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PRAEFATIO.
(Adiecta est de Geticis Dionis inquisitio nec non librorum deperditorum conspectus.)

Ex quo prius Dionis volumen edidi tres anni sunt; plus temporis
consumptum est in parando volumine altero, quam tune fore existimabam. Quo faetum est, ut prolegomenis prioribus pauca iam me
addere oporteat.
Complures viri docti, postquam prius volumen apparuit, textum
Dionis emendare vel meos errores coarguere studuerunt. Itaque
quae vera vel probabilia invenisse viderentur congessi in ,,Additamenta ad Vol. I* quae inde ἃ pag. 337 huius voluminis leguntur.
Gratias ago viro doctissimo Paton, qui Wilamowitzio in meum usum
haud paueas misit conieeturas. Praeter hunc plurima subministravit
Herwerdenus in Mnemosynes tom. XXII; haud pauca Enthovenus
ibidem, Wendlandius in Philol. Wochensehrift 1894 p. 321, B in
Zarnkes litterarisches Centralblatt 1893 p. 44, Vahlenus in ind. lect.
Berol. 1895 et in Hermae tom. XXX.
Wilamowitzius in hoe quoque volumine perpoliendo strenue me
adiuvit. In Sehwartzii vero locum successit Ericus Bethe, qui in
plagulis corrigendis operam et consilium amice mihi praebuit.
Itaque utrique viro docto gratiam debeo quam maximam; nee non
Graeveno qui libros Parisinos et Romanos, quoties de aliqua re
parum mihi constabat, a me rogatus adiit.

Orationem Corinthiaeam (XXXVII) a Dindorfio ad finem editionis relegatam in suum locum reposui, ut ordinem ab auctore
huius colleetionis institutum in omnibus sequerer, cum praesertim
aliae quoque orationes spuriae genuinis permixtae legerentur. Quod
vero Corinthiaeam Anonymi esse scripsi nune paenitet. Nam coniectura de Favorino eius auctore satis firmis argumentis stabilita est.
Eneomio Comae, quod apud Synesium legitur in Calvitii Eneomio et iis quae ex Synesii Dione excerpta testimoniis (Append. III
p. 313) inserui, varietatem lectionis addidi ex Laurentiano A, quem
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ipse Florentiae

contuleram,

non

quo

unus

ille codex

recensendo

textui sufficeret, sed ut unus saltem ex testibus antiquis qua par

est diligentia comparatus in publieum prodiret.
Fragmentis ex Stobaei Florilegio desumptis tria accesserunt,
quae in Maximi Florilegio Dioni tribuuntur; quorum unum fortasse

genuinum est.

In his investigandis Elteri me adiuvit benignitas,

viri doctissimi et Florilegiorum graecorum omnium peritissimi.
Indices novos confeci iis qui apud Dindorfium sunt loeupletiores;
quibus iis maxime qui de vita Dionis et philosophia quaerunt, consulere volui.

.

DeGetiecis Dionis hoe loeo breviter disputare e re visum est,

quia non satis est nuda proponere in fragmentorum collectione quae
ex hoe Dionis opere Cassiodorium, Iordanis fontem, vel Ablabium
excerpsisse putamus, sed eur ita terminos figamus causae desiderantur.

Notum est rerum Gothiearum seriptores, Cassiodorium et Iordanem, ut genti Gothorum venerandae antiquitatis laudem et auctoritatem adderent, in suum usum vertisse quaecunque de Getis bona
etf laudabilia apud antiquos scriptores tradita inveniebant.
Huic
proposito praeter eeteros aptus videbatur Dio, qui de Getis i. e.
Dacis, ad quorum fines exul pervenerat, librum conscripserat peculiarem. Quae autem fuerit Getieorum Dionis indoles quidque oratorem et philosophum moverit ut historiae fines semel ingrederetur,
si etiam nune intellegi poterit ex iis quae apud Iordanem leguntur,
multum profecto faciet ad instaurandam Dionis imaginem.
Certum est non ipsum Iordanem opere Dionis usum esse, sed
quae ex Dione hausta profert cum ceteris plerisque Cassiodori
Gothorum historiae debere. Nam Iordanem apparet Cassium Dionem
eum Chrysostomo confundere; quod vix ei aecidisset, si ipsorum
opera adiisset. Cf. Mommseni praefationem p. XL sq. At ne Cassiodorium quidem ipsum Dionem adiisse certum est. Seimus ante illum
Ablabium quendam de historia Gothorum scripsisse; eumque in
rebus antiquioribus Cassiodorio fontem primarium fuisse probabile
est. Cf. Momms. l. l. p. XXXVI sq. Ablabio Mommsenus vidit
»primariam operis divisionem secundum tres Gothorum sedes relatam e. 5, 38—42 quodammodo acceptam referri (ep. 14, 82)". Dicuntur enim Gothi primo ,jin Scythiae solo iuxta paludem Maeotidem, secundo in Mysiam (i. e. Moesiam) Thraeiamque et Daciam,

tertio supra mare Ponticum rursus in Seythia habitasse."

Si vero

Ablabio haec divisio debetur, concludi potest, illum iam in suum
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usum vertisse quae de Getis i. e. Dacis Moesiae provinciae finitimis narraverat Dio. Nam in altera illa parte quae vel disertis
verbis ad Dionem referuntur vel ex eo hausta esse probari potest,
iis quasi fundamento nititur tota narratio. Itaque auctor illius divisionis.i. e. Ablabius Dionem usurpasse censendus est.
Dubitari potest, utrum ad primam quoque partem narrationis
quae est de Gothis paludem Maeotidem aecolentibus an ad alteram
tantum Dionis opus adhiberi potuerit. Poterat profecto iam Dio
narrare, Getas e sedibus ad Maeotidem sitis in Daciam et Moesiam
invasisse. At probari potest hane partem Iordanianae narrationis non
e Dione, sed ex aliis fontibus haustam esse. Nam c. X, 62 narratur
post vietoriam a Tomyri Getarum regina de Persis reportatam Getas
in Moesiam transisse. Quae de Cyri bello eum Seythis gesto narrat,
Pompeio Trogo deberi ipse lIordanes significat. Dionem vero ex
e. IX intelligitur iam belli Troiani aetate Moesiam ab eadem gente
habitatam voluisse, quae Domitiani et Traiani aetate ibi habitaret.
Hine intelligitur ad solam alteram partem narrationis Dionem ab
Ablabio adhiberi potuisse. In hoc autem inter primarios fontes eum
fuisse, iam ex c. V, 39 vaticinamur, ubi proposita illa divisione, de
qua locuti sumus, statim nonnulla praecipiuntur, quae ad alteram
Gothorum sedem pertinent. Nam testis eorum Dio editur.
Fragm.I.
,lIn secunda (scil. sede), id est Daciae Thraciaeque
et Mysiae solo Zalmoxen (scil. regem habuerunt), quem mirae philosophiae eruditionis fuisse testantur plerique seriptores annalium.
Nam et Zeutam prius habuerunt eruditum, post etiam Dicineum
[tertium Zalmoxen, de quo superius diximus]. nee defuerunt, qui
eos sapientiam erudirent. unde et pene omnibus barbaris Gothi
sapientiores semper extiterunt Graecisque pene consimiles, ut refert
Dio, qui historias eorum annalesque Graeco stilo composuit. qui
dicit primum Tarabosteseos, deinde vocatos pilleatos hos, qui inter
eos generosi extabant, ex quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur.
Quae secuntur de Martis apud Getas cultu ab iis quae exseripsi
segreganda sunt, quia sententia a praecedentibus prorsus abhorret.
Neque enim Dio postquam eruditionem Getarum et humanitatem
Graeeae similem laudavit, poterat de Marte captivorum sanguine
plaeato loqui. Cetera Dionea sunt. Nam quae Dionis nomen antecedunt cum sequentibus unam et continuam sententiam efficiunt.
Seclusi verba ineptissima ,,tertium Zalmoxen, de quo superius diximus", non quo lordani abiudiearem, sed ut Dionis sententiam re-
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euperarem. Qui voluit dieere et ante et post Zalmoxin sapientiae
doetores apud Getas fuisse. Dicineum Sullae aetate fuisse c. XI
narratur. Potuitne Zalmoxis tertius post illum nominari? Quod ad
Pileatos attinet, Mommsenus iam attulit locum ex Chrysostomi

or. LXXII $ 3 ἔνϑα γὰρ ἐνίοτε βλέπουσιν ἀνϑρώπους τοὺς μέν
τιγας πίλους ἐπὶ ταῖς χεφαλαῖς ἔχοντας, ὡς νῦν τῶν Θρᾳχῶν τινες

τῶν Γετῶν λεγομένων. Atque aptissimum esse Dioni hoe studium
philosophiae apud barbaras gentes vigentis sciunt qui orationes eius
legerunt.
|
Iterum Dionis mentio occurrit in c. IX, 58:
Fragm.IL. ,,Dio storicus et antiquitatum diligentissimus inquisitor, qui operi suo Getiea titulum dedit — — hie Dio regem illis
post tempora multa eommemorat nomine Telephum.*
Quae deinde narratur a Iordane Telephi historia non ex Dione
sumpta est, sed ex Dietye. Vide locos a Mommseno allatos, qui
partim etiam verbis conspirant. Sed Dionem quoque certum est
Moesiae regem Telephum dixisse, Mysos eosdem esse atque Getas
arbitratum.
Tertia Dionis mentio oceurrit in c. X, 65:
Fragm. III ,[Philippus quoque, pater Alexandri Magni, cum
Gothis amicitias copulans Medopam Gudilae regis filiam accepit
uxorem, uf tali affinitate roboratus Macedonum regna firmaret.] qua
tempestate Dio storico dicente Philippus inopia peeuniae passus,
Odyssitanam

Moesiae

civitatem

instruetis

copiis

vastare deliberat,

quae tune propter vieinam Thomes Gothis erat subiecta.

unde et

sacerdotes Gothorum illi qui pii vocabantur subito patefactis portis
eum citharis et vestibus eandidis egressi patriis diis, ut sibi propitii Macedonas repellerent, voee supplici modulantes. quos Macedones sic fiducialiter sibi oecurrere contuentes stupiscent et, si diei
fas est, ab inermibus terrentur armati. nee mora soluta acie quam
ad bellandum construxerant, non tantum ab urbis excidio (abstinuerunt add. Mommsenus), verum etiam et quos foris fuerant iure belli
adepti, reddiderunt, foedusque inito ad sua reversi sunt. quod
dolum post longum tempus reminiscens egregius Gothorum ductor
Sithaleus, CL virorum milibus congregatis Atheniensibus intulit
bellum adversus Perdiecam Macedoniae regem, quem Alexander — —
Atheniensium prineipatui hereditario iure reliquerat successorem.
Magno proelio eum

hoe inito Gothi superiores inventi sunt, et sic

pro iniuria, qua illi in Moesia dudum fecissent, isti in Grecia diseurrentes eunetam Macedoniam vastaverunt.''
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Haee omnia ex Dione sumpta esse evincit sententiae inde a
nomine eius prolato continuitas. Atque eo haee coniectura confirmatur, quod hie sacerdotibus ,qui pii vocabantur* perieuli repulsi
meritum tribuitur, in fragm. I Tarabostesei memorantur, qui postea
Pilleatorum nomen acceperint, ,,ex quibus eis et reges et sacerdotes
ordinabantur", Pilleati autem in c. XI, 71 theologica doctrina ceteris
praestitisse et deorum cultum administrasse dicuntur. In his omnibus agnoscitur Dio politicus et theologus, qui robur Getarum tune
temporis Romanorum eladibus nobilitatum ex sacerdotium eorundemque philosophorum in re publiea dominatione derivavit. Si
hoe animum advertimus, non iam mirabimur Dionem philosophum
hoe uno opere historieum exstitisse. Fecit quod "Tacitus eodem
fere tempore fecit, cum de situ et populis Germaniae, quae propter
Traiani res gestas omnium in ore versaretur, libellum conderet. Sed
fecit ut philosophus quod ille ut rerum seriptor: gravissima ei
fuerunt, quae de Getarum moribus et institutis proderet, Romanorum et Graecorum luxuriae ineorruptam illorum et vetustis institutis
innixam virtutem oppositurus. Quodsi haec recte disputavimus, non
poterit dubitari, quin etiam ea ex Dione manaverint, quae e. XI de
Dieineo eiusque suecessoribus et e. XIII de bellis Daeieis Romanorum narrantur, quae Domitiano imperante gesta sunt. Nam et
Dieinei mentionem et Pilleatorum, quae c. V occurrit, Dioni deberi
vidimus

(frg. L).

lllic autem non

inveniebatur

nisi brevis

adum-

bratio eorum quae e. XI fusius exponuntur.
Accedit quod ipsae
res 6. XI traetatae philosopho magis quam historico auctori aptae
videntur. Quae vero c. XIII de Domitiani Dacicis bellis legimus,
ad quem aptius auctorem referentur quam ad Dionem, quem ex
Philostrati vita scimus, ipsum in castris legionum ad Istrum positis
(alia enim intellegi non possunt) moratum

tianus obiit? Nam traetata esse haee
est, quia et poterat de illis narrare
maxime propter perieulum imperio
rebus edoceri intererat. Itaque cum
apud Iordanem,

ex

Dione

Ablabium

esse, quo tempore Domi-

bella in Getieis Dionis certum
quae ipse viderat et lectorum
Romano imminens de Geticis
ea quae proxime antecedunt
(vel Cassiodorium)

hausisse

certum sit, haee quoque Dioni tribuo.
Fragm.IV. ,Dehine regnante Gothis Buruista Dicineus venit in
Gothiam, quo tempore Romanorum Sylla potitus est principatum.
quem Dicineum suscipiens Buruista dedit ei pene regiam potestatem;
cuius consilio Gothi Germanorum terras, quas nune Franci optinent,
populati sunt. Caesar vero, qui sibi primus omnium Romanum
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vindieavit imperium et pene omnem mundum
omniaque regna

perdomuit,

adeo

ut extra

suae

dicioni subegit

nostro

orbe in oceani

sinu repositas insulas occuparet, et nec nomen Romanorum auditu
qui noverant, eos Romanis tributarios faceret, Gothos tamen erebro
pertemptans nequivit subieere. Gaius Tiberius iam tertius regnat
Romanis. Gothi tamen suo regno incolume perseverant. quibus
hoe erat salubre, hoc adcommodum, hoe votivum, ut quidquid Dieineus eorum consiliarius precepisset, hoc modis omnibus expetendum, hoe utile iudicantes effectui manciparent. qui eernens eorum
animos sibi in omnibus oboedire et naturalem eos habere ingenium,
omnem pene phylosophiam eos instruxit. erat namque huius rei
magister peritus. nam ethieam eos erudiens barbarieos mores compescuit; fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit,
[quas usque nune conseriptas belagines nuneupant]; logicam instruens
rationis eos supra ceteras gentes fecit expertos; practieen ostendens
in bonis aetibus eonversare suasit; theoreticen demonstrans signorum
duodecem et per ea planetarum cursus omnemque astronomiam
contemplari edocuit, et quomodo lunaris orbis augmentum sustinet
aut patitur detrimentum, edixit, solisque globum igneum quantum
terreno orbe in mensura excedat, ostendit, aut quibus nominibus
vel quibus signis in polo caeli vergente et revergente trecentae
quadraginta et sex stellae ab ortu in oeeasu precipites ruant, exposuit. qualis erat, rogo, voluptas, ut viri fortissimi, quando ab
armis quantulumeumque vacassent, doctrinis philosophicis imbuebantur? videris unum caeli positionem, alium herbarum fruticumque
explorare naturas, istum lunae commoda incommodaque, illum solis
labores adtendere et quomodo rotatu caeli raptos retro reduci ad
partem occiduam, qui ad orientalem plagam ire festinant, ratione
accepta quiescere. — haec et alia nonnulla Dicineus Gothis sua
peritia tradens mirabilis apud eos enituit, ut non solum mediocribus,
immo et regibus imperaret. elegit namque ex eis tune nobilissimos
prudentioresque viros, quos theologiam instruens, numina quaedam
et sacella venerare suasit fecitque sacerdotes, nomen illis pilleatorum contradens, uf reor, quia opertis capitibus tyaris, quos pilleos
alio nomine nuncupamus, litabant. reliquam vero gentem eapillatos
dicere iussit, [quod nomen Gothi pro magno suscipientes adhue

odie suis eantionibus reminiscent]. Decedente vero Dicineo pene
pari veneratione habuerunt Comosieum, quia nee impar erat sollertiae. hie etenim et rex illis et pontifex ob suam peritiam habebatur et in summa iustitia populos iudieabat.
et hoc rebus exce-
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dente humanis Coryllus rex Gothorum in regno conscendit et per
quadraginta annos in Dacia suis gentibus imperavit." Fragm. V. ,Longum namque post intervallum Domitiano imperatore regnante eiusque avaritiam metuentes foedus, quod dudum
eum aliis principibus pepigerant, Gothi solventes, ripam Danubii
iam longe possessam ab imperio Romano deletis militibus cum
eorum ducibus vastaverunt.
eui provinciae tune post Agrippam
Oppius praeerat Savinus, Gothis autem Dorpaneus prineipatum
agebat, quando bello eommisso Gothi, Romanos devictos, Oppii
Savini eaput abscisum, multa castella et. civitates invadentes de
parte imperatoris publice depraedarunt.
qua necessitate suorum
Domitianus eum omni virtute sua Illyrieum properavit et totius pene
rei publieae militibus ductore Fusco praelato eum lectissimis viris
amnem Danubii eonsertis navibus ad instar pontis transmeare cogit
super exereitum Dorpanei.
tum Gothi haut segnes reperti arma
eapessunt primoque eonflietu mox Romanos devineunt Fuseoque
duee exstineto divitias de castris militum spoliant magnaque potiti
per loea vietoria iam proceres suos, quorum quasi fortuna vineebant,
non puros homines, sed semideos [id est Ansis] vocaverunt."
Sequitur aliunde petita Amalorum genealogia.
Haec quae ad definiendam Dionis in narratione Iordaniana partem
necessaria erant, hie proferenda duxi, alio loeo de Geticorum fragmentis fusius disputaturus.
Addo huie praefationi librorum deperditorum eatalogum.
Fragmenta certolibro tribuenda non habemus nisi Geticorum quae modo
proposui e£ Oeeonomici quae p. 309 huius voluminis exhibui. Nam
«Χρεῖαι non fuerunt ipsius Dionis opus ef. p. 309 adn. ad fr. I. Praeterea
ex Philostrato, Synesio, Suida hosce titulos novimus librorum Dioneorum, quorum non exstant fragmenta:
1) ἱῬιτταχοῦ émawwog p. 311, 15 (Philostr.) cf. 316, 25.
2) Κώνωπος ἔπαινος p. 319, 22 (Synes.)

9)
4)
9)
6)
7)

Méuvcov p. 318, 1. 18 (Synes.)
ἡ τῶν Τεμπῶν φράσις p. 317, 33. 318, 13 (Synes.)
ὃ xavà τῶν φιλοσόφων p. 315,28. 316, 19. 318,13. 30 (Synes.)
ó πρὸς Πουσώνιον p. 315, 30.
Laus Essenorum p. 317, 24 (Synes.)

8) Dialogi Soeratiei (τοὺς ἐν τοῖς συχνοῖς

λόγοις Ztoyévac xal

Σωχράτας) p. 317, 17 (Synes.)
9) Oratio ad milites

habita

TiaY(Q ἀπεσφαγμένῳ

ἐς νεώτερα

δρμῶντας

p. 312, 12 (Philostr.)

ἐττὶ Aoue-
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10) Ei φϑαρτὸς ὅ xóouoc p. 328, 26 (Suid.)
11) ᾿Ἐγχώμιον 'HoaxA£ove xol Πλάτωνος p. 328, 27 (Suid.)

12) Ὑπὲρ Ὁμήρου πρὸς Πλάτωνα δ΄ p. 328, 27 (Suid.)
13) Περὶ τῶν ᾿Αλεξάνδρου ἀρετῶν η΄ p. 328, 28 (Suid.)
14) ᾿Ἐπιστολαί laudantur a Philostr. II p. 257 ed. Kays.: τὸν
ἐπιστολικὸν χαραχτῆρα τοῦ λόγου μετὰ τοὺς σταλαιοὺς
ἄριστά μοι δοχοῦσι διεσχέρϑαι φιλοσόφων μὲν ὃ Tva-

γεὺς xal 4ων, στρατηγῶν δὲ Βροῦτος etc. quas e cod.
Ottoboniano

edidit Emperius Vol. II p. 785

Dionis non

esse persuasum habeo; tertia inter Ἡρακλείου ἐτειστολάς
fertur in Ambrosiano 24 110 se. XVI fol. 65.
Seribebam

Rostochii Febr. MDCCOXCVI.

EPIMETRUM

DE SCHEDIS

PATMIACIS.

Cum praefationem prelo iam tradidissem a v. d. Francisco Cumont
certior faetus sum de schedis Patmiacis (catal. Sakell. nr. 13) Dionis

a viro doctissimo Léon Parmentier nuper collatis. Is igitur collationis suae οἱ dissertationis (Notiees sur quelques manuscrits de Patmos I Fragments de Dion Chrysostome Revue de Philologie 1896)
nondum in publicum emissae plagulas benigne mihi transmisit.
Quare cautum est, ne apparatus critieus huius editionis libri omnium qui exstant antiquissimi leetione careret; quae quamquam ad
verba Dionis recensenda non magnam affert utilitt^sm, habet aliquid momenti ad necessitudines ceterorum librorum perspiciendas.
Fragmenta Patmiaea seripta videntur teste Parmentier 8800. X.
Quinque foliis continentur partes quaedam orationum III et IV (περὶ
βασιλείας).
Ae primum quidem ipsam variam lectionem a viro
docto enotatam propono.

Fol. I. eontinet verba Vol. I. p. 50, 14 — φροδίσια ταῦτα usque
ad p. 52, 18 πολλαχοῦ δὲ xai —
p. ὅθ, 15 γένεται
22 γοσοῦσι
ibid. xoi φυλάττει pro ἣ
συμφυλάττει
24 om. γὰρ 25 μετὰ pro δέχα — ibid. om. οὐχ
27 νομίζειν τοιοῦτον

(hoe ord.)

28 om.

ἡ

29 τῶν

συγηδομέ-
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vov
τις

p.51,2 om. μὲν
6 οὔὖδαν pro οὐδεὶς

ϑρώπων

11 ζῶντας

XI

40m. φαυλότατος
9 om. xal ὦτα

120m.xoà

ibid. οὐδεὶς pro εἴ
10 γλῶτται

18é£ovw

ibid. à»-

ibid. πέρασιν

14 ϑεάσασϑαι | 159 ὅποε
10 ἐστιν
ibid. γλώσσῃ
18 éoyaσηται 20 δρῶσιν 21 παραδοξώτατον
28 0m. ἅμα βουλεύεσϑαι,
πολλὰ 0à
2324 om. óc
p. 92,4 om. εἴη
606 τῶν ἐλευϑέρων
(superser. τοῖς ἐλευϑέροις) S8 χαριζόμενος ἅμα μὲν ὡς χαριζό-

uevog ἥδεται διδόναι.
Fol. II. continet Vol. I. p. 60, 15 ἢ σὺ οἴει usque ad. p. 62, 12.
p.60, 17 ordo verborum idem est atque in ceteris libris
20 δέρεα pro và περιδέραια
28 τοῖς pro τοὺς
80 ἐστὶ
ibid. om. ἡ
Ρ. 61,1 om. ἡ μὲν οὖν ϑεία --- ἡ δὲ ἀνϑρωπίνη
4 χαλοῦσιν pro καλοῦσι δὲ
ὅ παιδείαν pro παιδιὰν
12 δίχα παιδείας ibid. πρότεροι ibid. om. vo?c
18 ἐπιτυγχάνοντες
14 ἔχει χαλός
1 γίνεται
10 μέμνηται (quod
coniecerat Emperius)
17 ἔτει pro v. 18 οὔτε σοφιστής
10 μέγεῖν pro μένοι ἂν

2421 φασι τοὺς ὀδόντας (hoe ord.)

2427 χατα-

τρίψῃ
νῬ. 02, ὃ om. γὰρ 4 ξυνίεισαι
9 ϑορυβοῦσιν
10 μιμοῦνται pro φελοτιμοῦνται.
12 ἀνϑρώπου.
Fol. III. eontinet initium orationis IV Vol. I. p. 56, 11 usque ad
p. 58, 9.
p. ὅθ, 18 πάντα pro ταῦτα
1ὅ τὸ pro τότε
19 xai ἡγοῦνται pro διηγοῦνται
Ὁ. 57,1 φιλοτιμώτατος — 2 ἐξεταστὴς
8 om. οὔτε tertium
10 τοῦτε
11 δὲ τοῦ Ζ4΄ιογένους — 20 ἐπιϑυμεῖ
. ὅ8, 8 ϑεᾶσϑαι
8. οὔτε pro οὐδὲ primo — ibid. ἔσται
pro ἑστία
9. πόλεσιν.
Fol. IV. continet Vol. I. p. 55, 7 — ot« μεστὰ usque ad p. 56, 7
et p. 52, 12 οὐχ οὕτως usque ad p. 53, 10 τὸν àvruvowoóuevov.
p.95, 8 om. τὰς 10 om. ἀσχοῦντας ibid. ἕκαστον 12 om. ó
14 χατήνυσε" 16 ὅὁδωτὴν — p.52, 16 μαχάριος
106 καταλλα
pro xai τἄλλα
21 τὸ pro τοῦτον
24 οἱ δὲ τοὺς pro τοὺς
δὲ
24 ἀπελαύγουσιν
20 γησαίους
ibid. Θεσσαλῶν —
p. 53, 2 om. ἀρχῆς
8. om. τὸ
5 δαὶ — p. 55, 18 om. τέ
ibid. om. δεῖ.
19 προσεπαι...
20 τὰ ἀξιώματα — 26 yíveται — p. 56,1 ψύχους pro δέψους
ὅ ἔκτειναν
ibid. ζητοῦντας et χινδυνεύοντας

7 om. ce.

Fol. V. eontinet Vol. I. p. 62, 15 xal συγχαϑεύδουσιν usque ad
elvai μοι δοχεῖς ἔπειτα p. 64, 14. pleraque illegibilia
p.62, 18 om. οὖν
p. 63,2 τὸν pro τοῦ
4 ὅτι pro ote

9 om. τρέρεσϑαι — p. 64, 10 om. ἄλλους.

XII

PRAEFATIO.

Ex hisce elucet, siquidem ex silentio licet conclusionem facere,
unum exstare locum, ubi Patmiaeus in re gravissima cum Palatino

P eonsentit, scil. p. 50, 21 non seribit eum UBV: φελέας δὲ ἀεὶ μὲν
xal τοῖς ὑγιαίνουσι σφόδρα δεῖ, sed habet lectionem P, quam in
textum recepi: φιλέας δὲ xal τοῖς ὑγιαίνουσιν del σφόδρα δεῖ.
Ceteris loeis, ubi P solus genuinam lectionem servavit, Patmiacus
cum UBV in vitiis et omissionibus conspirat.
Itaque certum est
Patmiaeum ex archetypo UBV originem ducere, illam vero bonam
leetionem p. 50, 21, quam eum solo P communem habet, aut a librario
conieetura inventam esse (quod minus probabile est), aut (quod
magis mihi arridet) a eorrectore, qui archetypo PHW vel eius consimili utebatur, illatam.
Quodsi Patmiaeus

eum

altera familia (UBV)

multa

vitia com-

munia habet, ut ex archetypo UBV derivatus esse videatur, fieri
non potest ut solus ex communi omnium librorum archetypo servaverit, quae in nullo alio libro exstant, sed p. 50, 15 ὅσα pro ὅσοι
conieetura invenit, siquidem hie quoque e silentio concludere licet.
Etiam quod p. 61, 16 μέμγηται scipsit pro μεμύηται ceterorum omnium, in eandem incidit coniecturam, quam Emperius proposuit,
eamque falsam, si me audis. Nam τὰ μέγιστα xal χυριώτατα non
sunt humanae, sed divinae illius eruditionis capita, quibus initiati
sunt Iovis filii, antequam humanae eruditionis partieipes fiant. Quod
probant luculentissime quae statim secuntur: xol οὐδεὶς ἂν αὐτόν
vL τούτων

ἀφέλοιτο

οὔτε

καιρὸς

οὔτε

ἄνϑρωπος

σοφιστής

etc.

Nam τούτων sine dubio refertur ad illa μέγιστα xol χυριώτατα.
Quae eum dieantur ita menti infixa esse ut a nullo eripi possint,
non de humana eruditione hoe intellegi potest. Itaque nune quoque puto seribendum esse: αὐτὰ (ydg) và μέγιστα xal χυριώvara [xol] μεμύηται xol φυλάττει ἐν τῇ ψυχῇ, neque illud φυλάττειν ἐν τῇ ψυχῇ de memoria dietum esse, sed de eo qui placita
etiamsi fraetus illabatur orbis a nullo sibi eripi patitur.
Pertinere igitur Patmiaeum ad familiam UBV recte monuit
Parmentier. Cum vero in hae familia ab altera parte stet Vatieanus V, ab altera UB, difficile est dictu, utri parti propior sit
Patmiaeus. Cum UB, ut omittam quae nihil probant, octo locis vitia
communia habet 1) p. 60, 30 διττή ἐστι παιδεία Patm. UB, δεττή
ἐστιν ἡ παιδεία VP. Utrumque per se ferri potest; sed ea in
quibus V eum P eonspirant plus habent auctoritatis. 2) p. 61, 4 xa-

λοῦσιν οἱ Patm. xal χαλοῦσιν οἱ UB καλοῦσι δὲ oí VP.

Hie con-

sentaneum est, veram esse lectionem VP, lectionem UB ex ea ortam,
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quam Patmiaeus praebet. 3) p. 57, 10 τοῦ ve χερδαίνειν Patm. UB,
τοῦ κερδαίνειν VP. Of. ad 1. 4) p. 57, 11 περὶ δὲ τοῦ Zfioyévovc

Patm. UB, περὶ Διογένους δὲ P περὶ τοῦ Διογένους

δὲ V.

Hie

solus P veram lectionem servavit (etiam p. 56, 11 articulus omittitur); inde addito artieulo orta est lectio V. deinde propter pravam
verborum eolloeationem lectio UB.
5) p. 58, 8 οὔτε οἶχος Patm.

UB, οὐδὲ oixog VP recte.

6) p. 55, 16 ὁδωτὴν Patm. UB, ὅδευ-

τὴν VP. Lectionem VP a sententia flagitari patet. Nam ὁδεύειν
est ,viam munire", ὅὁδοῦν ,in viam mittere".
7) p. 53, 2 τοὺς δὲ
ἡγεμονιχοὺς τὸ μεταλαμβάνειν (scil. προσάγεται) Patm. τοὺς δὲ
ἡγεμονιχοὺς τὸ ἄλλων μεταλαμβάνειν UB τοὺς δὲ ἡγεμονιχοὺς τὸ
ἀρχῆς μεταλαμβάνειν VP. — Vix potest dubitari, quin lectio VP
genuina sit. In Patmiaeo ἀρχῆς excidit, ἄλλων inepte interpolaverunt UB. 8) p. 64, 10. Παχεδόνας ve xal τοὺς Ἕλληνας Patm.
UB, Maxsóóvog τὸ xal τοὺς ἄλλους Ἕλληνας VP. Lectionem VP
veram esse docet articulus et quae antecedunt ó μὲν Πέρσας καὶ
τοὺς ἄλλους τοὺς κατὰ viv 40(av. Ex his octo locis videtur apparere,
Patmiaeum ab UB propius quam a V abesse.
His ab altera parte tres opponuntur loci, quibus Patmiaeus
eum V solo in vitiis conspirat.
Nam φιελοτιμώτατος p.57,1 ex
iis est, quae nihil probant. Tales autem locos, quales sunt p. 51, 24
(ubi ne UB quidem ὡς in archetypo invenit, xoi ipse interpolavit)
vel p. 52, 3 (ubi ipse UB εὐδοξεῖν, quod in archetypo erat, in
εὐδοξοίη mutavit) apparet hue non pertinere. Eiusdem generis est
p. 955, 12, ubi ó ab UB additum esse ostendit lectio P: xoi ἀρχῶν
et p. 58, 8, ubi etiam UB in archetypo invenisse οὐδὲ ἔσται fidem
faeit interpolatio Palatini οὐδείς, ab eadem corruptela profecta. —
Tres igitur restant loci, ubi UBP veram lectionem praebent, errante

Patmiaco cum V. 1) p. ὅθ, 19 τἀληϑῆ καὶ ἡγοῦνται Patm. V, τάληϑῆ διηγοῦνται UBP. 2) p. 63, 4 ἄρ᾽ oiv ὑπτὲρ ἄλλων αὐτὸν ὅτι
ὁμιλεῖν τᾷ Zi πραγμάτων Patm. V ἄρ᾽ οὖν ὑπὲρ ἄλλων αὐτὸν
οἴει ὁμιλεῖν τῷ 4i πραγμάτων UBP.
Utroque loco, ni fallor,
intolerabilia tradita erant sensuque carentia, vera facili opera inveniri poterant. Atque facilius eredi potest UB easdem corruptelas
in archetypo suo invenisse, sed feliei coniectura sanasse, quam locis
supra allatis sub 6, 7, 8 V eonieetura veras leetiones invenisse. Nam
UB constat saepe sententiae causa verba mutare, V summa cum
fide archetypum reddere. Idem eadit in locum 3) p. 50, 25, ubi
οὐχ ante ἀφόρητος, a P servatum, exciderat in archetypo UBV;
V verba sensu carentia fideliter deseripsit, Patmiaeus uev« pro δέχα
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seribendo loeum sanare studuit, UB οὐχ felici conieetura restituit,

ad quam ducebatur altero oppositionis membro:
χωρὶς φέλων οὐχ ἄχαρις.
Itaque omnibus perpensis

ποία δὲ εὐτυχία

Patmiaci originem cum UB

artius

quam eum V eoniunetam esse arbitror; ad emendanda vero Dionis
verba nihil ex fragmentis illis redundare.
Seribebam

Rostochii Mart. MDCCCXCVI.

SIGLORUM CONSPECTUS
Quae in utriusque voluminis adnotatione occurrunt.
V —
MI —
U —
B —
E —
P —
H —
W —

Vaticanus gr. 99 saec. XI
Lugdunensis 67 saec. XVI
Parisinus 2924 saec. XV
Urbinas 124 saec. XI
Parisinus 2958 saec. XIV
Laurentianus 81, 2 saec. XIV
Palatinus gr. 117 saec. XV
Vaticanus gr. 91 saec. XIII
Vindobonensis philos. gr. 168 saec. XIV.

(9) BOPYZGENITIKOX ON ANEINQ
IIATPIAT.

EN MM

Ἐτύγχανον μὲν ἐπιδημῶν ἐν Βορυσϑένει τὸ ϑέρος, ὅπότε εἰσέ- 1
zÀevoa μετὰ τὴν φυγήν, βουλόμενος ἐλϑεῖν, ἐὰν δύνωμαι, διὰ
Σχυϑῶν

εἰς

lérag,

ὅπως

ϑεάσωμαι

τἀχεῖ

πράγματα

ὅποϊῖά

ἐστι.
κχαὶ δὴ xal περιξεπτάτουν περὶ πλήϑουσαν ἀγορὰν παρὰ
cx τὸν Ὕπανιν.
ἡ γὰρ πόλις τὸ μὲν ὄνομα εἴληφεν ἀπὸ τοῦ Βορυσϑέγους διὰ τὸ χάλλος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ ποταμοῦ, χεῖται δὲ πρὸς
τῷ Ὑπαάνιδι ἥ ve νῦν χαὶ ἡ πρότερον οὕτως φχεῖτο, οὐ πολὺ ἄνωSev τῆς Ἱππολάου χαλουμένης ἄχρας ἐν τῷ κατ᾽ ἀντιχρύ. τοῦτο 2
RID δέ ἐστι τῆς χώρας ὀξὺ xal στερεὸν ὥσττερ ἔμβολον, περὶ ὃ συμ| 10 πίπτουσιν οἱ ποταμοί. τὸ δὲ ἐντεῦϑεν ἤδη λιμνάζουσι μέχρι ϑαλάττης ἐπὶ σταδίους σχεδόν τι διαχοσίους" καὶ τὸ εὖρος οὐχ ἧττον
ταύτῃ τῶν ποταμῶν.
ἔστι δὲ αὐτοῦ τὸ μὲν szAéov τέναγος xol
γαλήνη ταῖς εὐδίαις ὥσήτερ ἐν λίμνῃ γίγνεται σταϑερά. ἐν δὲ τοῖς
δεξιοῖς φαίνεται ποταμός,

καὶ τεχμαίρονταιν

οἱ εἰσπλέοντες

ἀπὸ

| 1 τοῦ δεύματος τὸ βάϑος. ÓJOevmto xol ἐξίησι, διὰ τὴν ἐσχὺν τοῦ
3
QoU' εἰ δὲ μή, δᾳδίως ἂν ἐφράττετο τοῦ νότου πολλοῦ χατὰ στόμα
εἰστυνέοντος. τὸ δὲ Àouró» ἠών ἐστιν ἑλώδης καὶ δασεῖα xaldug 3
i
xal δένδροις.
φαίνεται δὲ τῶν δένδρων πολλὰ xol ἐν μέσῃ τῇ
'
λίμνῃ, ὡς ἱστοῖς προσεοιχέναι, xal ἤδη τινὲς τῶν ἀπειροτέρων
| 20 διήμαρτον, ὡς énl ττλοῖα ἐπέχοντες. ταύτῃ δὲ καὶ τῶν ἁλῶν ἐστι
ΐ
τὸ τυλῆϑος, ὅϑεν οἱ πλείους τῶν βαρβάρων λαμβάνουσιν ὠνούμενοι
|
τοὺς ἅλας xal τῶν Ἑλλήνων xal Σχυϑῶν οἱ Χερρόνησον οἰχοῦντες
τὴν Ταυριχήν. ἐχδιδόασι δὲ οἱ ποταμοὶ εἰς ϑάλασσαν παρὰ φρούquov

᾿Αλέχτορος,

ὃ λέγεται
e

1 βωρυσϑένει Ὁ m. pr. ΒΜ

δὴ om.

B

ὕσπανν

Β

τῆς γυναικὸς

εἶναι

τοῦ Σαυροματῶν

ὡς τότε libri, ὅπότε Geelius

βωρυσϑένους UM

4 χαὶ post

7 ὑπάνειδι

Μ

138 γίνε-

ται Β
10 ἀν ἐφράττετο scripsi ἀνεφράττετο UB ἐνεφράττετο M; ἀν ἐνεφράττετο Reiskius
17 ἑλώδης Emp., ὑλώδης libri
20 τῶν ἄλλων B
22 χεῤῥόννησον Μ
28 ἐχϑδιδοῦσι UB ἐχδίδοσιν M., corr. Emp.
DIO. II.

1

2

.

DIONIS BORYSTHENITICA

4 βασιλέως.
ἡ δὲ πόλις ἡ τῶν Βορυσϑενιτῶν τὸ μέγεϑός ἐστιν οὐ
πρὸς τὴν παλαιὰν δόξαν διὰ τὰς συνεχεῖς ἁλώσεις καὶ τοὺς 7τ0λέ- (488 M)
μους.
ἅτε γὰρ ἐν μέσοις οἰχοῦσα τοῖς βαρβάροις τοσοῦτον ἤδη
χρόνον, xal τούτοις σχεδόν τι τοῖς πολεμικωτάτοις, ἀεὶ μὲν πολεμεῖται, πολλάχις δὲ. καὶ ἑάλω" τὴν (0B) τελευταίαν xal μεγίστην ex

ἅλωσιν οὐ πρὸ πλειόνων ἢ πεντήχοντα καὶ ἑχατὸν ἐτῶν.

εἷλον δὲ

χαὶ ταύτην Γέται χαὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τοῖς ἀριστεροῖς τοῦ Πόντου

5 πόλεις μέχρι ᾿Α΄πολλωνίας.

ὅϑεν δὴ καὶ σφόδρα rame và πράγ- (6 R Y

ματα χατέστη τῶν ταύτῃ Ἑλλήνων, τῶν μὲν οὐχέτι συνοικισϑεισῶν

πόλεων, τῶν δὲ φαύλως, καὶ τῶν πλείστων βαρβάρων εἰς αὐτὰς 10
συρρυέντων. πολλαὶ γὰρ δή τινὲς ἁλώσεις χατὰ πολλὰ μέρη γεγόγασι τῆς Ἑλλάδος, ἅτε ἐν πολλοῖς τόποις διεσπαρμένης. ἁλόντες
δὲ τότε οἱ Βορυσϑεγῖται πάλιν συνῴχησαν, ἐϑελόντων

ἐμοὶ δοχεῖν

τῶν Σχυϑῶν διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς ἐμπορίας xal τοῦ χατάπλου τῶν
Ἑλλήνων. ἐπαύσαντο γὰρ εἰσπλέοντες ἀναστάτου τῆς πόλεως yevo- 15
μένης, ἅτε o)x ἔχοντες ὁμοφώνους τοὺς ὑποδεχομένους οὐδὲ τῶν
Σχυϑῶν ἀξιούντων οὐδὲ ἐπισταμένων ἐμπόριον αὐτῶν χατασχευά6 σασϑαι τὸν ἙΛλληνιχὸν τρόπτον. σημεῖον δὲ τῆς ἀναστάσεως ^| τε
φαυλότης τῶν οἰχοδομημάτων xol τὸ συνεστάλθαι τὴν πόλιν ἐς
βραχύ. μέρει γάρ τινι προσῳχοδόμηται τοῦ παλαιοῦ περιβόλου, 20

χαϑ᾽ ὃ πύργοι τινὲς οὐ πολλοὶ διαμένουσιν οὐ πρὸς τὸ μέγεϑος

οὐδὲ πρὸς τὴν ἰσχὺν τῆς πόλεως.
τὸ δὲ μεταξὺ συμπέφραχται
xaT éxeivo ταῖς οἰχίαις οὐχ ἐχούσαις ὅποϊῖα διαλείπει. τειχίον δὲ (cR Wl

παραβέβληται πάνυ ταπεινὸν xal ἀσϑενές.

τῶν δὲ πύργων εἰσί

τινὲς πολὺ ἀφεστῶτες τοῦ νῦν οἰχουμένου,

ὥστε μηδ᾽ εἰχάσαι ὅτι 25

μιᾶς ἦσαν πόλεως. ταῦτά τε δὴ οὖν σημεῖα ἐναργῆ τῆς ἁλώσεως
xal τὸ μηδὲν τῶν ἀγαλμάτων διαμένειν ὑγιὲς τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς,
ἀλλὰ ξύμπαντα λελωβημένα εἶναι, ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν μνημάτων.
7

ὅπερ οὖν ἔφην, ἔτυχον περιπατῶν πρὸ τῆς σεόλεως, καί τινες ἐξήεἐσαν ἔνδοϑεν τῶν Βορυσϑενιτῶν πρὸς ἐμέ, ὥσπερ εἰώϑεσαν᾽

Érevra

Καλλίστρατος ἐφ᾽ ἵππου τὸ μὲν πρῶτον παρρίπευσεν ἡμᾶς ἔξωϑεν
σπιροσελαύνων, παρελϑὼν δὲ ὀλίγον κατέβη, xal τὸν ἵσυπτον τῷ ἀχο1 Βωρυσϑενιτῶν U m. pr. ΒΜ
ἢ ante τῶν om. T
4 πολεμεῖτε M
5 ἑάλω Cobetus, ἑάλωκε libri
(xal) τὴν Wil, τὴν δὲ Reiske
6 ἑχατῶν

Ὁ m. pr.

9 uiv oov ovx ἔστι

Μ

11 συῤῥεόντων UBT συνρυέντων M

13 τότε om. UB
βορυσϑενεῖται M — 16 τῶν Wil, αὐτῶν libri — 17 ἐμπορεῖον UBT
18 τῶν Ἑλληνικῶν τρόπων UB τῶν Ἑλληνιχῶν τρόπον T
οὐκ ἐχούσαις ὁποῖα libri,
23 οἰχείαις Μ
21 διαμένουσι BM?
σημεῖα U
συνεχούσαις" ὅπου δὲ Wil. (del. δὲ post τειχίον) ἐπεχούσαις ὁπόσα Emp. συνε-

χούσαις ὅπου τι Casaub.
28 χνημάτων T

24 παραβέβληται ΒΜ

περιβέβληται T. v

30 βορυσϑενειτῶν M. βωρυσϑενιτῶν U m. pr.

80 (489

ORATIO XXXVI.

9

λούϑῳ παραδοὺς αὐτὸς πάνυ χοσμίως προσῆλϑεν ὑπὸ τὸ ἱμάτιον
τὴν χεῖρα ὑποστείλας. παρέζωστο δὲ μάχαιραν μεγάλην τῶν ἱπιπεικῶν
καὶ ἀναξυρίδας εἶχε καὶ τὴν ἄλλην στολὴν Σχυϑικήν, ἄνωϑεν δὲ
τῶν ὦμων ἱμάτιον μιχρὸν μέλαν, λεπτόν, ὥσπερ εἰώϑασιν οἱ Bo-

ὃ ρυσϑενῖται.
|

ἑ

ἀπὸ

γένους

χρῶνται δὲ καὶ τῇ ἄλλῃ ἐσϑῆτι μελαίνῃ ὡς τὸ πολὺ
τινὸς Σχυϑῶν

τῶν Μελαγχλαίνων,

χατὰ τοῦτο ὀνομασϑέντων ὑπὸ τῶν
δεχα ἐτῶν Ó Καλλίστρατος, πάνυ
᾿Ιωνικὸν τοῦ εἴδους. ἐλέγετο δὲ xal
10 εἶναι, καὶ πολλοὺς Σαυροματῶν τοὺς

ὡς ἐμοὶ δοχοῦσι,

Ἑλλήνων. ἦν δὲ ὡς ὀχτωχαί- 8
χαλὸς xal μέγας, πολὺ ἔχων
τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀνδρεῖος
μὲν ἀνῃρηκέναι, τοὺς δὲ αἰχμα-

λώτους εἰληφέναι. ἐσπουδάχει δὲ καὶ περὶ λόγους xal φιλοσοφίαν,
ὥστε xal ἐχπλεῦσαι σὺν ἐμοὶ ἐπεϑύμει.
διὰ πάντα δὴ ταῦτα
εὐδοχέμει παρὰ τοῖς πολέταις, οὐχ ἥκιστα δὲ ἀπὸ τοῦ κάλλους,
D I) xal εἶχε πολλοὺς ἐραστάς. πάνυ γὰρ δὴ τοῦτο ἐμμεμένηχεν αὐτοῖς
15 ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, τὸ περὶ τοὺς ἔρωτας τοὺς τῶν ἀρρένων"
ὥστε χινδυνεύουσιν

ἀναπείϑειν xal τῶν βαρβάρων ἐνίους οὐκ ἐπ᾽

ἀγαθῷ σχεδόν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐχεῖνοι τὸ τοιοῦτον ἀποδέξαιντο, βαρβαρικχῶς xol οὐχ ἄνευ ὕβρεως. εἰδὼς οὖν αὐτὸν φιλόμηρον ὄντα 9
περὶ τούτου εὐθὺς ἐπυνϑανόμην.
σχεδὸν δὲ καὶ πάντες οἱ Βορυ20 σϑενῖται περὶ τὸν ποιητὴν ἐσπουδάκασιν ἴσως διὰ τὸ πολεμιχοὶ
εἶναι ἔτι νῦν, εἰ μὴ ἄρα καὶ {διὰ τὴν πρὸς τὸν ᾿Αἰχιλλέα εὔνοιαν"
τοῦτον μὲν γὰρ ὑπερφυῶς τιμῶσι, xal νεὼν τὸν μὲν ἐν τῇ νήσῳ τῇ

ἑ

᾿Αχιλλέως καλουμένῃ ἵδρυνται, τὸν δὲ ἐν τῇ πόλει᾽ ὥστε οὐδὲ
ἀχούειν ὑπὲρ οὐδενὸς ἄλλου ϑέλουσιν ἢὉμήρου. καὶ τἄλλα οὐχέτι

NN

σαφῶς ἑλληνίζοντες διὰ τὸ ἐν μέσοις οἰχεῖν τοῖς βαρβάροις ὅμως

(μ0
Μὴ τήν ye Ιλιάδα ὀλίγου πάντες ἴσασιν ἀπὸ στόματος.
εἶπον οὖν 10
|
χεροσπαίζων πρὸς αὐτόν, Πότερόν σοι δοχεῖ, ὦ Καλλίστρατε, ἀμείγων ποιητὴς Ὅμηρος ἢ Φωκυλίδης; καὶ ὃς γελάσας ἔφη, AAA
|
οὐδὲ ἐπέσταμαι ἔγωγε τοῦ ἑτέρου ποιητοῦ τὸ ὄνομα, οἶμαι δὲ μηδὲ
| ϑὺ τούτων μηδένα. οὐδὲ γὰρ ἡγούμεϑα ἡμεῖς ἄλλον τινὰ ποιητὴν ἢ

Ὅμηρον.

τοῦτον δὲ σχεδόν τι οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς ἀγνοεῖ.

γὰρ Ὁμήρου μνημονεύουσιν

οἱ ποιηταὶ αὐτῶν

μόνου

ἐν τοῖς ποιήμασιν,

4 βωρυσϑενεῖται M. βωρυσϑενῖται U m. pr.
5 αἰσϑῆτι M
6 μελαyxulvov Μ 12 διὰ ταῦτα δὴ ταῦτα Β
13 εὐδοχείμει Μ 15 τοὺς ante τῶν
om. T

17 ἀποδείξαιντο M

19 βωρυσϑενεῖται M. βωρυσϑενῖται U m. pr.

|

21 ἀχιλέα T
διὰ addidi
23 ἵδρυται UT
25 χαϑαρῶς Herwerden
(pro σαφῶς), quo non opus
26 τήν τε M
28 φωχυλλίδης T
29 δὲ
μηδὲ — ἡμεῖς om. UT
81 οὐδὲ ἄλλων οὐδεὶς ΜἩ μόνου γὰρ Casaub., μόνοι
γὰρ libri
82 ποιήμασι BT —— fortasse: μνημονεύουσι πλεῖστα τῶν ἐν. hinc
interpolator p. 4, 5 poétas repetivit. μόνου — ἐλέγετο del. Bethe
αὐτῶν UBM

|

δαυτῶν T

|

τ:
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xal ἄλλως μὲν εἰώϑασι

λέγειν, ἀεὶ δὲ ὅπόταν

μέλλωσι μάχεσϑαι

[παραχελεύονται τοῖς αὑτῶν ὥσπερ τὰ Τυρταίου ἐν “αχεδαίμονι (19R I
ἐλέγετο]. εἰσὶ δὲ πάντες οὗτοι τυφλοὶ χαὶ οὐχ ἡγοῦνται δυνατὸν
11 εἶναι ἄλλως

τινὰ ποιητὴν γενέσϑαι.

Τοῦτο μέν, ἔφην, ἀπολε-

λαύχασιν [οἱ ποιηταὶ αὐτῶν] ἀπὸ Ὁμήρου ὥσπερ ἀπὸ ὀφϑαλμίας. 5
τὸν δὲ Φωχυλίδην ὑμεῖς μὲν οὐχ ἐπίστασϑε, ὡς λέγεις" πάνυ δὲ
τῶν ἐνδόξων γέγονε ποιητῶν. ὥσπερ οὖν ἐπειδάν τις τῶν ἐμπόρων

καταπλεύσῃ πρὸς ὑμᾶς οὐ πρότερον ζπαραλ) γεγονώς, οὐχ εὐϑὺς ἡτιμάσατε αὐτόν, ἀλλὰ πρότερον γευσάμενοι τοῦ οἴνου, xàv ἄλλο τι
φορτίον ἄγῃ, δεῖγμα λαβόντες, ἐὰν μὲν ἀρέσῃ ὑμᾶς, ὠνεῖσϑε, εἰ 10
δὲ μή, ἐᾶτε" οὕτως, ἔφην, xol τῆς τοῦ Φωχυλίδου ποιήσεως ἔξεστί
σοι λαβεῖν δεῖγμα ἐν βραχεῖ. xol γάρ ἐστιν οὐ τῶν μαχρᾶν τινὰ
12 χαὶ συνεχῆ ποίησιν εἰρόντων,

ὥσπερ ὃ ὑμέτερος μίαν ἑξῆς διέξεισι

μάχην ἐν πλείοσιν ἢ πεντακισχιλίοις ἔπεσιν, ἀλλὰ χατὰ δύο xol
τρία ἔπη αὐτῷ xal ἀρχὴν ἡ ποίησις xol πέρας λαμβάνει. ὥστε 15
xal προστίϑησι τὸ ὄνομα αὐτοῦ «a9. ἕχαστον διανόημα, ἅτε σπου-

δαῖον καὶ πολλοῦ ἄξιον ἡγούμενος,
18 τῆς ποιήσεως ὠνόμασεν αὑτόν.

οὐχ ὥσπερ Ὅμηρος οὐδαμοῦ

ἢ οὐ. δοχεῖ σοι εἰχότως προσϑεῖναι

Φωχυλίδης τῇ τοιαύτῃ γνώμῃ καὶ ἀποφάσει,
χαὶ τόδε Φωχυλίδου" πόλις ἐν σχοπέλῳ χατὰ χόσμον
20(808
οἰχεῦσα σμιχρὴ χρέσσων Νίνου ἀφραινούσης.
(441 M)
ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὅλην Ιλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν ταῦτα τὰ ἔπη ἐστὶ τοῖς
μὴ παρέργως

ἀχροωμένοις; ἢ μᾶλλον ὑμῖν dxovew

συνέφερε

περὶ

τῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως πηδήσεών τε καὶ ὀρούσεων xol τῆς φωνῆς, ὅτι
μόνον φϑεγξάμενος ἔτρεπε τοὺς Τρῶας, ταῦτα μᾶλλον ὠφελεῖ 25
ὑμᾶς ἐχμανϑάγοντας ἢ ἐχεῖνο, ὅτι ἡ σμιχρὰ πόλις ἐν τραχεῖ σχοσπέλῳ χειμένη χρείττων ἐστὶ xal εὐτυχεστέρα χατὰ χόσμον οἰχοῦσα
ἢ μεγάλη ἐν λείῳ καὶ πλατεῖ πεδίῳ, ἐάνπερ ἀχόσμως καὶ ἀνόμως
14 ὑπὸ ἀνϑρώπων ἀφρόνων οἰχῆται; καὶ ὃς οὐ μάλα ἡδέως ἀποδεξάμενος, Ὦ ξέγε, εἶπεν, ὅτι ἡμεῖς ce ἀγαπῶμεν xal σφόδρα αἰδού- 30

μεϑα᾿ ὡς ἄλλως γε οὐδεὶς ἂν ἠνέσχετο Βορυσϑενιτῶν εἰς Ὅμηρον
2 ὥσπερ — ἃ ἐλέγετο secludit Emp. παρακελεύονται --- ἐλέγετο Cobetus
4 ἄλλον τινὰ T ὅ οἱ — αὐτῶν delet Jacobsius, cf. ad p.3,32
ὀφϑαλμιᾶς U
6 φωχυλλίδην T.

ἐπίστασϑαι UM

8 .χαταπλεύσῃ τῶν ἐμπόρων (hoc ord.) UT

παραγεγονώς Emp. dub. γεγονώς libri

ἔμβραχυ Emp.

16 αὑτοῦ Emp.

11 φωχυλλίδου T

ἄν τε pro ἅτε M. m. pr.

12 ἐν βραχὺ v,

18 αὐτόν MT

21 οἰχεῦσα μιχρὴ BMT οἰχεῦσαι μικρὴ U, corr. editi
χρείσσων Β
22 ἡλιάδ, T —— 25 ἔπρεπε T
interrogationis signum post Τρῶας sustuli

26 ὑμᾶς T ἡμᾶς UBM

πόλεις

Μ

βραχεῖ UBT.

om UBT
ἄλλως γε Casaub., ἄλλος γε libri
νιτῶν Ὁ m. pr.

28 πλάττει M

31 ὡς

βωρυσϑενειτῶν M. βωρυσϑε-
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xal ᾿Αχιλλέα τοιαῦτα εἰπόντος. ὃ uiv yàg ϑεὸς ἡμῶν ἐστιν, ὡς
ὁρᾷς, ὃ δὲ καὶ σχεδόν τι μετὰ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶται. χἀγὼ πραῦναι
βουλόμενος αὐτόν, ἅμα δὲ ἐπί τι χρήσιμον ἀγαγεῖν, Παραιτοῦμαί

σε, εἶπον, xa9^ Ὅμηρον συγγνώμην ἔχειν μοι, η εἴ τι χαχὸν νῦν
5 εἴρηται“, αὖϑις γάρ move ἐπαινεσόμεϑα ᾿Αχιλλέα ve xal Ὅμηρον
ὅσα δοχεῖ ἡμῖν ὀρϑῶς λέγειν. τὸ δὲ παρὸν σχεπστέον ἂν etn τὸ 15
*

τοῦ QG«owxvA(dov'
81 RI) πόλξως.

ὡς ἐμοὶ δοχεῖ σφόδρα χαλῶς λέγειν ὑπὲρ τῆς

Σχότιει, ἔφη, ἐπεὶ xal τούσδε ὁρᾷς πάντας ἐπυϑυμοῦντας

ἀχοῦσαί σου xal διὰ τοῦτο συνερρυηχότας δεῦρο τιρὸς τὸν ποταμόν,
10 χαίτοι οὐ σφόδρα ἀϑορύβως ἔχοντας. οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτι χϑὲς
οἱ Σχύϑαι προσελάσαντες μεσημβρίας τοὺς μέν τινας ἀπέχτειναν
τῶν σχοττῶν οὐ προσέχοντας, τοὺς δὲ ἐζωγρήχασιν ἔσως" οὐ γάρ

z0

ἐπιστάμεϑα

διὰ τὸ μαχροτέραν αὐτοῖς γενέσϑαι

τὴν φυγήν,

ἅτε οὐ πρὸς τὴν πόλιν φεύγουσιν.
ἦν δὲ τῷ ὄντι ταῦτα οὕτως,
1b xal αἵ τε πύλαι συγχέχλειντο χαὶ τὸ σημεῖον ἦρτο ἐπὶ τοῦ τείχους
τὸ πολεμιχόν.
(45 Μ)Ἕλληνες,

ἀλλ᾽ ὅμως

οὕτως ἦσαν φιλήχοοι xol τῷ τρόπῳ

ὥστε μιχροῦ δεῖν ἅπαντες παρῆσαν

λόμενοι ἀχούειν.

ἐν τοῖς ὅπλοις, βου-

χἀγὼ ἀγάμενος αὐτῶν τὴν προϑυμίαν, Βούλεσϑε,

ἔφην, καϑιζώμεϑα ἐόντες στοι τῆς πόλεως; τυχὸν γὰρ νῦν οὐ πάντες

20 ὁμοίως ἀχούουσιν ἐν τῷ βαδίζειν, ἀλλ᾽ οἱ ὄτεισϑεν πράγματα ἔχουσι
χαὶ παρέχουσι τοῖς πρὸ αὐτῶν, σπεύδοντες ἐγγυτέρω προσελϑεῖν.
ὡς δὲ τοῦτο

εἶπτον,

εὐθὺς

ὥρμησαν

ἅπαντες

εἰς τὸ τοῦ

Διὸς 17

ἱερόν, οὗπερ εἰώϑασι βουλεύεσθαι. xal οἱ μὲν πρεσβύτατοι καὶ
οἱ γνωριμώτατοι xal οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς κύχλῳ χαϑίζοντο ἐπὶ βάϑρων᾽

25 τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος ἐφεστήχεσαν.

ἦν γὰρ εὐρυχωρία πολλὴ πρὸ

τοῦ γεώ. πάνυ οὖν ἄν τις ἥσϑη τῇ ὄψει φιλόσοφος ἀνήρ, ὅτι
ἅπαντες ἦσαν τὸν ἀρχαῖον τρόπον, ὥς φησιν Ὅμηρος τοὺς Ἕλληγας,
χομῶντες χαὶ τὰ γένεια ἀφειχότες, εἷς δὲ ἐν αὐτοῖς μόνος ἐξυρη-

μένος, xal τοῦτον ἐλοιδόρουν ve xal ἐμίσουν ἅπαντες. ἐλέγετο δὲ
ΒΙη80 οὐκ ἄλλως τοῦτο ἐπιτηδεύειν, ἀλλὰ χολαχεύων Ρωμαίους καὶ τὴν
χερὸς αὐτοὺς φιλίαν ἐπειδειχνύμεγος᾽"

ὥστε εἶδεν ἄν τις ἐττ᾿ ἐκείνου

τὸ αἰσχρὸν τοῦ πράγματος xal οὐδαμῇ πρέπον ἀνδράσιν.

ἐπεὶ δὲ 18

ἡσυχέα ἐγένετο, eizvov ὅτι δοχοῦσί μοι ὀρϑῶς ποιεῖν, πόλιν οἰχοῦντες

9 παραχαλῶ σε T — 4 εἴ τι etc. sunt verba Hom. Il. 4 362
6 oxezraiov M
12 σχοπτῶν M
15 ἤρετο M
16 φιλίχοοι M
τῷ om.
UBT
19 /0v vé ποι T
20 ἀχούουσι BM
21 σπουδάζοντες UBT

25 πρὸς vov U

26 ἂν om. M

27 ἤγων pro ἦσαν

28 ἀφηκότες. Ὁ m. pr. BT; χαϑεικότες Cobetus

χεύειν

Ὁ

82 τὸ αἰσχρὸν om. Ὁ]

Μ

τῶν ἀρχαίων T

30 ov χαλῶς M

83 οἱ πόλιν UBT

χωλα-

6

DIONIS BORYSTHENITICA

ἀρχαίαν καὶ Ἑλληνίδα, βουλόμενοι ἀκοῦσαι περὶ πόλεως. xal πρῶτόν γε, ἔφην, ὅ,τε ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο ὑπτὲρ οὗ ὃ λόγος γνῶναι σαφῶς"
οὕτω γὰρ ἂν εἴητε ἅμα ἡσϑημένοι καὶ ὅποῖόν τί ἐστιν.
οἱ γὰρ
“«ολλοί, ἔφην, ἄνϑρωποι τὸ ὄνομα αὐτὸ ἔσασι xal φϑέγγονται τοῦ

19 πράγματος ἑχάστου, τὸ δὲ πρᾶγμ᾽ ἀγνοοῦσιν.
τοῦτο

φροντίζουσιν,

ὅπως

xol τὴν δύναμιν

οἱ δὲ πεπαιδευμένοι 5
εἴσονται

ἑχάστου

οὗ

λέγουσιν" οἷον τὸ τοῦ ἀνϑρώπου ὄνομα πάντες οὕτω λέγουσιν οἱ ἑλληγίζοντες, ἐὰν δὲ πύϑῃ τινὸς αὐτῶν ὅ,τι ἐστὶ τοῦτο, λέγω δὲ ὅποῖόν
vL xal κχαϑ᾽ ὃ μηδενὶ τῶν ἄλλων ταὐτόν, οὐχ ἂν ἔχοι εἰττεῖν ἀλλ᾽

ἢ δεῖξαι μόνον αὑτὸν ἢ ἄλλον, ὥσπερ οἱ βάρβαροι.
τῷ πυνϑανομένῳ

ὃ δὲ ἔμπειρος 10

τί ἐστιν ἄνϑρωπος ἀττοχρένεται ὅτι ζῷον λογικὸν (448 M)

ϑνητόν. τὸ γὰρ τοῦτο εἶναι μόνῳ ἀνθρώπῳ συμβέβηχε καὶ οὐδενὶ
20 ἄλλῳ. οὕτως οὖν xal τὴν πόλιν φασὶν εἶναι πλῆϑος ἀνϑρώπων
. ἐν ταὐτῷ κατοιχούντων ὑττὸ νόμου διοιχούμενον. ἤδη͵ οὖν δῆλον
ὅτε τῆς προσηγορίας ταύτης οὐδεμιᾷ προσήχει τῶν χαλουμένων 15
πόλεων τῶν ἀφρόνων καὶ ἀνόμων. οὔχουν οὐδὲ σπιερὶ Νίνου εἴη
ἂν ὃ ποιητὴς

ὡς περὶ πόλεως εἰρηχώς,

ἀφραινούσης

γε αὐτῆς.

ὥσπερ γὰρ οὐδὲ ἄνϑρωπος ἐχεῖνός ἐστιν ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ λογικόν, (88 R 1)
οὕτως οὐδὲ πόλις, ἧ μὴ συμβέβηχε νομίμῳ εἶναι. νόμιμος δὲ οὐχ
21 ἂν εἴη ποτὲ ἄφρων xal ἄχοσμος οὖσα. ἔσως οὖν ζητήσαι ἄν vic, 90
δὲ ἐπειδὰν οἱ ἄρχοντες xal προεστῶτες ὦσε φρόνιμοι xol σοφοί,

τὸ δὲ λοιπὸν τυλῆϑος διοικῆται χατὰ τὴν τούτων γνώμην νομίμως
xal σωφρόνως, τὴν τοιαύτην χρὴ χαλεῖν σώφρονα xol νόμιμον xal
τῷ ὄντι πόλιν ἀπὸ τῶν διοιχούγτων᾽ ὥσπερ χορὸν ἔσως φαίημεν
ἂν μουσιχόν, τοῦ χορυφαίου μουσιχοῦ ὄντος, τῶν δὲ ἄλλων ἐχείνῳ 95
συνεπτομένων xal μηδὲν παρὰ μέλος φϑεγγομένων ἢ σμιχρὰ καὶ
22 ἀδήλως.
ἀγαϑὴν μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἀγαθῶν πόλιν οὔτε τις
γενομένην πρότερον οἶδε [ϑνητὴν)] οὔτε ποτὲ ὡς ἐσομένην ὕστερον

ἄξιον διανοηϑῆναι, πλὴν εἰ μὴ ϑεῶν μακάρων κατ᾽ οὐρανόν, οὐδαμῶς ἀκίνητον οὐδὲ ἀργήν, ἀλλὰ σφοδρὰν οὖσαν xal πορευομένην, 80
τῶν μὲν ἡγουμένων ve xal πρώτων ϑεῶν χωρὶς ἔριδος xol ἥττης"

οὔτε γὰρ ἐρίζειν ϑεοὺς οὔτε ἡττᾶσθαι ϑέμις οὔτε ὑπ ἀλλήλων

MUT

2 ὁ om. Ὁ]
ὅ πρᾶγμα 6 εἴσωνται UB.
7 οὗτοι ΒΒ [0 αὐτὸν
16 οὐχοῦν UBT — 17 ὡς περὶ --- γε αὐτῆς om. UT —— ἀφραινούσης

Emp.; ἀφρενούσης M. ἀφρονούσης B

1. Μ

UBT; εἰ melius collocaretur ante τὴν 1. 23
libri (in U διοικῆται mutatum in διοικεῖται

τὴν Supervacaneum propter πλὴν εἰ e. q. S.
31 πρωτευόντων Wil.

20 ἄφρον

T

21 εἰ om.

22 διοιχῆται Reiske, διοικεῖται
& m. pr.)
21 γὰρ om T
28 9v;-

30 ἀργόν Dind.

σφόδρα M

post ϑεῶν excidisse suspicor: (τῶν δὲ ἑπομένωνν, ut

ἥττης habeat quo referatur
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f.

ἅτε φίλων οὔτε ὑπτὸ ἄλλων χρειττόνων, ἀλλὰ πράττειν ἀχωλύτως
τὰ σφέτερα ἔργα μετὰ πάσης φιλίας ἀεὶ πάντων κοινῆς" τῶν μὲν
φανερωτάτων πορευομένων ἑχάστου xa9/! ἑαυτόν, οὐ πλανωμένων
ἄλλως ἀνόητον πλάνην, ἀλλὰ χορείαν εὐδαίμονα χορευόντων μετά
ὅ τὲ voU xal φρονήσεως τῆς ἄχρας᾽ τοῦ δὲ λοιποῦ πλήϑους ὑπὸ τῆς
χοινῆς φορᾶς ἀγομένου μιᾷ γνώμῃ καὶ ὁρμῇ τοῦ ξύμπαντος οὐρανοῦ͵
μίαν γὰρ δὴ ταύτην χαϑαρῶς εὐδαίμονα πολιτείαν εἴτε xal στόλιν 23
(44 Μὴ χρὴ καλεῖν, τὴν ϑεῶν πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν, ἐάν τὲ xal ξύμπαν
(84R II) τὸ λογιχὸν σιξριλάβῃ τις, ἀνθρώπων σὺν ϑεοῖς ἀριϑμουμένων, ὡς

10 παῖδες σὺν ἀνδράσι λέγονται μετέχειν πόλεως, φύσει πολῖται ὄντες,
οὐ τῷ φρονεῖν τε xal πράττειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲ τῷ κοινωνεῖν
τοῦ νόμου, ἀξύνετοι ὄντες αὐτοῦ. &x δὲ τῶν ἄλλων πανταχοῦ πασῶν
σχεδὸν ἁπλῶς ἡμαρτημένων ve xal φαύλων πρὸς τὴν ἄχραν εὐϑύτητα τοῦ ϑείου χαὶ μαχαρίου νόμου xal τῆς ὀρϑῆς διοικήσεως,
15 ὅμως δὲ πρὸς τὸ παρὸν εὐπορήσομεν παράδειγμα τῆς ἐπιειχέστερον
ἐχούσης πρὸς τὴν παντελῶς διεφρϑαρμένην, ὡς ἐν πᾶσι νοσοῦσι
τόν γ᾽ ἐλαφρότατα διάγοντα τῷ χάχιστα διαχειμένῳ παραβάλλοντες.
ἐγὼ μὲν οὖν πρός τι τοιοῦτον ὥρμων τῷ λόγῳ. μεταξὺ δὲ τῶν 24
(86
R II) παρόντων εἷς ἐφϑέγξατο εἰς τὸ μέσον, ὅσττερ ἦν πρεσβύτατος
20 αὐτῶν xal μέγιστον ἀξίωμα ἔχων, size δὲ πάνυ εὐλαβούμενος,
ἹΠηδαμῶς, ὦ ξένς, ἄγροικον μηδὲ βαρβαρικὸν ἡγήσῃ τὸ τοιοῦτον,
ὅτι μεταξὺ λέγοντέ σοι ἐμποδὼν ἐγενόμην.
παρ᾽ ὑμῖν μὲν γὰρ

οὐχ ἔϑος ἐστὶ τὸ τοιοῦτο διὰ τὸ πολλὴν ἀφϑονέαν εἶναι τῶν (ἐχ)
φιλοσοφίας

λόγων χαὶ περὶ παντὸς ὅτου

ἂν ἐπιϑυμῇ

τις ἐξεῖναι

05 παρὰ πολλῶν ἀχοῦσαι᾽ παρ᾽ ἡμῖν δὲ ὥσττερ τέρας τι τοῦτο πέφηνε
τὸ σὲ ἡμῖν ἀφιχέσϑαι. τὸ δὲ λοιττὸν σχεδόν τε δεῦρο ἀφιχγνοῦνται 25

ὀνόματι Ἕλληνες, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ βαρβαρώτεροι ἡμῶν, ἔμποροι καὶ
ἀγοραῖον,

δάχη φαῦλα καὶ οἶνον πονηρὸν εἰσχομέζοντες xal τά γε

παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν βελτίω τούτων ἐξαγόμενοι. σὲ δὲ αὐτὸς ἡμῖν ó
80 ᾿Αχιλλεὺς ἔοιχε δεῦρο ἀτεὸ τῆς νήσου διαπέμψαι, καί σε πάνυ μὲν
ἡδέως ὁρῶμεν, πάνυ δὲ ἡδέως ἀχούομεν ὅ,τε ἂν λέγῃς. οὐ μέντοι
σπολύν vivo χρόνον ἡγούμεϑα ἔσεσϑαι τοῦτον οὐδὲ βουλόμεϑα, ἀλλά
σὲ &Ü πράξαντα οἴχαδε χατελϑεῖν τὴν ταχίστην.
νῦν οὖν ἐπεὶ 20
2 ἀεί" πάντων κοινῶς τῶν Wil.
9 περιβάληι Ὁ παραβάλῃ T

φρονεῖτε M — 15 ὁμοίως

8. ξύμπαν τὸ Casaub., ξύμπαντα libri

10 πολεῖται

Μ

Μ

11 οὐ τῷ σωφρονεῖν τε B οὕτω

εὐπορήσομεν Reiskius, εὐπορήσωμεν libri

παράδειγμα Scripsi, παραδειγμάτων libri παράδειγμα τὸ Emperius

Emp. τὸν δ᾽ libi
ceteri

19 ὥσπερ ΒΜ

— 2x addidit Emp.

λέγοι τις T, corr. Emp.

[1 τόν γ᾽

21 τοιοῦτο M — 23 τοιοῦτον T τοιοῦτο

28 ῥάβη M

29 ἡμῖν T

81 λέγῃ vi; UBM
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ἥψω τῷ λόγῳ τῆς ϑείας διοχήσεως,

αὐτός ve ἀνεπτέρωμαι

δαιμο-

γίως xal τούσδε ὁρῶ πάντας ὀργῶντας πρὸς ἐχεῖνον τὸν λόγονγ᾽ (446 M)
xal γὰρ ἡμῖν ἔδοξας μεγαλοπερεττῶς καὶ τοῦ πράγματος οὐχ ἀναξίως (86 R II)
ὅσα εἶπες εἰρηχέναι xal ὡς ἂν μάλιστα ἡμεῖς βουλοίμεϑα ἀκοῦσαι.
τῆς μὲν γὰρ ἀχριβεστέρας ταύτης φιλοσοφίας ἄπειροί ἐσμεν, Ὁμή- 5
ρου δέ, ὡς οἶσϑα, ἐρασταὶ xaí τινες οὐ πολλοὶ Πλάτωνος" ὧν δὴ
χἀμὲ ὁρᾷς ὄντα, del πτοτε ἐντυγχάνοντα τοῖς ἐχείνου ὅπως ἂν δύγωμαι" χαΐίτοι ἔσως ἄτοπον βαρβαρίζοντα τῶν πολιτῶν μάλιστα
τῷ ἑλληνικωτάτῳ xal σοφωτάτῳ χαίρειν xal ξυνεῖναι, χαϑάπερ εἴ

τις μιχροῦ τυφλὸς τὸ μὲν ἄλλο φῶς ἀποστρέφοιτο, πρὸς αὐτὸν 10
2702 τὸν ἥλιον ἀναβλέποι.

ἔχει μὲν δὴ τὰ ἡμέτερα οὕτως.

εἰ ϑέλεις πᾶσιν ἡμῖν χαρίσασθαι,

τὸν

σὺ δὲ

μὲν ὑπὲρ τῆς ϑνητῆς πό-

λεως ἀναβαλοῦ λόγον, ἐὰν ἄρα σχολὴν ἡμῖν οἱ γείτονες παράσχωσιν
εἰς αὔριον xal μὴ δέῃ “ττροσγυμνάζεσθαι αὐτοῖς, ὥσπερ ἔϑος ἡμῖν
τὸ πολύ" περὶ δὲ τῆς ϑείας εἴτε πόλεως εἴτε διαχοσμήσεως φέλον
σοι καλεῖν, εἰττὲ ὅττῃ ve wal ὅπως ἔχει, ὡς δύνασαι ἐγγύτατα τείνων

ειςQt

τῆς τοῦ Πλάτωνος ἐλευϑερίας περὶ τὴν φράσιν, οἷον δὴ καὶ ἄρτι
ποιεῖν ἡμῖν ἔδοξας.

eL γὰρ μηδενὸς ἄλλου, τῆς ye φῳνῆς ξυνίεμεν

ὑπὸ συνηϑείας ὅτι οὐ σμιχρὸν οὐδὲ πόρρω τοῦ Ὁμήρου φϑέγγεται.
28 χἀγὼ σφόδρα γε ἥσϑην τῇ ἁτιλότητι τοῦ πρεσβύτου, xal γελάσας 20

εἶπον, Ὦ φίλε Ἱεροσῶν, εἴ ue ἐχέλευες χϑὲς εἰσβεβληχότων ὑμῖν (8 R 1)
τῶν πολεμίων λαβόντα ὅπλα ὥστπτερ τὸν ᾿Αχιλλέα μάχεσϑαι, τὸ μὲν

ἕτερον ἐπείσϑην ἄν, πειρώμενος ἀμύνεσϑαι ὑπὲρ ἀνδρῶν φέλων,
τὸ δὲ ἕτερον οὐχ ἂν οἶμαι ἐδυνάμην, καίτοι σφόδρα βουλόμενος,
ὁμοίως τῷ ᾿Αχιλλεῖ ἀγωνίζεσθαι. καὶ νῦν ὧν χελεύεις ποιήσω τὸ 25
ἕτερον, προϑυμήσομαι εἰπεῖν τὸν λόγον, ὡς ἂν ἐγὼ δύνωμαι xov
ἐμαυτόν"

ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐχ ἐθελήσω,

οὔτε Πλάτωνι

οὔτε Ὁμήρῳ.

οὐ γάρ τοι οὐδὲ τῷ Εὐρύτῳ

Gvyeveyxety ὃ) ποιητὴς ὅτι ἤριζε πρὸς τοὺς χρείττονας.

29 σπουδῆς ye, ἔφην,

οὐδὲν ἀπολείψομεν.

ταῦτα

φησὶ

οὐ μέντοι 80

δὲ εἰττὼν πρὸς (446 M)

ἐχεῖνον οὐδὲν ἧττον ὑπιεχίνουν xal ἀνεφερόμην τρόπον τινὰ ἀναμνη-

σϑεὶς Πλάτωνός τε xol Ὁμήρου.
1 ἐπιψω M
τῶν λόγων T
om, UT
57 ὅταν (pro ὄντα) UBT

λαβὸῦ

Ὁ

14 μηδὲν. pro μὴ óég

18 μηδενός, ἀλλ᾽ οὖν τῆς γε ΒῚ

Μ

4 xal ὡς UBT xci om. M
9 ξυγεῖναι M. ξυνιέναι UBT

16 ἔχῃ UBT

20 γε om. T

δύνασε M

5 γὰρ
13 «va.

τίνων M

21 φίλε Iegooóv Bóckh;

φίλε Ῥόσων UBT φίλε δοσῶν (inter haec verba rasura) ΜΘ εἰ μὲν libri, corr.
Selden.
26 ὡς ἂν — δύνωμαι secludit Cobetus
2428 Cf. Hom. Od. VIII 223
29 φασὶ
32 ὑπ᾽ ἐχείνουν M ὑπ᾽ ἐχείνου UBT cf. Cobetum C. Cr. p. 90
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τὸ μὲν δὴ τῆς πόλεως οὕτως, ἔφην, δεῖ ἀκούειν ὡς οὐχ ἄντιχρυς

(88 R II) τῶν ἡμετέρων τὸν χόσμον ἀποφαινομένων πτόλιν" ἐναντίον γὰρ (àv)

ὑπῆρχε τοῦτο τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῆς πόλεως, (iv), ὥσπερ οὖν εἶπον,
σύστημα ἀνθρώπων ὡρίσαντο᾽ ἅμα ve οὐχ ἦν occ πρέπον οὐδὲ zὅ ϑαγὸν χυρίως εἰπόντας εἶναι τὸν κόσμον ζῷον ἔπειτα φάσχειν ὡς ἔστι 80

πόλις" τὸ γὰρ αὐτὸ πόλιν τε xal ζῷον οὐχ ἂν οἶμαι ῥᾳδίως ὑπομένοι
τις ὑπολαβεῖν.

ἀλλὰ τὴν νῦν διαχόσμησιν, ὁπηνίκα διήρηται καὶ ue-

μέρισται τὸ ττᾶν εἰς πολλάς τινας μορφὰς φυτῶν τε καὶ ζῴων ϑνητῶν

xal ἀϑανάτων, ἔτει δὲ ἀέρος xal γῆς «al ὕδατος xal πυρός, ἕν οὐδὲν
10 ἧττον πεφυχὸς ἐν ἅπασι τούτοις xal μιᾷ ψυχῇ καὶ δυνάμει διεττό-

μενον, ἁμῃγέτῃ πόλει προσειχάζουσι διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐν αὐτῇ
γιγνομένων τε χαὶ ἀπογιγνομένων, ἔτι δὲ τὴν τάξιν καὶ τὴν εὐχοσμίαν

τῆς διοιχήσεως. ὃ δὲ λόγος οὗτος ἔμβραχυ ἐσπούδαχε ξυναρμόσαι 81
τῷ ϑείῳ τὸ ἀνθρώπειον γένος xal ἕνὶ λόγῳ περιλαβεῖν πᾶν τὸ
9RIDL15 λογιχόν, χοινωνέας ἀρχὴν xal δικαιοσύνης μόνην ταύτην ἐσχυρὰν
xal ἄλυτον εὑρίσχων. πόλις μὲν γὰρ δὴ κατὰ τοῦτο ἂν εἴη λεγο-

μένη μὰ ZU οὐ φαύλων οὐδὲ μικρῶν τυχοῦσα ἡγεμόνων οὐδὲ ὑπὸ
τυράννων τὲ xol δήμων xol δεχαρχιῶν δὴ καὶ ὀλιγαρχιῶν xal τινων
ἄλλων τοιούτων ἀρρωστημάτων διαφορουμένη χαὶ στασιάζουσα
390 τὸν ἅπαντα χρόνον, ἀλλὰ τῇ σωφρονεστάτῃ καὶ ἀρίστῃ βασιλείᾳ
χεχοσμημένη,

τῷ ὄντι βασιλευομένη χατὰ νόμον μετὰ πάσης φιλίας

xal ὁμονοίας᾽

ὅττερ δὴ ὁ σοφώτατος καὶ [δ] πρεσβύτατος

xal νομοϑέτης

ἅπασι

προστάττει

ϑνητοῖς

xal

ἄρχων 32

ἀϑαγνάτοις,

ὃ τοῦ

ξύμπαντος ἡγεμὼν οὐρανοῦ καὶ τῆς ὅλης δεσπότης οὐσίας, αὐτὸς
47 M) 25 οὕτως ἐξηγούμενος xal παράδειγμα παρέχων τὴν αὑτοῦ διοίχησιν
τῆς εὐδαίμονος xal μαχαρίας χαταστάσεως᾽ ὃν οἱ ϑεῖοι ποιηταὶ
μαϑόντες éx ἸΠουσῶν ὑμνοῦσιν ἅμα καὶ ὀνομάζουσι πατέρα ϑεῶν
1 δεῖ Reiske, δὴ M δεῖν UBT

ὡς οὐκ M καὶ οὐκ UBT

τέρων Emp., τῶν ἡμερῶν M τῶν ἥμερον ζῶιον UBT

ἂν add. Emp.

3 τοῦτο Selden., τούτῳ libri

2 cóv ἧμε-

ἢ πόλιν UBT

ἣν add. Emp.

ὅπερ

οὖν UT 4 δρίσαντι Seld.; malui Emp. sequi cf. ad3
ἅμα τε γὰρ UBT
5 εἶναι om. UT
7 διαχοσμήσειν M
8 μορφᾶς τινας (hocord.) M
9 πυρὸς ἐν οὐδὲν ἧττον Μ πυρὸς ἐν οὐδενὶ ἧττον UBT, £v pro ἐν scripsi, idem
alii invenerunt; νοῦ δὲ ἧττον Emp.
10 πεφυχώς T —— διεπομένων libri διεπόμενον Emperius
ἀμῳγέπῃ Emp ; ἃ μήτε τῇ libri
13 ἐν βραχὺ M

14 ϑείῳ Geelius, ϑεῷ libri

τῶ pro τὸ T

18 ἀρχὴ (om. xo) M

16 εὕρισχον T

χρῶν Β

18 δεκαδαρχιῶν M

20 ἅμα pro ἀλλὰ M

μένη B

22 ὅνπερ Reiske, ὥσπερ Emp.; mihi Reiskii coniectura praeplacet,

propter ἐξηγούμενος 1. 25
αὐτοῦ διοικήσεως libri

ὁ del. Wil.

μόλις B

ὡικαιο-

σύνης Reiske; δικαιοσύνην libri

.

11 σμι-

21 xai βασιλευο-

— 25 τὴν αὑτοῦ διοίχησιν Emp.; τῆς
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33xal ἀνθρώπων.

κινδυνεύει γὰρ οὖν δὴ τὸ ποιητιχὸν γένος οὐ τιάνυ

ἄστοχον εἶναι τῶν ἱερῶν λόγων οὐδὲ ἄπο στόχου φϑέγγεσϑαι τὰ
τοιαῦτα πολλάκις, οὐ μέντοι οὐδὲ μεμυῆσϑαι χαϑαρῶς κατὰ ϑεσμὸν (90 R Π)

xol vóuov τῶν μυουμένων οὐδὲ εἰδέναι τοῦ ξύμπαντος πέρι τῆς
ἀληϑείας σαφὲς οὐδέν, ὡς ἔττος εἰπεῖν" ἀτεχνῶς δὲ ἔοικεν ὅμοιον ὃ
εἶναι τοῖς ἔξω περὶ ϑύρας ὑπηρέταις τῶν τελετῶν, πρόϑυρα
χοσμοῦσι καὶ βωμοὺς τοὺς ἐν τῷ φανερῷ χαὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα

σπαρασχευάζουσιν, οὐδέ ποτ᾽ ἔνδον παριοῦσιν. ὅϑεν δὴ xal ϑεράπον. vac Πουσῶν αὑτοὺς ὀνομάζουσιν, οὐ μύστας οὐδὲ ἄλλο σεμνὸν ὄνομα.
84 οὐχοῦν, ὡς ἔφην, τούς (r&) σπτλησίον ἀναστρεφομένους τελετῆς τινος 10

σιρὸς ταῖς εἰσόδοις εἰχὸς τό γε τοσοῦτον (τῶν) ἔνδοϑεν αἰσϑάνεσθϑαί
τινος, ἤτοι ῥήματος ἐχβοηϑέντος ἑνὸς μυστιχοῦ ἢ πυρὸς ὑπερφαγέντος, καὶ τοῖς ποιηταῖς ἐνέοτε, λέγω δὲ τοῖς πάνυ ἀρχαίοις,
qo) τις éx MovoGv ἀφίχετο βραχεῖα καί zov τις ἐπίπγοια ϑείας

φύσεώς ve xol ἀληϑείας, χαϑάπερ

αὐγὴ πυρὸς ἐξ ἀφανοῦς λάμ- 15

ψαντος" ἃ ἔπασχον ἐχ Πουσῶν χαὶ χατείχοντο Ὅμηρός τὸ xol
35 Ησίοδος.
οἱ δὲ uev! ἐχείνους ὕστερον ἐπὶ σχηνὰς xol ϑέατρα τὴν

αὑτῶν σοφίαν ἀγαγόντες ἀμύητοι ἀμυήτοις πολλάχις ἐξέφερον
ἀτελῆ παραδείγματα ὀργίων" ϑαυμαζόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν πολλῶν (91m ΠῚ)
ἐπεχείρουν αὐτοὶ τελεῖν τὸν ὄχλον, τῷ ὄντι βαχχείων τινὰς σχηγὰς 20
ἀχαλύπτους πηξάμενοι ἔν τισι τραγιχαῖς τριόδοις.
οὗτοι δ᾽ οὖν
πάντες οἱ ποιηταὶ χατὰ ταὐτὰ τὸν πρῶτον xal μέγιστον ϑεὸν
πατέρα καλοῦσι συλλήβδην ἅπαντος τοῦ λογιχοῦ γένους χαὶ δὴ
80 xai βασιλέα.

οἷς πειϑόμενοι oí ἄνϑρωποι tóc βασιλέως ἱδρύονται

βωμούς, καὶ δὴ καὶ πατέρα αὐτὸν οὐχ ὀχνοῦσε προσαγορξύξιν τινὲς 2ὅ
ἐν ταῖς εὐχαῖς, ὡς τοιαύτης τινὸς ἀρχῆς xal συστάσεως οὔσης τοῦ

σπαγτός.

ὥστε ταύτῃ ye οὐδὲ οἶχον δοχοῦσέ μοι ὀχνῆσαι

φήνασϑαι τοῦ Ζιὸς τὸν ἅπαντα

αὐτῷ, xalà νὴ Δία πόλιν,
1 χινδυνεύει
U χινδυνεύει γὰρ
στοχασμοῦ 'T
μνῆσϑαι B? — 4
m. pr. U
ord.) T

ὥσπερ

ἂν ἀπο-

χόσμον, εἴπερ ἐστὶ πατὴρ τῶν ἐν

ἡμεῖς προσεικάζομεν

χατὰ

τὴν

γὰρ οὖν δὴ B κινδυνεύειν γὰρ οὖν δεῖ M. κινδυνεύειν γὰρ δὴ
δὴ T
2 ἄπο στόχου Ὁ ἄπο στοχοῦ B ἀποστοχω M ἄπο
φϑέγγεται Β
3 οὐ τοίνυν libri, οὐ μέντοι Emp.
μεμοιουμένων Ὁ
πέρι U περὶ ceteri
5 σαφὲς ex σαφῶς

6 Z5» delet Cobetus C. Cr. p. 91
τῶν τελετῶν ὑπηρέταις (hoc
9 avtov; MUT
10 τε add. Emp.
11 τῶν add. Emp.

14 ϑεῖα M
15 αὐτὴ M
16 ἃ ἔπασχον 6. 4. 8. vix sana; fortasse quaedam exciderunt e. gr. (xoi ποιεῖν ἔδοξαν» ἃ; nomina Homeri et Hesiodi utique
delenda
18 αὐτῶν UTM
19 ὀργείων M
20 βαχχίων M. anapaestos
comici agnoscit Wil.
22 χατὰ ταῦτα libri, corr. Selden.
26 scribendum:
τῆς ἀρχῆς
2128 πατὴρ αὐτῶν ἐν αὐτῷ libri, corr. Jacobs
^
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βασιλεία ydo πόλει μᾶλλον ἢ οἴχῳ πρεπόντως 87
2

ἂν λέγοιτο.
οὐ γὰρ δὴ βασιλέα εἰπόντες τὸν ἐπὶ τῶν ὅλων οὐχ
ἂν βασιλεύεσθαι τὸ ὅλον ὁμολογοῖεν οὐδὲ βασιλεύεσϑαι φήσαντες

οὐχ ἂν “τολιτεύεσϑαι φαῖεν οὐδὲ εἶναι πολιτείαν [βασιλικὴν] τοῦ
5 παντός. πολιτείαν δ᾽ αὖ συγχωροῦντες πόλιν οὐχ ἂν ἀποτρέποιντο
(02
R τὴὁμολογεῖν ἤ vL τούτῳ παραπλήσιον τὸ πολιτευόμενον. ὅδε μὲν 38
οὖν ὃ τῶν φιλοσόφων λόγος, ἀγαϑὴν xal φιλάνθρωπον ἀποδειχγὺς
χοινωνίαν δαιμόνων χαὶ ἀνθρώπων, μεταδιδοὺς νόμου καὶ πολιτείας

οὐ τοῖς τυχοῦσι τῶν ζῴων,

ἀλλ᾽ ὅσοις

μέτεστι

λόγου

xal

10 φρονήσεως, πολὺ χρείστω xal δικαιοτέραν τῆς «“αχωγιχῆς νομοϑεσίας εἰσηγούμενος, χαϑ᾽ ἣν οὐδὲ ὑπάρχει τοῖς Εἵλωσι γενέσϑαι

Σπαρτιάταις ὅϑεν δὴ [καὶ] διατελοῦσιν ἐπιβουλεύοντες τῇ Σπάρτῃ.
ἕτερος δὲ μῦϑος ἐν ἀπορρήτοις τελεταῖς ὑπτὸ μάγων ἀνδρῶν ᾷδε- 39
ται ϑαυμαζόμενος,
m[21]

οἵ τὸν ϑεὸν τοῦτον ὑμνοῦσιν ὡς τέλειόν τὲ xal

πρῶτον ἡνίοχον τοῦ τελειοτάτου ἅρματος.
τὸ γὰρ Ἡλίου ἅρμα
γεώτερόν φασιν εἶναι πρὸς ἐχεῖνο χρινόμεγνον, φανερὸν δὲ τοῖς
πολλοῖς, ἅτε προδήλου γιγνομένης τῆς φορᾶς.

ὅϑεν κοινῆς φήμης

τυγχάνειν, ὡς ἔοιχεν, ἀπὸ πρώτων σχεδόν τι τῶν ποιητῶν ζτῶν)
ἀνατολὰς xol δύσεις ἑχάστοτε λεγόντων χατὰ ταὐτὰ πάντων ἐξηγου20 μένων ζευγνυμένους τε τοὺς ἵππους xal τὸν Ἥλιον αὐτὸν ἐπιβαίνοντα
τοῦ δίφρου.

τὸ δὲ ἰσχυρὸν xal τέλειον ἅρμα τὸ Διὸς οὐδεὶς ἄρα 40

ὕμνησεν ἀξίως τῶν τῇδε οὔτε Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος, ἀλλὰ Ζωροάσ-

τρης xal μάγων παῖδες ἄδουσι xao! ἐχείνου μαϑόντες᾽" ὃν Πέρσαι
(98R I) λέγουσιν ἔρωτι σοφίας xal δικαιοσύνης ἀποχωρήσαντα τῶν ἄλλων
25 χαϑ᾽

αὑτὸν ἐν ὄρει τινὶ ζῆν᾽ ἔπειτα ἁφϑῆναι τὸ ὄρος πυρὸς ἄνω-

ϑὲν πολλοῦ χατασχήψαντος συνεχῶς ve χάεσϑαι. τὸν οὖν βασιλέα
σὺν τοῖς ἐλλογιμωτάτοις Περσῶν ἀφιχνεῖσϑαι πλησίον, βουλόμενον

(449 M) εὔξασϑαι τῷ ϑεῷ᾽ xal τὸν ἄνδρα ἐξελϑεῖν éx τοῦ πυρὸς ἀπαϑῆ, φαγέντα δὲ αὐτοῖς ἵλεων ϑαρρεῖν κελεῦσαι xal ϑῦσαι ϑυσίας τινάς,
.80 ὡς ἥχοντος εἰς τὸν τόπον τοῦ ϑεοῦ. συγγίγνεσϑαί ve μετὰ ταῦτα 41

οὐχ ἅπασιν, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα

πρὸς

ἀλήϑειαν

πεφυχόσι χαὶ τοῦ

1 βασιλξα
2 γέλοιτο M
4 βασιλιχὴν mihi suspectum propter finem
argumentationis
6 zv. τοῦτο U εἴτε τοῦτο Β 11 malim οὐδέποτε
εἵλωσιν
ἢ τοῖς Σπαρτιάταις UT
12 xo) om. BM unde seclusi
ἐπιβουλεύοντος T
15 τελιοτάτου Μ 17 χοιναῖς φήμαις libri, corr. Reiske
18 ὥστε £vexev M
ὑπὸ libri, corr. Emp.
τῶν addidi
19 x«i δύσεις delet Emp.
χατὰ ταῦτα
M xol χατὰ ταῦτα UBT, corr. Reiske

πάντων libri, πάντα Reiske

20 τοὺς

om. M
21 τέλιον M
τὸ Διὸς M voi Διὸς UBT
23 παρ᾽ ἐχείνων
UBTM, corr. editi
25 ἀφϑῆναι ΒΜ ἀφϑεῖναι Ὁ m. pr.
26 χαίεσϑαι B
29 ἱλέω M. ἵλεον U m. pr.
950 συγγίνεσϑαι B συγγενέσϑαι UT
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ϑεοῦ ξυνιέναι δυναμένοις,
μένους ϑεραπεύειν

ματος

οὕτως

oc Πέρσαι μάγους ἐχάλεσαν, ἐπιστα-

τὸ δαιμόνιον,

ὀνομάζουσιν

οὐχ ὡς Ἕλληγες ἀγνοίᾳ τοῦ óvó-

ἀνθρώπους

γόητας.

ἐχεῖνοι δὲ τά τε

ἄλλα δρῶσι χατὰ λόγους ἱεροὺς xol δὴ τῷ 4i τρέφουσιν ἅρμα
Νισαίων ἵππων" οἱ δέ εἰσι χάλλιστοι xal μέγιστοι τῶν χατὰ τὴν 5

42:4“σίαν᾽ τῷ δέ γε Ἡλίῳ ἕνα ἵσυπτον.

ἐξηγοῦνται δὲ τὸν μῦϑον οὐχ

ὥσπερ οἱ παρ᾽ ἡμῖν προφῆται τῶν ἸΠουσῶν
μετὰ πολλῆς πειϑοῦς, ἀλλὰ μάλα αὐϑαδῶς.

ἕχαστα φράζουσι
εἶναι γὰρ δὴ vóU

ξύμπαντος μέαν ἀγωγήν ve καὶ ἡνιόχησιν ὑπὸ τῆς ἄχρας ἐμπειρίας

τὲ xal δώμης γιγνομένην ἀεί, xol ταύτην ἄπαυστον

ἐν ἀπαύστοις 10

αἰῶνος περιόδοις. τοὺς δὲ Ἡλίου xol Σελήνης δρόμους, καϑάτστερ (94 Β 1ὴ
εἶπον, μερῶν εἶναι χινήσεις, ὅϑεν ὑπο ἀνθρώπων ὁρᾶσϑαι σαφέστερον.

τῆς δὲ τοῦ

ξύμπαντος

χινήσεως xal φορᾶς μὴ ξυνιέναι

48 τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ ἀγνοεῖν τὸ μέγεϑος τοῦδε τοῦ ἀγῶνος.

τὸ δὴ

μετὰ τοῦτο αἰσχύνομαι φράζειν τῶν ἵππων πέρι καὶ τῆς ἡνιοχήσεως,

I-AQt

ὅπως ἐξηγούμενοι λέγουσιν, οὐ πάνυ τι φροντίζοντες ὅμοιόν σφισι
γίγνεσϑαι πανταχῇ τὸ τῆς εἰχόνος. ἔσως γὰρ ἂν φαινοίμην ἄτοπος
παρὰ Ἑλληνικά τε xol χαρίεντα ἄσματα βαρβαρικὸν ᾷσμα ἐπᾷάδων᾽"
ὅμως δὲ τολμητέον.

φασὶ τῶν ἵππων

τὸν πρῶτον ἄνωϑεν

ἀπείρῳ

διαφέρειν χάλλει ve καὶ μεγέϑει καὶ ταχυτῆτι, ἅτε ἔξωϑεν πήερι- 20
τρέχοντα τὸ μήκιστον τοῦ δρόμου, αὐτοῦ Ζηνὸς ἱερόν᾽ πτηγὸν δὲ
εἶναι" τὴν δὲ χρόαν λαμπρόν, αὐγῆς τῆς χαϑαρωτάτης᾽ τὸν δὲ
Ἥλιον ἐν αὐτῷ καὶ τὴν Σελήνην σημεῖα προφανῆ ὁρᾶσϑαι, ὥσπερ
οἶμαι χαὶ τῶνδε τῶν ἵππων ἐστὶ σημεῖα, τὰ μὲν μηνοειδῆ, τὰ δὲ
;
44 ἀλλοῖα.
ταῦτα δὲ ὕφ᾽ ἡμῶν ὁρᾶσϑαι συνεστραμμένα, xocOdse 25 450 M
(ἐν) αὐγῇ λαμπρᾷ

φλογὸς σπινϑῆρας

ἐσχυροὺς διαϑέοντας,

ἐδίαν

δὲ κένησιν ἔχειν χαϑ᾽ αὑτά. xol τἄλλα ἄστρα δι᾿ ἐχείνου φαινόμενα χαὶ ξύμπαντα ἐχείνου πεφυχότα μέρη và μὲν περιφέρεσϑαι
σὺν αὐτῷ μίαν ταύτην ἔχοντα κίνησιν, τὰ δὲ ἄλλους ϑεῖν δρόμους.
τυγχάνειν δὲ παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις ταῦτα μὲν ἐδίου ἕχαστον Óvó- 80(96ῈΠ

MUT

1 δυναμένους Μ
κμεγάλοι UT

UBT

3 ἀνθρώπους M αὐτοὺς UBT
5 Νισαίων B νησαίων
06 ἵππων M
τῶ μῦϑω (sic! T — 7 προφῆται om.

10 ἀπ᾿ αὐτὸν M

11 χαϑάπερ ἵππων UBT

ὑπ᾽ ἀνθρώπων scripsi, ὑπ᾽ αὐτῶν libri

12 χίνησις M.

13 ξυνεῖναι libri, corr. Reiske

11 γενέσϑαι T
ἀτόπως UT — 18 βαρβαρικῶν ἄσμα UBT ἄσμα del. Wil.
παίδων UBTM (sed ante hoc verbum et in medio rasura; fuisse videtur ἐπαύδων.
Emp.)
19cüvpro vov B
τὸ πρῶτον T
20 χάλη M
ἅτε Emp. τά

τε libri

20 ὑμῶν B

26 ἐν add. Reiske — αὐγὴ λαμπρὰ ΒΜ

UBT (οὕτω δὲν καὶ Wil. dubitans
28 xal τὰ μὲν UBT, M a. m. s.

τὰ ἄλλα ΒΤ
29 malim τινὰ δὲ

2421 ἔχει

δι᾿ ἐχείνου vix sana
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uavroc' và δὲ ἄλλα xarà ττ:ῖῆϑος ἀϑρόα, διανενεμημένα εἴς τινὰ
σχήματα xol μορφάς. ὃ μὲν δὴ λαμπρότατος ἵππος xol ττοιχιλώ- 4
τατος αὐτῷ τε Zi προσφιλέστατος, ὧδέ πως ὑμνούμεγνος m
αὐτῶν, ϑυσίας τε xol τιμὰς ἅτε πρῶτος
e

εἰχότως πρώτας

ἔλαχεν"

δεύτερος δὲ uev! ἐχεῖνον ἁτττόμενος αὐτοῦ χαὶ πλησιώτατος Ἥρας
ἐπώνυμος, εὐήνιος xal μαλαχός, πολὺ δὲ ἥττων χατά ve δώμην
χαὶ τάχος. χροιὰν δὲ τῇ μὲν αὑτοῦ φύσει μέλας, φαιδρύνεται δὲ
ἀεὶ τὸ χαταλαμπόμενον Ἡλίῳ τὸ δὲ σχιασϑὲν ἐν τῇ περιφορᾷ
τὴν αὑτοῦ

μεταλαμβάνει

τῆς χρόας

ἰδέαν.

τρίτος

Ποσειδῶνος 46

10 ἱερός, τοῦ δευτέρου βραδύτερος. τούτου δὲ μυϑολογοῦσιν εἴδωλον
οἱ ποιηταὶ γενέσθαι παρ᾽ ἀνϑρώποις, ἐμοὶ δοχεῖν, ὅντινα ὀνομάζουσι Πήγασον, xaí φασιν ἀνεῖγαι χρήνην ἐν Κορίνϑῳ χαράξαντα
τῇ ὁπλῇ. ὃ δὲ δὴ τέταρτος εἰχάσαι πάντων ἀτοπώτατος, στερεός
τὲ xal ἀχέίνητος, οὐχ ὅπως πτερωτός, ἐπώνυμος Ἑστίας. ὅμως δὲ
15 οὐχ ἀποτρέπονται τῆς εἰχόνος, ἀλλὰ ἐνεζεῦχϑαί φασι xal τοῦτον

τῷ ἅρματι, μένειν δὲ χατὰ χώραν χαλινὸν ἀδάμαντος. ἐνδαχόντα.
συνερξδίδειν δὲ πανταχόϑεν αὑτῷ τοῖς μέρεσι, καὶ τὼ δύο τὼ τελησίον 47
ὁμοίως πρὸς αὐτὸν ἐγχλίνειν, ἀτεχνῶς ἐπιιτείσπστοντε xal ὠϑουμένω᾽"

τὸν δὲ ἐξωτάτω [πρῶτον] ἀεὶ περὶ τὸν ἑστῶτα ὡς νύσσαν φέρεσϑαι.
20 τὸ μὲν οὖν σπτολὺ μετ᾽ εἰρήνης xol φιλίας διατελοῦσιν ἀβλαβεῖς
(96 R II) ὅσ᾽ ἀλλήλων. ἤδη δέ ποτε ἐν μήκει χρόνου καὶ πολλαῖς στεριόδοις
ἰσχυρὸν ἄσϑμα τοῦ πρώτου προσπεσὸν ἄνωϑεν, οἷα δὴ ϑυμοειδοῦς, ἐθέρμηγνε τοὺς ἄλλους, σφοδρότερόν ye μὴν τὸν τελευταῖογ᾽
451 M) τήν ve δὴ χαίτην ττεριέφλεξεν αὐτοῦ, ἦ μάλιστα ἠγάλλετο, xal τὸν

25 ἅπαντα χόσμον.

τοῦτο δὲ τὸ πάϑος ἅπαξ Ἕλληνας μνημονεύοντάς 48

φασι Φαέϑοντι προσάπτειν, οὐ δυναμένους μέμφεσϑαι
ἡνιόχησιν, τούς τε Ἡλίου δρόμους οὐκ ἐθέλοντας ψέγειν.

γεώτερον

ἡνίοχον, Ἡλίου παῖδα

xal ἀξυμφόρου

ϑνητόν,

πᾶσι τοῖς ϑνητοῖς παιδιᾶς,

τὴν Διὸς
διό φασι

ἐπιϑυμήσαντα χαλεπῆς
αἰτησάμενον

παρὰ τοῦ

80 πατρὸς ἐπιστῆναι τῷ δίφρῳ, φερόμενόν ve ἀτάχτως πάντα χαταφλέξαι ζῷα xal φυτά, xol τέλος αὐτὸν διαφϑαρῆναι πληγέντα ὑπὸ
χρείττονος πυρός. πάλιν δὲ ὅταν διὰ πλειόνων ἐτῶν ó Νυμφῶν 49
xal Ποσειδῶνος ἱερὸς πῶλος ἐπαναστῇ, παρὰ τὸ σύνηϑες ἀγωνιάσας

καὶ ταραχϑείς,

ἱδρῶτι πολλῷ

1 νενεμημένα UBT
T χροιὰ δὲ MB, corr. Emp.
libri
18 ἀτέχνως UT
Seclusi
22 προσπεσὼν T
84 χαταχλύσῃ Geelius

κχατέχλυσε

ὃ ὃ δὲ procoóe M

τὸν αὐτὸν

τοῦτον

ἅτε

7 σχροιᾶι δὲ Ὁ σχροιὰ δὲ

— 9 αὐτοῦ MUT
16 χαλεινὸν M
11 αὐτῷ
ἐπιπίπτονται M
19 τῶν óà UBT
πρῶτον
24 τὴν δὲ δὴ libri corr. Emp.
27 φασιν BM
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óuóCvya* πειρᾶται δὴ τῆς ἐναντίας τῇ πρότερον φρϑορᾷ, ὕδατι πολλῷ
χειμαζόμεγος. καὶ τοιοῦτον ἕνα χειμῶνα διηγεῖσϑαι τοὺς Ἕλληνας

ὑπὸ νεότητός τὲ xal μνήμης ἀσϑενοῦς, xol [λέγουσι] Δευκαλίωνα
50 βασιλεύοντα τότε σφίσιν ἀρχέσαι πρὸ τῆς παντελοῦς φϑορᾶς. ταῦτα
δὲ σπανίως ξυμβαίνοντα δοχεῖν μὲν ἀνθρώποις διὰ τὸν αὑτῶν ὄλε- 5
ϑρον γίγνεσϑαι μὴ κατὰ λόγον μηδὲ μετέχειν τῆς τοῦ παντὸς τάξεως, (91 R ΠῚ)
λανϑάνειν δὲ αὐτοὺς ὀρϑῶς γιγνόμενα καὶ κατὰ γνώμην τοῦ σῴζοντος
xal χυβερνγῶντος τὸ πᾶν. εἶναι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ ὅταν ἅρματος

ἡνίοχος τῶν ἵπττων τιγὰ κολάζῃ χαλινῷ σπάσας ἢ κέντρῳ ἁψάμεγος᾽ ὃ δ᾽ ἐσχίρτησε καὶ ἐταράχϑη, παραχρῆμα εἰς δέον καϑιστά- 10
uevoc. uíav μὲν οὖν ζλέγουσι) ταύτην ἡνιόχησιν ἰσχυράν, οὐχ ὅλου
51 φϑειρομένου τοῦ παντός.
πάλιν δὲ ἑτέραν τῆς τῶν τεττάρων
wwjcsoc καὶ μεταβολῆς, ἐν ἀλλήλοις μεταβαλλομένων xal διαλλαττόντων τὰ εἴδη, μέχρις ἂν εἰς μίαν ἅπαντα συνέλϑῃ φύσιν, ἡττηϑέντα τοῦ χρείττονος. ὅμως δὲ καὶ ταύτην τὴν κίνησιν ἡνιοχήσει 15
προσειχάζειν τολμῶσιν ἐλάσει ve ἅρματος, ἀτοπωτέρας δεόμενοι
τῆς εἰχόνος"

οἷον

εἴ τις ϑαυματοποιὸς

ἔπειτα ἀφαιρῶν xol περιξύων
ἄλλῳ,

τέλος

δὲ ἅπαντας

ἔχ χηροῦ πλάσας

ἵππους,

ἀφ᾽ ἑχάστου προστιϑείη

εἰς ἕνα

τῶν

τεττάρων

ἄλλοτε (452 M)

ἀναλώσας

uíav

52 μορφὴν ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης ἐργάζοιτο. εἶναί ye μὴν τὸ τοιοῦτο 20
μὴ χαϑάπερ ἀψύχων πλασμάτων ἔξωϑεν τοῦ δημιουργοῦ σπραγματευομένου xal μεϑιστάντος τὴν ὕλην, αὐτῶν δὲ ἐχείνων γίγνεσθαι
τὸ πάϑος, ὥσττερ ἐν ἀγῶνε μεγάλῳ τὲ xal ἀληϑινῷ περὶ νέχης
ἐριζόντων᾽ γίγνεσθαι δὲ τὴν νέχην καὶ τὸν στέφανον ἐξ ἀνάγκης
τοῦ πρώτου xal χρατίστου τάχει τὲ καὶ ἀλχῇ xal τῇ ξυμπάσῃ ἀρετῇ, 25
ὅ8 ὃν εἴπομεν ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων ἐξαίρετον εἶναι 4τπός. τοῦτον γάρ,
ἅτε πτάντων ἀλχιμώτατον xal φύσει διάπυρον, ταχὺ ἀναλώσαντα
τοὺς ἄλλους, καϑάπερ οἶμαι τῷ ὄντε κηρίνους, ἐν οὐ πολλᾷ τινι
χρόνῳ, δοχοῦντι δὲ ἡμῖν ἀπείρῳ πρὸς τὸν ἡμέτερον αὐτῶν λογισμόν,

xal τὴν οὐσίαν πάντων πᾶσαν εἰς αὑτὸν ἀναλαβόντα, πολὺ κρείττω 90(98RI
xal λαμπρότερον ὀφϑῆναι τοῦ πρότερον, ὑπ οὐδενὸς ἄλλου ϑνητῶν οὐδὲ ἀϑανάτων, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ νιχηφόρον γενόμενον
1 φορᾷ Β φορὰ Μ
2 τοιοῦτον Emp., τοῦτον libri
3 λέγουσι del.
Emp. secutus Reiskium
5 δοχεῖν Geelius, δοχεῖ libri
αὐτῶν libri
7 ywvousva M — xalom.M m.pr.
10 χαὶ ο!. Μ {11 λέγουσι add. Reiske
12 fortasse: (à) τῆς, (ἐπὶ) τῆς Wil.
13 ἐν ἄλλοις B
14 μέχρι M
ἀειδὴ pro τὰ εἰδὴ M
11 ϑαυμαστοποιὸς UB
18 προστιϑείη Scripsi, προστι-

ϑεὶς libri

20 ἐργάζοιτο scripsi, ἐργάσοιτο libri

23 xal περὶ UBT
31 φϑῆναι M.

29 ἀπείρῳ ἡμῖν (hoc ord.) T

21 ἀψύχω (sic!) U
30 αὐτὸν libri
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στάντα δὲ ὑψηλὸν xal γαῦρον, χαρέντα τῇ

γίχῃ, τόπον ve ὡς πλεῖστον καταλαβεῖν

ϑῆναι τότε ὑπὸ ῥώμης xal μένους.

xal μείζονος χώρας δεη-

κατὰ τοῦτο δὴ γενόμενοι τοῦ 54

λόγου δυσωποῦνται τὴν αὐτὴν ἐπονομάζειν τοῦ ζῴου φύσιν. εἶναι
ὅ γὰρ αὐτὸν ἤδη τηνιχάδε ἁπλῶς τὴν τοῦ ἡνιόχου χαὶ δεσπότου
ψυχήν, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ φρονοῦν καὶ τὸ ἡγούμενον αὐτῆς. [οὕτως
δὴ λέγομεν xal ἡμεῖς τιμῶντες xal σεβόμενοι τὸν μέγιστον ϑεὸν
ἔργοις τε ἀγαϑοῖς xol ῥήμασιν εὐφήμοις.] λειφϑεὶς γὰρ δὴ μόνος 55
ὃ νοῦς xal τόπον ἀμήχανον ἐμτελήσας αὑτοῦ ἅτ᾽ ἐπ᾽ long πανταχῇ
10 χεχυμένος, οὐδενὸς ἐν αὐτῷ πυχνοῦ λειφϑέντος, ἀλλὰ πάσης ἐπιχρα-

ἑ

τούσης μανότητος, ὅτε κάλλιστος γίγνεται, τὴν χαϑαρωτάτην λαβὼν
αὐγῆς ἀχηράτου φύσιν, εὐϑὺς ἐπόϑησε τὸν ἐξ ἀρχῆς βίον. ἔρωτα
β
δὴ λαβὼν τῆς ἡνιοχήσεως ἐχείνης xal ἀρχῆς xol ὁμονοίας τῆς τὲ
τῶν τριῶν φύσεων xol ἡλίου xal σελήνης xal τῶν ἄλλων ἄστρων,
15 ἁπάντων τε ἁπλῶς ζῴων xol φυτῶν, ὥρμησεν ἐπὶ τὸ yevváv xal
458 M) διανέμειν ἕχαστα xal δημιουργεῖν τὸν ὄντα νῦν χόσμον ἐξ ἀρχῆς
7t0À0 χρείττω xal λαμπρότερον ἅτε νεώτερον.
ἀστράψας δὲ ὅλος 56
οὐχ ἄταχτον οὐδὲ δυπαρὰν ἀστραπήν, οἵαν χειμέριος ἐλαυνομένων
βιαιότερον πολλάχις τῶν νεφῶν διῇξεν, ἀλλὰ χαϑαρὰν xal ἀμιγῆ
20 παντὸς σχοτεινοῦ, μετέβαλε ῥᾳδίως ἅμα τῇ νοήσει. μνησϑεὶς δὲ
᾿φροδίτης xal γενέσεως ἐπράϊνε xal ἀνῆχεν αὑτόν, xal πολὺ τοῦ
φωτὸς ἀποσβέσας εἰς ἀέρα πυρώδη voézerat πυρὸς ἠπίου. μιχϑεὶς

'9 R II) δὲ τότε Ἥρᾳ xal μεταλαβὼν τοῦ τελειοτάτου λέχους, ἀναπαυσάμενγος
ἀφίησι τὴν πᾶσαν αὖ τοῦ παντὸς γονήν.

τοῦτον ὑμνοῦσι παῖδες

25 σοφῶν ἐν ἀρρήτοις τελεταῖς Ἥρας καὶ Διὸς εὐδαίμονα γάμον.
ὑγρὰν δὲ ποιήσας τὴν ὅλην οὐσίαν, ἕν σπέρμα τοῦ παντός, αὐτὸς 51
ἐν τούτῳ διαϑέων, χαϑάπερ ἐν γονῇ πνεῦμα τὸ πλάττον xal δημιουργοῦν,
ζῴων,

χαϑ᾽

τότε δὴ μάλιστα προσεοιχὼς τῇ τῶν ἄλλων
ὅσον

ἐκ ψυχῆς

xol

σώματος

συνεστάναι

συστάσει
λέγοιτ᾽

ἂν

30 οὐχ ἄπο τρόπου, τὰ λοιπὰ ἤδη ῥᾳδίως πλάττει xal τυποῖ, λείαν
xal μαλακὴν αὑτῷ περιχέας τὴν οὐσίαν καὶ πᾶσαν εἴχουσαν εὐττετῶς. ἐργασάμενος δὲ xal τελεώσας ἀπέδειξεν ἐξ ἀρχῆς τὸν ὄντα 58
4 αὐτῶν M, idem correctum ex αὐτὴν T

fortasse: ἐπονομάζειν αὐτῷ

ζῴου φύσιν 6 οὕτως — S εὐφήμοις damnavit Casaub.
8. δὴ
9 αὑτοῦ ἅτ᾽ ἐπ᾽ ἴσης Wil. (αὑτοῦ γ᾽ ἐπίσως scripseram), αὐτοῦ
αὐτοῦ γ᾽ ἔπειϑ᾽ ὡς B αὐτοῦ ἅτε γε πίϑος UT
11 μανιότητος
στον UT
12 αὐγῆς Emp., αὐτὸς libri
18 δηλαδὴ λαβὼν B
libri, corr. Geelius

[11 ὅλος scripsi, ὅλον libri

χειμερίοις UT, οἵα ἐν χειμερίοις Casaub.

παντὸς om. lacunam significans

T

18 οἵαν χειμερίος ΒΜ οἵαν

21 αὐτὸν UT

830 ἀπὸ M

om. UBT
γε πίϑως M
Μ
κχαάλλιτήν τε τῶν

λίαν

24 αὐτοῦ UBT

Ὁ

82 ἐπέδειξεν UBT

16

DIONIS BORYSTHENITICA

xóguov εὐειδῆ x«l καλὸν ἀμηχάνως, πολὺ δὴ λαμπρότερον ἢ οἷος
ὁρᾶται νῦν. στάντα γάρ που xol τἄλλα ἔργα τῶν δημιουργῶν χαινὰ
ἀπὸ τῆς τέχνης xol τῶν χειρῶν παραχρῆμα τοῦ :τοιήσαντος χρείττω

καὶ στιλπνότερα.

χαὶ τῶν φυτῶν τὰ νεώτερα εὐθαλέστερα τῶν

παλαιῶν ὅλα ve βλαστοῖς ἐοιχότα.
xal προσηνῆ

χαὶ μὴν τά ys ζῷα εὐχάριτα 5

ἰδεῖν μετὰ τὴν γένεσιν, οὐ μόνον τὰ χάλλιστα αὐτῶν;

coL τε xal μόσχοι xal σχύλαχες, ἀλλὰ καὶ ϑηρίων σχύμνοι τῶν (00 R |
99 ἀγριωτάτων. ἡ μὲν γὰρ ἀνθρώπου φύσις νηπία τότε xal ὑδαρὴς
ὁμοία Δήμητρος ἀτελεῖ χλόῃ, προελϑοῦσα δὲ εἰς τὸ μέτρον ὥρας
καὶ γεότητος

παντὸς

ἀτεχνῶς

φυτοῦ

χρεῖττον

xal

ἐπιφαγέστερον

10 (454

βλάστημα. ὃ δὲ ξύμπας ovoavóg τε καὶ κόσμος, ὅτε πρῶτον Gvveτελέσϑη, κοσμηϑεὶς ὑπὸ τῆς σοφρωτάτης ve χαὶ ἀρίστης τέχνης, ἄρτι
τῶν τοῦ δημιουργοῦ χειρῶν ἀπηλλαγμένος, λαμπρὸς καὶ διαυγὴς
χαὶ πᾶσι τοῖς μέρεσι παμφαένων, νήπιος μὲν οὐδένα χρόνον ἐγέ-

vero οὐδὲ ἀσϑενὴς κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ve καὶ ϑνητὴν τῆς φύσεως 15
600 ἀσϑένειαν, νέος δὲ xol ἀχμάζων εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. ὅτε δὴ
χαὶ ó δημιουργὸς αὐτοῦ xol πατὴρ ἰδὼν ἥσϑη μὲν οὐδαμῶς" ταχύξιγὸν γὰρ ἐν ταπεινοῖς

τοῦτο

πάϑος"

ἐχάρη

δὲ χαὶ ἐτέρφϑη

διαφερόντως

ἥμενος Οὐλύμπῳ, ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ
γηθοσύνῃ, ὅϑ᾽ ógávo ϑεοὺς

20

τοὺς ἅπαντας ἤδη γεγονότας καὶ πταρόντας.
τὴν δὲ τότε μορφὴν
τοῦ χόσμου, λέγω δὲ τὴν ve ὥραν xal τὸ χάλλος ἀεὶ καλοῦ ὄντος
ἀμηχάνως, οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἂν ἀνϑρώπων διανοηϑῆγαι xal εἰπεῖν
ἀξίως οὔτε τῶν νῦν οὔτε τῶν πρότερον, εἰ μὴ ϊοῦσαί ve xol 25
᾿Ἵπόλλων ἐν ϑείῳ δυϑμῷ τῆς εἰλιχρινοῦς ve καὶ ἄχρας ἁρμονίας.

61 ὅϑεν δὴ χαὶ ἡμεῖς ἐάσωμεν τὰ νῦν, ὅσον ἡμῖν δυνατὸν ἐπᾶραι τὸν

λόγον οὐχ ὀχγήσαντες.

el δὲ ἀτεχνῶς ὑψηλόν ve xol ἐξίτηλον

ἀπέβη τὸ τοῦ λόγου σχῆμα, ὥσπερ οἱ δεινοὶ περὶ τοὺς ὄρνιϑάς
φασι τὸν σφόδρα ἄνω χωρήσαντα χαὶ τοῖς νέφεσιν ἐγχρύψαντα 80
αὑτὸν ἀτελῆ τὴν μαντείαν

Βορυσϑενιτῶν

ποιεῖν, οὐχ ἐμὲ ἄξιον αἰτιᾶσθαι,

τὴν δὲ

ἀξίωσιν, ὡς τότε ἐχεῖνοι λέγειν προσέταξαν.

2 ὁρᾶτε M καινὰ Reiskius, χαὶ τὰ libri 38. χαὶ τῶν χειρῶν om. UT
5 ὅλα τε libri, ὅσα τε Reiskius
εὐχάριστα UBT
6 δεῖν Μ
8 τότε
scripsi, τε libri
11 ὃ δὲ scripsi, ó δὴ libri
14 νήπιος B δήπιος MUT
16 δὴ καὶ ὃ om. M, quod ferri posse si ὃ τε scribatur censet Emp.
20 Hom.
Tl. 21, 389 sq., ubi ϑεοὺς ἔριδι ξυνιόντας!
23 λέγων τήν τε UT — 25 προ-

τέρων UBT
U m. pr.

26 ϑύω M

21 ἐάσομεν M

80 ἀναχωρήσαντα UBT

βωρυσϑενιτῶν U

31 αὐτὸ

λέγειν ἐκεῖνοι (hoc ord.) UBT

28 ἐξήτηλον Μ ἐξήτιλον
Μ

32 βωρυσϑενειτῶν M
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(20) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ.
Ὅτε τὸ πρῶτον ἐπεδήμησα τῇ ττόλει τῇ ὑμετέρᾳ, ἀφ᾽ οὗ δέχα

|
ἔτη σχεδόν, xol τῶν λόγων μετέδωχα τῷ δήμῳ καὶ τοῖς τέλεσι τοῖς
(455 M) ὑμετέροις, ἔδοξα ἐπιτήδειος εἶναι [ἔτι δὲ] ὑμῖν οὕτω σφόδρα ὡς οὐδὲ
"olov ὃ Πηϑυμναῖος. ᾿Αρίονος μέν γε τύπον οὐχ ἐποιήσασϑε. ὅταν
5 δὲ ὑμᾶς λέγω, τοὺς προγόνους λέγω τοὺς ὑμετέρους xal Περίανδρον

τὸν Κυψέλου τὸν σοφόν, ἐφ᾽ οὗ Lolo ἐγένετο, [ὃς] χαὶ διϑύραμβον
πρῶτος ἀνθρώπων ἐποίησε xal ὠνόμασε καὶ ἐδίδαξεν ἐν Κορίνθῳ.
ϑεοφιλὴς μὲν γὰρ οὕτως ἦν ὥστε ἀναπλέων ἐνταῦϑα μετὰ χρηRID) μάτων μεγάλων, ὧν ἔτυχεν εἰργασμένος περὶ Τάραντα χαὶ τοὺς
10 ἐχεῖσε Ἕλληνας, μέλλων εἰς τὴν ϑάλατταν ὑπὸ τῶν πορϑμέων
ἐχηυεσεῖν δι᾿ αὐτά που ταῦτα τὰ χρήματα, παρῃτήσατο αὐτοὺς πρὸ
τῆς ἐχβολῆς ἄσαι, ὥσττερ φασὶ τοὺς xxvovc μέλλοντας ἀποϑγνήσχειν
xal προορωμένους τὸν ϑάνατον ἐμβιβάζειν τὴν ψυχὴν οἷον εἰς
ὄχημα τὸ μέλος. ὃ μὲν δὴ δε" xcl γὰρ ἦν νηνεμία καὶ σιγὴ κατὰ
| 1δ ϑαάλατταν᾽ καὶ τὸ μέλος ἤσϑοντο δελφῖνες, αἰσϑανόμενοι δὲ περὶ
γαῦν ἦσαν. παυσαμένου δὲ τοῦ ᾿Αρίονος καὶ τῶν πορϑμέων οὐδὲν

μαλαχὸν ἐνδιδόντων, ὅ μὲν ἔρριψεν (éavvÓv) εἰς τὸν πόντον, δελφὶς δ᾽ ὑπελθὼν ἐξεχόμισε τὸν ὠδὸν ἐπὶ Ταίναρον ὡς εἶχε σὺν τῇ
σχδυῇ.

᾿Δρίων μὲν οὖν τοῦτον

τὸν τρόπον

σωϑεὶς καὶ φϑάσας

20 τοὺς πορϑμέας ἐν Κορίνϑῳ ἦν, αὐτὰ δὴ ταῦτα διηγούμενος τῷ
Περιάνδρῳ. ἐπικαταγομένων δὲ τῶν πορϑμέων καὶ τοῦ πράγματος

ἀχϑέντος εἰς ἔλεγχον, οἱ μὲν ἀπέϑνῃσχον, olov δέ (οὐ γὰρ Περίαν-

ὅρος, ἀλλ᾽ ᾿“ρίων) ποιησάμενος μίμημα χαλκοῦν οὐ μέγα ἀνέϑηχεν
ἐπεὶ Ταινάρου, [καὶ] αὑτὸν ἐπὶ τοῦ εὐεργέτου χαϑήμενον.

ἐγένετο

25 δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον χαὶ Σόλων μὲν ἐν Κορίνϑῳ, φεύyov τὴν Πεισιστράτου τυραννίδα, οὐ φεύγων δὲ τὴν Περιανδροῦ.
1 πρότερον Μ
3 ἡμετέροις B
ἐπιτήδιος Ὁ m. pr.
ἔτι δὲ secl.
Wil, ἐτιμώμην Geelius—
4 ἀρείων ΒΜ
μιϑυμναῖος UB.
ἀρίωνος BM
τύπτω M
66 ἀρείων Β
ὃς om. M m. pr.
10 ϑάλασσαν Μ
11 zaραιτήσατο M — 13 τῇ ψυχῇ οἱονεὶ ὄχημα UB (hie οἷον εὐ
14 σειγὴ M
15 τὸ μέρος M
malim: περὶ {τὴν ναῦν (ovv) ἤσαν; τὴν etiam Herwerden
addi voluit

10 αρίωνος ΒΜ

πορϑμείων M

17 μᾶλλον pro μαλαχὸν UB

ξαυτὸν addidi (item Cobetus) ^ 18 ταίρανον Ὁ m. pr. — 19 ἀρείων M
δῦ δὲ
pro δὴ M
23 ἀρείων Μ
xaàxob U — 24 xol αὐτὸν UM xai αὗτον B, καὶ
seclusit Emp.
18, 17
DIO. II.

26 πισιστράτου M

huie uiv respondet ἀλλ᾽ ὅμως p.

οὐ --- περιάνδρου om. M
2
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o) γὰρ ἦν ὅμοιον" ὅ uiv χαταλύσας τὴν δημοχρατίαν ἐτυράγγευε
τῶν ᾿4ϑηναίων, Περίανδρος δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς διαδεξάμενος τὴν
βασιλείαν, ὃν οἱ μὲν Ἕλληνες τύραννον ἐχάλουν, οἱ δὲ ϑεοὶ βασιλέα.

ἢ γὰρ οὐχ οὕτως Ó χρησμὸς ἔχει;

(456 M)

ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόμον εἰσαφιχάνει,
δ (088
Κύψελος Ἠετίδης, βασιλεὺς χλειτοῖο Κορίνϑου,
αὐτὸς xal παῖδες.
ὧν εἷς αὐτὸς ὃ Περίανδρος Ó τῷ πατρὶ ἐχδεξάμεγος. οὕτω δὴ
Περίανδρος, ὑπὸ μὲν τοῦ ϑεοῦ βασιλεύς, ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων
ἀνηγορεύϑη σοφός" οὗ μεῖζον ὄνομα οὐδεὶς πώποτε βασιλεὺςἢ 10
τύραννος ἐχτήσατο᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ᾿Αντίοχος ó ϑεὸς ἐπιχληϑεὶς οὐδὲ
ΠΠυϑριδάτης ὃ Διόνυσος.
ηὔξατο δ᾽ ἂν καὶ Πιτταχὸς (05 υτιληγαῖος ἅμα ἄμφω χεχλῆσϑαι καὶ τύραννος xal σοφός * νυνὶ δὲ περιε-

χόμενος τοῦ δευτέρου ὀνόματος ἀπεσχευάσατο τὴν τυραγγνίδα.
Περίανδρος σοφὸς μὲν ἦν μετ᾽ ὀλίγων, τύραννος δὲ μετὰ στολλῶν᾽ 15
ἀμφότερα

δὲ xal τύραννος καὶ σοφὸς μόνος.

παρὰ τοῦτον ὃ Σόλων

ἐλϑὼν xol τυχὼν τῶν χοινῶν᾽ κοινὰ γὰρ τὰ φίλων" ἀλλ᾽ ὅμως
ἀνδριάντος οὐχ ἔτυχεν, οὐ δήπου χαταφρονῶν ἀνδριάντος, ἀλλὰ
xal τὸ ἐν Σαλαμῖνι χαλκοῦς ἑστάναι μέγα ποιούμενος" πόϑεν ye

δὴ οὐχὶ ἐν Κορίνϑῳ,

ἐν τῷ περιπάτῳ

τῆς Ἑλλάδος; ἧχε δὲ καὶ 20

Ἡρόδοτος ó λογοποιὸς ὡς ὑμᾶς λόγους φέρων Ἑλληνικοὺς ἄλλους
τε xal Κορινϑίους οὐδέπω ψευδεῖς, ἀνθ᾽ ὧν ἠξίου παρὰ τῆς
πόλεως μισϑὸν ἄρνυσϑαι.
διαμαρτὼν δὲ [καὶ] τούτου" οὐ γὰρ
ἠξίουν οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι δόξαν ἀγοράζειν" μετεσχεύασεν ἐχεῖνα
ἃ πάντες ἐπιστάμεϑα, τὰ περὶ τὴν Σαλαμῖνα καὶ τὸν ᾿Αδείμαντον. 25 uS
ἡμᾶς δὲ δὶς ἐπιδημήσαντας οὕτως ἀσμένως

ἐπείδετε ὥστε μάλιστα

μὲν ἐπειρᾶσϑε κατέχειν, ὁρῶντες δὲ ἀδύνατον ὄν, ἀλλά ye τὴν
εἰχὼ τοῦ σώματος ἐπτοιήσασϑε xal ταύτην φέροντες ἀνεϑήχατε
εἰς τὰ βιβλία, εἰς προεδρίαν, οὗ μάλιστ᾽ ἂν ᾧεσϑε τοὺς νέους
σπροχαλέσασϑαι τῶν αὐτῶν ἡμῖν ἐπιτηδευμάτων ἔχεσθαι. οὐ γὰρ 80
ὡς ἕνα τῶν πολλῶν

xal xov

1 ó uiv (yàg) Cobetus

ἐνιαυτὸν χαταιρόνγτων

ἐτυράνευε

Ὁ

εἰς Κεγχρεὰς

4 ἢ γὰρ libri, corr. Emp.

5 ἐσχαταβαίνει Herodotus V, 20
6 μετίδη M — xA&woig Β
8 ovrog UB
ἐχλεξάμενος M
11 οὐδὲ Emp. obvelibri
12 δὲ καὶ (οπι. ἀν) U ὃ add. Wil.
μυτιληναῖος M. μιτυληναῖος Β μιτυλιναῖος U
15 xai περίανδρος UB(corr. M);

(ὃ δ᾽ ovv) Περίανδρος Wil.
ὀλίγον B
UBM, corr. editi
28 χαὶ del. Reiskius

vocabulo

Ὁ

17 ἀνελθὼν
24 ἡμέτεροι

26 ἐπείδετε Reiskius, ἐπειδήγε libri

ρᾶσϑε libri (ἐπειρᾶσϑαι M), corr. Emp.
προεδρίαν UBM, εἰς πρόστῳον Bethe

Ὁ
Ὁ

[18 ἀλλὰ καίτοι
2 ἅπαντες uno

ὡς ἂν μάλιστά με ἐπει-

27 γε Selden., x«i libri
81 χερχρείας B xeyyoéac UM

29 εἰς

(10
I
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ἔμπορον ἢ ϑεωρὸν ἢ πρεσβευτὴν ἢ διερχόμενον, ἀλλ᾽ ὡς μόλις διὰ
μαχρῶν χρόνων ἀγαπητὸν ἐπιφαινόμενον, οὕτως ἐτιμήσατε.
(457 M)
τιμὴ δ᾽ ἠῦτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.
9
ὥστε ἐμὲ ἐν ἀπόρῳ χαϑεστάναι xal πρὸς ἐμαυτὸν xal νὴ 4]έα

5 ἤδη πρὸς ἕτερον, πότερ᾽ ὡς ἀληϑῶς οὐχ ἔβλεπτον οὐδὲ ὕπαρ, ἀλλὰ
ὄναρ ἦν τὰ γιγνόμενα, ἢ τὰ μὲν ἦν ταῦτα ταῖς πάσαις ἀχριβείαις,
σπουδή τε τοῦ πλήϑους xal χρίσις τῆς βουλῆς, ὅ δ᾽ ἀνδριὰς τῶν
Δαιδάλου ποιημάτων ἔτυχεν ὧν xol λαϑὼν ἡμᾶς ἀπέδρα. ἀλλ᾽ 10
ἀφ᾽ οὗ Δαίδαλος ἐτελεύτησεν, οὐδεὶς εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν ἐξίκετο
10 τῆς τέχνης μέχρι τοῦ καὶ δρασμὸν ἐμποιεῖν τῷ χαλχῷ᾽ ἀλλὰ διαβεβηχότας μὲν εὖ xal καλῶς ποιοῦσι, τοὺς δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵσσεων ὀχουμένους" μένουσι μέντοι οὗτοι πάντες χατὰ

σχῆμα xol χώραν, χἂν

μή τις αὐτοὺς μετακινήσῃ, τό ye ἐπ᾿ αὐτοῖς εἶναι χαλκὸς ἄδραστος,
06 RID dv καὶ πτερὰ ἔχῃ, ὥσπερ καὶ ὃ τοῦ Πυϑαγόρου Περσεύς. ἵνα δὲ 11
15 xal τῆς ἀρχαίας τέχνης ἢ τῆς 4Δαιδαλείου, τί παϑὼν ἂν ὑμῶν
ἀπηλλάγη τῆς πόλεως, ὑπὲρ ἧς τοὺς δύο ϑεούς φασιν ἐρίσαι,

Ποσειδῶνα xol τὸν Ἥλιον, τὸν μὲν τοῦ πυρὸς χύριον, τὸν δὲ τοῦ
ὕδατος; ἐρίσαντε δὲ χαὶ τὴν δίαιταν ἐπιτρέψαντε τρίτῳ ϑεῷ πρεσβυτέρῳ, οὗ
20
χυλεῖσται μὲν χεφαλαί, πλεῖσται δέ ve χεῖρες,
τούτῳ τὴν δίαιταν ἐπιτρέψαντες ἀμφότεροι τήνδε τὴν πόλιν xal
τὴν χώραν ἔχουσιν᾽ οὔτε που μιχρὸν οὐδ᾽ ἀμυδρὸν σημεῖον τῆς
πρὸς τὰς ἄλλας ὑπεροχῆς.

σεις τῶν ϑεῶν χατὰ
25 ᾿4ϑῆναι" καὶ αὐτῶν
στὸς δὲ Ποσειδῶνος,
μένου τοῦ μύϑου τὸ

αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι λήξεις ve καὶ κτή- 12

μόνας εἰσίν᾽ “4ργος μὲν Ἥρας, ᾿Δϑηνᾶς δὲ
γε τούτων τῶν ϑεῶν Ῥόδος μὲν Ἠλίου, ὈγχηΚόρινϑος δὲ ἑχατέρων. εἰχάσαις ἂν αἰνιττοτῆς γῆς ἐν μέσῳ δύο στελαγῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου

ἐξαίρετον [βουλομένου τοῦ Ποσειδῶνος].
χαὶ τοῦ λόγου, τῇδέ πῃ συνάδοντα,

τὸ μὲν οὖν τοῦ μύϑου τε

τρίτην ἐπὶ δισσοῖς μάρτυσι 18

1 ἀλλ᾽ ὡς Casaub., ἄλλως libri; ἄλλως, ἀλλ᾽ ὡς malit Emp.

ρόμενονΜ
ὄνειρος etc.

8 δ᾽ ῇηὔ

ὄνιροςυ M

6 γενόμενα M

9 ἐξέχετο M
10 μέχρι οὗ M
12 μὲν οὗτοι B μὲν τοιοῦτοι M

2 ἐπιφε-

Cf. Hom. Od. XI 222 ψυχὴ δ᾽ ἠῦτ᾽

ταὐτὰ UB

7 τοῦ Heiskius, τις libri

11 ὀχουμένους (post y littera erasa) U
κατὰ χώραν U
18 μετακινήσει M.

εἴη libri, εἶναι Selden. —15 ἦν UB ἢν M, corr. editi

δαιδαλίουμ

μαϑὼν M

16 ἀπηλλάγη Casaub., ἀπηλλάττη Μ ἀπηλλάγην UB
11 ποσιδῶνα Μ
18 ἐπέτρεψαν τ M.
20 τε om. UB versus unde sumptus sit nescio
21 τοῦ

βριάρεω post versum add. M

τε xol UB

25 ὀγχιστὸς UB ἀγχιστος M»

corr. editi — 28 ἐξαέρετον libri, ξηρανϑὲν Geelius
βουλομένου
--- Ποσειδῶνος
secl Bethe
29 rov ante λόγου om. U
συνάδοντα scripsi, συνάιδονται libri,
τρίτιν B
δισσοῖς μάρτυσι Scripsi, τρισσαῖς χάρισι libri, δισσαῖς χάρισι Geelius
2*

20

|
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τὴν ϑεσπιῳδὸν Σίβυλλαν παραχαλεῖ"
λαχοῦσα ἄδει μάλα μέγα"
— εὐδαίμων πιτυώδεος ὄλβιος
Ὠχεανοῦ xojonc Ἔφύρης, ἔνϑα
μητρὸς ἐμῆς Φαμίας γενέτωρ,

δὲ éx ϑεοῦ φωνὴν

τρανῆῇ

αὐχὴν
Ποσειδῶν,
προύϑηχεν ἀγῶνα

(458 M)
5

πρῶτος ἅμ᾽ Ἤελίῳ, τιμὰς δ᾽ ἠνέγχατο μοῦνος.
14χαὶ γάρ τοι xci ἀγῶνα πρῶτον ἐνταυϑοῖ τεϑῆναί φασιν ὑπὸ τῶν
δύο ϑεῶν, xal νιχῆσαι Κάστορα μὲν στάδιον, KaLoiv δὲ δέαυλον᾽
xal γὰρ Κάλαΐϊν φασι δραμεῖν, ἀπεχόμενον τοῦ πέτεσϑαι.
δεῖ δὲ

zal τοὺς ἄλλους, ἐτιείττερ ἠρξάμεϑα, ἀϑλοφόρους ve λεχϑῆναι xol 10
γιχηφόρους. Ὀρφεὺς κιϑάρᾳ, Ἡραχλῆς πάμμαχον, πυγμὴν Πολυδεύχης, πάλην Πηλεύς, δίσχον Τελαμών, ἐνότελιον Θησεύς. ἐτέϑη
δὲ xal ἵππων ἀγών, xal ἐνέχα γχέλητι μὲν Φαέϑων, τεϑρίππῳ δὲ

19 Νηλεύς.
ταῦτα

ἐγένετο δὲ καὶ νεῶν ἅμιλλα, xal AoyO ἐνίχα, καὶ μετὰ
οὐχ

ἔπλευσεν,

τῷ Ποσειδῶνι,

ἀλλὰ

αὐτὴν

ἀνέϑηχεν

xol τὸ ἐπίγραμμα

ὃ Ἰάσων

ἐπέγραψεν,

ἐνταῦϑα 15

ὃ λέγουσιν Ὀρ-

φέως eivau'

zoyà τὸ σχάφος eiui, ϑεῷ δ᾽ ἀνέϑηκχεν ᾿Ιάσων,
Ἴσϑμια xci Νεμέοις στειψάμεγον τείτυσιν.
ὅπου δὲ ϑεοὶ ἀγωγνοθετοῦσιν, ἡμέϑεοι δὲ νικῶσι xol νιχῶνται, 20
ἀναπαύεται δὲ ᾿Αργώ, τίνα τούτου τόπον καλλίω ἐξευρεῖν ἐδύνατο
αὐτὸς ὃ Ζαίδαλος

πτεροῖς πιετόμεγος,

οὐχ ὅτι ye δὴ τὸ 4}αιδάλου

16 ποίημα; ἀλλ᾽ οὔτε ἀπέδρα οὔτε ἐπεχείρησεν οὔϑ᾽ ὅλως ἐμέλλησε"
χαταλδίτεεται

τοίνυν αὐτοὺς τοὺς Κορινϑίους

χρίσεως προτεϑείσης μήϑ᾽ ὅλως αἰτίαν
τοῦτο ἐπείσϑη

Ἑλλήνων

τις χατὰ Κορινϑίων;

μάλιστα

δὴ δικαιοσύνην

ἐχβαλεῖν αὐτὸν μήτε ao RH

ἔχοντας

ἐπεγνεγχεῖν.

ὧν οἱ πρόγονοι

ἐττήσχησαν.

καὶ 25

διὰ στάντων (469 M)

ἢ γὰρ οὐχ οὗτοί

εἰσιν οἱ τὰς τυρανγίδας ἐν ταῖς πόλεσι χαταλύοντες καὶ τὰς δημοχρατίας χαϑιστάντες
χαὶ τὰς ᾿ϑήνας ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευ-

17 ϑερώσαντες, πρότερον μὲν ἀπὸ Ἱππίου, ὕστερον δὲ ἀπὸ Κλεομέ- 30
γους, xal μετὰ ταῦτα ὡς αὐτοὶ ,2ϑηναῖοι πρᾶγμα στοιεῖν ἐπεχείρουν
1 τρανῆ δὲ £x scripsi, τῇ μὴ δέ οἱ M. τιμῇ δέοι Ὁ item B sed δέ οἱ
9 εὐδαίμων πιτυώδεος scripsi, ὦ δαίμων τι τύω δέος M o δαῖμον τί τοι
ὧδε ὃς UB
4 ᾿Ἐφυραίης editi
5 λαμείας M
6 ἅμ᾽ om. U

11 πάμμαχον libri, παμμάχιον Dind.
12 ϑησσεὺς B
13 τεϑρείππῳ M
15 ἀλλ᾿ Β 16 ὀρφέοςο Μ
18 ὁ᾽ ἐμὲ ϑῆχεν Μ
19 ἐπητύσν M
28 ἐμέλησε B ἐμέλησεν U

24 χαταλίπεται

Μ

ἐμβαλεῖν

Μ

25 μηδ᾽ ὅλως U

post Κορινϑίων interroga.
26 ἐπείσϑει τις M
ἔχοντος UBM, corr. editi
tionem significavi
27 ἢ γὰρ Emp. ἣ γὰρ M ἦ γὰρ UB
31 ᾿Αϑηναῖοι
om. U
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Ἱππίου xal "Icoyógov xal τυραννίδα τῆς Ἑλλάδος

καϑίστασϑαι,

πρῶτοι

ἡγεμόνες (δὲ)

μὲν αἰσθόμενοι,

μάλιστα

δὲ ἀλγήσαντες,

τοῖς ἄλλοις τῆς ἐλευϑερίας χαταστάντες,

χαὶ ταύτην τὴν διάνοιαν

οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ᾿ϑηναίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν «Ἰακεδαιμονίων
διαφυλάξαντες ; xal (γὰρ) «ἀακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν κοινῶν δικαίων
τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς Θηβαίων καὶ ᾿Ηλείων πόλεως ἀντέβησαν"
.09 R II)

10

ᾧ καὶ διέδειξαν οὐ φιλολάχωνες ὄντες, ἀλλ᾽ ἁπλῶς φιλέλληνες καὶ

φιλοδίκαιοι καὶ φιλελεύϑεροι καὶ μισοπόνηρον καὶ μισοτύραγνοι.
μισοβάρβαροι μὲν γὰρ οὕτως ἦσαν, ὥστε εἰς Θερμοπύλας τετρα- 18
χοσίους σφῶν αὐτῶν ἀπέστειλαν, ὅτεττερ xol «Ταχεδαιμόνιοι τριαχοσίους.

ἐν Σαλαμῖνι

στησαν.

15

δὲ ἠρίστευσαν

xal τῆς νίχης

αἴτιοι κατέ-

Ἡροδότῳ γὰρ οὐ προσέχω, ἀλλὰ τῷ τάφῳ xal τῷ Σιμω-

γέδῃ, ὃς ἐπέγραψεν ἐπὶ τοῖς νεχροῖς τῶν Κορινϑίων τεϑαμμένοις
ἐν Σαλαμῖνι"
ὦ ξεῖν᾽, εὔυδρόν ποτ᾽ ἐναίομεν ἄστυ Κορίνϑου,
γῦν δ᾽ ἄμμ᾽ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς.
ῥεῖα δὲ Φοινίσσας

νῆας xai Πέρσας

ἑλόντες

xal ᾿Πήδους ἱερὰν “Ελλάδ᾽ ἱδρυσάμεϑα.
ἔστι δὲ xal ἕτερον ἐπίγραμμα Σιμωνίδῃ εἰς αὐτὸν τὸν στρατηγὸν 19
20 ἐξαίρετον"
οὗτος ᾿Αδειμάντου χείνου τάφος, οὗ διὰ βουλὰς
400 M)
Ἑλλὰς ἐλευϑερίας ἀμφέϑετο στέφανον.
0 RIU ἠλευϑέρωσαν δὲ xal τὴν Σικελίαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, xal τὰς

Συραχούσας δὲ ἀπὸ τῶν τυράννων.
25 Κορίνϑῳ,

ϑέαμα χάλλιστον,

ἦν δ᾽ ἰδεῖν Διονύσιον ἐν

οὐδεγὸς κύριον" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τοῦ-

vov οὐδεὶς ἠδίκει οὐδὲ ἐξέβαλλεν οὐδ᾽ ἐξήλαυνε [τῶν ἐχ Σικελίας].
τὸ δ᾽ ἀνάϑημα τῆς πόλεως τίς ἀνέτρεψεν; οὐ μὲν οὖν στρόβιλος 20

1 εἰσαγόρου M ; scribendum aut {τὸν Ἱππίου aut Ἰσαγόρου (ἀδικώτερον)
2 δὲ addidi, idem voluit Herwerden
38. v» om. M ὅ γὰρ addidi ^ " φιλοκάλως ἔχοντες libri, φιλολάχωνες ὄντες Selden.
9 γὰρ om. M
10 ὅτε
παρὰ καὶ M
τριαχοσίους Cobetus ex Herodot. VII 202, τετραχοσίους libri
12 idem epigramma

affert Plut. de Herod. malign. 39 Simonide

cf. Bergk. PL III p. 454 ed. 4.
15 o ξεῖνε M ὦ ξένε UB,
εὐδρόνῦ
16 νῦν δὲ μετ᾽ αἴαντος libri, corr. Valckenaer
gecutus
ἔχε M
17 ἐνθάδε pro ῥεῖα δὲ Plut.
γῆας
18 Ἑλλάδα ῥδυσάμεϑα Jacobsius Ἑλλάδα ῥυόμεϑα Plut.
19

apud Plut. 1. 1, prostat
vov om.

M

οὐδὲ altero loco B

στρόφιλος M

21 ὃν διὰ πᾶσα Plut.

ἐν M μὲν ἐν UB

25 τούτω U

τῶν £x Σικελίας del, Dind.

non

nominato

corr. Brunck.
Plutarchi vestigia
B ναῦς UM
ἐπίγραμμα: item

2424 συραχούσσας BM
26 οὐδ᾽ priore loco U
27 ov Scripsi, εἰ libri
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22
ἢ πρηστὴρ

ἢ σχητυτὸς

ἐμτεεσών

εἰ δ᾽ ἔστι τις χρίσις ἀνδριάντος,

* τ « σείων

xal χεραυνὸν

ἐϑύνων.

οἵαν φασὶν ἐν Συραχούσαις

σϑαι --- ὃν δὲ τρόπον o)x ὀχγήσω

ἐπεμβαλόμενος

yevé-

διηγήσασϑαι"

Συραχοσίους τοὺς ἀποίχους τοὺς ὑμετέρους ἐν πολλοῖς πολέμοις
πρὸς Καρχηδονίους xal τοὺς ἄλλους βαρβάρους τοὺς τὴν Σικελίαν
xol τὴν ᾿Ιταλίαν κατοικοῦντας ó yaAxóg ἐπιλελοίσει xol τὸ νόμισμα"

$

(111 R ;

21 ἐψηφίσαντο οὖν τοὺς τῶν τυράννων ἀνδριάντας (οἱ δὲ σπτολλοὶ ἦσαν
παρ᾽ αὐτοῖς χαλχοῦ πεποιημένοι) συγχόψαι χρίσιν γε [ἐν] αὐτοῖς
ποιήσαντες,

ὅστις: ἄξιος αὐτῶν χαταχωνευϑῆγαι

xal ὅστις οὔ" xal

χξριγίγνεται τῇ δίχῃ, ἵνα wal τοῦτο ἀχούσητε͵ Γέλων ó Z4ewoyué-

vovc* οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες χατεχόπησαν,
22 πρεσβυτέρου

τῶν τὸ

σχῆμα

πλὴν ἄρα Διονυσίου τοῦ

τοῦ 4΄ιονύσου

περικειμένων

--- ei δὲ

γένοιτο xol παρ᾽ ὑμῖν ψήφισμά τι τοιοῦτον, ἀνδριάντων εὐθύνας
εἶναι — μᾶλλον δ᾽ εἰ ϑέλετε χαϑάπερ ἐψηφισμένον ye τοῦτο xol
ἀγῶνος ἐνεστηχότος,

δότε μοι, δότε τοὺς λόγους ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς

15 07

ὑμᾶς οἷον ἐν δικαστηρίῳ ποιήσασϑαι.
ἄνδρες δικασταί, ἅπαντά φασι δεῖν προσδοχᾶν ἐν τῷ μαχρῷ
χρόνῳ᾽ οὗτος δ᾽ ἐν τῷ βραχεῖ χινδυνεύει τεϑῆναι μὲν ὡς ἄριστος

23 Ἑλλήνων, ἐχπεσεῖν δ᾽ ὡς πονηρότατος.
δικαίως xol συμφερόντως

τῇ πόλει

ὅτι μὲν οὖν καλῶς καὶ

τῇ ὑμετέρᾳ καὶ

πᾶσι

τοῖς

Ἕλλησιν ἐστάϑη, πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἕν ὑμῖν βούλομαι διηγήσασϑαι
γενόμεγον ἐν ταῖς αὐταῖς Συραχούσαις. χαὶ γὰρ οἰχεῖον τὸ παράδειγμα᾿ xal δίχαιον ἔσως ἐστίν, ὥσπερ ἐχεῖνοι τιμῶσι τὴν μητρόσέολιν, οὕτω καὶ ὑμᾶς τὰ τῆς ἀποιχίας τῆς ὑμετέρας ἔργα, (ἃ ἂν)
24 χαλῶς ἔχῃ, μιμεῖσϑαι. ἐκεῖνοι τοίνυν κατὰ τοὺς ἀρχαίους éxeívovg
χρόνους “ευχαγνόν τινὰ ἄνϑρωπον, ὅτι πρεσβείαν τινὰ εἰς τὸν

δῆμον ἀπήγγειλε δωριστί, ἡσθέντες αὐτοῦ τῇ φωνῇ τά ve ἄλλα
ὑττὲρ ὧν ἧχεν οὐχ ἄπραχτον ἀπεπέμψαντο καὶ ταλάντῳ ἐδωρήσαντο
χαὶ τὴν εἰχόνα τοῦ σώματος ἐστήσαντο * τ
παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων xol τῶν ἐχείνῃ Δωριέων, τῶν ve ἄλλων xol τῶν τὴν ᾿Ιταλίαν

σείων

1 post ἐμπεσών lacunam statuo sic fere explendam: (o? Ζεὺς αἰγίδα
εἰϑύνων M 2. δὲ Ὁ
συρακούσσαις UM
8 ἐπεμβαλλόμενος UB

4 συραχουσσίους

μηϑεῖσι πρὸς etc.
12 Διονύσου
φισμένον ys
Emp.
21
σαις T — 24

Ὁ

πολέμοις πολλοῖς (hoc ord.) B; malim ἐν πολέμοις πολε-

7 οἱ δὴ Ὁ 8 ἐν delevit Cobetus

10 περιγίνεται M

Casaub., διονυσίου libri
18 ἡμῖν UBM, corr. editi
14 ἐψητοῦτο scripsi, ἐψηψισμένον xoi τοῦτο UBM
τοῦ post x«i add.
ἐστάϑη Emp., ἐστάϑην libri
22 συραχούσσαις UBM, συρακούοὕτως
ἃ ἂν add. Wil. — 25 ἔχῃ Wil, ἔχει libri
29 lacu-

nam significavit Casaubonus:

hanc ob rem gratias iis egerunt ceteri Dorienses.

καὶ διὰ τοῦτο πολὺν ἔπαινον ἐχτήσαντο Cobetus

80 xol prius om. UB

25 (46:

(118 R

30

CORINTHIACA XXXVII.

28

χατοιχούντων, ὡς εὖ τὸν ἄνδρα xol φιλοχάλως ἀμευψάμενοι ὑπὲρ
τοῦ γένους τοῦ Δωρικοῦ, οὗ τὴν φωνὴν ἐπησχήχει ἄχρι τοῦ καὶ
λέγειν δυνατὸς εἶναι.

εἰ δέ τις οὐ “ευχανὸς

ὦν, ἀλλὰ Ῥωμαῖος, 25

οὐδὲ τοῦ πιλήϑους, ἀλλὰ τῶν ἱπποτρόφων, οὐδὲ τὴν φωνὴν μόνον
ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην xal τὴν δίαιταν xol τὸ σχῆμα τῶν Ἑλλήνων
ἐζηλωχώς, καὶ ταῦϑ᾽

οὕτως ἐγχρατῶς xal περιφανῶς,

ὡς οὔτε τῶν

πρὸ αὑτοῦ Ῥωμαίων οὔτε τῶν xc9' αὑτὸν Ἑλλήνων (εἰρήσεται
ydg) οὐδὲ εἷς" τῶν μὲν γὰρ Ἑλλήνων τοὺς ἀρίστους ἔστιν ἐδεῖν
ἐχεῖσε

πρὸς

τὰ τῶν “Ῥωμαίων

πράγματα

ἀποχλίνοντας,

τὸν

δὲ

10 [προστάτην] πρὸς τὰ τῶν Ἑλλήνων xci τούτων ἕνεχα xol τὴν οὐσίαν
xal τὸ πολιτικὸν ἀξίωμα xal πάνϑ᾽ ἁπλῶς προϊέμενον, (v αὐτῷ
,

(148 ID τύεριῇ ἕν ἀντὶ πάντων Ἕλληνι

—

"m

v?

δογχεῖν τε xai εἶναι ---

P]

-

εἶτα τοῦτον

οὐχ ἐχρῆν παρ᾽ ὑμῖν ἑστάναι χαλχοῦν; καὶ κατὰ πόλιν ye' mag 20
ὑμῖν μέν, ὅτι Ῥωμαῖος ὧν ἀφηλληνίσϑη, ὥσπερ ἡ πατρὶς ἡ ὑμε-

15 τέρα, παρὰ ᾿4ϑηναίοις δέ, ὅτι ἀττικίζει τῇ φωνῇ, παρὰ “1αχεδαιμονίοις δέ, ὅτι φιλογυμναστεῖ, παρὰ πᾶσι δέ, ὅτι φιλοσοφεῖ καὶ

πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν ἙἭ.:λλήνων ἐπῆρε συμφιλοσοφῆσαι αὐτῷ, οὐκ
ὀλίγους δὲ καὶ τῶν βαρβάρων ἐπεσπάσατο.
ἐπ᾽ αὐτὸ γὰρ τοῦτο 21
χαὶ ἐδόχει ὑπὸ τῶν ϑεῶν οἷον ἐξεπίτηδες κατεσχευάσϑαι, Ἕλλησι
20 μέν, ἵνα ἔχωσιν οἱ ἐπιχώριοι τῆς Ἑλλάδος παράδειγμα ὡς οὐδὲν
τὸ παιδευϑῆναι τοῦ φῦναι πρὸς τὸ δοκεῖν διαφέρεν᾽ Ῥωμαίοις δέ,
ἵνα μηδ᾽ οἱ τὸ ἴδιον ἀξίωμα περιβεβλημένοι τὸ παιδεύεσϑαι πρὸς
462 M) τὸ ἀξίωμα παρορῶσι᾽ Κελτοῖς δέ, ἵνα μηδὲ τῶν βαρβάρων μηδεὶς
ἀπογιγνώσχῃ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, βλέπων εἰς τοῦτον.
25
ἐστάϑη μὲν οὖν διὰ τοιαύτας τινὰς προφάσεις (ἵνα μὴ πλείους
λέγων δοχῶ προάγειν ἐμαυτὸν εἰς ἀπέχϑειαν), ἔστι δ᾽ οὐχ ὅμοιον 28
(15
RII)ὑπσὲρ ἀναστάσεως εἰχόνος βουλεύεσθαι καὶ χκαϑαιρέσεως.
διὰ τί;
ὅτι ἕχαστος

τούτων

τῶν

σταρ᾽ ὑμῖν ἀναχειμένων,

εἴτε

{βελτίων

6 ὡς om. M
7 αὐτοῦ U αὑτοῦ ΒΜ
$8 vulgo haec ita eduntur: τοὺς
ἀρίστους ἔπεισε πρὸς (om. ἔστιν iósiv); speciosa sane lectio, quae tamen nec
librorum auctoritate fuleitur nec conexui apta est
9 ἀποκχλείνοντας M
10 προστάτην seclusi, dittographiam esse ratus
11 προϊέμενον libri, zooz£μενος Reiskius
12 ἕν ἀντὶ πάντων Valesius, ἐναντίον πάντων libri

17 συμφιλοσοφήσειν libri, corr. Geelius
18 ἐπ᾽ αὐτὸ Selden., ἐπέπαυτο libri
tovto om. U
19 ἕλληνι UB
20 Zyovow M
ὡς om. M
21 διαφέρειν UB
22 malim: αὐτοὶ vel οὗτοι pro oí
24 ἀπογινώσχῃ U
ἕλλη-

vov U (corr. M)

25 ἐστάϑη scripsi, ἐστάϑην libri; prima persona quae in

parenthesi (ἐμαυτὸν) ferri potest, hic intolerabilis, quia his verbis relegamur ad

p. 22,19 ὅτι μὲν οὖν χαλῶς — ἐστάϑη
27 χαϑάρσεως

Ὁ

268 προάγειν Emp., προσάγειν libri

28 βελτίων εἴτε add. Dind. secutus Casaubonum
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24

eive) χείρων ἐστίν, ἤδη τὰ τῆς ὁσίας σύερίχειται, xal χρὴ τὴν πόλιν
αὐτοῦ προεστάναι ὡς ἀναϑήματος.
πολλὰ ἄν τις ἔχοι εἰπεῖν

ὑπὲρ τοῦ μὴ δεῖν Γοργέαν τὸν σοφιστὴν ἔν Ζελφοῖς ἑστάναι, καὶ
ταῦτα μετέωρον xal χρυσοῦν. Γοργίαν λέγω; ὅπου ye καὶ Φρύνην
29 τὴν Θεσπιαχὴν ἔστιν ἰδεῖν, ἐττὶ κίονος χἀχείνην ὡς Γοργίαν. ἀλλὰ
τὸ μὲν εὐθὺς ἐνστῆναι νόμιμον ἔσως xal πολιτικόν, τὸ δ᾽ ὕστερον

5
(116 R II)

ἐλϑόντας τῆς ἀναϑέσεως ἀναλύειν πειρᾶσϑαι τὰ δεδογμένα, “4“π᾿᾽1λον, βαρύ" καὶ οὐδεὶς ἂν ἠνέσχετο τῶν ᾿Αμφιχτυόνων. xal γὰρ εἰ

μὴ δέον ἐστάϑησαν, τὸ σταϑῆναι προλαβόντες δέον ἑστήχασιν, ἐξ
οὗ προειλήφασιν. ὥσπερ γὰρ τῶν εἰς ἐνιαυτὸν αἱρουμένων χἂν
ἀνάξιος ἢ τις ἀρχῆς, τὸν γοῦν ἐνιαυτὸν

διατελεῖ,

ἐχεῖγον εἰς ὃν ἠρέϑη ἄρχων

οὕτω δὲ xal τοῖς ἀνδριᾶσι xvgiov εἶναι δεῖ τὸν yoóvov,

90 ἐφ᾽ ὃν ἐστάϑησαν᾽

ἔστι δὲ οὗτος πᾶς Ó λοιπὸς χρόνος.
ἢ τί
διοίσετε τῶν τοὺς πηλίνους πλαττόντων; τί δὲ καλὸν ἕξετε λέγειν
πρὸς τοὺς ἀπαιτοῦντας ὑμᾶς τὸν λόγον τοῦ τὰς μὲν τιμὰς εἶναι
παρ᾽ ὑμῖν ϑνητάς, τὰς δὲ ἀτιμίας ἀϑανάτους; εἰ τοίνυν οὐδὲν

αἐσχρὸν τοῦτό ἐστι, καίπερ ὃν δεινόν, οὐ χομιδῇ τετυφωμένης πολι-

φείας ἀνδριάντες ἐπέτειοι, ὥσπερ οἱ καρποί; οὗς γὰρ οὐχ ἵν᾽ εὐϑὺς
ἐχλείπωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως πλεῖστον χρόνον παραμείνωσι, χαλκχοῦς
91 ἵστατε, τούτους ἀποφαίνετε xal τῶν χηρίνων μαλακωτέρους. ἢ νὴ
AU ὅτι ὀφϑῆναι πονηροὺς ὕστερον συνέβη; ei μὲν ὕστερον γεγό-

20

γασιν, οὐχ ἀφίησι τὴν πόλιν τῆς αἰτίας" οὐ γὰρ τῶν μελλόντων,

468 M)

ἀλλὰ τῶν παρῳχηχότων ὑμεῖς δίδοτε τὰς τιμάς.

(117 R II)

ὧν τοιοῦτος ὕστερον χατωπτεύϑη,

εἰ δὲ πρότερον

ποτέρως ἂν οἴεσϑε μᾶλλον παρὰ

τοῖς Ἕλλησιν εὐδοχιμῆσαι καὶ ποτέρως ἂν τοὺς εὖ βουλομένους

25

ὑμᾶς ποιεῖν προχαλέσασϑαι, τὴν χρίσιν ἀνάδιχον ποιήσαντες ἢ
τοῖς ἅπαξ δεδογμένοις ἐμμείναντες; ἐγὼ μὲν οὕτως ἡγοῦμαι. τὸ
οὔπω
92 μὲν γὰρ ἠτυχηχότων, τὸ δὲ βεβαίων ἐστὶν ἀνϑρώπων.

λέγω τὸ μέγιστον, ὅτι οὐκ ἐχ διαβολῆς, ἀλλ᾽ ἐκ καταδίχης, μηδ᾽
éx τῆς τυχούσης αἰτίας, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς μεγέστης δεῖ τὴν τηλικαύτην,
1 δσίας Selden., οὐσίας libri; malim: τὸ τῆς ὁσίας cf. Demosth. c. Mid. $ 126
9 yooysiav Μ
4 γοργίαν τί λέγω U γοργίαν τι λέγω B (τι ἃ corr. in M)
5 ἐπὶ χίονος Jacobs, ἐπ᾿ εἰχόνος ΒΜ ἐπὶ εἰχόνος Ὁ. 6 εὐϑὺς ἐνστῆναι M εὑϑὺς ἔνεστι B ἐστιν εὐθὺς Ὁ καὶ νόμιμον UB
11 ἄξιος M — 7 τις Reiskius,
ἢ τῆς libri
ὑᾧρέσϑη B
12 διατελεῖν U — malim δὴ proóà
13 ἐφ᾽ ὃν B ἐφ᾽

ὧν M ἀφ᾽ ov U
bitans, οὐδὲ τ

Zozg B. 14 πηλείνους Μ τί δαὶ UB
16 οὐδὲν Emp. du17 ov scripsi, ὡς libri; πῶς ov Reiskius — 18 ἐπέτειοι Reis-

kius, ἐπέτιοι ΒΜ ἐπε: :τιοι (cum rasura) U— 20 ἱστᾶτε ΠΒ
xoi om. U
21 ὅτι om. M m. pr.
22 malim: ἀφιᾶσι
25 εὐδοχιμήσειν libri, εὐδοκιμῆσαι Emp.

δ᾽ αὐτὸ M

βουλομένους Selden., PovAsvouévovclibri

ἀνάδαστον UB

28 εὐτυχηχότων M m. ΡΥ.

26 ἀνάδικον Wil , ἂν

29 οὐκ Wil. οὐδ᾽ libri

80
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2b

ἂν ἄρα δέῃ, τιμὴν ἀνατραπῆναι. διαβολῆς μὲν yàg ἕνεκα x&v Σωχράτης εἴη τῶν νέων διαφϑορεὺς xal πάντων τῶν ἐν ἀνϑρώποις γομιεζομένων ἀνατροπεύς, ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἀρχόμενος. τένας γὰρ οὗτοι οὐ διαβεβλήχασιν οἱ πάντα διαβάλλοντες; οὐ Σωχράτην; οὐ Πυϑαγόραν;

5 οὐ Πλάτωγα; οὐχ αὐτὸν τὸν Δία χαὶ τὸν Ποσειδῶ xal τὸν ᾿4“πόλλω
xal τοὺς ἄλλους ϑεούς;

ἅπτονται

εἰχὸς ἦν ἔτι μᾶλλον ἢ τῶν

δὲ xol τῶν ϑηλειῶν ϑεῶν,

ἀρρένων

ἐντρέπεσϑαι.

ὧν 88

νῦν ἀχούετε

I8RI) γὰρ ἃ λέγουσι τὴν Δήμητρα xol τὴν ᾿Δφροδίτην xal τὴν Ἕω᾽ ἀπέχονται δ᾽ οὐδὲ τῆς 4Ἵϑηνᾶς οὐδὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος᾽" ἀλλὰ τὴν μὲν
10 ἀπτογυμνοῦσι τῷ ᾿Αχταίωνι, {τὴν δὲν καὶ συνάγουσι τῷ Ἡφαίστῳ
χαὶ ποιοῦσι τὴν παρϑένον μιχροῦ μητέρα. ταῦτ᾽ οὖν ἐπιστάμενοι
ϑαυμάζετε, εἰ xal χατὰ τούτου τις ψόγος διεδόϑη, ὃν ἐχφυγεῖν
μὲν οὐδενὲ τῶν πάντων ὑπῆρξε τῶν ἐν δόξῃ βεβιωχότων, τὴν δὲ
ἀφορμὴν ἔλαβεν ἐχ τῆς περὶ τοὺς λόγους εἴτ᾽ ἐπαφροδισίαν αὐτὴν
15 εἴϑ᾽ ὅ,τι δήποτε χρὴ χαλεῖν τοῦτο ὃ xal ὑμεῖς σὺν γυναιξὶ xal
τέχγοις ἀπεδέξασϑε; οὐ σχέψεσθϑε; οὐχ ἀναμνησϑήσεσϑε πρὸς 84
ἑαυτούς, εἴ τι τοιοῦτον αὐτῷ παρ᾽ ὑμῖν πέπραχται; καίτοι πόλεν

9RID οἰχεῖτε τῶν οὐσῶν τε xol γεγενημένων ἐπαφροδιτοτάτην, ἀλλ᾽
404 M) ὅμως οὐδὲν ἠκούσατε, ϑαρρῶν δ᾽ ἂν εἴποιμι ὅτε μηδὲ ἄλλος τις
39 Ἑλλήνων. εἶτα τὸν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἐν τελείονι ἀδείᾳ xal συγγνώμῃ
κοσμέως βεβιωχότα, τοῦτον ἐπὶ τῆς Ῥώμης τταρ᾽ αὐτὸν τὸν ἄρχοντα
xal τοὺς νόμους ἡγεῖσϑε μεταβεβλῆσϑαι; ἀλλὰ τοῦτό ye παραπλήσιόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν ἀϑλητὴν φαίη χαϑ᾽ αὑτὸν μὲν
εὐταχτεῖν, ἐν δὲ τῷ σταδίῳ καὶ παρὰ τὸν ἀγωνοθέτην πλημμελεῖν.
25 παρρησίαν δὲ ἄγω διτελῆν, ἑνὸς μὲν ζἕνεχα) τοῦ συνειδότος, ἑτέρου 35
δὲ τοῦ ἀγωνοθέτου. πεπιστευχότος μὲν γὰρ ἦν τιμωρίαν παρὰ τοῦ
ἡμαρτηχότος λαβεῖν, ἀχούσαντος δὲ μηνῖσαι" ὅτίερ ἐκεῖνος ἐπτοίησεν.

ὑμεῖς δ᾽ ἐπαχολουϑήσαντες

ἀνθρώποις --- οὐδὲν δὲ αὐτοὺς ἐρῶ

RID) ὡς ἀμυνόμενος" zAn)v ὅτι δικαιότερον ἦν ἐχείνους ὑμῖν ἀχολουϑεῖν
30 ἢ ὑμᾶς ἐχείγοις. ὑμεῖς γάρ ἐστε νῦν τὸ δὴ λεγόμενον πρῷρα καὶ 86
ι ἂν ἄρα δέῃ Emp.,
libri

ἂν ἄρα δεῖ M ἀνάδαστον UB

4 διαβαλόντες UB

x&v Dind., xol

5 τὸν ante Ποσειδῶ om. B — 7 post νῦν inter-

pungit graviter U. νῦν aut delendum aut cum Emperio in νὴ Δία mutandum
10 τὴν δὲ add. Selden.
ἡφέστωι U
11 τοῦτον pro ταῦτ᾽ οὖν M
12 ϑαυμάζεται M
τούτου vic Reiskius, τοῦτό τις libri
138 βεβηωχότων U
15 0 om. ὉΒ
16 ἀπεδέξασϑαι Μ
o) σχέψεσϑε om. M
18 ἐπαφροδιτωτάτην U

20 τῶν pro có» U

αὐτὸν libri, corr. Emp.

26 γὰρ ἦν Wil, πᾶσαν libri
. fuisset Hadriano

&óla. U

25 ἕνεχα addidi

22 μεταβέβλησϑε M

27 μηνῖσαι Scripsi, μηνῦσαι libri; si persuasum

de Favorini culpa, poena eum affecisset;

famae obsecutus est

23 xat.

τὸ συνειδὸς — bona conscientia

29 ὑμῖν om. M

quod ei succensuit,
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πρύμνα τῆς Ἑλλάδος, ὄλβιοι uiv xol ἀφνειοὶ xol τὰ τοιαῦτα τῶν
ὀνομάτων ἔχ παλαιῶν χρόνων ὑπὸ τῶν ποιητῶν χαὶ τῶν ϑεῶν
ὀνομαζόμενοι, ὅτε xal τῶν ἄλλων τισὶν ὑπῆρχε χαὶ πλουτεῖν xol

δύνασθαι"

νῦν δ᾽ ἀφ᾽ οὗ προλέλοιττεν ὃ στλοῦτος Ὀρχομενόν τε

xal Δελφοὺς ἐλέῳ μὲν ὑμῶν δύνανται διαφέρειν, ζήλῳ δὲ οὐδὲ εἷς. 5

97

xol ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἣν οὐ δεῖ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν
αἰσχύνην ὀφλεῖν, ὅταν τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐχττεπστωχότα πάντες ἄσμενοι

χαταδέχωνται οὐ μόνον, ἀλλὰ χαὶ καλῶσι καὶ διαπερεσβεύωνται xol
τιμαῖς ταῖς τε ἄλλαις γεραίρωσι χαὶ δὴ χαὶ τῇ τῶν εἰχόνων ἀναϑέσει.
ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ καὶ τῆς εἰχόνος νῦν ἐρῶ λόγον, ὃν εἶττεν 10
᾿Αναξαγόρας υἱὸν ἀποβεβληχώς ;Ἤιδειν ϑνητὸν γεγεννηχώς." ἀλλ᾽

οὖν ἤδειν ὅτι τούτων τῶν ἀνδριάντων ἕχαστος ἀνατίϑεται μὲν ὡς
αἰώνιος ἐσόμενος, φϑείρεται δὲ ἄλλος xav! ἄλλην εἱμαρμένην, κοιγοτάτην μὲν xol δικαιοτάτην xol πᾶσι πράγμασι προχειμένην τὴν
98 τοῦ χρόνου" ὃ δὲ ποιητὴς ἄλλως ἐχόμπαζεν ὃ τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα 15
ποιήσας, ὅ φασιν ἐπὶ τῷ MíÓe σήματι γεγράφϑαι"
χαλχῆ παρϑένος

εἰμί.

Mida

δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι,

(465 M

ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ ve váy xal δένδρεα μαχρὰ τεϑήλῃ,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα ττολυχλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ
ἀγγελέω παριοῦσι Πίδας ὅτι τῇδε τέϑαπται.

20

39 ἀλλ᾽ ὦ παρϑένε αὐτάγγελε, τοῦ μὲν ποιητοῦ ἀκούομεν, σὲ δὲ ζητοῦντες οὐχ εὕρομεν οὐδὲ τὸ σῆμα τὸ Μίδου. ὕδατα δὲ ἐχεῖνα καὶ
δένδρα ἔτι μὲν νάει τε xal ϑαλλει, χρόνῳ δὲ xol ταῦτα μετὰ τῶν
ἄλλων ἔοιχεν ἐπιλείψειν, ὡς Πίδας, ὧς παρϑένος.
ἀνδρὶ μὲν Ἱππαίμων ὄνομ᾽ ἦν, ἵππῳ δὲ Πόδαργος,
25
xal xvvl “ήϑαργος xal ϑεράποντι Βαάβης.
|

τίς οὖν [οὐχ] οἶδεν "EAANvov οὐχ ὅτι τὸν ἵππον, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν
Ἱππαίμονα; δοχῶ μὲν οὐδὲ Π]αγνήτων, ὅϑεν ἦν ᾿Ιπσπταίμων. οὗτος
40 μὲν οὖν φροῦδος ἐξ ἀνθρώπων αὐτῷ Βάβητι καὶ Ποδάργῳ. ἕτεροι
δὲ ἑστᾶσι χαὶ γιγνώσχονται, τὴν δὲ ἐπιγραφὴν ἔχουσιν ἑτέρων, καὶ 80
τὸ γιγνόμενόν

ἐστιν οἷον ἐν τοῖς μέλεσιν ἀντίσπαστον

γραμμα δωμαΐζει,
7 ὄφλειν UB

[τὸ μὲν ἐπέ- (258

καὶ] τρόπον τινὰ ἀντιδιδάσχουσιν οἱ ποιηταί"
τὴν pro τὸν M (at in rasura, scil. ex T)

8 διαπρεσ-

βεύονται M
10 δ᾽ Β
11 ἀλλ᾽ ovv scripsi, ἀλλ᾽ ovx libri
12 τοιούτων
τῶν M unde τοιοῦτον" τῶν yàg Jacobs τοιούτως" τῶν γὰρ Emp. servato ἀλλ᾽

οὐκ

138 φϑίρεται

libri, corr. Emp.

δρεα M

0. 15 cf, Plat. Phaedr. 200 D
ἧς pro χαὶ Μ

ὃ

25 epigramma Pisandro tribuitur Anth. Pal. VII 304

ovx BM, in U οὐκ erasum
μὲν —

11 σώματι

22 τὸ μήδου M. τοῦ μίδου UB
28 δοχῶ uiv Reiskius, δοκοῦμεν libri

32 χαὶ seclusi cf. ad. p. 27, 1; locus emendationem

exspectat

18 δέῃ
28 óév-

21 οὖν
31 τὸ
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voóztovy μὲν ἙΛλλήνων (ἔχουσιν), τύχας δὲ Ρωμαίων. ἐθεασάμην xol
τὸν ᾿Αλκιβιάδην τὸν χαλὸν τὸν Ἀλεινίου, οὐχ οἶδ᾽ ὅπου, πλὴν
ἐθεασάμην ἐν χαλῷ τῆς Ἑλλάδος ἐπιγραφὴν ἔχοντα Χαλκοπώγωνος,
ἕτερον δὲ ττεριχεχομμένον τὼ χεῖρε, ὃς ἐλέγετο τῆς Πολυχλέους
5 τέχνης εἶναι᾽ ὅραμα δεινόν, ὦ Γῆ καὶ Ἥλιε, ᾿4λχιβιάδης πτεπηρωμένος. οἶδα δ᾽ ἐγὼ καὶ douóOtov καὶ ᾿Αριστογείτονα δουλεύσαντας 41
ἐν Πέρσαις, xol 4ημητρίου τοῦ Φαληρέως τιενταχοσίους ἀνδριάντας

χαὶ χιλίους ὑπὸ ᾿4““ϑηναίων μιᾷ xol τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ πάντας καϑῃοημένους. ἐτόλμησαν δὲ xol Φιλίτύπου τοῦ βασιλέως ἀμίδας χατα(6 M) 10 σχεδάσαι.

᾿41ϑηναῖοι μὲν οὖν τῆς εἰχόνος οὖρον χατέχεον, ἐχεῖνος

δὲ τῆς πόλεως αἷμα xal τέφραν xal χονίαν.

καὶ γὰρ ἦν νεμεσητὸν

τὸν αὐτὸν ἄνδρα νῦν μὲν ἐν ϑεοῖς λέγειν, νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἀνθρώποις.
13RID εἶτα ἐγὼ ταῦτα ἐπιστάμενος ὅτι οἱ ἄνϑρωποι οὐδὲ τῶν ϑεῶν φεί- 49
δονται, ἀνδριάντος ὑμῖν φροντίσαι δοχῶ; καὶ τοὺς μὲν ἄλλους
15 σιγήσειν μοι δοχῶ, ἀλλὰ τὸν Ἴσϑμιον, τὸν ἀγωνοθέτην τὸν ὑμέτερον,
ἸΠόμμιος ἐκ βάϑρων ἀνασπάσας ἀνέϑηχε τῷ Zi, φεῦ τῆς ἀμαϑέίας,
τὸν ἀδελφὸν ὡς ἀνάϑημα,

ἄνϑρωπος

ἀπαίδευτος

χαὶ μηδενὸς τῶν

BARID χαλῶν “πτεπειραμένος. ὃς Φίλιππον μὲν τὸν ᾿Αμύντου, ὃν àx Θεσἑ
σιῶν ἔλαβεν, ἐπέγραψε Ao καὶ τοὺς ἐκ Φενεοῦ νεανίσχους τὸν μὲν

20 Νέστορα, τὸν δὲ Πρίαμον. ὃ δὲ δῆμος ὃ τῶν Ῥωμαίων [τοῦτ᾿
ἐχεῖνο] τοὺς ἐξ éxeívov ὁρᾶν qovro, ὁρῶν L4oxaÓag éx Φενεοῦ.
ταῦτα μὲν οὖν ἔξεστι καὶ γελᾶν. σπουδῇ δέ μοι ἐπελήλυϑεν ᾿4γη- 43
σίλαον τὸν βασιλέα τῶν ““αχεδαιμονίων τῆς γνώμης μαχαρίσαι,

ὅστις οὔποτε ἠξίωσεν οὔτε πλαστὰν

οὔτε μιμηλὰν τοῦ σώματος

25 ποιήσασϑαι, οὐχ ὅτε χωλὸς ἦν, ὥς φασι, καὶ μικρός, (τί γὰρ ἐχώλυε
μέγαν εἶναι τὸν ἀνδριάντα; τί γὰρ ἀρτίπουν, ὥσπερ τὸν Εὐφρά-

γορος Ἡφαιστον;)
(26 Β1ὴ τὰς ἀγϑρωπίνας

ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐχεῖνος εἶδεν ἀχριβῶς ὅτι μὴ δεῖ
τύχας ἐχτείγειν μηδὲ κινδυνεύειν

περὶ τῷ σώματι

χατὰ λέϑον χαὶ χαλχόν. εἴϑε γὰρ εἴη xol τοῦ σώματος ἀπηλλάχϑαι.
80 χαιρέτω δ᾽ ó Δαίδαλος xal τὰ Δαιδάλου μιμηλὰ τεχγήματα᾽ ἄδην 44
1 ἔχουσι addidi
τάχας M (superser. vulg.) — post Ῥωμαίων fortasse inserenda sunt, quae p. 26 l. 31 seclusi, cum Valesii supplemento: ὃ δ᾽ ἀνδριὰς
éAAmviGeL
καὶ om. M m. pr.
2 πλὴν Geelius, πλησίον ᾿ἰθτὶ
4Ἃ τῶ U

8 χαὶ χιλίους ὑπὸ ᾿Αϑηναίων μία bis exaravit
σεινῦ

18 χαλῶν Reiskius, χαχῶν libri

M

11 χωνείαν

ϑεσπειῶν

Β

Μ

1 σηγή-

19 ἐπέγραψεν M

Δία καὶ Geelius, δὲ xol libri
φαινέου Μ
20 τοῦτ᾽ ἐχεῖνο delenda, deinde
requiritur: αὐτοὺς éxelvovc
22 σπουδή M
24 ἠξήωσεν M
οὔτε πλαστὸν
οὔτε μιμήλαν libri, corr. Emp. ex Plut. apophthegm. reg. et imp. p. 191 D
25 σμιχρὸς Β
21 ἴδὲν M
29 χαϑὰὉ
εἴῃ Reiskius, εἶναι libri; non
possunt haec ad Agesilai dictum referri, quod voluit Geelius

ἅδην bis U

30 μειμηλὰ M.
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Προμηϑέως,

ἄδην πηλοῦ.

καίτοι χαὶ τὸ σῶμα τῶν γενναίων φασὶν

ἀλλότριον εἶναι ,ἐπτειὴ μᾶλα πολλὰ μεταξὺ“ σώματός τε xal ψυχῆς.
ὃ μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν οὐδὲ φροντίζει
ἐμαίνετο Καμβύσης (óc) “μασιν τὸν

γεχρὸν αὐτοῦ χεντῶν ve xal μαστιγῶν.

τοῦ σώματος χάμγοντος.
Αἰγυπτίων βασιλέα τὸν

j

Αἰγύπτιοι μὲν ydo λέγουσιν 5

μασιν àx σπιλείονος ὑφορώμενον τὴν Καμβύσου χαλεπότητα τὸν (50Π
μὲν αὑτοῦ νεχρὸν ἀποχρύψαι, ἄλλον δ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ ὑποβαλεῖν, χαὶ
45 τοῦτον εἶναι τὸν Καμβύσῃ περιπεσόντα. ἀλλ᾽, ὦ Αἰγύπτιοί τε
xal Καμβύση,

εἴτε ἄλλος τις ἦν ὃ ταῦτα πταϑὼν εἴτε αὐτὸς “ἅμασις (467 M)

ἦν, τύπος ἦν ἄναιμος, ἄσαρχος, ἄψυχος.

τοῦτον, εἴ σοι φίλον, ἕλκε 10

xal σπάραττε xal χέντρου, “μασιν δὲ oi χατείληφας.

ἕτερος δέ τις

ζῶν, ἐμτυνέων, αἰσϑανόμενος, Πτίσσε πτίσσ᾽, ἔφη, τὸν dva&doyov

ϑύλαχον᾽ ᾿νάξαρχον γὰρ οὐ πτίσσεις.
μὲν εἰς ὅλμον, τυπτόμενος

οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἐμπεσὼν

δὲ τοῖς ὑπέροις,

αὐτὸς οὐχ ἔφη πετίσ-

σεσϑαι, ἀλλὰ τῶν αὑτοῦ ὅττερ ἔτυχε περιχείμενος᾽ ὥστσίερ φασὶ 15
Περσῶν τοὺς ὁμοτίμους λαμβάνειν πληγάς, ἀντὶ τοῦ σώματος τὸν

4θ χάνδυν. Πέρσαι μὲν οὖν ἐπὶ τούτῳ δυσφοροῦσιν᾽ Ἕλλην δ᾽ ἀνὴρ
παρεῖχε τύπτειν τὸ σῶμα ὡς κάνδυν [ὡς ἱμάτιον) ἡμεῖς δ᾽ οὐ (1518 1ὴ
παρέχωμεν τὸν ἀνδριάντα χωνεύειν, χἂν αἰσϑάνηται; νῦν δ᾽ ὃ μὲν
χρείσσων αἰσϑήσεως, ἐγὼ δὲ κατὰ τὴν Εὐριπίδου ““αοδάμειαν
20

οὐχ ἂν προδοίην καίπερ ἄψυχον φέλον.
βούλομαι οὖν αὐτὸν ὡς αἰσϑανόμενγον παραμυϑήσασθϑαι.
ἐμῶν σιγηλὸν εἴδωλον,

οὐ φαίνῃ;

ὦ λόγων

οὐδὲ γὰρ ὅ πρὸ σοῦ ᾿Αριστέης:

ὧδε γὰρ ἔσχε κἀχείνῳ, ὡς ἐμοὶ εἰχάσϑη, ἀναστῆναι μὲν αὐτὸν in
τῶν Προχονγησίων, ἀφανισϑῆναι δὲ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν᾽" λόγον δ᾽ ono 35
τῶν αὐτῶν τούτων διαδοϑῆναι,

ὡς οὔτε ζῶν οὔτε τεϑνεὼς φαίνοιτο

1 τῶν γενναίων suspectum; mortis notionem hic requiro

2 ἐπεὶ ἡ UB verba Homeri Il. I 156
μέν Geelius ἡ μὲν Selden.

φησὶν UB

8 ó μὲν UBM (in hoc ὁ in rasura), óc

potest scribi: 0 μὲν γὰρ ζἄνϑρωπος)

libri, ἤσϑετ᾽ Selden. αἰσϑάνεται Reiskius

4 ὡς add. Selden.

ἔστιν

τῶν pro

τὸν Ὁ 6 πλέονος libri, corr. Dind.
1 αὐτοῦ libri, corr. Emp. — 12 πτῆσσε
πτῆσσε B πτίσσε πτὶς M
18 γὰρ prius om. M
ἁνὴρ Emp., ἀνὴρ libri

14 ὅλ:: μον (cum rasura U

πτήσσεσϑαι B

15 τῶν αὑτοῦ M τὸν αὑτοῦ

B τὸν αὐτοῦ U, τὸ αὑτοῦ Jacobs, τὸν αὑτοῦ ϑύλακον Reiskius

κάνδυν Reiskius
seclusit Reiskius

ex ὦ fecit o) U

[11τούτῳ scripsi, τοσούτῳ UBM τοσοῦτο
19 παρέχομεν libri, παρέχωμεν Emp.

20 χατὰ τὴν Valesius, xai τὴν libri

— 16 (sig) τὸν

18 ὡς ἱμάτιον
χωρεύειν (corr.

εὐρειπίδου M

Eur. ex

Protesilao frgm. 657 Nauck
23 σείγηλον M
οὐ φαίνῃ om. M. m. pr.
ἀριστέας Ὁ cf. Herodot IV 14 sq.
24 ὃς pro ὡς UB; ὡς σοὶ ὃς ἐμοὶ εἰχάσϑης

Reiskius

26 τῶν ἐχϑρῶν λόγον δ᾽ ὑπὸ om. M
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8 Β1) “4ριστέης. ἀλλὰ
ἔζη ᾿Αριστέης.

xal τότε

29

xal νῦν xal πρὸς ἅπαντα τὸν χρόνον

μνάσεσϑαί τινά φαμι xal ἕτερον ἀμμέων.

47

πάνυ yàg χαλῶς εἶπεν ἡ Xomqó' καὶ πολὺ κάλλιον 'Hoíodoc,

5

φήμη δ᾽ οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται, ἥντινα λαοὶ
πολλοὶ φημίξωσι" ϑεός νύ τίς ἐστι xal αὐτή.

ἐγώ ce ἀναστήσω

παρὰ τῇ 9eQ,

ὅϑεν οὐδείς σὲ μὴ χαϑέλῃ,

οὐ

σεισμός, οὐκ ἄνεμος, οὐ νιφετός, οὐκ ὄμβρος, οὐ φϑόνος, οὐχ ἐχϑρός,

ἀλλὰ χαὶ νῦν σε χαταλαμβάνω ἑστηχότα.

λάϑα μὲν γὰρ ἤδη τινὰς

10 xal ἑτέρους ἔσφηλε καὶ ἐψεύσατο, γνώμη δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαθῶν οὐδένα,
j κατ᾽ ἄνδρα uot ὀρϑὸς ἕστηχας.

$81 21) ΠΡῸΣ NIKOMHAEIS ΠΕΡῚ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤῊΣ
ΠΡΟΣ ΝΙΚΑΕΙ͂Σ.
Ὅταν ἐκλογίσωμαι τὰς αἰτίας, ἄνδρες Νιχομηδεῖς, δι᾿ ἃς ἐποιή- 1
σασϑέ μὲ πολίτην᾽

οὐ γὰρ πλοῦτον

ὄντα ὅρῶ μοι μέγαν,

ὥστε

γομίζειν ὅτι διὰ χρήματα ἐσπουδάσϑην ὑφ᾽ ὑμῶν, οὐδὲ πρὸς τὸ
15 ϑεραπεύειν τοὺς ὄχλους ἐπιτηδείως ἔχοντι ἐμαυτῷ σύνοιδα οὔχουν
οὐδὲ εἰς τοῦτό μου χρήζειν δοχεῖτε, τὸ ταῖς ὁρμαῖς ὑμῶν ἁπάσαις
ὑπηρετεῖν ἑτοίμως éué' ἀλλὰ μὴν οὐδὲ συμποτιχός εἰμέ τις οὐδὲ
χοινὸς ἐν ταῖς τοιαύταις

τοῖς πὐλήϑεσιν ἡδονήν᾽

συνουσίαις,

ὥστε ἀπό γε τούτου ταρέχειν

εἰ δὲ μὴ διαμαρτάνω μήτε τῆς ὑμετέρας

20 zegl ἐμαυτοῦ προαιρέσεως,

ὅσα

τε ὑμῖν δύναμαι χρήσιμος εἶναι,

ταῦτα ἐπίσταμαι" τὸ λοιπόν ἐστιν, δι᾽ ὃ πολίτης ἐγὼ γεγένημαι
παρ᾽ ὑμῖν [σπουδῆς], οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ συμβουλεύειν ἐμέ τι περὶ
Ἃ

1 ἀριστέας UB cf. verba Herodoti 1. l. οὔτε τεϑνεῶτα οὔτε ζώοντα φαίγνεσϑαι ᾿Αριστέν
Bergk.

2. ἀριστέας UB — 3 Sapph. frgm. 32 PL III p. 100 ed. 4.

μνάσασϑαί libri, corr. Casaub.

ἕτερον libri, ὕστερον Volger.
cf. Hes. Op. et Dies v. 763 sq.
λάϑα UB; fortasse: πλήϑη
14 οὐδὲ scripsi, οὔτε libri

— qeu

10 ἔσφιλεν Ὁ
15 ἔχωντι U

18 χομψὸς pro xowóc Herwerden

(c ἃ corr., fort. ex 5») M

ἀμμέω M
5 φημὶ pro φήμη M
οὔτης U
6 φημιζῶσι M
αὕτη M
9 λάϑρα M
11 ἡ Casaub., 7 UB, om. M
17 ὑπηρετεῖν (stv & corr.) U

20 περὶ αὐτοῦ U περὶ αὑτοῦ

ὅσα γε

UBT
21 ταῦϑ᾽ ἃ UBT
22 σπουδῆς delevit Selden., ante σπ. unius litterae
rasurà in U
7 τῶν B ἢ τῶι U m. pr.
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τῶν κοινῇ

συμφερόντων

δύνασϑαι.

ἔσως

μᾶλλον

ἑτέρων

χαὶ βούλεσϑαι χαὶ

τοῦτο δὲ εἰ μὲν οὐχ ἔστι τοιοῦτον, ὑμεῖς τε τῆς περὶ

ἐμὲ σπουδῆς διημάρτετε ἐγώ τε ἔοικα μάτην ὑπαχούσας ὑμῖν ἐπ’
ἐλητίδι τοῦ γενήσεσθαι τῇ πόλει χρήσιμος, ot ποιουμένων μοῦ (90R 1
χρείαν ὑμῶν, εἰς ἣν μόνον ἐπιτήδειός εἶμι. εἰ δὲ πάσαις μὲν 5
ταῖς πόλεσι, μᾶλλον δὲ ταῖς μεγάλαις, δεῖ μὲν χαὶ τῶν πλουσίων,
ἵνα καὶ χορηγῶσι καὶ φιλοτιμῶνται ταυτὶ τὰ νενομισμένα δατταγήματα, δεῖ δὲ xal χολάχων ἀνδρῶν, ἵνα δημαγωγοῦσιν αὐτοῖς ἥδωνται

δεῖ δὲ καὶ συμβούλων,

ἵνα σῴζωνται

ταῖς πολιτείαις,

χἀγὼ

xaO ὅσον μοι δυνατὸν οὐχ ὀχνήσω περὶ τῶν μεγίστων συμβου- 10
λεύων ὠφελεῖν τὴν πόλιν. ἔστι μὲν οὖν xol ἄλλα τινὰ παρ᾽ ὑμῖν
ἐπαναρϑώσεως

ἄξια xal χατὰ μέρος

πείαν, ἂν τἀληϑῆ λέγων πιστευϑῶ

αὐτῶν

ποιήσομαι τὴν ϑερα-

περὶ τῶν μειζόνων.

τί δὲ

παϑὼν ἢ τέ βουλόμενος οὐχ ὑπὲρ τῶν μιχροτέρων συμβουλεύω
πρότερον, οὐδὲ ἐν ἐχείνοις ἀπτοτεειρῶμανι τοῦ δήμου τῆς εὐττειϑείας, 15 (469
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀξιῶ κινδυνεύειν περὶ τοῦ μεγέστου συμβουλεύων πράγματος; ὅτι πολλῷ μοι δοχεῖ ὅᾷον εἶναι πεῖσαι περὶ τῶν μεγίστων
ἢ τῶν μιχροτέρων καὶ φαύλων. τῶν μὲν γὰρ ἔξεστι καὶ χαταφρογῆσαι τῆς ἀπ᾽ αὑτῶν γιγνομένης βλάβης, ὃ δὲ χωρὶς ὧν ἀμήχανόν aai RE

ἐστιν αὐτῷ σῴζεσϑαι, περὶ τούτων οὐχ ἐθελήσας πεισϑῆναι δῆλός 20
ἐστιν ὑπὲρ τῶν μιχροτέρων

ὑπομείνητε

οὐδὲ

τὴν συμβουλίαν,

ἀχουσόμενος.

ὅτι μὲν οὖν, ἐὰν

σπιδισϑήσεσϑέ μοι περὶ ὧν συμβου-

λεύων πάρειμι, xal δὴ σφόδρα ϑαρρῶ.

τὸ δὲ δύσχολον τοῦτ᾽

ἔστι,

τὴν ἀχρόασιν τὴν περὶ

τὸ μήτε

φορτιχὴν

ὑμᾶς

ἡγήσασθαι

τοῦ πράγματος μήτε περιττὴν μήτε ἄχαιρον.

προαπαντήσῃ παρ᾽ ὑμῶν,

ἵνα οὖν μοι μὴ ταῦτα 25

Τί δὲ συμβουλεύεις σὺ περὶ ὧν ἡμεῖς

τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βουλευόμεϑα; Τί δὲ σεαυτῷ λόγου μεταδίδως, οὗ
σοὶ μὴ μετέδομεν ἡμεῖς; Zuà τί δὲ τοσούτων πεπολιτευμένων παρ᾽
ἡμῖν ἀνδρῶν ἐπιχωρίων,

εἰσποιητῶν,

ῥητόρων,

φιλοσόφων,

γερόν-

των, γέων, οὐδέποτε οὐδεὶς ἐτόλμησεν ἡμῖν συμβουλεῦσαι ταύτην 80

τὴν συμβουλίαν; αἴτημα ϑέλω ποιήσασϑαι τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ ὑμῶν,
ἄνδρες Νιχομηδεῖς, καὶ χαρίσασϑέ μοι xal ὑπομείνατε, ἀκοῦσαι
λόγου περιττοῦ χαὶ ἀχαίρου χαὶ μὴ πείσοντος ὑμᾶς.
καὶ οὐδὲ
2 ὑμεῖς ys M
12 ἐπανορϑῶσαι ὡς

17 dox; M
Ὁ

18 τί δαὶ Β (in

18 σμιχροτέρων B

τῆς add. Emp.

ras)

4 μου om. UT
Μ

γινομένη M

5 εἰς τὴν M

μόνην Hertlein

καὶ ἰπ δὲ ἃ corr.

14 σμιχροτέρων B

fortasse: ἔξεστιν (ἀμελεῖνδ

23 τὸ δὲ scripsi, τέ δαί; UBT τί 03; Μ

UT διὰ τί à Β

27 τί δαί UT.

19 xal ante

22 πεισϑήσεσϑαι B πεισϑήσεσϑε (e finale in

25 0» B

26 τί δαί"

28 ἡμῖν πεπολιτευμένων ἀνδρῶν UT

29 εἰς ποιητῶν M. ποιητῶν UBT; corr. Geelius
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μεγάλην εἶναι νομίζω τὴν δωρεάν" εἴτε γὰρ πεισϑήσεσϑε, ἄξιόν
ἐστιν ἀχοῦσαι τοῦ τὰ λυσιτελῇ λέγοντος εἴτε ἐφ᾽ ὑμῖν ἀπίόχειται
τὸ πεισϑῆναι, τί τοῦτο δύσκολόν ἐστιν, ἀνδρὲ φέλῳ λόγου μεταδοῦναι βουλομένῳ μάτην εἰπεῖν.
δ
xal τί δὴ τοῦτό ἐστιν, ὑπτὲρ οὗ μέλλω μὲν συμβουλεύειν, óvoμάσαι δὲ αὐτὸ ὀχνῶ; τὸ μὲν ὄνομα οὐχ ἀηδές, ὦ ἄνδρες Νιχο2RID μηδεῖς, οὔτε ἐν ταῖς οἰχέαις οὔτε ἐν ταῖς συγγενξίαις οὔτε ἐν ταῖς
φιλίαις οὔτε ἐν ταῖς πόλεσιν οὔτε ἐν τοῖς ἔϑνεσιν.
ὑπὲρ γὰρ ὅμο-

γοίας ἐρῶν ἔρχομαι, καλοῦ μὲν ὀνόματος, καλοῦ δὲ πράγματος,
M)10 ἂν δ᾽ εὐθὺς προσϑῶ περὶ τῆς πρὸς τίνας ὁμονοίας, τοῦτο δέδοιχα,

μὴ τὴν μὲν ὁμόνοιαν αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς χαλὴν εἶναι πιστεύσητε,
τὸ δὲ πρὸς τούτους ὁμονοεῖν τοὺς ἀνϑρώπους,

οἷς óuovoeiv

φημι

δεῖν ὑμᾶς, ἀδύνατον εἶναι νομίσητε. τοῦτο γάρ ἐστιν, ὃ μέχρι νῦν
εἰς τὴν ἔχϑραν χαϑίστησιν ὑμᾶς τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ ovx ἐᾷ

15 γενέσϑαι τὴν φιλίαν, τὸ πεπεῖσθαι δίχα λόγου μὴ δυνατὴν εἶναι
ταῖς πόλεσι τὴν ὁμόνοιαν.
μὴ ϑορυβήσητε δὲ ἀρχομένῳ πάλιν,
ἀλλ᾽ ὑπομείνατε. φημὶ δεῖν ὑμᾶς, ἄνδρες Νικομηδεῖς, ὁμογνοῆσαι
πρὸς Νιχαεῖς᾽ ἀχούσατε δὲ xal μὴ χαλεπτήνητε μηδέπω, πρὶν ἂν
εἴπω τὰς αἰτίας.
οὐδὲ γὰρ ὃ νοσῶν πρὸς τὸν ἐατρὸν ὀργίζεται
20 διατάττοντα τὴν ϑεραττείαν, ἀλλ᾽ ἀχούει μὲν ἀηδῶς αὐτοῦ λέγοντος,
ὅτι αὐτὸν

xal τμηϑῆναι

δεῖ xol

καυϑῆναι,

πείϑεται

δὲ ὅμως"

χερὶ γὰρ σωτηρίας ὃ χίνδυνός ἐστι. χαίτοι τί τοῦτο εἶπον; τὸ γὰρ
ἐμὸν φάρμαχον, ὃ προσφέρω ταῖς πόλεσιν, ἥδιστόν ἐστι φαρμάκων
xal χωρὶς οὗ ζῆν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειεν εὖ φρονῶν.
βούλομαι δὲ
S διελεῖν τὸν λόγον καὶ τὸ πρῶτον

ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν τῆς ὁμονοίας

τῆς χαϑόλου, ποδαπόν τέ ἐστι χαὶ τένων αἴτιον, ἐξ ἐναντίας τὴν

στάσιν xal τὴν ἔχϑραν διαχρίνας πρὸς τὴν φιλίαν" εἶτα (ἔσται γὰρ
ἀχόλουϑον [τὸ] τῆς ὁμονοίας ἀποδειχϑείσης ὠφελίμου τοῖς ἀνϑρώποις ἅπασιν) ἀποδεῖξαι ταύτην τὴν ὁμόνοιαν τῶν πόλεων τούτων
30 xal ἀναγκαιοτάτην οὖσαν ὑμῖν xal λυσιτελεστάτην. ovx ἀποστήσομαι

δὲ εἰτυεῖν οὐδ᾽ ὅπως ἂν μεῖναι γενομένη δύναιτο" xal γὰρ τοῦτο ὁρῶ
1 πεισϑήσεσϑαι T — 2 ὑφ᾽ ὑμῖν

Β

3 τὸ fuit τῷ Ὁ

πεισϑεῖναι U

6 post αὐτὸ unius litterae ras. 5
7 τοῖς οἰχίαις U m. pr.
11 ἀφ᾽ ἑαυτῆς
libri, corr. Reiskius
πιστεύσητε om. UT
12 τοὺς ἀνϑρώπους — ὁμονοεῖν
om. M
ὁμοφωνεῖν altero loco U — 14 τινὲ pro τὴν M — 15 τῷ pro τὸ BU
m. pr.
καὶ μὴ UT
16 ἀρχομένων B ἐρχομένῳ UT
11 νικομιδεῖς M
18 τἀχούσατε (om. δὲ) M
23 φαρμάχων Herwerden (idem ipse conieceram),

φάρμαχον libri

24 ov M o» ov UT

26 ποταπὸν T

huc transposui, vulgo post αἴτεον 1. 26 legitur

scribendum

31 εἰπεῖν om. UT

εἴτε Μ

21 εἶτα

28 τὸ delendum aut τοῦτο

οὐδ᾽ εἰ πως libri, corr. Emperius
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9 πολλοῖς ἐνοχλοῦν. εὔχομαι δὲ τοῖς ϑεοῖς πᾶσι xal τοῖς ὑμετέροις
χαὶ τοῖς ἐχείνων, εἰ ταῦτα εὐνοίᾳ τῇ πρὸς μόνους ὑμᾶς ἐγὼ νῦν
λέγω xal μηδεμίαν οἰκείαν ϑηρώμενος δόξαν ἢ λυσιτέλειαν ἐχ τῆς
χαταλλαγῆς τῆς ὑμετέρας, καὶ πρὸ πάντων εἰ μέλλει λυσιτελήσειν
τῇ πόλει, δοῦναι μὲν ἐμοὶ τοὺς ἀξίους τοῦ πράγματος εἰττεῖν λόγους, 5

10

παρασχεῖν δὲ ὑμᾶς ἐμοὶ πεισϑῆγαι τὰ συμφέροντα βουλομένους.
ὁμόνοιαν τοίνυν πάντες μὲν ἐπήνεσαν del xol λέγοντες ΘΕΌΝ
xal γράφοντες, xol μεστὰ τῶν ἐγχωμίων αὐτῆς ἐστε xol τὰ
ποιήματα καὶ τὰ τῶν. φιλοσόφων συγγράμματα, καὶ ὅσοι τὰς
ἱστορίας ἐξέδοσαν ἐπὶ παραδείγματι αὐτῶν τῶν ἔργων ἀπέδειξαν 10
αὐτὴν μέγιστον οὖσαν τῶν ἀνθρωπείων ἀγαϑῶν, καὶ πολλοὶ τολμήσαντες ἤδη τῶν σοφιστῶν παραδόξους εἰπεῖν λόγους μόνον τοῦτον οὐχ ἐπενοήϑησαν

ἐξενεγχεῖν, ὡς οὐ καλὸν ἡ ὁμόνοια καὶ σωτή-

οιόν ἐστιν᾽ τοῖς τὸ νῦν βουλομένοις αὐτὴν ἐγκωμιάζειν [καὶ τοῖς del
τοῦτο ποιεῖν] ἄφϑονος ἡ τῶν λόγων ὅλη, xol ἀεὶ καὶ πλείω χαὶ 1ὅ
11 χρείττω σιερὶ αὐτῆς ἐξέσται λέγειν. εἴτε γὰρ ὑτσὲρ γενέσεως αὐτῆς
πολυπραγμονεῖν ἐθέλοι τις, ἀνάγχη τὴν ἀρχὴν αἰτῆς ἐπτανάγειν ài
τὰ μέγιστα τῶν ϑείων πραγμάτων.
ἡ γὰρ αὐτὴ xol φιλία ἐστὶ
xal χαταλλαγὴ καὶ συγγένεια, xal ταῦτα πάντα περιξίληφεν. xol
τὰ στοιχεῖα δὲ ví ἄλλο ἢ ὁμόνοια évoi; xol δι᾿ οὗ σῴζεται στάντα 20
τὰ μέγιστα, τοῦτό ἔστι, xal δι᾽ οὗ πάντα ἀπόλλυται, τοὐναντίον.
δὲ μὲν οὖν μὴ ϑνητὸν ἦμεν οἱ ἄνϑρωποι γένος μηδ᾽ ἔδει πολλὰ (858
εἶναι τὰ φϑείροντα

ἡμᾶς, οὐχ ἂν ἦν οὐδὲ ἐν τοῖς ἀνϑρωπέίγοις ἡ

στάσις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ϑείοις ἔνεστιν.

ᾧ δὲ μόνῳ τῆς εὐδαι-

μονίας ἀπολειπόμεϑα τῆς ϑείας καὶ τῆς ἀφϑάρτου διαμονῆς ἐἔχεί- 2ὅ
γων, τοῦτό ἐστιν, ὅτι μὴ πάντες ὁμονοίας αἰσϑανόμεϑα, ἀλλ᾽ εἰσὶν

οἱ xal τὴν ἐναντίαν αὐτῇ φιλοῦντες, τὴν στάσιν, ἧς μέρη
ὑπουργήματα πόλεμοι χαὶ μάχαι, χαὶ ταῦτα ἐν τοῖς δήμοις
12 στρέφεται xai τοῖς ἔϑνεσιν, ὥσπερ ἐν τοῖς σώμασιν αἱ νόσοι.
γὰρ τὴν ὑγείαν ἐπιστάμενοι μέγιστον οὖσαν τῶν ἀνϑρωπίένων
ϑῶν

ὅμως
3 οἰχίαν

αὐτῇ πολλάχις
Μ

x«9^

αὑτῶν

ἐπιβουλεύομεν,

3 μελλήσει λυσιτελεῖν libri, corr. Emp.

7 uivom.M m. pr.
δείγμασιν

αὐτοὶ

8 .χαὶ μετὰ ΠΒῚ

11 ἀνϑρωπίων UM

ἐγχομίων

12 τοῦτο UT

καὶ
dvaxoi
ἀγα- 30

Μ

οἱ

6 πεισϑεῖναι U

10 malim: ἐπὲ παρα-

18 ἐπενοήϑησαν var. l. v

ἀπενοήϑησαν Ἰἰυτὶ
οὐχ ἄλλον M
14 ἐγκχομιάζειν Μ cal — 15 ποιεῖν secl.
Wil.
17 αὐτῆς scripsi, αὐτὴν libri
18 αὕτη M
19 πάντα ταῦτα
(hoc ord.) M
περιείληφε UT
20 ἢ ὁμόνοιαν εἶναι καὶ libri, ἢ ὁμόνοια
évoi; xol Emp.,7 ὁμόνοια συνδεῖ; καὶ ἰάοῃηιθι
22 μηδὲ δεῖ M
28 οὐδ᾽ ἐν B

ἀνθρώποις T (comp.)
m. pr. ἀπολιπώμεϑα M

24 9eoic libri, corr. Emp.
25 ἀπολειπώμεϑα BU
26 εἰς pro ἧς M
29 ἔνεστιν pro ἔϑνεσιν M
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μὲν ἡδοναῖς πεισϑέντες, οἱ δὲ πόνους φεύγοντες ὑγιεινοὺς xol
διαίτας σώφρονας.
δὲ δὲ μὴ τοῦτο τοῖς μεγίστοις τῶν xaxov

ὑπῆρχε βοήϑημα, ἡ παραυτίκα ἡδονή, δύναμιν ἂν οὐδ᾽ ὅλως εἶχε
βλάπτειν" νῦν δὲ αὐτοῖς ἔδωχεν ἡ φύσις, ὥστε ἐξαπατᾶν δύνασϑαι

6 R 1I)

xal τέρτεειν τοὺς ἀδιχουμένους.
xal ἐπί γε ᾧ τις ἂν xal μάλιστα 13
φϑογήσειεν αὐτοῖς, ἐχεῖνό ἐστιν ὅτι [πάντα và xaxd] λυπεῖ τοὺς
ἀνθρώπους ὅποῖά ἐστιν ἐπισταμένους.
εἰ μὲν οὖν τις ἐρωτήσειεν

ἕνα ἄνδρα ἢ πολλοὺς ὁμοῦ περὶ τῶν ὀνομάτων αἰτῶν, ἐν ποίῳ δὴ
μέρει τὰ τοιαῦτα χατατάττεται,
10

πόλεμοι καὶ στάσεις xal νόσοι xai

τὰ τούτοις ὁμότροπα, οὐδὲν ἂν μελλήσας ἀποχρίναιτο [οὐδεὶς] ὅτι
ταῦτα

ἐν τοῖς χαχοῖς

τάττεται xol οὕτως (ὡς) ἔχει xol νενόμισται

xal χαλεῖται xaxd. τὰ δ᾽ ἐναντία τούτοις, εἰρήνη xol ὁμόνοια καὶ 14
ὑγεία, xol ταῦτα οὐδεὶς (ἂν) ἀντείποι μὴ οὐχὶ ἀγαϑὰ xal εἶναι
χαὶ λέγεσϑαι. φανερᾶς δὲ οὕτως οὔσης τῆς μάχης τῶν χαχῶν χαὶ
τῶν ἀγαϑῶν, ὅμως εἰσί τινες, μᾶλλον δὲ πολλοί, οἵτινες τῶν καχῶν
τοῖς ὁμολογουμένοις χαίρομεν.
xol περὶ δὲ τῆς νεὼς πάντες οἱ
πλέοντες ἐπιστάμενοι διότι μία αὕτη ἐστὶ σωτηρία, τὸ τοὺς ναύτας

ὁμονοεῖν xal τῷ χυβερνήτῃ πείϑεσθαι, γενομένης δὲ στάσεως ἐν
αὐτῇ χαὶ ἀπειϑείας διότι χαὶ τὰ δεξιὰ πολλάχις τῶν πνευμάτων
εἰς ἐναντίον τῇ νηὶ περιίσταται xal τῶν λιμένων ἀποτυγχάνουσιν
ἐγγὺς ὄντων, ὅμως στασιάζουσιν ἔστιν ὅτε ὑπὸ ἀφροσύνης [οἱ ναῦται],
x«l τοῦτο ἀπόλλυσιν αὐτοὺς ἐπισταμένους τοῦ ὀλέϑρου τὴν αἰτίαν. 15

χαὶ τῶν οἴχων δὲ τῆς σωτηρίας οὔσης ἔν ve τῇ τῶν δεσποτῶν ὅμοφροσύνῃ χαὶ ἐν τῇ τῶν οἰχετῶν “σειϑαρχίᾳ, πολλοὺς ὅμως οἴχους ἀπώ

λεσεν ἥ τε δεσπτοτιχὴ στάσις καὶ ἡ χαχοδουλέα.

' R II)

τῷ μὲν γὰρ ἅρματι

ποία καταλείπεται σωτηρία τῶν ἵππων συνϑεῖν μὴ ϑελόντων ; ézetδὰν γὰρ ἄρξωνται διαστάντες ἀφέλχειν ἄλλος ἀλλαχῇ, πᾶσα ἀνάγχη
χιγδυγεύειν τὸν ἡνίοχον.
ὁ δὲ γάμος ὃ ἀγαϑὸς ví ἄλλο ἐστὶν ἢ
ὁμόνοια ἀνδρὸς πρὸς γυναῖχα; καὶ ὁ χαχὸς γάμος τί ἄλλο ἐστὶν
ἢ ἡ τούτων

διχόνοια;

χαὶ τέχνων

δὲ τίς ὠφέλεια

γονεῦσιν,

ὅταν

2 διὰ τα Μ
3 δύναμιν om. M
οὐδὲ M δὅ τις ἂν xal μάλιστα B
τις ἂν μάλιστα M. xol μάλιστα τὶς ἂν UT
6 πᾶντα --- χαχὰ seclusi, de

omnibus malis hoc dici nequit
δὴ (hoc ord.) ΠῚ μέρει δεῖ M
libri, corr. Geelius

add. Reiske

τὰ χαλὰ UBT
7 ἐρωτήσεις ΒΜ 989 μέρει
10 μελ:: σας Ὁ μελήσας T
ἀπεχρίνατο

οὐδεὶς delet Geelius

13 ἂν add. Reiske

Wil. coll. Isocr. 7, 9. 12, 92

— xo) om. M

11 τέτατται (sic!) UT

τῆς νεὼς coniungendum

est cum σωτηρία cf.

l. 23 τῶν οἴχων δὲ τῆς σωτηρίας; itaque pro x«l περὶ δὲ scribo χαίπερ δὴ
11 αὐτή T
18 πείσεσϑαι M
[9 ἀπειϑίας M.
21 οἱ ναῦται seclusi

27 ἀρξονται U

ἀλλαχοῦ libri, ἀλλαχῇ Emp.

28 γάμος ὃ om. M

30 ὠφελία M oqtAue U

DIO. 1I.
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ὑπὸ ἀφροσύνης

ἄρξηται στασιάζειν πρὸς αὐτούς; ἡ δὲ ἀδελφότης

16 τέ ἄλλο ἐστὶν ἢ ἀδελρῶν ὁμόνοια; ἡ δὲ φιλία τέ ἄλλο ἢ φίλων
ὁμόνοια; καὶ ταῦτα πάντα οὐ μόνον ἀγαϑά ἔστι «ol χαλά, ἀλλὰ (43M)
xal ἥδιστα" τὰ δὲ ἐναντία τούτοις οὐ χαχὰ μόνον, ἀλλὰ xal ἀηδῆ"
xal ὅμως αὐτὰ πολλάχις ἀντὶ τῶν ἡδίστων ἀγαϑῶν προαιρούμεϑα.
τοὺς μὲν οὖν πολέμους ἤδη τινὲς ἀντὶ τῆς εἰρήνης ἐπανείλοντο

μεγάλων

ὄντων

τῶν διαφόρων,

5

οὐχ ὡς τὸ μάχεσϑαι χρεῖττον ὃν

ἢ ἥδιον καὶ διχαιότερον τοῦ τὴν εἰρήνην ἄγειν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὑπὲρ
βασιλείας, οἱ δὲ ὑπὲρ ἐλευϑερίας, οἱ δὲ γῆν χτώμενοι μὴ ἔχοντες,
οἱ δὲ ϑάλατταν σπεριττοιούμεγοι᾽ xol τηλιχούτων ὅμως τῶν ἄϑλων 10
χειμένων ἐν τῷ μέσῳ πολλοὶ χατέϑεντο τὸν πόλεμον ὡς οὐχ ἂν
17 ὄντα οὐδὲ ἀντὶ τῶν μεγίστων αἱρεϑῆναί σφισιν ἄξιον. τὸ δὲ xal
χωρὶς ὑποϑέσεως πολεμεῖν καὶ μάχεσϑαι τί ἄλλο ἢ μανία παντελής
ἐστι xal διὰ ταύτην χαχῶν ἐπιιϑυμία; τὰ μὲν οὖν ϑηρία διὰ τοῦτο
μάλιστα οἱ ἄνϑρωποι μισοῦμεν, ὅτι πόλεμος ἡμῖν ἀδιάλλαχτος 15
πρὸς ταῦτά ἐστιν ἀεί. πολλοὶ δὲ xaí τινες ἡμῶν xol τοῖς ἀνϑρώποις ὡς ϑηρίοις χρώμενοι χαίρουσι τῇ πρὸς τὸ ὁμόφυλον γιγνομένῃ μάχῃ. καὶ οὐδὲ τῶν σημείων αἰσϑανόμεϑα τῶν ϑείων, ὅσα
18 διδάσχοντες ἡμᾶς ὁμονοεῖν αὑτοῖς ἐπεφήμισαν.
καὶ γὰρ χήρυχές
τινὲς ἔχ τῶν ϑεῶν εἶναι λέγονται, xal διὰ τοῦτο καὶ παρ᾽ ἡμῖν 20
εἰρήνη μὲν ἐπιχηρύσσεται, πόλεμοι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πελεῖστον ἀχήρυχτι
—
γίγνονται. χαὶ γυμνοὶ πρεσβεύουσιν εἰς ὡτελισμένους ὑττὲρ εἰρήνης
xal ἀδιχῆσαι οὐκ ἔξεστιν

αὐτῶν

οὐδένα,

ὡς τῶν

ϑεῶν

ἅπαντας

τοὺς ὑπὲρ φιλίας ἀγγέλους.
χαὶ ὅταν συνερχομένων εἰς μάχην
στρατῶν ἢ διοσημία φανῇ αἰφνίδιος ἢ τῆς γῆς γένηται σεισμός, 25
ἀποστρέφονται εὐϑὺς οἱ ἄνϑρωποι καὶ ἀποχωροῦσιν dz ἀλλήλων,
19 ὡς τῶν ϑεῶν οὐ βουλομένων αὐτοὺς μάχεσϑαι. πολέμου δὲ σημεῖον

οὐδὲν ϑεῖόν ἐστιν ὑπειλημμένον.

xal ὅσα δὲ δὴ ἥδιστά τε τοῖς

ἀνϑρώποις xal εὐδαιμονίας σύμβολα, ταῦτα πάντα ποιοῦμεν, ἐτεειδὰν
εἰρήνη γένηται, καὶ στεφαγούμεϑα xol ϑύομεν xal ἑορτάζομεν" τὰ 80
δὲ ἐναντία

πάντα

ἐν τοῖς πολέμοις,

ὥσπερ ἐν τοῖς πένϑεσι, καὶ (414 Μὴ

συγχλειόμεϑα ἔσω πυλῶν xal δεδοίχαμεν πάντα xal ἀπεληίξζομεν
ἑαυτούς" xal αἱ γυναῖχες τότε ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν χλαίουσι xal οἱ
2 ἡ δὲ φιλαδελφία UBT
ἀλλο ἐστὶν B
6 ἐπανείλαντο Μ
7 διαφορῶν libri, corr. Reiske
ἢν pro ὃν UBT
8 ἢ ἴδιον Ὁ. malim 7 pro
al
11 óc ovx ἂν ὄντα Emp. ὡς ov καχόντα M ὡς ov xaxov ὄντα B ὡς
χαχὸν ὄντα UT
12 αἱρεϑῆναί τισιν libri, corr. Emperius
ἀνάξιον Β
14 ἐστιν T
19 αὐτοῖς MUT
23 ὄντας pro ἅπαντας UT, ὄντας ἅπαντας

dubit Emp.
25 ἡ UT
UBT
28 ὑπειλιμμένον

Μ

δδιοσημεῖα U
αἰφνήδιος M
21 βουλομένους
32 συγχειόμεϑ. Μ
33 χλέουσι T
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9RID παῖδες ὑπὲρ τῶν πατέρων ὡς ἐπὶ τοῖς μεγίστοις xaxoig. ἐπειδὰν 20
μὲν οὖν λοιμὸς ἢ σεισμὸς γένηται, τοῖς ϑεοῖς ἐγκαλοῦμεν, ὡς χαχῶν
παρέχουσιν τοῖς ἀνϑρώποις αἰτίας, xol οὔ φαμὲν αὐτοὺς εἶναι

δικαίους οὐδὲ φιλανϑρώπους, οὐδὲ ἂν τὰ μάλιστα ἡμῖν ἡμαρτηχόσιν
ὅ ἐπιτιμῶσι σὺν τῇ δίκῃ" τοσοῦτον μῖσός ἐστι πρὸς τὰ αὐτόματα
τῶν χαχῶν.
πόλεμον δέ, ὅστις οὐχ ἧττον ἀπόλλυσιν ἢ σεισμός,
αὐτοὶ προαιρούμεϑα xal τοῖς αἰτέοις τούτων ἀνϑρώποις οὐχ ἐγχαλοῦμεν οὐδέν, ὥσπερ ὑπὲρ ἐχείνων τοῖς ϑεοῖς, ἀλλὰ τούτους εἶναι
χαὶ φιλοδήμους δοχοῦμεν καὶ λεγόντων ἥδιστα ἀχούομεν αὐτῶν χαὶ
10 συμβουλεύουσι πειϑόμεϑα,

καὶ πάσας

αὐτοῖς παρέχομεν

ἀντὶ τῶν

χαχῶν οὐχ ἀμοιβάς" ἀμοιβαὶ γὰρ ἐξ ἔσων ἂν ἐγίγνοντο πρὸς αὐτοὺς
χαχῶν᾽

ἀλλὰ χάριτας xal τιμὰς xal ἐπταίνους"

ὥστε σφόδρα ἂν εἶεν

ἀνόητοι τῶν ἐπὶ τοῖς χαχοῖς ἔτι χάριν εἰδότων φειδόμενοι.

τὸ 21

μὲν οὖν πρῶτον, ἄνδρες Νιχομηδεῖς, τὰς αἰτίας τῆς στάσεως ἴδωμεν.

15 e£ μὲν γὰρ τηλιχαῦτά ἐστιν, ὥστ᾽

ἄξιον εἶναι πολεμεῖν στόλεμον

οὐ σύντομον, οἷος ἂν τοῖς ὅτελοις ἐγέγνετο xal πταρηγορίαν εἶχε τὸ
τάχος τῆς διαχρίσεως, ἀλλὰ μαχρὸν χαὶ ἄπαυστον, ὥστε αὐτὸν

0RII) ὑπολείπεσθαι xal τοῖς παισὶ xal τοῖς ἐχγόνοις xal μηδέποτε σχεῖν
ἐλπίδα καταλλαγῆς ἀγωνιζώμεϑα καὶ στασιάζωμεν xol πράγματα
20 παρέχωμεν ἀλλήλοις, ὅσα ἔνεστι παρέχειν, ἀχϑόμενοι διότι μὴ xal
χλείω δυνάμεϑα. εἰ δὲ μάλιστα μὲν οὐδέν ἐστι τὸ ἄϑλον τούτου
τοῦ χαχοῦ, τὰ δὲ δοχοῦντα εἶναι καὶ μιχρά ἐστι χαὶ φαῦλα χαὶ
οὐδ᾽ ἰδιώτας ὑπὲρ αὐτῶν στασιάζειν ἄξιόν ἐστιν, οὐχ ὅπως πόλεις
τηλικαύτας"

μὴ πάσχωμεν

ὅμοιόν

τι τοῖς

ἄφροσι

τῶν

παίδων,

25 οἵτινες αἰδούμενοι μὴ δοχῶσι μάτην ὀργίζεσθαι τοῖς πατράσιν ἢ

ταῖς μητράσιν οὐ βούλονται χαταλλάττεσϑαι

ῥᾳδίως.

ὑττὲρ μὲν 22

οὖν γῆς ἢ ϑαλάττης οὐδὲ μαχόμεϑα, ἀλλὰ ϑαλάττης μὲν οὐδ᾽ ἀντιτ M) στοιοῦνται πρὸς ὑμᾶς οἱ Νιχαεῖς, ἀλλ᾽ ἡδέως, ὥστε μηδεμίαν σπταρέχειν μάχην, διαχέχρινται. χαὶ μὴν οὐδὲ ὑπτὲρ προσόδων ἀγωνιζό80 ἰεϑα, ἀλλὰ ἑχάστοις ἀπόχρη τὰ οἰχεῖα᾽ xal ταῦτα δὲ τυγχάνει
διωρισμένα, καὶ μήν γε xol τἄλλα πάντα, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ καὶ
φιλίᾳ. καὶ χαρπῶν εἰσιν ἀντιδόσεις καὶ γάμων ἐπιμιξίαι καὶ dz
αὐτῶν xal συγγένειαι πολλαΐ τινὲς ἤδη γεγενημέναι" καὶ προξεγίας
6 οὐχ om. UT (sed in U suppl. in marg. sup., ἃ m. pr. nifallor)
1 τούtov pluralem puto excusari posse
10 xai πειϑόμεϑα UT
11 ἀμιβαὶ T

ἰσως M
12 χαχαὶ χαχῶν Reiskius
ἂν Emp. ἐν τ
11 μιχρὸνῦ

libri

24 ἦν pro μὴ Μ

ϑαλάττης

Β

προσώδων M

πάσχομεν

ἢ ϑαλάττης om. UT

ἀγονιζόμεϑα T

[5 ὡς ἄξιον T
16 οὐδὲ M
οἷς B
18 ἔχειν UBT
20 μὴ xci Emp., xoi μὴ

Ὁ

26 χαταλάττεσϑαι T

28 νιχεεῖςM.

21 γῆς καὶ

29 διαχέχριται M.

30 malim δὴ pro δὲ

|
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δὲ ἔχομεν καὶ φιλίας ἰδιωτιχάς.
χαὶ τὰς ἑορτὰς

(ràg) πλείστας

ϑεούς ve τοὺς αὐτοὺς νομίζετε
ὁμοίως

ἄγετε.

τῶν ἐθῶν οὐχ ἔστιν οὐδεμία ὑμῖν μάχη.

xol μὴν οὐδὲ ὑττὲρ

τούτων δὲ ἁπάντων οὐχ

ἔχϑρας παρεχόντων αἰτίαν, ἀλλὰ τοὐναντίον φιλίας xol ὁμονοίας,
28 μαχόμεϑα.
x&v τις ὑμᾶς ἐπιστὰς ἔρηται, Τί δὲ ὑμᾶς οἱ Νιχαεῖς s UH
ἀδιχοῦσιν; οὐδὲν εἰπεῖν ἕξετε.
χἂν ἐχείνων πύϑηται πάλιν, Τί

δὲ οἱ Νιχομηδεῖς ἀδικοῦσιν ὑμᾶς; οὐδὲ αὐτοὶ λέγειν ἕξουσιν οὐδὲ

ἕν.

ἀλλὰ ἄϑλόν ἐστιν ἐν τῷ μέσῳ κείμενον, ὑπὲρ οὗ διαφέρεσϑε.

xal τί τοῦτό ἐστιν; ἃ μέν ye xal ὀνομάσαι ἄξιον xal

ὁμολογῆσαι

χαὶ περὶ ὧν ἂν χαὶ συγγνοίη τις τοῖς ἀγωνιζομένοις, τούτων οὐδέν 10

ἐστι, τὰ δὲ ὄντα οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ ὁμολογῆσαι [ὡς] καλῶς ἔχει" τοιαῦτά ἐστιν, οὕτω σμιχρά, οὕτως τὰ τυχόντα, ἐφ᾽ οἷς οἱ μὲν ἀνόητοι
24 φιλοτιμηϑεῖεν ἂν ἴσως, εὖ δὲ φρονῶν
χαλοῦντες

ὑμᾶς ἐπὶ τὴν στάσιν"

ἂν οὐδεὶς.

οἱ γὰρ παρα-

δι᾿ ἃς δὲ αἰτίας

οὐχ ἐμὸν ἔσως

ἐξελέγχειν" ἀλλ᾽ οἵ γε χαίροντες αὐτῇ τοῦτο μόνον λαλοῦσιν" Ὑπὲρ 15
σιρωτείων ἀγωνιζόμεϑα.
Τίνων πρωτείων; xal
ἢ περὶ ὀνόματος αὐτὸ
δήποτε ἀχούω τὸ αὐτὸ
xal πολεμῆσαι περὶ τῶν
25 δαιμονίους.
καὶ διότι

τούτους οὖν αὐτοὺς ἐρήσομαι πάλιν ἐγώ"
móvegov ἔργῳ γχαὶ πράγματι δοϑησομένων
μόνον ἐστὶν ὑμῖν ἡ μάχη; καὶ πρότερον γὰρ
τοῦτο γενέσϑαι στάσεως Ἑλληνικῆς αἴτιον,
πρωτείων τοὺς ᾿ϑηναίους xal τοὺς “αχε- 20
μὲν οὐδὲ ἐχείνοις ἐλυσιτέλησεν ἡ στάσις

χαὶ ὃ πόλεμος, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζόμενοι περὶ τῶν πρωτείων ἀπώλεσαν αὐτὰ ἀμφότεροι, xol ὑμεῖς ἅπαντες ἐχεῖνα tore

xal ἔσως xàyO μιχρὸν ὕστερον ὑπὲρ αὐτῶν ἐρῶ. τί δέ; τοῦτο ὡς
ὅμοιον ἐχείνῳ προβαλλόμενοι λέγουσιν; ᾿Αϑηναῖοι περὶ τοῦ φόρους 35 ἕῳ
λαμβάνειν παρὰ τῶν νησιωτῶν ἐπολέμουν, χαὶ περὶ τοῦ διχάζειν
7

οἴχοι τὰς ἁπάντων δίχας [Ἑλλήνων] ἠγωνίζοντο, xai καϑόλου περὶ
20 βασιλείας ὃ πόλεμος ἦν ταῖς πόλεσιν ἐχείναις. ἡμεῖς δὲ ἂν ἀπολάβωμεν τὸ πρωτεῖον ἀμαχεὶ παραδόντων αὐτὸ τῶν Νιχαέων,
πότερα ληψόμεϑα τοὺς φόρους, οὗς νῦν ἐχεῖνοι λαμβάνουσιν; ἢ 30
τὰς

πόλεις

τὰς

συντελούσας

2 τὰς add. Pflugk

εἰς τὸ

παρ᾽

ἐχείνοις

38 ἐϑνῶν BM — 5 εἴρητε M.

δικαστήριον

τί δαὶ ΠΒῚ

6 πύ-

ϑητε B πύϑηται (αι ἃ corr.) U
τί δαὶ UBT
T vixopuósig M
8 διαφέρεσϑαι M
10 (xai alterum om. Emp.)
συγγνώμη τις libri, corr. Reiske

οὐδέν ἐστι, và δὲ ὄντα Selden., οὐδ᾽ ἔστι τὰ δέοντα BM οὐδέστι τὰ δέοντα UT

11 ὡς delet Emp.

[2 οὕτως μιχρά MUT

μεϑα T

μὲν οὖν UT

τοὺς T

ἔστε T

οὕτω τὰ ΒΤ

10 ἀγονιζό-

18 ἡμῖν ἐστιν (hoc ord.) M ὑμῖν om.

24 τί δαὶ UBT

26 περὶ τὸ UT

Β

23 av-

21 δίχας éAAgvov

ἠγωνίζοντο M. ólxac κατὰ ἀλλήλων ἠγωνίζοντο UB; “Ἑλλήνων seclusi, a lectione
M proficiscendum esse ratus

29 τῶ U m. pr.

— vuxaíov T

ἑ

uM
Ne
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ἐνταυϑοῖ χαλέσομεν; ἢ πέμψομεν αὐτοῖς ἁρμοστάς ; ἢ δεχάτας (rác)
παρὰ τῶν Βιϑυνῶν ἐχείνοις ἔλαττον παρέξομεν; ἢ τί ἔσται; καὶ
τέ ἡμῖν γενήσεται πλέον; ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ ἁπάντων νομίζω τοὺς ἀν-

ϑρώπους τῶν πραττομένων οὐχὶ μάτην οὐδὲ εἰχῇ σπουδάζειν, ἀλλ᾽
5 ἀεὶ γίγνεσϑαι τὸν ἀγῶνα ἀντέ τινος.
ἐλευϑερίας

ἀγωνίζεται,

ὃ μὲν γὰρ πολεμῶν ἢ περὶ 27

χαταδουλουμένων

αὑτὸν

ἄλλων,

ἢ περὶ

ἀρχῆς, αὐτὸς ἑτέρους καταδουλούμενος. ὃ δὲ πλέων τὴν ϑάλατταν
ovx ἄλην εἰχῇ διατίϑεται" χινδυνεύει γὰρ ἤτοι ye ὅδοῦ χάρινἢ
4851) ἐμπορίας. ἵνα δὲ μὴ πάντα φέρω τὰ παραδείγματα, ἁπλῶς xal
10 πράττομεν ἅπαντα οἱ ἄνϑρωποι τέλους ἕνεχεν ἀγαϑοῦ xal φεύγομεν τὰς ἐναντίας πράξεις τέλους ἕνεχεν χαχοῦ. τὸ δὲ χωρὶς αἰτίας
σπουδάζειν ἢ πονεῖν, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ τοῖς ἀνοήτοις ττροσήχει μόνοις.

ei μὲν οὖν τις σπουδὴν ἔχοι χαλεῖσϑαι βασιλεὺς ἐδιώτης ὦν, καὶ 28
τοῦτο

ἄριστα ἐπιστάμενος

αὐτὸς

ὑττὲρ

αὑτοῦ,

τοὐναντίον

οὗτος

| 15 ἢ δοχεῖ γέλωτα ὀφλήσει, χρώμενος ὀνόματι ψευδεῖ δίχα πράγματος.
ἑ
xal ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως ἁπάντων, χἂν αὐλητής τις ἐϑέλῃ
δοχεῖν, αὐλεῖν ovx ἐπιστάμενος, χἂν μουσιχὸς οὐδὲν ὑττὲρ μουσιχῆς
εἰδώς, χἂν κιϑαριστὴς οὐδὲ ἅψασθαι τῆς λύρας ἐπιστημόνως δυνά-

4RID uevoc.
τοὺς μὲν οὖν τοιούτους οὐδὲν χωλύσει xal μαινομένους
20 δοχεῖν, ἡμεῖς δὲ οἰόμεϑα, ἐὰν ἐπιγραφῶμέν που πρῶτοι, τὸ πρωτεῖον ἕξειν; ποῖον, ἄνδρες Νιχομηδεῖς, πιρωτεῖον ;; καὶ γὰρ δεύτερον 29
ὑμᾶς ἐρήσομαι xal τρίτον᾽ οὗ τί τὸ ὄφελός ἐστιν; οὗ τί τὸ ἔργον ;ἀφ᾽
ἑ
οὗ πότερον ττλουσιώτεροι γενησόμεϑα ἢ μείζονες ἢ δυνατώτεροι; τὸ
471 M) χεγοδοξεῖν ἀνόητον μὲν εἶναι xal ἐπὶ τῶν ἰδιωτῶν νενόμισται, καὶ
25 μάλιστα τούτων χαταγελῶμεν xol διαπτύομεν [αὐτοῖς] καὶ τελευτῶντὲς ἐλεοῦμεν τοὺς οὐχ ἐπτισταμένους τίνι διαφέρει δόξα ψευδὴς ἀληϑοῦς" xal τῶν πεπαιδευμένων οὐδεὶς οὕτως ἔχει πρὸς αὐτὴν [ὡς ἐτπειϑυμεῖν ἀνονήτου πράγματος ]" ταῖς δὲ πόλεσι φῇ τις κοινῇ προσήχειν
ὅσα μηδὲ τῶν ἰδιωτῶν τοῖς γενναίοις xal σιετταιδευμέγοις; χαϑόλου 30
80 δ᾽ εἴ τις ὑμᾶς ἔροιτο, ἄνδρες Νιχομηδεῖς, τί βούλεσϑε, πότερον
εἶναι πρῶτοι ταῖς ἀληϑείαις ἢ χαλεῖσϑαι μὴ ὄντες; ὁμολογήσαιτε
ἂν δήπουϑεν εἶναι πρῶτοι μᾶλλον ἐθέλειν ἢ καλεῖσϑαι μάτην. οὐ

|

γὰρ τὰ ὀνόματα

δύναμιν

1 τὰς add. Emp.
vixi B, corr. Geelius

ἔχει τὴν τῶν πραγμάτων

5 γὰρ om. M m. pr.
[18 τὴν pro τις UT

ὅσα δὲ ταῖς

8 ἄλλη vie, MUT ἄλλην
ἕλοι Ν

14 αὐτοῦ νυ

οὗτος ἤει M οὗτος ἢ ἢ UB οὗτος εἶ ] T, possit 7 ἡ Emp., ἢ impressi
25 διαπτύομεν. αὐτοῖς Β διαπτεύομεν αὐτοῖς Μ διαπτύομεν αὐτοὺς U, αὐτοῖς

seclusi — 27ὡς — 28 πράγματος interpolamentum seclusi
28 ἀνοήτου libri,
corr. Casaub.
βούλεσϑαι M — 31 ὁμολογήσετε
ἐροῖτο U
80 δεῖ εἰ M
UBM ὁμολογήσητε T, corr. Pflugk
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81 ἀληϑείαις ἐστὶ τοιαῦτα,

οὕτω xol

ἐξ ἀγάγχης ὀνομάζεται.

ρᾶσϑε τοίνυν πρωτεύειν τῶν πόλεων

σπει-

τὸ μὲν τιρῶτον ἐχ τῆς ἐπίι-

μελείας τῆς περὶ αὐτάς" τοῦτο μὲν (ydg), χαϑὸ μητρόπολίς ἐστε,
ἐξαίρετόν ἐστιν ἔργον ὑμέτερον᾽ εἶτα τῷ παρέχειν αὑτοὺς δικαίους

ἅπασι χαὶ μετρίους xol μὴ τυλεονεχτεῖν ἐν μηδενὶ μηδὲ βιάζεσϑαι. 5
ταῦτα

γὰρ ἐξ ἀνάγχης

ἀπεχϑείας

χινεῖ καὶ διαφοράς,

φύσει μὲν (46 8]

τῶν ἐλαττόνων πρὸς τοὺς μείζονας ὑπόπτως διαχειμένων, ὡς ἐξ
ἅπαντος πλεογεχτεῖσϑαι μελλόντων, ὅταν δὲ xol ἔργῳ τοῦτο γίγ32 γηται, δικαιότερον τῆς ἀπεχϑείας ποροξυνομένης. ἔξεστι δὲ ὑμῖν
εὐεργετεῖν τὰς στόλεις wal πλέον wal μεῖζον ἢ ἐκείνοις, τὸ (uiv) 10
πρῶτον χαὶ μάλιστα διὰ τὴν ϑάλατταν, ἐξ ἧς ἁπάντων μὲν χαὶ

τῶν νῦν χομιζομένων᾽" (δεῖ δὲ δημοσίᾳ χαρίζεσθαι τὴν πόλιν, οὐχ
ἰδίᾳ τινάς) τὰ δὲ καὶ διαχλέπτοντες

αὐτοί, τὰ δ᾽ αἰτούμενοι sag? (468

ἕχαστα᾽ xal ἀντιλέγετε μὲν οὐδέποτε τοῖς αἰτήσασιν ὑμεῖς,
δὲ ὅμως φορτιχόν ἐστι τὸ τὴν τῆς αἰτήσεως ἀνάγχην ἔχειν.
xal τούτων ἁπάντων μεταλαμβάνειν ἐπιτρέψετε τοῖς δήμοις
χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν αἰτουμένοις τὸ πρὸς τὴν χρείαν ἐπεῖγον,
οὐχ εἰχός ἐστι μείζους ὑμᾶς ἔσεσϑαι

παρ᾽ αὐτοῖς,

αὐτὸ
εἰ δὲ 15
τοῖς
πῶς

εὐεργετοῦντας

αὐτούς; xol ἅμα xal μεγάλην ποιήσετε τὴν ὁμόνοιαν διὰ πάντων
99 ἐλευσομένην.
σύδιρᾶσϑε δὲ xol τοῖς ἡγεμόσιν αἰδῶ παρέχειν, 20 (τὶ
ἀεὶ τοῦτο φανερὸν χαϑιστάντες ὅτε μὴ ἀπόχρη ὑμῖν χαλῶς διοιχεῖσϑαι μόνοις, ἀλλὰ παντὸς ἐπιμελεῖσϑε τοῦ τῶν Βιϑυνῶν γένους
x«l οὐδὲν ἧττον δυσχεραίνετε τοῖς εἰς τοὺς ἄλλους ἀδικήμασιν ἢ
τοῖς εἰς αὑτούς" xy» τινες χαταφύγωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς δεόμενοι βοηϑείας, προϑύμως ἐπαρχεῖτε xal ὁμοίως. ταῦτα τὸ πρωτεῖον ὑμῖν 25

παραδώσει τὸ ἀληϑινόν, οὐχ ἡ περὶ τῶν ὀνομάτων πρὸς Νιχαεῖς
84 μάχη. βουλοίμην δ᾽ ἂν xol ἐχείνους τὰ αὐτὰ ποιεῖν, καὶ moujσουσιν ἐὰν χαταλλαγῆτε, «cl μείζων ἡ δύναμις ὑμῶν γενήσεται
συντεϑεῖσα.
xol γὰρ τῶν: πόλεων ὁμοῦ γενόμενοι πασῶν ἄρbeve, xal τοῖς ἡγεμόσι γενήσεται πλείων διατροττὴ πρὸς ὑμᾶς 80
1 πειρᾶσϑαι M πειρᾶσϑε (e ἃ corr. U 8 γὰρ add. Emp.
ἐστε Reiske,
ἐστιν libb
4 αὐτοὺς MT
71 ὡς om. T
8 yívzvou libri
10 μὲν add.
Emp.
411 ἑξῆς Wil.
12 τῶν del. Wil.
lacunam Pflugkium et Emperium
secutus sic expleverim: χομιζομένων {μετέχουσι, và μὲν διὰ φίλων) δεῖ δὲ; post
τινάς lacunam statuit Wil.

15 ἀναγωγὴν M

16 ἐπιτρέψητε libri, corr. Emp.
19 ποιήσεται

Μ

exspecto: εἰ δὲ χκαϑάπαξ τούτων

τῆς pro τοῖς M

22 ἐπιμελεῖσϑαι libri, corr. Reiskius

24 αὐτοὺς MT
σχαὰν scripsi, &v libri, x«i ἂν Reiskius
(hoc ord) T — 25 τὸ πρωτεῖον — 26 περὶ τῶν om. M
libri, corr. Emp.

29 συντιϑεῖσα M.

18 ἐστιν ἔστι M
28 δυσχερένετε M

βοηϑείας δεόμενοι
28 χαταλλαγείητε

|
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xal φόβος, ἐὰν ἀδιχεῖν ϑέλωσιν. τὸ δὲ νῦν ἔχον αἱ μὲν ἄλλαι
πόλεις ὑπὸ τῆς ὑμετέρας στάσεώς εἰσιν ἐπηρμέναι" χρείαν γὰρ
418 Π) αὐτῶν δοχεῖτε ἔχειν xol ταῖς ἀληϑείαις ἔχετε διὰ τὸν πρὸς
ἀλλήλους ἀγῶνα xol πάσχετε οἷόν τι πάσχουσιν, ἐπειδὰν δύο ἐπιὅ φανεῖς ὁμοίως ἄνδρες διαττολιτεύωνται πρὸς ἀλλήλους" ἐξ ἀνάγχης
ἅπαντας ϑερατύεύουσι xol τοὺς πλεῖστον ὅσον ἀποδέοντας αὐτῶν.

ὥστε ἐν ᾧ περὶ τοῦ πρωτείου μάχεσϑε ὑμεῖς, χινδυνεύει τὸ πρω- 35

τεῖον σταρ᾽ ἐχείγοις εἶναι τοῖς ϑεραπευομένοις ὑφ᾽ ὑμῶν.

οὐδὲ

γὰρ ἔνεστιν οὐκ ἔχειν τοῦτο δοχεῖν τινας, ὃ παρ᾽ αὐτῶν ἐχείνων
10 ὑμεῖς λαμβάνειν ἀξιοῦτε. xal τὰς πόλεις οὖν πᾶσα ἀνάγχη γενήσεται τὴν τάξιν τὴν ἑαυτῶν ἀπολαβεῖν, καὶ ὥσπερ εἰχός ἐστι xal δέ-

xaLov, ἐχείνας ὑμῶν χρήζειν, οὐχ ὑμᾶς ἐχείνων.
ἀξιώσω

τυραννιχῶς

ὑμᾶς

αὐτοῖς

xal οὐχὶ ztagà τοῦτο

προσφέρεσθαι,

πράως

δὲ καὶ

μετρίως, ὥσπτερ ὑφηγησάμην μιχρὸν ἔμπσροσϑεν, ἵνα μὴ φορτιχὸν
15 γένηται τὸ πρωτεῖον ὑμῶν, ἀλλὰ xal πρωτεῖον ἢ xol φιλῆται. τὰ 36
δὲ τῶν ἡγεμόνων νῦν μὲν ὅπως ἔχει, τί δεῖ πρὸς ἐπισταμένους

λέγειν; ἢ γὰρ οὐκ ἐπαισϑάνεσϑε

τῆς τυραννίδος, ἣν ἡ στάσις ἡ

ὑμετέρα δίδωσι τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν; εὐθέως γὰρ Ó βουλόμενος
ἀδιχῆσαι τὸ ἔϑνος εἰδὼς ἥκει τί δεῖ ποιήσαντα αὐτὸν μὴ δοῦναι
9M)20 δέκην. ἢ γὰρ τῇ Νιχαέων ἑταιρείᾳ προστίϑεται xal τὸ μέρος τὸ
ἐχείνων ἔχει βοηϑοῦν ἢ τοὺς Νιχομηδεῖς éAóusvog ὕφ᾽ ὑμῶν σῴζεται.
χαὶ φιλεῖ μὲν Mens, δοχεῖ δὲ τοὺς ἑτέρους φιλεῖν" ἀδικεῖ δὲ

πάντας. ἀδιχῶν δὲ σῴζεται διὰ τοὺς μόνους οἰομένους ὕπ᾽ αὐτοῦ
φιλεῖσθαι.
κατεγνώχασι δὲ ὑμῶν ἄνοιαν δημοσίᾳ, xal χρῶνται 51
R 5 χαϑάπερ τοῖς παιδίοις ὑμῖν, οἷς πολλάκις ἀντὶ τῶν μεγίστων προτείνεται τὰ μιχρότατα᾽ χἀχεῖνα διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν ὡς ἀληϑῶς
μεγάλων χαὶ διὰ τὴν πρὸς τὰ ἐλάχιστα ἡδονὴν χαίρει τῷ μηδενί"
xal ὑμῖν οὕτως ἀντὶ δικαιοσύνης, ἀντὶ τοῦ μὴ συλᾶσϑαι τὰς πόλεις
μηδὲ ἀφαιρεῖσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους τῶν ἰδίων, ἀντὶ τοῦ μὴ ὑβρίζειν
80 αὐτοὺς εἰς ὑμᾶς, ἀντὶ τοῦ μὴ παροινεῖν, προτείνουσιν ὀνόματα

xal ἢ εἶπον ὑμᾶς πρώτους ἢ ἔγραψαν"
λοιπτὸν ὑμῖν ὡς ἐσχάτοις χρώμενοι.
φρονεῖτε,

παρὰ

πᾶσι

μὲν

τοῖς

εἶτά εἰσιν ἀχίνδυνοι τὸ

τὰ γὰρ τοιαῦτα,

ὀρϑῶς

ἐφ᾽ οἷς μέγα 38

ἐννοουμένοις

διαπτύεται,

|
1 ϑέλωσι T
2 ὑπὲρ B — 5 διαπολιτεύονται MU
1 μάχεσϑαι T
zootiov M
9 τούτου M
15 φιλεῖτε M.
117 γὰρ UBT ἡ γὰρ M
ἐπαισϑάνεσϑαι M.

ϑεται

Β

19 τι M τί UT ὅτι B

20 νικαίων T

21 ἐχεῖνον B ἐχείνων ἃ corr., fuit ἐχεῖνον vel ἐχείνου U

δεῖσϑαι M. m. pr.

UT χαὶ ἡ M

26 σμιχρότατα

Β

27 τὰ om. M

προτί-

24 φι-

31 xol εἰ B xoi ἢ

32 oc (Μυσῶν) ἐσχάτοις Cobetus, collato Cic. pro Flacco 27
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μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις γέλωτα κινεῖ χαὶ χαλεῖται τὸ ἔτι
ὑβριστικώτερον Ἑλληνικὰ ἁμαρτήματα. καὶ γὰρ ἔστιν ἁμαρτήματα,

ἄνδρες Νιχομηδεῖς, ἀληϑῶς, ἀλλ᾽ οὐχ Ἑλληνικά, εἰ μὴ κατ΄ αὐτὸ
τοῦτο Ἑλληνικὰ φήσει τις αὐτὰ εἶναι, xa9^ ὅσον ἐκεῖνοι δόξης

τὰ δὲ ὅ
ἀντεποιήσαντό ποτὲ χαὶ ᾿ϑηναῖοι xal “Ἰαχεδαιμόγιοι.
ἀλλ᾽
ἦν,
α
χεγόδοξ
μὴ
ὅτι
ν
πρότερο
καὶ
που
ἤδη
εἶπον
ἐχείνων
τῆς
ὑπὲρ
αὐτοὺς
δοχεῖτε
νῦν
τι
μή
εἰ
ἀγών"
ἀληϑοῦς
ἀρχῆς
ὑπὲρ
zaítῳ
τινὶ
μυστηρί
ρ
ἐν
καϑάπε
σϑαι,
ἀγωνίζε
καλῶς
είας
προπομπ
39 ζοντας ὑττὲρ ἀλλοτρίου πράγματος.

ἂν δὲ τὸ μὲν τῆς μητροπόλεως

ὑμῖν ὄνομα ἐξαίρετον 7, τὸ δὲ τῶν πρωτείων xowóv ἢ, τί κατὰ 10
τοῦτο ἐλαττοῦσϑε; ἐγὼ μὲν γὰρ τολμήσαιμι ἂν εἰπεῖν ὅτι wy (49 RI
πάντων ἐχστῆτε τῶν ὀνομάτων, οὐδενὸς ἐξίστασϑε πράγματος. ἢ
ví δοχεῖτε παρὰ τοῦτο; τὴν ϑάλατταν ἀναχωρήσειν ἀφ᾽ ὑμῶν ἢ
τὴν γῆν ὑμῖν ἔσεσϑαι μιχροτέραν ἢ τὰς προσόδους ἐλάττονας; ἤδη
ποτὲ ϑέας μετελάβετε; μᾶλλον δὲ μόνον οὐχὶ καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 18
ϑεᾶσϑε xal τοὺς τραγῳδοὺς xol τοὺς ἄλλους, ὅσοι δοκοῦσι μὲν (480 M)
ἡδονῆς ἕνεχεν χαὶ τέρψεως εἰς τὰς σχηνὰς παριέναι, τοὺς δὲ αἰσϑα-

γομένους τῶν γιγνομένων ὠφελοῦσιν" ἄρ᾽ οὖν ἐκεῖ τις ὑμῖν ἀληϑῶς
40 εἶναι δοχεῖ βασιλεὺς ἢ τύραννος ἢ ϑεός; καίτοι ταῦτα

πάντα

χα-

λοῦνται xal ΠῆἢῆΆενέλαοι xol Myouéuvoveg, καὶ οὐκ ὀνόματα μόνον 20
ἔχουσι ϑεῶν xol ἡρώων, ἀλλὰ xal πρόσωπα xal στολάς; xal χελεύουσι
zt0ÀÀd, ὡς ἐχεῖνοι᾽ τοῦ δὲ ποιήματος συντελεσϑέντος ἀπίασι τὸ
μηδὲν ὄντες. ὀνομάζεσϑαί τις ϑέλει πρῶτος" ἔστω. πρωτεύει τις"
χἂν ἄλλος ὀνομάζηται, πρῶτός ἐστιν. οὐ γὰρ τὰ ὀνόματα πίστεις
ἔτι 35
41 τῶν πραγμάτων εἰσί, τὰ δὲ πράγματα xal τῶν ὀνομάτων.

τοίνυν χἀχεῖνο λογίσασϑε τὸ ἐκ τῆς ὁμονοίας γενησόμενον. γῦν
μὲν ἕχαστοι τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἔχετε᾽ ἂν δὲ χαταλλαγῆτε, τοὺς

ἀλλήλων ἕξετε᾽ xal τὰς φιλοτιμίας (δεῖ γὰρ xal τούτων πόλει)
διπλασίας τέϑεσϑε xal τὰς ὑπηρεσίας.
λέγειν τις δεινός ἐστι σαρ᾽
ὑμῖν; χἀχείνους ὠφελήσει. πλούσιός τις 7ztap' ἐχείνοις ἐστί; χορη- 90

γήσει καὶ παρ᾽ ὑμῖν.
1 χαλεῖτε

Μ

10 πρωτίων M
interpunctione

χαϑόλου

8 .χαϑ᾽ αὑτὸ libri, corr. Reiske
11 ἐλαττοῦσϑαι
Μ
14 σμιχροτέραν B

rogationis signo post μετελάβετε

18 γινομένων M
UBT

ἔστινῦ

δὲ οὐδεὶς οὔτε ἂν ἄξιος ὧν τοῦ

ἄρα UBT

24 xol pro xa» M

πίστις UBT

4 malim χαἀχεῖνοι

13 τί delet Cobetus, sublata post τοῦτο
scribendum: εἰ δή ποτε, sublato inter-

15 μεταλάβετε M

19 7 ϑεὸς om. T

11 χηνὰς M

21 xal ἡρώων om.

ὀνομάζεται libri, corr. Emp.

πρῶτος.

25 conieci: τὰ δὲ πράγματ᾽ ἀρχαὶ τῶν ὀνο-

μάτων
29 τίϑεσϑε Emp. τίϑεσϑαι UBT τίϑετε M
ἀνάξιος libri ἄξιος Emp.

31 ἂν ἄξιος scripsi,

-
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150 RI) πρωτεύειν ἐν πόλει διὰ τοῦτο εὐδοχιμήσῃ, (διαβεβλήσεται) παρ᾽
ὑμῖν τῷ πρὸς ἐχείνους λέγειν ἢ παρ᾽ ἐκείνοις τῷ πρὸς ὑμᾶς" οὔτε ἂν
φαῦλός τις ὧν xal τοῦ δοῦναι δίχην ἄξιος εὑρεϑῇ, διαδράσεται τὴν

τιμωρίαν ἀπαλλαγεὶς ἐντεῦϑεν ἐχεῖ, κἀχεῖϑεν ἐνθάδε.

τὸ δὲ νῦν ἔχον 42

5 ὥσπερ ὑφορμεῖτε ἀλλήλαις αἱ πόλεις xal ἔστι τοῖς ἀδικήσασι τὴν
ἑτέραν πρὸς τὴν ἑτέραν χαταφυγή.
τῆς δὲ ὁμονοίας γενομένης
ἀνάγκῃ καλοὺς εἶναι xal δικαίους ἄνδρας ἢ éx τῆς Βιϑυνίας ἀπαλ-

λάττεσϑαι.
ἔσεσϑε.

μέγα φρονεῖτε τῇ τοῦ πλήϑους ὑπερβολῇ

πλείους

γῆν ἱκανὴν δοχεῖτε ἔχειν" melo τῆς ἱκανῆς ἕξετε.

χαϑόλου

10 πάντα μιχϑέντα, xal χαρποὶ xal χρήματα καὶ ἀνδρῶν ἀξίαι καὶ
δυνάμεις, διτυλάσια τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις γίγνεται.
[καὶ] οὗ δὲ 48
πάντα ἕνεχεν οἱ ἄνθρωποι πράττουσιν, ἡ ἡδονή, χρείττων λόγου.
Hai τὸ γὰρ τὰ μὲν ὀδυνῶντα ὑμᾶς ἐξαιρεϑῆναι, καὶ φϑόνον xal φιλογικέαν καὶ τὴν ἔχ τούτων γιγνομένην στάσιν χαὶ τὸ ἐπιβουλεύειν
15 ἀλλήλοις
xal

τὸ

ὑμᾶς
ἐπὶ

xal τὸ τοῖς χαχοῖς

τοῖς

ἐφήδεσϑαι

ἀγαϑοῖς

ἄχϑεσθϑαι,

τὰ

εἰσελϑεῖν εἰς τὰς πόλεις,

χοινωνίαν

ἀγαϑῶν,

τοῖς

δὲ ἐναντία

τῶν πλησίον
ἀντὶ

τούτων

ὁμοφροσύνην,

ἐπὶ

τοῖς αὐτοῖς ἀμφοτέρων χαράν, οὐχὶ ταῦτα πάντα ἑορτῇ ἔοιχε δημοσίᾳ; λογίσασϑε δὲ οὕτως. εἴτις ὑμῖν, ἄνδρες Νιχομηδεῖς, ϑεῶν 44

20 αἵρεσιν ἔδωχεν, ei βούλεσϑε μὴ μόνον τὴν αὑτῶν πόλιν ἔχειν, ἀλλὰ
xal τὴν Νικαέων, οὐκ ἂν παράδοξον μὲν ὑπὸ μεγέϑους ἐφάγη ἀγα-

ϑὸν ὑμῖν, εὔξασϑε δ᾽ ἂν πάσας εὐχάς, ὥστε αὐτοῦ τυχεῖν; ἀλλὰ
τοῦτο (rÓ) παράδοξον δοχοῦν ἔξεστιν ἤδη γενέσϑαι xal τὴν Νίχαιαν

ὑμετέραν εἶναι xal τὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐχείνων.
ἢ τῶν μὲν ἀδελφῶν Ab
25 ϑαυμάζομεν τοὺς εἰς ἅπαν τὸν χοιγὸν οἰχοῦντας οἶχον xal μὴ veveμημένους τὰ πατρῷα ὑπὸ μιχρολογίας, ὅ τε πλοῦτος αὐτῶν [ἔτι
μᾶλλον ϑαυμάζεται) μείζων [xai] κατὰ τοῦτο, τῷ μὴ νενεμῆσϑαι
μηδὲ ἑχάστῳ τὸ ἥμισυ γεγονέναι τῶν πάντων, ἀλλὰ τὸ ὅλον ἀμ1 προτεύειν Ὁ εὐδοκχιμήσῃ Scripsi, lacunam supplevi εὐδοκιμήσει libri
2 τῷ ur UBT
ἐχείνοις πρὸς (om. τῷ) M ἐχείνοις τῷ μὴ πρὸς UBT, corr.
Geelius
8. διαδρᾶσαι M διαδράσῃ UBT, corr. Emp.
4 ἐχεῖσε T — 6 ἑταίραν
bis M
χαταφυγεῖν UBT — 7 ἀπαλάττεσϑαι Ὁ 8 ὑποβολῇ U 9 γῆν Casaub.
τὴν libri ἕξεται M.
11 xai seclusi
οὐδὲ Β
18 τὸ πάντα uiv và M

14 γινομένην MUT

15 τῶν om. B

17 ὁμοφροσύνης M

ἐπ᾿ αὐτοῖς

libri, corr. Emp.
18 πάντα ταῦτα M
ἔοιχε :: (una litt. erasa) U
20 αὐτῶν UT αὐτὸν M
21 τοῦ μεγέϑους B
22 εὔξασϑαι M
23 τὸ
add. Reiske
25 ἅπαντας B
26 σμιχρολογίας B
ἔτι — 2" ϑαυμάζεται
et xal delevi, possunt etiam ἔτι — ϑαυμάζεται post xal transponi
21 9av-

μᾶάζετε UT
m. sec. Ὁ

τὸ μὴ UB
vevéugo9s M
ἑχατέρῳ Hertlein

28 τὸ supra lineam, fortasse ἃ

DIONIS AD NICOMEDIENSES

423

φοτέρων

δοχεῖν, ἔτι δὲ καὶ ὡς ἀγαθοὺς

xal ὡς διχαίους καὶ ὡς τῷ
γενομένη αὕτη ἡ ἀδελῳφότης
46 χάλλιον χαὶ πλουσιώτερον ;

τοὺς προγόνους

χοιγοὺς

πάντες

ἐκείνους spo

ὄντι ἀδελφούς" ἐν δὲ ταῖς πόλεσι
o)yl καὶ μεῖζον ἀγαϑὸν ἔσται καὶ (281
ἄξιον δὲ αὐτὴν γενέσϑαι χαὶ διὰ

ὄντας ἀμφοτέραις

ταῖς πόλεσι xol διὰ 5

τοὺς ϑεούς, ὧν xal παρ᾽ ἐχείνοις xal παρ᾽ ὑμῖν ὅμοιαί εἰσι τιμαί.

τοῦτο γάρ ἐστιν, ἐφ᾽ ᾧ xal μάλιστα ὀδυνηϑείη τις ἄν, ὅτι πάντα
χοινὰ ἔχοντες, xal προγόνους xal ϑεοὺς χαὶ ἔϑη καὶ ἑορτάς, οἱ δὲ
πολλοὶ xol συγγενείας ἰδιωτιχὰς xol φιλίας, ὥσττερ Ἕλληνες πρὸς

βαρβάρους μαχόμεϑα, ἢ τὸ ἔτι τούτου τῷ γιγνομένῳ ὑφ᾽ ὑμῶν 10
417 ὁμοιότερον, ὥσττερ ἄνϑρωποι πρὸς ϑηρία. οὐκ ὄψεσϑε εἰς ἀλλήλους; οὐχ ἀχούσεσϑε ἀλλήλων; οὐχ ἀντιδεξιώσονται τὴν ἀρχὴν
ποιησαμένων ὑμῶν ἀλλήλας αἱ πόλεις; οὐχὶ πάντα τὰ παρὰ ἀμφο- (482 M)
τέροις ἀγαϑὰ χτήσεσϑε καταλλαγέντες;

οὐ χρήσεσϑε

αὐτοῖς ϑέλον-

τες; ὄφελον ἐξῆν xol τὸν ᾿Εφεσίων δῆμον ποιήσασθαι ἀδελφὸν 15
ὑμῶν. ὄφελον xal τὰ Σμυρναίων [οἰχοδομήματα] κοινὰ ὑμῖν ἐγένετο.
48 ταῦτα δὲ πάντα τηλιχαῦτα ὄντα ἀγαϑὰ ἑγὸς ἕνεχα ὀνόματος ἀπόλλυτε, ποίαν ὠφέλειαν, τίνα ἡδονήν;
ἀλλ᾽ ὅτι μὲν xal λυσιτελήσει ταῖς πόλεσιν ἡ καταλλαγὴ γενομένη
χαὶ μέχρι νῦν ὑμῖν οὐχ ἐλυσιτέλησεν ἡ στάσις οὖσα καὶ τὰ ἀγαϑὰ τὰ 20
ἐχ τῆς ὁμονοίας γενησόμενα xal τὰ χαχὰ τὰ διὰ τὴν ἔχϑραν ὑπάρ49 χοντα, προείρηταί μοι μετρίως.
λοιπὸν δὲ εἰπεῖν ὅτι xal uevet
ταῦτα διαλλαγέντων ὑμῶν. ἤδη γάρ τινές εἰσιν οἱ xal τοῦτο δεδοι- (5881
χότες, ὧν ἀποδέχομαι τοῦ φόβου τὴν αἰτίαν, εἴ γε λέγουσιν αὐτὸ 325
ταῖς ἀληϑείαις ἐπιϑυμοῦντες τῆς ὁμονοίας xai φοβούμενοι μὴ λυϑῇ

χαὶ οὐ τοὐναντίον αὐτοῦ χάριν τοῦ μηδὲ ὅλως αὐτὴν γενέσϑαι
τοῦτο προβάλλονται. τὸ μὲν οὖν μέγιστον ὑμῖν xal τὸ τειστότατον
τοῦ uevely

τὴν ὁμόγοιαν ἐνέχυρον

γὰρ καὶ λόγῳ παραδειχϑέντα
ὑμᾶς Éotxe,

πῶς

1 εἰσορῶσι
10 ἢ τί (τι BM)
11 ἢ ὥσπερ UT
ἀντιδεξιώσωνται
15 ὦφελον Β
seclusit Emp.
λειαν

ἔστω

τὸ συμφέρειν

αὐτήν.

ἃ

διότι συνοίσει μόνον ἤδη πείϑειν 80

οὐ χρὴ τὴν ἀπὸ

τῶν

ἔργων

ἕξειν

αὐτὰ

σπειϑὼ

Herwerden dubitans
4 χάλλιον Pflugk, χαλὸν UBM
ἔτι τούτων γιγνομένων (γινομένων Ὁ) libri, corr. Pflugk
z ὥσπερ B
12 ἀχούσεσϑαι M
ἂν δὴ δεξιώσονται M
Ὁ
138 ἀλλήλαις UT
14 χτήσασϑαι Μ χρήσεσϑαι M
τὸν ex τῶν U τῶν BM
16 ὦώφελον BU
οἰκοδομήματα
17 ἀπόλλυται BMT
18 fortasse: ποίαν ζφέροντος» ὠφέ-

ὠφελίαν Μ

21 τὰ ante διὰ om.

Μ

ποίαν pro τίνα UBT

22 μένει M.

19 λυσιτελὴς εἴη M

23 οἶκοι pro οἱ καὶ M — 25 αὐτοὶ libri,

corr. Emp.
27 αὐτῇ (pro αὐτὴν) T
29 μενεῖν Scripsi, μένειν libri
τοῦ M
80 παραδεχϑέντα UBT
σύνοισι M. συνοίσειν T
81 ταῦτα Wil.
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βεβαιοτέραν; ἔτι δὲ εὔϑυμός εἰμι xol διὰ τὸ τῆς συνηϑείας ὑμᾶς 50
δυσατταλλάχτως ἔχειν. εἐ γὰρ ἡ στάσις τοσούτῳ χρόνῳ διὰ τὴν
συνήϑειαν μόνον ἐμμεμένηχεν ὑμῖν,
(54RID οὐχὶ xol τὰς διαλλαγὰς εἰχός ἐστιν
|

τηλιχοῦτον οὖσα χαχόν, πῶς
ἡδίους ve οὔσας xal δικαιο-

5 τέρας ποιήσειν xol τὴν συνήϑειαν ἡδίονα; xal φυλάττεσϑαι

δὲ

uuxod(viva) δεήσει xal πρὸ ἁπάντων τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀδόξους,

ἄν

ποτὲ διαβάλλωσιν ὑμᾶς ἀλλήλοις. μὴ γὰρ ἀχούσητε αὐτῶν ἴδιόν τι
ϑηρωμένων, δὲ βουλήσονται πάλιν αὑτοῖς γενέσθαι τινὰ χώραν. xol
μιχρῶν

|

δὲ ἕνεχεν μὴ παροξύνεσϑαι.

xal τοὺς ϑεοὺς δὲ εἰχός ἐστιν 51

10 μᾶλλον zvüvrov ἐπειμελήσεσϑαι vob συμμεῖναι τὴν ὁμόνοιαν.

οἶμαι

| 483 Μὴ) γὰρ xal αὐτὴν ταύτην τὴν ἀρχὴν zoo! ἐχείνων γενέσϑαι xal οὐχ

|

ἂν ἄλλως ἐπελθεῖν μοι τολμῆσαι περὶ τηλιχούτου πράγματος ἐν
ὑμῖν λέγειν, ὑπὲρ οὗ μηδεὶς πρότερον εἶπε μήτε νέος μήτε πρεσβύτερος.
ἔστι δὲ xal ἄξιον αὐτοῖς εὔξασϑαι πάλιν.
οὐχοῦν ἐν
15 ἀρχῇ μὲν εὐξάμην αὐτοῖς, ἵνα μοι πειϑομένους παράσχωσιν ὑμᾶς"

ἀπ)

ἐπεὶ δὲ τοῦτο

ἤδη ἐοίχατε

τοῦ φυλάττειν

αὐτοὺς εἰς ἀεὶ τὰ καλῶς

EN

NIKAIAI

ποιεῖν,

λοιπόν

ἐστιν

εὔξασϑαι

περὶ

δόξαντα ὑμῖν.

(22) ITEPI ΟΜΟΝΟΙΑΣ
IITEHIAYMENHZ ΤῊΣ

ΣΤΆΣΕΩΣ.

᾿Εγὼ χαίρω τιμώμενος ὕφ᾽ ὑμῶν, ὥσπερ sixóg ἐστι χαίρειν τὸν 1

ἄνδρα τὸν

ἀγαϑῆς καὶ

λόγου

20 ἀξίας, ὥσπερ ἡ ὑμετέρα πόλις χατά ve ἰσχὺν xol μέγεϑος,

σώφρονα

οὐδε-

μιᾶς ἡττωμένη τῶν

τιμώμενον
ómoímove

ὑπὸ

πόλεως

ἐνδόξων γέγους τε γενναιότητι xal

πλήϑους συνοιχήσει, τῶν φανερωτάτων γενῶν οὐκ ἀλλαχόϑεν ἄλλων
συνελϑόντων

φαύλων xal ὀλίγων,

xal Moxedóvov'

25 βοῦσα.

πρέπει δὲ τοῖς ὑπὸ ϑεῶν φχισμένοις εἰρήνη xol ὁμόνοια 9

2 ἡ prose M

malim τοσοῦτον χρόνον

5 ἡδίονα Wil, πλείονα libri
μένων M

πάλιν)

ἀλλὰ Ἑλλήνων ve τῶν πρώτων

τὸ δὲ μέγιστον ἥρωάς τε xal ϑεοὺς οἰχιστὰς λα-

oi pro εἰ UBT

3 ἐμμένηχεν

M 4 ἡδείους M

δὴ libri, δὲ Reiske ^ 6 τινα adieci

8 .ϑηρο-

εἰ βουλήσονται malim abesse, ut scribatur {τὸ

vtoiclibri, corr.impressi

χαρὰν libri, corr. Emp., χάριν Casaub.

9 ἕνεχα B Évexe T
παροξύνεσϑαι M. (scil. δεήσει) παροξύνεσϑε UB
ἐστι
UT
10 συμβῆναι UBT
11 γενήσεσϑαι libri, corr. Emp.
14 αὐτοὺς M
16 ἐπὶ M
2421 ἡττωμένην Μ
25 πρέπη M

ca
D
cot
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xal φιλία πρὸς αὑτούς.

αἰσχρὸν γάρ. εἰ μὴ σφόδρα εὐδαίμονες

,
καὶ ϑεοφιλεῖς xal διοίσουσί τι τῶν ἄλλων εὐτυχίᾳ

ἔσονται

βου-

λόμενοί γε ἀληϑὲς ἐπιδεικνύειν τὸ τοῦ γένους, ἀλλὰ μὴ ψευδῆ καὶ

τορες
μάταιον λόγον. ϑεοὶ yàg οἰχισταὶ xal συγγενεῖς xai τεροττά
οὔτε $
χάλλος
οὐδὲν οὕτως ἐθέλουσι τοὺς αὑτῶν ἔχειν, οὔτε χώρας

χαρπῶν ἀφϑονίαν οὔτε πλῆϑος
ἀρετὴν xal πολιτείαν

ἀνθρώπων,

ὡς σωφροσύνην xal

γόμιμον καὶ τῶν μὲν ἀγαϑῶν πολιτῶν τιμήν,

τῶν δὲ χαχῶν ἀτιμίαν. ὡς ἔγωγε ἥδομαι νῦν ὁρῶν ὑμᾶς ἕν μὲν
σχῆμα ἔχοντας, μίαν δὲ φωνὴν ἀφιέντας, ταὐτὰ δὲ βουλομένους. (484 M)
ποῖον μὲν γὰρ ϑέαμα χάλλιον πόλεως ὁμοφρονούσης; ποῖον δὲ 10 um
ἄχουσμα σεμνότερον; ποία μὲν βουλεύεται πόλις ἄμεινον τῆς dua
βουλευομένης ; ποία δὲ εὐμαρέστερον πράττει τῆς ἅμα πραττούσης;
ποία δὲ ἧττον ἀποτυγχάνει τῆς ταὐτὰ βουλομένης; τίσι μὲν ἡδίω
τἀγαϑὰ τῶν ὁμονοούντων; τίσι δὲ χουφότερα τὰ λυπηρὰ τῶν χοιγῇ
φερόντων, ὥσπερ βάρος; τίσι δὲ σπανιώτερον συμβαίνει τὰ yakená 15
τῶν ἀλλήλους φυλαττόντων; ποία μὲν τοῖς πολίταις ττροσφιλεστέρα

πόλις; ποία δὲ τιμιωτέρα τοῖς ξένοις; ποία δὲ χρησιμωτέρα τοῖς
φίλοις; τίς δὲ τοῖς ἐχϑροῖς φοβερωτέρα; Ó παρὰ τίνων μὲν ἔπαινος
δοχεῖ πιστότερος, Ó παρὰ τίνων δὲ ψόγος ἀληϑέστερος; [τίνες δὲ
παρὰ τοῖς χρατοῦσι πλείονος αἰδοῦς τυγχάνουσι;] τίνες μὲν ἐσοτιμότεροι τοῖς χρατοῦσιν; τίνας δὲ μᾶλλον [οἱ χρατοῦντες] αἰδοῦνται;
τίνας μὲν οὕτως ἀγαπῶσιν οἱ χρηστοὶ ἄρχοντες ; τίνων δὲ ἧττον
χαταφρονοῦσιν οἱ πονηροί; οὐ γὰρ δῆλον ὅτι τοῖς μὲν ὁμονοοῦσιν
οὐ uóvov οἱ χρατοῦντες, ἀλλὰ xal οἱ ϑεοὶ προσέχουσιν, οἱ δὲ
στασιάζοντες οὐδ᾽ αὑτῶν ἀχούουσιν; οὔτε γὰρ τῶν dovugóvov
χορῶν οὐδεὶς ἀχούει ῥᾳδίως ὅ,τε λέγουσιν οὔτε τῶν διαφερομένων
πόλεων. ποῖα δὲ οἰχοδομήματα, πόση δὲ χώρα, πόσον δὲ πλῆϑος
ἀνϑρώπων ἰσχυρότερον δῆμον ἀποφαίνει τῆς πρὸς αὑτὸν ὁμονοίας;
ὁπόσοι γὰρ ἂν ὦσι πολῖται τῆς ὁμογοούσης πόλεως, τοσοῦτοι μὲν

ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι τὸ ἐχείνης συμφέρον, τοσαῦται δὲ ἀκοαὶ ἀχούουσι,
1 αὐτοὺς ΒΜ
ϑεοσεβεῖς Geelius
ys B

εὐδαίμονες libri, αἰδήμονες Reiske
2 ϑεοφιλεῖς libri,
τε pro τι U
εὐτυχίᾳ libri, εὐψυχίᾳ Geelius — 3 ve pro

5 αὐτῶν MUT

10 ποῖα δὲ ἄκουσμα σεμνότερον ποῖα δὲ M

11 μὲν Wil, δὲ libi — 12 τῆς ἄμεινον πραττούσης BM, in U ἅμα ex ἄμεινον

à correctore

— 13 βουλομένης Scripsi (item Cobetus C. Or. p. 92), βουλευομένης

libri —16 πολίταις (αις ἃ corr.) Ὁ 19 ὃ παρὰ τίνων e.q.s. cf. or. 8 31
τίνες δὲ — 20 τυγχάνουσι delet Emp.; inter haec et sequentia usque ad αἰδοῦνται

optio data est
20 ἐἰσοτιμώτεροι BM
21 χρατοῦσι UT
οἱ χρατοῦντες
delevi, οἱ κρατούμενοι Reiskius
23 δηλονότι T ópovovow Ὁ — 25 αὐτῶν T
28 αὐτὸν UT
29 ad sequentia cf. or. 1 832
30 τὸ δὲ ἐχείνη M
-

20

25
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157 RII) τοσαῦται
||

τίζουσιν.

δὲ γλῶτται
διαφέρει

παραινοῦσι,
γὰρ

οὐδὲν

45

τοσαῦται

ἢ εἴ τις

δὲ

διάνοιαι

ϑεῶν

οὕτως

φρον-

μεγάλης

χαὶ πολυανϑρώπου πόλεως μίαν ψυχὴν ἐποίησεν. ὡς οὔτε χρημάτων σπλῆϑος o)re ἀνϑρώπων οὔτε ἄλλῃ δύναμις ξυνήνεγχε
5 τοῖς διαφερομένοις, ἀλλὰ τοὐναντίον πάντα ταῦτα πρὸς βλάβης
μᾶλλόν ἐστι xal ὅσῳ ἂν ττλείονα ὑπάρχῃ, τοσούτῳ μιείζονος xal
-

,

χαλεπωτέρας

2

ὥσπερ

M

3

,

οἶμαι xal τῶν

,

ed

σωμάτων

A

,

τῷ μὲν ὑγιαίνοντι

συμφέρει τὸ μέγεϑος χαὶ τὸ πλῆϑος τῶν σαρχῶν, τῷ δὲ νοσοῦντι
(486 Μ) xal φαύλως ἔχοντι σφαλερωτάτη ἐστὶν ἡ τοιαύτη ἕξις xal ὀξύ10 τατον ἐπάγει κίνδυνον.
ὁμοίως δὲ xal ναῦς ἥτις ἂν μετὰ
ὁμονοίας πλέῃ τοῦ χυβερνήτου xai τῶν ναυτῶν, αὐτή τε σῴ-

ζεται xol σῴζει τοὺς ἐμτυλέοντας᾽ eb δὲ μή, ὅσῳ πλείω τὰ ἱστία,
τοσούτῳ σφοδρότερον τὸν χειμῶνα xol τὴν ταραχὴν μείζω συμιβαίνειν ἀνάγχη. τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐπὶ ἅρματος, ἂν μὲν ὅ ϑ᾽ ἡνίοχος
15 ἄρχειν ἐπίστηται χατὰ τρόπον οἵ ve ἵπποι ὁμοφρονοῦντες xal
σειϑόμενοι ὦσιν, ἐλπίς ἐστιν ἐν μὲν ἀγῶνι νιχᾶν, ἐν δὲ σπτολέμῳ
σῴζεσθαι τὸ τοιοῦτον ἅρμα" στάσεως δὲ xol ταραχῆς ἐνούσης,
τοσούτῳ μείζων ὁ χένδυνος, ὅσῳ ἂν ἰσχυρότεροι ὦσιν οἱ Lot xal
ταχύτεροι.
παραπλησίως δὲ xal πόλει ὁμονοούσῃ πάντα τὰ τοι-

20 abro χρήσιμά ἐστι, περιουσία χρημάτων xol σπλῆϑος ἀνϑρώπων
xal τιμαὶ καὶ δόξα xal δύναμις" εἰ δὲ μή, δύσχρηστα χαὶ χαλεπά,
[68 81) οἷον ἐν ταὐτῷ τρεφομένων ϑηρίων πολλῶν ἢ βοσχημάτων, ἑνὸς
εἴργοντος zeguBóAov, χυριττόντων τε ἄλληλα xol πατούντων xal
ἐπεμβαινόντων ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὑγιαίνων ἐτύγχανον, οὐχ ἂν
25 ἀπέστην τοῦ λόγου, πρὶν ἱχανῶς αὐτὸν διελϑεῖν κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ
δύναμιν" νῦν δὲ ὑμεῖς ve ἴσως πρὸς ἑτέροις μᾶλλόν ἐστε χἀγὼ
πολὺ χαταδεέστερον ἔχω ἢ πρὸς τὸ μέγεϑος τοῦ ἀγῶνος.
τὸν
οὖν βραχύτατον χαὶ ἀνυσιμώτατον λόγον χαταλείπεται εἰπεῖν τὸν
πρὸς τοὺς ϑεούς.

οὗτοι γὰρ xal τῶν μιχρὸν φϑεγγομένων

ἃ δια-

γοοῦνται ἴσασιν. ἔσως γὰρ χαὶ τοῦτο τοῦ σφόδρα εὐνοοῦντός ἐστιν"
Gozo οἱ χρηστοὶ πατέρες τοῖς παισὶν ἃ μὲν δύνανται παραιa

1 φροντίζουσι ὕ]
2 οὕτω BT
δὮευαφέρει reposui ex or. I $ 32, διαφέρουσι libri — 3 óc οὔτε e. q. 8. non cohaerent cum antecedentibus
Β ἐστὶ
χαὶ ὅσῳ UBT

om.

Β

(sed in U fuit ἐστὶν) ἐστὶν ὅσῳ Μ

ὑπάρχει ΒΜ

8 Hippocr. Aphor. 8,1 αἱ ἐπ᾿ ἄκρον εὐεξίαι σφαλεραί. (Wil)

ζεται (αι ἃ corr)

Ὁ

14 0v M.

7 μὲν

11 σω-

[ὅ ἐπίστητε B ἐπίστηται (αι à corr. U

18 μίζων Μ
20 ἔστι :: (c. ras.) U ἐστιν T
22 στρεφομένων libri, corr.
Casaub. — 24 ἐπιβαινόντων ΒΜ
ἐτύγχανον ov B
26 μᾶλλόν ἐστε Emp.
ἐστὲ μᾶλλον ὥστε UBT μᾶλλον ὥστε (om. dg)

ἔχων πρός M

Μ

21 καταδεέστερα UT

29 μιχρῶν M μιχρὸ ::v (fuit μικρῶν) U σμιχρῶν B

MAT

TUE
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γοῦσιν, ἃ δ᾽ dy àv μὴ πείϑωσιν, εὔχονται τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ αὐτῶν.
εὔχομαι δὴ τῷ ve “΄πονύσῳ τῷ προπάτορι τῆσδε τῆς πόλεως xal

Ἡρακλεῖ τῷ κχτίσαντι τήνδε τὴν πόλιν xal 4i Πολιεῖ καὶ «ϑηνᾷ

xal ᾿ἡφροδίτῃ Φιλίᾳ καὶ Ὁμονοίᾳ χαὶ Νεμέσει xal τοῖς ἄλλοις
ϑεοῖς ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας τῇδε τῇ πόλει πόϑον ἑαυτῆς ἐμ- ὅ

βαλεῖν καὶ ἔρωτα χαὶ μίαν γνώμην
φρονεῖν,

στάσιν

χαὶ ταὐτὰ

βούλεσϑαι

δὲ xal ἔριδα xal φιλονιχίαν ἐχβαλεῖν,

καὶ

ὡς ἂν ἐν (486 M)

ταῖς εὐδαιμονεστάταις xol ἀρίσταις ἢ πόλεσι τὸ λοιπόν.

23) ΕΝ THI HATPIAI ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΠΡῸΣ AIIAMEIS ἀεὶ
OMONOIAS.
1

Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες πολῖται, νῦν γοῦν, εἰ xol μὴ πρότερον, ἄξειν τὴν ἅπασαν ἡσυχίαν, δεῦρο ἀφικόμενος, xol μὴ 10
προσάψεσϑαι μήτε ἑχὼν μήτε ἄχων μηδενὸς χοινοῦ πράγματος, δι᾽ ἕν μὲν ὅτι xal πολλοὺς ὁρῶ σὺν τοῖς ϑεοῖς del τῶν
πρεσβυτέρων χαὶ τῶν νεωτέρων βουλομένους χαὶ δυναμένους émiτροπτεύειν τὴν πόλιν xal προΐστασϑαι τῶν ὑμετέρων ὀρϑῶς οὔτ
—
τοῦ λέγειν οὔτε τοῦ πράττειν ἐνδεῶς ἔχοντας, ἔτι δὲ τῆς σαρ᾽ 15
ὑμῖν πολιτείας ἐμπείρους ὄντας, ἐμὲ δὲ ὑπτώπτευον᾽" τὸ γὰρ ἀληϑὲς

2 εἰρήσεται" βαρύνεσϑαέ τινας ὡς ξένον xal περιττόν᾽ ἔπειτα οἶμαι
χαὶ τοῦ σώματος δέον ποοιήσασϑαΐξ τινα πρόνοιαν, éx πολλῆς καὶ
συνεχοῦς ταλαιπωρίας ἀπειρηχότος, καὶ τῶν περὶ τὴν οἰκίαν, κομιδῇ
φαύλως διαχειμένων, ἃ τοσοῦτον ἀπολωλότα χρόνον οὐδεμιᾶς ἐπαν- 20
ορϑώσεως τετύχηχεν. ὅπου γὰρ ἀποδημία δεσπότου χρονέσαντος
ἱχανὴ διαφϑεῖραι xal τὴν μεγίστην οὐσίαν, ví χρὴ προσδοχᾶν ἐν
τοσούτοις ἔτεσι φυγῆς; ὅϑεν οὐδεὶς ἂν προσεδόχησεν ἐμὲ σωϑῆναι |
χωρὶς ὑμῶν δι᾽ εὐνοίας ὑπερβολήν. χαίτοι μέχρι μὲν ὑπῆρχε" πεγίας

χένδυνος ἡμῖν, οὐδὲν ἦν δεινόν.

οὐ γάρ εἰμι πρὸς τοῦτο ἀμελέ- 25

τητος σχεδόν, τοσοῦτον χρόνον πλανηϑεὶς οὐ μόνον dowog καὶ
ἀγέστιος, ἀλλὰ μηδὲ ἀχόλουϑον ἕνα γοῦν ἐπαγόμενος.
οὐ τοίνυν
2 τὸ prozg Um.pr.

4 ἀφροδίτῃ φιλίᾳ UBMT,

ἀφρ. καὶ φιλίᾳ vulgo

γεμέσοι T — 5 ἑαυτοῖς T
9 uiv om. ΠΒῚ
10 ἕξειν Β 11 προσάψασϑαι
libri, corr. Emp.
12 δὴ pro ἀεὶ M
19 συνεχοῖσι M 21 χρονήσαντος B
22 x«l om. M — 27 ἀναίστιος M
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οὐδὲ τὸν υἱὸν ἤλπιζον χαλεττῶς ἂν ὑπομεῖναι mevíav, οὐκ ὄντα
ἐμοῦ χείρω τὴν φύσιν. ἐπεὶ δὲ Ó λόγος ἡμῖν ἐστιν ὑπὲρ τοῦ μὴ
ψεύσασϑαι τὴν πατρίδα μηδὲ ἀποστερῆσαι τὴν ὑπόσχεσιν ὑμᾶς,
ἣν ὑπιεσχόμεϑα μηδενὸς ἀναγχάζοντος, οὐδαμῶς ῥᾳδίαν οὐδὲ ὀλίγων
χρημάτων, τοῦτο οἶμαι yaÀezóv xal σπτολλῆς φροντέδος ἄξιον" οὗ
γε οὐδέν ἐστι βαρύτερον οὐδὲ ὀφειλόμενον énl σελεέονι τόχῳ χάριτος.
xal τοῦτό ἐστι τὸ ,ιἀναίσχυντον Ódvttov xal πιχρόν΄, ὅταν οἶμαι
τῷ βραδύνειν ἡ χάρις εἰς χρέος μεταστῇ" ὃ τῷ τπταντὲ χαλεττώτερον
ἀπαιτοῦσιν οἱ σιωπῶντες τῶν βοώντων. οὐδὲν γὰρ οὕτω δύναται

10 τοὺς ὀφείλοντας

ὑμῖν τὰ τοιαῦτα

ὑπομιμνήσχειν,

ὡς τὸ ὑμᾶς ἔχλε-

λῆσϑαι. διὰ μὲν δὴ ταῦτα ἀναγχαῖον ἐνόμιζον γενέσϑαι πρὸς τοῖς
ἐμαυτοῦ καὶ μηδενὶ τῶν χοινῶν προσιέναι μηδὲ μέχρι λόγου τέως,
ἕως àv αἴσϑωμαι τοῦτο δὴ τὸ παρὰ τῷ ποιητῇ Aeyóuevov*
ὅ,ντει μοι ἐν μεγάροισι χαχόν τ᾽ ἀγαϑόν τε τέτυχται.
15

σιρότερον γὰρ οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον σχολὴν ἤγαγον ἔσως διὰ τὴν ἐμαυτοῦ πολυπραγμοσύνην, ὃς δέον ἐντυχεῖν ὑμῖν xal φιλοφρονήσασϑαι τοσοῦτο μόνον xal ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς xal vi) 4α ἀναγνῶναι
τὰ γράμματα τὰ τοῦ αὐτοχράτορος, ὅτε ἀναγχαῖον ἦν, ἔπειτα

161 R II) εὐθὺς ἀναχωρῆσαι καὶ τρέπεσϑαι χαϑ᾽ αὑτόν, λόγον τινὰ εἶπον
20

ὑπὲρ ἔργου τινός, o)x αὐτὸς μόνον, ἀλλὰ (xal) τῶν ἡγεμόνων
ἐσπουδαχότων, ἴσως μὲν ὑμῖν, ἔσως δὲ κἀμοὶ χαρίζεσθαι βουλομένων [xoi] τὴν πόλιν ἄμεινον χατασχευάζειν xal σεμνοτέραν ποιεῖν
ἅπασαν. πρότερον γὰρ ἴστε δήπουθεν ὅτι τοῖς τοιούτοις xal τῶν
ἀστυγειτόνων ἐλειπόμεϑα. τοῦτον ἐμοῦ τότε εἰπόντος τὸν λόγον,
ἐπτήρϑη ve πρὸς αὐτὸν ὃ δῆμος" οὐ γάρ ἐστε ἀγεννεῖς οὐδὲ ἀναίσϑητοι τὰς φύσεις" καὶ πολλοὲ σπτροετράττησαν φιλοτιμηϑῆγαι τῶν
πολιτῶν. πάλεν δὲ ὕστερον ἐμοῦ τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὑμῖν ποιουμένου

πολλάχις μὲν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, πολλάχες δ᾽ ἐν τῷ ϑεάτρῳ, tva,
δὲ μὴ δοχιμάζοιτε μηδὲ βούλοισϑε, μηδένα ἐνοχλῶ" τὴν yàg ἀσχολίαν τὴν ἐσομένην ὑπώτιτευόν μοι περὶ ταῦτα᾽ πολλάκις μὲν ὑφ᾽
ὑμῶν ἐχυρώϑη, πολλάχις δὲ ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, οὐδενὸς ἀντει2 ἐμοὶ UT
5 ov γὰρ M
6 πλίονι M
7 ἀναίσχυντον e. q. 8.
comoediae versum laudare videtur
8 τὸ βραδύνειν Ὁ m. pr. — 9 δύνανται
B óiva:: va. U
10 ὀφίλοντας M
ἡμᾶς UT
12 μηδὲν μέχρι M
13 ἕως om. M
αἴσϑωμαι Emp., αἰσϑήσωμαι UB αἰσϑήσομαι M
16 ὃς

δέον Selden., ὡς óéovlibri

18 post ὅτι add. d», sed. expung. U

19 ἀποχω-

once. M
x«9' ob τὸν M
20 xci add. Reiske; potest etiam συνεσπουδαχότων scribi
21 βουλόμενον UBTM, corr. impressi
22 xai delet Emp.,
quod videtur lacunae resarciendae causa insertum esse
2: ἐλλειπόμεϑα T

25 ἀγεννῆς Ὁ ἀγενεῖς

Μ

30 ἢ πολλάχις UB ἢ πολλάχις T
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ἐπεὶ δὲ ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅσα μὲν αὐτὸς ἔπαϑον μετρῶν
1 πόντος.
M)
χαὶ διαμετρῶν χαὶ λογιζόμενος, ὅπως μὴ γένοιτο ἀπρεπὲς μη δὲ (488

ἀχρεῖον, ὅποῖα ἔργα πολλὰ γέγονε παρ᾽ ἑτέροις μάτην ἀπολόμενα, (02 1

χαὶ τελευταῖον εἰς τὰ ὄρη φϑειρόμεγος, οὐχ ὧν ἔμπειρος τῶν
τοιούτων οὐδενὸς οὐδὲ ἀπορῶν ἔργου τινός, ἀλλ᾽ ἕτερα μᾶλλον 5
πράττειν δυνάμεγος

σπουδαιότερα

ἔσως,

ἀφ᾽ ὧν οὐ παρὰ μόνοις

ἐῶ νῦν ἐπεξιέναι.

ὑμῖν εὐδοχιμεῖν ἔμελλον,

8 βαρὺ δι᾿ ὑμᾶς ὑπομένοντι.

οὐδὲν γὰρ ἦν ἐμοὶ

λόγοι δὲ ἐγίγνοντο πολλοὶ μέν, οὐ

παρὰ πολλῶν δέ, xcl σφόδρα ἀηδεῖς, ὡς χατασχάπτω
ὡς ἀνάστατον

πεποίηχα

τὴν πόλιν,

σχεδὸν ἐξελαύνων τοὺς πολίτας, ὡς ἀνή- 10

ρηται πάντα, συγχέχυται, λοιπτὸν οὐδέν ἐστιν. καί τινες ἦσαν oí
σφόδρα ὀδυρόμενοι τὸ χαλχεῖον τὸ τοῦ δεῖνος, χαλεπῶς ἔχοντες,
el μὴ μενεῖ ταῦτα τὰ ὑπομνήματα τῆς παλαιᾶς εὐδαιμονίας, ὥσπερ
τῶν ᾿ϑήνησι Προπυλαίων κινουμένων ἢ τοῦ Παρϑενῶνος ἢ τὸ

Σαμίων Ἥραιον ἡμᾶς ἀνατρέποντας ἢ τὸ Μιλησίων Διδύμειον ἢ 15
9 τὸν γεὼν τῆς Ἐφεσίας ᾿ΔΑρτέμιδος, ἀλλ᾽ οὐχ αἰσχρὰ xal καταγέλαστα ἐρείπια, πολὺ ταπεινότερα τῶν χλεισίων, οἷς ὑποδύξται τὰ (6881
πρόβατα, τῶν ποιμένων δὲ οὐδεὶς ἂν δύναιτο εἰσελθεῖν οὐδὲ τῶν
γεγναιοτέρων χυνῶν᾽ ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς μὲν ἠρυϑριᾶτε (xal) διετρέπεσϑε τῶν ἡγεμόνων εἰσιόντων,

οἱ δὲ ἀηδῶς ἔχοντες πρὸς ὑμᾶς 20

ἐπέχαιρον καὶ ἐγέλων᾽ ὅπου μηδὲ τοῖς χαλχεῦσιν
σχεδόν, ἀλλὰ εἰργάζοντο χεχυφότες" xal ταῦτα

ἐξῆν διάρασϑαι

πίπτοντα

xal ὕπε-

ρηρεισμένα, ἃ πρὸς τὴν πληγὴν τοῦ δαιστῆρος ἔτρεμε xol διίστατο᾽"
ἀλλ᾽ ὅμως ἦσαν οἵ χαλεπῶς ἑώρων ἀφανιζόμενα τὰ σημεῖα τῆς
ἔμπροσθεν πενίας καὶ ἀδοξίας, οὐχ ὅτι τῶν χιόνων ἔμελεν αὐτοῖς 25

τῶν ἱσταμένων οὐδὲ τῶν γείσων, οὐ τῶν οἰχοδομουμένων ἐργαστη10 ρίων ἄλλοσε, ἀλλ᾽ ἵνα μηδέποτε μεῖζον ὑμεῖς ἐχείνων φρονῆτε. εὖ
γὰρ ἴστε ὅτι xal τοῖς οἰχοδομήμασι καὶ ταῖς ἑορταῖς καὶ τῷ Óud- -

Dew αὐτοὶ xol τῷ μὴ παρ᾽ ἑτέροις ἐξετάζεσθαι μηδὲ συντελεῖν
ἄλλοις χαϑάπερ οἶμαι κώμην,
3 ἄχριον M.

παρὰ M

πᾶσι τούτοις συναίρεσϑαν πέφυχε 30
ἀπολλύμενα UB ἀπολλύμεϑα T

5 ὃς

οὐδὲ M
8 dy£yvovto Μ 9 σφόδρα ἡδεῖς T
11 ἐστι T 13 μένει M
τὰ om. UBT
15 μειλησίων MT μιλησίων (ει prius ἃ corr.) U
διδύμιον
libri, corr. Reiskius
10 ἐφεσίων UBT
17 χλησίων BM χλισίων U m. pr.

κλισιῶν corr. UT, χλεισίων Dind.

19 χυρῶν M

ἠρυϑριᾶτε διετρέπεσϑαι

ΒΜ ἡρυϑριᾶτε διετρέπεσϑε Ὁ ἐρυϑριᾶτε διετρέπεσϑε T, καὶ add. Emp.
20 ἀηδῶς (η ἃ corr. U

21 ἐπέχερον

Μ

22 ταῦτα om. M m. pr.

ἄλλος T, ἄλλοσε Emp.

30 ἄλλοις Valesius, ἀλλήλοις libri

ὑπε-

25 videtur aliquid deesse in
δαστῆρος M
ρηρισμένα ΜΘ 23 ἃ om. M
hanc sententiam: οὐχ ὅτι ζκαλὰ αὐτοῖς ἐδόχει x«l χρήσιμα, οὐδὲ γὰρ) τῶν
κιόνων e. q. 8. ἔμελλεν libri, corr. Reiske
26 γεισῶν U
21 ἄλλως UMB
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τὸ φρόνημα τῶν πόλεων χαὶ μεῖζον ἀξίωμα γίγνεσθαι τὸ τοῦ
(489 M) δήμου xal πλέονος τυγχάνειν τιμῆς καὶ παρὰ τῶν e μονῶν
ξένων χαὶ παρὰ τῶν ἡγεμόνων.

ταῦτα

δὲ τοῖς μὲν ἀγαπῶσι

τὰς

αὑτῶν πατρίδας χαὶ μὴ φοβουμένοις μήποτε ἐλάττους αὐτῶν φανῶσι
|
ὅ ϑαυμαστὴν ἔχει τὴν ἡδονήν᾽ τοῖς δὲ ἐναντίως ἔχουσι xol βουλο648Π) μένοις ἐν ἀσϑενέσιν ἰσχύειν καὶ τὴν δόξαν τῆς πόλεως ἀδοξίαν
αὑτῶν γομίζουσει δέοντως φέρει λύπην χαὶ φϑόνον. χαίτοι τὸ 11
μὲν ὑπόδημα δεῖ πρὸς αὑτὸν ἁρμόττειν xol τὸν αὑτοῦ πόδα, xol
ἂν δοχῇ μεῖζον, περιτεμεῖν᾽ πόλιν δὲ οὐδέποτε δεῖ κχολούειν
10 οὐδὲ κατάγειν πρὸς αὑτὸν οὐδὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετρεῖν,
ἐὰν τύχῃ σμιχρὰν ἔχων xal ἀνελεύϑερον, xal ταῦτα παραδειγμάτων
ὄντων" λέγω δὲ τὸ τῶν Σμυρναίων, τὸ τῶν Ἐφεσίων, Ταρσεῖς
ἐχείνους,

᾿Αντιοχέας.

χαὶ ταῦτα

ἐπίσταμαι

σαφῶς ὅτι καὶ πρό-

τερόν τινὲς ἀχούοντες διερρήγνυντο xal χαλεπῶς ἔφερον, εἰ τοιού-

15 των ἐθίζεσϑε ἀχροᾶσϑαι λόγων xol μετὰ τοιούτων πόλεων τολμᾷ
/ .— «4G ὀνομάζειν τὴν ὑμετέραν.
ὅμως δ᾽ ἐπὶ τούτοις σχετλιάζοντες 12
χαὶ τοιαῦτα λέγοντες χαὶ διδόναι μηδένα ἐῶντες χαὶ τοῖς ἔργοις
ἐμποδὼν γιγνόμενοι, οὕτως ἐμὲ διέϑηχαν, ὥστε ὀλίγου φυγὴν
ἐμαυτοῦ καταψηφίσασθαι. καὶ γὰρ ἦν γελοῖον μετὰ φυγὴν οὕτως
20 μαχρὰν xol πράγματα τοσαῦτα xal τύρανγον ἐχϑρὸν δεῦρο ἀφικχό66 RID uevov, ὥστε ἀναπαύσασϑαι xal τὸ λοιπὸν ἐπιλαϑέσϑαι τῶν τιρότερον χαλεπῶν, οἷον éx δεινοῦ xal ἀγρίου πελάγους xal χειμῶνος
ἀδοχήτως

σωθέντα

μόλις δι᾿ εὔνοιαν

ϑεοῦ τινος, ἔπειτα ἐνταῦϑα

ὥστστερ ἐν λιμένι ναυαγεῖν. ϑαυμάζω δὲ μάλιστα ἐνίων ἀνθρώπων 18
25 τὴν χαχοήϑειαν, μᾶλλον δὲ τὴν ἄνοιαν, ὑπομεμνησχόμενος οἷα ἐλογοποίουν τὸ μὲν πρῶτον περὶ τῆς πρεσβείας, ἣν ἐπέμψατε εὐχαριστοῦντες.
οὐ γὰρ ἡδέως αὐτὸν ἀποδέξασϑαι τοὺς πρέσβεις,
ἀλλὰ δυσχερᾶναι μᾶλλον, ὡς δέον αὐτὸν ἐπὶ τῆς πύλης ἀπηντηχέναι χαὶ περιβαλεῖν

τοὺς ἥχοντας

ἢ τοὺς μηδέπω

παρόντας

Óvo-

M)80 μάζειν ἢ πυνϑάνεσϑαι περὶ τοῦδε καὶ τοῦδε, τί πράττουσιν ἢ διὰ
τί σπτάντες οὐχ ἦλϑον. οἱ δὲ ἐλογοποίουν ὅτι τοῖς Σμυρναίοις παμ- 14
1 malim: ζτὸν ἀξίωμα

γενέσϑαι UT

2 πλέονας M m. pr.

»
,
,
4 αὐτῶν UT
7 αὐτῶν UT
δέοντος T
δέος ὄντως
M . φέρει
λύπην
WiL, φέρειν αὐτὴν UBT φέρει αὐτὴν M
8 αὐτὸν ΒΜ
αὐτοῦ BMT
)

«

»

9 dox; Μ

“«

,

κολοίειν M χωλύειν T

{τις μικρὰν

e

f

,

10 αὐτὸ MT

post ἀνελεύϑερον pauca exciderunt

16 ὅμως Casaub., ὅπως libri

18 φυγεῖν M.

Reiske

22 δινοῦ M

21 προτέρων UBT

τύχην T — 11 τύχῃ
12 có om. UT

20 ἀφικομένῳ libri, corr,

23 ἀδοχήτους ὡς ϑέντα M

ἀδοχήτου ὡς ϑέντα B ἀδοχήτου ὠσϑέντα UT, corr. Reiskius
24 ναυμαχεῖν
UBT
29 τοὺς ἤχοντας Emp., προσήχοντας libri
90 x«i τοῦδε om. UBT
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πόλλας

δωρεὰς

ἀμύϑητα

δοίη xal χρήματα

πέμψειε

μετὰ

τῶν

Νεμέσεων, καὶ rv) “4 ὡς ἄλλου τινὸς διαλεχϑέντος μυρίους μὲν (166R1
αὐτῷ συνεχώρησε βουλευτάς, χρυσίου δ᾽ ἐχέλευσε ποταμὸν εἰς
τὴν πόλιν τραπῆναι xal μυριάδες ἄπειροί τινες ἐδόϑησαν" ὧν
15 οὐδὲν ἦν ἀληϑές, ὡς ἐβουλόμην ἂν ἔγωγε. τὸ γὰρ ἄλλους χαλῶς 5
πράττειν xal μεγάλων τυγχάνειν οὐχ ἂν οὐδέποτε λυπήσειξ τὸν
γοῦν

ἔχοντα

ἄλλως

τε xal πρῶτον

τυχόντα xal τὴν ἀφορμὴν

ἴσως

παρεσχηχότα. ὅμοιον γάρ, ὥσπερ εἴ τις αὑτῷ μόνον λάμπειν ἠξίου
τὸν ἥλιον ἢ τὸν 4ία ὕειν ἢ τοὺς ἀνέμους πνεῖν ἢ μηδένα ἄλλον

ἀπὸ τῶν χρηνῶν δύνασθαι πιεῖν.
ὧν (ὃ) αὐτοχράτωρ xal συνετώτατος

ἀλλ᾽ ὁμοῦ φιλανϑρωπότατος 10
ἁπάντων

ἐμοί τε παρέσχεν

10 ὧν ἐγὼ ἐδεόμην xal ἄλλοις ὧν ἐκεῖνοι ἐδέοντο.
τίνος οὖν ἕνεχεν εἴρηκα πάντα τοῦτον τὸν λόγον, ónio ἄλλων
ὑμῶν βουλευομένων; ὅτι χαὶ τούτου τοῦ πράγματος ἐγὼ πρότερος
ἡψάμην καὶ πολλοὺς εἶπον ἐνϑάδε λόγους ὑπὲρ ὁμονοίας, ἡγούμενος 15
συμφέρειν τῇ πόλει τοῦτο (xal) κρεῖττον εἶναι μὴ διαφέρεσθαι πρὸς
μηδένα ἀνϑρώπων, ἥχεστα δὲ οἶμαι πρὸς τοὺς ἐγγὺς οὕτω xal ἀστυγείτονας. οὐ μέντοι πρὸς ἐχείνους ye ἦλϑον οὐδὲ εἶπτον φιλάνϑρω- 167 R;
πον οὐδὲν πρὸ τοῦ καταλλαγῆναι δημοσίᾳ τὴν πόλιν xal φίλους ὑμᾶς
γενέσϑαι. χαίτοι ψήφισμά ye ἔπεμψαν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ φιλοφρονού- 20
μενοι xal παραχαλοῦντες

ἀφικέσθαι"

χαὶ

πολλὰ

δίκαιά μοι πρὸς

αὐτοὺς ὑπῆρχεν, ὥσπερ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐντεῦϑεν᾽ ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ὑπέuevoy φιλανϑρωτιεύεσϑαι xav ἐμαυτόν, ἀλλὰ κοινῇ μεϑ᾽ ὑμῶν
17 αὐτοῖς ἐβουλόμην γενέσϑαι φίλος. ὅϑεν ὑφεωρῶντό ue καὶ δυσχερῶς
εἶχον. καὶ νῦν πυϑόμενος τὰς διαλύσεις xal τὴν φιλίαν ταύτην ττρατ- 25
τομέγνην, xal ψηφισαμένων ὑμῶν ἐμὲ χαλεῖν, ἔσως καὶ ταύτης ἕνεχα

τῆς χρείας (τυχὸν γὰρ ἠλπίζετε χἀμοῦ μετασχόντος ὅᾷον μᾶλλον
xal ἀσφαλέστερον ἔσεσϑαι πάντα᾽ χαίτοι xal νῦν ἔσως οὐ τοῖς (91 M)
παροῦσι μόνον, ἀλλὰ κἀμοὶ νέμοντες τιμὴν μετὰ τῶν ἄλλων, λογιζόμενοι χἀμὲ πολίτην ὑμέτερον, τυχὸν προϑυμότεροι γεγόνασι πρὸς 80
ὑμᾶς) ὅμως (οὐ) σφόδρα ἠπείχϑην εὐλαβούμενος μὴ γένηται τοῦτο
σχεδὸν γὰρ εἰώἐμποδὼν οὐχ ἐχείνοις, ἀλλὰ τῶν ἐντεῦϑέν τισι.
ϑασι z0ÀÀol τῶν ἀνθρώπων οὐ τοῖς πραττομένοις, ἀλλὰ τοῖς
1 δῴη libri corr. Dind.
τῶν γε μέσεων T
3 (ἂν) αὐτῷ Dindorfius
(secutus Reiskium)
δὲ B
4 τραπῆναι (η ἃ corr.) U
5 ἄλλους Emp.,
πολλοὺς libri
8 αὐτῷ UT
ἠξίου λάμπειν (hoc ord.) T
10 χρινῶν
Ὁ m.pr.
ἀλλ᾽ ὁμοῦ Emp., ἀλλ᾽ ὃ uiv M ἀλλ᾽ ὅμως BT, U compendio
11 ó add. Emp.
ἔμοιγε librij corr. Reiske
14 βουλομένων UT
[1 περὶ
22 εἴπερ Emp. Wil.
uj om. UBT
UBT
16 xal add. Casaub.

21 xaxov B

29 χαὶ ἐμοὶ M

31 οὐ Reiske ex interpr.

ἠπίχϑην M
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τοὺς λόγους τούτους πρὸς 18

881) ἐμὲ ἔλεγον οἱ προεστῶτες αὐτῶν καὶ τότε ἐξῆν ὑμῖν ἀπηλλάχϑαι
σιραγμάτων᾽ ἀλλ᾽ ὑφεωρώμην ἐγὼ μή τισι τῶν ἐντεῦϑεν πρόσαντες
γένηται καὶ δυσχόλως φέρωσιν ἐμοῦ πράττοντος αὐτά. xal νῦν
5 τρόπον τινὰ ἑχὼν ἐβράδυνα.
ὅσα μὲν οὖν καὶ δι᾿ ἐμοῦ xol δι᾽
ἑτέρων δυνατὰ γίγνεσθαι τῇ πόλει, ταῦτα ἐχείνοις ἀξιῶ μᾶλλον
ἐπιτρέπειν, ἵνα μηδεὶς ἀντιβαίνῃ μηδὲ λυπῆται βασχαίνων.
ὅσα

δ᾽ οὐ ῥάδιον jm

ἄλλου τῶν ἐντεῦϑεν πραχϑῆγναι, τυχὸν δὲ καὶ

λέαν xaAemóv, ἡγεῖσϑε πρὸς ἐχείνοις deí ue τὴν γνώμην ἔχειν
10 μέχρις ἂν ἐμπνέω.
xol μὴν ὅστις ἂν προϑυμῆται τὰ περὶ τὴν 19

γόλιν xal δύνηταί τι ποιεῖν ὑμῖν συμφέρον, ἐμὲ πρῶτον ἕξει τὸν
μαρτυροῦντα xal συναγωγιζόμεγον, καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, ὃ γίγνεται
ὀρϑόν, πολὺ ἂν ἥδιον ἐπταινέσαιμι (xal) προϑυμότερον ἄλλου πράττοντος

ἢ αὐτὸς

εἰσηγούμενος.

οὐδὲ

γὰρ

εὐδοχιμεῖν

βουλόμενος

16 οὐδὲ τῶν ἐπαινούντων ἀπορῶν οὐδ᾽ ἐπιϑυμίᾳ δόξης, ἀλλὰ τῇ πρὸς
ὑμᾶς εὐνοίᾳ βούλομαι γίγνεσϑαΐ τι τῶν δεόντων, xal τοῖς ϑεοῖς
εὔχομαι πᾶσι γηρῶν ὡς πλείστους

πόλιν ὠφελεῖν. χαὶ νῦν ὑπτὲρ
98 Π) τὸν εἰσηγησάμενον. πᾶσα μὲν
20 φορὰ πρὸς ὁντινοῦν γιγνομένη
|
ἰδιώτῃ, xüv ὁπωσοῦν τύχωσι

ἐπιδεῖν

ἱκανωτέρους

ἐμοῦ τὴν

τούτου ἐπαινῶ τόν τε ἄρχοντα χαὶ 20
γὰρ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἔχϑρα καὶ διαἐργῶδες καὶ δυσχερὲς καὶ πόλει xal
διαχείμενοι. τούς ve yàg ἀσϑεγεῖς

ixavóv ἐξελέγξαι xal ταπεινῶσαι

πρὸς τοῖς οὖσι χαλεποῖς καὶ τοὺς

(98 M) εὖ πράττοντας ἐνοχλῆσαι xal ταράξαι τὴν ψυχὴν αὐτῶν" ὅϑεν οἱ
γοῦν

ἔχοντες

25 σφόδρα

αἱροῦνται

ἀχριβῶς

φέρειν

ἐλαττούμενοι

τὰ

μέτρια

χαὶ

μὴ

περιέχεσθαι τῶν διχαίων (ἢ, φιλονικοῦντες ἐφ᾽

éxdovQ xal μηδενὶ μηδὲν εἴχοντες ἀεέ τινας ἔχειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας χαὶ πολεμοῦντας, xal τοῦτο μὲν τοῖς εὐτυχήμασι veutσῶντας xol χαϑ᾽ ὅσον οἷοί τέ εἰσιν ἐμπτοδὼν ἱσταμένους, τοῦτο

δέ, ἂν
30 uero)
οὕτως
ὃς οὐ
χαϑ'
2

συμβῇ τι πταῖσμα (πολλὰ δέ, ὡς ἐν ἀνθρώποις, (rà) γιγνόχαέροντας xal ἐπιτιϑεμένους. οὐ γάρ ἐστιν οὐδεὶς ἀσϑενὴς 21
οὐδὲ ἀδύνατος τὴν φύσιν, ἄνϑρωπος ὧν πρὸς ἄνϑρωπον,
τυγχάνει χαιροῦ τὴν δυσμένειαν ἐνδείξασθαι xol τὸ μῖσοςἢ
αὑτὸν ἢ σὺν ἑτέροις xol Xóyov τινὰ εἰπεῖν, ᾧ πάντως éAUc

1 ἐπὶ Μ
9 λείων

€

2^

Μ

7

a

2 πρωεστῶτες T
ἡγεῖσϑαι

Μ

12 ὅτι Wil.

-

6 δύναται M.
γίνεται libri

2

,

7 ἀντιβαίνει M.
18 xo add. Reiske

14 οὔτε Dind.
15 οὔτε et mox οὔτ᾽ Dind.
19 ἔχϑα T
20 γιγνόμενον BMT,
γιγνομένη Ὁ (coniecerat Reiskius)
ἐργώδη (sic! T
22 ἱχανὸν om. UBT
25 ἢ add. Reiske
φιλονειχοῦντες UBT
26 εἴχοντας M
29 τὰ add.
Reiske
80 ἐπιϑεμένου. B
32 ov om. Β
χαινοῦ T
ἐνδείξασϑε M
33 ὦ M ὃς UBT
ΔῈ
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0e, xal πρᾶγμα συνϑεῖναι τὸ βλάψον.

οὐδὲ γὰρ νόσημα οὐδὲν

οὕτως ἀναίσϑητον τοῖς ἔχουσιν ὡς μηδέποτε βλάψαι μηδὲ ἐμπο-

δὼν γενέσϑαι μηδεμιᾶς πράξεως,

ἀλλὰ χἄν ἐγρηγορότι xol βαδί-

ζοντε μὴ σφόδρα ἐνοχλῇ τὴν ἰσχὺν τοῦ σώματος, εἴς ye τὴν χοίτην
οὕτως ἔγωγέ ἢ
22 ἀπήντησε xal διασπᾷ καὶ διαφϑείρει τὸν ὕπνον.
φημι μηδέποτε λυσιτελεῖν ἀπεχϑάνεσϑαι καὶ quiovixetv μηδὲ τῇ (08.
μεγίστῃ πόλει πρὸς τὴν βραχυτάτην χώμην᾽ ὅταν δὲ δὴ πρὸς
ἀνϑρώπους ἢ πόλιν οἰχοῦντας (οὐδ σμιχρὰν xol πολιτείαν ἐξαίρετον
ἔχοντας καὶ παρὰ τοῖς ἡγεμόσι τιμήν τινα xol δύναμιν, ἐὰν σωφρογῶσι (δεῖ γὰρ ὑμᾶς ἀχούειν τἀληϑῆ καὶ μὴ χαλεπῶς φέρειν, ἐάν 10
τις ἑτέρους ἐπαινῇ βουλόμενος ὑμᾶς ὠφελεῖν) τὸ δὲ μέγιστον óuóρους καὶ ἀστυγείτονας xal μόνον οὐχὶ χαϑ᾽ ἑχάστην τὴν ἡμέραν
ὑμῖν ἐπιμιγνυμένους, τοῦτο μὲν τοῖς πλείστοις ἐπιγαμίας ὑπαρ-

χούσης, τοῦτο

δὲ πολιτῶν τινων,

καὶ σχεδὸν τῶν

δυνατωτάτων

παρ᾽ ἡμῖν, τῆς παρ᾽ ἐχξίνοις τιμῆς τετυχηκχότων᾽ πῶς χρὴ ταύτην 15
23 ἄλυπον xol ἀβλαβῆ τὴν ἔχϑραν ὑπολαμβάνειν; xal μηδεὶς ὑπολάβῃ
μὲ λέγειν ὡς ἄρα χρὴ τελέως ὑποπεσεῖν xol μηδὲν ἐχείνων mooatρουμένων δίχαιον μηδὲ ἐπιειχὲς αὐτοὺς δεῖσϑαι xal παραχαλεῖν᾽"
αἱρουμένων δὲ αὐτῶν xal προϑυμουμένων (và) εἰς φιλίαν évow- (498 M)
μοτέρους πρὸς τοῦτο φαίνεσϑαι xol τὴν φιλονικίαν τὴν ἔχ τῆς 30
διαφορᾶς ἐπὶ τοῦτο μετενεγχεῖν πολὺ χάλλιον, ὅπως αὐτοὶ εὐγνωμονέστεροι φανησόμεϑα xal μᾶλλον καταφρονοῦντες χρημάτων xal
24 τοῦ πλείονος.

οὐ γὰρ οὕτως αἰσχρόν ἐστι λείπεσθαι

τοῖς διὰ τὸ ἀτιπὶ

μῖσος ἔργοις χαὶ νὴ día τοῖς πρὸς ἔχϑραν ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς μετριότητος xal τῆς φιλανϑρωπίας.

ὃ μὲν γὰρ ἐν ἐχείνοις

ἡττώμενος 25

κινδυνεύει λαβεῖν δόξαν ἀσϑενείας, ὃ δ᾽ ἐν τούτοις σχαιότητος
xal φιλονιχίας. ὅσῳ δὴ κρεῖττον ἀσϑενῆ δόξαι μᾶλλον ἢ πονηρόν,
τοσούτῳ βέλτιον ὑστέρους εἶναι μαχομένους ἢ διαλλαττομένους.
25 εἰχότως δ᾽ ἄν μοι προσέχοιτε τὸν νοῦν μᾶλλον ἑτέρων τυχὸν μὲν
xal ἄλλως, ἔτι δὲ χἀχεῖνο σχοποῦντες ὅτι μηδὲν ἐδίᾳ μοι διαφέρει, 80
μηδὲ ὄχλησίν τινα ὀχνῶν ἢ δαπάνην ἐμαυτοῦ διὰ τοῦτο ἀμελῶ τοῦ
πρέποντος ὑμῖν. ὅτι γάρ μὲ οὐχ ἐνοχλήσετε μὴ βουλόμενον οὐδὲ
1 συνϑῆναι

suspecta

B — 3 x&v pro xoi T

εἰς τε M

4 v. τὴν ἰσχὺν τοῦ σώματος mihi

6 μηδὲ ἀπεχϑάνεσϑαι UBT

πόλιν B ἢ πόλιν MUT
οὐ add. Casaub.
ὠφελῇ UBT
14 χοινῶν (pro τινων Μ

μικρὰν UT
15 ὑμῖν Μ

φιλονειχεῖν BT

11 ἐπαινεῖν UBT
17 τελείως UBT

19 τὰ addidi
20 φαίνεσϑαι ΒΜ φέρεσϑαι U (s prius a corr.)
Emp., αὐτοῖς libri
22 φανησώμεϑα UB
24 τῆς om. UBT
μενος M — 26 σχεότητος M
29 προσέχητε libri, corr. Emp.
30 ἀλλο UT
χκαἀκεῖνο:: U
381 ὀχλήσειν M

87

21 αὐτοὶ
25 ἧττόμᾶλον T
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χελεύσετε ἀποδημεῖν, ὥσπερ ἤδη πολὺν χρόνον ἔχοντα παρ᾽ ὑμῖν,
ἐπίσταμαι σαφῶς" (ἄλλως τε οὐκ ἀσχολούμενος ἐγὼ νομίζω συμφέρειν ὑμῖν οὐδὲ τοῦτον ἀποδημῶν τὸν τρόπον ) ἀλλ᾽ ὅπερ ἔφην,
βέλτιον ἡγοῦμαι πᾶσιν ἀνθρώποις, οὐ μόνον ὑμῖν, μήτε ἀναιρεῖσθαι

5 ῥᾳδίως ἔχϑραν μὴ σφόδρα ἀναγχαίαν, τάς ve πρότερον οὔσας
χαταλύεσϑαι πάντα τρόττον, ἂν ἢ δυνατόν, τὴν ἐκ τοῦ διαφέρεσϑαί
2 Β1ὴ τέσε βλάβην μείζονα ἡγουμένους τῆς παρὰ τὰς διαλύσεις ζημίας.
πᾶσα γάρ, ὥς φασιν, εἰρήνη χρεέττων πολέμου, xal πᾶσα φιλία 26
πολὺ ἀμείνων xal λυσιτελεστέρα τοῖς ye νοῦν ἔχουσιν ἔχϑρας, καὶ
i10 ἐδέᾳ τοῖς οἴχοις xal δημοσίᾳ ταῖς πόλεσιν. εἰρήνη μὲν γὰρ xal
ὁμόνοια τοὺς χρωμένους οὐδὲν πώποτε ἔβλαψεν, ἔχϑρα δὲ xal φιλονιχέα ϑαυμαστὸν εἰ μὴ σφόδρα ἀνήκεστα xal μεγάλα. καὶ τῆς
μὲν ὁμονοίας τό τε ὄνομα εὔφημον ἥ τε πεῖρα ἀρίστη καὶ λυσιτε(494Νὴλεστάτη máu." στάσεως δὲ xal διαφορᾶς σχυϑρωπὴ μὲν ἡ προση-

15 γορία καὶ δυσχερής, πολὺ δὲ χείρω |xal| τὰ ἔργα καὶ σχυϑρωπότέρα. xol γὰρ εἰπεῖν ἔστε καὶ ἀκοῦσαι [χαὶ] πολλὰ τῶν ἀβουλήτων
καὶ πρᾶξαι xal παϑεῖν.
ἡ δὲ τῶν ἐγγὺς οὕτως καὶ ὁμόρων δια- 27
φορὰ xal τὸ μῖσος οὐδενὶ ἄλλῳ ἔοικεν ἢ στάσει μιᾶς πόλεως,
ὅπου xal γάμων χοινωνέα πολλοῖς χαὶ συμβολαίων καὶ τὸ ἀφι20 χγεῖσϑαι παρ᾽ ἀλλήλους σχεδόν τι xa9^ ἑκάστην τὴν ἡμέραν xol
τὸ συγγενεῖς εἶναι xal συνήϑεις xal ξένους τρόπον τινὰ ἀλλήλοις
ἅπαντας.
παροιχοῦσα δὲ πόλις ἐχϑρὰ καὶ δυσμενὴς λυπηρὸν

881) πάντα τρόπον xal δυσομέλητον, ὥσπερ εὔνους καὶ qíAÀc συμφέρον
καὶ ἀγαπητόν.
25 τοὺς

“τέλας

ἐνθυμεῖσϑε

οἰχείως ἔχοντας,

δὲ ὅσῳ μὲν ἥδιον ἀποδημεῖν
ἀλλὰ

μὴ ἐχϑρῶς,

ὅσῳ

πρὸς 28

δὲ βέλτιον

τοὺς ἐπιξενουμένους ὑποδέχεσϑαι χωρὶς ὑποψίας, ἐν δὲ ταῖς κοιναῖς
πανηγύρεσι xal ϑεῶν ἑορταῖς xal ϑέαις ὅσῳ χρεῖττον xal σωφρογέστερον ἀναμίγνυσθαι συνϑύοντας ἀλλήλοις καὶ συγνευχομένους,
ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον χαταρωμένους χαὶ βλασφημοῦντας.
αἱ δὲ 29
30 ἐπιβοήσεις ἑχατέρου τοῦ πλήϑους ἐν τοῖς σταδίοις xal τοῖς ϑεά-

τροις πόσον διαφέρουσι μετὰ ἐπαίνου γιγνόμεναι xal πολλῆς
εὐφημίας τῶν μετὰ μίσους χαὶ λοιδορίας; οὐ γὰρ ἀνϑρώπων

»
1 ἔχοντα χρόνον (hoc ord.) UT
6 o» ἂν
ἡ5
7 περὶ τὰς libri, corr.
Reiske
8 oc φησιν UBT
9 ys om. MT
ἔχϑας T
10 οἰκείοις B
12 μεγάλα καὶ ἀνήχεστα (hoc ord. Reiskius
14 διαφϑορᾶς BU (9 expunxit

corrector)

ποιεῖ

15 xci seclusi

16 χαί secl. Boissonade

11 διαφϑορὰ Ὁ (9 expunxit corrector)

ἄλλῳ Reiske

2424 ἐνθυμεῖσϑαι M

δ ἐχϑροὺς M m. pr.

28 ἀναμίγνυσϑε M. ἀναμίγνυσθϑαι (αι ἃ corr.

pro ἔστι malim

^ 18 οὐδὲν ἄλλο libri, οὐδενὶ
Ὁ

27 ϑεαῖς ΒΜ

29 χαὲ om. UBT
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ἐπιειχῶν οὐδὲ πόλεων σωφρόνων,

δὲ ἑταιρῶν doynuóvov

μᾶλλον

ἀπὸ οἰχήματος ἑχατέρας οὐδὲν αἰσχυνομένων ῥῆμα ἀχόλαστον cizvetv,
5 φησιν Ὅμηρος,

αἵ τὲ χολωσάμεναι ἀγορῆς ἐς μέσσον ἰοῦσαι
γειχεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι, χόλος δέ ve xal τὰ κελεύει.
30 πόσου

δὴ ταῦτά

πόσῳ

ἐστι τὸ μὴ πάσχειν;

ποιεῖν; ποῖον δ᾽ ἂν τοσοῦτον

5

δὲ πλείονος τὸ μὴ

γένοιτο χρημάτων

πλῆϑος ἢ χώρας (148

μέγεϑος ἀνθ᾽ οὗ προσήχει τοὺς νοῦν ἔχοντας ἀνθρώπους ἀντι- (496M
χαταλλάξασϑαι τὴν χκαϑ᾽ ἡμέραν εὐφημίαν, τὸ πρεπόντως μὲν
χαὶ μὴν τά γε τῆς χώρας 10
ϑεᾶσϑαι, προϑύμως δὲ ἀποδημεῖν;
xal τὰ τῆς ϑαλάττης xol τὰ τῶν

ὁρῶν

ἐξ ἅπαντος

ὑμᾶς

εἰς τὸ.

αὐτὸ συνάγει xal μὴ βουλομένους (xal) ἀναγκάζει χρήσασϑαι ἀλλήλοις. ἐχεῖνοί τὲ γὰρ δέονται τῆς παρ᾽ ἡμῶν ὕλης xol ἑτέρων
πολλῶν xal ἡμεῖς οὐχ ἔχομεν οὔτε εἰσαγαγέσϑαι δι᾿ ἑτέρου λιμένος

πῶς οὖν οὐχ ἁπάντων 15

81 οὔτε ἐχπέμψαι τὰ γιγνόμενα παρ᾽ ἡμῖν.
δυστυχέστατον

ὠνεῖσθαι μὲν ἑχάστους

παρὰ ἀνϑρώπων οὐ φίλων,

ἀποδίδοσθαι δὲ τοῖς μισοῦσι, κατάγεσϑαι δὲ παρὰ τοῖς βαρυνομένοις, ὑποδέχεσϑαι δὲ τοὺς λοιδοροῦντας, συνεστιᾶσϑαι δὲ ἐνίοτε
τοῖς ἀλλοτριωτάτοις᾽" ἐὰν δὲ πλοίου τις ἐπιβαίνῃ, σαφῶς εἰδέναι καὶ
τὸν χυβερνήτην xol τοὺς ναύτας ἅπαντας χαταρωμέγους, τὸ δὲ ττάν- 20

τῶν ἀηδέστατον ὅραμα ἐχϑρῶν, τοῦτο ἀεί ποτε ὁρᾶν xal πλέοντας
xol βαδίζοντας, xal τούτοις ἀεὶ στιλείστοις κατὰ τὰς ὁδοὺς ἀπαντᾶν,

πογηρὸν χαὶ δυσχερῆ σύμβολον, [ὥστε πάντως εἰπόντα τι παρελ92 ϑεῖν ἢ ἀκούσαντα δυσχερές.)
ὥστε ἔγωγε ἐνεϑυμούμην πολλάκις
τὴν τῶν ἀνϑρώπων ἀμαϑίαν καὶ διαφϑοράν, ὅτι τῶν σφόδρα ἀδό- 25
ξων χαὶ φαυλοτάτων ζῴων χείρους εἰσὶ ταῖς ψυχαῖς. οἱ μὲν γὰρ
ἄνθρωποι πολλάχις ἐντυχόντες ἀλλήλοις μάχονται xal λοιδορηϑέντες ἀπίασιν" οἱ δὲ μύρμηχες οὕτω πυχνοὶ βαδίζοντες οὐδέποτε (ἴ8
ἠνώχλησαν ἀλλήλους, ἀλλὰ πάνυ πράως ἐντυχάνουσι xol παρίασι

93xal βοηϑοῦσιν ἀλλήλοις.

χαὶ μὴν τὸ νῦν συμβεβηχὸς περὶ τὴν 80

1 post ἐπιεικῶν suppleverim: αὗται vel rovvo
compendio U
4 ex Hom. Il. 20,253 — 55 contracti

κου M — dAXjAowi M
ὁσῳ δὴ libri

λάσσης M

6 πόσου Selden., πόσῳ libri

1 τοσοῦτον T

ὁρῶν M

cinnitatem, ὑμῶν libri

ἑταῖρον Μ
3 ὅμηρος
μέσον M.
5 vi-

πόσῳ δὲ Emp.,

10 ϑεάσασϑαι libri, corr. Reiske

12 xai add. Emp.

11 9a-

13 ἡμῶν scripsi propter con-

15 οὔτ᾽ ἐχπέμψαι UBT

γινόμενα BT

18 συνεστιᾶσϑε M.
21 25900» Μ
22 τούτους T
23 δυσχερ (extremum
vocabulum cum ipsa membrana excidit, corrector supra lineam ἃς adscripsit) Ὁ

δυσχερὲς T
πυχνὰ M

στε — 24 δυσχερές del. Emp.
24 ἀχούσαντας T — 28 τούτω
59 παριᾶσι Cobetus Nov. Lect. p. 781
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ἅπτεται πολλῶν

xol χνίζει τοὺς

ἄλλους πάντας, ὅτι δὴ τὰς δίχας ὑμεῖς ἀποδέχεσϑε xal παρ᾽ ὑμῖν

αὐτοὺς ἀνάγχη χρίνεσϑαι᾽ χρὴ δὲ δι᾿ αὐτὸ μᾶλλον φιλανϑρώπως
ἔχειν xal μὴ παρέχειν ἑαυτοὺς ἐπιφϑόνους. αὐτίχα (ot) πρέσβεις
οἱ χειροτογηϑέντες ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πόϑεν ἀπίασιν; οὐκ éxetOv; οὐ παρὰ τῶν ἐχϑίστων ἀναχϑήσονται πλέοντες xal χρήσονται
τῷ λιμένι τῆς ἐχϑρᾶς πόλεως; ἢ χύχλῳ περιίασιν, ὥσπερ χαλεπῆς

10

*

(176 R II)

15

χαὶ ἀβάτου τῆς ἐγγὺς ἡμῖν ϑαλάττης; ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ τοῖς πρότερον διαφερομένοις πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ταῦτα ἡγοῦμαι χαλεπώτερα xal βαρύτερα τοῦ λαβόντας ὅπλα βαδίζειν εἰς τὴν χώραν
ἢ προσβάλλειν τοῖς τείχεσιν ἢ τὰ δένδρα κόπτειν ἢ τῷ χαρπῷ no
éviévat.
τούτων γὰρ οἶμαι χαλεπῶν ὄντων, τῷ παντὶ χαλεπώ- 94
τερόν ἐστιν, ἀφ᾽ ὧν γίγνεται,

xal δριμύτατος,

20

τὸ τῆς ἔχϑρας xal τὸ τοῦ μίσους.

οὐ γὰρ ἔστι φανῆναί ποτε ἀπὸ τούτου τοῦ πράγματος ὠφέλιμον
οὐδὲ χρηστόν. ὅ τὲ γὰρ τῆς ἔχϑρας καρπὸς ἁτιάντων πιχρότατος
ὥσττερ οἶμαι τοὐναντίον ó τῆς εὐνοίας ἥδιστος xal

λυσιτελέστατος.
τὸ γὰρ μηδέποτε εἴχειν μηδὲ παραχωρεῖν τῷ
χελησίον, λέγω δὲ χωρὶς αἰσχύνης, μηδὲ τῶν μὲν τυγχάνειν αὐτούς,
τὰ δὲ παριέναι τοῖς ἄλλοις, οὐχ ἀνδρεῖόν ἐστιν, ὥσπερ οἴονταί
τινες, οὐδὲ μεγαλόφρον, ἀλλ᾽ ἀνόητον xol ἀμαϑές. οὐχ ὁρᾶτε τοῦ 39:
ξύμπταντος οὐρανοῦ xal τῶν ἐν αὐτῷ ϑείων xol μαχαρίων αἰώνιον
τάξιν χαὶ ὁμόνοιαν χαὶ σωφροσύνην, ἧς οὔτε χάλλιον οὔτε σεμγότερον

οὐδὲν

στοιχείων,

οἷόν

τ᾽ ἐπινοῆσαι;

πρὸς

δὲ

αὖ

ἀέρος xal γῆς xal ὕδατος xoi πυρός,

τῶν

λεγομένων

τὴν ἀσφαλῆ καὶ

δικαίαν δι᾿ αἰῶνος ἁρμονίαν, μεϑ᾽ ὅσης εὐγνωμοσύνης καὶ μετριότητος διαμένειν πέφυχεν αὐτά vc σῳζόμενα xol σῴζοντα τὸν

80

ἅπαντα χόσμον; σχοτίεῖτε γάρ, εἰ «oí τισι δόξει μετέωρος ὃ λόγος 36
(xal) οὐ πάνυ τι ὑμῖν συμπαϑής, ὅτι ταῦτα πεφυκότα ἄφϑαρτα
xal ϑεῖα xal τοῦ πρώτου xal μεγέστου γνώμῃ xal δυνάμει χυβεργώμενα ϑεοῦ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐχ τῆς πρὸς ἄλληλα φιλίας xal
2 δεῖ Β

impressi

4 οἵ addidi

ὅ ov pro ot M

7 περίασιν UBMT,

8 οὔσης post ἀβάτου add. Herwerden, quo non valde opus

recte se habet τοῖς πρότερον,

suspectum Casaubono,

addendum

corr.

si

est γενέσϑαι

post βαρύτερα
10 λαβόντος libri, corr. Casaub.
xoà βαδίζειν UT
11 τῶν καρπῶν M
18 γίνεται libri
14 malim: ὠφέλιμον (οὐδὲν οὐδὲ
15 ἁπάντων Reiske, ἀπὸ πάντων libri
πιχρότατος Ὁ (x ἃ corr.) μιχρότατος M. σμιχρότατος B
10 ó om. M
18 exspecto: τυγχάνειν αὐτοὺς
(ἀξιοῦν)
20 scribendum: (rzv) τοῦ, nisi praestat τὴν ante αἰώνιον inserere
cf. alterum membrum
23 οἷόν τε U οἴονται M.
28 χαὶ add. Reiske
εὐμαϑής Wil dub.
29 χυβερνώμεϑα T
80 ἀλλήλους UBT
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CUM APAMENSIBVS

ὁμονοίας σῴζεσϑαι φιλεῖ, τά τὸ ἰσχυρότερα xal μείζω xal τὰ ατί ΒΤὴ
ταύτης δὲ τῆς χοινωγίας διαλυϑείσης xal
ἐλάττω δὴ δοχοῦντα.

στάσεως ἐτιιγενομένης οὐχ οὕτως ἀνώλεϑρος οὐδὲ ἄφρϑαρτος αὐτῶν
ὥστε μὴ ταραχϑῆναι χαὶ τὴν ἀμήχανόν τὲ καὶ ἄπιστον,

ἡ φύσις,

φϑορὰν ἔχ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν.

ὑπομεῖναι

37 ὥς φασιν,

ἡ μὲν ὅ (497M

γὰρ λεγομένη παρὰ τοῖς σοφοῖς ἐπιχράτησις αἰϑέρος, ἐν ᾧ τὸ

βασιλεῦον καὶ τὸ χυριώτατον

τῆς ψυχιχῆς

ὃν οὐχ ἀπο-

δυνάμεως

τρέπονται πῦρ ὀνομάζειν πολλάχις, ὅρῳ τὲ καὶ πράως γιγνομένη
ἔν τισι χρόνοις τεταγμένοις, μετὰ πάσης φιλίας καὶ ὁμονοίας
ἔοιχε συμβαίνειν. ἡ δὲ τῶν ἄλλων πλεονεξία xal διαφορὰ παρα- 10
'ψόμως γιγνομένη τὸν ἔσχατον ἔχει χίνδυνον ὀλέϑρου, περὶ τῶν

ὅλων οὔποτε ἐσόμενον διὰ τὸ πᾶσαν

εἰρήνην xol δικαιοσύνην ἐν

αὐτοῖς ὑπάρχειν χαὶ πανταχοῦ πάντα δουλεύειν χαὶ ξυναχολουϑεῖν
οὐχ ὁρᾶτε τοῦτο μὲν
38 εὐγνώμονε νόμῳ πειϑόμενα xal εἴχοντα.
ἥλιον γυχτὶ μεϑιστάμενον xal παρέχοντα ἀνατεῖλαι τοῖς ἀφανε- 15
στέροις ἄστροις, τοῦτο δὲ σελήνην ἐῶντα χαταλάμψαι τὴν ἅπασαν
γῆν ἐν ἐρημίᾳ τοῦ χρείττογος φωτός; τοῦτο δὲ ἄστρα ὑποχωροῦντα
ἡλίῳ καὶ μηδὲν ἡγούμενα πάσχειν μηδὲ ἀπόλλυσθαι διὰ τὴν

ἐχείνου [τοῦ ϑεοῦ] δύναμιν; τοῦτο δὲ αὖ τὸν ἥλιον περὶ μέσην
ἐνίοτε ἡμέραν ἐπισχοτούμενον σελήνης ὑποδραμούσης, ἧ τὸ φῶς 20
αὐτὸς δίδωσι, πολλάχις ye μὴν ὑπὸ τῶν ἀσϑενεστάτων νεφῶν
ἀποχρυπτόμενον ἤ τινος ἀραιᾶς ὁμίχλης περί τε λίμνας καὶ ποτα- (78 RII)
μοὺς ἱσταμένης, ὡς ἔσϑ᾽ ὅτε μὲν εἴργεσθαι παντελῶς, ἐνίοτε δὲ
99 ἀδρανῆ τὴν ἀχτῖνα καὶ λεπτὴν διαπέμτιξιν᾽" τοῦτο δὲ τῶν πλανωμένων ἀστέρων τὴν ἄπαυστον χορείαν, ἃ μηδέποτε ἀλλήλοις ἐμπτο- 5
δὼν ἵσταται; πρὸς δὲ αὖ γῆ μὲν τὴν κατωτάτω χώραν λαχοῦσα
ὑπομένει,

ἕρμα

χαϑάπερ

νεώς,

ὕδωρ

δὲ περὶ ταύτῃ χεχυμένον,

ὕπερϑεν δὲ ἀμφοῖν ἀὴρ μαλαχός ve xal εὔπγους,
xal ξύμπαντα ἔχων αἰϑὴρ πυρὸς ϑείου κύχλῳ
αὐτοῖς;

χαὶ

ταῦτα

ἄλληλα χοινωνίαν

μέν,

οὕτως

ἰσχυρὰ

χαὶ μεγάλα,

ἀνέχεται xol διατελεῖ χωρὶς ἔχϑρας"

: - δὴ Emp., óàlibri
scripsi, τὸ βασίλειον libri

ταῖτα B ταύτης (yc ἃ corr)

14 πειϑόμεϑα Β

Ὁ

τὴν

πρὸς 80

μικρὰ δὲ

6 τὸ βασιλεῦον

7 τῆς ψυχῆς δυνάμεως UT τῆς ψυχῆς χαὶ δυνά-

μεως M . fortasse ὃ οὐκ pro ὃν ovx scribendum est
γιγνόμενον libri

ὃ δὲ ἀνωτάτω
περιδραμόντος

11 γινομένη UM

8 γιγνομένη Reiske,

.2 ἐσόμενον scripsi, ἐσομένου libri

16 τοῦτο δὲ hoc loco ineptum, pro quo χαὶ reponendum

est . 18 ἀπόλλυσϑαι suspectum
19 τοῦ ϑεοῦ seclusi
αὖ τὸν B αὐτὸν
ceteri 20 ὑποδραμούσης Cobetus ἐπιδραμούσης libri
22 χρυπτόμενον UT
qj τινος U

σμιχρὰ B

τε om. UBT

24 πλανομένων B

81 ἔχεται UT
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οὕτω πολίχνια τῶν ἐπιτυχόντων ἀνϑρώπων xal ἔϑνη ἀσϑενγῆ
κατοιχοῦντα ἐν μέρει τῆς γῆς οὐ δύναται τὴν ἡσυχίαν ἄγειν οὐδὲ
ἀϑορύβως ἀλλήλοις γειτνιᾶν; ἀλλ᾽ ὄρνιϑες μὲν ἐγγὺς ἀλλήλων 40

(498 M) σ“τοιησάμενοι γεοττιὰς οὐχ ἐπιβουλεύουσιν αὑτοῖς οὐδὲ διαφέρονται
β

5 περὶ τροφῆς (xal) φρυγάνων, οὐδὲ μύρμηκες πλησίον ὀπὰς ἔχοντες,
ἐχ τῆς αὐτῆς ἅλω πολλάκις εἰσφερόμενοι σῖτον, ἀλλὰ παραχωροῦσιν αὑτοῖς xal τῶν ὁδῶν ἐχτρέπονται xal συνεργάζονται στολλάκις, οὐδὲ ἑσμοὶ πλείονες μελιττῶν, ἕνα xol τὸν αὐτὸν veuóμένοι λειμῶνα, τῶν ἔργων ἀμελήσαντες περὲ τῶν ἀνϑῶν τῆς δρόσου
10 διαφέρονται.
χαὶ μὴν ἀγέλαι βοῶν τὲ καὶ ἵππων ἀναμιχϑεῖσαι
41
"198ΠῚπολλάχις ἀϑορύβως xol πρᾷως νέμονται, ὥστε μίαν ἐξ ἀμφοῖν
β
ἀγέλην ὁρᾶσθαι" ἔτι δὲ αἰπόλια xal ποίμνια συμμιχϑέντα ἐπὶ
γομῆς διημερεύσαντα ῥᾳδίως xal πράως ὑπὸ τῶν νομέων διεχρίϑησαν. ἄνϑρωποι δὲ βοσχημάτων xol ϑηρίων χείρους, ὡς ἔοικε,

15 τὰ πρὸς φιλίαν xal τὸ κοινωνεῖν ἀλλήλοις.
ησὲν

εὐνοίας

γιγνόμενα.

ἕνεχα,

αὐτίχα

ταῦτα

ἰδεῖν

ἡ πρώτη

ἔστιν

ἃ γὰρ ἡ φύσις ἐποί-

ἔχϑρας

xol μεγίστη

xal μίσους αἴτια

φιλία

γονεῦσι

πρὸς

παῖδας *.

(24) ΠΡῸΣ ΑΠΑΜΕῚΣ

ΠΕΡῚ OMONOIAZ.

Ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ βουλὴ χαὶ τῶν ἄλλων οἱ παρόντες οἱ με- 1
20 τριώτατοι, πράως πρὸς ἐμὲ xal φιλικῶς ἔχετε, δοχῶ μοι τοῦτο
γιγνώσχειν.
αὐτός ve γὰρ ἐμαυτὸν οἶδα σπτερὶ πολλοῦ ποιούμενον
τὴν παρ᾽ ὑμῶν εὔνοιαν καὶ μηδέποτε μηδὲν ἐναντίον μήτε εἰπόντα
- μήτε πράξαντα, καὶ ὑμεῖς εὐθὺς ἐμὲ ἀφικόμενον ἐτιμήσατε δημοσίᾳ
180
RI)ψηφίσματι πέμψαντες, συνηδόμενοι τῆς καϑόδου xal παρακαλοῦντες
1 ἔϑνη καὶ (hoc ord. UBMT, transposuerunt impressi

4 αὐτοῖς libri, corr. Emp.

5 χαὶ add. Emp.

3 μὲν om. UT

φρυγάνων 'om. UBT

πλησίων M
6 ἄλω Ὁ
7 αὐτοῖς libri, corr. Emp.
ἐντρέπονται Μ 8 τὸν
om. B — veuousvo. M
9 dv9' ὧν M ἀνϑέων B
10 βοῶν ce scripsi, τε
βοῶν libri
ἀναμιχϑῆσαι M
12 αἴ τι pro ἔτει M
13 διημερεύσαντα
Reiskius, xel ἡμερεύσαντα libd
νομαίων M
15 τὰ om. Μ
τὸ om. M
16 ἕνεχεν UM ἕνεχε T
μισοῦσαι τίς M
mrg. BT: περὶ ὁμονοίας τοὺς
᾿Απαμεῖς παρακαλεῖ πρὸς τοὺς Προυσέας
22 παρ᾽ ὑμῖν UBMT, παρ᾽ υμῶν
impressi; fortasse ὑμῖν fuit post ἐναντίον, unde huc aberravit

UBT

24 ψήφισμα Wil.

τοῖς pro τῆς M

23 δημοσίῳ
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xal ἔσως οὐδὲν ἐποιεῖτε ϑαυμαστόν"
2 ἐπιδημῆσαι πρὸς αὑτούς.
οὐ γὰρ μόνον αἱ λοιπαὶ πόλεις, ἀλλὰ xal τῶν ἐσοτίμων ὑμῖν αἱ
πλεῖσται σχεδόν, ὅπου γέγονα, xal στολιτείας καὶ βουλῆς xal τῶν
πρώτων

τιμῶν

δεομένῳ

οὐδὲν

μετέδωχαν,

οὐχ

ἀνωφελῆ

σφισι

γομίζοντες οὐδὲ ἀνάξιον τιμᾶσϑαι. τὸ δὲ ὑμέτερον οὐκ ἔστιν ἀλλό- ὅ
τριον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν εὐνοίᾳ xol χάριτι πατρίδος τιμώσης πολίτην (499 M)

αὑτῆς.

τὸ δὲ εἶναί τινας, ὡς ἂν ἐν δήμῳ, τῶν ἐνθάδε ἐμοὶ σχεδὸν
ovx ἂν ϑαυμάσαιμι

μὴ σφόδρα ἡδομένους
φιλοτιμίαν.

χαίτοι

ἐπίσταμαι

σαφῶς

οὐδὲ

διὰ τὴν τῶν πόλεων
τοὺς

ἐχεῖ

πολίτας

ἅπαντας ἀρέσαι δυνάμενος, ἀλλ᾽ ἐνίους δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀχϑομέ- 10
3 γους ὅτι λίαν δοχῶ φιλόπολις xal πρόϑυμος. δεῖ δὲ τὸν ἐπιξιχῇ
χαὶ μέτριον ἄνδρα χαὶ ταύτην παρέχειν τὴν ἐξουσίαν τοῖς ἑαυτοῦ
πολίταις. τὸ γὰρ μηδένα ἐν πόλει μήτε ἀντιλέγειν évl μήτε μέμφεσϑαι χἂν ἅπαντα φαίνηται ποιῶν χαλῶς, οὐ δήμων ἐστὶν οὐδὲ
ἐπιειχές, ἀλλὰ μᾶλλον φιλεῖ τὸ τοιοῦτον συμβαίνειν τοῖς τυράννοις 15
ἢ τοῖς

εὐεργέταις.

εἰ οὖν εἰσί τινὲς πρὸς ἐμὲ δυσχόλως

διαχεί-

μενοι, τούτοις μάλιστα πιστεύω.
δῆλον γὰρ ὡς γνομίζοντές ue
ἀγαπᾶν τὴν ἐμαυτοῦ πατρίδα χαὶ πάντα τρόπον αὔξειν οὕτως
ἔχουσιν.
ἐὰν οὖν πεισϑῶσιν ὅτι xal ταύτην ἡγοῦμαι πατρίδα,
xal πράττειν ὑπὲρ αἰτῆς ὅ,τι ἂν δύνωμαι πρόϑυμός εἰμι, ῥᾳδίως 20
4 μεταβαλοῦνται xol ἀγαπήσουσί μὲ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως.
τὸ μὲν
οὖν φιλεῖν τὴν πατρίδα μάλιστα πάντων ovx ἔξαρνός εἰμι. συνϑάνομαι δὲ αὐτῶν, εἰ τοῦτο ἀδίχου νομίζουσιν ἀνδρὸς εἶναι xal
μοχϑηροῦ, xal πολίτην τοιοῦτον ovx ἂν ἐθέλοιεν εἶναι σπταρ᾽ unn
αὑτοῖς. οὐκοῦν ἔξεστιν ὑμῖν ἔχειν χἀμὲ σπτολίτην ἀνυπόπτως καὶ 325
τῶν ἄλλων τοὺς βελτίστους.
xol τοίνυν δι᾿ αὐτό μοι τοῦτο πίστεύοιτε ἂν διχαιότερον.

ὅστις μὲν γὰρ ἀγνώμων

περὶ τοὺς φύσει

γονέας, οὐκ àv γένοιτο ὅσιος οὐδὲ πρὸς τοὺς ϑεμένους αὐτόν.
9 ὁ δὲ τοὺς γεννήσαντας ἀγαπῶν οὐδέποτ᾽ ἂν ἀμελήσειε τῶν χάριτι
γονέων yevouévov.
τὸ μὲν γὰρ τῆς φύσεως αὐτόματόν ἐστι, τὸ 80
δὲ τῆς χάριτος ἑχούσιον.
εἰμὲ μὲν οὖν πολίτης ἑχατέρων᾽ ἀλλ᾽
ἐχείνοις μὲν οὐ δεῖ μὲ περὶ τούτου χάριν εἰδέναι, ὑμᾶς δὲ ὡς
εὐεργέτας ἀμείβεσθαι δίκαιον. διὰ γὰρ τὴν ὑμετέραν εὔνοιαν καὶ

1 αὐτοὺς UMT
φησὶ UBT

ὅ ἔστι ΒΗ

4 ἀνωφελῆ σφίσι Selden. ἀνωφελῆς φησὶ M. ἀνωφελῆ
6 πατρίδος ante εὐνοίᾳ melius collocaretur

1 αὐτῆς

libri, corr. Emp.
10 ἀχϑομένους T ἀχϑόμενος BMU m. pr.
11 τὴν T
14 gaivyte Β
δῆμόν ἐστιν M, unde (χατὰΣ δῆμόν ἐστιν Wil. dub. — 15 τοιovroBM
23 αὐτὸ UBT (pro αὐτῶν»)
25 αὐτοῖς U 29 ἀμελήσει ἐχ M
Jl οὖν om. M
88 διὰ γὰρ Reiske ex interpr., διὰ δὲ libri
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(600 M) δωρεὰν μετέχω τῆς πόλεως.
ἀλλ᾿ ὅσοι uiv αὐτοὶ πολῖται ysyóγασι, τούτοις μόνον ὑπάρχει φιλάνϑρωπον τὸ τῆς δωρεᾶς, τὸ δὲ
τῆς φύσεως ἀναγχαῖον οὐ πρόσεστιν. ἐμοὶ δὲ ἀμφοτέρων μέτεστιν"
ὁ μὲν γὰρ πάππος ὃ £uóg μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς παρὰ τοῦ 6
ὅ τότε αὐτοχράτορος

φίλου ὄντος

ἅμα

τῆς Ῥωμαίων

πολιτείας χαὶ

τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν, ὃ δὲ πατὴρ παρ᾽ ὑμῶν᾽ ὥστε xol χάριτι
χαὶ γένει πολίτης ὑμέτερός εἰμι. τὸ γὰρ ἀπωτέρω δυοῖν βαϑμοῖν
ζητεῖν τὸ γένος οὐδαμῶς ἐπιξιχές.

10
(82 Β1ὴ

15

20

οὐδεὶς γὰρ οὕτω τό ye ἀληϑὲς

ἐξ οὐδεμιᾶς εὑρεϑήσεται πόλεως.
xol μὴν τῶν ye ἐμῶν τέχνων
70e πατρίς ἐστι μᾶλλον.
τὸ μὲν οὖν ἀναγχαῖον συναχολουϑεῖν
τὰ τέχνα τῷ πατρί" πολὺ δὲ ἥδιον τὸν πατέρα τοῖς παισὶ συνέγεσϑαι.
διὰ μὲν δὴ ταῦτα εὔνους ὧν ὑμῖν τυγχάνω xol πολίτου διά- 7
ϑεσιν ἔχω" xal φανερῶς δὲ ἐδήλωσα.
τῆς γὰρ φιλονιχίας ἐνεστώσης ταῖς πόλεσι, καὶ τῆς πατρίδος σφόδρα μὲν αἰδουμένης ἐμὲ
ἄχοντα ἐνοχλῆσαι, σφόδρα δὲ ἐπιϑυμούσης ἀναλαβεῖν τὸ πρᾶγμα,
πολλάκις τῷ τιμᾶν προχαλουμένης οὐχ ὑπήκουσα πρὸς τοῦτο μόνον,
οὐδὲν ἂν ὀχνήσας ἐχείνης ἕνεχεν ποιῆσαι, μηδενὸς ἔλαττον τυχὸν
πρᾶξαι δυνάμενος, xal φίλων μοι ὄντων οὔτε ὀλίγων οὔτε ἀδυνάτων, ἵνα μηδὲν ἐπίφϑονον εἴπω μηδὲ ὃ λυπήσει τινάς, ἔτι δὲ οὐχ
ὀχνῶν τὴν ὁδόν, ὅτιότε δεῖ ue xol ἄλλως ἀπιέναι. τούτων οὖν
ὑπαρχόντων ἀπεσχόμην τοῦ πράγματος, οὐχ ἐχείνους προδιδούς,
ἀλλ᾽ αἰδούμενος ὑμᾶς xal νομίζων χρησιμώτερος ἔσεσϑαι χκἀχείνοις
xal ὑμῖν, ἐὰν δύνωμαι φίλας ποιῆσαι τὰς πόλεις τῶν τὲ πρό-

25 vepov

γοιαν

ζητημάτων

ἀπαλλάξας

ττροτρειψάμενος.

xol

τοῦτο

τὸ λοιπὸν εἰς δὔνοιαν xol óuó-

γὰρ

ἁπάντων

βέλτιστόν

τὲ xai

ἄριστον οὐ μόνον τοῖς ἴσοις πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ τοῖς χρείτ-

τοσι πρὸς τοὺς ὑποδεεστέρους.
ἐπίσταμαι μὲν οὖν ὡς χαλεπόν
ἐστιν ἀνϑρώπων ἐξελεῖν ἔριν, καὶ ταῦτα ἐν πιλεέονε χρόνῳ τεϑραμ80 μένην, ὥσπερ νόσημα ἐχ πολλοῦ συμπεφυχὸς οὐ ὅάδιον ἀπαλλάξαι

ἐν ἢ i τοῦ σώματος, ἄλλως τε εἴ τις ἐϑέλοι ἀνωδύνως ἰᾶσϑαι. ὅμως δὲ
πιστεύω τῷ τῆς πόλεως ἤϑει, νομίζων οὐ σχληρὸν οὐδὲ ἀμαϑές,
ἀλλὰ τῷ ὄντι γνήσιον ἐχείνων τῶν ἀνδρῶν. χαὶ τῆς μαχαρίας πό1 ἀλλὰῦ

10 ἡ o U

9 πολιτίας M.

17 τὸ τιμᾶν UBT

libri, corr. Geelius

18 οὐδδ B

7 ἀτοπωτέρω B

βασμοῖν UBT

προσχαλουμένης UBT
ἕγεχε

T

21 ὀχνῶ BMU

ovx ἐπήχουσα
m. pr. (v supra

lin. corr)
ὅπότ᾽ ἔδει Geelius, ὅποι ἔδει Reiskius — 22 ἐχίνους U m. pr.
24 τῶν δὲ UT
προτέρων UBT
25 ζητημάτων libri ζηλωμάτων Geelius
ἐγχλημάτων Emp.
29 Zoe v Μ
31 ϑέλοι UT
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φίλους ἰδεῦρο)
λεως, ὑφ᾽ ἧς δεῦρο ἐπέμφϑητε φίλοι δὴ παρὰἄλλων
ἀνθρώπων
οἰχήσοντες᾽ ἣ τοσοῦτον εὐτυχίᾳ διαφέρουσα

τῶν

xal δυνάμει πλέον διενήνοχεν ἐπιειχείᾳ καὶ φιλανϑρωπίᾳ, τοῦτο
μὲν ἀφϑόνως μεταδιδοῦσα xal πολιτείας xal νόμων χαὶ ἀρχῶν,

οὐδέν᾽ ἀλλότριον ἡγουμένη τῶν ἀξίων, τοῦτο δὲ ὁμοίως ἅπασι φυ- 5

10 λάττουσα

τὸ

δίχαιον.

ἣν προσήχει

μιμουμέγους

ὑμᾶς πρᾳους

χαὶ

μεγαλόφρονας φαίνεσϑαι καὶ τοῖς ἐγγὺς οὕτω (xal) συνοίχοις σχεδὸν μὴ χαλεποὺς μηδὲ ὑπερηφάνους γείτονας, πρὸς otc ὑμῖν xal
γάμοι κοινοὶ xal τέχνα xal πολιτεῖαι xal ϑυσίαι ϑεῶν xol πανη-

γύρεις καὶ ϑεάματα,

καὶ συμπαιδεύεσϑε

τοῖς χαϑ᾽

ἕνα xal συνε- 10

στιᾶσϑε καὶ ἀλλήλους ὑποδέχεσϑε καὶ [ἀλλήλοις] τὸν πλείω χρόνον

συνδιατρίβετε xol σχεδὸν εἷς ἐστε δῆμος xal uía σόλις ἐν οὐ πολλῷ
διαστήματι. χαὶ τοίνυν πλείους τῶν ἐχεῖϑεν xai πολίτας πετοοίησϑε,
χαὶ βουλῆς μετεδώχατε, χαὶ ἄρχοντας οὐχ ἀπηξιώσατε γενέσϑαι
παρ᾽ ὑμῖν, καὶ τῶν σεμνῶν τούτων, ἃ τῆς “Ῥωμαίων ἐστὶ πόλεως, 9
11 ἐκοινωνήσατε.
πῶς οὖν εἰχὸς xaO ἕνα μὲν ἕκαστον ἡγεῖσθαι
φίλον καὶ τιμᾶν, χοινῇ δὲ τὴν πόλιν ἐχϑρὰν νομέζειν, ὑμᾶς ve (84 RTI)
ἐχείνην χἀκείνους τὴν ὑμετέραν; οἱ γὰρ τοὺς ἀνϑρώπους ἀγαπῶντες
xal ἐπιμιγνύμενοι τούτοις καὶ προσαγόμενοι πολέτας τί λοιπὸν ἢ
τὸν ἀέζρα) ἐχϑαίρουσι καὶ τοὺς τόπους, jj, ὃ μηδὲ εἰπεῖν ὅσιον, 20
c

τοῖς ϑεοῖς ἀπεχϑάνονται;

xal τοίνυν ἅπασα μὲν ἔχϑρα πρὸς ázav-

τας ἐργῶδες καὶ χαλεπόν" οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀσϑενὴς ἐχϑρὸς ὅστις
οὐχ ἐλύπησεν ἐπὶ χαιροῦ καὶ τὸν ἄγαν φαινόμεγον

ἐσχυρὸν xol τὸ

μῖσος ἐνεδείξατο ἢ λόγον τινὰ eizàv λυττηρὸν ἢ ἔργον ἀσύμφορον

12 πράξας.

οὐ γάρ ἐστιν, ὡς εἰπεῖν, οὐδέποτε ἡδὺς οὐδὲ ὠφέλιμος 25 (22ν

ὁ τοῦ μίσους καρπός, ἀλλὰ τοὐναντίον ἁπάντων ἀηδέστατος καὶ
πιχρότατος, οὐδὲ βάρος οὕτω χαλεπὸν οὐδὲ ἐπίπονον ὡς ἔχϑρα
φέρειν. ταῖς μὲν οὖν εὐτυχίαις Gel παρεγοχλεῖ, τὰς δὲ συμφορὰς

αὔξει, καὶ τᾷ μὲν ἄλλο τι λυπουμένῳ τὴν λύπην ἀπεργάζεται
διπλασίονα, τοὺς δὲ εὖ πράττοντας οὐκ ἐᾷ χαίρειν κατὰ τὴν 30
1 alterum δεῦρο secl. Casaub.
2 οἰκήσοντες B οἰχήσαντες UT οἰχκήcave M
4 proz Μ
3 διενίνοχεν M
5 οὐδὲν ΒΜ
6 ἣν om. M
προσήχηΒ

77 τοῖς à. οὕτω (xal) συνοίχοις Wil, τοὺς à. οὕτω συνοίχους libri

(πρὸς τοὺς corr. Ὁ
ἀλλήλοις Seclusi

10 συμπαιδεύεσϑαι MU m. pr.

11 ὑποδέχεσϑαι M

πλείον Ὁ (« superscr. ἃ m. sec.) πλείονα T

18 πολιτείας

BMU m. pr. (in mrg. λίται)
πεποιήχατεΒ
1ὅ παρ᾽ vuiv T — 19 ἢ τὸν ἀέρα
Reiske ἢ τόνδε UBT ἧττον δὲ M
20 ix ϑαίρουσι Μ τοὺς Β 21 xal τοίνυν
e. q. s. simillima leguntur or. 40 8 20
27 οὕτως U
ἔχϑραν libri, ἔχϑρα
Reiske
28 τὰς μὲν οὖν εὐτυχίας UBT
παρενοχλεῖ Belden., παρὸν ἐνοχλεῖ
M παρὼν ἐνοχλεῖ ΠΒῚ
ξυμφορὰς Β
29 λοιπουμένῳ U m. pr.
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ἀνάγχῃ γὰρ οἶμαι τοὺς πολλοὺς ὑπὸ uiv ἀλλήλων BAdz-

τεσϑαι, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις χαταφρονεῖσϑαι xol ἀδοξεῖν, ὡς
τοῦτο μὲν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἐναντίων, τοῦτο δὲ αὐτοὺς ἄφρονας

(186 RI) xal φιλονίχους.

φιλίας δὲ καὶ ὁμονοίας οὐδὲν χάλλιον οὐδὲ ϑειό-

τερον xal ἀνδρὶ πρὸς ἄνδρα xol πόλει πρὸς πόλιν.
τίνες μὲν
γὰρ εὐπρεπέστερον χτῶνται τἀγαϑὰ τῶν φίλων συμποριζόντων 18
αὐτοῖς; τίνες δὲ ἀποφεύγουσι τὰ χατὰ ὅᾷον ἢ οἷς ἂν φίλοι
συμμαχῶσι; τίνων δὲ ἧττον ἅπτεται τὰ λυπηρὰ ἢ τῶν ἐχόντων
τοὺς συναλγοῦντας χαὶ συμφέροντας αὐτοῖς; τίσι δὲ ἥδιον τὸ
εὐτυχεῖν ἢ ὅσοι μὴ μόνον αὑτούς, ἀλλὰ χαὶ ἄλλους εὐφραίνουσιν

ὅ

10

εὖ πράττοντες;

ὡς ἔγωγε οὐδ᾽ ἂν εὐτυχεῖν ἐχεῖνον τὸν ἄνδρα φαίην

ὃς οὐδένα ἔχει τὸν συνηδόμεγνον.

[τίς δὲ συνεργός,] τίς δὲ σύμβολος 14

ἀμείνων τοῖς ἐδοῦσιν ἢ φίλος ἐντυχών; σχεδὸν γὰρ οὗτος σύμβολος οὐ μόνον εὐφημότατος, ἀλλὰ χαὶ ὠφελιμώτατος, [καὶ] ὅτῳ
15 ἂν

ἐντύχῃ

ἀνὴρ

εὔνους.

τὰ

δὲ τοῦ μίσους

xal τὰ

τῆς ἔχϑρας

πανταχῇ λυπηρὰ xol δυσχερῆ. χαλεττὸν μὲν ἐν σπουδῇ, χαλεπὸν
δὲ ἐν εὐφροσύνῃ παρὼν ἐχϑρός, λυπηρὸν μὲν ὁρῶσι, λυπηρὸν δὲ
μνημονεύουσι, πολὺ δὲ πάντων πειρωμένοις βλαβερώτατον.

(608
185
8 D)

(25) AIAAEEIZ

EN THI IIATPIAI.

Ὅπως μὲν ὑμεῖς διανοεῖσϑε περὶ ἐμοῦ xol τῆς ἐμῆς εἴτε
σοφίας
εἴτε ἀμαϑίας οὐ δύναμαι ξυμβαλεῖν, πότερον ὄντως ἐπι20
ϑυμεῖτε τῶν λόγων, ὡς ἀχουσόμενοί τε ϑαυμαστὸν xol τοιοῦτον
ὁποῖον οὐχ ἂν ἑτέρου τῶν νῦν, ἢ τοὐναντίον, ὡς ἐμὲ ἐξελέγξοντες

χαὶ ἀποδείξοντες

οὐϑὲν

μέγα οὐδὲ

μὲν γὰρ οὕτως ἔχετε, ϑαρρῶν
25

onve τὴν προϑυμίαν᾽

σπουδαῖον

ὑμῖν παρέχω

εἰ δὲ μή, φοβοῦμαι

ἐπιστάμενον.

ἐμαυτόν,

εἰ

ἵνα ἐμπελή-

τὴν ἐναντίαν

δόξαν,

1 τοὺς τοιούτους Geelius
ἀνάπτεσϑαι libri, corr. Emp.
δ πόλει
πρὸς ἰδιώτην libri, corr. Reiske
17 om. Μ᾿ φίλοις Μ 8 συμμαχῶσιν BM
9 αὑτοῖς U αὐτοῖς BT
11 ὡς ἔγωγε e. q. 8. similia leguntur or. III $ 102
12 τίσ — συνεργός secl. Wil.
δαὶ pro δὲ B
δαὶ pro δὲ UB
σύμβολος
Scripsi, ovufovAoclibri

à correctore)

18 τοῖς ἰδοῦσιν M. τοῖς ἡδοῦσιν BU (in hoc χρηίζουσιν

εὐτυχῶν BT εὐτυχὼν U m. pr. (corr. ἐντυχὼν)

βολος Dind. οὗτος σύμβουλος M. οὗτος 0 σύμβουλος UBT

Emp.

14 χαὶ secl. Emp.

ὅτω ex οὕτω ras. U

οὗτος σύμ-

οὗτος x«l σύμβολος
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ἀχούσαντες ἔπειτα

μήποτε

οὐχ ὀρϑῶς ἐδόξατε.

οὐ διχαίως ἐμοῦ χαταγγνῶτε,

ὅτι αὐτοὶ

οὐδέποτε γὰρ οὐδενὶ ἔγωγε τοῦτο ὑπεσχόμην,

ὡς ἱχανὸς ὧν λέγειν ἢ φρονεῖν ἢ πλέον τι γιγνώσχειν τῶν πολλῶν,
ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου διαμαχόμενος ἑχάστοτε χαὶ ἀντιλέγων
τοῖς ἀξιοῦσιν ἔπειτα εἰς τὸ λέγειν χαϑίσταμαι" xal πολλοὶ τοῦτο
ὅμως

αὐτὸ ἐπίδειξιν ἡγήσαντο.

αὐτὸς

δὲ xal

ἑτέραν xal ἑτέραν

λαμβάνω ὅδόν. ὅταν μὲν γὰρ εἰς ἐμαυτὸν ἀπίδω xal τὴν ἀπειρίαν
τὴν ἐμαυτοῦ, περὶ πάντα μὲν ἁπλῶς, μάλιστα δὲ τὴν περὶ τοὺς
λόγους, ὡς ἐδιώτης ὧν διανοοῦμαι χαὶ τὸ λοιπὸν ἰδιώτου βίον
(187 R
βιωσόμεγος᾽ ὅταν δὲ εἰς τοὺς σπουδάζοντας xal παραχαλοῦντας, 10 II)

ὑπονοεῖν ἐμαυτὸν ἀναγχάζομαι,

μὴ ἄρα τι τῶν ἐμῶν λόγου ἄξιον

xal λανϑάνω πεπονϑὼς τὸ αὐτὸ ἐνίοις τῶν ζῴων, ἃ χρήσιμα
ὄντα τοῖς ἀνθρώποις xal δύναμίν τινα ἔχοντα ἐν αὑτοῖς πρὸς

ἴασιν νοσημάτων ἤτοι χολῆς ἢ αἵματος ἢ πιμελῆς ἢ
ἴσασιν, οἱ δὲ ἄνϑρωποι δἰδότες διώχουσιν αὐτὰ xol
πάντα τρόπον συλλαβεῖν, οὐ τῶν χρεῶν ἕνεχεν, ἀλλ᾽
δυνάμεως. μὴ ἄρα κἀμὲ ἀναγχάζουσιν ἑχάστοτε λέγειν,

μενοι τῶν λόγων, ἀλλ᾽ ἑτέρου τινός.
ὑπονοῆσαι,

ὅτι

ἀγνοοῦντες

τριχῶν οὐχ
πειρῶνται
ἐχείνης τῆς
οὐδὲν δεό-

οὐδὲ yàg éxeivo δύναμαι (604 M)

δὴ xol ἀγήχοοι

ὄντες

ἐσπουδάχασιν,

ὥσττερ ἀμέλει πολλοὶ πολλῶν διὰ τὴν ἄγνοιαν ἐπιϑυμοῦσιν.
τὲς γάρ,

ὡς ἔπος εἰπεῖν,

τοὺς μὲν ἐμοὺς

λόγους ἐπίστανται

πάνxal

διαφέρουσιν αὐτοὺς ἄλλοι ἀλλαχοῦ, ὥσπερ τὰ φαῦλα ᾷσματα oí
παῖδες ἐν ταῖς πόλεσιν

ᾷἄδουσι τὸ πρὸς ἑσττέραν᾽ xal τοὺς ἐμοὺς

λόγους σχεδὸν πάντες ἀλλήλοις ἀπαγγέλλουσιν, οὐχ ὅπως ἐρρήϑησαν, ἀλλ᾽ ἔτι βελτίους ποιήσαντες κατὰ τὴν αὑτῶν δύναμιν, οἱ μὲν
ἑχόντες ἐπαγορϑούμεγοι καὶ δῆλον ὅτι αἰσχυνόμενοι τὸ μεμνῆσϑαι
τοιούτων ἀλλάττοντες χαὶ μετατιϑέντες πολλὰ xal χρείττογα, οἱ δὲ

ἴσως καὶ ἄχογντες διὰ τὸ μὴ σφόδρα μεμνῆσϑαι" ὥστε οὐχέτι ὁβολοῦ, χαϑάπερ εἶπέ τις, εὔττορον éx τῆς ἀγορᾶς πρίασϑαι τὴν ἐμὴν

σοφίαν, ἀλλὰ κύψαντα ἀνελέσϑαι χαμᾶϑεν.
σιον σπεπόνϑασιν οἱ ἐμοὶ λόγοι τῷ χεράμῳ

probo

1 οὐκ αὐτοὶ (hoc ord.) libri, transpos. Emp.

6 ἐπιδείξειν M

σχεδὸν οὖν σπταραπολήτῷ Τενεδίῳ᾽ xal γὰρ
2. ἐδοξάσατε Cobetus; non

7 λαμβάνω óóóv vix sana; ἐμβαίνω ὅδόν Seld.

ἀπείδω Μ
9 xal διανοοῦμαι T — 11 ἀναγχάζωμαι T
ἄρά τι UBT
λόγων UT
14 πειμέλης M
17 μὴ ἄρα Geelius, εἰ ἄρα libri
18 ov
γὰρ T
19 δὴ Emp.; ἤδη libri
20 ἐπιϑυμοῦσι UT
23 fortasse ζούτω)

καὶ

28 αὐτῶν UT

21 πολλὰ καὶ χρείττονα M m. pr. (corr. add. τὰ) τὰ

πολλὰ καὶ κρείττονα UBT πολλῷ χρείττονα Emp.
29 εἶπέ τις: frgm. comici
(WiL) εὐπορῶν UBT
πριᾶσϑαι U
30 χαμάϑεν B χαμαϑὲν M χαμόϑεν

(o fuit «) Ὁ χαμόϑεν T

1ὅ

20
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88R II) ἐχεῖϑεν πᾶς μὲν ὃ παρατιλέων ἐμβάλλεται χέραμον, οὐδεὶς δὲ ὑγιῆ

διακομίζει ὁᾳδίως, ἀλλὰ (of) πολλοὶ σαϑρὸν ποιήσαντεςἢ συντρίέyavreg ὄστραχα ἔχοντες λανϑάνουσιν αὑτούς.

(26) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

EN THI ILATPIAT.

“υδῷ, φασί, πράγματα οὐκ ἦν, ὁ δὲ ἐξελϑὼν ἐπρίατο.
5 οὐχοῦν ὃ μὲν υδὸς διχαίως πράγματα εἶχεν αὐτὸς ἐποσυμηθας,
ἐγὼ

δὲ οὐχ

ϑρώπων

ἐπιϑυμῶν

ἀδυνάτων

πράγματα

xal φϑονερῶν

ἔχω

δι᾿ οὐδὲν

ἢ ὅτι δοχῶ

ἕτερον ὑττὸ ἀν-

στέργειν ὑμᾶς xal

τὰ μὲν εὖ πεποίηχα τὴν πατρίδα, ταῖς πρώταις ἴσην αὐτὴν ἀποδείξας τιμῆς ἕνεχα, τὸ δὲ ποιήσω ϑεοῦ διδόντος. χαὶ τοῦτο εἶπον
10 οὐχ ἀλαζονευόμενος ἄλλως, (αὐτοὶ γὰρ ἔστε οὐδεπώποτε ὑπὲρ τούτων μνησϑέντα ue ἐν τοσούτοις λόγοις, otc εἴρηκα ἐν ὑμῖν) ἀλλ᾽
| (505 M; ἀμυνόμενος τοὺς ἐμοὶ χαὶ ὑμῖν βασχαίνοντας, ἵνα, ἐὰν μὲν δυνατὸν
ἑ

ῇ, διαρραγῶσιν, ὃ τῇ
οὖν ὀδυνηϑῶσιν.
ὅτι
15 πρὸς τὴν πόλιν αὐτοὶ
τῶν φιλούντων ὑμᾶς
39Β Πὴ ἐμοὶ χρῶνται ἢ ὑμῖν.

δὲ ἐπὶ τοῦ βήματος.

πόλει πάσῃ βέλτιστόν ἐστιν" εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽
δὲ (oi) αὐτοὶ πρὸς ἐμὲ ἀηδῶς ἔχουσι xol
μάρτυρές ἐστε, ἐὰν ϑέλητε μεμνῆσϑαι xal
xal τῶν μισούντων.
καίτοι ἐπιεικέστερον
ἐμοῦ μὲν γὰρ ἐνθάδε χατηγοροῦσιν, ὑμῶν

ἐὰν οὖν λληνιχοῖς, ὥσπερ εἴωϑα, φαίνωμαι

παραδείγμασι χρώμεγος, μὴ καταγελάσητε.

οὐ γὰρ χαταφρογῶ τῆς

20 πατρίδος, οὐδὲ ἀδυνάτους ὑμᾶς νομίζω αὐτοὺς συνιέναι τὰ τοιαῦτα,

οὐδὲ ἀπαίδευτον νομίζω οὔτε τὸν δῆμον οὔτε τὴν βουλήν. μάλιστα
μὲν οὖν ὑμᾶς βούλομαι τὸ ἦϑος Ἑλληνικὸν ἔχειν χαὶ μήτε ἀχαρίστους μήτε ἀξυνέτους (εῖναιν)᾽ eb δὲ μή, λόγων γε τοιούτων ἀκούειν
οὐ χεῖρόν ἐστιν, ἐξ ὧν μοι δοχεῖτε χαὶ τοῖς ἤϑεσιν ἀμείνους ἂν
25 yevéa dat. τί δὴ οὖν τὸ παράδειγμα; ἦν τις ἄνϑρωπος ἐν Θήβαις
Ἐπαμεινώνδας λεγόμενος" οὗτος ἐφίλει τὴν πτατρίδα πάντων μάλι-

στα᾽ καιρῶν δὲ ἐπιλαβόμενος, οἷοι τότε ἦσαν, πολλὰ καὶ μεγάλα
1 ἐμβάλεται Β 2 oí add. Emp. — 3 αὐτοὺ
5 πράγμα Μ — 6 ἔχων Μ
9 τὸ δὲ UBMT, τὰ δὲ
ἀλλ᾽ οὖν Emp., μᾶλλον libri
14 οἱ add. Casaub.
15 ἂν ϑέληται Μ 18 φαίνομαι Ὁ
28 εἶναι add,
20 ἐπαμινώνδας UBT
21 χαιρὸν BU m. pr.

T 4 ἐπριᾶτο UBMT
impressi
18 πάσι U
αὐτοῖς M
ἕξουσι UT
Reiske
λόγων τε M
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ἀντὶ γὰρ δειλῶν xol ἀδυνάτων xal ἄλλοις ὕπαεὐεργέτησεν.
χουόντων πρωτεύειν ἐποίησεν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ τῆς ἡγεμονίας

ἀντιποιεῖσθαι.

τότε μὲν γὰρ ταῦτα ἦν δυνατά, νῦν δ᾽ ἕτεροι γεγό-

γασιν οἱ xaigol* πλὴν τά ye τῆς εὐνοίας xal τῆς προϑυμίας ἀεί
οἱ γὰρ προδόται xol συχοφάνται xal πάντα πράτ- $
ποτε ὅμοια.
τονγτὲς χατὰ τῶν πολιτῶν xol τότε ἦσαν ἐν ταῖς πόλεσι" xal
μὴν φιλοῦντες τὰς πατρίδας χαὶ τοὺς πολίτας τοὺς αὑτῶν μηδὲν
χαχὸν πάσχειν ἐθέλοντες xal τὰς πατρίδας αὔξειν φιλοτιμούμεγοι

τότε μὲν πολλοὶ καὶ μεγάλα πράττοντες ᾿ xol ἐλάττω ποιεῖν ἀγαϑὰ
δυνάμενοι.

ὃ δ᾽ οὖν Ἐπαμεινώνδας

ἐχεῖνος

ὑπὸ

ἀνομοίων

τῶν

ἐμισεῖτο xol τινες ἦσαν οἱ διαβάλλοντες αὐτόν, ó δὲ δῆμος, ὡς (ἂν)
δῆμος, ἠγνόει xal ἀνεπείϑετο. χαί ποτὲ τῶν ἀπεγνωσμένων τις

xal ἀτίμων xol ὅτε ἐδούλευεν ἡ πόλις καὶ évvgavvetvo πάντα χατ᾽
αὐτῆς πεποιηκὼς ἐν ἐχχλησίᾳ τὸν ᾿Επαμεινώνδαν ἐλοιδόρει, καὶ
πολλὰ xal χαλεπὰ ἔλεγε" πᾶς γὰρ ὃ ψευδόμενος οὐχ ὅ,τι ἀληϑὲς
εἴπῃ ζητεῖ, μηδέν ye ἀληϑὲς λέγειν δυνάμενος, ἀλλ᾽ εἴ τι χαλε-

πόν.

χαὶ αὐτὸς ἐπαναστὰς περὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐχ εἶπεν οὐδ᾽

ἀπελογήϑη πρὸς οὐδέν, μόνον δὲ πρὸς ἐχεῖγον, τῇ δ᾽ αὑτοῦ φωνῇ
οἵ δὲ
βοιωτιάζων ᾽4λλά τοι Δαμάτηρ, ἔφη, κεχολωμένα γένοιτο.
Θηβαῖοι ἀκούσαντες ἥσϑησαν καὶ ἐγέλασαν εἰχότως, ἀναμνησϑέντες οἶμαι τῆς ἐχείγου πρὸς τὸν δῆμον εὐγοίας καὶ τοῦ λοιδοροῦντος τῆς συχοφαντίας. ἐγὼ μὲν οὖν εἴ τις λέγοι πρὸς ἐμὲ ἀνάξιον

ἐμοῦ εἴτε ἄντιχρυς εἴτε xal μετὰ σχήματος, ἵνα δοχῇ ῥήτωρ, καὶ
ταῦτα οὐχ ὧν εὐσχήμων αὐτός, ἀττοχρινοῦμαι αὐτῷ τὴν τοῦ Ἔπαμεινώνδου ἀπόχρισιν. εὖ δ᾽ ἔστε ὅτι ταῦτα ποιοῦσι καὶ λέγουσι
βαρυνόμενοι τὴν ἐμὴν ἐπιδημίαν δι᾿ ἄλλο μὲν οὐδέν᾽ οὔτε γὰρ
ἐνεδρεύω τινὰ τῶν πολιτῶν οὔτ᾽ ἀργύριον λαμβάνω παρά τινος

οὔτε δασμολογεῖν ἕτοιμός εἰμι τὴν χώραν τὴν ὑμετέραν οὔτ᾽ ἐν
τῇ ἀγορᾷ φαίνομαί τινι ὀχληρός" οὐ γάρ εἰμι δήτωρ᾽
.1 εὐηργέτησεν B εὐεργέτησαν

Μ

οὐδὲ εἶπον

4 τῆς προδοσίας UBT

ἀεί ποτε

ὅμοιοι γὰρ UBT ἃ εἴπεται ὅμοιοι γὰρ M, corr. Reiske
6 χαὶ τὰ (pro
᾿ κατὰ M
ἀΟἠΤ μὴν scripsi, νῦν libri
αὐτῶν libri, corr. Emp.
9 lacunam
post πράττοντες indicavit Reiskius, supplendum: νῦν δὲ ἐλάττους; νῦν δὲ
ὀλίγοι Pflugkius
10 ἐπαμινώνδας UBT
11 (ἀν) add. Herwerden
18 δουλεύειν M. χατὰ Μ
14 πεποιηχότων Reiske
ἐπαμινώνδαν UBT

ἐλοιδώρει M. — 15 πολλάκις χαλεπὰ

Μ

ἔλεγε:: (v erasum) Ὁ

ὃ ψευδόμενος

ineptum, quia mentientem veri studiosum esse nemo opinabitur; exspecto: ὃ τοι-

ovrog similia

10 μηϑέν ye U

18 αὐτοῦ libri

20 ἤϑησανἩ

μὲν ovv Scripsi, ἐγὼ γοῦν M ἔγωγ᾽ oiv B ἐγώ γ᾽ οὖν UT
UBT

ógevo M

ἀποχρίνομαι M.

ἐπαμινώνδου UBT

29 gov pro οὐΜ

26 οὐδὲ γὰρ T

22 ἐγὼ

24 εὐσχημῶν
21 συνε-

20

il
DR
W
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δυστυχοῦς,

ὃν ἐχώλυσα

ὑπὸ τῶν

X RII) συγγενῶν xai τῶν ἐπιτρόπων διασπασϑῆγαι, πρότερον μὲν αὐτοῦ
τὰ γράμματα ὑφῃρημένων xal πολλὰ τῆς οὐσίας διηρπαχότων,
ὕστερον δὲ χαταψευδομαρτυρούντων᾽ ἄλλην δὲ οὐδεμίαν εἴρηχα
σι

δίκην, ὥστε δι᾿ οὐδὲν οὐδενὶ βαρύς εἰμι.

ἀλλ᾽ ἵνα, ἐάν ποτε

γένηται καιρὸς οἷον εὔχονταί τινες, ὅμοιος τῷ πρότερον, οἷος οὐχ
ἔσται" σπλὴν εἰ γένοιτο, ἵνα μὴ παρῶ τῷ δήμῳ μηδὲ ἕξουσιν οἱ
συχοφαντούμενοι τὸν παραιτούμενον ἢ συναλγοῦντα.

[καὶ διὰ τοῦτο

δυσχόλως ἐμὲ φέρει τις ἐπιδημοῦντα.] καὶ γὰρ εἐ πλείους ἦσαν,
10 ὥσπερ εἰσίν, οὐδεὶς ἐμοῦ φήσει μᾶλλον. ἐγὼ δὲ ἔχω παρρησίαν
πρὸς ὑμᾶς ὅσην οὐδείς.

τῆς μὲν γὰρ εὐτυχίας

τῆς ἐμαυτοῦ

χώρησα ὑμῖν, τῆς δὲ δυστυχίας τῆς ὑμετέρας μετέλαβον.

παρε-

xal vüv

δεῖ ue ἀποδημεῖν, οὐχ ὡς πρότερον ἀλύπως, πάντων ue dyazóóv50;M)των xal ϑαυμαζόντων, ἀλλὰ μετ᾽ ἔχϑρας τινῶν ἐπεὶ αὐτός γε
15 οὐδὲν ἔπαϑον xaxóv:

οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους.
οὐ μέντοι ϑαυμάζω τὰ παρόντα πράγματα᾽ ἐπεὶ καὶ Σωχράτης
ἐχεῖνος, οὗ μέμνημαι πολλάκις, ἐν μὲν τῇ τυραννίδι τῶν τριάχοντα
ἔπραττε πάντα ὑπὲρ τοῦ δήμου καὶ τῶν χαχῶν οὐδενὸς ἐκοινώ20 γησεν, ἀλλὰ xol πεμφϑεὶς ὕπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ “έοντα τὸν Σαλαμένιεον
οὐχ ὑπήχουσε, χαὶ τοῖς τυράννοις ἄντιχρυς ἐλοιδορεῖτο, λέγων

128 Π) ὁμοίους εἶναι τοῖς πονηροῖς βουχόλοις, οὗ παραλαβόντες ἐσχυρὰς
τὰς βοῦς καὶ πολλάς, ὀλίγας καὶ ἀσθενεστέρας ποιοῦσιν.
ἀλλ᾽

ὅμως ὑπὸ τοῦ δήμου, δι ὃν ἐκινδύνευεν, ὕστερον εὖ πράττοντος
25 διαβληϑεὶς ὑπὸ συκοφαντῶν τινων ἀπέϑανεν. ἦν δὲ Ó κατήγορος
ἸΠπέλητος, βδελυρὸς ἄνθρωπος xal συχοφάντης. ᾿4δικεῖ, φησί,
Σωχράτης,

τοὺς

τιμᾷ μὴ τιμῶν,
5 βαρεῖς M

véovg διαφϑείρων

καὶ

ἕτερα δὲ εἰσάγων καινὰ

οὗς μὲν ἡ πόλις

δαιμόνιά᾽

6θ ὅμοιος Selden., ὁμοίως UBT ὅμως M

σχεδὸν

ϑεοὺς

αὐτὰ

οἷς BU m. pr.

" παρὰ τῶ M
οἱ om. M in rasurà
8 xai διὰ τοῦτο — 9 ἐπιδημοῦντα ab
hoc loco aliena; nam xoi γὰρ — φήσει μᾶλλον intellegi nequeunt, nisi statim post
ἐπιδημοῦντα inferuntur.

omnia sanari censet Wil.
UBT

18 ἀποδιμεῖνΜ

Transponi possunt post μετέλαβον 1.12. Deleto c1. 8

10 ὥσπερ BM, ἥπερ U
14 μετὰ

Μ

παῤῥησίαν ἔχω (hoc ord.)

ἐπεὶ αὐτός ys — 16 ἵππους.

certum est

haec opponi verbis τῆς δὲ δυστυχίας — μετέλαβον, quod sane vix fieri potest, si
tradita lectio servatur. At illa transpositio, quam ad 1. 6 significavi, huic quoque malo medetur: διὰ τοῦτο (scil. quia vestrorum malorum partem subii) in
odium nonnullorum incucurri; ipse enim nihil detrimenti ceperam.
Versus est
Il. 1,154
18 μέμνηται U m. pr.
23 τὰς βόας libri, corr. Dind.

26 Μέλιτος U

βδελοιρὸς M

28 αὐτὰ ταῦτα ἐναντία libri, corr.

Dind.
DIO. II.

$
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10 τἀναντία

οἷς ἐποίει

ἐτίμα

Σωχράτης.

τὲ

τοὺς

γὰρ

ὡς

ϑεοὺς

οὐδεὶς ἄλλος καὶ παιᾶνα ἐποίησεν εἰς τὸν ᾿Α΄πόλλω χαὶ τὴν “4ρτε-

uw,

[τοῦτον ὃν ἐγὼ νῦν ἄδω,] καὶ τοὺς νέους ἐχώλυε

διαφϑεί-

ρεσϑαι οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὀνειδίζων καὶ προ-

φέρων αὐτοῖς, εἴ τις ἄπληστος ἢ ἀκόλαστος ἢ τὰ τῆς zóAecg

5

ἠργολάβει, τοὺς μὲν ἀπολύων ἐπ’ ἀργυρίῳ, τοὺς δὲ συχοφαντῶν,
τοὺς

δὲ

νησιώτας

τοὺς

ταλαιπώρους

ἐπὶ

λεηλατῶν

προφάσει

φόρων ἢ καταλογῇ στρατιωτῶν, ὥστεερ ἔνιοι στοιοῦσι ze ἡμῖν.
11 διὰ ταῦτα μισοῦντες αὐτὸν ἔφασαν διαφϑείρειν τοὺς νέους. ἡ δ᾽
ο΄
ἐμὴ γραφὴ μείζων xal γενναιοτέρα σχεδὸν ἦν, χρυφαία τις, ὡς 10
ἔοικεν" ᾿Αδικεῖ Δίων, τοὺς μὲν ϑεοὺς μὴ τιμῶν μήτ᾽ ἐν ϑυσίαις
μήτ᾽ ἐν ὕμνοις, καταλύων τὰς πατρίους ἑορτάς, ἀναπιείσας δὲ ἡγε-

μόνα πονηρὸν ὥστε τὸν μὲν δῆμον
ἂν δύνηται πλείστους, ἐνίους δὲ καὶ
αὐτοῖς ἑχουσίως ἀποϑανεῖν διὰ τὸ
φυγεῖν μηδὲ ὑπομένειν καταλιπεῖν
xol νῦν ἅπαντα τῷ τυραγγήσαντι
χαλῶς ἀγωνιεῖται

καὶ κατὰ

χράτος

τοὺς δήμους χατασχευάζων,
15 διαφϑείρων

βασανίσαι xal ἐξελάσαι ὅσους
ἀποχτεῖναι, παρασχὼν ἀνάγχην
μὴ δύνασϑαι πρεσβύτας ὄντας 1ὅ (508
τὴν πατρίδα᾽ συμπιρράττων δὲ
|
τοῦ ἔϑγους, xal ὅπως ἐκεῖνος (198
R]
παραλήψεται

τὰς πόλεις καὶ

ὅσον ἐστὶν és αὐτῷ χατασχευάζειν"

δὲ xal τὸν δῆμον

αὐτὸς

τοῖς αὑτοῦ ῥήμασι χαὶ τῇ γλώττῃ

ἐφιστάμενος κατήγορος

παρανομῶν

εἰς τοὺς δημότας, xol πολλὰ ἕτερα ποιῶν,

καὶ 20

εἰς τοὺς πολίτας,

ἃ αἰσχύνομαι xo9*

ἕχαστον λέγειν" πονηρὸν δὲ παράδειγμα παρέχων ἑαυτὸν xal vecτέροις xal πρεσβυτέροις ἀπονέας xal τρυφῆς xal ἀπιστίας" δεχάζων
δὲ τὸ πλῆϑος, ἵνα μηδεὶς αὐτῷ προφέρῃ τὰ τότε πραχϑέντα, ἀλλὰ 25

τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐπιβουλῆς λήϑην τινὰ ποιήσωνται. φέρε δὴ
πρὸς ταῦτα ἀπολογήσομαι, ὦ ἄνδρες Προυσαεῖς, κἂν δοχῇ ὑμῖν

ἀχούσασι, χατεψηφίσασϑέ μου

καὶ γὰρ τοῦ Σωχράτους οἱ ᾿4ϑὴ-

γαῖοι ἀχούσαντες χατεψηφίσαντο.

-

!

|

1 ve om. T
2 τὸν pro τὴν T 8 τοῦτον — dóo seclusit Emp., defendunt Wil et Bethe, qui (za?) νῦν
4 malim ovx ζαὐτοὺς) μόνον
ὅ ἀπλη-

στος Qjv) Wil.

6 ἀπολλύων UB

ἐν ἀργυρίῳ libri, corr. Valesius

1 τα-

λαιπόρουςὉ m. pr.
10 χρυφαία τις UBT χρύφα τις M, κορυφαία τις impressi
12 χαταλύοντας πατρίους M
14 πλείους MUT — 16 χαταλείπειν Μ᾿ δὲ καὶ
Reiske, τὲ καὶ libri
17 τοῦ ἔϑνους scripsi, τοὺς ϑεοὺς libri
21 αὐτοῦ
libri, corr. Emp.

φῆς libri

24 ἀπορίας libri, ἀπονίας Geelius

ΣΤ àv M

ὁ τρυφῆς Reiske, τρο-

428 χαταψηψίσασϑε (s ἃ corr.) U

!
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(27) $IAOSPONHTIKOZ ΠΡῸΣ ΤῊΝ IIATPIAA
EIZHITOYMENHN ΑΥ̓ΤΟῚ TIMAZ.
Ἔμοί, à ἄνδρες πολῖται, οὔτε ὄψις ἡδίων ἐστὶ τῆς ὑμετέρας
οὔτε φωνὴ προσφιλεστέρα οὔτε τιμαὶ μείζους τῶν ἐνθάδε οὔτε
-

ἔπαινος λαμπρότερος ἢ ó παρ᾽ ὑμῶν" οὐδ᾽ ἂν ξύμπαντες οἱ Ἕλληνες, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὃΡωμαίων δῆμος ἐμὲ ϑαυμάζωσι καὶ ἐπται5 νῶσιν, οὐχ ἂν οὕτως τοῦτο εὐφράναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. τῷ γὰρ

ὄντι πολλὰ σοφὰ xal ϑεῖα εἰρηκὼς Ὅμηρος οὐδὲν σοφώτερον ἔφη
τούτου τοῦ ἔπους οὐδὲ ἀληϑέστερον (ὡς οὐδὲν γλύχεον ἧς πατρίδος."
εὖ μέντοι ἐπίστασϑε

ὅτι τὰς τιμὰς ἔχω πάσας, καὶ ὅσας νῦν eion- 2

γεῖσϑε χαὶ εἴ τινες ἄλλαι εἰσίν,
M)10 xal οὐδενὸς ἄλλου ἐγὼ δέομαι.
ἐπιειχεῖ, τὸ ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τῶν
τί ἂν ἔτι προσδέοιτο “εἰχόνων ἢ
οὐδὲ

χρυσοῦς

'σφυρήλατος᾽

ἐν τῇ ὑμετέρᾳ εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ
τοῦτο γὰρ ἀνϑρώπῳ ἱκανώτατον
αὑτοῦ πολιτῶν, χαὶ ὃ τοῦτο ἔχων
κηρυγμάτων ἢ προεδριῶν; ἀλλ᾽

ἱστάμενος

ἐν

τοῖς

ἐπιφανεστάτοις

| R ID) £egoíc. ὃν γὰρ ῥῆμα πλείονος ἄξιον àz' εὐνοίας ῥηϑὲν καὶ φιλίας
15 ἢ τὸ ξύμπαν ἐν ἀνθρώποις χρυσίον καὶ στέφανοι xol τὰ ἄλλα,
ὅσα δοκεῖ λαμτερά᾽ ὥστε μοι πειϑόμεγοι οὕτω ποιεῖτε. εἰ δὲ ἄρα
xal τοιαύτας τινὰς δεῖ ue τιμὰς ἔχειν, πολλαέ uot xol ἄλλαι εἰσὶ
παρ᾽ ὑμῖν, τοῦτο μὲν αἱ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ὅσαις ἐκεῖνον ἔτι-

μήσατε, ὡς ἄνδρα ἀγαϑὸν καὶ ὅσον ἔζη χρόνον δικαίως προεστῶτα
20 τῆσδε τῆς πόλεως,

τοῦτο δὲ τῆς μητρός, ἧς ὑμεῖς ἱδρύσασϑε καὶ

ἄγαλμα καὶ ἱερόν, τοῦτο δὲ αἱ τῶν πάππων xal αἱ τῶν ἄλλων
προγόνων, ἔτι δὲ αἱ τῶν ἀδελφῶν xol τῶν ἄλλων συγγενῶν. xal
γὰρ ἀνδριάντας

2

φι

“τολλοὺς xal

φίους xal ἄλλα πολλὰ

πόλεως γέγονεν, [ὧν] οὐδενὸς ἐγὼ ἐπιλέλησμαι,
πάντα ὡς οἷόν τε μάλιστα,

|

ταφὰς δημοσίας xal ἀγῶνας ἐπίιτα-

xal τίμια, (d) ἐχείνοις παρὰ τῆσδε τῆς

1 ὄψη M |.

ἀλλὰ ἐπίσταμαι

καὶ οἶμαι τὰς ὑπὲρ τούτων χάριτας

d yAvxetov M cf. Od. 9,34

8 ἐπίστασϑαι M. ἐπίστασϑε

(ε ἃ corr) U
εἰσηγεῖσϑαι Μ
11 αὐτοῦ UT
12 ἀλλ᾽ οὐδὲ — 14 ἱεροῖς.
num ipse Dio ellipsi usus est? an praestat ante ἀλλ᾽ οὐδὲ e. q. S. supplere:

οὐδὲ γὰρ πλέον ἂν ἔχοι οὐδὲν ἀπὸ τούτων
σφυρήδατος

19 ἔξη M
vip Ὕ

μαι M

Μ

χρυσοῦς

σφυρήλατος

20 ὑδρύσασϑε B

18 χρυσοῦς B χρυσοῦ ceteri
ex Cypselidarum

epigrammate:

.21 αὐτῶν pro ot τῶν B

ἃ addidi, propter cuius iacturam ὧν ecc

24 πολλὰ
erat

26 χαίο-

ὕὑπὲρ τούτου UBT

:
9

|
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αὐτὸς ὑμῖν ὀφείλειν, καὶ εὔχομαι τοῖς ϑεοῖς ἱκανὸς γενέσϑαι ἀποτίνειν. πολλοῦ μὲν γὰρ ἐπίσταμαι xdxeívovg γενομένους ἀξίους
χαὶ δικαίως ἁπάντων τυχόντας, ὅμως δὲ ἐν ἅπασιν ὑπερέβαλεν ἡ
πόλις. καὶ γὰρ ὅσα οὐκ ἐδυνήϑησαν βουληϑέντες διὰ τύχην τινά, (196 R1
|
ὅδ᾽
xal τούτων αὐτοῖς χάριν ἀπεδίδου ἡ πατρίς. ὃ γοῦν πάππος
ορος,
αὐτοχράτ
τότε
τοῦ
φιλίας.
τῆς
ἀπώνατο
πλέον
ἐπὶ
εἰ
ἐμός,
ἀλλὰ μὴ βραχὺς παντελῶς ἐγένετο (0) χρόνος,

ἐλευϑερίαν τῇ πόλει

οὐ δεῖ δὲ ἀπελπίέζειν,

λόγον.

διενοεῖτο, ὥς φασιν,

λαβεῖν καὶ ἤδη περὶ τούτου
ἕως

ἂν

ἀγαϑοὺς

πεποίητο τὸν
xol φιλοτίμους

ἄνδρας ἡ πόλις φέρῃ ὁποίους xol τοὺς νῦν. ἐγὼ γὰρ ἐν πολλαῖς 10
γεγονὼς πόλεσιν οὐχ οἶδα βελτίους ἄνδρας τῶν zog ὑμῖν. ἔλεγον

δ᾽ ἂν ἐπὶ πλέον xaO" ἕχαστον,

εἰ μὴ σχεδὸν ἅπαντας συγγενεῖς

ὄντας ὥχγνουν ἐπαινεῖν, καὶ ὥσπερ ἔραγνόν τινα ἀποδιδοὺς τῶν εἰς
ἐμαυτὸν ἕνεχα τιμῶν.
ἠχροασάμην γὰρ δὴ xol τούτων καίτοι (610Μ
σφόδρα αἰδούμενος ὅμως διὰ τοὺς λέγοντος αὐτούς, ἀγάμενος τῶν 15

|

ἀνδρῶν τό ve ἄφϑονον xal τὴν προϑυμίαν, ἔτι δὲ τὴν περὶ τὸ
eizeiy δύναμιν. o) δὴ ϑαυμαστόν, el ἐγὼ πατρίδα τοιαύτην οὕτω

|

σφόδρα ἠγάπηκα ὥστε οὔτ᾽ ἂν ᾿ϑήνας

|

οὔτε “4ργος οὔτε “1αχε-

δαίμονα, αἵπερ εἰσὶ πρῶται καὶ ἐνδοξόταται τῶν “Ἑλληνίδων, εἷλό- aov RÀ

μην ἂν εἶναί μοι πατρίδας πρὸ ταύτης" καὶ τοῦτο ἔργῳ ἐδήλωσα. 20
πολλῶν γὰρ πολλαχῇ παρακαλούντων μὲ xol μένειν καὶ προΐστασϑαι τῶν xowüv o) νῦν μόνον, ἀλλὰ xal πρότερον, ὅτε ἤμην φυ-

|
|

γάς (xal ψηφίσματα ἔπεμψαν τινὲς πρὸς τὸν αὐτοχράτορα χάριν
εἰδότες τῆς εἰς ἐμὲ τιμῆς), οὐδὲ πώποτε ἄχρι λόγου τὸ τοιοῦτον
ὑπεσχόμην, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἰχίαν ἢ χωρίον ἐχτησάμην παρ᾽ ἑτέροις, 25
ὡς μηδὲν ἢ μοι σημεῖον ἀλλαχοῦ πατρίδος. καὶ γὰρ (àv) εἴη δεινόν,
εἐὲ οἱ ἄνϑρωποι ἀδικώτεροι ἔσονται τῶν μελιττῶν. οὐδέποτε γὰρ

'

ἐχείνων uía καταλιποῦσα

τὸ αὑτῆς σμῆνος

εἰς ἕτερον

μετέστη τὸ

μεῖζον ἢ μᾶλλον εὐθενοῦν, ἀλλὰ τὸν ἔδιον ἑσμὸν πληροῖ τε καὶ
αὔξει, χἂν ψυχρότερον

7 τὸ χωρίον καὶ

αἱ νομαὶ χείρους

xal ἡ 80

δρόσος ἐλάττων χἂν δυσχολώτερον τὸ ἔργον τὸ περὶ τὰ κηρία κἂν
1 ἀποτείνειν M

2 πολλοῦ Casaub., πολλοὺς libri

γὰρ om. B

6 ἐπὶ πλέον scripsi, ἐπὶ πλεῖον libri cf. l 12 ^ 7 ó add. Reiske
8 λαβεῖν
τῇ πόλει (hoc ord., at τῇ πόλει superscr.B
τὸν om. UT 9 ἐλπίζειν UT
10 φέρη e φέρει corr. T
15 ὅμως δὲ T
17 οὐ δὴ Pflugk, οὐδὲ UBM

οὐδὲν T

εἰς pro εἰ M

18 'A9zve.

Μ

20 ἔργα MT — 22 νῦν om. UT

28 exspecto χαὶ (yàg) in parenthesi
26 ἂν om. UBM, habet T
21 μελισσῶν UT
28 χαταλ:::: πουσα U (i interpos. m. sec.
τὸ αὐτῆς UBT ταύτης M, corr. Emp.
μεϑέστη M μετέβη B
29 εὐσθενοῦν UT
ἐσμὸν UT
τε om. UBT — 31 χηρία Emp., χωρία libri
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ὃ γεωργὸς ἀμελέστερος. οὕτως δὲ ἄγαν αὐτάς φασι φιλεῖν ἀλλήλας xol τὸ ἔδιον σμῆνος ἑχάστην, ὥστε ἐπειδὰν ἔξω ζύὑποὸν χειμῶνος ἀποληφϑῶσι πολλοῦ γενομένου πνεύματος, λέϑον εἰς τοὺς
πόδας ἑχάστη λαβοῦσα ὥσπερ ἕρμα οὕτως πέτονται, ὅπως μὴ
ὅ πιαρενεχϑῶσιν ὑπὸ τοῦ πνεύματος μηδὲ τοῦ σμήνους διαμάρτωσιν.
98RID) ὅταν δὲ δὴ χαὶ πρόϑυμον οὕτως καὶ ἀγαθὴν ἔχῃ τις πατρίδα, πῶς 8
οὐ χρὴ πάντα τἄλλα περὶ ἐλάττονος ποιεῖσϑαι ταύτης; ἃ ἐγὼ
λογιζόμενος χαίρω, ὁρῶν χαὶ τὸν υἱέα τὸν ἐμαυτοῦ καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν καὶ τοὺς ἄλλους veavíoxovg (πολλοὺς δὲ ὁρῶ σὺν ϑεῷ καὶ
10 ἅπαντας ἀγαϑῶν γονέων xol τό ye εἶδος ἀγαϑοῖς ὁμοίους) οὕτως

511 Μὴ διανοουμένους ὡς φιλονιχήσοντας ἀλλήλοις ἄνευ φϑόνου καὶ ζηλοτυπίας xal τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπὲρ ἀρετῆς xol εὐδοξίας τῆς
τε αὑτῶν χαὶ τῆς πατρίδος χαὶ ὅπως πρωτεύσῃ ἕχαστος ἐν τῇ

πατρίδι τῷ δίκαιός ve εἶναι καὶ φιλόπολις καὶ μὴ ἀδύνατος ἀγα16 ϑόν τι ποιεῖν καὶ αὔξειν τὴν πατρίδα. εὖ γὰρ ἔστε ὅτι οὐ μεγίστη 9

τῶν πόλεων οὖσα οὐδὲ πλεῖστον χρόνον οἰχουμένη πολλῶν γνωριμωτέρα ἐστὶ xal παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις,

ἅπαντας ἀγωνιουμένους τοὺς Ἕλληνας
πολίτας

οὐχ ἐν τοῖς ὑστάτοις

οὐδ᾽

πάλαι
ἐν τοῖς

καὶ σχεδόν τι πρὸς

παρέχει τοὺς αὑτῆς
τρίτοις

ἢ δευτέροις

20 ἀριϑμουμένους.
λέγω δὲ οὐχ ὑττὲρ ἐμαυτοῦ τοῦτον ἐγὼ τὸν λόγον,
ἀλλὰ ὑπὲρ τῶν ἄλλων, ὧν οἱ μὲν ἀποδημήσαντες καὶ πλείοσι φανε-

gol γενόμενοι φανερὰν τὴν δόξαν ἐχτήσαγντο, οἱ δὲ ἐνθάδε πολιτευόμενοι xal μένοντες οὐδὲν χείρους ἐχείνων εἰσὶν οὔτε περὶ τοὺς

λόγους οὔτε περὶ τὰ ἔργα.
25 ἀπὸ

φιλοσοφίας

ἄνδρας

ὁρῶ δὲ οὐ μόνον ἀπὸ λόγων, ἀλλὰ χαὶ 10

ἀγαϑοὺς

χαὶ

ἀξιολόγους

γιγνομένους

ἐν

τῇ πόλει" ὑπὲρ ὧν ἐγὼ καὶ ἰδίᾳ τοὺς νέους καὶ χοινῇ, ὅταν ἢ
xatgóc, οὐκ ὀχνήσω παραχαλεῖν. xol τὸν δῆμον ὑμᾶς ἀξιῶ, ἃ μὲν
? R I) ἔστι παρὰ τῶν χρατούντων, ταῦτα ἐλτείζειν ὧς ἐσόμενα xal εὔχεσθαι
συμβαίνειν τινὰ τιμὴν ἢ δόξαν ἢ εὐπορίαν χρημάτων" ἃ δὲ ἔστι
80 παρ᾽ αὐτῶν, ἔχειν, εὐταξίᾳ τῶν ἄλλων δήμων διαφέροντας, αἰδοῖ,
τῷ πείϑεσθαι τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι, φιλεργίᾳ, σωφροσύνῃ τῇ
περὶ τὸν xaO" ἡμέραν βίον, τῷ μήτε τῶν σωμάτων ἀμελεῖν μήτε

τῆς ψυχῆς, καϑ᾽ ὅσον ἑχάστῳ σχολὴν δίδωσι τὰ αὑτοῦ πράγματα,
1 γεοργὸς T
οὐτωΒ
2 ὑπὸ add. Reiske, πρεύματος deleri mavult
Wil
8. ἀπολειφϑῶσι :: (v eras.) U ἀπολειφϑῶσι B
ztyc UT (i. e. πνεύματος)
4 οὕτω Β
πέτανται UBT
θ οὕτω Β
ἔχη (η in ras.) U
ἔχει T
10 οὕτω BT
11 φιλονειχήσοντας ὈΒῚ᾽
13 αὐτῶ UT
πρωτεύσει M προτεύσηι Ὁ m.pr.
[18 αὐτῆς ΠΟ
21 ἀλλ ΒΤ
30 ita distinxit

Geelius probante Emperio
81 τὸ pro τῷ U m. pr. Β φιλεργίαις libri, corr.
Reiske ex interpr.
32 ro U m. pr. Β τῶν αὐτομάτων T
88 αὐτοῦ libri
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τῷ προϑύμως ἐχτρέφειν τέχνα xal παιδεύειν, τῷ παρέχειν Ἕλλητὴν πόλιν

xal χαϑεστῶσαν

γικὴν τῷ ὄντι καὶ ἀϑόρυβον

xoi τὸ

δριμὺ χαὶ τὸ ἀνδρεῖον τῆς φύσεως xol τὴν σύνεσιν ἐπὶ τὰ μείζω

xal καλλίω τρέπειν, διχοφροσύνης δὲ καὶ ταραχῆς xol τοῦ σπροσ11 χρούειν ἀλλήλοις ὡς οἷόν ve ἀπέχεσϑαι.
ἔστι γάρ, ὦ ἄνδρες, 5
xal δήμου παιδεία καὶ πόλεως ἦϑος φιλόσοφον xal ἐπιξικές. καὶ (612 M)

οὐ μόνον “Ταχεδαιμονίοις οὐδὲ ᾿4“ϑηναίοις τὸ παλαιὸν καὶ ἄλλοις
τισὶ συνέβη διὰ τὸ χοσμέως πολιτεύεσϑαι μεγάλας καὶ ἐπιφανεῖς

[xai] ἐκ πάνυ μιχρῶν καὶ ἀσϑενῶν

ἀποδεῖξαι τὰς πόλεις, ἀλλὰ

χαὶ τῶν νῦν ἔξεστι τὸ τοιοῦτον τοῖς βουλομένοις. ταῦτα γὰρ ὑμᾶς 10
ἐπιτηδεύοντας πλέον ὀνήσει xal τοῦ πλήϑους τῶν βουλευτῶν καὶ
τοῦ παρ᾽ ὑμῖν τὰ πράγματα ἄγεσϑαι xol τοῦ πρόσοδόν τινα χρῆμάτων

ἔξωϑεν

ὑμῖν ὑπάρξαι xal τῆς ἐλευϑερίας αὐτῆς,

ἐὰν ἄρα

12 χαὲ τούτου τύχητέ ποτε. εὖ γὰρ ἴστε ὅτε τὴν μὲν λεγομένην ἐλευ- (00R1
ϑερίαν xal τὸ ὄνομα τοῦϑ᾽, ὃ παρὰ τῶν χρατούντων xol δυνα- 15
μένων γέγνεται, ἐνίοτε οὐ δυνατὸν χτήσασϑαι᾽ τὴν δὲ ἀληϑῆ ἐλευϑερίαν καὶ ἔργῳ πτεριγιγνομένην τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἀνὴρ καὶ
πόλις ἑκάστη παρ᾽ αὑτῆς λαμβάνει, μεγαλοφρόνως καὶ μὴ ταπεινῶς

μηδ᾽ ἀνελευϑέρως διοιχοῦσα τὸ χαϑ᾽
χόϑεν εἰδῆτε τὴν ἐμὴν γνώμην,

ἵνα δὲ καὶ ἀλλα-

αὑτήν.

ἀναγνώσομαι

ὑμῖν ἐπιστολὴν dv 20

τὲ αὐτὸς ἐπέστειλα τῷ αὐτοχράτορι, ὅτε ἐκλήϑην, ὅτε ἐν ἐχείνῃ
παρδχάλουν ἀφεϑῆναι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἣν ἐκεῖνος ἀντέγραψεν.

(28) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1

OIIQX EXXHKE
ΠΑΤΡΙΔΑ.

ΠΡΟΣ ΤῊΝ en:
:

Ἄνδρες πολῖται, βούλομαι ὑμῖν ἀποδοῦναι λόγον τῆς ἐπιδη- 35

μίας ταύτης, ἐπειδὴ xol βραχὺν οἴομαι τὸν λοιπὸν ἔσεσϑαί μοι
χρόνον. τὴν μὲν γὰρ φυγὴν ὅπως διήνεγκα, μὴ φίλων ἐρημίας
| τῶν pro τῷ M

σμιχῶν Β
τῶν i.
tov9

o U

κτίσασϑαι

4 πρέπειν T

5 οἴονται M.

9 χαὶ seclusi

11 πλέον νήσει M. πλέονονήσει Ὁ (ov prius ἃ m. sec)
12 xol
14 τὸ τούτου M
15 τοῦτο pro τοῦϑ᾽ ὃ M τοῦτο mutatum in
16 ἐνίοτε γίγνεται (hoc ord.) libri, transpos. interpunxit Pflugk

ΝΜ

11 περιγενομένην

Τ

18 πόλεις M

αὐτῆς M αὐτοῖς BT

19 μηδὲ εὐθορύβως M. μηδὲ óe9vuoc UBT, μηδ᾽ ἀνελευϑέρως scripsi, lectionem

UB interpolatam esse ratus, in archetypo fuisse: μηδευϑορως (scil. ab 4 ad
4
scribentis oculus aberraverat) unde M μηδ᾽ εὐϑορ[ὑβ]ως; εὐθορύβως
genuinum

censet Wi.

22 ἐχεῖγνοι T

20 ἔδητε

Μ

4Σ21 ἐπέστλαμ

26 τὸ pro τὸν M

ὅτι ἐν Reiske, ὅτε ἐν libri
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ἡττηϑείς, μὴ χρημάτων ἀπορίας, μὴ σώματος ἀσϑενείας, πρὸς δὲ
τούτοις ἅπασιν ἐχϑρὸν ἀνεχόμενος οὐ τὸν δεῖνα οὐδὲ τὸν δεῖνα
τῶν ἴσων τινὰ xal τῶν ὁμοίων ἐνίοτε φϑεγγομένων, ἀλλὰ τὸν
ἰσχυρότατον xal βαρύτατον καὶ δεσπότην ὀνομαζύμενον xol ϑεὸν
3M) 5 παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις, τὸ δὲ ἀληϑὲς ὄντα δαίμονα
πογηρόν, xal ταῦτα οὐ ϑωπεύων αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἔχϑραν παραιτούμεγος, ἀλλὰ ἐρεϑίζων ἄντιχρυς καὶ (τὰ) προσόντα καχὰ μὰ AU
οὐ μέλλων γῦν ἐρεῖν ἢ γράψειν, ἀλλὰ εἰρηκὼς ἤδη xal γεγραφώς,
Ὁ Β10) χαὶ τούτων ττανταχῇ τῶν λόγων καὶ τῶν γραμμάτων ὄντων, οὐχ
10 ὑπτὸ μανίας xal ἀπονοίας ταῦτα πράττειν ἐπαιρόμενος,

ἀλλὰ χρϑίτ-

vOYL πεεπτουϑὼς δυνάμει xal βοηϑείᾳ (τῇ) παρὰ τῶν ϑεῶν, ἧς xavaφρονοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ ἀνωφελῆ νομίζουσιν. τὸ δὲ περὶ τούτων.
χαϑ'᾽ ἕχαστον λέγειν ἡγοῦμαι εἶναι περιττόν.
παρ᾿ ἄλλοις γὰρ
μᾶλλον γιγνώσχεται ταῦτα xol τυγχάνει δόξης καὶ τιμῆς τῆς προσ15 ηχούσης. παρ᾽ ὑμῖν δὲ ἂν διεξίω τὸν τῆς φυγῆς χρόνον, οὐχ ὀδύ-

ρεσϑαί μὲ φήσει τις, πολὺ δὲ μᾶλλον ἀλαζονεύεσϑαι.

τελευτή-

σαντος δὲ ἐχείνου καὶ τῆς μεταβολῆς γενομένης ἀνήειν μὲν πρὸς
τὸν βέλτιστον Νέρβαν.
ὑπὸ δὲ νόσου χαλεπῆς χατασχεϑεὶς ὅλον
ἐχεῖνον ἐζημιώϑην τὸν χαιρόν, ἀφαιρεϑεὶς αὐτοχράτορος φιλαν20 ϑρώπου χἀμὲ ἀγαπῶντος καὶ πάλαι φίλου. χαὶ ὀμνύω τοὺς ϑεοὺς
ὑμῖν ἅπαντας,

οὐχ ἐφ᾽ οἷς àv εἰς ἐμαυτὸν ἢ τῶν ἐμῶν τινα ἔλαβον,

'8 RII) οὐχ ἐπὶ τούτοις ἄχϑομαι διαμαρτών, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ὑμῖν καὶ δημοσίᾳ
τῇ πόλει παρασχεῖν ἐδυνάμην, ταύτην ἐγὼ μεγάλην ἀριϑμῶ βλάβην
xal ζημίαν.
25 παρόντι

ὧν γὰρ νῦν ἐτύχομεν,

χαιρῷ

πρὸς

ἑτέρας

τότε ἐξῆν ταῦτα ἔχειν xal τῷ

χεχρῆσϑαι

δωρεάς.

ἐπεὶ

δ᾽

οὖν

ὑπῆρξε παρὰ τούτου φιλανϑρωπία χαὶ σπουδὴ τοσαύτη περὶ ἡμᾶς
ὅσην ἐπίστανται μὲν οἱ παρατυχόντες, ἐγὼ δὲ ἂν λέγω νῦν, σφόδρα
λυπήσω τινάς" ἴσως δὲ οὐδὲ φανεῖται πιστὸς ὃ λόγος τὸ τηλικαύ-

(RID τῆς τιμῆς τυγχάνοντα καὶ συνηϑείας xal φιλίας ἅπαντα ταῦτα
3) ἐᾶσαι xal παριδεῖν, ἐπιϑυμήσαντα τῆς ἐνταῦϑα ταραχῆς xal τῆς
ἀσχολίας, ἵνα μηδὲν simo zAéov* ὅμως δ᾽ εἰς οὐδὲν τῶν ἐδίων

3 ὁμοίως UBT
ἐνίοτε corruptum; fortasse fuit ἀγιάτε i. e. ἀνϑρώπειά t€
ἵἾ xal πρὸσὄντα χαχὰ BM χαίπερ ὄντα xa καχὰ Ὁ καίπερ ὄντα
κακὸν T, τὰ add. Emp.
8 νῦν om. M γράψειν Cobetus (Hertlein) γράφειν
libri
10 χρίττον M 11 τῇ add. Reiske
14 γινώσχεται UT — 15 τῆς προς
ἡμᾶς UT τῆς πρὸς ὑμᾶς B
10 μᾶλλον πολὺ (hoc ord., om. δὲ) M

17 ἀνε

Μ

18 τὸν om. B.

26 τοιαύτη libri, corr. Emp.

δὲ om.

M

23 βλάβην (q ἃ corr. U

20 χεχρῆσϑε M

217 uiv oí Emp. μόνοι οἱ libri

τῷ pro τὸ TU m sec.

28 τινὰ M

DIONIS DEFENSIO
χατεϑέμην

τὸν xaigóv

éxetyov

οὐδὲ

τὴν τοῦ

χρατοῦντος

εὔνοιαν

1
οὐδὲ ἀπὸ μέρους, οἷον τὰ τῆς οὐσίας ἐπανορϑώσας ϑψϑαρμενης
ἢ προσλαβών τινα ἀρχὴν ἢ δύναμιν, ἀλλ᾽ ἅπαν ὅσον ποτὲ ἦν εἰς uM
4 ὑμᾶς ἔτρεψα καὶ μόνον εἶδον τὸ τῆς πόλεως.
ταῦτα δὲ εἰ μέν
,

ἐστι χρήσιμα (xal) μεγάλα, [ἢ] μὴ πολλοῖς ὑπάρξαντα ἑτέροις ἀλλ᾽ 5
ἢ μιᾷ πόλει, καὶ ταύτῃ σχεδόν τε τῶν

ἐλλογιμωτάτων

xavà τὴν

"Aolav xol τηλικοῦτον ἐχούσῃ δίκαιον πρὸς τὸν αὐτοχράτορα, τοῦ
ϑεοῦ

παρ᾽

αὐτῷ

καὶ πρώτου

ἐχείνοις μαντευσαμένου

πάντων

éxeívov

xal προξιττόντος τὴν ἡγεμονίαν

φανερῶς

αὐτὸν

|

I

ἀποδείξαντος

τῶν ὅλων κύριον" οὐ λέγω τοιοῦτον οὐδέν. ὅτι (0) ὑμεῖς μάλιστα 1
τούτου ἐπεϑυμεῖτε, καὶ χρόνος ἦν πολύς, ὃν ἠλπέζετε, ἐξηπάτησϑε,

|

τοῖς δπουχομένοις μόνον τῶν ἰδιωτῶν (οὐ γὰρ δὴ τῶν ἡγεμόνων
οὐδεὶς οὔτε προσεδόχησε πώποτε οὔτε ὑττέσχετο) τιμὰς ὑπερβαλ-

λούσας ἐδίδοτε πρὸ πολλοῦ τῆς πόλεως ἀπαντῶντες πανδημεὶ (ἢν (95ἘΠ
9 περιμένοντες ἐν ἑτέραις σπτόλεσε᾽ τοῦτο ἔσως ἐννοεῖν ἄξιον. καίτοι 15
σμιχρῶν γενομένων xol οὐδενὸς ἀξίων, τὸν ἄνδρα τὸν γεγναῖον xal
μὴ φϑόνου xal βασχανίας ἥττονα τότε ἐχρῆν λέγειν ὅτε μαίνεσϑε
xal παρανοεῖτε τοιούτων ἐξεχόμενοι σφόδρα οὕτως καὶ ϑεραπεύοντες
ἀνϑρώπους

οὕτω ταπεινοὺς

ἐπὶ πράγμασιν

οὔτε

ἀναγχαίοις

μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἀδήλοις ἔτε καὶ μηδὲν ἔχοντες βέβαιον.
οἶμαι χαλεπτὸν

μὲν ἦν αὐτοῖς

xal ὅπωσοῦν

γενόμενόν

οὔτε

ἀλλ᾽ 20

τι τούτων.

οὐ μὴν ὁμοίως ἐλύπει τὸ τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα [τῶν ἡγεμόνων]
εἶναι τὸν ποιήσαντα xal παρασχόντα, μὴ τῶν ἡμετέρων τινὰ πολιτῶν. ἔτι δὲ ἐλπὶς ὑπήει xal ἔϑελγεν αὐτοὺς ὡς οὐδέποτε (àv)
6 γενομένων.
χαίτοι xal τοῦτο ἀχήχοα πολλῶν ἐγὼ λεγόντων ὡς 35
πρότερον ἀντιγράψαντος περὶ τῆς διοικήσεως τῶν ἡγεμόνων τινὸς
xal τοῦ πράγματος ἀποτευχϑέντος πολλοὶ κατεγέλων τῆς πόλεως,
οὐ τῶν ἀστυγειτόνων (ἧττον γὰρ (ἂν) ἦν τὸ δεινόν) ἀλλὰ τῶν πολι-

8 ἄλλα πᾶν UBT
4 scribendum: ταῦτα δ᾽ ὅτι μέν
5 xol add.
Reiskius 7 seclusi — 6 ταυτὸ M
τὴν οὐσίαν UBT —— 7 τηλιχούτων T
9 πρὸ τοῦ pro πρώτου M
10 δ᾽ add. Selden.
11 τοῦτο libri, corr. Emp.
ἐπιϑυμεῖτε libri, corr. Reiske
ἐξηπατῆσϑαι libri, corr. Emp.
12 τῶν
ἰδιωτῶν Emp. τῶν ἡγεμόνων libri
δὴ om. B
τῶν ἡγεμόνων Emp., τῶν
ἰδιωτῶν libri

14 ἀπαντῶντες Selden., ἅπαντες libri

15 τούτοις ὡς libri gor Emp.
vov U m. pr.

ovgi) U ἔχουσι T

μόνων del. Emp.

οὕτω B

ἢ addidi, χαὶ Selden.

17 ualvib bd M μένεσϑε U m. pr.
19 ταπεινῶς

UT

18 τοιοῦ-

20 ἔχοντας (à corr. guperscr.

22 ro om. M

καὶ τὸν δεῖνα om. UBT

24 ἐϑέλγειν Μ

ἂν add. Emp., possit etiam yevzcou£-

τῶν ἦγε:

vov
26 πρᾳότερον MT πραώτερον B πραότερον (ὁ ex cw) U corr. Emp.
28 ἂν add. Pflugk
τοῦτο pro co Emp.

|

|

ORATIO XLY.

|
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τῶν, ὡς μειζόνων ἢ xa9^ αὑτὴν ἐφιεμένης xal διαφερούσης οὐδὲν
κατὰ τὴν ἀφροσύνην τῶν παίδων τῶν βασιλέων... καὶ ταῦτα λέyovveg οὐχ ἠσχύνοντο διασύροντες τὴν αὑτῶν πατρίδα χαὶ καϑαι(615M) ροῦντες ἐν τοῖς λόγοις αὑτοὺς ἀνοήτως.
εἴτε γάρ εἰσι τῶν πρω06R τευόντων ἐν αὐτῇ ἢ τιμωμένων, αὑτοὺς χαϑαιροῦσιν ἀσϑεγνοῦς xal
ID 9

ἀδόξου πόλεως προεστηχότες᾽ εἴτε τῶν ἀπερριμμένων εἰσὶ xal
τῶν ὑστάτων, ἔτι μείζω καὶ χαλεπωτέραν ποιοῦσι τὴν ἀτιμίαν αὑτοῖς,
ei τῆς ἐσχάτης πόλεως ἔσχατοι τυγχάνουσιν ὄντες.
ἵνα δὲ μὴ διὰ
τοὺς ἐμπίπτοντας λόγους τοῦ προτεϑέντος ἐχχρουσϑῶ, τούτων
10 ὅπως

δήποτε

ληφϑέντων

καὶ κομισϑέντων

ἐνταῦϑα,

σχοτίεῖτε

εἴ

τῷ βαρὺς γέγονα τῶν πολιτῶν ἢ κατ᾽ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ λέγων
ἢ κοινῇ προφέρων χαὶ ὀνειδίζων χάριτας ἢ προαγαγών τινας ὧν
ἐβουλόμην" ἢ τοὐναντίον οὐκ ἔλαττον ἑχατὸν βουλευτῶν χαταλεγέντων ὅτεροι μὲν εἰσήγαγον φίλους αὑτῶν καὶ παρεσχεύασαν ὅπως
ἕξουσι

'R

I

25

τοὺς

συναγωνιζομένους καὶ βοηϑοῦντας

οἷς ἄν ποτε

ἐϑέ-

λωσιν᾽ ἐγὼ δὲ οὔτ᾽ ἐποίησα τοιοῦτον οὐδὲν οὔτε διδλέχϑην τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ (μᾶλλον ἂν) προσϑεμένων, el ἐβουλόμην, ἢ ἄλλῳ
τινίέ. μάλιστα μὲν γὰρ ἠξίουν μηδὲ ἕτερον μηδένα τοιοῦτον ἔϑος 8
εἰσάγειν μηδὲ xa9^ ἑταιρείας πολιτεύεσθαι μηδ᾽ εἰς μέρη διασπᾶν
τὴν πόλιν" i δ᾽ οὖν, αὐτὸς ἀπέχεσθαι τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων, el καὶ πάντων ἔλαττον ἐσχύειν ἔμελλον καὶ μηδενὸς ἀξιοῦσϑαι λόγου. τέ οὖν ἥμαρτον ἐν τούτοις xal τέ παρελείφϑη μοι;
δίκαιός εἰμι πρὸς ὑμᾶς ὁμολογεῖν ὅτι μήτε αὐτὸς μηδὲν ἔττραττον
ἄδικον xal παράνομον μήτε τοὺς ἄλλους ἐχώλυον, ἐξὸν évl ῥήματι
κωλῦσαι xol καταστάντα [χαὶ] μηνῦσαι τὸ γιγνόμενον καίπερ
εἰδόσιν ὑμῖν καὶ τοῖς ἡγεμόσιν. εἰ δὲ μήτε ὑμεῖς προσείχετε μήτε
τῶν ἡγεμόνων τὸ πρᾶγμα ἥπτετο, οὐ χαλεττὸν ἦν ἐπιστεῖλαι τῷ
αὐτοχράτορι.
τοῦτο οὖν ἦν τὸ ποιῆσαν ἐμὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, 9
ἵνα μὴ δοχῶ κατηγορεῖν τινων μηδὲ διαβάλλειν τὴν πόλιν μηδ᾽

2 scribendum: τῶν παίδων τῶν {παιζόντων) βασιλέας cf. or. IV ὃ 47
3 αὐτῶν UT
4 αὑτοὺς Scripsi, οὕτως libri
εἰσι Reiske, ἐπὶ MUT,

om. B
5 αὐτοὺς UMT
6 ἀπεῤῥειμμένων M. ἀπερριμένων U
7 abcoic
U m. sec. αὐτοῖς m. pr. et ceteri
[10 λειφϑέντων UBT
σαὶ χομισϑέντων
huc transpos. Emp., post σχοπεῖτε habent libri

13 ovx ἔλαττον ἑχατὸν ita

transpos. Reiske, ἔλαττον ovy ἑκατὸν BMT ἐλαττῶν ovy ἑκατὸν U
14 αὐτῶν libri
1 τοὺς om. UT
17 μᾶλλον addebat Reiske, ἂν (post προσϑ.)
Pflugkius

19 μήτε χαϑ᾽ ἑταιρίας M

μέρη (x ἃ corr.) U

23 immo:

δίχαιός εἰμι πρὸς ὑμῶν ὁμολογεῖσϑαι
25 χαταστάντα μηνῦσαι Wyttenb.,
καταστάντας καὶ μηνῦσαι libri
καίπερ Scripsi, xel παρ᾽ libri
26 προεί-

χετε UBMT

21 ἥπετο

Μ

ἐπιστεῖλαι Reiske, ἐπιτελέσαι libri
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ὅλως λυπηρότερος ὦ τῶν ἐνθάδε μηδενί. τὸ uiv δὴ τῆς βουλῆς
οὕτω διῳκήϑη τά γ᾽ ἄλλα ὀρϑῶς (οὔτε γὰρ φαύλους οὔτε ἀναξίους

ἄνδρας ἐχειροτονήσατε) ττλὴν ὅτι πάντες τῆς ἴσης τυχόντες τιμῆς,
χαίτοι

δικαίως

τυγχάνοντες

καὶ

δε

αὑτούς,

ὅμως

χαϑάπερ

οἱ(6 M)

ἐγὼ δὲ οὐδὲ ψῆφον ἠξίωσα 5
μυούμενονι μυσταγωγῶν ἐδεήϑησαν.
διενεγχεῖν ὑτσὲρ οὐδενὸς μόνος, μὴ ῥοττήν τινα δοχῇ τὸ τοιοῦτον
παρέχειν χαὶ μαρτυρίαν καὶ τῶν ἄλλων τινὲς ὀχγήσωσιν ἐμοὶ τά|
τί οὖν; ἐπὶ δύο ἡμέρας ἢ
10 νγαντία γράφειν xol ἀποφαίνεσϑαι.
τρεῖς γιγνομένης τῆς χειροτονίας ἐξῆλϑον οὐδ᾽ ἔμελλον zagavvyóv (088:
τοῖς γεγονόσιν οὐδένα ἔχειν χρεώστην οὐδὲ συνωμότην οὐδὲ ἐμοὶ 10
χάριν ὀφείλοντα τοῦ πράγματος. ὑμῖν γάρ, οὐχ ἐμαυτῷ, τοὺς βου-

λευτὰς ἡτησάμην.

χαὶ τοίνυν διοικήσεως νῦν πρῶτον ἀχϑείσης

πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ἠδιχημένος, ὥσπερ εἰχός ἐστι τὸν ἐλθόντα
μετὰ τοσαῦτα ἔτη φυγῆς, καὶ πρὸς ἐνίους οὐδὲ δικῶν μοι δέον,
ἀλλὰ μᾶλλον εἰπεῖν καὶ μνησϑῆναι περὶ τῶν χατεχομένων, πρὸς 15
οὐδένα οὔτ᾽ ἐμνήσϑην οὔτε λόγον ἐποιησάμην οὐδένα, τοσούτων μὲν
εἰς ἐλευϑερίαν ἀφεστηκότων οἰχετῶν, τοσούτων δὲ χρήματα ἀπεστερηχότων, τοσούτων δὲ χωρία κατεχόντων, ἅτε μηδενὸς ὄντος τοῦ (209 R)
11 χωλύσοντος. οὐ γὰρ δὴ τῷ μὲν Ὀδυσσεῖ πατέρα οἴχοι χαταλιπόντι
καὶ γυναῖχα ἀγαϑὴν xal φέλους συνέβη καταφρογηϑῆγαι διὰ τὴν 20
ἀποδημίαν οὕτως ζ(ὥσ)τε τὴν οἰχίαν αὐτοῦ χαταλαβόντας ἐνίους
ἑστιᾶσϑαι καὶ πίνειν xa9' ἑχάστην τὴν ἡμέραν τὸν οἶνον ἀντλοῦντας xal τὰ βοσχήματα ἀποχτιγγύντας,

καὶ μηδὲ τῆς γυναικὸς ἀπέ-

χεσϑαι τελευτῶντας, ἀλλ᾽ ἄχουσαν βιάζεσϑαι γῆμαι xal καταλιπεῖν

τὸν ἄνδρα xal τὴν οἰχίαν, ἐμὲ δὲ οὐκ ἦν εἰχὸς ὑπὸ πολλῶν πολλὰ 25
τοιαῦτα

πεπογϑέναι,

πάντων

ἀπεγνωκότων

μὲ xal μηδενὸς

ἔτι

12 σωϑήσεσϑαι προσδοχῶντος. ἀλλὰ περὶ ταῦτα μὲν ἔσως οὐχ ὅμοιος
ἑτέροις γέγονα, λέγω δὲ οὐ τῶν ἰδιωτῶν μόνον, ἀλλὰ πολλῶν καὶ
φιλοσόφων καλουμένων σωφρονέστερος᾽ ἐλύπησα δὲ ἐν τοῖς ἔργοις
τὴν πόλιν.

περὶ δὲ τούτων,

ὡς ἐγένετο, ττολλάκις ἀχηχόατε᾽

δεῖ 90

2 οὕτως Ὁ οὕτω om. M
và δ᾽37»ἄλλα libri, τά γ᾽ ἀλλα impressi; praefero τὰ μὲν ἄλλα
ὃ ἐχιροτονήσατε M.
τῆς ἴσης: paritatem honoris cur
memoret me fugit — 4 αὐτοὺς UT 6 τοιοῦτο UB 9 γενομένης libri, corr.
Reiske
ἢ pro τῆς M
9 οὐδ᾽ ἔμελλον Emp. οὐδὲ μᾶλλον libri
παρα-

τύχον M

libri

10 ἔχειν Emp., ἔχων libri

15 μᾶλλον libri, μόνον Pflugk

μάτων UT

18 ov pro τοῦ M

vov M

16 τοσοῦτον U m. pr.

χαταλιπόντας M. χαταλιπόντος UBT,

22 τὴν om. M — 23 ἀποχτιγύντας T
80 δὴ pro δεῖ M

17 χρη-

19 οὐδὲ γὰρ (om. δὴ) T — τὸ pro τῷ M

21 ovrog cote Reiske, οὕτως τε libri

corr. Emp.

12 ἠτισάμην T — 14 δέον Emp., δεῖν

26 μῆδοςυ M

28 uó-

ORATIO XLV.
10 R ID)
(517 M)

δὲ xal vv ἴσως ἀναμνῆσαι.

15

ἐγὼ ydg, ἄνδρες, τὸ μὲν βούλεσϑαι

τὴν σιόλιν χοσμεῖν xal χατασχευάζειν μὴ μόνον στοαῖς καὶ ὕδασιν,

ἀλλά, eb δυνατὸν ἦν, καὶ τείχεσι καὶ λιμέσι xal νεωρίοις ὁμολογῶ.
xal τοῦτον τὸν ἔρωτα οὕτως, εἴτε παιδικὸν φήσει τις εἴτε ἀνόητον, 13
οὐκ ἔξαρνός εἰμι τὸ καὶ συνοιχέζειν ἐθέλειν τὴν πόλιν καὶ πλῆϑος

ἀνϑρώπων εἰς αὐτὴν ὅσον δύναμαι συναγαγεῖν, καὶ οὐ μόνον τῶν
ἐπιχωρίων, ἀλλ᾽, si δυνατὸν ἦν, xol ἑτέρας πόλεις συνελϑεῖν
ἀναγχάσαντα, ὥσττερ Ἐπαμεινώνδας ποτὲ τὴν Βοιωτίαν εἰς τὰς
10

Θήβας συνῴχισε xal Θησεὺς τὴν ᾿Αττιχὴν εἰς τὰς ᾿ϑήνας, καὶ
Ἱπυτιληναῖοί ποτε λέγονται τῆς «ἰολίδος κατασχόντες xal τῶν στιερὶ

τὸν Ἡλλήσποντον
μίαν τὴν αὑτῶν

xol Τρῳάδα

τόπων

συναγαγεῖν πόλιν.

τὴν ΑΙέσβον

ἅπασαν

εἰς

οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιστάμενός γε 14

τὰς διανοίας τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων ἐνέων xol τὴν ἐμαυτοῦ δύναμὲν xol τὰς ἀσχολίας καὶ τὸν χρόνον τῆς ἐπιδημίας, ὅτι μοι
15 βραχύς ἐστι παντελῶς, οὔτε ἡπτόμην οὐδενὸς μείζονος οὔτε ἤλπιζον,

1 R II)

'
2
,
3
,
2
3
μόνον δὲ τὴν διάνοιαν
οὐκ ἐδυνάμην
τὴν ἐμαυτοῦ
χατέχειν,
ἀλλ
dozctQ οἱ ἐρῶντες ἀεί ποτε περὶ τῶν τοιούτων [τοιαῦτα] διεξίασιν
οἵων καὶ ἐπιυϑυμοῦσι, κἀγὼ πολλάκις ἐμεμνήμην (Ov) καὶ ἐνόμιζον
συμφέρειν γενέσϑαι τῇ πόλει κατασχευῆς ἕνεκα καὶ συνοιχισμοῦ xal
τροσόδων xal μυρίων ἄλλων.
ἃ εἴ ποτε γένοιτο καιρὸς ἐπίιτελεσϑῆναι χαὶ ϑεῶν τις ποιήσειε, τότε ὄψεσϑε τὴν ὑπερβολὴν

τῆς τινων

ἔχϑρας xal τοῦ πρὸς ἐμὲ μίσους,

ἵνα μὴ λέγω τοῦ πρὸς

ὑμᾶς, ὡς οὐχέτι ἀμφιβόλως οὐδὲ πράως ἐροῦσι καὶ λοιδορήσονται,
φανερῶς δὲ xal ἄντιχρυς, χἂν μὴ κωλῦσαι δυνηϑῶσιν, ἀπάγξονται

πρότερον ἢ τὴν πόλιν ἰδεῖν, οἵαν αὐτὴν βουλομένων ϑεῶν ovx
ἀδύνατον γεγέσϑαι.
τότε δ᾽ οὖν τοῦ ἡγεμόνος δεξαμένου τὸ
πρᾶγμα,

τυχὸν

μὲν δι᾽ ὑμᾶς,

ἔσως

δὲ xai δι᾽ ἐμέ, καὶ συναγα-

γόντος ἐχχλησίαν οὐ προειδότος ἐμοῦ χαὶ περὶ τούτων ἀναγιγγώσχοντος, otx ἐδυνήϑην τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλ᾽ ἀνέστην καὶ συνε4 οὕτως corruptum, delet Reiskius, ὄντως Emp.; malim ὅλως — ,denique*
5 τῶ xol U m. sec. xol τῶ T
viv οἰκίζειν UT
6 ἀναγαγεῖν 'T — καὶ
suspectum Emperio

8 ἐπαμινώνδας UBT

9 συνῴχησε B

vetoi C. Fr. Hermann, μειλήσιοι M μιλήσιοί ΠΒῚ

τρωάδας U

12 e)rovlibri, corr. Emp.

10 Mvris-

11 éAMozovrov m. pr. Ὁ

— 13 ἐνίων om. Β

17 ἀεί ποτε Wil. ἀεὶ Geelius probante Emperio, αὐτοὶ libri

14 ὅτι μὴ 8o. UT
τοιαῦτα delet

Reiske
18 ὧν add. Seld.
συμφέρον UBT
21 ὄψεσϑαι BMU m. pr.
22 τοῦ Reiskius, τοῦτο libri
28 malim: ἀντεροῦσι
24 ἀπάξονται M
27 πρᾶγμα in πρόσταγμα mutatum a corr. Ὁ, πρόσταγμα 'T
συνάγοντος
libri, συναγαγόντος Pflugk
29 ἀλλὰῦ

28 τοῦτον U m. pr,

Β

ἀναγιγνώσχοντος UT

16
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16 βούλευσα xal ἐνεδειξάμην τοῖς ἀγνοοῦσι τὸ πρᾶγμα. καὶ μετὰ ταῦτα
οὐχ ó μὲν δῆμος ὑμεῖς ἐπεϑυμήσατε τῶν ἔργων, τῶν δὲ ἐν τέλει
τις ἀντεῖπεν, οὐδὲ ἀντεῖπε μὲν οὐδείς, οὐ μὴν προϑυμούμενος (δ18M;
εὑρέϑη καὶ συμπράττων, ἀλλὰ πάντες ὡς ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς οὖσι καὶ
συμφέρουσιν οὐ λόγῳ μόνον συμπράττοντες xal συνεισφέροντες" 5 E.
xol τὸ πρᾶγμα dc καλὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς xal τῇ πόλει συμφέρον,
"ἢ
[οὕτως ἐγένετο] * * *

(29) ΠΡῸ TOY ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ͂Ν EN THI ΠΑΤΡΙΛΙ.
1

Ἐγὼ οὐχ οὕτως éàxéminyuoau

ἐφ᾽ οἷς ποιεῖτε,

τοιούτοις οὖσιν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐδεμίαν αἰτίαν
πρὸς ἐμέ, τοῦτό ἐστι τὸ εἰς ἀπορίαν ἄγον.
ἔστι παραιτήσασθαι ἀνϑρώπων, μῖσος δὲ
σαι; ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς ἀκοῦσαέ μου λέγοντος

ὦ

" £4

ἄνδρες,

ὁρῶ τῆς ὑμετέρας ὀργῆς
ὀργὴν μὲν γὰρ δικαίαν 10
ἄδικον τίς ἂν ϑερατεεύοὐκ ἐμοῦ ἕνεχα μᾶλλον

ἢ ὑμῶν αὐτῶν. εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἀδικῶ, οὐδὲ ὑμεῖς βούλεσϑε δήπου
ἀναιτίως μισεῖν τινὰ τῶν ὑμετέρων πολιτῶν" εἰ δὲ ἀδικῶ, κατ᾽
ἐμοῦ ὃ λόγος ἔσται, ovy ὑπὲρ ἐμοῦ" χαὶ οὕτως γε μείζω ὑμῖν 15
ὑφέξω τιμωρίαν ἢ αὐτοὶ ζητεῖτε. τὸ γὰρ ἐξελεγχϑῆναι πογηρὸν
2 ὄντα τῷ παντὶ δεινότερον τοῦ λευσϑῆναι ἢ χαταφλεγῆναι.
καὶ ΩΙΒΒῚ
πρῶτον μὲν μάϑετε ὅτι (ἃ) δοκεῖ ὑμῖν φοβερά, οἱ λίϑοι xal τὸ

πῦρ, οὐδενὶ φοβερά ἐστιν, οὐδ᾽ ἐστέ γε τούτοις ἰσχυροί, ἀλλὰ πάντῶν ἀσϑεγέστατοι, ἐχτὸς ei μή τις ἀριϑμεῖ τὴν τῶν λῃστῶν xal 20
τῶν μαινομένων δύναμιν. πόλεως δὲ καὶ δήμου ἰσχὺς ἐν ἑτέροις
ἐστί, xol πρῶτόν γε ἐν τῷ φρονεῖν καὶ τὰ δίκαια ποιεῖν.
συδρὶ

μὲν γὰρ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ἐμὲ δεῖ λέγειν, εἰ ἀγαϑὸς ἦν. ἀεὶ γὰρ
εὐφημεῖτε αὐτὸν xol κοινῇ καὶ χαϑ' ἕχαστον, ὅπου àv μνησϑῆτε,
8 ὡς οὐ φαῦλον πολίτην.
ἐχείνῳ ἐστὶ τούτων

δεῖ μέντοι εἰδέναι ὑμᾶς ὅτι οὐδὲν ὄφελος 25

τῶν ἐπαίνων"

,,5.8 ἀντειπεῖν M (altero loco)

ἔργῳ sbofónoa») Reiskius

ἀλλ᾽

ὅταν ἡμᾶς τοὺς ἐξ αὐτοῦ

ov μὴν ov UBT

συνεχφέροντες M

suspicor adiecta esse, cum extrema orationis pars interiisset.

τοῦ T

8 ἐποιεῖτε UBT

711 ἔστι om. M

(hoc ord.) UT
12 dub M.
13 βούλεσϑαι Μ
om. M
20 ἀριϑμεῖ Emp. dub., ἠρίϑμει libri

mor.

om. B

In titulo: περὲ

ἄνϑρωπον UBT

&v τις

18 ἃ add. Casaub. — 19 γε
22 σωφρονεῖν Emp. ex mrg.

23 μὲν γὰρ: deesse nonnulla ex γὰρ concludit Wil.
ὁποι UT

5 μόνον (ἀλλὰ καὶ

71 οὕτως ἐγένετο. haec verba

24 χαὶ alterum

Á

E.

71

ORATIO XLVI.

(619 M) ἀττοδέχησϑε, τότε χἀχείνου μέμνησϑε.
καὶ περὶ τοῦ πάππου δὲ
τοῦ ἡμετέρου οὐχ àv εἴποι οὐδεὶς οὔτε ὡς κατήσχυνε τὴν πόλιν
οὔτε ὡς οὐδὲν ἀνάλωσεν ἐχ τῶν ἑαυτοῦ.
τὴν γὰρ οὐσίαν ἣν εἶχε
πατρῴαν χαὶ παππῴαν ἅπασαν εἰς φιλοτιμίαν ἀναλώσας, ὥστε
μηδὲν ἔχειν λοιπόν, ἑτέραν ἐχτήσατο ἀπὸ παιδείας xal παρὰ τῶν
αὐτοχρατόρων.
χαὶ τοίνυν eig αὑτὸν οὐδεμίαν φαίνεται χάριν
αἰτησάμενος ἐν τοιαύτῃ φιλίᾳ καὶ σπουδῇ, φυλάττων δὲ xal ταμιευόμενος τὴν τοῦ αὐτοχράτορος

dj I0

προϑυμίαν

εἰς ὑμᾶς.

δοχεῖ φλυαρία τὸ πολιτῶν ὑμετέρων ἀναμιμγνήσχειν
xal ἀρετῆς,

λεται.

οὗτος ovx οἶδ᾽

ὅπως εὖ παϑεῖν

εἰ δέ τῳ

ὑμᾶς εὐνοίας

αὐτὸς ὕπό. του βού-

ἐχ τοιούτων δὴ ὄντες ἡμεῖς, εἰ xol σφόδρα πονηροὶ

ἦμεν, ἀλλά τοι δι᾿ ἐχείνους ἐντροπῆς τινος ἄξιοι ἦμεν, οὐχὶ λευ-

σϑῆναι óp' ὑμῶν οὐδὲ χαταφλεχϑῆνγαι.

σχοπεῖτε δὲ xol τοὐμόν,

ὦ ἄνδρες, μὴ ἀγνωμόνως. ἡμῖν γὰρ ὃ πατὴρ οὐσίαν κατέλιπε τῇ
μὲν δόξῃ μεγάλην, δυνάμει δὲ μικρὰν καὶ πολλῷ ἐλάττω ἑτέρων"
οὐ μεῖον γὰρ ἢ τετταράχοντα μυριάδες ἦσαν χρεῶν xal πράγματα
τοιαῦτα ἔξωϑεν, ὥστε πολὺ τῶν χρεῶν εἶναι ταῦτα χαλεπώτερα.

οὐδὲ γὰρ ἀσφάλεια, ὡς eizeiv, οὐδενὸς ἡμῖν τῶν ὄντων ὑπῆρχεν,
ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ δυνάμει πιστεύων ἐχεῖνος ἅπαντα ἐχέχτητο, ὡς
οὐδενὸς ἀμφισβητήσοντος.
ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις ἀπολειφϑεὶς
οὐδέπω μὲν καὶ γῦν τὸ ἐπιβάλλον αὑτῷ μέρος τῶν χρεῶν διαλέλυμαι, λελειτούργηχα δὲ ὑμῖν τὰς μεγίστας λειτουργίας καὶ οὐδεὶς
ἐμοῦ πλείους τῶν ἐν τῇ πόλει. πλουσιωτέρους δὲ ἐμοῦ πολλοὺς
I5 RI) ὄντας ἐπέστασϑε καὶ αὐτοί. τί οὖν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ ἐμοὶ ὀργίζεσϑε
2ὅ xol ἄτιμον ἐξ ἁπάντων ἐμὲ xol τὸν δεῖνα προβέβλησϑε καὶ λίϑους
xal züp ἐφ᾽ ἡμᾶς φέρετε; καὶ μηδεὶς ὑπτὲρ ἐκείνου ue φῇ λέγειν.
ἔσως μὲν yàg ém' οὐδένα οὐδὲ τῶν ἀδικούντων οὕτως ἔδει mago-

ξύνεσθϑαι" πλὴν ἔμοιγε ἀπόχρη (và) xov! ἐμαυτόν.
520 M)

καὶ σχο-

πεῖτε xol τὰ ἄλλα ὁποῖός εἰμι πολίτης ἐγώ, πρὸς ὅντινα βούλεσϑε
παραβάλλοντες τοσούτων οὗς οὐ χαταχάετε. ἔστι μὲν γὰρ χωρία
1 μέμνητε M
3 ἀνάλωσιν T
6 χαίτοι vov U
αὐτὸν MUT
11 ὑμεῖς M ὑμεῖς in ἡμεῖς mut. U m. pr.
12 ἐχεῖνον MU m. pr. (corr. ἐχείvovc)
13 δὴ pro δὲ M
τὸ ὑμῶν UBT
14 ἀγνωμόνως 5j" UBT

ó om. M
UBT

ἀπέλιπε libri, corr. Reiske

15 σμιχρὰν B

17 πολλὰ BT πολλὰ mut, in πολλῶσῦ

16 μειόνων

19 αὐτοῦ libri, corr.

Emp.
20 roig om. M m. pr.
ἀπολιφϑεὶς M
21 αὐτῷ UMT
24 dro M
ὀργίζεσϑαι M
25 προβέβλησϑαι M
τὸν δεῖνα :homo ut
videtur tunc Dionis aemulus et inimicus ^ 28 ἔμοιγε αὐτὸ χρὴ κατ᾽ ἐμαυτὸν
Μ ἔμοιγε χρὴ κατ᾽ ἐμαυτὸν UBT, corr. οὐ τὰ add. Casaub.
29 ὁποῖος ἐμὲ T
βούλεσϑαι Μ : 80 παραβάλλοντες τοσούτων Scripsi, παραβάλλοιτ᾽ ἐνοσούντων
M. παραβάλοιϑ᾽ ἑνὸς τούτων UBT, παραβάλλοντες τούτων Reiskius

Ide YAC

UG
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μοι xal πάντα ταῦτα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ yf τῶν δὲ ἐμοὶ γειτνιώντων
οὐδὲν πώποτε οὐδεὶς οὔτε ττλούσιος οὔτε ππένης (πολλοὶ δὲ xal
οὔτε

διχαίως

οὔτε

τινος

ἐμὲ ὡς ἀφαιρούμενός

τῶν τοιούτων μοι yELTYLOOLY) ἡτιάσατο

ἢ ἐχβαλλόμενος,

εἰμὶ δὲ αὐτὸς οὔτε

ἀδίκως.

ὑπέρδεινος εἰπεῖν οὔτε ἔσως ἁπάντων ὕστατος ἐν τῷ λέγειν.

οὖν ὅντινα ἐν [τῷ] λόγῳ ἐλύπησα,

ἔστιν

πρᾶγμα ἐπαγαγών τινε τῶν

ἀπραγμόνων ἢ κατασχευάσας ἐπήρειαν; ἢ περὶ τῆς οὐσίας ἐποίησα
χιγδυνεῦσαί τινα, ὡς Καίσαρι προσηκούσης ἢ ἐν συνηγορίᾳ πρού:

δωχα;

χαὶ μὴν τῆς γε νῦν ἀπορίας οὐδεὶς μᾶλλον ἐμοῦ ἀναίτιος.
τερον γὰρ σῖτον ἁπάντων

πλεῖστον γεωργῶν χαταχέχλειχα

πό-

τοῦτον,

αὔξων {τὴν) τιμήν; ἀλλ᾽ ἐπίστασϑε αὐτοὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐμῶν
χωρίων, ὅτι σπάνιον εἴ ποτε ἀπεδόμην σῖτον καὶ τοῦϑ᾽ ὅταν ὕπερ- (16 R.
βάλῃ τῷ πλήϑει, év δὲ τοῖς τοιούτοις ἔτεσιν οὐδὲ τὸν ἀρχοῦντα
ἔχω, ἀλλ᾽ ἔστι μον ἡ πᾶσα ἐπιχαρπία ἐξ οἴνου καὶ βοσχημά-

15

τῶν.
ἀλλ᾽ ἀργύριον δανείζων οὐ βούλομαι παρέχειν εἰς τὴν
τοῦ σίτου ὠνήν. -οὔχουν οὐδὲ περὶ τούτου οὐδέν μὲ δεῖ λέγειν.
οἴδατε γὰρ ὑμεῖς xal τοὺς δαγνείζοντας ἐν τῇ πόλει xal τοὺς δανει-

ζομένους.
ví οὖν ἐστιν ὅ ye ἐγὼ ᾽τοιῆσαι δυνάμενος, ὥστε
ἀπαλλάξαι ὑμᾶς τῆς ἀπορίας, οὐ βούλομαι, ἢ διότι πρὸς ἐμὲ οὕτως
ἔχετε;

ὅτι v? 4ία

τὰς

στοὰς

ἐργαστήρια τοῦτο γάρ ἐστιν,
τὴν πόλιν.

xal τίνα

πώποτε

ἐπὶ τῶν ϑερμῶν

χοδόμηχα καὶ

ὅ φασιν ἔνιοι ἀδικεῖσθαι ὑπ
ἢ ὑμεῖς ἢ ἄλλος

τις

ἐμοῦ

ἀνϑρώπων

ἐμέμψατο ἐν ἀγρῷ αὑτοῦ οἰχέαν οἰχοδομοῦντα; ἢ. παρὰ τοῦϑ᾽ (δ)
σῖτος πλείονός ἐστι; xaívou πέντε

μυριάδων

ἐώνημαι

τὸ χωρίον, 25

τῷ παντὶ máslovog τιμῆς τῆς ἀξίας. ἀλλ᾽ ἐγὼ αἰσχύνομαι νὴ τὸν
Δία καὶ

τοὺς ϑεούς, εἴ τις τῶν πολιτῶν,

οὐ γὰρ δή γε ἡ πόλις,

οὕτω μοχϑηρός, ὥστε λυπεῖσϑαι xal φϑονεῖν, ἐάν τινα ἴδῃ στοὰν

ἢ ἐργαστήριον φκχοδομηχότα.
10

χαὶ μὴν τό γε πρᾶγμα, ἐφ᾽ ᾧ παρωξύνϑητε, δεῖται μέν τινος
ἐπιμελείας ἀληϑῶς, οὐ μέντοι ἀνήχεστόν ἐστιν οὐδὲ ὥστε τοιαῦτα

80 (52

,

1 χαὶ ταῦτα πάντα hoc loco aptius.
4 οὐδὲ libri, corr. Emp. — 5 οὐδὲ
libri, corr. Emp.
ὁ τῷ seclusi
7.7 om.
M.
ἐπηρίαν Μ
8 προύδοχα
Ὁ m. pr.
12 τὴν add. Reiske
ἐπίστασϑαι Μ
13 τοῦτο Β 14 vocovτοις libri, corr. Reiske ex interpr.
[16 δανίζων M
11 οὐχοῦν libri, οὔχουν
malebat Emp.

τί UT

21 ἔχεται

48 δανίζοντας M.

Μ

ó&viGouévovc T

23 ἄνθρωπον ἐμέμψαντο ΒΤ.

20 4; U

διὰ

24 ἐν ἀγρῷ αὐτοῦ

οἰκίαν Emp., ἢ ἀγρὸν αὐτοῦ ἢ οἰχίαν libri
ἢ παρὰ τοῦτο σῖτος πλέονός
ἐστι Μ ἢ ὅτι παρὰ τούτῳ σῖτος πλείων ἐστί UBT, τοῦϑ᾽ 0 Casaub. — 25 πλέ-

ονος UMT . 28 μοχϑηρὰ libri corr. Casaub.

80 παρωξύνϑηται M.

S
H
G

ORATIO XLVI.

7 R ID ποιεῖν.

19

ἡ yàg τιμὴ τοῦ σίτου τῆς μὲν συνηϑείας παρ᾽ ἡμῖν πλείων

γέγονεν, οὐ μὴν ὥστε ἀπειπεῖν.

ἀλλ᾽ εἰσὶ πόλεις, ἐν αἷς ἀεὶ το-

σούτου ἐστίν, ὅταν ἄριστα ἔχῃ.

πάλιν αὖ ϑορυβεῖτε, ὥσπερ ἐμοῦ

λέγοντος

ὅτι xol

ὅ μηδέποτε

παρ᾽

ἥττονος.

ὑμῖν

αὐτὸν

τοσούτου

προσήχει

εἶναι xal

ἐγὼ δέ φημι δεῖν προσέχειν μὲν ὅπως ἐλάτ-

vovog ἔσται, μὴ μέντοι πιχρῶς οὕτως ἔχειν énl τῷ συμβεβηχότι
μηδὲ ἐξεστάναι᾽ ὡς τά ye γενόμενα νῦν οὐχὶ τοιαῦτά ἐστιν, οἷα

ἐπὶ τοιούτῳ πράγματι, ἀλλ᾽ εἰ τὰ τέχνα ὑμῶν καὶ τὰς γυναῖχας
ἀνῃρήχειμεν, οὐδὲν (àv) εἴχετε ποιῆσαι χαλεττώτερον.
τὸ γὰρ 11
10 πολίταις ἑαυτῶν ὀργιζομένους (el. μὲν ἀδίχωςἢ δικαίως, ἐδ) στολίταῖς δ᾽ οὖν xal τούτοις ἐπιτίμοις xal μηδενὸς χείροσι μὴ δοῦναι
λόγον μηδὲ λαβεῖν, ἀλλ᾽ εὐϑὺς λιϑάζειν xal κατακαίειν τὰς οἰκίας,
ἵνα, εἰ ἐδύνασϑε, μετὰ τῶν παίδων αὐτοὺς xal τῶν γυναικῶν συμ-

φλέξητε, τίνων ἐστὶν ἀνθρώπων; ἐμοὶ μὲν νὴ τὸν 4ía καὶ τοὺς
15 ϑεούς, εἰ (xal) χαλεττῶς ἀχούσεσϑε, οὐ δοχεῖ τὰ τοιαῦτα εἶναι

τῶν

ἐνδεῶς

πραττόντων

οὐδὲ τῶν

οὐκ ἐχόντων

τὰ ἀναγχαῖα.

ἡ γὰρ ἔνδεια σωφροσύνην ποιεῖ. καὶ ταῦτα ei μὴ δοχεῖτε ono
ὑμῶν λέγεσθαι, πλεῖστον ἁμαρτάνετε. 6i γὰρ τοιοῦτοι ἔσεσϑε χἂν 12
RID ὀργισϑῆτέ

τῳ

(πολλὰ δὲ εἰχὸς ὡς ἐν πόλει

συμβῆναι

καὶ δίκαια

20 xal ἄδιχα) τηλικαύτην ἀξιώσετε τιμωρίαν λαμβάνειν, ὥστ᾽ εὐϑὺς
μετὰ τῶν παίδων χαταχάξδιν xaí τινας τῶν γυναιχῶν, ἀνϑρώπων
ἐλευϑέρων, ἀναγχάζειν ὑμῖν ὁρᾶσϑαι περιερρηγμένας xal ἱκετευούσας ὑμᾶς ὥσπερ ἐν πολέμῳ

|

τίς οὕτως ἀνόητος xal ἀτυχὴς ἄν-

ϑρωπός ἔστιν, ὅστις ἐν τοιαύτῃ τιόλει ζῆν αἱρήσεται μίαν ἡμέραν;

| 25 πολὺ γὰρ χρεῖττον φυγάδα εἶναι xol παροιχεῖν ἐπὶ ξένης ἢ τοιαῦτα
πάσχειν. ἐπεὶ xal νῦν ἡ πρόφασις ἡ λεγομένη, δι᾿ ἣν ὑμᾶς ἀποτραπῆναέ

φασι

τῆς οἰχέας

τῆς ἐμῆς,

?2 M) τὸ βάϑος, ὁρᾶτε οἷόν ἐστιν.

ὑπιδομένους

τοῦ στενωτποῦ

εἰ γὰρ ἐμὲ τοῦτο ἔσωσε, καιρὸς ἤδη 13

τὸ λοιπὸν ὡςἐν στρατοπέδῳ τῇ πόλει τὰς δυσχωρίας καταλαμ80 βάνειν χαὶ τὰ ὑψηλὰ ἢ ἀπότομα.
καίτοι μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐδὲ ἐν
Ἃ

1 πλείω UBM, πλείων τ 3 ἔχη (η ἃ οοτγ.) Ὁ
ys om. M
9 ἀνῃρήκχειμεν ΒΜ ἀνηρήχαμεν UT
10 πολίτας M
11 χεῖρον libri, χείροσι impressi

γησϑε M

15 xoi add. Reiske

ἀναγκαῖα (οτὰ. τὰ UT

|
|

11 δοχῆτε Β

8 μηδὲ Emp., μήτε libri
ἂν inseruit Hertlein
12 ἀλλὰ M
13 ἐδυ-

ἀχούσεσϑαι M

16 τὰ ἀναγχαῖα BM

18 λέγεσϑε B λέγεσϑαι (αι ἃ corr.) U

20 ὥστεῦ
21 xal τινας Selden., τινὰ καὶ libri
26 ἐλάττομεν ἢ (pro ἡ
λεγομένη) M latetne ἡ πλαττομένηυη
δι 5 T
Ἀἀποτροπῆναί M
δ1 ὑπιδομένους BU m. pr. ὑπειδομένους Ὁ m. sec. T émouévov;

post στρατοπέδῳ transp. UT

fuisse suspicor; scribo: τὸ λοιπὸν τοῖς ἐν τῇ πόλει
UBT

Μ

29 τὸ λοιπὸν

ὡς ἐν στρατοπέδῳ ἃ lectore quodam adscripta

80 μετὰ pro μὰ τοὺς

οὐδὲ — p. 80,2 ἀλλα: parum logice haec inter se opponuntur
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τοῖς στρατοπέδοις

ζητοῦσιν ἄλλος ἄλλου

ἀσφαλέστερον

ἀλλὰ πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτοῖς ἡ φυλακή ἐστιν.
τύχῃ χάρις, δι᾿ ἣν ἀπετράπητε, εἴτε
ὁτιοῦν" οὐ μέντοι ἀληϑῶς ὑπείδεσϑε.
μην ὑμᾶς, ἀλλὰ τούτου γε ἕνεχα πολλὴ
βούλησϑε κατακαίειν τὴν οἰκίαν, ἤρχει
παιδίον λαβόντα ἀποχωρεῖν.
14
χαὶ μηδεὶς νομίσῃ ὡς ἐγὼ ὑπὲρ

σκηγοῦν,

τῇ μὲν οὖν

τοῦτο νοήσαντες εἴτε ἄλλο
οὐ γὰρ dv ἔγωγε ἠμυνάὑμῖν ἀσφάλειά ἔστιν, ὅταν ὃ
δέ μοι τὴν γυναῖχα καὶ τὸ Q9 R
ἐμαυτοῦ

ἀγαναχτῶν

ταῦτα

εἴρηχα μᾶλλον ἢ ὑπὲρ ὑμῶν δεδιὼς μήποτε ἄρα διαβληϑῆτε ὡς
βίαιοι καὶ παράνομοι. οὐ γὰρ λανϑάνει τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν οὐδὲν 10
τοὺς ἡγεμόνας (λέγω δὲ τοὺς μείζους ἡγεμόνας τῶν ἐνθάδε) ἀλλ᾽
ὥσπερ τῶν παιδίων τῶν ἀταχτοτέρων οἴχοι πρὸς τοὺς διδασχάλους κατηγοροῦσιν οἱ προσήχοντες, οὑτωσὶ καὶ τὰ τῶν δήμων ἁμαρτήματα πρὸς ἐχείνους ἀπαγγέλλεται.
ταῦτα μὲν οὖν οὔτε χαλῶς
οὔτε συμφερόντως αὑτοῖς πιράττοιτε ἄν. τὸ δὲ ἀξιοῦν ἐπιμελεῖσθαι 15
τῆς ἀγορᾶς

καὶ τοὺς

δυναμένους

χειροτονεῖν

xol τοὺς μὴ λελει-

τουργηχότας, εἰ δὲ μή ye, οὗς ἂν βούλησθε, σωφρονούντων ve àv-

ϑρώπων ἐστὶ xol πρός ye ταῦτα οὐδεὶς ὑμῖν ἐναντιώσεται.

(30) AHMHTOPIA EN THI ΠΑΤΡΙΛΙ.
1

m

Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, ὅταν ἀναστῶ, μὴ πάντως ἡγεῖσϑε
λόγων ἀχούσεσϑαι ϑαυμαστῶν μηδὲ ἐπισήμων" λέγω δὲ οἷον πιρὸς 20
ἡδονήν τινα ἢ χάλλος ἢ σοφίαν εἰργασμένων. ἴσως μὲν γὰρ οὐδὲ
ἄλλως ἦμεν ἱχανοὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ τύχῃ τινὶ τὸ τλῆϑος
χαὶ τὰς πόλεις πάσας ἐξηπτατήσαμεν᾽ εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ νῦν πολλὴν
ἀπορίαν xol λήϑην εἰχὸς ἡμῖν γεγονέναι τῶν τοιούτων λόγων.
ὁποῖα γὰρ ἂν πράττῃ τις xal ἐν ὅποίοις ἂν ἢ σπρράγμασιν, ἀνάγκη 3(δὲ
χαὶ τοὺς λόγους εἶναι παραπλησίους. ἡμεῖς δὲ σπτολὺν ἤδη χρόνον
2 ἐστι:: (v erasum) U

εἴρκει M.

9 ἡμῶν T

4 ὑπίδεσϑε BMU

m. pr.

δεδειὼς B δεδιὼν T

15 αὐτοῖς UM
πράττετε libri, corr. Emp.
δυναμένους melius legeretur
17 βούλεσϑε UMT

6 βούλεσϑαι M

14 ἀπαγγέλετε B
16 χειροτονεῖν ante τοὺς
τε Reiske, δὲ libri

18 ἐναντιόσεται Ὁ m. pr. ἐναντιώσετε T — 19 $yelo9o Μ
21 βάλλος M
cdi
T
24 εὐπορίαν Τ
25 ὅπίοις ἂν ἦν M ὁποίοις ἀνὴρ
m. pr.
|

τ
ἰ
!

|i

ORATIO XLVII.

σμιχρὰ καὶ ἄδοξα πράττομεν"

xol τοῦτο

81

ἔστιν. 2

ἴσως vayxoióv

ὡς ἐγὼ πρότερον μὲν ἐθαύμαζον τῶν φιλοσόφων τοὺς καταλισπόντας μὲν τὰς αὑτῶν πατρίδας οὐδενὸς ἀναγκάζοντος, παρ᾽ ἄλλοις
δὲ ζῆν ἑλομένους, χαὶ ταῦτα ἀποφαινομένους αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὴν

5 πατρίδα τιμᾶν καὶ περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι xal ὅτι πράττειν τὰ
κοινὰ xal πολιτεύεσϑαι τῷ ἀνϑρώπῳ γατὰ φύσιν ἐστίν. λέγω δὲ

?LRID τὸν Ζήνωνα,

τὸν Χρύσιτιπτον,

τὸν Ἀλεάνϑην,

ὧν οὐδεὶς οἴχοι

ἔμεινε ταῦτα λέγοντων. οὐκ ἄρα ἐφρόνουν ἃ ἔλεγον; πάντων μάλιστα, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσιν.
ἀλλὰ χαλὸν μὲν ἡγοῦντο xol τῷ ὄντι

10 μαχάριον καὶ πρέπον ἀνδράσι σοφοῖς [τὸ] πρᾶγμα

τῆς ἑαυτοῦ

πόλεως ἐπιμέλειαν" τὰς δὲ ἐνούσας δυσχολίας καὶ τὰς χαλεπότητας

ὑφεωρῶντο χαὶ τῶν μὲν ἄγνοιαν, τῶν δὲ φϑόνον, τῶν δὲ ἀγνωμοσύνην, ei μή τις σοφὸς ὧν ἅμα δύναιτο τὴν τοῦ Ἡραχλέους

ἐσχὺν καὶ δύναμιν᾽ τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἡγοῦντο.
15 αὐτὸν ἀχούομεν τῆς μὲν Αἰγύπτου

δὲ τῶν

περὶ

τὸν Εὔξεινον

Πόντον

ἔχειν

καίτοι τὸν Ἡρακλέα

κρατῆσαι xal τῆς «Αιβύης, ἔτι

οἰχούνγτων

xol Θρᾳχῶν

xal

Σχυϑῶν, καὶ τὸ Ἴλιον ἑλεῖν μιχρῷ στόλῳ παραβαλόντα καὶ πάντῶν ἄρξαντα τῶν ἐϑνῶν τούτων [καὶ] καταστῆσαι βασιλέα αὑτόν"
ὅπτιότε δὲ εἰς “Ζργος ἀφίχοιτο, τὴν «Αὐγέου χόπρον μεταφέρειν ἢ
20 τοὺς ὄφεις ϑηρᾶν ἢ τὰς ὄρνιϑας διώχειν, ἵνα μὴ ἐνοχλῶσι τοὺς

᾿ς

ἐν Στυμφάλῳ γεωργούς, ἢ ἄλλα τοιαῦτα ποιεῖν φαῦλα καὶ ταπεινὰ
προσταττόμενον" τϑλευταῖον δὲ eig ἄδου φασὶ πεμφϑῆναι αὐτόν"

BRID οὕτω σφόδρα ἐπιεικῶς αὐτῷ χρῆσϑαι τὸν πολίτην.

τοὺς δὲ Ldo-

γείους καὶ Θηβαίους ἐπαινεῖν μὲν καὶ ἀγαττᾶν τὸν Ἡρακλέα, περιορᾶν

25 δὲ ὑβριζόμενον. ἅ μοι δοχεῖ διανοηϑεὶς Ὅμηρος, οὐ μόνον ποιητὴς ἀγαθὸς ὦν, ἀλλὰ xal τῷ τρόπῳ φιλόσοφος, τὸν ἅπαντα ἀπο624 M) δημεῖν χρόνον, ὥστε μηδένα γνῶναι τὴν πατρίδα αὐτοῦ, xal μᾶλλον,
ὡς ἔοικεν, αἱρεῖσθαι πέντε καὶ εἴκοσι δραχμὰς προσαιτῶν λαμβάνειν,

xal

ταῦτα

ὡς μαινόμενος,

ἢ οἴχοι

διάγειν.

30 ἅπαντες ὕστερον ἠμφεσβήτησαν ὑπὲρ αὐτοῦ.

τοιγαροῦν

καὶ τὸ μὲν ἐχείγνου

ὄνομα παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις γιγνώσχεται, τὴν δὲ Ἴον
οὐδὲ ἀχηχόασιν οἱ πολλοὶ σχεδόν, εἴπερ ἦν ᾿Ιήτης, καὶ τῆς Χίου
1 τούτοις ὡς libri, distinxit Emp. — 3 αὐτῶν libri
ἑλομένους 'T

malit Emp.

6 ἐστί:: (v erasum) Ὁ ἐστί T

ἄρα B

10 τὸ seclusi

13 εἰ μή Casaub., εἰ óélibri

παραβάλλοντα M.
22 προσταττόμενος

4 ἑλομένοις UBM,

7 χλιάνϑην T

14 ἡγοῦντο (ro ἃ corr. rec) U

18 καὶ delet Reiske
libri, corr. Casaub.

“δηαχμὰς: quo haec spectent ignoro

αὐτὸν MT
23 οὕτως M

80 ἠἡμφισβήτησαν UBT

11 σμικρῷ B

19 αὐγαίου M
28 πέντε xal εἴκοσι

περὶ αὐτοῦ T

31 γινώσχεται T
DIO. II.

nA
CES

8 λέγων

11 ἐπιμέλεια libri, corr. Casaub.

ó
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[τῆς πόλεως] οὐ πολύς ἐστι λόγος οὐδὲ Κολοφῶνος" χαίτοι ποιη-

Πυϑαγόρας
τὴν οὐ χείρονα Ὁμήρου παρέχεται τὸν -nóAÀcova.
δὲ τοῖς
παρὰ
ένης,
τυραγγουμ
δὲ éx Σάμου μὲν ἔφυγεν ἑχὼν
Ἰταλίαν
τὴν
περὶ
οἶμαι
δὲ
ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις, μάλιστα

τί οὖν; σπτάλαι τις ἤδη κάϑηται λέγων, σὺ πρὸς 5

6 ἐτιμᾶτο ὡς ϑεός.

Ὅμηρον

xol Πυϑαγόραν

xol Ζήνωνα

παραβάλλεις

αὑτόν; Mà

AU οὐκ ἔγωγε, τελὴν ὅτι πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις ἔδοξε χαλεπὸς ἐν
τῇ πατρίδι Ó βίος. ἐπεὶ τί olea Oe; οὐχὶ φιλεῖν τὰς πατρίδας ; ἀλλὰ (2288

τὸν Ὅμηρον ὑπὲρ μὲν Ὀδυσσέως

ὀδύρεσϑαι xol φάσχειν αὐτὸν

ἐθέλειν τὸν χαχιγὸν ἰδόντα τὸν ἐκ τῆς Ιϑάχης παραχρῆμα ἀπὸο- 10
ϑανεῖν, αὐτὸν δὲ μὴ στέργειν τὴν αὑτοῦ πόλιν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν οἰκεῖον
ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ὁμολογεῖν, ἣν εἶχε τῆς πατρίδος, ἐπ᾽
7 ὀνόματι τοῦ Ὀδυσσέως; ὃς δὲ πάντα τὸν χρόνον ἔμεινεν ἐν τῇ
πατρέδι,

πράττων

ὅντε δοχοίη τοῖς πολίταις xol τοῖς νόμοις,

εἰ

μέν τι μέγα ὥνησε τοὺς ᾿ϑηναίους, οὐκ ἔχω εἰτιεῖν᾽ τὴν δὲ βλάβην 15
ἐπίσταμαι
Σωχράτους,

τὴν γενομένην

αὐτοῖς.

ἔτι γὰρ νῦν ὀνειδίζονται περὶ

ὡς οὔτε δικαίως οὔτε ὁσίως τῷ ἀνδρὶ προσενεχϑέντες,

xal πάντων αὐτοῖς τῶν ὕστερον yevouérvov χαχῶν ταύτην φασὶ
συμβῆναι τὴν αἰὐτέαν.
8
ταῦτα μὲν ἀχηχόατε ἄλλως παρὰ ἀνϑρώτστου πλάνητος καὶ ἀδολέσχουι
ὃ δ᾽ οὖν ἔφην, παραιτοῦμαι ὑμᾶς μηδένα ἀπαιτεῖν ἐν
τῷ παρόντι παρ᾽ ἐμοῦ λόγον μεγαλόφρονα καὶ σοφόν, ἀλλ᾽ ἐδιωτικὸν xol φαῦλον, ὅποῖα καὶ τὰ πράγματά ἐστιν.
εὖ δ᾽ ἴστε,
ὥσπερ προειλόμην σιγᾶν, ἀφ᾽ οὗ νῦν $xov, οὐχ ἂν ἐφϑεγξάμην,
δὲ μή τι ἀναγχαῖον συμβεβήκει.
ἐγὼ γὰρ ἡψάμην πράγματος, ὅ
μοι πολλῶν τῷ ὄντι πραγμάτων αἴτιον γέγονε χαὶ ϑαυμαστῆς
ἀηδίας. ὥστε πρότερον μὲν οὐχ ἤδειν τὸ τῶν Θετταλῶν τί ποτέ
ἐστι τὸ ἐφ᾽ αὑτὰς τὴν σελήνην κατάγειν, νῦν δὲ ἐπιμελῶς ἔγνωχα.

20
QR

(52N
25

9 xai τὸν ᾿Αριστοτέλην ἐνέοτε ἐμαχάριζον, ὅστις Σταγειρέτης ὧν (τὰ

δὲ Σεάγειρα χώμη τῆς Ὀλυνϑέας ἦν) ἁλούσης δὲ Ὀλύνϑου συγγε- 80

vóuevog .Ἵλεξάνδρῳ

xal Φιλίπσπῳ

τὸ χωρίον, χαὶ μόνον αὐτὸν ἔφασκον

διεπράξατο

οἰχισϑῆναι

τεάλιν

εὐτυχῆσαι τὴν εὐτυχίαν ταύ-

1 τῆς ante πόλεως om. T, τῆς πόλεως suspecta Reiskio
χκολοφῶvo τις U
καὶ τὸν ποιητὴν TM
ὅ τίς Ὁ 6 παραβάλλης in -εἰς mut. U

αὑτὸν M

Ἰ ante ὅτι rasura in Π — 8 οὐχὶ φιλεῖν Emp., οὐχ ἐφίλουν libri

τὸν (om. ov) UBT

τα
12 ἦν pro ἣν UT

μελῶς vix genuinum

— 31 οἰχισϑῆναι (095; in rasura) U

cf. Od. 1,58

|
ἀλλὰ
16 νῦν om, UT — 21 ἔφη TB

10 ἐδόντὸν (acutus et τὰ ἃ corr) U

11 αὐτοῦ BMU

32 ἀλλὰ UBT . 23 δὲ ἴστε M — 24 σειγᾶν M
25 συμβέβηκεν libri, συμβεβήχει Emp. 21 Θετταλίδων Herwerden cf. or. LXVI p. 354 Reisk.
28 ἐπι32 τῶ T

ge
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τὴν, ὥστε τῆς “τατρέδος οἰκιστὴν γενγέσϑαι.
μεταξὺ δὲ πρῴην
ἐνέτυχον ἐπιστολῇ τινε, ἐν jj ἐστι μετανοῶν xol ὀδυρόμενος xal
λέγων

ὅτι τούτων τινὲς xal τὸν βασιλέα καὶ τοὺς

ἀφιχγνουμένους

σατράπας διαφϑείρουσιν, ὥστε μηδὲν ἀγαϑὸν γενέσϑαι μηδὲ ὅλως
DP ὅ χατοιχεσϑῆγαι τὴν πόλιν. ὅπου δὲ [τὸ χατοιχισϑῆναι τοῖς ἐχστε- 10
σοῦσι] καὶ τοῦτο ἐλύπει τινάς, εἰ φυγάδες ὄντες xal ἀπόλιδες
πατρίδα ἕξουσι xol πολιτεύσονται xarà νόμους ἔν ἐλευϑερίᾳ,

μᾶλλον (δ᾽) ἡροῦντο διῳχέσϑαν χατὰ κώμας τοῖς βαρβάροις ὁμοίως
ἢ σχῆμα πόλεως καὶ ὄνομα ἔχειν᾽ ἤἥπου προσήχει ϑαυμάζειν xol
10 εἰ ἄλλο τι λυπεῖ τινας; ὃ δ᾽ οὖν “Τριστοτέλης ἐπιστέλλων γέγραφεν
ὡς τοῖς πράγμασιν ἀπειρηκώς᾽ φησὶ γὰρ αἴρειν τοὺς δαχτύλους"
τοὺς ᾿Ιδαίους

κἀμὲ

681) δὴ πλεῖον ἔσχυσεν

νομίζετε

xal εἴ τινές εἰσιν

ἕτεροι, —«ol γὰρ 11

ἡ τῶν ἀνθρώπων ἐχείνων χακοδαιμονία τῆς

τοῦ ᾿Αριστοτέλους σπουδῆς, ὥστε οὐχ εἴασαν προβῆναι τὸ κωμίον
15 εἰς ἀξίωμα πόλεως, καὶ νῦν ὄτι ἀοίχητόν ἐστιν. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ
xal τοῦτό μου διαβάλῃ τις, Oc ἐγὼ Στάγειρα xol κώμην χαλῶ τὴν
πόλιν ταύτην᾽ δύναμαι γὰρ ὀμόσας εἰπεῖν μηδεμίαν ἄλλην πόλιν
ἐμοὶ χρείττω σπιεφηνέναν, xà» εἰ μόνον εἶχε τὸ χαλχεῖον τὸ τοῦ
δεῖνος, ὃ ἐγὼ κατέλυσα ὁ τὰς πόλεις πορϑῶν καὶ τὰς νεχροπόλεις.
M)20 ἕνα δ᾽ οὖν μὴ ἐπιλάϑωμαι οὗ χάριν ἀνέστην, ἁμάρτημα ἴσως 12
ἥμαρτον ἀνϑρώπινον. νῦν οὖν τίνα μὲ βούλεσϑε ὑποσχεῖν ζημίαν

ἀντὶ τούτου τοῦ ἁμαρτήματος ἢ τί ποιεῖν; ἀξιῶ συμβούλους ὑμᾶς
γεγέσθαι᾽

πότερον χαϑελεῖν

μὲ τὸ ἔργον ταῖς ἐμαυτοῦ δαπᾶναις

τὸ γεγογὸς xal ποιῆσαι πάντα ὅποῖα ἦν πρότερον; ἀλλὰ ἴσως οὐ
25 δυνήσομαι. ἢ τί πρὸς ϑεῶν; εἴπατέ μοι. ἐγὼ μὲν γὰρ ᾧμην ὁρῶν 18
τὰ τοιαῦτα πόλεις ἄλλας φιλοτιμουμένας, οὐ μόνον τὰς χατὰ τὴν
-oíav λέγω xal Συρίαν xal Κιλικίαν, ἀλλὰ ταύτας τὰς ἀστυγείτογας χαὶ πλησέον, τὴν τῶν Νιχομηδέων,

τὴν τῶν Νικαέων,

τοὺς

Καισαρεῖς τούτους, εὐγενεῖς μὲν ἀνϑρώπους xol σφόδρα Ἕλληνας,
80 πολὺ δὲ μιχροτέραν τῆς ἡμετέρας οἰχοῦντας πτόλιν, καὶ τοὺς ττολυ2 góvvousvoc M
5 τὸ om. T

8 τούτων defendit Emp., ad τὸ χωρίον p. 82,31 referens -

τὸ χκατοικισϑῆναι — ἐχπεσοῦσι secl. Pflugk, τοῖς ἐχπεσοῦσι post

γενέσϑαι inserit Wil.; lacunam post ἐχπεσοῦσι statuit Emp.
λυπεῖ UMT (quid B ignoro)
1 νόμου
8 δ᾽ add. Emp.
διῳχίσϑαι Reiske, διοικεῖσϑαι libri

re T

9. προσῆχε libri, corr. Selden.

ὃ δ᾽ ov» Emp., 0 δ᾽ οὖν libri

δαχτύλους Ἰδαίους (om. τοὺς) T

11 φασὶ B

αἵρειν U

12 τοὺς Ἰδαίους secl. Emp.

ἐδαίους δαχτύλους αἴρειν add. M post νομίζετε
|

—— 6 ἐλύπει Reiske,
ἡγοῦντο καὶ M.
10 &440

τοὺς
xal τοὺς

ἕτεροι τοιοῦτοι vel ὅμοιοι

Reiskius ^ 16 διαβάλλῃ B
πόλιν pro χώμην UT
ι19 ἀχροπόλεις libri, eorr.
Wil.
20 ἄνεστιν M
80 πιχροτέραν M. σμικροτέραν B
τῆς ὑμετέρας UT
6*

*
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vevouérovg παρ᾽ ἑχάστοις, ἐὰν καὶ περὶ τῶν ἄλλων διαφέρωνται, 2t R
τά γε τοιαῦτα ὁμοφρονοῦντας, καὶ τὸν αὐτοχράτορα τοιαῦτα ἐπιεστέλAovra τύχῃ τινί, ὅτι βούλεται πάντα τρόπον αὔξεσθαι τὴν πόλιν
ὑμῶν (ἐπιτρέψατε δὲ ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολήν, ἐπειδὴ τὴν τοῦ
14᾽Φριστοτέλους μαχρὸν ἦν καὶ περίεργον᾽
ταῦτα ἔσεσϑαι, xal μηδένα λυπήσεσϑαι

μένης.

—) Qugv χαὶ παρ᾽ ὑμῖν 5
τῆς πόλεως κατασχευαζο-

xol τοῦτό γε ἀπέβη τοιοῦτον" xal γὰρ ἔδοξεν ὑμῖν ταῦτα

[καὶ πολλὰ] καὶ πολλάχις συνεισεφέρετε αὐτοὶ καὶ προεϑυμεῖσϑε.
ví οὖν βούλεσθε; ἐγὼ γὰρ ὄμνυμι τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν ἅπαντας, ἢ
μὴν ἀντὶ τοῦ λυπεῖν ὑμᾶς ἤ τινας ὑμῶν ἢ δοχεῖν βαρὺς οὐχ ἂν 10

ἑλοίμην ἔδιά μοι γενέσθαι τὰ Δαρείου βασίλεια ἢ τὰ Κροίσου ἢ
τὴν oixíav. τὴν πατρῴαν τὴν ἐμὴν χρυσῆν τῷ ὄντι, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ
15 ὀνόματι μόνον τὴν τοῦ Νέρωνος χαλοῦσιν. οὐδὲ γὰρ ὄφελος οὐδὲν (288
οἰχίας χρυσῆς,

ἐν Πέρσαις.
ἀέρα πλείονα

οὐ μᾶλλον

ἢ χύτρας χρυσῆς

ἢ τῆς πλατάνου

τῆς

πόλεως δὲ ὄφελος [οὐδὲν] εὐπρεποῦς γιγνομένης, 15
λαμβανούσης, εὐρυχωρίαν, τοῦ μὲν ϑέρους σχιάν,

τοῦ δὲ χειμῶνος ἥλιον ὑπὸ στέγῃ, ἀντὶ φαύλων χαὶ ταπεινῶν ἐρειπίων οἰχήματα ὑψηλὰ καὶ μεγάλης πόλεως ἄξια ἵνα ὥσπερ ἐπὶ
τῶν εὐγενῶν πώλων xol τῶν σχυλάκων τὸ ἐσόμενον μέγεϑος εἰχάζουσιν οἱ ὁρῶντες, ἐὰν ἢ τὰ κῶλα ὑψηλὰ καὶ μεγάλα, ἐὰν δὲ 20 ὦ
τατύξινὰ xol ἀγαυξῆ, φασὶν ἀεί ποτε μενεῖν τοιαῦτα, οὕτως ἔχῃ
16 xal περὶ τὴν ἡμετέραν πόλιν.
ἀλλὰ τί μοι περὶ τούτων γῦν λέ-

yew; καλῶς μέ τις ἀηδόνα ἔφη τῶν σοφιστῶν,

λοιδορῆσαι βου- 2298

λόμενος" διὰ τοῦτο, ἐμοὶ δοχεῖν, ὅτι xal τὴν ἀηδόνα γλώσσαργόν
φασιν οἱ ποιηταί. ἔσως δ᾽ ἂν ὅμοιος εἴην τοῖς τέττιξι᾽ xol γὰρ 25
ἐκεῖνοι πρὸς τὸν ἥλιον διψῶντες

ἄδουσιν ὑπὸ ἀνοίας οὐδὲν ὠφε-

λούμενοι.
σπλὴν τοσοῦτό ye μόνον οὐχ ἄξιον ἔσως παραλιπεῖν
περὶ τῶν μνημάτων xol τῶν ἱερῶν, ὅτι τοὺς ᾿Αντιοχέας οὐχ εἰχός
ἐστιν οὐδενὸς ἅψασϑαι τοιούτου" πολὺ γὰρ ἐλάττω τόπον ἐποίουν
τοῦ παρ᾽ ἡμῖν,

ὧν ἡ πόλις

ὃξ xal τριάχοντα

σταδίων

ἐστὶ

τὸ 80

1 ἐᾶν xal εἰ UBT
διαφέρονται libri, corr. Emp.
8 dubito an χαὶ
πολλὰ proscribendum sit
συνεισφέρετε UBT
προϑυμεῖσϑε B
10 δοχεῖν
(ei ἃ corr.) U
11 τὰ ante Δαρείου om M
βασίλεια Reiske, βασιλέως

libri
κρύσου M, item U m. pr.
ἐμὴν mihi suspecta
μὴν UBT

εὐρυχωρίαν Casaub.

12 πατρῷαν M
τὴν πατρῴαν τὴν
14 ov μᾶλλον --- χρυσῆς om. UT
16 δι᾽

17 ὑποστέγη M

20 ὁρῶντες ἐὰν ἢ và B δρῶντες

ἐν ἡ τὰ Ὁ δρῶντες ἐὰν τὰ M δρῶντες ἐν οἷς τὰ Τ'

UBT

om, M

den.

23 malim ἦ καλῶς

τεῖς

Μ

ἂν ὁμοιος ἂν εἴην UT

ἀντιοχίας T

29 πολὺ

21 ἀεί om.

Β

ἔχει

24 γλόσσαργον Ὁ m. pr. — 25 φασιν

28 τῶν ὑπομνημάτων libri, corr. Sely«oyo

—

30 πα

' $ui v

i
graviter
corrupta

non
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σιξττοιήχασιν᾽

οὐδὲ

τοὺς

Ταρσεῖς

oR1D οὐδὲ νῦν Νιχομηδεῖς, οὗ ἐψηφίσαντο τὰ μνήματα μεταίρειν. ὃ δὲ 17
ἹΜαχρῖνος, ὃν εὐεργέτην ἀνεγράψατε τῆς πόλεως, τὸ Προυσίου τοῦ
βασιλέως μνημεῖον μετήνεγχεν ἔκ τῆς ἀγορᾶς xal τὸν ἀνδριάντα.

5 οὐδεὶς γάρ ἐστι παρ᾽ ἐχείνοις φιλόπολις ἀνὴρ οὐδὲ ἐπιμελὴς περὶ
τοὺς ϑεούς᾽ ἀλλὰ παρά γε ἡμῖν ἦσαν πολλοί. πλὴν ταῦτα μὲν ὅπως
ποτὲ

δοχεῖ.

τέ γὰρ ἐμοὶ τῆς ἐνθάδε

στοᾶς; ὥσπερ

οὐκ ἔχοντά μὲ

ὅποι βούλομαι περιπατεῖν, τὴν Ποιχίλην ᾿ϑήνησι, τὴν Περσικὴν éy
18 Πὴ “αχεδαίμονι, τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ τὰς χρυσᾶς, ἐν ταῖς τῶν ᾿Αντιοχέων,
10 τῶν Ταρσέων, μετὰ πλείονος τιμῆς, ἢ μόνον ἕξοντά μὲ xal περι-

πατήσοντα, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα πολιτῶν.

ἀλλ᾽ οὔτε γυμνάσιον

ἐν πόλει μόνος οὐδεὶς ἔχει γυμναζόμενος οὔτε στοὰν οὔτε βαλαγεῖον οὔτε ἄλλο τῶν δημοσίων οὐδέν. ἢ ἐγὼ τετύφωμανι καὶ ἀνόητός 18
εἶμι; πλὴν ὅ ye ἠξίωσα, συμβουλεύσατέ μοι. ὡς ἐγὼ βουλόμεγος
15 ὑμῖν ἀρέσχειν πάντα τρόπον ἀπορῶ.
νῦν γὰρ ἐὰν ἅπτωμαι τοῦ

πράγματος xal σπουδάζω γίγνεσθαι τὸ ἔργον, vvgavveiv μέ φασί
τινες xal χατασχάτυτειν τὴν στόλιν xol τὰ ἱερὰ πάντα.

δῆλον γὰρ

28 Μὴ ὅτε ἐνέπρησα τὸν νεὼν τοῦ Zfióg καὶ τοὺς ἀνδριάντας ἔχ τοῦ
μυδῶνος ἐρρυσάμην, καὶ νῦν ἐν τῷ φανερωτάτῳ χεῖνται τῆς πόλεως,

20 ἐὰν δὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγω, μὴ βουλόμενος μηδένα στένειν μηδὲ
πιροσχρούειν μηδενί, βοᾶτε ὑμεῖς, Γιγνέσϑω τὸ ἔργον ἢ χαϑαιρείσϑω τὸ γεγονός" ὥσπερ ἐμοὶ τοῦτο προφέροντες xal ὀνειδίζοντες.
!RID τέ οὖν βούλεσϑέ μὲ ποιεῖν; ὃ γὰρ ἂν εἴπητε, τοῦτο ποιήσω καὶ περὶ 19

φῶν ἄλλων ἁπάντων (οὐδὲν ἐρῶν, οὐδὲ ἂν ἢ τις ἔργον πεποιηκὼς

25 ὑπὲρ οὗ λόγον μὴ δέδωχεν, οὐδ᾽ ἂν ἔτι σπτοιῶν καὶ χρήματα λαμβάνων
ἀεὶ παρὰ τῶν κατ᾽ ἔτος ἀρχόντων,

ὥσπερ εἰς τὸν ἄπληστον πίϑον

τάδε ληψόμενος, οὐδὲ ἂν ἄλλο τι γίγνηται" τί γὰρ ἐμοὶ τούτων;
διὰ μὲν γὰρ τῆς στοᾶς οὐ διελεύσομαι, σαφῶς ἴστε. ἀλλὰ πονεῖν
3 μαχρεῖνος M μαχαρῖνος T
4 μνημεῖον T

ἀνδρειάντα M.

libri, transposuit Emp.

τὸ in rasura M
5 φιλοπόλεις M

τοῦ om. UBT
οὐδὲ ἀνὴρ (hoc ord.)

"7 ποτὲ ἐδόχει libri, corr. Emp.

scripsi, ἐξιόντα us libri; εἰσιόντα praefert Wil.

8 ἕξοντά με

13 desidero: 7 ἐγὼ {μόνος

οὕτω) τετύφωμαι
14 ἠξιώσατε Μ
18 ἐνέπρησα Reiske, ἐνέπρησαν libri
γεὼ M
lacunam significavi post ἀνδριάντας
19 μυδῶνος UBT μύδωνος
M, μυλῶνος Casaub.
ἐρυσάμην M
20 στένειν suspectum: fuitne στενοχωρεῖν"
23 μοι pro μὲ UT
τί ovv βούλεσϑε; μὴ ποιεῖν; Emp.
24 lacunam post ἁπάντων supplevit Wil.
οὐδ᾽ ἐὰν B
25 ἔτι Emp.,
ὅτι M. ox. UBT
26 χάϑετος M
ἄπλειστον M
πίϑοντα δὲ M
27 λειψόμενος BU m. pr.
οὐδ᾽ ἐὰν B
28 εἶστε M
πονεῖν Geelius,
σοιεῖν libri
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xal προσιέναι xal πὰραχαλεῖν τὸν ἀνθύπατον,
πρὸς δύναμιν εἰσπιράττῃ

τοὺς ὑπιεσχημένους;

ὅπως πράως xol
xal τοῦτο

ἕτοιμος

ποιεῖν οὐ μόνον, ἀλλὰ χαὶ αἰτὸς συμβάλλεσθαι μέρος τῆς ὕποσχέσεως, (O0)ve κουφίζεσθαι τοὺς ἄλλους.

μόνον ἕν τι προστά-

20 Eae: εἰ δὲ μή, τὴν fovyíav ἕξω βοώντων ὑμῶν, μᾶλλον δὲ ἄπειμι. 5
οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ ἀλώπηξ καταφαγοῦσα τὰ χρέα οὐχ ἐδύνατο ἐξελ- (2885.
ϑεῖν ἐκ τῆς δρυὸς διὰ τὸ ἐμτελησϑῆναι, κἀμοὶ ἐξελθεῖν διὰ τοῦτο

gaAemóv. «τολὺ γὰρ γέγονα λεπτότερος ἢ ὅτε εἰσῆλϑον. xal πρὸς
ϑεῶν μή uot γομέζετε χαρίζεσθαι περὶ τῆς στοᾶς ἐπιβοῶντες.
ἐμοὶ yàg sig ἀνήρ ἐστιν ὃ χαριζόμεγος àv τῇ πόλει σχεδόν, ὡς 10

ἐγὼ ἀχούω, xol μάλιστα προνοῶν τῶν ἐμοὶ συμφερόντων"
οὔτε φίλος οὔτε συγγενὴς οὕτως

οὐδεὶς ἐμοῦ κήδεται.

καὶ

σχοτπεῖτε

21 δὲ ei δόξει χαλῶς ὑμῖν ὑπὲρ ἐμοῦ λογίζεσθαι xal μὲ ἀγαπᾶν, ὃς
πρῶτον οἴεταί μὲ δεῖν πολλὰ κχκινδυνεύσαντα xol τεογήσαντα τὴν
ἡσυχίαν ἐνθάδε ἄγειν xal τοῖς ἐμαυτοῦ προσέχειν xol μήτε dys- 15
μόνας ϑερατπίδύξεν μήτε ἄλλην ἀσχολέαν μηδεμίαν ἔχειν" ἔπειτα

σμιχρόν τι μέρος εὑρηχότα τῆς οὐσίας, xal πρὸς ταῖς πρότερον
βλάβαις ἔτι καὶ τῆς ἀδελφῆς ἀποθανούσης ὠφεληϑέντα μὲν μη δέν, v9 x
ἀπολέσαντα δὲ πάντα, ὅσα τῶν ἐμῶν εἶχε, δανεισάμεγνόν τε, ὥστε
τὰ χωρία πρίασϑαι, τοῦτο ἀποδοῦναι τὸ χρέος καὶ τὰ πρότερον 9)

ὀφειλόμενα, xol μὴ στοὰν οἰχοδομεῖν μηδὲ ἀναλίσχειν “ταρὰ δύνα22 utv* ἔπειτα συνηϑεέας οὔσης uot πρὸς τὸν αὐτοχράτορα, ἔσως δὲ QR
xal φιλίας, καὶ πρὸς ἄλλους πολλοὺς

τοὺς

δυνατωτάτους

σχεδὸν

τι Ῥωμαίων, ἐκείνοις συνεῖναι τιμώμενον καὶ ϑαυμαζόμενον᾽ [ἀλλὰ

μὴ παρ᾽ ὑμῖν πρὸς τὸν δεῖνα ἢ τὸν δεῖνα ἐξεταζόμενον

δὲ δὲ 25

ἄρα ἀποδημῶν ἥδομαι, τὰς μεγίστας πόλεις ἐπιέναι μετὰ πολλοῦ
ξήλου χαὶ φιλοτιμίας πιαρατιεμτόμενον, χάριν εἰδότων μοι παρ᾽
og ἂν ἀφίχωμαὶ xal δεομένων Aéyety καὶ συμβουλεύειν xal σπιερὴ
τὰς ἐμὰς ϑύρας ἐόντων ἐξ ἑωϑινοῦ, μηδὲν ἀναλώσαντα μηδὲ προστιϑέντα, ὥστε ϑαυμάζειν

ἅπαντας xol τυχὸν ἂν εἰπεῖν τίνας,

80

ὦ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
ἀνϑρώποις, ὅτεών xe πόλιν xol δῆμον ἵχηται"
E ὥστε Emp., τε M zo) UBT
pro ἄπειμι

Β

10 οὐ pro

óM

προστάξετε T
12 οὐδεὶς om. T

5 ἔξω T

εἴποιμι

15 ἀγαγεῖν libri, corr.

Emp.
19 δὲ prove Μ΄.
29 πριᾶσϑαι U
21 φειλόμενα M
ἀνοικχοδοusv T. 22 αὐτοχράτωρα M.
54 ἀλλὰ — 25 ἐξεταζόμενον del. Emp. ,male
ex ὃ 23 repetita^
28 οὗς an oic incertum in T
πρὸς pro περὶ Reiskius,
ἐπὶ Dind., at Emp. ὄντων pro ἐόντων dubitans
32 xai pro χε UBM, om. T cf. Od. z 38

29 $o9gvo0

B

81 ὦ B
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ἀλλὰ μὴ δαπανᾶν μὲν ἐξ ὀλίγων ὑπαρχόντων, ἀσχολεῖσθϑαι δὲ ἀσχο- 23
Aag ἀνωφελεῖς, τὸ δὲ σῶμα, ϑεραπείας δεόμενον καὶ ττολλῆς

προσοχῆς, καταφϑείρειν ἀμελοῦντα, τὴν δὲ ψυχὴν τοσοῦτον χρόνον
ἐᾶν {ἄγευστον) φιλοσοφίας

xal τῶν

τοιούτων μαϑημάτων,

πρὸς

5 δὲ τὸν δεῖνα ἐξετάζεσθαι ἢ τὸν δεῖνα xal καχῶς ἀκούειν ἐνίοτε
886
ΒὶΠ)xal δάχγεσϑαι. πτιρὸς ϑεῶν ὃ ταῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ φροντίζων καὶ διαλεγόμενος οὐχ οὗτός ἐστιν ἀνϑρώπων ἁπάντων εὐνούστατος ἐμοὶ
xal μάλιστα

ὑπὸ

ἐμοῦ

φιλεῖσϑαι

δέχαιος;

ὅταν

δὲ

ἀχούω

λέγειν τινὰ ὡς περὶ τυράννου, πταράδοξον ἐμοὶ φαένεται xol γελοῖον.
10 ἐγὼ γὰρ ἐπίσταμαι τῶν τυράννων ἔργα τοιαῦτα, μοιχεύειν γυναῖχας 24
ἀλλοτρίας χαὶ διαφϑείρειν παῖδας, ἀνθρώπους ἐλευϑέρους τύπτειν

(xal) αἰχκέζεσϑαι πάντων ὁρώντων, τοὺς δὲ καὶ σερεβλοῦν, οἷον
(530 M) δὲς ζέοντα λέβητα καϑιέντας, ἄλλους δὲ καταπιττοῦντας" ὧν οὐδὲν
ἐγὼ ποιῶ" ἑτέραν δὲ γυναῖκα τύραννον Σεμίραμεν, ὅτε πρεσβυτέρα
15 τὴν ἡλικέαν οὖσα xci μάχλος ἠνάγχαζε συγγέγνεσθαί τινας ἑαυτῇ.
τῶν

δὲ τυράννων

σύν.
τελῶς;

ἕνα

ἀκήκοα

ταῦτα

ποιοῦντα,

πρεσβύτην

ϑρα-

ὧν ví πρὸς ἐμέ éoviv; ἢ ὅτε τὴν οἰκέαν οἰχοδομῶ πόολυ- 25
ἀλλ᾽ οὐχ ἐῶ πίπεειν;

ἢ ὅτι πορφύραν

αὐτὸς ἠμφίεσμαει;

ἀλλ᾽ οὐ φαῦλον τριβώνιον; ἀλλ᾽ ὅτι κομῶ καὶ γένεια ἔχω; τοῦτο
3) δ᾽ ἴσως οὐ τυραννιχόν ἐστιν, ἀλλὰ βασιλικόν. ἔφη δ᾽ οὖν τις ὅτι
καὶ τὸ χαχῶς ἀχούξιν χαλᾶς «ττοιοῦντα xal τοῦτο βασιλικόν ἐστιν.
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Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, τῷ χρατίστῳ Οὐαρηνῷ δεῖ χάριν ἡμᾶς 1
εἰδέναι καὶ διὰ τὴν ἄλλην προϑυμίαν, ἣν ἐπιδέδειχται πρὸς τὴν
πόλιν, καὶ ὅτι βουλομένοις ἡμῖν ἐχκλησιάσαι πάλιν ἐφῆχεν οὐ μόνον
25 ἑτοίμως, ἀλλὰ χαὶ ἡδέως. τοῦτο γὰρ ἦν πιιστεύοντος ὑμῖν xal εἰδότος
4 ἄγευστον add. Reiske; τῶν quA. libri
9 xai pro ἡ UT
6 χαὲ
πρὸς UT
11 διαφϑείρην B
12 χαὶ add. Reiske
13 χαταπιττοῦντας
Wil, χαταπιττοῦν libri

19 συγγίνεσϑαί UBT

ad Tiberium referens, οὐδένα libri

ἐναυτὴ U

16 ἕνα Wil,

20 ἔφη δ᾽ οὖν τις: scil Antisthenes in

Cyro cf. Epict. Diss. IV, 6 21 ποιοῦντας libri, corr. Uptonius
UT οὐαρήνῳ BM
24 ἀφῆχεν B

— 32 οὐαρίνῳ
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ὅτι πρὸς οὐδὲν ἄτοττον χρήσεσϑε τῇ ἐξουσίᾳ.
δήπουθεν οὐδεὶς συντέϑησιν,

ὥστε χάεσϑαι,

xb]
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οὔτε γὰρ ξύλα χλωρὸ
προειδὼς ὅτι ἀνάγχη

γενέσϑαι χαπνὸν πολὺν καὶ ἄτοπον, οὔτε τεταραγμένον δῆμον εἰς
ταὐτὸ συνάγει νοῦν ἔχων ἡγεμών, ἀλλὰ ἂν μή τις μείζων ἀνάγχη
2 χαταλάβῃ. νῦν οὖν ὑμέτερον ἔργον ἐστὶ μὴ ψεύσασϑαι αὐτοῦ τὴν ὅ
διάνοιαν, ἀλλ᾽ ἐπιδεῖξαι σωφρόνως χαὶ καλῶς αὑτοὺς ἐχχλησιάζοντας, xal πρῶτον, ἐμοὶ δοχεῖν, χαλλωπίσασϑαι τῇ φιλίᾳ τῇ
πρὸς ἀλλήλους καὶ ὁμονοίᾳ, κἂν δεῦρο ἀφίχηται παραχληϑείς,

περὶ

μὲν τῶν ἄλλων ὧν ἐβοᾶτε ὑπερϑέσϑαι" ζητήσει γὰρ αὐτὸς τὰ δημόσια, κἂν ὑμεῖς κωλύειν ϑέλητε. τὸ δὲ νῦν εὐχαριστήσατε καὶ δεξιώ- 10

σασϑε xal μετ᾽ εὐφημίας καὶ τιμῆς ὑποδέξασϑε,

ἵνα μὴ ὥσπερ (281 ἘΠ

ατρὸς πρὸς νοσοῦντας ὑπόπτως χαὶ ἀηδῶς ϑεραπείας ἕνεχεν, ἀλλ᾽ (581 M)
8 ὡς πρὸς ὑγιαίνοντας ἡδέως xal προϑύμως παρῇ.
καὶ yàg δὴ
vOv μὲν ἄπεισι μετὰ τὴν τήμερον ἴσως ἡμέραν, ἀφιχνεῖται δὲ

ἀλίγον ὕστερον" xol τότε, ἂν μὴ πρότερον αὐτοὶ πείσωμεν ὑμᾶς, 15
εἴ τις ἄρα τῶν δημοσίων ἔχει τι, καὶ διχασταῖς χαὶ διαιτηταῖς
ἀλλήλοις χρησάμεγοι, τότε ἐξέσται xal λέγειν xal καταβοᾶν. τό
γε μὴν προεξανέστασϑαι μὴ σφόδρα ἄγνωμον ἢ. ποῦ γὰρ ἀπε-

πειράϑητε ἢ πότε ἠξιώσατε" παρ᾿ αὐτῶν; ἢ τίς ὑμῖν ovy ὑπήχουσε; xal τὴν εὐφημίαν τὴν εἰς ἐμέ, ἐγὼ δέομαι, τρέψατε εἰς 20
ἅπαντας.
ὥσπερ γὰρ ἐν ἑστιάσει zdvv αἰσχρόν ἔστιν ἕνα τῶν
χαταχειμένων πίνξδιν, xal διὰ τοῦτο μὴ μόνον τῷ οἰνοχόῳ δυσχολαίνομεν, ἀλλὰ καὶ τῷ πίνοντι, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐν τοῖς πολιτικοῖς
4 ἐπαίνοις ἐστίν.
xal ταῦτα ποιοῦντες αὑτοὺς χοσμήσετε, ὡς ἔστι (288Π
χόσμος (τῆς) πόλεως μέγιστος ὃ τῶν πολιτῶν ἔπαινος. énl τίνι γὰρ 35

ἄλλῳ μέγα φρονεῖτε; οὐ μεγέϑει μὲν ἕτεραι διαφέρουσι πόλεις καὶ νὴ
Zia πλούτῳ xal περιουσίᾳ xol τοῖς δημοσίοις οἰχοδομήμασιν; ἕν
δὲ τοῦτό ἐστιν, ᾧ φιλοτιμούμεϑα σχεδὸν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους,
τὸ ἔχειν ἄνδρας ἱκανοὺς xol πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν, xol τὸ μέγιστον,
ἀγαπῶντας τὴν πατρίδα. ἐὰν δέ τις ὑμῶν τοῦτο ἀφέληται, ποίας 80

1 χρήσεσϑαι ΒΜ χρήσεσϑε (s alt. à corr) U
2. χαίεσϑαι Μ
4 ἀλλα
cf. or. XXXI $ 755 LXXX $8
μεῖζον U m. pr.
6 ἀλλὰ Μ
αὐτοὺς MT
7 δοχεῖ libri, corr. Dind.
12 πρὸς om. U
13 πρὸς om. T
δὴ (ἡ ἃ τὰ.

sec.) U
14 τίμερον M
15 ἡμᾶς Reiske; exspecto: πείσωμεν ἀποδοῦναι
εἴ τις ἄρα etc. 18 δὲ pro ye M προεπανίστασϑαι Wil.
μηδὲΜμ
ἀγνῶμον UT

19 ἢ πού τι (aut ἠξιώσατέ τι) coni. Emp. ἠξιώσατε (dxovsu) Reis-

kius; neutrum placet, sed infinitivum intercidisse a quo παρὰ penderet, recte
vidit Reiskius
21 ἅπανταΜμ — 22 δυσχολαίνειν libri, corr. Emp.
24 ἐστί UT
αὕτους U m. pr, T
25.czgc add, Wil
χαὶ μέγιστος UBT
26 ἀλλοῦ

φρονεῖτε μέγα B

21 πλοῦτοι U m. pr., ut videtur

τοῖς om.

T

28 τούτῳ B
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πόλεως xol τῆς βραχυτάτης
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δόξετε ἀμείνους; νῦν ydo, ἐὰν διδνεχ-

ϑῆτε πρός viva πόλιν, ὃ μηδεὶς ποιήσειε ϑεῶν, ἔπειτα ἔχεῖνοι
τοὺς ἡμετέρους πολίτας λοιδορῶσι λέγοντες ὅτι εἰσὶν ἅρπαγες,
ἄπιστοι,

πῶς

οἴσετε;

οὐχ ἕξετε χαλεπῶς;

οὐκ

εὐθὺς

βοήσετε,

ὅ λοιδορήσεσϑε, εἰς χεῖρας τυχὸν ἐλεύσεσϑε, ὃ γέγονε πολλάκις πρότερον; εἶϑ᾽ ἃ λεγόντων ἑτέρων οὐχ ἀνέχεσϑε ἀχούοντες, ταῦτα
ἐρεῖτε αὐτοὶ xaO ἑαυτῶν; ἐάν ποτε γένηται διαφορά, χἀχεῖγοι
προφέρωσιν ὑμῖν [τὸ πονηροὺς ἔχειν πολίτας] τὸ στασιάζειν, οὐκ
(82 M)αἰσχύνεσϑε; ὡς ἔγωγε τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν ὀμνύω πάντας, ἦ μὴν
10 σφόδρα ἠχϑέσϑην

εἰπόντος μοί τινος ,Φιάλλαξον

τὴν σππόλιν', xal

πρὸς αὐτὸν ἠγανάχτησα. μὴ yàg ἔδοιμι τὴν ἡμέραν ἐχείνην, ἐν ἧ
διαλλαγῶν ὑμεῖς δεήσεσϑε, ἀλλ᾽ εἰς ἐχϑρῶν, φασί, κεφαλὰς τὰ
τοιαῦτα

τρέποιτο,

τοῦτ᾽

ἔστιν

εἰς τοὺς χαταράτους

μηδένα δὲ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοεϑνῶν.
J9R
q) 19

20

Γέτας,

εἰς

τί γὰρ ἂν εἴη τῆς ἡμετέρας

ἐπιδημίας ὄφελος, ei μὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα πειϑομένους ὑμᾶς ἄγοιμεν, λόγων áel συναγωγῶν ὁμονοίας καὶ φιλίας συναράμενγοι, xo^

ὅσον οἷοί vé ἐσμεν, ἔχϑραν δὲ xal ἔριν xal φιλονικίαν ἄλογον xal
ἀνόητον ἐξαιροῦντες πάντα τρόπον. χαλὸν γὰρ δὴ καὶ συμφέρον
ὁμοίως ἅπασι [πόλιν ὁμογνώμονα ὅρᾶσϑαι καὶ φίλην αὑτῇ καὶ συμπαϑῆ κάλλιστον ϑεαμάτων, εὐδαιμονέστατον δὲ ἁπάντων χτημάτων μέα γνώμη περὶ πάντων φαινομένη ] ψόγον v& xal ἔτταινον
ἐπὶ

ταὐτὸ

φέροντας,

τοῖς τε

ἀγαϑοῖς

καὶ τοῖς

φαύλοις

πιστὴν

ἑχατέροις μαρτυρίαν [καλὸν γάρ], ὥσπερ ἐν χορῷ vevayuévQ, συνἄδειν ἕν xol ταὐτὸ μέλος, ἀλλὰ μὴ πονηροῦ τρόπον ὀργάνου διαὅ φέρεσϑαι διπλοῦς φϑόγγους τε καὶ ἤχους ἀποφαίνοντας ἀττὸ διπλῶν
xal ποικίλων ἠϑῶν [τρόπον αὐλοῦ κατεαγότος διπλᾶς φωνὰς] àv

ᾧ σχεδὸν ἥ τε χαταφρόνησις
DI

1 χαὶ om. M

καὶ δυστυχία xal τὸ μηδὲν ἐσχύειν

ἀμίνους Ὁ m. pr.

libris χαλεπῶς delet Herwerden

4 οὐχ ἕξετε scripsi,

5 λοιδορίσεσϑε U m. pr.

πῶς ἕξετε

ἐλεύσεσϑαι

MU m. pr.
6 εἶθ᾽ ἃ U
7 fortasse: dv ποτε γένηται (opiv) διαφορὰ
8 τὸ πονηροὺς ἔχειν πολίτας seclusi; Emperius ἐάν ποτε -- αἰσχύνεσϑε inducenda putat, quod ferri nequit propter sequentia

9 αἰσχύνεσϑαιΜ
ἐγὼ pro ἔγωγε M
ἢ ux U
σεσϑε ab alia manu suppl. in mrg., om. ὑμεῖς T

τῷ στασιάζειν UBT

11 ἐν 2 — 12 δεή12 ἐχϑρὸν Μ
φησὶ

UBT
16 λόγον ἀεὶ συναγωγὸν UBM λόγον ἀεὶ συναγαγὼν T, emendavit
Emp.
17 φιλονεικίαν libri
19 αὐτῇ BM
πόλιν — 21 φαινομένη uncis
saepsi, χάλλιστον — φαινομένη delet Emp.; fortasse genuina sunt, sed ante
καλὸν γαρ δὴ l 5 transponenda, ut scribatur πόλιν (γὰρ); fortasse duplicis
recensionis vestigium, ut 1. 26
23 ἑχατέρας T
χαλὸν γὰρ seclusi, repetitum
propter antecedentium turbas
25 ἀποφαίνοντος libri, corr. Reiske
26 ἡϑῶν

Selden., ἤχων libri

provo M

τρόπον — φωνὰς del. Reiske, cf. ad 1. 19

21 τὸν
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μήτε σέεαρ᾽ ἑαυτοῖς μήτε παρὰ τοῖς ἡγεμόσιν.

οὔτε γὰρ τῶν ἀσυμ- ORI

φώνων χορῶν οὐδεὶς ἀκούει ῥᾳδίως ὅ,τι λέγουσιν οὔτε τῶν διαφεὥσπερ γὰρ ἐν μιᾷ νηὶ πλέοντας οὐ δυνατὸν
ρομένων πόλδων.
οἶμαι χωρὶς ἕχαστον σωτηρίας τυγχάγειν, ἀλλ᾽ ἅμα πάντας, οὕτως
8 οὐδὲ τοὺς συμπολιτευομένους. πρέτεει δὲ ὑμῖν πταιδείᾳ διαφέροντας 5
xal φύσει xal τῷ ὄντε χαϑαρῶς ὄντας Ἕλληνας ἐν αἰτῷ τούτῳ
πολλὰ δ᾽ ἂν οἶμαι περὶ τούτὴν γενναιότητα ἐπιδειχγύγαι.
vov ἔλεγον καὶ πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς ὑποϑέσεως, εἰ μὴ τό τε σῶμα
χομιδῇ φαύλως εἶχον ὑμᾶς τε, ὅπερ ἔφην, οὐχ ἑώρων διενεχϑέντας.

οὐδὲ γὰρ γέγονεν [οὐδὲν] οὐδὲ φύεται παρ᾽ ὑμῖν τοῦτο τὸ νόσημα, 10 (588
ἀλλὰ ἔσως βραχεῖά τις ὑποψία, (ἧς) καϑάπερ ὀφϑθϑαλμίας παρὰ
τῶν ἐγγὺς ἀπελαύσαμεν.
εἴωϑε δὲ τοῦτο συμβαίνειν xal τῇ ϑαλάττῃ πολλάχις᾽ τοῦ βυϑοῦ χκλυσϑέντος ἐσχυρῶς καὶ χειμῶνος ἔξω
9 γενομένου πολλάχις ἀδήλως ἐπεσήμηνε xal τοῖς λιμέσιν. οἴεσϑε
ἀγορᾶς καὶ ϑεάτρου xal γυμνασίων καὶ στοῶν καὶ χρημάτων sivaí 15
vL ὄφελος

τοῖς

στασιάζουσιν;

οὐ

ταῦτά

ἐστι

τὰ ποιοῦντα

καλήν, ἀλλὰ σωφροσύνη, φιλία, τὸ πιστεύειν ἀλλήλοις.
τὴν βουλὴν ψέγητε,

τοὺς

προεστῶτας,

τοὺς

πόλιν

ὅταν δὲ

ἐξειλεγμένους,

οὐχ

αὑτοὺς ψέγετε; εἰ γὰρ οἱ βελτίους ὑμῶν εἰσι πονηροί, ví δεῖ meg

τῶν ἄλλων ὑπολαβεῖν; ἡμεῖς ἄρα τὰ αὑτῶν ἀπολέσωμεν ;΄ οὐϑείς 20 CR
φησιν᾽ ἀλλ᾽ εὖ ἔστε ὅτι ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν ἐστε χρήματα
δημόσια, καὶ ταῦτα ἔχουσιν ἔνιοι, τινὲς μὲν δι ἄγνοιαν, τινὲς δὲ
ἄλλως" x«l δεῖ προνοεῖν καὶ σῴζειν, οὐ μέντοι μετὰ ἔχϑρας οὐδὲ
μετὰ διαφορᾶς. οὗτοι φιλοτιμοῦνται, πολλάκις ὑμῖν πταρ᾽ αὑτῶν
10 εἐσενηγόχασιν.

πείϑετε

αὐτούς, πιαραχαλεῖτε᾽

ἂν ἀντιτείνωσι,

καιολογεῖσϑε πιρὸς μόνους μηϑενὸς παρόντος ἔξωϑεν.

Óu- 25

οὐχ ὑμεῖς

ἐστε οἱ πολλάκις ἐπαινοῦντες ἡμᾶς δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας, τοὺς μὲν

ἀριστεῖς λέγοντες, τοὺς δὲ Ὀλυμπίους, τοὺς δὲ σωτῆρας, τοὺς δὲ
1 μήτε παρ᾽ δαυτοῖς ἡγεμόσιν M. (om. μήτε παρὰ τοῖς), μήτε παρὰ τοῖς
ἡγεμόσιν UBT (om. παρ᾽ ἑαυτοῖς μήτε), totum dedit Emp.
οὔτε γὰρ --- 3 πόλεων eadem verba leguntur or. XXXIX ἃ 4
«ovugovov T
2 dxov&w M
3 malo (rovc) à» μιᾷ scribere, quam τοὺς delere 1.ὃ
5 παιδίᾳ M — 9 praeferrem: οὐδ᾽ ἑώρων
διενεχϑέντας scripsi, διαμένοντας libri
10 οὐδὲν

secl Dindorf.

οὐδὲ U? οὔτε MBT

13 χλυσϑέντος Reiske, πλησϑέντος libri

11 ἔσως om. UBT
14 οἴεσϑαι

ἧς add. Casaub.
Μ

οἴεσϑε — 17 ἀλλή-

λοις parum apte inferuntur, postquam negavit seditionem fieri; apte legerentur

post ἔχουσι χαχὸν p. 91,24 οἴεσθε ter repetito
pro δεῖ

M — 20 yàg & pro ἀρα

Μ

18 é&Aeyusvovg M.

αὐτῶν libri, corr. Emp.

[9 δὴ

ἀπολέσομεν

TU a m. sec.
21 ἔστε T
22 xal ταῦτα pro relativo pronomine neglegentius
dictum
24 αὐτῶν libri, corr. Emp.
25 εἰσενηνόχασι 'T
δικαιολογεῖσϑαι M.
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τροφέας; εἶτα πρὸς Διὸς xol ϑεῶν παρ᾽ αὑτοῖς ψευδομαρτυριῶν
ἁλώσεσϑε, xal πότερον vüv ταῦτα ὀργιζόμενοι Aéyeve ἢ τότε ἐχεῖνα

χολαχεύοντες, xal γῦν ἀπατώμενοι μᾶλλον ἢ τότε᾽ ἐξαπατῶντες.
οὐ παύσεσϑε τῆς ταραχῆς xal γνώσεσϑε ὅτι πάνυ χαρέεντας ἔχετξ
5 πολίτας xal πόλιν δυναμένην εἶναι μαχαρίαν; (ἣν) ἐγὼ πολλὰ
δύναμαι σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀγαϑὰ ποιῆσαι, τούτους ἔχων συναγωνιCouévovg, * λέγων τὸ τῆς παροιμίας ,εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ." ἀλλ᾽ 11

(248
5 Π)ἔσως ἐδυσχεράνατε ὅτι οὐχ ἐγένετο τὸ ἔργον.

γίγνεται «ol σφόδρα

ἔσται ταχέως, μάλεστα τούτων προϑυμουμένων

χαὶ σπουδαζόντων,

3:4 M)10 ἐὰν ἑχοντὶ διδῶσιν" οὐδὲ γὰρ ἄχοντες ὑμῖν ὑπέσχοντο. διὰ ví δὲ
παρὰ τούτων μὲν ἀπαιτεῖτε, παρ᾿ ἐμοῦ δὲ οὐχ ἀπαιτεῖτε; ὅτι
δοχῶ παρεσχηχέγναι ὑμῖν; ἔπειτα οἴεσϑέ μὲ τοῦτο ἐμποιεῖν, εἰ τὴν
ἐμαυτοῦ πατρέδα τιμιωτέραν ἐποίησα, χρημάτων τινὰ ἀφορμὴν

παρασχών
9b 15 προσόδων

[ὥσπερ] ἀπὸ τῶν βουλευτικχῶν xal νὴ Δία ἀπὸ τῶν
ηὐξημένων

διὰ τὴν διοίχησιν; ἀλλὰ

ταῦτα

μὲν ὅμοιά

ἐστιν ὥσπερ ἂν el ηὐξάμην ὑττὲρ ὑμῶν, οἱ ϑεοὶ δὲ ἐποίησαν. xàv
πάλιν δυνηϑῶ, ποιήσω πάλιν (δυνήσομαι δὲ ue9' ὑμῶν, φέλους
ἔχων τοὺς ἐνθάδε) καὶ οὐδὲν ὑμῖν λογιοῦμαι τῶν τοιούτων.
οὐδὲ 12
γὰρ οἱ γονεῖς τοῖς τέχγοις ἀντὲ τῶν ἀναλωμάτων τὰς εὐχὰς λογέ20 ζογται. οἴεσθε ὅτε περὶ στοᾶς ἦν ἂν ἐμοὶ λόγος ἢ ἄλλου τινός,

εἰ ἑώρων ὑμᾶς διαφερομένους; ἀλλὰ τοῦτό γε ὅμοιον ἦν ὥσπερ ἂν
εἴ τις ἄνϑρωπον γοσοῦντα καὶ φρεγνέτιδι ἐχόμενον, δέον οἶμαι χαταπλάσαι χαταχλέναντα, ó δὲ ἀλείφοι μύρῳ καὶ προσφέροι στέφανον"
ταῦτα éx περιουσίας ἐστὲ τοῖς ὑγεαίνουσι, τοῖς μηδὲν ἔχουσι χαχόν.

25 ovx οἴεσθε τοὺς ᾿4ϑηναίους, ὅτ᾽ ἐστασίαζον xai τοὺς πολεμίους
ἐπήγοντο xal πιροεδίδοσαν ἀλλήλους οἱ ταλαίπωροι, καὶ và Προπύλαια

ἔχειν xal τὸν Παρϑενῶγα

καὶ τὰς στοὰς καὶ τὸν Πειραιᾶ;

ἀλλὰ οἰμώζουσιν αὐτοῖς μεῖζον ἐπτήχει τὰ Προτεύλαια καὶ τὰ νεώρια

1 αὐτοῖς UMT

2 αλώσεσϑαι M

fortasse: x«l ζἀδηλον ἔσται πότερον

4 παύσεσϑαι Μ

τῆς ἀρχῆς T

xal πότερον etc. deest aliquid;
δριζόμενοε UBM ὀργιζόμενοι T

γνώσεσϑαι M

δ ἣν add. Reiske

6 ἀγαϑοποιῆσαι
ΤἿ λέγων corruptum, λέγω δὲ Seld., fortasse (e γὰρ ὁ»
λέγων
10 ἑχόντην M.
δίδωσιν UT — 11 μὲν om. T
12 οἴεσϑαι M
ἐν ποιεῖν M
ἐμποιεῖν quamquam insolitum hoc significatu recte se babere
puto
εἰ BT ; pro εἰ U, om. M fortasse recte cf. adn. sq. — 14 παρέσχον M

baud spernendum

ὥσπερ om. M m. pr.

ὑμῶν Reiskius, εὐθυμῶν

μένους T

libri

[10 «al pro x&v UBT — 17 uso"

20 $o«v pro gv ἂν M

22 ἄν ante ὥσπερ malim transponere

(hoc ord.) BT
23 xal καταχλείναντα
Emp., quod non sufficit
25 οἴεσϑαι MT

M

21 δὲ ἀφερο-

γοσοῦντα ἀνϑρωπον

προσφέρει B
24 ταῦτα, ἃ
26 ἐπήγοντο Wil, ἐπηγάγοντο libri

πα
τ
Emu

Wr

νον
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13 xoi ó Πειραιεὺς αὐτός.
στασιάζουσα

xol χαχῶς

πόλις

καίτοι μεγάλη καὶ πολυάνϑρωσος
φρονοῦσα

χρόνον

δύναται

ἐγνεγχεῖν

τινὰ

τὴν δυστυχίαν" ἀλλ᾽ ὅμως καὶ ταῦτα ὁρᾶτε ὅποῖά ἔστιν. οὐ κατηγοροῦσιν ἀλλήλων, οὐκ ἐξελαύνουσιν, οὐ τοὺς μὲν εἰς τὴν βουλὴν

εἰσάγουσιν xal ἑτέρους ἐξάγουσιν; οὐχ ὥσπερ ἐν σεισμῷ πάντα ὅ
κινεῖται καὶ πάντα μετέωρά ἐστι χαὶ οὐϑὲν βέβαιον; (ovx) εἰς
τοῦτο ἥχουσιν ὥστε μὴ ἀρχεῖσϑαι τοῖς αὑτῶν ἡγεμόσιν, ἀλλ᾽
ἐν τοῖς ἀνιάτοις

ὥσπερ

νοσήμασι,

ξένων

δέονται

(244R.
I

χαὶ

ἰατρῶν,

τοῦτο δὴ τὸ τῶν χαλεπῶν ἵππων γιγνόμενόν ἐστιν" ὅταν ὅ χαλινὸς (685 Μ)

2
μὴ χκατισχύῃ, ψάλιον αὐτοῖς ἔξωϑεν ἐμβάλλεται.
ἐμοὶ {δὲν μέλει μὲν καὶ τοῦ καϑ' ὑμᾶς, μέλει δὲ καὶ τοῦ κατ᾽
14 ἐμαυτόν.

εἰ γὰρ

φιλόσοφος

σπαρέχειν ὁμονοοῦσαν

πολιτείας

πόλιν, τοῦτο

ἁψάμενος

οὐκ

Ἢ

ἐδυνήϑη

δεινὸν ἤδη xal ἄφυχτον,

ὥσπερ

δὲ ναυπηγὸς ἐν νηὶ πλέων μὴ παρέχοι τὴν ναῦν πλέουσαν, xal el
κυβερνήτης φάσχων εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ κῦμα ἀποχλίνοι, ἢ λαβὼν 1
οἰκίαν οἰχοδόμος, ὁρῶν zízvovoav, ó δὲ τούτου μὲν ἀμελοῖ, κονιῶν
δὲ xal χρίων οἴοιτό τι ποιεῖν.
εἴ μοι προέχδιτο νῦν ὑπὲρ

ὁμονοίας λέγειν, εἶπον ἂν πολλὰ καὶ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων xal

1

t

}

χερὶ τῶν οὐρανίων παϑημάτων᾽" ὅτι τὰ ϑεῖα ταῦτα καὶ μεγάλα (245 R II)
ὁμονοίας τυγχάνει δεόμενα xal φιλίας" ei δὲ μή, χένδυνος ἀπολέ- 20
;
σϑαι xal φϑαρῆναι τῷ χαλῷ τούτῳ δημιουργήματι τῷ χόσμῳ.
!
15 ἀλλ᾽ ἴσως μαχρολογῶ, δέον βαδίζειν xol παραχαλεῖν τὸν ἡγεμόνα.
τοσοῦτον δὴ μόνον égG' ovx αἰσχρόν ἐστιν, εἰ μέλιτται μὲν ὅμογοοῦσι, καὶ οὐδεὶς οὐδέποτε ἑώρακεν ἑσμὸν στασιάζοντα χαὶ μαχόuevov αὑτῷ᾽ συνεργάζονται δὲ καὶ ζῶσιν ἅμα, καὶ παρέχουσαι τὴν 25
τροφὴν

αὑταῖς

καὶ χρώμεναι.

..

τέ οὖν;

οὐχὶ χἀχεῖ

γίγνονται

xngivéc τινες λεγόμενοι χαλεποὶ καὶ χατεσϑίοντες τὸ μέλι; νὴ
Za, γίγνονται μέν" ὅμως δὲ καὶ τούτους πολλάχις ἐῶσιν οἱ γεωργοί, μὴ βουλόμενοι ταράττειν τὸν ἑσμόν, καὶ βέλτιον νομίζουσι

3 fortasse: ὅμως καζχεδῖ ταῦτα etc.; mire a praeteritis ad praesentia ora-

tionem deflectit
μῶσιν Ὁ m. pr,
χαλεινὸς M

δὅ εἰσάγουσι B — 6 ovx add. Casaub.
M

8 ófevre,.

Μ

71 αὐτῶ M

ἧἤγε-

9 fortasse: γιγνόμενον ἔστιν (ἰδεῖν)

10 ψάλιον Valesius, ψέλιον UBM

ψέλλιον T

11 δὲ addidi,

καὶ ἐμοὶ Emp.; ante ἐμοὶ plura videntur intercidisse
14 ἐν νηὶ πλέων merito
offenderunt Herwerdenum; latetne: ἐπισχευάζωνὉ
μὴ om. M
τὴν ναῦ
(sic?) T
15 ἀποχλείνοι M, ἀποχνοῖ Emp.
16 ἀμελοῖ Scripsi, ἀμελῶν
libri
11 χρείων M
εἰ ἐμοὶ UBT; displicet asyndeton; fortasse (core) si

μοι

προσέχειτο M. ad sequentia cf. or. XL $ 35—41

19 ὅτε τὰ BT

22 ἀλλὰ UBT
μαχρῶ λόγω M
834 ἐσμὸν UT
26 αὐταῖς M
21 λεγόμενοι post χαλεποὶ iterat M
229 ἐσμὸν UT

κακοὶ B

:
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παραναλίσχειν τοῦ μέλιτος ἢ πάσας ϑορυβῆσαι τὰς μελίττας. ov 106
μέντοι τταρ᾽ ἡμῖν τυχὸν οὐδείς ἐστι χηφὴν ἀργός, βομβῶν σαϑρόν,
γευόμενος τοῦ μέλιτος. καὶ μέντοι xal μύρμηχας πανὺ ἡδέως ἰδεῖν
.
ἔστιν, ὅπως μὲν οἰχοῦσι uev! ἀλλήλων εὐχόλως, ὅπως δὲ ἐξίασιν,
5 ὅπως δὲ và βάρη μεταλαμβάνουσιν, ὅπως δὲ πταραχωροῦσιν ἀλλήλοις τῶν ὁδῶν.

οὔχουν αἰσχρὸν ἀνϑρώπους

ὄντας ἀφρονεστέρους

(636 M) εἶναι ϑηρίων οὕτω σμιχρῶν xal ἀφρόνων; ταῦτα μὲν οὖν ἄλλως
ἐρρήϑη τρόπον τινά. στάσιν δὲ οὔτε ὀνομάζειν ἄξιον παρ᾽ ἡμῖν
μήτε λεγέτω μηδείς. ἀλλά μοι δοχεῖ περιχαϑήραντας τὴν πόλιν 17
10 μὴ σχίλλῃ μηδὲ ὕδατι, πολὺ δὲ καϑαρωτέρῳ χρήματι τῷ λόγῳ
346
ΒΕΠ)χοενῇ πράττειν τὰ λοιπά, xal περὶ τῶν ἀγορανόμων xal τῶν ἄλλων
φροντίζειν χαὶ τὴν βουλὴν παραχαλεῖν πρὸς ταῦτα, ἵνα, ὥσπερ
εἴωϑε, προνοῇ τῆς πόλεως" ἔσται γὰρ ὑμῖν πάνυ ῥᾷάδια. τοῦτο
δὲ ἄξιον ὑμῖν σπουδάσαι xal διὰ τὸν ἄρχοντα, ὃν πιεποιήχατε, ἵνα
1ὅ μὴ λαβόντες ἄπειρον ἄνθρωπον ἔπειτα ἐν κλύδωνι xal σάλῳ ἐᾶτε.

(92. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙῚΣ

ΑΡΧΗΣ

ἘΝ ΒΟΥΛΗ͂Ι.

——

Toig

ἐπιειχέσιν

ἀνϑρώτποις

καὶ πεπαιδευμένοις

οὔτε

ἀηδὲς |

τὸ ἄρχειν οὔτε χαλεπόν. ἥδονται μὲν γὰρ οὐδενὶ μᾶλλον ἢ τῷ εὖ
ποιεῖν" τῷ δὲ ἄρχοντι πόλεως ἢ ἔϑνους ἢ καὶ πλειόνων ἀνθρώπων
ἑ
οὐ μόνον ἐξουσία πλείστη τοῦ εὐεργετεῖν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἀνάγχη
^23 σχεδόν" εἰ δὲ μή, οὐκ ἀνέχονται τὸν βλαβερὸν ἄρχοντα οὐχ ὅπως
ἄνθρωποι, [ὃ δὴ δοχεῖ πάντων δριμύτατον εἶναι,] ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν
ϑηρίων τὰ ἀφρογέστατα. οὔτε γὰρ βόες ῥᾳδίως ὑπομένουσι βου- 9
κόλων ἀμέλειαν

οὔτε αἰπόλια xal ποῖμναι τοὺς φϑείροντας vouéag.

τὰ μὲν γὰρ ἀποφεύγει χαὶ οὐ πείϑεται, τὰ δὲ καὶ ἀμύνεται τοὺς

25 πονηροὺς προστάτας.

οἱ δ᾽ ἵπποι τοὺς ἀμαϑεῖς ἡνιόχους ἀποβάλ-

λοντες στολὺ χάχιον χολάζουσιν
2 ὑμῖν UBT

ἀργὸς Jacobs, ἄγριος libri

libri, corr. Emp. in adn.
μηδὲ δαδὲ Baguetus
fuitne hic Dionis

filius?

ἄρχειν U m. sec., T
γόμας T

ἢ ἐχεῖνοι

9 περιχαϑάραντες UBT

τῇ μάστιγι παίοντες.
6 ovx οὖν T

18 εἰώϑει libri, εἴωϑε Emp.

8 οὐδὲ

10 μηδὲ ὕδατι libri,

14 τὸν ἄρχοντα etc.

17 παρέχειν (pro vo ἄρχειν) U m. pr., BM, τὸ

21 ὃ δὴ — εἶναι delet Emp.

23 νομαίας M

ET

Nu
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τούτων δὲ ἁπάντων

ἄγνϑρωπος δεινότατόν ἐστι xal τελεέστην ἔχον Gar Rm

σύνεσιν" ὥστε χαχῷ μὲν ἡγεμόνι πάντων ἐχϑρότατον, τῷ δὲ
ἡδὺ μὲν οὕτως τοῖς ἐπισταμένοις
ἀγαϑῷ πάντων εὐνούστατον.
τὸ ἄρχειν" χαλεττὸν δὲ οὐχ ἂν εἴη πρᾶγμα οὐδὲν τῷ μελετήσαντε (597 M)
8 ἐξ ἀρχῆς xol παρεσχευασμένῳ πρὸς αὐτό.
ὅ δὲ τῷ ὄντι φιλό- ὅ
σοφος οὐκ ἄλλο τι φανήσεται διαπονούμενος ἢ ὅπως ἄρχειν καλῶς
δυνήσεται καὶ αὑτοῦ xal οἰχέας χαὶ πόλεως τῆς μεγίστης xal συλ-

λήβδην ἁπάντων

ἀνϑρώπων,

ἂν ἐπιτρέπωσε,

xol αὐτὸς μὲν οὐ

προσδεήσεται οὐδενὸς ἄρχοντος ἀλλ᾽ ἢ τοῦ λόγου καὶ τοῦ ϑεοῦ,
τῶν δὲ ἄλλων ἀνϑρώπων ἐπιμελεῖσθαι xal φροντίζειν ἱχαγὸς 10
ἔσται.
xol τοῦτο οὐδὲ τοὺς βασιλέας αὐτοὺς λέληϑεν οὐδὲ τῶν
ἐν ταῖς δυναστείαις ὅσοι μὴ τελέως ἄφρονες. τῶν γὰρ πεπαιυδευμένων ἐν τοῖς μεγίστοις δέονται συμβούλους σφίσι γίγνεσϑαι,

xol τοῖς ἄλλοις προστάττοντες αὐτοὶ vag! ἐχείνων προστάγματα
4 λαμβάνουσιν ἃ δεῖ πράττειν xal τένων ἀπέχεσθαι" ὥσπερ τὸν 15

᾿“γαμέμνονα Ὅμηρός φησιν ἀεὶ προσδεῖσϑαι τῆς γνώμης τοῦ Νέ-

στορος xal ὅσάχις αὐτῷ συμβουλεύοντι μὴ émeío9n, ὀδύρεσθαι (248
R1
xal παραχρῆμα μεταγοεῖν.
ΟΦίλιτιπος δέ, ὃς δοχεῖ δεινότατος
γεγέσϑαι τῶν βασιλέων, ᾿Αριστοτέλην ἐπτηγάγετο τῷ υἱεῖ ᾿4λεξάνὅρῳ διδάσχαλον καὶ ἄρχοντα,

τὴν βασιλιχὴν ἐπιστήμην"

ὡς αὐτὸς οὐχ ἱχαγὸς ὧν παιδεῦσαι 20

ἀλλὰ

τῶν μὲν ἄλλων αχεδόνων

Θρᾳχῶν xal ᾿Ιλλυριῶν χαὶ τῶν Ἑλλήνων

ἁπάντων

xal

ἠξίου ἄρχειν,

τὸν δὲ υἱὸν ἑτέρῳ παρεδίδου ἀρχϑησόμενον, xal τοσαύταις μυριάσι
προστάττων ἕνὶ ἐχείνῳ προστάττειν οὐχ ὑπέμενεν.
οὐ γὰρ ἴσον
ἡγεῖτο κίνδυνον εἶναι αὑτῷ, εἰ περὶ τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνοι ἢ 25
5 εἴ τι περὶ τὸν υἱόν. καίτοι πρότερον αὐτὸς ἐν Θήβαις ὅμηρεύων
IlcAoníÓQ τὲ συνῆν, ἀνδρὶ πιεπταιδευμένῳ, ὥστε xai ἐραστὴν ἔφασαν

αὐτοῦ τὸν Πελοπίδαν

γενέσθαι, xol Ἐπαμεινώνδου

τά ve ἔργα

ἑώρα χαὶ τῶν λόγων δὲ ἤχουεν, ὃς οὐχ ἀπὸ ταὐτομάτου τοσοῦτον
ἴσχυσεν éy τοῖς Ἕλλησι xal τοσαύτην μεταβολὴν ἐποίησεν, ὥστε 80
1 χαὶ — 2 σύνεσιν om. B

libri, corr. Reiske ex interpr.
σχευασαμένῳ B

αὐτὸν M

διανοούμενος Casaub.
om. UT

ἔχον Reiske, ἔχων libri

3 εὐνούστερον

desidero οὖν post ἡδὺ μὲν

5 παρα-

6 διαπονούμενος Reiskius διακονούμενος libri,

ἢ ὅπως Scripsi, ἢ τὸ πῶς libri

13 συμβούλοις UT

σφιν M

10 ἀνθρώπων

14 πρόσταγμα T

16 ἀεὶ

Selden, ἃ δεῖ libri
τῇ γνώμῃ UBT
29 ὧν ovy ἱκανὸς (hoc ord.) UBT
23 ἀρχϑησόμενον Reiske ἀχϑησόμενον libri
25 αὐτῷ libri, corr. Emp.
26 εἴ τι B εἴ τις UMT
28 αὐτὸν BU m. pr., in M -οὔ in rasura
Πελοπίδα UBT
ἐπαμινώνδου T
29 τὸν λόγον B
ἤκουσεν libri, corr. Emp.
ὡς pro ὃς UBT
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χαταλῦσαι «Ιαχεδαιμονίους τοσοῦτον χρόνον ἄρχοντας, ἀλλὰ z400t0L
ὁμιλήσας τῷ Πυϑαγόρου μαϑητῇ.
ὅϑεν οἶμαι πολὺ διήνεγκεν ὃ
688
nI) QAuvzoc τῶν πρότερον ἐν Π]αχεδονίᾳ βασιλευσάντων. ἀλλ᾽ ὅμως
τοιαύτης παιδείας ἐπιτυχὼν οὐχ ἐθάρρει τὸν ᾿Αλέξανδρον αὐτὸς
Ei Ρ διδάσχειν.
εὕροι δ᾽ dv τις σπανίως μὲν φιλοσόφους ἄρξαντας 6.
ἐν τοῖς

ἀνθρώποις, λέγω δὲ τὰς ὠνομασμένας

ἀρχάς, στρατηγοὺς

ἢ σατράπας ἢ βασιλέας καϑισταμένους" πλεῖστα δὲ xal μέγιστα
ἀπολαύσαντας αὐτῶν ἀγαϑὰ τοὺς ἀρχομένους" Σόλωνος μὲν ᾿4ϑη-

γαίους xal ᾿Δριστείδου xal Περιχλέους τοῦ ᾿Αναξαγόρου μαϑητοῦ,
10 Θηβαίους δὲ Ἐπαμεινώνδου, Ῥωμαίους δὲ Νόμα, ὅν φασί τινες
τῆς Πυϑαγόρου

σοφίας μετασχεῖν"

Ἰταλιώτας

δὲ σύμπαντας

τῶν

Πυϑαγοριχῶν, τοσοῦτον χρόνον εὐδαιμονήσαντας xai μετὰ πελείστης
ὁμονοίας

καὶ

εἰρήνης

πολιτευσαμέγους,

ὅσον

ἐχεῖνοι

χρόνον

τὰς

πόλεις διεῖτπτον. xal χοινῇ δὲ τὰ ἐσχυρότατα τῶν ἐθνῶν, ἐπειδὴ 7
15 οὐ δύνανται ἀεὶ βασιλεύεσθαι ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, ἐπιστάτας
τοῖς βασιλεῦσι xol ἄρχοντας τούτους ἀπέδειξαν" Πέρσαι μὲν οἶμαι
τοὺς καλουμένους σπταρ᾽ αὐτοῖς μάγους, ob τῆς φύσεως ἦσαν ἔμπειροι

xal τοὺς ϑεοὺς ἤδεσαν ὡς δεῖ ϑεραπεύειν᾽ Αἰγύπτιοι δὲ τοὺς
ἱερέας, οὗ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶχον τοῖς μάγοις, τῶν ϑεῶν ἐτει20 μελούμενοι xoà τὰ ξύμπαντα γιγνώσκοντες ὅπῃ τε xol ὅπως ἔχοι"
Ἰνδοὶ δὲ Βραχμᾶνας, ἐγχρατείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ διαφέροντας καὶ τῇ
πρὸς τὸ ϑεῖον φιλίᾳ, ὅϑεν μᾶλλον ἴσασι τὰ μέλλοντα ἢ οἱ ἄλλοι

ἄνϑρωποι τὰ παρόντα αὐτοῖς᾽ Κελτοὶ δὲ οὗς ὀνομάζουσι Δρυΐδας, 8
xai τούτους σπιερὶ μαντικὴν ὄντας xal τὴν ἄλλην σοφίαν"

25 τοῖς βασιλεῦσιν

οὐδὲν ἐξῆν πράττειν οὐδὲ βουλεύεσθαι,

ὧν ἄνευ

ὥστε τὸ

μὲν ἀληϑὲς ἐχείνους ἄρχειν, τοὺς δὲ βασιλέας αὐτῶν ὑπηρέτας χαὶ

W0RID διαχόγους γίγνεσθαι τῆς γνώμης ἐν ϑρόνοις χρυσοῖς χαϑημένους
xul oixíac μεγάλας οἰχοῦντας χαὶ πολυτελῶς εὐωχουμέγους.
xai
γὰρ δὴ τοῦτον εἰχός ἐστι πᾶσαν ἀρχὴν ἱχανώτατα διοικῆσαι, ὃς

80 τὴν χαλεττωτάτην ἀρχὴν διηνεχῶς ἄρχων δύναται παρέχειν ἀναμάρτητοὸν αὑτόν. ὃ τοίνυν φιλόσοφος ἀεὶ αὑτοῦ ἄρχει" ὃ τῷ παντὶ 9
|(599 M) χαλεπώτερον ἢ συμπάντων uiv Ἑλλήνων, συμπάντων δὲ βαρβάρων
βασιλεύειν. ποῖον μὲν γὰρ οὕτως ἄγριον ἀνθρώπων γένος ἐστὶν
ὡς ὀργαί τε xol φϑόνοι xal φιλονικίαι,
1 λύσει διομιλήσας M

ὧν αὐτὸν ἐγχρατῆ

ἀ« αὐτὸς Reiske, οὗτος BM

οὕτως UT

εἶναι
9 xe

᾿Αριστείδου suspecta
10 ἐπαμινώνδου BT — vou& UB vovu& M vovuà T
15 δύναται ΒΤ
ἐπιβάτας M m. pr, T — 17 o? Reiskius, ὅτε libri
20 zg
τε libri, corr. Dindorf.
26 ὑπηρέτας om. M m. pr.
28 πολυτίμους M
πολυτίμως UB, corr. Cobetus
30 διηνεχῶς Selden., διενηνοχὼς libri

31 αὐτοῦ

Μ

34 φιλονειχίαι UBT
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δεῖ: ποῖον δὲ ζοὕτωΣ πανοῦργον καὶ ἐπίβουλον xal προδοτικὸν ὡς
ἡδοναί τε καὶ ἐπιϑυμίαι, ὧν αὐτὸν οὐδέποτε ἡττᾶσθαι δεῖ; ποῖον
δὲ οὕτω βίαιον xal χκατατιληττόμενον xol ταπεινοῦν τὰς ψυχὰς ὡς
φόβοι ve καὶ λῦπαι, οἷς οὔποτε αὐτὸν πρέπει ὑπείχοντα ὀφρϑῆναι;
10 ποῖα δὲ ὅπλα, ποῖα δὲ ἐρύματα πρὸς ταῦτα προβέβληται, οἷα οἵ 5
τε βασιλεῖς καὶ στρατηγοὶ πόλεως πρὸς τοὺς σπτολεμίους ; σἴοίοις
δὲ συμμάχοις ἢ δορυφόροις ἐπὶ ταῦτα χρῆσϑαι δυνατόν, el μή ye
τοῖς

σοφοῖς

χαὶ

φρονίμοις

λόγοις;

τίσι

δὲ ἄλλοις

ἐντείλασϑαι

φυλακὰς ἢ ἐπιτρέψαι φρουρεῖν, ἢ ποίοις χρήσασϑαι διαχόνοις; (518.
ἄρ᾽ οὐχ αὐτὸν δεῖ xal νύχτωρ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν φροντίζοντα xal 10
ἀγρυπινοῦντα τὴν φυλακὴν ταύτην ἔχειν, ὅπως μὴ λάϑῃ αὑτὸν ἤτοι
ἀνασεισϑεὶς ὑπὸ ἡδονῶν ἢ καταπελαγεὶς ὑπὸ φόβων ἢ παραχρουσϑεὶς
ὑπὸ ἐπιϑυμίας

ἢ ταπεινωϑεὶς

ὑπὸ

λύπης,

ὥστε

ἀποστῆναι

τῶν

11 βελτίστων χαὶ δικαιοτάτων ἔργων προδότης αὑτοῦ γενόμενος; τῷ
δὲ τὴν ἀρχὴν ταύτην ἐσχυρῶς xol ἐγχρατῶς ἄρχοντι οὐ χαλεττὸν 15
ἤδη xal συμπάντων ἀνϑρώπων χρείττω γίγνεσϑαι.
ὅπόταν δὲ
ταῦτα διεξίω περὶ τῶν φιλοσόφων, μηδείς μὲ ἡγείσϑω πρὸς τὸ
σχῆμα ἀφορῶντα λέγειν χαὶ πρὸς τὸ ὄνομα.
οὔτε γὰρ τὸν οἶνον
ἐχ τοῦ χεράμου χρένουσιν οἱ νοῦν ἔχοντες" πτολλάχις γὰρ εὑρήσεις
ἐν σπουδαίῳ χεράμῳ τὸν éx τῶν καπτηηλείων οἶνον ἐξεστηχότα᾽ οὔτε 20
12 τὸν ἄνδρα τὸν πεπαιδευμένον éx τοῦ σχήματος.
τοὺς μέντοι
πολλοὺς οὐ ϑαυμάζω ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ τοιούτου.
τὸν γὰρ
Ὀδυσσέα xol τὸν Ἶρον οἱ μνηστῆρες συνέβαλον διὰ τὸ σχῆμα ὡς
οὐδὲν διαφέροντας. ἔφη δέ τις τῶν ὀλίγῳ πρότερον φιλοσόφων
οὐ φαῦλον, τὸ ᾿Ισμηνίου τοῦτο μάλιστα ἀγαγαχτεῖν, τὸ χαλεῖσϑαι 25
αὐλητὰς τοὺς τυμβαύλας, οὐ παντελῶς ὅμοιον ὄν, ἐμοὶ δοχεῖ. οὐ (640 M)
γὰρ βλάπτουσιν οὐδὲν οἱ τυμβαῦλαι τοὺς νεχροὺς οὐδ᾽ ἐνοχλοῦσιν, (28 ΕΒ]
τῶν δὲ προσποιουμένων φιλοσοφεῖν ἔνιοι xal πολλὰ χαλεπὰ ἐργά13 ζονγται. ἀλλὰ τοῦ γε ὄντως φιλοσόφου τὸ ἔργον οὐχ ἕτερόν ἐστιν
1 οὕτω add. Reiske

83 χαταπληχτικὸν Seld.; χαταπλήττομαι haud raro |.

vim activam habere dicit Emp., traditam lectionem defendens

5 οὔτε pro ot

τε UBT
9 φυλαχὰς Casaub., φυλακῆς libri
διακόνοις ὡς ἐχείνοις B
10 do' οὐκ Wil, ἀλλ᾽ οὐκ τὶ
νύχτωρ x«9^ ἡμέραν BT
δεῖ Reiskius, ἀεὶ
libri, trad. lectionem defendit Emp.
11 λάϑῃ Wil, Ac9o:libri
αὑτὸν Reiske,
αὐτὸς libri
14 αὐτοῦ
ὙΞ
15 ἔχοντι T
16 χρείττων T
γίνεσϑαι
UMT
10 χαπηλίων M 28 ἔρον
συνέβαλλον M — 25 φαύλων UBT
5ΌΡ MT

^

Ἰσμηνίου scripsi, Ἰσμηνον libri; Ἰσμηνίαν Valesius

Reiske, οἷον δ᾽ ὃν UBT οἷον δ᾽ ὄνον M

χλοῦσι:: Ὁ (v eras.) ἐνοχλοῦσι T
ὄντος U m. pr.

26 ὅμοιον ὃν

δοχεῖ ἐμοὶ (hoc ord) B — 27 évo-

29 τοῦ ys Casaub., τοῦτό γε libri

ORATIO XLIX.
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|o.

ὅστις δὲ ὀχγεῖ τὴν αὑτοῦ πόλιν

ἑχοῦσαν

χαὶ

ἐπιχκαλουμένην διοιχεῖν, οὐ ρφάσχων ἱχανὸς εἶναι, ὅμοιός ἐστιν ὥσπερ
εἴ τις τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα ϑεραπεύειν μὴ ϑέλοι, ἀξιῶν ἱἑατρὸς

εἶναι, ἄλλους δὲ ἀνϑρώπους ἐατρεύοι προϑύμως ἀργύριον ἢ τιμὰς
5 λαμβάνων, ὥσπερ ἐλάττω μισϑὸν ὄντα dish μισϑοῦ τὴν ὑγέξιαν,
ἢ εἴ τις ἀξιῶν ἱκανὸς εἶναι σταιδοτρίβης ἢ γραμμάτων διδάσχαλος
ἀλλοτρίους μὲν παῖδας ϑέλοι διδάσχειν, τοὺς δὲ αὑτοῦ τεέμτέοι móc
ἄλλον τινὰ τῶν φαυλοτέρων, ἢ εἴτις ἀμελήσας τῶν ἑαυτοῦ γονέων
δλλοτρίους ἐθέλοι προτιμᾶν, οὗς ἂν αἴσϑηται πλουσιωτέρους ἐχείνων

$10 ἢ μᾶλλον ἐνδόξους.

οὔτε γὰρ διχαιότερον οὔτε μὰ “Τα ἥδιον τῶν 14

Vibrio ὑπεριδόντα τοῖς μηδὲν προσήχουσιν ὠφέλιμον γίγγεσϑαι.
ἐοὐχοῦν τό γε ἀχόλουθόν ἐστι τοῖς λόγοις τούτοις ἄρχειν αὐτὸν βου-

λομένων ἡμῶν᾽.

ἀλλ᾽ εὖ Love ὅτι εἰ μή τι ἦν ἀδύνατον, οὐχ àv

περιέμενον ὥστε ὑμᾶς ἀξιοῦν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἂν ἠξίουν xal zagt15 χάλουν. ἕν γάρ τὶ xal τοῦτό ἔστι τῶν καλῶν xol σωφρόνων, αὐτὸν
παραγγέλλοντα xal χάριν εἰδότα τῆς χειροτογίας doysw τῶν στολιτῶν, ἀλλὰ μὴ χαϑαιροῦντα μηδὲ ἄτιμον τὸ πρᾶγμα ποιήδαντα.
τί οὖν ἐστι τὸ ἀδύνατον ἐν τῷ παρόντι; ἐγὼ μὲν καὶ τἄλλα ἀξιῶ 15

σιστεύεσϑαι,

ἐφ᾽ ὧν λέγω οὐδέποτε γὰρ ὑμᾶς ἐξηπάτησα,

ὡς

20 ἐγὼ νομίζω, ὑπὲρ οὐδενός οὐδὲ πρότερον ἄλλως διανοούμενος
εἴπον, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείους ἀσχολίαι * καταλιπεῖν μέχρι τοῦδε οὐχ

éxóvta μὲ χατέσχηχεν.

τὸ δὲ νῦν οὐχέτι ἐγχωρεῖ σχεδόν.

οὔτε

γὰρ ἐμοὶ οὔτε ἴσως ὑμῖν ἄμεινόν ἐστιν ἐμὲ διατρίβειν ἐνθάδε.
δ M) ὥστε παραιτοῦμαι τὴν ψῆφον. ἐπίσταμαι γὰρ ὅτι οὐχ ἂν ἐδεήϑη

|

95 ἐξετάσεως, ἀλλὰ ὥσπερ πρότερον ἐν τῷ φανερῷ πάντες ἐψηφίσασϑε, ὅπότε μὲ ὑπενοήσατε βούλεσθαι, τὸ αὐτὸ καὶ νῦν ἂν értoujσατε. ἀλλ᾽ οὐχ ἔχω οὕτως, ἀλλ᾽ ἵνα μὲν ἄρξω, ἐπίσταμαι ὅτι οὐχ

ἂν ἔδει μὲ παρακαλεῖν,

ἵνα δὲ ἀφεϑῶ, ὑπὲρ τούτου παρακαλῶν

οὐχ αἰσχύνομαι.

libi

1 ἀνθρώπου UBT

— 3 &&cov om. M

ὑγείαν libri

αὐτοῦ libri, corr. Emp.

4 δὲ ἀργύριον ΠΒῚ

1 ἐθέλοι B

Casaub., προχειμένους libri

αὐτοῦ Τ

2.ἱκανὸς Selden., ἐατρὸς

5 ἑτέρου μισϑοῦ suspecta

8 αὐτοῦ M.

9 προτιμᾶν ov

αἴσϑητε M — éxslvov Reiske, 2xs(vovc libri

10 μὰ Δία Emp., u&AAovlibri
12 αὐτὸν M αὖ τὸν B αὑτοῦ (spiritus et — οὔ
& correctore) τὸν Ὁ αὑτοῦ vov T
βουλομένων Wil. βουλόμενον libri
13 ἡμῶν scripsi, ὑμῶν libri
εἶστε M. ἰσϑε B
15 σοφρόνων T
αὐτὸν

Reiskius, τὸν libri
18 δύνατον M μὲν om. UBT
τάλλ Ὁ
Casaub., óq' ὧν libri
21 lacunam post ἀσχολίαι statuit Wil.
σχηνε T

24 ἐδεήϑη scripsi (scil. ἡ ψῆφος), ἐδεήϑην libri

— 26 βούλεσϑε M

28 παραχαλεῖσϑαι libri, παραχαλεῖν Emp.
DIO. II.

19 ἐφ᾽ ὧν
22 χατέ-

T
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(33) ΠΕΡῚ TN

EPT€N EN BOYAHI.

Ἐγὼ xal πρότερον uiv ὑμᾶς ἠγάπων, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ eixóc
ἦν τὸν ἄνδρα τὸν ἐπιεικῆ καὶ (οὐχ) ἀνόητον τὸ φρονιμώτατον στέρyew τῆς πατρίδος xal βεβαιότατον τὸ δὲ ὑμῶν ἄλλους προτιμᾶν
ὅμοιον ὥσπερ

εἴ τις φιλόπολις εἶναι λέγων ταῖς οἰχέαις μὲν ἥδοιτο

xal τοῖς ἐργαστηρίοις τοῖς ἐν τῇ πόλει,
πρυτανεῖον xal τὸ βουλευτήριον xal τὰ
ὁρῴη, ἢ νὴ eia εἴ τις “αχεδαιμονίων τὸ
δὲ βασιλέας χαὶ τοὺς ἐφόρους χαὶ τοὺς

τὴν δὲ ἀγορὰν καὶ τὸ
ἄλλα ἱερὰ ἀμελέστερον
μὲν πλῆϑος ἐφίλει, τοὺς
γέροντας ἠτίμαζε τοὺς

σωφροσύνῃ

δι᾽ oc ἅπασα

ἐσῴζετο.

τῶν

ἄλλων

διαφέροντας

xal

$9

ἡ πόλις (δ ΒῚ

ὅπου xal παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις, οὗ μάλιστα ἀνϑρώπων

10

ἐδημοχρατοῦντο xal zAeiorov ἔνεμον τοῖς πολλοῖς xol δημοτικοῖς,
οὐδεὶς πώποτε οὕτως ἐγένετο ϑρασὺς δημαγωγός, οὐδὲ Ὑπέρβολος
ἐχεῖνος ἢ Κλέων, ὥστε τὸν ΄ἄρειον πάγον ἢ τὴν βουλὴν τοὺς ἕξαχοσίους ἀτιμότερον τοῦ δήμου νομίζειν.
εἰ δὲ συνεχῶς μέμνημαι

«“Ταχεδαιμονίων xal ᾿ϑηναίων,
μεῖς,

ὅτι τῶν

τοιούτων

συγγνώμην ἐχέτωσαν οἱ τεάνυ δρι-

παραδειγμάτων

ὑμᾶς ἀξίους χρίνω,

15

xal

πρὸς Ἕλληνας, ὡς οἶμαι, διαλεγόμενος οὐχ ἄλλων τινῶν μᾶλλον
9 ἡγοῦμαι πρέπειν μνημονεύειν ἢ τῶν ἄχρως Ἑλλήνων. τῆς δ᾽ οὖν
εὐγοίας τῆς πρὸς ὑμᾶς xal τῆς σείστεως ἐχεῖνο ὑμῖν γιγνέσϑω
τεχμήριον, ὅτι μήτε ἑταιρείᾳ τινὲ πεποιϑὼς μήτε συγήϑεις ἐξ 20 (δά:

ὑμῶν ἔχων τινὰς ϑαρρῶν εἰσέρχομαι πρὸς ὑμᾶς, xol νομίζω μηδενὸς ἔλαττον ἂν ἔχειν,

δῆλον

ὅτι τῇ χοινῇ

φιλίᾳ

πεπιστευχὼς

καὶ τῇ πρὸς ἅπαντας εὐνοίᾳ, μή γε ἰσχυρὸς ἢ φοβερὸς εἶναι δοχῶν
ἢ βουλόμενος ὡς διὰ τοῦτο ϑεραττεύεσϑαι.
εἰ δὲ ἠλέουν τοὺς
δημοτιχούς, ὅτε ἦσαν ἐλεεινοί, καὶ xa9^ ὅσον οἷόν τε ἦν ἐπικου- 2(25€
φίζειν ἐπειρώμην, οὐϑέν ἐστι τοῦτο σημεῖον τοῦ πρὸς ἐχείγους
ἔχειν οἰχειότερον" ἐπεὶ xol τοῦ σώματος del τὸ xduvov ϑερατύεύο-

μὲν xal πλείονα ποιούμεϑα πρόνοιαν ποδῶν ἢ ὀρϑαλμῶν, ὅταν οἱ
1 ἐγὼ πρότερον M ἔγωγε πρότερον B ἐγὼ καὶ πρότερον UT
add. Casaub.
3 τὸν pro τὸ T
7 δρῶν M
uiv om. UBT

2. ovx
8 ἡτί-

Dio loquitur , 18 πρέπειν om. B

23 μή

μαΐζεῖ: (v eras.) U
11 ἄνεμον B
τοῖς πολιτικοῖς B
13 χλεΐ:ωνῦ
δξαχοσίους libri, πενταχοσίους Casaub. falso, neque enim de sola Cleonis aetate

γε Scripsi, μήτε libri, μηδὲ Emp.

20 ἑταιρίᾳ UBT.—

22 ἀνέχεν

Μ
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uiv ἀλγῶσι xal πεπονϑότες ὦσιν, οἱ δὲ ὑγιαίνωσιν. εἰ δὲ εἶπον 4
ἐλεεινοὺς τοὺς δημοτικούς, μηδεὶς ὑπολάβῃ λέγειν μὲ ὡς ἄδιχα
xal παράνομα ἔπασχον, Ózóve xal τοὺς ὑπὸ ἐατρῶν τεμνομένους
ἢ xcouévovc,

ἐπὶ

σωτηρίᾳ

πάσχοντας

ταῦτα,

ἐλεοῦμεν,

xal δα-

χρύουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς xol μητέρες xal πατέρες, εἰδότες ὠφελουμέγους. ὃ δὲ ἔφην, ὅτι καὶ πρότερον ὑμᾶς ἠγάπων πρὶν ἢ πεῖραν
ἱκανὴν εἰληφέναι τῆς διανοίας, νῦν γε ὀμνύω τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν
ἅπαντας, ἦ μὴν ἔγωγε τὴν βουλὴν οὐ μόνον ἀξίαν τιμῆς χρίνω καὶ
φιλίας, ἀλλὰ καὶ ϑαυμάζω τὴν ἰσχὺν ὑμῶν xol τὴν ἀλήϑειαν xal
10 τὴν ἐλευϑερίαν.
xal τοῦτον ἔσχηχα τὸν τρόπον, ὥστε τῷ δήμῳ 5
μὲν ἐχτετικέναι δοχεῖν χατὰ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν, ὡς πολίτης,
ὑμῖν δὲ ὀφείλειν καὶ μηδέποτε àv δυνηϑῆναι τὴν ὑμετέραν εὔνοιαν
ὑπερβαλέσθαι.
xal τοῦτο δὴ τὸ ῥδηϑὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν τινος
δητόρων, ὑπερβολήν τίνα ἔχειν δοχοῦν xoAaxsíag, ὅτι «τὸν δῆμον
15 εἰχότως ἂν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς περιφεροίμην΄ ἐγὼ δικαίως ἂν
X RID εἴχτοιμι πρὸς ὑμᾶς. xal τὸν υἱὸν τοῦτον, εἰ νοῦν ἔχει xal σωφρονεῖ,
γομίζω πάντα τὸν βίον ὑμῖν ἀναϑήσειν xal ϑεραπεύσειν ὑμᾶς οὐχ
e

ἧττον ἐμοῦ.

πεῖραν

τίνος γενομένου,

εἰληφὼς

οὕτως

φήσει τις, xol τίνα τῶν ἀνδρῶν 6

ὑπερδιατείνῃ;

ἴσως

M) 20 γέγονεν αὐτόματος xal φορὰ τῆς ψυχῆς τοιαύτη

ἑ

ἐπίπνοιά

τις μοι

πρὸς ὑμᾶς" ἐκεῖνο

δ᾽ οὖν ἐπίστασϑε σαφῶς ὅτι οὔτε δῆμον οὔτε βουλὴν οὔτε ἄνδρα
σατράπην ἢ δυνάστην ἢ τύραννον στέργειν ἢ ϑεραπεύειν τοῖς
λόγοις ἐγὼ δύναμαι, μὴ παρ᾽ ἐμαυτῷ πρότερον αὐτὸν ἐπαινέσας
καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος ἀποδεξάμενος. ὑμᾶς δὲ ὁρῶ σχεδὸν ὅσάκις
25 ὑμῶν γέγονε πεῖρα τῆς διανοίας μηδὲν πώποτε ἄδικον μηδὲ ἀμφίβολον μηδὲ ταπεινὸν μηδὲ εὐμετάβολον μηδὲ ἀναίσϑητον ἢ ἢ
ϑορύβων ἢ πραγμάτων ἐπιδεδειγμένους᾽ ὥστε εἴποιμ᾽ ἂν ϑαρρῶν, 77

ἔχετε μὲν προστάτας χρηστούς, οὐδένα δὲ ἄξιον ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ
τῶν πρότερον [ἢ] τὸν ἐμὸν πατέρα ἢ πάππον οὐδὲ τοὺς τῶν ἄλλων,
2^

4 oí pro εἰ M
4 χαιομένους BM
ταῦτα UBT 8 οὐ μόνον B, οὐ om. MUT
í
1

|

ἢ xaouévovc om. T
καὶ
9. ἡμῶν (υ superscr T
18 ὑπερ-

βαλλέσϑαι T — τινῶν ὕ τινων T (pro τενοςὴ
1 περιφέροι μὴν M. περιφέροι,
vov Hemsterh.
16 σωφρονεῖν libri, corr. Reiske ex interpr.
17 ἀνϑήσειν
BM
ϑεραπεύειν UMT
19 ὑπερδιατίνη M
μοι τίς (hoc ord.) M

20 γέγονεν ἐν T
21 ἐπίστασϑαι Μ ἐπίστασϑε (e ἃ corr.) U
23 εἰ μὴ
UBT
25 γέγονε ἔν πείρα M.
μηδὲ M μήτε UBT (ante ἀμφίβολον)
26 μήτε libri bis, corr. Emp.
μήτε libri, corr. Emp. — post ἀναίσϑητον lacunam indicavit Emp., qui μηδ᾽ ἧττον supplet, ad sententiam apte

ἢ prius

om, UBT
27 ϑόρυβον BM
ἐπιδεδειγμένοις BU m. pr. (corr. -ovc) ἐπιδεδιγμένοις M.
29 τὸν πρότερον UB — 5 secl. Emp., quod servari potest si mox
ἢ pro οὐδὲ scripseris; potest etiam (οὔτε τὸν ἐμὸν — — οὔτε tovc τῶν ἄλλων;
sed in huius modi oratione sufficit quod voluit Emp.
T*
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πάντας ἀγαϑοὺς xal τιμῆς ἀξίους. χαὶ μηδείς μὲ νομίσῃ λέγειν
ἐμαυτὸν εἰσπιοιοῦντα τῷ προΐστασϑαι τῆς βουλῆς ἐγὼ μὲν γὰρ
ἄπειμε διὰ πολλὰς αἰτίας (xol πιστεύσατε ὡς νῦν γοῦν ἀληϑῶς
λέγω) καὶ ἔσως οὐκ ἐμαυτοῦ χάριν ὠφελείας ἢ τρυφῆς τινος" ἣν (268 Ἀ]
8 δὲ εἶχον ἀποχρύψασθϑαι γνώμην οὐκ ἐδυνάμην. καὶ οὐκ ἔστι δέος ὅ
μήποτε ἐγὼ δόξω κολαχεύειν ὑμᾶς, οὐ κολαχεύσας τὸν ἐχϑρὸν τύ-

ραγνον οὐδὲ ῥῆμα ἀγεννὲς οὐδὲ ἀνελεύϑερον εἰπών, ὅτε πολλοῖς
ἀγαπητὸν ἦν ζῆν ὅτιοῦν πράττουσι xal λέγουσιν. ἀλλά μοι δοχεῖ
μέγα καὶ ϑεῖον εἶναι τὸ γιγνόμενον παρ᾽ ὑμῖν.
ἰδίᾳ μὲν γὰρ
ὅποῖοί ποτέ ἐστε, οὐ σφόδρα ἀχριβῶς ἐπίσταμαι" νομίζω δὲ βελ- 10

víovg τῶν πολλῶν.

κχοινῇ δέ, ὅταν συνέλθϑητε δεῦρο ἢ πάλιν εἰς

τὴν ἐχκλησίαν, οὐδὲν πώποτε οὔτε ταπεινὸν οὔτε ἀνελεύϑερον οἶδα

εἰπόντας ἢ φρονήσαντας ὑμᾶς,
ὑμῖν,

οὐχ ὑπόσχεσιν,

ὥστ᾽

ἰσχύειν ἀπειλῶν.

οὐ παράκλησιν ἰσχύουσαν παρ᾽

ζοὐχ ἀπειλήν),

εἴ τις

ἄρα τοιοῦτός

ἐστιν,

διὰ τί δὲ μὴ φῶ τὰ δοκοῦντα ἐμαυτῷ, 15

καϑάπερ δέον τὸν φιλόσοφον τὰ πονηρὰ μόνον ἐξελέγχειν, τὰ δὲ
βελτίω παρακαλύπτεσϑαι, ἢ τὴν ἀλήϑειαν [οὐχ] ἐπὶ μόνοις τοῖς
καχοῖς οὖσαν ὠφέλιμον, ἀλλ᾽ (οὐ) καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οὐδὲν
ἥττον, ὅτι εὔφημος;

9

σὺ οὖν, φήσει τις, ἐγχώμιον ἀναστὰς ἠϑέλησας εἰπεῖν τῆς 20
βουλῆς; καὶ τέ δεινόν, ἐὰν ἀληϑὲς ἢ: τὸ δὲ ἐγκώμιον τοῦτο, ἐὰν 61
φαίνησϑε ἀνόμοιοι τοῖς λεγομένοις, οὐχ ὑμέτερός ἔστιν ἔπαινος,
τοῦ δὲ εἰπόντος κατηγορία.
ὅμως δὲ οὐκ ἂν ἐποιησάμην οὐδένα

λόγον τοιοῦτον, εἰ μὴ σφόδρα ἤλγησα᾽ ὥσπερ καὶ πρότερόν more,
ἀχούσας ὅτι χαϑυφέεμαι

τὸ ὑμέτερον,

διὰ τοῦτο ἀπελογησάμην, 25 (Ὁ

οὐχ ὑπερορῶν ἀπολογεῖσθαι" πόϑεν; οὐδὲ χρίνων ἐμαυτοῦ ταπειγότερον. γυστάζοντι μὲν γάρ, ὥς φασι, δικαστῇ, καὶ νὴ Δία τυράγγῳ χαχοήϑει xol πονηρῷ ταπεινὸν ἀπολογεῖσθαι" πολίταις
δὲ καὶ συγγενέσι xal φίλοις, οὕς τις ἡγεῖται μετρίους, οὐ ταπειγόν, ἀλλ᾽ εὔγνωμον καὶ δίκαιον. καὶ τότε οὖν ὀρϑῶς ἐποίησα καὶ 90

10 νῦν πολλῷ μᾶλλον, ὅτε ὑμᾶς σαφέστερον ἐπέσταμαι.

πυνϑάνομαι

; 1 πάντα M
(ταῦτα λέγειν Reiskius — 2 τὸ pro τῷ UBT 8 εἴποιμι
viv γοῦν Emp., γοῦν νῦν UMT γοῦν B
B ἀποιμι T
ἐγὼ λέγω T
ἀληϑῆ Cobetus
4 ὠφελίας M
δ ἐδυνάμιν T — xal οὐχ ἔστι etc. cf. verba
similia or. III 12
14 οὐχ ἀπειλὴν addidi Reiskium et Emp. secutus; (7) εἴ

τις Beld.

16 ἐσχύσειν fortasse M m. pr.

ov καὶ Emp., ἀλλὰ xol libri
21 y» T

22 φαίνιϑϑε

17 ovx del. Reiske

20 σοῦ pro cb M

Μ᾿ ἀνόμιοι T

18 ἀλλ᾽

φήσι τις U m. pr.

24 xal huc transposui, quod vulgo

legitur post ὑμέτερον l. 55 25 ἀπολογησάμην M. ἀπελογισάμην U m. pr.
26 ἐμαυτῷ T ταπεινώτερον Μ 29 συγγενέσι (£ ἃ corr.) U (καὶ) otc Wil.
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γὰρ ὥς τινες ἔδοξαν καὶ λόγος ἐρρύη τοιοῦτος ὡς ἐμὲ ἐμποδὼν
yevóuevov τῷ συνάγεσϑαι βουλήν" ἐπεὶ xal τόδε ἤχουσα ὡς πάντα

ἁπλῶς νομίζουσι τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσϑαι κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην.
ἐγὼ δὲ ἐχεῖνο μὲν οὐχ ἀφαιροῦμαι τὸν υἱόν, τὸ μηδὲν ἄχοντος ἂν

5 ἐμοῦ ποιῆσαι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτῷ μηδὲ ἄλλως ἂν ἢ στοχαζόμενον xal
τῆς ἐμῆς γνώμης" ὀμνύω δὲ μὴ προστάξαι μηδεπώποτε μηδέν,
60 RID λέγω δὲ τῶν κοινῶν, τὸ δὲ συμβουλεύειν πατέρα ὄντα (rà) κρείττονα
δοχοῦντα προστάγματος ἔχει τάξιν. χαὶ διὰ τὴν ὑποψέαν ταύτην
ἀπὸ χρόνου τινὸς οὐδὲ ταῖς βουλαῖς παρετύγχανον. τὸ γὰρ ἄρχειν
10 αἰτὸν ἀξιώσαντα τῆς πόλεως, ὡς ἱκανὸν ὄντα βουλεύεσθαι ἤδη

καὶ διοικεῖν τὰ χοινά, μεταξὺ

δὲ ἔργῳ ποιεῖν

ἐδιώτην καὶ τῆς

ἐξουσίας τῆς κατὰ τὸν νόμον ἄκυρον οὔτε ἄλλως ἐπιεικὲς οὔτε ἔσως

[αὖ] τοῖς τηλιχούτοις.

RID

(34) ΠΡΟΣ AIOAQ9
PO N.
——

Σφόδρα ϑαυμάζειν ἔπεισιν, ὦ ἄνδρες, εἴ τις οὐκ ἀποδεχό- 1
15 μενός viva οὐδὲ ἀγαπῶν ἔπειτα ἀναστὰς ἐπαινεῖ τῷ λόγῳ xal
ἐνέοτε διῆλθεν ἐγκώμιον μαχρὸν καὶ λέαν ἐπιμελῶς Ovyxelusvov.
μὰ

β

ó γὰρ τοιοῦτος ἄνϑρωπος οὐχ ἔστιν ὅ,τι τῶν αἰσχίστων

|

οὐ σύνγοι-

dev αὑτῷ, q9óvov, μιχροψυχίαν, τὸ πάντων ἔσχατον, δουλείαν.
λέγεται γοῦν οὐχ ἀτόπως xal παρὰ τοῖς παλαιοῖς “δούλου τόδ᾽
20 εἶπας.

φέρε δή, πῶς (οὐχ) ἂν εἴη δοῦλος ὃ πρὸς τοσούτους ἅμα

ἀνθρώπους ἕτερα ὧν φρονεῖ εἰπών, καὶ ταῦτα οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ
μετὰ φροντέδος καὶ παρασχευῆς, καὶ κολακεύων πολλάχες ἄνϑρωπον
xal ϑαυμάζων ὃν οὐ φιλεῖ; μέτριον γὰρ οὕτως εἰπεῖν. xal μὴν 2

ὅτε πάντες πάντας ἐγχωμιάζουσι παρ᾽ ἡμῖν ἐπίστασθε
2 γινόμενον UBT
7 τὸ δὲ Wil, μηδὲ libri

8 ἢ δοχοῦντα UBT
10 δὲ pro ἤδη M
τοῖς UT, τοῖς Pflugk

otov M
Phoen. 395

Ὁ ἄχον ἂν T
τὰ add. Wil.

ἔχει Wil. ἔχειν libri
9 ἄρχειν Selden., ἔχειν libri
11 δι᾿ ἔργων Selden. vix recte
12 αὐτοῖς BM αὖ
πρὸς διόδορον Ὁ m. pr.

10 λείαν

18 αὐτῷ MT
φϑόνον libri, φόβον Geel.
20 οὐχ add. Emp.
vg UB&g T

werden, ποιῶν libri
ὑμῖν T

τὸ pro τῷ BM m. pr. 4 ἐχείνω
πατέρα Emp., πότερα libri

δήπου"

οὐ χαλεπῶς M

Μ

17 ἐσχί-

19 cf. Eur.
21 εἰπὼν Her-

24 πάντας Reiskius, πάντα libri
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ὥστ᾽ ἐγὼ συνήδομαι καὶ κρίνω uexagíovg ὑμᾶς, ei οὕτως φιλοῦμεν
ἐβουλόμην δ᾽ ἄν,
πάντες ἅπαντας. τοῦτο γάρ ἐστὶν ἀχόλουϑον.
ὥσπερ ἐν ταῖς βουλαῖς καὶ ταῖς ἐχχλησίαις πολλῶν ἐγχωμέων ἀχοῦσαι ἔστιν, οὕτως χαὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις συλλόγοις. νῦν δὲ

παρὰ τὸν τόπον (τοιαῦτα)ἢ τοιαῦτά ἐστι τὰ λεγόμενα, xol ὥσπερ
οἱ γυμνάζοντες αὑτοὺς ἐν ταῖς σχολαῖς, xal ἡμεῖς ἐγχειροῦμεν eic
οὐχοῦν, ἂν μὲν εἰς ἐχχλησίαν vig παραγένηται τῶν
ἀμφότερα.
ξέγων, ἡρώων τινῶν ἢ σοφῶν ἡγήσεται τὴν πόλιν᾽ ἂν δ᾽ εἰς τὴν
ἀγορὰν ἐμβάλῃ, ὁποίων οὐδὲν δεῖ λέγειν" ἐπίστασϑε γὰρ αὐτοί.
ἀνέστης ἐπιτιμήσων

τί οὖν ; φήσει τις,

τοῖς ἐπαινοῦσιν;

5. 968
Hi

οὐ μὰ 10

τὸν Δία, ἀλλ᾿ ὅπως, ἂν (ἢ) δυνατόν, μὴ μόνον ἐνθάδε ὦμεν φι:

λάνϑρωτστοι xal φιλάγαϑοι,

ἀλλ᾽

ὁμοίως (ἐν) παντὶ des: xal

χαιρῷ.
τὸν μὲν οὖν τούτου ἔπαινον ὁρῶ Sec Eo e ὑφ᾽ ὑμῶν, (546 M)
dove μηδεμίαν ὑτιερβολὴν ἔχειν.
ἄξιον δὲ xal ὑμᾶς ἐπαινεῖν. 15
δοχεῖτε γάρ μοι πολὺ πτάντων τῶν δήμων διαφέρειν. κἀγὼ τοῦτο
οὐχ ἂν εἶπον, & μὴ καὶ ἐφρόνουν οὕτως. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πρὸς
τὸ λυσιτελὲς μόνον βλέπουσιν, καὶ τοὺς διδόντας αὐτοῖς ἢ δυναμένους διδόναι, τούτους ἐπαινοῦσιν" ὑμεῖς δὲ xol τὴν προϑυμίαν
xal τὸ βούλεσϑαι μέγα εἶναι νομίζετε. καὶ οὐχὶ τοῦτό φημι, ὡς 20

οὐχὶ xal πεποίηκε πολλὰ xal μεγάλα" zemoínxe γάρ᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ὑμῖν
γε ἀπέχρη xal τὸ βούλεσϑαι αὐτόν.

ἔτι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι τὰ ἐλάχιστα

τῶν γενομένων (μάλιστα) ἀποδέχονται" λέγω δὲ ὅσα Éysu δαπάνην
τινά" ὑμεῖς δὲ τῶν μεγίστων αἰσϑάνεσϑε χατὰ τὴν ἀξίαν. ἔστι G8 RI
δὲ τῷ παντὶ μεῖζον τοῦ δαπανᾶν τὸ χήδεσθϑαί τινα τῆς πόλεως 29
xal φανερὸν εἶναι εὐνοοῦντα ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτοις οἱ μὲν πλεῖστοι
τοὺς γουϑετοῦντας, χἂν μετὰ λόγου τοῦτο ποιῶσι, μισοῦσι, τοὺς
δὲ μεϑ' ἡδονῆς χολαχεύοντας ϑαυμαστῶς

ἀποδέχονται.

παρ᾽ ὑμῖν

δὲ τοὐγαντίον ó τελείστῃ παρρησίᾳ χρώμενος καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν

᾿ἐπιτπελήττων καὶ σωφρονίζων, οὗτος μάλιστα ἀγαπᾶται.
οὐχ ἂν ἀγαπήσεις τοιαύτην πόλιν καὶ πολιτείαν,
3

»

2

e

1 ὠστε M

z

συνείδομαι

M

4 οὕτω

Β

9 eL (pro ἢ) UT 5M
(τοιαῦτα) add. Seld.
om. T
9 ὁποῖον T
οὗτοι pro αὐτοὶ M
add. Emp.
12 ἐν add. Reiskius
τρόπῳ M

Reisk, δοχεῖ libri

18 βλέπουσαι UT

τίς οὖν

ἐν ἡ τῶν φιλο3

T

xoi prius om. M m. pr.

6 αὐτοὺς M.
ἐν ταῖς
10 ἐπιτημήσων M — 117
16 δοχεῖτε Anon. apud

20 νομίζεται

Μἅ 22 ἀπόχρη (o ἃ

corr) Ὁ ἀπόχρη T
23 μάλιστα ex coni. addidi
δαπάνιν M
84 αἰσϑάγεσϑαι M
25 τὸ pro τοῦ UT
26 oí μὲν — 21 τοὺς in mrg. add. M
21 μετὰ λόγου scripsi, διὰ λόγου libri; δίχα ψόγου Geel.
ποιοῦσιν M
μισοῦσι om. T

581 malim: τῶν Gil)
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ó δὲ uev! εὐνοίας

νουϑετῶν

τοῦ

μετὰ χολαχείας ὁμιλοῦντος μᾶλλον στέργεται; προ δυμάνερ νι δ᾽
εἰσὶν οἱ ττολλοὶ σωφρονίζεσθαι καὶ ἐπανορϑοῦσϑαι ἢ ϑεραπεύεσϑαι
χαὶ τρυφᾶν᾽ ἢ τίς οὐχ ἂν ὑμᾶς μὲν ἐχττλαγείη, τοῦτον δ᾽ εὐδαι᾿μονίσειεν,

ὕφ᾽

ὑμῶν

τοιούτων

diera qs aee

τῆς ὑμετέρας

ἀρχῆς ἄξιον;
xal ἔγωγε μέγαν αὐτῷ τὸν ἀγῶνα δρῶ πρὸς ὑμᾶς ὄντα.

ὅτῳ γὰρ

πόλις ὅλη xal δῆμος ἑχὼν ἐπέτρεψε παιδεύειν αὑτὸν xai ὃν ἐπιστάτὴν εἵλετο τῆς κοινῆς ἀρετῆς xal ὅτῳ τὴν μεγίστην ἀρχὴν ἔδωκε
04 R
I1)

10 τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς εὐταξίας χαὶ τοῦ χαλῶς

βιοῦν

ἕχαστον,

(δ47 M) ztc οὐχὲ τούτῳ μέγας (ὃ) ἀγών ἐστιν, ὥστε μηδὲν ἐλάττονι φαγῆvaL τῆς ὑμετέρας γνώμης; σχόπει δέ, ἵνα εἰδῇς ὅτι μηδὲ τῶν πα-

λαιῶν μηδεὶς μηδὲ τῶν ϑαυμαζομένων
τηλικαύτης
15

τιμῆς

παρὰ

τοῦ χρόνου
τετύχηχεν.

ὁ

γοῦν Περιχλῆς ἐχεῖνος, ὃν dxovouev παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἀχμαζούσης γενέσϑαι τῆς πόλεως, στρατηγίας μὲν ἐτύγχανεν" οὐ un
ἄξιος ἔδοξε διὰ παντὸς

20

διὰ παντὸς

τῶν πολιτῶν ζ(τῶν) αὑτοῦ

ἄρχειν τοῦ χρόνου * * xol ταύτην

o)x ἀρ-

γύριον διοικῶν οὐδὲ οἰκοδομημάτων ἐττιμελούμενος, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν
ἀγαϑοὶ ὦσιν οἱ πολῖται, καὶ νουϑετεῖν ἠβούλετο τοὺς ἁμαρτάγοντας xol τὸ γοῦν καϑ᾽ αὑτὸν βελτίονας ποιεῖν. οὐ μὴν ἠνείχοντο
αὐτοῦ διὰ τὴν αὑτῶν ἀναγωγίαν οἱ τότε. πόσῳ δὴ χρείττους ὑμεῖς
οἱ παραδιδόντες

αὑτοὺς

xol παιδεύξιν κελεύοντες

τῶν δὲ καί τις

παρ᾽ αὑτοῦ πρρόϑυμος ἦν τοῦτο ποιεῖν ἀγαναχτούγτων xal οὐ
μόνον οὐ τιμώντων, ἀλλὰ καὶ ἀποχτεινάντων τὸν ἐπιμελούμενον

[ὥσπερ ἐκεῖνοι Σωχράτη»].
ποῖον οὖν ἔτι κάλλιον ἐγχώμιον
ἢ τοῦδε ἢ ὑμῶν εἴποι τις ἄν; οἵ γε ἐπειδὴ ἤσϑεσϑε τοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς veavíoxovg

χρείττονας

πεητοιηχότα,

εὐθὺς ἡγεῖσϑε

xal ὑμᾶς ἀμείνους δύνασθαι στοιεῖν xal νὴ 4έα ys οὐχὶ τοῖς μὲν

1 μίζους M
4 εὐδαιμονήσειεν UBT
ὅ ὑφ᾽ o» MUT
8 αὐτὸν UMT
10 τῆς εὐφροσύνης UBT
τὸ pro τοῦ UB
11 τοῦτο U m. pr. Β ὃ addidi
μηδὲν Reiskius, uósvilibri
12 σχώπει M
πολιτῶν pro παλαιῶν M.

14 τῶν add. Pflugkius

αὐτοῦ UT

1 γοῦν Selden., οὖν UBT νῦν M

περικλεὶς U m. pr. (ut videtur)
17 ἔδοξεν ἀρχὴν M ἔδοξε:: (v eras.) U
lacunam post' zoovov statuit Emp., qui sequentia ad Socratem pertinere intel-

lexit
19 γνουϑετεῖν ἠβούλετο (circumflexus a corr., v fin. et lenis in rasura) U
20 χατ᾽ αὐτὸ UT.
ἀνείχοντο M. ἠνείχοντο (gy in ras. U
21. αὐτῶν libri,

corr. Dind.

πόσῳ δὴ Emp., δὴ πόσῳ M πόσῳ δὲ UBT

χρείτους U m. pr.

23 παρ᾽ αὐτοῦ U m. pr, MT
τὸ αὐτὸ mowiv M.
24 ἐπιμελούμενον Seld.,
ἐπικαλούμενον libri; ἐπιβαλλόμενον Emp.
20 ὥσπερ — Σωχράτην interpolata
esse ostendit part. aor. ἀποχτεινάντων

26 ἤσεσϑε M

27 ἡγεῖσϑαι M
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ἐφήβοις ἐστὶ παιδείας xal ἀρετῆς χρεία, τοῖς δὲ προβεβηκόσιν o0

χαὶ πάσῃ τῇ πόλει" ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς τοῖς μὲν παισὶν ἢ τοῖς
μειρακίοις χρείαν εἶναι ϑεραπξίας νομίζοι, τοῖς δὲ τελείοις μή.
xal μὴν ἥ γε πρὸς τὰς τιμὰς μεγαλοψυχία πῶς οὐχὶ ϑαυμαστὴ

τῆς πόλεως; τέ γὰρ τῶν σεμνῶν οὐχὶ προϑύμως παρεσχήχατε 25
οὐχ εἰχόνας; οὐκ ἀνδριάντας; οὐχὶ πρεσβεύοντες πρὸς τὰς πόλεις,

πρὸς τὸν αὐτοχράτορα; οὐ κοινῇ τιμῶντες, οὐ xav ἐδίαν ὅχαστος

δεξιούμενος; [ἢ] τίς ἂν οὐχ ἀνεϑείη τῶν τοιούτων ὄντων; ἢ τίς

οὐκ ἂν προϑυμοῖτο ὅ,τι δύναιτο ποιεῖν ὑμᾶς ἀγαϑόν; οὐχθῦν ἔγωγε (648 M)
τὸ γὰρ τῶν 10 am:
οἶμαι καὶ τὸν τοῦδε ἔπαινον ὡς ἠδυνάμην εἰρηκέναι.

ἀποδεχομένων

τινὰ xal τιμώντων

ἐγχώμιον

δῆλον ὡς κάλλιστος

ἔπαινος ἐκείνου ἂν εἴη.

(35) ΠΕΡῚ AIZXYAOY ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ KAI
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ H IIEPI ΤῸΝ ΦΙΛΟΚΤΉΤΟΥ ΤΟΞΩΝ.
᾿Αναστὰς σχεδόν vu περὶ πρώτην ὥραν τῆς ἡμέρας καὶ διὰ
τὴν ἀρρωστίαν τοῦ σώματος xal διὰ τὸν ἀέρα ψυχρότερον ὄντα
διὰ τὴν ἕω xol μάλιστα μετοττώρῳ προσξοιχότα καέτοι μεσοῦντος 15
ϑέρους, ἐπεμελήϑην ἐμαυτοῦ xal προσηυξάμην.
ἔπειτα ἀνέβην
ἐπὶ τὸ ζεῦγος καὶ περιῆλθον ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ πολλούς τινας
κύχλους, πράως τε καὶ ἀλύπως ὡς οἷόν ve ὕπάγοντος τοῦ ζεύγους.
xal μετὰ ταῦτα περιπατήσας ἀνεπαυσάμην μιχρόν τινα χρόνον.

ἔπειτα ἀλειψάμενος καὶ λουσάμενος xol μιχρὸν ἐμφαγὼν ἐνέτυ- 20
yov τραγῳδίαις τισίν. σχεδὸν δὲ ἦσαν ἄχρων ἀνδρῶν, Αἰσχύλου
καὶ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου, πάντων περὶ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν.
i χρεῖα U m. pr.
2 πᾶσι U m. pr.
ὃ χρεῖαν U m. pr.
ϑεραπείας om. M — 4 ϑαυμαστῆς πόλεως libri, corr. Pflugk
5 τί Casaub., viv

libi

τῶν om. M

libri, corr. Reiske

προϑύμως Casaub., προϑυμίας libri
7 τιμῶντας libri, corr. Casaub.

6 πρεσβεύοντας
8 ἂν ἡσϑείη UBT

ἀνεϑείη M. fortasse: τίς ovv οὐχ àv ἀϑλοίη τῶν (ἄϑλων) τοιούτων ὄντων (ἢ
geclusi αἱ ex sequentibus errore bue relatum).

Pflugkius ita locum constituit:

ἃ τίς ἂν ovx ἀνεϑείη τῶν τοιούτων διδόντων; at ἀνεϑείη ineptum — Inser. καὶ

φιλοχλέου P —— 15 χαὶ διὰ P
ται M
erasum)

τοῦ om, M m. pr.
ἀλιψάμενος Μ

16 ἔπειτα — 17 ζεῦγος om.
19 σμικρόν B
21 τισί UH

Ρ

18 olov-

20 ἔπειτα xol Ὁ m. pr. (xo
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jv yàg ἡ τῶν Φιλοχτήτου τόξων εἴτε κλοπτὴ εἴτε ἁρπαγὴν δεῖ λέ-

07 RID yew* “τλὴν ἀφαιρούμενός ye τῶν ὅπλων ἦν Φιλοχτήτης ὑπὸ τοῦ
Ὀδυσσέως

χαὶ αὐτὸς

εἰς τὴν Τροίαν

ἀναγόμενος,

τὸ μὲν χελέον

ἑχών, τὸ δέ τε xal πειϑοῖ ἀναγκαίᾳ, ἐπειδὴ τῶν ὅπλων ἐστέρητο,
5 ἃ τοῦτο μὲν βίον αὐτῷ παρεῖχεν ἐν τῇ νήσῳ, τοῦτο δὲ ϑάρσος ἐν
τῇ τοιαύτῃ νόσῳ, ἅμα δὲ εὔκλειαν. οὐχοῦν εἰωχούμην τῆς ϑέας 8

xal ἐλογιζόμην πρὸς ἐμαυτὸν ὅτε τότε ᾿ϑήνησιν ὧν οὐχ οἷός v'
ἂν ἦν μετασχεῖν τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀνταγωνιζομένων, ἀλλὰ Σοφοχλέους μὲν πρὸς Αἰσχύλον νέου πρὸς γέροντα, xal πρὸς Εὐρι10 πέδην

πρεσβυτέρου

πρὸς νεώτερον

ἀγωνιζομένου

μετέσχον τινές"

Εὐριπίδης δ᾽ ἀπελείφϑη κατὰ τὴν ἡλικίαν ΑἸἐσχύλου" καὶ ἅμα οὐ
πολλάχις ἴσως ἢ οὐδέποτε τῷ αὐτῷ δράματι ἀντηγωνίσαντο. αὐτὸς
849 M) δὲ ἐφαινόμην ἐμαυτῷ πάνυ τρυφᾶν xol τῆς ἀσϑενείας παραμυϑέαν καινὴν ἔχειν. οὐχοῦν ἐχορήγουν ἐμαυτῷ πάνυ λαμπρῶς καὶ 4
18 προσέχειν ἐπειρώμην, ὥσπερ δικαστὴς τῶν πρώτων τραγικῶν χορῶν.

πλὴν ὀμόσας γε οὐκ ἂν ἐδυνάμην ἀποφήνασϑαι οὐδέν, (οὐδ᾽ ἐμ)οῦ
y& ἕνεχεν οὐδεὶς ἂν ἡττήϑη τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων.

ἥ ve γὰρ τοῦ

«Αἰσχύλου μεγαλοφροσύνη χαὶ τὸ ἀρχαῖον, ἔτι δὲ τὸ αὔϑαδες τῆς
διανοίας καὶ φράσεως, πρέποντα égaívevo τραγῳδίᾳ καὶ τοῖς πα-

3ὴ λαιοῖς ἤϑεσι τῶν ἡρώων, οὐδὲν * ἐπιβεβουλευμένον οὐδὲ στωμύλον
οὐδὲ ταπξινόν᾽ ἐπεί τοι καὶ τὸν Ὀδυσσέα εἰσῆγε δριμὺν xal δόλιον, 5
!RID ὡς ἐν τοῖς τότε, πτολὺ δὲ ἀπέχοντα τῆς νῦν χαχοηϑείας, ὥστε τῷ
ὄντε ἀρχαῖον ἂν δόξαι παρὰ τοὺς νῦν ἁπλοῦς εἶναι βουλομένους
xal μεγαλόφρονας.

xal οὐδέν ye ἀλλαττούσης τῆς “ϑηνᾶς προσε-

25 δεήϑη πρὸς τὸ μὴ γνωσθῆναι

ὅστις ἐστὴὲν ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου,

χαϑάπερ Ὅμηρος χἀχείνῳ δὴ ἑπόμενος Εὐριπίδης [ἐτεοέησεν]" ὥστε
τυχὸν ἄν τις ἐγχαλέσαι τῶν

οὐ φιλούντων

αὑτῷ ἐμέλησεν ὅπως πιεϑανὸς
libri

τὸν ἄνδρα, ὅτι οὐδὲν

ἔσται ó Ὀδυσσεὺς

ot γιγνωσχό-

1 φιλοχτίτου U m. pr.
ἁρπαγὴν scripsi ut vulgo ante Emp., ἁρπαγὴ
2 ἀφηιρημένος BU (in mrg. yo. ἀφαιρούμενος)
3 τὴν om. PH

4 ἄχων libri, corr. Welcker Mus. Rhen. V 478
ὅ αὐτῷ βίον transp. P
δὲ xa) P
6θ γόσῳ (o ἃ corr) U vjco Ρ εὔχλεια BU m. pr.
8 ἀγωνιCou£vov P
12 τὸ αὐτὸ BU m. pr.
ἀντηγωνήσαντο B
16 οὐδὲν
(οὐδ᾽ ἐμ)οῦ ys ἕνεχεν scripsi
18 ἔτε δὲ καὶ ΡΗ
20 οὐδὲν (ἔχοντα)
G.Hermann
21 εἰσῆγεν U m. pr. (v erasum)
δριμύ M. (sed post v rasura)

22 ὡς om. PH

χαχοηϑίας M

φρονας finale σ expunxit U

23 ἀρχαίων U m. pr.
25 φιλοχτίτου U m. pr.

24 in μεγαλό26 xaxsivo δὴ B

χἀχεῖνο δὲ (quod fortasse e δεῖ correctum) U —— 27 ἐποίησεν om. MBU (sed in
mrg. add.) cancellis includit T. ἐποίησεν e coniectura librarii PH ortum puto;
praefero αὐτὸν post γνωσθῆναι insertum
28 ov γινωσχόμενος PH ov ovyγινωσχόμενος MBU

(in hoc cvy expunxit corr.)
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ἔχοι δ᾽ ἂν ἀπολογίαν, ὡς ἐγῴμαι,

6 μενος ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου.

ὥστε

ὃ μὲν γὰρ χρόνος τυχὸν οὐχ ἦν τοσοῦτος,

πρὸς τὸ τοιοῦτον᾽

μὴ ἀνενεγχεῖν τὸν χαραχτῆρα, δέχα ἐτῶν διαγεγονότων, ἡ δὲ νόσος
ἡ τοῦ Φιλοχτήτου xal χάχωσις xal τὸ ἐν ἐρημίᾳ βεβιωχέναι τὸν
μεταξὺ χρόνον ovx ἀδύνατον τοῦτο ἐποίξι.
πολλοὶ γὰρ ἤδη, οἱ
μὲν ὑπὸ ἀσϑενείας, οἱ δὲ ὑπὸ δυστυχίας, ἔπαϑον αὐτό. xal μὴν
ὃ χορὸς αὐτῷ παραιτήσεως, ὥσπερ ὃ τοῦ Εὐριπίδου, οὐδὲν ἐδεήϑη.

ἄμφω γὰρ éx τῶν “Τημνίων ἐποίησαν τὸν χορόν.

ἀλλ᾽ ὃ μὲν Εὐρι-

πίδης εὐθὺς ἀπολογουμένους χυεττοίηχε τύερὶ τῆς πρότερον ἀμελείας,
ὅτε δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλϑοιεν zp0c τὸν (ιλοχτήτην

οὔτε βοηϑήδειαν

οὐδὲν αὐτῷ.

10 (26:
ΤΙ

ὃ δ᾽ Αἰσχύλος ἁπλῶς εἰσήγαγε

τὸν χορόν, ὃ τῷ παντὶ τραγικώτερον xal ἁπλούστερον" τὸ δ᾽ ἕτερον πολιτιχώτερον xol ἀχριβέστερον.
xol γὰρ δὲ μὲν ἐδύναντο
᾿πάσας διαφεύγειν τὰς ἀλογίας ἐν ταῖς τραγῳδίαις, ἔσως ἂν εἶχε
λόγον μηδὲ τοῦτο παραπέμψαι" νῦν δὲ πολλάχις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ
παραγιγνομένους ποιοῦσι τοὺς χήρυχας πλειόνων ἡμερῶν ὅδόν.

(550 Μ)
15

ἔττειτα οὐδὲ ἐξ ἅπαντος ἦν μήτε προσελϑεῖν αὐτῷ μηδένα “1ημγίων μήτε ἐπιμεληϑῆναι μηδέν᾽" δοχεῖ γάρ μοι οὐδ᾽ ἂν διεγένετο
τὰ δέκα ἔτη μηδεμιᾶς τυγχάνων βοηϑείας"

ἀλλ᾽ εἰχὸς μὲν τυγχά-

»ew αὐτόν, σπανίως δὲ καὶ οὐδενὸς μεγάλου, καὶ μηδένα αἱρεῖσθαι
οἰχίᾳ ὑποδέξασθαι xal νοσηλεύειν διὰ τὴν δυσχέρειαν τῆς νόσου.

αὐτὸς γοῦν ὃ Εὐριπίδης τὸν “Ἄχτορα εἰσάγει, ἕνα “ημνίων,

ὡς

γνώριμον τῷ Φιλοχτήτῃ προσιόντα καὶ πολλάχις συμβεβληκότα.
οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐχεῖνο δοχεῖ μοι δικαίως ἄν τις αἰτιάσασϑαι, τὸ
διηγεῖσθαι πρὸς τὸν χορὸν ὡς ἀγνοοῦντα τὰ περὶ τὴν ἀπόλειψιν
τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν καὶ và χαϑόλου συμβαίνοντα αὐτῷ. οἱ γὰρ δυστυχοῦντες ἄνϑρωποι

πολλάχις

εἰώϑασι μεμνῆσϑαι

xal τοῖς εἰδόσιν ἀχριβῶς καὶ μηδὲν

ἀεὶ διηγούμενοι.

δεομένοις

τῶν

συμφορῶν

ἀχούειν ἐνοχλοῦσιν

χαὶ μὴν ἡ ἀπάτη ἡ τοῦ Ὀδυσσέως

πρὸς τὸν

1 τῶν pro τοῦ Η
quAozzí(rov U m. pr.
22. τὸν habuit ὕ “ἃ m. pr.
τοιοῦτος BMU
3. ἔτη HUBM ἐτῶν P et correctores HU; potest scribi: ἔτη —
διαγεγονύτα
καὶ ἡ P — 9 τοῦτο fuit τοῦτον in U
8 ἐποιήσαντο χορόν
UBM (vulg. etiam corr. U)
9 ἀπολογουμένους UH ἀπολογούμενος BMP
10 c; in ὅτι ἃ corr. U

11 εἰσήγαγε:: (v eras.) U

12 χορὸν αὐτῷ πάνυ

τραγ. libri (0 δ᾽ Αἰσχύλος — αὐτῷ om. Ρ), corr. Emp.
τὸ δὲ UB — 16 παραγινομένους P
17 μηδὲ libri, corr. Emp.
18 μηδὲ libri, corr. Emp.
22 ὃ om. PH, erasit corr.

MU (hic in mrg. προσι)
om. P

U

ἃ in ἄχτορα ἃ corr. Ὁ ἕχτορα T

23 ἐόντα

τὴν om. Ὁ m. pr.

26 τὴν

τὰ om. U m. pr. cf. ad 1. 25: aut ego erravi aut Emperius

2421 τῆς

συμφορᾶς P

25 τὰ om. BM

29 ἡ post ἀπάτη om. PH

δ᾽
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Φιλοχτήτην xol οἱ λόγοι, δι᾿ ὧν προσηγάγετο αὐτόν, ov μόνον
εὐσχημονέστεροι, [καὶ] ἥρωι πρέποντες, ἀλλ᾿ οὐκ Εὐρυβάτου ἢ Παταυχέωνος, ἀλλ᾽, ὡς ἐμοὶ δοχοῦσι, καὶ πιιϑανώτεροι. τί γὰρ ἔδει ποι- 10
χέλης τέχνης καὶ ἐπιβουλῆς πρὸς ἄνδρα νοσοῦντα, χαὶ ταῦτα το-

5 ξότην, ᾧ εἴ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη, ἀχρεῖος ἡ ἀλκὴ αὐτοῦ ἐγεγόνει; xol τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς τῶν ᾿Αχαιῶν συμφορὰς καὶ τὸν

yauéuvova

τεϑνηχότα xol τὸν Ὀδυσσέα

ἐπ᾽ αἰτίᾳ ὡς οἷόν ve

αἰσχέστῃ xol χαϑόλου τὸ στράτευμα διεφϑαρμένον οὐ μόνον χρήσιμον, ὥστε εὐφρᾶναι τὸν Φιλοχτήτην καὶ προσδέξασϑαι μᾶλλον

10 τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ὁμιλίαν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπίϑανα τρόπον τινὰ διὰ
τὸ μῆχος τῆς στρατείας

xal διὰ τὰ συμβεβηκότα

οὐ πάλαι χατὰ

τὴν ὀργὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὅ9᾽ Ἕχτωρ παρὰ σμιχρὸν ἦλϑεν ἐμπρῆσαι
,

τὸν ναύσταϑμον.

|

(513)
Ἀἥ τε τοῦ Εὐριπίδου σύνεσις xol περὶ πάντα ἐπιμέλεια, ὥστε 11
15 μήτε ἀπέίέϑανόν τι xal παρημελημένον ἐᾶσαι μήτε ἁπλῶς τοῖς πρά. yu«0L χρῆσϑαι, ἀλλὰ μετὰ πάσης ἐν τῷ εἰπεῖν δυνάμεως, ὥσττερ
18 Π) ἀντίστροφός ἐστι τῇ τοῦ Αἰσχύλου *, πολιτιχωτάτη xol δητορικωτάτη οὖσα xal τοῖς ἐντυγχάνουσι πλείστην ὠφέλειαν παρασχεῖν.
δυναμένη.
εὐθὺς γοῦν πεποίηται προλογίζων αὐτῷ ὃ Ὀδυσσεὺς
20 [xoi] ἄλλα τὸ ἐνθυμήματα στολιτικὰ στρέφων ἐν ἑαυτῷ καὶ πιρῶτόν
γε διαπορῶν ὑπὲρ αὑτοῦ, μὴ ἄρα δοχῇ μὲν τοῖς πολλοῖς σοφός
τις εἶναι xal διαφέρων τὴν σύνεσιν, y δὲ τοὐναντίον. ἐξὸν γὰρ 12
αὐτῷ ἀλύπως xol ἀπραγμόνως ζῆν, ó δὲ ἑχὼν ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ
χιγδύνοις γίγνεται.

25 xol γενναίων

τούτου δέ φησιν

ἀνδρῶν

φιλοτιμίαν.

αἴτιον

εἶναι τὴν τῶν

εὐφυῶν

δόξης γὰρ ἀγαϑῆς ἐφιέμενοι

καὶ τοῦ εὐχλεεῖς παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις εἶναι μεγίστους xal χαλεπωτάτους ἑχόντες πόνους ὑφίστανται"

οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ.
ἔπειτα σαφῶς xal ἀχριβῶς δηλοῖ τὴν τοῦ δράματος ὑπόϑεσιν καὶ

2 ἀσχημονέστερον BM εὐσχημονέστερον U lectionem vulg. praebet mrg. Ὁ

x«l om. UBM
εὐρυβάτου BM ερυβάτου U (supra ov scriptum c) εὐρυβάτη
H εὐρυβάτῃ P
παταικχίωνος MU m. pr. παταικίονος B παταικίονι corr. U παταιχίωνι ῬΗ͂
83 «ol om. BM m. pr. U m. pr.
δὴ M δεῖ ceteri, corr. Emp.
5 ὡς pro o UBM
7 ὡς οἴονται UBM
9 εὐφρανϑῆναι Gasda
12 τὴν
vov M
ὅὃτε M ὅταν PH
μιχρὸν MP
13 τὸ MH m. pr.
15 ἀπεί9avóv τι U m. pr. ἀποθανόντι. M. ἀποϑανόντα PH.
11 Αἰσχύλου ζἁπλότητι»
Reiske
18 ovo; P
19 οὖν B
ὃ om. P
xoci del. Wil.
21 αὐτοῦ
PHU m.pr.
δοχεῖ B δοχῆι (sed ἥ ἃ corr U
σοφιστὴς tivo. PH.
22545 H
4B£4M
23 ἀλύπως αὐτῷ transponit P
24 γίνεται PHU
φησὶν U
(sed η in rasura a corr.)
28 ovtoc U
ἔφη U m. pr. (εὐφυὴς corrector)
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13 οὗ ἕνεκεν ἐλήλυϑεν εἰς τὴν dijuvov quoi ve ὑπὸ τῆς Av

ἠλ-

λοιῶσϑαι, ὥστε ἐντυχόντα τῷ Φιλοχτήτῃ μὴ γνωσθῆναι ὕπ᾽ αὐτοῦ,
μιμησάμενος xavà τοῦτο Ὅμηρον — xal γὰρ ἐχεῖνος τοῖς ve ἄλλοις
xal τῷ Εὐμαίῳ χαὶ τῇ Πηνελόπῃ πεποίηχεν ἐντυγχάγοντα τὸν

Ὀδυσσέα ἠλλοιωμένον ὑπτὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς --- φησί τε πρεσβείαν μέλλειν 5
παρὰ τῶν Τρώων ἀφιχγνεῖσθϑαι πρὸς τὸν Φιλοχτήτην, δεησομένην
αὑτόν τε καὶ τὰ ὅπλα ἐχείνοις παρασχεῖν ἐπὶ τῇ τῆς Τροίας βασι- Qm R1

λείᾳ, ποικιλώτερον τὸ δρᾶμα χατασχευάζων χαὶ ἀνευρίσχων λόγων
ἀφορμάς, καϑ᾽ ἃς εἰς τὰ ἐναντία ἐτειχειρῶν εὐπορώτατος xal παρ᾽

14 ὁντινοῦν ἱκανώτατος φαένεται.

οὐ μόνον [δὲ] πεπτοίηχε τὸν 'Oóvo- 10

σέα παραγιγνόμενον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Φιομήδους, ὁμηρικῶς καὶ τοῦτο,

xal τὸ ὅλον, ὡς ἔφην, διε ὅλου τοῦ δράματος πλείστην μὲν ἐν
τοῖς πράγμασι σύνεσιν xal πιϑανότητα ἐπιδείχνυται, ἀμήχανον δὲ
xal ϑαυμαστὴν ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν, καὶ τά τε ἐαμβεῖα σαφῶς

xal κατὰ φύσιν καὶ πολιτικῶς ἔχοντα, καὶ τὰ μέλη οὐ μόνον ἧδο- 15
γήν, ἀλλὰ xal πολλὴν πρὸς ἀρετὴν παράκλησιν.
|
ὅ τὲ Σοφοχλῆς μέσος ἔοικεν ἀμφοῖν εἶναι, οὔτε τὸ αὔϑαδες
xal ἁπλοῦν τὸ τοῦ ““ἰσχύλου ἔχων οὔτε τὸ ἀχριβὲς χαὶ δριμὺ xol
πολιτικὸν τὸ τοῦ Εὐριπίδου, σεμνὴν δέ τινα καὶ μεγαλοπρεπῆ
ποίησιν τραγικώτατα xol εὐεττέστατα ἔχουσαν, ὥστε πλείστην
εἶναι ἡδονὴν μετὰ ὕψους xal σεμνότητος, τῇ ve διασχευῇ τῶν
πραγμάτων ἀρίστῃ xal πιϑανωτάτῃ κέχρηται, ποιήσας τὸν Ὀδυσσέα μετὰ Νεοπτολέμου στἀαραγιγνόμενον, ἐπειδὴ εἵμαρτο ἁλῶναι
τὴν Τροίαν ὑπό τε τοῦ Νεοπτολέμου καὶ τοῦ Φιλοχτήτου χρωμένου
τοῖς Ἡραχλείοις τόξοις, καὶ αὐτὸν μὲν ἀποχρυπτόμεγον, τὸν δὲ
Νεοπτόλεμον πέμποντα πρὸς τὸν Φιλοχτήτην, ὑποτιϑέμενον αὐτῷ
ἃ δεῖ ποιεῖν, χαὶ τὸν χορὸν οὐχ ὥσπερ Ó «ἐσχύλος xal Εὐριτείδης
éx τῶν ἐπιχωρίων πεποίηκεν, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ νηὶ συμπλεόντων
16 τῷ Ὀδυσσεῖ xal τῷ Νεοπτολέμῳ.
τά τε ἤϑη ϑαυμαστῶς σεμνὰ

(552 M)

15

1 φησίν ΒΜ
ὅ ἠλλυωμένον M

ἠλλιῶσϑαι M

8 ποικιλώτερον δὲ P

10 φανεῖται Wil.
tum; praefero τε
ceteri

2 ἐντυγχάνοντα

τοῦ om. P

δὲ οι. MPH.

ὀδυσέα H

πενελόπῃ M
9 ἐπιχειρεῖ P

Et χαὶ et ói,coniectura inser-

11 παραγεινόμενον M. παραγινόμενον

12 vov δράματος om. PH

21 σεμνότητος ἐνδείχνυσϑαι PH

14 ἴαμα βία

ἐν τοῖς δράμασι libri,

Μ

20 εἶναι om. PH

22 πιϑανωτέρα P

παραγεινόμενον M παραγινόμενον ceteri

27 ὃ om. U

4

1 αὐτόν τε UMH

malim: χαὲ γὰρ — ἐπιχειρεῖν

χαὶ οὐ ΡΗ͂

corr. Valekenaar —13 πειϑανότητα M
μου. P

Ὁ

6 δεησομένων BU (in hoc -ην ἃ corr)

ἵμαρτοΜ

23 τοῦ Νεοπτολέ— 24 ve om. PH

20

26

(2181
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xol ἐλευϑέρια, τό τε vob Ὀδυσσέως πολὺ πρᾳότερον xol ἁπλούστερον ἢ πεποίηκεν ó Εὐριπίδης, τό ve τοῦ Νεοπτολέμου ὕπερβάλλον ἁπλότητι xal εὐγενείᾳ, πρῶτον μὲν μὴ βουλομένου δόλῳ
xal ἀπάτῃ περιγενέσθαι τοῦ Φιλοχτήτου, ἀλλὰ ἐσχύξ xal ἐκ τοῦ
ὅ φανεροῦ᾽ ἔπειτα πεισϑεὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως xol ἐξαπατήσας
αὐτὸν καὶ τῶν τόξων ἐγχρατὴς γενόμενος, αἰσϑομένου ἐχείνου xal
ὡς ἐξηπατημένου σχετλιάζοντος xal ἀπαιτοῦντος τὰ ὅτιλα, οὐ
κατέχει, ἀλλ᾽ οἷός τέ ἐστιν ἀποδιδόναι αὐτά, χαίτοι τοῦ Ὀδυσσέως
ἐπιφανέντος χαὶ διαχωλύοντος, χαὶ τέλος δίδωσιν αὐτά" δοὺς δὲ

10 τῷ λόγῳ πειρᾶται πείϑειν ἑχόντα ἀχολουϑῆσαι εἰς τὴν Τροίαν.
τοῦ δὲ Φιλοχτήτου μηδένα τρόπον εἴχοντος μηδὲ στειϑομένου, 17
ἀλλὰ δεομένου τοῦ Νεοπτολέμου, ὥσπερ ὑτιέσχετο, ἀπαγαγεῖν αὐτὸν
eig τὴν Ἑλλάδα, ὑπισχνεῖται καὶ ἕτοιμός ἐστε ποιεῖν τοῦτο, μέχρι
ἐπιφανεὶς Ἡραχλῆς πείϑει τὸν Φιλοχτήτην ἑχόντα εἰς τὴν Τροίαν
3M)15 πλεῦσαι.
τά ve μέλη οὐκ ἔχει πολὺ τὸ γνωμιχὸν οὐδὲ πρὸς

ἀρετὴν παράχλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ Εὐριπίδου, ἡδονὴν δὲ ϑαυμαστὴν xol μεγαλοτυρέττειαν, ὥστε μὴ εἰχῇ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τὸν
᾿Αριστοφάνην εἰρηχέναι"
ó δ᾽ αὖ Σοφοχλέους τοῦ μέλιτι κεχρισμένου
20

ὥσπερ καδίσχου πιεριέλειχε τὸ στόμα.

4 RII)

|

(3060 ILEPI

OMHPOY.

—

Ὁ μὲν Ζημόχριτος περὶ Ὁμήρου φησὶν οὕτως" Ὅμηρος φύσεως 1
λαχὼν

ϑεαζούσης

ἐπέων

κόσμον

ἐτεχτήνατο

παντοίων"

ὡς

οὐκ

ἐνὸν ἄνευ ϑείας xal δαιμονίας φύσεως οὕτως καλὰ xai σοφὰ ἔπη
ἐργάσασϑαι.
πολλοὶ δὲ χαὶ ἄλλοι γεγράφασιν οἱ μὲν ἄντιχρυς
25 ἐγχωμιάζοντες

τὸν ποιητὴν ἅμα χαὶ δηλοῦντες ἔνια τῶν om

1 exspecto: πρᾳότερον óv

2 0 om.

U

4 ἰσχύει

Μ

αὐτοῦ

xoi om. U

6 αἰσϑανομένου Ὁ (litt. ἂν expunctae ἃ corr. — 7 ovx ἂν τείχει M, unde ovx

ἀντέχει Gasda
BPH a corr.

8 αὐτὰ om. P

13 τοῦτο ποιεῖν (hoc ord.) ΡΗ

— 14 ἐπιφανὴς U m. ΡΥ.

πρὸς ἀρετῆς PH, τὴν ante πρὸς add. editi
pro cov H, corr. U

18 ἀριστοφάνη UM

κεχρισμένους H. (corr. -ov)

δίσχου PH

22 ϑειαζούσης PH

δὲ xa) PH

ἐναντία τῶν MBU

οὐ χενὸνῦ
m. pr.

μέχρις

[1 οὐδὲ πρὸς ἀρετὴν UBM οὐδὲ τὸ

19 τῷ

οἵ pro o B

20 χεχα-

23 οὕτω PH

25 ἅμα
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λεγομένων,

oí δὲ αὐτὸ τοῦτο τὴν διάνοιαν ἐξηγούμενοι,

o) μόνον

"dolovagyog καὶ Κράτης καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον γραμμα-

τιχῶν χληϑέντων, πρότερον δὲ χριτικῶν.

καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ᾿4ρι-

στοτέλης, ἀφ᾽ οὗ φασι τὴν χριτιχήν ve xol γραμματικὴν ἀρχὴν
λαβεῖν, ἐν πολλοῖς διαλόγοις ττερὶ τοῦ ποιητοῦ διέξεισι, ϑαυμάζων 5
αὐτὸν ὡς τὸ πολὺ καὶ τιμῶν, ἔτι δὲ Ἡρακλείδης ὅ Ποντιχός.
τούτων δὲ πρότερος Πλάτων πανταχοῦ μέμνηται, τὴν μὲν ἡδονὴν

χαὶ χάριν τὴν τῶν ἐπῶν ἐχπυληττόμεγος, πολλάχις γε μὴν éruusuφόμενος ἔν τοῖς eol ϑεῶν μύϑοις ve xal λόγοις, ὡς οὐ συμφέροντα τοῖς, ἀνϑρώποις οὐδαμῶς αὐτὸν εἰρηχότα, πλεονεξίας xal 10
ἐπιβουλὰς κατ᾽ ἀλλήλων

χαὶ μοιχείας

xal ἔριδας καὶ φιλονικίας

περὶ ϑεῶν ἐπεξιόντα᾽ μετὰ ταῦτα δὲ οὐ μεταδιδοὺς αὐτῷ τῆς (168
αὑτοῦ πόλεώς τὲ xal πολιτείας σοφῆς ὡς αὐτὸς ἐνόμιζεν ἐσομένης,
ἵνα μήτε ταῦτα

ἀχούωσι

σδρὶ ϑεῶν

νέοι

ὄντες

οὗς ἐχεῖνος

ἀπο-

φαίνει φύλαχάς τὲ xal ἡγεμόνας τῆς πόλεως, μηδ᾽ αὖ περὶ τῶν 15
ἐν ἄδου μηδὲν σχυϑρωπὸν λεγόμενον μαλακωτέρους αὐτοὺς πρός

τὲ τὸ μάχεσϑαι καὶ τὸ ἀποϑνήσχειν ποιῇ μηδὲ ὥσπερ πώλους (4 M
χαχῶς πωλευϑέντας

ἐξ ἀρχῆς ὑπόπτους πρὸς τὰ μὴ φοβερά.

περὶ

μὲν δὴ τούτων ἕτερος λόγος πιλεέων καὶ μαχρότερος καὶ οὐ ὅάδιος,
πότερον Ὅμηρος ἥμαρτε περὶ ταῦτα ἢ φυσιχούς τιγας ἐνόντας ἐν 20
τοῖς μύϑοις λόγους κατὰ τὴν τότε συγήϑειαν

ϑρώποις.

παρεδίδου

τοῖς ἀν-

οὐ yàg ῥάδιον διαιτῆσαι τὸ τοιοῦτον, χαϑάστερ οἶμαι

δύο φίλων ἀνδρῶν, ἀμφοτέρων σεμνῶν, τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ ἐγχαλοῦντος, ἑνὸς αὐτῶν καταγνῶναι. γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ó φιλό-

σοφος εἴς ve τὴν Ιλιάδα xal τὴν Ὀδύσσειαν, καὶ περὶ τοῦ Ταρ- 25
γίτου δέ" δοχεῖ γὰρ xal τοῦτο τὸ ποίημα ὑπὸ Ὁμήρου γεγονέναι
γεωτέρου xal ἀποπειρωμένου τῆς αὑτοῦ φύσεως πρὸς ποίησιν.
ó δὲ Ζήνων οὐδὲν τῶν [vov] Ὁμήρου ψέγει, ἅμα διηγούμενος καὶ eR
διδάσχων ὅτι τὰ μὲν χατὰ δόξαν, τὰ δὲ κατὰ ἀλήϑειαν γέγραφεν,
ὅπως μὴ φαίνηται αὐτὸς αὑτῷ μαχόμενος ἔν τισι δοχοῦσιν ἐναντίως 80
εἰρῆσϑαι. ὃ δὲ λόγος οὗτος ᾿Αντισϑένους ἐστὶ πρότερον, ὅτι τὰ
2 χαϑ᾽ pro χαὶ M
corr. U)

11 μοιχίας M

ov om. M δὲ om. UB

8 τὴν om. PH

ἀπομεμφόμενος

UBM (ἐπι-

φιλονικίας M. φιλονεικίας ceteri

13 αὐτοῦ UBH αὐτῷ MP

17 ποιεῖ

χαχῶς πωλευϑέντας M. πολλοὺς κακῶς πολιτευϑέντας ceteri

πρὸς τὰ μὴ φόρα libri, corr. Selden.

20 ἐόντας P

12 μετὰ —

Ρ

πώλους

18 ὑπὸ τοὺς

22 διαστῆναι H. δια-

στῆσαι ceteri, corr. Selden.
25 μαργείτου Μ
26 δὲ om. PH
2427 αὐτοῦ
UHP m. pr.
28 τῶν om. MBU m. pr., τοῦ del. Wil.
λέγει libri, ψέγει
Emp.
ἀλλὰ libri, ἅμα Jacobs
30 αὐτῷ P m. pr.
μαχόμενος om. U
m. pr.

31 δὲ om. M pr.
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μὲν δόξῃ, τὰ δὲ ἀληϑείᾳ εἴρηται τῷ ποιητῇ" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ovx. ἐξειρ-

γάσατο αὐτόν, ὃ δὲ xaO" ἕχαστον τῶν ἐπὶ μέρους ἐδήλωσεν.

ἔτι

δὲ xal Περσαῖος ὃ τοῦ Ζήνωνος χατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν γέγραφε
χαὶ ἄλλοι πλείους.

ὃ δὲ Πλάτων ἅμα αἰτιώμεγος αὐτόν, ὡς εἶπον,

5 xal τὴν δύναμιν αὐτοῦ ϑαυμαστήν τινα ἀποφαΐνει τῆς ποιήσεως,
ὡς εἰχόνα ὄντα παντὸς χρήματος xal πάσας ἀτεχνῶς ἀφιέντα φωγάς,
ποταμῶν τε xal ἀνέμων xal χυμάτωγν᾽ xal χελεύει μάλα εἰρωνιχῶς
στέψαντας αὐτὸν ἐρίῳ xol μύρον καταχέαντας ἀφιέναι παρ᾽ ἄλλους.

γ|Ὲ πὴ τοῦτο δὲ αἱ γυναῖχες ἐπὶ τῶν χελιδόνων ποιοῦσιν.
10 τῆς χάριτος ἐπιὼν

ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς

τὴν ποίησιν σφόδρα ἄγασθαι τὸν ἄνδρα.

ἀτεχ-

γῶς γὰρ οὐχ ἄνευ ϑείας τύχης οὐδ᾽ ἄνευ ἸΠουσῶν τε xal Mmóiλωνος ἐπιπνοίας δυνατὸν οὕτως ὑψηλὴν καὶ μεγαλοπρεπῆ xal
προσέτι ἡδεῖαν γενέσϑαι ποίησιν, ὥστε μὴ μόνον τοὺς ὁμογλώττους xal ὁμοφώγους τοσοῦτον ἤδη κατέχειν χρόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν
βαρβάρων πολλούς" καὶ τοὺς μὲν διγλώττους καὶ μιγάδας σφόδρα
ἐμπείρους

εἶναι

τῶν Ἑλληνικῶν,

τῶν

ἐπῶν

αὐτοῦ,

πολλὰ

τῶν ἄλλων

ἐνίους δὲ xol τῶν σφόδρα μαχρὰν

ἀγνοοῦντας

διῳχισμένων᾽

ómóve xal παρ᾽ Ἰνδοῖς φασιν ἄδεσϑαι τὴν Ὁμήρου ποίησιν, μεταλαβόντων αὐτὴν εἰς τὴν σφετέραν διάλεχτόν ve καὶ φωνήν.

ὥστε

xal Ivóol τῶν μὲν ἄστρων τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολλῶν εἰσιν ἀϑέατοι"
τὰς yàg ἄρχτους οὔ φασι φαίνεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς" τῶν δὲ Πριάμου

παϑημάτων xal τῶν ᾿Ανδρομάχης xal Εχάβης ϑρήνων xol ὀδυρμῶν
xal τῆς ᾿Αχιλλέως τε xal Ἕχτορος ἀνδρείας οὐκ ἀπείρως ἔχουσιν.
τοσοῦτον ἔσχυσεν ἑνὸς ἀνδρὸς μουσική" xal δοχεῖ ἔμοιγε τῇ δυνάHeu ταύτῃ τάς τε Σειρῆνας ὑπερβαλέσϑαι xal τὸν Ὀρφέα. τὸ γὰρ
λέϑους v& xal φυτὰ xol ϑηρία χηλεῖν xai ἄγειν τέ ἔστιν ἕτερον ἢ
τὸ βαρβάρους ἀνθρώπους ἀσυνέτους τῆς Ἑλληνικῆς φωνῆς οὕτως
ἄγαν χειρώσασϑαι, μήτε τῆς γλώττης μήτε τῶν πραγμάτων ἐμτιεί1 εἴρ::τααθθβ
2. οὐδὲ PHBM ὁ δὲ U(Davisius)
3 χατ᾽ αὐτὴν Ὁ m. pr.
κατὰ τὴν ceteri, corr. Geelius
ὑπόϑεσι (sic!) U m. pr.
4 ὡς om. P m. pr.
6 ὡς ἵχανον ὄντα libri, corr. Toupius Emend. in Suid. p. 258.
7 εἰρηνικῶς
libri, corr. Casaub.
S αὐτοὺς U
μύρον Cobetus e Plat. re publ. 398 A,

μύρῳ libri

^ 9 αὐτὸ το τῆς UB αὐτῷ τῆς M. Fortasse: Zr, δὲ xol αὐτῆς τῆς

χάριτος {χρὴ τῆς) ἐπὶ O(Aqyv τὴν ποίησιν etc.
[10 ἐπιὸν UM
ἀγαται BU
(hic αὐ in rasura) — 11 9/e; M
12 ἀδύνατον MU (mrg. δυνατὸ)
ὑψηλῆ
xoi U
13 ὁμο::γλώττους (v erasum) P
15 xal ante τοὺς om. ΒΜ (in

UM a corr. suppl.)

δι:: yAotTOve (C. ras.) H

16 ἐπῶν αὐτῶν UBM

πολλῶ (ἃ superscr. a m. sec.) P
18 &óso9al φασιν P
UBM μεταβαλόντων P μεταβαλλόντων Ηὶἴ [19 αὐτῶ UM.

22 ὀδηρμῶν (υ ΒΌΡΘΓΙΒΟΓ. a. m. 8.) Ρ
U ἔχουσι

H

23 ἀνδρίας U m. pr.

μεταλαβόντων
21 τοὺς yàg H

ἔχουσι:: (v eras.)

24 δοχεῖν Ὁ (v exp. corr) — xal δοχεῖ ἃ m. s. P
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ρους ὄντας, ὑπὲρ ὧν ó λόγος, ἀλλὰ ἀτεχνῶς χαϑάπερ οἶμαι πρὸς
χιϑάραν χηλουμένους; ἡγοῦμαι δὲ ἔγωγε πολλοὺς καὶ τῶν ἀμα- (288
ϑεστέρων ἔτει βαρβάρων τό ye ὄνομα ἀχηχοέναι τὸ Ὁμήρου, ὅ,τι

δὲ δηλοῖ, τοῦτο μὴ εἰδέναι σαφῶς, εἴτε ζῷον εἴτε φυτὸν εἴτε
πράγμα ἕτερον.

9

ὅ

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπαινέσαι τις ἂν τοῦ ἀνδρὸς πολὺ
μᾶλλον τῆς ποιήσεως.

τὸ γὰρ ἐν πενίᾳ διαγενέσϑαι καὶ ἀλώμενον

καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ποιημάτων

πορίζοντα ὅσον ἀποζῆν ϑαυ-

μαστῆς ἀνδρείας καὶ μεγαλοφροσύνης" ἔτι δὲ τὸ μηδαμοῦ γεγραφέναι τὸ αὑτοῦ ὄνομα, ἀλλὰ μηδὲ ἐν τῇ ποιήσει αὑτοῦ μνησϑῆγαι, 10

χαίτοι τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὅττόσοι τινὰ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν ἢ περὶ
ποίησιν

ἢ χαταλογάδην συγγράφοντες, καὶ πρῶτον χαὶ τελευταῖον

τὸ ἑαυτῶν

ὄνομα γραφόντων,

10 ve xal ποιήμασιν,

«“τολλῶν δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις

ὥσπερ Ἑχαταῖός

τὸ xol Ἡρόδοτος καὶ Θουχυ-

δέδης, οὗτος μὲν [οὖν] οὐχ ἅπαξ uóvov ἐν ἀρχῇ τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ 1
πολλάκις διαμαρτυρόμενος

xa9'

ταῦτα ξυγνέγραψε Θουχυδίδης.

ἔχαστον

χειμῶνα

xal ϑέρος ὅτι

ὃ δὲ οὕτως ἄρα ἐλευϑέριος ἦν καὶ (6061

μεγαλόφρων ὥστε οὐδαμοῦ φανήσεται τῆς ποιήσεως αὑτοῦ μεμνη-

μένος, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὥσπερ οἱ προφῆται τῶν ϑεῶν ἐξ ἀφανοῦς xal
11

ἀδύτου ποϑὲν φϑεγγόμενος.
20
ὅτι δὲ χαὶ ὠφέλιμα πάντα χαὶ χρήσιμα ἔγραψε, τὰ μὲν ἄλλα
δὲ διεξίοι τις, πολὺ ἂν ἔργον εἴη, ὅσα πεποίηχε περὶ ἀρετῆς καὶ
xaxíac' περὶ δὲ τῶν βασιλέων ἐν βραχεῖ ὃ οἵους φησὶ δεῖν εἶναι.
ὃν γὰρ ἂν ἐπαινῇ τῶν βασιλέων, Zi μῆτιν ἀτάλαντόν φησιν εἶναι
xal διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς ἀγαϑοὺς βασιλεῖς xal τὸν IMívo, 25

μεγίστην ἐπὶ δικαιοσύνῃ δόξαν ἔχοντα παρὰ τοῖς Ἥλλησι, τοῦ Ζιὸς
ὁμιλητήν ve xal μαϑητὴν εἶναί φησιν, ὡς πρῶτον δὴ καὶ μέγιστον

1 ἀλλ Η
3 τό γε ὄνομα UBM τὸ μὲν ὄνομα PH
τοῦ (pro τὸ)
ὁμήρου Ῥ
4 εἴτε πρᾶγμα ἕτερον εἴτε φυτὸν (hoc ord) libri, transposuit
Emp. dubitans
6 τις ἂν Emp., τινας libri
7 ἀλλώμενον P
8 .ϑαῦμα

τῆς UB

9 ἀνδρίας

ΒΟ γεγράφϑαι UBM γεγραφένε

Ρ

10 αὐτοῦ libri,

μηδὲ ἐν τῇ αὐτοῦ ποιήσει μνησϑῆναι libri (αὑτοῦ P), trans-

corr. Emp.

posui αὑτοῦ post ποιήσει; fortasse: ἐν αὐτῇ τῇ ποιήσει αὑτοῦ uv.

tov M

18 ἑαυτὸν P m. pr.

Emp.

δαυτοῖς pro ἐν αὐτοῖς M

γθαψε PHM

οὗτος HM

12 τελεὺ-

ξυγγραφόντων libri, corr. Dind., ἐγγραφόντων
15 οὖν om. M m. pr. HP

ἐλευϑέριος Hertlein, ἐλεύϑερος libri

17 ovvé-

18 αὐτοῦ

libri praeter P m. s.
19 ὥσπερ ante ἐξ repetunt UBM
22 ἐπεί pro εἴη
M émjn B ἐπήιηι Ὁ m. pr. (corr. litterae ; priori superser. e; mrg. ἔργον. εἴη)
7 ἐν βραχεῖ ἐρῶ Reiske
δεῖ Ὁ m. pr. M ἃ «corr.
24 yàg ἐπαινεῖ (om.
Xv) PH γὰρ ἂν ἐπαινεῖ M — 25 μείω Μ
21 φασιν M
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279 RII) ἁχεάντων éxeivov βασιλέα xal μόνον αὑτὸν ἐπιστάμενον xol παραδιδόντα τὴν βασιλικὴν τέχνην, καὶ τοὺς ἀγαϑοὺς βασιλεῖς δέον
χερὸς ἐχεῖνον βλέποντας χατευϑύνειν τὴν ἀρχήν, ἀφομοιοῦντας, ὡς
δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις, ϑεῷ τὸν αὑτῶν τρόπον. τὸ δὲ τοῦ
5 “ιὸς ἦϑος καὶ τὴν βασιλείαν ὅποία τις [ἦν], ἐν πτολλοῖς μὲν ἄλλοις
ποιεῖ φανεράν, ὡς δ᾽ ἐν βραχεῖ περιλαβόντα εἰπεῖν τὴν δύναμιν
αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν δηλοῖ “τολλάκις, dsl ποτε αὐτὸν οὕτως ὀνομάζων «πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε" ὡς δέον τὴν τῶν βασιλέων ἐπιμέ-

λειαν πατρικὴν xal χηδεμονικὴν εἶναι μετ᾽ εὐνοίας καὶ φιλίας καὶ
10 μηδέποτε ἄλλως προσῆχον ἀνϑρώπων προΐστασϑαί τὸ καὶ ἄρχειν

ἢ ἀγαπῶντα xal προνοοῦντα,

ὅπότε ὅ Ζεὺς οὐχ ὑπερορᾷ πατὴρ

ἀνθρώπων κχαλεῖσϑαι.

FS
|

917 ΠΕΡῚ SSKPATOY3.
Ἱππίας ó Ἠλεῖος xol Γοργίας ὃ Δεοντῖνος xol Πῶλος xol
Πρόδικος οἱ σοφισταὶ χρόνον τινὰ ἤνϑησαν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ϑαυ-

15 μαστῆς ἐτύγχανον φήμης, οὐ μόνον ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ
xol ἐν τῇ Σπάρτῃ καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, καὶ χρήματα πολλὰ συνέ(65; M) λέξαν, δημοσίᾳ ve παρὰ τῶν πόλεων xal παρὰ δυναστῶν τινων
xal βασιλέων xal ἐδιωτῶν, ὡς ἕχαστος ἔχοι δυνάμεως. ἔλεγον δὲ

πολλοὺς μὲν λόγους, νοῦν δὲ οὐκ ἔχοντας οὐδὲ βραχύν" ἀφ᾽ ὧν
20 ἔστιν οἶμαι χρήματα πορίζειν xoi ἀνθρώπους
ἄλλος

δέ τις ἀνὴρ .Αβδηρίτης

οὐχ ὅπως

ἠλιϑίους ἀρέσχειν.

ἀργύριον

σαρ᾽

ἑτέρων

ἐλάμβανεν, ἀλλὰ καὶ διέφϑειρε τὴν οὐσίαν τὴν αὑτοῦ συχνὴν οὖσαν
xal ἀπώλεσε

φιλοσοφῶν

οὐδὲν ὄφελος

αὐτῷ.

UBM

ἀναισϑήτως

δῆλον

ὅτι καὶ ζητῶν (ὧν)

ἦν δὲ καὶ Σωχράτης ᾿ϑήνησι

πένης ἀνὴρ

1 αὐτόν τ᾿ B (?)
ἐπιστάμεν (sicl) Η ἐπιστάμενος P
4 ἀνϑρώπους
τὸν αὐτὸν BM τ:ὸν αὐτῶν (o in rasura) Η τῶν αὐτῶν Ρ τρόπων

P m. 8.

5 ἦν seclusi, Gasdam secutus

καὶ post μὲν add. Pflugk

6 δὲ

ἐν P
9 xal κηδεμονιχὴν à m. s. P
ὡς pro χαὶ ante μηδέποτε U
10 ἄλλως ex ἄλλα P m. 8.
ἀνϑρώπῳ UBM
&oygv P m. pr.
12 τῶν
᾿ἀνϑρώπων UBM
13 ὃ ἥλιος M.
yooyslag ὃ λεοντεῖνος Μ
17 δημόσιάτε UB
πόλεων Reiske, πολιτῶν libri
20 ἡληϑήου P — 21 ἀβδηρίτης
(α et acutus ἃ corr) P — 22 διαφϑείρειν Μ
αὐτοῦ HP m. pr.
23 ἀπω-

λέσαι M

τῆς del. Wil.
DIO. II.

ἀνεσϑήτως (αι superscr. corr) P

ὧν add. Reiske

24 Xoxga8

DIONIS DE SOCRATE

114

xal δημοτικός,

οὐδὲ

οὗτος ὑπὸ τῆς πενίας

ἀναγχαζόμενος οὐϑὲν

λαμβάνειν" καίτοι γυναῖχα εἶχεν οὐ μισοῦσαν ἀργύριον καὶ παῖδας
δεομένους διατροφῆς xal τῶν νέων λέγεται τοῖς σπτλουσιωτάτοις

συνεῖναι,

ὧν φασιν ἐνίους μηδενὸς ἁπλῶς

φείέδεσϑαι πρὸς αὐτόν.

ἦν δὲ τἄλλα τῷ τρόπῳ κοινὸς καὶ φιλάνϑρωπος, καὶ παρεῖχεν
αὑτὸν τοῖς βουλομένοις προσιέναι xal διαλέγεσθαι, περέ v& τὴν
ἀγορὰν τὰ πολλὰ διατρίβων καὶ εἰς τὰς παλαίστρας εἰσιὼν καὶ
πρὸς

ταῖς τραπέζαις

xaOelóuevog

(ὥσπερ

$

οἱ và ὥνια và φαῦλα (518

δειχνύντες ἐν τῇ ἀγορᾷ xal περιφέροντες ἐπὶ τὰς 9Ugagc) εἴ τις ἄρα

ἐθελήσει πυϑέσϑαι τι καὶ ἀκοῦσαι τῶν νεωτέρων ἢ τῶν πρεσβυτέρων. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν δυνατῶν καὶ ῥητόρων προσεποιοῦντο

10

μηδὲ ὁρᾶν αὐτόν᾽ ὃ δὲ προσελϑών, ὥσπερ οἱ προσπτεαΐέσαντες,
ἀλγήσας ταχὺ ἀπηλλάττετο. ἀλλὰ δὴ τῶν μὲν ϑαυμαζομένων ἐχείvov σοφιστῶν ἐχλελοίπασιν οἱ λόγοι καὶ οὐδὲν ἢ τὰ ὀνόματα μόνον
ἔστιν" οἱ δὲ τοῦ Σωχράτους οὐκ οἶδ᾽ ὅπως διαμένουσι xol διαμεγοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον, τούτου δὲ αὐτοῦ γράψαντος ἢ καταλιπόντος οὔτε σύγγραμμα οὔτε διαϑήχας. ἐτελεύτα γὰρ ó ἀνὴρ ἀδιάϑετος τήν ve σοφίαν xal τὰ χρήματα. ἀλλὰ οὐσίαν μὲν οὐχ εἶχεν,
ὥστε δημευϑῆναι, χαϑάπερ εἴωϑε γίγνεσθαι (ἐπὶ) τῶν καταδικα- (558 V

σθϑέντων᾽ οἱ λόγοι δὲ τῷ ὄντι ἐδημεύϑησαν μὰ AU οὐχ om ἐχϑρῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν φίλων" οὐδὲν μέντοι ἧττον καὶ νῦν φανερῶν
ve ὄντων xol τιμωμένων

20

ὀλίγοι ξυνιᾶσι xol μετέχουσιν.

(38) ΠΕΡῚ OMHPOY

ΚΑΙ ΣΩΟΚΡΑΤΟΥΣ.

(282 R

Ἐπεὶ φαίνῃ καὶ τἄλλα Σωχράτους ὧν ἐπαινέτης καὶ τὸν ἄνδρα
ἐχτυληττόμεγος ἐν τοῖς λόγοις, ἔχεις μοι εἰχεεῖν ὅτου μαϑητὴς yéyove

τῶν σοφῶν

ὥσπερ Φειδίας μὲν ὃ ἀγαλματοποιὸς Hyiov, Πολύ-

, ὡς

1 οὗτος H

PH αὐτόν Ceteri
eov Ρ (ν à m. 2)

4 εὔνους pro ἐνίους mrg.

P

προσεῖναι libri, corr. Püugk
12 τὸ μηδὲ U m. pr. B

ante ἀλγήσας add. B U m. pr. (nunc erasum)

,

ἁπλῶς om. BU — 6 éavco»

[10 ϑελήσει H

τῶνεοτέ-

προσπαίσαντες

ΒΟ 13 xol

15 xal διαμένουσι (pro διαμε-

νοῦσι) M, om. Β
16 τούτου δὲ BM τούτου μὲν HP (in U u et v ἃ corr.)
μηδὲν γράψαντος ΗΡ
χρόνον, τοῦ δι᾽ αὑτοῦ γράψαντος Geelius, (x«i) ταῦτ᾽
οὐδὲ αὐτοῦ γράψαντος ego
11 ὃ om. UB
18 ἀλλ᾽ M
19 ἐπὶ add.

Reiskius

212 ξυγίασι PHM

μετέχουσι H

m. pr.
24 ἔχοις UB — 25 φιδίας M
PH, mrg. U
πολύγνωστος U m. pr.

28 ἔπη M.

ὧν om. ΒΜ

'Hylov O. Mueller xov UBM ἵππου

25
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γνωτος δὲ ó ζωγράφος xal ó ἀδελφὸς ἄμφω vob πατρὸς L4yAaoφῶντος, Πυϑαγόρου δὲ Φερεκύδης λέγεται διδάσκαλος γενέσϑαι,

Πυϑαγόρας δὲ Ἐμπεδοχλέους xal ἑτέρων, καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν
ix

πλείστων ἔχομεν εἰπεῖν τοὺς διδασκάλους τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, ὅτῳ
ἕκαστος συγγενόμενος λόγου ἄξιος ἐγένετο δίχα γε Ἡραχλείτου τοῦ

᾿Εφεσίου χαὶ Ἡσιόδου τοῦ ᾿Ασχραίου. ὃ μὲν γάρ φησιν ποιμαένων
ἐν τῷ Ἑλικῶνι παρὰ τῶν Μουσῶν λαβεῖν ἐν δάφνης ὄζῳ τὴν
ποίησιν,
288
1D R 10

ἵνα μὴ πράγματα

ἔχοιμεν ζητοῦντες αὐτοῦ τὸν διδάσχα-

λον HodxAswog δὲ ἔτι γενναιότερον αὐτὸς ἐξευρεῖν τὴν τοῦ σταντὸς φύσιν ὅποία τυγχάνει οὖσα, μηδενὸς διδάξαντος καὶ γενέσϑαι

παρ᾽ αὑτοῦ σοφός. Ὁμήρου μὲν γάρ, ὥσπερ τὰ ἄλλα τὰ περὶ
αὐτόν, καὶ τοῦτο ἄδηλον τοῖς Ἕλλησιν. ὃ δὲ Σωχράτης ὅτι μὲν παῖς
ὧν ἐμάνϑανε [λυϑοξόος] τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην ἀκηκόαμεν" τὸν δὲ
τῆς σοφίας
15

αὐτοῦ

διδάσχαλον

οὕτως

ὠφελίμου

χαὶ καλῆς

μένης σὺ ἡμῖν σαφῶς εἰπὲ xal μὴ φϑονήσης. —

γενο-

4. AAA τοῦτό

. γε οἶμαι πολλοῖς εἶναι σαφές, ὅστις ἔμπειρος ἀμφοῖν τοῖν ἀνδροῖν,

ὅτι Σωχράτης τό ye ἀληϑὲς Ὁμήρου μαϑητὴς γέγονεν, οὐχ ὥσπερ
ἔνιοί φασιν ᾿Αρχελάου. --- Καὶ πῶς οἷόν ve τὸν μήτε ξυγγενόμενον
1669 M) Ὁμήρῳ μήτε ἐδόντα πώποτε, ἀλλὰ τοσούτοις ἔτεσιν ὕστερον γενό20 μενον Ὁμήρου φάναι μαϑητήν; --- 4. Τί δέ; ὅστις xa9* Ὅμηρον
ἐγένετο, μηδὲν δὲ ἤχουσε τῶν Ὁμήρου ἐπῶν ἢ ἀκούων μηδενὶ

προσέσχε τὸν νοῦν, ἔσϑ᾽ ὅπως φήσομεν ἐχεῖνον Ὁμήρου μαϑητήν;
— Οὐδαμῶς. — 4. Οὔκουν ἄτοττον τὸν μήτε ξυγγενόμεγον μήτε
ἐδόντα, τῆς δὲ ποιήσεως ξυνέντα τῆς Ὁμήρου xal τῆς ὅλης διαγοίας ἔμπειρον γενόμενον μαϑητὴν Ὁμήρου λέγεσθαι" ἢ οὐδὲ ζηλωτὴν οὐδένα οὐδενὸς φήσεις τῶν μὴ συγγενομένων; --- Ἔγωγε. —
4. Εἴπερ οὖν ζηλωτής, καὶ μαϑητὴς εἴη ἄν. ὃ γὰρ ζηλῶν τιγα
ὀρϑῶς ἐπίσταται δήπου ἐκεῖνον ὁποῖος ἦν xal μιμούμενος τὰ ἔργα
x«l τοὺς λόγους
80

ὡς

οἷόν ve ἐπιχειρεῖ ὅμοιον

ταὐτὸ δὲ τοῦτο xal ὃ μαϑητὴς ποιεῖν ἔοικε᾽

αὑτὸν ἀποφαίνειν.

μιμούμενος

5 δίχα ys H (U a corr.) δίχα δὲ BMU m. pr.; ye om. P
φησίν add. PH

αἱ in ποιμαίνων ἃ corr.

U

τὸν δι6 ὅτι post

1 λαβεῖν scripsi, ἔλαβεν libri

9 ἐξεῦρε PHUB ἐξεῦρεν M, corr. Reiskius

ὅτι pro ἔτι P

11 αὐτοῦ

MU m. pr.
13 λιϑοξόος del. Davis.
15 notam 4 ab editoribus additam
retinui
φϑονέσῃς M φϑονήσῃς (y prius a corr.) U— 16 εἴ vic pro ὅστις H

οἱ in ἀνδροῖν & corr. U

17 γέγονε Ὁ m. pr. (ν add. corr.)

τὸν UB

24 τῆς δε τῆς UB, item H altero τῆς expuncto

20 τί δαί; ΒΡ

συνιέντα PH
ἂν P

pro γὰρ P

τῆς ὁμηρικῆς P

28 γενέσϑαι

συγγενομένων PH γενομένων ἅμα UBM

29 οἴονται

Μ

αὐτὸν ΒΜ

Ὴ

18 τὸ pro

ἢ om. PH

Σ26 φήσης

21 ov» om. UBM

30 xal om. UBM
S *

δὲ
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τὸ δὲ ὁρᾶν xol

δάσχαλον χαὶ προσέχων ἀναλαμβάνει τὴν τέχνην.

ξυγεῖναι οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ μανϑάνειν᾽ πολλοὶ γὰρ καὶ ὁρῶσι τοὺς
αὐλητὰς καὶ ξύνεισι xol ἀκούουσιν ὁσημέραι, xal οὐδ᾽ ἂν ἐμφυσῆσαι
τοῖς αὐλοῖς δύναιντο, οἵ ἂν μὴ ἐπὶ τέχνῃ μηδὲ προσέχοντες ξυγῶσιν. (84 R I

ἀλλ᾽ εἴ ye δυσωπῇ μαϑητὴν Ὁμήρου τὸν Σωχράτην χαλεῖν, ζηλωτὴν 5
6 δὲ μόνον, οὐδέν μοι διοίσει. --- Ἐμοὶ μὲν οὐχ ἧττον παράδοξον
τοῦτο ἐχείνου δοχεῖ. Ὅμηρος μὲν γὰρ ποιητὴς γέγονεν οἷος οὐδεὶς
ἄλλος" Σωχράτης δὲ φιλόσοφος. — 4. Εἶεν" οὕτως μὲν οὐδὲ 1Aoyiλοχον εἴποις ἂν Ὁμήρου ζηλωτήν, ὅτε μὴ τῷ αὐτῷ μέτρῳ χέχρηται

εἰς ὅλην τὴν ποίησιν, ἀλλ᾽ ἑτέροις τὸ πλέον, οὐδὲ Στησίχορον, 0
ὅτι ἐχεῖνος μὲν ἔπη ἐποίει, Στησίχορος δὲ μελοποιὸς ἦν. — Ναί"
τοῦτό γε ἅπαντές φασιν οἱ Ἕλληνες, Στησίχορον Ὁμήρου ζηλωτὴν γενέσϑαι καὶ σφόδρα γε ἐοικέναι χατὰ τὴν ποίησιν. Σωχράτης
δὲ χατὰ τί σοι δοχεῖ Ὁμήρῳ ἐοιχέναι; --- 4. Τὸ μὲν πρῶτον xol
μέγιστον κατὰ τὸ ἦϑος. οὐδέτερος γὰρ αὐτοῖν ἀλαζὼν ἦν οὐδὲ 15
»-α

ἀναιδής, ὥσπερ οἱ ἀμαϑέστατοι τῶν σοφιστῶν. Ὅμηρος μὲν γὰρ (680 Μ)
οὐδὲ ὁπόϑεν ἦν εἰπεῖν ἠξίωσεν οὐδὲ ὧντινων γονέων οὐδὲ ὅστις

αὐτὸς ἐχαλεῖτο. ἀλλὰ ὅσον ἐπ᾽ ἐχείνῳ xal τὸ ὄνομα ἠγνοοῦμεν àv
τοῦ γράψαντος τὴν ᾿Ιλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν. Σωχράτης δὲ τὴν μὲν
πατρίδα “οὐχ οἷός τ᾽ ἦν ἀποχρύψασθϑαι διὰ τὸ μέγεϑος καὶ τὸ 20
σφόδρα ἐνδόξους εἶναι τὰς ᾿ϑήνας καὶ τῶν Ἑλλήνων ἄρχειν κατ᾽

ἐχεῖγον τὸν χρόνον" οὐδὲν δὲ πώποτε εἶπεν ὑπὲρ αὑτοῦ μέγα οὐδὲ
προσεποιεῖτο σοφίαν οὐδεμίαν, καίτοι τοῦ ᾿ζπόλλωνος χρήσαντος
ὡς εἴη σοφώτατος Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.
τελευταῖον δὲ οὐδὲ
τοὺς λόγους αὐτὸς κατέλιπε γράψας, καὶ ταύτῃ ys ὑπερέβαλε τὸν 325

Ὅμηρον.

ὥσπερ γὰρ τὸ ὄνομα τὸ ἐχείνου παρ᾽ ἑτέρων ἀκούοντες

ἴσμεν, οὕτω xal τοὺς λόγους τοὺς Σωχράτους ἄλλων καταλιπόντων.
οὕτως ἄγαν χεχολασμένω ἤστην χαὶ ἐσωφρονείτην ἄμφω τὼ ἄνδρε.
9
ἔπειτα ὑπερεῖδον χτήσεως χρημάτων ὁμοίως Σωχράτης ve καὶ

Ὅμηρος. πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἐσπουδαζέτην καὶ ἐλεγέτην, 80 095
ὁ μὲν διὰ τῆς ποιήσεως, ὃ δὲ καταλογάδην" περὶ ἀρετῆς ἀνϑρώπων
χαὶ καχίας καὶ περὶ ἁμαρτημάτων καὶ χατορϑωμάτων χαὶ περὶ
:

j

1 xol μὴ ξυνιέναι P

(sie) ΗΠ 5 δυσώπει M
sed εἰς necessarium

ἀμαϑέστεροι
20 τὸ om. M

MA

σωχράτη
ἑτέρωι P

:

:

Ηὶὀ μὴ καλεῖν

25 αὐτὸς scripsi, αὐτοῦ UMH αὑτοῦ PB

27 οὕτως

φρονεῖτον Ὁ m. pr. BM ἐσωφρονήτην

ΗΠ

Η

0X

16 scribendum:

19 μὲν om. P

20 τῶν ἐχείνου U

τοῦ pro τοὺ MUP
ἄνδρες M

,

3 ξύνεισι

10 πρὸς ὅλην PHM,

14 τίς oixoóoust M

18 ἂν in H superscr. m. pr. ut videtur, om. P

πατέρων BMU (compendio)

(),om. P

:

2 ὁρῶσιν αὐλητὰς (om. rovc) UBM

— 28 ἐσω-

29 ὑπερίδον U m. pr.

82 περὶ om. P, huc transposui, in libris legitur ante χαχίας
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ἀληϑείας xal ἀπάτης καὶ ὅπως δοξάζουσιν οἱ πολλοὶ xal ὅπως
ἐπίστανται οἱ φρόνιμοι. χαὶ μὴν εἰχάσαι καὶ παραβαλεῖν ἱκανώτατοι ἦσαν. --- Τοῦτο μὲν ϑαυμαστόν, εἰ ταῖς Ὁμήρου παραβολαῖς
πυρὸς καὶ ἀνέμων xal ϑαλάττης xal devüv xal ταύρων καὶ λεόντων
ὅ χαὶ τῶν ἄλλων, οἷς ἐχόσμησε τὴν ποίησιν Ὅμηρος, σὺ παραβαλεῖν
ἀξιώσεις τοὺς Σωχράτους χεραμέας καὶ [τοὺς] σχυτοτόμους. --- 4΄. Εἴ- 10

cQ γε, ὦ μαχάριε, xol τὴν ᾿Αρχιλόχου ἀλώπεκα τοῖς λέουσι xal
ταῖς πτιαρδάλεσι παραβάλλομεν καὶ οὐδὲν ἢ μὴ πολὺ ἀποδεῖν φαμεν.
ἀλλὰ γὰρ ἴσως καὶ τῶν Ὁμήρου τὰ τοιαῦτα ἀποδοκχιμάζεις, ὅπου
10 μέμνηται ψαρῶν ἢ χολοιῶν ἢ ἀχρίδων ἢ δαλοῦ ἢ τέφρας ἢ κυάμων
«6€ xal ἐρεβίνϑων ἢ λιχμῶντας ἀνϑρώπους πεποίηκεν, ἀλλὰ ταῦτά
σοι δοχεῖ τὰ φαυλότατα εἶναι τῶν Ὁμήρου" μόνους δὲ ϑαυμάζεις 11
τοὺς λέοντας xal τοὺς ἀετοὺς xol τὰς Σχύλλας καὶ τοὺς Κύχλωπας,
(661 Μ) οἷς ἐχεῖνος ἐχήλει τοὺς ἀναισϑήτους, ὥσπερ αἱ τίτϑαι τὰ παιδία

15 διηγούμεναι τὴν «Ιἀμιαν.

xal μὴν ὥσπερ Ὅμηρος διά τε μύ-

ϑὼν xal ἱστορίας ἐπεχείρησε τοὺς ἀνθρώπους

65
I)

παιδεύειν,

σφόδρα

ἐργώδεις ὄντας παιδευϑῆναι, καὶ Σωχράτης πολλάχις ἐχρῆτο τῷ
τοιούτῳ, ποτὲ μὲν σπουδάζειν ὁμολογῶν, ποτὲ δὲ παίζειν προσποιούμενος, τούτου Évexey ἀνθρώπους ὠφέλει" ἔσως δὲ προσέχρουσε
τοῖς
μυϑολόγοις καὶ τοῖς συγγραφεῦσιν.
οὐ τοίνυν οὐδὲ τοὺς 12
20
περὶ Γοργίαν ἢ Πῶλον ἢ Θρασύμαχον ἢ Πρόδικον ἢ Mévcova ἢ

Εὐθύφρονα ἢ vvvov ἢ ᾿Αλκιβιάδην ἢ “άχητα μάτην ἐποίει Aéγοντας,

ἐξὸν ἀφελεῖν τὰ ὀνόματα᾽

ὀνήσων τοὺς ἀχούοντας,

εἴ πὼς

ἀλλὰ δει τούτῳ καὶ μάλιστα

ξυνεῖεν᾽" ἀπὸ γὰρ τῶν λόγων τοὺς

25 ἀνθρώπους xal ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τοὺς λόγους ξυνορᾶν o) ὅᾳcoe POE

ÓLov

ἄλλοις

ἢ τοῖς

φιλοσόφοις

xal τοῖς πεπαιδευμένοις.

. οἱ δὲ

πολλοὶ μάτην οἴονται τὰ τοιαῦτα λέγεσθαι καὶ ὄχλον ἄλλως xal
φλυαρίαν ἡγοῦνται.
Σωχράτης δὲ ἐνόμιζεν, ὅσάχις μὲν ἀλαζόνα 13
ἄνθρωπον εἰσάγει, περὶ ἀλαζονείας λέγειν᾽ ὅπότε δὲ ἀναίσχυντον
80 xal βδελυρόν, περὶ ἀναιδείας καὶ βδελυρίας" ὅπότε δὲ ἀγνώμονα
1 ἀληϑίας M
Herwerden

2 παρακαλεῖν B

σὺ om. PH

4 ϑαλάσσης P

παραβάλλειν UB

τοῦ ut videtur Η τοὺς vov

5 Ὅμηρος delet

6 τοῦ pro τοὺς Μ τοὺς ex

τοὺς om. P, delevit Dind.

—8 παρδάλαισιν M.

μὴ om. BMU m.pr. 9 τὰ τοιαῦτα om. BU (add. in mrg.)
12 εἶναι om. U
14 ἐχείνοις M, om. P ὥσπερ om. P superscr. in Η
τῆϑαι H (mrg. vulg.)
|

18 uiv om. P

19 ἀνθρώπους ἄλλους UB ἀνθρώπων (om. ἄλλους) PHM

ὠφελείας M m. pr. — fortasse: (iv^» ἀνθρώπους ὠφελοῖ; lectionem M probat
Wil. 0
uévova UB μέμνονα ΡΗ
22 εὔφρονα Μ
λάχην PHB λάχνην
M λάχητα (τα ἃ corr

|

γὰρ PH γε BM τεῦ
29 εἰσάγοι

᾿

P

5

μάτην om. PHM

25 ὃ συνορᾶν UB

ἀλαζονίαςι M

80 αναιδίας M

28 τοῦτο M

24 ξυνίεν M.

21 ταῦτα pro τὰ τοιαῦτα P
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χαὶ ὀργέλον, ἀγνωμοσύνης

καὶ ὀργῆς

ἀποτρέπειν.

xal ἐπὶ τῶν

ἄλλων ὁμοίως và πάϑη καὶ τὰ νοσήματα ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἀνϑρώ-

πων τῶν ἐχομένων τοῖς πάϑεσιν ἢ τοῖς νοσήμασι σαφέστερον ἐδείκ1άγυεν ὅποῖά ἐστιν ἢ εἰ τοὺς λόγους ψιλοὺς ἔλεγε. δοχεῖ δέ μοι καὶ

τοῦτο παρ᾽ Ὁμήρου λαβεῖν. καὶ γὰρ ἐχεῖνος, ὅταν μὲν διηγῆται περὶ ὅ

Φδλωνος, ὅπως μὲν ἐπεϑύμησε τῶν ἵππων τῶν ᾿Αχιλλέως,

ὅπως

δὲ τοὺς πολεμίους ἀποφεύγειν δυνάμενος ἔστη τοῦ δόρατος ἐγγὺς
παγέντος

xol οὐδὲν αὐτὸν

ὥγησε τὸ τάχος,

ὅπως δὲ ἐβάμβαινεν

ὑπὸ τοῦ δέους καὶ συνεχρότει τοὺς ὀδόντας, ὅπως δὲ ἔλεγε τοῖς πο-

λεμίοις, οὐ μόνον εἴ τι ἐρωτῷῴεν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ὧν μηδεὶς ἐπυν- 10
ϑάνετο

(xal γὰρ τοὺς

ἵππους

ἐμήνυσε

τοὺς

Θρᾳχιχοὺς

xol

τὸν

Ῥῆσον, ὃν οὐδεὶς yÓev ἀφιγμένον)" ταῦτα δὲ λέγων οὕτω σφόδρα RT
ἐναργῶς o) περὶ δειλίας ὑμῖν xal φιλοδοξίας δοχεῖ διαλέγεσθαι;

1ὅ ὅταν δὲ περὶ τοῦ Πανδάρου, ὡς συνέχεε τὰς σπονδάς, ἐλπίσας
δῶρα παρὰ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Πριάμου, καὶ οὔτε ἀπέχτεινε τὸν Mevé- 15
λεων βαλών, καίτοι τοξότης ἱκανὸς εἶναι δοχῶν, καὶ παραβὰς τὰ
ὅρκια τοὺς Τρῶας ἀϑυμοτέρους ἐποίησε πρὸς τὸν πόλεμον μεμνημένους ἀεὶ τῆς ἐπιορκίας "
|

γῦν δ᾽ ὅρχια πιστὰ
ψευσάμενοι uoyóueoda* τῷ οὔ νύ τι χάλλιόν ἐστι"
20
16 καὶ ὃν τρόπον ázméSavev οὐ μετὰ πολὺ τὴν γλῶτταν ἀποτμηϑείς,

ο΄

πρὶν ἢ καὶ λόγῳ φῆσαι τὸν ᾿Αλέξανδρον αὐτῷ χάριν εἰδέναι" ταῦτα
διεξιὼν οὕτως ἐπιμελῶς ὑπὲρ ἄλλου του δοχεῖ λέγειν ἢδωροδοχίας καὶ
ἀσεβείας καὶ τὸ ξύμπαν ἀφροσύνης; ὃς καὶ τοῖς βέλεσι κατηρᾶτο xol

ἠπείλει διακλάσειν αὐτὰ καὶ καταχαύσειν, ὧς φοβουμένων αὐτὸν τῶν 25
17 βελῶν. ὅταν δὲ περὶ ᾿4'΄σίου τοῦ Ὑρτάχου, ὅτι τοῦ στρατηγοῦ χελεύσαντος ἔξω τῆς τάφρου χαταλιτίεῖν τοὺς ἵππους μόνος οὐχ ὑπήκουσεν,

ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι ϑοῇσι
γήπιιος᾽" [οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε, κακὰς ὑπὸ χῆρας ἀλύξας,
1 ἀποτρέπει ὉΒ

4 ὁποῖά εἰσιν ῬΡῊ

2 τῶν om. UBM

38 .πάϑουσε (sic! Η

γῳψειλοὺς M ; ψιλοὺς om. P, in mrg. suppl.

H

ἐδίχνυεν M

5 παρὰ MH

διηγεῖται M.
6 τοῦ pro altero τῶν UBPH
7 malim: ἀποφυγεν — 8 αὖτῶν M
ἐμβάβαινεν B
10 Or. pro εἴτ Ρ
11 γὰρ om. UBM m. pr.
13 ἀργῶς BMU m. pr.
διλίας M δουλείας P
ἡμῖν H
15 Μενέλεων
UBM Μενέλεω H (τὸν Μενέλεων om. P)
20 μαχόμεϑα UBHP | v? zo. P
καλλιόν ἐστι: κέρδιον ἡμῖν Homerus Il. VII 352
28 δωροδοχείας M — 24 γε
pro x«) UB.

Cf. Hom. Il. V 214—16

25 χλάσειν HP

Σ176 cf. Hom. IIl. XII

1088q.
28 πέλασε νήεσσι M πέλασεν νήεσι B νήεσσι πέλασσε Ὁ πέλασε viso:
H πέλασσε νήεσι P
29 οὐδ᾽ &g' — p. 119,1 ἠνεμόεσσαν seclusi, qnia sequentia
stultitiam Asii illustrant (vide part. praes.) et quia verba ἵπποισιν — ἀγαλλόμενος

postea circumscribuntur verbis ὑπὸ τῶν ἵππων — δίφρου

ORATIO LY.

119

ἵπποισιν xal ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος moagà νηῶν

dw ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν }
elg τοσαύτην δυσχωρίαν τάφρου τε xal τείχους καὶ νεῶν εἰσελαύ- 18
γων, ὅπου ye μηδὲ τοῖς πεζοῖς συνήνεγχε καταληφϑεῖσιν ὑπὸ τῶν

5 ἐναντέων, ἀλλὰ ὀλίγης ἐχβοηϑείας γενομένης διεφρϑάρησαν οἱ πλείους "
ó δὲ ὑπὸ τῶν ἵππων ἐπαιρόμενος καὶ τῷ κάλλει τοῦ δίφρου ᾧετο
(288RID μὲν ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἐλάσειν, ἕτοιμος δὲ ἦν ἐμβαλὼν εἰς τὴν ϑά(668 M) λασταν ἀπὸ τοῦ ἅρματος μάχεσθαι" ἄρ᾽ οὖν οὐ περὶ ἀπειϑείας καὶ
ἀλαζονείας τότε λέγειν φαίνεται;
πάλιν δὲ τούτοις παρατιϑεὶς 19
10 Πολυδάμαντα κελεύοντα εὐλαβηϑῆναι καὶ μὴ διαβαίνειν τὴν τάφρον,
ἅμα μὲν τὸ πρᾶγμα ἐπιεδειχνύντα ὡς ἐπικένδυνον, ἅμα δὲ τὸν oiaγὸν τὸν ysvóusvov αὐτοῖς" ἄλλως μὲν γὰρ οὐδένα ᾧετο ἀνέξεσϑαι

αὐτοῦ λέγοντος, σὺν δὲ τῷ οἰωνῷ τάχ᾽ ἂν πεῖσαι τὸν Ἕχτορα" ἢ
τὸν Νέστορα τοὺς περὶ τὸν ᾿“γαμέμνονα καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα λοιδο15 ρουμένους παύοντα τῆς ὀργῆς καὶ προλέγοντα φανερῶς τὰ συμβη-

σόμενα αὐτοῖς ἀπὸ τῆς στάσεως,

ὕστερον δὲ ἐπιπλήττοντα τῷ

youé£uvovu ὡς ἁμαρτόντι xol ἀναγχάζοντα δεῖσϑαι τοῦ ᾿Αχιλλέως"

ἢ τὸν Ὀδυσσέα ἐπανορϑούμενον τὸ ἁμάρτημα τοῦ ᾿4γαμέμνονος, δι᾽
οὗ πεῖραν βουλόμενος λαβεῖν τοῦ στρατοῦ, πῶς φέροιεν τὴν τοῦ
20 πολέμου τριβήν, ὀλίγου φυγεῖν αὐτοὺς ἐποίησεν" οὐ περὶ φρονήσεως
χαὶ στρατηγίας χαὶ μαντιχῆς, πρὸς δὲ τούτοις καιροῦ χαὶ ἀχαιρίας
ἔοιχεν ὑποτίϑεσϑαι;
ἐν δὲ τῇ Ὀδυσσείᾳ τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἐῶ, ἑνὸς δὲ 20
μόνου μνησϑήσομαι, τοῦ Ldvvwóov.
τοῦτον γὰρ ἀλαζονίστατον
τρεποίηχε τῶν μνηστήρων xal ἀχολαστότατον᾽" ὃς πρῶτον μὲν χατε25 φρόνει τοῦ Ὀδυσσέως, ὅτι ἐχεῖνος μὲν ἐν ῥάκεσιν ἦν, αὐτὸς δὲ ἐν
πολυτελεῖ ἐσϑῆτι wol ἔστινεν ἐκ χρυσῶν ποτηρίων καὶ τούτων οὐχ
αὑτοῦ xal ἐδείπνει πολυτελῶς o)x ἐκ τῶν πατρῴων, ἀλλὰ παρασιτῶν ἐπ᾽ οἰχίας

1 ἵπποισι

ἀδεσπότου"

xal ἔφη μὲν τῆς Πηνελόπης

2 ποτὶ Ῥ - 8 δυσχέρειαν HP.

ἐρᾶν,

εἰσελαύνειν BM m. pr. U m. pr.

4 ye om. UB δὲ pro γε M
ληφϑεῖσιν UBM χαταλειφϑεῖσιν P
6 ᾧετο μὲν Geel.
ὡς τὸ μὲν UBM óc τότε μὲν HP
7 τὸ τεῖχος M τοῦ τείχους ceteri
ἐλάcov, ἕτοιμος δὲ ὧν ἐμβαλεῖν εἰς v. 9. x«l ἀπὸ H, item P nisi quod ὧν et ϑά-

λασσαν
8 ἀπειϑίας et ἀλαζονίας M
9 τότε ante xol ἀλαΐζ. transp. P
10 πουλυδάμαντα M
εὐλαβηϑῆναι χελεύοντα (hoc ord. Ρ
13 αὐτοῦ ἀνέξεσϑαι (hoc ord.) P
ἐν libri, σὺν Geelius
τὸν Ἕχτορα — 10 ὕστερον δὲ
om. BU (in hoc suppl. a corr. in mrg.)

loquitur

—Polydamas XII 60—79 de οὐωνῷ nihil
οἱ
.

14 x«i τὸν Geelius, 7 τὸν libri

τον M ἀλαζονέστατον ceteri
28 ἐπ᾿ om. BMU m. pr.

21 τούτου.

πρότερον uiv P

H

24 ἀλαζονίστα-

25 ἐν prius om. M
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ἐμίγνυτο

δὲ ταῖς δούλαις ταῖς τοῦ Ὀδυσσέως

21 λαστος, οὐχ ὡς ἔνιοι τῶν νῦν" τελευτῶν
ἄπειρος ὧν τοξικῆς xal τὰς χεῖρας. οὕτως

μένος, ὡς μὴ δύνασϑαι ἅπτεσϑαι
σεις στέαρ,

τῆς νευρᾶς,

xal ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως

καὶ τἄλλα

ἦν ἀχό- ssomm)

δὲ ἐπεχείρει τοξεύειν,
ὑπὸ τρυφῆς διεφρϑαρ-

ὁρῶντος

ei μή τις ἐπιχρίxol τῆς ἐρωμέγης ὅ

παρούσης, ἐν ἀνϑρώποις τοσούτοις, μηδ᾽ ἐπιτεῖναι δυνάμενος τὸ
τόξον μηδὲ ὅπως στήσει τοὺς ττελέχεις ὃ Τηλέμαχος

ξυνιείς.

ὅμως

δὲ τοῦτον καὶ ἀποϑανόντα ἐποίησεν οὐχ εἰχῇ πληγέντα διὰ τοῦ λαι-

|

μοῦ, οὐχ ὅπου ἔτυχεν, ὥσπερ ἀμέλει τὸν Πάνδαρον διὰ τῆς γλώττης. (604 M).
xal γὰρ δὲ τύχῃ τινὶ συμβαίνει τὰ τοιαῦτα, ὅμως ἐπὶ πολ- 10
. λῶν ἔστιν εἰπεῖν ὅτι τοῦτον μὲν τὸν ἄνϑρωπον διὰ τῆς γαστρὸς

δεῖ πληγέντα ἀποϑανεῖν, τοῦτον δὲ διὰ τῶν αἰδοίων; τοῦτον δὲ
22 διὰ τοῦ στόματος. μὴ οὖν ὑμῖν εἰχῇ δοκεῖ Ὅμηρος ὅτιοῦν λέγειν;

|
|

οὐ τοίνυν οὐδὲ Σωχράτης ἄλλως ἐχρῆτο τοῖς λόγοις οὐδὲ τοῖς πταρα-

δείγμασιν, ἀλλ᾽ ᾿Ανύτῳ μὲν διαλεγόμενος βυρσέων ἐμέμνητο καὶ 15

σχυτοτόμων. εἰ δὲ “υσιχλεῖ διαλέγοιτο, ἀμνέων καὶ χωδίων᾽ “40χωνι δὲ δικῶν xol συχοφαντημάτων, ἹΠένωνι δὲ τῷ Θετταλῷ περὶ 290 R V
ἐραστῶν xol ἐρωμένων. |o? μέντοι ἀλλὰ xal ἄλλων ἐνίοτε παραδειγμάτων εὐπόρει, φίλους μὲν ὀνομάζων xal φιλίαν, ὅτε πρὸς
αΑὔῦσιν διαλέγοιτο, περὶ σωφροσύνης δὲ Χαρμίδῃ διαλεγόμενος.)]1
20
2 post νῦν pauca videntur excidisse, e. gr. ζἄλλ᾽ qMἔν γε τοῖς τότε)
ὃ τοξότης UB
4 νευρῆς Μ
ἐπιχρίσαι UB ἐπιχρεῖσαι M
5 ἐρῶνtocP
7 στήσει M στήσηι Ὁ στήση B στήσειε ΡΗ͂
&vvieic HP. ξυνείς MBU

m. pr.
ὅμως libri, ὁμοίως Casaub., τέλος δὲ ego
8 τοῦτον xal scripsi,
xal τοῦτον libri
λεμοῦ M, in U αἱ ἃ corr.
9 ὥσπερ om. P
10 5 pro
εἰ U m. pr., εἰ xoi HP
12 δὲ alterum om. UB
13 doxz UB
14 τοῖς —
οὐδὲ om. P
15 ἀλλ᾽ αὐτῷ uiv BMU m. pr. (ἀνύτωι à corr.) ἀλλ᾽ ἀνύτω
ecvto

τάχα μὲν (Sic! H ἀνύτω τάχα uiv P
10 προβάτων καὶ καπήλων libri, quae
ex glossemate προβατοχαπήλῳ 8d “υσικλεῖ pertinente orta esse vidit C. F. Hermannus, coll Plut. Per. 24; pro iis igitur posuit, quae l. 17 abundant ἀμνίων
scribens pro ἀμιδίων
λύχωνι Geelius γύχωνι BU m. pr. γλύχωνι MHP 17 post συχοφαντημάτων libri addunt: xai ἀμιδίων καὶ κωδίων, sed xal χωδίων

om. U
18 ov μέντοι --- 20 διαλεγόμενος seclusi ineptum lectoris additamen.
tum
[19 εὐπορεε UB
20 λυσίαν MHP

ORATIO LVI.

(39 ACT'AMEMNQ9N

121

H IIEPI ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.
————

4. Πότερα βούλει περὶ M yauéuvovog ἀκούειν φρονίμους λόγους,
ἀφ᾽ ὧν ἔστιν ὠφεληϑῆναι τὴν διάνοιαν, ἢ λυπεῖ σε ᾿Δγαμέμνων
ó ᾿Δτρέως ὀνομαζόμεγος ἐν τοῖς λόγοις; --- Οὐδ᾽

εἰ περὶ ᾿Αδράστου

τοῦ Ταλαοῦ λέγοις ἢ Ταντάλου ἢ Πέλοπος, ἀχϑοίμην ἄν, εἰ μέλλω
ὅ βελτίων ἔσεσϑαι. --- 4. Καὶ μὴν ἀνεμνήσϑην ἔναγχος λόγων τινῶν,
οὗς λέγοιμ᾽ ἄν, εἴ μοι ἐρωτῶντι ἐθέλοις ἀποχρίνασϑαι. --- 42έγε
ὡς ἀποχρινουμέγου.

--- 4΄. Εἰσέ τινες ἀνθρώπων

ἕτεροι μὲν αἰγῶν, ἕτεροι δὲ ὑῶν,

ἄρχοντες; ὥστεερ

οἱ δέ τινες ἵππων,

οἱ δὲ xal

βοῶν, ξύμπαντες οὗτοι οἱ χαλούμεγοι χοινῇ ποιμένες" ἢ οὐχ ἀνέ10 γγωχας τοῦτο τὸ ἔπος Κρατίνου"
ποιμὴν χαϑέστηχ᾽, αἰπολῶ xol βουχολῶ;
—

Οὐχ ἂν ἔχοιμέ σοι εἰπεῖν, εἰ ποιμένας ἄμεινον ὀνομάζειν

(665 M) σαγτας

τοὺς τῶν

ζῴων νομέας.

—

4.

Οὐ μόνον

γε

τῶν

σύμ-

ἀλόγων,

ὦ ἄριστε, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπων, εἴ τι χρὴ Ὁμήρῳ πείϑεσϑαι περὶ
1 Κ16 τούτων. ἀλλὰ τί οὐκ ἀπεχρίνω τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐρώτημα; --- Τὸ ποῖον;
— — AZ. Εἰπέ, εἰσί τινες ἀνθρώπων ἄρχοντες; --- Πῶς γὰρ oix εἰσί;
— 2. Τίνες οὗτοι; τίνας αὐτοὺς ἐπονομάζεις; λέγω δὲ οὐ τοὺς
ἐν πολέμῳ στρατιωτῶν ἄρχοντας, (στρατηγοὺς γὰρ ὀνομάζειν εἰώϑαμεν τοὺς ἁπάσης τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνας" ὥσπερ ye καὶ χατὰ
20 μέρος ὃ μὲν λόχου ἄρχων χαλεῖται λοχαγός, ὃ δὲ τάξεως ταξίαρχος,
ó δὲ τοῦ ναυτιχοῦ ναύαρχος, ὃ δὲ μιᾶς τριήρους τριήραρχος᾽ xal
ἄλλοι εἰσὶν οὕτως χαλούμενοι πλείους ἐν τοῖς πολέμοις ἄρχοντες

κατ᾽ ὀλίγους, ὅτι πλείστης προνοίας τότε καὶ ἡγεμονίας οἱ ἄνϑρωnotam 4. à prioribus editoribus adhibitam

retinui,

quam

a libris abesse

moneo
1 πότερον ἀβούλει (sed α erasum) P
2 ἔστιν (v ἃ m. 2) P
4 λέγοις M. λέγεις PH λέγειν BU m. pr.
&v om. B M m. pr. U m. pr.
θ εἰ μὴ H
ἀποκχρίνεσϑαι P
7 ἀποχρινομένου BU m. pr.
8 ἕτεροι δὲ
pro οἱ δέ τινες Η 9 .ποιμαίνες M m. pr.
ἔγνωχας Η
10 χρατείνου M
χρατίνου e margine irrepsisse suspicor — 11 χαϑέστηχ᾽ H, corr. U χαϑέστηχεν

P χαϑέστηχα BMU m. pr.

αἰπόλω U m. pr. αἰπώλω BM m. pr.

BM m. pr. U m. pr. αἴπολος x«i 8ovxoAoc PH, ipse correxi

M m.pr.

ξύμπαντας

Μ

18 μόνω

U

14 ἀλλ᾿

15 αλλά τι P

16 Εἰπέ Wil, εἴπερ τὶ

εἰσίν ΒΜ; εἰσί τινες οὗτοι

18 οὗς στρατηγοὺς ΡΗ͂
τείας libri, corr. Reiske

γὰρ ὀνομάζειν UB παρονομάζειν ceteri
19 στρα20. χ in λόχου ἃ corr. Ὁ
22 (xal xatà&) πλείους

Reiske

28 (xol) xav' Reiske

πολεμίοις

B

5

βουχόλῳ

12 ποιμαίνας

11 οὐ om. U m. pr.
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σοι δέονται)

ϑανόμενος,

οὐδέ ye τῶν

χορῶν τοὺς χορυφαίους

οἵτινες χαλοῦνται,

τυγχάνω

πύυν-

τοὺς σημαίνοντας τοῖς ᾷἄδουσι xol

μέλος ἐνδιδόντας, οὐδὲ τοὺς τῶν συμποσίων ἡγεμόνας,

οὐδ᾽ εἴ

τινες ἄλλοι μέρους ἀνθρώπων πρὸς μίαν πρᾶξιν ἢ χρόνον

ῥητὸν

ἐπιμέλειάν τινα ἢ ἀρχὴν λαμβάνουσιν" ἀλλὰ τοὺς αὐτό ye τῶν 5
ἀνθρώπων

ἄρχοντας

πολιτευομένων

χαὶ γεωργούντων,

ἂν οὕτως

τύχωσι, xol βιούντων ἁπλῶς, ὡς Κῦρός τε Περσῶν ἦρχε καὶ Πήδων
Δηιόχης καὶ Ἕλλην τῶν δι᾿ αὐτὸν ὀνομασϑέντων xal «Αἰόλος .4ioλέων xal ρος «“ἤωριέων xol Νόμας Ῥωμαίων xci Δάρδανος Φρυγῶν.
— AAA οὐδὲν ἤρου χαλεπόν" πάντες γὰρ οὗτοι, oüg σὺ νῦν Óvo- 10
μάζεις, βασιλεῖς ἐκαλοῦντο xol ἦσαν᾽ xal ἡ ἀρχὴ αὕτη, ἣν λέγεις,
τὸ χαϑόλου ἀνϑρώπων ἄρχειν xol ἐπιτάττειν ἀνθρώποις ἀνυπεύ-

ϑυνον ὄντα βασιλεία καλεῖται. — 4. Σὺ ἄρα οὐχ ἡγῇ βασιλείαν (292 RID)
τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν
χρόνον;

ἐν “ακχεδαίμονε

ἐχεῖνοι γὰρ οὐ πάντα

τοσοῦτον

ἔπραττον

βασιλευσάντων

ὡς αὐτοῖς

ἐδόχει,

ἀλλὰ 15

περὶ πολλῶν ὑπήχουον τοῖς ἐφόροις, ὅτε κατέστη τοῦτο τὸ ἀρχεῖον
ἐν Σπάρτῃ,

Θεοπόμπου

βασιλεύοντος
* * * πρὸς

ἐνιαυτόν,

οὐδὲν

ἧττον ἐχράτουν τῶν βασιλέων ὥστε xol Παυσανίαν τὸν Κλεομι- (566 M)
βρότου τὸν νικήσαντα Πλαταιᾶσιν ἐβούλοντο μὲν εἰς τὴν εἱρχτὴν
ἐμβαλεῖν, καταφυγόντα δὲ eig τὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς ἱερὸν αὐτοῦ ἀπέχτει- 20
γαν, xal οὐδὲν αὐτὸν ὥνησεν οὔτε ὅτι γένους ἦν τῶν Ἡρακλειδῶν

οὔτε ὅτι παῖδα émevoózmevev οὔτε ὅτι τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ἡγήσατο, οὐ μόνον τῆς Σπάρτης. ὕστερον δὲ ᾿4γησίλαον πολεμοῦντα
βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ xal περὶ Σάρδεις νεγιχηχότα μάχῃ καὶ χρατή-

σαντα πάσης τῆς χάτω ᾿Ασίας ὑπηρέτην πέμψαντες ἐκάλουν παρ᾽ 25
αὑτούς" xol ὃς οὐδεμίαν ἡμέραν ἀνεβάλετο, τοσούτων μὲν Ἑλλήγων, τοσούτων

δὲ βαρβάρων

γεγονὼς κύριος.

οὐχ

ἄρα ὑπῆρχε

1 πυνϑανόμενόμενος (sic! P
4 ἄλλοι Scripsi ἄλλου libri — 5 7 ἄλλου
&oyiv U
αὖ τότε U αὖ τοτε B αὐτότε M. αὖ ποτὲ Η αὖ ποτε P, αὐτὸ
M

τοῦτο Pflugk, at sufficit αὐτό γε
6 ἢ γεωργούντων PH
7 rasura post ce H
8 Ἑλλήνων τῶν BM m. pr. U m. pr.
m pr. αὐτῶν P m, pr.

δωμαίων om. P
13 βασιλέα PB

ὡς pro xol ante Αἴολος UB

11 αὐτὴ UB
14 τῶν om. H

»

οὕτω Β
αὐτὸ BMU

9 δωριαίων M

12 ἄρχην P αὐτοῖς pro ἀνϑρώποις U
16 χαὶ ὅτε UB
inter ὅτε et χατέστη

fuit vox 2 litterarum in U
17 lacunam ante πρός significavi; sententia fuit:
ephori, quamquam in singulos annos creabantur, οὐδὲν ἧττον ἐκράτουν etc.
21 ὦὥνησεν αὐτὸν (hoc ord.) ΡῊ
γένος libri, corr. Reiske
22 scribendum:
παῖδα (τὸν Atovíón) cf. Gasda p. 4
οὔτε om. U m. pr.
ἑλάδος P

23 ἀγισήλλον

Ῥ — 24 xol μάχῃ (hoc ord.) UB xc om. M

PHM πρὸς αὐτοὺς UB

27 οὐχ ἄρα HU m. pr.

25 παρ᾽ αὐτοὺς
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ὃς ὑπήχουεν ἑτέροις ἄρχουσιν;

. — Καὶ πῶς ἂν εἶεν οὗτοι βασιλεῖς πρὸς τὸν ἀχριβῆ περὶ τῆς
βασιλείας λόγον; — 4. oa οὐδὲ ᾿Αγαμέμνονα ἐν Ἰλίῳ φήσεις 8
βασιλεύειν ᾿Αργείων ve xal ᾿Αχαιῶν, ὅτι εἶχε τῆς ἀρχῆς ἐττίτροττον
ὅ ἄνδρα πρεσβύτερον, Νέστορα τὸν Πύλιον; χἀχείνου" κελεύοντος τὸ

τεῖχος φχοδομήϑη τὸ περὶ τὰς ναῦς xol τὴν τάφρον περιεβάλοντο
ἔρυμα τοῦ ναυστάϑμου, xal διεῖλεν εἰς τάξεις τὸν στρατὸν ὅ ᾽4γαuéuvov, πρότερον, ὡς ἔοιχεν, εἰχῇ μαχόμενον, τιεζούς τε καὶ íz99 RID σέας, φύρδην ἁπάντων ἀναμεμιγμένων, Πυλίων τε καὶ ᾿Αργείων

10 xal ᾿ρχάδων καὶ Βοιωτῶν; ó δὲ Νέστωρ ὕστερον αὐτῷ προσέταξε
χατὰ φῦλα διαιρεῖν τὸν στρατόν,
οὕτω

ὡς φρήτρη φρήτρῃφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.

δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων,

ἔφη, γνώσῃ τούς τε ἀγαϑοὺς καὶ τοὺς 9

καχούς" εἰ δὲ τῶν ἡγεμόνων, δῆλον ὅτι xal τῶν στρατιωτῶν᾽ ἅμα
15 διδάσχων τῆς ὠφελείας τὸ μέγεϑος. — Καὶ τέ βουλόμενος οὕτως
ἐποίει; —

4. Ἵνα

ἐπίστηται

χαὶ τελευτήσαντὸς αὐτοῦ τὴν στρα-

τηγικὴν τέχνην ó ᾿Δγαμέμνων.
Νέστορος,

οὕτως

δὲ πάνυ

ὥστε οὐ μόνον, εἴ τι προσέταττεν

ἦν κατήκοος τοῦ

αὐτὸς παρών,

τοῦτο

ἐποίει προϑύμως, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἴ τι ὄναρ φήϑη Νέστορα λέγειν, οὐκ
20 ἂν οὐδὲ τοῦτο παρέλειπτε. τὸ γοῦν ὄναρ τὸ περὶ τῆς μάχης οὕτως
(567 Μὴ ἐξηπάτησεν αὐτόν, Νέστορι ἀπειχασϑέν. οὐ μόνον δὲ τῷ Νέστορι 10

ὑπήχους δοχοῦντι φρογιμωτάτῳ τῶν ᾿Αχαιῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνευ τῶν
γερόντων οὐδὲν ἔπραττεν.

ὅπότε γοῦν ἔμελλεν ἐξάγειν τὸν στρα-

τὸν τῷ ἐνυπιγίῳ πεισϑείς,

οὐ πρότερον ἐξήγαγε

25 τῶν γερόντων ἐχάϑισε παρὰ τῇ vnl τῇ Νέστορος.

πρὶν ἡ βουλὴ
οὐδὲ τὴν πεῖραν,

ἣν ἐβούλετο λαβεῖν τοῦ πλήϑους, εἰ ἔτι μένειν ἐβούλετο καὶ διαπολεμεῖν τοῦ ᾿Αχιλλέως μηνίοντος,

οὐχ ἄλλως ἐπειράϑη,

πρὶν εἰς

τὴν βουλὴν πρῶτον εἰσήγγειλεν.
οἱ δὲ πολλοὶ τῶν δημαγωγῶν
ἀπροβούλευτα ψηφίσματα οὐχ ὀχγνοῦσιν εἰς τὸν δῆμον εἰσφέρειν.
80 ἐχεῖνος δὲ μετὰ τῶν γερόντων βουλευσάμενος οὕτως ἐμέμγητο εἰς
1 ἄρχουσι ῬΗ
6 ὠχονομήϑη

Η

2 xal πῶς οὐκ ἂν ΒΜ

εβάλοντο; etiam ante ro rasura)
ταξεν U m. pr. (v eras)

15 ὠφελίας M

11

óom. Ηὀ

383 ἄρα Ρ 4 αγχαιῶν P

περιέβαλον τὸ B περιέβαλον :: τὸ U m, pr. (corr. fecit περι-

106 ἐπίστητε

οὕτω B

(in U vulgata a corr.)

| 7 vó pro τοῦ PH — 10 αὐτὸ

12 Hom. Il. II 363.

Μ

Ρ

προσέ-

14 xo in χαχοὺς ἃ corr. U

τὴν σρατιοτιχὴν P (mrg. yo. στρατηγικὴν)

αὐτοῦ τοῦ Νέστορος U

18 αὐτοῖς παρών ΒΜ

20 παρέλειπε H. παρέλειπεν U (sed v eras.) παρέλιπε

ceteri
τὸ yàg H.
21 αὑτὸν U
22 ἀγχαιῶν P.
25 ἐχάϑε::σεῖι: U
τῇ alterum a corr. P
27 ἐπηράϑη P ἐπειράϑη (ει & corr.) U
29 ἀπροβούλως τὰ w. BU (mrg. vulg.)
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11 τὸ πλῆϑος περὶ τῆς χαταστάσεως τοῦ πολέμου. —

Τοῦτο uiv

οὐδὲν dromov, si βασιλεὺς ὧν μετεδίδου λόγου τοῖς ἄλλοις καὶ
94 R1)
σύμβουλον εἶχε διὰ γῆρας πιστευόμενον, αὐτὸς ὧν κύριος ἁπάντων
τῶν πραγμάτων. ἐπεὶ διὰ τί τὰ περὶ τὴν Βρισηίδα οὕτως ἐποίησεν
οὐ πεισϑεὶς τῷ Νέστορι τῷ βελτίστῳ; --- 4. Ὥσπερ δὴ καὶ πολλοὶ
τῶν ἰδιωτῶν οὐ πειϑόμενοι τοῖς ἄρχουσιν οὐδὲ τοῖς νόμοις πολλὰ
πράττουσι παρανόμως, ὑπὲρ ὧν καὶ τὰς εὐθύνας ὑπέχουσιν" οὐκοῦν

ἀχϑέντες εἰς [τὸ δικαστήριον] τὴν ἀρχὴν ζημιοῦνται ἧς àv ἕχαστοι
12 δοχῶσιν ἄξιοι ζημίας; — Πάνυ γε. --- 4. Τί οὖν; ᾿Δγαμέμνων οὐ
δοχεῖ σοι τότε ἀπειϑήσας ὕστερον εὐθύνεσθϑαι ὑπὸ τοῦ Νέστορος,
ὁπηνίχα αὐτοῦ χατηγορεῖ τῆς πράξεως ἐχείνης ἐν τοῖς φρονιμωτάτοις τῶν συμμάχων,

[τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοῖς) τίμημα ἐπάγων

ὅ,τι

χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι, χατηγορίαν χαλεπωτάτην, ἅτε δεινὸς ὧν
ῥήτωρ, λέγων ὅτι πάλαι βαρέως ἔχει τοῖς πράγμασιν"

18

ἐξέτι τοῦ, ὅτε, διογενές, Βρισηίδα κούρην

15

χωομένου ᾿Αχιλῆος ἔβης χκλισίηϑεν ἀπούρας

οὔτι χαϑ᾽ ἡμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι ἔγωγε
πόλλ᾽ ἀπεμυϑεόμην᾽" σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ
εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀϑάνατοί περ ἔτισαν,
ἠτίμασσας" ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας" ἀλλ᾽ ἔτι xol νῦν

(568 M)
20

φραζώμεσϑα.

14 αὶ γὴ 4έα ys ov μόνον αὐτὸν εὔϑυνε τοῖς λόγοις, ἀλλὰ καὶ ζημίαν
ἐπήγαγε τοῦ ἁμαρτήματος πασῶν βαρυτάτην.
κελεύει γὰρ αὐτὸν
δεηϑῆναι τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ πάντα ποιεῖν, ὅπως zelo τὸν ἄνδρα.
xal ὃς ὑποτιμᾶται χρημάτων τὸ πρῶτον, ὥσπερ οἱ ἁλόντες τοῖς 25
διχαστηρίοις, ὅσα φησὶν ἀποτῖσαι δύνασϑαι ἀντὶ τῆς ὕβρεως (xal) (8968 ΠῚ
4 διὰ τί corruptum esse e responso intelligitur, fortasse: ἐπεὶ αὐτίχα; ἐπεὶ

δῆλον ὅτι Wil.
5 scribendum: τὸ βέλτιστον
ὥσπερ δὴ καὶ πολλοὶ PH
ὅτι πολλοὶ καὶ M ὡς πολλοὶ καὶ UB fortasse recte, nam ὅτι propter illud διὰ
τί interpolatum est
8 τὸ δικαστήριον secl. Wil, τὴν ἀρχὴν suspecta Reiskio,
secl. Dind.
ἑχάστῳ UBM
ἢ τὴν ἀρχὴν male Emp.
9 δοχῶσι Ῥ
interrogationem antecessisse docet πάνυγε — 11 χατηγορεῖ UB χατηγόρει ceteri
12 τοῖς — 13 ἀποτῖσαι del. Emp., sed τέμημα— ἀποτῖσαι videntur defendi posse

13 ἀποστῆσαι Ὁ m. pr.
κατηγορείαν M
14 πάνυ pro πάλαι et τὰ πραγματα PH
Cf. Il. ΙΧ 106 sq.
15 ὅτε σὺ PH
διογενὴς ΒΜ διογενοῦς

fort. U m. pr.
βρησηΐδα M.
16 Ἀχιλλῆος UH ante rasuram
ἔβη UB
βΜ
110uP
[9 ἔτεισαν M — 20 ἠτίμασας M. ἠτίμασσας B ἠτίμησας
(η ἃ corr) Ὁ ἠτίμησας PH — φραξώμεσϑα M φραζώμεϑα H φραζώμεϑ᾽ B
22 εὐϑῦναι M.
24 ποιῆσαι PH
250 ἀλλόντες P
26 gaoclv Ὁ
ἀποτεῖσαι M. ἀποτίσαι HB

Reiske

ἀπαιτῆσαι

U m. pr. (ἀποτῖσαι

ἃ corr.)

x«i add.
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τά ve ἄλλα καὶ ὅρχον ὑποδέχεται ὀμόσειν σφαγίων γενομένων zcegl

τῆς Βρισηίδος, ἦ μὴν αὐτῆς μηδὲ ἅψασθαι λαβών" ἀντὶ δὲ τοῦ 15
μόνον μεταγαγεῖν ἀττὸ σχηνῆς ἐπὶ σχηνὴν χρυσίον ἐπαγγέλλεται
δώσειν ττολὺ καὶ ἵσυτπτους καὶ τρίποδας xal λέβητας xol γυναῖχας
5 xal πόλεις" τελευταῖον δέ, ὡς οὐχ ὃν ἱκανόν, τῶν ϑυγατέρων τριῶν
οὐσῷν ἣν ἂν βούληται συνοικχιεῖν᾽ ὅττερ οὐδεὶς πτώττοτε κατεχρίϑη
ταϑεῖν, ἀντὶ ϑερατταίνης, καὶ ταύτης αἰχμαλώτου, μηδὲν παϑούσης,

[ἀναγχάσαι] συνοιχέσαι τὴν ϑυγατέρα ἐπὶ προικὶ μεγάλῃ ἄνευ ἕδνων.
χαίτοι τῆς δίχης ταύτης οὐδεμίαν ἔσμεν ἰδιωτιχὴν δίχην πιιχρότερον

10 χριϑεῖσαν. ἄρά σοι δοχεῖ πρὸς ϑεῶν ἀνυπεύϑυνος ἄρχειν ὃ ᾽'4γα- 16
μέμνων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ᾽ οὐ πάνυ ἀχριβεῖς ὑπέχειν εὐθύνας
ἁπάντων ὧν ἔπραττεν; περὶ μὲν δὴ τούτων αὐτοῦ τὸν λόγον
ἐάσωμεν, χϑὲς ἱχανῶς εἰρημένον, ἐπ᾿ ἄλλον δέ τινα ἴωμεν. --- ΠΠὴ
πρὸς ϑεῶν, ἀλλὰ πειράϑητι πάντα εἰπεῖν ὅσα ἔχεις ὑπτὲρ τοῦ
15 αὐτοῦ πράγματος, ὡς ἐγὼ μόλις ἀρτίως συγίημι τοῦ λόγου τὴν

ὑπόϑεσιν. οἶμαι γάρ σὲ περὶ ἀρχῆς ἢ βασιλείας ἢ τοιοῦτόν τι
βούλεσθαι λέγειν.

ΓΤ

40 ΝΈΣΤΩΡ.
—————

Διὰ τέ ποτε δοχεῖ ὑμῖν Νέστορος Ὅμηρος ποιῆσαι τάδε τὰ 1
ἔτη πρὸς ᾿Αγαμέμνονα xol ᾿Αχιλλέα, πιααραμυϑούμενον αὐτοὺς καὶ
20 διδάσχοντα μὴ διαφέρεσθαι ἀλλήλοις"

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ xal ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν
ἀνδράσιν ὡμέλησα, καὶ οὔπτοτέ μ᾽ οἵ γ᾽ ἀϑέριζον.
οὐ γάρ πω τοίους ἔδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι,
1 ὄρχον cf. Il. IX 13
2 αὐτὴν UBM
3 uóvov B
μόνο énayaysiv P m. pr. (corr. vulg.)
τελευτῶν δὲ UB
οὐκ ἦν libri, corr. Emp.
θ ἡ ἀνῊ ἡ d» P ἦν ἂν M
συνοιχεῖν libri, corr. Geelius
ὃ οὐδεὶς UBM
m. pr.
ἐχρίϑη BMU m. pr.
8 ἀναγχάσαι συνοιχῆσαι UBH. ἀναγχάσαι

συνοικίσαι MP ἀναγχάσαι del. Dind.
del. Emp., χάτ᾽ s? Wil

ἄρχων

9. xaíro: corruptum, καίτοι --- χριϑεῖσαν

10 ἄρα M

ἄρχειν:: (c. ras.) P, ἃ m. 2 superscr.:

11 ὑπέχων corr. H— 12 ἔπραττε ΗΡ

τοῦτον P m. pr,

18 ἐάσο-

μεν U
ἀἄἀλληνῆ — 14 ἔχεις Geelius, λέγεις libri — 15 αὐτοῦ malim abesse
16 βασιλήας ἢ viovróv τι P m. pr.
[18 περὲ νέστορος U — ó Ὅμηρος UB
τὰ om. H

19 παραμυϑούμενα vel παραμυϑουμένου et διδάσκοντος Reiskius;

neutrum placet

21 Cf. Il. I 260 sq.

23 πώποτ᾽ ἐγὼ τοιούτους ΒΜ

22 oi τοτέ μοι γ᾽ ἀϑέριζον Ὁ m. pr.

εἶδον ἄνδρας H

NS,
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οἷον Πειρέϑοόν ve ἀρύαντά ve ποιμένα λαῶν,

Καινέα τ᾽ Ἐξάδιόν ve καὶ ἀντίϑεον Πολύφημον,
Θησέα τ᾽ «Αἰγείδην ἐπιείκελον ἀϑανάτοισι.
κάρτιστοι δὴ χεῖνοι ἐπιχϑονίων τράφεν ἀνδρῶν"
ἰκάρτιστοι μὲν ἔσαν xol καρτίστοις ἐμάχοντο

ὄ

φηρσὶν ὀρεσχῴοισι, καὶ ἐχπάγλως ἀπόλεσσαν.]
xal μέν μευ βουλέων ξύνιον πείϑοντό ve μύϑῳ.
ἀλλὰ πίϑεσϑε xal Üuusc, ἐπεὶ τιείϑεσθϑαι ἄμεινον.
2 ἄρα μὴ ἀλαζόνα πιεποίηχε τὸν Νέστορα λέγοντα περὶ τοῦ ΠειρίSov xal “ρύαντος καὶ τῶν ἄλλων ὅτι θαυμαστοί τε φύσει ὄντες
καὶ πολὺ χρείττους ἐχείνων προσεδέοντο τῆς αὐτοῦ διανοίας, καὶ
ἦχε uevdzeuzrog eig Θετταλίαν ἐχ Πύλου δεομένων ξυνεῖγαι xal
διαλέγεσθαι αὐτῷ; ἔτι γὰρ εἰπτὼν ὅτι χράτιστοι ἀνϑρώπων ἦσαν,

᾿
'

1

ὡς μέγα τε μαρτυρεῖν ἔοιχεν αὐτοῖς τὸ ξυνιέναι τῆς αὑτοῦ γνώμης

καὶ πεείϑεσϑαι τοῖς λόγοις. ἢ τοῦτο μὲν σχεδὸν οὗ ἕνεχά φαμεν" 15
πᾶσι τοῖς ὀρϑῶς λέγουσιν οὐδέποτε οὐδεὶς ἀπειϑεῖ τῶν ξυνιέντων᾽" Got RM)
8 ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ ἀπείϑεια ταὐτὸν ἀξυνεσίᾳ;
φέρε δὴ καὶ τἄλλα (0 M) σχεψώμεϑα, πότερον ὀρϑῶς εἴρηχεν ἢ δι᾿ ἀλαζονείαν.
οὐχοῦν οἱ
ἀνόητοι πάντες χαταφρογοῦσι τῶν ἀδόξων ἀνϑρώπων xal οὐδὲν

προσέχουσι τούτοις, οὐδ᾽ ἂν τύχωσι τὰ ἄριστα συμβουλεύοντες"
οὗς δ᾽ ἂν ἴδωσι τιμωμένους ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἢ τῶν μέγιστα Óvγαμένων,

οὐκ ἀπαξιοῦσι

πιδίϑεσθϑαι

αὐτοῖς.

ἑνὸς μὲν οὖν τούτου

χάριν ὁ Νέστωρ συνίστησιν αὑτόν, ὅτι πολλοὺς καὶ δυνατοὺς πρότερον ἠδυγήϑη πεῖσαι xol ὅτι ἐχεῖνοι χατὰ τὴν αὐτῶν ἀφροσύνην
xal ἀναισϑησίαν ἀπειϑήσουσιν, ἂν ἀπειϑῶσιν, οὐχ ὡς ἀδυνάτου 25

4 ὄντος αὐτοῦ συμβουλεῦσαι περὶ τῶν μεγίστων.
δορῶν αὑτὸν xal λέγων ὅτι μηδέποτε

ὥσπερ οὖν el λοι-

μηδεὶς ἠξίωσεν αὐτῷ συμ-

3 αἰγίδην UBM. hunc vs. libri homerici plerique omittunt
5 hunc et
sequentem versum om. UBM, dein quattuor versus Hom. 269—72 omnes omit-

tunt

6 ϑηρσὶν P

λεύων M

ἔξύνιεν U

ἀπόλεσαν P ἀπώλεσαν H

(in P ante ἀλαζόνα rasura)

vo M

18 αὐτὸν PHM

addit antecedentibus

7 uiv om. UB

8 .πείϑεσϑε UM πίϑεσϑαι P

vuus;

11 ἐκείνων Gasda, éxsívovlibri

U

Bov9 uy» H

πρὸς δὲ δέον-

χκάρτιστοι Ηὀ ἔτι vix aptum sententiae, quae nihil novi
ἔσαν H

14 scribendum:

αὑτῷ

ξυνιέναι Ῥ ξυνεῖναι

ceteri
15 conieci: σχεδὸν ov (χόμπου) Évexa (φησὶν, μᾶλλον δὲ $, ὥσπερ
ἡμεῖς) φαμεν
10 ἐν πᾶσι Μ
οὐδεὶς πείϑει τῶν UBM οὐδεὶς πείϑεται
τῶν ov PH, ἀπειϑεῖ Emp. ecod. S
21 εἴδωσι MU m. pr. εἰδῶσι Β ἢ τὸν
ἔγιστα P m. pr.
μέγιστον UB
22 οὗτοι καταξιοῦσι M
οὖ PH Z M
om. UB, potest δὴ scribi secundum M
23 αὐτὸν HPM
25 ἀνεσϑησίαν
P m. pr.
ἀναπειϑῶσιν (pro ἂν ἀπ.) M
ἂν ἀπειϑήσωσιν ἀπειϑήσειαν
» PH
27 αὐτὸν M
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βουλεύσασθαι περὶ μηδενὸς ἔμελλε προτρέπειν τὸν Ldyauéuvova
xal τὸν ᾿Αχιλλέα πείϑεσθαι τοῖς λόγοις, οὐχ ἂν ὥχνησε λοιδορεῖν"
οὕτως εἰ τὸν ἔπταινον qevo “αρορμήσειν zog τοῦτο, εἰχότως ἐττήνει.

ἢ οὐκ ἀνοήτου ἀνθρώπου ἐστὶν αἰσχύνεσθαι αὑτὸν ἐπαινεῖν μέλὅ λοντὰ (rd) μέγιστα ὀνήσειν; ὥσπτερ οἶμαι χαὶ τοὐναντίον σεμνύγεσϑαι xal λέγειν ὑπὲρ αὑτοῦ πολλάχις, εἰ κίνδυνός τις ἢ βλάβη
προσδέη.
χαϑάττερ οὖν ὅταν ἰατρὸς βουλόμενος τεμεῖν viva ἢ
καῦσαι παρασχεῖν αὑτὸν ἢ πιεῖν φάρμακον ἀηδές, δειλὸν εἰδὼς τὸν
98 RID ἄγϑρωτπτον xal ἀνόητον, ἑτέρων μνημονεύῃ τῶν ὕφ᾽ αὑτοῦ σωϑέν10 των

διὰ τὸ πεισϑέντας

ὑπομεῖναι τὴν ϑερατιείαν,

οὐδείς φησιν

ἀλαζονεύεσθαι τὸν ταῦτα Aéyovva' δοχεῖ μοι διχαίως ἂν μηδὲ ὃ
Νέστωρ αἰτέαν ἔχειν ἀλαζονείας.

ἕν μὲν δὴ τοῦτο ὑπῆρχεν ὄφελος

ἐχ τῶν λόγων" ἕτερον Óé' [xoi] τὸν ᾿4γαμέμγονα xal τὸν ᾿Αἰχιλλέα
ἠπίστατο οὐχ ἄλλως ἁμαρτάνοντας ἢ Óv ὕβριν" ὑβρίζειν δὲ ἡγεῖτο
15 τοὺς ἀνθρώπους τότε μάλιστα σχεδόν, ἐπειδὰν χαταφρονῶσι τῶν
ἄλλων καὶ νομίζωσι πολὺ χείρους αὑτῶν, ἐπαιρόμενοι διὰ δόξαν

(ὅτι Μὴ ἢ δύναμιν, [ἢ] καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα καὶ τὸν 24yauéuvova ἐγίγνωσχε διὰ
|

τοῦτο ἐπαιρομένους xal

στασιάζοντας

ὑπὸ μεγαλαυχέας

ἑχάτερον.

ó μὲν γὰρ ᾧετο, Πηλέως xol Θέτιδος υἱὸς ὧν καὶ τῶν τότε ἀνϑρώ20 πων διαφέρων ἐν τῷ μάχεσϑαι, προσήχειν αὑτῷ μηδενὸς ἁπλῶς
ὑπαχούειν μηδὲ κρείττονα νομέζειν αὑτοῦ μηδένα" τῷ δὲ ᾿“γαμέμνονι
|

τῆς ὕβρεως

|

μόνον ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων πάντων.

αἴτιον

ὑπῆρχεν

ἡ δύναμις

ἡ τῆς

βασιλείας

xal τὸ

ὑπὸ δὴ τούτων δρῶν αὐτοὺς

διερϑαρμένους χαὶ μὴ δυναμένους ὁμονοεῖν ἀλλήλοις,
25 ψυχὰς οἰδοῦντας, ὡς ὕστερόν φησιν ὃ ᾿Αἰχιλλεύς,

ἀλλὰ τὰς

ἀλλά μοι οἰδάνεται χραδίη [χόλῳ]"

2 πίϑεσϑαι M (in P -σϑαι ἃ. corr.)

|

3 παρωρμήσειν M.

4 αὐτὸν libri,

corr. Emp. — 5 τὰ add. Reiske
6 αὐτοῦ partim libri — 7 τέμνειν (vel τεμνεῖν) UBM
8 αὐτὸν M m. pr. (v eras. a corr) αὐτῶ PH; hic om. ἢ, sed
post αὐτῶ rasura; et ante παρασχεῖν & corr. superscr. 7
d&éc M — 9 uvgμονεύει libri, praeter M, corr. U
10 πεισϑέντα ἂν PH, ἃ corr. U
καὶ
οὐδεὶς PH

11 λέγοντα ἃ corr. superscr. P

μοι οὐ δικαίως ἂν ὁ νέστωρ

(ὀνέστωρ P) PH
12 ἔχη P m. pr.
ἐν μὲν δὴ του ὑπῆρχεν (sic!) P
13 x«l om. UBM, recte ni fallor
14 δι᾿ om, P m. pr.
15 τοὺς om. UM
16 νομίζουσι P
αὐτῶν P m. pr.
ἐπαιρόμενοι — 18 τοῦτο om. M

17 $ seclusi, propter διὰ τοῦτο; ἢ καὶ τὸν M ἢ τὸν U ἢ τὸν B sj al τὸν HP
(jm. pr)
cóvom.B
ἐγίνωσχε UBH
19 ἅτε Πηλέως PH —— ov om.
UBM
20 αὑτῷ scripsi, αὐτῷ libri
21 αὐτοῦ MHP m. pr.
22 τὸ supra
lin. suppl. in H
23 ἁπάντων M
25 αἰδοῦντας P
ó om. PH
26 οἰδαίνεται UM οἰδένεται B cf. Hom, Il. IX 646
χόλῳ om. BMU m. pr.
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ἐβούλετο ταπεινῶσαι καὶ τοῦ φρονθμότοῦ, el δύναιτο, χαϑελεῖν"
ὥσπερ οἱ τὰ οἰδοῦντα νύξαντες ἢ πιέσαντες. διὰ τοῦτο ἐμέμνητο
ἀνδρῶν ἐνδόξων καὶ δυνατῶν, ἔτε δὲ οἶμαι πρότερον γεγονότων, (299R II)
8 εἰδὼς ἐχείνοις μᾶλλον συνεπομένην τὴν δόξαν. xol μέντοι ye οὐχ

ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐποιήσατο τίνα γνώμην ἕξουσι περὶ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ 5
ἀποφαίνεται

αὐτὸς

e&. δύναιντο

ἄντιχρυς

ὡς

πολὺ

χρείττονας ἐχείνων

ὄντας,

ὀλίγον ὑφεῖναι τοῦ τύφου xal τῆς μανίας.

ἄρα

εἰχῇ δοχεῖ ὑμῖν Ὅμηρος περιϑεῖναι τοὺς λόγους τούτους Νέστορι,
ὅν φησι δεινότατον εἶναι ἀνθρώπων xol τὴν δύναμιν αὐτοῦ τῶν
λόγων προσειχάζει τῇ φύσει τοῦ μέλιτος, ὃ τοῖς μὲν ὑγιαίνουσιν 10
ἥδιστον xol γλυχύτατον ἁπάντων,

τοῖς δὲ νοσοῦσι καὶ πυρέττουσιν,

ὥς φασιν, ἀηδέστατον xal τὰ ἡλκωμένα xal πεπονϑότα χαϑαίρειν
xol γὰρ ὃ τοῦ Νέστορος

9 χαὶ δάχνειν πτέφυχεν.

λόγος, τοῖς ἄλλοις

γλυχὺς φαινόμενος, πιχρὸς ἔδοξε τῷ ᾿Αχιλλεῖ καὶ τῷ .4γαμέμγονι,

γοσοῦσι xal διερϑαρμένοις ὑπὸ τῆς ὀργῆς, ὥστε οὐκ ἐπείσϑησαν 15
αὐτῷ διὰ τὴν ἄνοιαν. οὐχοῦν οὐδὲ τοῦτο εἶπε μάτην Ὅμηρος,
οὐδέ, ὥσπερ οἴονταί τινες, ἀπὸ τύχης.

[ἢ δοχεῖ ὑμῖν τὰ παιδία,

ὧν νέμεται τὸ στόμα καὶ διεφρϑαρμένον ἐστὶν ὑπὸ ἑλκῶν, οὐκ ἀγα-

γαχτεῖν καὶ βοᾶν, μέλιτος yevóueva;] περὶ μὲν οὖν τούτων ἐῶμεν.
ἄξιον ἀπὸ τῶν εἰρημένων, ἐάν τις ἀνϑρώ-

10 ἐχεῖνο δ᾽ ἐνθυμηϑῆναι

20 (6721

ποις ὁμιλῶν διηγῆται πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ πρότερον ἄλλοις ὅὄμιλήσας πολὺ κρείττοσι, δήμοις ἢ βασιλεῦσιν ἢ τυράννοις, οὐκ ἀπέτυχεν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἔσχεν ὑπακούοντας καὶ πειϑομένους, εἰ δίκαιός
ἐστιν ἀλαζὼν δοχεῖν, ὡς διὰ τοῦτο μεμνημένος ἐχείνων τῶν λόγων,
ἵνα ϑαυμάζοιτο καὶ δοχοίη μαχάριος, ἢ μᾶλλον ἵνα πδιϑομένους 925
ἔχοι τοὺς ἀχούοντας, μιμούμενος τὴν τοῦ Νέστορος διδασχαλίαν.
11 χαὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ Σωχράτης μὲν τοὺς ἐν “υχείῳ δηϑέντας λό- (800 RE
γους ὀλίγον μεταβὰς ἀττήγγελλε τοῖς ἐν ᾿Δχαδημίᾳ, xoi τοὺς ἐν
1 χαὶ ἐβούλετο B xol ἐβουλεύετο M χραδίη:: ἐβουλ:: ετο U
om. PH

2 eadem fere verba or. IX $ 21, huius editionis Vol.

μέμνητο P m. pr.
verto H

ἀἄρα Ῥ 9

11 zvoévovow
14 πιχρῶς M.
11 ἢ δοχεῖ —
sunt

4 μέντοι ys PH γε om. UBM
δειοχότατον (sic! P

7 δύναιτο P m. pr. óv-

10 προσεικχάζοι H. Cf. 11.1219

Ρ

12 εἱλχωμένα M ἐλχώμενα P m. pr.
13 πέφυχε UH
16 αὐτοῦ BMU m. pr.
διάνοιαν (voluit δι᾿ ἀνοιαν) U
19 γενόμενα si Dionis sunt, post πέφυχεν 1. 13 transponenda

18 ὧν ἔμεται P m. pr.

om., sed in marg. suppl.
22 πολλοὶ M

εἰ δύναιτο
I p.107,8

U

χρίττοσι M

διεφϑαρμένων

ὁὲ B

Β

21 διηγεῖται P

20 ἐχεῖνο -- εἰρημένων

πρὸς αὐτοῖς M

23 δίχαιός ἐστιν H. δίχαιόν ἐστιν PBU m. pr.

25 δοχῇ M δοχεῖ UB — 26 ἔχοι Wil, ἔχῃ UBMH ἔχει P m. pr.
τὴ B
λυχίῳ UM
28 ἀπήγγειλε PH

21 σωχρᾶ-
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ἐλϑὼν οὐχ ὥχνει διαλέγεσϑαι,

καὶ τοσοῦτος ἤδη χρόνος ἐστὶν ἐξ οὗ τὰς αὐτὰς διδάσχουσι τραγῳδίας xal χωμῳδίας" ἡμεῖς δὲ ἄτοπον δόξομεν ποιεῖν, ἐπειδὴ
βούλεσθε ἀχροᾶσϑαι λόγων τινῶν, τοὺς ῥηϑέντας πρὸς τὸν αὐτο5 χράτορα vOv ἀτιαγγέλλοντες, ὡς οὐ διαφέρον εἰδέναι πτότερον ὠφέλιμοι x«l χρήσιμοι χαὶ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις ἅπασιν
ἐχεῖνοι ἢ φαῦλοι xal ἀνωφελεῖς.
εὖ γὰρ ἔστε ὅτι τοῖς μὲν ἐδιώταῖς οἱ λεγόμενοι λόγοι πρὸς αὐτοὺς ἐχείγους τείνουσι καὶ ὀλίγους

τῶν ἄλλων" οἱ δὲ πρὸς τοὺς βασιλέας ταῖς δημοσίαις ἐοίκασιν
10 εὐχαῖς ἢ κατάραις.
ὅϑεν ἐγὼ τὸν Πέρσην οὔτε τἄλλα νομίζω
φρόνιμον οὔτε ὅτι τοὺς τυχόντας ἀνθρώπους πανταχῇ Ótémeusvev,
ὦτα βασιλέως καλουμένους,

καὶ zdvva

éxs(voug ἀχούειν

ἐπέτρεσε,

δέον φυλάττεσϑαι τὰ βασιλέως ὦτα πολὺ μᾶλλον τῆς χρυσῆς mvÀaτάγου, μή τι δυσχερὲς ἀχούσῃ xal βλαβερόν.

801 R II)

(41) AXIAAEYA.
———

15

Ὁ ᾿Αχιλλεὺς τὸν Χείρωνα ἤρετο, Τί μ᾽, ἔφη, τοξεύειν διδάσκεις;

(6:3 ΜὴὍτι, ἔφη, καὶ τοῦτο τῶν πολεμικῶν ἐστιν.
ἐπὶ δειλούς.

ελϑεῖν.

Πῶς; ἔφη.

Δειλῶν, ἔφη, τὸ ἔργον

Ὅ γε οὐχ ἐᾷ τὸν πολέμιον ἐγγὺς προσ-

Ὅ γε ovx ἐᾷ τὸν πολέμιον μαχρὰν ἀπελϑεῖν.

τὸ ὅπλον.

Οὔκ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς φεύγοντας.

20 γοντας αἱρεῖν.
οὖν τρέχων

Αὐτὸν

Φευγόντων

δεῖ τοὺς φεύ-

Βράδιον ἢ τάχιον; Ὥς οἷόν ve τάχιστα.

τις αἱροῖ àv ϑᾶττον

αἱρεῖ; Τίς μήν; Τὸ βέλος.

ἢ πετόμενος;

Πότερον

My οὖν αὐτός ys

Ἐὰν δὲ ἀχοντίσῃς, τίς αἱρεῖ; Ovx οἶδα.

᾿“λλὰ πότε αὐτὸς αἱρεῖς καὶ ἀποχτείνεις; ὅταν διασττάσῃς λαβών,
1 λύχιον U

2 καὶ om. B

χρόνος ἤδη (hoc ord,) PH

Casaub., τοσαύτας libri
4 βούλεσϑαι Μ
5 πότερο
ἱκανοί libri (ixxvoc corr. H)
ἀνοφελεῖς P
ἐδιώτες
σιν M ἐχείνους πείϑουσι H. ἐχεῖνοι πείϑουσι P
9 ὃ
P m.pr.
[10 ἀλλα Μ
12 βασιλέους U m. pr.
P m. pr. -o; corr)
15 ἔφη om. Μ
τί ue, φησί H

τὰς αὐτὰς

P
7 ἐχεῖνοι Emp.,
P 8 éxelvovg τίνουproot M
οἴχασιν
14 axovco. H. ἀχούσει
τί μέ φησι Ῥ 17 δει-

λοὺς ἔφη" πῶς PHM (item corr. U in rasura), quod praeferrem coniecturae codd.

UB, si πῶς tum iustam explicationem haberet
χιστά ποτε" πότερον UB
21 γε om. UBM
UBM
ovx oió ἀλλὰ libri
23 ποτὲ P
H

19 δὴ pro δεῖ H
20 τά22 αἱρεῖς PH
ἀχοντίσῃ
ἀποχτέννεις P. ἀποχτένεις H

,

ἀποχτείνης M
DIO. II.
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ὥσπερ rà ϑηρία; ἤπου, ἔφη, ἀνδρειοτέρας ἡγῇ τὰς yvvaixac, ὅτι
ἐγγύτατα μάχονται ἐπιπεσοῦσαι ἀλλήλαις;
ὁ δὲ ᾿αἀχιλλεὺς ταῦτα
ἀχούων ἅμα ϑυμοῦ χαὶ δαχρύων évesc(us avo καὶ τὸν Χείρωνα ἐλοι-

δόρει xal οὐκ ἔφη παρ᾽ αὐτῷ μεγεῖν, ἀλλ᾽ εἰς Φϑίαν

ἀπιέναι

παρὰ τὸν πατέρα xal παρ᾽ ἐχείνῳ παιδεύσεσθϑαι᾽ “τολὺ γὰρ χρείτ- 5
vova εἶναι τὸν Πηλέα τοῦ Χείρωνος xal οὐχ εἶναι σοφιστήν,

ὥσπερ ὃ Χείρων.

ἦν δὲ ἔτι παῖς Ó ᾿Αχιλλεὺς οὐδέπω

ἡβάσχων.

Πῶς οὖν, ἔφη, χρείττων ὧν οὐχ αὐτὸς παιδεύει σε; Ὅτι,

ἔφη, οὐ

σχολὴ αὐτῷ. Ὑπὸ τοῦ; Ὑπὸ τῆς βασιλείας. Φιαφέρει οὖν τι βασιλεύειν
ἢ παιδεύειν; Πολύ γε. σὺ δέ μοι δίδως κέρας τι καὶ νεῦρον χαὶ 10
μιχρὰ σιδήρια ἐπὶ λεπτοῖς δοναχίοις, ὥσπερ ὄρνιϑας ϑηρεύσειν (0 RI)
μέλλοντι, οὐχ ἀνύράσῳ οὐδὲ ϑηρίοις μαχεῖσϑαι. γνοίη δ᾽ ἄν τις
τὴν ἀϑλιότητα * ὅσα τὰ ὅπλα, εἴ ποτε ἐγγὺς γένοιτο xal ἀναγχασϑείη
αὐτοῖς éx χειρὸς μάχεσϑαι.
ἀλλὰ δεῖ δραπετεύοντα μάχεσϑαι,
φοβούμενον xal φυλαττόμεγον ὅπως μηδὲ ὀφϑήσεται, ὥσττερ κακὸν 15
ἀνδράποδον"

ὅς γε οὐδὲ ἀπτοχτείνας

σχυλεύσαι

ἂν οὐδὲ ὀρϑήσεταί

ποτὲ ἡμαγμένος ἀπ᾽ ἀνδρὸς ἐχϑροῦ. τοιαῦτα διδάσχεις ue, τοξεύξιν
xal χυϑαρίζειν᾽ πρῴην δέ ποτε xal δίζας ὀρύττειν, ὥσπερ αἱ φαρμαχέδες.

Οὐδὲ τὸ ἱππεύειν

ἀρέσχει σε; ἐπήρετο

αὐτὸν ὃ Χείρων.

Οὐδὲ σύ, ἔφη, ἀρέσχεις μὲ τοιοῦτος dv. δοχεῖς γάρ μοι ἕτοι- 20
μότερος εἶναι φεύγειν ἢ μένειν.
xal ó Χείρων ὀργισϑεὶς αὐτῷ (5M)
χαὶ ὑπὸ τῆς ὀργῆς φρίξας τὴν χαίτην, χαὶ ὑποβλέψας δεινόν,
ὥσπερ ἀστραπή, μόλις δὲ ἀπεχόμενος τοῦ μὴ παῖσαι αὐτόν, ὅτι
διενοεῖτο ἐρᾶν αὐτοῦ, Ὦ χαχόν, ἔφη, γέννημα χαὶ ϑρασὺ μητρὸς
ϑαλασσίας, ἥ σε καχῶς διέφϑειρε φυσῶσα ἐπὶ τῷ γένει" πολύ ye 25
μὴν xdxiov ταύτης ὃ πατὴρ

διηγούμενος

ὡς ὕμνησαν

αὐτοῦ

τὸν

γάμον οἱ 9eoí* σοὶ δὲ οὔτε ϑαλάττης οὔτε οὐρανοῦ προσήχει οὐδέν.
φημὶ δέ σὲ ἐγὼ πολεμιχὸν μὲν οὐδέττοτε ἔσεσϑαι, δόξειν δὲ τοῖς
8 dxojcac
(sic!) M

Η

ΑἈἜΖἐνεπίπλατο H ἐνεπι:: πλᾶτο P (c. ras.) ἐνεμπίμπλατο

4 μένειν MBU

m. pr.

ἀλλὰ MH

5 παιδεύεσϑαι libri, corr.

Dind.

9 αὐτὸ P m. pr.

ὑὕὑπό του UB, om. PH

UBM

»ευρὰν H νευρᾶν

γνοίη —

13 τὴν om. M, vocisEOM OTT. nihil mansit nisi ὅτε τὰ

Ρ

11 σμικρὰ B

οὖν τί B

ϑηρεύειν B

10 σύ γε

12 μέλοντι P
13 ὅσα tà

ὅπλα UBM τῶν ὅπλων PH ὅσην ἔχει τὰ ὅπλα cod. S, speciosa sane interpolatione; mihi verum videtur: ὅση τῶν ὅπλων

—

16 ὀφϑήσεται om. B

I7 ἀπὸ

Β

18 πρόην P

σοι pro σε BU m.pr.
corr. Emp.

σχυλεῦσαι BM

φαρμαχίδες ἐδίδασχες PH

19 ἱππέβειν P

20 Hot pro ue U m.pr.

οὕτως pro ὅτι UB

ex av9oonzov U

14 δραπετέβονττα P — 15 ὥσπερ

16 malim: ὥστε pro ὅς γε

25 oos P

23 παίσειν UMPH πεσεῖν B,
27 ov δὲ B

|

οὐρανοῦ corr.
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οὐδέττοτε,

ὅπου

διὰ μέντοι

τὸ

ἂν πολεμῇς,
ϑράσος

καίτοι

xal τὸ τάχος

xal τὴν ἰσχὺν χολαχεύοντές σε φήσουσι φέρτατον ἀνδρῶν.
ὅμως
δὲ ὑπὸ ἄλλων ἀξιώσουσι βασιλεύεσθαι, σὲ δὲ μάχεσϑαι xal κινδυνεύειν ὑττὲρ αὑτῶν ἀγναγχάσουσι δώροις τε xal ἐπαίνοις ματαίοις,
ἕως ἂν ἀποϑάνῃς. οἶμαι δέ σὲ μηδὲ τῶν νεχρῶν ἀφέξεσϑαι, ἀλλὰ

xal τούτους (ἄγ) χεντεῖν ve xal ἕλκειν, dg δή τι μέγα

διαπρατ-

τόμενον᾽ ὥσπερ τὰ παιδάρια τὰ νήπια ὅ,τι ἂν ἀποχτείνωσιν ἕλκουσι
χύχλῳ. τοιοῦτος δὲ ὧν ἀποθανῇ óm' οὐδενὸς τῶν γενναίων, ὡς
ὁμοίους, τοὺς ἀνδρείους xal ἀνοή10 σὺ οἴει" ἀλλὰ τοὺς μὲν σαυτῷ

τους, ἀποχτεγεῖς δᾳδίως᾽" ὑπὸ δὲ ἀνδρὸς φρονίμου xal πολεμικοῦ
ἀποϑανῇ,

οὐδὲ ἐδὼν αὐτόν.

— 42) ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΣ.
(Οδυσσεύς). Φοβοῦμαι μήποτε μάτην xov! ἐμοῦ φανῶσι ταύvn» οἱ σύμμαχοι τὴν δόξαν εἰληφότες ὡς ἀρίστου δὴ xal σοφωκαίτοι ποία τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ φρό15 τάτου τῶν Ἑλλήνων.
(6:5 M) γησίς, δι᾿ ἥν τις ἀναγχάζεται σπιλείω τῶν ἄλλων πονεῖν ὑττὲρ τῆς
(804
RII χοινῆς σωτηρίας xal γέχης, ἐξὸν ἕνα τοῦ πλήϑους δοκοῦντα μηδεγὸς
ἔλαττον ἐν τούτοις ἔχειν τῶν ἀρίστων; ἀλλὰ γὰρ ἴσως χαλεπὸν
εὑρεῖν οὕτω μεγαλόφρον xol φιλότιμον ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυχεν.
τοὺς γὰρ φανεροὺς χαὶ πλειόνων ἅπτεσϑαι τολμῶντας σχεδὸν τούτους ἅπαντες ϑαυμάζομεν xol τῷ ὄντι ἄνδρας ἡγούμεϑα. ὑφ᾽ ἧς
φιλοτιμίας χἀγὼ προάγομαι πλεῖστα πράγματα ἔχειν καὶ ζῆν ἐπιπόνως παρ᾽ ὁντινοῦν, ἀξέ τινα ποοσδεχόμενος καινὸν κίνδυνον,
ὀχνῶν διαφϑεῖραι τὴν ἐτεὶ τοῖς ἔμτεροσϑεν γεγονόσιν εὔχλειαν. νῦν
οὖν χατὰ πρᾶξιν πάνυ ἐπισφαλῆ καὶ χαλεττὴν δεῦρο ἐλήλυϑα εἰς
«ἥμνον, ὅπως

συμμάχοις.

Wil.

Φιλοχτήτην xol τὰ Ἡραχλέους

ὅ γὰρ δὴ μαντικώτατος

τόξα χομίζοιμι τοῖς

Φρυγῶν "EAevoc ὃ Πριάμου

2 μέντὶ P
3. ϑέρτατον P m. pr.
αὐτῶν pro ἀνδρῶν UM unde αὑτῶν
5 αὐτῶν UPH
ἀναγγάσουσι P m. pr.
7 ἂν addidi, χεντήσειν et ἕλξειν

proposuit Gasda ^ 8 δ,τι ἂν M ὅταν UBPH
BMU m. pr.; potest scribi: αὑτῷ

13 φανῶσιν αὐτὴν ΓΒ

Ρ

10 μὲν αὐτῷ

6 τῶν ἄλλων Valckenaar, τῶν Ἑλλήνων libri

κοῦντα τοῦ πλήϑους U (hoc ord.)

πέφυχε Ὁ corr.

ἀποχτείνουσιν

Φιλοχτήτης᾽ ἔστι δὲ παράφρασις BM
19 οὕτως U

μεγαλόφρονα UB

— 21 ἅπαντας libri, πάντες cod. S, Dind.

11 δοὃς UB

24 ἔμπροσϑε UB
9**
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χατεμήγυσεν, ὡς ἔτυχεν αἰχμάλωτος ληφϑείς, ἄνευ τούτων μήττοτ᾽
3 à» ἁλῶναι τὴν πόλιν. πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ ὡμολόγησα

τὴν πρᾶξιν, ἐπιστάμενος τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχϑραν, ᾧ γε αὐτὸς αἴτιος
ἐγενόμην χαταλειφϑῆναι, ὅτε δηχϑεὶς ἔτυχεν ὑπὸ χαλεπτῆς καὶ
ἀνιάτου ἐχέδγης. οὐκ ἂν οὖν ᾧμην οὐδὲ πειϑὼ τοιαύτην ἐξευρεῖν,

e

ὑφ᾽ ἧς dv ποτε ἐχεῖνος ἐμοὶ πρᾷάως ἔσχεν" ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπτοϑαγεῖς-

σθαι ᾧμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὕστερον δέ, τῆς ᾿4ϑηνᾶς μοι magaxeAsvσαμένης χαϑ᾽ ὕπνους, ὥσπερ δεἴωϑε, ϑαρροῦντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα.
ἐέναι᾽ αὐτὴ γὰρ ἀλλάξειν μου τὸ εἶδος καὶ τὴν φωγήν, ὥστε λαϑεῖν
4 αὐτῷ ξυγγεγνόμεγον᾽ οὕτω δὴ ἀφῖγμαι ϑαρρήσας. πυνθάνομαι δὲ 10
xal παρὰ τῶν Φρυγῶν πρέσβεις ἀπεστάλϑαι χρύφα, ἐάν πως δύ- (805
RIr,
γωνται τὸν Φιλοχτήτην πείσαντες δώροις ἅμα καὶ διὰ τὴν ἔχϑραν
τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναλαβεῖν sig τὴν πόλιν αὐτὸν καὶ τὰ τόξα. τοιού-

του πιροχειμένου ἄϑλου πῶς οὐ πάντα χρὴ ἄνδρα γίγνεσϑαι πρόϑυμον; ὡς διαμαρτάνοντι τῆς πράξεως ταύτης πάντα

τὰ πιρότερον

ὅ

-—

9 εἰργασμένα μάτην ττεττογῆσϑαι ἔοικεν. παπαῖ᾽ πρόσεισιν Ó ἀγήρ.
αὐτὸς ὅδε ὃ Ποίαντος παῖς, οὐκ ἄδηλος τῇ ξυμφορᾷ, μόλις xol
χαλεπῶς προβαίνων. ὦ τοῦ χαλεποῦ xal δεινοῦ ὁράματος οὕτως (616 M)

τό ve [γὰρ] εἶδος ὑπὸ τῆς νόσου φοβερὸν 1] ve στολὴ ἀήϑης" δοραὶ
ϑηρίων χαλύπτουσιν αὐτόν. ἀλλὰ σὺ ἄμυνον, ὦ δεσποινα ᾿4ϑηνᾶ, 20
xal μὴ μάτην φανῇς ἡμῖν ὑποσχομένη τὴν σωτηρίαν.
(Φιλοχτή6 της.) Τί δὴ βουλόμενος, ὅστιςεἶ ποτε σύ, ἢ τίνα τόλμαν λαβών,
πότερον ἁρπαγῆς χάριν ἥχεις ἐπὶ τήνδε τὴν ἄπορον στέγην ἢ κατά0x0z0g τῆς ἡμετέρας δυστυχίας; --- Ο. OX voí ys ὁρᾷς ἄνδρα
ὑβριστήν. --- O. Οὐ μὴν εἰωϑώς ys πρότερον δεῦρο ἥχεις. — Ο. Οὐ 35
γὰρ εἰωϑώς" εἴη δὲ καὶ vóv à» χαιρῷ ἀφῖχϑαι. --- (OD. Πολλὴν

ἔοικας φράζειν ἀλογίαν τῆς δεῦρο ὁδοῦ. —

Ο. Εὖ τοίνυν ἔσϑι οὐ

χωρὶς αἰτίας μὲ ἥκοντα xal σοέ γε οὐκ ἀλλότριον φανησόμενον. ---

7 Φ. Πόϑεν

δή; τοῦτο γὰρ πρῶτον eixóg us εἰδέναι. --- Ο. ᾽41λλ᾽ (806
R Π)

εἰμὶ ᾿Αργεῖος τῶν ἐπὶ Τροίαν πλευσάντων. — €. Πόϑεν; εἰπὲ 80
πάλιν, ὡς εἰδῶ σαφέστερον. --- Ο. Οὐκοῦν [ὅτι] δεύτερον ἀχούεις"

τῶν ἐπ᾽ Ἴλιον στρατευσάντων ᾿Αχαιῶν εἶναί φημι. — ὦ. Καλῶς
1 ὃς pro ὡς UB, ὅτε Casaub.
γησα M
8 εἴἰωϑενῦ

4 χαταλειφϑεῖναι
10 οὕτως U

ἄνδρα γίγνεσϑαι δεῖ
Emp. e cod. S

Μ

ληφϑεὶς U (e: & corr. superscr.

2. ὁμολό-

Ὁ m. pr.
5 πειϑῶ U
" μοι om. M
13 τόξα τοῦ προχειμένου UB
14 πανταχῇ

15 διαμαρτάνοντι UB διαμαρτάνουσι M. διαμαρτόντι

16 ἔοιχε:: (v erasum)

U

17 τῆς ξυμφορᾶς UB

18 οὕτως

cum sequentibus coniunxit Wil, del. γὰρ 1. 19 vel traiecto post óogel
26 εἴη
δὲ Casaub., εἰ δὲ libri
21 οὐ χώρ:: ναιτίας U m. pr., a corr. ov χάριν ut B
29 πόϑε U m. pr.
τὸ pro τοῦτο Μ
31 ἔτι om. B, M in mrg. suppl.
ἀχούειν M
82 ἐπὶ B
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δῆτα ἔφησϑα ἐμὸς εἶναι φίλος, ὅπότε ye τῶν ἐμοὶ πολεμιωτάτων
“Ἵργείων πέφηνας. τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτίχα μάλα ὑφέξεις
δίκην. — Ο. L4AÀ. ὦ πρὸς ϑεῶν ἐπίσχες ἀφεῖναι τὸ βέλος. —

D. Οὐ δυνατόν, εἴπερ Ἕλλην ὧν τυγχάνεις, τὸ μὴ ἀπολωλέναι σὲ
5 ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ. — O. ᾿λλὰ πέπονθά γε bm αὐτῶν τοιαῦτα, 8
ἐξ ὧν δικαίως σοὶ μὲν ἂν φίλος εἴην, ἐχείνων δὲ ἐχϑρός. --- Φ. Καὶ
τέ δὴ τοῦτό ἐστιν, ὃ πέπονθας οὕτως χαλεπόν; — O. Φυγάδα ue

ἤλασεν Ὀδυσσεὺς éx τοῦ στρατοῦ. —
τῆσδε τῆς δίχης ἔτυχες ; —

Φ. Τί δὲ ἔδρας, ἐφ᾽ ὅτῳ

O. Ofual oe γιγνώσχειν τὸν Ναυπλίου

10 παῖδα Παλαμήδην.
--- D. Οὐ γὰρ δὴ τῶν ἐπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος
συνέτολει οὔτε τῷ στρατῷ οὔτε τοῖς ἡγεμόσιν. — O. Τὸν δὴ τοιοῦτον
ἄνδρα ὃ κοινὸς τῶν Ἑλλήνων λυμεὼν διέφϑειρεν. --- ᾧ. Πότερον
ἐχ τοῦ φανεροῦ μάχῃ χρατήσας ἢ μετὰ δόλου τινός; — O. Προδοσίαν ἐπτενεγχὼν τοῦ στρατοῦ τοῖς Πριαμίδαις. — Φ. Ἦν δὲ xav
(577 Μ) 15 ἀλήϑειαν οὕτως ἔχον ἢ πέπονϑε

χατεψευσμένος;

---

Ο. Πῶς

δ᾽

ἂν δικαίως γένοιτο τῶν ὑπ᾽ ἐχείνου γιγνομένων ὅτιοῦν; --- ᾧ. Ὦ 9
μηδενὸς ἀποσχόμενος τῶν χαλετεωτάτων, λόγῳ ve καὶ ἔργῳ πταγνουργότατε ἀνθρώπων Ὀδυσσεῦ, οἷον αὖ τοῦτον ἄνδρα ἀνήρηχας, ὃς
(807 RID οὐδὲν ἧττον ὠφέλιμος ἦν τοῖς ξυμμάχοις ἤπερ οἶμαι σύ, và xdà20 λιστα καὶ σοφώτατα ἀνευρίσχων xal συντιϑείς" dorso ἀμέλει κἀμὲ
ἐξέϑηχας, ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας τε xal víxnc περιπεσόντα τῇδε

τῇ ξυμφορᾷ, δειχνύντα τὸν Χρύσης βωμόν, οὗ ϑύσαντες χρατήσειν
ἔμελλον τῶν πολεμίων" εἰ δὲ μή, μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. ἀλλὰ
τί δή σοι προσῆκον τῆς Παλαμήδους τύχης; — Ο. Εὖ ἔσϑι ὅτε ι0
25 ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχείγου φίλους ἦλϑε τὸ καχὸν xal πάντες ἀπολώλασιν, ὅστις μὴ φυγεῖν ἠδυνήϑη.
οὕτω δὲ χἀγὼ τὴς παροιχομένης νυχτὸς διαπλεύσας μόνος δεῦρο ἐσώϑην. σχεδὸν μὲν οὖν ἐν

ὅσῃ ἔγωγε χρείᾳ χκαϑέστηχας αὐτός.

si δ᾽ οὖν ἔχεις τινὰ μηχανήν,

ξυμπροϑυμηϑεὶς ἡμῖν περὶ τὸν οἴχαδε ἀπόπλουν ἡμᾶς ve εὖ πε30 ποιηχὼς ἔσῃ xal ἅμα ἄγγελον ἀποπέμψεις πρὸς τοὺς σεαυτοῦ οἴκαδε
τῶν σοὶ προσόντων χαχῶν. — QD. ᾿᾽4λλ᾽, ὦ δύστηνε, πρὸς τοιοῦτον 11
1 ἔφη UB — 2 .μάλιστα libri, μάλα σὺ Wyttenb. μάλα Dind.
(ει ἃ corr)

U

γινώσχειν ΒΜ

4 Ἑλλήνων ὉΒ

τυγχάνηις Ὁ m. pr.

1710 Φ, et mox O. add. Wil.

14 πριαμίδαις (cic & corr.)

U

χατὰ B

ὕὑφέξεις

9. δίχης M τύχης UB

— 11 ἡγεμόσι :: (v erasum) U

15 ἔχων UB

πεπόνϑει libri, πέ-

πονϑὲ Emp.
χαταψευσμένος (sic!) U m. pr., « in e mut. a corr.; χαταψευσάμενος BM m. pr. scribendum: ἢ πέπειχε χαταψευσάμενος
19 ἥπερῦ
σὺ
om. UB (hic οἶμαι τε)

τὰ χάχιστα Herwerden; sed haec ad Palamedem re-

ferenda sunt
24 παλαμήδου U, M ἃ corr. — 26 ovrog U
28 ἔγωγε ἐν
ὅσῃ (hoc ord.) libri, transposuit Emp. — 30 ἑαυτοῦ libri, σεαυτοῦ Emp. e cod. S
31 παρόντων libri, προσόντων Hartung
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ἕτερον ἥκεις ξύμμαχον,

αὐτόν

ve

ἄπορον

xal

ἔρημον

φίέλων ἐπὶ

τῆσδε τῆς ἀχτῆς ἐρριμμένον, γλίσχρως xal μόλις ἀπὸ τῶνδε τῶν
τόξων πορίζοντα xal τροφὴν xol ἐσθῆτα, ὡς ὅρᾷς. ἣ γὰρ. ἦν ἡ
ἡμῖν
ἐσθὴς πρότερον, ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνάλωται. εἰ δὲ δὴ τοῦδ᾽ ἐϑελήσεις κοινωνεῖν

τοῦ

βίου μεϑ' ἡμῶν ἐνθαδε,

ἕως

ἂν ἑτέρα σοι 5

σαρατυέσῃ dea ποϑέν, οὐκ ἂν qOovoiusv.
δυσχερῆ ye μὴν
τἄνδον ὁράματα,ὦξένε, τελαμῶνές ve * ἀγάπίλεοι καὶ ἄλλα (8088 ΠῚ
σημεῖα τῆς νόσου" diri τὸ οὐχ ἡδὺς ξυγγενέσϑαι, ὅταν ἡ ὀδύνη

προσπέσῃ.

καίτοι λελώφηχε τῷ χρόνῳ τὸ πολὺ τῆς νόσου, xcv

ἀρχὰς δὲ οὐδαμῶς

ἀνεχτὸς ἦν.

10

(8) ΝΕΣΣΟΣ Ἢ

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ.

ς΄

G8 M)

—

Ἔχεις μοι λῦσαι ταύτην τὴν ἀττορίαν,

λοῦσιν οἱ μὲν τῷ ΑἸρχιλόχῳ,

πότερον

δικαίως ἐγχα-

οἱ δὲ τῷ Σοφοχλεῖ περὶ τῶν κατὰ

τὸν Νέσσον καὶ τὴν 4ηιάνειραν ἢ 0); φασὶ γὰρ οἱ μὲν τὸν ᾿Αρχίλοχον ληρεῖν, ποιοῦντα τὴν. 4ηιάνειραν ἐν τῷ βιάζεσθαι ὑπὸ τοῦ
Κενταύρου πρὸς τὸν Ἡραχλέα ῥδαψῳδοῦσαν, ἀναμιμνήσχουσαν τῆς 15
τοῦ j4yshgov μνηστείας καὶ τῶν τότε yevouévov' ὥστε πολλὴν
σχολὴν εἶναι τῷ Νέσσῳ ὅ,τι ἐβούλετο πρᾶξαι" οἱ δὲ τὸν Σοφοκλέα
7:90. τοῦ χαιροῦ τιεποιηκέναι τὴν τοξείαν, διαβαινόντων αὐτῶν ἔτι
τὸν ποταμόν"

οὕτως γὰρ ἂν χαὶ τὴν 4ηιάνειραν ἀπολέσϑαι,

τος τοῦ Κενταύρου.

ἀλλὰ μή, καϑάπερ εἴωϑας,

"——

πολὺ παρὰ τὴν 20

δόξαν λέγε xol πάντα μᾶλλον ἢ ὅ τις ἂν οἰηϑείη. — Δ. Mp! οὖν
κελεύεις μὲ ταῦτά. σοι λέγειν ἅ τις ἂν οἰηϑείη ὀρϑῶς οἰόμενος
ἢ ἅ τις ἂν χαὶ μὴ ὀρϑῶς; -- ᾿Ἐγὼ μὲν ἃ ἄν τις ὀρϑῶς οἰόμενος.

— Z4. Τί οὖν (à) οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι δοξάζουσιν; ἄρά ye ἀνάγκη (309
RΠῚ)
τὸν βουλόμεγον ὀρϑῶς ἐξηγεῖσθαι παρὰ τὴν δόξαν τῶν τπτολλῶν 25
τς ἐν— d di undi
iu οὖν δυσχόλως ἀχολουϑήσης, ἐὰν
4 ἀπὸ

Bo

ΑΝ UB

6 φϑάνομεν M

4 Éixovc ἀνάπλεοι

Emp. ex cod. S, quod ferri non potest

Νέσσος καὶ Δηιάνειρα Photius

15 ἀναμνήσχουσαν Ὁ ἀναμνήσχουσαν Μ

16 πολὴν U m. pr.

ἔτι UB

19. οὕτω B

20 εἴωϑας scripsi, εἴωϑε libri

M λέγων UB, λέγῃ Geelius

om.

U

23 ἀν om. UB

22 μοι pro ue UB

18 ἐπὶ pro

21 λέγε scripsi, λέγει
οἰηϑείη —

23 & τις ἂν

.24 ἃ addidi, quod videtur sufficere; εἰ οἱ π. &v99.

μὴ ὀρϑῶς δοξάζουσιν, ρα Emp.

25 τὴν ante τῶν add. U
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τοιοῦτον y τὸ λεγόμενον" OxóztL δέ, εἰ μὴ δεόντως λέγεται. —
.ἐγε τοίνυν καὶ ἐξηγοῦ, ὅττως σοι δοκεῖ. — 4. Οὐχοῦν λέγω [τὸ
γῦν] σοι ὅτι ὅλον τὸ ἀγνόημά ἐστι περὶ τὸν μῦϑον

τὸ ἐπιχειρεῖν

τὸν Κένταυρον συγγενέσϑαι τῇ 4ηιανείρᾳ. --- Οὐ γὰρ ἐπεχείρησεν;
5 — 4. Οὔ. ἢ σοὶ δοκεῖ τειϑανὸν εἶναι, ἐν ὄψει Ἡραχλέους τόξα
ἔχοντος καὶ πεπειραμέγον αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς πρότερον, ἡνίχα μόγος τῶν Κενταύρων αὐτὸς διέφυγε πταρὰ τοῦ Φόλου μηδὲν ἐχείνων
τοιοῦτον ἀδικησάντων αὐτόν, ἐπιχειρεῖν συγγενέσθαι αὐτοῦ τῇ

γυναικί; --- Ἔχει μέν viva ἀπορίαν τὸ τοιοῦτο᾽ ἀλλὰ μὴ τοῦτο
10 κεγοῦντες χαϑόλου τὸν μῦϑον ἀναιρῶμεν. — 4΄. Οὐδαμῶς, ἄνπερ
(5:9 M) λογιζώμεϑα ὡς ἐγένετο xol εἰκὸς ἦν γενέσϑαι τὸ πρᾶγμα. — Οὕτω
δὴ λέγοις. — 2. Ὁ Νέσσος τὴν 4]ηιάνειραν εὐϑὺς διακομίζων xol
ἐν τῷ περᾶν ἐπεχείρει διαφϑείρειν τοῦτον τὸν τρόπον, οὐχ (0v)
φασι βιαζόμενος, ἀλλὰ λόγους ἐπιτηδείους λέγων πρὸς αὐτὴν χαὶ
15 διδάσχων ὅπως κρατήσει τοῦ Ἡρακλέους, λέγων ὅτι νῦν μὲν ἄγριός
ἐστι xal χαλεπὸς xal ὀλίγον τινὰ χρόνον αὐτῇ συνέσται χαὶ τοῦτον
δυσκόλως διὰ

ΘΙ0ΕΠ)προήρηται.

τοὺς

ἄϑλους

xol τὰς ἀποδημίας χαὶ τὸν βίον,

ὃν

ἐὰν δ᾽, ἔφη, σὺ πείσῃς αὐτὸν và μὲν ϑεραπείᾳ, τὰ

δὲ λόγοις, τῆς μὲν εὐ Ἰολλ λῥῖας ταύτης καὶ τῶν πόνων

20 ζῆν δὲ ῥᾳϑύμως xol ἡδέως, σοί τε ττολὺ σπρᾳότερος ἔσται
γον βιώσεται «aL ao, (vóv) λοιπὸν ἤδη συνέσται χρόνον
γων. ταῦτα δὲ διελέγετο ὅ Κένταυρος ἐπιβουλεύων τῷ
εἴ πως δύναιτο αὐτὸν ἐπὶ τρυφὴν ἀγαγεῖν καὶ ῥᾳϑυμίαν"

émaveivaL,

xal ἄμειοἴχοι μέἩραχλεῖ,
eu γὰρ

ὅτι ἅμα τῷ μεταβαλεῖν τὸν βίον χαὶ τὴν ἄσχησιν εὐχείρωτος ἔσται

25 xal ἀσϑενής. ἡ δὲ deberia i ἀχούουσα o) παρέργως τοῖς λόγοις
προσεῖχεν, ἀλλὰ ἐνεθυμεῖτο ὡς ὀρϑῶς λέγοι ὃ Κένταυρος, ὥσπερ
εἰκὸς ἦν βουλομένην τὸν ἄνδρα ὕφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν. ὃ δὲ Ἡραχλῆς
ὑπονοήσας μηδὲν ὑγιὲς τὸν Κένταυρον λέγειν ἐχ τοῦ διαλέγεσϑαι
πρὸς τὴν 4ηιάγνειραν ἐπιμελῶς wal ὅτι ἐχείνη προσεῖχεν αὐτῷ,
80 οὕτως δὴ ἐτόξευσεν αὐτόν. ὃ δὲ ἀποϑνήσχων οὐδὲν ἧττον ἐχέλευσς͵ θ
τὴν 4ηιάνειραν ἀναμνησϑῆναι ὧν εἶπε καὶ ποιεῖν ὡς αὐτὸς παρῇῃ2 δοχῇ Ὁ
4 δηϊανείρη Μ

λέγω τὸ νῦν libri, τὸ νῦν del. Plugk — malim: {τὸν περὶ
οὖν γὰρ M 55 σοι UB
7.αὐτοῦ M φόλος M (a corr.

φόλης)
S8 τοιούτων Ὁ m. pr. — 10 ἂν προλογιζώμεϑα Μ ἂν εἰ λογιζώμεϑα
BU m. pr. (a corr. λογιζόμεϑα), ἄνπερ Emp.
12 λέγες Μ
18 αὐτὴν τοῦτον τὸν τρόπον φασὶν M τὸν αὐτοῦ τρόπον οὐ φασὶ UB, οὐχ 0v φασι Reiskius
14 βιαζόμενον Β
15 χρατήσῃ UB
18 σὺ πείσῃςM οὐ πείσῃς U πείσῃς
(om. ov) B
19 ἐπανιέναι malit Emp.
21 τὸν add. Emp.
22 διελέγετο
Emp., διηγεῖτο libri
25 ἀχούσασα UB
21 xai βουλομένη libri, corr. Emp.;
(ἐρῶσαν xal βουλομένη Gasda
830 οὕτω B

d
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γεσεν. ὕστερον δὲ ἡ 4ηιάνειρα μεμνημένη τῶν λόγων τοῦ Κενταύρου
xcl dua τοῦ Ἡραχλέους οὐδὲν áviévvog, ἀλλὰ xal μαχροτέραν ἀπο-

δημίαν ἀποδημήσαντος , τὴν τελευταίαν ὅτε ἐξεῖλε
καὶ λεγομένου δὴ ὡς ἐρασϑείη τῆς Ἰόλης, ἡγησαμένη
7 ἃ παρήνεσεν ἀνύεσϑαι, ἐπιτίϑεται αὐτῷ xol, οἷον
τῶν Urb αἱμύλον xal πανοῦργον, o) πρότερον

i
|

τὴν Οἰχαλίαν,
βέλτιον εἶναι
δὴ πέφυχε τὸ 5
dvíjxe πρὶν ἢ

ἔπεισεν αὐτὸν τὰ μὲν ππαραμυϑουμένη xal φάσχουσα ἐχείνου τὴ;
δεσϑαι ὅπως μὴ χαχοπαϑῇ γυμνὸς τοῦ χειμῶνος xal τοῦ ϑέρους (311
(8 Km

ὁμοίως ὑπομένων ἐν τῷ δέρματι vob λέοντος, τὸ uiv δέρμα ἀπο-

ϑέσϑαι,

στολὴν δὲ ἀναλαβεῖν ὁμοίαν τοῖς ἄλλοις.

καὶ τοῦτο δὴ 10

8 ἦν ὃ λεγόμενος τῆς Δ4ηιανείρας χιτών, ὃν ἐνέδυ ὃ HoaxA$jc.

ἅμα

δὲ τῇ στολῇ xal τὴν ἄλλην δίαιταν ἐποίησεν αὐτὸν μεταβαλεῖν,
ἐπί τὲ στρωμάτων χαϑεύδοντα xol μὴ ϑυραυλοῦντα τὰ πολλά,
ὥσπερ εἰώϑει πρότερον, μηδὲ αὐτουργοῦντα μηδὲ τροφῇ ὁμοίᾳ
χρώμενον, ἀλλὰ σίτῳ ve ἐχττεπονημένῳ xal ὄψῳ καὶ οἴνῳ ἡδεῖ καὶ 15
ὅσα δὴ τούτοις énóuevd ἐστιν. ἐχ δὲ τῆς μεταβολῆς ταύτης, ὥσπερ
ἦν οἶμαι ἀναγχαῖον,

εἰς ἀσϑένειαν

καὶ μαλαχίαν ἐμπεσὼν τοῦ σώ-

ματος καὶ ἡγησάμενος μηχέτ᾽ εἶναι ὅάδιον ἁψάμενον τρυφῆς ἀποϑέσθαι

αὐτήν, οὕτως δὴ ἐνέπρησεν

αὑτόν, ἅμα μὲν χρεῖττον oió-

uevog ἀπηλλάχϑαι τοῦ τοιούτου βίου, ἅμα δὲ δυσχεραίνων, ὅτι 20
ἠνέσχετο τρυφῆς ἅψασϑαι. ἔχεις δὴ τὸν παρ᾽ ἐμοῦ λόγον, ὅποῖον
9 ἐγὼ ἠδυνάμην ὑπὲρ τοῦ μύϑου εἰπεῖν. — Καὶ μὰ τὸν Za οὐδαμῶς φαῦλος οὐδὲ ἀπίϑαγνος

δοχεῖ μοι εἶναι.

καὶ

οὐκ οἷδα ὅπως

δοχεῖ μοι προσεοιχέναι τὸ τῶν φιλοσόφων ἐνίων περὶ τοὺς λόγους
ἁμῃγέπῃ τῷ τῶν χοροπλάϑων. καὶ γὰρ ἐχεῖνοι τύπον τινὰ πιαρέ- 25
χοντες, ὅποῖον ἂν πηλὸν εἰς τοῦτον ἐμβάλωσιν, ὅμοιον τῷ τύπῳ (8128 Τὴ
τὸ εἶδος ἀποτελοῦσιν" καὶ τῶν φιλοσόφων ἤδη τινὲς τοιοῦτοι γεγόγασιν, ὥστε ὅπτοῖον ἂν μῦϑον ἢ λόγον λάβωσιν ἕλκοντες καὶ πελάτ-

vOYTtG χατὰ τὴν αὑτῶν διάνοιαν ὠφέλιμον xal φιλοσοφίᾳ πρέ10 πόοντὰ ἀπέδειξαν" οἷον δὴ μάλιστα ἀχούομεν Σωχράτην γενέσϑαι. 90
ἐχεῖνος γὰρ εἰς ἅπαντας δὴ λόγους xal πάσας διατριβὰς χαϑέει,
5 παρήνεσαν B
ἀνίεσϑαι BU m. pr.
7 τὰ μὲν aut delendum aut
ἐχείνου ἃ
excidit aliquid post παραμυϑουμένη Reiskius; scil. (τὰ δὲ xol
corr. U (quid m. pr. dubium)

12 τὴν στολὴν M
(hoc ord.)

8 exspecto: τοῦ ϑέρους xal τοῦ χειμῶνος

15 τε xal U (sed καὶ del. m. pr.)

— 18 ἁψάμενος UB

23 δοχῇ μοι BU m. pr.

19 αὐτὸν BM

24 substantivum velutκα
ἔργον, ἐπιτήδευμα sim. re-

quiritur post λόγους. ἔντεχνον addebat Reiskius

πλαϑῶν M — 21 ἀποτελοῦσι
Lobeck, χατήει libri

17 οἶμαι 5v U

χρείττω γενόμενος B

Ὁ

25 τὸ pro τῷ UB — χκηρο-

30 σωχράτη libri, corr. apographa

81 χαϑίει
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xal πρὸς ῥήτορας xol πρὸς σοφιστὰς xal πρὸς γεωμέτρας χαὶ
μουσικοὺς xol παιδοτρίβας χαὶ τοὺς ἄλλους δημιουργούς, καὶ &v
παλαίστραις

καὶ ἐν συμποσίοις

xal ἔν

οὐχ ἐχωλύετο

ἀγορᾶ

ἐξ

ἅπαντος τρόπου φιλοσοφεῖν καὶ προτρέττειν ἐπ ἀρετὴν τοὺς
συνόντας, οὐχ ἐδίαν εἰσφέρων ὑπόϑεσιν οὐδὲ πρόβλημα ἐσχεμμένον,
ἀλλ᾽ ἀεὶ τῇ παρούσῃ χρώμενος xal ταύτην προσάγων πρὸς φιλοσοφέαν.

(44) ΧΡΥΣΗΙ͂Σ.

(681 M)

4. Ἐπεὶ τυγχάνεις οὐ φαύλως ἐπαινοῦσα Ὅμηρον οὐδὲ ὥσπερ
οἱ πολλοὶ πιστεύουσα τῇ δόξῃ προσποιῇ ϑαυμάζειν: ὃ δὲ δεινό10

τατύός ἐστιν, ἤσϑησαι τοῦ ποιητοῦ, τὴν περὶ τὰ πάϑη τῶν ἀνϑρώπων ἐμπειρίαν᾽ τἄλλα μὲν ἐάσωμεν, εἰ ἐϑέλεις, τὰ νῦν, τὰ
τῶν βασιλέων xal στρατηγῶν, περὶ δὲ μιᾶς γυναικὸς σχεψώμεϑα
τῶν αἰχμαλώτων, ὅποίαν τινὰ sezoínxe τὴν ϑυγατέρα τοῦ ἱερέως,

n R II)

ἧς εὐθὺς ἐμνήσθη κατ᾽ ἀρχὰς τῆς ποιήσεως.

Ó μὲν γὰρ “4γαμέμ-

15 γων οὐ μόνον τὸ εἶδος, ἀλλὰ χαὶ τὸν τρόπον ἐπαινεῖν ἔοικε τῆς
παιδίσκης.
λέγει γὰρ ὡς οὐδὲν εἴη τὰς φρένας χείρων τῆς αὐτοῦ

20

γυναιχός᾽ δῆλον δὲ ὡς ἐχείνην οἰόμενος νοῦν ἔχειν. --- Τί δὲ; οὐχ
ἄλλως τοῦτο εἴρηχε διὰ τὸν ἔρωτα ἀπατώμενος; --- 41. ᾿Ιδεῖν ἄξιον"
χαίτοι χαλεπώτατον πείϑειν τοὺς ἐρῶντας. καὶ yàg ὑπονοοῦσιν
οἱ πολλοὶ καὶ ὀργίζονται ῥᾳδίως, καὶ οὐδέποτέ φασιν ἀγαπᾶσϑαι
κατ᾽ ἀξίαν ὑπὸ τῶν ἐρωμένων, ἄλλως τε ὅταν ὦσι χρείττους τοσοῦτον xal συνόντες μετ᾽ ἐξουσίας. --- Ταῦτα δέ φημι συμβαίνειν
τοῖς φαύλοις ἐρασταῖς. — 4. Εἴτε οὖν σπουδαῖος ἦν ὃ ᾿4γαμέμγων, ὀρϑῶς ἐγίγνωσχε περὶ αὐτῆς, sire τοῖς πολλοῖς ὅμοιος, οὐ

25

ὅάδιον φαύλην οὖσαν ἀρέσαι τὸν τοιοῦτον, ὥστε ἀγαϑὴν ὑπολαβεῖν. φέρε δὴ xol τἄλλα ἔδωμεν. — Καὶ τίνα ἄλλην ἀπόδειξιν
ἔχεις πταρά ye Ὅμήρῳ τοῦ τρόπου τῆς γυναιχός; οὐδὲν γοῦν sce-

ποίηχεν αὐτὴν πράττουσαν ἢ λέγουσαν, ἀλλὰ σιγῇ τῷ πατρὶ διδο8 ovx ἐξ M

6 χρωμένου BU m. pr.

10 769209«, UB
11 ϑέλεις
17 τί δὲ; Wil., εἰ δὲ libri

νωσχε Β
ov» B

MP
ttt
t

Μ

ταύτη M

9 ὃ δὲ UB

15 τὸν om. Μ
16 Cf. Hom. Il. I, 115
18 ἰδεῖν ἄξιον Dioni reddidit Wil.
24 ἐγί-

25 τοῦ τοιούτου U m. pr. (τῷ τοιούτῳ a corr.)

27 οὐδὲν
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μένην. —

4. Tí γάρ;

éx τῶν

γενομένων

περὶ αὐτὴν

οὐχ ἄν τις

συμβάλοι τὴν διάνοιαν μὴ πάγυ ἁπλῶς μηδὲ εὐήϑως σχοττῶν; —
Ἴσως. --- Πότεζρον οὖν) οἰώμεϑα τὸν Χρύσην ἀχούσης τῆς ϑυγατρὸς εἰς τὸ στρατότεεδον

ἐλθεῖν μετὰ

χομίζοντα τοῦ ϑεοῦ xol τὸ
ἀφιέναι

αὐτήν,

ἢ τοὐναντίον

πλῆϑος

λύτρων

ἱκετεύειν

ἅμα

τὰ στέμματα

xal τοὺς βασιλέας 5

ἐχείνης δεομένης τοῦ πατρός,

εἴ τι (092 M)

δύναιτο, βοηϑεῖν; ei γὰρ ἔστεργε τοῖς παροῦσιν ἡ Χρυσηὶς καὶ τῷ

᾿Δγαμέμγονι συνεῖναι ἠβούλετο, οὐδέττοτ᾽ ἂν εἵλετο Χρύσης ἅμα τὴν
ϑυγατέρα λυπῶν τῷ βασιλεῖ ἀπεχϑάνεσϑαι, οὐχ ἀγνοῶν ὅττως εἶχε qa Rd)
πρὸς αὐτήν. τὸ γὰρ συνεῖναι τῷ βασιλεῖ τὴν Χρυσηΐδα στεργο- 10
μένην οὐχ ἧττον τῷ Χρύσῃ συνέφερεν.
xol γὰρ ἡ χώρα xal τὸ
ἱερὸν xal αὐτὸς ὑπὸ τοῖς ᾿ΑΙχαιοῖς ἐγεγόνει, χαχεῖνος ἦν αὐτῶν
κύριος. ἔτι δὲ πῶς παραχρῆμα μὲν ἁλούσης οὔτε ἦλϑεν οὔτε ἐμέμνητο zgl λύτρων, ὅτε εἰχὸς ἦν χαλεπώτερον φέρειν, χρόνῳ δὲ
ὕστερον τῆς μὲν λύπης ἐλάττονος γεγενημένης, συνηϑείας δὲ πρὸς 15
τὸν ᾿4“γαμέμνονα πτλδίονος; δεκάτῳ γὰρ ἔτει τῆς πολιορχέας ταῦτα
συμβῆναί φησιν ὃ ποιητής, và περὶ τὴν ἄφιξιν τοῦ ἱερέως καὶ τὴν
χομιδὴν τῶν λύτρων.

τὰς δὲ περιοίχους πόλεις xal τὰς ἐλάττονας

εἰχὸς ἦν εὐθὺς ἁλῶναι

κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου,

ὧν ὑπῆρχεν.ἡ

Χρῦσα καὶ τὸ ἱερόν. --- Οὐχοῦν ó λόγος οὗτος πολλὴν ἀτοττίαν 50
ἐπιδείχνυσι τῆς Χρυσηΐδος, τὸ πρότερον μὲν αἰχμάλωτον οὖσαν
ἀνέχεσθαι, προσφάτως στερομένην τοῦ πατρὸς καὶ τῆς πατρίδος,
διελθόντων δὲ {(δέχα) ἐτῶν χαλεπῶς φέρειν. --- 4. Εἴ γε. καὶ τὰ
ἄλλα ἀχούσειας" οὐδὲ γὰρ τὸν τυχόντα ἐραστὴν ἅπαξ γενόμενον
ἡδὺ ἀπολιπεῖν ταῖς ἐλευϑέραις, μή τι ye τὸν ἐνδοξότατον xol 25
σελουσιώτατον, βασιλέα μὲν τῶν Ἑλλήνων ξυμπάντων, ueylστὴν δὲ ἔχοντα δύναμιν ἐν τοῖς τότε ἀνθρώποις, χύριον δὲ οὐ
μόνον ἐχείνης, ἀλλὰ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς πατρίδος, ἐλπίζοντα

δὲ χρατήσειν ὀλίγου χρόνου xal τῆς ᾿Ασίας (τὸ γὰρ Ἴλιον φαύλως
εἶχεν ἐχ πολλοῦ, καὶ μόλις διεφύλαττον αὐτὴν τὴν πόλιν, ἐπεξηει 80
δὲ οὐδεὶς εἰς μάχην), καὶ ταῦτα οὐ παρέργως ἔχοντος (πρὸς) αὐτὴν
τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ καὶ φανερῶς ὁμολογοῦντος προτιμᾶν τῆς αὑτοῦ (915
RIl
γυναικός.

τοσαῦτα ἀποπτύουσαν

1 γινομένων B

καὶ τηλικαῦτα ἀγαϑά, xal τὸ μέ- (688 M)

3 ποτὲ οἰόμεϑα (nulla interpunctione ante ποτὲ posita)

libri, πότερον οἰώμεϑα Reiske, πότερον ovr Selden.
6 ἔτε pro εἴ τε M
8 εἵλετο M. ἥδετο UB
9 malim: ἀγνοῶν γε
11 συνέφερεν (v eras.) U
16 Zr. Μ
21 ἐπιδείκνυσιν (v fin. deletum) U — xal τῆς UB
τῶ πρότερον
BU m. sec.
μὴ pro ui» M
23 δέχα add. Reiske
25 ταῖς ἐλευϑε-

olei; U

31 πρὸς add. Reiske

mrg. vulg.) ἀπολείπουσαν UB

33 ἀποπτύουσαν M (corr. ἀπολίουσαν,
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γιστον ἐραστὴν οὐ μόνον βασιλέα μέγαν xoi ἀνδρεῖον ἐν ὀλίγοις,
ἀλλὰ καὶ νέον χαὶ xaÀóv, ὥς φησιν Ὅμηρος τῷ ii προσειχάζων
αὐτόν, ἔπειτα εἰς ἑαλωχυῖαν ἀφιχέσϑαι τὴν πατρίδα xol συνοιχεῖν

ἑνὶ τῶν
ἐγχωρίων
τοῦτο μὴ
ἔοικε τὸν
χαὶ τοὺς
περὶ τὴν
10

δούλων τῶν ᾿Αγαμέμνονος, εἴ γε ἔμελλε γαμεῖσθαι τῶν
τινί, πῶς οὐχ ἄτοπον; τὸ γὰρ αἰχμάλωτον εἶναι καὶ διὰ
στέργειν τὸν λαβόντα οὐχ ἱκανόν. ἡ γοῦν Βρισηὶς ἀγαπᾶν
᾿Ἵχιλλέα, xol ταῦτα ὅν φησιν ἀποχτεῖναι τὸν ἄνδρα αὐτῆς
ἀδελφούς. τῷ δὲ Ἀγαμέμνονι τοιοῦτον οὐδὲν ἐττέπιραχτο
Χρυσηΐδα. --- Καλῶς. οὐχοῦν ἐκ τῶν λόγων τούτων οὐχ

ἐβουλήϑη Χρυσηὶς ἀττοπεμφϑῆναι παρὰ τοῦ ᾿“γαμέμνονος,

ἀλλὰ

Χρύσης ταῦτα ἔπραττε χαϑ᾽ αὑτόν" ἢ εἴπερ ἐβούλετο, ἀφρονεστέρα

ἂν εἴη, καὶ τὸν λόγον ἐναντίον εἶπας ἢ ὑπέσχου. --- 4. .41λλ᾽ οὖν
μηδὲ δίκην διχάσῃης,
15

6 RID

φασί, πρὶν ἀμφοτέρων

ἀχοῦσαι.

λέγεις δὴ

σοφὸν ὄντα τὸν Ὅμηρον; --- Ἴσως. --- 4. Οὐχοῦν τὰ μὲν αὐτὸν
“λέγειν [οἴου], τὰ δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσι χαταλιπεῖν αἰσϑάγεσθϑαι.
τοῦτο δὲ οὐ τῶν πάνυ ἀδήλων ἐστίν. ἡ γὰρ Χρυσηὶς χατ᾽ ἀρχὰς
μέν,; ὡς ὡς ἔοιχεν,᾽ ἢἠγάπα

μ μένειν

παρὰ
0 τῷt ΑΑγαμέμγνονι δι᾿ ἃς εἶπον

αἰτίας xol τοῖς ϑεοῖς ἤδει χάριν, ὅτε μηδενὶ δοϑείη τῶν ἀδοξοτέρων, ἀλλὰ τῷ πάντων βασιλεῖ, χἀχεῖνος οὐχ ἀμελῶς ἔχοι πρὸς

αὐτήν᾽

ὥστε

o)x ἔπραττε

περὶ λύτρων.

ἐπεὶ δὲ ἤχουε τὰ περὶ

τὴν οἰχίαν τὴν τοῦ ᾿γαμέμνονος ὅποῖα ἦν, ὡς χαλεπά, xol τὴν
ὠμότητα
τῆς Κλυταιμνήστρας

xal τὸ ϑράσος,

ἐνταῦϑα

ἐφοβεῖτο

τὴν εἰς τὸ Ἅργος ἄφιξιν. xal τὸν μὲν ἄλλον χρόνον παρέμενε
στέργουσα ἔσως τὸν ᾿Αγαμέμγονα᾽ ὅτε δὲ ἦν πρὸς τέλει ὁ πόλεμος
xal διέρρει λόγος ὡς o)xéri δυνήσονται mÀsío χρόνον ἀντέχειν οἱ

Τρῶες, οὐ περιέμεινε τοῦ ᾿Ιλίου τὴν ἅλωσιν.

ἤδει γὰρ ὡς τὸ

πολὺ τοὺς νικῶντας ὑπερηφάγους γιγνομένους xal τὴν δεισιδαι(684 M) μογέαν τότε μᾶλλον ἐσχύουσαν τὴν περὶ τὸν ϑεόν, ὅταν πολεμῶσιν.
οἱ ἄνϑρωποι. διὰ ταῦτα ἐχάλει τότε τὸν πατέρα χαὶ δεῖσϑαι τῶν 10
80 ᾿“χαιῶν

τοῦντο

ἐχέλευεν᾽

ἐπυνθάνετο

γάρ,

ὡς ἔοιχεν,

οἱ ᾿Ατρεῖδαι xol μεῖζον ἐφρόνουν τῶν

1 ἐν λόγοις

Β

3. ἑαλωχῖαν

ὅτι ἐγυναιχοχρα-

ἀνδρῶν τούτων αἱ

Ὁ) 4 τοῦ pro τῶν (ante ᾿4γαμ.)

Β

1 ov

»-

φησιν etc. cf. Il. XIX 295
10 ἀλλ᾽ ἃ Β
11 κατ᾽ αὐτὸν libri, corr. apographa (ut T)
ἀφρονέστερα Β
12 ἀλλ᾽ ovv om. M m. pr.
13 διδάσχῃς
M m. pr.

15 oiov om. M oiov λέγειν (hoc. ord.) T

16 ov λόγων πάνυ libri, corr. Pflugkius
ἠγάπα παρὰ τῷ B

σωνται B

22 ὁμοιότητα Ὁ m. pr.

26 τῆς Ἰλίου UB

καταλειπεῖν M

11 ἡγάπα τῷ (om. μένειν παρὰ) UT
23 uiv om. U

21 γενομένους libri, corr. Dind.

25 δυνή-

28 scri-

bendum: τὴν περὶ τῶν ϑεῶν; nam haec generaliter dicta sunt, non de Apolline;

idem iam Pflugkius vidit

— 30 ἐχέλευσεν B

γυναικοχρατοῦντο UM
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γυναῖχες, οὐχ ἐπὶ χάλλει μόνον, ἀλλὰ xal τὴν ἀρχὴν αὑταῖς voutζουσαι πιροσήχειν μᾶλλον. τοὺς μὲν γὰρ Πελοπίδας τὲ εἶναι καὶ
ἐπήλυδας τῆς Ἑλλάδος, αὐταὶ δὲ ᾿“χαιίδες, Τυνδάρεω ϑυγατέρες
xol ““ἠἠδας. ὃ δὲ Τυνδάρεως ἔνδοξος ἦν xal βασιλεὺς τῆς Σπάρτης, ὥστε χαὶ τὴν Ἑλένην διὰ τοῦτο ἐμνήστευσαν οἱ ἄριστοι τῶν 5

11 Ἑλλήνων χαὶ βοηϑήσειν ὥμοσαν.
ρος xal Πολυδεύχους

πρὸς δὲ τούτοις ἀδελφαὶ Κάστο-

ἦσαν, οἵ Διὸς παῖδες ἐνομίσϑησαν

xal ϑεοὶ

μέχρι νῦν πᾶσι δοχοῦσι διὰ τὴν δύναμιν ἣν τότε ἔσχον. τῶν μὲν
γὰρ ἐν Πελοποννήσῳ προεῖχον" τῶν δὲ ἔξω Πελοττογγήσου μεγίστη
δύναμις ἦν ἡ περὶ τὰς ᾿ϑήνας, καὶ ταύτην χκαϑεῖλον ἐπιστρατεύ- 10
σαντες Θησέως βασιλεύοντος.
ἔτι δὲ ἀνεψιὸς ἐγεγόνει αὐτοῖς Π7ε- G1 R1
λέαγρος ὃ τῶν Ἑλλήνων ἄριστος. ταῦτα μὲν οὖν ζἴσωςν οὐχ ἠπίστατο ἡ Χρυσηίς, τὸ δὲ φρόνημα ἤχους τῶν γυναιχῶν xal τὴν

Ἑλένην ἐπεγίγνωσχεν, ὅσον ὑπερεῖχε τοῦ ἀνδρός

ὥστε ἐπειδὴ τὰ

περὶ τὴν .«Ασίαν μεγάλα ἤχους διά τε χώρας ἀρετὴν xal πλῆϑος 15
ἀνθρώπων xal χρημάτων, κατεφρόνησεν ov τοῦ Πενελάου uóvov,
ἀλλὰ τοῦ τε ᾿4γαμέμνονος xol ξυμπάσης τῆς Ἑλλάδος, xal ταῦτα

12 εἵλετο ἀντ᾽ ἐχείνων.

ὃ μὲν οὖν Mevélaog xal πρότερον ὑπεῖχε

περὶ πάντων τῇ Ἑλένῃ καὶ ὕστερον εἰληφὼς αἰχμάλωτον ὅμως
é9eodzevev: ὃ δὲ ᾿Δγαμέμνων διὰ τὴν ἀρχὴν ἐπταιρόμενος τὴν KAv- 20

ταιμνήστραν ἠτίμασεν, ὥστε δῆλον ἦν ὅτι οὐχ ἀνέξοιντο ἀλλήλων,
ἀλλ᾽ ἔσοιτο τοιαῦτα σχεδὸν ὅπτοῖα συνέπεσεν.
οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνα
ἥδετο λέγοντος τοῦ Ayouéuvovoc ἡ Χρυσηίς, καὶ ταῦτα φανερῶς
ἐν ἐχχλησίᾳ τῶν ᾿Αχαιῶν, ὅτε προτιμᾷ τῆς γυναικὸς αὐτὴν καὶ οὐδὲν
18 ἡγοῖτο χείρονα᾽ φϑόνον yàg xal ζηλοτυπίαν ἤδει φέροντα.
xal 35

γὴ Δία τὸν τρόπον ἑώρα v00 L4yoauéuvovoc ὅτι οὐ βέβαιος ἀλλὰ (65M)
ὑπερήφανος

εἴη καὶ ὑβριστής,

xal τί ποιήσει πρὸς αὑτὴν αἰχμά-

Àovov οὖσαν ἐλογίζετο παυσάμενος τῆς ἐπιϑυμίας, ὅπου γε τῆς
ἑαυτοῦ γυναικός, βασιλίδος τε οὔσης καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς πιεποιημένος,

οὕτως

ὀλιγώρως

ἐμνημόνευεν.

αἱ “μὲν γὰρ ἀνόητοι

xaí- 80

θουσιν ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς, ὅταν φαίνωνται τὰς ἄλλας ἀτιμάζοντες"
αἱ δὲ νοῦν

14 yovvoc.

ἔχουσαι τὴν φύσιν

ὁρῶσι

τοῦ ταῦτα

ποιοῦντος

ἢ λέ- (818
R1

ἅμα δὲ xol πρὸς αὑτὴν ἠσθάνετο αὐτὸν ὑβριστιχῶς ἔχειν,

1 αὐταῖς U
10 χαϑεῖλαν BM
14 ἐπεγίνωσχεν U

3 ἐπίλυδας U m. pr.
αὖται UM
ϑυγατέρας M
12 ἴσως add. Emp. dubitans e cod. S (qui οὖν om.)
Scribendum: ὑπερεῖδε, ut ostendunt quae secuntur

16 κατεφρόνησε U m. pr. (ν add. corr)
[18 ὑπῆχε Μ 21 immo: ἠτίμαζεν
28 ἡγεῖτο Β
ἤιδη U m. pr.
27 αὐτὴηνῦ
31 φαίνονται BMU m. pr.
corr. Emp.
382 ὑφορῶσι Geelius ^ 33 αὐτὴν libri, αὑτὴν Emp. e cod. 8
malim: ἔχοντα
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xal ταῦτα ὅτε μάλιστα ἤρα. τὸ yàg οὕτως dzeAdoat τὸν [Χρύσην]
πατέρα τῆς ἐρωμένης καὶ μὴ φείσασθαι δι᾿ αὐτὴν καὶ οὐχ ὅπως

παραμυϑήσασϑαι τὸν πρεσβύτην εἰπόντα ὡς οὐδὲν αὐτοῦ τῇ ϑυγατρὶ δεινὸν εἴη, τοὐναντίον δὲ μὴ μόνον ἐχείνῳ ἀπειλεῖν,
5 xal τὴν Χρυσηίδα ἀτιμάζειν λέγοντα,

ἀλλὰ

τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴχῳ ἂν Loyct, τηλόϑι πάτρης,
ἱστὸν ἐποιχομένην xal ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν,
πόσης τινὸς ὑπερηφανίας;

ví γὰρ ἂν ὕστερον ἐποίησεν,

ὅτε ἐρῶν

10 οὕτως ὑπὲρ αὐτῆς διαλέγεται; ταῦτα οὖν φυλάξασϑαι xol προϊδεῖν.
οὐδαμῶς φαύλης γυναιχός.

ἐδήλωσε δὲ οἶμαι τὰ περὶ τὴν Κασσάν- 15

ὅραν γενόμενα ἐν τῷ “ργει xol τὸν ᾿4γαμέμνονα αὐτόν, ὅτι νοῦν
εἶχεν ἡ Χρυσηὶς δυσαμένη τῶν χαχῶν τούτων ἑαυτήν. οὐχοῦν τὸ
μήτε ἔρωτι μήτε βασιλείᾳ μήτε τοῖς δοχοῦσιν ἐνδόξοις χαὶ ἀγα-

15 ϑοῖς νέαν οὖσαν (ἐπαίρεσθαι) μηδ᾽ εἰς πράγματα

σφαλερὰ xal

τεταραγμένην οἰκίαν καὶ εἰς φρϑόνον χαὶ ζηλοτυπίαν αὑτὴν προέσϑαι
γυναικὸς σώφρονος xal τῷ ὄντι ἀξίας ἱερέως εἶναι ϑυγατρός, παρὰ
ϑεῷ τεϑραμμένης.

—

Τί οὖν; ἐκ τούτων

ἡγήσασϑαε τὸν ““2γαμέμνονα;

—

σὺ φὴς νοῦν ἔχειν αὐτὴν

4. Οὐδαμῶς"

οὐδὲ ydo εἰχὸς ἦν 10

20 λέγειν αὐτὴν τοιοῦτον οὐδὲν πρὸς éxeivov: ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων
(95S 10 συνεῖναι. --- Πῶς οὖν οὔ φησι χαίρουσαν αὐτὴν ó) ποιητὴς ἀπιέναι,
καϑάτεερ τὴν Βρισηίδα λυπουμένην; — 4. Ὅτι καὶ τοῦτο σωφρογοῦσα ἔπραττεν, ὅπως μὴ παροξύναι τὸν ᾿Δγαμέμνονα μηδὲ εἰς
φιελονιχέαν ἀγάγοι. δηλοῖ δὲ ὅμως, ὅπου φησὶν αὐτὴν ὑπὸ τοῦ
25 Ὀδυσσέως τῷ πατρὶ δοϑῆναι παρὰ τὸν βωμόν᾽
ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τέϑει, ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων
παῖδα φέλην.
οὐ γὰρ (ἂν) οἶμαι λυπουμένην αὐτὴν ó πατὴρ ἐδέχετο χαίρων οὐδ᾽
ἂν φέλην εἶπε τυχόν, εἰ μὴ σφόδρα ἠγάπα τοῖς γεγονόσι τὸν πα80 τέρα. --- Εἶεν" ἀλλὰ τί μᾶλλον ἡ Χρυσηὶς ταῦτα ἐλογίζετοἃ σὺ λέγεις 17
ἢ (δ) Χρύσης καϑ᾽ αὑτὸν; 4.Ὅτι τὰ περὶ τὴν Κλυταιμνήστραν εἰκὸςἦν
1 οὕτως καὶ M

Χρύσην seclusi, alioqui τὸν πατέρα vel πατέρα ὄντα

scribendum esset
2 φίσασϑαι M
5 ἀτιμάζην U m. pr.
6 Hom.
Il. I 29 sq.
7 πάτρη (at in rasura) M πάτρης (y ἃ corr.) U 8 εἰστὸν M
9 πάσης τινός U m. pr. (πόσης ἐστὶν om. τενὸς Corrector)
11 χασάνδραν M
15 ἐπαίρεσϑαι add. Reiske — 16 αὐτὴν ΒΜ
21 συνεῖναι M. συνιοῦσαν UB
πῶς οὖν ov φησι χαίρουσαν M πῶς ovv φησι μὴ χαίρουσαν UB
24 φιλονι-

«lav M φιλονειχίαν UB
26 δὲ δέξατο B Cf. 11.1 446 sq.
28 ἀν add. Jacobs
29 τυχὼν B
ἐπὶ δηίθ τοῖς add. editores
30 ἀλλὰ τί Emp. ἀλλ᾽ εἰ UB, M (at εἰ
in rasura) ἀλλ᾽ οἴει Pflugk
81 ἢ (0) Χρύσης Wil, ἡ Χρύσης M,om.UB
αὑτὸν

M αὐτὴν UB

Ὅτι -- ἐπείϑετο Dioni tribuit Wil.

οὐχὸς M

ἦν Wil, εἶναι libri
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μᾶλλον ἐκείνην πολυπραγμονεῖν" (el δὲ) καὶ λογιζομένου τοῦ πατρὸς ταῦτα συνεχώρει xal ἐτιείϑετο, οὐδὲ τοῦτο φοῦλον. αἱ γοῦν
'
πολλαὶ χαὶ ἀνόγτοι "086 ἐραστὰς μᾶλλον ἀγαπῶσιν ἢ τοὺς γονέας.
|
— hà τέ οὖν, εἴπερ ἦν φρόνιμος, οὐχ ἐχώλυε τὸν Χρύσην ἐν τῷ (9o R]
φανερῷ

δεῖσθαι

τοῦ ᾿Δγαμέμνονος,

ἵνα

ἧττον

ἐχαλέπαινεν;

—

δ᾽

18 4. Ὅτι ἤδει τοὺς ἐρῶντας ἰδίᾳ μὲν πάντα βουλομένους χαρίζεσϑαι
τῷ ἔρωτι, τὸν δὲ ὄχλον αἰδουμένους ἐνίοτε, χαὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ στέμματα ἕξειν τινὰ ἡγεῖτο πρὸς τὸ σπλῆϑος δύναμιν, ὥσπερ (xal)
ἐγένετο. --- ᾿4λλὰ ἐχεῖνο ἐνθυμοῦμαι πῶς συνέτυχε τὸν ᾿Δ4γαμέμvova xal τότε τῆς τοῦ ἱερέως ϑυγατρὸς xal ὕστερον ἐρασϑῆγαι 10
τῆς Κασσάνδρας, ϑεοφορήτου xal ἱερᾶς χόρης; --- 4. Ὅτι καὶ
τοῦτο σημεῖον ὑπερηφανίας xol τρυφῆς, τὸ μᾶλλον ἐπιϑυμεῖν τῶν
παρανόμων xal σπανίων ἢ τῶν ἑτοίμων. --- Οὐχ ἀντιλέγω τὸ μὴ
οὐ φρόνιμον εἶναι τὴν Χρυσηίδα, ei ταῦτα οὕτω γέγονε. — 4. Σὺ
δὲ πότερον ἀχούειν ϑέλοις

ἂν ὡς γέγονεν

ὄντως

ἢ ὅπως

καλῶς 15

εἶχε γενέσϑαι;

(8) ΠΕΡῚ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ TYPANNIAOX
1

(E

Καὶ μὴν εἴ τις ἑνὸς ἀνδρὸς οὐχ οἷός ve ἄρχειν ἐστί, καὶ τούτου σφόδρα ἐγγὺς ὄντος, ᾧ δὴ ξύνεστιν, οὐδὲ αὖ μίαν ψυχὴν κατευϑύνειν τὴν αὑτοῦ, πῶς ἂν δύγαιτο βασιλεύειν μυριάδων ἀναριϑ-

μήτων παγταχοῦ διεσπαρμένων, ὥσπερ σύ [λέγεις], καὶ πτολλῶν ye 20
οἰχούντων

ἐπὶ πέρασι γῆς,

ὧν οὐδὲ ἑώραχε

ἂν ἔδοι ποτὲ οὐδὲ τῆς φωνῆς ξυνήσει;
λέγοι τὸν οὕτως ἀδύνατον τὴν ὄψιν
ἀλλὰ προσδεόμενον χειραγωγοῦ, τοῦτον
τῶν πλεῖστον ἀπεχόντων, ὥσπερ oi
σξλάγους τά τὲ ὄρη xol τὰς νήσους,
γεσϑαι

τοῖς

παρεστῶσιν

ἱχανὸν

ὅλοις

1 εἰ δὲ add. Wil.
1 αἰδούμενος M
xal add. Emp.
13 ἑτοίμον U m. pr.
M m. pr.

Ὁ

τοὺς

πλείστους

οὐδ᾽

ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις
ὡς μηδὲ τὰ ἐν ποσὶν ὁρᾶν,
ἐφιχεῖσϑαι βλέποντα μέχρι
πόρρωϑεν δρῶντες éx τοῦ 25
ἢ τὸν οὐ δυνάμενον φϑέγ-

γέγονε πάντως libri, corr. Emp.

δήμοις

xol

στρατοπέδοις

8 ἕξειν scripsi, ἔχειν libri
14 οὕτως U
15 πρότερον
17 ὅστις pro & τις M

18 9 δὴ ξύνεστιν non intellego quid sibi velit; fortasse: ᾧ δὴ («ey ξύνεστιν
19 αὐτοῦ Η
20 λέγεις seclusit Emp.
γε om. PH
21 0 :: χόντων
U m. pr.
22 ξυνήσοι P, dein ὡς ὅμοιον
238 τὸ pro τὰ PH
24 ἀφικνεῖσϑαι HPU (γᾷ. vulg.)

ἱ
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εἰς ἐπτήχοον φϑέγγεσϑαι. xal yàg οὖν ἔχει τι πτπαραττλήσιον ὃ vob
τῇ ὄψει" ὡς ἐχείνη διερϑαρμένη μὲν οὐδὲν οὐδὲ τῶν πλησιαίτατα
ὁρᾷ, ὑγιὴς δὲ οὖσα μέχρις οὐρανοῦ τε xol ἀστέρων ἐξικνεῖται"
ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἡ μὲν τοῦ φρονίμου διάνοια xal πάντας ἀνϑρώπους
5 ἱκανὴ γίγνεται διοιχεῖν, ἡ δὲ τοῦ ἄφρονος οὐδὲ ἕν σῶμα τὸ ἐχείνου
δύναται φυλάττειν οὐδὲ ἕνα οἶχον.
᾿
|
oí μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις,

ὅτι μὲν ἔξεστιν

αὐτοῖς πάντα λαμβάνειν, πάντων ἐπιϑυμοῦσιν. ὅτε δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς
ἔστι τὸ δίκαιον, διὰ τοῦτό εἰσιν ἄδικοι" ὅτι δὲ οὐ φοβοῦνται τοὺς

"

10 γόμους, οὐδὲ εἶναι νομίζουσιν" ὅτι δὲ οὐχ ἀναγχάζονται πονεῖν, οὐδέποτε παύονται τρυφῶντες" ὅτι δὲ οὐδεὶς ἀμύνεται κακῶς πάσχων,
οὐδέτπτοτε σπταύονται :τοιοῦντες " ὅτι δὲ οὐδεμιᾶς σπανίζουσιν ἡδονῆς,

52RD οὐδέποτε ἐμττέμτελανται ἡδόμενοι" ὅτι δὲ οὐδεὶς ψέγει ἐκ τοῦ
φανεροῦ, οὐδὲν ἀπολείπουσι τῶν οὐδὲ καλῶς λεγομένων ὅτι δὲ
8M)15 οὐδεὶς αὐτοὺς βούλεται λυπεῖν, διὰ τοῦτο πᾶσι χαλεπαίνουσιν᾽

ὅτι

. δὲ ὀργισϑεῖσιν ἔξεστι πάντα ποιεῖν, διὰ τοῦτο συνεχῶς ὀργίζονται.
ὁ δὲ ἀγαϑὸς ἄρχων, ὥσπερ

σύ, τἀναντία

ἐπιτηδεύει"

οὐδενὸς μὲν

ἐπιϑυμεῖ διὰ τὸ πάντα οἴεσθαι ἔχειν, φείδεται δὲ τῶν ἡδονῶν
διὰ τὸ μηδεμιᾶς ἂν ἀπορῆσαι ὀρεχϑείς, δικαιότερος δὲ τῶν ἄλλων
20 ἐστίν, ἅτε πᾶσι παρέχων

τὴν δικαιοσύνην, ἥδεται δὲ τοῖς πόνοις,

ὅτι ἑχὼν πονεῖ, ἀγαπᾷ δὲ τοὺς νόμους, ὅτι ov δέδοιχε.
xal ταῦτα ὀρϑῶς ὑπολαμβάνει. τίνει μὲν γὰρ φρονήσεως δεῖ
πλείονος ἢ τῷ περὶ τοσούτων βουλευομένῳ; τίνει δὲ ἀχριβεστέρας
δικαιοσύνης ἢ τῷ μείζονι τῶν νόμων; τίνι δὲ σωφροσύνης

ἐγχρα-

25 τεστέρας ἢ ᾧ πάντα ἔξεστι; τίνι δὲ ἀνδρείας μείζονος ἢ τῷ πάντα
σῴζοντι; χαὶ τοίνυν τῷ μὲν ἄλλων ἄρξοντι πολλῶν τοῦτο μὲν δαἑ

πάνης

β

ἱχυπικῶν, ἔτι δὲ τειχῶν xal νεῶν xol μηχανημάτων, ei. μέλλει xa-

δεῖ παμπόλλης,

τοῦτο

δὲ στρατοττέδων

xal πεζιχῶν

καὶ

ϑέξειν μὲν τοὺς ὑπηχόους, ἀμυνεῖσθαι δὲ τοὺς πολεμίους" ἐὰν δέ
30 τις ἀφιστῆται τῆς ἀρχῆς, χκαταστρέψεσϑαι.
τὸ δὲ αὑτοῦ χρατεῖν

πάντων ἀδαπανώτατον xol ἀπραγμονέστατόν ἐστι xal ἀκινδυνότατον" οὔτε γὰρ moAvÓdzavoc οὔτε ἐργώδης οὔτε ἐπισφαλὴς ὃ τοῦ

1 εἰς ἐπήχοον UB ὑπήκοον (om. εἰ) MPH

γὰρ PH
ΒΡῊ

ἔχη M

2 xai ὡς UB ὡς

3 οὐρανοῦ ex ἀνϑρώπου (utrumque compendio) U
12 παύεται Μ

13 ἐμπίπλανται libri, corr. corrector

καλῶς Emp. ov δικαίως PHM μὴ δικαίως UB
|

φρονήσεως (hoc ord.) P

23 βουλομένῳ M

|

(Suppl. m. sec. in mrg.)

29 ἀμύνεσϑαι UBM

corr. Emp.

αὐτοῦ U m. pr.

17 ἐπιτηδεύη H

ὅ γίνεται
M

14 οὐδὲ

22 δεῖ

τίνι — 24 νόμων om. PH
30 χαταστρέφεσϑαι libri,

— 32 οὔτε M οὐδὲ ceteri (ante γὰρ)
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ἐγχρατοῦς àv9odvov βίος" ἀλλ᾽ ὅμως τοιοῦτον ὃν πάντων χαλεπώτατον

πέφυχεν.

ἐπεὶ Σαρδανάπαλλος ἐκεῖνος ὃ ϑρυλούμενος εἶχε μὲν Νίνον,
εἶχε δὲ Βαβυλῶνα, τὰς Με στὰς τῶν πρότερον γεγενημένων πόλεων,
ὑπτήχουε δὲ αὐτῷ πάντα

τὰ ἔϑνη τὰ νεμόμενα τὴν ἑτέραν ἤπειρον

μέχρι τῶν ἀοιχήτων τῆς γῆς λεγομένων" βασιλείας δὲ οὐδὲν ἦν
αὐτῷ προσῆχον, οὐ μᾶλλον ἢ τῶν σηπομένων τινὶ νεχρῶν. βου- (88 ΒΤ
λεύεσϑαι μὲν γὰρ ἢ δικάζειν ἢ στρατηγεῖν οὔτε ἐβούλετο οὔτε

ἐδύνατο.

ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις ἀποδιδράσχων εἰς τὴν γυναικω-

γῖτιν χαϑῆστο
παστοῖς,

ἐπὶ χρυσηλάτου

ὥσπερ

ὁ ϑρηνούμεγνος

χλίνης

ἀναβάδην

ὑπὸ

ἁλουργέσι

ὑπὸ τῶν γυναικῶν "ἄδωνις,

10

ὀξύ-

τερον φϑεγγόμενος εὐνούχων, τὸν μὲν τράχηλον ἀττοχλίνων, $7: (689 M),
δὲ ἀργίας καὶ σχιᾶς λευχὸς xol τρέμων, τὸ σῶμα σπελιδνός, τοὺς
||
δὲ ὀφρθαλμοὺς ἀναστρέφων, ὥσπερ ἐξ ἀγχόνης" ὃν ovx ἦν διαγνῶναι
τῶν παλλαχῶν. χαίτοι χρόνον τινὰ χατέσχεν, ὡς ἐδόχει, τὴν ἀρχὴν 10
εἰχῇ φερομένην, dozeo ναῦν δίχα κυβερνήτου πολλάκις ἀλωμένην
(ὁρῶμεν) μηδενὸς χατέχοντος ἐν τῷ πελάγει κατὰ τύχην, εὐδίας
ἐπεχούσης" ἔπειτα ὀλίγος χλύδων ἐπαρϑεὶς xai ῥᾳδίως ὃν χῦμα
"

Ἷ

ἐπέχλυσεν.

χαὶ δὴ καὶ ἅρμα ἰδεῖν

ἔστιν

οὐδενὸς ἡνιοχοῦντος ἐν

ἀγῶνι δεμβόμενον, ὃ νίκης μὲν ovx ἄν svove Pide ταράττει δὲ xal
ἀπόλλυσι τὸν ἐγγὺς ὄχλον τῶν ϑεατῶν.
οὔτε γὰρ ἄφρων βασιλεὺς ἔσται ποτέ, οὐ μᾶλλον ἢ τυφλὸς
ἡγεμὼν ὅδοῦ γένοιτ᾽ dv, οὔτε ἄδικος, οὐ μᾶλλον ἢ κανὼν σχολιὸς
καὶ ἄνισος ἄλλου προσδεόμενος

xavóvoc, οὔτε δειλός, οὐ μᾶλλον ἢ

λέων ἐλάφου λαβὼν ψυχὴν ἢ σίδηρος κηροῦ καὶ μολίβδου μαλαχώvegoc.

τίνι δ᾽ ἰσχυροτέρας peior

προσῆκον

ἢ τῷ πλείστων

μὲν ἡδονῶν ἐν μέσῳ ζῶντι, πλεῖστα δὲ πράγματα διοικοῦντι, ἐλαχέστην δὲ σχολὴν ἄγοντι, ὑπὲρ μεγίστων δὲ καὶ πλείστων φροντίζοντε;
1 ἀνϑρώπου οι. Ρ τοιοῦτος ὧν P
χαλεπώτατος P 8 ϑρυλλούμενος ΜΒΡ 4 γεγενημένας P 6θ τῶν ἀδικημάτων BMU m. pr.
10 γυναικονίτην καϑίστο Ὁ m. pr. — xAsivgg Μ ἀναβάδιν Ὁ m. pr.
ἁλουργίσι
P ἁλουργεῖσι M
11 ἄδονις Ὁ m. pr.
12 ἀποχλείνων M. ὑποχλίνων PH
13 ἀργίας (ει & corr) U — fortasse: ὑπὸ δὲ ἀργίας καὶ σχιᾶς τὸ σῶμα πελιδνὸς
καὶ τρέμων.

om. PH

neque enim et albus color et pallidus memorari potuit

15 παλαχῶν H

16 ὥσπερ νῦν Ὁ m. pr.

14 δὲ

[11 δρῶμεν addidi,

οἵ, ἰδεῖν ἔστιν 1. 19
εὐδείας Β
19 ἐπέχλυσε Ρ
20 τύχοι P τύχη H
τύχῃ UBM
πράττει δὲ (om. xoi) P
21 ϑεάτρων PH
23 οὐδὲ pro

ódov P

24 xol om. PH m. pr.

7jxsv libri, corr. Emp.

25 uoAvBóov B μολύβου U

28 δὲ μεγίστων (hoc ord.) PH

20 προσ-

20
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ΠΡΩ͂ΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ.

-----

Οἱ ἄνϑρωποι ἐοίχασι πρὸς τὴν τύχην διαχεῖσθαι ὃν τρόπον
οἱ πλέοντες πρὸς τοὺς ἀνέμους τοὺς φορούς᾽ ἄσμενοι γὰρ προσκαρτεροῦσι τῷ δρόμῳ, [καὶ] οἷς dv ὅ ἄνεμος παρῇ, ἐχεῖ ve ἦλϑον
ὅπου ἤϑελον, οἱ δὲ ἀπολειφϑέντες ἐν σιελάγει μέσῳ μάτην ὀδύρον5 vaL'

οὕτως

οὖν xal τῆς τύχης παρούσης μὲν χαίρειν xal ἥδεσϑαι

τοὺς ἀνθρώπους, μὴ παρούσης δὲ λύττην ἔχειν καὶ ἀπορίαν. πάντα
γὰρ àx τῆς δαίμονος ταύτης, xai γὰρ τὸ ἄπορον εὔπορον [φαίνεται]
καὶ τὸ ἀσϑενὲς ἰσχυρὸν xol τὸ αἰσχρὸν καλὸν καὶ ἡ πενία γίγνεται
(590 M) σ“λοῦτος. τύχης γοῦν ἐν ϑαλάττῃ γενομένης εὐπλοεῖ ναῦς καὶ ἔν ἀέρι 2
10 φανείσης εὐτυχεῖ γεωργός. καὶ Ψυχὴ γέγηϑεν ὑπὸ τῆς τύχης αἰωρουμένη" εἰ δὲ ἀπολίποι τύχη, περίεστιν ὡς év τάφῳ τῷ σώματι.
οὔτε γὰρ εἰ λέγοι τις, εὐδοχιμεῖ, οὔτε εἰ πράττοι τις, ἐπιτυγχάνει,
οὐδὲ ὄφελός τι εὐφυῆ γενέσϑαι ἀπολιπούσης τύχης. ταύτης γὰρ
μὴ παρούσης οὐ προῆλϑε παιδεία οὐδὲ ἄλλο τι ἀγαϑόν. ἀλλὰ
pon ι μὴν καὶ ἀρετὴ τότε ἔργων ἕνεχεν ϑαυμάζεται,

δὲ ἀφεϑείη μόνη,

ὅταν παρῇ τύχη" εἰ

λόγος ἐστὶ χαλοῦ πράγματος

ἄπραχτος.

αὕτη

πολεμούντων μέν ἔστι νέχη καὶ εἰρήνην ἀγόντων ὁμόνοια καὶ γαμούν-

vOv» εὔνοια xol ἐρώντων ἡδονὴ xal ὅλως ἡ ἐπὶ παντὶ τῷ γιγνομένῳ εὐπραγία. γῆν ὅτε ἂν καταλίπῃ τύχη, τότε xal σείεται xal
20 τρέμει xal τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς χαλὰ διαρριπτεῖται᾽ τοῦτο γῆς νόσημα,
μὴ παρούσης τύχης. ὡς δὲ ναῦς εἰχῇ φέρεται xal ταχὺ βυϑίέζεται,

χυβερνήτου στερομένη, xol ὡς τείχη χατέπεσε ϑεμελίων πονησάντων,

οὕτω

πόλις εἰς φϑορὰν

ὅλη χωρεῖ

σπάνει

τύχης.

᾿4ϑῆναί

1 περὶ τὴν H
2 φορούς Reiske, σφοδρους libri
3 xal seclusi
ἐχεῖ τε scripsi, ἐχεῖνοι libri
5 τῆς om. H
6 ἀπαντᾷ add. Emp., secutus
Reiskium, post ἀπορίαν; at accusativi c. infin. pendent ab ἐοίχασί 1. 1 per
anacoluthiam
7 φαίνεται seclusi
8 γίνεται libri
9 γιψομένης H
10 εὐτυχεῖς M εὐτυχῆ Ὁ m. pr.
γεωργουμένη libri, αἰωρουμένη vel yavgovμένη vel πτερουμένη Emp.
11 ἀπολίποι (| & corr.) U
περίεισιν BM, in
Ὁ accentus et εἰσ ἃ corr., περιΐησιν PH, corr. Emp.
12 εὐδοκιμεῖ PH ἐπαι-

νεῖν δοχεῖ Ὁ m. pr. BM; fuitne: εὖ λέγειν δοχεῖ

14 οὐ προῆλϑε scripsi,

ovx ἠλϑὲ libri

15 ἔργον UP m. pr.

19 ὅταν Emp.

20 διαρριπτεῖται" τοῦτο Wil. Reiskium secutus; διαρριπτεῖ"

BM παρατύχῃ U m. pr. (a corr. lectio PH)
καὶ τοῦτο UBM διαρρίπτει" καὶ τοῦτο PH
22 στερουμένη PH
DIO. II.

28 οἴτως P

ἕνεχα B

παρῇ τύχη PH πάρα τύχη

18 γινομένῳ UBM γενομένῳ PH
21 ὡς δὲ Wil, ὥσπερ libri

ὅλη χωρεῖ M, ὅλη om. UBPH
10
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σίοτε eic δήτορας ἠδιχήϑησαν καὶ ἤγετο 4]ημοσϑένης, οὐχέτι τῆς τύχης

ἐπεισχοπούσης τὰς ᾿ϑήνας.

ἐμοὶ δὲ δοχεῖ καὶ οὐρανὸς τύχην ἔχειν,

4 ὅπόταν αἰϑρίαν ἔχῃ, μὴ σχότος.
ὁρᾶν δὲ χρὴ καὶ τὸ εὐμήχανον
αὐτῆς. ἤδη γοῦν τις ἐχπιεσὼν νεὼς ἔν σπιξλάγει εὐπόρησε τοῦ ζῆν,
ἐλϑούσης τύχης.

ἄξιον δὲ εἰττεῖν καὶ τὸ συμβὰν ἀπὸ τῆς τύχης ὅ

ΑἸπελλῇ τῷ ζωγράφῳ.

ὡς γὰρ λόγος, ἵπιπτον οὐχὶ ἐξ ἐργασίας,

ἀλλὰ ἐκ πολέμου ἐποίει.

ὑψηλὸς ἦν τῷ αὐχένι xal ἐπαγνεστὼς xal

τὰ ὦτα ὄρϑιος χαὶ δριμὺς τὰς ὄψεις, ὡς éx πολέμου zagóv, τὸν (826
RΠ)
ἐχ τοῦ δρόμου ϑυμὸν ἐν ταῖς ὄψεσιν ἔχων, οἱ δὲ πόδες Üzteqépovvo

ἐν τῷ ἀέρι, μιχρὰ ψαύοντες ἀνὰ μέρος τῆς γῆς. xal ὃ ἡνίοχος 10
ἐχράτει τοῦ χαλινοῦ, τὸ πολεμικὸν σάλευμα τοῦ ἵχύπου ἀπὸ ῥυτῆρος
5 ἄγων.

ἅπαντα

δὲ ἐχούσης

τῆς

εἰκόνος

ἐοικότα

ἔλεισοεν

ἀφροῦ

χρῶμα, οἷον ἂν γένοιτο μιγέντος αἵματος καὶ ὑγροῦ χατὰ συνεχῆ ιδ91 M)
μῖξιν, διώχοντος μὲν τοῦ ἄσϑματος τὸ ὑγρὸν τῶν στομάτων, ἀφρί-

ζονίτος δὲ] τῇ κοττῇ τοῦ πνεύματος, αἷμα δὲ ἐπειιρραινούσης τῷ ἀφρῷ 15
τῆς éx τοῦ χαλινοῦ ὕβρεως. οὐ δὴ εὐπόρει γράφειν ἵππου ἀφρὸν
xexunxóvoc ἐν ἀγῶνι.
ἀπορῶν δὲ ἐπὶ πλέον, τέλος ἀπαλγήσας
ἐνέσεισε περὶ τοὺς χαλινοὺς τῇ γραφῇ τὴν σπογγιάν.
πολλὰ δὲ
αὕτη ἔχουσα χρώματα ἐοιχότα ἀφρῷ ἡμαγμένῳ ἐφήρμοσε τῇ γραφῇ
τὸ χρῶμα. ᾿Απελλῆς δὲ ἰδὼν ἐχάρη τῷ ἐν ἀπογνώσει {τέχνης 30
τύχης ἔργῳ καὶ ἐτέλεσεν οὐ διὰ τῆς τέχνης, ἀλλὰ διὰ τῆς τύχης
τὴν γραφήν.

6

ví δὲ ἄλλο Ἡραχλέα μέγιστον ἐποίησεν; ἀλλὰ γὰρ xal λέοντα
ἄγξας ἔπνιξε καὶ πτηνὰ ζῷα ἐδίωξε τοῦ ἀέρος, xal τοῦ ἕλους τὴν
ὕδραν ἀφείλετο,

αὐτὸν

συντρίψας

αὐτῆς τὰς χεφαλάς, xol οὐχ ἐφόβησεν 25

Ó περὶ τὸν Ἐρύμανθον κάπρος,

1 ἡδικήϑησαν libri, ἠδίχησαν Emp.

ϑρώπους pro οὐρανὸς BT

ἀλλὰ xal éml τὴν ἑσπέραν

2 ἐμοὶ ó M, δὲ om. ceteri

8 ὁπότε ἂν libri, corr. Dind. — 5 τῆς τύχης PH

αν-

ἐλεούσης vel ϑελούσης Reiskius
τὸ om. B
θ yàg om. UB
7 scriberem:
ἐκ πολέμου (nagóvra) nisi l. 8 παρών recurreret
ἐποίει — 8 ἐχ πολέμου
in mrg. suppl. P
οὖν pro ἦν MPH
9 offendit iterata oculorum mentio
ὑπεφρέροντο Scripsi, ἐπεφέροντο UB ἀνεφέροντο PHM sed primae litterae in

rasurà

10 ψάβοντες

scripsi, ἄγχων UBPH

P.

καὶ ἀνὰ UB

ἀγχων om. M

11 τῆς ἵππου UMPH

oixóvoc P

ἔλιπεν UBPH

12 ἄγων
14 διώ-

«ovrog vix sanum; ἀφρίζον τῇ Wil, ἀφρίζοντος δὲ τῇ libri ἀφ:: ρίζοντος (cum
litura) U
15 ἐπιῤῥαίνοντος UB
16 χαλεινοῦ M
ὕβρεος P
17 μὴ
κεχμηχότος H
ἀπαλλαγεὶς M
19 τῆς γραφῆς libri, corr. Reiske
20 τὸ — ἔργον PH
τέχνης addidi, τέχνης pro τύχης voluit Gasda

21 τῆς prius om. PH

U m. pr.
κάπρος)

ἀλὰὶρΡ

25 ἀφείλατο

M

28 τί δαὶ UB

26 ἐρύμαϑον U

24 ἄξις M

ἐδίοξε

χαὶ πρὸς M (pro

|
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ἦλϑε xal τοῦ ἐχεῖ φυτοῦ τὸν χαρπὸν éxóuice.
(827 RI) βόας ἀφείλετο χαλὰς οὔσας, καὶ Διομήδη

|

|

Γηρυόνου δὲ τὰς

τὸν Θρᾷχα ἐνουϑέτησεν

ἵπποις σῖτον διδόναι, μὴ ἀνθρώπους ἐσϑίειν, τάς τε duabóvac,
ὅτι εἶεν γυναῖχες, ἤλεγξεν.
ἅπαντα δὲ ταῦτα ἔπραττεν ἑπομένης
ὅ αὐτῷ τύχης.

ἔχει δ᾽ οὐ καχῶς οὐδὲ τὰ τῶν παλαιῶν αἰνίγματα περὶ αὐτήν.
οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ ξυροῦ ἔστησαν αὐτήν, οἱ δὲ ἐπὶ σφαίρας, οἱ ὁὲ
πηδάλιον ἔδωχαν χρατεῖν᾽ οἱ δὲ τὰ χρείττω γράφοντες τὸ τῆς
᾿μαλϑείας ἔδοσαν χέρας πλῆρες xal βρύον ταῖς ὥραις, ὃ ἐν μάχῃ

ι0 Ἡραχλῆς ᾿Αχελῴου ἀπέρρηξεν.

τὸ μὲν οὖν ξυρὸν τὸ ἀπότομον τῆς

εὐτυχίας μηνύει" ἡ δὲ σφαῖρα ὅτι εὔχολος ἡ μεταβολὴ αὐτῆς ἐστιν"
ἐν χινήσει γὰρ τυγχάνει πάντοτε ὃν τὸ ϑεῖον.
τὸ δὲ πηδάλιον
δηλοῖ ὅτι χυβερνᾷ τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ἡ τύχη. τὸ δὲ τῆς
᾿“μαλϑείας κέρας μηνύδι τὴν τῶν ἀγαϑῶν δόσιν τε xal εὐδαιμο15 γέαν. μὴ ὀνομάζωμεν οὖν χαχήν τινα τύχην" οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρετὴν
λέγει τις εἶναι χαχὴν οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν χαχόν.

(502 M)

47 ΠΕΡῚ

|(8398
RII)

TYXHZ

AEYTEPO,

a
án
—

|

Τὰ γιγνόμενα παρὰ τῶν ἀνϑρώπων εἰς τὴν τύχην ἐγχλήματα 1
μέγιστα ἂν ἔγωγε ϑείην ὑπὲρ αὐτῆς ἐγχώμια.
τὰς γοῦν ἀδήλους
τῶν

|

πραγμάτων

μεταβολὰς

eig ταύτην ἀναφέρουσι,

20 γγώμης ἐπιχειρήσαντες διήμαρτον, τούτων
ὑπὸ τῆς τύχης, ὡς πάντα περιποιεῖν,

xal

οἷς ἀπὸ

ἀφῃρῆσϑαι νομίζουσιν

el ϑελήσαι, δυναμένης.

ἀκχού-

σαις δ᾽ ἂν αἰτιωμένων αὐτὴν xal γεωργῶν καὶ ἐμττόρων xal πλουσίων ἐπὶ τοῖς χρήμασι xal καλῶν

ἐπὶ τοῖς σώμασι xal Πανϑείας

ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ xol Κροίσου ἐπὶ τῷ παιδὶ xol Ldovvdyovg ἡττη25 ϑέντος xal Πολυχράτους ἑαλωχότος.
χαὶ Πέρσαι δὲ ἐμέμφοντο
τὴν τύχην μετὰ τὴν Κύρου σφαγὴν καὶ Πῆησχεδόνες μετὰ τὴν ,41λε1 ygovovov

τύχης Η

Μ

6 ἔχη P

rovc Η

2 ἀφείλατο Μ

8 ἔδωχεν P m. pr.

καλοὺς ὄντας

Η

ὅδ τῆς

9 ἀμαλϑίας U m. pr. M

10 ἀπέῤῥηξε HU
12 πιδάλιον P m. pr.
15 ὀνομάζομεν Ὁ m.pr.
117 γινόμενα libi
18 τὰ Μ 20 ἀφαιρεῖσϑαι UBH ἀφερεῖσϑαι Ρ
νομίζουσι P
21 ἀπὸ libri, corr. Reiske
εἰ ϑελήσαι P εἰ ϑελήσει Η ἐθελῆσαι BMU m. pr.

ἀχούσες P m. pr.
(ἐπὶ ταῖς ναυσὶν)

22 exspecto: γεωργῶν (ἐπὶ τοῖς χαρποῖς) καὶ ἐμπόρων
244 χροίσου (οι à corr.) U
10*
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2 ξάνδρου τελευτήν. ἤδη δέ viva xal τῶν ἰδίων παϑῶν τῇ τύχῃ
προφέρουσιν, ἡ Πήδεια τὸν ἔρωτα, ó Mídag τὴν εὐχήν, ἡ Φαίδρα

τὴν διαβολήν, ó ᾿Αλκμαίων, ὅτε ἐπλανᾶτο, ó Opgéovne, ὅτι ἐμαίγετο.
ἐρῶ δὲ ὑμῖν τινα xal Κύπρριον λόγον, sei βούλεσϑε.
ἤνεγχεν ó παλαιὸς βίος xal ἐνδόξους γυναῖχας, “Ῥοδογούνην πολε- 5
μιχήν, Σεμίραμιν βασιλικήν, Σαπφὼ μουσικήν, Τιμάνδραν καλήν"
οὕτω καὶ ἐν Κύπρῳ 4 ημώνασσα ἐγένετο, σπτολιτική τὲ ὁμοῦ γυνὴ
3 xal νομοϑετιχή.
τρεῖς ἔϑηχεν αὕτη τοῖς Κυπρίοις νόμους" τὴν
μοιχευϑεῖσαν χειραμένην πορνεύεσθϑαι" ϑυγάτηρ αὐτῆς ἐμοιχεύϑη
xal τὴν χόμην ἀπεχείρατο χατὰ τὸν νόμον xol ἑἐποργνεύετο. τὸν 10
αὑτὸν ἀποχτείέναντα ἄταφον ῥίπτεσθαι" δεύτερος οὗτος δημω1
γάσσης νόμος τρίτος ὥστε μὴ ἀποχτεῖναι βοῦν ἀρότριον.
δυοῖν (329 R II).

δὲ αὐτῇ παίδων ἀρρένων

ὄντων,

ὅ uiv ἐπὶ τῷ βοῦν ἀποχτεῖναι

4 ἀπέϑανε᾽ τὸν δὲ αὑτὸν ἀποχτείναντα οὐχ ἔϑαψεν.

ἡ δὲ τέως μὲν

ἐχαρτέρει xal ἄπαις οὖσα xal νομοϑετοῦσα, ἐδοῦσα δὲ βοῦν ἐπεὶ 15
4
μόσχῳ ἀπολλυμένῳ μυκωμέγην xal τὴν ἑαυτῆς ἐν ἄλλῳ συμφορὰν
γνωρίσασα, τήξασα χαλχὸν εἰς αὐτὸν ἥλατο.
καὶ ἦν ἐχεῖ στύργος (598 M) ἀρχαῖος ἀνδριάντα χάλχεον ἔχων, χαλχῷ ἐντετηχότα xal πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ ἱδρύματος xol πρὸς μίμημα τοῦ διηγήματος" ἐπιγραφὴ
δὲ ἐπί τινος στήλης πλησίον,
20

9

σοφὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ᾽ οὐκ εὐτυχής.
φέρε οὖν μὴ ἐρήμην ἡ τύχη ἁλισχέσθω μηδὲ φοβώμεϑα τὸν
τῶν κατηγορούντων ϑόρυβον.

ἴσως γὰρ ἄν τι ἡμῖν πρὸς τὸ εἰπεῖν

εὖ xal αὐτὴ συλλάβοι * * *.
δοχοῦσιν οἱ τεχνῖται [πρῶτον] τῷ τρόπῳ τῆς κατασχευῆς τὴν 25
δύναμιν αὐτῆς δεδηλωκέναι.
πρῶτον μὲν γὰρ ἕστηχεν ἑτοίμη
πρὸς τὰ ἔργα, εἶτα τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ πηδάλιον κατέχει, καί,
ὡς (ἂνΣ εἴποι

τις,

ναυτέλλεται.

τί δὲ ἄρα

τοῦτο

ἦν; πότερον

2 προφέρουσιν Ὁ προσφέρουσιν PUM προσφέρουσι B
ὁ μήδας Β
3 ὅτι M ὅταν PHB ὅτε (ε ἃ corr. U ὅτε M ὅτε ceteri
4 βούλεσϑε (e fin.
a corr) U 6 σεμίέραμιν — μουσιχὴν in mrg. suppl. H
βασιληκὴν P

1 δημόνασσα UB
pendio)
UBP

8 αὐτὴ PHM

9 χειρομένην UM. χαιρομένην Ῥ (com-

πορνέβευεσϑαι (sic! P
αὐτοῖς U
11 αὐτὸ P
δημονάσσης
12 τρίτον P m. pr.
ἀρότην PHU a corr. (pr. m. ἀρότριον)

14 αὐτὸν M ἑαυτὸν ΡΗ

Z9awav PH — 15 fortasse: χαὶ (αὐτὴ ταῦταλ vouo-

ϑετήσασα
18 χάλχεον PHM χαλχειον UB, χαλκοῦν Dind,
19 πρὸς urjμην UB.
20 05 Β
21 Nauck frg. trag. adesp. 124
22 φέρω οὖν P
φοβούμεϑα M
24 εὖ xol αὐτὴ PH. col καὶ αὐτὴ (mrg. εὖ) M χαὶ σὺ καὶ αὐτὴ
BU (ci in καὶ priore ἃ corr.)
συλλάβοι H. συλλάβς P m. pr. (corr. η) συλλάβοιο UBM

μέναι P

25 δηλοῦσιν corr. P

27 τῆς M

πρώτωι UBM, del. Emp.

28 ἂν add. Emp.

τί δαὶ UB

26 δεδηλο-
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ὡς μάλιστα τῶν πλεόντων τῆς τύχης δεομένων, ἢ διότι τὸν βίον
ἡμῶν ὥς τινα μεγάλην ναῦν χυβερνᾷ καὶ πάντας σῴζει τοὺς ἐμπλέοντας;

᾿ΑΙσσυρίους μέχρι τῆς Σαρδαναπάλλου

τρυφῆς, ἸΠήδους

μέχρι τῆς Κύρου τροφῆς, Πέρσας μέχρι τῆς διαβάσεως, ᾿4ϑηναίους
ὃ μέχρι τῆς ἁλώσεως, Κροῖσον μέχρι Σόλωνος;

ἦν Οἰδέπους τὸ πρῶτον εὐτυχὴς ἀνήρ.
(880
1ὴ ἡ τύχη γὰρ αὐτῷ τὸ μηδὲν παϑεῖν παραποιησαμένη τὸ ἀγγοεῖν
ἔδωχεν, ὅπερ ὅμοιον ἦν τῷ μὴ παϑεῖν. εἶτα ἅμα τῆς εὐτυχίας
ἐπαύσατο καὶ τοῦ γιγνώσχειν ἤρξατο.
ἐγὼ (δὲ xal τὴν ἐχείνου

10 πήρωσιν εὐτυχίαν καλῶ.
Τέλλος μὲν γὰρ βλεπέτω τοὺς παῖδας
xal Κυδίππη καὶ ΑἸόλος καὶ εἴ τις ἄλλος ἦν πατὴρ εὐτυχής Oiδέπους δὲ éx τῆς πηρώσεως (ἀγαβλέψας)
αἰσχρὰ χερδαγεῖ ϑεάματα.
τῇ δὲ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν ἡ ϑεὸς χαρποὺς ἑτοίμους κατέχει
15 συνειλεγμένους, μηγύουσα τὸ πλῆϑος τῶν ἀγαθῶν, ἅπερ αὐτὴ
δέδωσιν. τοῦτο ἦν ἄρα καὶ χρυσοῦν γένος καὶ νῆσοι μαχάρων τινές,
αὐτομάτας ἔχουσαν τροφάς,

καὶ Ἡραχλέους

χέρας

xai Κυκλώπων

βίος. ὅτι τοῖς πονήσασι τὸν βίον [ἐπὶ τῆς δεξιᾶς χειρὸς δεδή(604 M) λωχὲν, ὡς] αὐτομάτη λοιπτὸν ἡ τῶν ἀγαϑῶν ἀφϑονία παραγίγνεται.
20 Τάνταλος δὲ ἄρα ἐπὶ γήρως ἀργὸς ἦν᾽ διὰ τοῦτο ἄρα μέχρι τῶν
χειλῶν ηὐδαιμόνει καὶ τοῖς ὀφρθαλμοῖς μόνον ηὐτύχει᾽ τὰ πάντα
δὲ ἐχεῖνα ἁρπασϑέντα οἴχεται xal λέμνη xal καρποὶ xol τροφὴ καὶ

ποτὸν ὑπὸ τῆς τύχης, οὕτω γ᾽ ὡς ὑπὸ πνεύματος.
ὠνόμασται δὲ ἡ τύχη καὶ πολλοῖς τισιν ἐν ἀνϑρώποις ὀνό25 μασι, τὸ μὲν ἔσον αὐτῆς νέμεσις, τὸ δὲ ἄδηλον ἐλπίς, τὸ δὲ ἀναγxaiov

μοῖρα,

τὸ δὲ δίχαιον

ϑεὸς καὶ πολύτροπος.
1 ἐν pro óc
3 acvoíiovc P

Ρ

ϑέμις,

ταύτῃ ἐπέϑεσαν

ὡς μάλιστα om.

σαρδαναπάλου libri

Antigonae frg. 157 Nauck
περιποιουμένη PH
9
coniectura
10 πέλλος
coniectura addidi
13
18 συνϊλεγμένους P
16

πολυώνυμός

Β

τις ὡς ἀληϑῶς

xai γεωργοὶ Δήμητρος

2 ἡμῖν UBM

συμπλέοντας P

4 τροφῆς libri, ἀρχῆς Dind.

6 Eur.

1 zaganoujoauévy scripsi, περιποιησαμένη UBM
τὸ pro τοῦ UB
γινώσχειν libri
δὲ addidi ex
H τέλος ceteri, corr. Casaub.
12 ἀναβλέψας ex
χερδαίνει MPH
Nauck frg. trag. adesp. 125
δίδωσι PH (in U ν erasum)
18 βίον Ρ
ὅτι —

19 παραγίγνεται ab excerptore decurtata videntur
πονήμασι M. m. pr.
ἐπὶ — 19 ὡς seclusi quae ex margine irrepserunt; nunc enim de sinistra manu

agitur
carent,

19 παραγίνεται BMH παρέχεται
ad explendam

haec plane abhorrent

fortasse lacunam

Ὁ

20 Τάνταλος — ἦν haec sensu

male conficta;

nam

ab

antecedentibus

μέχρι ὦρα (hoc ord., sed superscr. « β) P

21 χεί-

λων M χειλέων B χειλ::ὧν (acc. a corr. U εὐδαιμόνει Β 22 οἴχεσϑαι M
23 οὕτως B
25 νέμησις P
ἄδηλον ἐλπίς, τὸ δὲ. om. U m. pr.
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ὄνομα καὶ ποιμένες Πανὸς xol γαῦται

24evxoOéag

xol χυβερνῆται

“Πιοσκόρων.
|
δεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύϑει xal ἄδηλον ἀέξει,
δεῖα δέ τ᾿ ἐϑύνει σχολιὸν xal ἀγήνορα χάρφει.
9 τοῦτο ἄρα ἦν ὃ Ζεύς, [ἡ τύχη] κατέχων μὲν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς τὸ 5 (818
ὅπλον, ἐπὶ δὲ τῆς ἀριστερᾶς τὸ σχῆπτρον, ὅτι τοῖς πολεμιχοῖς
|
τῶν ἀνθρώπων xol βασιλείαν δίδωσιν.
|
λ

εἶτα

Εὐριπίδης

τὸν

ναύτην

μέμφεται

,dool

πόντου

κύματ᾽

εὐρέος περῶντα"᾽ xal διὰ τῶν ἑξῆς ἐπιτιμᾷ λέγων ὅτι ,σμιχραῖς
10 ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν. ὦ παῖ Πῆνησαρχίδου, ποιητὴς μὲν 10
ἦσϑα, σοφὸς δὲ οὐδαμῶς. οὔτε (yàg) zívvy τὴν ψυχὴν οὔτε σχοιγίοις ἐπιτρέπουσιν

οὔτε τριδάχτυλον

αὐτοὺς σῴζει ξύλον πεύχινον,

ἀλλ᾽ ἐπέτρεψαν βεβαίῳ xol μεγάλῳ πράγματι τῇ τύχῃ.
μὲν πλοῦτος, ἂν τύχη μὴ παρῇ, ἀβέβαιον δὲ φιλία, μὴ
βανούσης τύχης. αὕτη σῴζει xal τὸν νοσοῦντα ἐν τῷ τέλει
γηχόμενον àv τῇ ϑαλάσσῃ καὶ τὸν L4youéuvova ἐπὶ τῶν

ἀσϑενὲς
συλλαμxal τὸν 15
χιλίων

|
|

11 νεῶν xai τὸν Ὀδυσσέα ἐπὶ τῆς σχεδίας φερόμενον.
τέ δέδοικας,
ὦ δειλέ; τὸ μῆχος τῆς ϑαλάττης φοβῇ; ὄψεται μέν σε ὃ Ποσειδῶν (696 M)

xal παραχαλέσει τοὺς ἀνέμους καὶ τὴν τρίαιναν λήψεται καὶ πάσας
ὀροϑυνεῖ τὰς ἀέλλας, οὐκ ἀποχτεγεῖ δὲ σέ. ἡ τύχη γὰρ οὐ βούλεται. 20
οὕτως νῦν χαχὰ

πολλὰ

παϑὼν

ἀλόω χατὰ πόντον,

εἰσόχεν ἀνϑρώποισι διοτρεφέεξσσι μιγείης.
12 ϑεοῦ λόγος ὑπὸ

τύχης

νεγιχημένου.

αὕτη

καὶ τὸ τῶν

ὑμετέρων (882
ΒὶΠ)

προγόνων [ἦν] ἀρχαῖον γένος, τῶν αὐτοχϑόνων χαὶ πρώτων ᾿4ϑηγαίων, μητέρα μὲν τὴν γῆν αὐχοῦντας, τροφὸν δὲ τὴν Δήμητρα, 25
ἐπώνυμον δὲ xal σύμμαχον τὴν ᾿4ϑηνᾶν, τὸ μὲν [γὰρ] πρῶτον τῶν

᾿41ϑηνῶν εἰς Εὔβοιαν ἐξήγαγεν" ὡς δ᾽ ἐχεῖ μένοντας αὐτοὺς οὔτε
3 Cf. Hes. op. et dies v. 6sq.
τύχη seclusi

8 τὸν αὕτην (sic! P

αἰδηλονΜ

ἄξει M ἔξει P (mrg. ἀέξε)

ὅἡ

9 εὐρέως UM. Eur. frgm. 913 Nauck

ἐπίτιμα M — g in σμιχραῖς ἃ corr. Ρ
10 αὐτοὺς U m. pr. ΜΡ
μνησαρχιδάμου PH
μὲν Valckenaar, μόνον libri (μὲν μόνον B)
11 οὐδὲ γὰρ
πίττῃ UB οὐδ᾽ ἐπιστήμων M οὐδ᾽ ἐπίστη PH, corr. Emp.

12 αὐτοὺς om. PH
Casaub.

14 μὲν γὰρ UB

τὸ νηχόμενον P

20 ὀροϑύνει BU m. pr.
21 Cf. Hom. Od. V 3171 5ᾳ.
22 μιγείη M

ὡς οὔτε PH

15 τὸ νοσοῦντα P

16 ϑαλάττῃ UB

yo. ϑυέλλας mrg. H
πολλὰ χαχὰ BMPH

ἐν τῷ λέχει

18 ϑαλάττης UB

ἀποκτείνει BU m. pr.
ταάλόω M ἁλῶις U m. pr. B

23 λόγος M ὃ δέ λόγος UB ὃ λόγος PH

αὐτῆε᾽ τούτων

καὶ τῶν UB αὕτη τούτων καὶ τῶν M P (m. pr. τοῦτον) αὐτῇ τούτων καὶ τῶν
24 ἦν seclusit Emp.
H, corr. Emp.
πρῶτον PH
25 αὐχοῦντα M. αὐχοῦν
vel αὐχούντων Reiskius

δήμητραν MPH

MBU m. pr. γὰρ seclusit Emp.

Σ26 τὸ uiv γὰρ PH τὸν uiv γὰρ

21 ὡς δ᾽ Selden., ὥστ᾽ libri
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ἡ ϑάλασσα τέρττειν οὔτε ἡ γῆ τρέφειν ἐδύνατο, xol οὐδὲ τὸ αἰσχρὸν
ἔφερον τοῦ πράγματος, ἀντ᾽ ἠπειρωτῶν γησιῶται γενόμενοι, δεύτερον ἡ τύχη χρεῖσσον ἐβουλεύσατο.
σεμνὴ μὲν γὰρ Εὔβοια ὡς 18
ἀληϑῶς" ἀλλὰ τίς ὑμῶν φέρειν ἠδύνατο γῆν τραχεῖαν χατοιχῶν
ὅ xal ϑαλάσσῃ στενῇ παροικῶν xal πολλὰς ἀνεχόμεγος τῶν mpayμάτων μεταβολάς, τῶν ἐν τῷ ῥεύματι γιγνομένων πλείονας; νῦν
Βοιωτοὺς ἔδει φέρειν xol τὴν Θηβαίων ἀναισϑησίαν, εἶτα ᾿4ϑη1888
RID γαέους, οὐχέτε ὡς παισὶν ὑμῖν,

ἀλλ᾽ ὡς δούλοις χρωμένους.

διὰ

τοῦτο ἀγαγοῦσα ἐνθάδε ἵδρυσε, τῇ ἑτέρᾳ μὲν τῶν χειρῶν μηχανω10 μένη τὸ τὸν πλοῦν xal χατιϑύγουσα, τῇ δὲ τοὺς καρποὺς ἀφϑόνως
διδοῦσά τε xol δωρουμένη. τὴν μὲν οὖν τῶν λοιπῶν γνώμην εἰχάσαι
yaAezóv ἐστιν.
ἐγὼ δέ, ὦ τύχη᾽ πρὸς σὲ γὰρ δικαίως ἂν ἴσως 14
δηϑείη ὃ λόγος" εἴ μέ τις ὑψηλὸν ἄρας ἄγοι μετέωρον ἐπέ τινων

ἢ Πηγάσου νώτων ἢ Πέλοπος [πτηνῶν] ἁρμάτων ὑποτείνων
15 γῆν ἅπασαν

xal τὰς πόλεις,

οὐχ ἂν

τὴν ““υδῶν ἑλοίμην

οὔτ᾽ εὐτέλειαν τὴν ᾿Αττιχὴν [οὔτε πενίαν “ακωνιχὴν]

τὴν

τρυφὴν

οὔτε Κρό-

(96Μὴτωγα᾿ πένονται γάρ᾽ οὔτε Σύβαριν, ὅτι οὐ πονοῦσιν, οὔτε Σκύϑας.
ὅτι οὐ γεωργοῦσιν, οὔτε Αἰγυπτίους, ὅτε ἄλλοις γεωργοῦσιν"

xal «“ιβύην, ὅϑι τ᾽ ἄρνες ἄφαρ χεραοὶ τελέϑουσιν"
i3 20 εὐτυχία ποιμένων.

15

οὐ Θήβας Αἰγυπτίας,

αἷϑ'᾽ ἑχατόμπυλοί εἰσι, διηχόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑχάστην
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν"
ἱπποχόμων βίος καὶ πυλωρῶν.

25

Δήλῳ δή ποτε τοῖον ᾿πόλλωνος παρὰ βωμῷ
(golvixog νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα.)
οὐχ ἀρχεῖ μοι βωμὸς ϑύειν οὐχ ἔχοντι, οὐκ ἀρχεῖ μοι φυτὰ τρέφειν
ue μὴ δυνάμεγα.
1 ἐσχρὸὼνΡ

2 νησίται

ΒΜ 4 $uovlibri, corr. Emp.

γῆν Reiske, τὴν

libri
χατοικῶν pro παροιχῶν Η m. pr. ὅ xoi scripsi, 7 libri (ante ϑαλ.)
6 γινομένων libri praeter B
πλείωνας P
" βιωτοὺς M 8 διὰ δὲ τοῦτο

U m. pr. (τετραμένων M)
9 ἵδρυσε τεταμένων τῶν libri, praeclare emendavit Jacobsius
10 τε τὸν UB μὲν τὸν M τε καὶ τὸν PH (sed xoi ἃ corr.)
«cl om. PH
τῇ Valesius, τῆς libri
ἀφϑόνως om. PH
12 xal χαλεπὸν
U m. pr. BM
13 ó om. UBM
εἴ μέ τις M. εἰ μέν vig ceteri (τε P)

ὥρας U m. pr.

ἄγοι scripsi ἄνω libri

πτηνῶν pro tov UB

ἐπιτεί-

vov M
14 πτηνῶν del. Jacobsius
ὑποτείνων Emp. dub., ὑποχινῶν libri
16 τὴν add. Dind.
17 πένονται γὰρ delet Dind. — 18 ἐγυπτίους P
γεωρyovoiv (v erasum) U γεωργοῦσι ΗΠ 19 λιβύη H cf. Hom. Od. IV 85
20 ποιμαίνων M
ov ϑήβας Διἰγυπτίας om. PHM m. pr.
21 ἑχατόπυλοι P,

cf. Hom. IL IX 383 . 22 ἀνέρες ἱππεύουσι UBM
ἵπποισι ΒΡ
23 βίος
αὗτος UBP
24 δὲ P m. pr.
ϑῦον pro τοῖον H
παραβολῶ M περὶ
βωμῷ UB cf. Hom. Od. VI 162

25 vs. alterum suppl. Casaub.
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τρηχεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ κουροτρόφος"
οὔτε τραχεῖα αὕτη χαὶ χουροτρόφος.

16

!
Ι

δέσποιν᾽ ἁπασῶν πότνι᾽ ᾿4ϑηναίων πόλι"
μὴ λέγε, ἄνϑρωπε. οὐχέτ᾽ εἰσὶν ἐχεῖνοι δεσπόται.
ὡς χαὶ χαλόν σου φαΐένεται τὸ νεώριον.

5

ἀλλὰ μεϑ᾽ Ἑλλήσποντον xai 24ócavópov αἰσχρόν.
— χαλὸς δ᾽ ὁ Πειραεύς᾽

(835
RII)

ἔτι γὰρ μετὰ τῶν τειχῶν αὐτὸν βλέπεις.

ἄλση δὲ τίς πω τοιάδ᾽ ἔσχ᾽ ἄλλη πόλιες;
εἶχε μέν, δῃηωϑεῖσα δὲ ὡς ἐπὶ συμφοραῖς (yvvij) ἀπεχείρατο.
xal vo)gavot γ᾽, ὥς φασιν, ἐστὶν ἐν χαλῷ.

10

xal πῶς, οἵ γε λοιμώττουσι xol νοσοῦσι xai [v0] πλέον αὐτῶν
17 ἀπόλλυται μέρος ὑπὸ τῶν ἀέρων ἢ τῶν πολεμίων; χαὶ μή τις
ἀχϑέσϑω, διότι οὕτως τῶν πατέρων ἐμνημόνευσα. τῶν μὲν γὰρ
πρωτείων οὐχ (ἂν) ἄλλως τύχοιμεν μὴ τοῖς πρώτοις ἁμιλλώμε- 15
vot.

ἀλλὰ xol παλαιός

τις

στρατιώτης

ὡς γεγονὼς

τοῦ πατρὸς

χρείσσων ἐσεμνύνετο, xol οὐδὲ ᾿4ϑηναίοις αἰσχρὸν πατράσιν οὖσιν
ὑπὸ τῶν παέδων ἡττωμένοις. τῆς γὰρ ὑμετέρας μεϑέξουσιν ἀρετῆς
χατὰ τὴν αὑτῶν ἐλαττούμενοι. πῶς (οὖν) οὐχ ἂν εἰδείητε τούτων

ἁπάντων τῇ τύχῃ τὴν χάριν xal τοῦ γένους, ὅτι Ἕλληνες, καὶ τῆς 20(597M
μεταβολῆς, ὅτι ἐκ πενήτων εὐδαίμονες; Σωχράτης γοῦν ἐτπτὶ πολλοῖς

18 αὑτὸν ἐμαχάριζε, xal ὅτε ζῷον λογικὸν xol ὅτι ᾿4ϑηναῖος. * * Ζ᾽ιο- (886 RII)
γένης δὲ ὃ χύων ἀγροίχως xal τέλεον οὐ πολιτιχῶς ηὔχει xovà τῆς
τύχης, (Oc) πολλὰ μὲν βέλη ἐφιείσης αὐτῷ ὡς σχοπῷ, τυχεῖν δὲ
μὴ δυναμένης. οὐ φέρω ϑρασυνόμενον οὕτω φιλόσοφον. μὴ κατα- 25
1 :: τουροτρόφος (sic! cum rasura) P cf. Hom. Od. IX 27
PHM

2 τρηχεῖα

3 Cf. Kock Frg. Com. III p. 471 δέσποινα δ᾽ ἁπασῶν libri (ἁπασῶν

zo. M ἁπασῶν πόλεων B) corr. Meinekius

— πόλιν M

πάγκαλον Reiskius

1 δὲ ὁ libri, corr. Valckenaar

6 Avocavógoc B

5 xal χαλὸν libri,

8 ἔτι yàg om. P m. pr. ἔτι δὲ ΒΝ
9 ἄλλη γυνή; libri, ἀλλη πόλις Porsonus
ἔσχεν PH
[10 δρωϑεῖσα Valckenaar, δὴ σωθεῖσα libri
γυνὴ huc
transfert Dind.
11 πως vel πῶς libri, γ᾽ ὡς Reiske
12 χαὶ πόσοι γε H
λιμώττουσι libri, corr. Dind.
τὸ seclusi
14 οὗτος P οὕτω B
15 ἂν
add. Emp.
τύχοιεν H
16 παλαιός τις στρατιώτης: haec magnopere
me vexaverunt,

4 405

donec

a Wilamowitzio

19 αὐτῶν libri praeter H

edoctus

sum

ovv om. PHM

spectari Stheneli verba

εἰδείη ys P (idem

corr. U)
20 τοῦ γένους ὃ πελληνεύς libri (U παλληνεὺς), corr.
τῆς om. Ὁ
21 εὐδαιμόνησε libri, corr. Emp.
22 αὐτὸν PH
A95vatoc om. MPH, e coni. suppl. UB; sed lacuna latius patet
M &ygoixoc UB &ygoixog PH
πολιτικῶς M πολιτικός Ceteri
τοι τῆς τύχης libri, corr. Dind.; εὔχετο χατὰ τῆς τύχης Emp.
πολλὰ add. Emp.
ἐφιήσης P
σχοποῦ U m. pr. BM

Casaub.
xul ὅτι
28 ἀγροιχῶς
εὐτύχει καί24 ὡς ante

ORATIO LXIY.

153

ψεύδου τῆς τύχης᾽ o) τοξεύει ydg σε, ὅτε οὐ βούλεται" ϑελούσῃ
δὲ τῇ τύχῃ πανταχοῦ ῥάδιον. καὶ τὰ μὲν σύντομα ἐχεῖνα οὐ λέγω,
τὰ

Δαχωνικά,

τοὺς

δουλεύοντας

Πέρσαις

xol

τὸν

ἐν

Κορίνϑῳ

“ιονύσιον xai τὴν Σωχράτους καταδίχην καὶ τὴν Ξενοφῶντος φυγὴν
5 χαὶ τὸν Φερεχύδους ϑάνατον xol τὴν δυσδαιμονίαν τὴν ᾿ἀναξάρχου"
ἀλλ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ χαλεποῦ σχοτιοῦ πόσοις ἔτυχε τοξεύμασιν;
φυγάδα σε ἐποίησεν, sic ᾿ϑήνας ἤγαγεν, ᾿Ανεισϑένει πυρουξένησεν,
(887 RID εἰς Κρήτην ἐπώλησεν.
εἰ δέ σοι τὸν τῦφον βαχτηρία xal πήρα
περιτίϑησι καὶ λεπτὸς καὶ ἀφελὴς βίος, ἔσϑι xal τούτων τῇ τύχῃ

10 τὴν χάριν᾽ χατὰ τύχην γὰρ φιλοσοφεῖς.

ἦν δὲ xol Τιμόϑεος ᾿4Ἵϑη- 19

γαίων στρατηγός, ὃς πάντα εὐτύχει καὶ σχωπιτόμεγος οὐχ ἠνείχετο,
xaí ποτέ τι xol χατὰ τῆς τύχης ἐθρασύνετο xol πάλιν δυστυχεῖν

ἤρξατο.

τίς ἄν ποτε ἤλπισεν ᾿Ινδῶν ἄρξειν κουρέα, «Αυδῶν βασι-

λεύσειν ποιμένα,

τῆς ᾿Ασίας ἡγεμονεύσειν γυναῖκα;

15 κλέα ἀποχτεγεῖ χιτὼν

xal γυνή,

ὅτι τὸν Ἡρα-

ὅτι τὸν ᾿ΑΔλέξανδρον

δοῦλος καὶ

χύλιξ; ἔχει γὰρ ἐν αὑτῇ πλεῖστον ἀεὶ τὸ βασιλικόν, xal τοὺς παρὰ

φύσιν δ᾽ ἐπαιρομένους καϑαιρεῖ. πολλὰ γοῦν ᾿Α“λέξανδρος voàμηρὰ ἔπρασσεν. οὐχ ἔφερεν υἱὸς Φιλίπττου λεγόμενος, τοῦ “Διὸς 20
χατεψεύδετο, τῶν Διοσχόρων χατεφρόνει, τὸν ΖΦ΄τόνυσον ἐλοιδόρει,
20 χαέτοι γε ἀφϑόνως

οὕτως αὐτοῦ τοῖς δώροις χρώμενος.

ἀπέχτεινε

(609 M) δὲ χαὶ Κλεῖτον τὸν σοφεν xal Φιλώταν τὸν χαλὸν xol τὸν γέροντα
Παρμενίωνα καὶ τὸν διδάσχαλον Καλλισϑένην καὶ “Τριστοτέλην
(8888Π) ἐμέλλησε xal ᾿Αντίπατρον ἐβουλεύσατο. τοιγαροῦν ζῶντα αὐτὸν ὅμολογεῖν ἠνάγχασεν ὅτε ἄνϑρωπος ἦν. τρωϑεὶς γοῦν πρὸς τοὺς 21

25 φέλους, ᾿4λλὰ τοῦτό γε οὐκ ἐχώρ ἐστιν, ἔφη, τὸ ῥέον, ἀλλὰ αἷμα
1 τοξεύη M — 2 δὲ τυχεῖν Wil.
σύντονα Η
xai τὰ e. q. 8. nondum
emendata
5 τοῦ φερεχύδους P
φερεχύδου BH (corr. U)
εὐδαιμονίαν
τὴν Ava&avógov libri, δυσδαιμονίαν τὴν ᾿Αναξάρχου Reiskius, εὐδαιμονίαν defendit Wil.
6 τοῦ om. M
τοξεύμασι U
7 φυγάδα σε PH φυγάδας M. φυγάδαμὲν UB
᾿Αϑήνας σε P ᾿Αϑήνας δὲ UB
8 εἰ δὲ οἷον τυφλὸν ὕΒΡ εἰ
δέοι τὸν τυφλὸν M εἰ δὲ οἷον τὸν τυφλὸν H, corr. Emp.
9 λειτὸς pro λεπτὸς

Wil dubitans

ἀσφαλὴς H

[0 xe) pro γὰρ ΡΗ͂

speciem praebent enarrationis ab excerptore breviatae

ἀνείχετο UBM
12 zal post v. superscr. H
m. pr. ógé« sed ὁ in rasura M, χουρέα Valesius

ἦν δὲ etc. haec quoque
11 σχοπτόμενος P

13 ὁρέα PH οὐρέα BU
[6 χύλιξ PH χίλιξ M. χοῖϊλιξ

B χύλιξ (sed v in rasura 2 litterarum) U
ἔχει — βασιλικὸν non intellego;
fortasse πλεῖον ζχῦρος) ἀεὶ τοῦ βασιλικοῦ
αὐτῇ UPH
11 δὲ ΗΠ — xeϑαίρει Ῥ
πονηρὰ UB
20 οὕτως om. U
21 χλίτον Μ
τὸν σύν-

τροφον Wil.

φιλώταν::: (o et v ἃ corr., post ν rasura) U

libri, τὸν γέροντα Valesius

25 ἀλλ᾽ MP

τὸν γείτονα

— 22 τὸν ἀριστοτέλην ΒΜ — 24 οὖν pro γοῦν H
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dÀp9uvóv.
ἀποϑνήσχων δὲ χαὶ πάνυ ὡμολόγησε μεγάλην τινὰ
οὖσαν xol ἀνίκητον óc ἀληϑῶς τὴν τύχην. ἐχεῖνος γοῦν (ὃ) ἐχφυγὼν καὶ τὸ Θηβαίων ómAwixóv xol τὸ Θεσσαλῶν ἱππικὸν xal τοὺς
ἀκοντιστὰς

Αἰτωλοὺς

xol τοὺς

μαχαιροφόρους

Θρᾷχας

μαχίμους Πέρσας xai τὸ τῶν ἀμάχων ήδων γένος καὶ ὄρη μεγάλα
xal ποταμοὺς

|

xol τοὺς

5

[ἀδιαβάτους] καὶ χρημγοὺς ἀγυπερβάτους xal 4}αρεῖον

xal Πῶρον xol πολλὰ ἄλλα ἐϑνῶν xol βασιλέων ὀνόματα, ἐν Βα22 βυλῶνι ἄνευ μάχης καὶ τραυμάτων

ὃ στρατιώτης

ἔϑνῃσχξ.

τί δὲ

δεῖ λέγειν τοὺς διαδεξαμένους τὴν βασιλείαν ἢ τοὺς ἐπτ᾿ ἐχείνοις
γενομένους xal τὰ ἀλαζονιχὰ αὐτῶν ὀνόματα, χεραυνοὺς xal πολιορ- 10
χητὰς καὶ ἀετοὺς xal ϑεούς; ὧν τὸν μὲν ó ϑάνατος

ἤλεγξεν" ὃ δὲ

ὑψηλοτέραν εὗρε τὴν τύχην, χαίτοι πεζὴν δοχῶν᾽ ὁ δὲ πολιορχητὴς
Zur votoc αἰχμάλωτος

γενόμενος ἐξ otvov xal μέϑης ἀτίμως ἀπέ-

ϑαγνεν,

πολιορχούμεγνος.

ὑπὸ

τῆς τύχης

τέ οὖν οἱ τύραννοι

φρονοῦσιν énl τοῖς τείχεσι; τέ δὲ ᾿μφίων

μέγα

ᾧδει; τέ δὲ Δηιόκης 15

χογεῖ; ví δὲ Σεμίραμις οἰχοδομεῖ; τί δὲ ὃ ᾿πόλλων μισϑαργεῖ; (8898 Π)
τί δὲ μετὰ τοῦ λέοντος Πήλης τὸ τεῖχος περιέρχεται; χρατήσει
γὰρ Πήδων Κῦρος xol Βαβυλωνίων Ζώπυρος καὶ Σάρδεων άρδος
28 xal Τροίας ὃ ἵππος. μεγάλη γὰρ δοπή, μᾶλλον δὲ (r0) ὅλον, εἶπέ
τις, ἡ τύχη. αὕτη xol Πίνδαρον εὗρεν ἐχχείμενον ἐν Βοιωτίᾳ καὶ 20

Τήλεφον ἐν ᾿ρχαδίᾳ καὶ τοὺς βασιλεῖς ρφΡωμαίων ἐν ᾿Ιταλίᾳ᾽ καὶ
τῷ μὲν ἔπεμψε μελίττας, τοῖς δὲ ποιμένας, Τηλέφῳ δὲ ἔλαφον,
Κύρῳ δὲ ἢ χύνα ἢ γυναῖχα. Εὐμένης ἦν ἁμαξέως υἱός, ἀλλ᾽ ὅμως (509 M)

βασιλεὺς ἐγένετο, Ἡρακλῆς .«“λεξάνδρου παῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐβασίλευσεν"
ἄταφος γοῦν Ολυμπιάδι

ἐχομίσϑη, καὶ πτενϑήσασα αὐτὸν xal αὐτὴ 25

24 ἐτελεύτησεν ἡ μήτηρ τοῦ ϑεοῦ. Δαρείου δὲ ἡ μήτηρ καὶ ᾿4λέξανÓpov προσεχύγησε xal τὸ ἀτιμότερον Ἡφαιστίωνα. τί δὲ ὃ uev
βασιλεύς; οὐ πεντακοσίας μὲν πόλεις Ῥωμαίων ἐπόρϑησεν; ἐπάρας
1 ἀλληϑινὸν
om. M

Ρ

ὁμολόγησε P

2 ἐχεῖνο P

ὁπλιτικὸν (ει prius ἃ corr.) U

5 δήμων γένος PH
κριμνοὺς Ὁ m. pr.

καὶ ραυνοὺς (sic!) P

4 xal —

ὃ addidi

— 3 xal τὸ

ϑρᾷχας bis scribit P

6 ποταμοὺς ἀδιαβάτους M ἀδιαβάτους om. ceteri
—. 8 «i δαὶ B

10 γεγενημένους

11 ϑεῶν pro ϑεοὺς ὧν M

Η

ααλλαζονιχὰ P

τὸ pro τὸ UBM

12 πεζὴν

Emp., παίζειν libri
13 γενόμενος om. BU m. pr.
14 ot om. U
15 c
δαὶ pro τί δέ quinquies UB
δηίχης Μ
16 σιμίραμις M
ó om. PH
11 μύλης H μέλλης P cf. Herod. I cp. 84
18 μαρδόνιος MPH μαρδώνιος UB,

corr. Valesius — 19 μεγάλην γὰρ δοπὴν UB
H μεγάλων (?) P

22 ὧι μὲν Ὁ ὦμεν M ὦ uiv PH

Plut. Eumen. cp. ἢ
τί δαὶ UB

μεγάλῃ: (unius litterae rasura)

τὸ ex Dem. Olynth. Π $ 22 suppletum (δὲ ὅλον a corr. H)

28 εὐμενὴς UP ἁμαξέως ut testatur Duris

25 ὁ τάφος PH

ἐχοσμήϑη

ὃ erasum in U— λυβύων P

Μ

21 ἀτιμώτερον M
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δὲ τὸν χιτῶνα (vOv) αὑτοῦ τοῖς πολίταις ἔδειξε Ῥωμαϊκῶν

i0 RIDyídov ἀνάπλεων,

αὐτοῦ ztqovevuévov;

ταῦτα

ἀτίμως ἀπέϑαγε,

δράσας

δὲ πάντα

σφρα-

σχῦλον ὕπ᾽

πολεμίων

ὧν éxdorQv εἶχεν ἀπὸ

μάτην πολλὰ φιλονικήσας πρὸς τὴν τύχην. διόπερ μοι δοχοῦσιν 25
5 οἱ ἄνϑρωποι τὰ μεγάλα πάντα τῶν πραγμάτων ἐπιτρέτειν τῇ
vÜyn, χληρωτὰς (ràg) ἀρχὰς καὶ στρατηγίας ποιούμενοι" xol ἀδελφοὶ

χτῆσιν αὑτῶν οὕτως διανέμονται.

ἔδει δὲ ἄρα xal τὸν Ilohvvet-

χὴν, δἴχσερ χαλῶς ἐβουλεύετο, κλήρῳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς
βασιλείας λαχεῖν᾽ vvvi δὲ αὐτός τε ἀπέϑανε xol τὸν ἀδελφὸν

10 προσαπώλεσεν, ἡλικίᾳ τὸ πρᾶγμα ἐπιτρέψας, οὐ τύχῃ.

20

. χλήρῳ νῦν πεπάλαχϑε διαμπερές, ὅς xe λάχῃσιν.
οὗτος γάρ δὴ ὀνήσει ἐϊχνήμιδας ᾿Αχαιούς"
xol ὥνησε λαχών᾽ ὃ δὲ Ἕχτωρ ἡττήϑη γνώμῃ πιστεύσας, οὐ τύχῃ.
δοιοὶ γάρ ve πέϑοιϊι χαταχείαται ἐν Διὸς οὔδει.
15 ϑησαυροὶ

εἰς

μὲν

παρὰ

οὗτοι

ἀνθρώπους

ϑεοῖς᾽

ταμιεύξι

δὲ

αὐτῶν πρὸς τὸ ἐπιβάλλον ἡ τύχη xal ῥήτορι χαὶ στρατηγῷ καὶ
i1 R ID) πένητι καὶ πλουσίῳ xal πρεσβύτῃ xal νέῳ. Κροίσῳ δίδωσι χρυ- 21
σόν, Κανδαύλῃ γυναῖχα, Πηλεῖ ξίφος, Νέστορι ἀσπίδα, Πτερέλᾳ
χόμην χρυσῆν, Νίσῳ πλόχαμον πορφυροῦν, ᾿Αλκιβιάδῃ κάλλος, Σω20 χράτει [δὲ] φρόνησιν, ᾿Αριστείδῃ δικαιοσύνην, “αχεδαιμονίοις γῆν,
(800 Μ) ᾿“ϑηναίοις ϑάλατταν.

ἑ

δὲ ἔδωχεν.

εἶτα ἐν μέρει τούτων

μὲν ἀφείλετο, ἄλλοις

καὶ οὐδέν μοι δοχεῖ ὃ βίος τῶν ἀνθρώπων

πομπῆς

διαφέρειν ἐν ταῖς ἡμερησίαις μεταβολαῖς.
"ς

1 τὸν add. Dind.

αὐτοῦ libri praeter P

Ρωμαίων UBM

2 ava-

πλεον Ὁ m. pr.
σχύλων UBH
ὃ ἄτιμος PH
4 φιλονιχήσας M. φιλογειχήσας ceteri
δοχοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι P δοκοῦσι καὶ οἵ ἄνϑρωποι ΒΜΗ δοκοῦσι
x«l ἄνϑρωποι Ὁ ὃ τὰ μεγάλα Selden., τὰ μὲν ἄλλα libri
6 χληρωτὰς ἀρχὰς
P χλήρῳ τὰς ἀρχὰς ΗΜ xol κλήρῳ τὰς ἀρχὰς UB, τὰς add. Dind.; ἐπὲ χλήρῳ
Reiskius
17 αὐτῶν UPH — ἔδει δὲ ἄρα sed " ὃ οἱ ἃ ἃ corr. 5. πολυνίχην M
9 τε om, P
11 Cf. Hom. IL. VII 171 πεπάλαχϑαι M πεπάλαχϑε (s fin.
& corr.) U.
μιδας UH

u

;

Aen,

À

Ü

:

δια περσεὺς et λάχησεν P
ὃ χαὶ pro og xs M
12 εὐκχνή13 ἢ τύχῃ libri, o? τύχῃ Emp. dubitans
14 óvoi UM

cf. I. XXIV 521

15 οὗτος P

ταμίευε M

16 αὐτὸν UB αὐτὴν PH

17 χρύσον M χρυσίον B
18 νέστορι ἀσπίχως (mrg. yg. αἰσπίμως) P
πτερίλα vel πτερίλᾳ libri, corr. Valesius
19 γήσῳ UB
ἀλκιβιάδι M
,
)
δὲ
bl
σωχράτη
Ὁ m. pr. BMP
20 δὲΝ secl. Emp.
ἀριστεία
δι xol ὀσύνην
P
21 γῆν, ᾿Αϑηναίοις Dind., τὴν ᾿Αϑηναίων libri
ἀφείλατο M
22 ἔδωχε::
(v erasum) U δέδωχε H ἐδίωχε M
28 ταῖς ἡμετέραις libri, ταῖς ἡμερησίαις Emp.
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48 ΠΕΡῚ

ΤΎΧΗΣ

TPITOZ.

Oi σφόδρα τῇ τύχῃ πεπιστευχότες xal τῇ παρουσίᾳ ταύτης
ἐπαιρόμενοι δοχοῦσί μοι χάλλιστα συνηγορεῖν αὐτῇ καὶ παρασχευάζειν ὅπως ἐπειδὰν μεταπέσῃ, μηδεὶς αὐτῇ μέμφηται.
τοὐναντίον
γὰρ

ἅπαντες

τῇ βαρύτητι

τῶν

εὐτυχούντων

δυσχεραίνοντες

xol

τὴν ὕβριν αὐτῶν μεμισηχότες ὅταν χαταλίπῃ τινὰ αὐτῶν, ἔτπταιγοῦσι xaí φασι δικαίαν αὐτοῖς γεγονέναι τὴν μεταβολήν.
δεῖ δὲ
τοὺς νοῦν ἔχοντας οὕτως χρῆσϑαι τοῖς αὐτομάτοις ἀγαϑοῖς ὥστε
ὑπαρχόντων μὲν αὐτῶν μηδένα ἐγχαλεῖν, ἐὰν δὲ παύσηταί ποτε,
μηδένα ἐφήδεσϑαι.
τῷ παντὶ γὰρ χρεῖττόν ἐστιν ἐνδεῶς πράτvovra ἀγαπᾶσϑαι καὶ δοχεῖν πᾶσι παρὰ τὴν ἀξίαν ἀπαλλάττειν to Cf
ἢ τοὐναντίον εὐτυχοῦντα μισεῖσθαι xal προσέτι xol τῇ τύχῃ γίγγεσϑαι

βλασφημίας

αἴτεον,

εὐεργετεῖν προαιρουμένῃ.
βαρέως

χρωμένους

τοῖς

ὧς τοὺς πονηροὺς

ἀντὶ τῶν χρηστῶν

οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων τοὺς
éx τῆς

τύχης

ὑπάρχουσι

πονηροὺς

μὲν

εἷναί φασι xai τῶν ἀγαϑῶν ἀναξίους, οὐ μὴν ἀτυχεῖς γε εἰώϑασι
λέγειν" ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον οὗτοι δοχοῦσι ττάντων ἀτυχέστατοι χαϑεστηχέναι. τὸ γὰρ ἐχ τῶν νομιζομένων ἀγαϑῶν μηδενὸς χρηστοῦ,
βλασφημίας δὲ xal μίσους ἀπολαύειν πρὸς τῷ τὴν αὑτοῦ καχίαν
γνωριμωτέραν πᾶσι ποιεῖν, πῶς οὐχὶ μεγάλη xol φανερὰ δυστυχία;
διόπερ οἶμαι τοῖς ἀνοήτοις λυσιτελεῖ τῷ παντὶ μᾶλλον ἐνδεῶς
πράττειν xal μήτε ἐξουσίας μήτε πλούτου

μήτε τῶν τοιούτων

20

μη-

δεγὸς τυγχάνειν. ταπεινοὶ μὲν γὰρ ὄντες AavOdvew τοὺς πολλοὺς
ἔμελλον, ὅπιοῖοι xarà τρόπον ὑπάρχουσιν, ἀρϑέντες δὲ ὑπὸ τῆς (601 M)
τύχης ἐπίσημον τὴν πονηρίαν ἔσχον. ὥσπερ οὖν τοῖς τὸ σῶμα
φαύλως διαχειμένοις βέλτιον καϑ' αὑτοὺς ἀποδύεσϑαι καὶ μηδέποτε 25
εἰς τὸ χοινόν, ὅπως μηδένα ἔχωσι τῆς περὶ τοῦτο αἰσχύνης μάρτυρα᾿ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον, oig συμβέβηχε τὴν ψυχὴν ἀγεγγνῆ
alterum exemplum orationis 65, quod in P f. 1765 sq. exstat mihi Ῥ2 audit

3 μέμφεται

Μ — 6 δικαίοις

Ῥ

7 οὕτω BM

τειν, mrg. πράττειν) H πράττειν P2

σϑαι libri

18 ovv om. M m. pr.

10 πλάττειν (COrT. ἀπαλλάτ-

11 xol τῇ UBM

xal om. PHP?

— 15 ἀξίους Ὁ m. pr.

ylive-

εὐτυχεῖς ye UM

ye om. PHP2 . 17 χρηστοῦ τυγχάνειν PH (sed -ow P)
18 ve pro ó£ libri,
praeter M
πρὸς tQ τὴν PH xal τὴν UBM
αὐτοῦ UHP2
19 ποιῆσαι
UBM
23 χατὰ (τὸν) τρόπον flagitat Emp. τὸν pro χατὰ Wil.; aliud significat χατὰ τρόπον p. 158,24
τύχην P τῇ ψυχῇ U m. pr. B

21 ἔσχον om. M

26 ἐσχύνη P.

21 τὴν
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xal μοχϑηρὰν ὑπάρχειν, λυσιτελὲς ἂν εἴη δήπου ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ βίου
xal σχότει τῆς τύχης διατελεῖν. --- ἀδίκως [γάρ] μοι δοχοῦσιν οἱ πολλοὶ
τῶν ἀνθρώπων τῆς τύχης χατηγορεῖν, ὡς οὐδὲν ἐχούσης βέβαιον
οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ ταχὺ δὴ μάλα, οἷς ἂν παρῇ, τούτους χαταλεεxol μεϑισταμένης πρὸς ἑτέρους.
εἰ μὲν γὰρ καλῶς ἦν
$5 πούσης
48RID ἐδεῖν χρωμένους ὡς τὸ πολὺ τοῖς παρ᾽ αὐτῆς ἀγαϑοῖς τοὺς λαμβάνοντας καὶ μὴ τοὐναντίον εὐθὺς ὕβρεως χαὶ μεσαγνϑρωπίας χαὶ
ϑρασύτητος ἐμτιιμτύλαμένους, οὐχ ἂν ὀρϑῶς ἐποίδι μὴ τοῖς αὐτοῖς
παραμένουσα᾽ νῦν δὲ οἶμαι προαιρεῖται μὲν εὐεργετεῖν ἕχαστον
10 ὡς χρηστὸν xal τῶν παρ᾽ αὐτῆς δωρεῶν ἄξιον, ἐπειδὰν δὲ φαῦλον
αἴσϑηται xol ταπεινόν, χαταισχύγοντα τὴν εὔνοιαν τὴν σταρ᾽ αὐτῆς,

eixóroc ἀφίσταται καὶ ζητεῖ πάλιν ἄλλον, ἐὰν ἄρα ἐπιειχέστερον
εὑρεῖν δύνηται. πονηρῶν δὲ τῶν πλείστων ὑπαρχόντων καὶ τῆς
ἀνθρωπίνης
15

φύσεως σπανίως τινὰ φερούσης ἐπιτήδειον εὖ πράτ-

vet», ἐξ ἀνάγχης συνεχεῖς ποιεῖται τὰς μεταβολάς, πολὺ δὲ μᾶλλον
διὰ τὴν ἡμετέραν ἢ τὴν αὑτῆς φύσιν.

ἔστι δὲ ἄτοπον,

εἴ τις αὐτὸς

μὲν [ἕχαστος] οὐ δύναται φέρειν ἐνίους τῶν εὐτυχούντων, ἀλλὰ
μιχρὸν χρόνον ὅμιλήσας ἀφίσταται, καὶ μᾶλλον αἱρεῖται τὴν αὑτοῦ
“πενίαν ὅπως ἂν ἐνδέχηται φέρειν ἢ φορτιχῶν καὶ ἀνοήτων ἀγέχεσϑαι τρόπων᾽ τὴν δὲ τύχην, ϑεὸν οὖσαν, ἀξιοῖ τοῖς αὐτοῖς τούτοις συζῆν ἄχρε παντὸς xal πολλάκις ὑβριζομένην ὕβρεις δεινὰς
“παραμένειν ἀνδραπόδῳ μηδενὸς ἀξίῳ. παρὰ γὰρ τῶν πλουσίων
εἰς μὲν τοὺς συμβιοῦντας

ἀνϑρώπους

ἡ ὕβρις ἐστὶ λοιδορία, προ-

χπηλαχισμός, χατάγελως, τὸ πληγῆναι πολλάκις, εἰς δὲ τὴν τύχην
αὐτὴν ὑπερηφανία, βαρύτης, μιχρολογία. --- ἀδικώτατά μοι δοχοῦσιν ἐγχαλεῖν οἱ πολλοὶ τῇ τύχῃ. νῦν μὲν γὰρ αὐτὴν αἰτιῶνγται, φάσχοντες ἄπιστον εἶναι χαὶ μηδὲν ἔχειν βέβαιον.
εἰ δ᾽
1 δήπου ἐν Emp., δήπουϑεν libri
corr. U
2 γὰρ del. Wil.
χαταλιπούσης Ὁ m. pr. BMP2
8 ἐμπιπλαμένους libri

ἄνοια M. ἀνοία B ἀγνοία sed y» ἃ

4 μάλα M μᾶλλον ceteri
ἂν om. P2
ὃ χαὶ Geelius, 7 libri — 6 παρ᾽ αὐτοῖς P

10 αὐτοῖς P

11 αὐτοῖς M

13 δύναται P2

14 τινὰ :: (cum litura) U
15 συνεχῆς P
16 αὐτῆς libri praeter P2
εἴ
τις αὐτὸς μὲν PH εἴ τις μὲν ΒΜ m. pr. (αὐτὸς superscr. a corr.
11 ἕχαστος
seclusi, cum inter hoc et s/r.c optio daretur, εἰ εἷς μὲν ἕχαστος Cobetus
18 σμιχρὸν B
αἱρεῖ P αἱρεῖται (sed αἵ ἃ corr.) U
19 ἐνδέχητο M
ὅπως ἐνδέχεται (om. ἂν) PHP2
ἀνασχέσϑαι BU
20 ἀξιοῖ τε τοῖς M ἀξιοῦτε
τοῖς B ἀξιοῦται τοῖς U m. pr. (corr. ἀξιοῖ τοῖς)
22 οὐδενὸς PP2
γὰρ
om. HP?

γαὶ πολλάκις
μοι PHP2

23 uiv om.

P?

συ

βιοῦντας

᾿

(sic!) P

24 malim:

πλη-

25 ἀδιχώτατα μοι M, ἀδικώτατα οὖν μοι UB ἀδ. δ᾽ ἄν

Cx
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del τοῖς αὐτοῖς zvagéuevev, οὐχ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τῷ παντὶ μείζογος
xal διχαιοτέρας ἐτύγχανε χατηγορίας.
ὅπου γὰρ νῦν ὁρᾶτε τοὺς

εὖ πράττοντας οὕτως ὄντας πονηροὺς καὶ βαρεῖς, xal ταῦτα τοῦ

μέλλοντος ὑπάρχοντος ἀδήλου, πόσης ἂν οἴεσϑε αὐτοὺς ὕπερη-(Θ4
81
φανίας xal σχαιότητος εἶναι μεστούς, εἰ καϑόλου μὴ τὴν ἐλπίδα ὃ
τῆς μεταβολῆς ὑφεωρῶντο;

8

φασὶ πολλοὶ τὴν τύχην ἄχριτον εἶναι χαὶ πονηροῖς ἀνϑρώσοῖς προσμένειν, τῶν χρηστῶν δὲ ἀμελεῖν, ὅταν ὁρῶσι τοὺς
ἠξιωμένους τῶν παρ᾽ ἐχείνης ἀγαθῶν βαρεῖς ὄντας xal δυσχρήστους xol dyevveic.

δοχεῖ δέ μοι ἡ τύχη πρὸς

αὐτοὺς δίχαια ἂν

0

—

εἰπεῖν ὅτε φύσει φιλάνθρωπος οὖσα ἀεί τισι πάρεστιν ἡμῶν, οὐχ
αἱρουμένη τοὺς ἀξίους οὐδὲ τοὺς πονηρούς, ἀεὶ δὲ οἵοις ἂν αὐτοῖς
παραγένηται, τοιούτους αὐτοὺς ὄντας ἐξελέγχεσϑαι.
δεῖν οὖν τὴν
αὑτῶν αἰτιᾶσϑαι φύσιν, μὴ τὴν ἐχείνης, ὅτι τοιοῦτοι χαϑεστήχασιν,

9 ὥστε ὃ μὲν ἐνδεῶς ἔτι πράττων [εὐθὺς] ἄξιος εἶναι δοχεῖ βέλτιον

ἀπαλλάττειν,

5

—

ὅτῳ δ᾽ ἂν ὑπάρξῃ τὰ παρ᾽ αὐτῆς ἀγαϑά, (εὐϑὺς)

μοχϑηρὸς πέφηνεν. ἔστι γὰρ ὅμοιον ὥστιερ εἴ τις, ἀγγείων πολλῶν
ὄντων, μηδενὸς (0B) ὑγιοῦς, τὸν εἰς αὐτὰ ἐγχέοντα {ψέγοι βλέ-

πων δέον ἀεὶ {τὸν πληρούμενον.
τοιαῦτα᾽

10

εἴποι γὰρ dv, ᾿41λλ᾿ ἔστι πάντα

ἕως δ᾽ ἂν 7) χεγά, λαγϑάγει.

20

ϑαυμάζω πῶς ποτε οἱ πολλοὶ τὴν τύχην φασὶν ἐπικίνδυνον
εἶναι xal μηδὲν τῶν παρ᾽ αὐτῆς ὑπάρχειν βέβαιον.
ἐχείνη γὰρ (ΒΙ5ΒῚ1
ἐπειδάν τινε δῷ τὰ παρ᾽ αὑτῆς ἀγαθά (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ χρήματα,
ἐσχύς, δόξα, τιμαἢ τούτοις οὐδένα χωλύει χρῆσϑαι χατὰ τρόπον
x«l νὴ Zio ys εἰς τἀσφαλὲς αὑτοῖς χατατίϑεσϑαι, λέγω δὲ οὐκ εἰς 35
τὴν οἰχίαν ἔνδον οὐδ᾽ εἰς τὸ ταμιεῖον οὐδὲ χλεῖς ἐφιστάντας καὶ

1 οὐδ᾽ ἀεὶ et παραμένειν MPHP2

γὰρ add. Selden.

4 οἴεσϑαι MP

ἔστι δ᾽ ὅπως PHP2

αὐτοὺς om. P

2 χαὶ post

ὅ εἰ χαὶ ΒΜ

μὴ

om. B μὴ χαϑόλου (hoc ord.) P2
8 δὲ χρηστῶν (hoc. ord) U
ἄλλως τε
ὅταν UB
9 xol βαρεῖς ΒΜ
10 δέ μοι PHP2 γέ μοι UB δὲ γέ μοι M,
unde δέ γ᾽ ἐμοὶ Pflugk.
δικαίως idem
11 τις pro τισι ῬΣ
ἡμῖν P2

12 αὐτὰ HP2 αὐτὴ

Ρ — 13 δεῖ HP2.

15 τι libri, ἔτι Reiske

14 αἰτιάσασϑαι ΒΜ

delet, ante μοχϑηρὸς transponit Emp.
18 xal μηδενὸς UB

δὲ add. Emp.

dubito an plura exciderint

ρούμενον Reiske

ὅτι τι οὗτοι P

^ post χαϑεστήχασιν comma posui pro puncto

25 αὐτοῖς libri praeter Β
στάντα U m. pr. (corr. φ)

ψέγοι suppl. Pflugk.;

ἢ πληρούμενον UBP, (c0) πλη-

20 λανϑάνειν MH

οἱ παλαιοὶ P2

26 oixelav

εὐϑὺς hic

16 ὑπάρξει P

ἐχχέοντα H

19 ῥέων B

πᾶντα om. P2

PHP2 ἔτι ϑαυμάζω UBM

óoxsi x«i UB

Β

21 ϑαυμάζω δὲ

23 τὰ παρ᾽ ἐχείνης HP2

τιμιεῖον

Β

ἐφιστάντα ΒΜ ἐπι-
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μοχλούς (οὐ φυλάττεται yàg ὑττὸ τούτων οὐδὲν τῶν παρ᾽ αὐτῆς)
ἀλλ᾽ εἰς εὔνοιαν ἀνϑρώπων, πατρίδος εὐεργεσίαν, φίλων βοή-

(608Μ)ϑείαν.

οὐχοῦν οὐδέποτε [αὐτοὺς] οὐδὲν ἀφείλετο

ἡ τύχη τοὺς11

{γ8) ἅπαξ χτησαμένους τῶν οὕτως ἀποχειμένων.
οὗτοι γάρ δἰσι
5 ϑησαυροὶ βέβαιοι xal πᾶσι φανεροὶ τῶν αὐτομάτως πιεριγιγνομένων. ἐὰν δέ τις λαβὼν δέψῃ ἢ καὶ νὴ 4έα καχῶς ϑῇ, ϑύραις
χαὶ χλδισὶ πιστεύων, οὐχέτ᾽ οἶμαι δι᾿ ἐχείνην ἀττόλλυνται. σφόδρα 12
δὲ xal τοῦτο. ἄτοπον" moóg γὰρ τῷ πολλὰ βλασφημεῖν διὰ λόγων
κατὰ τῆς τύχης ἔτι χαὶ πλάσται χαὶ γραφεῖς αὐτὴν λοιδοροῦσιν,
10 οὗ μὲν ὡς μαινομένην xol διαρρίπτουσαν γράφοντες, οἱ δὲ ἐπὶ

σφαίρας βεβηχυῖαν, ὡς οὐκ ἀσφαλῶς οὐδὲ ἀχινδύνως ἐρηρεισμένην,
δέον ἡμᾶς αὐτοὺς τοιούτους πλάττειν xal γράφειν τοὺς ἐμτιλήχτως

χαὶ καχῶς πᾶσι χρωμένους xal μὰ Za

ye οὐχ ἐπὶ σφαίρας, ἀλλ᾽

ἐπ᾿ ἀνοίας ἑστηχότας, xol μὴ μάτην τῇ τύχῃ μέμφεσθαι.

15

χύξρὶ πάντων μέν, ὡς εἰπεῖν,
ὀρϑῶς

ὑπολαμβάνουσι,

ψευδῆ καὶ mzemAovQuévgv
46 RID τοῖς ἀνϑρώποις

τἀγαϑά,

μάλιστα

ἔχουσιν.
ῥᾳδίως

oí πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων
δὲ τὴν ὑττὲρ

τῆς

τύχης

o)x13
δόξαν

φασὶ γὰρ αὐτὴν διδόναι μὲν
δὲ ἀφαιρεῖσθαι"

ὡς ἄπιστον βλασφημοῦσι καὶ φϑονεράν.

xal διὰ τοῦτο

ἐγὼ δὲ οὐ διδόναι φημὶ

20 τὴν τύχην τούτων οὐδέν, ὧν οἱ πολλοὶ νομίζουσιν.

ᾧ γὰρ κύριος 14

ἕχαστος γίγνεται τῶν ὑπαρχόντων xol δι᾿ οὗ μόνου κεχτῆσϑαι
τἀγαϑὰ ἀσφαλῶς ἔστιν, οὐ δίδωσιν αὐτοῖς μετὰ τῶν χρημάτων
xal τῆς δόξης καὶ τῆς δυνάμεως.
τῷQt

τοῦτο

δέ ἐστιν

οὗ χωρὶς οὐχ

ἔστιν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἔχειν οὐδέν, οἴεσϑαι μέντοι χαὶ ἀπατᾶσθαι.
χαϑάπερ οὖν οὐδὲ ἡμεῖς, ὅταν εἰς τὴν oixíav τινὰ εἰσαγάγωμεν ἢ
τὸ χωρίον ἢ OxeUn τινὰ παράσχωμεν, εὐθὺς χύριον ἐχξίνων τοῦτον
ἀπεδείξαμεν,

ἂν μὴ προσῇ τὸ μετὰ ἀσφαλείας τινὸς καὶ γράμματος,

2 τῶν ἀνθρώπων HP2
8 οὐδὲ P2
αὐτοὺς seclusi, rovc ἅπαξ χτησαμένους deleri vult Emp.
ἀφείλατο M
4 ye e coniectura addidi
ὃ περιγινομένων libri praeter B
6 ἢ om. UBM
καχωϑῇ P m. pr.
ϑύραις
σφραγῖσι χαὶ κλεισὶ πιστεύων Ὁ (B: xal σφραγῖσι) ϑύραις x«l σφόδρα κλείσει

πιστεύων M ἢ ϑύραις καὶ κλεισὶ σφόδρα κλείσῃ πιστεύων PH, item P2, sed
om. χλείσῃῃ
1 éxsivov H.
10 óc μένην P (mrg. oc μενομένην)
διαῤῥίπτουσι PHP2
γράφον P x«i γράφουσι P2
11 σφαίρης M
ἡρεισμένην
UBM πο δένην (sic.) P
13 σφαιρῆς M σφέρας P m. pr.
ἀλλὰ HPM
14 ἑστικότας PM. — 15 μέν M μὲν οὖν PHP2 μὲν γὰρ UB
18 τἀγαϑὰ Dind.,

ἀγαϑὰ libri

19 βλασφιμοῦσι P

20 ὧν scripsi, ὡς libri

21 γίνεται

PHP»
22 τὰ ἀγαϑὰ libri praeter M
ἀσφαλές U
αὐτὴν BU
δ xoi
ἡ τὸ UB — 26 παρέχωμεν UBM
οὐχ εὐθὺς UB — éxsivov τούτων P. ἐχείνον
τούτων U ἐχείνων vovtov B
217 usv' P
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οὕτω xal ἡ τύχη κύριον οὐδένα ποιεῖ τῶν ὑφ᾽ αὑτῆς διδομένων,
ἐὰν μὴ προσῇ τὸ μετὰ γοῦ xal φρονήσεως τινὰ λαμβάνειν.

1ὅ

οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων

εἰώϑασιν εὐδαιμονίζειν εὐϑὺς

οἷς ἂν ὁρῶσε τὰ παρὰ τῆς τύχης ὑπάρχοντα,

;

A-—

ὥσπερ τοῖς πλέουσι (θο4 M)

συγήδονται πγεῦμα ὁρῶντες éméyov, ovx εἰδότες οὔτ᾽ εἰ qogóv 5
αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν οὔτ᾽ εἰ χυβερνήτην ἔχουσεν ἔμτσειρον. ἐγὼ δ᾽
οἶμαι τότε δεῖν μακαρέους χρίνειν τοὺς ἐν ἀφϑόνοις
παρὰ τῆς τύχης, ὅταν αὐτοῖς καὶ τὸ φρονεῖν παρῇ.

—

ὄντας τοῖς
καϑ'᾽ αὑτὰ

γὰρ ταῦτα δηλογ(ότι) εἰ τοῖς ἀνοήτοις γένοιτο χινδύνου xai δυστυχίας αἴτια.
|
10

(49 ΠΕΡῚ

AOEHS

IIP9 TOS.

(347 RI

——

1

Εἰσί τινες, οὗ τοὺς μὲν φιελαργύρουςἢ φιλόψους ἢ οἰνόφλυγας
ἢ περὶ γυναῖχας

ἢ παῖδας

δυστυχεῖς, καὶ τούτων

ἐπτοημέγους

ἕχαστον

ἀσώτους

ἀποχαλοῦσι

ἡγοῦνται τὸ μέγιστον

xal

ὄνεεδος, τοὺς

δὲ φιλοτέμους χαὶ φιλοδόξους τοὐναντίον ἐπαινοῦσιν, ὡς λαμπρούς᾽ ὥστε xal αὐτὸς ἕχαστος ὀψοφαγῶν μὲν ἢ πίνων ἢ ἐρῶν 15
τίνος αἰσχύνεται xal περιστέλλειν τὴν ἀχρασίαν,

φιλοτιμούμενος

οὐδένα

2 τῷ μέσῳ ταῦτα ποιεῖ.
τοιαύτην νόσον,

ἀνϑρώπων

βούλεται

τῶν γὰρ πολλῶν

ὅχαστος

λυσιτελεῖν ἡγούμενος αὑτῷ.

αἱ πόλεις ἅπασαι

δοξοχοπῶν

λανϑάγειν,

δὲ xol

ἀλλὰ ἐν

εὐφημεῖ τὴν

καὶ δημοσίᾳ σχεδὸν

δελέατα ἐξευρήκασι παντοῖα

τοῖς ἀνοήτοις,

στε- 30

φάνους χαὶ προεδρίας xal χηρύγματα. τοιγαροῦν ἤδη τινὰς τούτῶν ἐπεϑυμοῦντας ἀϑλίους καὶ πένητας ἀπέδειξαν, οὐδὲν ὀρέγοντες
μέγα οὐδὲ ϑαυμαστόν,

ἀλλ᾽ ἐνίους ἀπὸ ϑαλλοῦ περιάγοντες, ὥσπερ

τὰ πρόβατα, ἢ στέφανόν τινα ἢ ταινίαν ἐπιβάλλοντες.
οὐχοῦν ὅ
τοιοῦτος, ἐξὸν αὐτῷ μυρίους, ei ἐθέλοι, στεφάνους προῖχα ἔχειν, 25
ov μόνον ἐλαίας ἢ δρυός, ἀλλὰ xal κιττοῦ καὶ μυρρίνης, πολλάκις
1 χαὶ ἡ ΡΗ δ᾽ ἡ Μ δὴ χαὶ UB
οὖν P2 οἱ μὲν M

m. pr. xol οἱ uiv UB

24 ἂν μὴ P2?

88 οἱ μὲν δὴ PH οἱ μὲν

εἰώϑασιν

εὐδαιμονίζειν & corr.

superscr. P
5 εἰ ἔφορον M
6 δὲ PH
7 τοῖς pro τοὺς U m. pr.
τῆς pro τοῖς P m. pr.
8 τὸ om. U
χαϑ᾽ αὑτὰ HP2 χατ᾽ αὐτὰ M ταὐτὰ
B αὐτὰ UP
9 δηλονότι Wil, δῆλον libri
εἰ PHM εἰ xai P2 ὡς UB
10 αἰτία M
15 αὐτῶν ἕχαστος H
16 αἰσχύναιται P
δοξοχομπῶν U

(& expunctum a corr.) ^ 17 βούλεται superscr. P — 19 αὐτῷ libri praeter U

23 ϑαλοῦ B — περιαγ::τοντες U
24 προβάλλοντες Wil
μὲν UBM
26 xol post ἀλλὰ om. U
uvolvgc M.

25 στεφάνους

ORATIO LXVI.

τὴν oixíav

ἀπέδοτο

xal và χωρία, xal μετὰ ταῦτα

σύξιγνῶν xol φαῦλον τριβώνιον ἔχων.

(66M) τῶν

“τολιτῶν᾽

161

ὥσπερ

ἀπολωλὸς

«ἀλλὰ χηρύττεται,

ἀνδράποδον.

φησίν, ὑττὸ

οὐχοῦν

χρῶνται πρὸς τὰς χειροτονίας τῷ τῆς ἐλαίας ϑαλλῷ
48R HE

περιέρχεται
εἰχότως

διὰ τὸ φύσει

σιχρὸν ὑπάρχειν.
ἱστοὺς δοξοχόπους ἐχβάλλουσιν ἐκ τῶν ἀγορῶν
οἱ δῆμοι χραυγῇ καὶ ψόφῳ, καϑάπερ οἶμαι τοὺς ψᾶρας οἱ γεωργοί.
χἀχεῖνοι

μὲν

μεϑίστανται

πρὸς

ὀλίγον

τοῖς

δὲ

οὐχ

ἔστιν

εἰς

οὐδὲν ἔτι τῶν ἰδίων ἐπάνοδος, ἀλλὰ περιίασι μιχρὸν ὕστερον
πτωχοί, xal οὐδεὶς ἂν προσαγορεύσειεν ἐδὼν ἔτι τῶν πρότερον
10 διαρρηγνυμένων.]

τοσαύτη δ᾽ ἐστὶν ἡ τοῦ τύφου δύναμις ὥστε 4
παρὰ μὲν τῶν βαφέων ἀγοράσεις δυοῖν μνῶν ἢ τριῶν καλὴν πορ-

φύραν᾽ δημοσίᾳ δ᾽ sei ἐθέλοις, πολλῶν πάνυ ταλάντων dviog.

χαὶ

τὰς μὲν ἐχ τῆς ἀγορᾶς ταινίας ὀλίγων δραχμῶν, τὰς δὲ ἐκ τῆς
ἐκκλησίας πολλάχις ἁπάσης τῆς οὐσίας.
καὶ τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς
ἀγορᾶς χηρυττομένους ἀϑλίους πάντες νομίζουσι, τοὺς δ᾽ ἐν τῷ

ϑεάτρῳ μαχαρίους᾽ xal τούτους μὲν χηρύττεσϑαί φασιν, ἐκείνους
δὲ ἀποχηρύττεσθϑαι, δῆλον ὅτε παρὰ μίαν συλλαβὴν γιγνομένης τῆς
διαφορᾶς.
οὕτω δὲ πάνυ τῶν ἀνθρώπων κατεφρόνησαν οἱ πρότερον χαὶ τὴν εὐήϑειαν αὐτῶν συνεῖδον ὥστε ὑπὲρ τῶν μεγίστων
πόνων xal πληγῶν φύλλα προύϑεσαν.
ἀλλ᾽ ὅμως εἰσὶν οἱ χάριν
τούτων ἀποθνήσκειν αἱρούμενοι. τῶν δὲ αἰγῶν οὐχ ἂν οὐδεμία
καταχρημνίσειδν αὑτὴν xovívov χάριν, καὶ ταῦτα παρούσης ἐτέρας
γομῆς.
25
I9 R II)

χαΐίτοι ταῖς μὲν αἰξὴὶν οὐχ ἀηδὴς ὃ χότινος, ἄνϑρωπος

δὲ

οὐκ ἂν φάγοι. xal τὴν μὲν ἐξ ᾿Ισϑμοῦ zírvv, οὐδὲν οὖσαν τῶν ἄλλων
χλωροτέραν, μετὰ πολλοῦ πόνου xal xoxoOv ἀγαιροῦνται, πολλάκις
ἀργύριον πολὺ διδόντες" xol ταῦτα τοῦ φυτοῦ μηδεμίαν ὠφέλειαν
ἔχοντος" οὔτε γὰρ σχιὰν ποιεῖν οὔτε χαρπὸν φέρειν δύναται τό τε
φύλλον δριμὺ καὶ καπνῶδες" τῆς δ᾽ ἐκ Meydgov πίτυος οὐδεὶς ἐπιστρέφεται. χἂν μὲν ἕτερός vic μὴ κατεαγὼς τὴν κεφαλὴν (δια)δήσηται, χαταγελᾶται᾽ τοῖς δὲ βασιλεῦσι πρέττειν δοχεῖ καὶ “τολλαὶ
8 ἀλλ᾽ ὥσπερ UB

ὃ τοὺς γὰρ U. τοὺς δοξοχόπους — διαῤῥηγνυμένων

secludit Emp., Dionis, sed hinc aliena putat Wil.

ἀγρῶν libri, ἀγορῶν mrg. H

6 χναυγῇ P m. pr. χραυγῇ U, sed o ἃ corr. in rasurà
χαϑώσπερ libri, corr.
Pflugk.
10 διαρηγνυμένον P διαῤῥηγνύμενον M 11 τῶν βαφέων Emp., τῶν
βαρβάρων libri
αγοράσαις corr. P
12 δημωσία P
ὃς εἰ
δὲ ἐϑέλοις

Η

ϑέλεις

Μ

14 xal τοὺς etc. cf. 1. 2

15 πάντες P πάντας UBH ἅπα»-

τας Μ 16 φασιν — ἀποχηρύττεσϑαι om. H (in mrg. suppl. m. div)
11 γινομένης Ηὶ 18 οὕτως UPH
20 πληγῶν vix sanum; fuitne (óc )mavov» 22 μὴ
παρούσης UB (item corr. H)
24 οὐδὲν οὖσαν οὐδὲν
(hoc ord.) PH
217 χαρπῶν P m. pr.
28 δὲ ἐκ ἢ

in UMH, P
DIO. II.

Ρ
25 πόνου πολλοῦ
29 ἐπιστέφεται m. pr.

διαδήσηται Cobetus, δήσηται libri

11
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μυριάδες τεϑνήχασιν ὑπὲρ τούτου τοῦ Qaxovc.
ὅτι μὲν yàg διὰ
χρυσοῦν πρόβατον ἀνάστατον συνέβη γενέσϑαι τηλικαύτην οἰχίαν
τὴν Πέλοπος οἱ τραγῳδοί φασιν. καὶ κατεχόττη μὲν τὰ τοῦ Θυέστου

τέχνα, τῇ Πελοπίᾳ δὲ ὃ πατὴρ ἐμίχϑη καὶ τὸν Αἴγεσϑον ἔστεξιρεν "(606 M)
οὗτος δ᾽ ἀπέχτεινε μὲν μετὰ τῆς Κλυταιμνήστρας τὸν ᾿4γαμέμ- ὃ
vova τὸν ποιμένα τῶν ᾿“χαιῶν, κἀχείνην Ὀρέστης ὃ υἱός, xal τοῦτο
πονήσας εὐϑὺς ἐμαίνετο. τούτοις δὲ οὐχ ἄξιον ἀπιστεῖν, ἃ yéyganvoL μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀνδρῶν, Εὐριπίδου xal Σοφοχλέους͵
λέγεται

δὲ ἐν μέσοις

τοῖς ϑεάτροις᾽"

ἔτι δὲ iÓeiv

ἔστιν

ἑτέραν

οἰχίαν συντριβεῖσαν πλουσιωτέραν ἐχείνης διὰ γλῶτταν xal vi) 4έα 10
ἑτέραν χινδυνεύουσαν. τοιούτων δὲ τῶν χατὰ τὴν δόξαν ὄντων xal

μυρίων ἄλλων ἀτοττωτέρων πῶς οὐχὶ τῷ παντὶ δυσχερέστερος Ó
πρὸς ταύτην χεχηγὼς τοῦ πρὸς ἄλλ᾽

ὁτιοῦν ἐπτοημένου;

τὸν φί-

λοψον εἷς ἐχϑὺς ἀποττίμτελησι καὶ οὐδεὶς (ἂν) αὐτὸν χωλύσειεν

ἥδεσθαι τῶν ἐχϑρῶν᾽ ὁμοίως ὃ πρὸς παῖδας ἀϑλίως ἔχων, ἐὰν εἰς 15
ὡραῖον ἐμπτέσῃ, τοῦτον ἕνα ὄντα ϑεραπέύξι, καὶ πολλάχις μιχροῦ (850R
κατειργάσατο. τὸν οἰνόφλυγα ἕν Θάσιον χατέτελησε, xal πιὼν Ἔνδυμίωνος ἥδιον χκαϑεύδει" τῷ δοξοχόπτῳ δὲ οὐχ ἂν εἷς ἐπαινῶν ἐξαρ-

χέσειεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ χίλιοι πτολλάχις.
χειρίσασϑαι

τὸ χαλεπώτατον

ὅτι μὲν γὰρ ὁᾷόν ἐστι μετα-

μειράχιον

τοῦ μετριωτάτου

δήμου 20

τίς οὐχ ἂν φήσειεν; ὅσῳ μέντοι προχωρεῖ τὸ τῆς δόξης énl nov,
τοσούτῳ μᾶλλον οὐχ ἔστιν ὕπνου λαχεῖν" ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ φρενιτίζοντες, del μετέωρος οὗτος xal νύχτωρ xol μεϑ᾽ ἡμέραν. “νὴ AU,
ἀλλ᾽ ἐχείνους ἰδεῖν ἔστιν στιδερὶ τὸν

οἶνον

xal τὰς

ἑταίρας καὶ τὰ

ὀπταγεῖα ᾿ τῷ τοιούτῳ δὲ οὐχ ἀνάγχη πολὺ μὲν ὄψον ἀγοράζειν, 25
σολὺν δὲ οἶνον; αὐλητὰς δὲ xal μίμους καὶ κιϑαριστὰς καὶ ϑαυματοσποιοὺς συναχτέον,

ἔτι δὲ πύχτας καὶ παγχρατιαστὰς xol παλαιστὰς

xal δρομεῖς xal τὸ τοιοῦτον ἔϑγος, εἴ ye μὴ μέλλει φαύλως μηδὲ
ἀγεγνῶς ἑστιάσειν τὸ πλῆϑος.
τοιοῦτος μὲν γὰρ οὐδεὶς more
3 τοῦ pro τὴν P
(ει à corr.) B

7 ox H

ἔστιν ἰδεῖν (hoc ord. PH

πέλωπος U m. pr.
8Β τῶν om. UB

10 πλουσιοτέραν P

6 ó om. U

xal τούτοις U

9 ἔτι δὲ libri, ἐπειδὴ Emp.

διὰ γλῶτταν neque intellego

neque mutare audeo; sed ad Neronem et Domitianum haec pertinere suspicor
12 δυστυχέστερος HU a eorr., quod fortasse praeferendum est — 13 ἀλλο ὁτιοῦν

BMP (in U ὃ ἃ corr. superscr. — 14 ἀποπίπλησι P
ἂν add. Emp.
[18 eic
ὡραῖον Casaub., sic δωμαῖον PHB εἰς δωμαίων M. εἷς δωμαίων U m. pr. (corr.
εἰς -ov)
16 ϑεραπεύσει ΗΒ! σμιχροῦ B
11 χατέπιε M. ὃ κατέπιεν UB
ἀλλὰ καὶ UB
18 εἷς Reiske, οὐδεὶς libri — 21 μὲν H (τοι add. a corr.)
24 ἐχείνων ἰδεῖν ἔστιν ἕχαστον UB
23 οὕτως ἀεὶ UB
τὰ τῆς PH
post ὀπτανεῖα excidit participium, velut: δαπανῶντας
25 ὁπτανεια U
ἀεὶ pro ovx UB

26 xal δρομεῖς post χιϑ. add. P

28 μέλλοι PH
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τῶν ὀψοφάγων γέγονεν, ὅστις ἐπεϑύμησε λέοντος ἀγρίου ἢ ταύρων
ἑχατόν᾽

οἱ δὲ τοῖς πολλοῖς ἀρέσχειν

ἐθέλοντες

(607 M) ἐπτιϑυμοῦσιν, ἀλλ᾽ ὅσων οὐδὲ εἰπεῖν ἔστιν.

οὐ μόνον τούτων

οὐ γὰρ ὀλίγοις λίνοις,

φασίν, ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν ἑταίραις οὐδὲ δέχα copio, ϑηρεύεται
5 δόξα xal δῆμος ὅλος εἰς πειϑὼ xal φιλίαν ἄγεται, μυρίων ἀντισπιραττόντων᾽ ἀλλὰ ἀνάγχη πόλεως ἀχολασίαν ἔχειν καὶ φιλῳδὸν
δι RID xal φιλοχορευτὴν xol φιλοπότην xol ὀψοφάγον εἶναι xal πάντα
δὴ τὰ τοιαῦτα μὴ ὡς ἕνα ἄνδρα, ἀλλὰ μυρίους ἢ δὶς μυρίους ἢ

δεχάχις, ἡλίκης ἄν ποτε ἐραστὴς (0) πόλεως.

ἀεὶ δ᾽ ἂν παρὰ τῷ 10

10 τοιούτῳ καταλάβοις

αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοττὴν ὅμαδόν v' ἀνθρώπων.
παρὰ δὲ πλήϑουσι τράπεζαι σίτου xal χρειῶν, μέϑυ δ᾽ ἐκ κρητήρων οἰνοχόοι φορέουσι.
15

χγισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ
ἤματα, νύχτας δ᾽ αὖτε παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν
οὐδέποϑ᾽ εὕδουσιν, οὐδ᾽ ἂν πάνυ πολλοὺς ὑποστορέσωνται

τά-

σητας.
ὥστε τούς ye φιλόπαιδας xal σφόδρα οἶμαι μακαρίζειν 11
αὑτοὺς τοῖς φιλοδόξοις παραβάλλοντας, ὅταν αὐτοὶ μὲν ὄρτυγας

ζητῶσιν ἢ ἀλεχτερυόνα ἢ ἀηδόνιον, τοῖς δὲ ὁρῶσιν ἀνάγχην οὖσαν
20 ᾿“μοιβέα ἢ Πῶλον ζητεῖν ἢ τῶν Ὀλυμπίασι νενιχηχότων τινὰ πέντε
μισϑοῦσϑαι ταλάντων.
καὶ αὐτοὶ μὲν ἕνα τὸν παιδαγωγὸν ἢ τὸν
dxóAovOov ἐγάστρισαν᾽ οἱ δὲ ἂν μὴ τοὐλάχιστον ἑκατὸν τῆς ἡμέρας
πολυτελῶς ἑστιάσωσιν οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος.
τοῖς μὲν οὖν χάμγουσιν ἡσυχίας πιρονοοῦσιν οἱ ϑεραπεύοντες, ὅττως
ὧν 25 χαϑεύδωσι᾽ τοῖς δὲ δοξοχόποις, ὅταν ἡσυχίας τυγχάνωσι, τότε μάλιστα
ὕσεγος οὐχ ἔτδξισιν. οἱ μὲν οὖν χρημάτων ἢ γένους ἐπιτυχόντες ἢ τινος 12
2 μόνων H

8 ὅσον U m. pr.

4 λεσβίσι Wil., λεσβίοις PHM

λεσβίαις UB
6 ἀχολ (sie!) H
8 óvouvolovc P (om. 7 ósxcxic)
^ malim:
ἀλλ᾽ (Oc» μυρίους
9 ἠδίχησ ἂν ποτε (ἠδίχησ superscr. a corr) U ἠδίχεις &v

ποτε B ἢ δίχησάν ποτε MH εἰδήκεις ἄν ποτε P (mrg. Η)

üdd.
ogev H

ἐπ X19 001€ εκ δά χθ
περιστοναχίζεται

BP

ἐρασϑεὶς P

757)add.

ΟΣ éxogpav P. ^ 14 xyw-

αὐλῇ Hom. Od. X 10 αὐλὴ BMH

ὁ’

αὐλὴ UP
15 ὕπερϑεν pro ἤματα UB
αἰδοίοις PH — 16 οὐδέποτε UBM
17 φιλοπαίγμονας mrg. Η 18 αὐτοὺς U m. pr. Β αὐτὸν uiv Ρ Ogtvya::.
(cum rasura) U
19 ἀλεχτρυόνας H
ἀηδώνιον U m. pr. ἀηδόνα B
τοῖς
δὲ ἐρῶσιν UBM τοῖς δὲ δόξης ἐρῶσιν PH, corr. Emp. — 20 "Auoiffiéa ἢ Πῶλον
Wil. coll. Plut. Arat. 17, ἀμοιβαίαν πῶλον libri
21 ἕνα τὸν scripsi, εἴς τε
τὸν M ἦτε τὸν B ἢ τὸν PH ἢ τὸν (sed ἢ τ ἃ corr. U 22 ἐγχάστρισαν M
23 οὐδὲν — χάμνουσιν om. H (suppl. in mrg. a corr.)
25 χαϑεύδουσι B
|

|

26 τινος om. UBM

|
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τῶν τοιούτων ἢ σώματος εὐτονίας ἢ λαλιὰν γοῦν περιττοιησάμενγοι,
χαϑάσπερ ἐπτερωμένοι μόνον ov xav. ἄστρων φέρονται, δημαγωγοί
τε xal ξενγαγοὶ καὶ σοφισταὶ λεγόμενοι, δήμους xal σατράπας χαὶ (608M)

μαϑητὰς ϑηρεύοντες" τῶν δὲ ἄλλων ἕχαστος τῶν μηδεμίαν χορηγίαν ἐχόντων,

ὑπὸ

δὲ τῆς αὐτῆς νόσου κρατουμένων,

περιέρχεται 5

χερὸς ἕτερον ζῶν καὶ τί περὶ αὐτοῦ λέγει τις φροντίζων, κἂν μὲν
εὐφημήσῃ τις, ὡς οἴεται, μαχάριος καὶ φαιδρός, ei δὲ μή, ταπεινός
ve xal χατηφὴς καὶ τοιοῦτον αὑτὸν εἶναι νομίζων ὅποῖον ἂν εἴπῃ
τις. καὶ δίαιταν μὲν ἢ δίχην ἂν ἔχῃ πρός τινα, o)x ἀξιοῖ τὸν
διαιτητὴν ἢ τὸν δικαστὴν τοῖς τυχοῦσι προσέχειν μάρτυσιν, αὐτὸς 10
13 δ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ πάντας ἀξιόχρεως ἡγεῖται.

.

τί δὴ κακοδαιμονέστερον

dvOgózov ἐπ᾽ ἄλλοις κειμένων xal τὸν ἀπαντῶντα κύριον ἐχόντων, πρὸς ὃν ἀεὶ DAézew ἀνάγχη καὶ σχοτύεῖν τὸ πρόσωπον éxdovov,
χαϑάπερ τοῖς οἰχέταις τὸ τῶν δεσποτῶν; πᾶσα μὲν οὖν ἐστι δουλεία χαλεττή᾽ τοὺς δὲ ἀπὸ τύχης ἐν οἰκίᾳ τοιαύτῃ δουλεύοντας, ἐν j 15

δύο ἢ τρεῖς δεσπόται, καὶ ταῦτα ταῖς ve ἡλιχίαις καὶ ταῖς φύσεσι (88 RI
διάφοροι (λέγω δὲ πρεσβύτης ἀνελεύϑερος καὶ τούτου παῖδες vsaγίσχοι πένειν xal σπαϑᾶν ϑέλοντες) τίς οὐχ ἂν τῶν ἄλλων οἰχετῶν
ὁμολογήσειεν ἀϑλιωτέρους, ὅταν τοσούτους δέῃ ϑερατιξύειν, xai

14 τούτων ἕχαστον ἄλλο τι βουλόμενον καὶ προστάττοντα; si δέ τις 20
δημόσιος οἰχέτης εἴη, πρεσβυτῶν [ἢ] νεανίσκων, σπτδνήτων, πλουσίων,
ἀσώτων, φιλαργύρων, ποῖός τις ἂν ὁ τοιοῦτος εἴη;
οἶμαι δὲ,
εἴ τις ἐν τοιαύτῃ πόλει χρήματα ἔχων ἠναγχάζετο βιοῦν, ἐν ἧ πᾶσιν

ἐξῆν ἁρπάζειν τὰ τοῦ πέλας καὶ μηδεὶς νόμος ἐκώλυε, παραχρῆμα
ἂν ἀπέστη τῶν χρημάτων, el xol φιλαργυρίᾳ τοὺς πώποτε ὕπερ- 25
βεβλήκει. τοῦτο δὴ νῦν ἐπὶ τῆς δόξης ἐστίν. ἐφεῖται γὰρ εἰς ταύτὴν τῷ βουλομέγῳ τινὰ βλάπτειν xol πολίτῃ xal ξένῳ xal μετοίχῳ.
15 τοῖς ἀτίμοις ἀβίωτος εὐλόγως ὃ βίος φαίνεται, xol πολλοὶ μᾶλλον

αἱροῦνται ϑάνατον ἢ ζῆν τὴν ἐπιτιμίαν ἀποβαλόντες, ὅτι τῷ ἐϑελήσαντι τύπτειν ἔξεστι καὶ κόλασις οὐκ ἔστιν οὐδεμία τοῦ προπη- 80
λαχίζοντος.

Gasda

οὐχοῦν τὸν δοξοχόπον ἅπασιν ἔξεστι τύτυτειν τῷ πιαντὶ (609 Ν

1 εὐτονίας Scripsi, ἢ ἀπονοίας libri

6θ ζῶν UBMP ζητῶν H

λαλιὰ P m. pr.

8 αὐτὸν UPH.

εἴπει Ρ

— 2 μετ᾽ ἄστρων

11 δὲ BM

αὐτοῦ PHM
ἀξιόχρεους PH
12 τὼν pro τὸν () M
ἀπατῶντα B
15 τοιαύτῃ Emp. τῇ αὐτῇ libri
ἐν ἡ UBP ἐὰν ; M ἧς Η
16 κατὰ ταὐτὸ
M xat' αὐτὰ mutatum in χαὶ ταῦτα Η δὲ pro τε Μ
18 σπαταλᾶν PH
20 τοῦτον Ρ
βουλευόμενον H
21 ἢ seclusit Reiske — 22 φιλαργύρων —
28 ἠναγχάζετο in mrg. suppl P
26 malim: ταὐτὸ δὴ vel τοῦτο δὲ x«l; νῦν

del. Wil.

rasurà

ἐφεῖτα P

Ηὀ

28 πολὺ pro πολλοὶ UB

29 ἀποβάλοντες B

ὀἅ80 ἔστιν οὐδεμία Pflugk, ἔστιν ἰδία UBM ἔστι νὴ δία PH

ὅτι in
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καίτοι

τοὺς uiv ἀτίμους

οὐχ ἂν εὕροι τις ῥᾳδίως ὑπό τινος τοῦτο πάσχοντας" τὸ γὰρ νεμεσητὸν οἱ πολλοὶ καὶ τὸν φϑόνον εὐλαβοῦνται καὶ τὸ τελευταῖον

τῶν ἀσϑεγεστέρων αὐτοῖς οὐδείς ἐστι κίγδυνος.
c

éx

τοῦ δὲ βλασφη-

μεῖν μάλιστα τοὺς δοχοῦντας ἐνδόξους οὐδεὶς φείδεται οὐδὲ ἀδύγατος οὐδεὶς ζοὕτως), ὅστις οὐχ ἂν ἐσχύσαι ῥῆμα εἰπεῖν. τοιγαροῦν 10
μέτριός τις τῶν ἀρχαίων συνεχῶς τινος αὐτῷ προσφέροντος τοιού-

64
Β ΠῚ τοὺς λόγους, Ei μὴ παύσῃ καχῶς ἀχούων ὑπὲρ ἐμοῦ, χἀγώ, φησιν,
ὑπὲρ σοῦ καχῶς ἀχούσομαι.
βέλτιον δὲ ἴσως ἦν μηδὲ ei λέγει τὴν
10 ἀρχὴν προσποιεῖσϑαι.
τὸν οἰχέτην σπτολλάχις ἀνειμένον καὶ πταί-

ζοντα ὃ δεσπότης περιπεσὼν χλαίειν ἐποίησε᾽ τὸν δὲ τῆς δόξης
ἥττονα ó βουλόμενος ἑνὶ δήματι συνέστειλεν.
στατο

τοιαύτας παρὰ τῆς Πῆηδείας μαϑὼν

ὥστε φϑεγγόμενος
15 ὀδυνᾶσϑαι μηδενὸς
ἡ τούτου δύναμις;
οὐδεὶς ὃς ovx ἔχει

εἴ τις ἐπῳδὰς ἠτεί-

ἢ παρὰ τῶν Θετταλῶν,

τῶν ἀγνϑρώπων οὗς ἤϑελε ποιεῖν χλαΐίειν καὶ
χαχοῦ παρόντος, οὐκ ἂν ἐδόχει τυραννὶς εἶναι
πρὸς οὖν τὸν ἐπὶ δόξῃ χεχαυνωμένον οὐχ ἔστιν
ταύτην τὴν ἰσχύν. δύο γὰρ ἢ τρία ῥήματα εἰπὼν 17

εἰς συμφορὰν χαὶ λύπην ἐνέβαλεν.
δαιμονίου τινὸς ἔχοι τὸ σῶμα, ὥστε

xal μὴν εἴ γέ τις οὕτως ἐχ
ἄν τις αὐτῷ χαταράσηται,

20 παραχρῆμα πυρέττειν ἢ τὴν κεφαλὴν

ἀλγεῖν, οὗτος (àv) ἀϑλιώ-

vegog ὑπῆρχε τῶν τρισαϑλίων᾽

εἰ δέ τις οὕτως ἀσϑενῶς

ἔχει τὴν

διάνοιαν, ὥστε εἴ τις ἐλοιδόρησεν αὑτόν, ἐξίστασθαι παραχρῆμα
τὴν ψυχήν, πῶς οὐχὶ τῷ τοιούτῳ φευχτὸς ὃ βίος;
εἰ δέ τις
χρίνοιτο καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν περὶ ὅτου δήποτε, ἢ περὶ τοῦ ζῆν
25 ἢ περὶ τῶν χρημάτων, ἄρ᾽ οὐχὶ τῷ παντὶ βέλτιον ἐᾶσαι τοῦτο xal
μηχέτι τὸ λοιτεὸν κιγδυνεύειν, [καὶ] e£. μὲν περὶ χρημάτων, và χρή-

ματα, δὲ δὲ περὶ τοῦ ζῆν, τὸν βίον; τί οὖν; ὃ περὶ τῆς δόξης 18
.

ἀγὼν οὐχ ἀεὶ [τοῖς ἀνϑρώποις] τοῖς ἀνοήτοις ἐνέστηχεν, οὐ μόνον

ἜΝ
ἅπαξ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ πολλάκις,
m 30 ἀλλὰ πᾶσιν ἁπλῶς, xal τούτοις
2 νεμεσιτὸν P

rasura) H

4 οὐδ᾽ ἔστι PH

οὐδὲ ἐφ᾽ ὡρισμένοις δικασταῖς,
ἀνωμότοις xal μήτε μαρτύρων
δὲ om. PH

6 οὕτως add. Dind., secutus Emperium

5 φείδεται (ειὃ in

τοιγαροῦν (ι et ag

in rasura) H
1 μετρίως MH m. pr.
8 i. e. si hominum maledicta mihi
referre pergis, ego quoque tibi narrabo, quae de te homines male locuntur
12 ἐπαοιδὸς ἐπίσταιτο UM ἐπαοιδὰς ἐπίσταιτο B
ἐπίστατο P
18 τοι-

αὔτα

M

δόξῃ UBM

ἢ παρὰ PH

18 ἐνέβαλε

ϑετταλίδων Cobetus

Η

14 φϑεγκόμενος P

οὕτω H, om. U m. pr.

add, Pflugk
21 ὑπῆρχεν P
ἔχει
λοιδορήσειεν libri
χαὶ παραχρῆμα
28 τοῖς ἀνϑρώποις del. Wil.
οἷ
μόνον ovy ἅπαε U
29 πολλάχις

[19 ἔχ! Ρ

16 τῇ

20 ἂν

Scripsi, ἔχοι libri
22 ἐλοιδόρησεν scripsi,
UBM
24 δέ ποτε Ρ
26 χαὶ seclusi
οὐ μόνον ἅπαξ PH μόνον οὐχ ἅπαξ BM οὐ
εὐθϑύνονται PH cf. not. praeced.
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ἐπιστρεφομένοις μήτε τεχμηρίων; μήτε γὰρ εἰδότες μήτε ἀχούοντες
μήτε λαχόντες

δικάζουσι,

χαὶ

οὐδὲν

αὐτοῖς

διαφέρει

πίνουσιν ἢ

λουομένοις τὴν ψῆφον mee xal τὸ πάντων δεινότατον" ὃν γὰρ
19 ἂν ἀπολύσῃ τήμερον, αὔριον χκαταδιχάζει. οὐχοῦν ἀνάγχη τὸν ὑπὸ
τῆς νόσου ταύτης ἐχόμενον ὑτεεύϑυνον

περιέρχεσϑαι xal προσέχειν

ἑχάστῳ καὶ δεδοικέναι μή τινα ἑχὼν ἢ ἄχων λυπήσῃ, μάλιστα τῶν
ἑτοίμων τινὰ xal τῶν εὐτρατπτέλων. εἰ γὰρ xal σμιχρόν, οἷα πολλὰ

συμβαίνει, πιροσχρούσας τινὶ τύχοι, εὐθὺς ἐσπάϑησε ῥῆμα χαλεπόν"
xal τοῦτο εἰπών, ἐὰν μὲν ἀποτύχῃ πως, CovObv) ἧττον ἐτάραξεν" ἐὰν

|
;

δ᾽ ἐπιτύχῃ τοῦ καιρίου, zagoyotjua ἀνήρηχεν. πολλοὶ μὲν yàg οὕτως 10
ἔχουσιν ὥστε ὑπὸ παντὸς διατρέπεσϑαι καὶ διαρρεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ

]

20 χαὶ ἐνέοτε ἄλλα ém' ἄλλοις μᾶλλον ἰσχύει" χαϑάπερ

οἶμαι τῶν

παιδαρίων ἕχαστον ἰδιότροπόν τινα μορμὼ δέδοιχε καὶ ταύτην
συνείϑισται φοβεῖσϑαι (τὰ μὲν γὰρ φύσει δειλὰ πᾶν ὅ,τι ἂν δείξῃ

τις ὡς φοβερὸν βοᾷ) πλὴν ἐπί ye τούτων τῶν μειζόνων ἤδη τινά 15
ἐστι πρός τινας. τὸν πτωχὸν τὸν ἀλαζόνα xal ϑέλοντα φαίνεσϑαι
Κροῖσον ἐξίστι σιν ὃ Ἶρος" καὶ οὐδὲ τὴν Ὀδύσσειαν ἀναγιγνώσχει
διὰ τὸ
ἦλθε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς χατὰ ἄστυ

πτωχεύεσχ᾽ ᾿Ιϑάχης"

20

21 τὸν éx δούλων ὃ Κέχροψ, τὸν εὐτελῆ τὴν ὄψιν καὶ καλὸν εἶναι (866 8}
βουλόμενον ὃ Θερσίτης.
ἐὰν μὲν γὰρ εἰς λίχνον ἢ φιλάργυρον

σχώψῃς ἢ κίναιδον ἢ χαϑόλου πονηρὸν τὸν ἐπὶ τῇ σωφροσύνῃ xoμῶντα xal τὴν ἀρετὴν ἐπιγεγραμμένον, ὅλον ἀπολώλεχας.

ὃ Περ-

σεὺς τὴν χεφαλὴν τῆς Γοργόνος περιφέρων xal ταύτην τοῖς ἐχϑροῖς 5

δειχγὺς ἐποίει λίϑους" οἱ πολλοὶ δὲ ὑφ᾽ ἑνὸς δήματος, ἐὰν ἀχού-

σωσι, λίϑοι γεγόνασι" xal τοῦτο οὐ δεῖ περιφέρειν, ἐν πήρᾳ φυ22 λάττοντα αὐτό.
χαίτοι φέρε, δὲ xol τῶν ὀρνέων τὰς φωγὰς (611 ΜΝ)
συνίεμεν, τῶν χοράχων ἢ χολοιῶν καὶ τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον βα-

τράχων ἢ τεττίγων, δῆλον ὅτι xol ταῖς τούτων φωναῖς ἂν προσ- 80
είχομεν, τί λέγει περὶ ἡμῶν ὃ κολοιὸς ὃ πετόμενος ἢ τί φησιν ἡ
2 δικάζουσιν B
τιὰ U

4 ἀπολύσει MPH; offendit numerus singularis

7 ivauov malit Emp.

οἷα Emp., ὅσα libri

— 6 μήτι

8 ἐσπάϑησε ῥῆμα

UBM (sed hic
Wi.
ó:H
erasum)
[0
γνώσχει libri
20 alterum vs.

-ἰσε) P εὐπαϑείας ἔρημα H (ἐπαφῆχε T, mrg. Ὁ
9. οὐδὲν add.
10 χαιρίου Casaub., xvgiov libri
ἀνῴρηχε H (in U ν fin.
πτωχὸν τὸν Emp. πτωχὸν δὲ libri
χαϑελόνττα ΗΠ
17 ἀναγι18 διὰ τὸ M, om. ceteri
19 ὃς om. UB cf. Hom. Od. XVIII 1
om. UBM
21 Κέχροψ libri, Κέρχωψ Geelius
zoxóv H

22 ἐὰν μὲν —

48 σχώψῃς om. H (suppl. m. div. in mrg.)

28 αὐτὸ del. Wil, αὐτὴν H

30 προσέχοιμεν PH

26 ἐπίει

M

31 λέγει in rasura H

ἢ

||
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χίττα xal τίνα ἔχει δόξαν. οὐχοῦν εὐτύχημα τὸ μὴ ξυνιέναι. πόσοι
δὴ τῶν ἀνϑρώπτων τῶν βατράχων εἰσὶν ἀφρονέστεροι xal τῶν xoλοιῶν; ἀλλ᾽ ὅμως χινεῖ τὰ παρὰ τούτων ἡμᾶς χαὶ πάνυ χαχῶς
διατίϑησιν.
5
οὐ μὴν ὅ γ᾽ ἀφεὶς ἐλεύϑερον ἑαυτὸν ἐπιστρέφεται τῆς τῶν 23
367 5 1ὴ σολλῶν φλυαρίας, ἀλλὰ τῆς μὲν ἐκείνων ἀδολεσχίας καταγελᾷ, πάλαι δὴ πρὸς ἅπαντας εἰρηχώς,

οὐχ ἀλέγω, ὡσεί ue γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων"
χωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλχιδος οὐτιδανοῖο.

10 τὸν ἫἩραχλέα τὸν τοῦ 4ιὸς πόσους οἴει βλασφημεῖν,

|

[30 ὁτιοῦν πράττῃς, μηδ᾽ ἂν ὅπως βούλῃ διάγῃς.
|
|

τοὺς μὲν

ὡς χλῶπα, τοὺς δὲ ὡς βίαιον, τοὺς δὲ καὶ μοιχὸν λέγειν ἢ
vexvoxvóvov; ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν αὐτῷ τούτων ἔμελεν οὐδὲ ἦν ἴσως
vig Ó ταῦτα φανερῶς λέγων, émel παραχρῆμα ἄν ὑπέσχε τὴν 24
δίκην. εἰ μὴ τῶν ἄλλων χαταφρονῆσαι πείσεις σαυτόν, οὐδέποτε
15 παύσῃ χαχοδαιμονῶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ βίον ἄϑλιον ζήσεις xal χαλεπόν,
πᾶσιν ὑποχείμενος τοῖς βουλομένοις λυπεῖν, χαὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ
λόγου, λαγὼ βίον ζῶν. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν τοὺς χύνας καὶ τὰ δίχτυα
x«l τοὺς ἀετοὺς δεδοίχασι᾽ σὺ δὲ τοὺς λόγους ἐπτηχὼς xal τρέμων
γεριελεύσῃ, μηδεμίαν φυλαχὴν φυλάξασϑαι δυνάμενος, μηδ᾽ àv

ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἐμ- 2ὅ

βάλλῃς συνεχῶς eig τὴν ἀγοράν, ἀγοραῖος ἀχούσῃ χαὶ συχοφάντης᾽
ἐὰν δὲ τοὐναντίον φυλάττῃ τὸ τοιοῦτον καὶ μᾶλλον nc xov οἰχίαν
xal πρὸς τοῖς ἑαυτοῦ,

δειλὸς xal ἐδιώτης καὶ τὸ μηδέν᾽

ἐὰν [δὲ]

ERE moieíog προνοῇ, εὐήϑης καὶ μαλαχός" ἐὰν [δὲ] ἐπ᾿ ἐργασίας ἧς
25 τιγος, βάναυσος᾽ ἐὰν σχολάζων περιπιατῇς, ἀργός᾽ ἐὰν ἐσϑῆτα
μαλακωτέραν ἀναλάβης, ἀλαζὼν χαὶ τρυφερός᾽ ἐὰν ἀνυπόδητος ἔν

τριβωνίῳ, μαίνεσϑαίέ

oe φήσουσιν.

γέους ἔφασαν, εἰς τὸ ϑεῖον ácefeiv'

ἧττον γὰρ ἂν ἦν (δεινὸν)

Σωχράτην

διαφϑείρειν τοὺς 26

xal οὐχ eizov

ἀλλὰ καὶ ἀπέχτειναν

2 ἀφωνότεροι PH — 6 lacunam ante πάλαι statuit Wil.
8 Cf. Hom. Il. X1 389sq.

(sic!) P

9 ἀνδρὸς om. H (suppl. a corr.)

12 ἔμελλεν Ὁ m. pr.

emendavit Casaub.

14 χαὶ σὺ τοίνυν εἰ UB

ταῦτα uóvov'

αὐτόν,

ἀνυποδη-

—7 εἰρηνικῶς B
LI

Misuloc oda yoton

χαταφρονήσας libri,

πείσεις αὑτὸν H πείσεις αὐτὸν P πείϑεις σαυτὸν M. πείσηις '

αὐτὸν UB
δέ ποτε pro οὐδέποτε B
158 ζήσης Ρ
17 δύχια P
post τρέμων add. B
19 μηδὲ HM (altero loco)
20 βούλει PHM

pro ὅπως βούλῃ Herwerden
ἧς B

2421 συνεχῶς bis exaravit U m. pr.

23 éavrov in σεαυτοῦ mut. corr. U

δὲ om, UPH

18 καὶ
ὅδπωσοῦν

22 εἰς pro

24 προνοῇς

UBM
δὲ seclusi
ἢ H (quid B ignoro)
25 ἐὰν δὲ BH
περιπατῇς
Jacobs, προπετὴς UBPH προπέτης M
26 ἀνυπόδετος H ἀνυπόδεχτος P
27 φήσουσι P
28 ἔφ:: ασαν (cum rasura)
perium
ἀνυποδεσίας libri

Η

29 δεινὸν addidi secutus Em-
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σίας δίχην

λαμβάνοντες.

᾿Αριστείδην

ἐξωστράκισαν

᾿4ϑηνγαῖοι,

Ὶ

ϑυμεῖν, ἧς καὶ ἐὰν τύχῃ, πολλάκις οὐχ ém^ ἀγαϑῷ [πολλάχις] ἀπώvato; [δέον πολλάχις εὐλαβεῖσϑαι, κἂν doa συμβαίνῃ vivt**]

]
'

χαέτοι ττετσεισμένοι σαφῶς ὅτι δίκαιος ἦν. τί (0v) δεῖ δόξης ἐπιτῷ Βίωνι δοχεῖ μὴ δυνατὸν εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀρέσχειν, εἰ μὴ 5
γελαχοῦντα yevóusvov ἢ Θάσιον" εὐήϑως, [ὡς] ἐμοὶ δοχεῖν. zoAAdxic
γὰρ οὐδὲ ἐν δείπνῳ δέχα ἀνϑρώπων ὁ πλαχοῦς ἤρεσε πᾶσιν, ἀλλ᾽
ὁ μὲν ἕωλον εἶναί φησιν, ὃ δὲ ϑερμόν, ὁ δὲ λίαν γλυχύν᾽ εἰ μὴ νὴ
día Βίων φησὶν ὅτε καὶ ϑερμὸν πλαχοῦντα καὶ ἕωλον δεῖ γενέσϑαι

[καὶ ψυχρόν].

κχαϑόλου δὲ οὐ τοιοῦτόν ἐστι τὸ πρᾶγμα΄

πόϑεν; 10

21 ἀλλὰ xal μύρον δεῖ xal αὐλητρίδα γενέσθαι xol μειράκιον ὡραῖον
xal QíAuvmov τὸν γελωτοποιόν.
λείπεται δὲ £v ἔσως, ὃ δεήσει
γενέσϑαι τὸν ϑέλοντα ἀρέσαι τοῖς πολλοῖς, ἀργύριον. οὔχουν, κἂν
ἀργύριον γένηταί τις, εὐθὺς ἤρεσεν" ἀλλὰ δεῖ δάττεσϑαι καὶ δάχνε'
σϑαι. τί οὖν ἔτι διώχεις, ὦ χκαχόδαιμον, πρᾶγμα ἀκχίχητον; οὔτε γὰρ 15 Ἐπ

μύρον οὔτε στέφανος οὔτε οἶνος σὺ γένοιό zov! ἂν οὔτ᾽ ἀργύριον.

1

28 [xdv ἀργύριον γένηταί τις, χρυσίον ἐντιμότερον, χἂν χρυσίον, ἑψη-

ϑῆναι δεήσει.

τὸ γὰρ ᾧ διαφέρει.)

τῶν σπτλουσίων ἕχαστος ἔοιχε τῷ νομίσματι.
χαὶ γὰρ τοῦτο
ἐπαινεῖ μὲν οὐδείς, χρῆται δὲ ἕχαστος τῶν λαβόντων" ἔπειτα ὑπὸ 20
τῶν χρωμένων ἐχτρέβεται xol τελευταῖον ἐν τοῖς ἀδοχίμοις ἐγένετο.
χἀχεῖγος εἰς τοὺς “πτένητας σταρηγγυήϑη καὶ τοὺς ἀδοχίμους, καὶ

οὐδεὶς ἔτι τὸν τοιοῦτον προσίεται
ἀλλ᾽ οὐδὲ στρέψας ἀπορρίπτει.
1 ἀριστείδην

δ᾽ PH.

τῶν

πρότερον

τεϑαυμαχότων,
(618 Μ)

2. οὖν addidi

8 ἧς καὶ om. Η m. pr.

τύχῃ

᾿ πολλάχις ἀπώνατο (om. οὐχ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ πολλάχι) ΗΠ ἐν ἀγαϑῷ P
πολλάχις om. M
4 δέον — τινί seclusit Emp.
5 βίῳ xoà pro Bíov. B
ϑοχεῖν B
6 ὡς seclusit Casaub.
7 4A 0 P
8 post ϑερμὸν unum
membrum excidit velut (0 uiv δριμὺν)δ
λίαν om. M
νγηὶ δία P
9 ylveσϑαι ΗἩ 10 χαὶ ψυχρὸν seclusi
πόϑεν om. Β 11 xoi ante μύρον om. ἢ

«al μειράκιον --- 13 γενέσϑαι om. P (suppl ἃ corr. in mrg)
12 mire hic
Philippi Xenophontei mentionem inicit
18 οὐχοῦ M
14 οὐχ εὐθὺς M

' ρέσαι M

ῥήττεσϑαί M ταράττεσϑαι PH cf. Arrh. Epict.

120,9 — 15 xaxo-

ósuov P

ἀκχίχητον om. UBM, spectari vs. P 75 vidit Wil.

[11 χὰνδ᾽ UBM

(in U δ᾽ erasum)

χὰν ἀργύριον usque ad finem a Dione abiudicat Emp.; mihi

κἂν — διαφέρει altera recensio videntur enuntiati οὔχουν x&v l 13 (scribendum
τὸ γὰρ éq90v διαφέρει), cetera Dionea sed ab hoc loco aliena
18 δεήση U

m.pr.B

ἃ pro o M

21 τῶν χρόνων PH

[9 ἕχαστον

Ρ

20 ἐπαινεῖν οὐδεὶς (om. μὲν) P

22 xaxtivo::c (cum rasura; a m. pr. fuit acutus, ubi nunc

est cireumflexus) Ὁ
παρεγγυηϑθϑεὶς libri, eorr. Pflugk
ἀπορρί πτεῖ isic! cum rasura 3 litterarum) P

24 ἀποῤῥιπτεῖ UB
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ταῖς τῶν τραγῳδῶν Ἐρινύσιν Zotxev ἡ óóEa* τὸ μὲν ydo φαι- 29
γόμενον αὐτῆς λαμπρὸν ὅμοιον τῇ λαμπάδι, τὴν δὲ μάστιγα τοῖς
608Π)χρότοις τις ἂν οἶμαι xal τῇ βοῇ τῶν πολλῶν προσειχάσειε, τοῖς
δὲ ὄφεσι τοὺς ἐνίοτε συρίττοντας.
πολλάκις οὖν ἐν ἡσυχίᾳ τινὰ
9 ὄντα xal μηδὲν ἔχοντα χαχὸν ἁρπάσασα xol τῇ μάστιγε ψοφήσασα
ἐξέβαλεν εἰς παγνήγυρέν τινα ἢ ϑέατρον. * * *

(0) ΠΕΡΙ ΔΌΞΗΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ.
------

4. Τίνε γὰρ δοχεῖ σοι διαφέρειν μάλιστα ὃ σώφρων ἀνὴρ xal 1

φιλόσοφος ἡμῶν τῶν πολλῶν τε χαὶ (eixj)) φερομένων; — Ἐμοὶ
μέν, &l δεῖ οὕτως ἀποφήνασϑαι

φαύλως τε xal ἀχόμψως,

ἀληϑείᾳ

10 δοχεῖ διαφέρειν καὶ τῷ ἐπίστασθαι οὐ μόνον τῶν πολλῶν, ἀλλὰ
τῶν πάνυ ὀλέγων ve xal μαχαρίων νενομισμένων [τὸν]. --- 4. Φιλόσοφον τῷ ὄντι, (0v) μέντοι φαῦλον xal ἄχομψον τὸ ῥῆμα.

xal μοι

4

τόδε εἰττὲ πρὸς ϑεῶν, ἄλλο τι ἢ ἀληϑείᾳ φὴς διαφέρειν τῶν ἄλλων
τὸν φιλόσοφον [χαὶ] τῷ πρὸς ἀλήϑειαν ἕκαστον, ἀλλὰ μὴ κατὰ δόξαν
15 Oxoztiv; — Θαύλῳ γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, χανόνε xal παντάπασι σχο- 2
λιῷ μὰ AU οὐ μίαν τινὰ καμπὴν ἔχοντι, μυρίας δὲ καὶ πάσας
ὑπεναντίας, τὰ πράγματα σταϑμῷτο τῇ δόξῃ πειρώμενος ἀπίξυ6 R I) ϑύγνειν αὐτά. — 4. Πότερον οὖν τὰ μὲν ἄλλα πάντα πρὸς ἀλή-

ϑειαν σχοτπεῖ, τὴν δόξαν οὐδαμῇ προσφέρων
20 ὄντι xal ἀστάϑμητον

εἴρηχας᾽

στάϑμην xol χαγόνα

ὡς ψευδῆ τινα τῷ

τοιοῦτον,

ὅποϊῖον ἄρτι

αὐτὸς δὲ αὑτὸν τούτῳ τῷ κανόνι xal ταύτῃ τῇ στάϑμῃ

σταϑμώμενος ἄξιος ἂν εἴη; —
1 ἐριννίσιν

Οὐ μὰ AU οὐδαμῶς. --- 4. 4ῆλον

ΗΠ 24 αὐτοῖς corr.

Β

ὅ ψοφίσασα P.

7 Τίνι — 8 ge

ρομένων magistro tribui, ἐμοὲ --- νενομισμένων interlocutori
8 ὑμῶν ΒΜ
εἴχῇ add. Casaub.
9 εἰ ósz(s;acorr)U
10 τὸ pro τῷ Β ἀλλὰ xol PH
11 τὸν seclusit Wil., qui verba φιλόσοφον --- ῥῆμα magistro tribuit, addito ov
ante μέντοι

15 àv om. UB

12 μὲν pro μέντοι

Ρ

σχωλιῶ P

13 ἄλλῳ τινὶ ΡΗ

14 xai seclusit Pflugk

16 μὰ δί᾽ PH μὰ δία ΒΜ

11 ἀπεναντίας
τ

UBPH

ἐπεναντίας M, corr. Emp.

σταϑμῷτο B σταϑμῶι to (, et τῇ à corr.) U

σταϑμῶτο (gravis in o ἃ corr. deletus) P. σταϑμῷ τῇ MH, σταϑμῷτο τῇ
Casaub.
18 πρότερον M
19 προσφέρων (c ἃ corr. U
20 στάϑμιον M
σταϑμηϑῆναι ΗΠ! 21 αὐτὸν Η
22 ἄξιον Ὁ m. pr. Β εἴης Η
fortasse:
ἀξιώσειεν ἂν

μὰ δία UB
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γὰρ ὅτι οὐδέποτε

γνοίη ἂν ἑαυτὸν

οὕτω

σχοπῶν.

—

Οὐ yàg àv

γνοίη. — 4. Ὥστε οὐχ ἂν ἔτι πείϑοιτο τῷ “4ελφιχῷ προσρήματι

χελεύσαντι παντὸς μᾶλλον γιγνώσχειν αὑτόν; --- Πῶς γὰρ ἄν πεί- (614M
ϑοιτο; --- 4. Οὔχουν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν εἴσεται πραγμάτων
αὑτὸν ἀγνοῶν οὐδὲ δυνήσεται πρὸς ἀλήϑειαν ἐξετάζειν αὑτοῦ πρώ- 5
του ἐσφαλμένος; — Παντάπασι μὲν οὖν. — 4l. Χαίρειν οὖν ἐάσει
τιμὰς

xal

ἀτιμίας

καὶ

ψόγον ve xal ἔπαινον

τὸν παρὰ τῶν ἠλι-

ϑίων ἀνθρώπων, ἐάν ve πολλοὶ τύχωσιν ὄντες ἐάν ve ὀλίγοι μέν,
ἰσχυροὶ δὲ χαὶ πλούσιοι.
τὴν δέ γε καλουμένην δόξαν ἡγήσεται
μηδὲν διαφέρειν σκιᾶς, ὁρῶν ὅτι γίγνεται τῶν- μεγάλων μιχρὰ xol 10
τῶν μιχρῶν μεγάλη" πολλάχις δὲ xal τῶν αὐτῶν ὁτὲ μὲν πλείων,
ὁτὲ δὲ ἐλάττων. — Εὖ πάνυ δοχεῖς μοι προσειχάσαι. — 4΄. Εἰ οὖν
τις εἴη τοιοῦτος ἄνϑρωπος

οἷος ζῆν πρὸς τὴν αὑτοῦ σχιάν, ὥστε

αὐξομένης μὲν αὐτῆς ἐπαίρεσϑαι xol μεγαλαυχεῖσϑαι xol τοῖς ϑεοῖς
ϑύειν αὐτός ve καὶ τοὺς φίλους κελεύειν,

βραχυτέρας

δὲ γιγνομέ- 15

γης λυπεῖσϑαί ve xal ὁρᾶσϑαι ταπεινότερος, xal τοσούτῳ μᾶλλον
ὅσῳτιερ ἂν ἐλάττων γίγνηται, χαϑάπερ αὐτὸς φϑίνων, ϑαυμαστὴν
862 R.
ἂν οἶμαι παρέχοι διατριβήν. --- Πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Παργίτου μωρότερος, ἀγνοοῦντος ὅ,τι χρὴ γήμαντα χρῆσϑαι τῇ γυναιχί. ---- 4. Τῆς γὰρ

αὐτῆς ἡμέρας óvà μὲν λυποῖτ᾽ ἄν, ὁτὲ δὲ χαίροι.

πρωὶ μὲν ἐπειδὰν 20 —

ἴδῃ τὴν σχιὰν ἑωθινὴν πάνυ μαχράν, τῶν ve χυπαρίττων xal τῶν
ἐν τοῖς τείχεσι πτύργων σχεδὸν μείζω, δῆλον ὅτι χαίροι ἂν ὡς αὐτὸς
ἐξαπίνης γεγονὼς τοῖς ᾿Αλῳάδαις ἴσος καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζοι
ἂν χαὶ εἰς τὰ ϑέατρα χαὶ πανταχόσε τῆς πόλεως, ὅπως ἂν ὑπὸ

πάντων βλέποιτο. περὶ δὲ πλήϑουσαν ἀγορὰν ἄρχοιτ᾽ ἂν σχυϑρω- 25
πότερος αὑτοῦ γίγνεσϑαι καὶ ἀναχωροίη. τῆς δὲ μεσημβρίας αἰσχύ-

vow ἂν ὀρϑῆναι ἀνθρώπων τινὶ καὶ ἔνδον μένοι ἂν ἐγχλεισάμενος,
1 γνώιη Ὁ m. pr. ΒΜ
ἂν om. libri praeter M
του libri, corr. Emp. — 6
8 τυγχάνωσιν H
ἐᾶν ve

γνοίης H
2 πίϑοιτο ΒΜ
3 αὐτὸν PM
πίϑοιτο B
4 οὐχοῦν libri — 5 αὑτὸν τοῦ πρώοὖν (post χαίρει») om. UBM
ἐάσηι U m. pr.
om. M ἄν τε UB
9 τε pro ye M
10 γίνεται

πλέων B πλέον H m. pr.

— 12 ἔλαττων P ἔλαττον H m. pr.

libri praeter Β

σμιχρὰ et σμικρῶν B

11 δὲ om. UBM

ὅτε bis U

οὐ πάνυ δοχεῖ

PHM ᾧ πάνυ δοχεῖ UB, εὖ πάνυ δοκεῖς Selden.
18 τὴν om. B
16 ταπειγότερος M, corr. Ὁ, ταπεινότερον ceteri — 17 γίνηται libri
18 παρέχοι Sel-

den., παρέχων libri

μμαργείτου M

μωρότερος Wil, σοφώτερος libri

19 ὅτι libri, corr. Valesius — 20 ὅτε bis H m. pr. |zoo& M
21 ἴδῃ Wil,
ido. libri
τὴν ξωϑινὴν UB
22 ὡσαύτως M
23 ἶσος ἢ
βαδίζοιεν
(om. ἀν) M ἂν om. etiam UB
26 αὐτοῦ BMP
γίνεσϑαι MPH — ἀναχωgot UB ἀναχώροι M ἀναχωρίη P
τῆς Reiske, τὰς libri
21 ἂν om. UB

ἀνϑρώπων Wil, ἀνθρώπῳ libri — éxAscdusvoc P
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ἐπειδὰν àv τοῖς ποσὶ βλέττῃ τὴν σχιὰν᾽ πάλιν δὲ περὶ δείλην dvaλαμβάνοι ἂν αὑτὸν χαὶ γαυρότερος φαίνοιτ᾽ ἂν ἀεὶ πρὸς ἑσπέραν.
— Πένυ μοι δοχεῖς ἄτοπον διάϑεσιν xal ἄνδρα διαπλάττειν ἠλίϑιον. — 4. Ovxobv ὃ τῇ δόξῃ προσέχων οὐδέν τι βελτίων, ἀλλὰ
5 πολὺ ἀϑλιώτερος. πολλάχις γὰρ ἂν πλείους μεταβολὰς ἐν ἡμέρᾳ
c

μιᾷ μεταβάλλοιτο, καίτοι] οὐχ ὥσπερ ἐχεῖνος ἐν τεταγμέναις ὥραις
(615 M) τισίν, ἀλλὰ καὶ δείλης καὶ ἕωϑεν οὐδὲν αὐτὸν κωλύσει [μὴ] δυστυ685 Π) χέστατον ἀνϑρώπων εἶναι, νῦν μὲν φερόμενον xai mevóuevoy ὕψηλότερον τῶν νεφῶν, ἂν τύχωσι μαρτυρήσαντες αὐτόν τινὲς καὶ ἐπται. 10 γέσαντες, νῦν δὲ συστελλόμεγνον xol ταπιειγνούμεγον, “τολὺ πλείους

αὐξήσεις ve καὶ φϑίσεις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ λαμβανούσης, ἐμοὶ δοχεῖν,
τῶν τῆς σελήνης. ἄρ᾽ οὖν οὐχ ἀϑλιώτερον πότμον χαὶ μοῖραν 7
εἴληχε πολὺ δυστυχεστέραν ἤ φασι Πϊελέαγρον τὸν ᾿λϑαίας τε xal
Οἰνέως [τυχεῖν], ᾧ δαλόν τινα λέγουσι ταμιεύειν τὸν τῆς ζωῆς χρό-

vov' xol δὴ λάμτποντος αὐτοῦ χαὶ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῷ διαμένοντος
ζῆν τὲ xol ἀχμάζειν ἐχεῖνον, μαραινομένου δὲ τοῦ δαλοῦ xol τὸν
MeAéayoov φϑίνειν ὑπτὸ λύπης ve xal δυσϑυμίας" σβεσϑέντος δὲ
οἴχεσϑαι ἀποϑανγόντα.

(51) ΠΕΡῚ

AOEHZ

TPITO2.

Oi πολλοὶ ἄνθρωποι ὅπόσα ἐπιτηδεύουσιν ἢ ζηλοῦσιν, οὐδὲν
αὐτῶν

εἰδότες ὁποῖόν

ἐστιν

οὐδὲ

ἥντινα

ἔχει

ὠφέλειαν

ἐπιτη-

δεύουσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ δόξης ἢ ἡδονῆς ἢ συνηϑείας ἀγόμενοι πρὸς αὐτά.
1 βλέπῃ την σκιὰν πρὶν ἦ (H πρινὴ) δὲ περὶ PH, item omisso 7 M βλέπεῖν τὴν σχιὰν παρῇ περὶ UB, corr. Emp.
δείλην δὲ Ὁ δήλην δὲ Β
2 αὐτὸν ΜΡΗ
πραότερος UB
φαίνοιτ᾽ ἂν ἀεὶ PH φαίνοιτο xol ἀεὶ
UBM
4 ὅτι ρῖο ὃ τῇ Μ᾿
τι οπι. Β
βέλτιον MU
ὅ δολιώτερος Μ,
in H ἀϑ- in rasura
λλ

μεταβα τοι (sic!) P

malim: πολλῷ γὰρ ἂν πλείους
FU
loy

6 μεταβάλοιτο ΒΜ
x

χαίτ ovy ὥσπερ H (o. et ovy ἃ corr)

ovy om.

M m. pr.
τοι del. Wil.
ovx ἐν H m. pr.
1 PM H
MPH
9 μαρτυρήσαντες exemplis tuetur Wil.
αὐτῶν τινες M

μὴ om.
10 συστελ-

λόμενος καὶ ταπεινούμενος Ὁ m. pr. Β
11 φϑείσεις Μ δοχεῖ libri, δοχεῖν
Dind.
14 τυχεῖν del. Wil.
ὠὧδ᾽ ἄλλον M
17 ὑπὸ λύπης τε καὶ δυσϑυμίας PH, item omisso ὑπὸ M λύπῃ τε καὶ δυσϑυμίᾳ UB
σβεϑέντος Ῥ
20 αὐτῶν -- οὐδὲ om. P (mrg. suppl usque ad εἰδότες)
ἔχον"
ὠφελίαν M
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οὐδ᾽ αὖ ὅσων ἀπέχονται xal εὐλαβοῦνται μὴ πράττειν, εἰδότες à
βλάπτει ἀπέχονται οὐδὲ Ózoíav τινὰ φέρει τὴν βλάβην, ἀλλὰ xal
τούτων ὅσα ὁρῶσι τοὺς ἄλλους εὐλαβουμένους ἢ περὶ ὧν ἂν εἰς
ἔϑος καταστῶσιν ὥστε εὐλαβεῖσϑαι, ἢ ἃ νομίζουσιν ἀηδῆ ἔσεσϑαι
αὐτοῖς χαὶ πόνον τινὰ δοχεῖ ἔχειν, ὡς τὸ πολὺ ταῦτα ὑττοτετεύουσιν. 5 M.
2 xal τὸ μὲν τῆς ἡδονῆς xal τὸ τοῦ πόνου πᾶσι xowóv' ἀλλ᾽ oí
|

μὲν ἧττον, οἱ δὲ μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτῶν δουλοῦνται᾽

τὸ δὲ τῆς δόξης

ἀνόμοιον xal o) ταὐτὸ πᾶσιν.
ὅϑεν οἱ uiv ταῦτα, oi δὲ ταῦτα
ἐπαινοῦσι xal ψέγουσι, πολλάκις τἀναντία. οἷον ἀλγεῖ μὲν ὅ τε

j
ἢ

Ἰνδὸς χαὶ ó “άκων τιτρωσχόμεγνος ἢ xaóusvoc (xol) ὅ ve Φρὺξ καὶ 10 (ett
ó “υδός" ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν οὐχ ὑτιξίχουσι διὰ τὸ ἠσκηχέναι, οὗτοι

δὲ, διὰ τὸ ἀσϑενεῖς xol ἀνάσχητοι εἶναι.

πάλιν ἥδεσϑαι μὲν

ἀφροδισίοις καὶ σιτίοις xal ποτοῖς ἡδέσιν ἀνάγχη τόν τε Ἴωνα καὶ
τὸν Θετταλὸν xal τὸν Ἰταλιώτην καὶ τὸν Γέτην xol τὸν IvóÓv xoi
τὸν Σπαρτιάτην" ἀλλ᾽ οἱ μὲν οὐ πάνυ τι φροντίζουσι τῶν ἡδέων, 15
ἀρχὴν δὲ οὐδὲ πειρῶνται ἁπάντων᾽ οἱ δὲ ἀποϑανεῖν ἕλοιντ᾽ ἂν
8 ὀλίγῳ πλέον

πώτατον
ἐν οὐδενὶ
ἐναντίον
ἐλάφων,

ἡσϑέντες.

τὸ

οὖν τῆς δόξης ἔοιχεν

εἶναι παντοδα-

χαὶ πλεέστη χαὶ μεγίστη τούτου διαφορά. διά τὲ τοῦτο
γένει τῶν ζῴων εὕροι τις ἂν τοσαύτην στάσιν οὐδὲ οὕτως
αὑτῷ τι γένος, οἷον ἵππων ἢ χυνῶν ἢ λεόντων ἢ βοῶν ἢ 20
ἀλλὰ τρέφονταί ve ὁμοίως xal γεννῶσι xal τρέφουσι xal

ἐπὶ ταὐτὰ

ὁρμῶσι xal τῶν αὐτῶν

ἀπέχονται τὰ ὅμοια.

μόνῳ γὰρ

4 ξυνέπονται ὡς τὸ πολὺ τῷ ἡδεῖ καὶ τὸ ἀλγεινὸν φεύγουσιν.

ἄν-

ϑρωπὸος δὲ φύσει φρονήσεως μετέχων, ázoAeuvóuevog δὲ αὐτῆς διὰ
φαυλότητα xal ῥᾳϑυμίαν, δόξης καὶ ἀπάτης ἔνδοϑεν μεστός ἐστι" 25
xal πάντα ἀλλήλοις διαφέρονται, καὶ περὶ ἐσθῆτος xal στολῆς xal (8668
περὶ τροφῆς xal ἀφροδισίων xal περὲ τιμῆς καὶ ἀτιμίας, κατὰ
ἔϑνη xai πόλεις" ὁμοίως δὲ xal ἐν τῇ πόλει χαϑ᾽ αὑτὸν ἕχαστος
1 ὅσον U m. pr.

τινὰ et ἔχειν)

2 ποίαν PH

ὑποπτεύουσι

5 δοκεῖ om. UB

7 ἧττον, οἱ δὲ μᾶλλον Emperius, ἧττον ἢ u&AAovlibri
9 wevyovo:

P

add. Emp.

11 ὑπήχουσιν M

16 ἀπόντων ΒΜ
18 τούτῳ UBM

ἀλγεῖν

Μ

ὃ δὲ Ivóóüc M

12 ἀσϑενὲςᾳ

ἅἕλοιντ᾽ ἂν —
διά τοι P

δοχεῖν M. (om.

Η ὁ có ante τοῦ om. M m. pr., del. Wil.

|8 oí δὲ ταῦτα om. M

10 χαιόμενος

Ρ

Η

xoi alterum

18 xai ἀφροδισίοις UBM

11 δόξης om. H (suppl. a corr. in mrg.)

20 αὐτῶ τι P αὐτῶν τι HM (sed τι in rasura)

αὐτῶν τὸ UB, corr. Reiskius — 21 στρέφονται Ὁ
22 ταῦτα Ρ
và ὅμοια
malim abesse
28 φεύγουσι UB
26 x«l στολῆς huc transposui, quae libri
post ἀφροδισίων collocant, ut tria essent nominum paria
27 xal περὶ τιμῆς
(om. xal ἀτιμίας) καὶ ἔϑνη PH, xol περὲ (om. τιμῆς καὶ) ἀτιμίας τὰ ἔϑνη UBM,

corr. Pflugk
μιᾷ πόλει

δέ

28 πόλης P

scribendum:

ἐν τῇ ζαὐτῇλ πόλει vel ἐν
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ἐσπούδαχεν ὃ μὲν γῆν ὡς τυλείστην χτήσασϑαι, ὃ δὲ ἀργύριον, ὃ δὲ
ἀνδράποδα, ὃ δὲ ξύμπαντα ταῦτα, ὁ δ᾽ ἐπὶ τῷ λέγειν ϑαυμάζεσϑαι
xal διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων πλέον δύνασθαι, ὃ δὲ αὐτὸ μόνον δειγὸς εἶναι xol τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τὰ πράγματα ἐζήλωχεν, ὃ δὲ
δ ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς ἰσχύειν, ὃ δὲ τρυφὴν ὡς πλείστην ἐπιτηδεύει.
τούτων μὲν οὖν, ὅττερ ἔφην, οὐδὲν ἄν, ὡς εἰχός, ὀρϑῶς πράττοιεν
οὐδὲ

οἱ τὰ χράτιστα

δοχοῦντες

ἐπιτηδεύειν.

οὐ γὰρ εἰδότες τὸ

(617 M) βέλτιον ἢ τὸ χεῖρον ἢ τὸ συμφέρον αἱροῦνται οὐδέν.

ὅστις δ᾽

ἐπεϑύμησε φρονήσεως καὶ διενοήϑη πῶς χρὴ ἐπιμεληϑέντα αὑτοῦ
10 xol παίδευσιν τίνα παιδευϑέντα γενέσθαι ἄνδρα ἀγαϑὸν xal διαφέροντα τῶν πολλῶν, τοῦτον ἐγώ φημι φύσεώς τε χρηστῆς τυχεῖν
xal τύχης ὁμοίας.

ἐλπὶς γὰρ ζητοῦντα καὶ παιδευόμεγον

ἐξευρεῖν

τὸ δέον χαὶ πρὸς ví ὁρῶντα xal ví βουλόμενον πάντα τὰ ἄλλα χρὴ
χύράττειν καὶ οἰχονομεῖν.

ὃ δὲ τοῦτο

συνεὶς ἅπαντα ἂν ἤδη καλῶς

15 διαπράττοιτο καὶ τὰ μείζω δοχοῦντα xal τὰ σμιχρότερα᾽ xal εἴτε
ἱππικῆς ἐπιτηδεύοι ἀγωνίαν εἴτε μουσιχῆς εἴτε γεωργίας ἐπιμελοῖτο
εἴτε στρατηγεῖν ἐϑέλοι ἢ ἄρχειν τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἢ τὰ ἄλλα τὰ
|
χοινὰ ἐν τῇ πόλει πράττειν, χαλῶς ἂν πάντα ποιήσειε xal περὶ
& Π) οὐδὲν dv σφάλλοιτο. ἄνευ δὲ τούτου xa9^ ἕχαστον μὲν τῶν ἔργων
|.

90 évíore αὑτῷ τε xal τοῖς
γεωργῶν

ἐπιτυγχάνοι

ἄλλοις

φαίνοιτο

στερὶ τοὺς καρποὺς

ἂν χατορϑοῦν᾽

οἷον s

ἢ ἱπτύεύειν ἐμτιειρότερος

εἴη ἢ và χατὰ μουσικὴν ἱχανῶς γιγνώσχοι ἢ ἀγωνιζόμενος δύναιτο
τῶν ἀντιπάλων χρατεῖν, τὸ δὲ σύμπαν ἁμαρτάνοι ἂν πρὸς οὐδὲν
ἀγαϑὸν οὐδὲ ὥστε ὠφελεῖσθαι ταῦτα ἐργαζόμενος. οὔχουν δυνατός
25 ἐστιν εὐδαιμονεῖν,

ὥσπερ

οὐδ᾽ εὐπλοῆσαι

δύναταί

τις οὐχ εἰδὼς

ἔνϑα πλεῖ, μάτην [δὲ ἄρτι] ἐν τῷ zeAdyeu φερόμενος, νῦν μὲν ὀρϑῆς
1 ἄργυρον PH

3 αὖ τὸ Η

ὃ ἐπιτηδεύειν H ἐπιτιδεύειν P

τὸ πρᾶγμα libri, τὰ πράγματα Pflugk

6 ὡς εἰχὸς PH, ὡς om. ΒΜ, εἰκότως (τως ἃ

|

corr.) U
8 ξυμφέρον B
τὸ σὐμφέρον (ἢ τὸ ἀσύμφορον» Herwerden
9 ἐπιϑύμησεν M
πῶς Emp., oc libri
αὐτοῦ P
10 παιδεύειν pro
παίδευσιν M
τίνα Emp., τινα καὶ M τινα ceteri
11 τούτων B
12 τύχης Wyttenbachius, ψυχῆς libri
óuoloc U m. pr.
13 εἰς τὸ B
15 σμικρότατα H — 17 ἐϑέλοι in mrg. suppl. P
18 χαλῶς ἂν PH, quorum

|
|
|
|

loco οὗτος UB εὖΜ
ποιήσειε Emp., ποιήσει UBM ποιήσοι PH.
19 σφάλοιτο MPH
20 αὐτῷ τε H αὐτοῦ ve P
τοῖς om. UBM
κατορϑοῦν
Emp. χατορϑῶν libri
εἰ om. B
21 περὶ om. U
ἱππεύειν Ἡ (?)
Reiske, ἱππεύων ceteri
22 ἢ và χατὰ Reiske εἴτε χατὰ UBPH ἥτε χατὰ M

|

μουσικὴν qv H
γιγνώσχοι Wil, yuvooxov UMPH ywooxov B
23 ἁμαρτάνοιεν pro ἁμαρτάνοι ἂν M (de B nil testatur Emp.)
24 óvvaτός Scripsi, δυνατόν libri
26 δὲ ἄρτι om. PH; δὲ ἄττει coniecit Wil.

|

ὀρϑῶς H
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γλεούσης τῆς νεώς, dv οὕτω τύχῃ, νῦν δὲ ἀποχλινούσης, καὶ νῦν
μὲν οὐρίου φερομένου τοῦ πνεύματος, πάλιν δὲ ἐναντέου. χρὴ δὲ
ὥσπερ ἔν λύρᾳ τὸν μέσον φϑόγγον χαταστήσαντες ἔπειτα πρὸς
τοῦτον

ἁρμόζονται τοὺς ἄλλους" εἰ δὲ μή, οὐδεμίαν

οὐδέτεοτε ἀρ-

μονίαν ἀποδείξουσιν᾽ οὕτως ἐν τῷ βίῳ ξυνέντας τὸ βέλτιστον xal 5

τοῦτο ἀποδείξαντας πέρας πρὸς τοῦτο τἄλλα ποιεῖν" ei δὲ μή,
ἀνάρμοστον αὐτοῖς καὶ ἐχμελῆ τὸν βίον εἰχός ἐστι γίγνεσϑαι.

(52) ΠΕΡῚ APETHZ.
-----

ua

--

zAmogóv μοι δοχεῖ εἶναι ὅτι οἱ ἄνϑρωποι ἄλλα μὲν ἐπαινοῦσι

;

xal ϑαυμάζουσιν, ἄλλων δὲ ἐφίενται xal περὶ ἄλλα ἐσπουδάχασιν.
ἐπαινοῦσι μὲν γάρ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πτάντες xol ϑεῖα xal σεμνά 10

᾿

φασιν ἀνδρείαν xai δικαιοσύνην καὶ φρόνησιν καὶ συλλήβδην ἀρετὴν
πᾶσαν. xal οὗς ἂν ἡγῶνται τοιούτους εἶναι ἢ γεγονέναι. ἢ ἐγγύς,
ϑαυμάζουσι xal ὑμνοῦσι" xal τοὺς μέν τινας ϑεούς, τοὺς δὲ ἥρωας

ἀποφαίνουσιν, οἷον Ἡραχλέα xal Διοσχούρους καὶ Θησέα xol
᾿ΑΤχιλλέα καὶ πάντας τοὺς ἡμιϑέους λεγομένους. (olg) ὃν ἂν ὅμοιον 15
ὑπολαμβάνωσιν, ἕτοιμοί εἰσιν ἅπαντες ἐχείνῳ πείϑεσϑαι xal ὑὕπηρετεῖν, ὅ,τι ἂν προστάττῃ, xol βασιλέα χαὶ ἄρχοντα ἀποδειχγύγαι
ἑαυτῶν xal τὰ σφέτερα ἐπιτρέτεειν, ὃν ἂν σώφρονα xal δίκαιον
xal φρόνιμον ὄντως ὑπολαμβάνωσι καὶ ἁπλῶς ἄνδρα ἀγαϑόν. ὥστε
ταύτῃ μὲν οὐχ ἄν τις αὐτοῖς μέμψαιτο ὡς οὐκ αἰσϑαγομένοις ὅτι 20
σεμνόν τι xol τίμιον xol τοῦ παντὸς ἄξιον χρῆμα ἀρετή" ἐπιϑυμοῦσί ye μὴν πάντων μᾶλλον ἢ ἀγαϑοὶ γενέσϑαι xal πράττουσι
πάντα

πρότερον ἢ ὅπως

σωφρονήσουσι

2^

1 νηὸς

Η

ἀποχλεινούσης M

2 φαινομένου PM

B χαταστήσαντας U m. pr.

4 τοὺς αὐλοὺς

5 ἀποδείξωσιν BU m. pr.

ξυνέντες P

UBM

πρὸς τοῦτο om. M

xal φρόνιμοι

Ρ

ἔσονται xal
8 χαταστήσαντα

οὐδέποτε οὐδεμίαν (hoc ord.) H

6 ἀποδείξαντα B

τἄλλα M ἅμα BU πάντα PH

τὸ πέρας

7 ylve-

σϑαι H 8 scribendum: 0,r. vel 0,*« {ζπαϑόντες)
9 ϑαυμάζουσι ΒΜ
ἐφίεται (v superscr.) P
15 οἷς ὃν ἄν Jacobs, ὃν ἂν PHM ὧν ἂν UB; ov
ὃν ἂν Seld. x«l ὃν ἂν Pflugk
16 ὑπολαμβάνουσιν M
19 οὕτως pro ὄντως
U m. pr.
ὑπολαμβάνουσι Ἡ m. pr.
220 ταύτην Μ
21 καὶ σεμνὸν P
ἀρετῆ P (Sic!) ἀρετὴν (at ἃ pr. m. ut videtur ἀρετής) M ἀρετὴν τιμῶσιν UB
ἐπιϑυμοῦσί γε μὴν M, item omisso ye PH οὐ μὴν ἐπιϑυμοῦσι UB
22 πᾶντα
πράττουσι (hoc ord. ΗΠ 23 σωφρογήσωσι U m. pr. B

|
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(SRI) δέκαιοι xol ἄνδρες σπουδαῖοι, καλῶς μὲν αὑτῶν δυνάμενοι motστασϑαι, καλῶς δὲ οἶχον οἰχῆσαι, καλῶς δὲ ἄρξαι πόλεως, εὖ δὲ
χλοῦτον ἐνεγχεῖν, εὖ δὲ πενίαν, εὖ δὲ προσενεχϑῆναι φίλοις, εὖ
δὲ συγγενέσι, δικαίως δ᾽ ἐπιμεληϑῆναι γονέων, ὁσίως δὲ ϑεραπιεῦὅ σαι ϑεούς. ἀλλ᾽ οἱ μέν τινες περὶ γεωργίαν πραγματεύονται, oí

δὲ περὶ ἐμττορίαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ στρατείαν ὁρμῶσιν, οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἐατριχήν,
oí δὲ οἰχοδομικὴν ἢ ναυττηγιχὴν ἐχμανϑάγουσιν,

οἱ δὲ χυϑαρίζειν

(619
Μ) ἢ αὐλεῖν ἢ σχυτοτομεῖν ἢ παλαίειν, οἱ δὲ ὅπως δεινοὶ δόξουσι
περὶ τὸ εἰπεῖν ἐν δήμῳ ἢ δικαστηρίῳ τὴν πᾶσαν σπουδὴν ἔχουσιν,
10 οὗ δὲ ὅπως ἰσχυροὶ ἔσονται τὰ σώματα.
χαίτοι τοὺς ἐμπόρους
μὲν xal γεωργοὺς xal στρατιώτας xal ἰατροὺς xal οἰχοδόμους xal
χιϑαριστὰς καὶ αὐλητὰς xol παιδοτρέβας, ἔτε δὲ τοὺς λεγομένους
ῥήτορας xal τοὺς πάνυ ἰσχύοντας τοῖς σώμασιν, ἀϑλίους xal δυστυχεῖς (τοὺς) πολλοὺς ἂν εὕροι τις ἢ μιχροῦ δεῖν ἅπαντας.
ἂν δὲ

15 ἡ ψυχὴ ἔμφρων γένηται xal ὃ νοῦς ἀγαϑὸς xal ἱχανοὶ ὦσι τά τε
αὑτῶν πράγματα ὀρϑῶς πράττειν χαὶ τὰ τῶν ἄλλων, τούτους
ἀνάγχη καὶ εὐδαιμόνως ζῆν, νομέμους ἄνδρας γενομένους xal dyaϑοῦ δαίμονος τυχόντας καὶ φίλους ὄντας τοῖς ϑεοῖς.
οὐ γὰρ
ἄλλους μὲν φρονίμους εἰκὸς εἶναι, ἄλλους δὲ ἐμπείρους τῶν ἀν20 ϑρωπίνων πραγμάτων, οὐδὲ ἄλλους μὲν τἀνϑρώπεια ἐπίστασϑαι,

ἄλλους δὲ τὰ ϑεῖα, οὐδὲ ἄλλους μὲν εἶναι τῶν ϑείων ἐπιστήμονας,
hee
5 πὴἄλλους δὲ ὁσίους, οὐδὲ ἄλλους μὲν ὁσίους,

οὐδὲ ἕτεροι μὲν ἔσονται ϑεοφιλεῖς,

ἄλλους δὲ ϑεοφιλεῖς "

ἕτεροι δὲ εὐδαίμονες.

οὐδὲ

ἕτεροι μέν εἰσιν ἄνϑρωποι ἄφρονες, ἕτεροι δ᾽ ἀγνοοῦσι τὰ xa9*
25 αὑτοὺς

πράγματα

οὐδὲ oi τὰ σφέτερα

πράγματα ἀγνοοῦσι,

τὰ

ϑεῖα ἴσασιν" οὐδὲ oí φαύλως περὶ τῶν ϑείων ὑτιειληφότες οὐχ
ἀνόσιοί εἰσιν.
οὐδέ γε τοὺς ἀνοσίους οἷόν τε φίλους εἶναι ϑεοῖς,

οὐδὲ τοὺς μὴ φίλους ϑεοῖς μὴ δυστυχεῖς εἶναι.

διὰ ví ποτ᾽ οὖν

οἱ [μὲν] ὀρεγόμενοι ὅπως εὐδαιμονήσουσιν οὐ πιροϑυμοῦνται τοιού1 ἄνδρες om. U αὐτῶν
4 δσίως δὲ Emp. ὅπως δὲ UBM ὅπως τε PH
ϑεραπεύσειαν PH — 5 ἄλλοι μὲν Η
6 δὲ ἐπὶ PH δ᾽ ἐπὶ U (ante ἐατρ.)
8 δόξωσι U m. pr. B
μὲν ἐμπόρους (hoc ord.)

10 τῶ σῶμα (τε ex va) Ρ
U

14 τοὺς add. Plugk

καίτοι Emp., xai libri

τ ἢ

ojuxgov B — malim:

oic δὲ ἂν etc, non solum propter τούτους l. 16, sed etiam propter antecedentia,
quibus haec opponuntur
10 αὐτῶν BMP
19 ἀνϑρωπίων U m. pr.
20 ἄλλους
(vacorr)U
ἐπίστασϑαι post ϑεῖα transponunt UB
22 οὐδὲ ἄλλους μὲν δικαίους

ἄλλους δὲ ὁσίους post prius ὁσίους add. UB οὐδὲ ἄλλους δικαίους καὶ ἄλλους δσίους
ibid. add.

M — uiv δικαίους καὶ δσίους HP

23 εὐδαίμονες οὐδὲ (av) Wil.

24 οὐδέτεροι P — dqoovéovego. H δὲ MHP
25 ἑαυτοὺς Β
pro τὰ σφέτερα Μ 2" οἴονται Μ 28 μὲν pro μὴ priore P

m.pr.

29 μὲν seclusit Emp.

ὀρεγόμενοι om. UM m. pr.

τὰ xa9^ αὑτοὺς
φίλους tiva. U

ὅπως γενόμενοι UB
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τους παρέχειν σφᾶς αὐτούς; ἃ δὲ πράττοντας οὐδὲν αὐτοὺς κωλύει

χαχῶς xal ἀϑλίως ζῆν, πᾶσαν τούτων ἐπιμέλειαν ποιοῦνται; καίτοι
ἄνευ μὲν αὐλητῶν xal κιϑαριστῶν xal σχυτοτόμων xal παιδοτριβῶν καὶ δητόρων xol ἐατρῶν οὐχ ἀδύνατον ἀνϑρώποις βιοῦν πάγυ

χαλῶς xol νομίμως, οἶμαι δ᾽ ἐγὼ xal δίχα γεωργῶν xal οἰχοδόμων᾽"

e

Σχύϑαι γοῦν οὐδὲν κωλύονται οἱ νομάδες μήτε οἰκίας ἔχοντες μήτε
γῆν στίξίροντες ἢ φυτεύοντες

διχαίως xal xarà

νόμους

πολιτεύε-

σθαι" ἄνευ δὲ νόμου καὶ δικαίου μὴ καχῶς ζῆν ἀνθρώπους xol πολὺ
τῶν ϑηρίων ὠμότερον οὐ δυνατόν. ἔτι δ᾽ ὅπου μὲν φαῦλοι σκυτοτόμοι
εἰσὶ χαὶ γεωργοὶ χαὶ οἰχοδόμοι, οὐδὲν ἐχεῖ διὰ τοῦτο συμβαίνει
xaAezóv, ἀλλὰ τὰ ὑποδήματα ὃ καὶ πυροὶ ἐλάττους x«l χριϑαί"

(620 M)

ὅπου

(970 R .

δὲ ἄρχοντες χείρους καὶ δικασταὶ

χαὶ

νόμοι,

τὰ πράγματα

κάκιον ἔχει τῶν ἀνϑρώπων ἐχείνων xol ὃ βίος δυστυχέστερος καὶ
στάσεις χαὶ ἀδιχίαι xol ὕβρεις καὶ ἀσέβεια πολλὴ φύεται παρ᾽
αὐτοῖς. ἔτι δὲ σχυτοτόμον μὲν αὐτὸν οὐκ ὄντα λυσιτελεῖ rog
ἄλλου πρίασϑαι ὑποδήματα, xal οἰκοδομεῖν οὐχ ἐττιστάμεγον ἄλλον
ἐπὶ τούτῳ μισϑώσασϑαι, χαὶ γεωργὸν μὴ ὄντα σῖτον πρίασϑαι
καὶ ὄσπρια᾽ ἄδικον δὲ αὐτὸν ὄντα οὐ λυσιτελεῖ τῶν δικαίων παρ᾽

10

15

ἄλλου τυγχάνειν οὐδὲ ἄφρονα χαὶ ἀγνοοῦντα ἃ δεῖ ποιεῖν χαὶ ὧν
ἀπέχεσϑαι,

μετὰ νοῦν ἐφ᾽ ἑχάστῳ πρὸς ἕτερον ἐέναι.

τοῖς ἄλλοις ὃ μὲν ἀργυρίου

πρὸς γὰρ

20

δεόμενος ἢ ἱματίων ἢ οἰκίας ἢ ἄλλου

του ἐπίσταταί τὲ καὶ ζητεῖ παρὰ τῶν ἐχόντων λαβεῖν" ὃ δὲ νοῦν
οὐχ ἔχων οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐπίσταται ὅτι οὐχ ἔχει νοῦν᾽ ἀλλ᾽ αὐτός

φησιν ἱκανὸς εἶναι xal ἰσχυρίζεται (vij) ἀφροσύνῃ,

πάντα πράτ-

vOv χαὶ λέγων ἀφρόνως, xal οὔ φησιν ἄδιχος εἶναι οὐδὲ ἀνόητος 25
οὐδὲ ἀχόλαστος, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ἱχανῶς περὶ ταῦτα ἔχειν, ὧν

οὐδεμίαν πώττοτε ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο οὐδὲ ἔμαϑεν οὐδὲν τούτῶν ἕνεχεν. οὐδὲ γὰρ ἐπιστήμην εἶναι νομίζουσι, xa9^ ἣν εἴσονται

ví πραχτέον αὐτοῖς ἢ τί μὴ πραχτέον xal πῶς βιώσονται ὀρϑῶς"
97
ἀλλὰ τοὺς νόμους αὐτοῖς ἱχανοὺς εἶναι πρὸς τοῦτο τοὺς γεγραμ- 30 (97
1 αὑτοὺς H
τερον UB

χωλύειν P

ὅτι δ᾽ ὅπουῦ

2 Cet» P

9 ἀνομώτερον MPH ogó-

11 χείρω post ὑποδήματα supplebat Reiskius;

plura excidisse, quae voci οἰκοδόμοι responderent, vidit Emp.
13 ὁ βίος
0M
14 φαίνεται pro φύεται Ὁ
16 πριᾶσϑαι UB
11 μισϑώσεσϑαι Β

ϑαυμάσασϑαι P (superser. yo. μισϑώσασϑα)
(in hoc a corr. adser.)

πριᾶσϑαι

U

18 οὐ om. BPH

20 μετὰ νοῦν Scripsi, μετανοοῦντα libri

— 22 xoi ante

ἐπίσταται δᾷἃ. MP ἐπίσταται 0 καὶ ζητεῖ UB ἐπίσταται καὶ ὃ ζητεῖ M — 23 ἀλλ᾽
αὐτός P τἄλλα δὲ αὐτός UBM ἀλλ᾽ αὑτῷ Η
24 τῇ add. Emp.
29 τί zgazτέον PH τὸ πραχτέον U m. pr. BM m. pr. (πραχταῖον M)

om. M (suppl in mrg.)

βιάσονται P

30 αὐτοὺς ΒΝ

ἢ τί μὴ πρακτέον

ORATIO LXX.

177

uévovg* ὅπως δὲ πείσονται τοῖς νόμοις xal éxóvveg ποιήσουσι

Ι
|

và

ἐχείνοις δοχοῦντα οὐδὲν φροντίζουσιν. χαΐίτοι τί ἧττον ὃ φόβῳ τοῦ
κλέπτειν ἀπεχόμενος [δοχῶν), ἀλλὰ μὴ μισῶν τὸ πρᾶγμα xol χαταγιγνώσκων, χλέπτης τῶν ὑφαιρουμένων ἐστίν; εἰ μὴ καὶ τὸν ἡμέρας
ὅ οὐ χλέπττοντα, ἀλλὰ νυχτὸς γενομένης, κλέπτην οὐ φήσομεν ἐν τῇ
ἡμέρᾳ, ἀλλὰ δίχαιον εἶναι.
ἔπειτα δέονται πολλῶν τῶν ἀπειλούντων χαὶ χολαζόντωνγν, ὡς. οὐ δυνάμενοι αὐτοὶ ἀπέχεσθαι τῶν

]
ἀδικημάτων, ἀλλὰ καὶ οἴκοι ὄντες" τοιοῦτοι δὲ ὄντες αἱροῦνται
[ (631 M) τοὺς γομοϑέτας καὶ χολάζουσι τοὺς νόμους ὥσπερ ei ἄμουσοι ὄντες
1 ἠροῦντο

τοὺς μουσιχοὺς

γεωμέτρας.

xal οὐδὲν ἐπαΐοντες

σημεῖον

δὲ τῆς πονηρίας

περὶ γεωμετρίας

τῆς τῶν

τοὺς

ἀνϑρώπων᾽

εἰ

γὰρ ἀνέλοιεν τοὺς νόμους xol ἄδεια γένοιτο τοῦ τύπτειν ἀλλήλους
xal ἀποχτείνειν καὶ ἁρπάζειν τὰ τῶν πέλας καὶ μοιχεύειν καὶ λωττο-

δυτεῖν, τίνας ἔσεσθαι οἰητέον τοὺς ἀφεξομένους τοῦ [των xal] μὴ
Sa 15 πάνυ ῥᾳδίως ve xal ἑτοίμως ἅπαντα ἐξαμαρτεῖν; xol τὸ νῦν ye
οὐδὲν ἧττον λανθάνομεν μετὰ χλετυτῶν καὶ ἀνδραποδιστῶν xol μοιχῶν ζῶντες καὶ συμπολιτευόμενοι xal χατὰ τοῦτο οὐδὲν βελτίους
τῶν ϑηρίων écuév' xal γὰρ ἐχεῖνα ἂν φοβηϑῇ ἀνϑρώπους quida:
τοντας ἢ κύνας, ἀπέχεται vob ἁρπαζειν.
»

(53 ΠΕΡῚ
20

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.

4. Φέρε, εἴ τινος ἀχούοις λέγοντος ὅτι βούλεται γεωργεῖν,
μηδὲν δὲ πρὸς τοῦτο πράττοντα ὁρῴης αὐτόν, μήτε βοῦς ὠνούμενον ἤ τρέφοντα μήτε ἄροτρα χατασχευαζόμενον μήτε τὰ ἄλλα
τὰ πρὸς τὴν γεωργίαν σχεύη, μηδὲ ἐνοιχκοῦντα ἐν ἀγρῷ αὐτὸν [ἢ
1 πείσωνται U m. pr.

Β

2 φροντίζουσι

καταγιγνώσκων melius collocaretur
δοχῶν PH, δοκῶν seclusi
«Ax P

Ὁ

τί om. PH τί ἧττον post

3 ἀπεχόμενος óoxov UBM ἀπέχεσϑαι
καταγινώσχων UPH
4 ἐστίν om.

UB
ὃ χλέπτειν UP
171 αὐτοῖς U
8 ἀλλὰ καὶ οἴχοι ὄντες" τοιοῦτοι δὲ
ὄντες UBM ἀλλὰ xal οἴχοι τοιοίδε ὄντες PH. Ab UBM proficiscendum; x«i
οἴχοι corruptum, zexol Seld., x«xol oixo9sv» Reiskius, ἄδικοι Casaub. — 9 χολάζουσι UBM

UBM

τίϑενται PH,

τοὺς νόμους del Wil.

scripsi, τούτων x«l μὴ πάνυ libri

scripsi, ὡς τὸ MPH ὥστε τὸ UB
in rasurà
[8 ἡ «v9gozov; M

21 ἧς pro ὁρῴη: M
tx M
DIO. II.

10 τοὺς γεωμέτρας

14 τίνας — xol μὴ om. H (suppl à corr. in mrg.)

om.

τοῦ μὴ πάνυ

15 ἐξαμαρτεῖν βουλομένους PH

καὶ τὸ

16 λανϑάνωμεν B, in H postremae litterae
— 19 ἀπέχονται PH.
20 ἀχούεις PM

28 τὰ ante πρὸς om. PH, utrumque om. M

αὐτῷ pro ἀγρῷ M, in H-yg. in rasura

οἰχοῦν-

ἢ — μὴ seclusit Wil.
12
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αὐτὸν μὴ] κεχτημένον (ἢ) παρ᾽ ἄλλου μισϑωσάμενον, ἀλλ᾽ ἐν ἄστει
3

»

τὰ πολλὰ διατρίβοντα περὶ τὴν ἀγορὰν xol τὸ γυμνάσιον xal περὶ
πότους ὄντα xal ἑταίρας xal τὴν τοιαύτην ὁᾳϑυμίαν, πότερον προσἕξεις οἷς λέγει μᾶλλον ἢ τοῖς πραττομένοις m
αὐτοῦ; καὶ πότέρα φήσεις γεωργὸν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον xal ἐργάτην ἢ τῶν ἀργῶν ὃ
xol ῥᾳϑύμων; --- 4ῆλον ὅτι τῶν ἀργῶν. — 4. Εἶεν" si δὲ κυνηγέτης εἶναι λέγοι τις xal τὸν Ἱππόλυτον αὐτὸν ἢ Πελέαγρον ὕπερβάλλειν τῇ τε ἀνδρείᾳ καὶ τῇ φιλοπονίᾳ, μηδὲν δὲ φαίνοιτο τεράτ- (818V
τῶν

ὅμοιον,

μήτε

χύνας χεχτημένος μήτε

λίνα

μήτε

Lmmov μήτε

ὅλως ἐπὶ ϑήραν ἐξιών, ἀλλὰ μήτε ὑπὸ ἡλίου τὸ σῶμα ἐττικεχαυ- 10.622Ν
μένος μήτε ψύχους ἀνέχεσϑαι δυνάμενος, ἐσχιατραφημένος δὲ xol

i

ἁπαλὸς xal μάλιστα ἐοικὼς ταῖς γυναιξίν, ἔσϑ᾽ ὅπως ὑπολάβοις àv

τἀληϑῆ λέγειν τοῦτον xal προσήχειν τι αὐτῷ χυνηγεσίων; --- Οὐκ

ἔγωγε. — 4. ἄτοπον γὰρ ἀπὸ τῶν λόγων μᾶλλον, οὖς λέγει τις,
ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων εἰδέναι xal τεχμαίρεσϑαι τὸν ἑχάστου βίον. δὲ 15
δέ τις ἐπαγγέλλοιτο (uiv) ὡς μουσιχὴν ἄριστα ἐπιστάμεγος xal
περὶ τοῦτο διατρίβων, μήτε δὲ αὐτοῦ κιϑαρίζοντος μηδεὶς πώποτε
ἀχούσαι, ἀλλὰ μηδὲ κυϑάραν ἢ λύραν ἔχοντα ὁρῴη τις, μήτε λόγον
τινὰ διεξιόντα τῶν xavà μουσιχὴν δίχα ye τῆς ἐπαγγελίας καὶ

τοῦ ἐπίστασϑαι

φάσχειν τοῦ Ὀρφέως

ἄμεινον xal τοῦ Θαμύρα,

ge
dν
E
re πος N

|
'

Ὁ

βλέποι δ᾽ αὐτὸν ἀλεχτρυόνας ἢ ὄρτυγας ϑεραπεύοντα χαὶ τρέφοντα
xal μετὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων dg τὸ πολὺ διατρίβοντα, πότερον τῶν μουσιχῶν τοῦτον δεῖ ὑπολαμβάνειν ἢ τούτων τῶν ἀνϑρώπων,

us9' ὧν ἐστι xal οἷς ταὐτὰ

ἐπιτηδεύει;

—

4ῆλον ὅτι

τούτων. — Z4. Ἐὰν δὲ ἀστρονόμος εἶναί τις ὑπισχνῆται καὶ σαφέ- 25
στατα

ἐπίστασϑαι

τὰς περιόδους xal πορείας xal và ἀποστήματα (874 R ll

πῶς ἔχουσι πρὸς ἄλληλα ἡλίου ve xal σελήνης xal τῶν τοιούτων
ἄστρων καὶ τὰ οὐράνια πάϑη, μηδὲν δὲ τοιοῦτον ἢ προῃρημένος
1 xextguévov B

ἢ addidi

ἀλλὰ UBM

ὃ τόπους B

(superser. αὖ P
3 αὐτὴν P
4 ἢ — 5 ἀργῶν in mrg. suppl. P
ρον UB
ὅ φήσεις ἢΡ 7 αὐτὸν οι. Ῥ ὑπερβάλλει (ει ex ew)
U m. pr. ΒΜ

τῇ δπίθ φιλ. om. UBH

ἑτέρας
πότε8 .ἀνδρίᾳ

9 scribendum: {(ἐχείνοις) ὅμοιον

10 μήτε Emp., μηδὲ τὶ
12 ἂν ὑπολάβοις (hoc ord.) 5 18 ovx ἔμοιγε UBM
10 ἐπαγγέλλοιτό τε ὡς UBP (uno 2) H ἐπαγγέλλοιτό τις ὡς M μὲν pro τι posuit
Emp.

18 μήτε Emp., μηδὲ libri

19 ἐξιόντα libri, praeter M

δὲ pro

γεΡ
xalom.PH
20 φάσχοντά τε τοῦ PH
ϑαμύριδος ἄδειν PH
21 βλέπει PH.
xal τρέφοντα om. U
στρέφοντα M.
24 ταῦτα ἐπιτηδεύειν P
248 τις ante ἀστρονόμος transponunt PH
ὑπόσχηται Ὁ ὑπέσχηται B ὑπέχηται M
26 πορίας M
21 ἔχουσι om. M corrupta haec esse
vidit Wil
τοιούτων libri, λοιπῶν Emp.
28 τοιούτων M
ἢ προῃρημένος Η ἢ προειρηχὼς UBM ἢ καὶ προειρηχὼς P

ἢ
$
:
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μηδὲ περὶ ταῦτα φροντίζων, ἀλλὰ μᾶλλον συνὼν τοῖς κυβεύουσι xal
μετ᾽

ἐχείνων

ἑχάστοτε

ζῶν xol βλεπόμενος,

ἀστρονόμον

τοῦτον

φήσεις ἢ κυβευτήν; — Οὐ μὰ τὸν AU ἀστρονομίας ἡγησαίμην ἂν
ἔγωγε προσήχειν αὐτῷ τι, πολὺ δὲ μᾶλλον κυβείας. — fio δέ
ὅ τίνων τοῦ μὲν λέγοντος ὅτι πλευσεῖται τὴν ταχίστην καὶ πολλὰ χερδανεῖ χρήματα ἀπὸ ἐμπορίας, μήτε δὲ ναῦς μήτε ναύτας παρεσχευασμένου μήτε φόρτον ἔχοντος μηδένα, ἀλλὰ μηδὲ προσιόντος
ὅλως τῷ λιμένι μηδὲ τῇ ϑαλάττῃ, τοῦ δὲ πραγματευομένου περὶ
ταῦτα xal πλοῖον

στδρισχοττοῦντος xal χυβερνήτην καὶ χρήματα ἐμ-

10 βαλλομένου" πότερον αὐτῶν φήσεις ἐμττορίᾳ προσέχειν τὸν νοῦν;
τὸν λέγοντα ἢ τὸν πράττοντα καὶ παρασχευαζόμεγον τὰ τοῦ πλοῦ
(088 M) xal τὰ τῆς ἐμπορίας; — Ἐγὼ μὲν τοῦτον. — 4. Ἐπὶ παντὶ ἄρα
τὸν μὲν λόγον, tà xaO! αὑτὸν λέγοιτο, μηδενὸς ἔργου προσόντος,
ἄχυρον ἡγήσῃ καὶ οὐ πιστόν" τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ πιστόν τε καὶ ἀλη15 ϑές, ἐὰν καὶ μὴ προάγῃ λόγος; --- Οὕτως. --- 4. Πότερον οὖν
γεωργίας ἐστέ τινα ἔργα καὶ παρασχευὴ χαὶ ναυτιλίας καὶ ἄλλα τῷ
χυνηγέτῃ πτροσήχοντα xal τῷ ἀστρονόμῳ καὶ [ἐπὶ] τοῖς ἄλλοις ἅπασι,
816 R II)φιλοσοφίας δὲ οὐδέν ἐστιν οἰχεῖον ἔργον οὐδὲ πρᾶγμα οὐδὲ παρασχευή; --- Πάνυ μὲν οὖν. --- 4΄.᾽4λλὰ ταῦτα μὲν ἄδηλα τὰ προσ20 ἠχοντα τῷ φιλοσόφῳ καὶ φιλοσοφίᾳ, τὰ δὲ τῶν ἐμτεόρων xal γεωργῶν χαὶ μουσιχῶν καὶ ἀστρονόμων xol ὧν νῦν δὴ εἶπον ἔχδηλα
χαὶ φανερά; — Οὔ μοι δοχεῖ. — 4. ᾿4λλὰ δὴ καὶ λόγοι τινές
δἶσιν, ὧν δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα ἀκούειν, xal μαϑήματα, ἃ δεῖ μανϑάνειν, καὶ δίαιτα, ἣν δεῖ διαιτᾶσθαι, xal καϑόλου βίος ἄλλος
μὲν τοῦ φιλοσοφοῦντος, ἄλλος δὲ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων" ó μὲν
πρὸς ἀλήϑειαν καὶ φρόνησιν τείνων xal ϑεῶν ἐπιμέλειαν καὶ ϑερα15 pro μηδὲ HP

Reiske, σὺν roiclibri
M (corr. ἢ

ππερὲ τοιαῦτα P. τοιαῦτα (om. περὴ

8 φήσης P

4 v; om. UBM

τὸν δία UBM

ΗΉ

συνὼν τοῖς

ἀστρονομίαν libri praeter

χκχυβείαν libri praeter M (corr. Ὁ)

σεται UB πλεύσηται M
6 ναῦ (sic!) P
μήτε δὲ ναύτας
σμένους M παρεσχευασμένας P
7 μηδὲ ΒΜ
φόρτου UB

Μ

δ πλεύ-

παρεσχευαμηδένα Reiske,

μηδὲν libri
8 περὲ ταῦτα superscr. H
11 λέγοντα uiv ἧττον δὲ πράττοντα
H, item om. δὲ P
12 οὖν τοῦτον P οὐ τοῦτον H
18 μηδενὸς ἔργου προ-

σόντος Jacobs, μηδὲν περὶ τοῦ προσόντος M. μηδὲν ἔχων περὶ τοῦ προσόντος
UB περὶ τοῦ προσόντος μηδὲν PH

14 xol prius om.

Β

δὲ HP.

15 μὴ χαὶ Η

(hoc ord.)
προσάγῃ λόγος P προσάγῃ λόγους UB; προσῇ Hertlein
μὲν
οὖν P χαὶ pro oov H
16 ἐστί τινα Wil, εἶναί τινα libri
παρασχευὴ Jacobs

περὶ σχεύη MH σχεύη PUB
17 ἐπὶ UBM ἔτι PH, secl. Wil.
21 νυνὶ P (om. ó7)

ἄλλος (hoc ord.) ΡΗ͂

χαὶ Wil ἢ UBM, om. ΡΗ

ἀλλα om. ΒΜ

18 ἔργον superscr. H

19 ταύτην P

23 δὴ pro δεῖ BP

24 δίαιταν libri praeter

26 πρὸς om. H (corr. Ὁ)

Ὁ

μὲν

τείνων Selden., τιμῶν libri
12*
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᾿ είαν τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μακρὰν ἀλαζονείας xal ἀπάτης xol τρυφῆς,
g εὐτέλειάν ve καὶ σωφροσύνην — καὶ γὰρ στολὴ ἑτέρα μὲν τοῦ
φιλοσοφοῦντος, ἑτέρα δὲ τῶν ἰδιωτῶν xal χατάχλισις xol γυμγάσια χαὶ λουτρὰ xal ἡ ἄλλη δίαιτα, xol τὸν μὲν ἀχολουϑοῦντα

καὶ [τὸν] χρώμενον τούτοις δεῖ νομίζειν ὡς φιλοσοφίᾳ προσέχοντα 5
τὸν νοῦν᾽ τὸν δὲ ἐν μηδενὶ τούτων διαφέροντα μηδὲ ὅλως ἕτερον
ὄντα τῶν πολλῶν (οὐχ) ἕνα ἐκείνων ϑετέον, κἂν μυριάκις εἴπῃ ve (816 RTI

xol ἐπαγγείληται φιλοσοφεῖν ἐναντίον τοῦ δήμου τοῦ ᾿4ϑηναίων
ἢ Πεγαρέων ἢ παρὰ τοῖς “ακεδαιμονίων βασιλεῦσιν" ἀλλ᾽ ὠστέον
τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον εἰς τοὺς ἀλαζόνας καὶ ἀνοήτους xal τρυφε- 19
9 ρούς. χαίτοι μουσικὸν μὲν οὐχ ἀδύνατον εἶναι μὴ πράττοντα τὰ
τοῦ μουσικοῦ" ἡ γὰρ μουσικὴ οὐκ ἀναγχάζει (del) προσέχειν αὑτῇ
τὸν νοῦν xal μηδὲν ἄλλο ποιεῖσϑαι περὶ πλείονος" καὶ ἀστρονόμον (924 M).
ὄντα οὐδὲν ἔσως χωλύει τρέφειν ἀλεχτρυόνας ἢ κυβεύειν" οὐδὲν

γὰρ ἡ áovoovouía ἐμποδών ἔστι τὸ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν᾽ καὶ νὴ 99
Za

ἱππικὸν γενόμενον ἢ κυβερνήτην ἀγαϑὸν ἢ γεωμέτρηνἢ γράμ-

ματα εἰδότα οὐδὲν ϑαυμαστὸν [ἢ] παρὰ ταῖς ἑταίραις ἢ ταῖς αὐλητρίσιν ὁρᾶσϑαι" τὸ γὰρ ταῦτα ἐπίστασϑαι οὐδὲν ποιεῖ βελτίω
10 τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴν οὐδὲ ἀπτοτρέπτει τῶν ἁμαρτημάτων" φιλοσοφίᾳ δὲ προσέχων

τις καὶ μετασχὼν

τούτου

τοῦ μαϑήματος

?

οὐχ ἄν ποτε ἀποσταίη τῶν βελτίστων, οὐδὲ τούτων ἀμελήσας αἰσχρόν
τι καὶ φαῦλον προέλοιτ᾽ ἂν πράττειν οὐδὲ ἀργεῖν xol ὀψοφαγεῖν
xal μεϑύσχεσϑαι. τὸ γὰρ ταῦτα [μὴ] ϑαυμάζειν xol τὴν τούτων
ἐπιϑυμίαν

ἐξαιρεῖ τῆς ψυχῆς καὶ τοὐναντίον

εἰς μῖσος αὐτῶν xal

κατάγνωσιν προάγει [φιλοσοφία ἐστί]. τὸ δέ γε φῆσαι φιλοσοφεῖν ?
καὶ ἀλαζονεύεσθαι xol αὑτὸν ἐξαπατῆσαι χαὶ τοὺς ἄλλους οὐδὲν
ἔσως κωλύει.

1 xoà ante τῆς add. UB
αὐτοῦ libri, corr. Emp.
τύχης U
ἀλαζονίνα M. ἀλαζονεία UB
ἀπάτη καὶ τρυφΡὴ UB
2. εὐτέλεια δὲ καὶ σωφροσύνη UB εὐήτεια δὲ καὶ σωφροσύνη (mrg. εὐτέλεια)

Ρ

8 χαταχλίσεις UBH χατα-

χλείσεις Ρ 4 καίτοι μὲν P
5 τὸν seclusi secutus Emperium
φριλοσοφίαν M
7 ὄντα om. U — οὐχ addidi propter ἀλλὰ 1. 9
8 ἐπαγγέληται
UB (quid M?) ἀπαγγείληται P
ἐναντίων P
10 τοὺς τρυφεροὺς B

11 ovx ἀδύνατον εἴη BM (in U εἶναι ἃ corr.) ov δυνατὸν ἂν εἴη PH.

τὰ om. B

12 ἀναγκάζει Reiske, ἀνάγχη B ἀναγχάσει ceteri
ἀεὶ add. Emp. ^ αὐτὴ B
αὐτῇ ceteri
138 7 μηδὲν UB, in M χαὶ ἃ corr. — 15 τῷ libri, corr. Dind.

16 ἢ πράγματα MH
17 ἢ om. M
18 γ᾽ αὖ pro γὰρ M
21 τούτου
vov M
22 προείλετο UB προείλατο M, ἂν om. UBM
ἀλγεῖν P
28 μὴ
om. M, del. Wil, μὴ ταῦτα (hoc ord.) UB

ἐξαίρειν ΒΜ

25 προάγει Μ προάγειν ΌΒΡΗ

H superscr. ἃ m. div., secl. Wil.
cac9«. P
αὐτὸν M ἑδαυτὸν Ρ

24 ἐξαιρεῖ Wil, ἐξαιρεῖν UPH

φιλοσοφία ἐστίν om. M, in

φιλοσοφεῖν om. UBM
ἐξηπατῆσαι P

26 ἀλαζονευ-

m
E
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Εἰσὶν οἵ φασι δεῖν πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι περιττὸν τὸν φιλό00pov' xal ὅμιλῆσαι ἀνϑρώποις φασὶ δεῖν εἶναι δεινότατον xal
μηδέποτε σιγᾶν μηδὲ ἀπορεῖν λόγων τοιούτων πρὸς τοὺς παρόντας,
οὗ δυνήσονται τέρπειν αὐτούς" εἰ δὲ μή, φασὶν ἐδιώτην εἶναι τὸν
5 μὴ πιαρεσχευασμένον οὕτως καὶ ὀλίγου ἄξιον. ἐγὼ δέ φημι τὰ μὲν ᾿
δίκαια καὶ ἀληϑῆ λέγειν αὐτούς, τὰ δὲ οὔ. τὸ μὲν γὰρ διαφέρειν
πανταχοῦ τὸν φιλόσοφον τῶν ἄλλων δοχοῦσιν ὀρϑῶς ἀξιοῦν" πλὴν
δὲ μή ye xal τὰς

véyvag

φασὶ

δεῖν αὐτὸν

ἁπάσας

εἰδέναι

καὶ

βέλτιον κατὰ τὴν τέχγην ἅπαντα ποιεῖν τῶν δημιουργῶν, οἰκίας τε
10 οἰχοδομούμεγον καὶ πλοῖα ναυπηγούμενον xol χαλχεύοντα xol ὑφαί-

voyra xal γεωργοῦντα᾽ ὥσπερ ὃ Ἠλεῖος Ἱππίας ἠξίου σοφώτατος
(626 M) εἶναι τῶν Ελλήνων, οὐ μόνον ποιήματα παντοδαπὰ xol λόγους
αὑτοῦ ποικίλους προφέρων Ὀλυμπίασί ve xal ἐν ταῖς ἄλλαις πανη-

γύρεσι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἄλλα [ἐπιδεικνὺς] ἔργα, τόν τε δακχτύ15 λον xal τὴν λήχυϑον καὶ στλεγγίδα καὶ (r0) ἱμάτιον καὶ τὴν ζώνην,
ὡς ἅπαντα σπτεπτοιηχὼς αὐτός, οἷον ἀπαρχὰς τῆς σοφίας τοῖς "EA-

λησιν ἐπιδεικνύων.

σχεδὸν δὲ καὶ Ὅμηρος Ὀδυσσέα τιεποίηκεν οὐ

μόνον γνώμῃ διαφέροντα καὶ τῷ
λεύεσϑαι χαὶ λέγειν δεινότατον
20 xal πρὸς ἕνα, xal νὴ Za ye ἐν
(878 RID) e£ τύχοι μετά τινος βαδίζων ὅδόν,

δύνασθαι περὶ πραγμάτων βουἔν τὸ σπιλήϑει χαὶ πρὸς ὀλίγους
ἐχχλησίᾳ ve xal παρὰ πότον xai
xal πρὸς βασιλέα καὶ πρὸς ἐδιώ-

τὴν, xal πρὸς ἐλεύϑερον xol πρὸς δοῦλον, καὶ αὐτὸν ἔνδοξον ὄντα

χαὶ βασιλέα καὶ αὖ πάλιν ἀγνοούμενον καὶ πτωχόν, καὶ πρὸς ἄνδρα
τε ὁμοίως xal γυναῖχα xal κόρην,

25 ἀλλὰ καὶ τῶν τοιούτων
δομέας καὶ ναυπηγικῆς.

ἁπάντων

ἔτει δὲ μάχεσϑαι

ἔμπειρον,

ἐπιστάμενον,

τεχτονιχῆς xal oixo-

πῶς γὰρ ἂν τὸ λέχος ἐποίησεν ἀποχόψας

titulus: περὶ τοῦ φιλοσόφου U
1 τὸν φιλόσοφον om. ΒΜ
3 σειγᾶν M
6 ἀληλέγειν U m. pr. (97; superscr. a corr.) — 7 δοχοῦσί μοι M δοχοῦσιν (om. μοι) ceteri
ὀρϑῶι H
8 μήτε M. μὴ UB μή τι PH, μή γε

malebat Emp.

10 πλεα P

11 ἥλιος

Μ

18 αὐτοῦ ἅἩρ

14 ἐπιδεικνὺς

seclusi
[1ὅ (r0) ἱμάτιον Wil. e Plat, Hipp. II p. 368., ἱμάντα UBPH Tue M
18 γνώμη μὴ M
βθουλεύσασϑαι libri praeter Η
19 δεινότατον scripsi, óscγνότατα libri; cf. διαφέροντα, ἐπιστάμενον, ἔμπειρον; eloquentia alterum caput,

à consilio diversum
Pm
rie
tp

p—
mec
ὦ
σ΄
ς΄
uU
mum
T

22 αὐτὸν ἔνδοξον (del. xal) Wil. xol τὸν ἔνδοξον UB

τὸν ἔνδοξον (om. x«l) M xal πρὸς ἔνδοξον PH
νικῆς UBM . oixovoulac M

25 ἔμπιρον M

καὶ τεχτο-
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τόν [γε] τῆς ἐλαίας ϑαλλόν, et μὴ τεχτονικῆς ἐπιστήμων

δ᾽ ἂν περιέβαλε τὸν ϑάλαμον,

ἦν; πῶς

δὲ μὴ καὶ οἰχοδομῆσαι ἠπίστατο;

πῶς δ᾽ ἂν εἰργάσατο τὴν σχεδίαν οὐχ ὧν ἔμπειρος ναυπηγίας; τὰ
δὲ περὶ φυτείαν xal γεωργίαν εὐθὺς éx παίδων éonovóaxóg gaíverat, παρὰ τοῦ πατρὸς δένδρα αἰτῶν xol ἀμπέλους" ἄλλως τε ὃ
xal τοῦ πατρὸς γεωργοῦ ὄντος πάγυ ἐπιμελοῦς ve xal ἐμπείρου

εἰχὸς ἦν αὐτὸν ταῦτα μὴ ἀγνοεῖν, ὅπου
Εὐρύμαχον χαὶ ἀμῆσαι καὶ ἀρόσαι.

ye xal προχαλεῖται τὸν

ἀλλά φησι καὶ τῶν τοιούτων

ἔμπειρος εἶναι, μαγειριχῆς ve xal οἰνοχοΐας καὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης
ὅ διακονίας, d φησι τοὺς χείρονας τοῖς ἀγαϑοῖς διαχονεῖσϑαι. ταῦτα 10

μὲν οὖν ἴσως Ἱππίας καὶ Ὀδυσσεὺς δεινὼ ἤστην" ἐγὼ δέ φημι
τὸν

φιλόσοφον

τὰς μὲν τέχνας

οὐχ οἷόν

τε εἶναι

πάσας εἰδέναι

(χαλεπὸν γὰρ καὶ μίαν ἀχριβῶς ἐργάσασϑαι) ποιῆσαι δ᾽ ἂν ἅπαντα (879R II
βέλτιον ὅ,τι ἄν τύχῃ ποιῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ và κατὰ
τὰς τέχνας, ἂν ἄρα ἀναγχασϑῇ ποτὲ ἅψασϑαι τοιούτου τινός, οὐ 15
χατὰ τὴν τέχνην διαφέροντα --- τοῦτο γὰρ οὐχ οἷόν ve, τοῦ τέχτονος (em M)
τὸν ἰδιώτην ἄμεινον ποιῆσαί τι χατὰ τὴν τεχτονιχὴν ἢ τοῦ γεωργοῦ
τὸν οὐχ ὄντα γεωργίας ἔμπειρον ἐν τῷ ποιεῖν τι τῶν γεωργικῶν
6 ἐμπειρότερον φαγῆναι --- ποῦ δ᾽ ἂν διαφέροι; τῷ συμφερόντως
ποιεῖν ἢ μὴ ποιεῖν καὶ óvs δεῖ καὶ ὅπου xal τὸν καιρὸν γνῶγαι τοῦ 30

δημιουργοῦ μᾶλλον xal τὸ δυνατόν.

αὐτίχα οὐ δοχεῖ μοι Δαίδαλος

καλῶς εἰργάσϑαι ἐν Κρήτῃ τὸν “αβύρινϑον, οὗ εἰσερχόμενοι ἀπώλλυντο οἱ πολῖται αὐτοῦ καὶ αἱ πολίτιδες᾽

σατο.

συμπράττων

οὐ γὰρ δικαίως εἰργά-

{δ᾽ αὖ τῇ γόσῳ τῆς Πασιφάης

οὐκ ὀρϑῶς

εἰργάσατο" οὐ γὰρ συνέφερεν οὐδὲ ἦν δίκαιον οὐδὲ καλὸν τοιαῦτα 35
συμπράττειν οὐδὲ μηχανὰς εὑρίσχειν ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ xol ἀνόσια.
οὐδὲ ὡς τὸν Ἴχαρον ἐπτέρωσεν, εἰ χρὴ πιστεύειν τῷ μύϑῳ, καλῶς
1 τόν τε Μ
γε del. Reiskius
2 Si pdude P περιεβάλετο (om.
τὸν) H
3 ἀμπέχο corr. in ἔμπειρος P
4 γεωργείαν M.
9 αἰτῶν cf.
Hom. Od. XXIV 337
6 γεωργοῦντος MPH
7 ye καὶ PH ys UB ze M
προσκαλεῖται P cf. Od. XVIII 366 sq.

UBM

12 οἴονται M

om. MPH

15 τὰς om. H

8 cf. Od. XV 321 sq.

τὰς pro sivo. P

ἂν δ᾽ ἄρα UBM

διαφερόντως Ὁ m.

19 τὸ συμφερόντως H
8, corr.) U

pr. basico

a

P

20 δὴ pro δεῖ U m. pr. BM

22 ἀπόλλυντο MU m. pr.

23 ἠργάσατο

πράττων — ὀρϑῶς εἰργάσατο om. PH (suppl. ἃ correctore)

σατο graviter interpunxi

ceteri
ἐξευρεῖν

27 εἴχαρον M

(δ᾽ ev) inserui

malim 7 pro ὡς

14 τὰ

τοιοῦτόν τινος Μ
0

16 τὴν om. B

10 φήσει

13 ἂν om. PH

γήσῳ M

οἵονται M

21 δαίδαλος (αι
M

24 συμ-

post εἰργά-

ovx M οὐδὲ

fortasse: χαλῶς ζαὐτὸν)
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ἐξευρεῖν φημι τήνδε τὴν μηχανήν᾽ οὐ γὰρ δυνατὰ ἐμηχανᾶτο, ncéρυγας ἀνθρώπῳ προστιϑείς. οὐχοῦν διέφϑειρε τὸν υἱόν. ἔοιχε δὲ

χαὶ Ὅμηρος λοιδορεῖν τινα véxvovo τῶν Τρώων, οὐ καλῶς ἐργασάμενον τὰς ναῦς τῷ .Δ4λεξάνδρῳ, αἷς ἔπλευσεν εἰς τὴν “Ελλάδα, οὐδὲν
5 ἔχων αἰτιάσασϑαι

χατὰ τὴν τέχνην.

φησὶ γάρ,

ὃς xol ᾿Αλεξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας ἐΐσας,
ἀρχεχάχους,
(880
RII)οὐκ ἐγχωμιάζων αὐτὸν ἐπὶ τῇ ποιήσει τῶν νεῶν, ἀλλὰ ψέγων mo)

μᾶλλον ἢ εἰ λέγων αὐτὸν ποιῆσαι τὰς ναῦς ἢ βραδείας ἢ ἄλλο τι
10 ἁμάρτημα ἐχούσας ἡτιᾶτο περὶ τὴν ναυπηγίαν.

ψέγει δὲ ὁμοίως

xal χυνηγέτην τινὰ καὶ καταγελᾷ τῆς ἐμπειρίας, ὅτι εἰς οὐδὲν δέον

ἐχέχτητο αὐτήν, ἀλλὰ τὰ μὲν ϑηρία ἠπίστατο βάλλειν, ἐν δὲ τῷ
πολέμῳ οὔχ ἐτύγχανεν οὐδενός, ἀλλ᾽ ἀχρεῖος ἦν διὰ τὴν δειλίαν,

χαὶ οὔ φησιν αὐτῷ τότε βοηϑῆσαι τὴν ἄρτεμιν.
15 των

δῆλον ὅτι δεῖ φρονήσεως

οὐκοῦν ἐκ τού- 8

xal ἀρετῆς xal πρὸς ἃ ἐπίστανται

(627
M) οἱ ἄνϑρωποι xol πρὸς ἃ ovx ἐπίστανται᾽ xol οὕτως ἂν ἅπαντα
διαφέροι πάντων ó σώφρων, οἷον χρὴ εἶναι τὸν φιλόσοφον, xal
ποιῶν

τι τούτων

τέχνην.

xal μὴ ποιῶν,

ὡς δὲ τῶν

ζωγράφων

xàv

ὅπωσοῦν

ποιῇ κατὰ

γράψει χρεῖττον

τὴν

ovx ὧν ζωγρά-

20 φος, ἢ τῶν ἰατρῶν ἄμεινον. ϑεραπεύσει ἰχατὰ τὴν ἰατρικὴν] ovx
ὧν ἰατρός, ἢ τῶν μουσιχῶν μουσικώτερον

ᾷσεται ovx ὦν ἔμπειρος

μουσικῆς ἢ μετρίως ἔμτεειρος γεγονώς, ἢ τῶν ἀριϑμητικῶν περὶ
τοὺς ἀριϑμοὺς ἢ τῶν γεωμετρῶν éuzceugóvegoc φανεῖται περὶ γεω-

μετρίαν ἢ περὶ φυτείαν τῶν γεωργῶν ἢ περὶ κυβερνητικὴν τῶν xv25 βερνητῶν,

ἢ σφάξει ϑᾶττον

(881 RID τῶν αὐτὸ τοῦτο

τῶν

μαγείρων

ἔργον πεποιημένων,

ἢ διελεῖ δέον διελεῖν

οὐ χρὴ διανοεῖσϑαι.

καίτοι

τῶν νῦν βασιλέων τις ἐπεϑύμει σοφὸς εἶναι τὴν τοιαύτην σοφίαν,
ὡς πλεῖστα

ἐπιστάμενος"

παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις,
1 τῆδε M

οὐ μέντοι τὰ τοιαῦτα,

τήνδε mihi suspectum

Tectonis f. Il. V 598q.

ἃ μὴ ϑαυμάζεται

ἀλλὰ ἐφ᾽ οἷς στεφανωϑῆναι ἔστι, κηρύτ8 χαὶ om. 5

τέχτονα scil. Phereclum

4 ἔπλευσεν Reiske, εἰσέπλευσεν

libri; émémAsvosv

Gasda
6 ἐείσας M
8 ἐπὶ scripsi, ἐν libri
9 εἴη proz εἰ B, inU ἢ εἰ
à correctore
οὐ γὰρ pro ἢ post ναῦς B, idem videtur in U fuisse
βραδίας M
11 χυνηγέτην scil. Scamandrium Strophii f. Il. V 49—58
14 φησιν
(η ἃ corr) U — covrov B
16 οὗτος M
18 xol ὅπερ ov M
ποιεῖ P
20 χατὰ τὴν ἰατρικὴν inducenda
21 ἄγεται BMP, in U ἀσ a corr. — 23 τοὺς

ἀριϑμητικοὺς P

24 χυβερνητιχῶν UB

25 σφάξειν Η σφάζιν M σφάζειν

U m. pr. BP, eorr. Dind.
διελεῖν libri, corr. Dind.
ὡς δέον P
26 τοῦτο
τὸ ἔργον HP
πεποιημένον P
21 ἐπιϑυμεῖ UBPH ἐπεϑύμει M.
Neronem dicit
2ἠ8 ϑαυμάζηται M
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τειν xal ἄδειν πρὸς κιϑάραν xol τραγῳδεῖν καὶ παλαίειν καὶ mayχρατιάζειν. φασὶ δὲ καὶ γράφειν xal mAdvvew ἱκανὸν αὐτὸν εἶναι
xal αὐλεῖν τῷ τὲ στόματι καὶ ταῖς μασχάλαις ἀσχὸν ὑποβάλλοντα,

ὅπως διαπεφευγὼς ἢ τὸ αἰσχρὸν τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς.

οὔχουν ὑττῆρχε

σοφός;

5

65) ΠΕΡῚ

TOY

EXHMATOZ

-----

ΘΒ R ID.
4
1
|

-.-

“πὰ τέ ποτε oí ἄνθρωποι, ὅταν μέν τινα ἔδωσιν αὐτὸ μόνον
χιτῶνα ἔχοντα, οὔτε προσέχουσιν οὔτε διαγελῶσι, λογιζόμενοι τυχὸν

;
'

{ὅτι) ναύτης ἐστὶν ὃ ἄνϑρωπος xal ὅτι οὐδὲν δεῖ καταγελᾶν τούτου

ἕνεχα " ὁμοίως οὐδ᾽ εἴ τινα ἔδοιεν γεωργοῦ στολὴν ἔχοντα ἢ mov —
j
μένος, ἐξωμίδα ἔχοντα ἢ διφϑέραν ἐνημμένον ἢ κοσύμβην ὕποδε- 10.
|
δυχότα οὐ χαλεπαίνουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ προσποιοῦνται τὴν ἀρχήν,
ἡγούμενοι προσήχειν τὴν στολὴν τῷ τοιοῦτόν τι πράττοντι. τούς
ye μὴν καπήλους ἑχάστοτε ὁρῶντες πρὸ τῶν χαττηλείων ἀνεζωσμένους οὐδέποτε τωϑάζουσι, καταγελῷεν δ᾽ ἂν τοὐναντίον, δὲ μὴ (628 M)
οὕτως ἐνεσχευασμένοι

εἶεν, ὡς

οἰχείου τοῦ σχήματος

τῇ ἐργασίᾳ, ἣν μεταχειρίζονται.
ἐν ἱματίῳ

χομῶντα

ὑπάρχοντος

15

ἐπειδὰν δέ τινα ἔδωσιν ἀχίτωνα

τὴν χεφαλὴν xal τὰ γένεια,

οὐχ οἷοί vé εἰσι

πρὸς τούτους τὴν ἡσυχίαν ἄγειν οὐδὲ σιγῇ παρέρχεσϑαι, ἀλλ᾽
ἐφίστανται χαὶ ἐρεϑίζουσι καὶ ἤτοι κατεγέλασαν ἢ ἐλοιδόρησαν καὶ
ἐνίοτε ἕλχουσιν ἐπιλαβόμεγοι,. ὅταν τινὰ ὁρῶσι μὴ πάνυ ἐρρω- 20
μένον αὐτὸν μηδὲ ἄλλον μηδένα παρόντα τὸν ἐπιβοηϑήσοντα, καὶ
ταῦτα εἰδότες ὅτι τοῖς καλουμένοις φιλοσόφοις ξυνήϑης ἐστὶν ἡ (8888Π)

στολὴ αὕτη καὶ τρόπον τινὰ ἀποδεδειγμένη.
ὃ δὲ ἔτι τούτου
παραδοξότερον" ἔνϑα γὰρ ἐνίοτε βλέπουσιν ἀνϑρώπους, τοὺς μέν
2 xal ante γράφειν om. H
4 τὸ ante τῆς om. PH

enim ironia

vov PH

3 ὑποβάλλοντα MPH ὑποβαλόντα UB

ὃ σοφῶς U m. pr.

signum interrogationis posui; est

6 ἴδωσιν αὐτὸ UB ἔδωσιν αὐτοῦ (at ov in litura) M ἔδωσι ναύ-

1 προσέχουσι BP

8 Ot. inserere malui quam ὅτε ante οὐδὲν delere

9 οὐδὲ B
ἔχοντα post ἐξωμίδα om. PH
10 χοσσύμβην U
ἀποδεδὺυκότα M
12 πράξαντι BM, in U vcro in rasura
13 ἐνεζωσμένους ΒΜ ἐζωσμένους (corr. superscr. &»-) U. 14 ϑαυμάζουσι H τῶ ϑαυμάζουσι M. ϑαυμάCov P
μὲν prouj P
—16ém&ógP
18 τούτοις MP
τὴν om. PH
μηδὲ σιγῇ Ὁ 19 αἰρεϑίζουσι Μ
zal scripsi, ἢ libri (ante ἐνέοτε)
ἔστιν libri praeter Μ — 23 ἀποδεδειγμένον PH — ἐστὲ pro ἔτι Ρ

22 ξύνηϑές
24 fortasse:

ἐνθάδε scil. Romae ut 1. 19 p. 185; sed etiam tradita lectio explicationem habet
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vwvag πίλους ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς ἔχοντας, ὡς νῦν τῶν Θρᾳχῶν τινὲς

τῶν Γετῶν λεγομένων, πρότερον δὲ “Ταχεδαιμόνιοι xal Ἰ]Παχεδόνες,
ἄλλους δὲ τιάραν καὶ ἀναξυρίδας,

χαϑάπερ

οἶμαι Πέρσαι ve xal

Βάχτριοι xal Παρϑυαῖοι xol ἄλλοι πολλοὶ τῶν βαρβάρων" οἱ δὲ
5 ἔτι τούτων ἀτοπώτερον εἰώϑασιν ἐπιδημεῖν πτερὰ ἔχοντες ἐπὶ
ταῖς χεφαλαῖς

ὀρϑά,

ὥσπερ Νασάμωνγες

---

οὐχοῦν οὐδὲ τούτοις

πάνυ τι τολμῶσι πράγματα παρέχειν οὐδ᾽ ἐνοχλεῖν προσιόντες.
καίτοι Γέτας μὲν ἢ Πέρσας ἢ Νασάμωνας, τοὺς μὲν οὐ πολλοὺς
βλέπουσι,

τοὺς δὲ σπανίως ἐπιδημοῦντας"

τῶν

δὲ τοιούτων

ἀν-

10 ϑρώπων ὀλίγου νῦν μεστὰ πάντα, καὶ σχεδὸν τελείους γεγόνασι τῶν
σχυτοτόμων xal χναφέων xal τῶν γελωτοποιῶν ἢ ἄλλὴν ὅποίαν
βούλει

τέχνην

ἐργαζομένων᾽

ὥστε

εἰχότως ὅτι πιλεῖ πάντα ὁμοίως

xol ἐφ᾽ ἡμῶν

ἀχάτια

ἴσως

καὶ πᾶσα

ῥδηϑῆναι

βοῦς ἀροτριᾷ.

οὐ τοίνυν κατὰ τοῦτο μόνον ξυνήϑης αὐτοῖς ἡ ὄψις, ἀλλὰ καὶ
15 τὰ ἀγάλματα ὁρῶσιν ἐν τοῖς ναοῖς, οἷον Διὸς καὶ Ποσειδῶνος καὶ

ἄλλων πολλῶν ϑεῶν ἀγάλματα, ἐν τοιαύτῃ
παρὰ μὲν γὰρ «Αἰγυπτίοις xal Φοίνιξι καὶ
βάρων οὐχ ὃ αὐτὸς τύπος τῶν ἀγαλμάτων,
Ἕλλησιν, ἀλλὰ πολὺ διαφέρων.
ἐνθάδε
(eR 20 ἀνδρῶν eixóvag ὁρῶσι πολιτῶν

(29M) τοῖς ἱεροῖς,
χαϑειχότων.
Ἑλλήνων

διαϑέσει τοῦ σχήματος.
ἑτέροις τισὶ τῶν βαρὥσπερ οἶμαι παρὰ τοῖς
δὲ ὃ αὐτός ἐστιν. καὶ

τῆς πόλεως xal ἐν τῇ ἀγορᾷ xal ἐν

στρατηγῶν χαὶ βασιλέων οὕτως ἀναχειμένας, γένεια
ἀλλὰ ví δεῖ ταῦτα λέγειν; σχεδὸν γάρ τι xal τῶν

οἱ πλείους ὁμοίως πρὸς τοῦτο

ἔχουσι,

xol οὐδὲν αὐτοὺς

ἡ ξυνήϑεια ἀποκωλύει τὸ μὴ οὐχ ἐρεσχηλεῖν μηδὲ ὑβρίζειν, ἐπειδάν
25 τινα ἴδωσι τοιοῦτον, λέγω δὲ τῶν πολλῶν xal ἀδόξων, οὗς μὴ δεδοίκχασιν

ὡς

ἱχανοὺς

ἀμύνεσθαι"

ἐπεὶ

τούς

δυσωποῦνται xal ϑαυμαζουσιν.
τυχὸν οὖν τοιοῦτόν ἐστι τὸ γιγνόμενον.

γε τοιούτους

σχεδὸν

τοὺς μὲν ναύτας xal

τοὺς γεωργοὺς xal ποιμένας, ἔτει δὲ Πέρσας καὶ Νασάμωγας, οὐκ
80 οἴονται καταφρονεῖν αὑτῶν οὐδὲ εἶναι πρὸς αὑτοὺς οὐδένα ἐκείνοις

λόγον, ὅϑεν οὐδὲν φροντίζουσιν.

τοὺς μέντοι φιλοσόφους ὕπο-

1 σπήλους M
2 γε τῶν P (pro I'ezo»)
4 δ᾽ΩΡἔτι Μ
τερον ΠΒΜ
ἀποδημεῖν ΡΗΜ — 6 νασαμῶνες HP
7 οὐδὲΡ
μῶνας ΗΡ
ὅσπερ HP

12 βούλη M fov (sic! P
11 αἰγυπτίαν P
18 βάρων Β
19 δὲ ἃ corr. Η
ἐστι:: (v erasum) U 20 εἰχώνας Μ
21 xol

βασιλέων om. P

ἀναχειμένας Reiske, ἀναχείμενα libri

ἐρεσχελεῖν libri praeter M

μάζουσι UH.

25 δὲ om. UBM

29 ἔστι pro ἔτι M m. pr.

αὐτοὺς libri praeter H

e—

ὅ ἀτοπώ8 vaca-

^

24 τοῦ μὴ PB

2176 ἐπεί ye UBPH

νασαμῶνας H.—.

31 οὐδὲν PM οὐδὲ UBH

21 ϑαυ-

30 αὐτῶν UHP
φροντίζουσι UH

186
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γοοῦσιν, ὡς χαταφρογοῦντας αὐτῶν xal χαταγιγνώσχοντας πολλὴν
ἀμαϑίαν xal δυστυχίαν, καὶ ὅτι φανερῶς μὲν οὐ χαταγελῶσιν, ἰδίᾳ
δὲ παρ᾽

αὑτοῖς οὕτως

ἔχουσιν,

ὡς πάντας

ἀϑλίους

ὄντας

τοὺς

ἀπαιδεύτους, ἀρξαμένους ἀπὸ τῶν πλουσίων δὴ καὶ μαχαρίων
δοχούντων, oüg αὐτοὶ ζηλοῦσι καὶ σμιχρὸν διαφέρειν οἴονται τῶν 5
ϑεῶν εὐδαιμονίας ἕνδχεν᾽" xal ὅτι ἀτιμάζουσι καὶ διαγελῶσι τοὺς
πολυτελῶς ἐσϑίοντάς ve xal πίνοντας καὶ χαϑεύδειν μαλαχῶς βου-

λομένους καὶ μετὰ γυναικῶν ἑχάστοτε ὡραίων xal παίδων ἀναπαύεσθαι χαὶ πολλὰ χρήματα ἔχειν xol ϑαυμάζεσϑαι ὑπὸ τοῦ
πολλοῦ ὄχλου xal περιβλέπεσθαι" ὧν οὐδὲν ἡγοῦνται μεῖζον οὐδὲ 10
κάλλιον. διὰ δὴ ταύτην τὴν ὑποψίαν δυσχεραίγουσι τοὺς μὴ ταὐτὰ (885
RII)
σφίσι ϑαυμάζοντας

μηδὲ τιμῶντας μηδὲ τὴν αὐτὴν

περὶ τῶν με-

γέστων ἔχοντας διάνοιαν. οὐχοῦν προχαταλαμβάγνουσιν αὐτοὶ λοιδοροῦντες xal τωϑάζοντες, ὡς ἀϑλίους xal ἀνοήτους, εἰδότες ὅτι
δὲ μὲν τούτους ἀποφαγοῦσιν ἄφρονας xal μαινομένους, ἅμα xol 15
αὑτοὺς ἀποδείξουσι σωφρονοῦντας καὶ νοῦν ἔχοντας εἰ δὲ παρα-

χωρήσουσιν,

ὡς τούτων ἃ χρὴ γιγνωσχόγτων

χαὶ πολλοῦ

ἀξίων,

ἅμα xal αὑτοὺς ὁμολογήσουσι δυστυχεῖς καὶ ἀναισϑήτους xol οὐδὲν
εἰδότας ἁπλῶς ὧν προσήχει ἀνθρώπους ἐλευϑέρους εἰδέναι.
ἔτι (680 M)

δὲ ἐὰν μέν τινα ἔδωσιν ὡς ναύτην ἐσταλμένον, ἔσασι τοῦτον zzÀev- 90 — —
σούμεγον, χἂν ὡς γεωργὸν ἕτερον, γεωργήσοντα᾽ τόν ys μὴν σπουμένος ἔχοντα στολὴν ἴσασι καὶ τοῦτον ὅτι ἄπεισιν ἐπὶ τὰ πρόβατα

καὶ περὶ ἐχεῖνα διατρίψει, ὥστε ὑπ᾽ οὐδενὸς λυττούμενοι τούτων
ἐῶσιν αὐτούς" ὅταν δέ τινα ἔδωσι τὸ σχῆμα ἔχοντα τὸ τοῦ quAo-

σόφου, λογίζονται ὅτι οὗτος οὔτε πιρὸς τὸ τελεῖν [ἐστιν] οὔτε πρὸς 25
γεωργέαν οὔτε προβάτων ἕνεχεν οὕτως ἔσταλται, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑρώπους παρεσχεύασται, ὡς νουϑετήσων ve καὶ ἐξελέγξων καὶ οὐδέν
τι ϑωπεύσων οὐδένα αὐτῶν οὐδὲ φεισόμενος οὐδενός, τοὐναντίον

δὲ χολάσων ὡς ἂν δύνηται αὐτοὺς μάλιστα τῷ λόγῳ καὶ ἐπιδείξων
1 χαταφρονοῦσιν

Β

καταγινώσχοντας UHB — 2 χαταγελῶσιν H. xava-

γελῶσι P χαταγελῷεν UBM — 5 μικρόν U
6 ἕνεχα B ἕνεχεν ex ἕνεχα P
ἀτιμάζουσι καὶ διαγελῶσι Reiskius; ἀτιμάζοιεν καὶ διαγελῷεν libri
τοὺς
Scripsi cclibri

8 ἀναπάβεσϑαι
σφίσι («c et |
φανοῦσιν corr.
18 αὐτοὺς P
22 ἵστασιν

Μ

1 πολυτελῶς — τε xol om. PHM

βουλομένους om. UBM

P — 9 ποτοῦ post ὑπὸ vov add. Μ 11 ταὐτὰ φησὶ B ταὐτὰ
à corr.; hoc fuit η) Ὁ ταὐτὰ φίσιν (at in litura) M
15 ἀποὉ Emp., ἀποφαίνουσιν libri 11 γινωσκόντων HP
ἀξίους UB
20 πλευσόμενον ex πλευσούμενον P — 21 xol pro χὰν PH
23 διατρίψοι Ἰἰθτὶ, corr. Reiske

τοῦτον ΓΒ

24 αὐτοῦ UB

τὸ om. PH
25 πρὸς τῷ πλεῖν M
ἐστιν seclusi, potest servari, si ἐσταλμένος Scribatur
πρὸς γεωργίᾳ M — 27 παρασχεύασται P
ται pro «e M
ἐλέγχων (mrg. yg. ἐξελέγχων) H
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οὔχουν δύνανται ἡδέως ὁρᾶν αὐτούς, ἀλλὰ προσχρούουσι 10

καὶ διαμάχονται,

ὥσττερ οὐδ᾽ οἱ παῖδες ἡδέως ὁρᾶν δύνανται

obg

(886
RI dy ἔδωσι παιδαγωγῶν σχῆμα ἔχοντας xal παρεσχευασμένους οὕτως
ὡς ἐτπιιττλήξοντας αὐτοῖς xol οὐκ ἐπιτρέψοντας ἁμαρτάνειν οὐδὲ
5 ῥᾳϑυμεῖν. εἰ γάρ τοι xol τοῖς παισὶν ἐξῆν τῶν τοιούτων κατα-

γελᾶν χαὶ ὑβρίζειν, οὐδὲν ἂν πρότερον τούτου ἐποίουν.
οὐ μέντοι

ἅπαντες

ἀπὸ

ταύτης

τῆς

διανοίας

προσέρχονται

xal ἐνοχλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἔστι γένος ἀνθρώπων πολυτεραγμογνοῦν votαὐτὴν πολυπραγμοσύνην καὶ τρόττον τινὰ οὐ πονηρόν᾽ οὗτοι προσ- 11
10 ἔασιν

οὗς ἂν ἡγῶνται φιλοσόφους ἀπὸ τῆς στολῆς,

ὡς ἀχουσόμενοί

vL παρ᾽ αὐτῶν σοφόν, ὃ οὐκ ἂν παρ᾽ ἑτέρου ἀχούσειαν, πυνϑαγόμεγοι χαὶ περὶ Σωχράτους,

ὅτι σοφός τε ἦν καὶ διελέγετο τοῖς

προσιοῦσι

καὶ περὶ Διογένους,

λόγους φρονίμους,

ὅτε xal αὐτὸς

πρὸς ἅπαντα εὐπόρει λόγου xal ἀποχρίσεως. xol τὰ μὲν τούτου
15 xal διαμνημογεύουσιν οἱ πολλοί, τὰ μέν τινα ἔσως εἰπόντος αὐτοῦ,
τὰ δὲ καὶ ἄλλων συνϑέντων. τῶν γε μὴν ἑπτὰ σοφῶν τὰς γνώμας 12
ἀχούουσι

xal ἐν 4]ελφοῖς ἀνατεϑῆγαι πτρότερον,

οἷον ἀπαρχάς τίνας

τῆς σοφίας τῆς ἐχείνων xol ἅμα τῆς τῶν ἀνθρώπων

λείας,
ἑ

ὡς τῷ ὄντι δὴ ϑεῖα

20 ϑειότερα,

οὗς ἡ Πυϑία

ταῦτα

ἔχρα καϑίζουσα

| (631 M) πἡλαμένγη τοῦ πνεύματος.

ἕνεχεν ὠφε-

xal σχεδόν τι τῶν χρησμῶν
ἐπὶ τοῦ τρίποδος, ἐμπίιμ-

τὸ γὰρ αὑτῷ χρησϑὲν ἕχαστος

ἄπεισι, καὶ οὐχ ἀνατίϑεται

|

εἶναι γνώριμα᾽ và δὲ ἐχείνων δόγματα κοινὰ ἀπεδείχϑη τοῖς ἀφι-

|

xvovuévoig

παρὰ

ταῦτα,

τὸν ϑεόν,

ὥστε δὴ xol πᾶσιν

ἀχούσας

|

ὡς ὁμοίως

ξυμφέρον

ἀνθρώποις

πᾶσιν

εἰδέναι

|
25 xal πείϑεσϑαι. εἰσὶ δὲ oi xol τὸν Αἴσωτπον οἴονται τοιοῦτόν τινα 13
(8878 I) γεγέσϑαι, σοφὸν μὲν καὶ φρόνιμον, αἱμύλον δὲ ἄλλως καὶ ξυνϑεῖναι

|

λόγους ἱχανόν, οἵων (ot) ἄνϑρωποι ἥδιστ᾽ ἂν ἀχκούοιεν.
1 οὐχοῦν ΒΜ

δύναται M.

δρᾶν ἡδέως (hoc ord.) Η

καὶ τυχὸν

3 παρασχευασ-

αν

μένους P
4 ἐπιστρέψοντας P
7 προσέχονται U m. pr.
μόνων UB πολυπραγμονῶν Μ
9 πονηρὸν HP πονηρῶν UBM

8 .πολυπραγ10 (πρὸς

ovc Herwerden
di we (sic) Η ἡγοῦνται P tin mrg. vulg.)
11 χαὶ 0 UB
12 διελέγετο scripsi, διαλέγοιτο libri
13 οὐχ pro χαὶ (post 0) M
14 xal

post λόγου om. P

καὶ τὰ uiv M τὰ μέν ys ceteri

16 ἄλλων BH ἄλλως UMP

Alag M

19 χρησίμων M — 20 ἔχϑρα P.

21 γὰρ om. M m. pr.

|

f

15 χαὶ om. P

συνϑέντος (oc ἃ corr.) U

ἐμπιπλαμένη UBH Mibi

«org U αὐτοῦ (εἰ)

23 γνώρισμα τὰ P γνωρίσματα M
26 ξυνϑῆναι B ξυνϑεῖναι (ει ἃ corr)
scripsi, αὐτοὶ libri

18 ἕνεχα

Η

Ὁ) oge-

abéno: P

22 dv ἀϑετεῖ mrg. U

24 τῶν ϑεῶν PH
U — 27 oiov P m. sec.

ξυμφέρων P
— (oí) ἄνϑρωποι

τὰς
a
MIBR
E

34
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(οὐ) παντάπασι ψευδῆ οἴονται xal τῷ ὄντι Αἴσωπος τοῦτον τὸν
τρόπον ἐπειρᾶτο νουϑετεῖν τοὺς ἀνϑρώπους xal ἐπιιδειχγύναι αὐτοῖς
ἅττα ἁμαρτάγουσιν,

ὡς ἂν μάλιστα

ἠνείχοντο αὐτόν, ἡδόμενοι ἐτεὶ

τῷ γελοίῳ xal τοῖς μύϑοις᾽ ὥσπερ τὰ παιδία ταῖς τίτϑαις μυϑολογουμέναις προσέχουσί τὲ xal ἥδονται.
ἀπὸ δὴ τῆς τοιαύτης 5
δόξης, ὧς xal παρ᾽ ἡμῶν ἀκουσόμενοί

τι τοιοῦτον

οἷον Αἴσωπος

ἔλεγεν ἢ ὅποῖον Σωχράτης ἢ [ὁποῖα] Διογένης, προσίασε xal ἐνοχλοῦσι xal οὐ δύνανται

ἀπέχεσθαι,

ὃν àv ἔδωσιν

ἐν τούτῳ τῷ

σχήματι, οὐ μᾶλλον ἢ τὰ ὄρνεα, ἐπειδὰν ἴδωσι γλαῦκα" ἐφ᾽ ᾧ xal
14 ξυνετέϑει λόγον Αἔσωττος τοιοῦτον, ὡς τὰ ὄρνεα ξυνῆλϑε πρὸς 10
τὴν γλαῦχα

χαὶ ἐδεῖτο

τῆς μὲν

ἀπὸ τῶν οἰχοδομημάτων

σχέπης

ἀπανίστασϑαι, πρὸς δὲ τὰ δένδρα τὴν χαλιάν, ὥσπερ xol αὐτά,
καὶ τοὺς τούτων μεταπήγνυσθαι χλῶνας, ἀφ᾽ ὧν xol ᾷδειν ἔστιν
εὐσημότερον᾽

xal δὴ xal πρὸς δρῦν ταυτηνὶ ἄρτι φυομένην,

δὰν πρὸς ὥραν ἀφίχηται,

émet-

ἑτοίμως ἔχειν ἱζάνειν xol τῆς χλοερᾶς 15

χόμης ἀπόνασϑαι.
ἀλλ᾽ οὖν τήν γε γλαῦχα μὴ τοῦτο τοῖς ὀρνέοις
ποιξῖν παραινεῖν μηδὲ φυτοῦ βλάστῃ ἐφήδεσθαι “ἰξὸν πιεφυχότος

15 φέρειν, πτηνοῖς ὄλεϑρον᾽. τὰ δὲ μήτε τῆς ξυμβουλῆς ἀπεδέχετο ι8888 ΠῚ
τὴν γλαῦχα, τοὐναντίον δὲ, ἔχαιρε τῇ Óovi φυομένῃ, ἐπειδή τὲ
ἱκανὴ ἦν, καϑίσαντα ἐπ᾽ αὐτὴν ἤδεν. γενομένου δὲ τοῦ ἰξοῦ ὅᾳ- 20
δίως ἤδη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἁλισχόμενα μετενόουν καὶ τὴν γλαῦχα
ἐθαύμαζον ἐπὶ τῇ ξυμβουλῇ. καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσιν, ὡς δεινῆς
xal σοφῆς οὔσης αὐτῆς, xal διὰ τοῦτο ἐϑέλουσι πλησιάζειν, ἡγούμενα (682 M)

ἀγαϑόν τι ἀπολαύξιν τῆς ξυνουσίας᾽ ἔπειτα οἶμαι προσίασι μάτην

ἐπὶ καχῷ.

ἡ μὲν γὰρ ἀρχαία γλαὺξ τῷ ὄντι φρονίμη ve ἦν xal 25

ξυμβουλεύειν ἐδύνατο. αἱ δὲ νῦν μόνον τὰ πτερὰ ἔχουσιν ἐχξίνης
xal τοὺς ὀρθϑαλμοὺς xal τὸ δάμφος, τὰ δὲ ἄλλα ἀφρονέστεραί
εἰσι τῶν ἄλλων ὀρνέων. οὐχοῦν οὐδὲ ἑαυτὰς δύνανται οὐδὲν ὠφε16 λεῖν" οὐ γὰρ ἂν παρὰ τοῖς ὀρνιϑοϑήραις ἐτρέφοντο δεδεμέναι καὶ
1 οὐ add. Selden. ^ xoi scripsi, εἰ PH ἦ UB ἡ M
αὐτοῦ UB

4 uv9oAoyovuévac M

corr. ex ἴδωσι τούτῳ U, ἐν om.

Β

7 ὅποῖϊα secl Wil.

9 ἐπειδὴ P

3 ἠνίχοντο M
8 ἴδωσιν ἐν τούτῳ

Verba ἐφ᾽ ᾧ — 18 ἀποδέ-

χεσϑαι τὴν γλαῦχα om. PHM, suppl. in mrg. correctores, P usque ad ἀπόνασϑαι
10 συνετίϑει mrg. M
11 σχέπης Reiske, ὀπῆς UB, mrg. H (om. mrg. P, periit

in M)

12 ἐπανίστασϑαιΒ

138 ἀφ᾽ ὧν — 14 εὐσημότερον bis scr. mrg. P

14 ἄρτι ταυτηνὶ (hoc ord.) libri, transposuit Reiske

agnovit Wil.
libri

^

20 ἱκανὰ BM ἱχανὴ (η ἃ corr) U

τοῦ & corr. in Ρ

28 αὐτὰ M

ἐπειδὴ mrg.

18 ἀπεδέχετο Reiskius, ἀποδέχεσϑαι libri
21 τὴν om. Ὁ m. pr.

P — 17 iambos

19 τε Emp., δὲ

ἴδεν M 76e H ἦδε ex εἶδε P
22 ἐθαύμαζεν libri, corr. editores

οὐδὲν om. PH m. pr, οὐδ M

29 ὀρνιϑοϑήραις (αι ἃ corr.) U
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καὶ ἡμῶν ἕχαστος τὴν μὲν στολὴν ἔχει τὴν Σωχρά-

τους xal Διογένους,

τὸ δὲ φρονεῖν πολλοῦ δέομεν ὅμοιοι εἶναι

τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις ἢ ζῆν ὁμοίως αὐτοῖς ἢ λόγους τοιούτους

δια-

(889 RID λέγεσϑαι. τοιγάρτοι οὐδὲν ἄλλο ἢ βλεπόμενοι ὥσπερ αἱ γλαῦχες
5 ὄχλον πολὺν ξυνάγομεν τῷ ὄντι ὀρνέων, αὐτοί ve ὄντες ἠλέίϑιοι
καὶ ὑφ᾽ ἑτέρων τοιούτων ἐνοχλούμενοι.

(5060 ILEPI

HLIZTE292.

"Mod γε τὸ πιστεύεσϑαι τοῖς πιστευομένοις ἀγαϑόν ἐστι xal
τοιοῦτον οἷον τὸ “τλουτεῖν καὶ τὸ ὑγιαίνειν xal τὸ τιμᾶσϑαι τοῖς
τιμωμένοις καὶ ὑγιαίνουσι xal πλουτοῦσιν, αὐτοῖς ἐχείνοις τινὰ
10 φέρον ὠφέλειαν; λέγω δὲ οἷον εἴ τις δημοσίᾳ τύχοι πιστευόμενος
ὑπὸ

τῆς αὑτοῦ

πόλεως

ἢ ἑτέρας

στρατιὰν

ἢ χρήματα

ἢ τείχη,

χαϑάττερ ἤδη πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἐπετράπησαν, οἱ δὲ καὶ αὑτὰς
τὰς πόλεις μετὰ παίδων xol γυναικῶν εἰρήνης ve οὔσης καὶ σπτολέμου καταλαβόντος

ἐνίοτε, xol νὴ Zia εἴ τις ὕπ᾽

ἀνδρὸς βασιλέως

15 ἢ τυράγγου πιστεύοιτο χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ ναῦς ἢ ὅπλα ἢ ἀχρόπολιν

ἢ ξύμπασαν

τὴν ἀρχήν,

ὥσπερ

“επτίνης

μὲν

παρὰ

τοῦ

ἀδελφοῦ πολλάκις Συραχούσας παρέλαβε, Φίλιστος δὲ παρὰ τοῦ
γεωτέρου Διονυσίου, μάγοι δὲ παρὰ Καμβύσου τὰ Περσῶν βασίλεια, ὅτε εἰς Αἴγυτετον ἐστρατεύετο, σπταρὰ δὲ Δαρείου Πιϑράνης

20 τὴν Σάρδεων ἀχρόπολιν, Περσαῖος δὲ παρὰ ᾿Αντιγόνου τὸν ᾽άχροGU RID46090», πολὺ δὲ τούτων πρότερον ᾿Ατρεὺς mao! Εὐρυσϑέως τὸ
“Δργος, ὅτε Εὐρυσϑεὺς ἐπ᾽ ᾿ϑήνας ἐστρατεύετο, οὐχ ἐχδιδόντων
᾿ϑηναίων

γων,
25 γαῖχα

τοὺς Ἡραχλέους

παῖδας"

ἡνέχα ἐπὶ Τροίαν ἔπλει,
xal τὴν οἰχέαν —

ὃ δὲ υἱὸς

μουσικῷ

τούτους

ἅπαντας

αὐτοῦ ὃ L4yauéu-

ἀνδρὶ ἐπίστευσε τὴν γυφῶμεν

τοὺς

πιστδυο-

1 παλεύουσαι pro δουλεύουσαι Herwerden ex Arist. Av. 1083. 87
pro τὴν HP

2 τῶ δὲ M

ὅμοιον B, in U , fin. a corr.

τοῦ

4 αἵ Emp., εἰ

libri — 5 πολλὺν M
11 αὐτοῦ libri, corr. Emp.
στρατιὰν Emp., στρατείαν libri
14 ὑπ᾽ Emp., ἀπ᾿ libri
158 πιστεύοι τὸ Ρ 16 Leptines Dionysii maioris frater

|

17 συραχούσσας BM συρακοὺ σας

(cum rasura) U

18 τοῦ x«ufvcov Η 19 Mithrenes audit Diodoro et Curtio, Mithrines Arriano
μηϑράνης UB .— 20 περσεὺς δὲ libri praeter M
παρ M X 21 svgvo9éoc U
m. pr. B ᾿ 22 εὐρυσϑέους M
23 αὐτοῦ om. H m. pr.
24 ἐπίστευε BH
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μένους ἀγαϑόν τι ἀπολαύειν xal αὐτοὺς τῆς πίστεως; xal αὖ τοὺς
ὑχτὸ τῶν

ἐδιωτῶν πιστευομέγνους 7 yvvaixag ἢ παῖδας ἢ τὴν οὐσίαν,

χαϑάπερ οἶμαι πολλοὶ ἐπιτρόπους xal χηδεμόνας καταλείπουσιν,
οἱ μὲν ἀποδημοῦντες, οἱ δὲ ἀποϑνήσχοντες, οἱ δὲ παρακαταϑήχας
διδόασιν ἄνευ μαρτύρων, οὐ δεδιότες μὴ ἀφαιρεϑῶσιν, ἔνιοι δὲ 5
τῶν νόμων

ἀπαγορευόγτων

μὴ χαταλιττεῖν

xAngovóuovc

οὗς αὐτοὶ

βούλονται, ἑτέρους χαταλείπουσιν, ἐντειλάμενοι τὰ χρήματα ἀποδοῦναι

τοῖς

αὑτῶν

ἐπιτηδείοις

---

τούτοις

δὴ πᾶσι

λυσιτελεῖν

φῶμεν τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἔχοντες περὶ αὐτῶν ἐπιτρέ$t0vOLY αὐτοῖς οἱ τὰ σφέτερα ἐπιτρέποντες, μάλιστα δὲ τοῖς ve- 10
λευταίοις

τοῖς

χαλεπὸν εἶναι
αἴτιον, ἐνίοτέ
ἔξεστι δὲ
οὗτοι γὰρ τῶν

παρανόμως

πιστεύεσϑαι

δοχοῦσιν"

ἢ τοὐγαγτίον

τὸ τοιοῦτον xal πολλῆς ἀσχολίας καὶ φροντίδων
(ye) μὴν καὶ κινδύνων τῶν μεγίστων;
σχοπεῖν εὐθὺς ἀπὸ τῶν δοχούντων εἶναι μεγίστων"
μὲν ἐδέων ἐξ ἀνάγχης ἀμελοῦσι xal χρημάτων καὶ 15

τέχνων, προσέχουσι

δὲ τοῖς χοινοῖς xal ἐπὶ τούτων eicí* xal πολ-

λάκις μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων ταῖς τιόλεσιν ἢ πολεμίων ἢ
πολιτῶν τινων ἀπόλλυνται, πολλάκις δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πόλξων (891 RII)
ἀδίχως διαβληϑέντες.

οἱ μὲν γὰρ οὐσίας ἀφῃρέϑησαν,

τοὺς δὲ καὶ

ὀνείδη συνέβη χτήσασϑαι καταδιχασϑέντας κλοπῆς οἱ δὲ ἐξέπεσον 20
ἐχ τῶν πατρίδων, οἱ δὲ καὶ üzéSavov: ὥσπερ οὖν λέγουσι Περικλέα

μὲν ἁλῶναι χλοπῆς

παρὰ ᾿4ϑηναίοις τὸν χάλλιστα

προστάντα τῆς πόλεως, Θεμιστοχλέα
ὃς παραλαβὼν

αὐτοὺς

οὐ

δυναμένους

xal ἄριστα

δὲ ἐχπτεσεῖν ὡς προδιδόντα,
τὸ

ἔδαφος

τῆς πατρίδος

οἰχεῖν, ἀλλὰ παραχωροῦντας τοῖς πολεμίοις αὐτοῦ τοῦ ἄστεος καὶ 25

τῶν ἱερῶν, οὐ μόνον ταῦτα πάντα ἀπέδωχεν,

ἀλλ᾽ ἔτι καὶ τῶν (684 M)

Ἑλλήνων ἡγεμόνας ἐποίησεν, ἀφελόμενος ““αχεδαιμονγίους ἐξ ἀρχῆς
ἔχοντας τὴν τιμὴν ταύτην.

Πιλτιάδης

δὲ ὃ πρῶτος

νικήσας τοὺς

βαρβάρους μετὰ μόνων τῶν πολιτῶν καὶ τὸ Περσῶν φρόνημα χαϑελών,

ὃ πρότερον

εἶχον ὡς ἁπάντων

ἀνϑρώπων

χρείττους ὄντες, 30

οὗτος μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον εἰς τὸ δεσμωτήριον jm

αὐτῶν ἐνέ-

σεσε, xal προσέτι ὃ υἱὸς αὐτοῦ Κίμων ἄτιμος ἦν ἂν τὸν ἅπαντα
χρόνον, el μὴ τὴν ἀδελφὴν Ἐλπινίκην ἐξέδωχεν ἀνδρὶ ταπιδινῷ [καὶ]
1 xai αὐτοὺς MU m. pr. P χαὲ om. BH

3 χαταλίπουσιν M

5 óe-

δειότες B
7 καταλίπουσιν UM
ἐντηλάμενοι P
8 αὐτῶν libri, corr.
Emp.
10 δὲ Pflugk, δὴ libri
12 φροντίδος UP φροντίδως M
18 ye add.
Reiske — xal om. UBM
τῶν ex τὸ Ρ
10 émi vov τούτων P
[18 ἀπώλλυνται B.
δὲ xol P (δὲ ex uiv)
20 ξυνέβη B
24 τοὔδαφος B
2 ἀλλ᾽
ἀποχωροῦντας (mrg. yg. naga) U
26 πάντα om. P
29 μόνον B
31 οὕτως B οὗτο::ς (cum rasura) U — 33 χαὶ seclusi secutus Emperium
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χρήματα ἔχοντι, ὃς ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ζημίαν κατέβαλε và πεντήxovra τάλαντα.
χαΐίτοι Κίμων ὕστερον ᾿4“ϑηναίοις Κύπρον ἐχτήσατο καὶ πεζῇ ἅμα καὶ ναυσὶν ἐνέχησε τοὺς βαρβάρους περὶ Πᾶαμφυλέαν" ἀλλ᾽ ὅμως τὸν τοιοῦτον αὐτὸν ὄντα xal τοιούτου πατρός,
5 δὲ μὴ χρημάτων εὐπόρησεν, ἄτιμον (ἂν) εἴων ἐν τῇ πόλει. Φω- 7
χέωνα δὲ ὕστερον τὸν ὑπτὲρ ὀγδοήκοντα ἔτη βιώσαντα, τούτων δὲ
τὰ πλείω στρατηγήσαντα καὶ τὴν πόλιν διαφυλάξαντα ἐν τοῖς

χαλετωτάτοις καιροῖς καὶ χρηστὸν oz αὐτῶν ἐκείνων ὀνομασϑέντα,
τοῦτον οὐχ ἤρχεσεν αὐτοῖς ἀποχτεῖναι μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ vexgóv εἴασαν
GR 0 à» τῇ ᾿Αττικῇ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοὺς ὅρους ἐξέβαλον. Νικίας δὲ ó Νικηράτου [διὰ τὸ πιστεύεσϑαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν], ἐπιστάμενος τὴν
ἐν Σιχελίᾳ στρατείαν οἵα ἔσοιτο xol ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῷ λογίζεσϑαι,
ταύτην.

ὅμως ἠναγκάσϑη στρατεύσασϑαι νοσῶν διὰ τὴν πίστιν
xal eb μὲν ἀποβαλὼν τὴν στρατιὰν ἢ μέρος αὑτῆς αὐτὸς

15 γοῦν ἐσώϑη, δῆλον ὅτι οἴκοι ἀφικόμενος ἀπολώλει dv. ἐπεὶ δὲ
τοῦτο εἰδὼς προσελιτιάρει πάντα τρόπον, ληφϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμέων τοῦτο ἔπαϑεν.
καὶ ταῦτα ἐμοὶ περὶ μιᾶς πόλεως εἴρηται 8
χαὶ τῶν ἐν μιᾷ πόλει πολιτευομένων, οὐδὲ τούτων ἁπάντων. τοὺς
δὲ παρὰ τοῖς τυράννοις δοχοῦντας

πιστοὺς

cb ἐπεξίοιμι

οἵων δὴ

20 τετυχήχασι, πολλῶν ἂν ἔσως μοι δεήσαι πάνυ ἡμερῶν. σχεδὸν γὰρ
(635M)τό γε σωϑῆναι ἐχείνους ἀδύνατόν ἐστιν. oi μὲν γὰρ ἂν παράσχωσι
xc9' αὑτῶν αἰτίαν, ὡς ἀδικήσαντες, διὰ τοῦτο ἀπόλλυνται xal
οὐκ ἔστιν οὐδεμιᾶς συγγνώμης τυχεῖν᾽ ob δ᾽ ἂν ἄνδρες ἀγαϑοὶ
φανῶσι xal διαφυλάττειν δυνάμενοι τὰ πιστευϑέντα, παραχρῆμα
25 μὲν τιμῆς τινος ἔτυχον, μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἀπόλλυνται φϑονούμενοι

xal ὑποτετευόμενοι.

οὐ γὰρ δοχεῖ λυσιτελεῖν τοῖς μονάρχοις οὐδέν᾽ 9

ἄνδρα ἀγαθὸν εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς οὐδ᾽
παρὰ τῷ πλήϑει.

εὐδοχιμοῦντα

φαίνεσθαι

αἱ δὲ παρὰ τῶν ἰδιωτῶν πίστεις κινδύνους

μὲν ἥττους ἔσως ἔχουσιν, ὅτι xal τὰ πράγματα ἐλάττω ἐστίν, ἄσχο-

2 ἐχτίσατο Μ
ἐχτήσατο --- 3 βαρ- om. H (in mrg. suppl. ἃ corr.)
ὅ ἂν add. Dind, secutus Reiskium
φωχείωνα M.
6 βιάσαντα P
τούτω B
8 χαλεποτάτοις Ῥ 11 διὰ τὸ — πολιτῶν seclusit Emp.
12 ν in
στρατείαν ἃ m. sec. P
13 στρατεύσεσϑαι P
πίστην U m. pr. M
14 στρατείαν UB

15 ἀπωλώλει

ΗΠ

10 φειδὼς M

προσελειπάρει Μ

11 ἔπαϑε H, in U ν erasum
εἴρηται πόλεως (hoc ord.) U
20 μοι
om. P
δεήσοι PH
ἡμέρων B
21 ye σωϑῆναι Wil. praeclare, yeyyϑέναι libri
αὐτὸν M

ἐχείνοις PH
ἀπώλλυνται P

26 οὐδὲν ΒΜ

οὐδένα PH

uevo) P

22 xa9' αὑτῶν PH xev' αὐτῶν UB xav
23 οἱ δ᾽ ἄνδρες (om. ἀν) U m. pr. B

21 οὐδὲ H

29 γράμματα (supra lin. τὰ πραγ-
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λίαν δὲ μυρίαν xal πόνους, καὶ πολλάκις οὐδὲ χάρις οὐδ᾽ ἡτισοῦν

συνέπεται.

πολλάκις δὲ συμβαίνει sag" αὐτῶν τῶν εὖ παϑόντων

αἰτίαν ἔχειν, ὧς οὐ δικαίως οὐδὲ καϑαρῶς ἅπαντα ἀποδόντας.
τί δὴ βουλόμενος ταῦτα ἐγὼ διῆλθον; οὐ γὰρ δὴ νουϑετῶν
σε τοιαύτην νουϑεσίαν οὐδὲ ἀποτρέπων τοῦ πιστὸν εἶναι. πολὺ ὃ eb
yàg àv εἴην τοῦ Ζήϑου φαυλότερος τοιαῦτα ἐπιτιμῶν, ὡς ἐχεῖνος

ἐνουθέτει τὸν ἀδελφόν, ovx ἀξιῶν φιλοσοφεῖν αὐτὸν οὐδὲ περὶ
μουσιχὴν διατρίβειν, ἐάσαντα τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν" ἔφη δὲ
αὐτὸν ἄτοπόν τινα xal ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν.
ὥσπερ àv
τυχὸν εἴποι τις xol σὲ τοιαύτην προῃρῆσϑαι πρᾶξιν, ovx ἀργὸν 10
οὐδὲ φέλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων μέντοι τῶν αὑτοῦ ἀτημελῆ ἴσως"
καὶ νὴ 4a λέγοι ἂν xal τόδε τὸ ἔπος"
ἐξ ὧν χενοῖσιν ἐγχατοικήσεις δόμοις.

57) ΠΕΡῚ

AIIIZTIAZ.

4. Ἐπίστασαί τινας ἤδη βλαβέντας ὑπὸ ἐχϑρῶν; — Πῶς γὰρ
00; — 4. Τί δέ; ὑπὸ τῶν χαλουμένων φίλων xol συνήϑων ἢ χαὶ 15
jud συγγενῶν τίνων, ἐνίους δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἔγγιστα, ἀδελφῶν ἢ 636 M)
υἱῶν ἢ πατέρων;

— "Eyoye πολλούς.

—

Ζ. Τίς οὖν ἡ αἰτία, δι᾿

ἣν οὐ μόνον οἱ ἐχϑροὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ οἱ λεγόμενοι φίλοι ἀλλήλους καὶ νὴ eia πολλοὶ καὶ τῶν οὕτως ἀναγχαίων;
— 4ῆλον ὡς ἡ χαχία τῶν ἀνϑρώπων, ὑφ᾽ ἧς ἕχαστος οἶμαι xal 20

αὐτός ἐστιν αὑτῷ βλαβερός. — 4. Πάντας ἄρα δεῖ [τοὺς φίλους] (894
Ε1)
ἐπ᾿ ἴσης φυλάττεσθαι xol μὴ πιστεύειν μηδὲν μάλλον, κἂν φέλος
ἢ συνήϑης ἢ πρὸς αἵματος εἶναι δοχῇ; -- Πάντας, ὡς ὃ λόγος
οὗτός φησιν. — 4. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ἔγραψενὃ τοῦτο γράψας τὸ ἔπος"
γᾶφε xol μέμγνασ᾽ ἀπιστεῖν ἄρϑρα ταῦτα τᾶν φρενῶν;
25
3 ἀποδόντων libri (ov ex « P), ἀποδόντας Emp.
suspecta

ὅ τοιαύτην vov9solav

6 Eur. frgm. 184. 188 N. Wil. de trag. gr. frgm. p. 25

8 διατρίβην

Um.pr. 989 ἂν τυχὸν ἂν PHM
10 εἴπη P
τοιαύτην om. Ὁ προειρῆσϑαι B
προηρῆσϑαι (η prius a corr.) U 11 αὐτοῦ PBM
18 χενοί εἰσιν B, idem fuit in
Uam.pr.
inscriptio: περὶ στρατείας Ρ 14 ἐπίστασε Μ 15 τί δαὶ UB
16 τῶν συγγενῶν libri praeter M
καὶ ἀδελφῶν B
17 xal pro ; H

18 οἱ οι. ΡΗ

19 ἀλλήλοις Η

ἀναγκαίων — ἢ ὑπὸ vov 1. p. 193, 9 in mrg.

suppl. M
2421 ἐστι βλαβερὸς αὐὐῷ M. ἦρα H
τοὺς φίλους secl. Pflugk
22 μὴ om. Μ
κἀν Casaub. ἢ ἂν libri
28 πρὸς om. UB.
ó om. M
25 μάϑε pro νᾶφε BP idem fuit in U ἃ m. pr.
μέμνησο libri, corr. Emp.

ταύτα om. M

τἀν τὰ ΗΠ

goeváv Β fragmentum Epicharmi p. 260 fr. 17 Lor.
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4. Kol μὴν δῆλος ὃ ποιητὴς o) πρὸς τοὺς 2

ἐχϑροὺς ταῦτα ὑποτιϑέμενος, ἀλλὰ πρὸς τοὺς νομιζομένους φέλους.
οὐ (yàg) δὴ ὑφ᾽ ὧν τις μισούμενος ἐπίσταται, τούτοις ἂν ἐξουσίαν
δοίη x«9' αὑτοῦ.
πῶς ἂν οὖν διαχελεύοιτο ἀπιστεῖν, οἷς μηδεὶς
5 πιστεύει;

φέρε τοίνυν

χἀχεῖνο ἔδωμεν᾽

ὑπὸ τίνων sAs(ovg ἀπολώλασι,

πότερον ὑπτὸ τῶν ὁμολογουμένων ἐχϑρῶν ἢ τοὐναντίον ὑπὸ τῶν
προσποιουμένων εἶναι φίλων; ἐγὼ μὲν γὰρ δρῶ xal τῶν πόλεων

τῶν ἁλουσῶν πλείονας ὑπὸ τῶν προδοτῶν ἀπολομένας ἢ ὑπὸ τῶν
10 πολεμίων εἰλημμένας κατὰ χράτος xal τῶν ἀνθρώπων πλείους τῷ
παντὶ τοῖς φίλοις xal τοῖς συνήϑεσιν ἐγκαλοῦντας τῶν αἰτιωμένων
τοὺς ἐχϑροὺς ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς"

ἔτι δὲ πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους

ἅπασι τείχη xol φρούρια χατεσχευασμέγα xol τούτων ἐνίοτε πολλῶν
ἐτῶν μηδεμίαν χρείαν γενομένην" πρὸς δὲ τοὺς συμπολιτευομένους
15 xal τῶν αὐτῶν χοινωγνγοῦντας ἱερῶν xol ϑυσιῶν καὶ γάμων καὶ
φυλέτας ὄντας ἀλλήλων xal δημότας xal συγγενεῖς τὰ

xal τοὺς νόμους xal τὰ ἀρχεῖα.

δικαστήρια

xal ταῦτα οὐδέποτε ἠρεμεῖ.

(896 ΒΠ) Oval γοῦν αἱ πόλεις aiel χατηγορούντων,

ἀπολογουμένων,

με-

δικα-

ζόντων, δικαζομένων, καὶ οὐδὲ ἐν ταῖς ἱερομηνίαις ἢ ταῖς σπονδαῖς
20 ἀλλήλων ἀπέχεσϑαι δύνανται. τίϑενται γοῦν ἑτέρους νόμους ὑπὲρ
(68:M)τῶν ἀδικημάτων τῶν ἐν ταῖς ἑορταῖς xal τούτους ἱεροὺς καλοῦσιν,

ὥστεερ τὸ ὄνομα ὠφελοῦν.
ἅπασι

πρὸς ἅπαντας,

ὃ γὰρ τῆς χαχίας πόλεμος διηνεχὴς

ἄσπονδος

ὧν xal ἀχήρυχτος"

μάλιστα

δὲ

οὗτος συνέστηχε τοῖς ἐγγὺς πρὸς ἀλλήλους.

25

τὸν μὲν οὖν ἐν εἰρήνῃ βουλόμενον

βιοῦν xal uev ἀσφαλείας

. φιγὸς εὐλαβεῖσθαι δεῖ τὴν πρὸς ἀγϑρώπους χοινωγέαν xal τὴν
φύσιν ἐπίστασϑαι τῶν πολλῶν ἑτοίμην οὖσαν πρὸς τὸ μεταδοῦναι
xaxíoag τινός,

xal μηδὲ

ἂν μυριάκις λέγῃ φίλος

εἶναι πειστεύειν.

οἱ γάρ ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς βέβαιον οὐθὲν οὐδὲ ἀληϑές" ἀλλ᾽ ὃν ἂν
30 ἁπάντων

προτιμῶσιν

ἤδη καὶ τοῦ ζῆν, ἐὰν οὕτω τύχῃ, μετὰ μιχρὸν

1 δῆλος Pflugk, οὗτος libri

2 ἐχϑροὺς M χοροὺς U m. pr. ΒΡΗ͂ m. pr.

3 o) yàg δὴ Wil, ov δὴ M οὐδὲ ceteri, οὐδὲ yag Emperius
4 δοίη P δώη H
δώιη Ὁ δῷ BM
μηδεὶς scripsi, μηδὲ libri
- 5 πιστεύοι U
9 ἁλουστῶν B

ἀπολλυμένας PH ἀπολλομένους M

10 εἰλημένας P

13 ἅπας

εἰ τζη M
φρουρὰ P — 14 μὴ δὲ μίαν H
15 xal ante ϑυσιῶν om, P
16 φιλέτας Ῥ — 171 τὰ τοιαῦτα UB.
18 ἀεὶ
19 xal οὔτε libri, corr. Emp.
20 ἀποσχέσϑαι B
γοῦν scripsi, οὖν libri ὑπὸ ut videtur H
22 πόλεμος

Reiske ex Interpr., ἔπαινος libri
μετὰ UB
30 πάντων
DIO. II.

24 οὕτως Ὁ m.pr.

δῦ τὸ uiv H m. pr.

4Σ18 τις post μυριάκις add. Gasda
29 οὐδὲ Emp., οὔτε libri
Μ
7 δὴ mrg. U (quid B?)
σμικρὸν B
13
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ἔχϑιστον νομίζουσι xol οὐδὲ vob σώματος ἀπέχονται moAAdxic.
5 ó γοῦν ἐραστὴς τὸν ἐρώμενον ἀποσφάττει διὰ τὸ λίαν φιλεῖν, ὡς
οἴεται, παροξυνϑεὶς

éx τῆς τυχούσης αἰτίας.

ἕτεροι δ᾽ ἑαυτοὺς

ἀποχτιγγύασιν, οἱ μὲν ἄκοντες δι᾽ ἀκρασίαν, οἱ δὲ ἑκόντες, μηδενὸς
ὄντος αὐτοῖς ἀτόπου κατὰ τὸν βίον ἢ τῆς ἐν αὐτοῖς μοχϑηρίας. 5

τὰς μὲν γὰρ ἄλλας βλάβας τὰς εἰς ἑαυτὸν éxdovov
ἐπεξελϑεῖν

ἔστιν.

ποία

δὴ πίστις

πρὸς

ἀσφάλεια; ἢ πῶς ἂν ἐμὲ ἀγαπήσειεν
γὰρ πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους

τοὺς

δῆλον ὡς οὐκ

τοιούτους

ἢ τίς

ὅ μηδ᾽ αὑτὸν ἀγαπῶν; τὸ

ῥηϑέν, ὅτε ἐν ἐσχάτοις ὄντες ἠξίουν τι

περὶ Σάμου, καλῶς ἂν οἶμαι λεχϑείη πρὸς τοὺς φιλίαν ὕπερχο- 10
μένους τῶν φαύλων᾽ ὃς αὐτὸς αὑτὸν οὐ φιλεῖ, πῶς ἄλλον φιλεῖ, (896
RII)

ἢ ξένον ἢ τέκνον ἢ ἀδελφόν;
ví οὖν, ὅταν τις φιλοφρογῆται καὶ χαϑ᾽ ἱερῶν ὀμνύῃ καὶ μόνον
οὐ χατατέμνειν αὑτὸν ἢ πρόϑυμος; ἀκούειν μὲν ἤδη τούτων ἐξ
ἀνάγκης καὶ νὴ 4έα ἔσως καταγνεύειν" εἰδέναι μέντοι σαφῶς ὅτι 15

μηδὲν αὐτῶν ἐστιν ἰσχυρόν.
"Háéxvoa τὸν Ὀρέστην δαχρύοντα
ὁρῶσα καὶ προσαγόμενον αὐτήν, τότε μὲν ᾧῴετο ἄνεσίν vwa αὐτῷ
γεγονέναι, τοῦ μέντοι παντάπασι πιστεύειν πολὺ ἀπεῖχεν. ὁρῶσα

γοῦν μετ᾽ ὀλίγον παρακιγοῦντά φησιν,
οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὄμμα

(688M)

σὸν ταράσσεται,

20

ταχὺς δὲ μετέϑου.
τὴν ϑάλασσαν οὕτως ἠρεμοῦσαν πολλάκις ἰδεῖν ἔστιν, ὥστ᾽ οἶμαι
χαὶ τὸν δειλότατον χαταφρογῆσαι.
τί οὖν; διὰ τοῦτο πιστεύειν
δεῖ xol μήτε ἀγχύρας ἔχοντα μήτε πηδάλιον μήτε τἄλλα τὰ πρὸς

τὴν σωτηρίαν ἀνάγεσϑαί ποτε; ὄψει γάρ, ἂν οὕτω τύχῃ, μετ᾽ ὀλί- 25
γον χκατερείσαντος ἀνέμου χλύδωνα ἰσχυρὸν καὶ
χύματα τροφόεγτα, πελώρια ἶσα ὄρεσσι,
χυρτὰ φαληριόωντα"
8 δ᾽ ἑαυτοὺς Η δὲ αὑτοὺς PUB δὲ αὐτοὺς

ἀποχτιννύουσιν PH

5 τῆς om.

B

71 ἔστε

Μ

Ὁ

4 ἀποχτεννύασιν U m. pr. B

8 αὐτὸν M.

10 φιλίαςP

ὑπερχομένους P ὕφερ:::: χομένους (sub rasura ev ni fallor) Η ὑπεχομένους U
m.pr.BM
11 φαύλως ovg; P (ὃ ἃ m.sec.)
est tetrameter iambicus: ὃς αὐτὸς
αὑτὸν οὐ φιλεῖ, πῶς ἄλλον (ἂν) φιλοίή
πῶς om. PHM
ggAg P
—13 τις
add. corr. P
φιλοφρονῆτε M
14 ἑαυτὸν Η αὐτὸν ΒΜ αὑτὸν in mrg. P
11 τότε Reiskius, ποτὲ τὶ
18 παντάπασιν Μ 19 ἐπ᾽ ολίγον P (mrg. vulg.)
ὀλίγων M — 20 χασίγνητε libri praeter B cf. Eur. Or. 253sq.
22 ἐστιν U
23 δειλώτατον
Μ
δεῖ πιστεύειν (hoc ord.) P
24 ἀγχύραν P
μηδὲ πη-

δάλιον UBM
28 οὕτως Μ μήτ᾽ M
26 χατερίσαντος Μ κλύδονα P
21 concinnata ex Od. III 290 et Il. XIII 799
τε τροφόεντα P
ὄρεσι Η

ὄρεσιν P ὄρεσσιν M. — 28 φαληριόωτα ὕ m. pr. φαληρίωντα P
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xal τὸν νῦν σοι φαινόμενον πρᾷον xal πολλὴν ἐνδειχγύμενον εὔνοιαν

χαὶ σπουδὴν τῆς τυχούσης αἰτίας καταλαβούσης ἄγριον εὑρήσεις
xal χαλεπὸν xal πᾶν ὁτιοῦν wxaxóv ἕτοιμον ἐργάσασϑαι.
πόσα 8
δοχεῖς τὴν Πήδειαν εὔξασϑαι τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ τῶν τέχνων ἢ πο6 σάχις

ἀγωγιᾶσαι

ἑλέσθαι τελευτᾶν;

νοσούντων

ἀλλ᾽

ἢ ποσάχις

ὅμως αὐτόχειρ

ἀντ᾽

ἐχείνων

αὐτῶν

ἐρεῖ τις, ὀργιζομένη xal ζηλοτυποῦσα.

αὐτὴν

ἐγένετο.

ἂν

νὴ Δία,

τοὺς πολλοὺς δὲ οὐχ àv

οἴει [καὶ] ζηλοτυπῆσαι; τί δέ; φϑονῆσαι; τί δέ; ἐλπίσαι; σχεδὸν
(397 RID) yàp αἰξὲ xal συνεχῶς ἐν τούτοις εἰσίν. μὴ τοίνυν πίστευε τοῖς

10 εὐνοεῖν φάσχουσι καὶ μηδέποτε (àv) ἐγχαταλιτιεῖν τὴν πρὸς σὲ
φιλίαν. ὥσπερ γὰρ αἱ τὸν ἄνεμον σημαίνουσαι ταινίαν κατὰ τὴν
στάσιν aiel τοῦ πνεύματος αἰωροῦνται, γυνὶ μὲν οὕτως, πάλιν δὲ
ἐπὶ ϑάτερα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ τῶν φαύλων διάνοια πρὸς πᾶσαν
φορὰν

οὕτως

ἔχει.

τοῖς δούλοις

οὐδεὶς

πιστεύει

συντιϑεμέγοις

9

15 διὰ τὸ μὴ κυρίους ἑαυτῶν εἶναι᾽ πολὺ μᾶλλον οὐ χρὴ προσέχειν
ταῖς τῶν τοιούτων

ὁμολογίαις.

τῷ παντὶ

τῆς ἐλευϑερίας [διὰ τὴν κακίαν

γὰρ πλεῖον

οἱ ἄνϑρωποι).

ἀπέχουσι

τοῖς νεωτέροις το-

σούτων ἐτῶν vóuoc οὐχ ἐᾷ συμβάλλειν ὡς ἀπίστοις οὖσιν, οὐδὲ
γυναικὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις συναλλάσσειν τελὴν ἄχρι μεδίμνου χριϑῶν,
20 διὰ τὸ τῆς γνώμης

ἀσϑενές.

τῶν

μέντοι

πάνυ

νέων

οὐϑὲν

φέρουσιν οἱ φαῦλοι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ τῶν παιδαρίων,

δια-

πλὴν τῷ

δύνασϑαι χαὶ τῇ πανουργίᾳ διὸ μᾶλλον αὐτοῖς ἀπιστεῖν éxelvcov
(689 M) προσήχει. μακάριον γὰρ ἂν ἦν, δὲ χαϑάττερ παῖδα καὶ μειράχιον 10
xal νεανίσχον xal πρεσβύτην χρόνος ποιεῖ, xal φρόνιμον οὕτως
25 (ἐποίει) καὶ δίκαιον καὶ πιστόν.

xal μὴν τῶν γυναιχῶν

λων οὐδέν εἰσι βελτίους οἱ ἄνδρες οἱ μοχϑηροί.
σῶμα

διαφέρουσιν,

οὐ χατὰ

τὴν διάνοιαν.

τῶν φαύ-

κατὰ γὰρ τὸ

καϑάπερ

οὖν οὐδὲν

4 μείδειαν P ὅ ἑαυτὴν (om. ἀν) ΡΗ
" ὀργιζομένην χαὶ ζηλοτυποῦσαν
UBM, fortasse: ὀργιζομένη γε
8 οἴη PH.
xol secl. Dind., (ὀργίσασϑαι) καὶ
Emp.
τί δαὶ bis ὉὕΒ
9 εἰσί UH
πιστεύετε UB πιστεύεται Μ
10 ἂν
addidi (post Madvigium Advers. Crit. I p. 159)
12 ἀεὶ PH
14 ἑτοίμως
pro οὕτως coni. Pflugk probabiliter
15 χαὶ πολὺ UB
16 τῶν τοιούτων PH τούτων UBM
τῶ ex τὸ P
11 διὰ τὴν --- ἄνϑρωποι seclusi,
nam

haec ad malos tantum, non ad omnes homines pertinent, qui non poterant

servis opponi.
18 συμβάλειν B δυβάλλειν P
19 παρὰ M
συναλάσσειν
M συναλλάσειν P
20 uiv γὰρ libri, μέντοι Emp.
πάνυ νέων Scripsi,
πάνυ νεωτέρων UBM πάνυ μετεώρων PH
21 πεδαρίων P
τὸ pro τῷ
U m. pr.

22 δὲ pro διὸ B διὸ ((ó ἃ corr. in litura) U διὸ in litura M

23 προσήχειν B, item Ὁ at ν expunxit corr.

ἣν om. libri praeter M

25 ἐποίει add. Reiskius
21 οὖν πρὸς οὐδὲν PH ovv οὐδὲ (om. πρὸς) UB οὐδὲν (om.
οὖν πρὸς) M m. pr.; fortasse χαϑάπερ ovv οὐδὲν (πρὸς) ἐκείνας ἐᾷ πράσσεσϑαι etc.
18}

:
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ἐχείνας ἐᾷ προσίεσϑαι τῶν mAelovog ἀξίων ὃ νόμος, ἀλλ᾽ ὥρισται

μέχρι vívog προσήχει᾽ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον xol τοῖς πολλοῖς
μέχρε τῶν ἐλαχίστων χοινωνητέον" πράξεων δὲ μειζόνων ἢ λόγων
11 ἀναγχαίων ἢ τῆς ἀσφαλείας τῆς περὶ τὸν βίον οὐδέποτε.

xol γὰρ

εἴ ποτε ἀπέχονται τοῦ χαχῶς ποιεῖν δι᾿ ἣν δήπτοτ᾽ αἰτίαν, ὥσττερ 5
τὰ ϑηρία πολλάκις ἠρεμεῖ κοιμώμενα ἢ ἐμτιετελησμένα, τὴν μέντοι
(898 RT).

φύσιν ovx ἀποβέβληχε τὴν αὑτῶν, παρατιλησίως δὴ κἀκεῖνοι χρόνον
τινὰ οὐχ ἔβλαψαν, ἔπειτα συμβάσης προφάσεως xol (vÓv) τόχον,
φασί, καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς πογηρίας ἐχτίνουσιν.
ὃ “άχων, ἐν ὁμιλίαις τινῶν συντιϑεμένων αὐτῷ καὶ ἀξιούν- 10

vov» παρ᾽ αὐτῶν

λαμβάνειν ἣν ἂν προαιρῆται πέστιν ὑπὲρ τῆς

φιλίας, μίαν ἔφη πίστιν εἶναι τὸ ἐὰν ϑέλωσιν ἀδικῆσαι μὴ δύγασϑαι, τὰς δὲ λοιπὰς πάσας εὐήϑεις καὶ τελέως ἀσϑενεῖς.

12 ταύτην μόνην παρὰ τῶν πολλῶν τὴν πίστιν δεῖ λαμβάνειν,
ραν δὲ οὐδεμέαν.

ἡ γὰρ ἐκ τῶν

ἕτέ-

λόγων xal τῆς συνηϑείας

καὶ 15

τῶν ὅρκων xol τοῦ γένους χαταγέλαστος.
ὃ ᾿Ατρεὺς ἀδελφὸς ἦν
τοῦ Θυέστου xal τῶν παιδαρίων, ἃ κατέχοψεν, Setoc* ὃ ᾿Ετεοχλῆς

καὶ ó Πολυνείχης οὐ uóvov ἀδελφοὶ κατὰ τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ ἐξ
υἱοῦ xal μητρὸς γεγονότες τῶν ξυγγενεστάτων᾽ ὥστ᾽, εἴπερ ὠφέλει
vL τὸ γένος, οὗτοι μάλιστα ἁπάντων ἀλλήλους [μᾶλλον] ὥφειλον 20
ἀγαπᾶν" ἀλλ᾽ ὃ πιστευϑεὶς πρῶτον τὸν πιστεύσαντα ἐξέβαλε καὶ
τῆς πατρίδος ἀπεστέρει xol μετὰ ταῦτα ἀλλήλους ἀπέχτειναν.
18 ὁ Θησεὺς τὸν Ἱππόλυτον,

λαῖς πεισϑεὶς

ἀπέχτεινε

πατὴρ ὧν xoi Ποσειδῶνος

χαταρασάμενος.

εὐδαιμονίᾳ διαφέρων καὶ τοσούτων

υἱός, διαβο-

ὃ Πρίαμος

πρότερον

ἐθνῶν xol τηλικούτου τόπου 35

βασιλεύων,
ὅσσον “έσβος

ἄνω ἸΠάχαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει

(640 M)

καὶ Φρυγίη καϑύτιερϑε καὶ λλήσποντος ἀπείρων
1 ὥρισϑαι P
4 γὰρ:: εἰ ποτε (fuit de!) U
PH δι᾽ ἣν δήποτε τί ἂν M δι᾽ qv ποτ᾽ αἰτίαν UB
δὴ M

καὶ ἐχεῖνοι UBM

τοὺς M

καὶ ὁ. M

παρὴ UB

8 τὸν add. Reiske

9 ἐχτείνου.

Μ

10 av-

14 περὶ τῶν P

japá-

11 παρ᾽ αὐτῶν PH αὐτῶν (om. παρ᾽ M αὐτὸν (om.

προαιρῶνται ΒΜ

»v&v P (ua m.sec)

ὅ δι᾽ ἥν δήποτε αἰτίαν
1 αὐτῶν Η
δὲ pro

12 μὴ om. M

16 ov (pro ἦν) B ὧν M ἦν (at η et circumfl. a corr.) U

17 τοῦ om. PH
ὃ ϑεῖος BM, in U ante ϑεῖος rasura
18 πολυνίκης U m. pr. BM. πολυνείχεις P. 19 ὡς εἴπερ Μ
ceteri

20 μᾶλλον secl Pflupk

ὠὥφιλον P

21 ἐξέβαλλε

ἐτεοχλεῖς M
ὠφέλει Ῥ ὠφελεῖ
— 24 πισϑεὶς M

27 ὅσον HP — dvo cum lineola superscripta, ut sit ἀνθρώπω H

ἔργει M

eundem vs. affert or. 33, 19 (Vol. I p. 302), at μαχάρων scribit;

est Il. XXIV

9448g.

28 χαϑύπερϑεν PUB
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διὰ τὸν υἱὸν xol τὴν ἀχρασίαν τὴν ἐχείνου

ἐγένετο.

καὶ οὗτοι μὲν ἐπίσημοι.
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πάντων ἀϑλιώτατος

πόσον δὲ οἴει πλῆϑος ἐν ἑκάστῃ

(899ΒὶID) πόλει τῶν ἀφανῶν xol δημοτικῶν ᾿Δτρέων καὶ Θυεστῶν, τῶν μὲν

καὶ ἀποχτιγγύντων χρύφα, τῶν δὲ εἰς ἄλλα ἐπιβουλευόντων; ᾿Αερό- 14
ὅ πὰς μέν ye καὶ Κλυταιμγήστρας xal Σϑενεβοίας οὐδὲ εἰπεῖν ἔστιν
(00a).

ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ γένους καὶ τῆς οἰχειότητος τοιαῦτα, τὰ

δὲ τῶν ὅρχων {ποῖα); ó Πάνδαρος ὥμοσε τῷ Πενελάῳ, ὥσπερ καὶ
οἱ λοιποὶ Τρῶες, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἔτρωσεν αὐτόν. Τισσαφέρνης
οὐκ doce τοῖς περὶ Κλέαρχον; τέ δέ; ὃ βασιλεὺς οὐχὶ καὶ τοὺς
10 βασιλείους ϑεοὺς xal τὴν δεξιὰν ἀπέστειλε; Φίλιτυπος δὲ ὃ Maxe-

᾿δὼν οὐ διετέλει καϑάττερ ἄλλο τι τῶν εἰς τὸν πόλεμον εὐχρήστων
xal τὴν ἐπιορκίαν πιαρεσχευασμένος καὶ δυσὶ τούτοις τὰς πόλεις
αἱρῶν, τῷ τε παρασπονδεῖν xal τῷ τοὺς προδώσοντας παρασχευάDew; τῷ παντὶ πρὸς éxeivov τὸν τρόπον οἰχειότερον ἔχων" τοῖς

15 μὲν γὰρ προδόταις ἀργύριον ἦν ἀνάγχη διδόναι, τοῖς ϑεοῖς δὲ περὶ
᾿

ὅρκων οὐϑὲν ἐτέλει.

τὸν δὲ ““ὐσανδρον τὸν “ακεδαιμόνιον γγώμην 15

ἀποφαίνεσθαι λέγουσιν ὅτι τοὺς μὲν παῖδας ἀστραγάλοις καὶ
σφαίραις ἐξαπατᾶν δεῖ, τοὺς δὲ ἄνδρας ὅρχοις καὶ ῥήμασιν.
ἡ

((00Β1ὴ χερδαλῆ δὲ ἀλώπηξ ἑτέρα τίς ἐστι παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ; τὸν δὲ τοῦ
20 Γλαύχου χρησμὸν οὐχ οἴξι πρότερον δεδωχέγναι τοὺς πλείστους τῶν
ἀνϑρώπων, ὀμνύειν

ἐπεὶ ϑάνατός γε χαὶ εὔορχον μένει ἄνδρα.
xal τούτους μὲν τοὺς προειρημένους xal τοιούτους ἑτέρους διὰ τὰς

περιστάσεις συμβέβηχεν ἐνδόξους γεγονέναι, τῶν δὲ ἀφανεστέρων
(6414)25 ΤΓλαύχων ἢ Πανδάρων μεσταὶ μὲν ἀγοραὶ ἀνθρώπων, μεσταὶ δὲ
2 supplendum: εἶναι vel ὑπάρχειν post πλῆϑος

3 ϑυέστων P

4 ἀποχ-

vuyvovcov P. ἀποχτιννούντων H. ἀποχτεινύντων M. ἀποχτεννύντων B, idem fuit
inU

5 σϑενεβοιᾶς P — 6 (0600) addidi; ζδὅσας) οὐδὲ εἰπεῖν ἔστιν Hertlein

οἰχιότητος M
" (moic) ex coniectura addidi
8 τισαφέρνης Μ τισαφέρνη P 9 δὲ oóx PH — diuoos μὲν τοῖς UBM ὠὥμοσε τοὺς PH (om. μὲ»)
τίς δὲ M τί δαὶ UB

10 βασιλίους Μ

ἀπέστειλεν BM, corr.

U

Cf. Xen.

An. II 4, 1. Reiskius ὠμοσε inserit post ϑεούς
12 παρεσχεβασμένος P et
mox παρασχεβάζειν
13 τε om. UBM
xal om. U m. pr. BM
χατα-

σχευάζεν

Μ

πων P

ἔχων Casaub., ἔχειν libri

P (ἐ οχ σὺ

14 τὸν τρόπον ΒΜ τρόπω HU (at in hoc fuit lectio BM) τρό11τούτους uiv

M

16 περὶ ὅρκων del. Wil.
ἀστραγχάλοις P

18 σφέραις

ἐτέλλει
Μ

ἐξα-

πατᾶν (ἂν ἃ corr) Ὁ. oixoic M
σχρήμασιν libri, corr. Emp.
19 ἑταίρα
τίς ἐστι UMPH (nisi quod ἐστιν). fortasse: (ovy) ἕτερα τοιαῦτα παρὰ cf. frg.
898sq.
20 δεδωχέναι UBMP δεδοικέναι H fortasse: ovx οἴει Ἡρόδοτον {δια)δεδωχέναι τοῖς πλείστοις vel δεδιδαχέναι τοὺς πλείστους etc. Cf. Herod. VI 86

πλήστου

P

21 ὀμνύειν UBHP ὀμνυ M — 25 Arat. Phaen. 3
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ἀγυιαί.

διὸ μήτε τὸν "AnóAAova μήτε τὴν ᾿4ϑηνᾶν σύμβουλον τῆς

16 ἐπιορκίας λαμβάνουσιν.
νἀλλ᾽ ἡ συνήϑεια τοῖς ἀνϑρώποις μέγα
δίκαιον τοῦ μηϑὲν ἀδικεῖν xal σπονδαὶ xal τράπεζαι᾽. τὸν Εὔρυ-

τον ἀπέχτειγνεν ὃ παρ᾽ αὐτῷ ξενισϑείς,
σχέτλιος, οὐδὲ ϑεῶν ὄπιν ἡδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεζαν,

5

τὴν ἥν οἱ παρέϑηχεν᾽ ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν.
χαίτοι ϑεὸς ἔδοξεν οὗτος (0) τὴν τῶν ϑεῶν ὄπιν οὐκ αἰδεσάμενος (401 RI)

οὐδὲ τὴν τράπεζαν xal
τέρπεται ἐν ϑαλίῃ, κατέχων» olea Ἥβην.
vOv ᾿Αρχίλοχον οὐδὲν ὥνησαν οἱ ἅλες xal ἡ τράπεζα πρὸς τὴν ὅμο- 10
17 λογίαν τῶν γάμων, ὥς φησιν αὐτός. ὃ «“υχάων [ὧν] ἀνόητος εἰς
τὸν ᾿Αἰχιλλέα δεύτερον ἐμτιεσών, δέον αὐτὸν ἢ μάχεσϑαι προϑύμως
|
ἢ φεύγειν τάχιον,
πὰρ yàg σοὶ πρώτῳ, φησί, πασάμην 4}΄ημήτερος ἀχτήνγ.
τοιγαροῦν σπιρότερον, ὅπτότε οὐδέπω μετειλήφει τῆς πταρ᾽ αὐτῷ τρο- 15
φῆς, εἰς Δῆμνον ἀπεμποληϑεὶς ἐσώϑη" τότε δὲ ληφϑεὶς ἀπεσφάγη.
τοσοῦτον

αὐτὸν ὥνησεν ἡ 4ημήτηρ.

τὰς γνήττας xol τὰς πέρδιχας

18 οὐ πρότερον ϑηρεύομεν, πρὶν àv φάγωσι παρ᾽ ἡμῶν.

ὃ δὲ Atyi-

σϑος τὸν ᾿Δγαμέμγονα
δειτυνίσσας ὥς τίς ve xovéxvave

xal ὑπὸ μὲν τῶν Τρώων οὐδὲν ἔπαϑεν

βοῦν ἐπὶ φάτγῃ.

ἐν δέχα ἔτεσιν,

20

οἷς émo-

λέμει καὶ οὐδεπώποτε αὐτοῖς συνέστιος ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν οἰκίαν
ἐλθὼν διὰ τοσούτου χρόνου, ϑύσας τοῖς ϑεοῖς, καὶ τὴν αὑτοῦ τράστεζαν παραϑέμενος, ὑπὸ τῆς ἐδίας γυναικὸς οὕτως ὠμῶς ἀγῃρέϑη.

19 χαὶ μετὰ ταῦτα κάτω στεριτυχὼν vq Ὀδυσσεῖ μέμφεται Κλυται- 25
μγνήστραν᾽ μηδὲ γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ τελευτῶντος συγχλεῖσαι"
πρὸς δὲ τούτοις παραχελεύδται μηδέποτε πιιστεύειν γυγναιχί,
1 ἀγυαὰὶ

Η

δξύμβουλον P

διὸ suspectum; plura intercidisse ex μήτε

concludit Wil. ^ 2 μέγα x«l δίχαιον Ὁ m. pr. BM
3 ipse Dio erravit, cum
Eurytum pro Iphito filio nominaret
4 ξενωϑεὶς M (at c in rasura) fortasse: παρ᾽

αὑτῷ ξενίσας
PHM

ὃ ἠδέσσατ᾽ P cf. Hom. Od. XXI 28sq. — 6/o prooí M

" χαὶ τοῖς ϑεοῖς PH

ἔδοξε φίλος οὗτος PH

δ᾽ ἔπεφνε

ó add. Reiske

ἐδεσάμενος M
9 cf. Hom. Od. XI 603
10 ἀρχήλοχον U m. pr. cf. fr. 96
ἄλλες P
11 ὥς φησιν Dind., ὧν φησιν libri — cw secl. Emp.
scribendum:

ἀνοήτως

12 ἐχπεσὼν Ρν 18 τάχειον

14 παρὰ γὰρ U m. pr. BH cf. 1].

XXlL'76
1δ αὐτῶν Μ
τρυφῆς PH
171 γὰρ καὶ UB
τοὺς πέρδιχας BPH
20 δειπνίσας PH διπνίσας M δειπνήσας UB
ὅς pro oc Ρ φάτνην U m. pr.

BM cf. Hom. Od. IV 535 XI 411
libri praeter P
441 sq.

25 χλυταιμνήστρα P

23 τὴν δὲ pro xoà τὴν ΒΜ

αὐτοῦ

26 συγχλῆσαι P cf. Od. XI 425 sq.
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μηδέ οἱ ἐχφάσϑαι πυχινὸν ἔπος.
οὐχ ὅτι γυνὴ ἦν ταῦτα διέϑηχεν

(642 Μ)χαΐίτοι ἡ Κλυταιμνήστρα

αὐτόν,

ἀλλ᾽ ὅτι πονηρά" xol οὐδὲν μᾶλλον οὐ χρὴ γυναιχὶ ἤπιον εἶναι ἢ
.429RIDdvÓoí. ἀλλ᾽ οἶμαι τῶν περιτεεσόντων ἕχαστος, ὑφ᾽ οὗ πέπονϑε 20
$5 χαχῶς,

10

éxeivo μάλιστα

ὑφορᾶται

xol προλέγει φυλάττεσϑαι

τοῖς

ἄλλοις, ὃ μὲν ὑπὸ ἔχεως πληγεὶς ἔχιν, ὃ δὲ ὑπὸ σχορπείου σχορπίον" ὃν δ᾽ ἂν χύων δάχῃ, ὄψει βαχτηρίαν del περιφέροντα, τὸ
αὐτὸ δὴ τοῦτο xol πρὸς ἀνθρώπους πεπόνθασιν οἱ πολλοί. τῷ
μὲν éx γυναιχός τι συνέβη δεινόν" οὗτος δὴ xéxgayev:
ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνϑρώποις χαχὸν
γυναῖχας εἰς φῶς ἡλίου κατῴχισας;
ἄλλον ὑποδεχϑεὶς ξένος ἐλύπησεν, ὡς ᾿Αλέξανδρος và τοῦ Meveλάου χτήματα χαὶ τὴν γυναῖχα ὑφελόμενος. ὃ τοιοῦτος πρὸς τοὺς
ξένους διαβέβληται, πρὸς ἀδελφὸν ἕτερος, ἄλλος πρὸς υἱόν. τὸ 21

15

δὲ πρᾶγμα οὐ τοιοῦτόν ἐστιν --- οὐ γὰρ ὃ ἀδελφὸς οὐδὲ ὃ συγγε-

γὴς οὐδὲ ó ξένος πέφυχεν ἀδιχεῖν, ἀλλ᾽ ὃ μοχϑηρὸς ἄνθρωπος"
τοῦτο δὲ μιχροῦ δεῖν ἐν πᾶσίν ἐστιν --- ἀλλ᾽ εἰ νοῦν ἔχεις, πάντας
εὐλαβοῦ.
ξένος" εὐλαβοῦ. μέτριος εἶναί φησι" μᾶλλον εὐλαβοῦ.

τοῦτο ἀχένητον ὑπαρχέτω.
εὔνοιαν;᾽

οὐχοῦν

vi) 4U, ἀλλ᾽ ἐπιδείχνυται δεξιοῦ τινος

ἀποδέχου

βούλει δέ, κἀχείνῳ᾽

τοῦτον,

τοῖς ϑεοῖς

πρὸς δὲ τὸ μέλλον

εἰδὼς

φυλάττεσθαι

χάριν,

δἰ

χρὴ αὐτόν.

ὃ γάρ τις ἐπὶ τῆς τύχης εἶπε, πολὺ μᾶλλον ἂν ἐπ᾽ ἀνθρώπων
τοῦτο δηϑείη, τὸ μηδένα εἰδέναι περὶ μηδενός, ei μέχρι τῆς αὔριον
διαμενεῖ τοιοῦτος.

τὰς γοῦν πρὸς αὑτοὺς παραβαίνουσι συνθϑήχας 22

25 χαὶ συμβουλεύουσιν αὑτοῖς ἕτερα, χαὶ ἄλλα συμφέρειν νομίζοντες
(4088 II) ἄλλα πράττουσιν.
ὅϑεν ὅταν τις éx τοῦ πιστεύειν τύεριτεέσῃ τινὲ

τῶν δυσχόλων, γελοῖός ἐστιν αἰτιώμεγος ἐχεῖνον, ἑαυτὸν δέον, xal
ϑεοὺς ἐνίοτε ἐπιβοώμεγος, ὑτε᾽ ἀνδρὸς ἀπατηϑεὶς φίλου καὶ συνή1 οἴει pro o£ Ηὀ

ἐχφᾶσϑαι P.

πυχνὸν M versus sic legitur apud Ho-

merum Od. XI 442: μηδ᾽ oí μῦϑον ἅπαντα πιφαύσχεμεν cf. Od. X 246 XIII 308.
Emp. confert Il. XI 788
libri
8 δεῖ pro δὴ M

PH εἰ ΒΜ

5 ἐχεῖνο Η ἐχεῖνον ceteri
6 ἔχιν Emp., ὄφιν
πολλοί. τῷ U m. pr. BM πολλοί. ᾧ PH
9 τι

οὕτως δὴ libri praeter

M

ἀεὶ pro δ) M

[10 Eur. Hippol.

616sq.
12 ἄλλος HP.
ὃ ᾿Δλέξανδρος M.
15 ov yàg M οὐδὲ γὰρ ceteri
11 δὴ pro δ Β
18 φησιν Η
21 χρὴ om. libri praeter Μ 22 ó γὰρ P
συμβουλέβου25 αὐτοῖς libri, corr. Emp.
24 αὐτοὺς libri, corr. Emp.
cw P
ριῸ ἕτερα malim ἀχαιρα; omnia sana, si M sequamur, censet Wil.
xal ἄλλα PH, ἀλλα om. M, ἃ xol (om. &AA«) UB
216 περιπέσῃ τινὶ τῶν óvo-

xóÀov PH περιπέσῃ τῶν ϑυσχόλων (om. ruv) M περιπέσηε τωι δυσχόλωι U,
item B nisi quod τῷ.
27 éxsivov ξαυτὸν δέον M. ἐχεῖνον ξαυτὸν δὲ B ἐχεῖ-

vov οὐχ ἑαυτὸν δὲ (οὐχ & corr. qui δὲ expunxit) U ἐχεῖνον οὐχ δαυτὸν PH

τ"
ΒΕ
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Sovc.

οἱ δὲ ϑεοὶ καταγελῶσιν,

εἰδότες ὅτι ἑαυτὸν ἐξηττάτη
σεν

coa
'

àv! ἄλλῳ ποιησάμενος. οἱ προσπταίοντες ἐν ταῖς ὅδοῖς ἢ νὴ
Δία ἐμπεσόντες εἰς πηλὸν ἢ βόϑρον οὐκ ὀργίζονται τοῖς λίϑοις (ua M) ἢ τῷ πηλῷ" τελέως γὰρ ἂν ἦσαν ἀτεόπληχτοι, δέον αὑτοὺς αἰτιᾶ23 σϑαι xal τὸ μὴ προσέχειν.
τέ οὖν; φήσει τις, δεῖ ϑηρίου βίον 5

UG
Sca
Loic
n,
ane
e
ctn
[ue
c

προαιρεῖσϑαι

xol ζῆν ἔρημον;

οὐ ϑηρίου,

xal ζῆν ἀσφαλῶς ἐπισταμένου.

ἀλλ᾽ ἀνδρὸς φρονίμου

πολὺ γὰρ ἀσφαλεστέρα χαὶ χρείτ-

τῶν ἡ ἐρημία τῆς πρὸς ἀνϑρώπους xowovíag, ἐὰν ἀδεῶς γίγνηται
xal χωρὶς χοινῶν προσοχῆς.
ὥστίερ
Aeyog συμφέρει μᾶλλον τῆς γῆς, ei
σαφῶς εἰδὼς τοὺς τόπους" ἐν μὲν
σπου διεφϑάρη ναῦς, πρὸς δὲ ταῖς

24 ἰδεῖν ἔστι τὰ ναυάγια.

|

οἶμαι τοῖς πλέουσι τὸ séμή τις ἐν εὐδίᾳ πλέονι xal 10
γὰρ τῷ πελάγει σπάγιον εἴ
ἀχταῖς xal περὶ τὰς ἄχρας

τοιγαροῦν,

ὅταν χειμὼν χαταλάβῃ,

μὲν ἀπείρων ἕχαστος ἐπιϑυμεῖ τῆς γῆς, ὃ δὲ χυβερνήτης

τῶν

ὡς πορ-

θωτάτω φεύγει. χαίτοι λιμένας μὲν εὕροι τις ἂν ἀχλύστους, οἷς 15
ἔνεστι πιστεύσαντας ἀσφαλῶς δρμεῖν, ἡλίχον ἄν ποτε ἀρϑῇ τὸ
πνεῦμα᾽ τῶν δὲ ἀνθρώπων οἱ μετριώτατοι τοῖς ϑερινοῖς ὅρμοις
ἐοίχασιν, οἵτινες πρὸς τὸ παρὸν σχέπουσι" χἀχείνων γὰρ ἕχαστος
πρὸς ἕν τι τῶν χατὰ τὸν βίον ἐπιεικής, οὐ μέντοι χαὶ πρὸς τἄλλα
R
ὑπάρχει. χρημάτων μὲν γὰρ ἕνεχεν οὐδέν oe ἀδικήσειεν (dv)* ἔστω 20 (404
II)
γὰρ εἶναί viva τοιοῦτον" ἀλλὰ τάχ᾽ ἂν ὀργῆς ἢ φιλοτιμίας καταλαβούσης o)x ἂν ἐπιγνοίης αὐτὸν ἀσάλευτον xol πιστόν" ἄλλος ὅ
ὑπὸ μηδενὸς πάϑους χινούμενον, ἐφ᾽ ᾧ τις ἂν πιστεῦσαι βεβαίως
25 δύναιτο.

οὐχοῦν τοῖς γε τοιούτοις ὅσον ὑπὸ

ἀνάγχης

xol τελέως

ὀλίγον δεῖ χρῆσθαι, τὸ πλέον αὐτὸν ἐγρηγορότα xal φυλάττοντα, 25
ὡς τοὺς ᾿Δχαιοὺς τὸν Ἕχτορά φησιν ὁ ποιητής"

ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο
ἀσπίδι ταυρείῃ κεχαλυμμένος εὐρέας ὥμους

Oxémvev ὀϊστῶν v& δοῖζον xal δοῦττον ἀχόντων
1 ἐξηπάτησεν ἑαυτὸν (hoc ord)

H

τις PH. φήσει (om. τις) M τις φήσει UB.

8 πρὸς τοὺ ΡῊ

ἐνδεῶς ὕ m. pr.

delet Wil, νομίμων Bethe

4 πλῷ Μ
6 ἀλλὰ

γίνηται PH.

xal ὥσπερ UB

Μ

5 τῳ pro τὸ Β

φήσει

7 χρεῖττον U m. pr. B

9 χοινῶν PHM χοινωνῶν UB,
10 εἰ δή τις PH

12 διεφ-

ϑάρη Emp. διαφϑαρῇ libi
18 χαταλάβοι Μ
15 λίμνας Η 18 οἵτινες —
σχέπουσι lacunosa videntur; fort. οἵτινες πρὸς (£v πνεῦμα) τὸ παρὸν σχέπουσι
σχοποῦσιν M
γὰρ om. MH m. pr.
1[9 εἰ πρὸ M
οὐ μέντοι χαὶ Suppl.

a cor.

H

20 χρημάτων δὲ ἕνεχεν ΜῊ

ἂν add. Emp.

21 τάχα ἂν H

22 ἀλλ᾽ ὡς — 24 δύναιτο secl. Emp.
ἄλλος Wil, ἄλλως UB ἄλλ᾽ ὡς MPH
plura exempla lacunam hausisse censet Wil.
23 τίς ἂν H
27 Cf. Hom.

I. XVI 359sq.
χεχαλυμμένας B

ὠδρίη M ἱδρίηι Ὁ ἱδρίη B
29 σχέπεν᾽ UM

28 ταυρίη

Μ

ταβρίειη P
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ὁμοίως à» τῷ βίῳ δεῖ τὴν φρόνησιν xal τὴν ἐπιστήμην soofe(644 M) βλημένους

xal καλυφϑέντας

τῶν

xaxíav

ἀνθρώπων

εἰώϑασι χρῆσϑαι.
5 τῆς αὐτῆς

αὐτῇ φεύγειν καὶ

xol τὰς

τέχγας

φυλάττεσϑαι

τὴν

xol τὰς ἐπιβουλάς,

αἷς

χαϑόλου δὲ ϑαυμαστόν, εἰ τὸ μὲν φαγεῖν ἀπὸ 26

τραπέζης

ἐμποδὼν

ἔσται

τῇ πονηρίᾳ

πιεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ χρατῆρος xal τὸν αὐτὸν
τὸν ἥλιον βλέπειν τὸν

αὐτὸν

χαὶ ἀπὸ

οὐδεὶς ὑπολογίζεται τῶν πονηρῶν᾽
Za

olxog ἕτερος ἐκ λίϑων

τῆς αὐτῆς

ἀλλὰ

xol νὴ Δία τὸ

λύχνον ὁρᾶν" τὸ δὲ
τρέφεσϑαι Jis

τὸ uiv πανδοχεῖον

καὶ ξύλων φχοδομημένος

ἢ vi

συγχίρνησιν

10 ἀνϑρώπους xal δύναται συνάγειν εἰς φιλίαν, ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀξιοῖ"
αἰδεῖσθαι δὲ μέλαϑρον᾽ ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν.

οὕτως ἡγεῖται τὴν σχηνὴν ἀξιωτέραν αἰδοῦς, xal ταῦτα ἐκ ξύλων
«05 RIDTOY» ἔν τῇ πολεμέᾳ γεγονυῖαν, ἤπερ αὐτούς.

ὃ δὲ σύμπας οὐρανός,

ὑφ᾽ ᾧ πάντες ἐσμὲν ἀρχῆϑεν, οὐδὲν ὠφελεῖ πρὸς ὁμόνοιαν οὐδὲ
15 ἡ τῶν ὅλων κοινωνία ϑείων οὖσα καὶ μεγάλων, ἀλλὰ τοὐναντίον
ἡ τῶν μιχρῶν xal οὐδενὸς ἀξίων. καὶ ὃ μὲν ἔδιος ἑχάστῳ πατήρ, 27
πολλάκις οὐδενὸς ἄξιος πρεσβύτης, μέγα δίκαιον, ὥστε μὴ ἐπιβουλεύειν

ἀλλήλοις

τοὺς ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους"

ὃ δὲ κοινὸς ἁπάντων

ἀνδρῶν ve ϑεῶν ve', ἐξ οὗ πάντες γεγόναμεν,

ov χατὰ “ἄχητα

30 ὧν οὐδὲ χατὰ Σίμωνα, οὐ δύναται χατασχεῖν οὐδὲ χωλῦσαι τὴν
ἀδιχίαν τῶν

ἀνϑρώπων.

xol μὴν ὅτι γὲ τοῖς λόγοις ovx ἂν

χιστεύοι τις τοῖς ὑπὲρ τῆς φιλίας, τοῦτο γὰρ λοιπόν ἐστι, φανερὸν

δήπου.

γελοῖον γὰρ ἀργύριον μὲν δαγείζογτα τοῖς πέλας μὴ δᾳδίως 28

ἄν τινα πιστεῦσαι λόγῳ μόνῳ, ἀλλὰ μαρτύρων δεῖσϑαι χαὶ γραμ-

35 μάτων xal πολλοὺς xol ταῦτα παραβαΐνειν. * * *
τί οὖν; φησίν, ovx ἤδη τινὲς ἐγένοντο

φίλοι τῶν πρότερον;

οἷον πᾶς ἂν λέγοι τοὺς [ἡμιϑέους] ϑρυλουμένους τούτους, Ὀρέστην

xoà Πυλάδην καὶ Θησέα xol Πειρίϑουν καὶ ᾿Αχιλλέα καὶ Πάτρο(646 Μὴ χλον; εἰ δ᾽ οὖν τις συγχωρήσειεν ἀληϑῆ τὴν δόξαν εἶναι ταύτην,
90 δῆλον ὡς Tpete. ἂν εἶεν φιλέαι γεγονυῖαι ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, ἔν ὅσῳ

σλεογάχις ἂν ἴσοι τὸν ἥλιον ἐχλελοιττέναι.
8 Ere

UBH

9 οἰχοδομημένος M

11 αἰδεῖσϑε UB αἴδεσσαι

codices Homeri
δέ τε MHP cf. Hom. Il. IX 640
12 xal οὗτος uiv UB
ἀξιωτέραν Geelius, ἀξίαν libri
13 αὑτοὺς P verba ἤπερ αὐτούς suspecta
Wilamowitzio
ξύμπας B
10 σμικρῶν B — 17 ἄξιος ὃν B &&oc ov (altera pars
litterae ὦ ἃ corr. U—
18 ἀλλήλους P
τοῦ αὐτοῦ τοῦ γένους U m. pr.
19 γεγόνασιν (superscr. -με») Η
21 τοῖς (, ἃ corr) Ὁ 23 δανίζοντα M
πέλας Reiskius, πολλοῖς 1071
224 μόνον ΒΜ — 25 lacunam post παραβαίνειν
indicavit Reiskius
27 πᾶς scripsi, πῶς libri
Aéyouu UBH
ἡμιϑέους

seclusi
ϑρυλλουμένους BMH
εἴποι Ceteri

2Σ28 περίϑουν M πειρίϑοον

ΗΠ

31 εἴπη P
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—

Ἔστι δὲ ὃ νόμος τοῦ βίου uiv ἡγεμών, τῶν πόλεων δὲ émστάτης χοινός, τῶν δὲ πραγμάτων χανὼν δίχαιος, πρὸς ὃν ἕχαστον

ἀπευϑύνειν δεῖ τὸν αὑτοῦ τρόπον

εἰ δὲ μή, σχολιὸς ἔσται xal

πογηρός.
οἱ μὲν οὖν τοῦτον φυλάττοντες ἔχονται τῆς σωτηρίας"
οἱ δὲ παραβαίνοντες πρῶτον μὲν αὑτοὺς ἀπολλύουσιν, ἔπειτα xal
τοὺς ἄλλους, παράδειγμα καὶ ζῆλον αὐτοῖς ἀνομίας καὶ βίας παρέ-

yovvec. ὥσπερ δὲ τῶν πλεόντων οἱ τοῦ πυρσοῦ μὴ διαμαρτάνοντες,
οὗτοι μάλιστα σῴζονται xol τοὺς λιμένας εὑρίσχουσιν, οὕτως oí
χατὰ τὸν νόμον ζῶντες ἀσφαλέστατα πορεύονται διὰ τοῦ βίου χαὶ
τῆς χαταγωγῆς τῆς δεούσης τυγχάνουσιν.
ἀνϑρώπῳ μὲν οὖν ἤδη 10

τις συμβούλῳ χρησάμενος μετεγόησεν, οὐ μέντοι νόμῳ.
δὲ τῶν τειχῶν ταῖς πόλεσι χρησιμώτερός

ἔστιν,

ὥστε

τοσούτῳ
ἀτείχιστοι

μὲν πολλαὶ τῶν πόλεων διαμένουσι, νόμου δὲ χωρὶς οὐχ ἔστιν
οὐδεμίαν οἰχεῖσϑαι πόλιν.
οὐ μόνον δὲ συμφέρει τοῖς ϑνητοῖς,
ἀλλὰ xal τοῖς ϑεοῖς. ὃ γοῦν χόσμος ἀεὶ τὸν αὐτὸν νόμον ἀχίνητον
φυλάττει xal τῶν αἰωνίων οὐδὲν ἂν παραβαίη τοῦτον. ὅϑεν οἶμαι
xal βασιλεὺς εἰχότως ἀνϑρώπων

xal ϑεῶν χέχληται, τὴν μὲν βίαν

καταλύων, τὴν δὲ ὕβριν χαϑαιρῶν, τὴν δὲ ἄνοιαν σωφρονίζων, τὴν
δὲ xaxíav χολάζων,

ἰδίᾳ δὲ xol χοινῇ στάντας τοὺς δεομένους ὠὧφε-

λῶν, τοῖς μὲν ἀδικουμένοις βοηϑῶν,
τίνος

μηνύων

τὸ δέον.

τοῖς δὲ ἀπορουμένοις περί

ὅταν γάρ τις συμβάντος

20

τινὸς αὐτῷ δυ-

σχόλου πράγματος ζητῇ τὸ συμφέρον, οὐδὲν οἶμαι δεῖ φίλους zaga- (646 M)
χαλεῖν οὐδὲ συγγενεῖς, ἀλλὰ ἐλθόντα παρὰ τοὺς νόμους πυνϑάγεσϑαι. xal ovx ἂν τὸ οἰχεῖον σχοπτῶν χεῖρον ἐχείνῳ πιαραινέσειεν (407 RID)

οὐδὲ ἀγνοήσας τὸ βέλτιον οὐδὲ δι᾽ ἀσχολίαν τινὰ ἢ τὸ μὴ φροντίζειν τοὺς Oxezvvouévovg πταραιτήσαιτ᾽ ἄν. τοὐναντίον γὰρ ἁπάντων
ὁμοίως κήδεται καὶ σχολὴν ἄγει πρὸς τὰ τῶν ἄλλων πράγματα χαὶ

οὐδὲν ἔδιον οὐδὲ ἐξαίρετόν ἐστιν avvQ.

καὶ μὴν τοσούτῳ γε τῆς

3 ἀεὶ pro δεῖ H (δεῖ superscr. a corr.) ἀεὶ δεῖ P — αὐτοῦ UH. — 4 voveo P

B αὐτοὺς MP

6θ αὔτους H αὑτοὺς P

10 ἀνθρώπων H

om.ceteri

ἀνομοίας

Μ

11 μετενόησε PH (in U ν erasum)

τοσοῦτο PH

16 τούτων U m. pr. BM

παρέχοντας P
οὐ μέντοι νόμῳ M,

12 ἀτίχιστοι M ο᾿ὀἠ15 ἀκίνητον à corr. superscr. H
22 ξυμφέρον B

23 ξυγγενεῖς

Β

24 xal ovxelv

τὸ (ει mut. in c) P
παραινέσιεν MP
25 οὐδὲ Emp., οὔτε libri
Emp., οὔτε libri — 26 τοὺς χλεπτομένους libri, corr. Morellius

οὐδὲ

25
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παρὰ τῶν ϑεῶν μαντείας ὠφελιμώτερός ἐστι νόμος, ὅσῳ τοὺς μὲν
χρησμοὺς ἤδη τινὲς ἠγνόησαν xol δοχοῦντες πράττειν xav! αὐτοὺς
τἀναντία ἐποίησαν, ὅϑεν οἶμαι συμφοραῖς ἐχρήσαντο.
παρὰ τοῦ

γόμου δὲ οὐδέν ἐστι σχολιὸν οὐδὲ ἀμφίβολον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἅπαντα
ἃ προσήχει τοῖς δεομένοις φράζει.

ἄρχων δὲ ἁπάντων

καὶ χύ-

Q.og Qv χωρὶς ὅπλων xal βίας χρατεῖ᾽ τοὐναντίον γὰρ αὐτὸς χαταλύει τὴν βίαν" ἀλλὰ μετὰ σεειϑοῦς καὶ βουλομένων πιροέστηκεν.
τύδίσας γὰρ πρότερον xal δοχιμασϑεὶς οὕτως γίγνεται xal τὴν ἐσχὺν
τὴν αὑτοῦ λαμβάνει. τηλικαύτην δὲ ἔχει δύναμιν ὥστε καὶ τοῖς
10 ϑεοῖς

οὗτός ἐστιν Ó βοηϑῶν.

τοὺς γὰρ ἱεροσύλους καὶ τοὺς παρα-

βαίνοντας τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐσέβειαν κολάζει. καὶ μὴν αὐτόν γε
οὐδὲ εἷς οἷός τέ ἐστιν ἀδικῆσαι. τῶν γὰρ παραβαινόντων τὸν νόμον
ἕχαστος οὖκχ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν βλάπτει.
τοσαύτης δὲ δικαιοσύνης xal φιλανθρωπίας
15

μεστός

ἐστιν,

ὥστε

xol

χρησιμώτερος χαϑέστηχε τῶν γένει προσηχόντων

τοῖς ἀτυχοῦσι

xal τοῖς ἀδιχου-

μένοις ἐσχυρότερος τῆς αὐτῶν ἐχείνων δώμης καὶ πατράσιν

υἱέων

εἰνούστερος καὶ παισὶ γονέων καὶ ἀδελφοῖς ἀδελφῶν. πολλοὶ γοῦν
ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀδιχούμεγοι πρὸς τοῦτον καταφεύγουσιν.
ἔτι
(408
Β Π)δὲ xol μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς εὖ πεπονθὼς ὅὃ νόμος πᾶσιν ὧν ἂν
20 εὐεργετήσωσιν

ἑτέρους ἐχτίνει τὰς χάριτας, καὶ γονεῦσι παρὰ παΐ-

δων τὰς ὁμοίας χομιζόμενος καὶ τοῖς ἰδίᾳ τινῶν εὐεργέταις παρὰ
(647 M) τῶν εὖ παϑόντων

λέως.

xal τοῖς χοινῇ

φιλοτιμουμένοις

παρὰ

τῆς πό-

κάλλιστα δὲ τὰ ἄϑλα τῶν εὐεργεσιῶν ττε7τοίηχε, στεφάνους

καὶ κηρύγματα xal προεδρίας ἐξευρών᾽ ἃ τοῖς μὲν παρέχουσιν οὐδε25 μίαν φέρει δαπάνην, τοῖς δὲ τυγχάνουσι τοῦ παντὸς ἄξια καϑέστη-

κεν.

ὅ,τι δ᾽ ἂν ἐθέλῃ τῶν εὐτελεστάτων,

τίμιον ἐποίησεν.

οὗτός ἐστιν ὃ τὸν κότινον

εὐθὺς τοῦτο μέγα καὶ
οὕτως μέγα xal τηλι-

χαύτης ἄξιον σπουδῆς ἀποδείξας καὶ τὰ σέλινα χαὶ τὴν πίτυν χαὶ
τὸν τοῦ ϑαλλοῦ στέφανον" οὗτος ὃ τὰ τρία δήματα, οἷς ἕχαστος

ὃ ξυμφοραῖς Β

8 οὕτως νόμος M
15 χρησιμέτερος P

ἐχρήσατο (sic!) Η

περὶ τοῦ P

9 αὐτοῦ libri praeter U— 11 εὐσεύειαν P.
16 ῥώμοις (cmpd.) P

δὲ scripsi, εἰ δὲ libri sed εἰ δὲ del. a corr. P

ὅ φράξει M.

12 οὐδεὶς M

17 εὐνουστότερος B

18 ἔτι

19 εὖ πεπονϑὼς ὃ νόμος ἐστίν

PH πεπονϑὼς νόμος (om. cet.) M εὖ πέπονϑεν ὃ νόμος U (in mrg.lectio PH) B

πᾶσιν MP πᾶσιν ὅμως UB ἀλλὰ πᾶσιν H
γέτης ov UB (ἐβεργ- P)

20 ἑτέροις UB.

ὧρν ἂν εὐεργετήσωσιν PHM εὐερἐκχτίνειν M.

21 χομιζομένων

U m. pr. B νομιζόμενος P
τῶν ἰδίᾳ Ὁ m. pr. B
23 χάλλειστα P χαλλίστας M. μάλιστα B
δὲ xoi UB
τὰς ἄλλας libri, τὰ ἀϑλα Casaub.

26 εὐτυχεστάτων M ἀτυχεστάτων Ὁ m. pr. B
29 εἷς pro oig P

21 τὸν (o et acc. ἃ corr.) U
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χηρύττεται τῶν ἀγαϑῶν,

πολλοῖς ἀποφήνας vob ζῆν τιμιώτερα.

8 οὗτός ἐστιν ὃ τὰς σπιανηγύρδις συγάγων,

Ó τοὺς ϑεοὺς τιμῶν, ὃ τὴν

ἀρετὴν αὔξων" οὗτος ὃ τὴν ϑάλατταν χαϑαίρων, ὃ τὴν γῆν ἥμερον
ποιῶν, ὃ τοῦ Ζιὸς ϑετὸς υἱός, ὃ τὴν ἀήττητον xal ἀνυπέρβλητον
ἰσχὺν ἔχων" τοσοῦτον ἁπάντων σωφροσύνῃ xal πίστει διαφέρων, 5
ὥστε xal γυναικῶν χοινωγίαν xal παρϑένων ὥραν xol παίδων
ἀχμὴν τούτῳ πάντες τιεπιστεύχαμεν.
ἔτι δὲ xal παρϑένου τῆς
9 Ζέκης οὔσης μόνος αὐτῇ διὰ σωφροσύνην σύνεστιν.
οὗτος ἐπίχουρος γήρως, διδάσκαλος νεότητος, πενίας συνεργός, φύλαξ πλούτου,
τῇ μὲν εἰρήνῃ σύμμαχος, τῷ δὲ πολέμῳ ἐναντίος.
οὐ μὴν ἀλλὰ 10
|
xal ἐν αὐτῷ τούτῳ πλεῖστον ἐσχύει. τὸν γοῦν παρὰ τῶν ἐχϑίστων «09 RIL.

χήρυχα “τεμτόμενον οὗτός ἐστιν ὃ σῴζων καὶ διαφυλάττων, παντὸς
ϑώραχος xal πάσης ἀσπέδος ἰσχυρότερον αὐτῷ δοὺς ὅπλον τὸ κηρύχείον" ἔστι δὲ τοῦ νόμου σύμβολον. διὰ τοῦτον τοὺς ἀποϑαγόντας
οὐδεὶς ἔτι χρίνει πολεμίους οὐδὲ τὴν ἔχϑραν καὶ τὴν ὕβριν εἰς τὰ 15

10

σώματα αὐτῶν ἐπιδείχνυνται.
τοσούτῳ δὲ ταῖς πόλεσι χρησιμώτερός ἐστιν ἤπερ τὰ πηδάλια
ταῖς ναυσίν, ὥστε ἡ μὲν ἀποβαλοῦσα τοὺς οἴαχας ναῦς ovx ἂν
ἀπόλοιτο μὴ χειμῶνος χαταλαβόντος, πόλιν δ᾽ obx ἔνε σωϑῆναι

τοῦ νόμου

λυϑέντος,

οὐδ᾽

ἂν μηδὲν ἔξωϑεν

ὥσιτερ δὲ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ διανοίας
ἀνθρώπων

συμβαίνῃ

δεινόν. 20

διοιχεῖται xol σῴζεται τῶν

ἕχαστος, ἡ δὲ ταύτης διαφϑορὰ

μανίαν xal παραχοπὴν

φέρει, παρατλησίως, ἄν τις ἀνέλῃ τὸν νόμον éx τοῦ βίου, καϑάπέερ (648 Μ)
οἶμαν τὸν γοῦν ἀπολωλεχὼς εἰς παντελῆ μανίαν xol ταραχὴν
περιστήσεται.
4 vov om.

7 ἔστι δὲ

P

Ῥ

UB dv P

ϑετὸς Wil, ἑστὼς PHBM

ἐτεὸς U

11 πλέον PHUB πλεῖον M, corr. Emp.
κηρύχιον HP, corr. U

τοῦτον add. a corr.

ὅ τοσούτων U m. pr.

12 ἐστ

Ρ

18 αὐτὸ

14 σύμβωλον M σύμβουλον P

P — 15 οἱ δὲ U m. pr. BM

y in

ἔχϑραν γὰρ U m. pr.

16 ἀποδείχνυνται Ὁ m. pr. ΒΜ
17 τοσοῦτο HMP
ταῖς om. UBHP τὸ pro
ταῖς M, corr. editi
18 ἀποβάλλουσα libri, corr. Plugk
19 ἀπόλλοιτο HP
ἔχει mutatum in Z», ἃ m. pr. Ὁ H
20 συμβαίνοι M. ovufalv::7 (η & corr.)

U συμβαίνει

Ρ

22 ταύταις P.

διαφορὰ M

β
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Ἔστι δὲ τὸ ἔϑος γνώμη μὲν τῶν χρωμένων χοινή, νόμος δὲ
ἄγραφος ἔϑνους ἢ πόλεως, δίκαιον δὲ ἑχούσιον, κατὰ ταὐτὰ πᾶσιν
ἀρέσχον, εὕρημα δὲ ἀνϑρώπων οὐδενός, ἀλλὰ βίου xol χρόνου.
τῶν μὲν οὖν ἄλλων νόμων ἕχαστος ἅπαξ δοχιμασϑεὶς ἔλαβε τὴν
[2

10

ἐσχύν᾽ τὸ δὲ ἔϑος ἀεὶ δοκιμάζεται.

καὶ νόμος μὲν οὐδεὶς ῥᾳδίως

ὑπὸ στάντων ἐγχριϑήσεται᾽ ταῖς γὰρ τῶν τιλειόνων δόξαις κυροῦται"
ἔϑος δὲ οὐχ ἐνῆν γενέσθαι μὴ προσδεχϑὲν ὑττὸ πτάντων. xáxsivoc
ἀτεειλῶν καὶ βιαζόμενος μένει κύριος, ὑπὸ δὲ τῶν ἐθῶν πειϑόμενοι xal καλὰ xal συμφέροντα χρίνομεν αὐτά. διό μοι δοχεῖ τις
ἂν προσειχάσανι τὸν μὲν ἔγγραφον νόμον τῇ δυνάμει τῆς τυρανγέδος᾽ φόβῳ γὰρ ἕχαστον καὶ μετὰ προστάγματος διαπράττεται"
τὸ δὲ ἔϑος μᾶλλον

τῇ φιλανθρωπίᾳ

τῆς βασιλείας.

γὰρ αὐτῷ πάντες καὶ δίχα ἀνάγχης ἕπονται.
πολλοὺς ἀνῃρημένους
15

ὑπὸ τῶν ϑέντων

βουλόμενοι

χαὶ νόμους μὲν ἔσμεν

αὐτούς, ὡς πονηρούς"

δὲ οὐκ ἂν οὐδεὶς ῥᾳδίως δείξειε λελυμένον.

ἔϑος

xol μὴν τῷ παντὶ

ὁᾷόν ἐστιν dveÀeiv ὅ,ιτε βούλει τῶν ἐγγράφων ἢ τῶν ἐθῶν.
τὰ
μὲν yàg à» ἀπαλεέψῃς ἅπαξ, ἡμέρᾳ μιᾷ λέλυται᾽ συνήϑειαν δὲ
πόλεως ovx ἔστιν ἐν πάνυ πολλῷ καταλῦσαι χρόνῳ. χἀκεῖνοι μὲν
ἐν σανίσιν ἢ στήλαις φυλάττονται τῶν δὲ ἕχαστον ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς. ἀσφαλεστέρα δὲ xol χρείττων ἡ τοιαύτη φυλακή.
xal μὴν ó μὲν ἔγγραφος νόμος αὐστηρός ἐστι xal

ἀπηνγής,

ἔϑους

δὲ οὐδὲν ἥδιον. ἔπειτα τοὺς νόμους zag' ἄλλων πυνϑανόμεϑα,
(49M) τὰ δὲ ἔϑη πάντες ἐπιστάμεϑα. χἀχείνων μέν εἰσιν οὐ σαφῶς ἔνιοι
γεγραμμένοι καὶ διαστρέφονται πολλάκις ὑπὸ τῆς τῶν ῥητόρων δυνά10 γἵὸ τὸ M

τῶν χρόνων P (mrg. yg. χρωμένων) τῶ χρόνω Ἦ

2 xal ante δίκαιον add. m. sec. P

xal ταὐτὰ B xal ταῦτα Ὁ m. pr. M xoi

κατὰ ταὐτὰ PH, corr. Dind. — 3 εὕρεμα libri, corr. Dind.
4 vógoc ἑχάστος
M νόμος ἑχάστωι Ὁ m. pr. Β
5 ἔϑος ἀεὶ δοκιμάζεται PH. E906 ἀποδοχιμάζεται U (ἃ corr. ἀπο- deletum, «s? additum) M ἔϑος αὐτὸ δοκιμάζεται B
ὁᾳδίως (o ἃ corr.) U

UBM
1 ἔνεστι ΡΗ
ἄγραφον U m. pr.

6 ἐγχριϑήσεται Scripsi, χριϑήσεται libri

πλεόνων

8 ἀπηλῶνῬἠ
[10 ἔγγραφον compendio Η τὸν μὲν γὰρ
11 ἕχαστος M
13 αὐτὸ libri praeter M — ἕπονται

Geelius, οἴονται libri
15 δείξειεν U m. pr. δείξει M
corr. editi
17 ἀπολείψῃς M, item superscripto « H

16 ῥάδιόν ἐστεν libri,
ἅπαξ post u.c PH

18 ἔστιν εἰ μὴ ἐν UB (in M εἰ μὴ ἃ corr. add.) — xsivo: μὲν B
20 χρεῖττον U m. pr.
ἀσφαλέστερα et xosivto:: (c. ras.) P
22 uiv pro δὲ

P m. pr.

vin οὐδὸν à m. sec. P
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ueoc* τῶν δὲ ἐθῶν οὐδὲν ἀμφίβολον οὐδὲ σκολιόν, οὐδ᾽ ἂν περιγένοιτ᾽ αὐτῶν λόγος. χἀχείνων μὲν del δεῖ μνημονεύειν, εἰ μέλλοιμὲν αὐτοῖς ἐμμένειν" τοῦ δὲ ἔϑους οὐκ ἔστιν οὐδὲ βουλομένους
ἐπιλαϑέσθϑαι" τοιαύτην γὰρ ἔχει φύσιν ὥστε ἀξὶ ὑπομιμγήσχειν

αὑτοῦ.

χαϑόλου δὲ τοὺς μὲν νόμους φαίη τις àv ποιεῖν δούλων

πολιτείαν, τὰ δὲ ἔϑη τοὐναντίον ἐλευϑέρων.
ἐχεῖνοι μὲν γὰρ
ποιοῦσιν εἰς τὰ σώματα χολάσεις᾽ παραβαινομέγνου δὲ ἔϑους τὴν
ζημίαν εἶναι συμβέβηκεν αἰσχύνην.
ὥστε ἐχεῖνος μὲν φαύλων,
οὗτος δὲ ἀγαϑῶν

ἐστι νόμος.

εἰ γὰρ ἅπαντες ἦσαν ἀγαϑοί,

δῆλον

ὅτι τῶν ἐγγράφων ἡμῖν οὐδὲν ἂν ἔδει νόμων. ἔτι {δὲν τῶν μὲν
γόμων εἰσὶν οἱ βασιλεῖς ἐπάνω xal πολλὰ πράττουσι παρ᾽ αὐτούς,
τοῖς δὲ ἔϑεσι χἀχεῖνοι χαταχολουϑοῦσιν.
χαὶ τῶν μὲν ἐγγράφων
οὐδὲν ἐν τοῖς πολέμοις ἐσχύει, τὰ δὲ ἔϑη φυλάττεται παρὰ πᾶσι,
xüv εἰς ἐσχάτην ἔχϑραν προέλϑωσιν.
τὸ γοῦν μὴ κωλύειν τοὺς
γεχροὺς ϑάπτειν οὐδαμῇ γέγραπται" πῶς γὰρ ἂν ὑπήκουον οἱ
χρατοῦντες τοῖς τῶν ἡττωμένων ἐπιτάγμασιν; ἀλλ᾽ ἔϑος ἐστὶ τὸ
ποιοῦν τῆς φιλανϑρωπίας ταύτης τοὺς χατοιχομένους τυγχάνειν.
ὁμοίως τὸ τῶν χηρύχων ἀττέχεσϑαι xal μόνοις τούτοις πολλὴν
ἀσφάλειαν εἶναι βαδίζουσιν. τῶν μὲν οὖν νόμον παραβαινόντων
οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν οὐδένα οἶμαι φανερῶς ὑπὸ τῶν ϑεῶν κεχο- 20
λασμένον᾽ “Ἰαχεδαιμόνιοι δ᾽ ἐπεὶ παρέβησαν τὸ κηρύχων ἔϑος, τοὺς «i2 RΠῚ
παρὰ βασιλέως ἐλθόντας ἀνελόντες, ἐχολάσϑησαν ὕπ᾽ αὐτοῦ τοῦ
δαιμονίου.

(60. 61) ΠΕΡῚ ΦΘΟΝΟΥ͂.
--.-----.ὄ-

4. ζρα διὰ ταῦτα xol τὰ τοιαῦτα ἐνομίσϑη σοφὸς ἐν τοῖς
Ἕλλησιν Ἡσίοδος xal οὐδαμῶς ἀνάξιος ἐκείνης τῆς δόξης, ὡς οὐκ
ἀνθρωπίνῃ τέχνῃ τὰ ποιήματα ποιῶν τὲ xol ᾷδων, ἀλλὰ ταῖς
2 0 λόγος U
Emp., παρέχει libri

3 βουλομένοις PH

4 ἀλλὰ τοιαύτην UB

5 αὑτοῦ Emp., αὐτοὺς libri

γχχὰρ ἔχει

Ἴ ποιοῦσιν vix sanum,

conieci: ἀπειλοῦσιν
τοῦ £9ovc B
10 ὑμῖν Ὁ m. pr.
ἔδει νόμων ἔτι τῶν
μὲν νόμων μὲν εἰσὶν M ἔδει νόμων εἰσὶν (om. ἔτε τῶν μὲν νόμων) PH ἔδει xoi
τῶν νόμων μὲν εἰσὶν UB
δὲ add.Emp.
11 παρ᾽ αἰτοῖς P παρ᾽ αὑτοῖςΗ
12 χαταχολουϑοῦσι Ὁ 13 πολεμίοις libri praeter Β παρὰ om. B 14 z9o£4ϑωσι UH

15 γὰρ (superscr. yg. γοῦν) P

17 χατοιχουμένους P

18 τὸ

οἰς
οις
;
:
om. UBM
μόνος vrovtoc Ρ
19 βαδίζουσι HP
21 δὲ H
v0 χηρύχων
ἔϑος P (v a m.sec.) H τῶν χηρύχων ἔϑος M τῶν κηρύχων τὸ £90; UB
422 συνελ-

ϑόντας Ὁ m. pr. ΒΜ

Titulus: περὶ φϑόνου MH περὶ φϑόνου α UB deest in P

25 (6060 M)
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αὐτῶν ἐχείνων

γενόμενος; ὅϑεν ἐξ

ἀνάγχης ὅ,τι émyeu αὐτῷ πάντα μουσικά τε xol σοφὰ ἐφϑέγγετο
καὶ οὐδὲν μάταιον,
Τὸ

ὧν δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο

τὸ ἔπος ἐστίν. —

ποῖον;

Z4. καὶ χεραμεὺς χεραμεῖ xovéeu wal τέχτονι véxvov.
— Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα φανήσεται τῶν Ἡσιόδου :τεπτοιημένα χαλῶς
zegí τὲ ἀγϑρώπων xal ϑεῶν σχεδόν τι xol περὶ μειζόνων moayμάτων ἢ ὁποῖα τὰ λεχϑέντα νῦν" ἀτὰρ οὖν καὶ ταῦτα ἀπεφήνατο
μάλ᾽ ἀληϑῶς τε καὶ ἐμπείρως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. --- 4. Βούλει
10 οὖν ἐττιμελέστερον

σχοττῶμεν αὐτά; --- Καὶ πῶς ἡμᾶς ἀνέξονται
τοσοῦτος ὄχλος περὶ τοιούτων διαλεγομένους; --- 4. Τί δέ; οὐ
13 R II) σοφὰ χαὶ περὶ σοφῶν ἥχουσιν ἀχουσόμενοι; --- Ὡαῖεν ἄν, ὥς μοι

δοχοῦσιν. --- 41. ᾿4λλὰ μὴ τὸν Ἡσίοδον φαῦλον ἡγοῦνται καὶ ὀλίγου
ἄξιον; --- Οὐδαμῶς. --- 4. .4λλὰ περὶ φϑόνου καὶ ζηλοτυπίας καὶ
15 τίνες εἰσὶν

οἱ πρὸς ἀλλήλους οὕτως ἔχοντες καὶ ἐπὶ τίσιν οὐ χρήσιμὸν αὐτοῖς ἀχροᾶσθαι; — Πάντων μὲν οὖν χρησιμώτατον. ---

4. Οὐκοῦν χρὴ ἤδη καὶ ἀποπειρᾶσθαι τῶν ἀνδρῶν.
ἄλλο
20

τί φησι

τούτους

Ἡσίοδος

εἶναι

φέρε δή, δι᾽

φϑονεροὺς

καὶ

δυσχόλως

ἀλλήλοις ἔχειν ἢ διότι ἧττον (àv) ἐργάζοιτο [τῆς αὐτοῦ τέχνης] éx
τοῦ πράγματος ἕχαστος, ὅτου ἂν τύχῃ πράττων, πολλῶν ὄντων
ὁμοίων; — Διὰ τέ γὰρ ἄλλο; — Z4. Πότερον οὖν κεραμεῖ μὲν λυσιτελεῖ μηδένα ἄλλον εἶναι χεραμέα ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ve καὶ κώμῃ,
μαγείρῳ δὲ τοῦτο οὐ λυσιτελές, ὅπως ἐξῇ αὐτῷ ἀποδίδοσθαι ónot?

ἂν ἔχῃ τὰ κρέα τοῖς δεομένοις, ἂν xol πάνυ λετυτὸν ἱερεῖον ἢ πρεσβύτερον τύχῃ πριάμενος; --- 4ῆλον ὅτι xal μαγείρῳ. --- 4. Τί
δέ; βαφεῖ τὴν βαφικὴν ἐργάζεσθαι τέχνην οὐ μόνῳ αὐτῷ ἄμεινον
ἢ ue9" ἑτέρων ἀντιτέχνων, ἵνα ὁποιαοῦν ἀποδιδῶται τὰ βάμματα
1 γινόμενος P

0,21; PH

ve om. Μ

0 ἦν (vel 7») libri, ὅϑεν Casaub.

3 xoi om. M (ante οὐδὲν

2 ὅτι UBM xai

ὅτι om.

Β

ἐστὶ U

5 Cf. Opera et Diesv. 25
7 τε om. M
8 ἢ ὁποῖα PH ὅποῖα UB
ὁποίων M
αὐτὰρ PH
9 μάλα P
10 σχοπῶμεν corr. Ὁ, σχοποῦμεν
ceteri
ἀνάξονται Μ 11 τί δαὶ ὕΒ
16 ov (superscr. οὖ) Ρ 11 οὐχοῦν
χρὴ scripsi, ovxov» χρήσιμον libri
οὐ χρήσιμον Ρ
ἤδη PH εἶναι UBM
καὶ τὸ ΡΗ
19 ἥττονα H, corr. P
ἂν Geelius £v M, om. ceteri
ἐργάζοιτο τὸ τῆς αὑτοῦ (Β: αὐτοῦ) τέχνης UB ἐργάζοιτο τῆς αὐτοῦ τέχνης M ἐργάζοιτο τὴν αὐτοῦ τέχνην PH,

Geelius

scholion,

20 mrg. U: p? 0j,

quod ad πράγματος

δὶ ἄλλοι

Β

ovv om. PHM

23 ὁποῖον H m. pr. ózo::: (ει et partim o alt. a corr.) U

26 λαφιχὴν P
U m. pr. BM

pertinet, seclusit

χέραμι M
25 τί δαὶ UB

ov μόνῳ αὐτῷ ἄμεινον PH οὐ μόνον αὐτὸν οὐκ ἄμεινον.
21 ἀποδίδοται M.
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ταῖς γυναιξίν; ἀγαπήσουσι yàg ὠνούμεναι xüv ὀλίγῳ βελτίω ἢ
ὅποῖα εἰώϑασιν αὐταὶ βάπτειν ἐν τοῖς ἀγροῖς ὡς ἔτυχε, xal οὐ i m

ζητήσουσι δευσοποιὰ xal ἁλουργῇ. -- Πῶς

γὰρ ζητήσουσι; ---

4. Φέρε, πορνοβοσχῷ δὲ οὐ χερδαλεώτερόν τε xol ἄμεινον πρὸς
τὴν ἐμπτολὴν uóvov ἔχειν τοῦτο (v0) ὄνειδος xal μόνον αὐτὸν ἀχού- 5
ew χαχῶςἢ σὺν ἑτέροις, ὁμοίως μὲν ἐν πόλει τρέφοντα xol ἀσχοῦνva τοιοῦτον ϑρέμμα, ὁμοίως δὲ εἰς Πυλαίαν χαὶ τὰς ἄλλας πανη-

γύρεις πορευόμενον xal περιάγοντα; — Καὶ πάνυ μοι δοχεῖ ποργοβοσχὸς εὔξασϑαι ἂν ἀνδρῶν ὁμοτέχνων ττολλὴν ἐρημίαν. — 4.
$ 2Ao* οὖν xal περὶ πάντων ἁπλῶς οὕτως ὑπελάμβανε τῶν τὰς αὐτὰς 10

ἐργασίας ἐργαζομένων, ὡς βλαβεροὺς ὄντας ἀλλήλοις καὶ ἐμποδὼν

πρὸς τὸν βίον; --- Περὶ πάντων, ὡς τὸ εἰχός. — 4. AAA o)x
ἔπρεπεν οἶμαι χαϑ᾽ ἕχαστον ἐτεεξιέναι. καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλοις ἔϑος
ἐστὶν αὐτῷ περὶ ὅλου τοῦ πράγματος φράζειν ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ δυοῖν"
οἷον ὅταν φῇ μηδ᾽ ἂν βοῦν ἀπολέσϑαι τινὶ ἄνευ τῆς τοῦ γείτονος 15
πογηρίας, οὐ δήπου φησὶν ὅτι βοῦν μὲν ἀπολέσαι ἂν γείτων πογη-

ρὸς ἢ ἄλλῳ συγγνοίη, πρόβατον δὲ oix, ἂν ἀπόλοιτο, ἐὰν] δύνηται
λαϑεῖν,

οὐδὲ αἶγα τῶν χαλῶν,

μοτοχουσῶν᾽

τῶν πολὺ ἀμελγομένων xal δεδυ-

ἀλλὰ δῆλον ὅτι ὡς πρὸς συνιέντας

6 χάνοντας τοῖς ποιήμασιν.

οὐχοῦν περὶ πάντων

λέγει τοὺς évvvy-

αὐτὸν évà λόγῳ 20

φῶμεν ἐν βραχεῖ λέγειν οὕτως τῶν ὁμοτέχνων, ὡς οὔτε φιλούντων
αὑτοὺς οὔτε λυσιτελούντων ἀλλήλοις; — Πάνυ μὲν οὖν. — 4. Φέρε:«15 ἘΤ'
δὴ πρὸς ϑεῶν, ἡ ναυτικὴ τέχνη ἐστίν, ἢ ἧττόν τι τῆς χεραμευτικῆς
1 γὰρ ἃ m.sec. P
καὶ pro χὰν ΜῊΡ
βελτίω ἢ ὅποῖα PH βελτίων
ὁποῖα M βελτίω ὁποῖα UB
2. αὐτὰ βάπτειν ἐν τοῖς ἀγροῖς B ἐν τοῖς ἀγροῖς
αὐτὰ βάπτειν (hoc ord.) Ὁ
αὐτοὶ P
ἔτυχεν MBU
οἷς pro ὡς P
3 ζητήσουσι bis Reiskius, ζητοῦσι libri

4 χερδαλαιώτερον M

5 τὸ add.

editi
7 τοιοῦτο B
8 πορνοβοσχῷ (om. sv&«o9«:)) UB
10 ὑπελάμβανεν BM — inter αὐτὰς et ἔργ. rasura U
11 ἐμπόδια UB ἔμποδα M
13 ἐπέτρεπεν MHP Ey::::oszev (rasura 2 litterarum) U
14 ἐστὶν ἔϑος (hoc on] U

15 φῇ μηδ᾽ ἂν UBM

ἐπεξίεται P

φησὶν ov PH Cf. Op. et

Dies 348 οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽ εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη

10 δείπου M

ὅτι

βοῦν. ἀπολέσαι ἂν, εἰ μὴ γείτων πονηρὸς ἢ ἢ ἄλλως συγγνώη UB (nisi quod hic

om. )» item omissis εἰ μὴ et 7 M ὅτι βοῦν μὲν ἀπώλεσέ τις, ἂν γείτων πονηρὸς ἦ (cet. om.) PH; M igitur ut solet genuinam lectionem servavit, nisi quod
ex PH μὲν Media

est;

ἀλλῳ

Scripsi pro ἄλλως, Seldenum

secutus,

qui

διδυμα18 οὐδὲ αἱξ PH
11 ἀπόλοιτο, ἐὰν seclusit Wil.
ἄλλοις
τοχουσῶν M
[9 δηλονότη P
itob-συνιέντας Η
συνιόνταςU m. pr. BM
21 φαμὲν UB, item M, sed « in rasura
ἐν βραχὺμ
ὡς om. UBM m. pr.
22 αὑτοὺς Ὁ αὐτοὺς BMH αὐτῶν Ρ 23 ἡ UB τῇ M εἰ PH.
7 ἧττον scripsi,

ἀλλ᾽ ἧττον UBM, ἧττον (om. ἀλλὴ ΡΗ

κεραμικῆς B
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7 τῆς μαγειριχῆς τυγχάνοι ἂν τοῦδε τοῦ ὀνόματος; --- Οὐχ ἧττον
ἔσως. — 4. Ao" οὖν ἐν νηὶ μεγάλῃ στολλὰ ἱστία ἐχούσῃ καὶ φόρτον
πολὺν xal ἀνϑρώπων ἐπιβατῶν ὅμιλον εἷς ναύτης καλῶς σπιράττοι
ἄν, καὶ συμφέροι αὐτῷ μηδένα ἄλλον ἐν τῇ νηὶ πλεῖν μήτε μᾶλλον

Bem
-—

ὅ αἰτοῦ μήτε ἔλαττον ἐπιστάμενον τὰ ναυτιχά" ἂν δὲ πολλοὶ ὦσιν,
ἀσύμφορον ἀλλήλοις ἔσονται xal πρὸς βλάβης, καὶ διὰ τοῦτο ἐν
(602Μ)vnl μισοῦσιν ἀλλήλους οἱ πλείονες

ναῦται;

--- Τοῦτο

μὲν ὅτερον

τὸ τῶν ναυτῶν.
ἀλλὰ κυβερνήτης ye οἶμαι κυβερνήτην οὐχ ἂν 7
ἥδουτο ὁρῶν συμπλέοντα αὑτῷ. --- 4. Πότερον ὅταν χειμὼν ἰσχυρὸς
10 ῃ xal μὴ κατισχύῃ τοῖν πηϑδαλίοιν ἑχατέρου διὰ γῆρας ἢ διὰ βίαν
τῆς ϑαλάττης, οὐδὲ τότε φιλεῖ κυβερνήτην ἄλλον οὐδ᾽ εὔχεται φαίνεσϑαι τὸν διαδεξόμενον, οὐ δ᾽ ὅταν χαταχοιμηϑῆγαι δέηται, πολλὰς
ἐφεξῆς ἀγρυπνῶν νύχτας xal ἡμέρας, ἀλλὰ xol τότε ὁμοίως μισεῖ
xal ζημέαν αὑτοῦ γεγνόμικεν, εἰ χυβερνήτης ἔν τῇ νηὶ ἕτερός ἐστιν;

15 —

Οὐκ ἂν ἴσως τότε μισοῖ᾽ πῶς γὰρ; ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐ περὶ vav-

τιλίας οὐδὲ περὶ τῶν à» ϑαλάττῃ λέγομεν.

--- Δ΄. Εἶεν"

οὐχοῦν ὅ

γε ἰατρὸς ἐπὶ γῆς ἰᾶται xal τέχνην οὐδὲν ἐλάττονα ἔχει τῶν τεχτό-

voy. — Τί οὖν δὴ τοῦτο; — 4. od γε δοχεῖ σοι βούλεσϑαι
μόνος ἂν εἶναι τὴν τέχνην ἐπιστάμενος à» πόλει τηλικαύτῃ τὸ
ΤῈ 20 μέγεϑος, καὶ ταῦτα πολλῶν νοσούντων; --- Tí δὲ κωλύει βούλε.

σϑαι μόνον εἶναι; τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ἔσως χεῖρον οὐ δυναμένοις

ὑφ᾽ ἑνὸς ἰατρεύεσθαι᾽ τὸ δέ γε ἐχείνου τιμιώτερον οὕτως. οὐδὲ
γὰρ εἰπεῖν ἔστιν ἡλίχων ἂν xal ὅσων μισϑῶν τυγχάνοι μόνος ἐν

τοσούτοις νοσοῦσιν ἱχανὸς ὧν ἰᾶσϑαι. --- 4. AA
35 ἰατρὸν λέγω σοι. —

Tí δέ; μαινομένου

οὐ μαινόμεγον

σοι δοχεῖ τὸ ἐπιϑυμεῖν 9

σφόδρα τιμᾶσϑαι xal πολλὰ χρήματα λαμβάνειν; —

4. Ὅταν ye

αὐτὸς ὑπὸ ληϑάργου ἐχόμενος ἢ φρενίτιδι περιπεσὼν χαίρῃ, ὅτι
οὐδένα ἔχει τὸν ἰασόμεγον οὐδὲ τὸν δώσοντα μανδραγόραν πιεῖνἢ
1 ἢ τῆς μαγειρικῆς om. Τ
οὐχ ἧττον ἰσως γὰρ οὖν libri, corr. Pflugk
5 ἔλασσον H
6 ἀσύμφϑοροι B
xal ἐπιβλαβεῖς PH — 8 χυβερνήτης ys

οἶμαι om. ῬΡΗ
9 ἥδοιτο Selden., ἡγοῖτο libri
αὐτῷ libri praeter P
πρότερον Ὁ m. pr. B. χιμὼν M
10 οὐ pro μὴ PH
κατισχύσηι UBM
11 οὐδὲ PH
δέχεται pro εὔχεται H
φαίνεσϑαι scripsi, φανεῖσϑαι UBPH
φανίσϑαι M.
12 διδαξόμενον M.
πολλαὶ U m. pr.
13 ἀλλὰ xal τε P
m. pr.
14 αὐτοῦ BM
εἰ et ἐστιν om. UBM fortasse recte, ut scribendum sit: χυβερνήτην àv τῇ νηὶ ἕτερον
15 ναυτηλίας H
17 énl γῆς
om PH
ἔλαττον H m. pr.
19 ἀν om. M m. pr.
20 τί δαὶ UB
22 ἰατρέβεσϑαι P
τε pro ye M
23 ἄν x«l ὅσων suppl ἃ corr. P
εἶ
μόνος HP, iidem δύναται pro ἱχανὸς ὧν
24 ixavoc Ov M
25 σοι om. H
τί δὶ UB

Reiskius
DIO. II.

26 ἀλλ᾽ ὅταν γε UB

^ yg. μανδραγόρας mrg. H

21 ληϑαργοῦς M.

28 ἔχοι libri, corr.

ποιεῖν M, 1n U πιεῖν ex ποιεῖν corr.
14

DIONIS DE INVIDIA

210

ἄλλο φάρμακον ὑγιεινόν, ἕνα δὴ μόνος ἔχῃ τοὺς ἐν τῇ πόλει μισϑούς

τε xal τιμάς.

6b δὲ δὴ σὺν αὐτῷ xal τὰ παιδία νοσοῖ καὶ ἡ γυνὴ

καὶ οἱ φίλοι πάντες ἐπισφαλῶς, ἄρα καὶ τότε εὔχοιτ᾽ ἂν μηϑένα
ἄλλον. ἐατρὸν εὑρεϑῆναι τὸν βοηϑήσοντα᾽

ἐὰν δὲ φανῇ τις, κατὰ

τὸν Ἡσίοδον κοτέειν μέλλει xol ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑαι τὸν αὑτοῦ σωτῆρα 5
10 αὶ τῶν φιλτάτων; φέρε, ἐὰν δὲ συμβῇ πρᾶγμα τοιοῦτον ὅποῖόν
σοῖς συνέτυχε περὶ τοὺς ““ἰγυπτέους ἰατρούς" ἐχεῖνοι γὰρ ἐώμενοι
Δαρεῖον τὸν Πέρσην, ὡς ἔτυχεν αὐτῷ πεσόντι ἀπὸ τοῦ ἵππου μεταχωρήσας ὃ ἀστράγαλος, οὐχ οἷοί ve ἦσαν ἰᾶσϑαι χατὰ τὴν αὑτῶν
τέχνην, ἀλλ᾽ εἰς ἀγρυπνίας τὸ χαὶ ἀλγηδόνας δεινὰς ἐνέβαλον αὐτόν, 10
ἕλκοντες καὶ βιαζόμενοι τὸ ἄρϑρον. τούτους μὲν οὖν ἐκέλευσε φυ- (668 M)
λάττειν, ὅπως ἀποϑάνοιεν στρεβλωθέντεςς.

πυϑόμενος

δ᾽ ἐν τοῖς

αἰχμαλώτοις εἶναί τινα Ἕλληνᾳ ἐπιχειροῦντα ἰᾶσϑαι, καλέσᾳς
11 αὐτὸν ὑπὸ ἀμηχανίας ἐκέλευσεν, εἴ τι ἔχοι, βοηϑεῖν. ἦν δὲ ἄρα uv Rt
Δημοχήδης ó Κροτωγιάτης, ὅσπερ ἄριστος ἐδόχδι τῶν τότε ἐν 15
τοῖς Ἕλλησιν ἰατρῶν" ὃς καὶ παραχρῆμα μὲν χαϑυπνῶσαι αὐτὸν
ἐποίησεν, εἶτα κατατελάττων

xol καταιογῶν καὶ τἄλλα ἐπιμεληϑεὶς

. ὀλίγων ἡμερῶν ὑγιῆ ἀπέδειξεν.
χελεύσαντος δὲ Δαρείου λαβεῖν
ὅ,τι βούλεται, τοὺς. ἰατροὺς παρῃτήσατο ἀφεῖναι αὐτόν. καὶ μέντοι
ἀφείϑησαν, ἐχείνου δεηϑέντος.
πότερον οὖν τότε ἐφϑόγουν τῷ

ΖΦημοχήδει καὶ ἐχϑρὸν. ἡγοῦντο, 5 φησιν Ἑσίοδος ἐπὶ τῶν χκεραμέων ἢ τεχτόνων, λυσιτελεῖν νομίζοντες αὑτοῖς, δὲ μηδεὶς ἄλλος
ἰατρὸς ἐφάνη βασιλέα ἰασάμενος, ἢ σφόδρα ἠγάττων καὶ χάριν ἢδε-

12 σαν; --- Εἰκὸς uiv ἦν χάριν. εἰδέναι. --- 4. Καὶ μὴν ϑωρακοποιοί
εἰσιν ἐν ταῖς πόλεσι xal χρανοποιοὶ [καὶ τειχοποιοὶ] καὶ δορυξόοι 25
χαὶ ἕτεροι τυλείους" ei οὖν τούτοις λυσιτελεῖ ἕνα ἕκαστον ἐν ἑχάστῃ
τῶν πόλεων εἶναι τῆς τέχνης δημιουργὸν μᾶλλον ἢ τοὺς ἱχανούς,

ἡδέως ἔγωγ᾽ ἂν. πυϑοίμην.

δῆλον γὰρ ὡς πολεμέων ἐτπειόντων, καὶ

μήτε τῶν τειχῶν ἑστηχότων μήτε

ὡπλισμένων

ἁπάντων,

ἀναγχά-

2 νοσεῖ PH.
3 ἄρα Η
εὔχοιτο (om. ἀν) H εὐχοιτ᾽ ἂν (ev- ἃ. corr.) U
5 μέλλειν M μέλλει om. PH.
αὐτοῦ libri praeter P — 7 Cf. Herodot. ΕΠ 129 sq.

9. αὐτῶν U m.pr. BM
ϑέντες P

10 δεινὰς om. UB

14. ἔχοι om. P

U m. pr. BM óguóóoxoc PH.
16 uiv om. UBM
τὰ ἄλλα ΒΝ
(in mrg. vulg)

U m. pr. ΒΜΡ
25 πόλεσιν H.
ἂν (ἐν & corr.) Ὁ

ἐμβάλον P m. pr.

12 σερεβλο-

15 Δημοχήδης restitui ex Herodoto δημοδόχης

χκροτωγιάτης (ο ἃ corr. 5

ὃς περιάριστος M

ὑπνῶσαι PH
11 εἶτα om. U m. pr. ΒΜ
χατεονῶν M
18 δι᾿ ὀλίγων Η
ἱμερῶν P
ἀπέδειξε H
λαϑεῖνϑ P
[19 τοὺς ατροὺς H

4720 ἀφέϑησαν U m.pr.

τότε H. πότε

21 δΔημοκήδει scripsi, Δημοδόκῳ libri
22 αὐτοῖς ΒΜΡ
καὶ τειχοποιοὶ om. PHM
δοροξόοι P.
29 ἀναγκάζοιντ᾽
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!

Dowv' à» ἄνοπλοι
xal ἀτείχιστοι διαχινδυνεύειν.

H
||

τῆς πόλεως

οὐκ ἂν ἴσως οὗτοί ye ἀποθάνοιεν,

ὥστε ἁλούσης 18
ληφϑέντες

δὲ καὶ

δεϑέντες προῖχα ἂν ἐργάζοιντο τοῖς πολεμίοις πρὸς ἀνάγχην, àv9*
ὧν πρότερον ϑρυπτόμεγοι πτολλῆς τιμῆς ἀττεδίδοντο τούς τε ϑώὃ ραχας xal τὰ χράνη xal τὰ δόρατα, xol γνοῖεν àv ὅτε οὐχ ὀρϑῶς
οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἐφϑόνει καὶ ἐμήνιε διὰ τὴν τέχνην οὔτε χαλκεὺς
χαλχεῖ οὔτε τέχτονι τέχτων, οὐδὲ λῷόν ve xol ἄμεινον ἦν αὐτῷ
(4188Π)μόνῳ ἢ σὺν ὀλίγοις, δἶναν τῆς τέχνης ἐργάτην.
ἀλλὰ δὴ, τοῖς μὲν 14
ἄλλοις σχεδὸν οὐκ del βέλτιον, ὅ φησι βούλεσθαι αὐτοὺς Ἡσίοδος,
10 μόνοις δὲ τοῖς κεραμεῦσι καὶ μαγείροις τε xoà βαφεῦσιε καὶ πορΙ

γοβοσχοῖς.

οὐχοῦν ἡ ζηλοτυτεία καὶ ὅ φϑόνος καὶ τὸ μηδένα ἄλλον

. ὀϑέλειν πράτεξιν

|

τὸ αὐτὸ

ἔργον μαγειριχόν

ve xol βαφικὸν καὶ

(664Μ) χεραμευτικὸν xoà [ἔτι] μᾶλλον πορνοβοσχοῖς προσῆχον ἤπερ ἰατροῖς
ve xal κυβερνήταις ἢ ἄλλο τι σπουδαιότερον πράττουσιν.
15

εἶεν" ἀλλ᾽ εἰ κυβερνήταις ve καὶ ἐατροῖς καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν

οὐ βέλτιον ἐν στιάνει τῶν ὁμοτέχνων ζῆν, ἤπου τοῖς γε φρονίμους καὶ
σοφοῖς ἀνδράσι Àqóv ve καὲ ἄμεινον ὁρᾶσϑανι μόνοις; — Οὐδαμῶς.

— 4. Ὅτι πρὸς τῷ μεγαλόφρων ve εἶναι xal ἄλυπος ὃ νοῦν ἔχων 15
xal φιλάνϑρωτστος καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπίστασθαι συμφέρουσαν αὐτῷ
20 τήν τὲ αὑτοῦ xal τὴν τῶν «πέλας xoà μηδέποτε ἂν ὑπὲρ τούτων

μηδένα μηδὲ τῶν φαυλοτέρων ἄλλον ἄλλῳ. φϑονεῖν, ἃ κοινὰ ὑπάρχει
(49RID πᾶσιν

ἀγαϑά"

πρὸς τούτοις πᾶσιν

οὐδὲ τῶν ἄλλων, ἐφ᾽ οἷς ὅ τε

φϑόνος γίγνεται καὶ τὸ. βασκαίνειν ἀλλήλοις τοὺς πολλοὺς,

οὔτε

ϑαυμάξει τὸ παράπαν

οἷον

οὐδὲν οὔτε ἄξιον σπουδῆς

2 ἴσως. γε οὗτοι (hac ord.) P

3 δοϑέντες M.

wevóuuxev,

ἐργάζοιτο P

4 zo

πολλῆς M
δ γνῷεν libri, corr. Dind.
ἂν om. Ὁ m. pr. B
6 ἐφρόνει
UBMP
χαλχεὺς χαλχεῖ PH χαλχεὺς χαλχείου M χαλχεῦσι χαλχεὺς UB
7 οὐδὲ PH οὔτε ΒΜ
λώϊόν τι xo] ΡΗΜ
ἦν om. UB
8 μόνῳ Pflugk,

μόνον τὶ

ἢ om. UB:

ἐῤγάτην P(?) ἐργάταις ceteri

scripsi, βελτέους. φησὶ PH βελτίους φήσει UBM;

αὐτοῖς UB

[10 βρέφεσιν M.

11 ζηλωτυπία

9. βέλτιον 0. φησι

βέλτιον ὥς φησι Seld.

Ρ

μηδὲ P

12 αὐτοῦ pro

αὐτὸ Um.pr.B μαγιριχόνΜ
βαφικόντε Ρ 18 χεραμικὸν H (superscr. ei)
ἔτι seclusi εἴ τὸ pro ἔτι M
ἥπερ — 14 πράττουσιν secludit Emp.
14 ἡ
τοῖς PH.
15 4242 pro ἀλλ᾽ εἰ M
δὴ ἐλέγομεν PHM διαλέγομεν B διελέ-

yousv U m. pr.

[16 ὁμοθέων M ὁμοίων UB

εἴπου Ρ' ἥπου M

τοῖς γε

PH τοῖς τε UBM
11 ἀνδράσιν ἢ λῶόν τε PM ἀνδράσιν ἢ λωιόν τι H
μόνοις οὐδαμῶς om. U m. pr. BM; inde ab his verbis deficiunt PH. Quae secuntur ut novam orationem inferunt UB (tit. περὶ q90vov B)M. (tit. περὶ φϑόvov) δὁρᾶσϑαι corruptum, μόνοις οὐδαμῶς et mox ὅτι et. ὃ νοῦν ἔχων cum 77
et. 18 seorsum ferrentur interpolata putat Wil.
18 ἔτι pro ὅτι B.
τὸ pro
τῷ B
20 αὐτοῦ pro αὑτοῦ — 20 φϑονεῖν Wyttenb., φρονεῖν libri ἢ ἃ M.

220 τε M 0 om. UB

23 γίνετι

Ὁ.
14*
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16 δὴ χϑὲς περὶ πλούτου ἐλέγομεν. ὥστε οὐδ᾽ àv φϑονήσειεν οὐδενὶ
χρυσοῦ ἢ ἀργύρου ἢ βοσχημάτων ἢ οἰκίας ἢ ἄλλου τῶν τοιούτων,
ὑπὲρ ὧν ἐλέγομεν" ὥς φησιν ἕτερος ποιητής, οὐχ αὑτοῦ γνώμην
ἀποφαινόμενος, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐξηγούμενος δόξαν"

οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται"
ὡς μόνον χαλουμένων
17 ϑειαν.

αὐτῶν ἀφνειῶν,

εἶεν" οὐχοῦν χρημάτων

5

ἀλλ᾽ οὐκ ὄντων xav! ἀλή-

μὲν χρείττων ὃ γενναῖος xal τέλειος

ἀνὴρ ἡμῖν δοχεῖ᾽ περὶ δὲ δόξης τυχὸν ἐρίζοι ἂν καὶ φϑονοῖ, οὗς
ἂν τιμωμένους μᾶλλον παρὰ τῷ πλήϑει βλέπῃ καὶ μειζόνων ἐπαί| vOY τυγχάνοντας; ἢ οὐχ ἀγνοεῖν φήσομεν ὡς ἔστιν ἡ δόξα ὃ παρὰ 10
τῶν πολλῶν ἔπαινος" el δὲ τῶν πολλῶν, δῆλον ὅτι τῶν. οὐχ εἰδό18 των; — Οὐδαμῶς τοῦτό γε εἰχὸς αὐτὸν ἀγνοεῖν. --- 4. Φέρε [οὐχ] οὖν (655 Μ)
δοχεῖ σοι ἀγαϑὸς αὐλητὴς ἥδεσθαι ἐπὶ τῇ τέχνῃ καὶ μέγα φρονεῖν
ὑπὸ ἀμούσων xal ἀτέχνων ἐπαιγνούμεγος, κἂν el πιξεριστάντες αὐτὸν

παῖδες συφορβοὶ xal ποιμένες ϑαυμάζοιεν xal χροτοῖεν,

ἐτπίαί- 15

ρεσϑαι ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ καὶ τοῦ παντὸς ἄξιον ἡγεῖσθαι τὸν παρ᾽

ἐχείνων ἔπαινον; ἀλλὰ μὴν ἐδήλωσεν ὃ Θηβαῖος αὐλητὴς οὐδὲ τῷ
ϑεάτρῳ πάνυ προσέχων τὸν νοῦν οὐδὲ τοῖς χριταῖς ἀπείροις οὖσιν
αὐλήσεως, καὶ ταῦτα περὶ ἄϑλου xol νίχης ἀγωνιζόμενος" ἀλλ᾽ (420
RII)

ὅμως οὐδὲ μιχρὸν ἐχβῆναι τοῦ δυϑμοῦ τοῦ πρέποντος ἐτόλμησεν, 20
19 αὑτῷ δὲ καὶ ταῖς ἸΠούσαις αὐλεῖν ἔφη. τί οὖν; οἴει τὸν Ὀρφέα,
τὸν τῆς ἸΠούσης υἱόν, εἰ ἀληϑὴς Ó κατ᾽ αὐτὸν μῦϑος, μᾶλλον ἂν
χαίρειν τῶν ὀρνέϑων xavazevouévov πιρὸς αὐτὸν ἄδοντα xal τῶν
ϑηρίων χηλουμένων ὑπὸ τῆς φωνῆς χαὶ παρεστηχότων πράως καὶ
ἀϑορύβως, ὅπότε ἄρξαιτο μελῳδεῖν, ἔτι δὲ τῶν δένδρων προσιόν- 25
τῶν ἅμα τῷ χαρπῷ ve xol ἄνϑει, xol τῶν λίϑων χινουμένων καὶ
ξυνιόντων, ὥστε μεγάλα ἕρματα ἀϑροίζεσθϑαι [λίϑων) πλησίον αὐτοῦ,
μᾶλλον ἐπὶ τούτοις γιγνομένοις δρῶντα τέρπεσϑαι χαὶ μεγαλαυχεῖσθαι, νομίζοντα τῆς μουσιχῆς ἥκειν ἐπ

ἄχρον, ἢ εἴττερ ἡ μήτηρ

αὐτὸν ἡ Καλλιόπη χιϑαρίζοντα ἐπήνεσέ ve καὶ εἶπε χαταψήσασα 90
ἅμα τὴν κεφαλήν, ὡς ἱχανῶς ἔχοι μουσικῆς xol σοφώτατος εἴη
20 τὰ τῆς τέχνης; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι μᾶλλον ὑπὸ Φιλάμμωνος αὐτὸν
ἐθέλειν ἐπαινεϑῆναι περὶ μουσικὴν ἢ εἴ τις ἦν τῶν τότε ἔμπειρος
κυϑαρῳδίας ἢ ξυμπάντων ἁπλῶς τῶν ϑηρίων τε καὶ ὀρνέων" ἀλλ᾽
9 οἷσίν τ᾽ Od. 17, 423; οἷοί τ᾿ libri (at M in rasura) ἀφνιοι M
«ovv M

μιζόνων

8 ἐρίζοι ἂν Emp., ἐριζοίαν M. ἐρίζοι (om. ἀν) UB.

Μ

10 ἔστην

Μ

12 αὐτῶν U m. pr. Β

13 ἐπὶ τῇ τέχνῃ Reiskius transponit post φρονεῖν
cov U
del. Wil.

10 τοῦ Reiske, τοῦτο M τούτῳ UB
380 χαταψώσασα U

7 oi-

9 βλέπει M

oov scripsi, οὐχοῦν libri

14 ἀτέχνων καὶ ἀμού20 σμιχρον B

21 λίϑων
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οὐδὲ τῶν κύχνων ἐπιβοώντων xal συμφϑεγγομένων φροντίσαι àv
οὐδέν, ὅτι οὐκ εἶχον τέχνην οὐδὲ ἐπιστήμην zeol τὸ μελῳδεῖν.

[εἶεν]

τί δέ; ὑγιείας μάρτυρα xal ἐπαινέτην βούλοιτ᾽ ἂν ὃ νοῦν

ἔχων ἀνὴρ ἕνα λαβεῖν, ὅστις ἰατρικὸς xal περὶ σώματος ϑεραπείας
|

5

ἔμτεειρος, ἢ πολλὰς μυριάδας ἀνθρώπων οὐδὲν ἐπαϊόντων, οἵ, ἂν

οὕτω τύχῃ, πεπρημένον δρῶντες αὐτὸν ὑπὸ νόσου xal οἰδοῦντα
δῦ 1p «al ὕπουλον, μακχαρίζοιεν ὡς Πουλυδάμαντα τὸν Θετταλὸν καὶ
MR
Γλαῦκον

τὸν Καρύστιον ἡγούμενοι διαφέρειν εἰεξίᾳ; ἀλλὰ εἰς μὲν 21

αὔλησιν καὶ χυϑαρῳδίαν χαὶ (r0) περιεῖναι παλαίοντα ἢ πυχτεύοντα
τῶν ἄλλων ἁπάντων [οὐδαμῶς] ó τῶν ἐπισταμένων ἔπαινος ἥδιστος

τοῖς εἰδόσι xal πλείστης σπουδῆς ἄξιος" εἰς δὲ φρόνησιν xal διχαιοσύνην xal ξύμπασαν

καὶ ἀποπληρῶσαι

ἀρετὴν ἱκανὸς εὐφρᾶναι τὸν νοῦν ἔχοντα

τὴν διάνοιαν

(ὃ) τῶν

ἠλιϑίων xal τῶν ἐπιτυ-

χόντων; --- (Οὐδαμῶς. — 4. Καὶ πότερον οἴει τὸν ἔμτέξιρον τῆς 22
15

τεχτογνικῆς τέχνης, εἰϑύ τι ἐργάσασϑαι βουλόμενον, ἑνὶ προσαρμόσαντα χαγόγι καὶ μιᾷ στάϑμῃ σταϑμησάμεγον ἥδιον ἔχειν καὶ πεποιϑέναιν περὶ τῆς ὀρϑότητος μᾶλλον ἢ πολλοῖς τε καὶ ἀνωμάλοις
ξύλοις ἀπευϑύγνοντα xol καταμετροῦντα; φέρε πρὸς Διός, ἄρα

ἀκήκοας ζωγράφου χαρίεντος ἔργον, γραφήν τινα προϑέντος εἰς τὸ
φανερὸν ἵππου ϑαυμαστήν ve xal ἀχριβῶς ἔχουσαν; φασὶ γὰρ 28
αὐτὸν χελεῦσαι παραφυλάττειν τὸν παῖδα τοὺς ὁρῶντας, ei ψέγοιεν

ἢ ἐπαινοῖεν, καὶ μνημονεύσαντα ἀπαγγεῖλαι πρὸς αὐτόν.
422

τῶν δὲ

ἕχαστον ἄλλον ἄλλο τι λέγειν περὶ τῆς γραφῆς xal αἰτιᾶσθαι, τὸν
R II) μέν τινα οἶμαι τὴν κεφαλήν, τὸν δὲ τὰ ἰσχία, τὸν δὲ περὶ τῶν
σχελῶν, dg, εἰ τοιαῦτα ἐγεγόνει, πολὺ κάλλιον ἂν εἶχεν. ἀκούσαντα
δὲ τὸν γραφέα τοῦ παιδός, ἐργασάμενον ἄλλην γραφὴν χατὰ τὴν
τῶν πολλῶν δόξαν xal ἐπίνοιαν, χελεῦσαι ϑεῖναι παρὰ τὴν πρότερον.
εἶναι οὖν πολὺ τὸ διαφέρον" τὴν μὲν γὰρ ἀχριβέστατα
ἔχειν, τὴν δὲ αἴσχιστα xal γελοιότατα καὶ πᾶσι μᾶλλον ἢ ἵππῳ
(80 ἐοικέναι. δῆλον οὖν ὡς εἰ σφόδρα προσδεήσεται τοῦ παρὰ τῶν 24
πολλῶν ἐπαίνου, τῆς αὑτοῦ γνώμης ἡγούμενος κυριώτερον τὸν éxelγων ψόγον ve χαὶ ἔπαινον, οὕτως ἕχαστα πράξει xal προϑυμή1 συμφϑειρομένων libri, corr. Selden.

ὑγίας Μ

3 εἶεν seclusi; potuit per ditto-

graphiam oriri

τί δαὶ UB

M ἀναλαβεῖν UB

ὅ od ἀν Casaub. oi ἄν M ὧι ἂν Ὁ ὦ ἂνΒ

ἐπαινετεῖν Μ

4 ἕνα λαβεῖν

6 πεπρη-

μένον ΒΜ πεπλημένον (4 et a ἃ corr.) U
9 τὸ add. Reiske
δ᾽ ἢ UB
10 οὐδαμῶς hic seclusit Reiske, addidit l. 14
11 πλήστης M
εἰ pro εἰς U
13 ὃ add. Reiske
14 οὐδαμῶς huc transposuit Reiske; cf. ad l. 10
[1 &v96; M
16 στάϑμῃ om. Μ ἔχει Β 22 ἢ ἐπαινοῖεν bis exaravit U m. pr.

27 ϑῆναι Ὁ m. pr. — 28 ἀχριβεστάτην

Μ

31 αὐτοῦ libri, corr. Dind.
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σεται τοιοῦτον

ztagéyew ἑαυτὸν

ὅποῖον

ἀξιοῦσιν

oi πολλοί.

καὶ

δῆλον ὅτε ἔσται ταχὺ μάλα ἐοικὼς ἀντ᾽ ἐχείνου τοῦ πρότερον ἵππου,
τοῦ φαύλως xal χατὰ τὴν τοῦ évóg εἰργασμένου τέχνην, τῷ ϑαυμαστῷ καὶ πολυτέχνῳ δημιουργήματι, μηδὲ αὐτοὺς ἐχείνους ἀρέ- (651 M)
σχοντιὶ τοὺς δημιουργούς, ὑπὸ τῆς ἁπάντων ἐπινοίας καὶ δημιουρ- 5
25 γέας συγχείμεγος" χαϑάπερ ὃ μῦϑός φησι τὴν Πανδώραν οὐχ ὑφ᾽

ἑνὸς τῶν ϑεῶν πεπλασμένην, ἀλλὰ χοινῇ ὑπὸ πάντων, ἄλλο ἄλλου
δωρουμένου xal προστιϑέντος, οὐδαμῶς σοφὸν οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ
[τὸ] πλάσμα γενόμεγον, παντοδαττὸν δὲ xol ποικίλον τοῖς λαβοῦσιν
ἀποβῆναι χαχόν. ὅπου δὲ ϑεῶν ὄχλος καὶ δῆμος κοινῇ δημιουργῶν 19 45
καὶ ἐργαζόμενος οὐχ οἷός τε ἐγένετο χαλῶς τε xol ἀμέμπτως ἐργάσασϑαι, τί ἂν φαίη τις τὸν ónó ye ἀνϑρωπίνης δόξης σπλαττόμενον xal δημιουργούμεγον βίον τε καὶ ἄνδρα; δῆλον οὖν ὡς εἴ τις
ἔφυ τῷ ὄντι φρόνιμος, οὐδὲν ἂν προσέχοι τῷ λόγῳ τῶν πολλῶν
οὐδὲ ϑεραπεύοι τὸν πταρ᾽ ἐχείγων ἔτεαινον ἐξ ἅπαντος, ὥστε οὐδὲ 15
μέγα οὐδὲ τίμιον οὐδὲ ἀγαϑόν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τοῦτόν ποτε ἡγήσεται.

μὴ νομίζων δὲ ἀγαϑὸν βασκαίνειν ém' αὐτῷ τοῖς ἔχουσιν ἀδύνατος.
26 οὔχουν τοιοῦτος ἡμῖν ὃ γενναῖος xal σώφρων xol χεχολασμένος
ἀνήρ, πλούτους ve καὶ ἐπαίνους καὶ στεφάνους Ὀλυμπιχούς ve καὶ

Πυϑικχοὺς xol γράμματα à» στήλαις xal μαρτυρίας ἐγγράφους δή- 20
pov xal βασιλέων διώχων, ὅπως ἂν ἢ περίβλεπτος καὶ φανερός,
ἀλλ᾽ εὐσταλής τε καὶ ἄτυφος ὡς οἷόν τε χωρῶν διὰ τοῦ βίου, τασξινὸς καὶ χεχολασμένος αὐτὸς ὑφ᾽ αὑτοῦ xol τῆς αὑτοῦ διαγοίας,

οὐθενὸς ἔξωϑεν χόσμου προσδεόμενος οὐδὲ ἐπιϑέτου τιμῆς οὐδὲ
φαλάρων xol πτερῶν, ὥσπερ οἱ καχοὶ μισϑοφόροι πτερὰ καὶ λό- 25

φους ἀναλαβόντες χαὶ Γοργόνας ἐπὶ τῶν ἀσπίδων xol τοῖς δορατίοις ψοφοῦντες ἔπειτα φεύγουσιν, ei μιχρὸς χαταλάβοι κένδυγος.
27 οἵους πολλοὺς ἐδεῖν ἔστι τῶν οἰομένων εἶναι μαχαρίων, ξεναγούς
τινας xal δημαγωγοὺς xal σοφιστάς, ἐν ϑεάτροις xol παρὰ τοῖς
μαϑηταῖς xal κατὰ σχηνὰς ἐντὸς στρατοπέδου
ὅταν τύχωσιν ὑποπιόντες τῆς μεσημβρίας,

ὃ rov om. U

μένῳ libi

xai om. U

9.τὸ seclusi

μέγα Gasda; non probo

corr. Emp.
22 οἴονται

Μ

6 φασι B

11] xol prius om.

συγχείμενος Scripsi, συγχει-

Β

14 τὸ ὄντι M

16 τοῦτό ποτε libri, corr. Emp.

20 xal (ante γράμματα) om. M
23 ὑπ᾽ αὐτοῦ libri, corr. Dind.

μεγαλαυχουμέγους,

15 οὐδὲν

11 «óvvacov libri,

μαρτυρίαις ἐγγράφοις U
αὐτοῦ libri, corr. Dind.

24 ἐπὶ ϑεοῦ B — 25 πετρῶν UB ex Ar. Ach. 572sq. haec petita censet Wil.

21 ἐπὶ τὰ M.

30 ἐντὸς στρατοπέδου M ἐν τῷ στρατοπέδῳ UB

ὄντες Emp., ὑποπίνοντες libri

81 ὑποπι-

90
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Τρώων dv9 ixavóv ve διηκοσίων ve ἕκαστος
424 R II)

στήσεσϑαι"
τοὺς δὲ αὐτοὺς

τούτους

évóg

ἀνϑρώτιου

wavevoéyovvoc

wol διώ-

(668 M) xovroG τύροτροττάδην φεύγοντας, ξύμπαντας οὐ φαινομέγους ἐχείγου
5 ἀξίους. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἡδονάς τινας σίτων ἢ ποτῶν ἢ ἀφροδι- 28
σέων ἢ γυναικὸς χάλλος

ἢ παιδὸς

ἐπειϑυμῶν καὶ μεγάλα ἡγούμενος,

ὥραν

τεϑαυμαχὼς

καὶ τούτων

εὐδαιμιονίζοι (àv) τοὺς τυγχά-

yovrag αὐτῶν, σατράπας xal δυνάστας καὶ νὴ 4 α βαναύσους τινὰς
xal οἰχότριβας, πιετπυλουτηχότας τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς τέχνης, τοὺς δὲ

10 τὰ τῶν δεσποτῶν ὑφαιρουμένους᾽ αὑτὸν δὲ οἰχτείροι τῆς ἀπορίας

τὲ χαὶ ἐρημίας τούτων τῶν ἀγαθῶν xal ἡγοῖτο οὐ τῶν εὐτυχῶν"
διὰ δὲ τοῦτο ἐχείνοις φϑονοῖ xol ἐπιβουλεύοι πάντα τρόπον xal
εὔχοιτ᾽ ἂν ἀπολέσθαι αὐτούς. ἢ xol συγχωρήσωμεν τὸν γενναῖον 29
ἄνδρα xal μεγαλόφρονα τὸ τῶν χυγῶν τὲ xal ἵπήων καὶ ἄλλων
15 ϑηρίων πεπονθέναι πάϑος, ἃ οὐ δύναται κατέχειν ἑτέρων ἐμτειμτὐλαμένων τὲ xol ὀχξυόντων, ἀλλὰ χαλετταίνει καὶ ἀγαναχτεῖ καὶ
ὀργίζεται τοῖς ἀπολαύουσι καὶ ἕτοιμα ἐπιπηδᾶν καὶ Ódxvew καὶ
χυρίττειν xal πάντα τρόπον ἀλλήλοις ττολεμεῖν [ἔτι] πτερὶ τῶν ἡδο456 1ὴ γῶν

xdxeivov

οὕτως ἔχειν φῶμεν,

ὡς

ὁμολογοῦντα

τούτων

εἶναί

20 vL σπουδαῖον xal τὸν Σαρδανάτταλλον ἡγούμενον ζηλωτόν, ὃς ἔφη

διατελέσαι τὸν βίον εὐωχούμενός ve xal ὑβρίζων μετὰ εὐνούχων
xal γυναικῶν, καὶ διὰ τοῦτο ζηλοτυτήεῖν αὐτὸν τὴν τῶν τράγων τε

καὶ ὄνων εὐδαιμονίαν; — Πὴ γὰρ οὐδὲ εὐσεβὲς (η) τὰ τοιαῦτα σπεξρὶ 30
τοῦ μετρίου xal πιεπαὶϊδευμένου διανοηϑῆναί

ποτε

ἀνδρός. —

4.

25 Οὐχοῦν δὲ μήτε διὰ δόξαν μήτε διὰ χρήματα μήτε δι᾿ ἡδονὰς βρώσεων ἢ πόσεων ἢ μίξεων αὑτὸν ἢ ἄλλον οἴξται μακάριον μηδὲ
ὅλως εἶναί τι τῶν τοιούτων zeguudynvor ἢ τίμιον, οὐκ ἂν διαφέ-

ροιῖο περὶ αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν φϑονήσειεν οὐδενὶ éxelvov, (οὐ μᾶλλον)
. — ἢ τῆς ψάμμου τῆς ἐπὶ τοῖς αἰγιαλοῖς ἢ τῶν κυμάτων τοῦ ψόφου
80 τε xol ἤχου τοῖς πρὸς τῇ ϑαλάττῃ οἰχοῦσιν᾽ οὐδ᾽ εἴ τῳ χρυσίον 81
1 διηκοσίοις M οἷ, Hom. Il. VIII 233 sq.

3 χατέχοντος libri χατατρέ-

χοντος Corr. U — 4 éxsívov Casáub., ἐχείνους libri — 5 ἀξίως U cf. Hom. 1. 1.
viv δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἀξιοί εἶμεν
μὴ δι᾿ pro μὴν οὐδ᾽ M
σιτίων UB
6 xol
om. M m. pr.
7 .μέγα M
αν add. Dind. — 10 αὐτὸν δὲ U — 11 ἀγαθῶν
Geelius, ἀνθρώπων libri
x«l om. UB
12 ἐχείγοις Casaub., ἐχεῖνος

libi

18 ἢ om. UB

gvtv&w M. κυρίττειν

συγχωρήδομεν UB — 15 ἐμπιπλαμένων BM —— 18 χι(at v et «à corr.) U

19 xdxsivov Casaub., x«xsivo libri

ὡς pro 0g M
add. Reiske

23 ἢ add, Pflügk

ἔτι secl. Wil, ἐστι Emp.

20 σαρδαγϑάπαλον B

ἡγουμένων M

25 βρόσεων Ὁ m. pr.

288 οὐ μᾶλλον
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αὐτόματον x τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόλπον ἐμτυλήσειεν,

ὥσπερ τῇ 4ανάῃ

δή ποτε λέγουσιν ἐν οἰκήματι χαλχῷ φυλαττομένῃ χρυσίον ἐξαίφνης (650 M)

ἄνωθεν εἰσρυῆναι [διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς], οὐδὲ εἰ χειμάρρους αὐτῷ
ποϑὲν ἐπέλθοι χρυσὸν πολὺν xol ἄϑρουν καταφέρων, ὥσπερ ἰλύν"
χαϑάπερ οἶμαέ φασι Κροίσῳ πρότερον τὸν Παχτωλὸν διὰ μέσων 5
ἀφιχνούμενον Σάρδεων ἕτοιμα χρήματα χομίζειν, πλείω φόρον ve

xal δασμὸν ἢ ξύμπασα Φρυγία xol «Αυδία (xal) Malovéc ve xal
32 Mvcol

καὶ ξύμπαντες

οἱ νεμόμενοι τὴν ἐντὸς “λυος.

οὐδέ ye τὸν

λαβόντα παρὰ Κροίσου τὴν δωρεὰν ἐχεῖνον ᾿λχμέωνα
οὔτε Σόλων

οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν τότε

τὸν «ΑἸυδὸν ἐπιτρέψαι τοὺς ϑησαυροὺς

σοφῶν

ἐζήλωσεν

ἀνδρῶν,

ἀνοίξαντα

ᾧ φασι 10

φέρειν

αὐτὸν (268II

ὅπόσον βούλεται τοῦ χρυσοῦ.
xol τὸν εἰσελϑόντα πάνυ ἀνδρείως
ἐμφορήσασϑαι τῆς βασιλικῆς δωρεᾶς, χιτῶνά ve ποδήρη χαταζωσάμεγον xol τὸν χόλπον ἐμπλήσαντα γυναιχεῖον xal βαϑὺν xal τὰ

ὑποδήματα ἐξεττίτηδες μεγάλα καὶ χοῖλα ὑποδησάμενον,

τέλος δὲ 15

τὴν κόμην διαπάσαντα xol τὰ γένδξια τῷ ψήγματι xol τὸ στόμα
ἐμτελήσαντα xol τὰς γνάϑους ἑχατέρας μόλις ἔξω βαδίζειν, ὥσπερ
αὐλοῦντα τὴν τῆς Σεμέλης ὠδῖνα, γέλωτα καὶ ϑέαν Κροίσῳ παρ98 ἔχοντα xal “Τυδοῖς. καὶ ἦν τότε ᾿ΖΦλχμέων οὐδεμιᾶς ἄξιος δραχμῆς,
ὡς εἶχεν ἱστάμενος.

οὔτε οὖν ἐπὶ τούτοις, ὡς ἔφην, ζηλοτυττή- 20

σειεν ἄν, οὔτε εἴ τινα βλέποι ϑαυμαζόμενόν τε xal ὑμγούμεγον
ὑπὸ ἀνϑρώπων μυρίων ἢ δισμυρίων, ei δὲ βούλει, χροτούμενον
xal ταιγνιούμεγον, χορωνιῶντα xal γαυριῶντα, χαϑάπιξρ Uumov éni
γίχῃ, τὐαρατύεμτόμενον

ὑπὸ τιλειόνων ἢ ὅπόσοι προπέμπουσι τοὺς

γυμφίους" αὐτὸς δὲ ἀδοξότερος μὲν εἴη τῶν πτωχῶν, ἐρημότερος 25
δὲ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐρριμμένων, μηδενὸς δὲ ἀξιούμενος παρὰ
μηδενὶ λόγου, καϑάπερ Πεγαρέας z0vé φασι, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι
ϑερατιεύξιν μηδὲ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν, ἅτε αὐστηρὸς ὧν τὴν φύσιν «427
Rτὴ
xal ἀληϑείας φίλος, οὐδὲν ἀποχρυπτόμενος --- οὐδὲ οὕτως πεί-

σεται τὸ τῶν χεραμέων ve xol vexvóvov xal ἀοιδῶν οὐδὲ χαμφϑή- 30(660M
σεταί ποτε δι ἔνδειαν ἢ δι᾿ ἀτιμίαν οὐδὲ μεταβαλεῖ τὸν αὑτοῦ
1 ἀνθρώπου (compendio) pro οὐρανοῦ U m. pr.

λαττομένην U
ρος M

ὥσπερ UB

ἐξέφνης M

2 δὴ om. UB.

3 διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς seclusi

4 ἐπέλϑῃ (vel -η) UBM, ἐπέλϑοι T

κροῖσον U (at o; ἃ corr.)

εἰλὺν M

μέσον U m. pr. B

gv-

χίμαρ-

5 χαϑάπερ M

7 xol add.

Emp.
8 ve pro ye Μ
9 τὴν δὲ M cf. Herodot. VI 128
ἐξήλωσεν M
16 διασπάσαντα M
γένια Μ
18 παρέχοντα ante xoi ϑέαν Κροίσῳ U
19 cAxualov B
22 εἰ δὲ M ovó£ UB
βούλει Pflugk., BovAsvorlibri
23 yavριῶντα om. Ὁ
24 πόσοι (om. ἢ Μ
26 ἐῤῥειμμένων M
80 οὐδὲ scripsi,
οὐ libri
31 ἔνδιαν M
αὐτοῦῦ
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τρόπον, χόλαξ xal γόης ἀντὶ γενναίου xal ἀληϑοῦς φανείς.

e

χαί- 84

τοι τέ ποτε βούλονται τῶν μακαρίων τινὲς ϑεραπεύεσϑαι πρὸς
ἀνθρώπων ἐλευϑέρων εἶναι φασχόντων καὶ τοὺς καλουμένους φιλοσόφους ἐπὶ ϑύραις αὑτῶν ὅρᾶσϑαι ταπεινοὺς καὶ ἀτίμους, [χαὶ
μὴ] καϑάτπτερ ἡ Κίρκη ἐβούλετο τὴν οἴχησιν αὐτῆς φυλάττεσθαι
ὑπὸ λεόντων δειλῶν καὶ κατεπτηχότων ; οὔχουν οὐδὲ ἐχεῖνοι λέοντες
ὄντες ἐφύλαττον αὐτήν, ἀλλὰ δύστηνον ἄνθρωτιοι xal ἀνόητοι,
διεφϑαρμένοι διὰ τρυφὴν xal ἀργίαν.
οὐκοῦν ὅταν ἴδῃ τις τῶν 8ὅ
φιλοσόφων τινὰ χαλουμένων περὶ τὰς αὐλὰς xal πρόϑυρα σαί-

10 γοντα

xal ταπεινὸν

ἐκείνων

ἄξιον

ἀναμνησϑῆναι

τῶν

λεόντων,

χυσὶν ὁμοίων τυδξινῶσι xal δειλοῖς, ὠρυομένων ὀξύτατον, ἅτε ὑπὸ
φαρμάχων διεφϑαρμένων.
ἀλλὰ δή ἐστιν οὐχ οἶδ᾽ ὅποῖόν τι ἡ
τοιαύτη ἐπυιϑυμία.

μυρίοι

μὲν γάρ

εἰσιν,

οὗ éxóvveg

xal πάγυ

προϑύμως ϑερατιεύουσι τοὺς πλουσίους xol δυνατοὺς xal μεστὰ
15 πάντα χολάχων ἐστὶ τῶν μετ᾽ ἐμπειρίας xal τέχνης αὐτὸ περαττόν88 R II) των. ὥστε o)x ἀπορίᾳ τοῦδε τοῦ χρήματος ζητοῦσι παρὰ τῶν 36
Ϊ

οὐ πεφυχότων,

ἀλλ᾽ ἔστιν ὅμοιον τοῦτο

ἑτέρῳ

ἐπιχειρήματι τῶν

σφόδρα ἀκολάστων, οὗ γυναιχῶν ἀφϑόνων οὐσῶν δι᾽ ὕβριν καὶ
σταραγομίαν ἐπιϑυμοῦσιν éx τῶν ἀνδρῶν γυναῖχας σφίσι γενέσϑαι
20 xal λαβόντες παῖδας ἐξέτεμον. ὅϑεν πολὺ χκάχιον xal δυστυχέστερον γένος [εὐνούχων] ἐγένετο, ἀσϑενέστερον τοῦ γυναιχείου xal ϑηλύτερον.
ἀλλ᾽ ὅ γε πρὸς ἀλήϑειαν ἀνδρεῖος καὶ μεγαλόφρων 87
οὐκ ἄν ποτε πάϑοι τοιοῦτον οὐδὲν οὐδ᾽ ἂν πρόοιτο τὴν ἐλευϑερίαν
τὴν αὑτοῦ χαὶ τὴν παρρησίαν τιμῆς τινος ἀτίμου χάριν ἢ δυνά25 ueoc ἢ χρημάτων, οὐδ᾽ ἂν φϑονοῖ τοῖς μεταβαλλομένοις ve xol
μεταμφιεννυμένοις ἐπὶ τοιαύταις δωρεαῖς, ἀλλ᾽ ἡγοῖτ᾽ ἂν ὁμοίους
τοῖς μεταβάλλουσιν ἐξ ἀνϑρώπων εἰς ὄφεις ἢ ἄλλα ϑηρία᾽ ἐχείγους μὲν οὐ ζηλῶν οὐδὲ

βασχαίνων

αὐτοῖς τῆς τρυφῆς, ἀλλὰ τοὺ-

(661 M) ναντέον ὀλοφυρόμενος καὶ ἐλεῶν, ὅταν ἐπὶ δώροις, ὥσπερ οἱ παῖδες,
80 ἀποχείρωνται, xal ταῦτα τὰς πολιάς" αὐτὸς δὲ τὸ χαϑ᾽ αὑτὸν 38
πειράσεται διαφυλάττειν εὐσχημόνως καὶ βεβαίως, μηδέττοτε λείπων
τὴν αὑτοῦ τάξιν, ἀρετὴν δὲ καὶ σωφροσύνην τιμῶν del καὶ αὔξων
4 αὐτῶν libri, corr. Dind.

om. U

χαὶ μὴ secl Wil, xoà νὴ Δία Emp.

οὔχουν corruptum, ov μὴν éxsivoi Wil.

11 ὁμοίως ὉὕΒ
12 διεφϑαρμένου

πίνωσι M
M

6 xol

7 oí ἄνϑρωποι M

δειλοῖ cogvouévov M. δειλοῖς ὠρυωμένων U

ἡ om. UB

15 πάντων M

τῶν Reiskius, xo libri

17 ov Emp. dubitans, εὖ libri πεφ::: κότων (sub rasura οἱ, ni fallor) U
21 εὐνούχων Seclusi, interpretis esse ratus
28 τοιοῦτο Ὁ οὐδὲν om. UB
24 αὐτοῦ libri, αὑτοῦ iam corr. U — 26 δμοίους Casaub., ὁμοίως libri
—27 εἰς
ὄφεις ἢ Emp., ἐπ᾽ ὄφεις ἢ UB ἐποφϑείση Μ ἐχείνοις U 82 αὐτοῦ libri, corr. Emp.
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xol πιάντας éml ταῦτα ἄγων, và μὲν σπιείϑων xol παραχαλῶν, τὰ
δὲ λοιδορούμενος xal ὀνειδίζων, εἴ τινα δύναιτο

ἐξελέσϑαι ἀφρο-

σύνης xol φαύλων ἐπιϑυμιῶν καὶ ἀχρασίας καὶ τρυφῆς, ἰδίᾳ Éxaστὸν ἀπολαμβάνων xal ἀϑρόους νουϑετῶν, ὅδσάχις ἂν καιροῦ
τύχῃ τινός,
ὅ
ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι,
39 μέχρι ἂν οἶμαι διέλϑῃ τὸν βίον χηδόμενος ἀγθοώνεων, oo βοῶν (291
᾿ οὐδὲ ἵππων οὐδὲ χαμήλων vé καὶ οἰχημάτων, ὑγιὴς μὲν ἐν λόγοις,
ὑγιὴς δὲ ἐν ἔργοις, ἀβλαβὴς μὲν συγοδοιπόρος ὅτῳ γένοιτο ἢ

σύμπλους, ἀγαϑὸς δὲ σύμβολος ϑύουσι φανείς,
ἐγείρων οὐδὲ πλεονεξίαν οὐδὲ ἐριδὰς xal φϑόνους

οὐ στάσιν 10
xol αἰσχρὰ

χέρδη, σωφροσύνης δὲ ὑπομιμνήσκων καὶ δικαιοσύγης xal Óuóγοῖαν αὔξων, ἀπληστίαν δὲ xol ἀναίδειαν xal μαλαχίαν ἐξελαύνων

ὅσον δυνατόν, πολὺ τῶν σπονδοφόρων xal τῶν χκηρύχων τῶν ἐν
40 τοῖς πολέμοις ἐχεχειρίας κομιζόντων ἱερώτερος. βούλεται μὲν οὖν 15
xal προϑυμεῖται χαϑ᾽ ὅσον οἷός τέ ἐστι βοηϑεῖν ἅπασιν" ἡττᾶται
δ᾽ ἑτέρων ἐνίοτε ἀνϑρώπων xal ἐπιτηδευμάτων καὶ οὐδὲν ἢ μιχρὸν
ἰσχύδι παντελῶς.
λοιπὸν δὲ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν χαϑαίβει τῷ
λόγῳ χαὶ πειρᾶται παρέχειν dÓoUAevrov, πολὺ μᾶλλον περὶ τῆς
ἐλευϑερίας μαχόμεγος ἡδοναῖς ve xal δόξαις καὶ ἀνϑρώποις ἅπασι

20

μετ᾿ ὀλίγων τῶν βουλομένων ἢ “«αχεδαιμόνιοί σεοτε τὰ στενὰ χαταλαβόντες
τὸν

ἐμάχοντο

ἀριϑμὸν

ὄντες,

πρὸς ἅπαντας
τρεῖς

ἐφεξῆς

τοὺς ἔχ τῆς ᾿Ασίας,
νύχτας

τὲ xol ἠμέρας,

ὀλέγοι
μέχρι (480 RI

κυχλωϑέντες δι᾿ évóg ἀνδρὸς πιροδοσίαν ἐν ταὐτῷ μένοντες xoteχόπησανγ᾽ [οὗ τὴν Σπάρτην ἐνόμιζον ἐλευϑέραν διαφυλάττειν ἀτεί- 25(021
41 χιστον οὖσαν" τὸ δὲ σῶμα ἀσχῶν xal συγνεϑίζων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ
δύναμιν πονεῖν, οὐχ ἐᾷ ϑρύπτεσθαι λουτροῖς τὲ καὶ ἀλείμμασι
xal μύροις, μέχρι ἂν γένηται μαλαχώτερον xal σαϑρότερον, ὥσπερ
χαχὸν

σχεῦος.

ταῦτα

δὲ δρῶντες ἔνιοι δι᾿ εὐήϑεϊαν αὐτὸν ἐτειτη-

δεύειν xal ἀφροσύγην φασί, τὸ πλουτεῖν ἐάσαντα xol τὸ τιμᾶσϑαι 80
1 πάντας Scripsi, πάντα ᾿ἰρτὶ

ταύτην Reiskius

ὅ τύχης

Μ

6 Cf. Hom.
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1 μέχρις UB
κηδόμενος Casaub., ἡδόμενος libri
9. συνοδοιπόροις (αὖ -οις in -ος mutatum, ni fallor ἃ m. pr.) U ἢ σύμπλους M ἢ om. UB
10 ἀβλαβὴς δὲ σύμβουλος, ἀγαθὸς δὲ ϑύουσι φανείς Hbf, corr. Wil. praeeunte

Emperio

15 πολεμίοις UM

tum Casaubono

16 βοήϑειαν UB

18 αὐτοῦ libri, corr. Emp.

17 ἑτέρων immerito suspec20 ἡδοναῖς Geelius, ἢ ὀδύναις

libri καὶ ἀνϑρώποις ἅπασι libri, καὶ ἀνοίᾳ ἁπάσῃ Geel. speciose, quia ἄνοις
25 οἱ 0m. M
23 τρεῖς --- 24 χατεχόπησαν delet Geelius
- ἀνϑρώποις
m. pr.
0? — 26 οὖσαν seclusi, idem voluit Hertlein — &c/yiovov M
21 ἐᾷ

Wil, ἐῶν libi

ἀλίμμασι

Μ

28 μέχρις UB.

898 χαὶ δι U
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xal τὸ διὰ παντὸς
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(xol) καταφρονοῦσι

xol μαίνεσϑαι

ὃ δὲ ovx ὀργίζεται πρὸς αὐτοὺς οὐδ᾽ 42

ἔχει χαλεττῶς, ἀλλ᾽ ἔστιν οἶμαι καὶ πατρὸς εὐγούστερος ἑχάστῳ
xal ἀδελφῶν xal φίλων, καὶ δὴ καὶ τοὺς πολίτας τοὺς αὑτοῦ καὶ
φίλους xal συγγενεῖς αἰδούμενος μέν, οὐχ ἀποχρυπτόμενγος δὲ ζνουϑετεῖ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσον τῶν ἄλλων οἰχειοτέρους ve xal ἀναγχαιοτέρους γενὄμικεν,

10

LR

ὡς οἷόν ve ἐπιτείνας τοὺς λόγους

xol σῷο-

δροτέραν τὴν νουϑεσίαν καὶ παραχέλευσιν ποιούμενος, αὑτῷ τὲ
χἀχείνοις. οὐδὲ γὰρ ἰατρός, ὅτῳ ἀνάγκη πατέρα ἢ μητέρα ἢ τοὺς 48
ἑαυτοῦ παῖδας ἰᾶσϑαι νοσοῦντας ἢ καὶ αὑτὸν διὰ σπάνιν ve xol
ἐρημίαν ἄλλων ἑατρῶν, εἰ δέοι τέμνξιν ἢ xalew, ὅτι φιλεῖ τὰ τέκνα
χαὶ τὸν πατέρα αἰσχύνεται καὶ τὴν μητέρα, διὰ τοῦτο ἀμβλυτέρῳ
τῷ σιδήρῳ τέμοι ἂν καὶ χλιαρωτέρῳ τῷ πυρὶ καίοι, τοὐναντίον δὲ

ὡς οἷόν ve ἰσχύοντι xal ἀχμαίῳ. τὸν γοῦν Ἡραχλέα φασίν, ἐπειδὴ 44
οὐκ ἐδύνατο ἰάσασθαι τὸ σῶμα ὑπὸ νόσου δεινῆς xartyÓusvov,
τοὺς υἱοὺς χαλέσαι πρώτους χδλεύοντα ὑποπρῆσαι λαμπροτάτῳ
πυρί" τῶν δὲ ὀχνούγτων καὶ ἀποστρεφομένων, λοιδορεῖν αὐτοὺς
ὡς μαλαχούς ve xal ἀναξίους αὑτοῦ xol τῇ μητρὶ μᾶλλον ἐοικότας,

λέγοντα, ὡς ὃ ποιητής φησι,
ποῖ μεταστρέφεσϑ'᾽, ὦ καχοὶ
xal ἀγάξιοι τῆς ἐμῆς σπορᾶς,

««ἰτωλίδος ἀγάλματα μητρός;
οὐχοῦν αὑτῷ πρώτῳ χρὴ καὶ τοῖς φιλτάτοις

καὶ ἐγγυτάτω

μετὰ 4

(668M)πλείστης παρρησίας ve χαὶ ἐλευϑερίας προσφέρεσθαι, μηδὲν ἄπο25 χγοῦντα μηδὲ ὑφιέμενον ἐν τοῖς λόγοις.
πολὺ γὰρ χεῖρον [χαὶ]
διεφϑαρμένου σώματος xal νοσοῦντος ψυχὴ διεφϑαρμένη, μὰ Zfía
οὐχ ὑπὸ φαρμάχων χριστῶν ἢ ποτῶν οὐδὲ ὑπὸ ἰοῦ τινος διεσϑέον-

τος, ἀλλ᾽ ὑπό ve ἀγνοίας xal πονηρίας xal ὕβρεως καὶ φϑόνου δὴ
χαὶ λύπης xal μυρίων

ἐπιϑυμιῶν.

τοῦτο τὸ νόσημα

xal τὸ πᾶάϑος

80 χαλεπώτερον ἐχείγου xal πολὺ μείζονος καὶ λαμπροτέρου δεόμξεγον
ἐμπιρησμοῦ" ἐφ᾽ ἣν ἴασιν xol ἀπόλυσιν χρὴ παρακαλεῖν ἀπροφασίστως καὶ πατέρα xal υἱὸν καὶ ξυγγενῆ καὶ ἀλλότριον καὶ πολίτην
xal ξένον.
1 καὶ δ. Jacobs 4 αὐτοῦ libri, corr. Dind.
ὅ νουϑετεῖ add. Geelius
7 οἵονται M
8 τὴν νουϑεσίαν om. B
10 αὐτὸν U m. pr.
13 xal οὐ
pro χαίοι M
14 οἴονται M
15 ἐδύναντο BM
18 αὐτοῦ libri, corr.
Dind.
20 μεταστεφέσϑων χαχοὶ UB. fragm. trag. adesp. 99 Nauck
2 metrum sic restituit Emperius: χανάξιοι σπορᾶς τῆς ἐμῆς Αἰτωλίδος μητρὸς

ἀγάλματα, sed cf. Wil. de trag. graec. frg. p. 24
28 xal seclusit Reiske

23 αὐτῷ libri, corr, Emp.

27 χριστῶν Casaub., χρειστῶν M χρηστῶν UB

28 ἀνοίας M
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(62) ΠΕΡῚ HAOYTOY.

(482R

——————

Φέρε πρὸς ϑεῶν, ἐπὶ τίνι μάλιστα ϑαυμάζειν καὶ ἐπὶ τῷ
μέγα φρονεῖν καὶ μαχαρίζειν ἄξιον πόλιν ἁπασῶν μεγίστην χαὶ
δυνατωτάτην; πότερον ἐπὶ νόμων ἀρετῇ καὶ πολιτῶν ἐπιειχείᾳ καὶ
σωφροσύνῃ τῶν ἀρχόντων, ἢ ταῦτα μὲν μιχρὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια χαὶ
ὁάδια τοῖς τυχοῦσιν, ἐπὶ δὲ ἀνϑρώπων πλήϑει xol ἀγορᾶς ἀφϑονίᾳ
xal τῇ πολυτελείᾳ τῶν οἰχοδομημάτων δεῖ μαχαρίζειν αὐτὴν xol τοῖς
Σήρων καὶ Βαβυλωνίων ὑφάσμασι, καὶ ὅτι χρυσῷ τὰς οἰκίας égézτουσι, xal μεστὰ πάντα ἀργύρου xal ἠλέχτρου xol ἐλέφαντος,
ὁποῖα Ὅμηρος εἴρηχε τὰ ᾿Αλκινόου xal τὰ Ἰενελάου βασίλεια
ὑπερβάλλων τό ve ἀληϑὲς καὶ τὸ δυνατὸν σχεδόν, οὕτως ἅπασαν
ἠσχημένην τὴν πόλιν"

δριᾶσιν,

xol νὴ Za

ὧν οὐδὲν ὥνησε τοὺς πρότερον

ἐχεῖνα ἐκομίσϑη,

τούτους

ἔχοντας,

ἴδοι τις ἂν δούλους

ἀλλὰ παρ᾽ ὧν

xol τατύεινοὺς καὶ (4885:

πένητας; εἰ γὰρ ἦν ὄφελός τι χαλκοῦ χαλῶς χεχραμένου xol xgaτήρων xal βωμῶν xal ϑυμιατηρίων περιττῶς εἰργασμένων, ἡ Koρινϑίων πόλις ἂν εὐδαίμων ἦν καὶ πολὺν φὠκεῖτο ἂν χρόνον, σῴζουσα τοὺς ἑαυτῆς οἰχήτορας καὶ πολίτας"

xal ποιχέλων,

Φρυγῶν,
ὀρῶν

ἡ Τηίων ἢ Καρυστίων

el δ᾽ αὖ λίϑων εὐχρόων

xaí τινων

παρ᾽ οἷς ἐστι τὰ ὄρη ποιχίλα᾽

τὰς

πάνυ

παλαιὰς

τῆς

αὐτῆς

εἶναι

ἀχούω

Αἰγυπτίων

xol

δ᾽ ἔγωγε τῶν

πέτρας"

ἀλλ᾽

ὅμως

οὐδενός εἰσι βελτίους οὐδ᾽ εὐτυχέστεροι τῶν πάνυ τατίξδινῶν τὲ
xal ἀϑλίων. εἰ δέ ye ὠφέλει τὸ κεχτῆσϑαι χρυσίον, οὐδὲν ἐκώλυεν
«1ὐἰϑίοπας τοὺς ἄνω μαχαριωτάτους

εἶναι δοχεῖν, ὅπου τὸ χρυσίον

ἀτιμότερον ἢ παρ᾽ ἡμῖν ὃ μόλιβδος, xal φασιν αὐτόϑι τοὺς καχούργους ἐν παχείαις {χρυσοῦν δεδέσθαι πέδαις, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττόν
elo, δεσμῶται xal πονηροὶ xal ἄδιχοι.
τὸ δὲ μακαρίζειν τοὺς
πλουσίους xal πολλὰ χρήματα ἔχοντας, τὰ δὲ ἄλλα μηδὲν διαφέTitulus: περὲ πλούτου τῶν ἐν Κιλικίᾳ B

3 ἐπιειχία M.

4 σμιχρὰ B

10 ἑπερβάλλον

2 μεγαλοφρονεῖν UB

1 Σύρων libri, corr. Reiske

ἐρεποῦσιν M.

ἅπασαν (nAdcec) Casaub. quod non probo cf. Od. V II

84 sq.
13 ἐχομίσϑη Emp., ἐκοσμήϑη libri
14 ἡ pro εἰ Β
18 ἢ Τηΐων
libri, corr. Casaub.
19 φρυγίων M 20 ὁρῶν nondum emendatum ὁρῶν M
21 παλαιῶν

libri, ταπεινῶν

Pflugk, ταλαιπώρων Emp., φαύλων

Selden., alia

ali — 22 ye om. UB
ov9i»v U
24 μόλυβδος Dind.
25 χρυσοῦ add.
Valckenaar, χρυσαῖς Casaub. παγχρύσοις Weil Revue de Phil. I 197
παῖδες
pro πέδαις M cf. Herodot. III 23

10

ἐπὶ ταῖς γραφαῖς xal τοῖς àv-

15 (664
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ροντας τῶν πάνυ φαύλων, ὅμοιον (Og) εἴ τις τοὺς ἐχεῖ δεσμώτας
ἰδὼν προϊόντας ἐκ τῆς εἱρχτῆς ἐζήλου, xal πάντων

ἔχρινε τὸν ἔχοντα τὰς
χτῆμα xal στεριμάχητον,
bR$ παρ᾽ οἷς ἔρριτσται τὰ
ὥσπερ ἐνθάδε τὰ τῶν
τοῖς

τοίχοις

εὐδαιμονέστατον

μείζους πέδας.
εἰ δὲ ἐλέφας ϑαυμαστὸν
᾿Ινδοὶ σπτολὺ στάντων ὀλβιώτατοι xol ἄριστοι,
τῶν ἐλεφάντων ὀστᾶ καὶ οὐδεὶς πρόσεισιν,
βοῶν ve xal ὄνων᾽ καὶ πολλαχοῦ φασιν ἐν

ἐνοιχοδομεῖσϑαι

τὰ

χρανία

τῶν

ἐλεφάντων

αὐτοῖς

ὀδοῦσιν. τί δὲ χρὴ περὶ Κελτῶν λέγειν, ὅπου φασὶ ποταμόν τινα
καταφέρειν τὸ ἤλεχτρον xal πολὺ πανταχοῦ χεῖσθαι παρὰ ταῖς

10 ὄχϑαις ἐκβεβρασμένον, ὥσπερ αἱ ψῆφοι παρ᾽ ἡμῖν ἐπὶ τῶν αἰγιαλῶν; καὶ πρότερον μὲν oi πταῖδες παίζοντες διερρίτστουν᾽ νῦν δὲ
χἀχεῖνοι συλλέγουσι χαὶ φυλάττουσιν αὐτό, παρ᾽ ἡμῶν μεμαϑηχότες ὅτι εἰσὶν εὐδαίμονες.

ἄρα ἐνθυμεῖσϑε

ὅτι πάντες

οὗτοι,

λέγω δὲ τοὺς Κελτοὺς xal ᾿Ινδοὺς καὶ Ἴβηρας καὶ ἄραβας καὶ Βα15 βυλωνίους,

φόρους παρ᾽ ἡμῶν

τῶν βοσχημάτων,

λαμβάνουσιν,

οὐ τῆς χώρας οὐδὲ

ἀλλὰ τῆς ἀνοίας τῆς ἡμετέρας"

οὐ γάρ, ἂν μὲν

606M)τοῖς ὅτελοις χρατήσαντές τινὲς ἀναγχάσωσιν αὑτοῖς ἀργύριον ὕπο|
τελεῖν τοὺς ἡττημένους, τοῦτο ὀνομάζεται φόρος, καὶ ἔστιν ἀνϑρώπων οὐ σφόδρα εὐτυχῶν οὐδὲ ἀνδρείων δασμὸν ἑτέροις παρέχειν"
20 ἐὰν δέ τινες, μήτε ἐπιστρατευσαμέγου μηδενὸς μήτε ἀναγχάσαντος,
δι᾿ εὐήϑειαν δὲ καὶ τρυφήν, ὃ περὶ πλείστου ποιοῦνται ἁπάντων,
ἀργύριον πέμπωσιν ἑκόντες, διὰ μαχρᾶς μὲν ὅδοῦ, πολλῆς δὲ ϑαλάττης τοῖς μηδὲ ἐπιβῆναι δᾳδίως δυναμένοις τῆς ἡμετέρας γῆς,
jRID οὐ τῷ παντὶ κάχιόν ve xal αἴσχιον τὸ γιγνόμενον ; τιλὴν ὅτι λίϑους
25 μιχροὺς xal ἀσϑενεῖς xal νὴ z4ía ϑηρίων ὀστᾶ διδόντες λαμβάγουσιν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀντὲ χρηστῶν ἄχρηστα ἀντιχαταλλαττόμενοι. μάλιστα δὲ ϑαυμάζω σπτολλάχις ἐνγοῶν ὅτι Πῆδοι μὲν
τὰ Σύρων λαβόντες ἠγάπων xol ἔχαιρον, Πέρσαι δὲ τὰ Πήδων,
ἸΠαχεδόνες δὲ τὰ Περσῶν, καὶ τότε ῴοντο εὐτυχεῖς γεγονέναι xal
80 πράττειν ἄμεινον, ὅτε εἶχον τὰ τῶν ἀϑλίων καὶ δυστυχούντων

χτήματα.

ταῦτα δὲ οὐκ ἄλλως ἔγωγε ληρῶν εἶπον, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν

1 ὡς add. Casaub., οἷον Emp.
2 προϊόντας ἰδὼν (hoc ord.) Ὁ 7 τοίχοις (οι
prius ἃ corr) U 8 ὀδοῦσι U τί δαὶ UB.
περικείτων Μ 10 παρ᾽ ὑμῖνῦ

τὸν αἰγιαλὸν UB

11 ἔπαιζον τὰ δὲ ἐῤῥίπτουν (B: τάδε M: ἐῤῥείπτουν) libri,

corr. Emp. dubitans
18 ἐνθυμεῖσϑαι M
14 σχαιοτάτους pro χελτοὺς M
17 τοῖς πόλοις Μ αὐτοῖς BM
20 μηδὲ pro altero μήτε BU
21 εὐήϑιαν M.
22 πέμπουσιν Ὁ πέμπουσι Β

24 οὐ τῷ Casaub., οὕτω BM οὕτωςῦ

γινόμενον Μ
25 σμικροὺς B
26 ἀντιχαταλαττόμενοι M
27 ἐννοῶν
Reiske, ἐνίων libri
28 λαμβάνοντες ἔχαιρον (om. ἠγάπων xc) UB
Σύρων
de Assyriis dictum videtur retinendum esse

DIONIS DE LIBERTATE

222

τοιούτων, ÜOnio ὧν ἔχουσι τὴν πᾶσαν σπουδὴν xal ἐφ᾽ οἷς ϑαυμάζουσιν οἱ πολλοὶ τοὺς χεχτημένους,
οὐδεμιᾶς ἄξια δραχμῆς τὰ σύμπαντα"

οὐδέν ἐστιν

ὄφελος,

ἀλλ᾽

,

οὐδ᾽ ἂν γένοιντο ἀνϑρωτιοί

Ι

σπέοσὲε εὐδαίμονες ἀνόητοι xol ἄφρονες, οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐν Σούσος.
παράδεισον οἰχήσωσιν, ὃς ἦν, ὥς φασι, μετέωρος ἅπας.

ὅ

(63) ΤῸΝ EN KIAIKIAI ΠΕΡῚ ἘΛΕΥΘΕΡΊΑΣ.

€.

————

Ὑμεῖς uiv ἔσως ϑαυμάζετε καὶ παράδοξον ἡγεῖσϑε xal οὐδαμῶς σωφρονοῦντος

ἀνδρός,

ὅστις

ἁπάντων

ἀποστάς,

περὶ

ἃ οἵ

“τολλοὶ σπουδάζουσι, καὶ τρόπον τινὰ ἐάσας κατὰ δοῦν φέρεσϑαι
χρήματά τε xal δόξας καὶ ἡδονάς, οὔτξ γεωργὸς οὔτε ναύχληρος οὔτε
στρατιώτης οὔτε στρατηγὸς περίεισιν, οὐ σχυτοτόμος οὐ τέχεων, οὐχ 10
ἐαυρός, οὐ ῥήτωρ, οὐκ ἄλλο τι σύνηϑες πρᾶγμα ποιῶν, οὑτωσὲ δὲ (666 M
ἀτότεως ἰών τὲ καὶ ἀπιὼν καὶ παριστάμενος, ἔνϑα μηδὲν αὐτῷ πρᾶγμά
ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχῃ ve καὶ ὁρμήσῃ βουλευτήρια μὲν καὶ ϑέατρα
καὶ συλλόγους ἀτιμάσας,

ἐχκλησιάζων

δὲ μόνος αὐτός" καὶ ϑεωρῶν

οὐκ ὀρχουμένους οὐδὲ ἄδοντας οὐδὲ σπυχεεύοντας οὐδὲ τπταλαίοντας, 15
ἀλλ᾽ ὠνουμένους xal βαδίζοντας xal λαλοῦντας χαὶ μαχομένους"

ποσὲ μὲν τούτοις ἅπασι προσέχων εὖ μάλα xal τερπόμενος πολὺ
μᾶλλον ἢ παῖδες àv ἀγῶσι καὶ ϑεάτροις, οὐ προκαταλαμβάνων
οὐδὲ ἀγρυπνῶν οὐδὲ θλιβόμενος" ποτὲ δὲ αὖ μήτ᾽ ἀκούων μηδενὸς
μήϑ᾽ δρῶν, ἀλλὰ μηδ᾽ εἶναι νομίζων αὐτούς, ἐννοῶν ὃ βούλεται 20
xal πράττων ἀδεῶς. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν λαμπρὸν ἡγοῦμαν καὶ μακάριον, εἴ τις ἐν οἰκέταις ἐλεύϑερος εἶναι δύναται xal ἔν ὑπηκόοις

αὐτόνομος" ὑπὲρ οὗ πολλὰ μὲν «υδοὶ Φρυξί, πολλὰ δὲ Φρύγες
ὃ δραγμῆς M

τὰ om. M m. pr.

αὐτοὶ pro ἄνϑρωποι B — 5 oixo-

δομήσουσιν Ὁ m, pr. BM, οἰχοδομήσωσιν corr. U ἐνοικήσωσιν Reiskius, οἰχήσωσιν Dind,
Titulus: τῶν ἐν Κιλικίᾳ om. B; cf. ad. titulum orationis praecedentis — 6 ἡμεῖς M:
ἴσως us M ἴσως, μὲν U (sed. μὲν expunxit. corr.)
ἡγεῖσϑαι M.
11 ποιῶν Emp., χοινὸν libri
14 συλλέγουσα τιμάσας M
18 5 παῖδες suspectum; fortasse 7 ὑμεῖς, quod per ἢ. ἡμεῖς in z παῖδες abire
potuit

19 ϑλειβόμενος M

αὖ Casaub., ἂν libri

μηϑενὸς M

μηδ᾽ εἶναι Emp. ἀλλὰ. μηδ᾽ εἰδέναι. UB. δ᾽ εἰδέναι. M. (om. dAAX)
ταῖς Casaub., ἐν οἰκείαις B. ἐν οἰκίαις UM.

20 ἀλλὰ

2Σ2 ἐν. oixé-

23 δὲ add. Emp. post οὗ; non

probo, nam illi μὲν 1. (6 et) 21 respondet. πολὺ δὲ μᾶλλον p. 224,9
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δ᾽ ᾿Ιωνές τε xal ΖἼωριεῖς xol ξύμπαντα

γένη, ἀνοήτῳ δὲ ψευδοῦς αὐτονομίας ἔρωτι οὐδεὶς ἐγκεχείρηκδν
τοῖς αὐτὸς αὑτοῦ χρῆσϑαι νόμοις, οἱ δὲ ξύμπαντες περὶ τῶν
Σόλωνος xal Δράκοντος καὶ Νόμα xal Ζαλεύχου νόμων ἐρίζουσιν,

ὅ ὅπως τούτοις, ἀλλὰ μὴ τούτοις ἕπωνται, μηδενὸς αὖ μηδὲ ἐκχεί|

voy οἷα ἐχρῆν ϑέντος.

|

ὡς [ὅτι] αὑτῷ μὴ ἀρέσχοντα εἰσηγεῖτο ᾿4ϑηναίοις, ἀλλ᾽ οἷς αὐτοὺς

Σόλωνα μέντοι xal αὐτὸν εἰρηκέναι qaciv

ὑπιδλάμβανε χρήσεσϑαι.

|

δῆλον οὖν ὅτι πονηροὺς ἔγραφε

νόμους,

εἴχσδρ τοὺς ἀρέσοντας πογηροῖς ἔγραφεν᾽ ἀλλ᾽ ὅμως καὶ αὐτὸς
10 τούτοις ἐχρῆτο πονηροῖς ve οὖσι καὶ οὐκ ἀρέσχουσιν αὐτῷ. δῆλον
οὖν ὅτι τούτων μὲν οὐδενὶ μετῆν αὐτονομίας, οὐδὲ ἐσπούδαζον οὐδὲ

ἐπεολέμουν, ὅπως ὦσιν ἐλεύϑεροι" ἀλλὰ γὰρ ἄφϑονόν ve xal πολ(667 M) λὴν δουλείαν ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐγχαϑείρξαντες ἔπειτα ἐπάλξεσι
καὶ πύργοις xal βέλεσιν ἠμύνοντο,

ὅπως μὴ εἰσίοι ἔξωϑεν παρ᾽

15 αὐτούς, ὥσποξρ εἴ τις (τῆς) νεὼς διδερρηγμένης κλύδωνος ἔνδον ὄντος
|
|
|

φυλάττοιτο xal τὐράγματα ἔχοι, μήτεοτε ἄνωϑεν ὑτιερβάλῃ. καϑάπσεερ
οὖν φασι τοὺς ToGac ὑπὲρ τῆς Ἑλένης πολιορχεῖσθϑαι καὶ ἀποϑνήσχειν οὐκ ἔνδον οὔσης, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ, ταὐτὸ πάϑος οὗτοι
zemóvJeca»' ὑπέρ τῆς ἐλευϑερίας ἐμάχοντο xol ἠγωνίων, ovx

| 20 οὔσης παρ᾽ αὐτοῖς.

ἀλλ᾽ ὅμως éxeivol τε ἔλεγον πάντα πάσχειν

|
ὑπὲρ τῶν νόμων, xal νῦν φασιν ἐν τούτοις elvat τὴν δίκην, ὅπόσ᾽
888I) ἂν αὐτοὶ δυστυχεῖς ὄντες συγγράφωσιν ἢ παρ᾽ ἄλλων ὁμοίων παρα|
λάβωσιν. νόμον δὲ τὸν ἀληϑῆ καὶ κύριον xal φανερὸν οὔτε ὁρῶσιν
οὔτε ἡγεμόνα ποιοῦνται τοῦ βίου. τοιγαροῦν ὥσπερ ἐν μεσημβρέᾳ
. 95 λάμποντος ἡλίου δᾷδας ἔασι xal δαλοὺς ἀράμενοι, τὸ μὲν ϑεῖον
φῶς ἐάσαντες, χαπνῷ δὲ ἑπόμενοι κἂν (doo) μιχρὸν αἴϑυγμα

δεωινύντι πυρός.

ὁ μὲν οὖν τῆς φύσεως νόμος ἀφεῖται καὶ (ἐκ)λέ-

λοιτίξ παρ᾽ ὑμῖν, ὦ χαχοδαίμογνες᾽" ἄξονας δὲ καὶ γραμματεῖα καὶ
στήλας φυλάττετε xal ἀνωφελῆ στίγματα.
καὶ τὸν μὲν τοῦ Διὸς

libri

1 πολέμησαν M
δὲ M
2 ἀνοήτῳ δὲ ψευδοῦς Gasda ἀνόητοι sióovc
ἐνχεχείρηχεν M ἐχεχείρηχεν Β 8 τοῖς M. οὐ τοῖς U οὔτε τοῖς B

αὐτοῦ U m. pr.

libri; ϑέντος Emp.

χρᾶσϑαι libri, corr. edditi

εἰρηκέναι Jacobs, εἰδέναι τὶ

4 νομᾶ U

6 τιϑέντων

^ 7 ὅτι seclusit Jacobs.

8 ὑπολαμβάνειν M.
9 ἀρέσχοντας B
10 αὑτῷ B
13 ἐγχαϑείρξαντες
(ει ἃ corr.) U
14 μὴ εἰσίοι B. μὴ εἰσίοιεν Ὁ μὲν εἰσίεν M.
15 τῆς add.
Wil.
18 ἔνδονον M.
19 πεπόνϑεσαν scripsi, πεπόνϑασιν libri
21 ὁπόσ᾽ ἂν Pflugk, ὁπότ᾽ ἂν UB. ὁπόταν Μ 22 ὁμοίως libri, corr. editi
25. δαίδις

Μ

ido. UB

addidi
σμικρὸν B
29 φυλάττεται M.

26 ἐλάσαντες UBM, corr. editi

S9voyua M

ἄρα ex coniectura

27 λέλοιπε libri, ἐχλέλοιπε Emp.
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ἱ

ϑεσμὸν πάλαι παρέβητε, τὸν δὲ τοῦ δεῖνοςἢ τὸν τοῦ δεῖνος ὅπως
μηδεὶς πιαραβήσεται σχοπεῖσϑε.
τῶν Σόλωνος

ἔϑεντο

νόμων

καὶ τὴν ἀράν, ἣν ᾿ϑηναῖοι περὶ

τοῖς ἐπιχειροῦσι χαταλύειν,

ἀγνοεῖτε

χυριωτέραν οὖσαν ἐπὶ τοῖς ἐχείνου νόμοις (πᾶσα γὰρ ἀνάγχη τὸν
συνέχοντα τὸ (πᾶν) ϑεσμὸν ἀραῖον ὑπάρχει») ττλὴν παῖδας xol γένος 5
οὐχ ἐπέξεισιν, ὡς ἐχεῖ, τῶν ἁμαρτανόντων, ἀλλ᾽ ἕχαστος αὑτῷ
γίγνεται

τῆς ἀτυχίας

αἴτιος.

τὸν

οὖν

ἐπιχειροῦντα

τοῦτον

[2»] -—-€-

σῴζειν ὡς àv οἷός ve ἢ καὶ τό ye xa9^ αὑτὸν φυλάττειν οὐδέποτε
ἂν μὴ φρονεῖν φαίην ἔγωγε. πολὺ δὲ μᾶλλον ὑμᾶς ϑαυμάζω χαὶ
ἐλεῶ τῆς χαλεπῆς καὶ mapavóuov δουλείας, ἐν jj ζεύξαντες αὑτοὺς 10
ἔχετε, οὐχ ἑνὶ δεσμῷ μόνον περιβαλόντες οὐδὲ δυσίν, ἀλλὰ μυρίοις,

|

ὑφ᾽ ὧν ἄγχεσϑε xal πιέζεσϑε πολὺ μᾶλλον τῶν ἐν ἁλύσει τὲ χαὶ (668 Μὴ)
κλοιῷ xal πέδαις ἑλχομένων.

τοῖς μὲν γὰρ ἔστι xal ἀφεϑῆγναν xal

διαχόψασι φυγεῖν, ὑμεῖς δὲ ἀεὶ μᾶλλον χρατύνεσϑε τὰ δεσμὰ xal
χελείω καὶ ἰσχυρότερα

ἀπεργάζεσϑε.

καὶ μή, ὅτε οὐχ ὁρᾶτε αὑτά, 15

ψευδῆ χαὶ ἄπιστον ἡγεῖσϑε τόνδε τὸν λόγον" σχοπεῖτε δὲ Ὁμήρου

τοῦ

χαϑ᾽

ὑμᾶς

—

ποῖ

ἄττα

δεσμὰ

τὸν ρη

φησὶ

χατασχεῖν,
ὠκύτατόν z:eg ἐόντα ϑεῶν, οὗ Ὄλυμπον ἔχουσιν,

juv ἀράχνια λεπτά, τά γ᾽ οὔ κέ τις οὐδὲ ἔδοιτο.
μὴ οὖν οἴεσϑε τὸν μὲν “ρη, ϑεὸν

ὄντα

καὶ ἰσχυρόν,

20

οὕτως ὑπὸ

λετστῶν ve xal ἀοράτων πεδηϑῆναι δεσμῶν, αὑτοὺς δέ, πάντων
ϑηρίων ἀσϑενεστάτους

ὄντας, μὴ ἄν

ποτε

ἁλῶναι

δεσμοῖς ἀφα-

γέσιν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ σιδήρου ve καὶ ὀρειχάλχου [s0] πεπτοιημένα εἴη.
và μὲν οὖν σώματα ὑμῶν, οἷα δὴ στερεὰ xal τὸ πλέον ἐκ γῆς ye- o5
yovóvo, τοιούτων δεῖται τῶν χρατησόντων᾽ ψυχὴ δὲ ἀόρατός zov
xal λεπτὴ φύσει πῶς (οὐχ) ἂν δεσμῶν τοιούτων τυγχάνοι [χατὰ
1 τὸν post ἢ om. UB. 8 τὸν --- --νόμον UB
4 πᾶς Μ ὃ συγχέοντα
Casaub.
τὸ πᾶν scripsi, τὸν δὲ M τὸν UB
ἀραῖον ὑπάρχειν scripsi ἀϑηναῖον ἐπάρχειν UBM, ἀτιμον ὑπάρχειν Emp., qui συγχέοντα scribit cum Casau-

bono

6 αὑτῷ Reiske, αὐτῶν libri

9 φαίην om. M
U m. pr. BM

(corr. ἄλυσ)
ἀφεϑῆναι M
.corr. Emp.

Μ

1 ἂν seclusit Emp., ἀνασώζειν Casaub.

10 ζεύσαντε:ς Μ
αὐτοὺς M.
περιβάλλοντες libri, corr. Plugk

11 οὐχ El corr. U, ovx ἐν
12 πιέζεσϑαι M
ἀνυσι

13 χλύῳ M
παῖδες pro πέδαις MU m. pr.
ἔστιν οὐκ
14 χρατύνεσϑαι M.
15 ἀπεργαάζεσϑαι M
17 ἡμᾶς libri,
φασί UB, om. M

19 Cf. Od. VIII 331. 280

20 τά κ᾽ ov

κέ τις libri Dionis
22 αὑτοὺς Ὁ αὐτοὺς BM
24 ὀριχάλχου BM ὀρειχάλχου
(ει ἃ corr)U . εὖ secl Reiskius
25 ἡμῶν
στεραιὰ M
ἐκ γῆς scripsi,
26 τοιούτων Emp.,
γεγονότα scripsi, γέμοντα libri
ὀργῆς UB γῆς M

τοσούτων libri
δεῖται Geelius, δεῖ libri
χρατησάντων M
Geelius
κατὰ — p. 225,1 αὐτὸν del. Geelius

241 ovx add.
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44081) τὸν Ἥφαιστον αὐτὸν]; ὑμεῖς δὲ στερροὺς xol ἀδαμαντίνους πε|
ποίησϑε πάσῃ μηχανῇ πλεξάμεγοι, xal τὸν Δαίδαλον αὐτὸν ὕπερβεβλημένον τῇ τέχνῃ τὲ xal σπουδῇ πρὸς τὸ πᾶν ὑμῶν μέρος
τῆς ψυχῆς καταδεδέσϑαι xol μηδὲν ἐλεύϑερον εἶναι μηδὲ αὐτό5 γομον.
τί γὰρ ἦν ἡ Κνωσίων εἱρχτὴ xal τὸ τοῦ “αβυρίνϑου 9
σχολιὸν πρὸς τὴν σχολιότητα xal τὸ δυσεύρετον τῆς ἀφροσύνης;

τί δ᾽ ἡ Σικελικὴ φρουρὰ τῶν ᾿Αττιχῶν αἰχμαλώτων, οὗς εἰς πέτραν
τινὰ ἐνέβαλον; τί δ᾽ ὃ “ακώνων Κεάδας xal τὸ παρὰ Πέρσαις
οἴχημα μεστὸν τέφρας, ἢ νὴ día εἴ τινας κόρας χαλεποὶ πατέρες,
10 ὡς ὁ τῶν ποιητῶν λόγος, “χαλκέων πτεριβόλων' ἐφρούρησαν “εἱρχταῖς᾽.

οὐδ᾽ ἐγὼ νήφειν ἐν τοῖς λόγοις ἔστε μοι δοχῶ τῶν ἀνϑρωπίνων
συμφορῶν μνησϑεὶς ἐπὶ πλέον χαὶ τῆς αἰσχρᾶς καὶ δυσχεροῦς δου| (669 M) λεέας, ἣν δεδούλωσϑε πάντες" ὅϑεν o) νημάτων ἔστι λεπτῶν εὐπορήσαντας ἐξελϑεῖν βοηϑείᾳ κόρης ἄφρονος, ὥσπερ ἐχεῖνον Θησέα
15 φασὶν éàx Κρήτης σωθῆναι, [δὲ μή τις] αὐτῆς οἶμαι τῆς ᾿4ϑηγνᾶς
παρισταμένης xol σῳζούσης ἅμα.
εἰ γὰρ ἐθέλοιμι πάσας εἰπεῖν 10
τὰς εἱρχτὰς καὶ τὰ δεσμὰ τῶν ἀνοήτων ve καὶ ἀϑλίων

ἀνϑρώπων

οἷς ἐγχλείσαντες αὑτοὺς ἔχετε, μὴ σφόδρα ὑμῖν ἀπηνής ve xal
φαῦλος δόξω ποιητής, ἐν οἰκείοις τραγῳδῷν πάϑεσιν.
οὐ γὰρ
20 μόγογν, ὡς οἱ δόξαντες ὑμῖν κακοῦργοι πιέζονται, τραχήλου ve xal
441 RIIχειρῶν xal ποδῶν, ἀλλὰ (xal) γαστρὸς καὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἑχάστου
ἐδίῳ δεσμῷ ve καὶ ἀνάγχῃ κατειλημμένοι εἰσὶ ποικέλῃ τὲ καὶ πολυτρότεων᾽" χαΐ μοι δοχεῖ τις ἂν ἐδὼν {τῇ ὄψει τερφϑῆναί τε xal
σφόδρα ἄγασϑαι τὴν ἐπίνοιαν. πρώτη μὲν γὰρ οἶμαι πρὸς ἕκαστον 11
25 ἔστη δέσποινα χαλετσὴ μὲν ἄλλως καὶ δυσμενὴς καὶ ἐπέβουλος,

ἐδεῖν δὲ ἱλαρὰ xol μειδιῶσα πρὸς ἅπαντας “σαρδάνιον μάλα votoy'

ἦν M

1 πεποιῆσϑαι
1:Ὲδὲ ἡ B

Μ

28 cóv Δαίδαλον libri, τὸν Ἥφαιστον Emp.
πέραν τινὰ B
8 πα (pro παρὰ) M m. pr.

M εἴ τινες UB, corr. editi

10 ad Eur. Danaen frg. refert Wil.

ὅ ἂν pro
9 of τινας
11 οὐδέ τῳ

libri, corr. Geelius — 13 ὅϑεν νημάτων ἐστὶν ov λεπτῶν UB, item M, nisi quod
μνημάτων, οὐ ante νημάτων transposuit Emp.

15 εἰ μή τις Seclusi, quae

locum genuinorum Dionis verborum occupasse puto: (444^ οὐδὲ) αὐτῆς οἶμαι
cf.or.1$83
17 ἀνοήτων Emp., ϑνητῶν UB, om. M
18 αὐτοὺς ΒΜ — malim

|

ἔχουσι propter τῶν — ἀνθρώπων;
19 oixóo:c M (corr. οἰκίοι)

corr. Morelius
|
|
|

|

|

Ἷ

etiam quae secuntur, sic facilius expedio

τραγωιδῶν (p à corr.) U

20 πιεζοῦνται libri,

21 xo) add. Emp. ^ ógóv pro μερῶν B ὀρῶν U m. pr.

22 χατειλημμένοι εἰσὶ scripsi, κατειλημμένον͵
ἑχάστου Casaub. ἕχαστον libri
οἱ δ᾽ slollibri
ποικίλῃ τε xal πολυτρόπῳ Scripsi, ποικίλοι τε καὶ πολύτροποι libri

23 τῇ add. Emp.

24 ἕχαστόν ἐστι libri, corr. Reiskius, cf. ηλϑεν

p. 226, 5
26 εἰδεν M
ἰδεῖν δὲ ἱλαρὰ Wil, ἰδεῖν" εἰ δ᾽ ἄρα τ]
πρὸς
σαρδόνιον M. (corr. U) cf. Hom. Od. XX 302
ἅπαντας M προσαπαντᾷ UB
DIO. II.
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[χαλεπὴ δὲ ἡδονὴ] xai φέρει δεσμὰ χατὰ τὴν αὑτῆς φύσιν εὐανϑῆ
xal μαλαχὰ τὴν πρώτην, οἵοις εἰχός ἔστι χαταδεῖσϑαι
τυράνγους xal πάντας,

ὅσοι μαχαρίων

παῖδες

βασιλεῖς ἢ

κέχληνται"

τούτων

12 δὲ χαλεττώτερον οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον ἐμφύεται καὶ πιέζει. μετὰ δὲ
ταύτην ἦλϑεν ἑτέρα, χλοιὸόν τινα φέρουσα χρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν. 5
τοῦτον δὲ περιϑεῖσα ἕλκει μὲν ἰδιώτας περὶ πᾶσαν γῆν xal ϑάλασσαν, ἕλκει δὲ βασιλεῖς χαϑ᾽ Ἡσίοδον, σύρει δὲ πόλεων στρα-

τηγοὺς ἐπὶ πύλας, ὥστε ἀνοίγειν καὶ προδιδόναι.

φησὶ δὲ κήδεσθαι

τούτων, οὗς ἂν ἀπολλύῃ, καὶ ποιεῖν εὐδαίμονας" ὥστεερ ᾿στυάγην
ποτὲ Κῦρος év χρυσαῖς ἔδησε πέδαις, ὡς àv δῆλον ὅτι πάτίπου 10
18 χηδόμενος.
πολὺ δ᾽ ἂν ἔργον εἴη διεξιέναι πάσας τὰς ἰδέας τῶν
δεσμῶν. ἕνα δ᾽ οὖν ἄξιον μὴ παρεῖναι τὸν παραδοξότατον αὐτῶν
καὶ ποικιλώτατον, ὃν ἡ χαλεπιωτάτη φέρει δέσποινα, χρυσῷ καὶ
ἀργύρῳ καὶ παντοίοις λέϑοις ve xal ψήφοις καὶ bbw χέρασι xal(e
(670din
ὀδοῦσι καὶ ὀστράχοις, ἔτι δὲ ἁλουργέσι βαφαῖς xal ἑτέροις μυρίοις 15

τισὶν ὥσπερ ὅρμον πολυτελῆ χαὶ ϑαυμαστὸν ἀσχήσασα xal πολλά
τινὰ ἐν αὐτῷ σχήματά

ve xal μορφὰς

μιμησαμένη,

στεφάνους

ve

xal σχῆπτρα xal τιάρας καὶ ϑρόνους ὑψηλούς" καϑάπερ οἱ περιττοὶ τεχνῖται χλίνας τινὰς ἢ ϑύρας ἢ ὀροφὰς οἰχιῶν χατασχευάζοντὲες ἕτερ᾽ ἄττα μηχανῶνται φαίνεσϑαι, λέγω δὲ οἷον ϑυρῶν ἐξοχὰς 30

14 ϑηρίων χεφαλαῖς ἀπειχάσαντες xal χιόνων

ὁμοίως"

ἔτι δὲ καὶ

ἦχος ἐν τούτῳ xal φωνὴ παντοία χρότων ve xal ποππυσμῶν [καὶ
ἠχεῖ ταῦτα τὰ δεσμά]. πάλιν οὖν τοῦτον περιβάλλει δημαγωγοῖς
ve xal βασιλεῦσιν.
ἀλλ᾽ ὅπως μὴ πόρρω που αὐτοὶ φερώμεϑα
ὑπὸ τῆς εἰχόνος, ὥστπτερ ὄντως εἰδώλῳ τινὶ λόγου ἐπαχολουϑοῦντες,

ὡς Ὅμηρος ᾿Αχιλλέα ἐποίησε τῷ τοῦ ᾿4γήνορος ἑπόμενον μαχρὰν
ἀπελϑεῖν" ἱχανῶς ἔχει.
1 χαλεπὴ — ἡδονὴ Seclusit Emp.

UM

2 οἵοις scripsi, οἷς libri

φέρειν libri, φέρει Geelius

3 πάντες UBM, corr. editi

ται M
5 ἕτεῦ (sic!) U
7 χαϑ᾽ Ἡσίοδον: respicit
Op. et Dies 39
8 φασὶ δὲ καὶ δεῖσϑαι τούτων UBM,
9 ἀστυάγειν Μ
10 πέδες M πέδαις (αι ἃ corr.) U
12 ἔνϑα δ᾽ οὖν UBM, corr. editi
άἀξιον εἶναι U τὸ

ματά τε Emp. ὀχήματά τε UB ὄχημα τε Μ
vol (om. o)

κεφαλᾶς libri

Emp.

M

19 χλείνας M

22 πομπυσμῶν M ποπυσμῶν B

περιβάλλειν

ex Il. 21,595

Μ

βασιλῆας δωροφάγους
emendavit Casaub.
11 χαὶ πάσας UB
pro τὸ UB.
17 σχή-

ve om. UB.

20 ἐξοχαῖς UB

αὐτῆς

xÉxAn-

18 χαϑὰ περιτ-

21 χεφαλαῖς Reiskius,

x«l — 23 δεσμὰ seclusit

23 δημαγωγοί M — 26 ἀντήνορος libri, corr. Morellius

27 ἔχει om. B

35
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EAEYOEPIA3

A.

Οἱ ἄνθρωποι ἐπιϑυμοῦσι μὲν ἐλεύϑεροι εἶναι μάλιστα πάντων, χαί φασι τὴν ἐλευϑερίαν μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν, τὴν δὲ δουλείαν αἴσχιστον χαὶ δυστυχέστατον ὑπάρχειν, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅ,τι
ἐστὶ τὸ ἐλεύϑερον εἶναι ἢ ὅ,τι τὸ δουλεύειν, οὐχ ἴσασιν. xol τοίνυν
ὅ οὐδὲ

ποιοῦσιν

οὐδέν,

ὡς ἔπος simsiv,

ὅπως

τὸ μὲν αἰσχρὸν xal

χαλεπὸν ἐχφεύξονται, τὴν δουλείαν, ὃ δὲ δοχεῖ αὐτοῖς πολλοῦ ἄξιον
δἶναι, χτήσονται, τὴν ἐλευϑερίαν, ἀλλὰ τοὐναντίον ταῦτα πράττουσιν
ἐξ ὧν ἀνάγχη τοὺς ἐπιτηδεύοντας διατελεῖν δουλεύοντας τὸν ἅπαντα

χρόνον xol μηδεττώττοτε ἐλευϑερίας ἐπιτυγχάνειν. ττλὴν τούτους
(80Μ)10 οὐχ ἄξιον tovc ϑαυμάσαι ὅτι οὔτε ἑλεῖν οὔτε φυλάξασϑαι δύνανvaL ὃ τυγχάνουσιν ἀγνοοῦντες. εἰ γοῦν ἐτύγχανον ἀγνοοῦντες zoóβατον xol λύχον ὅ,τι ἐστὶν ἑχάτερον αὐτοῖν, ὅμως δὲ ἡγοῦντο τὸ
μὲν ὠφέλιμον xal κτήσασθαι ἀγαϑόν, τὸ δὲ βλαβερὸν xal ἀσύμφορον,

οὐχ ἂν ἦν ϑαυμαστὸν

οὐδέν, εἰ τὸ μὲν πρόβατον ἐφοβοῦντο

15 xal ἔφευγον ἐνίοτε ὡς λύχον, τὸν δὲ λύχον προσίεντο καὶ ὑπτέμεγον, γομέσαντες πρόβατον" ἡ γὰρ ἄγνοια τοιαῦτα ἐργάζεται τοὺς
οὐχ εἰδότας χαὶ ἀναγκάζει τἀναντία φεύγειν xal διώχειν ὧν βού-

(43; RII)Aovzat xol τῶν συμφερόντων.
φέρε δὴ σχεψώμεϑα εἰ ἄρα τι οἱ
πολλοὶ ἐπίστανται περὶ ἐλευϑερίας καὶ δουλείας σαφές. ἔσως γάρ
20 r0, μάτην αὐτοὺς αἰτιώμεϑα, oí δὲ παντὸς μᾶλλον ταῦτα ἔσασιν.
εἰ οὖν ἔροιτό τις αὐτοὺς ὅ,τι ἐστὶ τὸ ἐλεύϑερον εἶναι, φαῖεν
ἂν (00g τὸ μηδενὸς ὑπήχοον, ἀλλὰ πράττειν ἁπλῶς τὰ δοκοῦντα

ἑαυτῷ. τὸν δὲ τοῦτο ἀποχρινάμεγον ἐάν τις ἐπερωτᾷ, εἰ ἐν χορῷ
χορευτὴν ὄντα μὴ προσέχειν τῷ κορυφαίῳ μηδὲ ὑττήχοον εἶναι αὐ25 τοῦ, ἀλλ᾽ ἄδειν τε καὶ ἀπᾷδειν, ὅπτως ἂν αὐτῷ ἐπίῃ, τοῦτο καλὸν
οἴεται εἶναι xal ἐλευϑέριον, τὸ δὲ ἐναντίον τούτου, τὸ προσέχειν
4 τὸ om. M

ἴσασι Β

6 ἐχφεύξονται

(o ἃ corr.) U ἐκφεύξων-

ται T — τὴν δουλείαν et mox l. 7 τὴν ἐλευϑερίαν delet Herwerden
9 .μηδέποτε Pflugk
τούτοις UBM, τούτους T et vulgo
10 2498» M
óvvavται ὃ UB δύνανται (om. 0) M
11 ἤγουν M
12 6 ἐστιν libri, 0,7; ἐστὶν

vulgo
om.

αὐτῶν T
M

ὅμως B ὅπως MUT

ἡγοῖντο libri, corr. Reiske

14 ovx ἂν ἦν Emp., ov χαλὸν libri

18 xal — συμφερόντων del. Wegehaupt

18 τὸ

δὲ οὐδὲν B, οὐδὲν om. M

ἄλλα γὰρ φέρε δὴ UBT

[9 σα-

φῶς UT
20 εἰ μὴ γ»τῸ οἱ δὲ Β ἴασιν M
21 εἶναι om. UT
28 χώρω M
25 xal ἀπάδειν om. M, add. mrg.
ἐπείη UB
20 εἶναι οἴεται (hoc ord.) B
προσέχειν vs T
15*

Bu
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xal πεέϑεσθϑαι τῷ ἡγεμόνι τοῦ χοροῦ, xol τότε ἄρχεσϑαι xal παύεσθαι ᾷἄδοντα ὅπόταν ἐκεῖνος κελεύσῃ, αἰσχρὸν εἶναι xal δουλοτίρεπές, οὐχ ἂν οἶμαι ὅὁμολογοῖ. οὐδὲ εἴ τις ἐρωτήσειξδ, τελέοντα μὴ
φροντίζειν τοῦ κυβερνήτου μηδὲ ποιεῖν ἅττ᾽ ἂν ἐχεῖνος εἴπῃ, εἰ
τὸ τοιοῦτον ἐλευϑέριον οἴοιτο" οἷον χελεύσαντος χαϑῆσϑαι ἑστάγαι 5

RE
stia
e
rs
τῷmite
a—

ἂν τῇ νηΐ, ἂν αὐτῷ [μὴ] ἐπίῃ, κἂν χελεύσῃ ἀντλεῖν move ἢ συνέλxew τὰ ἱστία, μήτ᾽ ἀντλῆσαι μήϑ᾽ ἅψασϑαι τῶν κάλων, οὐδὲ τοῦτὸν εἴποι ἂν ἐλεύϑερον οὐδὲ ζηλωτόν, ὅτι πιράττει τὰ δοχοῦντα
αὑτῷ. καὶ μὴν τούς ye στρατιώτας οὐχ ἂν φαίη δούλους εἶναι,
διότι ὑπτήχοοέ εἰσι τοῦ στρατηγοῦ, xol τότε ἀνίστανται ὅπόταν 10

ἐκεῖνος προστάξῃ, καὶ σῖτον αἱροῦνται καὶ ὅτελα λαμβάνουσι χαὶ
παρατάττονται xal ἑπίασι xol ἀναχωροῦσιν οὐκ ἄλλως ἢ τοῦ στρατηγοῦ χελεύσαντος᾽" οὐδέ γε τοὺς χάμγοντας, ὅτι πείϑονται τοῖς
ἰατροῖς, οὐ διὰ τοῦτο φήσουσι δούλους εἶναι" καίτοι οὐ σμιχρά γε
οὐδὲ ὅᾳδια πείϑονται αὐτοῖς, ἀλλὰ xal πεν xal διψῆν ἐνίοτε 15 um
σιροστάττουσι᾽ κἄν δόξῃ ποτὲ τῷ iovoq τὸν xduvovva δῆσαι, za- cu m
αχρῆμα é069n, κἂν τεμεῖν ἢ καῦσαι, καυϑήσεται xol τμηϑήσε-

vaL ἐφ᾽ ὅσον ἂν ἐχείνῳ δοχῇ" ἐὰν δὲ id πδίϑηται, πάντες οἱ ἐν
τῇ οἰχίᾳ τῷ ἰατρῷ συναγωνιοῦνται,
πολλάκις

οὐ μόνον οἱ ἐλεύϑεροι,

οἱ τοῦ νοσοῦντος οἰχέται αὐτοὶ χαταδοῦσι

ἀλλὰ

τὸν δεστεότην, 20

καὶ τὸ πῦρ κομίζουσιν, ὅπτως χαυϑήσεται, καὶ τἄλλα ὑπηρετοῦσιν.
μὴ οὖν οὐ φὴς ἐλεύϑερον εἶναι τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὅτι πολλὰ καὶ
ἀηδῆ ἑτέρου χελεύοντος ὑττομένει; οὐ γὰρ δήπου τὸν Περσῶν βασιλέα Δαρεῖον οὐκ ἂν ἔφης ἐλεύϑερον εἶναι, ἐπειδὴ χατατιεσὼν ἀπὸ
τοῦ ἵππου ἐν χυγηγεσίοις, τοῦ ἀστραγάλου ἐχχωρήσαντος, ὑττήχουε 25
τοῖς levooic ἕλκουσι xal στρεβλοῦσιν αὐτοῦ τὸν πόδα, ὅπως χκαταστήσεται τὸ ἄρϑρον, xol ταῦτα «Αἰγυπτίοις ἀνθρώποις" οὐδ᾽ αὖ
Ξέρξην, ὅὁπηνίχα ἀναχωρῶν éx τῆς Ἑλλάδος καὶ χειμαζόμενος ἐν
τῇ νηὶ πάντα ἐπείϑετο τῷ κυβερνήτῃ καὶ παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην
οὐκ ἐπέτρεπεν αὑτῷ οὐδὲ νεῦσαι οὐδὲ μεταβῆναι. οὔχουν τὸ μη- 80 1
δενὸς ἀνθρώπων ὑπαχούειν οὐδὲ τὸ πράττειν ὅ,τι ἄν τις ἐθέλῃ
ἐλευϑερίαν ἔτι φήσουσιν εἶναι.
1 πίϑεσϑαι M 2. ἀδοντας M
χκελεύη T
ἐρωτήσειεν U
4 εἴποι T
ὅ χαϑῆσϑε M
ἐπείη B ἐπήιει U
8 πράττοι UBM πράττει T
Dind.
10 εἰν U
12 ἀναχωροῦσι U — 16
ϑεται M.

21 τὸ om. UT

χομήζουσιν Ὁ (sed η radendo in ; mutatum)

ὑπηρετοῦσι BUT
22 φησὶ ΜΘ
et vulgo cf. Herodot. III 129 sq.
τὸ UT

3 ὁμολόγοι M ὁμολογῆ T
6 μὴ del. Emp.
ἐπίῃ MT
et vulg
9. αὐτῷ libri, corr.
προστάττουσιν UT
[8 πεί-

τῶν pro τὸν UB
χαταπεσὸν M

28 ξέρξης UB cf. Herodot. VIII 118

οὔχουν τὸ Reiske, διοικοῦντι M. δοχοῦντι UBT.—

24 ἔφη UBM, ἔφης T
20 πῶς M
αὐτοῦ

29 ἐπίϑετο M

μηδενὶ

Μ

80 αὐτῷ M

31 τι pro τις M
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ἀλλ᾽ ἔσως ἐροῦσιν ὅτι οὗτοι μὲν ἐπὶ τῷ αὑτῶν συμφέροντι 9
ὑπαχούουσιν, [ὡς] οἱ πλέοντες τῷ κυβερνήτῃ xol οἱ στρατιῶται
τῷ στρατηγῷ, καὶ οἱ χάμνογτες δὲ τῷ ἐατρῷ διὰ τοῦτο πείϑονται.

οὐδὲ γὰρ ἄλλ᾽ ἄττα προστάττουσιν οὗτοι ἢ τὰ συμφέροντα αὐτοῖς.
|

5 οἱ δέ ye δεσπόται τοῖς δούλοις οὐ ταῦτα

ἐπιιτάττουσιν ἃ éxelvotg

συνοίσει, ἀλλ᾽ ὅπερ αὑτοῖς οἴονται λυσιτελεῖν.
|
|

φέρει τῷ δεσπότῃ

τὸ veOvdvau

τί δή; ἄρά γε συμ- 10

τὸν oixévQv ἢ νοσεῖν ἢ πονηρὸν

εἶναι; οὐδεὶς ἂν εἴποι, ἀλλὰ τοὐναντίον

οἶμαι τό ve ζῆν xal ὑγιαί-

veu» xal χρηστὸν εἶναι. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα φανεῖται xol τῷ οἰχέτῃ
10 συμφέροντα" ὥστε xal τῷ οἰχέτῃ ὁ δεσπότης οὐδὲν ἧττον, ἄντιερ
ἔχῃ νοῦν, τὰ συμφέροντα ἐχείνῳ προστάξει" ταῦτα γὰρ καὶ αὐτῷ
φαίνεται συμφέρειν.
ἀλλὰ ὑπὲρ ὅτου ἄν τις ἀργύριον καταβάλῃ, οὗτος ἐξ ἀνάγκης 11

(μ0Ε1ὴ δοῦλός ἐστιν.

οὔχουν “τολλοὶ περὶ πολλῶν καὶ ἐλευϑέρων χκαταβε-

(32M)15 βλήχασιν ἀργύριον, οἱ μὲν πολεμίοις, οἱ δὲ λῃσταῖς λύτρα διδόντες,
οἱ δέ τινὲς τὴν αὑτῶν

τιμὴν χαταβεβλήχασι

οὐ δήπου δοῦλοί εἰσιν οὗτοι αὐτῶν.
μαστιγῶσαι

τοῖς δεσπόταις ; xal

ἀλλὰ μὴν ὃν ἂν ἐξῇ ἑτέρῳ 12

xol δῆσαι καὶ ἀνελεῖν xal ἄλλο

ὅ,τε ἂν βούληται ἐρ-

γάσασϑαι, οὗτος éxeívov δοῦλός ἐστιν. τί δέ; οὐκ ἔξεστι τοῖς λῃσ20 ταῖς ταῦτα ποιεῖν τοὺς ληφϑέντας; καὶ οὐδὲν ἧττον οὐ δοῦλοί εἰσιν.

τί δέ; τοῖς δικασταῖς οὐκ ἔξεστι τιμᾶν xol δεσμοῦ χαὶ ϑανάτου
καὶ ἄλλου ὅτου ἂν βούλωνται πολλοῖς τῶν κρινομένων; καὶ οὐ δή-

που δοῦλοί εἰσιν οὗτοι.

εἰ δὲ μίαν ἡμέραν, ἐν ἧ χρίνεται ἕκαστος,

οὐδὲν τοῦτο" χαὶ γὰρ μίαν ἡμέραν ἤδη τις λέγεται γενέσϑανι δοῦλος.
25
^441ÀAd μὴν évi λόγῳ συλλαβόντα χρὴ ἀποφήνασϑαι ὡς ὅτῳ μὲν 13
ἔξεστιν ὃ βούλεται πράττειν, ἐλεύϑερός ἐστιν, ὅτῳ δὲ μὴ ἔξεστι,

δοῦλος᾽.

οὐ δὴ ἐπὶ τῶν πλεόντων οὐδὲ τῶν καμνόντων οὐδὲ τῶν

στρατευομένων

οὐδὲ

τῶν

μανϑανόντων

γράμματα

ἢ χιϑαρίζειν ἢ

παλαίειν ἢ ἄλλην τινὰ τέχνην ἐρεῖς αὐτό᾽ οὐ γὰρ ἔξεστι τούτοις
30 πράττειν ὡς αὑτοὶ ἐθέλουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὅ ve χυβερνήτης καὶ ia1 αὐτῶν M

2 ὡς seclusi

5 ταῦτα Reiske τὰ αὐτὰ libri

7 τὸ om, UT 11 ἔχειν ov
ται Dind.
ξυμφέρειν T
l

8 .πίϑονται M.

6 ἅπερ T

Μ

4 ἀλλάττα (sic!) UT

τί δὲ δὴ UBT

ἀρά γε ov» M.

προστάξῃ UB
ταὐτὰ Selden.
12 gav&13 ἀλλὰ οὕτω περὶ ὅτου M
χαταβαλῆ Μ

χαταβάλλοι T
14 ἐστι T
οὐχοῦν T
ἐπ᾽ ἐλευϑέρων UB
16 αὐτῶν M
11 εἰσιν ex ἦσιν corr. Ὁ
αὐτῶν Dind, αὑτῶν libri
18 ἄλλ᾽ ὅτι UBT
19 ἐστι

T

τί δαὶ ΠΒῚ

210 αὐτοὺς pro τοὺ M

ov om. ΠΒῚ

21 τὰ δὲ pro τί δὲ U
22 βούλονται M
24 λέγει T
οὐδ᾽ libri; οὔτ᾽ Pfluzk
οὐδὲ UB οὐδ᾽ ἐπὶ M (priore loco)
80 αὐτοῖς M
ὡς ἅτε UT

εἰσι UB

21 οὐ δὴ scripsi,
29 ἔξεστιν U

DIONIS DE SERVITUTE ET LIBERTATE

230

τρὸς χαὶ διδάσχαλος τιροστάττει.

οὐ τοίνυν οὐδὲ τοῖς ἄλλοις ἔξεστιν cam

ἃ ἐθέλουσι ποιεῖν, ἀλλ᾿ ἐάν vig παρὰ τοὺς νόμους τοὺς χειμένους

14 πράττῃ,

ζημιώσεται.

μηδὲ προστέταχται,

Οὐχοῦν

ὅσα μὴ ἀπείρηται ὑπὸ τῶν νόμων

Ó περὶ τούτων

ἔχων αὐτὸς τὴν ἐξουσίαν τοῦ

πράττειν ὡς βούλεται ἢ μὴ ἐλεύϑερος,

δοῦλος.
γόμων

ὃ δὲ τοὐναντίον ἀδύνατος

Τί δέ; οἴει σοι ἐξεῖναι, ὅσα μὴ ἀπείρηται μὲν ὑπὸ τῶν
ἐγγράφως,

αἰσχρὰ δὲ ἄλλως δοχεῖ τοῖς ἀνθρώποις

xal ἄτο-

σα λέγω δὲ οἷον τελωνεῖν ἢ πορνοβοσχεῖν ἢ ἄλλα ὅμοια πράττειν;
Οὐ μὰ Δία φαίην ἂν οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἐξεῖναι τοῖς ἐλευϑέροις.
xal γὰρ περὶ τούτων ἐπίχειται ζημία τὸ μισεῖσθαι ἢ δυσχεραί15 γεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων. Τί δέ; τοῖς ἀχολάστοις ἀνϑρώποις,
ὅσα ποιοῦσι διὰ τὴν ἀχολασίαν, χαὶ τοῖς ἀνοήτοις, ὅσα διὰ τὴν
ἄγνοιαν, ἢ οὐσίας ἀμελοῦντες ἢ σώματος ἢ ἀδίχως xal ἀγνωμόνως

προσφερόμενοι ἀλλήλοις, οὐ πάντα ταῦτα ἐπιζήμια τοῖς ποιοῦσέν (288Μ)
ἐστιν; ἢ γὰρ εἰς τὸ σῶμα ἢ τὴν οὐσίαν ἢ τὸ μέγιστον τὴν ψυχὴν 15
τὴν αὑτῶν βλάπτονται.

16 ταῦτα ἔξεστι πράττειν;
καὶ ἄτοπα xol ἀσύμφορα
συμφέροντα

χαὶ ἀγαϑὰ

Τοῦτο μὲν ἀληϑὲς

λέγεις.

Οὔχουν οὐδὲ

Οὐ γὰρ οὖν. Ἕνὶ δὴ λόγῳ τὰ μὲν φαῦλα
οὐχ ἔξεστι πράττειν,
χρὴ φάναι

ὅτι πιροσήχξι

τὰ δὲ δίχαια xal
ve καὶ ἔξεστιν ;

Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ. Οὐχοῦν οὐδενὶ τά τε fg xol ἀσύμφορα ποιεῖν
ἀζήμιόν ἐστιν οὔτε Ἕλληνι οὔτε βαρβάρῳ* * οὔτε ὑπὲρ ὅτου τις τιμὴν δέδωχεν ἀργύριον; Οὐ γὰρ οὖν.
Τὰ x ye ἐναντία πᾶσιν
ὁμοίως ἐφεῖται, καὶ οἱ μὲν τὰ ἐφειμένα

πράττοντες

ἀζήμιοι δια-

17 τελοῦσιν, οἱ δὲ và κεχωλυμένα ζημιοῦνται. ἄλλοι οὖν᾽ δοχοῦσέ σοι (458 1ὴ.
πράττειν ἃ ἔξεστιν ἢ οἱ ἐπιστάμενοι ταῦτα, xal ἄλλοι τἀναντία 25
ἢ οἱ ἀγνοοῦντες; Οὐδαμῶς.
Οὐχοῦν οἱ φρόνιμοι ὅσα βούλονται
πράττειν, ἔξεστιν αὐτοῖς" οἱ δὲ ἄφρονες ὅσα βούλονται οὐχ ἐξὸν ἐπι-

χειροῦσι πράττειν᾽

ὥστε

ἀγάγχη

τοὺς μὲν φρονίμους ἐλευϑέρους

ve εἶναι xal ἐξεῖναι iiid ποιεῖν ὡς ἐϑέλουσι, τοὺς δὲ ἀνοήτους
δούλους τε εἶναι καὶ ἃ μὴ ἔξεστιν αὐτοῖς, ταῦτα ποιεῖν; Ἴσως. 80

18 Οὐχοῦν

xal τὴν ἐλευϑερίαν χρὴ λέγειν ἐπιστήμην τῶν ἐφειμένων

1 ἰατρὸς (xol στρατηγὸς») Reiske
προστάττει Valesius, πράττει libri
ὃ πράττει Ὁ. μὴ om. M
5 óc βούλεται et ἢ μὴ iuxta stare non possunt;
alterum utrum delendum est

ὃ om. M

ὃ δυνατὸς M.

6 τί δαὶ libri, corr.

Dind.
δαὲ οἴει σοι in rasurà Μ
μηνόντων pro uiv ὑπὸ M
10 τῷ pro
v M
11 δαὶ UBT
16 οὐχοῦν libri, corr. Dind.
11 τὰ μὴ φαῦλα U
20 ovv M (pro yovv)
ἀσύμφορον M — 21 ἀξήμιόν ἐστιν: exspecto ἔξεστιν
ut Graeco barbarus, ita illi qui pecunia emptus est, emptor vel dominus opponi

debuit
22 ἀργύριον del. Cobetus C. Cr. p. 67
23 ἐφιμένα M.
26 ἢ
om. M. 27 ὅσα scripsi, ἃ libri; og excidit propter ες vocabuli antecedentis
31 ἐφιεμένων libri, corr. Reiske
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xal τῶν xexoAvuévov, τὴν δὲ δουλείαν ἄγνοιαν ὧν ve ἔξεστι xol
ὧν μή.

ἔχ δὲ τούτου τοῦ λόγου οὐδὲν ἂν κωλύοι τὸν μέγαν βασι-

λέα πάνυ μεγάλην τιάραν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς ἔχοντα δοῦλον εἶναι
|
|

xol μὴ ἐξεῖναι αὐτῷ πράττειν μηδὲν ὧν ποιεῖ" πάντα γὰρ émuLmὅ μέως καὶ ἀσυμφόρως πράξει. ἄλλον δέ τινα δοῦλον δοχοῦντα xol
ὀνομαζόμενον, οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάχις, ἂν οὕτω τύχῃ, πεπρα- ᾿
μένον, ei δὲ ἄρα τοῦτο συμβαίνοι, πέδας πάνυ παχείας ἔχοντα,
μᾶλλον ἐλεύϑερον εἶναι τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐμοὶ μὲν σφόδρα 19
δοχεῖ ἄτοπον, εἰ πέδας ἔχων τις ἢ ἐστιγμένος ἢ ἐν μυλῶνει ἀλῶν
10 ἐλεύϑερος ἔσται μᾶλλον τοῦ μεγάλου βασιλέως. Τί δέ; ἐν Θρῴάχῃ
γέγονας; Ἔγωγε. Ἑ ὠραχας οὖν ἐχεῖ τὰς γυναῖχας τὰς ἐλευϑέρας
στιγμάτων μεστάς, καὶ τοσούτῳ zÀAclovoa ἐχούσας στίγματα xal ποι(884Μ)χιλώτερα ὅσῳ ἂν βελτίους καὶ ἔχ βελτιόνων δοχῶσιν; TL οὖν δὴ
ο΄
φοῦτο; Ovi βασίλισσαν, ὡς ἔοιχεν, οὐδὲν κωλύει ἐστιγμένην εἶναι,
ΘΒ 15 βασιλέα δὲ οἴει κωλύειν; σὺ τοίνυν οὐδὲ περὶ ἐχείνου τοῦ ἔϑνους 20
ἀχήχοας, παρ᾽ οἷς ó βασιλεὺς ἐν πύργῳ πάνυ ὑψηλῷ φυλάττεται,
xal οὐχ ἔξεστιν αὐτῷ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ πύργου; el δέ ye ἀχηχόεις,
ἠττίστω ἂν ὅτι χαὶ περιδιργμένον ἔστιν εἶναι βασιλέα. καὶ τυχὸν
ἤκουες ἂν ἐχείνων τῶν ἀνθρώπων ϑαυμαζόντων, cl διηγοῦ σὺ περὶ
20 τοῦ Περσῶν βασιλέως, καὶ ἀπιστούντων ὅτι ἔστι τις βασιλεὺς σιε-

ριελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος καὶ ὅποι βούλεται ἀπιών.
γον οὐχ ἀποδείξεις βασιλέα. Οὐ
γε τῶν ϑεῶν βασιλεὺς (0) πρῶτος
σιν, el χρὴ πιστεύειν Ἡσιόδῳ
25 ἀνδράσιν, οἵ περὶ Κρόνου ταῦτα

᾿Αλλὰ δεδεμέ-

τῶν γε ἀνθρώπων τυχόν᾽
καὶ πρεσβύτατος δέδεται,
«ve καὶ Ὁμήρῳ καὶ ἄλλοις
λέγουσι, xal μὰ Zia οὐχ

énel ὅ 21
ὥς φασοφοῖς
ὕπ᾽ ἐχ-

ϑροῦ ἀδίκως παϑόντα τοῦτο, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ δικαιοτάτου xol φιλτάτου, δῆλον ὅτι ὡς βασιλικὰ xol συμφέροντα ἐχείνῳ δρῶντος.

οἱ 22

δὲ τοῦτο μὲν ἀγνοοῦσι καὶ οὐδέποτ᾽ ἂν οἰηϑεῖεν πτωχὸν ἢ δεσμώτην ἢ ἄδοξον γενέσϑαι βασιλέα, καίτοι τὸν Ὀδυσσέα ἀχούοντες
80 ὅτι πτωχὸς

ὧν xol τοὺς μνηστῆρας

αἰτῶν οὐδὲν ἧττον βασιλεὺς

1 ἄνοιαν UBM ἄγνοιαν T — ἔξεστιν U — 2 μέγαΒ
8 μεγαλν U
5 παράξει M m. pr.
6 οὕτως Μ
7 συμβαίνει T πάνυ om. T 9 εἶεν
proz à» M
U; ad rem

conf.

μύλωνι ὍΒΜ μίλωνι T
Herodot. V 6
13

10 τέ δαὶ UB
δοχοῦσιν M δοχοῦσι

11 ἑόρακας
UBT, corr.

Emp.
15 éxslvov τοῦ ἔϑνους: Mossynoecos dicit cf. Xen. Anab. V, 4,26
18 ὅτι xal δεδεμένον ἔστιν εἶναι βασιλέα περιειγμένον libri, corr. Reiske (scil.
19 εἰ om. M
in archetypo περιειργμένον supra lineam adscriptum fuit)

20 τῶν pro τῦμ
23 ὁ add. T

ἐστί MBT

21 βούληται MT

25 λέγουσιν U

ϑόντα : anacoluthiam defendit Jacobsius

22 oye ὃ τῶν UBM

μὰ δὴ ovy U μὰ oU ovy T

26 πα-

21 οἱ δὲ πολλοὶ Reiskius; errat Emp.

(in schedis) cum dicit: ,,o£ δὲ illi contra quos disputat" cf. p. 232, 3
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ἦν xal τῆς οἰχίας χύριος" ὃ δὲ ᾿Αντίνους wal ὃ Εὐρύμαχος,

obcaMRID.

Ὅμηρος ὠνόμαζε βασιλέας, ἄϑλιοι καὶ δυστυχεῖς --- ἀλλὰ ταῦτα
μέν, ὡς ἔφην, ἀγνοοῦσι" σημεῖα δὲ αὐτοῖς περιτιϑέασι τιάρας χαὶ

σχῆτετρα xal διαδήματα, μὴ λάϑωσι βασιλεῖς ὄντες" ὥσττερ οἶμαι
τοῖς -βοσχήμασι χαραχτῆρας ἐπιβάλλουσιν οἱ δεσπόται, ὅπως ἐπί- 5
23 σημα ἔσται. τοιγαροῦν ὃ Περσῶν βασιλεὺς ὅπως μὲν ὅξει μόνος

ὀρϑὴν τὴν τιάραν ἐφρόντιζεν, καὶ et τις ἄλλος τοῖτο ἐποίησεν, ebϑὺς ἐχέλευσεν ἀποθνήσκειν αὐτόν, ὡς οὐ καλὸν οὐδὲ συμφέρον ἐν
τοσαύταις μυριάσιν ἀγϑρώπων δύο εἶναι φοροῦντας τιάρας (ὁρS9dgy ὅπως

24 αὐτοῦ

δὲ τὴν γνώμην

σοφώτερα

σιλείας

τῆς τότε

οὐδὲν

ὀρϑὴν ἕξει καὶ μηδεὶς ἄλλος φρονήσει 10

αὐτῷ ἔμελεν.

τοιαῦτα

ὑπῆρχε

ϑερίας τοιαῦτα ὑπάρχειν σύμβολα
τῆς χεφαλῆς,

ἄλλως

μὴ οὖν,

σημεῖα,

ὥσπερ

τῆς βα-

καὶ νῦν. δέῃ τῆς ἐλευ-

xol βαδίζειν τεῖλον ἔχοντα ἐπὶ

δὲ οὐ δυνησόμεϑα

γνῶναι τὸν ἐλεύϑερον ἢ (285 Μ)

τὸν δοῦλον.

1ὅ

(05) ΠΕΡῚ AOYAEIAS ΚΑΙ EAEYOGEPIAS B. — «xm.
1

zdAA μὴν ἔναγχος mapeyevóug» τισὶ διαμφισβητοῦσι περὶ δου-

λείας xal ἐλευϑερίας, οὐχ ἐπὶ δικαστῶν οὐδ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ, οὑτωσὶ
δὲ xov' οἰχίαν ἐπὶ χρόνον πάμπολυν.

ἀνδροῖν οὐχ ὀλίγοι σπουδάζοντες.

καὶ παρῆσαν ἑκατέρῳ τοῖν

ἐτύγχανον γὰρ ὑπὲρ ἄλλων πρό-

τερον ἀγτιλέγοντες, ὧς ἐμοὶ δοχοῦσιν᾽ ἡττώμενος δὲ ἐν τοῖς λόγοις 20
ἅτερος xol διαπορῶν εἰς λοιδορίαν ἐτράπετο, ὥσπερ εἴωϑε τοῦτο
συμβαίνειν πολλάκις, καὶ ὠνείδισεν ὡς οὐχ ἐλεύϑερον ὄντα τὸν ére2 gov. xal ὃς πάνυ πρᾷως ἐμειδίασέ ve καὶ εἶπε, Πόϑεν δὲ ἔστιν,
ὦ ἄριστε,

ἔφη

ἅπαντας,

Ei

εἰδέναι ὅστις δοῦλος ἢ ὅστις ἐλεύϑερος;

ἐπίσταμαι

γοῦν

σοὶ δὲ οὐδὲν

ἐμαυτὸν
σύροσῆχον

μὲν ἐλεύϑερον
ἐλευϑερίας.

Ναὶ μὰ Δία,

ὄντα xal τούτους 25
χαέ τινες

τῶν

παρ-

1 ἀντίνοος Β ἐρύμαχος Ὁ 8 τιάρας ὀρϑὰς Reiskius
6 ἐστὶ UT
Ὁ. μόνος U μόνον BMT
7 ἐφρόντιζε U
8 οὐ καλὸν Wil, ovx

dvóvlibri ^ 9 ὀρϑὰς add. Reiske
10 ἕξη Ὁ
τερον libri
ἔμελλεν
12 δέῃ Emp. δὴ ΒΜ
περὶ δούλων Photius.
20 ἐδόχουν Herwerden
M ἕτερος UB
λοιδωρίαν M
22 ὡς ovx

23 ἔστιν om. M

11 σοφώτερα Scripsi, σοφώóg UT — 13 πεῖλον M
ἡττόμενος Β
21 ἅτερος
Morellius, ovy ὡς libri

scribendum: πότερον δὲ, et propter vel μὰ Δία et quod

p. 233,4 demum interrogat, ὁπόϑεν τοῦτο ἐπίσταται

|

ORATIO XY.

ὄντων ἐγέλασαν.

238

xal ὃς οὐδέν τι μᾶλλον ἠσχύνθη, ἀλλ᾽ dome

οἱ ἀνδρεῖοι ἀλεχτρυόνες ττιρὸς τὴν τύληγὴν ἐπεγείρονται xol ϑαρροῦσιν, κἀχεῖνος ἐπηγέρϑη καὶ ἐθάρρησε πρὸς τὴν λοιδορίαν, καὶ
ἤρετο αὐτὸν ὅπόϑεν τοῦτο ἐπίσταται τὸ regi τε αὑτοῦ xal περὶ
ὅ ἐχείνου. Ὅτι, ἔφη, τὸν μὲν ἐμαυτοῦ πατέρα ἐπίσταμαι ᾿4“ϑηναῖον
ὄντα, εἴπερ τις ἄλλος, τὸν δὲ σὸν οἰχέτην τοῦ δεῖνος, eizvOv τοῦ-

γομα. xal ὅς, Τί οὖν, size, χατὰ τοῦτο χωλύει μὲ ἐν Κυνοσάργει
ἀλείφεσθαι μετὰ τῶν νόϑων, εἴπερ éx μητρὸς ἐλευϑέρας, ἔσως δὲ
(446 RID xol ἀστῆς, τυγχάνω γεγονὼς xal πατρὸς οὗ σὺ φής; ἢ οὐ πολλαὶ
10 ἀσταὶ γυναῖχες δι᾿ ἐρημίαν ve καὶ ἀπορίαν αἱ μὲν ἐχ ξένων ἐχύησαν, αἱ δὲ ἐκ δούλων, τινὲς μὲν ἀγγνοοῦσαι τοῦτο, τινὲς δὲ xol
| Q95 M) ἐπιστάμεναι; xal οὐδεὶς δοῦλός ἐστιν, ἀλλὰ μόνον οὐχ ᾿4ϑηναῖος,
τῶν οὕτως γενγηϑέντων. L4AÀ ἐγώ σου, ἔφη, καὶ τὴν μητέρα ἐπίσταμαι ὁμόδουλον τοῦ πατρός. Εἶεν, ἔφη" τὴν δὲ σαυτοῦ οἶσϑα;
15 Πάνυ μὲν οὖν" ἀστὴν ἐξ ἀστῶν καὶ προῖχα ἱκανὴν ἐττενηνεγμένην.

H καὶ ἔχοις ἂν ὀμόσας εἰπεῖν ὅτι ἐξ οὗ φησιν ἐκείνη, ἐκ τούτου

γέγονας; ó μὲν γὰρ Τηλέμαχος οὐ πάνυ ἠξίου διατείνεσθαι ὑπὲρ
Πηνελόπης

τῆς Ἰκαρίου, σφόδρα

σώφρονος

δοχούσης γυγαικχός, ὅτι

ἀληϑῆ λέγει τὸν Ὀδυσσέα ἀποφαίνουσα αὑτοῦ πατέρα" σὺ δὲ οὐ
20 μόνον ὑπὲρ σαυτοῦ (Uv) xol τῆς σῆς μητρός, ἐὰν κελεύσῃ σέ τις,
ὀμόσαις, ὡς ἔοιχεν, ἀλλὰ xol περὶ δούλης ἡστινοσοῦν, ἐξ ὅτου ποτὲ
ἐχύησεν, ὥσπερ ἣν λέγεις ἐμὴν εἶναι μητέρα. ἀδύνατον γάρ σοι
δοχεῖ εἶναι ἐξ ἄλλου

ἀνδρὸς

χυῆσαι

ἐλευϑέρου

ἢ xal τοῦ αὑτῆς

δεσπότου. οὐ στολλοὶ ᾿4“ϑηναίων συγγίγνονται ϑεραπαίναις αὑτῶν,
25 οἱ μέν τινες χρύφα, οἱ δὲ καὶ φανερῶς; οὐ γὰρ δήπου βελτίους
εἰσὶ πάντες τοῦ Ἡραχλέους, ὃς οὐδὲ τῇ Ἰαρδάνου δούλῃ συγγενέσϑαι ἀπηξίωσεν, ἐξ ἧς ἐγένοντο οἱ Σάρδεων βασιλεῖς.
ἔτι δὲ
[οὐ] δοχεῖ σοι, ὡς ἔοιχε, Κλυταιμνήστρα μὲν, Τυνδάρεω ϑυγάτηρ,
1 óc pro ὅς M

2 οἱ ἀνδρεῖοι ἀλεχτρυόνες Emp. oí ἀνδρες oi ἀλεχ-

τρίονες M. οἱ ἀλεχτρυόνες (om. cet.) UB
σταιτο περί τε Cobetus
αὐτοῦ UM

4 εἴρετο Ὁ εἴρετο B
ἐπί5 ἑαυτοῦ M
6 δὲ om. M

7 x«i ὃς" τίς BM xol ὅστις U m. pr. (corr. ὃς vi)
10 αὐταὶ pro ἀσταὶ M
13 οὕζωΒβ
σοι pro cov Β
16 χαὶ om. Β
ἔχεις Β
ὀνομάσας M

ὅτι Cobetus, εἰ M, om. UB
19 «avrov U

11 Cf. Hom. Od. I215sq.

20 ἂν xoi Geelius, ἀλλὰ καὶ UB xal (om. ἀλλὰ

ἔοικεν UBM, corr. Geelius

διαγενέσϑαι M.
M — 21 ὀμόσαι ἴσως

— 22 ὥσπερ — μητέρα malim cum enuntiato quod

sequitur coniungere, deleto γὰρ et interrogatione significata post δεσπότου; nam
Si non esset interrogatio, non posset altera interrogatio ἀσυνδέτως inferri.

23 εἶναι om.
αὐτῆς U
24 ov om. M αὐτῶν UM
Δ οἱ pro οὐ M
26 τῆι ἀρδάνου UB τῇ ἀρ ἂν οὐ M cf. Herodot. I, 7 28 ov seclusi, quo argumenti e contrario vis infringebatur (cf. p. 234,6 ἣν δὲ σὺ λέγεις etc.); sequebatur
ut μὲν ante Τυνδάρεω transponerem. uiv, Τυνδάρεω Scripsi, Τυνδάρεω μὲν libri

——
À—
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yvy? δὲ ᾿Αγαμέμνονος, μὴ μόνον LAycué£uvov. συνεῖναι τῷ αὑτῆς
ἀνδρί, ἀλλὰ xol ἀποδημήσαντος ἐχείνου «ἰγίσϑῳ συγγενέσϑαι, καὶ
᾿Ψερόπη ἡ ᾿Ατρέως γυνὴ τὴν Θυέστου προσδέξασϑαι ὅμιλίαν, καὶ
ἄλλαι

πολλαὶ

καὶ πάλαι

xal νῦν

ἐνδόξων

xal πλουσίων

ἀνδρῶν

yovatietg ἑτέροις συγγίγνεσθαι xal παῖδας ἐνίοτε ἐξ ἐχείνων πιοιεῖ- 5
σθαι ἣν δὲ σὺ λέγεις ϑεράπαιναν οὕτως πάνυ ἀχριβῶς φυλάττειν (τ Rm
τὰ πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν αὑτῆς, ὥστε μὴ ἂν ἑτέρῳ συγγεγνέσϑαι.
ἔτι δὲ xal περὶ σαυτοῦ xal περὶ ἐμοῦ διαβεβαιοῖ ὡς ἑχάτερος ἡμῶν
ἐστι τῆς δοχούσης xol λεγομένης μητρός. καίτοι πολλοὺς ᾿4ϑηγαίων ἔχοις ἂν εἰπεῖν χαὶ τῶν πάνυ γνωρίμων, οἵ ἐφάνησαν ὕστε- 10
ρον οὐ μόνον πατρός, ἀλλὰ xal μητρός, οὔχ ἧς ἐλέγοντο, ὑποβολι-

μαῖοί σπτοϑεν τραφέντες. καὶ ταῦτα [σὺ] ἑχάστοτε ὁρᾷς δεικνύμενα
χαὶ λεγόμενα ὑπὸ τῶν χωμῳδοδιδασχάλων καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίαις,
καὶ ὅμως οὐδὲν ἧττον ἰσχυρίζῃ xal περὶ σαυτοῦ καὶ περὶ ἐμοῦ, ὡς (287 Μὴ
εὖ εἰδὼς ὅπως γεγόναμεν καὶ éx τίνων. οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι xa- 15
χηγορίας δίδωσιν ὃ νόμος γράψασϑαι τοῦτον, ὃς ἂν βλασφημῇ
τιγα οὐκ ἔχων ἀποδεῖξαι περὶ ὧν λέγει σαφὲς οὐδέν; καὶ ὅς, Ἐπίσταμαι γάρ, ἔφη, ὅτι αἱ μὲν ἐλεύϑεραι γυναῖχες ὑποβάλλονται
πολλάκις δι ἀπαιδίαν, ὅταν μὴ δύνωνται αὐταὶ χυῆσαι, βουλομένη κατασχεῖν ἑχάστη τὸν ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς xal τὸν οἶχον, xal 20
ἅμα οὐχ ἀπνυρρῦσαι ózóJev τοὺς παῖδας ϑρέψουσι᾽ τὰς δὲ ddiab
τοὐναντίον,

τὰς uiv πρὸ vob vóxov

διαφϑειρούσας,

τὰς δὲ ὕστε-

ρον, ἐὰν δύνωνται λαϑεῖν, τὸ ysvóuevov, ἐνίοτε xol τῶν ἀνδρῶν
συνειδότων, ὅπως μὴ πράγματα ἔχωσι παιδοτροφεῖν ἀναγχαζόμεvaL πρὸς τῇ δουλείᾳ. Ναὶ μὰ 4íoa, ἔφη, πλήν γε τῆς Οἰνέως, τοῦ 25
Πανδίονος, εἶπε, νόϑου παιδός" ὃ γὰρ éxe(vov νομεὺς ὁ ἐν ταῖς

Ἐλευϑεραῖς καὶ ἡ γυνὴ ἡ τοῦ vouécg οὐ μόνον οὐχ ἐξετέϑεσαν αὐτοὶ (448 RI)

γεγγήσαντες, ἀλλὰ καὶ ἀλλότρια εὑρόντες ἐν τῇ ὁδῷ παιδία, οὐχ
εἰδότες ὅτου ποτὲ ἦσαν, ἀνελόμενοι ἔτρεφον

ὡς αὑτῶν,

xol οὐδὲ

1 αὐτῆςῦ
2 αἰγίστω M
5 συγγίνεσϑαι B
6 οὕτω B
7 αὐτῆς Μ
8 διαβεβαιοῖ Ὁ διαβεβαίοι M διαβεβαιοῖς B
12 σὺ seclusi
18 χωμφῳδιοδιδασχάλων UB
14 ἐσχυρίζει Β
15 ἔφη noli credere hic esse
personae mutatae signum
καχηγορίας Reiskius, χατηγορίας libri
16 δίδοσιν M

U αὐτῇ
γονται U

17 ἀποδίξαι M

Μ

18 ἐλευϑερίαι M.

21 ϑρέψουσι Wil, ϑρέψωσι libri
γενόμενος Μ

19 διὰ παιδίαν U

αὗται

22 διαφϑαρείσας M

28 δύ-

ἐνίοτε xol Dind. ἔτι καὶ libri, εἴτε xoà Emp.

24 ἀναγχαζόμενοι corr. Ὁ
25 τῆς οἰήσεως UB, τῆς Οἰνέως scil. δούλης
26 πανδίωνος Β
εἶπεν M εἶπε post ἔφη, pergente eiusdem personae oratione,
addidit ut his verbis aliquid momenti inesse sentiremus.
ex Euripidis Antiopa haec sumpta esse vidit V alekenaar

29 αὐτῶν libri praeter T

27 ἐλευϑέραις UM ;
28 παιδεία M.

ORATIO XV.

295

ὕστερον éxóvveg οὐδέποτε ὡμολόγησαν ὅτι ἀλλότριοι ἦσαν.

σὺ δ᾽

(occ καὶ τὸν Ζῆϑον xal τὸν Mdugíova ἐλοιδόρεις ἄν, πρὶν φανεροὺς γενέσϑαι, καὶ διώμνυσο ὡς περὲ δούλων τῶν τοῦ 40g υἱέων.
xal ὃς γελάσας πάνυ εἰρωνικῶς, Τοὺς τραγῳδούς, ἔφη, καλεῖς μάρ- 10
ὅ τυρας. Οἷς ye πιστεύουσιν, εἶπεν, οἱ Ἕλληνες" og γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδειχγύουσιν ἥρωας, τούτοις φαίνονται ἐναγίζοντες ὡς ἥρωσι, xal

τὰ ἡρῷα ἐχείνοις φχοδομημένα ἰδεῖν ἔστιν. ὁμοίως δὲ ἐννόησον, εἰ
βούλει, καὶ τὴν Φρυγίαν τὴν Πριάμου δούλην, ἣ τὸν ᾿4“λέξανδρον
ἐν τῇ Ἴδῃ ἐξέθρεψεν ὡς αὑτῆς υἱέα, λαβοῦσα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς βου-

10 χόλου ὄντος, xol τὴν παιδοτροφίαν οὐ χαλεπῶς ἔφερεν. Τήλεφον
δὲ τὸν «ὔγης xol Ἡραχλέους οὐχ ὑπὸ γυναιχός, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἐλάφου
τραφῆναι λέγουσιν. ἢ δοχεῖ σοι ἔλαφος μᾶλλον ἐλεῆσαι ἂν βρέφος
xal ἐπιϑυμῆσαι τρέφειν ἢ ἄνϑρωπος, ἐὰν τύχῃ δούλη οὖσα; φέρει,

(288
M) δὴ πρὸς ϑεῶν, ei δὲ δὴ προσομολογήσαιμέ σοι τούτους εἶναί μου
15 γονέας, οὗς σὺ φής, πιόϑεν οἶσϑα περὶ τῆς ἐχείνων δουλείας; ἢ
xal τοὺς γονέας

αὐτῶν

ἠπίστω

σαφῶς

xal ἕτοιμος

εἶ xol mol

ἐχείνων χατόμγυσθαι ἑχατέρου ὅτι ἐξ ἀμφοῖν δούλοιν γεγόνεσαν
ἀμφότεροι, xol τοὺς ἔτει πρότερον καὶ ἐξ ἀρχῆς ἅπαντας; δῆλον
γὰρ ὡς ἐάνπερ ἐλεύϑερος ἢ τις τῶν ἐκ τοῦ γένους, οὐχέτι οἷόν «e
20 τοὺς ἀπ᾽ ἐχείνου δούλους ὀρϑῶς νομίζεσθαι.

τοῦτο

δὲ οὐ δυνατόν

ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὥς φασιν, éx τοῦ παντὸς αἰῶνος εἶναί τι γένος
(49
R II)ἀνθρώπων, ἐν ᾧ οὐκ ἄπειροι μὲν ἐλεύϑεροι γεγόνασιν, οὐχ ἐλάτL

τους δὲ τούτων oí δεδουλευχότες
. λεῖς καὶ δεσμῶται xal στιγματίαι
25 τἄλλα ὅσα ἐν ἀνθρώποις ἐστίν,
δὲ βίους, ἁπάσας δὲ τύχας χαὶ

" xol νὴ 4έα τύραννοι xol βασιxol χάπηλοι καὶ σχυτοτόμοι καὶ
ἁπάσας μὲν ἐργασίας, ἅπαντας
ξυμφορὰς μετηλλαχότες.
ἢ οὐχ 12

οἶσϑα ὅτι τούτου Évexev τὰ τῶν ἡρώων λεγομένων γένη εὐϑὺς εἰς
ϑεοὺς οἱ ποιηταὶ ἀναφέρουσιν, ὥστε μηχέτι ἐξετάζεσθαι τὸ προ:

σώτερον;

xal τούς

ye “πλείονας

αὐτῶν

φασιν éx Διὸς γεγονέναι,

80 ἵνα μὴ αὐτοῖς οἵ ve βασιλεῖς καὶ οὗ οἰκισταὶ τῶν πόλεων καὶ ἐπώγυμοι εἰς τοιαῦτα ἐμπίπτωσιν,
1 δὲϊσως

Β

2αμφείονα M

ἃ δοχεῖ παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις
ἐλοιδόροι.

M

3 διόμνυσο

Μ

ὀνεί-

7 ex Euri-

pidis Alexandro haec desumpta sunt
ὁδμως libri, corr. Wil.
8.δούλιν U
ἢ prog M
ϑθαὐτῆςῦΜμ
11 οὐχ ἁπλῶς
12 gi pro ἡΜ
13 xo om.

M m.pr.

δούλης οὖσα B, δούλη om. U

14 μου om.

Β

15 ἦ Β

11 δούλοιν

T δούλοι ΒΜ δοῦλοι U
γεγόνεσαν UM γεγόνασιν B
19 οἴονται M.
21 ἐστι Β 25 τὰ ἄλλα Μ
&v iv Μ
uiv γὰρ εὐεργεσίας UB — 26 sententia
et grammatica postulat: μετηλλαχότε; genus enim μετήλλαχε τὰς τύχας, non singuli
homines; potest etiam μετηλλαχότος Scribi
28 τὸ προσώτερον Emp. τὸ
πρόσωπον libri

pro ὀνείδη M

29 πλέονας M m. pr.

30 οἱ (post xoj) om. M

31 εἰδὴ
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0m εἶναι.

ὥστε, εἴπερ οὕτως ἔχει và τῶν ἀνθρώπων,

ὡς ἡμεῖς «e

καὶ ἄλλοι σοφώτεροι ἡμῶν φασιν, οὐδὲν ἂν μᾶλλον σοὶ προσήχοι
ἐλευϑερίας κατὰ γένος ἢ ὅτῳοῦν τῶν σφόδρα δοχούντων οἰχετῶν᾽"

δὲ μὴ ἄρα καὶ σὺ φϑάσεις ἀναγαγὼν εἰς 4ία ἢ Ποσειδῶνα ἢ
᾿Ἵπόλλωνα τοὺς σαυτοῦ προγόνους" οὐδέ γε ἐμοὶ [περὶ] δουλείας. 5
18 Τὸ μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦ γένους xal τὸ τῶν προγόνων ἐῶμεν, ἐτύευδὴ οὕτω σον δοχεῖ ἀστάϑμητον εἶναι" ἔσως γάρ τοι ἀναφανήσῃ

ὥσπερ ᾿Αμφίων xol Ζῆϑος καὶ ᾿4λέξανδρος ὃ Πριάμου γεγονώς.
ἀλλὰ σέ ye αὐτὸν πάντες ἐπιστάμεϑα δουλεύοντα. Τί δέ; clzce, (ἀδὸ RH
δοχοῦσί σοι πάντες οἱ δουλεύοντες τ τ - ἀλλὰ οὐ πολλοὶ αὐτῶν 10
ἐλεύϑεροι ὄντες xal ἀδίκως; ὧν viveg ἤδη καὶ εἰς δικαστήριον εἰσ- (289 Μ)
δλϑόντες ἀπέδειξαν ἐλευϑέρους ὄντας ἑαυτούς, οἱ δέ τινὲς xal
ἀνέχονται μέχρι παντός, οὐχ ἔχοντες ἀποδεῖξαι φανερῶς περὲ τῆς

ἐλευϑερίας ἢ οἷς ἂν {μὴν χαλεποὶ ὦσιν οἱ λεγόμενοι αὐτῶν δεσπό14ται. ἐπεὶ φέρε, Εὔμαιος, ὃ Κτησίου τοῦ Ὀρμένου ἀνδρὸς πάνυ 15

ἐλευϑέρου xal πλουσίου ταῖς, οὐκ ἐδούλευεν ἐν ᾿Ιϑάχῃ παρ᾽ Ὀδυσσεῖ xal “αέρτῃ; xal ἐνὸν αὐτῷ ἀποπλεῦσαι πολλάχις οἴχαδε, ei
ἐβούλετο, οὐδέποτε ἠξίωσε. τί δέ; ᾿4ϑηναῖοι πολλοὶ τῶν ἐν Σιχε-

λίᾳ ληφϑέντων οὐκ ἐδούλευον ἐν Σικελίᾳ καὶ ἐν Πελοπογγήσῳ ἐλεύϑεροι ὄντες, xol ἐν ἄλλαις

πολλαῖς μάχαις οἱ αἰεὶ αἰχμάλωτοι 20

γιγνόμενοι οἱ μὲν χρόνον τινά, ἕως ἂν εὕρωσι τοὺς λυσομέγους,

15 δὲ μέχρι παντός;

ὅπότε xal ὃ Καλλίου

οἱ

υἱὸς ἔδοξε δουλεῦσαι πο-

λὺν χρόνον ἐπὶ Θρᾷάχης μετὰ τὴν μάχην, ἣν ᾿4ϑηναῖοι περὶ '4χανSov ἡττήϑησαν" ὥστε χαὶ ὕστερον διαφυγὼν χαὶ ἀφιχόμενος ἠμφισβήτει τοῦ χλήρου τοῦ Καλλίου xol πολλὰ πράγματα παρεῖχε 25
τοῖς ξυγγενέσιν, ἐχεῖνος μὲν οἶμαι ψευδόμενος (ἦν γὰρ οὐχ υἱός,

ἀλλ᾽ ἱπποχόμος Καλλίου, τὴν δὲ ὄψιν ὅμοιος τῷ τοῦ Καλλίου μειθαχίῳ, ὃ ἔτυχεν ἐν τῇ μάχῃ τελευτῆσαν᾽" ἔτι δὲ ἡλλήνιζεν ἀχριβῶς
xal γράμματα ἠπίστατο), ἀλλὰ ἕτεροί γε μυρίοι τοῦτο σπεετόνϑασι»"

2 σοφότεροι Ὁ cf. Plat. Theaet 175a (Wil.)

co. vulgo

σοι Β'

5 αὐτοῦ M

6 τοῦ om.

4 φϑάσηις UB

tovc δέ pro οὐδὲ B

U

7 ovvoc M

10 δουλεύοντες δοῦλοι UB

δουλεύειν καὶ δοῦλοι ὄντες

μᾶλλον col scripsi, μᾶλλόν

ἢἢ εἰς Ποσειδῶνα

Ὁ

ποσιδῶνα M

περὶ δουλείας UBM, περὲ seclusit Emp.

ἀναφανήσει M — 9 δουλεύονται

Μ

τί δαὶ UB

— lacunam agnovit Wil. eamque sic explet: {δικαίως

12 ὄντες M

14 μὴ add. Emp.

15 Hom.

Od. XV, 413 τῇσιν --- πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν Κτήσιος Ὀρμενίδης

γουῦ

10 ἐδούλευσεν U

18 ἠξίωσεν M

τί δαὶ UB

δρμέ-

20 αἰεὶ U

ἀεὶ BM
22 neque proelium ab aliis memoratur neque historia de Calliae
filio, sed cf. Wil. Comm. gram. III p. 12
24 διαφυγὼν (rig) Herwerden;

non probo

25 εἶχεν pro παρεῖχε M

28 ἑλλήνιζεν UBM, corr. editi
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I1 R ID) ézvel. καὶ τῶν νῦν [vOv] ἐνθάδε δουλευόντων οὐχ ἀπογιγνώσχω πολ- 16

ἑ

β

λοὺς εἶναι ἐλευϑέρους.

οὐ γὰρ ἐὰν μὲν ᾿“9ηναίων τις ἁλοὺς χατὰ

πόλεμον εἰς Πέρσας ἀπαχϑῇ ἢ καὶ νὴ Zio ἐὰν εἰς Θρᾷάχην ἢ Σιχελέαν ἀχϑεὶς ἀτιεμποληϑῇ, φήσομεν ἐλεύϑερον ὄντα δουλεύειν" ἐὰν
$ δὲ Θρᾳχῶν τις ἢ Περσῶν μὴ μόνον ἐξ ἐλευϑέρων γεγονὼς ἐχεῖ δεῦρο
ἀχϑῇ, ἀλλὰ καὶ δυνάστου τινὸς ἢ βασιλέως υἱός, οὐχ ὁμολογήσομὲν ἐλεύϑερον εἶναι. οὐχ οἶσϑα τὸν ᾿ϑήνησιν, ἔφη, νόμον, παρὰ 17
πολλοῖς δὲ xal ἄλλοις, ὅτι τὸν φύσει δοῦλον γενόμενον οὐχ ἐᾷ
|

μετέχειν τῆς πολιτείας ; τὸν δὲ Καλλίου

υἱόν, εἴττερ ὄντως ἐσώϑη

10 τότε ἁλούς, ἀφικόμενον ἐκ Θράκης, συχνὰ ἔτη γεγονότα ἐκχεῖ καὶ
πολλάχις μεμαστιγωμένον οὐδεὶς ἂν ἠξίου τῆς πολιτείας ἀπελαύ| (940 M) yew* ὥστε ἐνίοτε καὶ ὅ νόμος οὔ φησι δούλους γεγονέναι τοὺς ἀδίχως
ἑ
δουλεύσαντας. τί δὲ καὶ ποιοῦντά ue ἐπίστασαι πρὸς ϑεῶν ἢ τί 18
πάσχοντα, ὅτε μὲ φὴς ἐπίστασθαι δουλεύοντα; Τρεφόμενον ἔγωγε
15 ὑπὸ τοῦ δεσπότου xol ἀχολουϑοῦντα ἐχείνῳ καὶ ποιοῦντα ὅ,τι ποτ᾿
ἐχεῖνος προστάττοι᾽

εἰ δὲ μή, παιόμενον.

Οὕτως

μέν,

ἔφη,

καὶ

τοὺς υἱοὺς ἀποφαίνεις δούλους τῶν πατέρων. xol γὰρ ἀχολουϑοῦσι πολλοῖς τῶν πενήτων καὶ εἰς γυμνάσιον βαδίζουσι καὶ ἐπὸὶ
(462
ΒΕII) δεῖτύνον, xal τρέφονται πάντες ὑττὸ τῶν πατέρων καὶ παίονται
20 πολλάχις ὕττ᾽ αὐτῶν, xal πείϑονται ὅ,τι ἂν ἐχεῖνοι προστάττωσιν
αὐτοῖς. χαίτοι ἕνεχα τοῦ πείϑεσθαι καὶ πληγὰς λαμβάνειν καὶ 19
τῶν γραμματιστῶν οἰχέτας φήσεις τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς μανϑάνοντας
χαὶ τοὺς παιδοτρίβας δεσπότας εἶναι τῶν μαϑητῶν ἢ τοὺς ἄλλο
vL διδάσχοντας᾽ xal γὰρ προστάττουσιν αὐτοῖς xal τύπτουσι μὴ

25 πειϑομένους.

Νὴ ZU, ἔφη ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῖς παιδοτρίβαις οὐδὲ

τοῖς ἄλλοις διδασχάλοις

δῆσαν τοὺς μαϑητὰς οὐδὲ ἀποδόσϑαι οὐδέ

γε εἰς μυλῶνα ἐμβαλεῖν" τοῖς δέ γε δεσπόταις ἅπαντα ταῦτα égec-

μένα ἐστίν.

Ἴσως γὰρ οὐκ οἶσϑα ὅτι παρὰ πολλοῖς καὶ σφόδρα 20

εὐνομουμένοις ταῦτα ἃ λέγεις ἔξεστι τοῖς πατράσι περὶ τοὺς υἱέας,

30 xol δὴ καί, ἐὰν βούλωνται, xal ἀποδίδοσθαι, καὶ τὸ ἔτει τούτων χαλεττώτερον᾽" ἐφεῖται γὰρ αὐτοῖς ἀποχτεῖναν μήτε χρίναντας μήδε
1 τῶν νῦν τῶν libri, τῶν alterum secl. Reiskius

Emp.

3 ἢ om. M m. pr.

UBM, corr. editi
νῶτα M

4 ἀπενποληϑῇ M

10 τότε Emp., ποτὲ libri

11 μεμαστηγωμένον

Μ

ἀπογινώσκω libri, corr.

8 ὅτι φησὶ τὸν δοῦλον
ἀφικόμενος B

γεγο-

ἀπελαύνειν ἐνίοτε" ὥστε καὶ libri, trans-

ponendo emendavit Wil. ἀπελαύνειν. ὅπότε καὶ Dind. ἀπελαύνειν. εἰκότως γε. καὶ
(γὰρ) Emp. ἀπελαύνειν.
πλὴν ὅτε γε καὶ idem (in schedis) alii alia
18 τί

δαὶ UB

ϑοντα Μ
29 óéa; M

ἐπίστασε

Μ

10 οὕτως U οὕτωΒΜ

21 πίϑεσϑαι Μ
ὀ 30 τὸ ἔτι Wil.

[9 στέφοντα Ὁ

27 μύλωνα libri, corr. Dind.

20 πέ-

ἐφημένα M
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ὅλως aiviacauévovc* ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον (o)) δοῦλοί εἰσι
τῶν πατέρων, ἀλλὰ υἱεῖς. εἰ δὲ δὴ ὅτι μάλιστα ἐδούλευον καὶ
δοῦλος ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχον δικαίως, ví ue, ἔφη, κωλύει νῦν ἐλεύϑερον εἶναι μηδενὸς ἔλαττον, σὲ δὲ αὖ τοὐναντίον, εἰ xal σφό21 δρα ἐξ ἐλευϑέρων ἦσϑα, δοῦλον εἶναι παντὸς μᾶλλον; Ἐγὼ μέν, 5
εἶπεν, οὐχ ὁρῶ ὅπως ἐλεύϑερος ὧν δοῦλος ἔσομαι" σὲ δὲ οὐχ ἀδύ-

vavov ἐλεύϑερον γεγονέναι, ἀφέντος vob δεσπότου.

Τί δέ, ὦ λῷ-

στε, ἔφη, οὐθεὶς ἂν γένοιτο ἐλεύϑερος μὴ ὑπὸ τοῦ δεσπότου ἀφεϑείς; Πῶς γάρ; εἶπεν. Ὅπως ᾿“9ηναίων ψηφισαμένων μετὰ τὴν uso RT
ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην τοὺς συμπολεμήσοντας οἰκέτας ἐλευϑέρους 10

εἶναι, ei πιροὔβη ὃ πόλεμος, ἀλλὰ μὴ διελύσατο ϑᾶττον ὃ Φίλιππος (24 M)
πρὸς αὐτούς, πολλοὶ ἂν τῶν ᾿ϑήνησιν οἰχετῶν ἢ μιχροῦ πάντες
ἐλεύϑεροι ἦσαν,

οὐχ ὑπὸ

τοῦ δεσπότου

ἕχαστος ἀφεϑείς.

Ἔστω

22 τοῦτό γε, εἰ δημοσίᾳ σε ἡ πόλις ἐλευϑερώσει.
Τί δέ; ἐμαυτὸν
οὐχ ἄν σοι δοχῶ ἐλευϑερῶσαι; EU γε ἀργύριόν ποϑὲεν καταβάλοις 15
τῷ δεσπότῃ.
Οὐ τοῦτόν φημι τὸν τρόπον, ἀλλὰ ὄνπτερ Κῦρος οὐ
μόνον ἑαυτόν, ἀλλὰ χαὶ Πέρσας ἅπαντας ἠλευϑέρωσε, τοσοῦτον

ὄχλον, οὔτε ἀργύριον οὐδενὶ χαταβαλὼν οὔτε ὑπὸ τοῦ δεσπότου
ἀφεϑείς. ἢ οὐχ οἶσϑα ὅτι λυχνοποιὸς ἦν Κῦρος LA4ovvdyovg, καὶ
ónóve y ἐνεϑυμήϑη
28 λεὺς ἐγένετο

xol ἔδοξεν αὐτῷ,

τῆς σίας

ἁπάσης;

ἐλεύϑερος

Εἶεν᾽

ἐμὲ

ἂν γενέσθαι; Ὅτι μυρίοι δήπου ἀποδίδονται

ἅμα xol βασι- 20

δὲ πῶς

φὴς δοῦλον

ἑαυτοὺς ἐλεύϑεροι

ὄντες, ὥστε δουλεύειν χατὰ συγγραφὴν ἐνίοτε ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν μετρίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι τοῖς χαλεπωτάτοις.
Τέως μὲν οὖν προσεῖχον τοῖς λόγοις οἱ παρόντες, ὧς οὐ μετὰ 95

σπουδῆς λεγομένοις μᾶλλον ἢ μετὰ παιδιᾶς"

ὕστερον

δὲ ἐφιλονγί-

χουν, xal ἐδόκει ἄτοπον εἶναι, εἰ μηδὲν ἔσται εἰπεῖν τεχμήριον,
ᾧ τις ἀναμφιλόγως διαχρινεῖ τὸν δοῦλον ἀπτὸ τοῦ ἐλευϑέρου, ἀλλ᾽

24 εὐμαρὲς ἔσοιτο περὶ παντὸς ἀμφισβητεῖν xal ἀντιλέγειν.
οὖν ὑπὲρ ἐχείνου

ἀφέντες

σχοπεῖν xal τῆς ἐχείνου δουλείας ἐσχόπουν ὅστις 80

ein δοῦλος.
1 οὐ add. Emp.

accedo

2 ὑεῖς M

8 δοῦλος Reiskius, δοῦλοι libri

ἀλλὰ υἱεῖς damnat Herwerden, non

4 σὺ δὲ UB

| 6o60' U

7 γενέσϑαι Ὁ
τί δαὶ UB
ἄλλως τε pro ὦ λῷστε M
9 ὅπως; ᾿49ηναίων etc. Cobetus; non accedo
10 χαιρωνία M.
συμπολεμήσαντας libri,
corr. Kayser
11 ἀλλα εἰ μὴ BM, item U, at εἰ nunc erasum
14 ἡ pro

εἰ M

πόλεις M

τί δαὶ

Β

18 χατάβαλλοις M

16 000m.B — ὅπερ M

11 ἐλευϑέρωσε ΒΜ
19 λυχνοποιὸς suspectum
ἀστυάγου libri, corr. Dind.
20 γ᾽ ἐνεϑυμήϑη Emp., μὲν ἠδυνήϑη UBM
21 πῶς ἂν φῇς (omisso ἂν post
δοῦλον Ὁ
26 παιδείας Μ᾽ ἐφιλονίχουν M. ἐφιλονείχουν UB — 27 εἰ om. M

ἔστε Μ

28 διαχρινεῖ scripsi, διακρίνει Ὁ διακρίνῃ ΒΜ

80 σχωπεῖν U m.pr.

:

Ἷ
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xal ἐδόχει αὐτοῖς, ὃν ἄν τις (ἢ) κεχτημένος κυρίως, ὥσπερ
ἄλλο τι τῶν αὑτοῦ χρημάτων ἢ βοσχημάτων, ὥστε ἐξεῖναι αὐτῷ
χρῆσϑαι ὅ,τι βούλεται, οὗτος ὀρϑῶς λέγεσϑαί τε καὶ εἶναι δοῦλος
τοῦ χεχτημέγου. πάλιν οὖν ἠμφεσβήτει ὃ περὶ τῆς δουλείας ἀντι-

5 λέγων

ὅ,τι ποτὲ εἴη τὸ κύριον τῆς χτήσεως.

xal γὰρ oixíav χαὶ 2ὅ

χωρίον xal ἵππον xai βοῦν πολλοὺς ἤδη φανῆναι τῶν χεχτημένων
πολὺν χρόνον οὐ διχαίως ἔχοντας, ἐνίους δὲ xol παρὰ τῶν πατέρων παρειληφότας" οὕτως δὴ xal ἄνϑρωπον εἶναι ἀδίχως κεχτῆσϑαι. xol γὰρ δὴ τῶν κτωμένων [εἶναι] τοὺς οἰχέτας, ὥσπερ xal

422)10 τὰ ἄλλα ξύμπαντα, οἱ μὲν παρ᾽ ἄλλων λαμβάνουσιν ἢ χαρισαμένου
τινὸς ἢ χληρονομήσαντες ἢ πριάμενοι, τινὲς δὲ ἐξ ἀρχῆς τοὺς παρὰ
σφέσι

γεννηϑέντας,

οὗς

oixoyevetc

χαλοῦσιν.

τρίτος

δὲ χτήσεως

τρόπος, ὅταν ἐν πολέμῳ λαβὼν αἰχμάλωτον ἢ καὶ ληϊσάμενος, κατὰ

τοῦτον τὸν τρότπτον ἔχῃ xavadoviAccdusvoc,
15 τατος ἁπάντων ἐστίν.

ὅσττερ οἶμαι πρεσβύ-

τοὺς γὰρ πρώτους γενομένους δούλους οὐκ

εἰχὸς ἐκ δούλων φῦναι τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ ὑπὸ λῃστείας ἢ πολέμῳ
χρατηϑέντας οὕτως ἀναγχασϑῆναι δουλεύειν τοῖς λαβοῦσιν. οὐχοῦν 26

οὗτος ὃ παλαιότατος τρόπος, ἐξ οὗ πάντες οἱ λοιποὶ ἤρτηνται,
σφόδρα ἀσϑενὴς καὶ οὐδὲν ἔχων ἐσχυρόν" ὅταν γάρ move δυνηὉ 20 ϑῶσιν ἐκεῖνοι πάλιν ἀποφυγεῖν, οὐδὲν κωλύει ἐλευϑέρους εἶναι αὐτούς,

ὡς ἀδίκως δουλεύοντας"

ἦσαν.

ἐνίοτεδὲ οὐ uóvov αὐτοὶ ἀπέφυγον τὴν δουλείαν, ἀλλὰ καὶ

ὥστε

οὐδὲ

πρότερόν

zove

δοῦλοι

τοὺς δεσπότας κατεδουλώσαντο. χἀνταῦϑα ἤδη, φασίν, ὀστράκου
μεταπιεσόντος ἅπαν γίγνεται τοὐναντίον τῶν πρότερον.
εἶπεν
25 οὖν τις τῶν παρόντων ὅτι ἐχεῖνγοι μὲν αὐτοὶ ἔσως οὐχ ἂν λέyowro

δοῦλοι,

τοῖς

δὲ ἐξ ἐχείνων γενομένοις

xol τοῖς δευτέροις

xal τοῖς τρίτοις χυρίως ἂν ἤδη προσήχοι τοῦ ὀνόματος.
Καὶ
πῶς; εἰ μὲν γὰρ τὸ ἁλῶναι ποιεῖ δουλεύειν, αὐτοῖς τοῖς ἑαλω- 27
χόσι μᾶλλον τούτου προσήχοι ἂν ἢ τοῖς ἐξ ἐχείνων᾽ εἐ δὲ τὸ ἐκ
᾿ 80 δούλων γεγονέναι, δῆλον ὅτε ἐξ ἐλευϑέρων ὄντες τῶν ἑαλωχότων
1 7 add. Jacobs, post χεχτημένος inseri mavult Emp. (in schedis)

2 αὐτοῦ M
δὲ“

3 οὕτως UB

S8 ovvo B

4 ἠμφεσβήτει Μ ἠμφισβήτει UB — 7 ἐνίοτε

9 εἶναι seclusit Reiskius

παρ᾽ ἄλλων Reiskius, γὰρ ἄλλως libri
σαντος ἢ πριαμένου libri, corr. Reiskius

[0 τὰ ἄλλα BM τάλλαὖ

χρησαμένου UB

11 χληρονομή-

τρέφουσι pro τοὺς malit Emp.;

articulus mihi quoque suspectus
12 χαλοῦσι U
κτίσεως U
13 ληϊσάμενος libri λῃσάμενος Emp.
14 ὥσπερ UBM ὅσπερ T
15 ἐστί UB
16 φάναι Ὁ πολέμῳ Dind., πολέμου libri 19 ἐσχυρὸν (ioyv a corr.) U
22 δουλίαν Μ 24 γίνεται Β 28 δουλεύειν, αὐτοῖς Μ δουλεύειν αὐτούς UB
29 τούτου om. U
τὸ ἐκ τοῦ δούλων UM τὸ ἐκ τῶν δούλων B τὸ ἐχ δούλων T

PEN
Tur
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ET LIBERTATE

οἱ μετ᾽ αὐτοὺς οὐκ àv εἶεν οἰχέται.

xal yàg δὴ ὁρῶμεν ἐχείνους

ἹΠεσσηνίους, δι᾿ ὅσων ἐτῶν οὐ μόνον τὴν ἐλευϑερίαν, ἀλλὰ καὶ
28 τὴν χώραν ἐχομίσαντο τὴν αὑτῶν. émcl yàg ἡττήϑησαν ἐν “εύχτροις

ὑπὸ

Θηβαίων “Ἰαχεδαιμόνιοι,

στρατεύσαντες

εἰς IleAonóy-

γησον Θηβαῖοι μετὰ τῶν συμμάχων ἠνάγχασαν τήν τε χώραν τὴν 5

ἹΠεσσηνίαν ἀποδοῦναι “Ἰαχεδαιμονίους xal ὅσοι ἦσαν dz

ἐκχεί-

γων γεγονότες, δουλεύοντας πρότερον παρὰ «Ταχεδαιμογίοις, τοὺς
EtÀovag

λεγομένους, κατῴκισαν

πάλιν

εἰς ἹΠεσσήνην.

χαὶ ταῦτα

οὐδείς φησιν ἀδίχως πεποιηχέναι τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ παγχάλως
xal διχαίως.

|

ὥστε εἴπερ οὗτος ὃ τρόπος o) δίκαιός ἐστι τῆς χτή- tücu3M

σεως, ἐξ οὗ πάντες οἱ λοιποὶ τὴν ἀρχὴν ἔχουσι, κινδυνεύει μηδὲ
|
ἄλλος μηϑεὶς εἶναι, μηδὲ τῷ ὄντι xav. ἀλήϑειαν δοῦλος λέγεσϑαι.
29
ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτως ἢ λεγόμενος ἐξ ἀρχῆς ó δοῦλος, ὑπὲρ ὅτου
ἀργύριόν τις τοῦ σώματος χατέβαλεν ἢ ὃς ἂν ἐκ δούλων λεγομέ- (456 RTI,
voy ἢ yeyovág, ὥσττερ οἱ πολλοὶ νομίζουσι, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅσπερ 15
ἀνελεύϑερος xal δουλοπιρεττής.
τῶν μὲν γὰρ λεγομένων δούλων
πολλοὺς ὁμολογήσομεν δήπου εἶναι ἐλευϑερίους, τῶν δέ γε ἐλευϑέρων πολλοὺς πάνυ δουλοτιρετιεῖς.
ἔστι δὲ ὡς περὶ τοὺς yevγαίους καὶ τοὺς εὐγενεῖς. τούτους γὰρ οἱ ἐξ ἀρχῆς ὠνόμασαν τοὺς

εὖ γεγονότας τιρὸς ἀρετήν, οὐδὲν πτολυπραγμονοῦντες ἐκ τίνων eioív* 20
ὕστερον δὲ οἱ ἐκ τῶν πάλαι πλουσίων xol τῶν ἐνδόξων ὑπό τινων

90 εὐγενεῖς ἐχλήϑησαν.

τούτου δὲ σημεῖον σαφέστατον" ἐπὶ γὰρ τῶν

ἀλεχτρυόνων καὶ τῶν ἵππων xol τῶν κυνῶν διέμεινε τὸ ὄνομα,
ὥσπερ xal ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων εἶχε τὸ παλαιόν. ὃ γὰρ (ἵππον)

ϑεασάμενος ϑυμοειδῆ καὶ γαῦρον καὶ πρὸς δρόμον εὖ ἔχοντα, οὐ 35
πυϑόμενος εἴτε ἐξ ᾿Αρχαδίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἔτυχεν ὧν εἴτε ἐκ
ἹΠηδίας εἴτε Θετταλός, φησὶν εὐγενῆ τὸν ἵππον αὐτὸν κρίνων.
ὁμοίως δὲ ὃς ἂν ἔμπειρος (7) κυνῶν, ἐὰν κύνα ἴδῃ ταχεῖαν καὶ
πρόϑυμον καὶ συνετὴν περὶ τὸ ἔχνος, οὐϑὲν ἐπιζητεῖ πότερον ἐκ
Καρῶν τὸ γένος ἢ «“ἄχαινα ἢ ἀλλαχόϑεν ποϑέν, ἀλλά φησι γεν- 80
γαέαν τὴν χύνα᾽ τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἐπ᾿ ἀλεχτρυόνος καὶ τῶν ἄλλων
81 ζῴων, οὐκοῦν δῆλον ὅτι καὶ ἐπ᾽ ᾿ἀνθρώπων οὕτως ἔχοι ἄν. ὥστε avt
2 μεσσηνίους ἐχείνους (hoc ord.) U |.óc δι᾿ ὅσων UB .
Μεσσηνίων

Ὁ

|.6 λαχεδαιμονίοις UB

Reiskius, γὰρ Δακεδαιμόνιοι libri

1“δουλεύοντες UB

5x

15 ὥσπερ ὃ ἐλεύϑερος libri, corr. Reiskius

18 ἔτι δὲ ὥσπερ τοὺς libri, corr. Emp.
UBM οὐδὲν T — 21 πάνυ pro
add. Reiskius
26 ἀρχαδείας
UBM, corr. editi
28 ἔμπιρος
περὶ B
30 Adxeva Μ
32

8 αὐτῶν M

παρὰ “ακεδαιμονίοις

19 ὀνόμασαν U m. pr.

20 οὐδὲ

πάλαι U; malim: παλαιοπλούτων ; 24 ἵππον
U m. pr.
27 φασὶνῦ
αὐτοῦ κρίνων
M
77 add. Dind.
jóg. U
29 ἐπὶ pro
xol post ὅτι om. M

Π)

BUNC LET
|
b*
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ὃς ἂν 7 πρὸς ἀρετὴν καλῶς γεγονώς, τοῦτον σύροσήχει γενναῖον
λέγεσϑαι, κἂν μηϑεὶς ἐπίστηται τοὺς γονέας αὐτοῦ μηδὲ τοὺς προγόνους. ἀλλὰ μὴν οὐχ οἷόν ve γενναῖον μὲν eivai τινα, μὴ εὐγενῆ
δὲ τοῦτον, οὐδ᾽ εὐγενῆ ὄντα μὴ ἐλεύϑερον εἶναι" ὥστε xol τὸν
ὅ dyevví, πᾶσα ἀγνάγχη δοῦλον εἶναι. xol γὰρ δὴ εἰ τὸ τῆς ἐλευϑεθέας xal τὸ τῆς δουλείας

(241 M)ἀλεχτρυόνων

xal χυνῶν,

ἔϑος

γομεν, ἄλλους δὲ ἐλευϑέρους,

ἀγεννεῖς.

ἦν ἐπί

λους.

ἵππων

λέγεσϑαι

καὶ

οὐδὲ ἄλλους μὲν δούλους, ἄλλους δὲ

ὁμοίως δὴ καὶ ἐπ᾽ ἀνθρώπων οὐχ ἄλλους μὲν εἰκός ἐστι 32

10 γεγγαίους xal εὐγενεῖς λέγειν, ἄλλους
αὐτούς,

ve

οὐχ ἂν ἄλλους μὲν γενναίους εἶναι ἐλέ-

οὐδὲ

ἄλλους

δὲ ἐλευϑέρους,

μὲν dyevvetg xol ταπεινούς,

ἀλλὰ τοὺς

ἄλλους δὲ δού-

καὶ οὕτω δὴ ἀποφαΐένει ὃ λόγος οὐ τοὺς φιλοσόφους μετα-

φέροντας τὰ ὀνόματα,

ἀλλὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνοήτων ἀνϑρώπων

διὰ τὴν ἀπειρίαν.

((6), ILEPI

AYIIHZ.

———

|:

15

Τὸ μὲν ὑφ᾽ ἡδονῆς χρατεῖσϑαι τοὺς πολλοὺς αἰτίαν ἔσως ἔχει" 1
κχηλούμεγνοι γὰρ καὶ γοητευόμεγοι παρὰ ταύτῃ uévovov τὸ δὲ λύπῃ
δεδουλῶσθϑαι παντελῶς ἄλογον xal ϑαυμαστόν. ὀδυνώμεγοι γὰρ

(45 R I) xal βασανιζόμενοι

τῇ χαλεπωτάτῃ

πασῶν

βασάνῳ

μένομεν ἐν αὐ-

τῇ καὶ τὸν λόγον (τὸν) ἐλευϑεροῦντα ἡμᾶς xol ἀπαλλάσσοντα τῆς
20 ἀλγηδόνος o) προσιέμεϑα. καίτοι τί μὲν ταπιδινότερον ἀνδρὸς λυπουμέγνου; ví δὲ οὕτως αἰσχρὸν ϑέαμα; καϑιχνεῖται [xol] γὰρ οἷμαι xal τοῦ σώματος τὸ πάϑος xal τοῦτο συστέλλει xal σχυϑρωσὸν xal δυσειδὲς ὀρϑῆναι παρέχει. τὸ δὲ μὴ uóvov εἴκειν τῇ φορᾷ 2
τῆς διανοίας, ἀλλὰ καὶ προσμηχανᾶσϑαί τινα ἔξωϑεν, οἷον μέλαι35 vav

ἐσϑῆτα xal συμπλοχὰς

χειρῶν

καὶ ταπεινὰς καϑέδρας,

ὡς ὑπὸ

τούτων πάντων ἀγαγχάζεσϑαι τρόπον τινὰ τὴν διάνοιαν μη δέττοτε
ἀφίστασϑαι τῆς λύπης, ἀλλ᾽ del μνημονεύειν καὶ λυπεῖσθαι, διεγγωχότας δὴ ἔσεσθαί τινα ἀτιαλλαγὴν τούτου xal μὴ πάντως del
φαίνεσθαί τινα αἰτίαν τοῦ πάϑους, οὐχὶ σφόδρα εὔηϑες; ἢ γὰρ 3
1 χαλὸς UB
2 ézlovqve M
5 πάντα libri, πᾶσα Reiskius
τὸ
τῆς δουλείας καὶ τῆς ἐλευϑερίας (hoc ord.) U
11 ἀγενεῖς Β
11 ὀδυνόμενοι Ὁ m. pr. BM
18 μένωμεν Μ
19 τὸν add. Dind.
2421 τί δαὶ U
καὶ secl. Casaub.

22 πάχος corr. U

21 xol λυπεῖσϑαι malim abesse

xal μὴ UB
DIO. II.

24 τινα Vindob. 109, τενας ceteri

28 δὴ scripsi, μὴ UB, om.

29 φαίνεσϑαι libri, φανεῖσϑαι Dind.
)

M

16
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προσήκοντος ϑάνατος (λυπεῖν ἢ γόσος ἐχείνων τινὸς ἢ xal αὐτοῦ"
πρὸς δὲ τούτοις ἀδοξία, χρημάτων ἀποβολή, τὸ μὴ ττερᾶναί τι τῶν

προχειμένων ἢ παρὰ τὸ δέον, ἀσχολία, κίνδυνος, μυρία [ἄλλα] ὅσα
συμβαίνει κατὰ τὸν βίον, xal σχεδὸν ἀνάγκη τούτων ἀεί τι svaget- (215 M)
vaL' τὸ δὲ τελευταῖον, ἂν ἄρα γίγνηται χρόνος, ἐν ᾧ μηδὲν ἀπαντᾷ 5 49:
δύσχολον, ἀλλά τοι τὸ προσδοχᾶν αὐτὰ καὶ γιγνώσκειν ὡς δυνατόν
ἐστι συμβῆναι, καϑάψεται τῆς γνώμης τῶν οὕτως διαχειμένων.

οὔκουν xc9' ἕχαστον αὐτῶν δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν παραμυϑίαν (ἀνήγυτον γὰρ τὸ πρᾶγμα

λόντα

καὶ ἢ λυπηρός ἐστιν ὁ βίος), ἀλλὰ ὅλως ἐξε-

τῆς ψυχῆς τὸ πάϑος καὶ τοῦτο χρίναντα βεβαίῶς, ὅτι μὴ 10

λυπητέον ἐστὶ πδρὶ μηδενὸς τῷ νοῦν ἔχοντι, τὸ λοιπὸν ἐλευϑεριάζειν, καὶ πάντων ἄδεια τῶν δυσχερῶν ἔσται.

οὐδὲν γάρ ἐστιν

αὐτὸ δεινόν, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς δόξης χαὶ τῆς ἀσϑενείας τῆς ἡμετέρας
γίγνεται τοιοῦτον.
μένων

ἀτόπων,

οἱ γοῦν πολλοί,

del τούτου

ἐὰν γένηταί τε τῶν γομιζο-

μνημονεύουσι,

δυσχεροῦς

οὔσης

τῆς 15

μνήμης, ὅμοιον δή τι πάσχοντες τοῖς παιδίοις. xal yàg ἐχεῖνα
τοῦ πυρὸς ἅψασϑαι προϑυμεῖται, καίτοι σφόδρα ἀλγοῦντα, χἂν
ἀφῇς, ἅψεται πάλιν. ὥσπερ οὖν τοῖς εἰς πόλεμον ἐξιοῦσιν οὐδέν
ἐστιν ὄφελος, ἂν γυμνοὶ προελϑόντες ἔπειτα ἕκαστον τῶν φερομέ- deo RT
vov βελῶν ἐκκλίνειν ἐθέλωσιν (οὐ γὰρ ἔνι φυλάττεσθαι πάντα), 20
δεῖ δὲ ϑώρακος στερεοῦ xal τῆς ἄλλης zavomA(ag, ὥστε, xdv
ἐμπέσῃ τι, μὴ διιχνεῖσθϑαι, τὸν αὐτὸν τρόπον xal τοῖς eic τὸν βίον

πρροδλϑοῦσιν οὐχ οἷόν ve ἐχχλίνειν οὐδὲ φυλάττεσθαι ὥστε ὑπὸ
μηδενὸς παίεσθϑαι τῶν ἐκ τῆς τύχης, μυρίων ἐφ᾽ ἕκαστον qeooμένων, ἀλλὰ διανοίας ἰσχυρᾶς ἐστιν ἡ χρεία, μάλιστα μὲν ἀτρώτου 35
xal πρὸς μηδὲν εἰχούσης, δὲ δὲ μή, μή ys ῥᾳδίως μηδὲ ὑπὸ τοῦ
τυχόντος τιτρωσχομένης᾽" ἐπεὶ πολλάκις ἀνάγχη κεγτεῖσϑαι καὶ μυ1 λυπεῖ ex coniectura addidi, nam

συμβαίνει

praedicatum haberi propter disiunctionem ἢ — ἢ

non potest totius enuntiati

ἐχείνων UBM, oixsiov T

et vulgo
2. ἀποβολῆς M
περᾶναι Emp., παρεῖναι libri
ἡ pro τι M
3 ἡ παρὰ τὸ δέον UB, om. M
ἄλλα seclusi, ὅσα ἄλλα (hoc ord.) Wil.
ὅσα συμβαίνει UB συμβαίνει (om. ὅσα) M
libri
6 vro. om. M
γινώσχειν B

8 οὐχοῦν

Ὁ

5 γίγνηται Selden, γιγνώσχηται
7 χαϑαψηται U
οὕτω B

9 xal λυπηρὸς ἔστιν ὃ βίος suspecta Emperio; de ἔσται cogitat

in schedis, ut haec

respondeant verbis xai πάντων -- ἔσται l. 12; xol (πᾶς)

Wil, sed ipsa vita e Dionis doctrina tristis non est
12 ἔσται om. M
18 αὐτὸ
M αὐτῶι Ὁ χαϑ᾽ αὑτὸ B αὐτὸ χαϑ᾽ αὐτὸ Herwerden
ἀσϑενίας M
[14 γίγεται Β
ἐὰν Jacobs, x&v libri
15 τοῦτο UB τοῦτον M, τούτου T

19 προσελθόντες U 20 ἐχκλείνειν M
28 xal pro ovób M — 25 ἢ pro ἡ M.
26 μή, μή ys Reiskius μή γε, μὴ libri — 27 ἐπεὶ πολλάκις :malim: ἐπεὶ (τήν
γε τοιαύτην) πολλάκις, nisi praestat 7; vel οἵᾳ pro ἐπεὶ scribere
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ρέα τραύματα λαμβάνειν. xal γὰρ οἱ τοὺς πόδας ἔχοντες ἁπαλοὺς 7
xal παντελῶς ἀτρίτσττους, Émewa γυμνοῖς αὐτοῖς βαδίζοντες, οὐδέποτὲ τοιαύτην εὑρήσουσιν ὁδὸν ὥστε μὴ γύττεσϑαι μηδὲ ἀλγεῖν,

ἀλλὰ καὶ τὸ τυχὸν αὐτῶν ἅπτεται" τοῖς δὲ ἠσχηκόσιν οὐδὲ ἡ πάνυ
5 τραχεῖα χαλεπή.
τοσούτων

οὖν δυσχόλων

ὄντων ἀπὸ

τοῦ σώματος

ἀρξαμένοις,

deusp τέ δεῖ προσδοκᾶν ἢ πῶς ἔνεστιν ἑκάστου τούτων αἰσϑανόμενον
xal ῥᾳδίως ἐνδιδόντα μὴ καχοδαιμονέστατον ἁπάντων εἶναι, (del)
προσευχόμενον

τοῖς ϑεοῖς ὅπως μὴ τοῦτο μηδὲ τοῦτο

συμβῇ" xa- 8

10 ϑάσπτερ εἴ τις ἐν ὄμβρῳ πορευόμενος σχέπασμα μὲν ἔχοι μηδέν, εὖχοιτο δὲ μόνον ἕχαστον τῶν σταλαγμῶν διαφυγεῖν (πολὺ γοῦν τῶν
σταλαγμῶν συνεχέστερά ἐστι τὰ δυσχερῆ (và) παρὰ τῆς τύχης) ἢ
γὴ Δία εἴ τις πλέων

ἀντὶ

τοῦ τοῖς οἴαξι προσέχειν

καὶ τὸ προσ-

χῖσιτον δέχεσϑαι χαλῶς εὔχοιτο μηδὲν τῶν κυμάτων χατὰ τὴν ναῦν
15 γεγέσϑαι. φέρε ydo, ὦ udvate, κἂν πάντα σοι τἄλλα ἔχῃ κατὰ
τρόπον, ἀλλὰ τοῦ ye εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν βιώσεσϑαι τίνα ἔχεις
συίστιν xal μὴ μεταξὺ πάντων

ἀϑρόως

ἀφαιρεϑῆναι

τῶν δοκούν-

των ἀγαθῶν; οὐχοῦν σε περὶ τούτου πιρώτου προσήχει λυτιεῖσϑαι
xal δεδιέναι τὴν ἀδηλότητα τοῦ πράγματος. ἂν δὲ ἐχεῖνο ἐννοη- 9
20 ϑῇς ὅτι μηδεὶς ὅλως ἐστὶ τοῦ βίου κύριος, ἀλλὰ πάντες οἱ μακάριοι xal λίαν εὐδαίμονες δόξαντες

εἶναι τεϑνήχασι καὶ σοὶ πάρ-

ἐστιν ἤδη τοῦτο τὸ πέρας, κἂν ἐπὶ πλεῖστον ἔλϑῃς τοῦ βίου,
πολὺν λῆρον ἡγήσῃ χαὶ μεγάλην εὐήϑειαν τὸ νομίζειν ὅλως τι δειγὸν εἶναι τῶν γιγνομένων (ἢν μέγα ἢ ϑαυμαστόν, δίχα γε ἑνὸς τοῦ
25 χωρὶς λύπης καὶ φόβου xal τῶν τοιούτων παϑῶν μίαν γοῦν ἡμέραν διαγαγεῖν.

τὸν ᾿Ιάσονά φασι χρισάμεγον δυνάμει τινί, λαβόντα 10

παρὰ τῆς Μηδείας, ἔπειτα οἶμαι μήτε παρὰ τοῦ δράχοντος μηδὲν
(462 RID παϑεῖν μήτε ὑπὸ τῶν ταύρων τῶν τὸ πῦρ. dvozveóvrov. ταύτην

τον

1 χαὶ γὰρ om.

Ὁ

Μ — 2 xal παντελῶς om. M

ἐπὶ τα M

6 τοσοῦ-

ἀπὸ -- ἀρξαμένοις corrupta putavit Casaub., mihi sana videntur cum

Emp.
7 post προσδοχᾶν vulgo interrogationis signum ponitur; quod sustuli,
8 ἀεὶ add.
μὴ καχοδαιμονέστατον εἶναι ἃ προσδοκᾶν et ἔνεστιν pendere ratus
12 δυσχερεῖ U
Jacobsius
9 Dem. 9 (Phil. 3) $ 33 comparat Emp. inschedis

τὰ addidi

138 προσέπιπτον M malim: τὸ προσπῖπτον ζχῦμας

x«l M, quod probat Emp. Additam. p. 824
95; U

20 ἔστιν ὅλως (hoc ord. U

11 x&v pro

ἀφερεϑῆναι M.
κύριος Wil,

19 ἐνθυμη-

χρόνος libri

21 χαὶ col scripsi, καί σοι vulgo
22 malim τὸ αὐτο pro τοῦτο τὸ
24 ἢ ante μέγα om. UBM,
ἡγήσει M
23 γῆρον (A superscr. ἃ corr.) U
26 χρισάμενον Reiskius, χρησάμενον libri, quod post τινί coladd. T
locat U
16*
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οὖν δεῖ χτήσασϑαι τὴν δύναμιν παρὰ τῆς Ἰηδείας,

τουτέστι τῆς

φρονήσεως, λαβόντα, καὶ τὸ λοιπὸν ἁπάντων χαταφρογεῖν. ei δὲ
μή, πάντα πῦρ ἡμῖν xol πάντα ἄνπγοι δράχοντες.
χαίτοι τῶν λυπουμένων ἕχαστος αὑτῷ τὸ συμβεβηκός φησιν
εἶναι δεινότατον xal μάλιστα ἄξιον λύπης" xol γὰρ τῶν φερόντῶν ἕχαστος, ὃ φέρει, τοῦτ᾽ εἶναι δοχεῖ βαρύτατον. ἔστι δὲ ἀσϑεγοῦς τοῦτο χαὶ φαύλου

σώματος"

τὸ γὰρ αὐτὸ

ἕτερος

ὄ

λαβὼν ἂν

ἰσχυρότερος ῥᾳδίως οἴσει.

(67 ΠΕΡῚ
Οἱ μὲν πολλοὶ

τῶν

ΠΛΕΟΝΈΕΈΞΙΑΣ.

ἀνϑρώπων

(241 Μὴ

ὑπὲρ τούτων

οἴονται

λέγειν

(τῷ φιλοσόφῳ προσήχεινς ὑττὲρ ὧν ἕχαστος οὐχ ἔχει τὴν ἀληϑῆ
δόξαν, ὅπως ἀχούσαντες ὑπὲρ ὧν ἀγνοοῦσι μάϑωσι"

10

περὶ δὲ τῶν

γνωρίμων xal πᾶσιν ὁμοίως φαινομένων περιττὸν εἶναι διδάσκειν.
ἐγὼ δὲ ei μὲν ἑώρων ἡμᾶς οἷς νομίζομεν ὀρϑῶς ἔχειν ἐμμένοντας
xal μηδὲν ἔξωϑεν πράττοντας τῆς ὑπαρχούσης ὑπολήψεως, οὐδ᾽

ἂν αὐτὸς ᾧμην ἀναγκαῖον εἶναι διατείνασϑαι περὶ τῶν προδήλων.
ἐπεὶ δὲ οὐχὶ τὴν ἄγνοιαν ἡμᾶς τῶν ἀγαϑῶν xal τῶν χκαχῶν τοσοῦτον

ὁρῶ λυποῦσαν

ὅσον τὸ μὴ πείϑεσθαι

τοῖς ὑπὲρ τούτων

διαλο-

γισμοῖς μηδὲ ἀχολουϑεῖν αἷς ἔχομεν αὐτοὶ δόξαις, μεγάλην ὠφέλειαν ἡγοῦμαι τὸ συνεχῶς ἀναμιμνήσχειν καὶ διὰ τοῦ λόγου παραχαλεῖν πυρὸς τὸ πιείϑεσθϑαι καὶ φυλάττειν ἔργῳ τὸ προσῆχον. ὥστέερ
γὰρ οἶμαι καὶ τοὺς ἐατροὺς xal τοὺς χυβεργήτας ὁρῶμεν πολλάκις
τὰ αὐτὰ προστάττοντας, χαίτοι τὸ πιρῶτον ἀχηχοότων οἷς ἂν xeλεύωσιν, [ἀλλ᾽] ἐπειδὰν ἀμελοῦντας αὐτοὺς xol μὴ προσέχοντας
βλέπωσιν, οὕτως xol χατὰ τὸν βίον χρήσιμόν ἐστι γίγνεσϑαι στολλάχις περὶ τῶν αὐτῶν

τοὺς λόγους, ὅταν εἰδῶσι μὲν οἱ πολλοὶ τὸ

1 δὴ proógz B — 3 πάντων M

4 χαίτοι — 8 οἴσει neque cum ante-

cedentibus satis cohaerent, neque sententiam plenam et absolutam continent.
ultima inde ab ἔστε δὲ aut valde corrupta sunt aut ἃ Dione aliena. neque enim
corporis vitio fit, ut homines quae ipsi tolerant pondera gravissima putent.

αὐτῶι U
9 δεῖν add. Casaub. ante λέγειν, sed necessario requiritur personae
mentio, cui orandi officium imponitur; potest etiam ἡμῖν προσήκειν scribi.

13 δ᾽ εἰ Ὁ ó

Μ

ἡμᾶς scripsi cum T et vulgata ante Emp., ὑμᾶς UBM

16 ἡμᾶς T et vulgata ante Emp., ὑμᾶς ΒΜ

11 πίϑεσϑαι

M ἠἧ»18 δόξας M

23 ἀλλ᾽ seclusi; potest retineri si 1. 22 scribatur: χαίτοι τὸ πρῶτον (uij παρ)α-

κηχοότων

25 εἰδῶσι Cobetus, ἔδωσι libri

15
(468
R ἢ
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δέον, μὴ μέντοι πράττωσιν. οὐ ydo ἐστι τέλος οὔτε τοῖς χάμγουσι
τὸ γνῶναι τὸ συμφέρον αὐτοῖς, ἀλλ᾽ οἶμαι τὸ χρήσασϑαι" τοῦτο
γὰρ αὐτοῖς παρέξει τὴν ὑγίδιαν" οὔτε τοῖς ἄλλοις τὸ μαϑεῖν γε τὰ
ὠφελοῦντα καὶ βλάπτοντα πρὸς τὸν βίον, ἀλλὰ τὸ μὴ διαμαρτάνειν
δ (ἐν) τῇ τούτων αἱρέσει. καϑάστερ γὰρ ἔστιν ἐδεῖν τοὺς ὀρθαλμιῶντας
ἐπισταμένους μὲν ὅτι λυπεῖ τὸ προσάγειν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὰς
χεῖρας, ὅμως δὲ οὐχ ἐθέλοντας

ἀπέχεσϑαι,

παρατιλησίως xol πιερὶ

τὰ ἄλλα πράγματα οἱ πολλοὶ καὶ λέαν εἰδότες ὡς οὐ λυσιτελεῖ τι
ποιεῖν, οὐδὲν ἧττον éunínvovow

εἰς αὐτό.

τίς γοῦν οὐχ οἵδε τὴν

248Μ)10 ἀχρασίαν ὡς μέγα ἐστὶ κακὸν τοῖς ἔχουσιν; ἀλλ᾽ ὅμως μυρίους ἄν
τις ἀχρατεῖς εὕροι. xal νὴ za ye τὴν ἀργίαν ἅπαντες ἴσασιν ὡς
οὐ μόνον οὐχ οἵα τὸ πορίζειν τὰ δέοντα πρὸς τὸ ζῆν, ἀλλ᾽ ἔτι xal

τὰ ὄντα ἀπόλλυσι" χαίτοι {ζσχεδ)όν τι πλείους ἔστιν εὑρεῖν τοὺς
(464 R I) ἀργοὺς τῶν ἐθελόντων τι πράττειν.
ὅϑεν οἶμαι προσήχει τοὺς
15 ἄμεινον φρονοῦντας ἀεὶ xal συνεχῶς ὑπὲρ τούτων λέγειν, ἐάν πως

γένηται δυνατὸν ἐπιστρέψαι χαὶ βιάσασϑαι πρὸς τὸ χρεῖττον.
ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς μυστηρίοις ὃ ἱεροφάντης οὐχ ἅπτταξ προαγορεύξι
τοῖς μυουμένοις ἕχαστον ὧν χρή, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τοὺς ὑπὲρ
τῶν συμφερόντων λόγους ὥστεερ τινὰ πρόρρησιν ἱερὰν λυσιτελεῖ
πολλάχις, μᾶλλον δὲ ἀεὶ λέγεσϑαι. τὰ γοῦν φλεγμαίνοντα τῶν σω-

μάτων οὐχ εὐθὺς ἐνέδωχε πρὸς τὴν πρώτην καταιόνησιν, ἄλλ᾽ ἂν
συγεχῶς τοῦτο ποιῇ τις, ἐμαλάχϑη xal ὅᾷον ἔσχεν" οὐχοῦν ὁμοίως
καὶ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ τῶν πολλῶν φλεγμονὴν ἀγαπητὸν εἴ τις δύγαιτο πραῖναι διηνεχῶς τᾷ λόγῳ χρώμενος.
Φημὶ δὴ καὶ περὶ τῆς πλεονεξίας εἰδέναι μὲν ἅπαντας ὡς
οὔτε συμφέρον οὔτε καλόν ἐστιν, ἀλλὰ τῶν μεγίστων xaxov αἴτιον,
μὴ μέντοι ye ἀπέχεσθαι μηδὲ ἐθέλειν μηδένα ἀνθρώπων toov
ἔχειν τῷ πέλας. καίτοι τὴν μὲν ἀργίαν xal τὴν ἀχρασίαν xal xaϑόλου

πάσας

ἁπλῶς τὰς ἄλλας

ἔχουσι βλαβεράς,

καχίας

εὕροι

τις

ἂν αὐτοῖς τοῖς

χαὶ νουϑεσίας μὲν οἶμαι καὶ καταγνώσεως τοὺς

ἔν τινε τούτων ὑπάρχοντας δικαίως τυγχάνοντας, οὐ μὴν μισουμένους γε οὐδὲ χοινοὺς ἅπασι δοχοῦντας ἐχϑρούς.
ἡ πλεονεξία

3 ὑγείαν libri, corr. Dind.
5 ἐν add. Wil.

γε τὰ scripsi τά γε libri; τά τε Reiskius

τῆς pro τῇ M, unde τῆς --- αἱρέσεως coni. Emp. (in schedis)

7 ὅμοιωςὡ Μ 8 λείαν Μ 12 οἷα τε B οἷά ve U — Ev, Reiskius, ὅτι libri
13 χαίτοι σχεδόν τι scripsi xol τῷ ὄντι libri, καίτοι τῷ παντὶ Emp. quod mihi
nimium videbatur
160 malim: ἐπιστρέψαι (τινὰς)
19 τιναπόρρησιν U m. pr.
22 τοῦτο om. U
τειαν Μ

28 τὸν πέλας UB

ἀργείαν MU

m. pr.

ἀκρᾶ-

τ A DIONIS DE AVARITIA

246

δὲ μέγιστον (u£y) ἐστιν αὐτῷ τινι xaxóv* λυπεῖ δὲ xal τοὺς πέλας"
(465 R Π)

xal τὸν πλεονγέχτην οὐδεὶς ἐλεεῖ δήπουθεν

οὐδὲ ἀξιοῖ διδάσχειν,

8 προβάλλονται δὲ ἅπαντες καὶ πολέμιον αὑτῶν νομίζουσιν.

ἕχαστος

οὖν αὐτῶν

εἰ βούλεται γνῶναι τὸ μέγεϑος τῆς τοιαύτης πονηρίας,

ἐνγοησάτω

πῶς

αὐτὸς

ἔχει πρὸς

τοὺς

ἐπιχειροῦντας

γλεογνεχτεῖν.-

5

οὕτως γὰρ ἂν συμβάλοι πῶς καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνάγκη πρὸς ἐχεῖ-

γον ἔχειν, ἐὰν ἢ τοιοῦτος.

χαὶ μὴν ὅ γε Εὐριπίδης, οὐδενὸς ἧττον

ἔνδοξος ὧν τῶν ποιητῶν, τὴν loxdovQv εἰσάγει λέγουσαν πρὸς
τὸν Ἑτεοχλέα, παραχαλοῦσαν αὐτὸν ἀποστῆναι τοῦ σελεονεχτεῖν τὸν (29M)
ἀδελφόν, οὕτω πως"
10
9
τί τῆς καχίστης δαιμόνων ἐφίεσαι
πλεονεξίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽. ἄδικος ἡ ϑεός.
πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴχους καὶ πόλεις εὐδαίμονας
εἰσῆλϑε (xdEgA9^» ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων"

ἐφ᾽ ἡ σὺ μαίνει. τοῦτο κάλλιστον βροτοῖς,
ἰσότητα τιμᾶν xal φίλους εἶναι φίλοις

15

πόλεις τὲ πόλεσι συμμάχους τὲ συμμάχοις

συνδεῖν" τὸ γὰρ toov νόμιμον ἀνϑρώποις ἔφυ,
τῷ πλέονυ δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καϑίσταται
τοὔλασσον, ἐχϑρᾶς 9' ἡμέρας κατάρχεται.
10 παρεϑέμην

δὲ ἑξῆς và ἰαμβεῖα.

αὐτοῖς χρῆσϑαι νοῦν ἔχοντός ἔστιν.

τὸ ydo τοῖς καλῶς

20

εἰρημένοις

ἐν δὴ τούτοις ἅπαντα

ἔνεστι

τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῆς πλεονεξίας, ὅτι μήτε ἐδίᾳ μήτε χοινῇ συμφέρει, τοὐναντίον δὲ xal τὴν τῶν οἴχων εὐδαιμονίαν xal τὴν τῶν
πόλεων ἀνατρέπει χαὶ διαφϑείρει" καὶ πάλιν ὡς νόμος ἀνϑρώποις 25
τιμᾶν τὸ ἴσον, χαὶ τοῦτο μὲν χοιγὴν φιλίαν καὶ πᾶσιν εἰρήνην
(406 Β τὴ
πρὸς ἀλλήλους ποιεῖ, τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰς ἐμφύλους ἔριδας

καὶ τοὺς ἔξω πολέμους xav οὐδὲν ἕτερον συμβαίνοντας ἢ διὰ τὴν
τοῦ πλείονος ἐπιϑυμίαν,

ἐξ ὧν ἕχαστος xol τῶν ἱχαγῶν ἀποῦστε-

1 μέν add. Pflugk; spectare eum Menandri frgm. 557 (III p. 170 Kock) vidit
Meinekius
3. αὑτῶν Emp., αὐτῶν M αὐτὸν UB 9 .ἀποστεῖναι U m. pr.
10 Eur. Phoen. 531 — 540
12 ye M
φιλοτιμίας Eur. 1.1
14 χαἀξῆλϑ᾽
om. UBM m. pr.
15 ov μαίνῃ T, συμβαίνει UBM
τούτου U
κεῖνο

κάλλιον, téxvov Eur.
μάχους (hoc ord.) M
Eur, τε BM,'om. U

16 7 φίλους ἀεὶ φίλοις Eur.
18 συνδεῖν UBM, συνδεῖ Eur.
21 χαλῶς (ἄλλοις) Hetwerden

17 συμμάχοις τὲ συμ19 αἰεὶ B
35
22 αὐτὸν idem, ütrum-

que siné necessitate — 23 ὅτε M
συμφέρη Β συμφέρηι U m. pr.
28 ἐν
ἀνϑρώποις τιμᾷ M
26 τοῦτο M ἔτι τὸ UB unde ὅτι τὸ ἘΠΙΡ.
φιλίαν
κοινὴν (hoc ord) B
217 πρὸς ἄλλους U
τὰς --- διαφορὰς — χαὶ τοὺς —
πολέμους --- συμβαίνοντας: anacoluthia vere Dionea
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καίτοι τί τοῦ ζῆν ἀναγκαιότερόν ἐστιν, ἢ τί τούτου ziégl11

πλείονος ποιοῦνται πάντες; ἀλλ᾽ ὅμως xal τοῦτο ἀπολλύουσι yonμάτων, οἱ δὲ καὶ τὰς πατρίδας τὰς αὑτῶν ἀναστάτους ἐποίησαν.
μετὰ ταῦτα τοίνυν ὃ αὐτὸς ποιητὴς οὔ φησιν ἐν τοῖς ϑείοις εἶναι
50 M) ὅ πλεονεξίαν" διὰ τοῦτο ἄφϑαρτα καὶ ἀγήρω μένειν αὐτὰ, τὴν τροῦἤχουσαν ὃν ἕχαστον ἑαυτῷ τάξιν φυλάττοντα, τήν τὸ νύχτα xal τὴν

ἡμέραν καὶ τὰς ὥρας.
αὐτῶν

οὐδὲν

δύγασϑαι

εἰ γὰρ μὴ τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον, οὐχ ἂν
διαμένειν.

ὅταν

οὖν xol voic

ϑείοις

1

πλεονεξία φϑορὰν ἐπιφέρῃ, τί χρὴ νομίζειν τἀνϑρώπεια mdoyew
10 ἀπὸ ταύτης τῆς νόσου; χαλῶς δὲ μέμνηται καὶ μέτρων καὶ σταϑ-

467 ΒΙη μῶν, ὡς ὑπὲρ τοῦ διχαίου

τούτων εὑρημένων.

xal τοῦ πλεονεχτεῖν

μηδένα μηδεγὸς

ó δὲ Ἡσίοδος καὶ πλέον εἶναι τοῦ παντός 12

φησι τὸ ἥμισυ, τὰς ἔκ τοῦ πιλεονεχτεῖν βλάβας οἶμαι xol ζημίας
λογιζόμενος.
τίς γὰρ πώποτε ἢ βασιλεὺς ἢ δυνάστης ἢ δῆμος
15 ἐπιχειρήσας ὑπερβῆναι τὸ δίχαιον xal τοῦ πλείονος ὀρεχϑῆναι οὐχ
ἅπασαν μὲν τὴν ὑπάρχουσαν εὐδαιμονίαν ἀπέβαλε, μεγάλαις δὲ
καὶ ἀμηχάνοις ἐχρήσατο συμφοραῖς, ἅπασι δὲ τοῖς μετ᾽ αὐτὸν
o

παραδείγματα

ἐμφανῆ

τῆς ἀνοίας

xal

τῆς πονηρίας

χατέλιοδν;

ἢ τίς τῶν ἐλαττοῦσϑαι βουλομένων καὶ τὴν δοχοῦσαν ἧτταν
20 ῥᾳδίως ὑπομένειν οὐ πολλαπλάσια μὲν τῶν ἄλλων ἐχτήσατο, αὐτομάτως αὐτῷ xol δίχα πόνου περιγιγνόμενα, ττλεῖστον δὲ χρόνον
τὴν εὐημερίαν κατέσχεν,

ἀσφαλέστατα

δὲ ἐχρήσατο τοῖς παρὰ τῆς

τύχης ἀγαϑοῖς;; αὐτίχα γοῦν οἱ τῆς ᾿Ιοχάστης υἱεῖς [o?x], ἐττεὶ διέστη- je9
σαν τοῦ πλείονος χάριν, ὃ μὲν μόνος ἄρχειν βουλόμενος, ὃ δ᾽ ἐξ
25 ἅπαντος τρόπου ζητῶν χομίσασϑαι τῆς δυναστείας τὸ μέρος, οὐκ
ἀδελφοὶ μὲν ὄντες ἀλλήλους ἀπέχτειναν, μεγάλων δὲ καχῶν αἴτιοι
χατέστησαν τοῖς συναραμένοις ἀμφότεροι, τῶν μὲν ἐπιστρὰτευ"
(468 RID σάγτων παραχρῆμα ἀπολομένων, τῶν δὲ ἀμυναμένων μετὰ μικρὸν
,
2
᾿
a
A
ττηϑέντων,
; ἐπειδὴ ες τοὺς νεχροὺς

»
οὐκ3 εἴων
ταφῆναι;

M

1
καὶ l μὴν

ὃ

OL3 14

80 ἑνὸς ἀνδρὸς πλεονεξίαν, τοῦ τὴν Ἑλένην ἁρπάσαντος καὶ τὰ τοῦ
1 περὶ

libri
Dind.

τοῦ

pro τούτου

περὶ M

2 πλείονος

καὶ om. M
ἄπολύουσι U
3 xal om. B
ἀ μετὰ ταῦτα etc. Eur. l. 1. v. 543sq.
ϑεοῖς

7 ἡμέρα M

8 orationem

Reiskius,

πλείστου

αὐτῶν libri, corr.
Μ
6 ὃν om. M

obliquam retinui, quamquam nihil tale in Phoenis-

sarum loco — 9eoig M
9 ταἀνϑρώπια BM — 10 ὑπὸ Cobetus
11 óc ὑπὲδ
Casaub., ὥσπερ libri
12 ἑρημένων Ὁ Ἡσίοδος scil. Op. et Dies. v. 40
13 λαβὰς M
15 ἐπεχείρησεν M
ὠρέχϑη 0; M
21 περιγινόμενὰ B;
παδαγιγνόμενα Reiskius, quo non opus est

persuasit Wil.

25 τοῦ τρόπου M

23 οὐκ secludendum ésse mihi .

28 ἀπολλομένων M

ἀμυναμένων

Emp., αἰτιωμένων libri, ἀμυνομένων Geelius ἠναντιωμένων Reiskius, αἰχίσὰ-

μένων Emp. in Additam. p. 824 διαδεξαμένων Casaub.
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Μενελάου

χτήματα, (ol τὴν) μεγίστην τῆς L4aolag οἰχοῦντες πόλιν

ἀπώλοντο μετὰ παίδων xal γυναιχῶν, καὶ μίαν γυναῖχα ὑποδεξάμενοι
καὶ χρήματα ὀλίγα τηλικαύτην τιμωρίαν ἔτισαν. ὃ τοίνυν Ξέρξης,

ὃ τῆς ἑτέρας ἠπείρου χύριος, ἐπειδὴ καὶ τῆς Ελλάδος ἐπεϑύμησε
xal τοσοῦτον στόλον xal τοσαύτας μυριάδας συναγαγὼν ἤλασεν, 5
ἅπασαν μὲν αἰσχρῶς ἀπέβαλε τὴν δύναμιν, μόλις δὲ τὸ σῶμα ἔσχυσε (251 M)
διασῶσαι φεύγων αὐτός. πορϑουμένης δὲ μετὰ ταῦτα τῆς χώρας καὶ
15 τῶν πόλεων τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ φέρειν ἠναγχάζετο. xal μὴν Πολυχράτην φασίν, ἕως μὲν Σάμου μόνης ἦρχεν, εὐδαιμονέστατον ἅτιάντῶν γενέσθαι" βουλόμενον δέ τι χαὶ τῶν πέραν zoAvmooyuovetv, 10
διαπιλεύσαντα πρὸς Ὀροίτην, ὡς χρήματα λάβοι, μηδὲ δᾳδίου γε
ϑαγάτου τυχεῖν, ἀλλὰ ἀνασχολοπιισϑέντα ὑπὸ τοῦ βαρβάρου διαφϑαρῆναι.

|

ταῦτα μέν, ἵν᾽ ἢ παραδείγματα ὑμῖν, ἔκ ve vOv σφόδρα za-(u9 RID.
λαιῶν xol τῶν μετὰ ταῦτα xal τῶν àv ποιήμασι xal τῶν ἄλλως 15
16 ἱστορουμένων πταρήνεγχα. ἄξιον δ᾽ ἐνθυμηϑῆναι xal τὸν ϑεόν, ὡς
χἀχεῖνος

κολάζειν

πέφυχε

τοὺς

πλεονεχτοῦντας.

“Ἰαχεδαιμονίοις

γὰρ χρωμένοις, εἰ δίδωσιν αὐτοῖς τὴν ᾿ἀρχαδίαν, οὐ μόνον ἀττεῖτσε
καὶ τὴν ἀπληστίαν ὠνείδισεν, οὕτως εἰπών"
᾿Αρχαδίην μ᾽ αἰτεῖς, μέγα μ᾽ αἰτεῖς, οὔτοι δώσω"
20
ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν αὐτοῖς ἐπέϑηχε, πιροξιτὼν μὲν τὸ μέλλον, οὕτως
δὲ ὥστε ἐχείνους μὴ συνέντας ἐπὶ Τεγέαν στρατεύεσϑαι xal ταῖς γιγγωσχομέναις ὑπὸ πάντων συμφοραῖς περιπεσεῖν. χαΐτοι φανερῶς
τὴν “Αρχαδίαν αὐτοῖς ἀρνούμενος οὐδὲ τὴν Τεγέαν ἐδίδους
τὸ γὰρ
ἐσχυρότατον τῆς «Αρχαδίας καὶ μέγιστον τοῦτ᾽ ἦν. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ 325

τὴν πλεονεξίαν οὐδὲ ὦτα ἔχουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐδὲ
17 τῶν λεγομένων αἰσθάνονται.
πάλιν τοίνυν ᾿4ϑηγαίοις ἐρωτῶσι
περὶ τῆς νήσου Σικελίας ἔχρησε προσλαβεῖν τῇ πόλει τὴν Σικελίαν, λόφον τινὰ ἐγγὺς ὄντα τῆς πόλεως. οἱ δὲ τῶν μὲν σπταραχει-

μένων xol τῶν ἐν ὀρθαλμοῖς ἠμέλησαν᾽ οὕτως (0) ἔκφρονες ὑπῆρ- 80
1 οἱ om. UBM, habet T; τὴν add. Wil.

ἔτεισαν M ἔστησαν U

δ8 χαὶ ante χρήματα om. U

ὅ ἤλασεν scripsi, ἤνεγχεν libri

9 φασὶ B cf. Herodot. III

120—125
10 περὶ τῶ Ὁ
πέραν B πέρα UM
11 ὀρύττειν Μ
τοῦ
pro γε Μ
145 γτὸ ἵν 7 M
15 ἐμποήμασιν Μ ἄλλων Μ [10 δὲ B
- 17 desumpta ex Herodot. I 66
19 ὠνίδισεν M
21 ἐπέϑηχεν αὐτοῖς (hoc
ord) U
προσειπὼν UB
22 γινωσχομέναις U
24 ἰσχυρότατον Pflugk,

ἰσχυρὸν libri

— 25 ἀλλ᾽ ὅμως contra logicam pugnat; de universis enim homi-

nibus, non de Lacedaemoniis hoc enuntiato agitur;

conieci

ὅπως, Wil ἀλλ᾽ οἶμαι

26 οὐδὲ libri, οὔτε Dind.

οὐδὲ libri, οὔτε Dind.

ἀλλ᾽ (ovx οἵδ᾽)

27 Of. Paus. VIIL 11,12

30 δ᾽ addidi quamvis obloquente Emperio (in schedis)

— E
—'
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yov διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ πλείονος, dove τὸν ϑεὸν αὐτοῖς évóμιζον λέγειν ἐν ἑνὶ τείχει περιλαβεῖν τὰς ᾿ϑήνας καὶ τὴν ἀπὸ
μυρίων που σταδίων οὖσαν νῆσον. τοιγαροῦν ἐχεῖσε τλεύσαντες
οὐ μόνον Σικελίας διήμαρτον, ἀλλὰ καὶ τῆς ᾿Αττιχῆς ἐστερήϑησαν,

5 xal τὴν πόλιν αὐτὴν ἐπεῖδον ἐπὶ τοῖς πολεμίοις γεγενημένην.
(252 M)

xol và μὲν τοιαῦτα εἰ ϑέλοι τις ἐπεξιέναι, δῆλον ὡς οὐδ᾽ ἐν 18

410 RID ἔτει ἐπιλείψει.

σχοπεῖτε δ᾽ ὅτι τὴν ἰσχὺν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀγα-

ϑῶν εἶναι νομίζουσιν" ἀλλ᾽ οἶμαι τοῖς ἐπ᾽ ἄχρον ἰσχύουσι xal
λίαν ὑπερβάλλουσι τῇ χατὰ τὸ σῶμα εὐεξίᾳ συμφέρει μέρος τι

10 αὑτῆς ἀφελεῖν᾽ τὸ γὰρ πλέον οἶμαι τοῦ συμμέτρου παγχάλεπον.
ὁμοίως ὃ πλοῦτος ἔχων τὴν χρείαν, ἐὰν μὲν ῃ μέτριος,

oi λυπεῖ

τοὺς ἔχοντας, ἀλλ᾽ εὐχερέστερον xal νὴ Z4 ἀνεπτιδεῆ παρέχει τὸν
βίον" ἐὰν δὲ ὑπερβάλῃ, πλείονας παρέχει τὰς φροντίδας καὶ τὰ
λυπηρὰ τῆς δοχούσης ἡδονῆς, καὶ πολλοὶ μετενόησαν σφόδρα zàov-

15 τήσαντες, οἱ δὲ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἄποροι καὶ τῶν ἐλαχίστων κατέστησαν.

εἶεν" ἀλλ᾽ ἐν ἡμῖν αὑτοῖς, εἰ τῶν τῆς φύσεως μερῶν ἕχα- 19

στον ἐθέλοι πλεονεχτεῖν, ἔσϑ᾽ ὅπως τὸν βραχύτατον χαιρὸν διαμεῖναι δυνησόμεϑα; λέγω δὲ οἷον εἰ σελέον τινὲ τοῦ συμμέτρου αἷμα

γίγνοιτο ἢ νὴ Δία τὸ πνεῦμα τὸ ϑερμὸν ὅ,τι δήττοτ᾽ ἐν ἡμῖν ἐπι20 τείνου παρὰ τὴν σύμμετρον xol τὴν προσήχουσαν, οὐχὶ μεγάλας
ἐπίστασθε καὶ χαλεττὰς ἐχ τούτων ἀπαντᾶν γόσους; ἐν δὲ ταῖς

ἁρμονίαις τῶν ὀργάνων τούτων, eb πιλεογεχτήσειΣ τῶν φϑόγγων
4ιΒ1τὴ τίς τῇ τάσει, πρὸς τοῦ Ζιὸς οὐκ ἀνάγχη πᾶσαν λελύσϑαι τὴν ágμογνίαν;

25

σφόδρα δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάζω ví ἂν ἐποιήσαμεν, εἰ μὴ καὶ τοῦ 20
βίου τὸ ἐλάχιστον παρὰ τῶν ϑεῶν μέτρον εἴχομεν, (οἵπερ καὶ νῦν)
ὥσπερ εἰς τὸν αἰῶνα παρασχευαζόμεγοι zÀAéov ἄλλος ἄλλου φιλοτιμούμεϑα ἔχειν. ὥσπερ οὖν εἴ τις εἰδὼς ὅτι ἢ δύ᾽ ἢ τριῶν ἡμερῶν,
ἐὰν πλεῖστος διαγένηται χρόνος, ἔχει τυλοῦν, ἔπειτα δὲ ἐνιαυτοῦ σῖτα
80 ἐμβάλοιτο, ἀνόητος δόξει, τὸν αὐτὸν τρόπον, εἴ τις ἐπιστάμενος

ὅτι πλείω τῶν ἑβδομήχοντα ἐτῶν οὐχ ἂν βιώσειεν, εἰς ἔτη χίλια
1 πλέονος M

2 περιβαλεῖν UBM; περιλαβεῖν T

Emp., οὐδὲν £v, libri
1 ἐπιλήψει Μ
8 Hippocr. Aphor. 3 comparat Wil.

6 οὐδ᾽ ἐν ἔτει

σχοπεῖ M. σχοπεῖν UB, corr. Emp.
ἄχρων M
9 λείαν M
11 τὴν

Emp., τινὰ libri
13 πλέονας M
17 94228, Β
διαμῖναι M
19 pneumaticam medicinam Dionem sequi monet Wil.
20 χρᾶσιν post προσήκουσαν
adderem, Emperium secutus, nisi dubitarem, an ex ἐπιτείνοι possit vcoecc notio

suppleri
21 ἐπίστασϑαι M
23 στάσει
xul viv Emp.) ἀλλ᾽ ὥσπερ UB ὥσπερ M
30 ἐμβάλλοιτο M — 31 χείλια M.
2

,

Μ

206 οἵπερ καὶ νῦν addidi (οἵ γε
28 οὗ M
29 ἐνιαυτοὺς εἰ τὰ M

||
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πορίζοιτο βίον [ἔσως] οὐχ ὁμοίως ἂν εἴη μαιγόμενος ; ἔνιοι μὲν γὰρ
τοσαῦτα

21 τὴν γαῦν.

παρασχευάζονται,

xal v») 4íe

ὡς, εἴ γ᾽ ἔπλεον, εὐθὺς ἂν χαταδῦναι

ye συμβαίνει μυρίοις.

|

εἶεν" el δὲ δή τις (868Νὴ

ἐφ᾽ ἑστίασιν κεχληχὺὼς δέχα ἀνϑρώπους ἢ πεντεκαίδεχα, voUtove

αὐτὸν ἐμπλῆσαι δέον, ὃ δὲ πενταχοσίοις ἢ χιλίοις ἑτοιμάζοι τρο- 5
φήν, οὐ παντδλῶς ἐξεστάναι δόξει; τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς εἰδότες τὰς
τοῦ σώματος

χρείας

εὐαριϑμήτους

τινάς

(ἐσθῆτος

γὰρ οἶμαι xal

|
ὀχέπηςς xol τροφῆς δεόμεϑα), ἔπειτα χατατεινόμεϑα ὥσπερ στρὰ᾿
τουτέδῳ τὰ ἐπιτήδεια συνάγοντες (xol vi) Δία ye εἰχότως οἱ γὰρ
]
πολλοὶ βόσχουσι παρ᾽ ἑαυτοῖς τῶν ἐπιϑυμιῶν στρατόπεδον) καὶ 10 ΟἿ
14

ἐσθῆτα μὲν οὐδεὶς βούλεται μείζω τοῦ σώματος ἔχειν, ὡς δύσχρηστον ὄγν᾽ οὐσίαν δὲ τῷ παντὶ μείζω τῆς χρείας ἔχειν ἅπαντες éni-

|

ϑυμοῦσιν, οὐχ εἰδότες ὅτι τοῦτο ἐχείγου χαλεπώτερον.
22

δοχεῖ δὲ xal Κροῖσος χαλῶς ὃ “υδός, τὴν ἀτεληστίαν τῶν àyϑρώπων ἐλέγξαι βουλόμενος, εἰς τοὺς ϑησαυροὺς εἰσαγαγών τινὰς 15

τόσοῦτο χρυσίον αὐτοῖς éritoémew ἐξεγεγχεῖν ὅσον ἕχαστος ἂν δύγηται τῷ σώματι. τοὺς γὰρ πολλοὺς οὐ μόνον τὸν κόλπον ἐμτυλήσαντὰας, ἀλλὰ xol τῇ κεφαλῇ τοῦ ψήγματος ἐχφέρειν καὶ τῷ στύμᾶτι,

xal μόλις πορεύεσθαι

πάνυ

γελοίους xol διεστραμμένους.

οὕτως οὖν xal κατὰ τὸν βίον πορεύεσϑαί τινὰς ἀσχημονοῦγντας ὑπὸ 20
τῆς πιλεονεξίας xal χκαταγελάστους ὄντας.

(68 ΠΕΡῚ ΛΟΓΟΥ
1

Πολλάχις

ἐπαινέσας

τὸν

AZKHZESQ9XZ.

σὸν τρόπον

(48
RΠῚ

ὡς ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ καὶ

ἀξίου πρωτεύειν ἐν τοῖς ἀρίστοις, οὐδέποτε πρότερον ἐθαύμασα
ὡς νῦν. τὸ γὰρ ἡλικίας ve ἐν τῷ ἀχμαιοτάτῳ ὄντα xol δυνάμει
1 ἔσως secl. Geelius

οὐχ ὁμοίως --- μαινόμενος anacoluthiam habent,

cum praecedat τὸν αὐτὸν τρόπον; sci. nunc demum enuntiatum ad interrogationem vertitur. —.2 ye Ὁ
5 αὐτῶν Β 6 ἐξιστάναι Β 9 συναγαγόντες
UBM, συνάγοντες T
11 uito M
12 ἐπιϑυμοῦσιν ἅπαντες ἔχειν (hoc
ord.) U
14 eandem historiam paullo aliter narrat or. 78 $ 32 Herodoti (VI 125)
vestigia premens
δὲ xal scripsi, δέ μοι libri; si me &equeris, nihil iatà offensionis habet oratio obliqua 1. 17 sq. ex alius enim personae mente historia nar-

ratur.

17 τοὺς yàg — ἀλλὰ om.

Ὁ

πολλούς φασιν Reiskius; orationem

obliqiam ita Emp. defendebat, quasi haec e Croesi persona dicerentur
om. M

19 γελοίους ex γελοίως U

διεστρεμμένους M

Reiskius ἡγοῦμαι vel simile quid excidisse putat

18 xoi

20 post βίον
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οὐδενὸς λειπόμενον xal ἄφϑογα κεχτημένον, xal πάσης ἐξουσίας
οὔσης δι᾽ ἡμέρας καὶ νυχτὸς τρυφᾶν, ὅμως ἔτι παϊδείας ὀρέγεσθαι
(δ4 M) χαὶ φιλοχαλεῖν περὶ τὴν τῶν λόγων ἐμπειρίαν xal μὴ ὀχνεῖν, μηδὲ

δὲ πονεῖν δέοι, σφόδρα μοι ἔδοξε γεγγαίας ψυχῆς καὶ οὐ φιλοτίμου
ὅ uóvov, ἀλλὰ τῷ ὄντι φιλοσόφου ἔργον εἶναι. xal γὰρ τῶν παλαιῶν
οἱ ἄριστοι οὐ μόνον ἀχμάζειν μανϑάνογντες, ἀλλὰ xal γηράσχειν

ἔφασχον.

πάνυ δὲ σύ μοι δοχεῖς φρονεῖν, ἡγούμενος zóAvtUXQ

ἀνδρὶ δεῖν λόγων ἐμτιειρίας ve xal δυνάμεως.
ἀγαπᾶσθαι

xol πρὸς

xal γὰρ πρὸς τὸ

τὸ ἰσχύειν καὶ πρὸς τὸ τιμᾶσϑαι xal πρὸς

10 τὸ μὴ καταφρογεῖσθϑαν πλείστη ἀττὸ τούτου ὠφέλεια. τίνι μὲν
γὰρ μᾶλλον ἄνϑρωποι δείσαντες ϑαρροῦσιν ἢ λόγῳ; τίνει δὲ ἐξυβρίζογτες xal ἐπαιῤόμεγοι χαϑαιροῦνται καὶ χολάζονται;

ϑυμιῶν ἀπέχονται; τίνα δὲ νουϑετοῦντα
οὗ λόγῳ εὐφραίγονται;

πολλάχις

οὖν ἔστιν

ἰδεῖν ἐν ταῖς πόλεσιν

15 ἀναλίσχοντας μὲν ἑτέρους καὶ χαριζομένους
τὰ Β πημοῦντας,

ἐπαινουμένους

αἰτίους.

τίνι δὲ éni-

πρᾳότερον φέρουσιν (ἢ,

δὲ τοὺς λέγοντας,

καὶ ἀναϑήμασι xocὡς xol αὐτῶν ἐχείνων

διὸ καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἀρχαιότατοι xal παρὰ ϑεῶν τὴν

ποίησιν

λαβόντες οὔτε τοὺς ἐσχυροὺς οὔξξ τοὺς καλοὺς

ἔφασαν

δρᾶσϑαι,

ἀλλὰ

τοὺς λέγοντας.

ὡς Oto)

ὅτι μὲν δὴ ταῦτα xal

20 συγεώραχας xal ἐπιχειρεῖς πράττειν, ἐπταιγῶ 0e xol ϑαυμάζω.

χάριν

δὲ οὐ τὴν τυχοῦσαν οἶδα ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, ὅτι ue πρὸς τὴν διάνοιαν
ταύτην καὶ τὸ ἐγχείρημα χρήσιμον σαυτῷ νεγόμικας. μέχρι γῦν
μὲν γάρ, ὥσπερ vig ἔφη τῶν παλαιῶν αὑτῷ ἱχαγνὸς εἶναι μάντις,
κἀγὼ ἐξαρκεῖν ᾧμην ἐμαυτῷ περὶ τοὺς λόγους, μόγις καὶ τοῦτο.
26 σὺ δέ μὲ ἐπαίρεις καὶ ϑαρρεῖν ἀνατιείϑεις,

εἰ ἀνδρὶ xal παιδείας

ἐπεὶ πλεῖστον ἥχοντι καὶ τηλιχούτῳ δύναμαι χρήσιμος εἶναι. δυγαίμην δ᾽ ἂν τυχόν, ὥσηερ ó00v ἰόντι μάλα ἰσχυρῷ καὶ ἀχμάζοντι
παῖς ἤ τις πρεσβύτης

ἐνίοτε νομεὺς ἐττίτομον δείξας ἢ (xal) λεω-

φόρον, ἣν οὐχ ἔτυχεν εἰδώς.
4 γεγνέας M
6 οἱ ἄριστοι Scil. Solon cuius versus exstat notissimus:
γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος
10 ὠφέλα Μ
11 ὑβρίζοντες B
12 post τένι δὲ participium (velut σωφρονισϑένξες)

veris, aures tibi indicabunt

excidisse si totum

recita:

18 φέρουσιν ἢ οὗ λόγῳ εὐφραίγονται Herwerden

φέρουσιν οὐ λόγῳ εὐφραίνοντας M φέρουσιν οὐ λόγῳ εὐφραίνοντα UB — 14 γοῦν
Wil
18 ἀναλίσχοντας Casaub. ἀναδιδάσχοντας ᾿ἰθτὶ
19 haec spectare Hom.
Od. VIII, 113 ἐρχόμενον δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεὸν ὡς εἰσορόωσιν vidit Emp. (in schedis)
20 συνεόρακας M

ἐπαίνως καὶ M

28 τις —

τῶν παλαιῶν scil. Socrates

Plat, Phaedr. 2426: sui δὴ οὖν μάντις μὲν --- ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον ἱχανός
αὐτῷ M

μόλις Dind.

ἱκανὸς Goerlitz. ex Platone, καχὸς UB χαχῶς M

28 ἀνδρε

Ὁ

28 χαὶ add. Herwerden

24 μόγις libri,

29 ἦν pro ἣν U
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ἀλλ᾽ ἵνα μὴ πολλὰ πρὸ τοῦ πράγματος, ἤδη olg προσέταξας
ἐγχειρητέον. μειρακίῳ μὲν οὖν ἢ νέῳ ἀνδρὶ τοῦ τε πράττειν ἀπίο- 168Π
χωρῆσαι βουλομένῳ xal πρὸς ἀσχήσει γενέσϑαι xal δύναμιν σέεριποιήσασϑαι ἐναγώνιον ἐτέρων ἔργων ve xal πράξεων δεῖ. σὺ δὲ ow)
οὔτε ἄπειρος τοῦ ἔργου οὔτε ἀπολιπεῖν τὸ πράττειν δύνασαι οὔτε 5

χρήζεις δικανιχῆς δυνάμεώς ve xal δεινότητος, ἀλλὰ τῆς πολιτικῷ
ἀνδρὶ τήρεπούσης ve ἅμα χαὶ ἀρχούσης.
ὅτι οὐ δεῖ σοι πόνου xal ταλαιπωρίας
ἀσχήσαντι ταῦτα ἐπὶ τιλεῖστον προάγει,
μένῳ συλλήψει τὴν ψυχὴν xal ὀχνηρὰν

τοῦτο μὲν δὴ πρῶτον ἔσϑι,
--- τῷ μὲν γὰρ éml s029
τῷ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον χρησα1b
ποιεῖ προσφέρεσθαι, xa- 10€ 4161

ϑάστερ τοὺς ἀσυνήϑεις περὶ σώματος ἄσχησιν

εἴ τις χοπώσειε

βα-

ρυτέροις γυμνασίοις, ἀσϑενεστέρους ἐποίησεν --- ἀλλὰ ὥσπερ τοῖς
ἀήϑεσι {τοῦδ πονεῖν σώμασιν ἀλεέίψεως δεῖ μᾶλλον xal χινήσεως
συμμέτρου

ἢ γυμνασίας,

οὕτω

σοὶ περὶ

τοὺς

λόγους ἐπιμελείας

ἐστὶ χρεία μᾶλλον ἡδονῇ μεμιγμένης ἢ ἀσχήσεως καὶ πόνου.

τῶν μὲν δὴ ποιητῶν συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν σοι ενάνδρῳ τε τῶν
κωμικῶν μὴ παρέργως ἐντυγχάνειν καὶ Εὐριπίδῃ τῶν τραγιχῶν,
xal τούτοις μὴ οὕτως, αὐτὸν ἀναγιγνώσκοντα, (ἀλλὰ 0v) ἑτέρων
ἐπισταμένων μάλιστα μὲν xol ἡδέως, cà δ᾽ οὖν, ἀλύπως ὑποκχρίD1
γασϑαι᾿ πλείων γὰρ ἡ αἴσϑησις ἀπαλλαγέντι τῆς περὶ τὸ dva- 20€471
γιγνώσκειν ἀσχολίας. καὶ μηδεὶς τῶν σοφωτέρων αἰτιάσηταΐ ue ὡς
σπιροχρίναντα τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας τὴν Mevávógov ἢ τῶν ἀρχαίων
τραγῳδῶν Εὐριπίδην" οὐδὲ γὰρ οἱ ἐατροὶ τὰς πολυτελεστάτας τροφὰς συντάττουσι

πολὺ

τοῖς Jegazeíag

δεομένοις,

ἀλλὰ τὰς ὠφελίμους.

δ᾽ ἂν ἔργον εἴη τὸ λέγειν ὅσα ἀπὸ τούτων χρήσιμα

γὰρ τοῦ ΠἹἸενάνδρου

μίμησις

ἅπαντος

ἤϑους

xol χάριτος

d τε
πᾶσαν

ὑπιερβέβληχε τὴν δεινότητα τῶν παλαιῶν κωμικῶν, ἥ ve Εὐριπίδου
1 πολλὰ (λέγων Dind.

οἵ Β

2 οὖν om. U

4 ἐναγώνιον écé-

gov scripsi, ὃ ἀγὼν ἑτέρων UB 0 ἀγωνοτέρων M, λόγων ἑτέρων T et vulgata
5 δύνασϑαι Μ 7 1099 Μ 8 τῷ — προάγει corrupta (Wil)
9. δ᾽ ἐπ᾿ B
10 συλλήψει libri; nondum emendatum: συλλυπεῖ Casaub. συστέλλει Goerlitz.

cv»vege; Emp. alia alii — 11 χοπώσειεν Ὁ χοπῶσιν év M — 12 ὥσπερ Dind.,
ὡς libri
13 ἀήϑεσι τοῦ Pflugk, ἀήϑεσι M ἀηϑίστοις UB
σώματος libri,
σώμασιν Emp.
ἀλείψεως Anon. ap. Reisk., ἀπολείψεως libri
14 οὕτως

οἱ M οὕτως σοι
χρῆα U

Ὁ

ἐπιμέλεια B. ἐπιμελείᾳ UM, corr. Emp.

ἡδονῆς libri, corr. Emp. in Additam. p. 824

18 ἐστὲν M

16 τῷ χωμιχῷ UB

17 εὐρειπίδη Μ τῷ τραγικῷ UB
18 αὐτὸν om. U ἀναγινώσχκοντα UB
ἀλλὰ δι᾿ addidi secutus Emperium, eodem redit: ἀχούοντα δ᾽ Herwerden

20 ἀναγιγνώσκειν Valesius, γιγνώσκειν UM γινώσχειν B
21 σοφοτέρων U
m. pr.
23 εὐρειπίδην Μ 24 δεομένοις ϑεραπείας (hoc ord.) U 26 ἤϑους—
27 ὑπερβέβληχε:

lacunosa aut graviter corrupta;

neque μίμησις χάριτος recte

dicitur, neque ex omni parte Menandrum antiquis praeferre voluit

21 εὐρειπίδου M
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προσήγεια xal πιϑανότης τοῦ μὲν τραγικοῦ ἀναστήματος xal ἀξιώ|
ματὸς τυχὸν οὐχ ἂν τελέως ἐφιχνοῖτο, πολιτιχῷ δὲ ἀνδρὶ πάνυ
478 RID ὠφέλιμος, ἔτι δὲ ἤϑη xal πάϑη δεινὸς πληρῶσαι, καὶ γνώμας πρὸς
ἅπαντα ὠφελίμους καταμίγνυσι τοῖς ποιήμασιν, ἅτε φιλοσοφίας
5 οὐχ ἄπειρος

Qv.

Ὅμηρος

δὲ xal πρῶτος xol μέσος καὶ ὕστατος

παντὶ παιδὶ xol ἀνδρὶ καὶ γέροντι, τοσοῦτον

ἀφ᾽ αὑτοῦ διδοὺς

(δθμὴ ὅσον ἕχαστος δύναται λαβεῖν.
μέλη δὲ xol ἐλεγεῖα καὶ ἴἔαμβοι
xal διϑύραμβοι τῷ μὲν σχολὴν ἄγοντι πολλοῦ ἄξια τῷ δὲ
[:

í

|

πράττειν τὲ xal ἅμα [τὰς πράξεις] χαὶ τοὺς λόγους αὔξειν δια10 γοουμένῳ οὐκ ἂν εἴη πρὸς αὐτὰ σχολή.
τοῖς δ᾽ ἱστοριχοῖς
διὰ πολλὰ

ἀνάγκη τὸν πολιτιχὸν

ἄνδρα μετὰ

veu, ὅτι xal ἄνευ τῶν λόγων τὸ ἔμπειρον

σπουδῆς évvvyyd-

εἶναι πράξεων xal εὐτυ-

χιῶν xal δυστυχιῶν οὐ xavà λόγον μόνον, ἀλλὰ ἐνίοτε xal παρὰ
λόγον ἀνδράσι τὲ xal πόλεσι συμβαινουσῶν σφόδρα ἀναγκαῖον πολι15 τικῷ ἀνδρὶ καὶ τὰ xowd πράττειν προαιρουμένῳ.
ὃ γὰρ πλεῖστα
ἑτέροις συμβάντα ἐπιστάμενος ἄριστα οἷς αὐτὸς ἐγχειρεῖ διατερά-

ξεται xal ἐκ τῶν ἐνόντων ἀσφαλῶς (διάξειν καὶ οὔτε εὖ πράττων
παρὰ μέτρον ἐπαρϑήσεται, δυσπραγίαν ve πᾶσαν οἴσει γενναίως
διὰ τὸ μηδ᾽ ἐν οἷς εὖ ἔπραττεν ἀνεγγόητος εἶναι τῆς ἐπὶ τὸ ἐναν20 τίον μεταβολῆς. Ἡροδότῳ μὲν οὖν, εἴ ποτε εὐφροσύγης σοι (Oct),
4179
Β I)μετὰ πολλῆς ἡσυχίας ἐντεύξῃ. τὸ γὰρ ἀνειμένον χαὶ τὸ γλυχὺ τῆς
ἀπαγγελίας ὑπόνοιαν παρέξει μυϑῶδες μᾶλλον ἢ ἱστορικὸν τὸ σύγγραμμα εἶναι. τῶν δὲ ἄχρων Θουκυδίδης ἐμοὶ δοχεῖ καὶ τῶν δευτέρων Θεόπομτιος.

χαὶ γὰρ δητοριχόν τι τυδρὶ τὴν ἀπαγγελίαν τῶν

25 λόγων ἔχει, καὶ οὐχ ἀδύνατος οὐδὲ ὀλίγωρος περὶ τὴν ἑρμηνείαν, καὶ
τὸ ἰδᾷϑυμον) περὶ τὰς λέξεις οὐχ οὕτω φαῦλον ὥστε σε λυπῆσαι.

Ἔφορος δὲ πολλὴν μὲν ἱστορίαν παραδίδωσι,
&vetuévoy τῆς ἀπαγγελίας σοι οὐχ ἐπιτήδειον.

τὸ δὲ ὕπτιον xal
τῶν ys μὴν ῤῥη- 11

1 προσηνία Μ
ἀναστήματος Wil, ἀπαιϑήματος UBM. ἀπαυϑαδίσματος
Cobetus παϑήματος T — 2 ἀφικνοῖτο Μ
3 ἔτη δὲ"
πληρῶσαι libri, ἐπε|
|

τηρῆσαι Kayser; πληρῶσαι defendit Wil.
ὅ xci μέσος καὶ ὕστατος χαὶ πρῶτος
9 τὰς πρά(hoc ord. BM ze πρῶτος om. Ὁ, verum ordinem restituit Emp.

|

ξεις seclusi

|
|

αὔξιν Ὁ m. pr.

16 ἐγχειριδία πράξεται M

17 διάξει ex

coniectura addidi; verbum hic intercidisse praeter sententiam aures
18 πέρα μέτρου Cobetus
19 μηδὲν oig BM — 20 εἰροδότῳ U m. pr.

indicant
εὐφρο-

σύνης σοι Geelius, εὐφροσύνης οἱ M ἔφορόν σοι Ὁ σύμφορόν σοι B
δεῖ
add. Geelius — 21 ἐντεύξει MU
22 ἐπαγγελίας U
24 xol γὰρ ητορικὸν

U m. pr. (ἃ corr. ἱστορικὸν

258 ὀλίγωρος Reiskius ὀλίγος BM ὁ λόγος U

égugviav Μ
26 óa9vuov seclusi, variam lectionem ad φαῦλον
27 παραδίδωσιν UM
28 ἐπιτήδιον U

οὕτως U
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τόρων τοὺς ἀρίστους τίς οὐκ ἐπίσταται, 4“ημοσϑένην μὲν δυνάμει
ve ἀπαγγελίας

καὶ δεινότητι

διανοίας xal πλήϑει λόγων πάντας

τοὺς ῥήτορας ὑπερβεβληχότα, «Τυσίαν δὲ βραχύτητι καὶ ἁτελότητι
καὶ συνεχείᾳ διαγοίας xal τῷ λεληϑέναι τὴν δεινότητα; mi)v οὐχ
ἂν ἐγώ σοι συμβουλεύσαιμε τὰ «τολλὰ τούτοις ἐντυγχάνειν, ἀλλ᾽ ὅ
Ὑπερείδῃ τὲ μᾶλλον xal Αἰσχίνῃ. τούτων γὰρ ἁπλούστεραί τε αἱ
δυνάμεις xal εὐλητιτότεραν αἱ κατασχευαὶ καὶ τὸ κάλλος τῶν óvoμάτων οὐδὲν ἐχείνων λειπόμενον. ἀλλὰ καὶ zdvxovoyo συμβουλεύ- Qv: M)
σαυμ᾽ ἂν ἐντυγχάνειν σοι, ἐλαφροτέρῳ τούτων ὄντι καὶ ἐμφαίνοντί
12 τινα ἐν τοῖς λόγοις ἁπλότητα xal γενναιότητα τοῦ τρόπου.

ἐν- 10

ταῦϑα δή φημι δεῖν, xdv εἴ τις ἐντυχὼν τῇ παραινέσει τῶν πάνυ

ἀκριβῶν αἰτιάσεται, μηδὲ τῶν νεωτέρων καὶ ὀλίγον πιρὸ ἡμῶν ἀπεί- 460 RT
qoc ἔχειν" λέγω δὲ τῶν περὶ ᾿Αντίπατρον καὶ Θεόδωρον καὶ Πλουτίωνα xal Κόνωνα καὶ τὴν τοιαύτην ὕλην. αἱ γὰρ τούτων δυνάueug καὶ ταύτῃ ἂν εἶεν ἡμῖν ὠφέλιμοι, f οὐκ ἂν ἐντυγχάνοιμεν 15

αὐτοῖς δεδουλωμένοι τὴν γνώμην, ὥσττερ τοῖς παλαιοῖς. ὑττὸ γὰρ
τοῦ δύνασθαί τι τῶν εἰρημένων αἰτιάσασϑαι μάλιστα ϑαρροῦμεν
πρὸς τὸ τοῖς αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν [5] καὶ ἥδιόν τις παραβάλλει αὖτὸν ᾧ πείϑεται συγχρινόμενος οὐ καταδεέστερος, ἐνίοτε δὲ xal βελ-

18 τίων (dv) φαίνεσϑαι.

τρέψομαι δὲ ἤδη ἐπὶ τοὺς Σωχρατικούς, 20

οὗς δὴ ἀναγχαιοτάτους εἶναί φημι παντὶ ἀνδρὶ λόγων ἐφιεμένῳ.
ὥσπερ γὰρ οὐδὲν ὄψον dvev ἁλῶν γεύσει κεχαρισμένον, οὕτως (λόyov) οὐδὲν εἶδος ἔμοιγε δοκεῖ ἀχοῇ προσηνὲς ἂν γενέσϑαι χάριvog Σωχρατικχῆς ἄμοιρον. τοὺς μὲν δὴ ἄλλους μαχρὸν ἂν etn ἔργον
14 ἐπαινεῖν καὶ ἐντυγχάνειν αὐτοῖς οὐ τὸ τυχόν. Ἐενοφῶντα δὲ ἔγωγε 25 C0.

ἡγοῦμαι ἀνδρὶ πολιτικῷ xal μόνον τῶν παλαιῶν ἐξαρχεῖν δύνασϑαι᾿ εἴτε ἔν πολέμῳ vig στρατηγῶν εἴτε πόλεως ἀφηγούμενος,
εἴτε ἐν δήμῳ λέγων εἴτε ἐν βουλευτηρίῳ, εἴτε καὶ ἐν δικαστηρίῳ
μὴ ὡς ῥήτωρ ἐθέλοι μόνον, ἀλλὰ xol ὡς πολιτιχὸς xal βασιλικὸς

ἀνὴρ τὰ τῷ τοιούτῳ προσήχοντα ἐν δίχῃ εἰτπιεῖν᾽ πάντων ἄριστος 80
ἐμοὶ {δοχεῖδ xal λυσιτελέστατος πρὸς ταῦτα πάντα Ξενοφῶν. τά
6 ὑπὲρ εἰδη M ὑπερίδῃ B
σαιμι B

αἰσχύνη M

τοῦτον M

11 x&v εἴ τις Scripsi, χαὶ εἴ τις libri

18 τὸν pro τῶν U

18 ἢ pro ἡ M.

8 συμβουλεύ-

12 νεοτέρων UM

18 ἢ ΒΝ ἡ U, delet Geelius

20 cv addidi
22 ὄψος UBM, ὄψον T
potuit ὄψοις opponi, quorum multa sunt εἰδη

λόγων inserui, qnia εἶδος non
24 ἔργον del. Emp. pra-

vum codicem secutus (cf. Additam. p. 827), mihi videtur post αὐτοῖς transpo-

nendum esse

27 εἴτε &yàg) Reiskius, eui obloquitur Emp. (in schedis) pro-

tasin inter duplicem apodosin schema Dioni usitatum esse monens

καὶ ἐν δικαστηρίῳ om. U

29 ῥείτωρ U m. pr.

28 εἴτε

51 doxeiv add. Geelius, δοχεῖ Emp.

ORATIO XVIII,
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ve γὰρ διανοήματα σαφῆ καὶ ἁτελᾶ xal παντὶ ῥᾷάδια φαινόμενα, τό
ve εἶδος τῆς ἀπαγγελέας προσηνὲς καὶ χεχαρισμένον χαὶ τυδιστιχόν,
πολλὴν μὲν ἔχον πιυιϑανότητα, ττολλὴν δὲ χάριν καὶ ἐπιβολήν, ὥστε
μὴ λόγων δεινότητι μόνον, ἀλλὰ xal γοητείᾳ ἐοικέναν τὴν δύναμιν.
$

δὲ γοῦν ἐϑελήσειας αὐτοῦ τῇ περὶ τὴν ᾿νάβασιν πτραγματείᾳ σφό-

(868Μ)ὅρα ἐτειμελῶς ἐντυχεῖν," οὐδένα λόγον εὑρήσεις τῶν ὑπὸ σοῦ λεχϑῆναν δυνησομένων, ὃν οὐ διείληπται καὶ χαγόγος ἂν τρόπον ὑπόσχοι τῷ πρὸς αὐτὸν ἀπευϑῦναι ἢ μιμήσασϑαι βουλομένῳ. εἴτε γὰρ
ϑαρρῦναι τοὺς σφόδρα καταπεπτωκότας χρήσιμον πολιτικῷ ἀνδρί,
10 xal πολλάχις ὡς χρὴ τοῦτο ποιεῖν δείκνυσιν" εἴτε προτρέιμαι καὶ
189 RID σαραχαλέσαι,

1ὅ

οὐδεὶς Ἑλληνιχῆς

φωνῆς

ἐπαΐων

οὐκ ἂν ἐπαρϑείη

τοῖς προτρεπτιχοῖς Ξενοφῶντος λόγοις (ἐμοὶ γοῦν κινεῖται ἡ διάvou καὶ ἐνίοτε δαχρύω μεταξὺ {διὰ τοσούτων ἐτῶν τοῖς λόγοις
ἐντυγχάνων) εἴτε μέγα φρονοῦσι xal ἐτπτηρμένοις ὁμιλῆσαι φρονίμως
xal μήτε παϑεῖν τι ὑπ αὐτῶν δυσχερανάντων μήτε ἀπρεπῶς δουλῶσαι τὴν αὑτοῦ διάνοιαν καὶ τὸ ἐχείνοις χεχαρισμένον ἐκ παντὸς
ποιῆσαι, xal ταῦτα ἔνεστιν. χαὶ ἀπορρήτοις δὲ λόγοις ὡς προσἠἦχει χρήσασϑαι καὶ πρὸς στρατηγοὺς

ἄνευ

στελήϑους καὶ πρὸς τελῆ-

Sog (οὐ) κατὰ ταὐτὸ, καὶ βασιλιχοῖς τίνα τρόπον διαλεχϑῆναι, καὶ
20

ἐξαπατῆσαι ὅπως πολεμίους μὲν ἐπὶ βλάβῃ, φίλους δ᾽ ἐπὶ τῷ
συμφέροντι, xal μάτην ταραττομένοις ἀλύπως τἀληϑὲς xol πιστῶς
εἰπεῖν, καὶ τὸ μὴ ῥᾳδέως πιστεύξιν τοῖς ὑπερέχουσι, [καὶ οἷς ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπερέχοντες] καὶ οἷς καταστρατηγοῦσι καὶ χαταστρατηγοῦνται ἄνϑρωποι, πάντα ταῦτα ἱχανῶς τὸ σύνταγμα περιέχει.
ἅτε γὰρ

οἶμαι μιγνὺς

ταῖς

πράξεσι

τοὺς

λόγους,

οὐχ ἐξ ἀχοῆς 17

παραλαβὼν οὐδὲ μιμησάμενος, ἀλλ᾽ αὐτὸς πράξας ἅμα καὶ εἰπών,
πιϑανωτάτους ἐποίησεν ἐν ἅπασί ve τοῖς συντάγμασι καὶ ἐν τούτῳ
μάλιστα, οὗ ἐπιμνησϑεὶς ἐτύγχανον. καὶ εὖ ἔσϑι, οὐδένα σοι τρόπον μεταμελήσει, ἀλλὰ xal ἐν βουλῇ καὶ ἐν δήμῳ ὀρέγοντός σοι
1 xal ante ἁπλᾶ om. M
Ey::v (cum rasura) Ὁ

libri

corrector)

ὑπόσχοιτο UB

ἀπευϑῆναι M

11 φύσεως pro φωνῆς U

2 πιστικχὸν UBM, πειστικὸν Τ'

ἐπιβουλὴν U

9 ἐϑελησίας M

3 ἔχων B

1 ὃν Reiskius, ὃς

8 τῶν πρὸς αὐτὸν MU m. pr. (v in τῶν erasit

[10 τοῦτο ὕ τοῦτον B τὸ M

οὐχ ἄν οὐκ UB

δείχνυσι Τ᾿

12 ἐμοίγ᾽ οὖν B

13' δα-

χρύων B
μετὰ pro μεταξὺ M
διὰ τοσούτων ἐτῶν scripsi, τοσοῦτον τῶν
ἔργων M. τοσούτων (om. ἔργων) B τοσούτων ἔργων U
14 μέγα φρονοῦσιν
19 ov in17 ἔνεστι B
φρονήμως U m. pr.
M μεγαλοφρονοῦσι UB
serui

βασιλιχοῖς M βασιλιχῶς UB

τίνα Emp. τινὰ libri

22 malim:

τὸ μὴ (δεῖν)
ὑϑ-περέχουσιν UM
«cl οἷς ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπερέχοντες delet
Emp.
28 χαὶ εὖ ἴσϑι etc. haec non satis conexa videntur cum antecedentibus; malim: εὖ οὖν i99: ζὅτι), omisso χαί. — i099 M
σου B
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χεῖρα αἰσϑήσῃ

τοῦ ἀνδρός,

εἰ αὐτῷ προϑύμως καὶ φιλοτίμως

éyvvyy&votc.

18

γράφειν μὲν οὖν οὐ συμβουλεύω

σοι αὐτῷ

ἀλλ᾽ ἢ σφόδρα (588

ἀραιῶς, ἐπιδιδόναι δὲ μᾶλλον. πρῶτον μὲν γὰρ ὁμοιότερος τῷ
λέγοντι ὃ ὑπαγορεύων τοῦ γράφοντος" ἔπειτα ἐλάττονι πόνῳ γίγ- ὃ

γεται" ἔπειτα πρὸς δύναμιν μὲν ἧττον συλλαμβάνει τοῦ γράφειν,
πρὸς ἕξιν δὲ πλεῖον. χαὶ γράφειν δὲ οὐ ταῦτα σὲ ἀξιῶ τὰ σχο- (289 Mj

λικὰ πλάσματα, ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, τινὰ τῶν λόγων, οἷς àv ἡσϑῆς
ἐντυγχάνων, μάλιστα τῶν ενοφωγντείων, ἢ ἀντιλέγοντα τοῖς
19 εἰρημένοις ἢ τὰ αὐτὰ ἕτερον τρόττον ὑποβάλλοντα.
ἰ[χαὶ] ἀνα- 10
λαμβάνειν μέντοι, εἴ σοι ὅάδιον μεμνῆσθαι, τὰ ἐχείνων ἄμει᾿
γον. τῷ τὲ γὰρ τρόπῳ τῆς ἀπαγγελίας καὶ τῇ ἀχριβείᾳ τῶν δια- (94R]
γοημάτων πάνυ συνήϑεις ποιεῖ.
λέγω δὲ οὐχ ἵνα σύνταγμα τι
ὅλον, ὥσττερ οἱ παῖδες, εἴρων συνάπτῃς, ἀλλ᾽ fva, εἴ τί σοι σφόδρα
ἀρέσειξ, τοῦτο χατάσχῃς. σελείονα περὶ τούτου μειραχέῳ ἂν ἔγραψα, 15
σοὶ δὲ ἀρχεῖ τοσαῦτα. xal γὰρ εἰ ἐλάχιστα ἀναλάβοις, πολὺ ὀνή-

e,
rs
“Ἔ
σα
n
n

σει᾿ xal εἰ δυσχόλως
20 ἅπαντος ἀναγχαῖον.

ἔχοις καὶ

μετὰ

ὀδύνης

πράττοις,

οὐχ

ἐξ

ἀλλὰ ἔοιχα μὲν πάνυ μηχῦναι τὴν συμβουλίαν" σὺ δὲ αἴτιος
&voztícag xol προχαλεσάμεγνος᾽ ὥσπερ οἱ ἐν πάλῃ ὑπερέχοντες 20
τοῖς ἀσϑεγεστέροις

ὑτιείχοντες ἐνίοτε ἐποίησαν αὐτοὺς σιείϑεσϑαι

ἐσχυροτέρους εἶναι" καὶ σὺ ἔοικας, ἃ χρεῖττον τυγχάνεις εἰδώς, ἐμὲ

σιροτρέψαι ὡς ἔλαττον ἐπισταμένῳ γράψαι.

βουλοίμην δ᾽ ἄν, εἴ

σοι χεχαρισμένον εἴη, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ποτε

ἡμᾶς γενέσθαι,

ἵνα

21 καὶ ἐντυγχάνοντες τοῖς παλαιοῖς xal διαλεγόμενοι zvegl αὐτῶν χρή- 25

σιμοί τι γενοίμεϑα᾽ ὥσπερ τοῖς ζωγράφοις xal πλάσταις οὐχ
ἀπόχρη εἰπεῖν ὅτι δεῖ τοιάδὲ (rd) χρώματα εἶναι καὶ τοιάσδε
τὰς γραμμάς, ἀλλὰ μεγίστη ὠφέλεια, εἴ τις αὐτοὺς ἢ γράφοντας (85R

1 αἰσϑήσει M
3 οὖν ov T, οὖν om. BM ov om. U
συμβουλεύσω UB
4 ἐπιδιδόναι — dictare" (vidit Reiskius)
ἑτοιμότερος libri,
ὁμοιότερος Reiskius
ὅ ἐπὶ τὰ M
γίνεται Β 1 προσέξειν Μ
8 ἢ παρὰ
pro εἴπερ ἄρα M

9 ξενοφωντίων Ὁ ξενοφοντίων Μ

10 χαὲ seclusi

ἀναλαμβάνειν scil. τῇ μνήμῃ
18 λέγει Μ
15 ἀρέσειεν UM
τοῦτο
T, τούτου UBM
πλείονα Reiskius, πλεῖστα libri
ἂν om. M
17 πρᾶττεις UB
21 ἀνέπεισαν UB ἂν ἔπεισαν M, ἐποίησαν Emp.
22 go. U
ἃ χρεῖττον B ἃ χρείττων Ὁ ἄχτειστον M
ἴδως M sióóc U
23 προτρέψεως M
μεϑα; consulto

26 γενοίμεϑα Emp., ἐγενόμεϑα BM, item U, sed fuit ἐγινόhaec ambigue dixit, quasi non solum lectio et colloquium sed

etiam utilitas utriusque communis
28 ὠφέλια M

futura esset

21 τὰ add. Pflugk

ORATIO XIX.
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ἢ πλάττοντας

ἔδοι᾽ xal ὡς τοῖς παιδοτρίβαις

“παλαίσματα,

ἀλλὰ xal δεῖξαι ἀνάγχη τῷ μαϑησομένῳ᾽

ἐν ταῖς τοιαύταις

οὐχ ἀρχεῖ εἰπεῖν và

συμβουλίαις τελείων ἡ ὠφέλεια

οὕτω χαὶ

γίγνοιτ᾽ ἄν, εἴ

τις αὐτὸν πράττοντα ἴδοι τὸν συμβεβουλευχότα. ὡς ἔγωγε, καὶ el
ὅ ἀναγιγνώσχειν μὲ δέοι σοῦ ἀχροωμένου, τῆς σῆς ἕνεχα ὠφελείας
οὐχ ἂν ὀχγήσαιμι, στέργων vé σὲ καὶ τῆς σῆς φιλοτιμίας ἀγάμενος
xal τῆς πρὸς ἐμὲ τιμῆς χάριν εἰδώς.

(260M)

(09) ΠΕΡΙ ΤῊΣ AYTOY

ΦΙΛΉΚΟΙΑΣ.

᾿Ἐδέοντο μὲν πάλαι τῶν οἰχείων τῶν ἐμῶν τινες ἐντυγχάγειν
μοι xol τῶν πολιτῶν δὲ ἐλέγοντο ἐπιϑυμεῖν πολλοὶ ϑεάσασϑαι,
10 γομέζοντες zAéov τι παρὰ τοὺς ἄλλους ἔχειν μὲ διὰ τὴν ἄλην xal
τὴν μεταβολὴν τοῦ βίου χαὶ διὰ τὴν δοκοῦσαν αὐτοῖς τοῦ σώματος
ταλαιτωρέαν᾽ τελευτῶντες δὲ ἤδη xal ἐνεκάλουν, ἀδικεῖσϑαι φάσχοντες.
ἐγὼ δὲ οὐκ ἤϑελον ἐγγὺς ἐέναν πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὅρους,

ἀλλὰ ἐδόκει μοι τὸ τοιοῦτο παντελῶς ἀχϑομένου τινὸς εἶναι τῇ
15 φυγῇ καὶ ἐπιϑυμοῦντος κατελϑεῖν᾽ ὥσπερ οἱ μηδὲν καταλιπόντες
ἐν τῇ κύλικι δῆλοί εἰσι πάνυ

διψῶντες.

ἐλϑὼν

οὖν

εἰς Κύζικον 2

186 RII) ἐχεῖ διέτριβον wol παρεῖχον, εἴ τις βούλεταί μοι τῶν ἐπιτηδείων
συγγίγνεσθαι. καὶ δὴ τὸ τοῦ χιϑαρῳδοῦ τοῦτο ὃ λέγουσιν ἔσωσέ
ue, ᾧδήν τινὰ ᾷσαντα αὐτοῖς. mel yàg fxev ὅ ἄριστος τῶν νῦν
20 χυϑαρῳδῶν, ὡς δ᾽ ἔνιοί φασιν, οὐδὲ τῶν πρότερον οὐδενὸς ἐνδεέστερος, ἀλλ᾽ οὐδὲ Ldolovog τοῦ éx πελάγους, μαντευόμενοι δῆλον
ὅτι, πῶς γὰρ ἂν εἰδεῖεν τὸ σαφὲς οὐχ ἀχούσαντες

ἐχείγου; --- ὡς

δ᾽ οὖν τάχιστα ἤσϑοντο ἐπιδημοῦντα τὸν ἄνδρα, εὐθὺς καὶ σπουδὴ
ἀμήχανος xal πάντες ἐβάδιζον εἰς τὸ βουλευτήριον.
ἐγὼ οὖν xol
25 αὐτὸς, ἐξεῖναι νομίζων καὶ ἡμῖν ἀχοῦσαι xol μεταλαβεῖν οὕτω
8 πλεῖον B πλείον

5 ἀναγινώσχειν

Ὁ

U

ὠφέλια

ὠφελίας M

Μ

γίνοιτ᾽ dv Μ

6 στέργωντές σε M.

4 ὡς xoi UB

10 ἄλην καὶ τὴν

μεταβολὴν Geelius, ἄλλην καὶ τὴν μεταβολὴν M ἄλλην καὶ μεταβολὴν B ἄλην

μεταβολὴν
18 συγγίνεσϑαιΒ
καὶ δὴ καὶ
δὃ᾽ om. M. Videntur trimetri
comici latere: τὸ τοῦ κιϑαρωδοῦ τοῦϑ᾽, ὃ λέγουσ᾽, ἔσωσέ με qórv τιν᾽ αὐτοῖς ---

20 τῶν πρώτων οὐδενὸς
21 ἀρείονος UBM
τοῦ ἐκ Reiskius, ἐκ τοῦ
libri
22 dv εἰδεῖεν τὸ σαφὲς B εἰδεῖεν τὸ σαφὲς (om. ἀν) U ἂν ἐντὸς ἀφὲς
M m. pr.
ovx om. U
23 malim: εὐθὺς ἦν σπουδὴ
24 βουλευτήριον
suspectum Bethio ^ 25 οὕτως U
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καλῆς εὐωχίας ἐν ἀνθρώποις

σπιρώτοις πάνυ ϑαρρῶν.

τρισχιλίοις καὶ πλείοσιν,

ἧχον ἐν

εἰμὲ δὲ φιλήχοος καὶ φιλόμουσος ἀτεχνῶς,

οὐ πάνυ &uzetgog ὧν μουσιχῆς᾽

ὥστε εἴπερ ἔτυχον γεγονὼς κατὰ

ταὐτὸν Ὀρφεῖ, δοχῶ μοι, πρῶτος ἂν ἐπηχολούϑουν,

εἰ xal ἔδει 487&

μετὰ νεβρῶν τινων ἢ μόσχων, οὐδὲν αἰδούμενος" ἐπεὶ xal vóv 5
ταὐτὸ τοῦτο πάσχω πολλάχις, ἐτδιδὰν εἰσαφίχωμαι σοφιστοῦ, διὰ

Ι

τὴν προσοῦσάν μοι ἀχρασίαν περὶ τοὺς λόγους, [xoi] μετὰ τοιού- (61 v) των συναγελάζομαι ϑρεμμάτων, ὡραίων xol καλῶν, ἄλλως δὲ ϑορυ4 βούντων χαὶ σχιρτᾶν προϑυμουμένων.
τοῦτο δὲ πέπονθα πρὸς
᾿ς φοὺς σοφιστάς τὸ καὶ ῥήτορας ἅπαντας σχεδόν. xaddzeg οἱ πτωχοὶ 10
καὶ τοὺς μετρίως εὐπόρους μακαρίζουσι διὰ τὴν αὑτῶν ἀπορίαν,
κἀγὼ τοὺς ἁμῃγέπῃ δυνατοὺς λέγειν ϑαυμάζω xai ἀγαπῶ διὰ τὸ
αὐτὸς ἀδύνατος εἶναι λέγειν. τὸ μέντοι τῶν χιϑαρῳδῶν τε xal

'

y» za τῶν ὑποχριτῶν οὐ παρ᾽ ὀλίγον μοι δοχεῖ διαφέρειν πρὸς
ἡδονήν.
(ἥ) ve γὰρ φωνὴ
τε λέξις οὐκ αὐτοσχέδιος,
πολλὰ πειρωμένων λέγειν,
5 λὴν πεποιηκότων. xol τά
σοφωτέρων

μείζων xal δῆλον ὅτι
ὥσπερ ἡ τῶν ῥητόρων
ἀλλὰ ποιητῶν ἐπιμελῶς
ye πολλὰ αὐτῶν ἀρχαῖζά

ἐμμελεστέρα 1| 15
ἐξ ὑπογύου τὰ
xol χατὰ σχο-.
ἐστι xal πολὺ

ἀνδρῶν ἢ τῶν vüv' τὰ μὲν τῆς κωμῳδίας ἅπαντα᾽

τῆς

δὲ τραγῳδίας τὰ μὲν ἐσχυρά, ὡς ἔοικε, μένει" λέγω δὲ τὰ ἰαμβεῖα" 20
xal τούτων μέρη διεξίασιν ἐν τοῖς ϑεάτροις᾽ τὰ δὲ μαλακώτερα (488 RII)
ἐξερρύηχε τὰ περὶ τὰ μέλη" ὥσπερ οἶμαι τῶν ἀνϑρώπων τῶν
παλαιῶν

ὅσα μέν ἐστι στερεὰ τοῦ σώματος,

ὑπομένει

τῷ χρόνῳ,

τά τὲ ὀστᾶ χαὶ οἱ μύες, τἄλλα δὲ ἐλάττω γίγνεται.
οὐχοῦν τὰ
σώματα ὁρᾶται τὰ τῶν παντελῶς γερόντων ἐνδεδωχότα xol λαγαρά" 25
ὅσοι δ᾽ αὖ παχεῖς γέροντες ὑπὸ πλούτου χαὶ τρυφῆς, ἰσχυροῦ μὲν
οὐδενὸς προσόντος ἔτι, πιμελῆς δὲ ἀντὶ τῶν
δὴ ὁρῶνται xal νεώτεροι τοῖς πολλοῖς. * * *
1 ἥχων Ὁ
2 φιλήχοος (η ἃ corr)
U m. pr.
ἐπιχολούϑουν U m. pr.

opus

σαρχῶν,

5
8 xav! αὐτὸν Μ
4 δοχό μοι
6 ἀφίχωμαι εἰς Herwerden, quo non

" ἀχρασίαν Casaub., ἀχρόασιν UB ἀχροᾶσιν M

11 αὐτῶ U
12 ἀμῆι yé xg
13 τε om. M
15 4 add. Emp.
1 ἐπιμελεστέρα libri, corr. Wil.
BM ἔξιοῦ

18 τά γε Reiskius, τά τε libri

Spectamus: τὸν χρόνον

24 δὲ pro τεῦ

τείνεται UBM

οὐκ ὀντα pro ovxovv và M

21 πειμελῆς M

28 δὲ pro δὴ UB

deesse vidit Selden

εὐτραφεῖς

x«l om. M

14 πρὸς ἡδονήν ce libri,
16 λέξις Reiskius, ἕξις

20 τὰ alterum om. B

uvisg U

23 ex-

γίγνεται Emp.,

245 ὁρᾶτε UBM ὁρᾶται T

νεώτεροι (o à corr. U — In fine multa

ORATIO XX.

(10) ΠΕΡῚ

259

ANAX9PHZEQQ3,
--------...

Τί γάρ ποτε

τὸ τῆς ἀναχωρήσεώς

ἐστι καὶ τίνας χρὴ τιϑέναι

τοὺς ἀναχωροῦντας; ἄρά ye τοὺς ἀπὸ τῶν προσηκόντων ἔργων
αὐτοῖς καὶ πράξεων ἀφισταμένους, τούτους χρὴ páoxew ἀναχωρεῖν;
οἷον

εἴ τις ᾿ϑηναῖος

5 πατρίδος

dv,

““αχεδαιμονίων

δέον

αὐτὸν

εἰσβεβληχότων

(262 M) λέτεσεου ἐπιόντος ἢ ἄλλων πολεμίων,

στρατεύεσθαι

ὑπὲρ

τῆς

εἰς τὴν ᾿Αττικὴν ἢ Φι-

ὅ δὲ ἀναχωρήσειεν εἰς Πέγαρα

ἢ Αἴγιναν évexa τοῦ μὴ στρατεύεσθαι μηδὲ χινδυγεύξειν, οὗτος
(dv) ἀναχεχωρηκέναι λέγοιτο; ἢ εἴ vig συχνὴν οὐσίαν κεχτημένος
ἕνεχα τοῦ διαφυγεῖν τὰς λειτουργίας ἀπέλθοι ἐκ τῆς πόλεως ; ἢ
10 €t τις ἰᾶσϑαι

τοὺς νοσοῦντας

ἱκανὸς ὦν, καὶ φίλων δὴ καὶ ἐπιτη-

δείων αὐτῷ xauvóvrov, ὅπως μὴ καχοπαϑῇ καὶ πράγματα ἔχῃ
τούτους ϑεραπεύων, ἀπολίποι τὸ αὐτοὺς xol ἀποδημήσειεν εἰς
ἕτερον τόπον; ἢ εἴτις ἄλλος, ἐν πόλει δέον ἐξετάζεσϑαι καὶ αὐτόν,

ἄρχειν καὶ ἀρχαῖς ὑττηρετεῖν xal φυλαχάς τινας φυλάττειν ἀγρυτίγῶν μὴ βούλοιτο, ἀλλ᾽ ὅπως τούτων ἀπηλλαγμένος ἁπάντων ἔσται
xal μηδὲ εἷς αὐτὸν ἐξελέγξει μηδὲ κωλύσει πίνοντα xal χαϑεύδοντα
χαὶ ῥᾳϑυμοῦντα, ἑτέρωσε ἀποχωροῖ ποι, ἄρα τούτους ἀναχωρεῖν
ῥητέον; ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν δῆλον ὅτι φεύγουσέ ve xal δραπετεύουσι,
99RIDxel οὐχ ἂν εἴη πρόφασις αὐτοῖς οὐδὲ συγγνώμη τῆς τοιαύτης
20 σχολῆς τὲ καὶ ἀποδράσεως.
μὴ οὖν τοὺς ἀπὸ τῶν ἀνωφελῶν πραγ15

μάτων χαὶ τῶν οὐ προσηχουσῶν αὐτοῖς ἀσχολιῶν ἀπιόντας καὶ
σχολήν τινα πορίζοντας αὑτοῖς ἀπὸ τῶν ἐνοχλούντων μάτην ῥητέον
() ὡς ἀναχωροῦντας.
ἀλλ᾽ οὕτως μὲν οὐχ ὃ μεταβὰς ἐκ πόλεώς
τίνος εἰς ἑτέραν πόλιν ἢ éx τόπου εἰς ἕτερον τόπον ἀναχωρεῖν
325

λέγοιτ᾽ dv»* ὅπου γὰρ ἂν ἀφίκηται, πολλὰ ἂν εἴη τὰ ἐμποδὼν
αὐτῷ γιγνόμενα xol οὐκ ἐῶντα τὰ προσήχοντα

ἐπὶ

2 ἀραγεῦ
Emp.

ποιεῖν.

xol γὰρ τὸ

πολύ τῳ ξυνεῖναι καὶ τὸ πίνοντα ἢ κυβεύοντα ἢ ἄλλο τι
6 ἀναχωρήσειε Emp., ἀναχωρήσει libri

10 εἰᾶσϑαι

ἔχει U m. pr.

Μ

xal ὃ φίλων

Ὁ

8 &v add.

11 πράγματα (γμα & corr.) U

12 ἀπολιπῆ τε ΒΜ ἀπολίπη τε (οι ἃ corr) Π

--- χωλύσῃ libri, corr. Wil.

10 ἐξελέγξῃ

17 ἀποχωρῇ UBM, ἀποχωροῖ T — 23 ; addidi,

ef.$80r. LXXVIIL 30 XXXII 77.
26 γινόμενα Ὁ
τῷ pro τὸ BU
21 ἐπὶ
πότῳ (om. πολὺ) UB eni πολὺ τῷ M, unde ἐπὶ πολυ πότῳ Geelius; at sequitur
πίνοντα; ἐπὶ πορνείᾳ Bethe
ER
1
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τῶν βλαβερῶν xal dovugógov πράττοντα διατελεῖν πανταχοῦ τοιαὔτά ἐστιν xal τὸ συνδιατρίβειν ἀεὶ τῷ ἐντυχόντι ἀδολεσχοῦντα
xol ἀχούοντα λόγων οὐδὲν χρησίμων ἢ περὶ τὰ βασιλέως πράγ4 ματα διατρίβειν ἢ τὰ τοῦ δεῖνος, ὧς ἔφη τις. οὐ γάρ ἐστιν ἀνόηvog τῆς αὑτοῦ ψυχῆς κύριος, ἀλλὰ δεμβόμενός ve xol
δᾳδίως ὑπὸ τῆς τυχούσης προφάσεως καὶ ὁμιλίας.

dyóusvog 5

᾿
|

[ὥστε] οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι, χαϑάπερ οἱ ἄσωτοι τῶν χρημάτῶν 00x ἂν δύναιντο ἀποδοῦναι λόγον πρὸς ὅ,τι ἀνηλώκασιν ἕκα- (268 M)
στον αὐτῶν, φαίνεται δ᾽ ὅμως ἀνηλωμένα πάνυ συχνὰ χρήματα,
οὐδὲ οὗτοι τοῦ χρόνου ve καὶ βίου δύναιντ᾽ ἂν ἀποδοῦναι λόγον, 10 (3.
πρὸς ὅ,τι ἑχάστην ἡμέραν ἀνήλωσαν ἢ μῆνα ἢ ἐνιαυτόν" φαίνεται
|
δ᾽ οὖν παριὼν ὃ βίος xol δαπανώμενος ὃ χρόνος, οὐκ ὀλίγου ἄξιος
ὃ τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲ ἥττονος, ἐμοὶ δοχεῖν, ἢ τὸ ἀργύριον. ἀλλ᾽
ὅμως μιᾶς δραχμῆς ἀπολομένης

ἀνάγχη

αἰσϑέσϑαι

xol

δηχϑῆναι

ἁμῃγέπῃ" εἰ δὲ καὶ πλείους τις ἐχβάλοι, οὐ πολλοί εἰσιν οἱ éml 15
τῷ τοιούτῳ πράως ἔχοντες" λέγω δὲ οὐ διὰ τὴν ἀμέλειαν λυπούμενοι καὶ δαχγόμεγοι xal διὰ τὸ μὴ προσέχειν (ἐφ᾽ οἷς ἄξιον ἦν
δάχγνεσθαι), ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν δραχμῶν. ἡμέρας δὲ ἐξελϑούσης χαὶ ἀπολομένης καὶ δύο χαὶ τριῶν οὐδείς ἐστιν ὃς ἐφρόν-

6 vuoev.

ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν δύνανται λογίζεσϑαι [τὸ τοιοῦτον] ὅτι εἰ μὴ 20

προσέξουσι μηδὲ φροντιοῦσι τῶν τοιούτων, λάϑοι ἂν αὐτοὺςἡ
«σύμπασα οὐσία διαρρυεῖσα καὶ ἀπολομένη" ἐνταῦϑα δὲ οὐ δύνανται
ταὐτὸ τοῦτο λογίσασϑαι, ὡς δὲ μὴ προγοήσουσιν ἑχάστης ἡμέρας
xal φυλάξονται μὴ εἰχῇ προϊέναι, λάϑοι ἂν αὐτοὺς ὃ σύμπας βίος
διαρρυξὶς xol ἀπολόμενγος.
25
7
ἀλλ᾽ ὅτι γε οὐ τόπος ἐστὶν ὃ παρέχων οὐδὲ τὸ ἀποδημῆσαι
τὸ μὴ φαῦλ᾽ ἄττα πράττειν οὐδὲ (v0) εἰς Κόρινϑον ἢ Θήβας ἀνακεχωρηχέναι [τὸ δὲ] τὸν βουλόμενον πρὸς αὑτῷ εἶναι --- καὶ γὰρ 492RI
ἐν Θήβαις καὶ ἐν Πεγάροις καὶ πανταχοῦ σχεδὸν οὗ τις ἂν ἀττέλϑῃ
. 1 τὰ αὐτά ἐστι Geelius ἕτοιμα ἐστι Emp.
2. ἐστι Ὁ χαὶ τὸ -- ἐντυχόντι om. U
ἀεὶ τῷ — διατρίβειν bis exaravit M
4 διατρίβειν delet
Geelius
τὸ τοῦ libri, τὰ vov mrg. Mor.
ὃ ἀνόητος Jacobsius, ἀνόητος
ἄνϑρωπος Pflugkius;

ἀνόητος interpolatoris

quae supra dicta sunt p. 259, 25

esse puto;

5 malim:

his enim continuantur

ósufousvóc τις xol

" ὥστε seclusi, neque enim iiec ex antecedentibus consecuntur
malim: ἄξιος (ov)
14 δραγμῆς M
15 x&v pro xa M

12 ὀλίγον M
ἐχβάλοι Emp.,

ἐχβάλη M ἐχβάλλῃ UB
11 δακνώμενοι M — 20 δύναται UBMT, corr. editi
τὸ τοιοῦτον del. Reiskius
24 φυλάξονται Scripsi, φυλάξουσι libri
21 τὸ
hic inserui, deleto τὸ δὲ 1. 28; δεῖ pro τὸ δὲ Επιρ., sed obstat infin. perf.
28 x«l γαρ et quae sec. per anacoluthiam apodosis locum obtinere vidit Emp. (in

Schedis)

^ 29 ἀπέλϑοι libri, corr. Dind.

ORATIO XX.

261

τῆς Ἑλλάδος xol τῆς Ἰταλίας ἔνεστι τό ve ἀργεῖν καὶ τὸ ῥᾳϑυμεῖν,
xal οὐκ ἀπορήσει προφάσεως, ὅπου ἂν τύχῃ ὦν, δι᾿ ἣν βλακεύων
τὲ xal ἀσχολούμεγος ἀναλώσει καὶ πάνυ πολὺν χρόνον, ἂν οὕτως
τύχῃ. μὴ οὖν βελτίστη (Π) καὶ λυσιτελεστάτη πασῶν ἡ εἰς αὑτὸν 8
5 ἀναχώρησις

xal τὸ προσέχειν

τοῖς αὑτοῦ

πράγμασιν,

ἐάν τ᾽ ἐν

Βαβυλῶνι τύχῃ τις ὧν ἐάν τ᾽ ᾿Δϑήνησιν ἐάν τ᾽ ἐν στρατοπέδῳ
ἐάν τ᾽ ἐν νήσῳ μιχρᾷ xol μόνος.
αἱ γὰρ τοιαῦται ἀναχωρήσεις
xal ἀποδημίαν μικράν τινα ἔχουσι δοττὴν πρὸς τὸ σχολὴν ἄγειν
xal τὸ πράττειν

τὰ

δέοντα"

ὥσπερ

τοῖς ἀσϑενοῦσιν

ἐφ᾽ ἑτέρας

4Μ)10 xal ἑτέρας xAí(vag χκαταχλίνεσϑαι φέρει μέν τινα ἐνίοτε μιχρὰν
ἀνάπαυσιν, οὐ μὴν ἱχανήν ye οὐδ᾽ ὥστε ἀπαλλάξαι" — ἰδεῖν ve 9
ἔστι xal ἐν τῷ πάνυ πολλῷ ϑορύβῳ ve xal πλήϑει οὐ κωλυόμενον
πράττειν ἕχαστον τὸ αὑτοῦ ἔργον, ἀλλ᾽ ὅ τε αὐλῶν ἢ διδάσχων
αὐλεῖν τοῦτο ποιδῖ πολλάκις ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ὅδοῦ τὸ διδασκαλεῖον
15 ἔχων καὶ οὐδὲν αὐτὸν ἐξίστησι τὸ πλῆϑος οὐδὲ ὅ ϑόρυβος τῶν
παριόντων, ὅ ve ὀρχούμενος ὁμοίως ἢ ὀρχηστοδιδάσκχαλος πρὸς

τούτῳ ἐστίν, ἀμελήσας τῶν μαχομένων ve xal ἀποδιδομένων xal
ἄλλα πραττόντων, ὅ ve χιϑαριστὴς ὅ ve ζωγράφος" ὃ δὲ πάντων
σφοδρότατόν ἐστιν᾽ οἱ γὰρ τῶν γραμμάτων διδάσχαλοι μετὰ τῶν
Ds 20 παίδων

ἐν ταῖς ὁδοῖς χάϑηνται,

καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἐμποδών

ἔστιν

ἐν τοσούτῳ πλήϑει τοῦ διδάσχειν τὲ xol μανϑάγειν. ἤδη δέ ποτεῖθ
εἶδον ἐγὼ διὰ τοῦ ἱπποδρόμου βαδίζων πολλοὺς ἐν τῷ αὐτῷ ἀνϑρώπους ἄλλον

ὀρχούμενον,

ἄλλο

τι πράττοντας,

τὸν μὲν

τὸν δὲ ϑαῦμα ἀποδιδόμενον,

id otra,

τὸν δὲ

τὸν δὲ ποίημα ἀναγιγ-

25 νώσχοντα, τὸν δὲ ᾷἄδοντα, τὸν δὲ ἱστορίαν τινὰ ἢ μῦϑον διηγούu&vov' xol οὐδὲ εἷς τούτων οὐδένα ἐκώλυσε προσέχειν αὑτῷ καὶ
τὸ πιρροχείμενον πράττειν.
ὃ συνάγει

-

τὴν ψυχὴν

χαίτοι τούτων

xal χαϑίστησι

οὐδέν

ἐστι τῶν ἔργων,11

καὶ καταφρονεῖν

ποιεῖ τῶν

ἄλλων ἁπάντων. παιδεία δέ, ὡς ἔοικε, xal φιλοσοφία, at μά80 λέστα τοῦτο διαπράττονται, πολλῆς ἐρημίας τὲ καὶ ἀναχωρήσεως
τυγχάνουσι

δεόμεναι" καὶ ὥσπερ τοῖς νοσοῦσιν,

εἰ μὴ πανταχόϑεν

ἐστὶ σιωττή τε xal ἡσυχία, οὐ δυνατὸν ὕπνου μεταλαβεῖν,
4 ἢ add. Geelius
dy B
γνεσϑαι M

pro ó τεῦ

Μ

5 dvayoprosig M

τε pro τ᾽

10 χλείνης M (superser. χλείνας)

χκατακλεί-

11 ἰδεῖν τέ ἐστιν M. ἰδεῖν γέ ἐστι UB, δὲ (pro τε) T et vulgata

12 χωλυώμενον
vov T

παϑῶν U m. pr.

6θ τ᾽ ἐν ᾿Αϑήνησιν

οὕτως

M

[8 αὐτοῦ

ὀρχισοδιδάσκαλος U

18 ἔξω γράφος M.

20 τῶν pro ἐν M
ἀναγινώσχοντα Β

14 ποιενΜ

15 óom. M

16 οὔτε

17 ἀποδιδομένων UBM, ἀποδυομέ-

19 σφοδρότατόν Emp., φοβερώτατόν libri

22 ἴδον M X 24 exspectaveris: ϑαῦμα ἐπιδεικνύμενον.
29 ci om. M m. pr.
81 δεόμενοι M
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doa xol τοῖς φιλολόγοις, εἰ μὴ πάντες ὑποσιγήσουσιν αὐτοῖς xol
μήτε ὅραμα μηδὲν ἄλλο ἔσται μήτε ἀχούσματος ἀχούειν μηδενός,
οὐκ ἄρα οἵα ve ἔσται ἡ ψυχὴ τοῖς αὑτῆς προσέχειν xal σιερὶ ταῦτα

12 γίγνεσϑαι.

ἀλλ᾽ ἔγωγε ὅρῶ καὶ τοὺς πλησίον τῆς ϑαλάττης

οὐδὲν πάσχοντας, ἀλλὰ xol διανοεῖσθαι δυναμένους ἃ βούλονται ὅ
διαγοεῖσϑαι καὶ λέγοντας xal ἀχούοντας καὶ καϑεύδοντας, ὅπόταν
αὐτοῖς ἢ καιρός, ὅτι οὐδὲν οἴονται προσήκειν αὑτοῖς τοῦ ψόφου
τούτου οὐδὲ φροντίζουσιν.
εἰ δέ γε ἐβούλοντο προσέχειν ὅπότε
δδὲ M)

μείζων ἢ ἐλάττων γίγνοιτο ἦχος ἢ διαῤιϑμεῖν τὰ χύματα (và) προσ-

σίπτοντα ἢ τοὺς λάρους ve xol τὰ ἄλλα ὄρνεα δρᾶν, ὅπως émni- 10
πέτονται ἐπὶ τὰ κύματα xol νήχονται δᾳδίως ἐπ᾽ αὐτῶν,
18 ἦν αὐτοῖς σχολὴ ἄλλο τι ποιεῖν.

οὐχ ἂν

οὐχοῦν καὶ ὅστις δυνατὸς évyofj-

σαι περὶ τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων xol τοῦ ϑορύβου τοῦ κατ᾽ αὐτοὺς
xal τῶν πραγμάτων, ὅτι οὐδὲν διαφέρει ταῦτα τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ

γιγνομένων, οὐχ ἂν ἐνοχλοῖτο iz αὐτῶν.

ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν, ὡς 15

ἔοικε, πολλοῦ ἄξιον [τὸ] μάϑημα xal δίδαγμα, τὸ τὴν ψυχὴν ἐθίζειν

ἕπεσθαι τῷ λόγῳ xal μὴ ἐπ᾽ ἄλλ᾽ ἄττα τρέπεσϑαι ἢ τά τὲ προ14 γχείμενα xal δοχοῦντα ὀρϑῶς

ἔχειν" καὶ ἡ μὲν οὕτως ἐϑισϑεῖσα

[ἡ] ψυχὴ [λόγῳ] δυνήσεται ἅπαντα διαπράττεσθαι τὰ προσήχοντα
αὐτῇ, ἡ δὲ δεμβομένη
-

σφομέγη,

ὅταν. vL

ve xal ἀλύουσα

προφαγνῇ

zove

xol ἄλλοτε ἐπ᾽ ἄλλο τρε- 20

ἡδονήν

τινα

ἢ ὁᾳστώνγνην

ἔχον;

ὥσπερ ὕδατος ἐν ἑτεροχλινεῖ χωρίῳ ὅποι ἔτυχε τρεπομένου, οὐδὲν
15 ἂν ὠφεληϑείη

οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς πάσης ἡσυχίας ve xal ἐρημίας.

οἶδα

γὰρ ἔγωγε χαὶ τῶν χυνῶν τὰς μὲν καλῶς ἀχϑείσας καὶ φιλοπόνους, (4961

ἐπειδὰν ἀφεϑῶσιν, εὐθὺς ἀναζητούσας τὸ ἴχνος, καὶ οὐδ᾽ εἰ ττάντες 35
ἀποχαλοῖεν, οὐχ ἄν ποτε τοῦτο ἀπολειπτούσας, οὐδ᾽ ei πολλαὶ μὲν
qoval πανταχόϑεν φέροιντο, πολλαὶ δὲ ὀσμαὶ ἀπό τὲ τῶν χαρσῶν καὶ ἀνθῶν ἐμπλέχοιντο, πολὺ δὲ πλῆϑος ἀνϑρώπων ve καὶ
2 μήτε (δρᾶν) ὅραμα Cobetus; quo non opus
τοῖς αὐτῆς ΒΜ τοῖς αὐτοῖς

καὶ om.

U

U 4 γίνεσϑαι

7 αὐτοῖς U

3 τοῖς αὑτῆς Reiskius,

Ὁ ὅ ουδὲν πάσχοντας om. M

ψόφου Morellius φόβου libri

8 .δέ ye ὃ M

9 τὰ (post χύματαὶ)ὶ add. Reiskius
10 τὰ ante ἄλλα om. B
ἐπιπέτωνται
U m. pr.
15 ὑπ᾽ αὐτῶν Geelius ὑπὸ πάντων libri
16 τὸ seclusi
17 ἀλλάττα U (sicl)
18 ἡ μὲν Selden., ἡμῖν libri
ἐϑισϑῆσα M.
19 ἡ
seclusit Reiskius

οὕτως deminuit

λόγῳ ut ex antecedentibus repetitum seclusi, quia vim vocis

20 εἰ δ᾽ BM

ἀλλο (o acorr)U

21 ἔχον (o a corr.) U

22 ὥσπερ ὕδατος : genetivus male se habet, nisi pro ὥσπερ τρόπον reposueris,
cum Reiskio

ἑτέρῳ κλίνει M

οὐδ᾽ ὑπὸ M ὠφεληϑῇ οὐχ ὑπὸ UB

23 ὠφεληϑείη οὐδ᾽ ὑπὸ Casaub. ὠφεληϑῇ

ἐρημίας τε καὶ ἡσυχίας (hoc ord.) U

οἵ δὲ pro οἶδα M
24 φιλοπόνως libri, corr. Dind.
26 ἀπολιπούσας libri,
corr. Wil.
21 oiu. M
28 ἀνϑέων B
πολὺ δὲ Reiskius, πολὺ τε libri

: EAE

ORATIO XX.

|

ἄλλων ζῴων φαίνοιτο καὶ ἴχνη và μὲν ἵππων,và δὲ βοῶν, τὰ δὲ
προβάτων --- οὐδὲν οὔτε ὁρᾷ τούτων οὔτε αἰσϑάνεται αὐτῶν οὐδεγός, ἀλλὰ ἐχεῖνο [παριδοῦσα] πανταχόϑεν ἐκλέγειν τὸ ἴχνὸς χἀ-

!|

|
I

|

|
|
|
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σι

κείνῳ ἕπεται, μέχρις àv εὕρῃ ve xal ἀναστήσῃ τὸν λαγών, καὶ
μετὰ ταῦτα χατέχει διώχουσα, δι᾿ ὅποίων dv zove ἔῃ χωρίων, καὶ

οὔτε πεδίον οὔτε ὄρος οὔτε và λίαν τραχέα οὔτε χαράδραἢ δεῦμα

ἀποχωλύει αὐτήν, πολλούς τινας δρόμους τοῦ λαγὼ ϑέοντος xal
πειρωμένου

ἐξαπατᾶν"

τὰς δὲ ἀμαϑεῖς ve xol ἀπαιδεύτους χύνας 10

, (66 30 βραδέως μὲν αἰσϑανομένας, ταχέως δὲ ἀπαγορευούσας, εἰ δέ ποϑεν
| 10 ἀλλαχόϑεν προσπέσοι ϑροῦς, εἴτε ὑλακὴ χυνῶν εἴτε ἀνθρώπων
φϑεγξαμένων ὅδοιπόρων ἢ νομέων, εὐθὺς ἀναχυπτούσας ἐχ τοῦ
ἔχνους χἀχεῖ φερομένας.

τούτων

δὴ πάντων,

ὅπερ ἔφην, τὸ ἔϑος

(496 ΕΠ) αἴτιον. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἐθίζειν ἂν δέοι μηδέποτε ázo|
τρέπεσϑαι μηδὲ ἀναχωρεῖν τοῦ δοχοῦντος εἶναι γειούκοννος ἔργου.
ἢ
εἰ δὲμή, οὐ ὅάδιον περιγενέσϑαι οὐδὲ ἐξεργάσασϑαι οὐδὲν ἱχανῶς.
ἢ οὐχ ἐν ταῖς ἐρημίας καὶ ἡσυχίαις, οὐχ ἐνταῦϑα μάλιστα
|
ἀγευρήχασιν οἱ ἀνόητοι ἄνϑρωττοι, ὅπως μηδὲν διανοῶνται τῶν
|
δεόντων, ἕτερα πολλὰ xal ἄτοπα διανοήματα, οἷς ἀγαπῶσι
ξυγόντες, τυρανγέδας τε xol πλούτους xal ἄλλ᾽ ἄττα ϑαυμαστὰ
20 ἀναπλάττοντες

αὑτοῖς;

οἱ μὲν ϑησαυρούς

τινας

[ἀναπλάττοντες]

χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου πλῆϑος ἐξαίφνης ἀμήχανον ὅσον χτώμενοι,
οἱ δὲ βασιλεῖς τε καὶ μονάρχους πόλεών ve xol ἐθνῶν ἀποδειχνύντὸς σφᾶς αὐτούς,
πράττοντες, τοὺς

ἔπειτα ἤδη τὰ ἑξῆς περὶ τὴν τυραγνίδα πάντα
μέν τιγας ἀποχτιγγύντες, τοὺς δὲ ἐλαύνοντες,

25 παρϑένοις δὲ xol μειραχίοις καὶ γυναιξὶ πλησιάζοντες αἷς ἂν
ἐθέλωσιν, ἑστιάσεων {δὲν xol εὐωχιῶν τῶν πολυτελεστάτων μεταλαμβάνοντες, οἱ δέ τινες ἀργύριον ἐχδανείζοντες ἢ ἄλλας ἐργασίας 18
οἷον ἐγρηγορότες ve xal δρῶντες ὀνείρατα ποικίλα καὶ παντοδαπὰ
πλάττοντες αὑτοῖς. ἐνίοτέ γε μὴν ἐκ τῶν ὀνειράτων τούτων ἀπο80 βαίνει καὶ ὕπαρ αὐτοῖς và φαυλότατα καὶ ἀτοπώτατα. τυραννίδες
|497 RI) μὲν γὰρ οὐ πάνυ τι éx τῶν τοιούτων γίγνονται" οὐ γὰρ ἐθέλει ἡ
|

1 δρᾶ: nota numeri mutationem — 3 éxeivo scripsi, ἐχεῖνα libri

δοῦσα om. M m. pr.

ἁπαντοχόϑεν

Ὁ

ἐκχλέγειν

Μ

6 ὄρος Reiskius; óóóc libri quod defendit Emp. (in schedis)

παρι-

4 ἀναστήσει M.
λείαν Μ

παχέα UBM, τραχέα T — 10 προπέσοι M
12 αἴϑοο Μ
13 ὅμως ΒΜ
16 ἡρεμίαις Β 11 ἀνευρήχασι ΜΒ ἀνευρήχασιν U, ἀνευρίσχουσιν Geelius
διονοοῦνται U
20 ἀναπλάττοντες del. Reiskius, ἀνασχάπτοντες Geelius
23 πάντα om. U
a corr)

|

|

U

24 δ᾽ ἐξελαύνοντες Herwerden

μιραχίοις

Μ

26 δὲ add. Emp.

ζόμενοι add. Casaub. post ἐργασίας,

πλάττοντες

80 xal παρ᾽ αὐτοῖς M

25 παρϑένοις (acc. et c
21 ἐχδανίζοντες

Μ

éoya-

sed ἐργασίας potest obiectum esse ad
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τυραννὶς ὑπὸ ῥᾳϑύμου ve xal τρόπον τινὰ ἀεὶ χοιμωμένης διανοίας
ϑηρεύεσθϑαι, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ δριμείας ve καὶ ἀγρύπγου φρονvídog* δαπάναι δὲ καὶ ἔρωτες xal τοιαῦταί τινες διατριβαὶ ττολ-

19 λοῖς ἤδη πολλάκις ἀπήντησαν.
οἷον δὴ ἐγὼ οἶμαι τὸν ᾿Αλέξανδρον, ὡς ἐτύγχανε σχολὴν ἄγων ἐν τῇ Ἴδῃ περὶ và βουχόλια, vot- 5
αὐτῆς ἐννοίας καὶ ἐπιϑυμίας

αὐτῷ γενομένης

ὡς ἄρα εὔδαιμόν

τὲ xol μαχάριον τὸ τὴν πασῶν χαλλέστην γυναῖχα ἔχειν, xol οὔτε
βασιλεία τούτου ἄξιον τοῦ χρήματος οὔτε πλοῦτος οὔτε χρατεῖν (61Μ)
μαχόμενον ἁπάντων ἀνϑρώπων, μετὰ ταῦτα ἤδη διανοεῖσθαι τίς
v& δὴ xai παρὰ τίσιν ἡ τοιαύτη γυνὴ xal πόϑεν ἂν αὐτῷ τοιοῦτος 10
20 ὑπάρξαι γάμος" xal δὴ τὰς μὲν ἐν Ἰλίῳ νύμφας xal σπεαρϑένους

ἅτε τύραννος ὧν ἠτίμαζε xal οὐκ Qero ἀξίας τυχεῖν, ὁμοίως δὲ
xal τὰς “υδῶν vs xol ὡρυγῶν τάς ve ἐν “έσβῳ xal τὰς ἐν
Μυσίᾳ γυναῖχας ὑπερεώρα. πυνϑανόμεγος δὲ ἐν Σπάρτῃ τινὰ εἶναι
Διὸς λεγομένην ϑυγατέρα, ενελάῳ συνοιχοῦσαν, ἀνδρὶ βασιλεῖ 15

καὶ βασιλέως ἀδελφῷ τῆς ξυμπάσης Ἑλλάδος, ἣν ἐμνήστευσάν τε
καὶ ἔσπευσαν λαβεῖν στολλὰ ἕδνα καὶ δῶρα διδόντες οἱ πρῶτοί τε
καὶ ἄχροι τῶν ἝἙλλήνων᾽
εἶναι Πολυδεύχους

xal

δὴ xol

xol Κάστορος,

ἀδελφῶν

Διὸς

υἱῶν

ἀγαϑῶν

ἐλέγετο

γενομένων"

ἐπεϑύ-

21 μησὲεν αὑτῷ ταύτην γενέσϑαν τὴν γυγαῖχα.
ἄλλως μὲν οὖν οὐ 30
πάνυ vL ἡγεῖτο δυνατόν, ei δὲ ϑεός τις ὑπτόσχοιτο καὶ δοίη, τάχ᾽
ἂν γενέσϑαι τὸ τοιοῦτον. xol τίνα δὴ ϑεὸν ἄλλην εἰχὸς τὰς τοιαὐτας χαρίζεσθαι χάριτας ἢ τὴν κρατοῦσαν τὲ xal ἄρχουσαν τῶν
περὶ τοὺς γάμους ve xal ἔρωτας; οὔχουν ἐχείνης διδούσης ἀδύ-

νατὸν ἡγεῖτο τὸν γάμον.
πῶς ἂν οὖν ἐχείνην πείσαι χαρίσασϑαι 25(688
ἢ εἰὲ τρόπον τινὰ γίγνοιτο αὐτὸς προσφιλὴς τῇ ϑεῷ καὶ δωρεάν
τινὰ xal χάριν δεδωχώς; ἀλλ᾽ οὔτε χρημάτων αὐτὴν τυγχάνειν δεομένην, ἅτε χρυσῆν οὖσαν καὶ πάντα χρήματα ἁπλῶς κεχτημένγην,
οὔτε ϑυσιῶν" πάντας γὰρ αὐτῇ πανταχοῦ ϑύξιν" οὔτε ἄλλῃ τινὶ

ὁμιλίᾳ καὶ δεήσει ῥᾳδίως ὑπαχοῦσαι ἄν ἀλλ᾽ si οὗ μάλιστα ἐττι- 90
7

5 ἐτύγχανον M
6 εὐδαῖμόν τε UB.
9 τίς δὲ δὴ libri, corr. Emp.
11 ἡλίῳ M
z&gvovc (sic!) U
12 malim: ἀξίας X«vrov) τυχεῖν ,dignas
quae ipsum manciscerentur.^

Reiskius ἑαυτοῦ cogitatione suppleri iubet; τυχὸν

Herwerden — 14 yàg pro δὲ M
16 ἐμνήστευσέν τεῦ
18 ἀγαϑῶν post
εἶναι transponit Ὁ ; puto scribendum esse: x«i δὴ καὶ ἀδελφὴ (ἀνδρῶν) ἀγαθῶν
ἐλέγετο; ἀδελφὴ ante me flagitavit Cobetus C. Cr. p. 69
21 δῴη BM, idem
fuit in U 22 zal om. M 24 o)xovv scripsi, ovxovv vulgo
26 γείνοιτο M
τῆς pro τῇ M
27 χάριν τινὰ καὶ δωρεὰν (hoc ord.) U
28 ἁπλῶς SUspectum; cum χεχτημένην non potest coniungi; ut vocem πάρτα augeret, ante χρή-

ματα transponendum esset

— 30 ἀλλ 7; UB

ἐπιϑυμεῖ scripsi, ἐπεϑύμει libri '

ORATIO XX.
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ϑυμεῖ καὶ ὃ πάντων τιμιώτατον νεγόμιχε, volvo προσϑείη τις αὐτῇ

καὶ μαρτυρήσειεν,

ὥς ἐστι καλλίστη, τάχ᾽ ἂν ἀγαπῆσαι

αὐτήν.

γιχᾶν δὲ καὶ προχρίνεσϑαι χατὰ τοῦτο τίνος ἄν ποτε ἀξιώσειεν ἢ 22
ϑεῶν τῶν πρώτων χαὶ μεγίστων, ᾿ϑηνᾶς τε χαὶ Ἥρας; xol ἔτι
5 μάλλον, δὲ φαένοιντο ἐχεῖναι μεγάλα xal ϑαυμαστὰ παρεχόμεγαι
δῶρα ἕνεχα τῆς νίχης. οὕτω δὴ διελϑών ve xal ἐξεργασάμεγνος
(268 M) τὴν αὑτοῦ δόξαν χαὶ ἐπίνοιαν, οἷον ψυχῆς ἐν ὕτενῳ φαντασίαις xal |.
δόξαις ἐπαχολουϑούσης καὶ μαχρόν τι καὶ συντεταγμένον ὕφαιγούσης ὄναρ, χριτής τὲ ὑπὸ τοῦ Διὸς γίγνεται τῶν ϑεῶν, χαὶ τὰς

10 μὲν αὐτάς ve ὑπερεῖδε xai τὰ δῶρα
μισϑᾷ ve καὶ δώρῳ vq λαβεῖν τὸν
ὑττὲρ ἧς ἐνεϑυμήϑη ve xal εὔξατο.
χόλος xal ἐδιώτης ἔτυχεν ὦν, οὐδὲν

αὐτῶν, τὴν δὲ προέχρινεν ἐπὶ
γάμον ἐχείνης τῆς γυναιχός;
ei μὲν οὖν αὐτὸ τοῦτο βου- 23
ἂν πρᾶγμα ἀπήντησεν àx τοῦ

τοιούτου ὀνείρατος.
νῦν δὲ ἐπειδὴ τύραννος καὶ δυνάστης ἦν xol
15 πλούτῳ τὲ ἰσχύων xol ἀρχῇ πόλεως τῆς τότε μεγίστης xal τῇ τῶν

γονέων πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ, τὰ λοιπὰ ἤδη ἔργῳ ἐξειργάσατο ὡς
ἐπὶ τούτοις ἀληϑῶς γεγονόσι, ναῦς ve ναυττηγησάμενος xal ἕταί499 Πηρους συναγαγών" xal πλεύσας ἐπί ve τὴν Ἑλλάδα καὶ Σπάρτην
ο΄

Xal eig τὴν οἰχίαν ἀφικόμενος τὴν MevsAdov καὶ Ἑλένης xal ξενίων
20 τυχών, ἀναπείσας χαταλιπεῖν αὐτὴν τὸν ἄνδρα xol τὴν Ἑλλάδα

ἧχεν ἄγων εἰς Τροίαν πολλῶν καὶ χαλεπῶν πραγμάτων xal συμφορῶν ἀρχήν. οὕτως αἱ μὲν ἐδειωτιχῆς καὶ ἀδυνάτου ψυχῆς ἔννοιαί 24

ve xal ἐπτιιϑυμίαι ὑπηνέμιοί τε καὶ ἀδρανεῖς, καὶ οὐδὲν ἀπε αὐτῶν
γίγνεται χαλεπόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ và τῷ ὄντι ὀνείρατα ἀναστάντων
25 εὐθὺς οἴχεται xol οὐδὲν αὐτῶν, ὥς φασι, τὸν ἥλιον οὐδὲ τὴν
ἡμέραν ὑπομένει,

πιαρατλησίως

xol τὰ τοιαῦτα

ἔχεν ἐπιϑυμήματά

τὲ xal ἐλπέσματα. τὰ δὲ τῶν μονάρχων ἢ πλουσίων ἢ ἄλλην τινὰ
ἐχόντων δύναμιν ἐπὶ πέρας ἀφιχνεῖται πολλάκις χαλεττόν τε xal
φοβερόν.
xal ἔστιν ὅμοιον, ὥστιερ ἐμοὶ δοχεῖ, τὸ τοιοῦτον ὕπτη- 25

90 γεμέοις γεννήμασιν.

φασὶ γὰρ δὴ qà γίγνεσθαι οὕτως ἄνευ ovvov-

2 χαλλήστη Μ
4 τε καὶ UB
5 φαίνοιτο M
6 ἕνεχεν UM
" αὐτοῦ UM
φαντασίας xol δόξης libri, corr. Reiskius — 10 ὑπεριδεῖν M
11 τὸ λαβεῖν UBM, τῷ λαβεῖν Σ᾽ 12 οὖν om. UBM, habet T — aco, U
13 ἐτύγχανεν
15 ἀρχῇ Emp., ἀρχὴν M. ἄρχειν UB
17 ἑτέρους M

18 post συναγαγών leviter interpunxi

20 ἐντυχὼν B.

22 ἄρχειν ὉΒ

&voiat

τε UM ἄνιαι τε B, ἔννοιαί τε Emp.
23 ὑπήνεμοί τε libri, corr. Dind.
ἐπ᾿ αὐτῶν UBM ἀπ᾽ αὐτῶν T
24 γίνεται U
26 ἔχει Reiskius, ἔχειν
libri

21 τὰ δὲ Selden., ταῖς δὲ ΒΜ

αὐτῶν γενέσϑαι spuria putat Emp.
ΡΙῸ φΦὰ M
γίνεσϑαι B

μοναχῶν M

29 xai ἔστιν — p. 266,6

30 γεννήμασι

Ὁ

δὴ om. UB

ὡς
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σίας τε xal μίξεως ἄρρενος, ἃ χαλοῦσιν ὑπηνέμια, ὡς ὑπ ἀνέμῳ
a

σιροσπεσόντι γιγνόμενα.

ὅϑεν δὴ καὶ Ὅμηρος, ἐμοὶ δοχεῖν, οὐχ

|

ἀδύνατον ἡγησάμενος οὐδὲ ἀπίϑανον τοῖς ἀνϑρώποις φανῆναι ΦΟ0Β1,
ἵππων ὑπηγέμιον γένος, τὸν Βορρᾶν ἔφη ἐρασϑέντα Τρωιχῶν τινων
ἵππων
σϑαι.

éumAjoaL ve αὐτὰς γονῆς καὶ γένος ἵππων ἐξ αὐτῶν yevé- ὅ 22]
[πολλάχις ἔκ τινος ἐνθυμήματος ψευδοῦς xal ἀδυνάτου
|

26 ἀποβῆναι πρᾶγμα ἀληϑές.] εἴρηται δέ μοι πάντα ταῦτα ἀπ᾽ àxclγης τῆς ἀρχῆς xol ἐχτροπῆς, ὅτι δεῖ τὴν ψυχὴν ἐθίζεσθαι và δέοντα
σίράττειν xal διανοεῖσθαι πανταχοῦ ve χαὶ ἐν ἅπαντι ϑορύβῳ xal
ἐν ἁπάσῃ ἠσυχίᾳ. si δὲ μή, τὸ τῆς ἐρημίαςτε xal ἡσυχίας οὐδὲν 10

μεῖζον xal ἀσφαλέστερον τοῖς ἀνοήτοις τῶν ἀνθρώπων
μὴ πολλὰ xal ἄτοπα διανοεῖσθϑαί ve xal ἁμαρτάνειν.

01 ΠΕΡῚ

πρὸς τὸ

|

KAAAO0YA.
————

4. Ὡς ὑψηλὸς ὃ νεανίσκος xal ὡραῖος" ἔτι δὲ ἀρχαῖον αὐτοῦ

τὸ εἶδος, οἷον ἐγὼ οὐχ ἑώραχα τῶν νῦν, ἀλλ᾽ ἢ τῶν Ὀλυμπίασιν
ἀναχειμένων τῶν πάνυ παλαιῶν" αἱ δὲ τῶν ὕστερον εἰχόνες del 15
χείρους xal &yevveovégov φαίνονται, τὸ μέν τι ὑπὸ τῶν δημιουρ-

γῶν, τὸ δὲ πλέον καὶ αὐτοὶ τοιοῦτοί εἰσιν. --- Ἦ δεινὸν λέγεις, εἰ
ὥσπερ φυτόν τι ἢ ζῷον ἐκλελοίπασι τῷ χρόνῳ οἱ καλοί, οἷον δή ei Rn
φασι τοὺς λέοντας παϑεῖν τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ" οὐ γὰρ ἔτι αὐτῶν
εἶναι τὸ γένος" πιρότερον δὲ ἦσαν xal περὶ αχεδονέαν καὶ ἔν 90
ἄλλοις τόποις" εἰ οὕτως οἴχεται δὴ κάλλος ἐξ ἀνθρώπω». --- 4΄. Τό

γε ἀνδρεῖον, ὦ βέλτιστε" τὸ μέντοι γυναιχεῖον ἔσως πλεονάζει.
ἀνὴρ δὲ καλὸς σπάνιον μὲν (el) γίγνεται νῦν, xal γεγόμεγος τοὺς
συλείστους λαγϑάγνει,

πολλῷ μᾶλλον ἢ οἱ καλοὶ ἕππτοι τοὺς ὀρεω-

χόμους. εἰ δ᾽ ἄρα xal ἅψαιντο τῶν τοιούτων, us9 ὕβρεως καὶ 25
σιρὸς οὐδὲν ἀγαϑόν᾽ ὥστε μοι δοχοῦσι xal οἱ γενόμενοι ταχὺ λήγειν
χαὶ ἀφανίζεσϑαι.
2 περιπεσόντι Β

οὐ γὰρ μόνον ἡ ἀρετὴ ἐπαίνῳ

αὔξεται,

ἀλλὰ

6 πολλάκις ---

1 ἀληϑὲς del. Emp.;

aut corrupta sunt aut lacunosa (Wil)
ταῦτα πάντα
17 ἢ pro
15 παλαιῶν παίδων UB
14 ξόραχα M
28 σπάνιον μὲν
ἐχλέλοιπε τῷ χρόνῳ, deletis οἵ καλοί
γιον μὲν xal γίγνεται UB, σπάνιον μὲν εἰ γίγνεται Emp.
24 ὀρεοχόμους B
γινόμενος B, corr. Emp.

U
13 δραῖος M
18 malim:
εἰ M
γίγνεται Ν καὶ σπά, γιγνόμενος UM
25 ἅψαιτο libri, corr.

Reiskius

4 βορρὰν Μ

|
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xol τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν τιμώντων αὐτὸ xol σεβομένων᾽ ἀμελούμενον δὲ xol οὐδενὸς εἰς αὐτὸ βλέποντος ἢ πονηρῶν βλεπόντων σβέν-

γυται, ὥσπερ τὰ κάτοπτρα. --- .4ρ᾽ οὖν, ὅπερ ᾿ϑηναῖοι πολλάκις,
| Q0 M) xal ἡμᾶς χρὴ ἀναρχίαν ἀναγράφειν τὸν πταρόντα καιρόν, ὡς οὐδενὸς

||

ὅ ὄντος καλοῦ; ---A. Ναὶ μὰ 4έα, (πλὴν) ὧς Πέρσαι γε ἐνόμιζον" Ἑλλή-

[5602 RII) γων δὲ οὐδεὶςἢ εἴ τις, ἐκ τῶν τριάκοντα. ἢ οὐχ οἶσϑα Κριτίαν τὸν
τῶν τριάχοντα, ὅτι χάλλιστον ἔφη εἶδος év τοῖς ἄρρεσι τὸ ϑῆλυ,
ἐν δ᾽ αὖ ταῖς ϑηλείαις τοὐναντίον;

οὐκοῦν δικαίως ᾿4ϑηναῖοι vo-

μοϑέτην αὐτὸν εἵλοντο ἐπί ye τῷ μεταγράψαι τοὺς παλαιοὺς vó- |
10 μους, ὃς οὐδένα αὐτῶν ἔλιπεν. --- Εἶεν" oi δὲ Πέρσαι πῶς ἐνόμιζον; — 4. Οὐ γὰρ φανερόν, ὅτε εὐνούχους ἐποίουν τοὺς χαλούς,
ὅπως αὐτοῖς ὡς κάλλιστοι ὦσιν; τοσοῦτον διαφέρειν ῴοντο πρὸς

κάλλος τὸ ϑῆλυ. σχεδὸν δὲ xal πάντες οἱ βάρβαροι, ἧπερ τὰ ἄλλα
ζῷα, * διὰ τὸ μόνον τὰ ἀφροδίσια ἐννοεῖν.
ὡς οὖν λέγεται Ζ1.αί15 δαλος ποιῆσαι τὸν ταῦρον ἐξαπατῶν, στεριτεῖναν τῷ ξύλῳ δέρμα
βοός, κἀχεῖνοι
(603 RID) οὐχ ἐπίστανται

γυναικὸς εἶδος περιτιϑέασι τοῖς ἄρρεσιν, ἄλλως
ἐρᾶν.

ἴσως

δὲ xol

ἡ τροφὴ

αἰτία

δὲ

τοῖς Πέρσαις,

τὸ μέχρε πολλοῦ τρέφεσϑαι ὑπό ve γυναιχῶν xal εὐνούχων τῶν
πρεσβυτέρων, παῖδας δὲ μετὰ παίδων χαὶ μειράχια μετὰ μειρακίων
20 μὴ πάνυ

σίοις.

συνεῖναι

μηδὲ

γυμνοῦσϑαι

ἐν παλαίστραις

καὶ γυμνα-

ὅϑεν ἐγὼ οἶμαι ξυμβῆναι αὐτοῖς (v0) ταῖς μητράσι μίγνυ-

σθαι ὥσπερ οἱ πῶλοι, ἐπειδὰν ἁδρότεροι ὄντες ἀχολουϑῶσιν ἔτι
ταῖς μητράσιν, ἐπιβαίνειν ζητοῦσιν.
τὸ μέντοι τῆς τροφῆς καὶ

ἐνταῦϑα

δείχγυσι τὴν ἰσχύν.

χάλλιον μὲν γὰρ δὴ πολὺ ἵππος ὄνου,

25 οἱ δέ γε ὄνοι οὐχ ἐπιϑυμοῦσιν

ἢ τεϑραμμένος Lov

tov

γάλαχτι"

διὰ τὴν φύσιν,

ὁμοίως

eb μὴ ὃς ἂν

δὲ xol ἵππος πωλευϑεὶς

ὑχτὸ ὄνου τὸ αὐτὸ πάσχει.
ἐν δὲ τοῖς ἀνϑρώποις xol ἡ ἐξουσία
παράνομόν τί ἐστι.
Νέρωνα γοῦν πάντες ἐπιστάμεϑα ἐφ᾽ ἡμῶν
2 πονηρῶς Jacobsius, quod probat Emp. (in schedis)
ἀναρχίαν Casaubonus, probante Emperio
πλὴν add. Wil.
haec dubitantis essent, itaque
bulo) B
9 νόμους om. U

praefero 7 εἷς τις
10 αἷς pro óc UB

5 (xaALovc»
6 ἢ εἴ τις:

8 αὐταῖς (uno vocascribendum: ἔμελλε

λιπεῖν
11 malim: ὅπότε {γεν δυὺ saltem ὅτε (ys); etiam de οἵ ye cogitari
potest
12 ὦσι B
13 post 944v graviter interpunxi
ἤπερ UB
14 fortasse Dio scripsit: αὐτὸ μόνον τὰ ἀφρ. ζ{(δύνανταιδ ἐννοεῖν
δέδαλος Μ
15 περί τινα M. περιτείνας Casaub.
18 scribendum: εὐνούχων καὶ πρεσβυτέρων cf. Xenoph. instit. Cyri I, 2, 5 χαὶ ἐπὶ μὲν τοῖς παισὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων
ἠρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν etc.
21 συμβῆναι M.
τὸ addidit Reiskius
22 oi

πολλοὶ M.

26 εἴη pro ἢ M, om. UB

óà om. M

38 ἐστιν M

οὖν

pro γοῦν U cf. Suet. Nero 28. 35 Tac. ab exc. d. Aug. XII 58 XIV 60 (Emp.
in schedis)
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ὅτε o) μόνον ἐξέτεμε τὸν ἐρώμεγον, ἀλλὰ xol τὸ ὄνομα αὐτοῦ μετωγόμασε γυναιχεῖον, τῆς αὑτοῦ ἐρωμένης xal γυναιχός, ἧς ἐχεῖνος

ἐπιϑυμήσας ἔγημεν, ἀναφανδὸν δἴρξας τὴν πρόσϑεν, ἐφ᾽ d τὴν
7 βασιλείαν εἰλήφει. — Καὶ ví ἦν τὸ ὄνομα τῇ γυναιχί, ὃ τῷ εὐνούῳἠ

ἔϑετο; — 4. Τί δὲ σοὶ τοῦτο; πάντως γὰρ οὐ Ροδογούνη ἐλέγετο. ὅ (τι:
ἀλλ᾽ ἐχεῖνός ye καὶ τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας διεχέχριτο, καὶ σταιδίσχαι ἠχολούϑουν, ὅπότε βαδίζοι, xal ἀμπείχετο ἐσθῆτα γυναι-

χείαν xal vd γε ἄλλα οὕτως ἠναγχάζετο ποιεῖν" τέλος δὲ προυτέϑησαν μεγάλαι [xol] τιμαὶ καὶ χρήματα ἄπειρα τὸ ττλῆϑος, ὅστις (04ἘΠ

8 αὐτὸν γυγαῖχα ποιήσειεν. --- Ἦ οὖν xal ὑπέσχοντο; 4. Τί δὲ οὐχ 10
ἔμελλον ἐχείνῳ ὑποσχέσθαι τοσαῦτα διδόντι; ἢ ovx οἶσθα τὴν
δύναμιν τοῦ διδόντος ὅση ἐστίν; ὅπου γε xal ὅπόταν βασιλέα ἀτπτο-

δεῖξαι δέῃ, τὸν πλουσιώτατον αἱροῦνται xol παρ᾽ οὗ ἂν ἐλπίσωσιν
ὡς πλεῖστον ἀργύριον λήψεσθαι, τὰ δὲ ἄλλα οὐδὲν φροντίζουσιν
ὅποῖος ἂν ἢ, κἂν μέλλῃ πάντας διατεμεῖν παραλαβὼν τὴν ἀρχήν, 15
τούς ve ἄλλους ἅπαντας xol αὐτοὺς ἐχείνους τοὺς εἰληφότας τὰ
χρήματα, xol ἔτι πάντων αὐτοὺς καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀφαιρήσε-

9 σϑαι.

τούτῳ δὴ μάλιστα περιῆν ὃ Νέρων,

xol οὐδεὶς ἀντέλεγεν

αὐτῷ περὶ οὐδενὸς ὅ,τι εἴποι οὐδ᾽ ἀδύνατον ἔφη εἶναι ὃ κελεύσειεν, [ὥστε] οὐδ᾽ εἰ πέτεσϑαι χελεύοι τινά, (ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὑττέ- 20

σχετο αὐτῷ, καὶ συχνὸν χρόνον ἐτρέφετο ἔνδον παρ᾽ αὐτῷ ἐν τοῖς
βασιλείοις, ὧς πτησόμενος.
χρημάτων, οὔτε διδοὺς οὔτε
τὴν ὕβριν xol ἀπέϑανε τὴν
veyxev αὑτοῦ τὰ βουλεύματα

μόνος γὰρ δὴ οὐδένα τρόπον ἐφείδετο
λαμβάνων. διὰ μόνην μέντοι ταύτην
εἰς τὸν εὐνοῦχον. ὀργισϑεὶς γὰρ ἐξήτοῖς περὶ αὐτόν" xol οὕτως ἀπέστη- 25

σαν ἀπ᾽ αὐτοῦ xal ἠνάγχασαν ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ ἀπολέσθαι αὐτόν"
10 οὐδέπω γὰρ xol νῦν τοῦτό ys δῆλόν ἐστιν ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων
ἕνεχεν οὐδὲν ἐχώλυεν αὐτὸν βασιλεύειν τὸν ἅπαντα yoóvov, (ὅν) ye
xal νῦν ἔτι πάντες ἐπιϑυμοῦσι ζῆν. οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ οἴονται,
χαίπερ τρόπον τινὰ οὐχ ἅπαξ αὐτοῦ τεϑνηχότος, ἀλλὰ πολλάχις 80Ob,
μετὰ τῶν σφόδρα οἰηϑέντων αὐτὸν ζῆν. --- Σὺ μὲν ἀεὶ λόγους
dicit

1 ἐράμενον Β
2 αὐτοῦ libri, corr. Dind.
ἐραμένης B Poppaeam
3 τὴν πρόσϑεν scil. Octaviam
5 ov Ῥοδογούνη ἐλέγετο cf. or.

LXIV $2

6 διεκέχριτο cf. Plut. Rom. 15 extr.

πείχετο UBM ἀμπίσχετο T et vulgata

10 ἡ οὖν M

τί δαὶ UB

παιδίας καὶ M

7 ἀμ-

αἰσϑῆτα M. — 9 καὶ seclusit Reiskius

11 ὑπέσχεσϑαι M

17 ἀφαιρέσασϑαι M.

20 ὥστε οὐδ᾽ εἰ UBM, in T superscriptum χαὶ εἰ; malui ὥστε secludere, addito

ἀλλὰ post χελεύοι τινὰ; eodem ὥστε transponit Wil. . cf. Suet. Nero 12 Icarus
primo statim conatu
(Emp.)

iuxta

26 ἀπωλέσϑαι M

αὐτὸν τεϑνηχότα B

cubiculum eius decidit ipsumque cruore
28 ὃν add. Casaub.

respersit

30 χαίπερ Emp., xoi libri
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ἀνευρίσχεις, ὥστε διασύρειν τὰ τῶν ἀνϑρώπων, xal νῦν ἐξ οὐδεγός,
ὡς εἰτιεῖν, ἐπὶ ταῦτα ἦλϑες. ὃ δὲ ἐβουλόμην ἐρέσθαι, οὐκ δἔασας.
— 24. Ἴσως γάρ μου χαταφρονεῖς xal ἡγῇ μὲ ληρεῖν, ὅτι οὐ περὶ 11

(272 ") Κύρου xol ᾿Αλκιβιάδου λέγω, ὥσπερ οἱ σοφοὶ, ἔτι xal νῦν, ἀλλὰ
δ Νέρωνος xal τοιούτων πραγμάτων γεωτέρων ve xol ἀδόξων [ὧν]
μνημογνεύω. τούτου δὲ αἴτιον τὸ μὴ πάνυ φιλεῖν τοὺς τραγῳδοὺς
μηδὲ ζηλοῦν" émel οἶδα ὅτι αἰσχρόν ἐστιν ἐν τραγῳδίᾳ τοὺς νῦν
ὄντας ὀνομάζειν, ἀλλ᾽ ἀρχαίου τινὸς δεῖ πράγματος xol οὐδὲ σπάγυ
πιστοῦ.
οἱ μὲν οὖν ἔμτιροσϑεν οὐκ ἠσχύγοντο τοὺς τότε ὄντας
10 ὀνομάζειν xol λέγοντες xal γράφοντες᾽ οἱ δὲ νῦν ἐχείνους ἐξ ἅττανvog ὀνομάζειν ζητοῦσιν. ἧτινι δὲ τῇ σοφίᾳ πράττουσιν αὐτὸ ἐγώ 12
σοι ἐρῶ — xol μὴ πάντα φλυαρεῖν μὲ φῇς" ἀλλ᾽ ἔσως πολλοῦ δέω

- πάντως ydo τινι τῶν βιβλιοπωλῶν προσέσχηχας.

—

Διὰ τί δὴ

τοῦτό με ἐρωτᾷς; -- 4. Ὅτι εἰδότες τὰ ἀρχαῖα τῶν βιβλίων σπου15 δαζόμενα, ὡς ἄμεινον γεγραμμένα καὶ ἐν κρείττοσι βυβλίοις, οἱ δὲ
và φαυλότατα
pz

Γ΄
|

τῶν

νῦν καταϑέντες

τοῦδε

τοῦ νεαγίσχου, ὅστις τέ ἐστι xol οὕτινος [υἱός] ὡς ἐγὼ

20 οὐδένα πώττοτε (oUvoc) é&enAdynv.
|
|
I

eig σῖτον, ὅπως τό ye χρῶμα

ὅμοια γένηται τοῖς παλαιοῖς, καὶ προσδιαφϑείροντες ἀποδίδονται
ὡς παλαιά. ἀλλὰ τί ἦν, ὃ πάλαι δὴ ἐρέσθαι σπεύδεις; --- Περὶ 18

ἐνδείχνυσιν

ἑχκαίδεχα

ἡ μὲν yàg ἡλικία παῖδα αὐτὸν

ἔσως ἢ ἑπταχαίδεχα

ἐτῶν"

τὸ

δὲ μέγεϑος

οὐδενὸς ἧττον τῶν ἀνδρῶν᾽ ἡ δὲ αἰδὼς τοσαύτη ὥστε καὶ τὸν
προσιόντα αἰδεῖσθαι εὐθὺς ποιεῖ. xal οὐκ ἔστιν ἐπὶ πλέον αὐτοῦ
δὲς τὸ πρόσωπον δρᾶν, εἰ μὴ χαὶ αὐτὸς ἀποβλέψειεν ἀπὸ τύχης.
25 οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀναιδὴς οὐδὲ λίϑινός ἐστιν ὅστις ὑπομενεῖ καὶ
ἀντιστήσεται ὁρῶν αὐτόν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀνάγχη τραπῆναι καὶ μεταβαλέσθαι τὼ ὀφρϑαλμώ. τοῦτο δὲ ἐγὼ τὸ πάϑος πάνυ ϑαυμάζω,
ὅτι τὸ χάλλος, ἐὰν μετὰ αἰδοῦς ῇ; χαὶ τοὺς ἀναιδεῖς τρέσεει τὲ
xol ἀναγχάζει αἰδεῖσθαι. — 4. Ἴσως γὰρ οὐ προσενόησας τὸ àv14
2 εὔρεσϑαι U ἔρεσϑαι BM
7 malim: οἷς εὖ οἶδ᾽ 0t;
BM παραδείγματος
Ὁ
11 τοῖς ζητοῦσιν UB

5 ὧν seclusit Reiskius

— 8 ἀλλα UB

6 τοῦτο M

δεῖ Reiskius, ἔδει libri

πράγματος

10 xal λέγοντες — ἐξ ἅπαντος ὀνομάζειν om. UB
ἢ τινι Μ
δὲ om. M
12 xol libri, óc Jacobs

πολλοῦ Scripsi, ὁμοῦ M. ὅπου UB, óuolov Emp.
15 βυβλίοις Casaub., βιβλίοις libri

δέω scripsi, δέῃ libri

—16 χαϑέντες U, idem commendavit Cobetus

σῖτον cf. David in Aristot. categ. ed. Brand. I p.28,13

τό ys Casaub., co

τε libri
11 γένοιται Ὁ 19 υἱὸς seclusi, cf. p. 270, 10. 11 cum adn.
20 οὕτως
add. Casaub.
23 αὐτοῦ post πρόσωπον transponit U
24 ψυχῆς B
29 moocvosiv videtur hic esse
— τὸν νοῦν προσέχειν,

quem usum exemplis fir-

mare non possum; οὔπω ἐνενόησας Emp. dubitans, o? προσενενόησας Wil.
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τοῖς ὕδασι γιγνόμενον. — Τί δή; -- A. Ὅτι τοῦ ἡλίου ἐπιλάμψαντος εἰς τὸ xov' εὐθὺ μάλιστα ἀντιλάμτπει. καὶ ἔσως ἑώραχας
ἐν τοῖς τοίχοις τὸ χινούμεγον xal ᾿περιτρέχον φῶς, οὐκ ὃν ἀληϑινόν,
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ὕδασιν αὐγῆς τοῦ ἡλίου γεγονὸς [πρὸς τὸ (sw)

μάλιστα xav' εὐθύ.)
ἀντιλάμτίει

τὸ xal

τοιοῦτον οὖν τι χαὶ án τῆς ἀληϑινῆς αἰδοῦς 5
ποιεῖ

δοχεῖν

αἰδεῖσϑαι τοὺς ὁρῶντας"

ἔπειτ᾽

εὐϑὺς ἀτεελϑόντες ἀναιδεῖς εἰσιν. --- Ὡς ἔμοιγε καὶ ó παιδοτρίβης (507
RII
15 ἐδόκει καὶ αὐτὸς οἷον ἐνθουσιῶν τὲ καὶ ἐχττεπληγμένος. --- 4. Ot-

χοῦν ἔτι μᾶλλον ϑαυμάσεις, ἐπειδάν πύϑῃ ὅτι οὗτος τοιοῦτος ὧν
οὐδενὸς [υἱός] ἐστιν. —

Πῶς

λέγεις μηδενὸς

εἶναι αὐτόν;

—

4. 10

Οὕτως ὅπως σὺ ἐπύϑου ὅτου ἐστίν. οἶμαι γὰρ ἐρωτᾶν σε ὅτου
υἱός ἐστιν. — LAM d τῶν Σπαρτῶν ἐστιν εἷς; — A. Πρέποι μὲν
ἂν τῷ μεγέϑει
φιλάνϑρωποι

αὐτοῦ xol τῇ ἀνδρείᾳ,
τὰς φύσεις, ὥσπερ

εἴ γε ἐπιεικεῖς ἦσαν xol

ὅδε, ἀλλὰ μὴ παντελῶς

σκληροὶ

καὶ ἄγριοι τῆς γῆς τὰ τέχνα" ἐπεὶ τό ye σῶμα οὐ φαύλως εἰχαζεις 15
Βοιωτίῳ μᾶλλον εἰκάζων αὐτὸ ἢ “Ἰακωνικῷ τὸ xal ᾿Αττιχῷ. ὅτι
μὲν γὰρ Ἑλληνικὸν ἄχρως
ἃ
ἐστὶν οὐ δεῖ δήπου ἀμφιγνοῆσαι. -16 Τί γάρ; εἴη τις ἂν τοῦ γένους διαφορὰ πρός γε τὸ κάλλος; gor
οὐδένα οἴδι γίγνεσθαι ἐν τοῖς βαρβάροις καλόν; — 4. LAN. οὐχ
οἴει τὸ μέν τι βαρβαριχὸν εἶναι ὥσπερ εἶδος xol χάλλος, τὸ δὲ 20
Ἑλληνικόν, ὥσπτερ xol φωνὴν xal ἐσθῆτα, (ἢ) ὁμοίως σοι δοχεῖ

γενέσϑαι καλὸς ᾿Αχιλλεύς τε καὶ Ἕχτωρ; — Οὐ γὰρ μόνον ὡς περὶ
ἀνδρείου τοῦ Ἕχτορος ó ποιητὴς διέξεισιν; — 4. Ὅπου γε τὰς ναῦς
ἐμπείμπρησιν᾽ οὐ γὰρ οἶμαι περὶ κάλλους ἔπρεπεν αὐτοῦ τι μεμνῆσϑαι.
τελευτήσαντος δὲ xal γυμνωθέντος ἐχττλαγῆναί φησιν 955
αὐτοῦ τὸ κάλλος τοὺς ᾿Αἀχαιοὺς ἰδόντας, οὕτω πως Aéyow:

οἵ xal ϑηήσαντο φυὴν xal εἶδος ἀγητὸν
Ἕχτορος.
17 οὐ γὰρ ἦν αὐτοῖς πρότερον οἶμαι σχολὴ ϑηήσασθαι
Emp.

αὐτὸν ἀχρι-

4 πρὸς τὸ μάλιστα κατ᾽ εὐθὺ ex antecedentibus errore repetita esse vidit
6 ἀντιλάμπη M
δρῶντας Casaub., ἐρῶντας τὶ
1 ὥστ᾽ M. ὡς ---

ἐχπεπληγμένος interlocutori tribuit Selden
8.ἐπιδοχεῖ
10 υἱός seclusit Emp. Additam. p. 825
ἐστ Β
11
4B
toémo. U
15 τό ye Pflugk, γε τὸ libri
τιχῶ B
17 ἑλληνιχῶν &xgoc U
ἀμφιγνοῆσαι

οὐδεὶς δήπου ἀγνοήσειεν ἂν Selden

M
9 πύϑοι M.
ἐπεύϑου M
12 ἀλλ᾽
δικάζεις M.
16 χάτScripsi, ἀγνοῆσαι libri;

18 πρός τεῦ — 7] οὐδένα — 19 καλὸν

vulgo leguntur post εἶδος χαὶ κάλλος 1. 20, huc transposuit Casaub.
ἀλλ᾽ U, om. BM

22 χάλλου M

28 ἀνδρείους M

21 7 Wil.;

24 ἐμπίπρησιν UB

ἐπέ-

τρεπεν UBM, ἔπρεπεν T
αὐτοῦ τι scripsi, αὐτοῦ ἔτι UB αὐτοὺς ἔτι M; ἐν τῷ
τότε Pflugkius
26 οὕτως πῶς U 2111. XXII 810
29 οὐ γὰρ οἶμαι πρότερον

ἦν αὐτοῖς (hoc ord.) U cf. Hom. Il. 1. 1.371 οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη
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βῶς" καὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν σαφέστερον ἐπέξεισιν ἢ περὶ ἄλλου τινὸς
-

τῶν χαλλίστων. τήν ve γὰρ χεφαλὴν χαρίεσσαν αὐτοῦ φησιν εἶναι
xal τὴν χόμην πάνυ μέλαιναν καὶ τὸ σῶμα o) σχληρόν. περὶ δὲ
MN ᾿Αχιλλέως εἴδους οὐδὲν λέγει καϑ΄ ἕχαστον (AAA) ἢ τῆς κόμης,

ΤῊ 5 ὅτι ξανϑὸς ἦν, xal περὶ τῆς Εὐφόρβου

χόμης καὶ Πατρόκλου

ὡς

μάλιστα ἐν ἀχμῇ τελευτησάντων, χαὶ περὶ τῶν ἄλλων σμιχρόν τι
περὶ ἑχάστου xal ἀνδρῶν xal γυναικῶν τῶν καλλίστων. σπλὴν ὅτι
γε οὐδεὶς ἂν εἴποι τούσδε

ὁμοίως ἂν εἶναι χαλούς,

οὐδὲ ᾿4λέξαν-

δρον ἢ Εὔφορβον ἢ TocíAov ἐοικέναι τι MeveAdo xal Πατρόχλῳ
10 xal Νιρεῖ, οὐδὲ ἐν τοῖς βαρβάροις Σέσωστριν τὸν Αἰγύπτιον ἢ

ἹΠέμνονα τὸν Αἰϑίοπα ἢ Νινύαν ἢ Εὐρύπυλον ἢ Πέλοπα.

02 ΠΕΡῚ

EIPHNHZ

ΚΑΙ

ΠΟΛΈΜΟΥ.

Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα εὕροι τις ἂν χαὶ ξύμπαντα ἀτεχνῶς τὰ
ἔργου τινὸς ἐχόμενα καὶ πράξεως χοινὰ τοῖς φιλοσόφοις xal (vote)
ῥήτορσιν, ὅσοι μὴ ἀγοραῖοι μηδὲ μέσϑαρνοι, πρὸς χρήματα δρῶντες

15 μόνον καὶ τὰς ἰδιωτικὰς ἀμφιλογίας περὶ συμβολαίων ἤ τινων *
(ἀλλὰ) δημοσίᾳ συμβουλεύειν xol νομοϑετεῖν ἀξιούμενοι — καϑάzo οἶμαι Περικλῆς καὶ Θουχυδίδης ᾿“ϑήνησι xol Θεμιστοχλῆς ἔτι
0ΒΠ| πρότερον xol Κλεισϑένης xol Πεισίστρατος, ἕως ἔτει ῥήτωρ xol
δημαγωγὸς ἠνείχετο χαλούμενος᾽" ᾿“Αριστείδην μὲν γὰρ xal z4vxotoyov
20 xol Σόλωνα

καὶ Ἐπαμεινώνδαν,

σόφους ἐν πολιτείᾳ
1 ἐπέξησιν U

1.1 402. 401. 373.
ἢ libri

καὶ εἴ τις ἕτερος τοιοῦτος,

φιλο-

ϑετέον ἢ ῥήτορας κατὰ τὴν γενναίαν τε καὶ
ἢ Reiskius ὡς ov UB, om. M

3 xóvg»

5 τῆς Βὐφόρβου

M

4 ἴδους M

κόμης

2 φασὶν U. cf. Hom.

ἀλλ᾽ἢ Scripsi cum Reiskio,

1]. XVII 51 χόμαι senili δμοῖαι

6 τὶ om. M m. pr.
8. οὐδεὶς ἂν Casaub., οὐδὲ «&vlibri
ὁμοίους Ὁ
ἂν
secl. Dind.
χάλλους Μ 9 ἀφορβον U
ἢ Τρωΐλον om. U
10 νηρέϊ
UB νηρέει M.

11 de Sesostridis pulchritudine nihil compertum

habemus,

de Memnone et Eurypylo cf. Hom. Od. XI 520 sq. Νινύαν Reiskius, quod probat
WiL, Μινύαν libri
13 τοῖς add. Wil.
14 σχήματα M
15 συμβολύων
(v alterum in ras. à corr.) U
post τείνων alterum substantivum excidit, δή

τινων Emp.

16 δημοσίας M

ó add. Selden. post δημοσίᾳ, ego ἀλλὰ prae-

tuli, ante δημοσίᾳ inserendum, ut magis perspicuus evaderet sententiae progressus
20 φιλόσοφος UBMT, corr, editi; malim: (7) φιλοσόφους
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ἀληϑῆ δητορικήν — λέγω δὲ olov περί ve ἀγωγῆς τῶν véov'ovuβουλεύοντες xal νομοϑετοῦντες, ὥσστερ ἐν ““αχεδαίμονι «“Τυχοῦργος,
καὶ περὶ τῆς ἐρωτιχῆς ὁμιλίας καὶ περὶ χρημάτων χτήσεως, ὅσην
ve xal ὅπως δεῖ πτοιεῖσϑαι, καὶ περὶ γάμου xal περὶ κοινωνίας
xal περὶ νομίσματος καὶ περὶ τιμῆς xal ἀτιμίας xol πιδρὶ οἴχων 5
κατασχευῆς, Qual) πότερα χρὴ τετειχισμένην οἰχεῖν πόλιν ἢ καϑάπερ

ó ϑεὸς παρήνεσε “αχεδαιμογνίοις, ἀτείχιστον, xol περὶ ἀσχήσεως
τῶν πολεμιχῶν καὶ τάξεως οὐ μόνον ὅπλιτιχῆς, ἀλλὰ καὶ οἵαν
᾿Επαμεινώνδας εὑρεῖν λέγεται, τοὺς ἐραστὰς μετὰ τῶν ἐρωμένων
τάξας, ἵνα σῴζοιντο μᾶλλον xal μάρτυρες ὦσιν ἀλλήλοις τῆς ἀρετῆς 10(m
xal τῆς xaxíag'

καὶ τὸν

λόχον τοῦτον

ἱερὸν ἐπονομασϑέντα

χρα-

τῆσαι “αχεδαιμονίων τῇ {περὶ ““ξῦχτρα μάχῃ, ξυμπάντων ἐχείνοις

ἑπομένων τῶν Ἑλλήνων

τὸ δὲ δὴ κεφάλαιον, xal πολλάχις πολλοῖς

zvagézumre, mol ve εἰρήνης καὶ πολέμου, ὃ νῦν τυγχάνει ζητούuevov. πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον γένος παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καλεῖται 15
zt&egl τοῦ τιροσήχοντος, οἷον δὲ γαμητέον, ei σπτολιτευτέον, ei βασιλείᾳ χρηστέον ἢ δημοχρατίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ καταστάσει πολιτείας"
ἐν οἷς ἐστι xal τοῦτο, ἐμοὶ δοχεῖν, εἰ πολεμητέον. οὐ γὰρ μόνον (5618

ἁπλῶς οἱ φιλόσοφοι ζητοῦσι περὶ τούτων, ἀλλὰ πηνίχα καὶ πρὸς
τίγας xal τίγος συμβάντος ἢ μὴ συμβάντος ἕχαστα τούτων πραχ- 20
τέον. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι οἵ ye δήτορες ἐπὶ τῶνδε ἢ τῶνδε

σχοποῦσιν, οἷον εἰ συμφέρει πολεμεῖν .4ϑηναίοις πρὸς Πελοπτονγησίους ἢ βοηϑεῖν Κερχυραίοις πρὸς Κορινϑέους ἢ Φιλίππῳ συμμαχῆσαι Θηβαίοις ἐπὶ Φωχέας ἢ ᾿4λεξάνδρῳ διαβῆναι εἰς τὴν
᾿σίαν.

ἐν γὰρ ταύταις

ἁπάσαις

ταῖς

βουλαῖς

οὐχ ἥχιστα

ἐμ- 25

χίτστει χαὶ τὸ τοιοῦτον, εἰ δίχαιον τοῖς μὴ προαδιχήσασι πολεμεῖν" εἰ συμβέβηχεν ἀδίχημα παρὰ τούτων οἷς διανοοῦνται πολεμεῖν,
σηλέκον τι τοῦτο (v0) συμβεβηκός.
οἱ φιλόσοφοι δὲ πόρρωϑεν
τὰ πράγματα ὁρῶσιν, ἐπ᾽ αὐτῶν ἐξετάζοντες ὅποῖ ἄττα ἐστίν,
πολὺ γὰρ χρεῖττον τὸ βεβουλεῦσϑαι περὶ ἁπάντων ἔκ πλείονος xal 80
διεγνωχότας ἐπειδὰν ἥκῃ τινὸς πράγματος καιρός, αὐτούς ve εἰδότας
1 οἷον τε M
συμβουλεύοντες et mox νομοϑετοῦντες scripsi, συμβουλεύοντας — νομοϑετοῦντας libri; patet haec verba post parenthesin iterari quia
sententia parenthesi interrupta continuatur.
5 xol περὲ τιμῆς B καὶ τιμῆς
U τιμῆς M.
6 xoà add. Emp.
8 πολεμίων libri, corr. Emp.
πολιτι-

κῆς Ν

9 ἐπαμινώνδας Β

11 ἐπονομάσαντα libri, corr. Reiskius

12 Δεύχτραι Ὁ ΔΜεύχτρα BM, περὶ add. Emp.

14 παρέπιπτεν M5 παραπῖ-

"tov Geelius probabiliter
16 βασιλείᾳ Reiskius, βασιλεῖ libri
συμβάντων ἢ μὴ συμβάντων U
ἢ μη συμβάντος om. M
Pflugk.
80 γὰρ om. M — zAtovoc M

20 τείνων
28 τὸ add.

ORATIO XXIII.

|

273

ἔχειν χρῆσϑαι xal ἑτέροις παραινεῖν, ἀλλὰ μὴ τρόπον τινὰ ἐξαίφνης
ληφϑέντας ταράττεσϑαι xol αὐτοσχεδιάζειν περὶ ὧν οὐχ ἔσασιν. οὗ

μὲν γὰρ ῥήτορες, ὅταν δέῃ σχοπεῖν περί τιγος, οὐδὲν εἰδότες τῶν
ἄλλων πλέον οὐδὲ ἐσχεμμένοι πρότερον, ἅμα ve αὐτοὶ βουλεύονται
ὅ τρόπον τινὰ χαὶ συμβουλεύουσιν ἑτέροις.
οἱ φιλόσοφοι δὲ περὶ
τῶν πράξεων προοίδασι
καὶ πάλαι βεβουλευμένοι τυγχάγουσιν᾽"
(26 )ὴ ὥστε ἄν

τις

αὐτοὺς

παρακαλῇ

συμβούλους

τῶν

πόλεων

ἢ τῶν

ἐθνῶν ἢ τῶν βασιλέων, κρεῖττον ἕξουσι xol ἀσφαλέστερον ἀποφαίνεσϑαι οὐ τὸ ἐπιὸν αὐτοῖς, οὐδὲ νῦν μὲν ταῦτα, πάλιν δὲ vàvavy-

Ἔ10 τέα, δι᾽ ὀργὴν ἢ φιλονικίαν ἢ χρήμασι πληγέντες, ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης,

ἔφη

δέποντες.

τις

οἶμαι

τῶν

ῥητόρων

αὐτῶν,

χατὰ

τὸ

λῆμμα del

λέγω δὲ οὐ ψέγων ῥητορικὴν οὐδὲ ῥήτορας τοὺς ἀγαϑούς,

ἀλλὰ τοὺς φαύλους xal τοὺς προσποιουμέγους

(739) OTI ΕΥ̓ΔΑΙΜΩΝ

τὸ πρᾶγμα.

O ΣΟΦΟΣ.

——

|
|

4. Πότερον δοχεῖ σοι εἶναι ἄνϑρωτπος εὐδαίμων, ei δὲ μή,
15 γεγονέναι ἢ ἔσεσθαι, ἢ ἀδύνατον ἡγῇ τὸ τοιοῦτον περὶ ἀνθρώπου,
Gozo εἴ τις ἀϑάνατον ἄνϑρωπον λέγοι εἶναι; ἴσως γὰρ ἂν τὴν
αὐτὴν ἔχοις δόξαν Ὁμήρῳ xal ἄλλοις συχνοῖς τῶν ποιητῶν. — Καὶ

ποῦ ἀπτοφαίνεται στερὶ τούτου Ὅμηρος; --- 4f. Ὅπου πεποίηκε τὸν
Za λέγοντα αὐτόν, οὐχ ἄλλον τινὰ τῶν ϑεῶν, ὡς οὐδέν φησιν
20 ὀϊζυρότερον εἶναι ἀνδρὸς ἁπάντων τῶν ζῴων,
ὅσσα τὲ γαῖαν ἔπι πυνείει ve xal ἕρτυξι.
οὐ δοχεῖ σοι

τὴν

ὀϊζὺν

ἄντιχρυς χαχοδαιμογνίαν

τινὰ

λέγειν;

—

"Euowe. — 4. Ἕτερος δὲ ποιητὴς οὐχ ἰδίᾳ οὕτως, ἀλλὰ κοινῇ πρὸς
ϑέατρον ἀγωνιζόμενος εἰσηγεῖται,
25

τὸν

φύντα

ϑρηγεῖν

εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται χαχά,

τὸν δ᾽ αὖ ϑαγόντα xal πόνων πεπαυμένον

|

1 ἐφαίφνης (αι & corr Ὁ
2 εἴσασιν Μ
6 τυγχάνωσιν Μ᾽ὀβ 8 χρίττον M
10 φιλονεικίαν UB
χρήμασι πληγέντες cf. Plut. Dem. c. 25 πληγεὶς ὑπὸ τῆς δωροδοχίας (Geelius)
11 ἔφη vic: scil. Demosthenes de corona
8 298 οὐδ᾽ ὅσα συμβεβούλευχα πώποτε τουτοισί, ὁμοίως ὑμῖν ὥσπερ ἄν εἰ ἐν
τρυτάνῃ ῥέπων ἐπὶ τὸ λῆμμα συμβεβούλευχα etc.
λῆμα M — 15 τὸ om. B

11 ἔχοι UBM, ἔχοις T

ἐπιπνείει UM ἐπιπνέει

|

25 ὅσα UBM

|

DIO. II.

18 περὶ τοῦ ὉμήρουΒβ
Β

23 ἰδίαν M.

21 ἔπι πνείει Hom. II. XVII, 447,

Cf. Eur. Cresphontis
frg. 452 Nauck
18
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galgovrac xal συνηδομένους οἴεται δεῖν ἐχττέμτπειν. --- Ἔστι ταῦτα. (613 RY
—

4. Οὔκουν ὀρϑῶς

παρήνεσεν.

εἰ γὰρ ἅπαξ

δεῖ χλαίειν

τοὺς

ἀνϑρώπους διὰ τὴν ἀτυχίαν, καὶ γενομένους τύροσήχει ϑρηγεῖν τῶν
ἐσομένων αὐτοῖς κακῶν ἕνεχεν, xal τελευτήσαντας, ὅτι πολλὰ xal
δεινὰ “τεπτόνϑασι, καὶ ζῶντας, ὅτι εἰσὶν ἐν χαχοῖς.
ὥστε ὥρα ἂν

ὅ (2701

εἴη xovà τὸν ποιητὴν μηδέποτε σπ΄αύσασϑαι ὀδυρομένους πολὺ
μᾶλλον τῶν ἀηδόνων. ἐχεῖναι μὲν γὰρ τοῦ ἦρος λέγονται ϑρηνεῖν
τὸν Ἴτυν᾽ τοὺς δὲ ἀνθρώπους εἰχὸς ἦν ϑρηνεῖν καὶ ϑέρους xol
χειμῶνος. πόσῳ δὲ βέλτιον τοὺς yevouévovg ἐᾶν εὐθὺς ἀπολέσϑαι
ὑπὸ τῶν χαχῶν, ἀλλὰ μὴ σπαργάνοις ἐνειλοῦντας xal λούοντας
xal τιϑηνουμένους τοσαύτην ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι ὅπως ἄϑλιοι
ἔσονται᾽ ἐχϑρῶν γάρ, οὐ φίέλων οὐδὲ χηδομένων τὸ τοιοῦτο" xol
γὴ Za αὑτοὺς πρώτους

ἀπαλλάττειν

τοῦ βίου; κινδυνεύουσι γὰρ

χατὰ τὸν λόγον τοῦτον μόνοι φρόνιμοι γενέσϑαι οἱ γενόμενοι ἐν
Κόλχοις ἐκ τῶν τοῦ δράχοντος ὀδόντων, οὗς ἔσπειρεν ᾿Ιάσων.

15

οὗτοι γάρ, ὅτε πρῶτον ἤσϑοντο γεγονότες, εὐθὺς ἀλλήλους ἀνήρουν,
ἕως οὐδένα ἔλιττον, βοηϑοῦντες ἀλλήλοις δῆλον ὅτι xal διὰ φιλίαν

τοῦτο πράττοντες,

ov δι᾿ ἔχϑραν. —

ληρεῖν ἔμοιγε φαίνεται.

᾿Αλλὰ οὗτός γε ὃ ποιητὴς Gu R1

τὸ δὲ τοῦ Ὁμήρου ταράττει με, ὅτι οὕτω

σοφὸς (Ov) ὑπὲρ τῶν ἀνϑρώπων ταύτην ἀπεφήνατο τὴν γνώμην.

20

— 4. Καὶ ví ἄτοπον εἴρηχεν; οὐ γὰρ ὡς ἅπαντες οἱ ἄνϑρωποι
ἀἄϑλιοί εἰσί φησιν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐϑέν ἐστι ζῷον ἀνϑρώπου ἀϑλιώτερον τοῦ γε ἀϑλίου, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ἡμεῖς φαῖμεν ἄν. ἴσως
γάρ τοι καὶ μόνος τῶν ἄλλων ὃ ἄνϑρωπος χκαχοδαίμων ἐστίν, ὥσπερ
xal εὐδαίμων" ἐπεί τοι καὶ μόνος ἄφρων, ὥσπερ xal φρόνιμος.

25

οὔτε γὰρ ἄδικος οὔτε ἀκόλαστος εἴη ἂν ἵππος ἢ σῦς ἢ λέων, ὥσπερ
οὐδὲ ἄμουσος οὐδὲ ἀγράμματος. --- ᾿4λλὰ καλῶς μοι δοχεῖς διωρϑῶσϑαι τὸ τοῦ Ὁμήρου xal ἀποχρίνομαι ὅτι ἡγοῦμαι ἄνθρωπον εὐδαίuova εἶναι. --- A. ΨΚ οὗ ὃ δαίμων ἀγαϑός ἐστι, τοῦτον εὐδαί2 οὐχοῦν UM
4 ἕνεχα B
XIX 518 sq.

τοὺς U
m. pr.

παρήνεσαν B

δεῖ Geelius, ἔδει libri

χλάειν B

5 ζῶντας Casaub., πάντας libri
7 λέγονται: cf. Hom. Od.
10 λούοντας Selden. λύοντας libri; λοῦντας Dind.
13 av-

1 ἔσπιρεν U ἔπιρεν M
18 ἀλλ᾽ οὗτός γε Ὁ ἀλλὰ αὐτός γε Μ
19 λειρεῖν U m. pr.
οὕτως σοφὸς UM οὕτως σαφῶς T — 20 ὧν

addidi — 22 ζωίωνῦ
23 τοῦ γε Casaub., τοῦ δὲ libri
27 δοχεῖ UBM,
δοχεῖς Ὁ διορϑῶσϑαι M — 28 ἀποχρίνομαι ὅτι ἡγοῦμαι Scripsi, ἀποχρίνασϑαι
ὅτι ἡγοῦμαι M. ἀποχρίνασϑαι ὅτι εἰ ἡγοῦμαι
ΒΟ ἀνϑρώπων UB
2429 ἄρα
ὃ εὐδαίμων ἀγαϑός ἐστιν, ὅς ἀγαϑός ἐστιν τοῦτον Ὁ ἄρ᾽ ὃ εὐδαίμων ἀγαϑός
ἐστιν τοῦτον ὃς ἀγαϑός ἐστι B ἄρ᾽ ὃ εὐδαίμων ἀραϑός ἐστιν τοῦτον M, emendavit Emp.
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μονα εἶναι φής, οὗ δὲ μοχϑηρός, καχοδαίμονα; — "Eyoye. — 4.
615
ΒὶID“αέμονα δὲ ἄλλως ἀγαϑὸν λέγεις; —

(Ἢ) πῶς ye; — 4. Ὥσπερ

ἄνθρωπον, ἔτι δὲ μᾶλλον ϑεόν; ἢ τοὺς ϑεούς, εἴττερ νομίζεις ἀγαϑοὺς εἶναι, οὐ δικαίους νομίζεις xal φρονίμους xal σώφρονας xal
5 τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἔχοντας, ἀλλὰ ἀδίχους xal ἀνοήτους xai ἀχο-

| (ἷθ μ)λάστους; —
β
τινὰ ἀγαϑὸν
|
μον;
Πῶς
ρὸν οἴει τὸν

Οὐδαμῶς ἔγωγε. --- 4. Οὐκοῦν καὶ δαίμονα, εἴπερ
ἡγῇ, δῆλον ὡς δίκαιον ἡγῇ καὶ χρήσιμον καὶ poóvtγὰρ οὔ; --- AH γὰρ ὃν xaxóv vwa γομέζεις, πτονηαὐτὸν εἶναι xal ἄδικον xal ἀνόητον; --- ᾿Ανάγκη πάν-

10 τως. --- 4. Tí δαί; οὐ τῶν ἀνθρώπων ἕχαστον χατὰ τὸν αὑτοῦ 7
δαίμονα βιοῦν, ózcotog ἂν 7) σέοτε, ἀλλὰ καϑ' ἕτερον; — Οὐδαμῶς

χαϑ᾽

ἕτερον. --- 4. Οὐχοῦν

τὸν τυχόντα ἀγαϑοῦ

δικαίως ζῆν xal φρονίμως καὶ σωφρόνως;

εἶναι τὸν δαίμονα

αὐτοῦ. --- Πάνυ

ταῦτα

συμβαίνειν

ὅστις ἄνϑρωτπτος γοῦν ἔχων

δαίμονος ἡγῇ
γὰρ ὁμολογεῖς

γε. --- 4. Τὸν

15 δαέμονος πονηρῶς καὶ ἀφρόνως xol

Φαίνεται

τοιοῦτον

ἐκ τῶν
ἐστὶ xal

ἀνοήτως

καὶ

εἰρημένων
δίκαιος

δὲ μοχϑηροῦ
ἀκολάστως;

vOv. —

—

4. 49a

xal σώφρων,

οὗτος

εὐδαίμων ἐστὶν ἀγαϑῷ δαίμονι συνών" ὅστις δὲ ἀσελγὴς καὶ ἄφρων
xal παγοῦργος, ἀνάγχη καχοδαίμονα φάσχειν ἐχεῖνον χαχῷ δαίμονι
20 συνεζευγμένον καὶ λατρεύοντα; — ᾿4ληϑές. — 4. Σοφὸν δὲ ἄλλον 8
τινὰ χαλεῖς ἢ τὸν φρόνιμον ἄνθρωπον xal δίχαιον. καὶ ὅσιον xal
ἀνδρεῖον, φαῦλον

δὲ τὸν ἄδιχον xol ἀνόσιον xal δειλόν; --- Φημί.

— A. Mi) τοίνυν ἔτει ϑαύμαζε τῶν λεγόντων, ὅτι μόνον xol πάντα
φασὶ τὸν σοφὸν εὐδαίμονα εἶναι, τῶν δὲ φαύλων οὐδένα ὅντινα
25 οὐ καχοδαίμονα᾽ ἐπειδή γε xal σοὶ ταῦτα δοχεῖ. — Τὰ μὲν ἄλλα 9
δοχεῖς μοι οὐ παρὰ δόξαν διειλέχϑαι" ὅπως δὲ χρὴ δαιμόνιόν τι
πονηρὸν ἡγεῖσθαι xal ἄδικον xal ἀνόητον οὐκ ἔχω εἰπεῖν. ἄλλως
ve οὐ πρὸς ὑμῶν τῶν φιλοσόφων ἐστίν, εἴπερ ϑεῖον τὸ δαιμόνιον

ἡγεῖσϑε, τοιοῦτον ὑπολαμβάνειν. — 4. ᾽4λλ᾽ ἐγὼ νῦν οὐ κατὰ τὴν 80 ἐμαυτοῦ δόξαν διείλεγμαι τὰ πολλά, πλήν γε αὐτὸ τοῦτο ὅτι μοι
δοχεῖ πᾶς xol μόνος εὐδαίμων ó σοφός" τὰ δὲ ἄλλα κατὰ τὴν τῶν
πολλῶν ἀνθρώπων, ὅπως μὴ δοχῶ βιάζεσθαι αὐτούς.

ἐπεὶ φέρε, 10

1 οὗ δὲ μοχϑηρὸς Emp., οὐδὲ μοχϑηρον M τὸν δὲ μοχϑηρὸν UB
2 malim: ἄλλως (zc), ut dicitur ἄλλο τι ἢ Ἢ add. Reiskius
3 7B
4 δικαίως U
ἄφρονας M
7 5yst M altero loco
8 εἰ yag M
ov pro

ὃν M
om. UB
25 cv M

10 τί δὴΜ

αὐτοῦ ᾿ἰῦτὶ

12 ἡγεῖ M

16 νῦν ἄρα UM

17 xoà prius

19 xexoóaluov. M
20 ἄληϑες UB «499; M
21 τίαὖὕ
ταὐτὰ UB
29 ἡγεῖσϑαι UM
31 τε pro δὲ M
32 ἐπί-

φερε M.
18*

DM
US

CRM,

TESTE

NU

ἡ

m
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εἰ [ovy] ἡγεῖσϑε τὸ δαιμόνιον ϑεῖον xol ἀγαϑὸν xol μηδενὶ κακοῦ
—
μηδενὸς αἴτιον, πῶς φατε γίγνεσθαι καχοδαίμονα ἄνθρωπον; ἢ (80M)
ὅταν μὴ προσέχωσι μηδὲ πείϑωνται τῷ δαιμονίῳ ἀγαϑῷ ὄντι;
ὥσπερ

ei νομίζοιμεν τοὺς ἐατροὺς ἅπαντας

ἀγαϑοὺς

εἶναι τὰ τῆς (617 RII)

τέχνης xol μηδένα αὐτῶν πονηρὸν ἑἰατρὸν μηδὲ βλαβερόν, τῶν δὲ 5
καμνόντων χαχῶς τινὰς πράττοντας βλέποιμεν καὶ βλαπτομένους
ἐν ταῖς νόσοις, δῆλον ὅτι τούτους ἂν φαῖμεν μὴ ἐθέλειν τὰ προσταττόμεγα ποιξῖν, τοὺς δὲ zvevQouévovg ἀνάγχη χαλῶς ἀπαλλάττειν "

** ya) τέ ἂν γίγνεσϑαι ovx ἂν ϑαυμάζοιμεν.
11 4. Πότερον

—

Οὕτως ἔχει. ---

οὖν δοχοῦσί σοι (of) ἐγχρατεῖς [εἶναι] καὶ σώφρονες 10

xal νοῦν ἔχοντες,

οὗτοι ἀπειϑεῖν

ἂν τοῖς ἰατροῖς τοῖς

ἐμπείροις

xal τὰ συμφέροντα προστάττουσιν, ἢ τοὐναντίον οἱ ἀνόητοι xal
ἀχόλαστοι; --- 4ῆλον ὅτι οἱ ἀχόλαστοι. --- 4. Τί δέ; τῷ δαίμονι
χρηστῷ ὄντι πείϑεσθϑαι καὶ ζῆν κατ᾽ ἐχεῖνον σπτότερον ἡγῇ τῶν σωφρόνων εἶναι καὶ γοῦν ἐχόντων ἢ τῶν πογηρῶν xol ἀνοήτων; — 15
12 Τῶν σωφρόνων. — 4. Τὸ δέ ye μὴ πείϑεσθαι μηδὲ προσέχειν
ἀλλ᾽ ἐναντίως τῷ ϑείῳ ve καὶ δαιμονίῳ πράττειν, τῶν χκαχῶν καὶ
ἀγνωμόνων; --- Πῶς δ᾽ ἂν ἄλλως λέγοιμεν; — 4. Εἶναι δὲ τοὺς
σευιϑομένους τῷ δαιμονίῳ τοιούτῳ ὄντι εὐδαίμονας, τοὺς δὲ ἀπειϑοῦντας καχοδαίμογας; --- ᾿νάγχη. --- 4. Οὐχοῦν χἀγταῦϑα συμ- 20
βαίνει τὸν μὲν σοφὸν καὶ φρόνιμον εὐδαίμονα εἶναι πάντα, τὸν δὲ
φαῦλον χαχοδαίμονα,

οὐχ ὡς τοῦ δαιμονίου χαχοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς

αὐτὸν οὐ προσέχοντα ἐχείνῳ χρηστῷ ὄντι.

(4

ΠΕΡῚ

ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΊΑΣ.

(618
RII

Οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι καϑόλου μὲν οὐδὲν πεφροντίχασιν ὁποίους

χρὴ εἶναι οὐδὲ ὅ,τι βέλτιστον ἀνϑρώπῳ ἐστίν, οὗ ἕνεχα χρὴ πάντα 25
τἄλλα

πράττειν,

ἐδίᾳ δὲ ἐσπουδάχασιν

1 εἰ οὐχ ἡγεῖσϑε UB εἰ οὐχ ἡγεῖσϑαι
Reiskius νομίζεις libri, νομίζοις Jacobs

7 τούτους ovc UB

M.

οἱ μὲν izztósw,
2 ἢ ὅταν

Β

ἔχειν libri, corr. Reiskius

9 lacuna sic fere

γίνεσϑαι Β

10 οἱ add. Geelius

ϑαυμάζειν οὕτως

ἐγχρατεῖς ἂν εἶναι καὶ M.

ἐγχρατεῖς εἶναι καὶ UB, εἶναι (sive ἂν εἶναι) del. Geelius

τὸ pro τῷ malit Emp. Additam. p. 825

4 νομίζοιμεν

6 βλέπομεν libri, corr. Reiskius

φαῖμεν ϑέλειν (om. μὴ) M. m. pr.

explenda: (ἄρ᾽ οὕτως) καζ(κχοδαιμον)ίαν

14 πίϑεσϑαι

18 τί δαὶ UB

Μ

κατ᾽ ἐχεῖνο ΒΜ

κατ᾽ ἐχεῖνω Ὁ m. pr. (-ov corr) κατ᾽ ἐχεῖνον T | 19 ἀπιϑοῦνταςι

βένει Ὁ

οἱ δὲ

M

20 συμ-

238 οὐ προσέχοντα Reiskius, οὐ προσχόντα UB μὴ προσχόντα M.

25 ἀνϑρώπων M
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στρατηγεῖν, οἱ δὲ negl ἀγωνίαν, οἱ δὲ περὶ μουσικήν, ἄλλοι περὶ

γεωργίαν, ἄλλοι δύνασθαι λέγειν.

ἥντινα δὲ χρείαν αὐτοῖς ἔχει

τούτων ἕχαστον ἢ τί τὸ ὄφελος ἐξ αὐτοῦ γίγνοιτ᾽ ἂν οὐχ ἴσασιν
(280Μ)οὐδὲ ζητοῦσιν.
τοιγαροῦν ἱτυπιεῖς μὲν ἀγαϑοὶ γίγνονται τινές,
ὅ o£ ἂν φιλοττονῶσιν αὐτὸ xal ἐχμελετῶσι, καὶ πταλαῖσαι ἄλλοι ἄλλων
ἱκανώτεροι xal πυχτεῦσαι xol δραμεῖν xal τἄλλα ἀγωνίσασϑαι, καὶ
τοῦ σπόρου μὴ διαμαρτεῖν, καὶ πλέοντες μὴ διαφϑεῖραι τὴν ναῦν,
xal τὰ χατὰ μουσιχήν τινὲς ἐπείστανται βέλτιον ἑτέρων" ἀγαϑὸν
δὲ ἄνδρα καὶ φρόνιμον, xal αὐτὸ τοῦτο εἰδότα ὅστις ἐστὶν Ó χρη10 στὸς ἀνὴρ xal νοῦν ἔχων, οὐδένα τούτων ἔστιν εὑρεῖν. αὐτίχα

περὶ τὸ λέγειν [πάντες] ἐσπουδάχασι πολλοὶ τῶν ἐλευϑέρων xal
φιλοτίμων εἶναι δοχούντων, οἱ μὲν ὥστε ἐν δικαστηρίοις ἀγωνίζεσϑαι xal πρὸς δῆμον λέγοντες, διὰ δὲ τοῦτο ἰσχύειν τιλέον τῶν
ἄλλων xal πράττειν ὅ,τε ἂν αὐτοὶ ϑέλωσιν, οἱ δὲ τῆς δόξης ἕνεχα
15 τῆς ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅπως δεινοὶ νομίζωνται. τινὲς δὲ αὐτῆς
(619
Ε τὴ φασι τῆς ἐμπειρίας ἐπιϑυμεῖν, xal τούτων οἱ μὲν λέγοντες, οἱ δὲ
συγγράφοντες μόνον, οὗς ἔφη τις τῶν πρότερον μεϑόρια εἶναι
τῶν φιλοσόφων xal τῶν πολιτιχῶν᾽ ὅ,τι δὲ συμφέρει πράττουσιν
ἢ πρὸς ὅ,τι ἡ δόξα αὐτοῖς ὠφέλιμος ἢ ví τῆς ἐμπειρίας ταύτης

20 ὄφελος οὐ σκοποῦσιν.

ἐγὼ δέ φημι πάντα τἄλλα δίχα τῆς τοιαύ-

τῆς ἐπιμελείας xal ζητήσεως ὀλίγου ἄξια εἶναι, vq δὲ ἐκεῖνο ἐνγοήσαντι xol ξυνέντι, τούτῳ xol τὸ λέγειν xol τὸ στρατηγεῖν xal

ὅτι ἂν ἄλλο

ποιῇ

ξυμφέρον τε εἶναι xal ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γίγνεσθαι.

ἐπεὶ τό γε ἐπαινεῖσθαι xa9^ ἑαυτὸ ὑπὸ ἀνθρώπων ἀνοήτων, οἷοίτεερ
25 εἰσὶν οἱ πολλοί, ἢ τὸ δύνασϑαι

ἐν τοῖς τοιούτοις ἢ τὸ ἡδέως ζῆν

οὐδὲν ἂν διαφέροι πρὸς εὐδαιμονίαν τοῦ ψέγεσϑαι χαὶ μηδὲν ἐσχύειν
χαὶ ἐπιπόνως ζῆν.
4 ἵππης M
M, corr. Emp.
Ao
16
p.
21
24

ὅ φιλοπονῶσι καὶ (om. αὐτὸ) UB φιλοπονῶσιν αὐτοὶ (om. xal)
8 τὰ om. Ὁ 11 πάντες seclusi, πάντως Geelius
καὶ πολ-

UB
12 εὐδοκιμεῖν pro ἀγωνίξεσϑαι requirit Reiskius — 15 νομίζονται U
17 ἔφη τις τῶν πρότερον: scil. Prodicus apud Plat. Euthyd.
φησὶ UB
305c o)c ἔφη Πρόδιχος μεϑόρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ
ὀλίγους M.
23 ξυμφέρον ve Anon. ap. Reiskium, ξυμφέροντα libri
x«l x«9' Bs pro x«9^ ἑαυτὸ malim xol ταῦτα ; nam stultorum laus et vita

voluptati dedita non modo non per se, sed ne aliis quidem rebus accedentibus

beatos facere Cynicis videtur

ὅσοι πέρ εἰσιν UM

wi 2zíie
οὶ, Ee MV των

velad
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(15) ΠΕΡῚ TOY ΔΑΙΜΟΝΟΣ
Φασὶ τοὺς φιλοσόφους λέγειν ὧς ἄρα εὐδαίμων εἴη μόνος ὃ
i
σοφός. — A. «“Ζέγουσι γάρ. — ρ᾽ οὖν ἀληϑῆ σοι δοχοῦσι λέγειν; (281M) — 4. "Euotye. — Tí oiv οὐχὶ xduol ἔφρρασας τὴν διάνοιαν a^ τῶν;
— 4. Ἐὰν ἐμοὶ σὺ πρῶτον

—

εἴπῃς ὅ,τι νομίζεις τὸν δαίμονα

Ἐγὼ μὲν τὸ χρατοῦν éxdovov

ag

xol χαϑ᾽ ὃν ζῇ τῶν ἀνϑρώπων 5

ἕχαστος, ὁμοίως uà» ἐλεύϑερος,

ὁμοίως δὲ δοῦλος,

xol

πλούσιος

xal πένης καὶ βασιλεὺς xol ἰδιώτης, καὶ πράττει ὅσα ἂν πράττῃ.
|
— 4. Τοῦτο δὲ ἐν αὐτῷ νομίζεις εἶναι τᾷ ἀνθρώπῳ, τὸ χρατοῦν (620 RII)
ἑχάστου, ὃ δαίμονα io bd: ἢ ἔξωϑεν [0v] ἄρχον τι καὶ κύριον τοῦ
ἀνθρώπου; --- Ἔγωγε. — 4. ζΖρά ye ἄνϑρωπον ἕτερον; ἔστι γάρ 10
που ἄνϑρωπος ὃ μὲν évóg τινος χρατῶν,

ὃ δὲ πολλῶν, xol ἄγων ὅττῃ

vé χαὶ ὅπως αὐτὸς βούλεται ἤτοι πιειϑοῖ ἢ βίᾳ ἢ καὶ ἀμφοτέροις.
λέγω δὲ οὐδὲν ἄγνωστον, ἀλλὰ τούς τε δημαγωγούς, οἷς πάντα
χτύξέϑονται ai πόλεις xol ὅπως ἂν ἐχεῖνονι

ἐξηγῶνταιν

xol συμβου-

λεύωσιν, οὕτω πράττουσιν, ἐάν τὲ πολεμεῖν συμβουλεύωσιν ἐάν τὲ 15.
εἰρήνην ἄγειν ἐάν ve τείχη οἰχοδομεῖσϑαι ἐάν ve τριήρεις κατασχευάζεσϑαι ἐάν ve ϑυσίας ϑύειν ἐάν ve ἐχβάλλειν τινὰς αὐτῶν ἢ
χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι ἢ καὶ ἀποσφάττειν᾽ xol τοὺς βασιλέας xol
τοὺς τυράγγους,

ὁμοίως δὲ xol τοὺς δεσπότας τῶν οἰχετῶν,

|

|

ὅσοι

ἀργύριον καταβαλόντες ἢ ἄλλῳ τῳ τρόπῳ xéxvQvral τινα ὡς ἂν 20
|
εἰ “υκχοῦργόν ve ““αχεδαιμονίων δαίμονα χαλοῖς (ἐκείνου yàg κελεύσαντος ἔτι νῦν μαστιγοῦνται “αχεδαιμόνιοι xal ϑυραυλοῦσι xal
γυμγητεύουσι xal ἄλλα πολλὰ καὶ χαλεπὰ δόξαντα ἂν ἑτέροις dvéχονται) καὶ Πεισίστρατον ᾿ϑηναίων (vGv) πρότερον. οἶσϑα γὰρ
δήπου ὅτι Πεισιστράτου προστατοῦντος xal ἄρχοντος εἰς μὲν τὴν 95
πόλιν οὐ χατήεσαν ὃ δῆμος, ἐν δὲ τῇ χώρᾳ διατρίβοντες γεωργοὶ
(621 R ΠῚ

ἐγίγνοντο᾽ καὶ τὴν ᾿ΑἸττιχήν, πρότερον ψιλὴν καὶ ἄδενδρον οὖσαν,

|

^" πράττει pro πράττῃ M.
8 γνομίζης U
ἔξωϑεν (vo ἃ corr.) U
àv seclusi, nam εἶναι supplendum est ex appalti:
ἄρχον τι Scripsi,

ἄρχοντα libri, ἄρχον ve Reiskius

10 malim ἀνθρώπων

Reiskius, z:voc ἑνός M, ἑνός om. UB

ἐχείνοις UBMT, corr. editi

13 τός τεῦ

11 évog τινος
14 πίϑονται M

συμβουλεύουσι ΒΜ σνμβασιλεύουσιν Ὁ συμβου-

λεύωσιν T
15 οὕτως U
11 ἀστῶν pro αὐτῶν Meinekius
18 φαιρεῖσϑαι M.
20 χαταβάλλοντες UBM, corr.
T ἄλλως M
21] εἰ om.M
τε M ye UB

24 πισίστρατον

Μ

τῶν add. Reiskius

voc Meinekius, προστάττοντος libri

— 25 πισιστράτου M
21 ἐγείνοντο M

ὀ ὀπροστατοῦν-

|
|
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ἐλαίαις κατεφύτευσαν,

Πεισιστράτου

279

προστάξαντος"

ὅπως ἐκεῖνος ἐβούλετο, οὕτως ἔπραττον.

τὸ φαίη τις ἂν καὶ Θεμιστοχλέα

xol τἄλλα

ὕστερον δὲ ἴσως ἄλλους

xal Περιχλέα

γενέσϑαι

(οὐ γὰρ

ἀνήχοος δήπου τυγχάνεις περὶ τοῖν ἀνδροῖν) τὸν μέν, ὅτι vav$9 μαχεῖν 4 91valove ἠνάγκασε πεζοὺς πρότερον ὄντας xal τὴν χώραν xal
(282 Μ) γὴν ττόλιεν ztgoeuévovg τοῖς βαρβάροις xal ϑεῶν ἱερὰ καὶ τάφους σέρο-

γόνων ἐν ταῖς ναυσὶ ποιήσασθαι πάντα τὰ σφέτερα πράγματα —
xal ὕστερον τὸν Πειραιᾶ τειχίσαι στελειόνων ἢ ἐνενήκοντα
10

τήσαντος.

γεγονέναι

1ὅ

χαὶ μετὰ

ταῦτα

ἄλλους

τῶν ᾿4ϑηναίων,

τινὰς

ἔσως

οἷον ᾿Αλκιβιάδην

φήσεις δαίμονας

τὸν

Κλεινίου

καὶ

Νικίαν καὶ Κλέωνα xol Ὑπέρβολον, τοὺς μέν τινας ἐπιειχεῖς τυχόν,
τοὺς δὲ πάνυ πογηρούς ve xal χαλεπούς.
ἔτι δὲ Κῦρον Περσῶν
ἀπὸ χρόνου τινὸς δαίμονα γενέσϑαι [xol] βασιλικόν τινα xal ἐλευϑέριον, ὃς δουλεύοντας αὐτοὺς ήδοις πρότερον εἰς ἐλευϑερίαν
ἀφείλετο xal πάντων ἀπέφηνε δεσπότας τῶν χατὰ τὴν ᾿Ασίαν.
ἔτι δὲ Καμβύσην

xal “Ιαρεῖον xal τοὺς ἄλλους

τοὺς

μὲν Καμβύσην τά ve χρήματα αὐτῶν ἀναλίσχοντα

E22
m

σταδίων

καὶ ἄλλα τοιαῦτα προσέταξεν αὐτοῖς, ὧν τὰ μὲν éni τοσοῦτον ἔπρατvov ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖνος παρῆν, τὰ δὲ καὶ φυγόντος αὐτοῦ καὶ τελευ-

ἐφεξῆς,

τὸν

χαὶ αὐτοὺς xa-

τατοξεύοντα xal στρατείας προστάσσογντα χαλεπὰς xal συνεχεῖς
xal μηδέποτε ἐῶντα οἴχοι uévew' τὸν δὲ Δαρεῖον χρήματα μὲν

ὡς οἷόν ve πολλὰ συναγαγόντα xol τῇ χώρᾳ γεγόμεγον αἴτιον
ὅπως ἐργασϑήσεται, πολέμους δὲ καὶ τοῦτον ἀναγχάζογντα ττολεμεῖν χαλεποὺς καὶ ἐπιιχινδύνους, χαϑάπερ
25

οἶμαι τὸν πρὸς Σχύϑας

xal τὸν πρὸς ᾿ϑηναίους. οὕτω δὲ καὶ Νουμᾶν μὲν Ῥωμαῖοι τυχὸν
ἂν λέγοιεν αὑτῶν δαίμονα, Καρχηδόνιοι δὲ άννωνα καὶ ᾿Αννίβαν,
ἸΠαχεδόνες δὲ ᾿4λέξανδρον ἢ Φίλιππον, ὃς Moxsóóvag ταπεινοὺς
ὄντας χαὶ ἀσϑενεῖς, [καὶ] τοῦ πατρὸς αὐτοῦ παραχωρήσαντος Ὀλυν-

1 πισιστράτου M. or. VII $ 107 comparat Emp.
τὰ ἄλλα UB
8 καὶ
Περικλέα om. M
γενέσϑαι scil. '49gvolov. δαίμονας
4 ἀνδροῖν (οι &
corr) U | vo uiv U
6 προεμένοις M
8 τειχῆσαι
Μ
πλιόνων M
ἐννενήκοντα UB haec pugnare videri cum Thuc. II 13 τοῦ Πειραιῶς ξὺν Movvvχίᾳ ἑξήκοντα μὲν σταδίων ὃ ἅπας περίβολος observavit Emp. (in schedis)

11 δαίμονας φήσεις (hoc ord.) U |.15 ἀπὸ libri, ἐπὶ Emp. quod mihi non sufficere videtur

^ xol seclusit Reiskius

17 ἀφίλετο M

δεσπότην BMU m. pr.

(superscr. -ας)
19 χρήματ᾽ M
χατατοξεύοντα: Herodot III 35 comparat
Emp.
20 στρατίας M στρατιὰς UB στρατείας T
προστάσσοντα
UM. προστάττοντα B — 21 σοι xal pro oixo. Μ 22 ὡς οἴονται UBM, ὡς οἷόν τε T
26 αὐτῶν M αὐτὸν UB, corr. Emp.

ζΦίλιππον àv) du. μὲν Wil.

27 Φίλιππος μὲν (om. óc) M unde ἢ

4218 x«i seclusi
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ϑίοις

τῆς ἀρχῆς,

ἰσχυροὺς

δεῖν ἁπάσης Εὐρώπης

ἐποίησε

ἐγχρατεῖς.

xol πολεμικοὺς

᾿Αλέξανδρος

wol

μιχροῦ

δὲ ὕστερον μετ᾽

ἐχεῖνον εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐξαγαγὼν ἅμα μὲν πλουσιωτάτους ἁπάντων
ἀνϑρώτπττων ἀπέδειξεν, ἅμα δὲ πεενιχροτάτους, xal ἅμα μὲν ἰσχυρούς,
ἅμα δὲ ἀσϑεγνεῖς, φυγάδας ve xal βασιλέας τοὺς αὐτούς, Αἴγυπτον 5
μὲν καὶ Βαβυλῶνα xal Σοῦσα xal Ἐχβάτανα προσϑείς, Αἰγὰς δὲ
καὶ Πέλλαν καὶ Ζ4ἴον ἀφελόμενος.
Καρχηδονίους δὲ “ἄννων μὲν
:
ἀντὶ Τυρίων ἐποίησε “Ἰίβυας, καὶ “ιβύην χατοιχεῖν ἀντὶ Φοινίκης, Q83M)
xal χρήματα πολλὰ κεχτῆσϑαι καὶ συχνὰ ἐμπόρια xal λιμένας καὶ
4
τριήρεις, xal πολλῆς μὲν γῆς, πολλῆς δὲ ϑαλάττηςἄρχειν. ᾿Αννί- 10
Beg δὲ πρὸς τῇ Aii καὶ τῆς ᾿Ιταλίας αὐτῆς χρατῆσαι παρέσχεν

|
|

ἑπταχαίδεχα ἔτη. αὖϑις δὲ αἴτιος ἐγένετο ἀναστάτους γενέσϑαι
1
xol τὴν πόλιν αὐτὴν μεταβαλεῖν ὑπὸ Ῥωμαίων, πολλοὺς πρότερον "
τῶν Ῥωμαίων ἀπολέσας, xal μιχρὸν ἀποσχὼν αὐτὴν ἑλεῖν τὴν
“Ῥώμην, οὐ βουληϑεὶς δέ, ὥς φασι, διὰ τοὺς οἴχοι ἀντιστασιώτας. 15

καὶ τοῦτον

ἔσως οὔτε Καρχηδονίοις

«μονα προσήχει αὑτῶν καλέσαι.
μιχρὰν χαὶ ἄδοξον,

ἔτε

οὔτε Ῥωμαίοις

ἀγαϑὸν

δαί-

Νουμᾶς δὲ τὴν Ῥώμην παραλαβὼν

δὲ ἐν ἀλλοτρίᾳ

χώρᾳ

διῳχισμένην

xal

σύγχλυδας καὶ πονηροὺς ἔχουσαν τοὺς ἐνοιχοῦντας, ἔτι δὲ τοῖς
προσχώροις πᾶσιν ἐχϑροὺς xal πένητας xol ἀγρίους καὶ ἐπίκιν- 20

δύνως ζῶντας (διὰ) τὴν Ῥωμύλου χαλεπότητα, τήν ve γῆν αὐτοὺς
βεβαίως ἔχειν ἐποίησε xal φίλους εἶναι τοῖς περιοίχοις καὶ νόμους
καὶ ϑεοὺς xol πολιτείαν χατεστήσατο, xol πάσης αἴτιος ὑπῆρξε

τῆς λεγομένης. ὕστερον εὐδαιμονίας.
ἔχοιμι δ᾽ ἂν χαὶ περὶ τῶν
ἄλλων λέγειν πόλεων καὶ γενῶν xal ἀνθρώπων τὸν αὐτὸν τρόπον δ΄
δῦ v& xal χαχῶς πραξάντων διά τινας ἄρχοντας αὐτῶν γενομένους

2 ἀπὸ τῆς pro ἁπάσης M

υστερον ust ἐχεῖνον : bis idem; nescio an

praestet μετ᾽ ἐχείνων, ut ἐξάγειν intransitive usurpaverit.

πενιχρωτάτους BM
γωγα M
καλεῖσϑαι

6 uiv Reiskius, δὲ libri

4 ἀπέδιξεν M

ἀχβάτανα U

7 ἅν-

8 pro Z4/fvag malim τοῦτο scil Καρχηδονίους; possit etiam τοῦτο
9 ἐμπορεῖα UB
13 ἀποβαλεῖν Emp. (in schedis), qui tamen

etiam traditam lectionem putat intellegi posse

16 τοῦτον

(circumfl. et o ἃ

corr.) U; exspecto τοῦτον (μὲν) cum Reiskio
17 προσήχειν libri, corr.
Reiskius
αὑτῶν Emp., αὐτῶν BM αὐτῶν (o ἃ corr.)
αὐτὸν T
18 ἔτι
δὲ UB, ἔτι (om. δὲ) M, quem sequitur Emp.; cf. sq. adn.
διῳχισμένην libri
δὲ qQxuuévg» Emp.
19 συνήλυδας M
ἔχουσα BM, idem fortasse U
m. pr.
20 προσχωρίοις M
21 διὰ add. Emp.
χαλεπότητα τήν τε
γῆν Emp.. χαλεπωτάτην τε γῆν M. χαλεπωτάτην γῆν UB
28 πολιτίαν M
κατεστήσαντο
26 αὐτῶι UM

U m. pr. M

24 λεγομένης libri, γενομένης Reiskius
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xal προστάτας" ἀλλὰ ἱχανῶς οἶμαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν ἐνδεδεῖχϑαι. εἰ δὴ τούτους χαλεῖς δαίμονας [ὡς] τῶν $m αὐτοῖς [xci] 07
οὗς ἕχαστοι βέλτιον ἢ χεῖρον ἔπραξαν, ἡδέως ἂν ἀχούοιμι.

(524R II)

(10) ΠΕΡῚ TOY

BOYAEYEZOATI.
—————

Πάλαι χκαϑήμενος xol ὑμῶν ἀχούων, ὅτε zoAAdg ὥρας διετρί- 1

ὅ βὲτξὲ παρά τινε τῶν πολιτιχῶν βουλευόμενοι
τῶν

σχοπῶ

παρ᾽ ἐμαυτῷ καὶ ἀναζητῶ

περί τινων πραγμά-

τί ἐστι τοῦτο

λεύεσϑαι [ἢ αὐτὸ δὴ τὸ βουλεύεσθαι];

ὅ φατε βου-

ἄρα γὰρ περὶ τούτου τις

(84 M) βουλεύεται τοῦ πράγματος ὃ οἶδέ τε καὶ ἐπίσταται; --- Οὐ δοχεῖ
μοι περὶ ὧν τις οἷδε, περὶ τούτων βουλεύεσθαι, ἀλλὰ ἤδη εἰδέναι.

10 — Τί δαί; ἃ οὐχ οἶδεν οὐδὲ [ἃ] ἐπίσταται, περὶ τούτων ὥσπερ
διαμαντευόμεγος καὶ ἀναζητῶν γνῶναι ἃ οὐκ οἶδεν; --- Οὐ δοχεῖ

μοι οὐδὲ οὗτος δύνασθαι βουλεύεσθαι περὲ τούτων περὶ ὧν οὐδεμίαν ἐπιστήμην ἔχει. --- Ὅρα οὖν μὴ τοιόνδε τι ἢ τὸ βουλεύεσθαι 2
ὥστε τινὰ μὲν εἰδέναι, τινὰ δὲ ἀγνοεῖν, καὶ τοῦτο ἢ περὶ οὗ βου15 λεύονται ἄνϑρωποι; ἵνα δὲ μᾶλλον τῷ λόγῳ παραχολουϑήσωμεν,
δι᾿ εἰχόνος τινὸς ἐπιδείξομεν αὐτό. ὑποτιϑέμεϑα γὰρ εἰδέναι μὲν

|.
β

ἡμᾶς Χαριχλέα xol Χαρίξεγον,

ὅπου

δὲ οἰχοῦσιν ἀγνοεῖν,

στοχά-

ζεσϑαι δὲ περὶ τῆς οἰχίας αὐτοῖν, [μὴ ἄρα τοῦτο ἢ τὸ βουλεύεσϑαι] 3
ὥστε ἐξ ὧν οἴδαμεν, éx τούτων καὶ περὶ ὧν οὐδέπω ἴσμεν τεχμαίζω

ρεσϑαι᾽

|

ἔχουσιν oi προχαλεσάμενοι αὐτοὺς χρῆμα, οὐ μέντοι ὅτι τοσοῦτον,

χκαϑάπερ

οἱ ἀρτιάζοντες

ἔσασι

μὲν ὅτι ἐν ταῖς χερσὶν

ἀλλ᾽ ἐνίοτε xal ἐπέτυχον εἰπεῖν, xol οὕτω δὴ κρατήσαντες ἀπηλ1 ἑαυτοῦ UB

|

2 ὡς τῶν libri, ὡς del. Reiskius

δι᾿ ovg UB xol διδοὺς M

3 ἀχοίοι M.

ultima verba interrogantis sunt, at nihil respondetur.
vulgata
πολλὰς ὥρας Cobetus, πολλαῖς ὥραις libri

7 ἦ B, om. M, ἢ διτ U

4 ὅτι UBM, ὅτε T et
5 βουλόμενοι B

verba αὐτὸ --- βουλεύεσϑαι sunt varia lectio ver-

borum 0 φατε βουλεύεσϑαι, seclusit Emp.
om. M
δὲ M

— ó ovg Reiskius, χαὶ

In fine multa deesse vidit Emp.;

εἰ uiv pro ὧρα M

U οὕτως ΒΜ — 13 ὁρα οὖν Pflugk, ἦρα οὖν ΒΜ ἄρ᾽ ovv U
habet T

8 τοῦ

0 οἶδέ τε UB τοῦτο οἶδεν τε M
9 εἴδη M
10 τί δαὶ UB εἰ
ἃ Βθο]υβὶί Reiskius
11 οἶδεν εἰδέναι UBM. εἰδέναι om. T
12 οὗτος
14 fortasse: xal τοιαῦτα ἢ περὶ ὧν

τὸ om. UBM,

18 ἄρα Emp., ἀρα libri

μὴ ἄρα --- βουλεύεσθαι his expulsis locum sanasse mihi videor; Emp. quae

antecedunt inde ab ρα ovv 1. 13 usque ad τῆς οἰκίας αὐτοῖν 1. 18 damnabat,

non intellecto videlicet sententiae progressu

20 ἁρπάζοντες M

282

DIONIS DE CONSULATIONE

λάγησαν.
μέν τι —

μὴ ἄρα xol τὸ βουλεύεσϑαι τοιοῦτον 7, ὥστε εἰδέναι
τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα ἀγνοοῦμεν, στοχασάμεγοι ἐνίοτε avco-

μάτως ἐπετύχομεν xal μετ᾽ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης.
4

(Φέρε γὰρ ἴδωμεν ὅποϊῖόν ἔστι τὸ πρᾶγμα. τὰ ὄντα χαὶ ἔστι
xal ἐγένετο xal ὑφέστηχε, τὰ δὲ μὴ ὄντα οὔτε ἔστιν οὔτε ἐγένετο ὅ

οὔτε ὑφέστηχεν.

οὐ δεῖ μὲν οὖν περὶ τῶν [ἤδη] ὄντων" ἔστι γὰρ

[xai] οὐδὲν pelas zegl τῶν γεγονότων xal ὑφεστηχότων βουλεύεσϑαι" τί γὰρ καὶ βουλευσόμεϑα περὶ αὐτῶν; ἵνα μὴ γένηται τὰ
γεγονότα; οὐ δύναται μὴ γεγονέναι. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἢ τὰ ὄντα; πῶς

δυνάμεϑα ποιῆσαι μὴ εἶναι; [οὕτως ὡς àyévevo;] ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ὕφε- 10
στήχῃ; πᾶν τὸ ὃν ὑπόστασιν ἔχει. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὄντων τί
9 ἄν τις xal βουλεύοιτο; περὶ τένων οὖν βουλευόμεθα; περὶ τῶν μὴ
ὄντων,

ὡς

ὃ λόγος

ὑποδείχνγυσι᾽

τὰ δὲ μὴ ὄντα οὔτε ἔστιν οὔτε

γέγονεν οὔτε ὑφέστηχεν.
περὶ τῶν οὐχ ὄντων οὖν τίς δύναται (286 M)
βουλεύεσθαι καὶ περὶ τῶν οὐχ ὑφεστώτων; τὸ γὰρ o)x ὃν οὐ- 15

δέν ἐστι.

[περὶ δὲ τοῦ οὐκ ὄντος οὐδεὶς δύναται βουλεύεσϑαι.]

οὐδεὶς ἄρα δύναται βουλεύεσϑαι περὶ τῶν μὴ ὄντων. ἡ γὰρ βουλὴ
ἐπί τινέ ἐστιν. τὸ δὲ μὴ ὃν οὔ τί ἐστιν. οὐχ ἄρα οὐδὲ τὸ βουλεύεσϑαι περὶ τῶν μὴ ὄντων δύναιτ᾽ àv εἶναι.
6
Τί oiv; ὃ ἄμουσος καὶ ὃ ἀγεπιστήμων ἁρμονίας xal μέλους 20
xal δυϑμοῦ xol τῆς τούτων

τάξεως xal κινήσεως

δύναιτ᾽

ἂν χα-

:
1

λῶς βουλεύσασϑαι περὶ μουσιχῆς xal τῶν ἔργων τῶν κατὰ uovotj
χήν; — Οὐδαμῶς. — Τί δέ; ὃ γεωμετρίας ἄπειρος περὶ σώματος
|
xol μήχους xal πλάτους xal βάϑους βουλευόμενος dv χαλῶς βου- (56 II)
λεύοιτο; --- Οὐδὲ οὗτος. --- Τί δέ; ὃ νεὼς ἄρχειν οὐχ ἐπιστάμεγος 35
σύερὶ γεὼς ἀρχῆς καὶ ἔργων χυβερνητικῶν

ἱκανῶς ἂν βουλευόμενος

7 βουλεύοιτο; --- Οὐδὲ οὗτος. — Ὅστις ἄρα οὐδὲν ἱχανῶς περὶ οὐδενὸς
1 ἄρα M ἄρα UB

2 ὅσα ἀγνοοῦμεν Emp., ὅσα ποιοῦμεν UB

4 φέρε οὖν --- ἂν εἶναι ab hoc loco aliena neque sumpta ex Sisypho p. 390D
ἐστὶ UBM, corr. Dind.
insertum,

6 εἰ pro ov δεῖ M

de quo egi ad l. 12

ἤδη ab eodem interpolatore

7 x«i seclusi, nàm

potest hic existentiam significare —8 χαὶ post γὰρ om.
veto seclusi

11 ὅτι pro τ M

ἔστι quod praecedit non

Β

10 οὕτως ὡς ἐγέ-

12 interpolator philosophiae imperitus in

tota quae sequitur disputatione τὰ μέλλοντα in locum τῶν μὴ ὄντων substituit;
reposui 1. 12. 13 uz ὄντων pro μελλόντων 1. 18 μὴ ὄντα pro μέλλοντα cf. adn.

ad 17. 18. 19
ἔστιν T

μέλλον libri

15 τὸ yàg ovx ὃν οὐδέ ἐστιν Ὁ, τὸ γὰρ μήπω ὃν οὐδὲ

17 μὴ ὄντων Scripsi, μελλόντων libri

18 ἐστί

ov τί ἐστιν scripsi, οὐχ ἔστιν libri

Β

μὴ ὃν scripsi,

19 μὴ ὄντων Scripsi,

μελλόντων libri
20 διὰ τί οὖἦν M.
haec pertinent ad eam disputationem,
quae post $3 abrumpitur
28 τί δὲ M τί δαὶ UB.
25 οὕτως M
τί δὲ M
τί δαὶ UB
26 xal χυβερνητιχῶν B
libri
ἱχανὸς M

21 Ὅστις ἄρα Wil, ἄρα ὅστις (ρα U)
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οὔτε πεπαίδευται οὔτε οἶδεν, οὗτος οὐδὲ βουλεύσασϑαι πιερὶ τούτῶν ἱχανός ἐστιν; χρὴ οὖν ἐπιμελεῖσθαι μάλιστα φρονήσεως καὶ
παιδείας, ἵνα ἡμῖν ἢ δάδιον περὶ ἁπάντων πραγμάτων βουλεύεσθαι
καὶ εἰδέναι τὸ συνοῖσον ἑχάστῃ βουλῇ καὶ μὴ διαμαρτάνειν, ἀλλὰ
ὅ χαϑάπερ οἱ μουσιχοὶ καὶ οἱ γεωμέτραι xal οἱ κυβερνῆται περὶ τῶν
ἐδίων ἔργων (οὐχὶ) ἀτέχνως σχέπτονται xal ἅπαντες οἱ περί τι δειvol xal συνεῖναι περὶ αὐτῶν (ixavot) εἰσιν, οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς zegl
τῶν ἰδίων ἱχανοὶ ὦμεν βουλεύεσθαι καὶ λέγειν. ἄτοπον γὰρ τοὺς 8
μὲν ἀρτιάζοντας σύνεσιν ἐπιδείχγυσθϑαι, xal ταῦτα εἰχάζοντας xal
10 μὴ ὁρῶντας τοῦτο περὶ οὗ ἀποφαίνονται, τοὺς δὲ περὶ πραγμάτῶν βουλευομένους μήτε ξύνεσιν μήτε ἐπιστήμην μήτε ἐμτεειρίαν
ἐπιδείκνυσθαι, xal τούτων ἐνίοτε τῶν μεγίστων ὄντων, περὶ ὅμο-

γοίας xal φιλίας οἰχιῶν καὶ πόλεων xol περὶ εἰρήνης xol πολέμου
xal περὶ κατοιχισμοῦ χαὶ περὶ χατοιχέσξως, περί τὸ παίδων xal
15 [περὶ] γυναιχῶν.

&PH — (7) ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΈΡΙ ΤΩΝ EN ΣΥΝΠΟΣΙΩ͂Ι.
————————

Οἱ ἄνθρωποι

γίγνονται xovoaqavetg

ὅποίαν

ἔχουσι διάνοιαν

ἕχαστος éy ταῖς πανηγύρεσιν οὐχ ἧττον ἢ ἐν τοῖς συμποσίοις, nv
ὅτι ποικιλώτερον τὸ τῶν πανηγύρεων xal yoóvov σιλδίονος.
οὐχοῦν εἰς τὰ συμπόσια δήπου οἱ μέν τινες ἀφιχνοῦνται τοῦ πιεῖν

20 éyexev xal οὐϑὲν ἄλλο πράττουσιν, ὥσπερ οἱ διψῶντες τῶν ὅδοιπόρων, ἐπειδὰν

ἔλϑωσιν

ἐπὶ χρήνην τινά, πίνουσιν

ἐπικύψαντες.

ἀλλὰ ἐχεῖνοι μὲν ἐμπιλησϑέντες xal τὸ δίψος ἀποσβέσαντες ἡσυχῇ
ἀπαλλάττονται, οὔτε πράξαντες οὔτε εἰπόντες ἄτοπον (ov0év»* οἱ δὲ
πολλὰ καὶ δυσχερῆ ἐνίοτε καὶ λέγουσι καὶ δρῶσιν. οὐ γὰρ ὁμοίως ὕπο1 οὔτε bis Emp., οὐδὲ bislibri
φρονήματος UBM φρονήσεως T
superscr.

|
|
|

U — 4 malim: (ἐν) éx4otg

τούτων scripsi, vovvcovlibri
2. ἐστι B
3 ἵνα μὴν in ἵν᾽ ἡμῖν mutatum η et.
— 5 καὶ γεωμέτραι (om. οὗ

B — 6 (ovx)

ἀτέχνως Scripsi, ἀτεχνῶς libri — 7 ἱχανοί add. Reiskius
οὕτως U
δὲ καὶ
UB δεῖ xai M, δὴ καὶ Emp. | 9 ἀρπάζοντας M
10 τοὺς pro rovro U
14 ἀποικισμοῦ vel μετοικισμοῦ malit Emp.
χκατοιχήσεως UB
15 περὶ
del. Wil.
Titulus: συμποσίοις M
16 γίνονται U
17 πανεγύρεσιν M.
or. VIII 8 1 comparat Emp.
18 τὰ τῶν libri, corr. Emp.; ποικιλώτερα τὰ
τῶν Reiskius
20 ἕνεχα B
22 ἡσυχεῖα πλάττονται M
23 πράξαντες
Emp., χράξαντες libri
(οὐδὲν) addidi, quod propter οἱ δὲ facile poterat
omitti — 24 ἀποδέχονται U
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δέχονται τοὺς δεομένους αὐτῶν αἵ ve Νύμφαι xal ó Διόνυσος" ἀλλὰ
ἅτε διϑύραμβος ὧν ὃ ΦΙόνυσος καὶ ὑπὸ χεραυνοῦ xal βροντῆς yeγόμενος,

ὥς φασιν οἱ ποιηταί,

τοὺς ἀμαϑέστερον χρωμένους ἀτεχ-

γῶς πυρὸς πίμπλησι xol τῷ ὄντε πολλοὺς αὐτῶν ἐμβροντήτους
ἐποίησεν. οὗτοι μὲν οὖν σχεδόν τι μαινόμενοι πολλὰ xoxà δρῶ- 5

σιν, ὥσττερ Ὅμηρός φησι τὸν Κένταυρον μεϑυσϑέντα ἐν τῇ τοῦ
Πειρίϑου oixíq κακὰ ἐργάσασϑαι.
λέσχαι

οἷον

ἀχροατῶν

τινων

[καὶ] ἄλλοι δὲ φύσει ἀδο-

λαβόμενοι τῶν συμποτῶν

ἀναισϑή-

τους καὶ μαχροὺς διατέϑενται λόγους" οἱ δὲ ἄδουσι καὶ ἀπᾷδουσι, (6288 ΠῚ
σφόδρα ἄμουσον ὄντες, xal σχεδόν τι μᾶλλον λυποῦσι τῶν μαχο- 10
μένων χαὶ λοιδορουμένων. ἕτεροι δὲ αὐστηροὶ καὶ σώφρονες εἶναι
λέγοντες ἀπτοχγαίουσιν ἀηδίᾳ, μήτε ποτοῦ τὸ μέτριον μήτε λαλιᾶς
κοινωνεῖν ἀξιοῦντες.
ὃς δ᾽ ἂν ἢ σύρᾷος ἀνὴρ xal τὸν τρόπον
ἱκανῶς ἡρμοσμένος,

τῶν τὸ ἄλλων

ῥᾳδίως ὑπομένει τὴν δυσχολίαν

xal αὐτὸς ὡς οἷόν ve * * ἀμαϑῆ χορὸν εἰς τὸ δέον χαϑιστὰς δυϑμῷ 15
τε xal μέλει τῷ προσήχοντι, τούς τε οἰχείους λόγους εἰσφέρων καὶ (81 ΜΝ)
δεξιότητι xol πειϑοῖ προσαγόμενος τοὺς παρόντας, ὥστε ἐμμελέστερον xal φιλιχώτερον ξυγεῖναι ἀλλήλοις.
τὰ μὲν δὴ τῶν συμποσίων τοιαῦτα᾽ ἀφιχνοῦνταν δὲ καὶ πρὸς
τὰς παγηγύρεις, οἱ μὲν ἱστορίας évexev τῶν ve ἄλλων ϑεαμάτων 20
xal τῶν ἀγώνων" xal τούτων ὅσοι σφόδρα ἐσπουδαχότες περὶ τὸ

πρᾶγμα,

διατελοῦσιν οὐϑὲν ἄλλο πράττοντες ἐξ ἑωϑινοῦ" πολλοὶ

δὲ ὥνια χομίζοντες παντοδαπά,

ἀγοραῖος ὄχλος,

οἱ δέ τινὲς ἑαυ-

τῶν ἐπιδειξόμεγοι τέχνας καὶ δημιουργίας, ἄλλοι δὲ σοφίαν τινὰ
αὑτῶν ἐχφαίνοντες, πολλοὶ μὲν ποιήματα ἐπιδειχνύγτες τραγῳδέας 35
τε χαὶ ἐπῶν, πολλοὶ δὲ καταλογάδην συγγράμματα, τὸν σχολῆς
ἕνεχεν ἥχοντα xal ῥᾳϑυμεῖν βουλόμενον ἐνοχλοῦντες᾽" οὗτοι δὲ μά- (6298τῇ
λιστα ἐοίχασι τοῖς μινυρίζουσι χαὶ ᾷἄδουσιν ἐν τοῖς συμποσίοις,
ὧν ἐξ ἀνάγχης ἀχούειν ἔστι, χἂν μὴ ϑέλῃ τις.
ἐν τούτοις ὃ δυ-

»duevoc

λόγους εἰπεῖν

σύνοδον

εὐσχημονεστέραν

ταραχῆς

καὶ τοῦ πλήϑους

xo! αὑτόν.

ὠφελίμους
xol

καὶ συμφέροντας xol τὴν ὅλην 80

ἀμείνω

παρασχεῖν,

οὗτος

ὑπὸ

τῆς

τῶν ἄλλων ἡσυχίαν ἄγει καὶ τρέπεται

στεπτόνϑασι γὰρ δὴ οἱ πολλοὶ πρὸς τοὺς ἔχ φιλοσο-

4 ἐμβροντίτου. U — 6 Ὅμηρος scil. Od. XXI295sq.

1 cf. Hom. 1. 1. 298

χάχ᾽ ἔρεξε δόμον κατὰ Πειριϑόοιο
καὶ seclusi; est enim mera oppositio
12 τὸ μέτρον libri, τὸ μέτριον Geelius
18 οἴονται Μ lacunam significavit
Wil

χαϑιστὰς libri, χαϑίστησι Jacobs, sed cf. adnot. praecedentem

προσήκοντι Ὁ (o articuli evanuit)

17 πιϑῖ M

περὶ B
25 αὐτῶν UBM, corr. Dind.
τούτῳ — interea?

— 20 ἕνεχα B

ἐχφανοῦντες Reiskius

16 có

21 εἰς pro

29 ἐν

|
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φίας λόγους ὅπερ οἶμαι πρὸς và τῶν ἰατρῶν φάρμαχα.

οὔτε ydg

τις éxeívoug εὐθὺς πρόσεισιν οὐδὲ ὠνεῖται, πρὶν ἢ περιπεσεῖν φα-

γερῷ νοσήματι xol ἀλγῆσαίέ τι τοῦ σώματος"
λόγων ἀχούειν ἐθέλουσιν

οὔτε τῶν τοιούτων

ὡς τὸ σπτολύ, ὅτῳ ἂν μὴ λυπηρόν τι ξυνε-

ὅ γεχϑῇ καὶ τῶν δοχούντων χαλεπῶν.

αὐτίχα τὸν εὐτυχοῦντα, ὁποίαν 8

τιγά φασιν οἱ πολλοὶ τὴν εὐτυχίαν, οἷον χρήματα éx δανείων [τὰ]
πολλὰ ἢ χώραν ἱχανὴν χκεχτημένον καὶ αὐτὸν ὑγιαίνοντα [xai] τέχγων σῳζομένων χαὶ γυναιχός, xaí τινα δύναμιν xol ἀρχὴν ἔχοντα
μεγάλην ἄνευ πολέμου xai στάσεως χαί τίνων φαγερῶν κινδύνων,
10 οὐχ ἂν εὕροι τις ῥᾳδίως προσιόντα τοῖς τοιούτοις οὐδὲ ἀξιοῦντα
χοινωγεῖν τῶν éx φιλοσοφίας λόγων. |el δέ τῳ ξυμβαίη τι πταῖσμα 9
χατὰ τὸν βίον (xal) ἤτοι πένης ἐκ τὐλουσίου γένοιτο ἢ ἀσϑενὴς
(2888»)xal ἀδύνατος ἐκ δυναμένου ἢ ἄλλην τινὰ ἔχων λύπην, οἱ δὲ οἱχειότερόν πως διατίϑενται πρὸς τὸ πρᾶγμα xal τρόττον τινὰ ὕπο15 μένουσι τοὺς τῶν φιλοσόφων

λόγους καί πώς φασι δεῖσϑαι παρα-

μυϑίας. «xdv (vig) ἀπολέσας τύχῃ τινὰ τῶν οἰκείων, ἢ γυναῖχα ἢ
παῖδα ἢ ἀδελφόν, ἀξιοῦσιν ἀφιχνεῖσϑαι τὸν φιλόσοφον xal παρη180R II)γορεῖν, ὡς τότε δέον σχοτιεῖν ὅπως μετρίως φέρῃ τις và γιγνόμενα
xal δυνήσονται ἀντέχειν τοῖς λοιποῖς, πρότερον δὲ οὔ" ὥσπερ καὶ 10
20 περὶ τὸ σῶμα ἔχουσι σχεδὸν οἱ ἀνόητοι" τὸν μὲν ἄλλον yoóvov οὐϑὲν

αὐτοῖς

μέλει ὅπως

δύνωνται

ὑγιαίνειν,

ἀλλὰ

σιτίοις τὲ xol

οἴνῳ καὶ ἀφροδισίοις xal τῇ ἄλλῃ διαίτῃ ὡς οἷόν ve ἀχολάστως καὶ

ἀδεῶς χρῶνται, ἐὰν (0^) ἄρα τις καταλαμβάνῃ χόπος καὶ {πυρετὸς
περὶ τὰς τοῦ ἀέρος μεταβολάς [χαὶ] ϑεραπεύειν σφᾶς χελεύουσι
20 μεστοὶ ὄντες ἀταξίας πολλῆς καὶ νοσημάτων ἰσχυρῶν, oiov εἰχὸς
τοὺς τοιούτους καταλαμβάνειν,

ὅπως

δὲ μηδὲν ἐατροῦ δεήσονται,

τοῦτο τὴν ἀρχὴν οὐ σχοποῦσιν.
2 τις om. M

ὦνιται M

πολλὰ Geelius eleganter

6 sic pro ἐχ M

— 7 ὑγιένοντα

Ὁ

τὰ seclusi; εἰσδανείζοντα

καὶ seclusi

9 usyaAw U

12 xai add. Dind.
πλουσίων U
13 οἱ δὲ in apodosi Dio saepius usurpat
(Emp.)
16 τις addidi
τινὰ Emp. verissime, τενάς libri
18 ὡς τότε

Reiskius, ὡς τὸ M ὥστε τὸ UB
γενόμενα malit Emp.
ὥσπερ Emp. óc γὰρ libri (οὕτως γὰρ Emp. in schedis)

19 δύνηται Wil.
21 δύνονται U

ἀλλὰ σιτίους — 22 χρῶνται huc transposuit Casaub., quae vulgo leguntur post
μεταβολὰς 1. 24; non probat Wil., sed servato librorum ordine post χρῶνται
magnam lacunam statuit
22 οἴονται M.
23 δ᾽ add. Casaub.
πύυρετος

add. Reiskius aut xo) del.

24 xa) del. Emp.

20 ἀξίας ΜΜὀ 26 δεήσωνται UB
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(8 MEAATKOMA?

A THI TA&EI

B.

(586
RΠ
(292 M)

᾿Αλλ ἐμοὶ, ὦ ἄνδρες, οὐδ᾽ ὅτι εἴπω ἔπεισιν ὑπὸ λύπης ἅμα
xal ἐχτελήξεως τοῦ αἰφνιδίου π΄άϑους. οὐ γὰρ μόνον διὰ τὴν ἀρχὴν
ἣν ἔχω μᾶλλον ἑτέρου μοι τῶν πολιτῶν οἰχεῖον τὸ συμβεβηχός,

ἀλλὰ xol ἰδίᾳ μοι φίλος ἦν MeAayxóuag ὑπὲρ ἅπαντας,

ὥσπερ

xal ὑμῶν ἐπίστανται οἱ πλείους. καὶ ἔμοιγε dvomov φαίνεται τὸ
ἐπὶ τοῖς τεϑνεῶσιν ἔϑος, ὅτι τοῖς πλεῖστα λυπουμέγοις μάλιστα

προσήχειν δοχεῖ τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς λέγειν.

οἱ γὰρ σφοδρότατα ἀνιώ-

μενον ἀδύνατοι λέγειν ὕπ᾽ αὐτοῦ τούτου εἰσίν. ἔτι δὲ xal ἡλικίας
ἐν τούτῳ εἰμί, ἐν ᾧ ἡ μὲν τοῦ λόγου δύναμις ἧττον ἅπασιν ὑπάρχει,
τὸ δὲ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσϑαι ἐσχυρότατον γίγνεται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 10
τιμιώτερος μὲν στρατηγοῦ ἔπαινος ἐπὶ στρατιώτῃ ἀγαϑῷ τελευτήσαντι, τιμιώτερος δὲ παντὸς ἄρχοντος ἢ ἰδιώτου, χἀμοὶ λεχτέον (537
τῆς ἀρχῆς ἕνεχεν ὡς ἂν δύνωμαι. πρέποι δ᾽ ἂν τῇ ἐκείνου ἀρετῇ
χαὶ τῇ ἐμῇ νεότητι μηδὲν μαχρὸν ἀπαιτεῖν μηδὲ ἀχριβῆ μᾶλλονἢ
yevvatoy τὸν ἔπαινον.
Πρῶτον μὲν οὖν εὐγενείας ἀληϑοῦς ἔτυχεν. 15

R)

οὐ γὰρ εἴ τῳ πλουσίων συνέβη τυχεῖν προγόνων, οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα φαύλων, ὅδε ἂν εἴη καλῶς γεγονώς, ἀλλ᾽ οἱ φύντες
ἐξ ἀγαθῶν, ὥσπερ ὅδε. Ó γὰρ πατὴρ αὐτοῦ τῶν κατ᾽ αὐτὸν διήγεγχε τοῖς καλλίστοις, εὐψυχίᾳ xal δώμῃ. δηλοῦσι δὲ αἱ νῖκαι ἃς
ἐνίκησε xol [ἐν] ᾿Ολυμπίασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσιν.
αὐτὸς
δὲ ἔφυ χάλλιστος ἀνθρώπων, οὐ τῶν νῦν μόνον, ἀλλ᾽, ὡς ἔνεστιν

20

|?

4
εἰχάζειν éx τῆς ὑπερβολῆς, καὶ ἁπάντων ἁπλῶς τῶν ἐξ ἅπαντος
τοῦ χρόνου ὠνομασμένων ἐπὶ χάλλει, ὅσοι ϑγητοὶ éyévovvo.
oí Go M).

μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν νενομισμένων χαλῶν, μέρη τινὰ vob σώματος
δὐτιρεττῆ ἔχοντες, ἔπειτα δὲ ἔδοξαν καλοί, τῆς ὄψεως ἀεὶ τὰ ἥδιστα
βουλομένης ὁρᾶν, τῶν δὲ ἡττόνων ἀμελούσης. οἱ δέ τινες φύσει

μὲν εὐειδοῦς σώματος οὐχ ἔτυχον, ὥρα δὲ αὑτοῖς ἐπῆλθεν" ἡττώTitulus: ità UBM;

1 ἐμοὶ μν

Ὁ

ordinem traditum orationum XXVIII. XXIX restitui

ὃ ἔχων M

M ἐφαίνετο τὸ ὉΒ

A4 xol ὑπὲρ M — 5 φαίνεται τὸ Emp., φαίνετο

6 πλεῖστα Emp., ἥκιστα libri

11 στρατιώτης Μ

12 δ᾽ ἔπαινος pro δὲ παντὸς Reiskius
χαΐ μοι Μ
14 μιχρὸν UBM, μακρὸν
T
16 τυχεῖν συνέβη Ὁ (hoc ord.
οὐδεὶς pro οὐδ᾽ εἰ Μ
20 ἐν ὀλυμπίασι
BM, in U ἐν erasum
ἀγῶσιν (v ἃ corr.) U
21 μόνων B
ὃν ἔστιν (ἐν
expunctum) M
28 χάλλιος 00 Μ
24 ἄλλοι pro πολλοὶ Ὁ — 25 ἔπειτα δὲ post

partic. cf. or. XVII $ 20
26 ἐπήνϑει Reiskius, sed imperf. hic locum non habere
monet Emp. neque ἐπανϑεῖ placet, quia sequitur ἀνθούσης
ἡττόμενοι M

d
]

25

P Nd

P
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uevou δὲ ὑπὸ τῆς ὥρας oí ἐντυγχάνοντες χάλλος αὐτὴν ὠνόμασαν,
ἀνϑούσης ἀεὶ τῆς ἀχμῆς ἐν ἅπασι xal ζῴοις xal φυτοῖς. τοιούτους
μὲν οὖν μυρίους ἂν εὕροι τις τοὺς αὐτοὺς ὁτὲ μὲν χαλοὺς δοχοῦντας,

(688 RII) ὁτὲ δὲ αἰσχρούς, καὶ τοῖς μὲν σφόδρα ἀρέσχοντας, παρ᾽ ἑτέροις δὲ
5 οὐδενὸς λόγου τυγχάνοντας.
ὁὅλόχληρον δὲ xol ἀληϑινὸν χάλλος
ϑαυμαστὸν εἴ τῳ ὑπῆρξεν ὥσπερ τῷδε. ἐν ἅπαντι μὲν γὰρ τῷ
σώματι ἐχέχτητο αὐτό, ἀεὶ δὲ ὁμοίως, χαὶ πρὸ ἥβης καὶ ὕστερον"
καὶ οὐκ dv ποτε ἐπὶ τοσοῦτον τοῦ χρόνου προῆλϑεν, οὐδὲ εἰ πάνυ
μαχροῦ γήρως ἔτυχεν, ὥστε ἀμαυρῶσαι τὸ εἶδος. τεχμήριον δὲ τῆς
10 ὑπερβολῆς" οὐ γὰρ ἐν ἰδιώταις ἐξεταζόμενος διέφερεν οὐδὲ ὑπὸ

ὀλίγων ϑεωρούμεγος ὑπὸ τούτων ἐθαυμάζετο, ἀλλὰ μὴν ἀεὶ δήπου
ἐν τοῖς ἁπάντων

καλλίστοις,

ἅμα τοῖς ἀϑληταῖς Ov.

οἱ γὰρ μέ-

γιστοι καὶ εὐειδέστατοι xal πλείστης ἐπιμελείας τῶν σωμάτων τυγχάγνοντες οἵδε εἰσίν. ἑωράϑη δὲ μιχροῦ δεῖν ὑπὸ πάντων ἀνϑρώ15 πων. οὔτε γὰρ πόλις οὐδεμία τῶν ἐνδόξων οὔτε ἔϑνος οὐδέν, ἔνϑα
μὴ ἀφίκετο" xal παρὰ πᾶσιν ὁμοίως τὴν αὐτὴν εἶχε δόξαν, ὡς οὐ-

δένα ἰδοῦσι καλλίονα.

ὃ δὲ ὑπὸ πλείστων μὲν ϑαυμασϑείς, ἐν δὲ

τοῖς καλλίστοις μόνος ἔχων τὴν ὑπὲρ τοῦ χάλλους φήμην δῆλον ὡς
ϑείας τινὸς μορφῆς

ἔτυχεν.

ἐγὼ οὖν πρῶτον εὐδαιμονίζω τοῦ κάλ-

20 λους αὐτόν, ὃ δὴ τῶν ἀνθρωπίνων ἐστὶν ἀγαϑῶν ἀριδηλότατον, χαὶ
ἥδιστον μὲν ϑεοῖς, ἥδιστον δὲ ἀνϑρώποις, ἀλυπότατον δὲ τῷ ἔχοντι,
rcmP xal ἐπιγνωσθϑῆγναι ὅᾷστον. và μὲν yàg ἄλλα ἀγαϑὰ xàv λάϑοι τινὶ
προσόντα, xol ἀνδρεία (xal σωφροσύνη» καὶ φρόνησις, ei μὴ τύχοι
ἔργου τινὸς ἀποδειχγύντος᾽

τὸ

δὲ χάλλος οὐχ οἷόν τε λανϑάνγειν.

25 ἅμα γὰρ τῷ ἔχοντι φαίνεται" εἴποι δ᾽ ἄν τις ὅτι xal πρότερον᾽
οὕτως ὀξεῖαν αἴσϑησιν αὑτοῦ παρέχει. ἔτι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις
ἀγαϑοῖς οἱ πλεῖστοι φϑονοῦσι καὶ δυσμεγεῖς γίγνονται" τὸ δὲ κάλλος τοὺς αἰσϑαγνομένους

ἐᾷ γίγνεσθαι.

αὐτοῦ φίλους ποιεῖται xal οὐδένα ἐχϑρὸν

εἰ δέ τίς φησι κάλλους μὲ ποιεῖσθαι ἐγκώμια, ἀλλ᾽

80 οὐχὶ τοῦ ἀνδρός, οὐχ ἂν ὀρϑῶς αἰτιῷτο.
2 τοιούτοις Μ

οὔπω UB

8 ὅτε bis U

4 xal τοὺς UM

8 πάντα pro z&vv U

11 ὀλίγον M

9 μικροῦ M

ἑωράϑη Emp., ἐπράϑη M. óga94 UB
LXIII 9
22 τινὶ om. Stob. 1. 1.

|

6 εἴτῳ M

ἅμα τρῶσαι M

ἀλλὰ μὴν cum δήπου coniunctum displicuit Reiskio, Geelio,

Emperio; yàg ἦν R. ἦν G. μετῆν Emp.
Dind.

αὐτίχα γὰρ ἔπαινος àv-

24 οἴονται M

18 émuueAlac

Μ

14 oi δὲ B

20 μὲν xol ἥδιστον (hoc ord.) Stob.
23 ἀνδρία M
καὶ σωφροσύνη add,

λαϑεῖν Stob.

26 οὕτως Stob.,

ὅμως libri

ὀξεινανΜμ
αὐτοῦῦ
ἔτι δὲ BM, in U ἔτε atramento superfuso tectum, εἰ
δὲ
ἄλλοις om. Stob. — 27 γίνονται U
29 φησι libri, φήσει Jacobs
μὲν pro ue U
80 ἔπαινος ἀνδρείας M

.988

DIONIS MELANCOMAS

δρὸς dv λέγοιτο, ἐπειδὰν τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ ἐπεξίωμεν. ὅπου μὲν
γὰρ ἀμφίλογον τὸ εἶναί viva τοιοῦτον, τότε ἀποδειχνύναι χρή"
ὅπου δὲ γιγνώσχεται, τὴν φύσιν ἐπαινεῖν τοῦ προσόντος ἀγαϑοῦ
τινι. ὃ γὰρ τοῦδε ἔπαινος ἅμα ἂν εἴη xol τοῦ ἔχοντος αὐτό.
μάλιστα

δ᾽ ἄν τις ϑαυμάσεις

MeAoyxóuav,

ὅτι μορφῇ

τοιοῦτος 5

9 ὦν τῇ ἀνδρείᾳ διήνεγκεν. δοχεῖ γὰρ ἔμοιγε τῇ ψυχῇ φιλονιχῆσαι
πρὸς τὸ σῶμα χαὶ σπουδάσαι ὅπως ἂν διὰ ταύτην ἐνδοξότερος

γένηται.

γνοὺς οὖν τῶν πρὸς ἀνδρείαν ἔργων χάλλιστον ἅμα xal

ἐπιπονώτατον τὴν ἄϑλησιν, ἐπὶ ταύτην ἦλϑεν. τῶν μὲν ydg σπο- (ὅ40 ΕΠ
λεμιχῶν ὅ ve καιρὸς οὐχ ἦν ἥ ve ἄσχησις ἐλαψροτέρα.
φαίην δ᾽ 10
ἂν ἔγωγε xal ἀρετῆς ἥττονος εἶναι. μόνης γὰρ εὐψυχίας ἐπίδειξις
ἐν τοῖς πολεμιχοῖς, ἡ δὲ ἄϑλησις ἅμα μὲν ἀνδρείαν, ἅμα δὲ ἐσ-

10 yv, ἅμα δὲ σωφροσύνην ἐμποιεῖ.

xol τοίνυν τῆς ἀϑλήσεως εἵλετο

οὐ τὸ ὅᾷστον, ἀλλὰ τὸ χαλεπώτατον" πυγμὴν γὰρ ἤσχησεν.

χαλε-

σὸν μὲν οὖν xal τοῦ ἐλαχίστου ἔργου ἐπ᾽ ἄχρον ἐλϑεῖν, μήτι γε 15
ἐν τῷ μεγίστῳ

xal δυσχερεστάτῳ πάντας

ὑπερβαλέσϑαι,

ὥσπερ

ὅδε. xal τὸ μὲν τοὺς στεφάνους αὐτοῦ χαϑ' ἕχαστον ἐπεξιέναι
xal τοὺς ἀγῶνας, ἐν οἷς ἐνίχησε, πρὸς εἰδότας ὑμᾶς περιττόν, ἄλ11 λως ve xol ἑτέρους ἂν εἴποι τις τῶν αὐτῶν τυχόντας.
ὃ δὲ μη-

δενὶ ὑπῆρξεν, ἐπτίστασϑε μὲν ὁμοίως, δι᾿ αὐτὸ μέντοι τοῦτο δητέον 20(951
(τοῖς γὰρ μὴ εἰδόσιν οὐδὲ πιστεῦσαι δᾳδιον) ὅτε τοσούτοις ἀνταγωνισταῖς χρησάμενος καὶ οὕτως ἀγαϑοῖς ὑπ᾽ οὐδενὸς ἡττήϑη, αὐτὸς δὲ ἀεὶ πάντας ἐνίχα. καίτοι οὔτε στρατηγὸν εὕροι τις ἂν ἐν
παντὶ τῷ χρόνῳ ἀήττητον οὔτε ἀριστέα πολεμιχόν, ὃς οὐκ ἤδη
ποτὲ xal ἔφυγεν ἐκ μάχης. οὐδὲ γὰρ ὅτι ταχέως ἐτελεύτησε, διὰ 25
τοῦτο φαίη τις ἂν ἀήττητον διαγενέσϑαι. πολὺ γὰρ πλείστους
[ἀν] ἀγῶνας ἠγωνίσατο"

ἐν δὲ τῇ πείρᾳ τὸ σφάλλεσϑαι,

1 ἀνδρίαν Ὁ m. pr. B

αὐτοῦ libri, αὐτὴν Geelius,

οὐχ ἐν τῷ

quem sequitur

Emp., at referuntur haec ad sequentem inde ἃ 1, 5 orationis particulam,
quae non est fortitudinis laudatio sed Melancomae quem fortissimum fuisse

demonstrat
γίγνεται libri

2 ἀναμφίλογον libri, corr. Reiskius
5 ϑαυμάσιε M

6 ἀνδρίᾳ BM

3 γιγνώσχεται Emp.,
φιλονειχῆσαι libri

praeter M
8 ἀνδρίαν Ὁ m. pr. M
ἔργονῦ
9 ἦλϑε Β
11 ἀρετῆς ἥττονος Scripsi, ταύτης ἥττονα libri, quod ferri non potest, quia ipsa militaria opera athleticis minora dicere ridiculum esset

ἅμα δὲ εὐψυχίαν post ἀνδρείαν add. Ὁ δ᾽ ioyvv U
χησε UB
11 ἐμαχίστον M
20 ἐπίστασϑαι UB
libri

ὅταν UBM, ὅτι T

12 ἀνδρίαν U m. pr.

13 εἵλατο M.
14 ἡσ21 μὴ Reiskius, μηδὲ

24 πολιτιχὸν M unde πολεμικόν scripsi, πολέ-

μων UB
26 ἀήττητον Casaub., αὐτὸν libri; αὐτὸν ζαήττητον.) Emp.
27 &v seclusit Reiskius
ἡγωνίσαντο (sed » alterum a corr.) U
ἐν δὲ τῇ
— ἠγωνίσατο p. 289 1. 4 om. UB
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(641R ID μήχει τοῦ χρόνου. ἔτι δὲ καὶ τόδε dv vig αὐτοῦ κατεπλάγη, τὸ
μήτε παιόμενον αὐτὸν μήτε παίοντα νιχᾶν᾽ τοσοῦτο τῇ δώμῃ πέε:-

ριῆν xal τῷ δύνασϑαι πονεῖν.

πολλάκις γὰρ δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας 12

ἠγωνίσατο ἐν τῇ σφοδροτάτῃ ὥρᾳ τοῦ ἔτους, xal δυνάμενος ϑᾶττον

6 ἂν περιγενέσθαι σπταίων οὐχ ἐβούλετο, νομίζων τὸ μὲν πληγῇ γιχῆσαι καὶ τοῦ φαυλοτάτου ἔσϑ᾽ ὅτε εἶναι τὸν βέλτιστον, εἰ τύχοι"
τὴν δὲ ἀληϑεστάτην νίχην, ὅταν ἄτρωτον ἀναγχάσῃ τὸν ἀντίπαλον
ἀπειπεῖν. οὐ γὰρ τοῦ τραύματος, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ ἡττῆσϑαι. καὶ τὸ
ὅλῳ τινὰ τῷ σώματι ἀπειπεῖν, ἀλλὰ μὴ τῷ πληγέντι μέρει, λαμ"
10 πρόν. τὸν δὲ ἐπειγόμενον ὡς οἷόν ve τάχιστα νιχῆσαι καὶ παίονξα
xol συμπλεχόμενον αὐτὸν ἡττῆσϑαι τοῦ χαύματος xal τοῦ yoóvov.
δὲ δέ τις οὐ ταύτῃ ὑπολαμβάνει, ἐννοείτω ὅτι σύες xal ἔλαφοιυ, 13

μέχρι μὲν αὐτοῖς ") ἐσχὺς πάρεστιν, οὔτε ἀνϑρώποις οὔτε χυσὶν
ὁμόσε χωροῦσιν᾽ ὅταν δὲ ἡττηϑῇ xal κάμῃ, τηγιχάδε OvusAéxevat,
15 χαὶ μᾶλλον ἐϑέλει τιτρώσχεσϑαι xol ἀποϑνήσχειν ἢ πονεῖν ἔτι διὼχόμενα. ὁμοίως δὲ xal ἄνδρες ἐν πολέμῳ, καίτοι εἰδότες ὅτι μᾶλλον ἂν παίοιντο φεύγοντες ἢ μένοντες, διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι πλείω
χρόνον

χάμγειν

ἀπίασι

παραδόντες

αὑτοὺς

τοῖς ὄπισϑεν

(

moet.

οὕτω τό ye τραυμάτων χαταφρονεῖν οὐκ ἀνδρείας ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ20 γαγτίον.
οἶμαν δὴ ἐν ταὐτῷ πάντα εἰρῆσϑαι xal περὶ ἀνδρείας 14
(42RI)xa] σύξρὺὴ εὐψυχίας καὶ περὶ ἐγχρατείας xol περὶ σωφροσύνης. δἰ
μὴ γὰρ ἐγχρατής ve xal σώφρων ἦν, οὐχ ἂν οἶμαι τοσοῦτο τῇ δώμῃ
(296 M) ὑχίερέσχεν οὐδὲ εἰ φύσει ἰσχυρότατος ὑπῆρχεν. wol ἔγωγε ovx ἂν
ὀχγήσαιμι εἰπεῖν ὅτι xal τῶν παλαιῶν ἡρώων, οὗς ἅπαντες ὑμ25 γοῦσιν,

μησάντων
γαμένων.
χαϑόλου

οὐδενὸς

ἐλάττονα

ἀρετὴν εἶχεν, οὔτε τῶν ἐν Τροίᾳ πόολε-

οὔτε τῶν ὕστερον ἐν τῇ Ἐλλάδι τοὺς βαρβάρους duvxal εἴ ye τότε ἐγένετο, ἅπερ ἐχεῖνοι ἔπραξεν dv. xal15
δὲ ἔγωγε

τοῦτο

τῆς ἐν τοῖς πολέμοις ἀρετῆς mooxoívo,

ὅτι πρῶτον μὲν οἱ ἐνθάδε ἄριστοι χἀχεῖ διαφέροιεν dv* ὃ γὰρ Lo30 χυρότερος τῷ σώματι χαὶ πλείω χρόνον πονεῖν δυνάμεγος, οὗτος
οἶμαι xol ἄνευ ὅπλων xol σὺν ὅπλοις χρείττων ἐστίν᾽ ἔπειτα οὐχ
ὅμοιον πυρὸς ἰδιώτας ἀγωνίζεσϑαι καὶ τῷ παντὶ φαυλοτέρους ἢ ἐξ
ἁπάσης τῆς οἰχουμένης τοὺς χρατίστους ἔχειν ἀντιπάλους.
χἀχεῖ
uiv ἅπαξ ὃ χρατήσας τὸν ἀνταγωνιστὴν ἀπέχτεινεν, ὥστε μὴ αὖc

6 φαυλοτέρου

Ὁ

βέλτιστον ἂν Μ

8 τῷ pro τὸ UB

10 οἷόν ται

U οἴονται M
17 παίειντο M
βούλεσϑαι om. UT
18 ὄπισϑε M
22 τοσοῦτωι (sic) U
23 ὑπῆρχε UB
2126 ἀμυνομένων B
28 τὸ vovtov
pro τοῦτο Jacobsius
πολεμίοις ΒΜ
29 χἀχεῖ Emp., ἐκεῖ τὶ
διαφέροιεν
ἂν M διαφέροιαν UB
ἰσχυρότερος Emp. ἰσχυρότατος libri
31 οἶμαι
Emp., ἂν μοι libri
χρείττον U m. pr.
DIO. II.
19
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Suc ἔχειν τὸν αὐτὸν dvvímalov: ἐνθάδε δὲ ἡ νίκη περὶ τῆς ἡμέρας
ἐχείνης ἐστίν,

ἔπειτα xal τοὺς ἡττωμέγους

ὁμοίως ὃ νιχῶν ἀντα-

16 γωνιστὰς ἔχει καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον. ἔτι (02) ἐνθάδε μὲν
ὃ χρείττων τοῦ ἥττονος περίεστιν" οὐδενὶ γὰρ ἄλλῳ ἢ τῇ εὐψυχίᾳ (648π'
καὶ ἰσχύϊ δεῖ χρατεῖν᾽ ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ἡ τοῦ σιδήρου δύναμις, 5
πολὺ χρείττων οὖσα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, οὐχ ἐᾷ τὴν τῶν σωμάτων

ἀρετὴν

γεται.

ἐξετάζεσθαι,

πολλάχις

δὲ πρὸς τῶν χειρόνων γίγ-

ὅσα δὲ αὖ περὶ ἀϑλήσεως, xol περὶ (rot) ἀϑλητοῦ εἴ-

ρῆκα [xai] ἀποδειχϑέντος

ye ὅτι ἄριστός ἐστι τῶν ἐν τῷ ἔργῳ.

ἔσως δὲ χἀμοὶ xol τοῖς παροῦσι πιροσήχων ὃ λόγος, ὥστε τοῦτο 10
ἄριστον ἀποφαΐέίνειν.

ὅτῳ ἄρα ὑπῆρξε μὲν χάλλος σώματος, ὑπῆρξε δὲ ἀνδρεία χαὶ
εὐψυχία,

ἔτε δὲ σωφροσύνη

xol τὸ

ἀήττητον γεγέσϑαι,

τίνα

ἂν

17 τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εὐδαιμονέστερόν τις φήσειεν; καίτοι αὐτῷ τούτῳ
παραγενγέσϑαι χαλεπωτάτω ἐστὸν ἀνδρεία xal σωφροσύνη" κάλλος 15
γὰρ ἀνθρώπους μάλιστα δὴ χαυνοῖ xal ἀνατιείϑει τρυφᾶν, ὡς ἂν
δόξης μὲν ἑτέρας οὐ δεομένους, ὅταν τις περιβόητος 7) τὸ εἶδος,
ἡδίονος δ᾽ οὔσης τῆς ῥᾳϑυμίας.
εὕροι δ᾽ ἄν τις ἐξ ἀρχῆς ἀναλογιζόμενος τοὺς καλλίστους τῶν πρότερον τοὺς δὴ στολλοὺς αὐτῶν (297 M)
οὐδὲν ἀνδρείας οὐδὲ ἀρετῆς ἔργον ἀποδειξαμένους, ἀλλὰ Γανυμή- 20 Nu

δης uiv διὰ τὸ παῖς [μὲν] ἀφανισϑῆναι ἐξ ἀνϑρώπων

18 πρᾶξαι λαμπρόν"

οὐδὲν δοχεῖ

περὶ δὲ ᾿δώνιδος ἢ ᾿Ιασίωνος ἢ τῶν ὁμοίων,

ὅσοι περιττῆς δόξης ἐπὶ τῷ εἴδει ἔτυχον, οὐδὲν ὅτι μὴ περὶ τοῦ
χάλλους ἀχούομεν.
μόνους δὲ ἂν εἴποι τις ἀνδρείους τῶν ἄγαν

χαλῶν Θησέα xal ᾿Αχιλλέα, καὶ τούτοις οὐ πάνυ ἡ σωφροσύνη ὑττῆρ- 25
ξεν. οὐ γὰρ ἂν αὐτῶν ὃ μὲν Ἕλένην πρὸς βίαν ἥρπασεν, ó δ᾽
ἐστασίαζεν ἐπὶ Τροίας ὧν ἕνεχεν ἐστασίαζεν. ᾿ππολύτῳ δὲ σω1 ἔνϑα BU
τοὺς

2. ἐπὶ τὰ M

93 óbadd. Reiskius

6 χρείττον U m. pr.

ἔπειτα (δὲ) Geelius; malim: xoà εἰς ἔπειτα

δὲ uiv M (sed δὲ erasum)

γίνεται U

4 τῇ rectius abesset

8 scribendum: ὅσα δ᾽ οὖν περὶ etc.

est enim clausula partis, qua de praestantia athleticae agitur

xal περὶ ἀϑ-

λητοῦ B καὶ περὶ ἀϑλητῶν U (in M haec verba margini addita leguntur ut

in U)
9 χαὲ seclusit Selden
ἔργῳ in rasura M
10 τοῦτο
τοῦτον ἄριστον T
12 ὅτῳ ἄρα Scripsi, ὅτῳ γὰρ ΒΜ οὕτωι
ἀνδρία Ν
13 γενέσϑαι Emp., γίνεσϑαι libri
14 τις om. M
τούτῳ Scribendum: ἐν τῷ αὐτῷ
15 χαλεπωτάτω ἐστὸν ἀνδρεία
σύνη M χαλεπώτατον τὴν ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην UB (sed
m. pr)

16 ἀνϑρώπου UM

om. T

δοχεῖ scripsi, ἐδόχει libri

(pro οὐδὲν»)

τρυφῆ ΒΜ τρυφή U, τρυφᾶν

ἀνδρίας Ὁ m. pr.

23 περὶ τῆς M

Σ᾽

ἄριστος M,
γὰρ U
ρτῸ αὐτῷ
καὶ σωφροἀνδρίαν U
20 οὐδὲ M

21 παῖς μὴν UB παῖς uiv M, μὲν

22 Ἰασίωνος Emp., ἐάσονος libri
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φροσύνη μὲν ὑπῆρξεν, ἀνδρεία δὲ ἄδηλον ei παρῆν" οὐ γὰρ ἀληϑὲς
τεχμήριον χυνηγεσία.

ἀλλ᾽ ὃς δὴ πάντα τὰ ἐν ἀνϑρώποις ἀγαϑὰ ἐχτήσατο, ἄξιος 19
|

ἂν εἴη καὶ τῆς τϑλευτῆς εὐδαιμονίζεσϑαι. δὲ μὲν γὰρ ὃ πλεῖστος
ὅ ἀνϑρώποις χρόνος ἄριστος ἦν, ταύτῃ ἄν τις αὐτὸν ὠλοφύρατο᾽ νῦν
δέ, ὀλίγου τοῦ παντὸς ἀνθρώποις βίου δεδομένου, πλείστους àv
εὕροι τις, οἷς πολὺ ἄμεινον εἶχεν, εἰ ϑᾶττον ἐτελεύτησαν τοσαῦται
συμφοραὶ χαταλαμβάγουσιν. ἔτι δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς ἐξοχωτά- 20

τους ἀχούομεν οὐδένα αὐτῶν ἐπὶ πολὺ ἐλϑόντα
10 τροχλόν ve xol ᾿Αντίλοχον,
"Aun

xal Ἱπιπεόλυτον᾽

ἔτει δὲ Σαρπηδόνα

τούς

τοῦ βίου, Πά-

xol Ἰ]έμνονα

ve Βοιωτοὺς Ὦτον

καὶ

xal “Ἐφιάλτην,

οὗς μεγίστους καὶ καλλίστους γενέσϑαι φησὶν Ὅμηρος μετὰ Ὥρί(45RI) Qvo, αὐτόν τε ἐχεῖνον. ἀλλ᾽ οἵδε μὲν δι᾿ ἀφροσύνην ἀπώλοντο"
τοὺς δὲ ἄλλους, οὗς εἶπον, ϑεῶν παῖδας καὶ ἀπογόνους εἶπον.
15 ovx ἂν οὖν οἱ ϑεοὶ τοῖς ἑαυτῶν παισὶ καὶ οὗς μάλιστα ἐφίλουν

ταχεῖαν ἐποίησαν τὴν τελευτήν, εἰ μὴ ἀγαϑὸν τοῖς ἀνϑρώποις τοῦτο
ἐτίϑεντο.
ταῦτα οὖν, ὦ ἄνδρες, λογιζομένους ὑμᾶς ἐχεῖνόν ve ὡς μαχά- 21
ριον γομίζειν χρὴ καὶ αὐτοὺς μηδὲν ἧττον διὰ τοῦτο ἐφίεσϑαι τῶν
20 πόνων xal τῆς φιλοτιμίας ὡς, εἴ τινι συμπέσοι τελευτῆσαι ταχύτερον, ἀνόνητος ἐσόμενος τῶν ἀγαϑῶν τινος ó γὰρ εὐκχλεοῦς δόξης

(ϑθμ)τυχὼν μεστὸς ἄπεισι τῶν ἀγαϑῶν"
pog καὶ πονεῖτε, οἱ μὲν νεώτεροι

ἀλλὰ καὶ γυμνάζεσϑε προϑύ-

γομίζοντες

αὑτοῖς ἀπολελεῖφϑαι

τὴν ἔχείγου χώραν, οἱ δὲ πρεσβύτεροι τῶν ἰδίων ὄργων ἀξίως.

καὶ

25 φρονεῖτε δὲ ἐπε αὐτοῖς ὅσον χρὴ ἄνδρας πρὸς ἔπαινον χαὶ δόξαν
ἀγαϑὴν βιοῦντας xol τῆς ἀρετῆς ὄντας ἀσχητάς. τὸν δὲ ἀποιχό- 22

μένον μγήμῃ τιμᾶτε, μὴ δάχρυσιν"

γεγναίοις ὑπὸ γεγναίων,

ov γὰρ πρέποι ἂν ἧδε ἡ τιμὴ

οὐδ᾽ ἂν Ὅμηρον ἐπαινέσαιμει, ὅτι φησὶ

δεύεσϑαι τάς ve ψαμάϑους xal τὰ ὅπλα τοῖς δάχρυσι τῶν ᾿ἀχαιῶν.

80 ἀλλὰ

ἐχεῖνος μὲν ποιητιχῇ

ὑπερβολὰς

I
I

ἐπιδειξάμενος,

μᾶλλον

ἠκολούϑησεν

ὑμεῖς δὲ ἐγκρατῶς

ἡδονῇ, ϑρήνων

φέρετε.

1 ἀνδρία Ὁ m. pr.
praeferrem: ἀσφαλὲς τεκμήριον
8 ἄλλος δὲ (superscr. δὴ M τὰ om. ΓΒ 4 δ᾽ ἂν UBM ἂν T, qui εἴ om.
12 ὠρείωνα
M cf. Hom. Od. XI 307—320
18 οἵδε μὲν scripsi οἶδε μὲν M. oí uiv UB
21 ἀνόητος UB ἀνονήτους ἐσομένους Pflugἀπώλλοντο B
ἀφροσύνηΜ
kius; duplicem anacoluthiam et numeri et casus defendit Emp. (in schedis)

εὐχλέους M

25 goovive

22 γυμνάζεσϑαι M

Μ

38 Hom. Il. XXIII

23 αὐτοῖς U

ἀνδρὸς UBMT, corr. editi — 27 τιμᾶται

ἀπολελίφϑαι M

Μ

πρέπει U

155q. δεύοντο ψάμαϑοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν δάκρυσι

19*
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B THI TAXZXEI A.

(581R1

————————

᾿Αναβάντες ἀπὸ τοῦ λιμένος εὐθὺς ἐβαδίζομεν, ὀψόμενοι τοὺς
ἀϑλητάς, ὡς ἂν τὴν ὅλην ἐπιδημίαν πεποιημένοι κατὰ ϑέαν τοῦ
ἀγῶνος. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῷ γυμνασίῳ ἦμεν, τοὺς μέν τινας ἑωρῶμεν
ἐν τῷ δρόμῳ ἔξω τρέχοντας, καὶ χραυγὴ τῶν παραχελευομένων ἦν,
τοὺς δὲ xal ἄλλως γυμναζομένους. τούτοις μὲν οὖν οὐχ ἐδόχει 5
2 προσέχειν" ὅπου δὲ πλεῖστον ὄχλον ἔδοιμεν, ἐκεῖ ἐβαδίζομεν. δρῶμὲν

οὖν πάνυ

πολλοὺς ἑστηχότας

πρὸς τῇ ἐξέδρᾳ τοῦ Ἡρακλέους

χαὶ ἑτέρους del προσάγοντας, τοὺς δὲ καὶ ἀπιόντας διὰ τὸ μὴ δύγασϑαι ἰδεῖν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐπειρώμεϑα δρᾶν ὑπερχύτσιτον- (289 M)
τὲς, xal μόλις ἑωρῶμεν τοῦ γυμναζομένου τὴν χεφαλὴν καὶ τὰς 10
χεῖρας ἀνατεταχότος. ἔπειτα χατὰ μιχρὸν ἐνδοτέρω ἐγενόμεϑα. ἦν
οὖν νεαγίσχος πάγυ μέγας xol καλός, ἔτι δέ, ὡς sixóc, μεῖζον αὐ-

τοῦ χαὶ χάλλιον ὑπὸ τῆς γυμνασίας τὸ σῶμα ἐφαίνετο. πάνυ δὲ
λαμπρῶς ἐγυμνάζετο καὶ μετὰ φρονήματος, ὥστε ἀγωνιζομένῳ μᾶλ-

λον ἐῴχει.

ἐπεὶ δὲ ἐπαύσατο γυμναζόμενος xol τὸ πλῆϑος ἀνε- 15

χώρει, xavsvootuev αὐτὸν ἐπιμελέστερον. ἦν δὲ ὅμοιος τοῖς ἀνδριᾶσι τοῖς ἀχριβῶς εἰργασμένοις" εἶχε δὲ χαὶ τὸ χρῶμα ὅμοιον
χαλκῷ χεχραμένῳ.
ἐπεὶ δὲ ἀπηλλάγη, τῶν παρόντων τινὰ ἠρό- ce ΒΠ
μεϑα πρεσβύτην ὅστις εἴη. xal ὃς σχυϑρωπάσας, Οὗτος μέντοι
᾿Ιατροχλῆς ὃ τοῦ Ἰελαγχόμα ἀνταγωνιστὴς καὶ μόνος ἐχείνῳ οὐχ 20
ἀξιῶν παραχωρεῖν τὸ γοῦν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. οὐδὲν μέντοι σιλέον ἐποίει.
ἡττᾶτο γὰρ ἀεὶ ξνίοτε δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἀγωνισάμενος" ἤδη μέντοι ἀπξιρήχει, ὥστε τὸν τελευταῖον τοῦτον ἀγῶνα τὸν ἐν τῇ Neaπόλει οὐδένα ταχύτερον τούτου ἐγνίχησεν.
ἀλλὰ νῦν ὁρᾶτε ὅσον
qoovet xol ἐν ὅσῳ πλήϑει γυμνάζεται. οἶμαι δὲ ἔγωγε xal ἐπιυ- 35
χαίρειν αὐτὸν ἐχείνῳ. |xal εἰχὸς μέντοι" οὐ γὰρ uóvov τοῦτον τὸν
στέφανον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἐπίσταται αὑτοῦ ὄντας.

H γάρ, ἔφην, τέϑνηκεν ὃ ΜΠελαγχόμας; ἐπεὶ τό γε ὄνομα xal ἡμεῖς

ἤδειμεν, αὐτὸν οὐδεττώττοτε ἰδόντες. Οὐ πιρὸ πολλοῦ γε, εἶπεν,
ἀλλὰ τρίτη που ἡμέρα ἐστὶν ἀπὸ τῆς ταφῆς. Τίνε δέ, εἶπον, τού- 80
vOv διέφερε, xol τῶν ἄλλων δέ, πότερον μεγέϑει ἢ εὐψυχίᾳ; Exsto^

Titulus: MsA«yxoueg B' τῇ τάξει α΄ UBM

16 χατενόουν μὲν

Μ

25 δ᾽ ἔγωγε

Ὁ

11 ανατεταχότας U

26 τοῦτον τὸν στέφανον de futura

vietoria in ludis qui tunc instabant reportanda
schedis)
21 αὐὐοῦῦθ
28 ip 2 M. ἐπὶ Μ

dictum esse vidit Emp. (in

|
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(599
R IDvoc, ἔφη, ὦ βέλτιστε, πάντων ἀνϑρώπων, οὐχὶ τῶν ἀγωνιστῶν uóγον εὐψυχότατος xal μέγιστος ἔφυ, ἔτι δὲ κάλλιστος. xal εἴ γε
ἐδιώτης ἔμεινε xol. μηδὲν ὅλως ἔπραξε, δι᾿ αὐτό που τὸ κάλλος περιεβόητος ἂν ἦν" ἐπεὶ καὶ νῦν ἐπέστρεφεν ἅπαντας, ὅπότε ἀπίοι που,
5 xal τοὺς

οὐκ εἰδότας

ὅστις

ἐστίν.

γχαΐίτοι

οὔτε ἐσϑῆτι ἐχόσμει 6

ἑαυτὸν οὔτε ἄλλῳ τῳ γιγνώσχεσϑαι μᾶλλον ἐπετήδευεν ἢ λανϑάνειν"
(290 M) ἀποδυσαμένου δ᾽ οὐχ ἔστιν ὅστις ἄλλον ἐθεᾶτο, πολλῶν μὲν παίδων,
πολλῶν δὲ ἀνδρῶν γυμναζομένων. εἰωθότος δὲ τοῦ κάλλους εἰς
τρυφὴν ἄγειν xol τοὺς μετρέως αὐτοῦ μετειληφότας, τοιοῦτος ὧν
10 τὸ εἶδος ἔτει σωφρονέστερος ἦν᾽ xal καταφρονῶν δὲ τοῦ χάλλους

οὐδὲν ἧττον ἐφύλαττεν αὐτὸ ἐν οὕτω χαλεπῷ ἐπιτηδεύματι.
γοῦν ἀγωνιζόμενος

πυγμὴν ἢ

οὕτως ὑγιὴς ἦν ὥσπερ τῶν δρομέων τις, οὕτω

δὲ σφόδρα γεγύμναστο χαὶ τοσοῦτο περιῆν τοῖς πόνοις ὥστε δυνατὸς ἦν xal

|
|

δύο ἡμέρας

ἑξῆς μένειν ἀνατεταχὼς

τὰς χεῖρας,

xal

16 οὐκ ἂν εἶδεν οὐδεὶς ὑφέντα αὐτὸν ἢ ἀναπαυσάμενον, ὥσπερ εἰώϑασιν. πρότερον δὲ ἠνάγχαζε τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀπειπεῖν, οὐ
μόνον πρὶν αὐτὸς ττληγῆναι, ἀλλὰ καὶ πρὶν πλῆξαι ἐχείνους" οὐ
γὰρ τὸ παίειν xol τιτρώσχεσϑαι ἀνδρείαν ἐνόμιζεν, ἀλλὰ τοῦτο
μὲν εἶναι μὴ δυναμένων πονεῖν xal ἀπηλλάχϑαι βουλομένων" τὸ 8
20 δὲ ἀνέχεσθαι τοῦ χρόνου xol μήτε τοῦ βάρους τῶν χειρῶν ἡττᾶσϑαι μήτε τοῦ πνεύματος ἐνδεᾶ γίγνεσθαι μήτε τῷ καύματι ἄχ33εσϑαι, τοῦτο δὲ εἶναι γενναῖον. ᾿Ορϑῶς μέντοι, ἔφην, ὑπολαμβάvov. xol γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ οἱ φαυλότατοι τὰ ὅπλα δίπτουσιν,
(634 R) εὖ εἰδότες ὅτι γυμνοὶ μᾶλλον ἂν τιτρώσχοιντο᾽ οὕτω μᾶλλον ἥν.
25 τῶνται τοῦ κόπου ἢ τῶν τραυμάτων.

Τοιγάρτοι,

εἶπεν, ἀφ᾽ οὖ- 9

περ ἤρξατο ἀγωνίζεσθαι Πυϑοῖ, πρῶτος μὲν ὧν ἴσμεν dAewvvoc
διεγένετο, πλείστους xal NOVO στεφάνους ἀνελόμενος xal ἀνταγωγισταῖς οὔτε φαύλοις οὔτε ὀλίγοις χρησάμενος. xal τὸν πατέρα

ἐνδοξότατον ὄντα, τὸν MeAayxouav ἐχεῖνον τὸν ἀπὸ τῆς Καρίας,

80 ἄλλους τε ἀγῶνας καὶ Ὀλυμπίασι νιχήσαντα,
ὑπερεβάλετο"

οἱ γὰρ ἐκχεῖνος dAeuvrog.

οὐδέπω

ἀνὴρ ὧν

τοιοῦτος μέντοι ὧν ἀϑλίως 10

1 ἀγωνιστῶν scripsi, ἀνταγωνιστῶν libri
4 ἂν ἦν T, ἀνὴρ UBM
5 ἐστί B
αἰσϑῆτι ἐχόσμη M
6 τῶι γινώσχεσϑαι U
γινώσχεσϑαι M
10 ἦν om. M
12 oóv M
οὕτως U — 15 ἂν παυσάμενον M
18 ἀνδρίαν U
20 μήτε — ἄχϑεσϑαι 1. 21 om. M
22 τοῦτο δὲ Reiskius, τὸ δὲ libri

22 ὑπολαμβάνεις UBM, ὑπολαμβάνων T
libi

— 25; om.M

424 εὖ εἰδότες Jacobs., οὐχ εἰδότες

26 ἴσμεν ἀλειπτος Casaub. T ἴσμεν e.

s ππὸς (spatium

quattuor litterarum) UB οἷς μελάνιππος M; ἴσμεν ἀήττητος idem Casaub., ἰσμεν
ἀνίχητος Reiskius
29 ἐνδοξότερον libri, corr. Reiskius
χαρείας M.

30 ὀλυμπιᾶσιν ἱχήσαντα M

31 o» om. U

ἄϑλιος B

294

DIONIS MELANCOMAS

ἐτελεύτησε, τῶν μὲν πόνων τῆς ἀϑλήσεως énl τιλεῖστον ἐλϑών, τῶν
δὲ ἐν τῷ βίῳ τερτυνῶν οὐδενὸς πειραϑείς. οὕτω δὲ σφόδρα φιλόvuuog ὑπῆρχεν
χρατιαστοῦ,

dove καὶ ὅτε ἀπέϑνησχεν ᾿ϑηνοδώρου τοῦ 7ταγ- (391 M)

φίλου ὄντος ἀπὸ παιδός, ἐπυνϑάνετο πόσαι τινὲς εἶεν

ἡμέραι λοιπαὶ τοῦ ἀγῶνος.
xol ταῦϑ᾽ ἅμα λέγων ἐδάχρυεν ὃ 5
11 πρεσβύτης.
᾿Αλλὰ σοὶ μέν, ἔφην, συγγνώμη ὑπτερλυπουμένῳ διὰ
τὸ πάντως προσήχειν τί σοι αὐτοῦ. Mà τοὺς ϑεούς, εἶπεν, οὐδὲν
ἔμοιγε, οὔτε γὰρ ἀπὸ γένους μοι ἦν οὔτε ἐγύμναζον αὐτόν, ἀλλὰ
τῶν παίδων τινὰ τῶν παγχρατιαστῶν.
ὁ δὲ ἄνϑρωτσος τοιοῦτος
ἦν ὥστε πάντας ἐπ᾽ αὐτῷ λυπεῖσθαι τοὺς ἐπισταμένους ἐχεῖνον. 10

12 Οὔχουν, ἔφην, ἄϑλιον δεῖ καλεῖν αὐτόν" τοὐναντίον γὰρ εὐδαιμογέστατος ἂν εἴη xol μαχαριώτατος, εἴπερ οἷος λέγεται ἦν" ᾧ καὶ (0868 τὴ
γένους ὑπῆρξε λαμπροῦ τυχεῖν καὶ κάλλους, ἔτι δὲ ἀνδρείας xal
ἐσχύος xal σωφροσύνης, ἃ δὴ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἐστι" τό γε μὴν

ϑαυμαστότατον

ἐν ἀνϑρώπῳ,

ἀήττητον γενέσϑαι οὐ μόνον τῶν 15

ἀνταγωγιστῶν, ἀλλὰ xol πόνου καὶ καύματος xol γαστρὸς καὶ
ἀφροδισίων" δεῖ γὰρ πρῶτον τούτοις ἀήττητον εἶναι τὸν μέλλοντα
18 ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἀνταγωνιστῶν λειφϑήσεσθϑαι. ἡδονὰς δὲ τίς μείζογας ἥσϑη,

ὅστις φιλοτιμότατος

ὧν ἀεὶ ἐνίκα καὶ ϑαυμαζόμεγος

ἠσθάνετο; χαί μοι δοχοῦσι σφόδρα αὐτὸν ἀγαπῆσαι οἱ ϑεοὶ καὶ 2
μάλιστα τῇ τελευτῇ τιμῆσαι, ὡς ἂν μηδενὸς zeuaDein τῶν χαλεπῶν.
ἀνάγχη γὰρ αὐτῷ ἦν προβαΐίνοντι ἀντὶ μὲν καλλίστου αἰσχροτέρῳ
γίγνεσϑαι, ἀντὶ δὲ ἐσχυροτάτου ἀσϑενεστέρῳ, ἴσως δὲ καὶ λειφϑῆναί
του.
ὅστις δὲ τοῖς μεγίστοις ἀγαϑοῖς
σράξας, οὗτος εὐδαιμονέστατα τελευτᾷ.

συναττέρχεται τὰ ἄριστα
εὕροι δ᾽ ἄν τις καὶ τῶν 25

παλαιῶν τοὺς ϑεοφιλεῖς ὠκχυμόρους. Τίνας, ἔφη, τούτους λέγεις;
Τὸν ᾿Αχιλλέα, εἶπον, xal Πάτροχλον καὶ Ἕχτορα καὶ Méuvova χαὶ
Σαρπηδόνα.
ἔτι δὲ ἄλλους ὀνομάζοντος ἐμοῦ, Ταῦτα μέν, ἔφη, (686 R1)
καλῶς εἶπας εἰς παραμυϑίαν ἀνθρώπων, xol ἔγωγε ἐβουλόμην
292 M)
σου ἔτι ἀχούειν᾽ ἀλλὰ γὰρ ὥρα γυμνάζειν τὸν παῖδα, καὶ ἀπέρ- 80
χομαι.
1 ἐλθόντων δὃὲ M
3 ἐτέϑνησχεν B
5 ἐδάχρυεν M. ἐδάχρυσεν UB
6 σὺ uiv ἔφη B
12 οἷος λέγετε B οἷς λέγεται U —.13 ἀνδρίας U
16 ἀφρο-

δεισίων M.
11 τοιούτοις M.
18 ληφϑήσεσϑαι libri, corr. Casaub.
δέ
τις Ὁ 19 7095 ὅστις Emp. secutus Reiskium qui ἥσϑη ἢ ὅστις; ἢ ἔσϑ᾽ ὅστις
UBM
gov M

φιλοτιμώτατος M
22 γίνεσϑαι UBM γενέσϑαι
δᾳ4τὰ om. U
27 χαὶ ἄλλους T

Ὁ

28 ασϑενεστέ-

|
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(80 XAPIAHMOZ.
4. Lpxóew

μὲν καὶ πρότερον

περὶ τῆς Χαριδήμου τελευτῆς.
βαλον

πρὶν ὑμᾶς ἰδεῖν πρὸ ἱκανοῦ

εὐθὺς γὰρ ἐπυνθανόμην, ὡς τταρέ-

δευρί, meoí ve ἄλλων τινῶν xol μάλιστα δὴ περὶ τούτων

ἀμφοτέρων, ὅπου τε εἶεν xal Ó,vL πράττοιεν. xaí μοί τις ἐντυχὼν
5 οὐ πάνυ τι αὐτοὺς ἐπιστάμενος, ἀλλ᾽ ὅσον ἀχοῦσαι τὰ ὀνόματα,

β

ἠρώτησεν εἰ τοὺς Τιμάρχου υἱεῖς λέγω" χἀμοῦ φήσαντος, τοῦτον
ἐδήλου, τὸν νεώτερον δὴ λέγων, ἐν Μεσσήνῃ ἔτι εἶναι μετὰ σοῦ
διὰ τὸ πένϑος τἀδελφοῦ" τελευτῆσαι γὰρ αὐτοῖν τὸν πρεσβύτερον.
φανερὸς οὖν ἦν Χαρίδημον ἀπαγγέλλων τεϑνηχέναι" xol τότε μὲν
10 ἐδόκει xal ἀμφιβολία τις εἶναι, χαίτοι σαφῶς τἀνθρώπου εἰρη-

(6 Rip χότος᾽ αὖϑις δὲ ἀχριβέστερον ἔγνωμεν.

ἑ

χαὶ οἶμαί γε ἐμαυτὸν οὗ

σπτολύ vL ἔλαττον ὑμῶν δηχϑῆναι" τὸ μὲν γὰρ μᾶλλον φάναι οὐ ϑεμιτὸν οὐδὲ ὅσιον ἡμῖν, εἴ τις ἐχεῖνον μᾶλλον ἐφίλει ὑμῶν τοῦ τε
πατρὸς xal ἀδελφοῦ.

15 φαύλοις"

καίτοι οὐ μέγα ἰσχύειν ἔοιχεν ἡ φύσις ἐν τοῖς

οἷόν τι καὶ περὶ τοῦτον τὸν Ὀπούντιον

ἀχούω

γεγονέναι

χαρίεντα xal χομψὸν veavíoxov ἀποβαλόντα, ἡμέτερον χἀχεῖνον
(299Μ)ἑταῖρον, ἀλλ᾽ ὅμως ἔλαττον αὐτὸν λυπηϑῆναί φασιν ἢ εἴ τι ἄλλο
τῶν ἐχ τῆς οἰχίας ἀπολωλέχει.

|

|.
|

ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε πάνυ

ἐοίχατον ἀχϑο-

“μένω τῇ συμφορᾷ᾽ καὶ οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ ἐπεὶ xol τῇ πόλει ὑμῶν xal

20 τῇ Ελλάδι πάσῃ ὠφέλιμος (ἂν) ἦν τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν τῷ βίῳ διαγενό-

μενος οἷος δὴ Χαρίδημος τάχα ἔμελλεν ἔσεσϑαι. οὐ yàg ἔγωγε éxelvov
μειραχίου ὄντος οὐδένα ἔγνων εὐψυχότερον οὐδὲ ἄμεινον “τεφυχότα.
— T. Εἴ ys ἥδεις ὅπως διέχειτο πρὸς σέ, πολὺ ἂν μᾶλλον ἔνεχωμέαζες αὐτόν. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐδόχει χἀμοῦ τοῦ πατρός, ov μόνον
25 τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων σὲ προτιμᾶν, ὅς ye καὶ ἐν τῇ νόσῳ κἀτεξδιδὴ
ztQÓg αὐτῷ σχεδόν τι τῷ ϑανάτῳ ἦν, xal ἡμῶν ἔνδον ὄντων xal
(648RII ἄλλων ξυγγενῶν xal πολιτῶν xal γνωρίμων σὲ ὠνόμαζε, τὸ ma8 δευρε Μ
A4 ἐντυχὼν scripsi, ἐνέτυχεν 107] ὀ ἐπιστάμενος ἀλλὰ σὲ
ἀχοῦσαι M ἐπιστάμενος ἀλλ᾽ ὡς ἤχουσε γὰρ B, item sed ἤχουσα U, corr. Dind.
6 τούτον UB
71. μεσήνηῦ
μετὰ οὗῦΒ
9 φανερὸν UB xal φανερὸν M,
φανερὸς T
12 πολὺ ἔτι UB
12 δειχϑῆναι UBM, δηχϑῆναι 7
18 ὑμῖν
UBM, ἡμῖν T
ἐχείνων Ὁ
106 χαρίεντα γεγονέναι (hoc ord.) Ὁ
17 ἕτεgov M αὐτῶν
18 οἰχείας Μ ἡμεῖς Β ἀχϑομένωι Ὁ 20 ἂν add, Wil.
23 πολλὰ U

24 ἐνεχομίαζες Ὁ m. pr.

21 χαὶ γνωρίμων M. τῶν γνωρίμων UB

καλοῦ pro χἀμοῦμ

ὀνόμαζε

Ὁ

— 25 ὥς γεῦ

τὸ om. M
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ράπαν πάνυ μόλις ἤδη φϑεγγόμενος, καὶ ἡμᾶς éxéAeve λέγειν, ὅταν
σοι ἐντύχωμεν,

ὅτι σοῦ μεμνημένος

ἐτελεύτα.

καὶ γὰρ τὸ συνεῖναι

αὐτῷ καὶ διαλέγεσθαι ἕως ὑστάτου παρέμεινεν. οὐ μὴν ἀλλὰ xol
ζῶν οὕτω διέκειτο ὥστε xol τῇ σιωπῇ xal τῷ βαδίσματι xal τοῖς
5 ἄλλοις πᾶσέ oe ἐμιμεῖτο, ὡς ἔλεγον οἱ εἰδότες. --- 4. Οὔτοι ταῦτα 5

ἐμιμεῖτο ἐχεῖνος οὔτε ἐμὲ οὔτε ἄλλον οὐδένα, ἀλλ᾽ οὕτως πεφύχει.
πρότερον

δὲ ἔσως

ὑμᾶς

ἔτι παῖς ὧν ἐλάνθανεν"

ἐχδηλότερος ἐγένετο. πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐχείνῳ
τινὶ τό τε ἀνδρεῖον χαὶ τὸ σεμνὸν τοῦ σχήματος.
ἐλύπει τούτοις ἢ σχυϑρωπότερος

γὰρ ἐδόχει τοὐναντίον

πολλῶν

ὑμῖν ἐφαίνετο;

ἔπειτα προϊὼν

ἔπρεπεν ἢ ἄλλῳ
ἀλλὰ μή τι ὑμᾶς
—

T. Ἐμοὶ μὲν 10

ἱλαρώτερος xal πρὸς τὸ παέζειν

ὅτοιμος, ὅσαι ἐλευϑέριοι παιδιαί, xal del πὼς μειδιᾶν πρὸς τοὺς
συγήϑεις.
γελῶντα δὲ αὐτὸν ἀνέδην οὐ πολλάκις εἶδον.
οὐδὲν

(οὖν) ἡμᾶς ἐλύπει.

καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐπῃνεῖτο ὑττὸ πολλῶν καὶ μᾶλ-

Àov .éxcivov ἠσχύνοντο οἱ πολῖται δύο xal εἴχοσιν ἐτῶν ὄντα (το- 15
σούτων γὰρ ἐτελεύτησεν) ἢ τοὺς πρεσβυτέρους τε χαὶ ἐνδόξους. ---

6 4. “41λλ᾽ ἦ τι ἄλλο ὑμῖν ἐπέστειλεν ἢ διελέχϑη τελευτῶν; —

Τ. (6498 τὴ)

Πολλὰ xal δαιμόνια, ὥς ye ἐμοὶ δοχεῖ zavol ὄντι᾽ ὅς ye ἐν τούτῳ
τῆς ἡλικίας

ἔκ τοῦ βίου μεϑιστάμενος

οὐχ ὅπως ὠλοφύρετο

τὸν ἢ λυπουμένῳ ἐῴχει, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡμᾶς παρεμυϑεῖτο.

αὖς- (8)0Μ)

καὶ 920

τά γε τελευταῖα τὸν παῖδα καλέσας ἐκέλευε γράφειν, ὥσπερ ἐνϑουσιῶν, παράκλησίν τινα ἡμῖν, ὥστε ὑπεενόουν ἐγὼ μὴ ἄρα ἐξεστηκὼς ἤδη διὰ τὸν ϑάνατον ταῦτα zotot^

“τλὴν ὅτι οἱ τεταρόντες ϑαυ-

7 μαστῶς ἐπήνουν. — 4΄. Ἔχεις οὖν τὰ γεγραμμένα; — T. Πῶς γὰρ
00; — 4. Θέλεις οὖν εἰπεῖν; — T. ᾽4λλ᾽ αἰσχύνομαι μὴ οὐκ ὁρ- 25
ϑῶς ἔχῃ, ὡς ὑπὸ νεωτέρου τὲ καὶ ἐν τοιούτῳ καιρῷ εἰρημένα.
xal γὰρ ἐκεῖνος ἐδόχκδε uou μᾶλλον ἑνὸς σοῦ παρόντος ἂν εὐλαβη-

ϑῆναί τι εἰπεῖν ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων. --- 4. Οὐ πρὸς ἀλλότριον
ἀναγνώσῃ, ὦ βέλτιστε, καὶ ἅμα οὐ τὴν ἑρμηνείαν ποϑῶ γνῶναι

τοσοῦτον ὅσον τὴν διάνοιαν ἀφ᾽ ἧς ἔλεγεν, si τῷ ὄντε εὐθύμως 80
8 καὲ ϑαρρῶν ἀπέϑνησχεν. — Τ΄ .41λλ:᾿ ἔστε ταῦτα'
“Τὰ μὲν xa9^
1 ἐχέλευσεν (om. λέγειν) M

2 σοῦ scripsi, σον Emp. Dind.

3 ἕως

om. M
4 τῇ σιωπῇ: poteratne oratorem eloquentissimum tacendo imitari? an
diversae exstant tacendi rationes? scribendum: τῇ φωνῇ
ὅ ye pro σε M
οὗτοι M
6 οὗτος M
13 ἀναίδην UB
iov M.
14 οὖν om. UBM

m.pr.
106 πρεσβυτέροςτε U 11 s τι Reiskius, εἴ τι libri; ἔτι v; Jacobsius
ἄλλον Μ
18 δαιμονίως M
ᾧς γε Selden., ὥστε libri
πάτριόν τι libri,
corr. Selden
19 ὠλοφύρατο libri, corr. Wil.
αὐτὸν U
25 χέλευσον
εἰπεῖν libri, emendavit Emp. ἀλλὰ UB
26 ve om. U
21 ov pro σοῦ M
29 ἀναγνώσει M
91 τὰ uiv — γιγνόμενα p. 297, 5 leguntur Stob. Flor.
CXXIII 33 valde corrupta
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χρὴ δὲ μηδὲν τῶν om ἐκχεί-

vov γιγνομένων χαλεπὸν ἡγεῖσϑαι μηδὲ δυσχερῶς φέρειν, ὡς σταραιγοῦσιν ἄλλοι ve σοφοὶ xal οὐχ ἥχιστα Ὅμηρος, λέγων μηδαμῇ

ἀπόβλητα εἶναι ἀνθρώποις τὰ ϑεῶν δῶρα, χαλῶς ὀνομάζων δῶρα
ὃ τὰ ἔργα τῶν ϑεῶν, ὡς ἅπαντα ἀγαϑὰ ὄντα χαὶ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γιγνόμενα. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτω φρονῶ xoi δέχομαι πράως τὴν πεπρω- 9
50 R ID μένην, οὐχ ἐν ἑτέρῳ καιρῷ ταῦτα λέγων, ἀλλὰ παρούσης ve αὐτῆς
καὶ τὴν τελευτὴν ὁρῶν οὕτως ἐγγύϑεν. ὑμεῖς δὲ ἐμοὶ πιστεύοντες,
ἐπειδὴ xal μᾶλλον ὑμῶν ἐπεμελήϑην ἀληϑείας, καϑ' ὅσον οἷοί τέ
10 ἐστε, μὴ συγχωρεῖτε τῇ ἀλγηδόνι, ὧς μηδενὸς ἐμοὶ δεινοῦ συμβεβηκότος, μηδὲ et τις ἐπὶ τὸν δυσχερέστατον ἔλϑοι τῶν λόγων (λέξω 10
δὲ αὐτὸν ὑμῖν οὔτι που τερπνὸν ὄντα οὐδὲ χαρίεντα οὐ γὰρ οἶμαι
τυρὸς χάριν τὴν ἡμετέραν γέγονεν" ἔχοντα δὲ τι ϑαυμαστὸν ἴσως)
ὅτε τοῦ τῶν

Τιτάνων

αἵματός ἐσμὲν ἡμεῖς ἅπαντες

οἱ ἀἄνϑρωττοι.

15 ὡς οὖν ἐχείνων ἐχϑρῶν ὄντων τοῖς ϑεοῖς xai πολεμησάντων οὐδὲ
ἡμεῖς φίλοι ἐσμέν, ἀλλὰ κολαζόμεϑά τε ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τιμωρίᾳ
γεγόναμεν, ἐν φρουρᾷ δὴ ὄντες ἐν τῷ βίῳ τοσοῦτον χρόνον ὅσον
ἕχαστοι ζῶμεν. τοὺς δὲ ἀποϑνήσχοντας ἡμῶν χεχολασμένους ἤδη
| (01 M) ἱκαγῶς λύεσϑαί τὲ xal ἀπαλλάττεσθαι.
εἶναι δὲ τὸν μὲν τόπον 11
20 τοῦτον, ὃν κόσμον ὀνομάζομεν,

β

δεσμωτήριον

ὑπὸ τῶν ϑεῶν χατε-

σχευασμένον χαλετεόν ve xal δυσάερον, οὐδέττοτε τὴν αὐτὴν χρᾶσίν
v& καὶ στάσιν τοῦ ἀέρος φυλάττον, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ψυχρόν ve καὶ
παγερόν, ἀνέμου τὲ xal πηλοῦ xal χιόνος xai ὕδατος ἐμτπεετελησμένον,
ποτὲ δὲ αὖ ϑερμόν ve xal πονιγηρόν᾽ μιχρὸν δέ vwo παντελῶς καιρὸν
25 τοῦ ἔτους μετρίως ἔχειν" χατασχήπτειν δὲ καὶ πρηστῆρας év αὐτῷ καὶ
τυφῶνας ἐγγίγνεσϑαι καὶ πολλάκις σεέεσϑαι κάτωϑεν ὅλον. ταῦτα δὲ
πάντα δἶναι κολάσεις δεινάς. ἐχτελήττεσϑαι γὰρ ἑκάστοτε ὑπ᾿ αὐτῶν 12
xal φοβεῖσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους, ὅπότε συμβαίνοι. πρὸς δὲ τούτοις
οὐκ ἀγεχομένους τοῦ ἀέρος τὴν φαυλότητα καὶ τὰς μεταβολὰς ἕτερα αὖ

(9 μηχανᾶσϑαε μιχρὰ δεσμωτήρια, τάς τὲ οἰχέας καὶ πόλεις, ξύλα xal
(6RID λέϑους ξυντιϑέντας, ὥσπερ et τις ἐν μεγάλῃ εἱρχτῇ ἑτέρας βραχυτέρας ἐνοιχοδομοῖ᾽ xal τὰ φυόμενα ταῦτα καὶ τὸν χαρπὸν τὸν ἔχ
γῆς ἕνεχα

τοῦ

παραμένειν

ἡμᾶς

γίγνεσθαι,

καϑάπερ

δεσμώταις

3 ἄλλοις M
cf. Hom. IL III 65 οὔτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὲ ϑεῶν ἐρικυδέα
δῶρα
6 οὕτως U 9 οἷοί U
138 τὴν ὑμετέραν UB — 22 φυλάττοντα M
24 πνιγερὸν UBM, πνιγηρὸν T — 25 χατασχήπτειν scripsi, καταπίπτειν libri
26 χάτωϑε νόμον M
28 ovufévo. U
29 ἀνεχόμενοι B ἀνεχομένου UM,

ἀνεχομένους Τ'

80 μηχανᾶσϑε Β

τάς τε — πόλεις mallem abesse, quia

a consuetudine huius generis narrationum abhorrent

ϑέντες UB

εἵρχτηη

Ὁ

32 ἐνοικοδόμοι M

x«l ξύλα U

31 ξυντι-
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τροφὴν διδομένην ἀηδῇ ve xal φαύλην" ἡμᾶς δὲ ἄλλως ἀγαπᾶν διὰ
18 τὴν ἀνάγχην ve καὶ ἀπορίαν. xol γὰρ τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν χολαζομένοις,

ἅττ᾽ ἂν παράσχῃ τις, ὑπὸ λιμοῦ καὶ συνηϑείας ἡδέα φαίνεσϑαι.
xal ταῦτα τὰ σιτία τῇ μὲν ἀληϑείᾳ πονηρὰ εἶναι xal διεφϑορότα
(δηλοῦσϑαι

δὲ τὴν διαφρϑορὰν

éx τῆς τῶν σωμάτων

ἀσϑενείας), 5

ἔτι δὲ μηδὲ ἐξ ἑτοίμου πορίζεσϑαι μηδὲ πᾶσιν ἄφϑονα ὑπάρχειν,
ἀλλὰ μετὰ ἀμηχάνων πόνων χαὶ χαχῶν.
ξυγχεῖσθαι δὲ ἡμᾶς ἐξ
14 αὐτῶν δὴ τῶν βασανιζόντων, ψυχῆς τε χαὶ σώματος. τὴν μὲν γὰρ
ἐσπειϑυμίας ve xal λύπας xal ὀργὰς xol φόβους xal φροντίδας καὶ
μυρία πάϑη τοιαῦτα ἔχειν ἐν ἑαυτῇ, xol δι᾿ ἡμέρας xol γυχτὸς 10

ὑπὸ τούτων

ἀεὶ χατατείνεσϑαι xal στρεβλοῦσθϑαι

ἐπιεικέστερον

διάχειται, χαϑόλου

μὲν ἀπήλλαχται

(xol γὰρ ὅστις
τούτων

οὐδενός,

dozeo δὲ ϑηρία ἔνδον χαταχεχλεισμένα ἔχει, μετὰ βίας ὁμοῦ καὶ
χεειϑοῦς τινος ἠναγχασμένα

ἠρεμεῖν" εἰ δὲ xal

σμιχρὸν παύσαιτο

15 χατεπάδων xol προσέχων, αὐτίκα δὴ μάλα κινούμενα)" τὸ δὲ σῶμα 15
ἐλίγγους ve καὶ σπασμοὺς xal ἐπιληψίας καὶ τἄλλα νοσήματα, ὅσα
[δὲ] οὐδὲ τῷ λόγῳ δυνατὸν διελϑεῖν, ὡς ἂν αἵματος xal τινεύματος
μεστόν,

ἔτι δὲ ix σαρχῶν τε xal νεύρων xal ὀστέων

συγχείμενον, (652
R ΠῚ

éx μαλακῶν ve καὶ σχληρῶν χαὶ ὑγρῶν xal ξηρῶν, [ἐχ] τῶν ἐναντιωτάτων.

τά τὲ σιτία, ὅπερ εἶπον, μοχϑηρὰ ὄντα xal τὸν ἀέρα ἀνώ- 20

μαλον προσπίπτοντα τὰς μὲν ἐπιτείνειν τῶν νόσων, τὰς δὲ ἀναχιγεῖν,

οὐ δοχούσας μὲν εἶναι πρότερον,

16 70» σωμάτων.

xol ταῦτα

ἐνούσας

δὲ ἐν τῇ φύσει

μὲν ἔνδον ἐγχεῖσθαι τὰ χαχὰ ἐν ἡμῖν

αὐτοῖς, ἐλαφροτέρας δὲ (vàg) ἔξωϑεν κολάσεις, εἴ τις αὐτὰς παραβάλλοι ταῖς ἐκ τῆς φύσεως.
ἡ γὰρ πυρός ve xal σιδήρου φύσις 25
χαὶ πληγῶν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὀξεῖα xal ταχὺ ἀπαλλάττει τῆς αἷσϑήσεως,

εἴ τις xal σμιχρὸν

ὑπερβάλοι"

ἐν δὲ ταῖς γόσοις

ἐνίοτε

17 παρατείγουσι xal πάνυ πολὺν χρόνον.
τοιαῖσδε μὲν δὴ xal
τοσαῖσδε βασάνοις ξυνεχομένους τοὺς ἀνϑρώπους ἐν τῇδε τῇ φρουρᾷ
xal τῷδε τῷ δεσμωτηρίῳ uévew τὸν τεταγμένον ἕχαστον χρόνον, 30
xal μὴ πρὶν ἀπιέναι τοὺς πολλοὺς πρὶν ἂν ἐξ αὑτοῦ ποιησάμενος (888 RII)
ἄλλον ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ χαταλίπῃ διάδοχον τῆς χολάσεως, οἱ μὲν ἕνα,
3 παράσχηι (gu ex o, corr. ἃ m. pr.) U—

λειμοῦ M

4 malim: (οὕτως)

za
τὰ om. U
12 διάκειτε U
14 πίϑους M
16 εἰλίγγους UBM,
ἰλίγγους T
ὅσα δὲ UBM, ὅσα (om. δὲ) T
18 μεστοὶ Ὁ m. pr. BM, με-

στὸν T

19 àx delevi

20 ὥσπερῦ

φροτέρας δὲ (vg) scripsi, ἑτέρας δὲ libri
26 ὀξὺ UB
παχὺ B
27 et v, U

τοσαῖσδε UM (in hoc superser. τοσαῖσδε)
Emp. (in schedis)

32 χαταλίπει U

21 ἐπιτείνην U

24 ἐλα-

αὐτὰ UBM m. pr., αὐτὰς T
ὑπερβάλλοι U
28 τοιαῖσδε pro

30 ἕχαστος U

31 ἄν (vic) ἐξ
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οἱ δὲ xal πλείους. μένειν δὲ οὐχ ἑχόντας, ἀλλὰ μιᾷ πάντας ἁλύσει
δεδέσϑαι τά τε σώματα xal τὰς ψυχάς, ἰχαϑάπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν
ἐδεῖν ἔστιν ἐν ἁλύσει μιᾷ δεδεμένους πολλοὺς ἐφεξῆς), τοὺς -μὲν
αὐτῶν σμιχρούς, τοὺς δὲ μεγάλους, xal τοὺς μὲν αἰσχρούς, τοὺς δ᾽
5 δὐτύρδητεῖς, οὐδὲν δὲ ἧττον ἅπαντας ἐπ᾿ ἴσης ἐν τῇ αὐτῇ ἀνάγχῃ
ἔχεσϑαι. ὁμοίως δὲ χαὶ ταῖς τύχαις τε καὶ δόξαις χαὶ τιμαῖς ἀλλή- 18
λων ὑπερέχειν, ὥσπερ τοῖς σώμασιν.
εἶναι γὰρ τοὺς μὲν βασιλέας,
τοὺς δὲ ἰδιώτας, χαὶ τοὺς μὲν πλουσίους, τοὺς δὲ ἀπόρους.
καὶ

οὐδέν γε παρὰ τοῦτο ἔλαττον χαχοπαϑεῖν χαὶ συνέχεσϑαι τῷ αὐτῷ
10 δεσμῷ τοὺς εὐδαίμονας καλουμένους

τῶν στενήτων ve xol ἀδόξων,

ἑ
ἀλλὰ μᾶλλον τούτων ἐχείνους. ἐσχγνοτέροις γὰρ οὖσιν αὐτοῖς xeya- 19
. (083 M) λάσϑαι τὸν δεσμὸν xal λαγαρώτερον ἑχάστῳ περικεῖσθαι" τοῖς δὲ
βασιλεῦσι καὶ τυράννοις, οἷα δὴ πεφυσημένοις τὴν ψυχὴν xal σφόδρα
δὐεχτοῦσι, μᾶλλον ἐγχεῖσϑαι καὶ ϑλίβειν᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς τὰ σώ15 ματα δεδεμένοις τοὺς παχεῖς τε xal ὀγκχώδεις τῶν λετιτῶν ve καὶ
ἀτρόφων μᾶλλον ὃ δεσμὸς πιέζει" τινὰς μέντοι xal λίαν ὀλίγους
πάρεσίν τινα ἔχειν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, xal δεδέσϑαι μέν, ἐλαφρῶς δὲ
πάνυ δι᾿ ἐπιείχειαν᾽ ὑπὲρ ὧν αὖϑις λέξομεν.
σύρότερον δὲ 20
εἰπεῖν ἄξιον, ὡς ἐγώ ποτὲ ἤκουσα ἀνδρὸς ἀγύρτου παῖς ὦν, ὅποίαν

20 τινὰ ἔφασχεν εἶναι τὴν ἅλυσιν, οὔτι που ταῖσδε ὁμοίαν, ἐκ σιδήρου
ve xal χαλκοῦ σεετοιημένην, πολὺ μέντοι χραταιοτέραν, τὸ δὲ σχῆμα
xal τὴν πλοχὴν παραπλησίαν.
ὥσττερ γὰρ αἵδε εἰσὲν ἔχ χρίκων
BM ΒὶΠ)τιγῶν χεχαλχευμέναι δι᾿ ἀλλήλων διαβεβλημένων, καὶ τοῦτο ἀπ᾽
ἀρχῆς μέχρι τέλους" οὕτω δὴ κχἀχείγην ἔχειν, jj δὴ ἔφαμεν τοὺς
25 ἀνϑρώπους ὑπὸ τῶν ϑεῶν δεδέσθαι. συνηρτῆσϑαι δὲ αὐτὴν ἅπασαν 21
ἐξ ἡδονῆς ve xal λύπης, xal ταῦτα ἐξ ἀλλήλων πετιλέχϑαι, τό τε
ἡδὺ xol λυπηρόν, καὶ τῷ ἑτέρῳ τὸ ἕτερον ἐξ ἀνάγχης ἀεὶ ἀκολουϑεῖν, ὥσπερ οἶμαι τοὺς χρίχους τῆς ἁλύσεως ἕπεσθαι
μὲν μεγάλαις ἡδοναῖς μεγάλας λύπας, ταῖς δὲ σμιχραῖς

δὲ ταῖς
σμιχρο-

80 τέρας, xol τήν ye μεγίστην ἡδονὴν ἐπὶ τέλους εἶναι τὸν ϑάνατον.
διὰ τοῦτο xol λύπην πρὸ αὐτοῦ συμβαίνειν μεγίστην" δῆλον γὰρ
2 τὰ δὲ ΒΜ cd τε T. ἐφ᾽ ἡμῶν B ὑφ᾽ ἡμῶν UM
8 ἀλήσει M
χαϑάπερ -- πολλοὺς ἐφεξῆς lectoris adnotationem e margine irrepsisse puto;
nam neque $9' ἡμῶν bene se habet, neque ἐφ᾽ ἡμῶν Charidemus scribere potuit; accedit quod verba τοὺς uiv αὐτῶν e.q.s. cum antecedentibus (δεδέσϑαι
9 αὐτῷ malim
τά τε σώματα καὶ τὰς ψυχὰς) arte coniungenda esse constat

11 ἐσχυροτέροις U
10 πενίτων U
abesse propter genetivum qui sequitur
22 χρικῶν U
21 χρατεοτέραν Μ
13 τὴν ψυχὴν scripsi, τῇ ψυχῇ libri
26 ἀεὶ πεπλέαὐτῇ M
25 δεδόσϑαι M
24 5. óx U
xolxxov M.

χϑαι U — 29 μιχραῖς

Μ

80 ἐπιτελοῦσιν αὐτὸν ϑάνατον M.
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ὡς οὐκ ἔστιν ἀνθρώπῳ

μείζων

22 ἀγούσης ἐπὶ τὸν ϑάνατον.

ταύτης τῆς λύπης xal ὀδύνης τῆς

ἔλεγε δὲ καὶ χατ᾽ ἄνδρα ἕτερα εἶναι

δεσμά, τοῖς μὲν ἐλάττω, τοῖς δὲ μείζω πιεριχείμενα ὥσττερ πέδας"
χκαλεῖσϑαι δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτὰς ἐλπίδας.
ὥσπερ οὖν τὰς πέδας
χατωτάτω τοῦ σώματος εἶναι χαὶ περὶ τοῖς ἐσχάτοις μέρεσιν, οὕτω 5
xal τὰς ἐλπίδας κατωτάτω εἶναι καὶ περὶ τὸ τελευταῖον μέρος

τοῦ βίου, xol μάλιστα

δὴ χρατεῖν τοὺς ἀνϑρώπους

καὶ ἀναγχά-

Lew» πάντα πάσχοντας ὑπομένειν.
τοῖς μὲν οὖν ἀνοήτοις τὲ
xal ἠλιϑίοις ὑπερόγχους τὲ εἶναι τὰς πέδας ταύτας xal σφόδρα

παχείας,

23 χεῖσθαι.

τοῖς δὲ χομιψοτέροις

χεχαλάσϑαι

ve καὶ Aemvüg σπέερι- 10

χαὶ γάρ τοι προσεέκαζε xal δίνῃ τι, πάνυ ἀνδριχῶς énó- (804 M)

μενος τῇ εἰχόνε" τοῦτο δὲ ἔφη μόνους εὑρίσχειν τοὺς χομψούς ve
καὶ δριμεῖς. ἀποχεχλεῖσϑαι γὰρ αὐτὸ πάνυ ἀχριβῶς, ὥστεέερ εἴ τις (600
RTE
ἐν δεσμωτηρίῳ δίνην ἀποχρύψειεν, ὅπως μηδεὶς τῶν δεσμωτῶν
λαβὼν ἔπειτα λύσειεν ἑαυτόν.
τοὺς οὖν φιλοτίμους καὶ φιλο- 15
πόνους μόλις μέν, ὅμως δὲ ἀνευρίσχειν. χαλεῖσϑαι δὲ on αὐτῶν
αὐτὸ λόγον. ἐπειδὰν οὖν τάχιστα εὕρωσι, χρῆσϑαΐξ ve xal δινᾶν τὰ

δεσμὰ xal ποιεῖν τῆς ἁλύσεως τὸ καϑ᾽ αὑτοὺς ὡς οἷόν vs ἐσχνότατον xal ἀσϑενέστατον, μέχρις ἂν ἧ δυνατὸν χατεργάσωνται τάς
24 τε ἡδονὰς

xal τὰς

λύπας.

βραδὺ δὲ τοῦτο

γίγνεται.

μόλις γὰρ 20

αὐτῶν ὃ λόγος, ἅτε στερεῶν ὄντων xal ἀδαμαντίνων, καϑιχνεῖται
καὶ χατὰ μιχρὸν ἀπιεσϑέει, παντελῶς δὲ οὐκ ἂν δύναιτο δαττανῆσαι
xal διελεῖν. ὅτῳ δ᾽ ἂν ἐγγένηται τοῦτο τὸ φάρμαχον xal φελοπόνως αὐτῷ χρήσηται δι᾽ ἡμέρας xol νυχτὸς ἐφ᾽ ὅσον οἷόν v
ἐστίν, εὐχερῶς ἤδη τὴν φρουρὰν φέρει καὶ περιέρχεται παρὰ τοὺς 25
ἄλλους ὥσττερ λελυμένος, καὶ τοῦ χρεὼν ἐπιστάντος ῥᾳδίως ἄπεισιν, ὡς ἂν οὐχέτε βίᾳ χρατούμεγος οὐδὲ σφιγγόμενος. ἔχ τούτων
ἐνίοτε οἱ ϑεοί τινας χαὶ παρέδρους δαυτοῖς ποιοῦνται
xal σοφίαν, χαϑόλου τῆς τιμωρίας ἀπαλλάξαντες.

25

δι᾿ ἀρδτὴν

ταῦτα μέν τις εἶπεν ἀνὴρ δυσάρεστος, ὡς ἐγὼ δοχῶ, xal πολλὰ 80
λελυπεημένος χατὰ τὸν βίον, ὀψὲ παιδείας ἀληϑοῦς ἡσϑημένος,
1 malim: μείζων ταύτης λύπη καὶ ὀδύνη τῆς etc.

οὐ

ὅ χατωτάτου ὕ

6 exspecto: τὰς ἐλπίδας περὶ τὸ κατωτάτω εἶναι καὶ τελευταῖον etc.

11 ῥίένηι

τινὲ UB ῥίνην τινὲ M, corr. Pflugkius
13 ἀποχεχρύφϑαι UB
αὐτῶ M.
14 ἀποχλέψειεν M
παῖδας βωτῶν pro τῶν δεσμωτῶν M
1 λαβὼν ἔπειτα
scripsi (item Cobetus C. Cr. p. 68); λάβοι, ἔπειτα libri
16 εὑρίσχειν U
αὐτὸ
ὑπ᾽ αὐτῶν (hoc ord.) U
17 pro αὐτὸ malim τοῦτο vel αὐτὸ (τοῦτον
19 ἡ Selden, ἦι Ὁ ἢ B & M
χατεργάσονται M — 20 γίνεται Β 23 malim:
ἐγγένηται (εὑρεῖν) τοῦτο etc. — 24 oiov ve Μ
25 φέρειν UBM, φέρει T
26 χρεὼν M χρεὼ Ὁ χρεῶ Β
30 τὰ pro ταῦτα Μ
31 παιδίας M
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ἕτερος δὲ βελτίων ἐστὲ τοῦδε

λόγος, ὃν πολὺ àv εἴποιμι προϑυμότερον. ἤχουσα δὲ αὐτὸν ἀνϑρώπου γεωργοῦ ἐν ἀγροίκῳ τινὲ δυϑμῷ καὶ μέλει" πλὴν τοῦτο
μὲν ἔσως οὐδὲν ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσϑαι, τὴν δὲ διάνοιαν αὐτὴν ἀπο5 μνησϑῆναι πειρασόμεϑα.
ἔλεγε δὲ ὑμνῶν τόν τὲ 4 α xal τοὺς 26

(68 1)ἄλλους ϑεοὺς ὡς ἀγαϑοί ve εἶεν xal φιλοῖεν ἡμᾶς, ἅτε δὴ ξυγγε-

|

γεῖς ὄντας αὐτῶν. ἀπὸ γὰρ τῶν ϑεῶν ἔφη τὸ τῶν ἀνϑρώπων εἶναι
γένος, οὐχ ἀπὸ Τιτάνων οὐδ᾽ ἀπὸ Γιγάντων. ὅτε γὰρ τὰ σύμ(806Μὴσαντα ἔσχον, ὥστιερ ἀποικίαν τινὰ αὑτῶν ἐν τῇ γῇ ἐρήμῃ οὔσῃ
10 χατοιχέσαι τοὺς ἀνϑρώπους ἐφ᾽ ἥττοσι τιμαῖς καὶ ὄλβῳ, δικαίοις
δὲ xal νόμοις τοῖς αὐτοῖς" ὥσπερ αἱ μεγάλαι πόλεις xal εὐδαίμονες τὰς μιχρὰς κατοιχίζουσι᾽ καί μοι ἐδόχει λέγειν οὐ προστιϑεὶς
αὐτὸς τὰ ὀνόματα, οἷον .43ηναῖοι Κυϑνίους ἢ Σεριφίους ἢ “αχεδαιμόνιοι Κυϑηρίους τὸ παλαιὸν ἐπὶ νόμοις τοῖς αὐτοῖς ᾧχισαν᾽" καὶ
15 μιμήματά γε παρ᾽ ἑχάστοις τούτοις ἐδεῖν ἔστι τῶν ἐθῶν xal τῆς
πολιτείας, ἣν οἱ χείσαντες ἔχουσιν, ἀσϑενῆ δὲ πάντα xal χείρονα. τὴν

i
|

μέντοι διαφορότητα οὐκ ἔσην εἶναι. τοὺς μὲν yàg ἅτε ἀνθρώπους 27
ἀνϑρώπων διαφέρειν, τὴν δὲ τῶν ϑεῶν ὑπεροχὴν πρὸς ἡμᾶς ἄπειQóv τινὰ

εἶναι.

μέχρι

μὲν

οὖν

ἔτυχε

νεοχατάστατος

ὧν ὃ βίος,

20 τοὺς ϑεοὺς αὐτούς ve σπιαραγίγνεσϑαι xal πέμτοειν ὥσττερ ἁρμοστὰς

παρ᾽ αὑτῶν [ἄρχοντας] τοὺς ἐπιμελησομένους,

οἷον Ἡρακλέα τε

(867
RI)καὶ Φ΄“όνυσον καὶ Περσέα καὶ τοὺς ἄλλους, οὗς ἀκούομεν ϑεῶν

|

παῖ-

δας, τοὺς δὲ éxyóvovc, γενέσϑαι παρ᾽ ἡμῖν᾽ ἔττειτα ὕστερον ἐᾶσαι
δι᾿ αὑτῶν οἰχεῖν ὅπως ἂν δυνώμεϑα. καὶ τότε δὴ τὰ ἁμαρτήματα
25 xal τὰς ἀδιχίας ξυμβαένειν.
χόσμος οἶχός ἐστι πάνυ χαλός

σχευασμένος᾽
μένων

ἀνδρῶν

ἢδε δὲ καὶ ἑτέραν φδήν, ὡς ὁ μὲν 28
τὲ xal ϑεῖος ὑπὸ ϑεῶν [τε] χατε-

ὥσπερ ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων ve καὶ πτλουσέων καλουοὕστινας

ὁρῶμεν

χατεσχευασμένγους

σταϑμοῖς

xal

χίοσι, καὶ χρυσῷ καὶ γραφαῖς τήν ve ὀροφὴν καὶ τοίχους xoi ϑύρας
4 δὴ pro δῖ Μ
libri, corr. Reiskius

óàom.B
6 τε εἶεν scripsi, v& εἰσι 11] — 7 ἐόντας
9 αὑτῶν scripsi, αὐτῶν libri et vulgata
οὔσῃ om. U

10 χατοιχῆσαι UBM, χατοικίσαι T

Herodot. VIII 46
ϑηρίους cf. Herodot.

13 Κυϑνίους ad Dryopum gentem refert

3 σερίφους B sic ἐρίφους Ὁ cf. Herodot. VIII 48
1 82 VII 235 Thuc. IV 53

16 oí χτήσαντες B οἰχτίσαντες Μ
χείρωνα M.
17 εἰσην M
τας Seclusit Cobetus, ἢ ἄρχοντας Reiskius
τὸν pro oiov M
μους M

14 zv-

15 ἐϑῶν Selden., ϑεῶν libri

21 ἄρχον23 éxya-

de ἐγγόνους e» nepotes cogitat Emp. (in schedis), neque poterant

οἱ ἔχγονοι filiis opponi
24 δι᾽ αὐτῶν UM — 25 gós» U
ϑείως M — 2" oontQ οἱ πὸ U
τε Seclusi, ye Wil.
Cobetus, ἀνδρῶν οὕστινας UBM ἀνδρῶν οἴχους τινας T
ρωμεν ΒΜ, δρῶμεν T

26 καλῶς τε καὶ
28 ἀνδρῶνας τινας
ἑωρῶμεν U ξώ-
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εἰργασμένους" ὁμοίως γεγονέναι τὸν xóouov sig ὑποδοχήν ve xal
εὐφροσύνην ἀνϑρώπων, εὐειδῆ xal ποικίλον ἄστροις ve καὶ ἡλίῳ
xal σελήνῃ xal γῇ καὶ ϑαλάττῃ xal φυτοῖς, ἃ δὴ τοῦ ϑεῶν πλού29 του xal τέχνης τῆς ἐχείνων ἐστίν. παραγίγνεσϑαι δὲ τοὺς ἀνϑρώσίους &ig αὐτὸν ἑορτάσοντας,

μένους ἐπ᾽ εὐωχίαν
σοντας τῶν ἀγαϑῶν.

ὑπὸ τοῦ

βασιλέως τῶν ϑεῶν χεχλη- b

τινὰ xol ϑοίνην λαμτιράν, ἁπάντων ἀπολαύχαταχεῖσϑαι

δὲ ἄλλους ἀλλαχῇ, καϑάτιερ ἐν

δείπνῳ, τοὺς μὲν ἀμείνονος χώρας, τοὺς δὲ φαυλοτέρας τυχόντας. G8 RI
εἶναι δὲ πάντα ὅμοια τοῖς παρ᾽ ἡμῖν γιγνομένοις ἐν ταῖς ὕπο- G06M)
δοχαῖς, πλὴν ὡς μιχροῖς

xol ἀγεννέσι

ϑεῖα

xol μεγάλα

εἰχάσαι. 10

φῶς τὸ γὰρ [παρ᾽] ἡμῖν παρέχειν τοὺς ϑεοὺς διττὸν διὰ λαμπτήρων τινῶν, τοτὲ μὲν πλεῖον, τοτὲ δὲ ἔλαττον, τὸ μὲν vuxvóc, τὸ
80 δὲ ἡμέρας" καὶ παραχεῖσϑαι δὴ τραπέζας πάντων μεστάς, σίτου
v& xal ὀπώρας,

τῆς μὲν αὐτομάτου,

τῆς δὲ εἰργασμένης,

ἔτι δὲ

xol χρεῶν, τῶν μὲν ἡμέρων, τῶν δὲ ἀγρίων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν 15
ἐχ ϑαλάττης. εἶναι δὲ τὰς τραπέζας ἔφη, πάνυ ἀγροίκως λέγων,
τούς τε λειμῶνας xol πεδία

xal νάπας xal ἀχτάς,

φύεσϑαι, τὰ δὲ νέμεσϑαι, τὰ δὲ ϑηρᾶσθϑαι.

ἐν οἷς τὰ μὲν

ἄλλα δὲ ἄλλοις πλείονα

σιαρεῖναι, πρὸς αἷς ἂν ἕχαστοι τραπέζαις καταχλιϑῶσιν.
τοὺς μὲν
γὰρ πρὸς ϑαλάττῃ τυχεῖν, τοὺς δὲ πρὸς πεδίοις, τοὺς δὲ zog 20

81 ὄρεσι. διαχονεῖσϑαι δὲ τὰς Ὥρας, οἷα δὴ νεωτάτας οὔσας τῶν
ϑεῶν, εὖ μὲν ἀμπεχομένας, χαλὰς δὲ ἐδεῖν, οὔτι πτου χρυσῷ χεχοσμημένας, ἀλλὰ παντοίων ἀνϑῶν στεφάνοις. διανέμειν δὲ xal τῶν
ἀνϑῶν αὐτῶν, καὶ τἄλλα ἐπιμελεῖσϑαι τῆς ἑστιάσεως, τὰ μὲν παρα-

τιϑείσας, τὰ δὲ αἰρούσας χατὰ καιρόν. γίγνεσθαι δὲ (xal) χοροὺς 25
92 xal τὴν ἄλλην εὐπάϑειαν ἅπασαν. τὸν μέντοι móvov τοῦτον, ὃν
ἔχειν δοχοῦμεν (àv) γεωργέαις ve xal ϑήραις xal φυτείαις, εἶναι (669 RII)
τοσοῦτον

ὅσον

χειρὶ λαβεῖν.

τοῖς χαταχειμένοις

ὃ δὲ ἔφην, ἄλλον

τὸ ἐπορέξασϑαέ

τινος

xol τῇ

ἀλλαχῇ καταχεῖσϑαι, τούτου xol

1 εἰργασμέναις ΒΜ εἰργασμένας U, εἰργασμένους Casaub.
οἵαις Μ
ὁμοίαις UB, ὁμοίως T
4 ἐστί ὃ 6 ἀπολαύσοντας om. M m. pr. (spatium
expl ἃ corr)
1 χαϑώσπεο M 8 ἀμείνωνος M
10 εἰχάσαι om. M
11 παρ᾽ delevit Reiskius
12 τότε bis U 14 ἐργασμένης M
1 ov μόνον
(pro οὐ μὴν) Emp.; non probo
17 λιμῶνας M
ἐνοῖς U
19 χατακλιϑῶσι B
20 τυχεῖν scil χαταχεχλιμένους Reiskius
22 οὔτι πω M
25 γίνεσϑαι B
καὶ add. Reiskius
καιροὺς (superscr. zo) U
26 ἀπά21 ἐν inserui, quod facile
πόνον M τόπον UB
τὸ pro τὸν M
ϑειανῦ

potuit omitti

29 ᾧ δὲ B, ὧι δὲῦ

potest, sed praeplacet lectio M
tur usurpasse

ἔφην M ἔφη UB; utrumque ferri

ἀλλαχῇ de modo, non de loco, ut solet, vide-

ORATIO XXX.
ἡ χρᾶσις τῶν ἀέρων αἰτία.
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τοὺς γὰρ πρώτους xal τοὺς ὑστάτους

μᾶλλον τῶν ἄλλων εἶναι τοὺς μὲν ἐν ψύχει, τοὺς δὲ ἐν ἀλέᾳ, τοὺς
μὲν ἐγγὺς τοῦ φωτὸς ὄντας, τοὺς δὲ πόρρω.
τῇ οὖν εὐφροσύνῃ 33
xal τῇ εὐωχίᾳ χρῆσϑαι οὐχ ἅπαντας ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἕχαστον κατὰ
5 τὴν αὑτοῦ φύσιν. τοὺς μὲν γὰρ ἀσώτους xol ἀχρατεῖς οὔτε δρᾶν
οὐδὲν οὔτε ἀχούειν οὐδενός, ἀλλὰ ἐγχεχυφότας ἐσϑίειν, ὥσπερ ἐν
συφεῷ ὕς, ἔπειτα νυστάζειν.
τινὰς δὲ αὐτῶν μὴ ἀρχεῖσϑαι τοῖς

παροῦσιν, ἀλλὰ ἐπὶ τὰ πορρωτέρω διατείνειν τὰς χεῖρας, οἷον μεσο(807 Μ) γείους ὄντας ἰχϑύων ὀρέγεσθαι xal πράγματα ἔχειν᾽ ἄλλους δὲ 84
10 ἀπλήστους ve xal ἀϑλίους ὄντας, φοβουμένους μήποτε αὐτοῖς AM,

πρὸς αὑτοὺς συνάγειν καὶ σωρεύειν ὅσ᾽ ἂν δύνωνται. χαὶ μετὰ
ταῦτα, ὅταν αὐτοὺς ἀπιέναι δέῃ, πορεύεσϑαι μηδενὸς μετασχόντας,

ἀλλὰ πάνυ ἐνδεεῖς, καταλείτοειν [οἱ] δὲ ταῦτα ἑτέροις" οὐ γὰρ εἶναι
pe RID φέρεσϑαι
|

μεϑ᾽ ἑαυτῶν.

158 ἀσχημογεῖν.

τούτους

μὲν οὖν χαταγελᾶσϑαί

ἑτέρους δὲ πεττεύειν, τοὺς δὲ ἀστραγάλοις

ve καὶ
παίζειν
35

δἶναι δὲ τοὺς πεττούς τὲ xal ἀστραγάλους οὐχ οἵους ἡμεῖς voulζομεν, ἀλλὰ τοὺς μὲν χρυσοῦς, τοὺς δὲ ἀργυροῦς, [ὃ δὴ νόμισμα
χαλοῦμεν ἡμεῖς), ὑπὲρ ὧν διαφέρεσθαι xal ζητεῖν ἕχαστον τύλεογεχτεῖν. τυλεῖστον δὴ ϑόρυβον τούτους [ve] καὶ ἀχοσμίαν τταρέχειν,
. 20 τοὺς

δὴ χυβεύοντας,

καὶ δοχεῖν τῶν συμποτῶν

ἀηδεστάτους.

ἐνίοτε

δὲ xol μάχεσϑαι xol εἰς χεῖρας ἰέναι xal τιτρώσχειν ἀλλήλους.
μάλιστα δὲ τοὺς μεϑυσχομένους ταῦτα δρᾶν. μεϑύσχεσϑαι δὲ οὐχ 36
ἀπὸ οἴνου, χαϑάπερ τοὺς παρ᾽ αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς. τοῦτο
γὰρ ἐν τῇ χοινῇ ἑστιάσει τὸ πόμα παρέχειν τοὺς ϑεούς, ὥστε ἐξελέγχεσϑαι τὸν ἑχάστου τρόπον. δύο δὲ οἰνοχόους ἐφεστάναι, τὸν
μὲν ἄρρενα, τὴν δὲ ϑήλειαν᾽" ὀνομάζεσϑαι δὲ αὐτοῖν τὸν μὲν Νοῦν,
τὴν δὲ ᾿χράτειαν. τοὺς μὲν οὖν φρονίμους τὸν ἄρρενα οἰνοχόον
ἔχειν, xal πταρ᾽ ἐχείνου

μόνου

τούτους

δέχεσϑαι

σμιχραῖς κύλιξι καὶ πάνυ ἀσφαλῶς κεχραμένον.

σπανίως τε καὶ

χεῖσϑαι γὰρ ἕνα 81

7 συφεοῖς ἔπειτα (om. óc) Μ 8 ἔπειτα pro ἐπὶ τὰ M
5 αὐτοῦ"
ἐλλείπῃ Us; τι post ἐλλίπῃ add. Geelius
10 ἀπλείστους U
διατίνειν Μ
13 χαταλείπειν ei δὲ M χαταλεί11 ὅσ᾽ ἄν Casaub, ὃς ἂν M ove ἂν UB
πειν ot δὲ UB οἱ (vel. ot) om. T

ἑαυτῶν T

seclusi

14 μετὰ αὐτῶν UB μετ᾽ αὐτῶν M us9*

17 ὃ δὴ — 18 ἡμεῖς

16 νομίζομεν scripsi, ὀνομάζομεν libri

18 ὧν scripsi, οὗ libri

19 ϑόρυβον τούτους τε καὶ ἀχοσμίαν BM

ϑόρυβον καὶ ἀχοσμίαν τούτος τε U, τε om. T

20 τοὺς δὴ κυβεύοντας

23 «v22 δὲ post μάλιστα om. M
suspecta Geelio, Emperio, Herwerdeno
26 ϑηλείαν U
τοῖς UBM, αὑτοῖς T; senex ille de suis civibus loquitur

ὀνομάζεσϑαι — 21 ἀχράτειαν om. U
rasurà U
29 χεχρατημένον BM

27 ἀχκράτιαν M.

28 post ἐχείνου

304
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χρατῆρα, τόν y& τῆς Σωφροσύνης, * * ἑστάναι [γὰρ] πολλοὺς ἐν τῷ
μέσῳ xal διαφέροντας τῇ γεύσει ὥσττερ οἴνων πολλῶν᾽ εἶναι δὲ
αὐτοὺς ἀργυροῦς ve xal χρυσοῦς"

ἔτι δὲ wol ζῷα ἔξωϑεν

ἔχειν xal ἕλιχάς τινας xol τορείας.

χύχλῳ (6618:

τὸν δὲ τῆς Σωφροσύνης λεῖόν

ve εἶναι xal οὐ μέγαν χαὶ ὡς ἂν εἰχάσαι τις ὁρῶν χαλχοῦν. δεῖν 5
οὖν ἐχεῖϑεν πολλαπλάσιον λαμβάνοντας xol ξυγχεραγγύντας σμιχρόν
88 vu τῆς ἡδονῆς πίνειν.

οἷς μὲν οὖν ἐστιν ὃ Νοῦς

οἰνοχόος,

οὕτως

οἰνοχοεῖν, φοβούμενον xal προσέχοντα μή πῃ τῆς χράσεως ἅμαρτὼν σφήλῃ τὸν δαιτυμόνα xol χαταβάλῃ. τὴν δὲ ᾿άχράτειαν τοῖς
μὲν πλείστοις ἄχρατον τὴν ἡδονὴν ἐγχεῖν, μηδὲ μιχρὸν σωφρο- 10 (808.
σύνης παραμιγγύουσαν,

τοῖς δὲ ὀλίγον vu παντελῶς

λόγου ἕνεχεν.

τοῦτο δὲ εὐθὺς ἐξίτηλον γίγνεσϑαι καὶ μηδαμοῦ φαίνεσϑαι. τοὺς
δὲ πίνοντας μὴ διαλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπισπέρχειν ve αὐτὴν καὶ χελεύew ϑᾶττον ἐέναι παρ᾽ αὐτούς, καὶ προαρπάζειν ἕχαστον. τὴν δὲ
ἐτιείγεσϑαι καὶ σπτεριτρέχειν ἀσϑμαίνουσαν χαὶ ὅεομένην ἱδρῶτι. 15
99 τοὺς μὲν οὖν ἐχείνης ἑστιάτορας ὀρχεῖσϑαί τε καὶ κυλίεσϑαι προπέπτοντας ἐν τῷ μέσῳ, καὶ μάχεσϑαι xal βοᾶν, οἷα δὴ ποιοῦσιν

οἱ μεϑυσϑέντες ὑπὸ οἴνου" πιλὴν οὗτοι μὲν én? ὀλίγον xal μετρίως (668 R.
μιχρὸν γὰρ ἐξαρχεῖ καταδαρϑεῖν,

ἔπειτα ἄμεινον ἑαυτῶν ἔχουσιν,

ἅτε ἐλαφρᾶς οὔσης τῆς μέϑης" οἱ δὲ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς χαρωϑέντες 20
ὡς ἂν ὑπὸ ἰσχυροτέρου πόματος χατεχόμεγοι δι᾿ ὅλου τοῦ βίου

ταῦτα ποιοῦσι, xal οὐχ ἔστιν ἀπαλλαγῆναι [ζῶσιν], e£ μή ye ἀποϑαγοῦσιν.
οὗτος γὰρ ὕπνος ἐστὶ τῶν οὕτως μεϑυσχομένων xal

40 μόνος αὐτοὺς ὠφελεῖ.

πολλοὶ δὲ xal ἐξεμοῦσιν ὑπὸ πλησμονῆς"

γίγγεται δὲ μετὰ σπαραγμοῦ τὲ xal λύπης τῆς ἐσχάτης τὸ τὴν 25
ἡδονὴν ἐχβάλλειν. ὅστις δ᾽ ἂν ἐσχύσῃ, χουφίζεται καὶ ὅᾷον διάγει
τὸ λοιπόν. σπανέως δὲ τοῦτο συμβαίνει τὸ ἐθέλειν ἐξεμεῖν, ἀλλὰ
πολὺ μᾶλλον (del) scivew ἐθέλουσιν. οὐδὲ γὰρ παύονται τοῦ δίψους,
ἀλλ᾽ ἀεὶ σφοδρότερον ἔχουσι, χκαϑάττερ οἱ τῷ οἴνῳ ἀχράτῳ χρώμένοι.

οὗτοι μὲν οὖν

τοιοῦτοί

εἰσι xal χαταισχύγουσι xal ὑβρί- 80

1c0v ve M
γὰρ om. M. fortasse Charidemus scripsit: χεῖσϑαι γὰρ ἕνα
κρατῆρα ἐν τῷ μέσῳ, τόν γε τῆς σωφροσύνης, ἡδονῆς δὲ πολλοὺς xol διαφέθοντας ete.
5 εἶναι om. U
δεῖ libri, corr. Emp.
6 μικρὸν M
Ἱ οὗτος Β
9 σφάλ Β
δὲ τυμόνα Μ
ἀχράτιαν M
10 ἔχειν Β
11 τε pro τι B
&vexa B
12 ἐξείτηλον M.
γίνεσϑαι UM
13 τε
om.M
αὐτὴν (η ἃ οογγ.) Ὁ 1ὅ ἐπίγεσϑαι M 19 ἐξαρκεῖν UB
ἑαυτὸν B
20 ἐλαφρὰς U ἐλαφρῶς BM, corr. Dind.

22 ζῶσιν suspectum Geelio secl. Emp.

ἀποϑάνουσιν M ἀποϑάνωσιν UB, corr. Emp.
cw M

δ

γίνεται UB

29 ἀλλὰ εἰ M
uiv M οἱ ui» UB

ἔχουσιν UB

20 ὃς v. M

23 οὕτω B

24 ἐξαιμοῦ-

28 asi inserui, ἐπιπίνειν Wil.

χαϑάπερ — χρώμενοι om. UB

30 οὗτοι

ORATIO XXX.
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ζουσι τὴν χάριν τῶν ϑεῶν" oi δὲ μέτριοί τε καὶ ἐπιεικεῖς τῇ μὲν A1
ἡδονῇ πράως χρῶνται καὶ διὰ χρόνου φοβούμενοι" ὥσπερ [δὲ] ἄνϑρωπὸος ἐλευϑέριος χληϑεὶς ὕπό τινος τῶν χρειττόνων, βασιλέως
ἢ δυνάστου, τοῦ μὲν ἐσθϑίδιν xal πίνειν ἀμελεῖ, τελὴν ὅσον ἀναγ-

—

ὅ χαῖον, ττροσέχει δὲ τοῖς ἔνδον xal τούτοις τέρτυξται" χἀχεῖνοι μέ-

ϑὴς μὲν xal πεττῶν xal ἀστραγάλων ἀμελοῦσιν, δρῶσι δὲ τἄνδον
ὅπως ἔχει, xal τόν τε ἀνδρῶνα,

ἐν ᾧ κατάχεινται, ϑαυμάζουσί τε

E. xal ζητοῦσιν ὅπως γέγονε, xol và ἐν αὐτῷ πάντα ὥσπερ γραφάς
(ϑ09 M) τέγας εὐειδεῖς καὶ χαλὰς καταγοοῦσι, καὶ τὴν ἄλλην οἰκονομίαν τὲ
|

10 xol

τάξιν

πράττουσι,

χαὶ

χαὶ

τὰς

ὥρας,

προσέχουσιν

ὡς

εὖ τὲ

αὐτοῖς,

ἐπισταμένως

ἅπαντα

xal μόνοι δὴ τοῦ

xal

χάλλους

αἰσθάνονται. μέλει δ᾽ αὐτοῖς ὅπως μὴ δοχῶσιν ὡς τυφλοί τε42
xal κωφοὶ μετειληφέναι τούτων, ἀλλὰ xol ἀπαλλαγέντες ἔχωσί
vL εἰπεῖν περὶ αὐτῶν, εἴ τις πυνϑάνοιτο, ἅ ve εἶδον d τε ἔγνωσαν.
15 xal ταῦτα φροντίζοντες xol μετὰ νοῦ τῆς ἡδονῆς ἐμμελῶς μετέχοντὲς διάγουσιν, εἷς ἑνὲ διαλεγόμενοι xal κατὰ δύο καὶ τρεῖς ὅμοιοι.

|
|

|

ἐνίοτε δὲ μεγάλης κραυγῆς γενομένης xal ϑορύβου παρὰ τῶν μεϑυόντων χἀχεῖσε ἀπέβλεψαν, ἔπειτα εὐθὺς πάλιν πρὸς ἑαυτοῖς ἐγέγοντο. xal ἐπειδὰν ἀπιέναι δέῃ, οἱ μὲν ἄσωτοι καὶ ἀχρατεῖς ὑπὸ 48
20 τῶν ἀχολουϑούντων ἕλχονται xol σύρονται μετὰ πόνων ve xal νοσημάτων χεχραγότες καὶ οἰμώζοντες, οὐδὲν εἰδότες οὔτε ὅττοι παρἤλϑον οὔτε ὅπως εἱστιάϑησαν, χἂν πάνυ πολύν τις αὐτῶν μείνῃ
χρόνον. οἱ δὲ ὀρϑοί τε χαὶ ἀσφαλῶς τοῖς ἑαυτῶν ποσὶν ἀπίασι,
προσαγορεύσαντες τοὺς φίλους, φαιδροί τε καὶ γεγηθότες, ὡς οὐδὲν

|.

9» ἀσχημονήσαντες.

ταῦτα

οὖν ὃ ϑεὸς ἐπισχοττῶν

καὶ πάντας ὁρῶν 44

|

ὡς ἐν ἐδίῳ οἴχῳ ὅπως ἕχαστος εἱστιᾶτο, τοὺς βελτίστους ἀεὶ τεαρ᾽
αὑτὸν χαλεῖ, xdv τῳ σφόδρα ἀρεσϑεὶς τύχῃ, μένειν αὐτὸν κελεύει
xal συμπότην καὶ ἑταῖρον ἐποιήσατο, καὶ τοῦ νέχταρος ἤδη οὗτος
54 ΒΙ)εὐωχεῖται. τοῦτο δὲ ἔοιχε μὲν τῷ τῆς σωφροσύνης πώματι, διαυ-

2 δὲ seclusi; est enim protasis inter duplicem apodosin

Herwerden, ἐλεύϑερος M, om, UB

|
|

τινος Dind, τένων libri

3 ἐλευϑέριος

1 ἔχηι UB

τότε pro τόν τε M
ϑαυμάζουσιν (om. τε καὶ ζητοῦσιν) M
9 οἰχονομίαν
Reiskius, οἰκοδομίαν libri (certa est Reiskii emendatio propter ordinem enumerationis)
fortasse scripsit: zo τήν τε ἄλλην οἰχονομίαν καὶ ines xal τὰς ὥρας
(ὁρῶσιν) vel (δὁρῶντεφ᾽ ὡς εὖ TE — προσέχουσιν αὐταῖς
4 ἴδον M
18 ἑαυτοὺς Β
[9 ἐπειδὰν M ὅπη δ᾽ ἂν UB
20 πον
Cobetus
τις αὐτῶν
22 εἰσϑιάϑησαν M
μετὰ πόνων ve καὶ νοσημάτων corrupta

23 ἀπίασιν BM — [25 πάντας scripsi, πάντα libri
πολὺν (hoc ord.) U
26 εἰσϑιᾶτο M
21 αὐτὸν M
μένειν εἶναι Μ
αὐτὸν Scripsi, αὐτοῦ
libi
28 otroc 5
29 πώματι M. σώματι UB
DIO. II.
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yéovegov

δέ ἐστιν ἐχείνου

πολὺ

xal χαϑαρώτερον,

ὡς àv οἶμαι

45 ϑείας ὃν xol ἀληϑοῦς εὐφροσύνης". --- 4. Παπαῖ, ὦ Χαρίδημιε, οἷος
ὧν ἡμῖν τέϑνηχας, ὡς πολὺ τῶν κατὰ σαυτὸν ἀνϑρώπων ὑπερέξειν

ἔμελλες, οἵαν δὲ καὶ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς πολίταις ἐπίδειξιν σαυτοῦ παρέσχου, μὰ «Ι΄ οὐ λόγων, ἀλλὰ μεγάλης καὶ ἀληϑινῆς ἀν- 5
δρείας.

ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω ὅπως

στερηϑέντας μὴ βαρέως φέρειν.

παραμυϑήσωμαι
οὐδὲ

γὰρ

ἐμαυτὸν

ὑμᾶς τοιούτου
οἷός

τέ εἰμι

46 ἱκανῶς παραμυϑήσασϑαι ἐν τῷ παρόντι. σὺ δέ, ὦ Τίμαρχε, μόνος
δύνασαι τὸν πατέρα τοῦτον χουφέζειν καὶ ϑεραπεύειν αὐτοῦ τὴν
ἀτυχίαν, ἐὰν μέλῃ σοι μὴ πολὺ ἐχείνου καταδεεστέρῳ φαίνεσϑαι. 10
xal γὰρ ἄτοπον, el τὴν μὲν οὐσίαν αὐτοῦ τὴν μὲν ἤδη παρείληφας Θῖο Μ)
τοσαύτην

οὖσαν, τὴν δὲ αὖϑις λήψῃ

τοῦδε

ἀποθανόντος,

τὴν δὲ

σωφροσύνην xal τὸ ϑάρσος καὶ τὸ τῶν χαλλίστων ἐρασϑῆναι ἀφήσεις, ὡς κατά ys ταῦτα οὐδὲν ἐχείνῳ προσήχων.
2 εὐφροσύνης Scripsi, σωφροσύνης libri, quo vitio pulchritudo loci nimium
quantum obscurabatur
ὅ παρέσχου Scripsi, παρέσχες libri
ἀνδρίας U

9 δύνασε

Μ

12 λήψει M
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.«Αναστὰς ἕωϑεν xal τοὺς ϑεοὺς προσειττὼν ὅπερ εἴωϑα, ἐπεμελούμην

ἔχων

τῆς χόμης᾽

xal γὰρ ἐτύγχανον

ἡ δὲ ἠμέλητο éx πλείονος.

γεέτυλεχτο τὰ πολλὰ

αὐτῆς,

μαλακώτερον

τὸ

σῶμα

πάνυ γοῦν συνέστραπτο καὶ συνε-

οἷον

τῶν οἰῶν τὰ περὶ τοῖς σχέλεσιν

αἰωρούμενα᾽ πολὺ δὲ ταῦτα σχληρότερα ὡς ἂν éx λεπιτοτέρων συμmenAeyuéva τῶν τριχῶν. ἦν οὖν ὀφθῆναί τε ἀγρία ἡ κόμη xal
βαρεῖα, μόλις δὲ διελύετο καὶ τὰ πολλὰ αὐτῆς ἀπεσπᾶτο xal διε-

9

τϑίνετο. οὐχοῦν émet μοι τοὺς φιλοχόμους ἐπαινεῖν, οἵ φιλόκαλοι
ὄντες xal τὰς χόμας περὶ πλείστου ποιούμενοι ἐπιμελοῦνται οὐ

ὁᾳϑύμως, ἀλλὰ κάλαμόν τινα ἔχουσιν ἀεὶ ἐν αὐτῇ τῇ κόμῃ, ᾧ ξαίγουσιν αὐτήν, ὅταν σχολὴν ἄγωσι, xol τοῦτο δὴ τὸ χαλεπώτατον,
χαμαὶ χοιμώμενοι

φυλάττουσιν

ὅπως μηδέποτε

10

ἅψωνται τῆς γῆς,

ὑπτερείδοντες ὑπὸ τὴν κεφαλὴν μικρὸν ξύλον, ὅπως ἀπέχῃ τῆς γῆς
ὡς πλεῖστον, καὶ μᾶλλον φροντίζουσι τοῦ χαϑαρὰν φέρειν τὴν
χόμην ἢ τοῦ ἡδέως χαϑεύδειν᾽ ἡ μὲν γὰρ καλούς ve xal φοβεροὺς
ἔοιχε ποιεῖν, Ó δὲ ὕπνος, κἂν πάνυ ἡδὺς ἢ, βραδεῖς τε καὶ ἀφυλάχτους. δοκοῦσι δέ μοι xol “Τ“αχεδαιμόνιοι μὴ ἀμελεῖν τοῦ τοιούτου πράγματος,

οὗ τότε ἥχοντες

πρὸ

τῆς μάχης

τῆς μεγάλης v6

καὶ δεινῆς, ὅτε μόνοι τῶν Ἑλλήνων ἔμελλον δέχεσθαι βασιλέα,
᾿τριαχόσιοι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες, ἐκάϑηντο ἀσχοῦντες τὰς χόμας. δοκεῖ 20
δέ μοι καὶ Ὅμηρος πλείστης ἐπιμελείας ἀξιοῦν τὸ τοιοῦτον. ἀπό
γε μὲν ὀρθαλμῶν

οὐ πολλάχις ἐπαινεῖ τοὺς καλούς, οὐδὲ ἀπτὸ τού-

του μάλιστα ἡγεῖται τὸ κάλλος ἐπιδείξειν.

οὐδενὸς οὖν τῶν ἡρώων

Dioni hane declamationem tribuit Synesius in Calvitii Encomio p. 180 Kr.

1 « in eio9« à corr. L
τοισχέλεσιν L m. pr.

6011.)

2 τὸ à corr. L

ὑπὲρ τὴν L m. pr.

11 τοῦτοι τοῦτου (sic) L m. pr.

22 μὲν scripsi, μὴν vulgo

4 περὲ in παρὰ corr. L

11 ἄγωσιν (v à corr.) L

18 ὑπερείδοντες (v ὃ

1 φοβεροὺς αὐτοὺς 1
18 o? τότε L, ὁπότε vulgo

οὐδὲ in εἰ δὲ corr. a man. rec.

10 ἂν 1, m. pr.
21 τοιοῦτο L

L.

L m. pr., neque ferri potest; yovv Wil.
20*

23 ovv om.
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ὀφθαλμοὺς ἐγκωμιάζει ἢ ᾿Δ4γαμέμνονος, ὥσπερ xol τὸ ἄλλο σῶμα
ἐπαινεῖ αὐτοῦ" καὶ οὐ μόνον τοὺς Ἔλληνας ἑλίχωπας καλεῖ" ἀλλ᾽
οὐδὲν ἧττον xal τὸν ᾿4γαμέμνονα τὸ κοινὸν ἐπὶ τοῖς Ἕλλησιν" ἀπὸ

δὲ τῆς χόμης πάντας" πρῶτον μὲν ᾿Αχιλλέα,
— ξανϑῆς δὲ χόμης ἕλε Πηλείωνα"
ἔπειτα Mevélaov ξανϑὸν ἐπονομάζων ἀπὸ τῆς κόμης" τῆς δὲ Ἕχτορος χαίτης μέμνηται,

- ἀμφὶ δὲ χαῖται
10

xvaveaL πεφόρηντο.
Εὐφόρβου γε μὴν τοῦ καλλίστου τῶν Τρώων

ἀποϑαγόντος

οὐδὲν

ἄλλο ὠδύρετο λέγων,
αἵματέ οἱ δεύοντο χόμανι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι,

15

zÀoyuoí 9 οἵ χρυσῷ τε xol ἀργύρῳ ἐσφήκωντο"
χαὶ τὸν Ὀδυσσέα ὅταν ἐθέλῃ καλὸν γεγονότα ὑπὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς
ἐπιδεῖξαι" φησὶ γοῦγ,
κυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο ἔϑειραι.
πάλιν δ᾽ ἐπὶ τοὺ αὐτοῦ,

— χαδδὲ χάρητος
οὔλας ἧἦχε χόμας, ὑαχινϑίνῳ ἄνϑει ὁμοίας.
20

xal πρέπειν γε μᾶλλον

τοῖς ἀνδράσι φαίνεται

χαϑ᾽ Ὅμηρον ó

χόσμος ὅ τῶν τριχῶν ἢ ταῖς γυναιξί. γυναιχῶν γοῦν περὶ χάλλους
διεξιὼν οὐ τοσαυτάκις φαίνεται χόμης μεμνημένος" ἐπεί τοι xol
τῶν ϑεῶν τὰς μὲν ϑηλείας ἄλλως ἐπαινεῖ, χρυσῆν γὰρ ᾿Δφροδίτην
χαὶ βοῶπιν Ἥραν χαὶ Θέξιν ἀργυρόπεζαν.
τοῦ Διὸς δὲ μάλιστα
ἐπαινεῖ τὰς χαίτας"

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος.
5 IL A 197
8 IL X 401
9 πεφόρηνται L m. pr. — 10 Evgóofov
μὲν (om. γε) L m. pr. | 12 Il.
P5t.
13 ze om. L. ἐσφήχοντο L m. pr.
15 ἀναδεῖξαι man. rec. superscr. in L
φησὶ δ᾽ οὖν L m. pr. (δ᾽ οὖν del.

man. rec.)
a corr. L

[16 Od. zx. 176
26 Il. A 529

18 Od. ζ 230

21 γοῦν mutatum in δ᾽ οὖν

APPENDIX
FRAGMENTA

1].

DIONIS.

(De Geticis et de libris deperditis, quorum non
huius voluminis)

I.

exstant fragmenta

cf. praef.

Stob. Flor. VII 28 Hense (VII 29 Mein.)

"Ex τῶν 4iovog Χρειῶν᾽"
“άχαινα γυνὴ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χωλωϑέντος καὶ

δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ, IM) λυποῦ, véxvov, εἶττεν᾽ xaO! ἕχαστον
γὰρ βῆμα τῆς ἐδίας ἀρετῆς ὑπομνησϑήσῃ.

IL

Stob. Flor. XIII 42 H. (XIII 24 Μ.)

Ἔχ τῶν Δίωνος Χρειῶν᾽"

Τὴν ἐπιτίμησιν ὃ Ζιογένης ἀλλότριον ἀγαϑὸν ἔλεγεν εἶναι.

III. Stob. Flor. XXXIV 16 H. M.

|

Ἔχ τῶν Δίωνος Χρειῶν᾽"
Τῶν συνόντων τις μειραχίων Zioyéveu ἐρωτώμενος ox αὐτοῦ
ἐσιώπα. ὃ δὲ ἔφη, Οὐχ οἴει τοῦ αὐτοῦ εἶναι εἰδέναι d τε λεχτέον

xal πότε καὶ τένα σιωπητέον xal πρὸς víva;
IV. Stob. Flor. XLII 12 H. M.
“ἰωνος ἔχ τοῦ Oixovouuxot. (idem lemma fr. V—IX)

10

zdo5óue9a δὲ ἀπὸ τοῦ μάλιστα ὠφελοῦντος οἰχέαν" εἴη δ᾽ àv
τοῦτο ἐπιτίμησις διαβολῆς" διαβολὴ γὰρ καχῶν τὸ ὀξύτατον [xol
ἐπιβουλότατογ)].
V.

Stob. Flor. LXII, 46 M.

Xp)! οὖν δεσπόζειν ἐπιεικῶς xal ἀνεϑῆναΐ ποτε βουλομένοις énτρέπειν. αἱ γὰρ ἀνέσεις παρασχευαστιχαὶ πόνων εἰσί, xal τόξον
καὶ λύρα καὶ ἄνθρωπος ἀχμάζει δι᾿ ἀναπαύσεως.
1 fr. Irecurrit Maxim. c. 4 p. 542. Διογένους pro Δίωνος scribi vult Rose
Ar. ps. p. 612 qua de re confer Hensium ad Stob. 1.1. In Stob. Ecl. II p. 316
Wachsm. éx τῶν Δίωνος Χρειῶν affertur locus ex or. XXXII $ 3 sumptus, verbis.

sane non congruus.

Probabile igitur χρείας fuisse non a Dione editas, sed ἐκ

τῶν αὐτοῦ χατεσχευασμένας
ad fr. I
7 fr. III cf. adnot.

5 fr. II hic quoque Διογένους Rose, sed cf.
ad fr. I et II
11 fr. IV. oixovusvixov A,

oixo S 12 ἀρξόμεϑα SM &g&ous9« A
18 χαχῶν Mekler ex S, χαχὸν MA
τὸ ὀξύτατον nec plura MA βουλότατον post lacunam S, sed fo et 4o ἃ corr.

$

m
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DIONIS

VI. Stob. Flor. LXXIV, 59 M.
Εὐσέβεια δὲ γυναιχεία ὃ πρὸς τὸν ἄνδρα ἔρως.
Γέλως

VII. Stob. Flor. LXXIV, 60 M.
δὲ συνεχὴς xol μέγας ϑυμοῦ χαχίων, διὰ τοῦτο μάλιστα

ἑταίραις ἀχμάζων χαὶ παίδων τοῖς ἀφρονεστέροις.

ἐγὼ δὲ χοσμεῖ-

σθαι πρόσωπον ὑπὸ δαχρύων ἡγοῦμαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ γέλωτος.
δάχρυσι μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ σπιλεῖστον σύνεστι xal μάϑημά που
χρηστόν, γέλωτι δὲ ἀκολασία. xal χλάων μὲν οὐδεὶς προυτρέψατο

ὑβριστήν, γελῶν δὲ ηὔξησεν αὐτοῦ τὰς ἐλπίδας.
VIII.
Méya γὰρ δυσώπημα

Stob. Flor. LXXXV, 12 M.
σωφροσύγης τέχγνωσις.

IX. Stob. Flor. LXXXV, 13 M.
10

.Δλλὰ τὸ uiv τίχτειν ἀνάγχης ἔργον ἐστί, τὸ ἐχτρέφειν
στοργίας.

δὲ φιλο-

[X. Max. Flor. (Vat. gr. 397f. 81")
Δίωνος

τοῦ

Xovoooróuov'

Πῶς

χλεῖν, αὐτοὺς δὲ μὴ βούλεσθαι
δοχεῖ τοῖς ϑεοῖς.]

[XI.
15

οὐ δεινὸν

τοῖς μὲν ϑεοῖς

ἐνο-

πράττειν
|

d γε ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι

Max. Flor. (Vat. gr. 397 f. 159?)

Ζίωνος τοῦ Χρυσοστόμου" Κινδύνων ἐλπηὶς ἄνευ χινδύνων τίϑησι
τὸν ἐλπίζοντα τῷ προησφαλίσϑαι
τῶν δυσχερῶν τῇ δοχήσει τὰ

πράγματα.
XII. Max. Flor. (Vat. gr. 739f. 217")
Ziovog τοῦ Xovooovóuov* Πονηρίαν γὰρ ἀρχομένην μὲν χωλῦσαι
τάχα τις χολάζων (dv) δυνηϑείη ἐγχαταγεγηρακυῖαν δὲ καὶ γεγενημένην τῶν εἰϑισμένων {ζχρατῆσαι διά τινων ἐπιχειμένων) τιμωριῶν

ἀδύνατον εἶναι λέγουσιν.
11 Dioni falso hoc fragm. tribui a Maximo ex iis elucet quae Boissevain
disputavit in Cassio Dione praef. p. LI. Cassii Dionis fertur frgm. 110, 18 Dind.
In Arsenii anthologia (cod. Angelic. 3 C 17) Bionis dicto ita adiungitur: ó δὲ

αὐτὸς ἔφη

14 Dioni Chrysostomo datur in Vaticano et in Barberiniano I 158

Maximi, item in cod. Lipsiensi bibl. Paul.n. 8, Dioni simpliciter in Parisino 1169

(additur in mrg. τοῦ ἹΡωμαίου). Cassio Dioni abiudicat Boissevain praef. XLIX
adn. 4. Chrysostomi certe non est ^ 15 τὸ Vat. Barb., τῷ à m. sec. Barb.
17 Xovaoctóuov in ras. Vat. γὰρ om. Vat, addidi ex Barb.
18 ἂν inserui
19 χρατῆσαι --- ἐπικειμένων lacunam exempli causa explevi
hoc frg. rettulerim propter similitudinem fragmenti V

Ad Oeconomicum

APPENDIX III.
DE VITA ET SCRIPTIS DIONIS TESTIMONIA ET IVDICIA.
——————

Philostr. vit. sophist. I, 7. ovo

δὲ τὸν Προυσαῖον οὐχ οἵδ᾽

ὅτι χρὴ προσειπεῖν διὰ τὴν ἐς πάντα ἀρετήν. ᾿“Ἵμαλϑείας γὰρ
κέρας ἦν, τὸ τοῦ λόγου, ξυγκείμενος μὲν τῶν ἄριστα εἰρημένων τοῦ
ἀρίστου, βλέπων δὲ πρὸς τὴν Δημοσθένους ἠχὼ xol Πλάτωγος, ἧ
χαϑάπερ αἱ μαγάδες τοῖς ὀργάγοις προσηχεῖ ὃ Δ ἴων τὸ ἑαυτοῦ
ἴδιον ξὺν ἀφελείᾳ ἐπεστραμμένῃ. ἀρίστη δὲ ἐν τοῖς Δίωνος λόγοις
xal ἡ τοῦ ἤϑους χρᾶσις.

ὑβριζούσαις ve γὰρ πόλεσι πλεῖστα

ἐτει-

πλήξας οὐ φιλολοίδορος οὐδὲ ἀηδὴς ἔδοξεν, ἀλλ᾽ οἷον brav ὕβριν
χαλινῷ χαταρτύων μᾶλλον ἢ μάστιγι" πόλεών ve εὐνομουμένων ἐς
ἐπαίνους

καταστὰς

οὐχ ἐπαίρειν αὐτὰς ἔδοξεν,

μᾶλλον ὡς ἀπολουμένας, e£ μεταβάλοιντο.
ἄλλης φιλοσοφίας ἦϑος οὐ χοινὸν

ἀλλ᾽ ἐπιστρέφειν

10

ἦν δὲ αὐτῷ xol τὸ τῆς

οὐδὲ εἰρωνιχόν, ἀλλὰ ἐμβριϑῶς

μὲν éyxe(uevov, κεχρωσμένον δὲ οἷον ἡδύσματι τῇ πρᾳότητι. ὡς
δὲ xal ἱστορίαν ἱκανὸς ἦν ξυγγράφειν δηλοῖ τὰ Γετιχά. ἢ καὶ γὰρ
δὴ xal ἐς Γέτας ἦλϑεν, ὅπότε ἠλᾶτο. τὸν δὲ Εὐβοέα xal τὸν τοῦ ψιτταχοῦ ἔπαινον xal ὅπόσα οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπούδασται τῷ Zllovt,
μὴ μιχρὰ ἡγώμεϑα, ἀλλὰ σοφιστιχά. σοφιστοῦ γὰρ τὸ χαὶ ὑπὲρ
τοιούτων σπουδάζειν.
*) Γετιχὰ ἐνόδια hoc opus vocat Suidas s. v. Δίων ὃ Κάσσιος χρημαtíc«c Cassio Dioni tribuens; quod perperam fieri ex hoc ipso Philostrati loco
intelligitur. Dubitari sane potest, utrum ἐνόδια cum I'ertuxe coniungendum, an
pro alius libri inscriptione habendum sit. Coniungit Mommsenus in editione
Jordanis (Monum. German. Hist. Scriptores Antiquissimi V) praef. p. XXXI,
cuius verba haec sunt: ,index operis videtur fuisse Γετιχὰ ἐνόδια, id est Getica
collecta in itinere.^ Usurpavit Dionis Getica Jordanes, communi illius aetatis
errore ad Gothos referens, quae de Getis ab antiquis seriptoribus tradebantur.
Quid ex Jordanis narratione ad Dionem referri possit, quaesivi in praefatione
huius voluminis.

15
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Γενόμενος δὲ xavà τοὺς χρόνους, οὗς ᾿““πολλώνιός ve ὃ Τυανεὺς

καὶ Εὐφράτης ὃ Τύριος ἐφιλοσόφουν, ἀμφοτέροις ἐτιιτηδείως εἶχε,
καίτοι διαφερομένοις πρὸς ἀλλήλους ἔξω τοῦ φιλοσοφίας ἤϑους.
τὴν δὲ ἐς τὰ Γετικὰ ἔϑνη πάροδον τοῦ ἀνδρὸς φυγὴν μὲν οὐχ ἀξιῶ
ὀνομάζειν, ἐπεὶ μὴ προσετάχϑη αὐτῷ φυγεῖν, οὐδὲ ἀποδημίαν,

ἐπειδὴ τοῦ φανεροῦ ἐξέστη, χλέπτων ἑαυτὸν ὀφθαλμῶν τε xal
ὥτων xal ἄλλα ἐν ἄλλῃ γῇ πράττων δέει τῶν χατὰ τὴν πόλιν
τυραννίδων, ὕφ᾽ ὧν ἠλαύνετο φιλοσοφία πᾶσα. φυτεύων δὲ καὶ
σχάπτων καὶ ἐπαντλῶν βαλανείοις τὸ xal χήποις, καὶ πολλὰ τοι10

αῦτα ὑπὲρ τροφῆς ἐργαζόμενος, οὐδὲ τοῦ σπουδάζειν ἠμέλει, ἀλλ᾽
ἀπὸ δυοῖν βιβλίοιν ἑαυτὸν ξυνεῖχε᾽ ταυτὶ δὲ ἦν ὅ τε Φαίδων ὃ τοῦ
Πλάτωνος

xol 4 ημοσϑένους

ὃ χατὰ

τῆς πρεσβείας.

ϑαμίζων

δὲ

ἐς τὰ στρατότεεδα, ἐν οἷσπερ εἰώϑει τρύχεσϑαι, καὶ τοὺς στρατιvac ὁρῶν ἐς νεώτερα ὁρμῶντας ἐπὶ Ζομετιανῷ ἀπεσφαγμένῳ,
15

οὐκ

ἐφείσατο, ἀταξίαν ἐδὼν ἐχραγεῖσαν, ἀλλὰ γυμνὸς ἀναπηδήσας ἐπὶ
βωμὸν ὑψηλὸν ἤρξατο τοῦ λόγου ὧδε᾽

αὐτὰρ ó γυμνώϑη daxéov πολύμητις Ὀδυσσεύς"
xal εἰπὼν ταῦτα, xol δηλώσας ἑαυτὸν ὅτι μὴ πτωχὸς μηδὲ ὃν ῴοντο,
Δίων δὲ εἴη ὃ σοφός, ἐπὶ μὲν τὴν χατηγορίαν τοῦ τυράννου πολὺς

ἔπγευσε, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐδίδαξεν ἀμείνω φρονεῖν và δοχοῦντα

25

Ῥωμαίοις πράττοντας. καὶ γὰρ ἡ πειϑὼ τοῦ ἀνδρὸς οἵα καταϑέλξαι
καὶ τοὺς μὴ τὰ Ἑλλήνων ἀχριβοῦντας. Τραιανὸς γοῦν ó αὐτοχράτωρ
ἀναϑέμενος αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐς τὴν χρυσῆν ἅμαξαν, ἐφ᾽ ἧς
οὗ βασιλεῖς τὰς ἐκ τῶν πολέμων πομπὰς πομτεύουσιν, ἔλεγε ϑαμὰ
ἐπιστρεφόμενος ἐς τὸν 4ίωνα, Τί μὲν λέγεις οὐχ οἶδα" φιλῶ δέ
σε ὡς ἐμαυτόν. σοφιστιχώταται δὲ τοῦ 4covog αἱ τῶν λόγων εἰχόνες, ἐν αἷς εἰ χαὶ πολύς, ἀλλὰ καὶ ἐναργὴς xal τοῖς ὑποχειμένοις

ὅμοιος.

Philostratus Vit. Apoll. V, 27, p. 209: “έωνες καὶ Εὐφρᾶται
90

gaudebant Vespasiano imperium capessente. (Schol. Arethae p. 189:
Τὸν Iloovoaéa λέγξι diceva τὸν Xovoóovouov xal τὸν Εὐφράτην,
ἄνδρας φιλοσόφους μέν, ἀειφυγίᾳ δὲ ὑπὸ Νέρωνος καταδιχασϑέντας,
ὅτι αὐτὸν ἤλεγξαν δημοσίᾳ οὐχ αἰσίως βασιλεύοντα, ὥστιερ καὶ Ó
χύων Ζημήτριος ἐν τῷ ὑπὸ Νέρωνος τούτου λουτρῶνι ἐχτισμένῳ.)
87, p. 222: xal τὸν Δίωνα οὐχ ἐπήνει μὲν (seil. Vespasianus)
ξυναράμεγνον αὐτῷ (Apollonio) τῆς γνώμης, οὐ μὴν ἐπαύσατο ἀγαπῶν" ἐπίχαρίς ve γὰρ τὰς διαλέξεις ἐδόχει καὶ τὰς ἔριδας παρῃτεῖτο, ὥραν ve ἐπέφαινε τοῖς λόγοις οἵα τοῦ πρὸς τοῖς ἱεροῖς

ἀτμοῦ ἐχπνεῖ, προσῆν δὲ αὐτῷ χαὶ τὸ ἀποσχεδιάξειν ἄριστα ἀν40 ϑρώπων.

ei
ei
πο

TESTIMONIA DE VITA DIONIS.

38, p. 223: Ἐρυϑριάσας

913

δὲ ὃ Δίων, Διάλλαξόν ue, βασιλεῦ,

εἶχξ, πρὸς ᾿Α΄πολλώνιον τὸν διδάσχαλον ὑπτὲρ ὧν ἀντιλέγειν αὐτῷ
ἔδοξα μήπω πρότερον ἀντειπὼν τῷ ἀνδρί. ἐπαινέσας οὖν ó βασι-

λεύς, Χϑές, ἔφη, τοῦτο ἐγὼ ἤτησα καὶ ὑπάρχει.

ἀλλ᾽ αἴτει ὑπὲρ

δωρεᾶς. καὶ ὃ 4dícov, “ασϑένης, ἔφη, ἐστὶ μὲν ἐξ ᾿“παμείας τῆς
ἐν τῷ Βιϑυνῶν ἔϑνει, ξυμφιλοσοφῶν δέ μοι χλαμύδος ἠράσϑη
xal στρατιώτου βίου" τοῦτον, ἐπειδὴ τρίβωνος πάλιν ἐρᾶν φησιν,

ἄνες

τῆς

στρατείας,

δεῖται

δὲ

αὐτὸς

ταῦτα.

χαριεῖ

δὲ

ἐμοὲ μὲν ἀποφῆναι αὐτὸν ἄνδρα ἀγαϑόν, ἐχείνῳ δὲ ζῆν, ὡς βούλεται. κ. τ. À.
89, p. 224: Ἡ δὲ τοῦ Δίωνος φιλοσοφία δητοριχωτέρα τῷ
᾿“πολλωνίῳ ἐφαίνετο xal ἐς τὸ εὐφραῖνον χατεσχευασμένη μᾶλλον
ὅϑεν διορϑούμεγος αὐτόν φησιν, «αὐλῷ xol λύρᾳ μᾶλλον ἢ λόγῳ
ϑέλγε, καὶ πολλαχοῦ τῶν πρὸς Δίωνα ἐπιστολῶν ἐπιπλήτεει τῇ
δη μαγωγίᾳ ταύτῃ.
VIII, 7, p. 330: Zíova μὴ παυσαίμην γράφων ἐν φέλοις.
Lucianus Peregrin. c. 18: Πλὴν ἀλλὰ xal τοῦτο κλεινὸν αὖὐτοῦ xal διὰ στόματος ἦν ἅπασιν, ὃ φιλόσοφος διὰ τὴν παρρησίαν xal τὴν ἄγαν ἐλευϑερίαν ἐξελαϑείς" καὶ προσήλαυνε χατὰ
τοῦτο τῷ ἸΠουσωνίέῳ χαὶ ovi καὶ Ἐπιχτήτῳ xal εἴ τις ἄλλος ἐν
σέεριστάσεε τοιαύτῃ ἐγένετο.
Themistius Orat. 5, p. 63, D: Οὕτω xal οἱ πατέρες τῆς σῆς
βασιλείας

τοὺς

προγόνους ταύτης τῆς τέχνης ποῆγον —,

10

15

Toata-

vóc ὃ μέγας Zfiova τὸν χρυσοῦν τὴν γλῶτταν. --

Menander περὶ ἐπιδειχτικῶν

Rhet. Gr. III. p. 389, 30 Sp. —

ὅταν μὴ τραχείᾳ χρώμεϑα τῇ ἀπαγγελίᾳ μηδὲ περιόδους ἐχούσῃ
xal ἐνθυμήματα, ἀλλ᾽ ὅταν ἁπλουστέρα τυγχάνῃ καὶ ἀφελεστέρα,
οἵα ἡ Ξενοφῶντος xal Νικοστράτου

xal 4έωνος τοῦ Χρυσοστόμου

xal Φιλοστράτου τοῦ τῶν Ἡρωιχῶν τὴν ἐξήγησιν καὶ τὰς Εἰκόνας
γράψαντος, εἰρομένη καὶ ἀκατασχεύαστος.

1. 1. Ρ. 411,29.

γένοιτο δ᾽ ἂν xal ἀπὸ λέξεως ἐπιτετηδευ-

μένης xol χεχαλλωπισμένης χάρις &v λόγῳ, οἵα ἐστὴν
xal Ξενοφῶντος καὶ τῶν νεωτέρων,

ἡ Πλάτωνος

Zfiovog καὶ (Φιλοστράτου

xal

τῶν σοφιστῶν ὅσοι χαὶ συντιϑέναι τὸ συγγραφικὸν εἶδος ἔδοξαν
χαριέντως.
|
Synes. Dio. ep. 1. Φιλόστρατος uiv ὅ “ήμνιος ἀναγράφων
τοὺς βίους τῶν μέχρις αὑτοῦ σοφιστῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου δύο
37 ἐν ἀρχῇ — σοφιστῶν om, L m. pr. (suppl. vet. corr. in mrg.)

25

814

|
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μερίδας ποιεῖ, τῶν ve αὐτὸ τοῦτο
σοφήσαντες

e

σοφιστῶν καὶ τῶν ὅσοι φιλο-

διὰ τὴν εὐστομίαν ὑπὸ τῆς φήμης εἰς τοὺς σοφιστὰς

ἀπηνέχϑησαν" xal τάττει τὸν Ziova μετὰ τούτων, ἐν οἷς Καρνεάδὴν ve χαταλέγει τὸν ᾿ϑηναῖον xal Ζέοντα τὸν Βυζάντιον, καὶ
συχνοὺς ἄλλους, καταβιώσαντας μὲν ἐπὶ φιλοσόφου προαιρέσεως,
λόγου δὲ ἰδέαν σοφιστικὴν ἡρμοσμένους, ἐν οἷς ἀριϑμεῖ καὶ τὸν
Κνίδιον Εὔδοξον,

10

III.

ἄνδρα τὰ πρῶτα

τῶν

᾿Αρὶστοτέλους

ὁμιλητῶν,

ἀλλὰ καὶ ἀστρονομίας εὖ ἥκοντα, ὁπόσην ὃ τότε χρόνος ἐπιρέσβευεν.
ἡμῖν δὲ ὃ 4ίων τῇ μὲν σπτεριβολῇ τῆς γλώττης, ἣν χρυσῆν εἶχεν,
ὥσπερ χαὶ λέγεται, σοφιστὴς ἔστω διὰ πτάντων τῶν ἑαυτοῦ, εἴ τις
ἀξιοῖ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς φωνῆς σοφιστικὸν ἀγώνισμα οἴεσθαι"

καίτοι καὶ τοῦτο μετὰ μιχρὸν ὅποῖόν ἐστιν ἐξετάσομεν" τὴν δὲ

15

σπιροαίρεσιν οὐχ εἷς ὃ 4έων, οὐδὲ μετὰ τούτων ταχτέος, ἀλλὰ μετ᾽
᾿Δριστοχλέους, dm ἐναντίας μέντοι χἀχείνῳ. ἄμφω μέν ye μεταπετυτώχασιν᾽ ἀλλ᾽ ὁ μὲν éx φιλοσόφου χαὶ μάλα ἐμβριϑοῦς xol
πρόσω χαϑειχότος

τὸ ἐπισχύνιον

ἐτέλεσεν εἰς σοφιστάς, xal τρυ-

φῆς ἁπάσης οὐχ ἥψατο μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄκρον ἐλήλαχεν᾽ ἐννεάσας δὲ τῇ προστασίᾳ τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου δογμάτων, χαὶ συγγράμματα ἐξενηνοχὼς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἄξια φιλοσόφου σπουδῆς, οὕτω
vL ἥττων ἐγένετο δόξης σοφιστιχῆς, ὧς μεταμέλειν μὲν αὐτῷ γηρῶντι τῆς ἐν ἡλικίᾳ σεμνότητος, χόψαι δὲ τὰ ᾿Ιταλιωτιχά ve xol
᾿σιανὰ ϑέατρα μελέταις ἐναγωνιζόμενον᾽ ἀλλὰ xol χοττάβοις ἐδε-

δώχει, xal αὐλητρίδας ἐνόμιζε, καὶ ἐπήγγελλεν ἐπὶ τούτοις συσσίτια᾽ ὁ δὲ 4έων

ἐξ ἀγνώμονος

σοφιστοῦ φιλόσοφος ἀπετελέσϑη"

τύχῃ δὲ μᾶλλον ἢ γνώμῃ χρησάμεγος τὴν τύχην αὐτὸς διηγήσατο.
ἦν δὲ δὴ χαὶ τοῦ γράφοντος βίον διηγήσασϑαι τὴν περὶ τὸν ἄνδρα
διπλόην, ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς οὕτω συγχαταριϑμῆσαι τοῖς ἀμφὶ Καρ-

γεάδην xol Εὔδοξον᾽ ὧν ἥντινα ἂν λάβης ὑπόϑεσιν,
ἐστι, μεταχεχειρισμένη
90

σοφιστιχῶς,

φιλόσοφός

τοῦτ᾽ ἔστι λαμυρῶς ἀπηγγελ-

μένη xol δεξιῶς xal zoAÀÀ)v τὴν ἀφροδίτην ἐπαγομένη.
ταύτῃ
xal παρὰ τῶν ἀνθρώπων, oüg λέγοντες ἐχήλουν τῷ κάλλει τῶν
ὀνομάτων, ἠξιοῦντο τῆς προσηγορίας τοῦ σοφιστοῦ" αὐτοὶ δ᾽ ἂν
ἀπαξιῶσαί μοι δοχοῦσι xal οὐδὲ διδόμενον δέξασϑαι, φιλοσοφίας
ἐν ὀνείδει τὸ τοιοῦτον τιϑείσης ἄρτι, τοῦ Πλάτωνος ἐπαναστάντος

δὴ 1

3 χαὶ in ras. ἃ corr. L
4 λέγει L
10 δι᾿ ἁπάντων L
12 τὴν
13ó0om.L
16 εἰ in χκαϑεικότος ἃ corr. 1, 20 ἧττον L m. pr.

μὲν om. L. 21 τε om. 1, 22 «c in χοττάβοις ἃ corr. L.— 23 ἐνόμιζεν L
25 δὲ om. L
38 ἐπαξίως ἐμοὶ (μοι et partim & ἃ corr. in ras.) L — xoi ὅσον
διδόμενον L
84 ἄρτι τιϑείσης (hoc ord.) L
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ὃ δὲ προύστη τε λαμπρῶς τοῖν BLow ἑκατέρου χωρίς,

xal ταῖς ὑποϑέσεσι

μάχεται ταῖς αὐτὸς ἑαυτοῦ,

λόγους ἐξενεγχὼν

ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἐνστάσεων. χρὴ δήπου καὶ δι᾿ αὐτὴν οὐχ ἥκιστα
τὴν ἐν τοῖς λόγοις διαφορὰν μὴ σεσιγῆσϑαι τὰ περὶ τὸν ἄνδρα.
ὅττερ γὰρ ἔν τοῖς μετὰ ταῦτά

φησιν,

ἀπολύων

αὐτὸν αἰτίας συν-

ϑέντα ἔπαινον ἐπὶ ψιτταχῷ τῷ ὄρνιϑι᾽ σοφιστοῦ γὰρ εἶναι μηδὲ
τούτων ὑπεριδεῖν" αὐτοῦ μὲν ἂν ἔλεγχος εἶναι δόξειε, προειττόντος
ὅτι τῶν συχοφαντουμένων ἐστὶν ὃ ἀνήρ, ὅστις φιλόσοφος ὧν εἰς

τὸν σοφιστὴν ἕλκεται. λέγει γάρ οὕτω" Σοφιστὰς δὲ οἱ παλαιοὶ
ἐπωνόμαζον οὐ μόνον τῶν ῥητόρων τοὺς ὑπερφωγοῦντάς τε xal
λαμπρούς, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς σὺν εὐροίᾳ ἑρμηνεύοντας,
ὑπὲρ ὧν ἀνάγχη moóvegov εἰπεῖν, ἐπειδὴ οὐχ ὄντες σοφισταί, δόξαντες δέ, παρῆλθον

10

εἰς τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην᾽ εἶτα σαφῶς φιλο-

σόφους ἄνδρας ἐξαριϑμεῖται" μεϑ᾽ ὧν δὴ xol τὸν Δίωνα, xal
μετὰ Δίωνα ἄλλους, ὧν περὶ «τοῦ τελευταίου ztavóuevoc, Τοσαῦτα,
φησί, περὶ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι᾽ ταὐτὸν

15

ἑτέρως εἰπών, ὅτε μὴ ὄντες σοφισταὶ τοῦ ὀνόματος ἐπεβατευσαν.
καίτοι μεταξύ πού φησιν ἀπορεῖν οἵ χοροῦ τάξει τὸν ἄνδρα, περιδέξιον δή τινα ὄντα.
τί οὖν προεῖπας, τί δὲ ἐπεῖπας, ὅτι τοῦτο

μὲν ἔστιν, ἐχεῖνο δὲ φαίνεται. ἀλλ᾽ ἔγωγε οὐ μιχρολογοῦμαι πρὸς
τὰς ἐναντιολογίας᾽ συγχωρῶ δὲ τὸν 4Φωνα φιλόσοφον ὄντα παῖξαι
τὰ σοφιστῶν, £l μόνον πρᾶός ἐστι xal ἵλεως φιλοσοφίᾳ, xol μηδαμοῦ μηδὲν ἐπηρέαχεν αὐτῇ, μηδ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν συντέϑειχε λόγους ἐταμούς ve xal χαχοήϑεις.
ἀλλ᾽ οὗτός ye πλεῖστα δὴ xal μάλιστα
σοφιστῶν

εἰς

φιλοσόφους

τὸ

xal

φιλοσοφίαν

ἅτε γάρ, οἶμαι, φύσεως λαχὼν ἐχούσης ἰσχύν,

ἀπηγναισχύντηχεν.

xal

τὸ δητορεύειν

αὐτὸ ἠλήϑευεν, ἄμεινον ἀνατιεττεισμένος εἶναι τοῦ ζῆν χατὰ φιλοσοφίαν

τὸ ζῆν χατὰ τὰς χοιγὰς ὑπολήψεις"

φιλοσόφων

αὐτῷ λόγος ἐσπουδάσϑη,

οὐδὲν σχῆμα

ὀχγήσας,

ὅϑεν

ὅ τε χατὰ

τῶν

σφόδρα ἀπηγκωνισμένος xol

καὶ ὃ πρὸς lMovooviov

ἕτερος τοιοῦτος,

οὐ 30

προσγυμναζομένου τῷ τόπῳ τοῦ 4ίωνος, ἀλλ᾽ ἐκ διαϑέσεως γράφοντος, ὡς ἐγὼ σφόδρα διισχυρίζομαι" πείσαιμι δ᾽ ἂν καὶ ἄλλον,
ὅστις εὔστοχος ἤϑους εἰρωνείαν ve xal ἀλήϑειαν ἔχ παντοδαποῦ
λόγου φωρᾶσαι" ἐπειδή τε ἐφιλοσόφησεν, ἐνταῦϑα δὴ καὶ μάλιστα
ἡ ῥώμη τῆς φύσεως αὐτοῦ διεδείχϑη. ὥσπερ yàg ἐπιγνούσης ὀψὲ
8 διὰ tL

1 δόξειεν L

12 προτέρων λέγειν Philostratus

erasumL
rasurà L

26 τὸ a cor.

L.

9 λέγει γὰρ οὕτω: vit. soph. I p. 204
15 vitae soph. I p. 208

21 αὐτὸν L

18 ε in τάξει

31 προγυμναζομένου (supra o

τῶ τόπω L m. pr. (τρόπῳ corr., xe(usvov* τῶ λόγω mrg.)
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τῆς φύσεως τὸ οἰχεῖον ἔργον, οὐ κατὰ μιχρόν, ἀλλ᾽ ὅλοις τοῖς
ἱστίοις ἀπηνέχϑη τῆς σοφιστικῆς προαιρέσεως" ὅς ye καὶ τὰς δητορικὰς τῶν ὑποθέσεων οὐχέτι ῥητοριχῶς, ἀλλὰ πολιτιχῶς μετεχειρίσατο --- εἴ τις ἀγνοεῖ τὴν ἐν ταὐτῷ προβλήματι διαφορὰν τοῦ

5 πολιτικοῦ καὶ τοῦ ῥήτορος, ἐπτελϑέτω μετὰ νοῦ τὸν ᾿Δσπασίας τε
καὶ Περιχλέους ἐπιτάφιον Θουχυδίδου καὶ Πλάτωνος, ὧν ἑχάτερος
ϑατέρου παρὰ πολὺ καλλίων ἐστί, τοῖς οἰχείοις κανόσι χρινόμεγος. ὃ δ᾽ οὖν Δίων ἔοιχε ϑεωρήμασι μὲν τεχνιχοῖς ἐν φιλοσοφίᾳ
μὴ προσταλαιπωρῆσαι μηδὲ προσαγνασχεῖν φυσιχοῖς δόγμασιν, ἅτε
10 ὀψὲ τοῦ "καιροῦ μετατεϑειμένος"

ὄνασϑαι

δὲ τῆς

στοᾶς

ὅσα

εἰς

ἦϑος τείνει xol ἠρρενῶσϑαι παρ᾽ ὅὄντινοῦν τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐπίι- (58)
ϑέσθϑαι δὲ τῷ νουϑετεῖν ἀνθρώπους xal μονάρχους xol ἐδιώτας (GP)
xal χαϑ᾽ ἕνα χαὶ ἀϑρόους, εἰς ὃ χρήσασϑαι προαποχειμένῃ τῇ
παρασχξευῇ τῆς γλώττης. διό μοι δοχεῖ καλῶς ἔχειν ἐπιγράφειν
15 ἅπασι τοῖς Δίωνος λόγοις, ὅτε πρὸ τῆς φυγῆς ἢ μετὰ τὴν φυγήν,
οὐχ οἷς ἐμφαίνεται μόνοις ἡ φυγή, χαϑάττερ ἐπέγραψαν ἤδη τιγές, ἀλλ᾽ ἁπαξάπασιν.
οὕτω γὰρ ἂν εἴημεν τούς τ φιλοσόφους
χαὶ

τοὺς

αὐτὸ

τοῦτο

σοφιστικοὺς

λόγους

διδιληφότες

ἑχατέρους

χωρίς, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ à» νυχτομαχίᾳ περιτευξόμεϑα αὐτῷ νῦν
20 μὲν βάλλοντι Σωχράτην xal Ζήνωνα τοῖς éx Zfiovvoiov oxóuuaot
xal τοὺς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀξιοῦντι πάσης ἐλαύνεσϑαι γῆς xal ϑαλάττης,

ὡς ὄντας Κῆρας πόλεών

ve

xal

πολιτείας,

νῦν

δὲ στεφα-

γοῦντέ τε αὐτοὺς xal παράδειγμα τυιϑεμένῳ γεγναίου βίου xal σώφρονος.
,
|
25
(Φιλόστρατος δὲ xol τοῦτο ἀπεριμερέμνως τὸν ἔπαινον τοῦ
ψιτταχοῦ χαὶ τὸν Εὐβοέα τῆς αὐτῆς προαιρέσεως οἴεται, καὶ ὑπὲρ
ἀμφοῖν ὁμοίως εἰς ἀπολογίαν χαϑέσταται τὴν ὑπὲρ τοῦ Ζίωνος,

ὡς μὴ ἐπὶ τοῖς

τυχοῦσιν

ἐσπουδακέναι

ztÀéov ἐστὶ ποιήσασϑαν ϑάτερον.

δοχεῖν.

τοῦτο

δ᾽ ἤδη

ὃ γὰρ ἀναγορεύσας αὐτὸν ἐν

80 τοῖς δι᾿ ὁλοχλήρου τοῦ βίου φιλοσοφήσασι προϊὼν οὐ μόνον ἐνδέδωκε πρὸς τὸ xal σοφιστικόν τε ἔργον εἰργάσϑαι τὸν 4έωνα,
ἀλλὰ προσαποστερεῖ τὸν ἄνδρα

χαὶ τῶν ὄντων éx τῆς φιλοσόφου

μερίδος, προσγνέμων αὐτὰ τοῖς σοφιστικοῖς. εἰ γὰρ τὸν Εὐβοέα
τις ἀφαιρήσεται τοῦ σπουδαῖον εἶναι xal ὑπὲρ σπουδαίων συγ-

35 χεῖσθαι, οὔ μοι δοχεῖ ὁᾷστ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος ἐγχρῖναί τινα λόγον
τῶν Δίωνος, ὥστε καὶ φιλόσοφον im αὐτοῦ προσειρῆσϑαι. ὡς
8 μὲν ϑεωρήμασι (hoc ord.) L
10 ὅσα ἐς 1,
12 δὴ pro δὲ 1,
τῷ om. L
11 ἅπαξ ἅπασιν (xol superser. a man. rec) 7
εἴημεν ἂν (hoe
ord)L
22 πόλεώς ve L
80 ἐνδέδωχεν L
486 ὧσ γε καὶ L
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οὗτός ye ὃ λόγος ὑποτύπωσίς ἐστιν εὐδαίμονος βίου, πένητι xal
πλουσίῳ τοῦ σπιαντὸς ἀνάγνωσμα ἀξιώτατον. δηχός ve γὰρ ἦϑος
ὑχτὸ πλούτου χαταστέλλει, τὸ εὔδαιμον ἑτέρωθι δείξας, καὶ τὸ
χατατύεπττωχὸς

ὑπὸ

πενίας

ἐγείρει

καὶ ἀταπίξίνωτον

εἶναι παρα-

σχευάζει, τοῦτο μὲν τῷ χαταμελιτοῦντι τὰς ἁπάντων ἀχοὰς διηγή-

ματι, ὕφ᾽ οὗ κἂν Ξέρξης ἀνεπείσθϑη, Ἐέρξης ἐχεῖνος ὃ τὴν μεγάλην

στρατιὰν

ἐλάσας

γεγονέναι χυγηγέτην
ἐσθίοντα, τοῦτο

ἐπὶ

ἄνδρα

τοὺς Ἕλληνας,

μακαριώτερον

ἐν τῇ ὀρεινῇ τῆς Εὐβοίας

δὲ ταῖς ἀρίσταις ὑποϑήκαις,

ἑαυτοῦ

χέγχρους

αἷς χρώμενος

οὐδεὶς

(89 P) αἰἐσχυγεῖται πενέαν, δὲ μή ye καὶ φεύξεται. διὸ βελτίους οἱ τάττοντὲς αὐτὸν μετὰ τὸν ἔσχατον περὶ βασιλείας, év ᾧ τέτταρας
ὑποθέμενος βίους χαὶ δαίμονας, τὸν φιλοχρήματόν ve xol τὸν
ἀπολαυστικὸν καὶ τρίτον τὸν φιλότιμον, τελευταῖον δὲ xal émi
πᾶσι

τὸν

εὔφρονα

xal

σπουδαῖον,

ἐχείνους

μὲν τοὺς xavà

10

τὴν

ἀλογίαν ἅπαντας γράφει ve καὶ σχηματίζει, παύεται δὲ τοῦ βιβλίου, τὸν λοιπὸν ἐπαγγειλάμενος αὐτίχα ἀποδώσειν, ὅτῳ ποτὲ
πεπηρωμένος ἐκ ϑεῶν ἐγένετο. χωρὶς οὖν τιϑέντι τοὺς ἔν τοῖς
συχνοῖς

λόγοις Zfioyévag

φύσιν ἔδοξαν.
ζῆλος,

ἀλλ᾽

ve xal Σωχράτας,

xol οὐχ ἅπαντός ἐστιν
ὅστις

εὐθὺς

αἵρεσίν

ot xal περιττοὶ

ὃ τοῖν

τινα

τῶν

τὴν

ἀνδροῖν τούτοιν
χατὰ

φιλοσοφίαν

ὑπέσχετο" τὸν δὲ κατὰ τὴν χοινὴν φύσιν ζητοῦντι καὶ τὸν ἅπασιν
ἐγχωροῦντα, δίχαιον, ὅσιον, αὐτουργόν, ἀπτὸ τῶν ὄντων φιλάνϑρωσον, οὐκ ἂν ἕτερος ἀντὶ τοῦ Εὐβοέως ἀποδεδομένος εἴη βίος εὐδαιμονιχός.
ἔτι καὶ τοὺς ᾿Εσσηνοὺς ἐπαινεῖ που, πόλιν ὅλην εὐ-

δαίμονα τὴν παρὰ τὸ γεχρὸν ὕδωρ ἐν τῇ μεσογείᾳ τῆς Παλαιστίγης
χειμένην παρ᾽ αὐτά που τὰ Σόδομα. ὃ γὰρ ἀνὴρ ὅλως, ἐπειδὴ
τοῦ φιλοσοφεῖν ἀπήρξατο καὶ εἰς τὸ νουϑετεῖν ἀνϑρώπους ἀπέ-

xÀLv&», οὐδένα λόγον ἄχαρπον ἐξενήνοχε.

τῷ δὲ μὴ παρέργως ἐν-

vvyydvovvu δήλη xal ἡ τῆς ἑρμηνείας ἐδέα διαλλάττουσα xal οὐχ
οὖσα uía τῷ zov, xavd τε τὰς σοφιστιχὰς ὑποϑέσεις καὶ κατὰ
d7R) τὰς πολιτικάς. ἐν ἐχείναις μὲν γὰρ ὑπτιάζει xal ὡραΐζεται, καϑάπερ Ó ταὼς περιαϑρῶν αὑτὸν xal οἷον γανύμεγος ἐπὶ ταῖς
ἀγλαΐαις τοῦ λόγου, ἅτε πρὸς ἕν τοῦτο ὁρῶν xal τέλος τὴν εὐφωνέαν τιϑέμενος. ἔστω παράδειγμα ἡ τῶν Τεμπῶν φράσις xal

5 χαταμελιττοῦντι 1,

in ras. à corr.) L

τοῦντα
acor.L
add. L

L. 24 ὅτι χαὶ 1
ὅλος 1
32 ταῶς 1,

8 ἔγχρους L m. pr.

14 τὴν ἀναλογίαν L

12 βίους εὐδαίμονας (ev

17 ἐκ τῶν ϑεῶν L

26 ν fin. in χειμένην à corr. L

21 ἤρξατο L

28 ἐξενήνοχεν L

21 ζη-

ἀν- in ἀνὴρ
31 γὰρ & corr.
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ὃ Méuvov. ἐν τούτῳ μέν ye xal ὑπότυφός ἔστιν ἡ ἑρμηνεία" và
δὲ τοῦ δευτέρου χρόνου βιβλία, ἥκιστ᾽ ἂν ἐν αὐτοῖς ἴδοις χαῦνόν

τι xal διατιεφορημένον. ἐξελαύνει γάρ τοι φιλοσοφία xal ἀπὸ
γλώττης τρυφήν, τὸ ἐμβριϑές ve xol χόσμιον χάλλος ἀγαπῶσα,
ὁποῖόν

ἐστι

τὸ ἀρχαῖον,

χατὰ

φύσιν ἔχον xal

τοῖς ὑποχειμέγοις

Οἰχεῖον, οὗ μετὰ τοὺς λίαν ἀρχαίους xal ΖΦίων ἐπιτυγχάνει, διὰ
τῶν πραττομένων ἰών, χἂν λέγῃ κἂν διαλέγηται.
ἔστω παράδειγμα τῆς ἀφελοῦς χαὶ χυρίως ἐχούσης ἑρμηνείας ὃ ἐχκλησιαστι- (40 P)
χός τὲ xal ὃ βουλευτιχός᾽ εἰ δὲ βούλει, xal ὁντινοῦν τῶν πρὸς
10 τὰς πόλεις εἰρημένων ve xal ἀνεγνωσμένων

ἂν ἑχατέραν

15

20

προχεχειρισμένος,

touc

ἰδέαν ἀρχαϊχήν, ἀλλ᾽ οὐ τῆς νεωτέρας ἠχοῦς τῆς ἐπι-

πτεοιούσης τῷ κάλλει τῆς φύσεως, ὁποῖαι αἱ διαλέξεις, ὧν πρόσϑεν
ἐμνημονεύσαμεν, ó Méuvov ve xai τὰ Τέμπη, λόγος ve οὗτος ὃ
χατὰ τῶν φιλοσόφων. χἂν γὰρ ἀποπροσποιῆται, πάνυ τοῦ ϑεdvgov γίνεται xal τῆς χάριτος" xal οὐχ ἂν εὕροις δητορείαν ἔπαφροδιτοτέραν παρὰ τῷ 4 ωνι ὃ xal ϑαυμάσας ἔχω τὴν τύχην
φιλοσοφίας, ei μήτε χωμῳδία τῶν Νεφελῶν μᾶλλον εὐδοκιμεῖ"
οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἥντινα μετὰ τῆς ἴσης δυνάμξδως ᾿Δριστοφάνης
ἀπήγγελχε" τεχμήριον ποιοῦ τοῦ στρογγύλως καὶ σὺν εὐροίᾳ προεγηγέχϑαι,
*noóv διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν
ἐνέβαψεν εἰς τὸν χηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε"
χᾷτα ψυγείσῃ περιέφυσαν Περσιχαί.
ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον"
“Αριστείδην τε ὃ πρὸς Πλάτωνα λόγος ὑπὲρ τῶν τεσσάρων πολὺν (18 R)

ἐχήρυξεν ἐν τοῖς ἝἝλλησιν᾽ οὗτος μὲν xal τέχνης ἁπάσης ἀμοιρῶν
ὅν γε οὐδ᾽ ἂν ἐπαγάγοις εἴδει ῥητορικῆς, οὔχουν éx τοῦ δικαίου
γε xal τῶν νόμων τῆς τέχνης συγχείμενος δ᾽ οὖν ἀπορρήτῳ χάλλει
καὶ ϑαυμαστῇ τινι χάριτι, εἰχῇ πὼς ἐπιτερττούσῃ τοῖς ὀνόμασι
30 xal τοῖς δήμασιν᾽

οὗτός

ve ὃ Δίων

ἤχμασε μάλιστα

ἐν τῷ xarà

τῶν φιλοσόφων, ἥντινα xal καλοῦσιν ἀχμὴν οἱ νεώτεροι" τοῦτ᾽
ἔστιν ἡρμόσατο πταγηγυρικώτερον ἀνδρὸς ἀφελοῦς, xal μέντοι ye
εἰς τὴν τοιαύτην

ἰδέαν αὐτὸς αὑτοῦ

ταύτῃ χράτιστος

ἔδοξεν.

οὐ

μέντοι τοσοῦτον ὃ ZLov ἐξωρχήσατο τὴν ἀρχαίαν δητοριχὴν ἐν οἷς
3 διαπεφρονημένον 1
5 xalom.L
7 καὶ διαλέγηται 1
8 .ἀσφαλοῦς 1,
κῶς pro χυρίως (compendio) 1. 10 ἐγνωσμένων (ἀνε superscr. ἃ
corr) L προχεχειρισμένου L m. pr.
ἴδοις δ᾽ ἂν
13 ἐμνήσϑημεν L

14 ἀποπροσποιεῖται L
ποιοῦν 1,

ve L.—

15 ἐπαφροϑδιτωτέραν 1,

29 y et v in ψυγείσηι a corr. L

33 ταὐτῃ om. L m. pr. (suppl. in mrg.)

19 ἀπήγγελται 1,

24 ἀπολύσας 1.

29 δὲ pro
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xal δοχεῖ σαφῶς ἀναχωρεῖν τῶν οἰχείων ἠθῶν, ὡς ἂν xol λαϑεῖν
ὅτι 4Φίων ἐστί, παραχιγήσας εἰς τὸ νγεώτερον᾽ ἀλλ᾽ εὐλαβῶς dzτέται τῆς παραγομίας, xal αἰσχυνομένῳ ye ἔοιχεν, ὅταν τι παρα-

κεχινδυνευμένον xal νεανικὸν προεγνέγκηται᾽ ὥστε χἂν αἰτίαν φύγοι
δειλίας, ei τπτερὸς τὴν ὕστερον ἐπιπολάσασαν τῶν ῥητόρων τόλμαν
(1 P) αὐτὸν ἐξετάζοιμεν, τοῖς τιλείστοις δὲ τῶν ἑαυτοῦ, xol παρὰ βραχὺ
τοῖς ἅπασι uev. ἐχείνων ταττέσϑω τῶν ἀρχαίων ve xol ovacíuov

ῥητόρων, παρ᾽ ὅὄγντινοῦν xal δήμῳ διαλεχϑῆναι xol ἰδιώτῃ τοῦ
παντὸς ἄξιος. οἵ ve γὰρ δυϑμοὶ τοῦ λόγου κεχολασμένοι xol τὸ
βάϑος τοῦ ἤϑους οἷον σωφρονιστῇ τινε χαὶ παιδαγωγῷ πρέπον

10

πόλεως ὅλης ἀνοήτως διαχειμένης.
ὥσπερ δὲ τὴν ἑρμηνείαν οὔτε
μέαν ἔφαμεν πάντως οὔτε ἀνεττίγνωστον ὅτι Ziovóg ἔστιν ἑχατέρα,

γῦν μὲν ῥήτορος ἀνδρός, νῦν δὲ πολιτικοῦ, οὕτω xol τὰς διανοίας,
ὅστις οὐχ αὐτὸς δίχα διανοίας ἐπιβάλλει

τὰς

ὄψεις

ὅτῳ δὴ τῶν

βιβλίων αὐτοῦ, ἐπιγνώσεται Δίωνος οὔσας ἐν ταῖν δυεῖν ἰδέαιν.
τῶν ὑποθέσεων" χἂν τὸ φαυλότατον προχειρίσῃ, τὸν Δίωνα ὄψει
τὸν ποριμώτατον τῇ δητορξδίᾳ παντὸς ἐξευρεῖν λόγους" μαχρῷ γὰρ
(98) δὴ σοφιστῶν κατὰ τὸ ἐπιχειρῆσαι διήνεγκεν. ei δέ τις xal ἕτερος
σοφιστὴς ἦν εὔπορος, ἀλλὰ πολλοῦ γε χαὶ δεῖ παραβάλλεσθαι

15

πρὸς τὴν τοῦδε πυχνότητα᾽ ἅμα δὲ xol ϑαυμαστή τις ἰδιότης 20
χαραχτηρέζει τὰς 4ωνος ἐπινοίας.
δηλούτω σοι τὸν ἄνδρα ὃ

Ῥοδιαχός τὲ xol ὃ Ἰρωιχός" εἰ δὲ βούλει, xal ὃ τοῦ χώνωπος
ἔπαινος. ἐσπουδάσϑη γὰρ τῷ Δίωνι xal τὰ παίγνια, πανταχοῦ
τῇ φύσει χρωμένῳ καὶ οὐκ ἂν ἀπιστήσαις αὐτὰ τῆς αὐτῆς εἶναι
παρασχευῆς ve xal δυνάμεως.
Ταῦτά μοι περὶ Ζ“]ωὠνος εἰπεῖν ἐπῆλϑε πρὸς τὸν ὕστερόν ποτε
παῖδα ἐσόμενον, ἐπεί μοι xal διδξιόντι τοὺς παντοδαποὺς αὐτοῦ
λόγους μεταξὺ τὸ μάντευμα γέγονε. πατριχὸν δὴ πέπονθα, xal
ἤδη συνεῖναι τῷ παιδὲ βούλομαι xol διδάσχειν ἅττα μοι φρονεῖν
ἔπεισι περὶ ἑχάστου συγγραφέως τὸ xal συγγράμματος, συνιστὰς
αὐτῷ φίλους ἄνδρας μετὰ τῆς προσηχούσης ἕχαστον χρίσεως" ἔν
οἷς ἔστω xal Δίων ὃ Προυσαεύς, περιττὸς ἀνὴρ εἰπεῖν τὲ xal
γνῶναι.
καὶ τοῦτον οὖν ἐπαινέσας αὐτῷ παραδίδωμι, ἵνα μοι
μετὰ τοὺς τῆς γενναίας φιλοσοφίας προστάτας ἀπάρχοιτό ποτὲ
χαὶ τοῖς πολιτιχοῖς τοῦ Δίωνος γράμμασι, μεϑόριον αὐτὰ ἡγού- 35
μενος τῶν προπαιδευμάτων ve xal τῆς ἀληϑινωτάτης παιδείας.

4 προσενέγχηται L
a corr. rec. L
28 γέγονεν L

12 παντοίως 1

19 jv om. L

16 προχειρῆ L m. pr.

20 τούτου L

11 γὰρ

22 ὃ prius om. L
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Phot. bibl. eod. 209. ᾿“νεγνώσϑη Δίωνος βιβλίον ἐν λόγοις π΄. am
οὗτος ἔστι μὲν τὴν ττατρέδα Προυσαεύς, φυγὰς δ᾽ ἐγεγόνει ταύτης,
τυραγγέδος ἐχχλίνων δουλείαν, καὶ πολλὴν ἐπῆλϑε πλανώμενος γῆν.
δεξιὸς δὲ περὶ τοὺς λόγους ἔδοξεν εἶναι, χαὶ μάλιστα τοὺς ὅσοι
δυϑμίζειν συμβουλεύουσι τὰ ἤϑη. ἤχμασε δὲ χατὰ τοὺς χρόνους

τοῦ βασιλέως Τραιανοῦ, καὶ πλεῖστον διέτριψε χρόνον zag' αὐτῷ
καὶ τῆς ὅτι μάλιστα τιμῆς καὶ δεξιώσεως ἔτυχεν, ὡς καὶ συγχαϑέζεσϑαι αὐτὸν τῷ βασιλείῳ ὀχήματι. παῖς μὲν ἦν οὗτος Πασιχρά-

τους, σοφιστὴς δὲ καὶ φιλόσοφος τὸ ἐπιτήδευμα.
10 αὐτὸν

τῆς xorà τὸ σχῆμά

nl τοσοῦτον δ᾽

φασι σεμνότητος ἀντιποιεῖσθαι

λεοντῆν πολλάχις ἐνημμένον ποιεῖσθαι τὴν πρόοδον.

ὡς καὶ

φωνὴν δ᾽

ἠρεμαέαν ἠφίει καὶ σταϑεράν᾽ xal σχολαῖον μέν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναβεβλημένον βάδισμα, καὶ τἄλλα τῶν κινημάτων οὐκ ἀσύμφωνα" ἐσχνὸς
15

δ᾽ ἦν καὶ οὐδὲ μέγας τὸ σῶμα.
Τοῦτον στολλούς φασι xol ποικίλους γράψαι λόγους" οἱ δ᾽ εἰς
ἡμετέραν φϑάσαντες γνῶσιν τὸν

τ΄ ἐπλήρουν

ἀριϑμόν.

Χρυσό-

στομον δ᾽ αὐτὸν οἱ λόγοι τῇ κατ᾽ αὐτὸν γενεᾷ δεδώχασιν ἐπόονομάζειν. ἔστε μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, τὸ τυλεῖστον αὐτοῦ τῶν λόγων,
otc ἡμεῖς ἔσμεν, συμβουλευτικόν᾽ οἷα δ᾽ εἰχός, καὶ τῷ συμβουλευτιχῷ πιαραπλεχόμενον τὸ οἷον δικανιχὸν παραπλήσιον τὴν ἀρετὴν (2E)
κἀν τῷ μέρει τῷδε τοῦ λόγου δειχνύει, χαὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὃ
Ῥοδιαχός. δριμύς τὲ γάρ ἐστι τοῖς ἐνθυμήμασι xai τὸ συνεστραμμένον ττρός γε τὸν αὐτοῦ χαραχτῆρα τῶν λόγων ἔχων καὶ τὸ ἔντογον
μετὰ τοῦ γονίμου πλουτῶν. ἄριστος δὲ τοῖς παραδείγμασι καὶ στολύς
ἐστι τπτανταχοῦ, καὶ ποικίλης ὕλης λαμβάνων αὐτὰ καὶ προσφυῶς ἄρμο-

ζόμενος. χαέρει δὲ μάλιστα xal μυϑολογήμασι τὰς παραινέσεις συνδιατυλέχειν᾽"

διὸ καὶ τὸ ἀφελὲς διώχειν

δοχεῖ᾽

σπάνιον

γὰρ εἴ τις

δὕροι χατὰ τὸν Πλατωνικὸν ζῆλον τοῖς δίαρμα xal ὄγχον ἔνεργαζομένοις τῷ λόγῳ, ὥσπερ ἐν τῷ Βορυσϑεγιτιχῷ, μύϑοις αὐτὸν᾽
ἀποχρώμενον.
ἀφελὴς μὲν οὖν ἐστι τὰ πολλά, ὡς ἔφϑην εἰπών,
ταῖς ἐννοίαις, xol τῶν τε καϑωμιλημένων αὐτῷ καὶ ἐποιπτολαζουσῶν αἱ λέξεις, καὶ οὐδὲν οὐδ᾽ ἡ σύνταξις οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ βαϑύτερον

οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ χκαϑηδυνόμενον ἐχνεωτερέζει. χαὶ τό ye ἐπὶ τοῖς ῥήμασι xal τῇ συμπλοχῇ τῶν ὀνομάτων τοῦ σαφοῦς ἄν τις ἐλπέσειξε
95

τὸν συγγραφέα χατεστοχάσϑαι᾽ ἀλλὰ τό ye διὰ μαχροῦ τὴν τῆς
διανοίας ἀπόδοσιν προϊέναι, καὶ ταῖς ἐπιβολαῖς ἐκ τοῦ àni πλεῖςστον τὸν λόγον διατιεπλέχϑαι, οὐκ ἐπὶ μιχρῷ τῆς τοιαύτης αὐτὸν
ἐχχλείει ἰδέας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν παραλλαγὴ ἰδέας xal χαραχτῆρος
1 de fonte Photii cf. Wentzel Gebh. Harn. Texte n. Unt. p. 54
ρυσϑενικῷ Photius Bk.

29 Bo-
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ἐδίωμα, ἀλλ᾽ o)x αἰτίας ἔσως ἔνδειξιν ἔχει᾽ τὸ δ᾽ ἐπὶ uaxgócaτον ἀποτείνειν τὰ προοίμια ἢ và οἷον πιροοίμια οὐχέτι ἀφίησιν
αὐτὸν τὸ μὴ οὐχὲ ἀντὶ στολιτιχοῦ καὶ συγγραφιχοῦ τύπου τὸν ἐπὶ
ταῖς συνουσίαις ἀλλάξασϑαι

παραδεδυχότα χαὶ μείζω τὴν χεφαλὴν

τὴν ὡς ἐν λόγῳ τοῦ λοιποῦ σώματος διαπιλάττειν.
Τῶν τοίνυν λόγων αὐτοῦ δ΄ περὶ βασιλείας μέν εἰσιν εἰρημένοι.

xol ó & δέ, Αιβυχὸς

ἐπιγραφόμενος,

μῦϑον

μὲν ivy

ἀπαγγέλλει, ἐχείνων δ᾽ ἐστὶν ἐξημμένος. ὃ δ᾽ ἕχτος ττερὶ τυραννγίέδος δίεισι, xal sol ἀρετῆς ὃ ἐπὶ τούτῳ. ὃ δὲ η΄ Διογένης μὲν
ἢ ᾿Ισϑμικὸς ἐπιγραφὴν ἔχει, πρᾶξιν δέ τινα xal λόγους Διογένους
χατὰ τὰ ᾿Ισϑμια διαγγέλλει. καὶ ὃ ϑ'΄, Διογένης ἢ περὶ οἰχετῶν,
παραινεῖ

μὲν

ἅπαντας

δι᾿

ἑγὸς

προσώπου

αὑτοῦ

μὲν

10

ἕχαστον

“τολλὴν ἐπιστροφὴν καὶ ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, ὀλίγην δὲ τῶν ἔξωJev συμτύιτετόντων᾽ χαὶ μὴ χρῆναι φεύγοντα διώκειν οἰχέτην᾽" ἄτοστον γὰρ ἐχείνους μὲν χαχοὺς ὄντας ἐλπίζειν ἄνευ τῶν δεσποτῶν 15
ἄμεινον βιώσεσϑαι, τοὺς δεσπότας δὲ μὴ ἀξιοῦντας φαύλους εἶναι

μὴ νομίζειν ἄμεινον διάξειν,
πετῶν

σχαιότητος.

ei μὴ παραπολαύοιεν

ὃ δὲ v Τρωιχὸς

τῆς τῶν ὃρα-

μὲν ὅἕλχει τὴν ἐπιγραφήν,

ὑττὲρ τοῦ μὴ ἁλῶναι δὲ τὸ Ἴλιον διεσπούδασται, Ὁμήρῳ τε κατὰ
τὸ τραχύτερον προσφέρεται, χαὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τὴν ᾿Ιλιάδα αὐτῷ.
χεετυοίηται, τἀναντία τούτοις πραγματεύεται.
ὃ δὲ Ὀλυμπιχὸς ἢ
χυξερὶ τῆς πρώτης τοῦ ϑεοῦ ἐννοίας, αὐτὸ τοῦτο πειρώμενος érztδειχνύειν, ἑγδέχατός ἐστιν. ὃ δὲ ιβ΄, ἐν ᾿ϑήναις περὶ φυγῆς ἐπιγραφὴν ἔχων, εἴρηται μὲν ἐν αὐταῖς, δίεισι δὲ ὡς οὐδὲν ἡ φυγὴ

20

χαλεητόν, xal ὡς πλοῦτος μὲν xal δόξα xal δυναστεία ϑᾶττον ἀπὸ 25
τῶν ἐχόντων ἐπὶ τοὺς μηδ᾽ ἐλπίσαντας μεταρρεῖ, τὸ δὲ φιλοσο-

φεῖν χαὶ τὴν ἀρετὴν ἀσχεῖν διὰ βίου τὸ χτῆμα διαμένει ἀγαϑὸν
xal ἀποιχομένοις συνέπεται. ὃ δὲ ιγ΄ Εὐβοϊκὸς ἢ κυνηγετιχὸς ἔλαχεν ἐπιγραφήν, εἰσάγει δέ τινας ἐν Εὐβοίᾳ τοιοῦτον βίον βιοῦνvag' δι ὧν χατασχευάζει

ὡς ὃ ἀπράγμων

εἴη, πολλῷ τῶν ἐν ἄστει ϑορυβουμένων
ve xal λυσιτελέστερος.

Ῥοδιαχὸς

βίος, δὲ καὶ πεγόμεγος

τε καὶ τρυφώντων ἡδίων

δὲ Ó (0 ἐπιγράφεται"

ἔϑος ἄλογον παρὰ Ῥοδίοις ἐπιτιμᾷ ἐπιπολάσαν.
ἐβούλοντο τιμᾶν ἀνδριᾶσι, τούτοις μὲν ἀνδριάντα

ἐν τούτῳ

τὸ δ᾽ ἦν, og
ἀνίστασαν οὐ-

δέγα᾽ τοὺς δὲ τοῖς πάλαι ἀνεστηχότας, τούτων ἄρα ἢ τὰς ἐπίιγρα- 95
φὰς μεταξέοντες εἰς τὰ τῶν μελλόντων τιμηϑῆναι ὀνόματα, ἢ τῷ

(4 Β) χρόνῳ μηδὲ φαινομένων ἐπιγράφοντες,
ἐπ᾽ αὐτοῖς τὴν τιμὴν ἐλυμαίνοντο,

τῶν

ve οἰχομένων

καὶ οὗς τιμᾶν

τό ye

ὑπεττλάττοντο,

᾿ ἀλλοτρίαις xal xav' οὐδὲν ἐοικυίαις εἰχόσιν ἐνύβριζον. ἔν τῷδε
τῷ λόγῳ μεγάλη τοῦ ἀνδρὸς τῆς ἀνασχευαστιχῆς ἐσχύος ἡ ἀρετὴ
DIO. II.
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40
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διαφαένεται. ὃ δὲ ιε΄ πρὸς ᾿4λεξανδρεῖς μὲν ἐπιγέγραπται, δήμου
δὲ φύσιν ἀνατιτύσσων ταύτης χατατρέχει᾽ καὶ ὅτι μὴ χρὴ τὸν L4Àeξανδρέων δῆμον, ἴδια πολλὰ τὰ πρὸς ἀρετὴν παρακαλοῦντα ἔχοντα,
τῆς ἐν τῷ χοινῷ ἐπιπολαζούσης ταραχῆς xal ἀταξίας xal αὐτὸν
εἶναι ἀνδράποδον, μάλιστα δὲ παραφυλάττεσϑαι τὸ ἁμάρτημα
χατὰ τὰς δημοτελεῖς παγηγύρεις xal τὰ ϑέατρα. Ταρσιχοὶ δὲ δύο
ἐφεξῆς ἐπιγραφῆς ἔτυχον, ὧν ὅ μὲν α΄ ἔπαινόν τινα τῆς πόλεως
ἐπιτρέχων οὐκ εὐδαίμονας ἐχείνας ἀποφαίνει τῶν πόλεων, ὅσαι
χρήνας καὶ ποταμοὺς χαὶ χάλλη στοῶν xal οἰχοδομημάτων καὶ
| 10

xapzüv ἀφϑονίαν καὶ τὰ πταρατλήσια προβάλλονται, ἀλλ᾽ ἐν ὅσαις
τάξις καὶ ἀρετὴ τῶν πολιτευομένων

διαδείχγυται.

οὗτος ὃ λόγος

καὶ παράλογόν τι καὶ ἐφύβριστον ἔϑος χατὰ φωνῆς ἀπήχησιν τοῖς
᾿λεξανδρεῦσι πραττόμεγον εὐθύναις ὑπάγει, παραινῶν ἀποσχέσϑαι

τοὺς χρωμένους ἢ μᾶλλον αὐτῶν πληχτικώτερον χαϑαπτόμενος.
15 δὲ δεύτερος

παραινεῖ μὴ συχοφαντιχῶς

πρὸς

τοὺς ἄρχοντας

ὃ
δια-

χεῖσθαι, μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς βραχέσι τῶν παραλυττούντων εὐθὺς ἀνερεϑίζεσϑαι καὶ ἐπαιτιᾶσϑαι τούτους. ὃ δὲ ιη΄, ὃς οὐχ ἐπιγέγραπται,
ἐν Κελαιναῖς
20

ἐρρήϑη

τῆς Φρυγίας.

διαλαμβάνει

δὲ ὡς οὐχ ἀρετῆς

εἴη σημεῖον τὸ χομᾶν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν σχημάτων τῶν
περὶ τὸ σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ τούτων τὰ ἐναντία᾽ διαπλέχεται δ᾽
αὐτῷ xal τῆς πόλεως ἔπαινος.
τὸν δὲ ιϑ9΄ μηνύει ἡ ἐπιγραφὴ
ῥηϑῆναι μὲν ἐν τῷ Βορυσϑένει, ἀναγνωσθῆναι δὲ ἐν τῇ πατρίδι"
ἐν ᾧ ἄλλα ve δίεισιν ὃ συγγραφεὺς xal χατὰ τὸν Πλατωνικὸν συνο- 6 Β)

μολογεῖ ζῆλον περέ τὸ τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὅλων τοῖς Βορυσϑεγίταις διειλέχϑαι τῆς ve τοῦ παντὸς

χαὶ τῶν

ἐν αὐτῷ

σεμνότητος

30

στοιχείων.

διαχοσμήσεως

ἔχεται δέ τινος

οὗτος ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ὃ λόγος.

xal χινήσεως

λαμπρότητος

χαὶ

καὶ ὃ Κορινϑιαχὸς

δέ, x' ὦν, ἐν Κορίνϑῳ μὲν ἐρρήϑη, ἐπιτίμησιν δ᾽ ἀὐτῶν διαπεραΐνει
ἀνθ᾽ ὧν εἰχόνε τὰ πρῶτα τιμήσαντες αὐτὸν ὕστερον ἀποδημήσαντος ἔχ διαβολῆς οὐ δικαίας περιείλοντο τὸ γέρας. ἐγγὺς δ᾽
ἐστὶ τοῦ Ῥοδιαχοῦ χατὰ τὴν ἐν λόγοις δώμην xol ἀρετὴν οὗτος" ἡ
δὲ τοῦ οἷον προοιμίου

παράτασις χἀνταῦϑα,

πανταχοῦ,

οὐ μετέχει.

τῆς ἀρετῆς

ὡς καὶ παρὰ μιχρὸν

τοῦ δὲ χα΄ ἡ ἐπιγραφὴ

περὶ

τῆς πρὸς Νιχαεῖς ὁμονοίας τῶν Νιχομηδέων ἐστέ" xal τοῦτον ὑπέρχεται τὸν ἀγῶνα ὃ λόγος εὐκαίρως διὰ τῆς ἡδονῆς προεγνηγεγμέ-

voc' μᾶλλον

γὰρ οὕτω ταῖς ψυχαῖς τὸ πιϑανὸν

ἐθέλει διαδύειν.

τὸν δὲ β΄ xal x' ἐν Νιχαίᾳ εἰρῆσϑαι ἡ ἐπιγραφὴ δηλοῖ περὶ ὅμογοίας, πεπαυμένης τῆς στάσεως
40

αὐτὸ δὲ τοῦτο διατέϑησιν

Ó ἀνήρ,

ἔπαινον τοῦ γεγονότος. ó δὲ xy' περὶ τῆς πρὸς d vaueig ὁμονοίας
εἴρηται ἐν τῇ πατρίδι" αὐτὸ δὲ διαπράττεται τοῦτο. καὶ ὃ ἐφεξῆς
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παραχαλεῖ τοὺς ᾿ἅπα-

μέας. ὃ δὲ κε΄’ διάλεξίς ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι. ἄγνοιαν δὲ ὕπτογελάττεται τῆς αἰτίας ὃ διαλεγόμενος, δι᾿ ἣν μηδὲν χρήσιμον αὑτοῦ
τῶν λόγων προβεβλημένων ἡδέως xol ποϑοῦντες ἀχούουσι. σπολιτικὸς δέ ἐστι τῷ xg' ἡ ἐπιγραφή, xal εἴρηται àv τῇ πατρίδι, 5
ὥσπερ xal ó ἐφεξῆς, φιλοφρονητιχὸς ὑπάρχων αὐτῇ d»9/ ὧν
τιμαῖς τὸν φιλοφρονούμενον ἐδεξιοῦτο.
ἀπολογισμὸς δέ ἐστιν ὃ
μδτ᾽ αὐτούς, ὅπως διέχειτο πρὸς τὴν πατρίδα. ὃ δὲ ϑ΄ καὶ χ΄ πρὸ

τοῦ φιλοσοφεῖν μὲν ἐν τῇ πατρίδι ἐπιγράφεται, τοὺς δ᾽ ἐπιχειρήσαντας χαταλεύειν αὐτόν ve xal σὺν αὐτῷ ἕτερον, εἶτα δὲ καὶ πυρὲ 10
τὴν οἰχίαν δοῦναι,

τούτους

ἠρέμα πως

ἐπιτιμῶν,

τὸ πλανᾶσϑαι

(68) ἐσσὶ τῆς ξένης τῆς οἴχοι διατριβῆς διὰ τὰς ἐν πόλει ἀταξίας
ἄμεινον χατασχευάζει. ἡ δὲ τῶν πολιτῶν ὀργὴ κατ᾽ αὐτοῦ, διότι,
φησί, καταρρέουσαν ἐπὶ τὸ βέλτιον ἀνέλαβε τὴν οἰκίαν. xal ὃ À'
δέ, δημηγορία ἐν τῇ πατρίδι τὴν ἐπιγραφὴν φέρων, εἰς τὴν 15
αὐτὴν ὑπόϑεσιν ἀποβλέπει.
xol ó α΄ xal À' ἐν τῇ πατρίδι μὲν

ἐλέχϑη, πολιτιχὸς δ᾽ ἐπιγέγραπται ἐν ἐχχλησίᾳ, xal συμβουλεύει
τῶν εἰς ἀλλήλους ὕβρεων ἀποσχομένους xal τεροττηλαχισμῶν τὴν
στάσιν εἰς ὁμόνοιαν διαλύειν. ὡσαύτως ἐν τῇ πατρίδι μὲν ἐλέχϑη
xal ó ἐφεξῆς, ὃ δὲ ἐπιγράφεται, παραίτησις ἀρχῆς év τῇ βουλῇ, 20
τοῦτο xal ἐνδείχγυται᾽ éx ψηφίσματος γὰρ ἄρχειν ὃ συγγραφεὺς
ἡρημένος παραιτεῖται.
ὃ δὲ λγ΄, περὶ τῶν ἔργων ἐν βουλῇ τὴν
ἐπιγραφὴν παρέχων, ἔπαινον μέν τινα τῆς βουλῆς énwoéye, ἀπολογεῖται δὲ xal ὑπὲρ ὧν ὃ 4έων ὑπενοεῖτο, ὡς μὴ τὰ τοῦ παιδὸς

ἔργα xal αἱ πράξεις αἱ χατὰ τὴν πόλιν τῆς πατριχῆς εἶσι βουλῆς 25
ἐξημμέναι. ὃ ἐφεξῆς δὲ πρὸς Διόδωρον ἐπιγραφόμενος, τιροτρο-

σὴν μέν τινα ἐπ᾿ ἀρετὴν εἰσάγει, ἐτταινεῖν δὲ τὴν πόλιν φησὶ δι᾽
ὧν τὸν ἐγχωμιάσαντα zfióócgov ἐπαίνοις περιβάλλει. ὃ δὲ λε΄,
χύξρὶ Αἰσχύλου xal Σοφοχλέους καὶ Εὐριπίδου ἢ περὶ τῶν Φιλοχτήτου τόξων ἐπιγεγραμμένος, τὴν τοῦ Φιλοχτήτου στιλάττει ἐξαττά- 80
τὴν, ἣν προβεβλημένος Ὀδυσσεὺς λαβὼν ᾧχετο τὰ τόξα. τῷ δὲ

ς΄ xal λ΄ λόγῳ ἡ μὲν ἐπιγραφὴ

περὲ Ὁμήρου

λέγει, ἔπαινος δέ

τις τοῦ ποιητοῦ διυφαίνεται, ὥσττερ xal τῷ περὶ Xoxgavovg ἐπι-

γραφομένῳ

τοῦ φιλοσόφου.

ὃ δὲ περὶ Ὁμήρου καὶ Σωχράτους,

λη΄ λόγος ὦν, ζηλωτὴν Ὁμήρου Σωχράτην καὶ μαϑητὴν ἐττιδείκγυσι, 35
xal τό τε οἰκεῖον τῆς τῶν

παραδειγμάτων

μεταχειρέσεως

ἐχεῖϑεν

ἀναμαϑεῖν τὸν φιλόσοφον ἐπιδειχνύει, xal τὴν ἄλλην τοῦ λόγου
(18) χάριν xal δύναμιν ἐναπομάξασϑαι. ὃ δὲ A9, ᾿4γαμέμνων ἢ περὶ
βασιλέως ἐπιγραφόμενος, διέξεισιν ὡς δεῖ συμβούλων τοῖς ἀρίστοις τὸν βασιλέα χεχρημένον ἐχείνοις ve τιεέϑεσϑαι καὶ μὴ κατὰ 40
21*
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τὸ δοχοῦν ἀπαυϑαδιάζειν.
χεχρῆσϑαι

βάνεται.
Qt

προσῆχε

xal ᾧ δὲ Νέστωρ ἡ ἐπιγραφή, ὅπως

τῇ πρὸς τοὺς βασιλεῖς

παραινέσει

περιλαμ-

ὃ δὲ ἐφεξῆς, ᾿Αχιλλεὺς οὐ πειϑόμενος τῷ Χείρωνι, προ-

γοίᾳ καὶ τέχνῃ, ἀλλὰ μὴ ϑράσει χαὶ χειρῶν ἐσχύξ συμβουλεύοντι
μεταχειρίζεσθαι πόλεμον, ὕστερον οὐχ ἀπώνατο τῆς ἀπειϑείας.

xai ὃ Φιλοχτήτης δὲ παράφρασίς ἐστι τοῦ xav' αὐτὸν ἀτυχήματος. ἐφ᾽ οἷς ó Νέσσος ἢ 4Ἔηιάνειρα τῶν ἀπιϑάνως περὶ αὐτοὺς
χύετλασμένων διά τινος ϑεραπείας eig εἷρμόν τινα xal τάξιν δοχεῖ
τὸ ἀπίϑανον μεταρρυϑμίζειν. |xal ὅ Χρυσηὶς ἔπαινός ἐστι Χρυ10

σηΐίδος.

ὃ δὲ περὶ βασιλείας xal τυραννίδος περὶ αὐτῶν τούτων

διαλαμβάνει. καὶ οἱ ἐφεξῆς δὲ y' περὶ τύχης λόγοι χαρίεντά vivo
χαὶ φιλοσοφίας ἅμα ἐχόμενα ϑεωρήματα διατυποῦσιν.
ὡσαύτως

χαὶ οἱ μετὰ τούτους περὶ δόξης γ΄ λόγοι συμβουλεύουσι χαὶ παραι15

γοῦσι μηδένα λόγον τῆς τῶν πολλῶν δόξης ποιεῖσθαι" καλὰ δὲ
xal ὠφέλιμα τῇ παραινέσει συγδιατιλέχεται ϑεωρήματα. ὃ δὲ νβ΄
στερὶ ἀρετῆς καὶ ἐπιγράφεται καὶ δίεισι.

ὃ y' xal ν΄.

τοῦ σχήματος ἐπιγεγραμμένος
20

περὶ φιλοσοφίας δέ ἐστιν

ὃ δὲ νδ΄ περὶ τοῦ φιλοσόφου"
δείχγυσιν

ὃ δὲ ε΄ καὶ ν΄ περὶ

ὡς οὐ χιτῶνι

xol ὑποδή-

ματι φιλοσόφων ὃ χατεσχηματισμένος ἤδη καὶ τὸν βίον φιλόσοφός
ἐστιν. ὃ δὲ ς΄ xal v' περὶ πίστεως ἐπιγραφῆς τυχών, καὶ ὃ ἐφεξῆς
περὶ ἀπιστίας, προτρέπονται φυλάσσεσϑαι τὸ ϑαρρεῖν καὶ καταχιστεύειν xal τοῖς μάλιστα φιλεῖν δοχοῦσι᾽ πολλοῖς γὰρ πιστεύσασι μὲν μεγάλη ἀπήντησε συμφορά, ἀπιστίᾳ δὲ φραξαμένοις
λαμπρὰ περιγέγονξΣ σωτηρία.
ἀλλὰ ταῦτα μὲν Ó περὶ ἀπιστίας
λόγος" ὃ δὲ πρὸ αὐτοῦ διέξεισιν ὡς xal τὸ πιστεύεσϑαι ὡς ἐττίτταν (8R)

μεγάλα τοὺς πιστευομένους ἐζημίωσεν.

ἡ δ᾽ ὑπόϑεσις τοῦ νη΄

λόγου, ὥσπερ xal ἡ ἐπιγραφή, περὶ νόμου ἐστίν" ὡς καὶἡ τοῦ v9"
περὶ ἔϑους, ὃ πράττειν μὲν ὅσα ὁ νόμος ἀποδείχνυσι,

μεϑ᾽ ἡδονῆς

δὲ xal πειϑοῦς μᾶλλον ἢ βίας, xal ἀσφαλέστερον.
δύο δὲ oí
ἐφεξῆς περὶ φϑόνου διαλαμβάνουσι. καὶ ὃ β΄ καὶ ξ΄ περὶ πλούτου,
τὸ ὀχληρὸν αὐτοῦ xol ἐπίβουλον στηλιτεύων, xol πολλῷ λυσιτελεστέραν αὐτοῦ παριστῶν τὴν μετὰ διχαιοσύνης πενίαν.
xal E' ἐπιγράφεται τῶν

ἐν Κιλικίᾳ

περὶ ἐλευϑερίας,

ὃ δὲ y'
ἐκεῖνον

δὲ

ἐλεύϑερον παριστᾷ, ὃς τῶν ἐν αὑτῷ κύριος εἴη παϑῶν, xàv μυρίοι
ἔξωϑεν αὐτοῦ τοῦ σώματος ὦσι δεσπόται, xal δοῦλον ἐχεῖνον, ὃς
ἀνδράποδόν ἐστι παϑῶν, εἰ καὶ συμπάσης ἄρχειν τῆς οἰκουμένης

δοχεῖ. εἰς τὴν αὐτὴν δ᾽ ἀναφέρεται διάνοιαν καὶ ὃ ἐφεξῆς, περὶ
δουλείας καὶ ἐλευϑερίας ἐπιγραφὴν ἔχων, ὥσπερ καὶ ὃ ἐφεξῆς δεύ1 ἢ δΔηϊάνειρα A καὶ ἡ Δηϊάνειρα ceteri
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τεέρος, περὶ δούλων ὦν. xol ὃ uev! αὐτὸν δέ, περὶ λύπης, ὡς οὐ
χρὴ παρεγγυᾶται τὸν γεγγαῖον xal νοῦν ἔχοντα ἄνδρα ὑποχατακλένεσϑαι τῷ πάϑει, περιορᾶν δὲ μᾶλλον xol ἀποτρίβεσθαι. καὶ
ὁ περὶ πλεονεξίας, ζ΄ καὶ ξ΄ ὦν, ἀποτρέπεσθαι ταύτην παρεγγυᾷ.

xal ó ξη΄, ὥσπερ ἐπιγέγραπται περὶ λόγου ἀσχήσεως, τοιαύτην
xal τὴν ὑπόϑεσιν

ὑποβάλλει.

περὶ δὲ τῆς αὐτοῦ φιληχοΐας ὃ E9'

xal ἐπιγράφεται xal διαλαμβάνει.
ἀναχωρήσεως

τυγχάνξδι,

ὃ δὲ ο᾽ ἐπιγραφῆς

χατασχδυάζει

διώχειν ἀναχώρησίς ἐστε παϑῶν
τὸ εἰς ἑαυτὸν ἐπεστράφϑαι

μὲν περὶ

δὲ ὡς οὐχὶ τὸ τὰς ἐρήμους

xal τῶν ἐν βίῳ ϑορύβων,

καὶ σπεύδειν

ἀλλὰ

γνῶναι ἑαυτόν, τῆς ἀπὸ 10

τῶν ἄλλων φϑορᾶς ὀλίγον ἔχοντα λόγον. περὶ χάλλους δὲ ὃ μετὰ
τοῦτον λόγος, ὃν ἐτειγέγρατοται τρόπον, τὸν αὐτὸν xal περὶ veavíoxov
(9R) διέξεισιν" ἐν ᾧ ὡς οὐ παρὰ πᾶσιν ἔϑνεσι xal βαρβάροις τὸ αὐτὸ

νομίζεται χάλλος, ἄλλο δὲ παρ᾽ ἄλλοις νιχᾷ.

ὃ δὲ οβ΄ περὶ εἰρή-

γης xal πολέμου τήν ve ἐπιγραφὴν προβάλλεται καὶ διαλαμβάνει.

15

ὃ δὲ y' xal o', ὅτι εὐδαίμων ὃ σοφός, xal ó ἐπ᾽ αὐτῷ περὶ εὐδαιμονίας" ὃ δὲ ἐπὶ τούτοις περὶ τοῦ δαίμονος" δαίμονας δὲ καλεῖ
τοὺς ὅσοι λαχόντες ἄρχειν ἑτέρων ἄμεινον πράττειν τοὺς ἀρχομέ-

γους ἢ xal χεῖρον συμμετεσχεύασαν.
περὶ δὲ τοῦ βουλεύεσϑαι ὃ
ς΄ xal o' διαλαμβάνει. ὃ δὲ ζ΄ καὶ o' διατριβὴ περὶ τῶν ἐν συμποσίῳ τὴν ἐπιγραφὴν πεποιημένος τινὰ τῶν ἐν αὐτῷ διέξεισι
συμπιπτόντων,

σοφίαν

καὶ ὧς ὃ πολὺς ἄνϑρωπος

ὁρᾶν εἴωϑεν,

ἡνίχα αὐτοῦ

τηνικαῦτα

Ó βίος ἀνίαις

πρὸς φιλο-

περιρρεῖται.

ὁ

δὲ η΄ xal o' xol ὃ μετ᾽ αὐτὸν ελαγχόμας α΄ καὶ B' ἐπιγεγραμμένοι ἔπαινόν ve διαγράφουσι τοῦ νεανίσχου xal μνήμην ἐπὶ χρηστοῖς τελευτήσαντος χαὶ λύπην. ὃ δὲ π΄, Χαρίδημος μὲν αὐτῷ ἡ
ἐπιγραφή, ἔπαινον δὲ καὶ πένϑος ἐπὶ τελευτήσαντι συγδιατυλέχει
τῷ νέῳ.

ARETHAE
Σοφὸς οὑτοσὶ τῷ ὄντι 4Φίων

περὶ λόγων ἀσχήσεως,
σιλείας

φρονήσει

αὐτοχράτωρ

ó Προυσαεὺς

τῆς βιωφελοῦς

ἐξυφαινόμενος

τούτων

5 λόγου καὶ ἀσχήσεως Photius ΒΚ.
libri (συμφορῶν ὀλίγον corr. A)

καὶ τἄλλα μὲν τὰ

δὲ τοὺς προχξδιμέγους

μάλιστα

διαρχεστάτῃ

DIO.

γνώμης

περὶ βα-

(Οὐεσπασιανὸς

ἐπήβολος).

ὃ

οἷς γὰρ

11 ἄλλων καχίας φορολίγον Photii

29 Hanc Arethae expositionem à me rogatus

cum Urbinate 124 contulit Graevenus

32 ἐν οἷς Kayser

20
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ἠπόρει τῇ ἐπιχρατούσῃ ταῖς τῶν συμβούλων μεϑόδοις εἰς ὕτταιϑρον χρῆσϑαι περιαυτολογίᾳ, φησὶ τὸν εἰσηγεῖσϑαι τεταγμένον
σεμνολογήσασϑαι, ὡς ἂν ἢ ταύτῃ τὸ εὐπαράδεχτον αὐτῷ τῶν
ὑπττοτιϑεμένων χαταγνυόμενον,

5 τοῦ χρείττογος.

ἐπεί

vou xal λόγος δραστικώτερος

ὃ

ἀφ᾽ οὗ δοχεῖ μοι xol Ὅμηρος ὃ ἐποποιός, ἐνευδο-

xiu Gv τὰ τοιαῦτα οὐ κατὰ τοὺς πολλοὺς χαίριόν ve τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἐν

τοῖς ὁμοίοις παραδειχγὺς μάϑημα, τὸν Πύλιον στταρεισήγαγε Νέστορα
ὑπὸ Ζ4ρύαντος

Καινέως

ve uevaxaloUusvov

xal Ἑξαδίου

τῆς τ᾽

ἄλλης κατ᾽ ἐχείνους φρατρίας ἀρχὴν μὲν ἐχβοηϑεῖν, εἶτα τούτου
10 λαβόμενον Νέστορα τῇ ἐξαγγελίᾳ, ἅτε δὴ τῇ κατὰ χεῖρα βοηϑείᾳ
τοσούτοις τὸν ἐνυάλιον ἀνδράσι χρειωδέστατον δόξαντα, προσϑεῖγαι
τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐκ ὠχγηχότα τί; τοῦτο τὸ χαιριώτατον λέγω τῆς συμ-

βουλῆς. τί γάρ φησι; καὶ μέν μευ βουλέων Eóviov πείϑοντό τε
μύϑῳ᾽. xal ἐπειδήττερ ἐπὶ τοσοῦτον τὸ ἑαυτοῦ μεγαλοτιρεττὲς ὕσπτε18 στήσατο,

φυέσιν

20

Oc ἂν ἤδη μετεωρίσας τὸ ἔργον ἀπὸ τοῦ τοιούτοις ὕτπερἀξιόχρεως γνομισϑῆναι, οὗς xol πειϑηνίους τῶν ἑαυτοῦ

βουλευμάτων ἐξέφηνε, στδπτοιϑότως ἐντεῦϑεν ἐττήνεγχεν᾽ "ἀλλὰ πίϑεσϑε καὶ uec, ἐπεὶ πιείέϑεσθϑαι ἄμεινον᾽, μόνον οὐχὶ λέγων" ὁρᾶτε
οὗς ἐγὼ τοιούτους ἔσχηχα καχηχόους; οὔχουν ἀχλεὲς οὐδὲ ἀσύμφορον xal ὑμᾶς ἐμοὶ πείϑεσθϑαι. ὃ μὲν οὖν οὕτω σαφῶς τὴν περίγοιαν, τῇ πράξει τὴν μέϑοδον ἐμπεδώσας, ἀλλ᾽ οὐχ ó Προυσαεὺς
οὗτος τοιοῦτος,

διόπερ οὐκ ἔχων τοιούτοις

σασϑαι ἑτέρως μέτεισι τὴν χρείαν.
σύνην ταυτότητι τρόπων
25

xol οὗτος ἐγχαλλωπί-

ἐτιδὶ yàg ἤδει τὴν ὁμογνωμο-

τοὺς ὁμογνωμονοῦντας

συνδέουσαν,

ὅ γε

λοιπὸν xal τὴν ἐσονομίαν βραβεύειν ἐπίσταται, ἐχείνους ἀϑροίσας
ὅσοι τὰς βασιλείους οἴμους χατειληφότες γνωρίζειν τοῖς ἔρχεσϑαι

90

ταύτας

ἀσφαλέστατα

Ὅμηρον

λέγω, Σωχράτη

βουλομένοις

ϑεσπίζουσι,

τὸν ΠἸΊελητιάδην

τε τὸν Σωφρονγίσχου χαὶ Φαιναρέτης,

πρὸς

δὲ xal Φιογένη τὸν Σινωπέα, χαὶ μέντοι πλασάμενός τι μεταξὺ
τῶν λόγων xal αὐτὸς, ἐκ Πελοττογγησίας γραός, “Αρχαδικῆς μὲν τὴν
οἴχησιν, νομαδικῆς δὲ τὸν βίον, xal περὶ τὸ ἐνθουσιᾶν προσευχαιρούσης,

ταύτης

ἀχηχοέναι

στερὶ τοῦ &x Σεμέλης Ἡραχλέους

τίς τὲ

»
2
,
r3
,
2
,
€
οὗτος εἴη
ὃ ἔχ
Σεμέλης
xal * οἷος
τὸν1 βίον,
ἀλλά
ye xal ὅτι ὑπ
ς

1 μεϑόδοις huc transposui, quod vulgo legitur post χρῆσϑαι 1.2
ϑεμένων Ὁ ὑποτιϑεμένων D

ὅ ἐνευδοκιμῶν scripsi, ἐνευδοχκιμεῖν

4 ὕποὉ

6 xal-

ριόν τε Scripsi χαίριόν τι Ὁ
9 ἀρχὴν μὲν ἐχβοηϑεῖν corrupta, εἰς βοήϑειαν
Kayser
10 τῇ — βοηϑείᾳ Wil; τῆς βοηϑείας U
11 vówseripsi, τὸ U
13 Hom. A 273

15 ueveoQuoac U

τὴν περίνοιαν (δηλοδ

17 A 215

πείϑεσϑε U

216 ἔρχεσϑαι scripsi, ἄρχεσϑαι U

20 e. gr.

PAREN

1,

ARETHAE

DIO.
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αὐτῆς ἀπαγγέλλειν ταῦτα προστέταχται ὅτῳ ἔστιν ὅτε συγχυρήσοι
ἀξίῳ τοῦ βασιλείου ἐπιτηδεύματος, καὶ τούτοις οὐ μόνον ἐπιρρώσας τὸ ἑαυτῷ σπουδαζόμενον, δὲ μή που xal ὡς ὁμόγλωσσον éavτὸν τούτοις (ἐν) ταῖς περοχειμέναις ὑποϑέσεσιν ἀττοφήνας áveray-

ϑέστατα τὸ ἔργον ovvezsgdvavo. ἃ γὰρ οὗτος τὰ νῦν συμβουλεύειν
προξέλετο, ἐχείνοις προδιηγορευμένα ὑπέφηνεν, λεληϑότως éx τούτῶν φιλοτιμούμενος ἑαυτὸν παρισῶσαι τοῖς προεφωδευχόσι τὰ νῦν
αὐτῷ πρεσβευόμενα. τοιγὰρ τῇ πρὸς τούτους χοινολογίᾳ, ἐν οἷς τῆς
βασιλείου βιοτῆς τὲ καὶ τάξεως τὰ παράσημα
xal οὗτος τὸ μεγαλαυχεῖν

ἐπεσπάσατο,

διεξήεσαν, οὐχ ἧττον

πεφυχότος

εἰς

ἅπαν

τοῦ 10

xav οὐδὲν ἀλλάσσειν τὴν εἰσήγησιν τῶν ἐν τῷ ζῆν προτερημάτων
ἐνάμιλλον παριστάνειν xal τοῦτον ἐχείνων τῶν προχαταρξάντων
βιωφελῶν οὕτω ῥημάτων. ví γάρ φησιν ὃ L40oxgotog ποιμήν; ἐσϑλὸς δ᾽ αὖ χἀχεῖνος, ὃς ἄλλου εὖ εἰπόντος πείϑεται.
Συντόμως τὸ πιροχξίμεγον τοῦ εὐτταραχολουϑήτου

χάριν οὕτω

προσαχτέον. Δίων οὗτος ὃ Προυσαεύς οἷς οὐχ εἶχεν ἐγχαλλωπσίέσασϑαι περιαυτολογίᾳ, φημί ὥσπερ ó Πύλιος Νέστωρ, ἐπεὶ xoi
τοῦτο εἰς ἀναντίρρητον τοῖς συμβουλεύουσιν ἐπαχκολουϑεῖ ὑπὲρ τοῦ
εὐπταράδεχτον εἶναι τὴν ἀπὸ τῶν χρειττόνων παράχλησιν — οἷς
οὖν οὕτω προάγειν οὐχ εἶχε, τέχνῃ τοῦτο χατήνυσδεν, σύμφωνον
ἑαυτὸν

ἀποφαίνων

χρὴ βασιλείαν μετιέναι. τὸ γὰρ ὁμόγνωμον xol ἐσότιμον τοῖς προαττηγγελχόσι τὰ κεδνὰ ταῦτα βουλεύματα, εἴ τι τῷ ᾿“Ασχραίῳ πιστεύειν (Ost) ποιμένι.
Περὶ Δίωνος χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν καὶ τῆς τοῦ λόγου αὐτοῦ
ἰδέας. 'O Δίων οὗτος ἦν uiv Προυσαεύς, Προύσης τῆς πρὸς τῷ
Mvog Ὀλύμπῳ, πρὸς δὲ τῇ ἄλλῃ σοφίᾳ καὶ τὰ περὶ λόγους ἐπήoxQvo xal λέγειν σχεδίως εἰς ἄχρον τῶν χαϑ᾽ ἑαυτὸν σπαρεσχευασμένος ζηλωτὸς ἅπασι καὶ ἀπόβλεπτος ἦν. ταύτῃ τοι καὶ τῇ
τοῦ λόγου yomoduevog

δύμῃ,

καὶ πρὸς Νέρωνα

ὑπὲρ

πολλὰ

ᾧ συγγενόμενος κατὰ τὴν Νειλῴαν ᾿ΑΔλεξάνδρειαν καὶ

τῶν βασιλεῖ ὑποϑέμενος

1 ὅτῳ Wil, τῷ Ὁ 4 dvinserui
8 τοιγάρτοι πρὸς U, rectius D (Kayser)

ἀνηχόντων

1 προεφοδευχόσι U

-

10 τὸ U, τοῦ D (Kayser)

σειν Scripsi, ὑλάσσων U, ὑπαλλάσσειν Kayser
15 χάριν Scripsi, ἐρεῖν Ὁ, ἕνεχα Kayser
Kayser

τέλος xal τοὺς παρόν-

ὅ τὸ ἄργον Ὁ

11 ἀλλάσ-

18 βιοφελῶν U Op. et Dies 295
23 πιστεύων ποιμένι U, corr.

25 cum Par. gr. 2958 (B) f 2b contulit Graevenus

25

τῶν ἑαυτοῦ 80

παρρησιασάμεγος φίλων, deupvylav κατεδικάσϑη xal ἦν τῷ ζημιώματι ἐπίτιμος τούτῳ ἐς ὅτε Οὐεσπασιανὸν ἡ Ῥωμαίων εὐτυχεῖ

πολιτεία,

20

τοῖς περὶ βασιλείας εἰρηχόσι σοφοῖς χαὶ ὅπως
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III.

vac βασιλιχοὺς λόγους αὐτῷ ἐξεπόνησε.
Χρυσόστομος δὲ xotà
τὸν λόγον οὐχ οὕτως ὅσον διά vL σύμπτωμα ἐπὶ τὸ εὐσχημογέστεῤον
μεταποιούμενον ἐχλήϑη. τῇ γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀποφορᾷ οὐ

πάνυ εὐτυχεῖ ἐχρῆτο, ὡς δὴ xai ἄλλοι πολλοί, xal ó τοὺς λό$

γους ϑεῖος ἀπαγγέλλει ἀνήρ.

φησὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ ἐν ἰαμβείοις

αὐτοῦ οὕτω.

Ziov ἀνέπνει, φασίν, οὐ μάλ᾽ ἡδύ vv
τοῦτον λέγω Δίωνα, οὗ πολὺς λόγος.
xal τοῦτ᾽ ἐχερτόμησε
10

τῶν τις ἀστιχῶν.

τὸν δ᾽ ὡς ἰδεῖν γυναῖχα τὴν αὑτοῦ, φράσαι"
Τί τοῦτο; οὐ γὰρ ἔφρασάς μοι τὴν νόσον.
χαὶ τὴν σὺν ὅρχῳ, Τοῦτο πάντων ἀρρένων,

εἰχύεῖν, τὸ σύμπτωμ᾽ φόμην, οὐ σοῦ μόνου"
15

τοσοῦτον ἀνδρῶν χαὶ φίλων ἀποστάτιν.
ó γὰρ λόγος δίδαγμα τοῦ σεμνοῦ τρόπου.
ἀντὶ τοίνυν τοῦ 'Obóovouoc ἐλέχϑη εὐφήμως Χρυσόστομος.
ἐδέᾳ
δὲ χέχρηταν συγχράτῳ τοῦ λόγου Πλατωνιχῇ καὶ “υσιαχῇ, οὔτε τὸ
διηρμένον τοῦ Πλάτωνος τῆς «““υσιαχῆς ἀπολύων ἀπλότητος,
τὸ ““υσιαχὸν εἰς ἁπλότητα ἐπιτετηδευμένον τῆς Πλατωνιχῆς

20

γότητος ἀποστερῶν,

οὔτε
σεμ-

ἀλλὰ xal σεμνολογῶν μετὰ ἀφελείας καὶ τὴν

ἀφέλειαν ξξαίρων διὰ σεμνότητος.
Suidas s. v.: Δίων ó Πασιχράτους, Προυσαεύς,

σοφιστὴς καὶ

φιλόσοφος, ὃν Χρυσόστομον ἐχάλεσαν. ἀντεποιεῖτο δὲ σεμνότητος,
ὡς xal λεοντῆν φορῶν προϊέναι. ἦν δὲ λεπτὸς τὸ σῶμα, xal διέ25

τρίψε τὸ πλεῖστον παρὰ Τραιανῷ τῷ Καίσαρι, ὡς καὶ συγχαϑέζεσϑαι ἐν τῷ βασιλικῷ ὀχήματι. ἔγραψεν, El φϑαρτὸς ὃ χόσμος,
"Eyx«óutov Ἡ ραχλέους xal Πλάτωνος, Ὑπὲρ Ὁμήρου πρὸς Πλάτωνα

0', Περὶ τῶν ᾿4λεξάνδρου ἀρετῶν η΄.

14 τοσούτων Β
Syracusano narrantis:

16 Schol. Luciani Hermotim. c. 34, eadem de Gelone
Τοῦτο x«l περὶ Δίωνος ἱστοροῦσιν

τοῦ Προυσαέως,

ὃν

xal διὰ τοῦτο κατ᾽ εὐφημισμὸν Χρυσόστομον ἐπωνόμασαν. Eunapius Vit. Soph.
p. ὃ: Δίων ὃ ἐκ Βιϑυνίας, ὃν ἐπεχάλουν Χρυσόστομον. Theodorus Prodromus
Notices et Extraits vol. 6, p. 554: ᾿Εϑαύμαζεν ó Ἕλλην τὴν Δίωνος γλῶσσαν
καὶ χρυσῆν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος προσηγόρευσεν. Etibid.: Τὴν δ᾽ ἱεράν
σου γλῶσσαν, ἱερομνῆμον, διωνίζουσαν μὲν δίχα τοῦ ἀφελοῦς καὶ χρυσίζουσαν

x. t. λ. Tzetzes Exeg. Il. p. 155, 13, quum p. 12, 17 Dionem Αρυσόστομον vocatum dixisset, addit: Καλούμενον τὸν Δίωνα τοῦτον Xovoootouov αὐτὸς κατονομάζω χοπρόστομον, ὅτι ἐν τῷ Τρωιχῷ τραχέως Ὁμήρου καϑάπτεται.
(Dindorf)
ἰδέαν B
21 σεμνότητα B
*

THEODORUS METOCHITA.

Theodorus Metochita Miscell. p. 141—149.
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Περὶ Δίωνος,

à

Προῦσα πατρίς, πλεῖστ᾽ εἴρηται Συνεσίῳ, καὶ ἴσασιν, ὅσοις τὰ
éxeívov πάντως σπουδάζεται, τῆς τε σοφίας αὐτοῦ πέρι xal τῆς
τοῦ βίου αἱρέσεως πρώτης τὲ xal δευτέρας xal ὅ,τι δήποτε τῆς
τοῦ βίου μεταϑέσεως αἴτιον τῷ ἀνδρί" μᾶλλον δέ, uev! ἀληϑείας
ἐρεῖν, ἔσασι περὶ τούτων,

ὅσοις τὰ ΖΦίωνος ἐπιμελές ἐστιν εἰδέναι

βιβλία, πλεῖστά ve xal διαφόρου κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἕξεως, ἐξ ὧν
τήν τὲ χατὰ τὸν βίον τοῦ ἀνδρὸς ἱστορίαν ἔχομεν συλλογίζεσθαι
καὶ ἅμα τὴν διάϑεσιν τῆς σοφίας αὐτοῦ, νῦν μὲν δητοριχῶς ἐπιχειροῦσαν, νῦν δὲ φιλοσόφῳ πρέπουσαν, ἅμα δὲ καὶ τὴν ἐργασίαν
τῆς γλώττης κατ᾿ ἀμφότερα προσήχουσαν, μηδὲν ἧττον ἐπαινεῖ-

σϑαι xav

ἀμφότερα δικαίαν,

10

ὡς xov! ἄμφω καιροῦ τυγχάνου-

σαν, καὶ μὴν ἔτι, κἂν εἰ μετ᾽ ἐνστάσεων

καὶ σκοπῶν

οὐχ ὁμοίων,

ἀλλ᾽ ἀχολούϑων πρὸς τοῦ βίου τὴν ἐφ᾽ ἑχάτερα πρόϑεσιν, ἀλλὰ
zal ὅμως αὖϑις ἐμφερὲς ἔχουσαν τὸ χρῶμα
xal τοὺς ἐπι- 15
φαιγομένους τοῦ λέγειν τύπους καὶ τὴν ἐν τῇ φωνῇ διοίχησιν.

ἀλλ᾽ ἔμοιγε τοῦτο νῦν ἔπεισι σημειοῦσϑαι, καὶ πολλάκις γὰρ émeσχεψάμην xal τὸν βουλόμενον προσέχειν ἀξιῶ τὸν νοῦν xal συλλογίζεσϑαι, ὅτε δὴ τὼ ἄνδρε τὠδε, iov ve xal Συνέσιος, περὶ
τὴν φωνὴν κατ᾽ οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐοιχότε πλεῖσϑ'᾽ ὅμως ἔχετον
χοινά.
xal χαίρει μᾶλλον Συνέσιος Δίωνι, δεύτερος ἐπιὼν αὐτός,
xal οἷς Δίων λέγει, καὶ δῆλός ἐστιν àv οἷς περὶ αὐτοῦ Δίωνος

μέμνηται (καὶ μέμνηταέ ye οὐχ ἅπαξ οὐδ᾽ ἐν παρόδῳ λόγων οὐδ᾽
ὅπως ἔτυχεν ἐπίελϑόν), ἀλλ᾽ ὅτι δὴ μάλιστα τέρπεται μεμνημένος.
χαὶ τῆς τοῦ ἀνδρὸς γλώττης δῆλός ἐστιν εὖ μάλ᾽ ἁλώσιμος ὦν,
χαίτοι ye χρώμενος αὐτὸς ἄλλως ἢ κατ᾽ ἐχεῖνον καὶ μήϑ᾽ ὅλως
ῥητοριχῶς σπουδάζων xal τεχνιτεύων ὁτιποτοῦν ἐπὶ τοὺς ἀκούοντας
— ὡς ἄρα Δίων αὐτὸς μάλιστα τῇ τέχνῃ σπουδάζει xal σφόδρα
ἐστὶ τὸ δραστήριον αὐτῷ χατὰ ῥήτορας ἐν τοῖς πρώτοις τῶν αὐτοῦ
συνταγμάτων, μήπω δὴ τότε τῇ φιλοσοφίᾳ προσνεύσαντι xol τπροσϑεμένῳ --- μηδὲ μὴν ὅλως κατὰ τὸ λογοειδὲς αὖ χαϑάπαξ χρῆται
xal χαταγγέλλει, τὰ βέλτιστα τοῦ νοῦ xal ὅσα χατὰ φιλοσοφέαν
ἐστὶ γόνιμος ὑποχαλῶν ὅλως εἰς τὸ ὕπτιον xal λιτότητι ταῖς τῶν
πολλῶν ἀχοαῖς οἰχειούμενον --- ὥσπερ ἄρα καὶ τοῦϑ᾽ οὑτωσὶ Δίων
χαὶ φεύγει τὸ διηρμένον xal μεστὸν ἐπίτηδες xal χατὰ

φύσιν», xal

μάλιστ᾽ ἐν οἷς xav! αὐτὸν ἀμέλει Συνέσιον μετὰ φιλοσόφου προϑέσεως φϑέγγεται ἐν τοῖς δευτέροις δηλονότι τοῦ βίου. Συνεσίῳ
24 ὅτι scripsi, ὅγε vulgo
26 μήϑ᾽ scripsi, μηδ᾽ vulgo (ita exspectamus
alterum membrum μηδὲ μὴν 1. 31)
81 αὖ scripsi, o vulgo

30
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γὰρ τοὐναντίον

ἡ pov)

χαϑάπαξ

τετόνωται

xal φεύγει μᾶλλον

ἁπάσῃ σπουδῇ χαὶ πᾶσι τρόποις τὸ ἔϑιμον, xàv ταῖς εὐτελεστάταῖς ἔστιν ὅτε συμβαίνων ἐννοίαις ὀγχοῦσϑαι χαίρει xal διαίρειν

ἑαυτὸν ἀμῃγέπῃ πειρᾶται, μὴ πράττειν τατεξινὰ παντάπασι μηδ᾽
εὐτιεριφρόνητα τῇ διαϑέσει τῆς ἑρμηνείας σπουδάζων. xol τοίνυν
οὐδ᾽ ὁπωσοῦν ἀφελείας αὐτῷ μέτεστιν, ὅτι μὴ ταῖς ὑποϑέσεσι
μόνον ἔστιν οὗ διατίϑησιν ἡδέως, καὶ διὰ γλυχύτητος εἰς τὴν ἀφέλδιαν γενιχῶς ἂν φέρειν ὅπῃοῦν δόξαι, καὶ τοῖς δήμασιν ἴσως ἄρα

βραχὺ xol σπανίως,
10

συνϑήχῃ δ᾽ οὐδὲ xa9' ὁτιοῦν [οὔ]. καὶ οὐχ

οἶδ᾽ εἴ τις ἂν xal ἄλλος xavà Συνέσιον xol τὰ χαμερπῆ xol γλυχκάζοντα συνέχειν ve xal σεμγύγειν ἀναφέρων τῷ δρόμῳ ve xol τῇ

15

συνϑήχῃ αἱροῖτό ve xal δύναιτο᾽ 4ίων δὲ πᾶν τοὐναντίον ὁρᾶται,
ὅς ye xal τὰς ἀξιωματιχὰς αὐτὰς ὑποϑέσεις ἀχόμψως xal ἀφελῶς
προφέρειν εἴωϑεν. ἀλλὰ xal ὅμως ὑπεναντίως οὕτως, ὅσον γ᾽ εἰς
τὸ φαινόμενον τῆς ἀπαγγελίας, τῷ λέγειν χρώμενοι, οὐχ ὀλίγα τοῖς
καλῶς ξυνορῶσιν ἔχουσι χοινά, καὶ καϑὼς ἔφην, ó δεύτερος ἥχων
Συνέσιος αὐτὸς ἐπιεικῶς χαίρει τῷ Δίωνι. καὶ οὐ λέγω νῦν χατὰ

τὴν φιλόσοφον ἀμέλει πρόϑεσιν, καὶ τοῦτο μὲν γάρ, ἀλλ᾽ ὅτι xol
τὸ γόνιμον ἄρ᾽ ἑχάτερος
20 ἔχουσι,

ταῖς αὐτὸς αὑτοῦ ὑποϑέσεσιν

ἐμφερὲς

xal ταῖς ἐπιβολαῖς τῆς γνώμης εἰς τὰ παραπλήσια φέρον-

ται, xal μάλιστά ye τῷ xavà τὴν ἑρμηνείαν ἤϑει χομιδῇ ξυγγενεῖ
τοὺς λόγους αὐτῶν

παϑητιχοὺς

ποιοῦσι χαὶ γοητεύειν εὖ μάλ᾽ ὡς

ἀληϑῶς τὸν ἀχροώμεγον οἵω v' ἐστὸν ἄμφω. τό γε δὴ χαὶ ἔσμεν
ἅπαντες, ὅσοι τῶν λόγων αὐτῶν σπιεπειράμεϑα᾽ καὶ (εἐὲ μὴ νεμε25 σήσει τις ἔσως

οἷς ἐρῶ), πολλάκις δὴ xal τοῖς αὐτοῖς Ó δεύτερος
οἷς φϑάσας ὃ “ων ὁρᾶται χρώμενος, καὶ οὐ φείδεται οὐδ᾽ αἰδεῖται τοὺς ἐποπτεύσοντας.
xol μὴν οὐ xav ἦϑος ἄρα μόνον

80

οὕτως ὀρᾶται χρώμενος, ὃ νῦν ὃ λόγος ἠβούλετο, ἀλλ᾽ ἔτι πω καὶ
ϑαυμάζω μάλιστ᾽ ἔγωγε ξυνορῶγν, ὅτι xal νοήμαϑ᾽ ὅλα τῶν 4ίωνος
ἀφαιρεῖται Συνέσιος εἰς χατασχευὴν ὧν ἑχάστοϑ'᾽ αἱρεῖται xal σπου-

δάζει, μάλιστα δὴ xal περὶ τῶν αὐτῶν σπουδάζων xal τὴν ἔνστασιν ἔχων ὧν καὶ Δίων

αὐτός,

xal χρατύνει τὸ προχείμενον

ταὐτό

γε ὄν, ὃ xol 4ίωνι, διὰ τῶν αὐτῶν ἐννοημάτων xal ἐπιχειρήσεων,
ὧν φϑάσας
8

ἐχεῖνος ἀνύτει προεγνεγχών,

ὡς ἀληϑῶς βέλτιστα πρὸς

τὴν χρείαν, xal οὐ ποιεῖται μόνον τὸν νοῦν ἑαυτοῦ xal κοινόν, ἀλλ᾽
3 συμβαίνων scripsi, συμβαῖνον vulgo
δ σπουδάζων scripsi, σπουδάζειν
vulgo
9 δ᾽ οὐδὲ χαϑ᾽ δτιοῦν scripsi, δὲ χαϑ᾽ ὁτιοῦν ov vulgo
4244 νεμεσήσει Scripsi νεμεσήσαι vulgo
25 οἷς Scripsi, ὡς vulgo
21 ἐποπτεύσοντας
scripsi, ἐποπτεύοντας vulgo

28 fortasse Zr. που
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ἐνίοτε xol và ῥήματα αὐτὰ xol τὴν σύνϑεσιν ἔπειτ᾽ αὐτὴν τοῦ
λόγου, μὴ συγκαλύπτων ὅττῃοῦν, ὡς ἄρα ἀλλοτρίοις χρώμενος. καὶ

ὁρᾶν ἔστιν οὑτωσὶ σπιλεῖστα μάλιστα καὶ κατ᾽ ἄλλα τῶν βιβλίων
ἀμφοῖν, ó δ᾽ οὖν βασιλιχὸς Συνεσίου, οἶμαι, xal δᾷστ᾽ ἔξεστιν
ὁρᾶν, (ὅτι) οὐκ ὀλίγα τῶν Δίωνος βασιλικῶν ἀποφέρεται κατασχευάζων τὴν πρόϑεσιν αὐτοῖς ῥήμασι, καὶ τίϑησιν ὡς οἰχεῖ᾽ αὐτοῦ Συνεσίου, ἀλλ᾽ οὐ μὴν ὡς ἄλλου κατὰ χρείαν δή τινα πρὸς
σπέστωσιν τῶν σπουδαζομένων,

ὡς xol τοῦτ᾽ εἰώϑασιν

ἐνίοϑ'᾽

οἱ

λέγοντες. ἀλλ᾽ ὅ γε δὴ Συνέσιος, ἧπερ εἴρηται, μηδὲν εὐλαβούμενος, et τις ἂν ξυνορῴη, συνυφαίνει τὸν λόγον, ὡς οἴχοϑεν τρέχων, ἅμα πρόσω

φασὶ xol ὀπίσω

10

xol συνεχῆ μετὰ τῶν αὐτὸς aó-

τοῦ xal γνησίων τὰς φωρὰς ποιούμενος. xal τοῦτο μὲν οὕτω. xal
χοιγά ye ἀμφοῖν τῆς φωνῆς οὐχ ὀλίγα, τὸ δέ ye πλεῖστον μάλιστα
xal τοῖς πλείστοις δῆλον" ἀπὸ

τῶν ἐναντίων ἰδεῶν καὶ διαϑέσεων

τοὺς λόγους αὐτῶν χρωματίζουσι. χαὶ Συνεσίου μὲν εἴρηται πέρι,
μέτρια μέν, ἀλλ᾽ ἴσως ye τὴν εὐτονίαν ἀττοχρώντως παριστῶντα
τὴς ἑρμηνείας τῶν λόγων, καὶ ὅτι, εἰ δή τις καὶ ἄλλος, φεύγει τὸ
ἀφελές, εἰ καὶ μὴ δεινός ἐστι μήτε κατὰ φύσιν μήτε κατ᾽ ἐπιτήδευσιν.
φεύγει δ᾽ οὖν, ὡς ἔφην, παντὶ τρόπῳ τὸ ἀφελές, xal δύναται καὶ

αἱρεῖται xav ἔϑος ἐπίτηδες xol τὰ χαϑάπαξ εὐτελέστερα τῶν
πραγμάτων ve καὶ ἐννοημάτων ἐπιμελείᾳ τινὲ τῆς γλώττης ἐξαίoew ὅπῃοῦν xol λογοειδῶς ἀπαγγέλλειν. Δίωνι δὲ πλείστη πάνυ
τοι τῆς ἀφελείας ἐπιμέλεια (v) τῷ λέγειν, xol κατὰ φύσιν μὲν
οὕτω ταῖς ἀληϑείαις χαίρει, ἀλλὰ χαὶ πολὺ τοῦτ᾽ ἔργον αὐτῷ καὶ
σπουδῆς πάσης

ὡς εἰπεῖν

ἀξιούμενον,

ἐπίτηδες

σιλάττεσϑαι

τὸ

ἀφελές ve xal ὕπτιον καὶ àmolnvov' xol ὥσττερ δή τι ἄλλο ἄλλῳ
τω, καὶ αὐτῷ πρόϑεσίς ἐστι τὸ ἄχομψον, xol τὸ ϑαυμάσιον᾽ δειγότης ἐστὶν αὐτῷ κατὰ μέϑοδον ἡ ἀφέλεια, καὶ κατὰ φύσιν δοχοῦσα
πολὺ μᾶλλόν ἐστιν ὑποχρίσεως ἔργον, καὶ τὸ πεειστικὸν αὐτὸ μᾶλλον
πράττει τῇ δοχούσῃ ye ἀπλαστίᾳ καὶ τῷ φαινομένῳ δᾳδίῳ τε xai
ἀτημελήτῳ, καὶ τὰς ἐννοήσεις ἁπλῶς ὡς εἰπεῖν προφέρων καὶ
ἀχόμψως χρώμενος, ὡς ἄρα μηδ᾽ ὧν ἐν φροντίδι τινὲ μεϑόδου τινὸς
xal

διοικήσεως,

εὖ μάλ᾽

ἐπηλυγάζεται

xol

λανϑάνειν

πειρᾶται

συνέλχων ἀσείστως τε xal ἀνυπόπτως τὸν ἀχροατὴν (ép) ἃ βούλεται, μὴ προσποιούμενος ἀγωνίέζεσϑαι.

καὶ δῆλός ἐστι μὲν οὕτως

ἄρ᾽ ἔχων, εἴ τις οὐχ ἁπλοϊχῶς ἐμπίπτων εὖ μάλ᾽ ἀξιοῖ προσέχειν
5 ὅτι inserui

10 συνυφαίνει Scripsi, συνυφαίνων vulgo

Scripsi, τῆς φορᾶς vulgo
34 ἐφ᾽ inserui

23 ἐν inserui

20

12 τὰς φωρὰς

32 μηδ᾽ ὧν scripsi, μηδὲν vulgo

30
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τὸν γοῦν οἷς λέγει" δῆλος δὲ xal ὅτι δεῆσαν αὐτῷ πρὸς ἄσκησιν
τοῦ λέγειν ἐχχαλέσασϑαέί viva τῶν ἐπιτηδείων καὶ παραδοῦναι τοὺς

ἐχ τῶν πάλαι

πρότερον δοχίμων καὶ τῶν ἔγγιστ᾽ αὐτῷ xol οὐ

πόρρω τῶν χρόνων λυσιτελήσοντας εἰς ὃ προτρέπεται (τὴν εὐφωγίαν αὐτὴν δηλαδὴ καὶ τὴν τοῦ λέγειν ὡς βέλτιστα μελέτην), παρα-

τίϑεται μὲν αὐτῷ φίλους ἄνδρας, οἷς δέοι ἂν ἐν τοῖς βιβλίοις συγγίνεσϑαι

καὶ

γυμνάζειν

τὴν

φωνὴν

κατ᾽

ἐχείνους

τυπούμενον,

μάλιστα δ᾽ ἐπαινεῖ καὶ συνίστησιν εἰς τοὔργον xol τὴν ἐπιμέλειαν
ταύτην Ξενοφῶντα τὸν Γρύλλου, τὸν ᾿Αττιχὸν μέν, ci δή τις καὶ
10 ἄλλος, καὶ γένος καὶ γλῶτταν,

τῇ δὲ τῆς φωνῆς ἰδέᾳ χρησάμενον,
μετὰ τῆς xavà φύσιν xal ἐν σχηνῇ καὶ δράματι ταύτης ἀφελείας, τεάν-

vov μάλιστα τῶν ἄλλων “Ελλήνων παλαιῶν τε καὶ νέων xal ὅσοι κατ᾽

15

αὐτὸν Σωχρατιχοὶ χαὶ μετὰ φιλοσόφου προϑέσεως ἐβίωσαν καὶ
ὅσοι κατ᾽ αὐτὸν πάλιν δητοριχῶς. οὕτω δὴ κἀντεῦϑεν προδείχνυσι
xal πιστοῦται τὰ περὶ αὐτοῦ νῦν ἡμῖν λεγόμενα. οἷς γὰρ χαίρει
xal οἷς ἥδεται ξυνὼν xal φίλους ἄνδρας xal οἷς τὰ βέλτιστα βού-

λεται προτρέπεταίξ ye τοῖς αὐτῶν
πάντως

ταῦτ᾽

ἐπαινῶν

χρῆσϑαι,

οἷς χρῆται,

οἷς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους προσέχειν βούλεται.
20 τίοσιν

25

ἢ καὶ

αὐτὸς ἐχρήσατο

τοιοῦτος

χαὶ χρώμενος

προσέχειν

αὐτός ἐστι,

αὐτὸς

τούτοις

οὐ γὰρ ἄλλους βελ-

ἠξίωσεν

ἄν,

οὐδὲ φέλους

ἔκρινεν ἂν ὥστε xol τῶν χαλλίστων δι᾽ ἑαυτοῦ τυχεῖν πλεῖνἢ éavτόν, οὐδὲ μὴν αὖϑις, ὧν ἑαυτῷ βελτίστων φήϑη, τἀναντία παρετίϑετο φίλοις, καὶ μάλιστ᾽ ἀδικεῖν ἄνδρας ἐπιτηδείους ἐπειρᾶτο
«σφόδρα τιμῶντας αὐτὸν καὶ πειϑομένους ἀνυπόπτως, ὃ μηδ᾽ ἐχϑροὺς ἀδικεῖν τῷ βίῳ προϑέμενος, καὶ πάντας εἰς τὴν αὐτὴν
αἵρεσιν φέλους τε καὶ μὴ συμπείϑων.
18 τούτοις Scripsi, τέως vulgo

[19 ἄλλους scripsi, ἄλλοις vulgo

"

EMPERIUS DE EXILIO DIONIS
(Brunsvigae 1840, p. 5—7).
Atrox Domitiani imperium et multis viris doctrina et ingenio
egregiis et Dioni noxium

fuit.

Nam

eius decreto relegatus est.

De

quo easu gloriari consuevit, laudem quaerens e pessimi principis
odio. Eodem autem exilio, ut ipse affirmat, vitae eius rationes
prorsus mutatae sunt; ab oratoria enim arte ad philosophiam defecit,
quam idem antea quadam oratione nune deperdita vehementius
inseetatus

erat !).

Quapropter antiquitus fuere, qui exilio scripta eius bifariam
dividerent; quod nobis imitandum foret, si modo, quo quaeque tempore edita essent, satis constaret.
Iam primum quaerendum est quando relegatus sit; quo viam
monstrabit ipsius quidam loeus, quem integrum huic paginae subjeci ;
nam singula verba diligentius examinanda erant?) ^ Existimabatur
familiariter uti viro quodam non pravo, cui cum beatis: quibusdam
hominibus

et tunc

dominantibus

generis

necessitudo

intercedebat,

sed qui eam ipsam caussam interitus habuit, propter quam multi
fortunam eius praedieabant.
Igitur explorandum est quinam istis
verbis Dionis patronus significetur.
Àe primo quidem de Iunio Rustieo eogitaverit quispiam, qui
quod Paeti Thraseae et Helvidii Prisei laudes edidit a. 91 p. Ch.
damnatus est. Nam huius eriminis oceasione Domitianus philosophos
omnes

urhe Italiaque submovit?).

Quem

nolim

intelligi.

Neque

enim Roma modo Italiaque submotus est Dio, ut mox demonstrabitur; neque erat quod toties gloriaretur de exilio omnium philo1) Vid. Synesii Vitam Dionis
Kays. Philostr. V. S. p. 173.
2) Dion. T. II. p. 418 Reisk.

ante Reisk. Dionis

edit. p. 15 et p. 17. et

ὅτε φεύγειν συνέβη ut φιλίας ἕνεχεν λεγο-

μένης ἀνδρὸς ov πονηροῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων τε xal ἀρχόντων ἐγγύτατα
ὄντος, διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἀποθανόντος, δι᾿ ἃ πολλοῖς καὶ σχεδὸν πᾶσιν ἐδόχει
μαχάριος, διὰ τὴν ἐχείνων οἰχειότητα καὶ ξυγγένειαν.
3) Vid. Sueton. Domit, c. 10. Cetereum
philosophis poterat.

Dio tunc ne adnumerari

quidem
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sophorum eummuni. — An Salvius Coeceianus et Dionis patronus
et caussa fuit exilii? Habet illud aliquid e nominis paritate praesidii.
Nam quod existimant a Nerva Coeceiani nomen accepisse Dionem,
idoneo argumento doceri nequit. At Salvius Coeceianus quod Othonis
Imperatoris, patrui sui, diem natalem celebravit, ad mortem adactus
est!) Itaque v. τότε εὐδαίμονες adversantur, quae non possunt
non referri ad gentis Flaviae Imperatores.
Nec a suorum eaede
ita sibi temperavit Domitianus, ut quo revocaremus Dionis verba
non haberemus, sed potius faeta eligendi optione haesitationem nobis
adtulit. Nam e patruelibus suis duos necavit, T. Flavium Sabinum et
Flavium Clementem?)

persuadeo.

Horum alterum utrum intelligendum esse mihi

Exploremus utrum Dio dixerit.

Haud temere o/xeióvovo

copulavit et συγγένειαν, quorum illud affinitatem, hoc cognationem
significat?). At hine nihil eolligi potest. Nam Flavius Clemens
uxorem habebat Flaviam Domitillam, Domitiani sororis filiam 4);
T. Flavium Sabinum occidit, collegam Cosulatus, quo uxore eius
Iulia, Imperatoris Titi filia, potiretur. Iam Sabinus si patronus fuit
Dionis, v. ἀποθανόντος διὰ τὴν &xeivov οἰχειότητα καὶ ξυγγένειαν
quam vere dieta sint non latet. Sed eadem ne a Clemente quidem
aliena sunt. Aliud igitur, quo res conficiatur, indieium cireumspieiamus.
Flavius Clemens oecisus est a. 95, uno ante ipsum Domitianum
anno; Flavius Sabinus a. 82. Aio igitur Sabinum intelligendum esse.
Nam de diuturnitate exilii saepe conquestus est Dio).
Illa igitur eaussa fuit exilii. Iras autem Imperatoris magna constantia tulit, qui furibundum hominem ultro lacesseret et ore styloque
eius nequitiam eastigaret. Quae libertatis suae monumenta superesse
ait e£ omnium manibus teri; ad nos vero non pervenerunt. Nam
oratio Athenis de exilio habita (Orat. XIL) serioris haud dubie
temporis est. An Orat. VI. de tyrannide significari existimabimus?
Sequitur ut in genus exilii inquiramus: de quo qui Dionis vitam
scripsere diversissima quaeque narrarunt.
Et Philostratus quidem
non damnatum tradit, sed voluntario exilio ex hominum oculis
excessisse, atque nune palando nune latitando saluti suae consuluisse.
1)
2)
3)
4)

Sueton. Domit. c. 10.
Sueton. Dom. c. 10 et 15.
Vid. Dion. Orat. T. l. p. 136, 10. et 138, 5. et p. 169, 9.
Vid. Xiphil. Domit. Don. Cass. Reim. p. 1112.

5) T. H. p. 159, 25.

I. 59, 40.

ἐν τοσούτοις ἔτεσι φυγῆς. conf. II. 208, 15. et

EMPERIUS DE EXILIO DIONIS.
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Quae sunt falsissima, ut pleraque quae de Dione tradidit Philostratus.
Hune tamen secutus est Photius.
Propius a vero abest auetor eorum, quae in Cod. Medie. Plut.
49, 22. et Parisino 2958 Dionis operibus praemissa leguntur; quamquam is quoque manifesto errore narrationem eorrupit. Verba eius
haec sunt!); ταύτῃ τοι xal τῇ τοῦ λόγου χρησάμενος δύμῃ xol πρὸς
Νέρωνα ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παρρησιασάμενος φίλων ἀξιφυγέας
κατεδιχάσϑη καὶ ἦν τῷ ζημιώματι ἐπίτιμος τούτῳ, ἐς ὅτε Οὐεστπτασιανὸν

ἡ Ῥωμαίων

εὐτύχει

Νειλῴαν ᾿Α“λεξάνδρειαν

πολιτεία,

ᾧ συγγενόμενος

κατὰ

xal πολλὰ τῶν βασιλεῖ ὑποθέμενος
βασιλικοὺς

τὴν

ἀνη-

χκόντων

τέλος xal τοὺς παρόντας

γησεν.

Homo bonus Neronem confudit eum Domitiano; idem recte

λόγους αὐτῷ ξξεπό-

opinor in perpetuum, non in tempus, Dionem relegatum tradidit.
Exilio autem, postquam multos annos, ut de reditu eius iam desperaretur, duravit, Domitiani

caedes finem adtulit ?).

Reliquum est, quoniam de tempore satis diximus, ut exploremus quanam loeorum praeseriptione Dionis relegatio finita fuerit.
Neque enim toto Romanorum imperio ei interdietum est, quod ipsius
verbis facile demonstrabitur, sed ut videtur tantum e Bithynia et
fortasse Italia relegatus est. Et Roma quidem eum submotum fuisse,
ex his eius verbis colligi potest Orat. I. T. I, p. 59, 40. óc γὰρ
ἔτυχον ἐν τῇ φυγῇ move ἀλώμενος — καὶ πολλήν ye χάριν οἶδα
τοῖς ϑεοῖς, ὅτε με οὐχ εἴασαν ϑεατὴν γενέσϑαι πολλῶν καὶ ἀδίκων

πραγμάτων —. Reliquas terras Romanorum imperio subjeetas ei
patuisse inde intelligitur, quod ipso relegationis tempore Cyzieum
ei lieuit adire. Ibi multi eum amici cognatique convenerunt, propius
autem ad patriae fines se aecedere voluisse negat, ne exilium
aegrius ferre videretur?) Eodem pertinet, quod quamvis exulem a
multis se vocatum, ut rem publieam apud ipsos gereret!), et in
Peloponneso se versatum esse scribit).
1) Vid. Kays. Philostr. V. S. p. 171.
2) Exilii diuturnitatem demonstrant, quae supra adtulimus. Hinc intelligitur quomodo locus quidam Om I TL yp 65 45. interpretandus sit: Καὶ
μετὰ τοῦτο δὴ προέλεγεν, ὅτι οὐ πολὺς χρόνος ἔσοιτό μοι τῆς ἄλης καὶ τῆς
ταλαιπωρίας, οὔτε σοί, εἶπεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. Nimirum vergente
iam ad exitum Domitiani imperio istud vaticinium ei datum esse fingitur.
3) I, p. 485, 11. ἐγὼ δὲ ovx ἤϑελον ἐγγὺς ἰέναι πρὸς αὐτοὺς τοὺς ορους
(Bithyniae),

ἀλλὰ ἐδόχει μοι τὸ τοιοῦτον

φυγῇ καὶ ἐπιϑυμοῖντος κατελϑεῖν.

4) II, 197, 15.
5) I, 59, 40.

παντελῶς

ἀχϑομένου

τινὸς εἶναι τῇ
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Totum vero exilii tempus ecireumvagando exegit.
Plurimas
terras obiit et maximis intervallis inter se distantes. In quo gravissimis adversitatibus conflietatus est; saepe, quo deverteret, non
habebat, ac ne unus quidem servus eum comitabatur!). Rei familiaris quoque magnum detrimentum cepit. Nam multi ad fraudem
abusi sunt eius absentia, e cuius perpetuitate impunitatem sibi fore
rebantur?)
Erronea autem ista vita tamquam divina auetoritate
comprobata est.
Narrat enim deum Delphicum a se consultum
responsum dedisse, pergeret, quae incepisset facere, et extremas
orbis terrarum partes adiret?)
Profectus est vero aestate relegationi proxima Borysthenem, unde Scytharum Getarumque terras
obiturus erat.

Quod eonsilium

utrum

tune

exsecutus

sit nec

ne,

ignoramus ; posthae effecit; adhue imperante Domitiano, Romanorum
castra, bellum Dacis inferentium, secutus inermis. Novimus ea ex
Orat. Borysthenitiea et Olympiaea. Altera harum habita esse fingitur
Borysthene, sed recitata est a Dione post reditum in patria urbe,
Prusae ad Olympum. In Borysthenitica Il. p. 74. haee leguntur:
ἐτύγχανον uà» ἐπιδημῶν ἐν BogvoOéveu τὸ ϑέρος, ὅτιότε εἰσέσύλευσα μετὰ τὴν φυγήν, βουλόμενος ἐλθεῖν, ἐὰν δύνωμαι, διὰ
Σχυϑῶν εἰς Γέτας, ὅπως ϑεάσωμαι τἀχεῖ πράγματα ὅποϊζα ἐστιν.
V. ἐὰν δύνωμαι si non temere addita sunt, indicare videntur illo
quidem tempore?) Dionem ad Getas non esse profectum. Αἱ recte
tamen Philostr. in Vit. Dionis xai γὰρ δὴ xai ἐς Γέτας ἦλϑεν ózóve

ἠλᾶτο i.e. tempore exilii
Nam Olympiaeam Orat. (T. I, p. 379.)
habuit e terra Getarum modo reversus, ut ipse in eius initio profitetur. Constat autem istam orationem ante annum 86. non potuisse
haberi, sed tamen eandem ad Domitiani tempora referendam esse.
Quid vero ad Getarum fines eum deduxit? Scilicet id agebat,
ut res Getiecas eonseriberet.
Quod opus Dioneum nobis aetas invidit; noverat Philostratus, noverat rerum Gothieorum seriptor Iornandes sive Iordanis, qui Getis, si Diis placet, cum Gothis confusis,
e Dionis Getieis quaedam excerpsit.
1) 11. 159, 32. IL, 201, 5,

Suis haec exaggeravit commentis Philostrat. in

Vita Dion. Ipse aliquanto modestius I, 59, 42. ἐπήειν γοῦν ὡς ἐδυνάμην πλείστην γῆν ἐν ἀγύρτου σχήματι καὶ στολῇ τοῦτο uiv παρ᾽ Ἕλληνας τοῦτο δὲ
παρὰ βαρβάρους
αἰτίζων ἀχόλους ovx ἄορας οὐδὲ λέβητας.

2) II, 208, 14.
3) L, 422, 25.
1)L e. 34.83.

p.Ch.

Nam eum relegatum

esse a. 82.

supra ostendimus.

ADDITAMENTA

AD VOL. I.

. 2, 2 omnia sana esse mihi persuaserunt Vahlenus et Herwerdenus.

. 2, 11 ὅσον δυνάμεϑα ἐγχειροῦντες Herwerdenus.
. 5, 171 ἐχεῖνα καὶ retinenda sunt cf. Wendland 1. 1l.
. 6, 23 οὗτος pro τοιοῦτος scripsi, non propter ὅν quod sequitur, sed quia hic
non quaeritur, qualis rex sit, sed quo signo agnoscatur. cf. Wendland p. 326.
. 11, 6 ὅσοι non potest pro exclamatione accipi, quod putat Herwerdenus, quia

priori ὅσοι hoc opponitur.
. 11,12 nunc quoque puto

ἀλλὰ secludendum

esse; post ἁπάσης parenthesis

significanda est, quae finitur 1. 16 μάτην ὑπ᾽ αὐτῶν; deinde iterato ov μόνον
sententia interrupta ad finem ducitur.
.14, 27 πολὺ δὲ, ὡς ἐνόμιζεν, (6v) χρείττονι
witzium

et me

etc. Herwerdenus,

et Wilamo-

secutus.

.15, 24 πάντων) πασῶν Wendland.

.16, 6 σωτῆρα εἶναι) σωτὴρ ἀχούει et ego conieceram et Herwerdenus.

. 21, 1 τοῦ τε — ᾿Αχιλλέως del. Herwerdenus.
. 28, 18 ἑἱλάσχεσϑαι) ἐξασχεῖσϑαι Herwerdenus, διασχεῖσϑαι Enthovenus.
"UG
"3
te
UD
uU
"5
"UO
"c
Ὁ . 26,

10 restituendus verborum ordo, qui est in libris: ἐν T9«xg καὶ ταῦτα et

verba οὐχ — ταῦτα Herw.

. 26, 10 verba ὅτε ys μὴν — ταῦτα sana esse mihi persuasit Wendland.
210, 14. 21 non opus est ὃν addi (Wendland).
. 28, 15 lege οἵαν cum UBV.
. 29, 8 χορεύματα) χρούματα Paton.
. 93, 9 τὸ retinendum (Wendland).
. 94, 24 δικαιότερος δὲ (ταμίας vOv ......
ΒΒ
Ξ
"S
wu
"3
"n

ἀοχνότερος δὲ στρατηγός etc.

Paton.
"2;

99, 0 ὅταν δὲ (ἑνὸς) παμπληϑεῖς Usener, servata 1. 7 et 8 codicum scriptura.
p. 35, 19 ὥστε ὑπὲρ οὗ πονεῖν et cetera ut ego Paton; at cui laborare necesse
est, is non dici potest μηδὲ συμπονεῖν ἐϑέλειν.

. 380, 8—37, 27 ab hoc loco aliena, quia non poterat pergere: ἵνα δὲ μήτε ἐγὼ
κολαχείας αἰτίαν ἔχω etc. postquam multis probavit, se non timere adulationis crimen. At optime iis pergitur post ἀνάγχη λέγεσϑαι.
. 39, 18 ut in UB ἀσϑενὴς οὗτος, ita in PY ἀνανδρος interpolatum esse vidit
Paton.

Fortasse

UB

coniectura

verum

assecutus

est.

. 40, 25 πολεμίων λείαν) “Μυσῶν λείαν flagitat Herw., collato Zenob. V 15.

.41, 27 ὥσπερ εἴρηται ὧν πέρι εἴρηται Wendland.
. 45, 11 ναυτίλλεσϑαι pro γαυτιλίας Paton.
9 ἐπιὼν Wendland, iov Herwerd.

. 46,
"n
“Ὁ
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Pp. 52,4 εἰ δὲ — n«govtov nunc
P.

mihi persuasi sana esse, deinde τοίνυν prius
delet Herw.
52, 10 οὐχοῦν
— χοινα) haec verba, etiamsi παρέντων scribatur m παρόνtov, quod voluit Paton, non intellego.

. 53, 14 ἢ ζἀλλήλους) oi Casaub. et Reiskius.
Θ9. 55, 10 ἑχάστων τῶν μὴ σφόδρα ἀνοήτων {τοῦ σώματος ἐπιμελομένων διὰ
"3
ποτῶν» καὶ σίτων xal λουτρῶν καὶ ὑγιεινῶν δὴ πάντων. lta locum constituo similem

secutus rationem

. 59, 16 ἢ ἀνϑρώπων del. Herw.

Patonis.

. 61, 10 xal (xatà) τὸν ἀἄνϑρωπον Paton.
. 67, 12 χάκιστα pro τάχιστα Herw., propter χρόνον τινά.
. 69, 3 ἐντεῦϑεν δὴ Paton.
13, 13 μεταβαλόντας non mihi persuasit Enthovenus intransitive dictum esse,
uU
"ow
'd'
quia praecedit μετέβαλλε transitive.
13, 22 ἀνὴρ pro ἔνϑα (quia praegressa agunt de daemone) Herw.
. 82,4 τῶν ϑηρίων del. Herw.
. 85, 2 αὑτὸν δὲ Herw.
. 109, 22 xal ἄλλων τῶν παραμενούντων Wendland.

.112, 7 ἀφ᾽ οὗ Herw.

. 116, 29 τὴν ὑπὲρ ἐχείνων δόξαν Reiskius.
. 117, 2 οὐ xataqoorobrtec

αὐτῶν del. Herw.

. 119, 9 scribendum: τοιοῦτον (οὐδέν).
. 120, 10 ὑπὲρ αὑτοῦ delendum, quod ex 1. 5 huc aberravit (Wendland).
11 λέγειν τοῦ πράγματος) haec nunc corrupta puto cum Blassio, qui pro-

o"
v"
(!À
"o
"ov
"dj
vj
- . 122,

posuit λέγειν ἐκ τοῦ προφανοῦς.
. 128, 9 χαταφυγόντας B.
. 125, 16 ὥστε x&v ὀμόσαι B.

. 130, 5 οὕτω ante χρόνῳ transponit Vahlenus Ind. Lect. Ber. 1895.
. 131, 32 συνήδεσθαι flagitat Herw.
. 138, 25 ξυντιϑεὶς pro ξυνϑεὶς B

. 139, 28 ὑποφεύγων pro ἀποφεύγων B.
. 140, 19 ἀμύνειν ταῖς ναυσίν B.

. 142, 29 φυγόντων B.
. 143, 20 φυγόντας B.

. 144, 16 zal πρὸς (Τρῶας) φιλίαν πράξαντες ἀπέλϑοιεν Herw.
. 153, 12 dx τοῦ τόπου del. Herw.
. 155, 17 χαλεπὴν Herw.

. 165, 7 χυμβάλοις τισὶν πολυψόφοις Herw. me secutus.
. 170, 21 ἐνίχησας καὶ ἐξέπληξας τὴν Ἑλλαδα Berw.

. 179, 21 ἔν τισιν ἱεροῖς Herw.
. 181, 17. verborum εἴ τῳ --- παῖδες patrocinium suscipit Vahlenus Herm. XXX 361.
ovv
"o
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29 verba zel μὴ — qof95c ita explicat Herwerdenus: ,,noli timere, vult
venator, ne domum meam te vocans insidias tibi struam**. At mire hac sen-

tentia interrumperentur quae de navigandi difficultate et praecedunt et secuntur. Itaque nunc in mentem mihi venit, an verba illa ante ἔπειτα 1. 27
transponenda sint. lta bene sententia procederet.
Neque offendit, quod
venator primum quidem postridie Dionem ad mare redire iubet, dein circumspecto caelo vix post quinque dies tempestatem remissum iri sperare
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audet.
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Quae in adnotatione dixi de verbis βουλοίμην
— ἄνεμον transpo-

nendis, nihili esse recte monuit Herwerdenus.
p . 199, 2 διαδιδομένῳ Herw.
p . 202, 6 ἔτε μᾶλλον del. Herw., quae dubito an tolerari possint.
p. 203, 16 cov pro cov Herw. verissime.
p. 204, 32 τὸ τῆς πενίας Herw.
p. 207, 26 ἃ δὴ — ἐδόχει defendit Vahlenus Herm. XXX 364.
p . 217, 21 ἀλλ᾽ ἴσως γε οὐδὲν ἧττον ἢ μᾶλλον (ἔτι χρὴ) ἐν Herw.
p . 242, 22 μᾶλλον) ἔλαττον Herw. quod meae coniecturae praestat.
P . 262, 18 in textu lege μηδὲν οὕτως cum Emperio.
Ρ . 262, 24 γὰρ (ἀν) ὑπῆρχεν Herw.
Ρ . 2601, 19 τὸ ἕτερον ferri non posse vidit Herw., coniciens τὸ τέρεν (sc. τῶν

ὦτων i.e. τὸν λοβόν).

. 214, 18 βασιλεῖς ϑεῖοι (cf. 1. 24) Herw.
. 218, 11 ἐν τοῖς λόγοις del. Herw.
. 280, 12 συνίετε) συρίττετε Herw.

. 283, 29 λανϑανούσης non intellego; cf. Herw. p. 29.
. 285, 10 εἰπεῖν) τίχτειν vel τεχεῖν Herw. coll. Arist. Ran. 1057. Eur. Suppl. 192.

293, 15 τὰ ὄντα) τὰ τυχόντα Herw. probabiliter.

296,8 ταῦτα) ταὐτὰ (ἐποίει) Herw.
. 800, 24 αὐτὸν retinendum; cf. Wendland 1. 1.
. 813, 6 post σημεῖον interrogatio significanda est (Wendland).

. 913, 11 φιλοφρονουμένων; Qo? utvoUv», ἀλλ᾽ etc. Vahlenus Ind. Lect. Ber. 1895.
. 913, 22 verba ἀδιχεῖσϑαι τὰ τῆς σωφροσύνης vix sana; cf. Herw. p. 33.
. 8920, 13 post σχοποῦντες interrogationem significandam esse monuit Herw.

. 820, 16 ἀλλ᾽ οὐ προσήχει us διὰ Wendland verissime.
. 922, 18 ἢ τέχτων ἐὰν (ἢ) sufficit (Herw.).
322, 20 παρῆλϑον Herw.
. 321, 1 ἀγνωμονοῦσιν non debebam in suspicionem vocare.
. 933, 22 οὐ πολλῷ τινὶ χρόνῳ (xal αὑτῷ καὶ) πολλοῖς τῶν ἄλλων etc. ita me
longe melius lacunam explevit Herw.
. 9336, 23. βρίζοντες) ϑρίζοντες— ϑερίζοντες Herw.

. 937, 17 ἐν τοῖς ὄρεσιν) ἐν ταῖς ὀργάσιν Herw.

.-ς-"
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INDICES.
1. NOMINA GEOGRAPHICA.
Acanthus
Athenienses ad Acanthum
proelio victi II 236, 23.
Achaei a Doriensibus expulsi Asiam et
Lesbum incolunt 152, 4.
Acrocorinthus 84, 16.
Adanenses Tarsensibus maledicunt 312, 2.
—
'Tarsensibns infensi 319, 27. —
Tarsum veniunt ad sacrificandum (?)
329, 19.

Aegaei φιλοτιμίαν ἀνόητον ἐπανελόμενοι πρὸς ὑμᾶς, (scil. Tarsenses) τὸ
περὶ τὰς ἀπογραφὰς ἐξαμαρτάνοντες, αὐτοὶ μὲν ἔπταισαν etc. 318, 27.
—

'Tarsum veniunt

329, 20.

ad sacrificandum

mano

praeerat

Conon

or.

XXXII

$ 71. 72. — τὰς ἐμπορίας — σχεδὸν
ἁπάσης τῆς οἰχουμένης γίγνεσϑαι παρ᾽
ὑμῖν 211, 14. --- δευτέρα τῶν ὑπὸ τὸν

ἥλιον (πόλεων) 211, 6 Aegyptus σῶμα
τῆς πόλεως, μᾶλλον δὲ προσϑήχη
ibid. — eo non solum Graeci, Itali,
Syri, Libyes, Cilices, Aethiopes, Arabes,
sed etiam Bactrii, Scythae, Persae, Indi
conveniunt 278, 15. — urbis bona enu

merans: χαὶ vo μέγιστον τὴν émipaγειαν τοῦ ϑεοῦ 218, 29. — in ipso
theatro milites Romanos servandi ordinis causa adesse, significat 282, 3.
— ab Alexandro condita, Macedonibus habitata 286, 12. — δεχαπέντε

Aegenses Tarsensibus maledicunt 312, 2.
Aegypti reges boni 33, 19.
ἄνϑρωποι εὔποροι 292, 24. — Museum
Aegyptii 63, 24. — nulla apud eos poésis
291, 1.
126, 12. — sacerdotes II 95, 19. — λί- Alexandrini iocosi 267, 1 τοσαῦται uv-

ϑων εὐχρόων καὶ ποικίλων 1I 220, 18.
Aegyptius sacerdos res anteTroiam gestas
Dioni narrat or. XI ἃ 37sq.

Aegyptus τῆς ἐν Aly. καπήλων πόλεως,

ριάδες ἀνθρώπων ἅμα xal và δέοντα
ἐννοεῖτε καὶ ταχὺ φϑέγγεσϑε, ὅ,τι ἂν
ἐννοήσητε ibid 6. musicae et circen-

ὁμοίως μὲν ἄνδρες, ὁμοίως δὲ γυναῖχες

sium amantissimi or. XXXII passim
»panem et circenses** dictum celeberrimum ad eos refertur 275, 22. — xoi

183, 25.

τὴν μᾶζαν ἔχ τῆς τῶν χρειττόνων

ὅπου πάντες χάπηλοι κατοικοῦσιν,

Aethiopes ibi aurum vilius quam apud
χειρὸς λαμβάνουσι 284, 11.
nos plumbum et malefici aureis vin- Alpheus flumen 10, 2.
culis vinciuntur II 220, 22.
Andrii 262, 21.
Alectoris castellum (φρούριον ᾿Αλέχτο- Antiochenses cum Apamensibus litigant
329, 24, — II 49, 13. — magnam porρος) ad Hypanidis et Borysthenis ostia
ticum exstruxerunt II 84, 28 ὧν ἡ πόsitum, Sauromatarum reginae esse dicitur II 1, 24.
λις ἕξ xal τριάκοντα σταδίων ἐστὶ τὸ
Alexandria seditio paulo ante Dionis oraμῆκος ibid. 30.
:
tionem Alexandriae facta vi oppressa Apamenses πρὸς ᾿ἀντιοχεῖς — περὶ ὄνου
est, praesidium auctum; exercitui Roσχιᾶς ἐρίζουσι 329, 24. — πολιτείαν

1. NOMINA GEOGRAPHICA.,
ἐξαίρετον ἔχοντες 11 52, 8 Prusaensium ὅμοροι xal ἀστυγείτονες ibid. 11
multas habent cum iisdem ἐπιγαμίας
ibid. 13. — δέονται τῆς παρ᾽ ἡμῶν
(scil. Prusa) ὕλης καὶ ἑτέρων πολλῶν

et Academia 266, 11. --- Ἵππου καὶ
κόρης ἄβατον unde dictum 290,6. —

ἤϑει, νομίζων οὐ σχληρὸν οὐδὲ ἀμα-

Propylaea et Parthenon II 48, 14. —

τῶν ἀνδρῶν καὶ τῆς μακαρίας πόλεως,

et senatus sescentorum

ὕφ᾽ ἧς δεῖρο ἐπέμφϑητε

᾿Αττικὴ εὐτέλεια 11 151, 16. — Cynosarges gymnasium ubi νόϑοι ἀλεί-

φίλοι δὴ

παρὰ φίλους οἰχήσοντες 11 59, 31. —
complures Prusaensium ei πολίτας

Στοὰ Ποικίλη 11 85, 8 — Areopagus
II 98,13. —

φονται II 233, 7. — οὐκ οἶσϑα τὸν

πεποίησϑε xal βουλῆς μετεδώχατε καὶ
᾿Αϑήνησι νόμον — ὅτι τὸν φύσει δοῦἄρχοντας οὐκ ἀπηξιώσατε γενέσϑαι
λον γενόμενον ovx ἐᾷ μετέχειν τῆς
παρ᾽ ὑμῖν χαὶ τῶν σεμνῶν τούτων,
πολιτείας 11 251, 1.
ἃ τῆς Ῥωμαίων ἐστὶ πόλεως, ἐκοινω- Athenienses 105, 20. — 249, 29. — ᾿4ϑηγήσατε 11 60, 13.
γναίους φασὶ νέμεσϑαι xa9^ ὅλην τὴν
Arabes 63, 24. — Ἀράβων φρύγανα
᾿Αττιχὴν τὸ παλαιὸν xol πάλιν ὕστε305, 15. — ἀράβων στολή 332, 6.
ρον τυραννήσαντος Πεισιστράτου 209,
Aradii

contempti

309, 12.

309, 2 eorum

musica

Arcadia ὃ “άδων (δεῖ) διὰ τῆς ᾿Αρχαδίας
Pas
ΩΝ
Creep

tum habent 84, 21. — capite damnatorum nomina deleri lex iubet 244, 2,
— mystae Eleusinii statua, quem Herculem esse dicunt 246, 7. — Lyceum

II 54, 13. — πιστεύω τῷ τῆς πόλεως
ϑές, ἀλλὰ τῷ ὄντι γνήσιον ἐχείνων

RIta
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ἀναστάτου γενομένης 304, 15. — ecus
ex Arcadia II 240, 26.
Arcadicus pilleus 335, 3.
Argivi 116, 27. 117, 9. 264, 20 saepius.
Argos 212, 5.

Asia 64, 17. — τοὺς ἱερέας τῶν παρ᾽
ὑμῖν" τοὺς μακαρίους λέγω, τοὺς
ἁπάντων ἄρχοντας τῶν ἱερέων, τοὺς

ἐπωνύμους τῶν δύο ἠπείρων τῆς ἕτέρας ὅλης 934, 14. — iudicia in provinciis Asiaticis (Phrygia): τὸ τῶν δι«Gv — μέτεστι δὲ αὐτοῦ ταῖς πρώ-

ταις πόλεσιν ἐν μέρει παρ᾽ ἔτος. φασὶ
δὲ νῦν ἔσεσϑαι διὰ πλείονος χρόνου.
336, 11. — provincia Romana: τῶν

ἱερῶν τῆς ᾿Ασίας μέτεστιν ὑμῖν (scil.
Celaenensibus) τῆς τε δαπάνης τοσοῦτον

ὅσον ἐχείναις ταῖς πόλεσιν,

ἐν

αἷς ἐστι τὰ ἱερά 3306, 14.
Athenae anathemata: Mardonii acinaces,
Laconum e Pylo clipei 23, 29. — Olympium plus X milibus talentum constitit

13. —

multa

peccant Dionis

aetate

253, 1 Phoenicem quendam ἀπὸ χώμῆς τινὸς ἐκ τῆς ἠπείρου, xal ταῦτα
πιττούμενον τοὺς βραχίονας Olympii
cognomine honoraverunt ibid. 4 poétae
pessimi iuxta Menandrum statuam ponunt ibid. 7 ἃ Nicanore Salamina redemptam accipiunt ibid. 9. — gladia-

tores in theatro spectant ὑπ᾽ αὐτὴν
τὴν ἀκρόπολιν, οὗ τὸν Διόνυσον ἐπὶ
τὴν ὀρχήστραν τιϑέασιν 254, 18. —
Dionis aetate cum Lacedaemoniis ὑπὲρ
τῆς προπομπείας ἀγωνίζονται 1140, 7.

— τ᾽ ἐστασίαζον xal τοὺς πολεμίους
ἐπήγοντο χαὶ προεδίδοσαν ἀλλήλους
οἱ ταλαίπωροι Il 91, 25. — ᾿Αϑηναῖοι
πολλοὶ τῶν £v Σιχελίᾳ ληφϑέντων

ἐδούλευον ἐν Σικελίᾳ xal ἐν Πελοποννήσω ἐλεύϑεροι ὄντες. II 236, 18.
— ψηφισαμένων μετὰ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην τοὺς συμπολεμήσοντας
οἰχέτας ἐλευϑέρους εἶναι 11 238, 9. —

iis Apollo suadet προσλαβεῖν τῇ πόλει
τὴν Σικελίαν, λόφον τινα ἐγγὺς ὄντα
τῆς πόλεως, quod de insula falso inter-

pretantur II 284, 27.
24, 1. — ᾿4ϑήνησί φασι τὸν ἱερὸν τῆς
ἐλαίας ϑαλλὸν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βλαστῆ- Attica 95, 12. — natura et caelum
84, 5. — οἵ ἐν τῇ Αττιχῇ κάνϑαροι
σαι καὶ τέλειον γενέσθαι 11,9. — cum
Piraeo ducentorum

stadiorum circui-

296, 14.
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Babylon 65, 2. — ibi hiemat rex Persarum 84, 1 urbis circuitus quadringentorum stadiorum 84, 24. — moenia

90, 27.
Babylonii ὑφάσματα II 220, 7.

Carpathus Rhodiorum est Dionis

233, 22.

Carystii λίϑων

tvyoOcv

aetate

xol ποιχίλων

II 220, 18.

Caunii 255, 22 et Romanis et Rhodiis
Bactra urbs 157, 16. — ibi hiemat rex
serviunt 256, 3. — omnes febriculosi
Persarum 84, 1.
294, 8. — χαχόβουλοι 234, 6.
- Bactrii equitationis peritissimi 279, 12. Celaenae urbs Phrygiae πρώτη τῆς ΦρυBarbari quidam δι᾿ ἀτμοῦ ϑυμιαμάτων
γίας 335, 7. — Phrygiae, Lydiae,
τινῶν inebriantur 283, 12.
Cariae, Cappadocibus, Pamphylis, PisiBatieam dei σῆμα Mvoívgc appellant
dis mercatum praebet 335, 18 multa
113, 19. 121, 1.
oppida et vici ei parent ibid. 22.
Bithyni δεχάτας (ràc) παρὰ τῶν Bi— magna tributa Romanis pendunt
9vvov II 37, 1.
335, 23 iudicia quotannis ibi fiunt χαὲ
Boeoti 107, 26. — 169, 7. — omnium
ξυνάγεται πλῆϑος ἀνθρώπων ἀἄπειstolidissimi 115, 19. — Thesei socii
ρον δικαζομένων δικαζόντων etc.

134, 3.

Boeotia 95, 13.
Borysthenes fluvius II 1, 5.
Borysthenes oppidum, 104, 3. — situs
describitur or. XXXVI 81—3. — frequentibus expugnationibus deminutum
II 2, 2 centum fere et quinquaginta
annis antequam Dio eo veniret maximam expugnationem passa est ibid. 5.
Borysthenitae manserunt iis puerorum

335, 26.
Cenchreae II 18, 31.

Cephallenum iuventus ἐπὶ μνηστείαν
ἐτράπησαν τῆς Πηνελόπης 149, 25.
Chersonesus

Taurica

Scythis

habitata

1I 1, 22.
Chium vinum $6, 15.

Chius 212, 4.
Cilicia 266, 10.
Cnosii Labyrinthus II 225, 5.

amores ἀπὸ τῆς μητροπόλεως II 3, 14. Colophon ποιητὴν ov χείρονα Ὁμήρου

παρέχεται τὸν Ἀπόλλωνα 1I 82, 1.
Achillem deum colunt, cuius alterum
261, 20. — glain insula, alterum in urbe templum Corinthii 98, 21. —
diatores spectare solent ἔξω τῆς «óest ibid. 21 omnes Homerum admiranλεως, ἐν χαράδρα τινί 254,20. — primi
tur ibid. 19 οὐχέτι σαφῶς ἕἑλληνίiniustae Atheniensium dominationi obζοντες ibid. 24. — omnes capillos
stiterunt II 21, 1 iidem cum Thebanis
et barbam demittunt II 5, 27 apud
et Eleis pro Graecorum iuribus LaceIovis templum εἰώϑασι βουλεύεσϑαι
daemoniis obstiterunt ibid. quadrinibid. 22.
gentos Thermopylas miserunt ibid. 9.
Byzantii 249, 29. — propter pisces opuSalaminiae victoriae auctores ibid. 11.
lenti 304, 10. — opulenti propter mare
Siciliam barbaris, Syracusas tyrannis
338, 21.
liberaverunt ibid. 23. — ex Romanis
Graeci facti sunt II 23, 14.
Caesareenses Bithyniae eorum urbs multo
minor quam Prusa, sed vere Graeca, Corinthus 58,4. — II 220, 15. — ὑπὲρ
ἧς τοὺς δύο ϑεούς φασιν ἐρίσαι, Ποaedificiis exornatur II 83, 29.
σειδῶνα καὶ τὸν Ἥλιον Il 19, 16.
Calymnii 234, 5.
Cranium Corinthi 84, 19. — 96, 19.
Capherides rupes Euboeae 195, 21.
Cares χίων ἐκ Καρῶν τὸ γένος ll Cretes saltatio Curetica apud Cr. in usu

240, 30.
Caria Rhodiorum est Dionis aetate 233,
6. 248, 26.

29, 18.

Croton II 151, 16. — antea potens, nuuc
fere deserta 304, 21.
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Cydnus fluvius 298, 4.
Cytherii II 301, 14.
Cythnii II 301, 13.

Delphi 107, 25. —

τὸ ἐν 4. γράμμα

τὸ Γνῶϑι σαυτόν 113, 8. — ibi Gorgiae sophistae et Phrynes meretricis
statuae columnis impositae spectantur

II 24, 3.
Dium Pieriae oppidum, ubi Musis sacrificat et Olympiorum certamen instituit
Philippus 16, 24.
Ecbatana 65, 3. — Mediae; ibi aestatem transigit rex Persarum 84, 2.
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Getae II 1, 3. — vel Mysi 159,
centum et quinquaginta annis
quam Dio Borysthenem veniret
cas urbes in sinistra Ponti ora
ad Apolloniam omnes deleverunt

13. —
anteGraeusque
II2, 6.

— ἀλλ᾽ εἰς ἐχϑρῶν, φασί, χεφαλὰς
τὰ τοιαῖτα τρέποιτο, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς
τοὺς χαταράτους Γέτας 11 89, 12.
Graeci poétis nimium credunt 126, 10.
— χαὶ νῦν τοὺς πολλοὺς ÉxOvtaG

στρατεύεσϑαι

διὰ τὴν οἴχοι πενίαν

146, 12.

Graecia pleraque oppida muris carent
Dionis aetate 255, 25.

Elei 98, 20. — ἄρχοντες xal ἡγεμόνες Halys flumen 114, 9.

τῆς πανηγύρεως 161, 14. —
sumptu Iovis simulacrum

magno

paraverunt

Helotes

non

possunt

Spartiatae

fieri

1 11, 10.

169, 14. — μηδὲ τὰς ἐπιστολὰς λύ- Heraea oppidum 10, 1.
ουσι, ἃς ἂν γράφωσι τῶν ἀϑλητῶν Hippolai promontorium prope Borystheτινα συνιστάντες 251, 18.
Eleusis 85, 4.
Ephesii II 42, 15. —

Smyrnaeis litigant
Ephesus in templo
ab Ephesiis, sed
pecunia deponitur
Dianae II 48, 16.
Epidaurus 262, 21.

Euboénses

nem

1149, 12. —

cum

329, 25.
Dianae non solum
etiam a peregrinis
235, 9. — templum

Ilienses apud eos habita or. XI. —

tra-

goedus apud eos recitare noluit: ὅσῳ
γὰρ ἂν χρεῖττον ἀγωνίσωμαι, vogovτῳ φανήσεσϑε ὑμεῖς ἀτυχέστεροι
299, 20.

ὀπισϑεν χομῶσι secundum

Homerum 18, 31. 190, 18.
Euboicum Oppidum (fort. Carystos) or.
VII ὃ 21— 63.
Contio describitur

$ 24—26 sq. λειτουργία ὃ 28 eisoyéται ἀτελεῖς ibid.

II 1, 8.

Hypanis fluvius II 1, 5 sq.

frumenti

distribu-

tiones 8 29 ἀπαγωγή $ 30 τα δύο
μέρη τῆς χώρας ἔρημά ἐστι δι᾿ ἀμέλειάν τε καὶ ὀλιγανϑρωπίαν $ 34 rogatio de agri publici occupatione
argenti distributio $ 49 periculum
a latronibus imminens
ibid.
murum multae domus inhabitatae

Indi 57, 7. 65, 1. 3. — fabulosa eorum
beatitudo depingitur or. XXXV $ 17

— 22. — Ἰνδῶν φρύγανα 305,15. —
apud eos sapientiae doctores 188, 5.
— Brachmanes II 95, 21. — apud I.
ebur vile II 221, 3.
India canes Indicae 52, 27.
Iones 169, 7. — luxuriosi 26, 17.
Tonia 104, 1.
Ionica harmonia

309, 11.

ὃ 37 Italia 104, 1.
urbi Italiotae luxuriosi 26, 17.
intra
Lacaena canis II 240, 30.
$ 50

Lacedaemon Xro& Περσικχή 11 85, 8.
χαλέσαι εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ ξένια Lacedaemonii 105, 21. — 231, 26. —
$ 60.
249, 29. — φασὶν αὐτοὺς τὸ ἀρχαῖον
Europa 64, 17.
πρὸς αὐλὸν πολεμεῖν 284, 22. — χὰν
μυριάχις εἴπῃ τε καὶ ἐπαγγείληται
Galli Druidae II 95, 23. — apud eos
φιλοσοφεῖν— παρὰ τοῖς “ακχεδαιμοelectrum vile propter
frequentiam
γίων βασιλεῦσιν 11 180, 1. --- πρότεII 221, 8.

INDICES.

344

gov πίλους εἶχον ἐπὶ ταῖς χεφαλαῖς
II 185, 2. — ἐπεὶ παρέβησαν τὸ κηρύχων ἔϑος, τοὺς παρὰ βασιλέως ἐλϑόντας ἀνελόντες, ἐχολάσϑησαν ὑπ᾽
αὐτοῦ δαιμονίου 11 206, 21. — iis deus
suadet ἀπείχιστον πόλιν οἰκεῖν 11 212,
6. —

0 Δαχώνων

Κεάδας (carcer)

II 325,8,

Laconicis canibus Diogenes
rat 97, 25.
Laconicus pilleus 334, 4.
Lechaeum 84, 17.

se compa-

Milesii Didymeum II 48, 15.
Mossynoeci rex eorum in turri custoditus (Xen. Anab. V 4, 26) II 231, 15.

Myconii (υχηναίων libri) 262, 22.
Myndii 255, 22.

Mysi 159, 13. — Μυσῶν ἀπόγονοι cum
contemptu dictum 265, 9.
Mytilenaei 249, 30. — λέγονται
Αἰολίδος κατασχόντες

xal

τῆς

τῶν περὶ

τὸν Ἑλλήσποντον zal Τρωάδα τόπων
τὴν Δέσβον ἅπασαν εἰς μίαν τὴν αὖ-

τῶν συναγαγεῖν πόλιν II 75, 10.
Lemniae Zfguvíov ταῖς γυναιξὶ τὴν
Ἀφροδίτην ὀργισϑεῖσαν λέγουσι δια- Nasamones πτερὰ ἔχοντες ἐπὶ ταῖς
φϑεῖραι τὰς μασχάλας 5811, 21.
Lesbium vinum 86, 15.

Leuctra ibi ὃ ἱερὸς λόχος Lacedaemonios vincit II 272, 11.
Libya 64, 17. — 104, 2. —

80, 6.

χεφαλαῖς ὀρϑα ΤΙ 185, 5.
Neapolis ibi certamina gymnica fiunt
11 292, 22. —

LXIV
feris scatet

Lyceum Athenis 182, 25.

Lydi τρυφή II 151, 15.
Macedones 105, 20. — 231, 26. — phalanx 57, 18. — cum pauperes et pastores essent, Graecos, Asiam, Indos
superaverunt, Persarum bona adepti

interierunt 304, 25. — πρότερον πίλους εἶχον ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς 11 185, 2.

ibi habita videtur or.

(περὶ τύχης β΄), quae Dionis

non est. Genus ducunt, quos adloquitur, ab Atheniensibus qui in Euboeam transmigraverunt; urbs eorum
non in insula sita, pulcherrima, opulentissima, Athenis maior ὃ 12—17. II 150.
Nicaea τὰς πόλεις τὰς συντελούσας εἰς

τὸ παρ᾽ ἐχείνοις δικαστήριον 11 36, 31.
— Genere nobilis τῶν φανερωτάτων

γενῶν ovx ἀλλαχόϑεν ἄλλων συνελϑόντων φαύλων καὶ ὀλίγων, ἀλλὰ
Ἑλλήνων τε τῶν πρώτων xci ακε-

Macedonia olim leones genuit, qui nunc
defecerunt II 266, 20.
Maeander fluvius 335, 16.
Mallotae cum Tarsensibus litigant 319,

δόνων 11 43, 22. — ἥρωάς τε καὶ
ϑεοὺς οἰχιστὰς λαβοῦσα 11 48, 24. --

1 sq. — de finibus 328, 10 sq. — eos et

«Asi τῷ κχτίσαντι τήνδε τήν πόλιν καὶ

sacrificia et iudicia Tarsi habere, volunt Tarsenses 329, 17.

A Πολιεῖ καὶ Αϑηνᾷ χαὶ Ἀφροδίτῃ
Φιλίᾳ καὶ Ὁμονοίᾳ καὶ Νεμέσει 11 46, 2.

εὔχομαι δὴ τῷ τε Διονύσῳ τῷ προπάτορι τῆσδε τῆς πόλεως καὶ Hoa-

Mare exterum, τὴν ἔξωϑεν ὑπερχειμένην Nicaeenses laudantur quod civilibus discordiis destiterunt or. XXXIX. —
ἔχετε, τήν τε Ἐρυϑρὰν καὶ τὴν Ivàurbem aedificiis exornant II 83, 28.
κήν 211, 12.
Nicomedenses Dio hortatur ut ceteris
Marsyas fluvius 335, 15.
Massalia 104, 2.

Medi 63, 23. — 105, 20.

Bithyniae urbibus portum praebeant,
quo nunc utuntur aut furtim aut αὐ-

Media ecus ex M. II 2490, 27.

τούμενοι παρ᾽ Exacta or. XXXVIII

Megara

$ 32 idem hortatur ut contra procuratorum praepotentiam ceteris Bithynis
auxilientur ibid. $ 33. — Dioni civitatem obtulerunt II 29, 12 inimicitias

262, 21.

Messenii post Leuctricum proelium a Thebanis in libertatem vindicati II 240, 1.

Metapontium potens quondam, nunc fere
desertum 304, 21.

habent cum Nicaeensibus or. XXXVIII
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non de terra vel mari nec de reditibus Paeones in Alexandri exercitu 57, 19.
II 35, 26 sed de principatu (πρώτη Palibothra urbs 157, 17.
τῆς Βιϑυνίας)

or. XXXVIII

$ 24 sq. Pelium mons

19, 15.

— iis cum Nicaeensibus sunt χαρπῶν Pella, nihil nunc reliquum praeter ruinas
304, 31.
ἀντιδόσεις καὶ γάμων ἐπιμιξίαι — καὶ
προξενίαι xal φιλίαι ἰδιωτικαί 1135,32 Peloponnesii 169, 6.
eosdem deos colunt, pleraque festa Peloponnesus 95, 13. — ὄρη μεγάλα
eodem modo celebrant ibid. 36, 1. —
ἔχει καὶ ποταμοὺς διαῤῥέοντας 84, 6.
minoribus Bithyniae urbibus adulan- Persae 57, 7. — 63, 23. — 105, 20. —
tur, ut socios habeant in simultate,
luxuriosi 26, 17. 27, 8. — venatio Perquam exercent cum Nicaeensibus II
sica describitur 56, 3 sq. — eorum et
39, 1 omnes Bithynorum civitates aut
Medorum divitiae 57, 30. — coitus
a Nicomedensium aut a Nicaeensium
consanguineorum
non
reformidant
partibus stant, item procuratores Roquamquam optimi inter gentes Asiae
(Cyn.) 115, 6. — de bello cum Graecis
mani ibid. 15. — Cum Nicaeensibus
gesto falsa produnt 153, 5. — equiconiuncti τῶν πόλεων πασῶν ἄἀρξετε
tationis peritissimi 279, 12. — φασὶ
11 38,29 ἂν τὸ μὲν τῆς μητροπόλεως
Περσῶν τοὺς ὁμοτίμους λαμβάνειν
ὑμῖν ὄνομα ἐξαίρετον ἢ,τὸ δὲ τῶν πρωπληγὰς ἀντὶ τοῦ σώματος τὸν χάώνδυν
τείων κοινὸν (scil. cum Nicaeensibus)
II 28, 15. — platanus aurea II 84, 14.
II 40, 9. — et Nicaeenses isdem ma— magi 95, 16. — et Bactrii et Parioribus orti II 42, 5. — urbem aedithyaei τιάραν xal ἀναξυρίδας ἔχουσι
ficiis exornant 11 83, 28. — cum

porticum exstruerent, ἐψηφίσαντο τὰ
μνήματα μεταίρειν 11 85, 2.
Nicomedia μητρόπολις τῆς Βιϑυνίας

II 38, 3.

II 185, 3. --- οἴχημα μεστὸν τέφρας
(carcer)II 225, 8. — εὐνούχους ἐποίουν
τοὺς καλούς, ὅπως αὐτοῖς ὡς κάλλι-

στοι ὥσιν lI 267, 11.

Persarum rex, Diogene multo miserior
Nilus ab Aethiopia fluens 27$, 2.
90, 138q. — ὀρϑὴν τιάραν habet II
Nini et Semiramidis urbs 157, 16.
232, 6.
Ninus urbs 23, 24.
Nisaei equi, meliores Thessalicis 52, 26. Phryges 108, 14. — Φρυγῶν — ἀτιμοOceanus insula in Oceano 64, 18.
Olympia templum lunonis cum arca

Cypseli 127, 2. —

ἔστιν Ὀλυμπίασι

χατὰ μέσον τὸν ἱπποδρόμον Taga-

τέρους 264, 28. — παρ᾽ οἷς ἐστι τὰ
ὄρη ποικίλα ll 220, 19.

Phthia 19, 14.
Pieria 16, 24.

Pisa oppidum 10, 1.
ξίππου Ποσειδῶνος βωμός 289, 21. Ponticum mel zuxgóv
Olympus mons 19, 14.
104, 6.
Olynthii iis pater Philippi imperio ces- Pontus ibi delphinum

ἐστι xal ἀηδές
sebum

liquatur

98, 14.

serat II 279, 28.

Onchestus Ποσειδῶνος ut Rhodus Ἡλίου Prusaenses,

II 19, 25.
Onuphis 125, 11.
Orchomenus pristinis

divitiis

spoliata

II 26, 4.

caritate annonae vexati
aedes Dionis (etiamtum iuvenis) et alius
hominis opulenti comburere, ipsum
cum suis lapidare parant or. XLVI
passim. --- Civiles hasce discordias,

Orgas (ὄρβας libri) fluvius 335, 16.

inquit, παρὰ τῶν ἐγγὺς ἀπελαύσαμεν;

Pactolus dv ὁ Il. — κατὰ ψῆγμα τὸ
χρυσίον ὑμῖν φέρῃ, καϑάπερ φασὶ
“υδοῖς πρότερον 304, 4.

in finitimis civitatibus multo maiores
turbas fuisse or. XLVIII $ 8. — πολι-

τῶν τινων, καὶ σχεδὸν τῶν δυνατω-
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τάτων παρ᾽ ἡμῖν τῆς παρ᾽ ἐχείνοις
τιμῆς τετυχηκότων (scil. apud Apamenses) 11 52, 14. — solo Apamersium
portu utuntur II 54, 14. — paulo ante
orationem XL iis concessum erat, ut

conventus apud eos agerentur; quare
ceterae civitates iis invidebant, ipsi

legationem mittebant, quae imperatori

gratias ageret II 54, 30. — χοινῇ πράττειν τὰ λοιπὰ, καὶ περὶ τῶν ἀγορα-

νόμων χαὶ τῶν ἄλλων φροντίζειν καὶ
τὴν βουλὴν παραχαλεῖν πρὸς ταῦτα,

exactae sunt 232, 30. — τὸ ἄρμα scil.
τοῦ Ἡλίου 244, 20. — eorum statuae,
qui summo honore digni videntur, in
ipsis sacris ponuntur 215, 1. — foedus
quod cum Romanis inierunt lapidi inscriptum adservatur in templo Iovis
252, 8.

Roma deorum habitus a Graecis non
diversus II 185, 17 multae statuae barbataeibid. 19.— porticus aureae II $5, 9.
Sacae 63, 23.

ἵνα ὥσπερ εἴωϑε προνοῇ τῆς πόλεως Σακαίων ἑορτή ἣν Πέρσαι &yovoiw 06,30.
II 93, 11 (or. XLVIII extr.)

Samii Heraeum II 48, 15.

Sardes

(Hercules)

οὐδὲ τῇ Ἰαρδάνου

exactis πᾶσιν £009: τοῖς ἔξωϑεν χρεῶν

δούλῃ συγγενέσϑαι ἀπηξίωσεν, ἐξ ἧς
ἐγένοντο oi Σάρδεων βασιλεῖς II

ἄφεσις, Soli hoc recusaverunt or. XXXI
$ 66 sq. — τοὺς χαταπλέοντας τιμῶσιν

Scamander deis Xanthus audit 113, 17.

Rhodii cum bellis civilibus Romanorum

241, 32 — partem Lyciae Dionis aetate

233, 26.

121/48.

Scythae 57, 7. — 1I 1, 3. — apud eos
sapientiae doctores 188,5. — emporium
habent ibid. — ([ἀναλίσχουσι) εἰς παGraeco more mercatoribus condere
γηγύρεις, πομπάς, ἱερουργίας, εἰς và
nesciunt II 2, 17. — Melanchlaeni II
τείχη; τοῖς δικάζουσι, τῇ βουλῇ 248,30.
3, 6. — pridie eius diei quo Dio apud
— νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν — μιᾷ καϑ'᾽ ἕχαστον
Borysthenitas contionatur speculatores
ἐνιαυτὸν ἢ δυσὶν ἀφράχτοις ἀπαντᾶν
adorti alios occiderunt alios abduxeεἰς Κόρινϑον 249, 10. — τειχῶν δοχιrunt II 5, 11.
“μασία 249, 22. — contra Mithridatem
et Antiochum Romanis auxilium tu- Seres ὑφάσματα Il 220, 7.
lerunt 252, 6. — οὐδ᾽ ἡ (Ρωμαίοις) Seriphii II 301, 13.
possident 248, 27 urbes stipendiarias

μέχρι QxtavoU συγχινδυνεύσασα δύ- Sicilia 104, 1.

γαμις οὐδ᾽ ἣ τὸ τελευταῖον ὑπὲρ αὐτῶν
ἁλοῦσα πόλις 252, 9. — παρ᾽ οἷς νόμος
ἐστὶ τὸν δημόσιον μηδέποτε εἰσελϑεῖν
εἰς τὴν πόλιν 255,4. — μόνοις ὑπάρχει
ὑμῖν τὸ δοχεῖν ὄντως τινὰς γεγονέναι
καὶ μὴ τελέως χαταπεφρονῆσϑαι 264,
25. — τὸ μηδένα σοβεῖν διὰ τῆς πόλεως, ἀναγχάζεσϑαι δὲ διὰ τὴν ὕμετέραν συνήϑειαν καὶ τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους καϑεστώτως πορεύεσϑαι
205, 29. — ibi statuae inscriptione
tantum mutata ad alios homines transferuntur or. XXXI $ 9 et passim. —

Smyrna 212, 4.
Smyrnaei II 42, 16. — II 49, 12. — πρὸς

Ἐφεσίους ἐρίζουσι περὶ ὄνου σχιᾶς

329, 25.

Solenses Tarsensibus infensi 319, 20.
Sparta terrae motu deleta 95, 11.
Spartana civitas, cum dominatio Graeciae
post bella Persica ad Athenienses ver-

geret τὸν νησιώτην καὶ τὸν Ἴωνα καὶ

τὸν “Ελλησπόντιον ἀφεὶς αὑτὸν ἐσωφρόγνιζε — τοιγαροῦν μάλιστα εὐδαιμόνησαν ἐκεῖνον τὸν χρόνον 330, 1.
Stagira vide sub Aristoteles.

στρατηγός, summus Rhodiorum magi- Sunium ἃ S. in Piraeum non possunt
Stratus

221, 20. 240, 16. —

raro nec

nisi civitate in summo discrimine ver-

sante

εἰσφοραί ab omnibus

civibus

nisi noto pervenire 84, 12.
Susa urbs 157, 17. — 65, 3. —

ibi

hiemat rex Persarum 84, 1. — ὁ ἐν
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X. παράδεισος, ὃς ἦν, ὥς φασι, μετέωρος ἅπας II 222, 4.
Sybaris II 151, 17. — propter luxuriam
maturius interiit 304, 20.
Syracusani cum statuarum iudicium facerent, soli Gelonis Dinomenis filii sta-

tuae pepercerunt et Dionysii iis qui
Bacchi formam haberent II 22, 2 —
Lucanum qui in legatione Dorica lingua
utitur, talento donant; propter hoc ἃ
Doriensibus collaudantur 11 22, 25.
Syri 105, 20. — -Assyrii II 221, 28. —
luxuriosi 26, 17.
Syria 266, 9.

Syrtis describituror. V $ $— 11.
Tarentum quondam florens, nunc fere
desertum 304, 21.
Tarsenses II 49, 12. — ὥς ἐστε “Ἕλληvec zal Ἀργεῖοι χαὶ ἔτι βελτίους, καὶ

ἀρχηγοὺς ἔχετε ἥρωας καὶ ἡμιϑέους,
μᾶλλον δὲ Τιτᾶνας 298, 1. — πόϑεν
τὰς ἱκερχίδας ὑμῖν ἐπιβοῶσιν; 301,31.
— Argivorum coloni 309, 1, — Per-

seum colunt 310, 29. — τὸ περὶ τὴν
ἐσϑῆτα τῶν γυναιχῶν, τὸ τοῦτον τὸν
τρόπον χατεστάλϑαι χαὶ βαδίζειν
ὥστε (μηδένα) μηδὲ ἕν αὐτῶν μέρος
ἰδεῖν μήτε τοῦ προσώπου μήτε, τοῦ
λοιποῦ σώματος, μηδὲ αὐτὰς δρᾶν
ἔξω τῆς ὅδοῦ μηδὲν 311,8. — philosophis iniqui, propter quorundam pec-

cata, qui significantur: τὴν πατρίδα
βλάπτοντες καὶ συνιστάμενοι xatà
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πρότερον 320, 8. --- οὐχϑὲς χαὶ πρῴην
χωρὶς ἤν ὃ δῆμος καὶ χωρὶς i
ῆ βουλὴ
καὶ νῦν ἔτι χκαϑ᾽ αὑτοὺς oi γέροντες,

sed or. XXXIV tempore nuper in gratiam redierant 320, 10. — εἰ γοῦν τις

ἐπεξίοι πάντας,

δοχεῖ μοι μηδ᾽ ἀν

δίο ἄνδρας εὑρεῖν ἐν τῇ πόλει τὸ
| αὐτὸ φρονοῖντας 321, 11. — eorum
πρύτανις inconsiderate proconsulem,
quasi accusaturus Romae, lacessit
327, 24, — cum Mallotis litigant de
finibus (αἱ μὲν οὖν ϑῖνες καὶ τὸ πρὸς

τῇ λίμνῃ χωρίον οὐδενὸς ἄξια) 328, 26
qua de re eos Dio vetat χαταφεύγειν
ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν εὐθὺς 329, 13. —
porticum exstruxerunt II $5, 1.

Tarsus μητρόπολις

τῶν χατὰ τὴν Κι-

λικίαν 902, 10. — λινουργοί, πλῆϑος
οὐχ ἐλό ον ὥσπερ ἔξωϑεν τῆς πολιτείας vulgus seditiosum et inquietum.
eos omnes in civitatem recipi vult Dio
or. XXXIV
21-- 23, — Hercules

ἀρχηγὸς τῆς πόλεως 310, 25. — μητρόπολις 310, 19. --- μητρόπολις ἐξ
ἀρχῆς
-- καὶ τὸν δεύτερον Καίσαρα
ὑπὲρ πάντας ἔσχετε οἰχείως ὑμῖν διακείμενον 318, 5. — quingentas drachmas solvunt, qui in civitatem reci-

piuntur 322, 11. --- πρύτανις summus
magistratus, sex menses magistratu
fungitur 326, 1. 327, 24. γυμνασίαρχος 324, 21. — civis quidam duobus
procuratoribus deinceps accusatis magnam laudem adeptus est 328, 1.

τῶν πολιτῶν 316, 19. --- πρῶτοι τοῦ Teii(?) λίϑων εὐχρόων xoà ποικίλων
copia II 220, 17.
ἔϑνους 318, 3. — ab Augusto accipiunt: χώραν, νόμους, τιμήν, ἐξου- Tenedus παραπλήσιον πεπόνϑασιν oi
ἐμοὶ λόγοι τῷ κεράμῳ τῷ Τενεδίῳ
σίαν τοῦ ποταμοῦ, τῆς ϑαλάττης τῆς
lI 62, 30.
καϑ᾽ αὑτούς 318, 10. — τὸ γενέσϑαι
τινὰς τῶν ἡγεμόνων βιαίους καὶ τού- Thasium vinum 80, 13.
τοις ἐπεξελϑεῖν ὑμᾶς ---συνήνεγχε τὸ Thasus νόμου ὄντος καταποντίζειν χρίγαντας, ἐάν τι τῶν ἀψύχων ἐμπεσὸν
δίχην ἐχείνους ὑποσχεῖν 318, 17. —
ἀποχτείνῃ τινά 241, 10.
eo tempore quo iterum apud eos Dio
contionatur
proconsulem
inimicum Thebae ἀναστάτου τῆς πόλεως αὐτοῖς
γενομένης καὶ ἔτι νῦν σχεδὸν οὔσης
habent: ἄρτι δὲ ὑμεῖς τε τῷ δοκεῖν
πλὴν μικροῦ μέρους, τῆς Καδμείας
ἐλαττοῦσϑαι παροξυνϑέντες εἴπατέ τι
212, 12. --- ἐπὶ μέσης τῆς ἀρχαίας
χἀχεῖνος προήχϑη καὶ γράψαι πρὸς
ἀγορᾶς ἕν τοῦτο ἄγαλμα ἕστηχεν ἐν
ὀργὴν xol ποιῆσαι τοῦϑ᾽ ὅπερ μὴ
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τοῖς ἐρειπίοις 212, 19. — Alcaeistatua,
quem Herculem esse dicunt 246, 6.

Thebani

tibiis canere

ceteris

Graecis

meliores 212, 9.
Thebanus tibicen (Antigenidas?)

apo-

phthegma: αὑτῷ καὶ ταῖς Μούσαις
αὐλεῖν ἔφη II 212, 17.
Thessali equites Alexandri 57, 18. — τὸ

Thettalides II 165, 13. — τὸ τῶν Oer-

ταλίδων τὸ ἐφ᾽ αὑτὰς τὴν σελήνην
κατάγειν TI 82, 27.
Thessalus ecus 240, 27.
Thraces in Alexandri exercitu 57, 19.
—

τῶν

Θραχῶν

τινες

ἔχουσι) II 185, 1.
δώραχας ἐχεῖ τὰς

κοινὸν 9. 98, 21. — Thesei socii 134, 3. Thracia

Thessalia

95, 13. —

xal ποταμοὺς

ὄρη μεγάλα ἔχει

διαῤῥέοντας 84, 7. —

ὃ Πηνειὸς δι᾿ ἐρήμου δεῖ Θετταλίας

804, 15.

2. NOMINA
Aeolus rex Aeolensium II 122, 8.

Agesilaus οὔποτε ἠξίωσεν οὔτε πλαστὰν

τῶν

Γετῶν

λεγομένων (πίλους ἐπὶ ταῖς χεφαλαῖς

γυναῖχας

τὰς ἐλευϑέρας στιγμάτων μεστάς 11
231, 10.
Thurii oppidum quondam
fere desertum 304, 21.

florens, nunc

HISTORICA.
τοῦτό γε οὐχ ἰχώρ ἐστιν, ἔφη, τὸ δέον,

ἀλλὰ αἷμα ἀληϑινὸν ll 153, 24. —
οὔτε μιμηλὰν τοῦ σώματος ποιήσασϑαι
Macedonum daemon; dum Aegyptum
II 27, 24. — cum apud Sardes vicisset
Babylona Susa Ecbatana iis donat,
et Asiam inferiorem totam in poteAegis Pella Dio eos spoliat II 280, 2.
state haberet, ab ephoris revocatus Amoebeus II, 163, 20.
II 125, 23.
Anacharsis Scytha quid de Graecorum
Aglaophon 167, 24.
gymnasiis iudicaverit 279, 18.
Alcamenes 167, 24.
Antiochus ὃ ϑεὸς ἐπιχληϑείς 11 18, 11.
Alcibiades eius statua Chalcopogonis no— ὁ ϑεός Il 154, 11. —
mine inscripta II 27, 2 eiusdem statua, Apelles [spongia in tabulam coniecta spua Polycle ficta, manus habet truncatas
mum equi bellici invitus depingit II
146, 5.]
ibid. 4. — II 2:9, 12.
Alexander Magnus, ἃ Timotheo tibicine Apollodorus tyrannus 33, 12.
ad arma excitatus 1, 1 eius vitia 2, 4 Archelaus, Alexandri regis proavus, 74cum Philippo patre de Homero collo9sev εἰς Μαχεδονίαν αἶγας ἐλαύνων
quitur or. II p. 16 sq. adulescentulus
67, 22 oraculum ibid. 25.
invito patre in bellum proficiscitur Arion fabula de delphinibus 2$5, 3.
16, 15. Chaeronensis victoriae auctor Aristides ostracismus II 168, 1. — φιλόσοφος ἐν πολιτείᾳ 11 211, 19.
16, 22. — cum Diogene colloquitur or.
IV.— Corinthi Graecorum legationibus Aristomenes Messenius τὴν χαρδίαν δασύς
331, 24.
vacat 58, 5. — Olympias eum non e
Philippo natum esse iactat, sed e dra- Astyages ἃ Cyro in aurea vincula coniecconte vel Ammone 59, 14 propterea
tus 11 226, 9.
ὑποβολιμαῖος a Diogene vocatur ibid. Athenodorus pancratiasta, Melancomae
— ἃ Hercule genus ducit 66, 15. 67,19.
familiaris II 294, 3.
Iovis se filium dicebat 295, 4. — Iovis
se filium iactabat, Clitum, Philotam, Bacis 189, 7. — 331, 17.
Parmenionem, Callisthenem interfecit, Brachmanes 337, 25.
Aristotelem et Antipatrum voluit inter- Callias, filius eius, cum Athenienses ad
Acanthum victi essent, diu in Thracia
ficere II 153, 20, — vulneratus '44A&
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serviisse credebatur xol ὕστερον δια-
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|Cypselus arcam Iunoni dedicat ligneam

121, 4.
φυγὼν καὶ ἀφιχόμενος ἠμφισβήτει
τοῦ χλήρου τοῦ Καλλίου ll 236, 22. Cyrus rex bonus 33, 17. — Persarum
Callistratus Borysthenita nobilis, Scytharum more vestitus II 2, 31. Ionicam
habet corporis speciem II 3, 8 multos
Sauromatarum interemit ibid. 10 philosophiae studet ibid. 11.
Cambyses Amasidis, rezis Aegypti, cadaver vulnerat II 28, 4. — cum in Aegyp-

rex II 122, 7. —

puer expositus et à

cane nutritus II 154, 23. — ovx οἶσϑα
ὅτι λυχνοποιὸς ἦν Κῦρος Ἀστυάγους;
etc. II 238, 19. — Persarum daemon;
a Medis liberatos Asiae dominos fecit

Ἢ

279, 14.

Daedalus 167, 25. — eius statuae ipsae
se loco movent II 19, 7.
magis in fidem tradidit II 189, 18. —
Persas vexavit ut daemon II 279, 18. Dardanus rex Phrygum II 122, 9.
Darius Persarum rex opulentus 58, 30.
Charicles II 281, 17.
— ὃ πρότερος
--- ἐν Βαβυλῶνι xci
Charidemus Timarchi filius, Dionis disciΣούσοις ἐχαπήλευε, xol Πέρσαι αὐpulus or. XXX. II 295 Timarchum
τὸν ἔτι καὶ νῦν χαλοῦσι χάπηλον
fratrem minorem habet II 306, 8 Mes12, 3. — 11 84, 11. — mater eius Hesenae sepultus II 295, 7.
phaestionem προσχυνεῖ II 154, 26. —
Charixenus 11 281, 17.
Persarum daemon; multam pecuniam
Cimon ἄτιμος ἦν ἂν τὸν ἅπαντα χρόνον,
collegit; agriculturae consulit; contra
εἰ μὴ τὴν ἀδελφὴν ᾿Ελπινίχην ἐξέδωκεν
Scythas et Athenienses bellum gerit
ἀνδρὶ ταπεινῷ χρήματα ἔχοντι, ὃς
II 219, 21.
ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ζημίαν κατέβαλε τὰ
πεντήκοντα τάλαντα 11 190,32 Cyprum Deioces Medus, rex bonus 33, 18. —

tum proficisceretur, regiam Persarum

cepit, in Pamphylia

barbaros devicit

II 191, 2.
Cleon Atheniensis II 98, 13. — Atheniensium daemon II 279, 13.
Clisthenes Sicyonius eius filiam ex Italia
quidam in matrimonium petivit 127, 15.

c HN

DE

Conon dux Romanorum, qui Traiano
imperante Alexandrinorum seditionem
vi oppressit 288, 10.

Critias νομοϑέτης ἐπὶ τῷ μεταγράψαι
τοὺς παλαιοὺς νόμους 11 261, 8 χάλ-

II 154, 15.

—

Medorum

rex

122, 7.

Demetrius Phalereus, eius statuae MD
uno die ab Atheniensibus eversae II
21, 7. — Poliorcetes, αἰχμάλωτος γε-

vóusvog ἐξ οἴνου xel μέϑης ἀτίμως
ἀπέϑανεν 1I 154, 12.
Demonassa Cypria eius res enarrantur
II 148, 4.
Dorieus Rhodius (athleta) saepe Olympia
vicit 256, 12.

Dorus rex Doriensium II 122, 9.

Dromo ó χάπηλος 12, 1.

λιστον ἔφη εἶδος ἐν τοῖς ἄρρεσι τὸ

Epaminondas homini nefario in contione

9zàÀv, ἐν δ᾽ αὖ ταῖς ϑηλείαις τοὐναντίον ibid. 6.
Croesus Lydus quia deo uti nescit, reg-

conviciis se laceranti respondet: ἀλλά
τοι Δαμάτηρ κεχολωμένα γένοιτο or.
XLII $ 4—5, -- τὴν Βοιωτίαν εἰς
τὰς Θήβας συνῴχισε 11 75, 8. — Lysi-

num

amittit 114, 7. —

II 84, 11. —

dis Pythagorei discipulus II 94, 29.
ei Pactolus per Sardes fluens maius
tributum ferebat quam omnes qui citra
— φιλόσοφος ἐν πολιτείᾳ TI 211, 20.
Halyn incolunt II 216, 5. — quibusdam
τοὺς ἐραστὰς μετὰ τῶν ἐρωμένων
permittit ut quantum corpore valeant
τάξας 1l 272, 9.
auri ex thesauro asportent II 250, 14. Eumenes ἁμαξέως υἱός 11 154, 23.
Curetica saltatio 29, 17.
Euphranor
Mercurium non claudum
Cydippe II 149, 11.
effinxit II 27, 26.

πού σέο

i

P τὰν
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Glaucus Carystius εὐεξίᾳ διαφέρων TI Leo Salaminius II 65, 20.
213, 8.

Leonidas

—

apud Thermophylas

Rhodius

153, 14.

(athleta) saepe Olympia
Hannibal daemon malus et Carthagivicit 256, 12.
niensium et Romanorum; septendecim
Leptines lex eius perniciosa 256, 28. —
annos Italiae imperavit; paene Romam
(Dionysii maioris frater) a fratre Syracepit; Carthagini excidii auctor II
cusas accepit in fidem II 189, 16.
280, 10.
Leuco, rex bonus 33, 18.

Hanno Carthaginiensium potentiae auctor
Lycurgus φιλόσοφος ἐν πολιτείᾳ TI 211,
II 250, 7.
Harmodii et Aristogitonis posteri excepti
in lege Leptinea 257, 23.
Harmodius eius et Aristogitonis statua
ἃ Persis abducta II 27, 6.
Hegias statuarius Phidiae magister II

114, 25.

Hellen rex τῶν δι᾿ αὐτὸν ὀνομασϑένtov ll 122, 8.
Heracles Alexandri regis filius II 154, 24

19. — Lacedaemoniorum daemon 1I
218, 20. — Homeri carmina e Creta
vel Ionia in Graeciam portavit 25, 25

in legibus ferendis Homerum sequitur
25, 22. —

Olympia instituit 170, 24.

Lysander apophthegma: τοὺς μὲν παῖδας ἀστραγάλοις χαὶ σφαίραις ἐξα-

πατᾶν δεῖ, τοὺς δὲ ἄνδρας ὅρχοις καὶ
ῥήμασιν 11 197, 16.

ἄταφος γοῦν Ὀλυμπιάδι ἐχομίσϑη καὶ

πενϑήσασα αὐτὸν χαὶ αὐτὴ ἐτελεύ- Macrinus Nicomedensis, εὐεργέτης scri-

ptus a Prusaensibus, τὸ Προυσίου τοῦ
βασιλ
έως μνημεῖον μετήνεγκεν àx τῆς
Heraclidae non reges, quia non ἀγυπεύἀγορᾶς καὶ τὸν ἀνδριάντα Π 8ὅ, 2.
ϑυνοι, sed inde a Theopompo ephoris
Magi Persarum non erant γόητες II 12, 1
dicto audientes 11 122, 13.
tquotv lbid.

Hieroson senex Borysthenita, Platonem
admiratur II 7, 18 sq.
Hippias tyrannus II 21, 1.
Hyperbolus Atheniensis II 98, 12. —

II 279, 13.

latrocles athleta, Melancomae adversarius II 292, 20.
Idanthyrsus Scytha, rex bonus 33, 18.
Isagoras tyrannus II 21, 1.

Ismenias tibicen 285, 2. — τοῦτο μάλιστα ἠγανάκτει, τὸ χαλεῖσϑαι αὐλητὰς τοὺς τυμβαύλας 11 96, 25.

Iovi equorum Nisaeorum iugum alunt

ibid. 4.

Mardus Sardes bello superat II 154,
18.
Marsyas tibicen 1, 11.
Melancomas athleta pater eius Olympiae
et in aliis certaminibus vicit II 286, 18

ipse omnes gentes et urbes frequentavit II 287, 15 πυγμὴν ἤσχησεν 11
288, 14 διὰ παντὸς ἀήττητος ibid. 19
admirabilis τῷ μήτε παιόμενον αὐτὸν

μήτε παίοντα νικᾶν II 289, 1. -- pater,

e Caria oriundus II 293, 29.
Meles (Herodot. I cp. 84) II 154, 17.

Iugurtha τί δὲ ὃ Λιβύων βασιλεύς; οὐ Miltiades in vincula coniectus II 190, 23.
πενταχοσίας μὲν πόλεις Ῥωμαίων
ἐπόρϑησεν; ἐπάρας δὲ τὸν χιτῶνα

(10v) αὑτοῦ τοῖς πολίταις ἔδειξε Ῥω-

μαϊκῶν σφραγίδων ἀνάπλεων etc. II

184, 21.

Lacedaemonii citharoedum cithara exsecta urbe pellunt 286, 29, — βασι-

λεῖς, ἔφοροι, γέροντες II 98, 7.

Laconici reges boni 33, 19.

Mithranes à Dario Sardium arcem
in
fidem accepit II 189, 19.
Mithridates Dionysus II 18, 12.
Mummius homo indoctus Corintho ex-

pugnata Neptuni Isthmii statuam Iovi

dedicat II 27, 15 Philippi, Amyntae
filii, statuae Thespiis captae Iovis nomen inscripsit ibid. 18 adulescentium

Arcadum ex Pheneo statuis Priami et
Nestoris nomina inscripsit ibid.

row

2. NOMINA HISTORICA.
Nicanor Atheniensibus Salamina redimit
253, 10.

Nicias Nicerati filius in Sicula expeditione quam dissuaserat, periit II 191, 10.

2 I 219, 13.

Numa rex Romanorum 11 122, 9. — Romanorum daemon II 279, 25. II 280,17.
— Pythagoreus II 95, 10.
Olympias, Alexandri mater 19, 24.
Olympus tibicen 1, 12.
Panthia II 147, 23.
Partheniae apud Lacedaemonios 217, 27.
Pausanias Cleombroti filius qui apud
Plataeas vicit et tutor fuit (Leonidae)
fili, ab ephoris interfectus II 122, 18.
Periander Cypseli filius II 18, 8.
Pericles Anaxagorae discipulus II 95, 9.
— II 103, 14. — furti condemnatus
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Pittacus Mitylenaeus, sapiens, tyrannus
esse noluit II 18, 14.
Polus II 163, 20.
Polycletus 167, 24. 178, 8.
T
Polyerates propter πλεονεξίαν periit, cum
δα Oroeten ivisset (Herodot. I1I 1208q.)
II 24$, 8.
Polydamas Thessalus εὐεξίᾳ διαφέρων
I215;-5
Polygnotus 167, 24. — una cum fratre
patris Aglaophontis discipulus I1 114,25.
Ptolemaeus Auletes ab Alexandrinis pulsus, a Romanis reductus 237, 25. —
Ceraunus II 154, 10.
Prusias rex Bithyniae eius statua et
sepulchrum Nicomediae II 85, 3.
Pythagoras statuarius Perseum alatum
effinxit II 19, 14.

15.196 21. — JE 94D 3:
Salaminiam pugnam sunt qui post PlaPhalaris tyrannus 33, 12.
taeensem commissam
esse tradunt
152, 15.
Phidias 167,23 or. XII $ 49sq.— antiquiora
Iovis simulacra suo opere oblivioni Sarambus ὁ χάπηλος ex Plat. Gorg.
dedit 170, 18. — Periclis amicus 171, 2.
518 B, 72, 1.
Philammon citharoedus 11 212, 32.
Sardanapallus 1, 9. — 23, 24. — τῷ
Philippus ἀντιγράφει πολλάκις xol ἀν-

Σύρων βασιλεῖ similis fingendus vitae

τιλέγει Δημοσϑένει 20, 10 dicit: ἐβου-

voluptuariae daemon 74, 21. — eius
elogium 78, 19. — non fuit rex, quia
luxuriae se dederat II 114, 3. — II

λόμην γε παραχωρῆσαι Αϑηναίοις Auφιπόλεως ἀντὶ τῆς Δημοσϑένους δειvótqtoc ibid. 12. — epistulae nobiles
21, 17 Thebis litteris studet 21, 19.
Macedonum rex cum Alexandro de
Homero colloquitur or. II p. 16 sq. —
rex Athenienses ulciscitur, quiimaginem
eius urina foedaverant II 27, 9. — cur
Alexandro filio Aristotelem praeceptorem dederit II 91, 18. —
Pelopidae
discipulus οὐ amasius II 94, 26. — rex
periurus II 197, 10. — Macedonum
daemon II 219, 27.
Philistus a minore Dionysio Syracusas
in fidem accipit II 189, 17.
Phocion plus LXXX annos natus interfectus ab Atheniensibus Il 191, 5.

215,

20.

Scirites λόχος Lacedaemoniorum 152, 21.
Semiramis domus regia 24, 8. — oixoδομήματα 90, 27. — πρεσβυτέρα τὴν
ἡλικίαν οὖσα xal μάχλος ἠνάγχαζε
συγγίγνεσϑαί τινας ξδαυτῇ 11 81, 14.
Sesostris Aegyptius II 271, 10.

Sibylla 189, 6. — ἀληθέστερα τῶν Σι-

βύλλης 331, 16.

Simaristi 297, 28.
Socles mercator in oppido Euboico (πλέ-

οντες ἐν τῇ Σωχλέους

νηΐ) 200, 10.

Socrates non obsecutus est XXX viris
contra Leontem Salaminium eum mittentibus II 65, 17 a Meleto accusatus

Pisistratus ἕως ἔτι ῥήτωρ καὶ δημαγω-

ibid. 23.
γὸς ἠνείχετο καλούμενος II 271, 18. Solo 114, 12. — χρεῶν ἀποχοπή 239, 30.—

— Atheniensium daemon ll 278, 24
ex urbe remotos fecit agricultores ibid.

Pisistratityrannidem fugiens Corinthum

venit II 17, 25. —

τὸ ἐν Σαλαμῖνι
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χαλκοῦς ἑστάναι μέγα ποιούμενος 11

xal σχωπτόμενος ovx ἠνείχετο χαὶ

18, 19. — II 9ὅ, 8. --- αὑτῷ μὴ ἀρέ-

ποτέ τι χατὰ τῆς τύχης ἐϑρασύνετο

σχοντα εἰσηγεῖτο ᾿Αϑηναίοις, ἀλλ᾽ οἷς
αὐτοὺς ὑπελάμβανε χρήσεσϑαι 1l

II 153, 10. —

citharista Lacedaemonii

dicuntur τήν τε κιϑάραν αὐτὸν ἀφε-

223,6. --- τὴν ἀρὰν ἣν ᾿Αϑηναῖοι περὶ
λέσϑαι καὶ τῶν χορδῶν τὰς περιττῶν Σόλωνος ἔϑεντο νόμων τοῖς ἐπιτὰς ἐχτεμεῖν 313, 23. — tibicen 1, 1 54.
— 486, 2.
χειροῦσι καταλύειν 11 224, 2. — φιλόσοφος &v πολιτείᾳ TI 271, 20.
Tissaphernes ovx ὦμοσε toig περὶ ΚλέSotades civis Carystius 201, 1.
«yov; 11 197, 8.
Tellus II 149, 10.
Thamyras II 178, 20.
Theagenes Thasius athleta, de statua
eius fabula narratur or. XXXI $ 95—97.
Themistocles ἐχπεσεῖν ὡς προδιδόντα

etc. II 190, 23. — IL 271, 17. — Athe-

Xerxes num validus fuerit magnaque
potentia praeditus or. III $ 30
— 42.
— toti Asiae imperavit usque ad Indos,
Libyae maximae parti, in Europa
Thraciae et Macedoniae 40, 1. — cum
Asiae gentes in Graeciam duceret, non
regium opus fecit, sed μαγειρικόν 63, 22.
— exercitus 292, 29. — propter πλεογνεξίαν potentiam amisit II 248, 3.

niensium daemon; effecit ut urbe relictà navibus se crederent; Piraeum
muris cinxit II 279, 3.
Theopompus rex eo regnante ephori instituti II 122, 17.
Zeuxis 167, 25.
Theseus Atticae synoecismum fecit II Zopyrus Babylonios vincit II 154, 18.
15, 9.
Zoroastres et magorum fili celebrant
Thucydides boni oratoris et demagogi
Iovis currum
et aurigationem or.
exemplum II 271, 17.
XXXVI $ 40sq. eum dicitur ignis
caelo delapsus, cum in montium solituTimandra χαλή Il 148, 6.
dine versaretur, non cremasse II 11, 23,
Timotheus Atheniensis ὃς πάντα εὐτύχει

3. HISTORIA

AETATIS

Accusationes procuratorum non temere
quidem,
aliquando tamen
urbibus
suscipiendas esse or. XXXIV ὃ 38—42.

— Asia provincia Romana ὁρᾶτε δὲ
τοὺς περὶ τὴν Ἰωνίαν ὅτι μηδεγὸς ἁπλῶς κατηγορεῖν ἐψηφίσαντο
321, 5.

AÁcratus Neronis mandatu orbem terrarum peragrat, artis opera Romam

DIONEAE.

Caesares ἢ περὶ τῆς οὐσίας ἐποίησα κινδυνεῦσαί τινα ὡς Καίσαρι προσήηκούσης; IL 18, 7. — οὐ γὰρ λανϑάνει τῶν
ἐν ταῖς πόλεσιν οὐδὲν τοῦς ἡγεμόγας (λέγω δὲ τοὺς μείζους ἡγεμόνας

τῶν ἐνθάδε --- χαὶ τὰ τῶν δήμων
ἁμαρτήματα πρὸς ἐχείνους ἀπαγγέλλεται 11 80, 10,

asportaturus, Rhodi autem χατὰ ϑέαν Domitiani Principis statuas eversas vidit
Dio 227, 13.
ἔφη παρεῖναι 262, 2.
Amici regis (vel Caesaris) 6, 8.

(Divus) Augustus Tarsensibus ὑπὲρ πάντας οἰχείως ἔχων, quod eius causa
expugnationem passi sunt, omni modo
urbem auxit or. XXXIV $ 7. 8.

Domitianus eum carpit Dio sub Persarum regis imagine or. VI ὃ 358q.
— homo opulentus Euboénsis propter
divitias ἃ D. interficitur 191, 31. —

δεσπότην

ὀνομαζόμενον

καὶ ϑεὸν

p

3. HISTORIA AETATIS DIONEAE.
παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι χαὶ βαρβάροις,
τὸ δὲ ἀληϑὲς ὄντα δαίμονα πονηρόν

II 71, 4. — D. et Nero ἔτι δὲ ἰδεῖν ἔστιν
ἑτέραν οἰχίαν συντριβεῖσαν πλουσιω-
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μῶνται ταυτὶ τὰ νενομισμένα δαπαγήματα Il 80, 6. — de principatu contentiones ἃ Romanis vocantur 'EA47γικὰ ἁμαρτήματα IIl 40, 1. — τοῖς

τέραν ἐχείνης (scil. Pelopidarum) χαὶ

οἰχοδομήμασι

vij Ala ἑτέραν κινδυνεύουσαν 11 162, 9

τῷ δικάζειν αὐτοὶ καὶ τῷ μὴ παρ᾽
ἑτέροις ἐξετάζεσθαι μηδὲ συντελεῖν
ἄλλοις καϑάπερ οἶμαι χώμην, his

(or. LXVI $ 6).
Imperatorum
250, 13.

statuae

apud

Rhodios

xal

ταῖς

6ograig καὶ

rebus honor civitatis augetur 11 48, 27.
Proconsules in Bithynia iniusti et violenti
II 39, 1184.

Nero imperator victoriam Olympiis reportare gestiebat 251, 13. — statuarum
Rex bonus milites «commilitones' vocat
amantissimus Delphis et Olympia et
4, 22 *pater patriae' vocatur 4, 24 *doex arce Athenarum et Pergamo (αὐτῷ
minus' vocari non volt 4, 25. — malus
zx9005xovtog

ἐχείνου

τοῦ

τεμένους)

plerasque asportat, Rhodo nullam 261,
24. — musicae amans 284, 24. — eius
domus aurea II 84, 12. — χαίτοι τῶν

viv βασιλέων τις ἐπεϑύμει σοφὸς εἶναι
τὴν τοιαύτην σοφίαν, ὡς πλεῖστα ἐπι-

τὸν ἀνόνητον xal ἄνοπλον ὄχλον διατελεῖ ϑωπεύων 5,27. — ἢ στρατιὰν
ἐξέταξεν ἢ χώραν ἡμέρωσεν ἢ πόλιν
ᾧκισεν ἢ ποταμοὺς ἔζευξεν ἢ γῆν
δδευτὴν ἐποίησεν 55, 15.

στάώμενος etc. II 183, 26. — amasium

Tiberius fortasse significatur II 87, 16.
suum muliebri nomine et ornatu induit Traianus imperator ἀνδρεῖος βουλόμενος
II 267, 28 praemia ei promittit, qui
εἶναι καὶ νόμιμος ἡγεμών 1, 20 boni
regis qualem Dio dipinxit similis 7, 10
illum mulierem fecerit II 268, 8. —

οὐδεὶς — ἀδύνατον ἔφη εἶναι ὃ χελεύ| G&t&V, οὐδ᾽ εἰ πέτεσϑαι χελεύοι τινά,
(ἀλλὰν καὶ τοῦτο ὑπέσχετο αὐτῷ, καὶ
συχνὸν χρόνον ἐτρέφετο ἔνδον παρ᾽
αὐτῷ ἐν τοῖς βασιλείοις, ὡς πτησόμενος 11 268, 18. --- διὰ μόνην μέντοι
ταύτην τὴν ὕβριν χαὶ ἀπέϑανε τὴν
εἰς τὸν εὐνοῦχον.
ὀργισϑεὶς γὰρ
ἐξήνεγχεν αὐτοῦ τὰ βουλεύματα τοῖς
περὶ «vtóv' xal οὕτως ἀπέστησαν

.

ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἠνάγκασαν ὅτῳ ποτὲ
τρόπῳ ἀπολέσϑαι αὐτόν" οὐδέπω γὰρ
καὶ νῦν τοῦτό γε δῆλον ἐστιν etc. II

268, 23.

Nerones falsi, Neronem plerique non
solum optant, sed etiam credunt vivere

καίπερ τρόπον τινὰ οὐχ ἅπαξ αὐτοῦ
τεϑνηχότος, ἀλλὰ πολλάχις μετὰ τῶν

σφόδρα οἰηϑέντων αὐτὸν ζῆν] 268, 29.

Nerva scripsit Dioni ὅτε βούλεται πάντα
τρόπον

αὔξεσθαι

τὴν

πόλιν

(scil.

Prusam) II 84, 3 cf. II 10, 19.
Πόλεις ταῖς πόλεσι — δεῖ xol τῶν πλου-

σίων, ἵνα καὶ χορηγῶσι καὶ φιλοτι
DIO. II.

——Á
ς..-

ἀνὴρ καρτερός 10, 25 Herculem habet
regni patronum
aspernatur

antiquorum
94, 15. —

16, 10. — adulationes

34, 11 laboriosus

scriptorum
πόσῳ

ibid.

13

lectioni vacat

κρεῖττον

μιμεῖσθαι

τὸν νῦν ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ λόγῳ
προσέχοντα 2583, 26. — multa beneficia obtulit Alexandrinis 295, 8 ἰσως

ἂν αὐτῷ τῆς ἐνθάδε ἀφίξεως παράσχοιτε πόϑον 295, 15. --- τοῦτο οὐχ
δρῶ νῦν ὑμῖν (scil. Tarsensibus) ὑπάρχον, τὸ ἐξαίρετον εὐεργεσίαν χαὶ
χάριν καταϑέσϑαιτῷ χρατοῦντι, δῆλον
ὅτι τῷ μὴ δεηθῆναι μηδενὸς αὐτὸν
τοιούτου" πλὴν ὅτιγε μηδὲν τῶν ἄλλων
ἔχετε πλεῖον πρὸς αὐτὸν 322, 21. —

ὅτι τοῖς Σμυρναίοις παμπόλλας δωρεὰς δοίη καὶ χρήματα ἀμύϑητα πέμψειε μετὰ τῶν Νεμέσεων 11 49, 31. —
ὁμοῦ φιλανϑρωπότατος

κράτωρ

ὧν ὃ αὐτο-

καὶ συνετώτατος

ἁπάντων

II 50, 10. — idem quod Prusae ἃ
Traiano beneficium datum est uni urbi

xal ταὐτῇ σχεδόν τι τῶν ἐλλογιμω28
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τάτων χατὰ τὴν Ασίαν καὶ τηλικοῦτον ἐχούσῃ δίχαιον πρὸς τὸν αὐτοκράτορα, τοῦ ϑεοῦ παρ᾽ ἐχείνοις μαν,

:

*

*

2

᾿

-

τευσαμένου xal προειπόντος τὴν ἤγεμονίαν αὐτῷ καὶ πρώτου πάντων
ἐχείνου φανερῶς αὐτὸν ἀποδείξαντος
V
,
τῶν 0Àov zvgiov II 72, 4.

bus permisit ut contionem

haberent

II 87, 22 ζητήσει γὰρ αὐτὸς τὰ δημόσια 11 88, 9 νῦν μὲν ἄπεισι μετὰ

τὴν τήμερον ἴσως ἡμέραν, ἀφιχνεῖται
δὲ ὀλίγον ὕστερον ibid. 14 ἀλλ᾽ ἴσως
μαχρολογῶ, δέον βαδίζειν καὶ παρακαλεῖν τὸν ἡγεμόνα Il 92, 22.

Varenus proconsul Bithyniae Prusaensi-
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Achaei cum MOCC navibus Troiam ve-

145, 14. — eius de dearum pulchritudine iudicium somnium fuisse mentis
profecti apud Euboeam naufragium
libidinosae or. XX $ 19—23. II 264, 4.
faciunt 148, 26.
Aloadae II 170, 23.
Achilles 19, 11. — ab Hectore occisus Amazon ab Hercule compressa et deserta
p. 139 sq. — eius.cum Chirone magistro
101, 80. — cum Achille mirifica proelia
dialogus de arte sagittaria or. LVIII
commisit 123, 25.
II 129. — et Patroclus verae amici- Amazones 67, 31. — ex Ponto Troianis
tiae exemplum II 201, 28.
auxilio veniunt 144, 18.
Actaeon ἃ canibus laceratus 108, 21.
Amphion eius liberi ab Apolline et Diana
Adonis nil nisi pulcher II 290, 22.
necantur 117, 24.
Adrastus Talai filius II 121, 3.
Antenor 129, 26.— Venetos subigit terramAeneas ab Hectore missus Italiam occupat
que Adriae vicinam 150, 31.
150, 17. — eius progenies ἄρξει éxa- Antilochus caedes ab Homero non narτέρας τῆς ἠπείρου, ἐφ᾽ ὅσον &v σώrata 123, 23. — a Memnone occiditur
niunt 130, 8, —

tempestate

ex Asia

ζηται τὸ γένος 151, 22.
Aeolus πατὴρ εὐτυχής ll 149, 11.

145, 8.

Astyanax, Graecorum decretum, ut de
Aérope Atrei uxor cum Thyesta rem
turri praecipitetur 154, 9.
habuit II 234, 3.
Atreus 117, 10. — 128, 29. — ab EuryAethra Thesei mater a Dioscuris in serSstheo Argos in fidem accepit, cum
Athenas proficisceretur II 189, 21. —
vitutem abducta 126, 30. — Pitthei filia
fratris filios occidit II 196, 16.
130, 26 cum Helena Troiam ivisse
dicitur ibid.
Atridae τοὺς μὲν Πελοπίδας τε εἶναι
καὶ ἐπήλυδας τῆς Ἑλλάδος 11 140, 2.
Agamemno 19, 11. — rex non fuit, sed
Nestori ὑπεύϑυνος or. LVI ὃ 8—16 Augeas 102, 17.
II 123, 3. — ab Aegistho occisus 1]
Bellerophontes 275, 1.
162, 5.
Boreadae a pictoribus quomodo fingantur
Aiax caedes ab Homero non narrata
15, 10 cum ceteris heroibus in Argo
123, 23. — ab Hectore occiditur 145, 7.
nave vehuntur 75, 15.
— regum loco oves bovesque caedit
Busiris ab Hercule interfectus 101, 27.
154,6. — Locrus propter impietatem
Βουσίριδος ἀπογόνοις 310, 28.
fulmine necatur 290, 25.
Alexander Priami f. regni heres, quod ἃ Calais 100, 30.
Troia ad Aethiopiam pertinet 128, 6. Cassandra ϑεοφορουμένη 129, 25. —
— ἃ Philocteta sagitta interfectus: παναγὴς κόρη, Apollinis sacerdos, in
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955

Minervae saero ἐχομένη τοῦ ἀγάλ- Ganymedes pulcher; virtutem non praeματος comprimitur 154, 13.
stitit διὰ τὸ παῖς ἀφανισϑῆναι ἐξ ἀνCastor 133, 24. — et Pollux II 140, 6
ϑρώπων 1I 290, 20.
Theseo regnante Athenas expugnave- Geryones ab Hercule occisus 101, 25.
runt ibid. 9.
Ceerops τὸν ἐχ δούλων ὃ Κέκροψ (ἐξί- Hecuba
Ulixi in servitutem tradita
στησιν) II 166, 21.
canis fit 154, 20. — ab Erinysin in
Centauri eorum convivium 282, 26. —
canem conversa esse a poétis dicitur
cum Centauro ebrio Alexandrinorum
314,6.
civitatem comparat 295, 6.
Helena 126 sq. puella à Theseo rapta
Chiro medicus 88, 12.
126, 26. — Deiphobo nubit 147, 3. —
Chryseis prudentem fuisse demonstratur
τοὺς Τρῶας ὑπὲρ τῆς EA. πολιορχεῖor. LXI. II 137.
σϑαι- οὐχ ἔνδον οὔσης, ἀλλ᾽ ἐν Al-

Chrysippus Laii amasius 113, 27.
το»
πόσο
τ2sTuS
WT

TXDITERURLIGTEUESIT
esaet,
JUR

Cinyras 101, 2.
Circe voluptas (Cyn. 99, 28. — eius
leones festive comparantur cum philoSophis qui divites adulantur II 217, 5.
Clytaemnestra 126, 22.
Cyclops cum Cyclope ebrio Alexandrinorum civitatem comparat 295, 6.
Daedalus 75, 27. — II 27, 30. — male
fecit cum Labyrinthum in Creta aedificaret, cum Pasiphaae amori succurreretí, cum Icarum alis instrueret II
182, 21. — II 225, 2. ---- λέγεται--ποιῆσαι τὸν ταῦρον ἐξαπατῶν, περιτείνας

τῷ ξύλῳ δέρμα βοός 11 261, 14.
Danae imber aureus II 210, 1.
Deianirae et Nesei fabula Cynicorum
more transformatur et explicatur or.
LX. II 134.
Deiphobus Helenam uxorem ducit 132, 19,
Diomedes Homeri rhetoricae studet 20, 20.
— post bellum Troianum domo exsul
149, 18. — exsul ad Aeneam venit
151, 32 ab eo benigne exceptus partem exercitus accipit 152, 2. — Thrax
ab Hercule occisus 101, 21. — Thrax
τοῖς Διομήδους ἀπογόνοις 310, 28.
Echo ἃ Pane amata (Cyn.) 87, 22.
Eteocles xoà Πολυνείχης οὐ μόνον ἀδελqol κατὰ τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ ἐξ υἱοῦ

x«l μητρὸς γεγονότες τῶν ξυγγενε-

στάτων etc. (Cyn.) II 196, 17.

γύπτῳ 11 223, 11.
Helenus vates 129, 24. — Molottorum
regnum adipiscitur 150, 20.
Heliadae in Creta 289, 31.

Heraclidae

149, 22.

χατῆλϑον

μετὰ

Δωριέων

Hercules, Iovis et Alcmenae filius, rex
totius Graeciae 11, 12 immo orbis terrarum ibid. Thebis eruditus 12, 17
tyrannorum ultor 16, 3 sq. — Iovis

filius propter virtutem creditur 33, 23.

— lovis filius quia bene eruditus 61, 13

πεπαιδευμένος ἁπλῶς οὐ πολυτρόπως
οὐδὲ περιττῶς 11, 19. — ipse se combussit 61, 19. — orbem terrarum feris
et tyrannis liberat 82, 17 beluas illas

Libycas necat ibid. — 100, 28. — H7
συνοιχεῖ 101, 10 ἄϑλοι or. VIII $ 28
— 35. — in rogo ipse se comburit
102, 11. — quia pedibus tardus est,
arcu utitur 106, 12. — 223, 29. — in
comoediis ebrius inducitur 294, 24, —
Aegyptum et Libyam devicit et Ponti
Euxini accolas et Thraces et Scythas,
et Ilium cepit, et harum gentium rex
exstitit, Argis vero Augeae stercora
expurgavit et Stymphalias aves fugavit
II 81, 14. — [labores enumerantur II
146, 23]. — τὸν 'H. — πόσους oi&

βλασφημεῖν, τοὺς μὲν ὡς χλῶπα, τοὺς
δὲ ὡς βίαιον, τοὺς δὲ χαὶ μοιχὸν λέ-

γειν ἢ τεχνοχτόνον; ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν
αὐτῷ τούτων ἔμελεν. Il 167, 10. —

Eurystheus rex non fuit 11, 15. — non | filios increpat quod rogum suum incendere nolint II 219, 14. —
fuit Herculis dominus 101, 12.
23"
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Hesione Laomedontis filia Telamoni nubit Mercurius à Iove missus 12, 16.

128, 17.

Mestor Priami filius 135, 9.

Hesperides mala aurea 102, 8.
Minos Iovis discipulus 7, 19. -- ΟΔιὸς
Hippodamia Oenomai filia Pelopi nubit
p&ydAov ὀαριστής Hom. τ 179. 7, 19.

121, 17.

63, 1.

Hippolyphus venator II 178, 7. — pulcher,
venator II 291, 1.
Iasion

Myrtilus 289, 14.

Nauplius a Caphereo veniens 195, 27.
nil nisi pulcher II Neoptolemum adulescentem domo arcessunt Achaei 144, 26. — Amazonem
eo comparatur ambitiosus
occidit μαχόμενος ἐκ τῆς νεὼς vav-

101, 2. —

290, 22.

Icarius cum

15, 25.

μάχῳ δόρατι 145, 12.

Io τὴν Io αφικέσϑαι

ἐχδοϑεῖσαν

εἰς Nereides 19, 26.
Αἴγυπτον, ἀλλὰ μὴ βοῦν γενομένην Nessus ἡνίχα μόνος τῶν Κενταύρων
127, 19.
αὐτὸς διέφυγε παρὰ τοῦ Φόλου Il

Iphitus Olympiorum conditor 170, 23.
135, 6.
Itys vere de eo queruntur lusciniae II Nestor Homeri,

214, 7.

optimus orator 20, 21.

Ninyas (libri Miwva») 11 211, 11.

Ixion qui rota circumfertur cum ambitioso comparatus 76, 9 Iunonis loco
cum nube congreditur, unde Centauros
procreat 77, 19.

Nioba eius mala
saltantur 212,
Nisus cincinnus
Nymphae iocosae

Laius 113, 26 sq. 117, 21.

Oedipus 114, 5. 29. 117, 17.

ἃ choris cantantur vel
1.
purpureus 11 155, 19.
et saltabundae 284, 12.

Lamia αἱ τίτϑαι (κηλοῦσι) τὰ παιδία
διηγούμεναι τὴν Δάμιαν Tl 117, 14.

Oenomaus auriga 289, 14.
Orestes deo uti nesciebat 114, 13. —
Laomedon 128, 17.
Clytaemestram occidit II 162, 6 — PyLeda, Tyndarei uxor 126, 22.
ladis amicus II 201, 27.
Orpheus in Thracia fuit, Musae filius
Medea 11 165, 13. — pueros trucidat II
11,4. — Musae filius 285, 6 Calliopae

194, 4. — φρόνησις II 244, 1.

Meleager (Κάστορος

καὶ Πολυδεύκους)

ἀνεψιός II 140,11. — Oenei et Althaeae

filius 286, 7. — (περιῆγε) τὰς δρῦς καὶ
τὰς πέτρας καὶ τοὺς λίϑους 334, 1.
— II 111, 25. — Calliopae filius II

fllius; eius vita ἃ taeda ardente pen212, 21.
debat II 171, 12. — venator II 178, 7.
Memno Tithoni filius 128, 8. — ex Pan: τὴν συνουσίαν ταύτην εὕρεμα εἶναι
Aethiopia Troianis auxilio venit 144,
τοῦ Πανός, ὅτε τῆς Ἠχοῦς ἐρασϑεὶς
18. — ab Antilocho vulneratus, dum
οὐχ ἐδύνατο λαβεῖν --- τότε τὸν Ἑρμῆν
asportatur in itinere moritur 145, 8. —
διδάξαι αὐτόν (Cyn.) 81, 23.
brevi vixit II 291, 11. — eius caedes Pandarus II 197, 1.
ab Homero omissa 123, 23. — Aethiops Pandora coniuncta omnium deorum opera
1 51. 11.
procreata II 214, 6.
Menelaus Aegyptiis narrat res ante Paris ab Hectore Troianis copiis praeTroiam gestas 125, 22. — a Troia in
fectus, absente ipso Hectore Graecos
Aegyptum profectus ibi manet 149, 30
e manibus sibi elabi patitur 143, 25 sq.
— propter eius πλεονεξίαν maxima
vouóc ἀπ᾽ αὐτοῦ καλούμενος ibid. 32.
— ea re miser factus est, quod propter
urbs Asiae eversa est II 247, 29.
divitias Priami regis filium in domum (Pasiphaé) regina e gente Heliadarum
suam recipere poterat or. VII $ 94—97.
taurum amat 289, 30.

O
—
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Pegasus Corinthi fontem ungula aperit
II 13, 12.
Peleus 19, 13. — 100, 30.
Pelopia eam pater compressit et AegiSthum genuit II 162, 4.
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odio commoti invicem se interficiebant
II 214.
Sphinx ἃ Iunone missa 117, 21 eius
aenigma non solvit Oedipus 115, 1254.

Stentor φϑεγγόμενος χάλχεον ἢ σιδή-

Pelopidae 117, 10. — διὰ χρυσοῦν πρόρεον (E 185) 315, 8.
βατον ἀνάστατον συνέβη γενέσϑαι
τὴν οἰχίαν τὴν Πέλοπος Il 162, 1.
Tantalus 94, 9. — II 121, 4.
Pelops 101, 3. — 289, 13. — II 121, 4. Telamon Hesionam Laomedontis uxorem
duxit 128, 17.
Perseus 275, 1. — "Tarsi colitur 297, 23.

τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος περιφέρων
— ἐποίει λίϑους 11 166, 24.
Phaéthon 9, 6.
Phaéthontis fabula ad Stoicorum

πύρωσιν

$ 48.

&ccommodatur

Telemachus οὐ πάνυ ἠξίου διατείνεσϑαι
ὑπὲρ Πηνελόπης τῆς Ἰχαρίου, σφόδρα
σώφρονος

ἐχ-

or. XXXVI

Philoctetes eum Áchaei Troiam arcessunt

144, 27.

Phoenix Amyntoris filius 19, 16 Achillis
praeceptor 20, 16.
Pirithous Thesei amicus 134, 2. — Thesei
amicus II 201, 28.

Pollux 133, 24.
Polyxena ab Achivis in tumulo Achillis

immolata, credentibus xci τοὺς νεχροὺς
προσδεῖσθαι γυναιχῶν (Cyn.) 87, 13.
— in Achillis tumulo immolata 154, 11.
Priamus rex Phrygum, Iove prognatus
(exemplum adhibetur a Diogene) 87, 10.
— ad Iovis aram ἃ Neoptolemo caeditur 154, 16.

Prometheus à Iove punitus quia ignis
dono homines emollivit (Cyn.) 88, 17
— ab Hercule liberatus 102, 3.
Protesilaus eius mors et sepultura 134, 19.
Proteus 314, 19.
Pterelas coma aurea II 155.

Satyri 284, 10.
Scamandrius Hectori patri in regno suc-

cedit 147, 8.

ϑδοχούσης

γυναιχός,

ἀληϑῆ λέγει τὸν Ὀδυσσέα

ὅτι

ἀποφαί-

γουσα αὑτοῦ πατέρα Il 233, 11.

Telephus in Arcadia puer expositus II
154, 21 à cerva nutritus ibid. 22. —
Augae et Herculis filius, a cerva nutri-

tus II 235, 10.

Theseus Helenam rapit 126, 26. — Amazonem à Thermodonte fluvio in matrimonium petit 127, 18. — 223, 29. —

τὸν Ἱππόλυτον — ἀπέχτεινε xavaQaσάμενος II 196, 23. —

Helenam vi

rapuit II 290, 25. — Ariadnae filo in
Creta servatus II 225, 14.
Thetis 19, 25.
Thyestes 117, 9. — 128, 29. — eius mala
à choris cantantur vel saltantur 212, 1.
eius liberi occisi II 162, 3.
Tiresias 114, 30.
Titanes eorum e sanguine homines nati
propter illorum scelera a dis puniuntur,
in vità tamquam in carcere inclusi
or. XXX 8$ 10sq. II 297.
Tithonus Priami frater 128, 8,
Troés foedus cum Graecis ictum non
pertinet nisi ad Peloponnesum, Boeotiam, Cretam, Ithacam, Phthiam, Euboeam 146, 25.

Troia οὐχ εὐδαίμων ὅτι πονηρῶν xal

ἀκολάστων ὑπῆρξε πολιτῶν 292, 31.
Sirenes cum psaltriis Alexandrinorum
comparantur 280, 15. — 307, 9. — II Troianus ecus, ei inscribitur: Ἱλαστή-

111, 25.

ριον ᾿Αχαιοὺ

τῇ ᾿Αϑηνᾷ

146, 11.
Sparti Thebani generis signum in corpore
lanceae instar habent 60, 5. — 11270, 12. Troilus 135, 8.
— οἱ γενόμενοι ἐν Κόλχοις ἐκ τῶν Tyndareos 126, 21. —
τοῦ δράχοντος ὀδόντων amicitia, non

140, 4.

τῇ Ἰλιάδι

rex Spartae II
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II 96, 22. — βασιλεὺς πτωχός (Cyn.)

Typhon 12, 26.

II 231, 29.
|
Ulixes Homeri rhetoricae studet 20, 21.
Ulysses cum Diogene comparatur 104, 28.
— ex itinere redux Tiresia auctore
denuo peregrinatur 181, 24. — a procis Uranus à Crono ἐχτμηϑείς 152, 25.
cum Iro confunditur propter habitum

Zetes 100, 30.

9. DEI HEROES ET SACRA EORUM.
"AO9qvà {τὴν δὲ) xal συνάγουσι τῷ Hgalστῳ καὶ ποιοῦσι τὴν παρϑένον μικροῦ
μητέρα II 25, 10. --- 118, 1.
Ammon

Cronus lunonis pater 118, 12. —

βασι-

λεὺς δεδεμένος II 231, 22.
Dei qui Nicaeae coluntur enumerati II

46, 2.

eius oraculum 83, 8..

Apis lore δήπου τὰς τοῦ ᾿Απιδος φήμας Dionysus (vinum) ἅτε διϑύραμβος ὧν ὃ
ἐνθάδε ἐν Μέμφει ὅτι παῖδες ἀπαγΔ. καὶ ὑπὸ κεραυνοῦ xal βροντῆς γεγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν τῷ ϑεῷ
vóutvog -- τοὺς ἀμαϑέστερον χρω-

210, 21.

᾿Απόλλων Rhodii non diversum existimant
& Sole et Dionyso 222, 14.
Apollo 2, 25. — προσέταττεν — γνῶναι

δαυτόν 65, 24. — 113, 15. — ovx εἴα
— ἐχ τοῦ περιβόλου τοὺς νεοττοὺς
ἀναιρεῖσϑαι τὸν Κυμαῖον, ἱχέτας
δαυτοῦ λέγων 245, 18. — Atheniensibus
imperat τὸ χάλλιστον ἐμβάλλειν τοῖς
ὠσὶ τῶν παίδων 261, 11. — Παιήονα
καὶ Ἀλεξίχακον προσαγορεύουσιν 283,
19. — Tarsi: τοῦ
τριαίνης (Ὁ) 291, 24.

᾿Απόλλωνος

μένους --- πυρὸς πίμπλησι --- καὶ ἐμ-

βροντήτους ἐποίησεν 11 284, 1.
Εἰλείϑυιαι 215, 15.
Enyalii cantus 28, 12.
Fortuna ἐπὶ ξυροῦ, ἐπὶ σφαίρας, πηδάλιον χρατοῦσα, ᾿Αμαλϑείας κέρας Tl
147, 6.

€

Helena dea a Graecis colitur 118, 24.

Ἡλίου

παῖδες

246, 16.

Rhodi

statuas

habent

τῆς Ἥλιος eius statua et cultus apud Rhodios

232, 6.

Artemis λοχία 215, 14. — τὴν μὲν ἀπο- Ἥρα γαμήλιος 215, 13. — quomodo deγυμνοῦσι τῷ ᾿Αχταίωνι II 25, 9.
pingi soleat 13, 15.
Asclepius et Asclepiadae 88, 12.
Athletae qui pecunia coronam vendunt,
verbere puniuntur 253, 31.

Bachae μαινόμεναι ὑπὸ μέλους 284,9.

Herculis sacrum, ubi mulier Elea vaticinatur 10, 14.

Hercules

ἐξέδρα

"HoexAéovg

(ubi?) II

392, 7.

Ἥρωες. Ἡρακλῆς, Διόσχουροι, Θησεύς,
Cathartae 70, 14 ἔνιοι τῶν περὶ τὰς
᾿Αχιλλεύς propter virtutem heroes facti
τελετὰς καὶ và καϑάρσια, μῆνιν Ἕχαsunt II 174, 13. — -bonorum animae
της ἱλασκόμενοί τε xol ἐξάντη φάσκχονe mortali natura transformatae 43, 8.
τες ποιήσειν, ἔπειτα --- φάσματα πολλὰ
— deorum filii, e gr. Hercules, Dionyκαὶ ποικίλα πρὸ τῶν καϑαρμῶν ἐξηsus, Perseus a dis ad homines mitteγούμενοι καὶ ἐπιδειχνύντες ἅ φασιν
bantur harmostae II 301, 19.
ἐπιπέμπειν χολουμένην τὴν ϑεόν.
Χάριτες deae ἃ plerisque hominum exi- Isthmia 96, 26. — o£ ἀϑλοϑέται τῶν
᾿Ισϑμίων 105, 5. — iis ἃ Neptuno et
stimantur 229, 22.

Corybantes de novicia musica: ov γὰρ
ἐκ Μουσῶν, ἀλλ᾽ ἐκ Κορυβάντων τιγῶν κατέχεσϑε 284, 7.

Sole institutis, Castor primus stadium
vicit, Calais diaulon, Orpheus cithara,

Hercules πάμμαχον, Pollux pugilatum,

ay
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Oraculum τὴν μαντείαν τὴν τῶν yvvatκῶν ἕν τοῖς ἱεροῖς. ἐχεῖναι γὰρ βῶλόν τινα ἢ λίϑον αἴρουσαι σχοποῦσιν
Iuno 118, 9. — eius templum Olympiae,
ἐν τούτῳ περὶ τοῦ πράγματος οὗ
ubi in opisthodomo arca Cypseli adπυνϑάνονται e. 4. s. 119, 20.
servatur 127, 2.
Ὄρϑιος νόμος ἃ Minerva nuncupatus 1, 4.
Peleusluctationem, Telemachus disum,

Theseus ἐνόπλιον, Phaéthon χέλητι,
Neleus quadriga II 20, 7.

Leucothea nautarum dea II 150, 1.
Mercurius

quid Panem

filium
docuerit

(Cyn.) 87, 23. — 170, 6.

Pan II 150, 1.
Πειϑώ 2, 25.

Ποσειδῶν Ταράξιππος 289, 22,
Πυλαία πανήγυρις II 208, 1.
Pythia II 187, 20. — certamen gymnicum

Μοῖραι τελεσφόροι 215, 14.

Musae 2, 25. — cantus ἐπινίχιος ἃ M.
II 293, 26.
compositus 28, 20. — M. appellari
Ῥέα
μήτηρ 215, 14.
virgines ὡς ἂν αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας

283, 21.

Mysteria ὁχαλούμενος ϑρονισμός 168,26.
Neptunitemplum, ubi ΙΒ. πγΐδι celebrantur

97, 13.

Νεμέσεις Smyrnaeorum II 50, 1.

Olympia, τὸν ἀγῶνα τῶν Ὀλυμπίων
16, 25. — praeco 20, 3. — οἱ Ὀλυμπίασι κήρυχες 182, 5. — corona oleagina 251, 10. — victor Olympicus a
divite athlotheta V talentis conducitur
II 162, 20. — certamen gymnicum II

293, 30.

Sarpedon heros, eius statua inscriptione
carens 246, 11.
Tlepolemi statua apud Rhodios 240,10.
Venus 118, 9.

Ζεὺςπατρῷος 19θ, 18.---γενέϑλιος 215,13.
—

eius statua apud Rhodios 222, 6. —

tà περὶ τοῦ Διὸς or. 1 ὃ 39—41 XII
$ 715—171 III $ 50 IV extr. — ἡ τοῦ Διὸς
τέχνη ἡ βασιλική 59, 26. —

Iovis filii

ab antiquis dicebantur οἱ τῆς ἀγαϑῆς
παιδείας ἐπιτυγχάνοντες 601, 12. —

ὅτι βασιλέα χαλοῦσιν αὐτόν 64, 26.

6. HOMERUS.
Homerus verborum fabricator audacissi-

mus x«veyac τε καὶ βόμβους καὶ κτύπον xcl δοῦπον καὶ ἄραβον πρῶτος
ἐξευρὼν καὶ ὀνομάσας ποταμοὺς μορ-

μύροντας etc. or. XII

68. 69. — de

esse narrat 134, 30. — deos hominum
similes effingit 172, 25. — Doricam
dialectum cnm Ionica et Attica permiscet 173, 28. 121b, 14. — μεταφέ-

ρων o? τὰ γειτνιῶντα μόνον οὐδὲ ἀπὸ

bono rege 2, 31 sq. 7, 17. — Euboenses

τῶν ἐγγύϑεν, ἀλλὰ τὰ πλεῖστον ἀπέ-

ulciscitur B542 18,31. 190,18. — οὐδὲν
μάτην λέγει 24, 18 στολὴν καὶ οἴκησιν
xol δίαιταν πρὸς τὸ τῶν ἀνϑρώπων
Ἶϑος ἀπεικάζει ibid. — de victu regis
praecipit 25, 20 sq. -— ϑεοὶ δεῖα

χοντα 174, 6. — Troiae excidium e persona Demodoci paucis narrat .9.500—520.

p. 124, 11. — et Hesiodus a Musis inspirati II 10, 16. — maluit viginti quinque drachmas mendicando accipere (c

118, 29

ταῦτα ὡς μαινόμενος) quam domi ma-

insanus habetur 119, 2. — diis vitia
humana tribuit 119, 11 Βα. — secretos
deorum sermones refert 119, 26. — de
muro eum mentiri credunt, quia postea
ab Apolline et Neptuno eum deletum

nere II 81, 258. — ex Io vel Chio vel
Colophone oriundus 11 81,31. — πολλοὶ

| ζώοντες

89, 21. —

mendicus

δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν ot uiv &vτιχρυς ἐγχωμιάζοντες τὸν ποιητὴν
ἅμα καὶ δηλοῦντες ἔνια τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ
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λεγομένων, οἱ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὴν διάγοιαν ἐξηγούμενοι, οὐ μόνον ᾿Αρίσταρχος καὶ Κράτης καὶ ἕτεροι πλείους

τῶν ὕστερον γραμματικῶν κληϑέντων,
πρότερον δὲ χριτιχῶν etc. 11109, 24. —
etiam Margiten Homeri esse γεωτέρου
«al ἀποπειρωμένου τῆς αὑτοῦ φύσεως
πρὸς ποίησιν 1110, 26. — Margitaefr. 2

Menelai regias opulentissimas finxit
II 220, 9. — Il. Y 221—209. Boreas,
Troicas equas compressit; unde qui

nati sunt equi cum mentis humanae ὕπηγεμίοις γεννήμασι comparantur (Cyn.)
II 266, 2. — Hectorem pulchrum esse
voluit II 270, 22 Achillis, Patrocli,
Euphorbi comam laudat II 271, 3.

ὅτι σε, ὦ ἄνϑρωπε οὔτε σχαπτῆρα
ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα 211, 8. —
cecinit οὐχ ἄνευ Μουσῶν τε xol
᾿Απόλλωνος ἐπιπνοίας 11 111, 11. — Homerus
non solum apud Graecos pervulgatus,
sed etiam apud τοὺς διγλώττους καὶ
μιγάδας; etiam Indis notus II 111,

15. — τὸ γὰρ ἐν πενίᾳ διαγενέσϑαι
χαὶ ἀλώμενον χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ
τῶν ποιημάτων πορίζοντα ὅσον ἀποζῆν etc. II 121, 7. — de regia potestate praecipit or. LIII ὃ 11— 12
II 112. — vita eius parum nota II

115, 11. — περὶ ἀρετῆς ἀνθρώπων
καὶ καχίας καὶ περὶ ἁμαρτημάτων xal

χατορϑωμάτων (λέγει) II 110, 31. —

παραβολαὶ πυρὸς καὶ ἀνέμων καὶ ϑαλάττης xal ἀετῶν καὶ ταύρων καὶ
λεόντων II 117, 8. — διά τε μύίϑων

καὶ ἱστορίας ἐπεχείρησε τοὺς ἀνθϑρώπους

παιδείειν

1 117, 15. —

ὅταν

διηγῆται περὶ Δόλωνος — περὶ δειλίας
καὶ φιλοδοξίας δοκεῖ διαλέγεσϑαι Il
118, 5 ὅταν δὲ περὶ τοῦ Πανδάρου --περὶ δωροδοκίας καὶ ἀσεβείας ibid. 14
ὅταν δὲ περὶ ᾿Ασίου τοῦ Ὑρτάχου —
περὶ ἀπειϑείας καὶ ἀλαζονείας
Ἰοϊὰ. 26.
παρατιϑεὶς Πολυδάμαντα -- T τὸν

Νέστορα -- ἢ τὸν Ὀδυσσέα -- περὶ
φρονήσεως καὶ στρατηγίας χαὶ μαντι-

χῆς, πρὸς δὲ τούτοις καιροῦ καὶ ἀκαι-

ρίας ἔοικεν ὑποτίϑεσϑαι 11 119, 9 item
in Odyssea Antinoum ὕβρεως καὶ ἀκολασίας exemplum

posuit ibid. 22. —

ὃ δὲ δεινότατός ἐστιν, ἤσϑησαι vov
ποιητοῦ, τὴν περὲ τὰ πάϑη τῶν ἂνϑρώπων ἐμπειρίαν 11 137, 9 — Ulixem
non solum prudentia et arte oratoria
insignem, sed etiam ceteras artes callentem inducit II 181, 17. — Alcinoi et

LOCI HOMERICI.
41—5

124,18. —

A429—31

II141,6. — A249 20,23.— .4260—266.
213.214 11195,21.
— A288 17, 13.—
4446—47 1I 141, 26. — 4528—30 161,
25.— B 144—486 273, 18. — B 205sq.
2,29 B24 3,9. — B215sq. 296,20.—
B363 11123,12,
— B371sq. 20,21.—
B412sq. 30,15.
— B478 113, 4.— P
480sq. 31, 1. — B 484sq. 161,1. —
B 489—92 216,24.—B 812sq. 27,1sq.
D1—9 27,12sq. — D39—42 129, 20.
D65 1I297, 3. — P179 275,27. — τὶ
236 sq. 133,26.
— 459 118,14.
— 4362
II 5, 4. — 4431 21,12.—4 443 115,23.
E59sq. 11183,6.—E 640— 642 130,1.
— H83 23,22.
— H171—72 II155, t1.
— H321 26,4.
— H352 11118,19.—
6 233sq. II 215, 1. — ΤΊ 215,18. —
190 26,13.
— 1106—112 11124,
15. —
I189 22,922. — I443 20,18.— 1640
1201,11. — 1646 11127,26. — X 13
21,20. 11 163,11.
— I 1528q. 25,26.—
41 61 sq. 18, 16. — 4. 389—90 11167,8.
A411 IL198, 20. — M267 II218,6.—
N 799 11194,27. — j£ 291 113,17.—
434 303,3.— 0696.711. 112 99, 23.
II 180 217,25.
— 11359
— 61 I1 200, 27.
I1617sq. 29,14. — II 689—91 273, 6.
— p1T11sq. 272,1.
— P 447 11273, 21.
— P588 24,17.
— X 228sq. 28, 17.—
2289 302, 30. —2474. 15 178,14. —
T386 333,12. — Y 52 28,16.— Y 74
113,17.— Y 248.49 113, 15.— Y 253—
δῦ I1154,4. — $212 69, 27. — Φ 219
154, 3. — d 389. 390 Π 16, 20. — X
60—69 123,18. — X 147 sq. 303, 4.—
X310sq. 11210, 27. — X
3918q. 28, 23.

6. HOMERUS.

7. SCRIPTORES POETAE PHILOSOPHI.

y 15 sq. IL291,29. — ΨΤΘ IL 198, 14.
q,368—72 290,16.— 4527 II155, 14.
— (0544.45 302,28. — 22.514—45 II
196, 27.
Homerus

« 57sq.

180, 6. —

«58

II

82, 9. — «316 159,4.—
y 290 II194,27.
445.46. 13 24,10.—
ὃ85 II 151,19.—
ó 221 170,4. — ὁ 244—46 301, 16.—
4561—69 150,6.
— 8604 335,12.
—€
3171—18 11150,21.
— £162. II 151, 24.
9.223 II 8,28.
— 9.331. 280 II 224, 19.
.27 11152,1. —,34 1I67,7.— 1167308,
23. — ,383—84 1] 151, 21. — x 10—11

961

II 163,14.
— 438.39 II86,31. 2239 sq.
314,1.— «242 95,18
— 4222 1119,3.

— 4303sq. 271,13. — 4307—20 11291,
12. — 4490.91

64,21. — 4603

11198,

9.— 4389.390 120,5
— o 330—32 301,
8.— o108q.2006, 1.— 9222 9,29. 58,28.
— Q 266 8q. 25, 15. — o 423 Π 212, 5. —
Q455—57 205,11— 9549 208,
18. ---΄σ
1—2 11166,19.— σ 406sq. 289,11. —
t1l4

35,22.— c 179

7,19

63,2.
—c

329sq. 9,9.— 9151 211,10.
— q295 sq.
II 284, 6. — 9 314 8q. 338 sq. 205, 20.—

v 28—29 11198, 5. — ὦ 249. 50. 179, 7.

7. SCRIPTORES POETAE PHILOSOPHI.
Aeschines Socraticus 95,28. — orator
utilior oratori instituendo quam Demosthenes et Lysias II 2541, 4.
Aeschylus Philoctetes fabula enarratur,
cum Euripidea cognomine comparatur
or. LII $ 4—10.
Aesopus sapientem fuisse sunt qui credant IL 187, 25. — fabula de oculorum
et oris discordia 301, 27.
Anacreo 22, 4. — fr.2 29,23.

Anaxagoras ἤδειν ϑνητὸν γεγεννηχὼς
II 25, 11.

|

Archilochus, Parius poéta 17,9. — Homeri aemulus II 116, 8$. — cum Homero
comparatur 300, 12 Apollo patri eius
filium immortalem fore praedicit 300, 26

Μουσῶν ϑεράπων bis dicitur ab Apolline 300, 22. — φασὶ yag oi μὲν τὸν
"AgxlAoyov ληρεῖν, ποιοῦντα τὴν Δηιά-

γειραν ἐν τῷ βιάζεσϑαι ὑπὸ τοῦ Κενταύρου πρὸς τὸν Ἡρακλέα δαψῳδοῦσαν, ἀναμιμνήσχουσαν τῆς τοῦ Aysλῴου μνηστείας καὶ τῶν τότε γενομένων" ὥστε πολλὴν σχολὴν εἶναι τῷ

Anaxarchus II 153, 5. — πτίσσε πτίσσ᾽,

Νέσσῳ δι,τι ἐβοίλετο πρᾶξαι 11134, 13

ἔφη, τὸν ᾿Αναξάρχου ϑύλαχον" "Ava-

— τὴν ᾿Αρχιλόχου ἀλώπεχα 11 117, 7.

— frg. 58 Bergk. 302, 13. -- frg. 89 sq.
ξαρχον γὰρ οὐ πτίσσεις 11 28, 11.
Anonymi parodia e versibus Homericis
(ἡ χερδαλῇ ἀλώπηξ) ll 197, 19. —
fr. 96 II 198, 10.
maximam partem conflata, qua circenses describuntur, a Dione affertur. Arion Methymnaeus II 17, 4 primus
dithyrambum composuit et Corinthi
οὐ καχῶς tic παρεποίησε τῶν σαπρῶν
docuit ibid. 6. Tarenti et in ceteris
τούτων ποιητῶν or. XXXII $ $2— 85.
Magnae Graeciae oppidis multum argenAntipater rhetor II 254, 13.
tum accipit ibid. 8 a delphine Taenarum
Antisthenes Socraticus 95, 28 Diogenem
portatus ibi dedicat delphinem aéneum
admiratur 96, 68q. ὃ δὲ λόγος οὗτος
ibid. 22. — ὁ ἐκ πελάγους 11 257, 21.
᾿Αντισϑένους ἐστὲ πρότερον, ὅτι τὰ
μὲν δόξῃ, τὰ δὲ ἀληϑείᾳ εἴρηται τῷ Aristarchus II 109, 24,
ποιητῇ ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐχ ἐξειργάσατο Aristippus 95, 27.
αὐτόν ete. II 110, 31. — in Cyro: Aristophanes comicus 299, 29. — Eq. 42
268, 19. — inc. com. fr. 581 Kock
ἔφη δ᾽ οὖν τις ὅτι xal τὸ χακχῶς
II 169, 19.
ἄχούειν καλῶς ποιοῦντα xal τοῦτο
Aristoteles Alexandri magister 33, 25 sq.
βασιλικόν ἐστιν TI 87, 20.
Stagira patriam Philippi permissu reAratus Phaenom. v. 3 II 197, 25.

INDICES.

362

stituit 33, 25. — cum post Olynthum Crates II 109, 24.
expugnatam ab Alexandro et Philippo Cratinus 299,29. — fr. 287 Kock 11121, 11.
impetrasset, ut Stagira restitueretur,
fuerunt inter ipsos Stagiritas qui hoc Daus servus in comoedia ebrius inducitur
294, 23.
impedirent II 82, 29. — in epistula
queritur de impedita à quibusdam Democritus Abderita bona sua perdidit,
patriae restitutione: à δ᾽ οὖν Ἄριστοdum philosophatur II 113, 21. — de
Homero dicit: Ὅμηρος φύσεως λαχὼν
τέλης ἐπιστέλλων γέγραφεν ὡς τοῖς
ϑεαζούσης ἐπέων xóouov ἐτεχτήνατο
πράγμασιν ἀπειρηκώς᾽" φησὶγὰρ αἱ θειν
παντοίων 11 109, 21.
τοὺς δακτύλους ete. II 83, 10. — ἀφ᾽
οὗ φασι τὴν χριτιχήν τε καὶ γραμμα- Demosthenes quare ceteris oratoribus
antecellat II 254, 1. — fortuna Athenis
τιχὴν ἀρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοῖς
adversa ad supplicium ductus II 145, 23.
διαλόγοις περὶ τοῦ ποιητοῦ διέξεισι,
— Olynth. II ὃ 22 II 154, 19. — de
ϑαυμάζων αὐτὸν ὡς τὸ πολὺ καὶ
corona $ 298 II 273, 10.
τιμῶν 11 110, 8.
Athenodorus Tarsensis philosophus, ab Diogenes Sinopensis exul 56, 13. 95, 25.
— in Cretam venditus II 153, 8. —
Augusto magni factus (Tarsi vitam
Sinopensis exul aestate Corinthi, hieme
degere maluit) 311, 1
Athenis degit, imitatus regem Persarum
Bion Borysthenita μὴ δυνατὸν εἶναι τοῖς
or.
VI$1—3 luxuriosius se vivere ait
πολλοῖς ἀρέσχειν, εἰ μὴ πλακοῦντα
quam regem Persarum $85, 5. — Athenis
γενόμενον ἢ Θάσιον 11 108, ὅ
Platonem, Aristippum, Aeschinem, Antisthenem, Euclidem Socraticos invenit
Carion servus in comoedia ebrius iuducitur 291, 23.
95, 27 Antisthenis discipulus 96, 1.
— cum Alexandro rege colloquitur
Chrysippus II 81, 7. — "Tarsensis cinaeor. IV. — Isthmia frequentat 98, 25.
dum subrusticum
ex
sternutatione
103, 1. — quia cum laboribus et voagnoscit or. XXXIII $ 53. 54.
luptate strenue pugnaverit Isthmiis se
Cleanthes II 81, 7. --- αὐτοῖς τούτοις
coronari postulat. Or. VIII ὃ 1154.
toic ἔπεσιν (scil. Eur. Electra 4258q.)
Or. IX $10sq. — Isthmiis coronam
ἀντείρηχε τῶν πάνυ φιλοσόφων τις
pineam induit 105, 7. — equum ὡς
- χαὶ τοῖς ὑπὸ Σοφοκλέους εἰς τὸν

πλοῦτον εἰρημένοις ἐχείνοις μὲν ἐπ᾽ " ᾿Ισϑμιονίχην coronat, ὅτι λαχτίζων
ἐνίχησεν 107, 10. — cani ipse se comὀλίγον, τοῖς δὲ τοῦ Σοφοχλέους ἐπὶ
parat 103, 12. — in deorum templis
πλέον --- ἐν βίβλοις γράφων 208, 9.
Comici incerti frg. III p. 269 Kock 218, 22.

—

incerti frg. ? χαταχάειν ἐπὶ φα-

pernoctat

58, 10 in Cranio

moratur

58, 12. 96, 19. 103, 19. — ἑστίαν ἐνό-

λήτων συχίνων ἑχχαίδεχα 315, 15. —

μιζε τὴν γῆν ἅπασαν, ἥπερ ἐστὶ κοινὴ

incerti frg. III p. 471 Kock

τῶν

11152, 854.

— incerti frg. τὸ γὰρ πρὸς τοὺς A95velovc ῥηϑέν, ὅτε ἐν ἐσχάτοις ὄντες
ἠξίουν τι περὶ Σάμου, καλῶς ἂν οἶμαι
λεχϑείη πρὸς τοὺς φιλίαν ὑπερχομέγους τῶν φαύλων ,,ὃς αὐτὸς αὑτὸν οὐ
φιλεῖ, πῶς ἄλλον ἂν φιλοίη “11194,11.
Comoedia vetus Dionis de ea iudicium orXXXIII $ 10. — comoediae veteres Dionis aetate in scaena aguntur II 258, 19.
Conon rhetor II 254, 14.

ἀνθρώπων

ἑστία καὶ

τροφός

58, 11. — non neglegit corpus 85, 118q.
suavius vivit quam plerique homines

ibid. — ἔλεγεν ἁπανταχοῦ παρεῖναι
αὐτῷ

τὴν ᾿Αφροδίτην

προῖχα

81, 5

ἐν τῷ φανερῷ ἐχρῆτο καὶ πάντων
δρώντων

ibid.

---

ηὔχει

χατὰ

τῆς

τύχης (Og) πολλὰ μὲν βέλη ἐφιείσης

αὐτῷ ὡς σχοπῷ, τυχεῖν δὲ μὴ δυνα-

μένης 1l 152, 22. — τὰ μὲν τούτου
καὶ διαμνημονεύουσιν οἱ πολλοί, τὰ

ΣΝ
ΡΞ

σαν
πο
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μέν τινα ἴσως εἰπόντος αὐτοῦ, và δὲ
καὶ ἄλλων cvvOévrov II 187, 14.
Dithyrambi eorum lectio minus
oratori instituendo II 253, 8.

utilis

Elegiaci poétae- minus utiles oratori instituendo II 253, 7.
Embaterium Laconicum Bergk. P. L. II^
p. 20 (Tyrt. frg. 15) 29, t.
Empedocles Pythagorae discipulus I
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69,8. — Orestes 6 94,10. — Orestes
253sq. II 194, 20. — Orestes 349 Καὶ
25, 9. — Philoctetae prologi et scaenae
parodum sequentis paraphrasis or. ΙΧ.
II 131. — Philoctetes fabula enarratur
or. LIT$ 11—14 cum Aeschyli cognomine fabula comparatur ibid. ὃ 4— 10
II 105.— Phoen. 395 IL 101,19. — Phoenissae 531— 40 11240,11. —
Protesilaus frg. 657 Nauck II 28, 20.

115, 3.

Ephorus propter τὸ ὕπτιον x«l ἀνειμένον τῆς ἀπαγγελίας

minus utilis

oratori instituendo II 253, 27.
Epicharmus fr. 17 p. 260 Lor. 11192, 25.
Epicurei eorum theologia a Dione im-.
pugnatur or. XII $ 36—37.
Epigramma in Demonassae monumento:

σοφὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ᾽ οὐκ εὐτυχήςIl 148, 21. — τὸ ἐν Ἑλικῶνι de
Hesiodi et Homeri certamine 18, 24.
— Sardanapalli 78, 19. — Thebis Hermae inscriptum 212, 15. — Orphei,

quod Iason Argo navi inscripsit Nep-

tuno dedicans II 20,.15. — Midae
sepulchro inscriptum (cf. Plat. Phaedr.
264d) II 25, 17. — tetrametrum trochaicum ab Alexandro rege Pindari
|.
aedibus inscriptum 23, 11.
Euclides Megarensis 95, 28.
Eupolis frgm. 217 Kock 268, 21.
Euripides fide dignus 11 162, 8. — quare
oratori iustituendo utilis sit II 252,

17. 27. — frg. 184. 188 Nauck Π 192, 6.
— Ífrg. 913 Nauck II 150, 8. — ad
Alexandri argumentum adludit Dio
II 235, 8. — Antigone frg. 157 Nauck
II 149, 6. — Antiopae argumentum
adumbratur II 234, 25. — Bacch. 709
284, 15. — Cresphontes frg. 452 N.

(Favorinus) orationis Corinthiacae auctor
civis Romanus ordinis equestris II 23, 3

sermone et habitu Graecus ibid. 5 τὴν
οὐσίαν καὶ τὸ πολιτικὸν ἀξίωμα καὶ
πάνϑ᾽ ἁπλῶς προϊέμενον, ἵν᾽ αὐτῷ
περιῇ ἕν ἀντὶ πάντων, “Ἕλληνι δοχεῖν
τε χαὶ εἶναι ibid. 10 natione Gallus
ibid. 23 Dionis Rhodiacam imitatur
$ 29—32 propter res venereas malam
famam subit II 25, 14 ideo imperator
ei irascitur ibid. 26.
Gorgias 158,23. — Leontinus II 113, 13.
Hecataeus in ipso operis contextu nomen
suum posuit II 112, 14.
Heraclides Ponticus de Homero scripsit
admirabundus (in dialogis?) II 110,6.
Heraclitus se praeceptorem sapientiae
non habuisse gloriatur II 115, 9.

Herodotus II 112, 14. — «có ἀνειμένον
καὶ τὸ γλυχὺ τῆς ἀπαγγελίας etc. II
253, 20. — quia a Corinthiis praemium

non accepit, μετεσχεύασε τὰ περὲ τὴν
Σαλαμῖνα καὶ τὸν᾿Αδείμαντον]18,21.
— 1,55 181, 1. — I 66 ('Aoxaótzv μ᾽
αἰτεῖς etc.) IL 248, 17. — 1191 65, 10.

— III129sq. 11210,6 II 228, 23. —
IV 14sq.

1128,23. — V 29 (oraculum

de Cypselo) I1 18,5.

— VI86 (0 l'Acvxov

II

χρησμός) 1I 197, 19. — VI 125. 11 216,8

225, 10. — Electra 233 sq. 180, 1854
— Electra 425 204,29. — Hecuba 607
292, 21. — Helenae fabula respicitur
126, 3. — Hercules 675sq. 296, 28. —
Hercules 947—49 295, 1. — Hippolytus
616—17 11199,10. ---- Orestae fabula
respicitur 150, 11. — Orestes v. 1—3

(cf. or XVII extr.)
Hesiodus Ascraeus non habuit praeceptorem, sed a Musis in Helicone
poésin accepit II 115, 6. — Musarum
discipulus II 206, 26. — in Boeotiae
monte Musas audit 11, 5. — Alexandri
de eo iudicium 17, 268q. — Op. et

II 273,

25.

—

Danae

frg. (Wil)
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Dies 1—8 161,5. — Op. et Dies v. 6—
II 150, 3. — Op. et Dies v. 25 II 207, 5.
— Op. et Dies 39 IL 226,7. — Op. et
Dies v. 40 II 247, 12. — Op. et Dies 311

210,2.— Op. et D 368 18,2 383 18,9.
Op. et Dies v. 763 sq. IL 29, 5. — Theo-

gonia 80sq. 21,13. — Γυναιχῶν xataAoyog 19, 1.
Hippias sophista

— aal χαϑόλου περὲ βίου προσήχοντος data opera disputaverunt 213, 25.
— μεστὰ τῶν ἐγχωμίων αὐτῆς (scil.

τῆς ὁμονοίας) --- τὰ τῶν φιλοσόφων

συγγράμματα TI 32, 7.
Phocylides 17, 11. — frg. 5 (P. L. II* p. 69)

II 4, 20.
Phrynichus

158, 23. —

Eleus II

vel Lamprocles

canticum:

Παλλάδα περσέπολιν(εἴ. Ar. Nub. 9670.

113, 18. — ἠξίου σοφώτατος εἶναι τῶν
Schol) 184, 15.
Ἑλλήνων, non solum poémata et ora- Pindarus 22, 6. — puer expositus II 154, 20
tiones, sed etiam τόν τε δαχτύλιον
ab apibus nutritus ibid. 22. — Alexandrum τὸν φιλέλληνα ἐπικχληϑέντα carκαὶ τὴν λήκυϑον xol στλεγγίδα καὶ τὸ
ἱμάτιον καὶ τὴν ζώνην ipse sibi fabrimine celebravit 23, 7.
eatus II 181, 11.

Historicorum lectio necessaria ἀνδρὶ πολιτιχῷ 11 253, 10.
Hyperides utilior oratori instituendo quam
Demosthenes et Lysias II 254, 4.
Iambographi minus utiles oratori instituendo II 253, 7.
Lycurgus orator eius lectio commendatur:

ἐλαφροτέρῳ τούτων ὄντι xal ἐμφαίγοντί τινα ἐν τοῖς λόγοις ἁπλότητα
καὶ γενναιότητα τοῦ τρόπου 11 254, 8.

Pisander epigramma Hippaemonis sepulcro scriptum II 26, 25.
Pindarus frg.6 Bergk. 2935, 22. — frg. 35
Bergk 178, 5. — frg. 97 Bergk. 23, 8.
Plato comicus 300, 1.
Plato 95,27. — Dio deSocrateloquitur tamquam si in dialogis induxerit Gorgiam,
Polum, Thrasymachum, Prodicum, Menonem, Euthyphronem, Anytum, Alcibiadem, Lachetem II 117, 20. — quibus-

dam Borysthenitarum in deliciis ὅτε ov

σμιχρὸν οὐδὲ πόρρω τοῦ Ὁμήρου q9£yγεται 118,0. — de Homero iudicium
enarratur or. LIIT$2. — librorum de
re publica dispositio ἃ Dione vituperatur 214, 8. — Clitopho p. 407 183,9.
Menander cur oratori utilis sit II 252, 16.
Euthydemus 305c II 277, 17. — Hipp.
— frg. 557 (III p. 170 Kock) II 246, 1.
min. 368c IL 181, 11. — Phaedrus 2426
— Πλόχιον fr. 404 Kock 271, 19.
II 251, 23. — rep. 1 345c 3, 8. — re
(Musonius) philosophus Atheniensibus
publ.398 A IL 111, 7. — rep. III 401B
gladiatorum spectacula exprobrat, iis26, 8.
que libertatem eius aegre ferentibus Plutio rhetor II 254, 13.
urbe cedit 254, 27.
Poétae lyrici frg. adesp. 101 Bergk (III
Lysias quare ceteris oratoribus praestet
JI 254, 3.
Lysis Pythagorae discipulus II 95, 1.

Orator vetus dixit Or; ,,vov δῆμον εἰχότως ἂν ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς πεμφεροίμην 11 99, 13.
Persaeus Zenonis discipulus scripsit de
de allegorica Homeri interpretatione
1I 111,3. — ab Antigono Acrocorinthum
in fidem accepit II 189, 20.
Pherecydes Pythagorae magister II 115,2.

— ϑάνατος 1l 153, 5.
Philosophi περὶ ἐργασιῶν

χαὶ τεχνῶν

p. 721) 314, 9. — p. incerti versus πλεῖσται μὲν κεφαλαὶ, πλεῖσται δέ τε χεῖρες

1119,20. — incertus Iambographus ἐξὸν
πεφυχότος φέρειν πτηνοῖς ὄλεϑρον
II 188, 17. — poétae sunt quasi ministri
mysteriorum, qui ad sacra interiora
non admittuntur or. XXXVI $33. 34.
vetustissimi poétae interdum quasi numine afflati (ἐπίπνοια ϑεία) II 10, 14.
Polus II 113, 13. — sophista 158, 23.
Prodieus II 113, 14.
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Pythagoras Samo exul propter tyrannidem a ceteris hominibus, maxime vero
in Italia ut deus colitur II 82, 2.
Pythagorici dum urbes administrant, Italiotae felices II 95, 11.

pidem II 108, 17 Philoctetes fabula
enarratur or. LII 8 15—17. — πρὸς

Rhetores tragoediae et comoediae Dioni
gratiores sunt quam rhetorum ora-

11105, 9. --- Trachiniae: narrationem
de Nesso ab Hercule occiso sunt qui

tiones, quia ἡ λέξις οὐκ αὐτοσχέδιος,"

ὥσπερ ἢ τῶν ῥητόρων ἐξ ὑπογύου
τὰ πολλὰ πειρωμένων λέγειν 11 258,15.
Sappho 22, 4. --- frgm. 32 P. L. III p. 100

ed. 4 II 29, 3.

Αἰσχύλον νέου πρὸς γέροντα xai πρὸς

Εὐριπίδην πρεσβυτέρου πρὸς γεώτερον ἀγωνιζομένου μετέσχον τινές
vituperent, cum dicant: πρὸ τοῦ καιροῦ πεποιηχέναι τὴν τοξείαν, διαβαι-

γόντων αὐτῶν ἔτι τὸνποταμόν᾽ οὕτως
γὰρ ἂν καὶ τὴν Δηιάνειραν ἀπολέσϑαι,
ἀφέντος τοῦ Κενταύρου 11 184, 18.

— τοῖς ὑἱπὸ Σοφοχλέους εἰς τὸν πλοῦτον εἰρημένοις — ἀντείρηχε τῶν πάνυ.
Septem sapientes τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὰς
φιλοσόφων τις 208, 12.
γνώμας — ἐν Δελφοῖς ἀνατεϑῆναι Stesichorus 22,5. — Homeri acmulus 11
116, 12. — Homeri imitator 23, 4 Troiae
πρότερον 11 181, 10.
excidium enarravit ibid. — propter
Sibylla oraculum de Corintho II 20, 1.
carmen ab Helena caecatus 125, 30
Simonides epigramma in Corinthios proelio Salaminio mortuos Il 21, 15 epipalinodia 126, 2. — τῷ Στ. yevoagramma in Adimantum ibid. 21.
μένῳ xarà τῆς Ἑλένης ov συνήνεγχεν
19, 4.
Socrates puer patris artem didicit II
115, 12. — quidam Archelai discipulum
Theodorus (Gadarenus) II 254, 13.
fuisse dicunt II 115, 17. — eius vita
Theognis 17, 11 — v. 432. 2, 10.
coloribus Cynicis depingitur or. LIV
Theopompus τῶν δευτέρων 11 253, 23.
8 2—4 1I 113. — se nihil scire fatetur
Thucydides II 112, 14. — oratori im158, 21. — philosophiae vocabulo raro
primis legendus II 253, 23.
utebatur, ἀλλὰ μόνον ζητεῖν éxéAsvev
ὅπως ἀνόρες ἀγαϑοὶ ἔσονται 181, 8. Tragici frg. adesp. 99 Nauck II 219, 20.
Tragoediarum partes iambicae tantum,
— quod solus philosophorum domi:
omissis canticis, Dionis aetate inscaena
mansit, Atheniensibus non profuit I
aguntur II 25$, 19.
82, 13. — ἐπὶ πολλοὶς αὑτὸν &uaxaTyrtaeus 22, 13.
ριζε, καὶ ὅτι ζῷον λογικὸν καὶ ὅτι
Scolia attica P. L. III^ p. 649

30, 9.

᾿Αϑηναῖος 11 152, 21. --- ᾿ἀνύτῳ μὲν Xenopho exulabat διὰ τὴν μετὰ Κύρου
διαλεγόμενος

βυρσέων ἐμέμνητο χαὶ

σχυτοτόμων, εἰ ὃὲ Δυσιχλεῖ διαλέγοιτο, ἀμνίων καὶ κωδίων" “ύχωνι
δὲ δικῶν καὶ συχοφαντημάτων,

Mé-

στρατείαν, cum Diogenes Athenas venit
95,29. — oratori instituendo omnium
utilissimus or. XVIII $14—17. I1 254,
25. — Memorab. 1V 4,58q. 38,4

vov. δὲ τῷ Θετταλῷ περὶ ἐραστῶν
x«l ἐρωμένων

11 120, 15. —

2X. δια- Zeno Cleanthes Chrysippus,

φϑείρειν τοὺς νέους ἔφασαν, εἰς τὸ

ϑεῖον ἀσεβεῖν etc. II 167, 27.

Socratici χάριτος Σωχρατικῆς ἄμοιρον
II 254, 20. — incerti dialogus de potentia Persarum regis or. III $ 1 et
29—42.
Sophocles fide dignus II 162, 8. — medius
quodammodo inter Aeschylum et Euri-

iis placuit ὅτι δεῖ
xal περὶ πλείστου
πράττειν τὰ κοινὰ
τῷ ἀνϑρώπῳ κατὰ

quamquam

τὴν πατρίδα τιμᾶν
ποιεῖσϑαι καὶ ὅτι
καὶ πολιτεύεσϑαι
φύσιν ἐστίν, tamen

patrias reliquerunt 11 81, 2. — Citiensis

γέγραφε δὲ καὶ Z. ὃ φιλόσοφος εἴς
τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, καὶ

περὶ τοῦ Μαργίτου δέ. --- ὃ δὲ Ζ.
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οὐδὲν τῶν Ὁμήρου

ψέγει.

ἅμα διη-

γούμενος καὶ διδάσχων ὅτι τὰ μὲν
κατὰ δόξαν, τὰ δὲ κατὰ ἀλήϑειαν

γέγραφεν etc. II 110, 24 ὁ δὲ xa9^
ἕχαστον

NI 111, 2.

τῶν ἐπὶ μέρους ἐδήλωσεν

8. DIONIS VITA.
Dio (Chrysostomus) eius avus una cum
matre ab imperatore amico civitatem

nos habet, quorum nulli unquam dam-

|- num attulit; neque eloquentia sua cui-

simul Romanam et Apamensem accepit

quam insidias struxit or. XLVI $ 7—8.

II 59, 4. — ὃ γοῦν πάππος ὃ ἐμὸς
εἰ énl πλέον ἀπώνατο τῆς φιλίας τοῦ

τότε αὐτοχράτορος, ἀλλὰ μὴ βραχὺς

— dicit sibi invideri ὅτι τὰς στοὰς ἐπὶ
τῶν ϑερμῶν qazodougxa xol ἐργα᾿στήρια --- καίτοι πέντε μυριάδων ἐώνη-

παντελῶς ἐγένετο (ὃ) χρόνος, διε-

μαι τὸ χωρίον,

γοεῖτο, ὡς φασιν, ἐλευϑερίαν τῇ πόλει

τιμῆς τῆς ἀξίας. 1178,21. — fortunam

λαβεῖν xal ἤδη negl τούτου πεποίητο

a patre accepit specie magnam, sed
aere alieno oneratam II 77, 14 liturgias

τὸν λόγον 1168, ὅ. —

(avus) χκαὲ τοί-

vvv εἰς αὑτὸν οὐδεμίαν φαίνεται χάριν

τῷ παντὶ

πλείονος

δὲ χαὶ ταμιευό-

maximas praestitit ibid. 22. — σπάνιον
εἴποτε ἀπεδόμην σῖτον xal vov9^ ὅταν
ὑπερβάλῃ τῷ πλήϑει, ἐν δὲ τοῖς τοιού-

μενος τὴν τοῦ αὐτοχράτορος προϑυμίαν εἰς ὑμᾶς 11 11,0. — χαὶ περὶ

τοις ἔτεσιν οὐδὲ τὸν ἀρχοῦντα ἔχω,
ἀλλ᾽ ἔστε μοι ἡ πᾶσα ἐπικαρπία ἐξ

τοῦ πάππου δὲ τοῦ ἡμετέρου οὐκ ἂν

oivov καὶ βοσχημάτων Il 18, 13. —
7? πρόφασις ἡ λεγομένη, δι᾿ ἣν ὑμᾶς

αἰτησάμενος
σπουδῇ,

ἔν τοιαύτῃ

φυλάττων

φιλίᾳ καὶ

εἴποι οὐδεὶς οὔτε ὡς χκατήσχυνε τὴν

πόλιν οὔτε ὡς οὐδὲν ἀνάλωσεν ἐκ

ἀποτραπῆναί φασι τῆς οἰχίαςτῆς ἐμῆς,

τῶν ἑαυτοῦ.

ὑπιδομένους τοῦ στενωποῦ τὸ βάϑος

τὴν γὰρ οὐσίαν ἣν εἶχε

πατρῴαν xal παππῴαν ἅπασαν εἰς
φιλοτιμίαν

ἀναλώσας,

ὥστε μηδὲν

ἔχειν λοιπόν, ἑτέραν ἐχτήσατο ἀπὸ
παιδείας καὶ παρὰ τῶν αὐτοχρατόρων
ΠῚ1,1.-τορ δύθυ eiushonoribus affectus
a Prusaensibus, ὅσαις ἐχεῖνον ἐτιμή-

σατε, ὡς ἄνδρα ἀγαϑὸν xal ὅσον ἔζη
χρόνον δικαίως προεστῶτα τῆσδε τῆς
πόλεως 1167, 18. — pater eius Pasicrates ab Apamensibus civitate donatus
1159,06 xal μὴν τῶν ys ἐμῶν véxvov.

ἥδε πατρίς ἐστι μᾶλλον (scil. Apamea)
ibid. 9. — pater eius semper a Prusaensibus

laudatur ut bonus

civis II

10, 22. — et pater et avus προστάται
τῆς βουλῆς fuerunt IL 99, 28. — mater
eius, ἧς ὑμεῖς (scil. Prusaenses) ἱδρύ-

11 79,26. — uxorem et παιδίον commemorat II 80, 6. — (ante exilium)
Apamensium civitatem accepit II58, 33.
— in nulla praeter patriam urbe agrum
aedesve possidet II 68, 25. — Romae
amicos habet et multos et potentes II
59, 19. — πλουσίων οἰκίας τε καὶ τραπέζας ἠπιστάμην, οὐ μόνον ἰδιωτῶν,

ἀλλὰ καὶ σατραπῶν
καὶ βασιλέων 202,4.

exilium: ὅτε φεύγειν συνέβη ue φιλίας
ἕνεχεν λεγομένης ἀνδρὸς οὐ πονηροῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων τε καὶ
ἀρχόντων ἐγγύτατα ὄντος, διὰ ταῦτα δὲ χαὶ ἀποθανόντος, δι᾿ ἃ πολλοῖς καὶ σχεδὸν πᾶσιν ἐδόχει μαχάοιος, διὰ τὴν ἐχείνων οἰχειότητα καὶ
ξυγγένειαν, ταύτης ἐνεχϑείσης ἐπ᾽ ἐμὲ

σασϑε καὶ ἄγαλμα καὶ ἱερόν 11 67, 20

τῆς αἰτίας, ὡς δὴ τανδρὶ φίλον ὄντα

uterque avus et maiores et fratres et
ceteri consanguinei honoribus affecti
ibid. — magna praedia possidet;
multos enim et divites et pauperes vici-

καὶ

σύμβουλον

factus Delphicum

179, 9sq.

--

exul

oraculum consulit:

ἐχέλευε — us αὐτὸ τοῦτο πράττειν
ἐν ᾧ εἰμι πάσῃ προϑυμίᾳ, ὡς καλήν

8. DIONIS VITA.
τινα καὶ συμφέρουσαν πρᾶξιν, ἕως ἂν,
ἔφη, ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀπέλϑῃς τῆς γῆς.
or. XIII $ 9. — paupertatem contemnit
τοσοῦτον χρόνον πλανηϑεὶς ov μόνον

ἄοικος καὶ ἀνέστιος, ἀλλὰ μηδὲ ἀχόλουϑον ἕνα γοῦν ἐπαγόμενος 11 46, 26.
— τοῦ ϑεοῦ χελείοντος -- στολὴν

ἀναλαβὼν xal τάλλα κολάσας ἐμαυτὸν
ἡλώμην πανταχοῦ

181, 27 quomodo

factum sit, ut philosophiam docere
inciperet pluribus persequitur or. XIII

$ 10—15. --- πρεσβυτιχὸν πολυλογία
— xal ἀλητικόν 189, 21. — ὥσπερ καὶ

τὸν ἄλλον χρόνον ἔζηκα ἀλώμενος OT.
XII $ 16 159, 9. — ἄνδρες ἀλῆται καὶ
αὐτουργοί τῆς σοφίας 2,16. — ἀνδρὶ
ἀδολέσχῃ καὶ πλείω σχεδὸν ἢ ἔδει σχο᾿λὴν ἄγοντι 82, 1 (in fab. Lib.). — quomodo exsul vagari solitus sit 9, 24 ruri
cum pastoribus et venatoribus consuetudinem habet ibid. 32, — saepe cum
exsul vagaretur expertus est ὡς ἔστι

πενία χρῆμα τῷ ὄντι ἱερὸν καὶ ἄσυλον
etc. 191,14. — Chioin Euboeam navicula
piseatoria vectus naufragium patitur

190, 1 5ᾳ. — μετὰ φυγὴν οὕτως μαχρὰν
καὶ πράγματα τοσαῦτα καὶ τύραννον

ἐχϑρόν Prusae quietem sibi fore frustra

967

propter singularem benevolentiam II
46, 23. — cum propinqui et cives exulem
videre gestirent (νομίζοντες πλέον z.—

ἔχειν με διὰ τὴν ἄλην καὶ τὴν μεταβολὴν

τοῦ βίου καὶ διὰ τὴν δοχοῦσαν αὐτοῖς
τοῦ σώματος ταλαιπωρίαν) ille noluit
ad Bithyniae fines prope accedere, sed

Cyzicum venit II 257, 8 (or. XIX). —
bona eius magnopere deminuta, cum
per multos exilii annos neglecta iacuissent 11 46. — corpus habet continuis
exilii aerumnis debilitatam II 46, 17.
— corpore infirmus 11 90, 8. — infirmitas corporis II 104, 13. I1 105, 13. —

ἐτύγχανον uiv ἐπιδημῶν ἐν Bogvσϑένει τὸ ϑέρος ὡς τότε εἰσέπλευσα
μετὰ τὴν φυγὴν, βουλόμενος ἐλϑεῖν,
ἐὰν

δύνωμαι

διὰ Σχυϑῶν

εἰς Γέ-

τας, ὅπως ϑεάσωμαι τἀχεῖ πράγματα
ὁποῖά ἐστιν111, 1. — exul Borysthenem
venit, quod probant Hierosontis verba:

καί σε πάνυ μὲν ἡδέως δρῶμεν — ov
μέντοι πολύν τινα χρόνον ἡγούμεϑα
ἔσεσϑαι τοῦτον οὐδὲ βουλόμεϑα,

ἀλλά σε εὖ πράξαντα οἴχαδε κατελϑεῖν τὴν ταχίστην. 117,30. — oratione
apud Borysthenitas
aemulatur II 8, 31.

habita

Platona

speravit 11 49, 20. — Domitiani odium τελευτήσαντος δὲ ἐχείνου (scil. Domitiano) xel τῆς μεταβολῆς γενομένης
non adulatione delenivit, sed orationiἀνήειν μὲν πρὸς τὸν βέλτιστον Νέρbus et scriptis eum lacessivit Il 71, 6.
βαν.
ὑπὸ δὲ νόσου χαλεπῆς κατα— οὐ xoAaxtvcac τὸν ἐχϑρὸν τύὐραν-

γον οὐδὲ ῥῆμα ἀγεννὲς οὐδὲ ἀνελεύ-

καιρόν, ἀφαιρεϑεὶς αὐτοχράτορος φι-

ἦν ζῆν ὁτιοῖν πράττουσι καὶ λέγουσιν

λανϑρώπονυ κἀμὲ ἀγαπῶντος καὶ
πάλαι φίλου ll 71, 16. — ἃ Nerva

1I 100, 6. — Domitiano imperante solus
verum dicere audet xol ταῦτα χινδυ-

νεύων ὑπὲρ τῆς ψυχῆς 36,10. — exilum fortiter tulit, uz φίλων ἐρημίας
ἡττηϑείς, μὴ χρημάτων ἀπορίας, μὴ
σώματος ἀσϑενείας 1170, 21. — sub
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σχεϑεὶς ὅλον ἐχεῖνον ἐζημιώϑην τὸν

ϑερον εἰπών, ὅτε πολλοῖς ἀγαπητὸν

Diogenis imagine suam vitam depingit
et cum Domitiani vita comparat 95, 5.
— or. XXIDomitiano regnante habitam

probant verba de Nerone dicta: ὃν ye
χαὶ νῦν ἔτι πᾶντες ἐπιϑυμοῦσι ζῆν
11268, 28. — Prusaenses eius salutem
cum exularet sperare non desierunt

imperatore Romam invitatus petit ut
Prusam dimittatur; per litteras respondet Nerva; utramque epistulam
civibus Dio recitat or. XLV extr.
II 70, 19 cf. II 84, 3. — Nervae
imperatoris litteras Prusae recitat or.
XLIV extr. easdem memorat or. XL
$5. — in patriam reversus ἃ civibus
suis honoribus afficitur, quos deprecatur orat. XLIV 1161. — et exulem
| et restitutum multae civitates invita-

verunt (παρακαλούντων με καὶ μένειν
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καὶ προΐστασϑαι τῶν κοινῶν); fuerunt
quae Nervae imperatori gratias agerent
propter Dionis restitutionem II 68, 21.

— neque Athenas neque Argos neque
Lacedaemonem patriam habere malit
quam Prusam 11 68, 18. — multae civitates liberae Dioni restituto ius civi-

cum Ulixe domum revertente se comparat 11 74, 19. — cum διοίκησις Prusae
fieret, noluit bona sua exilii tempore
ab alis occupata sibi vindicare II
14, 12. — in patriam reversus et suum

et fratris filium aetate iam adulta invenit
II 69, 8. — cum praefuisset legationi,

tatis obtulerunt et senatorium munus et

quam

alios honores 1158, 2. — Apamenses

ad Traianum

ei ψήφισμα ἔπεμψαν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ

obtrectantes alii dixerunt: οὐχ ἡδέως

φιλοφρονούμενοι καὶ παρακαλοῦντες
ἀφικέσϑαι, sed propter inimicitias quas
cum Prusaensibus habebant, iis noluit
obsequi II 50, 18 quod illi aegre tu-

lerunt ibid. 24 cf. II 57, 23. — civi-

tatem accipit Nicomedensium II 29, 12.
valetudine

inipeditus brevibus

apud

Nicaeenses orationem absolvit II 45, 24.
— orationem XLI habuit in senatu
Apamensium, ceteris optimatibus admissis II 57, 19. — de Prusaensium
cum Apamensibus lite noluit imperatorem adire, non quod molestum erat
Romam proficisci, sed propter amici-

tiam Apamensium

11 59, 14. — con-

cordiam cum Apamensibus suadet, non

ὀχλησίν τινα ὀχνῶν ἡ δαπάνην ἐμαυτοῦ -- ὅτι γάρ μὲ οὐχ ἐνοχλήσετε

μὴ βουλόμενον οὐδὲ κελεύσετε ἀποδημεῖν (Romam videl. ad imperatorem)
— ἐπίσταμαι 1l 52, 30. — cum alius
quis rogationem tulisset de concordia
cum Apamensibus reconcilianda et
magistratus de hac rogatione rettulisset,
Dio orationem habuit XL, ut eam commendaret civibus, cum iam anno praecedente Apamensium magistratus de
eadem re cum eo egissent or. XL
$ 17—20. — irascitur quodam dicente:
Διάλλαξον τὴν πόλιν 11 $9, 9. (or.

XLVIII $8). — dicit se σμιχρόν τι
μέρος εὑρηχότα τῆς οὐσίας (scil. cum

gratiarum

agendarum
Prusaenses

causa

miserunt,

αὐτὸν ἀποδέξασϑαι τοὺς πρέσβεις,
alii aliorum oppidorum legatis plura
ab imperatore concessa esse II 49, 24.
— εὖ πεποίηχα τὴν πατρίδα, ταῖς

πρώταις ἴσην αὐτὴν ἀποδείξας τιμῆς
ἕνεχα, τὸ δὲ ποιήσω ϑεοῦ διδόντος
or. XLIII $ 1. — cum a Traiano impetrasset, ut Prusaensibus C senatores
eligere liceret, obtrectatores eum parum
impetrasse iactabant 11 72, 456. —
cum ἃ Traiano (ad quem legatus Prusaensium missus erat) summa benignitate exciperetur, neque remansit apud
illum neque sibi providendi occasione
usus est, sed patriae tantum consuluit
II 71, 25. — cum Prusae primum C
senatorum electio fieret, ceteris commendantibus et adiuvantibus, quos sibi
adiutores fore sperarent, Dio nihil tale
in se admisit, immo ne suffragium qui-

dem tulit or. XLV $ 7—10. — ἐπειδὴ
ovx εἴων ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ γενόμενον

ἡσυχίαν ἀγειν, ἴδιον μὲν οὐδένα ἐτόλμων διαλέγεσϑαι λόγον, μὴ χαταγελασϑῶ

etc. 187, 6 Socratis

rationem

imitatus Romanos alloquitur o? χατὰ
δύο καὶ τρεῖς ἀπολαμβάνων ἐν παλαίστραις καὶ περιπάτοις" οὐ γὰρ ἦν
δυνατὸν οὕτως ἐν ἐχείνῃ τῇ πόλει

συγγίγνεσϑαι" πολλοῖς δὲ καὶ ἀϑρόοις

εἰς ταὐτὸ συνιοῦσιν 181, 20. — Or.
LXXVII. LXXVIII in magna urbe
Prusam post exilium rediret) «c? πρὸς
(Romae) habita: ἐν πόλει τηλιχαύτῃ
τὸ μέγεϑος 11 209, 19 ibi philosophi
ταῖς πρότερον βλάβαις ἔτι καὶ τῆς
ἀδελφῆς ἀποθανούσης ὠφεληϑέντα . ἐπὶ ϑύραις opulentorum conspiciuntur
II 217, 3. — or. LXXIX Romae habita:
μὲν μηδὲν, ἀπολέσαντα δὲ πάντα, ὅσα
πόλιν ἁπασῶν μεγίστην χαὶ δυνατωτῶν ἐμῶν εἶχε, δανεισάμενόν τε ὥστε
τάτην 11220, 2. — πεπορευμένος εὐϑὺ
τὰ χωρία πρίασϑαι etc. 11 86, 17. —

8. DIONIS VITA.
τοῦ Ἴστρου x«l τῆς Γετῶν

χώρας

or. XII p. 159, 12. — bello ad Istrum
gesto, scil. primo Dacico, spectator

aliquamdiu interest, dein εὐχῆς τινος
uvgo9sig παλαιᾶς Olympiam se confert ibique orat. XII habet 160, 9sq.
— senex et corpore infirmus cum Olympicam orationem habet 158, 2. — vitam
suam Prusaensem depingit: δαπανᾶν

μὲν ἐξ ὀλίγων ὑπαρχόντων, ἀσχολεῖσϑαι δὲ ἀσχολίας ἀνωφελεῖς, τὸ δὲ
σῶμα ϑεραπείας δεόμενον χαὶ πολλῆς

προσοχῆς

καταφϑείρειν

ἀμελοῦντα

etc. II 87, 1. — Prusam reversus ἃ
rebus publicis vacationem sperabat II

46,9. —

ὥσπερ προειλόμην σιγᾶν,

ἀφ᾽ οὗ νῦν ἧχον, οὐκ ἄν ἐφϑεγξάμην

εἰ μή τι ἀναγχαῖον συμβεβήχει 1182, 24.
— Prusae neminem accusavit, neque
defendit nisi unum, hominem miserum

ὃν ἐχώλυσα ὑπὸ τῶν συγγενῶν καὶ
τῶν ἐπιτρόπων διασπασϑῆναι, πρότερον μὲν αὐτοῦ τὰ γράμματα ὕφῃρημένων xal πολλὰ τῆς οὐσίας διηρπαχότων, ὕστερον δὲ καταψευδομαρτυρούντων 11 64,26. — sua sponte

patriae magna pollicitus est (ὑπόσχεσιν
οὐδαμῶς ῥαδίαν οὐδὲ ὀλίγων χρημάτων); propterea rerum domesticarum
curae se dedit or. XL $3. — post
. exilium Prusae rogationem fert, pro-

curatore non invito, τὴν πόλιν ἄμειvov κχατασχευάζειν χαὶ σεμνοτέραν
ποιεῖν ἅπασαν 11 47, 19 multis pecuniam in hanc rem pollicentibus et
a senatu et ἃ contione res compro-

batur ibid. — πολλάχις ἐμεμνήμην
(àv) xal ἐνόμιζον συμφέρειν γενέσϑαι
τῇ πόλει κατασχευῆς ἕνεχα xal συγοικισμοῦ καὶ προσόδων et in contione ἃ proconsule convocata rogationem tulit II 75, 18. 26. — operis
natura adumbratur: πόλεως δὲ ὄφελος

εὐπρεποῦς γιγνομένης, ἀέρα πλείονα
λαμβανοίσης, εὐρυχωρίαν, τοῦ μὲν
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— διδόναι μηδένα ἐῶντες xal τοῖς
ἔργοις ἐμποδὼν γιγνόμενοι οὕτως ἐμὲ
διέϑηχαν, ὥστε ὀλίγου φυγὴν ἐμαυτοῦ
χαταψηφίσασϑαι 11 49, 17. — fabricam
sordidam ferrariorum operis causa dirutam Dioni obiciunt inimici II 48, 11
cf. I1 83, 18. — operum a Prusaensibus
exstruendorum curam habuit μετρῶν

«cl διαμετρῶν xal λογιζόμενος — xal
τελευταῖον sig τὰ ὄρη φϑειρόμενος
(scil in lapicidinas) II 48, 1. —

νῦν

γὰρ ἐὰν ἅπτωμαι τοῦ πράγματος xol
σπουδάζω γίγνεσϑαι τὸ ἔργον, τυρανγεῖν μέ φασί τινες καὶ χατασχάπτειν
τὴν πόλιν χαὶ τὰ ἱερὰ πάντα᾽ --- —
ἐὰν δὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγω; — — βοᾶτε
ὑμεῖς" Γιγνέσϑω τὸ ἔργον ἢ χκαϑαιρθείσϑω τὸ γεγονός or. XLVII $ 18.
— se silentio praeteriturum dicit ἂν

ἦ τις ἔργον πεποιηκὼς ὑπὲρ ob λόγον
μὴ δέδωχεν,

item ἂν ἔτει ποιῶν καὶ

χρήματα λαμβάνων ἀεὶ παρὰ τῶν κατ᾽
ἔτος ἀρχόντων or. XLVII $ 19. —

ἀλλ᾽ ἴσως ἐδυσχεράνατε ὅτι ovx. ἐγέveto τὸ ἔργον. γίγνεται καὶ σφόδρα
ἔσται ταχέως,

μάλιστα τούτων προ-

ϑυμουμένων χαὶ σπουδαζόντων, ἐὰν
ἑχοντὶ διδῶσιν" οὐδὲ γὰρ ἄχοντες ὑμῖν
ὑπέσχοντο 11 91, 8. — sunt qui eum

volunt a proconsule petere ὅπως πράως
χαὶ πρὸς δύναμιν

εἰσπράττῃ

τους

ὑπεσχημένους (scil. pecunias in operis
sumptum promissas) II 86, 1 (or. XLVII
$19). —

,cur a me

non αὖ a ceteris

exigitis, quae pollicitus sum? ὅτι δοχῶ
παρεσχηχέναι ὑμῖν — — χρημάτων
τινὰ ἀφορμὴν παρασχὼν ἀπὸ τῶν
βουλευτιχῶν xal νὴ Aia ἀπὸ τῶν προσόδων ηὐξημένων διὰ τὴν διοίχησιν;
. I1 91, 10. —

quibusdam

se odio esse

suspicatur cg ξένον xol περιττόν 11
46, 16. — ἢ ὅτι οἰχίαν oixoóouo
πολυτελῶς; ἀλλ᾽ ovx ἐῶ πίπτειν; ἢ

ὅτι πορφύραν αὐτὸς ἠμφίεσμαι; ἀλλ᾽

ϑέρους σχιᾶν, τοῦ δὲ χειμῶνος ἥλιον

οὐ φαῦλον τριβώνιον ;ἀλλ᾽ ὅτι xou
xal γένεια ἔχω; 11 87,11. — tyrannus

ὑπὸ στέγῃ, ἀντὲ φαύλων καὶ ταπεινῶν ἐρειπίων οἰχήματα ὑψηλά T 84, 15.

tionem

DIO. II.

dicitur ab adversariis II 87, 8. — ora-

non

servatam

commemorat:
24
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ὥσπερ καὶ πρότερόν ποτε ἀχούσας
ὅτι καϑυφίεμαι τὸ ὑμέτερον, διὰ τοῦτο
ἀπελογησάμην 11 100, 24 (or. 1, in
senatu). — orationem XLIII in iudicio
habuit II 63, 17. — in iudicio: xoi

viv δεῖ μὲ ἀποδημεῖν, ovy ὡς πρότερον ἀλύπως, πάντων με ἀγαπώντων
καὶ ϑαυμαζόντων, ἀλλὰ μετ᾽ ἔχϑρας
τινῶν II 65, 12. — adversarium suum
ironia perstringit or. XLVII ὃ 21 sq.
magistratum a Prusaensibus sibi obla-

tum recusat: οὔτε γὰρ ἐμοὶ οὔτε ἴσως
ὑμῖν ἄμεινόν ἐστιν ἐμὲ διατρίβειν

εἶπον ἐλεεινοὺς τοὺς δημοτιχούς, μηδεὶς ὑπολάβῃ λέγειν με ὡς ἄδικα καὶ
παράνομα ἔπασχον, ὅπότε καὶ τοὺς
ὑπὸ ἰατρῶν τεμνομένους ἢ καομένους,
ἐπὶ σωτηρίᾳ πάσχοντας ταῦτα, ἐλεοῦμεν 1199, 1 (or. L). — adest in senatu

Prusaensium μήτε ἑταιρείᾳ τινὶ πεποιϑὼς μήτε συνήϑεις ἐξ ὑμῶν ἔχων
τινάς 11 98, 20 (or. L). — filium quoque sperat paupertatem contempturum

,00x ὄντα ἐμοῦ χείρω την φύσιν“ 11

ora-

46, 27. — filium putat semper senatui
operam daturum II 99, 16. — filium
magistratu fungentem fort. significat

tionis L tempore in eo est ut Prusam
relinquat: ἐγὼ μὲν γὰρ ἄπειμι διὰ
πολλὰς αἰτίας (καὶ πιστεύσατε ὡς νῦν
γοῦν ἀληϑῶς λέγω) καὶ ἴσως οὐκ ἐμαυ-

II 93, 14. — οἵ γε (scil. Prusaenses)
ἐπειδὴ ἤσϑεσϑε τους ἐφήβους καὶ τοὺς
γεανίσχους χρείττονας πεποιηχότα,
εὐθὺς ἡγεῖσϑε xal ὑμᾶς ἀμείνους δύ-

τοῦ χάριν ὠφελείας ἢ τρυφῆς τινος

γασϑαι ποιεῖν Il 103, 26. — filius orationis LI tempore censuram morum

ἐνθάδε II 97, 22 (or. XLIX). —

II 100, 2. — de Traiano: συνηϑείας
οὔσης μοι πρὸς τὸν αὐτοχράτορα,
ἴσως δὲ καὶ φιλίας, καὶ πρὸς ἄλλους
πολλοὺς τοὺς δυνατωτάτους σχεδόν
τι Ῥωμαίων 1I 80, 22. — Traianum
adloquitur: ἐπειδὴ καὶ τυγχάνομεν

σχολὴν ἀγοντες ἀπὸ τῶν ἄλλων πραγμάτων 56,24. — ante or. XLIII Bithyni
a proconsule quodam crudelissime
erant, cuius accusationem tum
bant II 66, 12 quod Dio dicit, se
sari tamquam illius adiutorem,
videtur esse: sibi obici fingit,

vexati
paraaccuironia
quod

adversarium eius fecisse constat ibid.
— quosdam sibi insidiari, ἵνα ἐάν ποτε
γένηται καιρὸς — ὅμοιος τῷ προ-

τερον -- ἵνα ux παρῶ τῷ δήμῳ μηδὲ
ἕξουσιν οἱ συχοφαντούμενοι τὸν παραιτούμενον ἢ συναλγοῦντα ll 65, 5
(or. XLIII $ 7). — ἐγὼ δὲ ἔχω παρρησίαν πρὸς ὑμᾶς ὅσην οὐδείς. τῆς

(ὃ ἐπὶ τῆς εὐταξίας) apud Prusaenses
adeptus erat cf. $ 6. — τὸ γὰρ ἄρχειν
αὐτὸν ἀξιώσαντα τῆς πόλεως (scil.
filium) ὡς ἱκανὸν

ὄντα βουλεύεσϑαι

ἤδη etc. II 101, 9. — λόγος ἐρρύη
τοιοῦτος ὡς ἐμὲ ἐμποδὼν γενόμενον
τῷ συνάγεσϑαι βουλήν᾽ ἐπεὶ καὶ τόδε
ἤχουσα,

ὡς πάντα ἁπλῶς νομίζουσι

τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσϑαι χατὰ τὴν
ἐμὴν γνώμην 11 101, 1.
Cynicorum more vestitus 316, 12 (in Tarsica II). — ἐν τριβωνίῳ φαύλῳ Alexandrinos adloquitur 273, 11. — οὐδέποτε
γὰρ οὐδενὶ ἔγωγε τοῦτο ὑπεσχόμην, ὡς
ἱχανὸς ὧν λέγειν ἢ φρονεῖν ἢ πλέον
τι γιγνώσχειν τῶν πολλῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ
αὐτοῦ τούτου διαμαχόμενος ἕχάστοτε

καὶ ἀντιλέγων τοῖς ἀξιοῦσιν ἔπειτα
εἰς τὸ λέγειν καϑίσταμαι II 62, 2. —

οὐ γὰρ λαμβάνω μαϑητας 158,12.—

μὲν γαρ εὐτυχίας τῆς ἐμαυτοῦ παρε-

Opuntium habet discipulum II 295, 15.

χώρησα ὑμῖν, τῆς δὲ δυστυχίας τῆς
ὑμετέρας μετέλαβον ll 65, 10. -- εἰ

— ge nescire simulat, cur ad se audiendum homines conveniant or. XLII. —

δὲ ἡλέουν τοὺς δημοτιχούς,

ὅτε ἦσαν

& sophista quodam

maledieo ἀηδών

ἐλεεινοί, καὶ καϑ᾽ ὅσον οἷόν τε ἦν
ἐπιχουφίζειν ἐπειρώμην, οὐϑέν ἐστι

dicitur, ipse τοῖς τέττιξι 86 comparat II 84, 23. — πάντες γὰρ, ὡς

τοῦτο σημεῖον τοῦ πρὸς ἐκείνους ἔχειν
οἰχειότερον 11 98, 24 (or. 1)). — εἰ δὲ

ἔπος εἰπεῖν, τοὺς uiv ἐμοὺς λόγους

ἐπίστανται καὶ -- --- ἀλλήλοις ἀπαγ-
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γέλλουσιν, οὐχ ὅπως ἐῤῥήϑησαν, ἀλλ᾽
--- οἵ μὲν

tat II 258, 5. — τοὺς &ugyéng óvvaτοὺς λέγειν ϑαυμάζω καὶ ἀγαπῶ διὰ

ἑχόντες ἐπανορϑούμενοι --- οἱ δὲ ἴσως
καὶ ἄχοντες διὰ τὸ μὴ σφόδρα μεμ-

τὸ αὐτὸς ἀδύνατος εἶναι λέγειν Π
258, 12. --- ἐγὼ μὲν γὰρ ἁπλῶς πέφυχα

γῆσϑαι Il 62, 20. — a daemonio excitatus apud Alexandrinos verba facit
270, 11. — deorum instinctu factum
esse, ut Nicomedensibus concordiam
suadere auderet II 43, 10. — ora-

καὶ φαύλως διαλέγεσϑαι καὶ οὐδενὸς
ἄμεινον τῶν τυχόντων 331, 12. —

tionum *de regno' recitationi praemittit
προλαλιᾶν or. LVII 11 129,3. — collo-

χρῆμα) κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν διεξιών,

quium cum uno multis audientibus
factum: xal πῶς ἡμᾶς ἀνέξονται vo-

de forma philosophicae

σοῦτος ὄχλος περὶ τοιούτων διαλεγομένους II 207, 10. — εἶδον διὰ τοῦ
ἱπποδρόμου βαδίζων -- τὸν μὲν
αὐλοῦντα, τὸν δὲ ὀρχούμενον, τὸν δὲ
ϑαῦμα ἀποδιδόμενον, τὸν δὲ ποίημα

σόφου νοῦν καὶ λόγον ἐπισχεῖν, ἔνϑα
ἂν δρμήσῃ, τοῦ ξυναντῶντος ἀεὶ φαι-

ἔτι βελτίους

ποιήσαντες

ἀναγιγνώσκοντα, τὸν δὲ ἱστορίαν τινὰ
ἢ μῦϑον διηγούμενον 11261,21 (or. XX)
—

hesternae

disputationis

eos

qui

audiunt, admonet: oiov δὴ χϑὲς περὶ
πλούτου ἐλέγομεν, scil. sapientem nihil
admirari eorum ἐφ᾽ oig ὃ φϑόνος ylyvera. 11 211, 22. — saepe sophistarum
auditoria cum adulescentulis frequen-

Cleanthes contra Sophoclem disputavit,

οὐ μὴν, ὥσπερ νῦν ἡμεῖς διὰ μακρῶν,
ἅτε οὐ παραχρῆμα (libri πρὸς τὸ
ἀλλ᾽ ἐν βίβλοις γράφων. 208, 13. —
disputationis

τυχὸν γὰρ ov ῥάδιον τὸν τοῦ φιλογομένου ξυμφέροντος

xal ἀναγχαίου

τοῖς ἀχρουμένοις, οὐ μελετηϑέντα
πρὸς ὕδωρ καὶ δικανικὴν ἀνάγχην etc.
165, 18. — fabulam narrat περὶ ἀνδρὸς
Φρυγὸς καὶ χορώνης 311, 15. — fabulam, qua Alexandrinorum nimium
musicae amorem carpit, a Phryge Aesopi
propinquo se accepisse simulat 285, 21.
— diversos Homeri locos (£2 260 σ 262
II 262) in unum coniungit 268, 1.

9. DIONIS PHILOSOPHIA.
Aér (Ἥρα) χροιὰν δὲ τῇ μὲν αὑτοῦ φύσει

est, ut etiam in turba penes nos esse
assuefiamus or. XX. 11259 sq.

μέλας, φαιδρύνεται δὲ ἀεὶ τὸ καταλαμπόμενον ἡλίῳ 11 13, 7.

"Av99o7c:0. omnes catena vincti non ferrea,

Aether Iovi sacer II 12, 21 omnia sidera

sed quae voluptatis et doloris vicissi-

tudine formatur (in Charidemi fabula
ΧΧΧΥ͂Ι $ 43. 44. — ἡ
Pythagorea) II 299, 18q.
τοῖς σοφοῖς ἐπιχράἐν ᾧ τὸ βασιλεῦον καὶ "Av9oonoc definitio: ζῷον λογικὸν ϑνηvo» II 6, 10.
τῆς ψυχικῆς δυνάμεως
ὄν ovx ἀποτρέπονται πῦρ ὀνομάζειν ᾿Αρετή virtus laudatur, sed non appetitur,
quamquam sola beatos facit or. LXIX
πολλάκις, ὅρῳ τε xol πράως γιγνοὃ 1—3. 11174.
μένη ἔν τισι χρόνοις τεταγμένοις II
ἄρχειν τὸ ἄ. οὐδαμῶς ῥάϑυμον, ἀλλὰ
56, ὅ. Of. s. v. ἐχπύρωσις.
ἐπίπονον, οὐδὲ πλεονεχτοῦν ἀνέσεως
Animalia bruta x«l ταῦτα γιγνώσχειν
καὶ σχολῆς, ἀλλὰ φροντίδων καὶ πόxoci τιμᾶν τὸν ϑεὸν καὶ προϑυμεῖvov or. III $62—85.
σϑαι ζῆν κατὰ τὸν ἐχείνου ϑεσμόν
ἀρχή — νόμιμος ἀνθρώπων διοίχησις
164, 18.

eius partes or.
λεγομένη παρὰ
τησις αἰϑέρος,
τὸ κυριώτατον

"Avayo roig recessus ex loco in locum
nihil facit ad sapientiam,

hoc opus!

xol πρόνοια ἀνθρώπων κατὰ νόμον

41, 7.

24*
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Αὐτάρχεια οὐκ ἀδύνατον

ἀνϑρώποις

βιοῦν πάνυ καλῶς καὶ νομίμως --- καὶ
δίχα γεωργῶν xal οἰχοδόμων quod
Scytharum τῶν νομάδων exemplo pro-

batur. II 176, 4.

Barbae resectio damnatur 315, 10.

Βασιλεία Διός βασιλέως ἔχγονος 13,28.
— e ἀνυπεύϑυνος ἀρχή (cf. ἀρχή)

41, 9. — τὸ χαϑόλου ἀνθρώπων ἄρχειν

Δαίμων daemonem vocari posse qui
alios homines in potestate habet, velut
regem, tyrannum, demagogum , legum
latorem or. XXV. II 218.
δῆμος discrimen quod est inter reges et
tyrannos, etiam ad civitates liberas

(δήμους) pertinet or. XXXII ὃ 25—29
malae civ. cum Centauris, Sphingibus,
Chimaeris comparandae ibid.

xal ἐπιτάττειν ἀνθρώποις ἀνυπεύϑυ-

Δικαιοσύνη, omnes homines cognatos et

γον ὄντα βασιλεία καλεῖται. TI 122, 12.

fratres esse comprobatur or. LXXIV
ὃ 26—27. 11 201. — principium verae
iustitiae esse in deorum et hominum
communione, quae πόλις vocari possit

Βίος vità humana

cum

convivio

com-

paratur, in quo Horae mansus II

302 sq.

Βουλεύεσϑαι quid sit et quomodo fiat, II 9, 13.
quaeritur ita ut ad Sisyphum qui fertur Δόξα στέφανοι ἐλαίας, δρυὸς, κιττοῦ,
μυρρίνης, ἡ ἐξ ᾿Ισϑμοῦ πίτυς, κηρύγPlatonis disputatio prope accedat or.

XXVI. II 281.
Caelestia corpora ἤϑους καὶ διανοίας --μεστὰ πάντως 111, 25. ταῦτα --- ξύμ-

πανταὰ 0 γε νοῦν ἔχων σέβει, ϑεοὺς
ἡγούμενος μακαρίους 112, 12.
Concordia civium laudibus celebratur or.
XXXIX passim.
Cynici citharoedi 285, 16. — Cyn. multis
insanire videntur 316, 14.
Daemones non esse malos, neque z«xoδαίμονας qui talem habent, sed qui
bono non obsecuntur, i. e. qui ipsi
mali et stulti sunt or. XXIII ὃ 9—12.
II 275. Cf.s. v. Aaluov.
Dei cur simulacra deorum fieri oporteat

or. XII 8 60. 61. — οὐδὲν εὔδαιμον
οὐδ᾽ ὠφέλιμον, ὃ μὴ κατὰ γνώμην
καὶ δύναμιν τῶν ϑεῶν ἀφιχνεῖται πρὸς
ἡμᾶς --- τὰ καχὰ δὲ ἀλλαχόϑεν, ὡς
ἐξ ἑτέρας τινὸς πηγῆς ἔρχεται πλησίον
οὔσης παρ᾽ ἡμῖν 210, 84.
Diffidentia nullum esse tam firmum inter
homines

vinculum,

quo fretus de in-

ματα, διαδήματα haec omnia nihili
esse probatur or. LXVI $ 1—5. — ó
φιλόδοξος πολλῷ δυστυχέστερος τοῦ
φιλόψου καὶ τοῦ οἰνόφλυγος II 162, 11

(or. LXVI ὃ 7—11). —
miser est, quia

semper

ὃ φιλόδοξος
ab aliorum

arbitrio eius animus pendet or. LXVI
$ 11—22. 11 163, 24. — ταῖς τῶν τρα-

γῳδῶν ᾿ΒΕρινύσιν ἔοιχεν ἡ δόξα etc.
II 169, 1. — cum umbra comparatur,
quae nunc augetur, nunc deminuitur

or. LXVII $4—5. IL 170. — ὡς ἔστιν

ἡ δόξα ὃ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος"
εἰ δὲ τῶν πολλῶν δῆλον ὅτι τῶν οὐκ
εἰδότων; itaque à sapiente non appetitur II 212, 10. — τῶν χτωμένων τοὺς

oixévag oi μὲν παρ᾽ ἄλλων λαμβάγουσιν, ἢ χαρισαμένου τινος ἢ χληρονομήσαντες ἢ πριάμενοι, τινὲς δὲ
ἐξ ἀρχῆς
à
τοὺς παρὰ σφίσι γεννηϑέντας
— τρίτος δὲ κτήσεως τρόπος, ὅταν
ἐν πολέμῳ λαβὼν αἰχμάλωτον --- ἔχη.

Iam cum tertia ratio iniusta sit, ceterae
quoque, quae ex ea pendent II 239, 9.

sidiis securus esse possis or. LX XIV
8 12—28 dispositio: 7; γὰρ ἔχ τῶν Elementa quattuor 177, 25 sq. — aeterna
quia inter se concordla utuntur or. XL
λόγων xal τῆς συνηϑείας xal τῶν
$35sq. Cf.s. v. Στοιχεῖα.
ὅρκων καὶ τοῦ γένους καταγέλαστος

II 196, 15.

Digressiones ἃ re proposita philosopho
non vitandae or. VII 127—132.

Eruditio vulgaris inutilis evincitur Thamyridis et Palamedis exemplis or. XIII
$ 21 eius utilitatem non comprobari
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victoriis, quas de Persis Athenienses
reportaverunt or. X1II ὃ 23—20.
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σχοῖς προσῆχον ἥπερ ἰατροῖς τε καὶ
χυβερνήταις ἡ ἄλλο τι σπουδαιότερον
πράττουσιν 11211,11,

Ἔϑους ἐγχώμιον (i. e. τῶν ἀγράφων
γόμων) sophisticum et a Dionis philo- Φιλία quam utilis sit cum ceteris tum
sophia

alienum

legitur

or.

LXXVI.

maxime regi or. III $ 86—132 cf. or. I

8 30—32.

I 205.

Ἐχπύρω σις κόσμου quomodo fiat or. Φρόνησις Studia hominum vana omnia,
XXXVI $ 51sq. μείζονος χώρας δεη-

ϑῆναι τότε (τὸν κόσμον ἐχπυρωϑέντα)

nisi antea quaesiverint, quid utile quid
non or. XXIV. II276.

II 15, 2 ubi ἐχπύρωσις perfecta est, Φυγή ὅτι ἀδιάφορον or. XIII $ 2—8.
totus mundus animi et mentis instar
est, sed statim ad παλιγγενεσίαν ver- I'A«v$ cum philosopho comparatur or. XII
δ 1sq. LXX $ 13 sq. τῇ A9zvà προσφιtitur ibid. 5.

Ἐλευϑερία (αὐτονομία) verae libertatis

λής, à Phidia iuxta ipsam deam affin-

gitur 156, 14,
nescii homines de Solonis, Dracontis,
Numae, Zaleuci malis legibus inter se Homerus φυσιχούς τιγας ἐνόντας ἐἐν τοῖς
pugnant II 223, 2. — χαὶ δουλεία falsae
μύϑοις λόγους κατὰ τὴν τότε συγήdefinitiones refutantur: τὸ μηδενὸς
ϑειαν παρεδίδου τοῖς ἀνθρώποις ll
ὑπήχοον εἶναι, ἀλλὰ πράττειν τὰ δο110, 20.

κοῦντα δαυτῷ or. XIV $4—8 (1I p. 221) Homines τὸ ἀνϑρώπινον γένος ἅπαν
ὑπὲρ ὅτου ἄν τις ἀργύριον καταβάλῃ,
ἔντιμον καὶ ὁμότιμον ὑπὸ τοῦ φύδοῦλός ἔστεν $ 11—12 ὅτῳ ἔξεστιν ὃ . σᾶντος ϑεοῦ ταὐτὰ σημεῖα καὶ σύμβούλεται πράττειν, ἐλεύϑερος $13) sq.
βολα ἔχον etc. 215, 28.
—

οὐχ οἷόν τε

γενναῖον μὲν εἶναί

τινα, μη εὐγενῆ δὲ τοῦτον, οὐδ᾽
εὐγενῆ ὄντα μὴ| ἐλεύϑερον. εἶναι" ὥστε
καὶ τὸν ἀγεννῆ πᾶσα ἀνάγκχη δοῦλον
εἶναι 11 241, 3.
Ἐπίπνοια, ἣ παρὰ τῶν ϑεῶν 10, 29.

Ἔρως — ἡ μετὰ κάλλους καὶ ὥρας γιγνομένη φιλέα 50, 18.
Εὐδαιμονία ὅτι μόνος ὃ σοφὸς εὐδαίμων or. XXIII. II 273.

Ἡδονή τὸ μὲν τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ τοῦ

Iuppiter regiae potestatis exemplar 7, 14

cognomina 7, 23.

Cf.s. v. Ζεὺς.

Koxic bellum omnium contra omnes II

193, 22.

Κολακεία vituperatur or. III ὃ 16—24.
Κόσμος διοίχησις 8, 88q. διαπορεύεται

τὸν ἄπειρον αἰῶνα συνεχῶς ἐν αἀπείροις περιόδοις ibid. 10 ψυχὴ (τοῦ
χόσμου), πρόνοια, νόμος, πολιτεία
ibid. — — πόλις: μίαν γὰρ ταύτην

πόνου πᾶσι κοινόν --- τὸ δὲ τῆς δόξης

χαϑαρῶς

ἀνόμοιον καὶ οὐ ταὐτὸ πᾶσι or. LXVIII

χαὶ πόλιν χρὴ καλεῖν, τὴν ϑεῶν πρὸς

$ 2. IL 172. — prosopopoeia II 225, 24.

“Ἡλιοςτὸν ἥλιον περὶ μέσην ἐνίοτε ἡμέραν
ἐπισχοτούμενον σελήνης ὑποδραμούσης, ἦ τὸ φῶς αὐτὸς δίδωσι. 1160, 19.

ἀλλήλους χοινωνίαν,

et aliae cf. Ind. X s. v. fabula.
φϑόνος οὐχοῦν ἡ ζηλοτυπία καὶ ὃ q90γος --- μαγειρικόν τε καὶ βαφικὸν καὶ
χεραμευτιχὸν χαὶ μᾶλλον πορνοβο-

πολιτείαν

εἴτε

ἐάν τε ξύμπαν

τὸ λογικὸν περιλάβῃ τις, ἀνϑρώπων
σὺν ϑεοῖς ἀριϑμουμένων, ὡς παῖδες
σὺν ἀνδράσι λέγονται μετέχειν πόλεως
or. XXXV

Fabulae earum interpretatio philosophica
19, 13. — ἃ Dione enarratae de Hercule
adulescente or. 1 $ 50—84 p. 9, 248q.

εὐδαίμονα

$ 22. 23. —

cur ἃ Stoicis

πόλις dicatur idemque ζῷον II 9, 1
illud ad διακόσμησιν tantum. pertinere
ibid. 7 quamvis in multas formas divisus,
unus tamen est μιᾷ ψυχῇ καὶ δυνάμει

διεπόμενος ibid. syllogismus quo χόσμος probatur πόλις esse or. XXXVI
ὃ 37. — tota fere Stoicorum cosmo-
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logia mytho illustratur or. XXXVI
8 42—60. — cum denuo procreatus
quasi ex manu artificis provenit, tum

perfectissimus est (νήπιος μὲν οὐδένα
χρόνον ἐγένετο --- νέος δὲ xal ἀκμάζων

εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς) 11 16, 11. —

συνερείδει πανταχόϑεν αὑτῷ τοῖς μέoso. Il 13, 17 circa medium ὡς περὶ
γύσσαν φέρεται ibid. 19. — aliquando
vel igni vel aqua quae in terra sunt

minum, sed gravissima mala pariunt
II 265, 22 sq.

Νόμου ἐγχώμιον

quod ἃ Dionis phi-

losophia plane abhorret

LXXV.

11202. —

continet or.

leges et iustitia

hominibus multo magis necessariae,
quam omnia quibus vita externa ex-

colitur II 176, 9. — ὃ τῆς φύσεως
γόμος — ὃ τοῦ Διὸς 9souoc 11223, 21.
— oi γεγραμμένοι iis non eget, qui

delentur (NB. non ad ἐχπύρωσιν quam

Scientiam

vocant hoc
ὃ 41—50.

agendarum habet; qui non habet, is

referendum)

or. XXXVI

Lupanaria num civitati utilia sint or. VII

8 133—152.

rerum

agendarum

et non

poenarum timore a legibus sancitarum
scelere abstinet, scelestus esse non
desiit or. LXIX $ 8—9.

Aim ὅτι μὴ λυπητέον ἐστὶ περὶ μη- Oratores veri et boni cum philosophis
δενὸς τῷ νοῦν ἔχοντι 11 242, 10
multa communia habentII 271. or. XXII
or. XVI.
δ 18q.

Metaphorae ἠσϑάνετο --- τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
ἄχριτον οὖσαν, ὥσπερ τὸν ἀέρα ἐν

Paupertas ad vitam bene et secundum
naturam degendam divitiis aptior or.

VII $81 8 103.
ταῖς τροπαῖς, ὅταν ἐκ τοῦ αὐτοῦ νγέφους vy τε καὶ λάμπῃ ὃ ἥλιος 08, 18. Pax ἐν — εἰρήνῃ x«l ῥαϑυμίᾳ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν εἰς μηδεμίαν αἰσχύνην
— χἀχεῖ τῇ ψυχῇ ὅλον τεταμένον χαὶ

μηδὲ ἀταξίαν ὑπενεχϑῆναι 266, 24.
φερόμενον, ὥσπερ ai γέρανοι, ὅποι
ἂν δρμήσωσιν, ἀποτείνασαι δαυτὰς Philosophi περὲ τοῦ προσήχοντος vocant
πέτονται 65, 4. — Homines stulti
χυχώμενοι xal φερόμενοι --- ἐν ταὐτῷ

καὶ περὶ τὰ αὐτά --- καϑάπερ οἶμαι
τὰ ἐμπεσόντα εἰς τὰς δίνας εἱλούμενα

καὶ περιστρεφόμενα x«l οὐχ οἷάτε
ἀπαλλαγῆναι τῆς δινήσεως 182, 19. -Urbs Roma nimio luxu oppressa cum
nave comparatur mercibus onerata
189, 5 et cum Patrocli rogo ab Achille
uncto 189, 10. — philosophus cum
venatore comparatur 214,4.

Mores mali οὐδέποτε τῶν χειρόνων ἐθῶν
οὐϑὲν εὑρήσετε ἱστάμενον οὐδὲ διαμένον, ἕως ἂν παντάπασι

260, 5.

κωλυϑῇ

Musica ϑεραπείας ἕνεχα τοῖς ἀνθρώποις

quaestiones hasce: εἰ γαμητέον, εἰ
πολιτευτέον, εἰ βασιλείᾳ χρηστέον ἢ
δημοχρατίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ καταστάσει
πολιτείας — εἰ πολεμητέον 11 212, 15.
— δὰ eos non accedunt nisi rebus adversis vexati II 284, 33. or. XXVII

ὃ 7—10. — τῶν φιλοσόφων ἤδη τινὲς

τοιοῦτοι γεγόνασιν, ὥστε ὁποῖον ἂν
μῦϑον ἢ λόγον λάβωσιν ἕλκοντες καὶ
πλάττοντες κατα τὴν αὑτῶν διάνοιαν
ὠφέλιμον καὶ φιλοσοφίᾳ
ἀπέδειξαν.

Ea

Socratis

πρέποντα
consuetudo

fuit: οὐχ ἰδίαν εἰσφέρων ὑπόϑεσιν
οὐδὲ πρόβλημα ἐσχεμμένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ
τῇ παρούσῃ χρώμενος καὶ ταύτην
προσάγων πρὸς φιλοσοφίαν. 11130,

εὑρῆσϑαι δοκεῖ τῶν παϑῶν etc. 283, 22

21. --- φύλαχες τῶν οἵων τε σῴζεσϑαι

or. XXXII $ δ0---58.
Μοναρχία — tyrannis 91, 12 μόναρχοι

212, 2 φιλοσόφου κακοῦ μὴ πικρὸν
εἶναι ibid. 1. — diversa eorum genera
1) οἱ μὲν — ὅλως sig πλῆϑος οὐχ
ἴασιν 2) οἱ δ᾽ ἐν τοῖς καλουμένοις
ἀκροατηρίοις φωνασχοῦσιν, ἐνσπὸν-

92, 4. 93, 7.

Μόναρχοι eorum somnia et phantasmata
non innocua

sunt ut privatorum ho-
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dovc λαβόντες ἀχροατὰς x«l χειροή-

μόϑεν ὑμῖν προσήχοντα μὴ χατὰ τὸ

ϑεις ἑαυτοῖς 3) Cynici πλῆϑος &v9.90-

δαιμόνιον ἥχειν ἐροῦντα χαὶ συμβου-

πων οὐδὲν ἐπισταμένων ἀλλὰ χρείων

λεύσοντα 317,6. — αὐχμηρὸς καὶ συνε-

τροφῆς 4) alii in theatro orationes vel
σταλμένος, μόνος βαδίζων, πρῶτον
poémata recitant or. XXXII $9—11.
αὑτὸν ἐξετάζων χαὶ λοιδορῶν 801, 3.
Philosophus non e verbis agnoscitur, Plantae τὰ φυτά, οἷς μηδεμία μηδενὸς
quibus ipse se philosophari iactat, sed
ἔννοια -- ἁπλῇ τινι φύσει διοικούμενα
ex factis totaque vivendi ratione or.
104, 20.
LXX. II 177. — τὸν φ. τὰς μὲν τέχνας Poétae philosophi non propter aemulaοὐχ οἷόν τε εἶναι πάσας εἰδέναι —
tionem contra eos disputare solent,
ποιῆσαι δ᾽ ἂν ἀπαντα βέλτιον --- καὶ
sed quia vulgi opiniones versibus inτὰ κατὰ τὰς τέχνας — τῷ συμφερονcludunt or. VII 8 9$—102.
τως ποιεῖν ἢ μὴ ποιεῖν χαὶ ὅτε δεῖ Prosopopoeiae (Characteres) daemonis
x«l ὅπου οἷο.II 182, 11. — διὰ τί avaritiae or. IV $ 91—100 daemonis
ποτε oí ἄνϑρωποι ὅταν τινὰ ἴδωσιν
voluptatis ibid. $ 101—115 daemonis
ambitionis ibid. ὃ 116 —132.
᾿ἀχίτωνα ἐν ἱματίῳ χομῶντα τὴν κε-

φαλὴν καὶ τὰ γένεια --- χατεγέλασαν
ἢ ἐλοιδόρησαν quaeritur or. LXXII

Παιδεία διττή ἐστιν ἡ παιδεία, ἡ μέν͵
τις δαιμόνιος, ἡ δὲ ἀνϑρωπίνη οἷο.

δ 1—10. — veri philosophi vita depingitur or. LXXVIII ἃ 3;—42 II 217. —

60, 30 vera eruditio celeriter ad finem
homines perducit, falsa nunquam 62,22.

ἐλεύϑερος, ἀπράγμων et quasi specta- Παλιγγενεσία Yl 15, 17. Post. ἐχπύρωσιν
tor vitae II 222 or. LXXX 81—2. —
ignis ille divinus ἀστράψας ὅλος μεeum etiam notarum omnibus et manifestarum rerum homines admonere
decet II 244, 9 or. XVII $ 1—6. —

πολλοῦ ἄξιον μάϑημα τὸ τὴν ψυχὴν

ἐθίζειν ἕπεσϑαι τῷ λόγῳ. hoc illustratur canis venaticae exemplo, quae
nulla re ἃ vestigio se abduci patitur
II 262,15 or. XX ὃ 13—16. — eoa
ceteris differt, quod veritatem rerum

sequitur, non opinionem (δόξαν).

Ita-

τέβαλε ῥαδίως ἅμα τῇ νοήσει. μνησϑεὶς δὲ ᾿Αφροδίτης χαὶ γενέσεως
ἐπραάῦνε καὶ ἀνῆχεν αὑτὸν, καὶ πολὺ
τοῦ φωτὸς σβέσας εἰς ἀέρα πυρώδη
τρέπεται πυρὸς ἠπίου. μιχϑεὶς δὲ

τότε Ἥρᾳ καὶ μεταλαβὼν τοῦ τελειοτάτου λέχους, ἀναπαυσάμενος ἀφίησι
τὴν πᾶσαν αὖ τοῦ παντὸς γονήν.
τοῦτον ὑμνοῦσι παῖδες σοφῶν -Ἥρας καὶ Διὸς εὐδαίμονα γάμον.
ὑγρὰν δὲ ποιήσας τὴν ὅλην οὐσίαν,

que ne de se quidem ex hominum opiἕν σπέρμα τοὔπαντός, αὐτὸς ἐν τούτῳ
nione iudicat or. LXVII 8 1—3. —
διαϑέων, καϑάπερ ἐν γονῇ πνεῦμα
comparatur cum musico chordas lyrae
τὸ πλάττον καὶ δημιουργοῦν, τότε δὴ
alias laxante alias intendente 330, 25.
μάλιστα προσεοιχὼς τῇ τῶν ἄλλων
homines gubernare meditatur or. XLIX
συστάσει ζῴων, καϑ᾽ ὅσον €x ψυχῆς
$3. — eius esse se ipsum laudare, si
χαὶ σώματος συνεστάναι λέγοιτ᾽ ἂν
ita efficere possit, ut sibi homines
obsequantur, comprobatur Nestoris
— τὰ λοιπὰ ἤδη πλάττει 1| 15, 26.
exemplo se ipsum laudantis 4 260 sq. Πλεονεξία εἶ τις ἐπιστάμενος ὅτι πλείω

or. LVII IL 125. — οὐδεὶς φιλόσοφος
τῶν aólxov xal πονηρῶν, οὐδ᾽ ἂν
τῶν ἀνδριάντων περιΐῃ γυμνότερος
316, 24. — (ἀγαθὸς σύμβολος) μὴ γὰρ
οἴεσϑε ἀετοὺς μὲν καὶ ἱέρακας προ-

σημαίνειν ἀνθρώποις τὸ δέον etc.

ἄνδρα δὲ ἀφιγμένον οὕτως καὶ μηδα-

τῶν ἑβδομήχοντα ἐτῶν ovx ἂν βιώσειεν, εἰς ἔτη χίλια πορίζοιτο βίον
insanus haberetur II 249,30. — e πλεογνεξίᾳ partium corporis morbi nascuntur

II 249, 16.

Πλοῦτος τῶν

πλουσίων

ἕχαστος ἔοιχε

τῷ νομίσματι etc. 11 168, 19, — divitias
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249, 19.
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venationi studet or. III 8 133 --- 38.
— quomodo cognatis utator or. III
$119—21 quomodo uxore ibid. 8. 122.
— cur reges διοτρεφεῖς xal ÓuquAo.
Homero audiant 7, 17. 63, 7sq. cur
ποιμένες λαῶν 63,16. — cultor deorum
or. I $ 15 III ὃ 518q,

Πόλεις urbes cum vicinis urbibus quomodo

concordiam

et pacem

servare

Sapiens non petit coronas Olympicas vel

Pythicas, ἀλλ᾽ εὐσταλής τε xai ἄτυφος

deceat 328, 15.

ἐν

ὡς οἷόν τε χωρῶν διὰ βίου etc. II

ταὐτῷ κατοιχούντων ὑπὸ νόμου διοι-

214, 18, --- x&v ἐμπρήσῃ τις τὸν &vϑρωπον — μένοι ἂν αὐτοῦ τὰ δόγματα ἐν τῇ ψυχῇ 01,19.

Πόλις definitio:

πλῆϑος ἀϑρώπων

χούμενον II 6, 13 num πόλις vocanda
sit, quae omnes quidem non habeat
cives prudentes, sed a prudentibus
legitime regatur or. XXXV $21. —
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personas gestaverunt, τοῦ ποιήματος

quid sit πόλεως ἔπαινος, quid non or.
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XXXII 837—38. — ea quoque expugnata est, quae prava libidine ducitur

II 40, 14.
Sophistae qui eos secuntur, cum canibus
venaticis indoctis comparantur 62, 38q.
sophistae eunuchis comparantur 62,
12 5ᾳ. — adulescentuli eos laudibus

' or. XXXII $ 89. 90.
Πολιτευόμενοι 'Tarsi eorum qui ad rem
publicam aecedunt imperitiam, inconstantiam, vanitatem cetera denique vitia
Dio perstringit or. XXXIV ὃ 28—37.

extollunt ze vrec χαϑάπερ αἱ Βάχχαι
περὶ τὸν Διόνυσον 333,21.

Πολυτέλεια ὧν ἂν πολυτέλεια xol τρυφὴ Spectacula in urbibus fieri necesse est

ἅψηται, τούτοις οὐχ ἔστι πλείω χρόνον
διαγενέσϑαι 305, 4.

διὰ τὴν τῶν
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καὶ
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tur or. VII $ 109— fin.
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Res publica formae tres earumque per65, 23.
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εὐδαίμων Stoicorum more per soriten
qui sibi ipsi imperare non didicit (ad
comprobatur, item ὅτε πᾶς ὃ ἄφρων
Traianum) or. LXII $ 1—2 med. II 142.
δυστυχής or. LXIX $4 II 175.
— de summi imperii usu et abusu (ad
Traianum) or. LXII $ 2 med. — 3 med. Στοιχεῖα concordia inter se coniuncta
II 32, 19. Cf. s. v. Elementa.
II 143. — virtutibus nulli magis opus
est quam regi or. LXII $ 3 med. — 4. Συμπόσιον diversi hominum mores in
convivio et panegyri optime agnosII 143, — ibid. 8 7. IL 144, 22. — eius
cuntur or. XXVII ὃ 1—4. 11283.
virtutes omnibus utiles, omnes meliores
reddunt 35, 5 sq. rex non est qui iustus Σχῆμα τοῦ φιλοσόφου, τοῖς ἀνοήτοις
non est 40, 9sq. — armis non eget,
οὐδὲν ὄφελος τοῦ κομᾶν 331, 22. —
cur philosophus capillos et barbam
ὃ xal τῶν μελιττῶν τῷ βασιλεῖ πρόdemittat or. XXXV $ 11.12.
σεστιν — — ὅτι μόνη ἐχείνη ἡ μέ-

10. YARIA.
Taurus regiae potestatis exemplar
| 13 Βα.

31,
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ξυνέντας τὸ βέλτιστον καὶ τοῦτο ἀπο-

δείξαντας πέρας πρὸς τοῦτο τἄλλα

Terra (Stoicorum elementum) Ἑστίας
ἐπώνυμος, circulationis mundanae non

ποιεῖν 11 174, 2.
Tvoavvlc prosopopoeia p. 14, 25.

particeps II 13, 13.
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litica (ἔμφυτος, ποιητική, νομική) or.

XII 839—44.

Theophilus philosophus cum Alexandriam venisset noluit in publico disputare 295, 27.
Tragoediae regibus maxime accidunt,
velut Atreus, Agamemno, Oedipus (Cyn.)
184, 25.

Tyranni

misera

vita depingitur or. VI

ἃ 35—59.
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incusant ibid. $84 med. — 7 8 10—15
item iniustitiam $ 8— 9.
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ϑρωποι or. XII $27—35.
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ἐξαίρετον 211, 24.
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$ 284.

Τέλος totam vitae humanae rationem a

τέλους scientia pendere probatur or.
LXVIIS$5—7.
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a rege bene administratae exemplum
praebet or. XXXV $ 31. 32. — mundo
praeest ut domui paterfamilias II

10, 25.

10. VARIA.
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II 196, 10.

$ 23. 24. — Aesopi ὥσπερ ἡ ἀλώπηξ
καταφαγοῦσα

τὰ χρέα ovx ἐδύνατο

ἐξελθεῖν ἐκ τῆς δρυός 11 86,6. --- de
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XII 8 6—9 p. 156 or. LXXII $ 14---15,
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ὁμοίων — διὰ πυρὸς
τῶν γαμούντων 313, 12.
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ἐλαϑέντων ἢ δυέντων ἐπί τινας τύπους, κηροῦ πλάσις 167, 16.

Αὐληταί. 0 τε αὐλῶν ἢ διδάσχων αὐλεῖν
τοῦτο ποιεῖ πολλάχις ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς
ὁδοῦ τὸ διδασκαλεῖον ἔχων II 261, 13.

Bibliopolae eorum artificium quo libros
recentes antiquitatis specie induunt II

Iatrosophistae 299, 5.
Ius hereditatis ἔνιοι τῶν νόμων ἀπαγορευόντων μὴ καταλιπεῖν κληρονόμους

otc αὐτοὶ βούλονται, ἑτέρους xataλείπουσιν, ἐντειλάμενοι τὰ χρήματα
ἀποδοῦναι τοῖς αὑτῶν ἐπιτηδείοις. TI
190, ὅ.

369, 13.
Lex Attica τοῖς νεωτέροις τοσούτων
(cf.
ἐτῶν νόμος οὐκ ἐᾷ συμβάλλειν ὡς
οτάτων
Fabula περὶ τῶν πολυχρυσ
Herodot. III 102) narratur or. XXXV

ἀπίστοις

οὖσιν, οὐδὲ γυναικὶ παρ᾽
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818
᾿Αϑηναίοις συναλλάσσειν

πλὴν ἄχρι

μεδίμνου κριϑῶν, διὰ τὸ τῆς γνώμης

ἀσϑενές. 11195, 1.
Ludus puerorum ὅταν παίζωσιν οἷς αὐτοί
φασι, βασιλέας θ4, 2 τῇ σφαίρᾳ στο-

χάζονται ἀλλήλων, ὃ δὲ πληγεὶς ἥττηται ibid. 11.

:

Νόμοι iegol* ὑπὲρ τῶν ἀδικημάτων τῶν
ἐν ταῖς ἑορταῖς II 193, 20.
. Ὀρχηστοδιδάσχαλος ll 261, 16.
Physiognomones 70, 4.
Pictor quidam nobilis cum ecum egregie

depinxisset, iterum depinxit secundum
vulgi reprehensiones a puero sibi relatas

10. VARIA.

τέρων ἀκοῦσαι 11 139, 13. —

Mag-

γίτου μωρότερος 11 110, 18. --- πλεῖ
πάντα ὁμοίως ἀκάτια καὶ πᾶσα βοῦς
ἀροτριᾷ IL 185, 13. — xol τὸν τόκον,
φασί, καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς πονηρίας
ἐχτίνουσιν 11 196, 8. — ad ὑμεῖς δ᾽

ὦ Μεγαρῆς οὐδ᾽ ἐν λόγῳ οὐδ᾽ ἐν
ἀριϑμῷ adludit Π 210,21. --- ὁστράχου

μεταπεσόντος 11 239, 23. — venatores

πυχνότερον καὶ συνεχέστερον ἢ τοὺς
χυνηγέτας φασὶ χαίροντα καὶ λυπούμενον 11,4. — τὸ τῆς παροιμίας ,εἷς

ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ᾽ 11 91, 1.
Rhetores declamatio cantus similis 287, 8.

Sardonia herba risum movet 296, 24.
II 212, 18.
Praecones Κήρυχες ὠνίων — κλοπῶν ἢ Sculptores eorum de theologia merita
cum poétarum meritis comparantur.
δρασμῶν μήνυτρα προτιϑέντες etc.

212, 25.

or. XII ὃ 62sq.
quingentis vel mille drachmis
constat 2306, 29.
ὄνου ὦτα ἄδειν fabellaa illustratur
291, 4. — Τυδῷ, φασί, πράγματα ovx συγγραφεῖς συμβολαίων καὶ προκλήσεων καὶ χαϑόλου τῶν περὶ δίχας
ἦν, ὁ δὲ ἐξελϑὼν ἐπρίατο 11 63, 4. —

Proverbia ἵππου γῆρας 91, 22. — εἰς Statua

μηδὲ δίχην δικάσῃς, φασὶ, πρὶν ἀμφο-

καὶ ἐγχλήματα 212, 21.
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