ/ράτον; Λόγο;, ΛΕίάτκαλοΕ τ ί ;  Νίχιτέρα; Ελάάίο;, Λοοτκα-· 
ΧΕΐόλήν τα; τόν ΐΓ00Τ0;;ζ0ν καεκρΕΤίν. 'Π ΤίάϊΕΟτέρα ζν/ρκγί'Χ τών ώρΕ'ΤΤΕ)νρ7/;ράτ«ν , 
τό; (ίί'/αΑονρ'/ία;, τό; τε^ λ; ; ,  τό; ^ΕοαιιχανΕα;, τό; ή'/ε>λονία;, τό; «ρετό; και τών έξκΕ- 
σίων ίογοιν τον Μιγάλου 'Εί νου; έν αντί) (?ΕθκρΕνοντΧΕ! Εινοα ττνρ κατανοΑντκον; Ηλεος 
ΐτυρρόρο;; Εεναε · Ον μ>> τε; τό ττρόΙν)ΐτόν {λου, χαε ζήα« I Είναε πόΐί^ο; ρ  ΐιρν- ν̂* 
«ναμιρεγρΕνο;.

Καρε̂ ιεα «ΐΓάτο ίίν ΐιπάαχιι βε;  τόν ψνχό'ν Τοϋ'Ρήτορό;! ΈγιννόβΊ Εν Οχλοκρατείς 
^ημΛραι άντΕΐλαχο(ίΕνβ: ίχρ^μάτετΕ 9ε« γ0; μ;  τό ; Ζώκρατεκά; 7ΐα>Λίατρας, οκού



I :  ο  Ι' Λ Γ Ο V

/-·. τ ί .  Γ.'·.·-
Κί. ■: 1■̂ -;-ι Γ.ΐ7·^[-

./ ^ ζ · , τ.·,ν
1 ντη; ·̂χ3χ κίτ/ Τι
I -1 α 7·ν τ·,ν : ι  ,οτ«Γί·.. νλοκ'^ζί.; ; μ/1 ; κ2 ;7 ; - κκ7χ τ/,:
•/Μ κ; 7·.ί.ι Μ/.'.!·̂ 'ϊν·.̂ ,̂ ■/.■/.·. ί ΐ - ν . -Μ - , ι  ! ,} ·Α ··, ?/.- ί/.ν/κ. ν κ«.ί. οκ Λκ·.>; ϊ; τ'.> .7 , .

> |;̂ ·κ; '..··3: .ι;.'ί ·, ϊ ή  ίγ,. Ιί^το:, ο -'υ  1-.·ι.', ή ΐ . , . · .
/ : ι κ ν ί - ό ;  ον/κννκ, «7: Οκο γτϊ,ι ικ (..τί,νί  ̂ ν / ■·/.;.-

.-ί . κκι « 7;, ατό 7',ν; II ·α ;·.::λ: ι ; :>ί·>Τ!<λ, !.ν ,ώτ/;;.
Μ.,ν ά7κ-Λ7/,72 όν.-.ι-, Ν̂ ·̂.κκ; ^.;κτ·κ·.^7 όκ·}/!;Ε2-, σ :  ο / _ '^> ·3 -,: ί : ι

Κ/..=·; αί ■ι<::Α-.'ιί. οη τ77/,:-ι;;τ; τ ,',/ΐ:'Λ κ"/.τ-νν κ>τκ τ-Γ,ι \'./. γ./.γ,ιι γ.
V Τι-ί ΤΓκ-ί.-.'κ ·τ'>κ τ-,κκ ί;.··.-/ίι>; τα-,κ;/-:;.: .,/_·.Ι *Χΐ ι.·'ί'κ ττ> ι. /: ■
Ιί'.ν,-όοκ ·. κ,ι. ί .; 7^;; Τ Ϊ  ·<:·,ό·, .-.κ. «-,κ :κ ;,Λ ί '  τι-.οκτίκ τ.·, £ί7'.>;/;χ.>

V/·. -

; ο-,νκ)> ν;,,  (ί; ’■
ΐ;κ ; π . '/ .Γκ; τ - λ ■ < ικί ί  Λί ,ζκ, ά/κ '  ατίζίν/ Τ5ν ΤίΛΓ.-.οκ κκ· τ ί  κ κ;κ ·
6:.:Γ·/κ 7.·); -ί,'ΐγ„7;··> ι 77-/7; 707 77·/ ο;?κζ/.

Τ';/ ; /';κ< 70/ II·//.!κο/ ;5 '  ,/"!; ϊ  Γ.Μτα; 77/ Ξ/ο·/;τ:ί'οο/ 7 Γ// 'Ρ.,τ-ίο,/·/ 7,·. τκ -  
/ζ;,7/;70:, ά; ?ίτί. Οο/ν ?ί; τά.Μ.’/κ'/χ Μ/ιΓίο/κ 7,;; τ:ο·,·/ηι.·.ί.: κ;κ·;·/ 77α;'/;·,κ;, 7 77ο/ίί- 
ς5/7Ε7 7// :ΐκ·/-·/ν·.{·.'.β·/ 70/70·/ Λ··//ο·/. Τ·;// Γ-,Ο-̂ Ι!·/-·// αχ; 7κ ίο'/ζ 'ίή/.ϊ·/ ί̂/£; ά-;)..: ίϊ; 
οά >;7·//ί.:·κ 7·.·/·/ 5θ/·ο·/, ί  ·?! 770Λς7ικ,·; έτ7ίνο_;κ τ·,ι/ ’λΙ/Λ/ί/, κκ·. 7.·;.· Σταο;/;; αί άατκ'; ί/ 
·/·■/ ·'··/ κ/. £/!7κοκ!ό-7'.!, -κ. ο Μ//α: ·ΐ77κ -.κ75;Γ 3’·/ ·ζϋ/οκ.ιζ: ·κ'ϊ τκ/ 5.;7/ο / α/7 0/ ',κ/-

1/ Τ0-/7Ο)·/ Ε/·./ τ
κκ: έ .07 ί τά; I ττ/',·/ Γο;,·,; / Κ/Τ'ο·//;;:·-·.// ι

7-·/ Ίττοοίκ/, ά,; ή :7!0ίκ ΐ'/ .κ ;, ««7! Λ;;λο-  
Ά/.ο-707!λ« γ, ο·:Γ” Λραο':;ο·/; κκίΛοΐΓ-.- 

I -κ/7077 ΙΟ Ιί-,/ ίπ ;.;’,\-;·/:κ;7ο:, κκ: ο^ίί,τοτί ’ΛοιττοτδΛικί

■/ ζ;·/.ο·/ 7700; 70·/ ΙΙϊ70ί·>κ/,

Ι-/0·/, ά; στοχ-κτΙ/ί ίοίκ; ύτο-ϊο/^; ο-̂ ια

70ν Μί'/α-/ ’ΐ*ί7ορκ 
ά ;  -ο £77·/.̂



I: ο : ρ τ ο γ ̂
ΤΙ Ρ ο  ̂ Φ ί Λ ί ϋ  π ο Ν .

Γ  ,/ ο  Ν Ε  Σ  ί  Ζ  

ΤΟ Ϊ  Π Γύ ϊ  · ;!ΛΓΓ10Ν Λί'ίΓΟν, 

>Λ;1Λ()ϊ· τον ΓΡΛΤΛΝΤο:.

ΙΐΤΠΠ>·, όη -·,Ί ' ιν ιη  τιντνν ί  ·. Σ. τ··ι ΦΓ·/·:—■, ί:7/;-·/τ··; ι ι τ -α
τ,ν/ ·,·̂ ο;.·ί·ι:·  ̂ V—V Γΐ-.ί τον \:-/ό.-,ν ζ'Λ ^-ν'/:^ί τ<. ι-νί /νιο-,ν
•,νν,’.ί «ν-'ν το. Φ·.·/ι;γ --;ι, ί··,< το/ίΜ;. Κ/ 7/.'·Α/Τ!
'£ τον Ε-"/,)ν£ντ'/ί οντον, ί-ν,·ί-ι·.·Ε£ ίί//·/νς'/--'-< τν; 'Κ-,/τ.-.ι-.-ά; τ-,'/η; τό·;

ίτο'-; ένντν: ’ ''ντν?, 70«τ?ντ'/ί ζκτζ ΙΟοτ'.,ν. Π5:γ>4 ·_ό'·5 -->:τι,
τ'.ντν ΤΓοιίτίΐ, ’ϋοτχηί'ϊ; ίντι, ν'/.ί τοιοντ-υ ί,νί/.τοι. Κν'ι ο Φί/ίττο; /•/■-«τον 
/ό·,->ν, XVI ά-'κννονΓ, ονχ ίττίίοΰί τοΓ; '/ε'/',>'£-'·-«;> ό»·'ά-.ιίκ>/Τ9 τ.'η.-. "νιτί-ον Οί ■> 
τκ ί; ό τοντον ^̂ /.̂ ΐαν<;οο;, ό·νν7νού; τον Λ0·/ον, χαί ίο .ίίο ίίί:, ίττοζτεντί χα-ά Αέ
ριον τον ύτ-οον, χν,ί ■/ΐ-/ονί.ον 'α/.^ν. Το ν.:ν # ' - ν  ό'νίνο̂ , 'ίΐ//.,- έ;.:-/!--·-· 
χο/ζ.Οοντί: ο'αντόν οί Ι!:ρ *> , Εττίχ/ίν «ν-ον ώνόα-.ζ-,ν Α-/ρίον, ώς - ρ ί  τον; ττοο-

'!! ί ί  ίτάτίϊ.τον ).ό·/ον :-ρχ7,ι «̂*ί^Λ! τ-ννοονόί·;!! Ιν/ρν.'/:
Αόνον, ',ρων ών, «ίχρόν Γοό τ «  ίχντον χχί ΦΓηττου τΓ^ίντ.·;, ώ;

Κ 'ΐί .Ι’ Λ ·ίΊΚ )Θ Ε Μ ί: ΤΟΥ Λ Υ ΓΟ ί.

Γ.λ τω ν  ΑΙΟΝΊΤΐΙΟΥ ΤΟΥ ΛΛΙΚ,Μ’ΝΛΙΙΓ.ίΙΖ.

ίΤί; ονχ ίν ί ’ρ ”·;--·* “  “ ?°·
♦Οιτττον αντ-:> τον Μνχίοόνζ 7!ν,'”·7ττ:>ι ; έν οί; «ό·-θί -ρο.τΐ',όν ο'.ίρ'χ, νζί -^ιναντν;: 
αοντίν; χνρον, ?«Λ·/άττ5·.ν ί̂ ίν τά; ^εοτΕοονίν ;̂ πό)εχτ, νΛ)ά ρή ο·ν7χρονΐ4ν τρο; 
ά)έί)αο, τίν ί '  -ΕΛΛαοοΕ ρ.ιν '̂-ίν «  ναχοό; ΓΟεεΣν, χο '

ΐ̂Λοτονία;, το'; τοιοντβι; έττεχϊΐρ’ϊν ε'θ7'5'ίτ Κ ω'·* *

ί ;ο ί τ ν 7> - : ; ’^>>>'«Κ*'·^«ίίτ.:ζον.>τότ!ροίΤο,» νϊ7'-ί)α; ί:ό>54; χαΐ ττο/'/ά; χώρα;
-Ετε τ7| X . . . . .

·,ί ρέν τά; αένείο; ίχούτο; ττοαξίε;,
Γ0 α



ίυνατηίζ;, πά)ά/.ί; τού; ΕχΟοον;

7’̂ ? ^>'^Τ'Ί α ^ ν μ ν ύ -

ι χ ο κ , ΐ ' λ τ ο ν ϊ

Π Ρ Ο Σ  Φ 1 Α I 11 Π Ο Κ .

!Μή ώ Φί>Λ?:πε, 5ίό-ι. του λόγου π'Λχ,'Ζύ'ίαχ τ^ν ».ί/·Α·*, «
Λ ττρό; Σε .όΐΟ-ίΟΟυ.ίνου, χαΐ νϋν δειχΟ'/ίοίοΟΜ υ.ίλλουτο;, βίλλίί το

)/.εο·ο4 γραοίντο;. Πίρ· 
;1 καΐ τοΓς ίλλοος, ώ

Τ Α ί  χ ; . ζ ω ς ί χ ;  Τ Α ζ  νυν ιχοι 
■γον: κλλ’ εί/.υ'τως, χαΐ χατ* 

τόν τοολεαο'

,ς, ώ ; βΰ ί ι '  ά' 

ί ρ ύ - 7 , ; ,  ΰτιίί;/.·: 

,ιχβόν ύ·:ταχ?ιίί. 

τον εν^άντχ Σ'

« ί  ·/]-
.ιαν, ού'ίί ίικψευοΕίΙ; ΰτ» 
V γραφειν τ»ν ττοί; Σέ λό-

; Τί καο τη ίτόΐϊΐ -ε ;1  ;̂Λ*,Ρ'. Ορών γάο ^
Λριτοΐίως, τ:ολ)ϋ>ν κ*χών «ϊτίον γιγνό;/ίνον, ίτοχείρ-ητα λέγίΐν ττίρΙ τ» 
-της ττόλίω; τ«ΰτης, χαΐ τής χώρας, βΰόέν τών αύτών, ουτι τβΐς 'ΰζΐϊ 
τών Σών έτχίρων λεγο̂ /.ένΟ',ς, οιϋτ* το?ς ύ:;ό των ρητόρων των πζρ’ ήυ.Γν, 
ίΐλλ’ ώς βίόν τε χλί'ττον •ό'ρεοτώτα τής τούτων διανοί«|. Ούτοι ριεν γαρ 
τταρώζυνον ετί τόν ττό).ε;ν.ον, «υναγορεόοντίς τα ϊ; ΐπίθυρ.όαις ό[Λών: εγώ 

ττερι ΐΛίν των «ν. ΐ̂ιΐΙοητου|Λ4νων οΰίέν κττΐΰηναριην: δν ΰ~ιλ«[Λο«νον 
των λόγων «ίρηνιχώτατΰν ίϊναί, ττερΙ τούτο» ίΐί'τριβον, λέγων, οός «μ.· 
^ότεβοι ίΐϊμβρτάνετ» των ίτρκγμάτων, καΐ Σύ μΐν ττολεμεϊς ύτέρ 
τών ήμϊν συν.εερόντω», ή δέ πόλ.ι; ΰττΐρ τής Σής ίυναβτείβς. Λυτιτί· 
■λεΓν γαρ ΣοΙ μέν ήμα; εχειν τήν χιόρχν ταύτην, τή ί έ  τοόλει, μηδ' 
ές ένός τρόττου λαβεΐν οντήν. Και τ.τρι τούτων οΰτω; εδόχουν ίιεζιί- 
ναι τοΐς άχοά-υοιν, ώστε ρ.τδενα τον λόγον αυτόν, μ.ηδέ τήν λεζίν 
έπαινεΤν, ώς άχβιβώς και χαΟαρώς εχουσαν, ώοττίρ είώθοοί τινε; ττοιεϊν, 
αλλά τήν αλήθειαν τών ·τραγ;Α«των θαυμάζειν: χαΐ νομίζει», ούδαμώς αν 
άλλως τταύσασΟαι τής φιλονειχίας ΰμας ταύτης, πλήν εΐ Συ μέν ττεισθείης 
-ττλείονος «ςίαν εσεσθαί Σοι τήν τής τιόλιως φιλίαν, ή τάς προσόδους τάς 
έξ  Αμφιπόλεως γ-ιγνομε'νας: ή δέ πόλις δυνηθείη κατοραθεΓν, ώς χρή τάς 
μέν τοιαύτας φεύγει» .«ποιχίας, αϊτινες τετράκις ή πεντακις βπολωλέχασι 
τους έμπολιτευθέντας, ζητεί» δ’ ΐχείνου?τους τίπους, τους πορρω με» χει- 
|ΐένους τών άρχει» δυνομένων, εγγύς δέ τών δουλεύει» εΐθισμένων, εις 
•οίό» περ Λακεδαιμόνιοι Κυρηναίους κπώκιοαν. Προς δ* τούτοις, εΐ Συ μέν 
γνοίης, οτι 3ΰ μέν λόγ<[ί ποραδους τήν χώραν ήμιν ταυττ,», αυτός έργ^
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κρβτχσει; αντ/,ς, χβ['ι προσέτι τ·̂ ,ν ευ-.οια·ί τ /ν  ήμετίραν κτχσν,: τβσοντονς

γάρ ό;.ρ.άίου; παρ’ ά;ν.ών λ·/'ψ·ρ τ ί ς  φιλίας , όσους περ όν «Γοίχους εις τ'/ν

2/ιν ί . ιν-ίστίίαν άποιοτείλωμεν: τό ί ΐ  π'̂ >·?,0ος '^μών εί τις ίιίάίειεν, ώ :,

ίν  λά;οωμίν Α μοίτ ολιν, κνχγκκβ5-Λ5ΐ)μ;■<1α τνιν αντίν ε·ύνοιαν εχειν τοΐ;

σοΓς 1τράγμασι, δώΕ τού; έντανίκ χατο'.,χούντα; άμιώ-, οί’αν περ είχομιν

Μ·/)5ό/ιω τω  παλαιω 5ιχ τού; έν Χερρνν/ίσω γεωργούντ■ας.

γ'- Τβιοντων 5έ οντων τ ΐ  πόλει τών1 λεγομίνιον ή;.αν , έλπισαν όσοι

π·ρ X;/.ονσαν, ίια'ϊοΒί’ντο; τεν λόγον, 5ιαλύσετ0αι τό

και γ■νίοσιμαχνίσανΓχς βννλΐνσεσίαί τι χο'.νόν άγαδόν περί -«μών ούτών.

Εί μϊV ονν άΐοόνως, ί  νοννεγόντως, ταντ* έίόςα

έχεύνο:ι τ/,ν «ΐ:ίαν έ/_0'.*ν. Οντος ί '  ο·όν Εμού π?ρΙ τό,ν πραγματεία·/

ΤΚνΤϊ,V, ίοΟ'/,τε πο’.•/σάμινοι τ.'ν είρνίν/ΐ'>, πρίν έ'εργα ''Ονίνκι. τόν λό-Όν,

σωφρεινούντις: οτως γάρ ·όν πεπράχΟα,; χρεΐττον ·?.ν ύ;μΐν, VI συνέχίοθαι

τ · ϊ ;  κακοί; τοίς » ι* τόν πόλεμον γιγν ομένο’.}.

2υν·/,σ3ε'.ς όε1 τ»Τς π:ρ'ι τ ί ς  είρν:νη; ψτφισΟεΤσι, χαι νομ.ίεκς ον

μόνον πμ-ΐν, άλλα κκ; ΣβΙ, κκΐ τοΓ; α'Λλ'.ις Ελλτ,σιν «π κ σι, ' συνοίσειν,

Γ·σα·. μεν τ'λν ΐϋαυτοΰ διάνοιαν των εχομένω V ο-όχ άός τ ’ ·?>:

«λ λ ’ ούτω ίιεχίίμ•/V, ώ στ ’ ενθύς σχοπ εΤσΟαι, π ώ ς άV τ «  πεπραγμένα

παρβ;μείνειεν ΐμ.ΐν., και μ·?ι χρόνον ό)-ίγον ή πόλις :όμών ίιαλιπονσα.

πάλιν' ετέρων πολε’ ;.ί.ων έπιθυμν^σειε. 4ιεί ΐ̂Εον εχαστ* ·τούτων πρός εμαυ-
τ·ν, εΰρισχ»ν ούί«|Λώς κν «λλωζ κύτ/,ν ·ία̂ ·̂ χίαν «γουίβν, ιτ ί̂,ν βϊ 8 ί ^ ί · . ι  
·ί*ΐ; ^ό>,ίσ; τ * 'ί  ρίίγίστκις, δικλυσκ'Λενκις τ *  ττρός σ ο ί ζ  αΰτα;, ίίί - γ ,ν  
Ασί*ν τ0Μ ττόλίρ.ον έ;ενίγχ£ΐν, κ*ι τάς πλεον:ςί«<, δ ; νϋν «ξιοΟ<ιι χαρλ 
των Ελατίνων αύταΤς γίγνεαδχι, τ*ύτ«ς ιίττκρχτών Βαρβαρών τΟ'.-ίίτα· 
οθ«ι β^ΆηθίΤεν: κπεο έν τφ Παν/,γυρίζω Λόγφ τυγχάνω συ^λβίβουλευκω;.

ί. Ταΰτ* 5έ ίιανοϊ)?ίΐ;, >ι*ί νοριίτκς &ύ5έτ:οτ' αν εΰρεΟί,νβι χβλλίω ταύ- 
τ/ΐί ύτόίετιν, οΙχίε χοινωτεραν, ούίε μάλλον ύμΐν συμιρέρουβαν, ΐτ·/ρΒ·Λν 
πάλιν τυγγράψαι π ι;ι «ΰτίί, «ύχάγνοών βΰίεν των περί έμαυτον, άλλ' 
ίΐδώ; μεν τον λο'γον τούτον οό τ ίς  έμν,ί ήλι/.ίβ; ίεόμενον, άλλ’ βνίροί 
άνβοδσαν τήν άχντιν ί^Όντο;, και τ/ν φνβιν πολύ των άλλων ίικτίροντος: 
όρων δί, οτι χαλεπόν ίοτι περί τ· ν̂ «ντήν ύπόΒεοιν 5όο λόγους άνεχτώς 
είπιΓν, άλλως τε χαν ό πρότερος έχ^οΒεί^ όντως ^ ·)·εγραμμί'νος, ώστε 
χαΐ τούς βασχαίνοντας νίμας μιμιΐσΘαι, χκΐ θαυμάζειν «·ντον μάλλον 
τών καθ' ύπερβολ-^ν ΐπαινονντων. Αλλ' ίμως έγώ άπάσας ταυτας τάς 
^υσχερείας ύπεριδών, ούτως έπι γιίρω; γέγονκ φιλότιμος, ώστε βουλκ* 
'θχνκι «μα τοΤς προς 2ε λεγομε'νοις, χαΐτοΐς μιτ’ έμοίϊ διατρίψασιν 6πο· 

δεΐξας, χ«ι ποιίσαι φανερήν, ϊτι τ ·  μεν τ«Κς πκνίγυρεβιν ένοχλείν, καΐ



1 τ. ο  ρ  \ τ  ο  τ  ϋ:

,; τ ----- ; ■ ;··; ·' - τ - ; ν  ι

5":;^ * )λ  Ά  τ···..'ί:·.; 7 ' / ι  (·*■> ·!ί
' . ύ  ττ'/λίττίϊ'-',. Τλ'·; ί ~ Λ ' 7 · ,γ . -7 7 ' ι·

*■ τ ' ύ; 'ί-.υ)'>ν.;ν;"ί 'Λ: '^ϊτ-'ν ολΜ ϊ::ν ', '̂.V’ ν · : ι - ' . ’ ·7ν, κχΐ
τ .^ ;  Ο’!· 'λ/ ο ;  ύι -·. κ ν - ’.ν '  κ ·-:/.·'··5Ί, -  ·!<; '̂ .-Ί ■Γ/.'>ί ί ;  : γ ι  τ:7ν·.·;·''̂ : -̂ 

Γ·'.ν, αύτ £ ·̂:·Λ·">^ντ; ι η ν ::  ττρίτχτ·/;-/ τΛν χ.χ\ ).·'- ί ’.ν

και -Γιάττ'ΐν Γ̂ ν̂α';/ν̂ )ν, •/.·Λ · ι · · Ύ ύ : · · /  Ι /  η η - ^ Ί ,  ζ ί - ί 3  'χ ί' / . ΐο -ι' :· ,
Τ7:'>-ί\ΐ·.·/ ·:ιν?; κΰτ ' ί  τν^νοΰ.·

■:’· ί ' ΐ ;  ί·;·) ''' ~·.οζ ·:ζ ΐν.·

ΊζΙ/ί· ν̂ο:, ζα -τοι-τίό  “ Ά'-'-.ΰ τ:','.·ί.'·,χ̂ι.χ·̂ Ί·ι η ·. χζ-/χ·Λ’:'ΐ.-ί·'{·κ ;ιττ·ΐν, 
χΙ.Ί.' ο̂ Λ̂ ϊτι τν^τ';» Τίΐν ί'Κ *) αν ί~'/_νΐ· Λ λ) V 7^'ι; αέν α^.λον; έ ■;;:·// τ'Λς 
έ ν ί ] ; 'υ ;  7-'·)Ί ά ν ί ;ώ ν ά τ ^ .- ;) , : - ικ α Ι  νν/.ο’ί  :·..·;'ι οάίέν «ύ τ ·/; 5: γ̂·/
ά λ Η  -ρΧΤ'ί'.ν, 7') Γ'ΟΤΤαττΓ ΙΑ-νΟν, ί’τΐ ί ΐ  Υ.X̂ X:̂ ί 7̂7̂ Ζ',■̂ ; ν/Τί'ί 
τ.όν ττρα^ν.άτ.νν τών ίγ,ί'Λτνν.ένίο': ϊοί ’ί :  [;όν·ο ττ/ λ/'Ϊ·/ 5^ν '̂ί'·ίν ύ-^ ·:?ί 
τά/·/·.; ί? 'η  ν,·'ν.ν'. κα'ι τ;';ί.“ ;ιν ον; αν α 7 . κ α ί  'ϊέ/ε ;?·. ι
-ττγ;· ών ά'ν '̂Λ ν·><7, καί ν:;!·.·/ δ.τι άν γγί 'τνα.'είρ.-ιν : 
καν ιίάνΧΆΐν καν κ;κτν.αϊ'ν·;ν, οτνν ο ϊ ί ί · ;  τών Κλ'/γνν.>ν, α αννα

τών '.'.τ:·.ν καί ;νν καν ίνα - ίζ -ιγ .ζν : ιΐιν '.νααν ν·αν τ ;  'ήν έγΟκ^ό-
|/ενζ 77>θ7'ϊΐ·/ί·;:'7)αι. ίΚ').).Μ γ ζ ;  !̂ί;ΐ ΐ5ναί··/Λ;ύε·.ν, ζίΟ'ετί.ναι - ΐ ϊ ί τ ϊ ’ ων 
Ελλήνων όν-ονονα:, καί τ 7 ; ϊττί τ .ΰ ; βαρ'^-χοον: «ττίατενα^. ίν·7·:ι ι5έ το ν :ν  
ττίν'ίνν Τίατενενν, ν5·'α :£οί τνν.^ν ψ ί~Τ/: 77 571. 7'-·3; βαναζί',υ ;, κοινή
■ΐγί.'ΛΊ.ΐΊ- II ν.εν ο^ν 7ϊ:ιο,λν; τοΰ ).ό"θο 7αντο; 7ν.χ'.·-.γ, τν; έοιν.

ζ '. (;0κ ό'.·ν/·7ω ί έ  ανό; Ϊ3 κατ*ΐ7:Τν, έ·ν’ ο ί; έλόα^ίνίν ;/5 τνν·; 7~·.'» 

7λ·/ν7ΐ-χ!!όντων : οίααι γάρ εσΐο'-α-’ τι ^ρ',ό’ργου. Δτ,'/ώοαντος γάρ ;ζου χ ;ός  
αύτον;, δτν α5)λι·ί οοι λόγον αίατενν, οόκ έαιίίΐςιν  α'Λΐοόν-έ'.ον, ονί' έγ- 
κωαιαίόν.ενον - } ι ·  7.λ5(Α·,υ; τον ; δνάίον; γ ’ γεν/,ν.ί'νοο; ετεροι γάρ τολτο 
ττ,νίοουτνν), άλλα 7:νρ7Τ0;Αενόν Ϊ5 αροτρέτειν ϊα ί τ ρ ά 'ε ι ; οίκειοτίρας 
καί καλλνον;, ν.αί ααλλον ,συν^ερούτα; ύν νυν τυγχάνεις τρογρ·/;α^Ο:, 
ςυτως έ 'ίτλάγγταν , [αυ, 5ια τό γ ίρ * ; ίξέττγκα του φρονείν, οίοτ έτόλρί.·/!· 
ταν Ιτντλγξαί υ.ον, τρότερον ούκ εΐο;0ότες τούτο 7-ιενν, λένοντε; ώ ; ά70 ·  

70ΐς και λίαν άνο·ςτοις έτιχειρω 7ράγ[Ααιην, δοτις Φ ιλίττω  βοΐαίουλεό- 
σοντα λόγον ρ,.ελλω αεατεεν’: ίς , εί καΐ^ρότερον ένόανζεν αύτδν είναί τίνος 
,πρός τό νρρονεΤν κατκδεέίτερ-ίν, νΰν ίια  τό ΐΑεγε^ος τών ουιιζίογ,κότων 
ο ΰ κ ε τ τ ιν δ α ω ς  οόκ οίεται βελτιον ίόναοθαι βουλεόεσΟαι τών άλλων, 
ίπ ε ιτ *  καί Μακε^^όνων Ιχει ^ερι αυτόν τούς στουίαιοτατους, ο0ς είαό;, 
ί ί  καΐ τερί τών άλύων «ττείρως εχουσι, τόγε 5υ|χ(ρέρον έκείνω ι/.άλλον ί  Σέ 

■γιγνώσκειν. Ετι ιίε καί τΑν Ελλ-^'νων τολλους «ν ’νίοις ΐκιΤκατοικοΰντας.



•',Ί·/. άν0-ΛΤ0'̂ ς, άλν <ι·.% :·χχ·νο; χ·>χ'.'
ίλάττω >χ7ΐλί;2ν-εποίηΛίν,'άλν ίύχη; «ίι-ϊ ι·ϊι4τέτ:«^^ται- Μ'ίγαρ 
έλλέλ'Λ-εν; ω  ΘϊττϊΛΟυ; αέν τ λ ;  7:;<;τε?ον ί-ά^γχ-ιτχ-, Μα -̂χίονί^ς. 
ούτως οίχείως :τ20ς αύτί»ν \̂·λ·ΑΖΐα')χ'. τ.ιτ.<Λ·'ΥΛ-ί, ώοδ' έκαστους αύτών 
αάλΧον ίχοείνω ττι,στίΰίΐ,ν, ·5; τοϊ; συμ-τολιτίοοαίνοις; των δέ τ ό̂λεων τών 
τ :ψ  τον τό-ον εκείνον, τάς αέν τκΤ; δύςσγεσιαις ττρός τ-ςν αότοΰ συυ.ν.κχ'αν 
•τροσίκτχι, τά ; δϊ σφοίρα λυτουσας άναστάτους τίττοί-ςκε; ί.Μάγνηταςύ'ε 
καί Περόαιβκίονς και Παίονας κατεστρατται, καί ττάντας ό-κκοους «ύτοϋς 
εΟ.τ,'νίί' ίτοΰ δέ ΐλ)υριων τ:λ-Λ;θους, ζλ-,-ν τών τερί τόν Λδρίαν οίκοόντίνν, 
έγκρατίις καί κύριος γένονίν; ίάτάσ-ης δ έτ ίς  Θρακ*Λς, ού; Λεσ-

ττότας κατεστ'/ΐσε; ίΤόν δίι τοιοΰτον καί τκλικχΰτα δια-ίτραγυ.ένον, οόκ 
οϊει τ:ο>.λ·/:ν ρεοίοιαν καταγνώσεσΟαι το’ϊ. ττίΐαψαντος τα βιζ7ίον, καί Γθ;.ΰ 
διεψενσΟαι νοιαιείν, τ ις  τε τών λόγων δυ-α'ν.εως, καί τχ,ς αύτοο διανοίας;

■/„ Ταϋτα άκούσας, ώς γεν τό τρωτόν 5';τ>άν·ςν, καί τάλιν, όις άνα- 
).ανών έααυτόν, άντείτον τρός έκαστον τών ρ/,Οεντων, ταραλείψω, ί .τ, καί 
δ ό 'ω  τισίν «γαταν , εί χαριε'ντως αύτου; κγυνάγγ,ν. Λοτόσας δ'' οόν οό 

μετρίως (ό)ς ερ.αυτόν ετ.εΛον) τούς έτ ιτλ ί 'α ιΜ οι το^γ-όσαντα:, τελεστών 
ί)τεσγ_όο.τ,ν, γόνοις αύτοΐς τών έν τκ τόλει τόν-λόγον δειξειν, καί τοικσειν 
ονδέν άλλο τερί αΰτοΰ τλ/,ν 5, τι «ν έκείνοις δό 'κ . Τούτων «κούσαντες 
άτκλθον, ούκοίδ’ ό 'τ ω ςτ κ ν  διάνοιαν «γοντες. Πλκν ού τολλαίς ·ό;/.ε'ραις 
ύστερον, έτ:ιτελεσ9εντος τού λόγου, καί δειγ_6εντος αύτοις, τοσοΰτο γετετε- 
σον, έίστ’ κ-^χύνοντο γεν έο’ οι; έΟρασύνοντο, γετέγελε δέ αύτοις απάντων 
τώ ν είρκγένων, ώγολόγουν δέγν,δενός τ.ώποτε τοσούτου τρα'γαατος δια- 
γαρτεΐν; εστευδον δέ αάλλον εις τό τεγερΟκναί ίίοι τούτον τόν λόοον; έλε- 
γον δ ’, ώ ; έλπί^ουσιν, ού γόνον ϋέ καί τγ,ν τόλιν ε'είν χάριν ύπερ τών 
εΐρκγένων, άλλα καί τούς ίΐλλκνας ·ά'παντας.

θ'. Τούτου δ ' ενεκά ϊοι ταυτα διτ,λΟον, ίν’ κ’ν τί ^οι ·ραίνκται τών έν 
«ρχκ λεγογένων, ν, γκ πιστόν, κ γκ δυνατόν, κ γή πρέπον ’̂οι πράττει·/, 
γκ δυοχεράνας άποστ'Λς τών λοιπών, γκδέ πάΟγς τό αύτό το·ς έπιτκ- 
δείοις Κγοί, άλΓ  έπιγείνκς, -κσυχάζουσαν ε > ν  τκν διάνοιαν, έως ίν  δια 
τέλους άκούσ'Λς άπάντων τών λεγογε'νων. ό ίγ α ιγ ά ρ  έρεϊν τι τών δεόντων, 

Σο1ουρ.φί?ό.τ,ον. ,
ί. Καίτοι γ· ού λε'λκθεν, οσον διαφέρουσι τών λόγων εις τό πείδειν οί 

λεγόγενοι τών άναγιγνοοσκογένων, ούδ' δτι πάντε; ύπεΟτΛοασι, τούς γέν 
περί σπουδαίων πραγγάτων καί κατεπει·;όντων ρκτορεύεσΟαι, τού ; δε πρός 

πρός έργολαβί«·ν γεγρά^Οαι. Καί ταϋτ οΰ κακώς έγνώκασιν. 
V γαρ 6 λόγος άττογεβκθκ τκς τ :  δ ό ·κ ^ τού λ έγ ον τ ος ,κ α ίτκ ς .ω ν κ ς ,
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κ ϊΐ τών ρ.ϊτχίολών τ Λ / ί ν  τ* ι ; ρ/,τορίίιχι; γνγνορ.ίνωι., ίτ ; δ ί και τών 
-/.:ιιρών, καί τή ; οτου>?,ς ττ,ς πιρί τΛν χράξ'.ν, καί ρ/.τ^εν τ  το ο',ναγω- 

ουρζ-πεΏον, άλλα τών ρ,.έν -ροίΐργ,;Λ!νων άτ:χντων ίρν,ρ. ;̂ς 
·,εν^!τα  ̂καί γυχνό;. α.αγιγνώσκ^ 5έ τ ι ; ούτον άτ;ιΟά,ω;, καί .Λτδίν χ«ο; 
ίν5·,^ααί·-όαε-’.ς, άλλ' ί-σττίρ ά:ταριΟ|αών, είκίτω;, οψαι, Ηναΐ· ^οκεί
'.οΐ; άκ'>ΰνν;ιν: άτερ καί τόν ίτιίίίκνύ'Αίνον ρ.άλιστ «ν ρ.άψείί, καί 
<;,α^λάτ^ρον ιραίνε;0χ; ττοι-ιίσειεν. Ο ύ ϋ  γάρ τχϊς περί τ^ν λε'ΐν εύρυίΙ,χίαι; 
καί 7Τοικ■.λ:α'.;κ:κ'^σ;-ί- :̂καα^ν «ύτον, ο ί ;α ύ - ; ;  τε ν:ώτ:5θς ώνέχρώι;.·/;·/, καί 
τ-.ΐ; κλλοις ΰντέ^εε-α, δί ών τ-^ΰς λονου; ήίίου; Ο'κρεα καί τ ;ισ :ο τέ .ου ;' 
17̂ 101;·/. 6 /  ού;'εν ετι δχ.αααι δ ι«  τήν ηλικίαν, άλλ 'άτ:όχρ·α ΐο . τοί^ΰτον, 
ί;; «ύτά ; τ^ ; 'ρ ά 'ε ι ;  ά^τλώ; δ.ντ,θώ ίιελδεΐν. Ι!γον|ααι δε καί λοί τ:ροση-

Οΰτω δ' κν άκρ'.βίττατα καί κάλλιττα 6εωρ·Λ7αι;, ε; τι τ ’̂ γ/_άνοι|Λ:ν λέ· 
γοντε;, τν τά ; |α.ί·- δυτ;;ίρείας τ ά ; ττερί τ-Λ; ^^ρι<37άς, καί τοϋ; άνα--ι-νω· 
«κιναέ-ον; τών λ<’γων ά-ρέλ·.;;, 4Ϊναλκ;α?άνων δε έκαστον αντών εί; τκν 
διάνοιαν έξετά'^ϊ,ς, ρ.ΐ -άρερνο--·αΐ'Λνλ£νο;, ρι.'ίΐϊέ [κετα ραΟυ;κ£α;, άλλα 
[κετά καί οιλοσο-ρίας, καί λέ [κετεσχ-Λ/.ίναι (ρασίν. Μετά γάρ
τοντων σκοτσΰκεννς αάλλνν, κ αετχ τ ί ;  τών τεΛλών κμε-.νον άν
βονλενσαιο τερί α ιτώ » . Α ρ<.έ/οι.» τ,σουλήκτ.ν λοι τερσειρίσΟαι, ταότά έτι· 

ιά. Περί δ ' αντών τών ατραγυ-ατων υ.^α τεοι-ίτοριαι τοί>; λόγου,-: φν,ριί 
γαρ γ,ρίναί '.ε τώ ν ρέ» ίδίο.ν [κτ,δενος «ρελόσαι, ετειραΟίναι δέ διαλλά- 
ξαι τκν τε  τεόλιν τών Αργείων, καίτόν Λ ακεδαιρνίων, καί τήν βν,βαίων, 
καί τ-ίν ίΐρ.ετεραν. ίΐν γάρ ταυτας συοτίσαι δν.ϊ,ϋν,;, οΰ χαλε-όις, οιραι, 
καί τα ; άλλα; ό.κονεεΐν τεοι^ει;. Α τασα ι γάρ ε:σι» ύτό ταΤ; είρ-ςκέ-αι;, 
καί καταρευγουτιν, δτα» φοβϊΐΟώσιν, έο ' τ,ν άν τοετων τό^^ωσι, καί τά ; 
^ογ,θεία; ΐντενθεν λα;κίάνονσιν. ίίστε, άν τετταρα; ρ.όν&ν πόλεις εύ ιρρονεϊν 
πείσ-ρ;, καΐ τ ά ; άλλα; πολλών κακών απαλλάξει;,

ιβ'. Γνοίτς δ· άν ώ ;  οΰδεμ-.ά; Χοι προσγ>.ει τοότων όλιγωρειν, «νε- 
νέγκ/,; αύτών τάς πράξει; επί τούε ϊού ; προγονούς. Εόρχβειςγάρ ένέκάς-ρ 
πολλάν (ριλίαν πρό, ί μ α ; ,  καί μεγάλα; ευεργεσίας ύπαρχούσα;: Λ ργο; 
μεν γάρ έστιΧοι π ατρίς,άς δίκαιον τοσαυτ'Λν Χε ποιεΐσθαι πρόνοιαν, δστ,ν 
περ τών γονέων τώνΧαυτου. Θτ,βαΐοι δέ τον άρ/;/;γόν τοΰ γένου; ·}·μών τι· 
μώσι,καί ταϊςπροσόδοι; καί ^α~ς θυσίαις, μάλλον ί  τούς θεού; τού; άλλου;. 
Λακεδαιμόνιοι δέ ττ,ς επ’ εκείνου γεγονόβι καί τίΐ' βασιλείαν, καί ταν 
ίίγεμονίαν εί; άπαντα τον χρόνον δεδεόκασι. Την δέ πο’λιν τ/,ν ίίμετέραν 
φαοίν, οΐ; περί τών παλαιών πιστευομεν, Ηρακλεί μέν αιτίαν γενέσθαι τά ; 
Αθανασίας (0ν δέ τρόπον, Χοί μέν «ύθι; πυθεσθαι ράδιον, ΕμοΙ δέ νϋν εΐπείν
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ο ύ ι τ ο ';  δς πα·.Λ το ϊ; εκείνου τ ή ; σονΤπρίας. Μό.ν; γάρ ύπ

του: προς τγ,ν Εύρυοθέω.;  δυ.αμιν, εκείνον

ΰο;;;ως επα.,πε, καί τού;; πα ΐδα; τώ/ φόβων τών «εί παρα.γι/·

οΐ; άπγίλλα'εν. 1‘πέρ όνν ού μόνον τους τότε σωΟεντας δίκαιον

IV εχειν, αλλά καί τοίις νϋν Οντας: διά γά:: Ϋ,μάς και ζώ οι, :

ύ*ϊ;χόντω ν  άγαΟώ/ ά~ΟΛα’̂ ι̂ '̂ σ·. 
νέςΰϊ'. ·70 Λ α ;ά “ αν ύπν;ί^£ν αότοΓς.

ι· '. Τοιούτων ο^ν «ζα σώ ν  τών πόλεων νε·'ίν7;|Λ6νων, είει ατίϊΓ.ονε 
^οι ;/.·/·,5έ π ρό ; |/.ία> αύτών γενί-Οεί; ίικοορχν, Αλ/.ά γάρ :[/.ε·.ω
'’ϊϊ'ρό>·.α’̂ .εν έ^ααχρτανϊ’.ν, γ; κζτορΟοϋν. Ωεπε τα (Αίν πρότερ'ίν γεν-εν·/; ιαενα, 
κοινά Οε'ναι δίκαιόν έστιν: εί; δε τόν ετίλοιτον χρόνον οΆ ακτίον, ό τω ; 
[λκΊέν κα’ι σ/.ετττίον, τί άν άναϋον «ύτάς έργατααενο.;,
<ρανείτ; ά ;ια  καΐ ϊεαυτοΰ καί τών εκείνοις πεττραναίνων ττεττοι-Λκώ;. Ιν/ίΐ; 
δέ καιρόν. Αποδιδοντα γάρ ϊ ε  ών βρ:ί'/.ει;, ύπο'λϊ’ψοντκι, δ·α  το
ΤΓΛ/;0ος τοϋ χρόνου τοΰ ρ,ίταζυ, προϋπαρ^^ειν τών ε053'·εσιών. Καλόν δ  έετι 
δοκίΐν ρί.έν τά ί ι/.εγίσταζ των πό/.εων εν ποιεΓν, αν,δΐν δέ ^ττον ^Ι:αντόν 
X έ/.είνα; ώοίλεΐν. Χωρίς δέ τούτων, εί πρό; τινα; αύτών άκδες τί λοι 
οοαβεοκκεν, άπαντα ταϋτα διαλύοεις. Αν γαρ εν τε ΐ; παρ&νοι καιροί; 
ιύεργεείβι, λτ·όϊ:ν έριποιτίοουτι τών πρότιίον γ,ν.ΐν εις άλλν-λους πετλγμ.- 
[Α,ελκριένων. Αλ7.ά [κην κάκεΐνο φανερόν, δ η π κ ν τες  άνθρωποι τούτ<.>ν 
πλϊίίτγν ρε ία ν  ε/_ουβιν, ών &/ έν ταΐς ςυριο.ραΐς εν πά^ωβιν. ίίρα ; δε, 
ι'νς τετα)Λΐπώργ,νται δ ιά  τόν πόλε^αον, καί ώς παραπλγ,οίως ε^^ονοι εοΐς 
ιδία [Λ.α/_ο;ν.ένοις. Καί γάρ εκείνους, αύςανοριέννις ρί.έν ν?,ς όργ/.ς, οϋύεις 
άν διαλλάζειεν: έπ·όν δέ κακώς άλλ/ίλους διαΟώοιν, ούδενό; διαλύοντος 
ούτοί διέστγ,σαν. Οττερ οίααι καί ταύτας ιτοιδτειν, γ;ν [αΆ ϊυ  ·πρότε:ον 
«ΰτών έπιιΑελγ:^Ας.

ιδ'. Τά^’ ούν άν τις ένστ-ίναι τοΐς είργ;Αένοις τολ;Απτειε, λέγων, ώς 
ίπιχ^ειρώ Ξε πείθειν άδυνάτοις έπιθέβδβι ·πράγυ.αοιν. Ούτε γάρ Αργείους 
φίλου; άν ποτέ γενε’σ&αι Λακεδαιοονίοι;, ούτ' άν Λακεδ«ι;Αθνίθνς 0/;ζαίοις, 
ούδ'ολως τούς είθΐιΐ|Αε’νους άτΜντα τόν γρόνον πλεονεκτεϊν, ούδέποτ' άν 
ίοοιΑΟιίϊίται ττρός άλλιίλους.

ιέ. Εγώ δέ, δτε ριέν χ  πόλις ·ί)|Αών εν τοΤς Ε'Λλν;σιν έδυνάστευε, καί 
πάλιν-ί] ΛβκεδαιιΑονίων, ούδέν άν νίγούριτ,ν άερανΰτ,ναι τούτονν; ραδίωςγάρ 
έκβτέραν ί|Αποδών άν γενέσδαι τοΐς πραττΟ'Αένοις. ί<ϋν δ ' οΰχ δριοίονς 
εγνωκ* περί αύτών. Οίδα γάρ άπάσβς ώιεβλισριένας ΰπό τών ευμφορών. 

Ωοθ' τ,γοΰμαι πολύ μάλλον αύτβς αίρ·ηοεσ9«ι τάς εκ τ ίς  ομονοίας ώοελείας, 

Υ1 τάς ίκ τών τότε πραττομενων πλεονεξίας.

Μ ή ·
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ις .'  !·>.ε'.τ·κ των ιχίν άλλων όοιολογώ α-Λ^δίζ άν '̂̂ ν̂ ,'̂ 7,■ιΛι ί ιχ λ λ κ 'ΐ.5 
τ ά ; τ.'ιΐν.ς τκύτας, <ϊ' ούύ'έν τών τοι&υτων ϊ<;τ· χαλί-όν. ό^ίώ γ«5 
των τοϊ; άλλοι; ^ο/.οόντων άνελττίστίον είναι κΐίί ττβρκΓ^όξων ττολλά ίια τε- 

. τ::αγαένον: ώ<?τ’ ολϊΐν άτο“ θν, εϊ κα'ι τχΟτα ρ/.όνο; «ν αυττίται ίνν/5εί·.';. 
Χρίΐ τού ; Ι-*·*·/* φρονοΰντας καΐ τού ; δια^εοοντα;, υ.γ, τοιοότοι; έτι- 
/ειρείν, «  χϊΐ τών τοχόντων άν τ ι ; κατατραξειεν, άλλ ’ εκείνοι;, οι; (Α-ίί̂ ει; 
αν άλλο; ίτιχ$ιρ-/·οειε, π7.ν,ν τών ό;Λοίαν 1οι και τήν ουοιν κα'ι τ ’Γ.ν δύνα- 
ρ,ιν ΐχόντων.

ιζ.' Θαο;ν.άζω όέ τών ίγουαένων αδύνατον είναι ^ραχίάναί τι τούτων, 
εί ρν,τ’ β,ύτοί τυγχάνοοτιν εώότ«;, ρ ;9 ' έτιρων άκκκόασιν, δτι πολλοί 

"ολει/,οι και δεινοί γεγονασιν, ού; οί διαλοοά|ΐενοι, ριεγάλων αγαθών 
«λλ-/ίλοι; αίτιοι κατεοτ-εοαν. ίΤί; γάρ άν ύπερβολ·/; γίνοιτο τκ ; ε’χΟρας 
τ·7; προ; Ξερςκν τοΓ; Ελλκτι γενον.ίνν,;; Ού τκν φιλίαν κπαντε; ίσασιν, 
ί];/.ά; τε και Λακεδαιρί-Ονίου; |ΐάλλον άγαπκ'σαντα;, ν, τών σογκατασ/.εοα- 
σάντων έκατεροι; ·έυ.ών την Αρ/κν. ΚαΙ ίτί δέΤ λ!ε λέγειν τα παλαιά, και 
τά πρό; τού; Βαρβάροο:} άλλ’ εί τ ι; άΟράοειε καί οκεψαιτο τά; τών άλλων 
τον.φορά;, οΰδέν άν [/.έρ·ο; ούοαι οανείεν τών διά Θκοαίοο; καί Λακεδαι· 
ρονίοο; καιν γεγενκαενων. Λλλ’ '.ύίέν ήττον Λακεδαιριονίο^ν τε στιατευ·· 
οαντο>ν έπι Θκβαίου;, και {ίουλοριενιον λυν.κ'ναβίΐαι τκν Βοιοιτίαν, καί 
διοικίοαι τά; πόλει;, βοκΟκταντε; κν.εΐ;, εαποίων έγενόυ.εΟα ταΐ; εκείνων 

έπι3υαίαι;. Καί πάλιν, ριεταπεοοόοκς τκ ; τύ/_κ;, καί Θκβαίων κα'ι'Πε- 
λοποννκοίων απάντων επιγειρκοάντων άνάοτατον ποικσαι τκν Ιπάοτκν, 
κ,κεΤ; και προ; εκείνου; ριονον τίνν Ελλκνων ποικοάκενοι συριρ;.κχίαν, 
αίτιοι τκ ; οωτκρία; αύτοϊ"; κατεστκν,εν. Πολλκ; οον άνοία; «ν είκ ριεστο;, 
εί τ ι ;  όρων τκλικαότα; ριεταβολά; γιγνο;ν.ένα;, καί τά ; πόλεις ρικτ’ ίγΘοα;, 
μ·/ί0' όρκων, ρικ'τ' άλλου ΐΛκδενο; φροντιζοόοα;, πλάν δ,τι άν ύπολάβωσιν 
ίοφέλιαον αύταΐ; είναι, τοΰτό τε αόνον οτεργού-τα;, και πάσαν τήν σπουδκν 
περί τούτο ποιουρ.ε'να;, ρικ καινόν νοαίζοι τκν αΰτλ,ν γνιόακν ε;ειν «ύτά;, 
άλλως τε και Ιού μέν έπιστατούντο; ταϊ; διαλλαγαϊς, τού δε ουριφε- 
ροντο; πείζοντος, τών δέ παρόντων κακών άναγκαζόντων. ίίγώ (ν.έν γάρ 
οϊ'ζαι τούτων συναγωνιζο;κενων, άπαντα γενκσεοΟαι κατά τρόπον.

ΐ'ό. 11γού(Ααι δ’ ούτως άν 1ε μάλιστα καταααίεΓν, είτε είρκ,νικώς είτε 
πολεμικώ; «ί πόλεις αύται προ; άλληλας ίχουσιν, εί διε'ίλδοιμεν μκτε 
παντάπασιν άπλώς, μγίτε λίαν ακριβώς, άλλα τά μέγιστα τών παρόν
των «ύταις. -

ιθ. Καί πρώτον ρ.έν σκεψώμεΟα τά Λακεδαιμονίων: ούτοι μεν γάρ 
αρ/_οντε; τών Ελλκίνων, ού πολύ; γ_ρόνο; ές ου καί κατά γκν και κατά
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δάλατταν, ε ·; ·:οσα'ίτ·/·,ν ι/.ϊτα2ο>.->,ν τ,/.Οον, $:τ5ΐ/5-/| τ->,ν ·,.ίι·ι·ι 

-:#ϊ έν Λ;·>.τ,:οις, ώ στϊ «τΐΕΐτίρ/ΰ-ίσαν αέν τ ΐ ;  έν -.<λ ;  ΚΧλτ,σι

[Λάλλον·/, ζίν  7ττ-/ΐ')έντϊ,- ών -ι07«ρ'>ν έίέτ-ο^ον· Προ; ί ί  τούτους, 5Π£Ϊ-̂ >ν 
ΤΙΛοτΓΟννν,σίους ά ξα ντα ; τού ; ττρότίρον ;/.ετ’ «ύτΛν έττί τού; αλ/,οο; 
κν.ολουΟοϋντα;, τούτου; ι/.ετά Θ/,βαίων εΐ; τήν κυτών εϊοβχλλοντκ;, - ρ ο ;  
ού; ·)ΐναγχάσ6·/;σαν κ;ν^υν;ύείν, οΰκ έν τη χ ώ :χ  -ερι τών κκρττών, άύ-λ’ 

έν ^.έτη τη ιτολει Γ οό; κΰ το;; τ ο ';  άρ/_3ίοι; -ερί ίτκίίων κκΐ γυναικών, 
τοιοϋτον κένϊυνον, 8ν ρν.ή χατορβώτκντί; ρ.έν, εϋΟύ; άττολοιντο, νικηταντε; 
δέ, οΰίεν ρι.η}.ον κτ;η)Λαγ[ν.ίνοι των χαχών εΐτΙν, άλλα -ολευ.ούνται αέν 
ύτό τών την χώραν «ΰτών ·:τε:ιο;κούντων, ά^τιττουντκ·. ο ί  ύτ;ο ~άντο:ν 
11ελθ7.·οννητίων, α'.οούντζι δέ όζο  τοΰ -ληϋου; τών Κλλη/«ν, χγοντχ: δέ 
καΙ ίιέροντϊΐ τ?,; νυκτο; χαΐ τή ; ήνέρκ; ύτ.ο τιών οϊχετών τών σ^ετέρων 
αυτών, οΰδένα δέ χρόνον δικλείττουτιν η οτρατεύοντε; έτί τω α ;, η υ.α- 
χόαενοι. - ρ ό ;τ '.ν « ;, η βοηΟοϋντε; τ κ ;  ά-ολλυυ.ίνοι.; αΰτήλ Το ο ί  ιν.έ- 

νιττον τών κακών, δεδιότε; γάρ διατίλούτι., ιν.ή ΘηβχΓοι, διτλυ-τάαίναι 
τχ  ττρός Ψωχέα;, τάλιν έ-ανελΟόντε;, ρ.είζοτ’.ν αΰτ-.ύ; ουυχ.ορκι; ττίρι- 
βκλωσι τών ττρότερον αΰτο '; γεγενην.ίνων. Καίτοι ίτ ώ ; ού χρή νοχίζε^ν 
Τ'.ύ; ούτω διαχειυ.ένου;, άσυ.δνο;; άν ίδε'ν έ-ιοτατούντα τή ; είρηνη; 
άτιόχρεων άνδρα, χκί δονάυ.ενον διαλΰται τού ; ένεοτώ τζ; αΰτοΐ; τολεχου;;

κ . Αργείον; τοίνυν ίδοι; αν, τα μεν τταρατλητίω; το?; είρην,ε'νοι; ζ ρ ά τ -  
τοντα:, τά δέ χμίρο '̂ τούτων έχοντας: :τολεμοΰτι γάρ δ;ον ττ:ρ τήν 
τ:ό7.'.ν οίχούσι. τρ ο ; τού; ομόρου;, ώ ττερ καΐ ΛαχεδαιμόνίΟ'., τοτοϋτον δέ 
δ:α·ρ“ 5··̂ '̂ <·''. δτον εκείνοι μεν τού; ηττον; αυτών, οΰτοι δέ -ρ ό ; τού; κρείτ- 
του;: δ -ά ν τε ; άν όμολογητίιαν μ.έγι,ατον είναι τιών κακών. Ούτω δέ τά  
■περί τον ττόλεμον άτυ/οΰ<τιν, ώ στε ολίγου δεΐν καθ’ έκαστον ενιαυτόν τε- 

■. Ο δ έ π
δταν γάρ ο ίτ  
ένδοξοτάτου; 
δρώντε; ούτω
Αίτιον δ ’ έ^Ιτοΰ τα ρ α χω δώ ; αυτού; ούτω Γ·ην,οΰδέν αλλΟΉλήν ό·τό>εμο;: 

ον ην διάλυσης, ού μ.όνον «·υτού; τούτων άτταλλάξει;, άλλα και περί τών

χά. Αλλά μ·ην τά ττερί Θηβαίου; ουδέ Ξέ λέληΟε. Κκλλίτ'λν γαρ μάγ-ην 

ιχησαντες, χαι μεγίστην δόξαν έξ α ύτη ; λαβύντε;, δια τό μ-η καλώ; χρ-η- 

ασ3χς ταΐς εύτυχία ι;, οΰδέν βέ).τιον ττράττουσιν τών ήττηΟέντων καί 

υστ^χησ«ντων. Ού γαρ εοΟασαν τω ν εχθρών χρατη'σαντε;, καί ττάντευν
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· ' :ι ι' ι - /\ ν > Ί  α£ν τλ;  τ ίλ ίκ  «ί Π£Λ0-:>νν.-;'ίΜ, βεττΛίαν Ή
ίτόλ;ί.ίον -Αα·:ιΛο..ΑαϋσΟζι, Μ«γ:'5-0·ϊΐ ί ί ,  0 ;.ό ιο ι; '^σι·^, -/-ίΟΛυν, -·Λν

ίΐ;Λετέ:'/ν ττΛιν ;α£2ο;  τ ι  τ ί ί  χώ ρα ; ά-£7τίρουν, Εϋβ̂ '̂.αν <ίέ ίτορΟουν, εί; 

ν.υ^αντιον-^έ τι-./Ιρει; 'ίδτδαπον, ι'ΰ; χ.κΐ γν,ς χαι Ο α>άτττ; άρςοντίζ. Τ ε -  

λίυτ 'ό ν τε; -ρ ό ; Φι.>·«α; ηΛ.εαον έ'·Λνεγ/.αν, ώ ; τό ν  τε  πόλεων έν όλίγω

ι τα ΐ; έχ των ίίιων ία -  
πάνα’.; : ών οΟ' ε̂ν άπι>ί̂ όε?·/:αεν. λλ.λά άντϊ μέν τί5 λ^βεΐν τ ά ; Φων.ε'ων 
πόλεις, τάς αλτών άπολοΛεχατιν; είοξάλλοντε; εΐ; τχν των .πολεμίων, 
έλ ά ττω  χαχώ ποιονίΐν εκείνον; ί; πάτχουτι, πρίν «πιέναι είςίτλν «λτών. 
Κν μεν γάρ τι. ΦοΓ/.ί.ίι των μιτΟορόρων τινά; «πο/.τείνονίΐν, οί; λυ^ιτελεΓ 
τ-'^νΐνί-ι. μάλλον ·/; ζ·?,ν, άναχωροόντε; Λέ, τον; ένΓ^ο;οτατον;, και ν 'λ ι^ α  
τολν,ώντα; 'λπερ τλ;  πατρί·5ος άπολν/ίσκειν, άττολλυουτιν; είςτοΟτο ίίέ τα 
ποαγν-ατα αλτών ττε.ιέστ^κεν, ιοοτ έλπίταντε; απαντας τολ; Ελληνας 
υφ' αν-τοΤ; ε5ίτί>α·., νΰν εν Σο» τ ά ; ελπ ίία ; εχοντι τ·?; αλτών 70>τ·/;ρίας. 
Π ττ' οιμ«5 καί τοότου; τα χ ίω ; ττοιν'ίδιν ό,τι άν Σΰ κελεό-ρ;.

χ 3 '. ' Λ'κίτόν -ν άν -̂ ν ΐμίν Ιτι περί τκ ; πόλεω; ό'ιαλεχΟλναι τ ί ς  ίίμε- 
- ·ρ α ;,  εί υ χ , προτέεα τω
Νΰν κντίν οίναι καί τννανων-.εΐοθαι τοΐ; όπό Σολ π 
τ ε  καν ίνν·/;0'?, σννιοε'ν, § τι ταότα ^ιοικτ-οει.; πρό τ?,ί έπΙ τόν Βάρναρον

κ·ρ'. Π; μεν ο.ν ολκ άίννατόν '7 τ ί  Σο’. ιτν7τ·7,7α·. —κς πό)
Τιλν είρεμενων -Λγοΰμαί Σο’. γεν-,-τεσΟα·. οχνερόν. ΐ',τι τοίν·>ν ώ ; καί όαίίως 
ταντα πράςϊΐ;, έχ πολλών παραδειγμάτων οίμα; γνώναί Σε ,ποι-Λτειν.· Πν 
•ώ ρ  φανώοιν ετεροί τινε; τών προγε-πν-Λμίνων, μή χαλλίοτι μεν, μ-Λ-ίβ 

ότιοτέρο·.;, ών άμελ; ίομβεβο^λεόχαμεν, έπιχειρ-ΛΟϊντε;, μείζω δε καί 
τκολ'.ΜΤί-ρα τούτων έπιτελε'^αντε;, ίτί λοιπόν ετπαι τοϊ; άντιλέγοοσιν, ώ; 
οό Οάτ τον Σν ταΰτα πράξεις, τ, εκείνοι τά χαλεπώτερα;

κδ'. Σ/.Ι'ραι δέ πρώτον τα περί πόν Λλαιβιάδΐν. Εκείνο; γάρ έκπε^ών 
παρ πμώ·/, καί τον; άλλου; όρων, του; πρό αύτου ταύτνρ τ χ  τυμφορα χε- 
χρ-Λμίνου;, επτκχότα; διά τό μέγείο; τ ί ;  πόλεω;, οΰ τί,ν αΰτ'λν γνώα-Λ,ν 
εόχεν έκεί-ζοι;, άλν οί-/;ΟεΙ; πειρατεον είναι βία χατελ ί̂εΐν, προείλετο πόλε- 
μεΐν πρόςαύτ·/·ν. Κα3’ εκαοτον μεν ούν τών τότε γενομενων, ούτε λέγεεν 
άν τ ι; έτιχ'ΐρά-ειεν, ο·ύτ' άν διελΟεΐν ακριβώς δύναιτο, προ; τε τό παρόν 
ίοως άν ένοχλ-Ζιοειεν, Είς πο7αύτ·/!ν δέ ταραχήν κατέδτοσεν ου μόνον τήν 
«όλιν,άλλάχαίΛακεδαιιαονίους, καί τού; άλλου; Ελλτινα;: (ύσΟ· ή.ιια; μεν 
««ίεΐν ά πάντε; ίοαοι, τού; δ’ «λλο-νς ΤΛλιχούτοι; κακοί; περιπεοείν, ώ^5



|/·ήί«::[.> νϋν ίς-.τ-Λ';·;; 5ί· !̂η τ» :; ίΓυ;/Βθ:ά; -τά; ί ϊ  ίχ.ι'-.ΐΜ ~6ν ζ ^ . ί ’λ')·/ ίν  

Τ'/Γ; —(Ιλί-τι γεγίν·'·||Αίν7;, Λχ>'-είϊΐαθ'»ίους ' έ̂ Τ 'Λ ; τότε ίά ιχ ν τα ; ίϋτυ^ίΓν' 

ε ί;τ ί< ; ν >  ί̂ 7̂■̂ γ̂ ;̂ Λ/χιί'ΐ7Γί·''> ν.ϊ5=7τχνϊ·: -ίΐ 'τ^ έ 'ίτί; νχρ  ΰτ:" αϋτο^ 

τ ; ; ;  χ,ατα θ χ λα τ 'ζν  ΐί̂ ν̂ ^̂ /.2ω ;  ί-ίΐ0υ|/τ.5ζι, Ι'λ Ι ~.·ι.·* κατχ ■"ίν ϋγεαινί^ν 

άτώλίιταν. Ω τ ' : ί  τ ι ;  ίραίη τό τε τ ίν  λρχτ,ν αΰτ·>'; •'ϊνέ^'ίαι Τ(ον τταιον^ίον 

χχκών, οτε άρχτ,'' τ ί ς  Οαλ^ττ-η; ελάαβϊνον, 'μ  χ ι  ίς5>.Εΐχ')εί7ΐ ψ :υ- 

5ό;Λενο;. ΕχεΓνο; ;χέν ο·̂ ν τ/λί/.ν^των α ϊτιο ; γίνόαίνο;, κατίλΟεν « ί; τ·,··ί 

■τϊΛιν. (ΐεγάλ/ί υ.έν ίϋ'·/:; '7·̂ 7_<0'>, οΰ α/ν ίε:χινο·;|Λίν·Λ; '!»&’ ά-άντω ν.

κ ·. κόνων ί '  ού ϊτολλ&'ς ϊτί'ειν ΰ^ίρον «ντ^-ττεοε* τίύτιον εΓ :3 ΐ ;'ν : 

ί-Ίη-ί.η-ΐ", γχρ ΐν  τ7, τ-7, ^:ί:^ Κλλ'Ο'εττ' ν̂τ'/ν, ού 3ί «ύτόν, ά Ό κ

Λ ια τ ',ύ ; σ·^'^άρχ^^^x;, οΪΛ χόζ αέν κ'ριχί'^Ίχί-/.χτη^/ΰν^’Γ,,-').ί· '̂7x  ̂ ι5' ε ΐ; 

ΚΟττριν, χρόν-νν α*ν τινχ -ερ'ι τλν των ί.ηων έττι^ί'Αϊ’.κν διίτριβεν, χίτΟό· 

ρενε; 'ίί Λγητίλ^ί',ν ί ϊ ;  ττ;·/ Λ-ίίαν ρ ϊτίί -ν Λ ν ;; <ϊννάρε·:·)ί ι^ι^/ΐεοί,ν/ίτί, 

κ « ί ΤΓορίονντχ τ-/,ν χεόραν, ουτω ρ εγκ  ίφςόν,ιτϊν, άγοβρήν οΐ^ ερίζν  

α>./,·/;ν έ’χων :τλΫ,ν τβ σ ω ρ *  καί τ>,ν ίιάνοιαν, τ , ΐ τ ’. η  Λα·/ϊίι7'.;.Όνί'Λ; κα τ;;- 

ττ&λερ/ιίτειν, άρχοντα; των άλ .̂ο ν̂ Ελλ-^νων, ·<αι κατα γ7,ν κα· κατα ίά λ α τ- 

ταν: χαΐ ταοτα, ττέυ-ων ώ ; τον; Γ .α τιλεα; οτρατ-Λγο·;;, ότιοχνεΤιο ττοιη* 

σ;ιν. Καϊ ίτ! ^£Ϊ «λ είω  >,έγ;·.ν; ϋοοτάντο; γάρ αΐιτω ναυτικόν τερ ί Κ,νίίον, 

ν-.κ-ίί-ϊα; τ| νζνραχνκ. Λαχ;ίαιρον·ου; ρ ;ν  ί' ίζχ ΐζ ·»  Ι/. τ7,; Λ ρ χ ί;, το ΰ ; 

5 ’ άλλον; Ελλ'Λνα; γ,λεοΟίρωί:;ν. Ον αόνον 5^ τα "ίίχ'Λ τά τ ή ; τα τ ρ ’ΐίο ; 

άνώρΟωτίν, «λλά  χαΐ τήν πόλιν ε ί ;  τΑν αότΑ,ν ίό ;α ν  τροτίγαγίν, ί ξ  7 , ; - ίρ  

Ιρίττίσεν. Καίτο'. ί τ ί ;α ν  ίτροτίοόκ·»:-!!·/ ύ τ ' κνο·ο ;, ο ίτω  τα-τεινώ; τρά- 

ζαντο;, άν*στραφ·Λ·ΐ39θ»ι τά  ττ,ς Ε λ λ ά ίο ; -τράγρατα, καί τ ά ; ρέν ά τι- 

ρω3·ΛΤ5σ0αι, τ ά ;  ό'ί ΐτι^τολάσειν τίν> Ελλκνίοων το λ ’ ων;

κ τ ’. Δ’.ονύτιο; τοίννν (βοΛ οραι γαρ ί/. ττολλών Σε τειτΟ ίναι. ^αίίαν 

ί'να ι ττ,ν πρ£;»ν, έφ' -«ν Σε τυγχάνω χαρακαλων', τολλοστΑ; ών Συρακου- 

Οίων κ«1 τφ  γ ί . η  καί τ ί  καί το ί; ά λλ ο ι;, έτ^Ουρκοα; ροναρχίας

άλόγω; καί ρανικώ ;, χαί τολρά^α; άπαντα τράττειν τά οεροντα τρ ό ; τγ,ν 

ίάναρινταΰττ,ν, κα τέτχ ε ρέν Συρακούσα;, ά τά σ α ; 5 ε  τ ά ; έν Σικελία ιτόλει;. 

οσαιπερ-ί-ταν Ε λ λ π ν ίίε ;, κατετρεψατο, τ/ιλικαύτγ,ν $ 

καί πεζικγν καΐ ναυτικά,ν, 05·/;ν ο ύ ίεί ; άνά,ρ των τρο  έ

κζ'. ΐοτι τοίνυν Κυρο; ^να ρνηοΟώρεν καί τών Βαροάρων), ί'κτεΟεΙ; 

ρεν ύτο τά ; ργ,τρό; εις τ ί ν ό ί ο . ,ά ν . ,ρ . ίώ ;  ί ϋ , τ ί ,  Π . ,ί ί ίο ς  - - ,ν » .» ! ,  .ίς  

τοί»·;τίν ΐ λ ί !  [,ι^δοΜ ν, & ,!!■  ί τ : ά , · κ  , ί ;  ί Α ;  γ !,ί= 0„  4·σ-0Ώ ,-.
κι·, όπου 5 έ  Λλχιβιάί·/); ρεν ουγάς ών, Κ ό ν ω ν ίέ  ίε ίυ ττυ χ γ ,κ ώ ;, Διο

νύσιο; <Η ούκ ε^ν^οξο; ών, Κΰρο; δ ' ο υτω ; οίκτρά; αύτω τά ; ΐ ;  άρχά; γ ε- 

Ι ,β ί ί τ
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I :  ο  κ  ρ  Α τ  ο  1 2
ού : έ  γ£ -/5·;- τόν «κ -οι?>ντων αέν νϊγονοτ^τ, :»ΐ3>-ϊον·::'ί

ίΐΗ^Γλε’ίηντα, τ'-,·;ο·;·Τίϋν ί έ  Κΰρ·.-ν ό'ντκ. ρκ-^ίως τά  ττροίίρ ν^ένα π , π-.ύ̂ Λ'.·̂ ·, 

νϋ'. ϊζ ί·> !·. ο ί μ ;  'κ;ιήν έ'ττι τοΤ; ·^̂ 5·.'ν;τ'̂ ',; των «ιγιον α ά λ ιο τ ι ε τ ιχ ε>  

ρεΐν, ίν οί; κατορΟώ-ϊας ;Λεν, ίοά μιλλίν  τήν ^ίυτον δό;αν κατν-τ-Λτεις το ;; 

-ρ ω τεν -α τι, ίιαααρτό.ν <5έ τ·?ς ■τ;ρθ'7^οκίαζ, ά).λ’ ούν τ·/;ν ·'2 εννοικν κτ-ίίτ, 

~.ν- -7ρά  των ]·.λλ·/·ν;ον, ·ί;ν ΤΓο7.υ κχλ7ι.όν £ς·ί λαζείν, ν; ττολλαί ττΛ ίΐί των 

1·;λλ-ίν'>ϊων κ *τ ά  χ.ράτο; έ>.εΤν. Τ κ  - έ̂ν γάρ τοικντκ των ε“ργ(.;ν ίρΟονον εχει, 

ΜΛ ύ'^σαίνειαν, καί :το),>άς (^Ααίο·/;;αί«;, ά ς  ί'ίΐυ ,ϊΓς τυρ^ίεζ-οΛεύκαρ-εν, 

οόίίν ^ρότεττι τνύτων. Λλλ' εΓ τίζ θεών αί'ρετίν 1οι ίϊοί·/;, ριετα ·!ϊοίας αν 

έτιν .ε ΐίία ; καί τ'ίιατριβ-Λ; ε'ί'ξαιο τόν βί'ον διάγειν, ούδερ.ίαν Ώοιο άν, είτερ 

ΐ'νν,Ο! σνίΑζ'ούλιο χρώο, μάλλον τ· ταυτν,ν. Οό γάρ μόνον ότο των άλλων είν] 

^/;λωτό;, αλλά καί Ικυτόν μακαριεΐς. ίλ ίςγά ρά ν  ύ-ερβολ-;; γε'νοιτο τ ί ς  

Τ '/.^τ-ί; ενίαιμονίας, όταν Πρέοβει; μέν τι'κωσι,ν έκ των μεγίστων τ:όλεων, 

«,ί ^ ι ο · : «  είοοκιμοΰ-.τες, είς τ-^ν Σ^ν ίνναστείαν, μ ε τ *  ί έ  τούτων βοολεό·  ̂

τερ ί τ ι ;  κοινίς σιοτ-Λρία;, τερ ί ί ς  οό-5ει; άλλορ ο α ν *ετα ·. τοιαότ/,ν πρό

νοιαν τέτοια,μένος, α-σΟάνγ ί έ  ττ.ν Ελλά-ία ττασαν όρΟαν ούσαν, έφ’ οίς Σ6 

τυγχάνεις ΐΊγούμενοςς μ 'ςίεΙς άλιγώρως εχ-  ̂ των ::κρά Σοί βραβευόμενων, 

άλλ' οί μεν τυνδάνωνται ίτερί αϋτών, έν οί; είσίν, οί ευχω ντζί Σε μί. 

η\αραρτεΐν (ον έτεΟόμ·/,σας: οί ,5ε ίεό 'ίω τι, μή ^ρότερόν τ ι  τεάθκς, ^ρίν 

τέλος έτιΟείναι τοΐς «ρ αττομένοι:: έφ' οίς γιγνομε'νοις, ίτώ ς  ούκ άν εικό

τω ς  μένα φρονοίας; ίτώ ς  ί έ  ούχί -εριχαρΐ,ς ών τόν βίον ίια τίλο ίτ ;;, τν,λι- 

κουτων Σαυτόν ειόώς ττραγμα'των ίντιστάτ/,ν γεγεν-Λαένον; ίτίς $ έ  βύκ «ν, 

τέ;ν  καί μ.ετρίω; λο-γίΐίετΟαι ίυναμε'νων, ταυτας άν Σαι μάλιστα τταςχινέ- 

οε·.ε τροαιρεϊσίαι τίιν  τραξεων, τ ά ; άμ-,ότερά Σοι οέρειν άμα δυναμε'να;, 

όιστερ καρτου:, ν/ϊονάςτ: ύτ^ρζαλλοόσας, καί τιμά ς ά ν ε'α λείττου ς;

λ '. Λτέχρν, ιί' άν ^ίοι τά τροειρτ,μένα ιτερ; τούτων, εΐ μή ταραλελοιτώς 

άν τινα λόγον, οοκ άμ.ν'ςο.ον/·σας, άλλ' όκνςσας εΐτεΐν , όν ΐ ί τ ;  μοι 5οκώ 

ίν,λιόσειν. ο ίμ α ι γάρ Σοί τε σομοέρειν άκοΰσαι ττερ; αότών, Εμοί τε  -ρο· 

σ-όκειν μετά ταρρ^σία,-, ιύττερ ε'.'βισμαι, ττοιείσίΐαι τους λόγους.

λά. Λίσδάνομαι γάρ Σ$ ίιαβαλλό;αενον ϋτό  των ΣοΙ μέν φ^ονοόντων, 

τάς 5ε ττόλεις τάς αυτών είΟισμενων ε ί ;  ταραχάς καΟιστάναι, καί, τ ί ς  εί·· 

ρ^ν^; οΰ'σ-ςς το 'ς  άλλοι: κοινίς, τόν ττόλεμον αυτών ϊ5ιθν είναι νομιζόντων, 

ο ' -άντων των α“λλω/ άμελνίσαντες, ττειίτής Σ ίς  5υνάμεως λέγουτιν, ότς 

Οοχ ύτερ τ ι ς  Ελλάδος, «λλ' έ τ ί  ταύτςν αύςάνεται, καί συχνόν ά5·σ χρόνον 

«-α σ ιν  άμϊ^ έτιβουλεύεις, καί λόγω υέν μέλλεις Μεσστνίοις βον,ζίεΐν, έάν 

τ-ά ττερί Φωκέας ^ιοικ-έσας, ε’ργω 5 ' ύτό Σαυτώ ττοιεΐσΟαι Πελοιτόννν,σον 

^ιανο·/: ύταρχουσι 5ε' Σοι Θ ετταλοί μέν καί θτ,βαΤοι,. καί -άντβς οί τνίς
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Λ■ι.γ.·■.̂ ■̂,'̂ ·̂xς μ;τ;-/_'5ντε;, ετοιαοι ιτυνα/.-ΛουΟεΐν: Λρ· εΐ'/. ο ϊ-λ'/ε Με-ϊτ/ί'/'/,ι 
χ-'/Ε ?Ιε·'ζλο~ο),'ταΕ, καΙ των κλλ£·)ν ετολλοΙ, τνατν.ε’Λί'ν, χ.α; ::οι·ε; άν«- 
ίϊτάτΕί; Λχ>;ί'5χΕ;/'.ν·!ου;: ίν <5έ τχντα ς̂άξ-/■,;, κχΐ των αλλινν Κλλνίνων 
όχ^.ίν; ζ,ραΤ'ΛτεΕ;. Ταντι ολναροΟντί;, ν.χ· οάτχ.οντε; ά/.:·.?ώ; είίενχ;. κζΐ 
τχχίωί χ'-χντχ τω λ'ίγω κκτχστρϊφ^ν.ενοΕ, ττολλον: :τεΕ;ον<ΐΕ, κκί ιτ-άλΕ-τί: 
τονς τών αύτιάν ν.χχ,ών ίΓΈδυαονντχ;, ων::ερ οί λ'ίγοττΟΕ’Λντίς: εζειτχ ίέ
χκΐ τνύ; 0'ΐ5ε,ι λίγΐΰ γοίο·̂ .ί\ο■̂ ; ■̂ -ϊ̂  των χ.Ί·.νών, αλλά -ζντάττατιν άνν -̂ 
τωί ·ϊ;αχ.ίΐαί'-ίιν;. χ.χΐ ττολλν,ν χάρΕν έ'ρνταί τοΤ- ΰτέρ αύτών φοβϊΤτδχΕ· 
κ ϊΐ <ίίίι;νχΕ —ροττοιοναίνοΕς: έτι <5$ τίύ ; (.ύχ. άτοίοκΕχ.χζοντχς τό ι5οχ.ε'ν 
λε ετηίο'χλϊνεΕν τ·>̂ ; ΡΛλϊ.ΤΕν, «λλά τ^ν αιτίαν ταύτχν κςιαν έττΕΟνίΛίας 
εινχ'. νον,ίΐ^οντα;: οί τοτοντον ά^εοτατι τον Νοόν ε/ε-.ν, ώττ' οΰχ. ΕΤατιν, 
ΟΓΕ τοΕ;, αύτοΤ. άί/ τε;  Αο·ρΐίτ;ΛθΕς χρών.ενο;, τον; ι̂ έν βλάψϊΕε, τον; ^ (λφε- 
'/.χτ-'.ί·/. Οίον χ.ϊΕ ννν, ίί αέν τΕ; οαί·/) τον τ ί ;  Λοία; ΙΙαοΕλεκ τοϊ; Η'λλνο- 
<τΕν εζΕοουλεόεΕν, καΐ τταρασχ.ευαζεσδαΕ οτρατενε-.ν έΰ' ·Λν.ά;, οϋίέν άν 7ενο·. 
Γερ’ αντολ ολα'ρον, άλλ’ άν^ρω/ ε̂ττερον «ύτδν χ.χε ττλεΕΟνος άξιον ό'οχ.εΤν 
ί'-' &.·■'/.·. “ ΟΕνίτϊΕεν; οί ί.ε τών άο' Ι]ρκχ.λέονς τΕν'; "  
τίττγ, τχ ; ΚΛλ,ίος ιΟεργίΐ·,.;, ίαοέίο· ™  « ίτίι . Τίίύΐιν ε 
«ΕΟχόν-χν άν αότον ζαταστ-χ'-τεΕ». ίΤίς γάρ οϋχ, αν άγανακτ-χτεΕί χ.αΐ ;;ε':χ ' 
σίΕΐν, εί -ραΕνοΕτο τούτο'.ς έ - ’.?ονλεόων, ύετέρ (·;ν ό ττρόγονο; αύτοΟ ττροεΕ'- 
χετο χ.ΕνδυνενεΕν, χ.αί τχν ;/έν εννΟΕαν, ·χν έχ.εϊνο,' χ.ατίΛΕΤτε τοϊ; έξ αότον 
γ5γεν-χ7ένο·. ,̂ αή ττειρωτο ^ΕχγΛάττεΕν, άαελνσα; δέ τούτων, εττονεΕ ί̂-

Λβ'. ϋν  ένΟναο'̂ αενόν 3= ,,.ή ττερΕοραν «ια ύττ,ν  φ-ζίν/χν 3αντώ ττε-

ρΕ5οοα5νχν, ·χν οί |χ«ν έχδροΕ ττερΕΟεϊναί 3οι ζ-χτονσι, των 5έ φίλων ο ό ίεΐ; 

ί«τΕς οόκ άν άντειττίΓν όιτέρ ϊοϋ τολΕίησειε. Καίτοι ττερί των 3οΙ σν,ο.φερόν- 

των εν ταΤ; τοότων άαφοτέρωνγνώααΕς, αάλΕστα άν χ.ατίδοΕ; τχν άλ-χΟεΕαν.

λγ·. Ιο ω ; 6-ολα α βάνει; ρΕίκροψοχίαν είναι το τίον βλατφχαουντΕον 

ζα'ι φλναρονντων, και τ ώ ; ττειΟοαενων το ό το ι; “ >■>·«;

όταν α-χά'έν 3αυτίο οονίΕί-χ; έ'αααρτάνων. Χρή δέ ριχ χ.αταορονεΐν τοΐ» 

ΤΓλχΟον;, α-χΓ̂ ε ταρά ρ.ιχ.ρόν χνεΤτδαι το ταρά ττασιν εόιϊοχ.ιαεΐν, αλλά τότε 

νον.ίίίειν ααλ-^ν ϊγζΐΊ χ.αΐ [χ.εγάλχν τχν $όςαν, χαι ττρέττοοταν χ.αί Σο; κα» 

τ ο ϊ ; «ρογόνοις, χαΐ το ϊ; νφ· 1’;Λ>>ν ττετρκγαένοΕ;, δτχν οΰτω 5ιαΟχς τονς 

Ε λ λ , , , ; ,  ,όϊ,εερ όρίς Λ.«εί=ε.|Λθ.:ο»: τ ε  εερό; τοές έαε-είό. ξΙ,οΛέχ, ε > ν -  

τ « ! ,  ·εούί Τϊ έτα ίεοες τοές 5οΕς πρό; 2 έ  ί.5 ϊε .;Λ έ .ο » ;. Ε ε τ .  ί ’ οΟ γ ι Ι ι τ Μ  

τ ε χ ε ϊ ,  εο ετ™ , ί ,  έ β .Μ ε ,ί  ιεοενός ί « σ .  γε ,έ ,β α ι, ε.,1 , ε « έ ε ,  τ*Γς ί·έ . ι » .

:ι'ωί «χων, ττρό; τά ς , άλλοτρίως ί'.αχ.είΐΑενος: ετι τ *



70ιζ'^^7. -3·)3::·Λ -ίχττίίν , ί·; ώ·; το'ί αίν ί;ΛΑ·/;7·.ν Ι’σ-̂  ττ;τ·;ο;, τ»Γ; ί ;  
Πϊΐβ^ΐίίΐ; Ο·>?ίρο.'.

■).ί'. Κ ζί }>.-}, 0α■̂ ;Λ»'7̂ ,ς ^'ί-50 *τ:'·7Τ3θ,* κζΐ τρ·;; Δ'.ο^υ'τιον τόν τ^;■/νν';ίζ 

χτ-Λ-τνίιενον), εί ννίτε ίττίζτγνός ών, ρτίτε έ-ζ-τωο, ρ.-,-τ' άλλοι; Λυνά-ιτγ;, 

0:ζ<ϊ^τί5';ν ΪΟί ζ^.ίίλεγρκι τιόν άλλων, (ν,-ώ γάρ -ρ ό ; τί> ττολιτευίδΰζ:, 

τΓ-.'ντων «ο’-^εστχτος ί·;£νόρ·ί;ν των ίτά/Λτών: ζ.ϋτε γζ3 οωνάν έτ/ον ίίζνζιν, 

Οντε τόλρ.ζν ζ'ίνναρίν·/:·; ό'/_λω χρ'/ι'σζτΟ*·., ζ.αΐ ρΆννζ'τΟαί. κζί λοι ίο ιιΐ-0 ζο  

τοΓ; ίίτί τολ β.ψ .ατο; ζαλινοονρένο;;, Τον 5ε ορονεΓν εζ, καί ττετζ'.ϊεν- 

<:Ί·.·.'. κα λώ ; (ίί καί τ ι ;  άγροικότερον είνζ·. φτίτει το ρ-ι'έν), ά;/·ριοζ·ζ;τώ, καΙ 

ζ ίίίν  άν ίρζοτόν ονκ έν τοΤ; κτολΕλειρ.ν.ίνοι;, άλλ’ έν τ ο ';  ττρο;χ-)ντι 

τών άλλων. Δίν'τερ έτι/ίΐρ ώ  ονρ.ζοολενίιν τούτον τόν τρότον, δν έγό  

τ:·ί·;κα  κ ζί <5ΰνζν.ζι, καί ττ, -όλ ει καί τοΓ; άλλοι; Ελλ·/;τ'., κ ζί των «ν- 

δ :ώ ν το ΐ; έν<ϊ<>'οτάτοι;.

λ ;. Π ίίί ρέν Γ/ϊν των ί',ρ.ών, κ ζ ί  ττερί ών «γονρ.αί Σοι ττρακτέον £ΐνζι 

τ .'.ο ; τον; Ελλ’/,νζ;, τχ εϊδ ν  ά κκκοζ;: ττίίί ί ε  τ ί ;  σ τ ια τεία ; ττ·; εις τήν 

Ασίζν, τ ζ ι ;  ρ.έν κόλίοιν, ά ; ίγ ή ν  Σε χρ'λνζι (^ιζλλζττειν, τ'ίτε  Μοι ίο κ ώ  

οαβουλεόοειν, ώ ; χρ-  ̂ πολερεΤν ττρο; τοδ; Βαρβάρους, δταν Γίωαεν «δτάς 

όυονοοόοκ;. Προ; Σέ ί έ  νΰν ττοι·/·οο;/αι το υ ; λδγου;, οΰ τ/,ν αΰτκν έ’χων 

διάνοιαν νυν καί κατ’ εκείνην τί,ν ηλικίαν, δτε εγρατον τκν αϋτγ,ν ύζόί'εοιν 

ταότ/,ν. Τδτε αεν γάρ τταρεκελευόζ/,ν τοϊς άκουοιαενου καταγελάν ;αου 

κ ζ ί κζταφρονε'ν, ίν  ριή κ ζί τών ττραγαάτων, καί τ·?; <^ό;κ; τ ί , ;  έαζυτοΰ, 

καί τοΰ γρόνου του ίτερί του; λόγου; διατριφΟ^ντο;, ά ξίω ; φαίνωΐΛαι ζ5ιε- 

Ειο')ν: νυν ί έ  φοβούμαι, μ ί  ττάντ

7 4  ι  ϊ  Ο κ  ρ V τ  Ο V ϊ

ττροειρ-ίίοένων ™ λύ καταοεετερον 

τύ χ ω  ίιαλε/_0εί;. Καί γαρ τ:ρο; τ ο ' ;  άλλοι; ,δ λόγο; δ Πανηγυρικό;, ό 

τού; άλλου; τού; τ ε ε ί  τ ίν  -ζίλοίοοίαν διατρίβοντας, εΰττορωτέρου; ετοιίοα;. 

ί·7οΙ πολλίν άττορίαν τταρεοχν,κεν. Ούτε γαρ τά υτά  βοόλον.αι λεγειν το ΐ; 

έν έκείνω γεγραυ.αε'νοι;, ούτε -ϊόναααι καινά ζκτεΤν. Ού ικίν άτοοτατέον 

γ· έοτίν, άλλα λεκτέον περί ών ύτε9ί>ν.ν, δ ,τι άν θ’ ΰ -ε ο τ ί Μοι καί συ[/.· 

φέρει ιτρό; τό ττεΐοαί Σε ταΰτα τράττειν. Καί γάρ ίν  έλλίττω τί, καί [α·/ι 

5υννι0ώ τόν αυτόν τ?ό-ον γράψαι το ΐ; τιρότερον έκίείορ.ένοις, άλλ’ ουν 

ύζογραγειν γ ’ οΐυ.αι χαριέντω; το ΐ; εξεργάζεσδαι και ίιαπονεϊν δυνα·κένοις.

λ>τ'. Τ ίν  [ζεν ούν κρχίν τοΰ λόγου τοΰ σύατταντο; οί;και ·τετ;οιεϊσ0αι 

ταυττιν, ίνπ ερ  ττροοίκει τού; « - ί  τ/,ν λοίαν ττείθοντα; στρατευειν. Δει 

γάρ μ /ίΐν  πρότερον πράττειν, πριν άν λάβιή τ ι ;  το ύ ; Ελλ·/:να; δυεϊν θζ· 

τερον, ί  συναγωνιζορ/.ένου;, % ττολλίν εύνοιαν έχοντας το ΐ; τ.ραττο;Λένοις. 

ίΐν Αγ’̂ οίλαο;, δ 5 ό ;α ; είναι Ααχεδαιαονίων φρονιιζώτατο;, ώλιγώρ-Λοεν, 

βύ διά κακίαν, άλλα διά φιλοτιαίαν. Ε σχε γαρ δ ιτ τά ; ίτ:ιθυ[χία;, κ α λ ά ;
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[λίν 'ϊ77θΐ·>νθ77ας ϊλλ’.Γ"/·-:, ΤίζττίίΟ ϊΐ 07να·
αίν7;. ΙΙ;ί//·.ρϊ77') -'75 βινιλίί Τ5 ·ί;οΑ57.£7ν, ζ-χΐ τ 'ΰ ; ίταίΐΐϊυ; ί ’;  τχζ τ;0Λί·; 
τ χ ;  &7Τί·>ν χατάγ!·.--, καί κν;ίθ7ς ατο'.ί^αι τών τ7;7ν·ι;'7ων. Ιϊυνί'^αινίν 

{■/. 7ί·/ -IV,;  ττίοίγαϊτεία; ττ ,; ύττίρ τ5>ν έταί:(ϋν, έν κακοί; καΙ κινίο- 

νο·.; :1,χ·. το ο ; Κλλτ,νας: 5 ;α  ί έ  την ταρα/ήν Τ/,ν ΐνΟάίε γιγν07.ένην, 7.·/| 

τ'/.'̂ Αην «γϊ'.ν, (^^να70«!. ττοΐεαίϊν το ΐ; ΒαροαίΟι;. ί'>7τ’ έκτω ν άγνο-

ηί'έντων κα τ' έκδϊνον τόν )»ρόνον, ρά'5ιθν καταμα9ί:ν, οτι ί ε ΐ  τόν ορή<ό; 

Ρου>,ίο';7.£νον 7./, -ρότδρον έ/.ρέρειν τόν -ρός Βατιλέκ -όλεν.ον, ττρ'ιν αν 

<)'ιαλλά;η τον ; Κλληνα;, καί -ανση τ η ; αανία; τ ή ;  νΰν αότοΓ; ίν ί7 ώι;·/,;: 

« τ ε ;  καί ί.οι Τ77.βεοου·),ευκο7£ς τνγχάν:7.εν.

λΓ. ΠϊρΙ μεν οόν τούτων, ονίει; «ν «ντ:ιττε~ν των εν ιρρονούντων 
τί.>,7,·':7ηε'.: 017-Ηΐ <̂έ των μ.έν άλλων εί τισι ίόξεα -ερί τ ί ;  ^τρατεία; 
τη; εί; την Λιίαν σν/.ζο’Λεύε'.ν, έ^Ι ταύτην άν έζιτετεϊν την ζαράκλητεν, 
λέγοντας, ί>; ότο; ττερ έτι/_είρ·/ΐ7αν ττρός τόν Βασιλέα ττολεαε'ν, άτασι σν- 
νέτεσεν έ ;  άίο'ων ι/,εν γενέοΟαι λα;α7τρ'Λ;, εκ τεενητων ττλονσίοι;, εκ 
τατεινών -ολλη; χο;ρας καί ττΛεων Δεστύται;. ί·γώ ίέ  ούκ έκ των 
τοιούτων [/έλλω ϊ ε  ταρακαλεϊν, ά)λ’ έκ των ήτνχηκέναι δοςάντων: λε'γω 
δέέκ τών >̂.ετά Κύρον καί Κλεάρ/ον στρατενσαο.ε'νων. ϊίκείνον; γαρ όαο- 
λογονσι ν.κήσκι ο.έν ααχοΐΑένου; άτασαν την Βασιλέω; δύνα̂ Αΐν τοσοΐΐτον, 
όσον τερ άν εί ταϊ; γυναιξίν αυτών συνέοαλον: ηύ'η δ’ έγκρατεΐ; δοκοίν- 
τας είναι τών τραγν.άτων, διά την Κύρου τροττέτειαν άτυχήσαι; τ.ίί'γχ^Τί 
γαρ αότόν δντα. καί διώκοντ* τολύ ττρό των άλλων, έν ρ 
τοΓ; ττολιαίοιί, άτοΟανεΐν. Αλλ’ &.
«ύτω, ούτω σ·ρόδρα κατεφρύνητεν ό Βασιλεύ; τή; ττερί αυτόν δυνάιχεω;, 
εύστε ττροτκαλεσάαενο; Κλέαρχον καί τον; άλλου; ήγε;Λ0ν«ς εί; λογον 
έλΟειν, καί τούτοι; αέν όττοσχόριενο; α ι γ ά Ι χ ς  δωρεά; δώσειν, τοΤ; δέ άλλοι; 
στρατκ.όται; εντελή τόν {/.ισ'ΐόν άτοδοό; «ποτε>ψειν: τοιαύται; έλζίσιν 
ύχαγ07.ενο;, καί τίστει; δον; τών έκεΐ νοαιζοιχε'νων τάς μέγιστα;, σύλ
λαβό,ν αντοό; άτέκτεινεν, καί μάλλον είλετο τερί τον; θεού; έξαμαρτεΤν, 
η το!; στρατιώται; οντω; έρημοι; ονσι σνμβαλεΤν.

λή. Καίτο'. ίτί; άν νένοιτο τταράκλησι; ταύτη; καλλιών καί τιστοτέρα; 
φαίνονται γαρ κάκεϊνο» κρατήσαντε; άν τών Βασιλέω; ττραγμάτων, εί μή 
διά Κνρον. ϊοί δέ τήν άτνχ_ίαν την τότε γενομένην ον χαλεπόν ονλάξα- 

/ έχίΐνο» *ι1.»,».ιν, ρώ,ον



ΙΪΟΚΙ ' ΑΤΟΤ^
αΟτον τροττον, ον-ερ κίγάρ έ“ ΐ τ^ϊ  «ύτύ; ό'̂ κνο·:»; εΕΙ.ΤΛ'Λν

έλδίΐν, ίτοΐίΓν -Αιχόμίνοί ■Γ̂  ίείίΛο,αένκ, κα^.ώ; εΓχιν εί::5~ν; κ^Ι γάρ 
ε; ρΐίν 5Γ;;.->ε'.ΐιν ΐ::ο;ν;̂ ·̂/·ν, έ-ειρώαη - ανίτεχντζ τ ζ  τοιζϋτ* «’ίιχοΆχττε'.ν, 

5ϊ συαβοΛευων, αο̂ ρό; «·. ε'.ην, εί ττεοί τ^ν Λ='ςι,ν ζ^είω /.ρό-ον ίιίτρ^- 
ί 'ν ,  ̂ ζερί τ ζ ;  ζρα'ε.ρ: ετ. -ϊ’ εί το ,ί άλλο·;; όρίόν το·; Ε;λοΪ̂  χ?ο;αένο·;;, 
α· 7̂ο; α-ίνο; άζερίο.ην τΕί,ν ύ ζ’ Καοϋ ζρότερον ε·ρ·/;7.2ν(,;ν. Το·; ;;&·/ ο·:ν 
οίζείοις τ'.χόν «ν χρ·/;ίο;ία·/,ν, άν ζο·; αοόίρχ ζκτεζείγ·^ ζαΐ ζρ'εζον-Λ, 
'τώνί'άλλοτρίων ο·όίι·; άν ζροσίε'ζ^Λ'ον, ώσζερ ούί’ έν τώ ζζ-ελΟόνη 
χρόνο;.

ρ.. Τ α υ τ* ;.·,έν Ο'^το;; εεε-.. Δοκεΐ δέ Μοι ρ εΐά  ταότα ζερ ; τ τ ;  ζζρ α · 

σΖί.';5;ς όιαλεκτέον ει<«ι, τ·?;ς τ ε  ϋοί γ2ν7,σθ|Αεν·Λ;, κχ ΐ τ ο ;;  ίζείνο:; ύζαρ- 

ξάζΛ ;. ΐ ό  αέν ζοί·.υν ρν.'ίίτον, ν·:. ρέν το·ας Κλλ·/;νχ; έό’νοο; ό 'ε ΐξ . ·Ρνζερ 

εΟίΛτ; έρρεΐνκι τοΓ; ζερι τ'Λτων 5·ρ·/;ρένοις, έκεΐνοι ί ί  ί ια  τ ά ; Δε/.α- 

^^χρχία; ζ ά ;  έ ζ ΐ  Λα/.εό'αιρονίων, ώ ; οίόν : 

ϋγοόντο γάρ Κόρο·; ρέν καί Κλ;

76

V αότοί;. Καί ρ-̂ ν καί στρατι,ιότας λο ρεν 
έ ;  έτοίρο·; Ι ν Ι γ  ζοοο'ότου;, δτο·;; άν βο·;λϊ/!· ;̂: ο'ίίτω γάρ ίχζκ  τά τ ί ;  

ί'.λλαόο;, ώστε ραον είνα; σύστησαν λ'τρατόζε-ίον ρεΐζον κζί κρείττον έκ 
τώ·;^ζλανω·.'5νων, ν; ^ών ζολιτβοορενων. Κν εκείνοι; ίέ  το '; -/ρόνοι; ο·λκ 
όν ςενικόν οόόέν: ώστε άναγκαζόρενοι ςενολογεΓν έκ των ζόλεων, ζλεον 
άν·/·/,ίσκον ίΐ; χάς ιϊιάορένα; τοΐ; Ελλν,σί δωρεά;, ·?, τόν εί; τοό; στρ»- 
τιώτα; ρ.ισθόν. Καί ρ-̂ ν εί βο’ΛκΟεί'σρ.εν έξετάσα. καί ζαραβαλε·ν ϊ,' χε 
τόν νόν -όρκσόρενον τ ί ;  στρατεία;, καί β/;
Ιίλεαρχον τον εζισταζόσαντ* των τότε ζραγράτων,
|κεν οόδεριάς ζώζοτε ίονάρεω; ζρότερον, ο·ότε ναοτικί; οότε ζ ε ζ ΐ ; ,  κα- 
ταστάντα Κύριον, «λλ’ εκ τ ί ;  ατυχία; τ·;; σψζάσ'σ; «ύτω ζερί τάν 
ΐΐζειρον όνοραστόν γενόρενον: :ίε δέ τοσα·;τα καί τ-σλικαϋτα τό ρεγεί)©; 
ία-Εζραγρενον, περί ών εί ρέν ζρ6; έτερο·;; τόν λόγον έζοιο'ύρ-σν.' καλώ; 
ίίχε διελθεΓν, ζρό; ν; διαλεγόρενο;, εί ζάσας τά ; ζράξει; -οι διε- 
ξ'·οί·σν, δικαίως άν «νό-στο; και ζερίεργο; είναι δοκο'/σν.

ρά. Α^ον δέ ρν-ίσθήναι καί τών βασιλέων, έφ ον Σοί τε συρβουλε·ύο- 
ρεν στρατε·;ειν, καί ζρό; 8ν Κλέαρχο; έζολέρο:σεν, ιν’ Ικατέρου καί τ;ν  
·;·νωρ·,;ν καί τκν δύνΔριν είδ·σ;. 6  ρέν τοίνυν το·;του ζατάρ τ/'ν τε ζόλιν 
ττ.ν Ηρετέραν, καί ζάλιν τκν τών Αακεδαιρονίων κατεζολέρ'σσεν, ο·;το; 
δέ ο’όδενό; ζώζοτε τών στρατε·;ράτων τών τ-λ,ν χώραν «ύτοΰ λυραινορένων 
ίΖίκράτςσεν. έζειθ ’ δ ρέν τσν Ασίαν ζάσαν παρά τών έλλ'/ίνων έν ταΓ;
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'Ο.χΖζΊ, ς ,Ιτ χ  ^ζζ -τΛν {·;>.>,·,·νων κ ;χ α ν , ι::στ’ ούΓ̂ ε
τών /̂.. /̂ ;̂-.·7ων κϋτ?) [τ:--Λϊων'; Κύοιό; έστ'.ν. ίΙ - ,- ’ οΟ/. έ',τιν 07τ·.ς ούχ, «ν 

κ~ορν;75ΐε, κότερα χρ-  ̂ νοαίζειν, τούτον «ύτών ά τεττζν α ι άνανΓ^ρίαν, 

•Λ 'χ.5ίν-/; ν-ερ-ορχν-έναι, καί καταττε-ρρονν,κίναι τ ί ;  Ρ^ιρξαριν.ί; ίυνα^ηα:.
Τά τοίννν -ίρΙ τήν χώραν ώ ; ΰινκειται, ίτίρ ούκ άν ά/.ούτα,- ττα- 

ρ5>νν0η-Λ :τ'/Λίαε'ν τ;:ός αύτόνρ Λίγυττο; μ·/ γάρ β^είττ-εκει καί κατ' 
εκείνον τον χρόνον: οΰ ρεήν « λλ ^οζώντο, α·̂  τότε Παοώ.εό; κύτό; -ο/,^ 
σα;/ε;ο; στρζτείαν, -/.-.χνΓ,-ινΛ καί τ ί ;  ^;ά τον ττοταν.όν ίοίχο.ρία?, καί 
τ-ε; «λλτ,ς -αραοκεν-Λ; άττάο/,ρ, νον <ϊ' οοτός ά~/·;>Λα'εν αότου; τού <̂ ίους 
τούτον. Ι̂νναγαχών γάρ ούναχιν ττλείττ'Λν, οτν.ν οίός τ ’ ν,ν, καί οτρατευσας 
ί- '  αντον;, α--ολ():ν έκείΟεν ον μνον ίττ/Οείς, «λλά καί καταγελατΟεί;, 
καί δο'α; οότε βαοΛενειν οντε στρατ-ογεϊν ά ;:ο ; είναι, τά  τοίνυν ττερί

τώ  ναντική, τότε ιν.έν ήν ρ τ ά  βαοιλεως, νϊν ^  τά ν.έν ά ρέττ^κε, τά  δ' 

έν πολίαω  καί κακοί; τοτοότοι; έττίν , ώ τ τ ’ έκείνίο αέν ρ..//ίέν είναι των 

•θνών τούτων χρ-ΛΤίχον, ϊ:οΙ δε, ^  ττολεχεΐν ττρός αύτύν '^οΛτ.^τ:, σν;α- 
ιρόρως έ-ειν.

αγ'. Καί ^ ν  ΐδριέα γε τόν εύττορώτατον των ννν ττερί τον Γΐτειρον, 
δυτίλενεττερον είναι το ΐ; ΒαοΛε'ω; "ρά γν

τ, ττάντων «V είη οχετλιιύτατος, εΐ μ  βούλοιτο καταλελύοθαι ταντ·/;ν 
τόν άρχ-ον, τ-λν αίκισαχέν-ίν ρ.έν τον άδελοόν. -ο>.εχ·/ίσασαν δε ττρό; αύτδν, 
«ταντα δε τόν χρόνον εττιβοΛεύον

οντον καί των χρν,χ.άτων άκτάντων γενεσΟαι Κυρίαν, ΐττερ ών δεδιώς,

εί δέ ϊύ διαοαίτι; εί; τ ’όν Γΐ-ειρον, εκείνος τ' άν άτριε- 
νος ϊδοι, βον.Οόν ' κ̂ειν αύτω -ε  νοαίζων, τών τε άλλων σατραπών ττολλοΰς 
«ττοστ/ίοεις, ν,ν (,-ότχη τόν Ελευθερίαν αυτοί:, και τούνορια τοντο δια- 
(ίττείρν̂ ς εις τόν Ατίαν, ότερ είςτονς Ελληνας είσττεσόν, καί την ίΐριετεραν 
Λρχην καί την Λακεδαιριονίων κατέλυσεν.

Ι^δ'. Ετι δ’ άν ττλείω λέγειν έττεχείρουν, ον τρόετον ττολεαών, τάχιστ' 
άν ττεοιγένοιο της τον Βατιλεως δυνάριεως: νΰν δε φοζοΰιιαι, μ  τινες

μ .  Περί δέ τών άλλων, όγον;Λαι *ώ, 
τέρα Σοι, καί τόν κτησάαενον τό,ν βασιλείαν, και τόν τοΰ γένους αρχηγόν, 
εί τψ μ ν  ε’ίη λε'γειν, οΐ δΐ δυναριιν λάβοιεν, τών αυτών άν τούτων γενέ-
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οΰχι ών::ιρ ίγώ. Χρ(5;-ΐίΐ Βί τί-Λ;χ>;ρίβι;, ές ο<ν (ϊ[;:-27τ:χγ-
; ό,τί νάρ ·τ:α-·/;·ρ 1ου ζρό; τζς πνλΕ'.ς ταυ-:»,-, «[; ΐοί 

ίίω; εΐχϊν: ο,τε κ·;·Λτάυ.£νος 
τήν άρχ-ΐν. |Λε;';ον φρονητα; τών αύτοΰ Τΐολιτώ-ι, »«1 μοναρχία; ίζ^^ -̂ 
μτ'τα;, ούχ όμοίω; έοου/,ε^τατο τ>Τ; -ρό; τ ζ ;  το·.αύτας οιλοτιυ.ία; ώρα'Λ- 
μίνοι,-. ϋί μέν γαρ, έν ταΐ; εαυτών ττόλετι. στάοίΐς ζ,αι βοαγι; χαΐ ταραχζ< 
έ|Λ-οιοΰντ5;, 6/.τώντ·ί ΤΛν τια·/;» ταυτ-^ν, ό ί ί  τον μέ/ τότον τόν ϊίΛλ-υ,νκον 
δλω; εϊασ:. ΤΛν δ'έν Λ]»χ5δονί» β/οΓ/.είαν ζ.ατατχεΐν έτίίυμτ,τϊ/; -,-ττί- 
οτατο νάρ τού; μϊν Ελύ,τνκ; οόα 6ΐΟιτο.;^θυ; ■ 
τ ,ύ ; δ άλλου; οϋ ίοναυ.ε'νου;, άνευ τ?,ς τ 
ρ.ον τόν δοέτερον «ί,τών. Ιναί γάρ τοι ουνεοτ, διά το γνώναι πϊρ'; τούτων 
αυτόν ίδίω;, καί τόν βασιλείαν γεγίν-ΛσΟαι τ:ολϋ τών άλλων έξ·/;λλα·;μίν·/;ν; 
μό-.ος γάρ τών Ελλήνων, ούχ όυ.οούλου γένους άςιώσας άρχειν, μύ,ος καΐ 
διαουγίΐν ό ίον-.-.Ο-β τού; κινδύνου; τους ττ5ρί τάς μοναρχίας νιγν&μένΟυς. 
ΊΌύ; μέν γάρ έν τοΐς ίόλλ/,σι τοιοΰτόν τι διατεπραγμένους, «ύροιμίν «ν 
οΰ μόνον αύτούς διεφθαρμένου;, αλλά και τό γένος «ύτών εξ ανδρό.των 
ά9*νισμένον, εκείνον δ ί, αύτόν τε έν ευδαιμονία τόν βιον διαγαγοντα, 

τ(ο ΤΕ γένει καταλιτόντα τάς αύτάς τιμάς, ά'ςτερ ούτό; είχε.
μ ς ' .  Περί τοίνυν ίΐρα/.λ.'ον;, θί μεν άλλοι τόν άνδρίαν ύμνοΰντες κΰτοϋ, 

καΐ το'ύς άδλους άτκριΟμοΟντίς διατελουσι, ·π«ρι δέ τών άλλων των τό 
ύυ/ό προσόντων άγαΟώί, ούδείς ούτε τδίν ποιν,τών, ούτε τών λογοττοιών, 

Εγώ δέ όρώ μέν τόπον ίδιον 
V άδιέργαστον, ού μικρόν, ουδέ κενόν, άλλα πολλών μέν 

έπαίνεον καί καλών πράξεων γεμοντα, παθοϋντα δέ τόν άξίως άν δυν-βΟέντα 
διαλεχΟόναι περί αύτών. Ειρ' δν, εί μέν νεώτερος ών έπε'στγ,ν, ραδίως άν 

/ 1·μών, καί ττ ιρρονόσει καί τό φιλοσοφία καί τ^ 
,ογεγεν'βμένων, ·β τό ^ώμιρ 

τ·β τού σώματο;: νϋν δ’ έπελβών έπ αυτόν, καί κατιδών τό πλόθος τών

τόν λόγον όβδόμ·βν διπλασίω α 
μέν ούν άλλω·

; ελαβον, ·βΐ5ερ ·βν προοόκο

)ΐ κατεμεμψι 
ναγιγνωβκομένου, Τών

. μ ,
. μίαν δέπραξιν 

τοΐς είρτ,μέ.

νοις, τόν δέ καιρόν εχονσα μάλιστα σύμμετρον τοΐ; νυν λεγομένοις.
μζ'. έκι'νος γάρ όρων τόν Ελλάδα, πολέμων καί στάσεων καί πολλών 

•άλλων κακών μεστόν ούσαν, παύσος ταυτα, καί διαλλάξας τας πόλεις 
προς άλλ,νίλας, υπέδειξε τοΐς έπιγιγ-^ομένοις, με9' ών χρό και πρός ους δεϊ 
τούς πολέμους έκ^έρειν. Μό γάρ ραΟυμόσας,
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*:;ί Τροίαν, χ - ι :  ( ί / ι  |(.εγίστ7,ν τότί ού.α/.ιν · τ . ί · .  - χ ' ,  Α ίόν, το- 
τ·0τον δι-ζίνεγχε τ ί  στρα·:·Λγία τώ- τ::ο; τ.·ν τιύν/,ν ύστερον -ο -
Λϊμν,σζντων, 055/ οί μέν μετά τ ι ;  τώ/ ία'ν/ί 'Μν οννάμεωε, έν ετεσι ίεκ,ζ 
μ.όλις «ντ'όν ες!-Άι.όρ-Λ7,σκν. 6 ί  έν γ,μ.έρβ ;̂ έλαττοσιν ί  τβϊαύτα.;, α«ί 
μετ' Ολίγων στ:·/τεύσχ;, μ,'Λίω; α',τνιν ν.α:ά κράτος είλϊ. Καί μετά 
ταότα τον: βεσ;λία; τών έϋν.ο/, τών ί(ρ.' έ-ίατίρα; τ ί ;  ΐ'ΐ-είρου ττν ττιρα- 
'/ίαν χατο'.κοόντων, κταντα; «:τέκτε'.νεν: ο·1; ονίί'-οτ' κν ο'.έο'ίειεεν, ε; 
\·Λ.γ.-χ\ τίςίονάμεω ς αύτών έκράτ-Λσε. Τάότα δέ-ρ ά ;α ς, τάς Στ/Γλα; 
τά ; ίΐρακλέ,ι;; καλούμενα; έ-οινίσατο, τρό-αιον μεν των Ρ.α;βά:ων, μνσ- 

μεΤον δέ τ ίς  αρετίς αότ/ΰ καί των κ'.νϊυνοίν, όρους δε τ ί ;  τών Κλλκνο/ν 
7.ο)ρα;. Τ οντου δ ένεκα Σο·. ττερί τοότω/ δ·.κλ>/ν, ϊ.α γνως, ο : ι  Σε τυγ/ανω 
τψ λόγω τ:«ρακαλίον έτ:1 τοιαότας ττρα'ίΐς, ά; έ"1 των ε"ρνων οί κρόγο-

μ·/ΐ'. Αταντα; μίν οί,ν χρή το/ς Νουν έχοντας, τό κράτιστον ύτοστ/,σ*- 
μχνου; ττεερκ,Οαι γίγνεσθαι τοιοότονς, μάλιστα δε Σοί ττροσνίκει. Τό γάα 
μν,δέ άλλοτρίοις χρκσΟαι ζαραδείγμασιν, άλλ' οίκεΤον όττάρχείν, ίττως ού<. 
ίίκ.ός ύ - ' αΰτον Σε τταρο'όνεσΟαι, καί οιλονικεΐ/, ό’,τω; τώ ττρογόνω Σαυτόν 
ύ'μοιον τΓχρασκενάσεις; Λέγω δ' οόχ ώς δονησόμε/ον «τάσας Σε μιμν,σα- 
ο3«ι τάς ίΐρακλέου; ττραξεις. (οΰδέ γάρ των θεών ενιοι δννγ,Οεϊεν άν}, άλλά 
κατά γε τό τίς  ίδος, καί τ/,ν ιριλαν6ρω-ίαν, καί τ/,ν έννοιαν, ίςν είχε/
εις τους Ελλ-σνας, δύναιο άν όμοιωΟ^ναι τοΐς έκείνοο βοΛεόμασιν. ϊ'στι δε 
ΣΟΙ ττεισΟίντι τοΐς ύ-'έμοϋ λεγόμενοι;, τυχεΐν δό'/,ς, οια; αν αύτό; βοΛΥ!· 
Οείκς; ραον γάρ έστιν έκ των παρόντων κτ/,σκσΟαί Σε τ^ν καλλίστσν, -σπε: 
ε '  ών τταρέλαβες, επί τήν όττάρχουσαν προελθείν. Σκέψαι δέ, ότι Σε τυγχάνω 
παρακαλώ·/, εξ ών ποιτ,σ-ρ τά; στρατείας, οΰ μετά των Βαρβάρων, έ;ρ· ους 
οΰ δίκαιόν έστιν, άλλα μετά των ίόλλγνων επί το·ότο·/ς, προς ο0ς προσοίκει 
τους ά ψ  ΐΊρακλε'ου; γεγονότα; πολεμεΓν.

μθ'. Καί μ·ό θαυμάστ,ς, ιΐ διά παντός Σε του λόγου πειρώμαι προτρέπειν 
επί τάς ευεργεσίας τών Ελλτνων, χαι πραότ·/;τ«ς, καί φιλανθρωπίας: όρώ 
γάρ τας μέν χαλ.επότγτας λυπκράς ουσας καί τοΐς εχουσι, και τοΐς εντυγ- 
χάνουσι: τάς δέ πραότητας οΰ μόνον επί τών ζώων, καί των ανθρώπων, καί 
των άλλων απάντων ε·/δοκιμούσας, άλλα καί τών θεών τους μέν τών άγα- 
θών Αμΐν αιτίους όντας, ϋλυμπίους προσαγορευομένους. τοός δ' επί ταΐς 
ουμφοραΐς καί ταϊς τιμωρίαις τεταγμένους, δυσχερεστέρας τάς επωνυμίας 
έχοντας: καί τών μέν καί τους ίδιώτας, καί τάς πόλεις, καί νεώς καί βω 
μούς ιδρυμένους, τούς δέ ουτ' έν ταΐς εόχαϊς ουτ' έν ταϊς θυσίαις τιμωμέ
νους, άλλ· άποτομπάς «ύτών άμας ποιουμένους. ΐΥ/ ενθυμούμενο·/ έθίζειν



1 :· ο  κ  ι> Λ τ  ο  ΐ ' 1
^.εαυ-τόν χρή, κχν ;ε-λ :τα ν , δ-^^; ετι ’ΐ.νΧ ίΛ Ί ί·. νϋν ~.ύ.%·!,·7·γ.-> κ - ; ;ν τ ε ;  - = ή  

;̂οΰ τ·Γ> γνώατ,ν ϊξου-τι. Χ ιί ; ί έ  -το'̂ ς (ϋίζονο; δό;·ί;; των αλ7,ων έ?::','ν7.'Λν- 

τ α ; ,  ττίρ'.βχλέτΟτι 17.57 τ·?, οίχνοίχ τά ;·Τ 7 ;χ 'ει; ιϊυνχτά; 7,έν. εύχ ί <5 ό ^ ί χ ; ,  

έςεργάζετΟχι ζ ΐτ ί ίν  αότά,-, ό τ ω ; αν οί καιοοί τεαραίι^ώτ^ν.

ν’. Κκ ::Λ7ων <)' ;:ν κχτανο'ί-τίΐχ;, δ :ι ί :·  τνντον τον τρντον -ρ χ ττ ’ΐν, 
μ*λ·.-7τα δ’ έκ των Ησον. αυχζάντων. Εκείνο; γάρ, οό̂ έ̂ν τοιοΰτον ο'ον 
κατεργαοά;Λενος, ,υ.ίγίττ; ίό;κς ετονεν, ο-νκ ές ών ε^ρας:ν, άλλ’ ές οιν 
Ιοκτίν, Ετο'.εΐτο γ «  τοό; λόγους, ώ; εΐ; τν;ν ΙΙττείρον ίιαοτ.τίαενο;, 
καΙ ΒχσΛ'Γ -ολεα-.Ίτων. ότου Ιχτων, λόγιο μόνον γοκτάμενος, οΰτως 
«ΰτόν •/•,ϋΐ'Λο:, ίττοίαν τινα χρ·>. ί:ροτ^^;καν - ε ;1  ίίου γνώμν,ν αύτοΰ; ί ;;-ν , 

τ;ν έ'ργω ταύτχ κρά;-/;;, και μά/,-ττα |Αίν ττίΐραΟί; δλκν τ'ά  βατΟ.ίίαν 
έλειν, εί ίέ  μ-έ, χώραν οτι οτλείοτν,ν άοορίίχτδαι, και ,^.αλαίεϊν τ-̂ ν 
Αιτίαν, ΐν λεγουτι τινες ά~ο Κιλικία; μέχρι :^ινώκκ;; ττρός ι5έ τοότοις 
κτίται ττόλίΐ; εν τω τόιτιο τουτιο, καί κατοικίσαι τους νϋν τλζνωμίνους 
5ι· ένι̂ ειαν των καΐ’ -ίμεοαν, καί λυμαινομενους οίς αν έντόχωοιν. ού ; 
εί μή τεαΰτομεν ά 1̂ροι̂ ομ:'νους, βίον ικανόν αυτοΐς ττορίσαντίς, λ'ότουτιν 

ά,μας τοοοϋτοι -,'ενόμενοι τό ρλί3ος, (οττε μκ' έ̂ν -ςττον α·ΰτους είναι φο· 
βερο'ός τοΐς Ελλτ;τιν, ί. τοΓ; Βαρβάροις: ων ού^εμίαν ττοιουμεθα ττρόνοιαν 
άλλ’ άγνοοΰμεν κοινόν γ<όβον καΐ κίνδυνον κιτκοιν -ςμΤν «ΰεανόμενον. ίϊστιν 
ο-ΰν «νδρός μέγα φρονοϋντος, και ιριλελληνος, καί 77ωρρωτ^ρω των άλλων 
τ ί  διανοίακαίίορώντος, άττοχρα,τάμενον τοΐς τοιουτοιςοτρόςτοϋ; Βαροα'ρους, 
καί χ-'όραν άττοτεμόμενον τοταύτην, οοκν όλίγιρ ,τρότερον είρτ/καμεν, άτταλ- 
λά'αι τε τους ξενιτευομένους των κακών, ών αύτοί τ ’ εχουσι, καί τοΐς α“λλοι; 
παρέχουσι, καί ττόλεις ές αύτών συτττ,σαι, καί τα-υται; εχυρώται τκν Ε λ 

λάδα, καί ττροβαλέοΟαι -ρό άκάντων ήν.ών. Ταϋτα γάρ ιτρα'ξας, οϋ μόνον 
εκείνους εΰδαίμονας ττοινίσεις, άλλ.ά καί ττάντας ν,μας : 
στ/τει;, ίΐν δ' οΰν τούτων διαμάρτ-ρς, άλλ' εκεΐνο'γε ρ 
ττόλεις τας τά,ν Αοίαν κατοικούσβς έλευθερώτεις. 0 ,τ ι  δ’ άν τούτων ττρά- 
ξαι δυνν,Οτς, τ; καί μόνον έτιχειρκσ-ρς, ούκ εσθ’ δτως ού μάλλον των άλλων 

; καί δικαίως, •/■νπερ έττί ταυτα αύτός τε όρμτίοΐς, κ«ί τού;

νά. Εττείνΰνγε ί τις ούκ αν εικότως τά συμβεβτ,κότα '

μαλακούς είναι, καί ττολε'μων ά-είρους καί διεφθαρμένους ύ^ό τής τρυφ-ής, 
άνδρες γεγόνατιν, οί τής Ελλάδος ή'ίωοαν άρχειν, των δ’ Ελλήνων ούδείς 
τοσοϋτο ζεφρόν/;κεν, ώστ’ έτιχειρήται τής Ασία; ήμας ττοιήοαι Κυρίους: 
άλλα τοσοΰτον αύτών άττολελειμμένοι τυγχάνομεν, ώστ’ εκείνοι μέν ούκ
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 ̂:ού; ; άλΧ’ 
κότα; ε ι̂ιν, 
;  ο̂/,σί|χον, 

τϋότ'ΐ ν'χοΐΑεν έτ7'.-

«·)/.ιι-;5αν οΰίέ -^οϋ-ας'αι τ } , ;  ί ι ' ) } Χ ζ  τ/,; τίΐό; τοό; Κλλνινα;
■ίε οόί' ΰτερ ών χαχ.ώ; έτά9θ[Λεν, ά7.ύ.αιι0«ί ·:ο/.'7.ώ7.εν «ύ:ού; 
ό;ζολογθ'ίντων «ίίνάΐν έν άττατι το̂ ·; ττολίαοι; ρι/Λτε σ·
[Α·Λτε (7Τ}ατ·/·,γ'Λ;, ;/.ητ' άλλο (Ατ.ίεν τών εις τοό; κινίι 
«λλχ τ » ΰ «  "άντα παρ’ ΐρ.ών ρίταπίν.που.έ
6νρ.ία; τοϋ χχ̂ οΛ; ,ί,ρ.ά; «όποό; ,ποιείν, ώττε, ^;όν χρΐν τάαείνων ά.ίεώς 
εχειν, προ; · ψ χ ;  αύτοό; περί [Αίκρων πολεχοΰρ.εν, χχΐ του; άφιττααε- 
νου; τ ί ;  άρ/ί; τ ίς  Βασιλέω; συγχαταοτρεφιίίΑεδ*, χχί Αίλ-οΟαυ.εν ν,αάς 
αύτοΰ; ενίοτε ρετα των πατρικών.έχίρών τοΰ; τν·; κύτ-ί; συ·|·γενεία; ρ.6- 
τί'χοντα: «πολλύναι ζν;τοΰντε;.

ν β . Διό και ίίοι νοριζω ουν.ίρίρίΐν, οΰτως «νάορω; ίιακειρε'νων τών 
άλλων, προττίναι του πΛέρ.ου τοϋ προ; εκείνον. Προτκκει 5έ τοΓ; υ.εν 
άλλοι; τοϊ; ά ^ '  ήρακλέου; π-φυκότι, καί τ .ϊ ;  έν πολιτεία καί νόροι; 
έ>.ϊε.5ε;χένοι;, έκείνχν τήν πόλιν βτέργειν, εν ί  τογχάνουσι κατοικουντε;, 
ί έ  3 ,  ώτπερ ά·ρετον γε·;εν·/;αένον, πίταν τλ.ν Ελλα3α πατρίδα νο7^:ι/, 
ωτπερ ό γενν·/·τας Ι ’̂ λλ;, καί κινίυ,νίυΜν ΰπέρ αυτί; ό;ί,οίω;, ώ ; περί 
ών ραλίστα σπου3ά^ει;.

νγ. ίτω ; 3 ά/ τινε; ε“ΐτΐ;Λίσαί Μοι τολρίτειαν, τών ούοέν άλλο 
3νναρίνωνπ τούτο ποιε'ν, όίτι Χε προειλόρ·«ν πα.-.ακαλειν έπί τε τ/,ν τοα· 
τειρν ττ,ν έπι τ>υ; Βαρβάρου;, χαί .τά.ν έπιυέλ.ειαν τίν  τών ί ’λ/,Τ'ΐυν 
παραλιπών τ/,ν έυΛυτοΰ πόλιν.

ν3'. έγώ 3·, εί ρέν πρό; άλλου;.τιν,α; πρότερον έπεχείρουνίιαλέγεσ'ας
περί τούτων, ·?, πρό; τ ;ν  πατρίδα τίν  τρί; του; Ελληνα; έλευΟερώταταν, 

3ίί.^εν από τών Βαρβάρων, ,απαξ.ίε από τ ί ;  Λακεδαιμονίων Αρχή;, ώυ,ο- 
λόγουν αν πληρρελεΤν; νΰν 3 ’ εκείνην φανητοααι ποώτον έπί ταυτα πβο- 
τρεπιον, ω ; ήδυναρην ρετά πλειστη; σπουδή;: αΐσΟανόρενο; 3έ έλαττον 
αυτήν φροντίζουσαν τών ΰπ ίροΰ λεγορίνων, ή τών έπί τοΰ βηρ.ατο; ρ.αι- 
νορενων, εκείνην ρέν ειατα, τή ; 3έ πραγματεία; ούκ «πέτην. Διόδικαίω; 
αν ,Μι πχντε; έπαινοΓεν, οτι τή δυνάμει ταύτη γ_ρώμενο;, ην έγοιν τυγχάνω 
διατίτελ^α πάντα τόν χρόνον, πολερών μεν τοΐ; Βαρβάροι;, κατήγορων 
3έ τών ρή τήν ,αΰτήν γνώμην έχόντων έμοί, προτρέπειν δ' έπιγειρών, οΰ; 
αν έλπιζω μάλιστα δυνηοεσΟαι του; ρέν Ελληνα; αγαθόν τ ι  ποιησαι, τού; 
δέ Βαρβάρου; άφελέσθαι τήν ΰπάρχουσαν ευδαιμονίαν. Λιόπερ καί νυν πρό; 
Σέ ποιούμαι τού; λόγου;, ούκ άγνοών ότι τοΐ; ρέν ΰπ' ίρου λεγόμενοι; 
πολλοί φθονι̂ σουσι, τοΐ; δ'.αύτοΐ; τούτοι; ΰπό Σου πραττορένοι; άπαντ^ 
βυνητθνίσονται. Τών ρέν γάρ εΐρηρένων ούδεί; κεκοινώνηκε, τών δέ ωφε

λειών τών κατεργασθησορένων, ούκ ίστιν βστι; ούκ ο'ησεται μεθέξειν.
6
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νέ. δ ' ώ ί α ;';χ ;6ν  ζ ε 2ι■‘̂ :αν ττ;ν Ασίχν ΐίιχινί'ιΊ ττ,ς

*·*'ι ϋ'Λγζχ^Ί'ίί εύ~ορωτέ2θυ; οντζς τών Ελλ·/;νΐυν: ΐ ζ ’ <)ΐ 

ίο '!>; α ϊν  ά "0  Ινΰρου τ^,ν εχοντχ;, ομ ί; ;ί-·/·'·:·ί:ο εί; τήν όόόν δ .έοχ λ ί,

υασιλίας Μ:ν^).ο·^; ττρο'^ανορίυίρ.ένου;, ί 'ά ο ’ ίΐραχλίους χ:ρ·^χότχ;, 

ον ό γΐννητα; διχ τ/;ν Αρίτ-^ν ενς £)ίοΰ; άννίγαγε, τατδ'.νοτίρο^ς όνίρι,«/7νν ή 

κείνοι τ:οοσ«γο55υο;Λενου;. Πν οΰ.ίεν έατίον βΐ/τωί έ/ειν, άλλ' άναοτ2ϊ·;ττίο·< 

κ χ ι ρ.ετΗ'ττχτεον κ τα ν τκ  τχ ο τ ' έστιν.

ν 7 ·  Εν ρ.·/)5έν άν Μί τοντων έτΓΐ/αρ/οχντχ τ:εί9ίΐν ϋε, εί Δυ

ναστείαν υ.όνον καί ηλοΟτον έιόρων αντών γενν^οοαενον. ΙΙνοΰν.αι γαρ 

*τά γε τοιαΰτα καί νΰν ϊο ι ττλείω των Ικανών ύττάρχειν, καί τ:ολλ/,ν άτλ'/ΐ- 

στίαν ε^_ειν, δ ιτ ις  τϊροαιρεϊται κιν^υνευειν, ώ στ' ίί ταϋτκ /«βείν, ν; στε- 

ρ·/·.0·?,ναι τ ί ;  ψν/’̂ ’ · Λ).).ά γαρ ϋΰ ττρός τ ά ; τούτων κτ'/ίτίΐ; ώ-οολέψ α; 

ΤΓΟίοόμαι το υ ; λόγου;, άλλ' οΐόαενοί έκ τοντίον |Λ£γίστ·ι;ν λοτ. καί καλ7.;7'';'' 

•'εν/ίτετΟαι δό;αν. ίλ/δυιαου υ’ δτι το ]ΐεν σώαα Ον·/;τόν ά'ττχντε; {^ον.εν, 

κατά τν,ν ε·ΰ^ο·ί«ν καί τού; έταίνου;, καί τν;ν ο'/ίακν τέ ν  τίρ 

τταρακολουΟοΟσαν, Αθανασία; ιυ.εταλαν.βχνοι;.εν, τ,ς «·ιον όρεγου.ίνου:, κα8' 

δσον οίοί τ ' έσρ.έν, όηοΰν τ.άογζ’.·ι. ίο ο ι; δ ' αν καί τών ιδιωτών το ύ ; 

έαιεικεστάτου;, ύ -έρ  άλ/,ου υ.ίν οϋδενό; άν τό ζν,ν άντικαταλλα'αρ.ένου;, 

ύ“ έρ δέ τού τυγεΐν καλή; διίςκ ; άτοδν/ίσκειν έν το 'ς ττολέιΛοις εΟΑοντα;: 

δλως δε, τού; μ.εν τ ιν .ί ;  έτιΟου.οϋντα; άεί ιαείζονο;, ή ; εχονοιν, ύττο ιτ*ν· 

τω ν Ετταινουριένου;, το ύ ; δε ττρό; άλλο τ ι  τών άνο-ή'τοο; ψιλου;υ.5νων τοΥ; 

ττολλοϊ; όλοσχερώ; διακειιιένοος, άκοατεστέρους καί (ραυλοτέρους είναι 

δοκοΰντα;. Τό δέ [/.εγιστον τών είρ'Λριένων, οτι συ α ίζίν ει τού |χέν τλοότου 

καί τών δυναστειών ττολλάκι; τού; ε’^Ορού; κυρίους γίγνεσθαι, τνϊ; δ ’ εΰ· 

νοία; τ ί ς  παρά τώ ν πολιτών, καί τών άλλων τών προειρ-ςίλένων, [Λ^δένας 

άλλου; καταλείπεσΟαι κληρονόριου;, πλκν τούς εζ λ,αίίν γεγονότα;, ό σ τ ’ 

•Λσγυνόρ-γ,ν άν, εΐ ΐλί, τούτων ένεκα (τυνεβοΰλευόν ϋοι, καί τκν οτρατΐιαν 

ποιεϊσΟαι ταύτγν, καί πολ:^/.εΙν καί κινδυνευϊΐν.

νζ'. Οίτω δ' άριστα βουλεύσ·.̂  περί τούτων, άν ΰπολχβη; ρ/ς ραόνον 
τον λόγον ί ε  τούτον παρακβλε'ν, άλλα καί τού; προγόνου;, καί τ·/;ν τών 
πατέρων άνδρίαν, καί τού; όνοααστοτάτου;γενορι.ένου;, καί δόΐαντα; ΐα ι- 
Οε'ου; είναι διά τν;ν στρατείαν τ ’ίιν επ’ εκείνου;, αάλιστα δέ πάντων τον 
καιρόν, έν ω ίύ  μεν τυγ·/_«νε·.;τοσαυτ7;ν δυναμιν κεκτΥιμένος, δσκν οΰδείς 
τών τ-ςν Εΰρώπκν οίκκσάντων: προ; όν δέ πολεμ.τίσεις, ούτως έστί σκόδρα 
ρλεμισϊϊμ.ένος, καί καταπεφρονγ,αένος όφ’άπάντων, ώ ; οΰδείς πώποτε τών 
βασιλευσάντων.

ντί. Πρό πολλοδ δ' «ν έποι·τ;σά(ΐ'/ιν οϊόν τ ' είναι, ό'πω; άν συνερανίσαιμ.1
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'Τ-Λς λ ό ν ΐυ ; ττίν τκ;, Τί,ύ; · ~̂ ί'.ν.ον τ : ; ; ι  ί ί ·γ .·φ ν ^ ;: 7.5/.),ΐν -·^5

άν ά;·.οχίίο.; ,"ίο'£ν θ7Το;; ί  ^τρα-.'ΐ,'.ϊ-ί-ΐχ ίΐνζι ·:·).; ύτί'/ύ̂ 'ΤΗ·/;. Ο) .̂ήν 
άλ).χ ·,·ε -/οΎ, ΰ /Λ -Γ.ν  έ ;  άίτχντων τά  -τυ/ηίν^.ντα κκΐ τ::';Τ5ετ7ον-.α π ιό ί
70ν τ:0λ£[ΑΤ; 7/770ν,

νί)’. Ούκ ά·'νοώ ο - ί  ττΛλοΙ τιον ίΟΛ/Ινων τ/,ν Ώα/τΓ/ϊωξ ^ ύ ' ιν .·ν .Ί  
«ααχον εί/αι νοίΛίζουτ’.ν, ών ά:ιον 0.α77.5 ε̂ιν, ε ]  - :> .γ «νΟεο',ττου Ιίχ:- 
€«ρο7 χα'ι χ τ / . ώ ;  τεΟρα̂ ;/.εν&υ κ«ταστα'3£Ϊ5=ν κχΐ συντ«)τ0εΤ7*ν έτΐ Δο -̂ 
ν . ζ χ ,  τ«7Τ·Λν ντϊ’άνίροί Ελλ-Λ'/ος, /.χ· -ΓτερΙ τού; ττο/.έαονί η Χ / . - ' η  εριτεειρί'χν 
έ'//Α·το;, ρ.·/; νορίζοοσιν αν εττ’ ΕλίοΟερία οικλοίΐναι: καί ταΰτα είίο'τε;, 
■δτι τυσεήσα'. ρέν έστ'.ν άταντα χαλεττον, ίικΛύ-εαι ύ'έόκίνον.

ς . ΕνΟορού δε, ότι ράλίττα τούτους τιροιτιν αΓταντες κα·: Οχυρα^ουοιν, 
οιτινες αν άροότερα ^ύνωνται καί ιτοΛίτεΰεοΟαι καί οτρατ-ςγεϊν. Ο τ ,ν  

ούν όρα; τ&ύ; έν ρια ττόλει τοιαύ;·ςν έχοντας τςν  (ρύοιν, εέ^Λίαουντα:, 

ίΓοίοο; τινάς χρ-/; εεεοτίοκαν τού; έτκίνοος εοίοΟαι, τούς ττερί ^ού 'γ.Ή - 

σοαίνους, όταν ^χίν/, τα ΐς αέν ενειγετίαις έν α π α ίΐ το'ΐς ίΟ.λν,τν ττετο- 

λιτευρένος, τ χ ΐ ;  ί έ  στρατηγίαις τους ϋαρίάρους κατεο τραρρένος; ί· γ/α 

ρέν γαρ όγοϋρκι τα ϋ τ* ττέεας έ 'ε ιν : οοδένα γάρ «/,).»/ ττοτέ ίονς.τε-ϋαι 

•ρειζω ττράςαι το ύ τω ν: ούτε γάρ έν το ΐ; Κλληο-. ν6·;β·/-?,ο3αι τ/,>ικοΰτον 

Ιρ'Όν, οοον έσ·.ι τό τταντζς νίρας έχ τοτεύτων ττολερων έττι τν,ν ύρόνοιαν 

ττροαγαγεΐν, ούτ’ έν τοΐς Βαρβάροις εΐκός έοτιν αυοτ.ίται τ·Λ),ικαύτ-Λν 3ύ- 

ναρ,ιν, χν τ/.ν νΰν ύττάρχουοαν καταλύορς. Ποτέ τών ρέν έττιγι-'νορένων, 

ούύ' ίν  τις  τών άλλων "διενίγκ-ρ τ/,ν ούοιν, οΰιΙέν έ 'ε ι  τ:ο·.·7,σ·/ΐ τοιοΰτον: 

άλλα ρ.·ςν τών ιτρογεγεν/ρένοΛ ε'χορεν τταραίαλεϊν τάς ττράςεις ττ.ις

, υύκ αίτχρώς, άλλ’ «λτ,δινώς. ό ττις γά. έ)νη
........... . - , Λ - - - ,  ..-..-ττραρ.ρένος, δτας οΰ^είς ττώττοτε των άλλων ίόλ-
λ·/·νι.ον ττόλεις είλε, ίττώςούκ άν τρός έκαστον αύτώνάντι-αραβαλών, ραϊίω; 
«V έττέίειξα ρείζω ϋε κ^κείνων -ηαττετραγρένον ς άλλα γάρ είλόρν,ν άττο- 
οχέσθαι τ ις  τοιαύτ·ςς ιδέας δί άροότερα, διά τε τούς ούκ εΰκαίρως αΰτ'Τί 
χρωρενους, καί διά το ρά '

ξά. ίόνΟνιρου δ’, ινα τι καί τών αρχαίων εί'ιτωρεν, οτι .υ. 
ττλουτον, καί τήν Πέλο-ος Αρχήν, και τήν ΕύρυσΟέως δύναριν, οΰδείς άν 

«λλάγετήν ΪΙρακλέους ΰ-ερ- 
, τούς έίτί Τροίαν στρατευσαρένους, 

,ς όροίους γενορένους, άτταντεςάν εΰλογήσειαν. Καίτοι τούς 
: χαΐ άρίστοες αύτών, ισρεν έν ριχροϊς ττολιχ_νίοις καί ν·/ι- 

ς Αρ/ας κατασχόντας, άλλ' όρως ϊσίΟίον καΐ τταρα ττάειι/
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0νο;Λ«ίτ·/;ν τίν β^τώνί'ο'αν χαΤίλίΓον: «-ανΤί; γΐρ ^ιΧουίτινοντοΰ; ίοντιν 
κύτο:; ΐΑίγίστίν Δυνχετίίαν χκΊλ  τού; τοΐ{ Κλλτ,σ; :τλίίατ;..7
«γζΊων αΐτίοος γίγενΐο.ένοος.

ζ ζ . 0^ ιχονον ί ’ ί τ Λ  τούτων αύτούς ονίΐ τ·;ν γνιόανιν τϊύτν,ν ε/οντ»;, 
ά>Λ' χάντων όο.οιως. ί · . - ζ · . κχί τϊ,ν χόΧιν -Λαών ούίεί; αν ΐ τ :χ ι·^ (α ζ \ ζ · ι  
ού5’ δτι τ?,ζ  δαλάτ:/,; ί:ζεν, ού’δ' δη τοτούτο χλ ΐίο ; χ:-/;7.άτων εΪ5χ?ά- 
ξαοα τού; συ|/̂ ί,α'χου;, ί ί; τ ’ίν «<(ίοπολιν κν·/·νεγ;4£ν, άλ>.ά ρ,-̂ ν οόο’ δη 
χοΧΧων χόλεων έςοοσίαν ελαβε, τας ρίν άναστατο'^; -οι/.οα ,̂ τά ; ί έ  αύ- 
ξτσαι, τά ; δέ δχω; τ , ζ ν Α Ύ Μ  5ιοιχ.τ,σχ·., (ταότ* γαρ αχαντα παρίν αύτ'η 
χράττειν): άλλ' έ / .  τούτων ρεν χολλαΐ >;ατ·/ιγορίαι χ,ατ’ αύτ/έ; γβγόναοιν: 
έ'Λ δε τοΐ; εν Μιραδώνι ρα/τ,;, και ϊαλαρΐνι νχυραγ ί̂α;, καί ρχλιττχ δτι 
χήν αύτών ε’̂ λ̂ιχον ύχέρ τ ί ;  των ΕλΧτ ν̂ων ΰωτΐρία;, «τοντες χύτκν 
έγκωριαζουσι. Τ/ν δ’ αΰτ/,ν γνώρ·/;ν και χερί Λακείαιρονίων εγουτι: και 
γαρ εκείνων αγαντχι ραλΧον τί;.ν ήτταν τήν έν ΘερροχύΧαι;, γ, τά ; άλΧα; 
νίκα;. Καί τδ τρόχαιον τό ρένκχτ’ εκείνων ύχό τών Βαρ£ά;ων σταΟέν 
«γχχώ'σ··, τά δέ ύχδ Αακεδχιρονίων κατά τών άλλων, ούκ έχαινονσι, άλλ' 

όρώσιν: ήγούντχι γάρ τδ ρεν Αρετή; εΐνχι «νιρεΐον, τά -δε πλεο
νεξία;.

ξγ'. Ταϋτ’ ούν έξετάτα; πάντα, και διελ.θών χρδ; αύτον, ήν ρέν τι των 
εϊρ·ίρε'νων^ ραλακδτερον και καταδεεστερον, άχοολετκιν εΐ; τήν ήλικίαν 
δει τήν ίρήν, ή δικαίω; άν ά'χχντε; ονγγνώρΥιν εγοιεν: ήν δ' δαοια τοΐ; 
πρότερον διαδεδορένοι;, νορίζειν αύτά χρή, ρή τό γήρα; τοϋρδν εύρεΤν, 
αλλά τό δαιρο'νιονύχοοαλε'ν ούκ Εροΰ οροντίζον, αλλά τής ίίλλάδο; κ-Λ- 
δορενον, κα'ι βοοΧδρενον ταύτ/.ν τε τών κακών άπαλλΛ'αι τών παρόντων, 
καΐ Σοι δό;αν πολύ ρείζω τν,ρ·/;6γναι τής νύν ύπαρ-/ούσ'/ΐ;. Οιραι δε Σε 
ούκ άγνοεΤν, 8ν τρόπον οί δεοί τά τών άνδρώπων διοικούοιν. Ού γάρ αύ- 
τόγειρες, ούτε τών αγαθών, ούτε τών κακών γίγνονται τών σονόντων 
αύτοΤς: αλλ’ έκαβτοι; τοιαύτγν έννοιαν ερποιούοιν, ώστε δϊ άλλήλων ήρΐν 
εχάτερα παραγίγνεσίαι τούτων. Οίον ίσω; καί νύν, τού; ρέν λόγους ήρΐν 
απενειραν, έπι δέ τά ; πρά^ει; Σέ τάττουσι, γον.ίζοντε; τούτων ρέν Σε 
κάλλιστ' άν έπιστατήσαι, τον δέ λόγον τόν έρόν, ήκιστα άν ό/λ'/ιρόν γε- 
νέσθαι τοΐ; όκούουσιν. ίίγοϋραι δέ καΐ τά πεπραγρε'να πρότερον ούκ άν 
ποτέ Σοι γενέσΟαι τ/ιλικαΰτα τό ρέγεβο;, εί ρή τ ι; Θεών αύτά συγκατώρ- 
6ωσεν, ούχ ινα τοΓ; Βαρβάροις ρόνον τοϊς επί τή; Εώρώπκ; κατοικουσι 
πολερών διατελή;, άλλ' δπω;, έν τούτοι; γυρνασδεί;, κα'ι λαβών έρπειρίαν, 

.καί γνωσδείς οίος ιί, τούτων έπιθυρήσνι;, ων τυγχάνω «υρβεβουλευκώς.
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Λι<ϊχρον Ο',ν έστι χνΛώ; τ·?·; ά -ο λ ίΐοβ ίϊα ι, ίςαΐ παοα-

6/£Ϊν αντόν, εις 5  β',υΛετχί Σί ίτρ-^αγαγεΐν.

£ ί  . Νοράζοι ( ί̂ χον;ναί ί ε  ~ά ντ*ς αεν τιμάν τους ττίρΙ τι'ιν ϊυ ί :τε-,τρ·2·'·  

μί'νοιν άγίίθόν τ ι λίγοντας, κά λλιίτα  μέν τοι νομί'Γειν ΙγκωαιάΓειν εκείνους, 

τούς μ.ειζον&)ν έργων καί τν,λικούτιον <ΐ}_ν Γ·ςν φύοίν ώίιοϋντας, καί ανί 

μόνον τους έν τί> -αρόντι κίχαρισμένοις Λ'ιει·λεγμίνους, ά>Λ’ οΐτινες τούς 

Ε'ίτιγιγνομένου; ούτιο τςοι-όσουοι τάς ^ας πρά'εις θαυυ.ά'^ειν, ώς οΰό'ενός 

άλλου τών τρογεγενςμενων. Πολλά 5 έ  βουλόμενος τοιαϋτα λέγειν, ού <ϊύ- 

ναμα·; τ'λν αιτίαν ί ί  γ,ν, πλίονάκις τού δέοντος εΐοκκα.

ξέ. Λοι-όν ούν έττ ι τά  προειε-εαενα '^υν*γαγε^/, ΐν’ ώ ;  ΐν ελαχίττοις 

χα τ.ίο ις  το κε·ράλαιον τών συμβίζ'ουλευμένων, ψ·ςμι γάρ χρίναί &  τούς 

μεν Ελλ'Λνας εΰεργετε'ν , Μακείόνων 5έ βαοΓ/,ευειν, τών ί έ  Βαρ?άρο>ν ώς 

ττλειοτων άρ/μνν. Ιΐν γάρ ταΰτα πρά ττγς, ά τα ν τίς  1οι χάριν εςουτιν; οΐ 

μεν Ελλ·/ινες, ύιτέρ ών άν εύ π ά ίχ ο)τι: Μ ακείόνε; ό'έ, αν βατιλικώ ς. άλλα 

μ-ί] τυραννικώς «ύτών 5τιο τα ^ ςς: τό ί ί  τών άλλων νενος, αν <5ιά ΐ έ  Παο - 

ί·αρικίς Λεττοτείας άπαλλαγελτες, Ελλν,νικίς έτιμελεία ς τυχωοι. ΤαύΟ' 

ο τω ς αεν γεγραττται τοίς καιροΤς καΐ τα 'ς  άκριβείαι:, παρ ί'μών τών άκου- 

όντων πυνΟάνεοδαι δίκαιόν έοτιν: ότι μέντοι βελτίω τούτων καΐ ιεάλλον 

άομόττοντα τοις ύττάρχουοιν οΰ^είς άν ίο ι συμβουλευοειεν, σαοώ ς εί-

ΑΝΑΛλ'ΜΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤ1ΗΉ1Ε1Σ, Ε11ΑΡ1ΣΤΕΡΑ, ΤΟΥΒΑΣΙΛΕίΙΣ Τ1ΙΣ ΠΡΟΟΑί̂ ν.

Ολοι, ίν·?ρ6ς ζβΐ ' ν̂ναΐκΐί, 
τά; Τ6)μ«τικά; των ίννάν-εε;,

μ ;  κοίνωνί«!; «ναητντουν ζκτ' α·>ά·/χτ,ν μέ ΤΓου'ίί;.
ον Χοό; «μβ/ϊ;μ6νω; εκείνα; μόνον, ιχ'ό'τζ; τό/οο- 

μίόν νάίτιτνγχάζβ όνναται τόν ακοτόν τον. Άλλ’ οι ττονίαΓοι, άρον ι ΐ ;  0λον; ντο'ϊίί- 
ξονν « ττώ; να ενοαιμονίτονν, «όνοι οντοι «ενονν κακοοαιμονονντε;, έκτο; τον Φοονίαον 
Ιτοκράτον;. Τα τταντα τοι; τάτι -/ινόαΐνοι, ίιά νά ζερίίτονν ο; τάντ»; τς; Γ ί;τά  ά-/κ5ά, 
πέν'.νταιίταρα’Γονονμίνοι κατά τό; άννωμοτννη; τώϊΓβρ’αντοί;ενερ·/εττ,9ίντ»»ν ΐγχν.ίο’α;.

Παοάίοξο; ίοτοοία, μι^αλοίτμεττι;; καΐ ά|ιοαο!«είωτο; εί; τόν κότμον, μότ’ ντίοςεν, 
βντε βίλει ρανό ^άρίι τόν τών Ελλόνων! Εν ττ, «ντρ ;το;ς?, τόλίι κκί ττολιτιία ζί 4 λ«ο- 
αβέ'Λ!;, όάίνσώτΓϋτο; τον Μαχείόνο; ΦιλςΓΓΤτον'Αντα'/ωνιττι;;, καί ό Διίατκαλο; αντβν 
Ιτοκράτη;. 'Ο με» πνεει εκοίκίοιν καί μίτο; κατά τών Βατάεων, ό ίε σνμδονλενει ί,; 
Ανακτα τόν Δ«μόνικον, χειμαρω·/*» Φιλλελιΐνα; τόν ’ίΙ'/εμόνα Νικοκ>«, τόν Βιτόοιαν 

καί τόν Πολίτην-Βατι/έα, καί ίιανοίΐται νά άννάώτιρ κη-ό τόν λάκκ.ν τόςκοττμία; τόν 
Μιαιλληνα φΟιττπον, τόν Μακείόνα 1

Ο Ομηοο; άριεοόνει, ίωρεάν, τόν Μοντάντου εί; τόν Μαχαίρα-ν τοΟ'ΑρκΓ/,/,ίο); ττοω- 
τίατβν;; 6 ίιΔημοκρατικό; 1τβχράτί;,χωμί; νά πιιρΜ ί/9ρ  τό ν Εί; Κοίρανος, ίΐ; Βαϊι- 
λ·ν;. (ΤΛρώχνειείς τόν πόλεμον τον;'Π7εμόνα; καί τον; Λαόν; τ ϊ;  Έ/λαίο;.

II ρναις καί ή πολιτεία έιϊωρήίταντο ρωνό,ν, τόλμαν καί μίτο; επίμονον κατά τών’Ατνν  ̂
τάκτο,ν 'Η-νεαόν*)·. τό; Μακείονίος εις τόν Δημοτίλίνιι: ενμ ό ΐσχνόρωνο;, "Ατολμος μΗ
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: -Ενότ̂

ίττι;
τν̂ ίονΑ'/Ι Γ··ό;τό 
ρϊΤΦίζ-ή ΓνΟ'/ ί̂ίί
-τν·/ν« «ί> <·ίΐ -ο

Ι'/.-ΓΑί/,ί Ι!ατάΗ« ί  X
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λ 3,η  ί £■/:'-■/·

ΤίνΤ^.ί-ολίνεί:νϊνν ε ;ιί;τώ Μ ί/«« «..ζοίντι; ίινον.ν-

ιί \
Ίν^ττώ,κ 
ορ \ Ι ίτ..

1 όρν>/.<ν* άν^/αχ / Β Γ ρ« τον Κ-,νήί:.·., 5ίτ-όνΐί.
! Α“/.;·άννρον Σονττου. Να-ο/.-Μτκ, «ν 

πο'/ϊ'-.ιν 5!ί>ίΤΤ5;! Λΐίνν; » ηκιν.ιν.Άΐ.·:
Ί;/.:τ. >.ο.Γ0ν 07«ί'-, -Α^9«-Αρονρ«;; ·Α).|ξν,νο>ο. .ν,Ι Να.ολέοντ.;! Αίνοζόράο., 

Τνρνννοί! Φον;Ε; τονΚ/ϊίτον, τον Έ γ μ ;  τον Κ '
'Λν ιίίτόαΓίιρον τον «Γλλοντο; όιτ

4ώντ«<.νχίίρ»,χ«Ρ*5*?ρη

;  τον Σζίίακν'ϊρον, Οι)Μ άνιγίΓ,α τό Βνζνντιον, άναζαινήτιι Τ'/;2'/ρ<?5ΐί, οινζί τό 
Ι*όν,ονν.«-ρΟ:<«.£ί; τ ί; Βνίνλώνο; τ« ; ττϊΛώο  ̂ -/̂ ί ίί; τον ίορί^νον τα ρ:ίΟρ« ρΓτά 
τού Νίοί/Λχναον Λκον, χ«5«; χ'/ί 5·; τ« 5·;λ τον Εν^ρώτον, όπ-ον ό Λό-/ο; οίτο; τον

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Α Ρ Χ Ι Δ Α Ο Μ Σ .

Μ ετ λ  τ« λ

ίΠ ό θΕ ϋ ΙΙΪ ΤΟΥ ΑΡΧ1ΛΑΜΟΥ ,

V ΓΡΑΤΑΜΟΣ.

ρίύ7ον(Γΐ, χοίί «ΐΓίίν, ίΜί, χαΐ ^Εντίρον ύ ^ ;  Ιχο̂ Λίν έν τ ;  
τνττραρί'ντί;, ίνΜαντινιία ίχίχνίτοίν,τών 'Α9ηνο;ίο>ν 'ίΤ.τ.ίνι χαλί; ταρχταξα
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■ταέν Μίίνηνϊίκ ίζα γ ίν  Ακκ€'!αιμό·ΗΊΐ τ^ρ6:(9^,ζ7.ίη;, αί-ζοΜπ; αντον; Τιίν ηρίΓ̂ ι·,'ι 
η'. '^^·^ζίτ/1·̂ ο̂ αντοϊ; ίν Μιτίι-ν^ν β̂ «̂ .χί7ω'71, χαί Αντό·«ιχθϊ ΐκ^ωτί. ΤίΛ
ί.νν α/.ιΐΜν τν;Λζ9·̂ λίυ'ίνΤ'υ> Λζζί'ίαι̂ ί9ΐ,ί9ΐ;, άνοιχίται, 'Αο;̂ ίιίαίΐο; ό νειίιτί^η-συιιοίν- 
/£·;« Λ7/!·?2!αί,νί·)ί;, μ · ύν5ί/.ίτ«(. Κατζγιταί 'Γ 9·>ωί ό ι/ιζ,οί>; 'Α^γβ^μο;: '/.ν ^ β α- 
β ; ,  ο ί ':.μ-/β9.μιζ, ζΖ’Λ γ ;,  ού Ά-^τΓ/Ζί,-, 'Αμ/βαμ',;. Κα· οι μ̂ ίί̂ ).̂ ■/ο̂ ■̂7ιζι, ϋτί

Ά μ ·/β % μ ο · , ■̂̂  Ά 9 γ , ' η · ,  τον ϊόν’···- ’'=',■’* ϊ'τίχ.οάτου; έίί?«το: ά'/λιι 5ί ,>«τ£, 7«- 
ίίνατ.·*ν ίίναι τόν>όν«ίτ9ζοάτου;, Ύ ί-ιχχ ί·^ (^κοι^,.ί.~/')■^■,'Κο■/β(ψο; 
Αι-'ΛϋχιμνΛο··. Καί ή ,ι4ν Οίτί ί̂τι; αντί: Στάτι; ίί  τώ λό^ω ποα^ ί̂ΚΓΚί
το

ίίΤΚΡΛ Ιπ ό Θ Ε ϊΙ Ϊ  ΑΡΧΙΛΑΜΟΫ.

Τ̂ μ^Ο'^^X\}0 '̂^
Χί}<«).α£θν

ΚΚ ΤίΙΝ ΔίίίΜΓΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΙΕΠΣ.

ΙΤί; ί  άν ά̂.ΛΑ',ν τΓίίτ 
τ ο Α

ίΐ Κνορα; του ρ,το^ο; ; τιο/α.αχ̂  ζ*ί ά7)«;,· 
. .γι,-Γΐ λόγω, ό; {πιγοκιιται μί·;'Αοχίίαο.θί, 
ινίτναι Μ57τί·-Λΐν ΒοιωτςΙ.-, υ.ίίί «οκϊν τό :τύθ-

■,οα μ ’' χ ο ,  χζί ΓΟΑί ας α̂ιτ έζίίϊίν 
ΐ!/ίΟ·>ς'Αμ/τ,·, ζμ·>ι/./;'ιχιΟίι, τά ίί  
<: ε·/ί·/όο2ΐ. ϊί'/ίντ'Ζτα 75 *̂7 'ν*

ίΟξίτίΙαί τιαί;,

V 7Τρθ70νΟ>ν,
, κάί ον::'ώ ι^ατι/ιύοντί, ΐλττί'ία; ί{

■5 ^έ^α79'χ ι

ύ.ά ίούλ

το Μίτοίνίν Λχχιίαιμόνιοι, παμα- 
ον Εζ Τί; <ιο·/?,:, καί τού Θίοϋ τζμο~ 
, ηοό; Οί τούτοις, Επιχυρύταντος 
ττίτοΕίζότο; τού χρόνον. Διίάσζει 
κι Εΐ7'.)7ίν όραιιτήριον καί καταρυ- 

',όν ίΓκρϊξουτί Τίνττόλ'.ν Αΐ2:ιρχΕΤαί τι τού; κινοΰνου; τών προγόνοον, οΰ; ϋτΕρΒίναν 
ί Εζατίί ί1·/εαονί«;,ζ«ί Τίίίόξί;; ύΓοαι̂ νή-τκεΕ τ«; παρά τοιςΕΑ/ίτινύπαρχούτυ; περί 
ο.ύτί,ν. Παραενιί ίε ρί 7υ·/·Λ!ταπίπτίιν ταί; τύχαΐξ, ρ«ί’ άπό·/'ν·'"«*" τ«; ρεταίο'/,ά;, 
ίνάνρουρένου:, ότι πολύορ ρί* β χ ,  αείχ·  ̂ίύνκριν εχοντι; ί  Θοζαίοι, ύττό τών άτϋίνε-ί- 
ρ-«ν έκρατήύίταν, πούλοί ιΐί πολιορκίαν κατακ/ιιτΟίντ·;, καί ίιινότιρα ί  Λα-ζιίαιρόνιοι 
τατχοντε;, ίιίυ^ίιραν τον; έτιττρατεύταντά;. Καί παράίειγρα ποιείται Τίν ’Αίίναίων

;οτατο{ -/ϊνομχ-χτ,, Τού; εσχάτου; ϋπίοτί κιν(}ύνου;̂  
»να ρή τοϊ; Βαρ^άροι; ποιρ τό προσταττόρενον. Παρακιλινετκι ίε καί καρτιρείν επί τοί; 
Γ-ζροντι, καί 9αρριϊν περί τών ρελλίνίων: επισταρενού;, «τί τά; τοιαντα; συρ^ορά; αί 
πό/ει; επανορίουνται πο/.ιτεί» χρ«;γ, καί πο/έροιν ερπειρίαι;, έν οί; προεΐ/εν ή Σπάρτη 
Ι·.ιν α/ύων πό'/Λοιν. Οιετοκ ιίε ί!ίν, ου τον; χιοόνΙ; πράττοντΛ;, ειρήνη; έπι9υριϊν, οΐ; ΐκ 
τ ί ; καινουργίας επι τό κρείττουρεταβαλλειν τά πρά'/ρατκ ελίΓί;, «ϊ).ά τού; εϋτυχοϋνια;:

I Πολλά οε καί αλλα πρό; τούτοι; ίιεξελίών, ότα καί χοιν? καί ϊίία τοί; επιρανεστάτοι; 
λυτών ^ραχ9η κατά τούς πολέρον; λαρπρά ερ'/α, καί όση; αισχύνη; άξια ίράηουσι, καί 
Ρ( ίιάΟηδήσονται παρά τοι; Ελλησιν ιπιλογισάρενο;, καί ότι πάντοδεν «ύτοΓ; επικοορίί
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Τι ;  έτται τ'ί·.1 ά'/ίνα χοιου^ίνοι;, χα\ χαου ΟιίιV, καί τταρώ
αΛρώτ·Μ, 0'ΐ; ί?τί;<9ο/3; ήθ·Τ°«'<)ν ^’ιιχη ζ  %ύ-οαί.ί: Μ
*Ά  τα',α./ν/ τάς πόλΕΐ;, έχιτροττϊυόντων τίε ’Ε/λκόο; \Ιοί·,ι·.
ίί ζαί ατ,Οζχ Γούτ»)ν μί)ύ.3ΐ '/ίνίτΟαι, μί̂ ΌττολίίΓ,ιτ3 τ<;ι

τένχ όλιν, οιίατχΜν αυτού; ώ ; ρ·οό τταϊ'ι■α; μιν κκι γ

73̂ νν5«ιι «χοταίαν

■1̂ ·1·ΑίΛ%-, κκ; τον ίίΛΑΟν Ο/ΛΟν 
ΐΑΐλχ Χ'’'ΐ-ί“ 7Κ εί/ΐί(, αντον; οε χ5ίΐβ’/«”ο- 

ί Γοό; τον 5ΤοΛ3χον £ίΓί'·/;οείότ'Β’·ο;, α·/ειν καί 
τά 5α)*ττκν. Ονοίο.ί·/ν γχρ αί'.ώταν ιίννααιν 

χο«τΐ7τοι; ρ̂  ̂τ α  ίτο/ειιια τών ΙίΑλ̂ νων, άτονενοίνένοι; ο'ί ηρη- 
ίίχβίαν β ίο-/ίν καί «Γό^ατιν εντοετί τό; ΐί·>άγ/.·ιι· έ’/οντι. 

ον ΛκκϊίαιΒΟνςοι,- ρόνον τ·νοι”ο»*εΟίίν ά '“ντον εγώ-̂ ε, άλ>« κκΐ
, ζ*1 πάτιν βνίοώτοι;, πτοΛΧώ χρ;ί;

;ν ίχττίϋψχι, χχί Ίτίί/ίίι

Α Ρ Χ ί Δ Α Μ Ο Ϊ .

Ι ξπ :£ τινε; '{·;».(αν 65ΐυ[».Βζθνιτιν, δ':ι τόν ά Χ Κ ν »  χρόνον έ Ααεν.εν-ίκώί 
•τοΐ; τ ί ;  τ:όλΐω; νο;Αΐ’|Χ0'.ς, ό>; ούκ ο;<ϊ’ εΐ τις αλλθ{ τών τλικιωτών, τοΐαύ- 
ί/,ν ϊτε:το··ί·,ΐΑαι! τ'ίν |Αεταοολήν, ώττε περί ών όκνονσιν οί ^τρεσβότεροί
5.ε'γειν, ιτερι τοότων, νεώτερο< ών, χαρελ/ΙλυΟα ουαβοοΑεόσων. ί·:γώ δε, 
ΐ · . ρ/.εν τις άλλο; τών ε̂ ')ιτρ̂ ■<ων έν ΰμΤν άγορευειν, ά;ίως ^ν τ ί ;  χόλεως 
έ’.ρν,/.ως, ίτνχιαν αν ΐγον: ννν δέ, ορών τον; μεν σοναγορεόοντα; οί; οί 
:;ολεμι.οι τιροττάττουσι, τον; οόκ έρρωμένω; έναντιουμενους, του; δέ 
ινανταχαοιν άχοσεσιωπτικότα;, άνε'ττν;·; ά~ο^*νουμενο; α γιγνώιΐ/ω χερΐ 
τιντών: αϊτχρόν νομίοα;, εί τ-̂ ν ιδίαν τά'ιν του βίου διαφυλαττων, χρο- 
τοομαι τ?,ν χόλιν άναζίως χροιρεισάμέν·/;ν έαοτΐς.

Ηγούμαι δέ, εΐ > V άλλων χρέχει τού; τΛικοότους, χερί
γε του χολεμένν, νι μ/,, χροσ’/ΐκειν μαλ’.οτα τού+οι; συμβουλεΰειν, οΓχερ 
και τονν κίνδυνων πλειστον μέρο; μείέζουσιν; άλλως τε δή και του γνώ- 
ναίτι τών δεόντων, έν κοινώ καθεστώτος ·ί;μΐν. Εί μέν γάρ κν άχοδε- 
δειγμε'νον, ώστε τούς μέν χρεσβυτέρους χερί απάντων είδέναι τό βέλτιςον, 
τούς δέ νεωτε'ρους χερΐ μ^δενός όρθώς γιγνώσκειν, καλώ; αν ενχεν άχείρ- 
γειν νίμί; τού συμβουλευειν; έχειδ'λ δέ ου τώ χλ-/ί8ει τών ετών χρό; τό 
9ρονεϊν ευ διαφε'ρομεν βλλτίλων, άλλά τ ι  φύσει και ταΤς έχιμελείαις, ίχώ^ 
ουκ ,ά χ ', άμφοτέρων χρτ, τών κλιχιών χεΐραν λαμβάνειν,ϊν’έξ άχε 

τών ρνιθέντων έλε’σθαι τάσυμφορώτατα; Θαυμι
υμιν 

δσοι τριτιρών μέν 
ιχέρ ών μκ καλώ;•ήγεΐσδαι, και σ-ρατοχε'δων άρχειν ι 

βουλευσαμενοι, χολαΤς άν συμφοραΤς και μεγάλαι; τ/;ν χόλνν χεριβάλοιμενί 
^ ^ γιγνώοκομεν, χέρι ών '/ιμεϊς με'λλετε χρίνειν, οΟκ βΐδνταί δεϊν
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£·/ι̂ ί; χχτ'5:0ώ7χν7£ς [αίν, άτχντχς κν ώ-ρϊλ'ΛΊϊ'.ι/εν, ί·.χ7.?.ρτ;ν·-2; 
ί έ  τ ΐ ί  ίΐ;Λ:τίΐχ; γνονΑΌ;, αύτοί 7.έν ιτος αν οαΛότείο·. ι5ό'αΐ7.5ν εϊνϊΐ, 
-Τ'! κ.7·.νόν ε,ύ-̂ έν άν '(·/;;7.'.ώ7α'.7.·>ν. Οΰ α->,ν ώ ; έ - ’.Οναών τθ7 λίγε'.ν, ού5’ 
ύ ;  άλλως τ ω ; ττ^εε^κευϊΐαέ-.'ος ;-?,ν ϊ , τον ττ ρ̂ίλΟ̂ ντ-ζ χρόνον, όντως «Γρ-ς/.ζ 
ττςρΐ τοντο;ν: άλλζ βονλόαϊνος νχχ; τροτρίύζ·., α,'/ϊΐν.ίζν ζ “ονοκ’.7.ζί :̂ΐ7 
'τών ίλι/.ιώ /. άΛλ' έν άτά-τα’,ς ζζτελ/, εί τις ίόνχται -5:1 των ςτϊςόντων 
ττρ*γ7.άτων είζίΐν ά·;ζΘόν τι.

γ '. ΐ'ίς 5 ' Ον ττ,ν ζόλιν ΓΛ/.',νχ.εν, ονδείς οντε ττόλίν.ο:, οντε κίνϊννο; 

■περί τν,λικοντ!·;·; τό μτ·.·ί%; -^λΐν χεγονε, ττερί ότων ννν β’,νλεντόρ'.ςνν; 

συνϊλτ,λνΊα. ίΐρότερον χέν γόρ ντέρ τον τών άλλων άρχέιν ν'ιγων,ζ Ιν.ίΟζ, 

ννν'. ί έ  νττ5ρ τολ α ΐ -ν .ίΐν  αντοί τν ·τροττζττ07.εν>ν; 0 τν,ν.ίΤνν ί'.λϊνΟ.-ςίχς 

5·5τΙν, ΰ -55 τ,ς ού.όεν δ,τι τών τίεινών ονχ ντον.ενετ^ιν, ον νΟ'ΌνήχΤν, άλλ-λ 

κ ζΙτν Τ ; άλλοι; τοΤς χ.τ,όε άνάν^οο»; ίιζ'-ειχ.ί'νοις, άλλς; χ.ζί κ ζτ ά  ι ι ·.·'.-Λί  
ά ρ ε τ ί; άντιτΓοιονν.ί'νοις. Ε·άο [ν.έν οόν ;ε ί <5εΐ μ έ  τι τών ϊίι'ων είττεΐν;

(ζην άν άτο3ανε·'ν ρ.ή :τοι-/;'οζς τδ ^ροοτζττό,ν.ενον μάλλον, ·τολ7 
ττλείω χρόνον ζάν τοΰ τετχγρ.ενον, ττοιάτζς ά ©-/.βαΤοι ν.ελενοντιν. ΛΪοχν· 
νοίαν,ν γάράν, εί γεγονώς μέν άΰ’ ίΐρα/.λεονς, τον ί έ  τζτρδς βζτιλ-νοντος, 
«ότδς έτ :5ο;ος ών τνχ_εΐν τ ίς  τιμλς τζντ·/;ς, ττεριί.όοιμι, κζΟ’ οτον έττίν 
έν Εμοΐ, τ ίν  χώραν, ίν  ν-μιν οί τρόχονοι κατελιτον, ταντ/.ν τον; ο'χ.ετας 
τονς Πμετε'ρονς έχοντας: ώ 'ιώ  δε και υμάς τ/,ν «ότ·/:ν ί'μΓΑ γνώμ·ςν ε”/^^^, 
ΕνΟυμ-ίΟέντα;, ό'τι μέχρι μέν τανττις τάςάμέρας δε5ν<Γ7νχ·/;χ.έναι δο/.ονμ.εν 
εν τρ  μάχ;Λ τ ί  ττρδς Θηβαίον;, καί τοΤςμέν σώματι κβαττ,θίναι δια τών 
ονκόρΟώς νγ·/;σαμένων, τάς δέ ψνχ_άς ε“τι και ννν άν,ττάτου; Γσχειν. Ιόί 
δέ, φοβν,Οέντε; του; ε:τιόντας κινδύνους, ττροττόμεΟά τι τών ίίμετέρων,

ττερι Λενκτρα, καΐ ■ρ«·'Έ?ώτερον οτ-όομεν καθ’ ί,μών αυτών. Τό μέν γάρ 
ατυχίας, τό δέ τν,ς ήαετε'ρας διανοίας'έτται γεγεν-/;μίνον. Μτ.δεις οΰν 
ύμάς -είοη τοιαύται; αΐσχύναις τ^ν ττόλιν ττεριβαλεϊν.

δ'. Καίτοι λίαν ττροθύ/ω; οί βύμμαχοι τυμβεβουλεύκατιν υμϊν, ώς χρή 
Μετο-όν/ίν «φε’ντες, ποιτίσασθαι τ^ν είρ·/ίν-/ίν. Οί; ΰμεϊ; δικαίως άν όργί- 
ζοιοθε πολΰ μάλλον, ί  τοϊ; έ̂ , άρχίς άτοττατιν υμών. Εκείνο; μέν γάρ, 
«φέμενο; ττ,ς όμετέρας φιλίας, τάς αυτών ττόλεις άτώλεταν, εις στάοεις 
καΐ αφαγάς καΐ πολιτεία; πον/;ρά; έμβαλόντες: ούτοι δέ ΰμά; κακώς ποιη- 
τοντες άκουτι; την γάρ δόξαν, ?.ν ήμϊν οί πρόγονοι μετά πολλών κ ’ 
εν έπτακοσίοις ίτεσι κατέλιπον, ταύτην έν όλίγω χρό' 
άποοαλεΐν: η; ούτ’ άπρεπεττέραν τ^ Λακεδαίμονι, ουτ 
ποτ' άν εύρείν ήδυννίθηβαν. Είςτοΰτοδ· ηκουσ
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κκτ'γ'/Μί'.'/ΐΤ’-ί ήν.ών κνχνδν'αν, ω ίτ : -·Χ>.%-.'.·:% ν/.α; α;ιω:χν·τ:; ύ“ έ: 
τ/,; ι;^τών τ.-Λίαειν, ύπϊΐ ιΜϊ 'Τ'ϊ -.ιτ /',; οϋκ ',̂ ιν-τζι ΛΐΤν '.-ν-ίί; /.'.ν'ϊ ν̂ΐύί’.ϊ:

■ άλλ’ !,'■»’ ί.ϋτοί "Λν <7ρ·τί5·/ν αύτίιν άτρίλιο; /.'^ιηόντνι, τ7ΐ'.:ώντα·. Οΐ- 
ίίϊίνκην ·ΛΛαί, ώ ; χρ;; τοϊ; ΐχ ίίο ΐ; τ ,̂- ^Ίαε^^ρί; τταρ-/·/;·);/:-'α·., ν .ι\  - ρ ;

άλλοις εττατταλοΟσιν, ώ ; ,  εΐ τ*0 τα  ίν·̂ /_ι.>ρ·/··ϊοΐ(.ε·/, ττοι/,τ^νενοι τεν  

είρ-ενγ,ν κατκ σ-ρα; τ^ ^ :■ ιΊ ; . Ε"ώ ίε  ο!» τΐ'ΐοΰτν; ^κ),ε~:'>7ερν/ -(:γ·5ϋ;Λ7.ι -ττν 
κίνδυνον νίυ.ΐ» 5'7ε':6χ'. τόν ανευ τούτων, οιον /.χ/Λιω /.χΐ λ'/;Λ-ρότε;ον, 

κλί ί :α :ά  "κ τ ιν  άνΟρώτο·.; όνο;Αχττότίρον. Τ6 γαρ νΛ, ' ϊ̂ ϊτέρων, άλλχ 

<ν.-Κμ·>ι αύτών ,τε’.ραοΟί'. το ύζετ;»:, κκΐ ^εριγενέ-Οζι των έ/_"ρών, όαο- 

λογούν.'νον τοΤς άλλοι; τ ΐ ;  τιόλείο; έ'ργο'.; έττίν, Οΰ<ίέ ττούτοτε ί έ  λόγον; 

άγαττάτα;, άλλ' άϊί νον.ίαον τον; τ .Ζ ' ϊ  τ τ ο τ ζ  ίι ,ϊτρ ίο ο ν τζ ; «ργοτέρον; 

είν-χι -ρ ό ;  τ ά ; Γ ρ ϊ 'η ; ,  νΰν οόόέν άν ττερί ττλείονο; ττο'.Λτχίν.^ν, ί  5νν/,- 

Ο'όναι ττερ'ι των ί?ροκειυ;ένων ώ ; βοόλον.αι δ;ελ?εΐν. ΐν/ γάρ τώ  :τ7ρόντ; 

ί'.ά  τοΰτιον ε λ - ι ζ ω  ν.εγι'βτων άγχ^ών αίτιος άν γενέτΟαι τ7 . τ:όλει,

έ. ϋρώτον γέν οόν οΓιαι (̂ εϊν ΰν.ά; άτοανίοχ;, ον τρότον ίκττ,τάιΛεΟκ 
1!εστ·.;ν·^ν, καί 5 ίά ; αιτία; ΐν Πελοττονν/ίτω κατωχ/Λίτατε, Δωριε'; το τ:α· 
λαιόν οντε;. Διά τοοτο ί έ  τρολ/ίψοααι ττόρρωΟίν, ιν’ ί-ίοτ/,τΟε, διόη ταό· 
τν.ν ΰαα; τόν /.<ό?«ν «τοστερεΓν εττιγειροΰοιν, ί,ν όρ.εΐ; οόίεν ίττον ^  τν,ν 
ίλ λ ’ον Λα/.ϊΟαίν,ονα κ-'κτϊ,οΟε ίικαίως.

Κιτεί γάρ ίΐρακλί; ι/5τ-/·λλαξε τον βίον, θεό; εκ Ονγ,τοΰ γενόο.ενο;, 
κατά [ο-εν άρχά; οί παί-ϊε; «ότου διά τήν των εχθρών δόνκαιν έν ·τ:ολλοΐ; 
ττλανΟ'.; και κινδόνοις -όταν, τελεοτγταντο; δ' ΙνοροτΟεω;, κατώκ-οταν έν 

Δωριεοτ'.ν. Ε:τι δε τ τ ;  τρίτγ,; γενεά; άρίκοντο εί; Δελοοό;, χρηοαοΟαι τώ 
-ο.αντείω -ερί τινων βοολκΟέντε;. 0  δε θεό;, ττερί ών (/.όν έ-γροότγοαν 
οόκ άνεΐλεν, έκελενσε δ' ί ~ 1  τίν  τατρώαν ίένα·. χώραν, ϊκοττοόιιενοι δέ 
τγν {ο,αντείαν, εόριτκον. Αργό; ριεν κατ' άγχι-ττείαν αυτών γιγνόρ.ενον; 
Ι-όρυοΟέω; γάρ άττοΟανόντο;, ριόνοι Περτειδών ίοαν καταλελειριο.ενοιΐ 
ΛακεδαίΐΑονα δΐ κατχδοολωΟεϊταν: έκβλ'οθει; γάρ Τυνδάρεω; έκ τί; Αρχί;, 
έττειδή Κάίτωρ καΐ Πολυδεόκτ;; έζ άνθρώτων -όφανιοί 
αύτόν ίΐρακλέοο;, δίδωτι τ·«ν χώραν, διά τε τ 
διά τκν συγγένειαν τκν κρό; τοί>; τταϊδας: Μεσσγντιν δε Ι 
θεΐσαν: συλγθεί; γάρ Ηρακλ-/·; τά ; βοΰ;, ά; έκ τ ίς  Ερυθεία; έ'ηλασεν, 
ύτό Ν^έω^; καί τών -αίδων, :τλ·Λν Ηέστορο;, λαβέιν αύτάν αίχριάλωτον,

νοριίσα; αύτόν ευ φρονεΐν, οτινεώτατο; ων, οΰ σ
ζ'. ϊτ:ολϊβόντα; δέουτω; εχειν τΑν [Λαντείαν, καί τοίι; τι

Γαρχλαβόντες, καΐ τόστρατόπεδον συστγ]τά(;.ενθ!, τήν μέν ιδίαν



ϋ · 2 1 2 ο  ϊΐ ρ  Α τ  ο  V :

χ ο ί

' ρ.ίν Τ ί ,ς  - ο ' / .ε ίο :  
•ίνεν·Λ;Λϊνον Π--2

χ'όραν 5ί; το κο,νόν τοΤ; τυνϊ/.ολοοί·/·:τα'7;ν ί^οοΛν, τ/ν ί ί  ^κτιλεια·; 5' * ί .  

ρδΐον αυτοί ττα: ίκίίνων ελαβον : έ τ ί  ί έ  τοΰτοί; ττίττιν άλλ·/·λο·.ί ίόντες 

ίίτοιουντο τγ;ν βτρατίίαν. Τούς ο.ΐν ούν κινδύνους του; ζ·ι τκ ζο ιεία  γινο

μένους, κ-ϊ' τχ ς  άλλα ; ίΤ )ά 'ει ; τάς ού- ε̂ν ττρ6; τό τ:α;όν -.χοούτα- ίτί ί ε ;  

λέ'γοντχ ίίχ το ίβ ϊΐν ; οτολεμω 5 ΐ  /.ρατ^ταντες τού; έν το?; τό τοι; το ΐ; ε!ο·Λ- 
μίνοις κατοίκοΰντα;, τριχ/, ιϊιείλοντο τ α ;  βατιλείας, ί··/εΤς . 

τα ύτ^ ; τ ί ς  ίμερας έμμενετε ταΓς τυνΟ-ζ-και; καΐ τοΤ; δραο·.;, ου: εττοι^τα 

ο9δ χρό; του; χρονονου; το υ ; Ημετερους, Λ-ο καΐ τον χαρελθόντα μρο'νο· 

«μεινον των άλλων εοερετΟί, καί τον έχ π ν τα  χροοίοκαν χρ- ,̂ τοιούτου: 

δντας, ί5·'λτι.ον ί  νύν χρά 'ειν . Μεοσ/ι'ν.οι ί ' « ί ;  το ΰτ 'ά ο εοεία ; κλΟον, ώο-ί 

έχιβουλεύοαντες άxέκτ·ί^αν Κ μαγ:·,·:·^ ^ , τύν ο{κ<στ· 

κ-νριον ί έ  τ ΐ ;  χ··>ρα;, εκγονον ΐΊρακλέους, αύτών ύ'έ 

μόνα. Λια-ρυγόντε; $ζ  οί χ α ΐίε ς  αύτ-ΰ τούς κινδύνου;.· ίκεται κατεττ/ταν 

ταύτ-/:; τ ίς  χόλεω ς, άξιοΰντε; βοτιθεΐν τώ  τεθνεώτ·., καΐ τγ.ν χιόραν ίι-5όν- 

τες·/ιμιν. ίοχερόμενοι ί έ  τόν θεόν, κάκεινου προστάοαντος ίεχεο θα ι ταυταί 

καί τιμωρειν τοΐς •/;.)ικ·ί;μενοις, έκχολιορκ'ίίσαντες Μεσοηνίου;, ούτως έ κ τ ν  
σαοΟε τήν χούραν.

•λ'. []ερΙ μεν ούν τών έ ' άρχίς ήμ?ν ΰχαρξάντο;ν, ά κ ρ ι ζ ί α ;  μεν ού ίι/λ- 
θον (δ γάρ παρόν καιρός ούκ έα μυΊολογεΤν, άλλ’ άνανκαΐον ν/ συντομώτερον 
ί  σαφϊΦτερον ίιαλεχΟίναι περί αύτών): οδ μήν αλλά καί ίιά τουτοιν οί.'-αι 
πάσιν είναι ^χνερόν, ό'ιοτι τ^ν όμολβγουμέν/ΐν Ημετίραν είναι /ιΛραν, οΰό'ίν 
4:α(ρερόντως κεκπ/·,μένοι τυγμάνομεν, γ  τίν  άμρισβητουαενην. Ταύτ·/;ν αέν 
γάρ οίκοΰμεν, ιόντων μέν Ηρακλειίών, άνελόντο; τοϋ θεού, πολεμώ 
5έ κρατκοαντες τούς έχοντας: έκείνκν ύ'έ έλάβομεν παρά τών αύτών κατά 
"ϊόν «ΰτόν τρόπον, καί ταΐς μαντείαις χρ·/;οάμενοι ταις αύταϊς. Κί υ.έν 
ούν ούτως Ι/ομεν, ώοτε μκ^έ περί ένός άντιλέγειν, μγ,5· άν αύτκν τήν 
ϊπαρτκν εκλειπειν :ίιμΓν προστάττωσι, περίεργόν έοτι περί Μεοβγνης 
οπουύά,ειν, Εί 5έ μγ,ίεις αν κμών άξιώτειε ζκν, αποστερούμενος τγς πα· 
τρι'ίος, προσκκει καί περί εκίείνκε ύμάς τκν αύτκν γνώμην εχειν. Τά γάρ 
αύτά ίικαιιόματα καί τούς αυτούς λόγους περί άμφοτερων αύτών είπεΐν 
Ιχομεν.

9 . Αλλά μκν ούί' εκείνο ύμας λελγ,θεν, ότι τας κτχσεις καί τας ίίίας 
^αι τας κοινάς, ίν έπιγένκται πολύς χρόνος, κυρίας καί πατρώας άπαντες 
ιιναι νομίζουτιν. ίίμεΐς τοίνυν Μεσση'νκν είλομεν, πριν γ| Πέρσας λαβεϊν 
τίν  βασιλείαν, καί κρατίσαι τί,ς Ηπείρου, και πριν οίκισθί,ναι τινάς τών 
ϊη>λεων τών έλλκνί^ων. Καί τούτων υπαρχόντων κμΐν, τώ μέν Βαρβάρω 

Ασίαν, ώσπερ «ατρώαν ούσαν, άπείιίοσαν, ος ούπω ίιαχόσια ίχ/ΐκα-
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^?Χ'·
ί-, τοσ/^τον τ ^ ' 'γ x ν ο ·> μ ^ ν  £/ον:εί »ϋί·/·'ν: κα 
;, 5/'-έ; κ.αί π;ώ·ιΐ'/ ττΐτοννί/.κ'ϊ'.ν άνχΐτκτους, · 
ών ^̂ κτ'̂ κ̂ί,̂ '̂ 71.ν, ά;Λ'ρ'ίτ5ΐα 77·χ;ά τοΰ,' ό’ίκ 

(τ*ί . Κα'. ε'. ρ,ίν τί-ΰ; ώ;ά^,ν:0ώ; Μεσσν,νίο.>ς

, τ;},·Τ6ν ·/, ύιτλ'/οιον 
ΠΧατβιζν ρέν κ«ι

;  Κ7.'·. τ κ ;  ο·>·.Ε·,·'κκ;

ατίγον, ·Λίίκο·/ν ρέν 
' άν ε ·ς -ίρ ά ; {'ξτίραρτον: νίν ί έ  τΊυς Κί>.ωτ»;

ί ’·5·ΐϊ ρή τοΟτ' είναι χαλειτοιτατον, εί 
·ϋ« παρά το δίκαιον, «λλ' ε; τού; δούλου; τού; 
ι(ΐίου; αύτί; Οντα;.

4/ο,αενων γνώτεοθί βκφέοτερον, δτι καί νύν ίεννά 

κινδύνων

τ ίς  χ··’'Ρ*? στεργΟΐοό;
ΗρετίρΟο; εποψορεΟα

πάσ/ορ’ν, καί τότε ιϊικαίω; .Με·τσ·Λ<.·Λν ειχορ.εν. ΠοΧλώ 
γεγεντιρένων ήριν, πατέ -οιεΐσΟαι τ/,ν είρτίν/ιν ^ναγχάοΟκρεν, ποΧύ 
χείρον πράττοντε; τών ττοΧερίων. .^λλ'δρω; ΐν τοιούτοι; χαιροΐ; γενο- 
ρ.ενων τών σονΟ·/ικών, εν οί; ούχ οίόν τ ' ?,ν πλεονϊκτε'ν, περί ρεν άλλων 
τινών κρφιοο-/;τ·/;<Γΐ; έγίγνετο, περί έ έ  τ ί ;  ΛΙε«σ/ίν-/ι;, ού'̂ ■ ό βαηλεύ;, ού'ί’ 
ί  τών Θηβαίων -όλι; ούίέ πώποθ' νίρϊν ένεκάλεταν, <ύ; ά<ϊίκω; κεκτϊΐν.ε'νοι; 
«ύττίν. Καίτοι ίπώ; άν περί τού δικαίου κρίοιν άκριβεα,τέραν ταύχν,; εύροι- 
ρεν, τ·;; ύπό ρέν τών έχίΙρών έγνωσρε'ν·/;;, έν ί ε  ταϊ; νιρετέραι; ιϊνσποα- 
ζίαι; γεγενν;ρε'νγ;;;

ι«· Το το’.νυν Μαντεΐον, δ πάντε; άν όρολτ,γνίταιεν «ρχαιότατον είναι, 
και κοινότατον, καί πιστότατον, ού ρόνον εγνω τότε ίίρετεραν είναι Μεσ- 
ο'ήνϊΐν, δτε ίιίόντων ήρϊν τών Κρεσφόντοο παΐίιυν, προτε'ταξε δεχεσϋαι τνιν 
πόλιν, καί ^Οΐθεΐν τοΤς ·ό5ικ·/:ρε'νθΐξ, άλλα καί τού πολε'ροο ρακρού γιγνο- 
ρε'νοο, περψάντων -«ρών άρφοτε'ρων εις Δελιρούς, εκείνων ρέν σωτχρίαν 
αΐτοόντων, γ,ρών $ε έπερωτώντων δτω τρόπω τάχιστα αν κρατνίσαιρεν 
τί,ς πόλεως, τοΓ; ρέν ούίέν άνεϊλεν, ώς ού δικαίαν ποιουο.ένοι; τ·/ιν «ίττι- 
σιν, ·όρΙν ί έ  έίϊίλωσε καί 6υσίβς οια; έίει ποι/σασθαι, καί βοήθειαν πβρ 
ών ρεταπέρπεσθαι.

ιβ . Καίτοι ίπώς άν ραρτυρίαν ρείζω καί σα^εστέραν παράσ/οιτό τις 
τούτων; Φαινόρεθα γάρ πρώτον ρέν παρά τών κυρίων λαβο'ντες.τϊΐν χώραν 
(ούίεν γάρ κωλύει διά βραχέων πάλιν περί αυτών ^ έπανελθεΐν , ) :  έπειτα 
κατά πόλ ερον αΰΓέ,ν έγοντε;, δνπερ τρο'πον «ί πλεϊβται τών πόλεων περί 
εκείνους τούς χρόνου; ωκίσθησαν: ετι δέ τούς ·όσεβ·Λκότας εις τούς παΐδα ς 
:οΰ όρακλε'ους έκβεβλκκότες, οι δικαίως άν έζ απάσνις τος οΐκουρένκς 
ύπερωρισθϊΐσαν: πρδς δέ τούτοι;, καί τω πληθει του χρόνου, καί τ ί  τών 
,χίρών κρίσει, καί ταϊς τού θεού ραντείαις, προσηκόντως έχοντες αΰτιόν.

ίκαστόν ίστιν Ικανόν διαλδσαι τούς λόγους τών κατ/ιγορεϊν τολρώ^-
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'Των, ώ; γ) ν^'/ '5ιχ ~ ) . ζ ο Ί ζ { ν .  
τρίοίν έ;τι0'^;/5ϋντε; ϊΤίΆίυ 

κτ·/ί'7:ω; ένε·ϊτι αεν εί-εΤν 

ίκανώ; είρίεΟαι νοριίζω.
ιγ’. ΛεγΊυτί ί έ  οί 5υ;Λβου)>ε'ίον·:5; 

το υ ; «ύ ®οον&ΰντα; (λυ 

εύτυχουντάς τ ΐ  κ3ΐ ίυ<
:υχ·

•ίΥ ττίο; Μϊστγνίου;. 
πλείω τοότοιν: ο;

, ί  τότε Τ(7)ν ά/.ΛΟ- 
ΙΙερί (γ.εν οΟν τ
V αλλά Ι ταΰθ’

; δε τοΰ δ'.'
V με ϊ.=·'ων 

.τού; κνδρχ; 
τ ζ ;  Ίτόλει.; 
σ-ουδα.οό- 

ά; δυνζν,ε..;, 
τον βίον τόν 

ν,/ή,,ϊν'.

οΐίΐοΟάι ΤΓι'ΐ είιτν^ν, 0);

7υ _̂οΰντα;, άλλάττρο; τό τζρόν εν βοΛευετΟζ;. κζΐ 
κολονΟειν, κχί α'ημειζονα ορονεΤν τ τ ;  δυνάμεω;, μτ,δέ τό 

δίκζιον έν τοΤ; τοίούτοι; κζιροΐς, άλλα τό σνμεε'ρον ζ·/;τεΓν.
ιδ’. Εγόί δέ ττερί μεν των άλλ.ων όρ.ολογώ τούτοι;, οτω  ̂

καίου χρ'ό ττοιεΤοδαι ττρούργιαιτερον το συμφέρον, ούδε'ι; ο 
ττείσειεν. 0ρώ γάρ κζΐ τού; νόμου; ένεκα τούτου κείμενου;, κχ 
τού; κχλ,ού; τε κάναΟού; έτί τούτω φΟ.οτιμουμένου:, κχ'ι 
τκ ; ,  εύφιλοτίμω; 4 -ολκτευονίνα;, χέρι τούτο μάλιστα 
σχ;, κχι τού; χολέμου; τού; χρογιγενν,μενού; ού κατά τ 
άλλ.* κατά τό δίκαιον, τέλο; άχαντχ; εϊλτ,φοτα;: δλω; δέ 
των άνΰρώχων διά μέν κακίαν άχολλύμενον, δί αρετήν δέ σω ό̂μενΟ' 
ίΐστ’ οΰκ άδυμειν δεΐ τού;ύχέρ των δικαίων κινδυνεύΐΐν με'λλοντα;, άλλα 
χολύ μ.άλλον τού; ΰβρίζοντα;, καί τού; τά ; ευτυχία; μή μετρίω; φέρειν 
έχισταμένου;. Εχειτα κάκεΐνο χρή σκοχεΐν; νυνι μέν γάρ χέρι τού δικαίου 
χάντε; τήν αυτήν γνώμτ,ν έχομεν, χερΐ δε τοΰ συμφέροντος άντιλέγομεν. 
Δυοΐν δέ χροκειμένοιν άγαθοΐν, και τοΰ μέν δντο; χροδήλου, τού δέ αγνο
ουμένου, ίχ ώ ; ούκ άν χοιήσαιτε χαταγε'λαστον, εί τό μέν ομολογούμενον 
άχοδοχιμάσαιτε, τό δέ άμφιοβητούμενον έλέσθαι δόξειεν ΰμΐν, άλλω; τε 
και τής αίρε'σεω; τοσοΟτονδιαφερούσ-ε;; Εν μέν γάρ τοΐ; ίίμετέροι; λ.όγοι̂  
ένεστι μηδέν χροέσθαι των ί'μετέρων αυτών, μηδ' αίίτχύνγι μηδεμια τήν 
χόλιν χεριβαλεϊν, ύχέρ δέ των δικαίων κινδυνεύοντας έλχίζειν άμεινον 
άγωνιεΤσΟαι των εχθρών, έν δέ τοΐ; τούτων, άφεστάναι μέν ήδτι ΛΗσσήνης, 
χροειαμαρτάνοντα; δέ τοΟτ' εί; ύμδς αυτούς, τυχόν και τού συμφέροντος 
καί τοΰ δικαίου και των άλλων άχάντων ών χροσδοκάτε, διαμαρτάνειν. 
Καί γάρ ουδέ τούτο φανερόν έστιν, ώ ;, εάν χοιήσωμαι τά χελευόμενα, βε
βαίως ήδιι χήν ειρήνην έξομεν. Οίμαι γάρ ούκ άγνοεΐν υμάς, ό'τι χάντε; 
εϊώδασ» χρό; μέν τούς αμυνόμενους, χερί των δικαίων διαλεγεσθαι, Ίοΐς 
•δέ λίαν έτοίμω; χοιουσι τό προσταττόμενον, αεί χλέον χροσεπιτάττειν, 
■ων άν έξ “ρχή? έχινοήσωσιν. ίίστε συμβαίνει βελτίονος εΐρήν/ις τυγχάνειν 
■τούς χολεμικώς διακειμένους, των ραδίως τάς ομολογίας χοιουμένων. 

ιέ. ίνα δέ μή δοκώ περί ταύτ? ττολύν χρόνον διατρίβειν, χάντων των
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τοιιΰτί·;·/ «·ρ:7.5νο:, ίτΛ τόν ά-λ ',υστατον Ύ,ίτ, τ:εψον.7ΐ των λό'/ων. Ια αιν 

γν ;; ν.ΥΛ^ϊνί; ττώ -οτε τω ν ίυΊτνχ'/ιτάντίνν άν:·λχζον έχντον;, έίτίχρά-

ττ.'7ΧΊ τω ν εχθρών, ού5’ ν.ι>.ίς (Ι/Λς έλ^ ^ ειν  τεείΐγίν^σεσΟχι 7το>,εν.θνντχ;: 

εϊ δε :το/.>.ά·'.'.ς γεγο-εν, ώ τ τ ε  κχΐ τον; ;).ε·'ζω δόναν.ϊν εχοντχ; ύ::ό τών 

ά τ0ενϊ7 ίρων κρατν/ίϊ.νίΐι, καΐ το υ ; ~ο)αορ/.οΰντα; ότό των κοίτχ>’.εΛ),ειο·ΐΛε- 

νων διζ-ρ'ΐζρίνχι, ί τ ί  Οζν;χχ-τον ίΐ κχ ΐ τά  νίίν /'.αΟεστώτχ λ-όψίτχί τινα

ι^'. ίό -( [Λεν οίν τ-ί ; ίρ .ετερχς :τό>εω;, οΰδεν εχω  τοιοΰτον είττεΐν: έν 

γχρ τ ο ΐ ; ε-έ« 'Λ Κ  χ ε ίν ο ι;, ονδένες -(νττοτε κρείττονε; ήρών ε ·; ταυτ/^ν 

τ·/;ν χίόραν ε'τέοζ/,ον. ίότΐ δε τών ά}.λο;ν, ττολλυΤ; άν τ ι ;  τταραδείγρχσι 

χρ-ζίσχιτο, κχ ί ρκ),·.7« έττί τ? ,; ττόλεω; τ ί ς  ,\6-/·;ναίων. Τούτον; γχρ εΰρη- 

σορεν, έ ;  ών τοΤ; άλλοι; -ρο^ε'τχττον, τ:ρδ; τον ; Ελλ·/:νκ; διαίλκΟ^ντχ; , 

έ ;  ών δέ τον ; ύ ορίζοντα; •/•ρννοντο, παρά πάτιν άνθρωπο;; εύδοκιρ-ίταν · 

τ α ;.  Τού; ρέν ονν παλαιού; εί διεξε'7-θοιρι κινδύνου;,’ ον; έττοι-όταντο πρό; 

Α ραζύνκ;, γ. Θράκα;, % Πελοπονν/,οίου; τού; μ ετ ’ Ιόύρυοθέω; ε ί; τν,ν χ ώ 

ραν αυτών είο ία λόντα ;, ΐίτω; αρχαία καί πορρί.^τερω τών νυν παρόντων 

λέγειν άν δοκοί/,ν; έν δέ τω  Περοικω πολεμώ, ί τ ί ;  οΰκ οίδεν, έ ;  οιων συμ- 

οορών ε ί; δτ/,ν ευδαιμονίαν κατεοτ/,σαν; ί ’ όνοι γάρ τών έξω Ιίελοπονν/ί- 

V τών Βαρζάρων δύναμιν άνυποστατον οΰσαν.

Εκλιπόντε; δέ τάν χώραν κκΐ τάν πόλιν, καί πατρίδα μέν τάν Ελευθερίαν 
νομίταντε;, κοινωννίταντε; δέ τών κινδύνων κμίν, τοσαύ:·/;; μεταβολή; 
έτυχον, ώστε ολίγες -ίμέρας στερ/,θε'ντε; τών εαυτών, πολύν χρόνον Δε-

ιζ'. Οΰ μ.όνον δ' άν τ ι ;  έπΙ ταύτ/,; τ ί ;  πόλεω; έπιδείξειε το τολμάν 
άμύνεσΟαι τού; εχθρού;, ('ο; πολλών αγαθών αίτιόν έστιν, άλλά και Διονύ
σιο; ό Τύραννο;, κατχστά; εις πολιορκίαν ύπό Καρχ/δονίων, οΰδεμιάς 
αΰτω σωτκρίκ; υπολειποαεν/;;, άλλά καί τω πολεμώ κατεχόμενο;, καί τών 
ιτολ.;ών „0τόν ί ■ ^ ^ χ , ) ώ ς  δΐίο,ίΐ,ώων, ί,ύτί,ς ρίν έμέλλησεν έκπλεϊν: 
τών δέ χρωμε'νων τινδ; τολμ/ίσαντο; εϊπεΐν, ώ ; καλόν έστιν έντάιριον ή 
τυρχννΙ;, αΐσχυνθεί; έφ’ οι; διενο/ίθνι, και πάλιν έπιχειράσα; πολεμεΐν, 
πολλά; μέν μυριάδα; Καρχ/,δονίων διέ^θειρεν, έγκρατεστέρχν δέ τάν άρ- 
χ/,ν τών πολιτών κατεστησατο, πολύ δέ μείζιυ τ/,ν δύναμιν τάν έαυτοδ 
τ ΐ ;  πρότερον ύπαρχούσ/.; έκτνίσατο, τυράννων δέ τον βίον διετέλεσε, και 
τον υιόν έν ταΐ; αύταΤ; τιμαίς και δυναςείαι;, έν αιςπερ αυτό; ην, κατέλιπε.

ΐϊί. Παραπλ'ι̂ σια δέ τούτοι; Αμύνταςότών Μαχεδόνων βασιλεύς Ιπρβ-
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νίΟειαν ένθ=\δί [ί.ϊταττΕάψΐ'λ'ενο

ζΐν ίίττ/ιΟεΙς γα; ΰττ'ν τών βϊ:?ζ';ω ν τών ' χ ί ' / χ ,  χχί τ χ · τ / . '
Μαχε'ίονία; ά-ο-ττίρ/,'/ίΙ;, το αέν πρώτον έκλ·-:;ν τ-/;ν χώραν ι̂ενοτίΟν;, 
■/.XX τδ οώαα διαοώζίΐν, άαοόοα; 3ε τίνος εττχινοΰντος τό ττ;ό; Διονύο'.ον 

νΟί, χωρίον μν/.ρον αατα^αβών, χαί ^ο· 
έντος ρ.έν τριών ι/·/',νών άπαταν κατίοχε 

Μακεδονίαν, τ3ν3έ έπΟ.οιπονχρόνον βατ·λεόων, γ·/·ρχ τόνβίον έτελευτν,οίν.
χ ψ . λττείτοιαεν 3' αν άκούοντεςτε καΙλέ"οντες, εί πα'τ»; ταςτν.αότας 

πράξεις έξετάξοιαεν. Επει καί τών περί θ/ΐβας ττραχ9ε'ντιον εί μν·/;5θε(- 
ααεν, έπΙ ριέν τοΐς -)?εγεν-/;αε'νοις αν λοττγ,Οε(·Λμ.εν, πε;1 3έτών ριε/,λόντων 

'βΐλτιο;ν; αν έλπιία; ,λάβοιαεν. Τολ;Α·/;τάντων γάρ αότών ύποριεΤναι τα; 
είτβολά; καί τά ; άπειλά' τάς ΙΙχ,ετέρα:, εις τοΰθ’ ·/, τόχ·/ι τα πράγαατα 
περιε'στ/ΐτεν αυτών, ώττε τον άλλον χρόνον ύφ' ί  αα; οντες, νΰν ϊ,αϊν προ- 
ττάττειν άξιοΰτιν.

κ .  όοτις ουν ορών τοιαότα; [*εταβολά; γεγενϊΐ|Αε'νας, ί ρ ’ ίαών οϊεται 
■τταόσεσδα; λίαν άνό·/;τό; ε’ττιν: άλλα 3εΐ καρτερεΓν έπί τοϊ; τταρουτι, καί 
δαρ ε̂ΐν έττί των μελλόντων, έττιττααενους ί 'η  τας τοιαύτας βυνφο-.α; αί 
πόλεις επανορθουνται πολιτεία χρ'Λττί, και ταΐς περί τον πόλειεον έυ.πει- 
ριαις. Περί ων ,  οΰδεί; τολμγτειεν άν εϊπεϊν  ̂ <ός οΰ τ'Λν μεν εαπειρίαν 
μάλλον τών άλλων ε”χο7.εν, πολιτείαν 5έ, οΐανχρ-?ι, παραμόνοις ·ψΐν ε*7ΐ,ν· 
ήν υπαρχόντων, ούκ εσθ’ όπως ούκ άμε ν̂ον πράξομεν των μν.ί' έτε'ρου του* 
των πολλιίν έπιμελειμν πετο,ΐ’ςμένων.

κα. Καττιγοροΰτι ί ε  τινεςτοΰ πο^μου, καί ίιεζέρχονται ττ,ν άπιττίαν 
αΰτοΰ, τεκμνιρίοις άλλοι; τ  ̂ πολλοΐς χρώμενοι, καί μ.άλιβτα τοΐς περί 
ήμάς γεγεννιμενοες, καί δαυμάζουσιν, ει τινε; ουτω χαλεπω καί παραβόλι̂ ) 
πράγματι πιστευειν άξιοΰσιν.

κβ . έγώ  ί έ  πολλούς μεν οϊ3α 3ιά τον πόλεμον μεγάλτ,ν εύίμιμονίαν 
κτησαμε'νους, πολλούς 3έ π?,ς ΰπαρχουσ/,ς στερνιθε'ντας 3ιά την είρηνην. 
ούίέν γάρ τών τοιου'των έοτίν άποτόμως ούτε κακόν ουτ’ «γα6όν, άλλ’ δπως 
αν χρητηταί τις και τοϊς πράγματι καί τοΓς καιροις, ούτως ανάγκη χαΐ 
το τέλος έκβαινειν εζ αύτών. Χριό ί ε  τούςμέν εΰ πράττοντας εΐρη'νης έπι- 
θυμεΓν: εν γαρ τ^ καταστάσει ταυτρ πλείβτον άν τις χρόνον τά παοόντ.α 
διαφυλαξειε: τους 3ε 3υστυχουντας τω πολεμώ προτέχειν τον νοΰνΓ εκ 
γάρ της ταραχής καί της πανουργίας Οάττον άν μεταβολής τύχοιεν. ήν 
ημείς ίέίοικα μή τάναντία χράττοντες ι^ανώμεν. δ τ ε  μεν γαρ έξην ήμΐν 
τρυφαν, πλείου_ς τούς πολέμους έποιούμεβα τού δέοντος, επειδή δ' εΐς ανά
γκην καθέτταμεν, ωστβ χινδυνρύειν, ήβυχίας έπιθυμοϋμεν, καί περί άτ^α- 
λείας βουλευόμεθα. Κ.αίτοι χρή τούς βουλομένους ίλευθέρους είναι, ταςμεν
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ί ίγγν»;
σΟχι ί»  τάς ·ϊι,αλλαγά;, δτκν ·?1 π ειιγίνω ντα ι των ?χ^Ο;ών, 

ίύν!ί;^;ιν ί;ισώ<τωσι των πολεμίω ν: ώ ;  τοι.αύτ·/ίν έκαστο 

Ι^ουσιν, οϊαν ττερ «ν τοϋ πολεαοο ττοινίσωνται τήν ίιάλυσιν.

κγ’. Λν ενίΐ^ΐΑΟνσίνον;, χοή ρ.ή :τρθ:;5τώ ί βύτον; έσ.βάλλειν ί ί {

βΐσγοαν όα'Λ ογίαι', ικνιοέ ρ«θυρ:ότΕρον ΰτ:έρ τ /,ζ  ζατρίδος, ή πί:/1 τώ« 

άλλων φαντ.ν»; ββΆε^ορ.ίνοο;. Αναυ.ννίσ9τίΤ6 δ.ί προ; ύρ ά ; αύτοος, δ-..ς 

τόν παρϊλΟδντχ χρόνον, εΐ πολιβρκοορ.ίν^ τινί των πό'/Χων των συρ.ριαχι- 

δων δϊρ ρ.όνος Λακϊδαιρ-όνιος βο·/;θήσεΐ3ν, νητδ πάντων ώρολογείτο παρα 

τούτον γιγίνϊ,σθας τήν σωτηρίαν ούτοϊς. Κ.«1 το ύ ; μ.ΐν πλείστοο; τώ ν τοι- 

Ο'ότων άνδρών, π«ρά τώ ν πρεοβοτεροιν άν τις  κκοόσείε, τού; δ ’ όνοο.βοτο- 

τά τοο ;, εχω  χάγώ δίελθϊϊν. ΙΙείά ρ ιτβ ; ρβν γάρ : ί ;  Χίον π λ εύ σ *;, τήν πο- 

λ<ν αύτών διέσωσε. Βρασίδα; δ» «ΐ; Αροίπολιν είσελίών, όλίνοο; περί, 

αύτον τών κολ.ιοίκοορένων βονταζάρ.ενο;, πολλ.ού; όντα; τβ'ύ; πολιοοκνύν- 

π α ; ένίκ-/;σΐ ρ.αχόρ.ενο;. Ι'όλιππο; δε ίνρχκοοσίοι; βο/,9/ίσα;, ού μονον 

έκείνο'ο; διέσωσεν, άλλα και τήν δόναμιν, τγ,ν κρατούσαν αότών χα’ι κ « τ «  

γήν καί κατά Οάλατταν, ά'πασαν αΐχμάλωτβν ελαβε. Καύτοι ίπ ώ ; ούκ αι

σχρόν, τότε μέν έκαστον τμών Ικανόν είναι τ ά ; άλλοτρία; πόλει; δια^ο- 

■λάττειν, νονί δε πάντα; μ·/ιδέ πειράσθαι τήν ήμετί'ραν αύτών διασιόζειν; 

καί τήν μέν Ασίαν καΐ τήν Ιόύρώτ/ιν μεστήν πεποιγκέναι τροπαίων, ύπερ 

τών άλλων πολεμούντα;, ύπέρ δέ τ ή ;  π α τρίδο;, -ούτω φανερώ; ύοριζο- 

μένΥ,;, μ/,δεμίαν μάχγν άςίαν λόγον ^αίνεσΟαι μ.εμαχνιμε'νοο:; άλλ’ έτέρας 

μέν πόλει;, ύπερ τή ; ήμετέρα; Λ ^χή;, τά ς  έσ χ α το ; νπομεϊναι πολιορκία; 

αύτον; δέ ή μ ά ;, ύπέρ τον μγδεν παρά τό δίκαιον άναγκασΟήναι ποιεΐν, 

μν.δέ μικράν ο’ίεσδαι δεϊν Οπομεϊναι κακοπάδειαν; αλλά ζενγ-.ι μέν ίππων 

άό·/]ΐραγοόντων ετι καί ν0ν δράσΟαι τρε'&οντκ;, ώσπερ δέ το ύ ; εί; τ ά ; δει 

νοτάτας άνάγκο; άφιγμίνον;, καί τών καθ' ήμέραν ενδεείς όντα ;, ούτω 

ποιεΐσθαι τήν ειρήνην;

κδ '. ί )  δέ πάντων σχετλιώτατον, εί φιλοπονώτατοι δοκονντε; είναι 

τών έλλήνων, ραθνμότερον βονλενσόμεΟα περί τούτων. Τίνα δέ τών περι- 

■ισταμε’νων ήμΐν έ '  άνδρών τοιούτων απειλών καί ποιεΓοήαι μνείαν ,ή μ α ; ,  

άςιόν έστιν, οϊτινε; ,γ'άρ,^ άπαζ ήττγ,Οε'ντε; ,^αύτοί,, καί μ ια ; εισβολή,; 

γενομένγ,ς, ούτως άνάνδρω; ώμολό·^Λσαν άπαντα τά προστοττόμενα ποιή- 

σειν, ή ίπ ώ ; άν οί τοιοντβι δνστνχοϋντε; πολύν χρόνον έπαρκέσειαν; τ ί ;  δ ’ 

ονκ αν έπιτιμήσειεν ήμΐν, εΐ, Μεσσνινίων ύπέρ τ ή ;  '/ιόρας τα ύττ;; είκοσιν 

ίτ ίΐ πολιορκγ,Οέντων, ήμβΐς οότω τα χέω ς κατά συνΟήκα; αυτή ; άποστβί- 

τψ,ιν, Μκί ^ιΐΐίέ τδ ν  τηογονεβν μνν;β4εί·Λμεν, άλλ' ·?ι»< έκεΐνβι μετά  πολλών
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τΓΟνων και κι-<6υνων ε^,τ/ί

βαλοιαεν;
γ.ί. ίΐν ί'ΊΟ’. φρο· τ£ξ, &».α ΤΓκσα; ι ;ΐ7·/υνα; I :ε;'.5ί>ν-

τε,-, <υ|λβου>εύουί:ι Ίαΰτα , ε ;  < 

ΟΪΓω 3έ ι;ρο5ύ;ΑΜ; -αοα/.Λον-ιιν 
ώστε χ.α'ι διεξελΟεΐν έε(5λ[;.·ί 
ΐτ'ΐ').6|-ι.ίο>ν ίύνα[ϋ.ν

ι τ:θλ· 
' τήν χώραν

; όνε.δη ·:ν,ν τ:ό7,·.ν αααβστΐσουδ'.ν. 

7ΐ:ό; ~ό παρκ'^ινναι "ΐν  Μί5ίι"Λν/,ν, 
τ ίς  πολεως άσΟίνειαν, ν.αι τ·̂ ν τ;υν

γ.ζ'ι.ίΎΜ'ίνι ά-οαρίναοΟαι το ύ ; έναντιουαΜ υ; 

κύτοίς, πό’ϊεν β-^.'ίΐαν τ:ροσ3οχ.ώντες εςειν, .̂ ια/.ε).έ·->ίαε'7χ ιεολε.αεΐν ί.;αΐν.

χ ς '.  ί·;γώ αεγίττΛν ήγούν-αι συαααχίαν είναι χαι βίβαιοτζταν, τό 

τά  ό'ίααια τρ ά ττειν : ζ·γλς γάρ χ.αι τ/,ν των θεών εύνοιαν έτεσ ία ι ;;ετα  

τούτων, είτερ  χρ'ό ττερι τών [;.ε>,),όντων τεζ;ΛαίρεαΟαι το ΐ; ΐύ'·/; γεγενταε- 

νοιζ. Πρό; ί ί  ταύτγ, το χα λώ ; ττού.ιτεύεοΟαι, ααι σω^ρόνω;, καί ρ.εχρι 

ϋανάτου ριαχϊί^αι το ';  ττολε;Λίοι; έΟώ.ενν, και ρ.η^έν ούτω δεινύν νο;αί^ιν, 

ώ ς το κακώ ; άκούενν ΰττο των ιτοΛίτών: δ ρ.άλλον ι·[α?- τ, τ ο ΐ ; άλλοι; 

άνΘρώ-οι; ύτάρχει. βΙεΤ ών αν ΐγώ  ιιολύ -Λ ι̂ον ττολεν.ο.τ,ν, Ό ζ̂ετ 

λών μυριάδων: οΐύ'α γαρ και το ύ ; ^ρογόνους ήμών εί 
.«φιχομένου;., ού τώ  πλάθει τών άλλων ττεριγενομίνο;;, αλλά τα ί ; άρε- 

ταΓ; τα :;  οττ' έμοΰ ττροειρκμέναι;. ίίο τε  ούκ ά'ιον διά τούτο ^οίεΐσΟαι 

τούς ·κολεμίοος, δτι ττολλο; τυγχάνουσιν οντες, άλλα πούΛ μάλλον έττ 

ΐκείνοι; δαρρεΐν, όταν όρώμεν · ;μ α ; μεν αύτού; ούτως εν·/;νοχ_ότα; τ ά ; 

συμοορά;, ώς οόδίνες άλλοι ττώποτε, και το ΐ; νομι^ομένοις, και το ι; εττι- 

ττ,δεύμασιν έμμενοντας, ο ·; έ '  ά ρ χ ί ; κατεστν.σάμεΟα, το ύ ; δέ τ α ; ^οτο- , 

χ ία ; οέρειν μή δνναμένοο;, άλλα διατεταραγμίνοο;: ,κ α ιτο ο ςμ έν  εκο/τα; 

€υμν«χου ; π ίλεις καταλαμβάνοντας., το ύ ; δέ τάναντια τούτοι; χρα τ- 

τοντα;: άλλους δ έ περί χώρας τοΐς όμόροις άμφιοβ-λτούντας: τ-.ύς δε 

μάλλον άλλτίλοις ιρθονούντας, ί, τ:ρος άμάς ιεολεμούντα;. ίίστε  Οαυμαζειν 

τών μείζω  συμμαχίαν ζ-^τούντων, ών οΐ ιτολε'μιοι τυγχανουσιν έξαμαρ- 

τανοντες. ΤαύΟ' ίμ ΐν  βοκθκσει.
χζ '. Κί δέ δει και ιτερί τών ε'ωΟεν βο-λθειών εΐτειν , ττολλού; ε'σεσθαι 

τούς βουλομένους άμιν έτταμύνειν [ ε λ π ίς ] .  Επίστβμαι γάρ πρώτον μεν 

Αΰν,ναίου;, εί καί μ·« πάντα μεθ' άμών εϊο'ιν, άλλ’ ούν ΰπέρ γε ττ,ς εαυ

τών σωτ·;ρία; πάντα ποιτίοοντας: επειτα  τών άλλων πόλεων τινας ομοίως 

άν υπέρ τών νυν κμΐν συμφερόντων, ώ ; περί τών έαυταΐς βουλευοομένας: 

έ η  δέ Διονύσιον τόν Τύραννον, και τον Αίγ-υπτίων βασιλέα, καΐ τούς 

άλλου; τού; κατά τςν  λσίαν Δυνάστα;, καΰ' οσον άν εχαστοι δόνωνται, 

προΟύαω; άν ίμΤν έπιχουρν,σοντας: πρό; δέ τούτοι;, χα ΐ τών έλλις'νων 

^ ύ ;  τ κ ΐ ;  ούσίαις π ? ο ε > τ * ; ,  χαΐ τα ΐ ; δόξαι; πρωτεύοντας, κ*1 τών
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μ χ - - τ . κ χ ί ρ ,  « Ό .  
ιχε’λλόντίβν ΐ'Λντω; ά

«ντ̂ σω, χχΐ τίν 

^•.-/,αο'ΐΛΐ τί,ν »τ:ιΐιΓ/,ζια> 

ϊ^ΐιΛγ,ηχν; «Λ λ ' «ν τ ί [/έ 

ά~οΛέσ·ζντί; νάο «ΰιώ

Ρΐ/.τίίτων ττί»·.·αάτι.ιν έττιΟυ̂ Λο̂ ν-τϊΓ, 
ταΐ; γ« ίΰνοίαΐί |̂ .56' τ,ν.ών οντκ;, έ·< οίί -£;,1 τ 
[ί-εγαλαί ελτιΐ'ϊα; ίχοιι/.εν.

α χ .  Οί|/-*ν δε ν.α\  τόν ϋ/̂ λον τον έν 1Ιΐλο~( 
οΐδοεΟα, κάν οό ττοότερον, «λλά νον γ* τ:ο>.λ?,ν τ 
ϋύόεν γαρ αύτοϊ; ά -ο ίτά ίί γε'γονεν, ών :εοο£

τούς βελτίδτοος, έ~ι τοϊς χ ε̂ιρίατοις τών -ο7>;τών νενόνασιν; άντί δέ τίς  
Αύτονορ.ί«;, εις τού,λάς καί δείνας Ανοαίας έρττεττώκατιν. ΙϊιΟιοαένοι δί 
τόν άλλον ^̂ ρονον ρε3’ ·ήρών εφ' έτεοοο; ίε'νζι, νύν τούς άλλοος έ - ’ αότούς 
όρώοι ΟΤ3Χ .·εοορένου;: κχΐ τά ; στάοεις, ί ς  εττυνΟχνοντο ίτρότερον ττχο’ 
έτέροις ούτας, νον τεαρ’ «ύτοΤς ολίγου δεΐν καίΙ' Ικάττ/,ν >·ρεραν γιγνορένας 
ύρώοιν. Οΰτω δέ δεδα/ασρένο'.τχνς οοροορχϊς είσίν, ώττε ρ/οό'έ διαγνώνας 
δύναοΟχι τούς κάκιττα ττράττοντας ούτών. υύδερί* γ'άρ έοτι τών -όλεα·» 
ακέραιος, ·ί;τις ού/ όροροος ε/ει τούς κακώς ποικοοντας: ώς τεταίοίΐαι 
ρέν τας χώρ*ς, πε~ορ9·?ιτ0αι δε τάς τςόλεις, άναστάτοος δ$ γεγίν·/,σ5αι 
τούς οίκους τούς ίδιους, άνεστραο')αι δέ τάς :τολιτείας, καί καταλελόοδαι 
τούς νοροοί, ρεΟ’ ών οίκοΰντες ιόδαιρονε'οτατοι τών ίίλλϊ-νων έτυγγανον 
,δντες. ,  Ούτω δ' «πίοτως ττρβς σ^ίς αυτούς και δυτρενώς ε/ουοιν , ώςε 
ραλλον τούς πολίτζς τ, τούς -ολερίους δεδίαοιν; αντί δέ τ ίς  έ^' ·»ίρώι 
εύ-ορίας, χαΐ τ ίς  παρ' ^ρών εόνοίας, εις τοταύττ,ν άριζίαν έλν,λύίασίν, 
ώσ6’ οί ρέν κεκτ·/]ρένοι τάς ουσίας, ίδιον άν εις τκν θάλατταν τά σφέτερ' 
«ΰτών βάλοιεν, ν; τοϊς δεορε'νοις έπαρκέσειαν: οί δέ καταδεέστερον ποάτ- 
τοντες, ούδ' άν εύρεϊν δέςαιντο ραλλον η τά τών έχόντο^ν «φελε'σΟαι: χα- 
ταλύσαντες δέ τάς Ουσίας, επί τών βωρών σοάττουσιν άλλ/ίλους: πλείοος 
δέ φεύγουσι νϋν έκ ριάς πόλεως, τιπρότερον ΐς ά π ά τςςτίς Πελοπόννησου. 
Καί τοσοότων «πηριδρηρε'νων κακών, πολύ πλείω τά παραλελειρρένα 
τών εΐρηρένων έστίν: ούδέν γ·αρ δ,τι τών δεινών ί  χαλεπών, οΰκ ένταύδα 
συνδεδράρηκεν: ών οί ρέν ηδκ ρέστοι τυγχάνουσιν δντες, οί δέ ταχε'ω; 
έρπλησΟνίσονται, καί ζητησουσί τινα τών παρόντων πραγαάτων εύοεϊν 
απαλλαγήν. Μή γ'αρ οίεσΟαι αυτούς ρενεϊν έπί τουτοις: οίτινες γάρ εύ 
πράττοντες άπεϊπον, ίπώς άν ούτοι κακοπαΟούντες πολύ·/ χρόνον καρτειη- 
«ειανς ώ ς’, ού ρόνον άν ραχόρενοι νΐ'κώρεν, αλλά καν -λσυχίαν εχοντες 
περιρένωρεν, δψεσθε ρεταβαλλορένους αυτούς, καί την ιςρετέραν συρρα- 
χίαν σωτηρίαν αύτοΐς είναι νορίζοντας. Τάς ρέν ούν ελπίδας Ιχω τοι- 
αυτας.

κδ’. Τββοΰτον δέ απέχω τβύ ποιεϊν τι τών προσ*ττορ.ε'νων, ώστ', εέ
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γί-̂ ΛίΟίτΟ τούτων, ι/.τ,'^ ί βν/;θιί«; ι/·/;5ααύ2ιν τ ^ γ / ά ν ο ι μ ΐ ν ,  άλλα τών 

ίζλλ'/ί/ων οί (Αίν άίιχοΐίν ίαάς, οί 5 ί ί»-ε,5ορώ5ν, ούι5 άν ούτω ριετα- 
γνοίν,ν, άλλα ττάντας άν τολ; έ κ  τ&ϋ πολίαου κινδίνους ΰτ;θ|Α5ίναι;Λΐ, 
ττρίν χοΐ'ΛσασΒαί τά? όαολογία; ^ταύτα;. ΑϊσχονΟείν;» γαρ άν ίιπέο ά;/· 
φοτέρων, ειτί κχταγνοίϊ·,[Α£ν των προγονών, ώ ; άίικως Μεσσϊ,νίων ά ζ - ί ί -  
λοντο τίν  /_ώραν, εΓτί εκείνων όρ9ώς κττ,οα^Αί'νων, τίΐΑεΙξ παρχ το δί
καιον <3υγγ_ωρ'/;«αΐ|κέν τι περί ούτν,;. Τούτων |Αεν ούν ούΘέτερον ποιν.τεον, 
οκεπτε’ον δ’ δπω; βζίως {̂/.Αν αύτών πολείΛησοριεν, καΐ ριή τουξ είβι- 
σΐΛίνον; έγκωο-ΐάζειν ·ί;ΐΑών τι’ιν πόλιν, έξελε'γζορί.εν ψευδείς ίντας; άλλα 
τοιούτους ν;ΐΑά; αΰτοΰς παραο/τίοοαεν, ω7’ εκείνους έλάττω των ύπαογόν- 
των δοκε'ν εΐρτ κ̂έναι περί νιαών.

λ". Οί[Ααι [χέν ούν [χ/,δέν δεινύτερβν συ|Αβ·ίίσεσ9αι των νυν παρόντων: 
άλλα τους έ/_0ροΰ; τοιαϋτ* βουλευτεσΟαι καί πράζειν, ε ;  ών επανορθώεου- 
οιν 7)/Αάς- Ανδ' άρα ψευσ9<6|Αεν των ελπίδων, και πανταχόθεν έζειργώ^Αεθα, 
και ρκδέ τ·/;ν πόλιν ετι δυνώρ.εΟα φυλάττειν, χαλεπά [χέν έστιν ά [/.έλλω 
λέγειν, δαος δ'οΰκ όκνχσω παρδοσιάσαοθαι περί αυτών. Καί γορ έζαγ- 
γελθτ,ναι τοΐς Ελλν,τι καλλίω ταΰτ’ έστί, καί αάλλυν άρριόττοντα τοΐς 
•ήρεετεροις φρον/ίριασιν ών ενιοί τινες νιαΐν ου;λβουλευουσι.

λά. Φ'ολΙ γ«ρ γρίναι τού; ριέν γονέα; τούς ^ριετε'ρου; αύτών, καί τούς 
παΐδας, καί τάς γυναίκας, καί τον ίχλον τόν άλλον, έκτ/,ς πυλεως έκ- 
πέαψχι, τούς ριεν έ ; λικελίαν’  καί Ιταλίαν*, τούς δε εις Ιίυρνίνν;ν, τούς δ’ 
εις τήν ΐίπειρον. Ααχενως δ’ αυτούς άπαντες ουτοι δεςονται καί χώρα 
πολλί, καί τκΐς άλλαις περί τον βίον εύπορίαις: οί )λέν χάριν άποδιδόντες 
ών ευ πεπόνθασιν ύ^’ ·ήριών; οί δέ κο;Λίτε3θαι προσδοκώντες, ών άν προϋ- 
πάρχωβιν. ί'πολειφθίντας δε τού; βουλομένους καί δυναμένους κινδυνευειν, 
τγ,ς μέν πόλεως άφίΓ-ασδαι, καί των άλλων κτημάτων, πλήν δ σ χ  άν δυνώ· 
μεδα άπενε'γκαοΒαι αεδ'άμών αυτών: καταλαβόντας δέ χωρίον, ο,τι αν 
όχυρώτκτον -ρ, καί προς τδν πόλεμον ουμφορώτατον, άγειν καί φέρειν 
τούς πολεμίους καί κατά γην καί κατά θάλατταν, εως άν παυτωνται 
τών ίμετίρων άμι,ισβ'Λτοΰντες. Καί ταϋτα έαν τολμητωμεν, καί μή 
κατοκνν'σωμεν, όψεσθε τούςνΰν έπιτάττοντας, Ικετεύοντας, καί δεου,ένους 
ημών Μεσσηντ,ν άπολαβείν, καί ποιησαοθαι τί-.ν εΐρηνην.

λ β . ίΠοία γάρ άν τών πόλεων τών εν Πελ.οποννόσω, τοιοδτον πόλεαον 
ύπομείνειιν, οίον είκό; ,έσ τι, γενε'οδαι βουληδέντων ·?,μών;. ίΤίνες δ' ούκ άν 
έκπλαγεϊεν, καί δείσαιεν Ιίτρατόπεδον συνιστάμενον, τοιαΰτα μέν συυ,πε· 
πραγμένον, δικαίως δέ τοΐς αίτίοις τούτων ώργισαένον, άπονενοηυένως δέ 
προς τό ζτ.ν διακείμενον; και τώ μέν οχολν,ν πρώτον ίγιιν, καί μν,δέ περί ί ν



Α Ρ Χ 1 Λ Α Μ 0 5

.χ-;ιν ώίΛοίΜμένο

101
άλλί ίικ'νίοΐιν,Τι Γ·ρί τβν ό̂λ£;Λ0», το~ί ζίνιχοΓ;
Τϊΐς ί̂ 3 αίΕΤίΤς χαι τοΤ; 5Τ7ΐτ·Λ'̂ ΐί|Λ2'7ΐ τοιοντον, οίον ίζ άττάντων άν6;ο’>- 
τωνούι^ί'.; κν (7' ν̂τ* ε̂ιεν; ?3τιίεεν |Λ·/,όίρ.ια7:Λει τεταγυ,ενον, άλλαθυοκυ- 
λεΤν, καΐ π')ανασ5α-, κατά τ;ιν χώ ρν ίυνάμενον, και ραίίωί μέν ΟίΑΟρν 
οί; άν βοΛτ^τα'. γνγνόυ.ίναν, το^τ 5έ ^ζ'^ζο■^; άτκντα; τους ίτ^όί τόν νόλ:- 
[χον συΐΑ'ρερΊντα;, τατρίίατ είναι νο̂ /.ί!̂ ον; έγώ  [χέν γαρ οΐυαι των λόγων 
μόνων ρτήέντων εί; τονς Ελλ·/;ναί, εις -ολλ-^ν ταραχ->,ν καταοΓ,-οίσίΐα 
τού; έχ3ρού;: ε’τι ί έ  μάλλον ίν και τέλος έπιθεΐναι τούτοι; άναγκαοΟώμεν 
ίΤινα γάρ οίκ^ώμεν αύτον; γνώμγ,ν ε'ειν, δταν βύτοί μεν κακώς ττάσχωσιν 
ήμά; δέ ττοιεΐν μή δόνωνται; και τάς μέν πόλεις αύτών ϊίωοιν εις πολ· 
ορκι'αν καδεβτ/,κοίχς, ττ,ν 5' ύμ,ετε'ραν ουτω παρεσκεοασμε'ν/;ν, ώστε μη 
κέτι τη συμφορά ταύτ/ι περιπεσεϊν  ̂ ίέτιδ έ  τεντώ ν σωμά· 
ημϊν μέν ρα5ί«ν εκτ» τ/ίς τών ύπαργ_όντων χρησειος, καΐ των έ 

μου γιγνομένων, αΰτοΐς χαλεπήν * είναι*, ίιά  τό μή ταύτον είναι, 
ϊτρατόπε^Ον τοιουτο ίιοικειν, καί τον ό^λον τόν έν τα'ς πόλεσι 5ιατ:ε 
φειν; ό  δέ πάντων εκείνοι; άλγεινότατον, δταν τούς μέν Ημετέρους , οίκου:, 
εν πολλαΤ; εΰπορίαις πυνΒάνωνται γεγενημένοος, τούς 5' αύτών δρίόσι κα5’ 
έκάς-ην ημέραν ενδεείς όντας τών αναγκαίιον, κα; μ·/ΐ·ϊ’ έπικουρησαι ίύνων- 
ται τοΤς κακβΐς; αλλ' εργαζόμενοι μεν την χο'ιραν, τά σπέραατα προσκ- 
πολλυωσιν: αργόν ίε  περιορώντες, μτ, ί̂να χρόνον αύταεκεΐν οίοί τ' ώσιν.

λγ . Αλλα γαρ ίσως άθροισΟέντες, καί κοινόν ποιτ,σάμενοι Στρατοπεί»·/, 
ποραχολουθησοοσιν ήμΤν, κκί κοιλύσουσιν ήμα; κακώς ποιεϊν αυτούς. Κ,οΙ 
ί τί αν εΰςαίμεΟα μάλλον, ί  λαβείν πλησιάζοντας και παραταττοι/.ένους, 
καί περί τάς αϋτάς «ϊυσχωρίας ημϊν άντιστρατοπείεύοντας, ανθρώπους 
άτακτους καΐ μ.ιγάίας, καί πολλοϊς άρχουβ; χρωμε’νου;; οΰΑέ γάρ άν πολ
λής πραγματείας Αεηθείημεν, αλλά ταχέως ,μένοντας, άναγκάσαιμεν έν 
τοϊς Ιίμετέροις, άλλα μή έν τοΐς Εαυτών ποιήσασΟαι τού; χιν<5ύνους.

λ 5 . ίίπιλίποι ί ’ άν ,Μ ε, τόλ.οιπόν μέρος της ήμε'ρας, εΐ τας πλεο- 
νεςίας τάς ήμετέρας λε'γειν έπιχειρήσαιμι. έκεΐνο $ '  ούν φανερόν, ό'τι τών 
Ελλήνων διενηνόχαμεν ού τώ μεγέΟει τής πόλεως, ού'ίέ τώ πλήθει τίίν 
άντρων, κλλ’ δτι την Πολιτείαν όμοίαν κατεστησάμεθα στρατοπέ^φ καλώς 
διοικουμένω, καί πειθαρχεΐν έθελοντι τοΤς άρχουσιν. ίΐν ούν ειλικρινές 
τούτο ποιησώμεθα, ο μιμηοαμένοις ήμ'ϊν συνήνεγκεν, οΰκ άδηλον δτι τών 
πολεμίων έπιχραπησομεν.

λέ. ϊσμεν δέ καί τούς επικρατείς ταυτης τής πόλεως γενοαένους, δτι 
μικρόν μ.έν στρατόπεδον εις την Πελοπόννησον είσήλθον εχοντες, πολλών 
δέ και μεγάλων έκράτησαν. Καλόν ούν μιμήσασθκι τούς προγόνους, και
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έ-κνίλϋόντ«;, έττειί'Λ τρ'ί'7ε“ ταίκ2|λ{ν, τ : ζ ’ -. 
ί;ον εχοντϊς. Πχ/τω-

τΓζλίν £-1 τέν Αρ/ν,ν 
τά; τ'.αά; χνχλαί-'ν,
<5ϊΐνοτατ-ν ε; αυ/ϊΐίότε; ΑΟ'Λναίοι; έχ.λι-'/ '̂τ; τ'ίν ' /β ί ' .Χ Ί  0"£3
τ-ίς των άλλων Ελλ-Λ^ων ΕλίυΟερί*;, τ,;λεΪ; α'/;ίΐ ’ΐ-έρ τ ίς  Η;Α£τέί*; αυτών 
βωτ'ίτία; ά’ρέ'τ’ΐαι π ΐς  πόλεω; τολατίιαιαεν: άλλά, δέον τίρα; τταραιίείγ- 
ρι,ατα τοιοντων έργων »αί «λλοις τταρέχίνν, μν,δέ [̂ .ιΐΑεΐσδαι τά ; εκείνων 
τράςε·.; έΟε'λ·/ίται;Λ$ν. Κτι δε τοΰτο·> χαταγελα^τότερον, εΐ Φωχ.αεΐ; [λέν 
φενγοντε; τ'ίιν ΒατΟ.έο;; τ&ΰ αεγάλου Δεττΐοτείαν, εΛλιτόντες τν;ν Α^ίαν, 
εις ΛΙχαταλίχν άτω/.ν,ταν, τ,αείς δ' εις τοϋτο αν^ροψυ/ίας ελΰοΐ(Λεν, ώίΐτε 
τ% Προ.ιτάν[Λατα τούτων ύτοαεΤναι, ών άρχοντες ά'-αντα τον χρόνον 
διετελέσϊρεν.

λς-’. Χρ'/1 δε ιιγ,δέ ζερί τγ,ν ήυέραν ταύτ'/,ν ταϊς ψυχκϊ'ς διατρίζειν, εν 
'Λ δε'ότε·. χωρίζειν τούς οϊ/ε:οτχτους ,αύτούς, άο’ ·ί[χών αύτών, άλλ' ,^^ί, 
έίεείνονς τούς χρόνους άυοράνένοίς ιτεριγενόρι,ενοί των έ/0ρών,^τγ;ν μεν ττόλιν 
έτζνορΟώοιον.εν ,̂ χομ;θύμ.εθ5ί δέ τούς ·Λμ.ετέρους αύτών οικείους, έτιδειςό· 
μεία δε ιτάτ'.ν, δη \ϋν υ.έν αδίκως δεδυττυχτίκαμεν, τον δέ τ;αρελ'Λλοθότα 
χρόνον δικαίως τιύν άλλων ττλεον Ιχειν -ίξιούμεν. Εχει δε ούτως, έγώ  γάρ
τουτους ειρν,κα · ούς λόγ 'ος, ευχ Γΐ)ς δέον άμάς ·ίδ'θ ταΰτκ ιτράττειν, ούδ’ 

; ούδεμιάς άλλτς ένούο/,ς έν τοΐς πρά-ματι σοοττ;ρί«ς, άλλα βουλόμενος 
υμών προτεαρασκευάται τας γνούμας, ώς και ταύτας, και πολ.ύ τούτων 
δεινοτέρας συμφοράς ύχομενετέον ίμϊν, πριν περί Μεσσ/ίντς ποικσασδαι 
βυνΟ/Ικ»;, οϊας κελεύουοιν άμκς.

λ^· 'ΐ’ντω δ' άν π:ο3ύμ(·>ς ΐπι τόν π(!λεμον ΰμας παρεκάλουν, ει 
μνι τ/,ν είρνίν/ιν έώρων, έ ζ  ών μεν έγώ λε’γω χαλ.'λν καί βεβαίαν γεντ,σο- 
μένγ,ν, ε ; ών δ' ένιοι συμοουλεύουσιν, βΐσχράν έσομέντ,ν, άλ.λ' ούδέ χρόνον 
οΰδένα παραμενούσαν. Εάν γ·άρ πχρακατοικτίσωμεν ταύττ ν̂ αύνΛθεϊσ*ν, ίτις 
ούκ οιδεν, δτι τόν πάντα βίον ΐν ταραχαΐς καί κινδύνοις διατελέσομεν δντεςς 
ώστε οί περί ασφαλεία; διαλεγόμενοι, λελκδασιν αυτούς ττ;ν μέν εΐρτίνΛν 
όλ.ίγας 'όμέρας Υ;μϊν ποιοΰντες, τόν δέ πόλεμον εις πάντα τόν χρόνον κα- 
τασκευβζοντες.

λη. ίΐδέως δ’ αν αύτών πυδοίμνιν, ίύπέρ τίνων οιονται χρίναι μαχομί- 
νους ν,|κας άποΟν/ίσκειν; ίούχ δταν βί πολέμιοι προστάττωσι παρά τό δί
καιον, καί τϋς χώρας άποτε'μνωνται, καί τού; οΐκε'τας έλευθερώσι; ίκαί 
τού; μέν εΐ; ταότνιν κατάγωσιν, ίν άμΐν οί πατε’ρες κατέλιπον, ημάς δε 
μη μό.ιον τών δντων άποστερώσιν, άλλα πρός τοΤς άλλοι; καί εις ονείδη 
καθιστώσιν; Εγώ μέν γάρ ύπέο, τούτων οΰ μόνον πόλεμον, άλλά και φυγας 
καί Θανάτου; οίμαι προσ-^κειν ίμΤν ύπομένειν. Πολύ γάρ κρειττον έν ταϊς
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5ό;α';, αΐ; τελίυτί-ΐϊΐ τί.ν β:ο·ν |Λ2λλον, ί; ζίν  ίν τταται; άτιαίχ·.;.
τίΟ'.-ΛΤαντ'/ί δ 77!οστχττου(7 ·̂; ή -̂ΐν. Εί δέ δίϊ [χ/Λίν ύ^ο^ίΟ,ααενον είττίΓν 

αΙ::Γώτίοον /α'.ν άνχ^ττάτου; γίνέαΟζ'. ^Λ>.)ον, τ, κ-χτα- 

γίλχστο^; '^-ό τών έχΊ-ών. Το-^' ·'ά? ά^ώ7«<ι-. και τοι-.ύ-
τοις βείιωκότα;, δ’̂ οΐν δει Οατερον, νΐ τιρωτε^νίν εν το.; Ελ^.τσιν, ,.αν-

ίί'/.λά «αΛ’/,ν τοί

βίο·; Τ'Λν τϊλετ'λν ζ ο ι χ σ χ ' / ί ' ί ο υ ζ , .
λΟ'. Λ χ=-ίι λογιζοαένους [Λ·;;·φιΆον'̂ γ.εΐν, / ι χ ^ '  έι:ακο).ου"εϊ·; -:αΤί τών 

σ·;7.αάχο;ν γνώααι:, ών ·;;γ5:ο0αι -ρότεεον ·?ϋ ·Α Ζ γ .ν>: «>.ν αύτο·'-·; τκί'γα- 
μ-Εχοος, ίλί-ϊ'ΐαι ;α·Λ ο το· τ̂ ι̂ς ραττο·;, ά/.λ'ο -ρέτον ίιται τ ΐ  Λα/.Εδαίαον-, 
χαΐ το'; ·τ:5-ραγι;.ενοι; -Λαϊν. ϋερί γα? -ϊ ^·; αύτών ο'^/όνοίως - Ι - τ-Ί ·. βον- 

• /.ε τ̂έ'Λ, άλλ' ώ ; αν εξ άρχίς εκαοτει -οινί^ωνται .τον β·,ου. τ'έν ν-όΟετιν. 
Κπιδανρίοις αέν ο0ν καί Ίθια<;ίοι; καί Κ,οριν'ίίοι; οόδεί; κν έ·τιτ·Λτ;;ειεν, 
ίί |Α·Λδδνό; «λ1ο·ν οροντίξοιεν. 'Λ το'; διαγενέοίΐαι χ.αΐ τ.ίΐι-οΐ'Λοαι 
αυτού; : Λ'/κεδαψ.ονίο'υ; δ’ &ύ/_ οίόν τ' «στίν έκ -αντί.; τρόττο·̂  ζ-χτεΐν ν ! . Ί  
<7(.ιτ7 ρίαν, άλλ- α·; ;υ.·δ ττροοΐ το καλώ; εώζεο&α-,, ϋάνατον ΐρ.ΐν οίρετέον 
εττί. Τοϊ; γάρ περί Αρετί; «[υ.φιοβετοοοιν, υπέρ ο·;·)ενό; -.ΰ:ω σπο'υδα- 
στέον, ώ; όπέρ τού ρ.-κδέν «ίοχρόν ττράτταντα; οανέναι. Είοί δέ τών πό
λεων κακίαι κχταρανίΐ;, οοχ -/ιττον εν το'; τοιο'ύτοι; βοολιύαατιν, ·?; τοι; εν 
τώ πολε;;.(:) κινδόνοι;. Τών .χέν γάρ έκε?·;ιγνοαίνο;ν τό πλείδτον [χερο; τ ί  
τ^χη [υ.έτεττι, των ό'έ ένΟαδε γνωοΟίντουν *·;τ·?.; τλ ; διανοία; ί·ε[υ.6ΐόν έ-ιν. 
ί ’. , ϊ  ό;/οίω; φιλονεικτ,τεον έστίν υπέρ τών «νίαδε ·ν,οιξθ;κένων, ώ;
ΰπέρ τών έν τοΐ; πολέν,οι; άγώνονν.

ρ;.'. Θαυ[Λαζω δέ τών ΰπέρ τ ί ;  ιδία; χώρα; άποίν-Λοκειν ΐΟελόντων, 
ύπερ δε ττ,; κοινλς αΐ τ-̂ ν α·;τ·Λν γνώαν.ν έχόντων; ΰπερ 'λ;  ότιούν πάοχειν 
ά'ξιον, καί ρχ-δ καται^χύνειν τ ’λν πάλιν, ρ .όε περιιδεΐν αύτέ,ν έκλειπουοαν 
τ·>.ν τά'ΐν, εΐ; τ,ί  οί πατίρε; κατέίτν,σαν α’ίτΛν. Ιίολλώ·; όέ πραγριάτων 
καί δεινών ήυ.ΐν έ<ρεττώτ<αν, ί  δεΐ διαφυγιΐν, εκείνο ρ.άλιοτα οολακτέον, 
ό'πω; ριτ,δΙν άνάνδυω; -ραν7θά;;.ε5« διαπραττό;Λενοι, μ·Λδέ σ-.γ/ωρούντε; 
το '; πολδίκίοι; παρα το δίκαιον. Αίοχρόν γάρ τοΰ; Λρξαι τών Ελλ-όνων 
άξιωδεντας, ό-ρ6·Λναι το προοταττ-ψ.ενον ποιούντα;, καί τοοούτον άπολει- 
<ρ6·7,ναι τών προγόνων, ώστε το·;; ρέν,ΰπέρ τούτον; άλλοι; έπιτάττειν, 
έδέλειν άποδντίσκειν, -«αα; δέ, ΰπέρ τού ^  ποιεΐν τό προσταττόμενον, α-ή

μά. Αξ-.ον δέ καί τέ,ν Ολυμπίαν καί τα; ά/.λα; αΐσ-/;;νδ-7,ναι παντγόρει;, 
έν « ί; έκαστος τ,αών ζ·/,λωτότερο; ·?.ν, καί ()α·;ααστότερο;, τών άδλν,τών 
τών έν τοΤ; άγέόσι τά; νίκα; «ναιροοαίνων. Ε ί; 5 ; ί τίνα; άν τολμήσει*
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•ίμώ·V οίίσΟι έλδίΐν; άντί μέν τοΰ τιμάίθαι καταφρονηδησομένους,, άντί δν
τού ·περιττά:ους ύπό πάντοιν δί Αρετήν είναι, περ'.ολέπτους ύπό τώIV «ύτών
επι κακία γενησομένου; ; ετι δέ ποό; τούτοις, ό^ομένους υ.έν τού; οίκέτα;
έκ τ·;'ς χώρας, ην οί· πατε'ρες. ημΐν «ατέλιπον. άπαρχά; καί Ουσίας μείζους
ήμώ·,< πο'.ουμένους, άκουσομε'νους δ' αυτών τοιαύται; βλασφηο.ίαις χρωμέ-
νων, οίαις περ είκός τούς χαλεπώτερον μέν τ ών άλλων δεδουλευκότας, ές
ίσου ο ' ί  νϋν τάς συνθηκα; τοΐς Δεσπόταις πεποιημένους: έφ’ αίς έκαστος
ήμών' ούτως· άν άγανικτησειεν, ώς ούδείς άν τ':ον ζώντων δια λό-ω·V δηλώ-
σχι. 1'πέρ ών χρη βουλευεσθχι, - καί μη τότ’ άγανακτεϊν, δτ' οϋδ
έσται, πλέον, αλλά νυν σκοπεΐν, όπως μηδέν συμβησεται τοιοϋτο. ί'ίς
έν τώIV αισχρών, πρότερον μέν υηδέ ,τγ,ς, τών έλΓυΟέρων ΐσλγορίας ,άνέχε-
σθαι. νΰν δέ καί την τών δούλι»ν παρρησίαν ύπομίίοντας φσίνεσΟαι. Δ0-
ίορεν γορ τόν ΤΓκρίλβόντα χρίνον άλαζονευεοία·., χαΐ τ·/;ν ρ,έν φύτιν δ|̂ ο̂ '5̂  
'Τίϊί *>.λβις είναι, τοΐ; οε α·ν()χίεί2ΐ{ »αΙ τ α ' . ς  ο ι · ι . \ 6 τ ί . ' : ’. Ί  ούχ ά),̂ ,5ιναΐί, 
άλ>ά ϊτε-λββαένκι; κεχρί^Οαι. Μτ,'5έν οΟν ίν.^Λμεν τ ί ; ;  εΐ9ισαένβΐί ΐαίΰ; 
κακΟ.ογε'ν, ±>.λά τους αεν λόγο’υς :'ε>έγζαι τ:ε'.ρ*0ώ;ΐίν,. δ■̂ .̂ Λ',νν5ν<5'̂ ;2νβι

ρ β . ΑνΛανϊΐσΟ/ιτ» δε των ττοογονε  ̂ των ίίρός τους Αρκάδας ιΐγωνι<ϊαέ- 
νων, οΰς φαίϊΐν, έτ:ί ριιδί «5?τίδυς ττ*ρ«τϊςαυ.ένους, τρότταιον στίίται. πολ- 
Λών [Λυριάδων: χ«» τών τριακο^ίων των έν Θυρεαι; άτςαντας Αργείου; 
μάχη νικησάντων : κκΐ τών χιλίων τών 5.ς ©ίρμοκυλα; ώχαντησάντων, 
οΐ ττρδς έβδοαηκο'/τα μυριάδας τών Βαρβάρων τυμβαλόντες, ουκ ερυγον.
βύδ’ ήττηδηταν, άλλ’ ενταύθα τόν βίον έτϊύ,εύτησαν, ου έτάχδησ 
του; σφάς αυτούς τταρατχόντες, ώστε τούς μετά τέ/νης έγκιομιάζοντας, 
μή δόνασδαι τού; εταίνους έςισώσαι τα ϊ; εκείνων άοεταΐ:. Απάντων ούν 
τούτων μνησδέντες, έρρωμένως άντΟ αβώμεΟα τοΰ ποΑεμεΐν, χαΐ μη πεοι- 
μείνωμεν, ώ; άλ>ων τινίϋν τας παρούσας ατυχίας ίασοαένων, άλλ' έπειδδ 

έ^' '^μώ» γεγόν«σ^ν, ήμεΤς αύτάς διαλΰσαι πειραΟώμεν. Χρή γάρ τού;
«νδρας τού; αγαθούς έν τοΓς τοιούτοις καιροί; φαίνεσδαι δια^ε'ροντας: 
μέν γάρ εΰτυχίαι και τοΐς φαύλοις τών ανθρώπων τάς κακίας συγκρύπτου- 
οιν, βί δε δυβπραξίαι ταχέως καταφανείς ποιοϋσιν, οίοί πεφ έκαστοι τυγ- 
χάνουσιν δντες: έν αίς ήμϊν έπιδεικτέον έστίν, 3τι τών άλλων άαίΐνον 
τεθράαμεθα και πεπαι>δεύμεΟα πρό; Αρετήν.

μγ'. Εστι δ’ οΰδέν άνέλπιστον, έκ τών νυνί παρο'ντων συμβηναί τι τών 
μή παρόντων ί,μιν. Οίμαι γάρ ΰμας ούκ άγνοεΐν, βτι πολλαι πράξεις ηδτ». 
■ίοιαίτα; γεγόνασιν, δς έν «ρχη μέν άπαντες ύπέλαβον είναι συμφοράς, 
Και τοΓς παθούσι συνηχθεσθησαν, ύστερον δέ τας αύτάς ταύτας Ιγνωσαν
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ρ5-;ιί-ϊι ίγαΟΑν αΐτίκ; ·'εγεντρ!ίνα;· Κ.«'̂  -τί "«  ν.61^φ ^έγ·ςν; άΧί.χ  

■χζ τ:όλ£ΐς τά ; ττίωτίΜού^α;, λένω ,δ ί ,  τίν  Αδτ,ναίων και ΘΥιβαίων, 
ίϋ:^! χεν άν οΰκ έκ τ ϊ,; εί,='/;·'-/,? |Λ5γάλτ,ν έ-ί'ίο<;ι.ν λχίλβινο-ί^ο:;, άλλ’ έ ; ών 
εν τω ττολίίΛω δοσΤ'^χησα^αι πάλιν άνιΟ.ίΐοον αΰτάί ; έκ '5έ τούτων τί,ν [χεν 
ίΐγ'εαόνα χάταοταοαν, τ/,ν δέ εν τω παρόντι τ/,λικκότ/,ν γΓγενταένϊ,ν,

ίί/,ν οΟίεΙς ίοετΟαι πώποτε προσε'5οκ·/;σεν. Αΐ γαρ έπΐ'ράνειβι και λ5|Α- 
πί'ίτγ,τε; '̂ ύκ έκ τ ί ;  γσνχία;, άλλ' εκ των αγώνων γίγνεσθαι ^ιλοϋσιν.

Ϋαα; σιέγεσΟαι προσγκει, ρίτε των σωριάτων, ρ τ ε  τϋί ψ νρί, ρ τ ε  
τών άλλων, ών £χορν, ρ,δενός φ£ΐίο;^5νον;. Εάν γάρ κατοιθώσωρν, και 
τ/,ν πολιν εις ,ταύτά* καταστν.σαι ίννγΟώριεν, ές ώνπερ εκπεπτωκε, καΐ 
τών τ:ρσ·('εγίν·Λρ.6νων [χαλλον εγκοιριασΟγσόριεθα, και τοϊς έζιγιννομένοις 
οό^εαίαν ύπερβολ·ίν άνϊοαγαθίας ίιζολείψοιιεν: αλλά καί τούς βουλορένους 
ίιαά; εύλογεΐν, άζορεΐν ποιγσορεν, τί τών πεπραγρενων άρν< άείως εροΟσι. 
Δ εΐίέ  ργιϊε τούτο λανΘάνειν ύρας, δτι ζάντες τω συλλδγω τοότω, και 
τοΐς γνωσθγδορ.ένοις ύ^’ ύρων προσέ^οοσι τον Νοον. όσζερ ούν έν κοινω 
Οεάτρω τών ίΐλλγνων, δικούς Ιλεγχον έκαστος ύρών τΐ,ς «ύτού (ρύσεως, 
ούτω ^ιακείσθω τγν γνών.γν.

ρδ'. Εστι δ' άζλούν το καλώς βονλεύσασδαι περί τούτων, έάν ρεν γάρ 
έθελωρεν άποθνγσκειν υπέρ τών δικαίων, οΰ ρύνον εύδοκιργσορεν, άλλα 
καί τον έπίλοιπον χρύνον ασφαλώς -ίιρΤν έζέσται ζ^ν. Εί δέ φοβγθησιίρεθα 
τού; κινδύνους, εις πολλάς ταραχάς καταστγσβρεν ήράς αύτούς. Παρακα- 
λεσαντες ούν «λλτίλους, άποδώρεν τά τροφεία τ ί  πατρίδι, και ργ περιί* 
δωρεν ύβρισδεϊσαν ττ,ν Αακεδαίυ.ονα, καΐ καταφρονγθεΐσαν, ργδέ ψευσθγναε 
ποιησωρεν τών ελπίδων τού; ε-ννου; γρϊν ίντα;, ρτ,δέ περί πλείονο; ποι* 
ούρενο; το ζγν, πβοδόται φανώρεν τού παρά πασιν άνθρωποι; εύδοκιρεΐν: 
ένθυργθε'ντες, βτι κάλλιόν έστιν άντί βνγτοΰ σώρατο; αθάνατον δύξαν 
άντικαταλλάζαβθαι, καΐ ψυγΫ;, ής οϋκ ιΰπορτίσορεν ολίγων ετών, πρίασθαι 
τοιαύτγν εύκλειαν, ί  πάντα τόν αιώνα τοϊ; έξ ήρών γιγνορένοι; παραρενεί.. 
Πολύ γαρ ράλλον κρείττον ρεγάλου καιρού τιργν άνταλλάξασθαι, ί  ρι- 
κρού γρύνου ρεγάλαν; αίσ^ύναις ήρα; αύτούς περιβαλεϊν. ήγουραι δ’ άν 
ύρα; οΰτω ραλίστα παροξυνθγναι πρό; τύν πόλίρον,γ, ταΐ; διανοίαι; ώσπερ 
παρεστώτας ίδοιτε τού; γονέα; καί τού; παίδα; τού; ΰρετέρου;, τού; ρέν 
παρακελευορένου; ρή καταισχίναι τ6 τής 2πάρτγ; ονορα, ργάέ τούς νορους, 
έν οι; έπανδεύθγρεν, ργδέ τάς ράχα; τά ; έφ’ εαυτών γενορενας, τού; δέ 
άπαιτούντας ττ,ν γώραν τ,ν οί προγονοί κατέλιπον, καΐ τήν Δυναστείαν τήν 
έν τοϊς Ελλγοι, και τγν ίίγερονίαν, γνπερ αυτοί παρά τών πατέρων πα-
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ρίλάβοα'ν: “ ρΐι; οΟ; ούχ «ν ί-^ν,'χνί εΐπίΓν, ώ ; οΰ» ά·ί^'ίτζ:οκ  ί ίκ α ’.α τυγ- 

^άνουσι λέγοντίς.
!Λί. Οΐιχ. οίιί' δτι ίίΤ α«χρολογςίν, ·πλ·ίν τοτουτον, ώς -ΓΟ/.ί.ί'/ν τ ί  τ&λΐΐ 

Τθλί;Λων χαΐ χιν'^^νων γϊγεν'(;|̂ ,ϊν Î;ν, ούιίϊττώίτοΟ' εΐ πολίΐ/ΐ'^ι Τίότταιπν ί/Λών 

ε-ϊτ^^χν, ίΐ-ρναένου Βασιλέως έ» τ ις  οί/,ί*; τ ίς  -Λαΐτίρχς. Κττν § 1  Μ'Λν 
εχδντων άνί^ρών, οίςττερ £ν ταΐς ρ.«χ*ις ήγερ/ίίΐ γ'.ώ ·^ Χ '^ οι /.ατορΟουιι, τού
τοι; ΛΧ'. τερΐ των ρ.ελλοντων Χ'.νίόνων (τυρβοο ε̂όουοι. ραλλον, ί  τοΤ; αλλο'-ς 
τςείΟε^ίαι.

ΑΝΛΛνΣΙΪ ΒΑΣί,ϋΚΙΙ ΤΟΓ Ι1ΑΤΡ02 ΤΙ1Σ ΙΙΡΟΟΑΟν.

Αϊ Κιινωνίαι Τ5 κατ' «ρ^α; οχλοκρατούντο: τό ίΐ'ϊο; τούτο τού σνϊίν ρίτίνετιν ίΐ; 
τά; Δϊοποτεία;, αί ότοΓαι ρϊτερορ^ώύίοαν ίϊ; τά; Αοροκοατία;. Έκ τών Δτ,νιοκοατιών 
ί'/ίννόύιιΤΒν αί πατρικα'ι παρ2ϊαάιϊαι, όΟιν αί Συντα'/;ίατικα'ι’Αρ α̂.ί.

Λί Ό^λοζρατίκί ονκ ίίχον ■̂βύν. Αί Αίοττοτιΐαι έ̂ καραζτηρίζοντο άττό τό ΓΙ-ίνούο'/ον. 
Τών Ακροκρατιων ό ^̂ αρακτίρ ύττίρξίν β 'Αριττ,, τών Πατρικοίν Ίΐ'/ίρονιών ή Κο/οκώ- 
’/αΟί'χ, καί τών Κοινοοονλΐνιτικών Αρ̂ ζών ί  Κνριαρ^ία τού Χαααλ'ο Λαού- ίί έκλο'/ί; 
Α ντιίτροαώπων.

ά. Ο Ο;ι̂ λοκράτ?ϊ; Δν;ν.ά5ι;; ιιναι τότον Α 
έρ '̂ίαίνος εις προοκόνι;τιν τού ξένον Βαοκλίω; 
γόνον καί ’Αντιιτάτοον, ^λέτει ίτρώτον τοννίι 
τΓΤορένίν ένώηον αντού, κ’ έπειτα τι;ν ενικόν ι

€ . Ο ΤΓανονργο; τ^; Μακεδονία; ΑετττοΤΌ;̂  ό ΦίλΕΤϊτο;, έρεε τότον κακοττοεόν Μναλόν, 
ώατί τούεκχόπτεε τόν ό̂ θαλαόν εε; τών Πιττών αντού Χκτ,ίάΐα·ι έαπρώτοι: 
ότΓΟεον ίϊονεέτο τό ρει̂ νεαεον, χαΐ νττερον, οελλος, τταρά τού ί̂ εον ν^ρετύεί;  ̂τό*

γ . Ο Δοκοκρκτικώτκτο;, Μέ/α; τωόντι, Θϊεειττοκλί;, τότον ι̂ωτεκόν κέκτοται ?ρό- 
νοτεν, από τξν ι?κ'ίκτο; Αοετο; ^ωταγωγοννεένον, ώττΐ καταρενγεε, ^;κ νκ αώτ'ρ τξν 
κεραλρν κα'ε τά φίλτρα, «ε; τόν ριι-/αλο·^ν/ίαν τού πλέον άτπόνίον αντού έρΟρού, τον

όΐττί από τά; ’Λ5·;νκ; καί Λεναοίαν 
IV Ιοιαννίνων, τον Αλιπασαλεκού Αντι- 
'ον Τ'όν κεραΛιςν ατό τόν Τύραννον κο- 
κνλεουένϊ;ν εί; τόν ό̂οοορον.

ί ’· Ό  ταειζααελεν; καί χαλοχαγαΟα; Αέκατο; Εκτο; Λοιϊοζΐκο; ατό τότι;ν αρενών 
ίτροικίζετο άτλότοτα, ώττε, έν πλόριι ρειτπρβρία τκραίοβεί; εί; ρεϊρα; τών άγ«τν;τοτέ- 
ροιν αντού τέκνων, Λαραγετον καί Ορλεαν;, ΐι τ̂ιγί,'ίτ, εΐ; τόν κοτέία τ ί; Γκελοτίνα;.

έ. Εαενε Σννταγρατικό; Μονάρρ«;, Κάρολο; ό Αέκατο;, άλλα τότον γτ,Ίώ^τ) ιΙχ( τόν 
Νούν, ώατι, νικϊ;9εί;βπό ριέαν φούχταν Παρεαενών άρτοτοεών, ρακελλαριίων, ο-τοιρειο- 
βίτών, ρα*θγάρων καί Λογίων ύϊτερήύο αντό;τε καί οέ κλτ,ρονόροε τον δεάταντό; τόν 
ένίοξότερον τών θρόνων, κϊιϊιώχβι; κακόν χακώ; άτό ταΠαοετεα

Εξ «πόντιων τούτων Αριατοτελεκώ; τι; νά σνριπεράνν; ιϊννατκι > ότι ΙΙγερόνε; τών 
Λαών, παλεαών χαί νεωτερων, έρρτιρκτισαν Ανοε;! Τό; πιχρα; ταντϊ; «λι;9εία; τήν 
άπόδιιξεν ενοό-τοριεν έν τοϊ; ’Αρχείοι; όλων τών αρχαίων χαί νέων έβνών εναποτααει- 
•νρεέννίν.

Μέχρι Πλάτωνβ; ρότι Νον;, ούτε Κρίαες άπαντάτο «1; αντού;: 3ιό επροκόρνξιν εΐ; 
τούς Λαού; ό Καρίιογνώτηι; τών Τυράννων οντο;Φιλότορο;, ότι τότε βά ινίαιρονότει ϊι 
Γή «όταν, ί-Φίλότο^οι βασιλιύτοναιν,ό Βααιλεϊ; ι̂λβαορότονίε-ν.
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■Α-.,ί,· ί ' . · »  ;-■ ·! * « “  ™ ..5 ίχ · .- »  « ■ ? " «  ίρ7” '“ .
ϊ Ί , ϊ ν  ^ . , " » ί /~ « · ·  ·■' ·Ϊ>“ 1·

ο ™ .,. . « . . .  >Λ· "  7” ’ ·'· ” ■' “ · ” ' , , „ .
■ο Ν,'..Λ·ί;, ™  κ ι ™ .. , , « ®  .1 . "  .«7 ,“ .  ίρΟΙ».

65.·,». ™ «  6π.ί..ί 5....-.Ι « .  « “ Ι « .- ρ .· " « ·
όί-ί· ΐΓ5ΐ-.τ5..ν εΐ- αΟτόν τον; ττεοιΒα-ίΛείαίτιαί τόνΣναίον/,εντίζόν κ·>ού Λο'/ον;, κ-̂ α-
ίειχννει Τ/,ί̂ ο̂ό·; τόν ’Ανεττι'ϊτή'/ονα τοντον ΒατΛεα.

Τ , Β,..ν^;ον«ν Τί; Ι .ά οτ .;, ό -Αρχί^^ρ;, έπιΟν.οννν^ εΛ.νσ. τ.ν
έννοιαν τών Λαοιν, πριν έπεχειρεα ;̂ί να τον; νν€ερ·νί,., προατρέχεε εε; «ντον τον^είεον 
ίααο.ράτον ν.αέ π7αοαν.α).εί νάτον αννΟέ« Λ->νον, ίέ οννάΟπε,οααπεαΟρ των πολετων τ ,

'Πν.ί3αλή τον Μανε'νόνο; Φίλιππον καέ τον ναΟοτον τ.ν Αριατο-ίΜν,, ΑΛ.,άνίρον, 
εΤναε -ότον •'-εναί ώ τ- ’  νί'ϊε 3>.επονν, μπ'ϊέ ■/•-«ρϋ̂ ονν τα 'ίπεερα τί; Λ « « ; πλοντι χαε 
τόν όποια τον; π’ερε,νίνε'ε ?όξαν, άν, τείέντε; έπέ χΐίοείί; τών-Ευ,ίνων, ίεαζώτιν άπό 
τόν πτοιχίν Λντιν εέ;τί:ν π/.ονϊίαν Άνατολόν, πριν ό Μ57“ 5 ·'Λ» Φελοτο̂ ίίε; Ι / , ' } 
Εΐτοκοάτϊ;;, νΑά'ί'εε τόν πρό; Φέ).εππον αντον Λό'/ον·

■ϋό.™ ;,.·4  .6 . ■ / ) - « “ ■ ω ι . . - ! . . ! ,  « 5  Μ..,.6. 7.ρ.™
ίτονώτιέ αίιΪΛθθ;ί/ών και χν̂ λξαλον ά/.ΐα)Λζον1

! ί , .« ,Λ ., ;6 . ,Χ .ρ ώ  .·..1 ™  Κ5.Ρ·». « 6  «= Γ .> -
λ » ;  . ί ΐ  τ6.™  ί9.·6. Α™1, '-τΙ.ίί 1 .«» , . . . .

ψ α . , . ,„ , ΐ !  Κ ..1 , Κ6.·,ρί™.'. η ΐάτ™ «, Τ .η . . 5 . . ι ,  » “ ' “ “ = “  
Α >.™ ...ν .!, ί . „ Λ Ι . ί .  -.-..6 « :  ψ ~ ·  ·Α .7 Λ ρ ..« . Α Ι . ; » ί ί . »
Χ .1 5 .™ « 6 .τ .»  ·Ε ;..ί ·,,Α ..τ . ; ΐ , . .™  > .™ . ' '  ■ · *  * ’ "«
Π,.·,.ΤΑ., τώϊ Φ,/ο.π,ων, τοΑ Φω.ίω.ο; αϋ.οΑ τ.ΰ ί,.οΑ Χ ρι...·. ■ Ρρ.^’
5 . . . ,  . . . . . . . . .  ™ -6,, .« . .ά ζ . .., Α.ρ.λ,5ϋ1 Ίΐρ.ί,· ·5> ■Ζ",". >"'>■*“  ’ λ '
™ ,1 .· ...» « .9 ά .9 ,Α .. .;«7 5 1 .ρ 1 « .ί6 .,5 7 * ·7 « ·ν .. · . .Κ ™ Ρ “ , ί 7 « “ "0^Γ·?^^
ΑΌ.Α.Ι..Ι ό,.ω; ρ .,ίω . .5·,.ωρ.™.ώ. « 0 ..  . .  «Ρ Ζ ».. « 9  Ακρι... ο
τώννεωτίρων, (λ«τε να έχνο'/ραίίΟΌνν έπιατεένενοε τον;.^π»ρέ Φορολθ7Ϊεε> Φ^π ^
ανΟαίεαζονν ρονόρεε; νά Αοεχονν πολίών έν.ατορρνρίων ψνχά; I ενώ ό Μκίεελω  ̂ .
πο; ί,'ϊλίξρατο τον;|Φε).ό<Γορον Άρε?οτΓλ«, 5εάν«τον εχπαείενα^τόννέόν, χαε ό Νεκοχλί,ί 
χαέ Άρ/βαρ-ο; προα^Γόνονν εί; τόν «ρέα^τον τον ίίοχράτον; χάλεερον, ιϊείε να οίπγήτονν 
τον; πονίτα; εε; η?ν 'Αριτήν χαέ Ενδαερονέανί
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1·η0Θ Εΐι:ί ΤΟΥ Αρ ε ιο π α γ ιγ ικ ο υ ,

ΕΚ ΤίΙ?ί ΔΙΟ.ΝΤΣΙΟΓ ΤΟ Γ Λ Λ 1Κ ΛΙ’ Ν ΛΣΖΕΩ Σ.

ί Τ ί Σ τ·5ν Αρείοττ',ί'/ίτιζόν «νο/ζίΐύ; λόγιν, ούχ άν γί-̂ ι̂τ  ̂ -χοϋμίύτίαος ; ί  ίτί,· ου̂ ί 
αϋ βαν^κ-τίίί τ<ν £π·Εβο><ν τού όίτοοο< ; ί ;  έτόλϋίτί ίία/,ίχΟίναι ^£οι Ποί.ίτιία; 
ΑΟηναΙοις, άξιών ίΛεταβετβαί |χίν τί» τότ» ζκ9ιττ»τ«ν Δ«κοκ-5ατίαν, ώ;

-,ϊ χόλίν:ύτΓ£ρ κί των Δίραγωγών ον(?ίΐί ΐταγΐίρ» ’Χί-μα, Οι-αοών ύ ;  
V ίτρίίΑπ/υίνΓβν «ζοσρίαν, ώττϊ ρη'Τι τού; άρχοντα; ίτί τών ΐοιωτώ·* 

-ατεΓν, άλλ· £Ααττον 5, τε ναύ· »·Τονήν «ύτώ 'γί-̂οιτο χαέ 'ττΟΕούντα « εε /ί'/οντα, 
ΕΕ Τ)-ν άν.αιρον παρρητίαν ίτιροτεχίν ϊ-οίΛΤΕαν νίτό ποΜΤων νοαίζο̂ ίνην: άν«τώτν:τ9ί(Ε 

τΑν ύ;τό Ζόλωνο; ν.αΐ ΚίίΕτδενον; χατατταβείταν ηο).ΕΤΕΕαν. Ή ; τ^ν ττοοχΕοετεν 
ΕΕ τώ β9>) οαξιών, ί*ΕνόΤ6ροϊ ρ'ίν χ!·/ιίσ$αί ψηη τού; τότί άνΟρώττον; τό τοε;  7γο2-  

, ί  τήν τάξεν >ύεΕν: άγιμοχρατίαν 6ι αότού; νοοίζεΕν, ον Γ<ν άχο- 
λασίζν, ίίΔα ττ.ν σωρροτύντιν: τό ίχ 'ΕΙεύίιρον ον* έν τώ ΧΕ«τα}ΐοονείν τών άοχόντων, 
ά)λ εν τώ τ« κελευόρενα πΟΕεΐν τίδεοδαε: είονοέαν τι ον̂ £νι τών «κολάττων έπιτοέ- ττίιν, άύΐά τοϊ; βεΙτί-ττοΕ; άναΤΕθίναε τί« «ρχέ^, τοιοντοΜ; ετείίαε τού; «Μου; 
ί-ίτο-Λαρβάνοντα;, οίοΕττερΑν δτεν οί τ«ν αόλεν ΑοΕκούντ*;; άντε Λ  τον τά; ίίέα; ούτΕΕΕ; 
ίχ τών ίηροαίων έπανορβονν, ΤΕΐύ; ί̂ Εου; «Υοντον; εέ; τώ χοενα χαταχοργΓ/ίταε. 
ϋωρε; Λ τούτων, ττλεεω τήν έχΈρΛεΜίν ·>τοεεέτ9αΕ τού{ «ΕετέρΕΒ; τών υιών άνιίρών ̂ ενο- 
ρένων, ί^αέΛών οντων είτοεούντο, ένβνρουρένον;, ώκ ονχ έξ έχιίνγ;; τ»? ΤΕΚεοείχ;, κλί 
εκ ταντη; τί; ϊωρροσννυ; ράλλονΕϋ̂ Εελείταετόχοινόν; χρείττονΕ» η  ύττολαρβώνεεν τάχρκ- 
ατά έτΓΕΤτ,οεύρατα τί; άχρεδον; νοροίετέα;, σχοποώντε»;, ονχ όπω; τεεΓ; τερωρέαε; τού; 
βροΕρτάνοντα; ΕΕνεέρξοντεν, βύλ’ ώ; ρηίεν Εεςεον ζόρια; εζΕΕΤΤον ΕίΤΕΤΤ,ίεύεΕν: χβί τήν ρέν 
ττατρεία 5εεϊ ΟΕΟρίνον; έν έξονσΕΧ Ε̂βγεεν μί-/ά1ιι, τοΓ; 8' ίίιώταΐζ μτ,̂ ιν έξβν£«Ε ττοεείν 
ο, ΤΕ «V 0£ νόρΟΕ χωλύωσΕ: χαρτερεΓν ίέ τά ίεΕνά, καί ρή έκπληττεσθαε ταί; βυμγορκϊ;,

Δ Ρ Ε Ι Ο Π Α Γ Ι Τ Ι Κ Ο Σ .

ΙΙΟΛΛΟΤΣ υμών οΙμβΕ θαυμάΐ ε̂ιν, ·ίντινά ττοτι γνώμν;ν ί^ων, πεοί ®ω- 
τν;ρ(*ς την Προσοίον εποεησαμην, ώσπερ της ττολεως έν κενδννοίς οΰσης, 
η σφαλερώς αύτ^ τών πραγμάτων καθεστηχότων, άλλ’ ού πΥείους μέν 
τριιίρεις η ίιακοσιας κεκτημένης: είρηνην 5έ και τά περί ττ,ν χΕορανάγον- 
βης, χαιτών κατα θαλατταν αρ̂ ο̂υσης: ετι 5έ συμμάχους έχουσης,πολλούς 
μέν τούς ίτοιμως '^μΐν, τ5ν τι ίέιρ, βοηθιίσοντας, πολύ δέ πλείους τούς τάς 

ϊ,ϋντάςεις ύποτιλοϋντας, καΐ τύ προστατ-η^μενον ττοιιΛντας. ά ν  ύπαρχοντων»,
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υ<Α*ς |ΑΕν αν τ ι; φν{σίΐεν εάό; ε?ν*ι θαρρίΓν, ώ ; ^ό54ω των κν.δυ'νων ίντας, 
τοϊς ί ί  έ7_θροΐς τοϊς ήαετεροις προίτ̂ Λειν ^είιεναι χαι βουλευετδαι περί 
αωτΛρία;.

β'. Ϋρίεΐ; (Αέν ούν οι5’ δ η  τούτω χρώμενοι τί> λογιτμί»· έυ-·̂ ;
προϊόίου χαταφρονειΓτε, χαϊ παιαν ελπίζετε τί;ν Ελλάία ταύτ-ρ τρ ίκ- 
νάρίει κατασχτίσειν: εγώ δε δΐ αΟτ* ταί3τα τυγχάνω δεδιώς. 0ρώ γαρ τών 
πόλεων τα ; άριστα πράττειν οΐομενα;, τα χάχιστα βοΛευομενα;, καΐτάς 
μάλιστα θαρρούσα;, εις πλείστον; χινδύνο' ς̂ χχθισταμενα;. Αίτιον δέ 
τούτων έστίν, δτι τών αγαθών καί τών χαχών ούδεν αύτο χαΟ’ αότο παοα- 
γίννεται τοΤς άνθρωποι;, αλλά σοντίταχται καί σνναχολοοΟεΐ τοΐς μεν 
πλούτοις χαί τα ί; δοναστείχι; Ανοια, καί μετά ταύττ;; Ακολασία: ταϊ; δε 
ένδείαι;, χαί ταΐς ταπεινότ/ισι, σωοροσύντ; καί μετριότ/;;. ίίστε χαλεπόν 
είναι διαγνενναι, ποτερκν άν τις δεςαιτο τών μερίδων τούτων τοί; παισί 
τοι; αότοο χαταλιπεΐν, ίδοιμεν γάρ άν, έκ μεν τάς φαυλότερα; είναι δο- 
κούσνις, έπί τό βελτιον ώς επί τό πολϋ τάς πράζεις έπιδιδούβας, έκ δέ τ ίς  
κρείττονος φαινομένι;;, έπΙ τό χείρον είθισμένα; μεταπίπτειν. Καί τούτων 
ένεγκεΐν ,εχοι τ ι ;  άν  ̂παραδείγματα, πλεΐστα ρεέν έκ τών ιδιωτικών πραγ
μάτων (·πυκνοτάτας γάρ ταΰτα λαμβάνει τα ; μεταβολάς), μείζω δέ καί 
φανερώτερα τοΐ; άχούοοβιν, έκ τών ·ίιμϊν καί Λακεδαιμόνιοι; συμβάντων.

γ'. Ημείς τε γάρ, άναστάτβυ μέν τ τ ;  ττόλεωςύπο τών Βαρβάρων γενο· 
μενίς, διά τό δεδιέναι κ*1 προσέχειν τόν Νοΰν τοΐ; πράγμασιν, έπρωτεύβα- 
μεν τών Ελλτίνων: έπειδέ) δ’άνυπε'ρβλητον ωοτθτμίν έχειν τήν δύναμιν, παρά 
μικρόν /λθομεν έζανδραποδισθτ.ναι. Λακεδαιμόνιοί τε, τό μέν παλαιόν έκ 
φαύλων τε καί μικρών πόλεων όρμ·/,θέντες, διά τό σωφρόνω; ζΐν, καί 
οτρατιωτιχώς, κατέσχον Πελοπόνννισον; μετά δέ ταΰτα μεϊζον  ̂ φρονν;- 
σαντε; τοΰ δέοντος, χαί λαβο'ντες καί τνιν κατά γίν καί τνιν κατά θάλατταν 
Αρχήν, είς τούς αύτούς ήμΐν κινδύνους κατέστησαν, όστις ούν είδώς τοσαύ- 
τα; μεταβολάς γεγενημένας, καί τηλικαύτα; δυνάμεις, ονίτω ταχε'ως άναι- 
ρεθείσας, πιστεύει τοΐ; παροϋοιν, άνογ,τός έστιν, ά).λως τε χαί της μέν 
πόλεως ημών πολύ καταδεέστερον νυν πραττούοης, ή κατ’ εκείνον τόν 
χρονον, τού δέ μίσους τοΰ τών Ελλήνων, και της εχθρας ττς προς τόν 
Βασιλέα, πάλιν άνακεχαινισμάνης, ά τότε χατεπο)άμησεν ημάς.

δ .  Απορώ δέ πότερον ύπολάβω μηδέν με'λειν ύμΐν τών κοινών πραγ
μάτων, η φροντίζειν μέν αύτών, εις τοΰτο δ’ ώναισθν,σίας ηκειν, ώστε 
λανθάνειν υμάς, εις δσην ταραχήν ή πόλις ημών καθε'στηκεν. Εοίκατε γάρ 
οδτω διακειμε'νοις άνθρώποις, οΐτινε; άπάσας μέν τάς πόλεις τάς έπί Θράκης 
άπο).Μλεχότίς, πλείω δ’ ϊέ χίλια τάλαντα μάτην εις τούς ξένους άπανα-
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λω/ΛΤί;, τους Ελλγνας διαβίδλ'/ιο.ένοι, καί τω Βα^βαρω ·7Γϋλί;αιοΐ
γίγονότίί, ετι ίέ  τού; μέν Θ'Λβαίων φίλους σώζίΐν •/■ναγκασ[χένοι, τού; δέ 
ΪΙ[Λετέίθυ; αυτών συυ.ν.ά;/θυ; άτολωλε/.ότε;, δ::1 τοσαύτα; ΊΤ;;άξεσιν εύαγ- 
■'ίλιχ ^ίν δίς τεϊόκααεν, ραδυαΊτερον 5ε ιτερί αύτών εχκλ·/;σι.ά'ο(Αίν, 
τών ττάντα τα ίεοντα ττραττοντων, ΚαΙ ταΰτ’ είκο'τω; καί τ:οιοϋ|Λεν, και 
τ:άσχο|Λεν: ού5εν γάρ οΓόν τε γίγνετΟαι κατα τροτον, το;; (α/ι καλώς ττερί 
ττ,ς διοικγτεω; όλτ.ς βεβουλευρ^νοις, άλλ' έάνκαί κατορί^ώσωτι περίτινα; 
ττρά'ει;, κ ίιά  τύ/τ,ν, νι ί ΐ  άν^ρο; αρετήν, [αικρόν διαλιτόντες, πάλιν εί; 
τα ; αυτά; απορία; κατέσττ,^αν. ΚαΙ ταΰτα γνοίτ; τ ι;  άν εκ τών ττερι τ,αά; 

γενοριένων.
έ. Απάσ·-:; γάρ τή; έλλάίο; ! ΐτ Λ  τήν πολιν ·ή;αών Οποττεσουο/,ς·. και 

ριετά τήν Κόνωνος ναυρίογίαν, και (λετά τήν Τιμοθε'ου στρατ/ιγίαν, οΰύένα 
χεάνον τά; ευτυχίας κατασχενν 7·'ίυν·/·θί|/.εν, άλλα ταχίως διεοκαριφκβα- 
ριεθα, καί διελύοαριεν αυτά;. Πολιτείαν γάρ τήν όρΘώς άν τοΤ; πράγρ,ασι 

^οτσοριένγ,ν, ούτ εχορεν, ούτε λαβείν ζκτοΰριεν. Καίτοι τά ; εύττραγίας 
άπαντε; ίσι ε̂ν καί παραγιγνο[Λένας, καί παρα^εενούτας, οΰ τοΐ; τείχ·/ι [λβ- 
γιοτα καί κάλλτιττα περιβεβλ·Λ[χένοι;, οΰ^έ τον; μετά πλείστων ανθρώπων 
εί; τον αΰτον τόπον ήδροισαένοις, άλλα τοΐ; άριστα καί σωφρονέστατα τήν 
αυτών διοικοΰοιν. ίΐστι γάρ ψυ/ή πόλεως οΰιϊένάλλο, η πολιτεία, τοσαύτνιν 
Ι/θυ«Λ δύναμιν, δσ·/;ν περ έν σώματι φρο'ν-Λσι;. Αύτ/: γάρ έοτιν ή βουλευο- 
μέν-/! περί απάντων, και τά μεν αγαθά διαφυλάττουσα, τά ; 5ε συμφοράς 
5ιαφεύγουσα. Ταύτ^ καί τούς νόμου;, καί τούς ρήτορας, καί τού; ϊ5ιώτας 
άναγκαΐόν έστιν όμοΐοΰοΟαι, καί πραττειν ούτως έκαστους, οίαν περ αν αυτήν 
έχωσιν. I I ;  ήμεΐ; 5ιεφ6αρμένγ,; οΰ5έν φροντίζομεν, ού%σκοποϋμεν όπως 
έπανοίΟώ-ομεν αυτήν: άλλ' επί μέν τών δικαστηρίων, τών καθεοτηκότων 
κατήγορου μεν, καί λέγομεν, ώ ; ουδέποτε εν Δημοκρατία κάκιον έπολιτεύ- 
θηιιεν.· έν 5έ τοΐ; πράγματι, καί ταΐς διανοίαις αίς ε”χομεν, μάλλον αυπήν 
άγαπώαεν τής ύπδ τών προγόνων καταλτ,φΘείσκς. ΐπέρ ής εγώ και τον 
Λόγον μέλλω ποιεΐσδαι, καί τήν Πρόσοδον άπεγραψάμτ.ν.

ς '  Ευρίσκω γάρ ταυτην αν μόνην γενομένην, καί τών μελλόντων κινδύ
νων αποτροπήν, καί τών παρόντων κακών απαλλαγήν, τ,ν έθελήσωμεν εκείνην 
τήν Δημοκρατίαν άναλαβεΐν, ·?,ν Σόλ.ών μεν δ Δημοτικωτατος γενομενος, 
ένομοθέτησε, Κλεισθένης δέ, ό τούς Τυράννους έκβαλών, καί τον Δήμον κ«- 
ταγαγών, πάλιν έζ αργής κατέστησεν. Ης ούκ άν ευροιμεν ούτε δήμοτι- 
κωτέραν, ούτε μάλλον τγ πο'λει συμφέρουσαν. Τεκμήριον δε μέγιστον: οί 
μέν γάρ ίκείν1̂  χρώμενοι, πολλά καί καλά διαπροζάμενοι, καί παρά πάσιν 
άνθρωποι; ιύδοκιμήοαντες, παρ έκόντων τών έλλήνων τήν ίίγεμονίκV ελα*
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βον: οί δέ τή ; νϋν πχρούση; επιΟυυ.νίσχντε;, ύπό πάντων μισγ,δέν-ες. καί

πολλά καί δεινά παΟόντε;, [Αίκρόν άπέλιπο/ του [χή τχί; έσ/άται; συνφοραι;

περιπεσε'ν. Καιτοι ίποί; γρή ταυτην τήν πολιτείαν επαινείV τ, στέργειν,

τήν τοσουτων ρ.έν κακών ι:ρόϊ!|.ον «Ιιίπν γ!·™;Λΐν,,,, ν», ίΙέ καθ’ έκαστον

ενιαυτόν επί τό χε'ρον άε;ί φεροι/.ε'νην ; ίπώ; δ’ οΰ δει δεδιεναι, ιχή, τοταΰ-

της έπιδο'σειο; γιγνοαενν τελευτώντε; εί; τραχότεοα πρ'άγυ.ατχ τών

τότε γενου.ένο/ν έςοκείλιοαεν;
ζ'. ϊ,α  δέ [Λ-ή συλληβίην ριόνον κκΥι''.οότες, άλλ' άκριβώ; •είδότ;;, ποι-

ε'σδε καί τήν αίρεσιν καίι τήν κοίσιν περί αύτών, ύ[χέτερον |υ.έν έργον έστί

παρασχεΐν ύιχά; αΰτου; π -οσε'/οντα; τόν νοΰν τοΐ; ύπ'έι/.οΰ λεγομνοι:: έγώ

δέ, ώ ; άν δόνω:χαι συντο;. 
ελθεϊν προ; ύαάς.

ων τούτων δι·

•ή'. Οί γαρ χατ' Γκ,εΤνον τον γ-,όνον τν,ν ιτολιν δηικοόντίί, κατεστ'Λταντα 
τολιτείχν, ο'.κ όίό[Αατι [Λεν τοι χοινοτάτΜ καΐ -ραοτάτω προταγορενον.ενν,ν, 
6τ;ι 5έ των πράξεων οό τοιχυττ,ν τοΐς έντονχάνουβι φχινο;;.ίνγ,ν: ο·>^^όν 
τρότΓον τοΰτον έτιαί^ε·^ τούς πολίτχί, ώσίΙ’ ήγε'σΟχ'. τί)^ [/εν Ακολαοίχν 
Δ’ΛίΛοκοατίχν, τ/,ν 5έ Παρανο;/.ίαν έλευδερίαν, τ ίν ίέ  Παρργτίχν ίσονοαίχν, 
τήν δέ έ,ζουσίαν τοϋ ττάντα ττοιε'ν Εύδαιριονίαν: άλλα και ρ.ισονδα καί κο- 
λάζουία τον; τοιουτου;, βελτ.ίους και σωφρο.εστέιονς άπαντα{ του; πο- 
λ ίτ« ; εττοίχτε. Με'γιστον δέ αυτοί; συνεβαλετο πρός το καλώ; οΐκεϊν τ/,ν 
πόλιν, οτ^δοοΐν ίσοτ'ίτοιν νοριιζορεε'ναιν είναι, χαΐ τ ίς  (/.εν ταύτον άτασιν 
άτονεαούσ/;;, τλ;  δέ πρό; τδ προσίκον έκαστοι;, ουκ Ϋ,γνόουν τούτων τ·/;ν 
χργ,σιΐΛωτεραν: άλλα τήν [λέν των αυτών άξκιΰσαν τού; χρΥιΟτού; καί πο
νηρού; άπεδοκί[χαζον, ώς οΰ δικαίαν οΰσαν: τήν δε κατ’ ά;ίαν έκαστον 
τιρ.ώσχν καί χολάζουσαν προγρουντο, και δια ταύτγ;; ωκουν τ/·,ν πόλιν, 
ούκ έζ απάντων τά; άρ/ά; κλγίροΟντε;, άλλα τού; βέλτιστου;, καί τού; 
ίκανωτάτου;, έφ' έκαστον τών έργων π .̂οκρίνοντε;. Τοιουτους γάρ /λπι^ον 
έσεσθαι καί τού; άλλου;, οίοί περ άν ώσιν οί τών πραγοιάτων έπιστατοϋν- 
τε ;. Επειτα καί δτιαοτικωτε'ραν ένό;λΐζον ταυτ/,ν είναι την χατάστασιν, 
τ ί ;  διά του λαγχάνειν γιγνου,ένγ,;. Εν ριενγάρ τ ί  κλτρώσει τγ,ν τνχ-ην 
βοαβευειν, καί πολλάκι; ληρεσθαι τά; άρχά; τού; ολιγαρχία; έπιδυιαούντα;: 
έν δε τω  προκρίνειν τούς έπιειχεστάτους, τον Δγαον έσεσθαι κύριον έλε'- 
σθαιτού; αγαπώντας [χάλιστα τήν χαθεστώσαν πολιτείαν.

6'. Αίτιον δ' ίν τού ταΰτα τοΐ; πολλοί; άρέσκειν, καί [/.·ήι περιριαχνίτου; 
είναι τα; άρχά;, δτι ριεριελετηκότε; τ,σαν έργάζεσθαι και φείδεσδαι, καί μ·/| 
τών ριέν οικείων άιιελεΤν, τοΐ; δ’ άλλοτρίοι; επιβουλευιιν: |ΑΥ,δ’ ίκ τών δΐή- 
{λοσίων τα σφετερ αυτών διοικεΤν, άλλ' έκ τών έκαστοι; υπαρχόντων, όπο'-



•τί ί ί τ . α ι ι ,  '/Λ\ τΰΤ; χ,'Λνοΐ; έπαίΧδΓν, άχριβίστερον είίί'νχι τά  ̂ίχ " :ύ ιν  
άρχίίων ττρο<ϊ'.5ου{, τι τά ; ίχ τών ίίίων γιγνονέν^ς αύτοΐί· Ουτω 5έ άττίί· 
^οντο τών τ τ , ;  πολίως, ώστΐ χαλεττίότίρυν ·χν έν έχίίνοις τβΐ; '̂ρόνοι; εύρεΐ» 
τού; βοολοαίνου; «ρ/ειν, ·ή νΟν τού; υ .χ ^ έ ν  ί5θ|τ.ενοο;: θϋ γάρ έ[Αΐ:ο;ί»ν, 
αλλά λειτουργίαν £»ό;Λΐβ'>ν είναι τ^ν τών κοινών έτηριέλειαν: ού '̂ κεό  τ ί ;  
ττρίόττ,; -ίριέρα; έοκό-ουν, εί τι λίαι/.α “ αραλελοίττασιν οΐ ττρότερον ορχον- 
τ ίζ , αλλά “ ολ.ύ ριαλλον, εί τίνος πράγριατο; χατχριελ-ιίκασι τών τέλος εχειν 
.κατεττίιγ'όντων. ί'ΐς ί έ  ουντόριω; είτεΐν, έχε'νοι διεγνωκότες ίοαν, ότι ό'εΐ 
τον (λέν Λίρ-ον ώσζζρ  Τύραννον καδιστάναι τα ; «ρχάς, χ*ί κολάζειν τού; 
6'αΐΛαρτάνοντας, και κρίνβιν περί τών άρ.φιοζτ,τουο.ένων: τούς 3ε τ̂ ο̂λ'ον 
άγειν δυναμενους, χαί βίον-ί/.ανον χεχτ/ϊαενους, επιρ.ελ.εΐβδαι τών κοινών 

-ώσιτερ [τών] οίκειοτίτων: χα'ι δικαίου; μεν γενβριενου; ετταινεΐοδαι, καί 
•στέργειν ταύτ:«ν την τιμή», κακώς δέ διοικηοκντας, μτ,δεμιά; συγγνιόμτ,; 
•τ^^ϊ'νειν, ώλλάταίς μεγίτται; ζημίαις περιπίτττειν. Καίτοι ίπίος «ν τ ι; 
•τα*/,; ’Λ βεβαιότερα», '/ι δικαιοτε'ραν δ·/ιμοκρατ;α«υροι, τής τού; μ.εν δυ- 
••νατωτάτου; έττί τάς πράζεις χαθιστάο'ίς, αυτών αε τούτων τόν Λ·/,αυν κύ- 
,ριον ττοιούτη;;

ί. Τό μέν ούν ϊυνταγμα τ έ ;  Πολιτεία; τοιοΰτον ην αύτοΓ;. Ράδιον δ’ 
εκ τούτων κατβμανΟάνειν, ώ ; καί τά καθ’ ήμε'ραν έκάστ/]ν όρΟώ; κεώ 
νομίμως ττοάττοντε; διετε'λεσαν. Ανάγκη γάρ τού; τκρί όλων τών πραγ
μάτων καλά; τάς ύποθεσει; πεποιτ,με'νους, και κατά τά μέρ^τον αυτό» 

■τροπον έγειν εκείνοι;.
ιά. Καί πρώτον μεν τά  περί τού; θεούς (έντεΰθ*’' γ«ρ «ρζκοθαι δί

καιον είναι μοι δοκε') οΰκ άνωμάλως, ούδ’ άτάκτως, ουτ' εθεράπενον, ουτ’ 
•ώργίαζον: ούδ’, είποτε μάν δόςιιεν αύτοΓς, τριακόσια; βοΰ; επεμπον: όποτε 
■δε τύχοιεν, τά ; πατρίου; θυσία; έξέλειπον; βΰδέ τά; μέν επιθέτου; έορτά; 
αΐ; ές-ίασί; τ ι ;  προσείνι, μεγαλοπρέπώ; -ηγον, εν δέ τοΐ; άγιωτάτοι; τών 
ιερών άπο μισθωμάτων εθυον: άλλ’ εκείνο μόνον έτηρουν, όπως μτ,δέν 
μήτε τών πατοίων καταλύσουσι, μ-ητεξω τών νομιζομίνων προσθησουσιν. 
Ού γάρ έν ταΐ; πολυτελείαις ένόμιζον είναι την ευσέβειαν, άλλ’ έν τώ 
μηδέν κινεϊν ών αύτοΐ; οί πρόγονοι παρέδοσαν. Τοιγάρτοι καί τά παρά τών 
θείον ούκ έμπλήκτως, ούδέ ταραχωδώ; αύτοΐ; ουνέβαινεν, άλλ’ εύκαίρω;, 
καί προ; την εργασίαν της χώρας, καί πρδ; ^,ν συγκομιδήν τών καρπών.

φ '. Παοαπλησίως δέ τοϊ; προειρημένοι; καί τά προ; σφα; αυτού; 
■δκόκουν. Ού γάρ μόνον περί τών κοινών ώμονόουν, άλλά καί περί τον ίδιον 
Ιβίον τοσαύτην^ έποιοόντο πρόνοιαν άλλτίλων, 5σην περ χρή τούς εύ φρβ- 
•νουντας, καί πατρίδας κβινωνουντας. Οί τε_γάρ κϋ^έστεροι τ4ν  ι» λ ιτ ·ν
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α-ει/_ον το■^ ι^ ν α ν ίΐ ν  ’ ·ί ~· τ;/.ε;ω χε/.τ-ίν.ΐ-ο’.;, ώττί 0 Μ · Μ ς  
«Όντί τών οίχΛίν 7«ν ;Λί-αλών, ώ;ΐΓί- ιόν β̂ £ΤΕ|;[.;ν «;τών^ Κγού{/ί·/ίΜ τ/;ν 
έχείνιον Εύ}αε7.ζ»νίαν *ύΓθΤ; εύ::·θ£ίαν ΰτ:ϊ;-/ειν: οϊ -ε  ταζ ούείχί ί/οντ;ί, 

οτεχο; ^τιε^ϊώρων τμΟ; /.ατα>ίεί«τερον ιερβττνντϊί, « αΧ  ίΛϋλζ /̂.ζάν-Α  ̂
■τΐ; α^τοΓ; ίίνβι τ/,ν τών τχιΧτών «έ-ορίΛν, έητ̂ Λ̂-τνεν τίΓ ; ίν'ϊει.
« ι ;,  ρ ν  γιωργίας ε:;» [Α.ίτρίαις ριιυΟώδείι ττχίΛΐ .̂ίϊόϊΓίί, τΰνί </ΐ κ3ΐ*' 
εα-ορίκν έ/.τΓί;Αττ9ντί;, ·5ίϊ; δέ εΐ; τά ; «Αΐκς εργχσί*; «-ρ.;;{Α·/;',ι ττ̂ ί:®.- 
χ ιντε;. Ο τίε γ*ρ 5'5είϋ<7χν, _αγ, ίυ'ίν ί̂ *τερ̂ ν̂ τ;ά3οΐίν, ί; τϊάντιον 75ίΆ6ε'ί'«, 
•ϊϊ, ττ9>.λζ ::ρκγ[χατα σ^^όντεί, ^ ί ξ .%  τι κοριίοχ'.>;ο τών τ;ροσ’4ν ίντίννί 
Λ/Χ' (ί|Λ9ίω; είιίρρονν ττερί των έζω ίΛδο;λί·νων, ώσ^ερ ιτίρΙ τ'ιν έ'ν̂ ον 
ΐ(Τ:οχεΐ|ΛΪνων. Ιίίόριον γάρ ΐϊερτ των τοιοντων χρίϊοντ24·βν τχϊ; ε’τιΐ’;- 
κίΐ.*4ί κατχχ:ω;ν.ένΜν;, «Χλά τοϊς νίαοι; 7Κ;8<ΐ7^νοι;;: ο^ί έ·> τ^;; τ.:>ν 
Χων άγώτιν αντοΤ; «.ίιχεΤν Ιςτνσιχν ττχρχτχίυχζοντ*;, άλλχ «4λΧίιν ίεγι, 
ζτρίίν&υ; Τ4νί άττοττερ̂ ^Οτιν χύτών των χ^ΛΟνν-ένων, χ*! νοι ι̂' ο̂ντας, 
τβύ;· «τιοτα τά τιιανόλτίιχ ηκούντχί, ρ.ε··ζω |5λαίττε:6*·. τοϋ; τε'ν/ιτχ; 
των πολλά χΐχτχρ,ίνων: τοΰ; μέν γζρ, λν πκόσωντχι πρ'/τπ .ιοναενοι 
;{Λΐχρ&ν ττροτ'ί̂ ων ιίποττεργί«4σ9αι: του; ίέ , άν «πορχτωβι τών έττχρχουν  ̂
των εις ττ.ν ίο^^χτΐν '̂ν̂ ί̂1αν ^χατ«οτχ5ίτ'’« ι, . Κχί γβ'ρ τοι ίιά  τχύτν,ν 

•Τϊΐν γνιόμχ,ν ούτε άτίχρΰττετο τχν ούσίαν, οϋτΐ. ώχνει συμβνλλειν ολίε·:, 
ϊΓλΧ’ τΙ^ΐΐν έώρων τοΰ; δανειζόμενου;, η το3; άττοδιδίί/τα;. Αμφι^τε,β 'άρ 
-αύτοΐ; τυνεβ^νεν, απερ κν βουλτ6εΐεν «/θρωποι ϊίοΰν εχοντε;: α·μ* γάρ 
του; τε ττολιτχ; ίίφελουν χ*ΐ τά ε/εργά κβ'ΐιττατϊν. κ ετ,α·
Χαιον δε τον χ«λω; «λλτ'λοΐ; όμιλεΐν: *ί μεν γάρ ν.Γ^τπ; «τοαλεΐ; ίταν, 
•οϊςπερ χ»τά τό δίκαιον ύτίργ ο̂ν., «ΐ δέ χ_ρνί>5ίΐ; έπίοχ.ς κοίνχϊ πάτ·. τοΐ; 
•δεομένοι; των παλιιων.

ιγ . 1 ίω ; άν ούν τινε; ετιτιαησει» το '; είρημένοις, δτι τά; μέν πράτει; 
επαινώ τά ; ϊν εκείνοι; το '; χρόνοι; γ'εγενν,μενκ;, τά; δέ αιτίας οΰ 'ρράζω  ̂
'δί δ ; οότω καλώ; και προ; σ-ρί; αύτοΰ; ε-χ-ν, και τ/,ν πίλιν δι'κουν. 
■Ενώ δέ ονμαι μεν είρ/κέναι τι καΐ τοιον,τον: ον μ/ν βλλ’ ετι πλείω και 
■δαφέοτερον πειράτοααι δικλεχδί,ναι περί αότώ».

ι!ί . •έκε'ΓνΟί γάρ οϋκ εν μέν ταΤ; παιδείβι; πολλοΰ; το-ίι; έπιττατοΰντα; 
είχον, έπειδί; δ' ε ί; άνδρα; δο/.ιυ.α«3εΐεν, ες/ν αϋτοϊ; ποιεΐν δ, τι βονλ/- 

■θιϊεν, οΐλλ’ έν αύταϊ; ταΓ; άκμ.χΐ; πλείονο; έπιμελεία; έτύγχκνον, ·/ παϊ- 
'δε; δντε;. Οότω γ·άρ οί πρόγονο* ά,μών περί τ/ν σωρροτΰνην. έοποόδαζον, 
-ώστε τ/ν ε; Αρειου ϋάγου Βονλ/ν επεττ/οαν έπιμελεϊτΟαι τ/; είΐΑΟοαία; 
•'Λί οίόν τ ’ /V μ.ετατχεϊν, πλ/ν τοϊ; καλώ; γιγ'ονόο.ι, και πολλ/ν ά:ετ/>



1  ̂ υ  Κ. Γ  Λ Τ ο  V 2

σωΐιΐοούν/,ν ίν τω βί(;>· ένδϊίειν[Αένθΐί, ώστε πάντων αΰτγι 
νεγ/.ίϊν των έν το ΐ; Ελ>·/;σι Συνεδρίων, 

α . ϊτ α ε ίο ι; δ ’ αν τ :ς  χιησα ιτο , "ε ρ ί των τότε /.«Οεστώτιον,

'τ-'

«ροντι γιγνοαενοι;: 

αί τ'Λν δοχ’.ΐΛασίαν '

ί γαρ

καΟεί'Αένων, Κοί'Λεν αν το\; έν τοΐ; 

άλλοις ίτράγρι.ζσιν &ύκ άνεκτου; οντα ;, έ-ειΧάν ,(5 ', ε ί; Αρειον ϋαγον 

άναβώσιν, όκνοΰντα; φύσει χρί,σΟαι, κα'ι ριάλλον το ΐ; έκ εϊ νοριίαει; 

τα ϊί αύτών κακίαι; «[Λαενοντα;. Τοσούτον έκε'ν^ι φόίον το ϊ; τ:ον·/,:οΐί 

ένα-ειργάσαντο. κα'ι τοσ&ΰτον (Αν/;[κεΤον έν τώ  τό τω  τ ί ;  έα:^7ών άρετί,ί 

καί σωφροσύνν;; έγκατελιτον.

ι·7’. Τ ΐν  δή τοιαύτ/,ν, ώστερ είττον, Κυρίαν έττοί'Λσαν έπιμελε'σΟαι τ ί ς  

εϋ τα 'ία ;, οί ταύ; [λέν οΐοριένσυ; ένταΰδα βελτίτο’-̂ ί ανόρας γίγνεσθαι, ταρ- 

ϋΐς οί νό;Λθΐ ριετα τλ εί^ ^ ί άκριβείαί κείριενοι τυγχάνουσιν, ιέγνοίΤν ένόικι- 

ζον. ϋ ύ ίέ ϊ  γάρ κωλύειν, όριοίους απαντας είναι τού; Ελλ'/ινα;, ένεκά γε 

του ράίιον είναι τα  γράρίαατα >αβεΐν παρ’ άλλ'/ίλων. Αλλά γάρ ούκ έκ 

[ τω ν ] τοιούτοιν τ·/:ν έπί^οσιν είναι τ ί ;  ά ρ ε τ ΐ;, άλλ’ έκ των καθ’ έκάτϊιν 

•«αέραν έπιτ·/ΐ5ε·νν-άτων. Του; γάρ πολλού; τοΐς -/ίθεσιν άποβαίνειν όυ.οίους 

άνάγκτ, έν ο ί; άν έκαστοι παίίίευθώσιν; έπει τά  γε πλ'όΟ'Λ και τ α ; ακρι· 

βεία ; των νόρί.ων, στ.|Λεΐον είναι τοϋ κακώ ; οΐκεϊσθαι τ·«ν πύλιν αΰτ·/ίν, Ε ιλ- 

φράγυ.ατα γάρ αύτού; ποιουιχένου; των ά[Λαρττ,μάτων, πολλού; τίθεσΟαι 

τού; νό«.ου; άναγκάζεσΟαι. Λεΐν 5έ  το ύ ; εύ ττολιτε'^ένονς, οΰ τ ά ; ϋτοα ; 

έρι-ιπλα'ναι Γραρεριάτων, ώλλ’ έν τα ΐ ; ψ·νχαΐ; έχειν τό δίκαιον. Ού γάρ 

το ϊ; ψ?,ίρίσ[ίασιν, αλλά τοΤ; ·?;θεσι, κα λώ ; οίκείσθαι τ ά ; ττόλει;. Και τού; 

[χέν κακώ ; τεθρααριένου;, καί τούς άκριβώ; των νύαων άναγεγραρερεένου; 

τολι/.τίσειν παραβαίνειν, τού; άσφαλώ; πεπαιίευσ.ένου;, καί το ΐ; κακώ; 

κεί'Λε'νοι; έθελ'/ίσειν έρΐ|κένειν. Τ α ΰ τα ^ ίέ  ίιανο'Λθε'ντε;, ού τούτο πρώτον 

έσκόπουν, δί ών κολάσουσι το ύ ; άκοσ|Αθΰντα;, άλλ’ ές ών κατασκευασουσι 

ρΑΐ;ίεν αύτού; κςιον ζ'Λίκίας βουλ'όσεσθαι άρεαρτάνειν. Ηγούντο γαρ, τούτο 

μεν αύτών έργον είναι, τδ  ί έ  περί τ ά ; τιμω ρία ; σττουίάζειν, το ι; έχθροϊ; 

προστίκειν.
ιζ '. Απάντων μέν ονν έφρόντιζον των πολιτών, μ ά λ ιτ*  ^5 " “ V νεωτέ- 

ρων. έώ ρω ν γάρ τρύ; τ'ολικούτου; ταραχωδε'ς·ατα διακειμένου;, και πλει- 

στων γεμοντα; επιθυμιών: καΐ τ ά ; ψυχά; αύτών π α ιίευθ’Λναι μάλιστα 

δεοαε'να; έν έπιθυμίαι; καλών έπιτ·/ιίευμά·5ων, και πόνοι; ί,^ονά; εγουσιν: 

,μύνΟ'ο; γάρ άν έντούτοι; έμμε'νειν τού; έλευθε'ρω; τεθραμμένου;^, και μ ε- 

γαλοφρονεΐν είίιομενου;. Α παντα; μέν ούν έπΙ τ ά ; α ύτά ; άγειν ίια τρ ιβ ά ; 

ούχ οίόν τ ' ίν , άνωμχλω; τά  περί τόν βίον εχ ον τα ;: ώ ; όέ προ; τόν ούσιαν
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•Λραοττίν, ο3τ«ς έϋάίτοις Τί,ν; [χέν γιιρ 5ίϊ<ϊτε;ον :::ά ί-
-τονταζ, έ·::1 τάς γεωργίας κκ; τάς «[/.πορία; ίτ;ε-ον, εϊίό·:*6ς, τα ; αίν 
απορίας ίια  τάς αργίας γιγνορνος, τάς 5έ καχ,οοργίας 5ιχ τάς άποιίας. 
Αναιροοντες οΰν τήν αρ/_ην τί5ν χ,αχών, «πα>λαξ5·.ν ωοντο «αί των α),λων 
αν-αρτ·ς!Λα'των, των [αετ' εαείνων γιγνοαένων. Τοος Αέ βίον ί/.ανόν κικτνϊ· 
ριενοο;, περί τε ίππιαην, καΐ τα ^ ^ ά υ ια , καί τχ κον/ιγεΓηα, καί την ι!·ι- 

λθ7θ]<ίαν, ·ήνάγκχ7αν ιϊιατρί&ιν: όρώντες, εκ τοογολ, τους αέν ί'.χΐ/ίίοντα- 
γιγ''5'Αενονς, τους ί ε  των πλείστων κακών άπιτγο’λένους.

τη. ΚαΙ ταϋτ' οΰ, νθ;χο6ίτ,·;'σαντ:ς, τόν λοιπόν γρόνον ώλτ'ίόρουν: αλλά 
5ΐίλθ|Αενοι την ιχεν πολ.ίν κατχ Κώαχς, τηνίέ ^ώοαν κατα Ληρεους, έϋ^ώ- 

ρουν τον ρίον τόν έκάοτου, καί τους άκοτμοϋ-τας εί; την βουλήν ηγον. ΐ'ΐ 
<?«, τοίι; αέν ενουΟέτει, τοΤς οέ ήπείλει, τους 3 ; ώς π;οσήκ;ν έκόλαζεν; ήπι- 
οταντο γάρ, ότι 3υο τρόποι τυγχάνουσιν οντ:ς, οί και προτοόποντες επί 
τάς αδικίας, καί παύοντες των πονηριών. Ώ α ο  ο?ς ρ.έν γάρ ρΑ-ητε ουλακή, 
•Αήτε ζηρΑΐ'α των τοιοότων καΟόοτηκε, ρι.ήΟ’ «ί κρίπς-ς άκ;ιβ:ς; είτι.' παρά 
τουτοις ρ.εν ΐ̂ίΛρΟειρεοΟαι κ«1 τκς επιεικείς των φύτεων: όπου 3έ υ.ήτε 
λαθειν τοϊς άίικουοι ράοιόν έστι, αητέ ^ανεροϊς γενααένοις ου-ννωαης 
τυγεΤν, ένταο6« 5'έςιτηλους γίγνεσθαι τάς κακοηθείας: άπερ ε’κεΐνοι •·ι- 
γνώσκοντες, άρι.οοτέροις κατιϊχον τους πολίτας, καί ταΐς τιαωοίαις καί ταΐ- 

^έίεοντο λανθοίνειν «ΰτοΰς, οί κακόν τι ίεορα- 
:ι3όξους άριαρτ'.ίσεσθαι προησΟάνοντο. Τοι-αρουν 

ούκ έν τοϊς σχιραοίοις οί νεώτεροι 3ιε'τριβον, οΰ3’ έν ταΐς αΰλητοίσιν, ού5’ 
εν τοϊς τοιουτοις ϊυλλ,όγοις, ένοϊς νϋν δτηαερεόουσιν: άλλ’ εν τοϊς έπιτη- 
3ευ|υ.ασιν εν.ενον̂  έν οίς έτάχθησαν^ θαυριάζοντες καί όρ/.ιλοΰντε; τοΰ; έν 
τουτοις πρωτεύοντας. Οΰτω 3έ ί̂ ε̂υγον τήν αγοράν, άστε εϊ καί ποτέ 3ι- 
ελθεΐν άναγκασθεΐεν, ρεετα πολλής αί3οΰς καί σωφροσύνης έφαίνοντο τοϋτο 
πονοΰντες. Αντειπεϊν 3έ τοϊς πρεσβυτεροις, ή λοιίορήσασθαι, ίεινότερον 
ένόαιζον είναι, ?, νυν περί τούς γονε'α; έξαρΑ.αρτάνειν. έν καπηλείω οα- 
γεϊν ή πιεΐν, οϋίεΙς οϋ3’ άν οίκετης επιεικής ε’τόλυ,ησε: σεανυνεσθαι ίε 
ερΑελέτων, καί οΰ βωρεολοχευεσθαι: καί τούς εύτραπέλους 3έ, καί σκε^τειν 
ίυναρΑενου:, οΰς νυν ευφυείς προσαγορευουσιν, έκεϊνοι δυστυχείς ένόι;.ιΓον.

ιδ. Και {Αηδείς οίέσθω ριε δυσκόλως διακεϊσθαι πρός τούς τάΰτην έχον
τας τήν ηλικίαν. Ού'τε γάρ ήγοϋ̂ υ.αι τούτους αιτίους είναι τών γιγνορ/.ένων, 
συνοιδά τε τοϊς πλείστοις αυτών ήκιστα χαίρουσι ταύτη τή καταστασει 
δί ην έςεστιν αύτοϊς, έν ταΐς άχολασίαις ταυταις δικτρίβειν: ώστε οϋκ άν 
ίτκότως τούτοι; έπιτηρΑώηριεν: άλλα πολύ άν δικαιότερου τοϊς όλίγω π:ό 
ήαών τήν πο'λιν διοικήσασιν; εκείνοι γάρ ησχν «ί τήν .ϊρχήν π^οτο^αντες

έπτΑελείχις. Τοσουτου ·| 

κότες, ώ στε και ·.
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έ.τι τ χ ύ τ ζ ; τα ; ολιγωρίας, *κα'ι* καταλόσαντίς την τ ί ;  Βονλη; ίύνα;Λΐν.

'Λ . Ι]ς ίπιστατοόστς, οΰ ίικών, ού5’ ίγ-κληρίίτων, οίι3έ εισφορών, ούϊέ 
ϊ;ενί»ς, οϋίέ τ:ο).έ;α.ο>ν, ή :τόλις ενεαίν: άλλά και ττρ̂ ς «λληλοος ησυχίαν 
εί/ον, και τ:ρό; τον; κλλου; ά'-«ντας είρηνην ηγον. Παρεΐχον γάρ σφάς 
αότονς τοί; ;̂ .έν ΐίλλησ·. ττιστους, τοΤς 5έ Βαρβάροις φοβεροός: τους |α.;ν γάρ 
σεσωκοτί; ησαν, παρά 5έ των, ίίκ/,ν τ#|/.αύτην είληφοτες, ώστε άγαπαν 
{κείνους, εί |Λ?,<̂ έν ετι κακί,ν τ:άσγ_οιεν. Τοιγα'ρτοι *ίιά ταΰτα* ρετά το- 
σαυ'τγ,ς ασφαλείας ίιτ.γον, ώστε καλλίους είναι καΐ πολυτελεστερας τάς 
οικήσεις, καί τάς ετισκευάς, τά ; έτί των αγρών, η τά; εντός τείγους, καί 
πολλούς των πολιτών ρ.γδ' εις τά ; έορτας εις άστυ καταβαίνειν, άλ.λά 
ε ί.εΤσίαι ρενεΐν έ -ί  τοΐς ΐδίοις άγ*6οΤς ράλλον, η τών κοινών «πολαύειν. 
υύίέ γάρ τα περί τάς Θεωρίας, ών ενεκ' άν τις γλθεν, άσελγώς, οϋϊ' ύπε- 
ρσφάνως, άλλα νουνεχίντως έποιουν. Οΰ γάρ εκ τών πορπών, οΰί' έκ των 
περί τά : χοργγίας φιλονεικιών, ούύ’ έκ τών τοιούτων αλαζονειών τγν ευ- 
ίαιρονίαν έ^οκίραζον, άλλ’ έκ τοΰ σωφρόνως οΐκεΓν, και τού βίου τού καθ’ 
Ϋρέραν, και τοΰ ρηΊε'να τών πολιτών άπορεϊν τών έπιτγ&ων. έ ξ  ώνπερ 
χρή κρίνειν τού; ώς άλ>ηΟώ; εύ πράττοντας, καί ρή φορτικώς πολιτευορενους. 
λίπεΐ νυν γε ίτίς ούκ αν έπΙ τοΐς γιγνορένοις τών εύ φρονουντων άλγγσειεν; 
Οταν ιότρ τινά; τών πολιτών, αυτούς ρέν περί τών αναγκαίων, ει8' έςουσιν 
είτε ρ^, προ τών δικαστηρίων κληρουρένους, τών δ’ ,άλλων, Ελλήνων τούς 
έλαύνειν τας ναϋς βουλ.ορένους, τρε’φειν άφούντας, και γορεΰοντας ρέν έν 
χρυσοί; Ιρατίοι;, χειράζοντας δ' *έν τούτοι;* ιν οΐ; ο6 βούλοραι λέγειν; 
καί τοιαύτα; άλλα; εναντιώσεις περί την τοιαύτην διοίκησιν γιγνορε'να;, 
αι ρεγάλην αισχύνην τοεριττοιούσι τ·̂  πόλει.

κά. Ιίν ούδέν ήν επ’ εκείνης τής Βουλ.ής. Απήλλα^ε γ’άρ τούς ρέν πένη· 
τα ; τών αποριών ταίς έργασίαις, καί ταϊς παρά τών έχόντων ώφελείαις: 
τού; δέ νεωτε'ρους τών ακολασιών, τοίς έπιτηδεύρασι καί ταίς αύτών 
έπιρελ.είαιςι τούς δέ πολιτευορένους τών πλεονεξιών, ταίς τιρωρίαις, καί 
τζ» ρή λανθάνειν ^αΰ,τούς άδικοΰντας: τούς δέ πρεσβυτέρους τών ρα9υ- 
ριών, ταΐςτιραΐί; ταίς τκλιτικαίς, καί ταίς παρά τών νεωτε'ρων Θεραπείαις. 
Καίτοι» 5 πώς αν γ·ένοιτο ταύτης πλείονος άφία πολιτεία, της ούτω καλώς 
απάντων τών πραγράτων έπιρεληΟείσης;

κβ”. Καί περί ρέν τών τότε καθεστώτων, τα ρένπλεϊστα διεληλύΟαρεν; 
£σα δέ παραλελοίπαρεν, έκ τών είρηρένων, δτι χάκεΐνα τον αυτόν τρόπον 
ί ’ χε  τούτοι;, ράδιόν έστι καταραθείν.

κγ'. ήδη δέ τινες άκούσαντές ρου ταυτα έπεξιόντο;, έπηνεσάνρ.ε ώς 
«ιόν τε ραλίστα, καί τούς προγόνους έρακάρισαν, δτι τόν τρόπον τούτον
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την ζό)ιν οι,ώ/.',υν: ο·ΐ [/.'λν ΰΐλ*; ώοντο ΤΓίΐτΟηηίτΟχι τουτοι;,
« I X  « Ι ρ · / , α α ^ 3 ΐ ,  ι ^ ι ί  την συνήθειαν, έν τοΓ; κ*9εστην.όσι τράγαασι ν.αν.ο- 
τταΟίΐν ^̂ .̂ Λλον, V] {/.ετα ίΓολιτειαί άκριβεστέ^ας ανεινεν τον βίον ίιχνειν. 
Είναι δ’ ί'φασάν ;/.οι χ.αι κίντίονον, (αή τχ βελτιστκ συαβου'λίύων, Μισόίη· 
[ΑΟ; είναι όόξω, και την τιόλιν ζητεΐν εϊ; ολιγαρχίαν έ,αβαλεΐν.

κ^. έγώ  <5’, εν αέν ,τερί* ττραγματων άγνοουυ.ε'νων, χαϊ καινών, τοΰ; 
λογου; έ%ιούχην, καί περί το'ίτιον έκέλε'ίον ίιριας έλε'σΟ'αι συνειϊρου;, ·?, συγ
γραφέα;, δί ών ό Λη[Αος·κατελύ0η τόττρότερον, εΐκοτω; άν ε’σγον την 
οΐτίχν ταΰτην: νΰν ού έ̂ν ειρηχα τοιοΰτο, άλλα ίιείλεγυ.αι ττείΐ ίιοι- 
κησεως, ούκ άτοκεχρυρ.ριένη;, αλλά οανειάί, ην «ταντε; ϊστεκαι τ:άτ;ιον 
ή|ΛΪν οΰσαν, καΐ πλείστων άγαμων καί τη τεόλει καί τ κ ;  άλλοι; Ελλησιν 
αιτίαν γεγενηιν.ένην, ττρός ί έ  τουτοις, ΰπδ τοιούτων άντρων νοαοδετηΟεΐσαν, 
καί κατασταθεϊσαν, ου; ού^εις δστις οΰκ άν δαολονησειε ι^ην.οτικωτάτου; 
γεγενήσΟαι τών ;ϊολιτών. ίίστε πάντων άν ;νοι συαβαίη ίεινότατον, :ί, τοι- 
«υτην ττολιτειαν εισηγούο.ενο;, νεωτέρων δοζαι ε̂ι πραγμάτων έπιΟυαείν. 
Επειτα κάκεΐΟεν ^άίιον τήν διάνοιαν 5ιαγνώναι την έΐΛη\: έν γαρ τοΤ; 
πλείστοι; τών λόγων, τών εΐρηι/.ένων ύπ' έυ.ου, <ρανηοο|Ααι ταΤ; οέν όλι· 

καιπλεονεξίαι; έπιτιρι.ών, τα; 5έ ΐοότητα; και τα; 5η;Αθκρατία; 
επαίνων, ού πάσα;, άλλα τά ; καλώ; καθεστηκυία;, ού '̂ ώ; ετόγχανον, 
αλλα ίικαίω;, και νουνεχόντω;. Οί(ϊα γαρ, του; τε προγόνου; του; ίΐριε- 
τέρο;; ταυτη τη Καταστάσει πολΰ των άλλων ίιενεγκοντα;, καί Λακέ· 
ίαιυ.ονίου; 5ιά τούτο κάλλιστα πολιτευοριένου;, δτι ριάλιστα ίηίΑΟκρατού- 
μενον τυγχάνουοιν. ίόν γάρ τη τών αρχών αίρέσει, καί τή βίω τω καθ’ 
ήαεραν, και τοϊ; άλλοι; έπιτηόευριασιν, ί^οιαεν άν παρ αύτοϊ; τα; ισό
τητα; καί τά ; όροιότητα; ράλ.λ.ον, η παρά τοΐ; άλλοι; ίσχυούσας: οΓ; 
αί ρέν ολιγαρχίαν πολεαοΰσιν, οί ί ί  καλ>ώ; ίηαοκρατοΰρενοι, χρώρενοι 
ίιατελοΟσι.

κέ. Τών τοίνυν άλλων πόλεων τοΓ; έπιοανεστάται; καί ρεγάλαι;, ί,ν 
ϊ^ετά,ειν βουληδώρεν, εΰιη'σορεν τά; ίηροκρατία; ρ.αλλον, η τά; ολιγαρ
χία; συρφερούσας. έπεί καί την Π ρετέραν πολιτείαν, ·ρ πάντε; έπιτιρώσιν, 
ην παραξάλωρεν ταΰτην, ρι̂  προ; την ΰπ' έροϋ ρηθείσαν, άλλα προ; τήν 
επι τών Τριάκοντα καταστκσαν, οΰίεΙ; δστι; οΰκ άν δεοποίητον είναι 
νορίσειεν.

κτ . Βούλοραι εΐ καί τί ρε φήσουσιν έ^ω τή ; ϋποθεσεω; λέγειν δη- 
λώσαι καί ίιελθεΐν, δσον αΰτη τή ; τότε ίιέστηκεν: ίνα ρηίε’̂  οϊηταί ρε, 
τά ρεν άραρτηρατα τοΰ Δήρ.ου λίαν άκριβώ; εζετάζειν, εΐ 5ε τι καλόν ή
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δεανόν ίιχ  .ε..;2:ίτ·<[, τ>.^72 ^2;α).ιτεΓν. ίστα : 6 λν'ος ο 'τί 'Λακ.:όί,
ού-ί’ άΐ(·,-ίΐ\-ί,; τΛ ;

λ ζ . 1;τ;ε·.ι5·/, γαρ τά,· ν2[ι; τά ; περί τ6ν ί'Λλχσποντον «πωλε^α'/εν, 
κχίτχνς άτυχί*!; έκείνχι; ή πόλις περιέπεσε, ίτίς οϋκ οΐ'ίε τών πιεσβυ- 
τ.-ρων, τνΙρς {;.έν 5·/;ρ.οτικ'Λ; xαλ&■̂ ;/.έν'·/̂ ς, έ^οί;2ο■̂ ; δντας ότιοϋν πάσ/ειν, 
υπέρ ποΰ ιενι πειίειντοπροστχττδιχενον, καί δεινόν ί,γου|Λένους, ειτιςοψεπχι 
πήν πόλιν "έν εών Κλλ'ένίον λρ'ασαν, ΰφ’ έτέϊοις ουσαν, καί τ^ τον; αέν 
έκσπονδους γενορ.ένους ; -τους δε ττ,ς όλ.ιγαρχίβς έπιθυυ,’/ίσαντας, ετοίαω; 
καί πά τείχ·/; καθαιρΊΰντα;, καΐ τ/,ν δουλείαν ύποριένοντας; καί τότε υ.έν, 
δτε τό πλί'ίις Κυρινν ·},ν τών πραγαάτων, · ί,< ^ ί' τάς των κλλ.ων κκρο- 

πολεις φρουροϋντας; ε’πειδτ; δέ οί Τριάκοντα παρε'λαβον τ·̂ ν Πολιτείαν,τους 
πολερ.ίους τήν Πρετέραν ε/οντας; καί κατά ρέν εκείνον τόν χεόνον Λεσ- 
πότας /,ρ.ών δντας Λακεδαιμονίους; επειδή δέ οί ιρευγοντες, κατελΟόντες, 
πολευ.εϊν ΰπερ τής Ελευθερίας έτόλρ'/,σαν, και Κόνων ναυρα^ών ένίκΥιΟε, 
πρέσβεις έλΟόντας παρ «ύτών, καί δίδοντας τί̂  πόλει τήν Αρ^ήν τής Οα- 
λαττν,ς; Καί ρεν δή, και τάδε ίτίς ού ρ.νηρονευειτών ήλικιωτών τών ϊΰαών; 

ρεν Λτίροκρατιαν, οίίτω κοσρήσασαν τήν πόλιν καί τοΓς ΐεοοΐ;, καί
τοϊς όσιοις, ώττέ ετι καί ν 
ρή ρόνον τών Ελλήνο

I το·); ατ-ικνουρενους νορι-,ειν αυτν,ν αςιαν ει

)υς δέ, άλλα καί τών άλλω 
Τριάκοντα τών ρεν αρελήιταντας, τους δέ συλήσαντα:, τούς δέ νεώσοικους 
έπι καθαιρεσει, τριών ταλάντων άποδορένους, εις ούς ί  πόλις άνάλωσεν 
ούκ έλάττω χιλίων ταλάντων ; Αλλά ρήν ουδέ τήν πραόττ,τα δικαίως άν 
τ ι ;  έπαινεσειε τήν εκείνων ραλλον, ή τήν τής Δΐρ.οκρατίας. Οί ρέν γάρ, 
ψγ,ιρισρατι παραλα^αντες τήν πόλιν, πεντακοσίους ρέν καί ^ιλίους τών 
πολιτών ακρίτους άπέκτειναν, εις δέ τον Πειραιά φευγειν πλείους ή πεν- 
τακισχιλίου; ήνάγκασαν; οί δέ, κρατήσαντες, κ«ί ρεύ’ οπλών κατιόντες, 
βύτού; τούς αΐτιωτα'τους τών κακών άνελο'ντες, οΰτω τάπρος τούς άλ.λ.ους 
καλώς καί νορίρω; διωκκσαν, ώστε ργδέν ελαττον ε̂ ε̂ιν τούς έκβαλόντας 
τών χατελύόντων.

κν;· ό  δέ πάντων κάλλιστον τεκρήριον και ρέ'Ίστον τής επιείκειας του 
Δγ,ρουι δα-.εισαρενων γάρ τών έν ά’στει ρεινάντων έκατον τάλαντα παρά 
Λακεδαιρονίων, είςτήν πολιορκίαν τώντόν Πειραιά κατεχ^όντων, έκκλγσίας 
νενορένγς περί άποδόσεως τών χρ·Λράτων. καί λεγόντων πολλών, ώς δί
καιον έστι διαλυειν τά πρός τούς Λαχεδαιρονίους, ρή τούς πολιοοκουρένους, 
αλλά τού; δανεισβρενους, εδοςε τώ Δήρω κοινήν ποιήσασΟαι τήν άπόδοσιν. 
Και γαρ τοι δια ταΰτνιν τήν γνώρν,ν εις τοιαυτ/)ν ήράς όρόνοιαν κατέ^^- 
<ταν, και τοσοϋτον έπιδούναι τήν πόλιν έποί/,σαν, ('ΰστε Λαχεδαιρονίους,
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το·;; μτλ τχ; Οΐ'.γνι/'ας ολίγου ι^άν κκΟ' Ικά^τ/,ν ίυ.ίρχν ϊα ΐν  ττ̂'-,ιχχ·:- 
«τοντ-νς, έλΊίΤν 5-1 7-?,; Δ·Λ|/οκρατία; ί/.ϊ-τεύ-ιον:»;, καί ίε-;:σο|;,ένου:, υη 
·:;:^'.ι<;ε'ν αΰτοϋς ανα':·:ά·:ουί ύ-ί» Θ/,ζ'κίων γενοαίνου;. Τό ουν
κεοάλαιον τ/,; έχ.ατέεων 5ίανθί«:, τοιοΰτον ίν  : οί μαν γά? -,ϊ'ίουν, των |υ1ν 
τιολιτών άρχ,ειν, τοΐ; δέ τ:ολε|αίοΐί ίουλεΰειν, οί ίέ  τών ;υ,ίν άλλων ά;/_ειν, 
τοΐ; ί έ  ;τθΛίτ:5ΐ? ίσον Ιχε^ν.

ζύ'. Τ α υτχ  5έ  (ϊιί,λΟον ^υοΐν ενικεν: ττρωτβν ρ.έν έραυτόν έ-ς^εϊξα ι βου- 

λόρενο;, ού/. όλιγο-ρχιών, ούίε ττλίονεν.ών, αλλά 5ι/.αί»ς χαί κοσρί»; έ ::ι- 

Ουροΰντζ Π ολιτεία;: έτε ιτα , τ ά ; Δ'/ιροκεατία; τ ά ; τ 

έλαττονων τυρ-ρορων αιτίας γιγνορ.ενας, τα ; τ ε  κα λώ ; τ: 

χοότας, τώ  <5ιαα!0Τίρα« είναι, και κοινότερα;, και το?

λ'. Τ ά · /  ουν άν τινες Οαυράσειαν, τί βουλόρενο;, άντί τν; I 
τ ίς  ουτω -ολλα καικαλα διατετραγρέν·;;, έτεραν ΰρά; τεείΟω ρεταλαβεΐν, 
καί τίνος ένεκα νΟν ρίν ουτω καλώς έγκ=κωρίακα τ/,ν ΛΛρο/ρατίαν, δτϊν 
ί έ  τόρω, τάλιν ρεταοαλών ετπτιρου, καί κατ/ιγορώ των καθεστ'/;κδτων.

λά. Κγώ 3έ και τών ιδιωτών τού; ολίγα ρέν κατορθοΰντας, τ:ολλά δε 
έςαραρτάνοντας, ρερ^οραι, και νορίζω φαυλότερους είναι τοϋ δέοντος: και 
ττρδς γε τουτοις, τού; γεγονδτα; εκ καλών κάγαΟών άνδρών, καί ρικρίϋ 
ρέν δντας έττιεικεοτέρου; τών ύπερβαλλόντων τα·; ττον/ιρίαις, πολύ δέ 
ρείρου; τών πάτερων, λοιδορώ, και ουρβουλεύταιρ' άν αύτοΐς · 
τοιουτοις ούσι. Τν,ν αϋτκν ούν γνώρι-,ν έ;̂ ων καί περί τών κ 
δεϊν -ίρά; ρ ί ρεγαλοφεονείν, ρ·Λ δ' άγαπαν, εί κακοδαιρον-^ο: 
ρανέντων ανθρώπων νοριρώτεροιγεγόναρεν, άλλα πολύ ράλλον ά 
»ί· Ρ ΐίί» ς ίέρ ϊΐ ., ,; χείί,..; τώ . Ερνόνων τ.γχ,'νο,αίν 3,τε(: , ;:6 ; γ«ρ τ»ν 
εκείνων Λ ρετν,ν, άλλ'ού πρός τ·;ν τών Τριάκοντα [Ιονν,ρίαν, άριλλν;τέον χρΐν 
έττιν, άλλως τε^αΐ -ροολκον ά,ρΐν βελτίττοις άττάντων ανθρώπων είναι.

λζ*. Καί τούτον είρ-Λχα τον λόγον, οΰ νυν πρώτον, άλλα πολλάκις ίδ·/;, 
καί προ; πολλούς, ίπίτταραι γαρ έν τοί; άλλοι; τόποι;, φΰτει; έγγι- 

V και δένδρων καί ζώων ιδίας έν έκάοτοις, καί πολύ τών 
; τήν 8' ίιιιτίρίν /ώ;ιν & » / ΐ {  «ϋΐ τρίφιιν κ ϊΙ φέριιν 
1, τά ; ϊ έ , , , ς  >=»; τάς ,ιράξίΐς Ρΐφ™ τά™ ς, Λ λ ί  

ι;αί τ ;3 ;  ά ,ίρ ίτ . /.«Ι τ?ί,; άρ5τ<ν ίιιφ ίρο.τ»;. Τ!»:Μ!ρετί«. ί ί  ί ά ι Λ

'ι νιϋνίοτντε; του; Βηρ^αροο;, Αριοτειοον ';τ,ιοιε;οτ.ν. 0ν 
οό8;ν άν Ετραξκν, εϊ |τ·ό τΕολο την φντιν διηνεγχαν.
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Κ!ίς ηίί'·/:<·> ?·ίν 2ύλιγί«ν -3-,«ιν'/ί'.ν ί υ ’ ν νθ9

τϊ-.λΰ τ-,ν,ίντίον. ίΐί-τΐ γ^3 ο· ■:'>·,«ΰττΛ τΜν λν/ων, 
Λίν -ί> / «5·>Λί ί«·:τ»..; τΥί των η <̂ί ρ̂ν,.>·> ά;ί·-.·?,ς τ^ίΣχόντωνί

ίί/υνόντων: ιττιε;} - ,̂αδΤ; τ^^ιΆί/εν: ί·:5-/·<7;τκι γάρ 72>.·/;^Ι;. γ^τίΐαζ

ί.π·αί/ψ5τ/,;, ού «ΰτήν, ά),>’ ί7 ^ ίί :τ ώ « ζ ;« ν  εξ; 7γν^«ν

-*ρα/ίν. χ.,Ι «οντο&ν πραγμάτων εττι^αίαν. ΑΑ/.α γάρ, ίν έ 
ν}ν  &·:'71'Ϊ 8·:ΤιτίΐΑ·,ί'Τ(0, κα>. καΤΑ-'.

α·̂  ν,αν τ/ ; ^ ^ ο ' ί έ , ι ο , ;  ά::ο->-αν'̂ ?ό.
. ίίερς αέν ουν τοίχων κ^Ι ττροτίρον ε!;·/·ϋα;Α£ν, χίΐ{ ^αλιν έρο5;Αεν, 

,̂ν μ·!·, ττί·:.5ω;Αεν τ:α ν «-:0α ι τοιβντ* 5;*ι/.2ρ-:άνον:«?, Πϊ : 1 δ'ε ών έ ' .  

αγ /;1 ζ  τόν λν/ον κα?£.7τ·/;'3ί([;.γ,ν, «-.«χία  ίίΛΛίχ'ίε^;, τταροιχ&ίρτ-σοααι το ΐί 

βου>θγίνθ(? Ι τ ι  ονίΑζο'ϋλενίΐν 7Τ£ρΙ, τουφών.

>.ί. Παείρ γγρ, ·'ν «δν ο ϋ '» ;  οί/.-οαεν τνιν πόΧιν, (3;3τε? ν3ν οίχουριεν, 

'/ «  ε·ί Γ'.ν <5-7(03 -/5α κν ;^ν^λίο<7-;α&^κ. κχί τΛεα-Ζ-τοΐΑεν, καί [ίιωοό[/.ι5ϊ, 

χ 7Ϊ >7χ-̂ 5̂ν ί-τ.ΛΊΖ’Λ χ.*/.α ττϋ-ϊΐ^αδΟϊ - « Ι  τ:ργ^3α3ν, α:τίρ |ν τω  ?:αρόν·:ι χ.»1 

ΐϊζρελίΛ Τι χρ-·>-'Λ;: ίν  ,!ίέ ΓΑετχζ'χΑΜαεν τ^ν ττόλιτεί^ν, ίγ.λονητι. κατά 

τόν αότόν Ο'άττίρ /ν το 'ί τρογόνΛζ τά τ

καί ιτ ϊίί ■>,■.■$.:·. άνάγκγ, γάρ έκ τώ » «ότων ·

λ<7 . Λ$ΐ Λί. τάί (Αδγΐττα; αύτίον χαρ’ «>Λ·/·'λ«ς τεΟίντα-, βουλΐ'55ασΟίίς 
ίτοτερτρ ·,̂ ίΑ'ν αίρετίον έττί. Καί ττρώτον τκεψώ^εΟα τνός Ελ),γ,ναί, καΐ 
Τ ίό; βαρβάρο'Αί, ·τΜ5 τ:ρ.5; έκείν/,ν τ-̂ ν ·Γ:ο·Χιτ2.'αν (ΤεέκΕΐντο, καΐ ιτ£>ς νϋν- 
ί /_ν^ ^ Λ  ττρόί ού γαρ ίλάχιττον μ ί ρ -  τα γεν-/) ταΰτα -ευΐΑβάλλ τ̂αι.
-τρό; {ΰίοκρ.(ΐ·/ίαν. όταν Ιχ-ρ κατά τρότον /αΐν.

>ζ'. €5 μ ϊ ν  τνλυν ί·,>,λ/;ν5ς <3;'τ..·ς έτίτϊνον τ',ί< κατ' ε)ρ5νον τόν χρόνον 
ττολιτίοετίΛένοΐί, όίστε τον; τιλείττον; αυτών έκόντα; έγχίιρί<7«ε τ? τ:(5).ει 
-;?ά; αΰτου'ί: οί Βάρ^αροε τοτοΰτον «τεΤχον του πο·)>υτραγ,αον5Ϊν τε:> 
το.ν ί·:λλ·ίνικ(ΰν τΐραγαάτΜν. ώατε οίτδ [Λακρο'; ττλοίοι; ίγγιττα Φ » τ ή -  
^ΐ'ϊο; ΐΛλεοί, οΰτ« (ττρατοτε.-ϊοε; έντό; Λλυο; -τοταο-οΰ κατέβαινον, «λλά 
■τολλ'λν -,ίσυχίαν ίγον. Νϋν ί ϊ  βί; τούτο τά τράγματα κ«5'<ϊ.τν,κεν, όίττί 
ό· μεν μιτούτιτάν τόλςν,οί<^έκατα<ρρονουτ·.νόμών. ΚαΙ τερι μεν τού μισού;

ών άχν,κόατε τών στρατ·Λγών: ('ο; 5ε Βασιλεύς ΐ χ & ’.  τά 
,ότρός τ,μας, ίκ τών ετηστολήν, ών ετεμψεν, έί-όλωσεν.

λ·Α Εϊ. ί ί  Τίί,; το-ίτοι; ύ=4 |Λίν ,ν„- (ι,ιίϊΟ -
ί « »  οΐ π,λ :™ , π ;4 ί ,5 ,^ , „ ,ϋ ,  μ ,  „4_  «5

ί<ι Μν ,ίσίίίΐι,ν™,- ίπ ,νιας ρ .χ ψ ι,ο . νκ5,. ί|(,.εΪ5 ίέ  τού»·,.
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ον: άλλνίλοι; αΐν γάρ χ τ:«εχ3ΐ· οΰ5ϊΐ;.ί'/ν ν,υ.ίοαν Γ2ρϊλΕί~0|Λ2νΓ, 

/ ι5έ ττερί τόν τ:όλ*.αον &·ίτω κ*-:τ.;/ίλ·ΛΊχ;/εν, μττϊ οό5 β!; Εςίτά-τίΐ; 
ϋνϊΐ τολ;Λώ^«εν, γ;ν ιιή ^ιαβάνωίΑΐν ,άρρηον. Το <ϊέ (Αί-Ίΐτον; τότε ,υ.έν 
οΰίϊίς γ,ν τών ττολιτών ΐνδε/;; των άναγκ,Ίί’ων, οόίϊϊ ·τροταιτών του; έντυγ· 
χϊνοντχ:, τί,ν Γολιν ^̂ (ΤΛίτ/υνε: νΰν 5έ ■τ'λείου; είοίν ο ί  τ“ χνι.̂ όο,5νο·. των 
«χόντων: οί; ίΕ'.όν εττι. ■τολ'λίιν '7υ·"'νώ7.·;:ν ε^;ιν, εί ν.'Λ̂ ϊν των κοινών 
φοοντίϋοοτιν, άλλα τούτο 'ΤΑΟττοΰτιν, ότόίΙεν άεΐ τήν τταροοοαν ήο.εροιν 
ίυν'ΛΟΟντχι ύικγαγείν.

λΟ'. ίΐγο·ό[Αΐνο; [χεν οΰν εγώ, -̂ ν ρί.ΐ;;.·/;τώ[Α5θχ του; ττρογόνου;, και των 
κακών •/,’Λα; τούτων-άτταλ'λαγκοεοΟαι, και οωτίρας οΰ ΐΑ'ίνον τ ί ;  πόλεω;, 
«λλά και των Ελλ-όνων άταντων γεν^οεοΟαι, Τ/ίν τε Πρότο·5ον έτ:οι·Λ'7αρι.·/;ν, 
και του; ^όγου; εϊρν;κα τούτου;: ύ|Αεΐ; 5έ, ταΰτα ττα’ντα λογισα;Λ2νοι, χείΓ

ροτονειτε <: V υμ:ι'ν δοκ·?ι υ.άλ'.ττα ουαφερειν τ-̂  τεόλει.

Α?ίΑ.\ΤΣ!5: ΒΑΣΙΛΙΚΙ! ΤΟΓ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΛΟΤ.

αζιάν, ί? ι ; ΐ'/;^νϊίΐ£ί; τά; των'ά'ϊια-
ταωρ'ών τί; κοιν&ϊνία; ιΐ£)ών ίορ'Ζτο;, ζτ̂ ούτ-

ΚαταζζΤιτ ΐ̂ίνοι «  κρατούντί;, οί πϊο 
«χνού;: ρ ίγ / /3 ν τ% ί ύπό τίν Μαν'Τραγϊρί» 
ζόπαις εϋί«!ΐϊονίαν οιάτοί; οί^βτΐίοοότΐ 
τονν 1 Τά Γβντκ, )εκν ζολκΙ

Τόν ίανατί^όραν τ«ύτν;ν κνοι1γ̂ ,'7̂ α■̂  ά’τβ·?ί;ζοντ«ι βί ζόλκζι; τύν Αυνκατών, 
ύ;Γθ9!<λ>Γουϊ οί ττροίότκι τού Διίρου, ύιτοατχρίζοον οί ζατάτζοποι τάν ΒίυΟιριών, ώ; ΙπΙ 
Καποίιατρίου, ζαί ρι ίνΟουτιατριόν βίουαίνονν οί Κ^γόη; τ ί; Ανατολί; ζ*ί τ/;; Δύοίω; 
εις τά; παραζαα^οναα; 7Γθ).ιτεί«; ! άλλ’ ό ετιττό; τών ίυϊτυρ'ών Λαών ρ>ύλαξ, ό ά'/ρνίΓνο; 
Τών ζαταρ'ρήο’ίοίν εταττής χαΐ τ ί ; άνίρωπότϊΐτο; ό ετροττάπ;; ΦιλόαοΦο;, ά̂ οϋ ραζρόίεν· 
5έν ί'ννι;9ί νάάνκ^αιτίτη τ>5; κοινωνία; τόν ά ε̂νκτον κίνδυνον, άτο5!«'ΐίζε! να ρΐ' ο̂χιν- 
ίννεύτο καί τ<(ν ϊίίαν ζώ̂ ν υπέρ τ ί; σωτϊΐρία; τού ζοίνοΟ !

Ολίγον; τοίοντον; ̂ εοπίριπτον; κνίρα; κατίχει « Ις-ορία όλων τών εθνών, καί ριιταξΰ 
τούτων ίιαπρέπονν ό Σωκράτη; καί ό αύγχρονο; αΰτοΰ Ιτοκράττ;;, Ά9>)'ναΐθί καί οί αύα.

Τή; ’ΐΙ9ιχί; τήν οιαγΟορά,ν παρατηρών ό πρώτο;, έπαπειύΛϋβαν όΤείρον κατά τί;'Ε Τ - 
λϊϊνϋεί; ^υλί;, ά ϊ̂ίρόνιι όλην του τόν ζ·.>ήν εί; τό νά ίοαιουργήτη Νεολαίαν ’Ενάρετον, 
άλλα πρίν στεφίοωΟονν οί άγώνε; του, τόν έ^ανάτωααν οί Γλάοοι καί οί ’Αξιώτβε τήί

Ο Είτοζράτι);, τόν παντίλΐ; δλιίρον προικών τ ί ;  πατρί5ο<του, ιΐ; έποχΑν, κα9Άν 
πολυπλίϊίεϊ; στόλοι, συαραχίαι έ9νών, 'ΐίγεριβνία ζαί φόροι ϋπι)κόων φυλών υπάρχουν ιί{ 
τό γένο; του, ό Ιτοχράτ»;;, λίγορεν, άτρόρητο; έπί τοϋ γήρατος άναίά;, κηρύττει ρί 
έπικείρενον τΑ; ζωζ; κίνίυνον,_ ότι νά καταργϊ;9οϋν τά ’θπισ9οίρορικά κ»9είτώτ«, νά 
πέσουν οί κακοί νόροε τΑ; πολιτεία;, νά ά)λαχ9  ̂τό «Γιίο; τ ί; κνβερνήσεως καί νά άνα- 
γνωρισθί τό ΣΥΝΤΑΓΜΑ τοϋ Σόλωνο;, Νόροι 9εριλιώίει; τών πρώτων εύτυχών χρόνων

ϋ έίνου; I 

·>ΤΜ Λετπόται, ό
ντωνριθούναπότού; άχνου; τί; έξουοίαςι οΐ ’Απόλυτοι καί Άσύντα- 
6 Τύραννο; τ ί ; Συρακούση; Διονύσιο;, ό Βασιλεύ; ττί; Μακενβνία; Φί-
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/'ππο;κ.λ.π. καί ό /α α η π ;; τχτο;' Οχλο:, κϊ9ώ; εκείνο; τόIV Αθ«νών επί ϊοοκοκτον;
καί Φοιχίωνο; . Τον; «/■. το/ Τ 'άννον; τών κοινοινιόίν, >:αταοιώκοντε; ροον/ρω; οί
Σοροί, έχθίΓονται ιον; κινίύνον;, ά/Α ό Είτοκράη;; άπερνγε τ«ν
καταοίν-ιν τκύτ«ν,

• ’ΛΘ,ΐΑαΓκ, ·λε; μτε τ, παοονταν Νονοίειίαν τον Ατνντάκτον Οχλον.
Λντο; ό Τύραννο; λ ό; ίπει η οί Λετπόται καί Δννάτται καταντούν 'Λνοι;, όι;
έπίτ«; καί οϋ π 'α Γΐζόρεν.VI ρε’πονν εί; τ«ν Αχολαιίαν: οί πτοιχοί άπό αίτθο-
ρα οιχαιοαύνι;;, και οι ναοεινιιί. έχ ρε 5ΐορροτύν«;, ώρελονν; ;
εθνο;, μτ, ϊ̂ παρα. π Νοο θειία τον «ναι κολω?ή καί ατελή;: εντνχίαν οεν
αποκτά ·« κοινωνία ρε ρρονρια ρέ/ίτ:Γα καί ρέ παλάτια κάλλιττα: ψνχή έθνον; νπαρχίι
τό Σύνταγρα, εί; δλον; ίξίτον ροιράζον τ αγαθά καί περιορίζιIV καίαντόν τόν άνώτατον
λ  το-ζί 3ι̂ ζΟαρ■̂ έ■̂ ο■̂ ; νόιί’1'̂  ̂ να μί:·ζαραοέ^ΐ7θι, ά}^α·Μ άΤ/.άζίτί . "Αν ο£ν
ανα/.ανομιν, αυμ—Άΐται ΆΟι̂ ναΙ-,ι, τβν Σό/.Μνο; τό -Οντκ'/μα χαΐ τ ί; Τροιξ.-νΐ);, ώ; 
μοτιν.ώτατα, υ.τ,ν ίλττίτίτϊ ίύίαιμο'.ίχντό Σύντα'/μα τοΟζο χατίττάζ ζ̂εν ό Τνοαννο; 
Πίιηζτρ'χτ'/ζ, κ'/λ 6 Κ,/αζΟενι;;, τΊ·̂ Τ̂· ρ̂άννν̂ ; «ηοζαΧύν, (ώ; 6 Μανρομι/ά):ης τοΟ; 
ΚκτΓίιίιττρίονί) άνίζτντ! τόν σύγρ·3να Κ·νοιαοχ̂ ίαν τοΟ Λαο·ν, χα'ι οιΐ ί̂ τ<ν τ»0’Ανοο; 
Ο /Λον σίατΛίν^ν ΛίΤΓοτΕΐαν.

Αίκϊχρατια, Οά !ί“ϊΓ, Εν-ίαΕίΐ'ϊνίχ ίλου τ η  Λκοΰ, χαί 2x^1’Λχώκτία: 'ΐί/ιζΟερίζ 
στ,ρ.αίνζι παρίί,ζίχν Τ6ΰ λα/.εϊν, ττράττίιν χ£ίί '̂ ρά}.ιιν τά ώρΟ.ιαα εί; ί'ι.η;, ίΐύ' £ / ι  ϊτκ- 
ραν'ψίαν. Δ;ν ίΐνκι εύ̂ κιριωχ ό Γ·ράττων:τάν ό,Τί ΐττιδνρί, κ/ α’ ό πϊι9όιιίϊο; εί; " ί ;  
βρονι̂ τεως "ού; κκν6να; .

θετόν ν7:«ρ;/2ντΐ] 1έ'/!ί ό ’ΐτοχοάτΐί, 5;/ι νόριοι τυοκννικοί τον χ^αρα'λίχΊΟ'Οχ ,̂τν, 
μτ,'Τι 1ια-ά·/μχ~α Πίρτίζο, κ)>>«Πο̂ ιτείΐ£ 2· ν̂τα■^μαζιx1;, ιχίϊ οί ττ5ϊί"Εθθί τών ττο/.ιτ'ίν 
τότον κττ̂ ο̂νν τον ί̂ονεΓν τον; πΑοντίον;, ώττε σταγ^άζηται τον; οίζον; τών '!Λιγχι/α·ι 
ώ; £ίιζον;των.'ΐΙ ΒονΑ; τον 'Αοϊίον ΓΙά'/ον, νττεοι^οντα όλων τών εν τ '̂Ελλάίι Πολίτεχών 
Σννίίρί'.ιν, «τον ιϊ; χρεο; «χόν·/; νά έίτυτατί εί; τήν ίνζοτ(χί*ν τ ί ; άχνα^ονο»; Νεο- 
/αία;. Λεν ζατοιχονντκε χαλώ; αέ ττόλίί;, ιντν ζ̂ονν ριί Λιατά^ '̂·*"*) ^ι·>χ ιιχζ·'ΐν  
χα)/«ν «0ών. ()ί ζαχοίΟει; τοΛρονν νά παραζαίνονν χκί τού; ·χ*λ«τέρον; νόνον;. Γ)ί ρ.« 
ερ'/»ζόρενοΕ ονατν^ονν, ζαέ ί) ■πτωγίί'Χ. '/ίννά τού; καχούογον; χ.τ.λ.

ΙΙνοάοοξο; « Ελλΐνιχ'ί Ι'ορία! Ο Σεοχράτν;; σένεταε ώ;καέ τα; προλ-ίψει; τον Ο̂ ,χλον, 
'/ενόνίνο; τώ ττώντα τοί; πάτι, Ονων καε πετεινόν βΐ; τόν θεόν τον Άπόλλ/ονα, όπω; χερ- 
ιϊίτη τού; πάντα; καί 5’“Ρ'< “ίν ό·?όν τί; «Οικΐ; σωτ«οία;. Τ«ν πατοίία καί τον; 
νόριον; αντ«;, καλού; ι5 ά^οείον;, σι6όριενο;, πίνει άοίκω; τόΚώνειον, ιίιά να Λίά;« τήν 
νπαχο«ν εί; τ«ν Νεολαίαν: ό ίέ ’ίτοκράττ;;, παρατγιρών ότι οιΝόαοι τον Δειττοτικον καί 
Ανοο; Ο^λον, ώ; καί τών Τνράννων Πει-τιστράτων, ίτο παραλο'/ιιαοί καί άτύρ^οροι 
εί; τίν ενίαιαονίαν τον ίΟνον;, όποιοι έχρπαάτιταν χοά οί τον Γιανετά έπί τον ’ΑοΆντά- 
κτον Καπο'ϊιττρίον, σναζονλεύεε κατάρ'/χτιν τ«; χαΟεϊΤοίτι;; νοροΟετία; ζαίανανέωσιν 
τ ί :  παραρελίΟείιΤί; Κοινο?ονλευηκϊ; τον Σόλωνο;.

Τον Σωχοάτου; ί  προριοριχβ Οια'/ω'/π καί τον Είτοχράτον; ό 'Αρεεοποτ/ιτιχό; Λό'/Ο; 
πλίϊίΐάζονν πολύ τ«ν εποχήν τον Ροντώ καί Βολταίρον εν μίρίι. Να σίνωντοε όποιτονν 
τ ί ;  παλαιότ«το; τ« νορούετικά λείψανα ανρδονλενων ό 'Ροντσώ, άνακοινόνεε νίαν Λογικήν 
Η’Οικήν καί τό άρίρπτον Πολιτικόν τον Σννάλλαγρα εί; τόν νεώτερον κόπρον, ενώ τόν 
Ι’σοχράτίΐν ριρούρενο; ό Βολταίρης απαιτεί άναίτάτωσιν εί; όλα τά Στάτιρα χαί’ϋπι- 
σΰο^ροριχά τών παρελθόντων οιίώνων I
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Οί ιτ-ονοκία^Τί; τοΟ; ·π(Λ·/ηηΊς χαν* ·Λ τού Γ«ζχ τ-ν̂  ΓίΚυΐίχτι/.-ν, τα·̂  Κι·.ρ-
όα;.£ω; τχν Λο'/ΐΛχ'ί κκί αί τον τί;ν Ι’Λτοοικίν, εγίννηταν τον; 'Ι οιρο/ο·, ιω-
τάτον;.^ί^5ΐ; ιίί'^Λ./οντί; καί εις α^ίον τόν Οΐ/ονόκον, Δανι·,;λ κ«ι Ά5«νκτί5ν τοΟ; 
ΙΙκοίου;, τό, "Ε/ετε ύ'/είαν, προτκαλοΟρΕν τ·«ν ιτροϊθ/,ι;ϊ ό/ί; τ ί; ΕΛ/ηνεχί? ΝίΟΑκώ; 
εί; τών όι^οτΕταιτών τχ;'Α·/'/ηαί, Ααίοιχχ; και Γα^λίκ; τον; οέίερίοιι; Νόας 1!! ΐκ  
έττεδΑαίί Κκίεστώτα ο/υν τών «ΐ',>ν»ν κκτκρνοΟνταε ώ~ό τό ύ-̂ ήνο-̂ ν τού Εΐίοχράτου; I

Ε. Γ, ίτκτιρο; ίττεκράτυτε και έπικίν^ννο; εξι; ρετκ-ύ τών πκ/κιοιν, «τις άνο;;Αείε- 
τςζΕί κοί'ιτών νεωτέρωκ τίνΐΐοόοοον εί; τκ χαλά « ότι οίνόαιενά κι'νο·̂ ·; &·Αετ«6Αϊ;τοί, 0!'κ 
νάϊέΐωντκι άιτότά Γ-Αΐ-ό»;. ΤόάπατχΑόν τοίίτο Δόγρκ έετρετίΐνσιεν οί Ο-̂ κΑότερο: Κοε; 
τ ί; τκ>κιότ«το; καί ;κα9ί·/ί«τε κκί ό ’ΐΐίικώτκτο  ̂ Ιοικράτκιρέ τήνΟνοίαν τ«ς ίοία;τον 
ζωί;, ε'ο); ον ό ραίκτι:; αΟτον κκι σνν/.ρονο; Είτοκρεετί; κατΕστρ8-;.εΓ').α'/ίοι; ρίν εϊ; 
ίΕοΐύ,κ; ά/1α; ττεριττάσεΐί, εΛω; οε'.ί; τόν Λρειοττετ/ιτικόν τον Λό'/βν τοντον .

Κινίννενουταν (Βέίττων την τ α τ ρ ΐία  ττο).νειί'·>ς ; εττω̂ ,Αεύονταν είωτίρικώ;: έεταειιίΑΟν- 
ρί’νκν έί'ιίτερικόί; καίάπό τον; Βζρίκρο'. ς γ ϊ ; ’Λν*το)ί;και τίο Δνσεω; Γερι^ρονουρενίν, 
ττοοοκ/.’/ει εϊ; τό Πανε>.λ;ν:ον .νά «ν«).κ"ονν ζτ-,χ Αχμκ,χρχτιχϊΐχ έχίίχχ,ν νοροΟεοίκν, τήν 
ότοί'/ν σ-λχίγρα- ζ̂χ ό Σόν,)ν καί έ).ντρο.·7εν ό ΚΑ.ειτίϊενη; άττό τ«ς «Ανοον; τών Ιίειτίζ-ρα- 
τιΟ'Δν. ’ΑίταοοΑΑ,άκτοι; ιί; τον; ι α̂ετ̂ ρον; ροό;/ον;. Οί εν Εττε̂ ανρΐ’ρ τον Νεοε)ν.κνικον 
ίίνον; ΑνΤίΓοόσωίΤοι, οί έν "Αττρει, Έρριόν»), Νκν;τ)ί'ρ, Αρ'/ει καί Τρ-οιζίνι Ώχρα- 
στάται ρέ ΙΙολίτενρα Σωτίοιον ττροικίίαντε; τκ,ν ετκτρίιία, ίίαν τόν 1ωάννί;ν Καετοίι- 
ιιτρικν νά χρηρνίτ  ̂ τόν Ε9νικό'ν Βον̂ όν έν Αϊγίνρ, ώ; ό Πιιτίττρατο; τόν Δόρον εν 
Α’ίόναι;, καί νά σκοτο)9ονν οί οιάοοχοι τοντον ά<τό τον; περί τόν Αρρόΰιον καί Αοι- 
σζογζίτωχα, ώ; έκεϊνο; από τον; Μανρορι^ά/α;, Κοιναταντϊνον καιΓεώρ'/ιον. Ο θάνα
το; έϋό; τών υίων τον ΙΙειτις-ράτορ άνεκά).έτε τό τον ΣόΑ'ονω; Σνντα'/ρα εί; τά; ΑΟχχα;, 
καί τον Κνοερνότον ό ρόνο; «νε'ϊΓΟΤΙ τί;;'Τροιζίνο; τό ΙΙολίτενρα έν Προνοία. Αί τρα- 
'/ιχαί ανταί σκοναί, πκΑαιά; καί νεωτέρα; 'ΕΑΑάίο;, νπάρ^ονσι Φρίκτι; σχολεία έπιζαν; 
εί; τά; ζώσα; καί έπερχορένα; γενεά;.

Ι Σ Ο Κ Ρ ε Υ Τ Ο Τ Σ

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ .

ίΐ Σ Υ ΛΙ Μ Α X  I Κ. ό  Σ .

ΙΠΟΘΕΣΙΣ Τ Ο ί ΣΥΜΜΑΧΙΕΟΪ,

ΑΔίΕΑΟΓ ΤΟΥ ΓΡΑΨΑΚΤΟΣ.

Π εμφθεις ο̂ Χάρχζ καταίονλώσασθαι τόν 'Αρ ε̂πολιν,Αντονορονρε'νίϊν κατέκεΐοον 
τόν χρόνον, κβίχ«9'εαυτόν γενορε'ντ;ϊ, ώς τών Λοκείαιρονέων ρίν κακώ; ιϊεβκειρέϊων ρετα
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ίά Λενζτίικδ, (κ* 
Ή πη τί )α"ίΓν, χχ'ι 
ίττίχίίρ-ητί Χίοι; ;

Ι Ϊ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ

) -Τ άτ9εν-7,ν όντ̂ -.ν, οίτο;, νοωζ«ν ί;;^?β«-^τίν ότί
«'^.ον ?τ//.όα!ν5; τήν «£ΐ;;'«αν·<ϊνν5:Μ£νπε/)ΐ7τοιίται τοϊ,-'Αίίΐναιοί;, 

χϊ ΡβΛοι; ζ«ί ^οί; λοίπ-ιί; η υ μ άχ ο ι ;. Εετα έχΗοοί άντίτη,τ*·,, κ»ί 
,6)-:, ώτ7ί /ίίπόν α^τόν άπ ο ρ φ , τ ί ίϊί ίτοΐίτο;!. Κκΐ £Ϊ άχϊ//ά. 
ί  ί15ίν 6ΐ; Αν̂ ινολιν, «ντοί άν «αυνίαίνοι ιϊ; τκν Άτ-
Ά5«ναϊοι άκουταντί;, ίΓήταν σ:τ5νί^;, χαί !ν90,- οέ ΧΓίΐ χ·Μ >ό'λ·3ί 

ϊ9ίντο. Καί οντό; ϊ ί̂ν ό Σααιια^ίχό; —όλίαο; ΝΟν ο
ί ζκταίϊαίαι τάν πό).5αο·̂ , καί

ηκϊ·ν. Ταΰτα '?£
<7θν (τοί;) άΛΛοις 
έκκ/Λίαία ιτίρΐ το 
ώ; 3ίΐ μίί77̂ ιλ·̂ 77ραγ|χι}ν̂ ·̂̂ ,

Καί (χιρίζιι τόχ ).6γον ιΐ; ίνο: ίν α'ίν, τό κι 
Α̂ τονό̂ κον;: εν ι?ί, τό εάτχί την Η'/ε^ονίαν Τι̂ ν 
μίρο^ )ί'7£ται 'Αοιατίίιίι;; πτα^υϊναί τόν «ντιοό*·;
«•ϊ;  αντί;: κί ί̂Λαιον ίέ τον ).ό·/ου, τό σνα^ίοον.
/β '/άρ περί τ ί ; ίί|θι;νΓ;

Ρ.«ν ίέτΓοτί άνα'/καοδ ;̂ κοινόν κροοΐμιη  ά π φ ,  τόν κατατκενόν αντώ ίΛ'αν πρόσαγί, 
ω; ίν τώο£ τώ πε/ίί είοιΤΛ); ϊτοκοάτον; τ, κατατκινό ίΛα ’τ^οτίτέβιι, όπον ι̂;τί: π'εοί αί- 
-/α>ων ΐκο̂ εεν: ττιρι -/χ.ρ παίίμοχι καί είοίνν;;. Κάλίιττον ίί εν τοντοε; καί τό τ ί ; νε’ίόίον 

ίί ττάτεν είωίώ; ό λόγο; είι;.

I \·}οχρά~τ,; σνιχ"ονλεν5<·)ν.

τον; Χίου; καί τον; άλλον; εαταε 
ατά Οάλατταν . Κατά τούτο ιίέ τό 
κόν τ ί ; είρίϊί;;. Καί ί, μεν ν?τό9ε- 
ίΙ 3ϊ στάοι;, ^οαγ^ατικί: σνκ§ον-

ιί (κεΟοίενο , £:τί'Τϊ;ααίνοαενοί, ι

ΑΛΛΙΙ ΙΠίλΘΕ^ΙΣ ΤΟΤ Α ίΤ Ο Ϋ

ΕΚ ΤΩΝ  ΑΙΟΝΤΣΙΟΥ ΤΟΤ ΑΛIΚΑΡΧΑΣΣΕΩΣ

ίΤί; άν (ΐάλλον έ
άνδρα ιδία

■ι Τίνοικαιοαννίϊν καί τ^ν ίντίοειαν ηροτρί^αιτο, καβ' εκαατόντί 
!ί κοινρ τά; ίτόλίί; όλα;, τον περί τ ί ;  ίίρόνϊΐ; λόγον ; 'Εν γάρ δό τοντι.ι 

ίτειδεε τον; Αδηναίον;, τών μίν άλλοτρίων ρίίπβνριεΓν, επί δί τοΓ;π«ροντί στεργειν: 
καί το.ν αεν μιχρύν ττόλεων ώττερανεί κτοράτων ψίίδίσθΛΙ, τον; δέ υνραά^ζον; έννοια 
Τί κοίελεργεαΐαί; ττίίράτδαι κατίχειν, αλλά μ·>ι ταί; άνά'/και;, ρι;δέ ταϊ;|5ίαί;: τών δε 
ττρογόνο,ν κερείοδαε τού; ττρό τών Ιεκελεικών γίνορενον;, οΣ ρικρον έδό̂ ταν άιτολίταε 
τίν ίτόλίν, άλλα τού; πρό τών Περσικών, οϊ καλοκαγαδίοη'ά-ικβνντε; δειτελεσαν . 'Ετι- 
δείκννται τε ώ; ον;̂  αί ετολλαί τρείρεε;, ονδ οί μιτϊζ βίίχ; άρχόμινοι "Ελλ(νε;, ρεγάλαν 
ΤΓοεονσε τόνπόλεν, άλλ αε δίκαεαί τε προαερέσεε;, καί τότβές άδεκονρίνοε; βοι;9εέν. Π«- 
ρακβΛίι τε τίν τενν Ελλίνων εννοεαν, οέκείαν ηοεεΓν τ ί  ττόλεε, ρεγίστιτν ίγούρενο; ετοό; 
ενδαερονε'αν, καί ττολερεκού; μιν  εεναε τοκς παρασκεναε'; κοί ταί; ρελεταε;, εΐρσ/εκού; 
δέ τώ ρίδένα ρ^δέν άδεκείν: δεδάσκων, ώ; οντε ττρό; Λλοντον, οντε ττρό; δόξα·/, ο-ΛΙ* 
όλεϋξ ιτρβ; ενδαερονίαν, Ο'λΟένάν σνρδεέλοετο τηλεκανπ;·/ δ·ύναρεν, όσ>;ν άρετίν καί τά μέρη 
τα^της: καί τοΓ; ρ ί ταντά νπεελιιρόσιν έπετερών, οέ τίν ρέν άδεκίαν κερδαλε'αν ίγο-νντβε, 
καε ττρό; τον βίον τόν καβ' ημέραν σ■̂ μ̂ ιέρη·̂ α̂ν, τίν δέ δεκαεοσύνι;ν «λ'/σετελί, καΐ 
ράλλον έτίροε; η τοέ; εχο-νσεν ώγελερον. Τούτων γάρ ονχ οεδ’ εε τε; αν βελτίο·/;, ί  «λβ- 
βεστε'ρον;, δ ράλλον πρέποντεε; ε̂λοσο ί̂:», δύναετο λόγον; είκείν .
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Σ Γ  Μ »1 Λ X  I Κ. Ο Σ .

Α π α Ν'ΤΕΣ [λέν ίίώΟατιν οί παρ 
ίνας, και αάλΐίττα σ"0·^5^ς ά;'.χ
■αβο'Λεχ Ι̂ -γΐν

ίίντϊί έν3ά5ί ταΰτα [Αίγιστχ φάιτκειν 
77θλίΐ, ττερ; ών α< αΟτο'ι ρΑελλο;·!! 

αί τ:$ρι «λλων τινιον πραγι/άτωνά7.λ’ εΐ κ
ϊίραο^ε τοιαΰτα τ:ρο'ΐτεϊν, 5θκεΐ ριοι τ:;έ::ειν και περί ιών νυνΐ -τταρόντων 
* “ ρχγρΐατων* ένταΰθεν ποιη^ασθαι τ«ν «ρχ/>. ίΙ/.οαεν γαρ έκκλ/ιτιά· 
κοντές περί τε ΓΙολέαον καϊ Ιϊίρην·/;;, 5 [λεγίστην εχει ιϊύνααιν έν τω βίω 
τω τύν ανθρώπων, καί περί ών άναγκν; του; όρθώ; ο̂υλευοριε'νου;, άυ.εινον 
των άλλων πράττείν. Τό ρ.έν οΰν υ.δγεθο;, ύπέρ ών συνελ/,λύΟαυ.εν, τίλι- 
κουτόν έστιν.

β . όρώ 5 Οΐλάς ούκ ΐ'ίταυ των λεγόντων τον άκρόαιτιν ποιουυ.ενου;, 
άλλα το'.ς ρ.εν ττ’ροϊί^οντας τον νουν, των ίε  οΰίε τ/,ν φων/,ν άνε^ορ.ε- 
νους. Καί ί/αυιαατόν οΰίέν ποιείτε. Καί γάρ τον άλλον χρόνον είώθατε 
πάντας τους άλλους εκ?άλλειν, πλήν τούς συναγορευοντας ταις ύυ.ετέραις 
έπυυι/ίαις. Ο καί δικαίως άν τις ύμΐν έπιτιρ/.τίσειεν, δτι, ουνειίο'τες πολ
λούς χαι ριεγαλους οίκους ύπό των κολακευόντων άναστάτους γεγενν,ρ/ε- 
νους, καί |Λΐτοΰντες έπι των ιδίων τού; ταυτον έχοντας τόν ,τέχνκν^, έχί 
τών κοινών ουχ όριοίως διάκειοθε πρύς αυτούς, άλλα καττ.γοροΰντες τών 
προσιερ'νων, και χαιρόντων τοΐς τοιουτοις, αυτοί οαίνεσΟε ριάλλον τούτοι; 
πΐ7£υθντες, η τοΓς άλλοι; πολίταις. Καί γαρ τοι πεποιι^κατε τούς ρήτορας 
ρ.ελεταν καί φιλοτοφεΐν, ού τά ρέλλοντα τκ πόλει συνοίσειν, άλλ’ όπως 
«ρετκοντας ύρΐν λόγους έροΰσιν, ειρ’ οΰς καί νυν το πλτ,θος αυτών υυ- 
νερρύ·/]κεν. Απασι γάρ έστι φανερόν, δτι ράλλον κδεσδε τοΐς παρακα- 
λοΰσιν ύαας έπι τον Πόλερεον, τι τοΐς περί τ ίς  ε.'ρηνϊ,ς συυιβουλεύουιτιν 
Οί ρεν γαρ προοΙοκίαν έαποιοΰσιν, ώς καί τάς κττίοεις τάς έν ταΐς 
πόλεσι κοριούριεθα, καί τςν δύναριν άναλη'^ρεθα πάλιν, 5;ν καί πρότε- 
ρον έτυγχάνορεν εχοντες: οί δ’ ούδέν τοιοΰτο προτείνουσιν, άλλ' ώς τισυ- 
χίαν εχειν δεΐ, καί ρ-/ι ραγάλων έπιΟυρεΐν παρα τό δίκαιον, άλλα στέρ- 
γειν τοις παροΰσιν, 8 χαλεπώτατον πάντων τοΐς πλείστοις τών ανθρώ
πων έατίν. Ούτω γάρ έζηρτηρεθα τών ελπίδων, και προ; τάς δοκούοας 
είναι πλίονεςιας άπλκστως εχορεν, ώστ’ οΰδ’ οί κεκτηρένοι τού; ρεγί· 
οτους πλούτους, ρε'νειν επί τούτοι; έθίλουσιν, άλλ’ άεΐ τού πλείονος όρε· 
γορενοι, καί περί τών υπαρχόντων χινδυνεύουσιν; ίπερ άξιόν έστι δεδιε'- 
ναι, ρ.η και νυν ιίρεΐς ένοχοι γενώρεΟα ταύταις ταΐς άνοίαις. Λίαν γαρ 
τΐϊός ροι δοκούσιν ώρρίτθαι πρός τόν Πόλερον, ώσπερ ο·υ τών τυχόντων
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IV, άλλ' ( - ϋί,: * ά«·Λ>ΐ''ό·Γ£;, δτι Χ2£ΐ κατοΓ-θώσοαεν

γ'. Χρί Τ'Λ; I ίχοντχ; -ερΐ μέν ών ί^ασι, ριΛ βν-Λευεσίχι 
(περίεργον γάρ), άλλα αράττειν ώί έγνοικαίτι: περί ών άν βουλευων- 
ται, ρ/η νοαίζειν εί^εναι τό συαβ·ι;<:όρΐ2νον, άλλ’ ώ : $οςκ |Αίν χρ[ομ.ίνου;, 
δ, τι άν τύχ·ρ <5έ νεν/,σό'Λενον, οδτω 5ιανοίΤτ0αι περί αυτών. ίΝν ύρ;,εϊ; 
ουίίτερυν τυγ/_άν£τε πειοΰντες, άλλ’ ώς οίόν τε ταρα^ωδέίτατα διάκει- 
σΟαι. Ιυνελ.ηλυΟατε αέν γαρ, ώ  ̂ δ/ον ύρικς, έζ απάντων των ρηΟέτων, 
έκλέίασδαι τδ βελτιττον, ώίπερ τ'ί-/ι σαφώς εΐ<5ότες 2 πραχτεον έστίν, 
(ιύκ έΟίλετε άκουειν, πλϊ;ν τών προς ή5ονλν δίρενιγορουντων. Καίτοι προσί:- 
κεν ύ[ΐ«ς, ειπερ ϊ,βουλΕτΟε ζητεϊν το τ7 πόλει συριφερον, μάλλον τοΤς 
έναντιονμενοις ταϊς ΰμετε'ραις γνώμκις προσέχειν τον νονν, ί  τοΓς κζτα- 
^αριζομε'νοις: εΐίότας, δτι τον ένΟάίε παριόντοιν, οί μέν ά βούλεσθε λε- 
γοντες, ραίίως εξαπατάν ίυναντκι; τδ γάρ προς ^άριν ρτ,Οεν έπισκοτεϊ τζί 
καίορίν υμάς τδ βέλτιστον.· ύπδ ό'έ των μή πρδς ί'ϊονδν συμ?ουλευόντων, 
οΰίέν άν πάθοιτε τοιουτον. Οΰ νάρ έστιν όπως άν μεταπεϊσαί δυνκΒεΐεν 
ΰν.ας, μπ οανερδν τδ συμφέρον ποιησαντες. Χωρίς δέ τούτων, ίπώς άν άν
θρωποι καλώς δ'υνν,δεΐεν, ί  κρϊνκι περί τών γεγενκμένων, ί  βουλεύσασθαι 
περί τών μελλόντων, εί μνι του; μέν λόγους τους τών έναντιουμένιον παρ’ 
άλλ'όλους έςετάζοιεν, αυτοί 5έ κύτους κοινού; ώμφοτε'(Γοις «κροατάς πα· 
ρέχοιεν ^

δ . Θαυμάζω ί έ  τών πρεσβυτέρων, εΐ μν;κέτι μνγιμονευουσι, καί τών 
νεωτέρων, εί μτ;δενδς άκκκόασιν, 0τι ίια μέν τούς παραινοΰντας άντέχεοθαι 
τ ις  Είρϊίντις. οΰδέν πώποτε κακόν έπάθομεν, ίιά  τούς ραδίως τον Πόλε· 
μον κναιρουμένους, πολλαΐς χί-ή καί μεγκλαις συμφοραΐ; περιεπε'οομεν. 
ήν ήμεΐς οΰίεμιαν ποιούμεΟα μνείαν, άλλ’ έτοίμως εχομεν, μτ;δεν εί; τουμ- 
προσβεν νίμΐν αΰτοΤς πράττοντε; τριιίρεις πλ.νϊρουν, κα; χρ·/ιμάτων εισφο
ράς ποιεϊσθαι, καί βοΐθεϊν, καί πολεμεϊν οίς άν τυχωμεν, ώσπερ εν άλ- 
λοτρία τ^ πόλει κινϊυνευοντες. Τούτων δ’ αίτιόν έστιν, δτι προσΐκον ύμίς 
ομοίως δπέρ τών κοινών, ώσπερ υπέρ τών ίίίων σπουδάζειν, ΰα,εΐς *  § ϊ *  
ού τπν αΰτ'δν γνώμγ,ν εχετε περί αυτών άλλ’ δταν μέν υπέρ τών ί ί̂ων 
βουλευγ,σθε, ζγτεΐτε συμβούλους τούς άμεινον φρονοΰντας ύμών «ΰτών, 
δταν δέ υπέρ τών τν;; πόλεως έκκλνισιάζ·/ϊτε τοΐς μέν τοιούτοις άπις-εΐτε, 
καί φθονείτε, τούς ί έ  ^πονγροτάτους,^ τών έπΙ τδ βίμα παριόντων επαι
νείτε, καί νομίζετε ίγμοτικωτέρους είναι τούς μεθύοντας τών ντιφόντων, 
.καί τούς νουν οΰκ έχοντας τών εύ φρονούντων, και τούς τά ττ,ς πόλεως δια- 
νερωμένους, τών έκ τ ίς  ιδία; Ουσίας ΰμιν λειτουργουντων. ίίς·’ ά;ιον θαυ-
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χ:ω[Ααζίΐν, £ί τ·.ς ϊλτιίζε'. τόν τ:υ7.ιν, ·:οι&ύτο'.ί Ίυαβο·4λε 
[>έλτιον έ-ιδώσειν,

6. ί·>,'(ο δ' &ϊ<ία ίΛίν, δτι ττοοσαντές έί/τιν ένκντιοΰοδαι τα ϊ; Οαετίρκι; 
διαν';ίαι;, κχ'ι δη, Δ'Λαοκρατάς οδ·7·Λ;, (.Οχ έ'στς τταιίρ'Λίία, πλήν ένΟάιϊί 
{/.εν τοΓ; άορονς.ντάιοΐί, χαΐ {.(./,'̂ εν ύ{ΐ.ών ^ρον-είζουσιν, εν δέ τίο δεατο<ρ, 
τοΤς χωαίοδί/διδχοκΛοΐί. ϋ  κχΐ ·:τάντίον εση  δεινότατο·/, δη τοΤς [Λεν 

ε ' · ί Ε λ λ ν , ν α ;  τα τ ίς  ττόλεω; άααρτ-όο.ατχ, τοσαό- 
τ'/,ν ε/ϊτ3 ' / ί ' Λ Ί ,  δη/;·/ οΟδε τοΓ; εύ :εθ'.ονιη, 5τρ(.ς δε τοός έ·ητ:λ·ίί’"·(.ντας 
και νουδετοϋντας ϋ{Λά; οδτω διατίθεσθε δοοκολο/ί, ώστερ τ;:ό; τεύ; 
κακόν τι τήν πόλιν έργαζορ.ένον;. Οριω; δε, και τοότων όταρ^όντινν, οΟχ 
άν άτοσταίτ,ν &/ν διενοχΟ'ήν. Παρελ-ή'λυΟα γαρ, ού χ_αριοό(/.ενος ΰ;/.~ν, οΟδέ 
^ειροτονίαν ρινηστεόσων, άλλ’ άπορανοόαενο; α τυγχάνω γιγνώσχίον, 
πρώτον {Αέν, περί ιΙ/ν οί Πρυτάνει; προτιΟέχσιν, Ιπειτα καί περί τών άλλων 
τών τ ’ίς  πόλεως πραγριάτων. Ούδεν γάρ ορελος * εσται, τών νΰν περί τίς  
Κίργίντ,ς γνωσδέντων, τ;ν ι/,η καί περί τών λοιπιαν όρδώ; βουλευσώαεΟα.

'ϊ'τ.ριί δ' ούν χρηναι ποιεΐσΰαι τίν  Εΐρην/,ν,{/.·/; ρ.όνον πρό; Χίουε καί 
ί'οδί’.υς, καί Βυζαντίου;, άλλα καί πρό; άπαντα; ανθρώπου;: καί χρίσδαν 
ταΐς ϊυνδ/ίκαι;, ρ.Υΐ ταυταις αίς νυν τινες γ-εγράρασιν, άλλα ταΤς νενορ.έ- 
ναις ριεν πρό; Βασιλέα καί Λακεδαιιιονίου;, προσταττουσαι; δέ τους Ελ- 
λν.νας ΛΰτονόΐΑου; είναι, και τας φρουράς ίν . τών άλλοτρίων πόλεων έςιέναι, 
καί τ·;ν αυτών εχειν έκαστους. Τούτων γαρ ούτε δικαιότερα; εΰρνίσο|/.εν 
ούτε {/.άλλον τ 7 , πόλει συαφερούσας.

ζ '. Ην ρ,έν ούν ενταύθα καταλίπω τόν λόγον, οίδ' δη δόξω τάν πόλιν 
έλΛττοΰν, εΐΘΥιβαΐοι ριέν έζουσι Θεσπιάς καί Πλαταιας, καί τάς άλλα; πό
λεις, ά ; παρά το·υς δρκους κατειληφασιν, ή|/.ει; δέ 6̂ ΐ[Λεν, ρινιδείΑΐαςανάγκες 
οϋσγς, ές ών τυγχάνο|/ιεν έχοντες. Ην δέ διά τέλους άκουσ'/ιτέρ.ου προσε- 
χοντες τόν νοΰν, οΐ'Ααι πάντα; άν όριά; καταγνώσεσθαι πολλκν άνοιαν καί 
αανίαν τών ττ,ν αδικίαν πλεονεξίαν είναι νοιειζόντων, καί τών τα; άλλο- 
τρίας πόλεις κατεχο'ντων βία, καί ρινί λογιζοιιε'νων τάς συριφοράς, τάς 
έκ τών τοιο·υτων έργων γιγ'/οριένας. Ταΰτα ριέν ουν διά παντός του λόγου 
πειράσοριαι διδάσκειν ΰ{Αάς.

τί· Περί δέ τν,ς Εΐρτίνγις πρώτον διαλεχθώ{Αεν, καί βκεψώριεδα τί άν 
έν τώ παρόντι γενέσΟαι βουλ·/ΐθεί·/ιρ«.εν νιριΐν. Ην γάρ καλιΰς ταΰτα όρισώ- 
μεδα, καί νουνεγόντως, πρός ταύτ^ν τ'/.ν ΰπόθεσιν άποβλέποντες, άμεινον 
βουλευσόμεθα καί περί τών άλλων,

6 . Αρ’ ούν άν ίέξαρκε'σειεν ήμΐν, εί τ·/ίν τε πόλιν ασφαλώς οίκοΐμεν καί 
τα πρός τόν βίον εύπορώτεροι γιγνοίμεθα, καί τά τε πρός ήμάς αΰτοός
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όίΐ.ονοοΐαεν, κχι ~ » ο λ  'ΐ'ο'ί άΐλΰΐ; ΕλΛΌτιν εύίο/.’-ι/.οψ.εν; έγώ  γαρ 
Ύ ,γ α Ζ ί ί ν ι ,  τούτων ύ-α;'άντων, τέλεω; τϊν τ»ολιν τ:άλιν εύ<Ϊ!ΐιΐΛθνίσειν. θ  
ρέν τοίννν Ιίολεν.ο; άττάντων ήαά; των Ειρ·/ιρένων ά-6στερ·/;ζε: και γάρ 
τοί ττενίΊτέρους ττεττοί'ΛΧί, τ:ολ7.ούς κινδύνου; ύπορενειν ·ή»άγκασε κβ+ 
■πρό; τού; Ελλ·/ΐνα; ίιαζ ί̂βλν/.ε, καί πάντα τρόπον τ$ταλαι-ώο·ί)κεν -τ ,ΐίΛ ς . 
ίΐν 5έ την Ειρηνην π̂ κ·/:σώ1Λε̂ α, καΐ τοι,ϋύτου; ήα«ς αύτού; πβράσχωρεν, 
ο'ίου; «ί κοιναι σον9ίκαι προστάττουσι, ρετά πονΛη; ρέν κσφαλεία; τήν

; πολί'ρ» Ι κινίύ'.πόλιν οίκηοορεν, κπαλλαγέντ 

ν,ν νΰν ττρός άλληλους καδέσταρεν! καΟ'έκάττην δέ την ήρέραν ίίς εύπο- 
ρίβν έπι^ώσορεν, άναπεπαυρενοι ρέν των «ίϊφορών καΐ τών τριηραρχιών, 
και τών άλλων τών περί τον πόλερον λειτουργιών, « ίεώ ; § ί  γεωργοΰντες, 
και την θάλατταν πλέοντε;, και ταϊς κλλαι; εργασίαι; έπι/ειροΰντες, αί 
νυν ίιά  τον Πολερον έκλελοίπαοιν. όψόρεθα δέ τήν πόλιν διπλάσιάς ρέν 
71 νϋν τάς προσόύου; λαρβάνουσαν, ρεστην δέ γενορένην έρπόρων και ζένωυ 
καί ρ.ετοίκων, ών νυν ερηρος καθέστηκε. Τό δέ ρεγιστον, συρράγους 
έςορεν άπαντα; ανθρώπους, οΰ βεβιαορένου;, άλλα πεπεισρενους; ούδ έν
ρεν ταΐς άσφαλείαις διά τ 'αριν ηρα ΟποδεζοίΑΐ,ορενους, εν δ έ τ
δύνοις άποστησορε'νους, άλλ' ο-ίίτω διακειρε'νους, ώσπερ χρη τούς άλη3ώς 
συρράχιιυς και φίλους όντας. Προς δε τούτοις, ά νΰν άπολαβείν οΰ δυνα'· 
ρεθα διά Πολερου και πολλή; δαπάνης, ταύτα διά πρεσβείας ραδίως κο- 
ριούρεδα. Μη γάρ οΐεσδε, ρητέ Κερσοβλέπτην υπέρ -Χερρονησου, ρητέ 
Ψίλιππον υπέρ Αροιπόλεως ήρΐν πολερησειν, δταν ίδωσιν ήράς ρηδενός 
τών άλλοτρίων έφιερένους. Γίΰν ρέν γάρ εικότως φοβούνται γείτονα ποιη'- 
σασΟαι την πόλιν ταΐς αύτών δυναστείαις: όρώσι γάρ ήράς ού ^εεγοντας 
οϊς άν εχωρεν, άλλ’ άε'ι τού πλείονος όρεγορένους. ίϊν δέ ρεταβαλώρεδα 
τόν τρόπον, καίδο'ζαν βελτίω λάβωρεν, ού ρόνον άποστησονται τής ήρε- 
τερας, άλλάκαι τής αύτών προσδώσουσι. Λυσιτελήσει γάρ αΰτοΐς, θερα- 
■πεύουοι τήν δύναριν τήν τής πόλεως: άβφαλώς εγειν τάς αύτών {βασιλείας. 
Και ρέν δή και τής Θράκης ήρΐν εςέσται τοσαύτην άποτερ.εσδαι χώραν, 
ώστε ρή ρόνον αύτούς άφδονον εχειν, άλλα καί τοίς δεορένοις τών Ελ
λήνων, καί δί άπορίαν πλ.ανωρένοις, ικανόν δύνασβαι βίον παρασγεΐν- 
όπου γάρ Α.6ηνόδωρος καί Καλλίστρατο?, ό ρ.έν ιδιώτης ών ό δέ φυγάς, 
<ΐκίσαι πόλεις οίοί τε γεγόνασιν, ήπου, βουληδέντες ήρεϊς, πολλούς άν τό- 
•πους τοιούτους δυνηθείηρεν κατασχεΐν. Χρή δέ τούς πρωτεύειν έν τοΐς 
Ελλησιν άξιοΰντας, τοιούτων έργων ήγερόνας γίγνεσθαι πολύ ράλλον, ή 
Ιίολέρου και στρατοπέδου ζενικοΰ, ών νΰν ήρεΐς έπιθυρούντες τυγχάνορεν. 

ί. Περί ρρν ούν ών οΐ πρε'σβεις επαγγέλλονται, καί ταΰθ’ ικανά, καί



ίίο'ί.·),! ν:ι·ί’ Τ'.; ^ ; ο.τΟ:·ύ, το ν ν .ι:. ί ι ΐν  γ;/5<, ,

οιτ'/;;.ε·/'/.ί ~.ν> ! ί;·ό··,ν, ί/. τ-/; ί̂ ι.ΎΧΛν.ί αττίλΟείν, 7.'ύά ·λ'Δ Ά·>·Λν,Ίχ̂ 
ρ.^V./ ;̂, ΟΤίο; ά·;θ./εν «Οτ τ̂,ν, κ^ΐ .;,ί; τΐΟνΛΤΟ;^ ·̂; ί -Γ ρ  

/:ονίΛ <Ϊ5ζλι-όντ:·ς τ»λμ/ εί; τ κ ;  *■ >;·:(; κα τκττγ^ή Λ ί^κ τ^ ΐίχ ό :;, 
κναζ'Ά·;,·;, «^,λ’ ά^«λλ5Γ-"ίν ϊνρν^ορε' τι--α τών ζ·ί<κ<'ιν Τί;<ν τ:ζ;<;ν<το ν, 
Ούίϊέν δέ τ',υτΜν <ΛΨ> τ ’ εστι ■ ■ ενέίϋίΐ -είτερον, τ::ίν ί.·, -ε-.τΓ.'ί.τε τεν

ι-.ίνΜτ^χί'ίν ώοί:ν;;Λο^τέρ*ν/.κ^Λ£ρ^ζ■/.ε;.,τ;;αν5■.«·.τ·:·;·I^·.V·.ττ;^γ·ε^ν;.-ε..

τ.-ν ί ί  ΐ-ΛΚ'ίτυνκί', τ ί ;  Λι-^ικία:, τκν ''έ τ.όν ί.ίι<„ν ί·.η·ιί'; ν.τ,-κ τ?,: τί.·« 
κλλοτρίο,ν ϊπιΟ’ίυ,ί'κ;: ::=ρί ών-'ί^ίει; ~ώ τοτε τών εικεΤν ^:ν >Λ:ν,

έτοΑί/κ-τεν. Κγώ  ί ε  τερί «ύτών το·>:<.)·; τ ·.ϊ : ^τλιιετε-υ; τώ·< ;,'ί·;..,ν νε/Λί^ 
-Ο'.εΓτΟκε ττρ.;; όρώ γ«ρ τ'έν ε·:ίχι;Λ'.·Η7ν-έν το·:τ 'λ ;  ένε^τειν, ά>λ'
ούκ έν οιε τ-ενχχνον.εν τ:ρ»ττο·/τε;. Αν'/γκτ ί :  τόν έ;(.. ιώ ν ε,Οΐίρεν.,;·^ 
4ΓΐχΓ·ί'·.0ντα ί-εχ-τιγορεΐν, κειί τά ; Ιν ε τε  τ ϊ ;  γ·/<·',ρ.·ϊ; ΐΛ?τκ'ΤΤ/'7',·ι 

('.Ι.·.ν, -ο λ λ ™ , ΐ ε ϊ ' ί δ η ,  . « « , τ ί ρ , ν  η ·ν ; λ ίν 'ϊ- ;
--«■ /ΜΓ,υ,ι: >,,1, -4  ί ν , ρ ί , , , .  - . ΐ „  4'!

η:ί1· τώ·,, ϋ-.υ&,ΙίΟί̂ :̂ ιω λι; . · „  ί ;  ι ΐ ί , ί , , . ,  το'.το .
ί - ί  «  5 ί4 ϊ.-,ν  φ ρ , , ί ™ ,  Μ,ί; ^ ρ ο ,γ,,γ ,Γ ,,

IX. Ι 'χ : ;  γχρ ουτω;. Κρ^ί §&/,ΓΛ(Ην ·4.ταντίς χ έ . χ .,4  χ.,,χ.
ίίί ίν χ ο ς , «»1 ,;5.ί,ν ί / ί . ,  χ ί „  4',,λ™ ,  ,.0-χ ί·» ,.,;,, , ρ .  ,

ί7.ί τ ϊ ΐ τ α  φ ί ; . / ™ ; ,  ύ.Ίά τ χ ί ί  ί ί ξ χ . ί  ί>χ<;ί(€ΐν β ),·,;),..,. (;1 . , ί , , - ,^ Ι  
ϊ/ο χχιν ίχ ΐ ίιχ ίΐς , χχ ΐ χοχ Αέχντχ; ίίχνβ;Λ/νκ;, ί ' ,  ,.ίΧ.,'
ολήχτον Τ,Ο ί..| ,,5>ί:„χ,; -.ί ΐχχ ,χρ ,,, ο . ; , , ;  ό χ . ί  /,.ί X ;  χ,Λ ,ί, 0·χ;χί;£;<χ,.„ 

γάρ ΟΛ(7.ϊ0« |Λ£ν, -τρυ τχν ΐίχ λ ϊτ τ χ ν  —),έ).)Χ.ίϊ πίι/.ϊ.χϊ;
Ρ « :< 1 » ι0 . τ 4:».·;λ.γ , :  ϊ χ .τ .: . . : ί4 .(4 ν -χ ,, χ.,1 ~-„/,5; γ.-7; ϊ Ά ά ί ι ' ΐ ί . , χ . , . ,  
ί ιχ -ρχςΞ χΟ *! τ ι  Χών ίϊίχντωχ: πλίϊ^τί.ν <ϊέ ίιϊύχ-£χ;ΛεΟχ χν,; 47χ/;£.:?,. Γ ν  
,»·■ < γχρ ίΧχί'ίο-Λ!. ο Ίί ΐν  47τ.,6ί6ι«ί., ί'χϋρχι ί ’ ί ρ ΐ ,  χ.χχήν 
[*·-7ΐ XXI ίχχτκνκι τχοΧΧχι γ;-,·όνχ.;£ν. ΙΙίχότω ;: χχ ί γ'χρ χό χχρότχρΧ'  ̂ ;χ  ; έν 
τ ί ί  ™ χ Ο τ ΐ !  -« λ ν χ ρ χ γ ρ ,ο ιί, ,:  « ί  χ ώ ;  ίτ ιχ ίτο χ ; χινίΧ .χχρ χ χ ^ ί , ,χ ρ . ; ,  : 
£/. Οί ΤΧΟ ίΐχχί'χν  τήν 1 ΐΛ ιν  τ:χρ£χ£·,./. κ χ ϊ  βοχθίΧ. τθΐ;4<ϊΐκ<Λ;;,Ζ-.01;, χχΡ 
•μ. Τ ί ,.  άλλοτρίω. !χΐ5.χ;Λ.:ν, α , ϊ  ϊχό .τω ν τ ί »  ί:» ,·,·«χ. τρν'ίΐ·ρε.«.ίχ·, 
ι ϋ ϊ ο χ ί ν ;  »ν ν5, ίλο γίετ,ο ;, χχ'ι ε ίχ ϊ τεχλΐ, ί ί·,, γ ;4 ,ο , χχ-χ.χχ',,.,χΟ,,,., 
^7β '. Ε ί ί  Τ.5ΧΟ γάρ X , . , ;  ά , . ; , ;  έ),χ,),.ρίχ„,,, ί,,ίί ̂ ,Τ.ΐύ ηΔ 

ά ίιχ ί ιν  ί -ο ν ϊίίισ τ ;,, ί! ,« ,, χε ρ ίχ λ ί» , 4'ί, ,χρό; , 4,

■ ίΐίέρχ. ει,;χφίρι.„«ν, τ * .  ί ί  ί α χ , , ^ ι ν  ,έίόχγ„.ο, ρέν, ΰ,Μ„ύΐ. ί ί ,  χχ ί 
;χΛΧον ό 'χ , .μ , ϊ , ,  τ ο ί ;  ί χ ί ο χ .  ;) - ώ -  ,

ώ ; ο'^τε ;:ε ο ; χρϊ;|Αατι<ΐ[Α0ν, ο · ;τ .π ;4 ί ί 'έ ;χ ν ;  οΟ-.ε :τ :ο ; «  ο ε Ϊ Γ ίβ τ -  

-ιειν, οΟ'θ'δλΜς τερός εΰίαιας,νία'., οΰΧέν αν τ'Ααβάλνντβ -.Ύ,λε^κύτγ,ν ί'̂ νκ./ι,. ,̂

ΐ: Γ .Μ .1! \ X I Κ ο - ϊ  . υ ί ϊ



ηί-/;ν τ:23 άρενΛ, ζαι τά τ*ιίτ·Λί. Τ « ;  γ * ;  «γ«0«ς &κ ”  " ί
•/.χΐ,'^ννίτίις χτώαεΟα καί τας ώ^ϊλείαζ, ών ίίόμενοι -τυγχάνοιαεν: Λίθ
οι το'ί έαντών ίι-χνο-^ς όλιγω'.οΟντί:, σ̂ -ας κΰτο·:»; % α  τι-ϋτε
ο;'.ν;ΐν «αί'.νον, καί τοϋ [ίελτιον τών άλλων τ  

ρ.ά'.'ω 5' £: τις οΓίτίΐι Τ'/Ι; τν,ν ε 
και καί.ΤΪΓ£'ν και ι/.ένί',ν έτΙ τΟ'ίτοις έΟέλοντα;, ίλ,αττον ?'5ΐν των ττονγ,ρων, 
κλλ' οόχ ίγου;Λένου;, καί τταρά Οεοΐς, κκΐ τ.αρά άνθρώττοις -λεον ε" 
τών άλλων. Ιιγώ ;λ:·/ γάρ τετητυ.αι τοντο'ας ΐΛ6ο·>ς, ών δ$ϊ τ:" 
τιυ ; δ’ άλλο·;ς, ών ο·!, βίλτι-ίν έττιν. όριΤνχεν γάρ τού; ρ.έν τήν ά 
ττίοτίΆώντας, καί τό λαο'εΤν τι τών άλλοτοίων [/.έγιστον «γαΟύν είναι νο- 
;,·...;οντας, ό> ια  ττάσ/.-̂ ντας τοΐ; ίελεαζο;ΛενΜ; τών ζώων, καί κατ' «ρχάς 
;χ:ν άτϊλα·;οντ.ί; ών ά- λκοωτιν, όλ-γω 3 ’ ύστερον έν τοΐ; |Χ5γίστοι; κα
κοί·; όντας: τού; δε [χετ εύσείείκς καί δικαιοούν·/;; ζώντας, εν τε τοϊς ττα- 
ρούσι /ιόνοι; άσοαλώ; διάγοντα;, καί περί τού οόατταντο; αίώνος ήδίου; 
τνς έλτίδα; ε>;.ντα;. Καί ταοτ, εί αγ κατα ττάντων ούτως ίίδισται σομ- 
ί;αίνειν, άλλα τύ γε ώ; έ“ ί τό ττολύ τούτον γίγνεται τον τρότον. Χργ δέ 
τού; ε·5 ορονούντας, έκειδγ τό [/ελλον άεΐ σονοισειν οό καΰορώ;χεν τό ττολ- 
λάκι; ώοίλούν τούτο οαίνεσΟαι τ:;οαιροο;/ενου;. Πάντων δέ άλογώτατον 
ττί-ώΟασιν, όσοι κάλλιον -έν Κ·τ..τ·/,δεοιν.α νο[ν.ίζουοιν είναι κκΐ (Ιεοοιλε- 
οτειον τγν δικαιοσύνην τγ ; ίίδικίας, χείρον δ' οιονται βιώσεσΟαι τού; 
ταύτγ χρωίΛενονς τολν τν,ν ττονγρίαν ίτροαιροναενων.

ι·Λ άοονλόαγν δ' άν, ω -τερ πρόχειρόν έστιν έπαινεται τγν «ρετγν, 
' . ι , - ϋ ΐ  και ^άδιον είναι πεΐσαι τούς άκούοντα; άσκεΐν αύτγν. νϋν δέ δέδοιχα 
ργχάτγντάτΆ κύταλεγω . Διερ-ΟαρχεΟα γάρ πολύν ΐδν, χρόνον υπό αν- 

Οεώπων, ούδέν άλΓ η ^ενακίζειν δυναμενων, οϊ τ
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αύτοί χργν-ατα λκρ'.βάνοντες λεγειν τολοώσιν, ώς χρά, τούς προγόνους [ν.ι- 
ρείσΟαι, καί α’ίΐ περιοράν Ϋ,αά; αυτούς καταγελωρ-ενους, μγδέ τν,ν Οαλατ- 
τκν π λίοντκ; τούς ρΫ τάς ϊυντάεεις έδελοντα; Ϋ(χ~ν ύποτελεΐν.

ιδ’. ίΐδέως άν ούν αύτών πυΟοίρ.γν, ίτι'σιν τ,αας τών προγεγενν,αίνων 
όν.ού.υς κελεύουσι ·, (γνεσΟα;; πότερον τοι; περί τά Περσικά γενορενοις, η 
τοΐ; πρό τού πολε'ρ.ου τού Δεκελεικοϋ τν,ν πόλιν διοικγσασιν; Εί ρεν γάρ 
τοότοις, ούδεν «λν γ σ·ψβουλεύουσιν ν,ρϊν πάλιν περί άνδραποδισ-χού χιν- 
δυνεύεΐν: εί δΐ τοϊς έν ΜαραΟώνι νικγσασι, καί τοΐς πρό αύτών γεγενγρέ- 
νοι<, ίπώ; ούχ απάντων «ναιοχοντότατοι τυγχόνουσιν οντες, εί του; τότε

καί τοιαύτ’ έ'αααρτάνειν, περί ών καί απορώ τί τ ; πότερα χρ-ςΐΜ·
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ρ.αι τα !; ϊ):.·.'>ζ.'λ\·, ώ ι~ ί ΐ  καί ττιΛ  των άλλ^.^ν, ί, /χτίτ'.ω ττίτω , <::ίτα; 

τ'/,ν τ?:Γ,ί ύ;Λ2ς άτί'χ'ΐίΐαν;
ΐί. Λ'(κεΐ '/έν -, αρ ί / λ  ^Λτιον £·.ζ·. <>.ΗΑ:/_3·?.ν<; τ:2̂ .ί αϊτών:

χ_ι7.ετί·'.τ;;')ν -Ϊ·ατί0ί!/.ίνονί ττρό; τον; έτ:ιτ·,ν.(; ντα;, ·/ τρί»; τ<:ν; &·- 
τί'.ν ; των κακών γ(:νε·/-ι:;λενους. Ον (/γ,ν τλα ' «ίτ/νν&ίΐ-,-ν άν, εί οανίί-ν 

(Λΐλλι.ν ορ'>ντί'ο)ν τ ί ς  Ε/εαντον ίό ;ν ,{. ·/; τ ί . ;  κνινν.ς (7ωτ·.'ί'7?. Ι- ν.όν νΙν 

·: ;̂γνν έττί, καΐ των α)^Λΐ\ τών κτ^^οι/Ζνων τ τ ;  τό λ ;-.) ;, ?::Ία'.2ίΐ·,(Ιαι τών 

7/;·ρ<·:ν |Α->, Τ'.ΰ; γ.τίττουί, άλλα τ ε ν ; ώ^«/.;αωτ«τον;: ννάί / ί ’έ ~ρώτνν 

•’ έν τΆττ» γιγνώσκειν, δτι τιον γ 35ι τ Ϊ  τιουα νοτγρεατων ττελλαΐ ίΐε :;'~ :ΐν ;

;  ιατροί; ίδργ,ντα·., τ α ϊ : ί ί  ντροόταί;, καί

γρών έ :̂ί0ν|.’ ;ί7̂ ν, ονίέν « τ ι ν  άλ/.ο ο«ρ ’/ακον ττλγν δ

το>υών το ϊ; άυ.αρτανον.ίνοι^ !·:τ·.π>.γ;7Τδ:ν; ε:;ε^0' δ η  καταγίλαοτόν ί'ττ:, 

τ ζ ;  [λ:ν κχ’ντΐ·.; και τας το ν ά ; τώ ν ία τρώ ν  ύ"θ;/εν;·,ν ϊνα ττλϊίόνων α;.·; ·;- 

ίόνων άττα/.λαγώ'κεν, το ν ; ί ί  λόγου; άτοί,χ'.;Λάζε·.ν, -^ίν ε '^ ϊ-α- τα -,!· .;, 

ί.ί το’.αντγν εύτονοι ττν  ίόναμιν, ω 7 ’ οαφελίται τνΰ; άκνννντα;.

ιτ’· Τούτον ένεκα ταΟτα ττοοεΐτον, οτ; ττερί τών λ,οιτών ολ'έν ϋτο- 
•οτϊιλάαενο;, «)Λά ττκντάτασιν «ν:·.αίνω; ϋί/,λω ττουΐτΟαε τού; λόγου; 
τ:ρό; ύ;Λ*;. ίγίζ γάρ ^ν, άλλοθεν ε-ελΟών, καί α^τω -Τννίιε'.ίίαραενο; 
άλλ' έξαίφντ,ς έ -ιττα ; το7; γιννουενοϊ;, ούκ «ν ;Λαίν£τδαι καί τ:αρα·:ρρο 
ναν ν,ι/.άς νου.ίσειζν; οί ρριλοτιυ.ούαεΟα |.·έν ;ζ· το’< τών ατρογόνων έργοις, 
καί τ'/ιν ττόλιν ?» τδ>ν τότε ττρα̂ -̂ 'ί'έντίον ίγκ(·)αιά''ε-.ν έ/·);,·.εν, ον'ϊίν δε τών 
αυτών εκείνοι; ττράττοαεν, άλλ' απβν τού'-α·-τίον. <;ί -κέν γάρ ύττέρ τιλν 
Κλλνίνων τοϊ; Ιλαρυαροις ττολίαοϋντε; 5·ετίλίσαν, τ-αεΐ; <̂ ε τού; έκ τλ ; 
Α-τία; τον β.ο-ν ττορι'^οιχίνου;, εκεϊΟεν κναστηταντεε, ε::! τού; Κλλ-/;ν'/; 
-,ι;γάγο;Λεν. Κάκεϋ-οι ι/.έν έλευίεροϋντε; τά ; ττόλει; τά ; Ιόλλ-ονί-^*;, και (ίο- 

; κύταΓ;, τ ί ;  ΐ'ίγευονίζ; ν:;ιώ3ν,ταν, ά,ρ:εΤ;ίΐ κκταϊουλούυ.ε/οι, καί 
; τίνΐ; τότε ττράττίϊντε;, άγανακτοϋαεν, εΐ 'χη τκν αύτν,ν εκείνοι; 

τια-ον έ'οριεν; οΐ τοσουτον «ττολελεί[/.;ΛεΟα καί τοΓ; έργοι; καί τα^ ίιανοί- 
α·; τών κατ' εκείνον τόν χρόνον γενοιχε'νων, δ«ν οί |χέν ύτιέρ τ'ο; τι7;ν ί,λ- 
λ.νίνων σωττιρίχ;, ττ-ν τε ιτατρίοα τ·ί;ν αυτών εκλιτεΐν έτόλρι.ΐζταν, καί ιια- 
χόαενοι καί ναυακχούντε; τού; Βαρβάρους ενίκ/,οαν, «ί;χε·; ίέ  ού5’ ύτέρ 
τ·7,ς γ,[/.ετερα; αυτών τλεονε^;*; κινδυνεόειν ά .̂ουυεν, άλλ· Λρχειν ρ,εν 
άττάντων ζτ,τοΰ;λεν, στρατευεσθαι ούκ εΟε'λομεν; καί ττόλεαον ρ,έν ρ·- 
κροΰ ^ίΐν ττρό; άτταντα; άνδρώτου; άναιρουαεΟα, ττρός τούτον ο'γ ·γιχ·ίς 

, άλλα άνδρώτου; αί?ο*ψε5α τού; ρ.έν άτόλιία;, τού;
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'.ϋτι·;; αΟτ&ΰ: ζγαττών.Σν, ώίΟ' :.:τεα αίν ·;ών :τ ϊ ·/Ϊοα τών ϊ,;;.5τί;ο>ν, εί 

τ: = ; (  τι-.7ς έςζ7ί»':·:ο·.ε·Λ '/>■·, Ί '  ί')·\·ί,·:^νι.'.Ί ·!ι-05χεΓν, ΰ^έρ ί»  ·;·?:;

Ε/.'ίνΜν ί ;τ :ιγ ·? ?  κχί Ι'̂ ία.: /-ϊΐ ^Λ ίονΐξίκ:, {είλλόντΜν τώ ν έ'/ί-.λ/,ι/Λτων 

έο ’ ·λν.'<; τ·!;ί;ν, ν!ι/. δτ(.); ά-'«νζ·<τΛ;/.ίν, ά).Χά χ ϊ ί  '/β ίΎ ΐ.ν ι,  δτ*ν ά/.'/ί- 

γτι.,.Λεν αύεοΰ; το-.οΰτό τ ι Γ^ια-ραττοαίνους, Κί« -ΐ'Λτο ί ε  ριωπίκ; ΐ>.·/;>ύ6χ· 

α·ν, ώ^' Μ -- ί  ρ :·' ί'ϊ ;'έν  τών χ χ'ί Ϋ /ιίρχν, ξίνοτροφεΐν . έ̂ ϊττιν.ε.

■/ν.-.χν.χΊ.νι, ·ΛχΙ Τννί ν> Ί·ι.τ ΐ',·κ  τ'/'η  ·/;;λ5--ίΐον; αύ:ών >.ν|ΛΚΐνό;ΛίΟϊ, κ ϊ ΐ  

^ϊ'ΐ/.οΥο·;οΰν.=ν, ϊνζ τνΤ; άττά;τ..;ν χ,ο'.ν,ΐ; :χΟ ρ';ϊ; τον [Λΐ-τΟόν ·’ν.-τρί;ων.εν. 

Τ'.τοντΓ;) ί ί  ·/«'?■>'-'; έτν.ίν τώ» ίτίογ,όνων, ού -ν.όνον τών εν·ϊ'νκι;ν.ν,-5χντο;ν, 

αλΑκ χ.χΐ τών ΐΑΐ'Τί'ίντΓ.ίν, δ;ον ίν.ε'νΜ αέν, εί ττοΥ.?ί/:ΐν ττρόί τ ιν *ς  ψ·/;- 

ί .ί τ χ ’.νττ, -Α5τίς άργνρίον χ.7-1 χρυτίον τ τ ;  ά ζιοττίλεω ;. δν.ω; ύ-έρ  

τών <5οίάντο.ν το ':  βντοιν τών.ζτ'.ν ώοντο δεΤν χ-ιν^ννεύειν: ή;Α5Ϊί 5 ' εί-ς 

ϊτο-ίχνέλν,Α νδδη;. χζι τοτιΟ ττιτο τ/,ΐΟη; δντεε, ώ στερ  ΒατΆ είι; 

δ Μίγας, μι̂ .'!ω■τ'Λς χρΜν,εΟχ τ*,ϊ{-τρατοτείοι;. Και τότε ν.έν, εί τρι·/·3ει; 
τλτροΤεν, τον; υέν Εενον; χχ'ι τον; ίονλον; ναντχ; είοε?ι€αζον, του; 5έ 
τ-Λίτό; ρ,εθ' ό'ίΐ7.ο>ν ε'ίτεατον, νϋν -5ε το~; {Λεν ςένοι; ότλίται; χ;ώ;Λε'^α 
τον; ί ί  ττοΧίτα; έ>.«ννϊ'.ν κνογχαζοαεν; ίοςΟ' ό-όταν άτο^αίνωσιν εί:τ·/,ν 
τόν :τ9/.ί{Αί;νν, οι ν,έν Λρχειν τών Κλλ-Ανων κΕιονντε;, ν-γ,ρέτιον έ'χοντες 
έχ.ίζίνοντιν, οί ί έ  το'.οντοι τα ; οδτει;, οΓοβ; θλί',αο τρότεβον 5ι·/,λ·)ο-, αεί}·

ι'Ε'. Αλλά γβρ τχ κατά τ/,ν τδλιν άν τ ι ;  ί'^ών χαλώ; ίιοιχονρ/.ενχ, 
καί τερ' τών άλλο-ν 6χρρ-/·τειεν: άλλ' ίονχ αν έτ ’αύτοϊ; τούτοι; [/έλιτ’άγα· 
\αν.τ·ΛΤίΐεν; ϋίηνε; Αντό//ίονε; αέ> είναι ία{/.έν, καί τ/,ν τ.όλιν ταντ/,ν 
τροτεραν οΙκιτΟν-ναι-τών άλλον, τροτ/κον 5ε άν.α; άτατιν είναι τταρά- 

ίίΐγίΑα τον καλώς καί τιταγ.Λε'νω; ττολιτίύεο^αι, χ:ϊρον *κί ταρα^_ω5ε'- 
<τε:ον τ/,ν/,ν.ετεραν αυτών ίιοΐκονυ.εν, τών άρτι τά ; τόΧ,ει; οίκιζόντων 
καί οε;Λ·.υνό;ν.ε̂ α ;/ίν καά ίλέγα ορονοναεν εττί τώ [ϋλτιον γεγονε'ναι τών 
«λλ:.ιν, ραον 5έ υ.ετα5.5ο;*·ν τ .ί ;  βονλοαενοι; ταύτ/.; τ ί ;  εύγενεία;, η 
ΤιιβαλλοΙ καί Λευκανοί τ ί ;  αϊτών 5νσγενεί»;. Ιΐλείστον; 5έ τιδε'αενοι 
νόν.ον;, οίτω; ολίγον αύτοών φροντί^οαεν (εν γάρ άκούταντες. γνώτεοθε 
καί ττερί τών άλλονν}, ώστε, Οανάίον τ/.; ζ/,αία; ετικειαενΐς, χν τ ι; 
κ’/ώ 5εκάζιον. τον; τοντο ιρ,χνεροίτατα ττοιοΰντχ;, στρατ/γού; χειροτο- 
νοϋνεν, καί τόν τλείστου; 5ιαοθ;ΐρ«ι τών πολιτών 5υνν,ί'έντα, τούτον έττι 
τα ν.εγιττα τών πραγρ.άτιον καδίοταν.εν: στου5άζοντε; 5ε περί τήν πο- 
ν-.τείαν ον/ άττον, ί  περί τ·;ν σιοτάριαν ο),·/;; τ/,; πόλεω;, καί τςν 5/μο· 
κρατίαν ε:5ότε; έν υ.έν ταϊ; /,συ/ίχι; καί ταΐ; άοφαλείαι; αύςανο,αέν/.ν 
καί ·5ια{/,ε.ον7αν, ·ν 5έ τοί; πολείΛΟΐ; 51; ύ, ^ α καταλυΟεΐσαν, προ; ;αέν
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τλΙ ; τ'/.ς έ-'.Ο'ί'ΐοΰντ^ί, ώ; τ:ίό; ό/.'.γ·/;χ·./.οϋ; δ<τΗς, ου^ /.ό ΐν ι;

£/_ίν,;ν, Τ/ΰί'^ΐ τΐν -όλ£_7.2·ί ^Λ '̂;ι'^ΰντζ;, («; τ·?;>·
εδ-Ό ;; είναι νο/.ί'^θ;’-:ν: έ;̂ .~ζ·.ρότ̂ !~ο·. <Η λδγων καί ττιαγακτων ο^:ις, 
ι.·̂ ■:(ΛΖ ά/.ογίσ-ω; 5/;<;λ2ν, ώ ττε  τ:£ΐί ίώ ν  αντών τ/,; α·!;·/;; ϊ,ίλέρα; <,·; 

τα-ίτά γ'.·''<ώσ7.ο.?.εν, άλλ’ ών αίν, ι :;ίν  ε ί; τ^ν ε.ι/.'Λΐ^ίαν άναέ/,ναι, κα- 

'.γ,γορ'Λι/εν, ταίίτα σννελ.όντες χειροεον-Λλεν, ού τ:υλ·χ/ ί ε  ^ρόν<ν Οιχ-

/.εί-οντε;, το ί; έν,α 6α ψ/,'ριοΟεΤιΐιν, ε-εΐ'5άν ά;:ί(ι.̂ Μ.*/, -7/,ιν ΐττιτιαίον-ε·: 

'.Ά χ ϊκ λ  ί έ  σορώτατοι των ΚΑλν[νων ε ί.α ι, το ιτ ίτ/ ς  οναζονληι; 

^ιών.ίΟα, ών ι;νκ έστιν δ ιτ ι ;  ονκ άν κατα-ρρ^ν-Α-τιιεν, χαί τϊ^ς αύτού; 

τιύ το^ ; κυρίου; τώ< κοινών άταντων κζίΚττααεν, οί; ού ίεί; ά ν τώ ν ί·ίί-  

ον οΰίέν 4-ιτρίψ ειΐ. Ί ’ό ί έ  ττάντων ο^^ετλιώτατον: ευ ; γαρ όυ-υλογνίται- 

ρ.εν αν ττίναροτάτου; είναι τώ ν ττολιτών, τουτο<; - ιο τυ τκ το ο ; φυ/.ακα; 

γ,γο'υ Λεθα τ? ,; ττολιτείας είναι; κ·/1 του; αέν ΐΑετοίκου; τοΓΛΓου; είναι νο· 

ρΛΐί,οΐΑεν, οιυυ; τ:ερ αν τούς ττροττάτας νευωοιν, κύτοί ί  ού/. οίόαεύα τί,ν 

αύτά,ν λ-ςΰεο3«ι οό;αν τ α '; ττροεοτώτιν ν,ν.ών. ·Ι'οοεϋτον ό'ε ό\α'ρερ'.υ.εν 

τών -ρογονουν, δτον εκείνοι υ.εν τ·.ύς κ ΰ το ύ ς-ρ ο ττά τα ; τά,ς ττίϋεο); έ-ο ι- 

οϋντο, κα'ι οτρατγνούς γροΰντο, νο;υ.ίζθντε; τόν έ.τΐ του (ί/ίαατος τά 

βΓλτιοτα  ουαδου/.εόσκο^αι ό'υνάυ.ενον, ιόν αΰτόν τοϋτον α ,ιο τ ' «ν βου- 

λεύτατύαι καί καθ' αύτον γενόυ.ίνο·/. ίΐα ε ΐ ; ί5έ τουναντίον τούτων τοιοΰ- 

[ί.εν; ο ί; ρ.έν γάρ τιερ'ι τών ι/εγίοτων ουαίουλοι; -/ροινεΟα, τούτου; ιν 

ούκ « 'ιο ΰα εν  στρατ·ς·|θΰ; χενροτονοΐ'ν, ιος νοΰν ούκ έγυντκς, ο ί; θ ’ οϋύ'ίί; 

«V ούτε 7.-ε;ί τών ιδίων, ούτε -τερί τών κοι.ών συρ.β.υΐίύταιτο, τούτου; 

δ ' Αύτοκράτορας ικτ:;ατο|υϊν, ό>; έκεί τοοωτερου; ΐοου.ενους, καΐ ράον β-,υ- 

λευτου.ενους τερ ι τών ίόλΛν,νικών ττραγο.ατουν καί .τολιτικών, 'χ τερι τώυ 

ένΟαύε ·τροτιΟε[Αενων. Λέγω δέ ταΰτα ου κατά τ.άντων, αύ.άά κατα τώ/ 

έ.0/_ων το ·; λεγον.ένοι; Ο/των. ί.^ ιλ ίτο ι δ' άν [/ε το λοιτόν υ.έρο; τν;; 

τΐαέρα;, εί ττάοα; τ ά ; -Λ-ςαυ.εΛείας, τα ς  έν το ΐ; 7: άγ;ν.*!:ι γερενν,υ.ε/*;, 
ίςετά ζειν  έτιχειροίγν.

ιη. Τάγ_' ούν άν τις τών ο·ρό)ρα τοίς ύεγον.ένΟ’.; ένό/_ι.;ν δ>των, άγχνα* 
κτ-ςτα;, έρωτνότειε, ίττώ; ουν, είτεη ον :ω κακώς βου'λευόυεΟα, τι..ζόυ.ε6α, 
καί δύναν.ιν οϋδεχιά; ττόλεως έλάττω κεκταυενοι τυγχάνοιυεν; ίίγώ δε 
ττρό; ταύτα αν άτ.οκριοκίίΛΥ,ν, δτι τούς άντιτάλου; έ/_θ|ν.εν ούδεν βελτιον 
Ϋ,υ.όυν φρονοΰντας, Ιϊΐ γάρ αετά τήν [Α«χην, ά,ν ενίκα,σαν «ν,ζ'αϊοι Λακεδαι- 
[χουίους, εκείνοι αέν έλίυ5ερώοχντϊς τ-ςν ΙΙελοτόνν/.σον, καί τού; άλλου; ί·.λ- 
λ-ςνα; Αύτονό;;.ους ττοιά-ϊαντες, -ςουγγαν είχον, ι·αεΤ; δέ τοιαϋτχ έ 'ν ια .ιτά -  

νο;εεν, οϋτ «ν ούτος είχε τοι/ίοατΟαι ταύτ/,ν τςν έρώτν,τιν, άν.ε·; τ' κ< έγ· 
νωυ.εν, οοω κρεΐττόν έοτι τό τω'ρρονεύν του τολυττραγριο· ειν. Λ'ΰ - δ ένταΰ-
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ί'·/. -Λζ·.ί'-,-·.:>.: ζ 'α ό>,τϊ (-ν,ζζν-.·. ;/έΜ ’/ι .̂ζ; -/,ν.ίΐ; ίδ

ί· < , ;  '.ι > :·ί·ι·α\ ί/.ί'.ν,'. α;·ί γ,’/.ΐν τΤ'ΛΟΙσ·.·/, ήν.ΐ'; <Γ ΞΚίί'/Γ.'.;. (V  » 
ε : ·Λΰν ίίχνν.ί/, χλ/./,./λ ;  «V ί ί '  τ χ ;  ΐζ.ΛΑ-/,ι-:ίϋ; «ργύρι-,ν ;ταρ5ίχο;Αϊ·,: ό 'ό -  

-Γ::οι. γ:ίρ κν ::),ϊθ·;χ/ι; ουΧλίνώ-ειν, οίτοι το·;;̂  ένκ.τ^ΰ^; χ;ίΐι·/υν πράττει.·/ 

·.: Χρ.· ί.'ε τ··.ν; χ.ζί Λ0·,·ι'ε7ίαι <5^ν2;λέν&υ;, :ν  τοΤ; τήν  ε^-

ε-λΧΓ.τ'.όρ/κ^ν τ α ;  έλη ί 'α ; έ/_ειν ΰωτ·/;:ία;, άλλ' έν το ΐ; « ;τώ ^  

■.·ζ.. γ·Αχα  Λαι τα ϊς αντών <ί '̂/.νοι.ί.ι;; τό α.έ·. -.άρ ίιά  τν,ν έκείνο^ν ά;Λαί'ίλν 

■;,ν.ν;;':νον -,·αν,< άγαί^ν, τυ/ί,ν αν -ανσαιτο, καΙ λαβνι ι/.ίταοολ·/,ν, τό ί έ  <̂ έ 

"  .ά ;  κότ'/ό; ■_ ιγνόν’ -.ον, ^εζαίο-ς αν ί_ρ_οι, καί ρ.άλ/.ον -αρα,’Αείνευν -ί·.ΐν.

ί ;  . Π .ό ; ν.έν ονν τον; εϊ/.ί, τα ; ντοΛ'Λψίΐ; τ:&//ννίν',>ν;, <.ύ ;^α>,ξτ;όν κν- 

τε;ττ:Τ/. Ιόί '5ε <5/ί τ ί ;  ·ι.ί ·. τεα ρζττά ; τών ; - ΐ 2ΐ/.ΐ'·:τ:ρον ίιακειαό'νον άλ·/:0ν, 

|Λ,ν λεγϊΐ,ν Ι/.5 -ροτναΛογν^τϋε, κα  ̂ -:(κ·ί,χά·/τίχ>; έ -;τ ιν .α ν  τ ά ς  γι·-νον.έ- 

νο,;, :>'.καα;ν <ί' ίίνα^ φα:/, τοΐ/; έ τ ' εύνζιία νον'ίϊτ&ϋντα; μό ρ-ό·-ον κατν,νν- 

εείν των -ετραγν.ίνω ν, αλ'λά καί «'χ/.βονλίόίΐν, ττοΐων ά~ίχό;νενοι, καί. 

τ^ν,.,ν όρε^όν,εν.νί, ϊ:χντ7.ίρ;.ε0' αν ταότ-,-,ν 6;/οντ:; τΫ;ν γνόν.γ,ν, καί τοιαΟτκ 

ι'αν.αρτα.οντε,-, ουτο; ό λ ίγ ο ; άτορεΐν άν ; ϋ  ττοΐ'ίτί'.εν ά -ο κ ρ ίτεω ;, ο>: 

α/./,Ονό;, εό<5ΐ συν.^Γρονσ·/;;, αλλά αρί^κνόα-/;; ί»;Λ·ν. Ού ;>.όν άλλ’, έ τ ε ;̂ ·/5 

.τ:ρ άτνκε.αλν^Λν-ενω; ώρ^Λ;Λαί λεγεεν, οόκ «

-.:ί·Λ τοντων.

κ . Λ |.ιεν ονν ότ^άρχειν «ίεΐ τοΓ; μι 
βηαν, καί τήν υωοροού-ζ-Λν, καί ττ,ν ι̂κοιοούν.-,ν, καί τ^ν άλλ’ίν άεετ/,ν 

βΧίνω ^/ντίρον ίίρ^καμίν. ΐ ΐ ς  5' αν ταχ-ίτα ττρό; τό τοιούτοι γενετΟαι 
τ-χι̂ ενΟεί-Λμεν, ά λ ΐ / ΐ ί ;  μέν έττι τό ρτ.0·/;70>;.ίνον, Γσω; 5 'άν άκού^ασινΰμΤν 
«;:\όν εΐ/αι ίό 'ίΐεν, καί τεαιά τεολί» τ ί ;  των άλΧων έ^κΧαγμένων αιανοίκ;.

κά. ί'.γώ γάρ -ιίγοϋμαι καί τ/,ν ττολιν τμα; άμεινον οϊκ'Λσειν, καί βελ- 
τίον; βότού; ί^ε-τ'-οι, καί ττρό; άττάιτχ; τα ; “ ρα 'ίΐ; έττιίώσειν, ·?,ν ταυ- 
τώμίΟα τ-/·; Αρ/;?,; τ·?; κατά Οάλατταν έττίΟνμοϋντε;: αΰττ, γάρ έστ-,ν, ή 
καί νίιν εις ταραχά,ν ήμά; κα'^ιττατα, καί τν,ν Δΐνοχρατίαν ΐκείνςν κατα- 
Χόσασα, ν.ίίΤ ί ;  οί ^ρόγον (̂ ζώντε;, εύίαψ.ονεοτατοι τδν ΚΧλςνων κσαν, 
και 7-/_ίδόν άτάντο-ν των κακών αίτια, ών «ύτο; τε ε/ομεν, καί το '; άλλ-κς 
τταρέ/ομεν. ΟΪία ;-·.;ν οίν, βει χα).ί::όν έστι Δυναστείας, ίιπό ττάντίνν έρω- 
μένν.;, καί ττεριααχτίτον γεγεν-Λμεν/,;, κχτ·ςγοροΰντα, ίοκε'ν ανεκτόν τι 
λε'γειν: όμως ΰ'έ, «ττει̂ κΐ/τερ ύ-εμείνατε και του; άλλου; λόγους, άλΐΟεΤς 
μίν όντα;, οιλαττεχΟ-^μονα; 0έ, καί τούτων ύμα; άνεχεσΟαι δέομαι, καί 
μ·ς καταγνώναί μου τοσαύτ/ν μανίαν, ώ; άρα εγιο τροειλόμ/,ν διαλε/_8·ς· 
>αι τ :ό ;  ΰμά; τ»ρι ττραγμκτων ουτω τταραδύ'ο.ν, εΐ ρν{ τι λέγειν άλ-ςΟες
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1*/·)'/ ϊύτω ν. Ν̂ ν ο' ο 'αϊΐ '5-/νπ:έν ζοι-^τέ'.ν χ“ ζ:ιν, ο,; ί,ϋτ; 5·.χχί'.;;
Λ:χ·?ς ί7:ι^ {̂Λ■)ν;/2ν, γ/Ϊτ ;  ^ΰ7  ̂ ':';ν';;:'νίο·/',; /ρϊν.

·'[ί’. 0·:ι. ; ; ί ν '/>/ οΰ'Η/'-αίχ;, - ϊ ; ΰ;Λ(ϊ,ν ;Λ5''κον, ύ ;)ϊ:; ε/(·> 5ιο?'σκ:ιν . 

Οτ5 γάρ ΛαΑ25αι;Α0νΐ',ι ταϋτν,ν ίΐ/<Λ - :ν ι  5ύνκν.·.ν, ί-οίον; λόγου; οΰζ, ά·ν7.· 

λώο-λυ.ιν, χ .χ τίγ ο ί'Λ ν τ :; ρ.έν -.7,-, £*είνων Λρχτ,ς, δ '.:;·.όντ:; δ έ , ίο; ίίκκιόυ 

έοτ'.ν ΛντονόίΛου; εινβι του; Ελλτ,να;^ ί 1 ίν « ; οέ τών ιτόλεο.ν των ί:λλ-/;· 

νι5ων Γ,ύ τταρ;^'/λίοα[Λεν έπΙ τ/ν συ;/../.: 

ττόσα; όέ ττρεοοϊί:!; ώ ; βΗοιλίχ τ6ν -Μόγχν [ούζ] « 

σ ζ ;  κύτόν. ώ ; οϋτε δίζαιόν έστιν, ού'τε συ;/-θ5ρον, μ,ίζν πόλιν ζυρίαν είναι, 

τΰ/ν Ελλ·όνων 5 Ο ΐ τϊΐότερον ι5ε ττολει/.ουντε; έ-αυσί!|/.εΟα, καΐ κινξννίύοντι; 

7.7.·. ζχ τα  γ ίν  χ.αΐ ζ * τ ά  Οάλαττζν, ττοίν νί-έλ-Λσαν Λζ/.ίθ'ϊΐ;Λ0·/·.οι τ.'λ Ϋ.ί .̂- 

οΟζ'. τ ά ; ουνΟζ/.·/; τ ζ ;  τζ ερ ίττ ; Λύτονο;/.’α ; . ό τ ι  ;/.έν ούν ού οί/.αιόν έσ·;·. 

τού; κ ρ 'ίττο υ ; τώ ν ίττόνω ν Αρ/_ειν, ίν 8/ϊΐνοι; τε το ί; /.ρόνοι; έτννχάνο- 

μ$ν ϊγ ν ω χ ό τ:;, χαΐ νΰν εττΐ τΫ ; ττολ'.τείζς τ ί ;  ττορ Ϋ 

ζγ '. ί ’ ;5 'ο ϋ 5 ·ά ν  ίυ-^Οίίζαεν τ'εν Λρ/;/;ν τ 
Ο'.μζι δν,λώοΓ.ν. ίΐν γάρ υετά  ;χυρίο;ν τζλχν τω ν  ούχ’ οί,οί τ '  ί;/.εν ^ιζ'ρυ- 

λάξαι, ίτ ώ ;  «ν τα^τγν έζ  τ ί ;  τ :« :ο ό σ ΐ ; ά -ο ρ ίζ ; ζτ/σασΟαι δυνγΟείηι/εν ; 

ά λλω ; τε  χ.αΐ χροιυ.ενοι το ΐ; '/ίΟεσιν, ού/_ οΓ; Γλάβοριεν, άλΛ' ο'ί; ϊίτω ίέο α ·

ζό''. Π; τοίνυν οΰ ?έ ι̂̂ οι/.ίνΛ'/ ίέζαοΟα'. Τ'ρ τιόλ.ει ουαιρέρει, ίον.ίΐτε ;/.̂ ι 
ταγιοτ αν έζεΐΟεν ζχταυ.αΟί'ν. .ΜάΛ/,ον ιίε καί τταρί τούτων βοΛοο.νι 
μικρά ττροίίττίΓν: ο έ̂3οικα γάρ, μ’Λ 5ιά τό ποΛλάκι; έτιτι;/.5ν, , ό̂ςω τιτ'ι 
ττροαιρίΐσϋαι τ ί ;  ττόλεο;; κχτ/,γορεΐν.

Χ5. Εγόν ίέ , εί ρέν ττρο; άΑλ-·>υ; τινά; ούτω; ί-:γ_Ε·ρουν ί.ε'ιένα·. Ι 
τών τρζγμάΤιον, είκότω; άν ε’χον τγν αιτίαν ταύτ'Λν, νΰν οέ τρο; ύ;νά,· 
ττοιοϋμαι τού; λόγου;, ού ίναβαλλειν πρό; έτερον; έτιιΟυμών, χ Ι Χ  αυτού; 
ύμα; βουλόμίνο; τταΰσαι τών το·.ούτο>ν έργων, χαι τ/.ν Κίρ-^ ,̂ν, ττερι γ ; 
άττα; ό λόγο; «στί, βεοαίω; /.α·. τ/ν πόλιν χ«· τού; Ελλτ,να; τού; άλ/.οο; 
βγαγ-εΐν. Λνάγ»·/; οέ τού; νονύετουντα; και τού; κατηγορούντα;, τοι; μεν 
λόγοι; χρίούαι τταρατϊλϊ,σίοι;, τάς δέ ίιανοία; έχειν άλλτ,λοι; <ύ; οιόν τ· 
ένχντιωτάτα;. ί’ίοτ» ττερι τών ταύτά λεγόντων, ού ττίοσ.ίκει τίν  «ύτ·/,ν 
ύικά; γνώ;ζ·/,ν ε'χειν: αλλά τού; μέν £τ:ϊ βλαβ-ή : 
κακόνιυς όντας τ·̂  πόλε·., τού; ί έ  έ - ’ (ύγιελείζ · 
βελτίστύυ; τών πολιτών νομΓ(ειν, καί τούτων αΰτών μάλιστα τόν ίναργε'- 
στατα δυνάμενον ό'αλώσαι τά; τε πονηρά; τίύνπράξεων, και τας συμιροιά; 
τά ; άπ’ αυτών γιγνομενα;. Ούτω γάρ αν τά/;.στα ποτόσειεν ή;.ά:, μιτ·/·;- 
σαντας ά δεΐ, βίλτιόνων έτιΟυμε'σαι πραγμάτων, ί'τέρ μέν ούν τν; τών
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/';;ΐϋντ , οι-χύτντοί, κ-.ί ει;·/;;̂ ,ίν(.,·/ καί τών ί'/,Λ/ί̂ ΐ/τί'α’. ■_:.ζ\:ν>Κί·/',
λίγί’ν ~.'ι' ί>'Λά;. όϋίν 5· ά:τί).·.ί.·ον, τΓ'ίλιν “ ον/ΐ'ΐ',νχ’, τ/,ν

/-τ'. Κοχτκον ·;ά: ^κί?ή2ν .  .  αν ύαά; ΧΛτααχΟίί·/, ώ ; ο>
9ί;ί'. λχζείν τήν κχ-τα ίίχΛαττχν Α:χ··>, ε· ^κίψ£^65, τ.'νχ τ:ό-ν/ ·;; τ:0>λ;

ΤΛ-/ ,̂ '·>,*,Λΐν τχ·;ττ;ν κτ-/·<Γα̂ 0χ·., καί τ:ώ;, ίαειί-;; κατίε/Γ/ 
«■••ίενΐ/. ν.ν -·ά; ταΰτα ίλίχ,λα τν ίιανο.,α (ΐϊωε/ί-ίΤΕ, γνώ,ίς'.ί -ύ·Λ„; 
■/.7./.0)·/ αιτία τ ί  ττό/.ίΐ γίγον:·/.

·/.:. II /̂.̂ ν το ν·̂ ; υ'/λ'.ΐϊία, τοτο·;τΐ;) βελτίΐνν ίν  καΐ κρείττν>ν :ί τ<;τ3 
τλ; -̂ ττε;··./ ζαταττά'-,^ι, ότω -ί^; ΛίίΤΤίΐ^τ,; κ;:'ι (·)2αιτ·70κ>.·/,5 καί ,\1ιλ- 
^ιχύ'ϊ,ί ά·>-ί;ι; ά;Λείν6·κ - τ̂αν και ΚΛεοςΛντοί, χα·. τί>ν νύν
Ί/·,[χ'Λ··ο:&ύντί·;ν, ΐ·/Λ (̂ 5· Λ-?, ;ον ί'ίιακτίτί τον τόυ  -'Λιτίυνχϊνον, οχκ ά&- 
',ιχ ; ο·>5 άτοςίζ;, έ-λαίι^αν κ:>ών ό'ντα Μ τ̂τον, κΛ>ά ν-.καν ι/,εν 
Μίχενον εν ταϊ: ',.άχ^·.: ταντα; τ ώ ; εί.'τκν χώραν «ίςίκΑλεντα;, άρΐ7είΐνν 
ο α:ιΐιύ̂ ·/ϊνον έν τοΐ; Οτέρ τ τ ;  ίίλλάίοί κ',νίύνε.ις, ο2τ« ύ'& ττιοτε.όνενον, 
ΰ.ειτε τα; ζΑ ίΐ-τα; αύτω τών ιτεί/εων έκ-ζ^βα; έγχίίρμζειν ετοά; «ΰτά; , 

Τοντων γ5’ ’άτταρχόντί.,ν, αντί, υΐν ττ ί Π'Λιτεία; ττ,ί τταρά τ;ατιν ίύίοκν- 
μοντν,:, έ - ' τ·κα'̂ τ-/,ν άκολατιαν ί  ί,^.αμίί κμάς αυτ'ί -ίθ·/·γα-;εν. ^  ν^ίεί; 
«νά/'ρώτ:ων ίτεαινέτειεν : αντί ή'έ τούνιιφ  τ .ύ ; έηττρατενονταί, ε·:τω 
τν ;; ττολίτα; έταίίε.τεν, ό«τε μγ,ίε τρό τών τειχίον τΛμαν έττεξιένα; 
τ^Γ; πολέμιο·.;: αντί ί έ  τγς εύ/ο χ ; τΫ; παρά τ.ίν σνμμαχων αύτοΓί 
ί-παρχοιίτγί. καί τν,ς ίό'-/,; τ .ί; πχρα τών αλλεον ί·;λλ/:νων, εί; τοοο^το 
μισο-ν,' κ*τέ-ττ,σ:ν, ώττε "αρλ μικρόνΓΛ'εϊν έ'ανΓ^ραποίιοΟ'/ιναι τέν πόλιν 
εί αγ Λακεδαιμονίων, τών ε'-'άρχί; τ:,>ίμούντ<ον, ίννοι/στέρεον έτύχ^μεν, 
ί- των πρότερον γοΐν σ·α;.·-·7χων όντων. (λ;; ονκ αν δικαίι^ έγκαλοψεν, 
ΟΤΙ χαλεπώ; προ; ·γμά; Λ'ιετείίγοαν : ού γάρ όπαρχοντε;, άλλ’ «μονδμενοι 
καί πολλά καί δείνα παΟόντε;, τοια-ίττ.ν ννώμ·ίν έ'οχον περί γ μ 4  .

κγ. -Τι; γάρ άν ύττεμειν· τγν άτελγειαν τών πάτερων τών Ϋμετέρων, 
ο·. ΰυνάγοντε; ε ; άπάττ; τγ ; Ιίλλάδο; τοϋ; άρνοτάτο·ν;, καί τοός άπασών 
Τών πονγριών μετέχοντας, πλγρολντες τάστων τάς τριγρεις, άπγχΟάνοντο 
τοΓ; Ιίλλγοι; καί το·ν; ρέν βελτισ-ο.,- των έν ταΤ; άλλαις πόλεετιν έξεβαλ- 
λον,τοίςδέπονγροτα'-.οι; τών Κλλ-γνων τάκείνων διενενον; Αλλά νάρ εΐ 
τολμγοαιμι περί τών ΐν «κείνο·.; τοΐ; χρόνοι; γενομενων ακριβώς διελΟεϊν, 
ί-μας μενΓσωςκνπο'.γταιμι βΓ/,τιον βο·νλε·1τατ3αι περί των άλλων, α’ότός 
δ· άν διαβλγΟιίγν , ΙίΐώΟατε μισεΐν. ο·:χ Ο’ότω το·ί;ς «ίτίονς τών άμαρ- 
•ίγμάτων, ύς τολς κατγγοροόντα; α·:τών. Τοια·ότγν οΊν ύμών γνώμγν 
ίχόντων δέδοικα ρ.γ, πειρώμενος όμας ε’̂ εργετεΐ·/, «.;το; απολαύσω - ι  φλαύ-
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γ η .  ηύ χ τ Μ -.Ύ .ΰ Ο Κ Λ · . -ϊν τιττα ί’.ν ών (5ιί'/ν/'δ:ιά ' ύ . χ  τα ;/Ιντικ;ό· 
τατα, ζαί α ίλιττ άν ύο.α; λυ--/,τοντα, -αραλίίψο^, ρ·,''ϊ0·/·;'5θ7.«ι δέ τούτων 
[;.όνί..ν, έζ ών γνίύίϊ.τΟε τν,ν ά’νοναν των τότί ΐΓολιτΐνοαίνοιν.

/•-Ο'. Ούτω γάρ ά/.ριν·;ς ίύριτχον ΐξ ών ά^δρωτοι αάλιττ’ άν ν£Ϊί·/, 
ώττ' ν Ι·Γ ,γ .η χ - ·- ;'>  τό ττεριγιγνύΐΑϊνον 4λ τών <ρόρων «ργύριον, ύ'ΐίλ0ντ5; 
κατά Ί'αλαντον, $ΐί ττ,ν όρ/ΐτραν τοΤ; Δ-.οννίίοΐί είτ̂ έ ρ̂ίΐ,ν, έτειναν ·πλ·?,· 
ρΐ; V, τό δέατρον. Καί τούτ'ΐττοίουν, χ.αΐ τταρίΐ.τ?-Όν τοί/; ττα'.δας των έν 
τώ ττθΛ5;7.ω τετελεντ-,^κότων, άαοοτίροκ ΐτιό'ει/,νύ.τ;;, τοΓς (/Λν η · ^ χ γ .ά · / · Λ ς  
τα ; τιν.ά; τ?;; ούοίας αύτων, ύτό [Λίσθωτών είτ^ερορνα;, τοΤ; δ’ «λλοις 
ί·',λ)./,τι τό -λ?/3ο; Γώνόρρανών, καϊ τά; σνρ.οοράί, τά ; διά τίιν ->.5θνεξίαν 
ταύτγ,ν ·Ί·'νο;«ναί. Καί ταΰτα δρώντε;, κύτοί τε τά,ν -όλιν εύδα’.;7.όνιζον, 
καί ττολλοί των νονν ούκ έχ-ίντων έιαακάρνζον αύτκν: των ρι.έν οοαβ-οσίτϋαι 
διά τκντα /̂.εΑλόντων, ούδεν.ίαν τ:οιού;;.ενο'. ττρονοιαν, τόν δϊ πλούτον 
Οαυαάζοντε; καΐ ζ/,λοΰντε;, αδίκως εις τν;ν ττό/.ιν είτίλδών, καί τόν 
δικαίως Οτάρςαντα διά ταχέων ξ[Αίλλε ττεοταττολεϊν. 1·:·ς τούτο γάρ κα- 
τέττ·/;οαν τούν αίν οικείων ά;;.5Λείας, τών δ' άλλοτρίων έπιδναίας, ώστε 
ΛακεδανΑΟνίων έο.βεζλ'ίκότων εις τν,ν χώρκν, και τού τείχοο; κδ/ΐ τού 
Αίκελειασιν έτττ,κότος, εις Σικελίαν τρικρεις έπλ/ρονν, καί ούκ ι-σ/ύνοντο 
τ/,ν |Α6ν πατρίδα τεμνοαεν/.ν και ττορ[οο[Λ;νκ'ν περιορώντες, επί δε τούς οόδέν 
πώτοτε εις ν,μ.άς έξαμαρτόντας, στρατιά; ΐκπέαποντε;. λλλ' εις τούτο 
ά-ρροσύνν,ς κλΟον, ώστε των προας·είο>ν τών οικείων ού κρατούντες, Ιταλίας 
καί Σικελίας καί Καρχ-/;δόνος Λρ".·.ν ττροσεδόκ/,ταν. Τοσούτον δέ δι/ίνεγκαν 
«νοία πάντων ανθρώπων, ώστε του; αέν άλλους αί συριφοραί σ 

, εκείνοι δ' οΰδ' υπό τούδων έ 
,οΓς περιε'πεσον επί τ·?,ς Αρχίς ταύτκς, τών έν 

τώ χρόνω τί'πόλει γεγεν-Λίχένων. Είς Αίγυπτον μάν γε διακόσια; 
πλεύσασαιτρικρεις, αύτοΐς πλνιρώμασι διεγθάρ-Λσαν: περΙδέ Κύπρον, π εν  
τ/ίκοντα καί εκατόν: έν δέ τω Πόντω, μ.υρίους όπλίτας «ΰτών καί τών 
ο·υ;Αμ.άχων ά πώ λε^ν: έν 2ικελί|  ̂δέ, τίτταρας μυριάδας, καί τριτίρεις

ϊά ς  δέ κατά δέκα καί πεντεκαίδεκα 
του; κατά χιλίους καί δισχιλίου; άποθννίσκοντας, ίτίς α  
πλ'έν ένην τούτων ,εγκυγλίου;,, ταφάς τ 
είς άς πολλοί καί τών άστυγειτόνων καί τών άλλων Ελλήνων έ' 
συμ.πενθ-ςσοντες του; τεδνεώτας, άλλ’ έιρτ,σθϊ,σόμενοι ταΐς άμετε 
φοραϊς. Τελευττίσαντες δ' έλαθον οιράς αύτοΰς, τους μεν τάφους τ 
σίους, τών πολιτών εμπλκσαντες, τάς δέ Φρατρίας καί τά
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Λ·.-;·.-.;;/’.Λά, τω ν  τν, τ:όλ·ν -ττιοί'ον.οντων. Γνοί·/; δ' «ν τι; έκϊϊΟεν υ .ά ·  
Υιττα το ίΤλίΟο; των άττολοο-ίνιον. Τά γάι γένν; των άνι5:ών των όνοατ- 
οτοτίτοιν, και του; οίκου; του; ΐΑΐγίοτου;, οι καί τα; τυραννικά; στατίΐς 
ν,αΐ τον Π ίο ο ικο ν πό).:|υ.ον ίΐ3φυγον, εύρκοομεν ετιί τν,ς άρι ί̂,;, χς έηιΟυ- 
ρ.οΰ'Λεν, άναίϊτατου; γεγ:νν·/;ί/.ίνου;. Ωοτ’, εϊ τ ι; σκοτεΐσΟαι βοιίί.οιτο “ Ξρί. 
των άλλων, ώτττερ τρό; ττκράόειγυ.α τοΰτ’ άνα-ρερων, ρανεί/αεν αν [λίκροΰ 
ύ'ίΐν άντνιλλαγν.έ'.οι.

α’. Κκίτοι γρ ·Λ  ετόλιν αεν εΰϊαιν.ονίζειν, (αν, τ/,ν «; ά^αντων κνΟρώττων 
ίίκ ί ττολλού; ττολίτα; άΟροίζουταν, άλλα τν,ν τό γενο; των έ ;  άρχί; τ/,ν 
οτόλιν οί/.ν,οάντινν [καλλον των άλλων ίιαοώ^ουταν: άντρας «ϊεζν,λοΰν, [κή 
του; τάς τυραυγίιϊα; κατέχοντας, ικτ,ίε του; ικείζω δυναοτείαν τοΰ δικαίου 
κεκτν,|κένους, άλλ.χ του; άείου; μ ε · /  όντα; τ κ ; ικεγίοτΛ; τιχ .ί;, οτέργοντχ; 
δέ έτΙ ταΐ; ύ-ό του πλ’/ίϋου; διδοαεναι; δωρεαΐ;. Ταΰτϊ,; γάρ έςουσίαν 
οΰδει;, ού’τ' άν·;ρ, ού’τε ττόλι;, λαβεΤν άν δύναιτο ο-ου$αιοτέραν, οΰδε 
ότραλίττέραν, οΰίεττλίίονο; ά 'ία ν ; Ϋι’νττεο οί ττερ'ι τά Περσικά γενουκενοι 
σχόντε;, ούχ ό;κοίθ); τοΐ; λκστα'; ίίίωβαν, τότε ρ.εν ^λείω των ικανών 
εχοντες, τοτέ δ’ έν οιτοδείαι; και ::ολιορκίαι; καί τοΐ; ικεγίοτοι; κακοί; 
καΟεστώτε;: άλλα περί ρ,έν τν,ν τροράν τκ,ν καθ' κ|κέρ*ν, ού'τ’ έν ένδείαι;, 
ού'τ’ έν ΰπερβολαΐ; δντε;: επί δέ τη τη ; πολιτεία; δικαιοσύνη, καί ταΤ; 
άρεταϊ; ταΤ; έαυτών ριλοτιυ.ούριενοι, και τον βίον ηδιον τών άλλων ΰιά- 
γοντε;, Ων ά;κελησαντε; οί γενόρίενο; ικετ’ εκείνου;, οΰκ Λρχειν, άλλ.ά 
τυραννεϊν έπεχείρησαν: ά δοκεϊ ριέν τήν αύτην εχίΐν δόν«|κιν, πλεΐστον 
δ ’ άλληλων κεχώρισται. Τών ριέν γάρ αρχόντων εργον έστί, τού; άρχοαε- 
νου; ταϊ; έαυτών έπιν.ελείαι; ποιεϊν εΰδαιχ.ονεστέρου;: τοΓ; δε Τύραννοι; 
έ'9ο; καθίστηκε, τοΤ; τών άλλων πόνοι; χαΐ κακοί;, αΰτοΐ; ήδονά; παρα- 
σκευάζειν. Ανάγκη δέ τούς.τοιούτο*; εργοις έπιχειροΰντα;, τυραννικαΐ; 
καί τα ι; συίΑροραϊ; περιπίπτειν, καί τοιαΰτα πάσχειν, οίάπερ άν καί τού; 

άλλου; δράσωσιν, Λ καί πόλει συνέπεοεν: αντί ριέν γάρ του ρρουρεΐν 
τά; τών άλλων άκροπόλεις, τη ; αυτών έπεϊύον τού; πολερκιου; κυρίου; 
γενθ[κένου;: αντί δέ τοΰ παϊδα; ό{κνίρου; λαριβάνειν, άποσπώντα; άπδ 
πατέρων καί μητέρων, πολλοί τών πολιτών ήναγκάοΟησαν τού; αυτών έν 

πολ.ιορκία χείρον παιδεύειν καί τρέρειν, ·?) προσήκεν «ΰτοΓ;: άντί δέ τοΰ 
γεωργεΐν τά ; χώρα; τά ; άλλοτρία;, πολλών έτών οΰδ' εΐδίϊν αύτοΐ; έζε· 

γένετο τήν αυτών.
λα'. ίϊστ', εί τ ι; ήμά; έρωτη'σεΐϊν, εί ^δεζάμεθα,, τοσοΰτον χρόνον άρ- 

ζαντες, τοιαΰτα πάσχουσαν την ζόλιν έπιδεΐν, 5τί; άν όμολογνίσειε, πλήν 
ει μη τ ι ;  πανταπασιν απονενοημένο; έστί, καί μη9’ ιερών, μήτε γονέων,
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ίλ).ου [λ?,ο;νό; γ : ' / / : ί ζ Ί ΐ ,  -Λν,ν "ν : μό·/Μ τν:
Ι . ν / ί  έ::ντο·>·; ήν οχ'. ■:,;·< <5·.'ίν.·.'αν ζν^ούν. ά■/,λ̂  ττο).̂  ααλλον 
-7'))·/.Λν ττρόνοιαν ά-ϊντί.;ν των το'.νίτίον τ3τ:θ'.·/,;Λ:νων, καΐ |/.·Λ̂έν ίτ7θν 
ύ τ ί ;  τ ί ;  /.οινί; 5ό'·/:; ’/ΐ ττ.ς ΐ'ϊίίίί ο^λο·:ινΛυ;Λίνων, κ»1 :ϊροα·.ρο';;ιίνων 

Ρ'.ίτ.ί',ν β'Λ·> ; .̂ζ^x δ'.κχιοτΰν-'·,; ίΛκλλον, -?, πλούτον ι;-:ναν α:τχ άίικίκ;. Κχΐ 
νά: οΐ πρόγονοί, τοιούτους κότού; παρκσχόντε;, τ-,ίν τε πάλιν εόδαιαονε- 
οτάττν το ';  Επιγενοο.ένοι; παρέϊοσαν, καΐ τ ? ; αλτών άρετ·/:; άίΐανατον 
τ;;ν ρ.ν-/·|Λ-Λν κατΓλ'.πον. Κς ολν ά[;.90τίρχ όαοιόν έστι κατ«(;.αΟεΐν, κκ; τ-̂ ν 
χώραν -,'χ.ών, δτι ^όναται τ :έ ΐ 2:ν άιδρας ά ’λίίνο■^; τών άλλων, κκΐ τήν 
καλου;Λ5ν-Λν ρ.εν Α ρ χ ν /, οοσαν 5ΐ σοαφοραν, δτι. πέονκε χείρου; άπανταξ 
ποαΐν τ./λ; χρωο-ένονς αυτί.

λο'. Μεγιοτον δέ τεκαίρίον : οΰ γαο ρ.όνον ία κ ;, «λλά καΐ τίν  Λακε- 
'ίκιαονίων πάλιν διεοΟειρεν οΰτω;, ώσ~ζ τυι; εΐδιοριενοΐί έπαινενν τά ; εκεί
νων άρετάς, ούχ οΐόν τ’ εστιν είπείν τούτον τόν λόγον, ώ; ίαεΐς ι;.εν, &ικ 
τό .5ν;;Λθκ:ατεΐο0αι, κακώ; έχρν,σάαεΟκ τοΤ; πράγακσιν, οί Λακεοαιαά- 
νιοι, ταότ·/;ν τίν  ιϊύναν.ιν εί παρέλαβον, εύ.ίαίαονα; άν και τού; άλλους 

και σοα; «ΰτούς εποί'/ιταν: πολλυ γαρ Οκττον έν εκείνοι; έπείείΗατο τίν  
οόοιν τίν  αυ τί;. Τ/,ν γάρ πολιτείαν, ίν έπτακοσίοι; ^τεοιν ουίεί; οϊδευ 
ού'ϊ υπό κίνδυνων, ο'υΟ’ ύπό συ;Λθορών κιν/ιΟεΤσαν, ταύτνιν εν όλίγω χρόνω 
οαλευΟίναι καί λυΟηναι παρά ρ/,ικρόν έποίηίεν : άντί γάρ τών καΟεστιότων 
παρ αύτοι; έπιτ-ίδευΰ.άτων, τού; ριέν ίίιώ τα ; άνέπλ'Λοεν αδικία;, ρα9υαία;, 
άνο;Λία;, (^ ^ αx ργ ^ ^ ■ ^ x ;, τό ί έ  κοινόν τ ί ;  πάλεως, υπεροψία; [/.εν τών ®υ[/.- 
ο.άχων. έπιθυριία; ό'ε των κλλοτρίων, ολιγωρία; ό'ε τών όρκων καί τών 
ουνίτκών. Τοσοϋτον γάρ ύπερεβάλοντο τού; •/■ρεετέρους τοΐ; εί; τού; Ελλη-

έν ταΐ; πόλεσιν έποι·/·®αντο: έξ ών άειραν/ίστου; τά ; ε’χ_θρας πρό; άλλίλους 
έχουτιν. Ουτω δέ φιλοπολε'αω; καί οιλοκινδυνω; ίιετέ6γ;σαν, τον άλλον 
χρόνον πρό; τά τοιαΰτα πε-ρυλαγικένω; ριάλλον τών άλλουν εχοντε;, ώστε

άλλα Βαοιλέω; ριεν αϋτοϊς εί; τόν πρό; ί  [αας πόλερ.ον πλέον ίι πεντακιοχί- 
λια τάλαντα παρασχόντος, Χίων ίε  προόυρεότατα πάντων τών συ[Α{ζ.άχων 

V 5ε μ ίγ -'ς -Λ ·*  ίυναιλίν εί; τό πεζόν 
, οΰκ έ ψ ^ ν σ α ν  τίν  Αρχίν κατασχόντε;, καί Θηβαίοι; ρ/.έν 

εύΟύ; επεβουλευσαν, επί ίέ  τόν [βασιλέα Κλέαρχον καΐ <Γρ»τιάν έζέπερ.ψαν, 
χίων 5έ τού; πρώτου; ριέν τών πολιτών έφυγάδευσαν, τά ; τριηρει; έκ 
τών νεωρίων έξελκόοαντε; άπάσας ωχοντο λαβόντε;.

λγ', Ούκ ίρκε^ε 5έ αότοΐ; ταϋτα έξαρ,αρτεΐν, αλλά περί τούς αύτο'υς



ίΑ£ν -Λ .·, Ι'ίττ-5',ν, τ^ ; ν/τ',υ:, άνό'ΐ-^ν τ^ί
εν Ι - χ ι . ί -Λ  κχΐ ι̂./.ελ·;α ττ-Ζ/ΛΤί·:̂ ;. κζΐ τυρανν-.ίζ; έλν;ΛκινΓ;·>τ·,

77,V 1Ι;Υο7'//ν77νν, και αεττ.ν τϊΟλέΛΐυν και στάσεων ί^οίτ,^κν. ί Ι·.-1 
ζοίαν ·;ίί3 70/ ττνλεων οϋ.-. ίίτρα'τεν^κν^ ί  ίϊτε;1 τινα; «ύτών ούκ εξ/,’Λα;- 
7θν; ούκ Πλίθων ν.έν αίρ/;; 7ΐ '.-?,; ;ώ ρα ; β^ϊ'-’-'-Οντο; τ^ν 5έ γτ,ν τον Κο· 
ρ-.νΟΐον ίτεν,ον ; Μαντι-ία; ό'ί ίιώκισαν; Ψλικσίτ^; ό'έ έ'επολί'ίρκιοαν ; 
εις τ-/,ν Αργείον ΐνέβαΛον; οΰίέν ίε  έττανοντο, τοίι; μ.έν άλλους κακό; 
ίτοονντες, α ' ιτ -λ - , ώ'έ τ·̂ / χ ~ .- · / · ι  τ/,ν έ·/ Λευκτροις ταοατκε^ά'^οντε:; Γίν οαοί 
τινες αιτίαν γενεοΟαι τή ετταρτρ τών κακόν, ςύκ άν,;ί;ί λέγοντε;: ού'γάρ 
διά ταυτκν ΰττο των ο.ν. /.άχι.,ν έρΛίκΟ/ααν, άλλα διά τάς ύ"ρε-; τάς £ν 
τοΐ; ψττροοΒεν χρόνο·.: κνί ταύτν,ν άττ^'Ι-ςσαν, καΐ κερί τ·?ς αυτών εκινδυ- 
νενοαν. Χρά, δέ τάς αιτία; ίκιρτέτειν, οΰ τοΐ; κακοί; τοΐ; έττί τ ί  τελευτή 
γιννον.ζ'νοις, άλλα τοΐ; κ,ώτοις τών άΐΛαρτ/,ριάτω/, £' ών ίκί τν,ν τίλίυτκ·/ 

τκότν,ν κατ-/,ν5χδ·' '̂ *̂'· «)·ά')ετ:-ρα τνγχάνοι λέγων, εί
οαί'Λ τότε τί,ν αρχήν αύτοΐς γεγενςτΟαι τών συν,φορόν, ο:= τκ,ν Λ ρχκν τάς 
Οαλάττςς κετελάαβζνον, έκτώντό τς δύναν.ιν οΰδεν όαοιαν τά, ττρότερον 
ύκαρχοόα·/;; Δ «  ρ.έν γάρ τςν τ·?; κατά γάν ίίγεαονίας εΰταςίαν, καί τήν 
καρτερίαν τάν γ/ αυτί ρλετίναεν/,ν, ραδίως τ ίς  κατά Οάλατταν Λρχάς 
εκεκράτν,ταν: διά δέ τ/,ν άκολαοίαν. τάν ύκίι ταότ/,ς τ ? ;  λρ//,ς αάτοΓς 
γίγενκ;αενν;ν, ταχέως κάκείν/,ς τάς Πγεν.ονίας έστερ-Λί/ααν. Οΰ γάρ ίτι 
τούς νό;αοος έοόλαττον, ού; καρά τών κρογόνων καρελαζ'ον, ούδ' έν τοΐ; 
κθετιν ένέίΑενον, οί; κρότερ'.ν είχον, άλλ’, ύ-ολαΐΛίάνοντες έ'ίΐνα·. κοιεΐν 
αύτοϊς δ, τι άν βουλ/Οώτιν, εί; κολλάν ταραχήν κατε7τν;7αν. Οϋ γάρ ήδε- 
σαν τήν έ'ουοίαν, ής κάντε; εύχονται τυχε.ν, ώς δυτχρ/,τός εστιν, ούδ' ι·.ς 
καρα̂ ρονάΤν κοιει το ;; άγακώντας αυτήν, ούδ' δτι τήν φντιν όν.οίαν εχεε 
ταΐ; έταίραις, ταις έραν ριέν έαυτών κοιουοαις, τού; δέ γ  
λυούσαι;.

λ ί'. Καίτοι φίνίρώ; έΓ ,ίίίϋ χΓα ι ■ 
γάρ έϊ ίλϋ 'ιτι,,-  έξο,ιΐί,·.: γ5γ!ν·<|Λ·νθ·.ς, ϊάοι τ ι ;  1ντ«ϊ; ρ 
90ρ=.:; ^ .ρ .,.·!,;τω «τ«;, άρξαρν,; ά ,' 4,„ίί, „ .ί  Λ „«ί.,;Λ 0 ,ί» .. Αύταε 
γάρ αί κόλεις, « 1  ™>™υό(ΛΕ,„ , :ρ * ,ρ „  ,α ,,ρ ο ,έγ α ,,, ί ο ξ „  
σαι καλλίοτρν, έττΕΐί-ρ τ«άτ-Ε; ετ„χον, καί τκ,ν Αρχήν ϊλκ€ον, ον^έν άλλή- 
λων ίι-ρνΕγκκν, άλλ', ωΑπερ ντροσήκει τοΐς
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;  «ντοϊ; άρίκρτή,ΛΑ»·.

ιυ;,.φορκΪ! νίΕριίΐιοον. ^

,  δν.κρι,ν. Τού;
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ζ>-ζΙηί Τί, -*ντων «ύτο'^ς ά-:Άί<:·χ·. 5̂·//.τ/}:ντ(υ·/, έ-ρ'ν,;Λχ; κ«τ*- 

•ουγοντ'ί, ι5ί τίαών τϋ ; Κκί'Ά  ίττώ; τν.ν το’.αυ:/,ν
Αί/γν έτκινίΐν, την τ?ί τελίντζί «-ν'ω -<ΐντρά; ίχ',υταν ; ::ώ; ρι^ί-ν 
κϊ'. ρενγί'.ν τγν Ο'ϊτωίεινχ καΐ -ολλα τοιεΐν βαροτείκ; τχς τ:ό>.ΐΐ;
«Γ7.ν, κ«'ιττ*0=ΐ'ν άναγκάίκταν ;

?,έ. Ον/. ά .̂ον Οαυ/αζαν, εϊ τ4ν άλλον γ β , ν ,  έλάνΟκν·ν άταντγ;, 
τοοοντων οντκ κα/.ιόν αΐτί* τοΓ; ί/̂ οντιν ι?ντ/,ν, ονί' εί :τί:ι;/ά^τ·ητο; γν νρ 
τ.'^.ω■^ καί Λακΐ^κιρ.ονίων: είΐ-ήτίτε γγο τον; ·;:λεί·ϊτονς των «νΟ ;̂ώπνν 
■κεά τά; α’ρΕτ:;; των -ρκγ;Λάτων άν.κιτκν&ντκς. κ*1 ·πλε;ον; αϊν έττιΟν- 
[ λ ί α ;  ε/οντα; τών κκ/.ών κ τών άνα(;ώ·-, άαεινον ύ'ε βονλίνον.ένονί ντέτ 
των έ/0:ών ί  σςήν αύτών. Και ταντ’ ϊίίοι τ ι; άν ετι -ώ/ ρ εγ^στων: ίτί 
γά : ο·:./_ οντω γεγονεν; ούχ γ-χε:; ρ ν  τοιαντκ τροκργ/ΛεΟκ -ράττειν, εξ ών 
Λα/.ε'ϊ«ι;γ.όνίοι τών ί:λγΝων Λεττόται κκτεστγηικν, εκείνοι δ' οντω κα/.ί.; 
ετρονττγ,ταν τών τρκγο.άτων, ώ<;3· -ήν.ά; ον ττολλοΐ; ε:ετιν υττερον τάλιν 
έτιπολάσκι. κβΐ Κνείον; γενετΟαι τ ϋ ;  εκείνων σίυτγ,ιίκ;; ον/ ■}. {κέν τών 
άττικιζόντοιν ττολντραγροννγ,, λκ/.ωνιζειν τά; τ ίλ ει; έτνίν,οεν, γ ίε τών 
λακωνιξόντων νορι;, άττ.κί^ειν τά; κντά; ταντκ; γνάγκκ'ΐεν; οί* ίιά  (κέν 
τγ,ν τών 5γ,ν.ιονργγ|κκ^θ)ν ττονγ,τίαν, αντό; ό Αγαο; εϊτεδνρι.ν,οε τ ί ;  όλιγαρ- 
χία;, τΫ; έ "ί τών Τετρακοτίιον κατα(7ΤΥ,'7ά·:γ;; (ίικ ίε  τγν ετί τών Τριά
κοντα [κανίαν, ττάντε; δγν.οτι/.ώτεροι γε··ονα|κεν; τών Φνλγ,ν καταλαβόν- 
τω ν ; Αλλα γάρ έττ'ι τών έλαττόνων, και τον βίον τον κα8' -ή;κ=ραν, έτιίεί· 
ξειεν ά'ν τ ι;  ττολλον; χαίροντα; ν^ν καί τών έίίτν.άτων, καί τών έητ·/!- 
ίεν;κάτων, τοΐ; καί τό σώ|Λα καί τ/,ν ψνχ/,ν βλάτττοντ'.ν, έτίττονα δε και 
χαλεττά νον,ίζοντα;, άρ ών ά;κροτερα ταντ' «ν ώφελοΐντο, καί καρτερικόν; 
είναι δοκονντα; τον; έν τούτοι; έρικενοντα;. Ι·ι τινε; ονν έν οίς άεί ζώσι, 
κάί περί ών «ντοΐ; ρ,αλλον -κε'λει, τά χείρω ραίνονται ττροαιρούιν.ενοι, ί τί 
θανυ.αττόν εί ττερί τί,; Αρχή; τγ ; κατά ΰάλατταν άγνοοϋοι, καί ιιάχονται 
ετρό; άλλγλον;, τιερί ίς  ρ ,δ εί; ττο̂ ττοτε λογιο;κ.4; αύτοΐς είσν,λθεν;

λτ'. όράτε δέ καί τά ; ρ.οναρχία; τά ; έν ταΤς τόλεσι καθιστα/.ένα;, 
δτου; ε'χοντι τον; έτιδνν.γτά;, καί τον; έτοίαου; όντα; ότιονν ττάοχειν, 
ώοτε καταετ/είν αντά; ; « ί; ίτί τών δεινοίν ,γ ,  τ ί  τών χαλετίνν ον ττρό- 
τεττιν; Ούκ εό3ν; έτειδάν λ.άβο,σι τά ; Δνναίτεία;, έν τοτοότοι; κακοί;

ρασεϊν δέ τούτον;, ΰρ’ ών ονδέν κακόν ττεπόνθασιν, ' άΐτιστειν δε καί τοΐ; 
ρίλοι;, καί τοΐ; εταίροι; τοΐ; εαιττών, ^αρακατατίθε'7θαι δέ τγν των σω ρτω ν 
βωτγρίαν ρί-ίσθορόροι; άνδρώποι;, οΰ; ούδέ πώττοτε είδον, καί ρ,δεν γττον 

, 7  τοί>; έττιβονλενοντα;, οντω δ’ νποπτω; π?δ;
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; £χη· 7,̂ 5 το'ς οίκειοτατο'; Οχρίεΐν ” /.7';’.2ζ';ντχς; Κιν.ό·:ί·ις, 
ν ΐ ' Λ σ α ο ι  γζρ -Γ&ύ; ττρό αύτων ^ η ν^ ^ 7 .\ ν^ .^ Μ -.οίί, ζ ά ς  ρ/έν ΰτΛ γονίων άν/,-

Ετι <5έ το ■ ί\ο; αύτΛν έ; άνΟρώίτκν ·<ίθ5'ν·.':|/έν(>ν : άλ).· δ7.ω; ϋχο το-^αΟτι; 
τ'̂  τ:)·?/]ο; συαφοράί έζόντε; σοκί αύτ&ύ; όττοβά’/,'λουσι.ν , δ “ ΐνυ ί ' ε ;  τ ιμ - 
•ΐΐυΟϊΤΐ;, χαι ίοςκ ; 'Λίγίστν.; έ^οντί;, τοετουτ ο̂ν χαχών έρωσι, τί ίϊΐτο ΐι;

>,ζ*. Ούχ «γνοώ ίι'τ; τον |7.ίν οτιρι τών Τοραννων >,όγον άττοίε ί̂βΟε, 
τον δε ττερί τ ις  Λι·/7ς δυοχολίος «κούετε: ττεττόνΟατί γχι κΓαν αΐο^/ιττον: 
ή γκρ έ"ΐ  τών «λλίον όρατε, ταΰτ' έ^' ΰι/ών «γνοείτε αύτών, Καΐτοιτών 
«ρρονίαως διακειαενων ούκ έΥβττο/ τοΟτο σν;ρ-εΐόν έοτιν, ν,ν τά; αότάς 
τ:ρβςεις ινι ττάντων ομοίως φαίνωνται γνωοίί^οντες: ών ύμ'ν οόδεν ττώτοτ’ 
έμίί,ν,σεν; «λλά τ«ς μεν τ’̂ ρκννίδα4 τ-γε'σΟε χα>ετ:ας είναι καί βλαβεράς, 
ού μονον τοΐς ά")Λθ'.ς, άλ).ά κκΐ τοΐς ε/_οοτ·.ν αύτας, τ·/;ν δ’ Αρχ-ςν τ/,ν κατά 
Οακατταν μεγίοτεον άγαδων αιτίαν, τν,ν οΰδέν ού’τ’ έν τοΐς ^άδετιν, οντ' έν 
ταϊς Γράςεοι τών μοναρχιών διαοίροοσαν. Και. τά μέν τών Θκοαίων ~ράγ- 
ματα νομίζετε ττον/ρώς ε/οιν, ότι τους -Γτεριοίχους άδι/.οΰσιν, αύτοί δ' οόδεν 
βέλτιοντους συμμάχους διοικοΰντες, ί  έχεΐνοι τ/,ν Βοιωτίαν, ήγεΐσΟε ττάντα 
τά δέοντα ττράττειν.

λτί. ίΐν αυν έαοι ηίΟτ.σθε, τταυσάμενοι του τταντάτασιν εΐ/.τ, βουλευεσΟαι, 
προσέζετε τον νιΛν Ομΐν αύτο'ς καί τ ’̂  τηίϊ,ει, καί φιλοσοο/!σετε και σκέ- 
ψεσΟε, τί τδ ττοιίααν έστι τά ττόλεεταύτα, λέγω δε τίν  ήμετέραν καί τ/ν 
Λακεδαΐ'Λονίων, έκ ταττεινών μέν τραγαάτιον έκατέραν ίρμνιΟεΐσαν, Αρξαι 
τών Ελλήνων, έττεί δέ άνυτερολτιτον τί;ν δυναμιν έλαβον, οτερί ώνδρα“ 0')ι· 
σμοϋ κινδυνευσαι: καί δια τίνας αιτίας ΘετταλοΙ μέν, μεγίστους ττλου· 
τους ιταραλαβοντες,καί δυναμιν μεγίστων καί “ λείστΛν έχοντες, ε£ς άτορίαν 
καδεστ/ίκασι. ίΙεγαρεϊς δέ, μικρών αΰτοΓς καί φαύλων τών ές άρχ/,ς 
ΰταρχο'ντων, και γίν μέν οΰκ έχοντες, ουδέ λιμένας, ούδ' άργυρεΤα, ττέτρας 
δέ γεωργοΰντες, μεγίστους τίόν Ελλ/ίνων οίκους κέκτ·/;ντα!: κάκείνων μέν 
τας άκροττόλϊΐς άλλοι τινές άεί κατέχουσιν, οντων αϋτοϊς ττλέον χ  τρισχι- 
λίων ί·τ:τέων, καί ττελταστών άναριθμ·Λτων, ούτοι δέ μικράν δύναμ.ιν έχοντες, 
τήν αυτών δττως βούλονται διοικοΰσι: και ττρδς τούτοις, οί μεν σοισιν 
αύτοΤς άεΐ ττολείΛοΰσιν, ουτοι δέ, μεταζϋ Πελοττονν/σίων καί Θ/,βαίυινκαί 
τ ίς  ήμετέρκς ττόλεως οίκοΰντες, τίιν είρ/ίν/,̂  άγοντες διατελοΰσιν . ΙΙν γάρ 
ταΰτα καί τά τοιχϋτα διεζίτ,τε ττρδςΰμάς αυτούς, εύρτίσετε τ'έν μέν άκο·
λασίαν καί τ/,ν υβριν τών κακών αιτίαν γιγνομέν/,ν, I δέ σωφροσυν/ν,

τών αγαθών: ίίν ύμεϊς έπί μέν τών ιδίων έτταινείτε, καί νομίζετε τ
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χυττ, ^5ω«.ένου; άσ-ρχλίστίτα ζλν, 
ί ί έ  χοινόν ίιυών οΰχ ο’ ί'τΟΐ δίϊν του

Ι βΛτίστου; ίΐναι τών ·το)Λτών: 

ο ττΕραπχίυζζειν . Καίτοι τ:ροσν;/.ε5 

τάς « ρ ετχ ί «σχΕΪν, κ«1 τχ ς  κα κία; φεύγειν, ,  κατά ,  ττολ  ̂ ρ/.άλλον τα ΐ; 

τόλεσιν, τ, τον; ϊίκίιτα '.ς. Αν^ο (λέν γάρ ά^εβνι; χ * ι  ττονκρά; τοχόν αν 

οΟ άσζα  τελ εν τίτ α ι “ ρίν οοϋναι ίίκτ;·* των ·Λααρτί;μ.ϊν63ν : αΐ 3 έ  ττόλει;, ίιά  

ΤΛν αθανασίαν, ύττονένουσι και τα ς ττα :* τεον «νθρωττων, καί. τά ς  τταρα 

των θεών τ ια ω ρ ία ;.
αΟ'. 6 ν  ένδοίΑΛυυ-ένοος, χρ·η (ατ, ττροσε/^ειν τον νοίν τοϊς έν τω  παρό-τε 

(Αίν χαιι^οΐΑ-ένοι;, τοϋ 3 ί  ΐΑέλλοντο; 2̂ ρόνο·ϋ [Α·ί;5εν.ίαν εττιν.εΟ.ειαν ττοπναί- 

νοι;, [Α·/;ίέ το ΐ; ρελεϊν ρεεν τον Λί;Αθν οασκουσςν, ολ·/;ν 8 ί  τήν ττολεν λυρια·.· 

νοαενοι;: ώ ;  και ττρότερον, ε 'ε ι^ Λ  ·π·αρέλαβον οί τονοότοι τί-,ν εττί τοϋ β-4· 

ριατο; -δυναστείαν, ε ί ;  τοσαύτε,ν ανοιαν ·::ρο·/;'γαγον τ/.ν ττ-ίλιν, ώ στε τταίΐεΐν 

αύτν;ν, οίά ττερ όλίγω ττρότερον ί»[ΑΪν ίι-/;γκσό{Α7,ν. 0  καΐ ττάντων ριάλιτ’ αν 

τ ι ;  θκυαάσειεν, ό’τ ι  ττροχειρί!^εσ0ε Δν;ρί.αγ&)γοΰ;, ού το ϋ ; τ ί ν  αϋττ,ν 'ριιόιιγ.'  ̂

ίχοντα; τ ο ' ;  ρ.εγχϋ.·;ν ττ.ν ττόλιν ττοιχσασιν, αλλά το υ ; ον.οια και λέγοντας 

καΐ ττίάττοντα; τοΓ; άττολεσασιν αύ-ηίν; και ταϋτα εϊδότες, ού ρ.όνον τ0> 

ττοιτ,σα; τ'λν ττόλιν εΰδαίσ.ονα, το ύ ; χρ-οοτου; των ττονκρων διαρεροντα;, 

άλλα καί τήν Δκυ.οκοατίαν έττί αέν εκείνων ττολλοΐ; ετεσιν ούτε κινη'ΐεΐσαν 

ούτε {Αεταστάσαν, έττί δέ τούτων, έν όλίγω χρόνω δίς ίδ ιι καταλυΟεΐσαν : 

καί τ ά ; φυγά; τ ά ;  έτϊί των Τυράννων, καί τ ά ; έττί των Τριάκοντα γεγε· 

ν->;Άένα;, οΰ διά το ύ ; συκοφάντκ; κατελθούοας, άλλα δια  το ύ ; (Αίσουντα; 

τού; τοιούτου;, καί {^εγίστ-ον έττ’ άρετη δό^αν έχοντας.

[Α-’. Αλλ' ό α ω ;. ττ,λικούτων -ήαιν ύττοΐΑντ,ν.άτων καταλελεψριένων, έζ ών 

έτι' έκατέτων αυτών ή ττόλι; έτρα ττεν , ούτω χαίροαεν ταΓς τω ν ρ-/ιτόρων 

ττονν:ρίχις, ώο3’ ύρώντες διά τον ττόλε[Αθν καί τ ά ; τα ρ α χά ;, άς αυτοί ττεττονό- 

κασι, των (Λεν άλλων ττολιτών ττολλοϋς έκ τών τυατρώων έχττετττωκότα;, 

τούτον; δε έκ ττεν/ίτων ττλουσίους γεγενν-,ΐΑένου;, οΰκ άγανακτοϋριεν, ουδέ 

οΟονοΰαεν τα ϊ ; εύττραγίαι; αυτών, ά λλ’ ύτ:ο;Αένο;Λεν τ'Λν [ ρ/.έν] ττόλιν δια- 

βολ.ά; έλουσαν, ώςλυααίνεται καί δασ|Αολογει το ύ ; Ελλν,νας, τούτου; δέ 

τ ά ;  έττικαρτίας λ α μ ίά ν ο ν τα ;: καί τον μέν Δίμον, ον φασιν ουτοι δεΓν τών 

άλ/.ων άρ}τειν, ,/οΓρον, ττράττοντα τώ ν τα ΐς  όλιγαρχίαι; όουλ'υόντων, οι; 

δ’ ούδέν ύττίρ/εν αγαθόν, τούτου; διά  τον άνοιαν τί,ν ήμετεραν εκ ταττει- 

ν ώ ; εύδαίμονα; γεγεν/,μένου;. Καίτοι Π ερικλί;;, δ ττρο τώ ν τοιουτων δκ· 

μαγωγό; κα τα σ τά ;, τταραλαβών τήν τιοΐιν, χείρω  μέν φρονούσαν νι ττρίν 

καταο/εΐν τ/,ν Ααχγ,ν, έτι δέ ά ν ικτώ ; ττολιτευομένγ,ν, οΰκ έττί τον ίδιον 

χργίματισμόν ώρμνισεν, άλλα τον μέν οίκον έλα ττω  τον εαυτού κατέλιττεν, 

όί τιαρά τοϋ ~ «τρ ο; τταρέλαβεν, εις δέ τέν  άκρόκολιν άννι'νεγκεν όκτακισ-
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■; Ί\ ·'· τχλϊ'/τ», ·ζ··ίίΐ; τέίν ί:;ών. 0 ^ - ' Λ  8 ί  τοίοΰτ'ίν ί / . ί ί ι ; · ί  5ιίν-/;'(ό^2ί·,ν, 
<0··7ΤΕ )^γε:ν ’/ ζ ν  τΟ-ΐλώ ι̂ν, ώ,- ίιχ - .τ ,·ι των κοινών έτιαέ'Αίΐκν ού ^όναντκ'. 
τοίί αΰτών ί ^ ί ν . ;  τ:ο«/_6ΐν τόν νο-ΐν, οκίν'τβ; τ *  '/:ν ά;Λ5λνίαΕν·/. 
το·ταυτ-/;ν ίΓλτ,τ,ότ-χ Τ'̂ ν έτΐίοίΐν, οτκ,ν ού.)''κν 50''αζθ*·. το'; Οεοΐ; :τ;οτ;;ο·/ 
•/•ςίωί'-ιν: τό ί έ  Τλ/,ϋ-.; 7,7.ί)ν, οό κ-/ί.ίίτίΐ2ΐ εχ--ΐν, ούτο> ίιχκείνεν'^ν,
ώ τ : α-, ί̂ϊνα τών πο>,ιτών ζϊ,ν τ Μ ι · κ ,  ' / . χ - ζ  ρχΰύνω.:, όίνρν.ών ;αετ/,·/ 
£ΐνχι τήν ττόλ'ν. Οί τλίν ·ρρ τά; τενί^ς κχΐ τ ϊ ;  έν/ίεια; άναγκχ'οντ'κ* 
ί·.ε;ιέναι κκΐ (ΐί-/;ν£!ν ΐτρόί σ'ράί αότον;: (ί 5ε τ ι  -ληδος των τρ'ίττκγαά· 
των, κκΐ λί’.τονίγιώ·/, κχΐ τά τε:1 τχ ; ΕΐτίροΕά;, κχ· τά; άντιίοίε·.-: ά 
τοιχ-ίτχί ί;;.τ3ΐίΐ λ·ίτα;, ωττ' άλγιν/ ζγ> τχ ; &ό<:ί«ς κε-ΑΤ’ΛΐΛΕν&υ;, ν; 
τνν; τννεχό); ττί'.ον.ένονς.

αα. Θχναάζω εϊ 7/: ιίννατδί συνι̂ ΙεΓν, δτι γί'νος ούίεν έττι κχκονοό- 
<Γί;ον ΤΜ -λΐ'Οει τονκεών ρητόρων κι-.Ι ί  Λτ.χγίνγών. Ιΐρόί γχρ τοι: άλλοις 
κακοί;, και τών κχ5' ήαέραν έκχοτην αναγκαίων, οότοι ράλιτα βούλονται 
τ-ανίζειν ύρίας: όρώτι γβρ του; ;Λέν ίκ τών ώίων ίνναρενου; τά ΰ ' γ ί - ζ ό  
αϋτών ίίοικεΤν, τη; -όλεω ; δντα;, και τών τά βίλτιττα λίγόντων, τού; ί '  
Ητό τών ί'.καττηρίων ζώντα;, καί τών έκκλητιών, κ-αί τιών {'ντεΰίεν 
λην,αάτων, ΰο’ αΰτοΓ:, διά την ίνδειαν, -ήναγχαταενου; είναι, καί ττολλ/ν 
χα'ριν ε/οντα; ταΓ; εΐοαγγελίαι;. καΐ ταϊ; ^αί; άλλαις ουκο-
φαντίαι;, ταϊ; δί αϋτών γι·Λίθαέναι;. Εν ηύν ταΤ; άτορίαι:, έν κί; αύτοί 
δυναοτεόουτιν, εν τκύταις ηδιττ’ αν ’ίδοιεν άταντα; δντα; του  ̂ πολίτατ. 
Τί/.υ.ηριον δέ ρίγιττον: οΰ γάρ τοότο σκοτοϋσιν, ; ;  δτου τράτου τοΐ; 
δεορ,ίνοις τον βίον έχτοριοΰτιν, άλλ'δτο:ς καί του; Ιχειν τι δοκολντα; 
τοΤ; άτόροις έ'ιοώσουοι.

ρβ'. ί Τ ί; ούν α-αλλαγ-η γενοιτ’ άν τών τταρόντων κακών ; Διείλεγραι 
ρ,έν τα ττλεΐοτα κερί αυτών τούτων, οΰκ έ^εξή;, ά·λλ’ ώ; εκατόν τ ί  ί 

ρ.άλ.λον δ' άν ΰαϊν εγγένοιτο
κάλιν έκανελΒεΐν β

ρ γ . Εττι δ- έξ ών έκανορθώοαιρεν τά τής πόλεω;, καί βελτι'ω κοιή- 
σαιρεν, ττρώτον υέν, ·ην Συρ,βουλου; κοιώρ.εδα τοινότου; κερί τίόν κοινών, 
(τϊου; κερ άν κερί τών ιδίων ήαϊν είναι βουληθείηαεν, καί καυσώυιεΟα 
δ-η.7.οτικοΰ; ρέν νου.ίζοντε; είναι τού; συκο-ράντα;, ολιγαρχικού; δέ τού; 
καλού; κάγαθού; τών «νδρών: γνο'ντε;, δτι φύσει ριέν ούδεί; ουδέτερον 
τούτοιν έστίν, εν η δ’ άν έκαστοι τΐ|αώνται, ταύτην βούλονται καθεβτάναι

ρ,δ'. Δεύτερον, ·ην έδελησωρν χρήσθαι τοΐ; συριρ;«χοι; ό[η.οίως ώσ; 

τσϊς φίλο·.;, καί [λ·/ι λο'γο) ιαεν ̂ αυτούς* Αύτονόριους άφιώρεν, έργω δέ τ



αϋτζιύί,^, τι ζν βίύλωι.τχι ττοΐί'ν, *.ίι^,5ν£·', ;Λ·/,οί ^ε^ιτοτι- 
λώ ;, άλΙά βυν.ΐΛίχικως *ΰτών ιτ-.ττατώατν ; έ/.ίΐνο /.ζτΗ'/αίίόντς,;, ζτ; 
[Λΐ5ί ·ύ ·<  έκάττ^; τί3ν τόλείο·; >ι;:·ττ·3·ί; ίτν.έν, άτιζτών ί '  ν'ττνυ:.

ι;.5. Τρίτ'Λ ί ΐ ,  ·/·,·* ρ.?,ί>ϊν ττε{>ϊ τ; α6'0·-ο;  τγίτίίί, [αχτϊ γϊ τγ,« τες'ν 
•ϋει,ΰς εΰ7ί?ε’.α·(, χο2 τ:κρ* τ(>ϊ; ΚλΑΤι-τιν ί'κί'-Λ'.ινιϊν.' τ'-,Γς γά:, ιι’>ϊι.α Λιχ- 
χηίΑέν,ίΐ; έκχ-'ντε; χιιί τά; ί1··εα5.ι«ί, κ»·ί άύτοχ, ίν^5ι. ;̂«·.·. .

μ7 '· !! ' ' ο"̂ '' ί;Λ^5ίντ.ττ τ·/ΐ; Εί̂ ΛρΛέν'.ι̂  χκ·ϊ -ττιά; τοΰτ'.ι; ·>α/;{ κύτους 
τ:αοιιο̂ -̂/;τι, το’ΛΕΐιικ'Λ; ί«-έ·ν δ/τ»; ταΐ; α£>ίτ»·.; χ·α'ι τχΐς Λκρχτ,'.ευα';^ 
ίΐ:·/;-.!»·.-/!); 5-έ τω ρ/ϊέν ττχρά τδ ίικτ.ιον ττβαττίΐν, ού αόνον Εύ ϊ̂ίο/.νκ 

τήν τ:ό)ιν, άλλα χχΐ τους ίΛΛ·/;νας άταντας. θΰ·?£ -αο
.................. I ούίε;Αία τί>λ;Α·Λ0ί'. τ.ί·Λ αΰτοδ; 5ςα7.!κ.τάνί'.ν, άλλ' δ/.ντ-

σουοι, χαι τολλ/,ν γ,τυχίαν ε;ουιτ·.ν, όταν Ι'^ωτιν £φε'ίρ&ύουί:αν την 7,·/,ίτ-:- 
.ραν ττόλ'.ν, και -αρΕοκίυαου.ένην τοϊ; ά'ϊικουρ.ένοις βοι̂ Οέΐν. Οΰ [/·ην αλλ·. 
ότδτίρον άν τ;οι·ώιΐιν, τόν·-/·|/έτ5ρον· χαίΛς ε:ει. καί ^ ;̂Α::ερόνΤ[,)ο. Γίν το 
γάρ τ«ν ττδλεων ταΐς ττροΕχούοαι; ά ζ ί γ ^ ΐ α ϋ ι  
κ}/.ίϊ·? τοδτων τών άγαΟών την αίτίαν έ;ο;Αεν .·
65 ν,ΐΑ*; άτταντα- οί ίίί-ϊιδτΕ; καί κακώς τ.ά οχο ν..,..........................
Ίκειία ; και Λ̂ ε-ητει; ζοιουρΐίνο.1, καί. ^ι^όντες οϋ α<»εν τ/,ν ίΐ'-}

' ; έ 'α - 
? ’/ΐ αΐν.

' -.·} .;

. . .  . ί  άι/.οότ:ρα, κ-/ί
ι; όντας, καί υ .ζ '· ίςΎ .\  5όναυΛν κίκτ·Λ·Α5νοντ. και τού; Β.ίν άλλι-.ς 

οώζειν καί βουλοαίνου; καί ί^οναο.ίνοι,ς, αύτούς.^ί ;ιγ/5ε;ηάί βογΟεία; ίίο· 
(/ένουςς ίΠδο-ην , ί '  χρή τροο^οκα,ν έτίίοτιν τά τΫ; ττόλη.ι;ύ-ηψιτίαι, 
τοιαύΐν,ς βϋνοίας ταρά τών κλλων όταρςάτ-ης ; τόσον 5έ ττλοότον είορνη· 
ΤίσΟαι 6ϊς τ'ην τόλιν, δί ί;;/ών άτάστ.; τής ίύλλάδος σωζονενγς; τί\α;
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άλλά ): ;ς αϊτού;, ίΐστ’ *
ί^αρτάνοντας, αλλά τολλούς ε'ο-ΑΕν τούς έ τ ο ι> ;  
ίΠοία γάρ τόλις, ί  τίς άνΟρώτων ούκ έτι'ίνίΑ-ησει «Αετασχειν 
καΐ ττ,ς συν.ν.αχίας τής ·ή;Αετέρας, όταν ό-ώσι τού; αύτούς κρ

δ’ οόκ έτ.αινίσεοΟαι τού; τ 
νηριενου; ; Αλλά γάη ού δύναριαι δια τΫ,ν ί,λ'.κίαν ,ίταντα τώ λόνιο ττερι- 
λαοεϊν, ά τυγχάνω τ ί  διανοία καίίορών : τλ^ν ότι καλόν έστιν, εν ταΐ; τών 
άλλων άδικίαι;,· καί .ρτ-ανίαις, ττρώτου; εύ ιρρονησαντας, τροστί,ναι τϋ  ̂

τών Ελλνίνων έλευδερίας, καί σωτηρας ά Ό ά  ν.γ. λοαεώ.νας αύτώνκλ-η'λήναι, 
•καί ττεριβλεττοο; Ιττ’ άρεττ, γενοίλένοος, την §ό;*ν τών τρογόνων άναλαβεΐν.

μζ'. Κεοάλαιον 5= ταντων εκείνο ε'χω'λ^γειν, εί; 0 τάντζ τα τροειρν. 
μάνα συντείνει, και πρός ό χρη βλέττοντα; τά ; ερβξει; τα; τν.; τόλίω ; 
δοκιριάζειν. Λει γάρ καα;, είκερ βουλοαε&α δ,αλύσασδαι [Λεν τά; δ.ιαβσλάς. 
Λ ;  ίχο[ΛΕν εν τω τταρόντι, τταύσασΟαι -δε τών ιτολε;Λων τών αάτν,ν γ·.γ.νο·

1 η
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ι'ί-ίνων, ν.τ/'ΐταΊΟζ'. όέ "Λν Ιίγεα,ονιαν £ΐ; ϊον ά’ααντα ΐΛίο σ̂αι αίν
Ο-τΛ ί τ ι  τη ;  Τ'^ραννικά; «ρ/.*;, >··*ϊ τά ί δυναστεία;, άνΗ^ογιζοαέν',υζ τά ί 

συΐί.φΟρΠς τί-ς άττ'αΐιτών γ«ντ,-:ο;/ίναί, ζ-Λλω-ιβι ί έ  καΐ [;.ΐ[;.·Λΐΐα<;ήΗ·. ττ.ν 
Λϊκίίαιαονίων ^αίτΟ-ιΐΗν. ί^κείνοι; γ ιε  κίι/.ξΤν ρέν ^ττον Ιςεστνν, τ, τοϊ; 
ΐ'ϊίώταις: τεβούτω 5ί ρακαειστοτίροί υ̂'^̂ /άνευτιν οντΐς τό»ν Ιίί* τάς τν· 
ρίννί^π; κ*τΕ/_όντων, δσον οί ρ.έν του; τοιουτοος άτοκτείνΗντε; τά- 
ττκ ; δωρεάς "πρά των συαιτολιτευοαενων λααβάνοοΐ7;ν : ύττερ ΐκΕΐνων 5ε 
'Λ ρ .} , τολαώντε; έν τχ '; ι ι . τ / α ι ς  «τοθνν'τκίΐν, άτιρ-οτερο; γίγνονται τών 

τκ ; τάεει; λειτδντων, καΐ τάς κτττ:5α; «τοβΗλλοντων. Λςιον ονν όρέγεοΟκι 
τ ί ;  τοιαότ’ί ;  Ι-Ιγεαονί*;. Κνι^ί 5 ' έν το '; τοιουτοί; τράγρκσιν ήν.α; τυχεΐν 
ττΗοα τίον Κ>.λν'ν<νν τ ίς  τοιπυτ·/;; τ ιρ ί ; ,  ίνπίρ εκείνοι τταρα τών ττοΐιτών 
έ^ουτιν, ?;νΰτι>Ηβωσι τίν  5υνααιν τν,ν ήΑετέραν, ρ,·̂  ίοολείβ;, «λλά σω- 
τ'Λρίκ; «ΰτοΤς αιτίαν γεν,ίσεσΟαι.

ρνΙ· Πολλών ί/έ κ«1'τταντούαττών λόγων ένοντων ττερί τ/;ν 0~όΟετιν ταυ· 
ττ,ν, ε’ροί ρ.έν αργότερα τυρβουλενει πανταοδαι λέγοντι, καί τό ρ.ίκο; τοδ 
λόγου, καί τό ιτλί'ίο; τών έρ.ών ετών. Τοί; 5έ νεωτέροι;, καί ρ.άλλον 
άκρ.κζουτιν γ, έγίο, τταραινω καί τταρακελεόορκι τοιαΰταλέγειν καί γρα'οειν, 
έ ;  ών τάς ρεγίοτας τών πόλεινν, καί τα ; είθισρε'νας τ ζ ΐ ; άλλαι; κακ* 
τταρέχειν, ττροτρίψουοιν επ' αρετήν καί 5ικαιοσυντ.ν: ώ ; έν τα'ς τή ; Ελλά
δα; εΰπραγίαι; συρβαίνει καί τά τών φιλοσόφων πραγαατα πολ.λψ βελτίω 
γίγνεβθπι.

ΑΝΆΛνΣΙΙ τ ο ν  ΙΙΕΙΊ ΙΙΟΛΚ-ΜΟΤ ΚΑΙ ΕΙΡΠΜ1Ι ΛΟΓΟΤ ΤΟΤ ΕΙΓ0ΚΡΛΤ0ν2 
Α1ΙΟ ΤΟΝ 1ΕΑΤΕΡΑ ΤΙ1Ε ίΙΡΟΟΛΟΤ, ΤΟ.Ν ΙΑΤΡΟΝ Π. ΪΟΦΙΑΝΟΠίΙΛΟΝ.

λύ V θ εσι ς (οοηΐροίϊίϊοη) κ αι λ  π ο συνθ ε 5 ι ς {(Ιοβοπιροδίΐίοη).

υνίια ι; χώ 'ΛτοίννίίΤΐ; ^πχρχη7ΐ όνο ΰιμύιώίίι; νόαοι τ?.ς γν7ίω; ιι; τών αω- 
/̂κτϋιν Τίν σνγχροτητιν χαίόίά/.-νοιν. Τα ςιηχ Îιώ') ,̂ ρόοια, «ί πρδται τ ί ; ΰλί;^ίον«όί;ί 

σ̂ ν'̂ υατος χαΐ αεγΣ^ον; έίτοιονόότοτί, αννίρ^όαδνα «ποτε/ονν τααώακτα: ό όέ τού
των -/αιοιιΐίός τα οια/.ύει £Ϊ; τάίξών αννϊτίύυταν. Κοινωνικό Λοιπόν ό ποώτϊ; ίρ'/ατία, 
όι; σννόίο'νΤΛ τα; {ίοναόα;, τκάτορα τίς ύ/.ι;; ιί; 5ν, καί ΑντικοινωνΕΧΐ- ό Αποτ-ύνίιτι;, 
ιΐι; ι̂ονόνοντα τά }ΐλι/.ώ: α· ·̂.(3·ξΐ'/μί/χ τών σωμάτων στοι;ζη·«Ι

Ε ί ρ κ νη .

'ΙΙ σ τα; κοινωνία;·II σύγχριτι; αντο υπαοχίι προα^νιστο 
Είοόνι; ένόνει τον άνόοα (ΐ{ τόν ' υ̂ναΐχα ιΐ; ίν α & μ χ : ουνττριΐ τού; γονίΐ; αιτά τ< 
τίχνων: £τ·ετν;Λαζ:ι τά; πό)·ίΐ;: σ■̂ 7ψ̂ γ/Η τά βιβρϊχανιχά ϊργα: σ\>μψΰ·ιό·>η το 
Λαού;: ον-;χίΟ.:ϊ εί; εν τά πνίύαατα: τχετίζει τά άτορααρυαρένο: προ7»γ/ίζίι ■ 
ΐΒίεττιΙτα ζκ: οεοίι τήν Σύρπνοιαν, τών άνίοωπίνων κοινωνιών Ι



ϋ ϊ  Μ Μ Α X  Ι Κ ο  2

ΐν,, Γβντν; Τί.· Ηίί«ί ί  ν.« ;Ϋ , . · · ^  γ ί - . ν ^ .  τών

ο ;: οΓΕΛΛ,:ν5,-Μ*ν.-;ο,5;̂ 9ον:
. Φα.7:-0ί ώταίτδ τοΟ Κ^ο*ου 
V τών >£ωτ£>«ν ·ΐ:>./·Λνων Ι1./ατ£«·;: ο Μ.χίυί -

 ̂ Μίνα,- Ιτ»«άί.;, τ«: ν-χ ί̂νίτώτί αΟτ.ν -̂ ν/.ΐ ^

ααβ5< μί ^«ϋ,χα άηο-ττροΐό^^ίι·, άτττΧΜ·/μίγ,γ, 0 :,η  ιψ . ί  χχρτ:αΧ ί-<^·^ύϋ; ύ ι τ.;ν

τί.; ίτζύ/χ,; μ α ; ίγ.ρααγ ’Αωόζοτι,ν ζαί 'Κ~.·̂ Χ.χΓ.·:ν, ι,-ν 
-αν £ί; τά; ίριννα; ζο:νων£ζ«; α·>ί; αν-τ,-,^ ;; άντ.«0£να

τ=0; Λ57«ν:. ζαί ο, Ιίχν.-

Τί 20  '(



I  ϊ  ο Κ Ρ  Λ  τ ο Υ Σ

Ε ϊ  Α Γ ο Ρ ο ϊ  Ε Γ Κ Ω Μ I ο Ν,

ίΐ Ε  Τ  Α Γ  ό  ρ  Α Σ .

*ΟΡίί}ί, ώ ΝιχόχλίΩ, τι;Λώντχ 2ί τον τάφον τον ττατοός, οΰ αίνον 
τώ -Χ τ̂ Θει και τδ  κάλΧ,ει των έτηφϊοο^λένων, άλλα κα'ι^̂ οροΐί κχίαονο'.κΐ 
καί γυρικοϊ; άγώσ-.ν, ετι δί πρί; τ'.ντοις ΐττττων τε καί τριγ,ρών άμίλλαι; 
κα; λείττοντα οΰΧεαίαν των τοιοντων ύτερ&ολ/,ν, Ύ,γτ,<ζί\ΐ.'(.Ί Ιΐναγόραν, εϊ 
τις έ7 'ιν αίτΟνϊΐΐς το'; τ;τίλεντ/;'.07ΐ π:ρί των ενδίϊε γιγνοαένων, εΰαενώ; 
μ Ϊ Ί  άΓΓο5ίχ5τ9αι καί ταΰτα, καί χαίρίΐν όρώντα τ / , ν  τε ττεεί αντον εϊΓΐιχέ· 
λ.ειαν, καί τλν Σί:ν [λεγαλοχρέτειαν, πολύ ο αν ετι ττλείω 
τοΐς άλλοι; άτασιν, εί τ ι;  ίνντ,θεί·/; ττερί τών εττιτι;δεν;α«των αύτοΰ καί 
τών κινϊόνων άςίω; ίιελΟεΤν τών εκείνω ΐϊίτραγριενων: ευρ'ήοορίίνγάρ του; 
φιλοτίριονς και ίΛεγαλοψό/ου; τών άνορών, ού ριονον άντί τών τοιουτων 
επαινεϊοθαι βουλοριενου;, άλλ' άντι τοΰ ζ^ν άτοϋν'Λτκειν εΰκλεώς αίρον- 
■Εενονς, καί ρεάλλον τ.ερί τκς ίόςγ,ς 7. τοΰ βίου βττονίάζοντα;, καί ·τάντα 
•τοιοϋντας, δτω ; αθάνατον τκ.ν τ:ερΙ αυτών μνχριγν καταλεί^ουσιν . Αί (̂ έν 
οΰν δατάνοι τών ρ/.εντοιουτων οϋίεν έςεργά^ονται, τοΰ ί έ  τί.ουτου σν,ριεΤον 
είσίν: οί :τερί τκν [Λουτικγ,ν και τά; άλλα; αγωνία; οντε;, οί {αεν τάς 
ίυνάαει; . τ α ; ,  «ΰτίών, οΐ5έ τά; τέγνα; έτι5ει^άριενοι, σφα; αύτοΰ; έντι- 
ρ/.οτέρου; κατέοττ.ταν : δ ί έ  λογος, εΐ καλώς ίιέλθοι τας εκείνου πράξεις, 
άίί;/ν·/;7θν αν τΧ,ν άρΐτάν τγν Κύαγόρου παρα πάοιν άνθρωποι; ποιτίτειεν.

ι τοΰ; άλλου; έπαινεΐν τοΰ; έφ' εαυτών άνίρας 
*α οι τε 5υν:ί[Αενοι τα τών άλλοιν ε'ργα κοτυ.εΤν, 
λόγου;, ται; άλα,Οείαι; έ^ρώντο περί αυτών, οϊ τε 
οιέκειντο προ; τ/,ν άρετν,ν, εΐίότε;, δτι τούτων 
ΰν άν άριΛίνου; σφά; αύτοΰ; παράι^ωτι. Μΰν ίε  
τζν διά τοΰς υεν περί τά Τρωικά, καί τοΰς έπέ-

β . Εχρίν |Λεν ουν κο 
«γαυοΰς γεγενταενου; : ι 
εν είίότι ποιούαενοι τοΰ; 
ιεώτΐρο; φΓΛθτΐ|Λ5τίρω; 
εύλογ'Λθ-ξ'ΐονται ριάλλον, 
ί τ ί ;  ούκ αν άΒυυ.'ΐ'ϊειεν, ο 
κεινκ γ'ενορΛε'νου;, ύυ.νουυ.ε'νου;, καΐ τραγωίουριένους, έαυτδν 3 ί  προει^ΐ, 
α κί' «V ΰπερβάλν;ται τας εκείνων άρετάς, ρικίίποτε τοιουτων επαίνων άξιω · 
θησοαενον; Τούτων 4 ’ αίτιο; ό φθόνο;, ώ τούτο ριόνον πρόοεοτιν άγαθδν» 
-ό'τι {ί- νιττον κακόν τοϊ; ε̂ ο̂υοίν ι'ττ.ν , Ούτω γάρ τινες ^υσκόλω; πεφύ-
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κκίΐν, Μ'ϊΟ' εΰ).ογθ'.;Α5νων άχούίιν, οί»; ούχ ί<:ασ5ν ι ί  γεγίνασ-.ν, ί  τι 
τούτων, ΰίι’ ών εύ ττίττονϊότες αύτοι τυγ^άνουοιν, άττοίίχεοθί'. . Ού {χΫ,ν 
όοΆευτέον τού; γε νούν εχοντ»; τοϊς ουτω κακω; φοονούσιν, «λλκ τιον ι/έ> 
τοιούτων «|Α5λη-έον, τού; ί έ  άλλου; έΟιττεον άκούειν, περί ών καί λεγε.·/ 
ίικ'/'.ότερόν έοτιν, άλλω; τε κκ'ι έττειίνι τά ; έττιίότει; όβώυ.εν *'ΐγνορ;6να;, 
κ*1 τωντε/νών, κ*; τιον άλλων απάντων, ού 5ι« τούς έ’Αίιένοντα; τοϊς κα· 
(ΐεττώτιν, άλλα ίιχ  τούς έπανοβΟοΰντα;, και τολ|/.ώντα; άιί τι κινεΐν τών 
[/.'ΐ καλώ; εχοντων.

γ'. οΐοα [/;ν ούν, ότι χαλεπόν έοτιν 8 ΐΑέλ.λω ποιεΐν, άνδρός αρετήν διά 
λόγων έγκωίΛιάζειν. ϋϊ;[/.ξΐ';ν δέ αίγιστον: περί ριεν γαρ άλλοιν πολλ,ών 
καί παντοδκπών λε'γειν τολαώοιν οΙ περί τήν ^ιλοοο^ίαν οντε;: πεοι δε 
τών τοιούτων ούόεΐ; πώποτε αυτών συγγ'ράρειν έπεγείρτιοι. Και πολλήν 
αύτο'ς εχω τ«γγνώ7.·/;ν: τοϊ; [χέν γάρ ποΓοταΐς πολλοί δέδονται κόσαοι: 
καί γαρ πλ'Λσ'.χί^οντα; τοΐ; άνθρωποι; τού; θεούς οίόν τ  αύτοΐς έστι ποιήοαι, 
καί διαλεγορί-ένους, και συναγωνιζορένους, ο!ς άν βουλίθώσι, καί περί τού
των δ/,λώοα'., |Α'ή ριόνον τοίς τεταγαενοι; όνόριαοιν, άλλα τα ρ;εν ςίνοι;, 
τά δέ καινοί:, τά δε ριετα^οραΐς, και μ^δεν παραλιπεΐν, αλλά πάτι τοΐ; 
είδίοι διαποικίλαι τήν ποίν,οιν: το'ς δέ περί τχ.ύς λόγους ούδέν Ιςεοτιτών 
τοιούτων; άλ.λ’ άποτόρ.ως καί τών όνο;Αάτΐτ>ν τοΤς Πολίτικοι;, και τώ- έν- 
θυυ.ν.ρ.άτων τοΤ; περί αυτά; τά ; πράΗίΐς άναγκανόν έστι χρήσθαι. Προ; δέ 
τούτοι; οί [Λεν ι ^ . ί -^  υ.έτρων κα; ρυθριών άπαντα ποιουσιν ; ο; δέ ούδενο; 
τούτων κοννωνοΟσιν, ά τοσαύτ/,ν ε”̂ ει 7^Ρ·''ι ώστ', άν ααί τή λέίει καί 
τοϊς ένΟοαήαασιν ε/_ν, κακώς, δαω; ταϊ; γε εύρυθιείαις καί ταΐ; συρεριε 
τρίαις ψυ/αγιογ-ουσι τού; ακούοντας. Καταυ.α'ίοι δ' άν τις έκεΐΟεν τήν 
δύναΐΑΐν αυτών; ήν γαρ τις τών ποικαάτων τών εΰδοκΐ[λθύντων τά ρ̂ .έν 
όνόιιατα καί τά ; διανοία; καταλίπ-ίΐ, τό δέ μέτρον διαλ.ύσα, γ Λ ·^ · /,α ~ 9 ' .  
πολύ καταδεέστερα τή; δύζκς, ής νυν έ'χομεν περί αύτών . Οαο;ς δε, και'περ 
τοσοΰτον πλεονεκτούσες τή; ποιήσεως, ούκ όκνετεον, άλλ’ άποπειρατέον 
ίφτι των λόγων, εί καί οότοι δυνήσβνται τούς άναθούς άνδρας εύ λέγειν 
μν,δέν ',̂ εΐρον τών έν τοϊς ωδαϊς καί τοΐ; με'τροι; εγκωμιαζόντων ,

δ’. Πρώτον μεν ούν περί τή ; ιρύσειας τής Εΰαγόρου, καί τίνων γ,ν από
γονος, εί καί πολλοί προεπίστανται, δοκέ; μοι πρέπειν καί εμέ τών άλλων 
ένεκα διελθεϊν περί αΰτιΰν, ϊνα πάντε; είδώσιν, οτι, καλλίστων «ΰτώ καί 
μεγ'ίοτων παραδειγμάτων καταλειτιθέντων, ούδ'εν καταδεέστερον εαυτόν 
εκείνων πκρε'σχεν. όμολογεϊται μέν γάρ, τού; άπό Λιος εύγενεστάτου; τόιν 
ήμιθε'ων είναι: τούτων δέ αύτών ούκ εστιν δστι; ούκ άν Αίακίδας προ· 
κρίνειεν . Εν μέν γάρ τοίς άλλοι; γένεσιν έυρήσομεν τού; μέν ύπερβάλλον-
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γ^νου; τ.ϋ Τ ί . 
V α'̂ χ[/.ϋ'ν έν τίΐ

■τα;, τι-.ν; ί ϊ  x:2■̂ 1<̂ ££'77̂ ;η'̂ ί Οντας: οότοι ί  
χαί) έχοτοό: -ίγόναοι.

6. Τοότο ;̂ ,ίν γάο Λίζΐ'.ίις ό Διος αέν έ’χ*· 
κ;ι '̂ών τ.ρόγονος, τοοοοτον ίι.γ;νε·'κε'ν, ώοτ 
]0.λ/,ί'., χ,-χ'ί -ττολλίον άνΟρώττονν ίιαρΟαρί'ντονν, ς-ειίή  τό ^/.έγίδος τ ίς  οο7.- 
φο:2; ΰτίίέοαλεν, -Γλθον οί ΤΓροίΟτώτίς τών ^τόλεων, ίχετενο- τ̂ες αύτίιν, 
νειοίζοντες, ν̂ '.ζ τ ίς  εΰγϊνείας χαΐ τ ίς  εύοεβείας τ ίς  έχείνου, τζ^'.οτ' «ν 
έορε'ο.'α’. τταρά των θειον των ταρόντων κακών «-αΛ>.αγ·/ίν. 3ω5έντ·; ίε , 
καί τν^όντί; άίτάντοιν ών έδεν'Ο' ο̂αν, ίερον εν Αίγίντ) κατεστ'/ίσαντο κο'.νόν 
τών ίίλλ·/{νων, ο̂ “ 8ρ εκείνος έττΟί'Λοατο τ/:ν εόχ·ν;'ν. ΚαΙ κατ’ έκεϊνον αεν 
τόν ^̂ ρονον, εως ίν ιιετ’ άνθεώττίον, οετα καλλίττ’ίς  δόςν;; ών διετε),εοεν: 
έχει,ίή οέ ριετςλΛαιε τόν βιον, λε'γεται τ:αρ« Πλουτωνι καί Κό'-'Λ τιαά; 
[Λεγίστας ε/ων τταρείρεύειν εκείνοι:.

. Τοότου ίε  τταϊ'ϊες ίοαν Τε7.«[ν.ών καί Π'/,7.ε<ς : ών ό ριεν έτειος, αεθ' 
ΐΊρακλεον; έ::ί Λαονεόοντα στρατευσάρι,ενος, των ώριοτείονν ετνχε, Γ1ν7.ενς 
(ίέ, έν τ·?ι [λάχ'ρ τ·?, :τρό; Κένταυρους άριοτευίας, καί κατά τοάλους «7.),ου; 
κίνδυνου; εΰίοκ'.ρικοας, Θέτΐ'^ι τ ί  Ν'νίρίω; Ονν;τός «ον άθανάτεο Ουνενκ'Λοε: 
καί (Λονου τούτου φαοί τών 7τοογενενΛ|αε’νων, ϋττό θεών έν τοΤς γααοις 
Ι’ρ,ένα'.ον κσΟτ,ναι.

ζ ' .  Τούτοιν δ’ έκατε'ροιν, Τελαυ.ίονος ι/.Ιν Αίας καί Τε'κρο; έγενν/ΙΟκ, 
Πγ,λέιος ι̂ έ ΑχΟ.λεύς, οί ίΛεγΐ7'3ν καί οαο,έοτατον ε7.εγγον Ιίοοαν τ ί ;  αυτών 
ά ρ ετί;: ού γάρ έν ταΐς άυτίόν ':;όλε'7̂ ν έ-τρώτευοαν [ε,όνον, οΰίέ έν τοίς 
τόπο’.ς, έν οι; κατώκουν, άλ7.ά ττρατείας τοΤ; ί'Λλγ,τεν έττν τούς Βαρβάρους 
γενθ|Λενγ,ςι καί τολλών υ.έν έκατε'ρωΟεν άΟροιτθέντων, ούίενός ί έ  τώνόνο· 
{ν.αττών άτο^ει^θέντος, έν τούτοι; τοΐς κινίύνοις ΑγΛΤ,εύ; μιέν άττάντων 
ίιγνεγκεν. Αία; ίέ  [Λετ’ εκείνον κρίττευοε: Τεΰκοος 5έ τ/,ς τε τούτων ουγ- 
γενείας ά ι̂ος καί τών άΧ7.ων ού ε̂νός γείρων γενό|υ.ίνος, έπειί'Λ Τροίαν 
συνεςεΐλεν, ά^ικόυ.ενος εις Κύττρον, ϊολαιιΤνά τε κατώκισεν, όριώνυαον 
■τοιγοα; τγ; ττρότερον αύτώ ττατρίίο; ούτν,ς, και τό γένος τό νΰν βατι7.ευον 
κχτελιτε.

η. Τά υ.όν ούν έ ;  άρχίς Ρ,ΰαγύρα τταρά τεον ττρογο'νων ΰττάρςαντα, τγ· 
λικαΰτατό [χέγεΟος έοτι. Τούτον δέ τόν τροτον τν,ς ττύλεως οίκιοθείσ·/;;, 
κατά ριέν άρχάς οί γεγονο'τες από Τεύκρου τγ.ν (ϊασιλείαν είγον: γρόνερ 5έ 
ΰοτερον ά ι̂κόαενο; έκ <̂ οινίκ·Λ; άνάρ φυγάς, καί ττιοτευθείς ΰ 'ό  τού βα
σιλεύοντος τότε, καί δυναστείας μεγάλα; λαβών, οΰ γάριν έσχε τούτων, 
άλλα κακό; μέν γενομενο; περί τόν ύποδεςάμενον, δεινός δέ προς τό πλεο- 
νίκτγσαι, τον μέν εύεργε'τςν έζέβαλεν, αυτός δέ τον βασιλ.ει'αν κατεσχεν.
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Λττ'.ττΛν ίέ  Τί~; τ ::-ρα γ α ίν Ί·;, χ,-ν. βοΆό'Λ-νις άιρ'χλώ ; ,κ ϊτ ιτ ί · :·χ ι ,  τά 

. « ό ν , έ ϊ ^ δ , ρ β ί » » ,  . . 1  ολ'/,ν Ρ α σιλϊΙτζ).

(χ;·;ζλω >·.ατίθουλ(»(ϊ:ν .
(;’. ό 'ίο  7(0·/ τ::αγ;Λ· τ̂ω'/ καΟε7τ(ότ(ϋν, Εύχγίίρα; γίγνετκι: ::ε :ι ου 

7ϊς ίλέν φν-'-κί τά< ααντείις χ.χι τά ; όψ'ΐ;, τάς εν τοΐς υ.τ·/οι; ν«νο- 
ΐλίνχ;, ές ε.ν [/.ίίζων άν 99νεί/; γεγονο/; τ. χϊτά ά/Οιω-τον, κίροΰ|ΐαι κατα- 
/.ιτεΤν; οϋ/. άτιττίο·/ τοΤ; λε··ο/εν·/ΐς, «λλ' ΐνκ τ:2τι ττοικίτω φανερό·/, οτι 
7θ7-/·07ου 8ίω  ·τ\χ7ά{Αενο; εϊτεΐ/ τι τ:;ρΙ τών ΐκείνιο ■ 
καΐ 7<ό·/ ·ΰτ:κρχ/·/τω·/άρί/,νΛ τχ 7ο·.αϋτχ, περί (ό·/ ολίγοι τινέ; έ 
κχ'ι ρ».·̂  7τχ·/~ι; οϊ 'ολϊτχι σ’ονίτασιν. Αρ'ου.αι 5ε εκ των ό

ί. Πκΐ; ;̂ έ·/ γάρ ι̂ ν ετχε κ^λλο; καί και σο/φ50-το'·/ϊ,ν, άτερ τών
X τοΐ; τ·/:λικο·ότοι; έττί. Και τ·-/ότωνάν τ ι; ιιάρτορα;

, τ τ ;  ρεεν ίωφροτυνΛ; το·!/; σ·/·/τα’.ίευ5έντας τών τοΛςτίόν: τ'Λ 
δέ κάλλοοί, άτταντα; τοϋ; ίίόντας: τΤ;; δε ρώ;χτ; τοο; ά·;ώ/ας, εν οι; έκεΐ- 
νος'τών ·;λ.ικιωτών έκρατίττε-οτεν. Ανίρΐ ίε  γενοριένω, ταντά τε -άντα 
'7·ον·/;ο;·/ί>/ΐ,κχι::ρο;το·/7·)ΐί χνίρία τροτεγενετο, καίορτία, και ίικαιοτ-^νη; 
καΐ ταΰτα (/ΰ ν.ε'σω;, οΰύ'έ ω7:;ερ έν έτέροις τισίν, άλλ’ εκαττον αΰτίον 
ττρο; ότ;ερζ'&λ·,>. Τοτοΰτον γάρ καί ταϊς τοΰ σώαατο; καί τα ϊςτίςψ υ· 
χ ί ;  άρεταΐ; ίι-ζ-νεγκεν. ω ίτε, όττότε ρ.εν α·̂ τ6ν όρωεν οί τότε βιτιλε'ίοντε;, 
έκττλ.κττετΟαι καί φοβεϊτΟαι ζερί τ ί ;  Αρχί;, κγουρΑνοο; ο·όχ οΐόν τ' είναι 
τον τοιοϋτον - τ , · ι  ουτιν έν ίίιώτου ρ-έρει διχγαγεΐν; δτότε δέ εις τους τρό- 
ττοο; άτ/βλέψ*ιεν ουτω σφό-ϊρα :τιττεήιν, ώστε, καί εί τ ι; άλλο; τολαώτι 
ϊτερί αύτοΰ; έν/ρ.αρτχνει·/, νοαίζειν Ιϊϋαγόραν αύτοΤς ε'οετδαι βο·/;'}όν ,' 

ιά. Καί τοτο'/τον - .τ ,ζ  τταραλλαττονττ,;, οΰίετε'ρου τούτων έ·̂ ε·ύ-
(ίΟ’̂ ταν: ούτε γάρ ί^ιώτ^; ών διετέλετεν, ούτε τ:ερί εκείνου; έ'-ζ-ν-αρτεν, 
«λλά τοσαύτγ,ν ό (5αίρων δ'5χ;ν αύτου -ΐτρόνοίαν, 6’τω ; καλώ; λγ'ψεται - : } , ί  
βασιλείαν, ιοσλ, ο-α ρεν άναγκαΐον -ίν :ταρασκευ»σ5?ν*ι δί ιίτεζείας, 
ταΰτα ρ.έν ετερο; ετραζεν, εξ ών ι5ε οϊόν τ'γν ότ!(ο; καί δικαίω; λαβε'ν 
τ'Λν Αρχ^ν, Ευαγόραν ίιε^ύλα'ίν. Εί; γζρ τώ/5υ·/αστευόντων ετιβοΛεύ-

ρενο; οΰ ί·υν/·ίτετθαι κατατχεϊν τγν Αρ/γν, ε;'ρ.γκ.άκεϊνον'έκκοίών ττοι- 
γίσειε, Δια^’υγων δέ τον κίνδυνον, καί σω9εί; εί; λόλου; τ?ς Κιλικία;, ού 
τγ,ν βύτγν γ-,ώργιν εσ/ε τοΐ; τα ϊ; τοιαύται; συρ-ροραΐ; τ:ερι:τίττουσιν: οί 
ρένγχρ άλλοι, καν έκ τοραννίδο; έκττέσωσι, διά τά; τταρούσας τύχα;, 
ταπεινότερα; τα ; ψυχά; ε/_ουσιν: εκείνο; δε ε·; τοτοϋτο ρεγαλο^ροτυνγ,; 
-?λδεν, ώστε τον άλλον χρόνον ΐδιώτγ,ς ών, έτϊιδλ, (ρυγε'ν -Λναγκάσδγ,, τυ·
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}νννί'ν ,ν/, ει .5ί'/, Κίί'. Τ-ύ; ;/.ίν ττα-Λοί;  Τί/'.ς ς·>-·Λϋΐΐί.ον;, ·κ·Α  ~ 6  ί? 
ίτίρον ~/;7ίΓν τ/,ν ϊιαΟοϊον, :ο·χ· τ*>>; ί-Ότ.Ο χβ.'ρου,'» ύττερί'.ίί:
λαβών ι·ϊί ταύτλν τ/ν ί'/)5α-^ί, χρή τον; ίότεβεΐν βοΐλλον-ένου;, « - 
ν-ονίΓ/ΐχί ζαί [Α·ί -;ο7£;ο-^; ότϊ'ρχν.ν, κα; ττροε/,όμΕνος, ·>, κατορθώδα; τι/· 
ρ χ ν ^ ί' .ν ,  \·, 'ίι,/ιΛκρτί.ν ζτο  ̂ νί'ν, -ανλκα'λέτα; άνΟρώ̂ τ-,ν;, ώ ; οί -λβίττοί 
■/έ-·οντν, ιτ*.1 ι:ί»ττ>.5ντα, ν.'τά τοντων τίϊρδτ/.Εοίζ’ίτο ττο^ΐία·. τ-.-ν κά- 
Οο'ίον. ό'̂ >̂ καΙμι/Λ-τ:· αν τ·.; τ.ν> φντιν τν,ν ίχείνον, και τ/,ν ί^ ό ζ·χ ν , χ ν  
ύ . ' ΐ τ . - ι - Λ  τ·>Τ; ά'λλο·.;, ^δι.^-.ίτπ:: μίλ),ων Τ5 «'άρ-λε'ν μ ϊτ*  το^ο-ίτων 
έτ ; τ/,λ'-'/.'/Γ'ντίν -ράίιν τ ;λ έν {  
οντ' ΐλεϊνο; •/■Οόΐλ-ί'ΐίν, οντί τών τ 
/.’Λ̂ ^̂ ν̂ νν '/,ΙίϋίΤίν: ά>λ' οϊ ;λ:ν, ώ ί-ερ -Οεφ ' 

ίνεν.ειναν τοΐ; ώλθλ·)·;·/;α5>οιν: ό ίε·, (ό'τ^ίΐίί; 3Τ:»τόι?ϊ'5ον Ιχων χριΐττον 
τών αντ:τζ).ων, τ, ιτροειίω; τί> συαζ'/τόμ-ν^ν, οντω 5ΐ£«ι·π τ-/:ν γνώμ·/.ν.

ιβ'. Α·>>ονίΐ ίκ τών ίΐγ<.>ν: ά-ίοβά; γαρ εί; τ/,ν νίτΟΜ, ο·>/_-/,ν·ίτατ·> 
.ϊίΤν /Μρίον ί’χνρόν καταλανων, κα'ι τίι σ » ;** έττ' ά η - ΰ χ Χ ύ χ  κατχ3τ-Λτα;, 
Χ5:ΐ'.ί:ϊν, ε'ί τ·.ν£; 5:̂ τ<̂ > τδν τίο)ΛΤΐνν βοτ/ί-ίτοοσιν :  άλν β·όΟν«, άτπϊρ ί’χε, 
ταόι-/: τ/; νν:ιτ4;, <ϊΐίλων τον τίί/_ον; πν>Λ<5α, ί̂ .αΐ τα'λΤ-ρ τονς μ«&’ έαν- 
τον τερ/,̂ ίβαλε :ιρό; το βχοΟ,ειον . Καί τον; μέν θορύβον; τον;
&■, τν'; τοιοότοι; καιροΐς ονν-βαίνοντα;, καΙ του« φόβου; τοΰ« τδν άλλων  ̂
καϊτχς τταρχκελίυοϊΐ; τα; Εκείνον, ίτί έ ί ΐ  }ίγς.ντ» ίιατρίβειν; Γενομένων 
ί '  αϋτο) τών μεν τ:;ρΐ τίν Τύραννον, ανταγωνιστών, των δέ άλλων ττολι- 
τών, ϋΕατών (·ίέ.·>'ιότε; γάρ τΓν ;«ν ~.·}.ν Αρχ/,ν, τού ίϋ  τ/;ν άρεττ,ν, 
χίαν τ,γον', οΰ ιτρότερον εταυτατο μαχόμενο; καί μό-ο; προ; πολλού;, καΐ 
μετ' όλίγι^- πρό; άπαντα; τού; έχίροο;. πριν ίλονντδβασιλειον, χαίτου; 
ίχ'ΐρού; Ετιμωρ-ίτατο, καί τοΤ; φίλοι; ϊβο/ίύ/,τεν, ίτι 5ε τώ γίνει τά ; τιμάς

■.ν', ίίγοΰμαψ μέν ουν, εί καί μτ,ύ'ενό; άλλου μν/σΟεί/,ν, άλΓ ι 
καταλίποιμι τόν λόγον, όαίιον έκ τούτων είναι γνιβνα-, την τε  άρετ/,ν τ/,ν 
Κϋαγο'ρου, καί το μίγε9ο; τών εκείνο πεπραγμένων . Οϋ μήν άλλ’ ετι γε 
ταφέστερον περί άμφοτερων τούτον έκ τών έχομένων οίμαι 5/,λώσειν.

ι5’. Τοσούτωνγαρ Τυράννων έν άπαντι τώ χρόνο γεγ5ν·η;λίνων, ού5εΙς 
φανησεται τ·/,ν τιμά,ν ταύτ-ην, κάλλιον εκείνου κτ·/,σάμενος. Ιϊΐ μεν ών προ; 
ίκαστον αυτών τά ; πρά;ει; τά ; Κύαγόρου παραοάλοιμεν, ουτ’ άν 6 λόγος 
ϊσο ; τοΐ; άκ^ύουσιν άρετειεν, ού'τ’ άν ό χρόνος τοΐς λεγομένοις άρχε'σειεν:

μέν χείρον λέ'ομεν, πολύ 5ε συντομώτερον 5ιαλεχΒ·ησόμεθα περί αυτών, 
ιέ. Τον μέν ούν τάί πατρικά; βασιλεία; παραλαβόντον, ίτίς ούκ «ν



Τ')·;; Χ'.νί^νν.*; -;·)Λ;ίν5·.:ν ; 0 ·;ίί1 ; γζρ ίίτιν οίίτ'·) &χ9ναο;, ο^ιί
κν ί ;'α :το  —ζ ι ί  των -ρογόνο^ν τ/.ν λρχν,ν τχύτ'Λν πκραλαοϊίν |Αχλ·λον, ί  
>;τίτάυε·.ο; ό.ιίω,', ω ττίρ έ/.ε;νο:. τ ί̂ϊ; ΤΓΧ'.τΙ τ'>'; έανΤ'Λ χ'/ταλιττεΐν.

ιτ · Κ.ι.ί αίΐ''*ών ■·= ττχλϊΐών κχΟό^ων Χ'̂ ,ται αίλΐιίτα ςύ.ϊνκια'Λτιν, οτ; 
ταρχ τΜν ·̂>!·/;των χεούναεν: γχρ ν ^  ΐΑίνιν τών ι :ρ ·^ ί 'ρ ,· '^ ,·χ ί ·^ ί· ΐ' ί τά ;
χχΌ.ίττχί ·Λα~ν «ττκγγΛληυίςν, άλλα ααι " *ρ  αντών αχινΐ^ συντιίΐίατ'.ν,
Αλλ’ ήχω; ούίίΐ; αύτΓυν υ.ίανβολό-'γ,αεν, όάτί; οντω 5:-.νοΰ; και ο'-<νε?ου;

εΐ; τγ,ν έκυτ&ϋ καττ,λΰϊν: βλ,λ' οί ρ.έΜ -λεΓττο'. 
διά τ·̂ /;/:ν λχζόντί; τά; βατιλέία,-, οί δέ ν.ετά δόλου καί 

τΐ.ν εχθρών.
ιζ’. Αλ.λά ^Ύ ,Ί τών γι εττϊΐτα γΞγενγ_7-ίν<.>ν, ΐτω ; δέ καί των άττάντων, 

Κόρον τόν Μγδων ./εν άς.ελόρενον τγν ΛρχΫ,ν, Π/ρται; δΐ χτΛταυ.ενον, οί 
πλεϊττοι και ν.άλιττα Οαυυ.άζουτιν : άλλ' ό ;αεν τίο Περτών οτρατο-έδω 
τό Μγδων Ινί/.ν,τεν, 0 -ολλοι καί των Ελλγνων καί τών Βαρβάρων ραδίω; , 
άν ποιγτειαν : ό δΐ διά ττ ,ί ψοχτ,ς τγ ; εαυτού καί τοΰ οώαατος τά ·!:λ5Ϊ· 
οτα φαίνεται τών προειργαενων διαττραςα;ν.ενθί. Κττειταέκ ροίν τ?ς Κΰρου 
ττρατίίας ού'τω δ/,λον, 6'η καί τοΰ; Εύαγόρου κινδύνους άν ΰ~εν.εινεν: ?κ 
δ : τών τούτω πεπραγ.κε'νων ά'τατι φανερόν, οτι ραδίως α
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εργοίί έ,τεχείργτε. Πρό; δέ τούτοι;, τώ [ν-έν ότίω; καί δικαίω; -έττ,ακται 
αταντχ: τω δέ οΰκ εΰτεβώ; ενια συαβεβγκεν. 0  αέν γάρ τβΰ; έχθροΰ; 
άτώλετε. Κόρο; δέ τόν πατέρα τγ ; ;αγτρός ά-έκτε;νεν. Ωττ', εί τινες' [ίού- 
λοιντο ριγ τό αένεΟος τών συν.βάντων, άλλα τήν άρετγν έκατέρου κρίνειν, 
δικαίως άν Εύαγοραν καί τούτου ικάλλον έ-αινέσειαν. Κΐ δε δει συντόαως, 
καί αγδέν ύττοοτειλάαενον, ιεγδε δείταντα τόν φθόνον, άλλά τταρργοία χ?γ- 
οάαενον είτεϊν, ούδεί; ούτε Θνγτός, ούτε -ψίεεος, ούτε «θάνατος εΰρεθγίεται 
κάλλιον,ούδέ λα;Λπρότερον.ούδέεύσεβέ7ε?ονλαβοενέκείνουτγν βασιλείαν. 
Καί τούτοι; ΐκείνως ικάλιττ άν τις ηστεύσε-.εν, εί, ρ  τφόδρα τοΤς νΰν 
λεγο,αένοις άπιστγσας, έ;ετάζειν έπι;
Ψανγσοααι γάρ, ούκ έκ παντός τρόπου ριεγάλα λέγειν ■ 
άλλά, διά τΫν τοΰ πράγματος άλγθειαν, ούτω περί«

ιγ. Εί μέν ούν έπί μικροις διγνεγκε, τοιούτων άν καί τών λόγων αύτόν 
προογκον γν ά'ιοϋσθαι: νΰν δε πάντες άν ό,

χγτότατον είναι. Τον Η  τό κάλλιστον τών οντων κάλλι 
5 τίς άν *·ί ρητωρ,* ί| ποιγτγς, γ λόγων εΰρετγς, άξίως τ

ιτγσαμενον,
,πραγμε'νων

ιθ'. Ού τοίνυν, έν τούτονς ύπερβαλό μένος, έν τοίς άλλοις εΰρεθγσε
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κ * ^ , , ΐ ί ί7 τ : :ο ;  Υ5νονώ;. ΑΛλά πρώτον ίύ ^ ^ έ^ τχτί; ό',ν τήν

καΐ τ:λ ίί77κ κκτοίΟ.Λν ο,Λος ούκ ώτ;0-,; όλ;·'ωρίΓν, 'οΟ-^

«ΰτο^χΕίιχζίΐν τ:ί:1  τώ> -ρ^ γα ατω ν, άλλ’ εν τίο ζ^τε··/, καΐ φροντίζε^ν, 

κκΐ ίίουΛίνεσδκι. τον ττλε^στον χρόνον διέτριβεν: ήχοόο.ενο; ρέν,' ε; χαΛώ; 

Τ'ίν έαυτοΰ ο?όνν;7ΐν Γχρκοκενάοειε, Χ ϊ> ώ ; οό:Λ  καί τ---ν βαοιλείαν ε'ειν: 

θαοαάζιον ί ε ,  δτοι, τ ή ;  αεν ψ οχλ; ένεκα, των άλ'Αο;ν τοιον'-ται έ - ι -  

(Λέ>5!.αν, ο : > τ Ι ·  ί έ  ρ/ίέν τυ-,-χάνοοτι Κπειτα χαΐ ττερί των
7Γρ«γ;Αατων τνιν «ύτ/;·> -διάνοιαν είχεν : ς :ώ ν  γάρ το υ ; άριοτα των όντων 

έττιν.ε'λουυ.ένους, έλα χιττα  7,υτου.Αενους, καί τάς άλ-/;3ινά,- των όα9υκ·ων 

ούκ ΐν τα ϊ; άρ·;ίκι;, ο/λ' έν τα ϊ ; εύπραγίαις καί τα 'ς  καρτερίαις ένοόσαε, 

οΰίέν άνείέταττον τεαρέλεικεν. αλλ’ ούτως άκριοώ; καί τά ; τρ ά -εις τ:?ε·., 

έκα-τον έχίχνωσκεν, όίοτί ;;.·Λτε το ΰ ; έτιβου^εόοντζς 

ότε το υ ; έ -ιε ικ ε ΐς  όντας λανθανειν, ά/.λά τταντας τυγχά- 

V τόιν ττροο/κόντων : οΰ γάρ έ ;  (νν ετέρων ν'

έτίν-α τούς ετ-Λίτας, άλλ’ έ 'ώ ν  «ΰτός ουν^ίει, τα ; κρίτει; έττοιείτο ττερί 
αΰτων. Κν ταΐς τοιαύταις 5έ έττιχελεςαις εαυτόν καταετνίοας, οΰίέ ετεοί 
τών κατα τ-̂ ν ·ΑΥ.έραν έκάίττ,ν προσττιτττόντων, ού3έ -ερί έν ττε-λαν?,|λϊνοίς 
ειχεν: άλΧ’ ουτω βεοφιλώς καί φιλανΟρώττω; 5(ώκει τςν ττόΧιν, ώοτε του; 
άοικνου[;.ένους ·̂>, ιχάΧλον Κύχγόραν τ?ς λ ρ χί; ζ·/;λουν, τ, του; «ρχομένου; 
τ ί ;  ΰττ'έκείνω βασΟ.εία;; «ιταντα γάρ τόν χρόνον διετέΧετεν οΰ έ̂να [;.έν 
ειδικών, τους ίέ  χρ-ςστοΰς τι^ών, καΐ σφόίρα ρέν άττα'ντων άρχων, νοαί- 
μως ίέ  τού; έ'αραρτάνοντας κολάκων: ούίεν ρέν ουρβουΧων ί5εόρενος, 
όρο)ς (5έ τοΤς οίΧοις τυρβουΧευόρενος: ΓτοΧΧά ρέν τών χροορε'νων ήττώρε- 
νος, άτταντα 5έ τών εχθρών ·τεριγιγνόρενο;; οερνό; ών ού ταις του ττρο· 
σώπου ο-υναγωγαΤς, άΧΧά ταίς τοϋ βίου χατατκευαΤς: οΰ5έ ττρός ίνατά- 
κτως, ουδέ «νωράΧω; ίιακείρενος, άΧΧ’ όροίως τάς έν τοΤς Χόγοι; όυοΧο- 
γίας, ώσττερ τάς έν τοΐς όρκοις, 5ιαφυ)άττων; ρέγα φρονών οΰκ έττί τοΐς 
ίιάτύχν,ν, «Χλ’ έττίτοίς 5ί «ότόν γη-νορένο:; άγαδοΤς: τους ρέν φίΧου; 
ταΓς εύεργεοίαις ύφ’ αότώ ττοιούρενος, τους 5' άλΧους τ ί  ρεγαΧοψυχία 
καταδουΧούρενος: φοβερός ών οΰ τώ ζοΧλοΐς χαΧετταίνειν, άΧΧά τώ ιτοΧύ 
ττιν φύσιν τών άΧΧων ύττερβάΧΧειν: ήγούρενος τών ήδονων, άΧΧ' ούκ αγό
μενος ϋπ' αυτών: 6 λ .> ,: ττόνοις ττοΧΧάς ραστώνας κτώρενος, άΧΧ’ οϋ 5ιά 
(ΐί«?4ί (Λίγάλι,·̂ ; ί π Λ ζ α ύ μ ι , ο ; :  δΧως 5έ οΰίέν πκραΧεί-
ττων, ών προσεΓνβι τοις βασιΧεΰσι πρέπει, άΧΧ’ έξ έκάοΓίς πολιτείας έκ- 
Χεγόρενος τό βέΧτιττον: χαί ίτιροτιχός ρέν ών, ττ. του πΧτίθους Θεραπεία, 
πολίτικος ίέ , τ^ τ ίς  πόΧεως ίιοιχν(σει, ετρατν;γικός ίέ , τ ί  προς κινδύνους 
(6 6 .Λ ,> , ί ί .  τίρ παβι τούτοις διαφέρειν. Καί ταϋΘ’ δτι
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ών των ί ;̂*'0)ν ρά̂ ϊΐ’ϋν κ̂ ίταν.αΟβΙν

καΙ

ρ̂'5σ̂ ,ν Ρ.ϋαγορα, κχ'ι ττλίΐω τοντίι
κ'. 11κ:α>*βω·/ γχρ  τ^.ν τ . ' ίλ ιν  ί/Λί'κ,ζρ'^χρω’Λί-η 

Φοινίκων ά ρ χ γ , ν  οό'τί τούς Κλ/.ηνα  ̂ ΤΓροίίίχον.ενί;·/, 
μ ίν 'Λ Υ , ού’τί 5[Λ77θρίω ^ρωαέν^ν, ούτε λιν.ίνα; /.3κτ?;|Α5ν·/;ν, τ .  
τα «ϊιώρΟωσε, χαί "ρύ; τούτοι; και χ̂ όραν ττολλγ,ν ττροοεκ 
τεί^η ττροίΠίριιδάλίτο, και τρι-ορει; έναυττκγ’ίίτατο, καί ταΐ; άλλαι; 
οατκεναΐ; ονίτω; τ ύ̂νοτε τ/,ν ιτο).ιν, ωοτε ΐΛ'ίίεαιδ; τών Ελύ,νινίίων :τό· 
7.εων ά“ο7ε7εΐοβαι.· και ίύνααιν τοταύτ/,ν ενεττοίκτεν, φοβει^Οαι ζολ· 
λού; τώ< πιότερον καταρρονούντών αύτκ;. Καίτοι τκλ'.καύτα; έ 'ΐίόοει; 
τα* ~ό7ει; ύ.αο.ζα’νειν, ού/ οΐόν τ'έ^^ν «ν ρκ τ ι ;  αύτα; διοικκ τοιούτοι; ν;δε- 
ο’.ν, οί'οι; Γ,ύαγόρα; ι/έν εΐ/εν, εγώ όλίγω ττρύτερον ε~ειράί)·/;ν ίελβεΐν 
ί ί τ τ ’ ού δε^οικα, αν, ράνω ^.είζώ λε'γων τών έ/.είνω ττροσόντων, «λύ,ά ρ.κ 
ττολύ λίαν άΓολειρΟώ τών ζετ:ραγ;κένων αύτω. ίΤί; γαρ αν έρίκοιτο τοιαύ· 
τκ; ούτεω;, ο ;  ού ι ιΑ χ ο ν  τ7.ν αύτού χολιν τ:7είονο; αξίαν εττοίκσεν, βλ7ά 
καί τον ττεριίχοντα τότον, τον νκοον, έττί τραοτκτα καΐ ριετριοτκτα ζροκ* 
γαγε; Πριν μεν γαρ λα?εΐ< Εύαγόραν τον Λρχκν,ούτω; «ζροτοίστω; καί 
γαλεττώ; ειχον, ώοτε καί τών αρχόντων τούτον; ένόμι^ον είναι βέλτιστους, 
οί τινε; ί >  ών.ότζτα ” ρο; τού; Ελλκνα; ι ι̂ακείμενοι τνγχάνοιεν. Κΰν 5έ 
τοσοΰτον ΐΑετα~ε“ τώκασιν, ώσΟ' άμΆλασ^αι μεν, οί’τινε; αυτών ίο'ουσι 
οιλέλλκνες ααλλον είναι, παιίο^οιεΐσθαι 5έ του; τλείστους αυτών, γυναί
κα; λαμβανοντα; ~αρ' 'ίμών, χαίρειν δέ καί τοΐ; κτκμασι καί τοΐ; επι- 
τκ^εύυ.ασι τοΐ; Ελλκνικοΐ; μάλλον, κ τοΐ; χαρα σρίσιν αΰτοΐ;, πλείους ίέ  
καί τών περί τκν μουσικκν, κα'ι τών περί τκν άλλκν τταί^ευσιν, εν τούτοι; 
τοΐ; τόποι; διατρίβειν, ί  παο' οι; πρότερον είωΟότε; κσαν. Καί τούτων 
απάντων οΰδεί;, οστις οΰκ άν Ευαγόραν αίτιον είναι προσομολογκσειεν.

κά. Μεγιστον τεκμηριον καί του τρόπου, καί τ κ ; όσιοτκτο; τκς 
εκείνου: τών γαο Ελλήνων πολλοί καί καλοί και άγαμοί, τα ; εαυτών πατ
ρίδας κπολιποντες, κλθον εις Κύπρον οΐκκσοντε;, κγούμενοι κοινοτέραν 
είναι καί νομιμωτεραν την Ευαγόρου βασιλείαν τών οίκοι πολιτειών, ίίν. 
τους μέν άλλου; όνομαστί διελΟεΐν, πολύ άν Ιργον είκ: Κόνωνα δέ, τον διά 
πλείστα; άίετά; ποωτεύσαντχ τών ίίλλκνων, ίτίς ούκ οϊδεν δτι, δυστυ- 
χκσάσκ; τ 7 , ς  πόλεω;, εξ απάντων εχλεξα'μενο:, ώς Ευαγόραν κλ6ε; νόμι
σα; καί τώ σώματι βεβαιοτάτκν είναι την παρ’ εκείνον καταφυ*^ίν, καί τη 
πόλει τάχιστα άν αΰτον γενέσθαι βοηθόν. Πολλά δε πρότερον κδη κατωρ- 
θωκώς, ουδέ περί ενός πώποτε πράγματος εδοξεν άμεινον η περί τούτων 
βεβουλιϋσθαι: συνέβη γάρ αύτω, διά την άφιξιν την εΐ; Κύπρον, καί 
ποίησα·, καί παθεΐν πλείστα αγαθά. Πρώτον μέν γάρ ούκ εφθτ,σαν άλλη-



λο-.; -λ ί ί ι α ί ί ν τ - ,  ζαί Π5ΐΙ τ : Ι ν Λ ^ ϋ ;  £:τςι·/·;.7αντο 5-.α; Λύτο!»;, ί;· τους 
^;οτ5ρον οί/.Ε·:ουί οντ^ς. ί ':τ ί;τ ϊ ίΤ£ίίτ5 τών άλλων όυΛνοονντ:; άταντζ 
τόν ;,ρόνον 5;ετέλε53ν, χ,ί.Ι ττίρί τ·̂ « Παετερα: τ:Λ?ω; τχν α··τ^ν γνώ-Λτν 
ϊ'τχον. όρώντε,' γάρ αύτ^ν Οτό Λϊ .̂ί-ίβιαονίων ονοαν, αζ'^άΐ-τ, ϊΛίτχ- 
βολ·7 χίχρτ,ρν/,ν, λν^-^ρω; ζχί βχρ^ω? Ιμερον, ο,α -̂ίτεροι ττροοτ .̂οντ» το:;- 
οΟντ;;: τφμέν -χρ ·?,ν ουτϊΐ τχτρϊί, τόν 5έ 5ιά ^ολλά; κχΐ μεγ-^λ*- 
ιύεργεοίχί ν-ί.̂ ,ω -ώ.ίτν^  έτίττοίγ,ντο. Σκοτοναένου; .ϊί αΰτοΓ;, οπω; τώ·/ 
'Γ.αοορών ούτ-ό άταλΛχ'ουοί, τβ/υ τόν κκιρόν Λχκείκιν.όνιο·. ^κρεεκ-υα. 
<ταν: ίρχοντΣί γάρ τών Γ,/,λ-Λνων καΐ χ.α:ά γλν κ«ί κχτ^ 6β'λ*Ααν, εί; 
τοΟτ' άτν/,ττι'χ; λ̂Οον, ώ ττ: κχΐ τ-̂ ν Λο’χν κκκώ; πο'.ειν έτεχείρ^οαν . 
Λαοόντίς <5: ΐκεΐν'Λ τ'οτον τον κ*·.:όν, κ»1 τών στρατ7;';ών τών βαοιλέως 
άτ;ορο·;ντων, δ,τι χ:·/;·ίων;5Λ τοΐς ιεκροΰδιν, εδί^χοκον «ύτονς ρι-;; χατ^γίν- 
άλλκ κατκ Οάλχτταν τόν τδλεαον τόν ^ρόί Λακε.5χΐ!Λθνίονί ττοιεϊοΟαι; 
νουιζοντίί, εί ρ·ίν ττε,όν ίτρατόπείον καταετ/τκιντο, καΐ τουτιρ ττεριγε· 
νοιτο, τα περί τ/ν ΐίπειρον ρ,όν̂ ν καλώ; εξειν : εί δέ κατά δαλατταν κρα- 

τ*:·.α ν , πίταν τόν ΐ-λλίία τ ΐ ;  νίκγ,ς ταότγί ριεΟέ'ειν. Οπερ τυνέβγ: 
πεισΟεντων γάρ ταί)τα τών στρατγγών, και ναυτικού (τυλλε; έντορ, Λακε- 
δαιρ-όνιοι ρέν κατεναυναχγΟν,σαν, καί τγ{ Αρχ;7,ς «πεστεργθγταν, οί 
ίαλ/,νε; Ϋλευδερώδγταν, ή ίέ  πόλις ν-ρών τΫς τε παλαιάς δοξγ; ρέρο;τι 
παλιν άπέλαβε, καί τών σνρράχων ΐΊγερών κατεστγ. ^
Κόνωνο; ρεν ττρατγγούντο;, Εύανόρου δέ αότόντ
ίυνάρεως τγν πλείστγν παρατκευάσαντος. Υπέρ ών γρεΤ; ρ.έν αύτοΰ; 
έτιργταρεν ταϊ ρεγίτται; τιραΐς, καί τάς εικόνα; αΰτών έττγταρεν, οόπερ 
τό τού Αιό; αγολρα τού ίωτγρο;, πλγοίον εκείνου τε καί οφών αΰτών, 
αργότερων ύπόρ.νγρα, καί τού ρεγέΟου; τν ; εΰεργεοίας, καί τΫ; φιλία; 
τΫ; πρό; άλλγλου;.

κβ'. Βατιλεΰ; δέ οΰ τίν  αυτόν γνώργν ετχε περί αΰτών; άλλ’ δτω 
ρείί^ω καί πλείονο; ά'ια κατίιργα'ταντο, τοσοΰτω ράλλον ε”5ειτεν αύτοό;. 
Περί ρεν οΰν Κόνωνο; άλλο; γρΐν ετται λόγο;, ό τ ι 5ε πρό; Ευαγόραν 
ουτω; ε'σχεν, οΰ5’ αυτό; λαθεΐν έ^γτ/ισε. Φαίνεται γάρ ράλλον ρεν σπου- 
ία'τα; περί τόν εν Κΰπρω πόλερ.ον, γ περί τού; άλλου; άπαντα;, ρείζο* 
ίέ  καί χαλεπώτερον εκείνον ανταγωνιστήν νορίσα;, η Κΰρον τον περί τγ; 
βασιλεία; άρφισβγτγσαντα . Καί τούτου ρε'γιστοντεκρνίριον: τοΰρένγάρ 
«κουων τα; παρασκευά;, τοσοΰτον κατεφρόνγσεν, ώστε, 5ιά τό ργ φρον- 
τίί ε̂ιν, ρικροϋ 5ειν ελαδεν αύτόν επί τό βασίλειον όπιστάς: πρό; 5έ τούτον 
ουτω; έχ πολλού περι5εώ; εσχεν, ώστε, ρεταξΰ πάσχων εύ, πολερεϊν 
πρό; αύτόν έπεχείρνισε, 5ίκαια ρέν οΰ ποιων, οΰ ργν παντάπασιν άλόγω;

1·1<> » 1 ο  Κ Ρ Α Τ ο  Τ Σ
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ρ·)·Λί^(ΐ?.7.ίνο; . Πτίστατο μέν γβ3 ττολλοί»; ·λΆ  των Ε/,λτ'νων, ζα'ι τ>.» 
Βαιβάρων, έχ τ*ιτεινων χαΐ φαύλων ιτρκγαάτων, ρ.ίγαλα; ί·3νκ5τίί*ς κ»- 
τεργασα^-ί'/ους: -^ΐάνετο δέ τν·,» Ε' α̂γόρΜ ι/.ίγζλούυ/ίίίν, /.«ί τκς Ιττχ- 
δότεΐζ κΰτω χχι τά; δόξχ; τςον πραγρ/.άτων, βϋ κ*τα [Αΐχ.ϊον γ'.γνο^ί'να;, 
'«77.ά χαΐ τν;ν φντιν άνυτίρβ'λττο’» ε·/οντα, καΐ τ/,ν τόχ·/;ν «υτο> τνινκνο ν̂ι- 
ζο«ίνγ,ν. ίίττε , β·^χΰπερ τώ» γεγ£ν·/',[χένων όργιζόμενοί, άλ/.ά ·τίρι τίίν 
μίΛλοντων γθβο·ψ5νο', ο·̂ δέ ττερΐ Κύ:75ο·3 ρ.ό·̂ ον δίδιώί, «7.·),α τοκύ ττεοί 
μειζόνων, έ-ττοινίτχτο τόν :τόλειχον προς αΰτόν: οΰτω δ’ ο',·* όίρν./,ΐίν, ώστε 
ίίςτ/,ν Γ·ρ*τ£ί»ν ταότκν π>.5θν ΐ  πεντακίτρ.υρια τ ά Ι χ ι τ χ  ΧΗτανίΑωσεν.

κγ'. Αλλ’ 0Α0;ς Ευαγόρας, πάσβις *πολε>ιει;Αρϊ,ενος ταΤς Ιυναοεσ-.ν, άν- 
τιτάςα; τ ’Λ> έαυτοί3 γνώυ.-ςν προς τάς ούτως ύπεραεγέΐεις παρασκεοάς, 
«τέδειίεν α·3τόν εν τοότοις πολύ θαορεαστότειον, χ τοίς άλλοι; τοΓ; πίοει- 
ρχρίί'νοις. ό τ ε  [λέν γάρ αΰτόν εϊων εΐρ·/ίνχν αγειν, τχν έζοτοϋ ρ.όνχν πόλιν 
ίιχεν; επειδή δε ήναγκασίχ πολεαεΐν, τοιοΰτος ήν, καί τοιο^τον εΤγε ΙΙεω- 
ταγόραν τον οίόν τόν έαοτοΰ ®·3ναγωνιστήν, ώστε αικεοϋ οέν έδέγ,σί Κύ
προν άπαταν κατασχε'ν, Φοινίκχν δέ έπορθγσε, Τύρον δέ κατά κράτος ε'λε. 
Κιλικίαν δέ βασιλέως άπέτΐσε, τοσοότοος δέ τ<:>ν πολεαίων άπώλεσεν 
ώ στϊ πολλούς των Περσών, πεν&οΰντας τάς εαυτών βυν.τοεάς, οεν.ν-Ϋσδαι 
τΫ,ς αρετής τής εκείνου: τελευτών δ' ούτως ενε'πλν,τεν αύτοΰς τοΰ πολεριεΤν, 
/όστε, είΟισ|/.ενων τόν άλλον χρόνον τών βασιλέων [/.ή διαλλάττεοθαι τοΤς 
άποστασι, πριν κύριοι γενοιντο τών σω;/άτ£ΰν, άσ;αενοι τ·ήν εΐρήνγν εποιή- 
■σ-αντο, λύσαντες [υ.έν τόν νόρ.ον τούτον, οΰδέν δέ νικήοαντες τής Εύαγο'ίου 
τυραννίδος. Καί Λακεδαιριονίων ρ;έν, τών καί δόξαν καί δύνααιν [χ,εγίς-χν 
ίχόντων κατ' εκείνον τόν καιρόν, εντός τριών άφτίλετο τήνΑργήκ Ευαγό
ρα δέ πολερ,ήσας ί τ ί ,  δέκα, τών αυτών κύριον κατελιπεν, ώνπερ ίν και 
πριν εις τον τΓολερ.ον εισελδεΓν. δε πάντων Οαυρ.αστότατον, τήν γάο 
πολιν, γ,ν Ευαγόρας, ετέρου τυραννεύοντος αετά πεντήκοντα άνδρών ε!λε, 
ταύτ/,ν βασιλεύς ό μέγας, τοσαύτχν δύναριιν εχων, οΰγ οίός τ ’ έγε'νετο 
χειριόσασΟαι.

κ δ . Καίτοι πώς αν τις τήν ανδρείαν, τ  τήν ίρρόνχσιν, χ σύχπασαν 
τήν αρετήν τήν Εΰαγόρου, φανερώτερον έπιδείξειεν, χ διά τοιο'ΰτων εργω·' 
καί κινδύνων; Ού γάρ ρ.όνον φανεΐται τους άλλους πολέρ.οος, αλλά καί τό'· 
τών τ,ρωων ΰπερβαλόριενος, τόν ύττό πάντων ανθρώπων ΰα,νούαενον. Οί 
}εέν γάρ [Αετά πάσχς έλλάδος Τροίαν ρ».όννιν είλον. ό δέ, ριίαν πόλιν εχων, 
προς άτασαν τχν Ασιαν επολε(ΐχσεν· ώς·', εί τοσοΰτοι τό πλήθος έγκωριιά' 
ζειν αυτόν ήβουλχθχβαν, δσοιπερ εκείνους, πολύ («ίζω άν καί τήν δόξαν 
αύτών Ιλαβε.
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άφέντϊ;, τ·/;ν βΛ-ίΊϊίχν σκ'>ϊ;ςρϊ|̂ .εν, τοιαΰτα ^ια-ί-ραγαίνον, ύ, τίν«το-ιούτων 
[/.ϊταίολών ίν το '; -ρχγ .̂ασνν αίτιον γ'γεν·ί[Λ5νί/ν 5 δ; εαυτόν ρ/.έν «ξ ί5·.(4- 
του Τύραννον κατίσΓΥ,οΐ, τό 5ί γίνο:, άτελα.λααένον κ"αν τ ί ;  τ Ά ι η ί / - ; ,  
είί τάς 77000·/·,κούσα; τιυ.ά; πάλιν έπαν-<ί·ραγε, τού? πολίτας έκ Βαρβά
ρων [λίν ίόλλ'ονα; εποί'Λοεν, έζ «νάνυρων 5ί πολευιικοΰί, ές ά5ό:ων 
όνοααοτούί, τόν τόπον, «;ΛΓκτον όλον παραλαβών, και παντάπασιν 
έ;·/;γριωριένον, ιίυ.ερώτερ&ν -/.αί πραό-.ερον κατέοτ'/,δεν: ετι δε ποό; τούτοι;, 
εΐ; εχίρ*ν [/.εν βασιλεΤ καταστά;, ούτως αυτόν ·ςαύνατο καλώς, ώοτ: 
άείανΛοτον γενέσίαι τον πολε;Λθν τον περί Κύπρον: δτε ·ςν αύτω σύα- 
ριαχος, τοσούτω χρ·/,οε[/.ώτερον εαυτόν παρέοχε τών άλλων, (οοτε όαολο· 
γουαενω; (/.εγίοτην αύτω ουαβαλεοΐαι δύνααιν εί; τςν ναυμαχίαν τ τ , Ί  
περί Κνίίον. ΐ'ΐς νε-/θυ.ένςς, βχοιλεύ; αεν άπάσ'Λς τ·?,ς Ασίας κύριος κατε^τ: 
Λακείαιαόνιοι 3 ’, άντί τυΰ τ'Λν ήπειρον πορδεΐν, περί τ·?,ς έαυτών κινδυ
νεύει·/ •/■ναγκάο9'οσαν: οί δ' Ελλ·/,νες άντί δουλείας Αύτονοριίαν έσ*/ον: λΟν,- 
ναΐοι δε τοσοϋτον έπε'δοσαν, ώστε τού; πρότερον αυτών άρχοντας, ελΟεΐν 

•ώς «ΰτο'ύς τόν Αρχ·/;ν παραδώσοντας.
κ τ . ίίστ' εϊ τ ι; εροιτό ;/.ε τι νοιιίζω ριέγιστον είναι τών Εύανόρα πε· 

πραγυ.ε'νων, πότερον τάς έπιμελείας καί τάς παραοκευάς τάς πρός Λακε
δαιμονίους, δΐ ών τά προειρ'ςμε'να γέγονεν, τόν τελευταίου πόλεμον, ·0 
τ-ςν κατάλ'οψιν ' ί χ ζ  βασιλείας, ·5ι τ/,ν ό'λ'/,γ τών πραγμάτων διοίκν,σιν, εις 
πολλν,ν απορίαν άν κατασταίκν. Το’υτο γάρ μ.οι δοκεϊ μέγιστον είναι, καί 
θαυμαστότατον, κα6' δ, τι άν αυτών έπιστ'/ίσω Τ'Λν ννώυ.'ςν.

κζ'. ΐίστ’, είτινες τών προγεγενςμένων δί άρετν,ν αθάνατοι γεγόνασιν, 
■οϊμαι χάκεϊνον ·ςζιώσ6αι ταύτςς τ·?,ς δωρεάς, οκμείοις χρώμενος, ότι καί 
τόν ένδάδε βίον εύτυχε'στερον καί θεοφιλε'στερον εκείνων διαβεβίωκε. Τών 
μεν γάρ -/;μιθέων τους πλείοτους καί όνομαστοτάτους εύρτίσομεν ταϊς με- 
γίσταις συμφοραΐς περιττεσόντας; Ευαγόρας δέ θύ μόνον δαυμαστότατος 
ές άρ.χΐς ών διετελεσεν, αλλά καί μακαριστότατος.

Ά τ,. ίΤ ίγάρ άττέλιττεν ευδαιμονία:; οςτοιούτων μέν προγόνο̂ ν ετυχεν, 
οίων ούδείς άλλος, πλτ,ν είτις άπό τών αύτών έκείνω γε'γονε: τοσοϋτον 
δέ καί τω σώματι τών άλλων καί τίί γνωμνι δινίνεγκεν, ώστε μ·/, μόνον 
ϊαλαμΐνος, άλλα καί τ-λς Ασίας άπάστς άςιος είναι τυραννεΐν : κάλλιστα 
δέ κτν;σάμενος τ·̂ ιν βασιλείαν, εν ταύττι τον βίον διετέλεσε: δν/ιτός δέ 
γενόριενος, άθάνατον τνιν περί αϋτοΰ μννίμν,ν χατέλιπε: τοσοϋτον δέ έβίω 
χρόνον, ώστε μ·/;τε τοΰ γ·/ίρως άμοιρος γενε'σθαι, μνίτε τών νοσ·ςμάτων 
μετασχεϊν τών διά ταύτνιν τ-ςν -/ιλικίαν γιγνομένων; πρός δέ τούτοις, δ
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δοκίΐ σ-ανιώτατ'^ν Είναι καί χαλετίώτατον, εύτ:αιδίας τυχεΐν ά’αα καί 
7τολ·«ζαιδ;ας, οΟδΐ το^το* δΐ'Λν.αίτίν, «λλά καί τοίτ' αΟτω βυνέ-Ξ^ϊ: καί 
τό μέγιστον, δτι των έξ αύτο5 γενομί'νων ούύί'να κατ;λιτ£ν ιδιωτικοί·; 
όνο'μασι προσαγορεοόμενόν, άλλα τον μέν Βασιλέα καλονμϊΌν, τπϋ; δί 
Λνακτα;, τά ; δί Ανασσας, ί ’ΐσ τ , ε; τινις τών τ:οι·/;τών ττετί τίνος τών 
ττοογεγεν/ίμενων ύττειβολα'ς κε'̂ μ̂ί-,νται, λέγοντες, ώ ; /ν 6εός έν κνΟσώτοις, 
γ, δζίμ.ων, άλλ’ οΰ θνςτός, «ταντα τά τοιαΰτα Χίρί τ·/;ν εκείνου ρ/,8ίναι 
οΰσιν μάλιστ' άν άρμόσευ.

κΟ. Τών μέν οΰν εί; Εύαγο'ραν τ;ολ7.ά μέί οΓομ.αι τταιαλίΓ.ε'ν: ύστεοί^οι 
γκ? τ·ςς άκμίς τνϊς έααυτον, μεΰ’ άςάκρίοέστεοον και οιλοττονώτερον έςευ- 
γασαμην αν τόν ε”—αίνον τούτον; ού μγ,ν άλλά καί νΰν, όσον ίν κατά τ·/,ν 
έμγν δυναμιν, οΰκ άνεγκωμίαστός ιστιν.

λ . Εγώ δ', ώ Νικόκλεις, ·ιόγουμ.αι χαλά μέν είναι μνγ,μίΤα, και τζς τών 
σωμάτων εικόνας: πολύ μίντι ττλε-ίονος ά'ίας τά; τών ποάξεων καί τίς  
διάνοιας, δς έν τοΐς λόγοι; άν τις μόνον τοΐς τεγνικώς εγουσι Οεω.ν;σε’.ε. 
Προκρίνω δέ ταΰτας, πρώτον μεν εΐδώς, τούς καλούς καί αγαθού; τών 
άνδεων, ουχ ούτως έπΙ τώ κάλλει τού σώματος σεμνυνοι/,ένους, ώς επί τοΤς 
εργοις καί τ ί  μνόμ-  ̂ οιλοτιμουμένους; επειΟ' δτι τούς μέν τόπους άναγ- 
κα.ον παρά τούτοι; είναι μόνον, παρ οί; άν σταΟώσι: τούς δέ λόγου; ΐξε- 
νεχθΫ.ναι οίον τ ’ έστιν εις τνίν έλλάδα, καί διαδοθέντας έν ταΐς τών εύ 
(ρρονοόντων διατριβαΓς άγαπάσθαι, παρ οίς χρεΐττόν έστιν, τ. παρά τοϊς 
αλλοις άπασιν εϋδοκιμεΐν: προς δέ τούτοι;, οτι το'ς μέν πεπλασμένοις καί 
τοϊς γεγραμ.μ.ένοις ούδείς αν τήν του σώματος φύσιν όμοιώσειε, τούς δέ 
τροπους τούς ^τών άλλων,^ καί τάς διανοίας, τάς έν τοϊς λεγομένοις ένού· 
σας, Ι α τούτων ράδιόν έστι μιμεϊσθαι τοϊς μ-ή ραθυμεϊν αίρουμένοις, άλλά 
χρ·/ΐστοΐς είναι βουλου.ε'νοις.

λά. ί')ν ένεκα καί μάλλον έπεχείρ-ςσα γράφειν τούτον τόν λόγον, ·λγού- 
μενος και Σοΐ, καί τοϊς σοϊς παισΐ, καί τοΐς άλλοι; τοϊς άπ'Εΰαγορου 
γεγβνο'σι, πολύ καλλίσττ,ν άν γενέσΟχι ταύττ.ν παράκλγ,σιν, εί τις άθροισα; 
τάς άρετάς τά; εκείνου, καί τώ λόγω κοσμτίσας, παταδοίγ, Οεωρεϊν ύμ.ϊν, 
καί συνδιατριοειν αύταϊς. Τούς μέν γάρ άλλους προτρέπομεν επί τ-ςν 
φιλ.οσοφίαν, Ιτε'ρους έπαινοΰντες, ϊνα, ζ·/;λοΰντες έκ τούτων τού; εύλογου- 
μενους, τών αυτών εκείνοι; έπιττ,δευμάτων έπιθυμώσιν; εγώ δέ ϊέ  καί 
τούς σούς, ούκ άλλοτρίοις παραδείγμασι δρώμενος, άλλ’ οικείοι;, παρα
καλώ καί συμβουλεύω προσέχειν τόν νοΰν, δπως καί λε'γειν καί πράττειν 
μγ,δενός τ,ττβν δυννίσγ, τών έλλ-^νων.

λβ. Καί μγ, νόμιζε' με καταγιγνώσκειν, ώς νΰν αμελείς, δτι πολλάκις
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•Ο01 ίιε/.ιλίυνΑϊΐ τ'ρ'. τών κΟτών, ΟΟ γΐ3 ν^~ί ί ' ύ  Αί'λτΟεν,'ίύ'τί ί\· 
Λθΐ>Γ, έη  καί {λόνοί κ ϊΐ ττιώτο; των έν τυ;*ννί(5ι χ*1 ττΛΟ'ίτΜ κκι τ;υ·^αϊ, 
ό’/των, φιλοιτοοίΐν καί ^ι).οΓθ·-εΐνίΓί^ίί:ν,5α;, οΰί δτιττολλους τών βατι- 
λίωνπο'.χτε·.;, ζ·/,λοίτχντα; τ^ν σν' τταίΰί' τ̂ιν, τνίτων των ί'.αττιβών έτι- 
&ί»;αεΤν, κ■5ί[Α5ν<ϊ■̂ ; ί γ '  <.·.; νΟν λίαν χαίρν^σιν. λλλ' δ[ΐως ΐγώ ταίτχ είδώς, 
οΪρ·ίεν τττον καί πν.ω χαΐ :τοΓ/·<7ω τάυτδν, δ « ρ  έν τοϊ; γ ^ ·^ .· ,^ Μ '' άν<οσ;ν οϊ 
δίχταί: καί γχρ εΛεΤνοι τταρακίλίνονται των ίρο'/κίων, ίιΟ τοΐ; κίτολε/ίΐν.· 
(Λέ'<θ'-ί, ά'/.λκ Τ3!; 77ΐ:ι τ ίς  νικκ; αγωνι .οαίνοι;.

ϊ .γ . 1ί|Αβν |*;ν θ̂ ν Ιττι, και τών χλλο>ν ψνλ<ον, το'.αΰτα καί λέγΐ'.ν καΐ 
•'ίίΐφε'.ν, ί ι ,  ών |Λί/.5,07.ίν τϊ •ζ λ ^ υ ^ Ί'/ ι ι ·/ όρέγετ^αι τούτων, <1>ν—εο καί 
νδν τνγχάνε/.ς ΐ7?ι0ν|Λ<ον: ^οι ίέ  τιοττίκε·. [Α·Λΐ5έν έΧλεί—ειν; α)*Α’ ΐ ό ΰ ~ ΐ 3  
έν τ<ΐ> παρύντ'. καί τόν άλ>.ί,ν χρο'/ον έττιαίλϊίοΟαϊ, καί ΤΛν ψυχκν «σκεϊν, 
δττωί άί''.'3; ετν, και τού “ χτρο; καί τών άλλων ττοονύ/ων: ώ ; «τατι. (Λεν 
ίτροστίκε·. Γ$!ΐ ττβλλού κοι,ίίοία'. τ^ν γρύν7,7ΐν, [Αχλίττχ 5 'λαϊν, τοΤ; τλεί- 
<ιτων κυοίβι; ούτι. Χρ'ί 5ί ονκ άγχτάν, εί τών τταρόντων τιτ'γάνΐΐ; ( ' α  
'ίίϊΐ κρείττων, άλλ' «γανακτϊΐν, εί. τοιούτβ; [αέν κ-ότοί ιόν τ·^ ούτ-.ν, γε- 
γονιό; τό (ν̂ ν τταλαιόν ά~ό Διό;, τό ότο··ν)'.ώτατον έ  ̂ άν' ρ̂όί τοιού- 
τοί τ/;ν άρετν,ν. *εί* {αϊ: τκ)λΰ διοίοεις καί τών άλλων, καί των έν ταϊ; 
αύταϊς σοι ,τιρ-αΐ; δντων. Κστι 5’ έκί ιοί ρ.·/; ίι.αμ.*ρτε;ν τούτων: ίά ·>  · άρ 
έΐι[;Αίνν,< Τ'Λ Φίλοοΐφίχ, καί τοσοΟτον έπιοιΙώί, «ον ζ ε ο  ννν, ταγίω; ν|. 
νκίτη τοιοΰτίί, οίύν α ζ  ζ ^ - ο ' - τ ^ ζ ι.

ΑΝΑΛ11Π Ι·.ΓΙΙΩΜ1ΛΣΤ:ΚΠ ΠΑΡΑ ΤΟΥ Π. ΣΟΦ1Α^οηΩΔΟΟ^

Αί ττρο̂ ορίχαί τταραιϊότίΐ; ύττάρ^αντιν »! ιτρώτκ Φιλβίο ί̂α καί τ, γϊνΐ(αωτ/ίθ! Ποίίτις 
τών κκ«τιρ· «̂ττων κοινωνιών, ’ϋαον «νται πβαβίΐίνονν, ϊο^ϊα καί Λ̂ικία, τόαον ϊκιΓναι 
ώαναίνοννάτό τό βοβκοόν ίί; τό (κνίώίί; κ«ί α~» τό {Αίραχοπρίτίΐ ίίί τϊ'ν κοΛακιίαν, 
ΐοι; ον ϊτίί^Λ ϊ9ικ<άνορόρνωϊΐ; διά ϊά τά; καβαρίιτρ.

Αί «νακνκτίΐί τον Ίΐοακύίον,', τονβκίίω; καί τών Γο/ιά9 ίβκν άνβιινΛΟΐι; άΟων ίνα- 
^ίτων ντ>ρ τά; αωτίρίας καί Ρίλτιώοΐω; τών Λαών: άμσ. όιιω; ή «νατκρά τί; Αριτί; 
τάο/,αι: τζβαοΟάμη, £κ«ρόϊ;τι«σ5ΐ! έν τώ μινυ ίι Κοζϊα, «τι:, τά; άνίλίί; τταραδόαίΐ; 
νίίίντααα, έπ)«ττονρ7θτι τέν Μνίολογίβν κ'·ίδωΒ·χ»ιρ«ν ιϊ; τών γρβοών τά ταρανν- 
■δικ καί τών Η'ωρολο'/ιωτιίτων τα έγκώρια.

Ά'/νοονναι; Λΐ-σΓΟνίκΐοι τόν ώ^»;«ν τιροοροαριόν των, απδ’ «« καταίταίο 5ντί; νά 
έΙϊΤίυονν «ύτοί ιΐί έβυτον; πόϊον δια?έρ6ΐ ό άκοΛλιέργκτοί Γ)ον; τού άνκιττυγρίνον, 
μ·̂ 9' ό ριοριήχκνος τον άβιοριιχάνου άνΟρώττου, ιπώλτ,σιη, χωρΐ; νά τό αϊτβκνδονν, 
-■Νοίν καί '/ρα ι̂χόν κά)αριον ιΐ; τούς Τνράννονι καί Μαχβιράδας ίτάσ*; ίκοχί;.

Πρώτος, όατι; βγνό«ί! τον νψιτον «ντοΟ κροηριορόν χ’ έπώ/ϊτι ΑίίΡΕΑΝ τό Λο'/ιχον 
τΐ; τ̂ |·̂  Άλογίαν καί τ«ν ’Αρ*τ«ν ·ϊ; τ^ν Κακίαν έχρκράτκτιν ό Μίγα/ονργό; (αας Ορικρο;.
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Τον '0;/Λ«ν ί οίο'/νι-.; : «ντί ϊ  Π

ίονίν; £;;Τ.7·/Λνα3ί:<

1ΓΛ

ίίν ·Ατ7«ίίίνϊί! ;̂: τί; 
ί;;·7ίνΆν!τ:ίΤΤίαοτ:-Λ;ν:>ί: ΤΟινίίοία; ίί;

ί/τον 7ί; Ι1=0·;ίί«: ν.ϊί ίί; τ= Λον/Ο7ί:;;:: 7ϊ·; 'ο  υν^ίο; εΓν«ι ί,
τΛν Κίι'/.ΐίχων χ«ί ό Γ-;55ν ίΐ

μιτί [3ί»,- κ7τ6 τότχ; χΟιίοι; Λκ^ ν̂ίοιν στί/.'-'-' ' ί :
ώ=ίΐοώη:;Ιν« ΖΜαόνο-ν.:ί;τόν«ον';.τατον τ«  Γί:>;;τ»ί·ν, τόν ϊ  ^
τ ί ; Π!Λθ-ίνν·ί7ον, - Τον ά-ό ϊ70ν!<το.·, «Αΐ7ο; •//.·νχ·>ον έ:ιν αν
ί , ί ;  Γ ίν π  ε ΐ ; 70ν ’Λτνν7 «χ7θ ν ’Α γανίανονα 7&ν .\'^γι·.(, 795..; ει, ,./ν
η··/5,αόνκ ΜΣνέ/,κον τή; Ϊ7Γάθ7ΐ;Γ, 06κϊ755ί,- ίί; 7ίν αοίχα/,ιοα '/ύ7ον Γ Λ
/Λ5^ο\; 5ί; 79 ν«;ν977«ν? 'Α;ίά>.έα, έννία ί ί ;  70^; έ ίίορ ήχοντα  ΔονοΓ 
ϊ/,ίβν, 3νο χ ι /. ικ ία ; βΐ; τον 'ΐ:ν.7θ,οα, Γΐν7ανθ7 ίον; τ τ ί / ο ν ;  ε ί ;  7,';ν 7 
τ:ίν7ήΜ ν7α ρόνον; « ;  τήν Τ-ινΓ,ν'ν.είον ά3ω07Λ7ϊ, 7ο.άχον7α χάι-χ' '̂χ; , ί ;  79 !1χν79ν9 - 
γόν τον 'υ ί ν τ α ω ί  , π5ν75 τ : ί / .9 ν ;  ε ί ;  70ν ζα)ον ίτο ινίοα  το ν , ό '/ί /ον ; ή ;  τ.^ν ο./ίαν 
τον [Ι«790.:λ9ν, ζ·;Μ ύ;ίΙ·, τόν Τ α ν Ιλ νν Γ ά  ΐ ; · / / / .« 7 « ,  ν.ο:ι ί τ τ ά κ ;  τό> ά τ ν / . ί  Θ ίο τ ίτ  ον,

τν, οχι ίι« 77ρί.->Ε!χί: ΤΓΟίίαίόο;

«>αΛ50νν<« ΐν/·/.ο̂ νΙ αόνο; 9 Δνοιί 
, ί  Φ.λ;γττγο;

ΛΓσττοτοΓ έν Σπαρτή, Κέ; Κ.αο-νανν;
^«έΓΐτί/ον;έχα9εί.9ο;7ε.-, -ϋ̂ τιοΓ, τό Εγ.ών,.ον εί; τον να/^οάν Λέαντα, εί^τοναίαο 
«οοόον -Εχτβρα, «Τ τίν ̂ 05/«)έία ΕνΓνν,ν. ιίτ, εί;, ή; 1 : 1

Έχίλοιιτόνύ^ϊίαν, «ίτπέτα τώνττοεβτών! Ιΐατιρ 7>’ ; Πο;4τ:<ϋ<, «ρ/,ί /ί 7 « '£*'(-
„;χν1; αο^ία; χαΐ άεε̂ ανΛ,- /αρπά; τ Ι ;  ρίγκϊυτίρα; τών έίνών ,̂ν/ί, ! Μονο; ε!; το αχοτο, 
τών «.τεφρών έχείνων αί.Δνο.ν έ/αρ·>ε; ώ; ετνραόί, νττέρ τον Πηον, άαδεατ ,̂ί) χα. ίαο· 
ρΓ/«ί .ί;.7«ν αοϊέαν χ«έ 7τοέ«α.ν, άλλο τόαον ρεγαλ-ϊ-τερο; εί; τόν εταενον τών ανχαε

ν'. Ρ* χ
χαέρέτίνε-ο

: β-. ρέ τίν τ
: δ', ρέ τ,ν

■Αρχ4ί,*=«9'ίίνά«;
είί 70ν'*Λ;<ΐί·/όν ίνβ; »νβν; τά{
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Ι π ό Θ Ε ί Ι Ϊ  ΤΟΤ Β Ο ΐΣίΠ Δ Ο Σ 

ΑϋΙΛΟΤ τ ο ν  ΓΡΑΤΑΧΤΟΣ.

ΤϋΤΤΟΧ τόν Λ0·/ον γοάο£( ίτοές ΙΧώΛίχύκτη τινα Σο ΐ̂7τ»;ν, ΐξ ϋΟόντχ ίττί
το σο»ιστ£0£ΐν ίίκ -£νίο:·.ι: "Α5<;ναϊον (ύν τώ '/ίχίι, σο^ιττεόοντκ ίί ννν έϊ Κνίτρω, Γοκ- 
οΐί οίβΰτωώ;^.αο;, {ττανο̂ οίο-όικνο; κότόν ί«5ίν, ώ; ϊ}>ο/5ντα ίο τοότοις τοΓ; λό-/οΐί, 
οΓ; έ'γο«ρ{ν, «ν τ! τώ £'̂ ί<οι_̂ ι.ω τοό Ποντίοιιίος, χαί £ν τ  ̂κατΐ7·)ΐοοί» τον Σωζροίτον;. Δν- 
τό; 7“Ρ Εττιν, ό παρκιχών τόν /.ό'/ον τί; κατί'/ορία; Σίοχοκτοντ τοί; τερί Ανντον ζαί 
Γ1Iί1ιτ0'̂ , ϊν« Χ3Τΐ;70ρ«ίεί; κ-ο5κνρ. Κοτ^7'’ ?''·-''·' «ντον, ώ ; ότι Καιν» Αο:ι;(0-̂ ιβ είτ^ΐ-

ίικνίείρει τον; νίον; τον; μα·Μνο·,τα:. 'Εζίτκταν δί τενε;, ίώ  !ζ·οί«ϊ «ιτέαν ρί ^βνερώ; 
τόν χατ αντον Λόγον £:οί).5*ν, εεγε ε̂έ̂ ίεταε τον ι̂̂ αφχάλον  ̂ καε },εγορεν5 ένα ρή όογε- 
σίώτεν οε Α5ϊ;ναΓοε, αρΐέω; Σοιχράτον; κατα’̂ χ̂ ε̂ εέρενοε. Δοχιέ ονν ίεα τούτον ώτττεο 

λ;  γ.αχίι; κβτ«·^ίρεσαρίνον;. Κα’ε γάρ καέ «ντοί ρετεγνοιταν νττεοον, 
αν, χατα-̂ Λίετεέρ.ενοε Σοιχράτον;. Ιόϊτκ χαέ οω^οονείίέντε; ίεά τον 

Λοιρον τον έ'/χ*·««Γ'ί“Τ>·>το; «ντο:,:; ίιά τόν Σο,χράτον; θάνατον. ’ΑίΓεδοί-νε οι έ;τΙ Λά- 
^ητος κρ^οντοτ. ϋίίεν Λοεττόν εχΣ̂ .ενοαν ρτ̂ οένα &τ,μο ί̂α̂  οέονεν κοενώ &εάτρω, Λ̂ γεεν 
ττερι Σοίχράτονς. Λρε/εεϊεγεταέ τε τοεοντον, ώ; δτε, Ενρεπέοον |3ον/ορίνον εϊίτεέν περέ 

έ·, κα'ε οεοεότο;, άνακ·),άτατΟ«ε ΙΙαΛαρτ,όίν, ένα οεά τούτον σ^οέί χαερόν τον αένέ- 
τον Σοεκρατ-ίν, χαέ εε; τον; Άίίναέον:, > Εκάνετε, έχάνετε τών 'Ε/λίνενν τόν 

οερεττον,. ο ίίπν, έ^ονίντβτε. Και νον;τ«ν τό δέατρο» άταν έδάζρναε, όεότιίτερέ Σοιχρά- 
τον; χνεττιτο. Γρχνεε ονναντ'ρτόν ).όγον τούτον, ώαετερ εΐττορεν, έετε/αρβανόρενο; 
αντον. £ε οέ τε; ζίτττεε τχν 'χιτέαν, οεάτΐρ; χαέ τόν ά»ον Λόγον είτε» ιέ; τόν Σοιζρεέτϊΐν, 
Λίγορεν, ώ; ίον; τζερέ τούτου προίερήχνρεχ, ένα ρ ί όργεαθώτεν αντώ οέ ’Αίίΐναέοε, ϊναγ- 
7̂ 0;  χατα- ί̂ρετααενοε.

'ΙΙ ί  ύΓΓοδεαε; τού Β'»ντέριοο; τοεοεύττ;. Βούτιρε; ττ,; Λεζν<; χαέ ΙΙοοεείΛνο; έγενετο 
οταΓ;: οντο; τετςύιέ; ιν Λιίνκ ττ, /ώρα, ύττερεοεόν τί; εχεε ε.έχίτεεο;, εέ)ετν τί,ν έν Αέγύ- 
τττερ, χαέ χτέζεε ιτό/ιν όρωννρον αντώ Βούοερεν, χτε; χαέ ννν οντω χίχΛτται. Αιτίαν ι̂  
εα ΐ̂ν 0); τενί/άτϊ;;, χαέ ω; Ονοεν τού; έ;ενον;. 0  ονν Πολνχρκττ.;, θέτε οτ, χαέ αορεατί; 
χαέ 'ΐ.ο·/'.·/οάγ(,;, ϊίε/ιτε χαέάτο/ογίαν γρά-̂ αε ντίρ τον Βοντίρεοο;, χαέ ντέρ τούτων ώ» 
ένεχαύεε'το: εε; ίν αντον 6 Ιαοχράτ<; {τε>ίίρ"άνεταε, χαέ ντοτόδετβε αντό;, τεο; ΐοΐι 
κντόν '/ρν.γΛί τό εγχώριον. Αιό χαέ ό λόγο; οντο; τών τετίάρων έγxων4̂ ν̂ εατε.

11 Ο Γ  Σ 1 Ρ I Σ .

Τ ίΙΛ  [Λέν £;τιεί/.£είν τ},·< σ-̂ ν, ω πανχρατίς, καΙ τίιν τού (ύίου ρίταβολίν, 
τ:α5 ά>Λωτ ττννθκνςίΛίνος 5ΐ5α : τών λόνων τιν*;, «ν νεν^κ^ας, «ντβς
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άνί·'ν(ί/.ω;, /·ί:)·.7Τχ [Λΐν ίν  ·7οι ττίίΐ Ο .ύ,'  ί —·λ'.̂ .χ':·.·ι< :ΐΊ.χ·ι τ τ ;  “ α ιίΐ'^ ίίω ς, 

ΤΓίοί 'ι,Ί ·ϊ;νάγ·/.α'7αι ίιατρίζϊΐ,ν. Ιίγο^ααι τοΓ; άν»ξιω;

£Λ ί έ  οιλοΐ7θ^ίχς ^ιτ^αατίί^εσΟαι ζ'Λτοΰΐϊιν, α π χ ν τζ ; τ&ν; ·:τλ5ίω ·77ε-;ς<· -̂ 

μίτευν.ί’νους, ϋχΐ [/.χλλον άτ^,x^ι'^ίϋ;Λέϊ0^ί, τ;;ο7ν·/,ΐΐν ίθ ιλο ν τίς  το‘̂ Τ'>ν 

£Ϊ7&655ΐν τόν έρανον. Κ::ίΐ.ίΥι $' ονττω 7τεριτετυ^γ'/.α !̂/2ν κλ),γί>.οι;, ττερί 

(;.έν τώ ν άλλων, δεόταν ε ! ;  ταδτον σννελ6ω;Αεν, τό5' ΐι/.ΐν έ 'ίσ τ α ι <ϊ·.α 

ίτλειόνων ττοινίσχοθαι τγ,ν οννουσίαν: ί. ό ’ έν τω  ^κ4'^ντι ^υναί'/γ,ν αν εδίί- 

*·£τ·/ί<Γ*ί Σε, τα ΰ τ ι ώγ^Λν ίεΐν  σοΐ )̂.έν έαιστΐϊλ,αι, τ:ρδ; 5 έ  το ύ ; άλλ^'α; 

.ώ ; οΓόν τε  ΐΑάλιΊτ’ α7;ογ.5ύψα(79«·.. Γιγνώ ϊχω  αέν οδν, δτι το ϊ; ττλείττοις 

των νο' '̂ ε̂του;γ.ένων έν.φυτόν έσ τ ι. μγ, ττρό; τάς ώ οελεία ; άττοβλε'πείν, αλλά 

τοίοντΜ  χαλετίώτερον άν.ονειν των λεγου.ενων, δ-τω ττερ άν τ ι ;  άκρ’.ο ίτίεο ν  

αυτών έςετάζιρ τ ζ ί  ά|Λαρτί«;: ο ζ ω ; 5 'ο ΰ ζ  όζνγ,τέον υτονένειν τγ,ν ά τέ- 

χθειζν ταύτϊΐν το ΐ; εΰνοϊζώς ττρό; τινα; ε/ουτιν, αλλά πενρζτίον αεΟιταναι 

τγν δό:;αν των ουτω ττρδ; τ·;υς συ'λβουλεΰοντας ίΐζζεΐ'ε/νο>ν.

β'. Αΐίδζνόαενο; ο!)ν οΰ/_-/ίζιττά σε [ζεγαλαυ/ουαενον έ τ ί  τ ε  τ^  Βον- 

αίρι&ος Απολογία, και τίξ λωκρατους Κατγ,γορία, πειράσοαζί Σοι ποιΫται 

καταφανεί, δτι τοΰ ίέοντο; ττολν έν άαφοτεροΐζ τοΐς λδγως ίιγίν,αρτε; . 

Απάντων γαρ είδότων, δτι δεΐ τού; αεν εΰλογεΐν τίνας ρουλου.ένου; πλείο» 

τών ύπαρ'/όντων αγαθών αύτοΤ; *τά * προοόνταάποφζινειν, το ύ ; δέ κατνι- 

γοροΰντας τάναντία τούτων ποιεΐν, τοσούτου δέει; οίίτω κε/ογ,οθαι το ΐ; 

λογοις, ώ οτε ύπερ αέν Βουοίριδο; άπολογνίοασθαι οάοκων, οΰχ δ τ ω ; τν ;; 

ύπαρ/ούστ:; αύτόν διαβολγ; άπγίλλαξα;, αλλά καΐ τγλικαότγν αΰτώ τό 

ριέγεθος ί:αρανο;Αίαν προσγ,ψας, γ ;  ούκ εσθ' οποί; άν τις δεινοτέοαν έ;ευρ$ΐν 

δονγ,θείγι. Τών γάρ άλλων τών έπιχειργτάντων :κ:ϊνον λοιδοοεΐν, τοτοΰτο 

ριόνον χέρι αύτοϋ βλαβφγ,ίΛουντων, ό>; εΟυε τών ξένων τού; άφ·.κνου;α·'νοο;. 

σύ και κατεσθίειν αυτόν τού; ανθρώπου; γτιάοω : Σο^κοάτου; δε κα τγ - 

γορεΐν έγχειργίοα;, ώσπερ έγκωυ.ιάσαι βουλο'[ζενο;. Αλκιβιάδγν έ δ υ κ ζ ; 

αύτω ΐΑαθγτην, ον ύπ’ εκείνου ρι.έν οΰδείς γσθετο χαιδεοόαενον, δτι δέ π ο 

λύ διγνεγκε τών άλλοιν, ά'παντε; άν όριολον^σειαν. Τ ο τ'ζ :ο ύ ν . εΐ '·ένοιτο 

έςουσία ΤΟΪ; τετελευτΛπόσι βουλευσασΟαι περί τών εΐργ,υ.ένίπν, ό ρ.έν γάριν 

άν εΐδείΥι «οι, δ δέ, εί καν περί τούς άλλου; ποχότατο; γν, άλλ' ούν έπί '·ε 

το ΐ; ύπό σοΰ λεγοριένοι; ούτως άγανακτγσειεν, ώ «τε (ΛΥ,δευ.ιά; άν άποτχέ- 

σθαι τιριωρίας. Καίτοι ίπώς ούκ αϊαχόνεσθαι ριαλλον, τ, «εανυνεσθαι ποοσγ- 

κει, τον παρά το ΐ; λθΐδορο·υ[Λίνοι; Ο π'«ύτοΰ ρ,άλλον άγαπώριενον, γ. παρά 

το ΐ; έγκωριιαζοριε'νοι;;

γ .  Ούτω δέ γριέλτ,«α;, εί αγδέν όριολογοόαενον έρεΐ;, ώ « τ 'ε φ γ ; ρ̂ άν 

«Οτόν τέν  Αίολου και τγν όρφ ε'ω; ζ/λώσαι δόξαν, άποφαίνε·.; δ ' αύτόν
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η,ΰίίν Τών έ«:νΒ-.; ίπότενον ·ρρ τοϊς -ε?ί Αίολο·,
λεγοαένονί αύ'ύν πίραβάλωαεν; άλλ' ίχεϊνο; των ζίνων του; έπΙ τήν 
/ώ?αν έΛττίττοντζ:, εί; τα; αυτών :τατρί5ας άχ^οτε/λεν: ό 5 ’, εΐ χ?ή 

ΰττύ τοΰ λεγο·χένό.ς τι̂ τε'ΰειν, του; ζενο·υ; ΘΊαας /.ατ^οθιεν. ί Αλλα τοίς 
όοφίως εργοι; όαοιώτωρ ε̂ν,· άλλ' ό (αέν ^  αίου το·;ς τεθνεώτα; άνΐγεν, ό 
5έ ν.'οίρα; του; ζώντα; άττώλλυεν. Ωσθ· ήίεω ; &ν εΐδείν,ν 6, τι τ:οτ 
«·- ε-οί/,τεν, εΐ κατα9?''·’''ών αΰτών ετ·όγχ_αυεν, 0 ;, Οα·υ}εάζων τ·λ,ν άρετΛν 
τν,ν έαείνων, άταυτα φαίνεται τάναντία διατ:ραττό[Λενο;. 0  δέ ·τ*ντων 
άτο“ ώτατον, δη, τερ'ι τα; γενεαλογία; έστϊουδααώ;, έτόλαν,τα; εϊττειν, ώς 
τούτου; έζαίλωτεν, ών οΰδ' ο; πατεοε; πω κατ' έκ'-ΐνον τον /,ρόνον γεγονό- 

τε ; ί,ααν.
ί·. ί'να ίε  μ·λ δοκώ τό προχειρότατον ποιεϊν, ίπ·.λ*αβάνεβθαι τών εί· 

ρταενων, αν.ίεν έτι5ειανύ; τών έυ.α·υτοΰ, πειράσον.αί τοι 5ια βραχέων 
Α'Λλώσαι’ τά πεοί τ«ν αύτόν ύττό')ετιν, καίπερ ού στ:ο·υ̂ α̂ίαν οόοαν, οΰΑι 
τεανο'ύ; )όγο·υ; εχουσαν, ώς δεΐ καί τόν ε'παινον κα'ι τ/ν απολογίαν ποι-

7οασ9αι. - λ  ̂ , , λ-
έ. Γεοΐ υ.έν ουν τί,; ΒουοίριΑο; ε·ΰγενεία;, ίτί; οΰκ άν δυν/οενν. ραοιω; 

ίΐπειν; δ; πατρό; ρ.έν τ,ν Ποαε·.δίίνο;, [/.-ίτρος δέ Λιβ’ΰ·/;; τ?,; Επα'φου το·> 
Διό;: ·Λν φα-η, πρώτ/;ν γυναίκα βατιλεύαααχν, όαώνυαον αύττ. τον χωράν 
ααταττόται. Τυχών δέ τοιο'ίτων προγόνων, ο-ύκ έπΙ τούτοι; [ΐέγα έφρόνο- 
ίεν. «λλ· ώ-όθει δεΐν καί τί,ς άρετΐ; τ ί ;  α·̂ τοΰ :ανο[εεΐον εις άπαντα τον 

χρόνον καταλιπεΐν .
■ τ ί ϊ  »1» "■> ρ-ί»=ιν «ίχίν  ύ-!ρ.:8ιν, ίλίττω  νοιι1ΐ7«( ί  «ατα 

τΛ,' «ΙτοΟ φθ5ΐ» Λ μ . 111ι!οΐ-Λί 8έ/.:(τ«ιτρ4ί|’·ί>·;, “ > ρίγΙ·” »* * “■ 
ν,|Λ.ν , , , ,ί| ,.5 ,.; ,ίν Α ;,0 » τ ,ο .« Μ .·< ί« ™  τ4ν οΟ» έ«ι£ .»
ιτίοιίντων α-ίνον, «>Χ ΐξ ά^ίντιον πρΊΧ-ρίνας ττ,ν έχει τεολύ δεκφε'ρειχ Μ- 
κχ.-7'.ν. έ ι ' λ  -Ίρ  τεΐ; ρ.έν άλλους τΰτεοο; οόλ ε'λχ.αίρως, οό5’ εόαρο/οστως, 
^,ρι, :-οΰ οό·Λοϊϊ''το; κόορλου ιρύοεν έχοντας, αλλά τούς ;λεν οε: οαβρων 
χότ'αχ,λοζοοένοο ,̂ τούς ί< ύι» καορεα'των ίιαφί'ε.ροαένεος, ταόττ,ν ί έ  τ ί ·  

. , ~ ................υ___ —1.;,.-,.. λί ν«ί παντοδαπι
χωράν,
τά'^αδά φερειν

του κόοαου χειαένπν, πλεϊστα δε καί παντοδαπά 
V, άΟαν'άτω δε τειχει τώ ^■είλω τετε;χισ[εένον,

........  _ . . .  φυλακόν, άλλα καί τροφτ,ν ίκαντ.ν αύτΐ παρέχειν
κνάλω'το' ’χέν ών καί δυσυ.άχτ,τος τοϊς έπιβουλεύουσιν, εύαγωγδ; οε χαι 
π ;ό ; πολλά χον,'ΐια'̂ ς τοϊ; έντό; αυτού -κατοικοΰσι. Πρύ; γάρ τοϊ; 6ΐρτ,|αέ· 
νοί' ναι τγ,ν δύνα·Λ·.ν αύτού. ηρό; τλ,ν τ ί ;  γ ί ;  έργατίαν ίσόίΐεον πεποινικε. 
τν> νά: 'δύ.βϊωνκαί*τώνα·ύχ[Λών τοϊς |;.εν άλλοι; δ Ζεύ; ταμία; έοτ'ιν, 
εκείνων'δ''?καοτο; άμφοτέρων τούτων κύτος «ύ τ* κύριο; καΟέοτν,κεν.
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Εΐ; τοταύττν δ' ύπερβολτ,ν ευδαιμονία; τκουσιν, ώστ = ·̂? μένάρεττ, καΐ

τ?, φύσει τ τ ;  χώρα;, καί τώ πλτΟει τών παιδιών, άπειρον >ιαοποϋνται, τή

δέ τών οντων διαθεσει, και τϊ, τών ελλειπόντων κου.κλή, όιά τήν τού πο-

ταμοΰ δύνααιν, ντσον οϊκούσι. Κύκλω γαρ αυτ/,ν π■εριέχ.■υν, καί πάσαν

διαρρέων, πολλ/,ν αυτοί; ευπορίαν άμφοτερων τούτοιν πεποί τκεν. ΐίρξατο

μένουν εντεύθεν, δΙενπερ χρτ τού; εύ φρονούντα;, άμιX τό-'ον ώ; καλλιτον

καταλαβεϊν, καί 'τ/,ν* τροφήν Ικανήν τυί; περί αύτόν έφευρεΐν ,

ζ '. Μετά δέ ταύτα, διελόμενο; χωρΙ; έκαστους, τ'ιύ; ι̂ ;̂ν επί ταΐ; ίε-

ρωσύναι; κατε'σττσι, τού; δέ επί τά ; τέχ_νας έτρεψε, τ•ού; δέ τά περί τόν

-όλεαον αελίταν ·ίν*γκ«οεν: ·ιίγο·ψε·ίθ:, τα [ΐέν άναγ/.α'Λ, κ»'ι τάς

;  χωρ*; ί;).Ην,
θυ).αχ·/,ν άτ^αλεττάττ,ν, τνίν ?= περ. τό» πόλείΛΟν έπ|Λέλ5ΐαν, ζ,α'; ττ,ν ζεοι. 

τούς Θεού; ευσέβειαν .
νι'. Αιιαντας ί έ  το ύ ; άρι9μ;ού; τερι^αβών, ί' , ών αριστ χν τ ι ;  τα κοινά 

διοι-/.τ;σδΐ2ν, ά ίΐ τοΐς αύτοΐ; τά ; αύτά; τ ρ ά 'ί ΐ ;  μεταχί'-ριζεσΘκι -τροσέταςεν, 

ε ί ί ώ ;  το ύ ; ρεν ρεταβα'/.ύ.ορ.ενον; τ ά ; εργασία;, ττρο; ού^έν τ{ϊ.ν εργων  ̂

βκρ'.βο); εγοντα;, τού; δέ έιτί ταϊ"; αύταΤ; πράξεσι σ υ ν ε ρ ;  έτιι/ίνονταί^ 

ε ϊ; ΰτδρβολ'σν έκαστον άτοτδλούντα; . Τοι· αροΟν καΐ ~ρός τα ; Τ5)'νας 

ιύρτίσοιαεν αυτού; «λεϊον ίια^έροντα; των ττερί τα ; αυτα ; έ η σ τ τ ,υ α ;,  % 

τού; άλ>ου; 5-Λυ.ιουργούς τών ίι^ιωτίον: καΐ ΓίρΙ ττ,ν Συνταςι», 'Θν χ ;  τ·/(ν 

τε  βασιλείαν, και τ/,ν άλλ·σν πολιτείαν 5ιαφυλάττουσιν, ουτω καλιό; έχον

τας, ώ στε και τών φιλοσόφων το ύ ; ύτ.έρ τών τοιούτων λέγειν επιχειροΰντας, 

καί ι^.άλιστχ εϋίοκΐ(λοϋντα;, ττ,ν έν Λ ίγύπτω προαιρεΐσΟαι Π ολιτείαν: και 

Αακει5αι;Αθνίου;, ρ.έρο; τ ι  τών έκεϊΟεν ^.ιαουαενοος, «ρειστα διοικεΐν ττ ν  

αυτών πόλιν. Και γάρ το  ρ ,^ ε ν *  τών υα/. ρ̂/ων άνευ τί,ς τών άρ-χόντων 

γνώατ,ς άποίτ,ίΑεΐν, καί τά  Συσσίτια, και ττ,ν τών σωρ/άτων ασκτ,τιν, £τι 

ί έ  τύ {ΑΤ^ένα, τών αναγκαίων άτβρουντα, τών κοινών προστάγυ.ατων ά ρ -  
λεΐν, ρΑΤ επί τα ΐ ; άλλαι; τέχνα ι; ίιατριβειν, άλλα το ι; δ.τλοι; καί τα^ς 

οτρατείαις προσέ/ειν τόν νουν, έκεΐ^εν άπαντα ταύτ’ εΐλ·/^ασι. Τοσοΰτον 

Αέ χείρον τούτοι; κύχρνινται το ΐ; επιττ5ευρΑ.ασιν, όσον ου τοι ιιέν, απαντ»; 

οτεα τιώ τα ι κατα στά ντε;, βία τά τών άλλων λαυ.βάνειν άξιοΰσιν : εκείνοι

I ουτω; ο·.κουσιν. ώσπερ χρτ τού; ρ τ ε  τών ίδίιον άρΑελοΰντα;, ρ τ ι  τ

βλλοτρίοι; έπιβουλευοντας. Γνοίτ, 5 ' αν τ ι ;  ενΘενίε το ύ'ιαφορον ε 

τ τ ;  Π ολιτεία;. Εί ρχέν γαρ άπαντε; ρρ,σαίρΑεΒα τ/,ν Λακεδαιαονίων Αρ

γίαν καί Πλεονεξίαν, ευθύ; άν άπολοίρΑεθα, καί διά τήν ε’νδειαν τών καθ’ 

ΐ5[Αέραν, και διά τόν πόλερ>ον τόν προς τ ι ιά ; α ύτο ύ ;: εΐ δ ε τ ο ί ;  Αιγυπτίων 

χρήοΘαν νορΑΐρΑοι; βοολτθείτιΑεν, καί τοΤ; ρ ν  εργάζεσΟαι, το ΐ; δε τά τσύτων
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αν τί··/ Ρ;ον ίια-

(>'. Κ,αΙ [Αίν »Ϊλ, ααι τ ί ;  τ:£:1 τγ,ν 3:όνί;σιν έ77;αε>εία{, εικότως αν τις 
εκείνον αΓτιον είναι νοαιτειε·;. Τοίς γάρ ίερεϋσι τεαρεοκεύαοζν, εύτεοοι'αν |αεν 
τώΐς εκ τίνν ίεεών τιοτόίνις, τωοροούννιν ίε  ταΐ; άγνείαις ταΐς ύπό των 
νό/.ων ττροοτεταγαέναις, τ/_ολ·ίν ίε  ταΐ; των κινδύνων και των άλλων 
έργων άτελεί'κι;. Η ι ϊ  ών εκείνοι βιοτεόοντες, τοΐ; αέν σ<.ν/«τιν ίατρικί,ν 
έ;νϋρον έτικονρίαν, οό ίιακίκιν,^υνεναένοι; ο :< ^ γ .χ Μ ·.χ  ρ̂οναένν,ν, άλλα 

, ά  τ/ν νέν άσοάλειαν ε;ει όαοίαν τρο<ρ·ί τ ΐ  καίι’ -Λνέραν, τάς
ίέ  .

; είναι: ταΐς ίέ  οιλΟΓ.ο'Μς 6

ρζν τ::εο>.υ7^ρου; έ“ ΐ τά [όελτιτα ίτ* ;ε , τον; δέ ι 
τών ·/,δονών, έν Ατρονοαία καί λογισαοΐ; καί γεωμετρία διατρίβειν ε'ττει- 
«V : ών τα; δννάν.ει;, οί μεν ώ ; τ:ρό; ε"τερκ χρτιοίμοο; έτταινοναιν, οί 5έ 
ώ ; ττλεΐττον τ:ρό; άρετ.-,ν σνμβαλλομε'νας ά 

ί. Μϊλιτα δ’ έκαινεΐν καί Οαυμά ε̂ιν τ/,ν ε 
τν,ν -ερί τονς θεούς Οερατείαν. όσοι μέν γαρ σοας αυτούς οΰτω κατε- 
τ/κματιταν, ώοτ' ■}, κατα φιλοτοφίαν, ν; κατ' άλλ'ίν τινα άρετ/,ν ύτολαμ- 
ίάνεοϋαι,μεί^ον;., Ί  κατά τ/,ν άςίαν, ούτοι ^μέν  ̂ βλάττουσι τούς έ'απα- 
ττΟεντας: δτοι δε τών θείων -ραγματων οϋτω “ ροε'στ'Λταν. ώβτε καί τβς 
έτιμελείας, καί τάς τιμωρίας, είναι δοκεΐν άκρίβε^έρας τώνσυμοαινόντων, 
οί δέ τοιούτοι τίλεΐτ* τύν τών άνΟρώττων βίον ώοε^οΰτι. Και γάρ τ-̂ ν άρχτ,ν 
οί τον ο'ι'- ,Ύ ι ίμΐν έργασάμενοι τούτων, αίτιοι γεγίνατι τού μ·λ “ αντάπασι

καί τών ά- 
V δίκτ,ν, άλλ’ ού διαλτί- 

V τταρόντα χρόνον, οΰδέ είς τούς τταΐδας άνα2λ·/:0-/ίτεσ0αι τάς τι- 
Καί ταύτ’ εικότως δο'ά^ουβι: χολλάς νάρ αύτοις καί χαντο- 

δαχας άσκητει; τ ίς  Οειόττ,τος εκείνος κατέστηοεν, δ'στις καί τών ζώων 
τών χαρ’ ·λμϊν κατα^ρονονμε'νων εστιν ά σέβεοθαι καί τιμάν ένομοθέτ-η- 
οεν, ούκ άγνοών τλ,ν δόναμιν αύτών, άλλ' άμα μεν έΟίζειν οίόμενος δειν 
τόν όχλον ιίχασιν έμμενειν τοΐς ύχό τών αρχόντων χαραγγελλομενοις, 
ά;λχε δε βονλόμενος' χεΐραν λαμβάνειν έν τοίς φανεροΤς, ίν τινα χερί 
τών άοανών διάνοιαν έχονοιν . Κνόμιζε γάρ, τούς μέν τούτων όλιγω- 
ρούντα; τυχόν άν καί τών μειζόνων καταορον/ίσειν, τούς δ' έχί χάντων



;̂λο:(.)ϊ  £!;,ι/.ίν9ν7α; τ ΐ  τά;£ΐ, |ϊΐβ;<·(ο; τν·ν «ύτών

!ά. β/οι ί '  ά'ν τ'.ς, α·;ι ^ - } ‘̂ ίίΜ  ώίΐΛ-Λαδν ,̂;, τ;ολλχ και αεγαλα τ:ερΙ 

τ/,; όσι·ίτ·Λ7ος α·!ιτών διελΟεΐν, ίν  ο'ϊτί μόνος, ού'τε τ:ρώτος ί’γο) τογ/άν,,, 

χ.αΟεο;ρα/.ώς, αλλά τ;ολλοΐ καί των δντων και των τορογεγενημένοω, ών 

καί ΠοΟαγόρας ό Σαμιος εις έσ τ ιν : 8ς άβικόαενος εις Λιγυττον, κκΐ μαΟ·/;. 

τ·ό; εκείνων γενόμενος, τν,ν τε  αύ.τ.·^ πρώτος είς τοός ίίλλ-Λνκς

έ/.όμιτε, καί τα περί τάς Οντίας τ ε  καί τας άγιοτείας τας έν τοίς ίεροΐς 

V των ί'Λλο,ν ετπ ούία σεν : Ηγούμενος, εΐ καί μν,ί'^ν «ντώ διά
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τους άλλους ΰπερέζαλεν, ώστε καί τννς νεωτεοους αταν 
ΐ'.α'ίγ,τάς είναι, καί τους πρετουτέρους τίδιον όραν τους παίδας του; αυ
τών, έκείνω συγγι·(%·οαένους , ί) των οικείων επιμελουμ-ένους. Καί τού
τοι; ού-/ οίόν τε άπιττείν: ετι γάρ καί νυν τους ττροττοιουμίνους «κείνου 
μαΒν,τά; είναι, μάλλον σιγώντας θαυμάζομεν, ■>, τους έτΙ τώ λε'νειν μεγί
στων δό'αν έχοντας.

ιβ· . ίσως ’αν οδν τοΤς είρν,μενοις άττανττίσειας, 3τι τήν μεν χώραν 
καί τους νόμους, καί τήν εύτείει*·/. έτι δε καί των (ριλοσοτίαν επαινώ 
τών Αιγυπτίων; ώ ; 5έ τούτων αίτιος ίν, ον ύτε*̂ έ̂μων, ούδεμίαν εχω

ιν’. ίόγω δ', εϊ μεν άλλ>ος τίς μοι τόν τρόπον τούτον έπεπλωττεν, 
γ,γουμων άν αύτυν π;τχιδευ;«νως έπιτιμαν; σοί δ’ ού προτ/ίκει ταυ- 
των ποιεΐσΟαι τών ,έπίλω,γιν,. Βουλωθεί; γάρ Βοΰσιριν εϋλογεΐν, προείλο·υ 
λίγειν, ώς τον τε ΙΝείλον περί τήν χώραν περιέρρω^ε, καί τών ξένοον 
τούς είτα-ρικνουμένους κατωτίίιεν: ώς. δέ ταυτ έποίν,σεν, οϋδεμίαν πίστιν 
εΐρωκας. Καίτοι ίπώςοΰ καταγέλαστόν εστι, ταύτα παρά τών άλλων 
άπαιτεϊν, οί; αύτος μωδε κατά μικρόν κ·χρ·«μίνος τυγχά-.ε..;; αλλά τοσοΰ- 
τω πλέον Ι,μών άπεχεις τού πιστά λέγ-ιν, δτον έγώ μ.ΐν οΰδενός αυ
τόν αιτιώμαι των αδυνάτων, αλλά νόμων καί Μολ'.τείας, αίπερ είσί 
πράςεις τών άνδρών τών καλών κάγαθών: σύ δέ τοιουτων δωμιουργόν 
άπο ,̂αίνεις, ών ουδέτερον οΰδείς άν κνί/ρώπων ποινίτειεν, άλλα τό μέν 
τώς τών θωρίων ώμότν,τος, τό δέ τ ίς  τών θεών δυνάμεως εργον έστίν. 
ίίπειτ’ εί καί τυγχάνομεν άμφότεροι τά ψευδω λέγοντες, άλλ’ ούν έγώ 
μέν τούτοι; κε'χρωμαι τοϊς λόγοις, οίς περ χρω πνυς έπαινοΰντας,, οϋ 
δ’ οί; προονίκει τού; λοιδοροΰντας : όόστ’ ού μόνον τί,ς άλ/,6είας αυτών, 
«έλλά καί ττ.ς ιδίας δλως, δ·; ί ς  εϋλογεΐν δει, ^«ίνω διωμαρτωκιός.



Χ ω ίί ;  ί ί  τν>Τ(·.ν, ι ί  (ίβΐ το>ι ',ών ά τ χ Α λ ϊγ ίν τ ϊ τί,ν ν^ο'/ '/ή- 

ν·̂ ν ί 'ί τ ίζ ί '.ν ,  οΟ ;£:;«·/ 5,ύτίο <ίι/,·κίι·>; ά ί ι ί Τ ί ί η ί ν .  Γ·! υ.:ν --52 %λ· 

λος τ ί; /,·» ^ϊνιρ',; ·; ΐ ϊό τ ϊ  ά έγο) φ-ΛαΙ γίγϊνί'ΐΟϊΐ ί/.ι'νν ν,
όαολογώ λίϊν «Ινίίΐ τΛ|Α·α;,0.;. εϊ :τ;;·. ών α τϊν τΐ; ί“ ·Ίταν·:χ!. ::ε ;ι  ·:<·/>- 
'.ων· ;Λετχτ::ί’ ϊιν ΝΟν <ϊ', ίν ι̂-οινώ των :τί3·';/άτων Οντο̂ ν, κιΐ
*'5ί-725 -ίίον -5ρί αύτΑ,ν, ίίίνα %> τ ι; τών έχίΓ χαΟί·ίτο>τω  ̂ ί ν .  τών ίί· 

οΰμίν.,;, «ίτκότίΐον ίϊνχι νοαιτίΐιν, ί  τ·'.ν Π',τ·;ίϊώ··ο;
I ,  ^ : ί ) ;  ί ΐ  |Α7,τ --α ;  χ ϊτ ' / ^ ΐ ' . ;  δ / τ α ,  μ .Σ γ η τ 7 ν  ί έ  δ ύ ν α ι^ ιν  τώ ν

- ............. - -;/,ίίίαί·νον, κ χ ί τ ϊ ΐ χ  τοι; άλλοι; όνοααίτότίτον · εγ5νγ,;Λίνον;

'.■> γ ά : ί̂ ;̂  -ου του; α ττο ι τούτοι; ίττολιλίΐυ.υ.ένου; -ροο,-κ:·. ριίίΛλον, 

γ έκεΐνον, τγλι/.ούτων αγκίώ/ ,ϊϋρίτ/ ,ν, ·ε·|ε.γο(ΐ4'..

ιί. Κ *1 υ .ΐν δ ή  κν,Ι τ . ΐ ;  χρόνοι: αν τ ι ;  τού; λ ό ,ο υ ; τού;

τών λο·.^ορούντο;ν έκίΐνον, ψευ^ϊΓ; δν τχ ; ιη ί ε ιξ ε ιε ν  ;  οί γα : «ύτοι τν,; 

Βουοιρ'.'ϊν; ςίνοκτονά; κατγγορουοι, καϊ ■ρασίν αύτον ύο' Ι!;ακλε'θυ; άττο- 

έανεΐν : όαολογεΐται όδ ττα.α -άντιον τών λογοττοιών, Γεροίοι; του 

Διό; και Δανάγ; ίΐρχκλε'ϊ [ίίν, είναι τεττα ο τι γ ϊ.δ α ΐ; νεούτερον, ηούοιριν 

δε πλέον γ ύ'ιαν.οτΐο·,; έ'τΕτι πρεανότδρον. Καίτοι τόν βουλό,/ενον δ.αλύ- 

«ατ'ία ; τ α ; υπέρ εκείνου διαβολά;, π ώ ; ούκ «τοπόν ίο τ ι ταύτϊ,υ τγν π ί· 

βτιν παραλιπενν, τ,;ν ούτω ; εναργγ, καί τγλικαύτον δόναριν εχουοαν; 

ΐ ','. λλλα  γαρ ού 'ίν  σοι τ ί , ;  άλγΟδία; έαελγτιν, άλλα τα 'ς  τών ποίϊ,τών 

,ς επγκολ'/ύ'λοτζς, ού δειιότερα υ-έν πεποιγκότα; και -επονΟότα;

16-1 γ ς ο λ Γ Α Τ Ο π

«ποφαίνουτι Τού; έκ των ά?ανά:ων γεγονότα;, /, τού; έκ τών 
τών άνοτίίοτάτων, τοιουτου; δέ λόγου; περί αυτών τών θειον 
ού; οΰδεί; αν περί τών εχθρών τ>λ;Α·/·;τί«ν εϊπεΤν: ού γ4ρ ε̂όνον κλοπά: 
χαΐ ριοιχεία; καν τταρά άνβ,ιύποι; θητείας αύτοΤ; (ύνειδιταν, «λλα καΐ παί

.........--V κατά τούτινν. Ι'πέρ ών την ριέν άζίαν δίκην
ούκ Ιδοταν. ού αην άτιαώρητοί γϊ διεφυγον: άλλ’ οί ροέν αυτών πλεν'ίται, 

■ -νκαθ’ ήαέραν ένίεεΐ; κατέττησαν, οί δ'έτυ-ρλώθησαν, άλλοι δέ

διετε'λεταν, όρρεύς δΐ. ό μάλιστα τών 
σπατθεΐ; τόν βίον ε'τελεύτησεν . οστ’, άν
λόγου; τού; έκείνι-.ν, ούδέ περί μέν τ/ί; άλλήλιυν κατηγορία; νομοόετήο 
μεν, τή; δ' εί; τού; θεού; παρρησία; όλιγωρησομεν: άλλα φυλα'δμεδα, χ

α πλη
.τεύοντα; αύτοϊ;.

Εγώ μέν ούν, ούχ δπιο; τού; 6εού;, «λλ' ;  έζ’ εκείνων γ ι·



η ο  γ ϊ  I 1Μ 2 . 10̂

έασδ'-ίν ίίναι. ττονΥ,ρΊ ζ! 
γεγονό·:*; ττερίδοΐϊν, 

τ&ί*5 ατι̂ ϊ·/

γ·,ν·/τα;, νΐδεαιά; τ,γοί|λ«·- '««
έχε,ντας άοίτα; φΰναι, χχΐ τ-ιϊ; άλλν.; των χαλλίττων ίττιτ-  ̂̂ 2υ;Λ*των ήγε- 
[αόνχ; χ ϊ ί  · Καεγ«? «λογον.^εί τΫς μεν γ,;/ετεραί

εΰπαι^ίβ; ί ’·< "Ο'̂ ί 5̂'5̂ ’ί '''■'* αιτίαν άνα'ρέρομεν, τΫ; ί έ  σ'ίετειας βυτων 
μΐοέν χντους ■·'̂ “ '' νο'λίζου.εν: άΥλ εΐ μεν γ,αών τις τ·.·,; των άνΟϊώ - 

ι:ων γ ^ α ω ς  /.ατχσταί'Λ χύρος, οΰ ί ' «ν τ'λ ;  ο : χ
ίχείνων 5ί ε»ύ χαταγιγνώσχοιμεν, εΐ το' ς̂ ί ί ,  α

ουτω; (ίσείεΐς χαί π^ρανόμ/Λ; όντας: καΐ σ!> μεν ι 
^ρ-ί̂ ν,/.όντας, άν σο·. ττΥ-Λ-τιατίντι, βέλτιστου; τεοιτίσειν, του; δέ Οεοΰς οΰ- 
δ^μιαν ·Λγί τ ί ;  τών -αί^ων « :ετ ίς  εχειν έ-ιυ.αεναν. Καίτοι κατχ τον 
σόν λόγον (ίυοΐν τοΐν «ίσμίστοιν οΰ διαμαρτανουσιν: εί μεν γαρ μγ,ίε βο·ν-

λονται’χ?"'"^'^'''
εί ίέ βούλονται μεν, άχοροΰσι δέ βτω; -οι/σωσιν, ελάττω των σολιστών 

τ/ιν δ'ίναμιν εχουαιν.
ΐ'/ί. Πολ.λ.ων ένόντων εΐΏϊ'ν, έ '  ών άν τι; και τον έπαινον και τσν 

«-ολογίαν μ.ϊ,κυνειεν, οΰχ -ίγουμαι δεϊν μακρο/ογεΐν : ού γάρ έτιίειξιυ

ταΐς άλλοι; τεοιουμενος, κλλ’ ίιιτο^εΐίαι βο» βουλομενο;, «'ις χρ·ή τούτων 
ίκάτερον ιτοιεΤν. διεΛενμαι ττερ'ι αότών. Ι τ ε ι  τόν γε λόγον, ον συνέγραψας, 
ούκ άττολογία; ΰχερ Πουσίριϊος, άλλ' ομολογίαν των εγκαλουμένων δικαίως 
άν τι; είναι νομίοειεν: ού γάρ άτολυεις αυτόν των αμαρτιών, άλλα άπο,- 

;  και των άλλων τινε; ταύτχ ττετονςκασι. ραθυμοτάτν,ν τοϊς 
•αφυγγν. Εΐ γάρ των μεν «δικγ,μάτων οΰ ράίιονι 

εόρεΐν, δ μτ;ίτω τυγ̂ ^άνει γίγενγ,μ.ένον, τους δ' έφ’ έκαστοι; αυτών άλισκο- 
μένους, μ̂ Λ̂ έν ΐγοίμε^α δεινόν τιοιειν, όταν ετεροι ταύτά φαινοινται δια- 
πετρανμίνοι, ίπώ; ούκ αν και τάς άτολόγία; άτασι ραδία; τοι·Λθ*ιμεν„ 
κα'ι τοι; βουλομενοι; είναι ττονγ,ροϊ; -ολλήν έςουσίαν κατασκευάσαιμεν;

ιθ'. Μάλιστα δ' αν κατίδοιςτόν εΰη3ειαν τ0.ν είργμενων, έτί σαυτο3 
Οεωρ-όσας: ένίυμάβγ,τι γάρ, «ί, μεγάλων καΐ δεινών αιτιών ττερί σέ γεγο- 
νυιών, τοΰτόν τ ί; σοι τόν τρόιτον σονείΓοι, τ:ώς αν διατεΟειτ.ς: εγώ μέν 
οίδ’ ότι ιτολίί μάλ,λον αυτόν μισησεια;, ?. τοϋ; κατηγοροΰντα;. Καιτοι ΐττως 
θύκ αισχρόν, τοιαύτα; ύτέρ τών άλλων ποιεΐσΟα; τά; άιτολογίας, βφ αις 

αυτοϋ λ.εγομεναι; μάλιστ’ άν όργισθείτς;
Σκέψαι δέ κάκεΐνο, καί δίελΟε ^ρό; αυτόν. ΕΪ τις τών σοϊ συνοντων 

έτεασθείτι τοιεϊν, ά συ τυγ/άνεις ευλογών, ίπώ; οΰκ άν άΟλιώτατος εικ και 
τώνδντων καί τών πώποτε γεγενΛμίνων; λρ ουν ///ι τοιο'ΐτοος .λόγους, 
σ-υγγράφίΐν, οίς τούτο ςιροσέσται μέγιστον.άγαΘόν, τ,ν,μτ.δί,να τ:είσαντώ.ν 

*κουαάντων δυννιθώσιν;

φαινεις, 
άααίτάνουσιν εύρίσκων /.



1 7 0 : Ρ Α Τ Ο Γ 2

χί- Αλλά γαο 1·ί(ο; χ ί  ϊίττβι;, ώί οΟίέ σί τοΟτο ί:*ρίλαΟίν, χ Ι Χ  
ΛνίΊ·.·:; -τ-.'ί φΛθ70θ')ΐί πϊρά,ϊειγαα κχταλιτε'ν ; ώς χοή ττερί των «ΐσχοών 
«!Τΐ'ι.ν καί «ϊυσχερων -ραγι/άτων ττοιεΐσΟα'. τ ά ς  άττολογία; . Α).λ' εί καί 
τίοοτερον ήγνόεν;, Ορί'.’.αί σοι νΰν γεγεν-ΛτΟαι φανερόν, δτι πολύ θάττον άν 
Τ'.; σω&εί-/;, αν,ίϊν ςΟε··ξ«αενος, τ; τοΟτον τόν τρόττον «7:ολογ-/;τ«;αενο; . 
Και ;αεν-^ή καί τοντο5-ΛΛον, δτι τ ί ;  φίΛΟσοβία; είτικήρω; ίιακεΐίαεν/;;, 
και φθ'.νοψ,ίνϊ,ί, τού; τοιουτοο; τών λόγων ετι ριαλλον αύτ/,ν ;Αΐί·/·τουσιν.

· / . ? .  Ην οον αοι :τεί>Λ, ;/άλιττα ριέν ού τοοιήσει; τού λοιτού ττον/ιρά; 
ότοΟέοει;, εΐ ίέ  ;αή, τοιαΟτα ζ-Λτήσει; λεγειν, ε ;  ών ίΛήταύτό; χείρων είναι 
5ό ;ει;, μ,-ήτε τού; ριιο.ου̂ αεν'.υ; λυι/.ανή, (εήτε τ/,ν πεοί τού; λό-ου; παί- 
ιϊενοιν ίιαβαλ>εΐ; .

κγ. Καί αή θαόαα^ε, εί, νεώτερος ων, καί ρ,ίε'ν ®οι ιτρο-τήκων, ούτο» 
ττροχει'ρω; έτιχειρώ οε νοο9ετιϊν: ήγοϋ,ααι γαρ, ού τών ττρεσζυτάτων, ούίέ 
των οίκειοτατων, αλλά τών τ:λε?οτα εί(ϊότων, καί βουλομένων ώφελεΐν, 
εργον είναι ττερί τών τοιοότων συμβοολ.εόειν .

ΑΝΛΛνΐΙΣ ΤΟΓ Β0ΤΣ1ΡΚ10Γ ΕΓΚαΜΙΟΤ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΣΟΉΑΝΟΠηΛΟΝ.

( Κ α 6 '  ύ τ ι α γ ό ρ ε υ σ ι ν . )

Ει; τ«ν Ανκλυτιν τοΟ Ενα'/όρα, κΓλώταριν τκρρκτιαστίϊάν /ίιοα ζατά τον ’Αντι- 
κοινωνίίον Αό'/ ι̂οτο; τοομίναλιττίρουτί; Γ «  Ποίϊΐτον, τονΌμάρον, ότι σνγζατίνεντίν, 
ό ΟλνντΓίο; οντος βνίτό; νά άναγνοιρίτί Ενα Κοίρκνον, έναΒαοιλία,
Ατννταζτον, ινακατατέζ  ̂τήν ιϊντνρ'όκνίρω^τότιιτα, ;^ο)ρΐ;’ΑνΤίτροτώπων τνμΓραίίν. 
Εν τώ νίτο) τοιαντΐ; ί:ο/[Τ<χί; μίθτ,ς ίνί5ννέ5ο ό Μί'/α; Ποιητί;, ί̂όνον τόν μίγαλότί- 

ρον τώνττρό αντον’ΡίΤορα, τόν Νίττορα, ύττίοά-νω τών ΔιαοΛμάτων, κπ·αρκλ)Λζτα ώ; ό 
Ιτοχρατκ; κ«ί Ενριτίοιι; τόνΧ'Λίζράτκν. Τον Βονσίριοο; ό σαοτό; κΓοβ/.ίΡΙΐ τοδμί^α· 
λϊτίρον ’ΐίΟιχον Φιλοοόρον τήν ’Ανάμνϊΐτιν καί τόν ίί-ΐ’/χον εναντίον ένό; ΙΙ«τζαονρο'/ρά- 
^ου, τον Πολνζράτον;, όττι; «ττο βορρόν Αλό·/ων έζτκοήτα; εΐτόλίιν ά·/εωμίτρπτος εϊ; 
τά μνοτόρια τίς 'Αίϊαναϊία;.

'Ολα» αί έττοχαί ίτιριιχονν αχναν ζαί πίτνρα, είτε Πρόο'ϊον καί Όητδοίρόμκτιν, 
καίώ; καί έλα» «ί βιομαμ ϊ̂νίαι Ερ'/ατιαά; Με/ίτσα; καί Καρκνα;: άΓιόίειξι; ότι έττίμα- 
ταί'ρ ά·/ωνιζοντ«ι οι έαντον; μόνον τίλιών; ρροντίζοντί; νά |ίίλίτοννκαί οϊ ρ-οαροντε; εν 
τώ μετω του Χαμκλ.ιχβν ορν/ου ώ; ντερτεροϋντε; αντόν. Οταν ή παιδεία ττερικνκλονται 
από αμαβιι; καί βαναντου,-, ά; πιριμίνη Τν;^ν Σίτον άπό κκάνΟα; καί τριβόλου; πνκγο-

0  βάνατο; τού Σωκράτου; παρά τών ΐιϊί'ον αύτοϋ γειτόνων, συγγίνίιν καί ομοφύλων 
σκευωρι;9ιί; έν ταί; ριωτίιναΐ; καί πανευγενεϊ; Άβήναι; άποίειζννει ότι, έν ότω οί πεπαι
δευμένοι είναι όλαγοι τόν άρι9μόν καί με πιριωριτμενα; ιδέα; καί γνώτεε; Ίΐ9ικί;, έ ιΓε 
Αοό; εί; χνδ»)ν κατάττατιν, Κούρο;, ’Αβιομή;;«νθί, ’Ατνντακτβ;, καί Πένκ;, ά; πιριμέ- 
»βνν τυχ>)ν Αρνίον έν μίαω λύκων διαιτωαίνου.
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υ ί ν  Π£Τ«; » 
■̂ ίοΆίων, κκί ό ίτοχοάτΛί αό).ι; «ναρίοη τ

ζτο; '·’·® Πχ̂ ζυ'λό'/δ; /αί Φρκνϊζί; ί -,α ιρω ν
τήν £/5ίίν/;ν καταίτατιν άνα^τ·/; ίττί των «ν*ΛΤορίων τ ί ; ’Ανάίσυ;

Ά9ίνά;, ί·ννί).«°!ν ίίίζν ίν« ίν·/7?*>ί Άττο/ογων ζ<« Κ^τίγορίαν Σω/.ρϊτ&·ν;, ίνο·νν Έ γ-
Χ£ν;££ον χαΐ '/Λ'/Β'ί σο^ιττίχον.

'Ο'Ρίτωο ϊτοζρ'/τί;, 5ντπ).ανΧ''? κινούρϊνοί, '9ί>.ίΐΤ6 νχ ίπανΑρΟώτί ΤΦν »:?ρΙ τήν 
Κ0?τρον 77>Λνώρ.ίνον τίτί Σο ί̂ττήν τίντον ττί̂ ιιτων ώ; τύττον χαί 0-ο-/ρ«ρ,ι«ν 
τοι«ντ«; ίγκωαίζυτίκί; Έ -ιττ ίρ ί ; τίν παρόντα Λό;ον. Σχο/ίίον ίιοαζτκώτίρον παρ· 
«ντόνίίνΰπαρχίΐ 5ιά τήν ν£ωτίρχν'εΛ/χ«α1 Μ'/λονόη ν/;ρ5ζραττ>ντ«ι «ι ΑΟΐ/αι, Οίν 
κποχοτάό 05ΐνότΒρ·ίς ΐών'Ρίτόρων κ!ί·Γΐ19:χώτ3ρο; τώνΦάοτό^ων Ιτοχρκτι;; νάπροττα- 
Τ!ντη ΤΓχρρνιτία τίν άρ!-;ν χαί να ττίλίτίντή τόν τών τνχΑ?αντών ααι γ>τν=ων.

Μιταξύ των ϊ'/ί/.ίαάτΜν τί; καϊίτίώτίωί, εί; ότα ί  τταρανοια τών ανέρωτων 
ίτπδωξε, ίνν ντταρ/',ντι τά ^ριζωίέττερα: τό Κώνεα/ν τον Σονχράτου;, Ονϊΐτον, ααί ή 
Χο>ΐ9 ρετά τον ό';'ον; τον ϊ/ιτον, Άίανάτου. Καί μοϊαταντα,
Αιίάτχτ.Λον, οιά τόν
(τν7'/7·ρόν.ον, όιχό ρ̂'ίνο; χαί σναιιο/.ίτον αντον Σωζράτον;, τρερ-ων ττ,ν ^ετποτιίαν τίί 
άραδία;. Ιΐαραο'4^; τών έδνών ίττορ·»! ίιίαζτίχ») χαΐ περίερ'/ο;' Ν'«ρνίται ο Πέ
τρο; τόν (ίι'νάτχϊλον είναι όπωτονν εν/ογο^ανε;, ίιότι ό κίνδυνο; ε'χεετο ακόρη κκτεναντε 
τκ; ο-^εω;: αλλ όταν τε; ^αντατδ-ί ότι καί ριτά τταρΑεντιν χρόνων ό Ιτοκράτγ;; δεν 
«τοτο/ρά κατ' ενδεϊαν νά τυγγρά-^ρ ττερί τον ρίΑον τον Σωκράτου;, οηνοτερα κατα^κ '̂ί 
παοα τών 'ΛτοΛνιων Κοεράνων καί τών ’Ανόων χυδαίων δέν δνκαται να ενρι;. Γράριι 
Πκναδήναια ό ίτοκράτ;;;, ον>9ετε'. 'Εγκο)ρεαΊ’ϊ;τορικί; δια τ-ίν Ελενκν, τόν Ευα-ρόρ̂ '·· 
•καί τόν βούτιριν, ά/./.ά διά τον ί̂).ον του |ωζράτι·,ν ρόλε; καί ρετα 2ί«; ό τραγεν.ώτατο; 
ΚνρεΓίδ'/;; αίνε7Ρ“' “ δώ; σεαπερά ώ; ή άττραπή άπό Τίν ο'/ιεν τών άνόρων Άδίναεονν τό 
.  Έκάνετι, έκάνετε τών'Ελλίνων τόν αρεστόν ! » ’Ενόσω εέ; τοεαυτ»ν χατάττοσεν ε·νρί- 
σκονταε οέ Λαοί, ρίν ελπίσουν οί Φελόσο̂ οε -νά εδωσεν εστί^ανωρένου; το'ύ; ττό-νον; τειίν 
ρε τί;ν βε/,τίωσεν τών Κοενωνεών! 'Οπον σιδίρά ράβδο; Τυρείννεον ραστιζεε καί -γίωρο- 
λθ7ίωτάτων Γλάρων οίνοχοία τούς δχλου; κερνά, σωτ<ρία δέν ·νιτάρχΐε.

Ον παντό; π/εέν εέ; Κόρενδον, εεπον οί πκϊκεεοέ! Δεν εεναε εδεον, δεν εεναε δεδορενον 
άπό τόν Ουρανόν ιέ; τόν τυχόντα »« πλυσεοζ  ̂ τόν περίβολον τή; Αδρνά;! II σαψί'Χ 
καί τά 7θάρρατ« εέναε προωρεσρενα δεά τά; ρε'/α)^; Κε'ρα)«;, ένώ οέ Μεκροκε̂ α'λοε 
καί στενοκέ-ραλοε έρεννίδρταν διά νά δουλεύουν. ό9ιν ποτέ δο·υ).οε εάευδίραν ρενεαν δεν 
έδ;ριουρ·/ι;σαν: Κα9ώ; έπίτη; ’Ελευίερία, Α-ΰτονορεα καί Δίροζρατεκοσυνταρρατικοί
Κόροι δέν άνορνίταν ρηδε δεατρρο-ννται, είρρ όπου ύπάρχεε Ηίε-κό δεενρίακαί πραξεε, 
καί όπου ό Λαό; έ|ί/9εν άπο τ<;ν χαραλεκρν τάξεν .

Τ » ’Εγ/Μΐ).ί<>-/ταΟ Ε'ύαρόρκέχρεωττεε’το £Ϊ;τΛν ρεραρτυρηρένρν το·ϋ Χωκράτου; «ρε- 
τν)ν ·καε ττ,νσχολιτντου ίτοκρατους, άλΧ, ώ; πολ/άκι;εϊπορεν, <>:ΐΛ·ικτί τι; πρώτον εαυτόν 
νά σέβεται, ·κ’ ε'πεετα ό'λον τόν Λοιπον κόσρον . ’Αν οέ σοφοί ίναι τών κοινωνιών ρ ν'-'νί’*» 
ίπεται ότι αυτοί·νά προτιρώνται παρόλα τ άλλα τί;κοινωνίας ρελη πρέπει.
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ΪΣ Ο Κ ΡΛ ΤΠ ϊ ΦΙΛΙΠΠΟ ΤΠ  ΤΟΝ Μ ΑΚΕΛ0Ν ΩΝ 

Β Λ Τ ΙΛ ΙΪ ΧΑΙΡΡ,ΙΝ.

κ ι  'λίν ν:ώτε;ο; ίν, ι̂ νΑ αν 5τ:ΐίτονί)ν ί'ττίν.τεον, «Λλ' αύτό; άν σον. 
“τλίΰσαί έντο.νΟ* δυλίχ^/^ν. Ε "ί ’.'ϊ/ι ί έ  /.α·:* του; αύτώ; χρόνους 
δ,τε τ ί ;  ίλι/.ία; τν,ς ίυ.ί; καιρός, χ.αΐ ό τίνν τιραγυ.άτων, ίναοέβ·/·!· 
κ·ν, άλ/,'έγώ αέν ττροα-ΐίρ'ίκα, τά ίέ  ττράΐτϊ'τθαι νυν άκ}/.τ,ν ίΐλ·/ι· 
^{ν, «ο; οιόν τ ί  έστιν έκ τών τταρόντων, οοτω σοι Τ7£:ραυοι/«ι όίλώσαί·

Οϊία ρ.ίν ούν, ό'τ'. το:ς συριβου'λεύίιν ί-ιχειροΰοι «ολυ ίιβ^έρει, ρεή 
δια γραρ/ρλάτιον “ οιίΤοθαι τν;ν ίυνου<7ίαν, άλλ’ βύτοΰς τν/ισιάσαντα;: ού· 
[/.όνον δτι ττερ'ι των «ύτών ηραγρ.άτων α̂ον άν τ ι; ϊταρών ^ρό; ιταοόν 
τας φράτειεν, ν; ί ΐ  έτιττολίς ίν,Χώσειεν: ουίΙ' δτι ιτάντε; τοΐς λεγάμε
νοι; μάλλον ·/; τοΐ; γεγραμμενοι; ττιστευουσι, και τών μεν ώ; είσ'Λ'^μά- 
των, τών ώ ; ττοιτιματο/ν, ττοιουνταί τιόν ακρόαοιν : άλλα πρό; τούτοι; 
έν μεν τα '; συνουοίαις, ?,ν άγνον/ΐί τι των λεγομε'νων, ί  μή πστευΒ^ 
χαρών ό τόν λόγον ίιεζιών, άμ-ροτέροι; τούτοι; έχτίμυνεν: έν 5ε τοΐ; έ- 
χιττελλομένοις, άν τι ουμβί τοιοΰτον, ούκ εστιν ο ίιορΒώιτων: άχόντος. 
γάρ του γράψαντος, έρν:μ« τοϋ βο'/ίΒ'ΛΤοντός έυτιν. Ού μγ;ν άλλ’, έχει· 
5·ίΐ μέλλει; αώτων εαεσΰαι. κριτλς, χολλά; ελπίδα; έχω φανόαεσθαι λε· 
γοντα; ήμα; τι των δεόντων: ιίγοΰμαι γάρ άχάσα; άφελόντα 
δυτχερείας τά ; προειρν;μ^να; αώταϊ; ταΐς χρά: ποοσέΕεί'

Καίτο: τινε, με τίόν αοι χλν;σια«α'ντων έκφοβεϊν έπεχείρν,σαν, λέ-
γοντες, ώ ; ου τοί/ς μεν κολακεύοντας τιμά;, · » δέ ουμ>,βουλευόντων κα
ταφρονείς. ίΙγώ δ', εΐ μέν άχεδεχόμν,ν του; λ,όγους τού; εκείνων, πολλ/,ν 
«V 'όουχίαν εϊχον; 'ΰν δ ’ Ο'ώδεΙ; «ν με πείοειεν, ώς οΐόν τ ’ έςά τοοοΰτον 
και ται; πράςετι καί τ ί  γνώμη διενεγκεΐν, έάν μη τις τών μέν μαβητης, 
τών δ'άχροατής, τών δ' εΰευγε'ττς γένηται, και χαν'ταχόίεν χροσα·|'άγηται,- 
και συλλ^ν,ται, δι’ ών οιόν τ’ έστιν άσκήσαι τλ,ναύτου διάνοιαν, έχτίρθην 
μεν ούν έχιστε'λλειν σοι διά ταΰτα .

Αέγειν δέ μέλλων περί πραγμάτων [πολλών] καΐ μεγάλων, κα’ι περί ών· 
ούδεν'ι των δντων άκούβαι μάλλον η βοι προσνίχει, νομίζω δειν με προθύ-
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ό ίτω  « -α? '^«*λίΐν. Ινα γ»τ· ά/.;.«τν!:- 0 ·; γά? οϋ:·

ίγώ τυγ/άνω ^Λ-ιτίαως ίιαχείαενο;, οντε οΰ λανΟϊ'νης %·>Ά·, τ : Η γ ^ ,  ω·· 
των τοιουτων. Π£.ό; τούτοι; κάχίΤνοττάοι (ρανε̂ ύν, 8τι τοί; [λέν έ-ι5ίί- 
ξεω; ίεομένοι; α ΐ  ττανΛγύοει; άρ[εόττοοβιν: Ικεϊτε γάρ αν *:ι; έν ->ε·>οι; 
την αύτοό δύνααιν 5ιασττίί?ειε: τοί; δε ^ιατοάςαοΟαί τι βοΛον.ένο;;. ττ:ο; 
τοΰτον διαλεκτέον, δοτι; ταχιοτα μέ/.λίΐ τά« πραςει; έπιτελεΐν, τα; «αύ

^ λόγο' δνΛωθεί , ι̂ ,ίν οον ; τινι ττόλει 
V ίΐτοιοόαν,ν;

V εΙτ·/ιγούα·ην,

μαι σοαβουλεύειι1, ίπρο; τίν’ άν δικαι-

ρ »«ύοντα  το ί γίνου;. ««Ι ιν,ίγίοτ-,-.ν

:;ρ1 ,οίτ=νν. ό τ .  μ .

, οϋ ράδιον ην έπιμεληλήναί σο; τών

τούτοι; εναντία πράττει·/. Αλλά νΰν

■IV, ώστ' άγαπαν , ·?,■> τήν χιόραν τ·ήν

ις ήδέω; άν αύτ-ηV σοι παράσχοι συνα-

ρ τή ; Ελλάδο; άναίάν. ί Πώ; ούν

Ιχοντ» δόνα|Λΐν;
Καν ρ,ν οό5' άκαίρως 

γαρ Λακε^αψ-όνιοι τ/,ν άρχην «ΐχον, 
ττερ'ι τον τότον τον -ή;Αετέρον, οό 
Αακεδαιο.άνιοι |Λεν ούτω “ ράτ·: 
αότών έχωοιν: ή δ’ ίιαετερα ι 
γωνίίοαεν/,ν, /ν τι ιτράττ·Λί 
άνταρα—εσοι καλλιών καιρό; τού νον σοι τταροντος;

ΚαΙ μ;ι 6αο;ιάσ·Λς, εΐ. ρ τ ε  δ-ηργο?ών,^1χ·/,τε στρατηγών, ρ ;τ ' άλλω̂ ς 
δυνάστη; ών, ούτω; έαβριίΐέ; αίροΰρι ίτραγίΛα, καί δυοϊν επιχειρώ τοιν 

ίι-^Ρ ΤΕ τ-ης Ελλάδο; λεγειν, καί σοι συαζ'ουλεύειν. ίογώ γαρ 
του [λεν ττράττειν τι των κοινών εΰδύς έξε'στην (δΐ α; δε προοασεις, πολύ 
άν εί·Λ εργον λεγειν), της δε τταιδεΰσεω; τή ; τών μ,έν μικρών καταφρονου- 
σης, των δέ μεγάλων έιρικνεϊσθαι ιτειρωμέντ,ς, οΰκ άν φανείην άπειρος γε· 
γενημε'νος. ί'ίστ ούδέν ατοττον, ε ιτ ι  τών συμ-ρερόντων ίδεϊν μάλλον δυνη- 
βείην, τών είκή μέν πολιτευόμενων, μεγάλην δέ δόζαν έσχηκοτιον. Δηλώ- 
οομεν δ' ούκ εις άναβολάς, εί τίνος άξιοι τυγχάνομεν οντες, άλλ’ έκ τών 

ρηδησεσθαι μελλόντων.

1ΔΟΚΡΑΤΗ2 ΦΙΛίΜΙΙΙί ΧΑΙΡΕΕΝ .

ΟΙλα μέν, δτι πάντες εΐώθασι πλείω χάριν εχειν τοϊ; έιταινοΰσιν, η τοϊ; 

αυμβουλευουσιν: άλλως τε καί αν μή κελευσί»είς τις έπιχειρ, τούτο ποιεΐν. 
Εγώ δ’ εν μέν μίι καΐ πρότερον έτύγχανόν σοι παρτ,νεκώς, μετά πολλής 
εΟνοίας, έξ’ ών έδόχενς μοι μάλιστα τά πρέποντα σαυτώ πραττειν, ίσως 
ουδ' άν νύν έπεχείρουν άποιμαίνεσθαι περί των βοί συμβεβηκότων. ίίπθίδή
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δε κροει τίζειν τών Σών πραγμίίτων, καί τής ποΟ-εως ένεκα τήςΐ
εραυ-οΰ , καί τών 5'/,λων Ελλήνων, αΐσχυ'.-θείκν άν. ει περί ρ.ιν τών ήττον

•/;ν Σοι ·̂^ν.£^£ο'Λζ■Μώ .̂, υπέρ δέ: τών μάλλον χατεπει-
γόντων μκδε-ν* λό·.'ον ποιοίμν.ν : καί ταΰ τ ' είδώς {'κεΐνα μέν ύπέρ δό^κς
όντα, τα.ϋτ’ δ ' υπέρ τ ·λ;  σωτν,ρίας : ής όλΐ; 'ωοεΤν άπ ασιν έδοςζς τοΐς άκου·
σασί τά;; περί Σου ρςϋείσκς βλασφ-Λμίας.

Ουδεί■ς γάρ έστιι', όστις ού κατέγνω π ροπετέστίιρόν Σε κτ/δυνεύειν, ή
βασιλίκιότερον, καί μάλλο'ν Σοι ρ.έλειν τώ'V περί τή V άνδρίαν επαίνων, ή
τών δλωV πραγμάτιυν. ί·'στι δ ' όρ.οίως αί̂ :Γχρόν, πε.ριοτάντωντε τών πο-
λεμίων, μή διαφέρ.οντα γενε'σθαι τών άλλ ων, μ·/;δε;ρι«ς τε συμπεσούσκς
άνάγκν,ς,, αυτόν έριοάλλέιν εις τοιούτους οιγώνας, έν οί; κατορθώσας μεν
ούδέν άν ήσθα μένα διαπεπραγμένος, τελ,ευ τήσας δέ τόν βίον, άπασαν -τ/,ν

ϋ^β'ρχο^σαν ε0.ϊχι;λθνίαν συ-^ανείλες. Χρν; δέ {/.·;; κα>άς ά - χ σ α ς  ϋπολκα- 
βάνίΐν τάί ί ν  τοΤξ πΛε^/.οι; τελευτάς: άλλα τά μίέν ύ-έρ τ?ς τιατρίί&ς, 
και τών γονέων, καί των ζ χ ί ό ω ν ,  έτταίνων ά^ίας, τάς δέ ταΰτά τε  πάντα 
{ίλαπεουυας, χαι τάς ποάςει; τάς πρότερον κ*7ω59ων^'κς καταρυπαι- 
νούίας, αίσχράς νοαίζειν, και οευγειν, ώς αιτίους άίοζίας γιγνοριενας.

Ηγοΰ;Ααι ίέ  Σοι συιυ.γέρΕΐν ριιαεΐοΟαι τάς κολεις, ον τρόπον ίιοιχοΰσι 
τά περί τους πολεαους. Λπαοαι γάρ, όταν στρατόττεδον έ κ - ί α π ί ο σ ι ν ,  
εϊωθασι το κοινόν καί τό ουυ.βουλ.ευο'ρί,ενον υπέρ τών ενεστώτων εις ασφά
λειαν καδισταναι · Λιό και συαβαίνει ΐΛ’ί ίέ ,  [Αίας άτυχίας συικπεσουσνις, 
άν/.ρίσΟαι και τ'έν δυναΐΑΐν αύτίνν, άλλά πολλά; ΰποφέρειν δύνασθαι συμ
φοράς, και πάλιν έαυτάς έκ τούτων άναλααβάνειν . 6  καί Σέ 5ει σκοπεΤν, 
καί μν,δέν ρ.εΐζον αγαθόν τ ίς  σωτήριας ΰπολομβάνειν, ίνα καί τάς νίκας 
τάς συμβαινοόσας κατά τρόπον διοικίς. ϊι̂ οις δ’ αν καί Λακεδαιμονίους 
περί τ ις  τών βασιλέων σωτ-/;ρίας πολλών έπιμελ-ειαν ποιουριένους, καί 
τους ενδοζοτατου; τών πολιτών φύλακας αυτών καθιστάντας: οίς αίσχιόν 
στιν εκείνους τελευτκσαντας περιιδεΐν, ν; τάς ασπίδας άποβαλεΐν. Αλλά 
ρ'Λν ούδ' εκείνα ϊ| Ιίλ'/,θεν, ά Ξέρξγ) τε, τω χαταδουλώσασθαι τού; Ελ- 
λν,νας βθυλν;.,έντι, καί Κύρω [τώ] τ ίς  βασιλείας άμφισβ/,π/ίσαντι συνέ- 
πεσεν: ό ρέν γάρ τϊ,λικαύταις ά'τταις καί ουρφοραΐς περιπεσών, -/;λίκα; 
ούδείς αλλοις οίδε γενορ.ένας, διά τό περιποιίσαι τλν αότοΐί ψυχτ,ν, ττίν 
τε βασιλείαν κατέσχε, καί τοΐς παισί τοϊς έαυτοΰ παρε'δωκε, καί τάιν Ασίαν 
οΐίτω διώκ·/;σεν, ώστε ρ- δ̂έν ήττον αυτήν είναι φοβεράν τοϊς Ελλ’/ισιν, ή 
προτερον: Κύρος δέ, νικήσας άπασαν τήν βασιλέω; δύναριν, καί κραττί· 
σας τών πραγμάτων, διά τήν αΰτοϋ προπέτειαν, ού μόνον αυτόν κπες έ̂ρτιβί 
τνίλιχαύτκς δυναστείας, άλλά καί τούς σ-υνακολουθουντας εις τάς έσχάτας



Φ I Α I π π η  . 175

σΟ'/οοράς ζατίδτγ,σίν. δ’ αν 7:«α7:λ^θίΐ; «ΐίτεΤν, ς,ί ρ.εγά'Λων στια-
το:τέ5ων -ήγίρόνίς γενομενοι, ίιχ  τό -ροδια^Οαρίνα», ζολλάς αυίΐά^ας 
βύτοΐ? συναζώλεσαν.

ήν ίνΟυρούρενον, χρ'λ ρή τίρκν τ^ν άνδρίαν τ ί ν  μ ε τ '  άνοία; καΐ ®ι- 
Λοτιρίας άκαίρου γιγνορίνζν: ργ.δέ, πολλών χινίύνων ύπαρ;/ον'Γο>ν ταΐς 
ροναρχ ί̂αις, έτέροος άίοξηυ; και βτρατιωτιχούς αύτώ ποοσεςευίς'σκειν; 
ρνΐί' άριλλάσδαι τοΤς ί  β ίο ·^  δυστυχους.άπαλλχγίναι βουλοιχενοι:, ·/; αισ- 
(ΐοφοράς ενίχα ρείζονος εΐκί τβΰ; κινδύνου; προαιρουρένοι;: ρν,δ’ έπιθυαεΐν 
τοιαύτ-/;; δός^ς, ί ;  πολλοί και τ ω ν  άλλων έλλτίνων και τών Βαρβάρων 
τυγχανουοιν, άλλα τ ίς  τηλικαύτγ,; τ ο  ρέγεθος, 9,ν ρονο; άν Σύ των νυν 
δντων κτ/ίσασθαι δυνζθίί'Λς: ργδ’ άγαπαν λίαν τάς τοιαύτα; άρετά;, ών 
καί τοϊ; φαύλοι; ρέτεττιν, άλλ' εκείνα; ών ούδεις κν πονηρές κοινωνησειε: 
ρ.γ,δέ ποιεϊσΟαι πολέρου; άδόςους καί ρολεπού;, εςόν έντίυ.ους καί ν,δίευ;: 
ρηδέ ές ών τού; ρέν οΐκειοτάτου; εις λύπα; καΐ φροντίδα; καταεττγτει;, 
τού; δ’ έχδρού; έν έλπίσι ρεγάλαι;, οϊα; και νυν «ϋτοΓ; παρεσρε;: άλλα 
των ρέν Βαρβάρων, πρό; ού; νΰν πολερεί;, ε’πί τοτοΟτον έξαρκέσειν Σο̂  
κρατεΐν, δσον έν ασφαλεία καταστλσαι τν,ν σαυτοϋ χώραν: τον δέ νΰν 
Με'ναν σροσαγορευύρενον, καταλύεινέπιχειρνίσει;, ΐνα τ^ν τε σαυτου δόςαν 
ρείζω ποιησγ,;, καΐ τοϊς Ελλζσιν έπιδείς·/·,; προ; ού; χρή πολερεϊν .

Πρό πολλού δ' άν έποΐ'Λσάρνιν έπιστεΐλαί Σοι ταϋτα πρό ττ,; στρατεία;, 
ϊν’, εί ρέν έπείσδη;, ρ·ί) τζλικούτω κινδύνω περιέπεσε;, εΐ δ' τ·’̂ ίθ'^σα;> 
Ρ'Ί έγω συρβουλεύειν έδόκουν ταύτα τοΐς ν·δνι διά τό πάβο; ύπό πάντων 

έγνωσρε'νοις, άλλάτό συρβεβ·/ικό; έραρτύρει τού; λόγου; όρδώ; εγειντού; 
υπ εροΰ περί αυτών είρπρε'νου;.

Πολλά δ έχω ειπεϊν, διά τν,ν τοΰ πράγρατος φύσιν, χαύσοραι λέγων . 
Οιρα; γαρ και Σε, και τών έταιρων τού; σπουδαιότατου;, ραδίω;, όπόσ’ 
αν βουλν;σ6ε, τοις είρτιρένοι; προσθνίσειν. Προ; δέ τούτοι; φοβοΰραι ττιν 
ακρίβειαν: καί γαρ νΰν κατά ρικρόν προϊών έλαδον έραυτόν ούκ εΐ; έπι- 
στολ.'ό; συρ.ρετρίαν, άλλ’ εΐ; λόγου ρίκος έξοκείλας.

Ου ρ'Λν αλλα, καίπερ τούτων ούτω; έχόντων, ου παραλειπτε'ον έοτ'ι 
τάγε περί τ ί ;  πόλεω;, άλλα πειρατε'ον παρακαλέσαι Σε πρό; τν,ν οΐκειότνιτα, 
και χβγ,σιν αυτπ; . Οϊραι γάρ πολλου; είναι του; άπαγγέλ.λοντα;, και 
λεγοντα; ού ρόνον τά δυσχερε'στατα τών περί Σοΰ παρ ΐρΐν εΐρν,ρένων, 
άλλα και παρ αυτών προστιδέντα;, οι; ούκ εΐκό; προσέχειν Σε τον νοϋν . 
Καί γ·αρ ατοπον άν ποιπσνι;, εΐ τον ρέν Αίρον τον ήρε'τερον ψέγοι;, ότι 
ραδίω; πείθεται τοΐ; διαβάλλουσιν, «ύτός δέ φαίνοιο πιστεύων τοΐς τήν 
τ ί γ ν γ , ν  ταύτν.ν ϊχουσι, καί ρ'ί; γιγνώσκοι;, ώ ; δσιρ περ άν τν,ν πο'λιν εύα-
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-'ίο-ίοτί’ραν ύπό τών τυν ίντων ούσκν άποφαίνονται, τοσούτω μαλ.λον

συμφερόντιί ;  εχουσαν αύτγ,ν άπιδεικνύουσιν . Είγάρ οί μ'οδέν αγαθόν ι

ικσαι διαπ:άττονται τοΐς λ.όγοις ά άν βουλ.γ,θιύσιν, τ,που Σε

προστίκει, τόν πλειστ’ άν έ?γω δυνάμενον εύϊιργετν,σαι, μ/δενό; άτυ^

ίίγονίΛαι δέ 5εΐν ττ ό̂ς [̂ εν το· ί̂ η κ ;ώ τ ί ;  “ όλίω; κατ/ιγοροϋντας 

ίΧίΐνοΜ; άντιτά·ϊτί·.ν τους πάντα γβ ταύτίς είναι λεγοντα;, καί τούς ρΙτε 
αεΐζον, ρ τ ’ ί).αττον αύτήν -^ίικν-έναι ^άσκοντας. ί^γω δε ούδέν αν εί- 
ποιαι τοιοΰτον: αίσ/υν&ίί·/;ν γάρ άν, εί των [χέν άλλων ρ ,δέ τούς θεού; 
άνχααίτητους είναι νοαιζοντων, αυτό; τολ[λωϊ;ν λέγειν, ώς οϋδέν πώποτε 
πετλγ,ΐΑΆελ/καρν. Ού ρ,ν άλλ’ εκείνο [γ'] εχω περί αυτί; είττεΐν, δτι 
χί'ίΐτιαωτέοαν ούκ άν εδροι; ταύτκ;, βυτε τοΤς έλλτσιν, ούτε τοΐ; πραγ· 
ρ ο ιν ; ω [Αχλιοτα προοεκτέον τον νοϋν έ-ττίν. Οΰ μ.όνον γάρ άν βυναγω- 
νι ο̂αένγ, γίγνοιτ' άν αιτία ϊοι πολλών αγαθών, άλλα καί φιλικώς Ιχειν 
μ,όνον ίοκοΰσα . Τούς τε γάρ ύ-ό ΣοΙ νΰν δντας ραον άν κατέχοις, εΐ ρ -  
δεριίαν εγοιεν άποοτρορν, των τε Βαρβάρων, οΰς βουλγθείτ,;, θαττον αν 
καταοτρέψαιο. Καίτοι ίπώς οΰ χρή προθύ(Αως όρέγεοθαι ττ,ς τοιαύ-τος εύ
νοιας, άϊ ί ;  ού ριόνον τ/,ν ύπα'ρχουοαν ίοχύν άοραλώς καθέξεις, άλλα καί 
πολλϊν έτίραν άκινίύνως προσκτιίτγ,; θαυαάζω δ-τοι των τάς δυνάρις 
έ/όντων, τά ριεν τών ξενιτευονενων στρατόπεδα ρσθοΰνται, καί χρνίν.ατα 
πολλά δαπανώνται, συνειδότες, οτι πλείους γ,δίκτικε τών πιστευσάντων 
αύτοΐς ί  σεσωκε, τν:ν δε πόλιν, τ·όν τ·(ΐλικαύτ·/;ν δύναρν κεκτ'Λρ'ν/ιν, [ε·ίι 
πειιώνταε θεραπεύειν,  ̂ καί πόλιν μίαν έκάσττ,ν, καί συμπασαν τ/,ν 
έλλάδα, πολλάκι; ΐδ·/ι σεσωκεν . Ενθυμοϋ δ’ δτι πολλοί; καλ.ώς βεβου· 
λεϋσθαι δοκεΐς, οτι δικαίως κέχρτ,σαι Θετταλοϊς καί συμφερόντως εκείνοι;, 
«νδράσιν ούκ εΰμεταγειρίοτοις, άλλα μεγαλόψυχοι;, καί στάσεως μεστοΐς. 
Χρ·ίΐ τοίνυν καί περί ίμας πειράσθαι γίγνεσθαι τοιοΰτον, όπιστάμενβν 
δτι τ/ιν μ^ν χώραν Θετταλοί, τ/ιν δέ δύναμιν πμεΐς δμορόν Σοι τυγχά- 
νορν εγοντες: '̂ ν εκ παντός τρόπου ζ/ίτεν προσάγεσθαι. Πολύ γάρ κάλ- 
λιόν έστι τά ; εύνοία; τας τών πόλεων αίρέΐν, νί τά πείχτ,. Τά μέν γαρ ού 
μόνον εχει φθόνον, άλλα καί τών τοιούτων τίν αιτίαν τοϊς στρατοπε'δοις
άνατιθέασιν: γ,ν δέ τάς οικειότητα; καί τάς εύνοία; κτι ,̂σασθαι ίυν/ιθφς, 

άπαντες τήν Σήν διάνοιαν έπαινεσουσι.
Δικαίως δ’ άν μοι πιστεύοις, οϊς είρν;κα περί ττς πόλεως: φαντίσομβι 

γάρ ούτε κολακεύειν αύτήν έν τοΤς λόγοις ειθισμένος, αλλα πλεΤατα πάντων 
έπιτετιμηκώς, ούτ' αύ παρά τοΐς πολλοΐς, καί τοϊς είχί δοκιμάζουσι φε- 
ρόμενο;, άλλ' άγνοούμενος ύπ’ αυτών, καί φθβνούμινο;, ώσπερ Συ. Πλιιν



τ-Λτο διχβίοοίΑίί, δτι ΤΓ3δ; £ί ΐΛΪν τή» ϊύ^ΒίκονίΛν, κβΐ τ/,·» δύνβίΑΐν, 
ούτως τ:50; έ ί̂έ δέ, ίΐ'ίτι 773οστ:οιθ3ααι τό βίλτιον κύτών φ ο̂νεΐν,
κβΐ ?τλείσ3ς όρώτί |χο; ^ιβλεγίσΟαι βουλομέ«'3ς, τ, υ©ίσι·» αυτοί;. πΟου- 
λί̂ α'/ιν ί 'α ν  ι*,;ν.:ν όρι.βγνω;Α0νω; ^χ ι̂βν είναι την-^ό'αν, ί *  εχοαεν τ . α ΐ  
αύτοίς, ίιαφενγκν. Κΰν δε Σϋ μέν ού -/ϊλε^τώς, άν βουληΟτς, αύτήν διχ- 
λυσίΐς, έμοί 5ί άνάγχη καί διά τ4 γήρας, καί δί άλλα κολλά στιργειν 
τϊΤ; παροΰσιν . ή^' ί̂δ" 0τι κλείω δει λέγειν, κλήν τοαοΰτον, δτι καλόν 
έιϊτι την βασιλείαν καί ττ,ν ευδαιμονίαν, την'ύκάρ/ονταν ΰαϊν, καοακα- 
τατιΟεσθκι τ ί  των Ελλήνων ευδαιμονία, και εύνοία.
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Ι σ ο κ ρ ά τ η ς  Φ ΙΛ ίπππ χΑίΡΕί.·».

ρόντων καί αοί, έζαρκούντως, ώς
καί κρβς σίί, κερί ών μο; δοχεΐ κρ
κλήσια το';  έν τώ λόνιρ γεγραμμέ

Έ π λ  διελεχδην μέν καί κρό; Αντίκατρον, περί τε τώντί; κόλεν συα· ε̂- 

εκειΟον: ήίουληΟην δΐ γραψα; 
είναι μετά την είρ/νην, κα;α- 
λ,υ δ' εκείνων συντομώτερα.

Κατ’ εκείνον μέν γάρ τόν χρόνον συνεδούλ.ευον, ώς χρή διαλλά'αντά σε 
τ·/ίν τε πόλιν τήν ήμετέραν, καί τήν Λακεδαιμονίων, καί τίν  Θηβαίων, καί 
την Αργείων, εις όμόνοιαν καταστησαι τους Ελληνας, ηγούμενος, έάν τάς 
κροεχοόσας κόλεις κείσης οΰτω φρονεΐν, ταχέως καί τάς άλλα; έκακο- 

λου9ησειν._ Τότε μεν ουν άλλος ην καιρός: νυν δ,ε συμβεβηχεν μηκότι δεϊν 
κείδειν. Διά ·γάρ τάν αγώνα τον γεγενημε'νον, ηναγκασμε'νοι κάντες είσίν 
εόφρονεϊν, καί τούτων εκιΟυμεϊν, ών έκινοοΰσί σε βούλεσΟαι κράττειν καί 
λέγειν, ώς δει καυσαμένους τής μανίας, καί τής κλεονεξίας, ήν έκοιοϋντβ 
κρός άλληλους, είς τήν Ασίαν τον κόλευ.ον έ ε̂νεγκείν.

Πρό; δέ τούτοι; κάκεννο κολλοΐ καρ εμού κυνΟάνονται, κότε:ον έ'’ώ 
σο; καρηνεσα κοιήσαι τήν στρατείαν έκί τού; Βαιβαρους, ή σοϋ διανοη- 
δ»ντος συνεικον, Εγώ οέουκ ειδεναι με'ν οημι το σαοές (οΰ γάβ συγγεγε-. 
νήσθαί σοι κρότερον), οΰ μήν άλλ' οίεσΰαι, σέ μέν έ-'νωκέναι κερί τούτων 
εμε δε συνει^^κέναι ταΤ; σαΐς εκιΟυμιαις. Ταΰτα δ’ άκου'οντες, εδεα^τό ".ου 
καρακιλευεσδαί σοι, καί κροτρε'κειν έκί των «ύτών τούτων μένειν ο> - 
ουδεκοτε αν γενομε'νων ούτε καλλιόνων έργων, ούτε ώτ'λΐίΑωτερων τοΐς 
Ελλησιν, ούτε έν καιρίν μάλλον κραχ9ησο7.ένων.

Εί μεν βύν ειχον τήν αυτήν δυναμιν, ήνκιρ κρότερον, καί μή τταντά·
12
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Ϊ7αί7ΐν ν,ν άιτειρνικώ;, οϋχ αν5ί έ^ιστολί; διελεγό|ΐ'/;ν, άλλα παιών νυν 
αύτό; τ:α:ώ;υνον αν σε, χαί παρεαάλουν, επΙ τά ; πράξϊΐ; ταύτα;. Νΰν ί ’, 
ώς ίύναριαι, ι:αραχ£λεύο[Λαί συι μή χαταμελίσαι τούτων, ιτρΐν άν τέλος 
έΐϊίΟ'Λς αύτδΤί! Εστι ντρο; μέν άλλοτί 'τών οντων άπλνίβτως «χειν, ού 
καλόν («ί γάρ μετριότν.τίς τταρά τοΐς πολλοί; εύίον.;μουθ(), Β ό ^ τ ,ς  5έ 
μεγάλ-/;; καΐ χα λί; έπιΟυμεΐν, και μ·/ι έ̂ποτ' έμπίπλασθαι, προσ-ήκει τοΐς 
πολύ των άλλων ι̂ενεγκοΐίσιν: δπ£ο οοι συμβέβηχεν. Ηγοΰ ίε  τόθ’ εςίΐν 
αύτΥΐν άνυπέρβλ'/;τον, καί τών οοί πεπραγμένων άζι'αν, δταν τού; μέν 
Βαρβάρου; άναγκάσ-ρ; είλωτεύειν τοΐ; ίίλλ·οοι, πλήν των σοί συναγωνιζο- 
ρ.ενων, τόν δέ βασιλέα, τόν νυν Μέγαν προσβγορευομενον, ποινίσκ; τούτο 
πράττειν, ο άν σύ προοτάττ·ρ;. Ταΰτα δέ κατεργάταοθαι πολύ ράόν έστιν 
έκτων νΰν παρόντων, η προελΟεϊν'έπι τ/;ν δύναμιν, καί τν;ν δό^αν, τι νΰν 
ε/.ει;, παρά τ ί ;  βασιλείας τ Τ ιζ  έ ;  άρχί; ύμΐν Οπαρξάον.;: οΰδέν γάρ έοται 
λοιπόν έτι, πλτ,ν θεών γενέσθαι, Χάριν δ' εχω - ΐ ψ  γ'όρ* ταύτν;ν μον/,ν, 
δτι προηγαγεν εις τοΰτό μου τόν βίόν, ώσΟ’, ά νέο; ών διενοούια-ζ̂ ν, και 
γράρειν έπεχείρουν εντε τω Πανηγυρικω λόγω, καί τω πρός σε πεμρΘε'ντι, 
τούτων άίδη τά μεν νΰν γιγνόμενα δια των οών έροριύ πράξεων, τά δ’ 
ελπίζω γεν/ίσεσ9«ι. '

ΙΪΟΙΙΡΑΤΗΣ ΦΙΛίΐΙΠΠ ΧΑ1ΡΕ1Ν.

ΕΓί), καίπερ επικινδύνου π«ρ ίμ.ϊν οντο; εΐ; Μακεδονίαν πέμπει» έπιτο· 
λϊ;ν, ου μόνον νΰν, οτε πολεμοΰμεν πρδ; ύμά;, άλλα κα'ι ττ;; είρτίν/;; ουσν;;, 
δμω; γράΙΛιι πρό; σέ είλόμν.ν περί Διοδότου; δίκαιον είναι νου.ίζων, πάν
τα ; μέ^περί πολλοΰ πο·.;~τ9αι τού; έμαυτή πεπλτ.σιακότας, καΐ γεγενή* 
μενού; ά;ίου; νίμών, εΰχ ίκιστα δέ τούτον, καί δια τν,ν εύ'νοιαν τόν εί; 
κμα;, και τήν άλλν;ν επιείκειαν. Μάλιστα μίν ούν ·ίβουλόμν;ν άν αυτόν 
συσταθ','.ναί σοι δί νίμύ·ν: έπειδ/, δε δϊ ετέρων έντετύχ/,κέ σοι, λοιπόν 
εστι μοι μαρτυρ/σκι περί αύτοΰ, και βεβαιώσαι ττ,ν γενεν/,μενν,ν αϋτώ 
πρό; α  γνώσιν. Εμοίγαρ πολλών καί παντοδαπών συγγενομενων άνδρών, 
και δόία; ένίων μεγά/,ας έ^μντων, των μέν άλλων απάντων, οί μέν τινε; 
περί τό/ λόγον, οΐδέπερί τό διανοτ,β-όναι καί πρά^αι δεινοί νενόνασιν, 
Οι Λ επι μεν τοΰ βίου σώφρονΐ;, καί γαρίεντε;, προ; δ.ε τά ; άλλα; χο'ό- 
σ η ; καί όιαγωγά; άτυεΐς παντάπασιν; ούτο; δέ οΰτω; εύάί'λοστον τόν



Λ. Φ I Λ I Π Π Ω . 17

®'|ιί;ν έσ/ϊν, ω5Τϊ έν άτταιτι τοϊ; βίρτιιχένιΐς τε^ίΐότατοξ είναι. Καί 
ταΰτ’ ούί αν έ-τολαων >2γειν εΐ μ-ίι τ/,ν «κιιβεοτ«τ/ιν πείραν αντί; τε 
εί)'_ον αΰτοΰ, και σέ λ/ψ4ίί)*'. προυείακων, τα [χέν αντδν χρώριενον αντώ  ̂
"ία $έ καΐ παρά των άλλων των έ|Λπείρων κύτεΐϊ πυνβανοιχενον. ίίν ονδεί;, 
δστις ούκ αν ον.ολον7ί<ΐ6'.εν, εΐ μ·Λ λίαν είη οΟονερδς, καί εΐπεΐν καΐ βο·>· 
λευίτασθαι οΰίενδ; ·ϋττον αύτον ίυνασθαι, καΐ ίικαιότατον καί σωρρδνέ- 
στατον είναι, και ρ^ιτ,αάτων ΐγκρατέττατον, Ιη  δέ και ούρι.ίιον |ά/τάντων 
•ίίϊι̂ ον, και λιγυρώτατίν*: πρέ; δ'ετούτοΐί πλείχ'/ΐν ε;ζΐΐν παρρ'Λσΐαν, ονχ·̂ ν 
ο’Απρο<7/,κεν, αλλά τ γ ,ί  εΐκδτως άν ριέγΐ7ον γ*.γνοιχένϊ,ν?77,ΐΛεΐον ττ,; εύνοία̂  
τή ; πρδ? τηνς φίλους. 11ν, τών ι^υναττών οί ριεν αξιόχρεων τον ο̂ 'κον τόν 
τ ίς  ψυχής έ χ̂οντες τιριώοιν, ώ ; χρ«οία·ί:ν οΰσαν, οί ίε  άτδενέοτεεοι τάς 
φύσεις δντες, ίκα τά  τα; ΰπαρχουσας έςουσίας, 5υσχεραίνουσιν, 4ς ών 
σΰ προαιρούνται τι ποιεΐν βία,οαε'ννιν αΰτους: ούκ είίδτες, ώς οί ριάλιττα 
περί του συ;Λφέροντος άντιλέγειν τολρι.ώντες, οϋτοι πλείστν,ν εξουσίαν αϋ· 
τοϊς τοϋ πράττειν ά βούλονται παρασκευάζουοιν. Είκδς αέν γζρ ίια  τους 
άει πρδς ήϊονήν λέγειν προαιρουυ,ένους, ούχ δπως τάς ΐΛοναοχίας ^υναοδαι 
ποιεΐν ίιααένειν, αΐ πολλούς τοϋ; αναγκαίους έφέλκονται κινδύνους, άλλ’ 
ουδέ τάς πολιτείας, αί ρ.ετά πλείονος άσφαλ-ίας είσί: ^  δέ τοϋ; επι-τω 
βελτίστιρ παρρνισιαζοριένου;, πολλά βώζειν δύνασθαι καί τών έπιδό5|ων 
διαφΟαρήτεσδαι πραγμάτων, ήν ενεκα προσήκει μεν παρά πασι τοΐς μο- 
νάρχοις πλέον φέρεσθαι τοϋ; τήν «λήδειαν άποφαινοαένου;, τών άπαντα 
μέν προ; χάριν, ίΛηδέν δέ άςιον χάριτος λεγόντων: συνέβ·/, δέ έλαττον εχειν 
αϋτοϋς παρ ένίοι; αυτών; §καί Λιοδότω παθεΐν συνεπεσε παρά τισιτών κατά 
τήν Ασίαν δυναστευόντων. Οί; πολλά *μεν* χρήσιμος γενόμενος ού μόνον 
τώ ουμίουλεύειν, αλλά καί τώ πράττειν, καί κιδυνεύειν, διά τό παόρν,· 
ΰιάζεσδα: προς «ύτοϋς, περί ών εκείνοις συνεφερε, καί τών οίκοι τιμών 
άπεστερήθ/:, καί πολλών άλλων έλ.πίδων: καί μεΐζον ίσνυσαν «ί τ5ιν τυ
χόντων ανθρώπων κολακεΐαι τών ευεργεσιών τών τούτου. Δΐ ά δ·,· κ.-.ί, 
πρός ΰμας άεί προσιέναι διανοούμενο;, δκνν,ρ·Τ»ς εΐχεν, οΰχ ώ ; άταντας 
όμοιου; είναι νομίζων τοϋς ύπέρ αϋτόν όντας, αλλά διά τάς παρ εκείνων 
γεγεντ,μένας δυσχερείας, καί ,πρός τάς παρ υμών ελπίδας οΰ προδ·ύμότε- 
ρος τλ: παραπλήσιον, εμοι γε δοκε', πεπονϋιος τών πεπλευκότων τισίν, οΐ, 
πρώτον όταν χρήσουνται χίιμώσιν, οΰχέτι δαρροΰντες εΐίιβαί'/ουσιν εις τήν 
θάλατταν, καίπερ εΐδότες, οη καί καλού πλου πολλάκις έπιτυχείν έστιν. 
Ού μήν άλλ' επειδή σ^νε'σττ,κέ σοι, καλώς ποιεί, Λογίζψαι γαρ αύτωσυυ- 
οίσειν, μάλιστα ρέν ττ  φιλανθρωπία τΐί σ? λογιζόμενος, ’Ι /  υπείλ»!· 
ψαι παρά τοίς έςωθεν άνΟρ<·)ποις: επε-.τα νομίζων οΰκ άγνοεΐν υμάς, ότι
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Ι /ρ’ΛιΤίυ.Ουί■ΤΓκντων ΐστ’ινΛ'ίιοτον, κ»1 7.υ':ιτ5λε5τατον, το πάτους 
οίλου; χτδιτΟιι τ « ϊ; εύεργεσίαιί, χ.*ί τοό; το;οι̂ το'̂ ς ί . ’> ττοιεΐν, ΰ^ίο ών 
τεολλοί καί των άλλων χ'ριν εςοοίΐ,ν. Λταντε; γάρ οί χχρίεντίς τοό; 
τοΐί σ^ ’̂̂ ία;ο^; τών άνίΙρώπων καλώ; όαιλοΟντ*; όαοίως ίίταινοό^ι, κ*1 
τιαώσιν, ('ίττερ «ύτοί τών ύ^ίλειών ά~ολ*ύ'·ιντίρ.

Αλλά γάρ Διόίοτον αύτόν οϊριαί σε [Αάλιστκ τροτρέψεσθαι ττρό; τά
φροντ V έϊυτοΰ. ϊυνέττειΘον ί έ  κ»ί τέν υιόν αΰτου ■ Γέρων £
;/ίσ6κι ττραγρεάτων, καΐ ταραίόνθ’ ΰαϊν εαυτόν ώ τ̂τερ ριαδ·/;τί;ν, εί̂  νου-Λ- 
ίτροτΟεν 'ϊτειρα&ίν.αζ,.ττροΐλΟϊϊν. 0  ίέ , ταΰτά (/.ου λεγοντο;, έτιΟυαεΤν (χέν 
έρασκε τλ;  όρεετερας (ρελίας: οΰ |Α·ί:ν αλλά τταραίτλιίσιόν τι ίτεΛονθέναι ττοος 
αυτήν, χαΐ πρός τοΰ; στερκνίτα' αγώνας, έκείνους [τε] γάρ νικάν (/.έν άν 
(όουλεοϋαι, καταβτ,ναι 5 ’ εϊ; αύτου; οϋκ άν τολιχήσαι, 5ια τά (/.τι (Αϊτεσγνι· 
κέναι ρώρν,ς ά ί̂ας τ(ών στεφάνων; τών τε παρ ΰρεών τιυ.ών ευ^ασθαι ι/.εν 
«V τυχεΐν, έφίςεσθχι αυτών ^ρ^σίοκαν. Τήν τ ι  γάρ άκεφίαν τή» 
αύτοΰ κατχ:τ£τλίχ9α( καΐ τήν λ,χίΑττρόττ'ϊχ την ύαετέραν, έτι δέ κχΐ τό 
σωριάτιον, οΰκ ευκρινές ον, άλλ’ ερ ν  ττρόφαοιν, *ήν* νοαίζειν έμττοίεΐν 
«ύτόν ττρός τά πολλά τών πραγιεχτων.

Ούτος [/έν ουν^^, τι άν ίοκη αΟτώ συυ.φέρειν, τοϋτο πρά'ει: συ 
έχν τεή.περ'ι ΰ;ςάς, έχντ'ήουγίαν εχων ^ιατρίβτ) περί τούτους τους τόπους, 
έπιαελοϋ και τών άλλων (λέν απάντων, ών τυγχάνει ίεό,αενος, [χχλιστα 5έ 
της άτφχλίίας, καί της τούτου καί τής τβΰ πατρός αΰτου, νοριίσας ώσπερ 
παρχκ«τχ9ήκην εγειν τούτον παρά τε του γήρω; ήρεών, ο, προσηκόντως 
άν πολλής τυγχάνοι προνοίας, καί τής δό'ης τής ύπερεχούσης, ει τίνος 
ά;α σπουίής έστίν βζία, καί [τής] εύνοιας τής περί ϋριάς, ήν εχων άπαν
τα τόν χρόνον ̂ ιατελέτεκα. Καί μ.ή θαυριάσης, μητ'εί (εακροτίραν γέγραφα 
τήι έπιστολήν, ρ ιή τε ϊτ ι  περιεργότερον, ή πρεσβυτικώτερον, είρήκαριεν έν 
αύτή. Πάντων γάρ τών άλλων άαελήσας, ενός μ.όνου έφρο'ντιοα, τοΰ φανή- 
ναι σπουίάζων ύπέρ «νίτρων φίλων κχί προσφιλεςάτων μοι γ·εγ»νημενων.

Ι ςΟΚ-ΡΑΤΗΣ ΐΑΕαλΝΑΡΩ ΧλίΡΕΙΝ .

ΓΓρόΧ τόν πατε'ρα σου γράφων έπιστοϊήν, «τοπδν φμηυ «οιήσειν, ει 
περί τόν ούτόν ό'ντα σε τόπον ίκείνω μήτε προσβρώ, μήτε άοπάσομαι, 
μήτε γράψω τι τοιβϋτον, δ ποίήτει τους άγνοοΰντα; μή νομίζειν ή5η μς
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■ίταρβ-ρρον  ̂ ίιχ  τό γίρ«ί, {Λτδέ παντάπαει λτ,ρεϊν, άλλ’ετι τί» καταλελ5ΐ[Α- 
(;.ένον μ.Λ^έρος ;1 λοιπόν ον* άνάζιον £ΐν«ι τ ίς  ίυνκριεως,
νίώτεροί

Ακούω δε 06 πάντων λεγύντων, όι; οιλάνδρωπος εΤ, και φιλαθν'ναιος, 
καί φιλόοο'ί>θί, ούκ βφρόνω; πΟ'.ών, αλλά νουνεχο'ντω;. Των τε -("αρ πολι
τών άτΓοδε'χεοθαί σε τών ί  αετέρων ού τού; ·Λ(ζελ·<;κότκ; αύτών: καΐ πονη
ρών πραγμάτων επι5υ|Λοΐίνταί, άλλ’ οΐ; σονδιατρίβων ούκ άν λυπ·/ι6είν;ς, 
σο|Αβάλλων τε κα'ι κοινωνών πραγμάτων ούδέν άν βλαβεί·/;;, ούδ’ 
άδικ·/;86(·Λς, θίοι; περ χρίι πλ'ίσιάζειν τού; εύ φρονοΰντα;: τών τε φιλο- 
οογιών οΰκ άποδοκιμάζειν μεν ούδέ την περί τά ; έριδα;, άλλα νομίζειν 
είναι πλεονεκ,τικ'^ν έν τ*Γ; ιδία; διατριβαΐ;: ού μ·ην άρμόττειν ούτε τοΓ; 
τού πλ·η9ους προεστώσιν, ούτε τοΐς τά ; μοναρχία; έ'χονσιν. Ού γάρ σομφέ- 
ρειν, ούδέ πρέπειν το '; μεΐζον τών άλλων φρονούσιν, ούτ’ αύτοϊ; ερίζειν 
πρό; τού; σομπολιτεοομένου;, ούτε τοΤ;. «λλοι; επιτρε'πειν προς «ύτού; 
άντιλέγειν. Ταύτην μέν ούν ούκ αγαπάν σε τν,ν διατριβήν, προαιρεϊσθαι 
δέ την παιδείαν την περί τούς λύγοος, οΐ; χρώμεθα περί τα; πράξεις τά ; 
προσπιπτούσα; κα9'έκάστην *τη ν *  ίμέραν, καΐ με9’ ών βοολεοόμεθα 
περί τών κοινών: δϊ ην νύν τι δοκεΐς περί τών μελλόντων επιεικώς τοϊ; 

άρχομε'νοις προστάττειν, καί ούκ άνοητως, ά δεΐποιεϊν έκάστους, περί τβ 
τών καλών καί δικαίων, καΐ τών τούτοι; εναντίων όρθώ; κρίνειν: πρός 
δέ τούτοι; τιμάν καί κολάζειν, ώ ; προσηκόν έτιν, έκατέροο;. ΣωφρονεΓς 
ούν ταδτα μελετών; ελπίδα γάρ τώ τε πατρί καί τοΐ; άλλοι; παρεγει;, ά ;,  
άν πρεεβύτερο; γενόμενο; έμμείνγ; τούτοι;, τοσοΰτον προέζιι; φροντί
σει τών άλλων, δσονπερ ό πκτνίρ σοο διεν/ίνοχεν απάντων.
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ΕΙΣ ΤΟ ΥΣ

1 Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ϊ Σ

Λ ό  Γ  ο  ϊ  Σ .

ΠΡΟΣ ΔΙ ΙΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΡΛΙΝΕΣΙΣ.

Ο μ'ιν ).6γ<}; ίζιγράφεΐαι, Πρΐ; Λψόνιχβν ζαραίνίσις : χα9’ έτερονς ι5ί ('Α^τοζ. 
Κ'ηαχτός, χ«1 Πριτχ. Βιζλ. III), ίτ),«βυντιζώς, ΙΙαρκινί ε̂ί;. Τί; ίν β Λψό-Λ/.ο; οΰτοζ, 
οΰ ττάνν ΤΕ οΐλον. Κ-.>ν7ταζτΕ»ο) -/άρ τώ Πορρρο'/ιννχΐΐώ, Κύπρον Βασιλϊα '/ε·/ον£νβι 
/έγοντί, ον ΤΓίΕστίον: χα'ι ί^χιατα ττβντων τώ μετά πολλίς, οΓβ Ε̂λίΓ, τίζ «ζοιτΕϊ;, οΰ· 
ρόζον ΣαζβρΓχο; τίς εν Κώπρω βχσιίεϋσαι, αλίά κ«ι Ενο^όροο νίόν 7Ι·/ονέναΕ τόν Δ>:- 
ρόϊΕχον, 3Εα§ε6αΕίυρόνω Τζζτζρ (παρκ  Μεϋρτ. Κύζρ. χι^. ι^),

θχνόντο; Έ.ύα·/άρον ίέ, '/ράψει κρός η α ιία  τούτου,
’β  χ).ί7ΐ{ ίνΔιιρόϊΕΧΟ;, ίτβλλάς τά; τταρΒΕν/σεΕς .

ΛεΕΕτετΒΕ ίό ετιρο» τούτον είναι τόν Αηρόνικον: έτεί εν βύτώ τώ λόγω Ιπ^ονίχον και ούζ 
Εύαγόρου υίό; ών φβίνετ»;: καί τοαούτου $ι·ήτ«; αντό; βασάεν/ταν, ώστε χβε έπι τό 
πείΰιβθαί τοΐς βκαιλεΟαιν ύπό ίαοχράτου; προτρέπεται. 'Ππόρυται ίέ χβίττερί ϊσοχράτ. 
ονχ, εΐ όττεριτενστοί Άίίναίων ρίτ6>ρί(Τοχρβη;;, ό των λοιπών λόγοηι πατήρ, χλΙ ταύττ,ν 
συνίγραψε τόν πρό- Δκρόνιχον Γαροανεαιν: πρός γάρ τού{ νο8εία< «ύτόν - ρ̂αψορένονζ 
ον μοι οοχίϊ «ρ}ΐισ€ίίΤ>)τε’ον είναι, ον ρόνον ε νία; έν αντί ρεροαενας νζοθήχαε, βασι- 
λενορένι;; ράλλον 3 ίκμοχρατονμένίκ πόλεωί ρίτορι οιχεία;, αλλά χαι §ι« τόν ίίέαν όλϊν 
τον λόγου. Εί γάρ  έξήοι; τά ^Οα Ιιτοχράτει άντίβετα (χαί ταντο ρε'ντοι μαχρω ζαταχο- 
ρίττερον εν τώίε, ί  τοΐς άλλοις τον ρήτορας λόγοι; σεσωρενρίνα), αψίβΤ7;χε ί/;>.ονότι τίς 
Ιαοχρατειον ίώος, ό τίς ττρό; Αηρόνικον παραινΐαβω; ί·ίέα. Άλλ’ ηιτόρβται τίνος τών λοι -
ιών ν̂ο όι ιιννρβν-έατίν ό ιιαραίνεσις: ίνο γαριτβρα τόν,όρίτερον Ίαοκράτεις γεγονίνα

τινέ; νπειλόρααι, τόνρέν βντον τούτου τον όρετε’ρου Ίαοχράτονς μαθτ,τήν, τόν έξ’Αιιολ- 
λωνία; τ ί ; έν Πόντ» ’ΐαοχράττν, έτερον δ'ε, ον ρνΐ]ρβνιύη Διονύσιος ό 'Αλιχαρνβσσενς, ώς 
έςι'βαυτον γεγονότος. Καί ό ρέν 'ΔρΓΟζρατ. (λίξ. Έιταχτό;) πατέρα τον πρό; Δΐρόνικον 
λόγου τόν 'ΑιτίΑλωνιχτίν Ίσοζράτον γεγβνίναι λίγειι ω συν^Ιιιν εοιχε χαί Σονίίος, έν 
τοΐς τίνιχαύτα σωζορένοιςττε'ντι τον'Αττολλωνιάτου λόγοις χαταλέγων τον Προτρειττιχόν, 
ο; ου/ ον άλλος (ία, 3 αντό; οντος ό πρό; Δβρόνιχον παραινετικός. Καί ταΰτα ρεν οί 
ίιειβόρενοι Αρποχρατί'ονι. "Ετεροι 5ΐ πατέρα τον λόγου πιττιύουσι τον επί Διονυσίου 
γίνόρενον Ίίοχράτςν, έχ τών περί αυτού είρχρένων τώ Διονυσίω (Τέ; ν̂. κερ ί) τάς αγορ- 
ρκ; λαβόντες, ·  Ίσοχρκτκ; ρέν ό σός "ΕΤΑΙΡΟΣ χαί έρός, ώ ’£;ζέζρ«τε;, ειπιρ  ά/λο τι, 
• γοσί χρόνοι προτεΐναι τοΐς σπουυαίοις άνίρώποις, έν τίϊ Παραινεσειτ^πρός τόν ίππο- 
• νίχου, χαί τόν ̂ ιλοπροσηγορίαν: όπερ εστί τό προσγωνιΓν τούς άτταντώντας, ώς αυτός
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γτ,ίΐ.· Οΐι «άνυ '/ι 'ρ^ώοδαι των τοΐς ίΐρψέκοι; τώΔιοννσίω πίΛΟιθότων ·φΐ7’'" ·  
/ΐί», ψΓν τί 5οκ>ί, καϋτιρο» ττρό κριών «Γίρήνκντο : τό 7«ρ 'Εταϊρο; όνορκ, ού^Γνχωλύη 
καί τροτΓίκώ;, ώς καί τόΦίλο;, ίκ ί̂ξασβαι, ώ;άν£ί Οίγι, 'Ρβτωρ, ω*ίρ ώς εταίρωβυνδια- 
τρίίο(«ν σν Τί κάγώ, ώ’Εχίκρβτΐί, τουτίίτιν ον βαριίνά τού; λόγου; ίίίξιριΕν. Καί ιΐ 
τοιοντον ι;(οί τόν νουν τα λίγόαίνβ, φανιίοίται Διονύσιο; ον τρίτον Ίσοκράτυν, έφ'έβυτοϋ 
-/ογονοτα, κατβριθρίίσας ριάλλον,ή τίν πρό; Δψόνικον παρκίνίσιν τού ριιγκλου Ίσοκρά- 
του;, καί ού τον ’Απολλωνιάτον, κγ>ισάρχ$νο; ίΐναι.

ΣΕΛ. 1 , Τά;τ6 τών σηονίαίων γνώρια;, καί τάς τών 5)βνλβϋν ιϊιανοία;.) Γνώαη ρΐ£ν 
έστίν, ώ; καί τουνορχα ίηλοΐ, κ βίβαία '/νώσι; καί ίκίαΐτ,μ,τ] τών ττράγράτοιν, ί  ίίόντοι; 
κντίκίιται κ Διάνοια, ον ί̂ν αλλ’ ονσα, κ ό έντό; τ ί ;  ψν^ϊ;; αντί;; ιτοό; αντκν ίιαλ.ογο; 
άνιν 5>ωϊ;; γιγνόρΐίνο;, κα9ά 5>/]Τΐ Πλάτων (Σορις·. σί).. 203), κινονρΐίνκ νόκσι;, καβ'Ιτί- 
ρον; (11/οντ. Πότιρ. τών ζώων ^ρονιρώτ. §  3). Τοί'/αροΟν εΐκότω; τών ρΐν φαύλων τό 
ποικίλον καί αλλοτί άλλω; ίχον τον νον Διάνοιαν έχάΐ.εσΕν'ΐσοκρ. τών βϊ σπονίαίων τα; 
έαβρι9ι?; τί καί σχαθίράζ νοήσει;, τω τ ί ; Γνώατ,; όνόριατι·’τροσ>;70ρ6νσε. ^κλονται 8ί 
σαγέστερον καί ΐν άλλοι; (Νικοκλ {) ή διάφορο; δννααι; τών λέξεων, ·'Ράόν έστΊν ένό; 
• άνδρό; Γ>'ίΧ’ΛίΙΙ̂  χροσέχειν τόν νουν ριάλλον, ή πολλβϊ; Δ1ΑΝΟΓΑ1Σ καί «αντοδατιαΐ; 
.  ζκτεϊν άρεσκειν».— Τού; δόξ« όρεγοαενον;, καί παιδεία; αντιποιουρίνονς.) ’Ορέγο- 
ριαι ρίτον όκρορ ηρό; γενικήν έλλειπτοχροδέτω; φερόρενον: αναλύεται γάρ εί; τό, 'Ορέγο» 
τά; έραντού χείρας ένεκα δόξκ;, καίά καί ή βυνήδεια, φυλάξασα καί τό ρίρα ναι τήν 
ρεσότίτα, '/ί'/ιι, Όρεγοραι δόξαν, κατ’ αιτιατικήν ελλειπτικήν τ ί ; ,  Διά, ή τ ί; ΙΙρό; : 
οίόνεστικαίχό παρΕνριπίδρ (Όρε'σ,303; Σίτον τ'όρεξαι, τουτέστιν,’Ορεξον σεαυτήν, 
ί  τά; οεαυτί; χείρα;, ττρό; σίτον. Τοιοντον έστι καί τό συνώνυρον, Άντιχοιούραι: 
τό, γαρ έντελέ;, ’ΔνΟ' έτερον ποιώ έραντώ : οίί γάρ  τι; αντιποιείται, εκείνο οίονεί έτέοον 
άφαιρούρενο; εαυτώ περιποιείται. Διβ καί τούτω διαφέρειν οί τεχνικοί ®ασί Σ̂χολ, 'Ενετ. 
ει; τήν ’ίλιαδ. Ι', 373) τό ’Αντιπβιεϊσδαι τον ΜεταποιείσΟα·, ξτι "Αντιποιείται ρέν, ό 
λίγων, · Ερόν εστι» , Μεταποιείται δέ ό φάσκων, « Καί ερόν έστι· : δύναται γάρ τό
ΜιταποιείτΟαι, τό Μεβ’ έτερον έανεώ περιποιείσβαι._ Απέστολκά σοι.) ’Εν τινι τών
τον Ανγήρον αντιγράφων φε'ρεται Άπέστειλά σοι. ^Τ ί;π ρό ς νρ«;.) Οΰτω τά πλ̂ ίω τών 
Ανγ. άντιγράφ. αντί τ ί ; πρωτοπροσώπον άντωννρία;, Πρά; ; Ιστι δε άνό’ ένικον τον, 
Πρό; σέ, καδά έχρήσΛτο καί εν τώ ΙΙρό; Φίλιππον λόγω, καί έν τρ τρίτ^ πρό; αντόν επι
στολή. — Φιλία;.) Έντισι τών Ανγήρον αντιγράφων, Εννοια;. Σκρείωσε δέ καί τό Φιλκα; 
έπΙ πλέον ίν τον έπβγορένον Σννκδεία;; άπαντε; γάρ οί Φίλοι καί Σννήδει; άλλήλοι; εϊσίν; 
ον γε ρήν καί άνάπαλιν. Καί φίλον ρέν ονχ οΓόν τ’ είναι άλλ’ η τον σπου'δαϊον τώ σπον- 
δαί,ρ : Σνϊήΰιι: δ αν εϊκ καί ό φαύλο; τώ φανλω, κειί ποτέ, δΐ άνάγκά; τινάς, καί αντό; ό 
σπουδαίο; τώ φαύλ .̂ —  Τήν τνχκν ήρϊν σνλλαρδανονσαν.) Σνλλαρβάνω κνρίω; σκραίνει 
τό, Σύν έτέρω λ.αρβάνω τι, ριταφορικώ; δε, καί τό, Βοίβώ τινι, διά τό πολλοκι; σνρβοί- 
νον τοΐ; βοκίοντιν, οΐον όταν αχίο; τι σνγκινίσαι ί  καί σννάρατβαι δίν; έτίρω. Τί; 
αντί; ρεταφορά; ϊχεται καί τό εν τρ συνοδεία, Μετ απιάνω: έστι γάρ, Μεβ’ έτερον πιά
νω. Τούτο διπαρά τό ΙΙιαζω, ο τοί; ρέν αρχαίοι; ονδέν διέφερε τον Πιέζω, ή'/ουν Θλίβω 
(Ετυρολ σελ. 671)^ παρά δ; τοί; ρεταγενεστερι*;, καί ράλκστα τοί; τ ί ; Παλαιά; καί 
τ ί ; Νέα; Λιαβήκτ.; συγγραφενσι, ρετέπεσεν εΐ; τήν έφ’ ί ;  καί ρέχρι δεύρο τετίΐκται σκ· 
ρατίαν. — Καί σνρένάκρήν φιλοσοφεί;.) "Εντισι τών Ανγ. άντιγράφ. φέρεται, Καί σοι 
ρέν ακρή φιλοσοφιίν, τοντεστιν, κοά σοι ρέν, νίω όντι, καιρός έστι τον φιλοσοφείν, ή ίν 
άκρρ τνγχάνει; ών τον φιλ,οσοφείν. Καί «ντ; ρέν ονκ «πίβανο; ή 7Ρ *?ί: είκο; ρϊντε
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μαί.'Χον, Αχ(ίήν, «ιτι τίζ σϊ^βσίας τοΟ £ ιι , ΐΐΐράψ θαι χάΓ* «ίτιατιχίν €>Γ0ίι;κατιχ^ν^ 
■κιρί ί ;  Ικι9ι τον Φρύνιχον (σίλ ·18;, τόν Σο-Αίαν (/*■. ’Αχαι-), χαί « ίιώ ρβχοών «\\α- 
χού  (ΙΙρβίρ. 'Ελ. Βιβ>. « λ . ρί) £ϊχρ«ωσ«ρ>;χ ταρι τον έν τ§ βνντδίίκ Άχώρί, ί  'Αχόρΐί- 
— Κκίόν ρέϊ Ιρ·/®” ΐ’Γίχκρονϊι ΤΓΟίίϊν.) Προ»5ίι;χα ϊξ  άντι- ρ̂άψΟίΐ Τοΰ Αν·̂ . τό, ΠοιΙιν, 
«ναγχβϊον ον £Ϊ; άπιίρτισρ,όν τού Λόγον. — Ον ριτΛ πίρί γι τ6 Κρκτίίτβν τι,; φάοσογία; 
ίικτρίξονσίϊ.) Έν Τίνι τών Ανγ. «ντΐ7ρκ5>. Κκλλιστον, ά-ντί τον, ΚρΚΤίίΤον. Σηνειωσαι 
ί ί ,  δτ£ ίνταΰδά τί χαί «λλϊχοί ί:ολ)Λχον Φιλοσοφίαν >£'/5ΐ «Γκοβν άττλώς τίν άνΒρα- 
πίντ;ν παιίϊίκν, χαΐ Φιλοσβ ί̂ιν, τό περί ταν->ρ σίτβυίίΐζείν. — Κάλλο;ρίν γ«ρ η χρόνο; 
«νκλωσίν . . .  έτΓίσχίτϊσΓΛ.) Άνκλωσίν, Εράρανεν, ’Ωρι7ι;σιχ, Έ»Τ!σζότι;σΕν, αντί τον 
Α’ναλίϊχιι, Μαραίνει, ί  τού Φιλεϊ «Γνβλίσχειν, ραραίνειν, χ.τ.λ. ττολλάχι; γαρ ον τό γ»- 
νόρενον, αίλ* τό γιγνόρινον, ί  ριλονν γίγνεσβαι, 3-ήκούιιν οί Αόριστοι, οίόν εστιχαΐ το 
ριχρώίτρόσθενιΐριιρενον; . ΚκΙτάςρέ-ντώνρα-όλων σννϊθεία; όλίγοίχρόνο;ίιίλνιε. .Αντί 
ίιτον χ«τ” Αττιχον; άνκνϊίτον’Ανάλωσιν, τινώ τών άντιγράρ. })ίρονσιν,’Ανι;Λοισ£ν, ίτιοα 
ί ί ,  ων εστι Λ*ι τό ΐρόν, ’ΐίνάλινσιν. — Πλείοι τονςέχοντα; ί6).α^ι.) Έν τισι τών τον Ανγ. 
Πλιίον'τον; ε'χοντα; έΐνρήνατο : χαί προειλόριτν άν τι?νίε τι-ν γροιρήν,- εί κ ίοχ  τον 
ιίιβντο; τοϊς'όροιοτελιντοις ;3ειν χβίροντα; άρ}ιοτίρου; τούς ίσοχράτει;. — ΤβΓ; ίέ τί; 
ψνχ«; έπιριλείαι; έΓτεσχότίσΓν.) Τούς "Αθλοτά; αΐνίττετβι, οντω χλ»9όντα; παρά τον 
Αβλον, τον στ?ραίνοντα τόν πόνον, παρ όν καί ό Αβλιος, τοντόστιν ό Λόνοις ζαΐ κόποι; 
σννεχόρενος, καί ταλαίπωρον δίον διάγων. Οντοιγαρδιιιρερενοντε,-έν ταϊ; παλαίστραι.-, 
Χϊά ύπο παιδοτρίδαις γυρναζόρινοι, καί πολλοί; τοί; κρέασι πρό; «νάγκπν τρεγόρενοι, 
ρώρβν ρίν ον τόν τνχονσαν ένειργάζοντο τώ σώρατι, τάς δΐ άνχά; κρδλντίρα;, ώ; το 
ιίκός, ειχοϊ. Διό και ό Κννιχός Αιογί.<ηί, ερωτηίείς, διά τί οΐ Αδλτ,τοί άναίσβητοί ΐίσιν, 
ενστοχώτατα άπεχρίνατο, · Οτιχρόασιν νείοι; καί €οείοι; άνωχοδόιιιινται..

ΖΕΛ. 2. Έν ταΐ; διανοίαι;.) Παρέλειπε τόν πρίβεσιν ί  Λάγγιο; λ.ϊίπονσαν χαί έν ές·ιν 
οι; τών άνηγράρ. ών χαί τό έρόν; 'Αρεινον δΐ τόπροίετικόν, ίνα άρίσω; προ; τό, ΟΓς, 
σννάπτίτάι τό, Σννανξίύρ, καί ώς ένΕναγόρα, «Άνδρί δέ γενορίνω ταντά τε πάντα σν- 
• νυνξήδη- — Καόιστάσα.) Προει'/.όρην ταντιτν Ιχ ·ίινβς τών Αύγ. βνΐιγοάρ. τίν γραψτ,ν 
τον παρ άπασι Καίιστώσα, διά τό χ *  εν άλλοι; οόκ όλ'γοις χωο’οις κατά τόν τύπον 
τών ιίς μϊ χρίσθαι τώ ρήρατι τόν ρ«τορα.— Οίς. . . χαραχτίρα τοί; εργοις έπέβαλεν.)

·'■'“* '̂ ··’ ("υραχλέους δηλονότι χαι θϊσεω;) τοίς έργοις, ίνα τώ, 'Εργοι;, σννόπ- 
τετβ τό, Έπέβαλίϊ. Αιό καί ό πρό όρών ονχ άλόγω; νπείλιιγεν έξαλειπτεον είναι τό, Το'; 
εργοις. ’Α/.λ’ίσω; τυνίκδοχικώ; έκληπτίον, ίνα 3 ό νονς, Οΐ; ('Μραχλεΐ δηλονότι χαίθι;σεί.*
Μ τών τρόπων άρετό τηλιχοντον ενδοξίας χαρχχτόρα κατά τα έργα έπέδαλι, Συρείωσαι 
δέ ότι έπέρηνε τ  ̂ τροπ§ Τβΰ ρι/ρώ πρόσβεν, Άκιδδόλω;, έπαγαγών τό, Χαρβ/.τίρα : 
άργω γάρ ταντα επί νορίσρατο; χνριολεχτιίται. — Ον γάο δλιγωρών.) 'Εξ αντιγράφων 
άλλων τε χαί τον όρον τό, Ον γάρ, άντί τον παρά τΛςάλλοις, Ονδε γάρ. — Τούς χινδν- 
νον; νπέρενεν.) Αντί τον Υπερτ.εν, ίν τινι τών αντιγράφων φέρεται, Ύψί^ατο, χαβά χαί 
άλλαχον είρν;χεν, « Υποστά; τού; ριγέστονς χινδννον;.. Κάντανβα ρίν τό, 'λ'φίστατο, 
τ.οσοντω γ ίρεινον έστι τον Τπέρινεν, όσω καί τόν κό̂ βν έχφενγει τον όροιοτελιντον: 
όλλ’ έπιί χαίρει τοί; όροιοτελιντβις, ο»ς ίφβην είπών, Ισοκρότη;, β όστις δήποτ ’ών τνγ- 
χάνει ό τού Πρό; Δηρόνιχον λόγον πατήρ, ον πάνν τι ράδιον σννιδεΐν, «ίότιρον, διορβον- 
ρενο; αντο; ίαντόν έγριτ ε̂ν, 'Υφίστατο, άντί τον, Ύπέρενεν, ή τούτο, χαταφερόρε»ο; 
ίπί τήν άρχαίανφνσιν, άνΟιπέδα'υ τώ, 'Υφίστατ·.— Παροχαίρω;,) Έν άλλοι;, ’Ακαίρω;, 
ϊστι δ έν οΐ;. Παρά καιρόν, γρά^ιται. Οποί; ποτι δ ’άν εχ;ρ τάτήςγροϊό;, σχραίνη



ίτή τώι ιι,τι ίν ϊίοντι ιιιιρ» ·|Ί·{γ5ΐΜ’νκ» τ»ξ»σ» τ(,ί«ι**. — Αλλ’ «πίΧαΐίί , , ώ; «θάν ι̂τί;.)
Τίϋτοιοϋ ί*ήτι;ρο5 τί χω?!ογ ιί; ίί?«ιλί·'»ϊ»ν <»ηί·»; υ,ίτρίγ 6 Αο»»ΐ2Υ'ι,·(λ»'ΐ).«τ.
Τίιι.. Β, »ιλ. 3ι 4) ί3ίβ); ίζίφιαβιγ,

ί)<Τί9ντ,ξψί«; τών σ»γ «γαίώγ Ακόλικί: 
ί ΐ ;  3ί βιωβοίΜΥί; βϋ» χτιοίνων:

δτ«? τις 5τρ'-θίγρ»}ΐ4 Ϊιχϊτρΐ’ψ*; ί« τι»ι τών Τίΰ Ανγ, άντ:γρ«φωγ. — Ίυλιχαλί} τί.) ΑίίιτΕί 4 
«ύνΪΕίιιο; ίν τώ ίΐΛ» άντιγρ,— ΤβΙι: πίρ'ι αίιην.) Πάντ«ς τοίι{ *£ρί α«τογ, φίριτβι ?ν τΐ5ΐ τώ» 
Αύγ. άνπγράφ.— Πρί; 5 ύ'ίΐ 05 ζ^».) Αναφίρίται *ρόί τί, Λίίγαχ; «ί ίί, Προ; δ», Ύράο-,ι;, 
*αβά φίρίται ευ τιν. τών άντιγρβφ. Αΰγβρ. όσται, Πρί; τον 1*7Γθν;*θΥ, Κχϊ τί, ΔεΤ σ·. ζ-ρν, ί ' 
ίτίροί άϊτι-|’ρ2 (ρο«, « ή  το5, Δεϊ ζήν ίΐ, ίιβ τί ιύφωνοτίρον προιλομΕΥω τίο ΑύγΧρω τχολού- 
δηία. — Μιαττίν ίί χαί ζτ,λ(<)·ηίν.) Διχ ί̂ριι ό Ζίλο; τ ί ;  Μιμίβίως, 4 ; ιίίο; ·γίνο;<; ; ειτι 
^^ρ ό ζίλο; μ!μ»·.5ΐ; χ»λ·.5 τ;νί; ί»το;, ί  γοΟ» ϊοχοϋντο;, ίί £*ιβ;»μ!α; *α1 ζίοίω; ι̂νομ-ντ, η 
«̂>οΐ **ί τούνομ*, «̂ ντ,ρχμϊγο» τιαρά τ» Ζάλο;, χ*ί« χαί τί Δϊαο;  παρά τί Δάλο;. — 

Γρ!ν?*';·) έρΕΧ X*· χχτωτϊρΜ, Γονίΐ;, άντ'ι τών ίΐϊλιλυμινωγ ΓρχίρΕ·»;, χαό Γουε'χ;, ιί;-/αί- 
ροκτιν ο· ΑττιχοΙ, χαι χΕρ̂ ρτται άλλαχοδ Ιϊοχράιη;: μ χ»ί τι; β* χρτ.βαιτο ΤΕχμγ,ρΐΜ, χχΟάχαί 
■άλλοι; ούχόλί-ροι;. Τί·3 α-η Είναι τοδ Αίτ,ναίου Ιβοκράιογ;, άΧ,λά τοδ Ακολλωνιάτοί/, τίν Ηρό; 
Δΐαονιχον παραίνΕϊιν. Προοτίθϊτι τούτοι; χ κ  τί Βπροβ5ι·'ν'>οο» τ ί .  παρχλαεί;: οόίέν ·γάρ 
x̂άλλο> ιχίιτ/ρό» τώ-ιρχιριΐ, ·ί·γραορΐΜ«, τον αίτχι·:ον πίίηχον, ί  τον κχλλιβτο» ίππον ΕίχονίζΕΐν, 

ϋ ν  ΐράιρΐ καλώ;, τοιιτΕβτιν εχυ οίτω μιμΐται, ώ; «πατάν τού; ίρώντ»;. Αλ/ί πολ).ύ μάλλον 
αισχρόν τού; άγαβού;- ρ̂αίρΕί;, μί τά; άγαιίά,-πράξιι;, κοιτά ι'νίοξα προτωπ* οορΕίβΟ» μά), 
λον των άδοζων -ρράποιγ ; ό χαί πορί τών άρχαιωγ ποινών (τ«; ποιχβΕβ);, οό5ΐν ίτίρογ ο’όση;
ί  ζ»·γρα:ρίχ;λ'χλο·ύβϊ;) Εί*μ«ώ»»·» Αριβτοτ£λ»ι: (Ποιγ,τιχ. χοφ-5), λΕ'ιων,'δτι χχχιίνων »οί 
« μόν σεμνοτιροι το; καλ.ά; έμιμοΰντο πράξϊΐ;, χ»  τά; τών τοιούτβν, οί ίί  ΕύτΕλίστιροι τά; 
• τών φαίίαον, πρώτον ψο·;Ό·χ; ποιοίντ:;, οίβπΕρ ιΤΕροι δμνοοι; χαϊ 4-(χώμια. - - ήγο·; } ε.) βγ 
τιγι τών τού Λαγγίσ̂  άντιγρχφ. Ηγούμαι ί·. — Π£πλτρωμ·νον.) Τίν ίΕίιίαγμίνογ, *πί μο- 
τΐ|ορά; τών πλ·ηρο·Εμίνωγ ά-η·Ε·:βγ: όβιγ καί τί ίξίτηλα γίγνισίαι τ ί; μνίμΐ; τά χρχστά ίι5ά- 
γματα, χομψώ; 4 Πλα'των (Κρίτων. 49) Εκχύβοι παρΕίχά̂ Εΐ, ■ ή π'άααι ίμϊν εχεΤυχι αί προτίον 
ο όμολογίαι . . . ΕχκΕχυμΕ'νι» ιΐσί.· — Μιτάτί; πο'λβω;.) ’£γ αί; ίμι'ραι; ί  π*λι; ΕΪωβΕ τιμάν 
τί ίαιμογιον ίορταϊ; χαί βυβίκ;. — Πιρί τού; γονΕΪ;.) ·£ν τινι τών τού Αύγ. Πρί; τού; σταυτού 
•γϊνΕΪ;. ΚανταύδαίΕ βίΥΥίρκμΕνο;  άντΐ τού Αττικοί, Γονίας.

ΣΕΛ. 3. Τον;βαΒτ<Λθ’Εντώ αύτΓο τοδ Αύγ. άγτιγράιρω, Τού; σού;: παρά ί ί  τώ Στοβαί» 
(αΕλ. 456), Τού; ίαντοδ. — Έπιτ^γχάνοι;, ·ί λίγοι;.) Εν τ»ι τών το·ύ Αύγ, Έπιτόχοι;, αντί 
τού. Έπιτυγχάνοι;, χαί έν έτΕρω, ΑίγΕί;, βντΐ τοδ Λίγοι;. — Μίτε λογον μετά βρα'σοσ; άπο- 
5/χου.) Μίτί βράσει; ίστωβάν σου οί λογοι. — Κοσμον.) Κοσμιότητα καί εύταξίαν.— Το'ότοι; 
γαρ απασι ο̂κεΤ κρατεΤσβαι το τών νεωτΕρΕον ·ίβο;.) Τοί; τεοσαρσν τκύτοτ;, τώ κοσμώ, τ ί αί- 
πχ'όντι. τρ ι̂καιοσύν̂  καί τρ σΕ«9?«Λ»*ι κατίχεσβα; καί με'νειν Εντί; τού καλού τί ίβο; τών 
νέων, γομιζΕτάι. Εξνρισάμιβα ϊε  τί, Κρατείσβαι, ι̂α τοδ, Κατε'χΕσβοα, ωπερ ίχοίσχτο ευ 
τ;ο Αριιιπαγιτικώ, πΕρί τώγ νδων κάκΕΪ τόν λο'γογ ποιοόμεγο;, « Αμβοτ'ροι; ΚΑΤΕΐΧΟΓί τού; 
πολιτα;, και ται; τιμωριαι;, χαί ταΤ; Επιμιλιίαι; , . . Τοιγαροδν οΰχ εν το:; σχιραφίοι; οί 
«ΥΕώτιροιϊιέτριεογ . . . άλλ’ ευ τοΓ; έπιττ,ϊιύμσσιν ΕΜΕΝΟΝ. ευ οί; δτάχβΐσαν.,, Καί επί 
τώ τε'λει ίέ  τοδ παρόντος λόγον (σελ. 8). 'ΕπιχρατίσΕΐιν̂  Ειπεν αντί τοδ, Κατχσχοι. Οϋολψ, 
5ε. έπΙ τού Ε'μπΕριιχεσδαι χαί ίμηεριλαμβάνεβίαι τετάχθαι ύπείλγσε Τί Κρατιϊοζαι, ίνα ’Ρυ 
τούτοι; τοι; τ!*Γΐρσι περιεχΕΤαι ίτών νεειίτ/ριογ πκι^είχ, ίπιρ ΐγορίνει πω; κχίό Λάγγιο;, οδκ 
δρβοι;, Εμοι5οχιϊν.— Αν τού; άλλου;λάβκ;.) Αγτγτού, Αάβγ,;,γρά<ριτ*ι, Αίτγ,;. παρά τώ Στοδ. 
(σελ. 19».)— Τού; μεν βιού;.) 'Ευ άλλ. Τόν μεγβεό.: εΐχόςγε μήγ ττ.γ γρχγτ,γ ταύττ,γ, χαβά 
ιοαι ίτΕροι πρί ίμών ίκριγιγ, Χριστιανού αναγνώστου 5ιόρβιοσΐγ είναι.— ΓουεΤ;.) Οί 5’ Ατ·

Ε Ι Σ 1 Σ Ο Κ Ρ  Π 1Ό Σ Λ Β Μ Ο Μ 1 Κ ι !)5

13



«16 3 Β ΜΕ Ι Ω 2 Ε Ι Χ

τίΛοΙ, Γο·<α;, άϊΐιναιρίτω:; πίρΐ (Ζ ΛιιΟι τ* (ϋ*?ω π;οοί·ν ιϊρχρΜίβ [μι, ■— Κα! γ*ρ άν.̂  
’Ρ> άλλ. Κίν γίυ. — Ταΐτ* |χ»ι *ρίττω·(, ά τ&Ϊ5 άλλοις άι πρίττουσκ ίττιτφ.ώτ;;.] 0  
ιτρ5 τ.ΐΛών.ΕΧ'ϊο,Γΐς ·γράι;*'’ " Τ ι̂χδτα (*ή ττράτΓων, κ τοί; άλλοι·, χι ιτράττωοιγ, ίΛίτιριώτ,:» 
ίξ βΊΤΐ-ρράφον» άνα).5ξαΐί.6·ος. Έν τώ ίριώ φίρίται, Ταΰτα ιαΑ πράττω», ά τοΐ; άλλοι;, ά» 
«ράττωβιν, ϊιτιτωώ»,;.— Διαφ·λλαττί.] ’Ε» άλλ. Ταΰτα ^ιαούλαττι: »<ιβ» χαΐ άνωτόρω 
(Γρηο'», - λ  ποιιΤ» αίβχρο», ταδταχ.τ.λ.»—  Μα»9»»ίΐ» . . . λ«[ϋβ»ν«ι».] ’Ε» ά/.λ. ΜαΗΙ»
, . .λββίΐν. — Π<ιρ*!Μ'ν«ι.] ’Ε» άλλ. Πιραριινίϊ.— Μονο» τώ» κτίαάτΐϋν.] Έ · άντιΐ'ράφ. 
το, Μονο», β»τΐ τ:·ϊ τοκρά το»; άλλ. Μο»ιι.— ΜΑ *ατοχ»ιι ριικρά» όίόν χ.ι.λ.] .ΔίνίτριοβΛ 
το τιό θιογγιίοί (οτ. 7 *) 4 ΐΆτωρ,

Αλλά ριίτ’ έββλόν ίων βοΛίϋϊΟ, πολλά (̂,γτ,νχζ.
Καί |κ«ρί,ν ποσοί», Κύρν’, όίό» κτιλίαα;.

ΜΑ ποιοΰ πυχνά;."] 'Ε* το3 ί(ΐοδ, ά»τί ιοδ παρά τοΐ{ άλλοι;, ΜΑ π«χ»ά; ποιιΟ. — ϋπω; β» 5ύ- 
ναιο.] Δύ<τ, «ντί ιοΟ, Δδναιο, 5» ίτίροις- — Ααχιι πάντω».] Ε» τισι των ά»τι·<ρά(ρω* φέροτιι, 
ήΐίϊοβαι πάντων : παραίέ τώ Στο€. (οιλ. 06), Αο«ι, [ίονον, άνιν» τοΰ. Πάντων. Εΐο'ι ίί  χαϊ 
ά̂ Λαι τινί; -γραιριχαί ϊιαφοραι παρά τώ αίιτώ τοδτου τοδ χωρίοχ, οόχ άξιαι λογον.

ΣΕΛ. 4, Εβ  ̂ίί  τοιοδτο;, ά» χιρ5η . . . τή ίέ ίργί παραπλϊ,σίω; χ.τ.λ.} Διορδοδσί τινι;, 
οδίί» Αίον. οδτωοί'ταδτι: Εττ, 5· έν τώ Χί'ρίίΐ τιιοδτος, άν χ;ρίτι . . .  ίν όρ·]7 , άν 
παραπλν,σίω; χ.τ.λ. — Λ»πΥ(ροϊ(.] ’Ε» 'άλλ.. ΠονϊΐροΤ;; καί ίοτιν ούχ άίόχιαο; ή "ρραφΑ, ·ΐ 
ίχλ.αιι-βάνοι; ·ηϊ τοδ. Επίπονοι:.— Πιρί τώ» άπορρΑτω» χ.τ.λ.) ’Ε» άλ).. Πίρί ί» τώ» άπορ^- 
τω». ίί •̂ νώαιι ϊκ τών θοίγνιϊο. (οτ. 7 *)·

Πρΐζ'.ν ιιΤρίί φίλοισιν ίΐίώ; άναχοίτιο πάσι:
Παδροί τοι πολλών πιοτό» ίχο«#ι νοον.

Ορκον ίπτχτό» χ.τ.λ.) ·· Επακτός ίρχος (βίοι» Αρποκρατ.), ίν αδτό; τ ;  ίκών αότώ «πά-ρίττι, 
« τουτίοτι» αίριΐται. Λνσί»; ό» τώ πρό; Χαιριοτρατο», καί Ιοοκράτη; ’Απ,λλωνςάτ»;; ί» ταΐ;
- π.ό: Δτ,ο,ο'νικο» παραινίσοσι» χ.τ.λ.ι· καί ταδτχ ριέν όλρποκρατ. οδπάνχ τι σαφώρ ίξΐ)-]ΌύιΐΕνο; 
τον Επακτό» όρκον, (ι δί Σοϋΐί. προοτίβιτοι καί ταδτ»)» ίτόραν όξτ.-ριοιν, <· Αλλοι δί τούναντίον,
• ό ά/λ.αχόδί» ίπιφιρό[υνο;, άλλ’ούχ αΟβαίρίΤος,» συνάίιι καί 4 ίΙούχιος (λίξ. Εποκτό;), καί 4 
Ζτίνοίιο; ΙΠαροια. Γ. π'.), χαί άλλοι.— Διά δύω προφίσςι;.) Δύω, ·ζ άντι̂ ράφ. αντί τ.δ Δύο. 
ΕοιχΓ ιοίντοι άιοιίνων Α διά τοδ |χιγάλου ώ *ί?οφΑ ·» οι; πρό; αίτιατιχΑν Αρίοιιαίτιχήν όνό· 
|Λατο; ιριρίται δυϊκοδ : Α δί διά τοδ ροιχροΟ, όταν προ; πλχΟοντιχά. ή δί διαφορά, ώ; ίιχ- 
ριίΐώοατο χαί ό προ Ααών, όκττ,; αρχαία: “ρραφί; βνιφύκ, τ ΐ; πρό τ ί; {ίιρίαιω;δχ).ονοτι τοδ ώ
οτοι̂ οίοΊ._Μΐ'ι'άλων ] ΛιίπΕί το, Μιγάλων, ίν άλλοι;. — Μτ,δίνα βιών.] Έν άλ).οι;,,Μχδίνα
βίον, ίττον κοιιφ:»;. — Γοϊ; πρ'.τορον φίλοι;.] Προτίροιο, άντί τοδ, Προτιρον, ού χβιιψώ; ίν 
ίτί'ρίΐ;.— Γ;»Γ,«ί®?αι.] Ές έτίρω· διορ6ώί»ω?, άντί τοδ, Γινίββαι.— Γινόαίνο;.] Καί τοδτο 
έ; ΐτ';ι·>ν ?ιοο9(.>θ£ω;, άντί τοδ, Γινοριίνο;.— Μχδίνα φίλον όχίΐν, χαί «ολλοδ; ιταίρονι; 
κίτκλλάττιιν.] Σοιιίίωσαι τΑ» διαφοράν τοδ ίταίρο·® πρό; τον Φίλον, τΑν αύττ,ν οοβαν χαί 
τοδ Σοντβου; ποό; τόν 'ίόλον, πιρί ί;ίν  τοό; πρόοίΐιν ιυιλ. α) οίρΑκαροον.— ιών φίλων.] Τών 
τδτ.οαφοδ; φιλία; όλί-,-χον παριβ-χτ.ι/.ίνων.— Τών όταίρων.] Τώ» ουντ,βων, πριν άναύτ.δ; φίλου; 
ποιΑσπ,— Αν, αΑ δίόιχίνο;του,δίΐο9αι προβποιί, πορί Τί τών τ̂.τών, ώ; άπορρΑτων, άνακοινοί.) 
Οδτω δίΐν £·ρνων διορίώβαι τό παρ άπαοι -[ροφοιιονον χαί υτιζόαίνον. Αν αΑ διό«νο:, τό διϊ- 
οβαι προσποι»;. Πιρί τών ρχτών ώ; άπορ '̂το,ν ά»«ο!ν:υ. Μονο; 5’ ό Αΰ·)ΐρο; ι-ρραφιν, Αν, (ΐη 
όίόροϊ-ο;, —. δίίυΟτιπριοποΐ'ρ, πιρί δί τών ρτ.τίιν ώ; άπορ τ̂ων άναχοιν̂  (·γρ. ΆναχοινοΤ), ταύ- 
ττ,ν άποχοώίαν τ,·ίτ.ο»ι«»ο; τί,ν διορίωειν. Ο νοϋ., Τοδτο δ» ποιν.ίΐι;, τουτίστι πίΐράατ των 

• V ποώτον ρίν, ιόν, μΑ δίο^ί»:; τινο; πρά-ρι/ατο; παρ αϊτών, προβπιιΑοτ. διία'Όι: ίποι-
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ΐ ι .  ίϊι άνακιινΜ «ώτι.ϊ; «ίϊί τδ·· άΙ|τ,ωβ; ρχΐίν ι̂ δϋνααίιω», ώ; πιρί άΛΐ^ ,̂τοιν. Ηί <νίν« 
ίΔρ ριτι »:»’ ιύΐώ·· οί ί?ηί5ικ «ράγαιτι;, ί  τί{ *«ρΐ ων άνκοινώσω «ίστίω;, ιύϊβ»
(Ιλχειίη:, Χ.τ.λ. ΙΙροβλοατΛ ί ·  τό Άνα»6ΐ'.<,ΐ (ιτχρ« τό αίο'-ν, λναχ·.ιν«αιι) ού (ΐ.ονί·ι ίιχ τό 6ν
πϊ.ίΐΜΐ τιϊ; 5«*ίαςι;, όλΧ’ 2η »αί αΟτ»; ουτο; 5 το3 λίγίυ πχη.ρ
ίρίϊ ίν τίϊ; ίίτ,;, Βν'Λιι ίι τ'.βι τών φίλων άνΜ',ινώσαβίαι.— Δί»ναί!;βν.«ν. . . . ίιαγγύβκ<,- 
[ΐιν.] Έν ά)ί.η;, Β·χϊοι»ίζ·(Λΐν. , . έτηγινώβ·«ιι.ιν.— Ο τ̂ω ί ’ αριστ*,] Έ ' ίνηγράφ. χχϊά κχί 
ί  ιτρ5 ί(χ·.ϋ, άντίΐ'.ί, Ωΐτωδ"· ά» «ριοΓΟ. Ένάλλ. Οίτω{ ίριυτα.— ΑύτίϋβΠίλη; αίιτ'.ΐ;ιν 
τήί χαιρίί; βίΥ,βτ;.]. ’Κχ τ&3 ίωϋ, άνή τ ΰ καρά τη; άλλη;, Λώηιτάγ-ΐίλτ;.; ίν τοΐ; χαιρή;
αύτίϊ; (’Λτ,βτ,;. Καιρ'.̂ ί 5έ λίγη τά; τών βΐί|χφορίΙ»ν Κ6ριατ*«ι;.— όρ-ήω;.] Κν τισι τών τοι>
ΑΟ-̂ . άντν·;ρ«?· 0·̂ ν5·ϊ}<.'-·̂ . ύιχοίω; ίί.— Π'.λλβί 7*ρ άτ·>χο3«ι [χίν.] Ο τ̂ω; Αύ·(Τρο; ίξ 
αντιγράφων, αντί τιδ. Πολλή |Λ£νγάρ άτυχοϋίΐ.

11·:Λ. 5. Ρ.οτ! 5=.] Έξ άντιγρ. οί κρό ίιχοϋ, αντί τού, ίοττ 1'άρ.— ίο η  ?ί -/_ρ·ι·ΐ(.ανα[χίν, 
Τίϊ; άντολανίΐν ίκιβταιχίνοι;, χττίΛατα 5έ, τοΐς χταοδαι ϊοναυχνοι;.] 03τω χαλί-ςπ·-ιών ΐξ’ίωχίν 
ί Αόν. έ· άντιγρ- ϊζ άναλείάυχνο;, Κτάαβαι, αντί το5 πολλά παραβχοντ'.ί ι ;ΐ ; ϋποανηιατισται; 
πράγχατα άίιανοττοΜ, Χρίοίαι. Καί ϊχπίφραοται (ΐέντ-παραίνίσι; οίφ'.οτιχώτερίν και πεϊιερ- 
γοτερον τολ προίτΛίντι;: ό ίέ νοΰ; ούκ άν άλλο; «ΐκ, ΐ  Πειρώ τά κτϊίαατι πο-ίΐν χ̂ ρταατα, 
τουτίττι χρι;αι;λ«ι πχρα τό Χρίοβαιγάρ τάΧιτίριατα, ώσπερ παρά τό Κτάσβαι ιάΚττ;|χατα, 
ων τ, «ίίΐονιβία Πλοότο; καλιΤται. Καί τό Απολαόην τών κτταάτων ονίεν ίβ.ιν ίτεοον ί  έλίν 
βίρίω; -/̂ τ,αύχι οώτοϊ;. Οόκ άχαιρον ί'» παραβίΐναι καί τά περί πλούτου «ίφύ.οοοφτ,αίνα τίυ 
ίταγειρίτγι (ί"τ,τορικ. Α, ί)  ̂ » Πλούτου ίί αίρτι νορι.ίβ;Λν.τα, πλτ,6ο; γί;, /.ωρίων κττ,σει; ι 2τι 
ί ί  επίπλων χττβεις καί βοσχτριάτων καί άνίραπόϊων πλ«ίει καί υ-εγέΟει καί κάλλει ϊιαφεοόντων. 
Ταϋτα ϊέ πάντα χαί άβφαλί καί εΆιυβέρια, καί χρτ.οΐ|λα· έ«η ϊέ Χί̂ ιτιιχ» ΐκ“λλ« '«  
χάρπιιχα, ίλευβιριαϊΐ τά προ; άπόλαυβιν, Κάρπιριαίέλίγΐι». «?’ άν αί προιοίοι: άποχαυτηκά, 
ίέ, άφ'ων [Ατδέν παρά ΤΓ,ν χρΐσιν γί^τα», 0, τι καί άξιον. 0ρο;ίϊάο<ραλ,ήας ιιίν τό ένταυ9* 
καί ουτϋ κεχττοιίΐαι, ώστ' έφ’ αυτώ είναι τπν χρ̂ σιν . - . 2λω;^ί τό πλουτεΐν ίστιν εν τώ χρί- 
σβαι (λάλλον, ήεν τώ χεκτίίβαι. » ~  Έκτίααι ϊύνασβαι.] ΠροσεβτΛατό, Αύνασίχι, ίξίνττγρ. 
τοΰ Αΰγ.— Αύττ,ν.} Έν άλλη;, Αϋτον. — Τάβελτίω.] Έν άλλοι;, Τά βέλτιστα. — Μνίενΐ 
συαφοραν ονειίίστ,ς. ] Αντί του, Όνειίίσει;, εν τινι τών άνηγρ. τοϋ Αύγ. φέρεται, ’Ονειϊισχει 
χαί ίσω; αύτΛ έσήν ιπ γντ,σία γραφεί· Ούίίν γάρ κωλύει, καί, Όνειίίσχειν, λίγειν παρα τό, 
’Ονειίίζίΐν, χα·ά χαί, Γαριίσχειν, παρά τοΓαριΐζιιν, καί Στερίσκειν, παρά τό Στερίζειν. — Του; 
κακού; 5' εδ ποιών. ] ΙΙροσίίηχα τον σύνϊεσριον, αντιγράφου τηί Αύγ. εν ω φέρεται άνάρ- 
('ρω;. Κακού; εδ ποιων. — Τυχόντα;. ] ύΈιοίαΤό; ίιώρ6ου, Τύπτοντα;. Αλλ οΰ χρνΐ 
αιτακινιϊν τχν γραφτίν; οΐ γάρχύνες, ούκ ίπί αόνου; τού; τύπτοντα; έρροώσιν, αλλα «Πριν 
οχί'γασίϊΐ εϊ φίλο;, άν υ.ονβν ψοφτ,σιι,ύΑακτοϋσιν·· ώ; φ'Λοιν ό φιλόσοφο; (ήί. Λικοιχ-Ζ, ζ').— 
Πιστεύοντα;-] £ν τισι τών τοΰ Αύγ. άντιγρ. Πιστεύσαντα;.— Έάν ’Αποίέχτ χ-τ.λ.] Ο νΐν; 
Κάνεκείνου; τών φίλων φιλ.γ;, βίχαρίζενταί σοι πρό; το φαυλότατον, τ,γουν επί τή σρ ρεεγιττη 
βλ.άο/,, οΰχ έξιι; φίλου;, οίτινι; άν άπιχβάνοιντό οοι πρό; το βέληστίν, τουτέστιν επί τί 
σφ άφώιία· — ίερινο·;,] ίΐ λέ-ι; τών αέσωγ, Ένταΰβα ιεέν γάρ έπί χαχοϋ, τόν άντχχιΐ[λεν·.ν 
τώ ύρειλατιχώ, τουτίβτι Ήν ύπιριίφανον, σκα,αίνει, κα&ά χαί παρ Εύριπίδρ (Ιππολ. £|4)»

. . . .  Τί; 3' οΰ βεανό; άχβιινό; βροτώνι
Έν ί ’ εύπροσν.γόροισιν εστι τι; χάρν;.

άλλαχοϋ ίέ(Πρό; Κιχ. σελ. ι3  )  επί καλού τέταχε ττ.ν λάξιν, τόν σύννουν τε καί οώφρωνα 
καί ίιά τούτο σεδασαοΰ άξιον, ίτλώσαι βουλ.όαενο;. Τών ?ύο τούτων σχμασιών, [χοντγ ·π« 
τελευταιαν οί̂ εν η συννίβεια. — Τόν μεν γάρ τών ύπεροπτυοών , . .  τον 5ότών όμιλκτιχών κ. τ λ. } 
Έν άλλοι;, Τών μ,εν γάρ τόν ύπεροπτιχόν . . .  τών ίί  τόν όμ-ιλ.τ;τικόν.—  Πρό; πάντα. ] Κστιν 
έν οΐ; τβν άντιγ. φε'ρεται, Πρό; πάντα;: έν έτεροι; 5ί καί [λετάτιύ άρβρου, Πρό;τού; πάντα; —
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^ιΐα, χχίά κ· 
'Α/.»ρίο·

Τρχχιω;.] Τιχ'η $, ί(*ν '-'ΐ̂ !λί(ΐ'!αν!'< έ Βι«ίαΤ.ς.— Μτίί Κί̂ ΐ τά-̂ ι).<,ϊα ί:τίυ5«;ωτ.]
Αντ; τ.ϋ. ΙΙιρι τα |ί/,οια. ί» τ·.σι τώ» αντιγράφ. φί ϊ̂ται, Πα;» τά -[ΐλάχ, τί;. Παρά, χρί ι̂χ 

Λΐλίύσ»: ίνταΐιβα : χαί ιΐ νχ'-ίίχνΛ ττ,Ίγραφί,ν, γρΐφί χαΙ ί·> τί,Ι; ίχοριίϊοι;, Πιρά τά Βτιου- 
'.Χ'. γί’ρίται ίκ ΤΙ4 τς5 Λανναϋ αντιγράφω. — ’Αχαρίατω;.] Ενια τών άντιγ. 9·ρ»>.
; Βαίινον ί ΐ  τί χατ' ι·7τίρρη(ΐα, ώ;3τ,λιΤ χαϊ τό ίτ:α·γί{ΐ,5ν4ν, Άνϊίώ;.— Πάο/,ωοιν.} 

Ι'.χ αλΑ. ΙΙοιοΟοιν,— Π'-ι&νντ·; υ,ίν ίϊι.] 'Κχ. ί̂ορ$ιάσ£ως τ&ϋ Βΐϋ α̂ίνν προαέίιτραν Ι  Οάολφιο; το, 
ί-.’-ι. Γ.οτι 5έ τΒϋτίν τώ ΕνΛοιοϋντ»;, ίγουν ινίργιτονντι;. ή ίί γν<»}ΐϊΐ [λίπνϊΐνί̂ ί̂ιι Γοαιν ίχ, 
των Ι·.ύρ·.πίί'.ι> (*αρά Λυχούργ. κατά Λιωχράτ, §24).

Τά{ χα'ριτα? 5ατι< ιίιγινώ; ;̂ αρί!Ι{Τ!ΐι, 
ίίίιοτον ίν βρωτοΐαινι,δΐ ί .  δρώοι αΐν,
Χρονω ρ̂ωΒΐ ττολ>.Η, ι̂><Γγβν$σΤΑροι.

’Κξανίσταβο ττρί [Αΐδΐί.] ΚβΙ τςΕη ίχ το2 «ίογν:ίβ; ( 4:  τ),

'Αλλ' ί , «ρίν αιΜίΐν, ίιιτανίβταοϊ (Γ®. ΆκανΓβταβο) . .  . 
ίί, παρίών μά τυΐν*....................

Διαιχαρτόντα τιον ιύΟννοόντων.] ’Εχ του Λαγγιακϋ αντίγραφου, άντ! τού παρά τοΓο 5.0!πιΓ', 
Δ’αΐΑαρταν.ντα τών ίύβ'ονοντων. Τί 5« Εύβυνουντω» φί’ρίται χαϊ ίν τώ ΐ|*ώ-— Μ«γολοψυ/ος.] 
’Ελιυίί'ριο; Δύναται γάβχαί τοΰτί τοΙνουΛ, ί'γ(, χαβά (?ϊ,ο·.ν’Λριοτοττ'λΐ; (Ήί. Βιχία. Δ,ι·), 
ό υ,ίγανογυχο; ηϋ'ο; ι5 ποίίί», ίΰ«ργίτοΰ(Αίν<·.; 5* αϊοχύνίται. . .  καί άντίυίργίτιχί; ιτλίΐο- 
νων.. Μίγα).ίψύχου: ί ’ ώνοιχαίον κατ’ ίϋφτ,|ί.ΐΒράν χίό τοίκ ·τλιβί(;υ;, χαίΒΙίγαλοψυχίαν γα»· 
ΤΑΐβΐίτητα (Πλάτων Β ,’Λ)Λοιά3, ΐίλ. ι 4» χαϊ ι5ο).— Έόττίσαν. . . είοσαν.] Πρί;τί, 
Ι·.χ.οντα5: ί'ντινι ίέ των άντιγράφ. Έλνπτ,βίν , . . ίίωχϊ, πρίο τό. ΆτταΛυσΙα. ίμιινον ί ί  ' 
τό πρώτον.— Πίρι αΰτών.] Τινάτ.νν άντιγραφ. φί'ρζι, Πιρί βύτώνπρότίρον.— Άπαγγιλουν- 
τα{.] 'Εχ 5ιορ»ώαιΐι»; έτίρων, αντί τοϋ Άπαγγ'λλοντα;.

ΣΓ.Λ. 6. ΤαχιςΆν.) Εν άλλ. Πλείς'.',ν.— Παρά υάν τών θεών.] ’Εξ άντιγρ. αντί τον, Παρά ροίν 
ίιοϋ.— ϊυυ,βουλεόιαθαι.] Ενια τών άντιγρ. φ:'ρίΐ, Βιυλϊύιαβαι, ίτιρα 5ε, Συ^ούίβ χρίοΟα;.— 
Σχοττιι πρώτον πω; τά εαυτού 5ιώχνιοίν.) Έν έτεροι; γράφεται, Σχόπει πρώτον (ιΒα. Ποότερον) 
πώ; ίιπέρ τών αύτΛ ίιώχ/,βεν.— ί) γάρ χαχώ; διανοαβεί; χ.τ.λ.) Τούτιν χαϊ οί Πάριοι χοτ,ίά- 
ρ.ινοι τειωτιριω, ίιτλλαξαν βτασιάζοντες τούς Μιλτοίου;: 5ιε;ι).9όντί5 γτρ ττ,ν χι*ραν αύτών, 
ών ευροντού; αγρού; ευ έίειργαβυ,ε’νο»; τούτοι:, χαί ττί; πολίω; τήν ίιοίχνιοιν Β'ιτε'τρε'ραν (ΰρό5. 
Ε, χβ.).— Περί των ίίίων.] 'Ε/ άλλ. ίπέρ τών ΐίίων : ?στι 5' 4  τών άντιγρ. φερει. Περί τών 
οι'χίίβν,— Μάλιστα [Ιουλεύιοδαι.] Έν άλλ. Κάλλιστι βουλεύσοβίαι.— ΙΙιίβου ριέν καί τοΤ; 
ννΑοι;.] Αειπιι εν άλλ. ό, Καί: χαί λιίιτων οΰίίν λυμαίνεται τών λεγομένων τον νοΰν.— Ααάρ- 
τη.] Εχ τού 2το&. (ίίλ. 3ο8) νί γραφή, αντί τού, Αμάρτοι: εν άλλ. 5ί βε'ριται, Διαμάρτρ.— 
ΔόνασΟιι.] Έξ άντιγρ. αντί τού. Δυνάμενον.— ϊναίοχγ;.] Έν άλλ. ϊνα 5ο»ϊί γ’ αν.— Μάλ
λον αίΓοϊέχουίιχαίαν πενίανχ.τ.λ.] Έχτού θεογνιίο; ( ι 47).

Βούλίο 5’ εύσιβιων όλίγοιςούν χ,ρήμασιν οίκεϊν,
Η πλουτεϊν. άίίκω; γρήματζ πασαιιενος.

Έν ίέ ϊιχαιοσύνι σνλλάδίτ,ν πάβ' άριτιί ’οη.

Κάχείνωνμέν καί τοΤ; φοώλοι; μέτεβτι.] Προσέβηκα τον ίεύτερον, Κοά, τούτο ων, ΐξ έν Ιβο- 
χράτχ; ιρεΐ χατωτε’ρω (Πρό; Νικοχλ.), · Καί τάμέν ΚαΙ τοϊ;  φαύλοι; ενίοτε παριγίγνεταε,· 
τούτο 3ε, εκ τών θεόγνι3θ5 (ι5ι),
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ΧρτΙματχ [;4· ΚΑΙ πηγίΧΜ ίνίρί ί̂ίοσιν :
Η ί ’ άριτβ όλί*̂ οΐ{ άνίράοι, Κύρν’, ί®6Γαι.

Καί ΐκ τούτων *61λι χαΐ τχύττν ·ηρανί3βαϊ ττ,ί *ρ»£ΐριτν ό ί̂ ήτ&»ρ. Εβτι ί ΐ  πτΰτβ»σασ3χι η·* 
ΐιιιτίραν ίιορίωιην χαί ίχ τ»  ίί; Δίΐιΐίσί/νϊ,ν ί·(ΐιρ5ρ'.υ.ί¥ΐυ Έρωτιχοί (σιλ. 1413 ίχί. Ρίϊοχ.) 
Ί'αύτη;.] Τί; ίοξχ; * ίί 3πο τίςδιχαΐίοΟνχς ττα}αοχ«υαζθ[ΐ47νΐ{.— Μϊίϊένβλλο.] '£»
*)λ. !ρ«ρίΤ!«, Μϋίίνΐ άλλω.— Τό αΐν θώρια. . . τίι» δέ ψκχτ,ν.} Έν άλλ. τώ [ίίν οώααη . .

ιτ, Ϊ2|υχ7·
ΣΕΛ. Τίίδιανίία:,]. Σχριείωβαι χ*1 τταλιντΓ» Ιιανίΐα» άν7ΐχ[ΐ(ί.έ·ϊ«»τ7 Γνώ[ΐτ,: χαίγάρ 

7α ίΐριιτιτώ; χαί άπιρισχιττηβ; λειεαΕνα, διανοία;, οΰ γνώ[ΐ«ς, ιίχ5τω{ άν λίγοί'βτο •̂ ίνττ.αατα. 
Σν-;·ί;.] Παρά δέ τ» Στοβ. (οελ. 2ΐ5)·)·ράιρ6ται, Σιωιτί;- Χ|αιινοι ίΐ  το πρώτον: Σιωπή ριέν -ράρ 
ίοιίν ίχίΐίγιηκζ λο·(θΐ;, όν ΐρξατο τι; λδ̂ ίον, Σιγή ίέ, πήρ β̂ι; 6(ο·Χ3ι» λί-ρίΐν. Καί
σιωπά (αιν ό παι«'ιιίνίς το5 λΕ·γϊΡΐ: σιγά 5έ ί μχδ’ άρχτ,ν φθίγξαροενο;.— Μχ5’ έν έτεροι;.] 6  
πρό ήιιών, έν ριτ,δετέροί;, ίξ άνπγρ. Χαίρονσι υ,έντοι οΐ Αττιχοί τα”;  τοιαύται; τριτσισιν : οίόν 
«στι χαί το παρατώ Δτ.αοσίΙδνΕ[(θ4λ. ΐ 2 3(ΐ)Μτ,δέ ιειίΐ’ ετέρων, αντίτοϋ,Μετά ριχδετέρων. Οότω 
γάρ χαί τώ. Ούδέν, χαί τδ, Μτιίέν, ώ; έπί τό̂  πώ.ΰ παρενηβέασιν, οΟ προτιβέασι, τά; προδέσεις, 
Μ/,δ’ έν ένΐ, Ο’Μ  χαΟ’ ενχτ,λ. λέγοντε;, άντί «5, ΈνΜτΛενί, Κατ' ούδίν χ.τ.λ. Καί-Λ, Λ;, 
δέ εν τα"; έπιτάσισιν ίιπιρειοάζουοιν, ίΐ; [οιτά πλείστων, Χέγοντε; (Νιχοχλ) αντί εοό, Μεί’ ώ; 
πΧειστων. Τώ δε όριοιωριατιχδ, Ι̂σαύτω;. παρεντιθέασι τον σύνδεσριον, 11; δ’ αντω;, λε'γοντες 
αντί το3 έίσαύτω; δε.— Ιδιον το;; σπονδαίοϋή ^^σι; άπένειρΛε.] Καχώ; παρά τδ Στο£· (σιλ. 
3(55) γράιρεται, Τών σπουδαίων, αντί τοϋ, Τοϊ; σπουδαίοι;; ίμιάρττρται δ’ ώταύτω; ε< τισι τών 
άντιγρ. χαί τ, τών τριών τελευταίων λέξεων, ϋ <ρΰσι;άπένειριε, παραλτψ'!·— Χυυ.βουλίαν ] Σ«· 
ριείωσαι τό σπάνιον, Συιιβουλίαν, άντί τεΰ Συροβουλτίν.— ήσπερ έχ ταριιείου προφε’ρ ί̂·] Ισω; 
γραπτέον χατά (χέστ,ν διάβεσιν, Προφιρτι: ή γάρ ριεταφορά, ή παραβολή, οπό τών ίδωδίριων, ί  
τι; προαιρείται χαί προφε'ρεται, τ,γουν εξάγει ιδία; ένεχαχρήσεω:.— Τοΐ; θεοί;.] Έν άλλ- Τεώ 
ίεώ.— ίΓ;4;ί.ων.] ’ίξ άντιγρ. άντί τοΰ,'Ην έ)̂ ων: έρεί δέ χάν τοΐ. έξήρ,χαβ’ ίριοιον οχΐ|χα ουν- 
τάξεω;. «Τοΐ; ριεν γάρ ά)Χοι?, οιρζζοαεν.ιι— Φιλοπονία.] Έν άλλ. "Ιχλοσοφία : χαί ίσω; άριει- 
νον: Φιλοσοφία γάρ παρά τδ Ιοοχράτει, ού ριονον απασα ή έγχΰχλιο; παιδεία, ώ; ε'οβτ.ν εΐπώυ 
σ̂ελ. 3), άλλα χαί ή περί αυτήν διατριβή, χαβά χαί τφ ΦιλοβοερεΤν πολλάχι; ίπΐ τοΰ περί αυτή» 

καταγίνεσβαι, εσβ’ 3τε δε χαί έπ! τον άπλδ; τιιρί τι πονεϊσβαι, ώ; φτ,σιν Αρποχρατ. ().ε| Φιλοσο- 
ιριΐν.) — Τά; ήδονά; τά; ίχ τοντων ριάλιοταγνήσια; εχοριεν.] Λείπει το δεύτερον άρβρον, χαί 
τό. Μάλιστα, παρατώ Στοβ. (σιλ. 67). Τό δέ, Γντ,σία;, ίξ είχασία; ετέρων παρείλτ.φα, άντί 
τοΰ παρά τοι; λοιποί;, Γνητίω; : έπιί χαί προϊών, Τίρ'ρΐι; είλιχρινεΐ; χαί βεβαιοτέρα;, έρεί.— 
Αί λύπαι ται; ήδοναΤ; παραπεοηίγασι.] Γειτνιάξουσι χαί πλτ.σ'ον άλλήλαι; χεϊνται: χαί, χαβά· 
περ ε'λεγε Σωχράτν;; (παρά τώ Πλάτ. Φαίδ- σελ. 6ο), έ»ν :ι; διώχνι τήν ήδονήν χαί λαριβάντ., 
σχεδόν τι άνα·̂ χάξεται χαί τήν λύπγ,ν λαρι,βάνειν, ώσπερ έχ (χιά; χβρυφή; ήριριένα; δύο οδσα;. 
Τοντο το χωριον καί Σέξτο; όΈ(χπειριχό;(Πυρρων. ϋπβ· τυπ.Γ, χδ.)αΰταί ;  σχεδόν λι'ξισι προή- 
νεγχε, κΠάστ, γάρ ήδονή παραπέπηγεν άλγχδών.ν— Φιλοπονιΐν.] Παρά δετώ Στοβ. (σελ. 67) 
γράιρεται. Αεί πονεΐ»,

ΣΕΛ. 8. Οτι τοΐ; ράν χ.τ.λ.] Οτι, ές άντιγράφ. άττί τοΰ παρά τοϊ; άλλοι;. Διότι.— Εύβύ;.] 
Απ’ αύτή; τ ί ; άρχή; σπααίνει ένταΰβα τό, Εύβύ;. ίπιβι τον Σχολιαστήντιν Αριστοεράνου; (Νειρ. 
1043).— Η πολλοΰ; 3χειν τοίις επιπλήττοντα; ] 6  Διαζενχτιχό; έντοΰόβα σχριαίνει τό, Εί δε, ω 
προσιιπαχονστέοντό, Αρωλήσουσι, χαί τό, λνάγχνι, τόράν διάτό προτ,γοισάρχενον, Αριελεϊν, τό δε, 
Ανάγχνι έξ άνεώόγου ώ; άνηχείρανον τδ, ΟύχοΓο'ντι. 0  νοΰς, Ού δυνατόν τ ΐ; άρετή; άρχελεϊν 
τοΐ; σπουδαίοι; : εεδ'Β|ΧΕλτ,σονσιν, άνάγχοι ίητό πολλών αύτοΰ; έπιπλήττεσβαι. ΚεοΙ τούτο ρχέν 
<ΓΚ|χεαν·ι ί ,  Μ, όπο'ταν αποφατική έπάγηταε «ροτάσιι; εΐ δί χαταφάβχιι ή «ροηγβυ|χέντι πρότα· 
σι;, άναλύεται πτνιαιϋτα εΐ; τό, £ΐδέ ρχή. Παράδειγρια τούτου έστω ̂  έχ ή ;  Ιλεάδ, (Ζ, ι 6α) .
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ίύναται γιρ ίντιΟΟ» ί Λιαζίυχτυό. τό, Εί 5« βούλίΐ -Λιχιχι. Έ·^ύλα;· ί ϊ  χ»ί ί  σν<Λ0ίΐ!ΐ 
έπ’ τί;ν χρίβιν ?αΟτΛν το5. II, ιι6ν, ιϊτι; ΐ̂οβ;», ιΚ ίι« χιΟώςβ! λίγω, »ι ίίλίΐ; τϊ
μί-ζχΊη,σα,ι· Χ5,1 « Μτ; τό χί;!·»!;, ΐ  βίλίΐς κ  ^ τχ ιή β ιι ■ ~ ίχί «.ί» γ»3 τοδ κρώτίνι, τώ, Α< ίίν 
Τ5 χί|*τς, ίπί ?ί τοδ δι^ίροΊ, τώ, Α·· Τ3 χχιιι;;. ίοίδ'υναίιίεϊ ό Δ'.ϊζΓ«τιχί;.— Ηπ««.) Πεβω 
{ΐΐλλίν. £ν Τ'.νι τών «ντ[·{ρ»9<ι)> Φϊ’ρίτχι, ότιού ·νι, ρι,ίτ» τίδ ιΐείωτιχίδ: οδϊ’ βδτοι χΐχώς: 
άαφ:τερω; γάρ λινιτα·.. ΟΙ ίέ ττρί ταιιν »χχ^ζ ίνρβ^ς», ίίπ;υ, ταρεξυτοκιίς.— Κ»1 <ρ λ3·3;.]

Φιγρ. 5·3*]̂ ι»ίίτάτοι;-— Ανθρώπων.] ίν τ.νι τών τεδ ,Αύ·]-. άντιγρ. Ανϊρών.— Τον |ΐϊν.] Τέν . 
Ηραχλέα.— Τον ίέ.] Τόν Τοντχ/ον; πίρ'ι ο5 ίπι9ι τά «νιαειωίίντίΐ |»ο: εις τόν Νιχόλβοϊ τ̂ ν 
ΛιαΜχχνον (ΗρΙίρ. Ιίλλ. Βιβλίίβ. 5ί>,. 3 ;0 ;-— Οι; '̂.ρν,-] ΛεΓ, άντί τοΟ, Χρί·,, εν τινι τών 
Αδ·];. άντι-ρρ — Κ*ί τών 4/Λω· ίοφιοτών] Τών |χπ ίαριετρωί, άλλ* χιταλογοείχν "ι'ρβψαν- 
ιων, άντιϊιίίτΒλχένω; προ; το«ς τΓΟίητάς; χαί τνύτ3ν; *|'*? κχτβ/,ρΛττιχώ; ίχαλουν
(Σχολ. Αρι?5?. Κεφ- 3 ίο).— Α(ρ’ έχά̂ οο.] Εν τοϊς Αόγ άντι-ρρ. Α?' ίχ4ς·ων-— Τά χρΐοΐΛ».] 
Εν τοΐς αντοΐς, Τα β/λτνστα-— Έπικρατνίσιιεν.] Έν ΐοϊς αντοί; άπροβετως, Κρ»τιίβ£ΐ«ν. Τε- 
τχχτα; ώίε το ’Επεχ ατειν, επι ϊοδ, Κωλύι ν, τ, Συνέχιιν : ο6εν άίΜνεΎχατο χαι τχν σύντα  ̂

ξ;ν, πρός γενιχήν χ'ιτα πλείονο χρΐβιν βονϊπτορ,ενον.

Π Ρ 0 Σ  Ν Ι Κ Ο Κ Λ Ε Α ,

ΠΕΡΙ ΤΟΓ Β.ΑΪΙΑΕΤΕ1Χ.

έπΙΓΡλΦΕΤΑί (άν ό λο ο̂ί, πιρ άπασι, «Προί Νιχοχλι'α, περί «ό βασΤ/εόιιν, ΐ  περί 
» βαυιλείαί» : σοντου.ωτε'ρωί ί ’ έν τώ ίχίΐι άντιΐ'ράφΜ, ιιΠοό{ Νιχοχλέα, «ερί ββ®ιλείχ;ν. 
Νιχοχλτς ίε, Σαλααϊνος τνίς έν Κίπρω έτυράννεοε, π»ρά το5 πατρος Εύαπο'ροο τόν τορπννίίπ 
ίιαίεξ»Μ.ινο{, ώς -ροόν ϊστι χ*τα;ιαβεΓ> ί* τι του παροντο{ λόγου, χαί ετέρου τού ρειτα τούτον, 
επιγραφο(ΐενοΙ), Νυοοκλΐός. Η γάρ τών Κυπρίων βαοιλίων ί̂ ορία πο>Λα{ έχει τάί ά_αφιοον,τιίνει{ 
τε χ»1 άπορίκς: Νιχοχλέα γ«ρ ονοαϊζεν ό Διόίωρος *χί τόν ευνούχον, ΰφ’ ο5 Ευαγόρα; έϊολ·.· 
φοντ,βτι: ό ίέ Πολυίεύχτί, καί τούτον τόν ταε'τερον Ηιχοχλεα, πρ?; όν έ Ιοοχράτευς λόγο{, οϋκ 
Εΰαγόρο», άλλα Τιυ,άρχου, γεγονίναι λιγει (Μεϋρβ. Χύπρ. Β, ιγ).

ΣΕΛ. 9· Χτπρ,άτων.] Ταύττν προιίλετο Αϋγΐρος τί,ν γραφίιν, χιμ ρεετ’ αυτόν Αάγγ«ς, εξ 
ίπτά αντιγράφων, οΓ; αυνοίει χαί τά τού Αγ'λου ΐχϊοτου άντίγραφα, καΐτό έαόν, άντί ττ;παρά
τοΤ; λοιποΐς, Χρπριάτων__ ήγΐ)»άριτ,ν.] Έχ τού ΐ]ΐοΰ, άντί τού, ήγχβαίατ.ν: όγάρ έπαγοιεινο;,
Χν, ούπρόζ τό, Βγπσαί[χπ», ΐ, ίΐγτ.οάριτν, άλλα πρό< τό, Γενέοβαι.

ΣΕΛ. ΙΟ. Αλλ' ο0{ [χίήλον ίίει τών άλλων παιϊούεσ9χι.] Έν τιρ έ,υ,Μ, ω συνάίει χαϊ τό τ:ύ 
Χγβ,ου ίχίότου, παρνιλλαγ[ΐένφ -ηΐ τάξει, Α)λ’ οδς ?ίίΐ παιό'ειίεσίαι ριάλλον των ά)Αων.— 
Γιγνο’̂ ιενοι.] 'Εκ του εριού άντιγρ. ω βυνά̂ ει χαί τό του ΧγΓλου, άντί του παρ απααιν πυ.αρττ,- 
ριένου, Γενοαενοι.— Τόν τών ίόιωτευόντοιν.] Τών ριτ. έν άρχαϊςόντων.— Επιεικώ{ίέ πραττον- 
Των.] Τώ< ριέ®·;! τφτύχη χρωνεε'νων, τών ροιίτεπάνυ πλουτούντων, ρενίτ’ αυ άγαν πενοράνων.— 
Χπανταε.] ’Βν τώ έ[χώ αντιγράφω, Απαντε;—  Έν9υυ.τ,θώοι.] Κ,νρίω;, Έν Ουριώ, τουτέβτιν έν 
νφ, βάλωνται, χαί λογίσωνται. ίΐ Α'έ ουντ.βεια χατεχράσατο τω, ένβυροΰ{χαι, επί τού, Μνχ|Χ0>εύω: 
έπεί χαί τό Μννιυ,ονεύειν, έν νω βολλεβίιι, έεττί- Λιό χαά παρ αυτοί; τοϊς Αρχαίοι; ουτω; ίβτιν 
ότε εδρχται τό Έν9υ[αί®θ&ι, ώ; οίόν τ’ είναι χαί ίια τού, Λογίζεοβαι, καί 5'·« τβ'·. Μνιΐ[«¥ΐύει»,
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ίΛφρϊ'ιοίαι. Γ-“ ΐ*ι τάς ίϊ; τόν θίυ*\»5ν̂ *ν (7, ιιί), βτ)|ΛΕ«β»ίΐς τώι Κριτιώι, καί τόν θ̂ ,β■x·̂ ;̂ 1 
«ΰ Σΐιφά'ίΐι (Τϊ'(λ. Α, Οίλ. ιο63].— Ττ,£ άνωιιαλίας καί της τα^αχίί] * 'τοίς βασι>4!Ης
α«[ΐ2»ινίύοτ,ς, χαβατΓίρ ί̂ θώς ίξηγησατο ο ττ ϋ̂ι<.ών.— δτι τή» βαοιλιίαν, Λοτίρ ΐίρωσύτη·»
. . . νϊΐλίί̂ ουσιν.] Οτι ς'ι.ντ« ίί βαού.εϊς ιύίέν ηττΟΊ τηι βίτιλιία», η τήν ίίρωιιύντ,ν, ιταντί 
ίτρουηκιιν άνδρί: οιΐίί ούχ οίτιας ίγα. Καίπιρ -];άρ γί'ρι ηνά χ«ί τιιιβς ίξαιρί'τΐϋς ί̂ ςβντίς, ιί 
Ιίρϊΐς. ώίίπιρ Μ βασι'.ιίς, ού τοσαύ·ηις ^ίοιτχι τις τΛν πρα-ι'αάτω» «ριπειρίας, ό(Τϊ,ς χρτϊιυβιν οί
καλώς β*ΐϊι).!ΐ»ονΓ5ς.— Ο πάντων των άνβρωπίνων.] Παρίίλιιφα τό, Πάντων, ΐξ βντι-γράβου__
ΠλίίστΓ,ς ] Οΰτως ίξ,άντι-|’ρ. ίύο ί Αύγ. £.ίς σιννάίίί * «  ΐτεραδύβ Τί3 Χγ'λον «ίΕΤΕυ. Ταύτην 
ττ,ν γριοτ,ν πρβίλοιλίνω καί τ«') "®ρ* τ«ϊς άλλο'.ς, Πλείονίς, μ ιτίριίλησί» ί?!ίον
(Έν τοΤςΠρΛιγ. τις αυτοί ϊλ .̂ Οίλ. α5), οΰ προβτ,κοντως, ιΐΑΐίίοκίΐν.— Ές ων.] ΠολΛώ χρΐ- 
ται τώ, 'Ε| ων, καί τώ, Δί ων, άντίτοΰ, δπως, («τά τά ρτιίΛτα, Συικβουλίύϋν, Σκοττιϊν, καί τιΐ 
τοιαϋτα, ώς προίοϋσι •['ίϊήσίται 5ίλβν: ϊύναταιη’άρ ταΰτβ, Έξ ων τροπών, καί Δίινν τροπών, ιΐς 
ί  (ρύίίΐ αναλύεται τύ δπωςεΐϊίρρνρκι —Κατά τροπον.] Έλλειπτυώς, αντί τοϋ. Κατά τόν δέοντα, 
τ προσήκοντα, τρόπον, καί, ώς έν τίί συνηίιία φ*[χέν, Καβώς πρέπει.— Καβολ-.υ ίέ, των έπιττ,- 
δευροάτων . . . έ*ρώ πειράβοιιαι διιλβε'ν.] ΙΙολν.άπρά-ραατα παρέοχε τοϊς ύποαντυατισταΐςτο 
προκεί[κ6νον χωρίον, όις καί ύπονοχσαί τινας ριτποτε ιραρικιντι παρεισίδυ άιαάρτηρια, Ετιροε 
?έ ττ,ν ΐ’ίνικήν,’Επιτιϊδευαάτων, κτητικώ; άναφέρεοβαι πρός τ4 Καβόλου, κακώς ύπειληορασιν. 
Ούοέν -|[άρ έσπν ετερον της δοχούσης σβιφείας αίτιον πλήν 4 ύπεροιβοωα'.ς, δί 2ν «ροσετίβη έχ 
τοϋ πίριο'ντος καί τό άρβρον, Τώ<. Ε/_ει δέ τό έξής(»ντι?ι8?αλ[ΐε'νως κ̂λαυ.̂ άν̂ υσοτό, Καθολου, 
προς το προη·{Τ,σάυ.ενον, Καό’ έκάστην πράξιν) ούτως. ·'Ε*[ώ,δί πειρβοοριαι δ.ελβιϊν καβολου
• ων έπιτη·'ευυ.άτων χρή στο)ράζεσβαι, καί περί άδεΐ διατρίόε;ν«; καβ' 5ν ύ πι ρίιβασριον ιίρταε, 
καί ά̂ λαχου (ΙΙανοΛτ,ναϊκ.) προσίείς κάκε'το κρΟρο<, ·Το ρ.έν ουν λύντι-^αα ττς π λιτείας, καί
• ΤΟίΐ χρόνον, όσον ούτρ χ,ροόιοενοι διετελάααρ,εν, έξαρκούντως δεδηλωται,» ού τό ό̂ ηζ, ’ Κξαρ· 
κούντως δεδή/ουται τό ούνταγαα τής πολιτείας, καί οίον χρόνον ούτ  ̂χρώυ.εν·,ι διετιλέσαριεν. 
ϊνα δε ρ,ηδείς ιτι διστάίειν ιχ_ν, περί τοϋ τοιούτου 6περει2ασιαο0, ούκ βκαιρον καί τόν Αττιχώ- 
,ταιον Αριστο̂ άνην έπα-να-ρέσβοι ρ,άρτυρα (Σω. 0οι) ,

Σχε'ψαι δ’ από ΤΩΝ ά-ραβών ο'ων οίποχλείεις καί κατερύκε’.ς,

Κάνταΰία ·ρ*ρ και τό άρβρον πλιονοόζιι, καί ή των όνοριάτων τά|ις συ·ρ«χ,υ:αι: τό -{άρ οίχόλ.ουίον 
ην, Σκεψαι άορ ο'ων ό-.αΟών όποκλείεις καί χατερύκεις.— Έπιδειχβεντα.] Έξ αντιγράφου τού 
Αΰγ. ώ ουναδει καί τούριόν, καί τό τοϋ ΑγίΧου, άντί τοϋ παρά τοϊς ίόλλοις, Τποδΐιχ_θέντα.— 
Κάν γάρ τό κεφάλαιον . . . περιλάβορεν κ. τ. λ.] Δισφορως έςινήνεκται τό χ,ωρίιιν τουτί τοϊς 
άντιγράψασιν : (Ι ριέν γάρ, «Εάν γάρ τό κεφάλαιον . . , παραλά?ω|<ιν,~ οΓς συνάδει τό εριόν 
άντίγραφον, καί οί Εκδοτοι, πλήν ΛαγΓίου, οί δε τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν, είς τό,Περιλάοω- 
ρι.εν, ή το, Ιυριπεριλάβωριεν, ρΛεβηρροοσαν, ιΐιί δ' οί καί τό προ τούτου, Κοιλώς, παρέλιπον, βλ- 
λβι δί ρείζονι τή παραλλαγ'ρ έγραφαν, «Έάν γάρ έν κεφαλαίοις ττ,ν δύναριιν όλου τοϋ πράγ- 
-  ρεατο; καλώ; παραλάδωρεενυ η, "Έαν γ-άρ έν κεφαλαίοις περιλάβωριεν ίλην ττ,ν δύναρειν τοϋ
• πράγρεατος καλώς-. Καί τβϋ ρεεν, Έν κεφαλαίοις, προιιλείρεην γράφειν, Τό χεοράλαιον, διο'τι 
κοεί αλλαχού ούτως έχρήσατο τή ).ίξιι; τοϋ δε, ΙΙαραλάβωρεεν, το, Περιλάβωρεεν, όπερ έςίν, 
Ορισούρεεόα, διά τό έ« τω Συρειεαχικώ παράλληλον χωρίον.

ΣΕΛ. 11. Καβ' έκάτην ήιεεραν.] Έν τώ έρεώ άνεςραρερείνως, Καβ’ τ,|είραν έκάςην.—  Τηλι- 
κούτων.] Έ^άνπγρ. (ω συιεφωνεϊ αβά τό τοϋ ΑγΓεου) ορβώς προείλετο ό πρό έριοϋ, τοϋ παρά τοϊς 
/Λίποΐς, Τούτων.—  Μη ραβυρεεϊν, ρεηδ’ άρεελεΤν.] ΙΙροσίβηκα τάς δύο λεζεις, Μηδ" άροελεϊν, 
παραλ,αβών εκ τίνος τών Αύγ. άντιγρ. ώ συνάδει καί τό τού .Αγ'λου. ϋύ γάρ πλεονάζουσιν, ώς 
άντις ΰπολά€οι. Ραβυρεεϊν ρλίν γάρ έςτ, τό τούς πόνους φεύγειν, ίιά ι̂ υχτς εκ/υσι>. Αρε.ελεϊν δέ 
τίνος ίνδεχεταε καί αύτ.ν τόν φιλόπονον, ή έτεροι; προσεχοιτα τόν νούν̂  ί. καί άλλως καταφρο- 
νούντα τοϋ πράγρεατος.— Διακείσονται ] Οίτο ς όρΟάς ε'γραι̂ ,εν όπρο έρεού, άντί τοϋ, Αιιεκεί-



σωνται: βύ γάρ άιτοτίλκιτι*»» ινταΟΟ* τό 6ΐΓβ{, ά1),ί τρουαΐν, ώσπίρ*»ίΐ ίλιγίτ^, ΣχβτιιΓν 
τί>α τροιΛΊ ίιαωίσονται·— Ούδ'ίν,] 03τμ το, τ (τ6ϋΧ-̂ Γ>Λ\» ίίς-ϊβ'τβν» άντίγρ. χ«1«  το5 Αόγ: 
«βρά ίέ τοΤίλοιποΤί άττασι φίρ«τ*ι, Ούβίν: όηίρ, είχρτ, «ιβτιόίΐ» Ψρνιίχω («ρΟ- 711), οόχίςι 
των Αττιχών. Αριοώνιοί ίί (««λ. ιο ί) χ*ί ίιαφίρϋντώ βτ,ριίΐινοιιίνΜ τού Ούίέν τό Οόίίν ίσχι- 
ρίζηαι, ω σοναίειν ΐοίχβοι χι'ι ίτεροι: (ίταρά τ» όίύβ. βτ. 119). 6 ί» «3ς τού ι̂ ωρίονι 
<χ τίί *ρχτί τώ Παντίγυριίίβΰ Χιλτίίρόω. 'Άυιβαι, φτ.οίν, αΐ τζαιιτ^ύμις ίόίέν ριιρος τι9ί»»ι 
τούτων των α^ων, διτίρ ών ΰΐΑεΐ{ βί καλώς καί δικαίως βασύχυοντες άγωνίζεαθι: τοοτεστιν, 
ίκιΤναι τούς («ν ά6λ»τόΐί (ΐαγάλων ίωριών τζίωσιν, χαίπερ ούίίν ετορον ακΜτβνντας ί  ό™ς 
«ύεκτιίυουσι τοΐς αώρεασι: τοΐςδ' δπίρ των κοινών ττηνοϋβι, καί τά< αυτών ψυ;|άς ο3τω τταρα-
εποιυζααιτιν, ώςχ καί τούς άλλους ώφι)̂ ίν ύ̂νααβαι, ού ι̂αίαν τιονιν άπενειμ,αν__ 1'πέρ ών.]
Έντώ βντιγρ. τού ΧγίΧου ίχίοτου, τώ τού Αΰγ- καί τώ έριώ, ΙΙιρί <«<.— ήν ίνδυρο/ύαενον.] 
Μιτά·̂ εν(x̂ ■ς ένταΰβα, καβά καί παρά τώ 3»νορώτπ, τό Έ>9υιαοΰρι.»ι: βλ>.α)·_β5 5’ αίτιατεκΐ 
βυνάπτεΐ. ή 5ί παρ ν;αΤν βυνηθεια έπί ρεόν πράγρκατος, ττρός αίτ:ατ«τ,ν, οΓον, ’Ενθυ|χοϋααι τα 
λο'ρτά οου, έπί ε̂ προσώπου, τό συναμφο'τερον, οεον Σί εν9υαο3(κα(, καί, Σου εν9υιχοΰυ.αΐ'·— 
Αλλ’ ώς καί τάς παιίεύοικς.] Έκ ίιορβώσεως Ούολφ. ίν π»ρειλιί<ρισι καί ο! υ,ετ’ αυτόν, πλτ.ν 
Αα-ρίΐου, 5ς προείλετο τόν άρχαίαν γραφΐν (ίν ε'χεε καί τό ίαόν άντί-ρραφον). Αλλως τι καί 
τις παιίεύσεως.— Ίώσιν.] Έξ άντιγρ. των προ έρεοΰ, οις ίχοϊούίτσε καί 9 Λά-ρίίος, αντί τοϋ, 
Ψυχνίν. 6  νοΰς τοϋ όλου χλωρίου, Οΰτω Ϊϊάχεισ» ττ.ν ·γνώρ«ν ΠΡ.ΡΙ τίς παιίεύσεως καί τις 
ίπιιιελείας, ώς ϊυναυ,ένβν ορεφοτιρων ιΰεργετιέν τίν τ.ρκετίραν ίρύσιν: όπου όρα αοι καί πάλιν 
τάς ίοχούσας Απολύτους -ρίνιχάς, ούίέν ούσας ίτερον ί  προίίσεως έλλειπτικάς.— Καί τών 
«πόντων ] Παρ άπασι *];ράφεται, Καί τών άλλων, πλτ,νίνέςτών τ'.ϋ Αύγ, άντι-|’ρ. ϊν » ιριρεται. 
Καί τών απάντων (αετά ψιλοΰ τοϋ πνεύαατος'. ΐ κ  ταύτης οδν ττς ·ήααρττιι.ίντ.ς -γραοίς οϋ 
χ_αλιπώς ε’6ίίρισα τό, Απόντων. Μαρτυρεί ίε ρχου τρί ?ιορ9ώσ«, ό ίββκράτειος χαραχτί,ρ, πέρα 
τοΰ ίεοντος τοίς άντε9ετο:ς χαίρων: ιχαρτυρεί ?ΐ χαί Ξενοερών (Απορεν. Γ, 6̂ , ίο, ε ι)  τούς 
καλώς άρχοντας χαί βοβιλεύοντας φάσκων, <ιΑν ριέν αυτοί ί·γώνται ϊπ·'«τ*σ)αι, ίπιριελεΐσίαι ι 
« εί ίί  (XV), τοίς έπιστα[χε'νο;ς ού /υόνονΙΙΑΡΟΤΣΙ πειβορχενους, άλλ.ά χαί ΑΠΟΤΐΤΑΣ υαταπεα* 
«ποαε'ϊους, όπως έκείνοις πειβο’υ.ενοι τά ίεοντα πράττωβιν.«— Τών υΑν άκρβαττς “ρίγνου, τών 
5έ ρεαΟΐΤτς.] ’Ανάερερε τό, Τώ» |χέν, πρόςτούς Σοεριβτος, τό ίέ, Τών ίε, πρός τούς Ποιχτάς, 
κατά σχίυ,α τό λε-ρο’υενον χιαστόν ; είρχται γάρ καί όν τοίς προοίεν ι_Πρός Δ«υ.ό·ικ, σελ. 8).
« Τών ποιτρτών τα βέλτιστα [»«νβάνειν.» Πβιίτάς ?ί λέγει Βσίοίο', θέογνιν καί Φωκυλ.ίίν,ν, ώς 
προίοΰσι γεντίσιται ίίλον, ώ- ε'κτπς άναγνεόαεως ριόνον ρχαβείν ίν τα χρίσιο-α: Σορι̂ οιν δΐ 
ού («ίνον τους προγεγονότας άναγινώσκοντα, άλλα χαί τών κατ’ Ιοοκράττ.ν γεγονότων (τσαν ίέ 
ούκ ολίγοι) άκροώριενον, ο'ο'» τ’ ίν εΐ)γ6λεΐσ9αν.— Φρονιυ,ωτεροις.] Έ  τψ έρΐώ οε'ριται, Φρονί- 
(χοες.— Ανοιαν.] 'Αντ’ι τούτου έν τώ περί τίς Άντιίβ'βεως έγράβετο. Αγνοιαν.

ΣΕΛ. 13. Τών προσταγιχάτων χαί τών έπιττ̂ ευρχάτΐιον.] ϊ)ς ν̂άιρορον γραφίν του, ’Επι- 
ττίευιχάτων, έσχιχειώσατο ό Αύγ. τό, Έπιταγαάτων, έξ άντιγρ. είχός [χε’ντοι ρχάλλ.ον πρός τό, 
Προβτιγιχάτων, άναιριρεσίαι τί,ν γραφίν. Έν ίε τώτοϋ ΑγΓλου έχίότου άντιγρ. φέρεται, Τών 
πραγριάτεον χαί τών προφαγρχάτων. ΈπιττΛύρχατα 5έ λέγει τά έξ έβους γινο'υ-ενα έν τ ί  πόλεν,
καί |χί κατά νο'ιχον ίγΓραφβν, ί  προ'ςαγ(χα τών χρατούντων__ Τάς ιχέν έργασίας αύτοϊς χαβίςη
κερίαλε'ας, τάς ίέ πραγματείας ιπιζκμίορς-] Εργασίας λέγει τάς περί τήν γεωργίαν, έμπβρίαν, 
οιαί τάς τέχνας, Ασχολίας, ί  ίΐλον έκ τοΰ ’Αρειοπαγιτιοιοΰ. Πραγματείας 5" ένταΰβα, οΰχ, ώς ί  
συνίβεια, τάςέμηβρίαςέχλιτπτέον ; Αλλά τάςχχχοσχολίαςχαί πολυπρχγμβσύνας. Έοκμειώσατο 
ίί  τούτο καί ς Σιυίίας, λίγων, «Πραγματεία, σύχ ώς έν τ^ συντΛεία έπί τίς πραγματείας,
·· ούτω καί δπό τών π̂τβ’ρων τέτακται έπί τών έργασίας τινάς μεταχειριξοιχένων, ολλ’ έπί τών 
• πράγματα συνίστασβαι έπιχειρούντων, ώς Δείναρχος έν τώ κατά Μεναίχμου. Αί γάρ Από τών 
« κοινών έχβραε καί πραγματεία; αίτίαι τών ϊίίων ίιαφορών καβεςτκασίν.—  Άμετακινίτως.] 
’Εν τζ) τοϋ ΑγΓλου έχίο’του άντιγρ. καίένένί τώντοδ Αύγ. οίς συν^ει καί τό έμόν, Ακινίτως,— 
Ταί; μέν κατασκευαίς.] Κατασκευάς «?ε ού μόνον τάς ίπμοσίους οίκοίομάς, οΓον, ναούς, άγο-
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·’ *■ ■··? «'·■·> >··̂ · ά,τ;>'.£̂ 'τ.·.Λί.ν, -τρ:; -
Λχ, ,̂ ,̂ος. , ,  1  ^..

• ί·
.0 π»-;:.; ΙΙΙιγ Μ Λ ^ ^ ς ΕάνΙι,τ;-!-.; ί  ■.Ι^ς] ΧΛζ ζ .' .α .:,
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·■·■'■ - ’ίΐλ̂ ζίί] ’κ ν τ ώτ  Α I ί ί ο τ ; . ~ κ ^ τ ε  { ] ί

,·11σ·ν.· αϊ;. λατ*«.α/.;ι; —  11?ϊ;ίΐ/.] (ϋο·;/ ΙΙ-^ξ5.ν^_ ·;,·,;^1. ^

Οϊς τιχ(.,:ί'.ν. Ια  ,̂ ίν αλιΙσΓα τών ά.τι-ι., κα- «ίΛίί,'β.·- 
«X -(ραν̂ ,ν. Έν δί τ:Γ; τ£5 'Ά·/. ,Λ'τ'.υ τ:·, Α α α

τ/λογκ,ι.)·, Τμλ ταΓί *?/.>:; τ'ον ι̂ Ι,μι τ·.ς; ςιχ ΐ̂'.τχτί ί̂. τα;.- 5. .-,νθ£.·».
£·.·,:ϋατ«τ'.νί. ·'ι:9τι χαι τρ.τν, άλ.ϊ τώ Αυγίρω, Άρ/αία,;. =

■ϋ η«Λ. «ν.:>.0. Η£Τ. δ,.ί. 7ρχ«ντα<, ·Αρ:,:α,;, -Η 'ί
.'.£ ΛαΓ-1-..ς , ;  αά.,.,; ,τα,,α̂  Άρν.Γ.
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: ή ■ · ·

■'.,Ι Α;ρ;λ';
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·Π.=.ίίτ;<] Φ=€.?οί, ί/τχνί, -.̂ ,(.xίνη: άλλχ'/.οδ ίί  (Π«ηυ?ι«. ηίϊ. ) ΐη\ ^̂ δ
φο6--.αίν« τέτχχί τχνλίξ.-—  6τχν ο« *«ρί.< ί·] 'Έ·. τ.σι τ» . άντ̂ -γραφ, λ.»:«

' «ντω’'Μΐί'*· «'* τινι τίν τςϋ Αύτ· φέριτχι, δτ·*·· β« χχιρβς ·?
!ϊ*1.% .]Π ?ο9ί9«χτίν,:?ίτο,σύ.ί«;χίν, «τΛ Σ τ^^ ττχρχλχΚών. ίί,
4 ,.ής, <̂ τχδ9χ έτΓ. τ'.5 Φ.6ίρο5,·ώ? »  τοδ άνϊ.χι.αίν..« Π ρ χ«·- Τ.«{
...ίν,] ·Ε. τ.> τ.ϋ Α-̂ Γλ. ά.7^ράγ<?, Τώςτώνχ,Λώ, μν, _5«ρ ίν *.1 ί. τ..
'ΐαά, 5νκρβώ«γι 5ί (*£τχ€λχ9£ν ν.ς ·ί̂ , ’Γ^< ιχΐτ?ί»'' “·£ν·— «»·’ « ’
« 4 ] Μ.Τίβν,χ.» ίντΛΪβχ (ίχο';*.ν. τίδ 5.«ι»».ο£.«) ί «,ν ρΛτ’ έ λ ί γ χ ^ ) ,
ίϊ04ι*ίνϊΓ. πχρβίνιβιν, * Μτίίωχν βϊνονβίχΊ . . · (ίιλτίΜΊ ΐί··χι ίί;(ΐ<: - έρ9«ί !«·< ■«? τχξ«»
«ύχ οίχΕ:(β« ϊί τί το5 τ̂.ι·-?·.ί, «  πάν« Τι 9ρίντ;βχ»τ»{ τάξ.ως ·ν τχι<ίι τχι{ ί.ηο-
δτΛΧίς— Χρ«[Α«νίΐ{ ίνναι.]Π»ί«»τ*«τί άιτχρίαφχτΜ, ίχ ΤΕββχρω·· τίι> ιτρ̂  ψίδ ά'-·η-(ρ.
»Γί <,·.ν̂ 5.. χχΐ «ίαπτ., Τ̂  ^ίχον- ήί χδΓ«.] Έν τΑ τ-.α ΙΗ χύτόί σ ύ .-  Πίν]
Πχρά τφ 2« β  (βίλ. 3x7), Αιτχν— ϊ»>,ϊ«·|χ»οο'<τχ{0 Ο ί* ϊ«β»νοί,Έ7Τίί«χωχζί·τχ{.— 
Κ«ί τιδ, ^.τ· 9,ρχ«ίύο«χς.1 Λ£ί*ο«<Β τχδτχ »  τΑ_ί̂ <> Ανηγρ. χχί <· ί«σ1ν ίτίρχ·-|
τΊί τοϋ λ·γΓΛΐν — Πλί«.] Χτ-.β. Ιΐλίϊογ.— Τούςλίγβντ*{]Α,«,«·.«·.« ίν τΑιοκ Α̂ Γλοκ χνη- 
γίάφ», Τούς τ . ) έτΛ τχ ς - 0*οΤ« τ...ς ιίβί 3 Είλτ^ρ. ό» τοδ Στο6. τίν «ντί τΐ<
τΐίΐρ άτΓΧβ'.ν, δποΤον κχί τ.'ίς ·*0>· ι «  ,

ΣΕΑ. Η . Α!ς«? « ·]  Α .ί«ιί, Αν, ίχτΛϊτοβ· χαι ιχ τοδ ανη-ίρ—  Εχν,] Πχρβ
, 1  ί ,.β . ■ « * « . ? . - - ί τ  »,"«>■) ’* «  - ' - ι , ' .  · “ ■·■■'■ ϊ ’ ™ '

Έ ,·  ί , , ή  « τ  Τί*···; I .  1·ίί·« Κ . Γ··· Ι*^“ « ™ ’  * » " * ■ -  '*·'*·“ ■““  *'·1
■«. 1.1 ™ . «5  Α ιδ .. . Ι,.1 ϊ · ί ΐ ·  (.λ ."·,1.1ΐ. .'·|»·0 · «
, .  1 ,ν > ·  Α,ι,ί·„.ψι, ΤΛι >1 4ι1 Ρ«Λ Μ , ί4·<“· 1‘ί · * ^  "  ’ ί  ·*■” " _··” νΡ·
,·Λ. Τ.1( Αέ ρ,οΛίΑΪ — Α.'ίϊ Ρ'-' Ϊ.Ρ4Ρ“Α« χτ..τ«. 5«";« 1̂ χ,τ λ ] Ε' α , .  τ«’ χ. ατ, χ, .
μ ,4 .ώ  ί,·ίΡ·. ν ί* ·ΐ!.  »>!. » « > ■  * · ί « ” ν ·’ ·'·(“ ·̂ 3 ·· »·™. ■ ■ » "·* ;» ·
«X ~  Έ.1.Τ* 1 Πρ.οίίχχ* ”  ίχίρρχ,χχ ίΐ 4'τ‘τί- «X τι Α,δχχ χχί τ.Χ Αχ,χρχχ. Ο.τχ. 
, 4.  Χ.1 ω η » . ί ΐϋ '.  Ιτ^ι*· )>  >*'"·>· ■“  δ·ν3Α.< μ -  % 4 ι  . ,1  ί . . . 4 , : . ,  
.  , ' ΐ  ,α4Α.,ϊ 4.1ί4χ»ί ΠΟΤΚ α· ,·Τ .4 . .Λ χ. , . -  Έ · , . Ι ;  1 * >  ) Π ,.χΛ ,.χ ,χ , , , . ί .χ »  
ίχ ί1.4.™ ,4φ . Τ.1 Α1,. Λ  χχ"4*··· τ4 ™ ϊ,δ χ χ . χ·Ι τί 1,χ.'..- Τ χχι.«».] Ι ._ · αχ« ι.  
■ϊ,,,χγΛί»».- Αίρχί, Χ.1 μ  Α>Α·'*»·1 ■“  (·“ ■ ,'
X ) , · η , , ί . Α Α ! ! · ]  'ϋ  ϊ«χδ·!« ·» ΐίΐΐχ 1 ί—  ........... α·>·χ ]  Α. χ.τ>,ί· ·Ιΐ
. . .4 ί . ,  .,1  Α'. ιμ... ά.τΐ ■«< ω  '»,“ίχΑ<ϊ·'< ~ί< '» · '"  1 ?  "
4 „ . ί „ „  χ.1 ,*  ...*'·■■■ "■
Ι ,,,Μ ά ,. χχΐ Ι..Α ) . -  ·«· ’ ν ”Α1 ^“  »™1 ϊ·*ν·
...,4  ,,χ Μ ...ι , ' ί .  Ιχ.τίρΧ.; -  Ά·ί'*Α! .Μ »·.)  »■· ΡΑΧ μ » " ·  ·  1··Α·
',χ»), Ά χ ,,δ ίχ .χ -  Β·Λϊ·1 θ !τ » ι  Ι,ρ·*Χ 4^1 ™  » "ί' 4««·Χ ·>··»·Α ·■* χ” ” · ί ·
, ί  ϊ,χ ί. , 1,.™ . » . .Α .· ί ; . -  Ι4 ΐ “ *  · “  »“ί“ ·) "Α· “" Ί ί · ί - .  “ * -ϊ“ ·
άντί Τί3 5·ίξ»ι; χχί Ι«)? ί ’. Τχς όίοι5ςβ« ίιίίί·ι·

ΪΕΛ- ι5. ΛύνχοΙχίβ» χ ρ ί « « ® ' Π » Ρ «  ·τ·? Στδίβχι»^7?»'Ρ··“ · 
■Α|χ....'ν χ. ι ,Μ . .  τχΐι · = 4 „ ..«  4 ·  “ ■] «  'Ρ '". * ν “ "
Έ 4 . ί 1 -  Θ..Α.Χ μ ·1  Ι!ί.χ.τ1ι> 4x1 Α·. Χ('· Ιρ·· ‘ « .·*··ι«· ·Ε · 7 ' ;  “  "  ■
, , Γ Ε Χ  ΑΧΧ ΐΑΧί 4ν„,ρ. Χ«!τ4. ™ " Α τ  4"1 τ »  ·.?■ 4 χ .. . . ,  Α * . .  1 ·!
χ ,4 ϊ .„ 0  ·0 . ( ί  ψ .!, Κχΐ τ4! χ,4ξ..ι. 1ί 4 .τ , ,μ ,.χ ,  -  ·χ·4ί·. —  α> Μ " ·  
Τ4, XXX,»4< χ.1 ,4 ΐ  χΙαχα!·!·) « ( ■ '“  * !  » ·ίϊ·ί“  ΙΆΕ» « .  4··^ .-ΙΖ: ΐ » .  »ι 4.3Α3" Αί. 0" « = ρ · = -  · ' Γ ,
η  ί ΐ ί ^ ^  !»>δτχι χαί άρΧ̂ νΤΕς, οί (.έν ο!ρτ«®.ν. «  ί .  «*«οχ®ΐ'-, «  ^ ίο.ρ»«».ν _ίτ.- 

,οοιΛντχς, .!«  5’ ίΐ χχί «ίττ‘ 1 τνιχάνιυβ.ν {νητοίώοντις τ. »ο»τ«ν τ«ν «?ψ.ν<ον
ύτ’ ίμ-ού Γίιχχίτδν Τ̂.βίν« 9μνα,χ{ν«ν) τ-.βι»τ«ν !*τ»ν τ  ̂ «λίί'-ς.—  Αλχ τ,γιισβαι.] 
-Εν τι». τδ.ν Λνη-τράφοιν, Ά «.χ  χ?^ ίτΤ®*®.· Τ« ίέ Ιχο;χίν«, Τοδτον, ·ρχπτ« -
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ί ϊ ι >  ϊντιν^^'ο, άι»«ν« 51 άνιφί?«.ϊ τ',ν λίγ .ηχ  τό, Τ'.ύτον γζοάςχχ^·..—
Ιϋ /.ί· .ι. . . «1Χα· ίύ·] Ά ’̂ '· ί7?ίΟτίτι*-ο £?ηαιζ τ:ϋ Μϊλλ'.ν, ι»5Λ€;
χχΐ ίίΛνον.-τό ·Αλλί, ώί έν ·τ(.:ς ιίί τν- 'Η>.·ο'’ίω?'.ν (Β, αιΧ. 3^ 0  ίϊί;;α^ .̂ν.

Σ1·;\, Ι6. Αί55δντ»ιβυν5ίατ;;6ηντϊ:< ί-^λ-ο-. άν.ίι;: μί/Α'.ν.] άχ-̂ νίΐν
χ·Μ άν'.ίτ-.̂ ς ).ογ<.;»{ άΟ.ήλΝ-'; τοδτι ■{!? ίΰνοτί'. τ'ν £^ν5·.ατ?;δίΐν ίίχα-Λζ. ι. 5ϊ,/-ι.ν 5;  «τ
ΒΑΛΙχίύ (Ιϋνι.γυρικ. οιλ. ) ιΐρ'Μί, .  Τδ» αδίων ν,ίις-χ (Τ;ν5ιχτ?.6·α;·ί ί - , -
’ΐπιΟ; *χΙ - ί '  Εύχ·ίθ>. (λχν ο»λ. ).— Κχί 5<,χ'.δ·.τ7ς >·.χ?τιρ·.χ·.δς ιίνχι, κχΐ 
ν-υς, Τ'νδ{ τΓ«·» 5«ίιτων Τ! Λΐΐ'.δντας ] Πιρ’ ίιϊαίΐ -(5άφ>ίχι »χχώς. Και ίοχ'.κνταί χιρτ!-
ριχ;1;  ιίνχι, κ»ι φίΛΐιιο/ους, τονς τ.ον 5!·)/τωγτ: 
ρΙςΜ, ίπιρ »«.«»{ ίζίώιταίν τ̂ δ χωρίιν». Ό νο'.ι 
(χαίνιι τδ Δ«ίδντ7ί ί'.γχι ΛΧ}τΐ}'Μ' ί̂, x̂ -·̂ τίζτ.
9νΑ',«·/.δ'-«ί. ■••νί ·::?χττ;ντϊί τι 
·}άρ Κα̂ τϊρία, **τά ΙΙ;.άτωγα, δ1τ̂ (̂ &' 
βιος. <ϊ>ίρι 5ί «δτο χτί 5ιά ;Γίρα5ίί·];;.

, τΓίΐ'.δγτχς, ,ιιίτ* τιδ ά*αγ<.ρ£ντν«ιδ ιϋ- 
ιί ψ.·μΧ.<.Ί-.%ί (τ:δτο 7«? ένταδΟ» στ,- 
κ«ϊ δχ£α«γίτ'.χ'.δς, ίνιχχ τ£δ χώοδ, »*·. 
5ί «δ ί 9<ι«λ4τ»τίΐ>{ ιΐχδς ί|χ»>4ΐϊ. ' Εςτ 
:οδ χχ//.δ, κ»ί Φύ,οτιςνίχ, καρτίρί* ίχ'-δ· 
ο'.χοαφΐβιβαιν. Π:ν£'

γ ω ^ γ ς ; ηί γί πρ-ς τδ χχρχ'.δ< ϊγί-(-
>·£·.νι τ'.δ7'-ν'τά5!(,ντχι;«ιΙ;γ !ρ:.δρ.£ν, β».· αδχχρτίριχδγ ιίχότοιί ί ,  5ι« τ-.δτα χχδ.ίοχΐ|Α£ν : ώ 
"άρ τίδ χ*).£δ, ώ λ ί τοδ άνχγχαίίν; ίγ£χ» ·κ<.Ίίϊ: «ίΐντ-οΐί γάρ, £ί ιχΐ τ£·ηί<πι. ί.τιρ'.ίτνς
|».£Ϊ τΐί τ:Βτρί5'-< χατ’ ιυ,ίΕ'.ρΐαν, χχϊ τ̂ δς άνα~κιί',·Υί τ',νς πλίουβι ιτ£Υ£υζ διτιαίνίΐ! ον5’ άν 
ίιδτ£ν,νς5ν εχ,ωγ τις χχρτ£?ιχ'-ν δν£;).»»£ΐίγ. Αυ>;? ΐλίντΐΐ Σ ^ χ?:γ£5, τρυιρτ,5ΐ£'ρ·̂ ν,κδι;, οιλ'.τ'.- 
\£υς, κιί -ί’ρ» τιδ ττρΊίχχοΥΤος κχρτ£ριχοδς άΐΑφ'νΠ'ρβυς ίιγϊσίτχι ι κχί ττγ (Λεν σχαιιτ'-ντι, ως 
(ί'-ρτιχε Τίυ.»ΐ£ς (ηαρ Αθτγχίω βίλ. 5«3 καί 5 19), και ιχί.<4ν ί5ων, ί  άχτκσας, α'·>τος ατ,αΐί 
ρΐ- ι̂ι* λαέεϊ·, ϊ  Τϊ» πΧί'Αράγ ηπ;γ/χίναι, τεϋ 5 ϊ τίς ·τατρ!5'.ς άπι5χ|Λ'.δντος χιτχ^ελάίίται, 
4τιί τ^ κατα7£·;’!?’ »ί''Χ' ίντρ«»τρί5ι αύτ',ς βίρ.νμ'Λΐι.ίνες. Τίΐ'.δτβ· Λαι Αιΐι τ'γ» Υΐδν τιδ 
χωρί!.·̂  «Γ.ιτΜταβι χαΐ ί ΑάγΓιο; ίξ έτιριυ ίΓίρβν.&ίς·̂  /,ωρίοα (ιίΕλ- )ι *'Κ ίδαρρχοί 
[χίταχ'.γτ,υαι τ*υ η»: άχ«ο·. οιρβρχ'νιιν •̂ ΐα<τ·τ.·>. 1̂ ί£γ 5ε, 5τι κ»?τ£ρί* βυν»;τπ·α; >·αι τι, ΐίΐρί 
τίιγ τρ',ψτ.γχαί ■».· ά/λ*ν ηδ ηωιχατις »χι(4.:λ£ι» ι λ'.τδγ τ« χαι άνΕΑίς; ί(ΐ£γ ι?ι 5;£ρί·.δ« χαΐ 
τδν ίάτνρον [ίϊαρά ΤΜ’Αβίν. οίλ. 53.’,) ίν ο'ς ι;ερί ’α>αιοιχ5·.κ ΐτ>ιο'.ν, · Έν Ιωνία ϋ,ίν ων. 
• Ίώνων ΐιραίνΕτβ ιιρνφίρι,κιρος. . .  έν ΣτΕαρτΥ! 5ί χαρτΕρίαν καί Αίψ.\'ΛΕΙΑ> έ·ΒΐΓΥ,5:«ων, 
.  ΐνϋΐατοδίΛιίχωνα(,.γ?άιροντ«ς, .4φΕ'Λ1:.1Α>.— ΑτΓΛίδς 5ί ·ίιγνδντ« κδς'οδν όχ  ίχΐ''Τ»«·3 
Ε-( κώι,δίντι.βα·» λπ/.ΐιδς, βντι εοϊ Χρΐ '̂-δς. ΧδνιγΓ̂ ς "(άρ, ώς ντ.β'.' Αριςχτ. (̂ Λτ£ρ. Α, ΰ; 
ταδτα άέδ.ίλ'.ις, ιίι,ν ό ώλαβι,ς το> 5ιι'<.ώ, ί ν,ρτ.ςδς τψ χλιδίω (ίκερ £? », »*λ£δς >££>» Ο'υχ 
•α»···”)» ί ο·“ '’'·5 αύβάϊιι, ό άν5ρι'·,{ τώ βρασιϊ, 6 ί'/Λ·Μ}ΐ'.( τψ αοωτω, και τ̂ /̂ .% κατα
ταν αΟην >Λ*(ίν ~  Πιρί τιν-ς τ^ν αναγκαίων,] "ϋν τισ: των ΑγίΑον» και Χ'··> Λδγ. άντιγρ- 
λείιτιι η  Τι>»ί Λ'.ιΑίρίδντας, ί  λτι5ςρι·Ααίνί,·νς] Τδ, Λοι53ρ·.υκ£νινς, Ιό  Κακι/κγιυ,ικίνι,νς. 
« ι’ άκλων, £βν άντιΟΐ£ςα>+ΐ£>ι·.ς τιρδ; το Α4.5βρ'Λντας κατά «αΐϊτικτ.ν «κκαδ,ς διαδεβιν, 
έν τίίς ΦικκρίΑνς,: ;»ϊτ5£,

6  'ΑΕίϊτρίιν γάρ, ίν έ λτι5ορ£ύρ·£νςς 
Ηδ ττρ39Γ,οικται ̂  Α'.ι5ύρ£ΪταΕ Αοι5ορών.

Εί 5ε (Αΐ’βαν νςτ,β£·ίκ τό, Λβ'.οορί,ιιίΕίνινς, χαβά χαΐ νίΕΐται ως £“1 τί πβλδ, ίΐ '̂- δ νίδς ι κακ;- 
λ>γ»δντις ά̂ λτ,λΟνς, ι··ς τδ, Λ3ΐ5ιρ!,δντχ;,κα/.£λ£γιιδνΓας αΑΛβ3ς.— Βιωρϊδντίς 5ι
>ας καί τ 
Αχδίντιι,

άκίλ/.α; νυχαγωγΕ-.νται.] Ά·τί τχδ, 1 υ̂ αγωγβΑντα:, παρ άκαβι γρά<?£τα
I Ανγχρ',ς δνορδωηας ΐΑΐτ£Α3ίί,'.£< £ίς τί 'Αγαζ'-νται. ’Ε» 5ε τφ ΐ(κώ αντιγράφιρ, 

ίν |Αίντώ χΕίρ,ίνω ^ίριτι·., ώ; καί τταράτίίς 0Α/ο.{. -Α ΐ̂ονται; προυγίγριπηι 5’ ί-ωβίν τ-ν, 
Μ'ιι/.αγωγίδνται, Τ·.δι» 5ε, ει ρ-ίν ώς ιςνίγ/.οιν ό γράι|,ας ·κρ«ΐΕ5γρα·γ£ (ίϋ'ϊ γαρ τανν τι δίλ'.ν 
ΧΜ-η), ίιτΕί τδ ι̂ ιΐίΐ,αγωγΕΪβΙαι ίύκ Εςτ̂ '* ί;<,';οΐαι, ύ.τ'.νϋϊι ιταρέ,ί,ει, ρτ,ττιιτι τι τρ/.αια 1 ί*τ"ΐ 
Μτίίρ̂ Εν, Αγονται, δ »ατιλ/,τ,λΊ·ς έ-,ϊ,γιϊται 5ιά Τ3δ, Ί'ιι/.ιιγωγεδντΑί, ίτ.Βρ ι-;·, ΚτΑ£'νΐ-ΐ»



■··— ·; κ-ί · · ■ ■ : , τ' . -·.·>. Γ · -4 X·:; ΓΙ..3Τ*.· α : · . :· . : τ. τ< Γ. - ί  / ,ν ,.
• ί, ·,, τ.ν<τί,·, τρ,·,-;-Λ·.· -  .η, ο̂ τ,.-,, :,οντ-'...,. ίν

X,: ;.,χ.ρ.ν ίτ.·.-ί;,5,τ.< , ν · : . · ί  ς , , -
;.···.ο·;;. '·!ι·) · -  Χ\,'.<·..ΜΓ,Λ. « ·  ί.Ν 1^·Π^ τ;^ί: - Κ^/ΉΓΜν. ^
;·, «Ϊ.1 ·ι.τ·.ν'7ζ'..τ;; .ί:5;;ν·.·̂ |  ̂ ν.ΐ ί.Γ,.ν, 5 α.·£7.',ς ·;τ γχ ι.·.η., .Ίι Οΐ,„ Γ-,
·■>;> ί·' '̂,·-ι. ίΐ'>τΛ ::;ιβ »! ιί·> χ χ-, τ α - - - ' υ - Λ ,  >’->·,>.ί?5ίϊί -» ?■ '·■',■■■/ — ·"·
Οι·. (,ίΠ!. ; Λ'.\>/.ιτ,ν;( 1 ι, 3 Τ'ύ;ι·,7 τ«·. κ·ιι.τί„ ι-ν . ί -  ν

ίλ τιΤΜΐ; Γη ϊ  ί. γ γ

* β (; ς χς ^
• ’ ··'■) ’=*'· =·■■■-“” Αί-ΙΙ.

Τ·.νίν-Χ5 Τ*Μ-|).\()Τ2, κ [·,«/.,■, η/.ί:ί·,

Τ■;  ̂χ·ρ-.;-ν? τ:7Λ<·,·ίίχγ | Ο 'τ. «-;ρί»< η  τ-.ϋ Ιν,',.ο ί/..·:··; -,, χ.τ^ρ-χν:-, Πρ*;:;·*},
Ι1:.'·.-·ς,^ς·.,·:7·ί -,-ρ,..;̂ ν (̂Λ·. ς̂77■ί77̂ ,·, <,·.τ·Λ > .- Λ ω τ'χ7-ν;. Πρ,;,τ.ί ν,ρ :15;. 

"'Τ, ίτ. τ,;.·, 5,ν„.ν ,·,ρ:.τχ«.: (Ιρ,·,7<.:<Λ. >0,;,..ε., ί  7,όν ·:,-/ ί.„Γ,Ι ή  τ:ρ--τ<,,
.ν .ι«"ν ,- -.ΐχ-.τ-ΐς] ||ρ·:ϊτ;. ·Κγ.ν,·>^. ύ  !<'■. τ,,ΝΤ7ρ τ  «>« τ <τί-;ρ ίβ,·,. Άΐν.-

:ι·.«, τρίΓ.ι εί, τι. Η,χτ*ί. ί.χ ττρόί τ5, ϋ ιά ;. ς, ά;χ-«„ β,·.ά-

. Τ..7ς ·Λ·ν·.ν;:ςά· IV.) Τιντίχ··. Μ-τίτχ τά Γ.:ί-7Λΐ.η .τχ-,ν '̂.ΐν, .λττι τε'.ί
πρ-.χ Γ̂,οαένν; ·ί;χ?ν ϋ  ά/.λ' έέ ί..

•Μ 7η!-5ε·»Γΐ?. τ»νχ.τ.λ] Ι!ρ^:,-ί«Τ7ν. Κχ'. όν χ,.ι έ
- - ρ ,ίευ.'ι;»! ί  Τ„·> ϊυ'χμ.,,ν χρία·.;, ζχ'ι 5 /ίν-ος ε-'ρίν. Τϊ ΐ'χρ, ,^Μος τί, ίν τ-.ί; τειεύτ·.;;,
-.χ·.ν-ί·>·.ν Τέ, Δια τί χλ»α, ί- χνχ-ρχχς ίτ:χ;ετκι Λ-, Κ«.ν — <)Γ ι:ίρί τν.ν »·χ.
.-•■.χ-ρ ίεντί; ] 'Κν τ:,. τί,ν άντι-ράχ.»-', Πί «ρί νΟίχίτίχν ίντε; -  Λ7Τ·.Γ<.) Τ·.Τ; τλ ·̂. τ,ν 
·,·:ο:ννίχνί,χτρ.:ί,νβι Τ>7Χ ίέτϋν ίν7£~:χ-?. Α0Γ.  ̂ τεντίΓ, ττ; ίρα’.^ 'ρ '.χ .- ό τ  ίιΤ ττ, 

. Χ?·χτ·.·>χν

)Α(ί,Ί,ΐρ-ΛΙΧΕντν -ρχχτν, "ϋη'^εί τχν «ν.,Τ;5 χ-ίΤΤΧ!
·■ ΣΤΜΰΟΥνΐ£·ΐΊ·:Δ«,νΐ ΔΥ.λΑλΙΓΔαΧ, ΧΠ'ΐ ΤΟΙ'.ΝΥΛ ΆΨΙ/.ΜΙέΜ).·* τ&ν βρΛ-ριο?:
νε.ν χ.τ.Χ. ί ;  ί  ί ,  χίρ .'ρ,.ώ ά.,ν.γρχψ.. τ^ύτ;. .Μ,ρ ί.χ»ερε: ότ., ΐΜνεσ̂ χε, χντ. τ , . ,  Γ,
<-/.-·· ·Γνίί7.ΓίΓρόεν.ν ί>χχ.„ν:χ: εξ δν

ίν τιΓί τ.α ΑΟ-̂ ρ',ϋ ε̂ρ̂ εείνν- γρχφχν, «6τ

Τί άετχ.τονντίς τ;ϋ λ'ΐ'.υ, ε.ς χ;τχρτ.<ί;χ·ν τις ϊ-εντχξείο;. (ίτί ίέ εύχ άχίΟχν.ς ί  ί. ρ̂Ο,,οίί, 
ί"ες-«.ίΚ·:ικρχπ>,το.:ω,ά).,Μνχ<7ρίι..ν Γ.ι?·.'7χοίχι, οΓεν (βΛ «) - Χρ.έ χ»·-τεΐ;-χΐ'ϊείχς 
" ρ’./.ίτ'ές [ειν ««ε:ρ<·{ εχε-.ν, τχντορΛεν ?έ τχ χρτ.χίαι ο̂ λλεγειν: (ο:λ. ),
. ί . ' ί ; ι . ά . , . ,  ν ί )  πν ί.Λ. ) ,Ί ΐ ΐ .ά ,™ .
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»

■■̂ ■4 τ.ι·.·. Μ.-.Ί’Λ  'Ί « ί ϊ ' τ  «Ί  «Γ€ ΓΪ £ ί
Τ', ι ;  τ/.;ί·:υ ίί.ν £.ί;{ισν.·. τ« νίτ.β^αβ'. ',ττ»· τ-,̂  Γλ:-/'ν χαί τ,'.ν Ε-ίτί®;» τών φ '̂-τοΫον

ί·ί ’   ̂ ' /  η  ,  — Γ ϊ< -  ο 5 Γ ,  τ ~ρ - χ ,  (

. ;λμ : . ο  ί ·  :·. εΙ ;  9=?5τ-, ι, Σ .ί I  τ-.· { ;χή χα«ΛΕ« τί>, « ρ γ .^ - ω ν  ) .ίγ · ,- τ ϊ{ : έν ίλ',χ.,ς 1% χ ϊ ΐ ,  
Τ·,·ς χ;Αχ ΓίλΕ. (ίχο.<;̂ Λθ,ν) » τ.λ- Τ , ί.Λ-.ν ί.τίγία-,'.ν ίι,.^ίΓτό, Κχ 5 3·̂ , ίί; τ-, Κ ι6' 5,£·χ. 
Τ·.·:τ..ς Α· ί-,£νν>«, λ χχχώς π,ρώ,ΕαιΤσχ',τρ,.Εσ.ί—
Τ-χ,ίχννΕχήτχτίν.] Μ^ν..Γχτυ5χν,,„.τ;ι,.ν ρ.ί ο .λ·ί,-? ί;τ·.ν .-Ίγώ  οι τούτοις  ̂  ̂
τ υτ·.ι; -  Λι/νανοί ιΰ /Λ ί̂υ.] Κς άντ--ι?. τι.5 Αθ-[. ώ οντά ι̂ι χαΐ το τ·.δ Λ·|Γ ;υ: πα?άίί 
Τ'-.'; Α«·.π:Τ;, Λ?/.·.ι;.6 ος, υο/'-ν—  ΜιίζίΕ-ί χ-.ί 5Τ>.ί:ογ'.{ άξίχί αύτίς τ.ο'.χαιι;.] ΐ:ν τ .ί ; ά-Α»·.»· 
τί?χΐίΚ·07ΐσ.γ.Μι.ζ',·Λ « Ι  τ:).;»·,-.; ά:;»{ οίο',.ί ιώτάς «'.ιχοιιξ. ΐΐν έν:·, { τών άγτι-ίρχνωγ , 
/ι:χι. τό, » δσ-ί, ό τιχίΐλίο'-ρν χχί <Η '··?ιττόν : ίν ίτίροχ ίι Λχ'. το. Ηι*ζ'.υ;, Γοχ τί
·, οχ-ίΐ χ'χ:τ,*α',όβτβ5. ί ΤΓ50 .>χ0 : ίν άλχονί ί .  χαΐ τ ,̂ Αύτχ{.

Κ I Κ. Ο Κ. Λ Ω 2  ,

Π\1'\ τ
5 ,αΐν γα? ί :̂γ ό γ^χψχς, αΟτο; ίΐ  ό Νεχοχλϊ;  άπΐγΓινΧΐΥ ·,.ότόν τοΓς ■.  ̂
<Λΐ. ”Κ-.»{ ίΐ οίτ'.ς «Ιναι ό ίογί;, ί  ό ί:τ·.-;?τ.-̂ .ίαί-·.< Κ·:χ··οτχ?, 5; χ*· *;.·.·

1· V ΤΕΤΕ ίί  Τ ν̂ άνΤΕ-ιρίν»,, ίν οΓς χχί το ί;ο,ον, άντ. τ-.δ, Σν(χδουλιυτ̂ ιοί, ',ίμτ^ ·. χχοο,ο;,

ΣΡ.Λ Ε·). <Ι;--,·οοι] ΈχΕΤ'̂ ΛίινχγτΕ-ρρ, «ύ:·ήω; ττχοϊ τ̂,φί τχντίν ΤΛν ·γ?χ2τ,·ο ό Λά~.'-,ς, 
άντ; τ'.δ, «.£·>,ο-οοΕ — Β'.υλ'.αίνοος ] 'Εχ τ-,3 Ούολο. άχχντι; οι |χιτ’ χΟτον, τλτν Λχ-,'-,ν, 
άντί το5. Βοο/4·ο'.|χί.ονς.— Λς .ο,ιτ* τ7λι:Γο.ν.] Τάχους ΆττΕχί, άντί το5, Μίν :τ).ί;7ων. 
Δε ί.ν ] "ίν ΤΕ,Ε τών άντΕγρ- ΪΙιί' ών, ίν ίτίροΕί ί ί ,  χαβά χαί ίν τ ΐ  ί;Λ->, άΓροΟ,'τ.-ο;. ά ν ._  
όοτοο;.] ύ  ΑΟν. ,ξ ίντ:γο. Πώς, .!



,93 Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι!

ΣΕ ΙΟ. Ώχ’βίΛίτ.] 'Γ.' Αί'ϊίΐ «ί»®»·, »»' ί’  τ ί  ·αώ, ’ΩΑΓίσιίΑΐν.— ί»< ις  1
Ο \0ν^ ι̂ς, Π'.ΛΑ̂ Ις, γ̂ ά*»Ε', ιΐτ’.ί. ώί ΐ’ι ;« ί  ί ι ΐ  τ*3 ί77ζ*̂ ιαί·'&»* Τά ττλτϋ,ι.—

άαί·.ν-.ν Τ5 ίι^γ^ίν*!·» »^τ»ς: '.ΊυΪΊ ~ίρ ν.ιιι.ι.νιΤτζί τ, Τ'-ίζιίτΛ «αρι- 
ν-.Αν, ίς ■>··''. -ίςίΟ'. ΐ74>·-;χ:» τώί ^̂ μ%γ.μ< ·̂ίζιζ ·ν τμ

ιτϋς 7.|;ώα5θί, ΙΙ'.ιλιυί Αίνοι. Οί ίϊ  ·:τρο ί Αοΰ, τ.λζ,ι ιοΟ ΑιγΓϊοι, ε'7?»' 
V, ΙΛ $ί'.}')άβι<Λζ 00/.7 Τ'.̂  (Αίίτο; ΒοιλίύΐϊΟιι οΟ αϊ'ϋν ίπΐ τάι ; ίί'.ω»

?,ιιψΐ{ τών .̂ί-̂ »;Αί·ω
ττλΐ.ίϊ'., τζΐ{ αύτΑΪ;
1(0.1, Και 7γ»« τΛν ί
7̂ 4Ϊα, ά'λ’ ίο'άττίντων άηςζ";Λ«;'Γΐ·ι ̂  *ρζ7;^ίτων—- ’Αλ)ά ΛΖ>̂ .̂ 7'Άί ] Ωοτω 
βϊτί τοϊ -»ρ άΐ7Χ0ΐν, Αλλ» »ιί ι:ο>·'λίς·.ιί — Προ; τ;ύς ίρ^οντι; }  Ε< ί'.οοβώβιοι; τ·

-■'ΤΡ · • Κιι 1*? δ;» Τ'
χ'τ'λ] Έν Τϊ'; π).!·'?Α·.ί -τών άο/.ιίο-ν ίυΌϋΐωι, ίι  τμ 5ια.η άνΐο-ι-ράϊΐ), κιΐ «  τη τοϊ Α-̂ ιαοι 
έχίοτοο, λίίτιιι κ ΐΓρο’ΐίσ.;; κΐ' ούίίν λι;ΛΐίνοΤΑΐ των ν.ίγ'.ρι,ίνων τό· νον» ί  ·Αλί'.·γ;{, ειιτΕρ 
βότ»ί ΐνίαίοι; τ') άτΓ,-οίΕΤον, Κιε γίρ ί?« ίϊίιιο.'.νΐ'τάτα; »*ι ιιι-[:τ ϊ{  τ;ι·ίν9Μ,!ν5ί τ*{ τ.ο- 
5.ει{ τούτων τών άνβρώηων, «ιρ ο’;  οί Τί δυνας·Είοντ5{. ώ{ δί", τώ ττλτ,βίΕ /,ρώντιι. κχ·. οι 
ίδιώτιι, ώ{ χίτ„ τρό; -ός  «ρχοντι; διά«ιντιι — Ω; χρτ; τυραννεϊν , . . ά διΐ ικίΕΪν ] Πρι- 
σ'ΐιτΜΟ'Αίίον ί'ξωδίν τί», Ως, *οί τώ, Α, τ') Αιδ»ο«ντα, 1Ι*ραιν»·ύντζ, ·ί·ίτοτιβί,αίνον, τ ί'-Λρον 
τι τίιοί,τον.— Αίταιρτίνοιτ* ] ’'Εν τυι τόν άν-π̂ ρ. Λιζαάρτοιτί, χ*τβ χρίνον «ί»ρ·.ς«·: 0“ Ερ 
Τινςίαιινον.— ίΐτ̂ δίν γίγνοιτο τούτων.] Ω. άν Εγώ κροιίττοιαι, δτ,λονςίτι. Παρίι'λτ,φα δί 
Τούτων, ϊ\ άντι-νρ. «ντι τρΰ τιχρί τοΐς ά/ύ.);;, Τοιούτον.

. ΣΓ.Α. I I ,  ·ΑΕΕΐ?ο9ρι.·ήίϊς ] Ατλώςδιτ,γτ.βιαίνος, χαί» χ«  τί ϊννώνιιΑΟν Άνχιιιτριίιιις. **ι
βΰτό δτ] τ» ίν τΐ οονν,ίΕίβ Αογαριάοις, πιρϊ ών ίκιίι τάς ίίς τόν Ηλιίύδ. υτίΑΕίώ» (β:λ. Ϊ!,).—  
Προ««ιδίί|ιιΐΑΐ.] ίιως, ΠροατΕοδίίξχιρί.!, διά Το {Λαιο’αινον ροίτ’ ίκί^ο., ΙΙροϊποδιιχβίνιων, ίι 
■γοΐν, Προίίποδείςιιυιι.— Οτι χι: βιλτινη των ά/λων πολιτειών ΐς-ίν ] Λιίπειτ», Αλ),βν, ίν 
τινι τιον άντιγρ ι »χί παρίλιπον βν αύτό, Εί|).ί, διά τού; φιοχοντα; »χΐ ΰκερίίΓχοι; άντι 
συ-ριριτιχών χρΐοΟχι τού; .Αττιχού; ί?ιν ότί.— Ούχ ε'̂ ιν όςτς ούχ . . . προσττχΟΕίϊΐ-] £ν τη. 
τών αντιγράφων φίρεται, Τί; ούχ . . . προυτιχβΐϊβι ; έρωττ.ρ/.ατιχώ;: καί ί̂ ιν Λ τοηύττ ·γρ»φτι 
ιίβικωτιρα.— Δοκιΐν.] Λειτει τταρα τη Στο2. (σελ. ι4«) ά >-ίςι; ούτν,.- Δωρίαίαι.] Ταύτν,ν 
ζϊλίΐφα ττι< ** παρά τη Χ-̂ λΓω έκδοτο άντι-ίράφουι έν ότίρω δί τ&ν τιΰ Αύτ
Λιορίίβαι. Παρά τοΐς άλλοι; όπαοι, Αιοίβώσαβίαι, 5πιρ ίτρεφεν εί; το, Διορι'ίείίιι, ί Ααγ.—  
Ρ.κχστοος.] Λείπει καί τούτο παρά ιώ Στοε»ίω.— Εάν (Αϊ,δίν ετερο;.] Ε̂  άντι .̂ παριιλκφεν 
ί  Αύγ. ττ.ν γραφτ,ν, ούτωςίχοιοαν καί περά τη Στοβ. (οελ 3ιι) . Οί λοιποί, Έάν αν,δετιρος. 
Δίύειρον δί τ^ . . . τοϊ; άλλοι; ] £ν τνίι τών άντί'ι'ραφων φέρεται. Λεύτερα τψ ιιετ’ ίκεΐνον,. 
τρίτοι δί κ »  τεταρτΜ καί τοΐ; άλλοι;. Καί ίς·.ι οϋκ άπίίανςς τ  7?*φ·''.ι *' ε5·9Τ0“ ι Νέωοιβι τά 
δεύτερα ΤΗ ρειτα τον (ίελτ-.ρον, τώ δε τρίτ» και τφ τιτάρτω, καί τοϊ; εϋλοι; (άγουν πίικπτω, 
ί»τω καί καβιςά;) νία-.υοι «ατά τ;ν αυτόν λογον. Παρά δε τώ Σιοβ. (.βελ. 3ιι)  γράφεται, 
Λιυτέρω δί τβ ριιτ' έκιΐνο, τρίτω δί καί τετάρτω καί τοΐ; ά/λοε;.— Και [«ν δά διοράν.] Αι έκ- 
δο'ιιι;. Καί ριτ,ν, εΐ δει διοράν, ώ; φέρεται καί παρα Στοο. (ίελ 3αα) καί έν τοϊ; άντιγ. πλτ,ν 
όλεγων. οΓ; άκολονιίάοα; ίγραφεν ό ΛάγΓιος, Κ « [οτ.ν δί; διοράν. Ταύτί,ν ττ,ν γραφάν προίώορετ.ν 
κάγόι, ιω'νον (κεταόαλ.ών τόν, .Μτ,ν, εις τόν, Μίν, ιος οΐκιιότιρον τώ πρικιιαενω χωρίω: στ.ιοαινεε 
γάρ τ'ί, Καί |«νδτι, το Καί πρό; τούτοι;. Λάλον δε καί .κ τού ρεετ'ολίγα έπιλογικώ; έπαγοριένου, 
Καίτςι, ττ,ν αύτίιν εχοντο; τίξιν καί ουνάρτααΐ', ίνκαί έν τώ Β'.υσίριδι (ιέ, βιλ. ), “Και ρεεν 
« δτ) καί τοϊ; χρονοι; . . . κα;·οι τόν βουλοροενον κ.τ.λ,»— Είύςαιτο.] έν τιοι τών άντ.γράφ. 
Λέφαιτί: καί ίσω; ού κακώ; ; πολύ γάρ το, ΛεχευΟαι παρά τώ ρττορι, επί τού, Αίρεΐσίαι — 
Λιαλάβει.] ’Εκ ιού Στοβ. (ϊΛ. 3ι»), καί έκ τού έροοϋ άντιγράφ. ά γραφά άντί τού, Λιαλ.άατ,.— 
Πραοτέρχν τοοούτΗ δικαίως άν,] £κ τε άντιγρ καί τού Στο5. (σελ. 3αι}, ώς καί ό πρό έ|κού, 
άντί τοί Πραοτέραν τοβούτφ, καί δικαιοτέραν δικαίως άν.— Κρίναφειν.] 'Εκ τού Στοδ (σεε. 
3αι), άντί τοϋ παρ άπασι τοϊ; άλλοι;, Κρίνοιυίν.— Κοιί δικαιότερα.] Αείπιε ταύτ» ίκ τινων 
άγτιγράφ. οΓ; βυναδιι καί τό έ[),ον._; ΒουλεύβαβΊαι·] Έν τώ ίριώ, Βουλαύεβ3»ι. ~  Καί πρό; τό



τ^άξαϊ ΤΙ.] Έν ίλλ. *αί*ράΧαί τι.— Κά)>ι?».] Γβΐιΐ{, ΜάΧ̂ ί̂ΐ.— Πρ.̂  άλλ>;>.ιΐ{.] Ο̂ τω ίιν.̂ ν.· 
;ιίν·ς 15 ίΐϋΐ,ν ά’ τι Τ55, ΙΙ»ραλλτ,λίς.— Ην χιί . . . ί/ΐια\ι ] 'Εν ί3.). Ιίΐ *»ί. . . ίχιυβίϊ.— 
ίικιβ' 61 ί̂Υ.] Έκ Τ6Μ Στιβ. (βί>. 33»), 5ι» τβ ιύ9“' 6̂ ?«’ ι ’Έπιιτ» οΐ ·̂'τ.

1 ΕΛ. »». Φιλοτωίας.] 6  Στς€. (οϊλ. 323), Φιλ6νίΐχίτς.] ’Έ«ίΐβ· ·! μίν Ιι ί̂ ί̂ϊιη.] Κάι· 
τχδ6α X ίλί^6< ** Τ6·ϊ 2τ6€. Αι:ι 5« τβΟ, Ϋίίρδϋιτ, Ιι τισι των άνηγρ. ^ίρ«τ*ι, ί ι̂ρίϋικβι, »> 
XIV ά>ρ.χγά ί7.5τ.ο»τ5 Ίσοχ^άτι;, ώς προίοΟσι ΐ’ίνχυιτβι 5·ί).6ν. Εϊβί *(ά5 τινι τό,ν ρν(Λάτβν, Λ 
'.ΧΊ τί ίιά Τ63 »  (ίχ Τϊϋ ίώ)χχν ττ,ν ϊνχτβϋ ν̂ ώ χιτάλτξιν ίχιι. Τώτων ίί Τ6Ϊ{ ι«ν όΛιχ^ί- 
ρ«5 ίχρώνι« 'Λ Αττιχίί, «171 ων ττν έτίρβν πρδείλοντί χατάλτ,ξιν, τχς έ:ί?»{ ίπ'^* τινί 5ιι- 
λίχτω άπίνίΐχτΛίίβΤι;. Τενοϋτον ϊςτ π*ρ (̂ (Λη̂ ω « ,  Πελεα-ζΜ,. άντί τβν, Πβλιιχίω, χαί ίαηαλι» 
τχ(  Η^οίετ» τό, ΣχχχίΜ, χ*'. Τίΐχί'ω, άντί τών τοιρά τιϊς Αττνχε'ί, Πβλίρχώ, Σχχχίζω, Τίΐχΐ· 
"ζω, χ« £)λα ιΤ5λ)Λ. Ί?ίον ίέ ότι χχΙ ί) ιΤίντΑίνα εύχ 6λί*];α τών ίιχφοριυριίνων τιύτων ίφίιλίΐ· 
ξεν! ·?6ν, Σισχ® »̂ *»' Ξίβ7.''̂ ·-̂ “ * Ε*·";»® χ*ι Σιτιιιίζω, Είΐ̂ ωνΛ χ»1 Ξιφωνίζ», Ειγιιϊω χαΐ 
ϊί7_6ΐλίζω, Πιρ«ν6(Λώ χ»1 Ι\«αν6{ΐιζω, ΙΙβλί[<.·) χχί ηολίιλίζω, ΣφΌ.ήι χχί Σφχϊ.ίζω (άντί τοΟ 
ττα̂ ά Τ6ϊ{ηάλ»ι Άβφχλίζ»), Τ»ρβννώ χϊί Τυ̂ χννίζω, χ.τ.λ.— Τ6ν }ΐ!ν ^ζρ ιτλΕΪ?ΐν χρίνιν.] 
έν όλλι Οτι τίν ιτλιΐ?6ν ρι,ίν χρόνον.— Ά *6ί«ίκ·|Ίλΐνων.] Λι«ρ'.<τ;λίνωτ.— Χαί τ»ς τιννίρας χζ'ι 
τζ{ νύχτας.] Καί’ ύχερβολτ.ν είρτίΑίνβν άντι το», ίκνιχ.ως' κχβχ χαί ·ν τϊΐ ουντ.βίίζ ιραρϋ'ν.— 
Έν τώ δίίντι.] Έϊλιιιττιχώς η5, Χ«ιρ«, ί  Χρόν».— ΤιΙς ίν»τ·.Τς ] Τ:ύς ίι|5«χ6ΐιΐ.ίν6Βς 
αύτούς άρχ̂ οντος- Παρά τω Στοβ, (β«Ι>- 3» 3), »ρζγ·ται, Τ»ν ίψ’ αίιτιΤς.— Λα|χ6άνωοιν.] Έν 
β)λ. Λάβωοιν.— Εί; βηαντα.] Έξ ά-τι-γρόϋου τ« χ»ί το6 Ττοβ. άντί ρ.δ, Ι'.ίς τιάντζ, 5ιά τ6 
•Οφωνότίρον.— Καί τάς εύνοιας ίριοίως ίχΟΜβι. Τό ίΐ  «ιί'ρίον ττάντω» ] ’'Εν τινι τών άντι·γρ. 
χζίτταρά τώ Στοβ. (βώ 3»3;, κέρεται, "Χ*ί τάς ΓΛ-.ίας ίχονοι. Τό ί» ιχίνΓ**”* 
ώρχοίως (όπιρ ίαως τριπτίον ιΐς τό, όροοίας), καί ττό, Πάντων: καί όιιχιν αύτη ιΐναι ή ·ριτ:αία 
•̂ (ο,γί,. Τό Εννοιας, ιίς τό, Έννοιας, ριιτατρίπειν, χαβά παρτίνιι ά ϋνολφ. χωλνιι, ά πρός 
τό άνωτί’ρω, Δνβριίνώς ίχινσι, άντίβιβις.— Τίϊς -ράρ χοιιοϊς.] Τίνά τ.νν άντι-ρράφων, ότι Τίϊς 
χίινονς.— Έχλιξάρνινοι, τοΤς <ρρονιι»ωτίίτ»ις.] Έ:ζ άνηγρ. τών ιτρό Ϊρι6ν χαί Ιί» Λκ·ριΐον, άντί 
τοδ, Έχλιξάμίνον τοίις φρονιριωτάτονς — ’Κγχνχλίοις.] Έ·ρώχλν* λι·|ΐι τά χαί' ήιχίρσν ·κ 
ντιριτροπτς, χαί ιΐονεί κατά χόχλον, ηρζττόριινα. Διό χαί Ηανχιος ξ̂ιτνοόρανος λί*ρ(ΐ « £*̂ χνχλα 
- (ΤΡ- Έγχύχλια), τά ό-[Χ»χλςύΐΑΐν« τώ βίω χαί υνντίΐτι.· Α ΐάρ ΐχάςτςτιιιιραςττράττίριίν ούίίν 
άλλ’ ίς'.ν τι άναχνχλτ,σνς τών τ  ̂ττροτεραί* ττριχβί'ντων.— Κιβ·#,ρι.!ριν έχάςτν.] ή-ρραφτ. ί» 
τοδ Στοβ. (οίλ. 3ζ3), άντί τον ττχρά τοΐς ίλλοις, Καί' ίιχίραν, άνβ'ον ίν τιαι τών άνη̂ ρράφων 
^ιριται, Χατά τίιν Λριίραν ίχάς^ν, χαβά καί ϊν τώ Εύαγόρ  ̂ (βίλ. ). — Χρτβαυβαι.] Έξ  
«ντιγράβο»  ̂ ιτρό ί[ΐ»δ, χαί τοδ ϊτοδ. αντί τον, Χρχιβαι.— Ααβιϊν χαί ό̂ Μνοιι.] ίββς άντί 
τοϋ, 6φβχναι, Ί-ραπτεον, 4>βί’ναι. Σνντίψΐ ί< χαί άλλαχοδ (Εόνγόρ. ιβ', βιλ. ) τάίόα τζδτα 
άπαριρχρατα.— Προακ'ρα'ρίββαι.] ΙΙαριίλχιρα τνιν ·ρρκ̂ τ,ν (χ τοδ !το6. άντί ηδ, Προβάγιαβαι, 
Τών λβ*[«ν.] Παρά τώ ϊτοδ. Τ^ λό·ρβ.— 6ς, παραλαβών.] Έ ;  άντι·ρρ. β Αύ-ρ. δτι παραλα
βών: όη«ρ ά|ΐιιν«ν ίβως.— Παρά δ< τόν πόλιριον.] Έν χαιργ πολιαο». 0  πρό όαοδ. Περί 

_ (όπερ ίδρτιται χαί ι'ν τδ άνη·ρρβφω τνδ Χ*ρ0.βν έχίότον), άντί τχδ, Παρα',
ΣΕΑ. 3 3. Τνραννούριεννοι.] £ν τιαι τώνάντι-ρράφων Τνρ»ννι»»|χεν(χ : ϊϋίί ττδτβχαχδς.— 

Τανττ,ν ττ,ν χατάςαετιν.] Τοϋτο τίς πολιτείας τό ειίος: ίπιρ άλλαχ·® («λ . }  Σννεα-ρρια Τίς
πολιτείας ονιιεάΐίει, χαβά καί εί ιόνοιιοναενει τών Εόρωπχίνν Ουειβίίΐυΐίοη χαλονσι ττ,ν χαΙ' 
ίχϋτονς 8X0̂ 61 πολιτείαν.— Ον -ράρ άν . . . ίνοαίζ-ριεν.] δ  λε-ρη περί τις καρά τοΐς βιβΐς 
βααιλεϊίς |Λε·ηίνε*ρχεν β Στα-ρειρίτχς είς ττ,ν πβλιτιχάν αότώ (ριλοβε̂ ίαν (Πβλιτιχ. Α, Ρ'), ίν βίς 
ερτ,αι, "Καί τονς βεοίιςίιά τιδτεπάντες ιρααί Ρααιλεύεαβαι, ότι Χαί αυτοί, ·( ρχεν ίτι χαί τδτ, 
« οί $ί τό άρχαΐβν έδααιλιύοντΐ : ώσπερ ί ΐ  χαί τά είδόι ίαντοϊς άφορχοιονβιν οί άνβρωποι, ιδτι>
«χαί τώς βίους τών βεών.ι·__ Αλλά χχί ί ί  (αυτόν, δ'ιχαίνς άν χαί ριείζονος άτηλιχζνττς άρχάς,
άζιωβεή.] Ο Οΰόλ.φοις κειί οί ρχετ' αυτόν *ρρά9τνιπν, Αλλά χαί ί ΐ  ΈΜΑΤΤ0Η, δικαίως άν χαί 
ριείζονος Τ1ΗΗΣΠ ΤΗ Α1ΚΛΤΤΒΣ λίΠίβΕί'ΗΝ, πλτατοΟ Αα-ρίΜΒ, ίς ρ̂ρ14'«ν. Αλ>.ά χαί ί ί  
αόιόν, ίιχαίωςίν χαέ ριιίζονος ηραής 4 πώιχαντκ: άρχ ς̂ άξη,βοίιιη. Τούτην ί« τάν *ρρ·φ>ιν

Κ ΐ ϊ  I ΪΟΚ.Ρ. « I  ΚΟ Κ ΑΕ Α . 199



X Η Η £ 1 η £ ι: 1 ε
φίρίΐ ΐϊί ή  τί,Ο ίτ̂ ι'̂ .οΜ άντί-τραφΜ, ο5 τί ■Τ'.3 Α4γ. »·χί -Λ ίΐί4ν τ'.έτω ίΐϊΐ^ίρΛΐ;·, ί  \ η  

μΐΊ Ρ̂ ι*λ«Η«, χ*:ά χώρχν ίώα:. Τ5 ί ί ,  Αρχί;, ·,.ίι·.ι ίΐρ·,η;0ίιο·.ν. ίΐκ τώ. ί̂7.·̂ ί·,αι ί ΐ/  
τι.6τ(>.ν ~ρϊθών ίϋΐΛίύϊο* τόχω '̂δ', 'ρίψ»; 'η Ε;Λ«τόν, ΐιςτί, χχί τ ,̂ Αςωίΐίίΐν,
ί< τό, ΑξίΜίίίχ, (ιταρχι ισχ-τ^ς τ»£ ίυρίοιβίΐ; τχύτχί καί ϋΰ·->φ. 5ιά το τ:ρ',ϊ;γΐα»·Λί-ον 
τριτίτιροοωϋο, Ε^ίι), πρόί ϊ> χαί τό)·* ί'ύ» σανωνό;·.ων ττροίλοαινι; το, Αρχ̂ τ.ί. — Έ5ί>,οι- 
ρΐί·*. ] Εί{ τοϋτ; ΐιρίψα τό παρ άια* , «ιλοωίν. Έ4·'α-ιι,  -γάρ οί Αττικοί, καί ού. Η̂ λω, '̂̂ λ ι̂γι 
/ ίγϊ'.ν — ΤώΌ πραγιιίτων. ] ό  ρτ.ί» Αόι·̂ . ϊγ?*(ι: τΥιν »ρ;τώ·;: ί 5ί Λχγ. ΐ  ταΟτχν παριινίϊ 
ττ,» α̂ίρΟωοι» άττοϊιχίββϊΐ, ί  γοόν γραφίΐν, Τών ττράξοων. Οτι ρ,έ» τ, ίλϊΐ ουνίπηι ί / ιι  τι 
άσχφί; καί ΟιινβαΟρον, ούί’ αότ·.; άν άττοφτίβαιαι; υττολο̂ -βαιβι -γι υ.τν ®ρ_ία»ιΓναι τό λίγο- 
ρι-ΐνοτ. Σ3τ60'.ν, ΤΤΪ ίχαγιογχτ τοΟβτ,'υκοδ, Τά; («*, πρό; τό ού ί̂τιροι, Ιΐραγα.ατων, ίιτονο- 
ουαί'νοο ϊτ,)ονοτι τοΟ, ΙΙραΙί;;, οιιν,'Εϊον; όνόΐΛίτίί τώ. ΙΙραγριατα-— Τ«; ι«ν «τίχ-'^®»·: 

*(Ατία,ΐΛώ,-.] Έν ά>Α. Τά; (ΐίν μ,τι αιτασχούσιρ ό ίέ προ »(λοΟ, Τά; ιϋν αη ιοίτιχούσχ;.— 
Κϊτανιλωριίνα.] 'Εζ άντιγρ, ςι;οοο,άίιι καί τό ί(«ν, άντίτοό, Κατίνχλωαίν»

£ΕΛ. ®4. ΟύΙ’ ίι-ρ’ ίνό;,] Αττικτΐ τ,ατίοίΐ. άντί τ.Ο, Υπ’ «ίον;;.— [Ιαντα̂ τοί,) ’Ρυ τ.« 
ίαώ άϊ-πγράιρω. χοβά καί Ιν τιβι τώτ πρό ίριοϋ, Παντ;̂ .»:·— Σκλουροίνωγ.] Στι/,ϊίι.)®αι το. 
ϊ®λοο®4νων, πχρατό, ϊυ/4ω, ον ίν πΑίάνι γ'.ρίοιι τό, Συλάω. Καί ΓίωτχίνταϋΟα •γραπτί-.γ,Συ- 
λΜ̂ 'νω»; τούτο -;»ρ καί ριόνον τό )·.<ι>ρίον Ιαοκρατον; φίριι ί ι  τώ θι,σανρΛ ό Στίιρινο; πιρα- 
ίοη-α» τον διά τώ ό« σχ,ταατίϊροοδ ( 0£ οδρτ,ται ροόντοι καί ίγ άρ)ΐ_αία!{ έπιγραφαϊς', τον ρτί- 
Γορος αλλαχού τώ Συλάοι χρτ.αααίγον. Ανα§ιλ!ο3αι.] Παριίϊ.χϋα ίκ τού ίιχού κγτ.γράοον τον 
άόριοτογ αντί τού ιγιςώτοί, Ανιβάλλ,εβίαι — Βαοιλίως.] ϋ δί ΟύοΛφ καί οί ίκιίγιο άκολονΟό· 
οαγτιί, π/,χγ Χα-γ. «γάρόρωί. Τού βισιλ.έκί.— ’Αικρο'τίρα.] Ααί τού< τόν νχβογ οίκούνταί /.ιί 
ΤΟΥ Ρααιλία. Σχριιίωβαι τί,γ άναιροράγ τού ονδιτιριυ πρός τά άρβιγιχά-— Γιυ καί (χικρώ οιιίύι* 
τώγ όροόρωγ δύγαργ ίχωίιγ, κ.τ.λ.] θ3τω φιρεται παρ’ άπασ·.γ τ, νραβχ τοίς προ «ιχού; ίγ δε 
τά οιοώ ογτιγράφω αντί τού. Μικρά, -γραιρΕται, καίπερ ά(/,νδρώ: πκνν, Μακριύ, Καί ιχετααΟει 
}ΐοι υ3υ ρι.Υΐ παρειλιοροτι ττ,γ τριορτ,» τχύττ,γ; ιντος γάρ ριάλι̂ ’ άγ λίγοιτο πλιονικτίϊγ, όί άποτο· 
ρινεται ττ; -γΐ; τών όωριον. καίπιρ ίχϋγ ριακρά ριεί̂ ογα δνγχριιν όκιίνωγ — Καθ’ {γΐκαςογ ] 
03τ»; 4 ΑάγΓιο; ι'ξ άγτιγρ. οί; β-εναδει καί τό ίών, άγτί τού, Καβ' ίκαςογ.— Απολλυοίνον;.] 
Χαιιγογ γραιρίΐτ, Απολοιχί.ου;,καΟά παρϊΐγίΐ ό Ούόλφιβ;.— ίΐ{ κάκείνοι.] 'Έν τ.οι ιάγ ογτιγρ, 
6Υ οι; καί τό έροόγ, Οτι νίκίΤγοι.

ΣΕΛ. 0,5. Τώγ πολλών.] 'Ε ; άγτι-γρ. τού Αΰγ. ίξ οί παριίλτφ» καί 4 ΑάγΓιο;, άντί τού παρά 
τοϊ; λοιποί;, Τάν άλλων.— Στέργονσιγ. , . λκπούβι. , . παριχονοιγ, ί'ακαρτάγοναιγ.] ()3τω 
τό ία0Υ άντίγραιρογ, καΟά καί ίγ τα^ πρό τού ϋΟλ-ρ. ίκδόοοαιγ, ι ;« /  χτίίχοοίςτ,ιΐί καί ό Λαγ- 
Γιο; τόν “Ρ/.κ·*·* ΥΡ̂ Ϋί·*. ά''τί τού, Στίργωίιγ . . , λνπάβι . . , πιρίχωσιν, .ξχιιαρτάνωσιγ.— 
Διάγίΐν.] Σταίίωααι τό, Διάγιιν, ίπί τού, Λιοικίί», τ, Κνίερνάγ. -  Ί'τν αότον ιρόσιγ] 6  Ούολφ. 
παρτ,γΕί γράφιιγ. ττ.υ οίι·άγ φ·ό®ιν. ’Έ^ι γο μχο καί κατά χιόραν έάντα τόν γρκφήν, ο3τα·ς 
έρατ.Υϊδοαι, Αλλά πάντα; ίχοιγ άνχ̂ ίριιγ τό γινο; όιοοίω;, πρό;τί πατρό; καί ικιιτρό;, ιί; ί'να- 
γο'ραν αίν τον ·ιχόν πατίρα, ικ τάν βνττών, ιί; Αΐακίδα; δί. ίκτών ταιΟίων, ιί; Λίαδί, ίκ τών 
Οϊάν. Φόίι; γάρ ΙντοΛΟα τό γινο; (ίΐανχ. λ«ξ. Φύοι;', χαβά, καί 1‘ύαΛ;, 6 γινγταα; λίγιται, 
καί Φύο, όγινντβιί;. "Επιβι καί τά; ιϊ; τόν ΰλιόδ. σηριιιώβ. (σιλ. · λ καί 109).— Λιινόττ,το;] 
«Ιιρογτ,βίω;: πιρί γάρ τάν τιοτάρων ·,(νικάν άριτάν ό λόγο; ένταύία. Έπιί ο5ν Ιιινί;®.όν6υβ5ν 
Ανδρίας. Σω̂ ροσύνν,ς, καί δικαιοϊύντ;, λιΓπΕται ττν ΛΕΐνβ'τττα ϊπί τ ι ; φροντσιοι; (κδίχισβαι, 
πλατότιρον ίνταύβα νοο'νρΐίγτν, ίνα καί ττιν ιι;πατο»ργίαν ϊπιρριπτ τού ν5 0;ό;ύτ·;τα ρτιριιχτ..— 
Τών άνΟων ά̂ ι'ΐΑΐνος.] Ττν παρ’ £πα®ιν γραφτν, Γών άλλων άφιλοροΐ/ο;, άρριβγίνααν, Εί τ.; 
ίύνιιτο ταόταις (Αο'ναι; ταΐς άριταΐ;, τρ «ωιρροαίντ. δκλονοη καί ττ δικαιοβννν., ών ον {ΐιτ:- 
χονοιν οί ποντροί, προοίχιι. τόν νούν, χωρίαα; αντά; τ.όν λοιπών, ττ; τι άνδρία; καί τχ; διινπ 
τ*τι;. Τούτα ρών οι «ρό Ιρκιύ, τίί (κεν διανοια ον )«(χπτά ι ττ γι ριν,νλίζει ον πάνν τι χ.οττά. 
ϋιγάρ τν όρβόν ε'νταύλα ιό. Α'ρίλόιχενο;, οΟ πρό; την δικαιοβύντν καί ί  νιρροβνοτ,ν ώα.4ΐν.Εν 
άνα̂ ιρίαβα̂  **** προ; τό, Νού«, ίν' τ, Βί η ; δνναι«άτ.βοπάτοι;»ώ· λοιπών ;ον νούν, προαιχιιν
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ϊ ', 3“βρ ίζί “ ώ̂βΑΓΤ̂ χ'. κ
ταϋ·Εΐν< ;ΐΛΐΜζ ·* ι; ά?ιτΧ'.;, νόι Α/.λ’ ίΟίί ί 
(8(1. 1ώ βαρίχϊχ; :τρ;ν« ν·̂  Λνίκ.'ΓΧίΊ.ς *' 
τρί; Λρ-/_ίϊ'αα'.ν ΕίΤίζίλ. (®!λ : : Λ»ρ*ττ>τ,σ̂ ο; -γάρ κΐκ.ίν ί'ρΐκίν, ·· ’Ρ;·|’ώ α .ι
•[*ρ (ρψ' λΡ^·*" “* ι:«τι»ν ΑΦΕΜΕΝΟΝ ΤίΙΝ ΑΑΛΠ5, ίυ-,Ιν ΤΟΙΤΟΙ-Ν ΙΙΡηΣΡΧΕΙΜ 
ΤΟΝ ΚυΤΝ. " Παρχηλτ,ίΤίω: λλ·. τ, ουντΟιια ίη! ι:»ρΒπλίθίϊ; π((.·;-.ι.πτ.ί τΛ [ΐίοζΐ Αι̂ ;.
«σβιι, ί  ΤΜ ΐνιργττιχΓ Α ’.ί , Αίγω ίτι «ρίιτξΐ ν’ άίρτττ,ς (τ ν' άοίβ ;̂ απ')
ΐι.% τάλλχ, κί'ι V* ίΐρίο=;τς ίΐ: τ» ίνε τκντί!— Κ.χί [χ!·;[:«:ων.] Οντω; ό ΛαγΓιο; έ' *νη-,ρ. 
ί?ί ουνβίίΐ *αϊ τίι ίαον, άντ·. τώ πχρί « ϊς  άλλ· ?ι» Τίβσάρων λί'ξιων, Κ*1 ιι,έ·*ις·αι, κχί 
[ϋγί^ων.— Τούτων ινκα, τχ3τα ίςινιχΟίΐς.] Λιαγρχιιτίοντώνί'ύί βοίτΕρςν, τ^,Τοντων ίνΕχα, 
τ  τΐ, Τχϊτχ ?;βνΜ;5ίίς. 6  5ΐ Αίγ. 0ί(|χΐΓλκτ5:ν ίΓνχί οιιβιν ίυ, ο̂τϊρα ιίς ίν ώ , Τ-.ίτων ίνίκα, 
κχί ταΟτα ίιανιτ,βί'ς,

ΣΕΛ. 26. Τ ί ;  ίτή τχΐςίοζικ τχΐ; 5ΐάνϊρα-[χβ·ιν-[ΐγν5|Λίναΐ{.] 0  Οίο'Χ- καί ά ιυτ'ϊΰ-ίν 
ττλνινΛαγ. διώρίωυιγ ού ίίο'νηο;, ΙΑ-γνιιχίνδίί, άνήτο'3, Γι·(ν5ρ.!ν*ις ; ί? ί  Λά■̂ . το τρίτον τών 
όρΟρκν όδΛ̂ ΕΟ* «ν·>χι Ιττίλαδίν, ούϊΐ τίΟτ’ οίικχι δίο'ντωί. Το ίξΐς, καί ΐ  ίιάνοιχ ηϋ χωρίον, 
ΙΙρ'.ΕίΛο'αΐν ούκ Ε/.ίίνχς τΐί ΐί'.νά;, βΓττΕρ 02?ί|Λίαν τιριτ.ν τ« χίοροίνωπαρίχουοι αίβ’ ·1 ίντραξίν 
ιρνι, άλ}.ά τ*{ τ,ί'ονίί τά{ ίποαίνι; τχΐζ ί'ο'αις ταΐί ΐ’ΐ-ρνορίίνχιί̂ ί'ι’ άνϊριγαίίαν, -ί-νρυν 
τά; τ-ίονά;, ά; Τ'̂ ιταί τι? έπιινούαίνος 8( άνίρτ·;χβό*ν.— Ιίίχι;.] !!, Κκ;ροί;, η ίί>,ον ιχ 
των ίΣτοιχΕνων, ί, ώί άν φχίτ, τ, σνντίίΐχ, ΐττοβίτΕΤί: οτολ»ιιτί;Λαντο{ -[«ρ ί. λί|!{. Ιϊίχ. Διο 
χ*ί, Τποθί'σίΐ;, ίςν.*ΐΕίτιι ό Σουίίΐί, το, ’Ι^Εΐίς, ορΟώς |«ν, οί τι; ττροοχραοζοι ττ,ν ΕρμχνΕίαν, 
τοιούτω τινι -/ωρίι·), οΓο’ν ^ ι τό χροκΕΐΐΑΕνον; άχρίτ»; 5ί ττίνο, 5ιά το τταρατιθψίνον μ;μ του 
Σοϋίίϊ ρ(.τρ̂ ρ̂ιιν, « ΠοΑλχί ί̂ ε’βι χικών « Εν μ το, Ί5ία, ίςΐ συνώνοαον το5, Ειί-.ς.— Κχί 
ταϋτ« έν έτίροις.] ’Ρ'ξ άντι*]'ρ. οι< ουνοίίίΐ *χΙ τίο ΐρον, άντί το3, Κχ! ηάντα ταϋτ» ίν ίτε'ροι; 
ί,γ άλ),. ίέ  Ερί'ρίτιι, !?αί τοοτ' ίγ έ'.Ε'ρ'.ι;, ί ,  Κχί τοΟτ’ ίτΕ'ρο;;.— ΛιχροΕΥοΟβι.] Έ * ίιορΟώοεως 
Ούολ. άντί τοό Αωράνοοοι·— φΛριί ίτ. ΪΕΐν-] ΙΙροοΕ'Οπχχ η  άπϊρίμ. π»ραιν£σιντο{ τούτο χα̂  
«ύολείον, —'Ττηλχν,^άνοντΕί, ώ; ού-χρά τώτ! ίς-ίν; ά)Λ’, £>;.] '6 νοός,Μτ,ίΕΥο; τών ·οιι’ίο.·.ύ 
ο:ρος·χττορΐΕν«ν χαταφρονεϊται, γο(«ζθΥΤΕί, ότι ού ϊιάτχύτα, τοοτΕ'ς-- ίι» ττ.ν ίιτιαίλιιχν, ί  ττν 
χο.τχ̂ ρο'ντβιν χυτών, χχλώί ί  χαχώ; ίξει τό σύριτταν, άλλά οποϋίάζετε περί αύτών, νοαί- 
ζοντε; δτι χοΛως ί  χχχω; ίξειτό σίατταν, χα'ι δι’ εχχςον των (χερών, τουτίρι. χχί 5ι’ όνος (χονου 
ίτ:ΐ[χί/,ειαν, ϊ  χατχγρδνχσιν, τίίν ϋκ· κρο?αττο,αίνων. — ΚτϊισΙίί.] Έχ ίιορ!(ώ®ίως τιί
Αύγ. ίξνίλίΐψχ τόν πρό τοϋ, Κτ,ΪεοΟει «ύνίίοιχον, Καί. ,

ΣΕΑ. 2; .  .Μίίίπρό; ίν.] Αττιχτι τατο·.{, άντί τοϋ, Πρόί ,ατ.ϊίν.— Αλλα κάν το οώ(χχ.] 
Έ| άγτ:·̂ ρ. οί; βυνάϊει ιχί τό ίιχόν, άντί τοϋ, Άλλ’ έάν κχί.— ΕϋΓυχεϊς ] ϋντω; ο Αύγ. ίς 
άγχι-ρ. ω συνάίίΐ χχί τό ε'ιχογ: οί ί» λοιποί ρχιτά ουνί£β;χου, Κύτυ/.ιΐς ίί . — Μχ (χονον τά{ 
ιρόοίΐ; αίτίχί ν:[χίζ$τι.] Ιίχράδέ τω Στιβ. (®ίλ. 3x3), Μχ [χόνςν ίί  τάς ^ύτεις ιΰτάρν.υί^ετ;, 
χαχώ,- καρχλΕΐμδίΥτος τοϋ Λίτίβ;, τι εΐ; το Αύτχ; τρχπεγτο;.— Τόντρόπον τών πολιτών.] ό5ε 
Στο6. Τόν τρόπον τόν τών πολιτών.— Ττ.ν τών άρχομίνων χαχίχν.] Πχρά τώ Στοβ. Τχν χαχίχν 
τχν τών άρχο(χίνοιν.— Αρ7.ίΐν.] ΙΙχριλιίϊΟχ τούτο ύπο τοϋ '̂ ράΫΤντο; τά τού Στοβαίου.— 
Καί τοϊ; ά/ύίΐς τοΐς ύπ' έιχοϋ προίχττοιχίνοι;.] 'ϋχ τοϋ ίιχοΐΙ, (> ουναίο; χιι το του Α-̂ ιχί 
του. £ν τονι ίί  τών Αύ*(. πχριλείρίχ χχχώ; τό ίιύτιρον άρίρον.

Λ λ. 28. Π*ρΙ ττ.ν παίδίυοίϊ ττ,ν το.τό ττ,ν.] ’Ε» τ·.ϋ ίμοϋ άντι·(. ω συνάγει χχί τ 
■προ ίιχοΰ, ίξ ωνκαρεΐλχερί καί Αά~'ιος, άντί του, Περί τχν παίίιυτιν τ ί ;  τοιαυττ.; ά{ 
Μίτάγάρ τοιχύτχ; Ί'υχχ; χβ'ιον ίντι< τον βιονίύναιτο ι̂άγειν.] Παρά 
Μίΐ* ΐάρ τοιαότχς τύχχ; τ.ίις» «ν τις τόν βίον 5ϋνα

{«

υ ( * 8 ί -

«6»,.
ο 5ιχγχ·5ίϊν.— Μτι ττ,ν

(χίζίτΐ-ΐ Παρά τώ Στοβ. (*ελ. 4), Μχ ττ,ν κακίαν ο?«τ9ε (χαλΛον τχ; άριτχς ώιριλΚν.— ΙΙχρ 
ί(χοί.] Έχ τοϋ Στοβαίου (σιλ. 224), άντί τ » , Παρ ί(χοΰ.— Καί πιιρασίε-] Παρίλιεπο ταυτα 4 
Στοβ — Παρίχοντί;.] 'ΕχτοϋΣτιβ. άντί τοϋ. Παρέχοντας, Τόίε ί^ρ 
ΐχίίνός «Καί ίςιαοϋσΟχι».— Τοϋτα τους άλλους μχ ποιείτε ]
-,ί-(ραφα, Τούς ί)λ.ους, άντί τοϋ, Τοΐς άλλοι;.

Έζισοϋβίαι, γράφει 
ΪΚιρβώοεως τοϋ Ούολιρίου 

ΈπιΟι τά εις τόγ Ηλ,ιόδ, (σελ. 50).— Περί ων
15



βν } Ό Οϋολ̂ ιιΐί υ»πτ!ίν ί’νιί <?ΐ9ΐν, ήντίϊ άν. Αλ>.’ χ?ϊΐ α.ΕΤϊΧΐηϊ'» τί,ν 7?αν’··'·
1«5 ίΐ5«ρ3τη; (Πϊντ,·̂ »ρ. σ:λ. 3}>) κιΐ’ν Μία'ίίσΙαι πίίΐ Λυτών, ί'ρΜίίν, ώί 5ντ»ΰ9χ, Ιΐίρί μ»
άν Λ9.ττ,·̂ '.(9.τι. ’Κν -|'Λ5 τοϊ;  τ;:ίύτ3·.; ΰ.τυνοΐτίον άνϊλυυιν γίνεοΟαι τίϋ ρΐ|ΧΛτος βίς τό βύς·Λ- 
χιν ίνί'ί.*, ώ '̂ ίίν»ι το, Καττ,’νο̂ ώ'ΐΓϊ̂ ! "ΐνο;, (ηοοσώπου, ί  τρίγ[Αΐτος) ταύτόν τώ; Κ*τηΌ- 
ρ·αν ίοοιοϋιΐΛΐ τυρί τινο;, χλι το, Μίανηυ,αι ιοΕ̂ ί τινο;, τώ, Μνιία» κβιοδιίΐϋ πορί ηνος.— Δια- 
νοίϊΟι.] ΕτΕροιίί, ΔιανοίϊοδΕ, οϋχόρβώ;.— ΟΪϊ.ο6ε.] ’'ΕτρΕ'|ατ9, (ΙίζβίΕ, ΕΪ;τό, Οΐτ.οβι,ίιά 
τον προτ·τα*̂ μ.$νον, Αν,— Κχΐ τχ τταρ ύροών θ|υο'ω{ ίιιτηρΕτίίτχΕ-] ’Έν τινι των άντΕγ. γ:'ρΕτχι, 
Κ.«ν ί’ΕΐΕΐ; τα τταρ «[χών όαοίως ύττίοΕτΐΤΕ.

3ϋί Σ II .Μ̂ : I η Σ Ε I I

Π Α Ν Ι Ι Γ Τ Ρ Ι Κ 0 2

ΟντοΣ ,̂;ΐν ό ττΕριδ οητ:ς Πιντ,·ρριχό{ >.ο·γο{, ώς ’ΐ,ϊι τινι;, ϊίχα, ώς 5ί ίτΕροΕ, ττευτε- 
χαίΪΕχα γραφοΐ; ίτΕΟίν Ιοοκράτει. Καί ί  υ,έν έπιγραφνι τού ·γ«νους των ίΐΓΐίειχτικών αΰτόν 
είναι ϊχλοϊ. Άίτ.ναίου; -ράρ ΐ·]ροωαι»ζΕΐ, χαί πολύί ές-ιν ίν τοϊ{ τούτων ε'τιαίνοις, πολύ προ07.Εΐν 
Λαχείαιιιον'ω» προΟυ|χού|;.Ενο; επείεΐ;*! τούς βυτοΟ πολίτας ό φιλοπατρις ρττωρ. ’Γ.-|’*ιτΕαι|» 
5ί ΤΜ )ο’γω ούχ ί/,φν χαί το ®υιι,6:υ/.ιυτιχ»ν: παραινιϊ -ράρ αύτοϊς τε χαί τονς ίλλ,τ,σιν ίπαιτι, 
ίιαλυβϊυ,ενοΕς τον πρός άλλτλους πολεαον, καί παυαααΕνοι; ττς άχαίρου φΐΛονί;χ·ας, χοιν̂  
Γρα.τεϋααι επί τον βάρβαρον. Διό καί ό Κιχερων ΓΙαραινετιχν» αύιον όνοαάζιι. Καί φτοίν Αι- 
/ιανός, ότι τούτου τού λόγου εις Μαχείονίαν ίλίΙοϋβα Ά 9>ίυ·τι, πρώτον *ριάν Φίλιππον επί ττ,ν 
Ααίαν άνεις/υεν ι εκείνου ?έ τελευτγσαντος, πριν τ, πέρας ίπιίε'ναι τοΤς βεβουλευιαίνοις, τόν υίόχ 
Αλε;ανίρον. Αΐτιίινται ϊ '  Ίσοχράτνιν πολλά ρειτινιγχεϊν εις τόν Παντ,γνριχον εκ των Γοργία Τ5 
χαί Αυοία πιοί τί,ν αΰττ,ν ύιτό9εσιν αττου-Ταοή/ντων. Καί τοΰ ριέν τώ Λυβία γραφε’ντος ’Επιτα- 
ιρίου λόγου εύρίσκεοίαί τιν* χαί εν τώ Πχνχγυριχώ Ίσοκράτους οΰχ Γςτν άρντ,οαο9αΐ( τοΰ ίέ 
τώ αύτώ Αυσίϊ γεγρα[αι/4νου Λλυιαπιαχοΰ )/>γίυ [ν.ικρόν *α'|ν.παν ηιριλε'λειπται 7εαΜ.άγ,ιον, 
παοά Διονύσιο) τώ Αλικαρνασσέ" σωζό|ιεινον, ώς ούχ οιον τ’ είναι εξ ε'κείνου τόν 'Ισοκράτ/,ν 
εύΟύνιιν. Τόν 5ί παραπλτσίως έπιγραιρβυ.ε«ν, χαί ροηχε’τι σωίοαενονόλυριιτιακόν Γοργίου, είκός 
οότο) γεγοάιρθαι, ώσπερ και τό σωζόαενον αΟτοΰ ττ,ς Κν.̂ νΒ; εγχωριιον, τευτε ι̂ν ιε; όγκον ποιιίσει 
[ΐϊλϋ.ον τ, πεξιό λόγω πρέποντα ε'ξαραίνον, ώς ιρασιν ο ίεινός τών τοι'.ύτων έπιγνοίαων Άρυςο- 
τέ/.ϊς. Ιΐρός τούτο το'ντ,ν τό τίς έλινχς ίγκώμιον άντιπαραββλλκν ίπερ κατά ζήλον Γοργίου 
ίσοκρίττ.ς ά'τεγραψεν 'Ελενχςέγχώριιον, καίπιρ ούϊί τούτο βοιρνςικτ.ς περιεργίαςόΐπτλλαγαε'νον 
παντάπασιν, οΰχ ε̂ ιν όςτ; άν τών καί χατα ριικρον κριτικής, επιςνόαα; υ,ιτειλχχο’των τού Γορ- 
~ιιχοΰ ρεοεχρώ προέ7_ειν ού̂  όοολογήσειεν. “Ελ  ίέ  τό τοιούτον, παρά γι τοΐς ευ βρονοϋσιν, ού 
τάλλότρια σ ε̂τιρίζεοθαι, άλλα τ ί  τοΐς κλλοις ίλλιπως ΐ  καί κακώς γραγε'ντα ίιαοχευάζειν 
ΐττί τό βίλτιόν τε καί τελειώτϊρον. Λόγω τούτο περί Γοργίευ ριόνου : ε'άσόω γβρ ο Λυσίας εν 
τώ παρο’ντι, άλλ.ως τί καί τών ίοχιιιωτάτων δπάρρ,ων ρττόρβν, εν τινα τών εκείνου αετενήνοχιν 

τόν Πανηγυρικόν .Ισοκράτης, καί αί πολλώ ιείελον κατά Γονεαπτωσιν, περί τών οΛτών 
έχ'ίνω λίγων, τοΐς αύτοΐς ένίυιι,ήΐΛασιν ήναγχάσίη 7_ρήσαι9αι. « Ούίί» γάρ κωλύει (ωησίν ί
• Φώτιος, 'Ισοκράτου; ΰπεραπολογούαενος), παραπλήσιων άνακυπτόντων πραγμάτων, ταΐς 
.ό;···'αις ίξιργασίαις χρήσβαι καί τοΐς ένΟυμήυ,ασιν, ούρ. ϋιτοεαλλ.όμινον τά βλλο'τρια, άλλ.ά
• τής τών ιίραγμάτων άναελαι̂ ανούστς ωύσεως τοιαΰτα, οίαχαί τοϊςπρολαδοΰσι προοαλ,ομε'νη
-επιίείχνυται. <· Κ--: ταύτχμέν πιρί τής επιγρατίς τε καί ύποβίσεως τοΰ Πανηγυρικού : ώρα 
ϊ ’ επ’ αύτόν μιτίοήναι τόό*λο'γον , ·

11'Λ "ιι Κι'λά.'.ις ίΟαύμασα.] Μνημονεύει τήςάρ ς̂ίς ταύτης τοΰ προοιμίου Άριτοτίλ/,ς 
'Γ τορ Γ, Τι ο) πβρ Η καί, ’Αγόντων, >^ώς ίγράρετο ίντί τού, Συναγαγοντων,



ί^^όΐ(ί·..~ διιτίς τών ϊο,ιιάτι-. ίύιίυ< . . *;?!«■.!..«..] ΚΛ τ-.'̂ Τ'-υ 
τ»1χ,«μ^α«|/βν..α2τχ-τι^μτ.,;(ΐν,τ«. -'Χλά!..:νΛν?Λι-
ξχί τί,ν Γ/·«ιχν, .δ τ ιτ ίς  ΐίντόν «.-μτί.γ ά?:τί^ » ς εν π ?· ίν ν«)5.ν

τ·.·3 ν'̂ ν-'-' βυνχ7*Τ-'<-·'>·'. -'· «·̂  ^
^?^^.α.χ,χ;γ.^-?έντ«ίγ.η·5..^.μν,ο <)λ.|χ::.χχ« -  7 :.τ·. τ'.!; ί  λ:·;.]
•I) αίΥ νό{, Ο05ίν ά.ί9ίΛ:{, ϊ  χ:>Ϊ£ς ■.·:ν''--ο τιίί ά, τ'ί ίί·'·. '
ο :5 ευ ά. ττλίον Ύΐ«·.τ-, τ'.ΐς άΛο’ί  ίίΗ-?οτ£? γ Λον Ι;ί3ν;α5:ω75(·.ί6 τ » ΐ χ  ούϊιίτ-.ί,-^ίί;-

Κ η  Ι Σ Ο ϋ ' .  ΙΙλΚ ΗΓΥΡ! Κ ο χ .  ϊβ ΐ

1 τχς/άλλά τ£ΐς 7Χ'χ-' *̂«· ί̂ ί:'£νχ£._ Ιχχγίν νο;«χχί α';)
,\1α'.υ : ιτ5.'ί =.0τά55 όΆααών«ί,«\.5λ'.{χχί ΑΏ.'.ν ί.χϊί;!·,. Ά?7:·;;χ&? τν/ΧΊ^νχ

Ι - ; εύίίτ.^'^ί ίέ, το ΓττχΟλον,,.- Π·.«.οί τών τορ-,σπατοχαένωγ ιΙ-«  ίτ;Ι τ.ο- .
το. τον ,ΐνον <ό?αχ«ν.) Το3 6λυα»::»χον αΰτ.5 λο-,ον αίνιττοαίνο;,
τ' ίτ>.ν ΐξ ώνΕβφτ,.ίοχρχβίωνο; £» τοΟ Ά?·.7«. Σ'-ν'-Τ^ ’̂ τό Σ'-νί'Ε'-'. -οο;
ίιίχτ/.οντν; ττντώνλογον ίίτιίΓΑΐν.τ,ν.— Ποκοίνας.. . τών λ’^ων.] Το, Προχοιντς, χντί τ·.'ν 
άτ;ο3, Κίίνχς, χιΟϊ χχΐ τ ί?  ά̂ λοις τώ. ^«ί.ιων·. ςύχ, άττλώί ίί . άλλ· ίχΐ ?

Λονίχινον Γς-βίν: ο:·.>ν 7«? τις ί/Λιίψιως σ,,ίχχ -χ?χ τοίς ί:υ.«ΐ£ν. ’Ί^ςι. οίν τό πνΐ?£ς, 
Τ ύτονς τών λ'.χ.-' “?ί«ί τών «Λλον.— Φ:λο«·(.εΐν] ΐό [«λΕτίν «αί

Κίχ'-τ«ς: Εοτεί εϋ>·ν ά-^ινιοίχι ί ύν«-.β χ :τ ί  τρο :ιν, ρ.τ, «νη'.υν.έν ς χχί ϊχίονΛούστ.ς
νελοοο^Ιας.- ώι» (χ «  ίίίχς ] Λί έ.ος οίνου τοεττον.- Κχινώς.] ός οϋϊείς ίτε?ες ττρίτερυν 
λοΓΟχοατ. ί ί  (λε·· Κ  ̂νώς) £ςτ,7ΕΪτχι. 0ς τοίς νΕ<-τε>«ς άοαοττειν νεράγιν-χβ·..,—  Α·.ε;Ελ- 
«εΓν]Πχ?άτώΑ?τοχ?χτ;ωνΕ χχϊτω Λυ̂ Γίν̂  7?=·ίετχι, Λιε-θεΙν.- Γε7ίντ,[Α··νων.] Ιίαρα τδ

1Γ.Λ. 3 ε. Άρ-/.χίως]0 ίί'τον«π·, : τούτο 7*? ΙντχΰΟα 5τΑοΓ τό. Ά ^ α -ς. 
σ;ν.ώςίχ'- ' '

. ·Α̂ -,.χ:<„ς). Κχχ:χ 7»= «■ « άρ̂ τί λο̂ ου εΓ
............ ■] ^

έχίεχτΕον τι ΐΓοώτον τού Λ
άχΙώς.- ίΐ7θΟ(ΛΧΐ 5’ ούτο-ς άν υ.ενίς···,. έτίίο®.. ).χμ?χνε ν.] Π,ός τό, Λαμ€ά.ειν. ί. Αν. Γν' 
ί„ Δύνχοίχ.. λχ(4ο£νει.. ''Κν ηο. 5» τών ά.τ^?· οίρετχ·., ίΐνοϋ ιαι ϊ ' ά:ί αιγ'ς·-.ν χ. τ- λ.— 
'Κ4!?7χςου.έ·ους.] Τί εαύ.τχς, ίς-ί (χτ.ϊί«ς λείντεοία. τών όοα χ?τι τόν \·.γ< ί,ν.’>.~ ΤοΤ; 
ύτί? τοίς ίίεωττς ίίουο. ] ΤοΤς ούσι. ύτ;ί? τούς ίίεώτχς, Τοΐ; χν; ί). 
λί-,ετχι. Κ«>.ώς ΐ  XX :.-ς ί ε̂ιν. Ου 7*? ες: χατά ταίσ, 
χουιιτούς ίίιωτχς, δς τινε; υττΕΛχβ-.ν.— 11?·.ς τοΙς άτ

*; Ε-ίεν οα-.ί.υ; εί.χ; μ ς χχ (χιι τούς ρ£ν « ν . τών ίίίαν αυα̂ οΛΧ.-·.
- -  ους 5ε Εττε̂ εο/χτ.ούς, χ:

. τ:νχς5ι τούτου; )Χ7ΕΕ τούς έπΕ5ΐΕχτεχοΰς >.0700
7ε;τίΕ οχ-ρες-ερον εν τιτρ ο ρ/.Τ τον Πχνχίν,νχίχ 
ίί σφχς ;χέν 5οορώντχ; | Ϊ1 δυττερ άν εί οί υ 
Χθ7ου;5ο,ρ5νεν.οντ;τΌίο 
Εί5ως. |ΛΤ χ. τ’ τ'ν._ Ούχ άν (XV, 5υ,άαενον είττεΓν.] Πλεόναζε·, τ. ίρ- 

;. ·λ7ούν V, χν:χ7ορευσ..ς,- Ούχ «Ιος είαο ιτάο·/.ε·.ν.] Ίύο 5ο·ρΟώιε«ς Ούολ,όου, ά.τι τού, 
Ούχ ά·οος εί;χΙ |χί ττασχεον—  Τάς τρος Ϋ,χάς χυτούς ε'/.̂ ρχ;.] Τούς ρ̂Ός άλΧνίλους ,τοΧόαους τε 
χχίτχς5οχ?ορχ;.- ’Κχί τον βχρ«χ?=ν.] Ί-ετ, τδν Περαυν^χσοΧιχ.- Σ·«;<ιχο ,τ.-.ΰτχ ] Γίς
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·|νί } ' ϋίΐΛλαγί;ι; κ?.ι ιν τ·.·ί -̂ ο'βΟίν ίοΛ. )  ίτίρ-,ν •·ί/,«;Μ-

ΣΚΑ. 3«. ·Ϊ9·ί.Αν]Έ*.ΐ.-ί0ώα;,.,;Αύχάντίτν, ·. θ’ ί ;« . . -  ]

.<•1 Ά -,.τω ς .-  Τ,,- ΐ *  4 τ;*? 4>-
>.!>.ωνοίί,λλΐνίςέπιίν,«ς<>ινί>ν, τϊΟτι ^α?«τών'Ραρ€ά|ΐωί λ5ΐα2»ν«,. Σ'/ιαίί,̂ σχι ,>5 το; 

• Γ̂ ύτ̂ ις, πλ«γ»ζον. ,χ.τά το, Τάς, ^ροςτί «φ.·Υϊΐ«γ\αί ίαφαβ:·, ττλίίονα: «λλοτ. ί ΐ  ττρ-.ο,-.ΐ-
-„·ήάντ...^αί  ̂ ττ5 5ρν-υ,οίον(«Χ. ) «Κι δτΤ τούτος έ̂ ' τ̂ αίοΟ*·. τί.γ ?;■,«>·., 

τούί ί|χ::ίι?'-τ»70υ; ο.τ=>ς... Κ«ί ΐ, (τ.ν,··5 .χ ίτ έφΟλα̂ ί τό <τ/.ί,α«, λ̂ γουτα, «ΤΟΥΤΟ 5.ν η'Ο 
■ ν»οσα, ί . Λί. ΤΟ ΐ*0·05ΐ ΤυΤΐΟ·.,- ΙΙρίν *ίρί τώ. ά,αφιτβν,τουίανί,ν *α5ς άταΧλάςαι. 1
Γ.ν, 1ΐ€ρί. άβχι;.. Τώγ ·;ρχψά,τ«.ν ,ίστρρίσχι τ.'; τό χο,ρίον ύ-ο>.α€οντΐί αΟτον
-,χραονοό»; τ.ν.5, Άλχ· Γ.,., ίίί αόττ,ν ρ-.τ»βχ«έο,. Εν·ί, Πριν ..ρ  τ-Όν ά.τ,αβ.-

. -,̂ αέ.«ν ί.=Λίς ά π ^ » ·,:. 5* τ,ο, ΙΙρΙν, τον, ΙΙέρ, ί^. »  τί τ'.Χ
(Ί«άί. Ο. 588),

ττρίν «.ρ οναο, ά,ΧΧ̂ .0»

;ς ?·Μίν. ϊνα ττροορτ·!, τ.
ον τοίτο ί Σουΐί. · Προόριοϊ ο :τ?ο ίργου.

' ''-·:··?« ί?ψ:ςΜ
,τ,ο ίρ^ο. τ,νός όψε.«,.ίν«ν τελείοδΜ. &ν ά,ε. ο5* εν̂ ν έ,τεχνρίσ ι̂ ώτώ τώ ερ-,ερ : χχΟίε τό 

·» παρά τό έργο/χχί οί-.ν έντιαροίω γινοαινον οχιεαίντι, χαί το ΠίοΕίρνον. τό περί 
 ̂ Ιο-ο. ;·:« ά,αγχαΕεο, τελούμενο-.'Ί-,^ινεί, Ε,ταΟβα τόμνερ-,ον αύτο ί  επί τόν Ράρίαρο.. 
-.τ-οίατών Κλλιίνων; τοΟτο ίε -ρινίοίαι οίχ οΓοντε, μ.χ όριονοχοάντον αύτών πρότερον: * »ρα

:, ί™ ; ίν, χαί όταν γ̂τ■̂ 1/x η ς  τί>, Άα^1σ^ττ!; τχς ίγε

ο.τώ,ΑΟχναίω, (Ι.;,.ααχ! ̂ σελ. 13α),',εεγί^ν ίέ ^ί.ίν. Με>. Β. αελ, 5 .) , ίπεί

33. οΤστερΟ Έχ ί:

. .̂ α̂  ίταε.<ν0εντ* περί τις ί.α?εράςτώ»« 
ΐαα.-Τάρ ,τ,ΧΛάχες αίίόολεζεος α5τα.._ ί

“  τε,.ν.χο, τε γά? ί?ε χ.ί τό τ ί ; ποΧετεία; Σ5,ταγ;χα. «  ρρών
•ενον »)λτ,λ«ς σιοντραοταίνε».— Δί ί ,  ζ ν̂ ίυνάρεεβα,] Ούχ έτ.ί το3 άπΥώς βιοϋ, έ». 
η ζ ρ ,  ά>Λ'ε·πί τεϋ, Λταερ άνΟρώτε̂ ς ε.χ);, ζ̂ ν, τουτε?ι α* 6χ?π..ίώς · *α8ά χαί έν

προ;5έτό.Τί,πρόςτόν ιεοΧε,αον χενίάνα,ν, προαοπαχ 
τν έτερον τοεεΟτον: ε̂  γάρ τ:οΧεμ.ων άλ).ά τοί ααάί,ς, 
«ίτ.-α *  τών -Αβαναίεο, ποΧ.ς- %α? πάλαι χ«  ·Λν χι



νίυθ|χί>3ς.] Σϊ’,υ.5·'ωσ*ι τ» τού λο·'θυ ίία5[λα, ώς ιτοαττϋΐ.'Γν, «αί -ττανίγ̂ ριι ΐΑΟλιςι ιτ̂ ίτκϊ-. 
/.χτ«σ«ύασ2 τίΟτί ο φΟΟ'Λϊτρίί Φ/̂ τωο λ ϊ  1τ̂ λϋ'7υν̂ 1Τ̂ '̂ . Λ'̂ τίαν εντχΟΰχ χρ̂ φανώί 
ί/,ωτοίυ,{·Λ?. ϋ!<Τίθ γάρ χάχιΐνος ί·χγί·^« (Έχιταβ. Ί=λ. 107, 'Ρϊ'ιιτλ.), ττ,ί Άίτνϊίον 
άριτήν ί·α'ρ(*ν τΛ λί-γ™, η Καί αίίνοι, καί έ'ίρων, χα’ι χ 5ζί;Λα-/.5Ϋ»τί?, και ναυυ,αχοΟνΓί;. 
" καί Χ5»{ τώί (2αρν»ρο'̂ ς, χαί χρ'ί< τονί “Έλλίναί, /..τ.λ » -  Πρίιτϊν «ίν ] Η άχο'ίοσις ίιά 
|χαχρώ·/, 6» η 'ζ ίζτ,ί 'ΊΙίρίίί ~ο'( αύτού; χρ̂ γ-’·<?■’— Κϊ α·γ5(όναί χ.τ.λ.] ΓελίΓαν τίϋαί : άλλά 
χ'/Μ,ίς άξιίγ συγνώΐΛΧ;, ώς χατρίίις ί'ρωτα 5:ιόν ΰχίαφαϊνον. ΙΙαραχ/.τσ'ον τι χα'ι ΛυχίΫρ- 
γ ζ  (χατά ΛίΜΧρ. 5· 23) ίίχί, χατ’Ίοο/.ράταιιζ [χίριτ,οιν, "ίχγάρ χαί υ.·.>0ω5Ενίρον ΐη-.ι. χ;./.’ 
·■ άρα;α5ΐ(Γσ. άρυ.αζε;) καί ίια'ν άχαϊΐ τ;ϊς νίωτέροις ίχ^Άχ'.,,.— ’Α'.'.κνϊΐΡαίνΛ; ] ίαω; ·νρα- 
χτίεν. 'Λο«5;·<.δν>;ζ.— Καί τίν τδλιττρν.] Τά κατ’ ΈλΕυσΐνα ιαυ^ρια )ί*ρίΐ — Π:ρί τί ττς 
τ»̂  ί̂',υ τεΧί^τίς ] 6  ΚικέρΜΥ (ΙΕρίΓίδα. Ρ. ΐ'ΐ') ίξί'φραρΕ τό χιορίεν Τ2ϋτ5, Νο<]ΐι<; 50- 
Ιιιιιι Γ1ΙΙΙΙ Ιιΐίΐϊίΐ νΐνοηιϋ ΐ Βαοιιβηι αιτίρίιηιΐδ. 5βί1 οΐίηηι Ε·ιιηι 8[ΐί πιβΙϊογρ ηΐ()ΓΪβηι1\ 
ιΤκητίρ αν εί ί'|ίγραχτο. Περί τι ττϊ βίευ καί τ?ς τεΧ,ίιιτίς κ.τ.λ. ό  Κιοαικίς χιρί τις εν 
ΜακάρΜν ντ,σίιί Εύϊαιρ-'.νίβί αύτ;ϋ{ παράγει τ'-Ις ιλ̂ xυτΜ̂ κ·̂ ς ίαγαντα; (Βατρ, Ίό4).

Μίνδίς γάρ άιαίν ΙΙΧιο;
Καί ιρίγ’ ;̂ ϊ)Λρ:ν ίς··.ν ,

Καί τά αέν.] Τά ρυ ά̂ρια—  Τών 5έ σνλλτδ-ίκν τά; ίργαοία; καί τάς ρερείας ] Έ ;  ί'- 
■νιορβ. τί>, ’Κργαοιας, άντί τίϋ Τ' ϊ̂ργίΐία;. Ο ηϋζ, Τών ίδ καριΓών τάς Εογατιας, καί

ΕΙΣ !3 0 Κ Ρ ,  ΠΑ.ΝΙ ΙΓΤΡΙΚΟΝ.  2θ5

/ρΐΐσεις,καί τάς ώιρΕΪ̂ ίαζ ςαοΰ πασας τ,αΣις ει Αντινχιαι τςυ; Λ5ΐχΕΐ>ς ν ι̂οχ^χυ.ίν * τ-ΑΛΤινας- 
ΣΡίΛ. 34- ΈχλιίΓοίταις ] ΟρΟώς Ε/.ίΐ τό κατά παράταβιν, ίιά το έπιοερραενιν. ΙΙολλάκις. 

2ώ ού τρεχτΕΟγ ούτο.είς τό άιρι̂ ούαενον, 'ΐίκΧ.πτοΟσαις, ώς ίΐκαίάντινες.— ΙΙοΜ.άχ'ς τι Πνβίο 
προΒΕταίεν άποφίριιν τά (ϋ'ρη τών καρπών.] Ττ^Ιροκροιίαν ο·ϊτω καλοϋΐαντ.ν βυσίαν, ϊ,'

ε; λοιποί); έ5ιίά|αΕτ.εν ·Ίνλ).?;να;-

V ΙϊλλτνΜν
νν καρπών.] Ττ^Ιροκροιίαν οίίτω καλοϋΐαντ.ν βυσίαν, ϊ,ν

ύπίρ άαάντΕύν ΕλλτίνΜν ί4ΐ)'ν ’ΑΟτναϊοι, εοικε /άγειν. Λιαοϋ γάρ, ϋασι, -καταοχοντο; ο 
οίκοϋΐΛΕνκν άπασαν, χ(|ΐΰυ.ίνων̂  τίνα' άν τροπον παίιοαιτο το ίεινόν. άνε'Β.εν ό Πόβιος, εί πρ'.κ- 
ρόσια νπίρ άπ-άντΓιΐν Έ/λν; (·>ν ίόσίΐαν Άβν,ναΐοι. βΐ)σάντων ονν τών Άίκναίων, το δεινόν 
ιπα'όβατο ι καί οότως ώοίΓερ /αοκςτ,ριον οί πανταχοβιν τοΐς 'ΑΟιιναίοι; Εςεπειαπον τών κτριτών 
άπάντΒν τά; άπαρρ̂ τς (Σ);̂ ολ ’Λριιτορ. Ιππ. 72.3, Σοοίί. λΐξ Αδαρις, Είρεοιώνκ, καί ΙΙροκ- 
ροοίαι). Εκαλείτο 5έ Ιΐροτοοίια οόίίτίριος, καί Ιΐροκροσία ίκΧυκώ; ΐ  Οοοί», ·3ιά τό πρό τοϋ 
«ροτοο τελεΐσΟα’.— όιχολογουΐΑΐνοος ] Ονκάλιγω; ο Οοο’α. γοαπτιον είναι φν.σιν, όρεολογοο- 

Περίεργον.] Ιΐίριττόν. εόκ άναγκίϊον Εΐ; τιότο χρίναι τρίπειν ΰπε'- 
; άνοτί'ρω (οελ. 3υ), · Περίεργον εον. . . πάλιν 

.. ..-ρο'οβεν (βιλ. '-ιυί) στ,αιιωίίντα ιεοι περί τ ί ; ίια· 
).] ’Γ.χ όιορίώιιιως Οάιλφ. άντί τον, Αωρεά; τοσα^ττ;.— 

ΙΙοίαι;.] ΦεοΕται ίντινι τών άντιγ. Χώρα;.— 
ί προς τό Αίγαίον πίλαγο; αεριι τ ΐ;

γεγονι; αί ί ’ εί; Άοίαν Αβηναίων άποικίαι ρ-ιτά τά

λι£ον το παρ άπασι, Πάριργον. Είρτ,κε ίέ >
" ίνο·/_λείν τοϊ; άκο·όοο»ιν.· 'ΈπιΟ.
^ορά; τών λίίεινν.— Αωρεάν τοσαι

'Εφ’ έκάτερα τκ; ιΐτείρου.] Έπί τά ποό; το 
ήπειρον, τουτενι τής Εόρώπκς, τοιατ,νευοαν τών ΰποανκαατις·ών οί ν 
τεκατ,ρίω, α  φτ,τιν ί  ‘Ρήτο̂ ;̂ , ι·Περί ί ί  τοό; αότοΰς χρο'ν 

Τίντα γάρ προ τών Τρωι
Τρωικά φαίνονται καλείσαι. *'Ετεροι ίε, τό, Έφ’ ίκάτερ 
τής Ενρώπκ; εόείεόαντο. κακώι αεν τί λείει Γώοοειλον τά

κ.-ίροι οι, το, Γ.φ «κατερ» τκς άπειρον, ϊλΙ τ ί ;  Άίίαςτε ίαί
............................ ι; ριεν τί λεξει (ώφειλον γάρ ίιορΟοΰ. τό χωρίον, γράφοντε; ’Ε-ρ'

ιερί;; τ ί; ήπειρον), ίν,εινον ί ’ ϊαι·); τών ίτιρων, τή ίιανοία. Ένίί^̂ εται γάρ τόν Ίσοκρά- 
ττιΐ, τγ φράιτει, Περί του; «ντους ρ̂ ρόνονς, ούγ_ όντως άποτόρεως χρήοαοβαι, άλλ.’ ώαπερ άν εί 
έλεγε, Περί τοίις «ντους παΧ.αιοίις ρρρονους ι ένίέγ̂ εται ίέ κιί ρενήρικ; ά,ααρ·π« «νγ^έαι' τών 
αποικιών έκατε'ρων τινς ρι_ρο'νονς, ή καί π«ν»ιγυριχώτιρον έ|«ίρειν βονλόαενον τάς τίς πατρίίος 
ονεργεβίας, καταιιελχοαι τον άκριβονς. Τούτον όντως έχοντον, οίρεαιγραπτεον είναιωίε τε καί
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. I). σ.;,. ·ΐ. : ί η  τίς χ.(ϋ ν^.τ.-ι ί>Χ:χώ (==).,
*  ττ;ίώΛςί.ία·.1-^ο;ν-ί:τ«ρ1τ’.ύ

< Τ < /I ] ■Γ̂ { *ζλ'.υ, 5̂ν:ις ί· ;ώ » ίχ ί.-
λ μ
I )

·! Τ ,1  Γ. .. 
χκία κχ! ίτοΑ̂,'.ι τ Ί̂ ·ζο·> ι

 ̂ ς ] Ο
/ί*· ς» ί 2 ? ί

•Ί'- τ.Λ·ο·]Οΐ™ Λ«ί το ί·ι-,ι »-τ'γ. 
I τ  ] / » τ

-  Γ, ί

\α2 ί  τ> -τ
(β σ <Γλ ,

Τον το .το ,ί ;ΛΟ-'.ν ]  Τον .-τΛνν
Ο -τ ς ]  I * 

τβ V  α 7 —  1
α τ Γ α

οβχ /α 5

X ο 7- V ^ 5 ί  ^ί<: -
X < X »  ̂  ̂ 2 -

5 τ αί. τ  ων α < -ι χχ ί  χ
I ( τ τχ.χχτ·|ώ*.;.ντο:ίΆττ,χοί5
; ΤΓ?α»ν (Οίλ, )  ίοίΤ, · 'Γν τα;- Ιχυτ,'ο /

το Π.7τράχχ..ν, ααβΐΐαί ΐ  ς' -Λέ-^^οΐ,χτο άΛλαχοϋ'βο.χσ-.ο. α.)'. ) τΐ , Πρίσον,

.. 5έτ^;^XΛ0.;χέ^ί’̂
;ι (οτίρί καραιτρίσδ. σι).. Ι 9:). ’

X, 3,Τι).

ί ί  το5 οταραλίΛάφΟιο τίν ττροΟίσ'.ν ·ά; έαντΓον
-όώ X ϊ 0 X .ντχ., χχΙ

(ηιρ;.τ-.νζ;·:γ. Μί? η,σ:-/.. τ: ίτο, ί̂ίξί:;.
){ ] V »  τίνι τ νν χντογ. «ρίτχι, 'Ρχδον.ω;. -  Α/̂ ΧλΟίς ] κ,το. λχι το ίχ'-ν ήί
•οέΟόοΛφ. άντΙτοό,·Α/,-Λν.-.οί— κ δ τ ?  τταί̂ .σ-
έ. Κχ·:, ίντώ ζxί^^--I5 XX),. Κχ; ;;.τ, |οό«ν,- Ι!χρχ ττχσ.ν «νίρώττοο; ά--χίάσ!·«,Τ Σχ. 
X. τχν ττίο9ίί:ν, ?οχ το, ΙΙχσον άνίρώττο*;, όοτορ, ί! «οτροΟίτΗς ίάο~ίτ-., :0< ίν ώανχ- 
οχι.ΛΧτιχών τταΐίί* Λοτοχίν ττχίτ,τικί,ν ττοοσχγ'.ο'ίίσχι.— Τχ« τχ 5ί ίαχδίχν χχί τχς

τοϋ «ρ^ν'-'τ·.; χνωχαλίαι άν1ο(.̂ :τ̂ ·ο̂  :,οχ, χχί φυτχ λοχχ.,νοαϊ.χ, χχί τχ τοιχότχ : γ,
5ί άάχίία,. ττυοτίοντίσχι; τοοχ,,ον στάν.·, τ3ν σ«ίτ̂ ?:<·>ν ίογχν.ον, Χί.αό; έχ τον ατ ο. 
σ5χο τ/,ν ροίτχ τών νοσοόντί-ν άνά/.ί««..ν, ν /.,αος ?.χ ιό ,χή έ. ίίοντ. γχνόσίχ. τφ 
ϋ,ιϊην Τί χχί (,ολχχτν τ€,ν χαοττύν, /.«  ό)α,.ς χχχνΟ' όσχ ν, τ&ν 5ιο«,:νντοον τάς -ί,.ν. 
χχ\ ά-̂ νοιχ ττροσαί·ν?ήχ4. χχί ^̂ ζς-Οτ̂  ̂ τοΐς άνχ-.χχ·ο.; ά.αγχχΤχ χ χχ χ .- Η τ: 
ϊχτίίι'ξε.] Ποοσίβχχα, ε;ς χττχρτοσιίόν τί.{ ’ηίρίό’ϊον, ίξ άντιγ. Κχτό’ϊειξϊ, ά)Λω;τΒ χχί ίρίλχν 
οίσχν τόν λέίνν τώ *1-·ότορ. (ΙΤρ'ί Κ·.χ. σε),, ι» , Βονσ. ιΓ.Ο, Ι1χνχ3, 3ο χχί 83). Γί ίί  ττ,ν 
σρ:σ9χχχνχ7τοίοχ.μάν·.ντΒ,- ο;τω σννχρτώσι τον λο>,, ΜΙ ττο«ς το υ̂ν 9»οβ·.?:« (*
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■; Γ'̂ ικςινϋί Ι ί  ^,υ.%  τ̂ ,
α■^:^:;τ’ ^'>xί, ! τ : ιρ  ίπ»5η

:ύν̂ ί(τ. ί ' Αύ·τ. ίιιοίΐώίτίως.— ΙΠρΙ 
Λ ΐΙ λί'γίΐν, Λατά 

^ *).ίυιχ!ν/,ν, 45σιν
α ;χ ί 'η ν .( Ι Ιχ ν *0. 

1 X Γνιι ώί;, Πί:ί
{

·’Κτ'[Λ'·.σ!ν, «ίΗ  «ΐΛ ί̂'ίρΧ Τί. Τ', Φ:>/,οΐ!ί·χν, κ 
ττ.ς φίλτς Ίχ'./.ράτϊΐ σχφτνείχ;.

5ΚΑ- Τισί τ̂^» ί '  άττΛιί.ειπίν.] ΠιοοίΟκκχ τΐϊ σύνί 
τοϊ φίΜ-ϊν κι· λί'ι'ίΐν.] Κιινο^τε^τ  ̂άντ': 7■.·̂  ιαχα'.',* εν ·/:· 
ίοτιχτ.ν (ώ; εν τ« Πχνι6. βΑ. ) τε'ί αέν 1 
5’ έλ),ειΐ7πκτ,ν τίζ, Έν, ιτρ',βέσεεΜς, ώ{ έχ Τ'νΟ, ί Τλ/ α «ίτίΒΐ 
•οελ.,ΐυ) άττ4/_5ώντω; τ̂,λ'Ζτχ·.. ΟΟ/.χτχίχνηΐί ΐ)';·,/.ϋΐ·,ί εκ 
®?3νεϊ* κιΐ λε'-νϊΐν.— ίΐ·ν',0εε»ε ?■'.] 'Α-ότών 
>,ε-]’ψενχ τ'.Τί έν τώ Περί άντείοσεως, ά)Χί ίετ.ϊορως τχ τ
άντι-]’ράψαντχς, εΐ6’, δ κχ'ι ιεΐ)Α',ν ιίκίς, αϋτ'.Ο '1«4κρχτί·νί ΐΑετχ8χλο'ντε{ τχ πλεϊς-χ. Τχί 
7ρχ9ΐ/.χς Τ'.ίν̂ ν ίεχϋ^Ρ»; τχύτχ: ί 1xτών· ρ̂»(̂ :α*των Άντ. (ά οταχίνεε τδν Περε’Αντείοσεοΐί), 
δίΓ'-Ά άνη χρίέα, κοεβιξτέ; χχί ίεεεές &τΧάαψιι.·~ Τ *  ς ΐΓρ-,-̂ ον'.υς ] Άντ. Τε·; ίτρς-ον.ε;,— 
Πρό{τίν ποέ.εε«ν.3 Άντ. Περί τίν ττΛείΛεν.— Αύτών.] Άντ. *Ευτόίν._ Έετχεεεννςνευιν.} 
Αντ. ΈΐΓχι/Μνϊντϊ;: ιτρδς τό, Πρδγ4νίε.— Ωοντερ εν ρε,ετΐ τ»ν ίτεαενεΤν βενλίΓχίνων τεχά; τεν- 

λε-ρενς εντχς τενς τβεεντενς.̂  "'ίίσπερ άν εε' ε'ε τεεεντεε λέγεε, ΐγενν α: τεεχέτχε κχτνίΊερέιε, εν 
συντ,-̂ ερευν [χάλλεν, ί, άντέλεγεν, τεέ; έττχενεΤν τευείς βίνΚεαενεεί.— Έ£ενλεντχαε3χ.] ’Αντ, 
Έ€ενΑοαεθα.— “Ρώρετν.] ’Ε/.τεντεν δτρεε̂ ιν δ .Υά-ρι'εεί καί τέ ν̂’λντ. Γνώ'ΐν.ν, εί; τδ 'Ρώεχν;·/. 
Δείντ-ν/τνεώς τί? ετεί βν,€χ<.3 Άντ. Τις έπε {·>τ,οχς ΔεΫνςνχτ,εεως.— Ϋετέ ττ, Κχίχΐέχ] Κιβά 
καί εν Άντ. έν β>Λεες ίέ -[ράφεταε κακώς, ’Κιιε τΐ Κχϊν.εία; ένδ·'Κ.λίντς ένκωαέίπ κατ’ αέτεχ- 
τεκτ,ν εερτνεεν, Ττ;} ττ,ν Καϊ̂ ρεείχν. ΊώιχλεΤτείέ ε3τε>ς τέ τώνΘεοχίων άκροΆελις — Άνελέοβχι.] 
Κυρίως έντχϋΟα, τέ̂ Λ̂ ®̂ -·* «ναλχβεϊν, ώ; κχί τό έν τγ σνντ.βεία, Στ,κε'νω, εΓεν άν φαΐεεεν 
ίρ|χκνενιιν βενλε'εεενει τεί̂ ε τε /.ωρίεν, Μκ ίννχρεενες νά βννεωίρ τα λείψανα τών άττείανεντων. V 
Μετ έλίγα ίέ καί |«τα(ρ:ρικώς έ;εϊ Άνελεαενεε πέ/.εαεν, τ,ν αετιερεείεν ε'οωυε κχί χ σνντΟεεα, 
Έστκωβιν Βε/χιεεν, λέγενοχ. Τεέτείέ τέ Στκε«ι> (καΙεν Σικώνω, εντί Σνκώνω, ώ; γείφεταε 
ντχρά τε'.ς Λ8|ικε■̂ ράφει;), ές-ί νεαρά τέ Στκε'ω, εν τδ ν:αράγω-;εν Σχκωαα (τδ έν τγ σνντθιία 
κχλενχενεν, Άντεζννιεν) (ν,ε'νεν ίδρχτχ'. ιτχρά τοί; άρ/χίεις, καί τά οννδετχ 'Αντκτ/Λεω, Άνα- 
Βηκεω καε Δεχεν,κεω. Κ«ί τδ αέντερωτεν σϊ|καίνει τδ τί; ονντδείχς ν̂τε''̂ ■̂ ίζω, τενη'ιςι Βάρες 
βάρει ες̂ βώ, τΒάρε; άνε'λκει κχί εις νψες αίρω έτέρεν Βχρεν;·ιτρεοα·;ω·|Τ) τενκχδ,εναε'νευ οηκιίι- 
(χατες. Τχντδν ίέ τε ίκλείίν βενλετχε κχ* τδ Άνασινεδω, ρειτχ̂ ερεκώ; ίέκχί τδ άττλώ; εις 
δψ'.ς αίρω κχί άνε-ρείρω. Τε ϊέ ΔεχσκίώΒΧε, τδ ψτλ.χφΐχχε κχί ίιασκε'ψχβΟχε τι; χιερί ττ,ν 
ίνκτ.ν ιΙτ.-ρεΤταε Σενί5.— Τ«ν 3έ π-Χη τριών.] Άντ. Ττν 5’ ταετέεχν κδλεν.— Τνχχις]. Άντ. 
Άτν/.ίχις.— ΙΙιρεερί».] ΙΙεεειλε’χτν εκ τε άντιγ. (εΓς τννάίει καί τδ έιιδν) καί έκ τεν αυερί Άντ, 
τδΠερ'.ερψν, τεΰ ιτχράίτεΤς'δ.ειπείς, ΙΙαρερχν.— ϋί ίε νταΤίες ίΐρχκλίενς.— Άντ. Οι ί ’ ίΐρχ-

ΣΓ..Α. 3.1. Ικχ-ηΐϊ νειχίζεντες είναι.] ϋρα επως κεαψώς καί λεςει κχί τα ίιανεία έπχίρει 
τδ τής ττατριίες ά-ίωαα: σψχχσχς -ράρ τής έδλάί-.ς άνταςίχν είναι ττ,ν Αβί,νχίων τελιν είκδς, 
ειγε ιχενί εςχρκει υτερ τών εις ον|χτ:χβχν ενιρ·ρετ»;;χάτων χ_χριν άτεϊενναι.— Λττχντας.] 
Αντ. ΙΙχντχς,- Εκδή τεντών.] ός κχί έν .Αντ. ί;»τια·. ίέτιδν άντ.-ν. έκ ίέ τεντών.— Καίννν 
ενκ άί'Λωςχχεριεβτ,τίϊττεεί τής ίΐ-ρεαενία;.] Λεί-εντα τίντα, έν Λντ ΒρεοετέΟτ.αανίκ τενίιτεν 
λε-ρεν.— Τίνες] Αντ, Τις.— Τεχαήαχιεν,] Λντ. Τελ;χήε;εε;ν.— Παρχλιιτε’νιες.] Αντ. Παρ^χ-

(χετενεγκών.— ίττειτχενίί ψεννΟέντις] Αντ. ίτεειτ' εύ ίιαψινΒ0έντες,— Τδν ςιε'δίιχεν.] Αντ, 
/ν.πει τε βρδρεν.—· ΙΙρ-,ς Η/'αίενς.] ΈντχνΟχ τε καί έν τώ Έλέ.ας έ-ρκωα. (σελ. )  κελε’- 
[χω τ.ν; ΑΟκναιενς λαβεϊν πχεά τών θΛ^αίων ιρκαί τενς νεκεενς, καίά καί Ενριττίίτ,ς έττείτ.- 
τίν έν ίκέτιο'., καί .δνοιας ίςε'ετκε έν τώ Ένπτα-ρίω. ΙΙάνοχνίας 5ί {Α, λΟ') τεντε ριέν ν.τδ 
Αδτνιεων είτω Αε-ρισΟαι ϊι-εετ/.ε, Θςζαίενςί’ εν φάπκειν σννχψα: ρι.ά/.τ.ν, άλλ' ίκε'ντχς τών 
νεκρών τόν άνχιεεεεν ά·ε;νντ·. ονρχιίρήσα: θτσ:έ. «καί χντες Ιαεκράτνε; χδλιχεδ (ΙΙχναδ.
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« λ .*  ), 5ντ?.ύία ε'ρτκί, ουναινϊΐ.— Κχί ίι» τ»ί άλλετί ] Αντ. λι-.ιτίΐ 4
] Αντ ΪΙυ5«ί[ΛΤ.«αν,— Ού -[ίρ εταρ* ΐΛίκρίν ΐηιίτιϊν] ΐαι',νάζί·ν

{ιιΤίΐλτ.γΜί τινες ττ,ν πρείεσιν; ό  τ«-γε ττλίΐνάζει. Τό γΐρ ΙΙαρά [ε.«?έν τιιτειίΤν, Μι- 
χρεδ ίί'ν τοίΕΪν τί ίτι, το«Τ2?ιν ού τελΒίω; καί άτΓΥ,ρπαΐΛίνΜς τ·. Λ0|̂ ν, άλλα χαταλ4·!«ι:ν 
ί,Αχοόν αύτού (αέρο; άποίτ,τον. ’Ές,ο  :ταρά·ϊί·,-[;ε.χ τού ίς αΟτού Ιαοχρίτο.ί ( 2υα.
α6' )  τούτο, «τλν -γάρ οοΛιτίίαν . - . λ'οΐίναι παρά ρ,ιχρον 4ιίοί»9ίν», 0Λίρ οϋ υταχίνει το, 
’Έλνβί ττ,ν τΓΟΑ'.τίίαν, άλλά το, Κπί τοιούτον ΐχάλασί τούς ε̂ίαούς αύτϋί, ώς έγιοί τού

• λε,Μίναο τταντάοτασ; -ϊενίββιο. Τόν χύτί™ ο3ν τροπον καί Μ οοροχείαΕνον ίραχνιόοντίί χι*ρίον, 
<ρχαίν, Ού ταρβ ρ-ι»?όν ίλΛον «οιτσαι 5 έποίτσαν: ιςι ίβ τούτο τό |Λΐτ*λίάξαι τας τόχα; 
έκατέρων, ώ; αν ΕΪ άτλοό?ιρον ί’),ε-[Εν, &ύ τταρά [Λίκρόν, άλλ,ά τταρά τοοοντον, τουτενιν ούτο 
τελιίίοί, (αττίλλ-αξαν ίχατε'ρων τάς τύχ*;, ίς-ε. — Τάς τύχα< έ/.ατερων ] Αντ. Ρμ - 
τερων τάς τόχα;·— Κραηοοαί-Ι Άν^λείπει.- Βιαααοίιι.] Έχ Αιο?*ώβεως τού Μορου. 
άντίτοδ ΰιάαασβαι.— Γίγονώς ] Άν^ Γενοαενος.— Έττί τον< οιαιιτ. τοϊς εχιίνου.] Έκ τ-.ΰ 
ί(Αθύ άντινρά<ρου το ίεύτερον άρίρον, ί «ορείλτ,ν' ^“7· Η άρχαί'̂ τ'ρων Εχίοβειον; ερίρεταΕ 
ίέ καί ΐν 'τω άντι·{. τού λ^. εχΑ'γοό, καί εν τώ τερί Ά ν τ .-  Ρύιριεσιών ί,αΤν.] ’λντ. ή,αΐν 
εύερ-ίεσιών.— Μεοοτ,ντ,ν.] 4·.ά ίύο ο γραιττεον, ώς ε̂ρεται έν αρχαίοι; νοαίβαααι; τά 5ΐ άν- 
τί-ιραν» κΜ·5«  άλλως,- Αύτοίς ά-̂ αΒών άττάντων·] Άντ. Αραβών άτάντων αύτοΐ;.- Έ «- 
δαλείν.] Άντ. Ρ.ίοδαλεέν.— ύρ(αΐβενης αΟτών οίίτρο-|Όνίΐ εις τοβαύττ,ν :ύ5α1αον̂ ανκατει̂ α̂αν.̂  
Άντ όρμτ.ίίντε; τοσαύτκν εύ̂ αιαονίαν έχτιίοαντο, 5ια τεαοάρων '̂νον λεςεων.— Γενοαίνοις.] 
Άντ-' Γεγονοβι.—  ·Εαυτοϊς.] Άντ. ΆντοΤς.— Τάς χβριτας καί τας επιείκεια;,] Αιά τού,

χάριτας καί τάς καλοούνας, τούτο άν έκορράσειιντ, αυντβεια.— Άνελονται.] Ού* άπι- 
ύάνοις εικάζει ό Μορος ε̂ΐράφίαι πάλαι ένικώς, ΆνήοΛα, ΐιεέ ίκλχίΐ τί,ν Ιοοκοάτκν. Εό?*οε

• -γάρ καί αλλαχού, Εί δέ ϊεΐ . - . παρρτσίι χρ8σά(ΐ.Ενον είπεΤν ( Εύαγ. ιζ}, καί, Γ.ί 5ει τω» 
σών άπαλλα-ιέντα. . . έςετάζειν (Βούαιρ. ιδ').— Γον άκρι€ε?α-ον τών λόγων.] Χαειναν τούεο 
τού έν τ»ό Άντ. Τον άκριδέτατον λόγον.

2ΕΑ. 39- ΣνντοΜ-ωτερως.] Άντ. Σνντοαώτερον.— Περί ούιών.] Αειπονσιν έν τω Ονελφ. 
άντεγράορορ-- “ϊ«ίρ (εέν Άργείων , . . ώ?ε.] Έν άπασι τοΤς άντιγ. ω5έτε κχΐ ίν τω περί 
Άντ. ιρ.ίριτχι,“ ·'ίί5β’ ί>-ίρ ρεεν Άργείων . . .« ?*·» 'ί ί̂
τών ίνο -Ώτε, ώδελιαα το πρώτον, «οξχν τούτο, τώ τε Μορω καί τω Α-ύγτίρ»- Τό γά? έξίς 
*ιούτονέ?ινέρμκνευόαενον,Φχίνοντ»ι οί ά.,αετιροι· προγονοί, ίκ τε τού Θϊ,€αίο>ς πολειείσχο 
ί»πέρ ’Λργείων, καί τού Άργιίους τε καί τούς άλλους Πελοττονντϋίονς νικίσιι [Λαχόμ.«οι ύπερ 
τών όρΙκλεους παί^ων, ε“τι 5ί κχί τού ίιαοώβαι τούς οίκι̂ άς τάς Σπάρτκ; ίξ Εϋρυοβεως, 
τοιούτον τών άλλων ι̂ινεγχοντες, ώ?ι ούκ οιϊα όπως αν τις αχιρΕίΐρον ε
τοι; ίρεετεροις προγοίνοις ττ,ν εν τοίς 'Βλ^τΛ ^
Τούς άλλους τών 41ελοποννκοίων.— Τάς Σπάρτν,ς.] Άντ. λείπουο·..— Καί περί τών προς 
τους ίίχρδάρους] Έν άπχσι τοί; άντιγράεροις γίριτχι, «Κχί περί τών προτερων των προ; 
τούς βαρβάρου; υ έν ίέ τ» πιρν. Άντ. λείπουσιν αί 5υ0 λέξεις, Χών πρότιρον. Λιό κχνταυβα

ίρΙϋ' ί « | .-  ί Μ'·ϊ«. »“  1 » · !  · - “
έπει5ά.] Ένταύύά τε κχί έν Άντ. παρ’ άτιΐΜΐ ίρερετχι. Αλλως τε ίπει?τ, και.̂  Τούτο 5ε ουκ 
όρύώς ίχειν ά  πολλών παρχ5ει·γ;ιάτων έ̂ ί πι^ώααοδχι.— Έπΐ ίέ τών ροεγι̂ ων ς3^  τον 
αυτόν τρόπον . . καί περί τούτων ίιελβεϊν.] Λείπει ίν τε ται; έκίόσεσι (  πλτ.ν τη, του ̂  Αυγ.) 
κχί τοίςάντιγράιροις άπασιν ένταύί* ά ριετοχά, Στάς; ό5 Αύγ. έκ τού περί-Αντ. αύτκ< πα-
ρχλοεδείν ϋάσκιι, έπιλχβθ[ΐ.ενος ίιορίαασίαι, ότι οϋ* έκ τβ.ν τ5« τυποις εκίείοαενων, αλλ. ,* 
τών χειοί γεγ?*ω(εένων τινύς τών περί Άντιϊο'αεως λίγων είλτ.φε τάν γ?α<ρχν. Το γαρ ε,εον 
άν,ίγ. ουνχίον ίνταύία τοίς 0λ. έν τω περί Άντιίο'. προφανώς φέρει, Έπί ίε των |κεγιςων 
ίΐς  Λυνατχι 3έ τούτο, Έπί τα μέγιφχ έπιςάς, τουτε>ι, προαχών τον νουν τ;ις ρεγιςοις 
ίργ-.·.;, οπερ αλλαχού (Εύαγορ- οελ. ) Έπιςά.βω ττ.ν γνώ(ατ.ν, είρηκεν: η *χι ε,υΛίινα; 
έπί τοΤςαε̂ ΐΓ-. Μ ««  τ̂ τ̂οις ένίιχτρίψας. ίΐ τοίνυν ταΐτχ. ίπο5εκτέον τάνγραφπν κα.περ

α όπως άν τις ταφε̂ ερον επι5είξειε πρ-.σακειν 
IV—  Τού; χΛους Ιΐιλοποννχβίους.] Άντ.



<Λ Λΐί»» τΛ  τώΊ σ·»^Ί··« #τα9ίηΛί»», ί  τίίπβντΛί Έην, ιί{ ττν, Πίρί, 
Αϊΐγ.οις- .̂'·, Πί ί̂ ί» τδΊ ΐΛΓγίς-ων τον αί-Λν τ ο̂το» . . , »»ί ιΐίρί τ·.ίτβ«ν ίυ/Λίν. Μ/,ι5ί 
ί'ϋοχίράντς τΑν ^̂ 1̂ν̂ λI;'̂ ν τίς ιτρ'.Μβ·«ρ «λίονά’ διν *5ίι̂  ί 'Ρ/τω^ τ*;< ι:φο4ότ»βι φιλίϊ, 
ίν ταΐς ι̂»»ρχΐ; τών ιη;ιό5ο>ν, σχβτ,ν«ία< ρ̂οντίϊιον. Α6τ(χχ ίντψ Ε4ϊ·(ί^ (οίλ. ι 45)4
• Π?ί)τβν [ίίν ουν ΠΕΡΙ τίς ^ύίίωί τίς Γ,ιxγ̂ ο̂·̂ , χσ.Ι τίνοινίν ΐπόγναζ. ά  λι! νιοΑλοΙ «ρο*- 
«ντΕίχνττι, $0Λ ί Ι τυρό“ϋν χχΐ έιχέ τών αλ).(̂ ν βνίχχ 5'ΐΕλΟδΐν ΠΕΡΙ χΟτών.»—* Αοχιχώτχτν] 
Αρχή χβί ιίγί[Αθν;ΐ (ι-Εγ^ ίιαπρί^αΊΤΧ. Έν 5ί τ« Άντ. -;(ά·:}ίται ούχ ί(6·α;, ΑρχαΓχώτχτα.
ύ  ίί  ίχΕτίρ» ΤίοΑίί.] ’Αντ, ίΐ 3ί ττί).ι;__Κατχ5:ν)λώσιοβχι.] 'Αντ. Κατχίουλο2ο9χι.—
Τούτων.] ’Αντ. λίίπιι—. θράχΕί ρ;.ίν-] Άντ. ),!ίιτ£ΐ 4 σνν5(τ.— Ίίί* 5έ πρ4ς ίιι.ϊί ίγκλτ,ρ.χτχ 
ίτοιτοίαίνοι.] ό  ρ,ίν Ε3ιχίλπο; τΐί Αϋνιναίων πο'λίωί άΐΛφιο?»τών έρίχθίϊ : ίχύβιι ίί, 5ιχ ττν 
Αντ«ότϊ»,ν, χ»6ά φν,οιν έν τδ ΠαναΟ. (®ίλ, 3ι).— *ΏσιΤίρ βν βί 7τρο< άπιντα;.] δρ.οιον το3τβ 
κχί τΐ{ αύτίΐ ΐΛίγούΛρρνιιιςίννιις έχο'αενον τώ ττρό ρ.ιχροό (θ!λ. 83) εϊρν.ριίνω, «ΙχινΑν ν'-«.!- 
(ΐί!)οντΐί ιίνχι (ΐίντ,ν ά:7θίο3νχι χάριν ». Αλλά τοιο5το{ ό φιλοπατρ’.ς Ίβ·.χ^ί·η,(, ςποτι τά τών
Ά$τ,να!ων βί[*νύνίιν |5ούλιται.— Περί [*ίν Άριχζόνων,] ’Αντ. λείχει ί σόνδεοιι__Αϊ ί ’ ΰχο-
λεκρΟεΐοχι.] Αϊ οιχοι υιείνκοχι, ρεχ μετχοχοΰσαι ττς ς*ρχτεία{.

2Ε.Λ.. 4ο· Αιά τχν το'τι-|'8-̂ 8νίί|Λενγιν 7?*τείαν ] Λιίχουβι ταντι έν τώ περί Άντ.— Το· 
βοντονίιέλιπον.] Τοσοντον ΐαώ» έχωρίοίν,βαν, χαΐριοχράν ττς Άττιχΐς ά<ρωρ!β9»ιβαν.— Καί 
■γένη πχντοϊαχά.] Άντ. Κχί χχντοίοπά, βνΐ'ο τοΟ Γέντ.— θ!ά χερ είχο(.] Ο Λά·|;Γιος ·̂ ράΫ8!, 
ϋιά χερ εί»ό{ χονεΐν, οΰ ϊεοντως: 6χ 5νειΐτιι ·]’άρ ·ί το3το, ? το οιινώνυριον Πράττειν, έ« το3
έχοΐί.!ϊθν), έχραξίν__ ϋΐ πρό{ Ααρεΐον χχι ΐέρξν,ν χο).ειετ)οΛντ8ς έκραξαν.] 'Αντϊ ιοδ άντωνν-
[ΑΜοό, Α, χροειλβατιν -ή, Οί, βρ9ρον, έχ τίΟ κερί Ά ντ: ίπονι ριέντοι χαχώί-|ίρά̂ εται οξεία τ? 
τάοει, ϋί. ϊοναπτεται ·γάρ ηρό; ·ώ, Ιίολειατοαντεζ ι καί έί̂ ιν 4 νον(, Εαλά ;*ίν χαί τά 6πό 
τών χάλαι Άβϊναίων χρόί Θρ^οί χαί Σχόβας χραχΑενται άίελφά 3έ, ί·̂ ουν ίκ,οια, τοΐς ιιρ»· 
(εένςίί, καί ΤίΐαΟτα, οΓα εί*ό< χράττειν τοΰ< εξ εκείνων (τδ· χρόί βραχας χαί Σκύβα; χολε- 
ριν.σαντων 5χ?Λνοτι) -ρεγονβ'τις, έκραξαν χαί οί κρό{ Δαρεΐεν χαί ΐε'ρξ/.ν κολεριηβαντες.— 
ίχείνον.] ’Α«τ. λείχει.—  Κ.ατά τόν αΟτον ] Άντ. Εΐ{ τ4ν αΟτον,—  Οίο;κίνοιν είναι.] ’-Αντ. 
δντων, ?ιά (ΐι»ί λέξιω{.— όγονια,ινων έχιιν.] Άντ. "Έχ/ιν ίιγουικέ/ων.— ΐ'ΐς Ικατίρων χρο· 
σηκέ.] ή ; «χρίν κρατχβαι έχατερων, τών ροέν χολεαίων ίιίΑΟνοτι, τοϊ{ ίχλιι;, τών Οϊαωάχκν 
5έ, τώ νχερδαλεσβαι ττν έχε'νων βρετί;·», χαί τών άριιτείων όξιιοθιΐναι. Έλτίφθΐ ίε τό, Εκα- 
τερων, εκτοδ περί τις Άντ. άντί το3 κακώς δίε *̂ ρ»<ρ̂ αε’νοιι, Έκατέρ», δΐεον άλλως ον χαί 
εχ το5 εις Ανι(λθσΟενκν άναφιροιεενο'λ Έρωτιχοδ (οελ. 1409)1 "{ραφέντος Α·!, άς εικότως ίιχειλτί- 
φασί τινις, ΆνΑροτίωνι τώ'ΐσοκράτευς ρια&τ,τ̂ » £{ι χρος ούκ όλί*{θΐς το'ς «κλοις, χαί τοΟτο 
έ(λ'.|ΐάι»τ5 τοϋ ΑιΑατκάλοιι το ένβόιιαρια.—  Εόίίυς ρέν , , . έλαδον.] Κεχρχται τεύτω τώ χω- 
ρίω χαρα-Τεί-ρριατι Άρι^οτ. έν ττ Ρΐτορικί (Γ, 6'].— Τίςίαλάττνς τόν άρ/_τιν ΐλαβον.] Αντ. 
Τ/,ν άρρτ.ν τις ίαλάττης καρίλαβον.— Τών άλλων Έ;λ/,χνων.] Λείχει τ). Αλλων, εν ηνι τών 
άντ·.·];. Αίτιον Αέ τάς *]·ρα!ρικΐ; ταΟτκς χλβνΐς ήϊχωσονν έριοιοΓ/,ς ττςλέςεως προς τό, “Ε^λτ· 
νων, χερί ίς έχιβι τά αλλαχού (ΠροΑρ. Έλλ. Βι€λ. βελ 373) οταειωβέντα {λ'.ι.— ΙΙερί τιύ* 
τονς τούς χαιροός.] Άντ, Περί το·ύς αυτοί); χαιρους τούτους.— Τχντ,υ,ετέραν.] Άντ. λιίχουα·.. 
Οτι τιιούτων άντα*|;ωνιςΐ)ν.] Καλά χαί έντεχνος ·ή χί<τις: έχί αάλλον αύξειν τάν βρετόν τ'.ϋ 
χρατιύντος, άκό τού τών χεχρατχιλίνων έχαίνου. Έχροοατο Αε χαί έν τώ ·Ελίντ,ς έγκωρ;. (ιτ,'. 
Ολί-]·Μ.] Άντ· Μιχρώ.—  όΐλΐν ίιχοίλντ̂ λατα ] ’Αντ- Τ·λίν ίι.τοο,νΛΐλα.—  ϋύ λίΑτ.ίιν.] ΙΙαρείλκιρα 
έχ τ ΐ; ’Αντ. άντί το·3, ΟΟΑί λε'λχΟεν.— ί·7ατον.] 'Αντ. ίμερον.— ’Ανά·«χ'Λ γάρ τά ]ΐ8ν [λέ-γι̂ α 
τούτων ΐΑΐ) χαταχί-χρίτβαι.] ’Αντ. ’ΑνάγχΛ *]’άρ έτ·· τά «.έν 'χΐγς' αυτών χαταχεχρίούαι, Έχι. 
τείνει ν; χρο’βιοις, άντί τού, Αγαν χεχοϊίΟαι; καί έχεώ'τ. οϋΑααοϋ έχαινεϊτιι τό Αγαν, (λεττ,- 
νέχβί) χαί εί; ττν ατ|λασίαν τού Κακώς χρίοΟαι, τό Κατακεχρΐο9αι- Σκυ-είωσχι Αε ότι καί 
χχΐήτιχώς ώΑε τό Καταχεχρ·ίΐσόαι, χατά σχάνιο'ν τινα χρτσιν, τλέοον ον ύ̂σει τών χαλουριένων 
Α̂ οβετιχών.— Μικρά Αέ τινα.] ’Αντ. λείχει τό, Τινά.— ΙΙερί αύτών.] Λιίκει -χ χρόβεβ'.ς ιν 
τΐίΐ τών έχΑοοεων.— ΙΙ>,ι·7'βν ροίν ουν άγαΟ,ον αίτιους, καί αιγί'-ων έκαίνων άξ ου;.] Καίάτ-
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ΣΗΜΕΙΟΪΕΙΣ

·ητ»ι τι: ύιττρίγα'. ■̂ '>Λψψ:ττΜς Ί 5οχ?ίτ:«ς 4 ΑλΐΛ*ρν*ρ®ίύί Αΐ'-νύσΐ',ς, τϋΐτί πζριτιθίρ*-
V-.; τό χ»?:ον. εν ω, ώί φίίΐ·», «Ού [ετνί·! τ« χωλιρ Τ5 «όλίν 'σ'.Ί, όλλχ κα’ι τ*  ίνεαατα τεΐ£ 
-ίνΐι,,αη·.. ΤΜ μίν ΙΙΛΕΙ'ΪΤΙΙΝ τό ΜΡ.Π’ίΤΙΜ, τΛ 5’ ΑΓΑΘΟΝ τ4 ΈίΙΑΙ'ΝΟΝ, τΛ ί ’ 
·' αΊΤΙ'ΟΪΪ Τ5 ’ΑΞί'Οϊίη.— Τοϊς οώιχασίν.] 'Αντ. ΤεΤ; αίιτώ» βώρΛχσιν.— ΙΙρεΛ'.νίϊνίύίβν. 
τ»{.] Π«πελ«;*τ,ιχνταί. ’Έτιίι τ5? ίίς Τ5ν ίλιοίωρεν σ/ΐΑίιώσειί (®!λ. «65).— Γε-({νη- 
μίνω·*-] ’Λντ. Γετοαίίων.— 4'̂ ναι7■ε''''*''™'··] '̂ '®· ®“'' έ-εϊοσεων, 4υν*ϊίν:»των-—■
έν Ικ».τί5».] 11»ρίίίΛ α̂, κ»6» χιΕ-τινες τ?)ν προ 6|Λον, τήν «ροβεοιν 4χ τις ’Αίτ.— Προπβχι- 
οκτις.] 'Αιτ. Προττο.ώ'εόοιντίς — Προτρίψιντες ίπ’ άρεττί'ί-] Οότω τινίς τόη χρο ίιϋ3, ΐχ 
ϊιορβώί. ΟΊΛφίοϋ, των ά»Λΐν χ,ϊτά ίοτιχτ.ν έξενϊγχίντων, Προτρίψαντε» επ’ άρετ?„ ούχ όρβώς. 
Οό -'άρ υ,ο'νον εν ΤΜ περί ’Αντ, ά)Λκ χπί β>λαχοδ πΧεις·ά»'{  ̂ ριίτωρ χρτ,σπριενος τώ ρπ(λατι, 
ΙΙροτρίΓειν επί τι, ϊ  προς τι, λέγει, ο» ρεεν ουν, 'Επί τινι, ϊ  προς τινι.— Οόί’ άπελοινον [ΐίν άζ 
ί̂ ίων. . . πρεστ/.ο'ντων.] Κχί τούτων τό περιέργως γλιφυρόν άποίοχιριάζει εΐχοτως 4 Λιονύίιος. 
Τογχάνοι.] Έ « τΐ; ’Αντ. ·« γ?*<?*' Τυγχάνει

2ΕΛ. 4 '- Ούϊε γάρ.] Αντ. Ού γάρ'— Τάς δραούττ.τις τάς άλλτίλων.] ·Πρθ7ΐβί·,χπ το ίεύ- 
τείον άοδρο'έχ. Λιονυοίουτοϋ Αλιχαρ. ώςερί̂ Λί Ισοχράτει τίςέποοϊχλ'ή ε̂ωςτώνάρβρων.—  
Αίΐνο'τερ'.ν υ.έν.] Προβεβτκπ τον σύν5. εκ τε τίς Αντ- χχίΛιον. του Αλικοερν.— Το χοχώς } Αντ. 
ίί/ζ  τοΰ άρθρου,— Αποδζνεϊν.] ’Αντ. Άποβντίοχειν.— Πολλών γραιειοάτων.^Άντ. Πραγριάτων 
πολλών, οΰχόρβώς. Γράαυ.ζτζ γόο ω̂ ε, ώς χιΐ έν το 'Λρειοποεγ (ετ';, τοίις νοριους λέγει. Πολ
λά 5έ τ,χρϊοις χαί ποιρόΠλάτωνι; αυτίχ® ένκ'ό Πολιτικιό («ελ. οο^), "Αν τε κατά τά γράιο- 
- ιοατζ, άν τε άνευ γρζιου.άτων " ετσί. τουτε'ςτν, « Εάν τε χζτό νο'αους, εάν τε άνευ νοαων » 
ιύς αυτός αυδις εαυτόν ίςτγούυ,ενος λέγει. Τούτο ίί  άντι ι̂εςαλαένως προς τό εβ« έχίεχτε'ον: 
νόιΑΟί γάρ τινές εϊοι κάκεϊνα, άγραιροι |υέντοι. Η καί ι̂ατόςτίλαιςέγΓράιρειν, τουτές-ι» έγχαράτ- 
τειν τούς νο'ιιοος, εικότως καί Γράαυ,ατα έχάλεοαν αύτού: οί αρχαίοι: τι καί διότι εύρεβεϊσι 
τοϊς γράιναασι πρώτως εις την τών νο’ροων γραεργ,ν έχρνίοαντο—  ’Οιρίήσονται.] Ούτως έγεγρα- 
πτο καί ί' τγ Αντ. Κάκ;ΐ (ΐ.εν διώρβωκα έκ τού έαοϋ άντιγράφου, τρέψας, εις το ι̂δτίοονται, 
ε'νταύύαδ’ έπελαΟουτν παραλ.αβεΐι τήν γρφή»·— όρκοις] Αντ. ’Έργοις, οΰκ όρβιός — Έν τοιού- 
-οις ] Ούτως έν ένίοις τών ά··τ.γ. έν ο?ς καί τό έ;αόν, άντί τού παρ’ άλ. άπροθέτως γρα'ροροένου· 
Τοιούτοις: εν δέ Αντ. καί ένάρΟρως, Έν τοϊς τοιούτοις.— Μήτε τών ποιητών, αητέ τών σοιρι- 
ςών ) Λείπει κακώς τό πρώτον τών άρθρων εν τιβι τών έκδοσιων. Σο̂ ις-ός δ’ ενταύθα εκδεχ.ου 
πάν;ας τού: καταλ.ογάδτιν γράβοντνς, άντι5ιεςαλ.ριέ-ως προς τούς ποιν,τάς.— Εκείνους.] Αντ.
,,ιίίζί·.__·γ·πεο€εβηκότας.] Αντ. 'Γπερδευληκότας.— Τοοουτον.] Αντ. Τοαούτον αέν. Έρειικη-
οατο 5ε τουτί Ίτοκράτους τό χινρίον Λν,αοσ’Ρένης, ί  οςις ποτ' έ?ί< ό τον εί; Ληυ,οββενην, όνακε- 
ρ-,αενον Έπιτάιριον γράρας (θ!λ. ι 3ι|·λ) > Τοπούτον γάρ ίιαείνους τών επι Τροίαν ς-ρατευσα- 
.■ αίνων νοαίζο.ντ' άν εικότως, ίοον ο! ιιέν ίξ  άπάσης τής Ελλάδος ο'ντες άριςεΐς, δίκ· ε'τη τής 
"Αϊίας έν χωρίον πολιορκούντες, ωίλις είλον: ουτοι δέ τόν έκ πάσες τής ηπείρου ςκλον έλύοντα 
• αόνοι, τάλλα πάντα κατεςοίαοένον, ου [χόνον τ.υ.ύναντο, αλλά καί τιαωρίαν, ύπερ ών τούς 
" ίέλλ'.υ; ήδίκταιν, ίίΐ'/Γ,*ΐν." =  ’Επί αίαν πολιν ] Ούτως Οΰόλιρ. καί οί αετ’ οιΰτόν συνά- 
πτοντις ποο; τό, ϊτοατΕύσαντες, πλήν Μόρου τε καί Λαγίίου, παρ’ ο?ς, Περί [αίαν πόλιν, ώς 
κο.ί έν τι') έαώ άντι-':. καί έν τή ’Αντ. Άλλ’ έκεΐ ;αέν όρΟίς έχει ή Περί διά την παράλειψιν 

ϊ::κτεύοαντ ς, ενταύβαδέ προέχει η, ’Επί.— Ιτρατεύσαντες ] Άντ. λείπει.— Σύαπασαν.]

ΪΕΛ ν*. Τούτον] 'Αντ. Λείπει.— Τελ.ιυτησαιεν.] Άντ. Τελε’βιιαν.— Κατέλιπον.] ’.Αντ, 
Πεπιίηντιι·— δΊλοτίαως πρός άλλή'ους ει/ον.] ’Αντ. Πο'ος άλλήλους ιριλοτίριεος ενχον.— ’Αλλα 
καί πεοί.] 'Αντ Άλλα περί — ’Αλλά άυ.α ρ·.:ν περί τής] ’Αντ. ’Α)λά περί υάν της.— ’Αοετάς.)
Α<τ. Εύνυχια:.— Κίνδυνον.] ’.Αντ. λείπει.— Κινδυνιύσειν.] ’Αντ. έγράφιτο πρό ή;αών· Κινδυ- 

— πάντ-ι · τιιν ί>λε·ίν άυ.8λήτιντις.]θϋ ιάν ούν τής γε περί τά παρ' αύτοϊς νορι,ιζο'/ενα 
.λείο · ν . ι :'ία; 11· · ΐ -  ίννατν: ίςου.έ'ου αην-.ς. ί-ύς υησιν 'ϋρόίοτος (Τ, ρις’ καί ρκ'}ήνίκαή τών 
Αυι.ντ.'ων όέϊ.σις Τ' Γ '.ύ'- τι'; Σπαιτ.άτα-ς: ιΰτ'.·. δε, ώσπερ Ιουδαίοι οϊο2*τί''.ντε;, ιΰκ έιρα-



οαν ;,ί5·.ν τί.1 «Γ7 '̂ ι>ύτ(,ϊ< η·Λ’,ι, τον έ'ΐ!Υ»ι τοό τις τιαντδλ’/ίνο'ϋ κκϊ.ύοντχ. Μίτ4 ί ί  τ/,ν ίτινυ;- 
λχνς* ·ς!),9.ντίς, ί̂ ί̂ Ο'. τ ΐ: α̂ ι̂ ,(:Λ̂ ( ίπί τ/,ν 'Αττι/.ίν ι:«^βΐ!νονΓ5 — ■Β».υ·'”'ΐ'' ] Λντ. 
Αόιϊ,ο».—  Λ(4ίλλτ:ς.] ’Ανι. Αίλίλλϊς αϊρτών.—  Τί,ν των ί̂ροάρων.] Άντ. λιίτει τό τοώτ',ν 
των κξ,βρων.—  Δ-.αχοη·.! κχί )·_:λια ςά'̂ ια.] ΓΤητιόΛοντχ ο/.ιίόν λεύγα; γαλατιαά;.— Ί'Μναι ] 
Ταύττ.ν τιροίιλόατ,ν τάν γραο·ί;ν ίχ τί; 'Αντ. τις παρ ά-χτι φερίχιντς, ΟφΟΐνχν.— Τά ['.σ.τ·.· 
Αεια.̂  ΚαΟά φ*[Χ£ν καί εν τγ ΓΙροο̂ τταΛθε>ς·£5ν δέ, τό, Οίχτ,υ,ατϊ, τ, Δωυ.ατα. !ίοα·.-
τως »7.': ίΐροίοτος (Α, ί̂ ,τ,) « Τά ΤΛ βαβιλίως ο'χον ίηλώσαν Ραΰλοηινος.
’Ιί'-χρατίς ίέ χϊί τό έν.χόν, Βαοίλίιον, επί τις αύτίς έννοιας τίταχίν ΐν τω Εύαγορα (σ«λ. )·
Τούτο ίέ ^αρ τ,αΐν ούχέτι τόν βαοίλιιον οίαον, άλλ’ αύτήν ττιν Βασώείαν βτ,̂ .αίνει, καΟα και 
τταρά τοΤς '1ό25ο;χτ'Λοντα (Γ. Βκαιλ. ι2', 8).— Ιΐ5θ9ν)υ.7,ί)6ίς,5 ’Αντ, ϋο'Λγ,δδίς.— Μντριεΐον.] 
Οπ;ρ ί  οννάβεια λέγε , Μν/,ριόβννον, έν ταύττ, ίτ,λονο’τι τγ φράτει, « Είς (εντ.ιχόίΓονον αίών;ον». 
Το γά:, Ηντιχεΐον, τταρ βύτγ, -ήν τά ο̂ν ίτ,λοΐ, ίς έννοιας παρά }«ν τοΤς αρχαίοι; ή χρίτις 
τ.γνοίται, πλτ,ν εέ αν; πο̂  παρά Θο^κυίίίη (Λ, ρλ.νί *αΐ Ε, ιά): παρά τοϊς [Λίταγ6ν£ς·ίρι,ι;, · 
άπο τών Πττλεα.αοεών χρόνων άρξά|χ6νον, βυνεχέςερον ενρηται τό Μνν.αί'ον άντι τοϋ Τάφον.—· 
Ί'ύοίως ές-ίν ] Άντ. Ψύϊεως εργον έ7ίν.— Τον αίν Ένλ.ΐβποντον ζίύξας, τόν ϊί  Αθω ίιορύξας ] 
Τό[/,5ν, Ζίύςας. πρόςτό, Πϊοίνται ί̂ ιά ττς 0αλοίβσνς, τό 2ί, Διορύξτς, πρόςτό, Πλενται 3ιά ττς 
•..πείροα, κατά σχίαα τό κα/.ούαενον Χια '̂-ν. Μνγαονεύει καΐ τούτου το3 χωρίου Λριτοτελας 
(Ί'ν,τορ- Γ, 6’). Η 2ί ί̂ ορό* ττς τε τοΰ Έλλταπόντου ζιύξεως, καί τις 3ιορ\>γτς τοΟ Χ$ω, ιταρ 
ΊΙροϊοτω {Ζ, κγ’, καί λγ').

ΑΕΛ. 48· Οότοι μεγα φροντααντα.] Άντ. Οότω οροντίσαντα.— Καί τοοούτων,] ό  Στεφα· 
νο; καί έτεροί τινες, Τοτούτων 5ε'.— Έςτίκοντα τριτίρεις πλτρώσαντες.] Ούκ ε'ρρωται τό χιεριον. 
Ιαως γραπτεον, *Κςτκοντα καί εκατόν, ΐν' όπωιοϋν ίχτ συρ.€α!νειν τά το5 άρι5|ν.οί; τοΤς τ(ο 
ΊΙροίότω ί7θρτ[4ίνοι< : εκείνος γάρ έτττά πρός τοΐς είκοβο καί ίκατόν παρααχίαΟαι ναός τους 
Άβτναίους (ρτοί (Η, ά) ττν προιτΛν : [κετά ίε, τρεΤς καί ·πενττ,κοντά (Η, ε5') ττροαίΛίπέυ.ψα·.. 
άς γε.ε'σθαι τάς ττάαας 'Ατιικάς τριτίρεις όγί'οτίκοντα κρός τοίς έκατόν.—  Άγοενιζόαενοι.] 
Άντ. <1>ιλοτΐ|κού|κινοι.— “Εαυτούς έ̂ ίοου κατας-ίται.] Άντ. Αίιτούς έξιοΰοα».—  Πρόγονο·..] 
Άντ. Πατέρες,— Πρότερον.] Άντ. Πρότιρον ·« «τλις τιαών.— Λιά ττν τύχτν.] Άντ- λείπει το 
άρθρον.— Ένίκτ,σαν.] ’Αντ. Ένίκτβεν.— Προααγαγε'οβαι,] ’.Αντ. Προαγαγέιτίαι 0ουλό|αενοι.—  
Έπί τό ίιαναϋ|Ααχεΐν.] Προειλο'υ.τν ριετά τοΰ Αΰγτίρου ταύττ.ν την έξ Άντ. γραφτήν τις {τέρας. 
'Επί τω 2ιαναυ|εαχεΐν.— Έν τοϊς πεϊοϊ;.} Ποοοεβ/ιΚα τό άρ0ρον εκ τκς ’.Αντ.— Ο̂ οιαις.] 
<)αοίως, γράφεται ·παρ άπααι: τό έι/.όν άντίγραφον ένταΟία ικέν, Όροοίως, έν 5ε τη Άντ. 
δα-οίαις. Ταύττ.ν οίν ττν γραφτ,ν, ο'ΰ χ_ια).ε·πτν εΐκάααι, προειλ·όρ.Τρν, ττροελί'ριενος αν καί εΐ 
(ΐγ,ίέν των άντιγ. ώυ,ολο'γει υ,ου τγ ίιορύοίοει: ο'ότω γάρ καί, η’Εςουσίαις όριοίαις κεχ,ρτιεένα;» 
καί, »!1αρατΕλτ«ίαις άτεχίανς χρτ,σαικένους·· ιϊριικιν εν τώ Παναβτ.ν. (οελ. 7 **' ® ’·«*?*-
ττ,ς.— Τάς αΐν πρόττλους.] Τά; πρό τ.ϋν άνΑοιν πκεούσας, έλλ,ειτετικώς τοΰ Νκός. Οουκ·είί·5·.;! 
2έ (ς, υ.ς) -ΙΙρόπλοι νϊεςν άνελλ'.πώς είπε.— Ττς παροίου τούς πολιριίου: κρατούντας ] Αντ. 
Τούς πολει/.ίους της παρό5ο·υ κρατήααντας.— Καί τά κατά τ/ι· πόλιν ίιοικΐσαντες.] Αί έξ 
α'ΰται λέξεις, οΰχ εύρΐσκονται έν τοϊ; άνηγρ, προσιτέΟτ.οαν υπό ΟΟολφ. Αντί ίε τούτων ΐν τϋ 
Αντ, γράφεται, Καί κατασκευάσαντες τά περί τάν πολιν.— Έπί πλέον ίιενεγχεΐν ] λντ- 
ίτι π)4θν ίιγ,νεγκαν.— Συ ρ̂κΐίοον.ένων.] Αντ. Σ'υ̂ ρατευοαριένων.— Εί τι;. -. παργ,ικεί.τίίίΐ.], 
Αντ. Εΐ τινες αυτών . . .  παργυ.ελγίΟγ;σιν.— Τρινιρών ίιακοβίων καί χιλίων.] ΚαΟά Αυοίτ-; 
ΐν τω Έπιταφίω, παρίλιπε τάς επτά, ας ΊΙροίοτος (Ζ, πδ') προςϋγσι ταύταις: ούίε γάρ 
ώφειλεν εξ άνάγκ/ς τ/.ν ί̂ ορικάν άκρίίειαν, πανηγυρίζων, φυλάξαι, άλλως τε καί ιξόν και τοϊς 
(ΑΥΙ πανγ,γυρίξουοι της άκρι€είας όλιγωρεϊν ΐν τοϊς ϋυχχίςοις των άριΟ(ΐών.— Είοδάλλ.ενν.] Αντ. 
Έριβαλεϊν.— 'ϊπολειποιιένγ,ς. ’Αντ. “ΐποφαινοαεντς.— Τωάς . . .  άς αϋτοϊς έίίίου βασι
λεύς.] Ηνγ,αγς άικαρτία συνέχειν ό “Ι'τ,τωρ τούς χρόνου (-.καί γάρ ά αερξγς ύπέοχ,ετο, ταύτα 
ριετά ττ,ν έν Σαλαυ-ϊνι υ.άχγ,ν Μαοίο'νιος ίΐ Αλεξάνδρου · ο  Αυύντου Αβγναίοις άπνίγιει/αν ;

δήλον έκτων έχ·.|4ένων, <'Ήγιύ|'.ενος εί τό τ/ς πόλιωςπροβ/,άβοι ναυτικόν χ.τλ« παραΟλ.Α.
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βίντΜν τιΤ< I(7<?̂ Λ6■7 V ·Προί;ϊΐί (II, (Ίς') ·Τ<.υτ<<·ν·ίί ιτρο®τ*«ρι̂ Ί··», «ιτίντιζι ΐϊΐτ«τ/Νί 
·' τ ΐ; βαλαιβίς ίίρ.·τ/σϊΐ»«, κιί <·’ς Λτιτ/.τίί'ίν'ς ο/,αιν ίν τ« χκτί 4>ι).ί·:Γπ:υ Λίυτίρί» (βίλ. 45). 
Ούχ ίιιτίαίΐια» τό{ ττ̂ ρ (χ:ίνου ίωρ57{  ] Κ«;ότΤ, χ;ιί Μ.!γαλ'}9?'®''' ί̂ *Ε>.λΥ*«τ< βξ;ο « ,  
*νπί'ϋ.[ΐ'>*ν, άττό τί,ν (βρ-(·ιν ίττί τ»{ τ;̂ .άς τι χαί ίωριίζ ιι.«τ«τΐ7.0ί''· Α ·]’άί ιτιρά τ(7)» τυ
ράννων ϊωριαί, '.'Λ'ιν ιΐβίν ίτιριν ί  -ν̂ ριι} τι'< έλιν'ιίρ', {  ιινχ: (ίίΛ̂ ιχενο'.ς — Ο-Ιϊι 'ρ-|;5θίν- 
τίς-] Λντ Ο-νί’ ίρ·[νΤάν.ι«ί-— Έ ;  άίτιντ'-ί τράτον.] Μιτ* αίίχννίί, δχλϊνίΐη, χχΙ ίνιΜ 
α:τ>!Ϊντί. 'Κντί Αντ. "^ ί̂ ι̂τΛΐ, Έχ ττχντίς τροττΜ-

ΣΕΛ. 44· Δονλο·.{ ίρΟ-ίναι γινον.ίν*ι{.] Αντ. 4-,·5λα< ίφΐΐναι γινίΐΑ.'νχί.— 'Κηιί-ίι --άρ ] 
Λϊίιτιι 4 ι̂ ι-ντιρ'-ί τών ΟΜνϊιο. «V τισι τών άντι-̂ . ΐν ο.ις χα'ι το «,αον.— Εις ττ,ν ίχοιν.ινχν νή
σον.] Τ-ί,ν Χ’ύ.^ψ.'ΐΊ, λίγιι. Οί (ΐίντιι πλιϊςοι «ί( Τροιί̂ ήν» ίξίπλιοσ»», «αί ιίς Αί’-̂ ινχν άλλοι, 
ν.χΗ' ‘IIρο). (Π, ΐΑχΙ— ίί)ΐ.Λ χινί̂ υνιάσιοίΓΐ.} Αντ. Λο.» τάς ίι»νά;Αΐις ιτϊρϊχινίϋνιάσωσι.— 
'Κτολαϊταν ] λντ. 'Έτλχστν.— Τ-.ϊ; λοιπςΐς.] Α·/τ. Τοΐς ίίλλχσιν.—  Σολώιχινα.] ίντ. Σίβ'̂ ·. 
/χαίν*.— Ατίαντα ίΐ τον Λο’.'.!|Λθν.] Έν τή Στιιρχνον ίχίοσ;: ούχ όρ4ώς, ιίιταντα 5έ χι! τον 
το'λίΐιον.— Πχτρίί» τί,τ ίο.ντών.] Αντ. Τχν ττ-Λτρί̂ α τί.ν αυτών — Χιλί*( χαί ίιαχςσίας.] 
Αντ. Διαχοσίας χ»ί 7_ιλίτ{.— Ού ρΑ-ί,ν ιϊάΑχσαν.] Αντ. ()ύ \ίΐ·.Ί ιίάΟςσάν ·|Ί.— Καί τούς ρ-ίν 
θορύυους . . . ίιατρίβιιγ.ΐ δίΑβια τον; ΐν τό Εύ*ι;ρρα (σιλ. ι5») λΓ/,διίβ-.ν. Ύοτιιλτιρ*®* 
τίνίς τόν Ίβοχράττν ί’νταΰβα Λυονου χαίάιττισΟα!; έχιΐνοςγάρ ίςνν ό χίρα τοΰ ριςτρίου ίν τΛ 
Έπντα'ρίΐ;) ϊιατρ-'ψαί πιρίτήν ίχ-ρρασνν τίς ναυααχίας ταύτν.ς.—Εΐσί.] Αντ. !Ες-ί.— Ού;ς 
ςρώ 4τι ίιΐ.] Διιοχιύχσα τςν -[ρατάν ι'χ τ· τής «λο6ής τού έΐΑοϋ αντιγράφου, Οΰχ ΐτν ϊιΐ, χαι 
έχ τήςίντρΑντ. Οΰχοίί'ότι 5ίϊ — Πρβίΐρτ,ρ.ίνοι<.] Αντ. Προχγουριίνοις.— Εΐπιϊν ί^.] Αντ. 
Ίνςίν ίίιτήν.— Π/,·ίου( ών συνι&άλιτο.] ϋβιλιςίον είναι τ;ν ΜΕΝ, ιίοίν οΐ των κρο ίρχόν 
τταρ-ρνισαν, 5ιά το ίοχοϋί άνανταττόίοτον, "ε;̂ ι γ« ρντιν άνταποίιδόναι ηρός το, Ούδιίς ίί ττρος 
■έυ,άς, άπό χοινοΰ λαρι€άν:ντα| το *Ωτι, ίν' ί„ ΤοσοΟτον ή ιτολις -χαίιν ίιίφιριν, ως·ι οΰχ ίς·ιν ?ς 
ούχ άν ίαολογτ,σιιιν αΙτίαν αΰττν γινίυβαι τής ναυιαα/.ίας, 5ί ίν ίχρατήσααιν τών βαρβάρων; 
χωρίς ιΐ ανί τις £1» τό, ΜΟΝΗ τριηπον «ιναι τον, ΜΕΝ, ΰντολάβοι, ΐνα συνάτηχται (χίν οτρός 
τό. ΙΙΟΛίς, άιτι5ια?ίλ).νιτα·. ίέ οτρός το, ϊΰατταντις : ούτω γάρ χαί ΊΙροί. (Η, (χί'χ πιρί αύτινν 
τούτων τών Αττιχόιν νίών τόν λόγον ιτοιούαινος, ■ Αβχναΐοι ριίν πρός ΠΑΝΤΑ2 τούς άλλους, 
.· παριχόνίνοι νίας ίγίώχοντβ χαί ίχατόν ΜΟΤΝΟΙ».— Σ·υνναυ|ααχήσαντ£ς ] Δί ίν αιτίαν ον 
τί> Παναβτ,ν. (ιζ') ότροψα το, Κινίυνιύσαντις, ιίς το, Συγχινί'υνούσαντις, ΰτιαγορεύοντος τούτο 
χαί τοϋ ιαοΰ αντιγράφου. ?ι» τίν βύτν,ν χάντοώβα ούχ ώχντ.βα τριψαι τύ οταρά τοΤς άΐλ.οις 
Ν αυ(Αα-/_ν,σαντ£ς. εις τό Συνναυριαχ̂ άοαντις, χαί βν»υ τις καρά τών άντιγρ. έκιχουρίας. Μι- 
τιόν οΰν τά 6X1» λι- ί̂χσόαινα, ΐνα α-ίι ίίς ταύτά λέγε-.ν άναγχαίόιχεθα.— Τώ -τολίαω.] λντ. 
Τών ΤΓολε|χιων,— Τχν χαετεραν κόλιν αιτίαν γενζοθαι.] Αντ. Τίν κολιν αιτίαν γιγινίβίαι. 
Εαυτών.] Αντ. Αύτών.— Γενορ.ενους.] Άντ. ΓεγενχιΑενους.

ΣΕΛ. 45. ΑΙε’χρι ιιέν ουν , . . τίν ίγιίΛονιαν ιίνα;.] Έςήλλαχται ταΰτα^ϋχρον έν τ  ̂ Αντ.
Περί ιχίν ουν -τής ίγεοιονίας, άς ίιχαίως άν είνι τής ττόλεως ρά̂ ιον ε'χ τών είραροενων καταιχα- 

βεΐν", — ΜΐΙ.ίων ] Τών οίχούντων τίν νήσον Μήλον, ί  χαί ιχιχρι ίεϋρο τώ αύτρ χαλεϊται όνό- 
ιχατι.— Τόν Σχιωναΐων.] 0·ΰτως έν τώ έαώ άντιγ. άντί τού καρ' άκασι, Τών Σχιωναίων. Ή

Σειώνΐί, κό.ιις Θράχας, -χς 4 πολίττ,ς,Σχιωνεύς, χαί Σχιωναϊος: χαλεϊται ίέ τανύν Νία Κα- 
σάνίρεια, ώς φνσιν 4 Γώατιχός Γεωγράφος Δααβίλλ-ςς.— Προφέρουσι».] Όνει5ίζουσι, χχτά τ» 
(Ίλ. Γ- 64·)

Μί |Α0» ίώρ' ΐρατά κροφεοε . . .

'ϊφ' ίιχϊν.] Εις τοϋτο έτρεψα τό, Έφ ίαΐν —  Ένεκβιούριεν.] Έχ ίιορβώσ. τοϋ Οϋολφίον, άντι 
τοϋ άκλοΰ, Έποιο-ϋρχεν: ί-ήλον 3έ χαί εξ ων αλλαχού (οελ. 85) εϊρχκεν, " Έν ταϊς εαυτών νκί· 
« λισι ι̂ ίαεις καί σφαγάς χαί ταραχάς έρικοιοΰντις».— Δεσιτοτιχώς βουλευόιαενοι.] Αύτογνοο" 
ριόνως, ώς ίεσκόται βουλεύονται οτερί ίούλων. Σπαειοΰ ίΐ  τό, Δεσκοτιχώς, ένταύβα, ταύτον 
ίννάΐΑΐνον τώ Τυρανν.χώς, καίά χαί καρά τοϊς ΓαΙ.άταις έχλα(Α€άνιται αύτό τούτο τό ΐκίρ·
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ρ«ρα, ί̂ { «  ΠρίφοΓϊςαβιηϋη».— ^  ίτλιίΟί>.] Τξ ίτ,ιιοχριτί :̂ τιϊτο γίιρ
οιψιΛί.» ·=ελ>Λ>«{ « ϊί  ρτίτο̂ οιν -ή Χιξκ.— Μ·«ιχ4Ϊϊ.] (ΐς ι̂.ίτίί/.ύυς ζίίν ΐ ι  ταϊ{ ίαυτώ» 
πατ̂ ί/Γ., «υτίςι» α* ριίχίΐ'· τίς τ 6)-ΐτ«ία< — Ι'Οίο̂ ι.ϊ'χ',ντι ίττ,] Οΐι πίρί τί{ Άδτ,ναίίο* 

ΰπίίλ̂ 'Ρ*·· ί Μο'ί<ς είναι Λν λο-|;ο» ίττανίχ τώ ρτ,τορι, ·=ερΙ χζ (ώί ίεπίλαβεν έτεροι) 
βνΐίΓεριο {ΐέν άίιορ' '̂νί εί?Τ;Χΐ* «1ΙλεΤ(ρ5ν χρονον ττ,ν άρ/τ,ν κατίΊ/,εΐν ■ί?υ·η''0τιχ4ν-: «νταΰΟ® 
ίέ, ίρελο-γών τώ Λυσία (Έηταφ. Οϊλ. 11 )̂, '€ί'ψτ>/-ντα (ρτσί ταύτχ» ίττ, ίιαμεϊναι, έν τω 
ΙΙαναΟ. (οιλ. 9) τεντε «αί έξτ.χβντί ερτοος. Λ·.χχι'̂ ώ·χτχι -̂ άρ αάλ:^* τά τερ'ι τεδ χρονον 
τις ’ΛΟτναίΐύν άρχτς. Καέ γίρ χαΐ Λτιι.'.σΟε'ντς ότι αέν (όλοινβ. Γ, υελ. ®5) Γεντι χα'ι τεστ».· 
ράχ'.ντ», ίτί ίε (χατ* «Ιτλίτητ. Γ, σε).. 08), ίοϊιιττχοντα χ»ί τρί* ε’ττ τρρος-ίνβι τ'.ΰς ’.νβτ- 
νιίους τίιν Ε/Λτνων ).έ·̂ ει: Λσχοϋργος ϊέ ίχχχα Λειοχρ. § 17)> έννεντ«ίντα (κλτ,ν εί ριτ "γρ»· 
ϋΐχώς ταάρτίται ό άρνβαός. Λ: τινες ΰ-εΐΑτφ»ο'.)ε 'Ανίοχίίτς ίέ (ιτερί τ ΐ ; προς Ααχεί. είρ. 
βελ- 107). πεντι *αΙ ό·(«οτχ»ντα ι Διονύσιο; ίί 4 Λλιχαρν. (̂ ωιΛ. ’Αρχ. Α, γ’.) ίοοϊν ίεοντα

ΣΚ.Λ, 46. Κλτ.ρο·ο7.ι»ς.] 'Λοτρτιιενίο χρίται τ<ό Ελτ,ρΟοχΊας, αντί του το-ίχεχρι,ιιεγοσ, ΚλΤ- 
ρού̂ ο̂νς, ώς χαί αλλαχού, Μοναρχία; ε'ρν,χεν αντί τον. Μοναρχον;. Έχαλούντο ίε Κ/.τρονχοι, 
ί  φτσιν Αρποχρατίων, τοοτί το χιορίον Ιοοχρα'τονς έξν.-'εύριινος, ηΟνς ’ΑΟτ.ναιοι ίπεαπον επί 
-  τάς πόλεις, άςίλάαβχνον, χλνίρονς έχαςο'.ς ϊιανεριονντας'·. Παρ ν, άντί τον, Διανειιούντας, 
“ραττίον ίσως, Διανέιι,οντες: εΐ -ράρ χαί Κλτρονχοι εσβ' ότι ίλί-ροντο οί χλτροι ρεερίζοντες ττ,ν 
•ρτν, χνριώτερον όριως τούτο έχαλούντο αύτοί οί τονς χλτρονς, ΐγονν τάς ιιιρίίας, ττ; πόλεμό» 
τ ά)λως χραττίείστς γίς λα;ι€»νοντες άποιχοι, οίονεί κλτρονομοι γινο'αενοι τών άπελαίίντων, 
ί  (ρονενίεντων χατοίχων.— Εΐ; τάς ε'ρϊ,αονμε'νας τών πο'λεων.) Καί μτ,ν χ τι Μΐ;.ος χαι ·ίΐ 
ϊχιώντ, προ τού χλτρο'νχτ.βϋναι, υπό τών βών πολιτών, Ισοχρατις, δπέρ ων άπολογ?, τρτμωντο. 
ί'ποχειμίντς.] Παραχειαίντς, -νειτν'.ώστ,ς, ούχ, ώς παρά τοϊ; μεταγενε̂ ερβις, βντί τον τ̂ττκόου 
ονβτς.— Μάλ,ις’ ιύδοχωονντας,] Έχ ίνο όντι·ρ. καί τρίτου τώ εμού, αντί τού, Κα)λ<? εύ- 
ίοχιαούντας-— Τών ϊουλενειν αιτίαν εχόντων.] Τών άξιων έντων ίονλιύειν, ίιά τοάφεςάναι 
τών'Αβτνα-οιν I λίγει δί τούς Εύβοιας (Λιοίώρ. Σιχελ. ΙΒ. ζ').— Δεχαδαρχιών.] Τονς ίεχ* 
ά·.Λρας λε-ρει, οδς έν ίχά?ρ τών όπ’ αύτοϊς πο'Αίοιν χοβιςτάναι είώθεσαν οί Λακεδαιμόνιοι, τάς 
δχμαχρατιας χαταλύοντες (Λιοδενρ. Σιχελ. ΙΔ, η', καί Αρποκρατ, λε'ξ. Δεκαδαρχία). Μντ,μο- 
νενει τούτων 6 Έητωρ χαί ϊν τοίς ίξίς (σελ. ρβ καί Μίρ. ΰ, ι ε). Τό δέ ο'νομα ενρίται παρά 
τοίς ίνιτορσι καί τετρα»νλ).ά6ως, Δεκαρχία, χβΐ πεντασνλλάβως, Δεχαδαρχία.— Τοΐς ανβις 
βουλομε'νοις γενε'σίΐαι ποντροϊς.) ΔιώρΟωχα τρεψας το, Γεγενίσβαι, εις τό, Γενεοβαι: πλήν εΐ μιό 
τις προαιρείτο γράφιιν, Τοίς αδ9ις βουλομε'νοις γε -ρινέσίαι πονπροΐς.—  ’Ανομεοτάτονς.] Δυο 
τών πρό έμοΰ παραβλχΟίντα αντίγραφα φέρει ττ,ν γραφίιν ταώτχν, ίν προειλιτο και ο Λαγιιος: 
εν δί τώ έμώ γράφεται μέν, Άνομωτάτους, προσγράφεται δ’ ε'ξωβεν το, 'Ανοττοτάτονς, 8 
φε’ρεται έν άπάσαις ταϊς άλλαις εχδοσεσι. Μτποτε δί γραπτι'ον φχσΐν ο Μο'ρος, Άνοννιτοτά- 
τους, τιντε'ϊΐν, Άνεβφιλεϊάτονς.— ,Βρονντο.] Τό έμον άντίγ. φέρει, ήγούντο, μετ' έπιγεγραμ- 
μάντς διορΟωσεως τις ,ήρούντο. Ταύτνιν δί ττ)ν γραφάν, πολλοϊς τών εκδοτών έγχριίεϊσαν, 
είιρεΐν έτι χαί έν άλλοις τισίν βντιγράφοις.— Τονς αύτιχειρας χαί φονίας τών πολιτών.] όρίώς 
είκασε τις γραπτέον είναι. Τούς αντοχειρος τών πολιτών; δ χάγώ πεισβείς ά?ερίσχοις διείλχφα 
τάςδύο λέξεις 'Καί φονιάς* ώς ονδίν ούσος άλλο, π ΐπεξτίγτσιν τον Αύτόχειρας, ^ δνΐλον 
χαί έξ αύτον ίσοχράτονς, ΐπΐ τον Φονέας, αλλαχού (Μέρ. Β, σελ. 67) χρτ,σαμένου τγ λέξει. 
Αντόχειρες γάρ, χαβ’ έβύχιον, ι'λέγοντο οί ταϊς ΐδίαις χερσί φονιίοντι; Ααμβάνεται δ' Ά λεξις 
χαί έπΙ τού απλώς ότιούν έργαζομένου τΑίς ΐδίαις χερσίν, ώς ανβις αυτός Ισοχράτπς (σελ. 
84) μαρτυρεί,— Τίνος γάρ ούχ άφίχοντο;] Ποιο» γάρ άνομνίματιονχ ίπιχιίρτισαν, ίΐ, ώς πρό 
μικρού εΐρτ,χι, Ποίον γάρ αυτούς άδίχτ,μα διέφνγι;— Οντω πό̂ ρω-] Έγράφιτο, Οντω τοσοΰτβν 
πόρρο). Λιέγραψα τό, Τοσοντον, ώς προδτίλεος Άμαρτπμίνον; 8 χαί έτεροι πρό ίφεών βυντχαν 
μέν, ού μάν έτέλμχσαν ίξαλεΐψαΐ- Λέγει δ* ταΐ αλλαχού (Μέρ. Β, οΐλ. 13). « Οντως ίν ιεό^ω
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1Γ.Λ. Κϊΐ -τώΐ 5'ιχ'νν.] ΠίίσβΟνιχα ΐξ ανιγρ. {/.'ώ^^αΧ πρό ι>ί,̂  ?τί̂ :&ι) τ:ρ̂ '-
β;σιν, λίί'ίκνσαν ΐ-< -τ. ίτ ’οανιί™ /.ΐί άΛλιις ηολΧαίς ίκίίεηι·), >ιαί ΐι  τ4Ϊς πλ5ί7ί<5 ιών »νη·{. 
ίV ει{ ΧΙΕ το ίν.ο'ν.— Ίίν τ̂ ιοί ατ,ο'ν.] Τίΰς τριάχοντα τ̂ ράννίυί λΕγιι, πβοί «ν χαί 
«λλαχ'.ν Εΐρίΐχί (ικλ, ι ι ί ) , :~  7.·./.ίο·νί χαΐ ττΕντοΕχίσί'.υς τών τιολιτώ» άχ̂ ίτο'νς ίΛίκτιιναν. 
εινοϊών ίέ (ίΟΛχν χ. η, 5', 2 1' " <Χ·λΊ'.\ι «ι"ν (ίτ.ι·.) τ.λί!5·ν< ά:τιχτοννσ;ν λδπνιίων :ν όχτώ 
(/.τσίν, ίι ττίντες Πίλοπίννήσιοι, ίίχχ β' γΤι πο/,ΕΕί.ονντίς · τ’;ν /.ρο'ίΟ' 5λον, ίν ίρξαν ςί Τρ'.ωοντα, 
λίγων. Μίττ,νεγχ! ίέ τκντϊ }Λΐ2.):σ:ίΐν.6ν'5 ό Λταιοβί'νχ; ε·; τί'; Φιλιπιπχοϊς, (Κ»τ» «Ιχλίττ.

λτ'νων ίρζί.— Γυνχικών αίσχιΐνος ] ί.ΐ7’.!ιι τό ΒτιχίΕΜβινΤί μοι άνΛβ/.οϋ ;ΐΙρ2- *Ε).λ. 1) δν. σ!>. 
360) πιρι τχς λε’ξεωί, χχί σν;Α2!ωτχ'. ότι ΐτεί ιάν γυνιΐίίιγ τώ, ι ΐτ /β -ο ί, Εκί ίταίϊων ίέ τώ 
•'ΐ'δρΕίί, ί7_ρτ·ίτατϊ: ί ίί Λουχιχν'ο; (Κχτχπλ. ·7 Τ«ρ. § χΟ) 'ΐΙΙχρίΒνο-ί ίΐϋ,,Οί'ρω», χχί 
• ίφτΧ62< κατχισχύνΒνιι ε'ρτ,χί.— Κ«τχτ2ντ;ί"/ί.] Πίΐρχτι·.— ΠΕΛΤχς-ιί.] Στρατιώτχ!οντΜ 
χ-ίίώι/ΛΚ,ι Λ··̂ 'γ,; εφίρον Πελτχ;: τ ι  ί ’ Βίτι·, αιχρό» άοπί'̂ ίοχιεν τετράγωνον—  Αρ|Α:7*'·] 
« ϋί ύχί> Λχχείαιαονίων ε·'ί τά; ·ί)ΐιτ,*οο2ζ τολεες ί^γ_^ντίζ έκπΐ|Αί:οΆ5νοι · ίις τ̂βιν ,'.ρχ-χρχτ. 
ΙΙροοίχεν.] Ως ό Λάγ. έχ 5ιορ';ώο. Οόολφίου, άντί το3 τταράτοΐς άλϊοις, Πδοτίχ'-ν. Ε'ρτ,χί 5ί 
χαί ά?3.*/_ο5 (οελ. 133), Χεϊ'ον . . .  ? ετροοίτοεν οντοΤς— ΆνίχεσΙχε ίτορΟο'νιχε'νν,ν.] Σ;·ιλι!μ-

τιλΐρίςτ,ν άν, Ανίχιοίϊΐ τιορδουι/,Ενϊ,ν όρώντίΑς. Τονοδτονί '̂^χϊ τίειαράτώ Εω|Αΐχώ(1>:ιο. ”ί>3;.

Έγ. 'ι τ η ιτετραις ού φροντίζίΐ οκλ.τρώς «  χχ5ι-|ν4νον οδτωςε

ιτροο2ΐτ»χοΜ7·» Ί “Ρ χάντ*5δχ ·ή [χιτογνι, ΐν’ Οΰ φροντϋΐιι ίρών σί κα9χ|ίενον ο3τω σχλνιρώς 
ίιτί τχΤς πίτραις.— Φατΐλιίος.] Τ ί; Αυχίχς ή Φχο'Λλις, τανΟν, Φιο'νία, κιλουΐΑεννι: κτί 
προττιροςύνιτβι, χι6’ ήρωίιβνεν, Στράβων ίέ, Στέφανος ί 6υζάντεος, χαί άλλοι, έξυτονως, 
Φαοτλίς, Φαοτιλίίος.

ΣΕΑ. 48. ’ΕττιτάΟιί'.'νς ] ΤοΙς Σατράιτχς όντως εκάλονν, &; φν,σιν Αρντοχρατίων.— Τ/,ν 
είρΐνν.ν έπρυτάνενοί, χαΐ των παρόντων πραγρεάτων έπιφά-ηι; χβίι'τχχεν.] Τχν είρήννιν ίιώχν,σε 
καί επεφάτν,οι τοϊς νϊν πετίραγιχίνοις. Σνιαείωααι ί ϊ  τό ή5« τίς ριεταφορας άπό τών ’Αδάνγβι 
πίντιίκοντ» Πρύτανεων, οί ίιώχονν άπαντα τά οπό τις Βουλίς ταιτό(ΐεν*: τούτων ί ' είς, ό 
Χαχών, Έπιφάττς έχιλεΐτο (Αρπβκρατ. λε|. Έπΐ7*'η:ς, Πρυτανεύοντα, καί Πρ'ντάνίΐς). Καί 
τοϊς ι̂ ηρίαριαβι ττς βονλτς έπιγράερειν έΒος ίν το, τε τίς ΙΙρντανευούίτ,ς φ^λίς ονοιια, καί 
τό τού ’£πΐ7»το«, ·ί ίϊΧον πολλαχόβεν [χέν κιί άλλοβεν, καί έξ ών παρωίτίσας 4 σκώπττ,ς 
Λουκιανός (Θεών ’ΕχκΧ. § ι4) εις ττ,ν των βεών Έκκλχοίαν (Λίττ.νιγκιν, ιι 'Εκκλν.βίας έννου,ου 
• άγο|ίίντς, έδίό|ΑΤ, Ϊ7»υ·ενου, ό Ζευς ΈΠΡΪΤΑΓέΕϊΕ, καί προτ,ίριυε Ποβει5ών, ΕΠΕΣΤ'αΤΕΙ 
- Απόλλων, κ.τ.λ ν.— ϋύχ ώς εκείνον πλεορικν ] 6 (αοι«  ταΟτα τοϊς άλλ.αχοΰ (Μερ. Β, σελ. »0) 
•ίρνιριίνοις τώ ρνίτορί-— Ός άαιροτερους χυ-ας.] Έχ διορΟ- Ούολιρ. τό, "Ος, άντί τοΰ φεροαενον 
έν τοϊς άντιγρ. καί ϊνταΐςβρχαίαις έκϊόοεοιν, Ούς.— Μεγιτο» ίέ τών κακών,] Καί αΪ5χΐ7θν 
άροα, όταν τοϊς άλχδώς έλιυδεροϋν βξιοΰοιν πολερεώιιν ΰπίρ τών ίεσποτών οί Αοΰλοι.— Τώ ίέ 
πλιίβει.] δρα καί πάλιν, δ καί ε'ν τοϊς πρόοδεν είρχκαριεν, τό, Πλτ,βος, έπί τις σν,;αασίας τοΰ 
ΛΧ(χοκρατία, τ,ν καί Πολιτείαν οί Αττικοί ριίτορες καλοΰσι πολλ.άχι;.— Τχν ίέ Μαντινίων 
ίίολιν.] Μνν;|Αονεύιι τών Μαντινεων καί ίν τώ Συριρια);ιχω (βελ- ι4ο). ’Έπιβι καί τον Αρπο- 
κρατίωνα (λέξ. Μαντινε'ων ίιοιχιοριίς). Τανΰν κωριύδριον ταπεινόν καταλίλιιπται επί τοΤς 
ίρειπίοις τίς Μαντινείας, Μάντ'Λ, καλούρεενον, ώς ιρχαιν ό τχν τοδ Άναχάρβιίος Περιιίγτ,αιν 
σνντάξας Βαρβολορ-αϊος.— Ττ,ν δε €>τ.δαίων Καίριείαν ] Έν άλλ. Καί τχν βχδαίων Καίοιείαν. 
ήν 5’ Τι Καϊροεία, ί  Καίυ,ία (ώςΐΒιρχν είπών), βκρόπολι; τών Θτ,βών.— ϋλυνβ'οις,] ’Αντί της 
τταλαιας δλύνβου ίφί τανδν καλουριίννι, "Άγιος Μαρίας, κώυ-«,— Φλιασίοις.] Μνηριονεύει κ« 
άλλαχοϋ (οελ. ιο3, καί ι4ο) τών Φλιασίων, ων χ πόλις Φλιοϋς, παρά τό Φλεΐν, ί ενιν εύκαρ- 
πεΐν. ώς φηβιν 4 Βυζάντιος Στέφανος, τανϋν, χυϊαϊοβίντος τοΰ ονόματος, Σταφ).ίχα, καλείται:



ίςι 8ί -τΛτβ ιύί'έι Ιτί(η , ί , Εί{ τέ Φλί*», ί. Εις ·ί·* τ'-'̂ τί̂ ΐΊ Γ.·; τ, ί Φλί'.δντ*, τΐί
τ;·.Οιο«ως Τουρχ'Λί»; τώ χυρίω συγχραβίίβτϊ ίνίυ,ατι; χαΟά χαί ττκ̂ ά το, Ι/'ς'ττ,ν Κίι, Είτοίχ- 
σαι τχν, ϊτανχι·, κ*! παίά το. Εις τί;·» Συ.ύρ'ηο», τχν Είσ|ΐ!)?, χκί ιτα|;ά το, Εις τ»;ν Πο'λιν, 
ττ,ν Στ-ίΐχοτΐλ (τήν Κωνςαντινούχο).!·* οότω κα>.ο3ντις), και πιοά τ^. Εις ττ.» Ηίχιια·», ττ.κ 
Είαν'ικ, κϊί π»?ά το, Εις ττ.ν ΝιχοίΛτίΪΕΐαν, ττί Εϊβ[χ3ίτ.

ΣΕΛ. 4<(- '̂ “'5 /'·27'ί·*'5 <«ίλ'τθ«χϊς οτερ'.βά/Λίιν ] Εί $! ι/.τ, βούλοιΊτο ϊοολΕ'όίΐν, το'ς
[ϋγίςοις κο«οϊς, οίονιί άρκ'ουιν άφ'̂ κτο'.ς, ιτ5ίΐκ-κ).οϋν. ΣτίΛ’ίωσκι ηρώτον ττ;·̂  σκακοίαν το3 
ίιαζηκτιχοϋ, οοίρί ίς καί ίν τοίς «ρο'α'ΐΕν ( οΕλ. )  «ανίριονευβα, ειτίΐτϊ καί ττ,ς αίταφο- 
ράς τοϋ, ΠΕριβάλλςιν, τλν δύοαριν.— ϋ ίέ ιιάντων «ΪΕ'.νοτατον, όταν τις ΐίτ) τοΰς 
τί,ν ίγΐίΛΟνίκν κ. τ. λ. ] ΕλΧειπτικνι ιρράσις, οίλτι τοϊς λττικοϊς, ?ν άΧλοτί άλΧως άνακΧκ- 
ροϋν Εςε̂ ινι όταν (χιν ·γαρ ετα̂ οαενον ιγτ, το Οταν ( δ όςτν Οτε αν ), προσίιιτακουςΕον τδ, 
Το'τε σοιαβαίνει, τι άλλο τι τοιοΟτον, ντρδς δ εχοι άνταϊτοίίίοσδαι το, Οταν: οΓον εττί τοϋ οτα· 
ρ'.ντος, είνι ίν τδ πλίρες, Τοδτο ίέ, ό πάντων έςά ίεινότιτίν, το’τε σΜ[Λ€αίν·ι, όταν τις ίίτ, 
καί* καί άΧΧ.αχοδ ( οεΧ. ) είρτκεν, « Ο δε πάντων δηνοτατον, όταν τις . . . άξιοι κο.ττ,· 
γοριΐν,,. (οεΧ. ). ·<5 δε πάντων έςτν άΧγεινότατον, όταν τιςΓδτ.,ι. Εί δέ έπα̂ δίΛονον
εχοΐ'Λν σνναπτικδν, Εί, προσιιπακοδειν δει τδ, ΤοΟτο άν εϊτ, Ύΐ άίλο τι ίοοδΰναυιον, κο.τ’ όγκλιτιν 
ττ,ν καΐ.οναέντιν Εύκτικτίν: οιον (οελ. ), ,· Ο δε πάντων άΧο̂ ώτατον, ι ϊ . . , δίδο̂ ριινον
«αϊν ί?ί 6οχ6εΐν » ο3 τδ πΧίρες, Ό  δε πάντων ός·ίν οίλογώτατον, το5το αν εό«, εϊ. ίίν δ’ έπά- 
■ροται ό, Οτι, σάνδ. ί  4, Γάρ (ό τδν άφν,γνιαατικδν, οΊ τδν αίτιοΧογικδν, δπ σν,υ,αίνων) άνα- 
πΧηριοτέονττν ό)Λειψιν διά τοϋ, Τοδτί ε'ιςι. £ς·ι δε καί τούτου |*αρτύρια παραβεοθαι έξ Ίσο· 
κράτους (βελ. ), « ”0  δε πάντων κοτΐ7 '''·®?’ ' *̂· '̂', · - . άπι̂ οΰσιν οίς αόίΧουσι τςν
διχαιοσύνκνπαραδώσειν» καί άΡλαχοϋ (σεΧ. ), κ'Ο δέ πάντων δεινοτατον, διεγ̂ υώντος ΓΑ1· 
ΜενΕξενου τδν παϊδχ» Καί ταΰτα ρι,έν διά τους πρωτοπΕίροιις, ων χάριν καί τδν Χδ̂ ον οτερα 
το5 αετρίιυέαοίκυνα, "να (αν) πεισΟεϊεντοΤς ΰπειΧαοόσιν επί τοϋ προκεια,Ε’νου χωρίου τοϋ Ίσοκράτους 
γραπτΕον είναι. Οτι άν τις ίδνι τούς ττ,ν ίνεαονίαν,— Ιΐίλωτεύ'ΐν.] ιι Δου),Ε0Εΐν (ίξιητΐται ό Λρ- 
" ποκρ.) Είλωτες γάρ οί ρ.νι γο'νω δούλοι Λακεδαιριονίων, άλλ.’ οί πρώτοι χιιρωβεντες των "Ελος 
■ηιν ποΛίν οΐκούντων,ν_ Έξ ών αϋιοΐς εςε̂ ι·] Προιιλόανιν οΰτω τάξαι τάς λέξεις διά τδ εΰοωνό- 
τΕρον, άντίτοΰ παρ’ άπασιν, Έξών 07αι αύτοίς. Το δέ ’Ρ.ξ ών, ούτε εις τδ, Έξ ου, ιεετχποι- 
τ,τέον, ώς, ΰπείλχφεν ό Δευάριο; (Περί αορίων σίλ. ι̂ .̂ έκδ. ι65ς), οϋτε εϊ; τδρ.ιτοχικόν,Έξδ», 
διαγράφοντας δνιλονο’τι τδ, '̂ Ειςαι, ώς είκασεν 4 ΛάγΓιος, καί ώς έφε'ρετο ΰπδ τού πρώτου 
γράψαντος, έν τώ ερ,ώ αντιγράφω, διορίωβέν ΰπ’ όψιαιτερας χειρδς εις το ’Ε ; ών ό̂ αι. Φίλε» 
γαρ ο 'Ρκτοιρ τω, Τΐξ ων, καί τώ, Δι ων, έπιρραΐΛατικώς χρΐσΟαι, καί ού ρ.ονον πλνιβυντικοΐς, 
άλλα καί ένικοϊς έττνφερειν, καίά καί |κικρδν προϊούσι γεντ-σεται δίλον. Έπί δέ τοϋ προκειαένου 
'-ϋδ’ ενικόν άν εικότως νου.ίζοιτοτδπροκγούαενον ι τδ γαρ, Οΰδέν τοιοϋτον, ταϋτόν έςι τώ,Ούδέν 
τών τοιούτων, προς δ καταλλ.τ,λω; φέρεται τδ, Έξ ών.—  Περίοικους.] Τουτέςτ δούλους, έφ’ 
κς σταααίας έξελάαεανον ττ,ν λέξνν οί Αακιδαιαόνιοι, ο5τω καλοϋντες τούς περί τάν Λακεδαί- 
[οονα κατοίκους, τούς ρι·ίι συαιιετ?-χοντα; αΰτοΐς τις πολιτείας. Είεν δ' άν Περίοικοι καί οί Είλω
τες, έπεί, ως φι,σιν Αρΐ70τέλ. (Πολιτικ. Β, τ). οΐ παρά Λακεδαιυ.ονίοις Εέΐλωτεςάνάλογον είχον 
τίρός τούς παρά Κρτ,σί Περίοικους.— ίίπΕιρώτας.] Τούς Ασιανούς. ΣίντΙίΕς γάρ, ώς φνσιν 
Αρποκρ. (λες. ΐίπειρον), έςά -ώ Ίσοκράτει, τάν ΰπδ τώ βασιλεϊ τών Περσών γΐν ήπειρον καλιϊν. 
Και τώ υ.Εν.] Τώ Περσών βασιλεί.— Ιϊρούργιαίτερον.] Ιΐλεϊονος φροντίδας καί έπιαελείας άξιον. 
Σκοπεί/, έξ ών ουδέποτε παυσοικεΟα.] Καί τοϋτο ίλλ.ειφις. Σκοπεί*/ ταΰτα, κ, τά τοιοάότα, έξ ώνι 
καί λαυ.€»νει, διά τδ είδος τοϋτο τ·)*ς Έλλειψεως. το. Εξ ι«ν. έπιρότικατικ-τ,ν σοιιασίαν τοϋ 
<;πο'·1εν, τ,, Οπιος, καβά καί τδ, Δί ών. Εύκαταοοοοο /δε ο ρτ,τωρ έπί τά τοιαΰτζ, τότε (/.έν 
έλλιπώς, τότε δί, καί εντελώς, χρώικενος τφ φοασιι. Λντ.κα εν τώ ’Αρειοπαγιτικώ (ις^ αΟ'ϋ 
..'ΤΟντιδ πρώτον έσκόπουν, ΔΙ’ ί!Ν κοί.άοου* , ,βέ.Χ’ ’ΕΞ ΠΝ κατασκιυά-
σουσί’). (ϊττου όρα καί ετεοον σ/νί·κα /.όγου ττ,ν ενα/./ α*/Γ.ν τ'.·./ α ιυ/υ.ού (περί *Γ.ς καί |κυιρδν άνω- 
τέρο) έι/,νάσΟ'/ιυ.εν), Τούτο, αντί τ '/, Ταύτα__ .ουν*. :'.υΐ’/. ι ο,/ ' κυοάν καί ου/ταράτσοιν: 00εν
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χαΐ Σ6γΛρ»ι>|»Λ ί  υίι**ι»τι< ΐΛ-πάς, τοίίΤίς·™ ίι ί» 9«ιβόρ*>·' ίψωι ο«■̂ »»»I(!ίντ(··
άλλτ;>̂ ις χιι Η.ιχ6Εντ&)ν β;»γχΕΐυ.ένγ;, πν &ίμ.ίν Ίαπινοΐ ΟΙΙϋ ροάηΐΐα, &ί Γ&λλ04 Ρυ[·]>(ΕΐΐΓΓί 
«ιλεϋοι.— ΟΓ ϊΐ  ά̂ρ άίρίίώτίς.] Εύαγίρι; τ« χχί Λ 2χλϊ{Ε.ίνιοι, ά  ι:Λ«ιρ«ιίυ.ίΊΜ: ίλλχνκ 
7έρ τ.βχι.

2ΕΛ. 5ο. Τών (ΐ«τί Τιριβά̂ βυ ςρϊΤίυβμΐί'*»» . . .  ϊϋριπέηλίΜΕ .̂] Το έξίς. Καί ΐϊχρτιιη- 
(ΐιάτα-ηι τοό τοίϊώ τβϊΐ7ρατινιοίί.ίνων [λίτά Τιριβάζου (το3 ΠίροιχοΟ 2ατ?««0Μ) συντίβροι̂ α* 
ί«τώι5ί των τίίτων (Κύντροτί ίτλονοτ; χαί τώνοΐϊρί Κύπρον τόπων, ριάλι̂ α 5» τις χατιναντι 
Κιλιχιαχί; παραλίας. ΔωριχαΤς άττοικίαις το πάλαι χαΤίχΟιαΕντς), και τό πλίΐ^ν («ρ;ς το5 
ν«χυτικο3 απ’ Ιωνίας (τοοτ£ς·ι ττς Άυνανίς έλλάίος) βκιΐΛΐίπλΕΐ;»!. ΧράσιρΛΐ ^αρ. 5 (ΐάλλον 
ιίπιίν των δν βύ» «νευ, ίσαν τοίς Πίρσαις »ί Ιωνις, ίια τίιν τών των κατά βάλατταν ίριπιιρίαν, 
οΟ̂ έν ίττον χ τανίν τοΓς Τούραοτς ττολλοίτών νν,σιωτών έλλτίνων. Οτι το, Έχ τώνίβ τών 
τίπων, ίπί τών π£ρί Κύπρον τόπων, και ού» έπί τ ΐ ; Ιωνίας: ουτ’ ίπι τώνΆβν,νών, ίκλχπτίίν, 
ώς ίξί ί̂ξαντο τινις τών «ρό ίιαών, ίίλον έξ αύττς τίς τ'.ρτβοως Ίβοκράτους, παρ ω το, δίι, 
καί τό, Οίτος ονίοτι ού Ε̂ίκτικώς προς τά ϊύνβγ'ιις χαΐ προ (ΐικρον λίλογριίνα, ά>λά αάΤλον 
όναιροριχώς αυνάπτΕοΟαι οΓο'ν ίςι καί τό ον τ  ̂προς Φίλιππον Έπιςΐλ^ (οίλ. 179), ούδ’ΐχίΐνο 
ολί *̂ πράγριατα παρασχον Ούολφίω, «Έάν τι τι πιρί 6αά;, ιάν τι τιαοχίαν εχων ίιατρί€η 
ΠΕΡΙ Τ0ΤΤ0Τ2 ΤΟϊΣ ΤΟΠΟΤΣ»: ίΐ άριφοτίρων γάρ κάκιΐ τοδ τι, Πιρί ύ,ιχάς, καί το3, 
Πιρί τούτους τούς το'πους, ί  Μικιίονία ϊτίλοϋται.— Τοι̂ αροΰν τΐ  μίι ίχιι. · . 5'ιά ττ,ν ίχιίνου 
ίύναιιιν.] Παράθις τούτοιςτά τοΰ Λταουθινους (Γ, Κατά Φιλίππ- βιλ. 1 17— 118).—  Καίτοι 
τινίς βαυιοάζουβι χ-τ.λ] ’Έπιίιτά εν άρχ  ̂τού ίιυτι’ρου Ολυνθιακού (βιλ. 18- 19) Λ»).υ·ο·
οβίνους.— Πολλά; τάς ρειταβολάς πεποίτ,ται.] ίαως γραπτιον, Πεποίνιχιν ; οΰ ά̂ρ άπνίλλ,α· 
χται ύποψίας ώδε το χαιά |χίσνιν ίιάβιοιν, Πεποίχται. Ποιεί γάρ τις («ταδολτν, έτί'ρους 
ρΑεταβά)λων, οΓον και ΐπι τοΰ προχειμίνου, ό ΙΙεραών βαοιλεύς, ον τά ίδ'ια αύτου, α)λατα τών 
έλλτ,νων πράγριατα [ΐίταβι6λϊΧ5ναι λιγιται: Ποιιΐτεςι 3ι ρείΓαβολτ,ν, αύτβς τις (ΐΐταδαλλο- 
(ΐενος, καί ετερα τών προτιρον λεγων, η πράττων. Ούχ άκαιρον 5ί, ίιά τούς [ααίττιώντας τών 
νέων, και (κάττιν τά τοιαΰτα εν ταΐς φιρορεεναις Γρααρεατιχαΐς τίχναις ζτιτοϋντας, χαί παρα- 
Οιβει ετί’ρου χ,ωρίον τοΰ εν τΐ  άρχνϊ τον 'Αρχιίάρι,ου (σιλ. 89)  «αφτινίιιαι το λεγίιεινον, ” Τόν 
• ά)Λον χρόνον ΐ[ί,ΐΛΐ[ε8νΐχώς τοίς τις πόλεως νο_υ.ί(ΐοις... τοβαίπην ΠΕΠΟΙΗΜΑί τΐν (ΐετα· 
-βολάν·: έντιώβ» γάρ έξ άνάγκτς τώ [*εαω, Πιποίκιιαι, καί οΰ τώ ένερ·ριτ«ώ, Πιποίκκα, 
έχράσατο 6 Άρχιία|χο;, έπιΐ αϋτύς εαυτόν (χαί ούχ ίτερον) ρεεταβέβλτ.χεν, ΰπιριϊών τά ττς 
ποί.εως νόριιωα, οίς τέως ένεαενε, καί ίπί τό λε'̂ ειν όριειιΙείς, ούχ εξόν λεγιιν τοίς νεωτεροις.— 
Στρατείαν.]’Εξ ετίρουίιορθ. ί πρό έρχοδ τό, Στρατείαν, όντί τοδ, Στρατιάν.— Χαλεττός ες-αι 
προσπολειιείν.] Καί τούτο ίς ίτερου ί ώτός αντί τοΰ παρά τοίς λοιποί; όπαβι. Χαλεπός ε?αι 
προς τό πολιιιείν.— ΙΙιρί τίς έκείνου δυνάροεως.] Έν τ^ ίροώ αντιγράφω βίρεται, Ττς περί 
εκείνου ϊυνάριεως, ίξ άαείνονος Γοω; έτε'ρας γραιρΐ;. Περί τίς περί εκείνον ίυνά(χεως. Έρεί 
5ε χαί προΓών (οελ. 5» καί 55), Καταφρονίαας τις περί αυτόν ίυνάαεως, χαί, Με;ζω 5ύνα· 
|χιν περί αυτόν ποιτσά[χΐνος.— Εί ροίν γάρ άπεφαινον,. .  χρείττους τααν.] ΙΙαραθες τουτοις 
τά εκ τοδ Δχιιοαθί.ου; (Ε, Όλυνθ. οεΧ ϊ 2, καί πρός Φίλιτπτ, έτης. οελ. 154).—  Έπικυ^έ- 
φερα.] Ένίοςότερα, έπικρατίνερα. ώς έςχγεϊται ίΙβύχιος.—  Τοπάς.] Κλίοεις: άπό ρεεταφο. 
ρά; τοδ ζυγού, ου Οατίρω τώνυ,ερών καίριιχρόν τιπροφεΟέν τίν ίαορροπίαν ίιας-ρεφει.—  Ούκ 
έχεϊνος . . , ζττείν <πάρ7_ινν.] ϋλον τούτο τό χωρίον πιριγραπτίον είναι ΰπιίλτφεν ο Μο'ρος, ως 
άντιφάοκον τφ χρονολ.ογία; τάς αιτίας ίΐ  4 βουλόρεενος πα  ̂ εχείνω ζτ,τειτω.—  Αχροχόρεον.] 
Αβροκ'.ρεαν τώτον ίνορεάζιι Λρποχρατίων. ήν ίέ βατροεπτς Αρτοιξερξου τοδ Μντιεονος, καθά 
καί ό Τιόραύςης χαί 4 Φαριάβαζος.

ΣΕΛ. 5ι. Οΐχών δέ νί.οον.] Οντως άνάρθρως τό όρεόν άντίγρ» παρά 54 τοίς λοιποις άπασιν, 
ϋΐεών ίε ττ,ν νίαον. 0  νοΰς, Καίπερ οίχών νίοω, 4ν ενπετώς ίν κατεχλείαβτ Οπό τοδ Περ- 
αών ναντιχοδ, καθώς ΐξείέξατο 4 Ούο'λιριο;: ίτεροι ίε άλλως ίξτγτοαντβ τό χ̂ ωρίον. Συνβτχας 
ίέ λέγει τάς ίπ’ λνταλκίίον γενοιεε’νας, έν ατς έγέγραπτο, « λρταξέρξτς βαοιλεύς νορείζεν
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Ε Ι Ϊ  ΙΣΟΚΙ ’, ΠΛΜΠ’ νΡΙΚΟΝ.

Αί»αιο'ΐ ι ίς  ’ΐΛ·· έν ττ, Λο;* ίχοΓοί «Γίχι, χχ·. τ«κ ντ|σω» Κ/,ι ’ ιιλ;»»; λχ·. Κύίις·/. .
( ϊ!«^ . <ί>.. Ι'., β. 3ι ).— Κίχβ- ] ’'Κχ·ι, *'6γρχψ5ν 5 πρ» έ|«Λί, ί» ίΐ',ρΊώσ. τού Ούο>,(̂ ί·.υ.— 
'Κ; ίτϊΐ.] Ι·γ?β'φ« ο?», ΐ  γούν 47?5<ρ»«, έ ΙΙΐ'.τ,γχριχ-Η, τγ". «τω ί'Γίΐ τού Λρ {̂ Εϊιγύρτ., 
τ:ολ6»ου τίό» Πιρβώ».— Εί 5ί 5ίϊ τ» ραϋβνη τοΓ{ ·|;£γί*ϊΐ;λ£·«ί τνί'ίχί^ίο^χι.\ Αντί του. 
Γϊΐ'ίνχυ,ϊνοις, ττχρ* Κλκ;χ!ντι τώ Αλί;»ν5ρϊϊ ( ΣτρΜρ.. 58λ. ϋνι3 ) γράφίται, Προ1ί■̂ £- 
νϊ,αίνοις. ’ΠϊίΟη ί ’ ό Κ/Λτ./,ς ΑνίοχίϊΐΊ τταρ’ 1®ο*;»Γθυς (ΐια,τ,β̂ ιχινον, ίίττεϊν ίν ορχρ τνύ 
Τίρί ίίρτίνκί λτγίϋ, «Χρ« γάρ, ώ ΑΟχνχ'ο:, ΤΕX̂ ι̂ .ρίIÎ  χρίίβχι τοίς προτιρον -ιΈνΟίΑΐνοΐί τ;’5ί 
τώϊ ρΐίλλοντων ίσ!<ι9αιίϋ* ίρ9ώ;, «ύ υ-ονον τοΐς χρονοΐί, Εττίί άρχαιτίτίρΐί Ανίοχ'ϊτ.; Ιοο· 
κράτους, Λς-’ £«ός ριάλλον Ιβίκρίτχ» ίξ Αν5β«ί?ου ιτβριιλτίφίνιι, άλλ’ ότι » «  αί τοναυται 
«ιναί γνοι;!*! χ»ί ίγνοιαι ττάντων, ώς ίίιτίϊν, άνβρώττων ούίέν [ΐάλλον [χωησιις λ5·[θιντ' άν, 
τ, ίί τις κχί παρ6!;χί»ν, ίτέρου ττροίίποντΛίς, ίττιλί'γίΐκ αυτός άνα'ι'κάζοιτο. Τεκατ,ίυν ίί, 
!η  «»ί Σοροώ.ί;, άρχαιο'τιρος ών καί αύτοί3 Ανδοκίίου, τρ αύτρ βχιίό» {χρχβατο γνώρ-ρ 
(Οίί. Τυρ. 9*5 ),

..........................». . 0·υ", έΐ5θϊ' άνάρ
. "Εννους, τ« κ»ι»ά ιοΤς πάλ»» Τίκικαίρϊτα».

Βριβυτίτίς.] Οντω καί τό ίαόν άντί-γρ. Αττικρ πίρισπάσίΐ, καΟά καί ττίό ίαοΟ, ττΐ.ν.ν 
Μορου Τ4 καί Λα~ίΐου, παρ’ ο·.ς γράφίται *ρίπαρ3ςιιτο»ως, Βραίύτχτίς — Κνίϊον.] Έκ ί'ιορ- 
β-.σιως Οϋβλφίίυ, τ,ν άττί̂ Εςαντο καί πολλοί τών πρό έριοϋ, τά ?! αίχρι τουίε παοαολχίίϊτι 
άντί·̂ ρ. «ρίρυσι, 'Ράίςν, ίττίρ άυ,ίΐνον ίν ΐ;«ς ΐάν κατά χώραν : ού -ρρ τίΧικοϋτον τό ρ.ιταΕύ 
Κνίίου τϊ καί Ί'οϊου ίια^αα, άςΐ τον ιτίρί Κ»ίίο» «βλδίκον, |χή καΐ ττίρί Ί*ο5ογ λίΐ'κτβαι 
καλ.ώς ίχ.ϋν.— ίιηίρίσίαις,] ϊτηιρίται;, ί βηααίνίΐ κυρίως Κωτικλάταις: άφτρκν.ί,ςν αντί 
ουγκ«»ριιιαν·,υ, κιβάιτίρ ΐχρήβατ» καί Θουκυδ. καί Ακαοοβ.— Κόνωνις ] Έκ διορθ, Ούολο, άντί 
τού, Κίρι,ωνος. Κόνω»·̂ α3 ί>, καί ςΰ Κίιιων, Ι^ραττγχιιας τύνπολίιϋΥ τούτον. — Θίηερων.] 
Ούτως ό Στίβανβ; καί άλλοι τινές τώνίκδοτών (καβάγράιρεται καί ιταράτώ Ξινοφδντι τουνοαα) 
παρά δί τοΤς λοιποΐς, ώς καί εν τώ «αώ άντγρ. 0;€ρων.— ΤΛ Κυρίίω ςρατοπίίω.] Ούτω 
•ρράοίΐν προιίχβν,ν, άντί τού, Τω Κύρουςρατοπίίω, τό αέν, ίιότι,τοϋ Αρπωορατ. (λίξ ΚυριΤον) 
ίιαρρτίτ,ν τταραίίίωκοτος, ότι Ισοκράτης «ντώ Πανηγυρ. ιχρήσατο ττί λϊξίΐ, Κυρεΐον, όπί κττ,- 
τική; έννοιας, τό τού Κόρου ^ρατίκαα ούτως όνοαάύων, οϋ5α;*ο5 τού λογου τούτου ίδρησβις 
τήν λέζνν, !Ϊ τούτο τό χωρίον έξέλ.οις; τό 5ί ότι καί Ξινοφών πολλαχβϋ ικέν καί αλλαχού, εν 5έ 
<?>ι καί τώ περί Κόρου 'Αναβάτ. (Α, ί, I) έχρτίσατο τρ λέξει. Καί 6 (κίν Μόρος τιαοηνει αόνον, 
Τφ Κυρείω, “(ράρίΐν, ίν τώ ττροκειικίνω χ.ωρίω το6 ’Ισοκράτους, έλλειπτικώς ϊηλαίή τοΰ, ϊτρα- 
τβπέίω ; ό 5έ Λάγ. Τώ Κυρείω ;ρατεύικατι, γιγραιρεν. ή_ι«ϊς ίΐ ιεονην ττ; ίευτέρας λίξεως 
τήν (κεταδολτ,ν άιτοχρώοαν ώήΟν,υ,εν, έπί πολλάκις τό ς-ροτοπείον συνωνύυΛ»; ίκλαυ.6άνιται τ<» 
ϊτρατεύιιατι τταρα τοίς 5οκ'[Λ0ΐς τών ρητόρων, καί ριβλιςα τώ Ισοκράτει.— Τίόηυκ.] Ι'ττοόέτω, 
λα’γίΐ τούτο ή συνήθεια, παρά τό άπλ.οΰν, Θέτω, ί παρά τό άρχαΐον Θεω : παρ δ καί αύτό 
παρτχβαι τό Τίβηιι·., ίν,λοϊ καί ί ριέλλων Οιίσω. Ηιεεϊς ίε τοιαύτην τινά έκαινοηριτσιαεν 
προσθήκην τοΰ τ, οΐαν καί ιί τό, Ανύτω, ποιτίβαντες παρά -ή, ’Ανύω — 'Γπολ.ιπεΐν.] Εις τούτο 
δίϊν τρέπιιν εγνων τό παρ όπασι κατ’ ένε<-ώτα, 'Υηολείπειν-— Λαβόντες.] Ίσον ίύναται έν- 
ταύβα τώ ίντυγχόντες, τ άντιταζάαενοί; έντέχνωςτε καί ρητορνΛς άαα. Τό-|άρ τοβαύτας 
ιιυριάϊας Πιρσών ούτως όλνγοις ίίλλν,σιν ε;ς χεΐρας έ/.Οεϊν, ταΰτόν άν 5ήπου τώ λαβεΐν αϋτοός 
τν άνευ πολευιο», εΐ καί [οκρόντι ττς Ελληνική; αρετής ενήν οιϋτών τοίς ι|.υχαϊς.— έξακισχι- 
λίους.] Καί αήν ό Ξενοφών (Κύρ. 'Αναδ. Ε, 4) οικού τι ικυρίους υάν λέ·];ιι τοίις Κύρω συνα- 
ναοαντας τών Ελλήνων, όν.τακιβχιλίους ίέ πρός τοίς εξακοσίοις τους άνασωΟέντας εις τήν 
Έλλάία.—  Ούκ άρι ί̂νίτν ;ι.!ν] Περιττός ό. Μεν, ίσως τών τραψαντων άριαρτία.

1ΕΛ. 5ι. 1Ιροίι5οαε'νους ] Ταύττ,ν προειλο'υτ,ν ττ,ν ~ριρτν εξ άντι-ρ. έν οίς καί τοόρ.όν, άντί 
τού, Προίε?θ|ε.ίνους.—  Μιβ’ ού συνηκολοόβοσχν.] ΙΙολλάκις Ίσοοράτης, χαβά καί ίτεροι τών 
ϊοκίυ,ων ρητόρων, τό, ’Ακολουβώ, ού πρό; ίοπ/.τ,ν, άλ.λ.ά ποός ·5ενικήν ίιά υήοης προβε’σεινς
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 ̂ΐΊ~·ζτιι. Σ·»τ,ιι,!:ίόσ)5ο ίί το1:« ίι» η!ι? Ι'3»(ΐι«*τι*ο4ς: **'ι ηά} Φρίντχις «̂ιλ. ι54) χλ9χ·~ 
·.. ητί.ϊ Λυ5-2ν, 5Ϊτ:5ντο', -*Τον τον άκ&λΛβ&ΰντ* |Λίτ'αϋτδ3«Γ εχρίν γάρ, χβτα γί Φτύ· 
•/-.χιν, είττί'ν, "Τ5< ίκτλονΟοόντ® αύτΛΐ«. Πίτερον ςνν, £  φίλ* ρειφαχύλλίΒ, ίβοι περί ττν 
ΈΟ.άία ττδνιϊοίε φωνχν, Λοϊϊ’αν τι και *Ιβεχράττ,ν άραρτάνειν ΰιτδλτιτττεον, ί  Φρύνι̂ ιν; ί̂ ώ 
|<.έν δ'ααι Φρόνι//.ν, ι’ ρ,-ί; (Λχίνοραί ·)ί ,— Κεφίλαιι» ίέ τω» Είρτ,ΐλίνων, ίχεΐνοι γβρ ». τ. λ.} 
Κ*τ’ ιΌειψιν ίρ,δίαν τρ τΐίρί τί ίν τοΓς ττρίοβίν «(ΐνκίλόνιυ»*, «ντί ττϊ, Κεβάλαιον ίϊ  τούτο 
ί?ι των είρτ.αίνων, 2τι ίχεϊνοι χ.τ.).. έ ίε νοο{, ϊνα ίί  σννεΧάν εί{ ίν τ*  είρτρϋ,ίνί »*; ιίον έν 
κεφαλαΐΜ σνν:ιρΛρι.γίτ»ς ιίττω, έχεΐνοι κ.τ.λ.— Ε«ί Μνσών λείιν.] ’Εξ ν^ιτερίί δ·ιορ$ώ9είι({, 
άντί τις ίια^'ρως τν,τρτιιίΑίντς, χβ,ί ά^ω; 6ττ' άλλων ίί-υρβωΜ-ΐντς γρ*<ρίς. Αί ριέν ΐ'άρ 
άρχχϊχι ίχίο'βίΓς ®ορ.φ(ίνως τοΤς ιτλε·?οι; τώνάντιη’. φε'ροϊβιν, ·Λ̂ ςτρπ;[λεν<ι)ς, ΕΠΙ ΜΕΛΕΙ ΑΝ·- 
ΐ  "χνωρ-ενως ΕΜ1ΜΕ*\£1\Ν, είοϊ αϋ χο.ι, Ε'Π’ ΑΜΕΛΕΙΑΝ» εν» ε̂ τω εριω άντΐ"ρράφω, 
έίρί'ρετο ρι-ίν ΊτροϊιίλΜς, Έτηιε.ιλειαν, ΐίτειτα δε' τις, άττοξεοας ττ,ν [ΐέίτ.ν βϋλλίβτ,ν, ίτρεψεν 
εις το, Γ.ΠΙ ΛΕ1ΛΝ. Τώ» ΰτοιχντιαο.τις̂ ν ίέ ό ιχέν τις ίιώρθον -ρράφων βαρββρως, ΕΠΙ ΓΕ 
ΛΕΙΑΝ. Οόολ.φ. ίί, ιύϊίνιεάλλεν Έλλ.Τινιχώς, ΕΠΙ ΜΕΝ ΑΕΙΑΝ : οΰίεν γάρ ρχάλλον 4 Μίν 
τ ό Π σύνίι®. οιχεΐες τμ ττρεχεί'χενω /̂ ωρίω. ΤαΒΓχν ου,ως ττ,ν τού Ονολ̂ > ι̂ο'ρβωσιν άτείβ- 
ξαντο οί ίτρό έ(ΐοδ ιτλτν Στε9χνεν, £ς έφώ,ιξε τό ’Ετηιΐίλειχν, χχΙ Αύγπρεν, ιτροιλορ.ενου γρά- 
φειν, Έίτί λείαν. ίΙαεϊς ίί, χαίρειν έάβαντες τα; 5ι·χ·ρορ·.»; ταντεε; γραφάς τι χαΐ ίιορβώοεις, 
•̂ ραττίον {#νεελάοορ.εν είναι, ΕΠΙ ΜΓΣΩΝ ΛΕΙΑΝ ι εςι γάρ 4 νούς τού χωρΕον περίΦανώς 
είτος, ’Εχεϊνοι γαρ οί (τυναναβάντες τι» Κύρ» Ελληνες, ού» νλίίντις έιή Μυούν λτ,ςτίκν, «ς 
9τ,βιν ή ιταρο.ιριία, τευτίςιν ϊιϊ’ εόχατα̂ ρονήτους τινάς, χοί ΰιε» τεϋ τυχόντος ότιεϋνιιάοχιιν 
έτοίαους, ε?οί «ερ ίοο.ν οί Μυοοί, ούίί χώαην χαταλαβοντις, άλλ’ επ’ αυτόν τόν βασιλε'» τόν 
προοαγοριυο(λΐνον Με'γαν, κχί π).είς·ων ανθρώπων τι χαί πο/,εων ίιοπο'ζβντα, ^ρχτεύοαντις, 
«ίΐραλές-ερον άνιχώρτ,οαν, £ςι ίϊ  το, Μυαών λεία, παροι,υ-ίχ επί των ιΰχιρώς 5ιαρπαζοριίνβν, 
ττ,ν αρχήν λαυοϋσα, ώς ωχοι Δήυ,ων (παρά Αρποχρατ- λίξ. Μυβών λείαν) άπό τών χαταίρΐ- 
ρ.οντων άςυ-ι'ειτόνων τι χαί ληςών τήν Μυοίαν χατά τήν τού Τηλε'ριυ τού βαοιλαως άποίηυ,ίαν. 
Μντιίλονεύει τής παριιυ,ιας χκΙ Δν,ριοοβένν.ς (περί Στεφ. σελ, »4ί)) εν οίς φτχτίν ότι 7_ρή

ίττεοΐαι τώ Μχχιιίιίνι χαΐ αή περιορίν Μυοών λείαν (>π’ αΟτεϋ ·5Ίνοιεενην τήν Ελλάδα, 
Γ·.ϋτίΐ7ΐ (Λ>, άνάνίρως, ώτπιρ Μυσονς, άνεχιοθαι τεΰς Ελληνας άδιχου[χενους ίιπό Φύ.ίππου. 
Ι.ζηγεϊτχι 5 ί πωςχαί Άριςιτ- αύτήν (Ί'ητορ Α, ιΕ) «Καί τούς ϋπόπολλών άίιχ/.Οίντας χαύ

έπεςε/Λοντας, ώς όντας, χατά τήν παρο.
■V τούς περί τόν ύλ.υρτον προς τ  ̂ Φρυ-ι-ία Τί

'ούτους, Μυοών λείαν*. Μυοούς δΐ ν 
ΰιβυνίϊ, ο5τω χλτΛζ'ντας άπό τοϋ δένδρου 

;ν Μυοί.ν ώνορ-αζον οί Λυδοί; πολλή δέ Όξύα χατά τον Ολυρεττον (Στροιΰ. Ιϋ, 
σελ. 5 ;υ , χαά Στέφ. περί Πόλ. Λίυοίι), ή ,υ-έχρι δεύρο πτρ ήρ,Τν ;ιέν, Όςύχ, τώ 'Ελληνιχώ 
χαλ.εΐται όνόαατι, παρά δε τ-.ϊ; Τοΰρχοις, Μουβάς, τ ί Λυδιχή χλήαει. Κάι ταϋτα ριέτ περί 
τών εύχιρδς «διχουαένων Μυτών, μ,οιχρότερα τεΰ προοήχοντος, ίνα υ.ή χαί τι; τών άγα» 
ιϋλα£ου|«νων τ«ς διορθώσεις, δυοχεράνας τήν ρειταβολήν τοϋ χωρίου, Μυσών λείαν ποιεϊοθτ-ί 
ρα ^ήτρ τούς Ίσοχράτους λόγους ; »,εταΕωυ.εν δε επί τά εξής.— Αυτών.] Ούτω φέρεται εν 
άπασι τοΤς άντιγ. έν ο?ς χαί τούιεον ι Ούολοίου δε διορίώσαντος, παρείληφε» 4 Στίωανος, χαί 
ιΤϊΟΟί πλεϊςοι τώ·< εκδοτών, το, Αϋτοΰ, άναφοριχώς πρός τύ προηγησαιεενον. Βκσιλάα. £ςτ 
|/4ντοι καί ιό, Αυτών, χ»τά χ,“ ί*'' έώντας, ή πρό; τούς ΙΙέροας άναιρέρειν, ϊ  χα: κατ’ ι'ριφα- 
εον προς το, Πρισβΐυοηων, ουνάπτιιν χατά τοιβνδε'ον* .νοόν, Καίπιρϊπ' αύτόν τόν βααιλία 
ςοατευοαντις, ΐπανχΑίιν άτ̂ τλέςερον οΰ τών τυχόντων, άλλ.α χαί ΑΪΤΩΝ τών πρεσβευόντω» 
περί ιρ λίας, οίς ούχ οοιον οΰδ’ ίτιοϋν ίνοχλεΐν.— ίΐν τό ριέν πλεΐ?ο'» έ^ν όχλο; άταχτος . . . 
τινν δε (Ιεών [ίάλλον ή τώ< ανθρώπων χατχιρρονοϋντες.} Ηαυικασία χαί οχιδόν έιχψοχος είχών 
ταπεκοΰ χαί άνδραποδώΤονς ήβου; ; τοιοΰτοι γάρ άπαντες οι ίαυοιτζοντες χαί χολοεχεΰσντος 
τούς τυράννους, ανδράποδα [ΐχλλον ή άνδρες, προφανή τά ςίγιεατα τής δουλείας έπιδι κνύ- 
ροενοι, εις υ.;ν τούς ήττους ύδρίζοντες, προς δί τούς αίγα ιρρονούντας οϋδί άτενίσαι τάς όύεις 
■'ί/ρεό.ντε;.— <'(ε.α)Λ ς ] Εν νή αύτί της ι|·υχής χατο'.ςάτ:·.; τούτο γάρ ενταύθα δύ'.αται το
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<ινν3ΐ, άλλίλαζ ίΐ'ί̂ ε/̂ ον,ίνΐ'., χςι χν|Α*’.7ου7αι 77ζ Λι^̂ %ι:'Λω8ί·.ζ αΰΤί-ιν γ·3-
χά<-— Κανί>{.] Έ ;  ’ ;ίυ7«ς βλλιις. -  Π·.λί:ι> 
ΐ5ενθΑ·α, καΙ ιιΐ; τ«ριννίϊ, βιοϋντϊ—
ί  Σ'.'Αίϊ, (λ, ίίλ. 7Π8) ί'γ;-·χ7ΐτ« το ·®̂ - " ΑριΟ|Λθ·όϋ.Ζ'/'.ι ί·ι
ίχατίΐΕΐ -'κρ Î15ΑΑ̂V το λ·ι-.ς^ι·}·γ.ί·.ί·. χαι ίτ?ιατρΪ9'<τ«ς, ΐ, μ; φχϊΐο Λ̂ττ-.αο·.. ·,λ:.,. ι..
τάζίοΟϊΐ) τό, ΐ!>ρώ|ο.ί·.ο·,—  Προχολί'ΐίο'όυϋνοι ] Έιτργτ,ί ·« ϋ.ίττφορχ, χίί ττροττ,χνοΤο 
τΓο τών άνίρτττοίωτ βί«: όρΙοί -γόιρ βαίνΕΓι ούχ ίχ.θον, οΰίΐ [χτϋχτοντιί ποτί.— Κτι -..α·τι 
τρο“·.ο |θ.ιχρον ϋρο'ίί'; |Α!λιτ(ίιντε? ] 2χ|).ιίι·>ίΐι, 5τι ούχ ίΓττί, Μ χρο·< οροτού'ΤΕξ, αο.λα, .Λίχο̂ ' 
ϊρρονίϊν (ΑΕλίτώνΤ5{, ε'ττε'ι ούίί ί  ΣΤί-ρΕίρίτίς φι/οτο ο̂ί, «οάςιοο τ,γΐτιτο στ|Χ£ΐωθ£ως το χο!- 
ρίο··. γύρ ιίτηοριίΕΐ μάίχι/.* το ρ.ιχρον ορβίΕΪο αινΟά-.ο/τΕ;, τούτο χοίι’ ΐαΕρτο άιχούντος, 
Χΐί ΕΤ τούτω -[ΙΙΙΑΊΟ̂Ο'Ο,Ε-,ΟΙ, "ΜίλΕΤΚ (ΧίΟ’ Ητύχ.ΙΟτ), άθΧΕΪ, ίΤΤΙίΑΕΛΕ'ΤΟΙ, νοανοίζίΤ»!- ΜίλίΤΪ! 
-γόρ, «χ·Λτιί·ι, X--:, «ΜιλΕτχτίριο·/,. .  ο̂ '̂ ΛίΙον». *ϊκο·/οεϊτ '̂ ε «*5ί/.ΐΕ ΐ  ττςλΕ'«ως ττ|χ·7- 
ίία, ;λτποτε τ, ττΕρ'ι τού ηροχΕίο,Ενοο χωρίου χρίιΐ{ τού Αρις·οΤΕ"Λου< ι_1*ητοριχ. Γ, ί, άδ/,εψ'.« 
τ»ν ·γρ3ψί-;τω'< χ̂ Λβοτχτα;, "Ιΐάοτα τροπο'ΐ ΐΜχρό·» ίρρονε'Ί αίλίτάντις: το "[άρ ΜΕλίτάι- 
'  \ ΪΪ1ΪΙΧ τί ε’ ι̂ »: εί -[άρ χο,ί άλτιύώς τό, ΜίΧετάτ (χιχροο οροτίΤν, ιιαε'ο·< τ! βούλετοι ύ.ιγει··· 
τού άτλή;, Μ.χρόν ορονεϊ·/, άλλ’ούτιερ'. αύξχ5ΐωςτ'' ύ ύ»γος τΡό φιλοτοαω, ηολλί) ίέ  ροάλύ,ον 
ττΕρί ού έχεΐνος λείε·., τού Πρό ώιιοίίτο;ν τοιενι 8 ιί  τών (Αετχφορών. Μιίοτοτε ου·< ετρο̂ εν Αρ'.· 
ίοτόλχς, . . . .  'Γο Ί*ρ Μελετκ·) ΑχιίΕΪΝ τί ε̂ ·̂.— Κ..τ1 δϊίρ,ονα ΐίροοι-[θ,εύοντΕί.] Θεοος 
γβρ έχίλουν τούί βιβιλιϊ{ οίιτών οί Πέροαι. Διο χαί Αιιχύλος χορόν τιτράγει τών ί 
βχοιν.ιί'.ιί ετροχυλονίουαίνοιν τούτων χολάχων λί'-̂ οντι πρός τί,ν -ριναϊχι Δκρε:
ΖΕρξου(ηερ». ε55),

ΕΧτίοχίε

άτειρζ Πιροών, Θεού ίέ  χζΐ ρο'Λτχρ (ψ̂ ς.

2ΕΑ. 53. ΈτΕ'ρου τοοούτου χρόνου.] Τουτΐ ι̂, μχνών ίχχχίίεχχ: άνωτίρΕβ (οε’ . 5ι) II.ν- 
τεχαίίεεα ριχνών, εΐρχχε.—  ϋιοίχνϊ,ν.] ό 'Αοιτοχρ. "Ορος Θροίχχς, ίξίί,ιοε ττ,νπχρ’ ΊίΟχρζτίΐ 
ταύτχν Κιούχνχν, ίν *  [χίν ΣουίίΤ- Κΐϊοτ,νχν γράφει, ό Ϊ ε ήβύχ. Κιοβίνχν, όρος χιΐ ττόλινΘράχχ; 
λι'γων. Στράο. ίέ  (οελ. 6ο6) τιο'λιν Αΐοϊ.ίϊος κχτίνχντ! Λεβοου, οΰ ϋχχράν άπΕ/.·-υβϊν·.Αίρ»|Αν· 
τιίου, Κΐϊϊτίνχν κχ).ΕΪ, χς κα ί ο Βυζάντιος Στεφανοχ (λε; Πάτιχ) υ.ν·Λυ.ονεύ«ι. ''.ν5·Λλ· ν όιτο- 
τίρχν τούτων λεγιι όντχύβχ ό Ίτοχράτις;: ττλτιν ιϊ α« τις ϊιβτείνοιτο τρίτον βΡϋ.χν ΚιαΟίντ,ν. 
νίβ»ν χχί ιτοΊ.ιν 'ΐχώνυΐΑον ττ.» >τρο ττς Αυχίχς, ΰτάρξαι, ίν ·ίι συνχβΕίι τχνύν Κβςελλοριζν χχλε., 
πορ* τίόν Ίτχλών ((ίίϊΐί·! ΓΙ.830) λαβοϋο* τοΰνου,β. Αλί.* τβύττν ό Κιλλίριος, ό Λ!τ.ρ>.£ι/ύ.χς, 
κ*ί έτεροι Γεωγράφοι, έξ ίαχρτΥΐιχΕ'ννς γρ«φίς έλαδον τΐςτταρά τμ Στράυωνι (οεΧ. ΟΙ>(ι), όις 
ίίο'Ε τ.βιτέΰν χριτιχών.— Ένοί τό νεολύ.) Ιίαριίλχφα τό βρίρον ίς άντιγρ. οίς ουνάίει χαί τ. 
Ε’αοϊ.— 'Ετιί 8*νάτω.]'Ρκ ί:ορ·ιώι. τού Οόολφίου, χαίριιν ίάυας τοιεχράτοϊ; λοι-οιςοϋχ ε.·.· 
λννιχόν, Έοτ! ίάνατον. Ούϊέν γάρ Ε̂ ιν έτερον τό ΣυΧλχδεϊν έτί βανάτω. ί ,  ΣυΛλαεεϊν έφ' ό 
βχνοιτώσιι. ίίεπεερ ουν«ίοχοιιον τό φάναι, Έφ’ ί βανχτ,4βν.'., «αρχυλχαίως ριάχΕτχι τί, τωι 
ίοχίριων χ.ρτ.οεε τό, ’Εττίθάνχτονι άλλως τι χαί Ίβοχράτονςο ύτοΰ ιίρχχότοςάλλβγ,οϋΓΕΑ. έγχ. 
>γ ') " Οϋίέν ίέ  Εϋβυαοτερον ζώντις τών ΈΐΙΙ θ.όίίΑ'Τί,ί συν8ΐληα(Αέ.ωνυ—  Ποιον ί ί  χρόνο» 
όεχλχλβίτο.σινούκ έοτιδουλεύοντε; τοϊς ϋλΑΧβι;] Περιττή ιντχύΟχή «ρνχοις είτιτώνγρί'^άντων 
άβλεψί* εις τό χωρίον είτφρχσαβ», είτε κοά τού 1’βτορος καρινεχβί'ντος ύ.το τ ί ;  χιτά τών (ίχρ- 
€άρων όργίς : ίν γάρ τχΐς τοιοιύτχις ερωτήοεβιν (α'ι πολύ τό κοριψόνΐ» χχι ένχγωνιον)
τότε χώρχν ε'χε: ί  άρνχβις, ότ»ν ί  ύπονιονυ,ένχ άπόχρισις ·5 χο.τχφατκί : ταύττς 8 ’ αποφχ- 
τιχί; οΰτχς, ί% άνάγχτ,ς άνευ άρννίσεως γίνετχι « ίρώτχβις- Ούχ άχιιρβ· 5έ χαί παοιίείγχζο· 
τό λεγόαΐνον ττ^ώοιι, έξ ϊύτού τούτου τού Πχντ,γ. λι»δό·τχ{, ούχ άλλχχόίεν ; οιον, «Τί; ΟΪΚ 
«ύίχιαονάαϊς όιττ,λόεν ; » όρνοιτιχώς, 5ιά τήν υπο· ο υν.έιΓν χιτχφχτιχ,,ν ά.τό-.ρ οι. , Γ:«/ης



Σ η υ ρ. 1 η 5 ρ I :

•Κ .χ.Ο?όν 
Ι'·>ί Ί.ν· ^

», 0>ία^'.ι; /_ρή ΤΙ
IV φι/,ιίΐι α~!>ηαν; · ι

IV φ·.>Λ

'.ν, ||ίντι«'χβ?« 
·» ά̂ ντίοιινς, ίια 

I *·[»π«ν : ιί
" ΧριΙτ'Λν τ:̂ τ<νν «λίχν άγαττάν“ αιτ’ άρ.τ^

■»4ϋ.{ £ρ̂1,̂ Λ0Κ1 .. Γΐίι; ΟΤ χ5ΐι ΐϊ.ν τίΜτιον φιλίαν άγαηάν ; ιι όβαύτοις τοίνυν καί ίηί τ «  
κρ4/.:ιαίν::> -ίς «ί£/.ν.5ίω; ίίβτ,; άρνιίτιν.ίί, Ούϊένα Χρϊ’νιν ίι*>,ίλΜπασιν ίΐϊι&κλίύ-.ντΕί, 
···;■..·.^̂ ι ρ π ί χ I ιν« ΐ)ί νίονον ίιαι.ιλίίτναοιν Σίτίνΐ̂ ίατνντίς ; » Οθ5Λ ι̂ο;5ί «πο- 
'̂,'Λψά'ζα̂ . ,.Μ αντ̂ ς τίν αι.νιτιν, ζκτ.νηι ίΛ3νιί/,7ΐ 6ί5»ΐΓίί»ν τί< φρά ϊ̂'·); άνα),·>ιν ιί? Τ',. 

Τιντ. Λϊ /^̂ ι,ν· 5ια/,!Αί:-ι®!. κιβ’ ίν »·;χ, ίιτιίιΟλί-ίοαν.— Τ» τίτ» &{όιν ί'ϊτι }  Τβ ά- ά̂/.αατ».
τ-/< )τ5ΜοΛν κ:σ;/.ιν. 4ί τ̂ν 5ι «*ί ί« τί< «?χί? τον Πιρΐ ττ; άντιί. 'Φο:- 

'Ίΐν τοντνι .,,4 Α{*τ,νις·Λοίί5γισί;ΛΓ'ον » Στ,|Λ»:νίΐ5’ άλλκςή > ;̂ΐί»αί αντά τά ίίρά, τοντ!<̂ . 
τ.νίνϋο^ί .Ο). ΟίΜΐ: ο<ΐί. ΚΙ!. ΚίίΓς. κ*0' ήβν/.ιονοϊΐίριϊί,ταρι ττ.ν, Είίν{, Εΐΐδίϊαν,— ίωνι< ) 
ι1ι·7»'ονσ'. η»ΐ{7ΓΕρίτοΟίνοαιτθ{: ιν -̂ χρ τοϊΐ< ί»>α;, άλλ’ άπλώ{ τονί Ε/.λτ,ναιψόσαι τον όρκον 
τοντον χαρχίίίώκχοιν ό, τϊ Λυκ·.νρ·|Ό; (Κιτ* Λ5»*ρ. ιΟ') κχί Λιο5. ό Σικίλ. ΙΑ, >ύΛ. 'Έτίροι 
ιΤί ΐΕίβανώτίρονύΓΕίΐνχίϊοι το ίν τοϊ; ’Ίωον ονρ,ίάν ίί; αυαντας χνίνιχβί,νχι τούς *'Κλλτνχς«το 
Τ(ον Άδϊ,νχΛοιν. Χξϋν ?! XX! τόν όχοον χυτόν άνι-νρχψχι; ϊ-/_ν. ?ί Οντως. « Ον ιτοιτοοιοχι ιτίρΐ 
« ιτλΕ'.ον.ς το ζ·  ̂ τΫς ίλίνδϊρίχς, βνίί χατιύ.οίψω τούς χ-γίΐχόνας, οδ:ι ζώντχς, οντι άοιο- 
" ίανοντας, χΛλί τονςίντγρ.άχ·  ̂Τίλιντόοαντας τ<5ν σνοοιχάχοιν χπχντχςβχψω; κχί «ρχτοίοις 
• ΤΜ ιτν/.Εν,« τον; βιρύάρον;, των ΐλίν [ΐα/̂ ιβκροενω· ΰιιίρ ττς Έ)νοί?ος τιολίων ονίϊαίχν βνχ· 
"ς-υτον οτοινίοω, τά; ?! τά τονβχοοάρον «ροιλοαίνα; άοάοα; ?£Κϊτ·νιω; ΚΑ] ΤΟΝ ΙΚΙ*ί1Ν 
••ΤίΙΝ ΚΜΙΙΙΊΙΪβΡΝΤίίΛ ΚΑΐ ΚΑΤΑϋΛΗΟΕΝΤΩΝ ΤΙΙΟ .ΤΟΝ ΒΛΐ·βΑ1“ΟΝ ΟΓ4ΕΝ 
•■ΛΝΟΙΚΟΑΟΜίΙΣΟ Π.νΝΓΑΠΑΣΙΝ, Α.Αλ'ΐΙΙΟΜΝΙΙΜΑ ΤΟΙΣ ΕΠ1ΠΝΟΜΕΜΟΙΣ ΕΑΣΩ 
••Κ.ΑΤΛΛΕΙΠΕΣΟΑΙ ΠΙΣΤΩΝ η.\ΡΒΛ1>ΟΝ ΑΣΕΒΕΙΑΣ.. -  Ι·ί τ. τινίς.] Έ ξ (τίρων ?<ορ-
6ίότ (Στα. ίΐς τόν Ηρόίοτ. Ε. ρ€'), ην ιτορίίλτίϊΐ κ« 4 Αύγ. χντι τοδ, ϊ ί  τιτίς__ύϋοΊίν.]
ΈχΤ',νίαον άντιγ. άντΙ τον, 05ίν.— ΤοΤς ? 'τ,ιτιιρώτιις ]  ΤοΓς ΙΙίρτιις.— Χρτ.αχτίζϋν.] Ι1«ρί 
τών κοινών ?ιx>.!■̂ ι34̂ ι (ί.πιβι τις «ς τονΗΑιοί. οτα. Β, οίλ. 34 :)-— Εί τις ίιτιχι;ρν«νΕΤ».ι 
ΙΩρο-χις] Είτι; ιιιρί φιλία; χ« ίιολλχγών χι-ρνχας τ.ίαπκιτρ'ς τ.ϊς Πίροοςι κχ4ά έξτ,γίϊτα' 
ό Αρττοχρντ. (λίξ 'λΐιτιχτρνχιία). 4ι?αοχαλι»όν ? ! τό ;ςωρίον: ίκ τούτου ·(*? ριΐδιίν ί̂ ξίςιν ότι 
τον; περί τών κοινών ίν/.Λ0γονς «ραΐς τ,ίς κιτχ τών ΙΊερτών προιοφχλίζεοίοι ?εΙν άτ,Οτοα·.· 
Διό κο.ί ό ί̂αριί̂ ατος (ρι ο̂φάικς τά ίν τοϊ; άνίρ.ον ο·νλλόγοις·]ΊγνόΐΑΐ<α ίίζ τόν κατ' Ενριπί- 
?ον “ρννιιχεΐον οΟλΛο·ρον ττιρω̂ Γ,οχς α!;ϊ)νε*νκε (θίταοφ. 335),

Κύρ.ττίίτ, Μέ?οις τ’, ίπΐ βλάοτ τινί.

Γολοΐον ί ’ άν ίκΐίΐκώς 5οξειε τό 5:αα!Ϊναι τάς ίν τοϊς 5θλ/ό·(οις άράς τιότας ά̂ ρ̂ι τών Ίο»- 
κράτον; χρο’νων, όιιόοε Αδοναΐοι οιτιεν.Χ)̂ ονν τοϊς Ηιρταις κατά Λακε?ιταονίων, βί ατ) καί 
ίφ’ ήιιΛν πολλά τοιαντι παρά τ.ολλοΐς πάλαι καταλελνιιίνων ίβών νπορεννίαατα καί οταεϊα 
ίϊώζιτο |κάτιιθ! — Ενν.ολπίίαι ?έ καί Κνίρυκες ] Πίρί τούτων ίπιβι τον ίΙούχ. (λίξ. Ενοιολ- 
πί?»0 και τόν Αρποκρατ, (λίξ. Κκρνχε;).

ΣΕ\. 5 ;. ίν τ« τοΐςτίς αουτιχίς αβλοι;.] Γρατττίον είναι τιρίαατο ό Μόρος, ’Έ ι  τετοίς 
ριουοικτ,ς άίλοις, «,ιυ τού β«λ.νχοΰ άρθρου : ό-[ω·ρ5 [κεντοι, εί διορβώσιοις χρνόζειν ί-νούαχν τό 
χωρίον. ί-νραφον άν, 'Έν τε τοϊς αονοικοϊς άίλο·ς. .Αθλου; ίί  Μονοιχούς, ί  Μουοιχ-ί;;, λίγει* 
τούς πιρ'ι τά; κΜα^ίας, τραγωδίας, καί τά; άλλα; ελενίερους τίχνας, ά^ώνά; τε καί ϊπι?εί- 
Ιιις ; I. Μονοικ*;·/ (οχοίι ό “Πονχιο;), πάοαν τέχνην, οί Αττικοί » —  ·λϊκατόανος.] Έν τ» ίιι«· 
άντιγ. καί τιο· τώ· αρχαίων ίκ-̂ ότ. 'Εκατόα Μς, ψό-Λς καί ?ιά τον δ, παρά ίέ τ« «Αρποχρ·



(«λ. » ;* ,  τΟ;, 194) 'Κχά«α·'εί, Κκβτήλ'βί.— όραίιΐΐϊίβ·;.] Πόλις, ί  τ^I^ί άγν^ωαί· 
■κς «νί το όρι̂ ιΤιΤτ̂ ι̂ο*, τίρΐί ί̂ον άτταιτχ τά ίίς τόν ιτολίοΛν ά'·α·γχχϊ*, «Οίν ί ο̂Λ-ι Μ,τά τί./ 
ϋολιμίω··, χαΐ ιίς ίν ά»ιχ«5«ϊν άοφϊλόι; ίξίΓΙ’ . 5τιίίο·.: χαλιϊτα; ίέ Τ'.ϋτο ΡΙπϋΟ <1·3ΓΓηθ3 
τΐί ιών Γχλλκι φωνή — 'Κκΐ τοϊς ίνΤίοΟίν όρ;χω;<.ίν4ΐς ιΓναι.] 'Κτ:! τή ίξ·υοί* τών ίρ̂ ιωα»- 
νων IX των πίρι ττν ίπ&ιρον νήοων, οιον Φοίοο, 2α[ν/.υ, χαι Χίου-— 1Ιρο6[Λϊνζΐ̂  Κχταλιντο·̂ ·· 
τις, ΐςυτί’φι υ-« '̂.τ.ίτ,ίαντι ς ίν καιρώ : '"*6ρ άν ί-ρίνίτο, (ΐ «ροτιροι ΐ̂ίδαινον «·ς τήν Α«ίαν.— 
'Εν |χί5ίΐ}  Εν υ-ίί’ ίτβρον, χβί ιχή κάοιν «υ.ϊ.

ΣΓ-Λ. 55. Οτι ίίϊ υ,λ π{ριΐΛ.·ν(ΐν.] ΤουΟ' δ χχί οί άριφοι Γάλλοι οτιτοοίτίχχ-ιν οΰ «ολύςχρο- 
•'ος έξ ο5.— Γ) βουλτΟέντις.] Έξ άντιγ. ίν ο’;  χχίτούιχόν, άνΐϊτοϋ, Ήν ρ,ουλτβίντίςιού -ράρ ιτρόφ 
τό, ϋν«ιχιν, άλλά ιτρος τΐ όπο··οούυ.ίνον έχ τοϋ 5Γροι:·}θυιιένοι> ι'ναρ&ρον άζο.ρίιχφατον, Τό 5ια- 
β.ίάϊαι, άνιφίρίτχι.— ϊτρατιναν,] ’Γ.ς ίτίρων ίιορΟών. άνοί τοϋ, Στρατιάν.—  Πλίΐω.] Έ»  
διορβοίτ. Ούολφίου, άντί τοϋ, Πλιϊιν — ΈιιιχουρίΤν.] Ατολύτοις ίνταϋβα, χαΐ ώοπιρανί'ι οΰδε- 
τίρον, ίχλν,ίΐτίον, χοΛάίΐίρ ίξίλαδί χαί Λά-ρ. το, Έπιχουροϊ», άντϊ τού, Ευίχουρον - ί̂νίβίαι, 
ρ;.'.;0ον ϊτιροις φρατιύιτΟαι, τοϊ; ρι.»; ιτροοτίχουιι ίτ,λονότι; όντϊρ, ΚΐΓβ ύ 1» 5ου6 (1’ηηβ ηη- 
ΙιΐΗΐ ρ(Γηι>§ί·Γβ, φαίτ) Ιν άνήρ Γαλάτν,ς. Τί ϋ  ίιαφςοϊΐ Συυ,αάχου ί  Έιτίχουρος διίχ- 
οχί-ω 04 ’Λαριώνιος.— Ταϊς ουιιφορα'ς, ταϊς ίιπό των ττοινιτών ουγχοιωίναις.] Ταϊς τρα-[Μ- 
δίαις.— 'Αλλ’ ουν τούς γϊ /Λγους.] Έωριάοχτο Αυχούρνος (χατά Λιωχρ. § 3») το ;̂ ωρίοντ 
ί':7(.)ν, " Καί ρ ι  ίοχοΰοι τών αρχαίων τινέςτοιχτών, ώοιτίρ χρίοαοΰς γράψαντις τοϊ; ίπιιι- 
"■̂ νοιχίνοιςτάδι τά ίαιιβιίακαταλιιτίΐν.ιι— ΤοΤς τών οιολιτιχών ίς'ςτιχοοι.] Τοΐς άτΓοσ/.ου.ίνοι; 
τοϋ ττολιτςύίτβαι χα'ι τόν ίδιοιταον βίον ττροιλου,ίνοις.

2ΕΑ. 58. 'ΑτΓαλλαγπ5θ[ί.6θα.) Ούτως αί οτλίΤφαι των ςχδοο. άντ'ι του ’Αοταλλα·]7·,οώαιβα· 
Οΰ-ράρ διαλυορχίβα τ̂ ύς ττολίριους, άλλ’ άναβαλλοαίΟα.] Καί τούτου τοϋ χορίου, ωςχαλοϋ, 
(χίυ,νχται Αριφοτ. (‘1>̂ ,τορ. Γ, ί).— Έχοτοδόν.] Ούτως ορ9ώς τό ί,αόν άντίγ. χαί ούχ ίττιρρΛ- 
μ,ιτιχώς, '£χχοδών.«- Πριν άν χαί τάς φιλίας ] Πριν αν τούς αύτούς ά/ λήλοις ·ίι·[τιοώυ.ί11χ 
φίλους χαί «'-λίριίους, ΣχίΛίίωοαι δ· το, Κινδύνους, ιτροδνίλως άντί τού, ΠολίΐΑους.— ϋιτω; ώς 
τάχιΐ7<» τόν ίνβίνδι 7ΐο/-ΐ[Αον «ίς τί,ν ί,κίΐρον διοριοΰρι.ιν.] ·Τπολά£οι τις άν τόν Ίίοχραττν *ρ,* 
•[ραφίναι, Οπως ώςτάχις·» τόνηόλ{(<.ον ί'Λί'νδί ίίς ττν χ.τ,λ. άλλ’ δαος τό, Ένύί'νδι, ίπί τού 
παροντίςϊτον δύναται τ«. Ενταύθα, οΓον χαί ϊν τοΐαδ( τοϊςΕύριχίδου (Βαχχ. 48),

........................... Εις δ’ άλλχν χβόνα,
Τάνβόνδο βίριίνος ιύ, ;ι.[τας-ι·ονι» αο'δα.

Ε Ι 2 Ι 1 0 Κ » .  Π λ ϊ Η Γ Ι Ρ Π Ι Ο » ,  32Γ

Το δί, Διοριοΰαίν, «ς-ίν άφοριιΰριίν, > 
Καλώς ιτοιονντίς 5, το Στιφανος χο

ιί ριαχράν άφ’ νιαόν 5τοιτίτο|χιν,— ής αο'νος άν χ.τ.λ.} 
ό Αύ·)ήρος ιιιρίΐλάφαο'. τί,ν Ούολφίου διορδωοιν, άντί 

τ«ϋ, ίΐς ΓΛο'νον δ' άν, 0  νους, ϊνα τούτο *['.ϋν ρ.ο'νον άπολαύτωρίΕν άγαόόν ΐ*  τών ιτρός άλλή- 
λους πολ/ιιων, ίά·, άυ.Γν δοςνι ταϊς ΐ- αύτών οτροογίναβείοαις ί,ιαϊν ίατΕειρίαις χράοαοΟαι προς 
τόν Ιίερτών βατιλία. Τό δέ, Έχ των κινδύνων, ϊντολώς ϊνταύΟα ιΓρχται, ίν πλιίονιι χρνίοΕί 
ϋντος τού κατ’ Γ/./.«ιψιν, Αοτολαύιιν τίνος. Ένδίχίται ριίντοι, κά: τών άντιγραψάντων άβλιψί* 
ιταριίϊδϋναι ττν ντρόθεοιν, ός ίιντΛαδίν ό Ούολφνος.— Στρατίίαν.] Έξ «τίρ. διορ9. άντί τού, 
Στρατιάν.— ύμολοιϊα;.] Τάς συνβτχας λί-ρίΐ, χαίπιρ διαφιρουοών τών λίξιιον γ Οροολο-ριοϊ 
ρΐίν ιάρ ίίοιν, αί διά λβ-γων αυιχδάοΕί;; Συνδνίχα: δό, αί ε-ρΓραφοι ίριολο-ρίαι, άς οί Γαλάται 
ΤΓαίΐέ» άβ ρίΐχ χαλοΰοι. Καθ’ νικάς δέ νϋν 6ριολο-ρία χαλίϊται τό ύπό τού δανδίοαιοΐ’νου τώ 
δανίΐςΐ διδοιίίϊον -̂ ραιοριατεϊον, ίν ω διώριφαι τό δανκζόιχίνον, ό τόκος ίφ’ φ ϊδανείοβη, χαί 
ά τής άντοδόϊίως προίιβριία. Καί ίςτ τούτου ιταραοχίοΟαι οταράδεντιια ίχ τού 4τ.(χοο9ίνους ίν 
άρχή τού χατά ΑιΟ'Λίοοδώρου λό·γου, « Ααδών *ράρ [ό δανοιζόροίνος] βργύριον φανερόν, χαι όιιθ· 
» λο·γού|χενον, εν γραυ.ρ.ατιδίο> δυοϊν χαλχοϊν εωνχρι,ενω, χοιΙ βιδλιδίω [κικρω πανυ, ττ)ν ΟΜΟ- 
« ΛΟΓΙΑΝ καταλίλοιιτι τού ετοιάίϊΐν τά δίχαια·.— *'ί1φι ό ριίν,] Τό, ·'Οφε, άντί τού, Λς, 
•κλεονάζοντςς τού ουνδεο. Ενίοτε δί χαί όλον τ'ς, “'Ωφε, ττλεονάζκ οΓον ίν τφ Αρχιδάαφ (οελ·



ϊ"ίι5ΐ!~'^!·'5·' ώ(7! ίϊ!){ ιχίν ΐΓ5«5υτί ;̂\ι; «ιρί άπά'ΤίίΊ {ίϋ»® τ6 
" Ϊ€/-·:>ιΓ;ν-.— Α ·;ί «ΪΓ/ύ·ιτ,ν φί; ι ..  - τ^ τι |'ί Α*ί χατά -/ά^Λΐ ι«νίΐ.] ΙΐΜίίτΛχ  το·., Κ*ί, 
6Χ τ»0 άΐΛ0!;ίΐί·'<,·ι κρ̂ ς τίν ΐ·πΛγί^ίΐ·.ι ί'ίρο», Καί, ώϊάν ιί Λιγ!·*, Οι
ριί «·< <·. -Λ·.;ςί,'/.αίί υ.ί'νιι (τ'.ϋτ, --ΐρ ί ι̂ τ5 χατά χώραν', άλλα χαί επιχυροϋαΐ'ί -Γ.αίϊ; πάντα 
τ.ρ <Τια'ρ'̂ ).άττίιν α'̂ τα, 6ρ* ίΐ  α·ί; πίριττόν ν&ν,ίταί τόν ί̂Οτίρ·.ν, Δέ, τριύτιζ ιίς τον, Ι'ϊ, 
χαβά Λά7”'-ί ίτυοί/«, παρα;νιτανΤ'. πίΐτβίί; τί. Μορω, ”]·ί0:{ " '̂5 ρτ,τορ:ιν ίχανα-
Αααοανίιν α’ντον, όταν πολλά ·;; τα ριιτανίι, άλλω;τ4 χαί 5ταν άνταποδοίΐς άντωνορ. ας πρός 
άντ(ον̂ |χιαν ί  «ρΟρον, ·ί Επιρρταατο; πρόί ίπρό'Λαα γί'./,ται Α'λτίχα ίν άρχ·̂  τ;5 Βον;ίρι5<ς 
(Τίλ. 1(13) ί·̂ ρ·ήϊΐ:ς, «Α Δ’ έν τώ παροντι ί^ναίαΐν άν <6!ρ7ί^τ*ί «£ν ΤΑ1ΤΑ Δ’ φτίΟινυ. 
Ταύτό 5ί το'λτο πάτχοι χαί ό, Μίν, ούνίεταο;; ο'ον (τ»λ. ιι5 ', .·Παρ οΓϊ ΜΙ·λΝ -[άο ρ.ϊ,τι 
«ρυλαχά, μάτ». ί:̂ α■α. . .  παρά ΤΟΪΤ01Σ ΜΕΝ ί·.αρβίίρ5ο0αι χαί τάς ίπΐΕ;χ!Ϊίτών (ρύαΕων! 
« όΐΐον ΔΕ αήτί λαΟιϊν τοίς άίιχοϋοι ρά5ιον !ς·ι · ·. 'ΕΝΤΑΥΘΑ Δ' ίς:ττ,/Λΐ>< 7ί5νί5βαι τας 
ν.χαχοτ,θϊία;».— Πάντ’ αΟτβί χόρια ποιοϋρΐ€ν.] Ετροψα το, Αύτά, «ί{ τό, Αότοί, ο·ίτως ίίχά-

ΣΕΛ. 5 ;. Ταιίτν,ν τά» τια*.,] Προβίί-Λχα τχν άντων. ίί< άπαρτιααίιν τον λάγ'-υ, £| έτάρου 
παραπλίοίον χωρίον τίλΐν άρρ.,-ίϊ τον παρόντος λίγου (γ'. σίλ. ) .— Τ-ίς νπβ τω χοταω 
•χειιχίν/.ς.] Κοτριον ίντανΟα το. Ούραν-,ν λ'νιι, {χ τ'ΰν χατ' αυτόν ορυσιολογχβάντων λο.δο.ν 
τοϋνοαα: ί-ίιλ» (χ τών ΐί.ο^ώ.τος βπου,νχροο.ιυιχάτων (Α , α, 11 ). Τί δε, Κίΐ·χίν/,ς,
φερίται χαί εν τΛ ίιοψ άντιγρά-ρο: λείπει δι ?. τι τ^ ϋΰολ'ρίου χαί άλλαις τΐβίν εκδοοεαι.— 
Δίρ_ατετριτιιχίν);ς.] Τ-ήν γάρ Λιοΰίν οί άρ/_αΐοι, ο·ϋ τρίτον αέρος τίς οίχουυ,ίνχς ένίαιζον, άλ.ά τή 
Ευρώπη προοε'νευ,ον οί πλιΐίοι: ιίίί δ’ βί χαί τίςΑαίας (ΐίρος όιτιλά,αοανον είναι,— ΐίσπερ πρός 
τόν Δία τήν χώραν νεαοιχενος.] Λΐνίττεται τόν περί Διός μι'όΟον : Ζευς γαρ, χαί Ιΐοοειδών, χαί 
Πλούτων, ρεετοι τό χρατίσαι τών τιτάνων, διοεχλίροϋνται περί τίς άρρ.ΐς: χαι λα-ν̂ άνει Ζευς 
ριέν τάν έν Ο'ΰρανώ δυνα?είαν, ΙΙοοειδων δε, ττιν έν βαλάοσί, Πλούτων δε, ττ,ν ίν ^ου, χαβά 
9«9ΐν Απολλόδωρος. Τάν δί γΐν ούν τώ ΰλύαπω χοινάν τοϊς τρισί ιχεΐναι παραδίδωκεν 6ρο*ρος 
(Ίλιάδ. Ο, ι £|3). Είχός δέ τόν Ίβοχράτχν, ότε ταϋτα ε'λιγε, χάχείνων ρινκβθίναι, ων επί τούς 
£λλ»νας [ΐίλλ.ων ίρατεύεοβαι ε'λεγεν ό χερξχς, <ι Γΐν τι ττ,ν Πιροίδα άποδέξοιεεν τώ Διός αίβερι 
δαουρίουιαν·. χαθάί̂ ορνιχιν Ηρόδ, (Ζ, π, 3)—  Κθ'.νο”ς,]Τοϊς άπαβι τοϊς Ελλτ,βι χοινοΓς, ο’ον ·ίν 
τό Ολυιχπιδαι (θουχυδ, Ε, [χζ*;.— Πο^ χάλλ.ιον τρο'παιον. . .  εςρήχαβιν.]'Ειτριειώβατο Αρι<Γ. 
{Ρίτ Γ,ί)χαί τούτο τόχωρίον, ώςά?ειο'ταταχαταβΜυα®(αένον.— Τών .̂ ε7εν̂ ριένων.] ύ Οΰολφ. 
•οΰ δεόντως διώρθωχε, γράδων, Τώντι γεγενταίνων: λείπει γάρο ού»δ. ·χ των άντιγ. άνλ.ων τι 
χαίτου ίριοΰ.— Λχψβιιιβα χαί...  διορβωοοαιβχ.] 0·ότω χαβ'όρι?ιχτ,ν τάάντίγ. έν οΓςχαίτοΰιχόν: 
δ Στίιρ. ιεετά τιυ Ούολ̂ · Λτψου,εβα, χαί . . . δοορβωαώιιεβα.·—. Γενοιεένους,] θντω τό έαόν 
άντιγ. ώςδιώρβου πάλαι ό Ούολφ. άντί τ.ύ Γιγνοιχινους.— θεωρία (εάλλον χ ?ρατεία] ’'ΐ5τρε- 
«ρ* τό, Στρατιά, είςτό, Στρατεί»; τό δί θεωρία ένταΰβα ϊπααίνιι Ποαπ ,̂ οΐας είώβεσαν πέαπειν 
χίςτάςπαντ,γύριις.— Έίεςαι γάρ άν.] Τόνδυνπτικόν, όΟύόλφ. εϊς τό. Αυτών, τριοτειν παραινεί; 
άγώ δί χαί διαγράφειν όλως οΰχ άν όχντίσαιιιι, εί,αοι χαί αδβις έχδοϋνχι Ίσοχράτχν έγ'ένοιτβ.— 
ΙΙολλαχΊϊ.] Ουτω γράφειν προτί/Οτ,ν, άνιί τού, Πολλαί̂ οϋ, διά τό ΐπαγο'_αενον, Λογι!ίο';ϋνος. Εΐπ 
δ’ άν τούτο, Κατά πολλούς τρο'πους διανοοϋ|χενος χαί βχοπδν. Τό [ΐέν γάρ, Πολλα;_οϋ, τοπιχο’ν 
έ^ (Μνον: τό δί, Πολλα;̂ τ, χαί τοπιχώς, χαί τροπιχώς £“/_ει νοιΐαίαι. Ίς̂ ίον δί ότι χαί Ούόλεριος 
έν τκΐς «χιεείωαεσι, Πολλαχή έγραψεν, οΰδέν γε 1̂■ί|ν περί τούτου διοριβάιεενος, ώς άδοιλον ιΓνοα, 
αιτε προελοαινος ούτως ίγραψεν, είτε άροαρτπθιΐοαν τοϊς τυπαγράφοις ττ,ν γραιράν παρε̂ λ.εψζ.

ΣΕ-Δ. 53. Αλλά («τρίως τούτω τώπράγιεατι χρωριινους.] Ποίω πράγριατιε άλλοι γάρ άλλως 
έςτ,γάααντο τόχωρίον, οΐ |οίν, Το·υς υ.ιτρίωςτώ πολέρεω χρωριένους, οί δι,Τ^ ανανδρία, οΐ πλείς-ο’ 
δί, Τώ αΟόνω, έχδεξάυ.ενοι. ''£ςι δ' οϋδί τοντων, άλλα, Τούςρεετρίως άνδρίαχρωιεινους, του- 
τί?ι τούς (ετίτε παντάπαοιν άνανδρους, ρινίι’ αύχαθ’ ύπερδολάν βραοείς. *γ·πονοεϊται γάρ τό, λν- 
δρία, έχτοϋ προχγτ,ααριίνου, άνάνδρως, όπερούδε'ν έ̂ ιν ετερονί. ,Ανευ άνδρίας, είγε παν έπίρ- 
ρπ,υ,α γνήσιον ιΐςπροβεβινχαίτόσυ ο̂ιχοΰν όνο,υ-α πε'ιρυχεν άναλύεσβαι. Έχδ·/,·βτερ'.ν δί γενάοετα'
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■ή λι·;ί·|*ί«·» 6Τί>'.» χωρίίϋ (σΛ. 90)  - 2ρ2$ίίϋ. .. Τ'-Λ «ίίί «Κνίρωί ίιιχ«ω'να<, ο)Λχ 
Λ·ά χχτί («.ιχριν άρίτί; ά-,τιτηι-.υιιίϊίΐς ». Αρίττ.ν γίρ Βν.ι' χαλίΤ ττ,ν άνί;·αν, 'άντ! ίί  τ4ϋ, 
ΜίΤ?ίω<, τώ Κατά ιχιχρον ίχρτ,αχη.— Πιριζι^λτΜίΐΆζ.] Πρ̂  ί̂ ιαάτίβν ποίϊΓ το λί̂ β/Μνον. 
ιί Ι̂ίταφορά ; οΰχ άτιλω; χ!»·ηιαένοΐ{, *)λ’ <"£ έοβΐτα χαφυτιχίνο:; τάν ί ν̂α^εί^ν, καί π«τα· 
χοβίν ΰπ αύτίς βχίττοα,ίνοΐί. Εϊοτγήαατο ίί  ιτρώτο; Όα>·.ρΐί τό τοιοΰτον ί'ϊο{ το» λο'γου, 
Έιπιιαίνοϊ άναιίείΐ» (Ίλιάί. Α, ι4θ) ίχϋράσαί -ήν ά^χιίίςιην, τουτί^ τόν ού |χονον τί» 
«ροίώπω, βλ>.’ ώ; ιίπίνν όλ» τμ οώιχβτι ίτ:ι5ϊΐχνόαίνον τί·< ά»«ίδίΐκν, καί οίονϊί ιτ£ρι€ί- 
λα·.ον αύττν φί'ροντα, καί, ’ΕτηΕΐίϋ'ν:ν άλχ-ην (Ίλιάί. Η, 164). τόν <ί·Α.,ι«,ώτατον. Σι,χιαιι. 
ώ(76ω ίί  τά τ-.ιαϊτ* 5ιά τοί>ί βιΐίΐροκάλως ί/Αχνίζονταί ; ε'-ίρ γόρ χρη (άυιτε̂  ο5ν καί χρτι) 
τά των άρχαίων ρ/,ιμείοβ*!, ιχετίνεχτ’ΐν τά παρ’ έκείνοις χαλά εις ττ,ν ίζιγωριάζ ν̂σα·/ νϋν 
9«νάν, καί καλλύνειν αύττν καί ρυβμίζειν έ,τί τό βΛτ.ον απο̂ ίας-εεν. Τί γάρ κωλύει λέγοντας 
τι γράφοντας, καί ταϊς ©«ναι, υ Ένίνιχενος άναΐίχυντίαν, ίύναρςιν, άνϊρίαν λ., τ. λ. ·> ί ί -  
λως τε καί οτε άνάγκκ τόν λβ'γον ίιάραι εΐίί τό οεανάτιρον τε καί ίντονώτερον ; ΤΛτο γ»ρ 
ε’ο  τό ττρ-,σκκο'ντως ^ωεϊίίαι; τό ίί, (ατίινός ίττζίγοντος, Τ|α»ρτταέ.ος ίλλχνίζειν, «ναισβί- 
τ'.ϊντα τόν [κιυ.ο·ό[«νον κατελιγχη.—  Έπιβυαχοο'ντων ] Έ '  άντιγ. {ο'ς συνάίει καί τούριόν) 
οί «ρό έαοϋ, αντί το5, Έπιβ«[Α»;<«εντων.— Η νιος, ί  Παλαιός.] Στ,ιαείωσαι, τό Παλαιός, έφ’ 
κλικιβς αντί τοΰ, Πριιδύτερος, ί  Γέρων, κατά το *0(ετρικόν (Ιλκεί·. Ε, ιο3 ).
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II νίος, τ,ί παλαιός. .

Η 5ε πλιίων χρίβις επί τού. Αρχαίου, πράγαατος ί  πρεβώπου, ί  επί τοΰ τριβιντος τώ χρο'νω. 
πράγρ,ατις, χαβά καί ίν τ  ̂συνκβεία ιρααιν, Οί παλαιοί, τιός ριϊκρώ πρό άαών γεγινο’τας', 
καί, Τόν παλαιόν καιρόν, καί. Παλαιόν φο'ριρια ( 5 καί Καταλυιεενον ), τό τιτρΐ[Χ|κίνον ίχλο!̂  
νοτικαί χαταλελυριίνον ΰπό τοϋ χρόνου. Καί ώσπερ ί Αρχαίος ίίτίλου Ιχεταφορικώς καί τό» 
εΜόκ, ί  άβιΑτρον, παραπλτσίως καί ό Παλαιός τόν συνωνύμως λεγόμενον αφρονα Ιστίιεαινεν 
Ε·ςιν ότε, άπό τον παριπομινου ίτ,λονότι τί  πρεσ6ντικ? ίλικία τίς ίιανοίις άρρω̂ τματος. Αιό 
καί ΊΙσνχ. λεγει, « Παλαιός, ί ταΐς ιρριβίν έξιφίαρμε'.ος ·ίί«, ίιρρων, ί καί ιίλίβιίς >.: και 
ανβις,τίϊΑακώγων ίιαλ,ικτω, ..Παλαιός, .κωρός», ο5 χρίσις παρά Αρις,ιρ,ί.ιι (Λνσιςρ- 988). 
■Εκ 5ί τ'.ντο·2 τον μεταιρορικσό. Παλαιός, όπιο Αιολεϊς. μονοφίογΓονντις καί προπαροξύνοντες, 
προίφερον, Πάλσος, ώς φκσιν Ενςάόιος (Ίλιάί. Α. σεΧ. 28), παρίπλασεν Ρ, παρ’ πμϊν σννΑ- 
»εια τό. Παλαβός, ί, Παλανός, χαβά καί παρά τό .Αττικόν, Κάω, τό Καύω ( Σκμ. ‘ΗXx̂ .̂ 
σελ. 23 ), παρινίεσει τον Δίγαμ.μα, 0πιρ άλλοι; άλλως προΟφε'ρετο. Ον μόνον γάρ τω ν, καί 
τώ β. άλκ' ενίοτε καί αντώ τώ γ, ΐσβίνναμεϊ, ϊτίλον έκ ίον παρ’ ιΐμϊν, Κλαίω, καί Κλε'γω, 
Ηταίω, καί Πτίγω, καί τον Καίω, όπερ Ο'ν μόνον Κάνω, παρά τό των Αττικών, Κάω, ώς 
ε'φαμεν, αλλά καί Κεγω, παρά τό όμκρικόν Κιίω, ον βεματικωτερον τό άχρκςτν, Κε’ω. Πολ- 
λάκιςβί καίίιπλονμεν τό ΑίγαμμΙ ίιπλ^ προφορά, οΓόν έςι τό Κανγω (παρά τό, Κάω ό,-ό 
Χα'όω καί Χανγω, ίπιρ οί παλαιοί, Χνανβ, ε'λεγον (παρά τό Χάο ), καί πολλά τών είς'ΐνώ 
ρτμάτων άπό τών παρά τοίς άρχα'ίοις εις ΐ» ( Προί. Έλ. Βιβλ. σιλ. 332, 35: ), οΓον, Στε- 
ρενω καί Στερενγω, Τελεύω καί Τίλε'άγω, Τνραννενω καί Τνραννε.ύγω *. τ. λ. παρά τό, 
Στεριω, Το'εω, Τνρτννε'ω. ’'ΐίςι 5έ τον τοιοντον ίιπλογαααατισμον παράίειγμα παρά τοϊς 
άρχαίοις τό, Φενγο.: είκ-.ς γάρ ον μόνον τ? σκμαοία, ώσπερ καί ίς ι, άλλά καί τώ βεματιαμώ' 
ταντον είναι τω παρ’ όμτίρω Φίδω ( οίεν 6 ττ.ν ©νγτ.ν κνρίως στμα'ίνων Φόβος', παρά τό 
Φίω, όπερ οί μεταγενε'ςεροι εί; εό ίιά τον ίιπλον Δίγαμμα, Φεύγω, μετεποίτσαν. Ταντόν ονν 
ίςι καί τώ, Παλιιός, τό, Παλανός, τ., Πκ/.αβος ι ονίίν γάρ διαφέρει τι γριφτ., άλλως τε καί 
παρ ΐμιν, παρ οίς ά άν ίίφίογ'ος πρό τών (ρω'ηιε'ντων απάντων, καί τών συμφώνων ίνίων, 
τον αυτόν έχει είόγΓον τγ ίβ συλλα&ίϊ. Έστμειώό-Λ ί ;  ταντα ίιά μακρών, εν’ ( 5 πο/.λάχις 
«ιρνκα) έπιίειχόί κάντενΙεν τό χρτβιμον τίς παρ’ τ.μϊν συντ,δους φωτίς, εις ενχερεςε'ραν σν- 
νισιν τίς άρχαισς, πρός ?ε και ίιορβεοσιν τών ο·ύκ ολιγάκις τ.μαρττμίνον τοίς άντιγράψασι τ ί



ΠΜΐΙΩΣΚί:

•««1 τΓοιλΛίΒν. Λ,ντί*» ΐ5*ρ’ ΊΙβυ ι̂ω Ιλίλΐβίΐ « (» !« ·  β0τ9 «0τ5 τό τ,ιλίυρίν, ΙΙχλαΜίς, ι̂·̂ 
μονον ίιά τΐΥ ίιαιροράν τού Δί- ι̂α^α, ίλλ* χαί ίι ί  ττ.» *«τν ■^ ί̂ψτ.ι: ν’··®! ^^ί ό Λίξ'*4· 
~ρ»!ρις, ·  2ι<ϋ.'-ίτάλλ»γος, 4 «αρίλχ^β; χ«  άγίΙττο< », ί τις τ»> χ.ριτιχώ» β!< τό, Σ;»λοττβλ- 
λαχ6ς. τρίτΐίΐγ παρτΙνίΐ, -παρά το, ΙΙχλλχξ, 6πο),α€ών σκΥτιβιίσΟχι τοΰγ«χ». «ϋχ όρβωξ. Α*οχρΌ 
•̂ άρ ίί; ίιο'ρίβϊΐν το3 χωρίου τ4 ίί ένίί λ ιρά<ρ«τ<. ΣιοΛοπάλβ-ρος, ί.'  ̂παρά το, Σίαλοί, X, 
Σιαλός, παρ’ ί Χ αυνπβιια ΐξίλοΰβα τό ίιύτορογ ςοιχοήν ϊποίχβί τόν Σαλόγ ( Γαλατι ί̂ δοΐ, 
Ιπιΐκ-όΐΐβ), χαι ΤΟΥ Σαλιάρϊ» ( Γαλατι?ί ΒλυοπΙ), χαΐ το, Παλαιο'ί, ί  οί ρΐ4Υ άρ/.αιΟΒ 
ίλιγον, Παλαγοζ, ίπΐ τΐ£ βτ)(ΐ,α«α{ τοϋ, Μωρ4ς, ΐρκϊί ί ΐ , Παλαβός, 5, Παλαυος.— <Ιιίυ.ιν 
■ίί χαί ρογχίλΥΐΥ χαί 5ο'|αγ χ. τ. λ. ] Σγιριβίωσαι, ? χαί ί άρ'.ς-ος τών τοιουτωγ χριττς λρι?οτίλτς 
(Κτορ. Γ ,ζ ,Ι -  I I )  ίβχαϋώαατο, χαί ΐαίΐς έτ τοΐς προ’οβίν (οελ. )  ίδχλώοαιιίΥ, το 
ποιχπιχόγ κκΐ 4γα-̂ [όνιον τίς λόξιως, τώγ συνϊίαρχβτ ίπαλλτι)̂ α ίρΐ7» τ^ Κτορι χατα- 
σχίυασίίν.— Προς Αλίξανϊρογ.] Τον Πριάαου.— Τους 5λχς Αοίας.] Τινα τ&υ άν;ι·);ρ. Τους 
-τις 5λχς Αβίας: Οΰολφιος ίί  παραιγίϊ *]'ρά<ρίΐν, Τους όλτ,ς τις Αβίας.— ΤΛυ ποιιΐγ 5υγα,αι
γών.] Τών «οιτ.τώγ.— Των λί-̂ ίΐν ΐπις-ααίγωγ.] Τών λογο-ρράφων.— Αιαχοαίσαιρ̂ ν.) Πορ»!-

γτ!ζ [θίταχομ.ιβαοα!Υ τίς Αοίας «ΐς τήν Ευρώπΐν- Κ.« οιςιιείωβαι ότι
< το, Διαχοριίζω, ΐ  συνάβ̂ α ίχτρ·ψα»α «ΐς τβ, Δια-ρουριίζω, επί τοϋ πολέριω, ί  άλ).ωςπως, 

ίιαρπάζειν τάλλο’τρια, τε'ταχε; ταυτΐς ίέ τις βν,αααίας τγ,υ χρΐοιν οΰϊέ οί ’Αρχαΐοι ίλως 
γ-γνοίβαν: το-ράρ τού’Αρι^οάνους ( 2φ. ι ϊ 4 *)ι

Πολλά ίΑ ίιεχίαισας οΰ τι χίγώ,

οΰίέν ίτερον ατιροαίνει Α το εν τ  ̂συνχβεία, Πολλά έϊιαγουαίβααεν σίι χ’ ε-ρώ- Έχρχαανιο [ΐίντοι 
ώς έπίτο πολύ τδ ουνωτόροω ρχαατι, Λινφορω, ο'οιν η Ο'χον διαιρορτ,ίίγτα » παρ’ ί(ροίότω(Γ,
ν^)τόν ίιοχοριιβίΕντα, Α ?ια·ρου(ϋθ6εντα, καί τ^ ονο’|χατιΔια9ορχσιςπαράΠλουτάρχ<ϋ(Κορ·ολ-
§ 9) τοϋ ?ιακοριιβρ4θϋ, Α ίικ-ροαιαροοδ. Τοϋτοίί το Δια·[ουριίζειν, οί οδ πολλώ Ααώγ 
ότεροι χαί. Κουβαλώ, ίλεγον, ωπιρ τ. νυν βυνχβεια έττί τοϋ απλώς, Μεταφέρω, Α Μεταχοαίίω, 
χεχρτιται. Τοϋ ίε Κουβαλώ χρΑσις αρχαία ιΰρχται έν τώ συγ̂ ινεΤκαί βυςοίχω Κοβαλεύω, Α 
Κοβαλιχεΰ». Αΰτίκα τό παρά τώ Αριςοφάνιι, ’Εχχοβαλιχεύιται (Ίππ. 37°) » οχολια̂ /.ς έξχ- 
■ρούαενος, λίγει, « Απατά, παραλογίζεται, λτςειίει: Κοβαλοι γάρ οί λχίαι. - Τούτο ίο τό, Κό- 
βαλος, έγράφετο χαί, Κίβαλος, όν ό (άν 'Βουχ. Διάκονον, έξνηΌΪται, ίνπερ Αροει;, Κουειλχττ,ν, 
3υ είποιυ,εν νυν, ί ίχ  Σουίτας, Ατίτν : έπεί καί τό Κοβαλεΰειν, τ Κουβαλεύειν, έξχγτ.ίνι οΰ ρ.ο'νον 
Λτ,ίΐΰειν (Κυρίλλ. Λεξιχ. λεζ. Κουβαλεύειν) άλλα χαί,« Μετας-ρέφειν (ίβ. Μεταφίρεινί τά άλ- 
λότρια ριιαθοδ κατ’ ολίγον», 0περ οϋίέν ίν ίτερον Α τό παρ’ ήαΐν νυν Κουβαλώ βϋ βυνΑχεν 
ί ΚυΓέρο;. Τ^ ίέ ίιπλ^ τοϋ Κόβαλος χαί Κίβαλος γραφφ χαί τρίττ,ν άλλνιν ον 'ιως προ- 
οαριβριτ,βας τις τΑν Κύβαλος είτε κατά τάς ίιαφορβυς ίιαλέχτους ίιαφβρως προενεχβέγτος 
τό πάλαι τβΰ ίνόροατος, είτε χαί τώ πολλώ χρβ'νω 4πό τών πολλών άντιγρ. ίιαφο'ρως άααρ- 
τπβείσκς τΑς γραφή;: τό γάρ παρ' 'Βουχί», Κυβαλιςάς συνεί>νυ[Α0ν έ?ι του, Κοδάλους.— 
Πρό; (ΐέν τΑν παρακαταβήχκν.] Εύ̂ οχως, ίριοί ίοχείν εξτιγΑσατο ί Οΰολφιος το άβαφες τού 
χωρίου τούτου, λεγειν ένταϋβα βούλιββαι τόν Ισοχράττ.ν Ατούριενος περί Άντιβίένους, 5;, χαβά 
φτ,σι Διογε'ννις 4 Ααερτιος, ε'γραψε κατά τοϋ έπιγραφοριίνου 'Αριαρτύρου λόγου τοϋ Ίοοκρά- 
τους. Ουτος ίε 4 Άιοάρτυρος ( βελ. ίοα ), οΰτω χλ.τ,βείς ίιά τό κατ' Εύβύνου τίνος λελε'χβαι 
παραχαταβήχν.ν άνευ ριαρτόρων είλπυ,ιχε'νι*» ςτρήσαντο;, ούίέν βαυρια̂ όν, εί καί Περί παρα- 
καταθήχν,ς, ίιυτεραν ταύτην χλΑην (χαβά χαί έτεροι οΰκ ολίγοι τών Ίοοχρατείων λόγων), έχα- 
λεϊτό τε χαί έπεγράφετο. Οί γράψαντες οΰν προς τΑν παραχαταβΑχνι» οϋίε’νες όν ε’εν άλλοι 
πλΑν βί καβαΐράαενοι τοϋ Περί παρακαταβΑχκς λόγου, τουτέςιν 4 προς Αριάρτυρον Ίοοχράτους 
γράφας 'Αντιοβίνν.ς, καί έτεροι ίοω; οοφι̂ αί χαί ρήτορες τών κατ’ αυτόν άχμαοάνιων,— 
ΙΙρός ίέ τούτον τόν λόγον ποιεΐοβαι τήν ά[ΐιλλαν.] Ιΐρός τόν παρόντα παντ,γυριχόν λόγον 
ίιίλονότι, έφ’ ω ρεάλιςα (χεγα έφρο'νει 4 'Ιοοχράτνις, ’Λντέγραψε ίέ καί προς τούτον τόν
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λ·;'-[ΐι, τ,αίί οτ,τ. Λν.νίτγ); ό Λ»?τι^{ (ίν ’.Χίΐ ι̂τΓΛ.) Σ1̂ .̂ <»π̂ η;ς τις ίΐτοκ, 'λν.^'.χΐ,βχ 
χϋ/.ιίχϊν^ς.—  Αίιτοί τι άττι)Αιγιί5&»τ!>;ι τίς τϋΐύι^ς άηο̂ ίιις ] Ι'τ·,>■]'?, Τοβαίτγς, ΐντί 
γ ;3, Τιιιύτίς. Ατορίιν ί ' «'ιιτιΟΟ» λί ;ίτ< ττ.' τΐιν χρ,χατίίι;», τουτέ^ τ',» ττϊΐίϊν ; τοι. 
ώΐβι -[ά̂  χΒ',ιν πβλλ'.ί τί)7 (Κφιΐ7!0>, *ϊΟά“ί? α7τ;ς ί ι̂ίλωβίν αλλι-̂ '̂ϊ (Μίρ. Ιί, σβλ, ίο) 
Μΐών, «Τίνς τΐν α'.φία» ?1-^^ο«ντ»ς, *χί τςν ίϋ^α·-(«/·»ν «;αρ«·Μβ7.τις, αΟηύςτί «οϋώγ 
« ?ίο̂ ι.ί'·ϋυς, λ*! τίϋς ιια^Λτϊς «5*ττ: ΐ̂5ν4υ;«.

ί  !1 ό  Θ Κ 2 1 ϊ

Τ Ο ί Π Ρ02 φίΛΙΠΠΟΝ Α0ΓΟΤ,

ΑΔΗΛΟΓ ΤΟΤ ΓΙ’ΛΨΛ>ΤΟΣ.

ΣΚΑ. Λι. Κ»! Τίν!·7τίι>ί'υν*τΜ.] Γ^Χ'τκν ?οι«·<, Κ»ΐ <Λτω 2ίυνχτ», ?„ Κχί ίιι ί̂τω ί*7*. 
•ηό.— Και Ε5£βοι6ίΙς ] Παρίβαλλί ’̂ ς ίΤίρί τϋίτΜ φτισΐν ί Αΐλιχνίς (Πει«. ί .̂ 1Γ, ιχ).— Κ»,ί 
λί·γ5(ΐίνί7 ’'ί1/_07·3 ’Ίοω; τρδττίίν ίί; -ή, ΤοΟ, άρθρων τ̂ ν ομνίιυαίν, {) ί» ).ίγκ χι,'ι τν> 

εΟχ άλτ,Οίς; οίι Ύάρ Ωχ'-ς β ύ«ό Αλϊξίνίρον χττίΟϊίς κ ιλίϊη , άλλα ΚΛαχγίς; (5*- 
<ΐ'.).ίύ»χς 2̂ ίττωνΕ(ΐ.άΐ3βη Δαρίΐίςγ άς φχσιν Ί'.ι>ς·ΐ·ιος (βι?λ. I, κβφ. γ'}.— ’ϋπίχλζν.] Τβ 
ίτκ̂ ρΥΓίιχτιχΐν Τ4υτ9, 'Εχίχλΐν, τ4Τί μέι κατά συγΛοπτ,·/ 5ταρά τχν ίταρ ύαάρω αίτιατιχά», 
Έιτίκλίοιν, ι;5«ίιθαι ίρτ,ι'ιγ ί  Ε·ΙιςΛθ:ί( (Ίλιαί. Η, ιϊ8),

..............................Τόν ’ΕΙΙΙ'Κ.ΑΗΣΙΝ ΚΕρυντΙτ·/»
Αγίρ«{ ΚΙ'ΚΛΗΣΚϋΓί καϋάζωγοΙ Τ2 -[υναϊϊϋ;;

τοτί ίί  παρά τ^, Έπιχλήίκν, έϊίρ̂ Γτ.ΐία συγ*!κ;<ρ?χι τά» λίξιν οΓιται ίν ίΓς ΐρανίΥΐύΗ Ά
(’ίλιάί. I, βϋ̂

6» 7» κόν’ ήρΙΐ»ο; ’ΕΠΙ'ΚΛΗΣΙΝ ΚΑΛΕ'ΟΤΣί.

..κ?,τ ε4 ώ ι ίτορι,α ίξείίξχντ4 τό Έ - ί -  
I άντι■̂ ρβ(ρ(ι), καί ιίκ ΈΐΓ’χλ'/,ν), ή ί·κ\-

Καΐ ί-ρλον 1·Λ τις ίαχΛογίις ταίτλς, ίτι τΓαν Γρίριρια 
χ),τ,ν, Λ<ί ήβύ/.ιος, «ίΐπίΛλΥΐ (ώς ί̂ριται ίν τω Ενίτικι 
«οώκί’,ς, ταρά λττιχοΐςιι, καί, «ΈπίχΑϊ;, ίκωνυαία», καί ό Ιουίίας, «Έπίώϊ,γ, έπωνυα·*»..; 
ύ  ίέ έπί^τ^α Βίναι &Λίλχ6ίν, ? γο3γ (ΐιιρραρι.ατιχτ,γ αίτ-.ίτικτ,ν ίνοαατος άχρτ!ς·4« ταΤς λοιπαΐς 
ΐΓτώϋαιν. ϋιτως *οτί ί ' άν ε/τ, ταϋτα ΐά καρά ΤίΤ; ΓραίΑριαταβΐς όιι.ιριλίγείρΐίν», ίκεϊνο 
«τροίτ,Λον ότι ηαρ» τέ,ν ίχρτ, ς̂ν ταύτ/,γ ιταρ ίΐβγχί» ιΰβίΐαν, Έηίκλυν, {ιίτοκίρι̂ ικόν ιΙ Β'εϊαν- 
τιγοί σΐ)·{Γρα<ρεΐς ίσιΛιχάτιαχν βάρβαρ-.γ τό, Έ·>τ!κλΐ4ν. καί ίτερ̂ ν, μεταβαλογτε; καί τςν ττρό52- 
σιγ, Ιίαράκλίίν, 5 Παρακίκλιογ ("αρά τΐ Κικί.τίϊκτ) ίχλίνότι), επεί καί τό, Έττωνόμιεν, καί 
Παρωνάμιβν έλΐ̂ Ε̂Τί, ίπερ τι συνάθιια, Παρονόαιον, καί, Παρανομίαν, λόγιι. Καί τό μεν, Έπί- 
χλ'.ον, ι3:ηται παρά τώ Δουχαγίί» (οιλ. 4*»)· 4̂ Π-ράχλιον, τ„ Παρακίκλιον, ίν
ότί Εν /.ρίαιι «πάρχεν, μαρτυρεί ·ίι συνίΟεια ίντεϋό,ν οχτματίβαοα τό, Παρατζ'.ύκλιον, καΟά 
καί παρα ττ,ν Κνίί«ν, έβ̂ .αιχάτιαε ττ,ν Τζικνίίαν: καί Τζουκνίίαν, και —αρά τάν Κνί»ταν 
(ίυγχοπγ. τε καί άναίιπλαοιασμό·) τί.ν Τζίκναν, καί πορα το ίιποκοριτικόν τοΟ, Κρίκος, Κριχίον, 
τό, Τζικρίκιον, οίονεί Κικρίκιον, όκ.αί "Ροίαναν καλοΰμεν.— ήςπρός τού; «ρο■̂ όνο'̂ ς] ’Εγρά- 
(ρετο κακώς, ήςπρός τούς πρώτους προ',ο'νους. Διέγραψα ούν, τό, ΙΙρώτουςτ Κύρος γάρ καί 
Καμβύαις λεγοιντ’ «ν, Πρώττι πρόγονοι, οΰ Δαρεΐος ό τρίτος μετ' αϋτούς [ίατιλεύσας, Τώ δε, 
ΙΙοογο'νονς, ίτροβυττα/.ονίίΕον τό, Αναιρεροντςς, χ τι ετερον τοιοϋτον.
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ΣΕΛ. 0». Λιιψίΰ-ϊΟίίς,] ΑπίτηΟίίς. »:«?®χ0ίίς.— Τό. έν?*γτί ] Τί,ν οκυ,δάνΓΒ, Λ·· γινο-
.̂ ι,ίνίΛ.— Πίρί [ίίν τάινά(Λ9ΐ·3βϊ·,ίθ»αί'<ων.} Πίρί ων ίίΕΙρίριβΙί! ιΐίρϊτΐί ί,ίλφιττ'ΛίΜς 5τΑο«τι, 
Γ0Τί?Ε»ο5ί*Ρ^ιτΛ!ν ίχΐ',ν αΟ«ν ί  ΑΟκνηίοι;—  Δια[-.*ρτ«ιτ· τών «ρΒ-,μάτων.] Κ «»ς  
*ρ;«Γί τα  κρά-ιΐίχτα—  Σοί (;.ίγτι,«.5ς Γχ·;-.,] θ3τω προίήλως ίι«ν άντίιροφον, ί ,  γρ»(?ΐ» 

ρ̂οιρίΛντί'ίοπ ί Αγβ.ος ΐ*?·3τν.<; ΐγραβϊτο ί ί  «ροτερον, ΣοΙ |*ίν ?χιιν, ιτλή·. ϊϋοΐ- όνη^ρ.
ίνοίζ ίφίρίτο ι«τ’ ά»Ε»·[0?Εύ«(«{, Σοίρ.ί» [ΐτιιχΕιν: όπ.ρ άτ:ί5«ί«το ί, τι Αύ^ρος *»! β Λάγ-
Γ,5ς ,_  ΜυΛ’ ίζ ί-Λ; τράτου ] Τυ.ί<3̂ { ΐο ά· '̂ Έ » ρ·τ,ίί''ό{ τροπου.— Μτ,3» τΑν
λίξη ] 'Ε·' Τ(ρ 6[ΐ(ρ άντιγράίρω, Μτίτί τγ,ι λεξιν.

ΣΕΛ. 03.’ Μϊ,Ϊ5χω.]«?ίίχ»;ςβ«Λί«ς β Μί5«'-ί, χ*λιύα«·-Εί χβ< Δ«5(4?^ τδ Σ.Μ- 
•/ίώτί. Δπί.'-Λ'ντ.ς Α[χ»5οχον, ούτϊι ίιοιχάζίΐ, χχβά τουνιψαχΛΐ «»ρ*τω Α?ιε<-
χρατίων. Δύο 5έ -ϊΐ-ιο.αί ν̂ Ααάίοχοι, ΐ  »Ιι5οχοι, παΓΤ,ρ χχΐ υί'{.— Γνωο.α*χτ,-ι*γτα{.] Μ.- 
.Χ.ΟΤ ».ντχί, -Γν«σΕ,.«χΐ,«. (φ«οίν 6ούχ ), τ>νί« αΐν -ρνδ«Ε τΐι·. έ«τοϋ άοθί«.«, τόν τ. 
, τδ- έ-ιντίων Ιτχύ. : άλλοι, τΐι- γ-ο-τα, βτι ιτροί χριίττί-ϊ Γχ·. αύτού (*άχτΓ« (ΐρ· Αλλοι 5ι, 
.  τό, >«νΤΒ, 5τι ττρ̂ ί χρίίτ-ονά ίςι·* αύτδ ίι ρ-ίχϊ) ίτϋχάϊχι, ί  ρ^τα-οίβαι». Κ « 4 ρά-Μοιρις 
Αττι’χδ- ίί-οί φτ,οι τό, Γ,ωτ·.;Λαχιΐ-, ά-τί τοδ «αρά τοΤ; άλλοι;. Μιίανο.Τ- ι Γρτηιίριος 5’ 4 
Εορι-Οου ττ-τών Ίώ-ω- 3ιαλ.ι«ω ττροτγράριι τίνλίξιν. Εύρητοιι Τ-δν ού αοτο- «ορ έ(οίότψ, 
άλ> Β χιί οταρ Ιιητοχρ. τ ίς'·ί ί  ' ί '«« «« Ιΐϊ*<*ρά·'Χ·' ά-α?«ρορ·-£ΐί όπι?ολΒ( Ια ι̂ οη;ί?β-

Λ0-(!̂ Τ’ ? (1’:’:οχρ.ΤθίΛ.Ι5,«λ.94ο), ..Τίλο«5ί,άγΒν«τ4ο-τ.<τδιτάίίΐ, ΚΑΓΛΠΟ- 
. Γ,ΝίίΣΙΜΑΧΗ'ΣΑΚΤΕΓ, τδ Οίδ ΐπίτριψα·,-, Σττο« · - 'Τω π«0ιι,
. ϋ ίτ τ ο η ,  ΓΝΩΣΙΜΑΧΙΙ'λΑΝΤΕΣ, τδ 0ιδ ίπίτρίψι»., ί  -];οϋ-, «Τ» π»6ιι, χτι ρωοιρ,Βτ 
■ χτ.τα,τι;, ίο.υτοΐ.; τδ Οιδ ίιτίτρ.νο,ν-.- Γΐ-ο««χο'ντως.] Τά ά-ΠΊρ. (ίν οίς χαΐ τούριο-), Η 
ού -ουνινο-τοχ: σύολφ.'ου 3ό 5ιορ9ώοα·-το,·, Η χτ'ι -ουνιχοντοχ, τίΒρίλχδον οί ριτ’ αΰτον ιχίο- 
ται τον Ούνίυ. Κ αί.- Έξ!ρτχ«'ί''»ί·3 Τολ.ωίΐ-αι—  Κροίττον ί -  ·ή;οϊν.} Πκρο τ» Ουολφι.» 

χαίάλλοιίχ.τ'ιτοδ, ϊιχΙν, -ΤΡ“ί " « ’ ί·' ®
«μ.ι·.ον -  .ίιοι>«ν.] 'ϊίΓονοι: 4 ϋύοΛφιΟί, ιχττνοτ. 7ρ*πτίον ΐττΐ [ΛίΛλοντο;, Αξουο«ν.- Ποιτ- 
»χο«χι 1 Πο?ίσ«σβαι, οΓιται -{ρχτυτίον .Ινχι ό Στίφχνος.— Κοι-οηρχ-·] Κοινή ττΒοι τοις Ελχηβ, 
Γρο9γ;χο«οα-, X ίΐλον ίχ τδν ίχορίν®·-, -Τους οϊοιχί.ου; ά-ραίον τι χοινον ούρτ,χιναι..·- Συρ.- 
νίρουοαν.Ι Εί; τούτ' ίτροψα τύ τιαρ άττιτι Ε«(ον«'Ρ'-υτα-. »ιά «  τ ί ; άρχαιοτίρχς, ου ττς χατ 
!.«?άτ,»ν λτίιίο; οίναι τλ, τού » οί; τό ξ τροτττίν : ίίλον 5ΐ χαί ίχ τοϋ ίττ.-ίο^νου, Συ^ρα- 

_  Ανδ'ϋτχν ττ.ν άχρτν οχο-το;.] Αρ. ο̂τι-λγς 5ό ('Ρνιτορ,χ. Γ, ιά) τοριοβυτίρο.; β α,χα χα| 
ιύφ««τόρο.ς άνόνωτό χοιρίον Ίοοχράτου; τοίο, Ά-δοΐΙ,Β- ίχοντο;_ττ.ν άχ τ̂,ν: « .  ίττΒίν.ι » ;  
όχοινιον0ν,δί5.-γΤ'«»'2«'?^“««  χχλ,ΐ.Το ττρ4θ[χ,χΒΤο,νττο«ιν..- Αλλο.; τ . _χαν] 
άττιν· ότοοΒ 5ό. Αλλοι; τ. ά-, ί-ιυ τού, Και, ί  (ώαττ.ρ χαι τούρΛτ.', Αλλοι; τ . χχι, ανου τολ 
Αν -  Ι α α  ταίς «ρ4; <τό λοραόνοι;.] Διά τδν «ρό; οό ^οι λοιορίνοιν, ΐγουν, ο, «  χρον» τ.υτΒ 
ϋ τ »  ποό; οό—  ·Τιτοί.Γ;«ι-1 ίοω< χάνταΰ»*, Έττι5οΐξ»., ΐρατττοον «ντο το», Τποί.οι4« ;

νβ.ντα. Έχά-ιοι-ιάρ, Ι1ο.«*ι ?»«?1ν, ί  (χάλλο, άρ^ο. τδ, Εχιϊ.ΤξΒΐ. ■« τιρ Τποϊοίξαιι- 
-οϋτο-τάρ τΌλιλχίοτοι; ίοίξαι. χα'ι οίο. ύχονοΐσαι πορατχ.οι-, «[οαινο·.. 1-* 'λ· χ*-
-Λίτιλοςιό-οιτν τ,5ι«',ορά,χ»ρατι9οίτ9ο.χ«ρίιιν ίτορον τούτο (Μ.ρ. Β, « λ . υ4), ίν ώ α|χφο- 
ό.οαι; άροαττί; λοξ.οιν 4 'Ρτ,τιορ ίχ?ή»«ο: .Ούτ' όμ.λ.Κ _χ*λδ; 7 . · '^ 7 " 7 ,Α η '·  

χ ' . .  ^ ούτ' αυ πολύν χρ'ΛΟ' άντιλί·)Πντα; ίΐϋ,τριβίΐν ον α»τ«ι;, »λλ οοον ΤΠΟΔΕΙ ·
--λ> 'ΐΑ · ο^-ντ'.ί; άλλοι;, ίξδν λχρούντα; αύτοί; άν ΈΠΙΔΕΙ'ΐΑΙΕΛν.

" 'Ε ν  ο ' 1Ι,1( Ιή « ·  τ . «  ...τ } ! ,η τ « · )  Μ .·]..™.. 1, , ( 1 ' «  Γ. ■) >“ ·

ι*"·ννΐ· ~ ·



ίί, !?»-Αίί, »α; «.λ 3·|«ν5ς ί .  τΙ >ό3·«ΐΜί; ωί. ί  τ'.ι-,ΰτΛ ^ί7ΐιγ.·>ί. ί.γ·< μ·  ̂ όν  
ίίαα. ί : ϊ  -ή <πα·>οαι·.:.. Πρ« '.ύ ίί«  λί-[ί.ν μ:·<·. ο« -,ά? ί ! *  τ. ·τ?ίχ«ν »».1 άχ·/>»ν.
Κΐ7?»;ται ί ί  »»ί τ; «*?’ Τ)αϊ» σ.)νι·6ϋχ «τιν^?'*'“ί’
άντΐ τνδ Β·η;ί&, «».< τΛ Σίντ?!;ι; άντί τού, Β»;9ιια ; ^̂ ι ί« τητ·> ο̂ ονίί ιτΐΗ ΐτ,. Α?αυι;,. 
ΤΟΜ ϊιινά «■άιχεντ'.ς χιί δίβαίν'.υ ίΛΐ»'.ι»?:ι{ σύν άλλος τρίχο» Καί αΟτλϊί τλ 5ί>ζ'')Αίν'-. 
παρ’ ά|λίν άρχΐ:»ν ΐνΛΟΛ,’χχί τλ σ·̂ /ώνυ;Αθ« Βοϊ,ν;λ«''. !?·'< ίτ.ρο. ί  ιιρίς τλ>
ρ^ν θίίν ί  ίρααιΓ·.. Καν ίνβρΟν̂ βίω ίαίν έν Λαρίρ̂ ω 4 ’Ετ«α3λο-[νς (οίλ- ι4<)' »'«
«ραβί·· · •ιΊαπνρ χ«ί β«6ώ (ν®. βίΛβί») « Αί-[ΐτ»ι Τ3 ίηΐ βοτ,ν Οίιιν: ΠΕΙ'ΒΟή ΓΛΙ' ί η·.· 
η λί,αίς, ά«·. Τ3δ α̂ριπολί̂ ο® χ. τ. λ . .  ^ 0" ΚΑΛΕΙΤΑΙ (ί ΚΪΡΪΩΣν
Αυτί; γάράλλαχοϋ (οΛ. ι58) ίίρΐχ·, «Βοή χυρίονς ή ιχαχτ,; βΟίν χαί, Βοήν ά-[αΟό;Μίνί. 
>.αος, χιί ΒοΛδοίί, τό «ί< β'-ήυ βίΐν-.— Ταΐς πολιτίίαις ταΐς νντό τών σο<ρι?ίιν •̂ !-(?α(Α. 
(Λί>αις.1 Τ/,ν Πλάτωνι συΐ'ραφίϊααν Πολιτιίαχ ΐ«ως αίνίττίταν.— ΠανίίγυρνΙΙίΐν.] Εν ταΐς 
ταντ,γύρίσι τήν αΟτ'.ΰ 5ύνο(χ!ν χαί δίννοττ.χχ τήν ίν τοίς λογοις ίηνδιίχνυσθαν ν ώς αυτός 
φν,βνν όν τή πρώ« ττρό; Φίλι*. ίιτι̂ ολή (σολ. )—  Ε«ιρ (χόλλουβι προβίξίΐν τινίς αΰτονς 
τον νοϋν.] Το, Τινίς, άναγχαϊον όν ίΐς άπαρτισαον τοΰ λόγου, ιταρ’ ούϊινί χίΐται, πλήν 
ϊν τ?> Εα» βντιγράφίο. Οΰ τα προς χάριν όχλίξάυνίνίς.] Εχ ϊιορΟάσΕως τοΰ Ούολφνου (ΐοως 
ίϋχ άναγχαίας) προοιτιΌνι το άρΟ. ί»πό τΐν προ Ερι.οϋ.— Ούχ ίπί τουτω τί,ν ίιάνοιαν £®χον.] 
ΠροΕιλόαν.» ■'ό, Τούτω. βξ είχαςτίας Οΰολφίοο, τοϋ παρ’ άπαβι, Τοΰτο—  ΑύτοΤς Ε|όν.] Τ.ν 
τ<> Εΐαώ άντιγράφρν άνΕ̂ ραρίίΑΕνως, ίξόν αΰτοίς—  ΚαταΪΕί?ίρους ίντας τών πραγ[ΐάτων 
τών ραβασορνίνων.] Αίυνατωτίρους τ ως· ίπιτίλισαι άπερ μίλλω οοι ),ίγ«ιν-— Πρός οδς αν 
βουλν,βής.] Οΰτω γραπτίον, άντί τοΰ, Προς οδς άν βουλχύίίος, -ή 5τλον χαί Εχ τών ίπαγο- 
μόνων ύποτακτιχών,^οχί, χαί ήγ^.— ΛύναρΕίν χαί πλούτον . . .  4  ροόνα τών ίντων καί πίΐ- 
Οειν χαί βιάζοοΟαι πόβοχΕν.] Κατά χιαβμον, τ4 ριίν, Βιάζοσβαι, πρό; τν,ν Δύνααιν, τό 5έ, Ιΐιι- 
βειν, πρόςτόν Ιίλοϋτον.—  ίϊία ] Οΰτω χαί τό έρών ίντίγραφον χαΟαχαί όΣτίφ. χαί άλλοι τών 
πρό {[ΐοϋ. 'Έτιρο; ίί, Ιδιαν.— ϋ (ΐίν βυν πιριβολή τοϋ λόγου.] Η ϋπόβίίΐς, ίν 4 λόγις π»ρι· 
ί Ε̂ΐ, Καί οίονίί π{ρί?'-λος πιριχλΕΐΕΐ. ΈντιΙΟίν ίσ. έξαγητΕον χαί τό τοΰ, Πίριεάλλιιν, οννω- 
νιιΐο» χαί ουγΓίνίς, Α[κρι6άλλ€ΐν, ο2 τ<ρ παίχτιχώ οΰ «οβΛί τ» βα^ς, Οια τα πολλά φιλίν, 
Πίνδ. Εχρή̂ ατο (όλυροπ. Α, ι3),

δΟον ί  πολύφατος 
ΐρννος άιχ·ρν€άλλ(Τα(ΐ

ίπιρ ούχ όλογως ό οχολιας·ής. « Γρά ΐ̂ίται, πίΟΐοάλΧΕταν, χατααχίυάζιται •ήρρ-Τ.νιυοΕ, τίί. 
ρνΕταιροράς υιΕ'ντοι ούχ άπό τών Ε̂φάνων, ώς όπίλαίΐιν, άλλ' άπο τών τειχών λϊι̂ ώΕΐα» ς ι πο- 
ρ6ά(λ.ιιν γάο τείχος τήν πόλιν, φαηίν άντί τοΰ, Καταβχιυάζίΐν τ·ιχος περί νν.ν πολιν 
Έγχω_υ.ια®ό|λΐνον.) Έ · άντιγ. άλλκντ» χαί τοϋ ίριοϋ, άντί τοΰ, ’Εγχ«ιιιιαζβαΕνον.— Εξιπχα- 
γκοαν, [λ* χ.τ.λ ] Λεινώς Εφοβτίβκοαν ριτί αι τό γήρας ίςοί/,®· τοϋνοϋ, χαί λτ,ροϊν πΕποιχχϊ-— 
<(ςις.] Αντί τού άπλοΰ, 0ς.— Προς τό φροντΐν χαταδΕΕςΕρον.] Κατα τή< ιρρόντ,σιν ίλαττουοΕνιν. 
Σ/,αΕίωσαι ττ,ν. Προς, άντί τις, Κατά, προς δί, χαί τό πλήρες τής αυντάζειος, Ινα (ν.ή «ε 
βορυδή τά ελλιίπονταΙ ονον άν εΪχ το, ΚαταδοΕςερος τγ φρονεϊν, ί  τ·{ «ρροντ,σει: πρίδεσις 
γάρ χάν τοϊς τοιούτοες ονινυπαχούεται ή, Έν.

ΣΕΛ, 65. Μάγνχτα;.] Τους τανύν χατεχοντας ττ,ν χαλουοιίντ,ν Ζαγοράν χαί τήν Μαχρτ,νίτζα» 
τών θισααλών.— Ιίερρανδοίους.] 'ΕδιιρβογΓογράφτ,βα τήν δευτεραν απ' άρχής, χαβά γράφετα  ̂
«αί ή τρίτη, άντί τού, παρ' άπααι, Περρεδαίους. Περραιδαϊοι γάρ χαί παρα τω τα έθνχα 
βυγΓράψαντι, χαί έν τοίς άρχαίοις νς^αριαοι καλοΟνταε. Στράδοιν τριουλλάδως Περραιδοός 
όνορι,άζει εξ όειήρ'.υ πΟραλαδών, {ς χαί βάτερον τών δύο ρ |ο.έτρου χάριν παρίλιπιν έν τώ, 
Μενεπτόλεριοι Περαιβοί (Βοιβτ. ι5('.). Ρ,ϊηβαν δ’ άν ουτοι, οί νύν τά περί την Έλαοοώνα- 
χαλουροε'νην πόλιν χχιί τόν Τορνοδον χατοιχεΟντι;. Είβί δί χα< έτεροι Περρανδοί τής ύπεί·

Γ , Ι Ι  ΙΣΟΚΣ ΠΡΟΪ<ΜΑ!ΠΙΤΟ?ί.  3 ΐ τ
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7;;. ουνων.μ.ις ρχμίοιν, ν.·.;, ■■ Μχ..ςζ ά, χ
Ϊ71 -  (ΙΙαντγ. ).5ΐ χ. 7. ), Τό β,ω ;τσχ,(, ίχ  7ώ £>£θ άντιι. άν®! τοΟ, «χορχο 
ΐΊ·; τά; μ«ν τ-ς κ τ,λ.] Έ χ τβ7 ίμοδ «χηγ. ό, ί’ΐν, ά.τ: τς5, 1·;ί. Τα·7Τ« ίέ οχίίο»
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«!.] Λ £ί«1 £7 Τ1717 ί  άντωνυμίχ: £7 ί£  7ώ 
77ρ££.,?ί®«*>, £®<ας άμ££ν®7._ Την Λργ£ίχ,7.]
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ίΙ{ Τί5'ΐ Ηραχλϋί»·».— Τ’νν «ρχτΥ-’  τ̂ δ -·ίνΜ5.] Τό» *ΙΙ;Μλί*.— I1?̂ β̂ 5ί̂ ς }  Πρ&9ΐ).ίδ5!σ·.··, 
ίνηύξιίΐ, ΐΓίοΊίϋν̂ αϊς.

ΣΕ\. 7̂ · ά'; “̂ ενδ̂ ΟΛί-] 'Ελ τ̂ δ ί·χςδ ά τ̂ιγ. 9 ί'̂ νη?ι·'Λς : ιταρα ίέ  x ‘̂.ζ 7̂ '-ν·»Τύΐζ, Ού ε̂
■ ί̂νειίϊΐ.— Ρ'χίΐς'̂ έ »’·ΐρί'''·] Ένίεοντι χιί ίΟχαίρως τ-.3το κε πεις- (■-ΐ~ν/Ίΐ>ν ϋι ·̂ ^̂ ■̂;1·:ύ·̂  
ίφεί>.ο»τ* «ρ9τρ!ΐ;ε9ίΙϊΐ 1“ί ττ,ι *ικ’ίε(ΐιν, ',Ο ΐΛ.·;νο'ί έ» τ',3 καδτ,χεντεί, »;λά «'/.; έ/.
τεΟδ:ι λχΙ ίιά τόν ο.εταξδ 7,ρο'ί'< ·ί:5/.δν ·|·ε·)·ε·«ότίΧ, εδερ-̂ εοίαν ίιτο)Λψετ»ι ό ευ κευ;σ»ς τ/ν

1 Κα. όν 5’ ίε/.εϊν (̂ έν Τ5 'τι; ίιορβιΰ» ίτρίτ,/,βιι »
ιϊ'/, [ΛΤ,ίέι

.5,1 έτΐίτΐίωι 7_αρίων, άντι<5'ι:<7«>.|χε'νΐι;{ ίτρο; τά ί'<ιτ5 χ.5ΐ 
οΰτ'.υ τεϋ Αρίίοτέλϊ; ίΐ’ίτ. Γ, ιά\ 5ς τι; μ,ίντει

ίοι>ιε·', Αν(οι/.5λι®αεν5;, άνε··νωχί'<5ΐ πτ.ρ’ Ίσεκράτειι τλϊΐν ε'ατ, τι; τ5ΰτό ίΰ'<5σθ5ΐ νίρ,ίζςι 
ΤΜ 'Ου.τ.λίίειν Τ5 ΑνΜατλίζειν (τερί ευ τ.-ορ·ίΤ5ΐ Χ5ΐ τοΤ; Λεξιιτ-ρρά'ροι;), ίι ιεδ·» ΊρΛ· 
ττΗιν εϊειτο Αρ ^οτ:"/.·!, 0ΐΛ5).ίσ(!5ΐ (χαΐ ;ύ ,̂ (δ; ε» τισι τών ένΤεσεον, ήατλεΙιΟαι), 
άν:ι Τ'3, ΑνωααλισΟχι,

ΣΓ.Ε. 08. ιίο'-εύντιοτ άνελτϊ’ςτον.] 4ν87·ρ5;λ5:'ίΐ; Ιι τμ ΙλΛ, Ανε/.πΥιβν ίεχ'ύντεον.— 
ΠολΛΜ ·ϊ; τοΛ'ΐίίΐ κχί ςιινεί.] Ο'τΐι) ϊιτ.ρριίίι.ν τό $ύ·ι ί·/τί·;ρχψ'.ν άντί τιΰ, Πάλλει ι̂ ί χιΐ 
ίεινυ! τεο;,εΐΑ';ι.— Α■̂50<Τ)1 ά/.λϊ-λο;; α'τυι.] 'Τ.λ Τ5ΰ έυ/.3 άντι-̂ ρ. πελλιό εϋφωνετερεν τ;3 
Κ5Ρ» τεΐ; άλλεις, Κ- ί̂Κιι 5Ϊτι« είλλνοι;.— Οΰϊέν άυ (ίε'ρι;.] Ονί'ε τό ιτίλλιιτόν ριερ;; 
τ:5ρ5ί5λλ5|Λεν5ΐ ίτρό; τδ; γενίρ-έι*; ίαΐ* συαιρορά; ΰ“ό Θι,βαίων χιί Λτκεϊαιαενίιον.—
Λιοι«ίται.] Δΐ595ίρπίβ5ΐ ίλλευς ίν.λοΊΕ, Χ5ΐ 7.“ ?ίί ίλλιίλων είχίσϊι. 'Η 5έ ΙρτΊρίι έ·ι 'ίιερ-
βοιτιως Οΰελοίευ, ί·) καί των ττρό έρι-.ί τινες άΐτεϊε'ίαντο, άντί Τ'.ΰ, Δΐϋχίσχι.— Μόνει.] 
'Εκ διερβωσεωςτεί Οΰολφίιυ. »''τί τιΰ, Μόνευς.— Αύταϊ;.] Ταΐ; ίτοΛ89ΐ. ’Γ.ν ίέ  τώ ε’ριω άντι̂ ;- 
ί,ερεται, Αϋτεϊ;, ντρό; τό νίεδαενεν ίχΧενο'τι. ΤεΤ; ιΐκεΰ»ιν ϋ συικρ'.τνΰβιτάςποί.ει;.— Τεϊ- 
τό τε αενεν.] Οδτω γ?” ττε'εν ίχιίδτ.ν, άντί τεϋ, Τεΰτο ?$ υ.ο'νεν.— Τά Λακιίαιμονίων.] ’Ρλ

δαιν.ενίων.— Καί κατά γίϊν καί κατά ΰάλατταν.] Πρεοε'Οχκα τόν τρέίτεν, Καί, Ι ; άλλων τ« 
άντιγράιρ. καί τεΰ εα'.ΰ, 6> ίι λεί“ΐι -ίι ίευτίρα των τιρεβισεων.

1Έ.1. (ί .̂ Μετ' αυτών έντί Τίΰς άλλους άκελουίοΰντας. ] Σκικείωοαν καί ιταλιν τί,ν σύντα
ξιν τού Ακολουθώ: πρό; τον Φρύνΐ7.ον.— Εύβύ; ά.τό/.οιντο,] Γρανττε'ον εοικεν όρις-ιχώ; καί »ο· 
ρίς-ως. ν,ετα ττ.ς ττριοίχκτς τοΰ δυνκτι/ού, ΕύΟΰ; άν άτώλοντο.— '.Αξιί7.?εων άνίρα, καί ίυνά- 
ρι,ενον ίικ/,ίιβαι.] Στυ.είωσχ; τάν τροντίιν τιϋ, Αξιόρ.ρεω:, ταφν)νιξθ|Λένκν ϊιά τοΰ, Διαν,ΰοαι: Σϋ- 
ααί Εΐ ΊΛρ κυρίως ό Αξο'χρεως, τον άξιον τοΰ λΡ-̂ '-'ί' τουτεςτ τόν ίκινόν ίιαλΰοαι τό 7,?*̂ {(δ·' 
ε'ίτοι; άν Γαλατις·ί 3ο!νηΗ1ε\ κατά αετα'ροράν ίέ καί τόν ά-ιοτις-ον, οΐ.ν έ̂ ·. τ'ο, Μαρτυ; 
άξιιχρεως, κ» άτλώς τόν ικανόν ότιοϋν ίπερ·{ά7αι')αι, ώ; ενταύθα. Παράβαλλε 5έ καί τό, Δια- 
λϋβαι τούς ττολε’αους, ιτρός τό ι/.ικρόν άνι-ιτερω είροιαε'νον, Διαν,υσά;λενοι τά ττρό; Φωκεα; Εκεί 
[χέν γάρ ίί (·ίΛ§αϊοι λε-γονται ΔΙΑ.Αϊ ΈΣΟΑΙ τά «ρός Φωκέα;, κ.ατά ρεέσην ίιάβεσιν, ίιά τν,ν 
αύτοττάίειαν, ί  αντιπάθειαν: αυτοί *̂ άρ ίσαν ο: ιτολει/.οΰντες Φοικεΰσι, καί ιτολεοιούΐΛίνο: Οπό 
Ίνωχεων. Ενταϋβα 5' 4 Φίλιοττος ΔίΑΛϊ'ΐόΙ τούς Ετολέικους τοϊς 'ΕΙλκσιν, ενερ-ριτικώ;: ύττο- 
τίΟιται τάρ ούκ αυτός ττολεαών τοΤς 'Γ.ύΛααιν, άίλά ιτρό; άλλνίλους νΓολιιι,οΰντας εις είράνκν τε 
κχί ό[ΐόνοιαν άγων.— Αργείου; τοίνυν.] .Σ/,υ.ε:οϋ (ίιά τό υ.χττω σείτ,αεεώίδαι τοϊς Μοριούόγοις) 
τόν, Τοίνυν, άτΓοίιίόαενον τώ άνωτίρω, Μέν. Τοιά ε̂ γάρ τί; ες-ιν νι συνε'ττεια τοΰ λο'γόυ. "Καί 
« ετρώτον ΜΚΝ ακεψιόΐΜόα τά Λακεδαιμονίων (ιΟ')— Αργείου; ΤΟΙ'ΙίΤΝ Γδοις άν (κ̂ )— Α Λ- 
• ΛΑ ΜϋΚ τά ττεοί θχβαίου; (κά; —  Λοιττόν Δ’ άν •̂ αίν κ.τ.λ. (κβ’)·. ϊενοφών δ’ ίογ.ατον 

όν, Τοίνυν, έν τταραπλν.οίω τινί α̂εριβροή, οιον, «Πρώτον ριέν — ’Έπειτα — Καί μάν-
■' Τό δέ — Ού τοίνυν [αόνον (Ατςομ. Α, δ' ι ι-ι3)ο 6ίου τό, Οΰ τοί·/υν μόνον, ούδέν ιτλέον βτ.- 
|ααίνει τοΰ, Οΰ (χόνον δε. Τούτω δέ ρινί ίιτιβΤΛοχς ό Έρνεςτος, τών γρα^άντων άολεψία παρειβ- 
δύναι τόν, Τοίνυν, εΐ; τό τοΰ Ξενοοώντις ροιρίον ύαε'λα̂ ε.



ΣΓ.Λ. :η . 'Ρ»·-ϊ·ία.1ο: Λιχ!.ϊϊΐω.ΐ'-ι.— Ουτιι-] Οί Α5γί;α.— Πιΐϋ^ϋϊ·.* ] ί■π̂ «̂ ν11αβιν 
<:?ώϊΤί{, άϋ,ύνιηίιι ιλΪ  ιν/άαίν:ι — Οί ιτ:Λί_υιΐΜ . . . τ'-ΰ{ ίνίφτ»τ'-ν»ί ] ΟΙτΜ ί»φώ( το 
ίιών άντίγ. καΟαπίρ {'χϊΐι [χέν γ ΐ̂ίττίον ιΕνιι, Λ*»ίβ« ίί  7?*ψ*' ® Ούολφιοί. άντϊ ΐί*
τ»ρ’ ά:τιοι οζροιιίνχς -"ρχοίς, Οί ιτίλί;χι»ι . . . τβνς !ν·* ;̂5ϋς. —· 'Λττολλύίυβι.] θ5τω 
(ΐ,ίτ’ δλίγ* (δελ. -υ)  κ»ί άλλαχ'.Ο, 'Λχελλύεΐίδΐ, ι’πιν, 5 τριιι?ί·.ν ιί{ Απβλνόισι, εί *«ί- 
βε«9αι τοϊ; Άτηχ'.?»ΐ;. 1·'ί 5ί [̂ δύλει« ! {  ίντιγρ·χ>εις τε χί.ί τα'; εχίοσίδΐι ί'̂ τίβΊ»·, ίψει ίι- 
«ρ',ρενιιέν'.υς τ.ί̂ ς ΐνεςιί>τζ;τΓ/.ιί ηχρ»τ*τ:χδδς τώ» Γ̂ίαίτων, Λί^νυω, Ολλύω. 6[ΐν'έω, 'Ρ»" 
*ρ<ύω, »αΙ τών τεύτεΐί τχριπΑΐ-.δίων. χχ: ^̂ ·· ε̂εν χχτι τδν τίττον τώι α̂ρυτο'Μν βχ·ψχειζ;. 
(χενονς, ή ι  ίε τίϊ{ εις ιιΐ ρ·ι;|Αχ9:ν οιε.θ'.ΐϋ< Βδδφεδδαίνδνις. Αύΐϊχχ παρά τίι Ί-τδχράτει είιρά- 
0!ΐς, Λειχΐ^ντε;, χαί, Δειχνύντίί. Δε«»νιι>. και ιΐει*»ύχαι χ.τ.λ. Ού [Αννον 5έ παρ Ίδεχράτει, 
άΧλά χαί παρ απασιν άπαίχπ/.ως τ;ι: Ατειχδνς αδγΓρα̂ είία:, χιταίχλε; ίι Τ'.ιαύτη ίιχϊορχ; 
ώ^ί ίεΐ·· ά»ί? ό; εύ χριτ'.χ'.ϋ, *Λλβ υ.χ»πχε·Α. του «ρράιιοΊτο; ποτερον ττ,ν τώ · άντι-|'ρχψάντων ά- 
(ΑχΟίχν αίειλτεον τί; περί τχϋτχ ανωρειΧίας. τι του; αυ·);Γρχοριις άΑ?,οτε ά)λως ποιχίλαι τά τοΰ 
β̂ χίΑΧΤίαιιοϋ ρχτίον, τη; περί την σύνΟεϊΐν εύφοινίας τε χαί ιύρυίμίας φροντίίοντχς.—ι Εισ- 
6χλ).οντε{.] Εν παρχτχβίΐ, εχ του έυ,οΰ άντιγ. άντί τοΰάορί?ου Είβοαλοντες: ποΑλάχις γάρ οΰ/. 
άπχζ ιίίέδχλον.— ΕΧάττοι καχά ποιεϋοιν ίχείνους.] ’Εχ ίιορβώτεως του Οϋβλ .̂ παρείλιιφεν 6 
Αύ·γ. τό, Έχείνοο;; ? πρε8ΐΑ0;Αΐ·,ν του, Έ·.ε!ν-.·.ς. ίιά τ'» πΧείονχ χρίοιν τ6ν ρϊοχί;χων ίπιΟ' 
τά ιίί τον ίίΛιοί. (ΓπίΑίιωΟόντα (οεΑ. 5(>).— ή ; υ-έν ούν . . . ίτι τοίνυν.] ϊιε̂ εείωοχι χβί πίΧ;ν 
τό», Τοίνυν, βνταπο5ιί5[Αενον τίί, Μέν.— Σχολιώτερα.] Αυβχολώτερα, χαί, ίπ·ρ εντοϊ; ίξΐςέρεΐ, 
χαλιπώτερα.— ’Εχπείών.] Φνιρχ;-[ενόριενβ{.

ΣΕΛ · 7 1. Τΐν άρχάν α'ύτον; γενίαβχι τών παρόντων χαχών, ίτι *Αν άρχΐν τϋί 6αλάτττ,ί 
έλχριβανον.] ΜνηίΑονεύει τοΰ χωρίου, ί>ς άδειου, ί Αρι̂ οτ. ( ·Ρητ, Γ, ιά). έπαιξε ·̂ άρ ίνταΰία 
παρά τήν 0(Αων«(;,!αν: εν ρ,έν ιρορ τά πρώτω χώλω, τι άρχή «ιχαίνει τήν ίναρξνν, έν ίέ τφ 
έχοΐΑίν̂  τΐ,ν ή-ρεριονίαν. Καί χαλάς ον είχιν, εί )*·« χατεχίχρϊΐτο τ  ̂ποιδεά έν πράγριαβι οποιχ- 

α̂ίοις: ου '̂ άρ '̂νον έντοεΰθα άλλά χαΐ έντψ πανχ'γ. ^σελ. 47)ι (ωι ·̂ ε4ο)
έχριίσατο τ̂ ϊ παρά ττν θ(Αωνυ{ΑΪαν άρεφιβολία τούτ ,̂ άριραπτίαος Υπερβαλλόντως ίηλονίτι 
«ύχ 4νη των χαλλίςων εύράαχη. Ού χαλά β'έ λε''γ», όοα {ατι ο'όν τε εϊς ίτέραν ροεβεριητινεύοα̂  
γλώβοαν, Φέρε -̂ άρ, εΐτις αύτό (ΑετίείΡ* *̂" βούλοιτβ εις ττ,ν τών Γαλατών φωνήν, πώς όν 
άλλως έρροΤ'εύσειεν, τ ί'ιά παρχπληβίας τίνος παρτχτοεως, ή παρονου,ααίας, ^αβ Ι'ΕΚίρείΒ 
εΐβ Ιε ιηεΓ α ε κ ριιε  Ιτιιγ οοηιΐίΐέοο, Ο'ύ ρεόνβν *|;ελοίχς, άλλ’ οΰ '̂ ίχινώς έρίΑΤ- 
νευούοτς τό» νο3ν το3 ρττορος; Αιο χχλώς ποών χαί 4 Ιταλός (Αΐταφραςής οΰ συνι'παιξεν 
όνταύύα τώ Ίοοχράττ, αλλ' άνεπιττ ε̂ύτος πρυιτνευοεν, ιΐπών, Ι,α Γονίιεα <υβ «ι$«Γ υαΐα 
<4βΙ οιεο ΒΓίβΙΟΓ Γ ίιηρεΓΪο ιΙι-Ι πεβΓβ . — Ι'πκιχνεϊτο.] Έχ το3 {{αοΟ αντιγράφου, άντί 
τοΰ πα  ̂άπασνν, ίπιοχνεϊται.— Τί 5ιΓ πλείω 3 ιγειν;] Τό ΐαόν βντίγρ. ένάρ9ρως, Τί ίεί τά 
πλείω λέγειν;— Νιχτίοα;.] £ν τιοι τώ' άντιγ. Καί νιχήβας ^ετά ονν̂ εα, ίν, γεγραιι.(Λίνον 
χοεί έντώ Ιαώ, άπέξεβε' τις έτερος ι̂ορθούρεενος.—· *έόζ ήςπερ Ιξέπεσιν.] Λε'γουσιν οί ο̂'χιριοι 
β'ΰ (χόνον, ’Εχπίπτειν έχ ίοξτς, άλλά χαί ΐχ ττς πατρίίος (σελ. ^ο\  χαί ·χ πλούτου (οελ.

) χαί έχ χττίΑχτων (οελ. ) χαί έχ τόν πατρώων (σιλ. ιί3 ), 0περ οτ,μειωτέον :̂ά 
τήν παρ’ ταϊν βυντίιιβν; ού γάρ ριό·«ν, Έζιπιοι (μ5 λίξει λέγοριεν, άντί τοΰ πίντς έχ πλου· 
οίου έγινετί} άλλά χαί, Ξεπεταένον, χαλοΰριεν, τον άποβαλοντα τόν πλούτον.— Έπιπολβεειιν.]! 
’£ξ άίο'ξων ένϊο'ξους γιντοεοβαι- ή (Αΐταφορά άπό τών έπεπλιο’ντων τώ ύ5αττ, άντιίειςχιλ- 
ριινως πρός τά διτοβρύχια. Τοιοΰτον τι βούλεται χαί ή τών Γαλατών ΐΑεταφορά, ΙίετοηίΓ «εχτ 
έ'εαη. Τούτο ί ΐ  ι'ο χ»τά λιξιν τό τ Πάλιν έπιπο'λαοαι», «ρπερ άλλαχού (βελ. ι4 ι)  έχρείοατο 
ύ 'ΡττΛρ.—.  Πο)λοςός.] Έλάχιςος. άδοξος : γρα(Αα«τεύς γάρ ίν, ώς φτβι ΛταοοΒέιτς έν τά 
πρός Λεπτίντιν.— Αναιρεθείς,] Αναλχφβιίς χαί τραφείς, ώς έξτ.γεΐταε ί  Αρποχρατίων.

ΣΕΛ. 7“- Ελίΐν,] Έχ ίιορύώοεως Οΰολφίου, άντί τοΰ ίχ,ειν.— Βουλεύπ.) Ούχ όρ$«ς τό 
έρών, Βουλιύιπούε.— 6ρΒτ,ν ούααν] ΈΐΑφατιχή ή (Αΐταφορά, Α χαί άλλαχοΰ (Μιρ Β, οελ 
ιοα) έχρήσατβ: οηρχαίνει ίί ιό Έγρχγοροΰοαν χαί βφο'ϊρα ηροσι'χουοαν τόν νοΰ*.— ίίγβί-
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{!»«{.] Έ ϊ τψ 1(>ί̂  άνϊηρίβρω, βιτ,γίν_α«γ5ί — η?χ6ίυ5 ί̂>ων.] Διοι*·-»>ι.ίγωι, »αϊ κιΛ'ιρ-<Μ. 
[Μνω·· ?ρ»γ[ΐιτΜϊ.— Έν «Γς ιίοίν.) ΙΙοϊ ιτρ5«€ιιιαϊ, ίίτως ίχίυιι ιτροχοττΐ;.— Μτ. τριτίρο·* 
τι ηάβί{.] Μίι πρίτίρϊΊ άινοθά'ίΐτ.ί: πβρ; βδ ίκιβι τά{ «ίς Τ(« Ηλιο'ί. οηϋ.ίΐώβίΐ{ (οίλ. #7")·—  
έφ’ οΤ( γιγ.ί[ΐ·ν5ΐί.] ’Ε* ϊι«ρβ. Οΰολφ- προχέΟτ,χαϊ τή» «ρόϋιη» ο! ττρί) ί[χο5.— ήίπβρ χαρ- 
ηούς.] Έ ϊ τα  έιχω φίρίΓα.ι, (ΐσ^ίρ ίρα χχ?χο·Α — Άιτίχρ».] Έχ ίιβρίιώσ. Ούολφ. άγτ'ι τ'«3 
τιαρχτοίς άλλ'.ι;, Άποχρΐ.— Τά πρ5ίΐρϊ[<.ίνα.] Ένΐ&έαδ, ΐά  πρ€βιριΐ(».ίνα παίτως.— Ού» 
ά(χη)(*ίγχο»ς.) Έ'. τδ ίρι,ώ, Οίχου-τ ρ-ίν όρ^ρονΐσις.—  Κιθιτβνχι.] Οίτ»{ ί Οΰίλφ. χαί 6ΐ 
ρ.ίτ’ αΰτογ, ιτλΤΥ ΛχγίΤον, ίς «ρβιίλίτο το (ι τιοι των άρχαίωγ 6χ5<5β£ων χιΐ »ν άν-πγράφοίς 
φςρορίγογ Άρορττιρίνβϊ, Καίί^χναι· Καϊπιρ γίρ ούίιγί ίιχφίρβ» άλλω, ί  τωβίρ,χηχω οχη- 
{χαπσρώ, τά Κχί'.ςχναι ΤΜ Κα$(?*ναι. Ά χρίίΐς όρω{ τούτο ρά» άρίτι6*τ<4{, χ*1 ίνν»γύ- 
ριως τ^ Κα$ί7*τβ«, τί ίί Κχίιςτίγχι χβτ' Ινιργττιχτγ βχριοίον ίξίλαβί.— Τίς ίίρχττς οίσιις 
τοΐ{ άλλοις χ'ΐνΐί, τόν *ολ«ρον αδ:6> ίίιον «’γβι νορ-ιζο'γτων.] Τό, ’Ίίιοκ, ίχ ίιορβ, Ούολφ. 
ποριιλχιρΜίϊ οίπρο ίρού, ά»τί τού Ιν τονς βνηΐρά^^'ί’·® χ«ι «ρχ»‘*ί  ̂ί»̂ ο'σ!ΐη¥, ήίίω. ΆΧλ" 
ού?« τωττν ίχχνχγ [Γν*ι νορ'βιντί< ίτίροι τ«5 χωρίου ϊιορβωβι», ο5τω "ρράβιιγ ιιχρτ,νίσαν 
-Τί-ντοΐς ίλλοις χο·.ντ)γ ίϊρτ,γ̂ ν νοριζο’γτωγ τοίςβύτών ίίίοις ίρολιρον», ράρτυρα παρςχορίνοι 
τ!)ν Αριρ. ιταρ' «  (Κ τ. Γ, ί) ούτως άτοαρϊλλάχτως φίριται τό χωρίον ίσοχρχτους τούτο. 
Καί ίοιχιν ίρολο·̂ εϊν τ  ̂τοιαόο  ̂ '̂®?β“θίΐ χαί ά φίλιτπιβς βΰτός (παρ Ιιοχράτους Ιοως ραβών) 
«'ρχχίν ίν τ̂ ' «ρός ΑΟϊ,ναίου; ΙτΜτολί (ίταρά ΔχαοοΟ. «ιλ. «4) ·»οός Αβγίν̂ οι ^τορας ριρφβρί- 
νος, » ήιχοί γάρ οί τονς ι:ολιτ«ίβς ττς ηαρ ύροΐν «>*οροι, ττ,γ ρίν «ίρή'̂ τ,ν πό/.ιρ,ογ αύτοίς »'»«,
• τόν δ« πόλιρον, (ίρτίνην».— Ούχ ύπίρ ττς έλ>.ά5ος, βλλ Ιττίταύοοιν «ΰ|άνςται.) Καθάττοίται 
Γιωςχιί ΔτιαοοΟίνοιις ; βύτω·[άρ ίχίϊνος (Δ. χατβ Φιλίπ. οιλ. 77)
.  νιραγίλίτιΟίτα» χαί χαταοχβυάζιται, ίπί τχν τ)ρ.«τ!ρα» ιιοαι» ·>ταρ»οχ«»αζ(ται..— Κα« λογω 
ρ,ίν , ,  §ιανορ·] Ούτως οΐ «ρό ί[χο3 Ιχ ίιορί. Ούολφίου, άντ» τβϋ, Καί λογω {χίΧλ(«; Μ«ο*ιι· 
νίοις βοιιύι'ν. ίάν τβίΓιρί Φωχίας ·ρ-ι« ίιοι«σχς, δηο οαντφ ίΐ  ΐΓθΜΪο9ι«(έ» άλλ. Πβ«βκ») 
ΙΙίΧ.οπςννχβον Αιινο̂ .

2ΕΛ. :3. Οί λογοποιοϊντκ.] Οί λόγους «νγτιΟίντις: χαί Λογοπβιία, ή οΟνίισις
των τοιούτων λόγων πβρί ίς χαί ό ©ίόφρ.ίν τοΐς χαραχτίρο» (σελ. 46— 5» χο' <πιρ. »ο0— 
ίΐα Ιρ. Ελλννογαλατ. ίχ5.).— Τχν αιτίαν ] Έν τώ τού ΑγΟ,ου άντιγ. χαί τινι των αρχαίων 
ίχίοοιων, ϊ'·'' »ΡΧ"·' · χ««ώς. Είτι γά? 4» ούτως, τό των έλλίνων άρχίΐν.—
Φλαίρον.] Ούτως ί .Αύγ χαί τό έ|*όν άντε τού, Φαϊλον. Τούτο |χίν γάρ ίιιί τού «ύτελούς ι'ο.χί 
τιτάχΟχ. χατϊ ίτλίίονα χρτ,ο:ν : τό ίέ, Φλαύρον, ίίτ. «ταρά τό Φλύαρον, ί,ιτιρ€ι€αορ4 των ̂ οι- 
χίίων, ώς 9««ν Ε·ύς·άίιος, .ίτ« *α? αυτό τούτο τό φ'αΟλον, ύι«ρ€ι6αοαώ τι, χαί «ροοΟήχτι τοΟ 
ρ’, ώς οίιται ό Έτϋ(χΛόγος, έ*ί τού χαχοί χαί ί«ο?ϊΐιβ« μάλλον τίδιται, οΐόν ίςι χαί τό 
παράτφ Κωριαχώ (Ηιρ. 833),

.....................................................Εάίο'μΗ,
Καί μη ΐ̂ν ιίντρς φλαύρον άνίρας ίιξιους
Καί ν^ν όχοντας.....................................

Δοχίΐν άν ϊίνϊΐ.] Προοιδτ,χα τόν, Αν, ίχ τού ίαού αντιγράφου.— ήν ίνΟυμούμινον οι ) Έν τ« 
ίμώ ίλΐΛΐ τό, ήν; ιις τήν χούραν ϊί  τούτο» ιγραψί τις, Α, χχτ’ αίτιατιχτ,ν, βύ ίιβντως: τό 
γαρ Ένβυμοΰμαι, άμφοτιραις ταϊς ιηώοιοι οοντάοοουοιν οί 5όχ·μοι. έοωσι ί* χαί τι ουνν,Οιια 
τνιν ίιιτλτϊ. τίύτχνίύνταίιν τού Ένίυμούμαι (Ι«ί τού μνχμονίύ») Ζβδ Ινίομοδμα», γάρ φαμίν, 
χαί, Σι ινόυμίύμαι.— Σαυτω ττιριφυομινην.] Άίταλιίιΐας τις τίν σννβιτον, Σαοτώ, ίντώ Ιμώ, 
όντίβϊΐχι ττιν άπλΐν, Σοί.— Ούχ άν άντχιπιίν χ.τ.λ.) Στιμιΐωοαι τίν δοχοΟταν τις ουντάξιως 
άχαταλλχλίαν: τό γάρ, Άντιΐίτεΐν, «ρός τό,Ήν, ουνίταξι μιταβατιχώς, ώς χαί τό. Πιριίιι- 
ναι, ούχιβάηρ ίν τοΤςΐςίς (οιλ. 7 5ιλδ') χαταλλχν.ως ιίρν,χί, «Πιρί μΐν οδν τούτων ουδϊΐς
• άν άνιιΐίΤίϊ· . ·. τολμηοίΐίυ. Κ« ?ς·ι φάναι ίτι τό, ’.Αντιητιϊγ, ίνταύβα ΐπί τού άνΟίΐν, ί
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άναϊχίκάϊϋ', τίτ»»τ»ι, κλΟ» ίχρ'οατ; χ»ί Δτ(ΐ:ιΟίνι:ς (Ι1ρ5ΐα. Δϊατ. .̂ «(λ «Ο»·), “Συνίΐ- 
• τιιΐν 4 τ.α'ιϊάζ >ίι·ίΐΐ5ΐ, χ*1 τ3θΊ*;τ·ο'< βντιι-ττι'γ 2αχ ιιτ, 5ίχ«ι* «ίιο5:ιν»,—. Α/λ<ι)? τί χ»ί 
όταν [ΑΤ,ίίΥ «αντΛ σνίνίΐϊτς ] Ουτ<υ{ ίιίρΟβϊν ίήν ύ-πΛαδον -η, Α/Δ,ω{ η  χϊι ίταν {ΐΤιίί·· 
οαυτώ συνίίτ;. Καί ί  ών Οΰίλφιος χατά χώραν ίάιας τίν, Καί, τί ίτροίτίλ»; τ,ααρτχμιινογ, 
Συνί^;, ίτρίψί·* ίίς το, Σννο;5:ρς, ω κατϊχίλοόΟτοί χα! ΛάγΓΐί{: ί ίί Στόφ. ίν αέν Ίιο. 
χράτοι>ί 6χ5ο'®ίΐ ΐφύλαξί τό, ΣυνίϊτΛ, εν τίό θίτακροί 5έ (Α, »ιλ. ι ι ι ι )  ί·̂ ραψιν όρ9ώτερίν, 
Συνειδτς, χαί τοΟτο ίξ ίτερα{ είχαβίας ΟόοΛφίον.— Παρΐ [ΐιχρον ίγείσθαι.] Έν τα·όται< τβϊ; 

ρ̂άτεοιι, Παρα μιχροι. Παρ’ ολίγον, χχΙ ταΐς ίαοίαις ύϊΓειλνίφααί τινες τήν ττρο’βιαιν ίγλοϊι'* 
τί, Ιίάνυ, ώς είναι τούτάς τώ Ιίάνυ ροιχρίν ,Πάνυ ολίγον, κ.τ,λ. Καί ΐαωρέντεδίεν ί  σνννίΟεια 
έΐΓίταηχάι; χεχρχται τγ, Παρά, εν αολλοΐ; των σΜνίετων, οιον Παρα[ΐ·χρίί, Παραιχεγάλο;, 
ΙΙαροιταχοί, άντί το5 Έλάχΐί-οί, Μίγχο;, Πνχότατος· ί ’ 4 ιών τοιοντων ο·,,·,θετών χαΐ 
άιτεναντίαν τί των «ρχαίοιν χρίτει έκλχρώοατο σνιριααίαν, οϊον ί ι̂ τί, Παραφρ·,νιαθ{, τ,αϊν 
[νάν τον Φρονΐ(ΐώτατον αν,ααϊνον, τταρά δί τώ Σοφοχλεΐ (Οίί, Τύρ. 691 ) τννώνυριον ον τώ, 
Ιίαρά'ρρων.— Ον χαλεπόν τνχιίν τούτων.] ’Κχ ι̂ορθώτεως τοΟ Ούολ: 3, τε Στ̂ φ. χαί άλλοι. ’Εν 
τοϊ; ιτρό έαον παραβλτ,θεϊοιν άντιγ, ιρερεται, Ού χαλεπόν είπεΐν τΐιχείν τούτων:_έν ίί  ιω έιιω 
έπιγεγραπται τώ, Είπεΐν, τό, ΤνχεΙν, ούτως, ώς άίχλον είναι, είτε ώς άναγχαΐον τγ άπαρ- 
τίτει τοΟ λόγον προαείτοιτν ό τούτο γράψας, είτε 5ιορθού|χε»ος τβ, Είπεΐν, ό προφανώς ούίεν 
έ̂ ιν ά/λο, ί? τ,ααρτχριεντ) έπανάλχψις τών τελευταίων τεσσάρων γραριριάτων τοϋ, Χαλεπόν, 

ΣΕ.ν. 74· Καί |χ>; θαναάσρς (άπερ έπε'ςειλα χ-τ.λ-).] Ταύτά βχείον 4 καί ίν τφ πρώτη 
πρίς αύτόν τούτον τίν «Κλ.ιππον έπιςολή. Έπε'ςειία ίέ χαί έντώ έαώ, ούχ, ΑπεςεΛα, άς παρά 
τισι φέρεται.—  Έγώ γάρ προς ράν τί πολιτεύεσβαι χ.τ.λ.] Ταύτά ταύτα, χαταριερφοιαενος 
τίν έαντοδ άτβλφοίαν λε'γει ε'ν τε τώ ΠανάΟχν. χαί έν τή προς τούς Μυτιλν,ναίων άρχοντας 
έπιΓολή.— Λνναριίνχν όχλω χριΐσασθαι.] Τουτέριν, έν σιρλλογω πολλ.ών ανθρώπων είπεΐν παρ- 
χ̂σία. Τούτο ίε χαί 4 παρ’ Σύρ. Ιπποίλυτος έν τφ όροωνύριω ίράριατι (ο80)περί ίαυτού λέγει,

Έγώ δ' άχορψοι ιϊς όχλον ίοθναι λόγον»

ιΐτα, ίανιτον παραΐΑΐ»θού(ΐ8νοί (5χάι 4 ίρ,έτερο; Ίσοχράττίς ωετ' 4λίγα ποιάσει), έπάγει.

Μολύνααθαι.] ,Πλ.ν.σιάζειν, άναςρεφεσθαι χαί βυνδιατρίδειν, άπο [ΐίταφορϊς τών χρωριατιζο- 
μένων τε Χαί σπιλουαενων, χαθά χαί παρά Ατιαοοβενιι ( Α. χατά Αριφογ- ««λ. 7 8» ) τί Σνν- 
διαβαπτίζεσθαι, καί παρ’ Εύριπ. το συνώνυροον Χραίνειν ( όρέφ. 0 * ° ) ’

όλιγάχις άςυ χάγοράς χραίνον χόχλον ο

όπερ καί ιιάλις·’ άν τις εις τον ίρ,έτερον Ίσοχράτϊπ ρεετενιγκαι, χαθά χαί τ'ο έξις χ̂θέν 
όπί τού τραγορδοδ (Αϋτ. 9*3),

Άχε'ραιος, άνεπίλππτον νίσχαχώς βίον.

Παρά ϊέ τί Μολύνασβαι, παϊξας ά Κωρ«ίς συνίθπχε τί, Μολνινοπραγροονείσθαι, διχαφιχίν 
ρίρια, σΐααΐνον, τί, ΙΙράγαασι χαί δίχαις σιιναναφύρεοθαι ί’Αχαρν. βτ*)),

Είσελκύσας γάρ ρι’ εις τί βοιιλεντίριον 
Διε'δαλλε, χαί ψινδί χατεγλώττιζέ ριου,
Κάχ'νχ)-«οορει, κάπλ'ονεν: ώ̂ ’ έλίγοιι πάνο 
'Απωλο'ριπν, ρ,ολνν5πραγρ,ςνβύ|4ΐνος.



οτν.ϋΜτί·.·», όΐν τί, Κν)Χ/·3€5?ϊ·ν, «·τ),ΐ0;ν ί χτρίίΥ»™; ΚωΐΛ;νός. νι ιιοκν τςν
ίν τ ϊ ’Λττιχΐ γ.!:|Λάρ?'.ι>7. τί,ν »αλίώ.Λίνο. Κ·̂ Λ̂ β̂ 5̂ 7, <ός ψ.'Λ-, ά τ/:» ά/.λ’ αίνιξ*.
ίϋ«5 άμ.» καί ·:τ:ν άγοράν: 5«λ« ίϊ  τ'.δτο 6κτ'>?, ■< λ-|·ερί£ χβαίνω» κί>..),.,ν „ 5 φ ί,; 
καρίίς’ατ,ί ίξ Γ.·1ρ·χ·ίου.— Αο;5βρίϊσβαι τ'.ΐς ίιτί τίΟ βΐμ.».«? κκλινίομαίνιΐ'.ς, Ο τ̂ϊ τγχΟλ- 
τκώς ίΛλχτΓΤϊίΊ ίίτταδΟα τί Αοιίίρεϊββ*·., ώς &;τί·λί;9{ν 6 Οδίλ. εύτ* έν,ργτ,τικώς, ώς οΝ7χ, 
ί Αάγ. »)Λά μί'σωί, ίττερ ίςί, Α5ΐίορίΐν εν τιρ (Αίρει *α1 λίιϊορεϊσΟ!;·, ί  ΑίΐΪ5ρο5>>τα άντι-
>βιίίρ5Ϊιι0ιι, καίάίίΐρ έ}̂ ριίο*το Μ'ΐ 4 Κ<ιΐ(Αΐ«{ (Ίίτη. ι4οο),

ΜΛ3ωντι ταΐ{ ιτορναιοι )ιοι^ρΐθςτιι.

Λΐλίν ίέ τείτο * «  ί* γ*  ί ε̂ρίαςι ίν τ. γάρ τοί; 5ι*α?ίρ:οι{ καί έ, ταΓ? Μ»λχ,®ίαΐ{ οί 
Αττιχίί ριίτερις λειίερίΐαβαι (ίηερ έ̂ ί λοιίεριΤν άλλ-ιίΧουί) είώίυα*, ίφ’ ο!ζ ίτερες ·ήν έτερον 
«ίιλί-ρ-ει» -η χιί βυκίιραντεΐν ιΐβεύλετί. Έσωοε ίί  ν»ί ^ βυνιίήίΐα ττ-. μ̂.ιβ4τιιτα έζί τε3 
'Τβρί'εβίαι Ιτήαχηζ, ω το Αοιίοριϊοΐαι ίρίΑΚνεύει: τοίτιρ ρι*νω ίιαφεροοτα τις άρχαίοί οωντίς. 
ίτι έν έ/4ίν« 5.χώ? ίν ίίπεΐν είεν, ΔϊΐΐΑοβΟέ.η; έλειϊερεϊτο Αί-Γχίν̂ , καί, Δκ^σίε'νϊίί καί Αΐ- 
σχίνϊς ίλςιϊοροδντο, Τ7*ρ γιαΐν ίέ |χονα%ώ{, ύ Δϊ:ΐΑ'.ο9ίντ,£ καί ό Αίοχίντς ίιβρΐζοντε: οϋίέν 
ΐάρ έτερο» δτΑίύται τα'ς τριοί ταίταΐί φράοεοιν. ί  ί;λλ·«νι?ί ρ.ίν, Δίριοο̂ έντς καί ΑίΓχί.γ; 
ίλοιίορου» ά)Λτίλου<, κοινώς 4έ, Δτριοοίίνΐί καί Αΐβχίντ,ς δβριζον ένας τίιν άλλον.— Ά-ίροικο'- 
τερον.] Αλο̂ ονικώτερον, ώς όρθώς έξ*γι·βατο 0·05λ.<ρΗΐς. Οότω ίέ καί Σν.κράτί·.ς ίφολοΐοόΐΛενος, 
ι:ιρά Πλάτων. (Άπολ. Σωκρ. ξ. αο) ε'ρτ,κεν, κ Έιοοί ρών ίανάτοο (Αελει, ει’ ριτ! ά-ϊροιχοηρον . 
ίν είτεΤν, οό5’ ότιοίν > ίκιρ βύ υνενίκαν οί Λατίνοι &ΐΓ0Λ»ΐΐΑατΐ5ταί.— 'ΑΐΑΐριίδν,τώ.] 0>τω 
τώ έΐΑ-.ν άντί-ίρβιρονι ίν γραφίν παριίλιιιρε καί 4 Λάγ. εκ τίς Αλιείας έχίο’σεοις, άντι τοϋ 
«αράτοίςλοιποϊς, Άιειριββϊΐτών.— Τοτεριοι ίοκώ βΆΐΑδοολεόσειν.] Εις τοντο βαρροόντωςέτοενα 
τον ωίι σολοΛον ένεςώτα, ΣοΐΑδοολεινειν. Είρνικι ϊέ ' ' 
τροιτ'.ν, « 5ν ΐ ϊ̂ΐ (Αοι ίοα» ίκλώοειν ν.— δταν Τ5ω 
(Αΐ* ίν τω ί.ΐΑώ.— Τότε (κεν ι;άρ «ιρεκίλευο’ΐΑτ,ν τοϊ 
τώ ίΐανκγ. κ̂λονοτι (οιλ. 3 ι) .— Ού (Ακν βιεος-ατε'ον 
ΐ), V, Αν β’ διηρί ΐΑΟΐ.] ‘Η γραφί 4κ 5ιορ5ώ«εως ττ.{ 
βίταυι νίν οεροιιενΐ), Ο, τι ά» διτοπίίο  ̂άγαΟή ̂ Αεν, ού 
νοδείαν τ ί ;  4’ιορ9ώαεω;: ώς γάρ έπί 
τερκ τοίς άΐΓλοι»?!ροις, αλλά τα3τι ριάλλι

Ε Ι Ϊ  Ι Ϊ Β ϋ ΐ ν  Τ Π Ό Ϊ  ΨΙ \ΙΗ ΙΙ(*.\

ιί άνωτε’ρω (οελ. - ι ,  λ”) τον αύτόν 
εν αύτάς όΐΑΟνο'.ίσις ] Λείχει ή άντωνο- 
άοοοτοΐΑΐνοις καταγελά» ,ιαο» κ.τ.λ ] ’Εν 

γ· έ?ίν] Λείχει 4, Γέ, έν τώ έαώ.~ 
εν τώ έν.ω, έν ι·> ίν χρο'τερον ί  χαρ’ 
(Ατ.» άριείνων τοσούτω, ωςι καταγνώναι

άντιγράφοντες ΐ  ίπιίιορ9ο3ντες, ού τά κοίΑψο- 
ίνοις άνΪΌίΐοδάλλειν είώ9**ι, κρίτεως βχάνει.

Διό καί προαιρετίαν ναίλαβον είναι ττ)ν ίιόρβω»ιν τίς κοινίς γραρΐς, ίιά τε τό, Ίπε^ι. ρτιχα, 
τών τετριρ ί̂νων Γνγχάνο». καί -τί;» ούίεν ίττον οχάνιον ούνταξιν προ; όρ'ίιχόν ένεςώτα: 
3 άορι̂ ιλογικοα, λν. Καί τις (ίίν τοιαώτας σ«»τά;εως ΙΑχρτύριά έ̂ · χαραοχ.ίσίαι καί έκ 
3 'Αρι̂ οφάνου;, τβ', τε (Άχαρν. 8 ;3 ),

. . . .  δβ' ΐρ' άν άγαβΑ Βοε̂ τοΐς απλώς,

ί ίοϋθε9’, όποσα περ :

τό 5ε Τπκ'» (δ καί θοοκιεί. χα! ΔκιαοτΟ. Ι/.ρίααντο), ούίέν έτερον ώίε βτ.ΐΑαίνει ί  τό, 
Περίε ι̂, τοοτ'Γΐν όπερ ιτι ριοι όποίοιπον έ?ι, ιαι; λεχΟέν εν τώ Πανογαριχώ, 5ς εύπορωτέροο; 
ιτοιίοας τοίν; άλλους, έριοί πολλτ,ν απορίαν παρίσχακε: τοααύτα γάρ ίν ε'κείνω εΐρχχα, ώς 

ιριλτ,ιρβίν, ιΐ τιχερ άρα χαί περιλε'λειπται. Παράίες τό χωρίον τοίς εν 
ΣοΐΑ-ριρει.] Ούτω προϊίλως έν τώ εαώ, άντί τού, ΣυΐΑφέ-τώ ΙΙανχγυρικώ (οελ. 4ο

ροιι.— Κακ·αν.] Κακίαν ένταύΊα ριοι νοεί τάν ν.ός, του
19

V άπίΐρίαν;



χβίχ ΐίοψίίωτα; ίζ \<3'.Λ·̂ ί~.\:ζ τιϊς τίχνίΛ’.ϊς χα'ι τό, ΚοΛΜί ιΐ^'/τις, άντί τοδ, Αγνί'.ίντίί- 
Κα: X σ̂ νχδ£ι* ί'ΐ ίΐίλ/.άχις, Καχ̂ κίφαλχν, όνου,άζιι τίν άφρίνα — ίιττά; . . .
ΐ/υίΛΟίβουλυχίτϊί τυ-|7_άν«ΐΓ.£ν.] Τά α^τά τίϊς αύτιϊς ίχίϊον ρχ_ακι *χ! ίν τί; ττρος Αρχ,ίί*· 
(χς-’ £χ;7ί ·̂5 (Μ*?· Ε? 'ϊλ. Ιϊ8;.

ΣΕΛ. ’ 5. Β̂ ϋλ5:£0ρι.£νον.] ’Ί«ωί -[ρ*χτ£ί«, εο'Λί«βί,·ΐ6ν3·.— Γ.ί τυι.] ΟυτΜί άί:αντ£ί
κ).τ,ν τ;5 Στεφάνου, χαρ’ ΐ|) φίρετιι, Γ.ΐτι 5οι, (τν>-ο·}ράϋ»ν ί«ως άολεψία), καί ίτέρας «ρ- 
χαία{ ίκϊίβίω{ φίρο ι̂χς, ϊλ τις. έν τώ £α?ι γραωίτκι, Ε' τι, [χ*τ' ΐπιίιερβώβεβς, Ι·̂ ί τιιι. 
Σκνί'πίΟίν.] 2ΐίνί2ν„ — Π̂ λέ.ϊς χ.ήρ*{ κκί ·τ5λεω».1 ’Γ.» τΛ έ[»ί>, άντ! Τ53, Πε/.εαν, οί- 
ρί:αι, ΙΙν.βως, κακώς. Οιαιι ί ί  τχν άρχαίιν -̂ ρα(ρ7;ν {.ίτάρξα!, Πίλλί; χώρας καί τς)Λών 
ιτΛ6Ιρ>'<. — 'Τ“αγου.5ν4ς.] ’Ίσως *];ρα7ττ«ν, ‘V■:Γαγα·];9α̂ ν̂ ς, 5ια τους ΛΟίποΙς αορίστους: ί?ι 
5έ, ιχ£τ’ άτςατίςπείσις. — Τώ-ι ίκίϊ νοω̂ οαίνων.] ϋϊτώ δ'.ορΟοϋν /γνοιν ίεΐτ τχν παρ' βπαοι
• ραφχν, Των έκείνω νορ.·.ζοροίνων, χ; ί  ΟΟολφ. κχΟεωρακώςτό άαουοί ', «ιρτίνιι γράφιιν, Τών 
παρ' έκίίνω νοαιζου.ε'ΐεον. Δχλον 5ί καί τοίς όιτωϊοΟν πίπειρααένοις των άντί'ι'ράφων, ώς ό 
-(ράψας. ’Κκίίνω, ίπλανΑίχ ύτο τχς έχοαε'ντς ττρώτνις «υΧλαβίς τον, Κοιχιίίοριινων. Λ νονς. 
Των εν Ασία (άττο το3 άνωτίρ» «ίρχαινοϋ « Τχςτρατίίας τχς εις τχν Ασίαν »), τοντε̂ ι Β ί
ρα Ηί’ρσαις, εΐΟισν./νων ιτίίίοιν. Οντω 5ί καί άλ).αχοδ (Λρειοιτ. ιε) Ίοβκράτχς «ρχκεν « 'Ί- 
ίοιαεν άϊ . . . έπειϊάν εις.ΑρίΐΟί ΙΙά-];ον άναίώο'.ν, όκνοϋντας τ  ̂ φύσει χρχσβα·., καί ρχίέλ- 
λον ΤΟΙΣ ΕΚΕΙ ΛΟΜΙ'ΛΙΟΙΣ χ ταϊς αυτών χακίαις έρΐ(χε'νοντας >·. Τίνες ί'  χσα·/ αϊ πίνεις 
-(ΰται αί παρά τοΐς Ιίερσαις, ίιίαοκετβ σ£ ί  Σικιλιώτχς Διοίοιρος (1?, (χ·γ')ι ·  Καί τχν ΔΕ- 
·■ ΕΙΛΜ ί;ΔΩΚΕ τώ βεττσ.λίωνι; έ'̂ ι ί ' ί; Βΐςις οΰτχ Ρεββιοτάτχ παρά τοΐς Πε’ρσαις. — Εί 
ΐΛΧ ίιάΚνρον.] Εί υ.τι ό Κόρον θάνατος ·'[Αχο5ών αύτοΐ; έ·̂ ενΐτο.

ΣΙνΛ. -α . Είγάρ επί τά; αύτάς . . . καλώς είχεν ΕΪπεΙν.] 6  νους, Επε·.ί«χδβνλχδχν τα.ϊ; 
ο.ντ/Τς ι̂ανοίιις, αίατερ προ'τερον (ί/ τώ ΙΙανχγ. δτ,λρνο'τι), χριίσασΟαι, έπιβνυ.ών τον ποιείν 
σ; τάς ίεδ’χλωιχε'νας ιίρά|ε:ς, τοντί^ την έπΙ τονς βαρβάρονς ς-,ιτι[α.Ί, καλώς εΓχ,ε καί 5ιά 
τύν αντώνϊ^γων είτε'ν αύτάς, καί [εχ καινούς άλλους ζχτεϊν. Οί προ Τιΐκών βλλ.ως ταΰτα 
ι',χγχσαντο, ίιά τε τό |εχ έπις-ίοαι τοΐς οιεοίοις χωρίοις (σελ. κιί Β, ιαα), κ>ί 5ιά τ'ο 
αταφίς, ίσως 5ί καί τ̂ καρτχαενον, τχς λεξει-ις, ώς αύτίκα "̂ εντίσΕται ίί/.ον.—  Ποιεί·/-(λι- 
7_:ιεενοςτά ίεϊχλινιεενο.] ”ίσως £· ι̂γρΐ7:το, Ιίοιεΐν σε *£λιχύν.ενος τά ίείχλωιεΐνα, τοντε'στι, 
|·Αΐρ_5(Λενσ; τούτου, ίνα ποιχσ;.; τάς ίχλωΟείσι; έν τώ Πανχγ. πράξεις: Ο’ίίτεο ·|άρ άν, το, 
ΙΙοιε-ν. ονκ ε;ς τό Ίσοκράτονς. ώς έξείε'ξανιο οί προ έαον, «Αλ' εις τό Φιλίππου πρόσωπον 
άναβίρ'.ιτο, καί ίχει τινά όχοΛο̂ ίαν (καί περ ούί’ ο·'τιβ τχς φράσεως ακριβώς εχούσχς) εκ 
τχς παράτώ Σοφοκλεί (Λϊαντ. εευ) τίοΗ ποραπλχβίας συντάξεως,

Χαίριιν, Λίίάνα, τάλλ’ ε-̂ ώ σ’ ε’φίειοαι.

Κχ.ώς ε·/,ιν εϊπεΐν.] Δικαίως ίιά τών αυτών λίγων τάς αύτάς ίυνοίας «Γρχκα, ώς φΟάς 
-..ί.ο/.ρι/.<,·ινκα , κ-ι Δικαίως αν α/./.ως πως εΐρχιια, χ, Δικαίως άν αοι άντελεγον(ίθυ- 

ϋ--ι.·/νν-ν ανι τχν ταυτοΛΟΐιαν) οι εαοι αντιλε'γοντες, ώς ετεροι έξχγχοχντο.— Δια- 
,- ,,.....1.,.] ρο,ν'ί'/./.αΙΐι ·.', τκ αντα π:οι-,ων αυτών Αε’γειν.—  Πλείω.} Άττικώς ίγραψα, 
. ... ./.ς ν,«-,.,;-υ ι̂·.ρΤίο·,εως. ΙΙ ειυνα. και τχςχααρτχν.ενχς των άντιγ. γραφχς, ΙΡ.είον, 
.; το·,; αχλινς ο?/ον το.ςεμοις ρ,οωυ.«/ους ] Καίάπτοται τών έκ ιού ΙΙανχγ, πολλά σφετερι- 

. σ .γ .-.,/-.— λν.ιχνιν.τ.ν.] ίίί κτ! εν τχ πρόςτοός Ίάσονσς πανίας ε·π;ς·.λ·ρ (Β, σε).·
. / . 1 /  ύ. Σ.,-α/ις, κ.α; μ ι. αυτ',ν ο \υγ. Λπετχο'αχν.— Γενχτοίλενχ:.] Εις τόν αίλλον- 
. . .γ·αι - ι . ,  ..;/ ·, -..αρ ωιταοιν ιοιιοτον, ΓενοΓΛί'νχς, όπερ καί έκ τών έπαγον,ένι·)·.
.. ,.ω. μ .,.,: , κ»;, Λ/./κ,, ί Γτ ττιτωσαοΟαι. Καί ο Ιταλό; ίί ΐΑετιφρα/ςχ; κιτά
, κ ...V·;./, ν.το;, ιιιιι ϋ[,|ΐαηιΐυ ιΐΐ'ϋίΐ ι̂Κ-Ίΐο, <1ΐίΐ.-· Ηη Ισ Γιιΐ' εί
Ιι·νι·. -  Τ-. ο ; ] Κ.ρη τε καί Κλιόρχω — Διά ττς ί£χα·νκρ/_ί5;  ] ΙΕρί ών είοικε
• ' »'· , : Μ.,ι Β, υ ) .  Έν τώ έυ.ώ οε'ρεται, Δεκαρχί-ς.— Δυσνινε^άτιν,

Λ Ϊ ί  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ



ΕΙ Σ  ΙΣ Ο Μ » .  Π 1·0£ Φ ΙΛ ΙΠΠΟΝ · .

......................ν'./ρ. ι  ς »ιτ*ιτ·.ν'·' ■'='̂  ~  ” ■' '·’ <·
»1-07.ιτλΛν Τίν Λα-η;:·.. ί'ΐ ίί; τ'λ «ί τ--ί..· — Σ:?χτ;·:χς] Ί·ν τ»·-..ό.

«αιινίν ίϊΒς ίντ.0-α. -  Πν-ς ' « ; : « ]  Ί-χ τ» ί;Λ<Ι Ι1:.ς '7=;. = .
. Τ η - ί/Λίδί-βώ·. αύτί) ίο '/-::.·-.] Λ5ίτ;ϋ κ ϊϋ · -  τπ ί;-.«, '·' "--■
Ούιλ̂ ί̂ -̂ττοοατίΟίν. ΙΙοαϊμ'-, ά·-ϊ,·γκ:;ϊ'.ν ύττάο̂ /.ν εί; τόν τι5 λεγ;υ

•·ε ί·ν· 2«=>·.. (αΓ*·/:. μ 5ι3), ’

.  Λν»·Λβ,ν, ώον,τ;,, α5εί γκρ κ.ρίω; ,· (ρ 
εδκόρβώς 5έ, τ· ν Λβ»ν ίπΙτί,ς φρο·.

,ί |ΛΤ; τό. Κν?ί«ς, ά.τΙ ϊ;3. ’Λλ-,Οώς, έ|ε?έ=ατβ, «ίν-ττο-Λενεί τλν εν τί 6.ν„0ε:α νταρα.,-αν, 
„ Μέγ*; ντλοΰτεί είνκι ί  -ϊνώ ί-ί.-- Μετκζ,ειρ·.«(-.ενε; τώ- ς·?αη·,γ.κ«ν ] Έ - ι:ω ερ.« ίρερετ-ε:, 
Μετκ,«.ρ«»*αενε: ρ̂αττ,γ-κεν- δπε? Ι«ως εί;.εε-νεν.- Κατίε ετΛεαεν ] Έ - τη έ,κώ. Κατά τέν 

:ι αΙ τ;ιΙ; αίται λε·εις ϊ·ι τ» «αΛ, κρεσε-

,. :8 . ε ; κ·» εί-1') ·̂ίεν-.] ΙΙαεεΟ,τί,ααεν ε>! ττεί. έ«,»ν έ/. 5ε'.ρ0ά«·ος τεΟ ϋύ-.λ. ν;ν·
.. Είτ,>μν «-«βοΛ'^Ν.-αγειν, «  εύίινί τών άντ-γ. ύ νεδί. ϊ·. 4 |εέν
ζ τ·.ΰ-[8νου;τ·,ϊ κ5, τ̂ υτέςιν ί ·1ΐ5ΐχ.λ·ο,-, ι;2βΛε-.ο λέγε·.·-, οί 5’ έτεροι 5·έβ, •έγτ·.-·-.

' ' ' ' ·νς·] Τέ έ,ν.ν-,·
Το, |Λέν το«·, τον · 
•ίί -ίίί ί  χώ;»ί- Έ -

5 ε :,« .]  5

άλλοι. Τό, Α·>τ·ο,, ε'κ 5ιοο9ώιεα-ς Ι

έροΰ^ν. — Τιδί [ΐ4ν Ελλτ.να; ούκ είλονι- 
,λντο'γάο εί ντλεν-ι. -  Γνώναι ττερ'ι τιδτ.ν, 

το3 Κοϊ,αι ένταδδα. τό 3έ, ·ΐ5:ο.ς, αντί τοό, 0·>/. ώς ο'-

ί̂αγαγόντα.] Ο-ΙΙτε. φέρεται έν τώ έαή. ά ; ορ-λ̂ ς ειάχαε καί ί  Οόιλ, άν.ϊ το3 ηα?’ ά-ιΧΟΓΐ,

“ Γ'α̂λ Ϊ Ϊ ’ Ϊ  έ ί ί έ ϋ ΐ ' . ,  Δ ,Λ „ ! .Γ  4 .5 . . .  ;.;™  ϊ...-
, ί , ™ . .  Τ.5, Ι Λ ί . : . ! .  . .ί ' ,  ί !  ϊ· · .· ,.;;! Μ .  τ -  ϋ .« 7.“  ίΠί·-'· ·»■ “* ■  =;®!'
«/«.ειοιδέντα αοι -  ·Λ?ηο;εχ·.] Έ , τφ το- -\γ-;'ί·- άντιγ. φέρεται. '/̂ -·7··:’ ·4



ΣΗΗΙ · · ,1!)5ΚΓί

.? ·: . ]  11
'η (/λΖ- - Καί π / άλλη)·.

ίΡ.Λ. ·ΐ·Λ»Γ7',-τινΐ τ:5*·:;*ις.]’ΓΑάηοη 5{ 
ας, ί *ί'«|χα''ς Τρι·γ(οϊίς, ίν 'Λ·̂ α̂ ;.6ιΛ'/̂ νι (ϋΛί), τ:

. Τ,ΛΙ̂ 'ύΊ. ϋϊνί'ΛίνΣνΖΙ ί
ίν ί?ί ί ί ΐ ΐκ ί  ί·ι τιοινται; (ϋγ·.

ί,^^ί·; ίπί τα·>Γτ,ϊ
ίί/.»1

5αν;<; Τβ (!«^  ̂ οουοκΙιΙ (αΐΙ(1ι.Ίη ιίίυΐΜ>5 Τγο]^, ι|ΐιαΙ > 
τι.ς ΐ7ΐ7«ι̂ Λ,] 'ΓτΙί τί ’Α:ι»'/·ί5 καί τί;ς Ενΐ|:ωκ.ία;, ώς 6 Πί̂ νζώνι:; (ία

Λίί.ιΐν. ΙΗκ. 'ίςίρ. Ε, Υ  ). — Κάλλι^».] Γ̂ αιττΐ»·*, Μάλκτα. ~  Τό -[ά? υ,ί.ίί ίλλο- 
/.ίΐίΙΗι ίτιραϊί'.-ναααι, ά)λ’ ίί/.ίΐίν Λτά χ̂ειΊ, ττώς οΟκ είκίί {πι' αύτςϋ «  ϊταν.ξύ- 

νεσΟίι.] Τί ·;ίρ (ακίί, ίκ ίύί «3  Αύ·[. ίνηγ. καί τ3ί«Μ «δ  ί,ιΐ'-δ, βντί τ̂ δ πχ ’̂ άλλί'ί. 
Τα γάρ |χτ;5εϊ. ’'|(ΤΜς χχί -ίντί τ£δ Οί<ίΪ5·ι ίγράφιτο ιιά/-αι, Οικεία. Οί 5έ πρ'α ί(<-®δτ 
7-Λχν ΛαγΓί',νε, έγραψαν, έχ ϊΐ'.ρίΐίϋβεωί ταδ Οάα/.φ. Τώ γάρ ριι,ίεν, άναγκείως; έζΐ γάρ 
τα Ο'/.τι/Λ άναχΛ.ονίΙϊν, αΙα ιιίλλά το!α5:α ηαρά ταϊ{ 'Ριίταροιν; ώ<ρίΐ),5 γάρ είπιΐ-ί οννερ- 
Τ/,ιχ>'νως, Τα γάρ (χτ,?· . . . 55ΐδ{ ίύκ είχέ{ σι ιταραξάνιιν *  καί άλλω<, ,ή γάρ ιιϋ ί̂ άλ- 
/ατριίΐς )·_ρΐ5ία! ιταραίΕ-.γρ.αί'.ν, άλλ’ ίίχ·ίοΐ{ ίητάρχει, 5τώ{ εΟχ είκΐς δ.τ’ αύτεδ αί ααρε- 
έάνϊοάαι.— 2αυτον ονίιεν.} ΑνίΓραυ,ο,'νΜζ έν τί> έ(Αώ, 6υκιον βαικαν.—■ Παραβχιυάίί'.ί }  
Οντω και τενν.αν, ά>τι ταδ εν άρ/_αίαι{ έκί ΐ̂ίοι, Παραεκιυάα ί̂,— Οδίΐ γάρ τών Οίών έ'νιει 
■δνντ,ίιεί'ν άν·] Ο: βιιί κ·  ̂ άρα, Ίοακρατίς, Ηρα*λέε»{ ί,ττονς έτδγ/.α/αν έντες.— “Ραον }  
Καχ.δς Τ5 έαόν άντί ταδ Λγχριτιχ» Οιηχώ{, -Ραίιαν φέρει, 'ϋ  5έ ίιάναια ί  βύττ. τρ έν 
τγ τρίτρ «ραί Φίλιτηαν ετ:!φςλγ(οελ. ιγβ), καί άϊαοίβί'νκς έ^ ϊ̂ίϊατϊ (Γ κατά φίλιτεπ.) 
αεερι αυτοδ ταύτει» τεδ ΦΐΑίιεττει» δέγιον, β Π&λλώ αταραίαξατερεν κ» ταααδτίν αύτ̂ ν έ| έκϊΐν£> 
*" “ρεν-σίαι, νΐ νδν, οΟ’ εντω αεελλά ενρεείλιιφε, καί τά λοιπά δτ’ αδτα» ΐϊαιτίσααθαίβ.— 0ει 
σε τνγχανω παρακαλιδν, έ;’ ών -π-Αχστ, τάς φρατείαρ  ̂Τ» ιχταα Αλειψιρ, Παρακαλών επί 
ταδτά. ιξ δν. Τα 5έ, Έξ ων, καί, άι’ δ-', ΐΓελλάκιρ παιρ’ Ίσεκράτει ταύτβν ϊώναΤαι τω ίττρ- 
ρκχατι, 5τ«ϋ{.— ’Κπί τά; εδεργεσίαρ ταν 'Ελλχνικν χ.τ λ.] Έπί τ3 εδεργετεϊν τεδ{ Κλλχνας, 
Ά'.'λ “ ραεν είναι και φιλανθρωττεν κρες αύτΰδς — Καί τε ζ έ';̂ εναι καί τεΐρ έντινγχάνονει.] Καί 
■'-·· χιεΑεποιί ενοι, και τεϊς πρέ; εδ{ γαλεπάς ιερεσφέρενται— άυαχερεςέραί τάς έπωνυ- 
ι>.:ας έχεντα;.] « Οί ίέ ίαίικενις ίφκοί Πελυϊεύατς}, εί ριέν λύοντες τά{ άρά:, άλεξίκακει 
·■ /εγεντβι, απετ:ορ.παϊει, απετροιταιει, λδβιει, βδςιει; εί κνρεδντις, «λιττριει.άλιτκρ'είάίεις» 
" νερετραιιαιει. τ:αλα(χν»ϊειΑττεπεακαΓβι ίί  βεεί ίβαν *αρά τεΤ; πάλαι ειί Διεακευρει, β 
ΑαεΑΛων, ό ·ΙΙρακλίς, Ζενς αέτε’ς.— Ίίρνριε'νου:.] Πρε< ά(κφε’τερα, τε, τε Ίϊιώτις, καί τε, 
ΙΙελαις. Εν ίί  τφ τεδ Αλ̂ ευ και τρ τεδ Ετεφάνο'ε ε'κίε'σει φέρεται, ΐ̂ίρυαένας.— 'Απεπεα.· 
πά;.] ’Απετρεπάς, ώς έςκγειται έ Αρπεκρ. Είαί δ’ αυται εύ ριε'νεν δναίαι καί είτχαί ιίς άπε- 
τρεπν,ν πρεσδεκεε|κινει> καχεδ, ε’ν τεΐ; ιερείς, τελοδαεναι, αλλά κι! 5.άγει τινές προφίρειχιν« 
IV τεις είβιν ί  δίχεΐο: δεινεϊς, ε'εν πάλαι ριέν τε. *Ηρ4κλΕΐς! Χπελλ,εν άπετρεπαιι! κ τ.λ. παρ 
·. αϊν δί τε, "Εξω καί άπέιαακραν! καί τά τειαδ-τα.

ΣΕΑ. 8ο. Π8ρι2χ).ϊο(Ιαι.]·Τπείέβδαι; χαβά καί Πϊριβελτ.ν τίδ λε'γίε, άνβιτίρ*» (βελ. 64) 
τάν 'Τπείίοιν ιΓρν,χίν, Ένδε'χεται ικέντει γεγράφίαι τίν άρχτ,ν, Πρε€αλέ»βαι, ί  [κάλλεν καβ’ 
ένιφώτα, Πρεδάλλεββαί; έπεί καί ί ’Ιταλές |Λ8ταφραφά{ ΡτοροΓκί ειβϋ' Αΐιίιηο τ,ρ,ΐΛκνανατ. 
ίί.τΐ'ΐς αν εί χαερει παραδιδώσιν.] Στ.αειεδ τε, Παραδιδώσιν, ε'πί τεδ, *£φιώσι, σεγχω- 
ρδιειν, τ, ιιέίλ.λεν άριεταβάτιος ώς τέ, Ένδιδήειν, έλλειπτιχδς τεδ, Έαυιεδς; καί ίιερβει> τέν 
Θευκυίίδκνϊν ίΤς·'Π,/2') κακώς έγραψαν εί αντιγράφεις, ·Πιρικλίς ό Ξανβίππευ γρέΐτιλέγεινι
• καί ε'πιιίκ Κ.Α1Ρ0Σ ϊλάυ-δαν», πρειλβών . . .  Λεγε τειαδτα» , άνβεαοβάλλων ττ,ν παρ' άλ.- 
λεις έρθ/,ν γραφίιν, ΧΑ1Ρ0Κ. Οδτω γάρ καί τ, παρ’ ίαϊν ουνχβεια, <ι ”£λα5α, τ„ Λίν έΧαΖα
• κα ρεν νά γράψβ, νά )Λλκ®ω χ.τ.λ. λ.έγει » .— Έκ τών Ίάοενι συρβα’/των.] Περί τ »  Ίά- 
ϊβν;ς έπιίι τε εκτβν τών 'ΕΜ.κνικών τεδ 3ι· εφίιντες.— Αιαλαδεΐν τάν Άείαν, ΐζν λεγβΐίβί



ϊι'Ί{ ®π4 ΚΓΛ«ίβ{ [χί/.ρι Ιινωίττ.ς ] Ίΐν ί Στ|)ά€(ον (Π, ηίΧ·. ι ϊ Γ)) Λΐίΐ-ι’ίάβει, > Χ*--
·■ ·ι·.ΐΜίΐ [ΐίγάλτ,ν, »5,| ωγαν τνίΐτ,ζ ίοβ(ΐ5ν, τόι τ ί ;  τζ^,( ΤιχίσΛ θιύ.ΐοτί;; ίτί χίλι» 
" Αιχιτί'/, ϊςαί Τ3 των 'Λ̂ λαζτνων ττϊίΐίν τΛν θιΐΜΤ̂ ίυραν. Ι̂ί "|'άρ έ·<τίζ τχζ Ύρ9.αιι.κς τ*ντν,ς
" χΗ2* (>·̂ Χί· Ιων!*:, χαί ιών ένΛ; 'Άλυ·{ νί|χίΐΛ«'ων έ&νών ΐΓίρίχλνοττ{ *π *κ
·· ίςιν 6χότςδ Αίγαίίυ, »ιΙ τών ίχατίρωδεν λιχβ̂ ντων ττς βαλάτττς υκρών; χ»ΐ5ή χαί χα- 
" λίδιΛίν ’Ασίαν τιύτϋ» ί̂ως χαί ίιιωνν̂ ιχως όλγ;,.) Κχί τιντχ ιιέν έ Γίω- ρ̂χφβς: £χα).£Ϊτ> 
ίί  χ»< Έντ'ί *'Αλυ5ί Άιΐ», (Πινίγ. μ';, {,ιι» 5ί των νίωτίρων χ*| Έλάοσων Άσί», χιί 
τίλίνταϊτν Ανιτίλτ, ί»χ!ΐ τών βυζαντινών ηγΓραφίων (χχ9χ ραχρι χχί ίεδρο χα),5Ϊτα0ι “ 5 
Ίτρίς ί"ω χίιαίνχ τίς Κ(.ιν7χντ.νο«5τ:λίως.— Εΐ μγ, τταύυίιχιν.] Κ»χώ{ ·γρχφ{ται ηα^’ Λίζιαι· 
(-λτ,ν £ν τιϊ{ Σχοδίβις τί3 Οίίλ.) ίιά Τ5ν ώ. Γρχτττίτν, Εΐ ανι ττχϋίίν.ίν, τ -[ίνν, τρίΐτο- 
τχ, -'-.Ί ϊδνίετίΛίν, Ην μν) :ται;οω|ϋν.— ΐΐίΐίαχιτζί·] Εις τοντο ετίίψχ ιό ηαρ' άιτχτιν, Ει- 
τιτορίβχντις, βίον γχρ τΐ'ί ττβρίζίΐν, ί  γ■̂ ·,, ’Εχιτερίζίΐν, βνχ, Ενιαίρίζίΐν, βίύλττχι τών ίο- 
κ-χων τ. χρίιπί, ώς έ'̂ ι ττις-ώσΜθχ; χχί ίξ έϊίρων ίϊοχράτίνί χωρίων [Συιι. ις" χαΐ (χά) χαΐ 
ίχ « 3  Κωα'.χίΟ ('Ιπ;;. ιΐϋοο),

Κρ'.Οάς ίτίρ'.ώ σβι χχί βίβν χαβ' ·ίΐ)Α·ραν.

ΑτΓ£τί|Χ5νίνον.] Αϊτό ·ηί{ Περοων βχοιλείχ< άιτοχωρίβχντχ. Έν ίέ τω έιχώ (ρεριτχι, Αιτονε- 
[Λίΐιενιν, Γιω( «ξ χρχαιβτιρχς ·γρα-ρν;{ Ατττνεΐϋ,χαενεν, τ£ΐιτί?ιν, Αττεαίριτάιχενιν.— ϊενιτε'χβ- 
ριϊνιυ;,] ΜΐϊΟεφεροΰνΤις, έξίγεΐται ί Αρττίχρχτ. ίντχϊίά τε χχί έν τή ϊιυτέρχ ιτρό{ Φίλιι:. 
ίττι ο̂λί; Αχεινον 5ί, ίνΤχδβχ γοϋν(ωϊ'ρν;οιν ϊΛχγΓιι;), έχίίι ε̂τβχι, τοόςέπί ξϊνν,<;τλχνω|χίνίυς·

ΣΕΛ, 3ι Προόιτόρξα:,] Πλίενάζι: ·«, Πρό, ώς έιτεοχίΑειωχατί καί ης |̂ ετ«■̂ ν̂£στ!ρα χειρ 
έν τ« έιι,Μ; χα! »χ9' αότό υχρ τό,'Τ'άρξχι, ίπί «  ιδιρ-|τείίχί, καί τί3 ίνχντίβν, τό, Πρώ· 
τον αρζαι, ίχαχ'.νει, α■̂ τό άντεχείιχενίν έιτί κχλο3 (ΐ:ν ι'ς-ί το, ΆντευΛβιιϊν, επί ίίχ.χχοϋ, 
τό. Άρι,ύνετθαι. Έχρχιιχτο ιχέν τοι χχί άλλα7.οδ ί *Ι“ιίτωρ, χαίά χχί Λχαοσβ. τό αετα ί.- 
ιτΛΤ,ί ττροβέοεοι;—  Μχτ' ίλ),9 ι̂χϊίν.] Έχ το5 έαοδ, αντί το3 παρά τοϊ< αλλοις, Μί?ί άλλ» 
(χτίέν.— Μετά τών πατρεεών έ-/.β?ών τ<.ό{ η ς  αύτ«ς σνγ'ινείχς χ.τ.)..] Μετά τών βιρβάρωτ 
Αΐλαδή τούς 'Ελλπνας, ώ; έπιγιγραττται έν τώ έ|ίώ.— Το; πρό; ίχεΐνον.] Προοίόκκα τ» 
αρΟρον έχ τοΒ εαοδ, προοθείς άν χαί άνεν τη; παρά τών χνττγράφων έπ·.κουρίας. Λέγει ίί 
τών Περβών βααιΙέχ.—· Πρβαήχει.] Έν τώ έ;ε<ρ, χαβά χαί έν τισι τών έχίοαεων, φέρεται, 
ΙΙροαηαιν.— ' ιΐοπερ βφετον γεγενη|χίνον,] ·'Ω«περ άπολελυιεενον, χαί άποροϋντα πατρί- 
5βς ίίιχς. Μνχριονεύει τής άς-εϊας τΐβ5ι ιεεταφοράς χαί Άρκ^τέλ. (*Ρητ. Γ, (ά).— *'Ποπιρ 
ό νεννησας ύαίς.] ό  πρόγονος όαών *Η?αχ5,τ,;—  Η τών ί»ί τοδ βηρεατος [χχινοαένων > 
Των ·Ρτ.τόρων χαί ίηιχαγωγών. Λείπονσι 5’ ίν τώ έα  ̂ α' εξ βυται λέξεις.— Τών ριή τάν 
αύττ,ν γνώιιην έχέντων έμοί.] Έχ τοδ εμοδ, άντί τοδ, Τών μή τήν ούτήν μοι γ·;ώαη. έχο’ν- 
των.—  Έίλπίζω.) Έν τώ έμώ, Έλπίοω.

ΣΕΛ. 3χ. Βαοιλέας] Έτρεψα τό παρ’ άπασι, Βϊίίλιϊς, εις τό Αττικόν, Βαβι/.ε'ας.— 
Η χεί,οι.] Οδτω οιαί τό έμόν άντίγραβον ίιουλλάβως, ΚεΤνιι, περί οίΐ χαί πάλ.ιν ίι^ίζω τίς 
ορίοτητος.—. Ά/λ' άναφρεπτέβν καί μιτας-ατέον.] Ή ιχίν τάξις τών λέξεων ΐκ τοδ ϊμοδ: 
τό Μετας-ατεον, γράφεται κάν τοδτω ώς παρ' άπαοι, Μετανι^ϊν. Τοδτβ Ούόλ. τρεπτέον 
ειναί φηιιιν εις τό, Μεταναφατέον, ί, Μετα?·ατ:'βό καί πρ-.ειλόμτ,ν, έτερων την πρώτη» 
άποίεξαμένων ίιόρίωσιν,—  6λββχερώς ίιακειμένονς ] ίιοανεί έλεγε, Λΐ όλου προσκιχολλη- 
μένους: τούτο γάρ ίύναται τό ύλοσχερώς, βδκ έκ τοδ, όλος, καί τοδ. Χειρ, ουγχιίμενον, 
άλλ’ έχ τοδ, Ολος, καί τοδ, Σχερός, ό έςι βυνεχτ,ς έχόμενος, παρά τό, Σχέω, καόά καί παρά 
το, Κρατέω, το Κρατερος.— Συνεοούλευόν βοι.] θύτη γράφιιν προτ,γβην άντί τοδ παρά
τοΐς ίλλοις, Σννεβούλευόν βει ίοηκφ γάρ αεί τό Συμεουλείω__ οΓο’» τ’ είναι, οττως άν
βννιρανίοαιμι.] Εν τώ έμώ τό. Οπως άν, όψιοιίτερον &π* ίιβρίοδντο’ς τίνος προςτίέν, ύπο* 
γοειν παρέχει ττν άρχαίαν γραφήν ύπάρξαι, ϋίόν τ’ είναι βυνερτνίβαε μ«.

Γ.12 120Κ5. ΠΡΟΣ ΦΙΛ1ΠΙ Ι0ΙΤ.  αΪ7
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'»τ.--1·.Ε Γ/.ν (ίΚ ανΰ3Γ·ΐ7
I φιλςλνγα των Κ;.λτ,·/'ϋ.

ιιχΟτΙ,'Λατα — ·̂  Ι!χ -.Ο/ «εα (ιτ/.τ,ν Λαγ.', ττ.ν τ·-ν
Ο^αφ. Ι 9 ο Τ ω £  α τ -  - τ ?
έντανδ» (ι5. Α'.ν.οϋ. ν.ν.ι— .·.ιΕ̂ τ̂ ν.̂  Ι.κ ττυ ίϋ,ον. %/. οι-.ίΟωτίως, αντί Τνν Τ--.ν .̂ν.— 
Ι!α?α2*λι;ν.] Ταυττ.ν «:ΐί:/;αΐν τ.'.ν -'ΐα'̂ ν,ν, χν 7.;τ5Ί·ςΛΤ£. ΧΙ·. ο ν α  εχ'.ει, ! ;  αν:·,-τ. τω 
Ούολ’̂ ίΜ 1:α̂ ϊο<,τ.■̂ Iντ■.̂ . αντι τ:ν τ;·,·.·.:·..; αΛ.·.;·.ς. -1ι;ε-  ̂ λ. ./ .— Ον/. ι·,„ α/./. ν-..ί.- 
6ίνω{.) Ον ττΓ.Γίον τ α  ».3τι ιιρν.χιν-.ν αντιν. ττ -(ραο'ΐ;. >7®-“”  *·'· Λιβ/ρως. 11·-<.ν
■[ίρ ίταρα τ'.ι; ρτ.τίρσι το. Α:σ/ρω<. »ντι τον. Μζ'νίως. χαο τ) Αναιο;νντια αντί του Ί ϊυύους. 
οϊον το τταρα τμ τ.-χετ'/.γ·· Ιιοκοατε; (Τοα-::·.τ. « Τα αίν ο̂χιχατα ιτοχΛα ιιναι τα τταο
ι.αύτώ χιίΐλ-.ιχ, χα·. ι:·α  «ναιο/υντίας»; χαι αζν ύν. -/.χι τα Αναυ̂ υνΤΕΪν ίττι τοΰ Ί'ίΰΪΕοΟιι 
Εταξί (Π/,αταίχ. ζ')· Ι>-=* ε'* ίοχου«; ταυτοΛθ-];οας. ει το. Αιοχβω;, Εχϊέχοιτο τις, Ί'Ευϊώς, 
ΕπιΟ; τά οια [λακρων I ιυ.χτιφ οχαειωθΐντα ν.ον Είς το Ιοοτοοχρατους Π;ρί 'Αόρων, *ϊ5άτων,· 
Τόπων (Β, Οί).. 25«-ο32).— ’Α>Λά γε ττν ύραχλοους.] ϋυτω διορίουν ίεϊν Β“γν»χα πϊρο- 
■γράι̂ ας ττ,ν προβίοιν ττ,ν ν̂ ττ, παρ άπαβο ΟΕροαενρ γραφ ,̂. ’Αλλά -|Ί αετά ττ,ν Ιΐραχλίους. 
’Εντ:υ;θ(«ίΙα ί ί  χαί προϊοντες ποραπλϊαίω τ ί; προίιέσΕως ταύτίς βοοροαρω πλιοναίρώ. Το 
ίέ, ΪΙραχλΕους «περβ-λήν, τακτόν άν εϊητώ, Τά ερτ», οίς άπαντα* Ήραχύ.ΐς ύπεοΕβάλετο- — 
Καντοι τούςόνοααίοτάτους χαί άρί̂ ους αυτών/..τ.λ ] Παρείλχ,φα τό, Καίτοι (άντ'ι τού, Καί) 
ία ίόο τοδ Αϋγ. άντιγ. χαΐ τρίτου τού έωϋ : εςι -}άρ εναντιωαατικόν προς τε το προχιχοάρ-Ενο», 
Απανιες άν εύλογιόοιιαν, χιί 5τ, χαί το έπα·{θυ.4νον, ’Αλ>.' όαως χ.τ.λ. 0  νους, Απαντες άν 
έ-;χω_υ.ιά3ειαν τον, “Ηραώ,ία, τόν Θίβεα, καί τούς έπΙ Τροίαν ?ρατ4υσαυ.ενου;, χαίπερ ενδότες 
ότι οί όνορια̂ οτατοι καί άριςοι αϋτό&ν, τουτό̂ ι τίον επι Τροίαν «τρατευοαιιενων, ριικρων πολυ
μνιών καί νΐτνίρίων, άρχοντες ί®αν, οίος ι-[Ε'νετο ό εκ Σαλααίνο; Αίας, καί ό έξ Ίθάκχ; Οίυσ- 
αεύς,— Καί παρά πάσιν ό-.ου.αςν,ν ττ,ν αυτών δο'ξαν κατέλιπον.) Πλπν τοϋ έιοοΰ ίντ!~ρά(ρου (εν 
Μ λείπει τό, ύνορεα̂ Χ’) "*? οϋϊενί κε'ται τι. Παρά, πρό6εοις, καίπερ άνα-ρχαία οίβ» ; 5ια<ρΕ-
ρει 7*? τι ■ τιοί ?οςαν

Γ.ν ίόξαν, πράττουσι καί αΰτοΐς α*ια, ί  *̂ οΰν ατ;χλίρον τ»·ς ίιαϊεχ/,|ίίϊ:!( ϋτϋ.ικο’ντων 
άνάς'.α, χςπαρίλαζον ίοςνς, τό 5έ, επί -

αιαινους, τό ϊ|κόν.— Τοίοΰτο πλίθος χρτ,ιοάτων] ’Κκ τοϋ 
ΐ' χοχαάτων.— Εϊς ττν άκρο'πολιν άνχνεγκιν.) Παράίις τοΰτοις 
■ι.— Έςετάσας ] ’Λνχχο/.ουΟως πρός τό έπα-νόυε.ον, Αεί, άντι 
ών ιίρχιεενιυν ·ί,] "Ετρεψα το, Εϊί, είςτο,,Η : χωρίς εί |αί τις 
ί,ας, ιοά̂ ιειν, Κί υ,έν τι των εϊρκιιενων εϊτ,.— Εις τίν ·ήλικίαν 
ι το εύοωνο'τερον, αντί τιϋ παρ άπαοιν, Είς τχν ίλιχίαν ττ,ν 
,ΰτε των ά-γαθιον χ.τ.λ.] Λιί-(ραώα καί πάλιν ττ,ν προΌεσιν εκ 
:, 01 νάρ αύτο'/ειοες ούτε ιιετάτώνά-ι-αθών. Ο νους, οί θεοί ου

ΣΕΛ. 8Λ. Κεκττ.υ,ΐνους.] Κτ
έαοϋ, άν Τ σ 0 τί
τά άίλαμου ;Συαυ.αμ, .Λ)ιιοταε
τοϋ, Ίΐςιτασοιντα. - Ιΐνεέ. τι
ε'λοιτο ρεοω.Λον 0 Λο
ίιϊ τίν ίυ.ν.ν.] Ε/
έρ.τ.ν ίεί. · 0 αο α I ς
ττ; παρ απα 8 1 νς οι.
τιϊς αΰο ϊ α ς χ , ^  Μ ο



5ΚΛ. 35. Ττ,ι ΟΙ)·· ΐτίβι».] Λιί-ίΐ ί  άντωνυι/.'α έν τ'"ι 'ι».Γι, χαΟ« κ·Δ ί ι  τλϊί ά̂ χαίαις {χί/. 
■7ΣΙ:.— Τχ·ί αιτίαν, 5ί τ.ν.] Τό ·|;ί?ας ).5·|’ίΐ.-- (ίς £·■ Ελαχ,ίί-,ις.] Πρ',αίΟχκα ίκ ι̂̂ ρβώσ1{1̂ { 
τού Ούολί. τλν χρϋ'βίϊΐν, λιίχιυσαν χαρ άχασι- τόοχίαα κιθ’ &χίρ£ι€αταόν, άντί τοϋ,
Έν ('ος ίλαχίς ι̂ί, «ϊίν καί τοχιράτώ «Οτμ τίύτ(;ΐ-Ρτίτ̂ ρι (ίικοχλ. ά), ίΐςιιετά χλίίς-ων, και 
■η χαρά τώ ΛκμίίβίνΕί (Πίρι ςι<̂ · αι\. 18ο), ίΐς βίς Αάχι ί̂ν,— Τ'-ΐς χαιροϊί χαΐ ταΐ; άχρι- 
βΕίαΐζ ] οο«.[<.Ε·ρία τ, άο.ετρί», τοντιςιν, ιϊ ό~ραιρίίί ρι« ’̂̂ το̂  '/.ίγς βυρψ,ί'τρως ϊ  &χίρ 
τ'» ιχΕτρον ■]’5·γραχται. Καί 5τι [χέν τον καιρόν εχΙ τοΰ ικιτροϋ, χαί ττν άκαιρίαν ίχί τίς άριι- 
τρία<, χολλαχοϋ τι'ταχ.Εν ά 'Ριίτωρ, οΊκ ίς̂ ν ίςις τΊνότκι των (κ-ίι χαρΕρ·|·ωί έχΒλΟοντων τι-ίις 
λογ5·̂ ς αύτοδ : 3νι ίέ καί ·?| ακρίβεια τί,ν άαίτρίαν ίπ6’ ότι σνιοαίνε'. χαρ’ α^τω, ίΐλον και 
Ικ τίς οεντερις χρίις Φίλιχχον βχιςελΐς έν ^ (ριιοω, ·< Προς 5ί τ5άτβ;ς φοβιδν.αι τί,ν άχρί- 
• βειαν: καί *[άρ ν3ν κατά ικικρόν χροιών ελαΟον βν-αυτόν ούκ εις ίχιςολίς ου ι̂ειτρίαν, άλλ> 
-« εις Χογον (οΐχος εξοκείλαςιι.
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ε Ι ϊ  ΤίΐΝ  ΤΟΤ ΑΡΧΙΛείΜΟΤ ίΠ 0 Θ Ε ϊΙΝ .

2ΡΛ. 88. ΙΙν Μειηίνχν άνοικίοωτι.] Ίί-^ρά ε̂το, Εί, άντί τον, δν, καί, Μίοίν/,ν, ί ’ ί»ος 
ο, ούκ όρδως.— Σταοις 5· τω λόγω χραγρεατικί.] Τί έ̂ν καλείται Στάο:ς, καί τί χραγρ.α- 
τικί, χαρά τοίς τάς 'Ρτιτορικάς τεχ,να; χνγΓράψαοιν, άλλως άλλων άχοϊείωκο’των καί όρι- 
οαο.Ενων τά; λέξεις, ον ρ-κκρον |κ;νον, αλλά καί ΕΪς ού̂ έν ώ< είχεΐν γ_ρχιιιιον άν εϊχ ίιελθεϊν: 
έκ (οέν γάρ των ρκτορικώ» τοΰτι»» ίρ'Ίν τε καί κανόνων, ονίείς χω ‘Ργ;τ̂ ρικός άχέοτ, ού5’ 
άχοβίοεται, κάν εΐ τον άχαντα χρόνον τοδ βίου κατατρίψειεν άναγινοίοχων τόν 'Ερικογε'ντ,ν 
καί τους έξτ.γ·Λοα|λένους τά ίίρυ.ογενους ; «ρύτεως ?έ τυχών άγαΟίς, χροττχταιτ’ άν τις ττ,ν 
χερί τούς λόγους έυ,χειρίιν, εϊ ρακρά χ.αίρειν οράτας τοΐς έχαγ'ελλορ,ενοις χοραϊώτΒίν 
τίν των λόγων έχιςτ,ακν, αυτούς τούς λόγους των ίοκί,αωϊ ροιτόρων άναγινώτκιον ρ,ί χάρινοι, 
καί χροοέχοι τον νοΰ» τοΐς τιχνικώ; είρκυ.ένοις, καί άχοταυ.·εύοιτο ταϋτα, όχως άν εχτ,, 
χρίοΟαι ϊν ό'εοντι υ.ετονετεύων εί; τί,ν ϊϊίαν αύτοϋ φωντ,ν. Οΰ υ,ίν αλλά, ίιά τούς έχτοτ,- 
|χένους χερί τάτοιαϋτχ, καλώς άν έχοι ίχί του χαρόντος φάναι, ότι τήν 2τββιν τινες ρεέν 
άχο τού ιςατιάζειν τούς άγωνιζου,ένους έξτ,γίοαντο : έτεροι ίέ, δ καί αάλλον είκλς, αΰτύ τύ 
χεοί ου άλογος καί ·ή χάοα άυ.ιριοβίτκοις, έξεϊίξαντο, ϊιά το χερί αυτό Γςατθαι τών άγωνι- 
ζοιίΕνων έκάτερον, δίκαιον είναι.νοικίζοντα. Είχ 5' ά< τούτο, όχερ οί Γαλάται, Ε ’ύΐίΙ ιΐβ 
!α ςαοδΙίβη, καλοδοι. Πραγυ.ατ.κίν 5ί τίν ςάοιν ίχονοιιάξουσιν, τ,νίκα χερί τοΰ ?εΤν χρίτ- 
ΤΕΐν ί  |Λν, χράττειν τι β άγων ε'ςιν : ούχ ότι καί έν ταϊς άλλαι; ςάοεαιν, η φκοιν ό σχολιάαας 
τον ίίρρογένχν, ούκ έςι χράγιιαοκ, άλλ' ότι ,αόνη των άλλων ηκεονάζει τοΐς χράγρ,αβιν, καί 
ότι μί'/χ τον ριέίλοντα χρόνον έκλτ,ρώσατο, αί ίέ άλλαι τόν χαρεληλυβότα. Οιον καί έχι τοΰ χρε- 
κΕίαενου λόγου, συρ-βουλεύιι Λακε̂ αιαονίοις -4ρχί5'αιυ.ος ρί αυγχωρίοαι άνοιχιυ&ήναι Μεαβί- 
νν,ν, ώς οϋ βυριριρον αϋτοϊ; τούτο.— Κεφάλ.αιον ?έ τό ξυρφίρον,] Καί τό χαρά τοΐς ρίτοραι 
Κε'.όιλαιον άλλοι άλλως άχο^είιόκαοι των τά; τέχνα; γραψάντων: οί ρέν γάρ ταϋτό δύνα- 
οΟαι τί, ςάυίΐ ΰχέλαβον: έτεροι ίε Κίΐράλαια καλοΰοι τούς κοινούς έκάςου γένους τόχους καί 
οίονεί χτ.γάς, έξ ών έςίν άρύοαοίιαι τά χρός τό γένος «υντείνοντα έχιχειρίρατα καί τάς χί ε̂ις.

Κειράλαια λέγοιντ’ άν, το δίκαιον, τ'ο συρϊέρον, τό ράδιον, ί  γούν τό δυνατόν, τό άναγκαϊον, 
καί τά εναντία τούτοις.—  ϋϋ τούς κακώς χράττοντας είρτ.νχς ε'χιόυρεΐν.] Έκ διορΟώοεως 
1‘είοκίου, άντί τού, .Ίύτούς κακώς χοάττοντας, ρκί είράντ.ς έπιίυρεϊν.— Έκ τις καινούργιας ] 
ΤουτΕΓ.ν έκ του νεωτέροις χράγραβιν έχιχειρεΤν, καί κ νεϊν ολω; τά καΟί ιοντκ ; ΐ) δίλον έκ Ο’ 
ών αυτό; ’ίοο.'οάτ/.ς ερεϊ έν τώ λόγ υ ι'υίλ ιγς),-.αί ών Λνο.ϊων (βελ Ιϊϋ,Τ) ο'ρΛκε, “Το'ς γάρ
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• ίίτυχίΰσι ϊίωτίίίζίΐ'» : ί» γίρ τών [ΜταδΛώι ί'πίίοζ!; ή ίυβιτρα-|’ία {»5τ»δϊ).8'ν
·« ΐϋτώγ ί ι̂ χ.τ.λ.χ Τυ*ίΛ|·ρβ9ϋ)γ άβλίφΙ* γι'ΐ'ρατττΰΐι ιτα^ί τω Στιοά·*», Κα«υρ·[ίϊ<. αντί 
τβΟ, Κ«1Ό'̂ ?·];ία<·— Έ υ γίρ τ» ϊκιγίύνω.] Έν τώ (αχ 1κXι|̂ .ιΐ·̂ : Κ!ν3νγ)ς ό ηΛία&< 
παρά τβΤ{ Ι̂τορίΚ- Τxν$̂ ■̂ ^Μ̂ 1̂ έκ ίιορδώββως ΑύρίρΜ ®αρί·ΛΧ<ρΐγ όΑά·^Γ«ί βγτΐ τιδ, Έν 
γάρ )«γ3ΰγ .̂

Α Ρ Χ ί Λ Α Μ Ο Σ .

ΪΕΛ. 89. ΤίΤ< τϋί πίλίΐΛί γοαίαοΐί-1 ήν ίγ »αΐ Τ3 Υίβτερί» τριβΜττα !τών «Λ κατββαί- 
■ϊίΐγ ιίί ττ,ν άγβράγ τρ παράταν, ·ρ φτσι Πλουτ*ρχο{ (ΛυκΜιργ. § ϊ5 ): «ύτιο ί '  άγαγαβίως 
παρίίπϊτο το (Ατί' έκιώΐοίάζϊΐγ, ριγ,ϊί ίαιιτ,υορίΤγ, έξεϊγαι τοϊί ττιλικοίτ5ΐ<.— Πιιτίίγ,ααι ττγυ 
(κίταεοΑίίν.] Πρ&οίβγικα τό άρβρογ ΐχ τοΒ ί(χρ3. ϋ λ« ί ί  οχείόν τίώττγ τ<.5 λο'γοι» τίγ πρώτγιγ 
πϊρίοίογ [ΐίττ,Υί·ί»ίν ε!ί τον χατά Τιαοκράτου; λβγον ί®ίλ. 44̂ ») ί  4τ.|χο<ι6ίντ{, ώς βίξι τίί 
όλνιιιτιανΜ.— Αποφανούριίνορζ.] Προει)ιίιχγΜ ίξ αντιγράφων το τών άλ)ρις παραβλγθίντων, καί 
ίιορβώι. Ούολφ. τ!) ’Αποφ*νίΟΐϋγς{ τοϋ, Άηοφννάαενοί, άνθ’ ου το ίιών φί’ρίΐ, 'Λποφαινβ- 
(ΜΥίξ, οΰϊέν [ΐά»ον όρβώ; τον, 'Αποφνιυάρι.ινος,— Εί ττ.γ ΐ5ίαγ ταξιν τοϋ βίου διαφυλάττων.] 
ύ  νοΰρ, Εϊ βουλόρΐίΥΟί φυλλάττοιν τήν τίξιν τοΰ βίβυ τΥΐν ιδίαν χαί προστίχουταγ ίαίί ί>.«ία, 
τουτ(<ριν (όπιρ άρχοιιινος τοΰ )βγου «ίρτιαιν), ει βουλο'ριινοί ί'ρι,ρΐίνίΐν τοΤί '/άμβιζ τ ΐ ; πβ'λιωί, 
τοΐς χωλύουβι τοϋ< γβωτίρουρ ίχχλγοιάζίΐν χαί παρρτίϊΐάζίβίαι, ίάοω την πολιν άγο ί̂ίΐί ίαυ- 
τ ί; προγονίβαοίαι,— Προφειβιιχίντγ έαυτίς.] Οΰτ’ «ττιτίίνίΐ, οδτί γενιχτγ έτεραν, Τχ( άγάγχχς, 
•ύπογοΕΪγ ί>λίί7»υ«αν ««ρίχει 4ι τιρδίίαιί, “ { ΰπελαβεν 6 Ούολβ. ά/.λά φερεται πρ ί̂ το, Εαυ- 
τ4ς, ίν* ί ,  χατά τ3 πλίρί<, Φίΐοααίνχν ιτρ4 ίαυτίί, ι5 [Α5λ>.βν έι χρβαιι το χατ* ίλλεψιν, 
Φειταρ̂ ντ,ν ίαυτΐ{. χαβά καί πολλά ίτχρα τών ίΐ( γινίχτιν φεροριενων |χίβων ρτιχβτων. Τίιοΰ· 
το'γ ίξΓΐ χαί τό, Προχτ,ίιοβαί τινο;.— Τοΰ< ττΑικούτου;.] Τού{ τάν £(ΐνιγ ίλιχίαν ίχοντας.—■ 
ίΐρ,ίν.] Έξ άντιγ. άλλων τι χαί τοΰ «[«ΰ, αντί τοΰ παρά τώ Στιφάνω, ίρ-ΐν.— Εί ρ,έν γάρ ίν 
άποδίδΕίγρένον, ώ?Ε· . .  (ίδέναι,] Στιρκίωοαι τόν πλεοναβρ,όν τον, 'Ωφί: ί  χαί άντί τβΰ άρ- 
βρου, Εί ρ,ίγ γάρ ίν άιταδιδιιγαίνον τ3 είδίναι τοίις πρίσ6υΤ5ρου{ κ.τ.λ.— Προ< το φρονεΐν 
βυ ίιαφίρορ,βν άλλίλωγ.] Κατά το πλτρί(; φ χαί ίί/.ον ότι το, Ούίέν διαφιρει, {λλειπτιχον 
«ΪΊ τίί, Προς, ττ,ς. Εις, ί  τις. Κατά, προβίοιως, χαβά χαί τβ. Οΰδίγί διαφέρει, τις, Έν, ί  
τίί, Έπί.— Ταϊς ίπιρελείαις.] Ταϊς τροφαΐς χαί παιδείαις.— Έ π' βριφοτίρων.] ίοωί γρα- 
τττίον, Άπ' άμφοτερων-— Συν,φορώτατα.] ’Εχ τον ίυ,ββ, 5πιρ οΰτω γραπτε'βν είναι, άντί 
τον ΣυριφερΑτατα, τοΰ Οΰολφίιν χρίναντος, άπείίξαντο χαί οί {εετ’ αυτίν.

2Ρ.Λ. 90, Δια[χαρτβντίί δε ττς διεετίρας γνώ|ΐτ;ς.3 Αίτοτυχο’ντε; δί τίς δαετερας κρισίως, 
τΜτίςτν, ίάν τά ίιιτ’ έριοΰ λεχβχβο'ρεενα [εί χρίβΐ(εα χρίγγιται (είτε σν(εφίροντα. έχ διορβώσεως 
τον Ονολ. τταρείληφα τδ, Τ[εετερας άντί τον, 6(εετίρα{.·—■ Εΐ τις δνναται.} Έν τώ Ιρεώ φέρεται, 
ίτις δνναται, νοϋν ριίν ίχονβα, ήης ίλιχία δύναται, ονχ άιειίνω» δέ τίς χοινίς γραφίς. 
■•Τποιεενιτε'ον.̂  Έχ διορίώοιως τοΟ Οΰολφ. πρβειλίιεχν το, 'Τττοριενετίβν, τβδ παρά τοϊς άλλοις 
*Τποιε5ντ,τε'ον, άΛ' ο5 ίν τώ ίιεώ φεριται, ‘ΤποxΕνχτίον, άναλογώτερςν (ΐεν, όπεί παρά το, 
ΜεαίΥϊται, «αρίχται, ώς τδ, Μελτ,τε'ον (ον Μελετεον) παρά τδ, Με(εε'λχται, ο5 γε [ετν ίσως 
τίϊ τών Αττικών χρίσει χατάλλτ,λον γ χαί γάρ καί ίν τοϊς έξις τοΰ παρίντοί λογιν ·Υπο- 
[εινιτίογ, ΐρεϊ, συνρίδοντος χαί τον έριβν : χαί Πλάτων δε, Μενετίον, είπεν, ον, Μενχτίβν, χαί 
Αριφοφ. Μενετοί θεοί, ον, Μεντ,τοί.—  Τοϊς (εγιδέ άνάνδρως.] £οιχί τι δεύτερον έ·ιρρνχχίνοι 
τοΰ χωρίου έπΐρργιαχ: ώφειλε γάρ είπεΐν, ΤοΤ; (ΐή ταπεννώς, (ετδέ άνάνδρως. η ετερόν η  τοι- 
οντοογ, διά διπλ'.ΰ έπ-.̂ ρίιεατοςι ί  (ί χαί [εάλλον είχό;) γραπτεον, Τοϊς (εί άνάνδρως. Εΐ δει 
ρεε τ·. τών ίδίιον είπεΐν.] Έγράφετο, Εί δεί (εετά τάίτο Ιδιον είπεΐν, παρά τε τώ Στεφάνω 
χαί τώ Ονολφίω έξ άντιγ. δώονότι. Καί έ (εεν Ονόλφ. διορβονν έπεχείρει, Εί δεί μ,ι' τι ίδιον 
είπεΐν, ί , Εί δεϊ ιεετά τοντο ίδιο·ί τι είεκιν : 6 δέ Ανγ δ;ορβώσας ίγραφε Εί δει |εε τοΰτο
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ί5ΐ5ΐ 4Ϊ.·:«ϊ·, ί τιτ̂ ή/.Λνί ζ.ϊ! ό Ίτ̂ ό ί|//.̂  «χίί·:ι;:. τ,« '.» Μ-'ύ τι
1τχ>.·-ί ;Λ-τίγ,ΐϊΑ;. 3ΐ· «Η ν Ια-ίΐυ ι ϊ (·1.η· ιι· <ϋ Ιηβ χ Β-·«. Ιΐ τ,;«τ>?χ ι ϊ̂μο

; τβ/ Αθγί3« ι;*ρ·τ8λτ0ί7τ®ν άνην, »/)' ί ;  ίν τί) τ,; 
■' ΐοϊίον ϊίι'.ι Είτΐϊϊ'ί ·  ;/.ίτί ιϊν.>γ;γ̂ χ;λ|χ·3»ί; ίξτ,̂ ιίυίοιί, ιτ; 
λίγοχ · ίΤίό; '̂ ί τί>, Τί'.',ν, · ίί·];«<·' Ε;χ3'< τι ■-— ΙΙλίκ·· 3 Ιί;ς

Ιίί ίίΐ |ΑίΤ1

ιιι, ΙΓλ5;;·;χ.* -  ’Ίτ/.ϊΐν.] Τώ, βχίΐ», άνΟ-ίίτίοχλ̂ ν (»αβα »*· ί 1Γ?5 έ;«,0) τ5, ''.ι·/ι\ , 
ί* Τ! άλλων κ*ΐ «0  ίν,βΟ, ώ; Λττα««?'-ν, ίί χ}τ, ΜωΙρΤι (®ίλ. ϊ'ΐΗ) ιτις-ίΟί'.ν.— ΙΙί·.βτ,.[ 
Κί ίύϋ άντιγ. 77;6τί}<νν {οίς ιί<ςλΕ'ί1ΐ)τίν ό Λ-Ιι·.), χχί τ^τ«» τιϋ ί’αο5, άντι τίϋ, Ι1;ι«ι.— 
Αίτχννχις τχν ιτολιν ίτ5ρτ2®λίΐλ] Ως τ», Αναιίίίτ,» ίτ:υιιιί«.—  Οι ϊ·:«.ΐΛχχ-.!.] 'Έπιθι τίν 
Ξινίφ. ( Ελ. Ζ, {ί*, », χ»ί Γ , 7·ι«) — Τχύττ,ν.] Φί>ίτίΐι χιί ίτ!>» 7?»γ»;, Αύττ.ν, κχΛώί. 
ίςτ ιτλίίνχβαΗι ί ¥Π{ίβ;?»β;χός άντί τοϋ, Τή< ΐ'ί? ίι,ςαν ταύτ/ιν, ί,ν χ.τ.λ. ττί̂ ·. 
τί ίν τάς ί '.ί: πλχτντερον.— ·ϊι<.ά;.] ’Ε» τονι ίατΟ, 4ντι τοΰ, ΐ'ΐαΐς.— ής εΟτ’ άτιρικε· 
^!3*ν χ.τ.λ.] Η; βνχβ'.κλίς. «ττίνιϊϊτΛί ίί  άτιίί τών ηροηγητααίνβν, ίναβίδευλειίχχσι, χα . 
Ιΐϊίίί,κιιν.

ΙΕ.ν. 91, 'Εγ.ώ ίί  ςύ Τ'-ιι'ϊτιν χαΙιττΜτίρον . . . 2®'νν χχλλίο» ».τ.λ ] Αντί τϊλ, 6οο·', πχ;.' 
β,τιτι γρά'ριτχι, ώς »ιΐ ίν τΛ ία.», δβω ; ίι’ ί*ί? Οθ5λ.?, χχί τό, Τΐ5ΐτ·;τον, ιϊς τβ, Τνσίΰτω, 
ίτριψ·, ΐΓ.υ9ίντ»ν τί; ΐ̂'-ρΟώσει «ιί τών υ-ιτ’ αΟτο», ττλ-ίιν ϊτι-ράν-,ν. ήαιΤς αίντοι, -ταν ις^νχ/- 
τί'.ν, τλ, δβιο, ιίς τε, ΰβίϊ, [ί.ίΤχδώί'ν ϊίϊν Μβλίλίν, 5ι» τί, Τ'.βϊ'λτςν; άνι®:τί?χ γάρ 

«ρόί τ ΐ  βνγχριταχ, οίς κολλάχις σννάπτίτχι, τλν ά.χιοοίάν Γ/.!! (ίττιρ Μ*λ; ττλαντ®-;! 
ττν υύίλ.) άλ/.άττρος τό, Η-̂ ίδριιχι. Ό  νιϋς, Ού τοτο τ̂βνί-̂ τϋΛΧί τόν χώϊχύν ττν άνευ τώ· 
ευμ,'ΐ,άχων τούτων ίτιοΊχι 5α5};ίρί<Γίρον τ|ΐΤν, ίσον «ύτον ήγούιιζι λζιιτροτίρον -[ίντοεοΟχι: 
? άλέ.ω;, 6ύ τοσχύτ»; ίκσ/,Ερίίας ί» τού πολίριου τού ·̂η■̂  συα,ΐΑάχων ι̂ οοούα.ιι, ίστν ίν.π!ζι·> 
ίοξχνίχϊν ίξ αύτού οΓροτγίνιίοΜ*!!. — Το·ς ίώοις τίς *τι’λί<ν{ ί?·[ο·.ς ] 0  Λάγ. Τοΐς άλ^βς 
τοίς τις -οχίως ίρΐ'.'.ς, ί-γρζιρίν ίς άρχ*'·“ί ίχδοιιως. 7 «ανάίίΐ το, τί τού ί~ϊλ. ίλίο'το 
χχί το ί(ί,όν.— Αρνοτι'ρους ίίνχι ιτρ'ος τάς -ράξίΐς ] ίΐ ττζρ’ άπχβι λίίποοοϊ ιτρ:9·»ι; «'λτττττ.'. 
εχ τού ίαού.— ' Γτιορινχσζι, 5ν τροπον.] "Αρ.εινον άττροβ'τιοςΊ-ράφίι όιτίίλτ,αα, άντί τού ττβο' 
άτοιοιν, 'Τσομ^σαι, ϊι' ίν τρο’τονι ώτχύτως γάρ και Ι» τ» Πιναβηναΐκ» ('?’, και ίι"/,* 
ά·ε» ττροίίϊτίΐνϊ ίξ·ςνίγ»3 — Γίνοιιενο;.] Εν τώ ίαω, Γί*ονώ}.— Έν «ολλοϊς ιτέκνοις κν. 
ζινίύνο'.ς ίτϊ',]  Τάς 5ύο λίξιις, Κ*ί κινϊύνοις, λϋοτούστ.ς τταρ' ά.τασι, πβριίλν,βϊ έκ τιύ 
ϊ»ού, ϊεικιιίβσΐΐι* 5ί κιί το, Πλάνο ς, βύσιζ̂ ικώς άντί το», Πλάνχις.— Περσειίών ] ’Εκ 
ίιορύο,τεΐιΐί τ%ύ Ούολφ. άντίτ.ύ Περσικών.— Έκδλτ,βιίς -{άρ Τονϊάρϋος] Έν τώ ίικώ, 
ί̂ίριτχι, ’Εχβλτβί'νΐΐς ·;άρ Τυν^άρ»»;-. -γενικήν ίχλονοττ «(κ'βιντος είνκι τεύ-|·ράψιντος το, 

Το'ίίριιβς.— Έκ τκ; Έρυβιίζς.] Φέριτιι ίν τινε τ»ν τού Ούολιρ. άντιν. Έκ τις Οΐχβλίσ.ς: 
καί ίονκεν ζότκ ί  ΐρκνη ττιρ’ Ϊ7θρίκν ά;ΑΖρτηβίν*ι άι*·ρί?ολον. ·Ηρ*κλίς ,-̂ άρ ού (ΐ»/ον έξ 
Κρειβιίας βοΰς άτελίοζι ίςορκται, άλλβκκί εξ Οί/αλίαςττ,ς Μεσσκνιεεχϊς, ώ; ροέν β! νεώτιρο; 
(λ*ο*Λθί«ρ. Ιίιβλιοβ. Β, ς') Βοδς, όις ίέ όρικρος (οίνο. Φ, »·ί-3ιι) Ίοτπονς.— Καί το 7ίΐ»το- 
πείον σος«;®τ|Χ·ν®ι ] Έξ*).«τ;τίον ίβικεν είναι τό άρβρον.

ΣΚΛ. !)*· Προ'ΐ'όνβνς.] Τό ίκόν, χαβά καί τινα τ»ν τού Αύτ. Γονείς — Αύτών.] 'Είκ ίιιρ- 
Οώσιως τοΟ Ούολγ. αντί τού, Λύτβ-: αύτών -{άρ τών άκοκτεινάντιον αύήν ·ίΐ7ΐ,».ών Ε-|’ε-[8νγι:ο 
ό Κ ρεσιρο'νττ.ς—  Βοκίιΐ*,] Τοιαύττ, ή τού ίιιού άντ-.γράιρο» Τ?»ΐγΖ, ο'α καί παρ' άτασι φέρεται, 
πλτ,ν Λαγίίο», ίς έτρ»<}<, Τιαωρεί··, ίξ ίτέρων ίιορβώίίως.— Τιριωρεΐν.] Ούτως εχει τό εαον 
άντί■̂ ραφον, καί* φέρεται χαί παρά τοϊς άλλ,οις άηασ·, πλή» τού Αα-̂ ΓΪευ, ίς, 1\ ίτέρων διορ- 
βώσεως, ριετείνε-ριε» ώίε τό ίν τίϊ προτέρα πιρι·,5ω, Βον,βεϊν.— {ίικΐν.] ’Εκ τού Οϋολφίου, 
αντί τού ΤίΛΪν.— Ταύτην ριέν ^άρ.] Λείπει τό, Γάρ, έν τώ ίαώ.— 'Εκίίντ,ν 5:.] Τό ίριόν, 
Έκείνκν τε, ικετ’ έπε*[εγρααιι.έντς έξκγήοεως ττςϊε, » ’Ή̂ ουν ττ,ν άριφιοοκτευίί.ένν,ν Μεα- 
βτ.νκνη,— ΙΠρί Μεσβιί'ϊ.ς.] Έν τ» έριώ, 'ϊπίρ Μεσοΐνκς.—  ’Έ/οριεν.] Εις τούτο έτρεφα 
τβπαρ’ άπασιν, 'Έ-/_'ΐα,εν : σόλοιχον "(άρ ένταύβα τό εύκτικίν άνευ τ.ύ ίυνκτΛΟύ, Α».

ΣΕΑ 9'). Πλεϊον ϊ  ϊιπλάί'.ον /ρε’νον ί  τοσούτο' ] Πλεΐεν τετροκοτίειιν ετών. Τό τ*?> Το·
20



ΙΚΜ ΕΙ ΩΣ Ε1 2

τώ'/ ίύδ ιΪΕΐζί̂ Λ
'.ν, ί ί.ύτ5?:ςώ'ί, X

I «Γων ] Τ'.«τξ'θ7 τ?>»»ο>ι» £■'>
χρ-ν'ΐ»; Λν«ν?7ΐς ]>.ίν ·{»? (Κ«άΛ£(οχ?.^ «ί/ταχδΐίδίς ί

όν, ό (^Ί πρΛτδς πρίς τό, 
συντάξίΐ ς·οιχ,»ΐ τώι σ·ογ»?ι· 
ΐ “ί'»ώντ,·ται ίί  τ» ΐ'ΐ·ί τοδ 
I ίςιρδν άνοιχυΟί.ιαι Μί3- 

ίτ,ιί, ΔίίνΛρί,δς ί» (Κβτά Δίνοίβ.), τιτρΜίσίβ£{, Πλβ^ίαρχίί ίί  (Αιτδφί-)*» Αίλ. 
(ίίο'χ, ■?·■ ΙΓ, μ&') τριά̂ ίδντα χ»ί ΐ̂ϊχδοίίΐ;. — ήΐΛ»ς.] Οίτω τίύ.αίιν ίντιγραφο», ώί ό Ο^λ- 
φΐ',5, ά'τί τι3 π*ρά ·π5ΐν νυ,3{ — Κ'τΙααρτϊν.] 'Ίίοιί ΎραΛΤίον, Ίίξγΐϋ.άρτΛ'ΐοτ—  Στιρη- 
β/ΐδίΐΛίΟϊ. I ^τψη-άιχΗ ψΧΛ ί̂ λίΐ'ϋ» «ί Αττιχβί, χοί Ειω; Τ5·.*Βηΐ ίχ το πάλ« ή 1 ?τ- 
«ή.— ίίωηρονί·] Οίτ» χιϊ τίι ίαότ, «/., Τ,ϋ.ιτίοο'̂ ί. ώ? ό Σοίγ. χαί β Αύ .̂— ή ; ά5ι-
χως ] Λίίτζι το, ΐ'ίι;. έν τώ ίρ>.Λ, ΐΓροι̂ ϊ̂ ί’ έχ 5ιορίώ«ιι>ς ΟύοΛφίου.— Ή5ι«»)ΐ*ί»οις-]'Ε* 
ί,ίΛοδ, άντ'ι το5, Αδαο'οαίνο·.;. — Παοάτ̂ βιτο τΐ{ τίρτων.] Είί τοϊτβ βχρροί’-ΤΜί ίτριψα το 
τ-ρ’ Βΐιαιι βΆοΜΟ-ι, Π»ρχΓ/.οι τις τούτω-ι, ά·»9’ ο5 ·ν τ» ίαώ φίρτυι «χ Ϊιβρ1ώσ£<ι>ς οΟχ 
κ'χίί'Όνος, Ιίαραοχοι τοιούτων: χατ» ρι·«χχ γχρίιάβίτΐ' οί ϊοχιριίΐ Π»ρ:χ>5βχι ριάρτνρχς, 
Λ:·̂ οι̂ ι̂, Χ3Ϊ οΟ, Παρί/.*™· (χΛρτυρτίοοντάς τις τιχρά-ρ»! τβ!*ς ριάρτυρας.
Δϊίλο οίν ίττϊδΗν, ίτι χαί τά το/.οτ βλλαρ_ο3 «τοϋ ίδριυχοίλΐι* των τοιτντων χατ' «νιργη- 
Ί'.ΛΤΜ ΑιχΟιβιν, Τδΐς Τρχ?ιχοϊς άα*ρηί|χα«ιν 1· x̂αταλί7«ιν πρίστΕχοι.— Οάλιν πβρ’ι βύτων 
ί,ΊΊ ΑΙίΛΘΕΙΝ.] Γραίττιον ο'ιι,ιι ί.ΠΑΚΚΛΘΕΙΓί, 5ιάί<.ιίς λίξίως, τάς τίλινβί»ς ϊνο: 
οιτω ·ρίρ χχί άλλοιχοδ ό *Ρτ;τωρ (τα. Ιί',·̂ , “ί>'. β» *4. ί’ ) ^  ^άλιν 6«χνιλ-
Ιΐίίν, καί Δν,ν,οσβ. (Κατ* Κιιίρ. Οίλ. ι'35ι), πιρί βυ ίπιΟι χτί τόν Βουϊαϊον (οιλ. ιο<)).— 
Δ'.ιιλϋοοιι.] Ανατρίψ*’·) Αν*οΧ£νάί*ι, ψίνδιϊς άίΐβίιΐςζΐ! Αϊτό (χιτιφορίς τ»ν λνοττων τ«5ί· 
ίΐ[χ[%α: αί γάρ χατϊγβρίχι οίονίί 5ίσο.οί τινίς ίίοι τρϋ χζττ,γορονροίνου, 5ς ίιά τοίτβ μλ 
άτολιίίοίζι τίς αίτίτ,ς λί-ρίται, ίτϊν ·* κρίτιι ίιχαςοδ, ί  άλλως πως, (χτι ι'ναι τχϊς χ«ττ,- 
Ίβρίζις Λο/,ος άποϊ·ιχ9?.

ΪΕΑ. ΐ)ί. Οϋ ποηύΐΛίβι·] Δςόντως προοίΟτχ» ττ,ν άρντοιι ό ΟνοΧ λιϊπουτβν »ν τβΤς
αντιγ. άπαβ,ν.__ Ποιιϊίίβι προύρ·);ιαίτ»ρ5».] Παρ’ κ β μ \, Πβιοϊοβαί τι προνρ·;ι»ίτ·ρβν.
Δΐί·γραι}ι« το, Τι, οΟίίν ϊτίρον όν ώ αντό τχς 4;ςο[χ!ντς λίξιωρ τό πρώτον ςοιρ̂ ιϊον, ίίς 
ΐροωδίν όπό νιχςά'οντος άντιΐ;ρ»!ρίω:.— Ονίιίς ίν μ,ι λίγων χτλ^ Έχ Αιορίώτιως τοΟ Ολαλ- 
χιντ,ροι» παριίλγιφ» πρώτος Αύγ. άντί τοΟ, πιρ' άπζΛ ιοϊς-πρόαύτοΟ ο̂Ιςσ»ναί·?*ι χαί τοΊωο») 
Ο£ρο{ΐίνον, ϋόίείς ά« ριίλίτών.— ·'Ε>ίχχ τοιίτοο.] Ενιχα τον Αιχιίου.—. Έπ'ι τοίτω.} ’Επΐ 
τώ διχχίΜ. Κιχώς ίν ίνοϊ τών τοδ Α6γ. αντιγράφων, χζΐ τρίτον» το3 ίωιϊ, φίριται, Έπΐ 
τοΰπ: Ον γάρ Έπί τι, «λα' Έπί τΐ'Ί φ;λοτι;Λ«ϊσΟιι, φζβίν οΐ 5ό«ωοι.— Εν χβί φιλο- 
τιιχως.] Ίνν τώ έριώ φίριτζι, Ε ϊ «ΜΐΟΓΙΜΊνΣ, Αίχ,ζ τννδίίίΛον, κζί ίπχ9ίΤιχδς Ά ίτίρ» 
τών λίςιων, οπ»ρ ΰχονοίϊν πζρί/,οι ιχ/.ποτ» ά άρχ,ϊί» γρανρνι ίν ΕΪΦΙΑΟΓΙΜηί ?ι« αιίς 
λίςιως. Κζί οιδτ» (ΐίν οόπω κατ6χωρίτ8·η ίν τβϊς ΑιξιχοΤς ί  λίξις: £?ι γ· (χίν «ντίν 
πι̂ ώοαοβαι ίχ τ» τοδ ονςοίχον, Ενκριλοτίριτ,τοι, !  χιηχώρΐίΐν ίν τώ ίίλλτ,<ογΕρρι»νιχγ λι- 
ξιχώ ό οοφ'ος Σνίίδϊ'ρος, ίς Αριςοτίλονς (ήΟ. Κιχοιι. Α, ί )  ποιρζλαδών, χιί ίξ ζΰτοδ Αρι· 
ΐ73τί*ίν;(Αύτ. Β. Χ,' χζί, Δ, ί), ός φχσιν, ότι άνωνόυ,ον ονσχς τίς (χ6τζΑ« Αιζ«Εί·ως τοδ 
ΦιλοτίίΛον χζί τοδ Αοιλοτίροον, άναγχζϊοριίβζ πολλάκις χζί ίπΐ τιντΐς τώ τις Φιλοτιριίας 
ίνόαττι 7,οΐβ’·*': ίΐη άν «δττι, ί  άγαβχ φιλοτΐ(<.ίζ.—  Αλ),ί χατ» τό Αίχχιον 3 Οντως όρίώς 
τό ϊκ.όν, αντί τ ί ;  παρ' άπζοι φοροωίνχς γρζφίς, Αλλά κζί χχτά τό ίίχζιον: ίς τό άτο
πο» ύπι ιοχοΕ καί 4 ΟϋοΊ.νρνος.— Λλ.λά πολύ ιιϊλλον χτλ.] Έν τώ ίαώ, ίπιγόγραπτζι τώ 
«νν̂ ίβι/.ο», Αλλά, ί  λέςι;, Διϊιίναι, οίτως, ώς βίτΛον ς'νζι, οίτ! ωιτά τό, Μάλ/,ον, «ΐτ» 
[».»τά τό, Μίλλοντας, τοδ προνγτ,οζρίνον χώλου ίδοόλοτο τοδτο τιίίναι ό 5ιορ5ώ»ας, κζί «Τη 
9’νί.ζττοιν, οίτι ϊιζγρζιρίνν ίιιίλλι τό, Αβνιιιίν: τριχί γάρ ΐν55)̂ ιται, ΐτίρως πζρά τό.ν πρό 
ίιιοδ «ρίροιχίντιν γρζφτν, Ι·Ε·ΐ£γχ£Ϊν ττ,ν π£ρίοίον, οίον, ίΐς' οδ ίεϊ τοδς δτέρ τών ίιχαίων 
χννΑυνϊύιιν αίλλοντζς ϊίίιί.αι, ά)λ.ά πολύ ριζδΑον τους δόρίϊοντζς, η (πρ»ς·-9ίντ»ς τόν, Κζί), 
1><’ ούχ ζΟνζίνν 5ιϊ τοός ΰ. τ. Α. χ. ριίλλο-.τις, χζί Αεϊιέναι, άλλ,ά χ, τ-λ. τ, ''ίλζ_’ «ν« 
βΟνζδΤν 5,1 τοδς δ ι. ί . κ. [Χί'λλοντζς, αλλά πο .δ ρ.ϊλ,?.ον ίεΑιίναι χτλ — Ποιίοζιτε 1 Έ '



ί ΐ ϊ  άγτί τ'.3, ήαίΤ'ρΜν— Λι/.ζΊίΟν.] Κιί Τ) ί;Α̂ ν, Αι:·«,ι/, ■}ι·ίτ·.;ί.·ιίη’% -  
ι·< ] Είί τΐ.δτ5 Τ5Ε-̂ *ι 5*γνων το οτχρ’ ά>ίαοιο, ’Μτΐ'ί'-η^ώίΐ-- ΙΊι*ρχσ:χ;'« 

'χί ίΐ  τίΐς έ?ίς [βίλ 177) ίο-»ρττ.υιί»'ν' τ»ύπι» τ/,νλίζιν.
ΣΕλ. 1,3. Κϊ-α«)·.ί.ε̂ 5«.£''«“·ί 0.,τω Χ7.1 το έαον |χ:τά τ ί ;  ιτρ·.0ίί!θ)ς.— Μίτ^̂ αβιν 

ΜίΤϊ'ολτ,'-— 'Γ.τ:-. {χίι 5'ότ ττ{ ·λ« τ!?!ι ; κτ)..] Περί, άντϊ τχς, Έ -ί, έ* ίιορΟώοιωίΟόνλ'

Ε υ ΐ Σ Ο Κ Σ .  111· «1ΑνΧ1ΛΑΜΟΝ· .  ν.;

V Λα*[ιι5'ο. - Κρείττονεί *«.ών ] Έκ ί·,:ρ0(«οε<ος • μ*-
•ιγ. γ α-ιν -, Κρείττονε; γι;ΛΪν, έ'τι 9=*

I ίαώ, Κρε’·.ϊ!ι· νιρι.ΐν.— Τχγ χ/ίραγ >■■»·' τχ·ι λολιυ.] Άγ:<:ρ»ι<-;'·’-νοΐ{ εν τί> έα<;>, 
Τή» τ-ίι.·.̂  χ»ί τχΥ7.“ ?®·'-— Α«νυοΐ'.ς ί τόρ»νν:;.]1 :̂ρχχετβ0:ο χ«1 Α<λ. (!Ιοεχ. ί̂ ερ Λ,χ , 
τό υ.έν, βϋτιϊ; τ»ϊ< Ισοκοχτο'ε; λείε*! τό ίέ, ετίρων τβριιλΛ»ω{, χχι τον
«ν:ο3 τροτΓον ίννυ-ρτ.νχί ττν ϊιι- τ̂.ίΐν.— ί·ίΐθΑΕΐ::£αίνχ .] ·Ϊ7τ»τ*:ν5αί·;τ,ς, ΕΪρτΛεν έ Κν:.<ί· 

Ί7.?τ.ο« »  τ?ι, 'Ττολειι:θ}ΐί·/τ,;, χεί ϋ^ΛχΛ  (βελ. 43) Ίτοε?. «>ν ίιιοορο{ γρχρΛ 
φερετιι ( ιελ. ) το, *Υιτθεραινβ«νχ<.— Τών 5ί 7.ρωρεε''ω''·] Των εταίρων, ή ιρ'*®"*· 
λεΤτο 5' οντος Έυ,ίπίίχζ, χαβχ ρτ.οιν έ λίλ.— Έιχρατε^ίραν ?ί ττ,ν άρ/;.·ν ιών ντολιιών 

’Κ-̂ χρατείΓερος Ινενίτο των ττβλιτών, τουτϊ'ί-ιν άοφαλενερον αύτών Ιτνράνν/,οε.
ΣΕ.ν, !,«. Ύπο τών Βαρβάρων.] Οΐ 'ίλλυριοϊ τ«αν οντοι, ώ{ ίςοριϊ Διο?. β ΣΛελιώττί 

ΙΈ. ι6',) .— Βοχ̂ ίΐαν ένίίνϊε α5τχ -5«.ψχ;χενθ£.] Το.’ΚνβίνΪ!, "Παρ'7ί;Λών τών Ααχε·̂ αι- 
-αονίων» ί'ν,ρίίατο Ούίλ. 4 5ε Λάγ. «'Εχτνϊ{ έλλάίοί ». Μχχίτι 54 άνιΐ το3,’Εχε'̂ εν. 
έχληττίον, τουτί^ιν,’Ε ; εκείνου τον ιειχροί χωρίου, ό χατελ-εδι, κκλε'οα; τ7ρο< ίαυτον,τνουε 
ίλβείν ποετίτας, άλλοίεν Ροτ,βειαν, ταρά τόνων 5έ ού λε-ιει, ού5έ ϊΧ-ρειν έτΕάνα-|·*ις ΐν. ΰοαν 
ίέ οί ιολλίοο'ντκ αΰτΓρ εί{ Τϊ,ν τ ί :  άρχτς άνάχτχιπν, οί ΘετταλοΙ (Διοί Σιχ·>,. 1Λ, ί̂ μ')· - 
’Κντός ,ε;·/,] Πιρείλν,·ρ% τον, Μεν, έχ τοϋ ίαβϋ.— Παύ«ϊΟαι.] Προενίο'ρ,χν ττν διορβωοιν 
Οΰίλ. τις παρ’ άπαοι φερορείντς χικί.ς γραφίς, ΙΙαύετβαε —  Ού5ε1ς όέν τολωχτειεν άντει- 
πεϊν.] ΙΙροτέΟηκ* τον, λ·<, λείχοντα παρ' άπαοιν. Ένϊίχετιι ρεέντοι, καί οϋτω ίιορβοδν, 
Οΰίείς τΛανίσειεν 4ν είπείν.— Πολιτείαν.) ϋότω τό έ,ιόν, χαΟά χαΐ αί πιλαια; έκίοοιι;; 
υΰο3.. ίέ χαί οί μετ’ αύτ'ον, Πολιτεία, κατ' ίνομα ι̂κίν, ου;χ<ρώνως μίν τοϊς τί,ν Γραμ
ματικών νομο8ετίμα«·.ν, άλλοτρίως 5ί τις Άττικίς χοαψείας. Σχήμα-{αρ Ι̂ ι λόγου ομοιο- 
τατον τώ παρά το Λυοία ('Τχερ τών Άριιςοιρ, χρχμ. οελ. 6 .11,)  τοίί, "Τχν ούτίαν, άν 
·. κατελιχε τί* ύιεΓ,· οΰ πλείονος άξια ενΐν, ί  τιίτάρων χαί 5ί«χ ταλ*ντι.)ν ». ΚάνταΰΟα γάρ 
Βκαταλ).τ:λι»ς ι'ρτιται, Τίν οΰβίαν, άντί το3, Η ούοία. ΈρεΙ ίέ χαί άλλαχοδ (Η, βελ. 3 :)  
Ίϊοάράτν,ς, "Όν 5" εξ άρχίς μιτεχεμψάμεΟβ ούαΟουλβν, τόν τών Αακείαωον.ων ίχαινέτν.ν 
V . . άπορεϊν εοαακεν, χτ*.» άντί τοϋ. 6  Ααχεδαιμονίον έχαινεττς, ίν εξ άρχίς [ΐ.ετιτιμ- 
ψάμεία βόμδουλβ,, άπορεϊν ε'ιραοκϊν.— ήν ύταρχόντων ] Ί!χ τοϋ ίμού, άντί ττς τταρ απι· 
πιν ίαάρτομενοις γραιρίς, ήν ύχαρξάντων.— Τί,ν άπιςίαν.) Το β5»;λ»ν χαΐ άβίβαιον.— Ού- 
5ίν γ«; τών τοιο'ύτον ί^ν άποτίμως κτλ.) έΐ γρα<ρ̂ ν Τών τοιούτων, εκ το3 <μου ' εν ευ πα- 
ρελείιρ'ϋτ. καχώς. 4 ούνίίτμος), άντί τοϋ παρ’ άπαοι φερομίνου, Τών ίντων. ότι 5έ γνν.οια, 
ίί,βν μέν χαί εξ ών είρτ,χεν άλλαχοϋ (σελ Β, 35) ττ,ν αύτίν ταύτπν ρώμτ.ν ίχ^ρασας, 
υΧρί 5έ τους ορβώς ϊοχιμάζειν προαιρούμενους, περί τών τοιούτων χτλ.; ο μάλ ς̂α 5ί ίς αύττ,ς 
τίς γνε,ίμν,ς. ’Αλτ,βές ροίν γάρ τό ά̂ναι, Ούίέν είναι τών τοιούτων (οΓος ά πο.ιεμος, χαε 
ίτερα βύχ ολίγα τών πραγμάτων ίίλονο'ίΐ) άγαβόν, ί  χχχόν άποτόμως; τΐι λέγειν, Ου- 
ίεν είναι τών όντων άγαύόν, η χαχόν. προς τώ ψεύίει χαί δόγμα άν ιίη χάχιςτν Ιν τοϊς μά- 
λ·.?α, χαί πολιτείας άπάσχς εΰνομουμενν;; άλλότριον. Έχρίοατο τρ γνώμτ,, μικρόν μιτα- 
ττοιίσας, καί 4 τον εις ΑτμοοΟεντ,ν άναερερόμενον Ερωτικόν ο̂ελ. ι 4οα) γράψας·. ίς ου, 
χαβά καί εξ ίτίρων ούκ ολίγων μιμήσεων, ϊίλον ίτι οΰ Λτ.μοβ. ί̂ ιν 4 τιϋ ’Γ.ρωτικιΒ λογοι». 
πατήρ, άλλ’ ’Λνδροτίων, 4 μαΟχτευσας Ίοοχράτει, Τ'» ίϊί,’Αττοτόμως, έ̂ ιν, άχριοώς, αηο- 
λύτως, τουτεςι, καβ' εαυτό καί μί προς ίτερα τήν αναφοράν ίχ.ον, άχό μεταφοράς τώ·· 
τετμχμένβν, καί β’ τεβς άπ’ άλλήλων διτρνιμίνεον τ; καί δεωρισμε-ευν, ε,.ς μτ. οίά τ ι{ν«



πί;ό ίαοδ ίΐΛ] τοδ Οόολ- άντΐ τοδ, Δϊ̂ βίχαΐΑΐν,
ουν̂ ίνίΑΐνν ίχ. τοδ εα:ύ: ττ,ό; δν άνταπο5;5ο

χχϊχι ίχίόβΕί;, 4  οοόΣτΕοανοο^χαίτά άντίγ. (

ϋ ΐ'/ΐΤιβη Τ ι Ογλ<')! ·ϊ/' ’- ΐ '" 6ΤΙ0'< Γα>Λτίι'ί ΡΓ<'(:ίίι'Γη.··|ΐΙ, τ.·χ̂ ϊ '<>
- λ;  ;ί>·; ^«νίί ί-ίρίΛυ·» Ιΐ'«.·ι·ί»ι·, ίπ·? οίίίν ίτιρίν «χτχ ^̂ ξI1 4 τίι, 'Αχί'ΐ;·

7Τ«.ιί.ΐ!.— ^:ρχτ:ν.τχί ] 'Κ» -τώ »/.<> ν>?ίτ«, Ρύ-?χγ.5·-:αί. -  ΙΙί·.-υ{;-,ίχς Ούχ
.»ί κ·-*5  ̂ 4 6·η·χύδα; 3/.α*.νΐ'. -(ά|> τ», ηιλ»;. ά< «'.-ίΐ ΐις. 11ιν«υ;ιία,. Τιδ:ο
.τι 1|ί■̂ τx λίβ'.ν χ:»ίΐν, 4. τη;β:ιχ;χ »Λα!·<. Δΐί'^ιιι; ό Αηχχ .̂ το'ίτο·. Ίΐ'.χϊχτ'-υς 
τη  )'>/.■! έ-αινίχί, Κι;ν:ϋ;.·;ί*ς, ί'πίν, Ζιαρ, ί! μ.τ, τ ί  γρχοΤ ίίχ άν τ-··υτό''
-Μ. Κχιν3-π̂ χ*['*?, τ, Νίωτί;'.ικιι>ς— Δίίβιχα-} ΙΙι^ίΛϋ^χ ττί ίΐί?9<οοιν (χχβά χ»ί οΓ

-  ' '  ■ (ίτί [ χί νΙ Ι ^ί βί βχ. χχ  -53» πίώτίχ
6 ίί̂ διχΕνο;, Λί— Κχ9!ς*!Αί·'.1 Α' »{ι- 
!; χχί το ίαόο), Κ ι9ίί<̂ ι.5'<, όττίο Ουο/.· 

<οΐ'ί κιί ά  ιο.ϊτ’ *'07ο> ίτοιψχν ι·; το Κχτί^Λϋ.ίν. Χχ^μΐ' 9?»’ ®·'**ί τ«ϊ;-(?χ-
οο.Ιί, 3οντοα(.)Τίρα χχί ’Αττκώτί^χ 5ι6ο9ώ3ΐι - ί̂·(^9»;χ6ν, ΚχΟίς»,».«<.— Χοη τους ίία'-ί- 
>'υ.ίν'.υς ιλιυΟίροοϊ ίίνιι . . . ττοϋϊτΐιι ί ί  τά< ΐ̂ΛλΧα·̂ άς χ.τΛ.} Α̂ ιανοΛτως έ'» τΛ ίοω 92· 
ριτϊΐ. ·1“.δ4·ο9«, ά»τΙ τβ0, ΙΙοιιΤββ-ι: χι< ιίχός τό, <Ι>ο?5Ϊ3*ιοι, ίιάφιοίν ιίοιι 1^x9*» τ-  ̂
χ:οτ,γίσχ_ϋ4«;>, Φίΐόγίΐ· Μ.»χ5νίΐ«ι ί ί  τοό /.ω̂ ίον χχί ’Λ ι̂ςοΤ. ( 'Ι ’Υ.τ. I ,  ι’, ,  ι ; )  ί ‘5» 
οζωνττώς ίχ τώ·» ίνβοα/,αάτ ·ι» ίό  ποιιϊν •̂ οώαχζ — Τ»; [χ4» ίχ τώ»»πΐ7α·;ιι.»τω·< οό-'64χχ? } 
Στονί*; ί.ί;Λχί»ι τ4ί τοιχότχ; ·Α-5οχ·ί»ς (Πορί τ ί ;  - μ ;  Α χ«ϊ. Εί?χν, οι'/. ϋ )  ά.τ.ίιι- 
Γΐ>:Λ!νΛ>: ΐΕ?ό; τχ» ιίρχνχν, « Κί?ι!»χν |ΐ»Μ-(άρ ίξ ίσου «ι·.δ»τχι ιορ'οί «λ/.τ,λΐϋς, ίαιλο-,-χ- 
·' ιαντ:ς πιοί ώ» άν ίι»9!?οΐ'<τιι: »οτονί»ς ί ί ,  ότιχ χριηίϊωιι χχτ» τον ττΟΛίνον, οι χρϋττοος

ΣΚΛ, 1)7. ύ ί τ'.ιαόιττ,ν.] Οδτ'ίί ό Στί’φ. καί ΐ  Α̂ 7· 
τχ;λ2·χ< ■^ραοίί ( ϊ  βυνχίιι καί το «α^ν), “'ΐ^ ι τοιχότχν. Τθ7*?· 'Μ* ΕντχόΟα («5ο»ν:ΐ}ΐ..ι 
τώ, Γχρ.— 1Ιιι*< ] ·'ιΙο»ίρ ό Στίφ. χαί τό ί;χ-.ν, ά·τί τώ , ·Υιχκς-— 11ί5*?'·Τος.]Ι Τούτον 
ίΤίροι ΙΙχ-.ίάριτον υίφονοι: «ιρί ώ  ίηιβι τχς ιϊ; τ»ν Λρτοχο. »Τ[04'.ΐιία£ΐ; το·ϊ ΟυχΧυοο 
Ο̂ολ. ίΐο). ί.̂ ··» ί  ■=>“’ " " 7· Εν ο1;  χχί τό ίαόν, άντι τβΟ 1Ιχί^β·ίτο;, Α Πί^άριτοί. ζίβ'-ΐι.·

I.!·/ οόίόνί βόν νίι, Τοιοδτ'.ί._ Αδτών.] Τώ» λίων ίχλονόη, δ οίρΐίχ'-ται ί» τώ οτρ'.χ̂ τ.βχ-
[λίνοι δ.όαχτι, Χίον. 6α5ΐ4» γί τοΟτο τώ ίν τ^ ττίρί «τλιτιώ» ΗραχΧιίί» (Πρβϊρ. Κλλχ» 
ΐΙι'Λ,ιοί. τίλ. ϊ ΐ  I ) ηΣχαον . . . ίϋαοΙλίυα!» αΰτινν ’Α^χαϊ'-ί »— Ζί^γϊ (ώ» ιοοίτω» β?'ιφα- 
γ.δντο)» ("τι χχί ν5» όρχοίχί τρίΐροντχί-] Διό, χιΟά 9 ' «  Είνοιρ»* ( Έλ. ς-, 6'. «ο). *** 
χο-Λοότχτο» ί» τό Ααχ«ίοα|ο.ονί«ν Ίίποιχό» χχτ' ίκιΐνον τόν χρόνον.· Ίόορί^ον αιν ι;χ5 
■1 τοό; ϊττοος οί ιιλονιιιιώτχτοι: «πκ ί ί  φροιιρά φχνίιίκ, τίτΕ χχΕ» ί  βν»ντιτ*7.ιχΕ»:4ΐ λχ6ω» 
·' 5’ αν τόν ίιτϊΓΟν χαί οι:).», όποϊν <ν*·« αΰτά, ΐ*  τοδ «αραχρίαι αν έΫΟΧτΕβΕΤο, Τ(·ν δ αο 
• ς-οχτιωτόιν, οί τοϊς βώαχοιν άίιινοτώτχτοι χχΐ ΐχι^Έ φολότιριοι ίηί τών ινη:·»» χϊχν 
Τίνχ ίί  τίόν πΕριί χ̂αίνων τυ-ϊν ΐξ άνϊρών τοί'.ύτων άπΕίλών χχί ιοΟ'.ΐ'.οβχι ρονοιχν βςιον ι?:ν. 
«ι' τινι; ατχξ τττί9Ε.ί5{ . , . τ, πώ; άν χτλ.] Έν τή ί;χώ οδΤΜ; Εορίρί-Ε ττ» άρχγ,ντοντί τό 
χοιρίον, .1 Τ1Ν.ΑΣ ΠΑ1ΊΣΤΑΜΚΝΩΝ χχί ι:βιτ,σαοΟαι ανΕίχν ΥΪ1.ΛΣ άξιο» ε γ». οί τινις ΐι:» ί 
·· ν.τττβί'ντίί . . .  ή ΠΩΣ ά* κτλ. - ιίτχ τι; ίιορίββχ; ίγραψε, ΤΙΝΑ ΔΕ Τί)?Ι ΠΕ1ΊΙ- 
■ ΣΤ.ΑΜΚΜΙίί ΙΙΜΙΧ Ε ΐ ΑΝΔΙΊΙΝ ΤΟΙΟΪΤΩΛ ΑΙΙΡίΙΛΩΝ χαί <'-ιχ»χο9αι |/.νίίαν ΗΜΑΣ 
- Χ'ΐίν ί̂ '-ν. «τ-.νες άχχζ ΑΥΤΟ! ΐτ-χβίντ;;. . . Η 1ΆΡ ΗίΙΪ «' κτλ. » ’ΐ,Ι χαί 5ϊ>·0Χ. 
όη καί τοΐς χχ).χι χιΟχπίρ τοϊς ^̂ ,!Τx■γί»ϊ«τ!ρο1ς, άπορον £ίβ;ι τό )α70αΕ’°''’ 
άί./.Μ: 5ιώρ0ο« χχί ΕξχγΕΤτο, ώς όχας·.; ε*̂ ε κρίο5(ο« χαί β'ονόσίως. ϋ (χεν οον Ουόλιρ. 
τρι τ̂ τόν νοδν ϊξ·<?'·’·ατο τού χοιρίοο, Τίνα ί ί  ανιναν χχί ποιείοδαί ά;ιον ί'ςι τυν άπιιλι;» 
τ.-ιν ποριΐ Χ̂αίνων χχΐν ί; άνίρών τοιούτων. άνχφιρων τό, Ανίρών τοιούτων, ει;  τού; θχ- 

■V τών Λχχρϊαιχονίων η ύ ; ίν τίλίΐ, χ τού; Λακοίαιαονίων βιονιχάχου;. Τχν 
; προαιρ'.ύχΕ ι̂ τίνν /.οιπυν

, 4 ϊ  η  Μ  Γ . ι  η  '  ρ . ί  Σ

Γχν ίςτίτΐπν χπΕώ'ίςατο καί ί  ΑχγΓι'.;, χα 
; Αόγ. τοδτον ΰπολχοοντο; Είναι τών λι̂ Ι̂ 
,·.όν ίςτ τ:ΐ'.ύτα>ν άπβ'.λών ίχ τόίν άνδ'ρίιν 
Χ'.ί ο'ον.ν.χχ̂ ν ί&νίόν. Τ;νχ; ^ί λιγει βπ

Τίνα Ϊ !  χι
τών ΐ7ΐ^ιϊ^|*ίνων ήχϊν, τουτΕςΊν 
•λά; τών 'ονιιά/.ων ίντχδΟα,' 5·ι·



•ΤΐϊΧίτω ®ί Γ» ί'  το'< π?63θ!ΐ (οΛ. ο*) ■· ΐΓ?5;τ--;ί 3λ/^ ;  »;τιτΤίΐΛ'νΟ<κ»,
ι· ώ{ ε! [ίΐ τ»0τ» ο’ί-τχ̂ ιοίΐΐιο,ωι, !υ;«οί;ΑίΊ5» τΛ· ι--;τίντ,ι /.αίί σ'γβς α·ίΤ5νς. « ' »1?α

-τάς 5.ϊφ-;?'-' ς̂ τ®5 χ,.ορί'-υ ίξιτάοα.,- τ:νχ.] Α;χΕ·,νο·. τί, Τί.α, τώ ίν άλλίΕ;.
νΕ?ο«.ίνο·> Τί->Γ β·«»>ιτιται γά? τ.> [ΐνεί»ν, «-ν, ΤΝχ ί̂ νΗα». τν τ̂ίς·-, τ̂ '»· ’·ο·;ον, ί  τ-να 
<̂ 5̂<τ;5λ -/.:τ; ποίΕΪοΟαν τώ·< άττειλή».— Πϊ5ΐΐίΐ|Λ''’<ων,3 ίν τινι τ«ν τού Αύγηρ̂ υ »ν·η·ϊ- Π *-  
ρ·?ΐΛΕνων, »»αΜ{, ώ; ίφίρΕΤ/ >ΐ{ΕΪ εν τω ί[«;) π ύ  τί< ϊιορΟώϋίος: ΐη?;:?χ5β*ι 1 »ρ ■'ιν. 
άιτιΛν, ι, έρβίΐί λί'/οιτο, ώί 1Ι:ρ'.'<7»«6»ι χίΛϊΟν, αΪ3/;>ντ,ν χ.τ.λ. — Ι1;ΐίϊ«9αι '̂<εί«'<·] 
ΜΕτιαίί.ε; ΐΛ'.ι «.δ' ρ·Χ π?'/Ελβν.ί«·> τέ,ν *ΐριφΛΊ τ·.5 Εαίί, ΠίιτσχίΟιι ρί'αν τ,α*{. ΦίρΐΈβ»- 
ίέ ΙΙ·-ι'ιίσχβΟ*ι, χχΐ ΐν τ» τεΟ Α Ίΐ·-  Ατ7»ξ χ:τΛθεντ5{.] ’'ΐ5«ς κάντα30χ ωφειλΕν 
■πρίίλΕτίχΕ τί,ν «-.ίρβωοιν «3 ϊιχεί, *Άπχ' αύτίί τΛτχβΐ'-τίί, ί-(οΟν (ίια τ5 Εν(?ω'ΐ<ίτιρεν\
.· τ-ττ,ΟΕνΤΕς ιύτ;ί. Γΐ -«< χν . . .  ί:τ»ρχ£0Ε·.*ν.] ΈτΛ,'χί'ΜβάΛδίι μιχρον «νωτίρω <ρί-
ρε̂ Οχ: ίν τώ έαγ, 'ΐΐ -̂ άρ πώ{ άν ιι-τ.λ. ΐ ; ίψνα'.τερχ; ίιιρβώχιω; τΓρΕς-ΕβΕχτΕί το3, Γβρ: 
ϊ ',Ογο ί ’ ΰ:τινθΕΪν ηαρε')̂ ιι, (λτ^ίΐί έχ άρχαιβτίρ'.;ς άντι-γ. ί μέν, I ■ 
ί·:ίθΕ'.Τί, τελί!* ς"·γχ7 ’'?* ί'.ι«εχριμΕ'·ι»·ί, ό 5έ, Η, τ„ Η
είο'.ς ττ< τΜ λο’·[Εϊ βυνχρηίβίθ){," 0: ιινες γχρ, άπα; ·ίιττ«05ντε;
'· λί: γενεμίν/.ί, 43τω; άνάνίρως ώμί^Λγτυχν άπχντι τά τ:ρΕί·Χ·""
" '.ί τ',ιότίι ίυ̂ χ̂4'̂ ντΕ{ ΐΕολΰν χρο’νβχ ίίϊ»;»ί5Ε'.χν; ι. 'Όαϊιί» 7*ρ 
>Λγχ («λ. ιοο) ργ,βίσ'-μΕ'νοι, " 01ΤΙΝΕΣ ΓΑΡ ε·3 ιτράττβ ΤΕί 
.· Λαχ'.ΤΓ»β»3νΤί5 ΧΕίλύν χρίνίνχβρτΕρτηειαν ; » Κχί οτμΕνοισαι ίχι κχί "3ι ΕηιρχΕίΕΐχν, ω ί̂
άμΕίχ?άτ^,( τι χχΐ ίύίίτίρως ίτχ'ΐ·- ίττί ττ.ζ σ/,μχο^ί ?53, ΚχρτίριίϊΕΐιν, *ρό{ 5οτ:*τ.ν 
κχτχ πλείίνχ χρΐβιν φερίμΕνο-, Ιπι το5 Βετ,βιϊχ, ϊ ,  Χίρτ, ε̂ιν.— 'ΪΤίΒρ ττ< χωρχ;·] Εχ τον» 
έμ'.Β, άντΕ τ'Λ πχρ άίτασιχ, ’Ε*ί ττς χώ?*ίι

5Ι·\. ο»· Α'ΕςελβΕΪ-.] θ3τω χαί τούμί·». ΟύΛ9''-« 
τχ τοΟτω-ί.] Μΐ3χ τών τ* Αίκχια πρχτΓοντων.— ΙΙροί ϊί  τχύττι.] Πρες τ^ ί  
τ:ρχ·'ία; ουμμχχίχ.— Έβελειν.]’'Ετρενα τό ::χρ ίχασι, θίλειν, είς τ3 ’Ατ·η*3ν Έβίλιιι.—· 
'ΑφιχΊΕυμίνςυς-] ’Ίβως, ’ΑιρΕχεμι'νε̂ ί.— Τί'ί νομιζ'.μίνο;;.] Τοις Ε*)εοι χχ'ι νιμίμο·.{ ττί 
■ττ·-λΕ<.>ς. Κχχώ; Εν χΓρ έμώ ΕρίριΓ*», Τείς γινεμένεις.— Κχί τβύί μίν εχίντχξ ΕΓ̂ μμxχίας, 
•κολει; χχτχ)-χμ?«'-ντχς. Ούχ έρρώυθχί μει δοχΕΪ τό χωρ’ίν. ’Ίηϋ{ ΐγ·^ίχτ!τ·> ττάλχΕ, Κ «  
τΛ ί μέν έχιντχς βϋμμαχ'.υ; κολειί χχτιλχμ?άΐ4ντα«: άμενιιν ίμος ΐπεχιιν τ8π>?, εως 5ν 
ίρβώτιρον, «γίΰν πιίχνώτερον τι αί ίεντερχι βροντίίες ΰτβδχλίίβι. Τίι ϊί  τί: γ?«ϊί? 'ν’ΐ»· 
ιιτεν, χίΐ'ι έ* τ ΐ ; Εχ_8με'νι·( βτ.μειώσεοΐ{ αύτίχα ·ρι·/Γ®ετχι ίτΡ.βν.— Χ)Λους ίέ κερί χενρχί 
Τ4ΐ{ ίμοροι; *μφι«δητο3ντχ;, τινι< 5ί μάλλ'-ν ά^.ν,λιι; «ρβ'-νι,ΰντχί, ϊ  ίτρνςΐμχ; ιτβΑίμ--5·'- 
τχ:.] θ3τωί ά.χμιρνυδίΐτιίτΕος φε'ρετχι εν ίμώ, όνβ' ω/ ιί μέν βρχχΐχι έχϊο'οεις έξ «ντιγ. 
ϊφΕρίν. « Λ)λ4«ς δέ ίτερί χώρχ{ τοϊς ίμο’ρεις άμ'ρ'-*δΐ)τ4δ<τχ{. τ, «ρό; τιμ»; ΐΕοΧεμίΜ'τΧί'· 
βί 5έ μΕτχγενεστερχι, ·· Αλλί»; 5έ ιτιρί χώρχί τ’ϊς ίμορεις άμ ΐ̂’ δτ.τουντχς μχΡλεν, η πρός 
- χμχς Λ4λιμο5·/τχί » Ονολφίευ ιί, Μχ̂ Λον, Ώαρενείρίντορ ττ. γριφί·— 'Ό’ ΐί δχνμάζΕΐν.] 
■ϊχίνοςυμε'ιβν ΕλλείΛτιχώς το3, Χρτί με, τ "ΕεΐΕίβί μ8ΐ, ί  τινεί ίτε'ρ'.ι» τοίϊΰτβυ. Ων οι 
ίϊίλιμιςι.] ’έν- τή έαώ εγρχψί τι< ίιβρβών, Εί ών οί πολέμιοι, άβ/,ιψίχ προυβ,ίς τον, Ει, 
άντί τι3. Η, όπερ όρβόν μιν αν χν, ού μχν άνχγχχϊον.— Τίολλον; εσεοίβι του; βουλομίνους 
τ.μϊν ιπχμΰνΕΐν ΐλπί; ] ύ Στίιρ. χχί άλλοι, " 'Γπολχμδχν» πολλούς ε'οείβχι τους βουλομί- 
'  νους χμ'ν έπχχύ.ειν » άχολουβχσχντις τ  ̂ ϊιορίώβει Οΰολιρίβυ. Προειλόμτ,ν μονρ προο6τ,- 
χ-ρ τ·.5. Ελπίς, ?ιορ6ώοχ:, το χιορίον. Τούτο μάλλον ιΐχός, ί  τό, 'λ'π.λχχδχνω, έξερ- 
ρυχχίνχι τού χωρίου, διχ τίιν πρός τχ τεοοχρχ πρήτχ ς-ϊιχ,ΕΤι τι5, Έ π  7Χμ»ΐι ομοιοοτ,τχ, 
χχί ότι έπί τώ τελεί τιΰ χε̂ χλχίου τούτου ουμπερχίνων 4 0>χτωρ φτοίν, Εΐχο'τως άν με-^χ- 
λχς τάς έλπίίχς εχοιμεν. — λίΧ' ούν ύτερ -ρε.] Πχρα τοίς προ έμοϋ δίχχ ε -  "  
λχ ούν ύπΕ'ρ "ίε, ϊν ίί  τίΰ ίμώ, ίχβλίψει ιε τού ά, χχί μετοΟεσει των βυνϊίσμων, Αλλ’
•γε ΰπίρ.— Βουλευσομίνχς.] Έν τώ έαώ -ρρχιρετχι, Συμβουλευβομενας.— Κχι τον Αι·ρυ>' 
ευν βχσιλ·!.] Το πχρ χπχσι, Τών, ίιο'ρΟωχχ τρέψχς εις το, Τί'.

Γ.ΙΣ 1Σ0ΚΡ.  ΠΣ ΟΣ  Α Γ Χ Ι Λ λ  Μ ΟΝ . >̂45

πεν όλως, τοιχύτχς 
οί, χχί μιχς ειοοο- 
ι  ποιΤιΟειν, πώ; άν 
ίν, τούτο τώ μετ’ ό- 

, ΠΩΣ ΑΝ ΟΥΤΟΙ

Βλ.ί’τίως, Αλ-
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I- Οιαζι ί
Τϊ?Λλ>.ά̂ <τι

ίν Ιΐίλο;: 
ι̂λπ̂ ίΐΛαι I

Χίί ·:·.·ι ΐχ'Ο '· · · »>·).* γί χ.τ.λ.] Κιϊ Τ̂ ϋτ̂  Τ5 /'.ω̂ 'ο» ΐϊ>ιί?·
.1 ίί τ, γ,ϊϊοή ϊν Τ(·> ϊιιΑ, πλτΊ όη άντ! τ Ι̂ Αλλά -γι,

•ν̂ ϊ'̂ ίΤΧΐ, \,.ΐί γι νΟν. Κι,ί ύ  αιν Τ’.νίς. Τ5, Ο'ίυ.:θ7, ι'ς -ή, 4«ίιττί«ίχ, τ?ι-τ£:ν ί'νιι 
υ.Γίλί ο·:.ν.ι, τ, γ'-Λ ):;3 τ43, οϊί«.ίΊα, έξί Ι̂ο/,χίναΐ' ιβί) ί/.ο» κοιι^ι τ4ΐ«·3το·< τι, δνο-
κχτχλλάχτίΊί ί'/ίίΊ ΐ:ζ'.̂  τ’χϊΐν έ 5̂ Α'̂ ιλ'.; “ρΐίΤΐ-ιταχου̂ ίΟΊ ίΝαι Μιτά

?ί Χ.Χ1 Αα̂ ιιο», '.ζΐϋζ. Ε/ιιν τ> χ·'^ίν' Χ3·,'<̂  ν5 «τχνΤί;, ίιΐϊί^ ω ; έχάτ ρ:; έ-χνΕΪτιι, ι0· 
ί;τ:^:; ί/.̂ ι -[} π;»:» λίγων, ί-χ γχ5 τάλλχ £ϊ :μ, ιύ'̂ ίΐΛίΧιΐ ούίίίί τώ· ύτί_ανν;ιιχτΐζ·ών 
·τ;ς·;βγ«;ν ί Γ,ςιτ,αατι Τ'κ Β·:ϋντχχ74λ) Πι/./.τ,» «ίΐ/,τίίίχι τήν ΐτιαί'λιιαν: λί ι̂τίΐγάρ τί Τλ'ίς, 
X ι̂ ήλίν (X των 0.!̂ ί'̂ ','̂  σ̂:λ. Ι+ίΐ) δΐ'.χΆίνων *< Τί'3 ΙΑίλλίντίί 7_70ν-ι> ΐΛΤΪ'ίιχίχν ΐτ.ΐι 
«ΐλίλΐιχν ττ-.ιςιιαίνίΐς». Ιτβ; 5ί χαί τ  ̂ ί̂ξίΐ τ̂τ.τχι Τ5 χι.)ρ’τ<: ίί ~ί(  τι; ίϋτω γ^ιΐρίΐ,
" ■ 1 ίν Πί/.ίΤΓίννχ'τω ΛΗΜΟΝ: 5ν ίιοαίβχ, χάν ού ν:ρι;τ:ίί>ν, «λλΐ
" ννν γί ιιΟλΑτ.ν ττίΐχτίτδχι ΓΟΪΤΟΓ τχν ίπιμί/.ίΐαν· η, τό κρίοτον χώλίν ζςχι οκνχρτταί- 
νον ττρ̂ ς τ» τυ; τ7:οτ'ί-.υ χίΰτλχίου, ώ{ ιΓνχι τόν ν̂ Ον, οΓαχι 5έ ιλίϊ’ ΐΐλών ίοίοίχ',, ί .  ιΐίρΙ 
τ.ϋν τίλΓν υιτίχι, ί , ίΐροΟναως έπιΧ'.υρχτίιν τυ,Τν χχί τό'ίτλχΟιί των

Γιών: ϊ ίτ/.χβίί ίίοαιΐι, ιί χαί ι̂ .̂ , ττρίΤίριν, άλλα Λν γι ϊίτι- 
τς5 πράγιί,Λτςς.— .ΑττβΜοιντίί γάρ αυτών -κίις βίλτίι̂ '-υς χ.τ.λ.]' 

Ί'/ς τών ίν ΙΙ».·.ςχοτ<τ,β.·) ιιΟΛίαιν ΐ7άί!ΐςυ’νίττίτιι, χαί ρι,άλις® τίς τών Κίριν3ίων,ίν πλΕί?5νί· 
τών Λχχωνι.νντων β ίτ.ιιΐί χατίσφαςί.— Οΰ̂ ίιχίχ γάρ ί ί̂ τών ντΛ̂ ων άχίρακς, ·ί τι; βύ .̂ 
έ}«ρου; ί';νίΐ τνυ{ χχμι( τινιτ,οίντα;.] Τί3το ούτως ίξιίιξχτβ ό Λατίνος ριιταιρρα?ί;, ώςάιτό 
«ινοϋ λα{ΐβίν£οίαι το, Οΰ ί̂υ,ίι, ντρος ή , ί  τις, ΝαΙΙα οηίιη ατίοί ηοα βΓΠίοΙϊ βοΐ, παΙΙα 
€αί ίι τίοίηίίρετϊοοίιι η,ια ίπΗηίηβΜΐιί. ΗΪίΤίί Ιταλού Ι^μΜίιίχ, Νοηέ ΐϋ ΙπΚο ϋ Ρβ1ο· 
|>οαι;$ο Ιβετα αίριιυί ιαηΐο ίιιΐιτΓα βΐιαηα οΐιβ ΐ οιιοί Γιηιΐίπιϊ ηΐίνηίκΙΙβΓί ιιοη ΙιυΙιΙιί», 
τοιαύτηνίΜτοτίθηβι ττινίιανίΐαν, Ούτως άχϊ'ραιος, ώς-εούχόριόρου; /χίΐν τοΰςχαχώς.τβινίαονταϊ: 
τουτινιν, Οϋίίυ,ία ττολις ίςί χαχών άττίίρατος: ίί δί χαί ύπβλιίντιταί τις ίτι ββλαβί,ς, ούτως, 
ί^ίΐ τύ)̂ χς, ώ ί̂, ιγίΐις τών βλαι̂ ο̂ των χίορινγ;, Α (Λχηυ πιττονΟί, οσΟν ούχ ιτιίσεσίλΐ
ττροϊίοχάν δίιν»· Καί ίοιχιν αύτο ·ί| έξχγτ,βις πιβανωτί’ρα; χαί ριάλλον άρυ.οζουσα τώ βχίττοί- 
τού 'Ρτίτβρος. Εί ίί  τι; χαί τρίτην άλλτ,ν ίξτ̂ γησιν ζχτοί», άναγινωβκίτω ίρωτΐ|χ»τίζων, 
χαί τό άρβρον ιίς σύνίιβιχον τρίιτων, Η τις αύχ β(αόρου| ^ίΐ τους χαχώς. ττοινίαοντας; χαι 
ίςαι ί  νούς. Τις ί?ι τών ιτολίων άχίρα.ος; ί  τις ούχ ίχ γίΐτονοιν ί)̂ ιι τούς χίραΐοοντας; 
Τό γάρ, Ούίί;ιία, άιτοφατιχον ίβοΐυναιχεν τώ. Τις, ίρωττυ-ατιχώ. Σίιχιίωοαι ίί  τό, Λχί- 
ραιβς ζτταρά τό, Κίραίζω) οωύο'ϋνον ροίχρι ίίϋρ». χαί ίν τγ ουντ;Ίί!α, ίττί τις βτιιαοιας τ«3,· 
όλοχλχρος, Μ ίϊ] χαί Γηντ,ιιιιίνον ίχ ιταραλλχ/.ου ίύρτ,ται ιταρά τγ Αουχιανδ (Λούχ. « όν. 
§ 33) “ Ολοχλν,ρος ίτι χαί άχίρχιος νιχρος » ή αύτί) ίί  ουνι·9ει« χαί «ύνβιτον Ιοχτιχάτιβι 
τταρα τό. Ολος, χαί τό, λχίραιος, τό όλάχιρβς.— Εύίαΐ|λθν$στατοι τών Ελλι-νων ίτύγχανβν.]
’ Εντιοι τών άντ.γ, Εύίαιυ,ον/ςατοι ίιαν τών έλλάνων: ίν ί ί  τώ ί[χΜ ΊτροοίΤίΟχ ώς ίιύρ- 
βωσις ιχζτί τό, ΈλλτΙνΜν, Τί. Έτύγ;ςανίν, ούχ ον ττροτίρον, Γραίττίον, Εύίαιαονίϊατοι τών
έλλχνωνίοαν, τ,Εύίαι;ιον4ς*75ΐ τών Ελλήνων ίτύγχανον οντίς__,Έττί τών ^ριών οφάττουβιν
άλλχλους.) Τάς βοαγάς ίίλος ϊςι λίγων ίνταΰβα τάς ίν Κορίνθω βυαδάοας τώ τρίτω τίς 
όλυιχιτ: τιίρί ών ίΣινοιρ. (Ελ-Λ, ί',3) ταϊι ιριςοίν, ·0ς ί ΐ  ίγνώοΟτ τό πράγρα, ιύίύς βφίυγον· 
■I οϊ βίλτις·ιι, οί (χίν ντρος τά αγάλιχατα τών ίν τ  ̂αγορά βιών, ο: ί ’ ίπί τούς βωυ,ούς ; ίνΟα ί·Β 
" οί άνοβιώτατοι χαί νταντίττατ» [Χϊίέν νο’αιιοον φρονούντζς, ίοφαττον χαί τιρός τοΤςίίροΐς: ως-' 
•I ΐνίους χαί τών βύ τυιττο;χίνων, νου,ίυ,ων ϊ ’ όντων όνθρώττων, αίχαονΐσαι τάς ψυχός, ϊϊόν- 
• τας ττιν άαίδειαν Πλιίου; ίί φιύγουβι χ.τ.λ,] ΙΙινταχοβίους φχσΐν ί  Σιχιλιώτχς. Λιοίωρβς. 
( ϋ ,  ττς') φυγαίευίίναι ποίίτας Κορίνβου, ίν τ  ̂ προίΐρχ,αίν}) ς-άίΐι.— Ούίίν γάρ ί,τιτών 
ίιΐνών νί ραλίττών, ούχ ί.ταϋ9α ουνίίίράΐλτιχιν.] Παρά τοϊς άλλοις, Ούίίν γάρ ο, τ ι . . . 8 
ούχ ίνταΰβα βυν5ιίράυ.ν,χϊ». Διίγραψα τό ίίύτιρον, Ό , λιΐιτον χαι ίν τώ ίαώ ττν όρχιιν, 
ττροςίβίν ίί  ύςίρον ύπο χαχίύ ίιοοβωτού. Εί ίί  βοώλϊΐ πάντως βώζ,ιιν βύτό, τριπ* ταν̂ ·



« « τα  τ'ί, Γ', τι , «ς τι, ’ΐϊτί—  ΜίνιΤ·. ] "Γ;τρ:ι{.ι !Ϊ< Λ ·ι ι ·.·Μ.·λ Τ·χ, τίι ίτ κ η  χ*τ' ί - 
ν«7ί>τ» ■|’ρ*',;β(«νοι, Μίνίΐν.— Πί3ΐά:ν<υΐΛί<.] Έ λ ί;*'.δ ιΐντΐ Τ5Ϊ, ΠίρωίίνΜίΛίΊ.

2Κ\. ιοο. “Ττίρ άιϋρττίρων.] ’Γ.* 'Λ  ίιι.53 άντί τιϊ-ττι^ άηιιιιν, Ύιτ’ «ϋ,φιτνρηιι.—  
ίίϋίΤίρο·*.] Ούτω τ5 ίιΐΛΐ· ίΐτίρβ', ΟδΑ’ ίτ.ίρ̂ ν: ί[«ινο·(' ϊ  Στ!γ. και 6' Αύ-]·. Οδ̂ ίτίρι·..—  
Πίλ£υ.κϊ6|Αίν.] "Εκ Τ6 άρχαί»ι ΐαδοοίων Τ·.νών, χα! τιϋ £υ.β3, ά·ίτ1 τιΰ; Πίλίο,ΐίβωαιν — 
Έξ!),!-[ν-ΐαι·'·] ’Ι̂ κ τί3 £ι·.ι5, ιτλτ.ν ίτι ΐν ίχίίνιο ϋι:'.τχκτ;χωί, Έζϊλί·|’ξ(ίιλιν, Ο'. 
βπρίίιτως, Έλί-ι’ξωαίν — ίΐαάς αΰτιΐ'ς τταρ*ιί-/_>535ΐΑ5ν ]  03τω το ί’αόν, ά·'Τ* « 5  τταρά τβϊς 
άλλςις ίόο λίξίΐι Ρρΐ}'_υΓΐρονι, Παραο/τ̂ ΒοιίΑΐν (ί Παρα(Τ/,κ95|ΐιν), ’Ελάττώ τών ύιταρχοντΜν ] 
Δΐ4-{ραψι, το, Τι, ·χ τοΟ τταρ άπιαι οεροαίνοΌ, Έλαττω τ'ί τών δίΓαρχί̂ ντώο.— Μίλλο»
. . . ών ίνιοί Τ'.νε».] ΙΙαρά τοΤί τΧι'.ς'.'.ζ [4ίτά το5 ίιαζίυκτιχοό, ΜίλΧον . . ;  ΐ  δν ινίίί 
τινις: ΐ·) ίί  τγ έαδ /.«ίτρίι» ττ,ν άρ7.Τ’' » 5ια?ί6υχτνχ!:{, «ροΛτίί» ό̂ ί-ιαίτίρον'δφ' έτερας, 
ού τίς τι3 «ρώτο'ο ·γράψι«τ5ς, χειρο?. Διό κά^ω υροίΛίΐι.κν 5ιι*];ρ«ι).αί αύτόν, £χ ίιΐρίώσίκί 
Οόολφίου, ώ; ίόλοιχς·*. Χαί τβϋτο αέν έρΟως' ί ϋδολαίοςι 6ύχ ’ίρΟώς ίΙ χα“ ·τό,'·’Έί;5! (ώς 
τακτόν όν τω, Τιν«ί] έξαλίίιρίΐν ίταραινιΐ. ’Εχ,ρχαατο γαρ χαί άλλάχοκ (Β,' σιλ'. ·;) 'ϊβόχρά-
ττ,ς ΤΜ, 'Ένιοί τΐ'Λς, καί Δτρι,ίοί. (Β Κατά Αρ'ι̂ ίΤ· οι ·̂ καί τιρό' «ντίιν Λκοΐαί, ίν 
τώ Κατά Φίλωνο< λί-̂ ω (Τοια. Β, οιλ. »4α). 'Ίίτι ιό, ’Ένιο'ί τινίς; οκϊέν' ίτίροί ϋ 
αΰτό το, ’Έ 'ΐ τίτινιί (τοκ, Οϊτινίί, άντι τοδ άιτλοδ, Οί, λαάβανοαενιυ )|"τ·5υτ5ϊΐν Είσίν 
οίτινι;. “ΕκΑ  πίρ'ι τοκτοκ τά 9Γ(Α5ΐο9»<τά |κοι άλί.αχοϋ (Ιΐρο. *Ελ. Βιβλ. σιλ. (α'^, $ν-οΤς 
καί ,ίΛνά̂ τς άικαρτία ίίροικα τδ, "Ενι, άντί το3, 'Ε?Ι, τιί.<: Λ£·]ΐ;·γρά5'ν;ς Λ αινώ τ«;Λς  
ίη  ριάλιτα, χρΐσ9αι: β̂ ι "ί®Ρ Δηαιβ’. τό, ’Ένι, αντί τού, Έ?·. Ίβοκίάτχς
5έ, Λλτ,ν έν τοΤς βκνΟιτοιί, ’Ένιοι, χαί, Έν'οτι, ού5α|αον φαίνιται'χρτ.αάν.ενος.— ^αΐ Ιτα. 
λίαν,] Έν βόίινί τών άντ! .̂ <ρ«ρόα£ναι αί δκο' λίξιι; αυται ττροίυτίνΛσάν'ά,τό τοδ· ΟΟΛ ίκ 
Δΐ'.νκυίίκ τοϋ Α).ιχ.— Ει'ί ττ.ν 'Ήντίΐρον ] Μετά Τί3 άρ9ρ·.υ χάί τι ία'.ν:—  Δίξονται χαΐ 
χώρα πώΰ.7 , χα'ι . . . .  ί»?™?ί«ις-] Έλλιιατιχώς τχς, Έν: ί ίί  ν'ονς,’Δίξονται χορτίγοδν- 
τ«{ χώοαν τολλάν, ί’{ τι ίϊκχίιν ϊτ,λαίη καί ■ρ£“ ?Τ·»’'ι **ΐ άλλας Εκττορίας τιί βίοκ.— 
Οί ίϊ χοαίϊιυίαπΓροβδίχώντίς-] Οέ ί ί  χίριν'άιτ'Λαβιϊν ττρόδτττ,ργαινων άγαβών £)ιτίζίν. 
·«{. Τίν ιταρ άτασιν άιρι ο̂ν, Κοαίσαβίαι, ?τ?£ψ* “ 5 ιιίλλο'ντα: καί άνώττρ» (οι). 
<)ΐ) 7*?ι άλλαχβ') ιταλλαχον, |χι/.λοντι όυνάιττιι τό, Προίίοχώ, ’Ιβςχράττ,ς.— οΓο* 
ιϊκός ί.] ΟντΜ παρ ίοταοιν: ΐν 5« τώ ΐαώ άντιγ, Ο'.ον ιίχίς ίν. Οϋίιτεροί ιιιν τοι τών γρα
φών έρροιται: ώφιιλι γάρ ίίιτιϊν ΐνταδβα, οΓον ιίχό; ΐφν,· ?, «ίχ, ί  γοΟν ίλΧιιιττικώς, Οίον 
•ίχό;, χαβά καί βλλαχβκ (Β·, βιλ. « ί, 'ι.') ιφ’ όαι-ίας 5ιανόία{, 6ο«ν ιΐχός, ιΓρακι.— Χνρι· 
τΓίπριγίΑίν'.ν.] Συαιηιοραχίϊαί άλλΤΑίίί—  Καί τώ (κέν οχολΆν πρώτον βγιιν.] Τόί Πρώτον 
(ιίατι γραοΛ'05 ταάρτϊ,ται, αντί τ»3, Πάντων, ί .  Απάντων) ϊκΡ,τπτΐον ίπί τά{ αύττς 
ονιαισίας τοδ «πι(ρααατιχο3. Γην «ρχΐν, τουτίφιν δλω(, καβά.ΐχρχβταο χαί ί Κΐ>(Αΐκός 
(Πλοίτ. δΐ9),

.................... Τί{ 4' ίφβι πρώτον ό·πω).δν ;

Κ ρητιον, χαβ’ νιπιρβιβαοαό'ΐ τίίιΐναι, άντί τιδ, Καί πρώτον ριιν τώ ϊχολτ,ν άγιιν.—· Μ>)ί« 
πιρι ΐν «λ).ο διατρίβινν.] Παρ ίπαοι γρχφιται, Μηκΐτι ίν άλ),ω ϊιατρίδίΐν, πλτ,ν του ίαο3 
άντιγ. έν φ Μλ πιρί ίν ά»,9 ίιατρίδίΐν. Τακτν,ν ο5ν ττ,ν ίττον τ̂ Ααρτταΐντ,ν γροφτ,ν
5ιορ9ώοαζ γΐγραφα, Μν,5ϊ πιρί Ιν άλλο, ΐνα ί  κατά τατ,οιν, φί/.ν,ν τώ Ι’ΐτορι, άντί το9, ΠιρΙ 
(Ατϊέν άλλί: ούοω καί άνωτΐρω (τι) ίϊρν,κ·, Μ/,ίί πιρί ίνό{, αντί το3, Πιρί [ΐηϊίνο’ς.

ΣΕΛ. ΙΟΙ. Έν [ΐ·ηίί|Αΐά πολιι τιταγαΐνον ] Έκ Αιορδ. τον Ονολφ.'προσδίΤ»ί τΐν προ'ίίσιν 
τοϊς προ έαοδ ιϊχολονίηχα-κάγώ. Χ;/4·.νον 5ί γράιριιν, Μηί' ίν!(<.[ά κ.τ.λ. χαίά τάν προιφν,- 
(ΐιντ,ν ταχοιν.— θυρανλιίν.] Κνρίως αίν τό έξω τον β'κον’έν δίταίθρω κού'πρό ττς *ύραί ανλϊ- 
ζιοίαι: (Χίταφορκώς 5έ, έπί πολψον, τό πίριΐρχ'οδαι τίΝ χώραν, καί ιοίίίίαια τ.όλίτ έγκατα, 
τίταχβαι: ϊΐη ί ’ άν πωί καί τό Γοήλιφί λογο'αινον 11ίνονάΐ{ϋΤΓ.— Ην , . άναγχβοδώριιν.]
Ετριψα τόν παρ αταοιν, Εί, ιϊξτόν, Ην, ·*ιά τό υποτακτικόν της ϊγκλίοίως,— £χ τί τίς τών
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.5 Ιίταιι, Κτή«»<, ί «  ύχτΓ.β* τρίψιι ιι'ί τ» Χ?ι;5«β <. Ευ?ίΐ ίέ 
' ί  άτπδάνωζ, ίχτ;ν1;'Γ*ρ7»»'̂  ̂τρι'Βίΐν ίίς τό, 1Ι?»*ίως, ί ,  1ί«τι>ί«Μ{. Χ»6ΐ 5« ιίχαζ ν̂ αττι9αν<»ς, ί·χ 

τί ίί>·. ί,;:»ρι!υί&ν Χ«λί>τί.ν «ναι, ίιά τϊ, μΑ ταύΛν «'ναι α.τ.Χΐ ΠίμγρχΛνίΐν
τ·, τΓίώτογ. Ε:νχι. Π ί« τ,ό πιριττώ -τότρ χαί β(, .̂οι«ν; ίπιΐ ώφιιλιν ιΐΐϊΐΐν θ5ί»ν, ί/ «χι « -

λβΐΊΕαί ιΛί'ίχαϊ, Καίι^χχ 
. ».·ιΛ.] Ιϊαρ ί*Μ'ί Στρατό·

τότΓρώτιν, Ε%αι. Πρτςτιό πιριττ' 
ναρτάίβαι ί:ίό{ τβ ττρον.'ρνιχίνον, 'Ίίΐίίΐν, ί *:
ΠαρατχϊΜαίΐωνχΊ.— Στρατιηϊίν τοιΜίο ίυιχιϊν, χ _
πΧχν τοϋ Εΐιώ, ίν ω -̂ ι~ραυ.ιιίν!)ν, Σϊ-ρατό-ίΓΕ̂ ίν 8ΐ, ίιώρίωχί τ-.ς ίζαλβί ι̂αί τνν, Λί. Είχο-»ν - 
ιύδίτίρτν 7*Ρ των »υνίέ5α»ν χριία, άΧλι*ί Τ« χα'ι ΐντίΐϊτι τό ίπ^τίνίνον, Καί, οΰ ιτρ:ί τ6ν. 
Τι, ά«οίίί«αι, άλ).’ ία5·.Β|χατ<χώς πρν< τό ιτρβ«γτ9»α£νΕν, Τχύτο'ν.- 5  5· ττίνΥων ίχΐ:«ιί
άλγιινότιτιν. όταν χ.τ.λ.] Π?·,ίΐ>·ό;χχν τήν ί,ίιίωϊτιν 0;9).(?. Πάντων, 'Κϋ <ταρ4 τω Στί-ραίω 
χαί τιλιίς-οΐί ά.λο·̂  (,ΐν ιΓ; χαί τί’ΐιχνν), Πιντά;. Γί5ά ίτλΐρ.ί τί{ ρ?*β«ως τ«ίΟ«'ν Ιςιν : 
Λ 5ί ττάντων Ιρίν ίχιίνιις άλγιινότατιν, λ’τι βνιιχί&τ,σίται, όταν χ.τΛ.·^ Τιύς αιν τ;λι . 
χίχιίςκί·] Γρχκτίβν ί«χιν. Οίνον;. Τό γαρ 6ιΐίτ5?9νί ίΐχιίβυς (αντί τ·-5, IV”  
τιάνν τι πιίανον; 0ποτί?ω< 5’ άν ιράρρς, ντρό; ϊ 9ν< (ΐ«?ώ ντρονόιν (λά) 7 '-νΕ®<· ’ταϊϊίίι 
•̂ νναϊχχ;, ττ,ν άναφιράν ι'χίΐ, ιΐ ι:αρ* τόΤ< ίν Σνχιλία, Κνριίντ, τ« χαί ιίχιϊρω, ίν κάνα.» 
-ταίί πιρί τόν βίιν ί·̂ πο?ίϊ!? ίιάςιιν ΤιαλΧον.— Έν ΛολΧαΤς ιύπορίαις.] Οίτω τ!> ίαόν. «»τί 
το3 παρ’ άπαιιν, ίν ποΧλαϊ; ία«τιιρ!αι< χαί ινπορίαι;. Οτι 5« πίριττίιν «»τβ·ν9α το, Γ.ιχπιι- 
ρίαιί, ίτΑονσι χαί οί πρό ί^ ν  ιΐ; το, ’Επιχ4ν>ία·.{, Τρέπίιν β'ΐτό παριινίιανΤίί.— Ιίαρα- 
ταττδριίνους ] Έχ τον ί(<-ι.5, «ντί το·3 ιϊαρ' ίπασι, Παρατιταγ[χίνον{.— Δι/τχωρ'.ας.] Τον 
•Ονολρίβν .·ίι ν?βωσ·.ί, αντί τον παρ’ άπατι, ίν*χιρίία;,—  Ταχί»; άν α4ίοό«] χαί τονΤο 
ίκ ίιορίώαιω; τοΰ Ούολρ. άντί τοί παρά τοΐ; ίλΧοις, Ταχίως ριΐν α·1ϊο«ϊ· Καί ότι̂  [ΐίν ονχ 
ίχ_ιι χώραν ίνταδία ό, Μίν, ίίλον: ίνίίχιται (χίντοι Χαί άλΧ»; ίιϊρίβουν ίο χωριον, γρά- 
ρονταί, Ταχέως ριενοντας, ίν’  ̂ό νιΰς, Ταχίως άν (άπ4 ίοινον λαΐΑδανοαίνον του π;ο·η·ρο- 
αααίνου. Αν) άνα'γχάοαιαεν ριίνοντβς ίν τοΐς ί;χιτίροι{ χωρίοις (Τουτι̂ ιν ίν τοποις ίυοδαΤβις 
ιΤς άν άιριεΧς προεΧορϊία) χοί οΰχ ίν τοί; εαυτών, τοίς χρχροτίροις «νιΧοΛ'τι. ποιοΐβα̂ αι τον 
πόλί(«ν.' ΈπιΧίπον Τ  άν τό Χοιηον χ.τ.λ·] 'Έτριίια τον ΐνε^ώτα Έτηλιίποι εις Τον άό;*?ον: 
ο·3τ« 7άρ χαί εν τώ προς Αν,αώ'ν. (7') -  ΈπΑίποι ί ’ άν 4)αβ< ί πας χρόνος. > ί*»ς ί ' ίγι- 

' 7ραπτο χαί ριετά τί< προεωπιχΐς άντωνυρείας, ΈπιΧίποι 3’ άν (ΐε τό ).οιπον, ως ιί·,ριι.τ,·/ιυο,ν 
ό ΊταΧό< ριεταφρα̂ '.ς, Νο» Ιοαίΐαι·* Ινίΐβ οβΒ* ’ χχι «ς αύτός Ίίοχρατχς ειραχε» 
άΧΧαχοΰ (Συριριαχιχ. ιΠ · ΈπιΧίποι δ’ άν (ΐι τό λοιπόν ριίρος ττς άαίρας, εί . . - επει- 
χειροίχν..— Έπιχειρτ,ταιριιν.] ’Ίτως Έπιχιιρνίβαιριι—  Έχεΐνο 5' ο5ν.] Έχ τού εαοδ άντν 
τοΰ παρ’ άπαοιν, ΈχεΤνο ί ’ αυ—  ’ΕβίΧβντι.] Είς τοδτο χαί αυίις ίτριψ* τό-, θίΧοντι. ϋ< 
γάρ λττιχοί, ΈΒίΧω, οΰ, θίΧω, Χε̂ ιιν φιλοϋβιν,  ̂ ί-ίλον χαί ίχ {ΐυρίων άλλων Ίαοχράτ. 
χωρίων.— Γίν ουν ιόΧιχρινΐς τούτο ποιτ,βώρε,εία, ό [ειριχοαμίνοις άΐλΐν χ.Τ λ.) 6  νοϋς, (χιχρον 
βνωίεν είναΧαβοδοι, Τοότω 3ιαφιρθ[ΐεν τών ιίΧλων Ελλοτνων, ότι παρ’ τ,ν.ίν πολιτεία ωι»οι- 
.̂ .̂ 5 ^ρ,.(^ηε5ω, τουτεςιν ίρΐιιιεΐτο, χαί εϊράνν,ς οδαος, ίρατόπείον χαλώςίιβιχούυ.ενον. Εάν 
βυν τΰν πολιειούρι,ινοι ποιιίτβριιν ιίλιχρινώς χαί άΧπίώς τούτο, ον τ, (χίιιχσις ίν τοΐς προοίε* 
χρονοι; γιαάς ώιρέΧτ.βΙ ΧΪΙ κροίχειν τών άλλων «Ελλτίνων Ιποίητι, ίίλον ότι ν.χτ,οωαεν

ΣΕΛ. ιιι'». Ετ· 3» τοΙτ'.υ χαταχιλαςτίτΕρον.] Πο'.νίίαιαιν άν, από Χοινοϋ ό< του προαγο- 
οαριενο-υ. Το ίί, Τ:·ότ;υ, έχ τοΰ έ|χοΰ, άντί τοΰ πβρ άπασι, ΤοΟτο. — Χωρίζειν τούς οιχειοτα- 
τονς ενΟύ; άυ’ τ;υ.άν ούτών.] ’ΐοως γραπτε'ον, Αντονς, άντί τοΰ, Ε'ΰβύς.— Έχεινονς τ·.νς 
χροΌυς αφοράν.] Γρίρειν ίεΤ, Είς έχείνονς, 3ιά τό. Αφοράν (Προϊρ. έλλ. Βιβλ. βελ. α6ι). 
έπανορβώσΟρκν ττνπΈλιν.] Οΰτεος άπαντες ώς χαί τό Ι/χόν χαί ε'τερα. Δει (ΐιντοι γράφειν 
ΈπανορΟώοοΜ.εν(*ίνττ,νπο'λιν, π χαβάφεριται παράτω *’'*'''·?·
9ώο5υ.εν.— ΠαρεΧχλυθότα] Παρελβοντα, τό ίρών.— βί» ταδτα πράττϊΐν.] Έν 3έ τφ ί[«.ώ, 
Ταϋτα πράττειν τ,ϊνι.— Έάν ά̂ρ παραχατοιχιίοωιιεν ταύιτ,ν αϋξγ.βεΤοαν.] Έαν παραταυταν 
ανξ·/,9’.ϊο»ν οίχν,ΤΜυ.ε-ν.— Τον πάντα βίον.] Έχ Τού έ[χοΰ, άντί τοΰ παρά τοΐς ά/λοι;. Το»
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τΗ(  ί -ν  ί II
|Λ5«ν ϊΐίβίί·.·-, )-?ι·, Μϊ̂ τ̂,ν.· 
-  .
ί ,  8» ί  £1 ο » ίτ ς  ̂
5έ. ΟΧίντ.ς ί I
(ϋ.(;).. III. = IX  { ι

,α τ- χ.«τ' ίγ* I 
χ=·ο5.«ς.] Σν«ί<,

 ̂ 1  ί  ο  ̂ 9 σν = Πρ·α«ανόί

κ»ι -Λ Ι,νι/.ϊ Α1';51. ϋΑ;·γα; ιν.ίΐας 6κ;ϊττ,ϊίν ί, ίίρνίΠ.— Τίς
ά̂ ',·:̂ ■Ανω■.■:ϊ!.] Ιό π/,ΐϋς. Ατ;5 τ κ  ^ωόας >Α!55ζ τίν.''“σΐ'' ία^-’->5 ■ «  ίί,'Ιϊαυόο'ς,

ΣΕ\. Κ.3. Λιϊ:τ^x;α;Α:·-; ;̂.]5I-^-»'^^ΛV ά=ΑΚ«ί τίν 34;ι·. φ-όίτιι έ, Ϊ;α'?- 
χαί ίν Ιτί,-.ό·,ς τ2>ν τό5 Α·>;. τ ώ η ,  - Αλλά χΟ,τν τ;3 βΙ'.υ τ^ν τιλίό'.τ,ν 5;χ:τ;χ- 
ξ%.Αί,-.όί ί  χχτ!/ώ?;σι 3< έν τ.-, χίΐαίνω, Εί |α·Λ 5.ά Γίν ίτ,Η  έ-χνάλχ’/,·-, τ'-υ,
ξα.,£νό.ξ, άν6’ ό5 Ια··.; ,:ά>,« ί-ίγραχτ^, Πόΐχ,όχ;Α£νό·Α;.- Λ = ->>:*;Αό-θόί,] ’1·ν γ«  £>ώ,
Δ·.α).ό-,;ζό,Λίνο.,;._ ίίί ά, έξ άρ·/.ίς ττίτ,σωνται τ ά  ί.ίτόβ»>-.] Αντί τ ΐ ;

Τ£ύτό·ό, Ε-Α=£ -,·ι ί:χ£ΐ. Τ̂ Ο ρΐ'-υ. χχ«χ χχί άΛΧ*χ:α Δτ;α. ?’) ίΙ.-Λχ: -
« Ρ

• τ:,·χ..ν τις

■.ο·.·;ι ί ; * 5 ΐ ,
, οΐ- χχί '

ς 5ί λί~ιχ Τόύς ΤΑ. |Αίχό£ 5ε3=0 »

Γόόίτ;νό:«τχ^ρ>ζ·;.?, ΙΙοκα-οι ί/.φρχσχ;—  Αν αή τό χϊλώ;, |
ίν7ΐ7?ίίθ·-ι 1-5 ανίλΐ-ίό·; γ. «χρείλΑ-Χί χχί ό ότ?ό ία:·!: έν 5έ τ-.ϊ,- λό,Αΐΐ: '
,  χο,Οχ χ»ί έν τ,ή έ;Α,>, Αν ρετ,  ̂πρνς τό χαλώ;—  Των ?έ ένΟάίε ·)·ν«βΟίντω..,] *τ:ό 
; ντρόΟ.ττττίόν Τό, ΤΙ. ,7Χε·̂ χν αέρ = ;, ώ; »δώ{ όχνίχεν έ ία-.ί, χαΙ ό'ν τρΕΓτ;,ν
•ραφτ.ν εΐ; τό. Το 5’ ένΟάίι ■,

Τ8 5έ. Γ.τ^ τιχ -ι:. τί[5ία;ν«?ό.ς] 
Τό γά?Χωρ3-

οαα εί; αω,ον τ, χοινή-ρων,ί: τ ί ; άρ/αία; 5έ νταρά τό έν τόΓς αρχαίο:; Λ.;,*οΓ; Χορά- 
ερ.,ον. χαΐτότταράτώ Θ*ο·ρ?«τω (τερί ίχβ. σ.Χ. 4ϋ.ρ) Χωρά?:ον, ε5?χτ, χαί τό ιταρ3 τώ 
Αρρ.ανώ ί’ΚΓ,χτ. ϊ..α-?. Δ, ό,' Μνράν· »̂- «ύρον, χαί τό ααεεω χατα,ωρ.'άν
ίν τοί; Δεξεχοί;, το5 Δ/αοχράτ-.ο; (νεαρά ΓχΧ.τνώ *ερί άντε^τ. Τοα. Β. τελ. 4 3 ;/  «τραωεον, 
νεαρά τό. β ό ρ .-  ΠερεείεΙ, αύττν.] Κ,χώ; έν τύ έαώ άντη·ράωω ί̂ρεταε, Περ::5εΓν τά.

οι] ϋ
τοΟ ν;αρ’ ώνεατε, Περε.ΐΙο.;^ ίρ.τ.ίίί; έχ τ=ό Αρ^οία- 

ρ. τί Αέ;« ίντετώ ιτ.ρΐ τ ί ; άντοίο,. χαί έν τώ Αοχ: .̂

λόνοΌ εύρίαει; «ότό, ί.ν ατ. τ-.ϋτο ?τ, τό, 1
ατά ρτ,βίντατώ

.. ,τρ·.; ίέ, ίτ. χαί ε·?ο;.ν ί,ΑΤ, τοίτο (Λ«|Α::ν,ίσ3α. τό 
χερ.. γ,'. <7!Χ. » :)  ο«νά:α; «ΐΑερο ταότα; τό; λεςε:;. 

ί6ό; ίε ττ.ρίδλεπτο; χαί αερίς-ατο; έ-ιένετο [ΙΙυβα-;.] χαίάττερ χαί αροτερον, 5τε εί; ΔίΧο, 
:τέ:τΧε·νοε.. Τούτα:; ττρο̂ ίίΑΤ: 2τ: χαί έν τώ έ;Αώ τό. Περ.ό-το^ έξ έ,τ.ί.όρβώ,,ως έτεε-ρέ- 
τττα: έ:έ;α λέξε.. εξεοαενν, ,αέν, όλλ· άο.όδρά τ:να ί/.ντ, οωζοόττ, τού, !Ιε?·.τάτου;—  ΟΓα.; 
] Ούχ ίρβ,ό; τό ε>όν, Α·;τ.ρ -  Έ -/  «’ ί «'·̂  ·“ « “·' ί-ίαναχτνίσε.,εν, ώ; Ο'όί.ί;
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άν τίιν 'ώντ™·/ 3ιζ· >.ί·;Ίΐι ί/;λώβ%ι.] ΙΙζ '̂ ά-αο; φίρι-αι, Έ »’ α?ς ·καί« ίΐΑών ςντ·»; »να- 
■(κάσί'.α'*, Γ,ς ςύ3(<ς ίν των ζώντων 3νά λί^ων 3ν,λώοαι ά̂λλ· ίτιΐλώβΛί}. Τί 3ί ιυ/Λ Ε'̂ ιρι 
*ιτ’ βρ/.»ί αίν, Έίρ' α’{ ί/.ι^τς '̂ αόν ιΰτως άνα-^ίσιΐίν, 4 ;  βύ̂ Εΐί . . . 5ιλ4ίβι ■, 5̂ $ρον
ϊί' τις, άτΓ̂ ίςΛΐΐιΐ,άυις ττ,ν γραφτ;», ι̂ορβωοί τρίψις Τ5 ριζν, ίxαζ^^, ιίς τι, 'Βχαςον, τό ί '.

'Α·'Χ'|·>ι»τ£ΐχν, Έχ τ«τι15Ϊ τ̂ ίννν τίς ίιιιλτ,ς -γρχφίς διιβκίύαχϊ τϊ 
χωρίον, φνιΛχ'ξχς ριίν τίι ·Έχ»ς^ς, τρέψας δί το, ’Αναγχχτιΐίν, »ΐς τό, ’Λγχνακτχβιΐίν, Λ«ΐ 
«τροίίιις, τοΟ ίλλ'/,νιτ|Λθ5 χίριν, τον διινΐτιχόν οόνί!σ|Λον. Μ*ρ·Λρο3ιιι δί ττ. νιαίτίρα δίβρΟώβϊΐ 
το, Τί κροοίχώς ίΓαγονίνον ·Κα1 ιιτ, τοτ’ β·^αν*χτίΐν», χ*'ι {τ«ρ* χωρί* ίο3 'Ρχτβίος (Σνιρ.. 
ιζ', *Ε*ίν. ίγνιώιί, η ', Βού». ί-').— ϊά ; των έλϊνίίρων ΐοτ,·];ορίϊς άναοχίσββι.] "Ισως ■̂ ραIΓτ««ν 
Τίς . . .  ίοτ,γορίχς: ένδίχίτιι δί χ*ι άν:ί τί3 Άνβτχίίί*!, τό π»/.α; ι-ίγράι^ιι, ΆνίχΕσάαι.— 
Τοϊς τών «ρο-{θνων ίρΐ̂ ις"̂  Τό £ϋ.ον,ΐ* διορββ«ως,Των ιτρο̂ 'νων τ;ϊς Ε'ργοι;.’ΣΐΓ,ρ.£ΐ93 δίΛϊίτό 
*«:νόν ττς φρίίίως, 6ροιοι γινοαΕνςι τοΐς τών προ̂ 'νΕον ιργοις, αντί τ̂ Β, δ[*9!01■̂ £νοιΗ7ος τοΤς 
ίτρο·);ίνοις, κ  Ορ.οια ίργστάιιΕνοι τοΐς τών «ρογβ'νων ίρ·]ΌΕς. ΕχρνΙοχτο δΐ χαΐ άλλ«χο3 'ί "Ρχτωρ 
(ΙΪΕρι τχς Αντιδ. τ διχοίοος 'νινίοδαι ταΐς αΐτίβις κ.τ.Χ.» είηων. *Το3το 0ΕΕ|£τ,σάρΕ£ν9ς 6 χλ$ι- 
νός το3 Τχ)ε;Λσχου βυγγρχεδνς, ΨϊνΕ/.ών, Ε*ρτχ£ί Εΐ <]η’ ΐ1 (ύδνσϋ^ς) ίτοιινβ βη τοϋβ (ή 
'ί'ιλ'ασχε) ιιιι ίίΐι έβ3ΐ 4 «3 εαβ ί̂ίβ.—  Έ τεε ριισς άττίδοςτΕαρίΕτοιξαίΑίνς̂ ς,] Οότως ίλίνΕ'ζς»
ώς έϊΐ ςίχω ττχντα; ιιτί ο.·τώτ:ςν προίγιιν, οΟχ Εχοντας βάβο;,— θυριαϊς.] Κα*ώς τό εαότ 
διά διπλίς τ ί ; διφίήΊου, Θυρα.αϊς. Έτιροι δί, θκρε'αν, ίνιχώςΐίχύτί,ν χαλοΒϊιν: ίν δέ ηο/.Εί 
(ίΕβορία τί;'Αργολίδις χαΐ τίς'Ααχωνικί;. 0  Ιςορία ιταρ ίΐροδοτω (Α, ττβ'>

ΣΕΛ. ιο3. Τάττόρρω.] Τάκαλαιά.— Λίγω δχ.] Γρακτίον, Λΐ'ι'ω δέ, ώςχαί ίν άλλοι; ί 
■Ρίτωρ.— Ττ,ν ’Αίτ,ναίων χαί β/,οαίων,] Τ.ν τώ ϊαώ, Τών Άίχναίων χαί-ών Θτ.ζαίνιν.__Έ*

- -. ε| οοπερ, ί ,  Εΐ; τϊΟτά. -. ίς ίηντΕρ,— Λιί δέ (ίχδί το3το-] 03τω τό ίριόν, άντΙ τον πσρ 
ί.παζι, Δεΐδέ μί τ«5το.— ΐ'νχίς, χ; ούχ εύπορίοΕμίν λ̂ί■̂ ων ετών,] Λνο τών το3 Αΰ-ν, άντι̂ . 
χαί τρίτον τό ίαόν, οιρονιι, Ψνχτς, ί ;  οόχ «ςομίν όλί-̂ ων Βτών. 6  δί νο3;, όιτοτέρΕ»< άν ·;ρίφ£;ς, 
/(οίς, χ: μ£τ’ όλί-(β Ετχ ίΐρχΟϊ,οόν.Εβα.— ΜιχροΒ -χρο'νο»,] ’Εν τ<β Ούολοινανώ άντιγράιρω, 
Λντί μιχροΒ χρονοιι-— Τοός μέν.] Τούς γονίας.— Τού; δί.] Τούς «αϊδκ;.— Καί τίν δυνα- 
ι̂ίαν τίν Εν τοϊς Ελλχβι ] Έχ διορΟ. Οόολφ. ίν -ίίαρΕίλχφ» χαί ό Λνγίρος, Αντί το3, Καί δυνα- 

■ς:ία\ τών ΐ ι  τοΐ; Έλ/.χοι.— ίΙαρΕλόοομιν.] Κοιί τό ίμόν. ώς χαί τά ιτρό «μο5, Παρίλαβον : τβ 
δι, ΠαρελάοΕμΕν, διορβωιί; ίτ··τ’ ν Οόολιρίονι.— ίΐς»;ο>.λδν.] 'Εντώ έμ^, Οτι πολλών.

ΤυΟΜΕΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΑΡΕΙΟΠΑΠΤΙΙίΟί.

ΣΕ.\. »οί. Λίχ.] Α,τί το3 παρ άπασιν, "Ε ι̂ι, δήν γράβιιν ύττίλαδ-,ν, δίχ, διά τό ο3τμ 
~£γράφ9ιι ζ'ν τοΤς ίχδιδομι'νοις το5 Διονυσίου συγΓρά̂ νμαοιν ΰ*ό τού “Ρήσαίου ( Τοό. Ε, σελ. 
δ.ϊιι). χαί ότι μονονού δί ί)ου το3 λό̂ ’ ν Ίοοχράττς, ή9ών, ούχ, Έ9ών, μνηχονιυει, ιιαίττερ 
ίχατίρου το3 όνοματος ταϋτο τως οτ,μαίνοντος: 4 ;  γάρ Φτβιν Άρις·οτ. (ήί. Μιχομ. Β, ά)  
• ίΐ Ήβιχί εξ ΕΐΙους ττίρι-ρνεται, όίεν χϊΐ τοίνομά (β/τία, μιχρόν παρί·ριλίνον άιίό τον 
- έϊου; »—  Άλλ’ ιός μχδίν άΚ-,ν ίχμίας ίχα ’̂Έ ίπιτΤιδΕυΕίν.] ΔιίρΟ'.ΰοΕ τό τΓαϊ;  τού 
χ.ωρίου ο μίν Μ’ίίσχιί; (Αιοοο. Τ. Ε, όελ- 633_', *];ρίιριΐ' ττιρίινών, £*»ς;ς '-ιτηδΕυο, 
9 δ’ Αύ^ίρις, ϊίκχς:; ίχιττ,δΕύοει,
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Τΐ» η-.6ν.ίν> «ΐΓ5ΐΛα*;̂ Λΐ.] Λ αιτ' ίλΙγι («) Τ.'.< ΐϊίο'βνϊο»
»·.»: Χ ^ΐ.ςί. ·ί̂  ̂ η*?^ Τ'ίί -1·ί.το?βι, ΐο . Τ4 Πι-ί'-ι̂ δον πιΐίίσβχι κ?·ι< ττ,·. ΰο̂ λή··.
τι τόν Λίυι'-Τ, κ*ϊ Τ5, Ποοί ί̂οτ ά:το-(5άφί55»'.. Είυ 5’ άτ τί5το, *Ηαίρ»τ -τάβΐί'.ν, «ν ί
τ-τ Ί ’ητίοω» ίΛ»75ί, τιΛλών ί»τ(ρ»ν, 5ιαλΐιβήβίθ9»ι ?|*ίλΛ! ττρό; ττ,ν Β'.νλτ*, ϊ  τΐν 4χ^5τ.—
Μ τοιλ£?ώ;.) Ού* άλ'-γως ύττίνοΛβίτ ό Λ«·ϊ. γ?»ι:τι:τ ι'νχι, Κιί «φαλί^ώί: Λικι 5ί καΐ 
έ ’.'τϊ/,-ς ιιετ»9?·*<Τ«' ώ '̂ ιαίίϋτ.ί-.κώς, ανίγνω*!·.»·., ϊ  άνι-̂ ωιτίοτ ιίτΛΐ
κίΛ;«ίν*ι, ι̂ιβί  ̂ οΗβ Ια οίιία ίη οΐοοιι ροΓίιιοΙο βί ΐΓοναίδΡ, οΐ Ιβ οοίβ »<ιβ ιιι ρ£·».'ίη«.ι 
<;οη<1ιΐίοηε Γι>8ίιτι). Καί το/το «.ίτ όρβά,·, έάτ το, Κινϊότ'Λζ, »·κι -.τ,ς ιρτιΟους ττ.τττ.ς βτ- 
ρ.«;α; (ρ«πεο.1ί0, έ?’ ίς ούχ άν ίΐΜοίνοιτο το5. Σφχλεοώί: Αντχ;θχ -,·* “ τ ί7θ3«να;Λουτ 
τΑ, Πο'ίαο;;, κ»βϊ ϊτλοϊ χχί το ΐ>:χ·[;αι·(θτ, Εί̂ χτητ άγούίχ;, ού̂ έν κωλοιι χω̂ '.ζίΐτ άττο 
τοΟ, Σψαλί-ίώί — Έτοΐαως ] Πχρίΐλτ,»* ττ.τ ίιό̂ Οωβ'.ν το5 ΟόΛ. άττί τοϋ ιτ»?ά τοΐ{ λοι- 
β.Ιί, ·Ετδίά5υ;.— Συττίξίΐ;] Κτχί.; τ') ιαίιν. Συτάς£·.ς. Συντ»·ί<; 5« >^7«. **·̂ ’ »ί'9>’'ί'-'* 
οώτ Αττ:χόν, τίί,ς 9ο'?5ο;, έτιίΐϊτ, Α; (ρττιτ “Αρποκ. (λίς. Σότταξι;). χώίπώς ΐ ί̂ρον οι 
·'Α:>Λτ,νίς το τώτ φορωτ όνοροχ. όβο-ότως ί  τώ·) Γίλλον φωττ:, τχν τιρόίίοιτ ιτχρώ.:ιτοόσϊ. 
Ταχβ ώιο'ίΛΛοι τέ.ν βόντχξιν, τί,ϊ τονς Ίταλοϊς κχλοααίντ.ν Τί»<ο, κ»ί ΡΧ““ ί« ;χ 5ϊ Τλχ<·ι· 
(Ίταλ. ΤαβίΑΓβ', ϊπί τού τχσί'ειτ χχί έτΓΐ€ά*λίΐ* το«ί οτροοί; οβιτ ·« τών Γρχι»Μ'< σωτ», τ*
ΐ5οι ττχρά τών «λλοτρϊ»» λχχδχτΟΜίΧ, ίτχ,τΜίτιβι τά χοίαιχ, Τίτσα, »αι, Τιστάρω. Συτ-
ταξίΐ; 5’ ώ'/ο'χαζον οί ιυτ«-'«τ:?ϊ?ο'., χαί τάί ίτ«®;ου{ ίοιρι«{ τδ·< βχοι>ίο)·/, τάς τοιζ Γχ- 
λ«ται{ χιλ’.υαίνι;, Ρεη»ϊοιΐ5, χχΐ Τχγκς ίέ τ«ς <ώτάς έχχΧίτχτ Ι-«ιτχ ο» Βυ·,»·* ·'''■· 
βΜγΓρχφίΤς: άς ·ίι σονι-βζ·.» ΤαγΝιχ χχλιϊ, έξ οι ρίιιχ το, Ταγί!:<ι), ττ,ν «ρχτ.ν ρ.«·< 1«ί τ-.υ» 
Δωρο5(χ»ν τςιΐϋϊχΐί ου·'Τ«ξ£'Π, τϊν ί ’ άτλά; Εοτί το5 τρίφω, ί  ψο)«.Ί[ο>, τιτ»·'ΐλϊ'Ότ. Δ·.ορ· 
•οόίίω ροι έτ τταροϊο* χαί ί Ήτ^χνο;, ιι Τα-(Τι, βχτιλιχίι ϊωρίά ΚΑΓ ίΐ ΣΊΝΑιΙΣτώτ προ;
» τ« ζίτ βνα·];χ«;ων ιι ρ.ιτχ-^ράφοτι , . . 3ωριά ΚΑΙ ΣΤΝΤΑΐΙΣτώτ οτροί τό ζτ.ν άτϊγχϊνοτ/ 
Αντί τβύ, Σοττχ(το«ρ>, οί Έδίοιχτ,χοντα ίχρχιιχντο (Γ, Βχβιλ. ΙΑ, ι8) χχ» τμ Διχτχοοω,
« ΚχΙ «ί(οχ«ν αίιτΜ οίχον, χχ! άρτβυ; 5ιίτχ?χν, «ότΜ. »

ΪΕΑ. ΙΟ,. Βοολί«ί|χϊτχί.] Τχόττ,ν ιχ τινο; τών τοΟ Αύ',χρου χττιγ- (τ,τ χχχιινος προιι- 
ζ.ιτο) άνΟτπτόχλβτ τίΐ' γροΛ··"* ^  »'*?“ "‘ ‘ί λοιποί; «πχτι Σορ.δ5·Λ·ιιοαί»χ;.— Πλοοτοι;.] 
Έξ βντι̂ ρά'ρου τιτό; τϋν τοϊ; προ ϊριβό πιρχ€).ιι$5ττ<ιΐτ. οότω ίιορΟώβχττος πχ'λχι χχι τοιι 
Ούολ. παρειΑοίφίΒΐτ οί πρό έιιοδ, οίττί ττ5, ΙΙλουοίοι;. Τό ί· , Πλοντ»·.;. χχτό πλτβυττιχο' 
«ρΛιιόϊ, ΐΑίτχωιίΛϋχχ καί το γ ιας , ο'5« χζί ·ίι 0Μ<τ,4ί'.α, Τχ πΛο̂ τη, λί·|ΐοσι, ώ; πιρ» 
το ούάί'τίρον, Το πλοδτο;, Ή. χότή ίί  ιπίττ,βιιχ, Τ-.τ (5ίοτ, καί, Τό βίο;, Τόν Ορχτο-ι, χϋ. Τβ 
ίρ·Λ>ο<. χατί αί|χχ3ΐν ίτ. τοίτο τών άρχαίοιν, παρ’ ςϊς ίτ«ρα ίηινόό, 6  χαί τό ί)«ο;, *> χ*ι 
τό οχότο; χ.τ.'Α,— Καί τούτων ίνί·ρχ»ίν ίχω πχραδίίγ;χατχ.] Τών άϊτιγιαβων τχ πλιι^χ. 
’Έρ,ίΐν, χχβάπιρ χαί τό «αόν, όπιρ Ούολϊΐο; έ’τρ,ψιν »ί; τ4. ’Εςί, πχραίι^χε·»"»··
(ΐιτ’ χύτόν, πλχν τούΛχγήβυ. Οϋτο; ?έ. 'Έχιι, Γκ τιν»; πχρκλτβω; Αντιγ. ί̂ ρχ^»· Τούτο· 
5ΐΐ «ό, 'Έχίιν, τι, ”Εχ*ι, «|χίΐνβν ίιχοι τ' ίίοξ» τρίπιιν ιί; τό, "ίόχώ. Εΐ 5· (χά ίοχιι 
■51, γράφι, ’ΈχΟί τι; «ν. χχτχ τό.ιατ’ Λίγα. Γνοίη τι; κν.— ΜιΙΙίω φροντίβαττ»; ] Ιβω;, 
Μίϊζον φρονχβχντι;: τό γάρ ένιχόν ΐτ τοΐ; τοιούτοο; ιιάλλον ίν χρτί«ι, ω; χ*ι α/λχχβύ 
Μιχρόν φρβνιίν, ίίρχχί.— ·ϊ|χΓν . . . ύιχχ;.] Οότω πχρ «παυιν: ίο»; ιιτντοι ·̂ 517̂ τ*5ν, 
•Ηαίν . . , τι,ιχχ;.— 'ΕοΓχχτι.] Έβίχχχυν, ώϊΐιλιν ίίπιΐ·ί, πρωτοπροτώπω; κχ·.'ώ9χ. *ι« 
τ« προοιχί, Τϊί’ύχαΐί,ϊν, ’Εχκλτ,ι.άΙοιχ!·-: άλλ’ ιίχό; αύτόν, 5ϊ ο·ϊ5ΐν ίτιρον άπό το·ύ ίΓΑΤίρο», 
ίπί τό πρώτον ρΐίτχδίναι προόωπον, ί  τό ιχ·ίι 5θχ«ϊν κιτχκόρως. χρίοϊαι χχτά τών τιώχτώ» 
τοϊ; άνάίίβί.—· Πλιίω ί ’ τ, χίλι» τάλαντα.} Δτ,ιχ'οί. ίί  (ϋ>,«νΟ. Γ, Οίλ. 3δ), ΙΟχίω ί  
χίλιαχβ'ι πίντχχο'οιχ, γαβ-'-', αύτά τούτα ένίΐίίζβν τοϊ; Άίχναίοι;.
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ναΜΜτ,ς. Ξν-.ν{ ίί >,=·-.» το 
ΐίί. Λ50Γ, )^4, 2ί·,:κν,, 
σ νίϊάταν,ίν. Το θί 
ραθ'ίΐ»: τόςίοξτ;

>«, -ί,-< »ττ«ό  σον-Λίΐαν, άντί το:, 'Ατχ-
νη'Λ, τό ιιλ¥)'Λ τ'.'ς ’ΑΟτ.νιίοις .̂βτιυοΜνον 

— Σϋτ/.7.ρ:ατ.οίαί1ι ] Ληο«;ίτίβ3ο.Γΐ, ί<«*

ϊνστς ττ,ς λοτιοις, ιοοίζ
χρίίιο.ου »ι: τν,* τανό» 7-θί·'ΐΓΛί)ι ·|·'.ιΓ,7(ΐχν £σ'.ρι.·'·τς ττς ττχραδίοιηΐί. ·ι Λιιοχχ.οτι/.ι-'ια
- (9τ«1ν ό Άρττο». 1  */τί τ;ό, Λ-.ΓΑόυα'ϋν. Σχίρ'ιτ»· γάρ ίζ··. τό χίρϊο; *7ΐ ορ6γαν·ν. " Κ71
■ ?ΐ τί τοίϊόίτ* ιΟίιίλυτ* χϊ: ίΰιόο/ιτί. Ίαοχ. ’ Αοιιοτι-ιΊτιχω, Δΐ!βχ*ρι·ρτ,βά;χιΟι: ίίχ χ -  
" ρ'.̂ 'ί,σχοΐαι ίςτ το τ: ποίίϊ;, χο,ί _ι*·ί| χατ» τ>,ν προτίχουσιν άχρίδίΐα·». · ΤΛ'ατ*
σ/_ιίο·, κϊί Σο·7ίί,,{ ρ,,ξ. ώΐί;ϊοιρι- τ̂,τ7,!τα, χχί Σχάριφον) τφ Αρττοχρχτίωνι λι^η, *:1 ό 
’ΚτΜϋΟ/.ογο; (βίλ. 07:  ̂ ΊΙο /̂.ΐ'-ί ίί, η Διχοχαρι^σιι (οιοίΐν), »χί ίρνίαιο τών τοΐς ίνυξι
• ίχτίοοντΜο τί)/ γίν χορίΓος λί·"!τΧ!. - ’Εϊ  «Λλιΐζ ? ’ ίξτ,γτΤται τί άιιλο:», » Σχαρι-̂ ά-
• «9ιι, ριιν, σχάτιτίΐν, ·ν;*3ϋν; ίΗ·; χχί ό Σχάριρ ς. ξ£5!,-, ·ίρα(?ϊ·„ |Λ!ιλϊ®ι{ άχριδτ,ς ΐ̂ο.
- οΟχ άχρ;ι>/ι;) τΰίτου ιρ Κόρτ,τχι 5ί τοαρά τ·̂  αότώ κχί ονγχίκοα'Λίνως. -Σ'.αιρφίίίιι, σ<ι-
" -Ϊαν>υ3(ΐ5·..; ίθ8ν X ’ ' ■ ■ ■ '
Ττ,σχ'Λΐ̂ α. ]*'(ο

τοό Ιοοχρατ,Δ:ϊσχ7ρΐ3χσά[Λ5()2, ίιά το5 Διεσχδίάρτα 
Χϊ· ίτχρχ τρ ’Α?;?ο9- (Β »·;· «ί!)τ) “ 2χ7ριο·.σι/.ο1 λχρων .  ο·3(

:ν οχχριοιχοος, χ.χΟ,ίΤΤΤΟ'ίγίαί, σχιβ-'ρχοίχς. ρρ Σχχρ'.φι
" υ-τοτοπώοϊΐ χρύτορ τον{ -ιρρίφοικίρονις·

IV τίρ τ
ι Σχαρϊ̂ τ,ρτχπήχΕ, (

·· 6ί* κιι τό »ν τίί οονϊΛίΕα Σ/.χρκρο;, ΐγονν το χάρ'ρος χ*ί φρ'νιανίν; αάλλον ίί  τι "
Κι1 Τΐ·:τ2 α·ν οΙ ΓριίΛ.ΛΟΕτιχ·.;, ί·, πά,υ τι άκριδί, ά/λτλοις ίίΟΛγ^ιιιιι·. χιρά ιλετ 
Ταρ τίο 'Αρποχρ. άντι τοό, Διτλ’όσϊΐΑτν, Γοιοζ γοαχτίον, Δυ-χύσαροιν, οχτρ χοςι αύτο οτχχαί'ΊΕ
τό Δΐίοχίίαβα^τν: ο'̂ ’ δ --χρ χΐχ-,ς δξ·Λ-ρ·ο»σ07ΐ ττ,ν λδ'ξιν ρ5·ί α ι  β-χίοδος α^τ-ς Ίβίχρ. ΐκά- 
~ι·., λιγιον, « Κιί 'ϊιδλύρττχδν ϊΟτίτί-, χωρίς δί ιχτ; τις τ»ς τρίϊς τ»·:ττς λφις μ.άλ>.ον χ«· 
ρι·)·ρίϊι;ν χροχιροιτο ί\ Ίτοχρίτοος, ώς ούίίν ςδοχς (τιρον, τ  ΕΧίξτίγτ.οιν τοΟ, ΔΐδίχτριβΛ- 
οά;χιΟα. Οτι ί ΐ  το ϊχχρίΰάιο, χ Σχχρ'νάω, το ςτδτν χαί σχάχτιιν ςίχΛονι, ιχτρτ'χρδϊ κχί το 
τ ί ; Λ«τινίρ?·.ς (ροιντ.ς ^̂ ίιι̂ ρ̂̂ ο ί  5ι.·;ιιίΓ.ι, ό9ίν το τών ΊτΩ.ών ΧοβηΓιτδΐΓ̂ , χχί το τών 
Γίρ.λων ιόΟίδηΠιτ, ίχ<ρ δ̂ ί κ7ταχνί!;Ε·.ν, οχ/̂ δΐν, ί  Α)6 αιχρίν 5’ εχιι τό,ν άπο-
ρΐ7>, XXI το ίγαχ.'ρΐιν δνχντ.χ τί,  ̂ λιξι·;. τχοτδ>ι, τό χοιεϊ» τι ιχτ, χ«τί τΐν πρ'οτ,χονοχτ 
άχριδ'ΐχ», κχί το κδαε;σ5ιι άχριδώς, ι'-νί ί Σ-χίρΐϊος, άχριδί ιιίιχΐτιν τ'̂ 1το'̂  5χ).οϊ κοβ' ΊΙ- 
οόχ.ο/, χχί 01 Σχιριρίίαοί λδτττολ'-ΐ'ίαι ιίοί χχτά τον ’Αριςοφχ’νους σχιλιαρτίν, Άλλβ τχντ« 
υ.ιν ! 7«5(χ τοις βο'Ρ'-ί» το:»ϊ:τχ Γοια;ι»τιχοίςι άρζδϊ ί '  τ,αϊ-ρ έοτϊ τού ττχροντο; ®Λ·
ϋ4ΐώιιχο9χι, τί,ν τον ο ιιη τροτίτίχίν {·, -Λ Σχίριοος, ιίτ’ άφαίρδοιν ίν τδ Κχριφος ΐ  Κοίρ" 
οος, ν,ητρ ίν τβ Λλΐ-.ςα; δ'/λοις βιοχαδίιχτχι (·Η/,ιβ·ν. σψ . οώ. ι 84 χχί 344> χχί ίν αύτώ 
ίο τώ Σ/-δ5άτ/νιινι, ότδρ τ< οννώνοιχο·, τοϋ ΣχχουχοΟιι κχτ* τί,ν *Ητ·ν/.ιον. ·Η ργίόν η -  
•ηίζ’.χ χν·ν ι,.ίτ τιν ρτ β'ιτωοδ το Κχρτίον, το·ντδς·ι τόν ίλον, οτβρά το των όρχαϊον ϊ«ρ<ρος, 
το σΟΐΑ’ ΐνον ς'νο.ον Λίττον χχι τ̂ρον, οιον χριοοον ρ̂̂ ρ̂ ανον, ί  τι τοιοντον, τοροοΕρ̂ ιρές τοΐς 
τταρ γροϊν χχροίοι ,̂ χ,; ττν χχ4' Ο.τδχορι̂ ιχον τνττον Κχρορίτίχν. οτορίι τό Κβριρίοκτ, κχίά- 
τ.ίρ ίίρτίΛΤν (Ιΐροίρ- ·Ι·;ό.Λ. 1«β, Οίλ. 314» ΤΤ,ν V̂[Λ̂ ,ί̂ :̂xν πχρά ττ,ν ^υρ ί̂βχτ,ν, χχι ττ.ν 
Ι'Χ'.ίτ χ̂ν τΓχοά ΠΓ,ν 1’χλίοχΓ.νι ΐΛίτά ίί  Τ'5 β, ττν τβ Σχόρ^τν, ί·νδυν ττ,ν το·ν *1·;/Δι€ορου 
ρίζχν, τ,ν οί Γυζαντιγ-ί ον-·,':χοδί<. Κχρπίον, κχί, Κχριίίον, β'κβίονν, χχί τό ϊοορφίχ, τ-]·ινν 
τ’.νς ρ̂ί άριόρΐΡίν ί  λίοιτών ;νλ»ρ;<ον βχ).)βροίνονς ΧΛτροος, βΟς οί ιτρό χοών Χβρ ί̂α ωνόιι,α· 
ο̂ν, 1ΓΪ5 ο'ί XXI τό Τχ/.>ίΐν χχρνίχ (Σχ)|χχο- οχχ. εί: τότοτρί τρίβοινις τοίό Τδρτν).),ιχν. οβλ. 

ο ιο), ίστχχιν-ν ίπβρ ρ, -ί,ν Γχό,χτΓον ο̂ιντ, Τίη Γ ά Ι.ο <·0ϋΓΐτ |ΐ3ίΙΙβδΪΜθβ >̂ γειν. ΧρώιοβΟα 
ίέ βττρό τχντχ χ»| ρτ'αχτι τίό, Σχαρφίζοιοχι, τουτι'ρριν βοτινοώ. τορ 5 χαί όνοροι τό Σχάρφι-ιοι, 
ίγονν ί  ίΐτινοτοις. χχί τολλάχ;: τ, ΛδχτΓ/όγρς χ*ί οονβισιώ'βϊς των (ατι όντων ίρβννχ τδ χχί 
ίνρβιις, 0101 δίοιν ο· ιτιοχ τδ Κθ|χι.ιώ. Σ'.τρι&:ου.:ι λτροον.—  Ζττοναίν.] Τχντν,ν χαριίλτ,φχ 
τ/,ν ~ρχρ;/,7 >.■. β·: Χίρ.ι ό ίτρο ϊ;ο.;ν δ'χ τι· β; τηόν βαυτοϋ, άντί τ«ν, Αίτ»ϊ|χιν —
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’ΐΐ7ΐ *'»? ΐΓοΧί»;.] Τή Λδτγ; καί άλλαχ'-ΰ χαλλι^  ̂ τί καί άλτ,βϋτάΓί «χρτοιτί «αρα-
βολγ: τ.» καί Άρι^-τίλ/,ί ίΛητ-νι χ̂ίν ιίς τ ΐ  *ώ^τ;«ά (Δ, ιά), ψ .υ ^ , - ΜΙ ·);άρ χιλν«νκ βίος

καί αΟτό το Πίχτ! 
ίο:5. Κολί. 3<)5),

-  ... . , ,'. 'ριίοί'ίι ■ ΜΙ ^ ί} 1
αϋπ-ν.] ΊΙ (αίτα'.̂ ορ* άχό των Χίπτωκίτων 

;0 άατρτανοντος ττΟιιται, \·Αι ίς-- τό χαρά τώ ϊο

I Άλκιχαιωνιίών, ο1 καί αλλαχού 
τοίς ϊοχίαους [ΐή 'ι.ίγ·:ι, Ιίολλά χαλά, ως 

το5 συνίίαροον, Π'.)λ,ά χαί κα>.ά, χαί τούναντίον)

Γίίοντα 5’ ΟΓΘϋΤΜ, φ)Λ5ρον. £ς νίος ΠΕΣ,Η.

0·>/. ακριβώς άρ* 6 ’Αααώνιος λ«·[:ι, αΛιορΟοϊν αίν -|'άρ καί Ιχί Αοράτων χαί έπί όδίλνβχων,
·· καί 6χί λήων. ’λ:χανορθο·3ν δί, ϊ.-.ί ρι.όνων λόχων, » Τά 5ί τοϋ “Ηρω̂ ιανοϋ χρός τω (κτι 
*/ριοίί, καί τΐ ·ίΐα*?τχτβ’: " Κατορήώσαι, Ιχί χολόυ.ου καί τών τίΐΐΜτων; τό ίέ
.. κατοοίωωα. ούκάτι. ΈχαναρΑώβαι 5  ̂ ΛΟΓΟ ΤίΙΝ ΙΙΜΑΡΤϋΜΚΜίΛ: άχαξ 5ί τό Κα·
• τορΑώται ιχί λόγωνχείται. Τί 5έ ΔιορΟώσαι, ίχί τών ϊια^ρςωων, Α?ί ΑΪΤΟ άχιυΟν'ΐτ.. χ 
Γραχτό-,ν γάρ, « ’ Εχανορίώσαι ^ί, ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΗΜ.\ΡΪΉΜΡΝΟΝ . . . ίια7?ο?ων, ΑΝ 
« ΊΊϊ ΑΪΤΑ άχίνΟννρ = — Κλί'.αίΙίνχς.] Ε’ς τι 
ριίαντται.— Πολλά καί καλά-] Σχυ.ίίωοαι τ 
οαωΐϊ ϊ·; Τί σννί.Οίία, άλλά ιν.ίοολαβςνντος τ 
Πολλά χαί κακά.

ΣΕΛ. ΜΙ. Π'.λ-λά χαί 5ιινά.] Ονκ ώκνχαι ιίς τοδτο τρίψκι τό χαρ άχασ: Πολλάκις 
δεινά; ον ρι,Ο'Ον δί ΐ,ν β6άς έοΛ[οειωιιάατ;ν χρίσιν τών δοκίίΛω», αλλά καί διά τάν ίν τοις 
[αάλι̂ α φίλτ,ν Ίοοχράεει άντίθεοιν: άτΐταςε γάρ τό Πολλά καί δεινά, τω. Πολλά χαι καλα, 
χαδά καί τό, Οί τχς χαρ'.νοχς έχιδναχοαντες, τω, ϋί έχείνι) χρώΐί,ενοι. Μαρτυρεί δε ριου τρ 
διορδιόσει αΰτο; Ίίοχ. άλλαχοΰ (Συν..) λίγων, Αλλ’ -*;κυνο'ιιενοι, καί χολλά χαί δεινά χα- 
« βονιε;, τοιιύτχν -ρώατ,ν ί(τ/.ον χιρί χαχς » Καί Δείναρχ,ος δέ έν άρ/,ή του κατά Αριιγογείτ 
Πολλά χαί δεινά, εΐρχχ·; καί Αία/,ίνΐς (περί χαραχριο. οελ. 3α4), Πο/.λά καί χαλεχι. Γ.ι. 
-/ον δ’ άν καί χολλών άλλων χαραδέοβαι {ΐαριύρια, εί χαραδίίγααυι καταχυχνοΕν ρ,οι τόν 
λόγον χρουκειτο. Ούκ ΐ|ί.νχΐΛ5νι«ταν τούτου οί χοελά καί αάταια χερί τών τίς Ελΐ,τ,νιχτ.ί 
•νλώοιτΐς ίδιωαάτων γράραντις, ίν οί; ού καταλ.εγω τόν έραάννον; εκείνο; γάρ · Παϋρα (χεν ’
- άλλα ροάλα λιγίως ν.— Μικρόν άπιΑρχον ;οϋ ριά . . . χιριχιτιίν,] Σλαειοΰ την χλιονάζου. 
ο*ν άχαγόρευαιν, τών Αττικών ουσαν καί ταύττν. Η ουνχΰεια δε, ύχεριδίϋαα τούτο, γα λοι · 
χά χαρβτλτ,σίως ίχ-ρράζί;. Ολίγον ί/.ειψαν νά χεοωτιν ιίς τάς ίοχάτα; συκιρορας, λίγου- 
βα, χαί κατά χλείονα 7.ρτ>5ΐν, ('ιλίγον ΪΛΐιψε νά χε'τωοι κ.τ λ.— Προοέ/̂ οντις ] Οϋχ όρδώ; 
γίγραχται. Παρέχοντας, 4ν τώ ί;εώ, χαβάχιρ καί ίν τινι τών χρό ίαοΰ χαραδλτ,δεντων,—  
’Ονόιιατν . . .  χοινοτάτω χαί χραοοάτω,] Τώ της Αηκοκρατίας δτιλονοτι,— Ττ,ν δέ Ι-ουοίαν 
τού χάντα χοιιίν εϋδαιαονίαν,] έτρεψα τό, Ταΰτα, εις τό Πάντα: ερεί γάρ ού αόνον έν τοίς 
έξης τοΰδι τού λόγου (ιδ') ..Έξΐν αύτοίς χοιείν ό,τι βουλτ.βείν άλλ,ά καί έν τέύ Παναβ- 
(νά), τήν «ύτη,ν ταύτ/.ν έτεροι: ι̂χαυιν ίρυ,ηνεύων διάνοιαν, « Τήν δ’ έξουβιαν τού 3, τι 
.βούλεται τις χοιιίν, εύδβιριονίαν. » έχιδι καί τον Αριςοτ. (Πολιτικ, ς-, δ') |Λορτυροϋ-τά 
ριου τή διορβώσει: ίν χαί οί χρό ΐ(χβϋ ουνήκαν αίν, ώχνη,οαν δί καταχώρισαν ει; τό κειρ,ενον,— 
Βιλτίους,] Έν ίχασι ιρίρεται κακώς, Βε/,τίους ροέν, πλ.τ,ν ίνός τών πρό έιχοΰ χαρα-εληβίντων 
άντιγράιρων, ωχιρ διίν εγνων άκολουβησαι, διάτο άνανταχόδοτον τού Συνδιοικου-— Τού; βελ- 
τίςους,] Κ»ί βίτκ ή) γραφή, ίκ τίνος τών χρό έαοΟ άντιγ, χν παρειλίφασιν ο, τ' Αύγΐρος και 
ό ΛάγΓιος, αντί το», Τούς βελτίους,— Προχρίνοντε;,] Ουτω Λάγ. ε"κ ηνος άντιγρ. άντι του 
Προκρίναντί,-.

ΣΕΛ, ε ία. ύχότε δεήσειε,] Αντί τού, Οχότε, έν τώ έιιίρ γράφεται, Ενίοτε, χαβά χαι εν 
τινι τών οίς έχρήσβτο ό ΛάγΓιος: ή δέ τοιχύττ, γραφόΐ ΐν άν, ώς έρβώςκρίνει, ούκ άδόκιιεος' 
εί γ' ελειπι τό, Αετ,σιιε,— Τών άρ/,είων,] Εΐ ατ. ήαάρτη,ται ή γραφή (άντί τού, Των αρ·/,ων)_ 
Αρ/.εία ίντιϋΟα τού; ίχιοοσίους οίκους λέγει, εν βίς διτ,ριερεύουσι καί τά τής άρχης χραττου



ο·,, '.ί Α;'/^ντΐ<, Λϊϋ ία! Βία!»ν.χ..*» « ί  ό βΜίλί· ;̂- ΙΙβν/,. ί ί  βίϊΐν, ■■ Α'ίΐ̂ ϊϊα, ί·βκ βϊ 
·< ν·/;ΐί07;'ΐ ;ι»_ά_>τχι, ί  χχιτ:·^:;'άχ'.χ ". Ι!ΐαί ίί ΐιΟτα α» Ία*)Λίς ΑηΊιί»ί χαί τίϊί Γ*- 
/ ■ '.· ; ΑηΊίί»·.·» κ»λ-.·ίαΐ'<ϊ.— Είί”.] Ττ,ν τ̂ι ΐ̂ίίϊίαν χ»0ά χ*ΐ Ι7 τ ί  Λνγϊβίία, ίτΐί ιϋ }ΐ5· 
'  / ί:β;ναίιί, ά/Λά χαί ίύϊίτίΐΛ;, Τ'. β!β;, ί"η1 ίτ« λιγί'., «βιτ!  ̂ ί)<ί/βη ΐν τ5Ϊς π̂ ιοτίι»*.— 
'/'ττ!^ ί« . β;κιΐ4ΐατ..ν] ΙΙρίηίΛχ» τ5 βτβ .̂ν, »ν»··χ.αΐ.ν ι̂·, ίίξα. ίντΛβ».— ϊςϊιςίΓΙίΙ 
ί-..·.ϊ των ττρα-̂ ΐίατϊϋν χαλά; τχί Οπί'κσιι; πΑπΑΥΐιχίν̂ Μζ, χτι χχτα' τβ ιχϊ̂ κϊ "ϊ̂ ν αΟτά̂  
ί';̂ ·.7 ίχ£·ν!,·.ς.] Οίτηις ίν τϊ ς̂ ζ ρ  τί3 Ο̂ '-λοΐί'ί ίκίοϊίβ!, φί^ίτιι, χαβά χαΐ ΐν τ ί  Ϊ;ιμ, Κί ί’ 
/α:ά τά _ϋ.ϊ«, άντ'; ί·.0, Καί τά χατά ,ιχ!?«. Καί αοι ίοχιϊ Λ τοιαύτα 7?αοά, Καί τα χα"ά 
μί ίχ, 5ΐ459ω5»ί «ναι, Γ>α σ'ί'α~ν ι̂αο «ταλλτ,λοτιΜν τί, ίτα̂  άττααι φίρομΐνι; τΑν ίτ;ίτ.·);«υ- 
μ. ·.«γ?α9ήχοτί£ί«ιχν.ν, ΤίΓ; . . . ίΤϊΤΓοιτίμϊ'.οις. Τχυϊϊν εϋν ·ΐ,μίίί τ;ίψ*ντί? ίί{ αίτιααιχίν, 
Λ -. τ/;ν σντίδιιαν.τί'ϋ 'Ριίζρίς, φ«Αχ|αιπ;5βιίχΐ'.ϊ ΐγνωμί. χαί τχν γ̂ αφτ,ν, Καί χ ατά τα ιαρ' · 
I) Ανάγχχ «ί.ς τ;Γς όλί;ί 7Γίά-·αα5·., ΐίίτ·^: χ·̂  η:λ;χ5ία, χαλάς ύαίδί»εις, ίγον. ά?λ«ς 
και δ!|χ5Αίί·ί; ίχτοβιβλχκιτχς, τίν αύτ'ιν τ ρ ζ ίν  έ.οίίνβις 6/_{·.ν χαί χαχά χό μίρν.— Λίχαι̂ ν
ΐιναί αί·. <Ϊ5ν,5Ϊ]  03τ« ίώ^νχα τά Δί/.αιον ίν αοι ίοχί', ί* ίλλω 5έ, Δίκαιον χ,αϊν 5μμϊ.— 
Τριακασία; ] Κίς τιίχβ ί'ταιψα χά ζ χ ί  άταίΐ Τ ι̂αχίβίους. Τάς Ββϋς γάρ δίλιικώς οί Αχχι- 
κι!, ού, Τ'.ίις βΛς, λί·γ!'.ν ίϊώΟα®·. Καί αάρχος αύχός'ίοίχο. οίχΜς ΐν «λΪΛίς χρτ.ίάαΐΊος χ̂  
λΐξίΐ, ί) πρ'-βχ·!0ν,χ. χαί τάν Αρ·ι-οφ. (Ιιγϊγ. <ϊ5!ι).—  Ειβδίτενς ίερτάς.] Τας μτ. παχρίο'̂ ς, 
άλλ«ί ίέ ΐιχιψτφιβίίίχαΓ, ίϋίρ ΐ|χ,-[ΐϊται ό Αρ“ίχ.— ΑΓς ΐ ί̂αβίς χ'.ς ιτροαίί».] Τάς ίχμίΟίΐ- 
ν'ας λΐνδι, 5τίρί ά ι  χαί Ξιν̂ ιρδν (χιβλιχ. Β, θ'; οτσί, « θ«ι»ιην ο5ν 5«ρι«ία μΐν ή *ο<.ΐ{ίίριϊα 
“ ίχοίλά: ίςα ά ίΐμις ό ίύωχτίμενβς, χαί ίιαλα-ρ'άνων τά ίεριία··.— ί.ν ίέ χεϊς ά-ριωτβ· 
χβις χών (ίρών], Α ιρίάς ταχρίεος Ουαίας άχιλίχΕν: χβα» $ί ταϋτα χά ΐν ταΐςχύρβίοι ·)·6·[ραμ- 
μίνα. Ύί ίίλϊν Αΐινταίχαι χώ βίολεμΐν» αχαρα6αλίΐν τά Ίαίχ^άχονς χεϊς το5 Αυχίευ (χαχά 
Τίικακάχ. Τβα. Β, ίίλ. »»χι)'— Από μιχθωμάχιβν.] έξηχΐχαι παράτΑ Αρπαχρατίωνι το, λπό 
αιϊββμάχιον, β Δι3:>ΒΚς χΐνχον χόν τρόπον, «ί,κ τδ* χιαίνικων προοο'ίων: ίχάς·» ·γάρ ίιδ- 
« πλέθρα · ΐ̂ς άπίνίαον, ΐζ »ν ιχΐϊθονμί'νΜν αί «ίς τά; θνοίας ΐγίνονχο ίαπάναι: ού 
" ιύιπβίΐαν ίθνιον χά ΐΓριία, 4).λά μιοθούμενοι ». Α)λά (χρ« ^άρ τάλτ,ίϊς φά.αι) ί  χοίΐ Δι- 
Α·όμ3υ ΐξίγτ.ιι; «ύττι αΊχοϋ το5 ς̂̂ ·̂ «■̂ αίνοι) απορωχίρ* μοι βοξιν. Οίιίέν *̂ άρ μάλλον %ι 
ά9«@ΐς χό έχ των χΕμινιχδν προαόίων Ούειν τοΐς δεοις, χοΰ γι*ρνομ{νοι> νΰν παρ νιμϊ* ΐν ταΐς 
•/,ριβχιαν.χαϊς ΐορχαΐς, ιίς ας ί, γιι-.ομΐντ, ίαπάντ ΐχ τδν άπονίνίμτμΐνων τοΐς ναοϊς «ρεοο- 
ίων ΐς·ίν. Εις χοϋχο γάρ πάλα: τ» χαί νδν άπονιν̂ Ηίντα: τβΐς: ναοϊς αΐ πρ09»5οι, Γν’ οί ίω -  
χοΟντις αύχοίις ίαπανάν {/ωα\Ί, όποχε ίετίοείΕν, ιίς τάς ίορτάς χαί χάς άιί προοπιπτοάβας 
λ*πάς χ.ρείας. “Ε?: 5ί χαί ·χ χο8 Ανοίο» (χαχά Βιχομαχ- Β, β»λ. ααο) πιρωβαοίαι ίχι το 
άπό τ«ν προσθίων ίνιιν {χιρο’ν χί έ̂ ι χο3 άπό μισθωμάτων: ταύχά "(άρ τδ Ίοοχράχει χά«ϊ- 
νος λέγιι περί χάς χώ' πατρίων ολιγωρίας, ίιά χάν εις τά περιττά άβωτίαν, « Πώ; ί ’ βν 
-  τις ΕΤΣΕΒ1·;5ΤΕί’ΟΪ γίν«το ΐμοδ, ίςις άξιώ πρώτον μίν χαχά χά ΠΑΤνίΑ ΘΪΕΙΝ: ίπειτα 
« ά μαλλβ* ουμιρέριι τ^ ηολει: ετι ίέ, « ί  ίάμος ΐψτκρίοαχο, χαί ίνινχΟν,βίμεθβ ίαπανάν 
« ΐχ τδν ΠΡΟΖΐΟ?έΤΐίΧ ΧΡΗΜΑΤΩΝ- 2ύ ίε, »  Κιχόμαχε, τοότων χάνβνχία πεποίχχας;
« άναγράψις γάρ κλείω των προσχαχβΐνχων, αίτιο; γεγίνπσαι χά προσιΐνχα χρχματα εί;
• τίώχα μάν άναλίβχεσίαι, ΐν ίί ταϊς πατρίοις θνβίαις ΐπιλείπειν χ,τ.λ. Κάποτε οίν χό, λπό 
μισθωμάτων, ΐχεϊνο μάλλον στμαίνει, ίπερ ά σννάθιεα, λπό χοπτιχοΒ, ά λποχοπταοϋ, λΐγιι,
X ίί τών Γαλαχδν φωνά Αα χαΚαίε, ώς ΐξείε'ξαχο χαί Οόαλΐσιος ΐν χαϊς εις Αρποχρχχ. 
ατ,μειωβεην. £ςι ίέ  χοΟτο χό μισθοί ίχίιίόναι τινί, ού χαχά με'ρ», άλλ' ΐλοχλχρως οΐχως, 
δςε τόν ΐργολαβά:«νχα ΐπ' άίάλω σαλεύιιν τψ χερίιι χω από χοάτΜ, π χγ ζνιμίζ> «νίέν 
τττον ά τόν ίχίόντα: ο’ον, επί τον προχειμΐνον, εί ίίει εχαχονβχν χοΐς θεοΐς θνοχι χαχά τά 
πάτρια, α1 ίέ πρόαοίοι βνχ έζάρχονν εις ίχαχόν βοών ώνην. ίιά χό πρβχαταναλώσθαι αύτάς. 
εις τάςμά πατρίονς, άλλ'έπιβετονς ίορτάς χαί θνσίας, ΐμίβθο'ον οί των ιερών ίΐοιχν.χαί χάν 
ίορτάν χαί χάν θνσάαν τώ ΐξ ΐ·αγ,ίςον ποιάσειν αντάς ύφιςχαΐνω: καί ΐχαλεϊτβ το9το. Από 
μιοθωμάτων θνειν. Οό μόνον ίί θυσίας, άλλ.ά καί χριΧιρνρ;ςίας, χαί τάς άλλας λκτουργία;
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Βπ5 ,Μ,ιβίωίΑίτΜ» Λιιτίύρ-'βιιν, ί, 3ί).ον ί '  μ» ίίν,σΐ (ΙΤ»5Ϊ τ ΐ ;  τ:5 ϊΐί^ . τριτ,ρβρ- 9»λ- Ι»ϊο> 
Δ?«.'βί. .  ΣχιψίΐΑΐνϊι γ4ρ Ε2 ΕΑ4ΧΙΣΤΟΥ τρ?τρ»?χίνν Ρίνλ^αίι» ΜΙ·.Μ1Σ«ΩΚΔ21
• ττ.ν λίιτίυρ-ίίβν -, — ΚαταλΟ®:ΜΐΓΐ. . . 7̂ ρ5οβτ;3̂ υαν.] Τό ριϊ-- πρ»ΐίν ίξ «?χ«ίίς €κϊίβί».ί, 
άνιί τ̂ δ, Κατϊ.)Λ3ωσι, ΐλ ί ϊ  ϊιύτΕριν χαί ίχ ·ί'-3 ίιχίδ, άντι τίϋ Π?!9βτΛ«ββ»'-·— Τ«·(«ρΐ»·..} 
Κ'ν τώίϋώ φ/ρϊτΛι, Καί ·γάρτβι: »α04 κοη «ατοιτίρω (ιβ) ίριΤ, «Καί "τάρτίΐ *ι« ταχτίτι 
- ττ.ν γϊώαχ’ί ·. 4(αο«ρίΐ ί ί  ούίινί, ώ{ ΕίπιΤν, έτίρ», ί  ·ώ οττανιώνίρίΐ ιΐνϊΐ το, Και -[άρ·· 
το·., τοΟ, Τοι-(*ρτοι: τό,ριίϊ -̂ άρ (τηριαίνίΐ. Καί γ’ άρα ·Κώτ» (τβιιτί ι̂ ίιά το-ϊτο), το 3έ, 
Τούτω ·̂ ’ ίρα τοϋτβι; το γάρ, Τοι, ούνίοβ.αοί, τ άντωνναιχϊΐ ίο-ηχά, Τιβ, ί?ί, αατά τίν 
αρχαία·· -̂ ραφτ.ν, ττν ιτρο ττ.5 ϊίιρίσΕωί τ»3 έαπλτ,χτΜί·] ΕύιΐίΤο^ο'λω{: ίη,ρ •δριτρας, 
Γ.’αΐϊλτ-̂ ϊτν, λίγί!.

ΣΕΛ. 113. Οΐ τί τλς ο1®ί*< ίχοντΕς. . . να9λααβά·«τΓίς αΐαχίνχν α'Λοΐί βίναι τγ,ν τ&ν 
πολιτών άτοβρίαν, ίπ1ί(1.·̂ ··ον ταί{ ίνίιίαΐί, τοίς ριέν ιιωργίας α.τ.λ.} Το3τβ ■̂ ·άρί?ινάλτ,ίάιίτβ 
*τίί{ο9αι τώνπίντ-των, οΊ τί χ,αλκά χιραάτια ϊιανταίΐν άπαξ τ, ϊί; τίς ίδίοροβίο; τοιςπρ'ο 
των ίυρών άίροιίοΐϋ'νοιί άργονί άνβρώηοις, χαί ίπί τ  ̂ «λΛί» ταύττ; ίιανοαί άττίιροχβλκς σ»- 
ϋ.ννν«οίαι.— ΑφορίΛτί-'.] Χρταάτων χορτ,-̂ ίαν, βφ’ ίς ί(μ.ώ^ιπζ ίρ·{ά!Ιίταί τιί τίχντ.ν τινκ ί  
ιααιιρίαν. Οί 5ϊ ριιτα·ρ6ϊ/ί!?οι χαΐ, ΈνίννΕον, αύττν Ιχάλισαν (Φρννιχ. βίλ, 96)1 **') Πρβ- 
βολγ,ν (Σχο),ια?. ΈΟριπίί. Μτ,ί. 343); χαί το3το άν ('χ τό τών Γεραανών νοΜθί*δ9. Τ6ν 
ίϊ  νϋν ο! ριίν Ίταλοχνίαί^οντ!<, Καπιτάλι, οί ϊό Το ρ̂χοχυίαίΐίοντίί, Σιραα̂ ί̂αν, χαλ.οδαι, 
προατχον χαλίΐν, Κίΐραλαιον,— Ταΐς Ιπιιιχίαΐί ] Ταΐ{. ώ; άν τ, ίοντίβοια βαίτ, συ-ιχατα^- 
«ίοιν. ’Έ^ι γάρ ίπΐίΐχ!{, ώ{ ώρίτϊτο ό Στα-ρίΐρίττς ('Ρττορ. (Υ;, τό παρά τον -ρί̂ ροι;.;·.·· 
ν-.ν νάνον ίίχαιον, ο'ον ί αέν νβ'αος χίλίύοι τον ρ«ή άποίιίόντα τά «ιρίΐλίΐΛΕνα καίιίρ-ρνυαίαι, 
Ιαζ  άν (χτίβί: χαί το3τό ί ι̂ τό ίίχαιον, Έάν ϋ  τις τον ίιά πονί*·, τ, τ:να άλλτ,ν ίυ!».«οράν̂  
_ριΤι ά-ποίιίίντΛ ώποιοΕν̂  ίως αν τόπορόο», ά χαί ρο·?ο; τι ιο5 όγλχαατίς άπολοριβάνων τοΟ 
λοιπ-.ΰ άπαλλάτττ·, τούτο λίγΕται ίπιιιχ·ς.— Η< παντωνται προοποιο·ν,ι«··οι.} 6  ΟιίοΧοριος 
*ξχ·]'ίΐται τό χ.“ ?;ον τούτο, « ’£άν παύτωνται προποΐΕΐν, πορίϊδοίαι χαί «ρ·̂ άζΕοΟ«ι ίπί τοι;
• προτΕρον ύπάρχοοοιν, χαί 5*νιίζΕΐν«. Παραπλτοίως έςΕίΕςητο τών ΑΕνορ-Εν»)» τόν νο5ν, ο, 
ΤΕ Ιταλός ρΕταβρϊςτ,ς, δ€ί]Εΐ«ΐί Ε̂ αΙ ιηβΓΟβηΙαΓβ ίϊ πίηονεηηο, χαί οί προ ίαο-3 #ύ» 
Εχίοται, Θα·ον.ϊ7θ'' ότι Αοποχβχτίον (πεΧ. 3ι>ϊ ), τό Πρβιιποιοόααι Εξτ,νο'όχινος, ού ι̂ρίαν 
ίποιτ,οατο τ«< παρ 'ΐσοχράτιι ταώττς βτραοίας ρινοίαν, «ΠροτΕποΕτσανΤβ, άντί τού Αντεπβηί· 
«βαντο, Ίοαίο< ίν τώ χατά Κιχιίιίροο. Οΰϊιίί πώττοτΕ προτοποιτίβατο, ούΑ" ·ία(ρΐίβτ,ιτ,βι
• ττς κλαρονοαίας Ιχιίνωνιι, 'Ρτ,τίονοΙν ίτι οόπαρ Ίίοχράτιι, Ιΐροοποιονρινοι, τι ταότό» 
ίόναται τω Προοποριζορενοι, ί  άντ’ αύτού τούτβ'ν, ά&Εψία τών -ρραψάντων, ίν τώ χι αέν» 
χατιχ̂ ΐνρίβΟτ,.— Κατα̂ άθτ,σΕοβαί.] Γράιρο, ΚατΒίάαΕτβαι, ο·3 αο’νον οτι χάι ριχρον «ρό τού
τον, Απο7ΐρτί»Είίαι, χαί ούχ, ΑπΟίΕρτ,βτ,οισίαι. ε'ρτΧΕν, άλλ’ ότι χαί Β)λαχο5(θίλ. ιο ι , λί^ 
τώ ΚαταςτίοΕοίαι ίχρτ,αατο: φύ.ίύσι γάρ οί Αττηΐΐί τοΐς καλβ’ου.ίνοις αίτοις ρίλλοοβιν άττΐ 
τών πρώτων χρίτίαι.— λπιχρύπτιτί τί,ν ούτίαν ] Κατα ρΜτ,ν ίιάίοην, ίτ'  ̂ 4 νους, Λπί· 
χρυπτΕ ττ,ν ίαυτού ούβίαν; ι! ·ρ«? ί).Ε·ριν, ’Απίχρυπται τόν ούσίαν, βίτλον αν τ» πάτιρο» 
ττ,ν ίαιιτοδ, ί  τ-ρ· ίτίρον βύοία· τ.δούλιτο λί'ιιιν.— ΧρτίίΕΐς.] ΠαρΕλοίοθη ίντώ Εριώ, χαίάπτρ 
χαί ίν ίτιροις τΐίίτών πρό ΐιιβ3 άνη·γ, ίι λιξινς ο·ύτχ.— ΤΙαΑείαις.] Ά^ωγαις των *αιϊ»ν. 
Οί Ϊ ε πρό ίριον,πλίιν τού Στκρανου, ε'χ τε ι̂ορδώοΕίοί ϋ·>.5.«ί·.υ χαί όνος των βντι·];. ιραβουαι 
ΙΙαιδίαις, τουτίτι, ταϊς παι5ιχ«ϊς τλιχίαις — Η; ο->/. οίόν τ' ί» ».τ.λ 3 Πρός τό, Βονλίς, ιό, 
Ης, ο3 πρόί τό, Ε·ύχοοο.ίας.

ΣΕΛ. 114. Τώνπιρί ττν αίριτον χαί ττν ίοχιααβίοεν τα·όττν Μίίτ^ίνων.} Ο ρνάν νο·νς εϊγχ 
άίαφτί, τ ■?! ιιτν )ά|ις ιίχίτΕος ούχ Ε’ϊο-Εν όπτλλ-άχβαι παντάποϊον ύπονοίας τώ Ούολ?ί.ϋ, 
ίζ  Λετο, άντίτοΟ, Καύτ,αΕνΐΐν, άνα-ι-αο̂ /ον ϊίΕος Είναι, ΚαβΕίμίνιον, παρά τό, ΚαβιίΗ,αι, [ΕΕβον 
ρτιχίΕ. Καί χαλώ; άν Είχον οίτω -ρράφΕΐν, ιί χαί άν-η ττς, Πιρί, τ ,  Έπί, παρΕλβαβάτΕΤΟ 
προ'βΕονςι ίν’ τν, Ϋών χαβιεντΕί· ίαβτοόί ίπί τΑν αίρΕοιν, τι»τ/<ι. τών πρ*οερχ«(ΐάνων ίπΐ τό 
ίοζι,υ-αβΚν» XI! αίρΕ«νίι·. Άοϊΐοπάιίτ»;, τ  τών ίβίΕυ.όΤΕίν Είΐί τιαίς τα·ότ/,ί— Έπί!-
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ί» ! «ίς Α?«ιον -χίγ^Ί άν»2»5;ί.] Έ» τ4 ϊαώ, Έπίΐίί·* ί ” «!; *.τ.λ. Ε»ΐ τ,ί  ίν ού* άί;χια«ί 
X ·· ’■-** '*  -3ηγ'ι^ι·<χ ο3τως ί'_̂ ά »̂το, «ΓίϊΐΜ4ν βγ τιίις ΙΙ3ΑΑ0ΥΣ, ίν ΜΚΛ Τίΐς
• ίλλοι; τρίγ^ηιν >; τ.λ.·. Υία4ίωτ!Π ί« *5ΐί τό, Άναδωίΐν, ίιΐ τό ίπί τίί ταγ-,υ, τΜΤί'ϊΐν 
ίχίί· ,̂ ί  ίίρΫιβχι τή» βίυλτ,γ τώγ 'Κ}%α~χγτϋι', βν »χί (Αίχ?' ί»5ρ5 χ»τα:;*>«'ς «ί
βχβαά, ϊν κ τ̂ώ ΤΙ» ίχΟω ^ί":ιτα!Υ^ι, ώς ι̂ χζ·.·» ό Λ-ρ;Αΐς Χινίλί'ρ4{ ίγ ΤΫ5 τΫί: Μιχϊίς λείας 
»αΐ ϊΐς “Ελλαίδ; ετι̂ ιγγϊ-εϊΐ (Τε .̂ Β, ®»λ. 43α, τ ί ; Γαλλ. (Λίταο.). ΙΙά·;5ς ί» πα;α τέ, 
ΠτΙγγναι: οί ■[«? ί/_6οι, βεαγίί, χαί απλώς αί «τίτραι, 7·* βα-'χϊχςιυ.ίνϋ καί πίπτ,γίΛίνι «ίεί· 
χαβά χαί ί χν̂ 'ως λΕγεαίνε;, Πί·;5<, καί Παγετός, υίωρ εςί' ψύχεις τυαπιπϊ.γ· 
|Α£ϊον. Τεϋτογ ίέ τ'εν έςίίατες ττάγβγ, βί «.ευ ’Αρχαϊει άρβε-ιχώ;, ΐχάλενν, εί (ΑίταγΕγίςιρει 
ίέ καί τέ πάγος, οόίετϊ’ειος, είπογ, ώς Εοργτα·. παρά τοίς *Εδ5ο;Λπχεντχ (Ναενρι, Γ, ιίί'), καί 
ϋγι: μεχριίιίέρο 4 πα; χαϊν οογτίΟεια.— Οί - . άγγεεΐν ίνοαιζεν.] Πρός τείις Άρευπαγίτας 
τό, Ο'. 6θ(χί δί καί ίτίρα γεα;ρά πέ πάλαι υπάρ̂ αι, Ή  . . .  άγγεεϊν ευ0;αι; ευ (άναιρερεειίγχ 
πρός ττ,γ Βουλχγ), χς'χντ, εώΙ̂ εται £γ τώ κακώς γραοία-ινω, 11, τεϋ ίιαεό άνπγρά’ρευ. ΙΙτ,αι'- 
ωβαι δί τό, Άγνοιΐν, όπελότως ιγταόβα καί καΕΤαδάτως τΕταγαενεν, ίπΐ τεί3, Έν αγγεία 
«ναι, χαβά καί τό ίν τί πινγ,ίεία, Αανθάγιο.— Τα γράυ,εεατα.] Τους νο'|κους, κατ' ίξοχχ-', 
χαβά καί ίν τοϊς πρεοΟίΥ είρνίκααίν. ’Κν τώ ίυ,ώ άρ-αρτχαΕνιος, Τά πράγ-ΐΑΧτα-— Έχ τών 
τειεύτΓϋν ] ΠροϊίΟγ.κα τό άρόρεν, λείπογ παρ απατι.— ΤίβΕτβαι.] Πρειιλοαχν ταύττν τϋ,υ γρα
ίαν, ί<ίς άντιγράίου παριίΛτίφαβι καί εί πρό έυ,εϋ δύο, τβϋπαράτοϊς λοιπεϊς I ίγ-ζεοδαι.—  
Δείν δε.] ’ΐίκ διορΟώτ- Ούελ.ο. τό, Διϊ», άντί τ 5, Δει-— Καί τοϊς κακε,ς.] Καί τ.δτε ε'κ διερΟ. 
τ;5 αύτο), αντί τον. Καί τοίς καλώς; άνί' ον ΐνδίχεται, Καί τεΐς |χγι καλώς, γεγράαΟαι ττιυ 
άρχτίν. 6  δέ νενς δ οντες, εν καί Σωκράττς παρά τδ Πλατωνι (Κριτ. οελ. 5ι) Οανρ.ατίως 
κιτεσκεύαβε λίγ«γ, ότι πεσ,τίογ ά άν κελεντ, νι πο/ις καί τ, πατρίς, ή πείβειγ βΰτχν γ; τό 
δίκαιον πίιρνκί, βιάϋεαίαι δί ρ,τ. "Κπιΐι καί τέν Άριςιτ. (ΠοόΛΤίκ. Δ, τ.).— Έβε/.τίοειν.) Εις 
τοότο ίτρεψα τό παρ άπαοιν άνάττιχεν Θελτίτειν.— Έ;ων Καταοκενάοονοι.] ΰ , τε .\λδε; καί 
ί Στε'φανες, Ές ών άν καταοκενάοενοι, οί λείπει, Έ ξ ων αν καταοκενάβευτι; ίν δέ τώ «[κώ, 
Έξ οιν ίν οκτνάοΐείΐ: ές ω< τριών τ,ρεα;τΥ,|κΕνων γρα-ρών διετκεναχα τό χιβρίεν.— Έν (ΐενοις 
γάρ άν τεντεις ί|Λριένειν τενς ί>α«βέρως τ»6ρα«υ.$νευς.] Έχ διϊρβώοίοις τον 2τ«ρ. τό, Τενς, 
άγτ'. τεν, Αύτενς. λλλ’ ονδ’ εντως Γρρωται τό ω̂ρίεν : διό καί γραεττεον “οινς ώς δΐΛ»ρ· 
Βωχεν ό Αύγίρος, Μόνονς γάρ άν ίν τεύτϊΐς Ε’ρ;.|κ8'ν8ΐν τοός ϋ.ευβερως τιβραυ-εείνενς. Εϊτί δ' εί 
ίλιυΟερεις τεΒρααικενοι, ενς αικρόν άνωτίρω, Άβραλώς πιπαιδενυ,ίνονς ιίρτ,κε; καί |νόνινς 
φτ,οί τ'.ύτ'.νς ίβελτοΕίγ (βευλτ,τικό; γάρ ίντανία ό Αν) έικρεενειγ καί πειδαρχεΐν τεί; νόικοις.

ΣΕΛ. ει5. Άπιοχερείνευς.] Εις τούτο θαρρών ε'τρεψχ τό παρ άπααι βε'λοικο, τώ χρο'νω, 
Άποσχεαενονς.— Και ταντ εν, νε|κ-,(ΐ8ττ,σαντις, τόν )Λΐπόν χρενεν ώλιγδιρενν.] ΔιώρΟωκε τό 
χωρ ον ε Ανγ. τ  ̂|Αετκ'ίοιι τχς άρνχαεως, όντως, Καί ταντζ νεαοβεττίσαντες, ον τον λοιπόν 
χρο’-εγ ώλιγώρουν, σαρεςιρω;,(ΐί< τνϊ διανεία, ενχ άνογχαίως δ' ίριει γε δοκεϊγ; ε'ςι γάρ 
κχβ’ ύπερδιοχσρΐόν ί, άρνιοις. Ίί/ρταατε δέ καί άλλαχεδ (Πανϊΐγ.) παραπλκοίω ύτεροιδα- 
β(ε“ , ειπων, «Τις ενχ, ντεροολάς προΟναχδείς είπιϊν, ίλάττω τών ΰπαρχ_όντων ιΐργ,κεν;· — 
Κατά κώριας.] Κώι: ς λ:· ·; τά ίν τγ ουντΟεία Γειτε/ίας, ά; ίνιει καί τενρκι^, Μαχα/άδες, 
καλοΟαιν; ίκ δέ τνί; κώατς. κ,ί ίπαράτι') Κωαικώ, Κωατίτκς, ίγενν β γείτων, καί 4Κω- 
|Αττις, ΐγινν 4 κοι ώς /αγιαίνε γ-ιτόνιβοα. Καί ταντι [αιυ ώς έν τνπω ΕίρνίοΟω: οι δέ ττ,ν 
ακρίβειαν έκ παντός διώκεντες, "ςωσαν ότι ειϊ παρά τοίς βρχαίοις τιϋν πο'/,εων Κώκαιάνα- 
λτγοντι ικά/.λεν ταΐς πεεο ταΐν οννοικίαις, ΐγενν είκίαις ριεγί̂ αις δπό πολλών άρια ριτδέ, άλ- 
/.χλεις πρ'αι,κοντών είκευιιίναις, άς ή χυδαία σνντ,βεια τενρκικώτερεν Χάνια καλεϊ.—■ ΙΙαρ 
ο ς ι»-8ν γάρ. . . τις κακεηΟείας.] Στιιείωσαι, ό καί εν τεϊς πρόοΟεν ιΐρτίκαιειν δίς τεδειαενον 
τεν. Μεν, καί τοοάκις τό > άντοπιδιδοιιενον, Δέ, διά τό ριακρόν τάς περίοδον—  Έξιτκλινς 
γίγνεββαι,} Ον τ> άρανίζεοδαι; τεΰτο γάρ ονδ’ άν ίεός πεινίοειεν: άλλα τό άαβενεΐς, καί ε’εν 
εναπεπΑυτ'.υς γίνεβΟαι, άχό αεταρεράς τών ίξιττίλων χρβιοάτων, τεντΕ?ι τδν ιεπίρΑριόνων, εις 
άντικιιτχ; τά δεναεποιά, γγινν τά πχράυ.ονα.— Άριρετίρβις ] Έγράφετο, Άριρετέρενς,
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06>’)9· ϊΓ̂ ίν ’̂' 2·ί ”* *Α·»̂ Οτΐ̂ Κ̂, “ 7.̂ ϊ'Vι;χ(1̂ νΜV ?/,ν ίι̂ Ο̂Μϊΐν χ»4 -^ν ΐϋ-’ αύ 
τ3ν.*λτ,,τί> Λί',·,*·.«, ;ς ίχτ'.νος ί·>τ·.γ̂ ί·̂ ·.·̂  ·κο.μ:ΐ·ί· ί̂ τό ίίΐΐ-ΐΓ,μίτϋΐδν, Άανίτ.-ρως. 
'Κ» τώ ί[̂ Λ ¥ί?!ται, ’Α|/Λ',η?>«ς, ϋ,ίτ’ ίι:ιγιγ;αίΐ;ι·νιΐ{ίΐ53̂ (,ο»ας τίξ, ’Α,!ΐ.κ{,τί(κϋ{.- 'κ ί!. 
οντο αΟυύς ).ϊ-<0ϊν«ν.] Κ·1ν«ν9;ιρ'.ν άν ιτ;β|5?:ις γρ»ψω,, ’]· ·ϊΐρ,το λανβχνίΐ-. αύτρ^ς— ν*,. 
ρ»φί5ΐ{ ] Κυ^ηττίριι τ'β»ν τ» Σχιρίφι*, ν'γβυν τ :« ς  ρ3τω κ*λίώιι,ί«ς, ί, η ίχ33η:ν, Λς 
«ρηυιν Αρπο/.. ’Εν 5ί τ ί τρ’ιτω τιύτ» χιΐ «ςί πο3ν»ι «βΟί^ρν-ο, κχτχ τ<)·< Βυ!;άντιον ϊτίβ. 
(λέξ. Σ»·ρβί). Αιλ*ι·.5·; ίί γρίϊίΐν ίι* ίι;ρΟογ,β·ρ, Σχιραφρίοις, ώί φδ'ρκ'Χΐ ιταρβ τΛ Γίρλρ. 
?ίύχιι X»; τ»  Σορίίβ — 03ί· ίν ταΤς χύλητρΙσ.ν,] ίι ι̂ν γάρ αί ΆίΗνίο̂ ν αύΧτζ^ΐίις *,■ 
ίρχ-ηιρρίίίί, Ρ>χ α  άτ^ν τ·ρν»;*<5ν, άλλ’ εχ χ»ί «·„, ίργάζί,ίρ., τώ ϊώ,χ,τ., ,̂7-
ί:/Λ *ζ5» ίΥΜχ,χ ν̂ρϋντΕς «χργ.στίί Άβϊ,νώι, χκί ίί άς τΕΛΕϋτίίντί; έ-ΕττίίΡν -ίίί χχτΡ.-
λΕΐ^ίίτί; «7ΙΡ τώ< ίτρρν̂ νων ίο;χ{, ώ,ς ίηΐοΐ χ*ί Θ;β;Γί[χτΓ'.{ ( π®ρ ’.Αί-Λν. Ιβ, αχ . 53ϊ  1 
έ 'Ιορχρχτίυς α»β««,ς, τχύτ-Ε λίγων τώ ίιίχσχάλω κίρΐ Άβχναίων ίχϊκιιττί.ωξ. „ κ»ί 
.. ^̂ ρ αύτοί τρ3το- τί.ν τ?»Γ:ον Ιζων. Λ<γ5 τ»ν« ιχέν νερρί ί, αύλ*τ?:«:ο.ς χ*ί χ ,ρ* τ-.Γ;
• ίταίριίζ 5ιατρ;5ί:ν: τοΐ){ ί» ιιιχρρν ϊ.
" αύταις άρωτίχις: τον ίέ ίίιχς» άπαντ·
• χίί»νοα·α(, ΐπίΡ ίΐ{ τλν τί{ *ολί(*>ί ίιδίχχοιι 
Άρι?ίο. ίν ρίς (ρτ,ίΐ (Βατρ. 5ε3),

Ού γάρ β’ άριίίω; χαΐ 
Μί’ ίνϊον ία$' ώρχιρτρ 
ϋτίρχι ίύ' Α τρ»ΐ; . ,

< 1Τρί»ΟνΤΕρ5»ς IV τ,
ίΐί* χχτχναλίσχΕΕν ε

I. >^?χ·ίί?ίίίί

Τβ{ χ»ινρ{ ί^ροί'; 
6 ΘΕΰττ. ’ίνίΑλωίέ ίέ

’Αλλαχίϋ δί χιί, άχ!ρ ’ίβοχ. ίνταϊβα οττονίαζων, χχί’ 
(«ιραχίοις (Νιφ. βι,Ι'),

V Ε/.ΕΪνος χαραινίΤ τοΐ;

Μνδ' ίί{ ίρχχςρίδρ; είϊάττίΐν: 'νχ ιχΑ ηρϊς ηϋτ» χιχϊ,νώ;, 
Μτλιρ βλίβίίς Οπό ΐΓίρνχίίρϋ, τ ΐ; ίΟίλίΐας «χίίραυοβίί.

ΓρβρχύϊΙτίΙα;;Κ*1 *τ,ι«<5ν59«ν ίΙ νε« τ», ίχίχαρ. χα! ένχργίί τίς ρ.ιτιφρρχ; τ 
ίχ»(χ«ι γάρ χχριιχά'Ε. χ̂ ;, ίνχλιικν, ίς ΑχδΟρχρίχα·., τβ'ρτίνι» Ϊχχ’ γττει. 
σών άδο·ϊω{ τ. χιΐ άβλίως συντρίξιτχι, ό (χρί χχλώς Ετρ,,οί,χίνί;, το5χ5 δί ίς-ιν, 6 χη χχΐ; 
τονλργίραϊΟ Ανιαΐ{ ίίί^.ε,ν χό χίς ίίΧχχ ΐ:ζ·.ςίαίΐβς—  Θχν̂ ΐΛάζςνχίς χαί έαΰ,ιδ-
ΤΕ{·] Το, ό,ιχ·.λ5θνχί;, ί ι ί  τό [,ή ίΐ,,τάβαί,βι, οίτίχχ.χν;, ο! μ !, „·ς χ̂ ,. ν ι̂.οίνχϊς, οΙ δέ ι,ς
■το, Ζηλί,’ανχις, «λ).οι ίί ιίξ τό, Τι ί̂ρντι;, χρίχειν ώρ̂ ,̂̂ ;βτίxν; Ονβλ. δέ ιιοντ, χρ ραχαΟίοίΐ 
των̂  λι·ξίΜ, ίιορ5ο3ν παρ̂ νει χό χωρίον, <νιλο·όνχις χ*ί βχϋ,ιχάζίντε;, ■? γρ,,ρ  ̂ ίπιίσί» ί ιτρ, 
ί̂ οιν.— II νόν Λίρ! χοός γονίΐς έξχιχιρτ»νίιν.] Αντί το·3ταιν 1;ύνύβι·.{ ί Αλιχ, ίίτ3 [ίη·ι/.τ,( 
ηλχννι. εΓχ' ίλλως χ5ς. ί'γρχψι, Γΐ ττιν τάξιν λύιιν ν ,_  έν χιηχ,λίί.ο ίί . . . ούδ,'ίί 1 
Αντί τ»3, ΟόΟϋ,-, ίγρϊψχ, 0·:δ2·;. ίχ το3 ι>ο3. χ»ί χί,ν άρχχίων ίχδο'ρ.ων, χχί αύτι.·} χς3 
Αβίναιορ (1Γ, χεΧ, δΠβ). ίί χχίιτ;ς,;;*2νος το λίγο,αίνον πιοίχώ, ·Αρ« .̂ χ<4 ΊσοχράτΕ- 
ΟΤΧΡΧΤ.0ΕΧΧΕ α,ρτ3ρ.ον ιξ ί,ιρίδο χο3χο. .  ·η7ι?:5ν,ς δε ΐ, χώ χ ,-ά  Πχχρ,χλί',^ί, „· γ χ .  
·»<θί_ί)ήοί, το’ρς ·Α?ιοτΓχγ1χας, οχ,;.,, άρ.^ό,χνχά χ„χ ΐ .  χωλνοχι άνιόχ.
" Ε·; Αρκον ηχγ,ν ΣίανόνισίχΕ δί έαιλέτων ] -Αντί το·5, Δί, γράφιτχ-, χ χ ρ ί ΆΟχ- 
νϊΐω, Γ α ρ _  ΒωαίλοχΕύιτίχι.] -  Κυρίως ίλ ίγν-ο  βω,υ,ολί/.οι, «ί έ.τί τών Ουσ;ών ΰήό χ·.ί.ς 
.βωαου; χχβιίίοντίί, χχ· (χίτά χολβχίίχς :τροο„χο5,χίς·. ί'- δί χχίοί ·;ίχρχλ*ίχβινο[ΧΕνίΐ χχίς 
" (γ?·̂  IV τχ.ς) ί-υριχις βυλχτχί τι χχί μχ,χ..; , , . Έχ («τίΕρορχς δί το'ότων έλίγονχο βω- 
·> [λολοχβι, Ι·0χολοί τινις ίνίρωττο. χχί χ,πιινοί. χχί -ί·, όχιοΰν ύΓοαινονης £ΐ:ί χ.^διι διχ
" «3  7ίχ·,6·ν ΤΕ χχί σχωπτί;·;, χ.χΛ, ν ( ‘Αρx^x. λιξ, Βω;4θ5οχιύιοβχι)__Εύφυίϊί ] Ρύρυιΐ-
ινχχϋβχ λ ι>  Χ*ΰς «ώ τχχί, οΐί * χυνχίειχ, ΜΕΕτρΕχςχ{, χχλεΤ. χχ9χ χχί, Μοιχριχίι,ν. τό
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βςιΐ!547ΐ*ι «οί ικ«ιτ7€ΐν ( ΙΙ^ίίρ. *ΕΧΧ. Βιδλ. υι).. ριφ') ίίΐ’ ίζχγιΐβΐι* *ιί ί  ·Ησι5χ. · Ε4- 
• φυτς, έ ίτο'ιι,ο·̂  λίΐ'Μν καί σκ(ό*τ»ν, (ΐίτριο; χ.τ.λ. ·  Τβΰτβ ί ί  Τ5, Μίτριο{, 5 τώ» 
«51ΤΙΧΜΊ η *«5 ί<̂  το, Μίτρ'ωί, τρίτΜίν «αρ̂ νοΜν, ίτιρβι ίί  ώ( ί(Μτίρ« στίϋοί»·» τ««, Εν- 
90Τ.Ρ, έξιιΤίξ»ντο, οΟί··* »ν ίτίρον ίΐτι, ή το ιιτ.ρ ίιιϊν, Μίίτριβςτι·, ίγουν ΜιτριατΤιί. οτίρ* 
τό ΙΙίτριάζ». 'Κχρτίοιτο ίίτώ ίνορΜίτ, Εύφττ.ί. θίΟΛβιι, ό Χίος ί Ιοοκρ*τςν; ΙΑίβτττς (ίτ«ρ 
’Αβτ,'. 91 ®·Χ· ττ·Ρ' Φιλνιτικί) Τ50 Μ»», λίγωι, « Χχίριογ . . . τ(ον άνίρώπβ» τ»ΐ{
- ΕΪΦΓΚΣΙ »α).οικιίνίις, χιί τά γίλοια Χίγουοι χ*ί οτοιοίσι. ·  ΜιτηνίχΟη ίί  τοίνοι»* β«  ̂
τών κχτβνοϊοίίξι»*, ο5ς κυρίως ίτιλοϊτό, Εύουίς (Γβλχτιςί Ηοιηιηβ ά'β»ρΓΪΐ): τοιοΟίοι γχρ 
ώς ίϊτί το *ολΰ μ »κ»ϊΓΤΜθί, ίυνιτοί ουνιίιϊν τ* ίν τοΐς άλλίις ί̂λοΐα.—  Λυ υ̂χίΤς.] όρβως 
ίξοι ί̂ΐτχι 4 Λάγ. το, Δυςυχιΐς, ί'.« το3 ριωρΛς, ήλίβί'.κς, κχΐ οΰχ ώς οί προ αύτοϋ ίξίίίΐβ'ίτο. 
■ρ.οτ,υ.ιΐΜβ»ρ«ί« ίέ καί ίαίΐς «νωτίρω τό βιηώιυρα, ί*ί τ*ς αυτής τιτατμίοα »ν·/οίχς, καί 
ίί κ· αιτίαν ιτΕταχτο Είρκχ» ίί που ( Γ Όλυνί, β>λ. 34) χαΐ όκρι,. < Ον γόρ «ντως άφρωτ,
-  ούί’ άτνχχςτίς ιίιιι ί*̂ «·. » τί γόρ άτνχίβτιρον άλ/.», τι ίχιϊνο τίς ψυχίς το {Μ'ροςνοβιΤν, 
Μ τάν άλογων ίιιντνοχαϋ.ιν;— Χα'ι μ,τίιίς οίίίβ» ριι κ.τ.λ·] Ενφνίς χαΐ γλαφυρόν πιράίίΐ- 
γρ.α τοΟ αώς ί»ΐ νουίιτίΐν τους άκοαυ,οϋντας τ®·< ν«»ν: χ_ρτι γάρ άφαιροΐν ως οιον τ» (οάλι̂ α 
τό ίριν,ύ χαΐ ίάχνον τις ηοραινίοιοις, Ιτιίν» τον ψο'γον ουγχιραννϋντας: χαί τών ίί ά ψ<· 
-οντοι τκς αιτίας ·ιτ' άλλους, ίπτι ιταριίχοι, ρ»»ιαφ·ροντας.— 'Εχιΐνοιγάρ ίοαν.]Τόν Έφιαλ. 
ττ.ν αίνίττίται, ίί οδ Πίρικλϋς τ*ν ίξ ’Αριίββ «άγου Ρονλίν ίταπιίνΜβ» (’Έηιβι τον Ηι4ρ· 
β:ον, Άρ. τιαγ. κ«φ· Ι')·

ΣΕΑ. ΐίβ . Χαί κιταλΰββντίς.] Αιαγροητίος ό, Καί, Γν’ | Ι νο5ς. Οί τρωτοί ιτροτρίψιν· 
τις ίτ! τός άκολαοίας ταύτας, τουτιςιν, οί χΑραν ίοντις τα'ς άχολαβίαι; ταύταις, ίιά τ» 
χαταλΰοαι ττ,ν τής χωλυοίπις αύτάς ββυλίς τίυν ΆοΜΟίναγιτων ίύναριιν.— Τοιγάρτοι ίιό 
ίαϋτα.] Πιριγραιττίον ιίοξί ροι τό, 3ιά ταϋτα.· βύίόν γάρ ινλίον 9κριαί>·ι το3, Τοιγάρτοι.— 
Έπιαχιυάς.] Τά /πιπλα καί βκοΰιι τών οίκων λόγκ (Γοώλιςτ Ι«»ιη<ιιΕΙ«ι). ώςίςιίιξατο ίι^ά- 
ϊων ίριως χαΐ 4 ηρό «[οο®· Έχριίοιτ» ίΐ χαι 4τ,(ΐο«9. τγ λίξιι.— Έττί τοΐ; ίίίοις άγαβοϊς ] 
Ίΐπΐ τοΐς ίίίοις χηίαασι, χαβά χαί Αυσίας ίχρτίσατο τ  ̂λοξοί. Χουίί. ί ί  φχοιν, ■ Αγαθός 
.. ίηΐ τών οτρός άπο'λαυϊΐν καί ιΰοιχίιν αιτίων χαί ποτίν όχριίοατο Σονοφ: τ  ̂ λίξιι χ.τ.λ.» 
Καί τιαρά αίντοϊς άρχαϊβ-.ς όύ ντο-ΰ τούτο: οί ίί χατά τους Πτολοααιχώς χρβνβυς, χαί (αά- 
λιςα οί έδίοατ,χ. χοτοχριίοαντυ ταΰτρ του ονοριατο; ηϊ οκιιαβία. Πλιίςη ϊό ωίχρι ίιδρο χαί 
τταρ νιαϊν χ  χρΐαις οΰ ίΐό'Ον τοϋ, Άγαίά, άλλά χαί τοϋ ουνοινύαου. Καλά, ίιτί τών χττ(*ά-

_ς·!, {,,,ς' τις,] Προοίδηχα τον, .4ν, ίχ ίιβρίώίιως τοϋ Οΰολρίου, άναγχαϊον οντα.
Φορτιχώς.) Άλαξονιχώς. Δίλον ίί  το3γτ ίχ τοϋ ττροκγηοαιιίνου 'Αλαζονιιών, άλλως το χαι ι> 
ίταραδάλλοιριον το ίν τ» Παναίχν. ·  Τοΐ; «ΐκί χαί φορτιχώς, χαί χύί»ν, ί, τι άν ίι:ίλβ:!ΐ 
λίγουοι > τώ 4ν τώ αϋνώ λογω · Τοϊς άλαζονιυο[χίνοις χαί λίγουσιν ό, τι άν τΰχωσιν ν. ’Έ ς, 
ίί παοά τόν Φο’οτον: οί γάρ άλχζονιυβ’υ.ινοι πλιίω τών όντων κροβιτοιοϋνται, χαί οίονιί τοΐ; 
ιόίΐ τά μ.7; οντα φίροντις ίιςιφορτίξουβι. Διό φορτικά ττρος τούτοι; λίγιται τά νιαόρ τό ίίον 
•ίλιϊι χαί άγιννί ίχβιΐ|χατα, χαί Φορτική χωαωίία, ήτοιούτων ακωριριάτων {χιςτ, (ή ττα- 
ρα ΤΟΪ; Γάλλοι; ΚβΓίβ ), ίν Άρΐ7οφ. άαοίοκΐ(ΐ.άξ!ΐ, χαίπιρ τιοί.λάχι; χαί «ϋτός φορτιχΛς 
κ(·ΐ|χικιυτάαινο;. 'Ονοαάσαι; 5’ άν οΐκιίω; καί Φορτικήν ιίχονα, ίι γραφήν, τνιν χαλουρχίντιν 
τάςίταΛΟΪ; ϋϋΓΪοηΐϋτα, Ο'ύίίν ουοανίτιρον ϊ  ιπίτό αΐοχιτ»» ·βϋγιλοίου χάριν Ϊ!ΐιτηιίιυιι.·ντ,ν 
ΐ'.χονα.— Προ τών ίιχα̂ τ.ρίων χλκρουιιίνου;.] Δίχα ήταν Αβήντ,οι ίιχαττ,ρια: ίκαρον ίί  τούτων 
I'ν I ( IV τι βυρών γιγραααίνον αυρόώ βά|χΐΑατι, τό πρώτον ίκλονο'τιτοϋ
όνόι;.ατο; ί ϊχαλιΐτο τό ίιχαςτίριον, Οΐ τοίνυν χλτιρού;«νοι τών άίώ'Ίίς τό ίιχάξιιν, ράδίον 
?/ουσαν τό αύτό ζ·,ιγΜΐ τού ίικαςτιρίου, ω ίχικλτ.ρωντο, λαριοάνοντις ίβάϊ^ον ίχιιαι, οΰιι.· 
δολον αυτήν φίροντι;, καί, [ΐίτά τό χρϊναι, τόν ίικα̂ ιχόν ίχοαίζοντο ρχιβίον. 6ν ί ’ ουτος
τριώδολονι ίπί ί ί  Άρΐί'.φάνους, «ί τ» πι^ςό βχιλιάβα; αυτόν, χ»; [χίχρι ϊραχ;ιίς ίνλαδιϊ.,
“τιυιινιν ί· ίβολών,— Τών ί ’ .̂λτ,νων του; ίλαύνιιν τα; ναϋ; βουλβ;χΕνου; χ.τ.λ.] Ουχ ίρ- 
^ωται :ό /(-.ρίον; ά - ορ ί̂λιύνοντ!; τά; νκί; ιύίίν,; :τιρ:ι ήοαν ή κύτος ό ίχαοςτών Άίκ-



■ϊΜί»», »ς 5·α ι̂όί*·ι «?*«  1&νίφ»ν ’λΐϊ». «ολιτ. * . ^'). *»- βΊ»!» »»τ·; Ίί«*. ϊ»:ι «♦.-
ΐΛ·(ί}. Πώ; ον’ €Ϊ«:, ίττιϋβ-1 γι3ν, ·'Κλλ·«να: «ιΐιιάσϊΐ τώ< δ<.3<ίθ·τϊί τις ν»5:, άντ·#·>- 
■̂ χλΐΛί»»; * }ί ;  τώ{ χλιι̂ ουίΜνίυς κρί τ̂ ον ί:)ΐ*7'̂ 5:ο>ν, ·’Ελλ*»*ς ίντ*{ »ιί ί·.%
κ,ί γρι-ΐίϊν ν .αν , Ι1λ»βιν, άντι τ»ΰ, •ΐ.ύ.Χ'»»··, ί.*   ̂ ® ·'=5ς.; Τ'ί ■̂̂x χν λνιτηίιίϊΐ όρήν 

ϊίν ιη>̂ τών ’Α(Ηΐϊ»ίων, οίτω Λ!»«αίνι;υ<, Μςί κλΐρίΟιτία! ι:ρ» τώγ 5«»̂ /;ρίο>ν, ίτ:' ά· 
ίτ,λω ί ί  ίξιιν τα άναγχαΐα, 1ά> λάχωσι αρίνιιν, ί  [α·» ίςίΐν, ϋ '  ά*ίλχΐ(05υ χαι -,|Αω: άςίΕΪν· 
τας τρί'ρί'-ΐ, ί·ί̂ ν̂ μισβΐν ίιίίΥαι τη·< ιτίλιν, τοί; Ιχ τί» χλλω* ι;5.Αΐτών ΆΟ/.ναίων ί̂υ/,ο·' 
ι̂ιγ',ιί ίΛαιΐΥΐ'.» τχ< να5;: τιίτο -{άρ «ς-ιν, ώί ίρι' ρκτ’ 0Αί·);α, τ. πιρΐ τ/,ν 5ΐ'--χγ,?ιν ί·/ιγτί*>σ!<. 

ότι 5' τύχ άκχξ ουνί/.6ΐ» ·β Αλλων (ΐιτίι τ',ϋ 'ΕλΑίνων «  άντιγϊαωζϊζ, |.ϊίτυρίΐ χχί ΐχ  
IV τοϊς -ρτοίιν ί,ιιΓν ίπυ,ΕΐωΟίντα. Εΐ 3ί Ρώλιι πάντως οώ’ίΐν τί, ·Ε)./.τ.νων, ίΟίίν ίττ'.ν 
ΪΜ,βι ■;» ίοχιϊ. ,ΐΑίτά ττρίσβχχν.ς ττ,ς τι3, Χ)λων, άν*·[ ;ω5τίον ιίναι. Των δ’ άλλων *1ϊΧ).άνω» 
ιώς ϊλαύνιιν τάς ναίςβοΛ- ιχίνους κ.τ.λ. χχ9χ χβίάλλχ}'.»ϋ ιίρτχι—  Καί χςριύιντβςΓχίνκ.τ.λ.] 
Τ:30' 5 καί παρά τώ Λτ,ιχοιβίνϊΐ (Πρλς Βίίωτ. ιτί?ι τ'-3 ίνβα. σιλ. 999) ίνιιίίζιι Τις τώ 
ΐϊίω άίιλφώ, - Εί ίί  ίίχτ,ν ά?ρατιίχί φίύιοι, χ'.ριιίίΐ 5ι, όταν, ρρατιύιτόαι ί·νι; καί γάρ
• νϋν, 2τ« ιίς Ταιχύναςτταρίλβίν οί ΑΛΛΟΙ, «νβάϊι ττύς χόος ά̂ ων άηλιίφβτ: καί τοΐςΔιί-
• νχιίίις ν.αταιΜίνα; όχοριυιν κ.τ.λ· > Καί 2?α ττάλν; ότι τό, Αλλοι, προ; τούς ςρατιυοαίνοϋ; 
'Αβχναίβνς άναφιρόμινβν, άντιίιίς-χλται προ; τού; χοριίοντας; ί καί «,αιΐ; ίν τώ Ίτροκιιαίνω 
’ ίσοκράτονς χωρϊω άνόυποβλκτίον ι'ναι ίιρ«(«ν τω, Έ)Λΐνων.— Χιιριάζοντα; 3 »ν τούτοι;, 
•ΐν οι; ού βούλοιΑοι λί^ιιν.] Γράφ», ώς όρβω; ιίκιαιν ό ΟΟο'λφιος, Χκωάίίοντας ί ' 4ν οίς ο■̂ 
•Ρούλοριαι λ«γ·ι’ · «τ»ρι·>ών τά; 3ύο λίξιις, 'Εν ηύτοις, άς ·'Χο;  ύπό τινβ; πρβςιίιίναι, ίνικα· 
..Γ. ,■-].>£._■ η ,  ·ηΤ,· Ι-χνίιινί- ,ν>νά9κ (λλιιψιν, Α 3ί, ίντιχνωςτον λόνςν ι̂ινώοαι βουτ

ϊφορονν ίιι.ατίων χιιρϋνο; β ϊ ΐ { « ;  τών 'ΑΟτ,ναίων, 
ΓΪ·ι; ίσαν ϊιιφιιαιιίνοι. Ακλοΐ 5ΐ τι5το καί Εινοφών 

( ’Αίχν, πολιτ- Λ, «) Αιγων.« ΈιΑίίτά τ« -{«ρ ούίίν βιλτίων 4 5ίαο; αύτόίι, κ ίΐ ίοδλοι καί
• «  μίτβκοι, καί τά «ύίιν β·λτίοι>ς «»ίν. » Οί πολλοί ί ’ αύτών ααι υ̂,υ,νοί, ώ{ Ιιποι», 
^ιί·[θν, καί ·ν βαλανιίοις ·καβιο3ον ϊιά το γύχος: όΟιν καί λ̂οκταινών ίπλίροϊντο τά οχίλν
&άτν,ν ίκτεϊ π*ρί< «ί/.αν.ιν (Ί3 . Σχο*. 'Αριςοιρ· Πλούτ. 535), καί ί»αν άτιχνώς 2[Αοιοι, 
« 'ς  *αρ« τβί; Λιαπολίταις τά νϊν χαλον|Αί<οι; Λαζαρο'νοις (ΐΛκιαΓβπι).— 'Εργαβιαις.] 
Έτολϋιϊοα τρίψαι τό, Κύιργιβίαις, ούκ άνα-ρκαϊον 0ν ϊιά τό πριοιχίς ίίαιλιία;, ιίς το. Ερ- 
■γασίαι;, ίιά τύ τ  ̂ αύτΐ χαί άνωτίρω χρχταοβαι λί'ίΐι, ιν οίς ΐλι^ι ιτιρί τών πλουα-.ων, 2η
• ·ΤΐΓολαα?άνοντ·ς αΪΓχίντν αντοΐ; ιΓναι ΤΛ·< τώ- πολιτών ΑΠΟΡΙΑΝ, ϊίτχ,αονον ταΐς ίν-
• ίιίαις τά; 4-0.«ς ΕΡΓΑΣΙΑΣ άφορίοτι» τταρίχοντις. ·  ’Γβν,[ο«ιώ9νι 5« και ίν τοις
«ρόσίιν ή τ»ν 3ίο τούτων λιξιων οΰγχκαι;·— Τούς ί« πολιτινοαίνους ] Έκιινου; ίκλονοτι 
των πολιτυί.οιίνων, οίπορ ίνοικίζον ττ,ν τών κοινών ϊ,τιριίλιιαν, ίρίτορίαν, καί ού λιιτουρ·|;ια·*

Γ.Ι5 Ι Σβ Κ ! · ,  4ΡΚΙΟΠ4Γ1Τ1ΚΟ »  » ϊ*

I τια·ι τοΐς ίο 
ίΛιανος, άπο«ιω*ί ί  "Ράτωρ, ιτιρί 
ύπονβιΐν «αρ·χ·ι> ότι ρακοοιν ούχ

, τινις αρ» κ ι οπνιρχον.— λανβάνιιν τούς άίιχο'Λτας.] Γραπτιον 
• ιιτι λανίάϊΐιν αύτούς άίιχούντας, άνο ί̂ροντας το, Ανιτούς, χ ιί; το. Πολι- 

τιιιορι>-'ΐ»ς. ί  κατά |κιτά€αιΐ'', ιίς τού; Άριοπα·[ίτας; ούίϊν *ραρ ίιαφιριι.— Καί ττιρ: |ΐίν 
τών-] Το άαόν. Καί πιρί (ΐ«ν ουν τών: τ,ν τ?*?χν τηριί-.χφιν ό πρό ί|χθ“, ΐύρών κάκιινος 
•ίν ηοι τών αρχαίων ίχίοοιων. Γραπτιον 2ικως, ί . Και ττιρι |ΐιν τών, ανυ τού, Ουν, ώς̂  
φίριιαι παρά τοΐ; τίΛΐίςοι;, ί  Π'?'‘ Ι^’  9·?»τα

δ ΑύγιίροΌ άντιτ·— Οτι.] 0η , ιριριται καί ίν τώ ίριώ, καί ούχ, Οτι, καίά 
ίν τιαι τώκ προ τιδ Ούολιρίιν ίκίοαιων.

ΣΓ.Α. μ ; .  Πραγμάτων ΤΜρί βγνοβναίνων.] Καίπιρ οντω; ίχούα« τίς γραφίςΐν άπΜτ, 
γραπτιον οίααι, Πιρί πραγριάτων άροο^αινων: ·πλάν υάρ έν τούτω τώ χωριω ούίαωοδ ττν 
πρόβυιν άνας·ρί»ίΐ ίβοχ. 2 (ριλιί ριάλ.ιβτα ποιιΐ- ό όΐλάτων,— Σιονίίρονς, ί  βυ-[ΐραφ·α,ς.1̂  
Χννίίρονς καί οιιττραφίας, ιρίριι τό άντίτραφϊν τοδ Ούολιρ. Αί'-ίττιται ίί  ί  1*τ.τωρ τούς̂  
βπό ΠιιτάνίρΜ προδλχβίντας ονγτραφίας, πιρί 4ν ί Θουχυί. ίια (ΐακρων(|1, |ζ'). ίτ'ΐό'. 
-καί τον Α,ρποχρ· (λ.ι'ί. Σνγγριφιίς).— Ούί’ ώς ίτύγχανον.) Έ^ώ ί Ίβοκρ. τοντι .̂ν, ιίκΛ



ϊ  η Μ Γ.ιυιι· I ϊ

.<1· κΌ-.Γ^ς. < « :_  Κίί το:̂  βλλο.ς !?η?/$!ΐίάηκ.] θ:·τ.ο< ΐ'.Κ,( ί

ΐ ;.ς  1Λ/ 5ΐς το,ς ι·π·.ττ̂ ι·,ΐΑ7α·.·. σοΗιζ:; γίρ τ, τ̂ Ο άρίρου ίΐιτλωιις, κλίν ίϊ ίΛ·ί] ϊ'ς ν-νιχχν
ιχίτχβ>λ>οις τό ίίύτ5:5ϊ χόν έ^αάτίΐ·;, Κχί ίο'ς ϊλλ ·̂.: τιον ίτ'.τχί5υν.»τ<ι)ν.__ ()’{ αΐ ιχίν
ΟΛίγχρχιχι 5ΐαί;/·ί;7ΐν.·| ΟΟ ίί7·.τ(»{ ίντχνί* τό. (ΐΐ;, ιίς Τ3, λΤς, τρίτίΐν ττΒρχνιι έθ0·λ-·
βΐ'-ί — Ην ιτχρχί ;ΛΜ̂ΐ4ί< τχΟτϊν.] ίτρίψϊ 10 τταρ άΐΓ«:ν. Αύττ;·/, ίίς Τ5, Ταύττ,ν. »«ίςύς 
τ:< <ΐ\/.(.ι ί)ηίρ̂ ι8xι̂ υ,̂ ν -μ  Κτιρ:: τί γάρ ί«ί{, ’γ.:-2Ϊ α̂υττ,ν ττ,ν ϊ,υ,ίτίραν Β9η-
τι.ίν . . .  XV ΐΓ!ΐριβά>«αί. Λ. τ. λ. Τίιοϋτ* ΐς\ --ι άλλα,.οϋ ίίρχ,χ.νίν, « Τι.» χώρ̂ .ν, ίν 
.  χ,υ.:ν οΙ κρί ί̂,νο. .̂ 1τ·̂ .’7;ίν. ταώττ.νχχί ρι.,τ’ ίχίγα „ τί,·. νί,ρ 5«'ξχν, ?,ν
.· τ;9.Εΐ- . Ιβύτχ.ν ... Χ.χί πάΧιν »Τ!ΐ< χνχλαίας νχΜυ;, ιΐϊ;ί ά{ . , . -χ ίτ ι ς . ,  Κ»ί ;*'νρίι 
'■’ ?* “'· “ΐ®” 5:*ρ»ιχί:ίαι [Λαρ7·̂ ρ̂ α. ιί (χί· τχ; «χαιρίχ; ίφρίντιζίν. ’Έπιίι *α1 τ* ίν 
Τί.:{-ρ:'σ6ιν «ν.ιιωΟίντ» αο!.- Ονίϋ’ς.] η :τω ; ίπανΤί;, ίΤς ϊΐτ,άίίι Χ*1 το ίώ  , υλτ.ν 
Λχγ-[ίίν. ντ*̂  ώ -[ρϊ^ίτΐ!, ΟΟίιί̂ .

Ϊ?·;λ . ι ι «. ΙΙσροαιζίΤν.] Αϋ.£<·.ςν·)·ραφ,ι, χβτ'ίνις-ώια, Π«?χ>ί;π!π.— Καί τούτους ,Λίν 
ιχοπονίους ΐΊνοαϊνους.] Τούς ίχμοηχούς, (χή .οιν»ινί.δντα; ων ιοιτιίαχντο οί ολι ϊ̂ίχιχοΐ 
ιιρος τούς Λιχίία.,χ-.ν.-.υς οκονίών.- Τχ,ν ριΐ·, ίϊρχΜρατίαν.] Έν βοτασι. Τ»,ν α!·- ·|ορ ίτ'^ο-
χρατ!«ν, υΧι-ν Ενός τ»ν τ'.ΰ Λχγνι'βυ, ίν Λ όρίώς λ(ίπ«·. ό Γάρ__Τβίς όίίοις.] Όρβ<5ς ίιωρ-
Οώχααί τινίς ίχ «0 Αριτοχρ, (λίξ. Οοιον) ττ,ν νραφτ,ν, ίν χαί οί πρύ ίροβύ ίύο «αρίατ,φταιν. 
«ντί τοδ τταρ ά/τιοι τοις Αοιν:ο;ς, ΤαΓ; βυτίαις, 0τι% 5ΐ λί’γ»·. «ντχΰβχ »ντ<5ιίαταλυ.!νο)ς 
τα αν; «ρα. ΤΜτυ,ίν.̂ Τών όοίΜν.— Τού; ναβύς, χαίττιρ ούίιτίρου πρ5Τ,γτ!9*[χ!νοΐ), Τβϊς 
ίίρίτίς: ό ριη «υιατνίοας 4ύγ. ίιρίρΙου --ράιρίβν, Τά ί ί . .  . £ςι ίί βχί«* πρύς ■ή'Π)α7ΐϊθΛί«τ. 
χϊβα χαί το παρά τώ(·ίονχυί, ^ο7;ς . . , λίρ^ινον, Είπι ίί  χα! άλλα/.οδ (ΙΙαντ,γυρ.) αυν»- 
νΰαως, Τουςνίβς χατχχα.ιιν, χαί, Τ»ν !(χπρτ.οβ!ντ»ν ίιρδιν,— ΝίΜοοΐχους.] Νίόαοιχο; 
<παρι τύ ναύς καί οιχος) ίί:1ν, 4 Ν«ώρια Χϊλιί Αυαίις ίν τώ τίχιι τοϋ χατά Έρατοοβίνους, 
~£γονοΓίς ·νος τώ' τριάχο/τα; χαί ίπορ ·ή νΰν «νγ-ύοιι ςϋχ άν άπιιχοτως χαλιτιΐί, Κ.αρι- 
Ιύ'-.στάαια, οίητορ ίχίλο-ον ο! οτρ-, ά,χδ, οΰ πολλδ γιγίν-ίτις (Δίυχαγγ. παρά:. ο£λ. ί)4), 
χατ* τόϊ τύπον τού, Ι1»ινοατάσ·.α. ίτεροι ίέ ίλρτκχρ. χίξ. Κιώριτ, χαί Ητύχ. λίξ. Η£ώοει- 
χ·.ι. ;ν·τά τιον στα.) ίιααίρειν οΓο.ται τών Ν·Μο«χ»ν τά Νοώρια, ώς ταϋτ* ριέν είναι τάν 
'Μ 1 ίΐίριοοΑΤ,ν, ίχβστίν ϋ  χά ' ίν «ύι^ Νίβοοίχτον, ριιάς νίάς οίχον ίίναι.— Άποίοαενους ]
Κ/. το̂  £1400 αντί του τταρ α.τβαιν, Άηοϊιίουίνους.— Ανάλωβιν.] Γίς τούτο ιτρειρ* τό 

Λνχλωσιν, »,ά τόν Αττιχιβαον,— ()ί ,χέν -ράρ.] Οί τρ<άχο·π« τύραννοι,— Πίνταχοσίοος υ.έν 
χαί χιλιους.] Τίοουτους λίγ!! χαί Αίυχίνιις (ΙΙερί παραπρ. «λ . 33), καί ίΐραχλιίίτς ό 
Ιΐον- (Προίρ. ί;/Α. Βι€λ. οίλ. 2θβ). Διο·[!νκς ίϊ  ό Ααίρ. (ΐν Β·ρ> Ζιίνων.) Χιλίους χαί 
τηραχοοίους: ίτττρ ί.ίίχϊται γραριχίς τααρτχοίαι.— πνείους.] Τούτο, 5ιά τον ίτηχιοαόν, 
άνβ.αίοα/.ον τω παρ αχαβι, Πλιίονας,— Κατιοντες.] Έχ ίιορΊώτεως Ού-.λφίου, ην πάρε·.- 
/ τίφαβι χβι 01 ΐ4ΐτ' αυτόν, πλτ,ν Λαγ~ίου, βς προείλετο τάν εν το'ς άντιτράαοις χαί ταίς 

έ'^οτίτι (ρεροιχέϊτ,ν γοαιρέ.ν, Μιτιοντε;.— Τά ιτρύς τούς άλλους.) Αί ττλεϊαται 
των ίοτίοοϊων, Τά προς άλΑχλους. Αύγίρος ίί 4χ ίυοϊ- τών βύτοδ άντιγριφ. εγραψε, Τά 
ττρος άλλους. Τό εαον ε'υερεν ούίέν ;χίλλίν όρύώς, Ί'ά προς τίύς «ύ.λιίλους, ίξ ΐς τραφτς 
ξισαντος τινύς το άρίρον, ύτολεΑειττιαι, Τά προς «ΙλτίΛους. '£χ τούτων οίν τών ίιαβο'ρων 
~ραιρων ίνεϊχεύαοα τό χωρίο» τράψες, Τά προς τούς άλλους, τουτεςι, Τά πρός τούς [εά
αίΓ-ωτάτους. Οντ,·,» ίιορΟι,τε.ν «ίν». καί ό πρόναου βυνχοε αε;, ωχνκοε ϊέ ϊιορίώοα;__ Τ6ν
»ν αατει κ. τ. λ.] Των όλ·-|’αρχικών, ίνα πολιορχίίβωσι τούς κατέχοντας τόν Πειραιά, τ,γουν 
τούς ίηαοτιχούς.- Κατεχοντων] Όρίως ό πρό ίιεοΰ άπεκατιαττοεν ίχ τε τών άρχαίων 
ίχϊίβιων, καί τι-νος ιών «ντινρ, τάν γραυάν τχυταν, αντί τίς ίιορβώβεως τοΰ Ούολ. Κατα- 
σχίντων, τ,ν ιτβρειλ.άραοιν δ, τε Στέφανο; χαί ,νϋγίρος. Φε'ρεται 5ε τό, Κβτεχο'ντων, χαί 
έν τω ίυ,ω.— Αιά ταύτε,ν ττν -|-»ώΐ4Τ,ν.] Λιά ττν περί ττς άποίδοεως ταύττ,ν χρίσιν.

ΣΕ.\. 119. Μί περιιϊιϊν οφος αυτούς χ.τ.λ) Μλ ίάοαι «τούς παντάπατιν ύπό θι*
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6»!ων άοινΐ(ΐ4ί·.*ι. Αίγ« ίί  τά *ιτά τά Α$«τ;ηχά.— ·ΚΛΜί?»ν.] Τ«ντ· *).ιγ*ρχι/Λν 
χχί τϋ> ίπίΛΟΤί*»» — Κλ'ι ΗοΐϊΟΐίίοιί.} ΦίρΐΊτιι ίντω ίίίΐα αΐ δΟί λίςιι; β'̂ τ ι̂, λιιΐϊΐυοαι 
έν τοϊ;ΐΓ?4ίβτ6ΐ< τ»·* τ.̂ 'ι ίΐ*ί5 άντιγ.— Καί πρίς τίΰτςιί.] Έ» τοί ίαιΰ, άντι τιδ παρ 
άτιχίΐ, Κ«Ι «?»< «  Τί,ί,τβι;.—  ΠαΤί?ι«ν.] ΚαΙ τ«Μ ί« «5 ίαοδ, ί . ή -[!7?«ΐ!Γαι Π?ών 
Τί0τ5 5ί ιύίέ ' <Τ£?βν ιίν*ι, 5 τό Ιΐΐίίρων, στ,ιχΕίωίάί χ»ϊά γ?αφ;«·ίιν ίί».ον>ζό(*ίν5ν, ’
ςύ« {(7·,ν 'Γ·!{ΐ'·νοΜ> τώϊ χ «  κα ά̂ ;Αΐκ:όν -̂ ρΐσ’.ιΐ4Ίω» άντιγϊάφ '̂ί·
Τ5 5ΐαρ ά.τκτι 11κ??·;·“ ·'- Αί«'’·'<«'·' ·»®«το>; κκί ή  »ί«|χι·«·ί ίνΐινι τύν ΐΓί»
ί ι',Ο άίτιγ., Πκ̂ ρΜ·-̂  εΟ-̂ κο, κ»τ» τίβ^γατοω-, ου-;κίκ'·τ:τΛΐ οδτι τ5, Πιτί'ρων, ομτι « ,
Μν·,τί?ον,__ Κ̂ κίδ'αιιιβνηοάΊΤοι'ΐ.] Σ̂ νώ'ϋαον «71 τώ ίκ»~3υ.£·<5«, ΜΐΥίντω», παρ* τί>
Κ.5Λ'.ίι:α3νάω. ’ΑρίίΤίΐράνχς-[ΐ αί,ν κ*1 παϊί'ν τι βίακί-υ·.-; ί:-·Λΐ βίύλίβϊαι τό, Κ ιχ ίίιι·
αονάν, τ̂ ΰ, Μιί·<!θβκ·,, έν ςΙ{ φν,σι (Ιΐλ-.ύτ. 5υι),

•V ιιρχ τ,γ-.ιτ χχί^κΐϋ,: V τ’ Ετι ριχλλον ;

• λλλ»{ τ ι «κιβά καί έν τ ί  ουντίιία ιπΐ κ)ίιν έίτίν δ ίκιυ.',νιιιχίν:; τ',5 ιχκνιακΕν. 
πρΕοί/.ον ΐ;χϊν βίλτίίτΕΐί κ." λ.] Καί [χάλ:σ·α ίιιη ιτρΐ(ΐϊ/-« τιιχϊν Ιιαφιρίΐν άιτάντων τι άρι- 
ττ, 6 . Καί. ΐν ί / ΐ ι  καί Τ3 ίαίν, ιτρίίΐτίβτι διτό το5 Αύγ. καί « 5  Λαγ. ί ;  άντι-γραρ. Αντί 
ί ι  τχΰ, Γΐ3:ΐ7ίκ'.ν ίιαΐν, «ν τριϊί τών πρδ έ«.63 καί τιτάρΤΜ τώ ίΐι», φιριτΛ, Προβΐκον 
ή,χίν ιβτιν.— Ίίίαί·] ΠαρίίΑτ.ϋα τήν ί  δρϊωίιν Αα7·ϊ” ''  ̂ ’  ....... . .
Ίίία. (ονϋ τώ ί|χώ ίιά ί«ρ9ο·ργ·.ι>, Εί ί̂ας)· "Έιικι δ’ ώρατθίναι ίιτί τί;νίιορ0Μβιν, 

Καί: δ Βί νςΟζ πράδ’πλις. ”Εσπ ιχιντβι και ττ. ’υ ία ί (α έ̂ ι *Αΐρ̂ α<)V ίΐταγδιχινον, Καί; 4 ί» ν;0ς πρίίτιΧις. ’Έσπ [χί’ντβι καί τδ, Ίίβα ; {» έ̂ ι <Α»ρ?ά{) 
κατά ώ̂ραν ίώντας, ττιριαιριίν όλβι; τ»ν, Καί, τ. τρέίτιιν ιί< τί,ν, Κατα, 'ν' ιρ Κατα ττιλα 
διαφιριίία;.

ΣΕΛ. ιαο. τί,ν ίύλτγίαν.] Τδν ίττΐΐνον, ίτίρως τ ι ; έν τ ί  αυντ,διία, Ε4λο·[ίαί, τίς τπ- 
ιχαινοΟυϊ; τί,ν ίταρβ τώ ν ίιρ5(»ν τοί; ΐίιώται;, ί  παρά τών γςνίοιν τον; τεκνοι; |ΐνοι/.ίντ,ν 
ιίχί...  ̂καν β-χνάπτιται ποΧλάκις, ώ; έν τώ, α Εδχάς καί ιύν.-];ία; ■. Σίΐ/.αίνιν ίί  πϊ?α 
ταδτα καί τά Λιε κ̂ά ιξανΉίιχατα, νο’ίον τοΐς παιίίοι; σνιντίίί,, τίν καλ'.υ;χίντιν τοι; ΓώΧ- 
λονς Ρνΐΐΐθ τίτοΐβ. ίονκι ίι  ήκλτβι; ο4 κατά β̂οράν παρά τδ, Έκιρλογνα (τονιτι- 
,βτιν ιξάνΟγιυα ολοιώίις), ■̂ «■̂ ονίναι, καίάπιρ ώί9« ό ’'λ·ρ’ί·ο< Φριίνίν ς ( Ιτο?· Ι'τρικ.', 
άλλα κατ’ ι6φ«ιχιιιχδν, Εύλο-ρία, Εΐρίοίχι, ώ{ καί παρά τον; Τοδρκοις ί  λοιιχνκτ, νοβο;, 
ΕύλογκαΕνη (Μίκαπαρίκ) καλιίται.— Άξιου;.] ’Εκ τοΟ Είχοϊ, 8 παριίληφι καί δ πρό Ια,ίδ 
ϊξίτίρ'.υ, άντί το5 βολονκου, Άξιων.— Α-ρνοιαν.] ”1® γραπτίον. Χνοιαν.— Τονς Όν ουτιν.] 
Οδτω ίιορΊοΰν 5ιΓν ϊ-ρνοιν τδ «ν ταί; άρχαίαι; Εκδοτιτι καί τοΤ; άντιγράιροις χ»κώ; φιρο'- 
[χννον, τοϊς αίνβϋτιν, άνβ’ ου άπαντι;, π>ίν του ΣτΕ'ρ. προιίλοντι τίν ίΤιορβωβιν Οΰολο'.ου, 
Τοϊ; ΐνούσνν, Τό δ’ ίαέτιρον, τον; νϋν ουτνν, ταΰτόν δυναται. Τον; νΰν πολντιυοριί'Ο ς, ων 
ίνιντίίδνι ιχικρόν άνωτι'ρω, άντνδιιοταλρχΕνω; πρό{ τού; πρ'.·;3νθυ;. Τό ίί, Έπακβχουίων, άπδ 
ωιτα-ροράς τών ΐπιδιωκοντων Εν τώ πολίρχω, ιφ’ τ ;  ατ,ααοίας ο5πω κατιχωρ·.»0« Εν τοι; 
Λιξικοϊ;. καίπιρ αωξοιχίντ; ϊν τώ ΙιυνιριιυΓ καί ΙηίβοΙΟί· τ ί; τών Αατ-.νων ιρ“''^ί· 
Αποπλανγ,Οώ.] Έκ διορθώτιως Ούολ̂ ίνυ, ?.ν άπΐδέξαντο καί οί |χιτ’ αΰτύν, πλίν Λα-ρκου, 
ός ϊφύλα-Ε τήν παρ άπατι τοϊ; άλλοι; -ρραοίν, Αποπλανώ; ί καλώ; αν ιι/_ιν, ιν προβί- 
ΧΕίτο ί  διυτιροπ̂ ο'βωπο; άντωνυιιίο, καίά φίριται ϊί;, -ϊνα δέ ινί Αποπλανώ ίι;χά; Απά 
Γ ί; ΰποδίσιω; », έν τώ κατά Κττοιιρώντο; (οιλ, 500 καί Ο̂ ι;) Αίτχύνου λοι».— Βΐ“ · 
οόρχιβα.] Εϊ; το, Βυσίιιιθα, τριπτΕον ιίναι ιΐκαοΕν ούχ όρ$ώ; β "Αγρλο; ίκίοττ,;. Ποδ 
άλλτ,λα;,] Διίρκκα τό παρ άπαβι ούνβιοον, Παραλλίλα;.— Οταν ίχ·ρ κατά νροπον ίανν.] 
Τόπλίρι;, Κατά τον δέοντα, ί  πριποντα, τρόπον, δπιρ ί  παρ ίαΐν,βυνίίιια έρατ,νιύτιιι» 
άν. Οταν προτιρέριονται, χαβώ; πρέπει, ιϊ< ίριά;.— Μακρον; πλοίον;.] Οίτω; ικάλουν τα 
πρό; ν»υ[χα7.ίαν Ευίιτα πλοία; Στρογγυλά δί, τά κατ’ έ[χπορίαν πλέθ'/τα.~ Έκ των ιιπ· 
βίολών.] ΑίνίττΕΤίΐ Γ®. τοιίύττΛ έπνστολ, ο’αν καί Αίοχίνχ; ίν τώ κατά Κτί®ν<ρ. (τΛ-Λ3»)
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^νν.ιιοιύίΐ, « 6 γάρ τώι Πιριών Ριβιλιίι;, ηβλλΗ «ρ5·?:ρ̂ ι Χ»5μ«  ττρ» τί; ΑΧιξί-ίρΜ 
• 'Τια6ϊίΐ(ϋ{ ΐι{ τή'' Α3Ϊ»ν, χ»τ·:τ€/|«τώ 'ϊτί’λω «χί ;α»λ(Ι ύ?ρυη*τ,ν χϊΐ βάρδιρο ίτι^ο- 
► λ/,ν, τΛ τ4 $γ, λΟλ  ρίλ' άιτχιίιν*Μ< ι̂ιαΙ/Οι:, καί ίπΐ τιλιβτ/ς 4>ι*̂ ρζνινβν
- τί; ΐ!Γιβτβ).τ„ 'Κ·|<ί, οτ,ίΐν, &ιϊι 5τ_ρϋ®!'-ν οί ίβ«»; ΐΑ.ί υ.( βίτιΙτί, ίΟ -ι«ρ λτ,ψίβΟι » — Ε'{ 
^;ΐ7χσιι( ΐ<·ατ.] Τΐίρΐΐιιαΰχι 4Ϊί Ώ Ιγ“'ραΕρτ;'*ϊΐ ^ρ»7ΐω?«« κατα/4*|̂ , κ’ς ριιτβ τών 
ς·3»τΐΆβ;α!νων ϊ·ιτυίΐ**ι. Κΐκ ί'άν ί·ίτ»ιι{ 5Τ;ατιωτΜν »αΐ?,> «Γάλλοι Πβνυί *»- 
λ.ϋβι— Ούίί, υρίίϊΐτών X.τλ ] ϊχίΑίίωοαι ότι ιτίλιηίβς χαν.ίι το ττΤΜχιύιιι χχί πρ«»ι- 
τικ -ίίΐις πΛ'.τ»ί-— Χ^ρίτ^ήτ·-] Δι* τΐ( τών /_ιιρώτ ά*ιτ*ιιως ψχφίία»)*!: τί3«  *̂ ζρ 
ί» ·ί:ιρβτοΓς άρχ»ί4·{ ίι Χιιροτ̂ νί* (ίττιβι τχ{ ιί{ ~η όλιί,'. οχα. βιλ. 167) ; «αρ’ ή;χϊ» 
ί* «Μρί'ν -π ®ία»ί»ίΐ Τ4ίν4|χ*.

ίΠΟΘΕΪΙΣ ΤΟΤ ϊνΜΜΔΧΙΚΟΤ.

ΙΕΛ. 133. Διιτλΐ τ  « δ  /όγιυ ίπιγραφχ! Άρι^ίτέλχί (χΐνγάρ (*Ρτ;τ8ρ. Γ, ιζ, ιο) Ϊ3ρι-
}Α«χιχόν όν5(χάζίΐ, ίι« τ3 χ «  τν» πΛί»ίν αάίόν, Τ5» πρΐί τιίις πρότιρςν βυριρικχιιις γινορανο», 
Σ'Αριιχχχιχόν κιχΑΤ,·ι4αι, φτ,η Δι»'$<·>ρ4;  ό Σιχ(λιώτ/,< Γ .: Διούαιβί^ί ό λλιχαρνχ49(ΰ( 
χ «  ίτιρει, Ιΐίρί τί{ ιίρτ,νχί, αύτόν ίττίγραφχν: {.δίί τοδτ’ άπ·ιχίΤοΐ(, ιπιί χβί ή,ι ίϊρτίνχτ 
βγιι» ίΐρός τώς »Μΐΐ[ΐ«χίΜ{, άνβν«ω·«(ιΐίϊςΐ{ ί:ρό{ αϋτίύ{ (ρ0.ί*ν, παραιιιΐ τοΓρ 'Λδτ.ναίίΐς 
ί  *ΡιίτΜρ.—  Πιρι β̂ίίί ό Χίρχς,] 2τρ»τχγί< ίν Λ·α; ’Αθχνβίων, *ΐ’βΐΓώ}Μνί{ ίν τς?{ (ΐίλ'.̂ οι 
ίΐκ’ βύτών, Λΐΐ χ»ί« 'Ριίτωρ λιλχβίτως ϊι τώ λόι·» ικ,ιιΐται ττιν καττιγορί*·» *ύτβϋ, έ>ς ίοΛ- 
{Μΐιύΐατο ό'Αριςοτ. ('Γχτβρ. Γ, ιζ), πρόφζβινριί') συρι-έουλιύων Άθη-ιαίΕΐ; τχ; (ίρήνχ{ ίντί- 
χ<β9αι, Τ3 ί '  άλχΟίς χ*ί τ»< τίβν στραΤχγών, *α! ριίλι^ζ τβδ Χχρττοί, άϊιχίζς ίχλώβαι βοϋ· 
Αί(Μ*ος, ίΐ άς κζί ά  ούΐΑ[Αΐχςι ΆΗνιίω» βφίίχντβ. όττίΐτί ί 'ίν  ττ.·* «δβίίυ δίαιταν ό Χάρχί, 
ί̂ όριχ» θιόιτθϋΐιτ5{(πα^Ά9τΛ ΙΒ, «λ . 53α) ί ΊβίχράτςΆς μαδχττς, " Χαρχτόρ τ» νωβρβδτ»
• όντβί χαί βραδίβ;, χαί τίΐ γι χιΙ (γρ- Καί τι ι·· *»ίι »ι Χ«' «τι -ι· χαΐ) «τρΐ; τρ«ρχν ξβντβς;
• ό; ι;« πιριτι ΐ̂ΐο (ρατιυόιχινβΐ αύλχτρίδαρ χαί ι ι̂χλτρία;, χχΐ ιτ«ζά: ϊτχίρας : χαΐ τών )̂ ρχ·
• {χατων τ ά ι  (ίβρίροαίχιιν ιίρ χί,ι πι'λιριον τά ριίν ιί( τκύτχν την ύβριν άνήϊίιβχ·, τά δ' αντίδ
• χατίΧιίκν Άβτ1*ι;9ΐ Τ3Ϊ{ τι ).ι·;·3βι χαΐ τά ^ί^ίίαατι *[ράφι.νη, χαΐ τδν ίδιιβτών τβϊ{5ιχα- 
» ζορχίνοις. 'Ειρ' χΓς β ί·ή|χί< ό τών Άίχταίαν ούίίπάχίτι ·»̂ ανάχτηβ«ν, άλλα χαΐ ίιά ταΟτβ 
«μάλλον αύτον χγάπχ τ»ν πολιτών, χαΐ ί·«αί<ι»{; χαΐ *̂ άρ α4το1 τοϊτΟν τ4ν τρο'πον ίζων χ τ-λ-»

1ΕΑ- ι ·ι4 Μίτά τά ΑίΜΧτριχά̂  Μιτά τήν ίτταν, ίν άττήΗίαν ί> Αιύχτροιςίιιτό Θηβαίων. 
Καί τών Άβηναίω.,] Δια·γραπτίί{ ί ΚαΙ: <ίχό< "[άρ αάτόν ίχ τής τι).««ταία; ανλλαβίς τις 
προηγηβαμίνης λίξιωί ·|ΐνν«0ίναι.— Οτι ίήτΜτ».] ϋτ.βτι βί Αηίιΐπ.— Σδν τά{ άλλοι;.) 
Προοίίηκ» τό άρίρον 4χ ίιορβ. το3 Ονολ·; βρκαίνο»; γάρ ίντιΜα αυαμαχον; ρβνλιται λίγιιν, 
χαβά χαΐ πρό μιχροδ ιιρηχι, Τοΐ; λοιιτοΐ; αυαμάχοι;, χαΐ μοτ' όλί α̂ όριΐ, Χίον; Χα) τον; άλ· 
λον;. Ααχν δί Χίων τι χαΐ 'Ροδίων ονμμαχοι Κώοι, Βυζάντιοι, κιη Μονΐβοιλβ; ο Καρών δυνά- 
ςη; (Διοδ. Σιχιλ. I ; ,  ζ')- Δι«μ*ιν» δ» ό πόλιμο; ίτη τρία, άρξάμιΛς τώ τρίτω ίτιι τή̂  
ΐχατοςτ; πίμίττη; Όλυμπιάδι;.— Συμβονλινων,] Γρά^ι, ίνμββυλιυβων. Τί δί Άνί^αται, 
{■/II διαμφιοβήττ,βιν ιτρο; ττ,ν ' ο̂ρίαν: χαί γάρ μηδίιτοτι φα·! τινι; δτ,μτιγορηβαι ίιτί βηματο; 
τόν Ίαοχράτην, άλλ’ ιιναι πάντα; ώ; ιίπιΐν τον; λογον; αυτοί μιλιτα; ρητορικά;.— Αιγιτοι 
άρι ι̂ίδη; «παφιΐναι τον άντιρρητιχόν τη; ιΐρπνη;.] Τόν άν Σμύρνή σοφι̂ ιόοαντα Άρι?ιίδην 
λ.ι'ΐ̂ ιι, ό; βυνίταζι χαΐ τόν Πχναίονχϊχόν χαλονμινον, χατ' Ίοοχράτ. μίμηβιν, χαβά καί τόν 
ΙΙρό; Λιπτίνην, πρό; Δημοαόίνην άμιλλώμινο;. ίοιχι δι ί  Αντιρρητικό; τή; ιΐρήντ; οίτο;, 
4 αυτό; οίναι χαΐ β παρά τώ Φιλο̂ ράτω, ίν 'Αριβηίδου β!» («ιλ. άβ4), ϊ«ι·|;ρα<ρ·μ<νθ(,



• Ίίίκράη;; ’Αί*»»ί5«ί ίζ»γβ» »τς β*).άττΛ{ ·. Ϊτ,(ί·ιβ49β·< Α4 κβί »ό, ί««?«ν>*ι (βι*· : ί  
χ«ιιτ)£ Γ·> τιΛ τβι άρχ*!»» 1χίο'»·Β'* 9·Ρ·''»'· "Ετν βίρ»ΐ»«ι) άκό (ϋτβφίρίί ιίρ>!(Μ'νοι τ·»  
βφΐί{«'νίιΐι ΐίτί τινα χ*ΐ ηβρ6ρΐΛβ(ΐίνων *\»νών : ϊιτιΙ ·];άρ Ί ί « .  ιτ»ρΐ»·» τοϊς Άί»ί'>βίοι; βιτο* 
βχί»β»ι τις χατβ ίάλβτταν ίιγ«υι.£νίβ£, Άριοτίί#. ί ·  ίνβντίιιι οΟτβ λίγβ» {(ΐ.ιλ·ηιοι> το» 
κίρίΐΊοΟντβ άντίχιιβαι τ ί ; ΐγίαβνί*; οαίττις, (ί*ο'τ»>{ «λίγοιτο ί«»φι«ν«« τ;ο έβντοδ Χ ίγ ι 
τ^ Ίιοχρ*το»ί. Τοδτο ίϊ, ώ τίί έλλτ,νιχίς ιτβιίιίχς ίρα^χί ·<ίβι, «βραπλή*!»» ιτο» βοκιρ 
ίο ιίτιί τώ» Μολοτπχων τ«ί χνοδν Μίλιταΐοο ίπαφίο» χυνίίιβ».

Ε Ι 3  Ι 3 0 & Ρ .  Ζ Τ Η Μ λ Χ Ι Κ Ο · .
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ΪΕΑ. ιο5. Χυ^δουλίύιηιν.] Έ χ τοί «(χβδ χα'ι ίτίρονι τινός τώο Λρβ 1[ΐοϊ.— ηρχ-̂ ά̂τΜο.] 
Αι«·{ιγραφίΒ το, Πρ«*̂ [ΐΛΤ»·«, λοιποί χ»ί ίο Τ«*ί άρχιίΐ'.ς Διβουοίβυ τού Αλιχχρν. Ιχίοσοονν  ̂
β«ϊώ{ ·γζρ ηλιονχζιι ίί< λιγο'ιυνον ο3τ» *ροο6χ5ς.— Βον»λίυβιχ«νο»ς.] Βοολινκιριόνον»; οτκρί 
τ» Αλιχαρνχσοίϊ Διοουιίω.—  Ττ.·ι β«νο·ν.] Πζρά τω Αινοννβίω, Τ ΐί ιρωνί£.— Ϋπο τώχ χολ«- 
χινο'οτβν ] Τιίοτδο ί·ηριχ·̂ ο'ρ«·ο, ιΧ λί'νβνΐϊΐο διχϊο «ν τα’ςΙγχΧχηίνς, 5-η ούίΐ* πώττοτι ιτιιιλτ,ι*- 
ριιλχχατ·. 'Έπ:6ι τι* ^6ϊΤ·ρ»ο ηρο{ Φίλιτ. ίπιςβλτ.ν (οολ 17 β )·— Τχνγίώ^τ.».] Παρ* τδ 
Αιοννιοίω φιρίται, Ττ,ν τίχπι*: 5 Χϊ'ι «οιοιοον.—  Κχΐ ·|;άρ το·.-] Ποριίλτ,φΛ τίιν γρίφτ.χ ·χ 
τοΟ Διονοίίου, άντί το5 ίιταο·.* <ι*«;ττ,ριί«ον, Κ»ί γάρ αύτο^— 6ιτ<ϋ£ άρίβχοοταί χ τ.λ ] 
ΤιΑς ’Αδτ,ϊΤ,βιο οιπιρίπτου; τοότους χολβχας αίνιττοιιι«£ χαΐ 6 Εϋριη. (Εχάδ. »54) λ·1·ο.

Άχαριςτ» διχω* οοτί’ριι’, ίβοι ίχα*.·]·ορο·οί 
Ζχ/.οότ» τ·.ιια{! ·ρι·ρτώιχοιο$' (|χοι,
Οί τονί φίλους 6λά*ττβντις ού φρβντίζιτ»,
Η* τίΐοίΐ πολλοί; προς χάριν ).όγχτ< τι.

Άπιτι ιά? «ςχ.]Παρίτώ4ιο». Άπβοι-ίΑρ ί*.— Λς χαί τάς χττοοις.] Αιιπο» π«ρ« τ2 Δυο*, 
έ ΐΜνίοοιχος, Κ,χΐ. ΐ'τοΰβάτ» χχί ιχιχρό* χιτωτιρ»—  Προτιίνουοιν.] 'ϊποτίίοουοιν, 4 Διονύβ. 
ϊτίρι»ιν τοϊς παροϋοι*,] Παρά τώ Διο». Στίργοιν το ίιβ*.— Πλ!β«ξίος.] Ουτως ίρ4ώ; 4 Διο*. 
χαί τιοχ τών προ ίιχοϋ ά*τι·{ρ5ίφ. ά*τί τβϋ π»πλ»ριιι»λτ.ρι4νου, Πλχρΐ[χολ«ί«ς.— Καί πιρί τίι* ] 
Λιίποι π#ρ* τώ Διονυοί» ό βύνίίοιχο;.

ΣΕΑ. Ιζ6 . δπορ ί 0  Διβνύοιος ίίΜηο*, Αι4π·ρ.— Κ«ί χοτορββοοαι*.] Αιίπιι χάνταΜα 4 
βύνί. IX τώ* τοδ Δ«*.—  ·Ρ*ίίως τδ* ίχβρώ* Ιπιχρχττσβμί».] Πχρά τδ Αιο». Φίίίβς χρβ- 
τιίοοαιν τών ίχ4ρδ*.— 11;  ί·ρώχ*βι ] Έξ «*τιγ. ί* οίς χβί το ϊυΛ*, χαΐ «χ τοδ Δ«*. ά»τί τού, 
ή* έ-ρώχοΐίΐ·— ί>, τν ά» τ·υχτ, ί«.] Εύφ»*οτίρο* παρά τω Διο*. Ο, η  δ’ «* τύχ^—  2υ*ιλιι- 
λ·ό9*τ« (χόν γάρ-] Αιίπιι έχ τώ* τοϋ Διο*. 4 πρώτος τώ* ουνδίορχω*.— Έχλιζαοβαι.) Καχώς 
παρα τώ Διο*. “ϊράφιται 1*ιρ·ϊτ,τιχδς, Έχλίξαι.—  Πρό; τιίοντ* ] ύ Δ.ονύβιος, Εί; *δο*ή*.—  
Ϋρχιτίραις.] Οΰτβις 4 Διο*. »  συνάδιι χαί τδ Ιιχό*. ά.τί τοδ παρά τιβιν, 6ιχιτίραις—  Κατα- 
χαριζο[χ·*οΐ5.] Παρά τ^ Διο -. Χχριζο[χί*οις, άπροβίτ»;.— Τό γάρ προς χάρι* ρτ.βί* Ιττιαχοτιί 
τδ χχίορχ- 1-ΜΑ2 τό βίλτιςο* ] Τούτο [χΐ* ο·5*, οδτΒοί ^.9ί*. ίνίύιχχρχ* χαλιίται παρά τοί; 
■Ρήτ-.ρσι*, η |χχλλο* ΐ*&υ[χτ,ριατο; ιιίρος τού, Καίτοι προαίχι* ύ,ιχάς, ιιπιρ χ.τ.λ. ττ,* αι^α* 
ίηιφίρο*, δίί* προσήχιι τούς Α»τ,**ίους τβΐς ΐ*α*τ.ο«,α·νοις (χβλλο* τ, τοΐς χατ«χαριζθ(χί*οι; 
προοίχι.* τό* «ύ*. Διο*0, δί, ιΓτι διά τό (χά προοχιί. τον νοδν τίί -[ριφπ, ιΓτι χαί τού φπιρ 
ίχρτοατο ά*τι·ρρά. ούτως ιχοντος, παριλιπώ* τ*ι* άντωνυιχ. Τιχάς, *ξ ι*6υιχ*ίχατος ·ρνβ̂ χν 
ΐποίτ,βι; τοότω γάρ διτ.φίριι γίώιχ» ί*βυιχτ.«ατος, ότι το ιχί* πιρί τώ* χαβ’ ίκτ.βτο* ΐςί ', 
οίο» ίντΛία πιρί τώ* Αβηνχίι·*. οίς τυιχβουλιύιι ό ρτίτωρ φΐ’ΰγιι* τά προς χάρι* λι-;ο;χι·-α. 
ώς ΐπιβχοτούντα τώ χαθορά* «τού; τό δίχτιτον: ά δί γ*ώ;χ». άΛ0>α*ο:ς̂  ιτι-, δί φ»τ>* 
Αρι?. ('Ρχτορ,. Β, χά), «ιρΐ τώ* χιίό'.ου αίριτώ* ί  φιυχτώ* πρός τι πράαίΐι*, βιο-, ιιτις
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>.1-̂ »», " Τ6 ΐΓ̂ 'ίς ί»Λή ΙπιβκϊτΜ τώ χαίίρίν ή  €Λτ1̂ ίν: « τβ *];ά̂  ϊ»ιι>τ»» ίΐ>χ Αίτ- 
«αίκς [ΐΛο··, βλλ’ ά5™ξαπ)Λΐ< ί-κχαιι άνβ̂ ιόΐϊίις χρτίι^».—■ Τ«ΰ« τών Μα'Τΐί̂ /ι/.ίϊωγ.] Φί- 
ρίται ικά π«ρά τβ Διβ*. καί ίν τδ {ιχά, το, Τοίι{, (  ·ην«ί παρίλιιιΐίν.—. Πιρ άλλιίλ»{ ] 
ΟΟτ» ?Γ5ρΐ! ί̂νως τ4 ΐιώ», καί 4 Δμ»,— λ^ι τ̂»{ΐοις.] Ακικατίςηβ» Τί« *ρ8:ήν ·]·ριφ·ί;ν ίκ « 5  
Δ'.ο», ί ΟΟολφιτ;, *ντί τοΟ ΑιΐΜ«'ροΗ·~ Παρέχβιιν.] Παρά τβ Διον. Πβρ*<ι/_«6ΐ.— ν̂αι· 
•ρϊυαίτο'ος, τ!θΧλαϊ{ ίίβ  χαί [»,ιγ«λαι{.] Παρά τώ αύτβ γράφίτιι, ΐίρο«ριί'<οιι<. μίγόλαις,— 
Μχίίν ιίί Τίίαπροιβιν τιιι.Γ» βύτοίρ τιράττοντίς.] Παρά τίρ 4ιον. ά»τ1 τον, Εί; τοίιχ*ροοί»ν, 
γράφΕτιι, Είςτο βροβθΕν. Καί »5ηι α̂ίν μ ττάνυτι λβγ'.υ άξια ·»; ίικφορά τίς γραφο;.; ττίΐ- 
ρατίον ίί τον νοΟ·. τοϋ χωρίου ·ίρ[ΐτ,ν«υα!ν{,υ τώ Οϋολφίω 5ιά τού, " Μϊΐίίν ττροΛο ττ3»τι; ίιά 
« τούτων, χαί |χο)5ίν ώρίλοΰαίνοί έτ< β̂ίίλον σαφτιτίοαι τών ιταραπλΐτίων ιταραύίσίι. 
Ττ,ν οίτ παρ Εύριπίίτ, (Εχάο. 9ϋο] ταύτχν ρτίαιν,

............................. ...................Αλλά ταΰτα μίν ί τί ίίΐ
θρχνίΐν, ΠΡΟΚΟΠΤΟΙΤΓ’ ΟΓΔΕΝ Ε12 ΠΡΟΣΘΕΝ χαχών;

ό βχολια^ς ίξχγίώρϋνίς, οχίίν, -  Αλλά ταΙΙτα [Χίν τά χαχά χατά τΐ ί«ΐ βρηνιΓν, «|λ1 ϊχ-
• λ:νοτι, οΰίαιιΛίς ιτρίχοτττοντα χαί ιτροίρχοαινα ^γρ. ιτρο£ρχο;*Εν5ν) «ίί τό ί)ί.ΐΓρο5$5» τών
-  χαχών, 5 ίΐ7ΐν, ού χατο-ιν ιόντα (γρ. ίώντα) τά χαχά. .  Τούτο ίί ουντοοιώτιρον Εύρι- 
τιίίου «ξίφραοΕν Αλχαϊοί (παρ Αβχν, I, σ»λ. 43ο\

Οϋ χρτι ΧοχοΤοιν θυαόν ΐνπτρίιτίίν.
Προχοψοριίν -|·άρ ·ύίέν άτάιιινοι.

Τοιούτοϊ τι χαί το τβ5 Πλάτωνος (Πολιτιχ. I, «ίλ. (5ο4)ι * Κάλλι̂ -.ν {τι ιχάλιρι τ,συχίαν
- άγιιν έν ταϊς ξυμοοραΐς, καί _ιχτι άγαναχτίΓν, ώς ούτί ίτίλου {ντος τ:5 ά̂ τΛού ΤΙ χαί χαχ»5
« τών τοιούτων, ούη ΕΙΣ ΤΟ ΠΡ02«Ε!Τ ΟΓΔΕΜ ΠΡΟΠ.νίΛΌΜ τφ χα).5π3ς ιρΕροττι», «πιρ 
ίχρτίιατο χαί Πλούτ. έν τφ χρός ’Αχολλώνιον χαραιχυβϋτιχώ. ίΐς τοίνυν το τού Πλάτ. Εί: 
το χροαίίν χροδαίνιιν, ούτω χαί τό τού Ίσοχ. Εις τοίίαπροσβιν χράττίιν, μογτ, τ^
ΑίξΕί διαφέριι τού Εύριπιίιίου, Εις χρόοβίν χροχοχτοιν. Τούτο ίί χυρίως (χίν έχί τών χρο' 
τίνος χοχτο'ντων τά; άνοίίανχοιούτας ύλας, χαί όίοχοιούντων τ'.Τςπρο'αω δαί βιν δουλ'-αίνοι ί, 
ο’ α ροάλις·* φιλ£Ϊ γίνΕοίαι ίν τοϊς χορίυομ,ίνοιςςρατοχίίοις: ρυτα-ροριχώς ίί χαί έχί «αντός 
ίργου. <0 γάρ τά χωλιίοντχ ·ή ίργον ίχ ριίοου χοιών, χαί τού όρτου τχν άνοτιν £ύχ!ρ£ς·=ραν 
χαραοχουάζω-, Είχοτως ίν Π?οχο'χτ£ΐν λί^οιτο, τοοτί ;̂. Προ ιού ίργου χο'χτοιν τά έαχοίών 
Τ5 χροχωρχοιι τού ίργον χαίι̂ άριονα. Διό χαί ί λαπούαονος ίχί το'ς νίγονον χαχοϊς, ονίίν 
«ροχο'χτει, τοατίς·ιν ούχ άχαλλαττίται τών χαχών, άλλ’ αύξάνοι ταύτα τή αχό τίς λύχτ,ς 
«ροοίτίχνϊ. ’Εχίχλω-ίραν ίΐ τί.ν αΕΤαιροράν ίποίχοΕ θουχιοί· (Δ. Ι } . χαί μιταδατιχώς χργ- 
οάί4£νος τ^ Προχοχτίΐν. τουτί̂ ιν ίχί τού έτίροις ϊύχιρί χοιοΐν τ«ν »ι’ς τά πρόσω χώριισιν:
« Καχώ; άαίς αύτούς ποιούντων τέλοσι τοΓς οίχοίβις, χαί τί-ς άρχίς ία» προχοχτοντιον ίχοί- 
" νβις ·, οχ4ρ ο Σ/̂ ολια̂ ίς χραχνιυσιν ίςα̂ κούντως £ΐχών, « Χο ίΐ  Προχοπτοντων, προοίο- 
.  ποιούντων χαί £ύτρ£χ;ίο'Τ<ο», χγουν προχοπχν χαί ίπίίοοιν ποιούντων ίριών τίς άρ̂ χς
• ίχοινων V. ίχιρ’στορον ί«, ιί βούλ£ΐ, χαί τών ριαβν.τών τοΐς νοωτίροις ίύ_ααβίς·£ρον, ό φνισι 
θονχυί. τοιουτον ίςιι ΙΙρό τίς Άίν,ναίων άρχΐ; κοπτόντων τριών ίχιίν-ις (τουτί?ι χάριν Εχεί- 
νων), χαι ίχ (ΐίσου ποιούντων, ότι χωλύει τήν άρχ*ν αύτών £ΐς τά πρόσω χωρίσαι, χαί 
{ΐείζω τ ί ; &ταρχίύστ< γενίσβαι. Αλλά περί ρ«ν των Θουχιοίίίου, όταν σί,ν ®εώ χατ' ίχεΐνον 
γενβιιείχ τόν συ-ργρανεα; ίπανιτίον ίί  επί τόν',’Ισοχ. ίς έχρτίσατο τώ. Πράττονής, άντί τού, 
Πρ:χ·«τοντ:ς, τού νού ριχίέν ώ; είπεΐ» παραλάττοντος; ός-ι ·γάρ, Μαίέν ίαιοτοϊς ποί'.ΰντε;, 
ων χρί ποιεί, τούς εις τούριπροσίιν προχωρίσαι ββυλοαενους, Έπί τ ί ; αύτίς ίί  αχα-.σίας

_ ίταξε χαι το, Πραττειν, χαί τίν Πράξιν, ό *βι«τίς τούτο ριέν, ίν οΓς λεγει (Ίλιάί. ί2, 5α4).
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Ζ*«ρ Αινχ,κ; ίξ^ϊγι'τ! ίλίγα (5.1

Πρβ;ΐ»6ΐ.] Πιρίίληφι 1)ί « 0  ίαοΰ, χαί ίχ τον Λΐ'.ννβ. καβ* κ*ΐ β ιτρό <}(.ίν ϊξ »:ίρων, τό, 
Προσίχ}». άντι το5 ΐΓ*ρά τοΐί ίλλοΐ{, Πρ»ιί«ν. Κι1 ίΐϊίί βριχΛί-ινΙτίρΜ κ»ί κ-ΐΑψίτίρο'» 
Τ5 ι̂τοχικον, τιρ!*ιρ5Τ!ον και .τόν ΐκίΐγί}ΐίνον βύνί. Δί, χ [ΐ.*λλον αίιι τί̂  «κνίίσιΐΛ) κ»1 
την »ντ(ύννι*. 'Γιΐίΐ:, βαφοτιρ» λίΐπίϊΤα κ»1 ιτίρ* τ« Διονυα. υ νον{. Κκί «ίρ ίχρτν τώ»
ττς τιΛιω; Λρκγΐϋίτων, άβηιρ τών ίίί»ν, φροντίζίΐν, 4αίΐ{ τό ίναντίο» πιυΐίί__ 'ϊπί|»
τ»ν τί: Λολίως ] Αϊίπκ τ» πρϋτον £ρ0. 2κ τοϋ Δαννβ. χ»ί ίν τ^ ·ΐΜί ί« ίιίρβωτί'Λ 
ιτροβίτιΛι.— Ποτ,ρονί ] Μΐ7»(»ίΧιι [»ος νν» |λ»ι τβρίΐΧγφίη τί;» Διο·'. Ί’ραφτ.ν, Πϊνκροτί- 
τουρ, ίν πιριίλτιιρί κ*1 ΟνβΧφι»; κιΐ οί ρΐίτ’ αύτόν, ιτλτιν Λιγίΐον.

ϊΕΑ- |27· Βρ5β η « ;.]  Ιίνρ’ωίρι,ί» ίιοίυνκυΐίϊ τω, Χ»»νΤί;, τι» στ, *̂ϊν:ντι Τ9 Άν»φ:^ 
ρ·:, κκίίΐίρ Τ5ν ΖβνΙία (λ>|. Αταντί! > ίΐϊφι’ρίΐν λίγο»Τ4{ ίάτιρον τον «Τί'ρον: ριεταοι ρ'.ΚΜφ 
ϊί, ταύτό» «V · 'λ τ» , Ανίχιρίς, βηίίς, ί>ς ίξη·]ΊΪ7αι &τνχ.— Ποιρρίίτια.] Ε-ϊνσίβ, άί«ι* τνΐ 
λκλίΜ, Λ»ρ« το, Π»ί, κιί το, 'Ρίοι;: χαΐ, Πιρρίοιά’οιν,χι, το άίιίός ί·/ άτ:»»·, λ!■̂ ω. (ΐ ί ί  
βννΤιβιΐΒ ιταρ» τ*ΰτ*, »α! Ικί τον ιΐ; [ΐίσον οτορερχο ι̂, κιΐ ΐνοιντ.; καί^οτκααι, κ»τόχ 
1<.ίη;ν ίιάβίοιν κίχρτ,τχι τώ, Παρρχ,οιάζ'-νϊΐ; χ*ί ίνεργκταως, Πιρρχοιάζω 4τί τον, ίτεροχ 
·ί{ (χίβον προάγο*. χβΐ »(κριιί χαίίςχριι. βοιχ» 5ί «π' «ντώ' των Πτολιροκΐχόιν χρ»ν»ν ττ,χ 
«ρχ»ΐν λϊδίΓγ X ϊτ,νϊτίι: ΐιτίί κιί το οτιρά τοϊ{ Έδίονοί*. [ψΛν.. ν) · θεός «ϊικιί-, 
«τιω» ίΐ7*ρ χ̂9ΐ£ιβ« γ ονίίχ {ς'-ν ίτιρ-.,», ϊ„ θεό; ίχ̂ κηοοιογ ίπιφά»».— Τοϊ; χ»[/.ωίο}κ 
ίκβχϊλου.] Τοϊ; υοιονσι χλ! ίιίίϊοχονοι τ*< χω[οωϊία̂ , οίβς τν Αριτοφ. ί  τ;σιντ» τι χτ\ 
τοιιντ* βχώψχς τονς λΟην. ώς κίί αυτόν Μ ' ότί, οννορώντ» τόν άιτό τούτον χίνίνοίχ, χιχ- 
λ«ζ·ιν ίπιχαρίτως οτάνν τ« άκρατον ττ< ιταρ χ̂οία;. (Αχχρν. 5οι)·

6γο> ίί λ»ξ« ίίΐνά αΐν, ίίχαια ίί.
Ον γάρ μί χαί ννν ίιαβαλίϊ Κλίΐιΐ ', ότι 
Εε'νων παροντοιν ττ,ν οτν,ιν xαx(|>̂  λί*γιο:
Αυτοί γαρ εανΐν, όνττι Λτιναίαι τ' άγον,
Κονττυ ξίνοι πχρκιαιν ...............................

Καί ιχιτ’ 4λίτ* (ί«5>,
6νών γ4ρ. άνίρι; (ονχ! τίιν ιτολιν ).ί’γ»ι 
Μίνντ,τβι τονΟ', ίη  οΰχΙ ττ.ν πόλιν λίγ».)
Ιλλ' άνίράρια ιχοχ9χρά, οτχραχιχοανίνα,
Χτίρια, χαί ίρ«ράα·,ρια, χαί ΐΓχράξιν* ,
έτνχοφάτΤΜ Μι*̂ αρ»οιν τά χλανίοχια.

ήβπερ ντρόί τού{.] ΠαρίίΧχφα όνιχίβιάϊΗς την ιτ»ρ4 τμ Αιον. γραφήν, άντί τ ί{  « ρ  Ατατι 
φιρονίντις» Όατπρ τούς.— Ούίέ χιιροτονίαν μνι»τίΐίθων.  ̂Ονίί τούτο οπουίάζων, ίπως ίΐ4  
τής χίιρβτονίας ψχφίοισϊί ί  [ΐιλλβ> λίξιιν. £τη1ι τον όοςίλογίντοΰ Χρχιί.— Οί Πρντο>ν»ι; οτρο- 
τιβίαοιν.] Παρά τώ Αΐίν. 6  Πρντανις ττροτίίτ,τιν — Και ττίρΐ τ«ν άλλων.} Αίίκοι 4 βύνϊίτ. 
•αρα τφ Αιον.— "Οφολο’ς ί^ι.} Αμιίνων ή ιταρά τφ Αυν. γραφή, ’ Οφιλο; «ραι, {ρ οταριί., 
λιαφ» χβι Ούβλ. χαί οί |ατ’ αυτόν, πλήν Στιφάν. χαί ΑαγΓνον.— Τών ννν ττιρί.] Παρά τι̂  
Αιον. Τών π«ρί.— Ην [ίή καί ιτιρί τών λοιττων όρϊώς.] ϋνχ ίρρωται ή Αιον. γραφή. Αν (ατ( 
Λ«ρί τούτων 4ρίώ{λβιιη»ν.— Χίονς.] 0  Αιονύβ. Χίιυς το — Βνζαντίίνς.] Μετά το, Βνζαντίοΐίς̂
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Τ . ί ]  ·,\ντ. Φ.νχ/.ί:«ν ί ,ν ,ί ; κ.Τ.λ. Το λονοαίνον όαΟΡβν οΐ< 4 ΤίΧ^ά τ--. ( Λ/αρν

ί,ν ΐν  χχί Χί-τίν 7£ ί*7,70>ζ.ν *.ί Τώ, Στρ.τχ^ών Γ;.077τών7,ον τον ϊχν,ον «ν^Τί έΛ,τζ,.,·. ων ,,ν χχζ 
ί-Οί, ίνπ» οί;Λαι χοζΐ χ,Λάζττίτχζ 6ν-χ39* ό
Α9-.ναίο.ί τίςοτζοίτόν πο^ο'^ ί ' ^

ί ,Ι ο β .  5ΐ έν τψ /.ατ« ("Λ. Ι':), ίχ=·-τ=ς Χάρτ,τ'-ί 'Αρτιβ,ϊο.
λοοΊίβ»·. τον ίΤ.ΟΜόν ζ^τ,ο·;,.- δτο,ν.] Αντ. ϋίοταν. - 1Χ-,ν6.9*ι.] Τ^τ/,ν προ



ΣΛΜΜΠ5ΚΓ2.

χυαών ά9υ ·̂ 
ΚαλιΕ

*’·< β)Τ*βιν ίαιρττ,ΐΜ’ντ.ς. |’ι-[ίνί·βί*ι; »Λ' χϊ'ι Γ»ϊΛΐ»ι  ̂
γ?άβ.ι·. «'ίσται ΤΜ ρ·.υ3.5Λ.·γο,.- {ΐαΐν ίϊάλ.ν.] Ά ,-. ί;ΛΓ,._ Τίΐς τ;?4 αϊρίών γ.·;»»*·
αίγίΐ{.]’Αντ. ΤίΕ;ΐΓρ·, τούτωγ ’Ε» το5 Άυτ. «αί τοΟ ·ίΐοίΙ
(ίντί Τ'.υ παρά 74Ϊ{ λιΐ7ΐ;ΐ(, 1Ιίΐ;ί/.ιτι·γΐΑ«γν>{. ’Κρ»ΐ ίι κι'ι πριΐών 4.τζ»ί· τώ λ4·̂ ω (̂ χζ') 
·· Τ-.ν ί» δί|χ*γ «βρΜ,τι τίν Τ41Ι ΐΓίλ.τινίίανίν. · -  Καί άπβρ».] Λιίιτιι ίί  ί σ'ίγί. ·ν

ΪΙ'.Λ, ι3 ι . Λ «4ι αίν-|·»ρ {ΐ(,ι.] ΛιίτΜΐ ί, Η«γ, <υ τί> ίϋ,ή.— Των *{ρί ] 'Αγτ. Τίγρλί» 
■Βίρί Νίσ'-ίδχις.] Ανΐ. Ά«̂ Ίβ',0οιις.— Κ*ί ·Υ5ρ'ό;β,|. . . βΟί̂ Υ «ίτιν β/5.ο (ραρΛ«4Υ 
«.τ λ,] 1 ϊ;α4·.ω̂ αι «,γ (ΐιτί',βράν το5 Γ«ιΐ9γο»ΐ|, Χϊί τι3 Φάρ(ΐαχ?ν, «π» τώγ 5β· 
^ϊτιχί βίρβίΐίί» γι·ρ'.μίνωγ. ΤΑ Φ»ριιαχι0ιιγ -̂ *ρ ·Ι»η·.οχ3. *ί/.ρτ,»« ίιιί τοϋ χιγιϊγ $ ιί  
φχραιχ',υ χαι χχίιίριιγ -{Λβτί^ι, ττ,γ γ|̂ Λ■̂ αΛΊ ιιι;.,τι»ιχάϊ«>» ίΐ χαί χ 
γ·.ρων; χΐ(φαρ(ι«5τ4<ι;γ,» τ, Φ«ριχαχ.ίιιγ, τςιιύτν,ν χίίαρσιγ τής τ*ς·ρ5<.
ί ί  π'-υ(·ρ.Γ:ιίτ,,ϋ..Ε, *.*, ;« - )  χ ,ί.ατ’ ίξίχχ. Φάρρ,-«ογ αύτόν τ4* ·Ελ),«64ρον, άπ,ρίχρ^..., 
πίλ/.^χις ί.ς χ*8χρ9;γ άλ3,λωγ τι, χαί τΑυ μ,αιγ-,αίγίβ». 'ΙΙ ί» ογγγ,βιι» ίίίως, Φ»ρΐ4*χιβ 
ΛΧΛίΙ ΤΙ ίτΑττήΛα τη» φχρριίχηγ, »0ρίί τώ-χς άγιώίτοι» τοϊς άρ̂ -ιΕ',ις ίίσχ; τής ίχίβχής, 
χχί Φιρ.αιΜώω (Ας χαΕ ττχρχ τή 3τρ*δη»ι « λ . 690) ί  Φχρ(χ!ΐχ«γω, το ίιά φαρριάχ'.υ 
ίγ«ιρ>.). φ*ί»»τιι 4’ Ίοοχρατχς ιιριιΐχ’̂ βς ττ,» χο,ϋ'̂ ή» τιίτχγ ·ρτώαχ» ξ̂Αΐαχ!̂ λ«·̂  •{ηβ»τ« 
(ΙΙρ·._α. ί ΐ 5α. 3;9)>

Οργή» «ιχίτχί ιίο̂ γ ιατροί λο’ιςΜ

Ο7Τ0Ό ττ,γ ίργί;, α-̂ γηνάΛΜς ίχ/.χΛτκ» ·ί»*ι -ή  φυχί·, άηίχρτηης ί» ίο,ς,ς άηοίιίΐια·» (1ί .  
τας Γίλατ. οτ;(ίΐιώβ. τ'-3 Λαρχ.ρο, ·ί< τχν Ήροίοτ. Γβλατ. ιατάφρ. Τομ.. Α, βιλ 33υ). 
ΙΙιρ Ιττχρατί'γς ί« χα· Ατ,ιιοοβ. ίγπιτο τ:αρ»ι>χ®ώς, χαί ριιχρόγ ιτυραλλάξας, βίτως ίξήν»- 
γ .ΐΊ  ί/ τΑ ,ίλιι ,οδ χατ» Αριοτογ. ίητιρου λίγονι, « Τα ριίν ιραρ ί» τίΐς σώιχαβι» άρρω- 
·■ ίττ,αβτ* τ«ς τ(0Υ ιχτρώ, ««ρτ,αασί χιτχπαόττα»; τάς ί ’ <» τ»;ς ψ’χχαϊς άγριότχτας βίτώ» 
■1 νοχ,ίί.ώ; έςορίζο'χβι ίιΐγοιιι ι.. Αίλίρτανοαίγοις ] ’Αυτ. Έ;ι«.αρτα»θ(χί»οις.— βχουσι τήν
• V -αχιγ.; ΛίΐτΓΐι ττ άρίρ. ^ τιγι τΑυ του Αατ ί̂ιο »·τιγρ----Άνιΐίχ.'νως,] ’Κλι«βίρης,
«ιρρΛοια,αίγι»;.— Τις γίρ άγ. . . ο»χ «, ρ:χίν,β9αι χ.τ.λ.^ Πρ5βί0«α «ξ ίνος το5 ίιι»5 
XXI ίτιρογ τ'.’} ττοράτΑ .Αιγγίω, προς ίί  χαί ίξ βΟτιϋ -*3π.ρί τή; Άγτιί. τό» πρΑπ», Αχ, 

|ΛΪλλςγ »7ι ίτ).«'.»χζ·.ντ* ή >. »τϊςί» τοίί ίο^οχλ. (Οίί. Τορ. 339),

Τ̂ ί 1%  τι χ%ν άγ, ο·όχ άν ίρ·̂ ;̂ 9ιτ’ ίητ

βιριτιι *];ίρ ουχ»η το ρται. ίιρ' όχιρ ί ίιδτ·?'-ί, «>λ' ίοτί τήν {ΐ««χτ,», Αββιρ Αν (ί ίλν 
•·1Υ, 4 [όγ Σοροχλί;. τ:ς οδχ άν όρνίζίΐτο, 5 , άχ;ύτ„ ί  ί ’ Ίο4*;*ττ,ς» Τις ούχ άν νο,αίοιιιν, 
βγ βλ».;0ιγ ίίτιλΛιρ χ.τ.Α—  Γι-ροαςγςις.] ’Άριοίγβν τοίτο τ«0 «αρά τΑ Διονυοίω, Γ(>ο{χ·- 
νοις.— ίχίαΐγ.] Οοτίο χοί ίγ (3 λγτ. παρά ίί τΑ Διο'ΐυβίω, ΆξιοΟριίν, όπιρ άριίίγον, 
χοχιτιρ ίξτιλλχναίνο·. πΟ,ν τίς χο̂ νή; τραφ^:·- “" χ·* τίύναντίογ )  Οδτως ιχ
Τ5> Αντ. άντί τςδ, Αλλά πϊν τούνιντίςιχ. Εχ ί» τ^ τ« τβ5 Αχτ-ρ· ίντιγρίφη, χ»ί τ» <(χΑ. 
Αλ/.α τοΎνχντ,ον. — ΤοΤ; τοτί πρχττοντίς.] Οίτη χ.χί ϋιονάο. ίν ίί  τώ Αντ. Τοίς τ^τι 
ττρχττ»,ι«ν·,ις τΓοιοϊντις — Έχίίϊοις τΐ|χήν ] 'Λνιστρχαριίνιος ΐν τή λντ. χχΐ οτχρά τΑ Λιο- 
νγοίω, Τιαγ,γ ϊχίς/ο.ις.— £ξ5(Α6γ.3|Οίτω πχρ άπιαιν, Ας χχί ίγ τώ 'Αυτ- πλτ,ν τοδ Στιφ. 
γρχψχγτος, ’'£;^οιιίϊ, 5 ι«τίνι;̂ 0ίν κ’ς τήν Αύγήρς'ο ΐχίοοιγ, ■π̂ πο·̂ ρxφων όν.αρτία 7·7?*"
«ται. 'ίχοίΛί-,— Γιυοιμ',ι,,υ.] Άντ. Γίγίνχ ΐ̂ίγων__ Έλλήνην ] Άντ. Αλλων: 5 μ,χ πχρα-
■ ρχ(χν;ς χργως, ίι ήγ ,γ τοΐς ίτροΛιν, ίίγίΛίΐωαχ̂ ιΟα βύ·̂ χγβιγ των ίύο τούτων λιςοωτ.—  
Ανίρώτογς χιρούαίθι ] Τό λίϊίΐν, Αϊρ'.ύα(5ι, προίίύγχχ έχ τού Αντ.— Π>.«ίω (ΐ.ι-
•ϊ... >.» 1 γ, . ίντ»30χ α«γ, Πλιίογ* {*ΐ(ΐ9;ν ίιίώ, ίν ίί τ» Άντ, Δνί« ντλ«ίΑ*ί̂«ίόν ί ’ίώ.



τ\, Ιίλιίηζ, >ί( ΙττίΜΐ, π><(Η.— 'λχ^).«νΜ»·;ιν.] 'ΐ-Ιο 'Λτν. ’Α*
ΜλΜίΐδίΠ.

ΧΚλ, ι } 9- Εϊ π( ί̂ τιτχ{ 1ζια:Γ^Τΐΐ(ν.] Έ ίγιΟΟχ αίν ϊηχ<η φί^·τιι, Α' ιηρ! τ<νχ{ 
»£»_ίΐ* τ̂ίΐ·*, »'< ί ·  Ά·τ. βπιρ τ«ί{ «|ααϊρτά«ιι·ί, ώ< ίχ /ο* ιΙνα« ττ.ν <ΐ|*!ιρτ>ι̂ ιίν*»
»ν (Λατίρω ΐ’ραφί,ν >χ «3  ίτιρίκ ίΐίρί'.δι χρΐ-χι λ̂τ,·> τί3 ^α ιτο;, ίπιρ ίΟίίν βχιίο» 
ωί» ίιχφί'ριι ί'τί χατ' ίΊΐίτώτα  ̂ ιΐ:« *ατ’ άίριοτίν »ξι>£·ρ«ΐ» ίίούλίΐο), ·γίίφί*τ«ς »ντ*3β» 
ρΐί>, »αί>άπίρ 5ιώρ#<υ»ι, Ιίΐν ίί» Λβπίρ ίιώρΟωχίν ό Λά-]-(ι«{, Εί ιτίρί τινας ιξοια»ρτα»4ΐί'<. 
ύ γίϋς, ·Τ«ίρ (ΐ«· τώ» ίιχίτίροί» τίχνων, ίάν χαχω; Λ«**ί ίι»ίί<, ονχ έίίλοιιίν 3ίχι{ τι»*!»: 
ίί ίι -Λ ξί'νχι χ»ί ·Λσ8β3 5Γ3)<ΐί.ς3·Τί{ υττίρ ίαών οτρ χτιϋίΛ «ρπάζ^υβι ιβ τ«Ί άλ)Λΐν, χ»ί- 
«ίρ τις πιρ*'<5ι«χί αΟτ» < τκ; «τίχ{ ί|χίϊ{ ίξ·ιν αι)λ4ντίς («;αΐ·' γ»ρ βτρχτίύίντίκ), ίριως 

ίξ'οαιν έΊΐναχτί’.ν '.Τ; ιτρχ7Τ£νσ'.>, Γΐ>στι χαί /αίρ3α{'<, ΐτχΊ άχ&ύβίύΐχεν αύτ33ς 
ϊ *  τιι».5τ« «Χ(ώ'Τ»{.-*^ Πχϋίί^ιαί.') 'Α<ΐ. Π*ρ»-(ί.|Λ:ας.— ΛιιπριττοαΧίϊυς ) Ά/τ. 4ιιι· 
ττΐίρι-ίρι,ίνςν;.— Έβρι,ίν ΐό>Ί χ*9'ίνΐίραν.] ’Αίτ, Τώ'» χχΐΓ τ,ιιίρχν ια^ίχ.— ΤΛζ βιιαιιι- 

. . . ί**ριολ3γβ5[χιν̂  Τ* *3τ» *ιί 4*ΐΛ:6«νχς ίιτ«  χιτά ΦιλίιπκνΊρώτΜ (βιλ. Α·>.) 
χατχ 7ων 'Α97να(ω> βτρατν,'̂ ών ίΛι τ3ν ζιντχ&ϊ στρζτύπίίον, - ’Εξ ίδ αύίκ χαΟ' αύτ»
• τι ξινιχά 4ριϊν οτρβτνύ·τ>ι, Τ£3{ φίλ»ν{ νικά χχ'ι τ«ν; «υρι,ριάχο«<: ίί  5 ’ «χβροί ριιίζίν;
« το» δίβνΐίί γιγ-'ναβι ». ΙΙρί ί» Τ3ύτ«ν χ*1 έ χχρ·.»»τ*τβ< ΆρΜΜφ. ίσχωψι τίνς τ;ΐς 
β7ρΐ7κ·[βΐ{ βννιΐΐίρνϊντχί τΑν 'ΡγιτορΜν, 'ιίκω» (Είρ. 639), ότι τί» (χίν ιΐρχ·/*;ν «χωλΊΟ» 
’̂ ινίββιι,

Των ί ·  ϊναριβχων ίτ·'.:ν Τ3Ϊ>ί η*χ«ΐί »«1 «λ5ν»τί<Αι{,
Αΐτίι; άν ιτρ3στι9ίνη{, ψρ«ν<ΐ τά Βρκβίίον.

Απάντων] Έν τδ Αντ. Απάντων άνίρώπβν.—ν 6 |χως 4*ίρ.) Αντ. δ ^ {  ϊ ’ δπίρ.—. Είίΐ- 
Ι*.βαζζν.] 'Αντ. ένι8ίοα!|·ν.— *Τπνϊρ(4ΐ3ν.] «Το Κώχς ω ΐπτχάόνιντκι ω κριστ&ντις, ι̂ά τ4 {χά 
« τκντριβίτίίΐ κύτών τά{ ττί·[ίΐί» ώ; ψτ,κίν 4 ο^ιλιιβτάί τίΰ θο«χ»Αί5ι;« (Β , 1·,Υ)-·~ Τ^ί 
^Μϊίΐ{.] Άντ. Τά< ιρύ*ιι{ ό'ντ»ί·~ ΟΓ'.νι βΧ'7»* πρβτίρίν ίιίλβίν.] Άπολιίχς ίκΧονότι, βύ- 
τ;υ.5λςν<, χχί «  των άλλων *αχ5υρ·]Ίών συ»»ρρ>)>!χ3τ»<-— ^Αλλά -ράρ .  . . άγχναχτΐϊΐιίν.] 
Έιιιιιάοχτο τοί· 77 χωρίβν 4 Ατιριοοβ. 1ν τώ χ»τ« Άνίρβτίωνί,ί β̂ιλ. 614).”  Και πίρι 
των άλλων . - . ο4χ βν.] Λιίπιι ό Καί, »η  4, Αν, ίν τώ Άντ.— 'Ράίν ίί  (χιταίίίίρυν 
χ-τ.λ.] ΈΐΛ«[*ι|τ»τ3 χαί Ακαςοίίνν̂  τήν ιύχίριια»̂  άλν,βί’ττίραν ίί  %άν*ι, ττ.ν τα παντα λν»· 
ρΐ7.να;χ·'ν7,ν ιϋχΟωαν ταβΓ/ιν τών Άβχναίων, έν Λ{(πιρί ίνντάξ- β«λ· 17 3) φίοι, ” Κνν ϊ',
-  ω «νίρΐ{ ’Αβχνίϊιι, β̂όρονί άνθρωποι»* δίχοτριβα*, ιίχιτρίδων τιριτ.ν, ώβπιρ «ϋ.ίν τι« τώ»
" ωνίων, λχ,αδάνοντΚν ποιιΐτβι πολίτχ* ». Κίς τοα·3τ9 *{άρ |χιχροφρ«Λν>ις ίλχλύίίσχν χχτ 
ίχιϊνο τ;3 χράνοκ (I χρχβτβί Αίχναΐκ, ώ* πολίτας άναγράψαι, χχί 'Αριατί'νιχίν τίν Κιρν?ι·.ν, 
Τ*ν ’Αλίξάνίρίι» τίδ Ρχαιλίω* ββσφΑιριαττ.ν, ίιά ττν τίχντ,ν, χαί τον* Χχιρίφί/.·ν Τ33 τχ- 
ριχοπώλου υίοίις ίιά τί,ν τηρί τί τάριχο; σπονϊν.ν, φχοιν ’Αβνίνχιι* (Α, β»λ. ΐ{), »«ο Γ» . 
« λ . 113), Και ίοΤι βανωάίχι, πώ| 4 Ενττ«9ιβ{ (ιί{ τάν όίναβ· β , 37») τχ πιρί τον 
’Αίηναίί:; πίλιτο·]'ραφτ,9ί»το{ αφωιρυτον, ίχ τί? Άίνιναίον παρχτιβίρι»»»;, έπιινιί, λίγων,
» Τον ίί άςίχν λόγον χχΐ τον ονχιριβτ.χίν ι'νχι πίτττ< χαί 'Αίκνχϊοι, πολίηιν ποικίχιιινβι 
·· Άλίξατίρον (γρ. Άλιξχνίρ-,ν) τον Κνριίοτιβν ο^αιριίττ.ν, (γρ. βναιρχιριβττ,ν) χαί άνίρι»
« άντχς -ίχί'νω άναιτττ»αντ4{·>, ιί ριάτι* άρχ ιϊρωνίνΐν,ινον τχντχ λίγοι» φάβίΐι τίν λίγτ- 
{χώτχτον ΆρχίΕρία.— Τρίδαλλοί χαί λινχανοί] Μναών Ωνο* τχ( χατ' Ενρώπχν Μνβίχ* 
«ί Τριδαλλ.οί, ον* τ3ν Βονλγχρον* χαλοίτι. Αινχανοί ίί, ο&( Λονχχνον*, 'λ Ανχχνον*, όνο· 
(χάζονβν οί Λατίνοι Γιωγρχφοι, ττ* Ίταλίχ* ττ.ν ννν Βαοιλιχτ.» (ΒβίίΙίςαΙί) χιλοναίνχ» 
χώραν πρόί τώ Ταρχνίινω χόλπω χατίοχον, ίχβχλοντί* τον* Ελλνινχ*.—  *'<1οτ«.] Παρά 
τώ Λιοννίίω, ίί*.— βν τι;.] ’.Αντ, Αν τι*. — Λοχάζων.] Χρά(χαοι ίιαιρβίίρων. Τό ίί ττ{ λ*· 
ξιω* ί'τνιχβν ζάτιι παρά τώ λρποχρ.— Πολιω*.] 'Αντ. Πολιω* ά(ΐιλο3{οιν. Τοντο ίί  Τ», 
Άιιχλονιιον, λοιποί χαί παρά τ$ Αιοτναίω.

Ι ΣΟΚΤ>. Χ Π Β λ Χ ί ϋ ϊ Ο Κ .  ^1^
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λΡ.Α. ι33. ·Εο.ποι·ιίντα:,! 'Λντ. ΤΙο οόντα;: παρά δέ τώ Διονυοίω,
τν,ν αντων τη; ανττ,; ήμερα; κ τ./, ] Δι0 καί 5 Κο,μίΛο;, σχώπτων τών

ΑΟτών, ϊϊ’ άν ποάξωσιν ένΟυυ,Οαιαένιι;,
ί;οπερ μεΟνόντιον, έ-:ί παραπετ.ληγγ,ένα.

Καί >ν·)ι; ίτίΐ:).
•Ε,.:». : χειροτονιϋντα; μεν ταχεί;;
Άττ’ άν δε δόξρ, ταδτα πά/,ιν άρνοαμένον;.

Καί άλλαχοδ (’Αχαρν. 31>υ), τ·άλιν ό Iϊάτό;.

Διαίαλλ-Λίνος ΰΐό ι 
! 1ί κω'Λω'̂ 'ίν ττ,·* ττο/.ιν 
’Λ>:ιχρίνι«0»ι ίίΐ:* ! νυ

V ίχθ5(',)ν βν ’ΛβκναίίΚ ΤΑΧνΒΟΥΛΟΙΪ, 

ΐ!·ρ'>ί ’Λί'ΛνΛί̂ ί̂ς »ν2ΕΤΑ60νΛϋΥ2.

Ταΐτά ] 'Αντ. Τά οώτά.— Ά'<ιχβιίναι.] ’Αντ- ’Λνχδχΐίίΐν.— Διώίίιΐίντίς ] Άντ. χκΐ Λ'.ον. 
Διχλι-ίϊΤίς.— ΤίΙ{ ίντιίία-] ’Αντ. ΎίΙ; ένβάίί ι Λιονιίι;, Τοΐς, |Λ5νι,ν.— 2υιι6Λ)Λΐ{ Χ?ώ· 
(Λίί*.] ’Λϊτ. χαί Α'.οι. Χιώ^ίβι σν^'.ύλ'.ίς.-— Τό 5έ πάντων οχετλιώτκτ£.ν.] Τό 5ί πάντων 
ά'ί7,τ;τατον ; το 7*Ρ’ Σχεάλιον, *αί επί τοΟ άνοτ,τοκ λί'ι’είβαι ίϊδε(χενβτΐ|«ιω3άμ!νβι.— Ορ.ε· 
λ-,-[>;ο*ιυ.εν άν.] Άνις- χ̂αιχένω; εν τμ Άντ.—  Ιΐονν,ροτάτοος.] Η*^άβί{ & πε̂ ί των υϋτών 
έπιτρίπτοιν ίτ.ιχα~«·]'ών φγ.αίν ς Κω̂ ;,'.κί{ (Βατ .̂ 73ο),

................... ΤιΤς ίέ χαλκοί;, καί ξένοι;, κα! πυ^̂ ίαι;,
Καί πονηροί;, κάκ πονηρών, εί; άπαντα χρώ(ΐεβα.

Νέρι.ωοιν.] ’Αντί τ»ΰ έχωβιν, ένταδβα. "Νέ(Λ!ΐ («ρηί’ν ήαύχ-5, (χερίζει! βόσκει: ?ι«·ρεϊ; άναγι- 
*■ νώτκει: χειοονοριεί ι νει/,ίζει: Ιχειν δ'ιαίίίωσιν. Οπου ^̂ ε̂ τα τελεοταια ταντί. .
έχει: διαϊίίωσι. Πολν 5ί τ̂  Νίσ,ω, ο Γοδ, βχω, παρα 

1 τε καί βρονου;

ό Σοροκλεϊ: οίον (Οίί, ΤΟρ. ί^7),

Οτι ί ί ,  Τίέριιιν προ^την, ή, χρησις. καί ίόκ άλλω; ενοαιξε λίγειν, ίιδατκίτω σε β, τε Αρ· 
ποκρ. καί ά Σουίία;, έκε'νο; αέν (σελ, 3ο3) λίγων ο4τωσί: « ΙΙρο<;άτηί. οί των ικετοικον Α6η· 

• ο ντ,σι προε̂ ηκο’τε;, πρε^άται έκα/οδντο; άναγκαΐον γάρ ίν εχά;·Μ των ρεετοικων πολίτην 
η ττνα Αθηναίων νέυιειν προ ά̂την. “Τπερίίη; εν τώ κατά Αριιταγάρα;. Μέανηται καί Μίναν* 
ο ίρο; Ιν άρχγ τη; Περινθΐα; » : καί ανβις [σελ. 65), " Απριςασίου. Είίο; 5!κη; χατα των 
·· προςάτην α·ίι νεικοντων μετοικων: ήρεΐτο γάρ ε'καςος έαυτώ των πολιτών τινά, προ̂ ησο'μενον 
1. περί πάντων των ίίίων καί τών κοινών. 'Τπερίδη; ίν τώ κατ’ ΆρισταγΌρας άπροστασίον 
-  ίευτε'ρω “Ο 5έ ΣοκίΫας (τομ. Β, σελ. 6ο6) καί τάς λε'ξει; αύτάς 'Τπερίίου παρατεβειται, 
λίγων : ο Τίε’μειν προστάτην, άντί το3 Ιχειν προστάτην: τών γάρ μετοικων έκαστος μετά 
σ προστάτοί) τών αστών τινο; τά πράγματα αΰτοδ ίιώχει, καί το μιτοίκιον κατετίθει : καί 
« τό εχειν π507»τϊ·.ν, καλείται νε'μειν προστάτην, ιγπερί^ης: Ωςε χελεοςε'ον το»; μαρτινροΰν- 
V τα; τά τοιαδτα, καί τον; παρεχομένον; μάτην άπαταν ίιμάς, μή τογχάνωσι δικαιότερα λίγεν- 
" τε;. καί νόιιον άμίν (Γρ. παρεχομίνοο;, μή μάτην άπαταν ύμά;, άλλ’, ην Τϋγχάνωσι δικαιο- 
• τερα λε'γοντε;, νο’μον δμίν) αναγκάζετε παρτχεσθαι, τον χελενοντα μή νε'μειν ηροτατην.",— 
δοον έκεϊνοι.] Άντ. “'Πστ’ ε’κιϊνοι.— Προστάτας.] ’Αντ- Προστάτα; τε.— ΣυμβοΛεύσαβθαι.]



Ε Ι Σ  I Σ Ο Κ Ρ, Σ Γ Μ Μ Α X I Κ Ο Ν ,

5ί « ίί τα Συ|̂ ιββυλ5■>α:0!ι1, « τ ά  |λ!9 0  ^ιάίί;;·, τα •ι.ιΐ’ Ιτίρον βουλίυιχτΐ)*! πιρί ζώΊ 
χπχσ: κί-.νρ ίικιρί ί̂ντων. Ή 5δ ι-ινίβίΐχ ΐω, Σ (̂ί2£υλίύεοθ*ι, κχτα χίτην ιοσχΰτΜ; ί'ιΐδείιν. 
ί-'·. τ:0 ττι ’̂ ϊτχ}’·>ι συαδί υλτ,·/ αίτεϊν, τίταγι.— ίίο'ΛίΟιχσίχι καί καθ’ αντΐν γινο’α«·>5ν.] 
ΙΙα̂ ίίϊ.Χ'ρα τάν γ̂ α̂ ά,γ ίχ. ταά τα}\ τΐί,Αντιί. έξ να παρείλκφε κιιό ΟύοΑ'ρ. και αετ αυτόν, 
?, Τί Στε’ο. καί ό Λΰ·"ίρες, αντί τίί ·φϊνί;, Λρ;στ' άν δοΊλεντα-τΟαι καί καθ' β.ΰτόν ίυ· 
νάιν,ινίν, ϊϊ  προίίλετο ό Λάι^Ίίς, -ρίλοίαν είναι Λ6·((ι)ν ττ,ν τβϋ ΟΟολον̂ υ. Τό έιιόν άντι- 
•{ραφ'.ν ϊνταϋί* ;«» 'ρερε'ι " οοΛεύταοΟαι χχ8'ίαυτόν ϊυνάαενςν «: ΐν 5έ τώ
ΐίίρΙ ττ,ς ’Λντ. " Αρι?’ *ν βευλεύτατ̂ αι καίκαΟ' αυτόν -ι-ίνόαΕνίνι.. Ταύττ.ν ίέ ττ,ν τεί.ιυταίαν 
■νρα'ράν τϊβεϋτίν άπεχω τ',ί; *̂ ε).οίαν είναι νορείζειν, ώστε καί ιαίντν έρ&τ,ν δτάρχειν ΐβχυρί- 
ζεααι ύ νοϋί, ϋΐ τ,αετεριι προ-ρεναι ένάαιζα», ότι ό δυνάαενος έπί τοϋ β:ί;κατς; τά βίλτις·α 
περί πολϊ'αευ, τ τερί εϊρτ,ντς, τενς τίλίταΐί συιαδευλεΰσαι, τι (κετά τών πολιτών συαβιυλεύ- 
αασΟαι, ά' αΰτόί ίυτος άριστ' άν |?5υλίΰσαιτ5 καί καθ’ εαυτόν -(8νθ(κεν£;, τευτ/ζ-ι στραττ·(ϊί 
αΰτικράτΜρ χειροτοντΟείς, καί υ.ό'ίος εν τώ στρατοπεϊω διεικών τά τοϋ πολίαρυ πρά-ναα-
7α.__ ()ΐ5 ικέν . . . ταύτσυ; υ,έν . . . εί< 5’ . . . τούτου; 5’ αύτ-κράτορας κ.τ.λ.] Σεικιί·
«σαι κάίτιϋδα δν καί έν τοϊ{ προ'αθεν (σελ, .) έυτιιειωσά[ΐίβα άναίιπλασιασυ,όν τεϋ, Μέν, 
καί Τ-.3, Λί, "ν’ 87»:: ϊιορβ'-ΰν καί τά έν τώ Αντ. όπου λείπουσιν ό πρώτο;, Μέν, καί ό 
ίεύτερος, Δε. Τό 5έ |χϊλλβν σταειώσεω; άξι'.ν τό ί ΐ  ί?:?ί»; έζί: ϊί'ον ^άρ, ότι κακώς 
έπελιτεύί'ΐτο τότε ιί ΑΟτνχίοι, άρτ,οντας καί στραττγού;, καί όλω; τώ·< κίΐνών έπιυ.ε/.ττάς 
εΟ; εύκ έχρτν, ρ̂ ειροτενεϋντε;, ίύ ρ.ο'νεν έξ ών Ίοοκράττ; λέγει, άλ),ά καί έξ ών κ-·ί τόν 
σύγ,̂ ρονεν Ίσεκράτιυς ΆντιαΟέντν, σκειπτοντα τεΰς λΟτναίευς, ιΐπείν οτσί Διογόντ,ς ί Λαε'ρ-
Τ,.,- ιΐν ί,|« Α,™ β.), 
" άί.εγεν 3 
« υ.είέν ρ.αίόντες,

(Μ?. 58ί),

υτ:ς γα? ■υνεδσύλευεν ΆΟτνα
Αλλά (ΑΤ,ν καί «τραττγεί, <ρετ', γίν'κ 

7_ειρετοντ,0έντε5·>. ’Έσκωρε 5ί καί 
)ϋτο υ-έν, εν οΤ; τόν ί).ιεν έιΑιπεΐν λέγει

Άριςεφ. ττν 
τί ττί χειρετε

: ψτβίσασβαι; 
•ών [ίσ. ΰρι'ν)

Ττν Ορυιλλιί’ εις έαυτόν εϋίε'··;; ξυνίλ,κύσας,
Οό Φανεί·) ι'φαακεν ΰ.αϊν, εί «ρρατηγ-ήτε! Κλέυν.
Αλλ’ όαως είλεοΟε τυΰτεν. Φαιίγάρ ίυίόευλίαν 
Τρ^ε τρ πιλει πρετεϊναι.....................................

τούτο 5έ, τά; τρι·τρ?.'.ς αΰτάς διαλιγοιε,ένα; ά/λτίλαις έπιχ.αρίτω; πλ.άττωι 
σας ττλε'ύσεσθαι δφ’ 'ϊπεοδοΑω ς-ραττ,γώ καί ναυάρϊ.ω (Ιτιπ. ι3 ι3 ),

Ου γαρ ταΝν γε ςραττιγών εγχανειται τη πολεν: 
Άλλα πλείτω χωρίς α·ΰτό; ις κόρακας, εΐ βούλεται, 
τά; οκάγας, έν α’;  έπώλει τεό; ό.ύχ.νευς, καβελκύσας.

Ιΐιρί τών ίί>λτ,νικών πραγι/.άτων καί πελν 
πραγυ,άτων, Ιΐίέ τε κάκεϊ, αντί τοϋ, Ιίελι 
αυτόν, ΙΙελ.ιαικών, πλτ') τού Στεφ. δς έφ'ύέ 
πρε'φασι;, ότι καί τά ’ΑΟτ,νισι πρετιδέα

;χών,] Άντ. Περί τών έ-λ . . .  καί πολ . . . .  
ικών, Ούελγίευ ίιερδώσαντες, παρέν,αοεν εί υ.ετ* 
ιξε ττ.ν ·ί;·αετέραν γραιρνίν. ίΐ ίε τίς ίιορΟώβεως 
ι πολιτικά τσαν, εϋπρεττί.ς |«ν, ούκ άλ-εβες ίέ;

τα·υτο γαρ ί̂ ιν ειπ 
Α’βτ,ντ,οι πρεΰτίβετο 
τών ίιατριδαΐς τι >

Ελληνικών: κάκεΐνβ γάρ εΰ̂ έν ίττον τών πολιτικών 
μόνον έν ταϊς έκκλησίαις, άλλα καί έν ταΤς πρες άλλήύ.ους των πολκ 
ϊιαλεξεβι. Τά πολιτικά ευν ένταΰόα πράγματα εύχ, ετερα ΰπεληπτεον 
5εν είρτμένων τ.ρ 'Ι’ήτορι, άγουν τά κατά τάν πόλιν γινόμενα. Δη·/ον 

ά/ΰ.αχου τευ.·)ύ')ίται Ιπι τώ περί τεός τίον πολιτικών τεκαΐ Ε/ληνικών πραγυ.ατων
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λ;'γου{ ι7ΐ39·ρ̂ '''<°< ««πνιίαχίναι» κυτι’̂  < Τςύ( πι ί̂ ΐ»τ ηα-ψι^ήναι τι πβ)̂  ̂ χ:ΐ(
• τβ'< ά)Λ4ΐ( “'ΚΧλτίΐ οναβ̂ '̂ λ·̂ ο»̂ «ί .- Σαφδς 5ΐ ««γϋ, »«Ι Λ)ΐ(ίΐ®. (πιρί ςιφ. βιλ. »55 ) 
τ;ρ|4«!υσ· τί }ι«φ«ριι τ» *ολιτι*« τϋ» έλλίΐνιχώ*; · Τ»ν>« τοίνι« ηίος «χω* ί» τ« Τ6\{ χ*τά
• τίΥ πΛίΥ π5λιτΐΜα»«ι, χιί ·γ Τίϊ; ΈΧλχνιβίϊί β*ντίο5ΐ»αι: ί3τ« ηα^ ίι  τ  ̂π>*«ι τ«{ π*?»
• τών ιτΧιυυίΜΥ /«ριτα; ;ι*Λλβ., 5 τ* τώ» «βλλβγ 9'ΐΛνα ιίλίΜΐιν, ςίτ’ »ν τίϊς Έλλινχχβΐ; 
« τ ί  ΦιλίιπΓ̂ κ 4ώρ» χαΐ τήν ξινιατ ιρρίΐΓτ,ιτα «ντί τ'ΐ>ι χοιν̂  πίίΐ ττΐ; ''Ε)Λχιι <Λ_ιιϊ»ρ5·- 
« τ«» Β. ’ΕΐΓΐΙ ί«ν άιπχρώντ»;, άς Γ·[<ι)̂  οΓ̂ ιχι, άιιιϊιίχβνι ’Α̂ ίκτΛΥ βί μ.ί·ΐύ·, «ίρΐ τδ» 
«ίΑΐτιχών, τίυτίς' τών τοΐς’Αβτ.γαίίΐ; ϊο̂ ιφιροντιβγ ίίίϊ, άλλ» χ «  « 9̂  τών Έλλτ»ιχώγ, 

ΐ·γί«ν τώγ χίΐν  ̂ τοΓς *Τζλλϊ»ι βνιΐΑφιρίντων̂ ίγνιοίαι τβί<; /ίγίΐιςιόβ; χ»ί τΒνς «ιτ'Αβχ- 
γζίων «χτΓΐ|Α«ο(ΐί»ίΜς ςρζτχ-γβΒ; «ιρί «ΐΑφβτ̂ βΥ Ρ4«λί3ίσ$ϊΐ ίτ τ;ϊς ττΛ ιτίλΙϋϊΆ χιιροϊς, 
Ίτιρ! ριίν των ιτ!.λιτιχ«ν, Ιτι, το5 ίντΒς τ, ί«!ι5*το{ (ΓΑΐΑφέροντ̂ ί ίνίχ* ίίίζ πβ’λιι, ίιτιΐΒΪντο 
τίν ηή.ί(Α5ν: ΤΓίρΐ ίί  των *Ε)λ*νιχώ», ί:ι, ββ«λοων4ΐ{ τών άλλων Έλλτίνων ιτρ',ίβΤΛβδϊΐ, *»ΐ 
«ιρί το3, τ φυλάξβι, ί  ίν>χτχ»*σθ»ι ττν ττς 'Βλλάϊίί ίρκΐν πολιιιοΟη το'; Άβν,νχίίΐί 4χά- 
^5τι, ί*άναγχ·{ ίν χζί τΐ>ν τοΤς· άλλβις 'ϊλλχη ίι^ιρρίντων ιτρ*<βιϊβθιι· Τβ3τ»ν ο3τ»ί 
ίχοντων, ώ ρΜΤαχινν,ΤΜν τί,ν γρζφίιν, χαί ιτιρ βύχ εδχρινώί ίχοιιτχν ίιά τ'β ίιτίγο κ̂νο», " Η 
« ΠΕΡΙ ΤΩΡί ΐνβζίί ίτριτί̂ ίριινων »: ί  γάρ ηρ5σιιπΒχςν?τον άη» χίινίϊ Τ5, *Ελλκνιχίν χιΐ 
■Βίλίτιχών, Τί γραπτίίν, ίπΕΡ ίνίάίι «ροτίβιμινων, Γν* ί  ί ,  τι νΒΪί χ*ί χ ο·ιν«3ττ,«ι4 
τοδ λάγίυ, ή ; β5«λιυβί{ΐ«ν5ΐ»ί τίΐ»{ ?ρ;*τ7τγη<ί πζρί των *Ελλχν!χ«ν χ»1 πϊλιτικών πριγριζ- 
των ρϊον ίχίϊ, τ5«τι^ν ίν τ» ς·ρ*τβίΓί)ω, τίπιρ ίτ»ν ίνταίθ* ( 'Αβιίν β̂ι) Βρβηίώνπι.—· 
Αι·|;μ 5ΐ ταΟτα.] 'Αντ, Λίγβ 3« τ̂ ν ).άγον τΒΜΤΟν,— Έπιλίίτδΐ.] Πρίΐιλοαγ,·· τχν γρζφχν· 
ταίτχν Ιχ «5  ’Αντ. τίς π»  ̂ ίπ*5ΐ ριρφΛίνν,ς χιτ’ ^/ΐζώτα, 'Ειτιλιίπο'..—■ ΤΒΐζϋτα7 ’Εχ 
ίιίο βντιγ. ίν'ο{τι5 ίριοί, χζί ίιιιτίροιι -ην «ιζρά τώ Αζ-ρΠω, αντί τιϊ, Ταντζ,

ΣΕΛ. ι34· Πιριίςτιχι.] Τιίτο ίι αυ»ίβ*ιζ, Έζζτχν·ηι®ι, λίγιι: Λν, |*ί το5 ζτβροντβί, 
•'Αλλζ τηίρβ τά ττρζ-ρίΛζτ» ΐχζττίιττ«ζν η; τ·3τβ ». Ιρίται ϊ» χ«ΐ Πίλν .̂ο^^Δ, λί'^ 
•υι τϊί αύττη; ίτριΐΜ;ζς τω Καταντάν.·— ΧίΑριζχβυς ίχιΐνοι ιιΐν τιαΓ» ηιιιδ«ν, τ̂ ιϊ; ί ’ ϊ- 
χιίνοις.] Εις τοίτο βζρρχζζς ίτριι α̂ τβ »*ρ ίιτοβιν ύ τ α  -ρρζφ&ινίν, Σ'ναωζχβυς ιχιΐ.οτ 
[ΐίν χ}ΐζς ·π5ΐΒδβ:ν, χίΛίΓς ί ’ 1χ«ίν»νρ οδ ττ ττρωτΒν χώλίν ί Οόίλφιζς 4'χ-ριΤίκι, ·  ήφιΧίδίιν! 
« ί(χ«ς, ΐϋίπιιρ βύριριζχ-.ι, 9ιέ τίς {αοτών ίβΜλίβς» Άλλ’ ιί τίΐβϋτί; ν  6 νβ«ς το5 χ»?'ίϋ. 
•χρίν "ρι-ρραφίζι, Πβΐίδίιν ίζιιτοίς, β,τή χβινιϊ τις άντωνν^Γζς λζιχβζνορανχς «ρίς τι τ»ύς 
θχβαίΒυς χα'ι τοδς ’Αβχνζίονς, 4 ·ρο3» χζγ4 ψ,Ινκτ ίιάθιζιν, ΠΒίβδντβ:* ίιιιρ («ίυνζιιιΓτώ, 
Πο«3ζιν ίζυτοΐς. *Η γβρ χρίης τά» ίοζΓριϋν, τβ [«ν, Πιιιΐν ουαριάχον*, ίπΐ τών ίλλ»·; 
«ρβξινβύντων βΜριριζχβυι τιτζχι, τί #ί, ΠιιιΐιΡίαι βυριριζχβν̂  ιπΐ τών ίαυτί'ς: ττιρί ί.ς 
ίπιβι -Βν Κϋ̂ ίρί-ν (’'*?'* Ι*ί·* ρχριζτ. Α, λδ'). ·Η ■»!·«« 4<χιτ<ρζ ίιίρβωβις τβίΒδτο» ίχ>\ 
τίν νοδν, Τονς «λλινς ·'Ελλτνβς συριριάχβυς ήριΓ» ιιβίίδοι» ά  ^3α"ιι, ωοΛιρ 4ί«”ς τιοιιΟριιν 
ίχιινοις. Τών -ρ«ρ θχβζίων ριιτά τ» Αιυχτρίχ», ριτ·, χού,ώς χρτ,οβρχΐνων ταΓς ιδτυχίζις, ώί 
βύτίς άλλοχίδ «'ρτιχιν ίο4χρ. χ»ί τάς τι ίν Πιλιυςν. χ«  τάς χζτζ τΐν ά*λτ.ν Ελλζίζ ιτί·« 
Ιιις ίνιχλίϋντων, ιίχίς τινς ίνβχλβνριίνςιρς ίπΙ τοΐι; Αβχνζ^Λς χζτζφώγΐ’.ν, Χ«'ι τίς ϊχιίνων 
ίϋ;ι(ΐβχί«; όρίγιίίβι, τ, τϊ3 -;ι χζχώς ντοιιΓν Α»χνζίθΒς άηίχυ**ι; χζτά ταντζ Α· χζί τιν* 
4π’ Αίηνα'.ων 4>οχ).5«α<νίυς των Ε/Αχνων ιδώς 4ν θχβζίζις πριίίθιββζι: Καί τοϊτ’ άν ιίη 
Ι λίγιι ό ί*χτοιρ, ίτι 4  βχδζίων ί  ςια τνριριάχβυς 4ρι'ν ιτζραϊΧΜάζιι «&; άν χαχώς ίχιϊνιι 
ίιαηδωβι τών Ελλχνων, «βπιρ χαί ΐ  χαιτίρ» 4»5ΐα ουριίΑΖχίυίίχιίνίΐςιτοιίί τιόςχοχώς 
χιιών ?!ζτιβΐ[ΐίϊ5νς. Τα ζύτά 3ί βχιίόν ιΣρχχ» χαί άλλαχιδ πιρϊ τι Λζχιίαιριοίων χαί τών 
άλλων *Ελλ·χνων.— Τά; ίιιτώχψιις.} Τά; άντιβίοιις, ως ΐξίτριίται τι; «ροτ*ρράψα; ίν τώ ίριί  ̂
Δχλον 3ί άλλως χζί ίχ τίς τιζραβίοιως ίτίρων ίύο χωρίων τ^ ιπί τιδ τιαρβντίς ίριβίων χαι 
τχν ιί ιαν χζί τχν βλχν βίχβνιμίαν τί8 λι’γΛ» (Βςύσφ ι6', ι-ρ"", χαί Πζναβχν, Μχ (χο’νβν
χατχγίριίν τών ηιττραγαινων, άλλο χζί ϊνιχβίυλιιίιιν.] Τίδτβ Δχριίτά. (ύλονβ. Α, βιλ. ■ 3) 
βνιτω ίιιβχιΟοοι χ Τό ριίν ίδν ίπιτιριζν Γβως ίρχβζι τις αν ρ^κν χαί παντός ιίνζι; τό ί ’ ί ι̂ίρ 
« τών παράνΛίν 4,τι ίιΐ ιτράττεινζ*ίφαίνι<Λαι, τοΟτ· ιίνζι Λριδίάλζν··-— όλίγωΟίτω χζί.



ϊ;ύ|*'3ν, ά'<»ί «2 «ν ταΐ{ ά;^*ιβτ£ρ»ΐ{ ίκίίβίβιν, ’0λ(·[ο.— ΈίΠΑλι-ι-ΐΛίγίν.] Αιι ϊ̂ροΊ. Χ^ΐ- 
■τιι ίί  χτί ϊ; 9'3ντΛίΐ» ιώ τ ί̂τω ιχάλΐΛΤ* κ '̂.ιώπω τιΰ άτλίΰ, ίτιί τβ5. Διιφί^ίΐ, οί«, Τιδτο 
βλ),άοοιι, ΊΜτίς','· 5ϋ)|, ί[43ΐί* ίς: τβΐ; ίλλίι;.— ’ίύ. -̂πν^ ό̂- '̂.'/χς.] 0'ίΐι{ 5ν Λ!:ί;ιν ό οιλώγ 
ά“Εχ5βν6®ίΙ«ι Τ3Ϊί ά«3!)3ϊσιν, 6 ίχ πι ι̂ουοίχς χιτΛ'̂ -β̂ ώγ χιΐ {Αίίίγ φρίντίζω-ι τί{ ίϋέ των 
λ3γΜ* 1:̂ βτ̂ Ί̂1>>}̂ ιήη̂  ?χβρ*ί «ύ'».— Ανίχευβα;.] ’Ίσως Ανα«χ5ο0ιι.

ΣΕΛ- «35- ΠοΪ3ν{ ').<ίγ\)ς ίνχ ά·χ).ώ βχω ν;] "Εγραφα, Ανβλώσϊ ,̂ίΥ, 5ιά τόν ’Αττιχι-
οιιΟΊ, άντί τ3«, Άν«λώ®α;χιν. Τχ» 5ί Τβ3, Ά ιλΧΛί  '>ίγ·Δ(, [Αΐταφορίν ο' ί̂ χαί χ οΆγχβίΐκ 
ίν τω, Έ|ο5ι»!|ω τ« /«-{ΐα ριει» ριϊίϊίωρ.— Ούχ άτε^ίίλβμίν.] ΠρΜίΟχχ» ττ,ν βρντ,οιν. 
λίίΐΓίΐΐίαν (ΑίΊ έ* ίπ*σιν, άνα·γχχίαν γί(λτ,ν εύχ τιτιογ «3®αι, 3- τά; *ρ5 χύιΐί ίν τώ, Οΰχ 
άγχλώΐζίΛίγ, χαΐγ 02 Λχρίχζλί«ι;χΐ'<. ’εβγ]|χε;ο>0χριιθχ ίΐ χζι έγ τβ’ς τυ53β3:ν ότι ^  ίρωτι- 
μζτιχαί πριταοίΐ; ίίχα ιχί» το2 «πορατιχβϋ ριορίο» «;9αι, ΐ«ίυνι_ΐΛθ35ΐ ταΤ; άνζΑίγεις 
άτοφ*Τ(Χ*'{ πριτάιισι: |αετ» ίί  τ;5 «ηε^ατιχεί. ίριτβλιν τζίί χατχφατιχζΐς: ςίε,ν έπΐ τί3 
πζρίγτε;, ·& (χέν χίιν« γραφίί, ' Πο3*ί «ί«3β·ί»ς »τ:5ΐτΕίλ*υ.»ν; τζΟτίν Ρ'^λίται άιπερ 
*'< »ΐ {/.8-(£», Ο̂ ίί̂ Αΐχν ι:ρ£ίβ»ναν άπεςίίλχχίν; τ, ί ί  ίιίρβωίις, ΠίΰΧ( <Ιί τι^ιχΐάτς 
ϋύχ όπ&βτίίλζ{ΐχν, ίί55;3να(Α»ΐ τώ, ΙΙολλΐρ πρειβείχρ άτεΐΓίίΧχ(Αεν : χβΟχ Ϊ λ χ«: ευ 
ΤΧΪ5 προτίραιί έροίτχΎΐϊΐ, το, ΠοίοΜ; )λ'ίόό;  μαχ, τω χαταριτιχώ, ΠζνΜναπεί,ξ λο·]Έος, 
χαί τό. Τίνος τών κβΑίων ού, τώ, Ποσις τ»ς ποΑιι;.— Μετά (χυρίων τχλάντων.] Πλιίω τι 
ΙΑ'όρι» τάλζντ» λίγιι Δτ,ΐΑ5σ3. (Όλά»5. Γ, ι̂λ. 35) έν τ  ̂ αϊροτοί ι̂ άτοχιίιΑίν» ύίτάρςχι 
Τίϊς 'Α5χν»ί',ις, ίτι ι.ύτόχο«ν, «περβο/Λχωτίοον ίχλονοτι τώ Χίγ/ χογιτάρυ»:;; τά -̂ άρ τγα£Ϊ- 
?Α <ρί5ΐ Θουχ-οί, (Β, ι·|;') τριζχοοίων άτίοδίοντα̂ Α'όριχ -(ίνίβΟχι, ύτάρχοιν $' ίτι ϊν τ  ̂ άχ;ο· 
Ο̂ΛΕΐ, άρχοοενοί) το3 Πελοντονν. ·ΐΓοΧ?<Λου, ΐτι Πίριχλεους, άργορίοιο βιτιηΐΐΑΟϋ ίςοκισ̂ ίλίο 

τάλαντ»· Εαί άιτορί.βοι άξιον ιτώς Αγ'̂ οχίϊχς τ« («ίρί ττς ίτρ'.ς Λαχεί. ίίρην, ιίΑ. ^3) 
χχί Ανοχίνίς (περί κβραίΓρεοδ. οελ, 337  ̂ ίτττζχιοχίλιϊ τάλιντα ΐντ,νέχί*! φχβ'ν ιΐ; τίν 
άχρότχολιν, εϊΐί Νιχίοχ τ'Ο Νιχτράτου. Εαϊ τζϊτ» ιχέν, ώς ίίρίν,ν ε πών, εύτο/'-νί/ς τΐςιτο- 
λεως χν: έιτι Ίσε»ράτι«ς 3έ, Λυχ'.ύρρν, Δχι/ΛοίίνοΐΑς χαί των έ·χ' Κτίρων, ότε τα τώ< 
ΆΟχναίων ΚίΧ^ί^ατχ έττί τό χείρον άε·, τ:μ^^άμι, είχός χιί τχ έν τϊ άχροπο »; χ,τά|Α;χρό·< 
ι/.αττοδίί»;, ε̂εχρι τελεως έκλυτο*. Διό *χ1 ίττιττον ί«ι>ς τό έν τώ ιρεκΤώς εις Ι1;Λ0ταρ/ον 
άνχεριροαίνω βίω Αν»ίύρ-[«·Α το5 'Ρχτ'.ρος λεγ';«>ον, ότ'. Δ-οχοίργος .. Ιαρείας έ·(!νιτο έιτί 
-» τρεις πεντχετχρίίας ταλάντων ανρίων τετραχιοχιλίω*, ώ; τινε;, ιχορίων όχταχνίχίλιων 
« ίζαχΜίων πενττ,χίντι-ι—  Τά; ίέ ίιαν'ίας (χειν ά/2Δί)χ·.ς ώς εΐον τ' έ.αντιωτάτας ] Τό 
μέν, Διοϊοίας, έξ ενός τάν αΟτοϊ άντιγρ. πορείλχφί- ό Αόγίρο;, άντί τίδ παρά τοί: λοιτοίς. 
Λννά̂ ιεεις : οβερ ί ί̂ μίν.χζί ίν τώ έμφ, αλλά μετά οτρουγεγραμμένονι ίξιοΟιν, ώς ίιβρΟώσεως, 
γο5, Λιανείας. Το 3έ, 'Αλλχλοις, ιταρείλιφ* εχ το3 Οόολρ. 0; ϊρΟώς μεν ειεαΊΐ' οντω ~ρ7.- 
ετ!'«> είναι, άχτι τεδ παρ αΟτώ τε χ »  τοίς ά/Λ:ιςίτ,)ι;χεΟ. Άλλτβαι;, βΟχ ίρβώς ίί  Τορόν
το, Λ*·νςν:, βυνίητε, Αίβν ιτρός τό, Κοτη-γ ροννττς, χαΐ ττρός τό. ϊςκίιτονντας, ονάττειν. 
Κί 7ίρ “ίό< Τ>. Αόγοις, ε’ίει Τ'Ονάττειν, * ί,χ  ττερίςίες -,ίτως ώιρειλε βννταχίΐνιι, Γνα φόγίΐ 
τό αοιονχρίΛτον, 'Ανάγχιη δέ τών νροόετοΟντων χοί χατχ-|̂ 5ρο2ντων τοός λίγοιις παραττ'ττίΟΆς 
μάν είναι, τά; ίε δονάμεις (επί -[άο τών /<γίρ>ν το, Δκνχμιι;, χι>ώς /χει χ«ί άντί τί5, Δια- 
νοιοις, λαμδινομενβν.] ε'χειν άόλτίλαις [οόίεν · άρ ωδε χωλόει τώ ίτλυΑώ χονίταοβαι] ώς ιίό< 
τ  εναντιωτάτας. Τον δε ττρτχειμενον ί  νονς οντις, Οί τε νεν τ̂ενντες χς,ι εί /-ατχγορονντες 
τταριοϊληοίίις μέν *ξ ά.ά-νχτ.ς χρώνται τοΤ; Ιψ','οις, ί*εί ττερί άμαρττ,μάτων αντεός ίχάτεεβι 
ττειεννται: τάςγε μάνδιανείας έναντιωτάτας ίχενβι ττρός ά̂ έ̂κόονςι Μ μεν ^άρ νενίετοόν- 
τες εττ' «φεΧεια τών άμνρττμάτων καθί^τεϊται, κανάκι τούτων τόν νενδετεύμενβν βεν/.ο- 
μενο·.: «  ίέ Λατς-;''-ρβ:νΤε:, χαχάνει έντε; τψ άμαρτχνεντι, ίκί τώ όνειδίζίεν μά)ύί>ν, ί  έ=α- 
νορδεν» αύ^ν τεΟτε χοιοίοι.— βεν.τίξ-εμ;.] ’Ιίχ διερίώτεως ρού ϋύϊΑβ. άντί τε5,1« 1τε«ις, 
Τεν έναριέςατα δννάμενεν ίχλώβαι.  ̂ ίςι ίί  τεδτε 5 χιύ,ιϊ ’Λρι»τοτ. (Τ’χτεριχ. Γ, ιά) « τ» 
" ττρό ΐμ.γ.άτα>·> ηοιεί»» μεγίοτΑν ε̂ χβ'έν 'Ρχτεριχ  ̂ δύνμμιν, άνμτ,βχρίου ψνχτν ε'χ·;; όάχενων. 

ί£Λ· ι3(ό, Κάίάΐϊΐ' β» κ;ε>< Λζταμαίεϊν.  ̂ Γρα^ε, Μάλεττ' όίν *.τ.Α. εύμεν5>?4* τ 9
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πρί'βΟιν „>χ;ι.ίν'-ν, Τά/.·οτ», «πΕ? ώϊίίΜΤ»! ρ«λλςγ Τ5, Μάλιβτα, ί  « .  ΚάλλιβΓ*. 
αύ,' ίτι χ«  βλλαχ̂ '.ΰ τιολλΛχοΰ 6 ρνίτωρ τ ί  ο̂ τώνυρια ^ΐιιατχ, ΚβΤιίιϊν, θί«ρί«ι»ι, Γ'ίη»» 
χ.τ.λ. τ?ι, Μάλιστ-ί, βυνάΐΓΤϊΐν φΟ.ΕΪ.—  2 α̂φίρ5ι.] 03™ καβ’ ίρκτιχΐ 
τωίταράτιοι, 2υ«.?ίρΕΐ.— ’Επβιίι;.] Έπίρρ. ίντι09» χ?ο>ιχ̂ ν, βν 
ΙΙαρ βΑΛίλα ] Διιίρίχα τό τ α ( ί  τιΙ{ λβιιιο;; βύιϊίτίν, Πχράλλΐλα.—  'ΓπιρβΛ',κ χ«  Κλιο- 
γώ»ίί{.] Οδ{ κω(Αϋΐί«Τ χίί Άρι?ί<ρ· Κλίβφώ'ίτα ιών, ώζ ο̂ 3’ ΆΟ^νιΐίν ίντ», ΐλλά θρ ««

(Βί·?· 6;  8),
...........ΙϋιϋΟώντις, ίιρ' ( ί
3ύι ί̂ίλϋπν άϋΐιρύ.άλ'- 5
ίίΐνον ΕίΤίβρίΙΑΙΤΖΙ
β ρ ,.ί .  χα ιΛ ,,
ΐ"ί βάρβαρον ίζοαίνπ τΓΐίβλον.

Τον Τ’ 'ϊπίρδοΑον χοί ηάν̂  κ?«'ω\ ίιά τοίτ· φν,σιν ντι̂  τις «ολ(*){ ίχρι*γ«γον αίρίίίναι,
ίτι λυ-/νοττ«ιός ων χαταιρινίςϊρον πιρ» τδν χοι-ιών ίριτΛίι τον ϊχίΑβν βουλίίιβίαι^Εϊρ. 689)»

Είιβουλιτίροι γίνιτψίΟα τροτ;» ττ<!,
Οτι τνγχάνίΐ λυχνοποιο; ών; προ τον ιιιν ονν 
’ΓψθΑΧβών4ν ίν βχοτιν τά πρίτριιτν.:
Μνιΐ 5’ ίπαντ» πρό; /ύ̂ νον βονλίόσοο,ίν.

Αύτή.] Τύ ίπρω Έ λ τοί ίΐι.οδ ιί **'Τ·.ίίβιν, Αύτών, ίπιρ
ό 06ίλ?. χαί οί ιΑίτ’ «ύτ'.ν Ετρβψαν «ί; τό, Αύτίϊ;.— Σφάί αύτάς.] Διά τν* ΙΙβΑκον; ίν 3ί 
τιό ίΐλώ, Σοίς αύτοΐς. πρός τό οΛαχινορ.ινον, τβΐις τηλίταί· ΠΛρχίίί 5ί τβότοι τ»ί{ βί,- 
λ»1οδ ιίρχίΑ’νοΐί.— Ονίίίς αν «ν«ρώπ»ν ] Ηροί/.ίΐν τόν Λναρ̂ ρ-,ν ταώτχν το5 «;χςν 
ϋπΟΛτριβάνω τις φιρου.ίνχ; παρ άτ.Λσ·. τοΤς «λλοις ίνάρβρου, Οΰίϊίς Αν τών ανίρώπων.—  
Τιόν προτιρον ·ή;ΛΪν 5ν;Λΐι.Χ)'.ων όίντων ] Τοί»; Θ.-,δαίου; «ίνίττιται, π»?ί ών ί«5χΑ4τιρον ί < τμ

ΙΙλχτο-ϊχώ. ’Κυ.*τ;ΐΑ0νιν3£ 5ί χχί Δχν.οσί. (πίοι ηο.ρχπρ. οιλ. ϊ ΐ 2) τοϋ £Μίί> βτ.δχίοπ προ-
τίίίντος άνΤραποΑιορ,οό τών ΆβοναΐΜν; πιρί ου ταϋτα ό Οϋλπιανος: "Μιτ» τον Ιΐίλοπον- 
- νχοιτχόν πο).Ευ.οϊ, χχτακρατν,οανΤίς ίσχυρώς οί Λαχιίαιαονιοι προίΟίντο ψΐ®ον πιρι τώ<
- 'Αβ·ί,να·(ίν το·ς ίίίοις ουΐΑΐχά/_οι; ώςί άποχοίναβίβι ίχχβτον, τίβούλίται π»9ίϊν τους λ̂ ί,- 
.· νοίους Ρ.'τα ΕΰανΟό; τις βτ,οαϊος ίψίορίσατο, ττ,ν (χίν πολιν αύτών χατΜχαφίναι, ττ.ν 
" ίί γά}Λ·' (ΛΤΛοβοτον ·»;χ<ννται τά τών Βοιωτών πρόβατα. Οϊ ?ί ΦωχΕΪς
• οντιςχαί αυτοί τοτί ΰτό τον; ΑαχΕΤαιιιονίοις, άντίλ«ςαν , βυρι-βοι»Λ«ύο·»τις (».»ι ίτορο!ρία>- , 
·■ υ.ιν τν,ν ·ϋλλά'Τι ποιχται, αΐνιττο'υ.ενοι ίύο όο.βαλαοΰς οιναι τίς ΈλλάΤος, ττ,ν τ« Άβχ-
■. ναίοιν πό/.ιν χαί Τΐν τών ΛοΕΧίίαιιιονίων; χαί Οντω τπιββίντι; βί Λαχίβαιαο’νιιι, ού χατι- 
« ςχαγαν λοιπίν ττ,ν πολιν ». —  Τοϊς 5ό ποντ,ροτάτοις τών *Κλ?-τνΕον.] Οίΐς άνβτίρω χοινούς
• τάντων ίχίρού; ώνοαααι.— Μ:'νων.] Έχ τον οαον, ιοαί Ετίροι» τού Ααγγίον, άντΐ τον,

ΣΕΛ. I 37- ΔίΕλόντις ] Τό ίρ,.όν, ώς χαί ίν τών προ ίΐί,οΰ Γτιρο», Διίλο'ντας, ού χα»ιώς! 
άντίρόοΕται -{άρ οί; αύτοός τονς ΕΪο((ίρ=·τας οίς ττ-' ίρχτίραν,—  Ειβφίριιν-] Έξ άνηγράφοϋ 
ταιν πρό ί(».οδ, άντΐ του παρά τοϊς άλλοι;, Έχφίροιν. 0  $ί λΕ'-γοι τοαϋτον ί?ιν, Άβτ,ναιοι 
το ε'χ τών ιρο'ροιν περι-ρι-)·ϊθτΕνον άρ·ρύριον, καί ι '; τον «κρο'ποΧιν άποκοίριενον, ίν τοϊς Διονυ- 
β·οις, όποτί ίτλα-̂ ίι πλεϊ̂ οι |ίνοι ίπείταουν κατά βίαν Άβανται, ίπΕ5ίΐχνύ(ΐ.εν«ι τοότοις τον 
πλούτον καί τΐν ού5αΐ[»κνίιιν, είίΕψορον ώς ϊν πθ(».π7 ·ίς τό ίίατρον, καί ιί ιριροντες ίβα- 
?αζον αύνέ κατά τάλαντο», ίνα χαί οίξίνοι άριίρίΕΪϊ Ε'χοιΕν τόν πλούτον τών Άβηναιων.-· 
Τούτ’ ίπιίονν.] ένΤΜΕ{»ώ, "ϊαϋτ' ίτκίουν.— ΗορΕίιτ-ρον τους παϊΑας τών ίν τώ πολόρι̂  
ΤΕΤΕ/·υτ/.κίτών ] 'Ε ' Διονυοίιις ί!ος τν Άίτίντ,οιν οίοάγιιν τους ορφανούς τών ίν τφ ΐΓ5λο|*̂
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ϊ ΐζ  Σ'¥Μ5ϋΧ!Κβί<

«  ΐ* «»??« . ί«5Λνο’τ>. »5ς ί  «Α.ί β?ί*«* Ι̂̂ '̂ ·*''·
Είσίτ (Τ <ώτώβ. δ< φχ«> *;»ϊί«« *ί™"<Ρ· “ 5τ;?νζ^*«=’'λ·?
αί»Μ«, *»1 * .^ * « ί | * ι« ς , ίχιίρυττ» τ«5τ*. «Τούίϊί το)>ς νί«ί««^ , «ν οι ιτατιρ^ -τίλε -̂ 
.  τχίϊ» ί» »ολί̂ ι.ϋ>, βνϊρε; ά·[αίοΙ -[ίνο,ιΐΜοι, (ι.άρ» («■' ΐ®»;! * ετρεφε: νι»νι ε « .  *■
• βλίβΐί τΐϊε Τ7 ««νβιτλί*, ά(?«οιν ά-̂ αβί τύχϊ) τρίετιβ»»! ί·^ ε» ε:ευτ(.ιν, χιι *ώ,ει ε<ς 
,  «ροε?ρί(ε -̂. — ’τ»3 τείχο»; ΐ«ν, τε3 Λε̂ εελεεΙοιν ίτ·ί*ο«<.] Τις εε*? φε?οϋ.ε.«ς τριοτς  ̂
Τ5ϋ τείχους τ,διΐ του 4ε*ιλει*ο2 Ουνεςι-Λοτος, ττροειΧιαϊ,ν ττ,ν Τίϋ έί/.τδ, ίχουσϊν ουτος,̂  Τ'.» 
τείχους τ,ίη •'ον Λεχιλι-.ίοεν έ ο̂χίτος, ρεο«» ττ,ν «αρχτελευταία·. λέζεν τρίψτς (ΐ7«ο.ε?γοτερ« 
Τίβςτβύ 5ε·θίτες)είςη Δεχε-ειχιπν. χαβά βερεταιχαΐ π·χρ*Τ(;ΐ Βυζχ'<τ:ω Στεφαυω ( .ε,.  ̂εχ̂.̂  
λεε*)ε ίεαπιφώ·ε«τ«ε ί̂ερ τών το·.ούτο>ν τοετεχών ίνουΛτων χ ^ρχφ*, ο̂  (ε·;«ν τεοιοτχτ’.. 
4>.λά χ*ί «  βετε, τού τόνου, οΐον το ΌΧυαπιάτε. χαί Λλυαττίιβ., χτε ώ.υαη^χοε, χχε τχ 
τ-ύτο>ς ««ρχετ)τίτεα, 6  ΔεχΛεεχ 5έ, περί ίς όντχδΐχ ό λόγοδ. τ ΐ; Αττεχ'Λςίν, ΑΟν,νο.ν χπε-
,ο υ «  ^ ί ο «  Η»··^ »«  ί » « 1ν.«ν Ι γ , ί  Λαχείπ.αονί.ν βχσ-.Χευς χατα τ«ν Αίε-
,χίων ίτείχεοεν (Βουχυί. Ζ, εεί-χ' χ ζ ) .-  Εί; Ι'.χελίχν τρενρεες έπλχρουν.] Σωε.ο.οχε τε,ν 
ί,,λειύιν. ^ο έντιλίς, Τριείρε'.ς έχλτίρ'-'υν στοατιοετίν. πΐ|ΛβΟνιτεαεν«ν, (τ, πεαφβτ^αίνις^εις 
Σιχελίχν.- Ττ,ν αιν πιτρίίχ.] Πρ-.οείν.χχ εχ τού ίαοΰ τον, Μεν, £ν χχ; ο Λυ-γίρ̂  πρεο .- 
τεον είναν ύπενόχσε.- Έ0χ;Λχρτόντχς.] Τους Σε/.ελνώτχς. Κχχ^; 4ν τ.ρ ευ,ερ, χχΟχ χχι <» 
τεϊς πλείς-εις τιον πρό ίαοϊ, Έξιιε.αρτχνοντχς, χχτ έν:?·οτχ- Αρςεε'*·] ·̂’·“
Αιώρδ'-υ χχί ίι Ούο’λο. Χ'τί το3. Χρχειν.— Σ-υ̂ ίλλου-τ..] Μετρ·.»τερους πο ο·υ»εν: *.. ,->.8τα 
«ο?5ς των Ιποχωοούντων εέ; Ιχυτα χχΐ «χρίτόρων ^νοαενων: δβεν χα·. » πεν«4ε·.» ^  χχτχ
μ !„ .  Μ . , . ,  ϊ . ; !» ) / . . . , .  ί. τ?·;ΐΙ.™·.= Λ .-,.η ί-» .« . !· ;

τί-ννε— Ο-ΙΫ’ ύπό τούτων.] ’Ρ.χ το» 1».=ϋ, χχΟ* .̂ νωρϊου χχε Ουολβ. αν.ε τ-,υ. 
Ούίέ:ίπό ’ίίε .̂ Οπέρ) τ ,ύ τ .ν .-  Εις ΑΓγυπτο, υ.όν νε.] Μόνος ί ^ότ-ος πχρείΧχτε τχ. 
είχχτίχν Ούολφίου, Τεάψνς, Μεν -,χρ, άντί τού. Μεν ιε- Έχρτ.χχτο αεντοε χα. α-.Α^υ 
(Πχνχρρ.) 4 ρττωρ ,!τ·.ολ'.··εχώς τ«, Μίν γ .  Κ-χί Λυ,είχ; 5έ (ε»τ, λ-.·ορχτ. οελ. 3ύο,
« Πρώτον μενν, Άν,νχΤο.. ΐχχν -  όντί τού Π?ό.το, |χεν-ία?, Χ« «»·0·- -  Πεντ,χχοίερνχ.] 

Αντί τ:3 πχρ' άπχμε. Πέντε, πτρείλν/ρ» '̂ ··' ^
ί̂ν -,χρ παον,νεε ^ο*»..ν, Λεχαπεντε, ό.-ώ ίέ πρ=εελί»-ν,ν -;ρά?.εν, Πεντεχχεί.νο  ̂ ως χχτχ 

,τλ,ίονχ χίτ.τεν 5ν τό προτ,βίνχ. τ'.ν έλάετω τού (εείίον,ς άρι^’  ̂~  Το 
Έ χ  των όρχχίων όχ.Τοοεων, χχί τύν άντεγρ. νί -ϊΡ̂ φχ ·  ̂ ^  ^

κιΐ'^τν!ν ί,είοχένχν,ρχο,χν οοΟώς ε/.εεν άποορχναοβχι, χαινως εί?τ,».ίνοο. Των εγχυχε.οων. 
άντί το3 Τών' Ιιχυώίως «υχΟχενόντων. τουτέο των χοον*, χ=εέ χχ5' τ.χερχν, ό.ς .·,π...ν,
χχ-ίεχολίους χοεί δ.σχολίους άποί.τίχόντων. Τούτο Γι’άρ ίύνατχε το, Έτχυώετ. ως χ «  .ν
τοΤς προτβ,ν είρώζμ'εν. Κέ 4ϊ τ.ς ίοχυρίζοντο τ.».«ρττ,0χε πχντως τί,ν -ίρχ,χν. ουί «ν 
*5τ«ί ίγκρίνεεμειτ*; το-ΰ ΟύοΧνί  ̂ ««·?·»*". άΧλόε προεΧοί̂ τ.ν [είλΧον̂  τρχορεεν. Πε-̂ ν 
«νίν τούτων «·γχ»χΧίους τα<ρόις π'.ιεϊββαι χαΟ’ ίχοις-βν Λ-.-ν-ο,-εΓ 1 Κανως .ό

;-[χυχΧ·ο».], 
Ούίλφ. πρώτος διώρβωοε

V ίι ’ ί ? ?. ' ιτρνος : ' τ*? ■

- Φρατρίχς ] Κανίς ε 
. ’Έπιβν τίι εις τόν ΜΙλιοϊ. ι

ρ«.!ΐι·>4έντ» ι/βι (*ώ. ϊ4  χο“ 32 Ό·
ΣΚ.\. ι38 ΓρορειχοίΤΐΐχ τ* λ.-,ί\χ?-/.·χ'.] Εί; & ένε-ρραφοντο

(ώς ι̂ ,-τ!ν Αρπεχρχτ.) ο'ς έί̂ ν τ,ϊχ τ ί  κχτρώχ οιχυνο;ι.ον̂ -̂ πα.

Ττς πτρ' ίτατο τρχρχί. Άπβχ·<.»|χέ>ων, ενριρα χχτ αορ’ςτν, 
άντ-γρόςου ί-.χτχειιίο: ς ττ,ν *(ρν τ̂ν, εν »> τοντβ χ.ον.ν τ χ»ρ 
ΑποΧ.,ο»!ίν̂ .ν. -ίχενόΛ·,. ίε χαί 4 ΟόόΧο. τ.ύν πορεύταν ίεορύ» 
ΚΟ.ΤΧ Οόλτττον.- 'Λντν,·ε.Χα-ί»·̂ οι ] .̂ Χ>'.ο άν/άλλων-ίεγ-νς

οΐ τίΧιοβί’ντες τ»ν παίδων 
’ 3 χτ.ί τούνοαα ί̂τ^νε, ίοά 
ϋοίχι.— Λπολοαένων] \ντι 

νΑτοΧοαενων. εχ το3 εαίύ 
:*ι, 'τιίιΧ 'Κ ολ -νρ-χτιτα·.,
Μ ,— ίπί ττς όρ-χτς] Τ*ς
τε;.— Τούς τός τυρχννίίοες ΐ 

.] Σ(λ·.ί·ως «Μίννο-



έ·τ:ασ'.ν (ώ{χαΐ ίντίίϊΐΛ̂ ο), Μείζιί ίυγ«τ5ί*ίι Ά τυ Αίγ. ίς ί:ριψι Ά , Μιί'«β, ί«ς τ#, 5Λ(Ι;λ <. 
Π;'.ίΐλί|«ν τρ'ψαι τί, ΔυνΐςΊίαϊ, 5ιά -ή βυντϊαώτιρϊγ τϊς ίΐ5ρβώ<Γ«ί{.·>- Τΐ[Αίς.] 
λ’·.;-—· 'Εξουιιβν.]'Εφ’ χς χ»ί ίν τίί ίυγτίΐίί» τίτιχται οτ^αβίβ; τιδνίακ ίγτδβί —  
ήν::5ρ.] ’ΑτΕχιτίςτι®ι, χώώ; ττο-.ών, ί  λάγ'ιος τχγ άρχαίχι τΛ·^η» ·γρχψτ,ι, ίνϊί ττί ίΛ  
0^̂ λ̂φί̂ υ 5ΐ'.?Ίώο·£(ύ{, Ο'αγ ίτϊρ, ίν βϊτίίιξαγτο «  μετ’ ίχεΤνο»,— Τίτε ?  2.  σιΛίείβιςι] 
Οϋελφ-ίυ τ; ιτρίοθτχϊΐ τϋ; τριβέίεωί, ίν -παρτιλίβιβι χαί ε» άλΧ«, «ντ{ +ο3, Τβτέ ίέ βιτί· 
ίείαις. Ευρΐτϊΐ ίέ χχί εν τινε των άντ»7?*«Ρ· τεΰ Αχγγίεν ί ,  έ·;,— Τ5ίι{ τμμ5τοι{ .}  Το 
εμόν, Τεό; Τοίς τ»·.ούτοις.— Αττοβίτώντας.] 'Ε  ̂άντιγρ. τοΟ παρά τδ Ααγγίω χΆ ίειιτίρου
τού Ιμο3, άντ! τού, λποιπώντις: ΟΙτω ί« ίιώρίον κα'ι ί  οΟόλβιεί__Πολλών 4τών β65’
ίίιςν χ.τ.λ.} Λιά γάρ τό «'ος τΛλιμίονίί έπι?ρατΐ'Λΐν χείρα, «ατά Λν Πελβπονννιτια». μά- 
λις-α πο'λεμβν, οί γεωρ-̂ οέ «ιτΌλείκοντε; τοίΐ{ αγρούς, «α! τούς ίήμοι/ς ε'χα^ι τού; έαϋτων, 
εις το ά;« στ<νλί“οντο. Διό κιί β ;;αριε'?ατος Αρις-οφ. πεε»πτΐι>ν ττν περί τ0Υ πίλεααν μανίαν 
ιών Λόν,ναίων, επί ικτνίς παράγει τον Διααιίπολιν, τδν χρτς·ών χαί φρονίμων ίπλονοτι τινά 
πολιτών, ώ*χαί τό πτπλασμίνον ίνομα ίϋλοΓ, ίΛχιραίνοντςι ττ,ν εξ άνάγχτς ίν 5ς·η ίια- 
τριδ,όν, χαί /.εγον-α (Αχ«ρν, 3 ι } ,

Απορώ, γράορ», ποερατίλλομαι, λογίζομαι,
Αποδλίπων εις τόν άγρόν, είρτ,νχς Ιρών,
Στογΐιν μόν &ς·̂ , τόν 5’ <μόν ίάμον ποβω».

Εί ίεξαίμεό’ 5ν.] Γ«βς Εΐ ϊίξα!με9«, ίίχ4 τβΟ ίυνν,ΤΜβϊ.— Άτρβνενίχμίνος.] Τίνα ΐκάλοιτ/ 
«ϊ αρχαίοι Άπονενοτμίνον, ϊιϊαοΚε’τω βε ό Θεοφράφου εχτβ; χαραχτή»,

Ε1ό\. ι3^. 2τ. ιΙ), Τα-όττ,ν ττίν ϊιόναμιν,] Τ«ν χατά βάλατταν.— Τήν γάρ.] Καχώς 
έν τώ εμω, Τςν ί».— ίπταοΜοίοις ίτεοιν ] 'Από Λυχούργοιι ίνιλονότι τοΰ οιι?>;οαντος 
αότί,ν: χαί οΛμειωτία ί  χ.ρίνο7.ο·]ία, «αίπερ πολλτ.ν ίχοντων τήν άμφισβίττοιν τών χρό
νων, χαΟ’ οόςγεγονι Λιοχοόργος, Ας φιοβι Πλούταρχος (Λυχοάρ. §. ά).— 'Λνεπλν,οε-.] Κίς 
τούτο ί·7ρ8ΐ1α τό, Ένεπληιι. (άνί’ ο5 το έμό-< συμφώνως τώ το3 Λαγγίου, 'ΐΐνεπλΜαν, «ατά 
πλϊ,ΰοντίιιόν άριβαο/,: περί ΐς ίναφοράς όπιίι τά αλλαχού (Πρόίρ. Ελλ. βιβλ. βελ. 35υ χαί 

ί̂>ί!, και ίίλιού'ώ:. Β, οελ. ϊο3) οχμειωΟενια μβι. Τούτοις προς·ί3τ.τι χαί τα τού Δτ,μοοΟ. 
Αίπχύον.ς και άπιπίας άναπιμπλά-αι (Προς Αεπτίν.), Φαύλτ,ί ίοςν,ς άναπιμπλάναι (Κατά 
Ί ιμο/.ρατ. ), >οαι μ.νρια αλλα τοιαύτα ε; έτερων ρν.τοροον, άπερ επιλίποι μ’ άν ό χρόνος πα- 
ρατιίεμενον. Οτι ίέ πολλάκις τνινεχεαν τάς ίύο ταύτας προκόβεις οί αντιγράφεις άλ.λοτ’ εόλύ.ως 
άνταλλάτιίιτες αύτάς, ίτ.λο' αύτιχα γεντΙοεται χαί έχ τού Ένε’αενον χαί ’Ανεαενον εν τοϊς 
ίςί» (λγ·) — ΙΙεντκχ-.οχίλια ] 'Εν τερ εμ<ρ, χαύάκαί ι'ν τιοι τών πρό ίμού, φιρεται, Πεντοχο- 
β;κ: ούχ όρ'.ώς.— Κεγίςν,ν δύναμιν ιίς τό πεζόν ιημδαλομινων.] Έ χ τού ίμού άπαραλ.λάκ.τοις 
<1 γραφή, ά<ό’ ας τών )«;πών έχ̂ όντεον, Μεγίςτ,ν εις τό πεζόν αυμ6αλ3μ·>ων! χαβά φέρεται 
χαί έν τγ Ιτεφανείω έχ'ϊοοει, ΔιορΟώβας ί Ονό/.φ. έγραψε, Μεγίςτν εις τό πιζόν ίοχνν συμ- 
€ι/.ομένων, Τώ Ούολφίω τ.χίλούΟκααν καί '.! πρό ε'μ'.ύ.

ΣΚΛ. ιόκ. Μαντ'.νέας 5ί ίιώκιβαν.] Παρά τό Λιοιχίζω: έν ί ί  τώ ό-κώ ούχ όρίάς γ?*' 
φεται, Διώχνσιν, παρά τό Διοιχέω. Ιίαράβες τοίτοις τά αλλαχού ( Ιΐαντ,γαρ,) περί τών 
αύτών παραπλ.γ.σιως είργμίνα.-— Χρτ, ίί  τάς αιτίας , . .  χαττ,νέχβν,ααν,] Σβτώς εΐρτ.μένον 
τούτο, ώς χα: έτεο* π/.είς-α τών Ίβοχράτουςι άρμόζοι τ' άν μάλι^χ λεγόμενον πρός ένίοα; 
τών προβποιοϋμέ,ων ετ/αι αοφών, οΓτινες ούχ αίαχμνονται τών τής έλλά^ος οαμφορών τάς 
αίτια; τοίς νύν 'Έλλ.τ.οιν άπαξαπάσας επιφε'ρβντες. Τοοούτο'ο γάρ ίέονοιν οί νύν όντε; βύτών 
αίτιοι είναι, ώ̂ ε τά ίί άς γεγο'νασιν άμαρττ,ματα επανορβούν χαβ’ έκ*?Λ'' ήικίραν πειρών" 
Ται Λχί επανοοβεύοοιεοιν εν οΐί* ότι.

!>?β Σ Η !ί Ε !η 2Ε ΐ1



ίβ ΐ βκιΐ3ι4 Ιςί
Κά·^ Μτ’ *ύτ^ , χώ ή*δί ξυλΚψίτ»!-

/ΐξί κώ{ ίΐιιί ί»  π ί  άλ»ιβί^^ ϊυ·γχάνοι λ«'γ<·ν κ.τ.λ.) Πβρ άττασϊ γράφιται, «'Ω?ι ιτ5?.ίι άν 
τ\ς τ:άίί Λλ ά·» άλ/,βί'ςτ^» τ^·ρμί«ι λίγων»; Λλνιν τ53 έ̂ ι̂ 3, ίν ψ φίριται, «'Ώ^* ντΛν αν 
ΐις: πώς »ύ» άν τις «λν,ίίςίρι τνγχά'/ίΐ λίγων ·, ού ριονίν ίιά ίιπλον τΛ  5ι>ηιτι«δ, Αν, άλ* 
λά χαι ίιά ίι5ο άντο*νυ(ί«ών, Τίς, ών το πρώτον χαί 5ύο .̂γααϊς χιχώοις-χι των λοιπών, 
ίτρΑοόντο; ίι’ αύτών τοΰ γρ*γ»ντο{, ότι 5»οΐν βάτιρον ίξ*).ίΐπτίον ίςτν ώ; άμάρτίΐΛα, 5 
ΐο « Πολν άν τις >· ·? το, « Πώς ούχ άν τ;{ Έ< ταΰττ,ί ον·/ τίϊί άασιβαλλοαίντς ϊιορίώ- 
οκο: ί/πλ·») βναφ·06ται πιοταοις, ·ή αίν, ·< ''η<;ί πολΐι άν τις άλτβ!?ίρ* τυγχάνοι λίγων » 
πιραπλτοίζ τοϊς άλλαχ·,3 (πρός Φίλιππ. κ '̂) πίοί τών α'ότών τοότων ΑοαδίαιίΑΟνιων ϊίρνι- 
ριίνοις; ήί ί ί ,  ιαιτ' ιρω·ηί«ως, <ι “'ίΐς̂ ι πώς ίύχ άν τις άλϊ,β£?ιρα Γογ-χάνοι λίγων;.· ν;ν »α! 
πρίίιλόν,τν, ίιά το ίντονωτίοον τις ίρωττιτιως, Ο'ό ιχάλι̂ α χοϊία ίν ταΐς ρτ,ταριχαΤ; ίιτ/ώ- 
βιτι.— 'ρ̂ χτώντο' τι.] 'Ε* το3 ιαίν άντί τον παρά τοίς άλλοι; κοιχώς ίιαιπαοίίντος, Έκ 
Τών το’τϊ, όπιρ ό Ο'όολς/· ίΐ'.ρίο’όνίνις, ίγραψιν, 'Κν.τώντο δί,— Διά υ.ίν γάρ τχν τις κατά 
γί'/ άγιαο/ίας Γοταςίαν.] Μο·/χ τ  ̂ προο&ά'κιι τον πρώτον άρθρου ίιαγ/ρ£ΐ ίι -χαίτίρα τ ί ; 
Οΰο'/ΐοίον ίιορδώοίως, ν̂ παρίλαβον οι /̂ιϊτ' αύτ'ον, πλάν τον Αγιλου ΐχ'ίοτον, όςις 'Αΐντ-ι 
ΐ/πισ/ιχιιοιοατο ώς Ο'νολιο. ίιοο̂ ωτιν, τΐν 5:ά ίιπλον τΟ’ϋ άρθρου γραιρτ,ν, ονκ οι/ϊ’ ο9ιν 
ιίλπτοίς. Τών ·ν άντιγρ. τά |λ!» πρό -τ,αών εΓ/_5, η Δια |ν,ίν γάρ ττ,ν κατάτιν ·»;γΕ;αθνιαν 
ίύταξίαν» τ̂  ί« έυιόν, ·Δ»ά ριίο γάρ τί,ν ΗΓΓΜΟΧΙαΝ ΓΙΙ« ίύτοςίανν.- Ύπ'ο τί.·3ττ,ς τ-ίς 

} Τ·ίς κατά ίιάλατταν ίςλονοτι. Λ»ίτίι κακώς το, 'Γ»·ντ/; «ν τώ ίιαώ, καβά χοι ιν 
ίτίροις τιο; τών »ρο ^ 43.— ΚνίιίΐτΟ/.] Έκ ίιορΟώοιως Οϋολιρ. η αυναίονοι καίτινχτών 
άντιγρ: τά λ«πά, ώς καί τό ώόν, κακώς, Άνία,ίνον, άνΟ’ ο5 ίν το·ϋ Στιφάνου, ίιτρι· 
(/•ίνως. Α» ίαΐνς·/, ϊ:ά τυπογράιρων οίριαν άδλίψίαν.—· Εταίραις.] 'Έν τινι τών τον Α’νγτ,ρον 
άντιγρ ιρίριται προογιγραα/κΐ'/ον, Σιιρίτιι καί ιοικιν αντί £ΐ/αι·ίι γ-'/ίοία γραφχ, ον το, 
ίόΤ ιιίραις, άλλως τι καί πιρί τΛν ίκ ίιλάττγ,ς κακών όντος το'ϋ λ.ογον. Καί γάρ καί αί ϊιι- 
ρ-ςνίς τών παραπ'/.ιίντων τοΐ/ς πλίίοια'ίντας «·ντα'ς άπο'λΐ.νον. ”ί^- 5ί καί ικαρτ'νριον 
ίαοίας παρ»νολ·Γς παραα-χίαΟαι ίκ τού Κατά ΙντΛοιίρώντος{βίλ Ιίνοί Αΐοχίνον, ■■ ’Λαο- 
■' αοιον γάρ αον Τςί.̂  ΦΤλΙΛ ΤΛΙΣ ΣΒίνΐΙΣΙίί, ώς ίοικι : καί γάρ ·ΰπ' ίκοίνων ο·λ κϊ,λ-χσίαί 
οτ,ϊΐ τονς άκροινίΛίνον;, άλλ’ ΛΠΟ.Α.νΠΰλΙ ", Λν ίί  Δον.βοθί'/τ,ς ό παριικαοας ΑνΟχ,ίνχν 
ταϊς Σιιράβι-— Όαοίχις ] Έκ ίιορβώοιως Ονολφ. άντί τον, ΐϋιΑοίως.

ΣΙΐΑ. ι/,ι Δίΐνά καί πβλ'.ά ] ’Ανιςοα/Λΐΐϊνως, καΟά καί Δταοο. ίν τώκ-ατά Μιι̂ ιον ίσιλ. 
5,ίθ;, ι,τί το4 κατά πΑίίονα χρτοιν, Πο/Λά καί ίιινά, πιρί ο5 ίπι8ι τά σκ;αιιω8ίντα ν/.ι 
ίν τοϊς προοίιν.— Τοιαντα ] Έκτου ίατΰ άντί τιΟ, Ταντα.— Έπιπολαοαι.] *νπίρτ!ρ·ίσαι 
τών Λακνϊαιριονίων — Φνλχν ] ΟυΤω; ίι·ρ ίτίρων ίικρΟώ'ιτ- ίκ τ.ΰ Αρποκρ. ά·/τι τ<ν, Ί'ν- 
Α.ακχν, ιΙ-Α/ιί γάρ ίκίϊνος, τιντο παρατιβίαινος το χωρίον, ότι 5-τ.ικος ί?ι ιρυλχς τχς θίνχί5·.ς 
•χ ίν.ΐΒ',ίχ»; καλοναίνχ Φυλά: κκτά 5ι τόν Φιλοχορον, ιρρο'ΰριον. Τούτον ϊί τόν το'πον 
κατίλαβον ο’ πιρί Θραβνδονλον, κάκιίβιν ίρίΑίόκινοι τοΐ/ς τριάκο/τα τνρά/νβυς κατίλνταν.—

Ε Ι Σ  Ι Σ β Ι Ρ .  Χ ϊ Μ Μ Α Χ Ι Κ Ο Ι ί .  »77

ις] Τονς ίκιΐ.ι

τας-Α γ/οοίτι) Έν αγνοί:X ιίαιν: άν,ιταϊάτως ϊντα-νδα, ώοτι;1 καί άνο/τίρω.- Λογιορι·
α'ύτοίς ίίστύ,ίιν ] Ούτως ό Στί'ρανί;, ό Λ·ΰγίρ'-ς. ό Λαγ-Γιο; καί τά άντίγρα'ρα, ίν ο
καί το ί;α:ν. 'Αα,ιινονίί ό Ονολγ. ιί 1:ί ίξ ίτίρων άντιγρ. ά-/α/ιςάρΐ£νις, ι" τ αντ
ι̂ςρΟώτας, ΛογιΟι/.ίς αντονι: ιΐσχλίιν, χν γραιρχν άπο ί̂ςατο κ•αί 4 ΑγΓλ. ίκίοτχς: κο;;.·]

τιρον γάρ καί κ>.τά πλιί ονα χο̂ χαιν τό 1ιατ' αίτιατικχν. ϊχν,ι■ωααι ίί  καί τό πλ·χρι;Τι
ον/τά:ι«ςι λέγίται γάρ καί κατ’ ί/αιιι]ιν, οιον ίςτ τό παρ Ε'ΰρι·π ίί ,(Ίν -  Τανρ. |3;«),



Κίχρτϊϊαι 54 *ι1 ί  οϊπίθιια ά;ιφοτίρ««ς τ«ϊ; οιιντβξΐίΐ, ρ.έ» ολίρ«ι. Μ» £λ4» λη;ΐίίΧΪ? »» 
γράψω, Τ5 54 έλλίΐπτι»?, Μ» ίλβι ·ά γράψω: »αί ριόλιςι ίν τβΙ{ ίρ6»ττΐ(ΐ»»χαϊ{ 4 »>:»?«- I 
(ΐ*τι»ιΙς τών >τρ5τάσίοιν, οί;ν, !Τί οί 4X0» »ά χάριζς τοιοδτβ* πράγριαι »τ αίί πρββι>Ί4·  I 
χ̂ ν«τ»ι »| άναλογβ» Τί, Νίχρια, ί  ΕνΟύατιια, ΤΜίδτά' 4ςι τ'ο Τ»δ ΛουκιαΊεδ (^ν. 4 ίλ»*ιρ. | 
§. ι 8) ιιίΤί σβι ί5Η·Χ0ί νία'.ν πίΐϊΐϊοδαι [ΐ·ότί χρϊών, |Λτίτ« Χ'>ά(»ωνΙίΓ0;»ιν!-— Τί τω< 5ιΐνών, ' 
τώϊ5;,αΧ«:τίϊ>ν.] Έξίρράΐ ο'ΐίΛΐ 9δ»5ί». τ·.ϋ γ_<·ι̂ ί'̂ ·̂ , ί  5ιαζΐ9κτιχ5ς, οΓον,Τί τώνδιινωνί τίτωι 
χχΧίιτώ», κ*θα *»'ι άλλιχοί (Αρ;̂ ι5!£|Α.) ιίρχχιν, κΟύ5ίν γάρ ?, τι τώ» 5ιινών ί  χ-χΧηάι-: 4 
ο|ΐ77Χί». ίιίν, Τί των ίίΐνών, χιϊ χαΧιιτων, ώβχ»ρ καί ίν όΧλ4ΐ{ ^πιρί Αντι5-) ·Τί των 
5ίΐνών ού ιιινιΐΗί! τ? π5λιΤίί« καί Των ο.!γι?ων κακών;» Τίψτϋς ιΤρι?ίβνιτι ότι κχΐ β£οκ»ν.- 
*ος, 5 μαθτττ.ς Ίοί/.ράτβνί, δν ίίκδς ττ'-)Λά τίν 5ι5α9κάΧ·.« υ.ΐ|ν.τ>βί9ίΐι, παραττΧϊ,σ-ως ίξ»- 
03ΐ»ί («αρ’ Αβίν. ς ,  <τίλ. 36ο % η»ρΐ ττξ &5»Χυρία; τών ΦιλίπίΜο οϊΧων τόν X■;γ̂ » πικύ-
ριινο;, «ΐΤί γάρ των αιτχοών 4 5»:νώί αύτ»ΐί 5θ πρδοχν; τ τί τών καλών και σ:?&ο5αιων οόκ 
ί,τί,,,— Έν ΐΐϊΐύτίΐς κακιϊ; ίΐβίν ίαΛίΐΧίγαίνω ] Κατά ιι»ιτ,ν 5ι»0·σιν το Έαττ»πληΊΑίνοι, 
άυο Μ,ίτιιρ'.ρά,' τών ΐΛΤχανιϊ; ΐΧίκταϊ{, οίον 5ικτίο·ί, καί τιν{ τίιούτιιί, ίαίτλικοαίνων ζο'.ων, 
ώς-' άτο'^νγίΐν ικϊ 5όνα90αι;  ̂ 5ίλ9ν 6- Αίϊ/_6/.ςν ίΠρβυ. 5;σΑ. ιΓο'ΐ),

Είί άτΐίοαντςν 5ίκτιΐ5ν }.~ΐ.ζ
Έαττλ!χ0α5555' Οη’ άνοίο.ς.

α;8 Σ Η Η ε ΐ Ω Χ £ 1 £

. ,ωβ: 54 καί +. βν'/τ!0Εΐα ΐκν ριιτακίοά ,  ̂ , ,
όν τ'.δ, ’Κααντόν, -/ιόραν ίΓζχι·. Τοδ υ.ιιου, ααΟά καί παρά τιϊς άρ;ςϊίι.ις τί, ΜιταδάΧ-ω, καί 
5>λα ίτΧίϊ̂ α τών ρταάτων) : «ιον, ’ΈΐλίτΧιία ρι> κακόν άνδρωιτ'.ν, ίιτιρ Αίτχδνν.ί (ττιρι ιταρα· 
Γρισδ. σϊλ. ί 8) ι'ναί:ίττΧ!γααι. . . άνδρώίω γο'ίτι καί «οννρώ· «ίρακ», τον Δτ.̂ .οαβκ'.ν 
Χί'γων, ού πάνυ τι χ.ρτ̂ όί ί>ν βδτι'ί.

ΣΡ.Λ. ι ’,ν. Τά; αυτά; ποά-ίΐ;.] ΠοΧλαί τών αρχαίων ί/.ιΤόιιων κοκ τινα τών άντιγρ.

τ» ά5»τ»ρί·, Έικπλίκω (ϊ, >

Χίγ
ΣΡ.Λ.......................................

( ίν οΓ? και ΤβνιΛίν) ίχουτι, Τά{ 
Τνικγράο., Τάζ

. άρχ_αίων ί/.ιΤόιιων κοκ τινα τών άντιγρ. 
!»τά> ταΰτας ντράςιις- Η 5» ΣτχιράνιΐΒ; 5κ5ο9:ί, άν.αρτία 

—  Ιίάντα ] Έ ;  αντιγράφου τών τιρο ίαιδ.άντί τού, ΙΙαν-
......  ........................... ,τχαίαν γραφτ,ν ΰι;άρ;βι, Πρό?“άντος.— Τα ττολιι.] Το ιικ'.ν,

Τώ πολίϊ, άίβνωτιρως ν·4ν, άττιν.ωτίρως 5>.— Αργυρ.'ϊα.] Χργυρου ιιίταλλα, ως -Λαοις 
5 Λ \0τ -α IV \ Κ ώς ίν :ώ ψΆ φιρίται. Αργύρια.

ν]Γ\ ·<ι Β'··τ.ν>.,-]·Κχ Χ,ΛοΙώβ'Μτ (V®;. αντί τού ίΐιλτίους. Εί 5» ττρβαιρή το συγ· 
γ-ί-,, ,χΙ \-.-ών. άντί Τϋ. ΙΤοΐ.,τών — Κχίκολΰ ιΑάλλον.] Η ττιριγραττ ον ?λως 

•■ό·. β .νί'ο τ τρίτον·*®.*· «·ς τν.ΰ'ο.ν άναγιοΐϊτιον, Κντά ηολΰ ιιάλλον.— Τίλιυττται.] ί) 
Ο-'ο'ίο-ο· ·'-—·ρ τ»·"-·.0'θ 7ν κα· β' —ό ■"ί 'ί 5'Ό, γράφιιν «αραινιΐ, Τίλιυτχοα;; ούκ ά-αγ- 
κα·-' ««.·'’ 5ί·'·:, _  Τ'.'- ®ΐ''ίν αίν τό·; 5ταον φάβκο σιν.] Τούς 5τ,|ΐαγωγούς καί ράτορας 
■ι.'γ,.· ®£ς κα' ί -/α-ίΓανς Άρ'^Ίτ σνοττων. ·:ταράγίΐ τον κατάπτοφον Κλίωνα. τυπτοαι- 

^.,-.5„χ2νΜγ-.:, καΐττρόςτί,ί5ταον. ίοωτώντα 5ιάτί τυ*Γίτ»ι, ί-οκρινίαινίν Ι̂λ.

ότ.νι V‘ ·̂“  4?α?τς τ' ίΐώ σίς

Καί Α7|χθτ0!ντς 5ί ίκατα ’.Χ?;?-.γίίτ-Α. βιΧ. :ϋ(ΐί το·5.ΰ:« τινα ιταράγίΐ Χίγοντα τώ 'ννίί.ι 
τών 'λ0ίντίων τον ίύ5ίν χττον Κλίων:ς ^ίΧυρόν ’Αριστ'.γίίτονβ, η ’Ρίγώ υ.ονο; ί.'ΐ ΜίΛος 
.  ύΛΛί τάντί; -υτ'.ι ου-ιτϋι: ττρ'.5ί5ί:δ|: τί ααρ ΐο.οί (γο, ίκού) αίνον ίδνΟια Χιιττί 
Τας φυγάς ] Τούς νυγά5αςι άφΐρναίν-,ν άντί τυγκικριαίνου.- Έπί των τυράννων ] Κατ' «ςο- 
χάν ™5» τού; ΠΓ.οι<ρ3ΐτί5 %; '/ίγχι— ώ' »?' ίκοτίρων κ.τ.λ ] Το, Ες ων. ίτοίυναμίΐ 
ίντ 31α τώ, ΰκως. ί.γρ' ψα 5» κατά -/.ρο Ίκάν ον.|Λα·νίαν ’Ρίφ' ίκατίρων. (αντί του. Αφ »κ«· 
τ:ρων;. ως καί γράϊΐται ίν τχί; 9ί;Λΐιωθίτι τού Ουολφίου, καί γράφιιν ιταραινιί ό Λάγ,'ος.- 
Ε'κ τίτν ντατρωινν ίχίίΕτιτωκότας.] Τήν -ατρώαν οΰοίαν άκοοαλόντας, καί πίνΛτας γιγονό-



« « : πί& «; όρο-ί. (Γ, ι 4)τ^ λι^ιι, ■■’Ε« «ολλώ·.«  »»1 « ί« « 'ν 6>ν ί»π«ώγ,
- 1{ Λτϋ.χ,χ{ΐ·» άιιΐχται ■.- Σώζίίββι ί» ττ» τοιβώτην χρί®;·. τοδ ριϊίΛατος *»ι ί» συνχβίίί, 
ίν «Τί ιζρίαϋι-' (οιΧ. )άποχρώντο.ί ιί?xx»[1 Ί̂—  Φ«ο«ΰίΛη.) Κατϊχρτ,ιττιχΓος <ντχ56», άντί 
κΰ, ΙΤίΓΛίοδιιίΐ. Κυρίωί ·γάρ το (χ·» Φίονιΐι λυπίΛβαί ίς-ιν ίπϊ τοΐ{ άξίιυς ιύΓρα̂ οΟσιι τό 
ίί«ί.ϋ.|®*ν,'<πίτίΐς άναξ<ω{.—  Τί,ν ρ ν  ττολί-.] Προοίβχχα τόν, Μϊν, ά'.ατχιιΤίν δ ί .  τυγ- 
χάν'.ντϊ, άλλο)? τ« *»ΐ ττς Ίίοχοατίίοο τών λίγω·» ίίεα< οό* *λλοτρ«ν.— ής λι>(ΐϊΐΊ«ται 
κ «  ίτοριΛογδί χ.τΛ ] Τούτων ττιν όξτίγτσιν ζχτίΐ ίν τιϊς 'ΑρκΓΟ'ρίνους Σ®τ,ξί (β55--»4).— 
Ε’τϊίχαρΓίϊί ] Τά; λγ.ο τού γο?οι> ώφΛείας »α1 τά χίρίχ, άπερ Άρΐ7'-«Ρ· ΦίΡ»" γ ί^ '. “ ■'»· 
( ΐ« ι , Χϊί Κχ!ρϋν»ί, τούί χχτίοβίοντας αύτόν 5χ_α»1ο>·(ίύ! (2ο. ι.ιι4)>

Αλλά ·γάρ κχορχνίί χιιϊν είοίν ΐ·ρ:α9χιι.ϊνοι,
Οώχ ίχοντεί Χίντρον; οί ιχίνοντ»; τιαών τοϊ φόρου 
Τόν γςνον Λατ6σ0ίουβιν, οΰ ταλαι*ωροώυ.«νοι.

Χίϊρω.] !οιο{ ΕνταύΟά τ« κοΑ Αν τοΐς ίξχς, *{ρ»ιττ50ν, Χιΐρο».— 'Έ.Λ ταηινονί ίΰί»'.|ϋνα<.] 
ϊ ’χ οοίντ-των ιτλον*;««ί.— Ττ,ν άρχτ,ν.] Ττ,ν κατά Βάλατταν.—  Κίς 5ί ττ,ν άχρόττολιν ] ΟύτΜ 
τό ϊ(«ν. Κι;,  χα5ά χαί ό χρο ίγ.'Λ, ιιοριιλχ̂ φώς Ι* τινο; τών άρχαίοιν Ιχίότϊοιν, 6  ίέ 
Στί'φο.νο;, Ούολοίω ττιιοΟεί;, ’Κς, ΐ'ράφίΐ, άττικοιτίρωί ίλεν, ιί χ,ρνι Λΐξΐύίΐν τοΐς Αττιχι^αιί, 
οΰ -̂ ε ρ.τ,ν χντά 7ρίοιν Ίοοχράτειο·.—  ύχτιχιοχίλ!* τάλαντα.] Νΰρια ίοιτιν άνοτέρω: «ίρ  ̂
ώ ι ΕττιΟι τά ί*«ϊ (β!λ.) οχμ.ίΐωΟϊντι οι.οι.

ΣΕΛ. ΐΐ 'ι . Δι«ϊ.ίναι καί Βρχνοΐν κρός οοίς χϋτ'.ύς | ΔιΧ',-ίόοΟιι καί όίύρεοΟαι ττρίς «λ- 
λχλους; τούτο -̂ άρ ίνταύβα ^ύναται τό, 2οας αυτούς ιτρός άαυο'τίρ* άναφερόαινον, τό, τ·
Λ'.ίξιίνο.ι, χαί το Θρχνεΐν.__Κΐοφοράς-] ’Κν υ̂οΐ τών τού Αΰγ/ίρου άντί', ρ· '^ύ Α"ί\ου
Ιχοό:. Συνιιτϊοράζ·. ϊν ίΤΕΟω δί, Συυ.'ροράς. Ταύτχν τ/,ν γραο/,ν «χει χχί το έιαόν, ρ,ίτ’ έιτι- 
-'ίγραμιιίνχς, *ατά τό ροίοον ττ,ς λέΐΐΜς, τις ττροΟίΟίο;;, Κίς, ο'τως, (ιΐς· αίνλον οιναι ίιτ» 
ίίς τ'., Γ.ίοφοράς, εϊτ' ιίς το, Συνϋορορας, χϊοΰλιτο τρί-.ιν ί -[ράρας, τό, Ιυαφοράς. — Τών 

' ' τού ΟύΟΑίρίου, άντί

. χρός τόν οτ,(λον, τι)ι
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κν.Β’ ·τ·,αε5αν έκά τ̂,. ] 'Ί'χ τίνος τών τ;-® ε;λου άντι*ρρ. καί διορΟώαεω;
-,ού εν Τίολλοΐς των άντ;-;ρ. χο.Οά καί έν τιρ ευ/ν, φερομεν'.υ, Ιων τχ
Ιίο'.λονται οττανίζειν ύμ-ίς.) Τούτο καί ο Κι. α:κοςπαρά' ε̂ι τινα Αΐ*̂ οντο 

),

<)ς τις ντόλεων αρχών 5τλε·ς·ων, άπό τού Πόντου μίχρ: Σα
Ούκ απολαύεις, ττλχν τούί', 5 φϊ;οεις, ακαρι;; και τ·.«τ
Έν^άζουοι κατά μικρόν αεί, τού ζ̂ ν ίνεχ, ώοιτερ ά/.ευρ

ΐ(ρ' α»τοϊ; 5'ά ττ,ν Γνίααν χ.τ.λ.] ϊττό τοϊς *1“νίτορσι καί δχ[Αα̂ ο)-(θϊ;: όοω -̂ άρ τιλίίω 
ΐσυχοφάντουν, τοοοΰτω Ίτλείους ό·̂ ίνοντο αι δικαο, εζ ων έ̂ ων οί τού ηχυ,ου ντενοιχονοι 
«V και αλλαχού (’Αρίίοτταγ. χ'̂  ερχ, ότι Ιχλχροΰντο ττρό των διχαιςχριοιν. Λιο χαι β χι 
Τίτος Άρι^οφ. χυνιίίοις τταραβάλλει τόν δχιι,ον καί τιβαοευταίς τούς δχααγωγούς τ 
ρήτορας; ο'ΰτω γάρ,ό9ϊνάνωτε'ρω»'ΐτελί'Βθ|ΐεν'7ΐαρατν6!αενοι τά εκείνου, ιταραίνει ;,ί·|;ων (Σορ.

Βούλονται -ράο οι Λοντ.τ' είναι: και τοϋΒ', ων οΰνεκ’, ίρώ οοι; 
ϊνα γιγνώοκτ.ς τόντιΒαοιυτήν: χΐθ'·, όταν ουτο’ς γ' ϊιηβίζχ,
'Ρ/ιτΙ τών έχβρδν τνν’ έιτιρρύζας, ά·);ρί<ιις αϋτοίς έιτΜτχδάς.

Οϋ γάρ τούτο σκετεοδοιν, ϊξ ίτου τρόχου 
ερτ.οιν ό αυτός ’Αρις-οφ, (Σφ. ;ο()),

ς ίΐ'.ιοϊ'νοις ^  βίβν έχιιοριβύί».] Εχει, ω{



£ί ι;4ρ ΐΖν,)4¥ΐ9 ^ίί» πβ ί̂σ»! ή̂{Μβ, χν μ .

Γί^ιτ’ «* τάν Λαίο''.τ»ν *«βν,]'λντ. ίβΛ), Γινχίΐ·:*, τίς τ»?»χί{ τβ ι̂τίς,— Α̂ ιίΐιγ̂ ΐ̂ί 
. .  , (ώ « π«ρ»0Ητ.».] Π*?Λι>Γί ταίτ» 7! « τ ϊ  ίν τώ Άντ.-^ 1-ρι,ϊν.] Ούτ.,. **ί τιύ,υ,βν, 

ώς ί Ού'Λφίίί «λκ ι 5ιώ?β«, βντί^ώ, * % :» .-  ΈτΓϊνίλβίϊ.^Έχ ίι«7ί>ΐ'ί ί^ί-τ^ιβί».—  
’Έ ?4 5' ίξ «» ίπϊνίρίώϊΐιμ^ϊ τά τΐ< πΛιβί.] Ά·.τ, ϊ * ί  ίΐώς β» ίιϊϊνορβνιυι,ιι, τά ττί 
5:Λ·«; πρί^ΐΛίτα.— Σμ{λ6«;>λ·>< τιοιώ.ωίχ . . . β̂ Μλϊίισ.ιχίν, »« .]  υ*ρ£λβ» ί* 5τ* υίνι* 
Ι ι τω Άντ.— *·̂ 9ίΐ /χ-ν ί,ωιί< τοίιτω» ».τ>.] ΟΟίϊίς ί̂ νν ίχ φύιιωρ ,ϋη
(£.<.τνχ',ς, Μτ ε/.ιγαρ ι̂χίι;, ΤΕίυτ«ί·«, ί,δϊ( ?η(*'.χρ»ιί»;, βίτ’ (ί1 ιγαρχί3< ίρ^Γχρ, χλ>.' «·> ϊυο- 
τ»5α τών χολιτίΐων τ',·̂ των ΐΛχς'.ζ τιυ,χΓΧ'., τ«δτχν συνι ί̂ναι χ»ί οώζιαβιι βςΟΑϊΤΚ. Οτι 
ί  £ΐ)Το; 6ςι» β νςΰς τι5 χ»ρί«, ?ίΧ',ι 4χ τοδ Δνίίβκ, ϊ\ τη πρίίϊλιυς χαρ«ίλτ,ρΐν 'Ισί- 
κράτης τΐν γνιοιιγ.ν, μ,ικρΐν ΐ̂ΜΤ̂ χοιχ̂ χ̂  λίξ«{! τ<»τ* {«ϊν·:; φχσι (Δχμ. χχτχλ.
βτ',),ί-[. ΐ7ΐλ. 114), " Ι1ρί»;6ν{*ίν 5«» Ϊν0ΐί(«ί;·ν5ΐ χρή, ?:ι βΟί«ίς έ̂ ιν άνβρώπων φνίϊΐ ο3τί 
" *̂ Χ-'·[“?Χ'·*''{ι 5ΚΤ4 ?κυ.ί/.ρχτικές, άλλ' χτις ίν ίκ*ς\“ ττίλιτί;* (κτ| σΒχ'ρίρι̂ , ΤΛύττ.ι χρβίΚι- 
.  ωΐτχι αίβις-χναι ΧαΟί^χνι, ττ.ν χοΧιτιίχν.] ΙΙρος·;ί)η5ί τ« ι  τίδ η ; ί-> τώ Άντ- (οίλ.

).— ΔΐΜτιρβν, ίν . . . άπαίΜν 5' ίττ5ΐι{.] ΠαριίΑλχχιχι ταΰτχ ίν ’Αντ,_ Αδτ̂ δ;
ούτο-ον-υ; . . . αύτιύς.} "Εί ,̂ ί̂ (χςι ίίοίοχι τό χρώτβν, ΑΟτώρ. ίιχ τό πρ^κίρΕ :̂ ίίκ·.ς 
*|Βρ ίδΑΐΥ ΕΤΕρον Εΐϊχι ί  ίιΧΛίίΐΧίΐΑίνχαχρτγ̂ ΐΛΕνίΊτώνχρίί;»·/ ίϋ4 βι>λλα?ών τ;5, 4ύτ;«'ρΛΐ)ς.

ΣΕΛ- 1 4α- Τ'.ΐ; Πίτ'-ι γχρ ί»χν ίί (χάλιςχ τ'.νί 5Κ(Α.ΆΧχβα£ ίχϊρ,Ε/,ογ.δ.τΕί,
χχϊ ΓΧΥΤΧ Τρίχιγ ΛαΐΑΟΕΥΟΒΕνα. Διό χχί Άρι?·.ιρ. οκώχτωϊ ίώτώ·< τχν ίωρςΑο/.;-Αν κχί τ?
Τίρ'-ς τβδς ιν(Α,ΐΑχχ'.υς άχκ-έ{, ),ί·̂ ,ι (2 ,̂ Γ,Ο̂ },

Κ?.6' Ε5̂ -ι ρ-ΐν ίο'ριί'βχιϋϊΐν κχτ« πιντϊχοντχ τχλχντχ 
Αττί ΤΜ» ΧϊΑΕων, έτχχΕίΑ',ΫΥτΕς τοιχατί, κχίχφ-,δίϋίτ!;;
• ΛώσΕΤΕ ΤΟΥ ίΟ'ρον, ΐ  βροντΑ^χς ττ,γ ττομυ &χών χνχτρί’ψω -.

ΙΙ-·τυΟε.] Οΰχ ίρΟΰς 5 Στίφχνςς, ώ{ 5·;ίί το ί;χίν, χχΟ’ όρΐίτικογ, ·Μγιί·ι«Ε. ’Γ.γ ίί  τΑ Ά υτ. 
ΙΙ·.ιγ;ηΛ.-. Κχ! τχ; χγίχοννχ:, κχ! χφί; χάτοδ;. ίνδι^οιοιν,] Άυτ. ,  Κχί τ^;‘ ίαγχ- 
• ιη̂ Χί *ΧΙ τά; ίγΕίΑβ,ίχ; ΐΕχρχίιϊ,χοιν Ην ι5ν ψρ,ίίνχτι . . . ·'Ελλχγχ; ά:τχγ-χς.]
ΙΙχρχΑλάττΕί αικρ·„ τχΤ; Χαίτι τχδτχ ίν τώ Άντ _  Όχνίσοαίι.] Οΰ τολχτΆοντίγ, Έ , ϊί  τΛ 
Αντ. ΟίΑονοχοίιιιτ· — ’ΚΤίίριάοιιβχν ΤΑ,ν ΤΙΧΕ ' '  ■
ίρΕ·ίρ=άο·γ3»ν. Σίχχίνί, 5 , το ΈφιϊρΕδονοχν, «ττιχχΟΕζ,ΓΛ
ά:·. τ.'ϊ ίν τ·.ι; χγωοι γινΟιχΕνοα, ίν ς'; ίυβ·,ν ί'ιλχ-ϋν πχλα;5ντ*ιν, ίΤίΙκχΟΛΤο Τρίτο; <5<·ι')4υ, 
οτχ5ΐ»κ:υχ®<!Υο; Ει'; τό χγωνίοχσίχι τιρ γικτίτχνΐι; χχί ίκχ/αίτο έ τοιοότος, ’'Εθ5ίρ5;. Δ'.ορ- 
«Οάίίΐωγ ΕΥ πχροί,ρ ?, τι το5 Άρ.^ορχγοα; (Οχτ?, :ηχ) ΧχοΑ,,ίνς, ..,1 4 τοδ ΐν,οκλίοαί 
(Ά;χγτ. ()Ι„), ί ,  οΙ· φι,ιν, « ’Έ^Είρος ί ί  ίς-ιγ ίν τοις χγώο'.ν ά ΜΙΙ ΠΛΛΝΠ-ΜΚΚΟΣ, ιίς
-  ΤΟ «-;»νι,Ε«9χι το·.; νιιώοιγ ~; £«>-; -γάρ ττιν "ΐρχφί,ν οότω; ίυχτ,κί.χι τό ττάλχι , . . .  ί
Μΐηία 11.1.4.νΐη::4 Α.\ΛΑ Ι1.ΑΡΛΣΚΕϊ\Ζ0κΕΝ0Σ (* Π.4.1·ΑΚΑΘΗΜΕΚ0Σ} είρ τό ί-τ,λ.
Λίρι χχί 4 τόν Πίνίχρον (Κί;ΑΛ, ί55)Λχίλιχσχ{ - ’ΐ^ίίρ»; ο4, τοίς Εχίρίί;. «
-  νο; τοΐ{ ίχΟροι;, 4 ΐψιίρ,ύωο χαί ίττιτχρώγ. ΆβΑχτιχόν ί» τό νόχριχ-,— Τβότωγ τών » ί,. 
κτ,ρι,χτΕίν-] Λντ, λίιίτΕί ·ή ά,των■^μία.~ Ην τ« ίΐίίχιιρώβν.] Άντ. ’Ρ*ν τ» «ιχειρώοι»,— 
Α-χντΕ<·] ’Αντ. ΠάντΕί—  Ιχιοίχς.] ΙΙροίΕλ-μν,ν τχν Ιχ τοϊ Άντ. γρχφάν τ ΐ ;  ττχρ χιτιοιν 
ίντχόΟχ ?:ροχίγϊί, 'ΙκΕττρ;,;. Αιι^ρβαβι ί ί  α! λίξιι; τγ τχ» (χίν Ίίιβίχν τν.ν ίίκοιν βχ- 
ρχχΐΥΕίν, τ,γ ιιτΟ'.ιΒντβ Μ ί*ίτι«νη< : *1χΕΤ*ρίΜι ί ί  ϊβλίΐ’βχν ,ύί ϊΜίν Αρπβχριτ.), κ/.χίβν 
ΕΑΧιχς Ε̂ρ/,ιίχτι ΐΓΕ_ϋ,ων»,, ΐςατ«ί̂ ον ί ί  ^χ^^, ί ,  ψα'ιζ ϋ,ίρ«» »  ί ϋ { ΐ < ^ α  ιίς τό (λΐΕΐνό- 
τιροι φχΐΥΕοίϊι, *  ί·ίΑον ίχ το» Κχοριικς» (Πλούτ. Ϊ8χ),

ιβο

IV.] Άντ. Ταυ ί

Ορ<* Τι βχ(ρβτο; χχίΕνίψϊνο



Ε Ι Ϊ  υ η ί ί Ρ .  ΪΤΜ- ΜΑΧ ΙΚΟ Η.

Κι ! τί{ ·>·ι>ΐϊ;χίί !

ίΐΓϊρ ί 9χολΐ5π7ί·.{ ίξΛγίιίωνο; γΐ»·ν, ·> »Ι«:τι;ρί* ίςί χλάίϊζ Λ,ιίκί βρ:» πίπλίγι̂ '̂νο; [ϊί. υι- 
'  ρι·ΒΜΐλϊΐ·;ι.6ν5{) : «ίτ'ί'ρ ί«6τίτβντ·ϊ; ίλαίας χατδΤχο» χλβίοι». Κ»ί ίν τούτω <λ>ί  τώ χωρ!» 
Ιββυράτ υ̂; Ϊχϊο:»;, ί  Ί«τί!ίΐς (ιτιρ* Τ9 ‘ Ix̂ 5̂: ϋ̂).— Άλλί.] Αν;. Αλλ» κιί.—
Ύ'.Ι; ίτ',ίυ,ως συν»·γο)νιΐ;οι<.!νι;υς.] Έν τω -ίρΙτί; Αντιϊοί Τ η ς  ίϊοίϋ,ως κ®; Γγ·Λ·,υ.ως αυ- 
ναγωνιζιαίνουί. ‘Η1Ααρτίο9*ι $’ ιίκίς έν ΐκατί'ρω ϊ ί ,  ί·4ΐτ· ί̂>Ί\ζψι·ιης : »ρί·.λί 7»ρ ι'ιμ , 

’ Σκνα·|·(.,ν·.ΐ3ιιίν·-ϋς.— Πβ·.ι -γάρ πν'λι;, ί  τις άνδρώηυν.] Ο’τι» γράφίιν ή κ  ώκντ.κ» έχ -ζή 
Άντ. άντί Τίϋ ΠίΙ* ά̂ρ ί  τ:ί),·,;, ΐ  τ·!; άνβρώιτων, |χίτ» ί,ττλϊϊ Τί,ϋ ίςαζίυχηχ'.υ: ίιός „  
ίίύτίρίν τΓίυ̂ ικον. Τούτου ~άρ ριή ίντο;, χϊλώς άν ί'χεν έ 5ιπλαοιιυριός70·ΰ ιτυνί5(Γ|Λου, οΓον, 
ίΐ ΕλΕγι, Ποί* τ*ρ X τΜχς, ί  Χϋ>υ·τ, καΟά χ*ί βλλιχοΟ (Παντη-υριχ. ν'.) εΤρτ.χΕ, ■■ Τι'ς γάρ 
-  ούτως χ νί-.ς, χ οτχλχιός, > χιί ιτά),·ν [Εύατ̂ Ρ· ιχ) " Τις άν ί, ρνίτωρ, ηιτοιχτΐ; >,.— ’Ετι- 
βυ,υ.Τ'ίΕ!.] Άντ. Έδιλ-ιίσΕ·..— Καί βουλ<;(χίνου;.3 Άντ. 5ίχι τού συνίίσ.— ΙΚον,ν ?έ -,ή  
τ:ρθί?;κΐν ] ”1®. Πο'ϊχν 8’ οΰ χρτι προσίβχαν, ρίΕτ’ άρνίβιως.— Εύνοια;.] ’Λντ. Εύνοίος 
■Γ,μϊν.— Πβίον ίε πλούτον ιίβρυνίσεβδα: βΪ; ττ,ν π5·λιν.]ΠαρΕλιηον τόν εΐ; βύίένχρτ;οιρι.ον. Καί. 
σύνίευ. τόν |Λετά το Κίαρυτίαισδαι, λείντοντα ά)Λως καί ϊν τ« Άντ. οπού καί ττί τάξίΐ πα- 
ρι)Λλ*·̂ αενω; γρά'ρΕται, Ποτονίέ πλούτον ι!ς ·η;ν ποΑιν είβρυχίΕοδαι.— Τ:®ούτων χαί ττ.λ> 
•/.ούτων.] Άντ. άνειςριυ.αΕνως, Τι-λιχούτων καί τοσούτων.— Σωτνίρας.] *Εξ ίτίρων άνα'ο.ο;. 
6ολου ϊιορδώαεως, ίν νταρείλχίρί καχ ό πρό ίαοϊ, αντί το3. Σωτχρί*;. Λίλον ίί  τούτο 'χαί 
Αχ τού Πανχγ. (χδ'ι.— Επ’ άρετη.] Το ι'αόν χαΟα χαΐ βί προ τού Οϋολφίου ϊχ5οοίΐς, Έν 
βρετγ.~ Πάντων. Αντ. Τούτων.

ΣΕ.ν. ΐ 4Γ>. Τχι ’ΗτΒ,αονίιν.] Αντ. Τί ττο’λιι ττιν -ήγΕαονίαν—  Εις τον άπαντα χρονον.) 
Αντ. ίλς άπαντα τόν χρονον.— Απάιις] .\ντ. Πάνας.— Αναλ,ο·̂ ιύο;αάνους.— Αντ. Αναλογι- 
«αχινούς — τάς απ’ αυτών-̂ Γντ,σοχίνας.] Αντ. Τά; έξ αύτώνγι·,νου4νας.— Τν,ν λαχεία.- 
[χον.ων 3αβ!λΕίαν ] Αντ Τά; εν ΛχκΕίαίρχονι βααιλείι;.— Έχείνοις.] Τουτεις;, Τοϊ; Λακε- 
ίαιαονιων βιαΟ.Εύοι. Προτυπαχούεται ί« ικ τού προΐΐγχταυ.εν»·;, Τ,.ν λχχείαιαονίονν βαο> 
λείαν.— Αίιχϋν «εν ίτ:ο».] Λείπει ό «ύνίι*. έν τώ περί -νί; '.Αντιί.—. Τοοούτω ίί  ο.αχαίΐ- 
ο̂τεροι.] Ούτως ό Αγίό.ος ίχίότ. χαί ό Λάγκί;, έζ Ούολερίου παριιλ.τ.φοτε;! Στέίρανος ίέ χα̂  

Αύρϊρος έ' αρχαιοτέρας ίχϊο’ιεως, Τοίτοϋτον ίέ (χαχαοιιύτεροι: εν τώ έιχώ, Τοβούτο ίέ ιχααο- 
ριςο'τεροι; Άντ, Τοαούτί.ι ίέ ιχχχαριςΌτατοι, — Κατιχο’/των.] '.\ντ. Καταοχο'ντων.— Συιχπο-
λιτευοαίνων.) Αντ. Πθλιτευ5;χίν(ον. — Λειποντων] Άντ. Λιπο'/των,__ΆποΕαλλοντων.] Άντ.
Α'ποδαλοντων,— Έν τοϊ; τ ιούτοις πράνιχατι-, ά,.Λά; τυ/.-ΐν,]',Αντ. Έν τοΤς πράναασιν άιχών 
τυχεϊν — Τίς τοιαύτχς τΐυ.τ:;.] Άντ. Τίς τιαάς ταύττ.ς.— ΑύτοΓς αιτίαν .γεντΆετίαι.] ’Έτρε- 
ψα βαροών εις τό. Γενάοεσβαι, τό παρ άπατιν νιν.αρτ/ιχζνον ΓενετΟα:. Δίλ.ον δί χαί έχ τού 
.Αντ. όπου φέρεται. Αιτίαν αΰτοϊς εσεούαι — ΙΙαντοίαπών.] Άντ. Καλών — Ταύττεν.] Άντ. 

Ταύτνιν εΐπιϊι.—■ Τό [χΐχος τού λόφου, χαί τό πλτ,δος κ,τ λ ] Κακώς βίε ιό έαόν άντίφραυο ', 
καβα καί τινα τών π:ό Β[χοΰ, άνιςραιχιχε'ννι τ ί  τάξει. Τό πλ.ίΟος τού λο'γου, καί τό ιχίχος.κ.τ λ. 
Τοιαΰταλέφειν.] ’Αντ. Τά τοιαϋτα καί λέφειν.— Πυλλιν.] Άντ. Πολύ.

Ε  Α Γ  ό  Ρ Ο Τ  Ε  Γ  Κ ί 'ί Μ 1 Ο Ν .

ΟΪΤΟΣ έςιν Ευαγόρας, παττ.ρ Νιχοχλεους, Σαν.αυ,Τνο; τίς εν Κύπρω τύραννος; ον ιρ/τιν 
■Αρις-οτεΆκς (Πολιτικ. Ε, ί), δπό τού ευνούχου άποίανεϊν, είτε τούτον λεφυν τον Εύαγόραν, είτε 
τόν ίτερβν, τύραννον κΐχείνον Κύπρου, ίχει φάρ, ώς ίφαρχεν (ίελ.), πολλάς τάς άιχϊΐσοχ-
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Χ Η Μ Ε ΐ η ί Ε Ι ] .

·ιτ!ίΐ{ ί  τϊιν Κ»π5;ιβν ['·<«ι«*ιν ιςαμα. ή» ?£, ίι; ίν τ* ίγχίίυΛί* ίϊύΛΪτα;, χμ ««ν  ί 
Σ·.χίλ·.ώττ,? Διβίοιρςί (ΙΛ, ί-ΐ), ά-ίγ .-ας  ·:ώ'/ κτιίάντων 2*λ*αϊνα; τοφΕογώς ί ’ ίν τί; {ιχ- 
τΣ̂ ίοβίΐ /,ρίνοις ίιχ τι·ιχςςίαΐ'.%, χ»ί αιτίταΟτα χχτίλβώ̂  (χπ’ ολίγων, τόκ ιχίν ίυνχςιιίοντ» 
τίί υΛιω; ’Αβίτϋ.ονα τόν Τόριον «ξίβαλί, φίλον όντα το3 Πίροών βαβιλ^ωζ, αΰτό{ >έ, τίν 
τιΛ.ιν χαταοχών, ίδαοίλίιιοίν ότι; δίκτόρω τ ί; Ι-ζ' όλυαπιοίίος, ίτορ συαδαίνίιτώ «[οπτω 
χαί τΕίοαρανΟίώ τχ{ ·ήλ:Λίβς ίοοχράτου;. Κί ουν, ωιττίρ οΐχάζίΐ Αόγόρβ;, ίγρ*?« τόν -ιηρόντα 
λόγον Ίσοζράττ,ς, ότι: γιγονώί ’ϊρόί τοΤ{ ίςτίχοντβ, :νΐ[Α5Τίρχίνιτχι τόν Ευαγόραν ίττακτί- 
ίίχα ότιί Ραού.ίϋοαι Σαλαυ,Τνος.

ΣΕΛ. 148 Τριχρών ά,αίλλαι;.] Εβος τ.ν χαί τριιίριστι άα'.λ).»ο9α; ίιακλίοντας, οΰ [ΐόνβν 
•V τοϊς ίιτιτκίρίοι; άγώίΐν, άλλα χαί »ν ίβρτκΐί, ο'ον Τ'.Ι{ Παναίτναίιΐί, ή 5ίλον χαί ί» τβϋ 
Λυι'ου (λοτολογ. ίωροίοχ- ««λ. 7° “): χαί ίςιι ή τοναυττ, τρτίρώ» «αιλλα άνάλογον -Η ιταρέ 
τ·,ϊς Ενιτοΐ,-ιχΐ/.ριίίΰρο γιγνου,ινΛ λόροδων άμιλλα, ίν όίί'νοι ί>χγάττ«ν (Πβ§8ΐΐθ) χαλτϋαι.— 
Κατολ.ίίψουσίϊ.] Έ| ίτίρων ίιορβώβίως, παριίί.τ,φιν ·  προ ίμοϋ, άντϊ τβϋ. Εατχλίίψοβιν,— 
Α'γωνίϊς.] ΣΓ.μιιοΰοΟω, το, ’Αγωνίαί, αντί τού αάλ/.ον ίν /.ρτί«ΐί, Άγ»·*»;: ά)λω; τι >αΐ 5ι* 
τόν Αρποχρατ. ί; τούτο μ«ν πχρίίρααι, τ» ί'  Αγωνίαν, άντΐ τ·.ϋ, 'Αγωνίζιβδαι, <ίς Ίβο- 
κράτους χραοιμόνου όν τι τώ Παντ,γορ, χαΐ ίν τ» Πιρό τί{ «ντιί, παραϊίίωχι, χαπιρ έν 
ούίίτιρω τών λόγων τούτων νϋν οωζομίνχς τΐ{ λίξιως. ίχρχβατο ϊι χαΐ ό τον Εί;4α|χ)β9«νΧν 
ψιυίώ; άναφιρόαί'Ον 'Εροιτιχόν (σιλ. ι 4υ8) γράψχί, ός ’Ανίροτίων ίΐνα» ό Ίβοχράτους μι- 
βχττ.ς οΰχ άποιχότω< δπιίληπτα'., τώ, Άγωνό», αντί τού, Αγών οίίι τάν λίξιν χα· η βυ- 
ννίβιια, ώ; ίπ! τοπβλύ τάττου»» Επί τού τ»·»υταίου κγώ̂ »ς, όν ·ίι φΰτιί άγωνίζιτας κρος τόν 
Ννατον, ίφ' οδ τίταχται χαΐ τ'β Γαλατ'.χον Αββηίί.— Τά{ ίυνάμιις αυτών.] 'Ε/ τϋ ·μ“ , 
κ.ϊθα χαό όν τιβιτών άρχαιοτΕβων ΐχ̂ όΐΕων, μοτζ ̂ Επ),*υ τβύ άρθρου, Τάς 5υνάμι:ς τάρ αυτών, 
ο καί μάλϊ.Οί σύντ,9ΐ{ Ίοοχράτιι.— Τά των άλλων.] Έν ίπαοι γράφιταί, Τά τών τολλών, 
άνΟ’ οδ βί πλώφοι τών μιτά τον Ούόν.φ'.ον, ίχΕονου ίιορΟώοαντος, παρίίλτ,υασι, Τά τϋν πα
λαιών: άλλ’ ότι: πιρί τών όπί τχς άοιχίας τ.ών τ* ιπαινούντων χαι τών αχουο'των, γινομινων 
ίς'ιν ό /όγοί, ί  5ϊλον καί όχ τ*ΰ προσιχ.ώ; ίπαγομίνου, ’Εν ιϊϊοιι ποιούμινοι τού; λόγους.
ούίιτίρα τών γραφών όρυ.ίσΐΐι· ίν ένταΰθχ ι προιι V γράβίΐν, Τά τ
οκολβνθτίοζς τιρ άρχαιω Λζτίνω μιταφραττ: ούτ'.ς γάρ ίρμν.νιύτα;, ΑΙίοηιιιι ΓοοΊ μ, ίτ,ι.ίί 
ΐ̂ ιν ά αντιγράφω ουτω; όροντι ΐ -τυχών, τ. γοϋν ι̂ορθώβας οΰχ άπιιχοτω;.— Ταΐς άλτθ,ιαις ] 
ίπιβι τά πίρί τχς χατά πλτ,θυντιχόν αριθμόν γ̂ νίβιως τοδ όνόματις αλλαχού (Προϊρ. Ελλ. 
Βιβλιοθ. ίΐλ. 3ίϊ<)) ο̂ μιιωβίντα μοι.— Αιί τούς έπίχΕίνα.] Ούτως ίν τώ ί;χώ, καί τ.νι τών 
προ ϊυ.οΰ; ο1 λοιποί, Τούς τ' ίπόχΕίνα. Λιγίΐ ίί  τούς πρό τών Τρωικών γινομίνου;, οιον “Ηοα- 
x̂ .ία, θοοία, χαί τούς τοιιύτους.— Μ'μνουμίνου;.] Δί ύμνων όγχωμιαζομόνους.— Τραγωίου- ' 
μ£νους-]Έ< ίράμασιν ά-λομίνουςι όπιί καί ή ΐραγωύία πο·ρά το .λ^ω, γίγον£ν; γ<λο»το γάρ 
τά πλί'ις-α έν αυτγ. Λιό Χχί τ, ου-πίθίΐα, χαταχρτ.σαμίνν. άπ' αυτών τ,5« τών 1ΐυό*νττ/«ν συγ- 
Γραφίων, Τραγωίώ, ϊι Τραγουίώ, λέγιι το -Αίω, χϋ  Τρβγώϊκν, ά Τραγούίιον, ττ.ν ίΐίχν: 
καί παροιμίαν ονχ άχρκςον όπλαοι τόν,

ΰφ ς ί'ν' όξω τού χορού πολλά τραγώϊια ’ξιύριι, 

ηον £Ϊχ̂  χαί βλίγί?ως χρινο'ντων, ά-ιρ ίν αυτοί πράττοντις πολλά! χΕΪρον και κατχ- 

άποίίχισθαι.] Γΐ άποίίχΕοθαι, τουτι?·.ν άομίνως.άχούιιν-
ίοΕοτ, V όπραξαν.

ΣΕΛ. >49- ΰ τι τούτων
ποάξίν τινα χαλ.τ,ν τών κατ’ αυτούς γίγονότων καί ούιργοττοάντω 
Αύγάρο άντιγρ. άντί τοΰ, 'Αποϊίχίσθαι, όχουοιν, ’Απαναίνο-,τζιι έντώίμ 
άν τις θαυμάτ£ΐ«ν, οξοβμόνω τώ, Αποίτχιοθιι, ιβιγίγραπταιώς ίιο'ρθωοις 
Τί ί ’ τΐοοόλΕτυ νοίΐν ΐ  λόγΕίν β τάν β/.ογον τζίτχν γράψίΚ ϊιβρθββιν, *ύί’ 
μαν:£ύθ£ΐ£.— Αλ'Λίς τι «Λ' όπιιίή τ»;.] θύτΜς ίγραψα ϋ  ίπιρ ίν τ·ϊς πρόϊβη (·£λ. Μ

'Απανζίνονται. 
αότός ( κάλχας



ιι^ικζ, άνιί »Λ, 1λΚΐι»4 «  α ά  τ4?.— ΠβϊΛοί ίί3οντ« χΛα̂ ίΟΐ.] Εογίε-χ ί̂κται χί.ι-·- 
ναχώί 1ι3̂^̂1ίί'< τά ΤίΤ»γ(4ί«οι,-.] ΤοΤς ίν «ί.ιίβϊΐ χ?νίβ2·-, ί  ίΐίτ’ Λίγιν, Πίλιτικά

καλίίΐι.— Τ« }/.«ν ξί.οι;, τ* ί ι  χιινίΐ{,] Ι ίιχ  ιιίι ^ηιίx^x τ·ί άφ’ ίΤί'ρας γλώσπις 
5 ίιίϋχτον; χαινί ϊί, τ« έ'̂ ’ ίτίρχς τχααί^Γ^χ οϊΐΐΛαοί»; ιτς «'φ’ ίς τίως ίτ ίτχ χα , ν χ*ί
άνάλϊγίν τοϊ; τϊτι·γα5ν·>:< >7λ»ττ»̂ 1̂ν(!. λ{γ .α η  $' άν ίτ'. χχΛ' ίτ»ρί> τοίχον »αι-(Λ κιί αύτά 
τχ άρχχϊκά. (ί γάρ τι; τοΓ; ατ«τι έν χ?τ>ϊΐ ίνίαχοι χρώτ,ο, βύ* 3·. άιτ!;»3τ ^  κάχίϊνον 
χβινίΐς βνβ'ρίΒϊΐ χρίβΟαι (ρτ,οϋίν οί — Τίίιν όνοαάτων τβϊ{ ττολιτ«οϊ{ ] 0?{ έν
Ίίολίΐ χρώνται, ϊ  άπίρ ά  πβλΐΐΐ; γνωρίζοίΜίν: «ίίί 5» ταΟτ» τ* ιτρί («*ρί3 Τ»τ*-|’{».ίνι *λτ,- 
5ί'ντϊ.τώ ‘Ρ1̂ τ5ρι.— Ένίυιχχ̂ ι,χτων.] ’Ενθ 1̂̂ τ|̂ ια:» κν; ρτίτ3ρ5ΐ λ·γιτίΐ(άντι5ιΐ7Χλ|Λ!νοι?ιιρ3ί. 
τ* ίν»|Λ*τβ1 3 3υλλι-]".5|χβί)ί χχλΛοιν ς[ 3·ιαλίκτκοί.— Τ3Ϊ{ ττ!?ί αύτά{ τάς πρϊξί'.ς ] Τ 6Ϊ{ [χίι 
ΤίρρωΟιν XI! ΐΓίνταχο'ίίν λΐ|ΐβαΊ0|«'(5ΐί, άλΧ’ 6-|;ίυζ ουτι τών πρί-ιων, ω; φκο!ν Αρι·:ίτ.
('Ρ-ίΤίριχ. 3 , χ|̂ ')·~ ’-’ί ούίίνός τίύτων χοι*ων55®ι·),] Οΐ ίί  χιτιίΛγίί'νιν γρίφίνιβς ούτχ 
(Λίτρων, ο0τ« ρυβιΛίΟ κοινωνεΟβι, Καί τό ριίν ηρί αίτρων βλχ9ις: βΰχ άιαύτως 51 χαί το πβρί
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Κ “ 5 ρυ̂ρΛΟν τών λογο'ρρΐφων « 5^(ΐχι: ϊ

V τίί ρ.Οϋσιχϊις

Πί»?'-ντ·!χαβι
«τίοον ίί,αι το χτ,λοϊ» τχν άχοτ,ν ·ν πολλοϊ{ των Ίοβχρίτους χαί ΐΓλάτιονος, ·ν β·ς ονάίν 
ί’χιι ϊιιιών τ ί  ίν9υυ.ιίιι»τ*, ϋ το »ν ρ'οία̂  λϊ-ροβίΛΐ; ’Ατίίίιιξί 5ί τοΰτο 5ι« [ΐιχρών Αιονό* 
οιοζ β Αλ·.χ. χ»ί ό ίβ' ί(«ύν Λίρί ρκ'ίριίί 7?*ψοΐ{ άνώνυ|Λ«{ Α-γγΙοί- Λί·̂ *ι 5· χιί ’Αρ!?'-τ. 
('Ρτ,τίρ;* Γ. ί ) ,  όΤ! χχί » Πίρ'ι ττ;ν 'Ρϊ,τοριχιίν ϊςι τό τοιοίτον, ώοοίίρ, χΐ! τ:·ρ! τχν Ποινι- 
V. Τιχτ,ν . . . ί ι̂ 54 αόττ, (ίβν έν τ? φων·(ί ιτ<0ι αύτ  ̂ 5·ΐ χρίίίχι «ρό: ίχκρον υίδο;, οιον 
" ποτί |Λΐ·̂ ιλτ„ χαί πίτ» ο,ιχρί, χ*ί ιτότί ιχΜτ: κιί πώ; τοΐ{ τονοις, οΓο·; ό^ιίι, χ*ι |5χρ«ί»
• χι'ι [Λίοτ, κ*ί ροίμοΐς Τ!»ί -ρίί ίχις-ι. Τρίι γίρ ί?·ι, ηρί «ν «χοίοϊβι: τχ3τ« 5’ ίςϊ μί- 
- *(ί0;;, άρμονίχ. ρ’οίμος ».— Πν -ριρ τιι των ιΐ',ΐϊΐμάτων χ.τ.λ.] Διό χιΐ 'Αρι?. Ρ̂τ,τορικ. 
Γ, ά) φ-Λβίν, η Έπιί 5’ (ϊ ΐϊθ!χ:αΐ, λί-ρ'.ντίί ιύιίβ/;, 5ιχ ίΓ.ν λι;ιν ί5ονο·ον ίτορίοχαΟχι Τ5ίν5ί 
" τχν 5ο·αν, 5ιχ τοότο ττο'.-ητιχή τρώτη ί '̂ν̂ το τ\ λ«νς, οΐ-ν ί  Γοργίον χ.τ.λ. · Προ ιοτο  
5ϊ χαί Π/.άτων (Πολιτ. I, σ·Α. (>υι) ιϊριίχ«ι τον ποιητον ΐΓολλάχις 5ιά τ« (Λίτρα (λχΑιγλ 
ιό5οχιαίΐ·; χαί οό 5ιά ττ)·. διάνοιαν. « Έάν τ» ττιρί ίχοτοτοχίχί Τ! λόγρ «ν μίτρω χαί ρο- 
« Ον,ώ χχί άρμονία, «5 5οχίϊν λόγοοΟαι, ίιν τ· η«ίι ςρατ.'.ΐΊχζ. ίάν τ»«ί;
« οότοι αόοιι αύτά τχδτι μί·(χλχν τινά χάληιν {/_ίΐ. Έπιί -(̂ υμνωΜντι "[ΐ
• •/̂ ρΐύυ.ί'.αΊ τά τών ποιατών, αΟτά έβ’ αότών λί·|·«μ»νι, οιμαί 9» ίί5«ναι ■
« *ί!Χ5 τ',ϊ{ τών ώρο.ίων τροοώκοιί, χχλ.ών 5ί μά, οϊχ -ρίγνίται ίδιίν, ίτχν χότά τό ίνίοί 
«I ττρΓλίιτΤι ».— Πίρί Τ'.{ ^όοίως.] Ιίορί τά< *[·νχβηοί.— Τώ* άλλων ίνίχα.] Τών μά ίχι- 
ςχίΑίνων χάριν.

2Ρ-.Δ. ι5ι>. “Γπιοίδιλεν.] Τώ ι»»ν 5οχ»ϊν άΛολύτως χχ'ι ίμιταβάτω< τί, λίξιι, τϊ 5έ αλκ-
βίία, 4/.).»!χτιχίι{ τοδ, Πϊοαν όνβρωχίντ,ν βοχβιιαν, 3 τινό; τοιούτοκ.— ‘Α77άντ<ι<ν.̂  Ί·.ν 
3λλ·.ΐ{, ώ; χαί 4ν τώ ίμώ, Πάντων, ίιτβο/λάδωζ.— )»ρόν «ν Αίγίντ, χατίςτίοαντο ] Το χοι Αια
κού ι, ίτιρά τον τ.ρωα, χαλούμονον; τιοί β1 ίι:ι5ι τον Πινιινίαν. Έχαλοίτο 5· χχ: τι ϊορτβ 
ίν ίγον Αίαχώ, χχί ό ά-ρών όν τ,γωνίίοντ'., ττλΛΟννΓ.χώ; χχί οόδιτίρως, Αίάχοια.— Τούτο* 
?ί κχϊί.ς χ.τλ.] Ή άεοδοσις ττρος τ4 ανωτέρω, ’Γοδτο μίν ·;ΐρ Αιακός, ώοτιιρ 3ν ·ί Ωχ-ρι, 
Τούτο 5», των τιϋτού 7Λί5ων, Τιλιμώνος χαί Πί>.ιω;, έ μέν ότιρος χ.τ-λ—  Καί μονον 
τούτο* . . . ·ν τοίς -ράμοι; χ.τ.λ.] Κιϊ μτν χχί «ν τοϊ; τού Κάδμου -ράμοις αιιι τις Μού- 
βις χχί τις Χάοιτι:, αύτ.ύ χιΟαρ.ζοντος Άιτολλωνος, ιταραδίδοται ύιτο τών ίρχχίων (Ηίθ·|;.. 
βτ. ι5  —(Η, χαί Αιο5. Σϋ’.ίλ. Κ, μίΟ—  Γι-ομέντς.] Ούτω -ρρχψχι 5ίϊν ί-ρνων άΛ0Λίν!»ϊ;σας 
Οδολφίω, Μ ου-,άδοι χαί το έμο -, αντί τού τ.χ·.ι τώ Στορά-ω τι κ?ί τώ Λα-ρι'ω, Γινομέντ.ς.
ίόχατίρω5ιν.] ’Έ.-.Τί ιών ΚΛ/.χνων χαί τών ]ϊχρόίρων----Κχτωχυιν.] Κιχώ; Τ- ίμόν, χχθχ
χαί τ ί  αρό «μοδ, Κατώχρβίν: χ 5« 5ιόρβωσις ϋύολρίου.— Γονο Λίνος ] Ούτω ·ρίριτχι όρΟώς 
Αν τώέ,ίΜο, χα'ιάκαίίτιρίτώΟύολιρίω, ά·τίτού ιι-.ί. ϊτ»·ραν·ίω »χ5όβ:ιχίΐ ά/ύ,τις, Γινομίνβ;.

Π'.,Α. ιύ ι. ’ΑΟ'ραλώς χατυΟίοΟαι τά ττιρί αυτόν.] Ούχ έρρώοόαι το /,ωρίον, ύ'ίλον χαί έχ 
ιοί βν,οαυρού τού 2τι·- ά-.ο* Τ̂ομ. Β, οολ. 15ο ο), έν μ τούτω μόνιρ τώ /.ωρίω τταραδιί-
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χρίτΛΐ τοΟ ΚϊτατΓΟϊΐιή» ίπί τίς ι/ιααιίας ·5θ5 Κι9ις·ά·<ίι, Γρά^ι το(»μ» ιί ίλλτν!ζ«ι» 
{ίοώλ'.ιο, ΑΣΦΑΛΕΣΤλΤΑ (·>Κ2Ρ)ΑΤ, ϋ ΑΣΦΑΛΠ2 ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΙ, άντί το3, ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΚΑΤΑΛΡΣΗΑ!: ϊρ«ί ·|;*9 «χ: ιιϊτ’ ολίγα, β Το ο5)«.α 6;τ’ άβ?αλίία χιταςταις». ΆλλαχΛ 
ί ί  (»ίλ.) άιΐ!ρ5τ£ρ«ι<ίχ3τοατ5 τχ '; ΐίί'αις τίς λ·ξίω{ τταραλλτλβιί, ·  Κ,αι τόν Ρίο τβ·· δαί-
.  τίοοι α·ότ»ν ΑΣΦΑΛΓ.ΣΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ. ’'Ε?ι ί ΐ  ίι*α?ώ>. νί2ν ίχοντων οΐίρί των
-  άλλοτρί.ον τά ίίχαια ψτφι̂ ,11̂ .ου  ̂ ί(ΐΛ χαί τα «?*"·?’ «“™ν ΕΤ ΠΘΕΣΘΑΓ. ■. ΕΪτί ϊί 
Λ̂■̂  (τ!ρ; τών [ίοςίρ. « λ . -ο) κα; Άνϊοίίίτ;;, « Τ»ί γινίωνα; ίιαφοράς τ:ρο{ άλλήλους 

■ ΘΕΣΘΑΙ ΚΑΛΏΣ ».— Έξίδαρβάρωίτί.} Βάρβαρον άνδ’ 'Ελλανιχίς ίττοίχίί, χα'ι αύτδν τών 
χατοιαούντων ΈλΧτίνων τά τΜ τγ ιτρό{ τοΐι{ βαρβάρονς ί;ίΐ}Αΐξ!α ίίς τό άγριον χαί ά|α«τβν 
τελίιο; ιΐίταςτίας: τοιαότα γάρ άπεργάζιται Ά ροιτά βαρβάρων άνα̂ ροίρτ; χαί οναβίωσι;· Δι4 
χχί ό παρα τγο Ενριτιίη Τννβάριως προς Μίνάλαον, άιτο τον τιρί Τροίαν ίΛανιοντβ τολί- 
Λ̂ον, λί'γει (Ορίζ·. 484),

Βιβαρβάρωτ*, χρόνιός ων έν βαρβάροις.

’Αοίτκ.!.] Έ λ! οάί αντί; οτ.ριαβίαί, »?’ ίίτίταχι χαί ί  βννά'ίεια τίι, ’Αφίνω: τ4 γάρ, 
ί:αρά το 'ΐΓαιτι«ότιρον, ϊω, τταράγιται. Καί «ν» ί  «αό ί;αΐν £πί/95α:ς τοΟ ν άνάλογ'.ν τή 
ίταρά τοι; αρχαίο:; ΐ ι  τ™. Πιω, Πίνω, χαί ·ν τω, Τι», Τίνω.— Τοί; ττ,λιχοώτοι;-] ΤβΤ; τοιαν- 
τον τ,λ'.χιαν Εχοναι, το:; -αιβί ίν,λ·ν»τι. Έικαιίσατ· ί» χαί τοϊ» τό χωρίον, χαβά χαί ?τ!?α 
ιτΑεΤγ-χ τών ΊσοαράΓίνς. ί  ιοαίχτό; αύκΟ Αν ρ̂οτίβν, 4 τ : .  ιις Λοαοί̂ ϊντιν ά,»φιρό;;,ενον 
Γ.’ρωτιχ'ον (·7·λ, :.’,ο3)γράψκ|, ·  'ΙΙγίνααι ί ί  . . . τοί; τίλιχούτοι; ιχάλι?·α κα9ϊ;χί..ν, χάλν.ο;
- αίν ΕΤΓ1 τ ί ; ίψίως, σωρροσόντ,ν ί ' ίπί τΐ< ψνχί;, άνίρίαν ί’ 4τ’ ά|*<ροΤίρω’ πότων ».—
Έχρατίς-Εοα.·;.] Κριίττων ίγί.ιτο,' Οτ»ρΕοάλίτο.— ’Ε ; ων ίί  οΤον τ’ ίν . . . Ε'όαγώαν 
«'.ιςοϋλαξιν ] Αντ; τ ί ; παρά τοι; πκιίςΆ( γραφίς, Εύαγο'ραν, ίύο των τον Αύγ. ίντιγρά:ρ. 
ε'/.ει, χατα ίοτιχχν, Ιίόαγορα: το ίέ το3 Λαγ'ον χατ’ όνοαας·:χ·ήν, Εύιγορας, ω οννα̂ Ε: χαί 
το ίαόν, £ν Μ ςίοΕτιι ούτωσι γογραααινον |χ»τ’ ·ΤΓΐίιορόο’)5ϊω;, Ευαγόραν, Κατά τά; ίια· 
αορου; τοίνυν ταυτας γρα:ρά;, άλλοι άλλως Ε'κγάαανπ το χωρίον, ά-αντος (αοί ίβχιϊν 
Ενιυβαίνοι τί; ίιανοία; τοϋ ρητορος. Κονν,·/ γάρ τάν χατ' αίτιατιχάν γρα-ρίν [ην οΐ πλίΓΓ-ι 
έ·ρύ/,α;αν) όρίό. )·γ;6,υ.»ν;;. τοιοότον ιΓναι ταύτο; ίο-ολααδάνω τόν νοΰν, Τοαοδτον όβρίντιοΕν 
ά 3α;|Αωντο5 ίυοο·οι.,Λ._ ».α««Ε-ι,.ω, χατοΕτχΕίν Εΰαγάραν τάν βααιλιίαν, (νς·ί τά ιαίν ίξ 
άνάγοχ; άϊΐδ̂ ^ν,ατι. τι/ ρ;ν;ν /ϊΛλανιι τού τοτ· χατιχοντο; αΰττν (ου φο'νου ίνου άίύνατΟν 
ο·ν Ευαγόρα/ βατιλίό £= ο·5 ίϊ  οΐιν τ» ίν παοαλαοί:. τόν βατιλιίαν ιΰοΕ-
βώ; οαί άνίνχο,ότω; υυ.αβίΤ/ επϊ δανάτω τόν Εύαγόρα·/, ίχ τούτου ίιο-
βυ.'.αςίν βιτα'/χ Χοκών ..·  Εοκγ,ινα».— Εί; γάρ τών ίυνης-υόντων.] Αοίάαονα χαλ:; τοϋτον 
Αιοϊωρο. ο ΣιΛ. 1\, »,,, χαι Γυριον γίγονιναι Λ̂οίν: ίςι ί ’ ά Τύροςτχ; Φοινίχας.— Έχ -ο- 
ίών ) Ούτως όρίώ; ό ιτρό Εαον, παριίΛχβ/̂ νς εχ τοϋ ϋύβλ. ω /Γυνα-Τίι λχ; τό Ε'αό,ν ίντί τοϋ 
τταρ άλλοι; Εττιρρτυ,ατυοοϋ, ’Εχοτο̂ ών: πορί βί ?πιβι τά β/,αιιωί/ίντχ αοι άλλαχοϋ (Προίρ. 
ί./Λ. Βιβλ. ίίλ. νά).— ΤατΓΕίνοτΕ'ρα;.] ϋύχ ώ; ιχρίν ίχλονοτι τού: γιγβνότα; τυράν·/ου;.

Ι./2. Τυραννϋ..] Έ,τί τοϋ απλώς βαο'.λοΰιιν,— Τού; (ρυγαίικού;.] Τού; ίιά ττν 
ιρυγίν ε;  άνάγχχ; ουαι,αινοντα;, ο5; οίχό; πλανάοβαι τούς φιύνοντας.— ΗνπΕρ -/ζτι τού; 
βυοίΟΕίν βουλοπον-.υ;, άιούνιιβα: χ.τ.λ.] Ούτως ά,ταντις, πλάν τοϋ άπχώςίιορβώιαντος Αύγ. 
χαί τοϋ ατοχώ; πΕίοθιντος Εχοίνω Ααγίΐου, οΓη/ι; γράφουοι χαί ί̂ίουοιν, ίΐνπΕρ χρά τού; οΰ. 
οε3.Γ;, βουλοαίνου; άαύ/οτβχι. 0  νοϋ;, Λαβ.νν Εϋαγο'ρα; ταύττ,ν τόν ά̂ ορια/.ν. ί,ν οροίλουο: 
Ααυ.οανΕΐϊ οί βου.οήχΕνοι ούοοοίΓν: ίςι ί ’ α'τν; τό άιχύνΕοδαι τού; χιχώςποιτίοαντα;, άλλα ΐΑ0 
προτίρου; αΰτοϋ; χαχώς ποίΕΪν άλλου;. Τοιαύττ,νίΕ ί'να: τάν αυνάρπίσιν τις λί-ιωςχαί τίς 
διανοιατ, ϊήλονχαί ίξ ίτο'ρων προιο/χοίων χιορίων, ών όποιηα'ιίΕβα ρινιίαν εν τοΓς πρόιιίίν 'οολ. 
Εϊρχχ: 5ί χαί ά,.λαχού (Πανχγ ), η Έτί τίνα; ίί  ριάλλον προττχιι ς-ρατιύΕΐν τού; άρια ροόν 
• ίύοΕο<5./ 3ου>.:«,:νου;, άαα ί ί  τβϋ βυρ/.ιίροντο; προνοονρν,Ε'νου; Μ:τά τοπούτ·ν ίπί τχ-
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λιχαύτην 5ϊρίξι» ·Λ ρΐίγιβοί.] Μιί’ «ίτωί ολΙ*ι;»ι» ίφ’ ο3τ« (ΐιγίλτίΊ «ρίξι».— Πιρκί»!».] Κκ· 
ρΜλ«χηχ(ϊΐ( τί ΚνχλΜ ΐ ι̂ϊν, κχί ριιταφοριχώ;, -τίι Ινκ^ιΐνκι.— Αλλ’ ιν9υ:, '!<’·
■προίΐίϊ)»! τ\? το, Εύδίι{, βοϋλο(Μνο; «ξτ,γιοαοβαι τ!ι, {Ιβιτιρ «ιχί: τούτο ·γάρ »«'ι χαβ’ έαυτό
χΟ(αΨ»{ ίκί τ»χί<τΛΤος Τί8ίΐτ« : οίον ιιαρ Ηροίοτω (Α. ξ»), <■ Ό|>γγ §ί, ώ? ιίχ£,· χαταλλαο- 
« οίτο Τ»ι» ίχ8ρπ'' τοίοι ςασιοίτϊ,τι 4ιό Κ3ΐ ϋσΰχιοί έξϊΐγίϊται, « ή { ϊ·/<α ■■ ιύβίως ». Κ»: ότι 
μΐΊ ίι̂ 'ι·ι ίϋ .ίίπη ά: χ φρ»ίι;, 5ηλοϊ τβ π*ρ όίλλοΐ{ πλτ,ρη, 0 (  ιίχι ποίώι, δρό|Λθυ, τάχιιις, 
Μΐί τχ το'.χϋτβ! πβλλχχού ί« άρχιΐ χαί αόν;» τίίν σύνβίιοτ αύτονυριίχν δπονοοϊν, ήί ί'χβν 
ίιιίΓον, τοιιτί ΐ̂Α ΟΊ ί  χχτ?.7®’ ·- ί''. «·>·ιίίν τριγχί τοϋ κ·χ9ιςχχί·ο;, άΧΧ’ όρατβίίς ίιιί τό
ΐΓίοχείμπίν: 5ίτ>? ή βοντ/Ήχ, δττ'ι τϊχονι{ τά;«7Χ χχ': χύτή, Κ.χ9ώί ϊδρίίϊ, ί ,  Κκ.βόι; ίτο,
λίγη.—. Πρόξτό βιβι/,ίΐβϊ.] ·Ε>ιχώρώϊ», όπορ »■) τβΐί ΐΓρ·,'ο$}ν (11αν«νυρ.) ιτ).ιι$υντιχίι? έίτι- 
•Ίγ.ι.— Τοίι; ιρόβους τού; τών άλλων, »χί τά{ ιτχρχχί/.ίύσίΐ; τχ; έχίί'Ο».] Έ« τού ΛαγΓιχνον 
άντιγρ. ^ συνά̂ ιι χχΐ τδ όΐΑον, δ'ιχ ίΓτλούτού άρ8ροι>, Τοΰί οόοοος τοδί τών άλλων. Το ^ί, 
Αλλι.,ν, ;ύ τρίίττίον ο5τ« ιί< το, Πολλών, ούτί ιί; τδ Πολιτών, ώ< όπίλαβίν ό Οόόλ. ί'171 "["χρ 
ί. αρά-ι; χχτά 7Γρω007ί?θ'', άντί τοΰ, η Ιχί τ*ς πϊρτχίλϊύιηΐ! ί/.ιίνοο, χχί τού; αίόίυ;τώ·/
• άλλίιΐν II.—  ΛίΐΌντν.] Ιχ ί τό ί,ν.όν, ώ< χχί ί'τιρον ΐν τ4ν πρό £;,.ο3, ττλΊΐίνντιΧ'ϊ,ς, Λ,ίγον-
ττ;.— Καϊ ΐΑο'νο: ιτρό; π·λλβό?-] "Εντιτι τών αρχαίων ίχίί';. ίι ; σιινά̂ ιν χχί τό ί[ΐόν, ιρί- 
ριτχι. ίιττλώ σιινί/ο. Καί ιχΐΐίί χα! ττρό< ινολλούς. — 'Βλώι.] 'Γ.χ 5ΐ5ρ9ιότίως Ούολαίοιι, ίν 
ά;τιίί·αντο χαί ο! ΐί.ιτ' αυτόν, άντί τοΟ παρα τοΐί άλλ'.ις, 'Ελίΐν.— Κάλλιο'.] Ο άρ-χαϊ'.ς υ-!· 
τα'ρρα70{ Λατϊνιί «οιχιν (0·5·ι ττλΐρϊί/ρ* έντίτυχν,χί'ναι ττ, · Κάλλιον ούιϊί ίιχα’.οτ:-
• ρο ' >' ί„ II Κάλλιον βύ5’ ιΰιΐίϊ«7 ίρον ι, ιταρατλ/ί’α τοΐί ;λ!τ'  όλ’·]'α (ι’,') ρ/,Ο/,οοαίνοι;.— Έττΐ 
τούτων.] "Ιά. -|’ραητίον, Πορί τούτων,—. Λ?;ου.!·/.] Εις τούτο 9αρρών ί’τρϊίρα τό νταρ άτα;ιν 
άλλοτριον τ:ΰ οτρ-,χιιαίνου χωρίου, Κξ5υ.̂ /.

ΣΕΛ. ι53. Τόν άρχχν ταύτίν.] Τλν τίς βασιλίίαί ίτλονο'τι: άνα·ρίρ!ται "[άρ ιτρό< τό 
ϋ,ιν.ρόν άνωτίρω, Βαοιλίίχς· 'ΕτωοαιίνατΙίΐ 5» τούτο ίί'ν δτο'λχοον ίιά τούς ού ίίόντωί 
νοίίία; ·γραψαω!νον; τό χοορίον.— Αζ παρά τών οτοινιτών κ.τ.λ.] .λντί τού, Α{. οίρϊται 
ίν Τί τϊΐ .λλίίί» χαί τ ί  τού Στίοράνου ίχίοτιι, 11;.— Καινάς.] Ένταϊ; αΰταί; ττύταις. 
Καινά, άντί τού, Καινά;.— Μϊ(ΐυ9ολ·γτ.»»ν.] Προουαάχουτ, Ανίρα, ίίρωα, ΐ  τι τοιοϋτον, 
ττρό; 5 ίχοι άνι'ρίριτΟαι »ό ίτ:α-[όΐΛ«νον, 6ί ΐ ;.— Οί ττλιΐίοι.] ’Έν τινι τών ντρό όυ.οϋ, χα9* 
χαί τώ ίυ,ίΤ) ούχ ύρόώ; φίριται, ϋν οί ττλιϊττο·..— Κύρος 5ί τόν τιατορα τί; ωχτρό; άιτί- 
χτίΐνι.] Παρ’ ίίορίβν τό λι-ροαινον: 4 ι;άρ Ήρο'ίοτος(Α, ρλ') 5ιαρρνί5νιν ιρτ.τίν, ν Αςυάγι* 
·■ ί ί  Κύρος, χαχόν ούίίν άλλο ττοινίτα;, «ιχ· παρ' ίωϋτώ, ό; 5 ίτιλούτν,τι η. ’ Ιουοτϊνος ίέ 
(·', Ο) 5·̂ - *’ΐ ίατράτττ,ν αυτόν 'Τρκανίας χιΤ!7Χ®2. Άρν-τ. ί« (Πολιτ. Ε, ί) έπι'ΐϊούαι 
(ΐο'νον τόν Κϋρον τω Ά^υάγρ λι-ρει, οϋίίν πιραιτίρω |Λνν,ιαθνιύιιας. Οϋ υτ;ν ίιά -(! ταύτα 
ι,ιδυοαίδαι τόν Ίοοχράττν δτολτπτίον, ίν άτι ριίΛλον αΟςτ,τΓ τάν αριτΛν Εΰα*·ο'ρου, ώς δ.τΐ* 
Λα·.εν ο ΟύοΛίρ’.ί ι ; ιτυχο'ράντου ~άρ, ιϋ χοχ̂ ού ροίτορο; ίργον, τό χαταρυπαίνΐν τού; άλλου; 
ίτιι τω ριίίζω τχν άρ’τ/,ν «ΓΤινίϊίαί ών ίγχωαιάζοιν τροίίΛΕτο : άλ/.’ «ιχός ά/,λαχο6«ν άού- 
οααΟαι τα περί Κύρου καί 'Λ ε̂άγους. ϋτι ιίε ίιβ̂ ώναυν ίν πολν.οΐ; ο: πεοί τχ; Αοουριωυ 
και Μχ-ίων βαβιλείας συ·);Γράψαντίς ρ.αρτυρεϊ καί Αινίωρος 4 Σ;κίλ.— Έχ παντο; τροπου ] 
Καί ι̂χχί.νς, καί άδικοι;. Σχροειβύ ί» τό πλτρε;, Γνα τά κιτά τάς άχλας πτώτεις άττρο- 
Οίτως λί·;όΐλ!νϊ, Παντί τροπω, χαί. Πάντα τροπον, ίν.λιιπτικά χαλί; τό ιαέν, τά; Έ ', τ> 
5έ, τ ί ;, Κατά, προβεοεο;.— Τοιούτων ά» καί τών λο'γων,] Μικριον δν,λονοτι.— Τυραννινα.̂  
Τον βαοιλείαν, ένταδία— Μί-ρι̂ ον χαί βιανοτατον.] Οταν, Ίτοκρατες, ί βαοιλεύων περί 
ωτίέν άλλο αιτουϊα·ζν;, χ τό τού; βαοιλιυοριίνου; εύδαί.υ,ονα; είναι.— Η ράτωρ, π ποικτχ;, 
X λόγων εδρετοίζ.] Ορθνς ο προ ερεού τά; δύο ηρώτας λεςε·.;, Η ροΐτωρ, περιγοχιοειν πκ* 
ραίνε·., ως ούδεν αΑΰ,ο τό, Ριίτωρ, δτάρχον γ, έπιςάγγτιν τών τελευταίων άύο, Λόγω·χ 
εϋρίττ.ς: χαί αλλαχού γάρ Αο’γων εύροτή·· ώ.·ο'αακι τον “Ριίτορα άντιδιε7α;,υ.ένως προς τ·.ν 
Ιίοιγτγν, 'Έοιχε δέ β'τω καλεΤιτίαι 4 *Ι*γτωρ διά τάς έντεχνους ρεάλι *̂ Ό'7*'ς, « ; εδρίοαειν 
αναγκάζεται εις τί,ν τού προχιιιιίνου χαταίχευγν : τίνες δε' είιιν αυται, διδαυκέτω σε
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('Ρητί̂ υι. Α, Ρ'), λίγβν, « Τώι ί ΐ  «ί ί̂ων, >ί ΐιώ* άτιχγοί κσι* οιί ί ί  ίν«)^ο·.»'
« 1ίτϊ;ζνι ίί  Χίι», ί<7» αή ίι’ ίιιχών ι:ίηό(ΐςχ\, ά»ά 5Γρ9·̂ IΓτ̂ -̂ ί'ι, ιΧοι (̂ ιά5̂ ρ̂ιί, ράίί'ιοι,
• »»γΓραβιί, χιί 2ο* Τ5ΐβ2τα : ίντιχνι ίί, 2ο» ί'.* τί{ μ̂ (̂ βί(;'̂  χ*ί ίι’ ί.ριώ* χατίοχιο-
• αοΟτϊίίΐ Αϋΐατ5>. ίιί τίίτωι τςΐς ιχίν χριιασβ*!, ί»  ίί Ε̂ Ρ̂ΕΙΝ ι.— ‘Τ1̂ ϊρβα).ά* 
(ΐίιι;.] 02τω χατ’ «ριςιν χρ2ν5ν χ*1 το ίαόο οΟχ 2ρ92>< ίν τή ϊτ«9*νιίω χ«1 «ΖλΧχι; ησι 
τών έχ-̂ οοείον «ριοορενου 'Τττίρβχλλόαιοο;.

ΪΕΛ. ι54· Αύτοοχίίΐίζϋ».] Άκρ'.βουΙϊΜτως χ«ί ιχί πρβιυτριίΐοβίϊτι πράττίΐν, ί  λίγίΐν, 
«ΧΗ-αίνίΐ τβ Αύτοβ/_!ίιάζ5ΐν : 20»» ίιορβοόοΟω ίο,ϊν ό Ήσ-,χιοξ, η ϊί,ίίιον . . .  το ΆίίΚΤ-
• ΠΙΈΠΟΪ ΓΕΝ0ΜΕΛ03, ί  όχ τού οόνιγΓ̂ ί ρ̂άφβΜΟ'.ν, λκΕΙΤΡΕΠηΣ γινοαίνον (ϊ®· 
ΐ;'.<·;ΛίΊ0*). Κ«ί οί ι*!·ι Αττιχοί τ?> οοίΟίτω ίχρτ'οοντο {ΜοΙρ'.ί. Αττιχ. ο«λ. 46)ϊ ίί ϋ.ίτα·[ϊ- 
νΐ'σΐιροι ί ϊ  χαί το άτ).οον, ΣχβΑιάζίΐ», 2τΐ τ ί ; »ΰτ·ίς σ*Λρι.*οίΛί έταζαν, ο παρ χρι-ΐο τω 
Σχιαγρα'ρεϊν έςί ΟΜνώνοριον, χχβίε χοί τό, Σ/,ε'5;ον, τύ Σχ'.*γρ*ΰν;_αχτι.—· Θυιχίζων ίί, όοοε 
, . . οροντί![ο·/τε;] Έαιρι'ήτίετο χϊί τοότο Τ09 ίι^Λοχάλοο το γωρίον, 4 τό» εΪ4 Δηριοσβί»·/,» 
άιαερεροιχινο» Ερωτιχό» (βελ. ι 4ι ϊ ) ^ρ*)*;·—■ Εόίτρχγί*!;.] Τ*ί; τώ» ά-γοβών έργων «ρ** 
ξϊοι.— Κορτερίχις.] Τα'ί ίρτοαο»χ'< τών ιεονον,— Πιρεί-ειπι» ] ΙΙιρχτχταώ; γράερειν ίιϊν 
δπελχβον, άντΙ τοΟ παρ άτχοιν «οοίτου, ΙΙιρε'όιοτεν,— Έτίαι,] Έχ ίεορΰώοίω< Οιίολφίοο 
ό»τί ττ3, Έτ.ιτίι;.*.— Κατά τήν τ,;Λίρ*ν έχα^,ν.] Αιί ττ,ν άαο'Τ,ΟΛ χρίί'·* Τί5 άρβροο »ν 
τβϊ; τβ!θ'ότοι{, γρίφειν οόχ άλό-|ως $ιΙι οίιτχι Ο̂ ιίλβιο;, Καθ' ίκχςτ,ι τ ,αίίαι.— ΐττ’ ε/.ιίνω.] 
Ϊλ  τιδ ίίλοδ, ίό οονάίίι χαί £Τ·:ον ίν τών ττρό ε'ριβό, βντί τβο οιορ* Τίϊς λ«πβΐ{. “Ττι' έχιί* 
νοϋ.— Σφό·ϊρι.] Ίτχ^ρώί, χρ*τ*'-ώς; ε'ί·ι ί· βίπατ«»ι τ>.χ8»ντ:χή τίΰ ούδιτερον, 2<ροίρό·',

άναο',οττ'χώ τού τόνοο εΐί ίεηρρχαϊτιχχν εννοεχν ιλιτχτβτοοοχ τοο, Χφο̂ ρως. ίΐ ίέ συντ,- 
βε:χ Ο'όίί τον τόνον ίχίνν.τιν: ώ; ίΐί τ» -πολό γ*ρ, Σροίρχ, ίτρο'ρέριι τό ίτίρργ,ΐΛΧ, άς  τό, 
Κ*λά, Λρχετχ, χ.τ.λ.. χχί ού, Σνοίρχ, ώί γρ»·ριτχι έν τ»ϊ< χο'.νί'; Λι;ιχο;ς. Τώ ί ’ έπιΐίτω 
/ρίτίΐ ίν τΜ Χφοίρόί βνε)*ο;, χχί, Σεροίρόν «ρόοζ.— Τό.ν ρρω|Λ»νων.] Τών φίλων Αντί τιο- 
οχρων λί;εων Τ(ον φεοονενων έν ττ ΧτεερχνιίΓν χχί χΑλχι; έχίόοεοι, Τών ορον-οόντων ετχιρων 
χρων.ε'νων, ϋύολεριος έγρχψ* ί ’όο ιχονχ.ς, Τεών ίτ*ίρ<·>ν. Ό  ί» ττρό έαον, Τών ρ̂ ρωχενων, έζ 
ίτέρον ίιορΟώοεενί, χχί ένό; άντιγρ. ώ ουν*·ϊι·. χχί τό έιιόν. Οτι ί ’ οιότίΐ εφίν τ. γνηοί» γρι- 
ϋχ, ίτ/.οϊ Ίοοχρ. χχί άλλχ;̂ οΟ (:ελ.) »κί τον, φίλιον, τώ, Χρω;Λ«νων, .̂ρχοχιχινος, ο·5 ίπεξτ,- 
γνβε',4 ι·!/.χτ'.ν ε:ν«ι *! λίιίτχί ίύο λέξεις. χχΊχττερ ι'χχοε ττρό ί|;Λών χ»ί 4 Οΰχλιεντρος έν 
τχ'ς εις τόν Εόριτίϊοο {ττττόλυτον ον.ο.ί'.οόοιοι (οελ. 27.1). Τ«;οΰτον ίέ τ; ό,αχρτν.ιχ» ·ίχό{ 
χιχιρτίσΟιι Τίϊς χ,τιγρχψιοι ιχί τ» τον ΑνϊοχίΑο-ε έττερί Μ,^Χρ. οιλ. Λο', έν ο*ς 2 ρτίτωρ 
ίχεϊνος φν,ο’ν, .. 6 ρών ΦΙΑΟΪΣ ο:«ΤΑ1 ίιχοί -/,ρω;Λ·ν-υς. Τούτο ό τχς Αν5·χιίιίους άνχγνοίτεις 
(οελ. ε5.ϊό ίύ ττο/.λώ ττρότΐίν έίΗίις, ίιορΟοϊ γρίφων, .  όρών φίλβνς όντας ϊιιίί τε 
» νονς ·. ΙΙο/.λ» γε ιι,ΐν ίοντο̂ νώτερον Ααΐν ίοχιί, τχ; ίιίο ριο'νχς λέξεις, ώς έςχγχοιν, χιτ5· 
βχορχχίοτντχς, γρχφειν. ■< Ί'ρών έαοί -/,ρι,ιίΑίνονς -'Αττχντχ ίέ τών έχΟρέόν τ:ε:ιγ;γνο;Αΐ· 
νος.] Πχρείλχφχ έχ τού Στο€χ!»ν (βελ. 3αι)) τό, Ι1εριγιγ»ο’ΐΛΐνος, χντί τ»5 τ,αχρττν.έ“00 ογχ̂  
ίηχοι, Πεθ!νε·/»αιν»ς ΦέρετΛΐ 5ί ττχρχ τώ χύτώ Ιτοβχίωχχ', Αττχνιων, «ντί τον, ·'ΑΒχντ*.~-  
Ταΐ; τοί ττροβώτιου οννχγωγχΐς.] Τ»ϊς χχτν,ωείχις, χτιό τ·5 πιρχχολουβοϋντος τοις ιντι βι· 
(ινοϊς, ϋ ίοχεϊν [0«·νλ·.αέν·.ις ; βννίχτχι γάρ χύτών τχ πρόοιοΓΧ. Σειχν'ος 5έ έντχόΐχ, ό έν τφ 
βννχΟί·* Βχρύς ; ό9»ν χχί, Αά;χνει τόν βχρνν. λέγ»;χεν τ:»:· τον ττροττοιο·ν;Λένθν οε|χνό«οΟχ·.. 
£οιχε .5ί ή /.έ'ΐς χττ' »ντών τ,ίη τών Κχιβχριχών/.ρό/ων έττί τχς τοιχντχς τχ;χαο χς τετά/Οχιι 
έτιε! χχί Στράοων (1Λ, ιελ. (ί;·)), ττίρί Μ/,νοίώρον τινός τον λόγον ΓΟιοοΑίνος, ώς σννωνν- 
{χον Γννχνι τί), Ιερι.νος: α Α'/τρ ν,όγιε;, χχί άλ/.ω; τεανος χχί βχονς » — ·'ι1·ιτερ τχς έν τοις 
όρχ.οις,] Ιίχρχ ίέ τώ Στςίχίω (οελ. 3ν·)) γραφετχ·., Οστιερ τΐ έν τ.ϊς ίιο'.ίς. Μεγχ φοονών 
οόχ έττί τοϊς ίι* τν ,^  . . . χγχφ.ϊ;] Μ<χν.·.νεόΐ! τοντον τ·.Β χωρίο» χ*ί ’Αρις· (Ίν,τορ, Λ, 
β) έν οΐςΡοόλίτβ·. ίΐ'Τό'χι τί χο-.νον ϊ/η  ό ετιχινος προς ττ.ν ον,ν.οονλχν; οντω (Αέν γχρ λεχΟεν 
(φχοίν), ίττχινον ϊννχτί'. : εέ 4ε (νετοΛεί; έρείς, Ού ύεϊ ροέγα φρονεϊι έχί τοϊς ίιά τνχν.ν, άχλά 
χ.τ.λ. γέγονε τνΆδονΑχ. Σχρεειωτέον ίέ, ότ'. όι Τ8).εντχίχ).έν·ν, γ̂χβο'». λείπει ιτχρέι τφ Ιρις·.
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»β4ά χα> καρά ϊτο€.(Μλ. 839).—  ίφ’ βύτ».] 6  ίί ϊτοβ. «Υιρ' -  Κκταίουλού. 
ρ,ινί;.] 2το6, Αιυλίίαίϊίς.— ΠολΧοϊς-/,ιώ,ίπαίνιιν.] Στοβ. Πολύ χιλίπι,̂ ίΐ·».— Τλν φύβι*.] 
Λιίπβνσν ταϊτα παρ* τώ Σίίβ.— Μιχράς.] Στο2. Μι*ρ»ί,χί.τϊγ6«*ί;>' τττώυιι, ιι.ίτά ίτρ'.ηι· 
•̂ ρ*!ΐϋ.ίντ,{ ίτί?*< 1 ?»φίί> Μαυρίς. -  ΙΙαρα/.ιίπων.] Παρίίλ-ηφ* κ  τ·.ΰ ΪΓ^β. (α»λ. 3»9) 
«ν«ς·ώτα ά·ίτί «»? άπαβιν όορίς-ε», Πκραλίίτών.— Τυραννικοί·] Βαβιλιχί'ί-— Πά«ι.] Παρβ 
■:« Στοδαίω φΐρίτιι ά5ιαιο«τωί. Ο'ον ιτάιι ( «  βίλτίονοί, ώς ίοιχε, γραφΐί, Έν ηϊπι).

ΣΙΐΛ- 155. Τίν των Φβινίκω'Λ] «αριίχχφι» ό ττρό ίαοΰ τό δεύτερον άρ9ρο·ί έξ βντι-γρ., »  
βυνάϊει «αΐ τό έΐλόν.— Αιτρ5τ·ίίως.] 'Α7ΐροιι'.|;ιιλνίτβ;, άριίκτως, ά-ίρίωί, οι; δϊίλςνοη β·ύχ «ίν 
τι ίτρίειρέρεββαι χαΐ βλτ,υιάζει·.— Χχίρειν 5ί χαί τοΐ; χτιίιιΐιη χ.τ λ.] Οίον χαί νΰν ίρΰυ,εν, 
τά ττ«ρ* τοϊς Γάλλοις χαλά, χαί ιιαρά τοΐ{ ί/λ5ΐί ε'ίνιίΐ τν·{ Ε'ϋρώπτς τααΰτα είναι ώ; ίπ': 
τβ πίλ’ΰ ίοχοϋντι; χαί χτιίΐΑΐα'. -(άρ, χ«ί έτιΤΎ,ίεύαασι, χαί -[λώοττς των Γάλλων χρωνται, 
ίλλοί άλλον {χα?α)̂ οϋ διτερβιλιυβαι τ·ρ χράσεν ωιλοτωούαιν'.ι. Καί τούτων απάντων ού ε̂ί;, 
5ςις ο·ύχ άν, «.λ ωύονών, τούί Γάλλο-νς *·τί·υ; ι'ναι «ράεειε.— Προεοιαολογ/ίσειιν.] Έ$ άνπγρ. 
ίν'ος τών προ ί(Χ'.ΰ ,ω υυνάίει χαί τό ίιχόν, άντί τ»3 παρά τοϊς λοιποί;, * Οΐ4θλο·γάσιιιν.— Λυ- 
ς■̂ χ_̂ ,σ%ίι:; τΐί πολιω;, έ· ά.τάιτων ίχλε-άαινο; ώ; Βύα-[5ρα, ίλΟι-.] Μν·/;α·.ν«ΰιι τού ρωρίου- 
τούτου Ά?ι?. Β. χγ), τόν νο3/, ον χαί τά; λί;ει; αύτάς φυλά;*;. ■■ Κονων -ϊοϋνίυ-
- 7οχά«α;. πάστας τοΰί άλλου; ηιραλιπών, ώ; Ευαγόραν ΐλβεν ». ί·?ι ίέ ό λόγο; πιρί ττς 

Αυιάνϊρουχα7ΐναυυ.*χτ,9;ί»γ τώ τετάρτω τχς 
χ-.ϊ;. άντίον Αααΐράχου. ’£χ γάρ όγίοά- 
ιριοωΟείοι; παραλαδών Κόνων προ; Εύα- 
Ξΐ'/οο. ·Γ'>ύ,«ν·.Α. Β, ά, Λιόίωρ. Σιχελ. 1Γ, 

εταφυγήν.] Τ--, Παό ίχιί<ον, ίλτ,ρύη 1; άντιγράφ. 
•ό ίαόν, άντί τον, Παρ ί'.ιίνου, τ ί ; Στιφανιίου χαί άλλων ιχ· 
χαχώ; ίιώρίωχι, Παρ ίχείνω; ά γάρ ούτω γραπτεον, ί  χορ.- 
τίγραφα, ΙΙχό ίχείνον.
< χ.τ.λ.] Οίτωί άροίϊλ»; υ.ιτά τ·.ϋ άρ'ρου αίρεται ίν τίϋ 

:αοά πά-ι τοϊς άλλιιί, 11 πρ-.τιρον. Ούτω 5' ίγραψι χαί Ούολγιο; προει- 
’ αύτό., πλάν Ααγάου. ύ ν.ΰς, Ιίερί π/είονο; ίτερο; τόν ετερον έποιτΙοατο, 
)Τ(ύ προ'τερον οίχιίου;.— Τμ αίν,] Τώ Κο.ωνι.— Τον ίί.] Τόν Ι'.ύαγόραν.— 

I, ώ; χαί τινα τών ποό έιαοϋ, ιί; τ,χ·./·ν9τ.οι ΛαγΓ.ο;, Γ/.ο·υ«ι,

ποΑυΟρΆλ/ίτου τω< ’λΟγιναίω/
ΙννίνΤιχοςχ; τρίτχ; Όλυαπιαίος ε:ει, ιν Αίγέ;

γόρεν χατίφυγε. (ίίπιύι Λ 
ρ?\ Παυοαν- Γ, ια).— Τ

ίόαιων, άν9'
<|-ότιρον, ιόοπερ ε'/.»ι τά Α 

Σ1ό\. ι5ι(. ίΐ τούς π;

ίΐρ ίχι'ν;

ιολφιο; ο·

Διά πο)λάς.] 0·ϋχ όρβώ; το έ; 
Καί ίιά πολλά; — Απαλλάόι 
άΐΓα*:ν, Άπαλ.λ.άξωοι.— ϋπ 
χαί άλλαχ,ι

>'] έ ι̂ςρίώσεΐύ; τ.ΰ ΛαγιΊ'
,] Γραπτέ// ριετ* ΛνίίτίΑ'.υ, 6πιρ χαί συνέΐπιχαίά 

πολλαχ,οΰ εχράοαιο ό Ί ί̂τωρ.— ΓΙλχο-ον έχείνου τε χαί σψά·ι αυτών.] Πλ.τοΐ'.ν 
Χωτπρο;, καί άλλ.άλων. Άντί τοϋ Σφών α'υτών, εν τ<ν ίυ,ω φερεται, Σφών εαυ

τών__ Τού αέν γάρ ] Κόρου, τού αίελφού -  ’ΈλαΟιν αύτόν.] Ό Κύρος τόν άίιλφόν αΰτιδ
χαί βα/ιιλεα ’Αρτα;ερ;χν ί/,αβεν ίπις-ά; ΐπί τό βαίίλ,ειον, τουτε'ίΐν ίφίχ παραγενόαινο;, πριν 
έχεϊνον ιίϊποαι.— Μετα;ύ πάυ/,ων ευ] Έν αύτώ τώ χ,ρο’νω, ΐν ω ί/φελ.ιϊτο ύπ Εύαγορου- 
Καί υτιιείωίαι τοδ χρονικού Μεταξύ ττ,ν ουγγε'νειαν μ-ιτά τάί. Μετά, προΑίοεως, παρ ν;ν χοΐ 
προί·ίλ,ως γέγονι; ο/τω γάρ χάχε-ίντι χ.ί’νον πολλάχις 5πλοϊ, οίόν έτ' το, Μεύ' τ.υ,ίραν. II ϊΐ 
ουντίβηα τώ ιαίν, Μεταξύ, σπανίω; κιχρίται ι σύνθετον ϊέ  <τχτ,ιι.ατίταία τό, Άνα/αεταξυ, χαι 
τοπιχώ; χαί χρονιχώ; ίχλαιχδάνει, οίο·/, Άναιαιταξύ εί; τού< ίύο, άντι του παρα το·.ς αρχαίοι;. 
Μεταξύ τών δύο, χαί, Εϊ; τούτο τό άνααεταξύ, άντί τού, Μεταξύ, άγουν, Έν τούτω τω χρο- 
νω.— Φαύλ.ων.] Ευτελών.

2ΕΛ. ιδγ. Καί τά; δόξας.] Νενού9ευται ϊαεος τό χωρίον. ’Ές-ι δ* είχάβαι χαί έχ τοΰ έιχοΰ 
έν ω φέρεται. Καί τίς δόξας, ούδεν ρ.εν (/.άλλον όρβ.ΐς, οΰ ατ.ν οΰτ» χαχώ;, ώ̂ ε (ατ) παρί· 
χειν ύπονοιίν ΐΑΐίποτε ίγέγραπτο πάλαι, *£χ ττςδο’ςχς. Είΐ δ' άν τις γραφής ταύτΛί ο νβ/ς, 
Ιΐ'ούάνετο ό βαβώεύς τίν (Αεγαλοψυχίαν Εύαγόρου, χαι ότι ίπεδίδου χατάπολυ, άπ» τά{ δό- 
ξπς, πν ·ϋχ·ν περί τ4·/ πραγιχάτων αυτού οί ά·/βρωποι: ροεγαλόψυχον γάρ αυτόν ιΐδίτες, ρα·



ίι»ς βυτο» πρ55ΐίιβ··<το, 'Έ<γ  δ· χιΐ το, Πρϊγαίτων, πρό{ τό, Έπιίί;ϊΐ{, )«τά ιχχιια το 
ττ^ωϋ ι̂ρ-Λ άναφίρο̂ τβ, ίξχγίϊοίί;!, Κ.*ί ίτ·. έιτίίίίο·  ̂ οΟτώ τκ ίρράγ,Κϋτ» ** 7β «οΛί, ί,β
την ϊίξαν * .τ λ — , 2τρ»τ.:*ν.] Οίτο γράφτιν ούκ ώηνηοι, άντί ΤίΟπα^άτταοι, Στρ,τκίν__ _
Πρωταγόραν.] Τόν Κιχοαλίονς άδί) ?̂ό.. Τούτον ό αί, θίόιτο,αττίί (παρά τ<> Φωτίω « .ί .  ρο?’) 
11ν«ταγορβν, Λιο'ϊωρος ίέ 6 Σιχ. Π;<0αγόραν, χολ.·. Πρωταγόραρ ίέ  παρά τδ αύτώ τοιίτω 
^ιοϊώρω, »ς·ίν 6 ροιτ’ Εύαγβραν 5αλα,αίνος βασ;>,«ύ»ας, ού̂ έν προστώων αύτ̂ ., 3, ίτίροι πά- 
λιν Πνοταγο'ραν χαϊ αύτον χαΛούαι : «τ̂ γχίχΜται γάρ τά πίρι Κυπρίων βαοιλ'ίων Ι̂ ορν̂ ί'-τα, 
ώς <ρ9άντ.ς ίφηυ,ιν, χαί ίτεροι πρόταών ίσοαιιώβαντο.- Ένίπληοιν αύτβύς τού πολο.αίίν,] 
Παρά τό Όυ-ηριχίν (’ίλιάί, Τ. 4ί^ί,

• . . . .  Πριν Τρώα; άϊην ίλάσαι ποΛίρι,οίο.

Εν ολλοις 5ί γράφξται, Ανόπληοίν.— Κατ’ ίχτΤνον τόν καιρόν.] Σηαιίοισαι τό, Καιρόν, ω3ι 
κντιτοϋ, Χρονον, καΟά *α: ίν ουννΛίία ΐχύάιπτικώς τίς προύίβιως, ’Εχίΐνον τόν
καιρόν: ούκ άχυρολογόοαντο; τοι ρητορο;, άλλά ίιά τό πολλαχι; άίιάφορβν «(ναι Καιρόν 
«ίπιίν ί  Χρόνον. Μί'ρο; γάρ χρόνου ί καιρός, ποτό [λίν άπλώς ^ τοιοΰτον βίωρ-όυ.ίνο;, ποτό 
ίί  πρός τά πρακτ’α τ.·ν αναφοράν οχον, χαΟ’ τ,ν ίν χαιρώ φαυ.ίν ϊ  άκαίρως τι γίγνίσΟαι. Λιό 
κιί Αρι̂ οτ.̂  ̂ώρίοατι τόν καιρόν, .. Χρόνον 3όοντα ν, Πλάτων 5ί, .. Αχρ.χν χρίσου προς τό =υα-

•π.νϊάρου (παρ Λίχνακο, ί·λ. 4> ι) " Πολλός 5ν καιρού χρόνος ν ρ,ίτ’ κρνχσιω; γραπτί’ον, ·>Οΰ 
ΤΓΟύΧος ον χαίρω χ,ρόνος V οϋ ΐΑο'νον ΐκτίιν «ίρηυ,ίνων, αλλά καί έ; ών φηοίν’Ιπποκ. ΠαραγΓελ- 
Α, οίλ. (>ο), "Χρ-,ν'.ς ίι̂ ιν ίν, μ κιιρο'ς: χαί καιρός, ίν ον χρόνο; ού πολύς — Τυρκννίύοντβς.] 
Ιΐατιοεύοντος; οςι ίέ  ταΰτον τώ Τυρνννοϋντος, ώς ά/ΰ,αχου (Πριίρ. Έλλ. Βι§λ. ο:ίλ. 3ϊο) 
«οηυίΐοοοάαίΟα.— ίΐβουληβη ναν ] Αν0υπϊ3αλον τον αττικόν τού ρήν.ατο; ο/.η.ιοιτιτιιόν, τού 
παρα τοϊς ά/λοις, ΈζουληΟν,σαν,— Μοίζου άν.] Έχ τι3 ίρ.ού κ-ά έτόρ'.υ τινό; τών πρό ίίχοϋ', 
άττιχωτιρω;, άντι τού, Μι'ίίον' άν.

 ̂ΣΕ.\. I 33. Τίνα γάρ ά. ιύράοοα.ν ] ίν τινι τών πρό ίροού άντιγρ. ί  ,υνάίοι καί τό ίροόν, 
Εύρηαο·:υ.ίν, ύπίταχτιχώς, τού άντιγραφι«;^οΓυ.αι ούτοο γραπτόον ιιναι ήτ/·Λα.υ.ί,·.υ ίιά τόν, 
Λν, ιτο·,5. ίνίίχοται μίντοι καί αύτον τον, Αν, κακώς προοοττ^ναι, οΟχιός ού καί [χίτά αίλ- 
νο/.ί, ο,'̂ ιχου ουναπτοαονον ίσ9' οτι, αλλ ότι καί ό/3.αχοϋ ίίρν,ται 6, -Αν, ·ήρ.αρττ,/ί«ως 
ί  /ί-ποον, τ, /τ34-.νάζοον, ;Λ5τά τόν Γάρ, ιός προϊουοι γινι-οιται.!·ήλον.— 2ν.οπβίυ.£ν,] Εις τούτο 
< .ρ:φα το παρ απασι, λκοπώιΜν, ίιά τον προπρ’,οαυ,ίνον βυναπρχόν, Εί; ίί 3έ προαιρνϊ τό, 
-χοποοαην, τριπν τόν ουναπτικον ιίς τόν ίιιςακτικόν, ΐ]ν.— Ττ,ν ίπίΐρον,] Τό,ν 'Λοίαν, α5 ι, 
ί, ΐΛάλίον τάςΑτίας τήν ύτό τώ ΠιροωνβαοιλιΙ τι/.οϋ,α-.— Αθηναίοι ί ί  . . , παραίοόοοντα;.] 
ΙΙαράΟις το,υτ.ις ό Ληαοιί. οΐρηκί (Πρό; Λιπτίν. οιλ. 4 3 7 )-αραπ/τίοια πιρί Κο’νωνο;.— 
Καθ' ο, τι άν αυτών ίπιςποον τήν γνώοιην.] Καβ’ ί, τι άν πρώτον γίνοοααι τού λογισαού χαί 
προοίςω τον νοΰν,— Μίίφιο.ίπόρον.] Παδητικύς ίνταϋΟα, αντί τού, Μάλλ.ον ύπο 6εοϋ οριλο.ύ- 
ρΛον.ϋύονφιο; χαί τινί; τύ. πρό αύτοΰ γρίφουαι, θεοφιϋ^ιτον, οΰκ ορΟώς.— Μακαρις-οτα- 
τος.] Ιίαρα τώ Στιφάνιρ χαί άλ,λοις τιοί, ΙΙαχαριοότατος.—  Τί γάρ άπί'/.ιπιν ουίαιαονίας;] 
ή ί ί  ουνήβε.α άνοςραμ,αονΗς, ΙΙοία «ύτυχία τού ίλλςιψϊ; φααίν ί ί ,  καί, πρός ροεν.ψίριοιρβν 
-'.ν Λογον ποιού(χενοι, Τί αοΰ λείπει; -  Γνώριτ..] Έξ άνοιοφηρί^υ ίιορίώοιοος τούΛαγΓίου,

Ϊ Η Μ Ε ΐ η ί Ε Ι Σ

αντί τού, “Ρώροη. Γνοοιχην 3’ ίνταϋία, καίά καί ιχικρόν ά 
Τ’®*·— *̂“ τούτην τήν ήλικίαν γιγνοριενων.]

Προ; γάρ το γήρας, ώοπερ ίργοσττίριον 
Απαντα τανύροίπεια προβφοιτί κακά,

» ιρν.βιν ό κοιΐ{ΐικός Αντιφάννις.

η ττ,ν φυχτν λι



£ ΐ :  ΙΣΟΚ^Κ. Ε ΓΑ Γ. 1ΓΈ Ω 1Π Θ Ν .

ΪΤ.Α. ·ΙΪ9· Συν»πιβί.] Λνίβ*.— Τό» ,ιιΚ] Τό·. Ιίι»β*>̂ 5ΐ.— Τ-λ ;  ί« ίναχτϊ<, τέ{ ϊ» 
άν«ίϊ2ί.] Τώ* ίί  τίδ ΝΐΛ3*}α4«ς βίίλφβν, «νς^ιΐν ί^{.ΐϊ5ΐ{, Λΐίαιχ;, τ*{ 6ηλ·ί«{ ϊ', άνίσ- 
<»ς, ««τίςιν, Μ« ίι  4 ιηιηίβίΐ* «τχΑίζ)»»®» βίκοι, Π;ιί·}4ΐκα;, καί ΙΙ ι̂γχικί»®»;. ίηΐίίοιβ*  ̂
ί» ίτι, όκιρ 17! νδί Χίΐ-ίόν ΐβΤς άπβνΐων, ίίττίϊν, τώ» κατ4 τίν Εύρώπτ» βισιλιοοντωτ 
υίοΙς ί  άί«Χφβϊ{. άϊί^ι (Ρπηοΐρί), χ »  τβϊ; γ3»χ·4ί». ί  βκγκτρβΛίν, ί  άϊίλοαϊί, άν»σ- 
υχΐϊ ^ΡΓΐιιοΐρβϊ&β) χιϊ ΐ̂βδχι, Τ9>τ3 πχλχι Κ̂ ιτρίοις ίίιον ΰ,τίρ̂ ςί», ώί ^ριςοτίλΎ,ζ 4ν τί  
Κυκρ!»» χολιτιίβ παραίίίωχ» (*»ρ* τώ λρκοχρ. λί·. Αναχτίί) λίγων, « Οί (ών υ!βί χαΐ
• βϊιλοβί τβυβα«ι>ίΐϋ£ χχλοϋτται ά»*χτ»{, «,ΐ ίί «ίίλφαί χαί γυναΐ*»;, άνίΐϊϊϊΐ ·. Προςίί 
τρΰτίΐς τούί ίνχχτις ΐνί ι̂ρο» ί*ίςτ,ς Α;χίρ*ς, ί, τι ά» άχ'.ίτηιν, ίυνι.Λΐ,ιγνίι χ̂ξ.οι τοΐ;χι- 
τ» τίιν ι:»/.ιν χ*ι ώταχου ί̂Οττι; ίί Ι'βργΐγΟ!, χίλίχων γί'<3{ οντω χ*λ:ώ;χενοι καρά τοΐ; Κκ· 
'ί'β'ί· ί  φ·»*! Κλίαρχοζ κχρβ τώ Άβηντ.ίω (βιλ. 250). Προσσχρ.ίίωτίί» ίί  ότι χχΐ ίχ τοδ 
λβχνχΙβυ «βρΕΐληρώ< ταΰτι β Εθ3τά6ΐ5{. (Ίλι-ίί. Ν, 58α), χι'ι λίγων, ι. Κχί τ?ι ί ί  ιρχα}
• τ*γαα {.ίβζαν ίν Κύηρω 1«αχτί( ίχχλιάντο, κρός οίς άνί'ρίρίτβ £χα7’’'? άι,χίραί ιτρόρτών
• ωταχου ί̂'* τι »'< αχίάσωη χ.τ.λ. » Η '-ί; «7ΐ «τι νίτΐοαρ τ'.ά; χαλιααίνους Χνχχτχί. Καί 
τά Λρβίίχώ; ίηί(αίνι ίί, ■ ΣτΕίλχς τί{ Αίολίίίς χχτ» κίςιν ία ι χιί οίχιααοτ τίίς Χ'όρχί « 
οότω τίταρ·,!», ώ.ς αίντΕοιί ίίΐβ5χι το5 φρί»οντςρ, ότι ίχ τοΟ ·λΟι.ν(ί!'.« χαί τχ3τ» πχμίλχ- 
γ ι —  ν.ί τι·Β; των κοιτ,τών . . . ίν 9«ο{ ίν άνδρώϋίΐς ί  ίιίυ,ων, χ.τ.λ.] Τον δν.τ.ρ'.ν αί- 
•ν.ττιτχι, ιίκί'ντ* Βίρ; τίδ Εχτοροί ^Ίλνάί. II, α58),

Ρχ·»!;α β’, ίς |{ό{ ίσχ5 ρΐίτ’ άν ρ̂άτιν, ούίΐ ίώχιι
Ανίρί  ̂γ» βνητοδ κίι; Ε̂ ;χα»αι, ϊλλί ίΕίΤ».

Αιΐϊΐριροατι ίί  (·)!ών 4αί;Λ0ν£ς, τύ τον; ιοίν, 4ώϊ«κι τλν ί.ρΟ'Αον ίνταρ, χνρίοι; Οι·.· £ «'νιι, 
XX! Μιγάλ'.ν; Ο,ίν; )^γί«5αι: τ:νς ίί  Λχίν,οντς, τριον,νρίον; τόν άριΟν.'ον, ω{ ωτ,σιν Ιΐ:··Α({, 
«?»«·-> ί/_ι·,ι ιιιταςδ 6ιώ'< χ*ΐ άνΟρώίτων. Τρ'τβι 5ί τταρά τοάτοα; χσ-ζν οί χαλ.οόυ.ίνει /ΐαι̂ ιο̂  
ί  ίίρω££, Τ3!)Τ!7·..ν «ίγ:γο·Λίτί5 ίχ 6ί'.δ χχί ίνχττί, ϊ  ί'· Οντ.τοδ χαί βίί£, χαί ριιτά θάνατον 
•ί; βιίδς άναγοροίνοι.— Πίρ· ττ,ν ίχιίνον χτ.λ.] Στρ;.βιωτ;β τ, ιλνταξι;, άντί τον, Ι1·ρί ττ; 
ιχί'.νον φνοΕω;.— Εΐ; Εάχγάρχν.] Κατ' ί/.λίίψιν τ50, Αντ.χ-,ντων, ΐ  τινο; ίτίροα τοιίάτ'-ν. 
Τγ ιονιίιιχ.] Τών Ε'ργω,ν ίχλονίτι, έχτ-.δ κροτ,γχίχαίνου, "Εργοιρ; χ βυνωνόΐΛίος ττ,ίιχατ, 
χϊ! Ιί';χ, ώ'< **! οϋντ,ψί ττ.ν αντιιαν έν τώ τίλιν τοϋ ΙΙχντ,γνριχοδ.— Τον; υ.ίν τάκον;.] 
Τ«; ίίχονα;.— Αγϊπάτβχ·..] Θϊνα.άζοο9χι, ίκαινίϊοΟαι, άποίοχ,ΐ; άξι'.δσΟαι: χ «  Αχ/Ον ίν- 
τινΟι», ότι ίχ τοδ αύτον βίΛχτιχ'.δ τοδ Άγάω γιγόνατι το, τ» Αγαιχαι (τό Οινν.ά'ω) χχΐ τ'» 
ιταρ Οριχρω Αγακάζω, (τό ιτίριιττύοτοιχαι) καί τό χοινο’ , ’Αγατάω, ίχορ 
σβιαασία. τον Φιλώ (ΧΕτίιτίοϊν: ά γάρ ιριλοναΐν, ίκβϊν 
Γίκλαταίνοι; χαί τβ:{ γίγραιχιχί-Ο!;.] Τοϊ; έκ τττλον 
[«(Λΐρ.»|χίνοι{. Ο ίί  νοδ; τοΟ όλου χωρίου, ΟνΑίί; άν 
Αρα, κρο£ ίχιίνρ> τόίαντοδ βώαα όιαοιώοΕίον, οΓον ιΐο 
ρτ.τΕΐί κιί χαταοχίριιτο, ον* βν ήρακλίονς ρώ[»τν κροοχττο 
ριατι: οί Αί [ΐτ, ραβυρίΕΐν, άά.λ’ Είναι χρι.ςά [ίονλοαινο;, ραΑί
τούτων αιιχίσαιντο Τίνς άλλτ.λων τροιτουί, χαί τά; ίοανοίο; τα; ί·«ν>ϊΓ.5χ'ύ® ;  ίν το 
γο|*ίνοις. τοντίτι τάς 5ι4 τών λΕγβιχίνων κανίρά; γιγνορίνορ. Τό Α« Αλλχιων, ίοως τροο 
«ίς τό, Γών όάλων, ώς ιΐχα'ίν Ανγίρθ£. ΜΕτίνιγκί τοντο τό χοιρόον ό Κιχίρων ίν τώ 
'Αρχίον τοδ ποιττοδ λο'γω (χειρ, ια), ρ/.ιχρόν καριγχλίν»;, χχΐ ττ. χιό' νκο'·.ρ·9;ν ΐρι 
ΪΕΐνώιαί, ντρό; 5ί χαί ό Τάχιτο; ίν τψ βίω τον Άγριχολα (χοφ.  ̂ Ταυνιν ιταράχ;
Προτροιττ,ν ίκι τν,ν Εναγορου (ΐίροχοιν. Οντω ίοΐν γράορίον ΰτίλαξον άνάρΟω;, άντί το 
βτταβι, Τανττ,ν τίν καράχλ.ν.σιν; Αίλν; $'ι τίςίιορίώοΕω; χ αϊρία, άλλω{ ^ί και ί ; ίτίρο 
ραλΛάλον (Β, «ίλ. 4θ) λ.™?ί®ν ■(τούτου, Ήγοδροαι γάρ ταντίν ν.Εγ·£·Λν είναι ττί̂ ον , . . τ, 
ίίίςωρι,ίν χ .τ.λ ,βεω ρεό ν .] ί’ΐ; «κρ'ν* — ΣρνΑΐ’ τρίοεον αντ-.'{ ] ’Αναγινώοχι;·/ αντ
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καί ίανααζιιν είώβαρ.εν.— Τοϊς (οίν 
ίΕκοικ̂ ε'ίΟίς, «αί ιοϊς Αιά χρΓου,άτων 

ιλαουίνον ί  γεγρααιχενον ΐΑών άν- 
όν-α άκριδη"; 6εω- 

;, άρρω̂ ος ών αυτός τώ οώ-
.ς ίΐραχλί'ον



ΣΗΜΕίηΧΈΚε

·Ετ«ί^^ί ] Μχ5ίν ίχίίνοΐί ^ :̂βτ,ΜΐΤΛί, άΜ,5τ?ί6νί, ώ{ ίξιτγίΐται 4 Λά·γ.— βχ τβίήύν.) Έ *
Τιο» ΐπαννωϊ._ Τοί)? Εβλβγίυαίνους.] Το»ς έπαΐγονιχίνο!>;. ϋ ί« βτ>χ9ίΐ«, ®1>' «Οτί» ί ί»
τδνΠΐαί[ΐ»χωνχρο»ων, τό Εύλο^» >ταρίνί»).ΐ7ειρ ίιϊίτό, Εύχ5(ΐ.Βί τινι «ί<ρ4 β«ί5 τί·|'»9ά (ίδ· 
•γβρ λίγίΐ* ί'ςέ 'ο ί« ) ,  βντι5ΐ5?3Λ^ωί Κατ»?ώα.«ι; Ιπεϊ 4· αί ·Β»ρ’ 4ιρίωκ
ιύΐονίιι ίιχ» τή τις χιιοβς ΰψώΐίι, ΧΟΛ ιίς βχ^αα ίιατυ*ώσιι •{ίνο'τχι, είλε-̂ ίΐ»

κι τό·/ τεδτο ικιείιττ*, κίτ ίΐ ιχτ,ίΐν ίδχ_<ιτ&. Εϋλο-[£Ϊν πρΐς τούτίΐς λίγενται οΐ 
Γ;ν ·γυνχΐχ.* ·γβ[Αΐκ»ί σν»«5Γτί(».ί7:υς, ίπιΐ 5ί ώ ι& ι ί  τειαύτο (πέϊί '

(ύ̂ ογίκι <

ίε ί̂ϊ; -κι άτϊ^α *®ΐ τί;ν ·γυνχΐχ.* ·γβ[Αΐκ»ί σν»«5Γτε(».ί7:υς, ίπιΐ 5ί ·ύχδτ ί  τειαύτο (ηέζίυξις 
είωβι -̂ ίνΕοΟιι, ΧΜ ίΆ'.χτ,\μ·*Η 4 τ.-ϊ» 7ί·[«ι»Ί*ώς, χαΐ εύΑΛ-ρηΛί-ηι ή γΧ[ΐ*|Μ7·τι, άντι ΐ̂ίςαλ- 
[χίν»; ττ̂ ός ΤΟΗ «τι [ΐντ.ΛΤ!υε[χ{νευς ; χιί γ̂ '»»ίxx ίύ/ΛγΛτίτ, χ»ί χιιϊαιεβτερο», £ύλο-[χτιχ»·Λ, 

"ν οΙ άεχΛΪει έγΓυττίΐΥ λί-ιετ, «;ός άντι ι̂αβτβλΐν τις ΛβΑλαχχς. Α«αξ 
IV ίΝ τΛν άεχχίαν « 5 , Εύ?.β*̂ ίϊν, οχιίΛοίχν εκλϊ.άξχι ίπΐ ττς ιώνιτιχτς 
—\ Εύλεγειείν! «νΟ̂ ωιτε, ζί· τ̂ίς̂ Ί, 1ΐίβι«τί, ί  ίπχινο'ψίνι,  ̂χρώ- 

ΐζ έιι.ιλίιις, χατ4 τ ί  τεΤς βρχαίεις βυτιΐ ϊ̂, ή ’Ί’αθί, »  ί*ι- 
'ιο σηεεαίνιιν ί>:τελαιιι5άγει τέ, Ιξι» «ύ/.ογίις, ·

χ .-χ ^  2«ν!χδ{ τ-Α—

νο;Αω -̂ ΐ̂ ^̂ ιιαν̂ )ν. 
ττοΆ ΐ  χ?ί®'ί ®̂ν·

,ιχιτεχτς, ΕΟλεγτιι.ίνι,
[ν.ίίι ίν τχΤς φιλιχχϊς :τ?ές άί χ̂Ί.β 
μόιιι, Μ λώςι X τ.).. χωρϊ< «ΐ ε̂'ή Τ'!.

■ 71 ττς των άλ/.ΐιν Ε'ΙχΫς.—  Ούχ άλλετείίις κ»ρ«5ίίγ(ί.ιΓειοις ττχρ®ϋβ;·γ|£.3;σ·. λ.-.λ.  ̂χυνβχιος τό̂ ·
,ΛΛτνιχοϊς ;χι·.ρ7.χίεις, εΤεν ΐΓωδ·ή» τινα, ίνεάίιιν έφιίλβυοιν βΐ ίιίχοχαλει, Ιττι̂ ειχνέντίς 

έ:ι τχ 57*?αίς?ε;Λίνα εεδτεΐς ,υαΟχ̂ .χτα, ούχ άλλοτρίων, βλλβ των ο^ϊτιεκν αύτών κρε-ϊονίο» 
χ»ί κράζεις ίίσι. χ*ί λίγοντ»;, 5 Δχ(Α«σβ. {ϋλυνί. Γ. »·>.. υ ϊ) λ^νχίεις ιΐώΟίΐ λί'γίΐν, 

" Ούχ άλλετρίεις ΰ;χΐν χρωιι-ίνοις ίΓχραίίίγυιχειν, άλλ’ εΐχιίεις, ω άνδρβς ΆΟτ,ναΤει, ινίΒί[«5ΐν 

■ Γζϊ̂ ι ')'Βνε'9Βΐ »·
ΣΕΛ. >(ΐο. Αέλϊ,ίίν.] Εντινι τών ιτρέ ΙαεΫ άντιγρ. δ β-ονάϊιικχί ■;>> ί;χεν, βί'ρίτχι Λίλϊί- 

«χς.— Κχί κειΓν, χ»1 κεινίσω τχϋτεν, εκιρ χ,τ.λ.] ’Έντίχνον χιΐ κάνυ «ύιρ'Αίς ΐ7χρά5έΐ-]'α5, 
ευ ττ γ/.υχύττ,τι συνξχι'ρβε! τό (χ τις συ[χβει»Α7;ς αίις',̂ '.ν.—  ΙΙ< άττασι (Α«ν, χ τ.)..] Έν τδ 6}/» 
«ντί τε5. Ως, βίοετχι, Λν, 5 παρίίλτ,φίν 4 κρΐ) ίχ'.δ ΐξ ίτ/ρεν άντιγρχφ. άν«φίρ<»» κρό; τό, 
Πρε-'ε’νων.— Τό ?’ ύτε̂ υκοΓχτο»-] Το τϊώτκτεν, το τιλί««ε'ον, το προ ΐχ«?εΰ, ίτειρρχιιχτι- 
χδς.— Εί (εη ηελύ.] Πλεονάζει ό ο-ον-κτικός, ϊ  τ«ν ιιρχψάττων «6 .εψίχ, 4ί κχί τε» ^τερες 
ί»χνχλχε;ντες βύτόν, ίιά το τ ί ;  ττεριοίευ [χήχες.

ΐΠ ΐ^ θΕ Σ ΙΣ  Β Ο Π ίΠ Λ Ο Σ .

ΙΓ.Λ. ι6ϊ .  Πρές Ιϋλ·οκ?άτε.] Ά0«»χΤες ό Πελ'χεράττς. ο ΐ  ’Α?ΐ7· ('^ττερ. Β, κί*)
χαΐ Αΐλιαν. (Πειχ. ί̂ · 1Α. 0  έανεριο'νεοσχν· ’Ην 5έ ίτί καχολογίχ ίειβεττες, ε’ ε̂ κχί το 
εις Φιλοινίϊχ όναφειοιεΕνον οτερί Άφροίετίων οχίΛα̂ εν οάγΓροιχαχ» Πολοχράτ/,ν «ραβί τινιί 
■κειτσιι έκ! ίιχ6ολί ττς άνδρώπεο, ώς ϊτ,λεϊ καί τκ εις αύττ,ν Ίχιιείϊα Αιοχρίειοες τού ί%- 
Εκοο, εύτοις εχ̂ εντα (κχρ ’ΑΒτ.νχιω Η, οεΧ, 335),

’Ε·ρίο Φιλχινίί, X ’πίβτοτες άνβρώκοις,
Έντχδϊα γάρχ τώ ιιαχρώ χιχο'ιεχααι.
Μτ, |*', ω ιχοίταίΕ νχ5τα, ττ,ν άχραν χάο.τττων,
Χλεύτ,ν τε κει:5, κχί γελ/οτι, χαΐ λχοβίν,
Ού *(Βρ ΙΑΧ τόν 7.ιδ», οό (ί,ά τοό; χάτω ΚεΟρίοί,

Ούχ ίν ις χνΫρα; {εχχλ'<> ίχρεεόίτςι 
ΠΩ.υχρχττς ίί, ΤΤ.1 γενί··* Άθτ,νχϊες,
Αε·ρΜντι πο.ιτάλτ,ο,α, κι! χαχτ, *̂ )δσβα,
’’£■̂ ρα̂ :ν όβσ' ί·̂ ραψ’: 4γ» "̂ άρ εύχ οιία.
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Α4ϊ^̂  ·|;«? ίϊ·.ι·] 04* άλϋβίί τοΟτε: ίγραψ» ιΐ4ν ■̂ ρ̂ χιτΐγίρίβν Σωχράτβυς 4 ***ολ^5{  Πο· 
Ιυκράη;;, άΧλ’ 4«ιίίίξίω{ 1·η%χ (ΑίΧκήίβς, *αί ίτολλώ τις Σαχράττυς τίλίυτΐς ζις^ί».— 
Λί'ΐ»» ίίί» βίβιι»,] 04τω·ΐράφΣΐν π ο̂ΐρηιχιι «ντ: τς3, Λίγων ?τι βίβίΐν.— Δΐϊ^Οίίριι,] Εις 
τ65το ίτριψ* τ4, Διαφβίίρίςν.— Εΐγί φιίίίτχι τί5 ίιίατχάλςυ.] 6  νοΰς. Διά τί ώς (π<(ΐβου- 
λι4ων, χαί μίι φινίρώς χατχγίρών Πβ3.ν̂ xράτ1)'̂ ς, ίγριψϊ τόν χατ’ αύτοΰ λογο̂ , ι [γ  άσηά- 
ί»τ« *αί άγΛπάτΐν ίιϊάοχιλ',ν. Τίνα δί λίγιι ίιίάΓ/.αλον; βί πρ» ίαών, αύτίν τΐιν Πολν. 
*ρ«τν,ν ίξέΛιβον, ώς ίιί*β*ίντ» ττ,ν ρ«Γβρι**ν; ίπίρ οΟίί νίίήιιί γι ο' γ̂χωρίϊ ΐ  Τ93 λί'γω̂  
οννίρτν,βις. Αμιινιν ο3ν ίρκΐ ίοχίϊ )4γι:ν αϊτόν τόν Σωχράττ,ν : χβίπίρ γϊρ ού̂ ινός ίτίρϊυ 
ηαρ»ίίίω»οτ« τόν Ίοιχράτην ΐΛΐ3γ;τί5ϊΒΐ Σωχράτζι, ίύϊέν «ωλυιι τόν γράψαχτα τόν 1>γ.6- 
βΐϊΐν ταιίττ.ν οίτω φ»ν«ι, ιίτ» ιι*ρ ·τίρων άρχαιοτ/ρων 5Γαρίώτι?ότ», ίίτ» χαί πιιτλίΐνηιχίνω; 
ύιτίίλτ,ιρβτ*! Ού* άτΓίΐχό; 5ί χιΐ άχίΐι ί̂ν γίνίΒβαι τωόντι Σωχράΐίυς τόν Ίΐίχράτϊν, σγίϊίν 
■ίλιχιωτϊν δττ*ρ;̂ οντ« Πλίτωνος.— Τόν άλλον λόγυν.] Τό λοιτών ριόριςτοΟ λόγου: ϊν άρχγ ρ,ίν 
γάρ Τ'.ϋ >Λ’γβυ (Βοΰπρ. τιιράσίοβαί ιρν,βιν ϊπιίίϊξαι Πολυχριτιι, ότι ηαό τού ίίοντις 
ίν ά;/.-ροτίρ9ΐς τοίς λβγβις 5ιΐ|*»ρτιν, έν τ< Βουοίριίος άιτολογία, χα\ .τρ Σωχράιιυ; χαττ.· 
γορ:», ίίτι βρ«7.ίχ τινά πίρί Σωχράτους ίΐπών, τόν λοιπόν άπαντι λόγον πίρί τού όπως 5ίΐ 
Βουοιριν ίυαινίΐν, βοιιΪΓαι* ίόον χαί όπως ό4'ίν Σωχράτοι/ςχχΤΛγορίΐν,ύποίιίξαι. Καιούτο  ̂
ριιν ό νοός τοδ τΐν ύπο3ίίΐν γρχψαντις; ίν ίί  λύίΐν ίπχγξΐ ού ττϊ'υ τι πρ-.ΤΛΛΟοβχ ί ι̂ τώ 
ζν,ττίυ,ατι. Ου γ»ρ, ίναριτι όργιβίώτιν ’ΑΟτ,νχϊοι, παρίλιπιν Ίβοχράτνς ίχιίνο τοϋ λόγου τό 
ρωρος, ίν (;) ΠολυχρίτΕί ί̂ οήν δποίίϊςχι όπως ώιρίιλί Σωχρότους χατςγορί'ν, άλ>Λ ίιά τό 
(χΛ'ϊί τν,ν χί·;,·,·<̂ βμΙ~, 5εΤ, κνδρός ίν άπιντι τώ βίω άρίτλν άοχνίβαντος, χαίτούς άΟ.βυς
ϊπι ταυοςν προτρίιρχντος; ίςω)40Τϊτων γάρ τοϋτο »ο;ί άπονίνοηωίνων άνίραρίων τό ίπιτ*·

Β Ο V Σ 1 Ρ  1 2

Τχν ιιΐν όπΐίίχίΐαν,] Καχώ; οϊ πρό παων ίςίί/ςχντο τχν ίπυίχίΐαν: ί ί ’ Αύγΐρο; κχ! Ούολ· 
ί̂ω πίΐίβιίς, ίτριι̂ ίν ί·'ς τ> Άποιχίαν ; ·'Γτοϊ γχρ, ώς ιίπ·ϊν, ωϊι ·ϊύνατ·χι ιί Έπΐίΐχίΐϊ τίί 

η·νί». γ δί}.ςν οϋ ριο’νον ίχ των έπου.ινων, ά)λά χαί ίξ ων όαχρος ('Ιλιίί. Ί', ϊ 4δ) τόν Τ.πι- 
ί'.*·ί) προς τόν ΙΙολλόν άντιϊιςς-χΰχ:. ·

ΣΕΛ. ι(1 (. ’Ε ί̂λοντ*;.] Οότω χα'ι τό ίριόν όςυτόνως, πχρά τό, ΈΟΟονττ'ς: αντί τοΰ πχ- 
ρ* τυιν, ΊίΟίλοντας, ιΑίτο/.ιχοϋ.— ΙΙρός τοϋς συαδουλίΰοντος.] ’ί'.χ ίιορβ. Ούολ. τό ίοΟρον, 
λίίπον χαί ίν τίί ςριφ,— Τχ πρ-.οόντχ.] Διαγριπτοον ιό βρύρον ού* όπϋχότως ό Λάγι’, 0λ; ι· 
« · — Τοίοΰτου ίζιις.] 'Έτρίγχ εις τό. Τοσούτου, τό Τοβούτω —ι 0  αιι /άριν άν ιΐί,Ιτ, ηι ] 
υ Βούίΐρις ίχλοοίχ. Αί έ· αίτχι λΐςίις, λξίπουιαι ίν άπαβι τοΐς άντιγρίφ. κ*ό* χ*ί ίν :Γι 
«αώ, προίίύιιντχι ύπό Οΰολιρίου ίΐς άπχρτιίαόν ττ·ς ίννο;*;.— Ο 5», εί χαί χ.τ.λ.] Ο Σω- 
χράττς. Έ;ν τώ έιιώ, ώς χϊί ίν τοΰ ΔαγΓίου, γίρεται *»κώς, Ού'5'' εί χαί,—  Ί'π' αύτοΰ ^

λαιών ίχίόο- 'λ'π’ αύτόν. ,ΐίιιίΐνϊν γρά-ρειν “λ'γ’ ούιοΰ, ώς πχρνίν« ό Αύγϊρος.— ’Πυ.ολΌοις, 
«1 ρ'.ν,ΪΕ·; όυ.ί).ογού(χίν5ν ίρ::;.] Καινή τύ.ταςις, άντί τού, Ί1;αϊλτ,οας τοΰ όιΑβλογούίΐο.όν τι 
ίρείν.

ΣΙόΛ. ιϋ4· Α;λ* τοίς.] Έχ τοΰ ί;χο5, άντί τοΰ παρ άπατιν, Άλλάχιΐ τοΐς,— Έααυτοΰ.] 
Ρ.ν «λλ Εαυτοί 
?α τοίς ’Αττικοίς,— Τλ 
•ιντος άντί τοΰ, Έχίΐτ!, 5 τ/,ν 
>6ΐπ:ιχώς τοΰ, Τόπω, ί: ΜίΟίΐ:

ώνοριβτίΑ'νίν.— Τίν ίύνααιν αυτών.] ϋΰτω Τ}χρ άπαα·., χχ-.ώ.ο Γρίνο, λύ:οϋ, τυΰ ίί;λ;

χακως: και γαρ και ίπι τ
αρ άπατιν, Άλλα *ι1 τοΐς, — Έααυτ

:ιν.] Έχίί, έγραψα, Ούολγίου παοα 
πον χίνεοιν ίχλοΐ — Έν κοώλίς-ω ροίν τοΰ χο’σαου ] ' 
ίί, Κότριου, άντί τοΰ, Ούρανοΰ.— Τώ Νείλω τοτοι,'Κ
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ίΐλςνί'-ίι. Δίλο» Χ»ί ίΧ τώ'» «χοαίνω·»·—  ΐώι α«χ^> 
ΐχρ5»,' άιτί «3 , Τώ» αΰ7|ΐί>ν, οιί τίϊ{ (*<τ.

».?.)..] Έ λ $α^6ύσ.ί1>--

1ΕΑ. ι65. Δια6ίοΐ'..]Πράβιι, ίτωλΐσι·., ώς ίζτ.γίϊτΜ Α^ττο*;.— Ά[ΐα ίίκΜΐ ώς χάλλνίΐν.Ι 
Τ3 ίΛν άντ·Ϊ7Ρ«?5''> 'Ά»» Μ«»*λλιβτον—  Ττ,ι τρο ι̂ίν.] ίΐιριττ'ον τ4 Λ(·
6ρ·,ν.— 'Έκ «  τί{ χώ?*{·] Έ« τίς*{«ω?γίίΐ{: άνττϊΐίυτβλίλίνως τά{ τίχνα;.— ΤοΓς 
αύτοϊς τά{ βύτ»« ΐί( ί{α ( .]  Π«ί< «*τ?·{ ίξιί!χ€ΤΒ τΐ ίί:ιτ«ίι«ρ.α ίχ*?3ς.— ΠΧι'ον.Ι 
Π»5»ίλτ.ΐία I* τί3 Λ»γΓιανο3 Λΐτ\γ,Λ .̂ άντί τβ3, ΓΚ.ίΙ^ν, 6  ίώ :, 0ΐ χ*τ' Αΐ̂ υιττβν τιχνίτιι 
ίτλίΓ/ ίιά9*?'-'̂ ®' **·*χ45 τίχιιτών, ί, ουίοι τών ίίιωτων, ΐγουν τ»ιι (χχ ίτπ?·ϊ_ιιίν»*ν τά«
Τ(·,,β; — Π!?ί τΐν ίοντα;!·* ] Οττ·̂  {V άλλίις (’Α^ιιίίαγ. ί) Σίνταγι** τίςπολιτιίχς ί·;κχ!. 
Τό (χτίινι, τώ·* άνάγχαίκν άΓϋριϋ ί̂», των κ*ινώ·< ι:ρί<·χγι/.άτ(ιίν άαιλίΐν.) 0  |».ιν νο3ς τρί- 
ίχΛίς, Τό αχίίνχ ά[*ίλ£Ϊ·< τών χίινβν ιτροίχΐ(ΐάτων, ίι4 τό άιτΒρινν των άνϊγχχϊων: λ ί« 
•̂ ραφχ £Χ ί « 5βώβ. τέ3 βϊλβυ ϊλινιριίν, άντί τις φιρ6(λίντ,ς ίν τί'ς άνη^ράϋβις, Τό [ΐτ,ίίνός 
τών άν«·γχ»ίων άη3ρί3·<τας, των χιινών τ:ρός·χγ/«.χτων ά(Λΐλ«ϊν: χν ΟύβΑφι̂ ς μιτιχοίχϊϊν «ίς 
τό, Τό ατ,5ίνός των άναγχχίων άίτορώντα;, των χβιν&ν πρί?ι-;ι*άτων ούχ ά[ΐ«λιίν, ττ«ριν9»'ς 
τχν άρντ,σιν, χν ά«ίίίξα·/τ9 χχΐ ς1 [ΐ»ν αύτίν.

ΣΕΑ. ι 66. Τών κινίίνων.] Τώντιτλιιχων.— Ττ.ν (χόν άοφάλιιχν.] ’Πί· χι1 «19ύν»; ?ιίί- 
ναι τοός ίατροός ίύ αιόον ιτίρί τβν πριβωιρ̂ ριινων τίΐς ν3βοϋοι β̂ρ|λάχων, άλΧβ « ι  τΗρι το3 
Χ'7Μ·.ν τίί; χρβυ^ράς. Ηιτχ7“? «τ?»>ίΐχ<ρ '̂ ττς νς'του χι»»ϊν ιξτ,ν τβι; ίχτρ-.ΐς: »«ν 5· 
ίΐρότίρ'-ν, Εχί τφ αύτών χινϊΰνω, χαβά φχτίν Άρι?»τ- (Πολιτ. Γ , ιά). ΚΙνί'ν ?« ι̂ ν τ« ^ίγ· 
ιχαν.ίν ^αςρός χινν,τκόν τρ:Β(ρ!?ϊίν. Αί·|·ιι >ό χαί  ̂ βυνχίιια, -Τόν ίχίνν,οι τό χχβάρσι'-ν.. 
Κατίίίΐζαν.] Οί ίιρίΤς. Η ίί  7ρα?ΐι βνηγ.  ̂ άατχχΛ'.ύβτ,ο· χχί Ούο).φ, χαί <Χ ρχίτ' αντότ, 
τλν,ν Στίτάνον τί χαί Αα̂ Γϊ'.ιΐίπβρ ιί{ φι'ριται, Κ»τ·5«ιξ·ν.— ΖυιχβιλΧοίχίνας.] Κχ τ-.ΰ 
«V συναϊιι χαί τό τίΰ Αα̂ · άντί τίΟ 2>λλα(ΐ.6ινο_ιιίν*|,— ίυ 5λά(χβάν«ο0*ι (Χίΐζ-.νως.] Γυως, 
Μίίζ'.να», ί  Άττιχώτιρ'.ν, ίΐιίζονς.— 6ϊίτ·ι.] Γρακίον οίρχιι, Οΐΐτοι (χίν, ίίταναδιιτλ'.ϋνταί 
τόν σνν̂ βί: καί 7*? * ΐπϊ<ρ«ρόρι*ν·;, Αΐ, ι̂πΑιΰται, τΤύν, Οβοι ΔΕ. . . Βΐ ΔΕ τοιιΟτοι.—
Τ'-ϋτων α'τΐϊΐ ] Έξ ιίχασίας Ούαλφίοιι, άντί τβί χαχώς σννταρίίν'.ο χαί άνι̂ ραΐΛαίνονι, Αίτιοι 
Τ'ϋτων, ώς (,-ίριίαι χαί έν τώ ε,ιλΏ. Άναιρέριτιι τό; Τοίτων, ίϊς τό, θίίων ιτραγαάτων : 
ττλϊν £Ϊ Ιΐ,νί τις χαί τό, Τιύτων, <ί< τό, Τι3+'.ν (τ'-υτιτν τόν ίρόβοτ) ιιρβαιρόΐτ» τριιτίΐν, ?ς 
ίτίοας ίίκααίας Οόίλφίου·-  ̂ ’Α»κτ.σ«ι; +ί< βιιότχτ'.ς.] Στινίίωααι τό, βιιότν,ς, τβΰτόν ώς 
ιίπ^ν, ωΪΕ 3·ονά;χΕν'.ν τό Θρχσκιία, χαί βόχ έφ’ τ« αύτό ιηιαααίας τΕταχιν ί άτ-ος. ΠαΟλτς 
(1>ω«„ Α. κ'̂ .— Έν τ-,'; ιρανΕρΕΪ;.·) Η ιτρίβιβι; »χ το3 Ε'ριό, ?,·/ χαί Λά ί̂ιος ντ*ρΕίλ»,9«ν <ξ 
ΙΤΕ'ρςν.— ί/.ωόιν] ίσως 7?· ·'Εχ5ΐ)αιν.— Τυχόν άν χαί των αιι̂ νων χαταορ'.'/νίνιιν.] Σν,- 
μ:ιι3 τν. Τυχόν, ςύχ ίχίρόίυ,α όν, ως ιρατιν ςί Γραμαατιχοί, άλλα {χΕΤ'.χτί' βύϊιτι'ραν τή  
Τυγ/χνω, οΰί’ άπνλυτιν έ.ίαα^ιχίν ώς αυΟις ς( αβτοί λι^Ευοιν, άλλ’ αιτιατιχτ,ν ίλλιΐ“τιχτ.ν 
ίτριβίτίως τίς Κατά, ά τίς Παρά, ί  ττί; Μιτά : ί'̂ ι ί ί  ά·αλύ»ιν ιΐς τό, Οταν τύχ_ν,, χαί ιις 
το, Έάν τύχϊ, άίιαυορως.

ΙΙ'.Λ. 167. ΒΕδαίως Ε'οΕββαι.] Έχίΐ'.ρίώτ. Γ ϊ̂λιρίίυ, Είαριιλνί-ρααι χχί οί ηρό ΐμ'.υ, ντλτ,ν 
τού Στιν- '·ί ΒΕδαιώβΕοβαι, έχ των αρχαίων ίχίιίτ. Τό ί,υ.όν, ώς χαί τό τε9 Ααγιιβυ,
Εύ?έν αχλ./.ςν όρΊώς, Βεδαιώσασβαι.— Κτί τά περί τά; βυσίας.] ’Εχ ί'-ΰ παρά άώ 
άντι^ράριυ χχί ττς ’Α*ρ0.ιχτς ίχ-ίουι άντί τοδ. Καί ίίΕρί τάς βυσνο }, ?  'ίρΧ'ϊΐ χαττ,κολούβτ,σαν 
οίντρ05|χ«υ, ιι).ν·.ν Οϋ'.λυίο», ιράφοντος, ι'χ των αρχαίων Ιχίοόεω,, Καί τάς περί τάς βυαίας, 
α'ς τυνάίίί κ*ί τό ίιχον.— Μάλι^α Εΰί'.χιμτίοειν.] Έχ τοδ ίμ'.ϋ, άντί τβΰ, Μάλις-' »ν εΰ ί̂χι- 
ρ/,χοΕίΛ Πίριττ·ς ';*Ρ ϊνταΰβα ό σύνίΕϊ.— Τχν &Βολν,ψιν.] Ττ,ν άντίρρτ.οιν, ττ,ν άντιλβν«ν.
ίσως 5ί ε7*Τ?·*“ ” ’ ’ί·"^όχνιν, ίιά τά ’Τ^ηγι.σίμ.ζ-'Λ, ΈντΕ'ίτληττΕν χαί Έτιιτιιιάν, ων ουνω- 
νναόν Ε7ΐ τό, ΈττΓ/.ααδάνεσβαι (Ί5. άνωτίρ. ί*), ιταρ 5  ̂Έτίίλχψις.— Τιβούτω ντλ/βν ] Τό 
4x3-;, Μ βυνάϊιυτι καί αί νταλαιαί έχίϊι’σεις, καί ό Ιτί^- Τοαοϋτον αλε'ον.— Κά^αβόιν.] Εχ 
Ηΰ £,11.45 7-, «ναίρΕτις, άντί τ'-ΰ, Καί ά̂ αβών.— 1·'ο ,αιν  ̂Τι χατϊτβΕίειν ττύς ξίνίυς.— Γ» 
9 ί ] Τό ττΕριρότ.ξαι ϊΐρί ττ,ν χώραν τόν ΚΕΪλ,ίν. __



ΪΕΑ. ι(Μ. Καί· β4τβν.] ’Ε» το5 <(«5 *Ί»γρ,. άντί « 3 , Κατ’ αύτον.— Είίργιτιι».] Ε4- 
ι̂ττι··, ού» ά*ιβάνά)ί ιΜ^α«·3»ί .̂ν»; ρ̂ά<ρ«ν.— ΛιγΜΓβιων.] 1ίβρι*< βι̂ γιραφιβν.— Τίτ»· 

ταρβι.] ·Τιηΐ7ο?·«®« τίι» ΐρα?η»ι "· Αατ"β'' β'·ή·):?α?« (ί·* «  <ρ«?ίται, Τίταρ®*,
ίι’ ίνός τ ) και *  τδ» λττικώ·. χρίϊΐς. Παρά ίί  τϊϊς λοιηοίς καβα καί Ιι τδ ίαδ Τίτραβι, 
ιτ'.ικτικί μί-αθίβΗ τίπ ς3ΐχ«ίω''· Τ·οβ*ρ(ίί« 1··'*»ί» ίτκβϊβίν ΐκατίν σχίίϊιι ιτρίί Τ6Ϊς « -  
Μ9ΐ, Εί ςίν ΉρακΧ-τί Τίοίύτίΐς ίτιβν Ίΐώτίρς» ί< Πϊροέωί (ιί< 5ν τό γ·<α άνίίρβρβ»), 5«τ5ς 
ίΐ  Β4υ«;ριίος «λίβ» ί  ϊιακίαίβις ίτ·®ι ϊ·ώτίρο{, 5ϋ>,βν ίτι πλ«5ν ί  τριαΧοβίιι; ιτίϊΐ ιτρίοβυν 
τ«ρ»ς ‘Η?ακλ£9·̂ ί ίτ ό Βούο'ριί, «V  ώ* « « ς  Εΐ̂ αι Βίύβιριν δ-ρ’ ‘ΗρxκΜ̂ «ί άττιβανίΐν. 
ΑνΓΛίΐται ίί  τ*3τα Τ!.ΐί ίί·'.ρ·.9ιΐοι Φ5?ίχύ5»ι (πιρά τδ 2χολ. ΑϊτίΧλω·». λρΐ'-ν. 1 , 1396) 
&*5Κ3ντι, όι» παρ*·ρ»ν5ρι.ίΥί{ ·ί{ Μί'ρι.!*« β ήραχ),ί{ ού ρ-Λίν Βϊίαιριν, αλλά χαί τίν ιτκιϊ'α 
αύτίδ Ίφιίαμαντα* κχί τβν χ·»ρ®κά Χάλβχι, καί Τ£®ς ίτϊάοΊαί, ίκτιι·*ί προς τδ Ρωμδ 
Τ£9 4·.»ί, 1-.Η ϊζί«κτ9'»*®ν; ίηιρ ίτΐ5ΐ ούχ ·ί» τ «  θΑβοκ-- Ήραχλία, άλλ’ ίί{ έμώνϋμ·;» 
•τίρ̂ ··, κατά «1>{ χρβ«υ< Ββυβίριίις ι·7«5τα, άναφίροτίί, τήν ίιαιρωιί»·» τδϊ ίς̂ ρ̂ υν- 
τωι ιταραμυίιίοδαι ύπίλα€ιν.— Κλβηάί καί μοιχιίας καί παρά ά<ίρώποΐ{ θϊ,τιία{ . . .  *·Λ 
παίίωχ βρώ®ιΐί, καί πατιρω·* «κτομάρ, καί μχτίρων σβ'-ςκοίαί.] Κλιπτη; μί· ^άρ ϊνοαιζί-ο 
« Ερμϋ<: 'Αφρ'.ίίτΑ ί'δπδ Αρ»«ί ί(Μ'.χ»̂ βκ: Άπί/Λωτ ί» «»ρ Άίμτ.τω ίχτΕΟίαι παραϊίίε- 
τιι ·. Κρο'νς; ί ’ βύ (χίνβν τά ϊ5»α τίκνα κατήαδίί, ά>3.ά »αι τίτ «ατί'ρα Ονρανίν ί^ιτιαι: άιός 
5ί μιτά τΐί Ατ»3; τί( μτ,τρίί ί̂ ν̂ο̂ αία*, ίξ ΐ< ΐγΐΊντΛη ΠίραιφίχΛ, μ'ο'.,αί δ̂ιι Κλιίατις β 
Αλι-ανδριδί ι Ι̂ρίτριπτ. β·λ. ίο— 1«)= καί ύρ-ρίδ» ι,Ϋμχ. 11·ρ®ιφ. 7)

'ΐίν Χίδι άρρτίτίΐίΐ 7·»α·ς τιχτώβατ® κούρττ.

Ελτίφίη 5» ταντι ΐχ τοδ ίβυτίρί® πιρί Πςλιτιιδν (ο»λ. 378) Πλάτωνος.-* Πλανί.τα·, και 
των χ»6’ τιμιραν ένϊίίΐς.] ϋμχρον αίνίττίται καί ήϊίτίον, ώ< χ̂βιν Ονίλίριος — Έτκρλώ- 
β/.ϊαν.] ίΙτπΕρ 9 ϊττ,βίχορβς.— Φίύ79ντί{ Γβ· ηατρίία, καί «ΐς οίχίί'.ι; π λ̂ίμαυντίς.) Αρχ.- 
λίχ'.ν αίνίττίσΟαι >4711 υΟ·λφ.- Κα·«7’ ?'»ί·] Κ»χ«70ρί®{ ·7?α'ί'α* τ--·«? -ίώ” 
ϋΰβλφ. ίωρΟώ®. πιίϊνώς αέν, »3 «χν άνα7*αίωί.

ΪΕΛ. ι()9· εί αί» - . , κατα^αίχ κύρι;ς.] Τβ παρ άπαβι, Καταί^, ίτρίψα «ις το, Κατα- 
>;Ατ„ ίιά ίίν ουναΓ.τ·.χ5< ι χωρίί ιί μχ τι< τνδτιν ίχίιτί μάλ.λνν τρίπίΐν ίί; τον, βν.— Α» 
»51 πλχβιάτωσι.] Έάν ®ιυ μαβ/.ταί γί’ω’ τα'·—  Τ0< 7 ' ' · 97’ ''·] 03τως όρβδς τό «μον, άντι 
το3 παρ’ *π*®ι, Τον τι λ07ον—  Ταύτά.] Εις τοότο ίτριψ* τό παρ' άπαοι. Τούτα.— Έςον·· 
β·»ν ] Γβ3 ίΐναι ϊτλαίή πονχρίϊ:: άπό κοινοί τοϊ προχτρηοι,αίνου,— Έπαρβίΐχ ] Εκ του 
ίυ,οϋ, τό Έπαρβίόχ,  ̂καί Λάγ.'ιοςπαρίΙλχίρον Ι ; ίτ/ρου, αντί τού* Έπαρίιίς.— Άόλιώτοτος.] 
'Ανοχτότατος-

1 Ε,\. ιςο. Ή?ουλή9».<·3 ’Έτρί'ίια ιίς τό Αττικόν, Ή§ουλτ.6τ.;, τό Έβουλτ.Οτς-— Τί; 
ν.λο«·-ρία; ίπιχτ.ρο.< ίνακιιμίνχ;.) ’Βπικινϊύ.ως χαί ίρολίρδς ίχούϊχς- λίνίττΕΤαι δί τοΰτ* 
ίίς τούς ίνοοίτους αύτοϋ οηλίτα;, τ·ύς ίναγχος άπίχτονότας Σωκράτγ.ν — Μ βτ.ο'.υοιν.] Εν 
τΓϋ ίμδ, χαί τδ τοδ Αο.7ίΐβυ, φιριΤαι, Μιοοϋίΐν.
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ΪΕΑ- Ι '4 ί  Καί ταϋτ’ ιϊίώ;,] Τί,ν τταρ ίίΓαοιιιΑιαι̂ τΐΐΛίνιιι Και τ«τ ί « ·ί. ού»
ω»νΤΛ» Τίίψα» ·ί; τ ,̂ Καί ταϊτ’ ιίίώ{. 0  *β3;. Καί αβλι^α αίίχνιίιίϊ;» &> *ί^ί τώ» «τβ·· 
ά̂ αΊ̂ αίΐιη «νΐ{ιΐ€ουλ!ύ(ιΐ'>, ι;α;·1(  τα αατιπ[ί');οντχ· (πιι^π *|̂ ινάαω 4χ(ίνα ρίν, τά -τττίν 
άναγααΐα ί«).ονϊτι, ίί{ 5ς;α·ι ττ,ι στν άφορδντα, ταΟϊ* $·, ί  φτ,(λΐ *ατίΐι«ίγίΐν, 6ιίρ τί{ 
σί< ϋη«ρχ&ντχ β»ττ,?ία;. Τβ5 ί· , Τβ5τι ίΐίώ;, παράίκ^ ι̂α ί4;τίβιΐ{ χιί άλλα̂ ί̂5 σ»4π«Μ- 
ί«νο{(ο«).. ίΟ', λί!*, λβ*,).— Τβίρ τϋί σ(ρ>ττρίας·ί ΠαρΒριΛιιται ιΓααι « ΐ ;  άντηραφιϊτιν « 
κ-ηΐτιχτ, άϊτω«ΐ(Α. ώξΐίΛί ά̂ρ ιΐν*: “Ττΐρ τΐ{ σί;οωττ.ρί{ΐ?, ί  γβίν άνιΐί τίΟ βρί. 'Τ«»ρ σω· 
Τί,ρίαί.— ΠρίΐΓίτίίίρότ σι κινϊυνίύίΐι,ί βατιλιχωτιρβ»-] ΚιΛνώιν ρυτά πλίΐί')!} ^άοβυς 
τι ίϊβν βασιλίϊ κρίστίχ»;. Καλώς τώίι 5, τι Ματ9. χαι ί Ααγ. τταρίΟίχα» τ5 ίχ το5·Δί,[ιΐ.«ί. 
ΓιρΙ τίς άχαίρου τοϋ Μαατίίτις φώοτιιχίας ϊταντίς λ4γ«ι> κρΕίττίνως «πιρρασαίτβν τί5το 
ρικραν (Πίρί Στιιρά». βελ. α47). · Έώρωτ ί '  ιΛτίϊ το·ι Φίλιττ̂  ττρ'}; ί* τικ,ϊν ό «γώ>, ίισίρ
• άρχτ.ς χαί ίννιςίίας ιίν ί 9̂«λριί» ίχχιχτ(Λϋ.«νο’>, τι» κλίΐν χατίαγο'τα, ττ.» χιΤρα, τι σχί-
• λις πίχτ,ρκΜ,ιν», τα» ί, π ί» βοΐί).τ,βίίχ ριιρος 4 τύχχ τ5θ σ«; τ̂τ«ς τταρώιτΟαι, τ'.ίττ
.  ραίί»; χαί ΕΤίίσ.Μς Προίίΐχίνο», Α ί̂ τδ λβ·.ιώ μιτά τίριΐς χαί ίοςτ< ζτ.» ____ 0·>ϊέ» «»
-ίσ9».] Πρτοίίχχί ·»το» άτη^ρ. τβϋ Μ*τ9. τό», ί» , ή ι ί α . ,  ί» >τρ-.σ..·Εαχ',ύιιν ίπο  χ«»-.3 
χρί χαί τ« προσιχιϊ, ΙννανΕα»:.— Χρτ, 54 ριή χαλάςίπβσας δτσλαρι,βί»!!» . , . ώ; ιΐτίίυς 
β5ο;ίις ι·ι·];/4(*Ε.α;.] ΙΙιράβαλλι τρ ριλΕσορω ταύτρ γνώριχ τά αλλαχό» (Προί. Έλλ. Βιβλ, 
«ίλ. ριά) Εΐρχαίτα [λ: ι ιι·ρί Τ'νΟ Ζωττίρτ».— Καταρνιηαινίίίσας.] Αί (χιαινσϋΐ χαί ρι:/ιί-;ο»σι 
τά; καλά: κράξΕί;, ττι/τε̂ ;», δς ά» ραί(ΑΕ» ι» τρ ί̂ ναβιία, Μ'-'ΛαλΜτ'-κσ̂  ί  χαί ρχΕτά τίς 
τ:ρ£ΐ9ίσ. Κατααονζαλώτ'.υσι. Τολττ ίί τό Μ;;)ζιλών», »ί [χχ £?ί ίχ Τί3 ίίαρά τοϊ; Ίταλας 
Μ.ιυΐ) (Γαλ.ατ'-ίί ΜϋίταίΓ) τ-.ϋ ίτ,λίϋντδς κυρίως -ή »αί τρ'-π·χώ; τό ττρ}7ωτ:5ν (5
και αύττ τταρ* ιχ» Μυτι» νύχ αττ!9ά·'η>ς ίτυριολΛ-ροΒτι τι»ίς), ι'χ β» τυντείΕΐαΕν.» εχ τίλ 
Μυτ'.ς τίΰ σ».υ.αί»'-ντ:ς ττ μϊαταα. ου χαί 9χλυ/.ό·ι δσάρξαί πάλαι Είχόρ τγ.» Μύστη, χαΟ' ά 
Εβ/.α:̂ (··σάαΕθα (Πρϋ'ϊ. *Ελλ. ΙΙ;€λ σιλ. ν'ρ ιί; χ καί ος 5ιττοκατάλχχτα ίνόαατι, ίς χς χ 
πιρχαί- ί·υ.ώ»υ;αος τχς Μ'.υίία/.ία; Μού'α. τριτρ τ-ΰ υ εις τ. ου καί Τ'.ϋσ εί; Μ ζ [Ιιυ.. 
€Ϊ; τόν “Ηλ. ο5. σιλ. 63 καί ι4ο)» καί τοΟ -χιιατο: Άλ ύτω, 5 συγΓίτέ; ά» ι?χ καί ιυνώνυ· 
ρ.ί» τοίς παρά τοϊς πάλαι Άλίί»«, Αλείφω, καί Άλίνω, « 'Αλινίω. Έκ τοίιΤ'.υ ',υι τ·.ϋ Μί- 
σαλ,ύνω, τ'» Μουσαλίνω καί Μουζαλάνω, οί-,νιί Μ'.'υϊαλίω ; καΟά χαί ίτερα ούκ ύ,ίγα τώ» 
εις υνω ιχΕτιπεσι παρ χαι» εις τ «  εω χ βνω κατάλχξιν, »’»'» ές·ι τό Λιιρτβ/ω, Έλαορονω, 
Μαλχχί'ω, Μ’-ραλονω, Μ5/.»»ω, (ιπί λίΐριώί'.υί άνα/,ριλβιως τεταγι*·»»») παρά τ» Α;αρτύ<ω, 
Ι·. λαφρυνω, ϋι>.ακυ»ω̂  Μεγαε τ̂ω, Μολύνω, Ιχε αύττς ί ’ ά» ί̂χ τε καί παρα^ω-
γχ;, καί τ» παρά το'ς {-ίοίο̂ ίΛτίκ. 'Αλιιγ»®, τ» Μιαίνω, ίσως 5» χαί τ» παρ Ήσυ ί̂ω’Αλ.α» 
ρύχω, τ'» ρυπαίνω, Ϊ9εν χ συντΙίεια ίΓ//,Μ.άτισε τό Λερονω. χα9ά καί Λερίν ί  Λερωαινο» λίγει 
τ'» 'Αλαρ'.». χωρίς εί (εχ τι; πρεαιροίτο παρά τ» ’ϋλερό; παράγει» ττ,ν λ ί> . οπι; Ήούχιος 
ίίτ,γειται βερρορώίι;.— Μ·;Λεϊσ9αι τάς πολιις δ» τροχτο» δυιχούσι.] ΪΛίαειοϋ τό εαινί» τχς 
ο·υ*ταξεω;, όντι τιΰ, Η αεισιαι τ»» τρρπ»ν, χαβ’ δν ®1 πολιις ίιοιχοΰσι.— Αιό 5χ χ»ί συ;χν 
βχινει (κχίέ, (4ΐάς άΓυγ.ία; ί  υιιπετούσχς ] Τό ίξχς. Διό ίτ„ ωχ5ι συυ.8αί»ιι τχ» ν̂νακιν αύτώ» 
άνγ.ρχσίαι, (ειά; ατυχίας ουαπεσ-.ύσχς, τουτεριν, ού συριδαίνει ταΐς πΟΛεσιν άφα»ίνσ9αι, ίιά 
(ε«ν ρκονχν χατ* πολειεον χτταν, Τ», Μτ,ίευ,ιάς (άνί’ ου Ι  Ματί. Μχίααώς, γραπτίο» ιΐναι 
ίίχαζι) ίιγίρχκα εί; τ», Μηίέ, ρειάς, έκ ίιορΟώσ. Αΰγχρου.— Τάς νίκας.] Μώ», Τάςάττας; — 
Καθισάντα;} σύτως ό Ματ9. έξ άτνιγρ , καί ό Αάγ. αντί τβΟ Καιας·»''·«ί·— Κώρω τώτχς 
βασιλείας ] Προσεβχοα τ» πρωτ'.ν ά?9—  Ο'ύίείς άλλοις οΐίε,] ’Έτρεψα τ» παρ «πατιν Αλλος 
εις τό Αλλοι:, δτονοχσάντων τούτο καί του Ματβ. καί τού Αύγχρου.— Τχν τι βασιλείαν ] 
Ε'γ̂ ράφετο Καί -ηίν τε βαοιλείαν, ρατά τ»5 Καί συνϊ., δν, κο5Λς ποιων, ά̂ ίωτεν Κλολφιος,

χωρίου άπ»5ΐ'αιείνων καί των ριτ' οΰιόν τχν ίιόρίωτι», πλ»ν Μιτίαίου τ» χαί ΑαγΓιου, 
οιτινις άπεχατέϊίσαν οίδις αύτ'ον είς?< οΰ προσχκε χεόραν : γραπτίον γάρ, Τχν ιι βασιλεία», 
X (,εάνπερ ι'κ παντός τροπου ββύλ» οεδζειν τόν Καί), Καί τχν ^οιλείαν, 5ίχ* τοΒ, Γε.— Φο-
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6ί?»ν ί·:λλϊ,·7ΐ'-] .Π?θ5ίΟτ,Χ!ν ί '  ά»·Μ·ί?. β Μβτ6. τά< τ!?.5ν7»ίχί ίύ< λ-ίξί'.;, ΤοΙ; ‘Έ>.̂
>.7.αι·>, 5̂ ;ι;5̂ <Γ*ς τϊΐρ* τ^ϊ; λβιπ ϊ̂; άιταοι,

ΣΕΛ, 175- ’Γ,ζιρωβέΐ σ̂ ι,] Έ ;  άντιγρ. ι:;5?ί0ί«:τ;ς τίν βνΐωνυ.χ. τ-.ίί Μχτβ. 7ΐΐ5«νφ· 
χαί ό Λΐγ.— Τον ίί  νδν Μίγχν ] Τόν τώ. Ι1ί?οών βιοΛϊΐ,— Μί, τΐλίΜύτωχιν^ώνω ιτί ι̂ί. 
οοίίίί.] ΓΙχρ «τάσι Πιρ'.τεσεΐν, ά ή  σοΛΟΐκον {ΐ;νσ{ ί-χντχεν ό α»«ί:τιι; Λΰνίο:{;
χτυχώ? ί ί  τοίνχ, κακώ τό κχκόν ίώ,σ.ίνις. εγραψι ΠεριτεσεΤί, τλίν εί σ,·ή ύζό τυτβγράοιυν 
άβλίψίοί ί-|·£νντ;5η ί| το-.χύτϊΐ γραφή.— Ιίί 5' τ,.τίίΟχσ*;.] Ο5το> τχρ άπ»σι πλι-ν ΛαγΛ·.·ο, 
υαρ ά «υρ̂ Γαι (ίιΐ τυπογράφων ί«. ττλχρ.αΕ'Λε-,κν) Ήτ'ίοδχσχί- 05ί1 το ’ίίπείθνισχς ριίντοι 
γννίσιον, ό){ όρίώ; κατίνοτ,σίν λύγίροο, χ»ί προ εύτςΰ Ούαλχίντρος (ίν τοΓ; £!ς τόν ·1(οόί., 
?·. ρά), τταρχινοϋντίί γράφιιν Ήττίτηοας, ίιά τχν Αρποκρατ, σκίλίίωο'.ν ταύτΐν, ..’.Λπιςιϊν άντΐ 
« τοΟ Άττίιβίϊν, ’Αντι-ρώ/ κατά Αχιοττου̂ ιου, καί ’ίοοκράττ.ί έν τ/ϊ επιςολτ τγ πρόρ Φίλιπ- 
“ πον. Λεγουσ·. ίέ κχϊ Άιτ<ίαν τίν ’Απε̂ δΕίαν: ώ< ΛχαοσΟίντί. ίν ίννάτω ΦιλιτΓττι/.ώϊ, χχΐ 
-  άλλοι ΐΓοΛ>.οί Οόχ £ΐ; έπις·3λ·ίςβυ|ω,ετρίαν, άλ5.’ εί{ λτγου αίίκος έξοκείλαξ ] Στα:.:ωσχι 
το Έροχίίλας πρός |χέν τό Είρ 5.ογου σ.ίχο5 όρΟώρ άποίιίο'ρχ·ν-,ν, οΰ γ£ ιοτ,ν ποός τό, Κί· ί.τ;- 
<70λΐ? αυρχαετρίχ - : έπ; γάρ χαχοϋ τεταχται τό Έ-ξοκελλεκ, χαΐ όη  κυρίως έκλαίχοίνεται, ο'ον 
«πί ντ.ός τ ί ; 5ιά χειαώνα πρ»σορ;χούίΐις οΐ ρΐΛ βούλεται ό κυβερ'̂ τίττις, καί ϊτε τροττικίός. χαβά 
τό παρά τω ΐΐοετερω Ίοοχράτει (σελ. ι * ι), «Εις τρανότερα πράγαατα . . . εξοκεί/,ωιχιν ... 
(•λεραπιύίται ίε τά τοιαότα ίτερου ριί;χατ»ς εξ άναλο·)θυ προσυπ'.νοχ:ιι, ώ; «γισιν ό πο/,υ- 
ΛΐΟέςατοι; Εΰ̂ άβιος, εξ-Λγούριενος τό περίτη; «ίη.ϊος τύ Ποι/τχ ^Ίλίάϊ. Α, 53ι)£;ρπΛ4·Αν, 
ότι υχτά τ-λν πρός τόι Δία ΐΓαράκλ.χοιν ♦?»» τού Α̂ ι̂λλίως, τ ιιίν

Εις ίλβ άλτο βαίίΐβ» £?π’ βίγλήεντος 0/,ύυ.πο»,
Ζώ; ί' £0ν πρός ίώιοα................................
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Λς γάρ έττΙ τούτο-υ προσιτακουςίον ·!γ· τοβ Διός τό Λεβη, ανίλογο. ον τί> Α/.το (ό'ρχεται 
γάρ καί ό άλλο'αΐνος είς £ν ίλΧεται το®ιν) παρατλτ,σίως κτ.ί ίπί τού προχιιαένου Ιοοχο.

ίξωΟεν
εν.— Ττν τι’χντ.ν ο

5 άλλοαενος εις όν άλλεται τοϊιν) παρατλτ,σ.ιυς ) 
χωρίου, τό Πρόβας, ί  Προχωρ-ίβας,  ̂ ε'τιρά'τι τοιοϋτον ά.ίλβγον

ο Εις έπις-.λίς ουυ.(λετρίΐι.—  ϊράοι.,] Φιλίαν, χχΟί καί α/̂ ,οχοϋ έίκλώ- 
!'χντ.ν ταύτκν.] Του ίια&άλλειν ίχλ=νβ»ι—  Καί υ-ν-, γιγνώσχοις.] ΙΙαίάτασι 

φεριται, ΚχΙ υ-άν γινώσκιις, καί ί̂ξιται χωρίς τών προίγευαίνων ώς άιτ’ άλλας άρχίς, πλϊν 
έν ΤΜ τού Αύγτρου άντιγ. ϊν ω γράφιται καό' 6π'ταοτ:χτ,ν ί-,χλτ,σ.ν χκί ;κετα τού Άτταγο- 
ρβυτιχοϋ αορίου, Καί σ.·ίι γινιόσκτ,ς. Τούτο τρεψας εις τό Καί (κά γιγ.ώσχοις συνίφχ τοίς ά.ωτί- 
ρω, ινα προς τον αυτόν τυνατττικόν συντάσστ.τα·., πρόςονχαί τό «ί'ε̂ οις,καί τόφαίνοιο.

ΣΚ.Λ. I /(>. Ατυχειν.] Έχ ·ϊιορ6ιόσεω; Οΰ'λφ. άτταντες οι σ.ετ’ αυτόν, πλίν Ηατύαίου καί 
Ααγιιου. οί προείλοντο άττοκατας-Λοαι ττ,ν άρχχίαν γραιρτ.ν, Τυ/είν.— Τού; ΙΓΑΛΤΑ ΓΚ 
ΤΑΪΤϋΙΣ ΕΙΝΑΙ λέγοντας.} Κτο 
τό χωριίν ίεινό; άποτοπάζων. 
λέγοντας: είοί ϊέ ταϋτι τά 
γαρ τούτο φάσχων τά ενάντιο 
λαττον ] Τουτέ ι̂, ατ,ίεν όλως. 2νιυ4ΐο· 
καί Ανίοχίίχς (περί Μυ?ίρ. σελ.
• ούτ ελαττον υ: ί  ί» παρ άικϊν συν>;6εια τοϊς ίετιχοίς χρΐται επί τϋς κύττς στυ-ασία;, 
οΐον τό προχιί|χενον χωρίον ίκφράοοα βουλόαενοι, φααέν. Καί ίοοι λίγουσιν ότι ο· πολί; ί  κών 
5ιν τ,ϊίχχσε τίτΓΟτε (λνίτε ,υ-ιχρόν ανίτε ιιεγάΰ-ον, ώς καί ΐΓ;ερά τώ Πλάτωνι (Αττολογ. οελ. 31) 
ί Σωχράτπς, .  Εγώ γάρ ίή ούτε υ,εγβ οΰτι σαιχρόν ξύνοιία έ;καυτώ σορό;' ίιν . .  — Εί τών 
ροεν άλ/κον . . . αυτό; τολιιώην λέγειν.] Εύράτεις τΛν ά-ταπόϊοοιν τοϋ Μίν, άναλύων τό λε- 
γο,αενον εις ίσοίοναρεοΟσαν φράσιν: ες·ι γάρ-αυτόν ιλσπερ̂ ά̂, ιί Γλ.εγ,.,, ε ; εί αί, ί,.λοι (λτ,ίέ

27

Ουτω γράψασιν ά,ταοιν τ,χ·ιλοΰΟχχα κάγώ, καίπερ οϋχ ιρρώσύαι
'. 'Ίσως έγε'γροιττο πάλαι. Τούς ΤΑΝΑΝΤΙΛ ΠΕΗ ΑΓΓΙ13
έπαγο'αενα, Μ,.τε υ,ε::ον. ιοατ’ ε'ιαττον ηύτί- ο-5-ιχακέναι. ό.
ότατχ λέγει το'ςπικρλς χΐΓλγτρούσι.— Μχτε ιχείξον, σ-νίτ' {■

2νιυ4ΐοϋ ίέ ότι «υγχριτι:ιώς έξνίνεγχε τά όν-υ,ατα, χαΟάπερ
σελ. ι.ύ) κ Ου̂ έ ές·; υ.οι άαάρΓΛχα περ: τώ 6εώ ούτε ίλεϊξον.
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/κ.] ΠριοίΟχχι τόν ϋηωη*ο», Γι, ίι» ττ,ν ίν τοϊ{ τοι̂ ύτ[,ΐ{ χρΐβι*.— σβί ιΟϊίντίί.]
Λΐ'Βχεύι*» τ/,ν Ί’ρχίί’,ν (λ τ£ τϋς των ί»^0’ · ίααρτν;ιιίνί< γριφίς, Γττβ ο̂ 3 τυ·
ννντΐ{ (άνΟ’ τ,; τ3 Τ'Λ Μϊτίχίου άντίγο- οί?£ΐ 0̂ ΐΛ»)Λον όρβώς, Τηό σοί σι>νο'ντας), ία; τ ΐ{ 
Ονολφιχνίς άτελβν; ί·,3?6ι,)σ. 'ΤίΛ β'-ΰ >Ον νντα;, ?,ν ά«ι?ίξαντ3 ε ίρ τ’ούτο'ν,— Κατι-̂ ο̂ις, εί.] 
’Ε*τ;·3 ιιανά τί> Μχτδαίω άνΤ·.-'̂ . -ή ·̂'' άη»'ϊί|ατο καί ΑίίγΓιίζ, άντί ττϋ τταρά τώ
Ονολιρίω " Καταίχ3;ς, ώ{ εΐ «, όαερ Αύγ{ρ--< ίτρεψί» ιίς τί « Κατάαχίι; οίτως, εί ». Αί 

άρχακίτίραι «κΤοτ. ε'φιρτν, Κατίί/ον ώ; ·ί — Τών ξενιτευοαίνων.] Τών ιιισδοΟ τΡ’ τευε· 
;Λίνων. ίτιίι τά έν τνΙ{ τιροίίίν (οιλ.) ΟΛαίίωΜντα αίΐ.— Πι<7!ΐ»β*ντ»ν ] Εκ τοϊ παρα τώ 
Ματϊαίω άντι·5ρ. αα! 6 Λαγ. χάιά. 6 ί« ν»0;, Α ξενικά ρ̂Λτεύαατα «λεονάκις ιΐϊίχίχεν 
τ σί'ιΐιοκι τίί.* ίι'ίρ ώ' ς·3ατεύονται, καί παρ ων τόν ττ-ς ς·ρατ5Ϊα{ ΐΑ'.οΟόν λαυ,δάνενυι.— 
ΟΟτ’ αί παρά Τίΐς πολλβΐ;, καί τεϊς είκί ο̂αιαάζοντι φεροι;.5νο{ ] Ορβώς [ΐέν 4 Λάγ- βχο- 
ν.βυΟττα; τω ΜκτΟαίω, εξάλειψε το ίορίι τ?ό φεροαενοξ οΐαι®6>; ίΐρί̂ εβεν δηο ΟύΛβίονι καε 
τών υ.ετ’ αίιτίν, Εί, έηίρρκιια; βί* όρβώ; 5έ ο5τ' αύτό; είν β ΜιτΟαΐϊί ιτιριττέν αΰτόίιγά· 
«αντο. ’νΐιρειλε ■̂ άρ τό έν άρ/.ί, Οίτ’ αί, τετράφΐίαν εις τό Οίτ' 8·ο, κ»9ά ντρβφινίά; ?ιορ6ω- 
|αένον εΰρκται ΐν τώ το5 Λίγάρεί) άντι-ρρά̂ ω. Ρ.ςτίέ τό, Εί γερεα3αι παρά τινι, Εύϊοκωιϊν 
παρά τινι , άποίοχάί κξιεδα9αι παρ αΟτοδ καί εύνοιας, καί, ώς άν Γαλ.ατιχός άντ,ρ κατά 
/.έςιν, ώς είπείν, ερακνείων φάτειεν, €Ιγθ 1>ίβυ 8ϊΓ5ΐΐ'ύ» ϋβ ({ΐιεΙ({ΐι’υιε.— Α'̂ '/̂ ον|Λενος ύπ' αϊ
τών.] 'Τπό τών πολλών καί τών είκή ίοχιριαζοντβν ίνίΛΟνάτι. Τό 5ε Άροοίαενος, ούκ 4πί τού 
ίλως [χά -|Ίνικ5κόαενος, α/,λ’ άντί τοό Κακώς γινωαχοαενος καί χριν3|Λε-ιςκαί ώοπερ άλλαρ̂ ού 
(β , βελ. 3) ειρακεν, «06/, οίο'ς εΐοει νιγνωσχοιχινες · .

ΣΕΛ. 17Τ· Οτι ηρό; υί [χίν.] Οτι αοί ριίν ^ονούιι 5ιβ ττ,ν εύϊαιαονίαν καί τχ·ι 56νθ(χιν, 
έο,οί 5ε, 5ιό:ι βίλτιβν αύτών ιρρονείν έτα-ρελλοροαι.— Προβποιοόααι το βέλτίβν αϊτών φρονιΐν.] 
’Ία. Ί’ραπτέον, Προοποιοϊααί τι βελτιον αϊτών γρονεϊν,— Καί πλείους όρώσί ριοι-] Καί 5ιότι 
έρώαι πλείους ριαθχτάς παρ ίαοί φοιτώνταί, ί  παρ αϊτοί;. Λίγει 5έ τούς βοφιςάς, ών τά ίι* 
5αβχαλεια καταλείποντες εΐ νέοι, είς Ίαοκράττνς εδάίιζον-—  Ήοονλό α̂ν 5’ άν άν.ΐν ίαο- 
■̂ νωαόνως.] ‘Γπ8’Λα&εν ό Ματθαίος (άποίεςαιχίνο-̂  τι,ν ίξάγχ^ν καί τού ΛαγΓίοιι) τό *ϋρ.ο- 
■γνωιχόνω; ένθά5ε άντί τού απλού 'Οχοίοες Τεθεϊοθαι, παραθέιιενος υ,αρτύριον Λυκοϊργοο (Κατά 
Αιωχρ. § 23 .̂ Αλλ' ίπεί τό παρά Λυκοϊργω, Όοεογνωριόνως, επί 5ικα?ών λε*5ου;ενον, οϊ» 
άλλως οίο'ν θ’ εορετνεδααι, ά ίόιιοψάιοως, τοοιέςτ αϊτ^ κρίαει καί γνώιιν, ακεπτέον |Αά· 
ποτέ παρ Ίοοκράτει ήιχάρτΐται ά ΤΤ4 άντωννιχ, {ίριίνι ταϊττς γάρ αεταπβιτΛείοτς είς
τον ίεντεροπράτωπον 'ϊρεϊν, 4 νοός έται, ’Η5:νλιααν 5’ άν όαι-ρωειονως ϊαίν, τοντε'ι/ι τάν 
ούτάν ·ρνώ;χ·ην ίχων οοϊ τώ Φίλιπποι (καί συ γάρ ταϊτό βούί.ει), εϊ/,ερές ιιναι ττ,ν ίο'ξαν, 
ί< ίχοαιν άιεφότεροι παρά τοϊς πολλοϊς, άποτρίψασθαι.— 6 η καλόν έ7··] ν λε̂ ι». Κα
λόν, καλώς ποιων παριίλτρεν ο .Μιτλ ϊξ άντι■̂ ρά!ρ̂ υ, καί ροετ' αϊτόν ό Αά-ρ.— Τάν ίιπάρ- 
-/,ουσεν ίιαίν.] Ορα καί πάλιν τό, 'Τχϊν, άντί τού ενικού Σοί, τουτε'τι τώ Φίλιπποι.— Παρα- 
κατατίθεσύαι.] Αιχεινον άν έ-ρράιρετο κατ’ άο'ρις-ον, Παροικαταθεοθαι.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Γ.

Μετά τάν εϊρήντ,ν.] Τάν ·γενοιιε’ντν Αθ'/,ναίοις πρός Φίλιππον ιι.ετά τόν περί Αρ.ίριεΓ0λιι»ςτΓ0λι· 
|χον.— έν τώ λότω-Ι Τώ έπι-ρρατοαί·» Πρός Φίληπτον (οελ. βι-85).— ίίν ίπινοοδσί σε.] 
Λ βοϊλεοθαί σε πράττίΐν ϊπολ.ααδάνουσιν. *1Ι “ρραιρτ έε τοΰ παρά τώ Ματίαίω άντι-̂ ράφονι, 
αντί ττς παό άπαοι βαρβάρου κατά ρ.εστν 5ιάθεσιν πρωτοπροσώποιι -ρρακίς, ίίν έπενοοϊρι,τν 
σ:. ’Ίσοις 5έ καί 5ιά ττς, *Υπό, •ρράβειν άυ.εινον, ίίν όετονοούοί οι. Οϊ κακώς ίρα καί ίν 
τώ Αρ/,;5άαω (ι5', οελ. οΐ) Ά  Έπινοτβώσιν, είς τό 'Βπενοάσβαιν, καί 5ίχα ττς παρόε τών 
άντι-ρράφων επικουρίας, ρεετεποιτσαιειν.— Ποιΐοαι τάν ςρατείαν.] Οϊκ άλογως Αϊγϊρος ΰπε- 
νόςσε ιχάποτε -[ραπτίον ιςί κατά ροε'στν ίιάβισιν, Ιίοιάσασίαι τάν πλτν ίτι καί
βυντοίΜοτε’ρείς είχε ίιορθβϋν “{ράβων, Ποιεϊσθαι τάν ςρατείκν. 'Ίιΐίς («ντοι ούίίν ίττον ορθώς
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ίχίΐ ΕΙίΐίϊν 7^ιτκοη ΠΜΕΐαθχι ς^ατϊίχΫ,ίιά κβϊ τά 1% δν ίνχλύίΤϊΐ 2τ;χτ·ίκν 
καί ϊτρατΕύΕιτβαι, χριι^ϊ «νκιι, ώί χαΐ ί : ι } ί  τινχ τών ίνϊργιιτίϊώϊ τί καί [Λί'αωι, βύκ άί'.α- 
φβρον ί3π); τ ΐ ί  χρκβίΒϊ, αλλά ιιρόί ίιαφορον νβΟν ίιαφο33υ(ί.ίνο« ουΐ[ι>νύ;/Λ)ς τϊί ρταατοί: 
Οιον ίΐίί τίδ προκιιι«νβυ ·παραίίί-|’(ΐ,ατο;, Στρατίύίΐν [ών (,ίί Στρατίίχν ιτοιίΐν) ίηί ·ί'.\ιζ βαρ. 
βάρίκς, ταυΤ3ν 4ν εΣπ τδ Στρατόν, ί  ?ρατιάν, έγιιν έιτί Τίίι{ βαρ€άρθϋ{, ΣτρατίύΕοβαι 
5 ί ( ί  ΣτρβτΕίαν ποΐΕΪο$αι) 1λ1 τβΰς βαρβάρινί, ?ιά ττ,ν τις ριΒυαηιτβ; φύαιν, τιϊ>, Εαυτόν 
καί τοΰί Εαυτού άγζιν <τί τού< βάρβαρους. Καί τού μί·/ ΣτριτευΕίν ττλΕίων ή χρΐο'.ς ιταρά 
θ5υκυίίί:ρ, το3 ίό ΣΓρατιΰιβ5*ι τταρ' ύροϊοτω. *Ι1 5ε τιαρ’ «αϊν τυνήΟίΐα τώ (χίν Στρατεΰο- 
[χαί ίπί τ«5 άιτλώς άρχΕο9αι πορείας, κέχρΛται, το 5ε Στρατεύω καί επί τοϋ πολερίΐαοντα 
επί τινας πορεύιαβαι, καί έπί τού άπλώς τ ί ;  όπί τινα τόπον πορείας άρχιοίαι (Γαλατιςτ 
β’ίαΙιβπιίιιβΓ', έκιΤνβ μ,έν Ελλτ.νικώς, τούτο 5έ καί ύπορωααίΐίουαα παρά ·ή Στράτα, τό 
στααϊνον τίν ί5όν, όπιρ έ?ί τό των έ·ωυ,αίΜν τί® 5ΕΓ8ΐα, τ-.υτίςιν ίί-.ς ςρωτί ί  λι9ο?ρω- 
τος, κάκε’νων παρ’ αύτό τούτο τό Ελλάνικόν Στρωτί, οχα;αατΐϊά>των ττ,ν υ,ετοχτ,ν ίΙΓϋα, 
τ,ν 0! Ιταλοί οΰιια ι̂κ'δς, καθάπερ ίυ.εΐς, 8ΓΓ3(Ια καλούον.

ΣΕΑ. 178. Παρών νΰν αυτός.] Έπιλαβόα-ην οβελίσαι τό Κϋν, λενπον ορίώς έν τω τοϋ Ματ
θαίου άντι·)'ράοω, καίπερ αύτοϋ τε καί τών λοιπών άπαςαπάντων εκδοτών ε̂ όντων αυτο’.— 
ίςι 5ε.] ίίκ 5ιορδώβιως Οΰολφίίυ, ίν άπί̂ Ε'ξαντο καί ο! ροιτ’ αυτόν άπαντες πλί,ν τού Α·)· 
ΐλου Ικίότου καί τού Ματβαίου, προελομίνων τίν κακτ.ν ·̂ ρα!ρ̂ 1ν, £τι ίε.— Παρά τον; πολ- 
λονς ] 'Γπενόει ό Ματβαϊος (Λτποτε γραπτιον, Παρά τοΐς «09ΐ;'<> ίλλως ίκίεξάμενος τοδ 
χωρίου τον νούν ; οϋ *|'άρ τούτο βούλεται λεγειν 4 ρίτωρ, ’τι οί πολλοί αετρνοι εί-αι προαι
ρούνται ΐλάλλον ί  περιττοί, άλλ' ότι οί ρνετριάζοντες άγαπώνται ριάλλον ί>πό τών πολλών, ή 
οί ϋπΕρβάλλειν τούς άλλους προβυριουυ.ενοι: ουτοι '̂ άρ, ίιά τό περιττότερόν τι τών άλλω» 
ίχειν οπουίάζειν, ιρίΐονούντα: μνάλλον τ, εύβοκιρεοϋσι παρά τοϊς πολλοΐς:

Πρός γάρ τον έχονβ' ό 9̂ ·*ο» ?ρ̂ εΐι

ώςφν,σιν 4 τραγικός (Σοφοκλ. Α'αντα ιύ ;) .—Είλο.τεΰειν τοϊς 'Έλλν,τι] Δουλεύειν τιϊς-’Ελ- 
Αίτι', από ιίΕταβορας τών παρά Λακείαιαονίοις Είλώτοιν, περί ών έν τοΐς πρόο5εν ([οελ. ) 
εΐρίκαικεν.— Ταϋτα 5έ κατεργάίααύα: πολύ ράον εςιν κ.τ.λ ] Οικοια ταύτα τοϊς ίν τώ ίΐρός 
Φ./.ιππον λογω (οελ. 7()> ί̂ -ά); περί ων επιΟι τά έχει σκ,υ.ιιωόι'ντά ιχοι (σελ. Ην νυν
ϊχιις] ΙΙαρείλ.ν.φα τό έπίρρτ;υ.α έκ τού παρά τώ .Ματδαίω άντιγρά-ρου.— ϋύίεν γάρ όςνι 
λιιπον ίτι.| Προειλ.όατ,ν ττ,ν εΐχαοίαν τού Ματθαίου γράψας Ούίέν, άντί τιΰ παρ’ αΰιώ τε 
κ.αι τοϊς λοιποις, Ούίε: εί 5έ αί τούτο εύίοχιαεϊ, τρόπε τό 'Έτι εις τό Τί, γρά'ρων, ϋύίέ 
γάρ 07̂ 1 λβιπο'ν τι.

Γ. Π I Σ Τ Ο Α Η Δ.

Ού, Φιλίππω, έν τώ τού .Ματύιίου ά.τιγράιρω, άλλ”  
έπιςολν,, ό καί βύκ όλίγιν ιχει τΛν πιδανο'τττα: ού5έν γ

5ε ο Αντιπατοος 7ρατν;νος Φίλιππου των αίγα ίυνααι

ντιπατρω ιπιγεγραπται X ποοχϊΐν.'νχ 
ρ, ώς είπεΐν, έςί τώ. έν τί) έπιςολρ 
ρο. ριάλλον καλώς ι'χοι λίγηβαι. 'Ην

•ίαν. ’Κυ.αΟνίτευσε υΐ τώ ’Αριςοτελει:

ιί ιυτος Ίαοιρατους, ι'σκκρ'ΪΛϋ.οϊ τά
λοίβ,ι τώ 

- Σν̂ λόχναί αοι.] ’ιΐς ό

αι, :ύν?*5ίν-κτβ', κατά

ςτ,γν.σααενω



Αλλβ τί Σίί ί̂νις ίϋ-ιοτι·» »«ιίΐ.

Λυνα^Λϊ.] Έ ΐ τι3 ■ΠΛ̂ χ τίί Μϊ )̂Iίι;  ̂άντιγρϊψίυ, αντί τι-δ, Λιινατών.— ·Ω(ίιν !,ύ.]'Ρ.ι ίΐ“ 
&:3ΐι'ΐ5ίΜ; ΟΟολοίου ί̂ ιΐίτ’ αΟτόν ά^αντίς, ίτλτιν τ̂ ύ Μιτβαίο«, ωπίρ ί?ο;5» άποχκταοίΐοβι 
ηι·< άιϊνϊν-ίτον άρ)·_*·Λν γρίϋ’Λν, Οοον ού- Τ5 έςίζι (Η 3ι»ζίιϋ''>χν βύτοίι< ποιίϊν τι ώ·< ώ  
ττριαιροϋνται.— Ιίϊιο; ;ΐίν γϊρ 4ΐΛ ηίις άίί πρόί τιίονχν λίγιιν προ*ιρβ«|χ6νονΐ{, ®ύ;̂  ίκως 
ΤΑΣ αο»αρ̂ _ία; ίύναυΟαι ιτιιιίΤγ ΔΙΑΜΕΚΕΙΝ χ.τ.Χ.] Παρίιλιιφίν ό Ματβαΐος, χοΛώ; «ιώγ, 
ί« τ :ϊ Λίρ αΟτώ ίντηρχιρίΐι «·' ·ί?»ψΐ’ ταί,η.ι, Ούί/,φιος ·γάρ α\ιι τΐ/ΐς προ β0το3 καί τοϊν 
;ΐ5τ' αύτίν, πλτ,ν ;νθ·ρίροι> καί Λα·̂ Γ· ου, -];ράίρίΐ .■ . . . Ούχ όπω; (χοναρχίας ίύναοΟαι ηουϊν 
•ϊονάιχίΐςιι: ύτενοει ι̂ ί ιχ·ρ·π:τ! καί ττ,ν Διά προ'Οίΐΐγ τριπειγ 6ΐς τόν ΛΑ σύνϊιοιχον έχρίν. Αύ- 
“Ι̂ τρος 'Τί ιτεριελών ολως τΑν προδεσιν, και τριγα< το Δί>γοΕ|Χ{ΐς εΐρ το Δονατά;, 6’*ρραψ4Υ, « Εΐ- 
κό; |ί.ΐν νάρ τούς άίΐ ιτρο; ΑϊονΑν λίγιιν προαιρουαίνου;, (ύ·/_ όπως |χοναρχ,ί»ς ϊ'όναοθαιποιί'ϊν 
Λιινατάς 1., ϊν ίιορίωιτ-.ν άπίϊέςατο καί ό Λβγ’ιίς. 6  νοός τις παρά τ« Μιτίαίω γρίφτς, 
κ» ρογ'-ν ιρ8ον ίΐνϊι πίπβίαοα;, ι'κ τών αότίκα α̂ ιχειωΟτιαοαίγων γεντίοεται Α̂λος.— Διά 5*6 
Γο.ις ΐΓ.ι ΐΜ ρίΛτ.<Γ·ι) παρρΐίίαζορίίνους κ.τ.λ  ̂ ΙΙαρ άπασι γράρεται ά̂ ιανοΑτως, ΔίΤ ίί τοίις 
Λ. ;.λ. Ταιρας το Δί' ϊΐς ττ,Ί Διά πρίΐεοιν, ΐ- άβυναρτήτοιε βυντρ ςχιχινΟΊ τον λόγον όπολαα-
• α,νι ττιποιακίναι: οκίΛοτιρα γάρ οότω Α Τ8 τού Δτ πρ-ς τόν Μέν άνταπόίοοις (Δια ρκν 
-»ρ .γγς . . . .)ΐα 5ί τοός) καί Α Τών έπί τώ βελτί^ω παρρί®<αζοκ.6νωϊ πρ'ος Τούς προς
• εν /.ΐ’ .-ι* ποοαιοονιχενος άντίβεοις. Ο νοϊίς τίς ολτ,ς περιόίον, Κίκόςγάρ τοίις ϊονάςα; (του- 
■ ιτι ■•■ιν; Α■̂ .̂.■.:ιζ τϋι ποΑεοιν είτε αόναρχοι είιν, είτε ίΑο,ος) 5ιά [χέν τονς άΐί πρός ά̂ οντ.ν

οις, ίγονν 5ιά τό πι̂ εόει» τοΐς πρόςίϊο»Α» λεγοοίΐ κολαξι, ιχΑ αόνον τά; 
•ιινοονιτς, αι ϊΐι/.Λ'.ός έχοϋβι τοός κινίβ<οι»ς, υ.ά 5«ναο9αι ποιιϊν ίια[Αένειν, άλλ' οόϊί τάς 
π·,Μτ«ι ς, τ.-ον> ;άς ίκαοκρατίας, καίπερ βίαας τ, γοίν είναι 5οκού®ας, άοιραλειςε'ρας τ«ν 
(χεναο/ιων; οι» ίε τούς παρρτ,σιαζον.ίνοος, τοοτε'ς-ι 5ιά τύ πι ι̂όειν τβΐς υ,ετά παρότσίας επί ~(~ι 
π νΐΜί.ιο.-τι ι χε.ϊ.οε: ϋγεοιι, ϊόναοδαι οώζειν καί πολλά τεόν προοίοκίαων ίια̂ ύαράίεοΟο.ι 
ορν.γ Ι.ατηιν.— ι ινν άπαντα (χεν πρός ν.ά?ιν. ιι,τ,ίίν ϊέ άςιον χάριτος λεγο'ντων.] Χαριέντεις 
και έπνιρροϊίτοις ΐκπέρραται αύ νότα», Τών άπαντα ριέν λεγίντων επί τώ χορίϋεβίαι καί 
άρεακειν τοΐ; άκούοοοι, ροκί’εν 5έ τοιοοτον οναοουΑίυόντων, ειρ’ ώ χάριν άν αύτοΐς εικότως 
οτε.ΛΟιεν.— 'Γίον κατά τΑν ’Λοίαν ίονα̂ ενόντιον.] ’Εχ ι̂ ιβρΟ. ϋΰολ. προιε’Οκκαν οι αετ’ αύτον 
τι,ν πρόίεαιν, πλήν Ματί. 5ς πριείλετο τί.ν άπρ-,'ίετον γραοήν, έπιλαίόαενος «τι καί άλλαχ.οδ, 
Τοι>: κιτα ΐήν Άοιαν ίννά^τς, εΐρτ-οεν, ο05' επιςτίαας ότι τού Δονχ̂ εϋΐο Α πρ«ς ΔΪτιετικΑν 
«ονταςις το3 παρακαίζοντός ΐι :̂ι ·Γ.λλ·Λνΐ5(ΐο3, οΐον (ίειράχ ΙΒ, έΐ τό, "Ινϊ ιχτ, έν αύτοϊς βε 
ο̂ ναοιεοορ Οίς πο>.*Αά ράν χρΑιιρι-ς γενοαενο; κ.τ.λ.] ΚατενοΛοε το περιττόν καν άπροβ- 
Α'εοννοον ένΟβ'ϊε τού Μέν σϋνϊείι/.ου 4 ΑύγΑρος: ούκόρΟώς ρέντβι εις τόν ΜΑν π’ ρι;νει [ειτα- 
ποιεϊν. γάρ όίελι ι̂οζ έ̂ ΐν, 5 χρΑ τρεπειν αάιόν εις τόν Γάρ, οοντρίτοντας άν.α καί τό 
πρίτγίΐιυ,ονον Οις εί; τκν Βλ;  πρόόεοιν, ϊν’ Α, τό λεγοιχενον, Γ.ίς πολλά γάρ )·_ρΑσιιι.ος γενό· 
ρενος λι,α.ιη,οιι ίέ ότι Α παρ χιιϊν τονΑίίεια βπανιώτερον (ΐεν, ΧρΑο'ρ.'.ν γίνεοδαι, βυχνοτερον 
4< ΧρκτιίΑίόειν εις τίποτε, λεγει; τοότ'ο όε τώ Χρκβιαεόοι, «κο τώ· Πτίλεααικίιν τ,ίιι χρό- 
νΐι. ;ρ.ο , πλι'ςοι οοοι έχρτ,σαντο, έν οΤς καί ό Λουκιανός. ■<) υί λρΑτιυ.ος άνθρωπος 
τ,:.ί / τ χαίνει ού τόν κυρίως ενιρέΜίΑον οόίέ τόνχρκί',ν, τουτεςτ τόν άγαόόν, άΜ.ά τόν

' ·  τοις άρ/̂ αιοις Καλόν καγαθόν καλοναενον, τουτό̂ ι τόν παιδείας όπω-οΰν ΐΑετειλκιροτα 
* V . '*ε: 0.αίνο κενόν κότΆΐον, άντιΡιιαταλιοένως πρός τούς έκαιόΟεις, κορ.̂ οις τΑς αεταιροράς 

■ - :.ς , ω; έκεινοις ρά/ι^α προοΑκει Χρκσί'Αοις πρίβαγορεΰεσβϊΐ, οΐ τινες ά-ιύ'ρε'λιυ.ο: ταις 
'· ’ *υγ̂ άν<'>αιν οντες ποε.εοιν. (λΰκ έςαρκοΟντως ουν ό τρίγλωταος Λεςικογράϋος τον Χρκ · 

. οί-8;.';πον <ιιι Γχιη Ηϋΐηιτίί Γαϋ.ιτι ί̂ τ.ρυιΑνευοε, ίέον έςτγτ,ταο α̂ι Λιάτίΰ ειιι Ιιοηπ Ι̂β 
ΐι.ιΐιιιιΐΒ. ’'£ο·.κε ίε καί παρά τφ Σο-ροκλεΐ (Λίατ. 4ιο) έν οις τ Τέκακεοβ, παρα/ρρονίδν
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’η ίοςΐλαιν*, ■κιί ί̂’ ΧΝΔΡΑ ΧΡΗ'ΣΙΜΟΝ
«ίωνίΤ*. Α ίτρίσβίν ιίτοί Άχ. ΙτΧτι τ:·.τ' βν,

το Χρτίτιμο;, β“Ερ άλλοι άλλ»ς ίριχτΙ'-ΕυοπΊ, ίπΐ τίς αύτίς ί·<νοί{ΐ{ 6>ιλϊΐ:τί5ν ίΐναι, ιφ’ χί 
«ότ'ο χ»ί ί  τίρ ταϊν ΟΜντίΟίΐα τίτιχον: ούίϊ -|·άρ ά> άλλω; ϊχοιιιίν έρίΑχνευβαι τό το2 τρα- 
•{ΐχβί, ί, ίιά το'λτωΊ, "ώίυίυχτ.ς ΤίκιΛϊΐίοα! τοιιΟτΛ λήια ν’ άχού(·> τώρα ΐΕρώττ.ν ιροραν 
η άτο χρν,σ!(Αθ« άνβρώιΓου ο̂;χα Λι’ ά 5η καί.] Παριίληφίν ιυ ιτβιών ό ΛάγΓιος ίχ το3 
παρά τώ ΜαίβαΐΜ «ντι-̂ ρά̂ οκ τόν Καί, αντί τοΰ παρά τοΤς λοιποϊ; βαρβάρβο Καν.—  0*να· 
ρΓι){ (ςχι·,.] Ηύλαδίΐτο, Εΐρ'.βιϊτο: 'Οα’/ΕΪν «άρ τοϊ< άρχ»Ϊ5:{ το ίιά (ροβον άπεχΕσΟαί τινο; 
ί}·̂ ο·̂ , ααί Όχντρο{ ό ίιά φο'δον όπΕχο'ιχΕ-ος. Παρ τιαϊν 5ε πλατύτΕρον, καί ό ίιά ψοχί; 
ραβυαίαν αυών τούρ πο'νους, οϋ \ι5·>ίΐ Όκντρόρ, άλλ.ά καί ’Οκνός όξοτονως λίνιται, προ;»ν- 
τιίιαοτολγ,ν, ώζ Ε'οικι, τοδ παρά Τ5Ϊ? πάλαι βαροτο'νου ’Όκνο;, τβΟ οτριαίνοντίρ τςν γοοον, 
καΟά καί άλλα πλίΓ̂ α τίβν οόαιαατικών τϋ; ίί; έπίδιτα ριΕταβολΐ «υριαΕΤΕοαλί καί τον το'νον, 
Εΐον Α'νοί καί Αίνόρ, .ίροτος καί ’Λροτόρ, 2ίρτο; καί 'Αρτλ;, ϋάτος καί Βατό;, Γλαϋκο; καί 
Γλαοκό;. Γύρος καί Γυρ·;, θΕρρ.ο;  καί Οορριός, Πο'τος καί Ποτό; κ τλ .— Είοδαίνουοιν ίίς 
τνν Οάλατταν.] ΣκιχΕί-.ύ τήν οίονίί άκορολο-ρίαν ; οί *ράρ π;αοντΕς οόχ εί; ττ,ν θάλαβοαν αΟττ,ν, 
άλλ’ ίίς τό πλονον ιΐσδαίνουοιν. Παριηλκοίως καί έν τκ ουνν,ίΐΕΐα, λπ ·ιχδκκα άκο'ακ ίίς ττν 
Οάλατβαν, φτ,οΕιεν άν 3 ΐλτίποι πλεότας.— Καλώς ποίΕΐ.], Εκ το; πιρ α·;τα άιτι-ρραιροο πα- 
ρϊίλκ̂ Εν ό Ματθαίος, καί ρ.ετ' αότόν 4 .\ά-|Ί'ος. άντί του ιν τ>ι: ορ-/αια;ς ίκίο'τΕοι, Κα/.ώς 
χοΐΕ'ν, ονδ’ ο5 Οόολαιος καί οί ρίΕτ' αότόν Εγραψαν Καλ»: είοίΕ ποίΕΐ'.— Τκ ιριλανίρΜπία 
- - . τ.ν ίχε:ν ίιπιίλκψα'. παρά τοΓς Ε·ς»9Εν άνΙρώποις.] Τοοτο Λντιπατρω ικαλλον προστίκίΐ λί· 
γΕοβα', τ, φιλίππιν, 1· κακώς άκοόιιν παρά τοός Εξινβίν εΟας τ,νιοατο ί Ήτοιρ έντ  ̂ ίιοτΕ'ρκ 
ΐπι̂ ολνΐ («ιλ, I ;1ί). Είκ-ς οδν ’Λντιπάτρω, κο.ί οό Ψιλίππω, γιγραφίαι τν,ν προκΕΐ|χ'νκν έπι- 
ΟΓΟΛΤ,ν, ώ; Ε'ίτίλου καί ί,ν ίσ·Λΐιιιωοάαε9α {ίΕλ. ) τχ; Επιγραιρτς ίιαιρορά.

ΣΕΛ. I 8ιι. Λοσ'.τΕλΕ'ςατον.Ι Οντως γ, (χικρά Ούολφίου εκϊοοι:, β Στόφανος, καί ό Ανγίροςο 
οί λοιποί. ΛοτιτΕΑ·;, ίοτ-κώ;.— ΧαρίεντΕ;.] Καί τούτο τό Εν τι; παρ χαΐν ο·;ντ,9ϊία Χρτ.βιριοι 
άνΟϊΜΓΟι ώς Ιπί τό πο/.ϋ ίΛλοϊ.— Σπουίαίοις.] Τό 5ΐ Σπονϊαΐο; παρά τοϊς πάλαι τόν έπι- 
ίΛΕΑΧ Ε'ίχλο';. καί τόν απτ'οϊτ,ς άςιον, κ.α! τόν αόννονν, κντικΕίριίνωςπρόςτόνγΕλοιοιατχν, καί

τα πάντα, χγούν τά πλεϊττα, χ 5ι« λόγων πα'6'ιία ταΤς ψυχαΤς ένεργάζιται, εικότως χ παρ 
χαϊν πυνχΙ)ε·.α ΣπονίαΤον καλεί τόνλόπιον (Ταλατ. ΰ!ΐ Ηοιηιηο ιΐβίοΐΐιβτ) καί Σπ:;5άζ::ν 
τό Ί'οιτάν εί; 5;5ασκάλ.0'; ααβχίοκ.ενον τον; λογονς. και Σπο'οϊχν, τχν περί αυτούς όπιαϊλ.ιιαν. 
Ε πί τχ; αύτχς 5έ οχα.ατιαί τετα/ιναι το 2που5αιο; ο»;·ΐ£< αν καί ’όρίτιπτ-ος ό ιριλ.οαο'ρο;, 
ού πι.ν γνώαχν (παρά Διον. Λαεοτ.. 11. - ι ) .  π'./.ν το ρρχσ ϋον ε/5';ταν, οϋκ όκνχαω τοϊς 'Ελ· 
λχνικοΤ- ιε,Είρακίοις γνο’ρυαι; « Σιιανυνοικινου τίνος επί πο/.υαα(ΐία, ε'ρχ [Αρί ι̂ππος], Παπερ

■ οίτοις οΰ/, οί πολλά, άλλ’ οί ■/■.τι···χ άνα-',νώακοντετ. ιισι ΣΙΙϋΤ.ΛΑΚΊ ____ϋ'άαί «Ε ;αά-
/.ιβτα πτοτρ:ψ:β''αι ] Μονο: ο οιοικαοιτχ: Αυ'χοος ιτοτ.'.ΆΧΟΕν επανορίώααι τό παρ άπασι βάρ
βαρον Ιΐροτ̂ έψαοβαι. ΑΙεν̂ ,Οίτος ~αο ο·;κ οοοριοτο; ενύαίε πλχν̂  εΐ αχ το Μάλιστα,

:ντι. Ο νο·;:, εν τί; καθ’ χαάς (ρωνχ. Κοροίζον, χ ελπίζω, 
ί»αί οε προτρόψαοΟαι, ούιΤεν άιΧ'. ίχλώτε: χ, Κοριίζω οτι

αγώνας. ΙΙαρ άπαοι 5ίχα τού, Τϊ, όν προσίεΤναι ϊεϊν εγνων ίιάτόν έπαγον.ενον έτερον ίν τώ, 
ΐιον Τ' πεό ύν.ών τιαών, καβά καί ε'ν τοϊς έςΐ.; (σελ. 3ο"!) παραπλχσία λίγου συν*ΐχν.χ έρει, 
- Των τ: 'άρ Γίλιτών . . .  των τε ·ριλοοί(ριών».— Παρ' ίινών.] 'Ίοως Παρ’ ύαϊν.— 0;κ έρί-
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άντιποιουαενον, πρό; άντι5ιαοτολχν τού οαύλοιε, 
'τώ πρό; Λχαονικον λ.ογιο (οελ. ε). Καί επ:ι ταύ-



ξ(»*αι 5’ 6ύτδ*.] "Ετρ»ψ« {«ί·» («λλνίσαί τό τταρ’ ίπΜ ι ιτ6ρι«^ Αντί* ίΐ{  ϊό άνυ-ρίΐΐί* 
Α.ντων, 5?Γΐρ άναφιρίτ»! »ί< τ̂  τΐ(Αων: δλλω{ τ· χαί τοΰ Έφίξϊοβαι "(ΐνιχτι» ιτάντως άπαι- 
τοίντίς, χαβά χαί άλλαχον (οίλ. α χαι 47) ν-ετά γ(νιχίς οννΐπται.— Καί τβ οωμάτιον, νύχ 
«νχρινίί ίν.] Κείνες 4 Ματβαϊο; «ννί*ι «Ενχρινές ΐντιϊίβα έττί τον όγιονς τίτάχβαι, χαβά 
χίΐ Ητνχιος Κύχρινγ; έΐτ,-'ίΐτεα τό·ι ί| όρρωοτίαί άναλαριβά'ΐβντα, ’Έ^'ί οίν σωμάτιο* ονχ ϊύ- 
*ρι*ίς, τό, ώ( ά* ή παρ ίμϊν σννήβεια φαίη, ΦιΧάσβενο* (Γολατ. ναΐέεϋϋίϋού’β).— Ιλλ’ ίχον 
«ροφαβι*, ?ν νομίζίΐ» έμπβίΐίϊν.] Ώδίλισα το άνιφοριχόν Ή», ότκρ αίτιβν • ί̂γ·α τον ον- 
νάψαι τονί «ρο εμοΟ το Σβμάτιβν προ{ τό ΚαταπιηΧόίχβαι, πρός ό φέρονται χαί α· λοιποί 
εατίοτιχοί̂  Απειριοο, χαί Λομπρόττ.τα. Το έξτίς« Κοταπεπλτΐρ̂ βαι ττί* τε έαντον άπειρία* χαί 
τχν ίιμίτίρα* λαμπροτχτα, ότι δέ νομίζειν τό σωμάτιο* (ούχ ενχρινίς όν, άλλ' ΐγαι προφαβιν) 
Αμποίιιϊν οντόν χ. τ. λ. Σχμειβν ίέ τό ΙΙρόφασιν ένβάίι επί τις σωματιχίς άρρωςίας 
*) άσβενιίας χείμενον, χαβά Α τπ Προτάσει σννώννμος παρ’ άμνν Αιρορμή νο'σο* αχμαινει, 
χαι χοτ’ έξοχγιν τη* μι*ίο* : οΤο* (Έρωτοχρ. σελ. 3ϋ,\

Γιό *ά βνμάται τί; φιλιά;, χείς άφορμ*] τίι ρίχτει, 

χαβά χαί τό Αφίρνισις (ό αντός σελ. 64),

3οι Σ Η Μ Ε ΐ η ί Ε Ι Ζ

χαί τό έχ τον λφορμάριο; ϊο-ρχοπέν (Πρίδρ. Ιΐλλ. βν€λ. σελ, 353; Αφερμάρις, ί  Αρορμάρτί 
^Έρο)τοχρ. σελ. 3ο), ίπί τον Παραφρενών,

Μά έπαραμίλιι μο*θ40ς, χί ώς άφορμάρτς μοιάζει.

Καί τό ρίμαίέ Αμορν.ίζω, ον με /ο* άμεταβάτω; επί τον 4ξί?ομαι τώ* ιρρε*δν (4 αντ βελ. 9),

Γιατί εοαλα ε*α λογισμό, χαί ςεχω ν’ αφορμίσω,

αλλά χαί μεταδατιχώς επί τον έ|ί^η/ι ίτερον (ί αντ. σελ. 56',

Ήνταναι αντός ό λογισμός, καί Οί νά σ’ όφορμίστ),

Λΐ όμοιοτητι §ι ςίν/ΛΜί πλανηθείς 4 Δβνχάγάος (σελ. ιΟο) ώς παράδειγμα τον Αβίρμάρη; 
χαί τοντο* προο'βχχε τό* ςί̂ ο̂.* μηδέν τγ λεςει προση,χοντα, έχ τίςτοΟ χατ» Τη* ντίσον 'Ι’οίον 
**μπε!5.το; λοιμον χατά τό 1493 ίτον; ίςορίας έμμετρον,

πασανα *αιρ·.ρμάρω.

ί'ίι γάρ έντανβα τ'* Ναφορμάρω, ά*τί τον νά ΐ*ιορμαρω, έχ τον ίτα).«ο3 ϊιιίνηπηΓί, 
τοντες-ι διδάζαι. Κατε/,ο»των γάρ τό ττ.*ιχανία τί,ν νή,σο* τώ* χαλοομένω* Μελιτσίων Ίπ- 
'πεω* είχός χαί τονς έπιχωρίονς πο'λαΐς ίχ τις έχείν;»- ιρω··ΐ; λίςεσι χεχρησβαι, έταν'ΐτέο* 
#έ επί το, Αφορμάρις, χαί σχεπτεο*, μηποτε ονχ άμίσω; παρά τό Αφορμί τό σημιϊ*ο'* τήν 
Αίτια*, χαβά σν*ω*νμ·ν; χα; ·Τπχίτιο* ίχάλον* τ'ον έτερρι μανίας είδει, ττί 'ίερά χΑονιμε'νη 
νοσ.;), *ννε/_όμ4'θν, ήγονν τόν έπί.ιηπτο* (1Ιον/_ λέ;. ’Κπιληπτω}, χαί ώσπερ οϊ 'Ιωμαϊοι, 
παραπλΛοίω γ̂ ροιμενοι μετ-φιρά ι-ίϋενηιιιη ε/.ιγο* άπλώς τ.ν παρ’ ήμ'ν ΦιλάσβενΛ, πτορά 
Το ςοιίίΐΑ τό δηλοόν τί,ν οίοίχ*, άλλά πολίώ μάλλον παο’ αντό τό Αφορμέιο τ, Αοοριίζ», έζ 
XV χαί ή Αφορμή (ονδεν ετερον ονσα, ή αίτια, ά -’ ή; επί το πράζχί τι όρμώμεΟα) Έοντο 
ίε  τό Αφορμτω, χνρίι.·ς σημαΐ'βι τό άπό όρμον έζίρ/μναι, ςννώννμιν άν ιϊη τώ ·όχπ:λίω,



Χΐί Ίωνΐ)Κ»{ 'Εχπλώ·», ίΛι? ή?ί5ο?ίς αιττΊΓρίί τ?οπκ'ο{ 4π1 το0η*?*®^'ί5Τ», «ϊ; Δι-
ρίΐβ» (Γ, ρ·<ί) ΐΓβρίΓίσι λι-]Όντι ιτρίς τον λωβτβάρ.ϊνον εαυτό* Ζοιτυρον, « ή ριαταιι . , . κ2< 
< οϋχ έ|επ>.ω»α< τώ» ορίνων, βεωϋτόν διατΟίίρας; .  Λαί άλλιχβϋ (ς, ιβ') «ίοί των Ιώνων 
λίγων, Πα?»<??οντ;οαντίς, χι· ί*>ιλώ:»ντ!ί <κ τού νο'ου Παυαανίαί 5έ (Γ, χαΐ «τύτοί
τούτου τοϋ ίοοραεω τω ιν γ ν α ΐ  ρνί|Λατ! Έξοραίω ίχρ>·5ατο, ιτίρι Κ)^0(Α£νου; του Ααχίϊαι· 
μονιών βαοΛίω; είχων, - Έξώρμίΐ γ»ρ τά ιτοί.λά έ» τού νοδ Είχός ουν καί τό 
ίμ'ν λφορμαρ’.; χατ’ ίλλειψιν είρ-̂ υύαι το'ί ττρώτοΐί εΐποΰσιν, 4ιιΙ τοϋ Αερορμιίααντος χαΐ 
έ'χ«λεύοαν«ί «3  νοϋ. ίντ.βι χαΐ τόν Σουίταν (λίξ. Έχτελεώταντες, χαί Έχπλίύοΐ'.ν).- δ , 
τι άν 3ο/.ϊ..] Παρε·:>τ.φα τόν υ̂νν,τιχόν, ωοπερ χαί ί ΛάγΓιο;. έχ τοϋ παρά τώ ΜατΟαίω άντι- 
γράρου — Περί υμάς ] ’Ε» αύτγ ίτ,λαϊνι τ  ̂ βασιλείω αύλγ,— Περί τούτους τού; τόπους.} 
’Γ·.. χε.„.ί....·- ■.■.·<’ ίν,.̂ λ̂ν ί'ν,λοοϊ'ίι ζών, χαί υ.τι φοιτων εις τα βασίλεια, ώσπερ ίξχγτοατο 

ιταύνίχν,* ε'χιιν τούτο*.] Μν.ποτε· γραχτε'ον, Τούτους,βν.οίν Λύγχρος,

Ε ΐ ϊ  Ι10 Κ Ρ.  Ε Π Ι Ϊ Τ Ο Λ Π Ν  1. 3οί

........... ..................ιύτοΰ πατέρα.— Πο)1ί< τυγχάνοι προνοίας.] 'Έγραψα Τυγχάνοι,
εί τοΰ παρ’ ίπασι Τυγχάντ;; ό γάρ προχγούμενο; Α* οϋχ άοριςολογιχός ειεβαίε, ολλ’

Έ* Μχχεϊονί 
ό Ματθαίος.— 
τουτίςι Διοϊοτί
άντι τοΰ παρ . - |-ε — ■ -- -- . . , ^
όριιλτ,τιχός: ε'ςι γάρ ί  νοϋς, Λ γίρας χρνί οε ποι-λτίς προνο:ΐας άξιου*.— Και τνί; οόςχς τίι 
ύτερε/ούστ.; ] Ούτως άπαντες ο,ε άρχ.αΐοι ίχΑότχι, ο’ς χχολούβν.σαν, ο, τι Ματίαϊος χαί 4 
Λάγίίόςι Ούόλφιος 5ί χαί ο? μετ’ αυτόν αντί τού 'Τπερ.χούσ/,ς, 5ίορ8οϋ*τες ίγραψον, 'Τπαρ- 
χούστ,ς, ίαως οϋχ άλόγως.— Καί τις εύνοιας τϊς περί υμάς.] Προοεβτχα τό πρώτον τ.όχ 
άρϋρων, 'να αν'ι τό Εύνοιας συνάπτωται (ώσπερ τό σπουίτίςΙ τώ ’Αξία, άλλ’ γ όι 
ουνάρτχσις χοί ό νοΰ;, Κομίσας τόν Διόδοτον παραχατατεβεΤτ'
•ρίρως προνοεΐοΟαί σε προσιίχει, χαί δτό ττς Ιμτ.ς ίοςν.ς. 
ίόξα, χα! ύπό ττίς εύνοιας, ί* ίχων 5ιατε

τίνος άρα άξια έςί* ιι τοιαύττ) 
’Αντ'ι ίε τοϋ έ* ταϊς άρχαίαις εχίό' 

' ' ■ οί ε·νραι}ιαν.
- Πρεσ

τ. παροιμία, Δίς παϊϊες οϊ γε'ροντις.

> Λαγίίω, φερβμί'ου Περί ύχάς, Οϋο’>.®ιος 
Ιΐρός υμάς.— Περιεργότερο*.] Περιττότερο», π/.εον τού προστίχοντος 
Πνραο.ρονε?ερον ίιάτόγχραςι άρ'

Ε Π I Σ Τ Ο Λ II Ε.

Καί λοιπό* ίν.] αΕ τρείς αυτιι λεξιις πλεονάξουσι προ5χ).ως, ώς χ«  ί Ματ», ίσχμειώ- 
οατο : ούΑέν γάρ πλε'ον ίχ/.οϋσι τοϋ Κατα/,εύ ειμμένο*.— ΦιλαΟείναιος.] -Μίγε τούτο παρά τοϊς 
Αίοναίοις ν,Αύνα-.ο τοϊς μάλ'ςα ιριλοϋοιν εαυτούς, χαί 5;ά τούτο πού̂ .ΐς άπο-ϊοχτς άςιοΰσι τούς 
φιλοϋ»τας, ϊ  χδ· «ριλεϊν αυτούς προσποιούμενους. ’Γ.5τί)Λ)βι ίέ χαί ο πολλά οχώιρας αύτους 
Αρ ςοφ. ούίέ ταύτον παριίών άνεπντίμτ,τον αϋτώ* τίν περί τούς επαίνους πτοχσι* (Σφ. αΚι),

Διά τό* χθεσινοί* γ’ άνθρωπον, ός τ.μάς 5ιε5ύετ*
’ΐόξαπατών, χαί λίγων, ώς ΦΙΛΑΘΗΧΛ10Σ ίν, χαί 
Τίν Σάμω πρώτος χατείποι.................................

Αλλαχού ίέ (Άχαρν. ι 4») ό παρά Σιτάλχους πρεσους τοιοώταλε'γων ,,̂ ος τον οΓτ.μον υ..ο του 
Κωμιχοϋ πεποίτ,ται περί τοϋ Σιτάλχους,

Καί ίτ,τα ΦΙΑ.ΑΘΗίΙ.ΑΙΟΣ ί* ΰπιρορυδς,
ίμών τ’ ίραιςίς ί* άλχβδς. ώ̂ ε χαί
’£* τοΤσι τοίχοι; εγρα '̂ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΔΟΙ.

Τών τε γάρ πολιτών . . .  τούς ευ φρονοΰντας.] Άπεναντίως άρα Άλεξανίρος ίιτ.τάτο τώ πα- 
τρί ♦ιλίππ», περί ο5 4 θτ,μοσίίν. (Όλυν*. Β, <πλ. :»3) τώτά φτ,σον, ·Οδς Ινβενίεν πάντες 
« άπίλαυνον, «ς πολύ των θαυματοποιών άσελγε̂ ερους 4ντχς, Κβλλιαν Ιχείνον τόν τ̂,μοσιον̂  
- χαί τοιοίτους άνδρεόπους, μίμους γελβίών, » «  «ονοτάς αισχρών ασμάτων, &* ε(ς τούς συ·



3ο4 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι :

.  νβ.τκί ίτί Ϊ̂Λίν ίνεχα τοΰ γίλ«Οί·,αι, τούτους ά·γ»π4 »«·;«?< ο-ύτ'ον ίχΕί-, Τυ.ίϋτβν ·ίί·{»-
«ναι τόν ψιλίίΓΚΟ);, ΐΛίρτυ̂ ϊί χιί ΘίΟΛΟΐιπος (*ϊρΆβτ,»*ίω βίλ. 167), ο Ίσοχράτίυς ϋ,αΟίΤΛί,
λίγων, -Οι £τ»ΐ(οι αυτού έχ πολλών τόπων ίοβν ουνιρρυΐχοτί;; οί |«ν -[άρ έξ αύτίς τις 
• χώρας, οί 5ί ίχ Θιτταλίας, ο! 5ί ίχ τις άίΰ,τς Ελλάϊος, βύχ άριςίν-Ι'τ,ν ίξί'λίγίΛί'νβι, άλλ' 
" ΕΪτι; τν όν τοΐς 'ΕλλΜίν, ί  τοϊς βαρδαρβις, λν?·*υ5ος, τ βϊιλυρός, ί  ίρασύ; τον τρο’ιτον, 
«ουτοιαχίίΐν άπιντίς, εις Μαχί’̂ ονίαν άβρουθίντίς, ίταΐροι Φιλίππου πριίΐ-,ίρίύοντο, χ.τ.λ.» 
Πολύβιος [χίϊτοι (Η, ιά ιγ') χατΕψίϋοβαι ταΰτα Φι/.ίππου τι χαί των φίλων κύτοϋ τΐν Θίο- 
«ο,υ,πβν ϊο-χυρίζίται — ΟΓοις πιρ.] Έξ Ούολφ, 3ιορ9- χ,ι («τ’ αυτόν πλΐν Ματδαίου, £ς πρ'.ίί- 
λιτο τ» Εν ταις άρχαιαις ΐχίοοίτι χαΐ τω αύτοΰ άντιγ, ψ5ρομ«νον, /ΐυπορ.— Ττ,ν πιρί τός 
ίριϊας] 'Τπολα^βανίΐ Ού»).<?. Ίαοχράτν,ν ένβάίί Άριφοτήους χαβάπτεσΟαι τού ίιίααχα'λου 
Αλεξάνίρου: άροεινον αίντο: πιρί των ϊρι̂ ιχών ϊ  άντώχιγιχάν χα).ου(χένων φιλοσόφων το λιιο- 
(χινον Ϊχίιχίοίχι, ων χαβτί̂ -ατο « ν  πολλαχο'ύ, ιχιιν γι υ,τίν τι καί χργ-σι̂ υ,σν τοϊς νιωτίροι; 
τά τούτων ααΟτίαατα, χαί αλλαχού (Β, 4-5), χαδαπερ ίνταΰβα, ύιχολογίσιν.— Τιρ.άν χαι 
κολκζίΐν.]^Ές άντι·|. έ.Ματί. ό Αύ-ν. χαΐ ό Αάγ, Οίλοιττοί, ρ,ιά [«',,λί'Εΐ, ϊιυ,αν: Ο-ΟΛφιος 
β· χα'ι ό Α-̂ ΓΑος ϊχϊότί; άνιφραυ-αινοος, Κολάίίειν χαΐ τιμάν.

Π Λ Ρ Α Λ Ε Ι Φ Θ Ε Ι 2 Α Ι

ϊ  Η ίΐ Ε 1 ίί ϊ  Κ I Σ .

ΣΡΑ. α. Γραφιος,] Γραφεί;, τούς ζωγράφυυς οί Άττιχοί ρτίτορις, ώς χαί τό Γρχφειν αντί 
Τίϋ ζίν-ρραφΕΪν (Αρποχρατ. λες 1'ραφεο.,ς.)

ΣΕΑ. 3. "ι'φι ίέ φιλοπροοχίΌρίας . . . τούς άπαντύντ/.ς ] Μνομονευοι τού χωρίου *αΐ 
ΙΙριίχιανός (ΙΗ, οελ. ιαοα) ούίίν ίταραλλάττων τΐγραφ-ρ,

 ̂ ΣΚΛ. 5. Αχαριφως.] Ε'ϊΐ/.ωταμεν έν τοιςπροσΟιν (αελ.) την διάφορον γραφάν, ’Λχαρί^οις; 
ο?ς οΰ πίρίιργον ίοχεί μο, προσύιΤναι, ίιά τού: ύπονον-οαντας άν μηποτι οΰδΕτίρα ιών γρι- 
■ρ.0̂1 ερρωται, α/,λα ποΛυ μάλλον γραπτεον ίφ̂.ν Άχαρίτως, ότι ί Άχαριφοςπαρ Όμήρω έπΙ 
του μά χαριεντος. τ. μτ) χεχαρισμίνου, τεταχται ι άνύ’ ου οί μιτα-γΕνιφίροι τά,ν άνιυ τοί ο 
Ιραφάν προειλονι», τν,ν ίσιγμχτισμίνχν επί τού άμνημονοΰντος χάριτος ϊχδεχοαινοι, ού/ οίτβ* 
μίντο. ώς άπτρχαιώσύαι, χαύάπερ «δοξιν Εύφά9ίω'(είς ττ,ν 'οδυοσ. » , οελ. ι 593), ττ,ν 
ι̂ μ-ηριχν.ν χρπσιν. Είρτ,ται γαρ χιί παρά τοΓς ς̂ια'.■ι ό Άχάριςο; επί «ΰ ’Αχαρίτου: περί 
ου επιΟι τόν θησαυρόν τού Στ;φάνθυ (Δ, οελ. 3β|), χ»ί τον νεωφί εχίοντα χαί’ύ,τοΛν7,υ.»τ> 
οαντα τά τού ’ΑΟηνα.ου (Σχμ. Τομ. Δ, σεΧ , 39),
 ̂ ^ Α .β .Τ ά ν  έχείνων τε γνώμην.] Πρισχιανό;(ΙΗ,σΕλ. 1167 χαΐ ιι 74) γράφει ίίς. Την

 ̂2Ε Α .Ω σ π ε ρ  ίο ταμιείου προ-ρερτς.] δρι μΐ μεταχιντίογς την γραφήν, πειβ3είς οΓς τβ- 
χυτερον ί  οοφωτερον υπενοηοα. Όρίόνγάρχαί τό ίνεργητιχόν. Προφέρω,χ*6ά χαί τοΠρο,αιρώ 
επι τών τοιούτων, της χρήσεω; οΙτω βουλν.ίιίοης, ίν ούχ όμολογιΐν'άείποτε οίς ό λογο; αίρει, 
ισαοιν οι χαι χατα μιχρον τ  ̂ των γλωσσών έπιςτίσαντες βεωρία.

ΣΕΛ- 1 3, .«ι9’ ών ΐί,,^α σ-υνδιατρίψεις.] ’Εσν.μειοόσϊτο το χώρον 0 Πρισχιβνός ΊΖ, οελ. 
ε .ο ΐ ;, ως πΛεονάζον Οατερα τών π?ο9:σεων: ίξήν γάρ είπ,-ν. Μιδ·ών ίίο^ 
η Οις ήίιφχ συνίιατρίψζις.

2ΕΑ. εδ. βεογνιϊο;.] (Ιορητά,- Μ~·αρ:ί

ι,όιςχ Οιχτριίφεις,

« πρός τ» Άοτιχ» Μεγάρων, φ φρηοιν



Π Α Γ Α Λ Ε Ι ' Ϊ Θ Ε Ι Ι Α Ι  Σ Η Μ ΕΙ Π ΕΕ Ι ί . 3ο!

Λίττοχ ϊ̂τίΒΊ, τοϋτο πχρΛΤιβίΐϋνςς ’Ια'Μ̂ ίτ,'̂ Ί; τό χ<οί»ί<;'<> ίτητιαω» Μ το> ΠΧάτ'Μνι, ηβλίηΐ'/ 
ίνθ(ΐ*ΐ4·ιτι τόν θίόγνη τϋν ιι Σιχήία ΜΕγάρων.

ΣΕΛ. α',. Ην καί [χικρώ ιιιίζω τών όυ.ορων ίχωσιν χ.τ.λ.] δτι Μχκ̂ Λ ίίϊγρά·
φΕιν, χαβά «>0ά{ Εΐι·[ΐ.Εΐω!ΐάμ.·ι:ν («Ελ·) κ» 4·ΐ Μικ̂ ,̂ τικαιίρι«'' ίςω καί τΑ παβαπλνίαΐί'» 
χωρίεν Τ5ί3 Παν̂ ,';·̂ ρι«̂ 5 (’■«·)·  ̂ τβίις ιτ̂ ιτίοαιταί άνα̂ -άτΕυς τιύ{ί(Μ)'-
ρβνις, καί τά ΙχΕίνων ά#·κ«ς άίρίλ'.ικΕνοΜ;, τιαραοάλλων τ ιχ  Ι^οηο πβλίτα?, ΟΛ’ί» " Μο«ι 
·< 5·ίι τών ΜΕΓ/νΛΗΪί ΛϊΛ'ΑΜίΓί ί̂ ϊντΜν ίΤίριΕίίοιΜν ί'Λάί α4τοίι{ «τίρώτίρον ζω̂ τας κ.τ,λ.

ΣΕΛ. Ϊ7· Τον τρίποϊ τώ» τΕλιτ^ν,] ·Η τ-,5 Στοοώ^ ·ί?:φ·ί;, Τον τρο'ιον τον τών πολι
τών, πρΟί'χΕίν «ΕΙΧΕ τις έτίρας, ίιά τ6 ίΌος τοδ 'Ρι,τοροί, β.λονντος τόν ίΐταναίιπλααια· 
ταόν το3 άρβρον, χαβάπΕΟ £ο)ϊρι,»ίβισάα58α χαί ίν ά;Αοις.— Τκν τών άρχ:|ΑΕν»ν κακίαν.]. 
Διά τΐ,ν αΰτϊ,ν αίτίαν χανταΒβα πρ-.ι/,ςίρ,·/,ν άν τάν »αρά τβ 1το€αίω γρα τ̂.ν, Τί,ν κακίαν 
'.τ,ι τών άρχΟιιΕνων; πολίι γάρ εύρνίοίΐς έπ;ςτί®ας τοϊτο πβρ Ίσοχράτίΐ.

ΣΕΛ. 3ο. Έπειϊίι «ί · - · »’ ί κΐς ,αΐϊοοϊς μίγΕβος προαθξΐναι κ.τ.λ.] Καβάπτί- 
ται τοϋ χωρί','ο τοδϊι ό Λ'.γ-ι'νος (ΠΈρί ίψονς, χει,. λχ) άς μη έν ε̂’οντι εί̂ ,μίίμνι τώ Ίαο- 
κράτΕί, 5ιά τό άπιςίϊν μίλι^α τοίς άκονσομ/νους ποραοχΕυάζϋν, οίς μί'λλ.Εΐ Γίρί ττς .̂ βχ- 
ναίων πο).5(ύ{ ιίοτΕΪ», ι' τοιαίτίν Ε»αι /ίγίΐ ~ί,ι τιών λί-ρ'«ν ίύναμιν, ίσαι καί τά μικρά 
μ«·)·αλα ποιίϊν. " ύ γοΒν Ίοοκράτι;;, ονκ ο'ί' όττως, τ:α·.5ό; πράγμα ίπαβι, 5ιά την το3 πάντα 
» αϋξχτιχώς <β·λειν λεγιιν φιλοτιμίαν, ’Έςι μέν γάρ ίιποβδα-.ς ούτώ τοΒ Πανχ-ριρικοΒ λογονι,
Ί ώί ά 'Αθϊΐναίων πολι; ταΐς εις τούς Ελληνας ιάεργίτίαι; ίι.τΕροάλλιι τήν ΛαχΕίαιαονίιον ;
« 4 ί ’ εΟΟΒς ίν τρ ΕΐοοοΧρ τχΒτι τίβχτιν ; έπΕιίή οΐ λάγοι τοααόττ,ν ίχουαι ίόναμιν ώαβ’
'  οιον τ Είναι και τα μεγαλα ταπεινά χοιχίαι, και τοίς μιχροΤς περιβεϊναι μεγεθ-ς, καί τά 
• παλαια καινώς ειπεϊν, καί περί τών νεωςί γιγινημίνων άρχαίιος ι̂ελ̂ εϊο ΟΟκοΒν φχαί τς 
“ (Τ?· Ίαάη.ρατες, οότω μίλ).εις καί τά περί Ααχεϊαιμονίων κιί 'Αβηναίων εναλ-
'  λάττιιν ; Σχίίόν γάρ τό τών λόγων ίγκώμιον άπιφία; τςς καί’ αΰτοΒ τοΓς άκοίουοι πβράγ- 
■I Γελςν.α χαί προοίικιον Εςίβχκε ΤαΒτα ί  Λογ-γΐνος ιΟπρο’οωηέε μάλί.ον ? άλχΟη, παραγαγώ» 
και τον κομψόν της τον Άναχάρσιίος Γΐ ι̂ηγήαεω; Γαλατικόν ουγΓρβιφία. δτι μίν γάρ Ή- 
σαΰτη καί τοιαύτη ο5τα τνγχάνιι τί; 'Ρχτορικτς ή διίναμις, παρ άπαοιν ώμοΑογηται: μη 
εν καιρώ 3" Ίοοκράτην χρήίασβαι τφ τοιοότφ ίνΟνμήματι, βύκ ά< είτοι ί  γεμιτ' επι̂ αοίας 
εξετάίας την όλην το3 λογον αιννεπειαν. Πρόκειται γάρ αότφ ίεΐςβι, ότι χαίπιρ άλλοιν προ 
αΟτοΒ λο'γον; «γΓεγραφοτων εγκώμια τις Αθηναίων έχοντας πολςως. ο·ό 5ιά τοΒτο άφεκτεον 
αύτώ τον τοιοόαον εϊδβνς. Χραίαομαι μεν γάρ (φχοίν) ο?; εκείνοι εχρηιαντο λόγοι;, τοΐς ίν- 
ναμίνοι; καί τά ταπεινά μεγάλα ποιεΐν, καί ταντα πάλιν άττό τον ίψονς χαβαιρεϊν: πειρά- 
αομαι ό" άμεινον εκείνων χ.ρ-ήοατβαι. 6πον γάρ χαί τοΐ; μικροΐς μεγεβο; προαίεϊναι ίνναιτ’ 
άν ϊεξιός ρχτωρ, ίπον γι οφόίρα τών άληίώς μεγάλ.ων άξίως έρεϊ, οίον έγώ περί τής εμΐ; 
πόλεως ποιηαειν ηγοΐιμχι.

ΣΕΛ. 33. Λύτόχβονις.] ΤαϋΟ’ ό Αρποκρατίωαπερί τίς λίξεως : « Αότο’χβονες, οί Άβηναν.
• Λν,μοσβε'ντς έν τώ Περί τά; παρακριοβεία;; Μόνο: γάρ Απάντων δμεϊ; αΟτόχίενε'ς ε ε̂. 'Α- 
<ι πολλοίωρος ϊν το'-ς περί βεών, κληβηναί φτ,οιν αότοΒ; .Αύτιχβονος, έπι'ι τή« χί·ο'να, τοντε ι̂ 
η τήν γίν, αργήν ο5σαν πρώτοι είργάοαντον οί ίί, τό μή είναι επήλνία;. 6  5έ Πίνία-
- ρο{. καί ό τήν Δαναΐία πεποιν,χώοι φααΐν ’ΕριχΟονιον έκ Γίς καί ΐ’ίφιίςον φανήναι. Δόν:·
" χ,βονες ε̂ και ’Αρχαίες ήταν, ώςΕλλάνιχο'ς φτ,τι, χαί Αίγινηται, χαί Ην,βχΐοι

ΣΕ.Α. 39- Έπί ίέ τών μεγ-ίςων ^ά;.] Λείπει τ» Στάς χαί παρά τφ ΙΙμσκιανώ (ΠΙ. σελ. 
'· !ί·)·— δνπερ ολίγο πρότερον διηλβιν, πειράαομαι καί περί τούτων ίιελβεΤν.] Μνημονεύει 
ό Πριακιανός (Αίτο'3 ) τοϋ χωρίοιμ ίιίάςαι βιολομινις έξ ίτε'ρω» παραβιτεως, ’Ολίγον πρό- 
τερον, καί ’Ολίγω προτε̂ ον, τούς Αττικούς ί.ιγε/». Λείπει 5ε παρ εκείνο ή τετάρτη λε'ςις, 
Διί,λβονικαι λιίποντα τ^^ότου ίεί τή» βύνταξιν έλαττοΒν, ώςε καί πολλώ κ.οαψωτε'ραν 
αύτ+,ν απεργάζεται, προτοπαχοβομίνιι ίίίλονόη άπό τοΒ προτε ο̂ός π̂αριεμφάτοο, 3ιιλβεϊν. 

πλίθια γάρ έ̂ ιν ή Λληψις τφ ΐνέρα ταύτγ, Τήν $’ αιτίαν, 3ΐ η<, περί ής έν τοΐς πρί-
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ΐήιι 6(ΐνΤ)ΐο-ΐίυβιχ.— ΣΕΛ. 45- έ35θ[ΛΑ»5ντα ίτη.] Τ̂ Ι* ί» ·π}ί<Ατι β«|ΐιΐιωβι'ίβι ιτρ'ςίΟτ.τι 
!ΐιΙ τ̂ ν ΓΟ,άτωνχ (’ΕτΓ·.?ίλ. ϊ ,  σιλ. 33») Ιβίο,κήιω^α «τ’·  ίιαίΐίΤν» χάχεΤΊβΊ λίγοντα ττ.» 
Α̂βγιναίων ά̂ χιίν.

ΣΕΛ 4θ· Τού{ αύτοχίΐρχί χιί ιρίνίχς τΓι»» ίκλιτΛι.] Δίϊ/ίλωτβί |»οι Ιν το'ί -ττρϋβθί»
?ί αίτίζν 9ια·γρχφ£ΐν μ» ίίοξί τά; ϊύ» Σέΐίΐς, Κχι 9'-·̂ ·»ί · 5ΐζ·»ζίΐν
6πίΐ5ΐ (ΐτ.«τί χα! τι Αντο' ί̂φχ; ι'ςτ^ Αύβίντας τρίητίαν ·<:ί. Αι*ρ)>τί?νιν γά? Αρίτοχρατνω» 
ί̂ Τρ»» (λέ;- Αϊιθίντιις) Ίβοχρατην ««/.ρηχίαι ·»ώ Α;ρβ5ν·Γίς,*τί ·κ0 Αϋ-ΐϋ'χειρ; χαβ» χιΐ τρο αΰτΛ 
Λ'ίοι'ας (γ^τ,ιατα. Κ».ί ΐ-ι ούϊααΜί μρι τών ’ίβίχράτον; λίτρων γΜ·<Ε7χι ν5ν τ, λίξίζ. '.' ί̂αμΛ 
8ϊ ρςαλλον «ίχί; αύτχν γ·̂ ~̂.·̂ Άχί, ί  }ντχδ3ά τί, χαΐ ίν τώ Πλαταϊχώ (β, σίλ. 67), οχοίτ τ̂ίο 
(Λΐΐ:ιτ5 6·’ ι»Εν τ9 ΤΕροχίΐχίϊω *|·ρχ-τ;£ν, Του; «ύβέντχ; τδν πίλιτών, τ:ερ'.!).Ε /τχ5 τι
Αύτ3/ί[ρα{ XXV 9®̂ ΕΧζ, εςτίγιντιν Γρχυ-|ΑΧΤ'.χ-5, εν 8ί τδ ΙΙλατχϊχω, Κχι τε-Ιι; αύδεντας 
ίξϊίργίΐν. "Ι̂ ΐ* ·ί*? Αύ̂ ίν̂ ϊ·,; συ·<τρχχ!νον ί* τ{,ν Αίτ55ντΐ{, ω Σ5φ«).ν ς Ιχρ/Ισχτ  ̂(Οίί. 
Τιιρ. >ο;), τοϊτέ ι̂ν ό ίχυτόν τ, ?Γ«ροΊ οίχείαις χίρο'.ν χιχιοΜν. Κχϊ ώ  καρχλΕιττεοι ϋύϊ» 
ΤΜΤΟ, ότι χαί Κύριλλο; ΐ·' τδ Αίξιχ  ̂ (’Ι̂ · ίΙβύχ. λίξ. ΑύτοΡνη·,;) τω Αύτοίν-
ττ,{ φχσ! χρτίϊχσβαι τίν Ίσίχράτίν. Κχί τχύτι χέν κίρί ΐϋ; πχρά τοϊς ίίχίρι.οις 
τού ΑύΟί'ντϊ,ς; οί ίέ ρ.ίτχ-̂ ίνίς-ιροι χχ! ειί τι5 Κύριος, τ, Λίοπο'ΐτ,ς, άττ’ αΰτδ» ί.5* των 
Φριινίχου (βίλ. 46) χρόνιιΛ, τοταχοτις ίίοί χιτχίτρλοι τοδνοαχ, τάχα ρ.ίν χαΐ χατά ιιετα. 
φοράν τινα άττό τού ταϊς αδτ^ ·χίρσι φονίύοντος, ί=ί τόν όπωοούν δυνχ;ν.ί*ον τοίτο ττρχξαι 
ϊιά το έχ τίς 5ίρΐ:τοτ5!χ; αύτοϊιχβν, τχχχ ί ί  χαΐ τω Εύριπίίη, τιοιττ  ̂ των ττάνυ 5οχΐ|χων, 
ττίίσβίντις είτιόντ» (Ίχίτ. 44»)ι

Καί )χίν 0*ου 7· αύδίνττ,ς χίονος.

Τούτο ΕτιΙ ττς ητ,[χχσί»ς το3 Λεσττάτης, ί  Κύριος, έ'ίϊόξαντο αταντ«ς τίλτ,ν τού ίί̂ Α̂ου Μαρ- 
χλάνίοο, δ; ιτρ&τος, χααρτχαίνχν ϋττονοίίσχςτχν γραφχν, ιίς τό ΕύΟύνττ;: τρίττίιν παρχνίοε ι 
ττερί ί ;  ίιορδώαίω:, χχίχιρ ήχριδιίοτ.ς Ούαλχενάρω τώ τιχνο, όττεχειν ειρείτίω ριοι. Εί 7*? 
τό Αύθόντχ; τον αύτοορ̂ όν σχαιίνει, ώς ίχλοίχχϊ τδ ττχρ ίίαυχ̂ ίω ίΐ>77*'̂ ·̂ ονοχα. ΣονεντΓ-ς, 
ίρχτ.νίνοαινον 5ιά τού Σννεργός, τί χωλύει, χχί Λ) 5κχοχρατίας (περί ίς Εύριπίδ···) ί λο'̂ ο;) 
τον Λίαον Αύίί'νττ,ν χχλε'ίχι, τουτε'φιν βύτόν τά ίχοτού έργαίοχενον χχί χοδερνώντα, χχί [χνι 
έτεροι; ύιτονργούντχ; Πιρ »ι;χΐν νύν τό .4ύβ:ντν;ς, παρά τχν σι,|χχ®ίαν τού Αεσπότχς, ίϊίλοι 
χχί τόν πατέρτ, 81 τ,' αΐτίχν χαί τό «ννώννιιον αύτού Κύριος, χαβά φβάντες έιπ:ριειωσάρι.ε6χ 
επί τού πχτρος τίτα/.τχι, οιόν έ̂ ι το ’Απολλωνίβιν τού έν Τύρω,

Γιί ίνοαι τ' άφενττ) ττ-ς ίλοι τρ

ΣΡ.Α. 5 1. Κονεονος, δς ΐν επιαελίςατος μεν

μηδεαιχς ερμίνείχ; χρί̂ ε'̂  “χς 
-τχο τχύτχ ίεϊν ε';ειν ό Ί’ότΜρ

ρν φρατΤργών, πις τ̂ατος οιτος 5ΐ τον; Ρ-λλχιτιν, ερι- 
ι ύ̂νων.) Αύτο'ίεν εΓνχι ίχλον τού χωρίου τόν νοϋνχαί 
όμολορίσειε τών χαί όπωίοϋννβεϊν ίυναμε'νων. Τρία 
τχι τόν έπιτυχδς φρχτχτχοοντχ: έπιαε'λειχν, τουτεςι

V πολεαον συντεινόντων, αλλά πχαι» έιριςηναι τον 
1 τμρτι-,ρ ■,τονχίφβλίζιοβαι, Γνα ανίποτε, τ,ν Λενεν Ίοιχρχττ.ς χιιρίςτίν είναι 

ι̂ ααθ̂  '·Α'> Ούχ 4ν προοε5ο'χχσα: πίφιν οΓς ς·ριτ»7''ι τουτεςι μχ- 
Γ.νοί υηιι το πολεμεϊ πχτρίίος βοιεΐοθαι: χαί επί πχοι χχί πρό πάντ«ν, των 

ούτε πίς-εω; ο3γ’ ίπιμιλείας όφελος, αν μχ χχί την εμπειρίαν των 
εμίν έ/_φ. Κχι ό'ΐβι; τώί χρ'/.αίων τινές, ούχ άγαττχοχντες τούτοι;, διτίλαβον Ίσο« 
V ίΐμτ,ρος ποιεΤ τον ’Αχιλλέχ τ» Άγχμίμνονι όνειίίζοντο (’ίλιάί. Α, αχό),

ϋίν'.δχρίς, χυνός ίμματ' ε'χων, κρα·Χ«ν ί'  ΐλάφοκ
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ι;·?α·Γτ,'γιχΛν άιΐϊ^«Β,άτΜν, τ ί ; (,Ιψηίύα'ί {ρτιΐιΐΐ, ί ί ;  ά·>αι3·Βΐς, κ*1 τίΐί ίϊΐλία;, τάς άωορ· 
(Λ*; λαβιν·», έ* των ένιντίβν, ϊΐ’αΟοΟ ςραττ,γίίί άρ*τήγ ίιπο̂ ρίψ̂ ι. Χξυν $ί «αΐ αίΐ'.ί τια- 
ραδίοδί'. ί'Λ τίϋ ΐ.·)ζΊΊί'.υ (ΐί).. 50) Γίί χατϊΐΛγχΛίΐΛί'νΓ,ς 6ΐχ*ίίι; τά ρτιχατϊ, τών νέων 
χίριν, οΓ{ υ-άΧις·* νΓρο5ρ·;5υ τό |Λίτά λογκτρι,βϋ κβΐ χρίσιως έντίρχΕϊία:, & ποΧλίχιί άλ'!·|'ί̂ ω{, 
X»! ττ*ίζα<τί; (χχΧ.λ̂ ν ϋ τίτουίά'βντί;, γ!γρά®*5ΐν β! τα των αρχαίων ίρίΛ'ονίύειν έηοαΧ.ο'- 
[Αίνοι, η Έντανδα 5ί ιραοίν ά  παλαιό!, ότι τρία τχίτχ Ί 5 x̂ρά̂ ς̂ άγαβα μαρτυρεί Κ-ννωνε 
• τώ τών ΆΊχναίων ς-ρατ/ι̂ ν̂ εηαε'λίΐαν, Βινιν, Ιμπίιρίαν πυλε'αων, τυναγαγών το ί*[Χίόμ!θν 
" άπό τών έναντίω; όνταυΟα προτααρτυρουαενων τώ Άγαμεμνονι. Έξ τίνίποιίας μίν ά̂ρ 
« άμελίΐα, ϊ| άναιίείΐί δέ άπι?!ι ί  ιτρο? τό χοινόν,  ̂δέ δειλία τχν τών πολεμικών απειρίαν 
« έργάΊετα·.. Κί τοίνυν κακόν αμέλεια, καί άπιζ-ία, καί άΑειρία πολέμων, ά προοε̂ ι τώ Άγα
ν αίανονι, άγαίόν άρα 1| εναντίου έπΐ|ίΐέλΕ;{ε, καί π'?ις, καί πείρα πολεμικών. Έ«τε06ιν ουν 
■· Ισοκράττ.ί τό τοϋ Κόνωνος ίγκώμιον αρανίβατο-,— Οΰκ άμντμονών ούδέ εκείνων.] Παραυάλλεε 
τούτο τό χωρνον ό Πριοκιανός (1Η, σελ. ιε74ί έτέρω Δκμοαόε'νου;, εν ώ τό Άμνημονώ προς 
αίτιατικάν εκείνος βυνε'τκξε.— Δερκυλλίδας.] Δακεδαιμονίων βαβιλέα ονομάζει τοϋτονλρπο- 
κοατίων, οΰκ οίδ’ όβιν είλκ'ρώς. Άρμοςό; γάρ ίν, καί ςρατίγός Λακεδαιμονίων, διαδείά- 
μενος βίμορωνα. Έπεκλτί  ̂δ', ως φτοι ϊενοφών ('Ελλ.τ,νικ· Γ, ά, 8), Σίτυρος, διά τό μ«- 
χανικόν καί πανοϋργον τοΰ τρόπου.— ’Αταρνεα.] Πολίχνιον καταντι/.ρΰ Αεσοου κείμενον 0 
Λ’ταρνεύς, <ΰ; φααιν Λρποκρατίων, τούτου μντμονεύων τοΰ χωρίου.— Θίμδοων.] Καί Αρπο- 
κρατίων διά του μ έκρέρει τοΰνομα, τοϋτο παρατιθέμενο; Ίοοκράτους τό χωρίον; ίνδ’, ώ; 
ιρ/,σιν, Αρμος/,ς εί;ΤΛν Αοίαν πεμρλεί; ΰτό Λακεδαιμονίων ί  Θίμοροινμετά τάΠελ,οποννιιαιακά-

Σ1·;Λ. 5ο- Μεό' ο5 βυνΐκολοΰίίοαν.] Πλεονάζει τι έτιρα των προίε'σεων : είχε γάρ είπεϊν, 
Μ ουντ,κολούβαααν, ί  Μεβ' ου ήκολουόκοαν, Έακμειώαατο καί ί Πριτκιανό; (ΙΖ, αελ- ιιο4) 
τοϋτο τό χωρίον Ίοοκράτους.

ΣΕΛ. 55. Καί μάλλον χαίρουατ'. . . άγαβοϊς ] ήμάρτκται παρά τώ Πριοκιανώ ί,οελ. ιι30) 
•ή γραφλ έχουοα ούτως, « Καί "μάλλον χαίρουαιν επί τοΐς άλλοι; κακοί; ί  τοι; αυτών ίδίοις 
-  άγαβοϊς »

ΣΕΛ. 64· δςι; ] Έοκμειωοάμεία έν τοΐς προσΟεν (οελ. καί ) τό άοριςολογού- 
ιιενον, <’)ςις άντ! τώ άιελοΰ άναρορικοϋ καί ώρισμέν;υ δς, πχρειλί'ρΟαι: καί ε'ςι τπς τοιαΰ-· 
τίς χρνίοεω; μαρτύρια οΰκ όλίγα έκ τών δοκίμων ουγΓραιρεων τε καί ποίΐτών έπαγαγέοΟαι. 
Μκκρώ γε μν,ν καταχερέςερον  ̂ παρ -ίιμΐν συνάΟεια τώ (λςις αντί τοΰ παρά τοι; αρχαιοις 
Ός κέχρτ,ταιι οΰ γάρ μόνον άορίςως εραμέ·, ϋςι; αν ελ.Ο'ρ, καΟάτερ οί αρχαίοι, π και κατ 
{/.'.ειύιν τοΰ ουνδίβαου, Ος·:; ε'λίτ, άλλά καί ώριβμένω;, ·'()ς·;; κάδε, αντί τοΰ παρα τοΐς 
άρ-χαίοις κατά κοινοτεραν χρίοι’, 5ς ίλβε. Στανιωτέρα δε παρ τ.μίν ή χρίιις τοϋ 0/λυκοΰ, 
ίίτις, επί τού ώριομίνου Η ; τό δέ ούδε'τίρον, ('), τι, ούδ’ έχω λέγειν εί καί ίοχυιεν όλ.ως 
ττίς άοριςΌΛΟγουμένκς εννοία; άποςκναι. ’.Ανη δε τούτων τ^, Η οποία, και, ϊό οποίον, χα- 
Οάττερ καί τώ κοινοτε'ρω τοΰ ΰςις άρσενιχώ. 'Ο όποιος, κατά βάρβιρον τινά ούναψιν τοΰ 
άρΰρου, χρώμεϋχ ·. οί γάρ πρόνιμώ- ού πο/λώ γεγονότες, δίχα τοΰ άρθρου τιρ Ό.τοιο; άντι 
τοϋ Ό ; χαί τώ ·ϋποΐοι, αντί τοϋ ϋί εχρώντο, οίον (Δτμγ,τρ. /.ήν. μετάρρ. ϋατραχεμυομαχ.},

Μάχτν τγ,ν πολ.υτάραχον ι 
ύποϊος θεό; λο',ίζεται, καί I

V ιοχυροΰ τον

Έν δί τρ ΙπιγοαΦΟμ.έντι '.νπολλ.ωνίου τοΰ έν Τύρω, παι περί τα τελν, τνί; δεκο 
εχατονταετίοίδο; ποιπβείττ. Μυ6;ςορί«, ενρν.ται το άνο.οορικόν *Οποία; διαλελ.υν 
τε άρΟρον καί τό Ποιος, καί κατά ~ι'ν« κεκιντμένον ούτως,
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Ητ«ν« |/.αλχ̂ 2 χ3ΐ ί̂ ,̂ χα!
Α <ΠρΐΑ έπ|χιί(Ιιν(3Ί ^ωχά-ρα

ά'ΐτί Τ2« ιδν η ρ  τί̂ ί», ή  όίΓΚίΐ: χίί αδθι?,

Καί αύττίτΐν εΟϊρ-}ίτχ(Γί.χάρΐσ{ΐια τ53 *̂ α|Μ7ρο3 ««,
ΤΗΝ ΠΟΙΑΝ ττν άφ»νηνίν «ϋΓο{ άιτο χυροΰ «Μ,

άντί τ»ί, Τΐν ίκοίβν, Πρϊίάντιί'ιιστΛί* ίί  τ ί ; ά«ίΐ55ρ»{ τοΟ “0?Γ5Ϊο{{ώς ίν γμ, *0 όίτΛί 
ίλδί), ϊινίχα άορίϊολογιχώί αύτδ ^·Λ5;λε9λ /.ρτ'υιββαι, ά»»βι2ά®*νη{ τδχ τίν ν̂, και χαίρ*"! 
ΐασί·ιτΒ̂  τά αρθρον, δττοι&ς χΛ'-ι Οπειοί και Οιτειος και άν ελθτ,, ψαριίν.

ΣΕΛ. 08. 4κικί:«ι.] ΠρίστίΟχτι τ5Ϊ{ /α;:ρ«3ε·ι ιέρχίΛΕνοις χαΐ τά τε3 Αρτ:ίχρατίωνε? 
« ΛΜίχιεϊν, ά-τί τίϊ 5·ι<ϊΐ|»55ΐ!ν, ιΐιςί [χ-η ένταυτώ «ά^τκς οίκίΤν, άλλά-χωρί{ καί κατά (Αίρίζ·- 

ΣΕΛ. 73- Χλλωςτικαί όταν ρ,ίίν οαυτίί «τ^νίΐίΐί ΙξαΛαρτάνων.] ΔιορΟίνοβω έντΕ̂ ί̂ΐ 
ί 7Ρ*ψ»? ■'? ΠρισΛία·/̂  (ΙΗ οΟ„ ικοί), » Αλλ’ Μτίταν κβρικίΕ καί αδτΓο βύνςιίίν
• ί έξαμαρτάνκι ».

ΣΕΛ. 75- ΣΜνεπετι . . . γϊνβιβαι,] τ!ίίΓ5 ίίαρβιτιίί'ιϋντ; το χωρίον ό Φώτιο; έν τώ υ,χπω 
<κ5ο0·ντι Λεζικω φχίί, « Σβνίηιο»-̂ ίν/ιίβαι, άντί τΛ Σονίδιι: Ίσοκρβτιις ». βιτιβι τά; ίϊς 
τόν ήσύχιον ακωηόοίι; (Β, βζλ. ι3ο4).

ΣΕΛ. 93. Διά τρικκίοίων ετών.] ΤοταΟτα καί Λιόίωρος έ Σικίλνώττ,; (ΙΕ, 8ι>) άριβαεΐ 
τίς Μεοτκνιοικί; ίςοικίοεωρ έτη.

ΣΕΑ. ΐϋ». Φωκαεϊ; ρών σεύγοντες τη» βαοιλεΐίΐς το3 ι̂.Εγαλί'̂  ίειττοτείαν . . . εις Μαο· 
βαλιαν αττώκκίαν,] ’Εοΐΐικειώτατο τκν τών χρόνων σόγχνυιν Λριτοκρατίων τχν έν τώ·̂ ε τώ 
χωρίω: “ Μασβαλία; ΊοοχράτΤι; ρών φκοίν ίν ’Αρχιί»]αω, ώς Φωχαε'ς ρεδ-γοντε; ττ.ν τοϋ 
« ριεγάλοΐ) βαίΓλέως ίετίτετεία ,̂ ε'κν.ηιοντες ττ,ι ’Αοίβν, εις Μαοσώίϊν άΐΐι.ρκν;(ΐαν; ίτι ίέ 

V χρο'νων τ.'̂ κόιτό φωχϊίων ί)/.;ς·2 ί  Μασοαλία, κα:Άρ!»Τ5τέ>.« εν ττΐ Μαο-
■. Γι'Αίωτών πολιτίία ίτΑοϊ .

1 ΕΛ_ ιο3. 'ϊιιέρ ιίς ιδίας χ_ώρΑς] "Τίν 
ρ.ϊντω τόπω, ιταρά δε τοις άρχ̂ αίοις και τώ 
(Ίλιάδ. «ε\. ι53 ϊ) ενκ ίσηΐΛειώοκτβ π/,χν τ 
ιτρειςΙΑνσ;, τοΰτε Έδάφιον καί του ΐυλάριο, 

1 τίΰ εις α·ριο» χύ"ϊ» εικότως άν λί·];ο:π

έκνϊαόνευοα (βελ, ) εί; αιριον *α  ̂ ·ή;/.ϊν 
τΰπι.ι καί ττ; σηικαοί» ΰκοκοριςιχών, ί ΕϋςάΟιος 

£υραωιον καί Τ5 Χρυοάιριον: ών γαρ τούτοι; 
, τό ικέν, ίταρά τό Έδαφος ϊν, τοΰ ιϊς ιον ρ.5Χ- 
χαίίττερ καί το Έλάφιον τταρά τό ’Έλαφος;

;ν ΕϋτταΟίου, 5υ-τό δέ Ξυλάφιον έν τοΐς άριφιβαλλοαενοις τέως τιτάχ:·) 
ληφί'.ν αίνον "ΐ-ράφεται.

ΣΡ.,Λ. ιο5. ΈβεαΟαι ιτώαοτε.] Άνείρν.ααενω; ττο.ρΐ ιφ  Πρισκ. (ΙΗ, ®ελ. Ιίος), Πώττοτε 
έ;εο»*·..— Έν«εατ,5ίντες. ότι κ*λ?.ιόν ές·;ν αντί θνν.τοί . . . άνηκαταλ^ά-.ασίαι.] Τυττ-.-̂ ράφων 
?οως ττλιτα(ϋλ8έ» τ;ράφεται, ΈνίιΤαϊ.ύέντα;, ααρά τώ Πρίϊκιανώ (Βιβχ. ΠΙ. σελ. ιις ίΧ

ΣΕ.\. 11 3. Αφορατίν.] ΟΤς ανωτέρω (βελ- ) ίτΐ)·Λε'.ωσίο.ε''α ττροστίθκτικα! τον Λρτοχ· 
ρατιωνα (λίξ. Λφορ̂ ακ), καί άδιάααχρων οί τά έκείνου ύτ·.|κνηιιιτίσαντες σοφοί Γαλαται 
είρτίκατι ττερί τχ: Άφοραΐς.

ΣΕΛ. ιι4 . Έν ταϊ; «ύ'.τ.τρίιιν,] Τουτ.'ς-ιν, Έν τώ τίττω «υιτερ οίκονσιν αί αϋλν.τρίδις, 
ί’ις ήραν.νευοε ΙΙρισκιανος (ΙΗ, οεΧ. ί ι 8ι), τταρυτλτίσιον Κιοίρωνος χωρίον τταρατιΟέρ.ενος το, 
ΙιιΐΡΓ Γίΐΐοαπυί, ό ές·;ν ’Εν τοΐς δρεττχνουργοϊς. ί-γουν, ίν τώ αέρει τςς ιτο/.εως ου ώκουν 
οί τα δρικανα-κοιούντίς— θιυαάζοντες κεί όαιλοϋντες.]’Εσκριειωσάαεύα έν τοΐς ιτροτΟεν 
(σελ. ) ιάς διαφο'ρου; είκαοίαςτε καί διορβώοεις τοΰ ύριιλοΰντις, διά τό πρός α’τιατικκν 
αουντεκτον του ρταατος, το.ς ττρό ί  ιών έπινοτ,ΰείσις. Καί εφι ριεν άλτβίς τό άείιτοτε ττρός δο- 
ΤιΚΓ.ν φιρεσίαι το ·ιΙ)κιλ;ιν: οΰδεν -[ΐ (ΐην ϊνταϋθα κωλύει καί τρός αϊτιατιχτ.ν βυνεψαι, κατά
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έ >τί^ί3ί{ ί . ,τδι Θί9««?δ (Β, ο*λ- ι 3Λ ). ’Ί»«ς Λ κ*|, Θ,υ(Λά:ο·.Τί< χαί χι&=.αιλίϋντ,<.
Κ» ή άρχαίβ γρ*φ:ό.

ΣΕΛ. 119- Ίίιας.] δτι μέν έ* ΛαγΓί̂ υ ί̂ ιορβωβίως -ί«γρχφ!ΐ! Ίίί»ί ά»τί τοΟ Ίίί»ί, έση- 
μ,Εΐω.ϊίΛτ,ν έ. το;,- προσδίν (οΛ. 117) : ^χλώί»; ?έ χιί την τ , ;  άντιγράφηυ γριφίν 
Είίίϊί, έΒί).α%Λ, κρςτΒ ,̂ιώοαββ,;! ίτ. Κίί 5που ά·; Ίυίχρατης χ?ί:αι (χρΐται ίέ πολλά- 
χις} τή λί'ξνι 15!«, |*2νον ούχ άπβντα;ςο3 ί·/ τό «ροίίρηα'νω άντι-̂ ρίφω ίιφίογγ'.γρασοΟίΜνην 
φιρίτίΐ Είϊί*. Α5τ« ίί τίζγρβφϊς ιί 5ι*φβρ4 ίιισιφίΓ (χάλις-α τά «ίρτρι,ίνα ιχ« ίν τηΐς'τιρο- 
λ.γ-.|Λ.·νη.; τις (βίΧ φ.\-ί.)  ι̂ρί „ 3  „ [  ./Οτττϊρ -[άρ
ίν ϊχίίν ,̂ Τίί άρχχ,ίτχ-η-.ς γρχφτί 5ίά ί.ο8ογ̂ ο·̂  ,3,τς, ^
Ε. ί'ί τόβρχϊ^ιχϊράλΐ/.το; ”Ισ·.ς [̂ ίτίιτο ί»σί το εΓοο<, ο̂ τιο; δττίλΐπτίον χάνταόβα τοίί ιχέν
«ρχχίουί-,ρτφιινΕί^/,, ,τ,ρά το Ε ί Κ  Κ“* ' ί» τ=Γ; ύοτίρον βραχυνβ:νϊΐ ,̂ν 
τ;ρ«Γην Λλ).»6.>, τ  ̂ άποίολό τοΰ Ε : ίΟχ οίτω γ£ ρην;,, χ,,Ι τ.λίον άίίίΐρχΕώσίαί
την προτί'ρχν 7?»ρίν, τταρΑ τας ποιτ,ταΤ; (χάΛίςα, οΐ; £■ι£5λ)  ̂ -ί„  χ»; ^ρτ;βιαί; ίοΕοβχ. ίιά 
το ρ.ίτρον ,ί ίιφβογΓογραίρουαεντ Εί5έχ, Παρά ς̂ον τώ Άρ.ς-οίάνε., ώς έχί το ττολίι (ο,ονο- 
ίΟογιωί ίχί.ιροντι τοϋνοαα, £ς·ιν ςυ (Θίσρ.οφ. ί|36)χαί ίιο6̂ ·̂ Γογρα̂ £̂ α̂·.,

Πάντα, γάρ ),6-̂ ίΐ ίίχαια: πάοα; 5' ί·5ίας 
Εξηταοίν : ιτάντ* ί ’ ίβα'ς-αοεν <ρρίνΐ.

ΣΕΛ. ιο5. Και ττάντχ τροιτον τεταλαι-ώρχχίν ταά{.] Καταιτίτιο/ίχίν, ίρ|Λτ,ν206ΐ ό Πρι- 
οχιανό{ (ΙΗ, σελ. ιοο6) τό Τεπλαιπώρηχίν; έχ 5ί τούτου τού χωρ;ου ίιορΟωτει χ 
έχείνω γοαφά εχοΒσι ούτως, «Δττα ντάντβς τροχούς τετοΰ,αιχωρτχει ίαάςο.'

ΧΕΛ, .ο3. ’,νΟτΛίίίωρος,] ΆΟ,οναΤοςτώ -,ε-ει, ίρατ;ώνχς, ώς οχτςν ^\ρχοχριτ£ω» (λίς. 
Αίι,νοϊωρος), εχ τοδ χατά Άρι^οχράτου; Δν,αοοβενκοϋ λο-̂ ου, ουχερ έν τοΓ; προ'σίεν (σελ, 
α̂ν̂ ,̂ 10V'υ3», ίχα-|·«(;,ίνοί (χαρτύριον .

2ΓΛ. 13ο. Άχολάίοντας ω» άν λάβωαι.] Τούτο τό χωρίον, χχ! τό ίν το'ς ίξίς («ελ. )  .
- Άχολαύαω τι φλοιδρον ι., παραβάλλει ό Πριαχιανό; (1Π οελ, ι ι 63) τώ τοδ Πλάτωνος,
• Άπό τούτου άτττ,Χαυον ί,α ϊιίά'η την τριπλχν τ·.ν Απολαύω αύν.αξιν. Προοτίβητι χαί’ 
Τετάρτην ιξ Ίο χρστους .  Τούτο άγαίόν άπολαύααιροεν εχ των χινίύνων », Καί ταδτα 
(λέν •̂ ■ριααατιχόις υ,άλΧον ί  άχριοώς; ι̂ίχίκαλιχώτίίον δ' άν τις ααίη, άς γ, 
ουντα;ις του Απολαύω, ί?ίν, ’Απολαύω τό ε'χ τινοο, ή άπό τίνος : χα6’ Ι ,  τ. 
έλλι.χει Μ/ν[λατ·αίαι ταύτ.ρ ύπβΧηπτε'ον. Καχώς δε παρά τώ Πρυκιανώ άντί τ.ύ Άχολαύ- 
οντας, ιρεριται 'Απ'.λαύωαιν.

ΣΕΛ. ι.3ύ Άπολαύοω τι φλαυρον.] Λείπει τό, Έ ;  ύυ,ων: περί ου ε>ι6ι τά άρτίως οιοτ- 
(εειωροε'να αοι έχ τού Πριοχιανοϋ .

ΣΕΛ 13 :. Έοηοθηβι,αενο·..] Οϋτω χαί τό <ρών άντί̂ . χαί τά προ εαο;, καί α! έχδοτεις 
απα'χπαααι. δ γε ρ.ι,ν Πολυϊεύκης ε’.ιχεν βντι-ρρίροις ίντ-υχείν φερουτι, ΣυνηοΟηοο,υ,ενοι, 
/.ι̂ ων · Ιοοη.ρατη,ς δ’ ίιρι·.. Καί σ-υνν,δίιε,ενο· ταίς ηριετεραις βυαφοραΐς, οΐντ· του Έφηδοαε-
• νοι.. Ταυτην δε τχν (ΐ,ετά τί; Ιόν προίετεως -ρραιρίν, εγκρίνει πως χαί ί οο^άτατος Αγ- 
Γλος Π!ο·?σο.ν (ίν τχΙς εις ττ,ν Εύριπίδ. »?/;δ. βηαειώο.) Εύριπίδχν ίπ,γ .̂χενον ,ε,άρτυρα λί· 
γοντα (Μήδ, 8(ΐ),

Ουδέ ουντίδοίλαι, γύνα;,

Κο.ίπαόλιν (‘IV!α. 953},

Ου ριχν θανόντι γ' ούΓδιαώς ουνήδου.αι.

ΣΕΛ. ι38. Πολλών έτων ούδ' είδιίν αύτοΤς έξεγε'νετο τήν αϋτών.] Πεπληρεαελχται παρά 
τήΠριτιχιανω 1̂11, αελ 1118) χ γραιρ« τοϋχωρ'ου τούτου, ούτως εχουτα, ·Ούδέ είδείν αυτούς

χληρης



ΣΗΜ£ΙΩΣΕ1Σ

5 ΐ;40)ρ·̂ 2!» τ»; χω?»5 
τώς ΛΡΓΗΓί ΤΗΚ αντώ·*-

άνίγιΐω ο Π̂ ισιιιανος 
ί τίς τ?ο{ αίΐιατιχήν σ '̂τίξ«(·ΐ5

ί. ί=ί·«·Υ5τ5 ΤΗΝ ΑΡίΗΝ ΟϋΤ̂  ; >■ 'ιΐΒί γ  ίν ι»® »!Γΐ’'·'ΐ. Τό {ΐΐν γ»ρ, Πο)λάι·< Ιτίβν, 
ίτι ιΐδ/£ΐΓ->ιται ί>“ό τώ' άνη-̂ »̂ιίά'̂ των '.Ά τοϋ Πρισχιανίΰ, ίίλο'ί χάχ τοντονι, ίη  ίί 
βϋ ί έτίά ί̂ται «  αχρι»?ίί'', ί  £λ),ι·χτνχδς ίχφιρίϊβαι ϊοίς Άττιχοΐς τ^ χ?«ο·2
*Χ[Λϊντ.χά ίΤο'ν «IV £56 το Πολλών ότών, Ιλλιΐπον τνί προ9ίσ«, χ*β* χίί τό
ΠολλοΓς έ·τ5βι, τή Έν, χαϊ τό Πολλά 6ΤΛ, τί Κ»τά: ίΟχί̂ ώς ί ί  χι'ι το, ΊίεΙν αύτοί;, ίίξ το 
ν^ρτχίοίνον, ΕίίεΙν αΟτοός, ,εΕτέιϊεοε. Τό 5έ προςιβίμ,ινον άί x̂νό«τον, Ττ,ν άρχν,ν, 6. 
παρίχίί , « “« 6. άν,ηίίταώτίρον προί τά ιιροτ,γούμενα, « ΆντΙ 5έ 
-ιτάςά) .̂οτρί![4“> έγειραίττο ΐϊΛ*ι: “Πολλών έτών περιιί.ϊν ί 
βιτό χοινοΰ τιροολίριβινοαενου τοϋ Ήναγχάσβίοαν.

2ΕΛ. ι4 ι·  Λο7ΐί(2.ο; αύτοϊς είοτ.λδεν.] Κ,ιτά ϊςτ'οίχν, Λοι 
(1Η, οελ. 117*) ΐν τώ προχειρεενω χωρίω» ριρνειίων 
τρϋ Εΐοερχοο·̂ !· , , , _

ΣΕΛ. I 'Χ. Των χα9' ·ίιιι.5ραν εχάςΐν.] 0>ωί έγραψα έξ άντιγράιρ®··*» προ «,«·'''■<
ίχ5οτών, ού χαχώ; |<.έν, ού γε ρ.ν,ν άναγχαίως : οό̂ έν γάρ ίττον χρτ,ς-λ, εϊ ,ν-Α χαί *(«ινων,
·« έν τοΐ; *λείο®'. τών άντιγράοων ιρεροαενν; χατ’ ιΑλε'.ψιν γραοί. Των τχν ·ή|χ£?α·< έχα^ν, 
χίοΟά χαί ά/λαχον, όλίγας τρ̂ έρας, άπροίέιως είρχχεν, κερί ου επιβι άπιρ εν τοις κροοΟεν
(οελ. ) έον,«.ε·.ωσάαν,ν.

2Εν. ι4(·> Μαχαρις̂ 'τερο·-] 'Γτερβετεχώς. Μαχχριώτατοι. φερετα. χαί καράτω Πριοχιανω 
(1Η, οελ. ι νοπ).— Λααβάνουοιν.] ήράρττ.ται ί  κ»?ά τω Πρ.οχ. γρα ϊ̂ί, Άναλααβανωσιν, 
χαί Τ(, κρ'/ί'οε; χ«  τ ί  έγχλ'οει.

ΣΕ λ. ίό ι. Εις ΣοΛθν{τΐ;Κ;λιχίχί.] Μ-τρονεύει τοϋ χβρίο-υ Αρκοχοχτεων : ·. Σόλοι. Ίβο- 
χράΐγ,ί τ.Ί7.γ ζζ . ςΛ οι, τ, ρίν Κυκριχτ, κο'ιας, ■■ * 5ί τχς Κώιχία;, ώζ άλλοι τε «ορουοι 
χχί Γ:ι,ο?ο; έν'τγ Κ'ροΙττ,·. _ .  , ,

21·.\. ι(5α- Π:ο; Πολυχράττ,.] !Ν πχριβέρί'.ν (οελ. 3()θ) ΛίιτχρκΊνος του Σχριου Ιαρο̂ ιων 
έ, τώ κε'αχτω τίχω ε'^αψχ Ζεύν ττ,ν οιίτιαηχτν τού, Ζεύ,, χα6ά ιρέρεται κχρά τώ ΆΟ/,νχιω 

.  χχί 'τώ 'έχ τόί ΆΟλναίου κχρεΛχ^ύτι ΕΰςχΟίω (Όίυοο. Α, οελ. Ο ϋ :), ίί χαί ΙΙοΑυχρατιι 
τά Λί<7 ί»«ςκλο.ντ,5είς άν,τίΟτοιν. ΆλΛ έκεί ρ'.ναϊιχόν ές·ι το κο,ρνίειγί  ̂
αΐ'ΐα-χν.ί, ε"ίο'έυ.οι εν τχΓς εί; τό' Άί-ίναιον σϊ,ρ«ώ-'ε®·-ν (άς καρενειραι ταιρ ΐί'-αις 
ούτοΰ' οΰχ'άιη-,ίωίίει τών Ά .̂ναίου έχ5'.τών ί  νεώτχτος), ώς άνηγρχφίιον κλΐρρέλ·/.(Αϊ 
χχίρειν έάοαντας τό Ζεύν, ίείν γρχιρε.ν Ζχν· (? «> Ζίνχ) ού«ν ίττ-,ν ίοθώο ίΧοντο; τού 
Ίχαδοίου ίιχ ττ.ν τοιαΰτν.ν γραίρτ/'· Λΐλον 5έ χαί έχ ττ,{ περιττ 
Ζ”ϋ<; τ'·ς γάρ άλογοί τοϋ κεριοκΐούαι ΤΆν κιτιιτ'.χϊ.ν,
Ο'ό. ϊίΧ το Λϊν χχί Θί̂ ν, άτερ Ενιράβιος κεοιοκωρένων 
γάρ τό αε» ν̂ά τλν χοάοιν (παρά τό «εόν), 
πΐριεβτάσίϊ, τό ?έ. ίιά τΑν περιοπωρ'ντ.ν ιΰΟε'ϊν

ΣΕΛ- ι<>ϋ· Κχί γάρ τό ατίενα τών ραχίρωΑ αχού τν,ς τω> αρχοντω 
?ίαεϊν ] Τούτο Ίοοχράτους τό χωρίον έ-τ,-̂ ούρενος Αρποηρατ. ίλεξ. Καί γάρ 
.  Ιοο/.ράτουί ί < τώ Πουοίριίι περί Λαχείαιρονίων ταΰτ* λέγοντες, ρτ.τεον ότι χαί 0̂  ταί 1 
«3-αωονίων πολ.τιίαί γεγραφότεί τά ίροια ει’ρτ,χοιοιν. 0  ίί ΆριςοτεΑτιο. ονχ ε;ειναε ■
.  άπόίγρ.ε1, τοΤ; Ααχεία’,ν.ο.ίοις. όπω; [χτ,5έ έίίζ<ο·-ται ίλλεον νό;Λ»>ν είναι φίΛοι. Τον 
- τ'.ι ίίο/.ρ,άτους τούζ υ.αχίιαου; (/,όν.υί/.έγοντος χωλύεβθαι άπο5·«ραόν, οί περί Αριτοτελ/,ι 
πάντας Λαχείαιωονίουί εραοίν ».

ΣΕΑ. ι08. Αογοποιώ. ] Ιτοριχών έξτ,γεόται Αρποχρατά 
το χ-..?ίον, ήτι 5’ ίχ τοϋ εναντίου, χαί τόν ΜυΟοποιόν 
ίοτος (η, ρλί οαί ραγ',. χώ τόν ίί·ορ·.χ·.ν ί'χαταΤον, χα'ι 
ό/όαατι τοϋ Λογοποιοΰ χχλίιαί. Τόν υ.έντοι Αογοπο.ινί 
λόγουί «υντιΟίναι τεταγίΑίε», έοτ,αειωτάν.εΟα έν το ί ~ρ<

ΐίΟνοουλΡ.άβου

ύν οε'οει (ΐαρτόρια: ϊχείνων 
ί αύτού τού Ρ,ύτ-αίίου ίαολογοΰντος, 
!ί, ο05’ άποουγε'ν ει;.ι τΑν περιοπααιν.

( γνοεαγ.ς βπι 
τό Χ,τ.λ.) φχοί̂

οϋτο παρατνβεν-ενο; Ιοοχράτους 
ιου.α ίϊ,λοΑ, (ΐαρτυρεϊ χαί ίίρο- 
Μ;5οτ.ο;όν Αίοευπον τώ αϋτω, 
τό Λιγοποιεΐν, έκιτοϋ ψευίείς



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΠΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΤΥΠΩΣ1Ν 

ΤίίΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ.

11 (χετατύιτωσίξ τ&Μ Απάντων τωΜ Παραλλνίλων Βίων τοϋ Πλ'·.υτ!ίρχ̂ ^̂  
5ια έ«ίν-ί τοΰ Είσ:.χ.ράτον; ί ΐ ;  τό[Αθυί ίυο ίια  1 2 , εκδό
σεων τοϋ ΛβραΫ,, είναι ί  [Αεγαν/·,Τ2ρ* εύ'ργεσία ι:ρό< τδ Ελλ'Λνικδν γίνος

οτίαερον. Βεβαιόνουν 0τι οΐ έν Αθ·ό»*ι; ριετατυττωται. των ΠαραΤλή^ων 
έζ·/1[ΐιώ9τ,σ«ν: ιτιΟανδν καί οΐ τ&α Ισδκρίίτουί να λάβωσι τδν ιδίαν τυχ-/;ν. 

Τό άΤνιΟές είναι δτι ός-ι; 6ΐΐΐθυ(«ΐ νά γενί ΐγ/.ρατ-δς τ ί ;  Παιδείας, Αρετ/ίς 
καν Γλώσστ,ς, και νά κανονίσνι τά /9·/ι του έμβριΟώς, άνάγκτί καΐ δίέαυτδν, 
καί χάριν των τέκνων του καί συγ- ε̂νών νά εχ·ρ εί; τήν οικίαν του του; 
δύο τούτου; Φωςτ,ρας τ ίς  προγονική; σοφία;. Οΰδεί; νά περιγράψνι δύνα- 
ται τδν εί; αυτούς τού; δύο συγγραφείς Τογικδν πλούτον είαή οςις είσέλθγι 
διά συχνής καί έπανενλ·/ΐ|Αρ-έν·/ις ριελέτ/ις εις τό βάίο; τής διανοίας αύτΐον 

λεπτοριερώς.
ό  εις των δύο τόι/.ων τών Απάντων του Ισοκράτους άπό τδν Κοραή 

πεοιέ/ει το Κείυενον καί 6 ετερος τά Σχόλια καί τάς έζ’ηγγίσεις. Δίδασκά· 
λοο; καί Ελλγ,νις-άς αλλογενείς νά δ-.δάξη ς-οχαζόρι-ενος ό Κοραής έξέδωκε»* 
εί; γωριτδν τόριον τβ Κείυ.ενον τών 2 2  Λόγων καί έπι^ολών άπδ τά σχό
λια καί έρρίΥινείας. ίΐ τοιαύτγ διαγωγή τοϋ Κοραή ύπαγορεύΰη προσέτι 
δτι τά β/όλια έλαβαν άνάγκγν έπιδιοθώσεων αύτοϋ περί τούς δύο χρόνους.

έαβριθής, πολυειδής καί έκτεταρέννι υπάρχει ή έν αύτοϊς φιλολογική 
καί κριτική έρευνα! Κανείς άφ'όσους έζεδωχαν όις τήν σήμερον τδν ίσο- 
κράτν,ν δον έδυνήθη νά ένς·αλάζ·ρ εις τήν χαρδίαν τών σπουδας^ών τ7ς έλ - 
λτ.νιχίς γλώσσγς τόσγν άγάπν,ν τοϋ καλού καί εΰκινςσίαν πρδς τήν παι
δείαν, όσγν ό Κοραής εις τά σχόλια τοϋ συγγραφε'ως τούτου ! Είς τήν 
γλώσσαν ήμών τδ κατ' άρχάς γεγραριμένα, ώς εκείνα τοϋ Βεκαρία, έςελ- 
λγ,νίσΟ/,σαν άπδ τδν ίδιον Κοραήν. Εις τοΰτα έπιδιορθόνει συχνά αΰτδ; 
εαυτόν καΐ προβάλλει διορθώσεις εις τό έν τφ πρώτω Μέρει Κείμενον.

ίίμεϊς δέ, γάριν τώνσπουδας·ών τής Ελλγ,νική; γλώσσ·/ι; κυρίως, μετά- 
τυπώνοντες τήν έκδοσιν τοϋ Κοραή άπαράλλακτον, ένομίσαμεν ο>φελιμώ· 
τερον νά διαιρέσωμεν τδ Κείμενον εί; δύο τόμους, εις ένα εκατόν τών 
όποιων έπροσθέσαμεν τά άνήκοντα σχόλια καί έζ·/ιγνίσεις, εύρισκοριενας είς 
ένα μόνον τόμον τή ; έκδόσεω; του Ιίοραή, ά^αρτιζοντα τό δεύτερον μέρος.



3 1 3  Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε ί ϋ .

Διά Τί.. ίύω λί.ν ■.«ύ ,,,, ίχ ι ( ; ί „ .  } ; ,  ,4  ΧΔ„ρ|„8ώ|„ν,
άλλά 5:>1!1.0ν ί  ν!0λ»ίχ, »δ1 =,ύιοί ο! 3 ,8ά « ,Χ ο , ,ά  , , . ϋ .  

δη τόν κ α ίρ έ ιπ , τ Τ , ι  χριτ.κϊί έ .ΐΓ ά ρ .,; « !  Ε).λ,»,«ίς φιλολογώ; ίχο,- 
τ ίς  Οτι'όψι. 6σί«ι; ά,ο(γ„ο, τ4ν βίλαμο, τοϋΚίιμί,ο». θέλ««. .(«(ά.ίίβΔί 
Μάονίϊ «μίαιιτο», άντανΔϋλώΔΔν τά ; ««,ί,Δς τής «ρ ίτ ϊ,. ί.ιρχομένι; ι Ι ;  
τό βάθοί τά; ψυχίς τΔχδτϊρον καΐ ϊδκολιότερον ! Μ

ΜητΕ κ .,.0 Ι0 μ ί« ϊ Ι«ρΐ,Δάγο«Τί( Εί; τ ί ,  ί,.ίοΔ,ν το» Κ όρά, οί,ίί 
Ρ>άττο»τι; »ΔΤ' ούίέ» ί ά  τ ί ;  ί .τ γ ω γ ί ;  ήμίΐ, τ τ ί τ , ,  ά ν  μ ιΜ τι,’ εύχ.;. 

μ«8τ νά μή μεμφβ? ί  μ«( το» οοφο» Κορο, « ! „  μοιοτό™ »,;, 
τόσο» μάλλον, ίτι ηίριέ/_ε., ιτρί; ί ι « , χ ί » „ , ι ,  τ8» «γνοοοντω» τί»  ίλ λ ι -  
»ικί» γλώοοά., Ηεοελλτ,ν,κάς Ανάλοοε,; ε ,; έ,.τςν,, , ή ,  το» Ιοο,ρά- 
το»ί Λίγων κ«1 είρ τά; έη το λ ά ί, ,ττρά το» ,τ.τρό: μ τ ; γ,γρ«μμμί,„.

Τρ ά. ίριτοϊεν: τί'μττον ίη {  Τ(ς ρ,τωχάτί η ;  Π ρωΐω; έ, ΑβΡνηί.

ΛΘΗΚΟληΡΟΪ Π, ΣΟΜΑΔΟωίΑΟ!:.
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