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ΟΑΜΒΒΙΡΩΕ, ΜΛΘΘΒΑΟΗΌΘΕΤΤΒ 

ΗΑΕΒΝΑΗΒΡ ὈΝΙΥΕΠΗΡΙΤΥ ΡΕΗΕΡ5 

ΙΟΝΡΟΝ 
ΠΕ ΠΕ ΙΑΜ ΗΠΗΕΙΝΕΜΑΝΝ ΕΤΗ 

ΜΟΜΣΙ, 



ος όν 



ῬΡΕΠΕΕΑΟΕΝ 

Της βγει Οναἴίοη ἵπ ἐΠῖς νο]απα, αἀάτεςςεά ἴο ἴ]α 
Ἠλοάίαης, 15 ἴπε υγοτ]ς οἱ Ῥτοίεςςου |. Ἰ). (0ομοοῃ. 

α5 Ὕνοτο πε Εχςί νο νο]αππος οϐ Ὠίο ΟἨηγβδοδέοτη 
ἵη ἴπο ΤοευῬ (ΟἸαςείσα] 1άρταγ. Ὀτίοτίαπαϊε]ϊγ 
Ῥχοίεςςον ΟοποοἨ νας ορ]ρεᾶ {ο τε]παιίςα {αγίου 
νο] προηπ ΤΠ ααἴμογ απᾶ Ῥτοίεςεος Ἡ. Ἱαπιαν 

᾿Ότοςδβγ ἶ5 τοδροπείρ]ε {ου Οταοης ΧΧΧΙΙ- ΧΧΧΝΙ 
ἵη {Πῖς νο]απης απἆ {οτ {λα τεπηαϊηϊηρ ἴννο νο]απηςς. 

Τπε ΕΡΙΤΟΒΒ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΕΥΡΟΣΤΟΜ 

ΤΗΕ, ΤΗΙΚΤΥ-ΕΙΕ5Τ ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ.: 
ΤΗΕ ΚΗΟΡΙΑΝ ΟΚΑΤΊΙΟΝ 

ΒΟΠ1θ Ἰη[ογπηαίίοη αροαῦ {ο ἰθ]απά οἳ Ἡλοάον απἁ ἴέβ 
σαρίζα] οἱγ οἳ ἴλο Β8Τηθ Π8ΠΙΘ ΤΠΒΥ οοπίτἰραζο {ο απ αρρτοοϊα- 
6ο οἱ 0Π18 Τϊδοοιτςο. 
1ο Ιβ]ωπά, γγλΙο]Ἡ Ίαβ αη ατθα οἱ αρργοχἰπια{α]γ 494 βᾳ πάτο 

πηῇ]θΒ, 16 ἵπ 1ο οχίτοπιο θαβίοτη Ῥατί οἳ {μο Αοσθωπ Όοα 
απᾶά 15 αΡοαί {ἴθη πηῖ]οῦ βοπ{ίἩ οἱ 0.ροθ ΑΊγρο, {πο αποϊοπέ 
ΟΎποββθρπια Ῥτοπιοηθοτίατη, οη {πο οοᾶδε οἳ Αρία λΤίπου. 
ΈΤΟΠΙ 1ῦ 9Ώ9 ο08Ώ 960 0ο πο ποτέ] {πο οἸοναίθά οοαςύ οἳ Αδία 
Μίπος απά ἴη ἴπο φοα{]-οαςί Μοιηί Τά. οἳ Οτοίθ. Τὲ ἶ5 ο] 
ποίθά {οτ 199 ἀολσλέξα] οἸπιαίο απιά 105 {οτθῖ]ο βοϊ]. 

ΊἨοτο 18 α Ίοσοπά μαῦ {πο θατ]οθέ πα ρίθωπίς οἳ Ἐλοάος 
ν/θτθ {πο Τε]ο]μῖπος, ϱκ]]οά νγοτ]ατς ἵπ παεία], απά ἐλο ΟΠΙ]άτοιι 
οἳ πο Βιῃ, Πο νγθιο Ῥο]ά πανἰσαίους; Υοί, πνπαίουοτ {ο 
ταοία] εβιηϊΟγ οἳ ἴἨοθβο Ῥοορ]θ ΠΙΔΥ Ἰανο ῬθοἩ, ἵπ ΠἨϊθέοτίο 
{Ἴπαθβ {ιο Ῥορα]αίίοη νγαβ Ὠοτίαη. 

Τη 61ο ΗΕ ορηύατγ Ὀθ[οτο Ομτίςὲ ἴ65 έτορ οἶμίος οἳ Τήπά115, 
Ία]γβαςβ, απά Οαπαῖγαβ νθτο οητο]]οά {π {πο Το]ίαπ ῶ.θαραο, 
Ῥαό ἴῃπ 412 Ἐ.ο. ἴΠ6γ τονο]ίοᾷ ἔτοπι Αίποη5. Τ]οἨ ἵπ 408 
ἴπου απ]οά {ο Τοτπι {πο ΏΘΥ οἵίγ οἳ Ἐλοάθϐ οη {1ο ποτί]ι- 
οαβύ 61ρ οἳ ο ἰβ]απά. {8 ου Ῥτοβοηύθᾶ α νουγ ἱπιργθββίνο 
8ρρεαταπορ, Ἰαίά οτί ἃ5 ἴν ως Ὦγ πο ατομ]έθοί Ἡϊρροάαπιιβ 
Ἱη Όλο {ογπι οἳ απ απιρηΙ]οαίτο οη α ᾳοπί]ο 5Ίορο ταπηῖης 
ἀονγΏ {ο {ο θα. 

Α{ἳοτ ο Γ[ουπάΐπσ οἳ ὑ]6 οἱγ ο Ργοβροτίέγ απά Ῥο]ήοα] 
Ιπιροτίαπορ οἳ ο Ιδ]απά εἰθαάΙ]γ Ιποτθαβοά. Τὸ ἔἨτουν ο 
{πο γοΚκο οἱ Αίμοης ἵπ {πο Βοοῖα] 1λατ, 357-954, απὰ θμοαρ] 
16 βαρπηϊσεοὰ Πταῦ {ο Μαπβο]ας οἳ Οµτία απά λοη Ἰωύοτ {ο 
Αἰοχαπάος {ο τοαῦ, 16 τοαββοτθά 195 ἱπάρροπάθποο α1ΐοι 
ἴπο Ἰα6{οτ ἀθαίἩ, στεαΘ]γ οχραπάθᾶ 195 ασ, απᾶ Ὦθομπιο 

ΥΟΙ.. ΤΠ. Β 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ: 

ΙΠΟΤΘ Ῥογοτία] (Παπ Ῥο[οτθ, βο ὑλαῦ 105 βαπάστά οἳ οοἴπασο 
απ 105 οοἆο οἳ τηγΙΊπαθ Ίων Ῥοσσπιο νΙάοΙγ αοοορίοὰ ἵπ ἴλπο 
ΜοάιίθιταηπθαἨ. Ίπ 90δ--4. ἴ]ο οἵυγ 5αοσθββ[α]Ιγ ννηείουά α 
οσο ὮΥ ἴμο τοάοιΡίαΡ]ο Ώοπηθύτίας Ῥο]ἱοτοθίθβ, νο ὮΥ ππθᾶΠΒ 
οἳ Πῖς ΓογπιϊάαΡ]ο Ποοῦ απά ατγύ]]οιγ αὐθοπιρίθᾶ {ο Τοτορ ἴ]ο 
οἵογ Ιηπ{ο αΏ αοἰῖνο αἱαποο νήθ πο Αηῑροηαδ. Όπ ταϊείης 
έμο οίοσο Ὠοπιθίτίας Ῥτοβοπίθοά πο Ἡ]οάίατβ νηδ]ι Ἠἱ5 πασΏγ 
βἰθσθ-θΠρΙηθΒ, {ΤΟΠ {1θ βα]ο οἳ νἨΙοἩ ἴἨθγ τοα]σθά οπουρ] {ο 
ραΥγ {ἴονυ {πο Οοἱοβεαβ, ο οοἱοῦταθεά εαῦπο οἳ ἴλμο Βαπ-ροᾷ, 
οπθ Παπάτοά απά Άνο {9οῦ Ἠϊσ]ι, πΥἩ]οἩι γναβ θχοοιίοᾶ Ὦγ 0Ἴα4τοβ 
οἳ 1ήπάτπβ απἆ βοοά αἲ ἴπο οπίταηοῬ οἱ {πο Ἠατροττ. 

Ίπ 227 ἘἩ]οάθρ ϱαβογοά {ΤΟΠ α 8Θ6ΥΘΙΘ θατίμαιακο, ἴἶθ 
ἆαπιασος οἱ ὙυἨΙο 6119 οέποτ βίαῦος Ἠο]ρθά {ο τοδίοτο Ῥδοςβθ 
{που οοι]ά ποῦ οπάπτο {ο 5οο {πο είαΐθ ταϊπθοά. ΟΠίοβν Ὦγ 
ηετ Ποοῦ Ἠ]ιοάςα βαρροτίθάἆ Έοπιο ἵη Ἠθυ γαἲ5 αραϊηεύ ΡΗΠΗΡ Υ. 
οἳ Μαοθάοηπ, Απηῑοσμας ΤΠ., απά ΜΠαθμτίάαίθς, Ὕ]ο Ῥοβῖίθσεά 
{ιο οἵςγ απβαςοθββ{α]γ ἵπ 88. Τὸ αββεθἆ ΈῬοπιρογ αραἰηεί 
ἴλο Ῥίταϊος απ αἲ Εταῦ ασαἰπεῦ πας Όαθδατ; Ῥαῦ ἵῃ 42 (ιαῦ 
Οαἵαβ Οαβαῖας Ὑπο {ογπιθά {πο οοπβρίταοΥ αραϊπεύ 0α6βατ”5 
1Ηο οαρέατθά απά ταζμ]εβεΙγ Ῥ]απάρτθα {ο οἵογ {ον το[αθίης 
{ο βαΏπαίς {ο Ἠϊβ οχαοθίοηΒ; απἀ αἰλοαρῃ Ῥο[γοπάθά Ὦγ 
Ματ]ς ΑπίοηΥ αἲίοιτ (5, 16 πονοτ ΓπΠγ τοοονοτθά Ίτοπι {1ο 
Ῥ]ον. Ίπ {πο γοαγ 44 οἳ ος θἵα, ἵηπ {πο τοῖση οἳ ΟἸαιάίας, 
16 Ἰοδέ 155 {τθοάοπι ἑοπιροτατ!γ, Ῥα0 τουονοτοά 16 αὖ (πο Ιπίοτ- 
ορββίοη οἳ Ἀθτο, Νο ἑΠτοασλοιῦ Ἠϊδ Πο τοπιαϊηθᾶ Υουγ 
ΓπίοηάΙγ {ο Ἐλοάςβ. ΤΠοεη αἲ ἴλπο Ῥορϊηπίης οἳ {ο τοῖση οἳ 
γοβραρίαη ἵ6 γν/ας τοάιοθᾶ {ο α Ῥοπιαῃ Ῥτονίπσθ. ΤΗΙΒ Ἰαβ 
Ῥθοη. οοπβ]ἀοτοά πο οπά οἳ Ἡ]ιοάρβ) Ἰγοράοια. ου Ατηΐηι, 
Ἀούγθνου (1εῦει ωπά Ἠτετε, 217-218), ρῖνοῦ ροοὰ ΤΘΒΒΟΗ 
{ου Ῥοε]ονίηρ ἐλαῦ Ἐ]οάςς γνας σἶνοῃ 109 Ιτοράσπι ασαΐη [ος ἃ 
ελοτῦ πιο απἀάςτ Τϊαβ. ἜΤπϊς νῖον ἵδ αοοθρίοά Ὦν γαπ 
ο]άοτ ((εβο]ο]ίε ἆεν αἴίεῃι Ι]οᾶίετ, 115), Ὢνο βαρροδίς {παῦ 
ή πιαγ Ἠανο οοσοιττοά βοπιον/μαῦ Ἰαΐοτ απάος Ἀθινα οἳ 
Τταίαη, Ὦγ Ἠ[]ου νοη (αογίτησαοη ἵπ Ἠϊ8 ατθο]ο οἩ Ἠ]οάθς 
ἵπ Ῥατ]γ-/βδονα, Βαρρι. Υ., οοἱ. 810, απ Ὦγ Τιοπιατομαπά 
η Ἠϊ9 Γἱοη ἄε Ώγαδε, 84. 

Ἐ]ιοάθβ ν/αβ ποῦοά ἴογ 195 ραϊηθίπσς απά 105 βοπ]ρίατο. Τη 
Το’ {ππο {πα οἵϱγ 18 βαϊᾷ {ο Ἠανο Ἠπά 3000 ΑβἰαῦποθΒ. (86ο 
ῬΜηγ {ιο Ἐ]άοι 94. Τ. 96 απά οἳ. ὃ 146 οἳ Ομ Ὦἱβοσιτβο.) 
που {οο 16 νγαβ ἐ]ο Ῥϊτίμρίασςο οἳ ἐπο ῬΗΙΙοβορποτ Ῥαπαθίης, 
νγλοβδθ ριαρί, ἐπο Ῥ]ή]οβορ]οτ απά Ἠϊβθοτίνη Ῥοβοίάοπίαβ, Ἠαά 
8 βοποοί {έ]θτο; Αροϊιοπίας Ἐ]λοάῖαβ αἱδο βΡροπί Ῥατὸ οἳ Π18 
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ΤΗΕ ΕΗΟΡΙΑΝ ΟΠΑΤΙΟΝ 

Ἠΐο (Ἠθτο; απά ἵπ 0 οἵίγ Ῥοῦμ Οἴοθτο απά Οαθρατ ἵπ ὑμοῖν 
γοιθ αὐαά]οά τηοίοτίο ππάοτ Αροβοπίας Μο]ο. 

ΤΠπϊς Ἠλοάίαη οταίῖοη, ΒΡΥ Ίαν ἴμο Ιοησοβύ οἳ Το” οχίαηί 
ὮΙβοοι1ΑΘΒ, Ῥιγροτίς {ο Ἠανο Ῥθευ ἀεμνειοά Ὦγ Ῥϊο Ῥεΐοτο 
{πο Ἡλμοάίαι ΑββεπιΡΙγ. Ίτπ ἵω Ῥϊο αχρθβ {Πο ΒΠοάίαηπβ ὮΥ 
8Η Ῥοββῖρ]ο ατραπιεηύς {ο ϱἶνο αρ 0Ποίγ Ῥαά Παρίν οἳ πού 
ποὐια]]γ Ἠανῖης {μθ βίαΐιθ οἳ α πΊαη πηαάθ απά βοῦ αρ νηεῃ 
οπθ πα8 ἀθοτθρά Ἠΐπι 35 αη ἨἈοποις, Ραῦ οἳ βΙπΙΡΙΥ Πανίηρ 18 
ΏΦΙΩΘ εηστανθᾶ ΟΏ 5ΟΠ1Θ βίαΐιο ατθαάγ ίαπαϊἴπς, αξίοτ βτοῦ 
ομίδε]Ητσ οιῦ {ο ΠαΠῃθ, ἴξ ΔΠΥ 88 {Ἠετο, ὙΥΠΙο]ι γγαβ α]τοβάγ 
οἩ {πο βίαΐπο. 
ΤΠ ῬϊκσοατεοῬ {μτονβ αΏ Ιηζετορείηρ Ἠσ]λί αροη {πο πιο Ίπ 

ν/Ώ]οὮ Ὠϊο νεα. ΤἨθη 10 γναβ (ΠποιρΏίῦ οπθ οἳ ἴπο Ἠϊσῃορί 
Ἠοποιτς {0Υ ἃ ΠΙΔΏ ὗο Ἠανθ α αίτιο οἳ ἨΙπιβθΙ νἨ]οἃ γγαβ 
ετοοίοᾷ Ὦγ Ῥαρῆο ἆθοτοο ἵπ α. οἵέγ Ίκο Ἠ]ιοάςθβ, 5ο ὑ]αῦ ΘΥεη 
ΈῬοπιαης βοιρΏό ἐπί Ἀοποιγ. Χο ἁοαδί 165 νγαβ ΏθσβΙβθ 5ο 
ΙΙΔΏΥ ΈΟοπιαηπςβ νηοπα ἘἨ]λοάθς οοα]ά που αβοτά {ο οὔβοπά 
Ῥτοιρ]ό Ῥτοβειτο {ο Ῥθαι {η οτᾶθτ {ο βθοατθ {Πθ Ἠοποιτ οἳ α 
βίαΐπο, ἐ]ιαῦ {Π18 ρτασθίοῬ οἳ ΄ Αν θοΠίηρ Ιπβοτίρθίοης ᾿ ἀονε]ορεά. 
Τ]ο οἵυγ αἰτοιάγ Ἠαά Ββοπιθ 9000 βἰαθαθΒ ἵη 1098 {οπιρ]θς απά 
βἰπθοῦβ, απᾶ γοῦ πἹαΠΥ οίμοια νγθτθ απηχῖοις {ου {πο Ἠοποιγ 
οἳ α βἰαίαπο. ΤΠϊ5 πνας αἱ {Πο γοσαο αὖ ἐλαῦ πο. ΤθπιαΓ- 
ομαπᾶ (ορ. οὐ., 68) αποίθ Ίτοπι (Ἴοθτο, Ἐ]αίατοϐ, Ῥμίο, 
Ἐανοτίπαβ, Ῥαπβαπίαβ, ῬΗἨΠγ {1ο Ἐ]άου, απἆ Ῥϊο Οαβείαβ {ο 
βπον ἴλαῦ ἴλπο Ῥτασῦίοο πας ποῦ ππ]κποπη ϱἸβοπ]ςτο. Ὑοῦ 
Ῥουμαρς 16 Παά νο]]-πῖσΏ οθαξδοᾶά Ὦγ Ὠἱο”ς πιο, Το ἵη δὲ 106-- 
106, 125 ο εαγς {λαίῖ {ο Ἠ]οάίϊαηβ α1οηθ ατθ σα0γ οἳ 10. 

Ὑοηπ Απγηϊπι (Πίπκα ιαῦ 0Πῖδ αἀάτοθν Ὕαβδ πού αοἰπα]]γ 
ἀεμνοτεᾶ, ἴλαῦ Τὸ νναβ πιθτοΙγ νυτιθίοη. Πο ἨΠποάίαηβ, Ίο 
ΒΑΥ5, πηεῦ ἵη ΑΒΒΘΠΙΡΙΥ {ο ἆθαὶ πΙζἩ πιαζύοτς οἳ βίαΐθ, υοι]ά 
ποῦ Ἰανο Ῥθυη ν]]ηπσ {ο Ἠβίοη {ο βαοἩ α ''Ίοπρ-ν]ϊηᾶθά 
οχροοίοταίοη ᾿΄ οη ο βαρ]θοῦ που οη ἴπο οτάοι οἱ {πο ἆαγ. 
Ἠο Ροίη{β αἶβδο {ο {1ο απιβιθ]]γ οατο[α] ανοἰάαποῬ οἱ Παίβ. 
Τ,οπιατο]λαπᾶ, οη {πο οἴποι Ἠαπάᾶ, Ὢ]ο Ῥο]ίονος (λαῦ νο Ώανο 
Ἠοτο αὖ Ἰθαβύ (νο αἀάτοβεος Ὦγ Ὦϊο οἨ {Πθ βαπηθ δα]θοῦ, Ὑγ]ο]ι 
ν/θτο Ἰαΐοτ πηαάοθ ΙΠίο 9Πθ6 Ὦ}Υ 8οπΏθ οάϊθοι (ροΓπαρς Ὦγ Ῥίο 
Ἠ1ΠΙβΘΙ, πο {πθη οατο[α]]γ τοεπιογεᾶά ο.βο65 οἳ ΠΙα(ι1β), ἐπΙπ]ςβ 
ἰλπαῦ αἲ Ἰοαβδῦ ἴπο Βταῦ αἀἆάτοξς Ίνα αοὐπα]]γ ἀθμνοτοά. ο 
16ο]5 0]ιαῦ ἴ]ο βροθοἩ 15 πού α ππῖθ οη αοοοαπΏ οἱ ἴ]ο παπαθτοιβ 
τορεβθίοης απά οοπίταΚΙοθίοης ἵπ 16 ὙυΠΙοἩ Ἡο Ηδίβ, απἆ οἩἨ 
ποοοπηῦ οἳ πο ἀϊβοτοηῦ βὐγ]θ απά {9Π68, {1ο οπο ἆτγ απά 
ἀπ], {ια οἴποετ νίροτοτβ απά αὖ 0πιθρ Ιπιραβρίοπθά. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙΤΕΡΕ, 

Ύοι Ατηΐ, ἵπ αὐθοπιρῖηρ {ο ἀαίο Ομ Ὠϊδεοιτβθ, {α]κοβ 
Πίο εοοοαπύ {Ἠτου Γβούοίβ: Ἠλοάςα 8 ο 119θ οἵυγ (5906 {ου 
θχαΙηΡΙο δὲ 111-119), Νοτο ἵ9 ἀθαά (88 παγ Ὦο Ιη[θιγος τοπ 
δὲ 148-150), απἀ ο Γἱδοοιβο ΒΠΟΥΥΒ ὨΏίο 88 α ΒορΗΙαί, γοῦ 
πού ἸἨοβί]ο {ο ῬΙΗΙΟΡοΡΗΥ, 45 Ἠο γναβ ἵπ θατ]γ 119 αοοοτάῖης 
{ο Ὀγηθβδίαθ. Το Ὦθ βατο Ἠ]οάθϐ νγας 1τορ πηθ] 70 ος Τ1 οἱ 
οασ γα, Ὀα0 Ὦο {9ος (μας 6Υοη ἴπθη Ῥίο, νο πγοα]ά Ἠανο Ώθθι. 
αρουῦ ὑννοπύγ- {οι ΥθαΒ ο], Ἠθ β4Υ5 (αροιύ τόν νγοι]ά Ὦε 
ΏΘΑΤΘΓ πο ἑταίῃ  Ὠἱο γα Ῥοτη αβοαύ Α.Ὀ. 40), νγοα]ά ϱ01 
Ῥανο Ῥθουη 0οο Ιπιπιαίατο {ο 6ΟΠΙΡΟΒΘ βπο] ο βρθθοῖ α5 ΠΒ. 
ΤἨοτοῖοτο Ίο που]ά Ῥαῦ ΌΠίβ βρθθοῖἩ {π {πο τεῖση οἳ Τήπς, 
ΝΊΘΗΏ, 88 Ἠθ αὐθοπαρίςδ {ο 5πον’, Β]οάθΒ τοσαϊποά ἵνς {τοράσπα 
10: α 9ϊτηθ. 

1οπηατολαπά, οἳ {Πο οἴλοι Ἰαπᾶ, νηθ 5 (οουγ οἳ νο 
ΒΡΘΘΟΗΘΒ, αὖ Ἰοαδί, οοπιρἰποά ἰπίο οἩθ, που]ά Ῥίαοο ἴῑο Βτεί 
ΒΡΘΘΟΗ {π {μθ θα] γθατΒ οἳ Ὑοβδραβίαη”ς τοίση, νηθη Ἠλοάςς 
Ἠαά {αδῦ Ιοβύ 109 Γτοράοπι, Έοτ ἵπ μίς Ετεῦ ϱροθο] Ώϊο ἆοθρ 
ποῦ 9Πο0θ τθίΘΙ {ο {Πο Ιγοράοπα οἳ Ἠ]οάθι απἆ βοοθίοης 40-46 
Ἱπιρ]γ παῦ 16 ἵ8 ποῦ /τοθ, Ἡθ 8878. ΈΤ]θ βθοοπά 5ρθθο]ι, νετ 
Ἐ]λοάᾶοθς ἶ8 6ροΚεη οἱ α5 [τοο, Ὦθ νγου]ά ρα ἵη {πο τοῖρη οἳ Τΐήας: 
απά Ὦθ γοι]ά αοοθρύ νο ΑγηϊπιἩ οοηίθηθίοη ἐλαῦ Ἠ]λοάςθς ἔθη 
τοραϊηθα 195 Γτοράοπα {ου α δποτύ 01π]θ. 





ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

91. ΡΟΔΙΑΚΟΣ 

Ι  ἨΕἰκὸς μέν ἐστιν, ὦ ἄνδρες 'Ῥόδιοι, τοὺς πολλοὺς 
ὑμῶν ἐμὲ νοµίζειν ὑπὲρ ἰδίου τινὸς πράγματος 
3 / αν δ1. ο ο) Ν ” ἐντευξόμενον ὑμῖν ἀφῖχθαι' ὥστε ἐπειδὰν αἴσθησθε 
τῶν ὑμετέρων τι κοινῶν ἐγχειροῦντα ἐπανορθοῦν, 
δυσχερανεῖτε ἴσως, εἰ µήτε πολίτης ὢν μήτε 

λ ς .) « - ” 5 - / κληθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν, ἔπειτα ἀξιῶ συμβουλεύειν, 
καὶ ταῦτα ὑπὲρ οὐδενὸς ὧν σκεψόµενοι συνελη- 

/ ο) λ 8 Δ ς αν 5 ΄ Ἂ λ 2 λύθατε. ἐγὼ δὲ ἂν μὲν ὑμῖν ἀκούσασιν ἢ μηδὲν 
τῶν δεόντων ἢ περί τινος τῶν μὴ πάνυ ἀναγκαίων 
φανῶ λέγων, δικαίως ἃ ἂν ἀμφότερά φημι δόξειν, 
ἅμα εὐήθης καὶ περίεργος" ἐὰν δ᾽ ὧς οἷόν τε 
καὶ περὶ μεγίστου πράγματος, καὶ τούτου σφόδρα 

.) φαύλως ἔχοντος, ὥστε δηµοσίᾳ τὴν πόλιν ἅπ 
αὐτοῦ διαβεβλῆσθαι καὶ πάντας ὑμᾶς ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἄλλοις εὐδοκιμοῦντας καθ ἓν τοῦτο δόξης οὐ 
προσηκούσης τυγχάνειν, εἰκότως ἂν µοι χάριν 
ἔχοιτε καὶ νοµίζοιτε εὔνουν ἑαυτοῖς. δῆλον 
γὰρ ὡς εἰ καὶ] μὴ πάνυ τις ὑμᾶς ἀγαπᾷ, τοῖς 

1 καὶ πάάεᾶ Ὦγ 0οΠοο, 

1 Τμο αρρ]ἰοαθίοη ἵβ ορνίοιβΙγ {ο Ὠίο Ἠϊπιβε]{. 



ΡΙΟ ΟΠΕΥΡΟΡΤΟΜ 

ΤΗΕ ΤΗΙΕΚΕΤΓΥ-ΕΙΕ5Τ ΡΙΡΟΟΕΒΟΕ: 
ΤΗΕ ΕΗΟΡΙΑΝ ΟΚΑΤΙΟΝ 

Τ1 ἰς τεαςοπαΡ]α Το 5Ἱρροδε, ππεπ ο{ Ἠ]οᾶες, ἴ]αί 
ια πια]οτΙ:γ ο{ γοι ατε ἐΠ]η]ίπος ἴλαῖ ΤΙ Ἰανε «οπηε ἴο 
ἰα]]ς ἴο γοι αδοιῖ 5οπηε Ρτϊναϊε πιαϊίαυ; οοηδε(πεΠῖ]γ, 
ΝεΠ γοι Ρρετοείνο λα Ι απι αἰτεπιρίίηρ Το δεῖ τσηῖ 
α πηαϊῖετ νυΠίοὮ «οποετης γοιχ οΥ/Π σεποετα] Ιπίετοςίς, 
γοι ν]] ρετῃαρς Ῥε νοχεά ἴ]αί Τ, νο απι πεϊίμεγ α 
οἴίπεη που Ἠανο Ῥεεη Ἱηνιεά ἴο οοππε Ἠετε, γεῖ 
γεπίπτε ἴο οὔεν αἀνίος, απ ἴλαί ἴοο οοποετηίηπς πο 
οπε οἳ ἴ]ιο οαΏ]οοῖς {ον ἴο οοηρἰἀεταϊίοη οὗ γυίο 
γοι Ἠαγνε αδθεπηρ]εά. Βιῖ {ου πΙΥ ρατῖ, 1{ αξτετ Ἠεαν- 
ἵπσ τηε γοι Ώπα ἴ]λαί ἴ]ιο ἱορίς οἩ γλίο]ι Τ απη ρεακίης 
ἶς εἰί]λοει ἱπαρρτορτίαίε ος ποῖ α]ἰορεί]ετ αχσεπί, ΙΤ 
βαΥ ἰ]αί ΤΙ «Ἠα]] Ῥε τίσηῖ]γ τερατάεά α5 Ῥοῖ] {οο]ἱς] 
απά οβΊοίοας. Βιϊ 1 γοι Ππα ἴλαῖ πωΥγ ἱορίο ἶ5 τεα]]γ 
οΓἴ]ε στεαϊεςῖ ροςείρ]ε ἱππροτίαπος, απ, ΕαΓΙΠΕΥΠΠΟΤΕ, 
υμαῖ νε «πα οη ΟΕ γγηῖο] Τ 5ρεα] ἶ5 νετγ Ραά Ιπάςεᾶ, 
5ο ἴ]ιαί πε ςἰαΐε αξ 5ο] {5 ἵπ ενΙ] τεραίο οη ἴιαῦ 
αοσοοιηΐ, απᾶ ἰλμαῖ γοι γοιχφε]νες, οπ6 απά αἲ], (ποιρ]ι 
γοι Ῥεαχ α σοοᾷ τεριζα ον {π ενετγἰλίπσ εἶδε, ἵπ ἴ]λ]5 
οης πιαϊίεν ἆο ποῖ ΕΠΙΟΥ ἴπε σεπογα] εδίδεπα ἴο υμίο 
γοι ατα επ ]εᾶ, γοι νοα]ά Ἠανε σουᾷ τ6αδοπ Το Ῥε 
σταϊε{ια] ἴο πο απἆ ἴο τερατά πο α5 α τας Εεπά 
οἳ γουσ. Έον 1 ἶ5 ενἰἀεπὶ ἴαί ενενπ 1 αΠΥ 
Ρειδοπ 1 5 ποῖ αἰορεί]λει οοπίεπὺ γη γοι, ἴ]ε 

Ἰ 



ῬΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

γε ἄλλοις οὐθὲν µέλει δήπου τῶν ὑμῖν τινα φερόν- 
α] ’ ο] / α) ” ” 3 

ὃ των αἰσχύνην ἢ βλάβην. οὐκοῦν ἄτοπον, εἰ 
μὲν ἀργύριόν τις ὑμῖν ἐχαρίζετο ἀφ' ἑαυτοῦ, 
ξένος ἢ µέτοικος, τοῦτον μὲν οὐκ ἂν ἡγεῖσθε 
περίεργον, ὅτι, μηδὲν προσήκειν δοκῶν, ἐφιλοτι- 
μεῖτο μηδ᾽ ὑμῶν ἀπαιτούντων, συμβουλεύοντος 
δέ τι τῶν χρησίµων δυσχερέστερον ἀκούσεσθε, 
« Ἂ Ν / λ θ 4 Ἂ ο λύ ς / ι ὃς ἂν μὴ τύχῃ κληθεὶς ἢ μὴ πολίτης ὑπάρχῃη; 
καίτοι χρημάτων μὲν οὔθ᾽ ὑμεῖς σφόδρα ἴσως ἐν 
τῷ παρόντι δεῖσθε, καὶ µυρίους ἔστιν εὗρεῖν, 
οἷς μᾶλλον ἂν] ἀφελέσθαι” τῶν ὄντων συνέφερε' 

/ δὲ 5 θᾳ 3 ” ὸ α { μ ὃ / γνώμης δὲ ἀγαθῆς οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὁ μὴ δεόµενος 
. -ᾱ / . 

ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν βίον, οὐδ 
ὁ κάλλιστα πράττειν δοκῶν. 

ο) Δ ” , ο / ” 4 Ἠϊ μὲν οὖν περί τινος τῶν προκειµένων ἔλεγον, 
θὲ Ἂ .. . ὃν [ο λ - . λ ϱ 8 οὐθὲν ἂν ὃ ὑπ ἐμοῦ τηλικοῦτον ὠφελεῖσθε' εἰκὸς 

γὰρ ἦν καὶ καθ᾽ αὑτοὺς ὑμᾶς τὸ δέον εὑρεῖν σκο- 
- / 4 τ . λ δὲ ς Δ ὕλ δὲ ποῦντάς γε ἅπαξ' ἐπεὶ δὲ ὑπὲρ οὗ μηδὲ ζη- 

- Ν 5 Δ 4 λ ” 4 νο τεῖτε τὴν ἀρχὴν ὅπως ποτὲ ἔχει, τοῦτό φημι 
- Ἂ ” δείξειν αἴσχιστα γιγνόμενον, πῶς οὐκ ἂν εἴην 

παντελῶς ὑμῖν Ἀχρήσιμον πρᾶγμα πεποιηκώς, 
2λ ” ) ο) / / ” ἐὰν ἄρα μὴ «φανῶ ψευδόµενος; νομίζω ὃ 

. .) ἔγωγε πάντά μὲν προσήκειν ἀποδέχεσθαι τῶν δι 
/ - ε] Ν εὔνοιαν ὁτιοῦν λεγόντων καὶ µήδένα ὀχληρὸν 

1 ἂν αἀάάοά Ὦγ Ἐπιροτίηβ, (9οε]. 
ας ἀφελέσθαι Ο90ΠἨοοἨ, ἀφειδοῦσι αῖ, Ναβροτ, Βομνατίη, 
ἀποβαλοῦσι (961: ἀφελοῦσι. 

ὃ ἂν αἀάεά Ὦγ Ἐοίῖεκο. 
4 έχει Ἠοίθκο: ἕξει ΒΜ, ἕέηι Ὁ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΝΣΤ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

γοτ]ά αἲ Ίαχσε, α5 γοι Ρρτοςυπιαβ]γ Ίκπουυ, οατο5 ποῖ 
αἲ αἲ αροιῖ ἴΠοδο πιαζίετς υνΠΙοΕ πιαγ Ῥτίης αροῃ 
Υοι 50Π16 5Ἠαπις ο Ιπ]χγ. 15 15 ποῖ, ἴπετείοτε, νετγ 
εἰχαηπρε ἴλαί, νηεγεας 1 α ΤΗ, α Γοχείσπεγ ΟΥ ἃ 
τεδ]άεηῖ αἨεῃ, γγετε ο ετίηρ γοιι α οἱ{ῖ οΓΠΙΟΠΕΥ οι οί 
Ἠϊς ΟΥ Ώ ππθαἨς, γοι γγου]ά ποῖ οοηδίἆεν Ἠϊπα οβϊοῖοιις 
1αεί Ῥεεαπςε, α]ἴΠοισ] αππάεχ πο αρρατεηῖ οῬ]ρα Ποπ 
ἴο ἆο 5ο, Ίε Ίνας Ζεα]οις ο γοις Ῥεμα]ξ ενεπ ἐποιρ]ι 
γοι ἀῑά ποῖ ἀεπιαπά 1ξ, απ γεῖ, 1{ α πιαη οΏεγς γοι 
αφε[α] αἀνίος, ]5ῖ Ῥεσοαιδε Ὦε Ἠαρρεης ποῖ ἴο Ἠανα 
Ῥεεπ Ἱην]τες ἴο ἆο 5ο οΥ 5 ποῖ α οἴῆσεπ γοι ατα σοΐηρ 
ἴο Ηδίεη νητἩ εοπδἰἀεταβ]ε νεχα[ίοη ἴο Ὑγμαίενεν ο 
Ἰα5 ἴο δαγὲ Απά γεῖ 5 {ΟΥ ΠΙΟΠΕΥ, ρετῃμαρς γοι 
αὖε ἵηπ Πο Ρτεδδῖης πεεά οἱ 15 αἲ ἴῃε πιοπιεηῖ, απᾶ, 
Ῥεείάες, {ποιδαπάς οαπ ο {οιπᾶ ἴο νΊοπι 1 γγοι]ά 
Ῥαο α ρτεαῖετ Ῥεπεβί ἵο ΊἸανε ἴακεη αγγαγ {οπα 
επ 5ΟΠ16 0 ἴ]α πΙΟΠΕΥ ἴ]Ἠεγ ανα; Ῥαΐ α5 {ου σοοᾷ 
αἀνίςςε, ἴπετε 5 πο 0ΟΠ6 ἩΠο ἆοες ποῖ 5ἰαπά ἵπ πεοά ος 
Τν αἲ εΥετγ πιοπιεηῖ απά {οΥ εΥετγ οἰτοιπιδίαπος οί 
Η{ε, ενεπ ἴ]λο ππαΏ γ/]ο ἶ τεσαγάεἆ α5 πιοδῖ βαοςθςς{]. 

Νουν 15 Τ γετε ερεα]κίπς αροαῖ οπε οἱ {πε ᾳαεςίίοης 
γ]ΙοὮ. ατε Ῥείοτο γοι, γοι υυου]ά ποῖ Ῥεα 5ο σταα!]γ 
Ῥεπεβίεά ὮΥ πια, {ον γοι γοι]ά Ῥε τοαδοπαΡβ]γ 5πγα 
ἴο αγτίνε αἲ ἴλε Ῥτορεχ οοπο]αδίοη Ὦγ γοιχβε]νες 1 
γοι γετε οπηςθ ἵο οοηδίάετ ἴλε ρτοβ]επα. ἙΒαΐ είπος, 
η ἀῑδειδεῖης α πιαῖίεγ οοπορνηΐης γΥΙοἩ γοι ατα ποῦ 
ενεη πηακίηρ αΏΥ αἰζεταρί αἲ αἲ] {ο αθοετίαϊῖπ γγ]αῖ ἴ]ια 
εἱπαίίοη 15, Ι αςρςετῖ ἴ]αῖ Τ «Ἠα]] ρτουε ἰ]λαί 1ἱ ἰς Ρείησ 
πιοδί ἀἰδστασε[α]]γ ππαπασεᾶ, 5Πα]] 1 ποῖ Ἠανα ἆοπε 
γοι απ α][οσεί]εν τιδεΓα] 5εγνίος---ἴλαϊ ἶς, ἵΕ Τ «Ἰα]], 
Ἰπάεεςά, Ῥχουε ποῖ ἵο Ῥε πηἰγερτεδεπίίπσ ἴ]ε {αοῖς ὂ 
Απά ναῖ 1 Εηπ]ς τηγςεΙ{ 15, ναί 1 ἰς τἰσ]ῇ {ο γγε]οοπαα 
ΔΏΥ ΠΙαἨ νο, ππονεᾶ ΡΥ α δρὶτῖς οἩ ΠΠεπά]ίπεςς, Ίνα 
αηγἰμίπρ γνλαϊίενοεν ἴο 6αΥ, απά ἴο τεσατά πο 51ο] οΏθ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ο) [ο / / ή. αν ” 

ποιεῖσθαι τῶν τοιούτων, µάλιστα δὲ ὑμᾶς, ἄνδρες 
Ῥόδιοι. δῆλον γὰρ ὅτι τούτου χάριν σύνιτε 
βουλευόμενοι καθ ἡμέραν, καὶ οὐ καθάπερ 
2 / ὰ Δ / λ ο) α / ἄλλοι δυσκόλως καὶ διὰ χρόνου καὶ τῶν ἐλευθέρων 
τινὲς εἶναι δοκούντων, ὅπως ὑμῖν ᾖ σχολὴ περὶ 

Δ 5 πάντων ἀκούειν καὶ μηδὲν ἀνεξέταστον παρα- 
/ 

λίπητε. 
Ταυτὶ μὲν οὖν ἦν ἀναγκαῖον προειπεῖν, ὥστε 

τὴν ἀρχὴν ὑμᾶς ἐπὶ τοῦ πράγματος γενέσθαι" 
νυνὶ δὲ ἐπ᾽ αὐτὸ βαδιοῦμαι, τοσοῦτον ὑπειπών, 
ὅτι µοι προσήκειν δοκεὶ πάντα μὲν πράττειν 

/ Δ ο ΔΝ Δ ΔΝ / / δικαίως καὶ καλῶς τὰ κατὰ τὸν βίον, ἄλλως τε 
- - Ν 

τοὺς δηµοσίᾳ ποιοῦντας ὁτιοῦν, οὐ µόνον ἐπειδὴ 
τὰ κοινὰ ὑπάρχει φανερώτερα, ὧν ἂν ἕκαστος 
σος / / Ν / 5 Λ λ ιβ. Γ ϱ ΔΝ 
ἰδίᾳ πράττη μὴ δέον, ἀλλὰ καὶ δι ἐκεῖνο ὅτι τὰ 

ο) ο) / μὲν τῶν ἰδιωτῶν ἁμαρτήματα οὐκ εὐθὺς ἀποφαίνει 
Δ - / / τὴν πόλιν φαύλην, ἐκ δὲ τῶν δηµοσίᾳ γιγνοµένων 

οὐχ ὃν προσήκει τρόπον ἀνάγκη δοκεῖν καὶ τοὺς 
καθ᾽ ἕνα µοχθηρούς. ὁποῖοι γὰρ ἂν ὦσιν οἱ 
πλείους ἐν δηµοκρατίᾳ, τοιοῦτο «φαίνεται καὶ τὸ 
κοινὸν ἦθος' τὰ γὰρ τούτοις ἀρέσκοντα ἰσχύει 
δ / θ αλ ϱ / 3 Ἂ / ήπουθεν, οὐχ ἕτερα. µάλιστα δ ἂν φαίην 

ο) / ο) 

ἔγωγε τοῖς Κκαλλίστοις καὶ σεµνοτάτοις οἰκεῖον 
εἶναι χρῆσθαι προσέχοντας' παρ᾽ οἷς γὰρ τὰ 
τοιαῦτα ἀμελεῖται, καὶ κακίαν τινὰ ἐμφαίνει τῆς 

/ Αα ” Σο 1 Φ/ . / πόλεως τῶν τε ἄλλων οὐδὲν οἷόν τε ἐπιτηδείως 
πράττεσθαι. καὶ μὴν ὅτι γε τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς 
ἐξηρημένων, ἃ δεῖ µέγιστα ἡγεῖσθαι, τῶν λοιπῶν 
οὐδέν ἐστι κάλλιον οὐδὲ δικαιότερον ἢ τιμᾶν 
τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας καὶ τῶν εὖ ποιησάντων 

1ο 



1Η ΤΗΙΑΤΥ-ΕΤΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΠΒΡΕ, 

α5 α ημίςαπος, απά εερεοἰα]]γ, ]αῖ γοι, πηεη οί Ώ]οάᾶςς, 
εΠοι]ά ἆο 5ο. Έοτ ενἰἀεπῖ]γ ἴλε τοαδοπ ἴλαῖ γοι οοπιθ 
ἰοσείμεν {ο ἀε]ρεταίε ενετγ ἆαγ απἀ ποῖ, α5 οἴπεν 
Ρεορ]ε ἆο, τε]αοίαπ!ί]γ απἆ αἲ Ιπίετνα]ς απά γη Ὦ οπ]γ 
α Τεν οἳ γοι ΝΠο ατε τερατάεά αξ {6ε-ροτη Ῥείΐπρ 
Ργοφεηῖ, ἶ5 ἴλαί γοι π]αΥ Ἠαγε ]είσατο ἴο Ίθαν αροιῖ 
8Ἡ ππαϊῖενς απἆ ΠΙαΥ Ίεανε ποϊλίηρ απεχαπιϊπεά, 

30 πηις]ι 15 γνας ΠθΘςξβΞαΣΥ ἴο 5αΥ ΡΥ Ίναγ οἱ ρτείαςε 
ἵηπ οτᾷεχ Ὀλιαί γοι πησηὲ πάετςίαπᾶ ἴ]ο 5Ιζπαἴίοη αἲ 
ἴπε νετγ Ῥερϊηπίησ: απᾶ που’ 1 5Ἠα]] Ῥγοσφεᾶ ἴο ἴπε 
εαβ]εοί 1{ςε]ῇ, αξτεν αἰπιρ]γ αἀάίπσ αι Ι εήπ]ς 1 τς 
οαχ ἀπὶγ ἴο οοπᾶιοῖ αἲ] ελα αβαῖνς οἱ Πε ]α5ί]γ απά 
Ἠοποιχαβ]γ, απᾶ εερεοϊα]]γ ἰς5 Τὲ ἴ]ιο ἀππίγ οἱ ἴποςε πο 
4ο απγήπρ ἵπ ἴλε ΠαΊΠε οῇ ἴΠε Ῥεορ]α; ποῖ οΠΙΥ 
Ῥεσοααςδε οβ]οία] αοἲς ατα ΠΊΟΥΕ τεας!{1γ ορδεγνεά ἴμαπ 
Ρτϊναίε πϊφάεεάς, Ῥαϊ αἶξο Ῥεοααδο, Ὑ]ί]ε ἴ]ε 
πηϊσία]κες οἳ Ῥευδοης ἵπ Ῥγϊναίε »ἰαίίοη ἆο ποῖ αἲ 
οποε ριαῖ ἴπε οἳιγ ἵπ α Ῥαά Πσ]ῖ, ἵππρτορετ αοἴίοη 
ἵῃπ ραρΗς αβαῖτς Ιπενιίαρ]γ οαᾳ5ες «ναιγ ἱπάϊνίάμα] 
οἴπεη ἴο Ῥε Ἰοοκεά αροη α5 α Κηανε. Του ἵη α 
ἀ4ΕεΠΙΟΟΓΑΟΥ ἴ]ια οἸατασῖεν οἱ ἴπε πια]οτΙϊγ ἶ5 ορνίοιδ]γ 
ἴπε οΠαταςίεχ οί ἴμε εἰαῖε, θἶἴπος 1ὲ ἶ5 ἰΠεῖτ νη]], 5ατε]γ, 
απᾶ πο οπο’5 εἶσε, Ὀ]θιϊ ρτεναῖ]. Απά 1 πιγςε]{ ννου]ά 
γεηίατε Το 5δαγ ἴλαί 1τ ἶς εερεοῖα]]γ Απο ἴλαῖ ἴ]α 
πια]ογ1{γ 5Ποι]ά 5ογαρα]οιιδ]γ οΏσετνο ἴ]α πορ]εςῖ απά 
πηοςί 5αοτοά οΡ]ρσαοης; {ον ἵπ ἴ]λο κἰαῖο νΊηογο 
5αοἩ οοηδ]ἀεταίίοης ατα πεσ]εοῖαά, 51ο περ]εοῦ εΥεη 
τενοα]5 α 5οτί οἱ ν]οῖοις ἀε[εοῖ ἵπ ἴα Ῥοάγ Ρο]ξία 
απᾶ πο οἴμεχ ππαϊίεν «8η Ῥε Ῥτγορετ]γ αἀπιιπίςίοταά. 
Ἐγίλεγπποχε, ΙΓ γε εχοερῖ ἴ]λο Ἠοποιχς νο] γε οὖν 
Όλε σος, γγΙο] νε παιδί τεσατά ας βγςῖ {π Ἱπαροτίαηπςς, 
ο{ αἲ] οἴ]εν αοϊίοης ἴπετε {5 ποϊμῖπρ ποβ]εν οὗ πιογα 
Ίαςί ἴπαπ Το 9Ἠου Ἠοποιγ ἴο οαχ ρουᾷ πιεη απά ἴο 
Κεερ ἵπ τεππεπηβχαπος ἴμοςο νο Ἠαγε 5εγνες τις Ἰγε]]---- 

1Ι 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

µεμνῆσθαι νομίζω μηδὲ λόγου δεῖσθαι: καίτοι 
καὶ τὸ συμφέρον οὐχ ἥκιστα ἐν τούτῳ τις ἂν 
ἴδοι. τοὺς γὰρ σπουδαίους ὄντας περὶ τοὺς 
εὐεργέτας καὶ τοῖς ἠγαπηκόσι δικαίως χρωµένους 
πάντες ἡγοῦνται χάριτος ἀξίους καὶ βούλοιτ 
ἂν ἕκαστος ὠφελεῖν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" 
ἐκ δὲ τοῦ} πολλοὺς ἔχειν τοὺς εὐνοοῦντας καὶ 
συµπράττοντας, ὅταν ἡ καιρός, καὶ πόλις πᾶσα 
καὶ ἰδιώτης ἀσφαλέστερον διάγει. 

Ταῦτα τοίνυν ἡγεῖσθε, ἄνδρες "Ῥόδιοι, πάνυ 
φαύλως παρ᾽ ὑμῖν ἔχοντα καὶ τῆς πόλεως οὐκ 
ἀξίως, τὰ περὶ τοὺς εὐεργέτας λέγω καὶ τὰς 
τιμὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἀρχῆθεν ὑμῶν 
οὕτω τῷ πράγματι χρωµένων-- πόθεν; τοὐναν- 
τίον γάρ, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν ὑμετέρων διαφερόντως 
ἄν τις ἀποδέέξαιτο καὶ θαυμάσειεν, οὕτω µοι 
δοκεῖτε καὶ τιμῆς µάλιστα προνοῆσαι' Ὑγνοίη δ᾽ 
ἄντις εἰς τὸ τῶν εἰκόνων πλῆθος ἀπιδών---μοχθηροῦ 
δὲ ἄλλως κατεσχηκότος ἔθους ἔκ τινος χρόνου, 
καὶ µήτε τιµωµένου λοιπὸν παρ ὑμῖν μηδενός, 
εἰ βούλεσθε τἀληθὲς εἰδέναι,οτῶν τε πρότερον 
γενναίων ἀνδρῶν καὶ περὶ τὴν πόλιν προθύµων, 
οὐκ ἰδιωτῶν µόνον, ἀλλὰ καὶ βασιλέων καί τινων 
δήµων ὑβριζομένων καὶ τὰς τιμὰς ἄποστερου- 
µένων. ὅταν γὰρ ψηφίσησθε ἀνδριάντατινί: ῥᾳδίως 
δὲ ὑμῖν ἔπεισι τοῦτο νῦν ὡς ἂν ἄφθονον ὑπάρχον" 

1 ἐκ δὲ τοῦ ἨἘπαρογίαβ: ἑκάστου Μ, ἑκάστους καὶ Ὁ Β. 

1 Ἐοτ 08 Ῥτασίοο οἸδουνμογο ο. (Ἴσοτο, 44 ίσοι 6. Ἱ. 
96, Ἐαιϊάθια να]ἀάο ἴρβαςβ ΑίΠοπαβ ἄΠΠΟ. νο]ο 6986 ααιοά 
ΠΙοΠΙΠΙΘΗΜάΤΗ. οὐ Γαἴδας ὑπδογίρίίοπες δἰαίπαγιι αἰεπαγιπη. 
999 ἱδο Ῥ]αίατο], Τε οἱ Απίοπη 60: Ἐανοτίπας η Ῥίο 37. 40: 
Ρααβαπίας 2. 17. ὃ; Ὠϊο Οαβείις 9. 28: 65. 11; Ῥμίο, Γεραμίο 
ὑπ σαἴωπι 20: ῬΗΠγ ιο Ἐ]άοι Η.Ν. 90. 9. 4. 
12 



ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΑΡΤ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ειαῦ ἴ5 ΠΥ ορίηῖοη απά ποσςς πο αγσιπποπῖς απά γεῖ 
οπο πιαΥ πιοδί εἶεατ]γ 5εε ἵπ ἴ]ο ρεϊποῖρ]ε αἱδο ἃ ργαο[Ι- 
σα] αἀναηίαρα. Του ἴλοςαο Υγ]λο ἴα]κο 5ετίοας]γ είν 
ορ[ρα[ίοηπς Τούναγά ἰλεῖν Ῥοπείαοίους απά ππείε οιῦ 
1αςί ἰτεαίπιεηῖ ἴο ἴποςαο ΥΠΟ Ἠανε Ίονεᾶ ἴπεπι, αἰἱ 
ΊΊΕΠ τερατά ας ΥΥΟΓΙΠΥ οἱ ἰλεῖν {ανοιχ, απά νο! 
εχοερίίοπ εας] γνου]ά γίςῃ ο Ῥεπεβί ἴλεπα Το ἴμε Ῥαςῦ 
ος ΐς αβΙΗἴγ; απ αξ α τοςα]ῖ οἱ Πανίπς πΙαΏΥ ΥΠΟ ατα 
υνε]]-ἀι«ροθεά απᾶ Ὑπο σἶνα αδεἰδίαπος ΥΨΊεΠεΥΕΓ 
ἴλετε ἶ5 ὀοσαδίοη, ποῖ οΏΙγ ἴ]ε δίαῖε αἱ α πῃο]ε, Ῥιἳ 
8ἶ5ο ἴλμε οἴίζεη ἵπ Ῥτϊναϊε κἴαΐίοης Ἰἶνες ἵπ ργεαῖοχ 
5εοτΙ{Υ. 

Τε1ς ἵπ τεσανᾷ ἴο ἴ]εςε πιαϊἴευς, πιεη οί Ὠμοάες, ἴ]αϊ 

1 αξ]ς γοι ἴο Ῥε]ενε ἴμαί ἴ]ια «Ιἰαα[ίοπ Ἠεγε ΑπποΠς γοι 
ἶδ νετγ Ῥαᾶά απἀ ταπγνοτϊἩγ οἳ γοις κίαῖε, γοιν 
ἰχεαἰπιεηϊ, ΙΤ πιεαΏ, οἱ γοιχ Ῥεπείασοίοι» απά οῇ ἴ]εα 
ποποιχς ρῖνεπ ἴο γοιχ σοοᾷ ππεῃ, αἰίλοασῃ οτἰσίπα]Ιγ 
γοι ἀῑά ποῖ Παπα]ο ἰπεπιαίίοτ ελνας----πιοδῦ α5διγεᾶ]γ 
πο! ΊΝΊΥ, οη ἴμε οοΠἵτατγ, ]αςί α5 α Ῥοτδοπ πηὶσηι ἡἱ 
νετγ επιρλαἰοα]Ιγ αρρτονε απᾶ αἀπιίτε αΠΥ οἴμεγ 
Ῥχασίίοε οἱ γοινς, 5ο 1ΐ {5 πιγ ορίπίοη ἴΠαί γοι οποε | 
6ανε Υειγ εδρεσία] αἰτεπίίοη Το Ῥεδίονήπς Ποπουνς, 
απά οπε πηἰσ]ί τεοοσηϊήε ἴλίς ἴο Ῥε 5ο ΡΥ Ιοοἰίπσαί ᾗ 
ἴπε στεαῖ πΙπηῬεχ οἱ γοιν εἴαΐαες-- Ῥιἳ 1ἱ {5 οπ]γ ἴ]αί 
α ιαδίς ἴπ αποϊμεν ναγ Ὀαά Ἠας ργεναϊ]θά Ίσα ἔον 
8Ο0Π16 πε, απά ἴλαῦ ποβοάγ αΏηΥ Ίοησει ταεσείνες 
ποποις απποηοσ γοιι, 1 γοι ο.χο ἵο Ἰκπουν ἴμα ἴταα, Ὁ 
απᾶ ἰλαῦ ἴ]ε πορ]ε πιεη οἱ {ογπςγ Ἠπηςς ΨΊο Ύγενα {ος 
Ζεα]οις {ος γοιτ κἰαΐε, ποῖ αἶοπε ἴ]οδε ἵπ Ῥεϊναίε 
5{αἴ1οῃ, Ῥιΐ αἶςο Ἰάπος απἀ, ἵπ οεγίαίη ϱ8δος, ρεορ]ες, 
4γε Ῥεΐης {πςυ]ίεᾶ απά τοβθρεά οΕ ἴ]α οποισς γΥβΙοἩ 
ἵΠεγ Ἰαά τοοεῖνεᾶαϊ Τον ππεπενεντ γοι νοῖε α 
εἴαΐια ἴο αηγοπε---απᾶ ἴλε ἰάεα οῇ ἀοΐπρ ἴΠῖς οοπιε5 
ἵο γοι πον ααἰῖο τεαςΙΙγ Ῥεοααςο γοι Ἠανε αἩπ . 3 

τ3 

τ πή λ ο/ ) μξ. σι ! Ἱ ως ίιοαία 1 {| Μ(ν{- 



ΡῬΙΟο ΟΠΒΥΞΒΟΡΤΟΜ 

- ., 

ἐκεῖνο μὲν οὐκ ἂν αἰτιασαίμην, τὸ χρόνον τινὰ καὶ 
διατριβὴν προσεῖναι" τοὐναντίον γὰρ εὐθὺς ἕστηκεν 
ο.) Ἂ ” α. μ ἃ / Ἆ / 

ὃν ἂν εἴπητε, μᾶλλον δὲ καὶ πρότερον ἢ ψηφίσασθαι. 
συμβαίνει δὲ πρᾶγμα ἀτοπώτατον' ὁ γὰρ στρατη- 
γὸς ὃν ἂν αὐτῷ φανῇ τῶν ἀνακειμένων τούτων 
ἀνδριάντων ἀποδείκνυσι' εἶτα τῆς μὲν πρότερον 
οὔσης ἐπιγραφῆς ἀναιρεθείσης, ἑτέρου δ᾽ ὀνό- 
µατος ἐγχαραχθέντος, πέρας ἔχει τὸ τῆς τιμῆς, 
καὶ λοιπὸν τέτευχε τῆς εἰκόνος ὁ δόξας ὑμῖν 
3 / ε / η ” ε Δ ἄξιος, πάνυ ῥᾳδίως, οἶμαι, καὶ λυσιτελῶς οὑτωσὶ 
σκοπουµένοις, ὥστε θαυμαστὴν εἶναι τὴν εὐπορίαν 
καὶ τὸ πρᾶγμα εὐχῆς ἄξιον, εἰ µόνοις ὑμῖν ἔστιν 
4 Ἀ / « / - / 5 / ὃν ἂν βούλησθε ἱστάναι χαλκοῦν δίχα ἀναλώματος 
καὶ µηδεµίαν δραχμὴν µήτε ὑμῶν καταβαλόντων 
µήτε τῶν τιµωµένων. τίς γὰρ οὐκ ἂν οὕτως 
ἀγασθείη τῆς σοφίας τὴν πόλιν; 

- Αα / ’ ᾽Αλλ”, οἶμαι, πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ γιγνοµένων 
καὶ 1 μετὰ πόνου πλείονος καὶ δαπάνης οὐ σμικρᾶς 
ἔστι προῖκα καὶ πάνυ ῥᾳδίως ποιεῖν, εἴ τις ἀμελεῖ 
τοῦ προσήκοντος καὶ τοῦ πράττειν ἀληθῶς. οἷον 
εὐθὺς τὰς θυσίας, ἃς ἑκάστοτε τελοῦμεν τοῖς 

ον / / θεοῖς, ἔστι μὴ θύσαντας φάσκειν τεθυκέναι, µόνον, 
ἂν δοκῃ, στεφανωσαµένους καὶ τῷ βωμῷ προσ- 

” α Ν ” ελθόντας καὶ τῶν οὐλῶν 3 θιγγάνοντας καὶ τᾶλλα 
- ε 12 « / / δ᾽ Ξ 3 ποιοῦντας ὡς ἐφ᾽ ἱερουργία. τί δ᾽; οὐχὶ 

1 καὶ ἀθ]οιοά Ὦγ Ατηϊπη. 
} οὐλῶν Ὑαἱεβίαβ: οὐδῶν ὉΕΒ, ὁδῶν Μ. 
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ΤΗΕ ΤΗΤΑΤΥ-ΕΙΒΞ2Τ ΡΙΡΟΟὉΕΒΡΕ, 

αὈυπάαπε ερρ]γ οἱ εἰαΐαες οἩ Παπά---ἴπουισ] {ΟΥ 
οπε ἰὨίπο 1 οοι]άἆ ποῦ ροβῬΙγ οποία γοι, 1 
ΠηθαἨ {οΥ Ιαείπο α ΠἨτί]ε πε εἶαρςσο απά ἀε]αγίης 
αοἰϊοη; {οΥ, οἩ ἴ]α οΟΠΙΥΒΥΥ, ἂ5 80Ο0ΟΠ ἄ5 ΔΠΥ ΡεΙδοη 

ἵ6 Ῥχοροδεά {ος ἴλε Ἠοποαχ ὮΥ γοι---ρεεδίο! ἴμετα 
Ἡα θἰαπάς οη α Ῥεάεεία], οἵ ταῖμετγ, ενεπ Ῥεΐοτα 
ἴλε νοῖε ἵς {ακεπ! Ῥαΐ ναί οοουτς ἶ5 απ ία αρεατά : 
γοιχ οἨῖεβ πιαρἰςἰταῖε, ΠαπΙΘΙγ, ΠΠΕΥΕΙΥ Ροϊπῖς Ἠ]ς 
Άησεν αἲ ἴ]ε Ητοῖ εἴαΐαε ἴλαῖ πιοεῖς Πΐ5 εγες οἱ ἴλοςε 
πνηίοὮ Ίανε αἰγεαάγ Ῥεεπ ἀεάϊσαίεᾶ, απά ἴπεπ, αξίεν 
ἴἶιο Ἱπςογίρίοη γν]]οὮ γνας Ῥτενίοιδ]γ οἩ 16 Ίας Ῥεεῃ 
τοπιογθαᾷ απά αποϊμαγ παπῃε επρτανεά, ἴμε Ῥαδίποςς οῇ 
Ποπουτίηρ ἶς βηἰςηεά; απά ἴπετο γοι αγε! Τ]Ἠα ππαη 
ποσα γοι Ἠανε ἀεοτεεᾶ ἵο Ῥε ν/ογῖἩγ οἱ ἴλε Ἠοποις 
Ίχας αἰτεαάγ σοῦ ΐ5 δίαΐιε, απἆ ααἰζε εαδ11γ, 15 56επ]ς 
ἴο πε, απά αἲ α ροοά Ῥατραίη, Ὑπεη γοι Ἰοο]ς αἲ ἴ]οα 
πιαζίαν Άοπι ἐλίς Ῥοϊπί οἱ νίευγ---ἴμαῖ ἴλε αριπάαποε 
οἱ 5αΡΡΙΥ ἵ5 ννοπάετ{ζα] απ γοιχ Ῥιδίπεςς α ἰλίπρ Το 
ΕΠΝΥ, Ἡ γοι αγε ἴλε οπΙγ Ῥεορ]ε ἴπ πα γνον]ά Ὕν]λο 
οαη εἳ τρ ἵη Ῥχοπζε αΏΥ ππαπ οι ΙΑ γυλοιί 
ποιτίηρ 4ΠΥ 6Χρεηςε, απά ἵπ {αοῖ, νηζ]λοις εἰἴλεν 
γουχθε]νες οἵ ἴλοςε πποπα γοι Ἠοποις ρα ηςρ πρ α 
εἴησ]ε ἀτασμπλα. Ίο, Ρταγ, ἔτοπα ἐΠὶς ροῖηϊ ο νίενν, 
εοπ]ά Ἱε]ρ αἁπιϊτίης ἴπε οἶενοετηεςς ος γοιιγ οἵ!γ ὃ 

Ῥαϊ 1 Ἱπιασίπε αι πιαηγ ἰΠίπσο ἵπ δα νηῖο]ι 
γεφαῖτε Ῥοί] βρεεία] εβοτί απά πο ΗΕί]ε εχρεηςε «απ Ῥε 
ἀοπο υηλοιξ οοςὲ απᾶά ααζε εαφ!]γ, 1 οπε ἀῑδτεραγάς 
Ρτορτίεἴγ απά εἰποεπϊγ. Τακα, {ον Ἰπδίαπος, ἴ]α 
ϱαογίβοςς νμίο]ι νγε ἆα]γ οὔετ {ο ἴ]ε σος: 18 ἶ5 ροββίρ]ε 
ϱΙΙΡΙΥ {ο 5αΥ ἴΠεγ Ἠανο Ρεεπ οβεγεά γη ]ιοαῖ οβετίης 
Ώπεπα, πΙετε]γ, 1Γ γοι ρ]εαςδε, Ρα ΐπρ οη ους Ἠγεαϊης 
απά αρρτοαοΠίπρ ἴλμε αἰίαν, απᾶ ἴπεη ἴοπςομίηπς ἴ]ο 

4ο ἵη απ αοῖ οἳ γνονθΒίρ. / Απά Ίοετε ἶ5 απ Ἰάεα | 
Ῥατ]εγ οτοαῖς απάἆ ρεγ{ονταίηρ αἲἲ ἴπε οἴ]λεν τίζες ας κ ῷ 

Ὑ/ | ϱ 

τ5 
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ῬΙΟ ΟΗΠΗΒΥΒΟΡΤΟΜ 

.] 3 ε - ᾳ να) / - 3 / ταὐτὸ ἱερεον ἅπασιν ἐν κύκλῳ τοῖς ἀγάλμασι 
- - - - / [ο προσάγοντας, τῷ τοῦ Διός, τῷ τοῦ "Ηλίου, τῷ 

- ι - - / α 

τῆς ᾿Αθηνᾶς, καὶ πανταχῇ κατασπείσαντας πᾶσιν 
οἴεσθαι τεθυκέναι τοῖς θεοῖς οὐ ῥάδιον; τίς δ᾽ 
ε / }λ λ Ν ἀ Ἆ 4 - 

ὁ κωλύσων; ἐὰν δὲ δὴ βωμὸν ἢ ναὸν νῦν τινος 
ς 

ἱδρύσασθαι θελήσωµεν: καὶ γὰρ εἰ πάντων εἰσὶ 
2 - - 

παρ ὑμῖν τῶν θεῶν, οὐκ ἀδύνατον οἴομαι καὶ 
/ αν 

κρείττω κατασκευάσαι τοῦ πρότερον καὶ διὰ 
/ α. 3 πλειόνων τιμᾶν προελέσθαι τὸν αὐτόν: ἂρ᾽ οὐχ 

2 / - α. 

ἔτοιμον ἐξοικίσαι τινὰ τῶν ἄλλων θεῶν ἢ µετ- 
ενεγκεῖν τι τῶν ἤδη καθιερωµένων; ἢ καὶ τὴν 

α Α / ἐπιγραφὴν ἀλλάξαι µόνον, ὃ νῦν ποιοῦμεν; καίτοι 
4 Δ .] / Δ 4 ι, η 3 / τὸν μὲν ᾿Απόλλω καὶ τὸν "Ἠλιον καὶ τὸν Διόνυσον 

ἔνιοί φασιν εἶναι τὸν αὐτόν, καὶ ὑμεῖς οὕτω 
/ λ λ 4 - λ ] / 

νομίζετε, πολλοὶ δὲ καὶ ἁπλῶς τοὺς θεοὺς πάντας 
εἰς µίαν τινὰ ἰσχὺν καὶ δύναμιν συνάγουσιν, 

» 3 - αν ὥστε μηδὲν διαφέρειν τὸ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον τιμᾶν. 
» λ - 2 / .20/ 2 - 3 ι) 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων οὖθέν ἐστι τοιοῦτον: ἀλλ 
ή Ν Δ [ο Φαν ὁ 5 / - ὁ διδοὺς τὰ τοῦδε ἑτέρῳ τοῦτον ἀφήρηται τῶν 
ἑαυτοῦ. 

ν / 3 ” . 4 Δ / Δ Νὴ Δία, ἀλλ οὐχ ὅμοιον τὸ παραβαίνειν τὰ 
3 πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ 1 τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. 

»ο5 3ὁ ’ / , - ” η 0ὐδ᾽ ἐγώ φηµι. παραβαίνειν δὲ ὅμως ἔστι καὶ 
Λ ο τὰ πρὸς τούτους, ὅταν τις αὐτοῖς μὴ ὑγιῶς 

” προσφέρηται, μηδὲ τοὺς μὲν εἰληφότας ἐῶν ἔχειν 
ιά ὃ / ἔλ α δὲ »Σς/ 8 ὃ / - 

ἆ γε δικαίως ἔλαβον, τοῖς δὲ ἀξίοις ὃ δόξασι τῶν 
α) - σσ ” / 2 Δ λ Δ αὐτῶν ὃ Φῆσιν ὄντως διδούς, ἀλλὰ τοὺς μὲν 

αν αν α. ) / ἀποστερῶν τῆς δωρεᾶς, τοὺς δὲ ὥσπερ ἐνεδρεύων 

1 καὶ 0οῬοῦ: ἢ.  ἔστι καὶ τὰ Ἐπιροτίαβ: ἐστιν ἕκαστα. 
δ ἀξίοις Ἐείρκθ: αἰτίοις. 

1 Ἐοτ 0Πῖβ νίθυνγ βοο ΑπΙΒίΠθηΘΡ Φυσικός, Έταρ. 1, /Ππ]κεΙππαη., 

τό 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗ2Τ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

πηὶσΏί ]εαά ἴλο 6αππε δαονΙΠοῖα] νἱοῖπι αρ ἴο αἲἱ ἴ]ιο 
βἰαΐιος {π ἵπτη: ἵο ἴλαῦ οῇ Ζευς, ἴο ἴλαί οἳ Ηεμας, | 
το Αἴπεπα”ς, απἆ αἴτετ ρουτίηρ Πραοης αἲ εασ] οπς, | 
ηια]κα Ῥε]ίενε ἴ]αί νε Ἠανε φαοτίῇοεᾶ ἴο αἲὶ ἴ]ιε ροᾶς 
--“ποι]ά ποῖ ἴ]ιαί Ῥε εαςγ2 Ίλ]ιο ἶ σοΐηρ Το Ῥτονεπί 
οαχ ἀοΐπρ τμ Απά ΙΓ γγε γνῖςη πουη ἴο 5εῖ πρ απ αἰίατ 
ος α Τετηρ]ε {ο 5οπιο σος---{ου ενεπ ἴποισ] α]ίανς οῇ αἱ 
ἴπα σος ατε ἴο Ῥε {οιπά απποηο γοι, 1 ἴακε 15 ἐμαῖ 19 
ἵ5 ποῦ Ἱπιροςείρ]ε ΡοΐἱἩ {ο Ῥαϊ]ά α Ῥεΐΐεν α]ίαν ματ ελα 
]α5ὲ οπο γοι Ῥι]{ απἆ αἷεο ἀε]ρεταζε]γ {ο ποποιχ τε 
Β4Π16 ροά Ὦγ α ρτεαῖες πΙΠΙΡεΥ οἳ ἴλεπι---ἶς 19 ποῦ 
απίτε {εαδίρ]ο {ο ἀϊδροςςεςς οπο ο{ πε οἴλεχ σος, ος 
ἳο 5Η18: οπε ἰλαῖ Ίας Ῥεεῃ αἰγεαάγ οοηδεοταζεά ὃ ΟΥ 
εἶδε βἴπαιρΙγ ἴο αἰίει ἴπε ἱπδοπρίίο---εχαςί]γ αδ 
ΝΕ ατα πον’ ἀοίηπσὸ ἸΙπάεεά, 5οπιο ἆο πιαϊηίαίη ἴ]λαῖ 
ΑΡροϊιο, Ηε[ας, απά Ὠϊοηγδας αγε οπ6 απᾶ ἴμε 5απηθ, 
απ ἰΠῖς {5 γοιχ νἰεύν, απά ΠΙΔΏΥ Ῥθορ]ε 6ΥεΠ 6ο 80 
{αχ ας ἴο οοπηβίπε α]] ἴπε σοᾷς απἀ πια]κε ΟΓ ἴπεπα οης 
εἶησ]ε {οχοε απά Ρονγοτ,} 5ο ἴ]ιαῖ 1ἱ πλα]κες πο ἀἴπετεηοα 
αἲ αἲὶ γυηεί]εχ γοι ατε ποπουτίηρ ἴλίς οπε ος ἴ]λαῖ οπ8. 
Ῥαϊ νΊετε ππεη ἆτε οοποεγπεά ἴλμε ςΙαοη ἶ5 ποῦ 
αἲ αἲ Ἰῆ]κε ἴπαι; οἨ ἴο οοπίτατγ, Ὑποενεν ρἶνε 
Α΄ ροοᾷ» ἴο Β τοῦς Α οἱ ν]αῖ ἶ το {α1]γ Πῖ5. 

“"ὙΎες, Ὦγ Ζεας,’ 6οπἹεοπε βαγ5, '' Ῥαΐῦ ἴλετε ἵ5 πο 
αἰτη]αχ!ίγ Ῥείννεεπ νἰο]αίπρ ος ορ]σαίοπ ἴογγατάς 
ἴπε σοᾷς απᾶ ἴ]ιαῖ {ογνανά ππεη. 

Νεϊίμεγ ἆο 1 5αγ ἴλενε ἵς. ΕΒαῖ 5111 1ἱ ἶ5 ροδείρ]ε {ο 
νἰο]αῖε οποε᾿ς οῬ]ραἰίοη ἴογγαγᾶς ππεΏ 45ο, π]πεη οπθ 
ἄοες ποῖ ἀεα] λοπεςί]γ νι ἔλλεπα, Ψ]επ οηςε ἄοες ποὺ 
εγεη Ῥειπαζ ἴ]οςε ΊΠο Ἠανα τεοεϊνεά απγἰμίπρ {ο 
κεερ ν/λαϊ ἴ]πεγ Ίανε Πα511γ αοφαἰτεᾶ, ος αοἴπα]]γ σἶνες 
Ὑλαϊ ἴΠε σίνεν αδθετίς ε ἶς οἶνίησ {ο ἴλοςε νο Ἠανα 
Ῥεεπ οοηβἰἀεγοά Ἱνοτίμγ οξ ἴπε 6απιε τενανᾶ, Ῥαί 
ἀερτίνες ἴ]ε οπε οἶαςς ο{ ἰπεῖτ οἱ{ απιἀ ἀεσεῖνος απἆ 

τη 
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καὶ παραλογιζόµενος. ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ 
πράγματος. ὁμοία καὶ τὸ ποιεῖν ὁτιοῦν μετὰ 
ἀπάτης καὶ φενακισμοῦ καὶ τῆς ἐσχάτης μικρολο- 
γίας ταὐτό" διαφέρει δ), ὅτι τὰ μὲν περὶ τοὺς 
θεοὺς γιγνόµενα μὴ ως ἀσεβήματα καλεῖται, 
τὰ δὲ πρὸς ἀλλήλους τοῖς ἀνθρώποις ἀδικήματα, 
τούτων τὴν μὲν ἀσέβειαν ἔστω μὴ προσεῖναι 
τῷ νῦν ἐξεταζομένῳ πράγματι: τὸ λοιπὸν δέ, 
εἰ μὴ δοκεῖ φυλακῆς ὗ ὑμῖν ἄξιον, ἀφείσθω. καΐτοι 
καὶ τὴν ἀσέβειαν εὕροι τις ἂν ἴσως τῷ τοιούτῳ 
προσοῦσαν"͵ λέγω δὲ οὐ περὶ ὑμῶν οὐδὲ περὶ τῆς 
πόλεως" οὔτε γὰρ. ὑμῖν ποτε ἔδοξεν οὔτε δηµοσίᾳ 
γέγονεν' ἀλλ᾽ αὐτὸ σκοπῶν κατ ἰδίαν τὸ πρᾶγμα" 
τὰ γὰρ περὶ τοὺς κατοιχοµένους γιγνόμενα οὐκ 
ὀρθῶς ἀσεβήματα κέκληται καὶ τῆς προσηγορίας 
ταύτης τυγχάνει παρὰ τοῖς νόµοις»' εἰς οὓς ἄν 
ποτε ᾗ, τὸ δ᾽ εἰς ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ τῆς πόλεως 
εὐεργέτας ὑβρίζειν καὶ τὰς τιμὰς αὐτῶν καταλύειν 
καὶ τὴν µνήµην ἀναιρεῖν ἐγὼ μὲν οὐχ, ὁρῶ πῶς 
ἂν ἄλλως ὀνομάζοιτο" ἐπεὶ καὶ τοὺς ζῶντας 
εὐεργέτας “οἱ ἀδικοῦντες οὐκ ἂν εὐλόγως εἷεν 
ἀπηλλαγμένοι τοῦδε τοῦ ὀνείδους. οἱ γοῦν περὶ 
τοὺς γονεῖς ἐξαμαρτάνοντες, ὅτι τῆς πρώτης 
καὶ µεγίστης ὑπῆρξαν εὐεργεσίας εἰς ἡμᾶς, 
εἰκότως ἀσεβεῖν δοκοῦσιν. καὶ τὸ μὲν τῶν 
θεῶν ἴστε δήπουθεν, ὅτι κἂν σπείσῃ τις αὐτοῖς 
κἂν θυµιάσῃ µόνον κἂν προσάψηται, μεθ ἧς 
µέντοι προσήκει διανοίας, οὐθὲν ἔλαττον πεποίη- 

1 Ἐοτ παρὰ τοῖς νόµοις Παιονία οοπ]θοιτεά παρὰ τοῖς 
πολλοῖς. 
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Πουᾶννίη]κς ἴ]α οἴ]ον. Νου ἴπο ορεοπα] παϊιτε 
οἱ ἴ]ιο αοὶ ἶ5 ἴ]ιο 6αππο, απ ἀοΐπο απγἰμίπς ννλαίενεν 
να ἀεοεῖῖ απιά ἰτίε]κετγ απ ἴμε εχίτεπιε ος πἰσραγα]]- 
ηεςς απηοιηῖΐς Το ἴ]ο 6απηο ἴΠπίπσ: Ῥαϊ ἴποετε ἶς ίς 
ἀΠετεπος, ἴ]λαί πηςεεπα]γ αοἰίοης ἵπ γα «ΟΠΟΘΥΏς 
ἴλε σος ατα οα]]εά Ἱπαρίείγ, πμετεας 5αοἩ οοπάιοῖ 
νΠεπ ἆοπα Ὦγ ππεΠ Το οπθ αποϊῄῃοτ {5 οα]]εά Ιπ]αςίίσς, 
ΟΕ Ίηεδε ἴπνο ἵετπις ]εῦ 1 Ῥε οοποεἆεᾶ ἰλαῖ ἱπεριείγ 
ἀοες ποῖ αἴϊας] ἴο ἴπε Ρρταοίίοε ἀπάεν εχαπιϊπαοη 
απά Ἠεπος{οσί], πη]εςς {ΐ{5εεπης ἴο γοι γνογῖῃ ραατάΐπσ 
αραἰποῖ, ]εῖ ἰΠῖς πιαζίεν Ῥο ἀτορρεά. Απά γεῖ ενεῃ 
ἀπαρίεϊγ πηὶσ]λί Ῥετμαρς Ῥε {οαπά ἴο αἴἴαςλ ἴο 5ο] 
εοπάιοῖ----Γ απα ποῖ ρεακίπρ αροαῖ γοι ποχ αροιῖ γοιν 
οἵἵγ, {ου γοι πενον Γ{ογπια]]γ αρρτονεᾶ πος ας ἴμε 
Ρτγασίῖοε ενεν Ῥεεπ οβιοία]Ιγ 5αποοπεᾶ; Ι απ ο0Ἠ- 
ἰάετίπρ ἴ]ο αοὶ ἵπ απά οἱ 1ἴδε]ῇ ἔτοπι ἴ]λο Ρτϊναϊε 
Ροίηῖ οἳ νίενγ---{ος 15 Τζ ποῖ ἴτας Ὠλαῖ ντοηρ ἱτεαπηεηί 
οἱ ἴ]οςδο γΥο Ἠανο ραδςοά αγ/αΥ ἵ5 τσηί]γ οα]]εὰ 
Ἱπρίεϊγ απᾶ {5 σίνοει ἰλμίς ἀοδίσπα[ίοη ἵπ οαΣ Ἰαγν5, ηο 
πηβϊίευ ὙΥο ἴΠοδο ατε αραἰηςί νοπα 5ο] αοΐς αγ 
εοπωπαἰἔτεά 2 ἨῬιαϊ ἴο οοπαπης απ οιἴταρεο ασαἰηςί 
δοοᾶ πιεη νο Ίανο Ῥοεπ ἴμε Ῥεπε[ασῖους ος ἴ]ε κἰαῖε, 
ἵο αππα] ἴλπε Ἠοποιτς οίνεη ἴπεπι απά ἴο Ῥ]οῦ οαῖ 
Ὀπεῖχ τεπιοπηβγαπος, 1 {οΥ ΠΙΥ ρατῖ ἀο ποῖ 5εε Που; ἴ]ατ 
εοι]ά Ῥο οἴλμειγῖσο ἴετππεά. ΤΗΥ, ενεη ἴποςδε γιο 
Ἠποηρ Ἠνίπς Ῥεπεί[αοῖους «αηποῖ τεβδοπαΡΙγ Ῥε οἶεατ 
οἱ Ἰ]ίς τερτοβοἩ. Αἴ αηγ ταῖο ἴλοδο νο Ἠποπς 
Ὀχείν ρατεηΐς, Ῥεοααςε ἴμεςε γ/ετε ἴ]μο ααί]ους οἱ ἴμα 
Πχοί απᾶ ρτεαῖεςῖ Ῥεπεί[ας[ίοη Το 5, αγα απ[α ΓαΙτ]γ 
πε]ά συ]0γ ο ἱπαρίεῖγ. Απά αξ {οτ ἴλε σος, γοι Ἴκπουν, 
1 Ῥτεδιπηε, {Παῖῦ νηείλεν α Ῥεγδοη πηακος α Ἠραἰίοη 
ἴο ἴλεπα οἵ ΠηετεΙγ οὔενς ἵποεηςε οἵ αρρτοασ]ες ἔλθπῃ, 
80 Ίοης αδ Πῖς ορἰτῖ {5 τὶσ]ηί, Ώε Ίας ἆοπε 5 11 

11.9, Ὑπείμοτ 16 αβεοῦβ ροᾷ8 ΟΥ πΊΘΠ. 
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κεν' οὐδὲ γὰρ δεῖται τῶν τοιούτων οὐθενὸς ἴσως 
ὁ θεὸς οἷον ἀγαλμάτων ἢ θυσιῶν' ἄλλως δὲ οὐ 
µάτην γίγνεται ταῦτα, τὴν προθυµίαν ἡμῶν καὶ 
τὴν διάθεσι ἐμφαινόντων πρὸς αὐτούς. οἱ δὲ 
ἄνθρωποι δέονται καὶ στεφάνου καὶ εἰκόνος καὶ 
προεδρίας καὶ τοῦ μνημονεύεσθαι. καὶ πολ- 
λοὶ καὶ διὰ ταῦτα Ίδη τεθνήκασιν, ὅ ὅπως ἀνδριάντος 
τύχωσι καὶ κηρύγματος ἢ τιμῆῇς ἑτέρας καὶ τοῖς 
αὖθις καταλίπωσι δόξαν τινὰ ἐπιεικῆ καὶ μνήμην 
ἑαυτῶν. εἰ γοῦν τις ὑμῶν πύθοιτο, ἁπάντων 
τῶν τοιούτων ἀνηρημένων καὶ μηδεμιᾶς εἰς 
ὕστερον µνήµης ἀπολειπομένης μηδὲ ἐπαίνου 
τῶν εὖ πραχθέντων, εἰ καὶ 1 πολλοστὸν ἡγεῖσθε 
μέρος ἂν γεγονέναι τῶν θαυμαζοµένων παρὰ 
πᾶσιν ἀνδρῶν ἢ ἢ τῶν ἐν πολέμῳ ποτὲ προ ύμως 
ἠγωνισμένων ἢ τῶν τυράννους καθηρηκότων ἢ 
τῶν ἑαυτοὺς ἢ τέκνα, προειµένων 3 ἕνεκα ὃ κοινῆς 
σωτηρίας ἢ τῶν πόνους μεγάλους πονησάντων 
ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὥσπερ "Ἡρακλέα φασὶ καὶ 
Θησέα καὶ τοὺς ἄλλους ἡμιθέους ποτὲ ἤρωας, 
οὐκ ἂν οὐθένα εἰπεῖν οἶμαι. τὸ γὰρ προκαλού- 
μενον ἕκαστον καὶ κινδύνων καταφρονεῖν καὶ 
πόνους ὑπομένειν καὶ τὸν μεθ᾽ ἡδονῆς καὶ 
ῥᾳθυμίας ὑπερορᾶν βίον οὐκ ἂν ἄλλο τις εὕροι 
παρά γε τοῖς πλείοσι. τοῦτό ἐστι τὸ ποιοῦν ἐν 

1 καὶ αάἀθά ΡΥγ Ῥεϊεκο. 
Σ προειµένων Ὠϊπάοτῖ; προηρηµένων ὉΒ, προειρηµένων Μ, 

προεµένων ες 
} ἕνεκα Ὠϊπάοτξ: οὗνεκα. 

1 Έος {]ιθ βαπιθ ἐποαρ]ί οἳ. Ῥοηοσα, Ώο Βεπε[εϊίε 1. 6. 
Ῥοβοείάοπίπβ {π 0Ἰσργο, δε Ναἴιγα Γεογιώη 2. 28.1; ΧΟΠΟΡΛΟΝ, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΝΤΥ-ΕΠΗΣΈ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

ἀπῖγ; {ου ρετμαρς (οά τεαιήτες πο θιοῖ Ελίπρ α 
Ίπιασες ΟΥ φαοτίβεες αἲ αἲἰ.: Ειαΐ ἵη αηγ εγεηῖ ἴλαςα 
αοῖς ατα πο Ἱπεβεοῖαα], Ῥεσαιιδε Ίνε ἴΠεΓεΡγ 5ἶιονν 
ους Ζεα] απά οιχ ἀἱδροβίίοτ ἰογνατᾶς ἴ]ε ροᾷς. Ῥαϊ 
ΝΊΕΠ Ὕνε «ΟΠ1Ε Το πεΠ, ἴΠ6γ τεφαῖγε ΟΓΟΝΗς, ἵπῃασες, 
ἴπα τὶρῖ οϐ Ῥτεοεάεποςε, απᾶ Ῥεΐπρ Ἱερὶ ἵπ ΤΕΠΙΘΤΗ- 
Ῥναηςςς απά ΠΠΩΥ ἵπ πηες ραςί Ἠανε εγεη οἶνει πρ 
Ὠπεῖχ Ίνες ]ςί ἵπ οχάεχ ἴ]αὶ ἴΠπεγ ταὶσΏῖ σεῖ α 5ἰαϊια 

᾿απᾶά Ἠανε Ἰλείν πηαπιο απἠοιηοεά Ὦγ ἴλα Ἰετα]ά οὐ 
γερεῖνε 5οπηε οἴπεν Ἠοποις απά Ίεανε ἴο δαοσεεάΐπς 
βεπεγαϊίοης α Γαϊγ πιο απᾶ ΤΕΠΙΕΠΙΡΓΗΠΟΘ οἱ ἔλαπι- 
βε]νες. Αἲ αΠΥ ταῖς, 1 αηγοπε 5μοι]ά ἱπαιήτε ο{ γοι, 
811 Ἠήησς εαε ας ἴπεδε Πανίπρ Ώθεη ἴακεη ανΥΑΥ 
απά πο τεππεπηβχαποςἙ Ῥείΐηρ ]εβι {ου βαίατο ἶπιες ΠΟΥ 
εοπιπιεπάαοη ρῖνεη {ο ἀθεάς νγε]] ἆοπε, νλείμεν γοι 
Ὠππ]ς ἴπετε γοι]ά Ἠανε Ῥεεῃ ενεη ἴ]ιε θπηα]]εςί {γαςβίοη 
ΟΕ ΠΊεΏ νο ατε αἀπιτεά Ὦγ αἲ να γνοτ]ά οεἰἴ]ιεν 
Ῥεεαιςα ἴΠεγ Ἠαά Γοιρ]ᾗί πεα]οις]γ ἵπ 8ΟΠ16 ΊναΣ, ΟΥ 
Ἠαᾷ ο]αΐη ἐγταπίς, οἵ Ἰαά εαοτίβοεά ἴἨεπηκε]νες οἳ 
Ὠλείν ομΙ]άτεη ἵπ Ῥε]α]έ οἱ ἴμα οοΠΙΠΙΟΠ Ἱγθα], ος αά 
υπάεχροπε ρτεαῖ Ίαῦουχς {ου νἰγιαε΄ς «α]κθ, α5 ἴΠ6γ 5αγ 
Ἠετας]ες 3 αῑά, απἀ ΤἩεδεας απἀ μα οἴ]μογ ςεπιῖ- 
ἀῑνίπα Ἠεχοες οἱ ἴ]ε ραςῖ, ΠΟ ΠΠ Ἠεγε 4ΠΙΟΠΡ γΥοιι, 
1 Ὠμπ]ς, υνοι]ἀά αΏθγνεν γε. ἘΈος γοι γη ΕΑπά 
Ὠιαί Έλετε 15 ποϊβίπσ εἶςε, αἲ 1εαςί ἵη ἴμθ οαςε οἱ ἴ]α 
βτεαῖ πια]ογῇίγ, ἴλαῦ Ἱποῖίες ονετγ ππαπ ἴο ἀεερῖςο 
ἀαηρος, ἴο επάιτο ἴοί]ς, απά {ο βοοση ἴ]λε Ἡ{ε ο/ Ρ]εαςανα 
απά 6.56. Της ἶ5 ἴλο χθβδοΏ ΥΝΗΥ Όχανα πιεη αγ 

2{επιογαδίία 1. ὃ. ὃ; Αφεδαϊς 11. 2: Ἐρίοίείας, Επε]ιεϊγάίοπι 
91; Ῥίο ΟἨτγβοβίοπῃ ὃ. ὅδ; 4. Ἴ6: 19. 9ῦ;: 98. 28: Ἠοταοο, 
Οἆε», ὃ. 25: Ίο Οἷά Πεδίαπιοπί, 1βαἶαἩ 1. 11 Α.; Ρεαῖπι 51. 
16--17. 

5 Ἠοτας]θ», ἴ]ιο ραΐύετη οἱ {πο Ογηίσβ, αοοοτάἴπρ {ο ἴλθιι 
Ῥατβιθά ν]τῦπο Γοχ 156 οἵνΏ βα]Κο, απά Τίο αβδ]1γ 5ο τθοργθβοηῦβ 
Ἠΐπι, : 
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ο ’ Δ 5 θ Δ ”/ ” ταῖς µάχαις τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἔμπροσθεν 
/ εὑρίσκεσθαι τετρωµένους καὶ μὴ µεταστραφέντας 

οἴχεσθαι, πολλάκις ἑτοίμου τῆς σωτηρίας ἀποκει- 
/ Δ Μα ο ή Δ Δ ει] / 

µένης. διὰ τοῦτό φησιν ὁ ποιητὴς τὸν Αχιλλέα 
μὴ θελῆσαι γηράσαντα ἀποθανεῖν οἴκοι, καὶ τὸν 
Ἕκτορα µόνον στῆναι πρὸ τῆς πόλεως, εἰ δέοι, 

πᾶσι µαχούμενον. τοῦτο ἦν τὸ ποιῆσαν Λακε- 
δαιµογνίων τινὰς ἐν τοῖς στενοῖς ἀντιτάξασθαι 
πρὸς τοσαύτας Περσῶν µυριάδας. τοῦτο ἐποίησε 
τοὺς ὑμετέρους προγόνους ἅπασαν γῆν καὶ 
θάλατταν ἐμπλῆσαι τροπαίων καὶ τῆς λοιπῆς 
Ἑλλ ἱὃ / Δ α] / / Σ2 άδος τρόπον τινὰ ἐσβεσμένης µόνους ἐφ 

ς ολ 1. δ λ / Δ Χ »ς/ -- αὑτοῖς ιαφυλάξαι τὸ κοινὸν ἀξίωμα τῶν 
« λλ / » ) ” ο :ὁ 4 Ἑλλήνων εἰς τὸν νῦν παρόντα χρόνον. ὅθεν 
εἰκότως µοι δοκεῖτε μεῖζον ἁπάντων ἐκείνων 
φρονεῖν. οἱ μὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ τὰ πρὸς τοὺς βαρ- 
βάρους εὐτυχήσαντες καὶ λαμπροὶ φανέντες τὰ 

4 2 / / α. Δ 3 / 

λοιπὰ ἐξήμαρτον, Φθόνου μᾶλλον καὶ ἀνοίας 
καὶ φιλονικίας ἥπερ ἀρετῆς ἐπίδειξιν ποιούµενοι, 

”- ν 

µέχρι μηδενὸς ἔξωθεν ἐνοχλοῦντος αὐτοὶ παρ- 
είθησαν καὶ πάντα ἤδη τὸν βουλόμενον εἶναι 
δεσπότην ἐκάλουν. ἡὑμεῖς δὲ τοσούτους πολέμους 
κατωρθωκότες ἅπαντας οὐχ ᾖἧττον καλῶς 
ὃ λύ θ 9 Ἀ / α) λ / Ἴ λὴ . - / ιελύσασθε” ἢ γενναίως ἐπολεμήσατε' πλὴν ἐκεῖνό 
γε δῆλόν ἐστιν, ὅτι µήτε ὑμεῖς µήτε ἄλλοι τινές, 
οἳ δοκοῦσιν Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων µεγάλοι 

1 αὑτοῖς Βοαΐρκο: αὑτοὺς ἳ)Μ, ἑαυτοὺς Β. 
3 διελύσασθε Ατηϊιη: ἀνεῖλεσθε. ΟΕ. Ιβοσταίθ Βαπερηγίο 

172: “«Ἐος νο ἆο ποῦ βεί]ο οα ν/ατβ, Ὀαί οπ]γ Ῥοβύροπθ 
{λθπι -----οὖὐ γὰρ διαλυόµεθα τοὺς πολέμους ἀλλ᾽ ἀναβαλλόμεθα. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΤΗ2Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

{ουπᾶ ο ἴ]ο Ῥαϊτ]εβε]ά ννουπάεά ἵπ ᾗοπῖ ἱηδίεαά οϐ 
Πανίης ἴαγπεςά απ Πεά, ἴποιρ] 5α{αἴγ νγας οίἵεπ γεαάγ 
αἲ Ἠαπά. Της 15 ναῖ ἴλε ροεῖ ρἶνες α5 Αολί]]ες᾽ 
γθᾶδοΏ {ον τεβασίπσ ἴο στου οἷά απἀ ἀῑε αἲ Ἠοπιοὰ 
απᾶ {ος Ηεείογ”5 5ἰαπαῖπρ αἶοπο {η ἀαίεπος οί Π5 οἵογ, 
τεαᾶγ 1 πεεᾷ Ῥε ἴο βσηί αραἰηςὶ ἴπε επΏτο Ἰοςῦ. 
ΤΗϊς ἰς νυ]λαῖ πηαάε α Ίπετε Παπά δα] οἱ βρατίαης εἶαπά 
η ἴΠαο ΠΑΥΤΟΥ Ῥραδς ασαἰηδῦ 50 ΤΠΠΔΏΥ τηγτίαἁς οί 
Ῥεγείαης. Τ Ίνας ἴλίς γΥη]οῖ πιαάε γοις αποθδίους 
ΠΙΙ ενετγ Ἰαπά απἀἆ 5εα υηὮ είν πιοπυπηεηῖς ος 
νΙοἴοΥΥ, απά Ὕπεη ἴ]ο τεςῦ ο6 Ηε]]α5 {π α 5εη5ε Ἠαά 
Ῥεεπ Ῥ]οτίεά οαἵ, ἴο σαατᾶ ἴπε παίοπα] ποποιχ ος λε 
Ἠε]]επες Ὦγ είν απαϊἀεά εβοτῖς πρ ἴο ἴ]πο ργεδεπῖ 
πιει ου λίς τααςοτ 1 τλίπ]ς ἴλαῖ γοι ατα ]α5Πεά 
ἵπ {εε]ίπσ ρτεαίει ρτίάε ἴλΠαη αἲἱ ἴλε τεςδί οἱ παπι 
ἴακεη ἑοσείμεν. Του ππετεας ἴμε οἴμενς αἲ ἴ]ιε Ὀερίη- 
πῖης Αῑά γνίη 5αοσ6ς5ες αραἰηςῖ ἴπε Ρατρατίαης απάπηαᾶε 
ἔποεπηςε]νες α Ῥτηαπῖ παπηε, {ου ἴ]με τεςῦ ἴΠεγ {αϊ]εὰ 
Ὦγ οἰνίης α ἀἱδρίαγ οἱ ]εα]οιδγ, {ο11Υ, απά απαττε]- 
6ΟΠπΊεηεΕς ταῖμεν ἴπαη οἱ νίτίαε, απ], αποιρΏ πο 
{οτείσΏη Ῥούγεχ τνας ἰτουρΗίπρ ἔλεπη, ἴπεγ ἀειετίοταϊεά 
οΕ {πεπιςε]νες απά ΠΠα]Ιγ ΙηνΙτεά αηγοπε ΊνΠο ψήδηες ἴο 
Ῥε ἴλλεῖχ πιαδίεν. Βιαΐ γοι ΒΠοάίαης, νο Ἠανε ν/ΟΠ 5ο 
ΠΙΔΏΥ ννατς, Ἠαγο 5εἴτ]εὰ ἴ]λεπι αἲ] πο Ίε55 Ποποιγαβ]γ 
ἴπαη γοι Ἠανε ρα]]απ{ΏΙγ ναρεά ἴλεπι.. Ἠοψενες, 
Ελπίς ππποὮ ἵς οἶεαν, ελαῖ πεϊίποχ γοι ΠΟΥ αηΥ οἴλεις, 
πγηοίμες (νεεκς ο Ῥατρατίαης, νο αχγα ἴποισλῦ ἴο 

1 Αολ]]]ος᾽ πιοί]οτ, Τ]οῦ1ς, {ο]ά Ἠίπα ὑ]ιαῦ 16 νγαβ Ἠἱ5 {αΐ9 οἰίπος 
{ο ραΐπ σ]οτΥγ απἀ ἀῑθ γοιης, 9ἵ 6ο το α ορ Ῥαό0 ἱηρ]οτίοιβ 
μΐο. Αοί]]ες οἳιοβο ἴ]ιθ ΕΟΤΠΙΘ6Γ. 

3 Τ,θοπίάας νηθ]ι Ἠ15 ἔἨτος Ἠαπάτθᾶ ΒρατίαΏς γγας β]αίη {η 480 
Ἠ.ο. ν/ηί]ο ἐτγίης {ο ἸἨο]ά {ιο ν/οβίοτη οπά οἳ {1ο Ρ888 ο 
ΤΠεγπιοργ]αθ αραἶπβύ {ο γαβῦ ΑΓΠΙΥ οἱ ΧοτχοΒ. 996 Ηοτοάούῦαβ 
Τ. 209-259. 

508. ὨεπιοβίμοποἙ 20 (Αφαΐπδί Περίίπεθ) 64 Ε. 
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Ῥιο ΟΠΒΥΡΒΟΣΤΟΜ 

γενέσθαι, δι’ ἆλλο τι προῆλθον εἰς δόξαν. καὶ δύ- 
ναμιν ἢ τῶν κατὰ µέρος φιλοτίμων 1 τυχόντες καὶ 
περὶ πλείονος τοῦ ζῆν ἡγουμένων τὴν ὕστερον 
εὐφημίαν. ἡ γὰρ στήλη καὶ τὸ ἐπίγραμμα καὶ 
τὸ χαλκοῦν. ἑστάναι μέγα δοκεῖ τοῖς Ὑενναίοις 
ἀνδράσι, καὶ μισθὸς οὗτος ἄξιος τῆς, ἀρετῆς τὸ 
μὴ μετὰ τοῦ σώματος ἀνῃρῆσθαι τὸ ὄνομα μηδ᾽ 
εἰς ἴσον καταστῆναι τοῖς μὴ γενομένοις, ἀλλὰ 
ἴχνος τι λιπέσθαι καὶ σημεῖον, ὡς ἂν εἴποι τις, 
τῆς ἀνδραγαθίας. 

Τοὺς ἀγωνιστὰς τούτους ὁρᾶτε ὅσα πάσχουσι 
γυμναζόµενοι, δαπανῶντες, τὸ τελευταῖον ἀποθνήῄ- 
σκειν αἱρούμενοι πολλάκις. ἐν αὐτοῖς τοῖς ἆθλοις. 
τί οὖν; εἴ τις ἀνέλοι τὸν στέφανον, οὗ χάριν 
φιλοτιμοῦνται, καὶ τὴν ἐπιγραφὴν τὴν ἐσομένην 
᾿Ολυμπίασιν η Πυθοῖ τῆς νίκης, ἀρ᾽ οἴεσθε 
μίαν ̓ ἡμέραν αὐτοὺς ἀνέξεσθαι τὸν ἥλιον µόνον, 
οὐχ ὅπως τὰ ἄλλα ὅσα τῷ πράγματι πρόσεστιν 
ἀηδῆ καὶ χαλεπά; τί δ᾽, ἐὰν γένηται δῆλον αὐτοῖς 

/ ὅτι τὴν εἰκόνα, ἣν ἂν στήσωσυ,, ἕτερος αὑτοῦ 
ποιήσεται, τὸ μὲν τοῦ θέντος ὄνομα ἀνελών, 
αὑτὸν δὲ ἐπιγράψας, ἔτι θεασόµενον ἡγεῖσθε 
ἐλθεῖν ἄν τινα ἐκεῖσε, οὐχ ὅπως ἀγωνιούμενον; 
ὅθεν, οἶμαι, καὶ ἐβασιλεῖς ἐπιδικάζονται τῆς τοιαύτης 
μαρτυρίας. ἅπασι γάρ ἐστι περὶ πολλοῦ τὰ 
τῆς ἀρετῆς σύμβολα, καὶ οὐδεὶς αἱρεῖται τῶν 
πολλῶν, ὅ τι ἂν οἴηται καλὸν εἶναι, µόνον αὑτῷ 
πεπρᾶχθαι, µηδένα δὲ εἰδέναι. 

1 φιλοτίμων Ἠείβκο: φιλοτιμιῶν. 

1 Ἐοτ ιο λοιρμύ οἳ 88 16-22 οξ. Ὠεπιοβίμεπθ ἴπ Ιερί. 
64: 25. 196: Αοβομίηθρ Γπ. Ο1εΑ. 345 1.; Ίγοιτρας, [π Πεουν. 
46: Οἴσστο, Ῥγο Αγολία 11.26. 

3 ΟΕ. Ώοπιοβί]οπος 1η 1εμί. 41. 
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Ἠαναε ῬΏεσοπιο ργοαῖ, αἀναποθᾶᾷ ἴο ϱ]οιυγ απᾶά Ῥονγεν 
{ον απγ οἴἵλεγ χαᾶδοπ ἴλαη Ῥεσαιδε {οτίαπε σανο ἴο 
εαςἩ ἴπ 5αοσοθδδίοΏ ΠπεηΏ ΥΠΟ Ίγετε ]δα]οις οἱ οποι 
απᾶά τεσατάεά Ἰλεῖν {απο ἵπ αξτεντ πες 5 ΠποτΟ 
Ῥτεσίοις ἴλατ Ἠ{α. Έοχ ἴπο ρί]]ας, ἴ]ε ἱπβορίίοη, 
απά Ῥείπρ οεῖ πρ {π Ῥτοησε ατα τερατάεά ας α Ἠϊρ]ι 
ποποιχ Ὦγ ποβ]ε ππεη, απά ἴλεγ ἆεεπι 1ξ α ταγ/αγᾷ 
ος Ἡγ οἱ είς γἱτίαε ποῦ ο Ἠανο Ἰλαίν παπιο 
ἀεδίχογεά αἶοπο υἩ ἐπείν Ῥοάγ απά ἴο ο Ῥτουρ]ί 
Ἰενε] ντ ἴἶλοςα Ὕ]ο Ἠανο ηθνεχ Ἰϊνεᾶ αἲ αἲ, Ὀαΐ 
γαῖμεν ἴο Ίεανε απ ἱπργῖηϊ απά α Τοκεη, 5ο Το βρεαῖς, 
ο ἐ]ιαίν ππαπ]γ Ῥτουγεςς.Σ 
Ύου 5εε υ]αῖ Πανάςμίρς ἴλεςε αἲλμ]είίο οοπαραεάἴους 

επάπτο ν/ή]ε ἰχαϊπίπς, δρεπάΐπρ ΙΠΟΠΕΥ, απά βπα]]γ 
οξίεπ ενεη ολοοκδίπρ ἴο ἀῑε ἵπ ἴμε νετγ πιάςὶ ος 
Όπο σαπ1ε5. ΊΛΊΥ ἶς Πε ΤΕ ννε νγετο ἴο αβο]ίς]ι ἔ]ιο 
«ΤΟΝ {οχ ἴ]ε δαίε οἱ νο] ἴεγ οἰχῖνε, απά ἴ]α 
Ἰηφογίρβοη γης] νν]] οοπηπηεπηοχαϊα ἴΠεϊχ γἱοῖοτγ αἲ 
ἴπε ΟΙγταρίαπ οἵ ἴπε ΡΥΙΠίαη σαπηες, ἆο γοι Είπ]ς 
Ὠπαῦ λεγ γνου]ά επάωτε {οΥ ενεπ οπε ἆαγ λε Ἠθαῖ ος 
ἴπε 5αη, ποῦ Το πεηίοη αἰ] ἴπε οἴλλεν απρ]εαδαπί απά 
ατάποις Ἰπίησς γνηίο] αἴἴασοὮ ἴο Ὀμείγ οοοαρα[ίοη 2 
Ἠ]ε!! ἴΊνεπ, 1 1 Ῥεοοππος οἶθατ ἴο ἴλεπα ἐ]ναῖ αΏΥ θἴαϊις 
ος επι νε] Ἠ]λεῖς οοαΠχγΠΛΕΠ ΠηΣΥ 5εῖ πρ αποϊ]αν 
π]αη ἶ5 σοΐηρ το αρρτορτίαϊίε, Πτεῦ τεπιονῖηρ ἴλε παπα 
οϐ πε νἰοῖου νο ἀεάίοαϊιεά 19 απᾶ ἴμειπ ρυθίηπς 
Ἠὶ5 ον ηαπιο ἴμετε, 4ο γοι ὑλ]π]ς ἐλαῖ αηγοπο γη] 
δο ἴἨετε αΠΥ Ίοηρες ενεη ἴο γηήίπεςς ἴπε σαπιςς, ἴο 
8Υ ποϊµίησ οῇ{ οοπιρεϊίησ» Τί ἶ6 {ου ἴλΠίς ΥθδοἨ, 
Ι λήπ]ς, Ὠλαί Ἰάπος, ἴοο, οἰαίπα 56Ἡ Τεβίπιοηγ ας 
Ἠμής 3 Έου αἲὶ πλεη 5εἰ ρτεαῖ 5ἴοτο Ὦγ ἴλμο ουγγαγά 
ἴοκεις οἱ Πὶρ] αοελμίενεπιεηῖ, απά ποῦ οΏ6 ΠΙαΠ ἵῃ 
α ἰλοιδαπά ἰ5 νη]πο {ο αρτεε ἴλαῖ γγ]αῖ Ίιε τοραχᾶς ας 
α ποΡ]ε ἀεεά 5Ἠα]] Ἠανο Ῥεεη ἆοπε {ου Ἠϊπαδε]{ αἶοπα 
απά ἰ]αί πο οἴμετ τηαη «Ἠα]] Ἠανε Ἰπογγ]εάσε οἱ 15, 
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Πρὸς τοῦ Διός, ρα ἀγνοεῖτε τοῦτο τὸ ἔργον 
οὐκ ἐκείνους µόνον ἀτίμους ποιοῦν, ἀλλὰ καὶ 
τὴν πόλιν ἔρημον τῶν εὐνοησόντων. καὶ προθυµη- 
σοµένων. ὑπὲρ αὐτῆς; μηδὲ γὰρ ἐκεῖνο εἰσέλθῃη 
µηδένα ὑμῶν ὅτι εἴπερ ἄρα μίαν τιμὴν καταλύ- 
σετε τὴν τῶν εἰκόνων, αἱ λοιπαὶ δή εἶσιν ἀναφαί- 
ρετοι. πρῶτον μὲν γὰρ οἱ τὴν µεγίστην ἀναιροῦντες 

ἧς μάλιστα ἕκαστος ἐπιθυμεῖ τυγχάνειν, 
ὁμολογοῦσι δήπουθεν ἐκ τοῦ πλείονος µέρους τὴν 
πόλιν βλάπτειν, εἴ γέ φασι βλαβερὸν εἶναι τὸ 
πάσας αὐτὰς καταλελύσθαι. 

Πρὸς τούτῳ δὲ κἀκεῖνό ἐστιν, ὅτι παρ οἷς 
ἂν ἕν τι κινηθῇ, παρ᾽ ἐκείνοις κεκίνηται πάντα 
ὁμοίως καὶ τῶν παραπλησίων βέβαιον οὖθέν 
ἐστιν. οἱ γὰρ τὴν αἰτίαν παραβάντες, καθ ἣν 
οὐκ ἂν ἐδόκει τι συµβῆναι, καὶ ταύτην παρ᾽ 
οὐδὲν ἡγησάμενοι, πάντα λελύκασιν ἃ τὴν αὖ 
εἶχε πρόφασιν τοῦ µένειν βέβαια. οἷον εἴ τις 
µίαν λύσαι τῶν τιμωριῶν ἠντιναοῦν, οὐδὲ τῶν 
ἄλλων οὐδεμίαν ἰσχυρὰν καταλέλοιπεν. εἰ δέ 
γέ τις τὴν μεγίστην ἀνέλοι, φυγὴν ἢ ἢ θάνατον, τά 

ε ἐλάττω τῶν ἐπιτιμίων λοιπὸν ἀνάγκη μηδὲ 
γεγράφθαι δοκεῖν. ὥσπερ οὖν οἱ παραχαράτ- 

1 ΟΕ. Ὠοπιοβίμοποβ, ἴπ Περί. 25: “Απᾶ πο οπο γη] Ὦο 
νη]]ησ {ο ἆο πβ α βοτνίσο 1 Ὦθ 89ος {Παῦ {οβο νο αῑά ϱο ἵπ 
ο ραεύ Ἠανο ῬοθἨ ντοηροά ” 5 αἶκο ἐθίά. Τ. 17, 50, 155. 

5 Ἔμο ́  ρτἰποίρ]ο ” 1π ἐ]λῖς ο.βο Ῥοΐπρ ὑλαῦ αἲἱ οἰδίσοηβ βου]ά 
Ἠαγο α]] ροββίρ]ο {πορηίίνεβ {οτ βοσνίης Όλο ρίαΐο απά οη]λαποίπᾳ 
1698 σ]οτγ, απά {1ο ́  οργίαϊῖη ἐπϊπς ” (ονιάοπ{]γ απάθβίταρ]ο βἶπου 10 
ν/αβ8 {ο Ῥο Ῥτονοηίθά {τοπι Ἠαρροπίπς) Ὀδίηρ ἴπο σεμνή νά 
{πο ομῖθί Ιπορηθίνα, ἴπο Ῥραῦ]ο Ῥοβίογα] οἳ Ἠοπο ο 
βί8ἴ16Β. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΊΗΞΤ ΡΙΡΟΟΙΕΒΦΕ, 

1 Ηεανεπ”5 παπης, 4ο γοι {αἲ] ἴο τεοορηίπε [αι 
Ὠπὶς αεἰ]οη οἱ γοιτς ποῖ οπ]γ ἀερτίνες ἴ]οδο πιαη οἱ 
Ἀοπους, Ρι{ αἱ5ο Ίεανες ἴ]ιε οἵἵγ ἀεςΕταία οΕ πιθη γν]ο 
νη]] Ῥο υνε]]-άἱδροςεά απάἆ εἴτεπαοις {π Ἠος Ῥε]α]{» 1 
Έου Ἰεῖ ποῖ ἴλε ἴποιρί επ{εχ ἴμο παπά οῇ αΠΥ οίγοι, 
Ὠλαῦ ενεη 1 γοι ἆο αΡο]η Εαί οπε Ἠοποις, ἴ]λα 
ποποιχ οἱ ια σταπῖ οἱ α εἴαΐαε, ἴμε οἴ]αν Ἠοποινς, 
πενετί]λε]εςς, οαηποῖ Ῥε ἵακεη αὖγναγ. Του, ἵπ τα 
Πγεῖ ρ]αςε, ἴποδο Ὑ]λο απη] ἴ]λε σγεαῖεςί Ἀοποιχ απά 
Ὠπαῦ νηήο] ενειγ π]αη ἶ5δ πιοδῦ απχίοις Το ραΐη, 
αἀπαῖῖ, Τ Ῥτεδυτης, ἴλαϊ Τλπεγ ατα ἀοΐπος ἵπ]αγγ Το ἴμα 
είαῖε ἵπ ἴλε ογοαῖεςῖ ἀἆερτες, δίπος ἴΠεγ οοποες ἴ]αί 
Ττ γνου]ά Ῥε Ἱπ]ατίοις ἴλαί αἰῑ Ἠοποινς «Ποι]ά ανα 
Ῥεοεῃ αβο]ϊςμεᾶ. 

Μοτεονοτ, ἵμοτο ἶ5 {Πῖς αδο ἴο Ὄο οοηφἰἆετοεά- --ἴ]ιαί 
νΊετενεχ οπε ρατῖ οξ απ ης α[ήοη Ἠας Ῥεεῃ ομαπσεά, 
ἴπογα αἲ] ρατῖς α]κα Ἠανο 5α”εγοᾷ «Ἠαηπσε απά πο 
εἰπαῖ]αχ Ιης Μα ίοη 15 5εοιχθ. Έον ἴλοςα Ὑγπο Ίανε 
Ἱπβίηρεά ἴ]α Ῥτϊποίρ]ιο Ὦ}γ οὐὈδεινίηρ νο] 1 νγας 
Ῥε]ίενεᾶ ἴ]ιαί α οετίαίη απάρκίταρ]ε ἰΠπίπρ 3 γγοι]ά ποῖ 
Ἠαρρεη, απά Ῥεσαιςε ἴἨεγ ἰλοισλί ἴπε ρεϊπείρ]ε γνας 
ο6 πο Ἱπιροτίαηςε, Ἠανε ἴλετεβργ απάθιπαίπεάἆ ΕΥΕΙΥ 
ης τα Ίοη. Ίνῃοςε βἰαβΙΠΗῖγ τεδἰιεά αροη ἴλθ 5απΠ1θ 
Ῥτεπηίςες.ὃ ἘΈ ος Ἰπδίαπος, ἵξ α Ῥετδοη «λοι]ά ἆο αἵναγ 
νηἴἩ ΏΥ οης νΠαϊςδοενετοΓἴ]με ρεπα]ίίες οί {Πε Ίαν;, Ἱια 
Ία5 ποῖ ]εβί αηγ ος ἴ]λε οἴλενς 5εοτο αἴίμεν. ΑπάΙα 
ΏΊ8Π ΎΥΕγε [ο 40 αγγαΥ νηϊἩ ἴπε στεαϊεςεῖ ο{γοιν ριηϊςη- 
πιεηῖς, Ῥαπίκμτησεηί οἵ ἀεαῖῃ, 15 γγου]ά πεσεβεατί]γ Ῥε 
ἴποαρηί ἵπ ἴπο βαίατε ἰλαῖ ἴμε Ίεβςεγ ρεπα]ίας αἶδο 
Ἠγετα ποῖ εγεη οἩἨ ἴλε 5ἰαυπῖε Ῥοο]ς. Τπετείοτε, ]αςί ας 

ὃ (ᾱ. Ὠεπιοβίμεηθβ, Γπ Περι. 120: “Ὑ/Ἠοπενετ γοι {ακο 
ΘΥΔΥ αηγ οἱ {πο βἰ[ίβ νγλ]ο] γοι 9Π0θ ρανο {ο ΑΠΥΡΟΚΥ, γοα 
νη]] ἀθδίτογ ἴλο εοπβάσποθ γγΒίοἩ ἴῑπο τοοἱρἰεηῦς Ἠανο Ἠαά ἵη 
εἰ] γους δμίος βι[ίς.” 

27 



ΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τοντες τὸ νόμισμα, κἂν µέρος λυµήνωνται, τὸ 
σύμπαν διεφθαρκέναι δοκοῦσιν ὕποπτον } ποιή- 
σαντες, ὁμοίως οἱ τῶν τιμῶν τινας ἢ τῶν τιμωριῶν 
ἀναιροῦντες ὅλον τὸ πρᾶγμα καταλύουσι καὶ 
τοῦ μηδενὸς ἄξιον δεικνύουσι. καὶ μὴν εἴ τίς 
µε ἔροιτο, τὴν μεγίστην ὡς οἷόν τε ἑκατέρων 
βλάβην φερόντων, τοῦ τε τὰς τιμὰς ἀπίστως 
ἔχειν καὶ τοῦ τὰς τιμωρίας ἀσθενῶς, εἰ μὴ δυνατὸν 
ἀμφότερα εὐλαβηθῆναι, πότερον αὐτῶν ἐπιεικέστε- 
ρον κρίνω καὶ µετριωτέρων ἀνθρώπων, οὐκ ἂν 
διστάσας τὸ περὶ τὰς τιμωρίας εἴποιμι εἴ γε 
τοῦτο μὲν ἔστιν άνενεγκειν εἰς Φφιλανθρωπίαν, 
εἰς ἔλεον, εἰς ἄλλα τοιαῦτα, ἅπερ ἐστὶν οἰκεῖα τοῖς 
χρηστοῖς' τὸ δὲ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν ἐπιλανθά- 
νεσθαι καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἀποστερεῖν οὐκ 
ἔνι τυγχάνει» οὐδεμιᾶς εὐπρεποῦς προφάσεως, 
ἀλλ᾽ , ἀχαριστίᾳ, φθόνῳ, µικρολογίᾳ, πᾶσι τοῖς 
αἰσχίστοις ἀνάγκη προσήκει». ἔτι δὲ οἱ μὲν 
τοὺς ὄντως ὃ πονηροὺς ἧττον κατείργουσι, τὰς 
κολάσεις ἀνιέντε"' οἳ δὲ αὐτοὶ τὰ µέγιστα 
ἐξαμαρτάνουσι περὶ τοὺς εὐεργέτας. τοσούτῳ 
δὲ τοῦτο ἐκείνου κάκιον ὅσῳ τὸ αὐτὸν ἀδικεῖν τοῦ 
μὴ σφόδρα κωλύειν ἕ .ἕτερον. 

Οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι μὴ τοῦτο 
ὑπάρχει µέγιστον τῶν δεδοµένων τισί: ; δίχα γὰρ 
τοῦ πᾶσιν εἶναι φανερὸν ἑαυτοῖς ἐναντία ἐροῦσιν 
οἳ λέγοντες. Φφασὶ γὰρ ἀνάγκην εἶναι πολλοὺς 

1 ὕποπτον ΟΑΡΡ8: ὑπαίτιον. 
1 φθόνῳ Ἠεϊεικο: φθόνος ὉΒ, φθόνως Μ. 
ὃ ὄντως (Ἀρρβ: ὄντας. 

1 ΟΓ,. Ώοπιοβίμοπος [π Περί. 154: Ιπ. Τη. 215. 
Σ 6. Ὀεπιορίμοπος ἴπ Ιομι. ὅ .; ὅ9. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΤΗΞΤ ΡΙΒΟΟὉΒΡΕ, 

ΠΊΕΏ ΝΟ {αἱ5ε]γ δἴαπαρ ο οΙΥΥΕΠΟΥ, ενεη 1 ΓΠ6Υ 
ἵπ]αγα οπΙγ α ρατῖ, αγε τερατάεᾶ ας Πανίησ γαπας λαο 
Νο]ε ὮΥ πιακίπρ 1ξ 5α5ροοί, ἵπ χε πἸάηΠοΥ ἴλοςς γιο 
αππι] αΠΥ οἱ ἴπο Ἰοποιχς ος ἴπε ριπϊκμπισπῖς ατα 
ἀοίης ανναγ νηἴ] ἴ]λο νο] δγείεπα απἆ «Ἠον/ίπο ἔλαῦ 
Τε 16 γιοτίἩ ποϊμίπο πνλαίενεν. Μοτεονετ, 1 ἄηγοπα 
Ὕγετε το ραῖ ἴμή5 απεςίίοη ἴο πια: Αάπιζιεα ἴ]λαί 6αο] 
ο ἴλα Ὄννο ἰπίπσς οα5ες ἴ]ε ογεα[οςί ροφβίρ]ε Ἠατπι, 
παπηε]γ, ἴπαῖ Ίλεγε αλοι]ά Ὦο πο οοπῄάεποα ἵπ ἴ]λα 
Ἀοπουιχς υηίο] α ον Ῥεδίουνς απά ἴλαῖ ἴπο ριπίςη- 
πιεηῖς 1 ΙπΠΙοί5 5Ποα]ά Ὦο Ἱπεβοσίια], 1 1τ ἶς ποῖῦ 
Ροβεῖρ]ε ἴο σιαγᾶ ασαἰηςί Ῥοῦ], νο] οἳ ἴ]λοπι Τ «οἩπ- 
εἰάεν πιογε οοπάιαοίνοε Το ]α5ίΐος απᾶά οαχαοίϊοτὶςείο ος 
ΏΊογε τερρεοίαβ]εππεῃ, Τ πλου]ά απ]λεδτα πο] 5αγ ἵπ 
ταρ!γ, ΄΄ Τα 15 ριιπϊςηπιεηίς «που]ά Ῥο ἱπεβεοίιια], 
βἴπος ἴλίς οαη Ῥο οχοᾶτεά ἴο Ἠαππαπ{ϊγ, ἴο ΡΙΥ, απά 
ο οἴλεν φεππιεηϊς οἱ ἐ]λαῖ παίατε, ἴ]α νουγ απαΗ 1ος 
Ὠιαί οματασίοτίζο οοοᾷ πιο. Ῥαἳ ἴο ]εῖ ἴλε ΠΙΘΠΙΟΤΥ 
ο ἴπα ποβ]εςί Ίπεπ Ῥε {οτροίζεη απᾶ ἴο ἀερτῖνα παπι 
οἱ ἴπο τογναχάς οἱ υἰτίιε οπηποῦ Επά απΥ Ρ]αιςίρ]α 
εχοιςε, Ῥιαΐ πιαςί Ῥο απογίρεά το Ἱπρταμίαᾶς, «ΠνΝΥ, 
ΏιεβΏηεςς απά αἲ! ἴ]λε Ῥαδεςί πιοίίνες Αραίΐπ, πηογαας 
ἴπο {Ο0ΥΠ16Υ, Ὑεη ἴΠεγ τείῖακ ἰλεῖν ριπϊςμπιεπῖς, 
πιετε]γ αἸασ]κεπ ἴ]εῖν οοηςἰταϊηῖ αροη ἴλοςα γιο ατα 
γαα]1γ Ρας, ἴπε Ἰαθίεν ατα ἴπεπαςε]νες οοπωπαϊεἤηρ {]α 
βτεαῖεςί οἵης αραἰηςί ἴλείν Ῥοπείασίοι», Της 5 ]α5ί 
5 π]ΙοὮ γγοιςε ἴλαη το οἴμοτ α5 οοπαπα πρ α ΥΥΟΠΡ 
γοιχςο]{ {5 γνοιδα ἴλαπ {απο τίσοχοιδ]γ ἴο Ρρτεγεπῖ 
αποϊλεν πηαη {γοπα οοπηπα Είπα Υ/ΤΟΠΟ.Σ 

90, ἴΠεη, Τὲ οαηποῖ Ὃο σαἷἁ, οἴί]εν, ὑ]ιαῦ ἐλῖς ἶς ποῖ 
ἴπε ρτεαῖεςί οἱ ἴ]ε ρἱ{:5 ἐμαῖ Ἠανε Ῥεεῃ οἴνεπ ἴο ΠΥ 
Ρ6εΙβοµ5, εἴποςἙ, αρατῖ {τοπ ἴμο Ταοἳ ἴ]λαί ἴ]λε ἱταῦμ ἰς 
Ραϊεηῖ ἴο 6ΥΕΙΥΟΠΑ, ἴποςο γιο ἀεπγ 15 νυν] Ῥε οοη- 
ἰγαβἱοῖπο ἴλεπιδε]νες. Του ἴπεγ Ρτοῖεςὲ ἴ]ιαί 1 ἴ5 
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ε) / α. Αα ς ἐν τῷ παρόντι τιμᾶν τῶν ἡγουμένων, οἷς ἅπασιν 
. ’ α] ’ 

εἰκόνας εἰ δεήσει κατασκευάζεσθαι, μεγάλην τινὰ 
” 

ἔσεσθαι τὴν δαπάνην, ὡς τάς γε ἄλλας τιμὰς οὐκ 
/ 

οὔσας κατ᾽ αὐτοὺς οὐδὲ ἀποδεξομένων αὐτῶν ὡς 
ν  Ἀν 1 Δ λ .. / / α) πολὺ ἐλάττους. τὸ μὲν δὴ τῆς δαπάνης οἷόν ἐστιν 

”/ ” 

ὄψεσθε μετὰ μικρόν τὸ δὲ µεγίστην εἶναι τῶν 
ο ο] - 

τιμῶν, ἣν ἀφαιροῦνται τοὺς εἰληφότας πρότερον, 
ἐκ τούτων ὡμολόγηται. 

λ - 

Καὶ μὴν ἁτόπου γε ὄντος τοῦ τινα παρεῖναι 
- - / 

τῶν ἀξίων τιμῆς καὶ µηδεμίαν παρασχεῖν ἀμοιβὴν 
[ον / 

τῆς εὐεργεσίας, ὡς πάντων µάλιστα ἀνάγκη τούτοις 
- α / - 

ὁμολογεῖν, οἳ καὶ τὸ μετριώτερον τιμῆσαί τινα τῆς 
/ 

ἀξίας δεινὸν οἴονται, τὸ τιµήσαντας, ἔπειτα δ᾽ 
σολ ο) » Αα Δ / - 

οὐδὲν αἰτιωμένους ἀφαιρεῖσθαι τὰ δοθέντα πῶς 
λ - 

οὐχ ὑπερβολὴν ἀδικίας ἔχει; τὸ μὲν γὰρ ἀχαριστεῖν 
ἐστι τοῖς εὐεργέταις, τὸ δὲ ὑβρίζειν ες αὐτούς, 

- Ν ε 

τὸ µέν ἐστι μὴ τιμᾶν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας, τὸ 
δὲ ἀτιμάζειν. οἱ μὲν γὰρ ἃ δοκοῦσι τοῖς ἐπιει- 

/ 3 / . / ς Ν ’ / α] κέσιν ὀφείλειν οὐ παρέχουσιν, οἱ δὲ ἃ σύνηθές ἐστι 
/ - Αα - / 

γίγνεσθαι κατὰ τῶν ἄκρως πονηρῶν, ταῦτα πράτ- 
τουσι κατ᾿ αὐτῶν. εἰ γοῦν τις τῶν ποτε νοµισ- 

5 / / 

θέντων µετρίων αὖθις ἀνήκεστον ἁμάρτοι τι 
η / Φ » / , ΔΑ καὶ χαλεπόν, οἷον εἰ προδοσίαν βουλεύσειεν ἢ 

-- Ν Δ ) τυραννίδα, τῶν τοιούτων ἔθος ἐστὶ τὰς τιμὰς 
ο ον / ἀναιρεῖσθαι, κἂν ἐπιγραφῆς µτινος πρότερον 

3 ἡ ο - ὦσι τετυχότες. εἶτ᾽ οὐκ αἰσχρὸν τῶν αὐτῶν 
- - / αρ ἀξιοῦν ὑμᾶς τοὺς ὁμολογουμένως ἀρίστους, 

1 Έοτ {]ιο νίουν ἐλαί χο ποποιτ βποι]ά Ῥο Ια[ύ βοο Ἑανοτίπαβ 
ἵη Ὀίο ο7. 51. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΘΟΟὉ ΒΡΕ, 

ΏΘΟΘΡΡΑΣΥ ἴο ἨοποιΥ ΠΙΔΠΥ οἱ πο ]εαάῖης ππεη αἲ ἴλεα 
Ργεδεηί πιο, απά λα 15 15 Ῥτουες ποοεβεαχγ ἴο σεῦ 
ἰαΐιος παᾶο {ΟΥ ἴλοπα αἰἰ, επογίηοςς εχρεηςο ν]] ε 
Ἱπουστεά, δίποε ἴλε οἴλεν Ἀοποινς ατε ποῖ {η Κεερίης 
νηὮ Ὀλείν ῬοβίίοἩ, απἀ ἴ]λε Ίπεη ἴπεπηδε]νες νγοι]ά 
ποῖ αεοερῖ ἴΠεῃ], 45 Ῥεΐηπρ {αγ ἴοο ἱπαάεαααῖΐθ. Ας ἴο 
Όλα πιαζίεχ ο{εχρεηςε,γοι γῇ]] 5εε ἵπ α 5λοχί πια γν]λαῖ 
ἴπετε {5 ἵπ ἴ]λαῖ ρ]εα. Βαϊ Ὠιαί ΕΠίς ἴς ἴλε στοαῖεςί 
ος γοιχ Ἠοποιχς ΥΙΟ ἴΠεγ ατε ἰακίπς ανγαγ {Τοπ ἴλμα 
{οτηεχ τεοϊρϊεηϊς, ἵ5 Ὦγ ἴλίς ρτοίεςί εοποεἆσᾶ. 

Αραϊπ, οίπος 1ν ἶ5 Ῥτεροδίεχοις ἴο ραδς ονες αΠΥ 
οπε ος ἴλοςδο νο αγο γΥοΣΙΙΥ οἳ Ἀοποιχ απά ἴο οὔεν 
ηΟ ΤΕΟΟΠΙΡΕΗΠΞ6 {ου Πὶς Ῥεποίαοίίοη, αξ ἴλοδε ΠΠΕΗ 
8Ῥονε αἲ οἴλετς τωιςί απο] ννηο θμίηῖς 8 α Γειτίρ]α 
ἰπίηρ ενεη ἵο Ῥο5ῦουν α Ίεςςε; Ἠοποιχ Παπ ἃ Ρ6Ι5ΟΠ 
ἀεδετνες; ἴ5 1ἴ ποῖ απ εχοςθςς ο{ ντοπρ-αοῖπο {ο ποποι 
ΏΊΕΠ απά ἴλεῃ, ἴλοιρ] Πανίησ πο {αυ]ὲ το Απᾶ γητἩ 
ἴπεπι, ἴο ἀερτίνε ἴλεπη οἱ ν]αῖ Ἰας Ῥεεπ ρἴνεῃ ἔλεπη ὃ 
Πε οπε αοῖ, ΠαΙΙΘΙΥ, πηεαης Ρείηρ αποτα{εβα] {ο γοιγ 
Ῥεπείαοίοις, Ῥαΐ ἴλε οἴποι ππεαης ἱηδα]ήπο επι; 
ἴπε οπε ἶ5 α ο.5ο οἱ ποῖ Ποπουτίπς ἴλε σοοᾷ ΊπεΠ, ἴλα 
οἴμεν, ο ἀἰποπουτίης ἴπεπι. Εον νΊογθας ἵπ λα 
ΟΠΕ «.5ε γοι ΠΠΕΥΕΙΥ {411 το οταηῖ ἴο πε οἱ οχοε]]επῖ 
ελατασίεν γλαῖ γοι Ῥε]εγε ἶς ἐλμεῖν ἄπα, ἵπ ἴμεα οἴ]αι 
«α5ε γοι σῖνε ἴπεπῃ ἴηε ἰγδεαϊπιθηϊῦ νΥλίοἩ ἶ5 οιςζοππατῖ]γ 
αεοογάεά ἵο Ίπεη Ὑνπο ατα αἰζετΙγ Ῥαςο. Τ, {ου 
Ιηδίαπος, ΑΏΥ ΤΠαΠ ΥΠΟ {ΟΥΠΙΕΤΙΥ γγας ἰποιρηῖ τε- 
βρεείαβρ]ε «Ποι]ά ατοτγνατᾶς οοπαπαἳ αΏγ ππρατάοπαΡ]ε 
απά ρτίενοις δἱπ, 5αςἩ α5 Ρ]οῦπρ ἴπεαδοη ΟΥ α ἴγΤΑΠΗΥ, 
ἴπε Ῥταςίίος {5 ἴο τενο]ε ΑΠ πηαπς ἨοποιἨς, εΥεπ 1 
Ρτενίοιδὶγ Ἠε Ἰαὰ τεοεῖναᾶ ἴ]ε Ἀοποιχ ο 4η {πςοτίρ- 
Που. Πεν {5 19 ποῖ α ἀΐδρταςε {ου γοι ἴο οοηδἰἆεν 
ἴλαῦ ΏἹ6η ν/ηο αγε αἀπηττεᾶ]γ ἴ]λε πορ]εςί ἆεςαινε ἴ]α 
β4Π1ε ἰγεαϊπιεηί α5 ἴ]ιαῦ γΥ]ο] ἴ]ια Ίαννς οοπηπιαπᾶ Το Ῥ6 
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ὧν τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἀνοσίους τυγχάνειν οἱ 
νόμοι κελεύουσιν, οἷς οὐδὲ ταφῆς µέτεστιν; 
ὥστε µοι δοκοῦσιν, ὅσην παρ᾽ ἑτέροις ἔχουσι 
τοῦ τιμᾶσθαι πάντες ἐπιθυμίαν, τοσαύτην ἢ 
καὶ πλείονα ἕξειν παρ) ὑμῖν, ὅπως µηδέποτε 
τεύξονται τῶν τοιούτων µήδενός' ὅσῳ τὴν ὕβριν 
ἕκαστος καὶ τὸ προπηλακισθῆναι μεῖζον ἡγεῖται 
κακὸν ἢ τὴν τιμὴν ἀγαθὸν νενόµικεν. εἰ γοῦν 
τινα καλοῖτε εἰς προεδρίαν ἢ πολίτην ἀναγράφοιτε, 
µέλλοντες ὕστερον «ἀναστήσειν η τὴν πολιτείαν 
ἀφελεῖσθαι, πολλὰ ἃ ἂν ἱκετεύσειεν ὁ ὑμᾶς « ἐἂν αὑτόν.. 
τοὺς γοῦν τυράννους ῆ τοὺς βασιλέας, ὧν αὖθις οἱ 
βιαίως ἀρχθέντες, καὶ παρανόμως τὰς εἰκόνας 
ἀνεῖλον καὶ τὰ ὀνόματα ἠφάνισαν, ὅ ὅπερ,, οἶμαι, καὶ 
ἐφ᾽ ὑμῶν συµβέβηκε, διατεινάµενος͵ εἴποιμ᾽ ἄν, 
εἰ προῄδεισαν τοῦτο ἐσόμενον, μήτ' ἂν εἰκόνας 
ἑαυτῶν ἐᾶσαί τινα στῆσαι µήτε ὀνόματα ἐγγράψαι. 

Καΐτοι τοῦτο οὐ µόνον ἐκείνους ἀδικουμένους 
καὶ δεινὰ πάσχοντας, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόφασιν 
δείκνυσι κενήν, δι ἣν ἴσως ὑμᾶς τινες ἀξιώσουσι 
τοῦτο ποιεῖν, μᾶλλον δὲ κατὰ τοῦ πράγματος 
οὖσαν. εἰ γὰρ ἀναγκαῖον ἅμα καὶ συμφέρον 
φήσουσιν εἶναι καὶ ὑστέρους " τιμᾶν, πῶς οὐχ 
ὑπεναντίον ἐστὶ τούτῳ τοὺς πρότερον οὕτω 
τετιμηµένους ὑβρίζειν; ὃ γὰρ τῶν πρότερόν τις 
οὐκ ἂν εἴλετο λαβεῖν, εἰδὼς τοῦτο ἐσόμενον, πῶς 

1 εἶναι καὶ ὑστέρους Ο08Ργ8, νεωτέρους ΒοἈννασίη, εἶναι τὸ 
ἑτέρους καὶ ἑτέρους ΒΟΠΏΥ : εἶναι τὸ ἑτέρους ΟΥ νέον αἰ τι ἑτέρους. 

1 Οµπ {πο ἐλοιρ]ύ οἳ δδ 27--28 οἳ. Ώεπιοβίπεπες πι Περί. Ὁτ 
απά 117. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙΒΡΕ, 

Ἱπιροδεά οἩἳ. ἴλα Ἱππρίοις απἀ απΠΠΟΙΥ, ΠπεΏ ΥΠΟ ανα 
ποῦ 6νεηπ α οἰαίπι ἴο Ῥιτία]1 Οοηκεεαιεπί]γ, Ι. 
Ὠμη]ς Ολαῖ, στεαῖ ας ἶς ἴ]μο ἀεείτε νγἨίο] αἲ] πιεη Ὠανα 
ἴο τεοεῖνε Ἠοποις ΠΠΟΠς οἴλπεγ Ῥεορ]ες, ἴΠεγ νν]] 
ηανε ]αδί α5 ρτεαῖ α ἀεδίτε, ΟΥ ενεη α ϱγεα{ετ, ἴ]λαῖ ἴΠεγ 
ΠΙΥ Ὠεγεχ τεοείνε ΑΠΥ 51οἩ Ἠοποις απιοηΏς γοι; 
παςτηιο] α5 εΥετγοπε οοηκίἆενς ἴλο ἵηςα]ί απά ο0η- 
Ταπηε]γ Το Ῥε α στεαῖεν ενΙ] Παπ Ίο ας τερατάεἆ ἴ]ε 
Ἀοποιχ α ροοᾷ. ή, {ου Ιπδίαποε, γοι Ίνετε ἴο Ἱηνίτε 
8ΏΥΟΠε ἴο ἴα]κε α 5εαῖ οἱ ποποις ος 5ποι]ά οηγο]] Ἠΐπα 
α5 α οἴίσεη νυν πε Ιπεπίίοη οἱ αβιεγνναγάς πηςεαῖ- 
πο Ἠίπα ος ἀερεϊνίπο Ἠΐπα οῇ Ἠῖς ο ΙεηδΗΙρ, ηε νγοι]ά 
εαγηαςῖ]γ ἵπαρ]οχε γοιι ἴο Ίεανε Ἠϊπι αἱοπο. Έακε 
ἴγταπῖς, ΓοΥ Ιηδίαποςε, οΥ ἴλοςε Ἰΐποσς γγοςεςίαίεθΊνετε 
ἀεδίτογεά αβτεγνγγατάς απ νηοςο ηαπηες ν/εγε Ῥ]οϊιεά 
οαἳ Ὦγ ἴ]οςε νο πα Ῥεεη σονοεγηεᾶ γα νίο]εποε 
απά ἵπ ἀεῄαποε ος Ίαν----ἴπε νετγ ἰλίπς, Τ απ Ιπο]πεά 
το τλίπ]ς, λα Ίας Ἠαρρεπεᾶ ἵπ γοιν πιο αἱςο--] 
«ποι]ά επιρ]λαἰἰσα]]γ δαγ ἰλαί, 1 Τπεγ Παὰ {ογεξεεη 
Ὠιαϊ ἴμ]ς Ὕνας ροΐπρ ἴο ἴακε ρ]ασε, ἴπεγ ννου]ά ποῖ 
Ἠανε ρετηϊττεά αΠΥ οἳγ εἰϊλεν {ο δεῖ αρ »ίαϊιος οϐ 
Ώπεπηδε]νες ος ἴο Ιηδοτίρε ἰλεῖχ πάπιες αροπ ἴλεπι, 

Απά γεῖ ἴ]ίς αγριπηεηῖ 51ον/5, ποῖ οπ]γ ἴμαί ἴλεςε 
ΏΊΕΠ αγε 5αΠετίηρ Ἰπ]αςίῖοε απᾶ οαίτασεοις ἱτεαἰππεηί, 
Ραΐ αἰδο ἴλαί ἴ]ο ατριπιεπῖ ὮΥ υνλίομ 5οπως υγ] 
Ῥετμαρς Ίχρε ἴΠαί γοι 5Πα]] οοπῆπιο γοιτ ρτεδεπἰ 
Ῥγαοϊίίοε 5 οπΙγ απ επιρίγ οαρίετίσο, ΟΥ ταἴἨεχ, 
ἴλαῖ 1 αχσαος αραἰηςί ἴπε ρταοίίος. 1 πιεαη, 1 ἴΠεγ 
βΊια]] αγ ἰ]λαί ΙΤ ἶ5 Ῥοῖ]μ πεοεβδατγ απά εχρεαἰεπῖ 
ἴο Ἠοποις ππεη οἱ α Ἰαΐεν πιο αἱςο, ἶ5 15 ποῖ ἴλε Υετγ 
χεναιςε ος μή ἴο ἱηςα]ὲ ἴλἩε ππεη ΥΠΟ ἵπ ἴ]λε ραςί 
ηανε τοσεῖνεα ἴ]εδε Ποποινςὸ Του ν]αῖ αΏηΥ ππαπ ος 
{οχπηεΥ ἴππες νγοι]ά ποῖ Ἀανε «Ἠοδεῃ ἴο αοοερῖ 1{ Πε 
ηαςά Ἰκπουνη ἴ]λαί Ελίς γνας σοΐπρ ἴο Ἠαρρεη, ἶς 15 αἲ αἲὶ 
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ΡΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟ2ΤΟΜ 

εἰκός ἐστι τῶν νῦν τινα ἡδέως λαμβάνειν ὁρῶντα τὸ 

γιγνόµενον; ὥστ᾽ εἰ μὴ καὶ δι ἐκείνους τοὺς 

θᾶττον Εὐεργέκας ἀλλὰ τούτους γε οὓς νῦν ο 

μεν, εἰκὸς ἦν ἡλρμασι τὸ πρῶγ. πάντες μὲν 

γὰρ ὑπόπτως ἔχουσι πρὸς τὰ ὑπὸ τούτων διδόµενα 
Ἱ ὁ θέ μ 

επαινευεντων και οὓς ἴσασι τῶν πρότερόν τινα 
/ 

δοξάντων φίλων οὕτως ἀμελοῦντας, μάλιστα δὲ 
- - . / 

οἱ τῶν αὐτῶν τυγχάνοντες, ὧν τοὺς εἰληφότας 
Αα Δ 4 

ὁρῶσιν ἀπεστερημένους. εἰ δὲ δὴ καὶ ὅπως 
- ο. Δ 4 

αὐτοὶ λάβωσι τοῦτο γίγνοιτο, μᾶλλον δὲ ὅπως 

δοκῶσιν εἰληφέναι, παντελῶς ἤδη τὸ πρᾶγμα 
α / λ / / Ἀ . / 

εἰρωνείαν καὶ χλεύην νοµίζουσιν. πολὺ δὲ βέλτιον 
5 λέ - / - 9 Ν / ἦν λέγειν τοῖς βουλομένοις ποιῆσαι" μικρὰ φροντίζειν 

Αα. - / 

ὑμᾶς τῶν τάχιον τετιµηµένων, ὅτι µηκέτι µηδεμία 

χρεία τοῦ τιμᾶν τινά ἐστι, ἢ τοὐναντίον οὗ 
α. / Δ 

τὴν µεγίστην φασὶν εἶναι τῇ πόλει χρείαν καὶ 
Δ / : Ἂ / - / 

πρὸς πλείονας νῦν ἢ πρότερον, τοῦτο διαβάλλειν. 
/ Ν ) / Ν Ν Δ σςο2 . Λ Καίτοι μὰ τὸν Δία καὶ τοὺς θεοὺς οὐδ᾽ εἰ τὴν 

3 / / αν 4 ” ς - ἀνωτάτην χάριν ὑμῖν ἕξειν ἔμελλον οἱ δοκοῦντες 

νῦν τῶν εἰκόνων τυγχάνειν καὶ σφόδρα ἐπαινέσειν 
4 δη  δ ο 3 α. .Ν / θ τὸν δῆμον, οὐδ' οὕτως ἐχρῆν αὐτὸ γίγνεσθαι. 
Δ δ) / α ε) ω ”’ ο λ) τὸ γὰρ µόνον ζητεῖν ἐξ ὧν ἄν τις ἀρέσαι τινὰ 

/ ποιήσας καὶ προσαγάγοιτο, εἰ δ ἄλλον ὃν οὐ 

προσῆκεν ἀδικήσει τοῦτο ποιῶν ἢ καθόλου τι 

1 τινα ἀε]ειοά Ὦγ Ἐπιροτίαβ. 
5 Ατηϊπι ἀε]είοά ποιῆσαι. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗ2ΤΈΤ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

γεβδοπαΡ]ε το 5Ἡρρο5ε ἴλαῖ αΠΥ πα ος λε ρτεςεηῖ 
ἀαγ ἵδ ρ]αᾷ ἴο αοεερί νηεη Ἠο 5εες γα ἶς Ῥείησ 
ἀἆοπεῦ (οπ5οςιεπ{Ιγ, ενεη 1 ποῖ ΟΠ αοοοαπῖ οἱ 
ἴηοςε {οτπαεχ Ῥεπε[ασίους, γεῖ αἲ αΏΥ ταῖε οἩ αοοοιη! 
ος ἴλεδε γηοπα γα ατα πον Ἠοπουτίης, 15 ςἶαπᾶς ἴο 
τεβδοπ ἰλαῖ γοι «Ποι]ά ραατᾷ ασαἰηςὺ ἴλα ρτασ[ίσα. 
Έος αἲὶ παει Ἰοοἷς υν φαςρίοίοι οἩ οἶ[ις υγηίοὮ ατα 
Ρτοβεγεά Ὦγ ἴἨοδε νο ἴο [είν Ἰκπον]εάρο αὶς- 
τερατά ἵπ ἴΠίς ΠΙΏΠΕΣ αΠΥ Ῥεχδοηῃ ΥΊΟ {ογπιετ]γ 
γεοεϊνεᾶ ρυρ]ίο οοπηπηεπάα[ίοηπ απᾶ γα τεραχάεὰ 
ἃ5 α Ε]επά; Ῥαΐ ἴοδε πἹοη αγε εερεοία]]γ εαςρίοίοις 
πιο ατα ρεῖτίης τα νετγ Ἠοποιχς οῇ νο] ἴΠεγ 5ος 
Ὠναί λε ργενίους τεοϊρἰεηῖς Ἠανε Ῥεεπ ἀερτίνεά. Βιαῖ 
Ἡ γουχ πιοῖῖνο Ἀοι]ά Ῥε ἰλαῖ ἴΠεγ Ὕνετε Το τεοείνα 
Ὠπίς Ἠοποιχ ἔἨεπηδε]νες, ος, ταἴἩεν, Ὀε ἐλοισ]{ {ο ανα 
τεσεϊνεά 1, ἴΠεγ πια αἲ οηςε Ἰοο]ς αροη λε αοἴίοῃ ας 
ἀονγητὶρΏῖ Ῥγείεποε απᾶά α ΠΠΟΟΚΕΙΥ. 1Π γοι]ά ο 
πιπς] Ῥεϊίεγ ἴο Τε]] ἴποςε γιο ρτείεχ ἴο Ἀανε γοι ρἶνα 
γουβε]νες νετγ Η{ί]ε οοποδτπ αροιῖ ἴλοςε γνο Ἰαγα 
ΡγενίοιδΙγ Ῥεεπ Ἠοπουτεςά, ἴμαί ἴλετε {5 πο ΊοΏςεγ ΑΠΥ 
πεεᾷ {ος Ποπουτίηρ αηγΡοᾶγ αἲ α]], ταῖπεν λατ, οἨ 
ἴπο οοπίγαχγ, ἴο Ῥτίπρ {Πίο ἀϊκτεριίε ἴλαί Ρρταοϊίίος 
Ν/ΠΙΟἨ ππεΠ. 5αΥ γουιχ οἳἵγ Ίιας πε στεαϊεςῖ πεεά οί 
απά γη τερρεοεῖ ἴο α ρτεαῖετ πάπηρος ΟΕ Ῥούδοης 
ΠΟΥΥ ἴλαη ενεγ Ῥεΐοτο. 
Απά γαῖ, ΡΥ Ζεας απἆ ἴιε σοᾷ, ενεη 1 ἴποςε 

Νο η] ἴΠεγ ατε πον ρεϊίηο κφἰαίαες γεγα 
ροΐπρ ο Εεεὶ ἴ]ε νγαχπηεδῦ ρταΒϊαἆε ἰουγατάρ γοι 
απά Το Ρρταίδο γοιχ ἀεπιοσταςγ ἴο με οΚίες, ποῖ ΘΥΕΠ 
8ο 5]οιυ]ά ἰμί ἰΠίπρ Ἠανε Ῥεεπ ἆοπα. Τον πιεχε]γ 
το 8εε]ς ἨοΥ οΏε «8η Ῥ]εᾶδα α Ῥεϊδοη ἵΠ γγμαῖ οης 
ἀοεδ απἀά Ίου Ὑήπ Ἠῖς σουᾷ γν/], . απἆ ποῖ ἴο 
εοηδίἀετ ν]εῖπεν οπε ΥΙΙ Ῥε υτοπρίης αποϊμεγ 
Ῥειθοῦ Νο οπς 5ου]ά ποῦ Ἠτοης ΡΥ 5ο ἀοΐτο, οἵ 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

μὴ δέον πράξει, μὴ σκοπεῖν, οὔτε μὰ τοὺς θεοὺς 
ἐλευθέρων ἐστὶν ἀνθρώπων οὔτε µετρίων τὸ 
ἦθος. οὐδεὶς γὰρ οὐδὲ τῶν πάνυ πονηρῶν προ- 
αιρεῖταί τι φαῦλον, ὃ μὴ συµφέρειν ἑαυτῷ νομίζει 
πρὸς τὸ παρόν, ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ἡ µοχθηρία 
τὸ κέρδους ἕνεκα καὶ χρείας μηδενὸς αἰσχροῦ μηδὲ 
ἀδίκου πράγματος ἀποστρέφεσθαι 1 μηδὲ φροντίζειν 
ποῖον τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ µόνον εἰ λυσιτελές. 
οὐκοῦν ὁ τὸν μὲν παρόντα θεραπεύων, ὀλιγωρῶν 
δὲ τοῦ θᾶττον φίλου, καὶ τῆς μὲν γεγενηµένης 
χρείας ἐπιλελησμένος, τὴν δ᾽ ἐλπιζομένην ὠφέλειαν 
περὶ πλείστου ποιούµενος, ἀρ᾽ οὐκ ἴστε ἧστινος 
τυγχάνει προσηγορίας; οὐ κὀλαξ ὁ τοιοῦτος 
ὀνομάζεται παρὰ πᾶσιν; οὐκ ἀγεννής, οὐκ ἅἄπι- 
στος δοκεῖ; νῦν τοίνυν οὐδὲ τοῦτο περιγίγνεται 
τῇ πόλει, τὸ θεραπεύεσθαί τινας ὑπὸ αὐτῆς καὶ 
µεγάλου τινὸς οἴεσθαι τυγχάνειν ὧν ἂν τὰ ὀνό- 
µατα ἐπιγράφηται. τοὐναντίον γὰρ δυσχεραί- 
νουσι καὶ µέμφονται παρ᾽ αὐτοῖς, εἰ καὶ σιωπῶσιν 
ἄλλως, προσκρούειν οὐ θέλοντε.. ἢ νόμισμα μὲν 
εἴ τῷ χαρίζοισθεΣ κίβδηλον, οὐδεὶς ἂν ἑκὼν 
λάβοι, μᾶλλον δὲ ὕβριν ἡγοῖτο ἢ δωρεὰν τὸ 
γιγνόμενον' τιμὴν δὲ κίβδηλον καὶ μηδὲν ἔχουσαν 
ὑγιὲς νομίζετε δέχεσθαι τοὺς νοῦν ἔχοντας; 
ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν οἰκέτην τις ἀλλότριον ἢ σκεῦος 
ἀποδῶται ψευσάµενος ὡς ἑαυτοῦ, σφόδρα ἕκαστος 
ἀγανακτεῖ τῶν ἠπατημένων, καὶ θαυμάζοιμ’ ἄν, 
εἰ μὴ κἂν ὃ θανάτῳ ἐζημιοῦτε τοῦτον ὑμεῖς' εἰ δ᾽ 

1 ἀποστρέφεσθαι ΟΟἨοΟΟΠ: ἐπιστρέφεσθαι. 
5 χαρίζοισθε Ἐείβκθ: χαρίζεσθε ΕΜ, χαρίζεσθαι Ῥ. 
ὃ κἂν αἀάεὰ Ὦγ βομνατίς. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟ ΕΡΕ, 

ν] Ρε ἀοΐπο απγἰμίηςρ αἲ αἰ] ιαῖ οπε 5λοι]ά ποῖ--- 
ὮΡγ Όινε ροᾷς 1 ἀοο]ατε ἰΠῖς Ῥεβίς πείπεν Ἰρετα]- 
πηϊηάεἆ ΠΠΕΠ ηΟΣ ΊηεΏ οῇ ἀεοεπῖ οἨαχασίεν. Τον πο 
οης, ενεῃ ἴΠε πιοδὶ γγ]οκεά, «Ἠοοδες αΠΥ Ῥασ5ε αοἴίοη 
ν/ΏῖοἩ Ίε ἆοος ποῖ λήπ]ς {5 {ο Πῖς οἵ/η αἀναηῖαρε αἲ ἴ]ε 
Ὠπης, Ῥαΐ ἴλε 655οποε ΟΕ γηεκκεάπεςς οοηβίςῖς ἵπ Ῥείπςσ 
]εὰ Ὦ} ἴ]ε ἀεείτο {ου σαΐη απᾶ ΡτοΠῖί ἴο φἨγῖπ]ς ἔγοπι 
ηΟ Ῥα5ε οἵ πη]ιςί αοἴῖοη απἀ ποῖ ἴο οατε αροιῖ ἴ]α 
παΐιτε ο ἴλε αοἲ, Ραΐ οπ]γ νηείμεν Τε ἶς Ρτοβίαβ]α. 
Τπογείοτα, ἴπε ππαπ Υπο οουγῖς ἴμε Ῥογ5οῦ γνο 5 
Ργεσεπί Ῥιΐῖ εἱρ]ίς Ἰΐς {οτππεγ Εεπά, απᾶ Πανίπσ 
{οτροῖῖεπ ἴ]ε δετνίοε ἴμίς {επᾶ Ίας τεπάετεᾶ, Ρ]ασες 
ἴπε Ἠϊσῃεςί ἱπιροτίαποε προπ ἴλπε Ἠορεά-ίου Ῥεπεβί 
{τοπα ἴλπο οἴμει--ἄο γοι ποῦ πουν ἴμα ἴενπι ἴ]ιαί 
5 αρρ]ίεά [ο πα 15 5αοἩ α πλαἨ ποῖ οα]]εᾷ α ἴοαᾶγ 
ενεγγν/μετεὺ 15 Ἰε ποῖ οοηδἰἀετεᾷ ἰσποβ]ε, α ΠιαΠ 
ποῖ ἴο Ῥο ἰγαδίεά 2 Ας ἴμο οᾶξε ΠΟΥ δἰίαπάς, ἴπετε- 
{οτε, ἴπε οἳἵγ ἄοες ποῖ ενεπ σεΐ ἴ]ε αἀναπίασε ἴ]αί 
5απάσγ ΠπεΠ ἃγε οοιγίεᾶ ΡΥ Ἠεν απᾶ 5ο Ὀλ]π]ς ἴΠεγ αγε 
δεϊίῖης α σταπά ἰΠπίπς γγλοτ ἴ]είγ παπηος αγε ριΐ Ιπῖο 
8Ώ Ἱηδοηρίοῃ. Ἐον ἵπ {αοῦ ἴ]πο ορροςίἴε ἶ5 ἴ]ο ο8δε: 
ἴπεγ ατε αηπογεᾷ απᾶ Παπά {αα]ῖ πετ Υ ἴπεπιδε]νες, 
ενεη ΙΕ οη οἴμπογ οσεσαδίοης ἴΠπεγ ατγε »]επί Ῥεσαιςε 
Ώπεγ 4ο ποῖ γης ἴο ρῖνε οὔεποε. Ον ΙΓ γοι 5]οι]ά 
οὔετ α πηαπ α οουητεγ{εϊξ οοἵπ ἃ5 α Ῥτοεσεηί, ἴπετο ἵ5 
ποΡοάγ γνηο ννοι]ά ενετ νυν] πσ]γ ἴα]κα Τε Ῥαϊ ννοι]ά 
οοηκἰἀετ ἴλε οβεγ απ ἰηδα]ί ταῖ]εν ἴλατ α οἱ, απ γεῖ 
4ο γοι Ἱπαρίπα ἴ]λαί α οοαπτετ{εϊς Ἠοποιχ, α ἴλίπο 
αἰτετ]γ γνοτίῃ]εβς, ἱ5 ευεγ αεοερἰεᾷ Ὦ} Ῥογ5οης γγ]ο 
Ἠανε αΠΥ 8εηςε2 Ὑεὶ ἵ αΠΥ οπθ πε] αποϊῃεν 
π]αη΄5 δἼανα, ος ελαϊίε], {αἰςε]γ οἰαϊπαίπς αι 1ὲ ἵ5 
5 οἵνΏ, ἴμο ππαη γΥΠο ἶς ἀεοείνεά ἶς ν]λοιξ εχοερ- 
Πομ νεΥγ Ιπάϊσπαπῖ, απά 1 γνου]ά δατρτῖδε πηο 1Γ γοι 
πγοι]ά ποῖ ενεπ Ριιπίςῃ ἴ]ο οὔεπος γα ἀεαϊα; Ῥαϊ 18 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἀλλοτρίαν τις εἰκόνα καὶ μηδὲν αὐτῷ προσήκουσαν 
ἐξαπατηθεὶς λάβοι παρὰ τῶν μὴ κυρίων" ὃ γὰρ 
ἂν ἄλλῳ δῷ τις, τούτου κύριος. οὐκέτ᾽ ἐστὶν 
ἑτέρῳ διδόναι: χάριν αὐτὸν οἴεσθε τοῖς παρακρουσα- 
µένοις ἔχειν; δέοµαι δέ, ἂν οἱ λόγοι φαίνωνται 
πικρότεροι, μηθὲν ἐμοὶ δυσχεραίνειν' οὐδὲ γὰρ ὑμᾶς 
φημι τοῦτο ποιεῖν, τρόπον δέ τινα ἀκούσης τῆς 
πόλεως αὐτὸ γίγνεσθαι. τὸ δὲ1 πρᾶγμα εἰ 
τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε πάναισχρον δοκεῖν ἐξεταζό- 
µενον, τοσούτῳ προθυµότερον ὑμᾶς ἀκούειν 
δεῖ τοῦ λέγοντος, ὥστε ἀπηλλάχθαι τὸ λοιπὸν 
τῆς αἰσχύνης. οὐδὲ γὰρ τὰ ἐν τοῖς σώμασι 
δυσχερῆ χωρὶς ὀδύνης ἔστιν ἰάσασθαι, πολλάκις 
ὲ αὐτὸ τοῦτο σημεῖον ὑπάρχει τοῦ σφόδρα 

ἐπείγειν τὴν θεραπείαν, τὸ σφόδρα ἀλγεῖν τὸ 
θεραπευόµενον. 

“Ὁ τοίνυν ἀρχόμενος εἶπον, οὐδ᾽ ἂν νῦν ὀκνήσαιμι 
εἰπεῖν, ὅτι πανταχοῦ μὲν οἰκεῖόν ἐστι φαίνεσθαι 
τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ὑγιεῖς καὶ μηδὲν παλίμβολον 
ἔχοντας μηδὲ δυσχερές, ἀλλὰ πλεῖστον ἀπάτης 
καὶ πονηρίας ἀπηλλαγμένους: λέγω δὲ τοὺς ὑμῖν 
ὁμοίους: μάλιστα δέ, οἶμαι, περὶ τὸ τιμᾶν καὶ 
τὰς δωρεάς. τὸ γὰρ αἰσχύνην τινὰ προσάπτειν 
τοῖς καλοῖς καὶ τὸ ἀδίκως ποιεῖν τὸ πάντων 
δικαιότατον οὐδ) αἰσθανομένων ἐστὶν ἀνθρώπων 
τῆς ἑκάστου «φύσεως. ὥσπερ οὖν οἱ παρανομοῦν- 
τες εἰς τὰ ἱερὰ τῶν εἰς ἀλλ᾽ ὁτιοῦν ἁμαρτανόν- 
των Χχείρους εἰσίν, οὕτως οἱ περὶ ταῦτα ἄδικοι 
καὶ πονηροὶ φαινόµενοι. τί γάρ ἐστιν ἱερώτερον 

1 δὲ Μοτε] : τε. 

38 



ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΒ2ΤΈΤ ΡΙΞΡΟΟὉΌὈΌΒΡΕ 

α ρεγεοῦ 5ποσ]ά Ῥε ἰτί]κεά Ιπίο ἰακίπς αποϊΒεγ παη)5 
εἰαίιε ἴο νο] πε ας πο τὶσηί {γοπα ἴλοδε ΥΠο ανα 
πο αἰλοσΙγ ἴο ρίνε Ἱῖ---{ος νιαῦ α Ῥειδοπ σἶνες 
ἴο αποΐΠεχ, Πε πο Ίοησεν Ίας ἴλε αιἰΠοτίῖγ Το σίνε ἴο 
γεῖ αποϊπετ--ἆο γοι ἰΠπίπ]ς ἴλμαῖ Ἠο ἵδ σταϊεβα] το 
ἴποςε γΥο Ἠανο ἀαρεά Ἠϊπιξ Βαΐ Τ αδ]ς γοι, 1 ΠΙΥ 
ψογάς 5εαπη ταῖ]οχ Ρἱΐΐεν, ποῖ {ο Ῥο αἲ αἲἰ νοχεά αἴ της; 
{ου 1 απι ὮΥ πο πΊεαης σαγίπρ ἴ]αί 1ἱ 15 γοι νο ἆο 15, 
Ῥαΐ Ὠιαῖ 1ἱ Ἠαρρεης, ἵπ α ΠΙΔΠΠΕΥ οΕδρεαΚίπρ, αραἰηςῦ 
πε νίκη οἱ γοις οἵιγ. ΒΗ11, 15 ἴπα ρτασίῖοε ἶ5 οἱ 51οῇ 
α πηαῖιτο λα 1 5οεπης τετ] 5Παπιεβαὶ γεν 5αβ- 
1εοῖεᾶ ἴο εχαπιἰπαίοη, ἴλα ΠἹοτο εασετΙγ οασηί γοι 
το Ἠςφίεηπ {ο ἴμε 8Ρρεα]κετ, 5ο α5 Το Ῥε Ώεο {οπι ἴμε 
εἨΏαππο οἱ Ττ {ον ἴπε Εαίαταο. Ἐοσ ποϊπες οαπ οι 
Ῥοα!]γ ἴτοιρ]ες Ρε Πεα]εά νη(ποιῖ ραΐη; απά ο6ίεη ἴ]ε 
νετγ Ῥχεδεπος οἱ πιατκεά ραΐπ 1π ἴπε ρατῖ Ἰπεαίες ἶ5 
1δε]ί απ ΙπάϊοαΊοη αι ἴο ἰχοαπεπῦ ἶ5 πιακίης 
πιαχ]κεἆ Ῥτοργεςς. 

Βο υ]αῖ Ι ραῖάἆ αἲ ἴπε Ῥερίηηίπς Ι υνου]ά πο 
Ἠοφ]αῖε ἴο 5αΥ αἲ ἴλμῖς Ροϊπί αἰςο---ἴ]λαῦ ἴπ ΘΥΕΓΥ 
εἰζπαίίοη 165 ἵ5 Ῥτορει ἴλαῦ σουἆά ππεη 5Ποι]ά 5Ίον; 
ἴλεπιδε]νες ἴο Ῥε πιοτα]Ιγ 5δοαπἀά απἀἆ ἴο Ἠανο ἵπ 
ἴλεῖγ οἨατασίεν πο εαιῖνοσα] οἵ Παϊεβα] τα, Ῥαἳ, 
οη ἴ]λο οοΠίτατγ, 5μοιι]ά ο αθζετΙγ {τος τοπ ἀεοοῖῖ 
απά Ῥαδεπεςς---ἴ πἹεαΠ ΠπεΠ Ίο ατε Ἰ]κε γοισςε]νες--- 
απά 1 ήπ]ς ΕΠῖς αρρ]ίες ε5ροεοία]]γ ἴο οοη{ευτίπς Ἠοποιις 
απά ἴ]μο σἰνίησ οἱ οἱῇ. Έοχ ἴο Ριΐ αΠΥ «Ἠαπιε προπ 
ἃ ηοΡ]ε Ρρταοίίοε, απᾶ Το οαἳΥΥ ουξ απ]ς{]γ ἐ]ιαῖ ν]ο]ι 
ἶ6 ἴλο πιοςῦ ]αςί επῖησ ἵπ ἴλε γγοτ]ά, 5 ἴπε πιατ]ς ος 
ΏΙΕΏ ΝΟ Ἠανε πο ἀεβοκίε 5εη5ο οἱ ἴλπα παϊιτε ΟΕ 
εαο]ι αοἲ. Ἠεποε ]ας5ῖ α5 ἴλοςε νο οοπιπα!ῖ δαογί]ερα 
γε γΨοΥ5ε ἴΠαπ ἴλοςδε ο εττ ἵπ τεδρεοῖ ἴο αηγιβίης 
εἶδα, 5ο ἴοο αγ ἴμοδε νο Ῥτουε απ] αςί απά νν]ε]κοά: 
1η ελα πιαῖζεν απάεν ἀἰδοιδδίου. Έοτ νιαῖ ἶ5δ ποτε 
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τιμῆς ἢ χάριτος; οὐκ ἴστε ὅτι καὶ θεὰς νοµίζουσιν 
οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων τὰς Χάριτας; ἐὰν 
οὖν τὰ ἀγάλματα αὐτῶν περικόπτῃ τις ἢ τοὺς 
βωμοὺς ἀνατρέπῃ, τοῦτον ἡγεῖσθε ἀσεβεῖν' ἐὰν 
δὲ αὐτὸ λυµήνηται καὶ διαφθείρῃ τὸ πρᾶγμα, 
92 4 λ Δ Δ . / / Ν ἀφ᾽ οὗ καὶ τὰς θεὰς ὠνομάσθαι συµβέβηκε, µ 
ὃν δεῖ τρόπον χαριζόµενος, ἀλλ᾽ ἀγεννῶς καὶ 

Ν - ἀνελευθέρως Καὶ μετὰ τέχνης τοῖς εὐεργέταις 
ἀχαριστῶν,ὶ αὐτὸν φρονεῖν φήσομεν καὶ τῶν 
5 / » Δ Δ Δ / 

ἄλλων εἶναι συνετώτερον; ἀλλὰ τοὺς μὲν καπήλους 
τοὺς ἐν τοῖς µέτροις κακουργοῦντας, οἷς ὁ βίος 

α - 

ἐστὶν αὐτόθεν ἀπὸ αἰσχροκερδείας, μισεῖτε καὶ 
/ μ λ / » / ὴ Ν ) / κολάζετε' τὴν δὲ πόλιν, εἰ δόξει περὶ τοὺς ἐπαίνους 

τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν πανουργεῖν καὶ τὰς δωρεὰς 
λ [4 ο) .) - θ 9 αλί λ ΔΝ καπηλεύειν, οὐκ αἰσχυνεῖσθε, παλίµβολα καὶ 

παλίµπρατα ποιοῦσαν τὰ σεµνά; καὶ οὐδὲ ἐκεῖνο 
ο - Δ 

ἐνθυμεῖσθε ὅτι μηδὲ τοῖς καπήλοις μηδεὶς ἔτι 
ι) 5 ῥᾳδίως πρόσεισι, παρ᾽ οἷς ἂν πονηρὰ ᾗ τὰ µέτρα; 

Καὶ μὴν ὅτι φύσει τὸ πρᾶγμα τοιοῦτόν ἐστιν, 
.] « / .] Ἶ 2 / / ιό οὐχ ὁ λόγος αὐτὸ ἐξονειδίζει, θεάσασθε οὕτως: 

εἰ γάρ τις πύθοιτο ὑμῶν πότερα βούλεσθε τοὺς 
- » τιµωμµένους ὑφ᾽ ὑμῶν, οἷς οἴεσθε διδόναι τὰς εἰκό- 

νας, ἐπίστασθαι τἀληθὲς καὶ τὸ γιγνόµενον οἷόν 

1 ἀχαριστῶν Ἠεϊκ]κο: ἀχαρίστως ΒΜ, καὶ ἀχαρίστως Ἡ. 
Σ αἰσχυνεῖσθε ΟοΡεί : αἰσχύνεσθε. 

1 Ἴμο (τασθα νγοτο αδια]!γ ἀθβοτῖρεά α5 ἴπο ἀαισηίογς οΕ 
Ζου8 απά α8 Ῥοΐπρ ἴἨτορ ἴη ππηῬου. Το ο (ἄγοε]ς {που νγετο 
Όλο Ῥογβοπίβοκθίοη οῇ αἲ] νο αιια]θίοΒ οχρτοββοᾷ Ὦγ χάρις, οἳ 
/μίοἩ  ρταϊθιάε ᾽ γα 9Π6 απά ΄ριασθ) αποίηογ. Ἠοιτο 
{ο]]ονβ α Ῥ]αγ προπ {Ἠθβο «νο ππθαπίπσα οἱ {ιο γγοτά χάρις. 
(4. Ρ]αΐο, /.αωθ 11, 912 οῶ--ο, ΤΗἱ8 α]οσοτίχίπρ {πθοςγ ἵβ βαἱά {ο 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙΤΒΡΕ, 

εαογεᾷ ἴ]λατ Ἀοποιχ ος στα ἑιάςὂ Ώο γοι ποῖ ΙΚΠΟΥΥ 
Ὠλαῖ ἴλπο πια]ογίγ οἱ ππεη τερατά ἴμε (ἴταςες α5 
Ἱπάεεᾷ ροᾷάοςθοςτ1 ΤΠεγείοτε, 1 ἄηγοπε πα ]αῖες 
Ὠλεῖγ εἴαΐιες οἱ ονετίιτης ἰΠεῖγ αἱίατς, γοι Ἰο]ά είς 
παν ρυ]ίγ οϐ Ἱἱππρίείγ; Ῥαϊς  ἱπ]αγ οἳ τη ἷ5 
ἄοπε ἴο ἴλαί νετγ ϱγαοο (οαγίθ) ἴχοπα γνηίοι ἴμεςαο 
ροάάσς5ος Ίανε ἀοτῖνεά ἰλπεῖν Παππε ((Λαγίεθ) ὮΥ 
ΔΏΥΟΠΕ΄5 Ῥεγ{ογπηίησ α στγαοίοι» αοὶ ἵπ α ναγ ἴλαϊ 15 
ποῖ τὶσηῖ, Ῥαΐϊ ἵπ απ Ισποβ]ε, ἸΗρονα], απά οταβγ 
ΠΙΔΏΠΕΥ 5Πογνίης ταηπ]ς ἱπσταιίαάςε Το Ἠΐς Ῥοπείασϊοτς, 
σαη νε 5Υ ἰ]λαῖ 5Ἡ α ππαΠ Ἠας 5εη5ε απά {5 ποχο 
ἱπζε]]Ισεηῖ αν Ες {ε]]ουνςῦ Ναγ, ἱταάεσπιεη Ὑνλο 
οἨοαί ἵῃ ἐπεῖτ Πιθαδγ65, Ππεη Ὑηοςο Ηνο]]οοά {οι 
ἴπε νετγ παΐιτο οἱ ἴλμε Ῥαδίηεςς ἀερεπάς προη Ῥα5ε 
ραΐη, γοι Ἠαΐε απᾶά ρυπίςα; Ῥαΐ 1 γοιν ο υγ 5Ώα]] 
ραΐῃ ἴλε τεριἰα[ίοπ οἱ Ῥ]αγίηρ ἴλο πανε ἵῃπ οΟΠ- 
πθοίίοη γη Ἰεν οοπηπηεπάαἴ]οης οϐ σουᾷ ππεπ απά 
οἱ πια]ίπσ α ἴγαβιο οἱ Ἠεγ ο1[ῖς, νυν] γοι {εε] πο Ώαπηα 
Ὠιαῦ «Ώε ππακες Ίου 5αοτοᾷ ανγατάς εφιίνοςα] απά 
ειρ]οοῦ ἵο τερεαϊεᾷ 5αἰεῦΣ Απά ἆο γοι ρίνε ποῖ 
ενεη α ἴλοισηί {ο είς ἱταϊῃ---ἴπαῦ ποβοᾶγ γη] ενετ 
ασαῖτ υν]πρ]γ Ἠανε ἀεα]ίπσς γη ἴμοςα ταάσδπιθη 
ν/λοδε ππεᾶδαγες αγθ ἀἰσμοπεςί ὃ 

Απάᾶ Ῥορίἀες, ἴμαῖ ἴ]λε ργαοϊίοε ἶ5 ἵπ 6856εηΏςς 5116] 
5 1 ανα «Ἡονγη, απά ἰ]αῖ 1ὲ ἵ ποῦ ΠΙΥ 5ΡεεοἩ γ/]ήοἩ 
οαθῖς τερτοαςἩ προη Τξ, Ι αξ]ς γοι ἴο 56ο {τοπ ἴμε 
{ο]]οννίπο οοηδἰἀεταϊῖοἩ: 1 αηγοπε Ὕετα Το Ἱπαμίτα 
οί γοι ν]λείπεχ γοι Ῥτοίεχ, ἵπ ἴμε ο.5δε οἱ ἴλοςδα Ὢο 
γοοαῖναο Ἠοποιγς {τοπ γοι απᾶ οἩ γποπα γοι εήπ]ς 
γοι ατε Ῥεδίοννίης ἴμε ςἰαΐες, ἴ]ιαῖ ευ «Ποιι]ά Ίκπονν 

οοπ1θ {Τοπ {πο Βέοῖς ΟἨτγβίρραβ. ΟΕ. Ῥεπεσα, Ρε Βεπε[οῖῖ 1. 
44 απά ϱοο ΟΠατ]γ ΟἼοτο, 1:66 Τ]όογίεδ τεἰαίίνεδ αι (ία ὧεβ 
1ήιαφε8, Ῥασο 197, ποίο ὃ. 

2 Έοτ {Πῖς βεπίεποο οἳ. Ώεπιοβίμοπες [πι Ιιογι. 9. 
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ῴ Ἆ / ) / .) ” / ] ο ἐστιν ἢ λανθάνειν αὐτούς, οὐκ ἄδηλόν ἐστιν ὃ 
Ἂ ” οἱ ” / Δ α] / ση 

ἂν εἴποιτε εὖ φρονοῦντες. τί γὰρ ἐκώλυεν εὐθὺς 
. - ψ ’ / ᾳ ζλλ Ν ” ἐν τῷ ψηφίσµατι γράφειν ὥσπερ τἆλλα καὶ τοῦτο, 
Φ ο) ο - εἶναι δὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῖς µίαν τῶν ἀνακειμένων 

Ἀ Δ - ” 3 3 / 2 / / ἢ τὴν τοῦ δεῖνος, εἰ κἀκείνους ἐβούλεσθε γιγνώ- 
3 Αα σκειν; ἀλλ οὐδέποτε, οἶμαι, τοῦτο ἐγγράψετε.ὶ 

οὐκοῦν ὅτι μὲν τὰ γιγνόµενα ὀρθῶς καὶ μηθὲν 
”/ 1” . ΔΝ / ολλ 2 ἔχοντα ἄτοπον οὐδεὶς περιστέλλει, δῆλόν ἐστιν. 
ϱ Ες .. 53 / Λ ων / ὅτι δὲ ἥκιστ᾽ ἄν τις φυλάξαιτο τοὺς εὖ πάσχοντας 

εἰδέναι τίνα τρόπον τῆς χάριτος τυγχάνουσι καὶ 
τῶν γιγνοµένων περὶ τὴν τιμὴν ὁτιοῦν, εἴ γέ τις 

ἁπλῶς αὐτὸ πράττοι καὶ δικαίως, ἔτι” µοι δοκεῖ 
- / τοῦ πρώτου φανερώτερον' ὥστε ἀνάγκη τὸ συµ- 
- αν - Δ Δ Δ 

βαῖνον εἶναι πανταχῇ φαῦλον καὶ μηδενὶ μηδὲ 
ἰδιώτη πρέπον. ὁ γὰρ ἐν αὐτοῖς οἷς τωας εὖ 

- Ἆ 8 θ Ν / Ἂ ΔΝ Δί / ποιεῖ, ἢ ὃ παθὼν πρότερος ἢ νὴ Δία κατάρχων 

καὶ προκαλούµενος εἷς Φιλίαν, παρακρουόµενος 
Ν / / Ἂ ςα ”/ / καὶ Φφενακίζων, τί ἂν οὗτος ἄλλως ποιήσειεν; 
ει] / / α δ / λ βά 4 

Ἐπίστασθε τοίνυν ὅτι µηδένα λανθάνει τὸ 
/ » .) ”/ / Δ - χ 

γιγνόµενον, ἀλλ ἔστι διαβόητον καὶ τῶν παρὰ 
αν. / πᾶσι θρυλουµένων, οὐ µόνον ἐπειδὴ λίαν κατακόρως 

α Σ / 4 .) - / / 3 Δ 4 Λ η] 

καὶ ἀνέδην 3 αὐτῷ κέχρηνταί τινες, ἀλλὰ ὅτι καὶ 
- / -- / 

παρ᾽ ὑμῖν πράττεται. τὸ γὰρ ἀξίωμα τῆς πόλεως 

Βο ἘΜΙ, ἐγράψετε Ἐ; Ατηϊπι ἐγγράφετε. 
έτι Αἰάΐπο οἀΙίοπ: ἐστι. 
ἢ αἀάαεά Ὁγ ΟαΡ)8. 
ε] /. 9 η] /. ἀνέδην Ὠανῖβ: ἀναίδην. 

ιά . 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ] ἀλλὰ καὶ ὅτι Ἐπαρετίαβ. σι  ϱὁ 89 μα 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙΓΕΒΘΕ, 

Όμο ἐγαῖῃ απά νηαῖ «οτί οἱ ἰταπδασίίοη 1 ἶ5, ος ἐλαῖ 
ἴπεγ 5λου]ά Ῥο Ἱερί ἵπ ἴσποταπος, 1ἱ {5 Ῥεγ{εοῖ]γ οἶεατ 
ὙΝπαϊ γοι νου]ά 5αγ 16 γοι ατα ἵπ γοιγ τὶρηὲ 5εηςος. 
Έου νν]λαῖ γνας ἴΠετε ἴο Ῥτενοπί γοιν ντ ΐπρ εκρ]οῖτ]γ 
ἵπ τα ἄεοτεε ἴο Ῥερίη γη], ]α5ῦ Ἠ]κο 1ὲ5 οἴλεν Ργονίς- 
Ίοης, ΜΠ]ς αἶςο: ἐλαῖ ’ἰ]εῖτ δἰαίιας «Ἠα]] Ώε οπς οἱ ἴλοςε 
αἰγθαάγ εγεσζεᾷ᾽ ος ΄5Ἰια]] Ῥε Βο-απά-θο”ς’, ΙΓγοι ταα]]γ 
ναπ{εςὰ ἴπε τεοῖρἰεηίς αἶ5ο ἴο απἀογοίαπᾶδ ῬΒαϊ γοι 
νή]] πενετ ριῖ ἐΠῖς ἵπ γοιχ ἀεοτοες, 1 νανταπΕ! Ἠε]], 
Ἡ 16 Ῥεγ{εοί]γ εἶεαν ἴλαϊ ηο οπε ἰτῖον ἴο ἀϊςσιϊςα 
λίπος ἰΠαῖ ατε ἄοπο ἵπ α εἰταίσμί{ογννατά Γ{α5ΠΙΟΠ 
απά Ἠανε ποϊμίησ Ἱττερι]ατ αροιῖ στα, Απά 1 
Μπήπ]ς 18 15 ενεπ τηοτε οργίοις ἰ]λαῖ ποροᾶγ γγου]ά Ῥε 
ἵπ ἴλο ]εαςί Ιπομπεά Το ἴακα Ῥτεσαμίίοης ἴο ργενοπί 
ΠΠΕΏ ο αγα τεοθϊνίης {ανοατς αἲ ἰλείγ Παπάς ἔγοπα 
Κπονίηο ἵπ ]15ῇ γυηαῖ πἹαΏΠΕΣ ἴΠεγ γγετε σεἰ{ίηρ παπι 
απά απγιηῖης υνμαΐδοενετ ἴλαί νας Ῥείπσ ἆοπα ἵπ 
οοπηθοίίοη υηἩ ἴ]ο Ἠοποιίτ, αἲ Ἰεαςί 1 ἴπο αοἴῖοη 
ἴακεπ ν/εγο ἆοπε ἵη α 5Ίπεετε απά Ἠοποιχαρβ]ε γγαγ. 
2ο γυηαϊ 6 πουν Παρρεηίης πηαςῦ πεοεβκαγ]γ ὃὮα 
εοπίεπιρρ]ε ἵπ ΕΥΕΣΥ ν/αγ απά {]]-Ρεβιίίπρ {ου εγεῃη 
ἃ ΠΙαΠ ἵπ Ῥτϊναϊῖο ἰαθοη. Έοχ ἴλο πηαη ΥἨοΟ, ἵπ 
ἴλε νετγ αοὶ οὗ ἀοΐπρ α Κἰπάπεςς ἴο οἴμεις αἴἴλεν 
Ῥεοααςε Ἠε ας Ῥρτενίοιις]γ τεοεϊνεᾶ α Ἰἰπάπαςς ἔγοπα 
ἴπεπα, οὗ Ῥοσαμ5ο Ἶςε ἶ5 αοἴια]]γ ἰαίπσ τα Ιηα Ίνα 
απά Ἱπν]ίηπς ἴποεπι το Ῥε Ἠΐς Επεπᾶς, ἴμεη ἀεοαῖνος 
απά εμεαίς---]ιαξ γνου]ά 5αοἩ α πια ἆο ἵπ απ Ἠοπεςί 
{αςλίοη ὃ 

5ο, ἴλεπ, γοι ἆο Ἰκηουν ἴλμαί πο οπε ἶ5 ππαν/ατε οἳ 
νλαῖ ἶς ροίηρ οἩἨ, Παγ, 1ὲ ἶ5 ποῖοτίοις απά ΟΏ ΕΥΕΥΥ- 
Ροᾶγ’5 ἴοηραςε, ποῖ ΟΠΙΥ ποὺ ἴμαῖ οεγίαίη οἶξῖος ανα 
{ο]]ογγεά είς ρταοί]οε Το ρτεαῦ εχοθΒς απά ντ αἲίεχ 
Ἰαο]ς οἱ τερἰταἰπῖ, Ῥαῦ Ῥοσαιςε 1ὲ ἶς Ῥεΐπρ ἄοπα Ένεῃ 
8ΠΊΟΠΡ γοι. Ἐος ἴ]λε ἸήσΗ εἰαπάίπς οί γοιχ αγ απά 
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καὶ τὸ μέγεθος οὐδὲν ἄγνωστον ἐᾷ τῶν ἐν αὐτῇ, 
καὶ τὸ σεµνότερον ὑμᾶς ἀπάντων ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἑαυτοὺς ἄγειν, ἔτι δέ, οἶμαι, τὸ πράττειν ἄριστα 

- « / / - Ν / τῶν "Ἑλλήνων Φθόνον κιεῖ καὶ ζηλοτυπίαν, 
ὥστε πολλοὺς εἶναι τοὺς ἐξετάζοντας, ἐάν τι 
δοκῆτε ἁμαρτάνειν. οὐκοῦν οἳ μὲν ὅλως ὅ τι} 
πράττουσιν ἀγνοεῖσθαι μᾶλλον ἐθέλοντες κακίας 
τοῦτο σημεῖον ἐκφέρουσιν, οἱ 3 δ᾽ ἃ μηδεὶς ἀγνοεῖ ” 
λανθάνειν νοµίζοντες, εὐηθείας" οἷς ἀμφοτέροις 
οὐκ ἂν ἕλοισθε ἐ ἔνοχον εἶναι τὴν πόλιν. 

Νὴ Δία, ἀλλὰ ὃ ῖς οὗ ἡ Δία, ὰ δαπανήσοµεν, εἰ μὴ τοῖς οὖσι 
χρησόµεθα, καὶ πόσων δεήσει χρημάτων, ἐὰν πᾶσι 

/ ε] / μά / κατασκευάζωµεν ἀνδριάντας ὅσοις ψηφιζόµεθα; 
Καὶ πόσῳ κρεῖττον ἐλάττοσι διδόναν τὴν δωρεὰν 

ἢ πλείους ἐξαπατᾶν, μέλλοντάς γεΆ ὑπὸ πλειόνων 
καταγιγνώσκεσθαι καὶ μισεῖσθαι, σαφῶς εἰδότων ὃ 
ποιεῖτε; 

Δ Ν 2 λ . / 3” - . « 

Καὶ γὰρ εἰ μὲν οὐ σφόδρα ἐπιεικεῖς εἰσιν, οὓς 
ὁπωσδήποτε ἵστατε νῦν, ὃ µηδαμῆ «Φρονοῦντες 
εἴποιτ᾽ ἄν, ὁρᾶτε τὸ γιγνόµενον' διὰ γὰρ τοὺς 
φαύλους ἀδικεῖτε τοὺς χρηστούς.. ὅτι γὰρ ὑμῶν 
οἱ πρόγονοι μὴ ἐθαύμαζον εἰκῇ μηδὲ ἀνάξιόν 
τινα, ἐγὼ ᾿διαβεβαιωσαίµην ἄν. εἰ δὲ ἀγαθοὺς 
τιμᾶτε, τούς γε τοιούτους εἰκὸς ἄχθεσθαι τῷ πράγ- 
ματι. τίς γὰρ. ἂν μέτριος. ἄνθρωπος βούλοιτο 
ἕτερον κακῶς πάσχειν καὶ τῶν δικαίως δεδοµένων 
ἀποστερεῖσθαι δι αὑτόν; ἢ πῶς οὐκ ἂν ὀργίζοι- 

1 ὅλως ὅ τι ΑγΠΙΠ: ὅπως ὅ τι ΜΒΡ, ὅπως ἀε]οῖεά Ὦ} οοὐ- 
τοσίοτ {π Ε). 

2 οἱ Ο8881ΡΟΠ: εὖ. 
3 ἀγνοεῖ Ο888ΙΡοΟἩ: ἀεὶ ΕΒ, ἀκούει Μ. 4 γε Ἠοίθκο: τε. 

1 ΟΙ. Ώεπποβίμεηπος {πι /.ερι. 98 απά 47. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΙΑΞΤ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

Ἰθν ογεαίηεςς αἶ]ουν ποϊμίηρ ἴΠαῖ σο65 οη Ἠεχο ἴο 
χοπιαῖη ππ]κηπονης απ ἴ]ο στοαῖεν ἀἆθοογαπῃ ο γοις 
εοπάιιεῖ α5 «οπιρατεά γη Ὠλαϊ οἳ απγ οἴπεν οἱ ίγ; 
απά, Ὀεδίάςς, 1 Ργεξαπε, γοιχ Ῥείηπρ ἴμε πιοδῖ Ργος- 
Ῥετοις οἱ ἴ]λο (τοασ]ς, αἰ] ατοι5ε ἀϊδ]]κο απά ]εα]οιδΥ, 
5ο ἐ]ιαί ἴπετο αγε ΠΙΔΏΥ ΥΠΟ Ὑγαϊς] το 5οε 1 γοι αρρεαχ 
ο Ῥε αἲ {αι]ῖ ἵηπ αηγ πιαϊίεν. ΤΠετείογο ἴοδε νο 
Ῥτεί{ε ἴ]ιαῖ νη]ιαῖ ἴλεγ ἆο 5Πα]]τεπιαίη α{τεσ]γ απ]ηονήπ 
ΤΠεγεΡγ τενθα] α δἶση οἱ Ῥαδεποςς, ν/μῖ]ε ἴ]λοςα γνηο 
Ελήη]ς Ολαῖ γνλαῖ ποΡοᾶγ ἵς Ισποταπῖ ο{σοες απποῖοεᾶ 
ον; ἠΠεῖν εἰππρΠοΙγ; απἀ γοι πνου]ά ποῖ ο.τε ἴο 
Ίανε γοιτ ο γ Πε]ά συ!]ῖγ οἑ Ῥοί] ἴ]εςε {αα]ῖς | 

“"ΟΝ γος! γοι δαγ, '' Ῥαῦ νο οἸα]] Ῥε ριαῖ ἴο 
εχρεηςε 1 ννο ἆο ποῦ 5ο ἴλοςε Ίνα α]γεαάγ Ίανε ! 
Απά γα 5απης γη] δε τεφαῖγες 1{ γγε ατε ἴο Ώανε ΠΘΥΥ 
ἰαΐιες πιαᾶε {ου α]] ἴ]οςδε ἴο νοπα γγε νοῖε επι | 

Απά Ἠου; ππαοἩ Ρεΐῖεχ 1ὲ νου]ά Ῥε 1ο πιακε ἴ]ιε ο 
ἴο {ενεν Ῥετδοηπς ταῖμεν Παπ ἴο ἀθοεῖνε α ΊάγρεΥ 
ΏΙΙΩΡΕΣ, 5Ίηπσε γοι 1] Ῥε οοπάεπωπεά απά Ἠαϊεά ΡΥ 
α Ίαγσει ΏΙΙΩΡΕΣΥ, {ου ΤΠεγ Ἰκπονν Ὕγε]] νηιαῖ γοι ατα 
ἀοίΐηρ ! 

Αραΐπ, 1 ἴ]εγ ατα ποῖ Υεγγ ἀῑδιποϊ]γ 5αρετίου 
ΊηΘΏ ΥἨοδε ππεπιοχία]5 γοι ατα ΠΟΥ 5εϊίπς αρ ἴη 
5οπιε Γ{α5Ηΐοη ος οἴλετ---απά 1 γοι ατγε νήσο, γοι ν]] 
Ὦγ πο πιθαΏς δαΥ ἴ]λαί ΤΠεγ αγα--5δεε Ὑλαϊῦ ἴα]κες 
Ρίασε: οη αοοοαπῖ οἱ ἴ]ε Ιη{ετίου γοι ατα Ὑτοηπσίηρ 
λε εχοε]]οπί; {ον γοιχ αποθδίου», Ι ἆατε αςςοτῖ, 
ἀἱά ποῖ Ῥορίονν ]ιεῖν αἀπαϊταϊίοη αἲ ταηᾶοπα ΟΥ προ 
ΔΏΥ απάερετνίησ Ῥεγεοη.  Όπ Όλα οἴπεν λαπᾶ, 

᾿ γοι ατα Ἠοπουτίπς σοοᾶ ππεη, ἴπεη ἴπεςε Ἠανε σοοᾷ 
Υ685ΟΠ Το Ῥε Ιπάϊσπαπι αἲ γοιγ αοἴῖοη. Έον γ]αῖ 
{αἳγ-πηϊπᾶάεἆ παπα γνοι]ά νν]δῃ αποϊ]οχ το Ῥε Π]]-ἰτεαἰεά 
οἩη ί αεοοαπῖ απᾶ ἀερτίνεὰ οἱ ν]αῖ Ἠαά Ῥεετ 115{]γ 
βῖνεηξ Ἠον εοι]ά Ίε Πεὶρ Ῥείπρ αΠοτγ αἲ 510] 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

το ἐπὶ τούτῳ γιγνομένῳ μᾶλλον ἥπερ εἰδείη 
χάριν; ἢ γυναῖκα μὲν οὐδείς ἆ ἂν ὑπομείνειε χρηστὸς 
ὢν διὰ µοιχείαν λαβεῖν, ὅτι τὸν πρότερον ἔχοντα 
ἠδίκησε: μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἂν ὅλως λάβοι 1 τις 
ἡδέως παρὰ ἀνδρὸς ἑτέρου" καίτοι πολλάκις 
γίγνεται τοῦτο οὐ μετὰ πονηρᾶς αἰτίας' τιμὴν 
δέ, ἣν οὐκ ἔστι δικαίως ἀπ᾽ ἄλλου, λαβεῖν οὐδὲ 
χωρὶς ὕβρεως τῆς εἰς ἐκεῖνον, ἀγαπᾶν τινα 
οἴεσθε, καὶ ταῦτα -μηδ᾽ αὐτὸν ἐλπίζοντα ὡς 
οὐθὲν ἂν πάθοι τοιοῦτον; ἀλλ ἀνδράποδον μέν 
τις ὠνούμενος εἴ ποτε ἀπέδρα σκοπεῖ καὶ εἰ μὴ 
παρέμενε τῷ πρώτῳ δεσπότῃ" δωρεὰν δὲ καὶ 
χάριν ἣν ἄπιστον ἡγεῖται καὶ σαφῶς οἶδε μηδὲν 
ἔχουσαν βέβαιον, ἑκὼν ἂν πρόσοιτο; 

'Ῥωμαῖοι γάρ εἶσι οἱ πλείους αὐτῶν, καὶ τίς 
ἂν τούτων ἄψαιτο; οἱ δέ γε παρεστῶτες αὐτοῖς 
Μακεδόνες, οἱδὶ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ νὴ Δία 3 
τούτων ἁπτόμεθα. 

Καΐτοι τοὺς μὲν πρότερον κειµένους πάντας 
ἢ τούς γε πλείστους δι εὐεργεσίαν. φήσετε τεθῆναι, 
τῶν δὲ νῦν τιµωμένων πολλοὺς δι ἰσχὺν θεραπεύ- 
εσθαι. τὸ μὲν δὴ ποτέρους αὐτῶν δικαιότερόν 
ἐστι ποιεῖσθαι περὶ πλείονος, ἐάσω" τὸ δέ, εἰ μὴ 
πᾶσι τὰ δοθέντα δικαίως ὑπάρξει, ποτέρους μᾶλλον 

1 λάβοι Ἐπαρετίαβ: λάβη. 
Σ νὴ Δία Ἐπιρεπίαβ: διὰ τί. 

1 Οπ {μο Ῥτϊποϊρ]ε Ιπνο]νοά οΓ. ὃ 64 απά ὃ 94 αἲ ᾖ. 
5 ΑΠΙΟΠσ οἴμογ 118εβ ὕβρις να ἃ αρα] {θτπ. Απϊκεοί]ο 

(Ελεἰογίο 1. 2. ὅ, 197808) ἀεβπερ ἴν ας '' ἀοῖηρ ος βαγίης ΔΗΥ- 
Μήηρ {ο «681189 Ἠιο οοπιρ]αϊπαπ6 Αλαπηο.”. ΑΔύί ΑἴΠεηπ 8η 
ἱπάἰοίπιεπῦ εοι]ά Ὦο Ῥτοισηί Ῥείοτο {πο ἐπεριποίλείθος αραἰηδί 
ΒΏΥΟΠΘ σι] ϐγ οἱ (Πί8. Ἀ6ο Ὠεπιοβίπεπεβ πι Μίά. 47. Ἔ]ο 

46 



ΤΗΕ ΤΗΙΠΑΤΥ-ΕΠΙΡΤ ΡΙΘΟΟὉΒΡΘΕ, 

ἴτεαπηεηί, Ιηδίειά οἱ {εε]ίπσ ρταϊεβα]ὸ Το ἴακε 
᾿ αποΐΏεχ «856: πο ΠΩΒΗ. 16 ηςε γγεγε Ποποιταρ]ε, νγου]ά 
εοηβεηῖ ἴο σεῖ α Ὑηίε ἵμτοισ]λ Πανίησ οοπιπα εεεὰ 
αἀα]ίετγ γηῃ Ἠεχ, Ῥεοσιςε ὮΥ ἴλαῖ αοὶ ης Ἰαά ἆοπα 
«η Ιπ]άχγ ο Ἠεχ {ογπηεχ Ἠας5ραπά :1 οἵ ταἴἩες, α ΠΙΠ 
ποπ]ά ποῦ ν]Ιπσ]γ ἴακε απγ Ψοπιαη αἲ αἲ] αγγαγ 
{τοσα αποϊῃαεχ, Ἡεν Ἠαςραπᾶ, αἰλοαρ] ἐί {5 οβίοπ 
ἆοπε υν]λοιξ αΠΥ Ῥα5α πιοβνα. Βπῖ απ Ἠοποι:, 
ΙΕ 1ὲ 5 ποῖ Ῥοβδῖρ]ε ]ας5ί]γ ἴο ἴακε αγναγ {γοπι 
αποΐμεχ Ῥειδοη ος γη λοιὲ Ιπβϊοίης απ ἵπ]ατγ 5 οἨ 
Ἠϊπι---ἆο γοι Ελίπ]ς ελα ΔΏΥΟΠΕ οαγε65 ἴο Ἠανε, εγεΏ 
ἴποιρ] Ίε ἶ5 ποῖῦ εχρεεϊίησ ἴο Ῥε 5ιβ]εοῖεά ἴο αΠΥ 
5αοἩ ἰγεαϊπιεπῖ Ἠήπιςε]/ ἈΝαγ, α πιαῃ νο ἶς Ῥαγίπς 
ἃ 5Ίανε παιχτες 1{ Τε εΥ6Υ ταΏ ἄν/ΑΥ, απά 1 Ίο νου]ά 
ποῦ θἵαγ γη Πἱς Ετςί πιαδίεν; Ὀιϊ α οί ο α {ανοιχ 
ἨΠΙΟὮ α τηαη Ῥε]ίενες γγας ποῖ ρίνοι ἵπ σοοᾷ Γαἴθ]ι 
απά ν/ἨῖςἩ Ίνα Ίκπουνς γνε]] εποιισ]Ώ Ώας πο ΡΕεΥΠΙάΠΘΠς 
ἵη 1 αἲ α]]---ννοι]ᾶ Ίο ν]Ηπρ]γ αεοερῖ {λαῖ 2 --- 

"ὙΧες, γοι δαγ, {ον ἴλε πια]ογγ οϐ Ίλεπι αγα 
Ἠοπηαης απἀ νο γγοι]ά ἠλήπ]ς οἳ ἰοισἩίπς ὃ {επι ὃ 
Ῥαῖ ἴ]οςα Ὕν]ιο 5ἰαπά Ῥερίάε ἔλεπα Ἠεχο αχγο Μασο- 
ἀοπίαπς, γνηηῖ]ε ἴλεςο ονεν Ίεγε ατα βρατίαης, απἆ 
ΒΥ Ἠεανοης, 1ὲ ἶ9 ἴμεςα γγα {οιο].” 
Απά γεῖ α]] ἴλαί 5ἷοοά Ίετε {ΟΥΠΙΕΣΊΥ, οἵ ἴ]ε πηοςί 

οἱ ἴετα αἲ αηγ ταῖς, γοι νη]] αἀπαῖξ νγεχο εγεοῖοᾶ 
ἵη αεκπον]εάροπιεηί οἱ α Ῥεπείασίίοῃ, γΊετεας οί 
ἴ]οδε πουν τεσεῖνίπρ Ἠοποιχ ΠΙΔΏΥ αγ Ῥαΐηρ οουσἰεὰ 
ονήπς ἴο [είν Ρο σα] Ῥονγεν. Νου ἴε αεςοπ 
γνΙο] οἳ ἴ]λε ἴννο «Ἴαδθες ας [λε ρτοαίεν τὶσΏί {ο 
Ῥε Ἠε]ά ἵη Πρ]οχ τερατᾶά 1 νυν] ραςς ονεν; ια ἐλιῖς 
{ατίμεν ᾳεβίοη, γ/Ιο]ι οἱ ἴ]λε Ίγνο οἶαβςες-- -α5ειπιίηρ 

-΄ 

ῬιπΙβΗπιοΏί Ὑγ8β α Άπο ος ἱππρίβοηππεηέ, Τακίηρ α ΤΠΒΠ8 
βίαΐιο {τοπ Ἠϊπα νγου]ά οι 186 Ἠίπι ΒΛ181ηΘ. 

ὃ Τμϊς ΑΒ, οἳ σἰνίησ ἐμαίτ Βία{θβ {ο οίμοιΒ. 
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α] Δ νά » 4 / να) ) λ / εἰκὸς ἐπ᾽ ἀδήλῳ λαμβάνειν, οὐδ᾽ αὐτοὺς τούτους 
/ / Δ ”/ ϱ / / λανθάνε. πάντες γὰρ οἴδασιν ὅσῳ βεβαιότερόν 

/ 

ἐστιν εὐεργεσία δυνάµεως. ἰσχὺν μὲν γὰρ οὐκ 

ἔστιν ἥντινα οὐκ ἀναιρεῖ χρόνος, εὐεργεσίαν δὲ 
. / ψ«Α Αν Ν ς Δ 3 / » α οὐδεμίαν. ἵν' οὖν τὴν ὑπερβολὴν ἐκείνην ἀφῇ 

τις, ἀληθῆ τρόπον τινὰ οὖσαν, τὸ πρὸς τὴν πόλιν 

ἀηδέστερον ἔχειν τοὺς οὕτω 1 τιμᾶσθαι ζητοῦντας 
4 4 - . ϱ / χ 

καὶ τὸ συμβαῖνον εἰς ὕβριν λαμβάνειν καὶ κατα- 
/ 4 Α 3 Δ  Ῥδν »Σο / Ν 

φρόνησιν ἑαυτῶν' ἀλλὰ τοῦτό γε εἰδέναι φημὶ 
/ ς μ / αφ. Ἱ / ”/ 

βεβαίως ὅτι μηδὲ χάριν ὑμῖν µηδεµίαν οἴδασι 

μηδ᾽ οἴονται τυγχάνειν μηδενός, τὸ γιγνόμενον 

εἰδότες καὶ τὴν ῥᾳδιουργίαν τὴν ἐν αὐτῷ: πρὸς τοῦ 
/ 2 αἃ Ν / / .] νο 

Διός, εἶθ ἃ καὶ τούτων δεχοµένων οὐκ εἰκὸς ἦν 
3 - Λ ” 3 / αν 

ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἔμπροσθεν εἰληφότας, ταῦτα 
3 / Ν / ϱ) Δ ς..ὅ / ἀφαιρώμεθα τοὺς ἔχοντας οὐδὲ ἑτέροις διδόντες; 

λ Ν ” 2 ἂν ς / - - Καὶ μὴν εἴ γε ἐν οἷς ἡ πόλις δοκεῖ τινος δεῖσθαι, 
Ν / / ) Φ α ) - Ν .] 

τὴν δαπάνην µόνον ὀψόμεθα καὶ τὸ πῶς ἂν εὖὐ- 
/ / 9 θε ”/ 2 / ΄ χερέστατα γένοιτο, μηθὲν ἄλλο ἐξετάζοντες, τί 
ή λ 9 / ς / α) ς ϱ κωλύει μὴ µόνον ταύτην ὑπάρχει ἐν ἑτοίμῳ 

2 Δ Ἂ ”/ / / / τὴν δωρεάν, ἀλλὰ κἂν ἄλλο τι θέλητε χαρίσασθαί 
- / 

τινι, γῆν, ἀργύριον, οἰκίαν, τοὺς ἔχοντας ἀἄφαιρου- 
µένους; ἢ τί δεῖ πόρους ζητεῖν καὶ τὰ κοινὰ 

ἀναλίσκειν, ὅταν ᾖ καιρὸς ἢ τεῖχος ἐπισκευά- 
Ἂ - 3 Δ Δ Δ Α. - - ο) ζει ἢ ναῦς, ἀλλὰ μὴ τὰ τοῦ δεῖνος λαβεῖν ἢ 

1 τοὺς οὕτω Ἠείδκε: τοσούτῳ. 
Ἡ γένοιτο Ἐπαρετίαβ: γένηται. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΕΊΒΞΤ ΡΙΡΟΟΤ ΒΡΕ, 

Ὠναί ἴ]λε Ἠοπουχς ρταπ{εᾶ ατε ποῖ ἴο Ρε]οηρ τ]σ]{{α]1γ 
ἴο α]]---8Ώ ΠΊΟΥΕ ΤΘΔΣΟΠΒΡΙΥ Ῥο εχρεοῖ[εᾷ {ο ἴαῑκε ἔἨεπι 
οἨη λε Ραδΐ5 ος 5ο αποοτίαίπ α Εῑ]ε, ἴμίς ααθςίίοη, 1] 
5αΥ, ενεη ἴλεδε ππεη ἴΠεπηςε]νος Ἰκπουν νγε]] ουν ἴο 
ΔΏ5Υ/ΕΥ. Έοτ α]] Ἰκπου Ἰον/ ππιο] ποτε ρεγπιαπεηῖ 
α Ῥεπείαςίίοη ἶ5 ἴλαπ Ῥουγεχ, {οΥ ἴλετε ἶς πο 5ἰτεηπρῖ] 
ΙΟ] της ἄοε5 ποῖ ἀεδίτογ, Ῥαῖ 1 ἀεείχογς πο 
Ῥεπείασίίοη. Αδειπιΐης, ἰΠεχείοτα, λαϊ Ὑνε ΠΙΔΥ 
το]εοῦ ἴΠαί εχίγεπιε νίεὺν, γγΙοἩ ἵηπ α 5εηςα ἴ5 ἔτας, 
ἴλαί ἴΠοςα ὙΥο ατα δεε]ίησ Το Ῥο Ποπουγεά ἵπ ΕΠῖ5 
ΜΥ ατε απίίε ἀἱδρ]εαςεά νηϊἩ γοιν οἵγ απά ἴα]κε 
νηαῖ ἶς ἆοπα α5 απ Ἱηδι]ὲ απά αβτοηῖ {ο ἴπεπιςε]νος, 
γεί αἲ Ἰεαδὶ 1 αδεετὶ ροβ]ϊνε]γ ἴλαί ἴἸπεγ {εε] πο 
βταΒταάε ν]αίενεχ ἴο γοι απά ἆο ποῖ Εήη]ς ἴμαῖ λεγ 
ατε ρε[ίηρ απγιῃίηρ, Κπονῖπρ ας ἴμεγ ἆο ν]αῖ ἵς 
ἰακίης Ῥ]αεε απά ἴ]ε πηδογαρι]οµδηεςς ἀἱερ]αγεά 
Ίπ Π. Ἰπ Ἠεανεη)ς η8ΠΙ6, ΝΊεη ενεπ 1 ἴμε πιθη 1πΠ 
αιαδίίοη ἆο αοοερῖ {γοπα 5 Ποποισς υΥμΙοὮ να 5ο] 
Ἠανε πο τὶσῃί ἴο ἴα]καε αἵναγ ἤοπι Ε]εῖγ ΓΟΥΠΙΘΥ Υ6- 
οἰρίεηῖς, γε να, Τλεῃ, Το ἴα]κα ἴπεπα αἵγαγ {1οΠ Υο- 
6νεχ Ῥοββεθ5ες ἴἨεπι, ενεη ἴποιρ] Ίνε ἆο ποῖ τεα]]γ 
έσίνε᾽ ἴ]επα ἴο αποϊμοεχ 5εῖ οἱ πιθη ὃ 

Επτίπεγπιοτε, 16 1π οπ5ες γΊετε ἴ]με οἵγ ἶς Γλοισ]ή 
ἵο πεεά απγίμίηςσ, Ίνα οπα]] οοηθἰἆεν ἴπε εχρεηςε 
αἶοπε απά Ίου ἴπο ἰΠίπς οαη Ῥε ἆοπε πιοςί εακ!]γ, 
εχαπίπίηρ Ιπῖο ηο οἴμεχ αδρεοῖς οϐ ἴμε πα!ῖας, να! 
ἵ6 Το Ῥτγενεπί οἳχ Ἠανίπο ποῖ οπ]γ ἰΠπίς οἱ τεαάγ αἲ 
παπά, Ῥαϊ αΠΥ οἴμεγ {ανοιχ γοι πιαγ γ]ςη Το Ῥεςίουν 
ἩπροΏ ΔΏΥ 0Π6, 516] α5 Ἰαπά, ΠΙΟΠΕΥ, ο α Ἀοιςε, ὮΥ 
βΙπρ]γ ἰακίπρ ἴπεπη αγ/αγ {γοπα ἴλοςς γνῃο Ἠανε ἔμεπῃ ὃ 
Ον ν]λαῖ πεεά 5 ἴμετε Το 5εε]ς γναγς απά πιεαης απά 
το εχρεπά ἴλε ραβ]ίο ΠΠΟΠΕΥ ἨΠεπ οοσαδίοη ατγίδες Το 
τεραίχ εἴἴμεν α γγα]] ου 5Πΐρς, Ιηςίεας οἱ ππετεΙγ ἰα]κίης 
20-8Πά-60”5 Ῥχορετίγ, εἴἴπει ἰλαῖ οἳ 5οπηθ οἰξίσεη ΟΥ 
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τὰ τῶν πολιτῶν τινος ἢ τῶν ἐνοικούντων παρ᾽ 
ὑμῖν; 
᾿Αλλὰ νὴ Δία βοήσονται καὶ δεινὰ φήσουσι 

πάσχειν. 
Οὐκοῦν. ἐξέσται δήπουθεν μὴ προσέχειν αὐτοῖς. 

καὶ γὰρ εἰ νῦν εἰσιν ἐφ᾽ οὓς ἂν ἔλθοιεν ὑ ὑμῶν ταῦτα 
ποιούντων, πρότερόν γε οὐκ ἦν ἕτερος οὐδεὶς τοῦ 
δήµου Κυριώτερος. 

᾽Αρ΄ οὖν οἱ τότε ὄντες οὕτω προσεφέροντο τοῖς 
κατὰ µέρος; 

Πόθεν; οἳ τοῦτο πάντων ἡγοῦντο χαλεπώ- 
τατον, καὶ τοῖς θεοῖς ἐπεύχοντο µηδέποτε συμ- 
βῆναι τοιοῦτον καιρόν ἐν ᾧ δεήσει κατ᾽ ἄνδρα 
ἕκαστον ἀπὸ τῶν ἰδίων εἰσενεγκεῖν" καὶ τὸ 
τοιοῦτον } σπανίως ποτὲ παρ᾽ ὑμῖν γενέσθαι 
φασίν, οὐδὲ ἐν ἅπασι τοῖς πολέμοις, ἀλλ᾽ εἴ ποτε 
ἐσχάτως ἡ πόλις ἐκινδύνευσεν. 

"Ίσως οὖν ἐρεῖ τις ὡς οἵ γε ἀνδριάντες τῆς 
πόλεώς εἶσιν. καὶ γὰρ ἡ χώρα. τῆς πόλεως, 
ἀλλ᾽ οὐθὲν ᾿ἧττον τῶν κεκτηµένων ἕκαστος κύριός 
ἐστι τῶν ἑαυτοῦ. καὶ κοινῇ μὲν ἐὰν πυνθάνηταί 
τις τίνος ἐστὶν ἡ νῆσος ἢ τίνος ἡ Καρία, φήσουσι 
Ῥοδίων. ἐὰν δὲ ἄλλως ἐ ἐρωτᾷς, τουτὶ τὸ χωρίον 
ἢ τὸν ἀγρόν, δῆλον ὅτι πεύση τοῦ δεσπότου 
τὸ ὄνομα. καὶ τὰς εἰκόνας ἁπλῶς μὲν πάσας 

1 καὶ τὸ τοιοῦτον Ἐπαροεγίαβ: καίτοι τοῦτο. 

1 Αρρατεπί]γ Ἡο ΠΙΘΑἨΒ {ο ἨΏοπιαηβ, 
5 ἄποε]ς οἶί6Β 48 α τα]ο Ἠαἆ πο τερι]αχ ἀῑτοοί (αχαθίοη. Αἲ 

ΑἴΠεΠΒ α βρεοῖα] 1οενγ ΊναβΒ πιαάο ἵπ οπιεγσεηςίεΒ. ἘΟΙΓ 68868 
βθο Ἰ)ειποβίµεποΒ 18. 66; 20. 10; 22. Ἴθ. Ἱπ 428 βιοἩ α 
βρεσία] {αχ γγαβ Ἰεν]εά {ο επαβ]ο ΑίΠεπΠ8 {ο οοπ{ίπιο {πο ναν 
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ΤΗΕ, ΤΗΠΟΤΥ-ΕΠΙΞΡΤ ΡΙΒΟΟὉ ΒΡΕ, 

ο{ οπε οἱ ἴ]ιε 5ίχαηρενς νο γε 5ο]οιγηίης ΑΠΙΟΠΡ 
οι ὃ 
"εναν, ΡΥ Ζευς,” γοι δαγ, '' ἴπεγ ν]] ταίδο απ 

ου ἴουγ απά 5αγ ἐ]αί 1ὲ 5 αη οπἴτασς. 
Τεν ἴξ γν]] Ῥο Ροδεῖρ]ε, ΡγεςαπιαΡ]γ, ἴο ραγ πο 

αΤΤεπΙΙοη Το ἴπεπι. Έοχ εναν 1 ἴλετε αγ πον; ἔ]λοδα1 
ἴο ἨΊοτω ΤἨ6γ οἳη αρρεα] Ὕ]εηπ γοι αοὶ ἠΠίς ναγ, 
ἵπ ἴπε ο]ά ἆαγς, αἲ αηγ ταῖε, ἴἨεγε γ/ας πο ΡοΥ5ΟΠ 
Νο Ἰαά στεαῖεχ ααἰΠον1ίγ ἴλαπ ἴ]ο Ῥοορ]ο. 
απ 1 Ῥο ἴλαί λε πιεη οἱ ἴλαῖ πο ἴχεαιοα 

Ἱπάϊν]άπα]ς {π ἴ]λαῖ γναγ ὁ 
Ὑγ]ιαῦ ποηδεηςδε! Ἠιγ, ἴμεγ οοηςἰἀετεὰ 1 Το Ῥο 

Όπε γνουςῖ ἐπίπρ ἱπαρίπαΡ]ε, απά ρταγεά ἴ]ια σοᾷς αι 
ἴπε πε τηὶσἡί πενεν οοπις ἵη γηίο] 1 γγου]ά ὃε 
ΏθΟΕΡΡΑΣΥ ἴλαὶ οαο] Ππαϊνιάαα] είχει «Ποι]ά ονεχ Ὦο 
ορ]ρεά ἰο Ῥαγ α ἴαχ ουῖ οῇ Ἠΐς ΟΠ ργϊναῖο ΠΙΘΒΠΡ: 
πιά Ἡ ἶ5 εαἵἆ {οί 5ο εχίτεπιο α ππΘᾶς γε πας οη]γ ταγε]γ 
Ῥεεῃ {α]κεη ἄπΊοηρ γοι ἵπ δρίίε ο/α]] γοιχ γνατς, εχεερῖ 
αἲ α πιο ννηον γοιχ οἵγ γγας ἵπ εχίτεπιε ρεγ!].: 

Νουν ρειμαρς 6ΟΠ16 ΟΠ6 γη] αγ ἐ]λαί τε οἰαίιος 
Ῥε]οης Το ἴ]ιε οἵιγ. Ύες, απᾶ ἴλμα Ἰαπά αἶδο Ῥε]οηπρς 
το μα οἵἵγ, Ραΐ ποπ ἴμε Ί65ς ενεγ οηΏς γιο ροββ65586ς 
ΔΏΥ Ίας ΓΗ] ααἰ]λοχ!τγ ονεχ νκαῖ ἶ5 Ἠΐς ονη. Βρεακίησ 
ἵῃπ α Ῥροβσα] 5εηδε, 1 αηγοπε Ιπαιίτες ὙΠο οΝ/Π5 
ἴπε Τς]απά ὃ ου Νο ον Ώς Οατία, ο υγ] Ὦο {ο]ά ἴ]αῖ 
ἴπε Ἠλοάίαης ον 0. Βαϊ 1 γοι αδίς ἵῃ α ἀϊετεπί 
56η5ε αροιί ἴλίς «ρεοίῇο εδἰαίε Ίετε οἵ ἰλίς βα]ᾶ, 
Ἡτ {9 ο]εα ἴλαϊ γοι γν]] Ίθανη ἴΠε παπῃε ο{ {λε Ρτϊναϊα 
ΟΥ ΠΕΥ. ο. 85ο νητ ἴ]ο φἰαίιες; ἵπ α ϱ6ηογα] 

αραϊηρί Βρατία, Ὑλεη αἲ] εχοορί {ο ταβεγνο {απάβ Ἰαά Ῥδθι 
εχμαιιβύοά ὮΥ {1ο βἶεσο ο{ Ῥούίάαορα. Ἴ]οβο νΠἩ α οαρίἑαΙ 
ο{ 1εβς (Ίλαη οηο-βἰχίἩ οΓ α {α]επό Ίνετο οχοπρῦ. 

ὅ Ἠο πΙθΒΠΒ {ο ἰδ]απά οἱ Ἠ]οάςθβ, προη {πε ποτίἡ-δαβίθτη 0ἱρ 
οἱ ν/ῖοἩ ο οἵ υγ οἳ Ώ]οάςς ννας βἰπαθεά. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ῥοδίων εἶναι λέγουσιν, ἰδίᾳ δὲ ἑκάστην τοῦ δεῖνος, 
ἢ τοῦ δεῖνος, ᾧ ἄν ποτε ᾖἢ δεδομένη. καίτοι τὰ 
μὲν χωρία καὶ τὰς οἰκίας καὶ τἆλλα κτήματα 
οὐκ ἂν εἰδείης ὧν ἐστιν, εἰ μὴ πυθόµενος' ἡ δὲ 
εἰκὼν ἐπιγέγραπται, καὶ οὐ µόνον τὸ ὄνομα, 
3 Δ Δ Δ Γον / Αα. / 

ἀλλὰ καὶ τὸν χαρακτῆρα σῴζει τοῦ λαβόντος, 
ϱ .) ΣΩ} ων / Σο / / . / 

ὥστ᾽ εὐθὺς εἶναι προσελθόντα εἰδέναι τίνος ἐστιν. 
/ αν τν ἵνα ”/ / 5 / λέγω δὲ ἐφ᾽ ὧν ἔτι μένει τἀληθές. 
Καὶ μὴν τό γε ἐν κοινῶ κεῖσθαι γελοιότατόν 

ἐστιν, εἴ τις ἄρα σημεῖον ἡγεῖται τοῦ μὴ τῶν 
2 / .] Δ ς / 2 Δ α / 

εἰληφότων αὐτὰς ὑπάρχειν, ἀλλὰ τῆς πόλεως. 
οὕτω μὲν γὰρ ἐξέσται λέγειν καὶ τὰ ἐν µέσῳ τῆς 
ἀγορᾶς πιπρασκόµενα τοῦ δήµου, καὶ τὰ πλοῖα 
δήπουθεν οὐχὶ τῶν κεκτηµένων, ἀλλὰ τῆς πόλεως, 
ἐπείπερ ἐν τοῖς λιµέσιν ἕστηκεν. 

αθ) / ”/ / ς Δ / . λέ τοίνυν ἠκουσά τινος ὑπὲρ τούτοῦὺ λέγοντος 
ὡς ἰσχυρότατον, οὐκ ἂν ἀποκρυψαίμην, ὅτι δη- 
µοσίᾳ τοὺς ἀνδριάντας ἀπεγράψασθε ὑμεῖς. τί 
οὖν τοῦτό ἐστιν; καὶ γὰρ τὴν ἄντικρυς χώραν καὶ 
Κάρπαθον ταύτην καὶ τὴν 1 ἤπειρον, ἑτέρας νήσους 
καὶ καθόλου πολλὰ ἔστιν εὑρεῖν, ἃ κοινῇ μὲν 
2 / ς / / Δ . Ν Δ ἀπεγράφατο ἡ πόλις, διῄρηται δὲ εἰς τοὺς κατὰ 
µέρος. ὅλως δὲ οὐκ εἰ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον 

1 τὴν αἀάθα Ὦγ ΟαΡ/8. 

1 Τμαϊ 1β, 0]οβο οἩ Ὑγλίο]ι πο ἱπβοτίρίῖοη ϱΩ]] ππαίσ]εβ ο 
ῬΕΤΒΟΠ ταρτοβεη{εά. 

} Ἠο πιεβης {]ε {οηριο οἳ ]απά Παὐθίηςσ οιὲ {ο]νατάς Ἠ]οάςβ 
{τοπ Οατία. 108 ΡΤοπιοη{οτγ ν/αβ αροιί {επ πιῖ]ος ἀῑδίαπῦ ἔτοτα 
Όλο οἵγ οἳ Ἠ]οάθβ. Ἠεποορ ἤπειρον ἵδ πού οβ]εσθίοπαβ]θ, α8 
ΒΟΤΠΘ Ἠανο (Ποισηῦ. 

δ Οατραίμος, ἴπο πποάετη Βοαγραπίο, ἵ απ 1β]απά αδοιί 
ὑ]τίγ-Βνο πηῖ]θς βοπ{Ἡ-γγθβί οἳ Ώ]οάθΕ απἆ Ἠα][-ναγ Ῥείνγεει 
ἵν απ Οτείο, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΤΒΣΤ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

86Ώ56 ΠΕΠ 5αΥ ἴλαί ἴΠογ Ῥε]οπρ ἴο ἴ]ε Ῥεορ]ε ο 
Ἠμοάςς, Ραΐ ἵπ πε ρατίίου]αν οΥ δρεοία] 5εηςε {αγ 
δαγ ἴλμαί ή ος μαι οἰαίαε Ῥε]οπσς {ο Θο-απά-5δο 
ος ἴο Ῥο-απά-5ο, παπηίης γλαίονευ πιαπ ἴξ ας Ώου 
βῖνεηπίο. Απά γεῖ, Ὕμεγεας ἵη ἴ]α ο.ςα ο οδἰαῖςς, 
Ἀοιδες, απά οἴ]ον Ῥοδδεδδίοης, γοι οαηποῖ ΊεαγΏ νο 
οννης ἴπεπα ππ]εςς γοι Ιπααίτε, ἴλα φἰαΐιςο ας απ 
Ἱηφοτίρίίοη οἩ ἵζ απά Ῥγεδεννες ποῖ οΠΙγ ἴμε ηαπιε 
Ραΐ αἱ5ο ἴ]α Ιποαππεηπίς οἱ ἴμε ππαη ο ποπ 1 
ας Πχεί ρἵνοη, 5ο ἴλαί ΙΤ ἶ6 Ῥορβίρ]ε {ο 5ἵερ πθας 
απά αἲ οπΏος Ἰκπονυ Ὑηοςο 1ὲ ἶ5. 1 τείεν ἴο ἴ]οδα ΟἨ 
/ΒΙοἩ ἴπο ἰταίῃ ἶς 51]] σίνεῃ.1 

Μοτοαονεν, ἴε Ῥ]εα ἰλαῖ ἴΠεγ θἰαπᾶ οἩπ ριδ]ίο 
Ρτγορετίγ ἵδ πιοςδί αρφινά, ΤΕ τίς ἶς τεα]]γ Πε]ά ο Ῥε απ 
Ἰηάϊοαίίοη ἴλαῦ ἴλπεγ ἆο ποῖ Ῥε]οπς {ο ἴλοςε νο 
τεοεἰνεὰ ἴἨεπα, Ῥαΐ {ο ἴε οἵςγ. ΊΝΊΥ, ΙΕ ἴαί ὃε 
ἵταε, 9 νη]] ο ροδδίρ]ε ἴο 5αγ ἴ]λαῖ αἶσο ἴ]ο (λίπος 
νπΙοὮ αγε οἩ 5α]ε {π ἴλε οεπίτε οἱ ἴμε πιατ]κεί-ρ]αςε 
Ῥε]οπς ἴο ἴπε οοπηπιοην/εα]ίἩ, απᾶά αι ἴ]πο Ῥοαίς, 
πο ἀοιβί, ο Ῥε]οπρ, ποῖ ἴο ἐΠείγ ροβ5ε55οΥς, Ραΐ ἴο {ο 
οΙίγ, ]αδί Ῥεσαιςδε ἴΠεγ ατε ]γίπς ἴπ ἴπε Πατρουνς. 

ΤΈμεπ, ἴοο, απ αγσαπιεηῖ γγηίοη Ι οστά α Πιβῃ 
4άναποθ, ἂ5 α ΥΕΤΥ 5ἴτοηπςρ οπθ ἵπ 5αρροτί οἱ αι 
ο 1 απι ποῦ ἀἱδροςεά ἴο οοποςα] {οπι γοι: 
ε δαἱᾷ ἴΠαί γοι Ἠανε ππαάε απ οβ]οία] Ἠςὶ οἳ γοιγ 

εἰαΐιος. ἸμΠαϊ, Ῥρταγ, ἵς ἴο κἰσηίβοαπος οἱ ἴλαί ὃ 
Ἠ/ΗΨ, ἴνε οοιπίτγ Ἰγίπς ορροςίίε ας Οατραΐμος 
γοπάες,” ἴλε πιαἰπ]απά,Σ πε οἴμεγ ἱδ]απάς, απᾶά 
ἵη σεηοτα] ΠΙΔΏΥ Ῥοββδορρίοης «απ Ῥο {οιπά γνΏίοἩ ἴε 
οἵἵγ Ίιας Ηείιοά ἵπ 15 ραρ]ίο τεσοτᾶς, Ῥιας ἴΠπεγ Ἰανε 
Ῥεεπ ρατοε]]εᾷ ου απποπςσ ἱπαϊνίάπα]ς. Απά ἵπ απο, 

4 Α8 α τογατά {ο αβαἰδίηῃσ {πο Ἠοπιαης ἵπ {Πο ἵγατ ασαἰπδύ 
Απίοσμαθ, Ἐλοάθβ γναβ σίνοη οοπίτο] οἳ ΒοιίἩ Οατία, γγποτα 
ὔιο Ἠμοάίαπβ Παά Ἠαά βοὐ(]οπιοπίς {Τοπ αηΏ θατ]γ Ῥοτίοά. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒἷΥΡΟΡΤΟΜ 

ἕκαστος τὴν εἰκόνα ἔχει τῶν τιµηθέντων, καθάπερ 
ἂν ἄλλο τι κτησάµενος, διὰ τοῦτο ἂν ἔλαττον 
αὐτῷ προσήκειν λέγοιτο ἢ μηδὲν ἀδικεῖσθαι διδόν- 
των ὑμῶν ἑτέρῳ τὴν ἐκείνου. µυρίους γὰρ εὑρή- 
σετε τρόπους, καθ οὓς ἑκάστου τί φαμεν εἶναι, 
καὶ πλεῖστον διαφέροντας, οἷον ἱερωσύνην, ἀρχήν, 
γάμον, πολιτείαν" ὧν οὔτε ἀποδόσθαι τι ἔξεστι 
τοῖς ἔχουσιν οὔτε ὅπως ἂν τις ἐθέλῃ χρῆσθαι. 
κοινὸν δ᾽ οὖν ἐπὶ πᾶσιν ὥρισται δίκαιον, τὸ 
πάνθ᾽ ὅσα δικαίως τις ἔλαβεν, ἄν τε καθάπαξ 
τύχη λαβών, ἄν τε εἴς τινα χρόνον, καθάπερ, οἶμαι, 
τὰς ἀρχάς, βεβαίως ἔχειν καὶ µηδένα ἀφαιρεῖσθαι. 
πῶς οὖν δικαιότερον ἔστιν ὁτιοῦν ἔχειν ἢ εἴ τις 
ἀνὴρ ἀγαθὸς γενόμενος καὶ χάριτος ἄξιος ἀντὶ 
πολλῶν καὶ καλῶν τύχοι τιμῆς; ἢ παρὰ τίνος 
κυριωτέρου καὶ μείζονος ἢ ́ παρὰ τοῦ Ῥοδίων 
δήµου καὶ τῆς ὑμετέρας πόλεως; καὶ γὰρ τοῦτο 
οὐ σµικρόν ἐστι, τὸ μὴ Ἰαλυμνίους εἶναι τοὺς 
δεδωκότας ἢ τοὺς κακοβούλους τούτους ἸΚαυνίους: 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν, ὅσῳ τις ἂν κρείττω 
καὶ πιστότερον δεικνύη, παρ᾽ οὗ τυγχάνει τι 
κτησάµενος, τοσούτῳω κρατεῖ καὶ οὐδεὶς ἂν 
ἀμφισβητήσειεν αὐτῶ. καίτοι πᾶσα πόλις, ἣν 

1 1,οι, π ῬετροίπΙϐγ. 
1 0αΊγπιπα, α ΠΙΕΙ] Ιθ]απά ποατ 0ο8 απά αβοιπό 6ὔ πι]]οΒ 

ποτί]-νγοβύ οἱ Ἠποάθβ. 16 νναβ α οοΙοηγ οἳ ΒΕρϊάκαγαΒ. 
ὃ Ὅπππα8 νγας α οἵγ οἨη πο οοαβύ οἱ Οατία απά ποτί]-θαρί οἳ 

Ἠ]λοάςβ. 6ο δ 124, γγπετο 16 18 οοαρ]εά νι Μγπάαε, απά 
8 1256. νηετο 16 ἵβ ϱα]ἆ {ο Ῥο ἆοαδ]γ επβ]ανοά. 

Ῥτοραξ]ν ο ΟµαΠπΙβΏΒ απο Ἠοτο οα]]οά Γοο]βἩ Ῥδοσαβο ἴπ 
88 Ῥ.ο. {ευ Πε]ροά οιΤΤΥ οιξ, απά γη] οβροοία] {ασγ, ΜΙΗἨτ]- 
ἀα{θβ᾽ οτάθτβ {ο ἸΙβββ8οτο αἲἱ Τα]ίαπς ἵπ Αβία Μίποι (866 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒΞΘΤ ΡΙΡΟΟὉΕΒΡΘΕ, 

ενεπ 1{ εαο]ι πἹαἨ ὙνἨο Ὠας Ώδεπ Ἠοποιτεά ἄοες ποῖ ἵπ 
Ὠπίς 6εη5ε ΄ ροβςεςς ᾿ Πὶς 5ἰαΐιπο α5 Ἠε νγου]ά ροβ56ςς 
αηγἰΠμίηρ εἶσε ε Ίας αοα τες, 1 οαηποῖ Γοχ Ελα τεαδοΏ 
Ρε σαἱά ἰΠαῖ 1 Ῥε]οπσς το ΗίΠα 4ΏΥ ἴ]ε Ίε5ς οἵ ἴλπαῖ ηε 
ευ/εγ5 πο Ἠτοης ὙΊεπ γοι σῖνε 5 κἴαΐιε ἴο απΟοΐΠοΓ. 
Έοχ γοι γη] βπά οοιπί]εςς 5οηΏ5ες ἵπ ν/ηΙοἩ νε 5αΥ 
Ὠιαί α Ὠης ΄ Ῥε]οπρς ᾿ ἴο απ ἱπάϊνίάμαὶ απά νεγ 
ἀϊπετεηί 5εηδες ἴοο, {ος Ιηδίαποςε, α Ῥτίεκίμοοά, α 
ραβρ]ο ο/]οε, α γηῖ{ε, οἰΙπεηςΗΙρ, ποπε οἱ νγμοὮ ἐ]εῖτ 
Ῥοββεβδοτς ατε αἲ Πρετίγ εἰϊμει ἵο 5ε]] οἵ ἴο 1156 1Π 
ΔΠΥ γναγ ἴ]εγ Ἰκε. Βιαϊ οεγίαἰπ]γ α «ΟΠΙΠΙΟΠ ργ]ποῖρ]ε 
ος Ια5ί1οε ἶ5 Ἰαϊά ἄονπ ἵπ τεσατᾶ ἴο ἴλεπι α]], {ο πε 
εβεοί ἰ]αί απγἰµῖησ νημαΐςοενετ γε! απγ οπε ας 
τεσεϊνεᾶ ]α51]γ-- νλείπεν Ἠε Ἠαρρεης ἴο Ἠανε σοΐ ἴε 
οπσε {ος αἰΙ1 ου {ογ α δρεοίῃεά ππε, ]αςδί αδ, {οΥ 
Ιηςίαηος, ηε ορίαίης ραβ]ο οβ]οες---ἴ]αῖ ἵς Ἠΐς 56οιτε 
Ροββρςβῖοη απᾶά ποβοᾶγ ο. ἀερτίνε Ἠίπα ος Ἡ. Ἠονν, 
ἴπεη, ἶ5 1 Ῥοβεῖρ]ε {ο ανε απηγ{ΠΙπρ πποτε ]51{1γ, απ 
ἨΊεῃ ἃ ΠΊ8Π γ/ηο Ὠας ρτονεά Ἠϊπηςε]{ σου απἀ ν/ογαγ 
οἱ στα Ιτιάε τεοείνες ... η το ιτΏ {ΟΥ ΠΙΒΏΥ ποΡ]ε 
ἀεεάς Ον {τοπι γοπι οοι]ά Ίε τοσείνε 15 ἴ]λαῖ Ίας 
Γα]]1εν ααἰλοτΙιγ απά ἶ5 στεαίεν ἴ]αη ἴ]λο ἆεπιοσγαςγ 
ο{ Ἠμοάες απἆ γοιχ ο γὃ Έον Ιτ ἶ5 πο ἰχίβίης οοἩ- 
εἰάεταίίοη ἴ]λαὶ Τὲ ννας ποῖ ἴπε (Οαἰγπιπίαης Υπο 
6ανε 1, ος ἴλλοςε ἴ]]-αάνίδεά Οαιπίαης: ὃ ]αςί ας ἵη 
Ῥεϊναϊε Ῥιδίηεςς ἴ]λπο Ῥεϊίεν απἆ ππογε ἴγαςιννογἴγ 
γοι Ῥτουε ἴ]ε ππαη ἴο Ῥο ἔτοπι ποπ γοι οῬρίαϊη 
ΔΏΥ Ῥοββεςδίοη, ἴμε εἴτοπσεχ γοις Ἠτ]ε ἴο 1 5, απά 

ὮΥ 5ο πηιε] πηοτε πο 9π6 8η ἀἱδριίαε Π. Ὑεὶ αΠΥ 

Αρρίαη 29). Α8 α Ῥραπἱεμταθηῦ {ος {πί6 Βα]]α πιαάθ {Ίλοπα 9Π0Θ 
πἹοτο αιαρ]οοῦ 6ο {ο Β]οάίαπθ, ἔτοπι Ὑγποπα 0ο ἨΟπιαΠΒ Ἰαά 
{τοθά ἴπαπι. Όϊσοθτο (αά Θιωπίωπι Γγαίτεπι 1. 1. 11. 99) τείοτς 
{ο 018 απά Β4Υ8 θιαῦ (Πεγ αρρεα]θά {ο {πο ἨΏοπιδη Βεηκίο--- 
ῬτοβαΡ]γ ἵπ ναίη---,ο ο {τοεά 9Π08 Π1οΓθ. Β9θ Ρ. 190, πού 1. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

ἂν εἴπῃ τις, ἑνὸς ἀνδρὸς ἰδιώτου, κἂν ὁ σεµνότατος 
ἦ, πιστοτέρα τῷ παντὶ καὶ κρείττων, καὶ τὰ 
κοιν γιγνόµενα τῶν κατ ἰδίαν πραττοµένων 
α] / 

ἰσχυρότερα. 
Σκοπεῖτε δὲ ὅτι πάντες ἡγοῦνται κυριώτερα 

ταῦτα ἔχειν, ὅσα ἂν δηµοσίᾳ συµβάλωσι διὰ τῶν 
τῆς πόλεως γραμμάτων: καὶ οὐκ ἔνι λυθῆναι τῶν 
οὕτω διῳκηµένων οὐδέν, οὔτ᾽ εἴ τις ὠνήσαιτο 
παρά του χωρίον ἢ πλοῖον ἢ ἀνδράποδον, οὔτ᾽ 
εἴ τῳ . δανείσειεν, οὔτ᾽ ἂν οἰκέτην ἀφῇ τις ἐλεύθερον 
οὔτ᾽ ἂν δῷ τινι 1 δωρεάν. τί δήποτ᾽ οὖν συµβέβηκε 
ταῦτ᾽ εἶναι βεβαιότερα τῶν ἄλλων; ὅτι τὴν πό υν 
μάρτυρα ἐποιήσατο τοῦ πράγµατος ὁ τοῦτον τὸν 
τρόπον οἰκονομήσας τι τῶν ἑαυτοῦ. πρὸς τοῦ 
Διός, εἶθ᾽ ὧν μὲν ἄν τις παρ᾽ ἰδιώτου τύχη διὰ 
τῆς πόλεως, οὐκ ἔστιν ὅπως ἀφαιρεθήσεται 
τούτων ἃ δέ τις εἴληφεν οὐ δηµοσίᾳ µόνον, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ δήµου δεδωκότος, οὐκ ἔσται βέβαια; 
καὶ τὸ μὲν ὑπ ἄλλων γενόµενον «τοῦτον τὸν 
τρόπον οὐ λυθήσεται διὰ τὴν πόλιν, ἃ δ᾽ ἡ πόλις 
αὐτὴ πεποίηκε, ῥᾳδίως οὕτως ἀνελεῖ, καὶ ταῦτα 
οὐχ ὡς ἔδωκεν, ὁμοίως ἀφαιρουμένη κατὰ κοινόν, 
ἀλλ᾽ ἑνὸς ἀνδρός, ἂν τύχη στρατηγῶν, ἐξουσίαν 
ἔχοντος τοῦτο ποιεῖν; καὶ μὴν καὶ γράμματά 
ἐστιν ἐν κοινῷ περὶ τούτων, ὑπὲρ ὧν ἔφην: τὰ 
γὰρ ψηφίσματα γέγραπται δήπουθεν τὰ τῶν 

1 τινι 0οἩοο: τινα. 

1. Ῥοτ {ο ἐποιρ]έ βεο Ὠεπιοβίμεπες [π Περί. 15 απά 96. 
3 :0. Ῥ!βοοιχβο 98. 29 αἲ {μα οπά απἀ Ῥσεπι. ἐρίά. 196. 
ὃ στρατηγός 88 {1θ σεπογα] θ6]ο οἱ ἐπο οΠῖοξ πιπρὶρίταίθ ο 

Ἱπάερεπάφπό ον βοπη]-ἱπάδρεπάοπέ (τες οοπαπιαηϊἑίθβ απᾶ 
Ίεαριεβ απἆοτ Ἑοπιαη ἀοπιπαθίοη. 

σό 



ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΤΒΡΤ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

οἵίγ νηλίοΏ οπε παὶρηῖ πιθη[ίοη ἶς {π ϱνΕετΥ γ/αγ Ρεΐΐεν 
απ ποτε ἴταςυννοτίμγ ἴΠαπ οπε Ῥτίναϊε οἱ ίχεη, ενεΠ 
1 Ἆε Ίας ἴλε Ἠϊσ]μεςί ςἰαπάίηπςρ, απά ατταησεπιεηίς 
πιαᾶε ΡΥ ἴ]α δίαῖε ατα ππογε Ρἰπάϊπςο ἴπαη ἔποςε ν/η]ο]ι 
4το περοβαϊεά ργ]ναἴε]γ. 

ΤΈΠεη οοηρίἄετ, {ατίμες, ε]ιαί αἲ] πιεη ταρατά ἴποςα 
αστεεπιεηῖς ας Πανίπο οτεαίεν ναλα{ἴγ υηίοἩ ατα 
πιαᾶς νηἩ ἴπε 5αποίίοπ οἱ ἴμε 5ἰαῖε απάἆ αγο εηἰεγοἁ 
ἵπ τηε οἴιγ΄5 τεσογάς; απά 1 ἶ5 ἱπροδείρ]ε {οτ απηγἰλίπς 
πας αἀπιϊηϊςίεγεςἆ {ο Ὦο απηι]]ες, οἴἴμεχ ἵπ ο8δε οης6 
Ῥιαγς α Ῥίεςε ος Ἰαπά Εγοπα αποϊΠετ, α Ῥοαἳ ΟΥ α 8]ανε, 
οΥ ἵ{ α ΠΊΒΏ πηαλκ65 α ΊοᾶἨ ἴο αΠΟΙΗΘΥ, ΟΥ {65 α 8ἶανο, 
ος πιακες α σ{ῖ {ο αηγ οπθ. Ἠον ἵπ ἴπε ποτ], ἴπεῃ, 
Ίας Τξ «οπηε ἴο ραςς ἴμαῦ ἴλεςο ἴταηδασίίοης ο8ΓΙΥΥ α 
στεαῖεχ 5εοισΙγ ἴλαη Ἁπγ οἴπενῖ Τί ἵδ Ῥεσαιςε ἴ]ε 
ΠΙΩΏ νο ας Παπά]εά απγ αβαίν οἱ Πὶ ἵπ ἰΠίς γναγ 
ηα5 πιαάςο ἴ]ε οἵἵγ α γηίηεςς ἴο ἴ]ο ἰγαπδας[ίοη. ΤΠ 
Ἠεανεπ΄5 πάπας, 1 15 ἴπεη Ῥε ἴτιςε ἐλαῖ, γηῖ]ε αΠγ- 
Μπίησ α Ῥεδοηῃ ΤΠΔΥ σεῖ {οπι α Ῥεϊναϊίε οἴίσεη Ὦ} 
αοἴϊπρ ἴητουρ] ἴΠε κἰαῖο οαηποῖ ΡοδβίβΙγ Ῥε {ἴα]κεη 
ἔτοπι Ἠΐπα, γεῖ ννλαῖ οπε Ἰμας τεοείνεᾶ, ποῖ οπ]γ ὮΥ α 
εἰαῖε ἆςεστος, Ῥιαΐ αἶξο α5 α οἱ[ῖ οῇ ἴπο Ρρεορ]ε, 5Ἠα]] 
ποῖ Ῥε Ιπαμεπαρ]εῦ 3 Απά νΊογεας ΑΠ αοἴίοη ἴα]κεη 
η εΠς ἵναγ ὮΥ απγροάγ εἶδε γη]] πενεν Ῥο αηπι]]εάᾷ 
Ὦ}γ ἴλα αιἰ]λονϊγ οῇ ἴο κἰαΐς, γαῖ 5Ἠα]] ἴμε εἰαῖςε, 
η ἴπο οβηαπά Ὕναγ νε οΏδετνε Ἠεγε, οαπος] ν]αῖ 1 
πας δε] ἆοπε ῦζ---απά ἰλαῦ ἴοο, ποῖ Ὦγ ἰακίπο Τὲ 
ΒΝ/ΑΥ ἵη ἴ]λε 64Π1ς ΠΠΔΏΠΟΥ ἴη ὙνΠΙοὮ 16 Ίνας οτἱρίπα]]γ 
ρίνεη, ἴιαὶ 5, Ὦ}γ ἴἶιο οοπηπιοΏηγγεα]ίἩ οβμοία]]γ, Ῥαΐ 
Ὦγ Ιειίίπσ οπο ΠΙΒΗ, 1 Ώε Ἠαρρεης ἴο Ρο γοιγ οἨίεΓ 
πιαρίςἰταῖεὃ Ἠανο ἴ]ιο ρούνεχ το ἆο 5οῦ  Απά Ρερίάες, 
ἴλετε ατα οβ]οῖαΙ τεοοτᾶς οἱ ἴποςο Ἰταηδασίοης ος 
πμίοὮ 1 Ἠανε 56Ροκεπ; {ογ ἴπε ἆεοτεε ὮΥ νο] 
Ἠοποιτς απε ρίνεη ατα τεοοτάθᾶ, 1 ἴακαε ἵτ, απἆ 
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τιμῶν καὶ δηµοσίᾳ μένει τὸν ἅπαντα χρόνον. τὸ 
μὲν γὰρ ἀποδοῦναι χάριν οὕτως ἀκριβῶς γίγνεται 

.) ο η ] . 2 / λ ε] / ΄ παρ᾽ ὑμῖν, τὸ δ᾽ ἀφελέσθαι τοὺς εἰληφότας πάνυ 
ε / 5 νο Δ ] ϱ/ / / ῥᾳδίως. εἶτα τὸ μὲν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι δίχα 
ψηφίσματος, ἁπάντων ὑμῶν πεισθέντων, τὸ δὲ 
” Ν / Ἂ ο η / / Δ “ 

ἔθει τινὶ συμβαίνει, κἂν ἑνὶ δόξῃ µόνον: πλὴν ὅ 
/ -- 

γε ἔφην ὅτι δηµοσίᾳ ταῦτα ἀναγέγραπται, καὶ 
. / ) - / 5 Χ Αλ νο .. 

οὐ µόνον ἐν τοῖς ψηφίσµασιν, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν 
τῶν εἰκόνων, τό τε ὄνομα τοῦ τιµηθέντος καὶ τὸ 

Δ ὰ - 

δεδωκέναι τὸν δῆμον, καὶ τούτων πάλιν ἐν τῷ 
δηµοσίῳ κειμένων. 

ι. / »/ 2 4 ”- 5 α Σολ Οτι τοίνυν οὐθέν ἐστι τὸ τῆς ἀπογραφῆς οὐδὲ 
τὸ ἐν κοινῷ κεῖσθαι πρὸς τὸ μὴ τῶν εἰληφότων 

3 

εἶναι τοὺς ἀνδριάντας, πάλαι μὲν ἴσως ὑπάρχει 
- 2 .] σ .] ε) - / 

δῆλον' ἀλλ ὥστε μηδ᾽ ἐπιχειρῆσαι µήδένα 
ἀντειπεῖν, ἐκεῖνο ὑμῖν ἐρῶ. ἴστε που τοὺς 
Ἐϊφεσίους, ὅτι πολλὰ χρήματα παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι, 

) Δ 2 - 2 / α) Χ .. 

τὰ μὲν ἰδιωτῶν, ἀποκείμενα ἐν τῷ νεῷ τῆς 
.) / . 5 / / » Δ Δ / 
Αρτέμιδος, οὐκ ᾿Ἠφεσίων µόνον, ἀλλὰ καὶ ξένων 

Δ ς / / 1 2 / λ λ . 

καὶ τῶν ὁπόθεν δήποτε] ἀνθρώπων, τὰ δὲ καὶ 
δήµων καὶ βασιλέων, ἃ τιθέασι πάντες οἱ 

/ 5 / / 2 ) . / 

τιθέντες ἀσφαλείας χάριν, οὐδενὸς οὐδεπώποτε 
τολµήσαντος ἀδικῆσαι τὸν τόπον, καίτοι καὶ 
πολέμων ἤδη µυρίων γεγονότων καὶ πολλάκις 
ἁλούσης τῆς πόλεως. οὐκοῦν ὅτι” μὲν ἐν κοινῷ 

- Δ / Γον / ” ε] Ν Δ / 

κεῖται τὰ χρήματα, δῆλόν ἐστιν: ἀλλὰ καὶ δηµοσίᾳ 
Δ Δ 2 Δ ” .) Δ ον ι] / κατὰ τὰς ἀπογραφὰς ἔθος αὐτὰ τοῖς ᾿Ἠφεσίοις 

1 δήποτε ἘπαροτίΗβ: δήποθεν ΒΜ. 
ἃ ὡς Ῥε[οτο ὅτι ἀε]ειοά Ὦγ Ῥβασ]ς. 
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τεπιαῖη οἩ ραβ]ο τεοοτᾷ {ος αἲ] πια. Έοχ ἴποισῃ το- 
Ραγίης α {ανοις ἶ5 6ο αἰτίοί]γ σαατάεᾶ απποησ γοι, γεῖ 
ἰακίπςο 18 Ῥαο]ς {τοπα ἴμε τεοἰρ]εηῖς ἵς ργασϊίςεά νηζ] 
πο {ογπιαῖγ αἲ αἲ]. Τπεπ, ν]ή]α ἴ]αο οπς αοἲίοΏ 
εαπηποῖ 6 ἴακεη εχοερῖ Ργ α ἆεοτεο Ῥαδθεά ὮΥγ γοι 
ἃ5 α Ῥοάγ, γεῖ ἴμο οἴ]εν οοππες ἴο ρα5ς Ὦγ α 5οτὶ οί 
ομςίοπι, ενεηπ ἴλποισα Π ἵδ ἴλο σν]] οἳ οπΙγ οπε 
Ῥ6γδοῦ. ἈΝοῖε, Ἰούγενον, ἴλμαί, α5 Ἰ σαῖᾶ, ἴ]εςα 
πιαϊῖαενς Ἠανα- Ώεεπ χεοοτᾶεᾷ ο(Ποία]]γ, ποῦ οη]γ ἵπ 
ἴπε ἆεοτεεδ, Ῥιϊ αἶδο προη ἴ]λα κίαίιες πεπι- 
5ε]νος, οἩἳ νηῖοἃ νο ΕΠπά Ῥοίμ ἴ]λο παπιο ος ἴ]ο 
ΠΙΏ νο τεοεῖνεᾶ ἴλε Ἠοποιχ απά ἴ]μο ἰαϊεπιοηί 
Ὠιαί ἴ]ε αβεεπηΡΙγ Ίας Ῥερδίονεά ἵτ, απἀ, ασαίη, 

Ὠναί ἴλεςε ίαϊιες ατε 5εῦ πρ οἩ ραβ]ο ρτοροετίγ. 
Ἠ/ε]Ι] ἴΊλεπι, ε]λαῖ ἴπετε {5 ποϊμίησ ἵπ ἔ]λο οβ]οία] 5! 

ος 1Π ἴ]ε {αοῦ ἴ]λαῦ ἴπεςε πιεπιοτία]ς οἶαπά ον ραδ]ο 
Ρτορεγίγ, νηίο]ι τες ἴο δουν ἴ]λαῖ ἴεγ ἆο ποῖ Ῥε]οπς 
ἴο ἴλοςε γιο Ἠανο τεοείνοᾶ ἴμεπα, Ίας ρειῃαρς Ίοης 
Ῥεεπ εν]ἀεηπῖ; Ῥαΐ ἵπ οτάετ ἴλαϊ ποΡοάγ ΠιΒΥ ενεπ 
αἰτεπαρί το ἀἱδραίε 1ζ, ]εῦ πε πιεπξίοη ελίς: Ύοι Ἰκπου/ 
αροιῦ ἴλο Ἐρμεδίαης, οἱ οοιχςε, απά {]αῖ Ίάγσε 5απις 
οἱ ΠΙΟΠΕΥ αγε {π {Πείγ Ἰαπάς, 5οπιε οἱ 1{ Ῥε]οπρίηρ ἴο 
Ρεϊναϊε οἴθίζεης απά ἀεροφῖϊαᾶ ἵπ με ἴεπαρ]ε οἱ Αγὶο- 
πηῖς, ποῦ αΊοπε ΠΙΟΠΕΥ οἱ ἴλε Ερ]οεδίαης Ῥαΐ αἶσο οϐ 
αΠεῃς απᾶ οΓρεγεοης {τοπῃ α]] ρατῖς οβἴ]ια νγογ]ά, απιά ἵπ 

.6ΟΠΠ6 ο8565 ΟΓΟΟΠΙΠΙΟΠΥΥΕαΙΙ]ις απά Κίπρς,ΠΙΟΠΕΥ γνΏΙο] 
α]] ἀεροςίΐ ἴλεγε ἵπ οτάεχ ἐλαῖ Τξ πιαγ Ῥο 5α{6, δἶπος πο 
οπε Ἠα5 ενετ γεῖ ἆατεά ἴο νίο]αῖε ἐ]λαῖ Ρ]αςς, α]λλοισ]ι 
εοιηῖ]εςς γ/αχς Ἠανο οοσιττεᾶ ἵπ ἴο ραςί απἀ ἴπε 
εἴτγ ας οξζεπ Ῥεεη οαρίιχθᾶ. Ἰλε]], ἴἶναί τε ΠΙΟΠΕΥ 
ἶ ἀεροφίίεά οἩ κἰαῖο Ῥτορετίγ ἵς Ιπάεεᾶ εγνἰἀεηῖ, 
Ραΐ Τζ α]ςο ἶς ονἰάεηῖ, α5 ἴ]ε δις «πουν, ἐλαῖ 1ἱ ἶς τε 
ομςίοπι οἱ ἴπε Ἐρηῃερίαπς ἴο Ἠανε ἴλπεςε ἀερορίϊς 

1 Οἱ εἰαίπες; οἳ. δξ 48 απά δ8. 
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ἀπογράφεσθαι. τί οὖν; ἄρά γε καὶ λαμβάνουσιν 
ἐξ αὐτῶν, ὅταν ᾖῇ χρεία τις, ἢ δανείζονται γοῦν, 
ὃ τάχα δόξει μηδὲν εἶναι δεινόν; ἀλλ, οἶμαι, 
πρότερον ἂν περιέλοιεν τὸν κόσμον τῆς θεοῦ πρὶν 
ἢ τούτων ἄψασθαι. καίτοι τοὺς ᾿Εφεσίους οὐκ 
ἂν εἴποιτε εὐπορωτέρους αὐτῶν. τοὐναντίον γὰρ 
ὑμεῖς μὲν καὶ πρότερον ἦτε πλουσιώτατοι τῶν 
Ἑλλήνων καὶ νῦν ἔτι μᾶλλόν ἐστε' ἐκείνους δὲ 
πολλῶν ἐἔ ἔστιν ἰδεῖν καταδεέστερον πράττοντας. 
Μὴ τοίνυν εἴπητει ἐκεῖνα μὲν ἐστιν ἀνελέ- 

σθαι τοῖς θεῖσι, τῆς εἰκόνος δὲ οὐθεὶς οὕτως ἐστὶ 
τῆς ἑαυτοῦ κύριος, καὶ μὴ τὸ πρᾶγμα ἀνόμοιον 
ἡγήσησθε" τὸ γὰρ μὴ πάντ᾽ εὐθὺς τῆς πόλεως 
εἶναι τὰ ἐν κοινῶ κείµενα καὶ δηµοσίας ἀπογραφῆς 
τυχόντα δεῖξαι βουλόμενος ὡς τύπῳ 3 κατὰ 
τοῦτο ἐχρησάμην. τὸ μέντοι µηθένα πρὸς ἆλλο 
τι τὴν εἰκόνα ἔχειν ἢ τὸ ἑστάναι παρ᾽ ὑμῖν, ᾧ 
µόνῳ διαφέρουσιν οὗτοι τῶν ἐκεῖ τὰ χρήματα 
τιθέντων, ἔτι μᾶλλον ὑπὲρ αὐτῶν ἐστι. ἃ 
γὰρ μηδὲ τοῖς λαβοῦσιν ἔξεστιω ἀνελεῖν, ἧπου 
γε τοῖς δεδωκόσιν ἐξεῖναι προσήκει; 

Καθόλου δὲ ἄλλως ἔγωγε Φφιλονεικεῖν ἔοικα 
πρὸς τὸν εἰπόντα δὴ ὡς τῆς πόλεως πάντες εἰσὶν 
οἱ ἀνδριάντες. ἐπεὶ τοῦτό γε οὐθέν ἐστι σημεῖον 

Ἰ εἴπητε 0ΟΝΟΟΗ, εἰ Ολβ Δι δο απά πηοβύ οά{δοτβ; ἢ. 
5 ὡς τύπῳ Ἐπιροτίαβ: τούτῳ ἘΒ, ὃς τούτῳ Μ. 

1 Έτοπι {Πίβ Ῥαββαᾶσε, {ακοπ {οσείποτ γη οἴμετβ βιιο] 8 
οἷα 1, Νο. 29558: Ῥ]ααίαβ, Βαεολμάες 9135: Όαθβατ, Οἶστ] 
Ἠατ ὃ. 98, Ὑνθ οοπο]ιάο ια ἵπ {ο (επηρ]θ οἳ Ατίοπιϊς αὖ 
Έρ]εβθιαβ {]ετο ν/αβ α {ΤΘΒΒΙΤΘ-ΠοιΒο ος Ῥαπ]ς ππάετ οβ]οία] 
οοηίτο]. Αοοοτάϊηπςσ {ο Νίοοίαιι οἳ Ώαπιαβοαβ, /γασπιεπί 66, 
ΠΙΟΠΘΥ Υ88 Ἰοηῦ. Ατίκμϊάθς (Οταίοη 42. 622) οα]]ς Ἐρμοεβις 
6ο 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗ2Τ ΡΙΡΘΟΟὉ ΒΡΕ, 

οβ]οία]]γ τεεοτάεά.! ΊΜε]] ἴἼεπ, ἆο ἴλλεγ σο οἳ απιά 
ἴακε αηγ οἱ ἴμεδε πιοηίες γ/]επ αΠΥ πθθᾷ αγίας, ΟΥ 
4ο ἴΠεγ ΄ Ῥουτουν Ἰ λεπτα αἲ αΠΥ ταῖε---απ αοῖ υνλίς]ι, 
Ῥειμαρς, γη] ποῦ 5εεπα αἲ α]] ομοο]ίπρ2Σ Νο; οἩἨ 
Όπλα οοπίχατΥ, ἴΠεγ γνοι]ά 5οοπες, 1 Ιπιασίης, ςἰγῖρ οβ 
ἴπε αἀοτηπιεπί ο{ {λε σοάἆεςς ἴπαπ τοις] ἴλίς ΠΙΟΠΟΕΥ. 
Ὑεὶ γοι υοι]ά ποῦ 5αγ ἰλαί ἴμε Ἠρ]μοκίαης αγα 
γεα]μίεχ ἴΠαπ γοιχρε]νες. ΤΠε νειγ ορροςί{ε ἶ5 ἴ]λεα 
σα5ε, {ου ποῖ οπ]γ Ίνετε γοι ἴ]ο τῖο]οςί οἱ ἔ]λε (τεε]κς 
ἵη {ΟΥΠΑΕΥ Έπηες, Ραἱ πουν γοι αγθ 5Ε1]] τίομεν; νηεγεας 
ἴπε Ερηῃεδίαης, οΏ6 08Η 5ε6, αγ Ίος Ῥγοδρογοις ἴπαπ 
ΙΠΒΗΥ. 

Έταγ ἆο ποῖ δαγ το (Ηῖς: '' ΤἹερεορ]ε νο ἀεροβίτεά 
Ὀπαῖ πΙΟΠΕΥ Ἠανε ἴλε ρεϊνί]εσε οῇ νη(]λάτανίπρ 15, Ὀι! 
πο Ο0Π6 Ίας ἴη {Π15 γγαγ ἴλε ἀἱδροςα] ο{ 5 ογ/η φἰἴαΐας, 
απά ἆο ποῖ οοπδίἀον ἴπε «.5ος ἀῑδοίπαί]αν. Του ἵπ ΠΥ 
ἀεδίτο ἴο 5µον ἰλαῖ ποῖ αἲ] τλίησς ἀεροςίίεά ἵη α 
Ρυβ]ίο ρ]ασε απά τεοοτάεά οβΠοία]]γ Ῥε]οπο {ογ(]νν{{] 
ἰο ἴλε οἳἳγ, 1 αδοά ἰλίς ο.ςε α5 απ Π]]αςίχαϊίοη. ΤΗε 
{αοἳ, Ἠογγενεχ, ἴλαῖ πο οΠ6 Ἠας α 5ἰαΐιε {ΟΥ αηΥ οἴμεν 
Ῥιχροςε ἴλαῃ ἴο κίαπά ἵπ γοιγ παϊᾶςί-- ἴο οπς 
τεβρεοῖ ἵπ γε] ἴἨεςε ππεπ ἁπῑεν ἔτοπα ἴλοθα γ]ιο 
ἀεροςίῖ ἴΠεῖν ΠΠΟΠΕΥ ἴμετεὃ---«ρεα]κς Η1]] πιογο ἵπ 
Ὠλείν ελα]. Έου νε 1 ἶ5 ποῖ Ἰανγβα] {ου ονεΏ ἴ]ιο 
ταεϊρἰεηῖς οἳ οἱεῖς 1ο απηι] παπι, ο. 1 ροβςίβ]γ Ῥε 
τ]σΗῖ ἴπαῖ ἴλλε ἆοπους «που]ά Ἠανε ἴμε Ῥουγεχ {ο ἆο 5ο 2 

Ἠονψγενεν, Ι 5εεπι ἴο Ῥοε ατριίησ απτε πεεά]εςς]γ 
αραῖηςῖ ἴ]ο πλαὮ ὙνΠο αδεετῖς ἰμαῖ α]] Ίο κἴαίιιες 
Ῥε]οπρ ἴο ἴ]ε οἳιγ; Τον ἰΠμῖς ἶς πο Ιπάϊἰσαίοη ἴλαί 

{Όλο 6ΟΠΊΠΙΟΠ {γθαδσΥ απ ο τοίασρε {ΟΥ Ππεοθββίέγ ᾽: ταμιεῖον 
κοινὸν καὶ χρείας καταφυγή. ὮἈ9ε Ρ. Τθ, ποίθ. 

3 ΑίΠοηβ Ῥουγογγεὰ ἔτοπα Ἠθτ οἵγΏ ἔεπιρ]θ-ἰτοαβιτίος ἁατίηρ 
Όλο Ῥε]οροππεβίαη λατ, απά ραῖά Ιπζετοβῦ. 

5 Αί Ἐρμοεθιβ; 9οε ὅ 64. 
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ὡς οὐκ ἔστιν ἄτοπον τὸ γιγνόµενον. τὰ γοῦν ἐν 
τοῖς ἱεροῖς ἀναθήματα, ἃ κατασκευάσασα ἡ 

- / 

πόλις ἐκ τῶν ἰδίων ἀνατέθεικεν, οὐκ ἂν οὐδεὶς 
2 / ς ι) / » 9 5 2 5 ἀμφισβητήσειεν ὡς οὐ δηµόσιά ἐστω. ἀρ᾽ οὖν 

α) 

οὐχὶ δεινὀν, εἰ καταχρησόµεθα τούτοις πρὸς 
ἄλλο τι; 

μ / / 3 3 / ε ια] 

Νὴ Δία, ταῦτα γάρ ἐστιν ἀναθήματα, αἱ ὃ 
εἰκόνες τιµαί' κἀκεῖνα δέδοται τοῖς θεοῖς, ταῦτα 
δὲ τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν, οἵπερ εἰσὶν ἔγγιστα 
αὐτῶν. 

/ λ ο) ιά « λ 

Καΐτοι καὶ θεοφιλῖς ἅπαντες οἱ χρηστοὶ 
5 α. - λέγονται καὶ εἰσίν. εἶτα ἡμᾶς μὲν οὐχ ὁ τῶν 

κτηµάτων τι τῶν ἡμετέρων ἀφαιρούμενος, ἀλλὰ 
Ἂ 1 Λ λ λ / 9 λ ή / κἂν] τοὺς φίλους βλάπτη τις" τοὺς ἡμετέρους, 

ἀδικεῖ τῷ παντὶ πλέον" τοὺς δέ γε θεοὺς φήσομεν, 
- / σν - α ὡς ἔοικε, τῶν φίλων μᾶλλον ὀλιγωρεῖν ἢ τῶν 

κτημάτων; 
α] ν / λ / / ” Δ 

Αλλὰ πάντα μὲν προσήκει βεβαίως ἔχειν τοὺς 
- ο) / Δ .) 

κτησαµένους, καὶ ταῦτα ἐν δηµοκρατίᾳ καὶ παρ 
Ἅν . / ὑμῖν, οἳ µέγιστον φρονεῖτε ἐπὶ τῷ νομίμως καὶ 

. ή 

δικαίως διοικεῖν τὰ παρ) ἑαυτοῖς, µάλιστα δέ, 
ῳν / οἶμαι, τὰς τιμὰς καὶ τὰς χάριτας οὐ µόνον 

] Ν Ν Δ ”/ λ ων ” ο) ”“’ 

ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα καὶ φαῦλος ὤν τις ἂν ἔχοι, 
/ / - 

χρήματα, οἰκίας, ἀνδράποδα, χώρας, ταῦτα δὲ 
- λ .] 

µόνοις ὑπάρχει τοῖς ἐπιεικέσι' ἀλλὰ καὶ δι 
. - Γον λ ” 

ἐκεῖνο, ὅτι ταῦτα μὲν ἔστι κεκτῆσθαι καὶ δι 
ἑτέρου τρόπου, κληρονοµήσαντα ἢ πριάµενον: 

1 ἀλλὰ κἂν] ἀλλ᾽ ἂν Ατηϊπι, ἀλλ᾽ ὃς ἂν 0οἩοοσῃ. 
Στις πιοβδύ ΜΡΡ, τι Μ. 

1 Τμαί ἄοά Ίονοβ {πο σοοᾶ δα Βίοῖο ἰάθα. ΟΙ. Ώϊδοσιγβθβ 
1. 16; 8. 51, δδ: 98. 28: 99. 9 απᾶ 5εο Ἡ. Βϊπάοτ, ο (01ηὴ8- 
οδίοπι απιά Ροδεἰάοπίις, ϱρ. 81. δ8. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΠΞ2ΤΈΤ ΡΙΡΟΟΙΒΡΕ, 

νηιαϊ ἶ5 Ῥείηςσ ἆοπε ἵ5 ποῖ απ οαίχαρα. Ἐοχ ἱηδίαπος, 
οοηςίἀεχ ἴ]α νοίῖνε οβετίησς ἵπ ἴλε 5αογεᾷ Ῥ]ασες: 
Όιε οἳτγ πιαάςο ἴπεπα αἲ 15 οὔη 6χρεηῃςε απ ἀεάί- 
οατεᾷ ἴπεπι. Χο οπε ψοπ]ά ἀἱδριία ἰἴλαί ἴλεγ ατα 
ἴπε Ῥτορετίγ ος ἴπε Ῥοορ]ε. Πεν συν] Τί ποῖ Ῥε 4η 
ουίχαρε ΙΓ νο παδαρρτορτίαϊαε ἴἨεπα {ΟΥ 50ης οἴΠεγ 
ριχροςο ᾗ 

“'Ὑες, Ὦ}γ Ἰεανεη, γοι τε]οίῃπ, '' {ου ἴπεςε αχε 
ἀεάϊσοαίίοης, Ὀιαῖ ἴ]α δἰαϊαες ατε πιατ]κς οἱ ἨοποιΓ; 
Όλα {ογπιεγ Ἠανε Ῥεεη ρἵνεη Το πε ροᾷ5, ἴπε Ἰαΐίετ 
ἴο σοοᾷ ππςη, Υο, Το Ῥο 816, αγε ποατεςί ΟΓ Ἰΐπ ἴο 

Όλεπι. 
Απά γεῖ,'' Γτερ]γ, '' αἲππεη οΓ Π]σηεςί νἰτίπε ατα 

Ροῦ] ςαἱά {ο Ῥε απ ἵπ {αοῦ ατα Ῥε]ονεᾶ ο{ ἴλε σοᾷς.ὶ 
απ τς Ῥε, ἴπεη, ἴ]λαῖ γΥηῖ]ε πο Ώς Ίο ἀερτῖνες 15 
Ο{ αηΥ οἱ οχ Ῥοβδεβδίοης, Ραΐ νηοενεχ ἆοες αἩπ ἵπ]ΙΥΥ 
ἴο ους Εεπάς, ἱ5 σι]ίγ οἳ απ α[οσείπεν ρτεαῖετ 
ἨΤΟΠς, γεῖ Ίνα α1θ Το 8αΥ οἱ ἴ]με ροᾷς, α5 1 5εεπῃς 
πε ἆγε ἀοΐπρ, ἴΠαῖ ἴΠεγ ατα ποσο ἱπομπεά Το 5ΗςΗί 
Ενεῖς ΓΠεπᾶς ἴπαη ἴλεγ αγο ἰΠεῖγ ροββεςδίοης 2 

Ναγ, οἨ ἴπε οοπίταχγ, 1ὲ ἶ5 τὶσ]ῖ ἴ]λαῖ ἵπ τεραχά Το α]] 
φογῖς οϐ Ροββεβείοης ἴλοδε Ὑν]ο Ἠανε αοαιίτοᾶ ἴλεπα 
ϱλοι]ά Ὦε 56ουτε ἵπ ἰπεῖνγ Τεπατε, οδρεςσῖα]]γ ἵηπ αἃ 
ἀΕΠΙΟΟΓΔΕΥ απᾶά αΠΠΟΠΡ α Ῥεορ]ε Ίκε γοιτβε]νες, 
πο ἴα]κε ἴ]ε ρτεαϊοςί Ῥτίάο ἵπ Πανίπρ πιαϊζετς ἵη 
γοιν κἰαῖε Ἰαπά]εά ἵπ αοοοτάαηοε ΥΙΗ Ίαν απά 
Παςίίος, απά αβουε α1], 1 5ου]ά Ππαρίπα, γοιΥ ΠοποιΥς 
απά εχρτερείοης οἱ ρταΒϊαάε; ποῖ οηπΙγ Ῥεεαιςε 
ενεη α πιαΠ οἱ πο αεοοαπῖ πηὶσηί Ίανο αἱ] οἴμεν 
ἴμ]ησς, 5ιιοὮ α5 ΠΟΠ6Υ, Ἠοι565, 5Ίανες, Ιαπά5, νΊετεας 
ἴλοςε ἴννο αγε Ῥοβδερδίοης επ]ογαά ὮΥ νἰτίαοας5 ΠΕΠ 
8Ἴοπε, Ῥιΐ αἶδο {ον ἴ]α τεᾶδοπ ἴμαί ἴμεβο ἰλίησς 
ο8η Ῥε αοααϊγεά τουσ] 8οππς οἴΠ6χ ΠΙΘΔΠ5, 516Ἠ 
ας ἱπ]ογίαποο οΥἨ Ῥιτομᾶςε, Ἠπεγεας διο]ι Ἰλπίηρς 

6ᾳ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- λ / Ν / 2 - . ς 

τῶν δὲ τοιούτων διὰ µόνης ἀρετῆς ἐστιν ἡ 
κτῆσις. 

Ν ἡ “. / Δ Ν / - 

Καὶ μὴν ὧν γέ τις τὴν τιμὴν κατέβαλε τοῖς 
/ Σο 2 Α ών . Δ ες κυρίοις, οὐδ) ἀμφισβητεῖὶ δήπουθεν οὐδεὶς ὡς 

οὐ δίκαιόν ἐστιν ἐᾶν ἔχειν αὐτόν, τοσούτῳ μᾶλλον 
/ - 

ὅσωπερ ἂν πλείονα ᾖᾗ δεδωκώς. οὐκοῦν ἅπαντες 
οὗτοι δεδώκασι τιμὴν ἕκαστος τῆς εἰκόνος τῆς 
ἑαυτοῦ, καὶ ταύτην οὐδὲ µετρίαν, οἱ μὲν στρατη- 

ον / 

γίας λαμπρὰς ὑπὲρ τῆς πόλεως, οἱ δὲ πρεσβείας, 
Α / 

οἱ δὲ καὶ τρόπαια ἀπὸ τῶν πολεµίων, οἱ δέ τινες 
/ 

καὶ χρήματα ἴσως, οὐ μὰ Δία χιλίας δραχμὰς 
οὐδὲ πεντακοσίας, ὅσων ἔστιν εἰκόνας 1 ἀναστῆσαι. 

Τί οὖν; οὐχὶ νενόµισται παρά γε τοῖς μὴ παν- 
τάπασιν ἀδίκοις τὸν ἀποστερούμενόν τινος κτή- 
µατος ὃ γοῦν κατατέθεικε κοµίζεσθαι παρὰ τῶν 

3 / Α ο 49 α] / 3 Ἂ 2 α εἰληφότων; ἂρ᾽ οὖν ἐθέλοι᾽ ἂν ἀποδοῦναι 
Δ / ε] 2 ο ϱ) / } / ] τὰς χάριτας, ἀνθ) ὧν ἐψηφίσασθε ἐκείνοις τοὺς 

ἀνδριάντας; λυσιτελε γοῦν ὑμῖν ἐκτίνουσιν, 
) ο ΔΝ Δ ” α ο - 3 ἐπειδὴ τὸ λυσιτελὲς οἴονται δεῖν τινες ὁρᾶν ἐξ 
ἅπαντος. ἐὰν οὖν ἢ πόλεμον ᾖᾗ τις κατωρθωκώς, 
ὃν εἰ μὴ συνέβη κατορθῶσαι τοῖς τότε, ἡμεῖς 

-- / 

οἱ νῦν οὐκ ἂν εἴχομεν τὴν πόλιν, ἢ τὴν ἐλευθερίαν 
ἡμῖν κεκοµισµένος ἢ τῶν οἰκιστῶν ὑπάρχῃ τις: 

- ο) α 

οὐ γὰρ ἔχομεν σαφῶς εἰπεῖν τίνες εἰσὶν οἷς 

1 Ἐου εἰκόνας ΝΠαπιονν]έα οοπ]θοθιτοά εἰκόνα. 

κ Ο8, ΒορµοσΙθΒ, Απ. 9812: οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν 
φιλεῖν. 

1 ορ 88ο ὃ Τ7. οἰκιστής, Ἰ]ο κτίστης (’ τοβίοτον, ΟΥ 
Ῥτίπιατ!γ, '{ουπάοτ, να οενἰἀεπί]γ μάς Ανν Πΐ]ο αἲ 
Ἠποάθι. 1Τ6 8θ66ΙΠΒ αὐοιί οφινα]οπί {ο {πο Ἰμαίη ' Ῥαΐετ 
Ραΐτίας,᾽ αρρ]ίεά {ο (Ἴοογο αξθει Ἡς βαρρτοβδοά {πο ΟαΗπατίαἩ 
οοΠβΡίΤΔΟΥ. Ῥ]αίατολ (Πήγε οἱ Οἴοετο 23. ὃ) π868 λε ΕΧΡΤΕΒ- 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗΞΤ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ , 

5 Ἠοποιτς απά σταϊε(α] τεοοση{ξοη ἆτε αοαιϊἶτεά 
Γτοιαρῃ γἰτίαε αοηπο. 

ἘαγίΠειπποτε, ἴλοςα ἰπίπσς {οΥ πνΠίοὰ α πα ας 
ραῖᾶ ἴ]ε Ῥτίοε ἴο ἴλαῖν ού πεχ ποΡοᾶγ ενεν ἐλήπ]κς 
οἱ πιαϊηϊαἰπίηςσ, 1 Ῥτεδιπς, Ἰλαϊ Ίο οαηποί 11511Υ 
Ῥε ρετπητιεᾶ ἴο Κεερ {οΥ Ἠπηβδε]{, απά ἴλπε ποτε 
5ο, ἴπε στεαίεχ ἴ]ε Ῥτίοε Ίο Ἠας ραίᾶά. Ἰε]], εἂο]ι 
απᾶ ΕΥΕΙΥ οπε οἱ ἴλεδε ππεπ ᾖαδ ραῖά α Ῥτῖςος {0Υ Πῖ5 
εἰαΐαε απἆ πο πιοάεταῖίε Ρτίσε εἴϊμετ; 5οπιθ ο ἴ]επα 
ῬγηΠαπί δετνίοε α5 σεπετα]ς ἵπ ἀαίεποε οἱ ἴπε οἵἵγ, 
οἴπει α5 απηραδδαᾶοτς, υ]ή]α οἴμειο Ἠανε ρίνεη 
ἱχορμίες γγοῦ {τοπ ἴἩε ΕΠΕΠΙΥ, απᾶ οετγίαίη οἴπετβ 
ΠΠΟΠΕΥ αξ υνε]], ρετμαρς-- ποῖ, ὮΥ Ἠεανεηδ, α Ίηετε 
πιαζίεν οἳ α ἰποιδαπά οἵ να Ἠαπᾶτεᾶ ἀτασμπηας, 
5πης {οχ υΥμ]ο]ι 1 5 Ῥοςδίβ]ε το ετεοῖ 5ἰαΐιες. 

Ἠε]], ν]ιαῖ λεω 19 1ε ποῖ ἴπε εξίαρ]εμοά πδαρς, 
οἳ ΔΏΥ ταῖο ΑΠΙΟΏΦ ΠΠΕΏ ΥΠΟ ατα ποῦ αἰτετ]γ ]αοκίπρ 
ἵη 8εη8ε οἳ ]αθήσος, αι νΊοενει ἶ ἀἱδροδδεδεεά 
οἱ απγ Ῥίεοε οἱ Ῥχορετίγ 5Ποι]ά τοεοναεχ αἲ Ἰεαςί 
γηλαῖ ηε ραῖᾷ ἔτοπι ἴποςε Ίο Ἠανε 5είσεᾶ 15 ου]ά 
γοι, ἴπεη, Ῥε νή]]ης ἴο σίνε Ῥασἷς ἴμε {ανοιτς ἵπ 
ταῖιχΏ {ον γγηΙοἈ γοι γοῖοά ἴλοςε Ἠοποιτθά πιεη 
ἐλείχ ἰαΐαες2 1 15 ἴο γοιχ αἀναπίαρε, αἲ αΏΥ ταῖς, 
ἴο πλαΚκε Ῥαγπιεηί-- θἴπος ἴπετε αγα ἴλοςε νο Ὀλίη]κ 
ἃ ΠΠ οιση{ {ο ]οοῖς οαΐ {ος Εὶς ονπι αἀναπίασο ἔγοπα 
νηαίενεν «οπτοο.. Τ]οτείοτε, ἵξ α πηβΠ Ἰας οαγτῖ]εά 
ἑμτοισῃ α γναχ 5αοςθςς{]]γ, α Ίναχ 5ο μτεαίεπίπρ ἴπμαῖ, 
Ἠαά Ἰιο ποῖ Ἠαά ἔλπε ροοά {οτίαπε {ο Ὕίη 1ὲ {ος ἴ]ε 
Ρεορ]ε οἱ Πὶς ἆαγ, ννε νο που; Ίνα πνου]ά ποῦ ανα 
ουχ οἵίγ, ος 16 Ώε Ἰας νοη Ῥαε]ς ουχ Εγεεάοπα {οχ Ἡς, 
ος ἵ5 οπε οἱ ἴπε Ἠεείοτεις 3 οἱ οἳχ οἶἵτγ---έος Ίνε 
εαηποῖ εἰαίε 5ρεοίβεα]]γ γνλαῖ Ῥεγδοης Ἠανε επ]ογεά 

ι) 
βίοη,  Βανίοιτ απά Ἐορίοτον οἱ Ηΐς ΟοαΠίσγ, σωτῆρα καὶ 
κτίστην τῆς πατρίδος, 88 155 ἄτοε]ς εᾳπἱνα]εηῦ. 

ός 
νο, ΤΠ. Ε 
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/ ἊἎ - ». συµβέβηκεν ἢ συµβήσεται, τοῦ πράγματος εἰκῇ 
γιγνοµένου καὶ µόνον ἔθει τιν μὴ δυσχερὲς 
εἰπεῖν ᾗ τὸ μετὰ ταῦτα, ὅτι καὶ τῆς πόλεως αὐτῆς 

α / / ἀποστῆναι δεήσει βουλομένους 1 γε τὰ δίκαια 
» α 

ποιεν. εἰ δὲ δή τις εἴη τι τοιοῦτον δεδωκὼς 
4 Δ / » - / / 

ὃ μηδὲ βουληθέντας ἀποδοῦναι δυνατόν’ μυρίοι 
δ) εἰσὶν οἱ τὰς ψυχὰς προειµένοι ἑαυτῶν ὑπὲρ τῆς 

λ Αα. - πόλεως καὶ τοῦ ζῆν ἐωνημένοι τὴν εἰκόνα καὶ τὴν 
/ .) 

ἐπιγραφήν, καθάπερ εἶπον καὶ πρότερον, ἀρ᾽ οὐ 
δεινὰ πάσχουσιν; 

2 ΄ λος 2 ο) / ευ) - ϱ κ Οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι οὐχι 
ἡμεῖς ἐσμεν οἱ ταῦτ᾽ εἰληφότε. πρῶτον μὲν 

/ α 

γὰρ ἅπαντα ὀφείλουσι τὰ τῶν προγόνων οὐχ 
ἧττον αὐτῶν ἐκεῖνοι εἰς οὓς ἄν ποτε καθήκῃ 
τὸ γένος. οὐ γὰρ ἀφίστασθαί γε φήσετε τῆς 
διαδοχῆς. εἶτα πάνθ᾽ ὅσα ἐξ ὧν τότε ἐκείνους 
τινὲς εὐηργετήκασι καὶ προυθυμοῦντο πάσχοντες 
ἢ δρῶντες ὑπὲρ αὐτῶν συνήχθη ὃ χρήσιμα καὶ 
μεγάλα, ὑμῖν ἔστι νῦν' ἡ δόξα τῆς πόλεως, τὸ 
μέγεθος, τὸ χωρὶς μιᾶς αὐτὴν πασῶν τῶν ἄλλων 
ὑπερέχειν. εἰ τοίνυν, ὅτι μὴ παρ᾽ ὑμῶν εἰλήφασι 
διὰ τοῦτο ἔλαττον ἀδικεῖν οἴεσθε, ἢ εἴ τι τῶν 
ζλλ 4 ς ’ ) 3 [ο θ ” 3! ἄλλως 4 ὑπαρχόντων τινὸς ἀφαιρεῖσθε, τῶν ἄγαν 
τι φανερῶν ἀγνοεῖτε' πρῶτον μὲν ὅτι πάντες οἵ 
τινα ἀποστεροῦντες ὁτιοῦν κἀκεῖνον ἀδικοῦσιν 

ι) - / 

οὐχ ἧττον, παρ᾽ οὗ ποτ᾽ ἂν τοῦτο εἰληφὼς τύχῃ: 

1 βουλομένους Ἐπαροπίαβ: βουλομένοις ἘΒ, μὴ βουλομένου Μ. 
3 αὐτῶν ἐκεῖνοι Οολοοῃ, αὐτοὶ ἐκεῖνοι Βολνατύσ: αὐτῶν 

ἐκείνων. αὐτῶν ἐκέινων εἰς ὅσους 08ΡῃΑΒ. 
3 συνήχθη Ῥοίθκο: συνήθη. 4 ἄλλως Ατηϊτι: ἄλλων. 

1 Ἐοππο., 
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ΤΗΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΕΙΒΡΤ ΡΙΒΟΟΤὉΒΡΕ, 

πὶς σοοά {οτίαπε, ος νη]] εΠ]οΥ 18, θἶπος ἴλαῖ οοπιθς 
5 ἵ νη]] απ οηΙγ ὮΥ οαρτίοε, 5ο {ο 5Ροαα]---] απι 
α{ταῖᾷ ἴλο οοπο]αδίοη ΠιαΥ Ῥε απρ]εαςαπί {ο δἰαῖε, 
ΠΑΠΙΕΙΥ, ἐ]αί 1 νε γνῖς] {ο ἆο ἴλε τὶσηὲ {Πίπρ, νε 
βμα]] αοἰπα]]γ Ἠανα {ο οεᾶε ἴο Είπα {μα οἵςγ Ἠεγθε]{! 
Βαἳ 1{ ἴλετε ου] Ῥε αΏΥγ πιαη γνηο Ίας ἱπάεεά πιαᾶς 
5πς] α δρ]επάίά οβετίηρ ἴλαί ενεη γη ἴ]λε Ῥεςί οἱ 
Ἰητεηίίοης Ύγε ατα πηαβ]ε ἴο τεραγ Ἠίπι---απά οοιπί- 
1ε55 ατε ἴἨοδε ιο Ἠανε 5αογίβοεά ἡλεῖ ]νες οἩ Ρε]ια]{ 
οἱ ἴε οἵιγ απά αἲ ἴ]με Ῥτίοε οἱ Πζε 1ἴδε]έ Ίανε Ῥουρ]Ώί 
λείχ θἰαΐαε απά ἴλε Ιηδοτίρίίοη---ᾱγα ἴΠεΥ πο, ας 1 
αθκεά Ῥείοτε, Ρείπρ ἰχεατεά «Παπιεβα]]γ ὃ 
Απά ναῖ ἶ5 ποτε, Ὑε οαηποῖ 5αγ μαι Τ ἶς ποῖ 

ουχβε]νες νο Ἠανε τεοεϊναά ἴμεςε Ῥεποβίς. Ἐου, ἵπ 
Όλα βχοί Ῥ]αςε, αἰ] ἴλε ορ]ἰσαίίοης ἱποιχγεά ὮΥ ος 
αηοεδίοτς ατα ἀερίς γγηίοὮ ατα ονεᾶ, πο Ίδδς εαη 
ἴπεγ νγετε ουγεά ὮΥ ἴ]λε αποθθίους ἴλεπηφε]νας, ὮΥ αἲὶ 
ἴλοςα {ο Ἠλοτα {είς Ῥ]ουά ας ἀεεοεπάθεά. Έοχ γοι 
1 ποῦ 5αγ ἴ]λαῖ γοι νη]λάτανν {τοπα τμ 5ιοςθβδίοη | 
Ίπ ἴλε 5εοοπἀ ρ]ασε, αἲ] ἴπε Ῥεπεβίς, να]ααρ]ε απἀ 
6τεαῦ α5 ἴλεγ ατε, υηίοΙ Ἠανε αοογαθᾷ {ποπα ἴ]ε 
βετνίοςς γε] οετίαίη Ίπεη τεπᾶετεά ἴο γοιχ αη- 
οεδίους ἵπ ἡ]είν πως, απά {τοπα π]αῖ ἴπεγ σ]αά]γ 
ει εγεά ος ἀῑά ἵπ ἴ]είν Ῥε]α]ξ, ατα ΠΟΥ γουνς: ἴμα 
6Ίοἵγ οί γοιχ οἵγ, 1ἱ5 στεαΐίηεςς, ἰἴς Ῥτε-απιίπεηος 
ΟΥΕΥ α]] οἴμεχ οἶε]ες 6ανε οπε.ῖ 1Η, ἴμετείοτε, 5Ιπιρ]γ 
Ῥεσαυςε ἴ]εςε Ῥεπεί[ασίους ἀῑά ποῖ τεοείνα ἐλοῖν ρ1ῇις 
{ποπ γοι ἀγεσί]γ, γοι ἰήπ]ς γοι ατα οοπιπαϊίπρ 
ἃ Ίεβεετ ντοηρ ἴπαη 1{ γοι ἴα]κα αγγαΥ {ΟΠ α ΠΙΒΏ 
ἃ Ρίεοε οἱ Ρτορετίγ ἰμαῖ οαπιε Ιπῖο Ηΐ5 Παπάς ἵη 6οπαθ 
οἴλεχ ν/αγ, γοι ατα Ῥ]ίπά {ο ταῖὴς πηοςῦ Ῥαΐεηῖ: βχοῦ, 
Ὠιαί α]] ἔποφε νο ἀερχΐνε απγῬοάγ οἑ απγἰμίπρ γγ]ιαῖ- 
8οενεχ ἆο ]αςῖ α5 στεαῖ α Υτοπρ ἴο με πΊαπ {ΟΠΗ γ/λοΠὰ 
Ἆε οπος Ίαρρεης ἴο Ἠανε τεοεϊνεά 1; {ος Ἱηδίαπος, 

6η 
5.» 
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οἷον οἱ τῶν δημοσίων τι καταλύοντες οἰκοδομημά- 
των, ὅ τις τῶν καθ ἕνα ἐποίησε χαριζόµενος 
ὑμῖν, μᾶλλον ἂν δόξειαν. . τὸν Γποιήσαντα ἀδι- 
κεν ἢ τὴν πόλι. οὐκοῦν ὁ αὐτὸς λόγος κἂν 3 
ἡ πόλις ᾖ τι τῶν ἰδιωτῶν τινι δεδωκυῖα πρὸς τὸν 
ἀφαιρούμενον τοῦτο. τοιγαροῦν ὃ ὑμεῖς πρὸς 
ἐκείνοις, ὧν τὰς εἰκόνας ἀνεστήσατε, καὶ τὴν 
πόλιν, οἶμαι, τὴν δεδωκυῖαν ἀδικεῖτε, τοῦτ) ἔστιν 
ἑαυτούς. ἀλλ᾽ ὁ μὲν εἰς ἄλλον ἁμαρτὼν ὥστε 
ἑαυτὸν ὠφελῆσαι κακίᾳ µόνον ἐστὶν ἔνοχος ἐν 3. 
τοῖς πολλοῖς" ὁ δ᾽ ἑαυτὸν ἀδικῶν ἐν οἷς ἕτερον, . 
τῆς μὲν πονηρίας ὑπερβολήν τινα έδειξεν, ἐκ 
περιττοῦ δὲ ἆ ἀνόητος. δοκεῖ. 

Πρὸς τούτῳ ὃδ᾽ ἂν ἴδοι τις καὶ ἕτερον. ὁ μὲν 
ἀφαιρούμενος ἁπλῶς ὁ τις ἔχει δικαίως, ὅτῳ ̓δήποτε 
τρόπῳ κτησάµενος, κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἁμαρτά- 
νει, φύσει τι ποιῶν ἄτοπον: ὁ δὲ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
δεδοµένων ἐ ἐν μέρει τιμῆς καὶ χάριτός τινα ἄποστε- 
ρῶν οὐ μόνον τὸ κοινὸν τοῦτο παραβαίνει, καθ 
ὃ προσήκει µηδένα βλάπτειν, ἀλλὰ καὶ. χρηστὸν 
ἄνδρα ἀδικεῖ, καὶ τοῦτον ὃν ἥκιστα αὐτῷ προσῆκεν. 
οὐδαμῇ γὰρ ἰδεῖν ἔστι τοῖς φαύλοις. τὰς «τιμὰς 
διδοµένας οὐδὲ ὑφ' ὧν μηδὲν εὖ πεπόνθασι». 
ὅσῳ δὴ χεῖρον τὸ τοὺς ἀγαθοὺς ἀφαιρεῖσθαι τιμὰς 
ἢ τὸ τοὺς άλλους, καὶ τὸ τοὺς εὐεργέτας βλάπτειν . 
τοῦ τὸν τυχόντα ἀδικεῖν, οὐδένα λανθάνει. 

Καὶ τοίνυν καὶ τοὺς ᾿φεσίους, εἴ τις ἀφέλοι 

1 δόξειαν ϊπᾶοιξ: δόξειε ἘΒ. δείξαιεν Μ. 
3 κἂν Ζ806οββ: καὶ εἰ Ε.Β, καὶ 
3 τοιγαροῦν Ἐπαροτίαβ: ἀρ) οὖν ἘΒ, ρα Μ. 
4 ἐν αἀᾶθά Ὁγ Ἰοϊ]. 

όδ 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΤΗΞΤΈ ΡΙΡΟΟΙὉΒΡΕ 

ἴλοβο γ/ηο ἀεπιο]ςῃ απΥ ραρΗο Ῥαϊ]άϊπρ γΥμῖοὮ 5οπιθ 
Ἱπαϊνίάια] Ῥεπείαοίοι Ῥιϊ]ί 5 απ εχργεδείοη ΟΕ 
'Πΐ5 στα(]ταᾶε ἴο γοι, που]ά 56επ} ἴο ντοηρ ἴλμε Ραϊ]άεν 
πΊοτε ἴλαη ἴ]ε ον. Τπετείοτα, Ἡμεπ 1ὲ ἶ5 ἴ]ε οἳἵγ 
'Ὠιαῦ Ίας σίνεη δοπιεϊμίηρ ἴο οπο οἱ 15 ονΏ οἴίσεῃς, 
ἴἨε 6απΠε ατσαπιεηῦ αρρ]ίες ο ἴΠε πα ὙΠοΟ γγοι]ά 
ἀεριῖνε Ἠΐπα οί 5, Έον ἴλίς τοᾶδοἩ, η αἀάΠίοη {ο 
Ψποηρίπρ ἴλμε Ρείδοης γοῬε ρἰαΐπες γοι Ῥαγε δεί αρ, 
γοι «γε α]δο, ἵπ πα ορίπίοη, νγοηαίης Όλο οἳ υγ νο] 
δανε ἴλεπι, νε 16, γοῖχ ΟΥ Ώ 5ε]νες. Βιΐ νηετοας Ίε 
ΝΠΟ δίης ασα]ηςί Ἀποΐμος τηαη απᾶ ἴΠετεβγ Ῥεπεβίς 
Ἰήπαςε]{ ἶἱ5 σι!]:γ οϐ νυτοηράοίηρ οη]γ, ἵπ ἴῃε εγος ο{ 
Ἔλε πια]ογΙίγ, Ἡε ὙΠο Ἠποηρς Ἠΐ οὔΏ 5εἰς νηή]α 
υητοηρῖησ αποϊῃὮετ Πη8Ώ 5Πον/5 αη εχοεεᾶῖης ππθαςιτα 
ος ἀερτανῖῖγ απά ἶ5 Ἰσοκεᾶ προη α5 πηοεεά]εςςε]γ α 
{091 αςο. 

Ῥεείάες ἰΠῖς, οπο αῤαν οοηδἰἀεχ αποϊµμεχς Ροϊῖπί 
Ἀθο. Πε πιαΏ ΥΠΟ 5ΙΠΙΡΙΥ ἴα]κες αγ/αΥ ΕΓΟΠ1 αΏΥ οηΠ6 
Όλαί γνηΙοΗ 15 1151]γ ἵπ Ἠΐς Ῥοβδεβίοη, πο πηαθίοχ Ἠου; 
Ἶε σοΐ 18, εντς {π ἴλὶς Υεσγ αοῖ, δίπος Πε ἶς ἀοΐηρ α ἰΠίης 
Ισ ἶ5 ὮΥ 1ΐ5 νετγ παΐατε ππδεεπα]γ; Ῥαΐ ἴλε πιαη 
νλο ἀερτῖνες αΠΥ οπε οῇ ν]μαῖ Ώε ἨΙτηςε]{ ηας σἵνεῃπ 
ἵπ ἴῃε γγαγ οἱ ποποις απά σταΜζαάς, ποῦ οΠ]γ νιο]αῖες 
Ὠιαί ηΐνεικα] Ῥεϊποίρ]ε ὙγΠΙοἩ 5αγ5 ἰλπαῖ γε 5Που]ά 
Ἱη]αχε πο οπς, Ριΐ αἱ5ο ἄοες νΤοης Το α σοοᾷ ΤΠΠΒΗ, 
απά ἴλιαῖ, ἴοο, ἴπο ππαπ νηοπα Ἠε οασηί ]εαςί οἱ α]] ἴο 
ἨΤΟἨΠς. ΈἘοχ η πο 0.5 ἆο γοι 85εε Ἠοποιχς Ρεΐησ 
ρῖνεη ἵο νοτίμ]εςς ππεη ΟΥ Το ἴλοςο ΓΓΟΠω ΥΟΠΩ ηοΟ 
Ῥεπεβί Ἰας Ῥεεη τεοεϊνεά. ἩἨοι ναγ πΙποἩ γοχθε 
Ἡς ἶ6 Το τοῦ σοοᾷ πιεη οῇ Ποποιχς Ῥεδίονγεά ἴπαη το 
ΤΟΡ απγβροάγ εἶδε, απά ἴο ἵπ]ατο γοις Ῥεπείαοῖοις 
Όλαη το ἵπ]αγο ΑΠΥ «Ἠαπος ΡεΙδοῃ, {5 δοπιεϊλίπρ ἴαῖ 
ποβοᾶγ {α]ς {ο 5εο. 

Μοτεονεχ, Ἰεῖ τ5 ἴα]κε ἴπε οα5ε ο{ λε Ἡρ]εδίαης : 

6ο 
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1 1 Δ Ν θ / .) 4/3. Αα / τὸ 1 πρὸς τὴν θεόν, κατ αὐτὸ τοῦτο φαίη τις 
5» - 

ἂν ἁμαρτάνειν, λαβόντας ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν χρη- 
/ - 

µάτων' τοὺς δὲ3 οὕτω προσφεροµένους ταῖς 
εἰκόσιν, οὐ µόνον διὰ τὰ νῦν εἰρημένα δήπουθεν, 

5 ο) 

ὅτι μηδὲν προσήκοντας ἀνθρώπους ἔμελλον ἀδικεῖν, 
ὧν τοὺς πολλοὺς οὐδὲ ἔγνωσαν, ἀλλὰ καὶ διὰ 

-- / - 

τὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος αἰτίαν. τοῖς μὲν γὰρ 
παρακαταθήκην τινὰ μὴ Φυλάξασιν οὐδεὶς ἂν 
δὲ ”/ - ε ΄ να δὲ « / οὐδὲν ἔτι τῶν ἑαυτοῦ πιστεύσειεν' τοὺς δὲ ὑβρί- 

/ ” 

ζοντας εἰς τοὺς εὐεργέτας οὐδεὶς κρινεῖ χάριτος 
Σ5/ σ 2 ε / ὃ αν Δ ο) - / 2 

ἀξίους. ὥσθ᾽ ὁ κίνδυνος ὑμῖν μὲν ἐν τῷ µηκέτ 
εὖ πάσχειν ὑπὸ μηδενός, ἐκείνοις δὲ ἐν τῷ µηκέτι 

/ ΔΝ ε] / φυλάττειν τὰ ἀλλότρια. 
Ῥούλομαι τοίνυν ὑμέτερόν τι ἔργον εἰπεῖν οὐ πάλαι 

μὲν γεγονός, εὐδοκιμοῦν δὲ παρὰ πᾶσιν οὐχ 
ἧττον τῶν πάνυ παλαιῶν,ὸ ἵν εἰδῆτε παραθέντες 

2 θ / Δ / / / 4 α] . εἰ καθόλου τοὺς τοιούτους ἄξιόν " ἐστι τοιοῦτόν 
τι ποιεν. μετὰ γὰρ τὸν συνεχῆ καὶ μακρὸν 
α] α ε / ”λ Α 4 2 / ἐκεῖνον Ῥωμιαίων πόλεμον, ὃν πρὸς ἀλλήλους 
ἐπολέμησαν, ὅτε ὑμῖν ἀτυχῆσαι συνέβη διὰ τὴν 

1 ἀφέλοι τὸ Ἐπιροτίαβ: ἀφέλοι τι τῶν ἘΒ, ἀφέλοιτο Μ. 
} δὲ υάάοά Ὦγ Βε]άρη. 
ὃ παλαιῶν Ο8β8άΡΟΠ: χαλεπῶν. 
4 ἄξιόν Μοτο]: ἀἄξιος. 

1 Τη {ο ρ]αίπ ουὐκίάο {Πο γγα]]5 οἱ Βρῃθδιιβ ν/αβ [ο {4ΠΙΟΠΒ 
ἑοπαρ]ο οἱ Αγθοπιϊς, οἵ Ώίαπα, νΥλίοἩ νγας τεσατάεά 35 οπο οἱ {πο 
νγοπάθτβ οἱ {πο νγοτ]ά. Τί οοπίαϊποά απ Ίπιασο οἳ {πο σοάἆθββ 
νγπίοἩ ν/αβ Ῥε]ονεά {ο Ἠανο {α]ἱοη ἆονγτπ ἔτοπα Ζθμβ. Β6θ 4ος 
οἱ ἐνε Αγοθίίεε 19. 25-28 απ 9ὅ, απᾶ ὃ 64 δωβγτα, 

ο 



ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΑ5ΤΈ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

1,εανίηρ αθἰἀς 5οταρ]ες Πανίπρ Το ἆο νηἴἩ {με σοᾶἆεςς,! 
οπε γνοι]ά 5αγ ἴλπαί ἴΠεγ οοπηπαὔ α πηϊσάεεά ἵΓ ἴΠεγ 
ἴα]κο ἔτοπι ἴμε ἀεροςίῖς ἴο υηίοὰ 1 Ἠανο τε[ειτεᾶ, 
5ο {αγ ας ἴ]ιο αοῖ Ιἱδε]{ {5 οοποργπεά; 5 Ραΐ ἐλαῖ ροορ]α 
νηιο ἰχεαῖ ἴ]ε οἰαίαες ἵπ ἴλίς γ/αγ ἆο απ Ιπ]αςίίος, 
ποῦ ΠΠετεΙγ, ἵο Ῥο 8αχε, {οΥ ἴ]ο τεβδοης αἰγεαάγ 
ρίνεῃ---ἴμαϊ ἴΠεγ πνου]ά Ῥο ντοηρίπς Ῥειδοης ἵηΠ πο 
γηίδε τε]αῖοά {ο Πεπηδε]νες, ἴ]ο πια]οτΙῖγ οἱ γηοπα 
ἵΠεγ ἀῑά ποῦ ενεη Ίπου---θαΐ αἶδο οη αεοοιπῖ ος 
Όλα 1] τεριίε ὙΥμΙοἩ αχίες τοπ λεῖγ αοῖ. Έοχ ἴο 
ἴλοςδε νο Ἠανο ποῦ ἴακεη σουᾷ «ατα οἳ α ἀεροςῖῦ 
επἰτις{εᾶ ἴο ἴπεπι ποροᾶγ υνου]ά πετγεαβετ επἰταςί 
ΔΏΥ οὗ 5 ονη Ῥτορετίγ; Ῥαΐ ἴποςε νο {ηδ]ή ἐαῖτ 
Ῥεπείαοίοσς γη ]] Ὦγ ποροάγ Ῥε ο5ίθεπιεά ἴο ἄεδετνα 
α {ανοιτ. (Οοπεεαπεη!]γ, με ἆαηπσεχ {ο γοι ἶ5 ἴλαῖ 
γοι ου] πο Ίοπσει τοοείνε Ῥεπεί[αοίίοης αἲ ἴ]ε 
Παπάς οἱ απγροάγ αἲ αἲἰ, νυλῖ]ε ἴ]ο ἆαπσετ ἴο ἴ]α 
Ἠρ]μεξίαης ἶ5 πιετε]γ ἴ]λαί ἴΠεγ υν]] πο Ίοηφει Ἠανε 
οἴμεν Ρεγεοπ5᾽ Ρτορετίγ ἴο ἴακοα οαπε 06, 

Ί νςῃ, ΠΙΟΓΘΟΝΕΣ, ἵο πεηίοη α ἀεοά οἱ γοι 
υγμΙςἩ {οο]ς ρ]αςε ποῦ νετΥ Ίοηρ αςο, απᾶ γοῖ ἶ5 οοΠ]- 
πηεηᾶεά Ὦγ «ΥαΓγοπε πο Ίε5 ἴλαηπ ατε ἴ]ο ἀεεᾶς 
οἱ {πε ππεη οἱ ο]ά, ἵπ οτἆεχ ἴΠαί γοι πιαγ ΠΟΥ ὮΥ 
πιαίης οοπιραχίδοη υπείμετ οἩ Ῥτϊποίρ]ε 1ὲ 15 56εεπΙ]γ 
{ο Ῥεορ]ε Ἰκε γοι ἴο Ῥο σα]ίγ οὗ 5ο Ῥε]μανίοιχ ας 
Ὠς. Αΐῑεγ μαι οοπΏηποις απά Ρρτοϊτασίεά οἶνί] 
γ/αΥ ΑΠΙΟΠς ἴμε Ῥοπιαπςὃ ἀπτίης υυηῖοὮ 1 γα γοιν 
πηϊς[ογίαηπε Το 5α”εν α Τενετθε οἩ αοοοιπῖ οῇ γοιχ 

3 Ένεη Ἡ ἴ]μο αοῦβ Ὑθτο ποῦ α β8οτΊορθ, ο 8η ασαϊπαδί {πο 
ψοάἆςεςς, οἳ. δὲ 54 Π. 

8 Ἡοε τοίθΒ {ο {πο Ῥαθΐ]ος Ῥοείγοση {πο Ιεαάςτς οἳ ἴπο ατὶβίο- 
οταθίο απ {πο ρορα]ατ Ῥατίγ αὖ Ἠοπιο νἨίοἩ Ῥερατ νη(Ἡ {ο 
Βσηθίησ Ῥούνγθεη Ματίαβ απά Βα]]ᾳ, υπ οπᾶάςά υηθἩ 619 νἱοζοτγ 
οἳ Ααριρίαβ ονετ Ματ]ς ΑπζοΠΥ αὖὐ Αοὐίαπι {π 91 Ε.ο. 

71 
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3 4 - 2 . Ν / ς ὁ 3 ) πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν, ἐπειδὴ πέρας εἶχε τὰ 
δεινὰ καὶ πάντες ὤοντο σεσῶσθαι, καθάπερ ἐν 
ταῖς µεγάλαις νόσοις πολλάκις δεινοῦ τινος 
9) / θ / Δ / ἔὸ λ / 

ἐδέησε βοηθήµατος, καὶ τότε ἔδοξε τὰ πράγματα 
ητεῖν τοιαύτην ἐπανόρθωσιν. ὅθεν πᾶσιν ἐδόθη 

τοῖς ἔξωθεν χρεῶν ἄφεσις. ἀσμένως δὲ αὐτῶν 
προσεµένων καὶ τὸ πρᾶγμα δωρεὰν ἡγησαμένων, 

- - / - 

µόνοι τῶν ἄλλων ὑμεῖς οὐκ ἐδέξασθε, καίτοι τῆς 
ἁλώσεως ὑμῖν, ὅπερ ἔφην, ἄρτι γεγενηµένης καὶ 

- αν / 

τῶν πολεµίων ἐν τῇ πόλει τὰς οἰκίας µόνον 
α] / » .] μά Ἆ ς ”/ λ ε) 

εἰακότων' ἀλλ ὅμως δεινὸν ὑμῖν ἔδοξε τὸ ἐν 
ὁποίῳ δήποτε καιρῷ παραβῆναί τι τῶν δικαίων 
καὶ διὰ τὰς συμφορὰς τὰς Καταλαβούσας ἔτι 

λ Λ / 5 Α Δ ια] ς ο) Δ ” καὶ τὴν πίστιν ἀνελεῖν τὴν παρ᾽ αὑτοῖς: καὶ τᾶλλα 
πάντα "Ῥωμαίοις παραχωροῦντες οὐκ ἠξιώσατε 
καθ ἓν τοῦτο παραχωρῆσαι, τὸ μηδὲν αἰσχρὸν 
αἱρεῖσθαι κέρδους ἕνεκα. ὧν γάρ, οἶμαι, τὴν 
ἐκείνων πόλιν ἑωρᾶτε]ὶ μὴ δεηθεῖσαν δι ἀρετὴν 
ἅμα καὶ εὐτυχίαν, τούτων 3 τὴν ὑμετέραν ἀπεφή- 
νατε μὴ δεοµένην διὰ µόνην τὴν ἀρετήν. οὐ τοίνυν 

/ ”/ α ”/ 4 ο) λ / φήσετε ἔλαττον, ὦ ἄνδρες "Ῥόδιοι, τὴν χάριν 
ὀφείλεσθαι τοῖς εὖ πεποιηκόσω ἢ τοῖς συµ- 
βάλλουσι ὃ τὸ χρέος. 

Ἐἶτα τὸ μὲν μὴ ἑκόντας ἐκτίνειν τὰ ὀφειλόμενα 
η 5 ο 

δεινὸν ὑμῖν ἔδοξε, τὸ δὲ ἀποδόντας ἀφαιρεῖσθαι 

1 ἑωρᾶτε Μοτε]: εὗρετε ΕΒ, εὕρατε Μ. 
3 τούτων ΟοΠοοΠ: τούτου. 
ὃ συμβάλλουσι] συμβαλοῦσι ἈἨοϊθκο. 

1 Ἠ]ιοἆθε οβροιβθά {ο οι 15ο οἱ ο πας (αθρατ, ἵπ ριπ]β]ι- 
πιοηί [ου νπίοὰ Οαββίας οαρθιτοἆ απά Ῥ]απάετεά 1ο οἵυγ ἵπ 
42 Ἡ.ο. Ἀ9θ0 ρᾶ8Ρο 2, απά ρ8ρο 106, ποίο 1. 

Ἡ 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

«γπαραίΏγ νι ο ἀεπιοσταογ νηεΠ, ΒΠΒΙΙΥ, λα 
τεγτίρ]ε 5οεπες οϱ8πΠε ἴο απ επ, απά αἲ] {εί ἴλΠεγ 
γγετο βα{ε αἲ Ἰαςῖ, ]αςί ας ἵπ α 8ενετε ἴ]]ηεςς ἴπετα 
6 οίεη πεεᾷ οἳ 6οπιο Ἠοτοῖο τεπιεᾷγ, 5ο ἴλεῃ, ἴοο, 
ἴπε 5Η πα[ίοη 56επηεᾶ ἴο τεφιίτο α βἰπηί]αχ οοστοεοίῖνε 
ππθαδυτα. ΟοηδεφπεπίΙγ αἲ] ἴλπο Ῥτονίηςε Ύετο 
ρταπίεά α τοπηΐδδίοη ο ἐλμεῖχ ἀερίς. ἈΝον; ἴ]ε οἴ]ονς 
αοοερίες ἴἱ σ]αά1γ., απά δαν {π ο ππθαςαγο α Ὑε]σοπηε 
σἵθι; Ῥαῦ γοι Ἠλοάίαης αἶοπε οὗ αἰ] τε]οσίεά Ιϊ, 
αἰποισ] ἴλπε οαρίατε οἳ γοιχ οἱ γ Ἠαᾶ τεοση!]γ 
οεουστεά, αξ 1 Ἰανοα σαἰᾷ, απἀ ἴπε επεπαΥ Παά 5ρατεά 
ποϊηίηρ 1Π ἴλε οἱιγ εχοερί γοιτ ἀνε]μπρ. Βιαϊ 
ηεγετί]ε]εςς, γοι ἰΠποισ]αί 15 γνοι]ά Ῥο α 5Ἠαπιο ἴο 
νἱο]αῖε αΏΥ Ῥεϊποῖρ]ε οἱ ]αβ[ΐσς ἵπ αΠΥ οχσἰδῖς γγμαϊδο- 
«γεν απά οἨ αοοοιηῖ οΓ ἴ]λε ἀϊξαςίετς ἴλαῖ Ἠαά Ῥεία]]εῃ 
γοι ἴο ἀεδίτογ γοιχ ογεά(ί Το Ροοῦ; απά νηῖ]ε ἀεξεντίηρ 
το ἴλε Ώοπιαης ἵπ ενετγἰµίησ εἶσε,γοι ἀῑᾷ ποῖ εμίπ]ς 
Τε τρ]ί {ο γ{ε]ά {ο ἴπεπι ἵπ ἐΠῖς οηε τερδροοῖ---οξ ελοοδ- 
Ίησς α ἀἴδμοποιχαρβ]ε οογςδο {οχ ἴλο δακο οἳ ραίπ.ὸ 
Έου λα Ελπος, πιεϊΠ{πη]ςς, γΥμίο] γοι δανν ἴλαῦ Ώοπιε 
ἀἱά ποῖ Ἰαοῖς Ῥεοαιςο οἳ ς Ισ οἨατασίετ αἲ 
οποςε απᾶ οἳ 155 σοοᾷ {οτίαπε, ἴἨεδε γοι ἀεπιοηρίταϊεά 
Ελα γοιγ οἳἵγ αῑά ποῖ Ἰαοἷς, Ῥεσαιδε οἳ 15 Πρ] 
οἸαταοίετ αἶοπο. Οετίαϊη]γ γοι ν]] ποῖ 54Υ, πιεῃ 
ος Ἠποάες, ἴ]λαί στα ἑιάε ἵς ονήπρ ]ε5 ἴο ἴλλοδε γιο 
Ἠανε ἆοπε α 5ετνῖος ἴαπ Το ἴ]οςα γΥο γγετε τεαάγ 
ἴο οοπἰγραΐα ἴλε απιοιηῖ ο{ γοις ἀερῖ.ά 

Αέῑογ ἴλαί, ἴποισὴη γοι ἰλποισηί 1ξ α 5οαπάα] ποῦ 
ἴο ραγ γοιχ ἀερίς ν/]πσ]γ, γεῖ 5 τν απ εφπϊταβ]α 

3 ῬοτΏαρβ Το τοίθγς 6ο ἴ]ο το]]οῖ νγλῖοἩ Ααραρύας αΏοτάςά {λο 
νατίοις Ῥτονίησθϐ οἨη 15 ν{βίζ5 {ο {μεπι. 

5 Τη 90 Ἐ.ο. Αασαδίις αἱογγεά {ο οἶθῖον οἩ Αρία Μίπου, 
πνηο]ι γγαβ ταίπθοά ΒπαποίαΙΙγ, 6ο ἀθοίατο Ῥαπ]κγαρίογ, Ῥαΐ0, ἃ8 
νγθ τοι Ἠογα, Ἐ]οάθβ τοίαβεά {ο ανα1] Πογβε]{ ο 0ΠΙ8β οοποεββίοη. 

4 0Ο. Ώεπιορίπεπος {πι Παρί. 12. 
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µέτριον; οὐ γὰρ δὴ τὸ μετὰ πάντων ἀσχημονεῖν 
τοῦ µόνους αἴσχιον ὑπειλήφατε. καίτοι τοσαύτης 
µεταβολῆς καθ᾽ ὃν εἴρηκα καιρὸν γενομένης καὶ 
περὶ πάντα συγχύσεως, τά γε} δοθέντα ὑπῆρχε 

/ - 

βεβαίως ἔχειν τοῖς προειληφόσι, καὶ οὐδεὶς ἐτόλ- 
3 

µησεν εἰσπράττειν τοὺς ἤδη τι κεκοµισµένους. 
ς - ] - σ»οἱ - - ει] / ὑμεῖς δὲ νῦν οὐδὲ ἃ ἔφθητε διαλῦσαι τοῖς εὐεργέταις 
α « - - 

ἐᾶτε, ἀλλ᾽ οἱ μηδὲ τῶν αὐτῶν μηδὲν ὑπομείναντες 
τότε τοῖς ἄλλοις, καὶ ταῦτα ἐπταικότες, νῦν εὐ- 
τυχοῦντες πράττετε ὃ μηδὲ ἐκείνων τότε μηδὲ εἷς. 

Καΐτοι τὸ μὲν περὶ " τῶν χρεῶν γεγονὸς εὗροι τις 
ἊΔ η 3 / λ / / Δ 

ἂν καὶ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ καὶ Σόλωνα λέγεται παρὰ 
/ α - ᾿Αθηναίοις ποτὲ ποιῆσαι. δίχα γὰρ τοῦ πολλά- 

κις ἀναγκαίως αὐτὸ συμβαίνειν ἐκ τῆς ἀπορίας 
τῶν δεδανεισµένων, ἔσθ᾽ ὅτε οὐδὲ ἀδίκως γίγνεται 
διὰ τὸ μέγεθος τῶν τόκων, ὅταν τινὲς πολλα- 
πλασίως ὃ ὧσιν ἐν τούτοις τὰ ἀρχαῖα κεκοµισµένοι. 
τὸ δὲ τὰς χάριτας τὰς ἀντὶ τῶν εὐεργεσιῶν ἀπο- 

α / 

στερεῖσθαι τοὺς εἰληφότας οὔτε ἀφορμὴν οὐδεμίαν 
δύναται παρασχεῖν εὔλογον οὔτε εἰσηγήσατο 
οὐδεὶς πώποτε, ἀλλὰ µόνου τούτου σχεδὸν ἁπάντων 
οὐδέποτε καιρὸς γέγονε. 

1 γε Ἐπιροετίαβ: τε. } περὶ αἀάοθά Ὦγ Ο8ΡΡ8. 
ὃ πολλαπλασίως Ο8ΡΡΒ: πολλάκις. 

1 ΟΕ. Ὠοπιορίμεπος Γπ Περί. 12. 
3 Ἔ]ογθ ΒΘΘΠΙΒ {ο Ὦθ πο τθί6ΥΘΠΟΘ {0 ΑΠΥ Ῥατζϊιοι]ατ ουοηί ἵπ 

0ίβ Ῥ8ββᾶσο; αἲ αΠΥ ταίο πο Πσ]ί ἵβ (Ἡτοννα Ὦγ απγ(Πίπα (ναί 
15 ΚΠονη Ίτοπι οἴῃθυ ΒΟΙΤΟΘΑ 1ροηΏ ]1βίύ γ]λαῦ τὰ δοθέντα ἵπ 1Πο 4 
οἱ {πο ἐθχί πηθαΏ8, Ῥπέ {πο γνοτάθ νοι]ά β6οπη {ο τοίθτ {ο 
«σίῇβ᾽ οξ Βοπιθ βοτύ ταίμοτ μπαμ, {ου Ιπβίαποθ, {ο αἆναπορι ος 
Ίο8Ώ8 ΟΓ ΠΊΟΠΟΥ. 

ὃ Βο]οη το]ονοά Αἰλοπίαπ ἀορίοτς οἳ ο ρατῦ οἱ ὑμεῖτ ἀ4εβίς, 
οΏΙϱΒΥ Ὦγ α ἀερτοοίαθίοη οἳ 6ο οοἴπασθ. Της ἀἰδρατάςπίπα 
ΠΙΘΒΡΙΤΟ γγα5 οα]]θοά {μο σεισάχθεια ο ' βλαίπρ οϐ οἳ Ρατάθης.᾽ 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ 

αοῖ, Πανίηρ ἀἰδεματσεά απ οὐ]σαἴίοπ, ἴλεπ {ο τοῦ ἴ]ια 
τεοῖρ]επῖ οἱ η5 τοφιήἴα] 1 Έοχ «ατε]γ γοι Ἰανοα ποῖ 
5αρροφθεά ἴλμαί 1 ἵδπχογε εΠαππε{α] ἐοαοἳ ἀἰςποποιταβ]γ 
ἵῃ «ΟΠΊΠΠΟΠ ΨψῖἩ α]] ἴποα γγοτ]ά ἴμαπ το Ὦο αἶοποα {Π 5ο 
ἀοΐηρ! Απά γεῖ νμεη ἴμαί στεαῖ τενο]αξίοη οσσουινγεά 
αἲ ἴπε πια Τ Ἠανε πιεπθίοπεά απά ἴλετε γγας τεριάἶα- 
Ἠοη οῇ ενετγ Ἰπά, ἴπε οἶ[ις νν]λ]ο]ι Ἱναά Όδει πιαάα 
τεπιαϊηεςά απαάἰκίατρες ἵπ ἴλμε ροββεςείοπ οἱ 1]λοςθ νο 
Ἰαά τεσεϊνεᾶ ἴλεπα ρτενίοιδ]γ, απἆ ηο 9Π6 γγα5 850 
Ρο]ά α5 ἴο ἵἩΥ ἴο οχαοί α ται Ίοπα ἴ]οδα Ὕνηο 
αἶτεαάγ Παά αηγιμίηρ.Σ Ὑοι, Ἠούψενοαχ, ατα αἲ ἰλί5 
Ρτεδεηῦ ἴπιε ποῖ Ἰεανίπς απάϊἰσίατρεά ενεηπ ν]αῖ 
γοι γγεγε 8ο Ῥτοπιρῖ ἴο Ραγ ἴο γοιχ Ῥεπείασίους, Ρα 
αΠλοιρ]Ώ αἲ ἴΠαί πε γοι γοι]ά ποῦ οοηςδεηί Το 
{ο]]ουν ἵη αΏγ τεερεοῖ ἴλε 64πιε οοΥ56 ας α]] ἴ]λε οἴ]ιανς 
ἴοο], απά ἴλμαῖ ἴοο, ἵπ δρῖίε οἱ ἴ]με τεγετςες γοι Ἰαά 
5α/εγεᾶ, πουν ΨΊεη γοι αγε ργοβρετους γοι ἆο γ]ιαῖ 
ποῖ α 5Ίησ]ε οπε ο{ ἴῃε Ῥεορ]ες ἵη {]λαῖ οσ]ςίς ἀῑά ! 

Απά γεῖ ἴ]ο αοἴοῃ ἴα]κεπ ἵπ τεσατᾶ ἴο ἴμε ἀεδῖς 
γοι νη]] βπά νγας ἵακεη αἲ οἴμεχ ἴἶπιες α5 γγε]]; Ῥο]οη, 
{ου Ιηδίαποε, ἶς οαἷὰ ἴο Ἠανο ἴα]κεπ 1ΐ οπος αἲ Αἴ]οης.ὃ 
Ἐου αρατί ποπ ἴ]λο {αοῦ ἴλαῦ Ὅῖς ππθαδατε οξζεη 
Ῥεσοπῃθς πεςςβΣασγ ἵπ νίευν οἱ ἴ]ε Ιπςο]νεπογ οἱ ἴμοφα 
Νο Ἠανο οοπἰταοϊεἁ Ίοαπς, μετα αγο ἴἴπιθς αἱ5ο γΥΊθ 
Ἡ {9 εγεη ]η5Ηβαβ]ε οη αοοοιηῖ οἱ ἴπε Ἠίσ] ταῖε οϐ 
Ἰητεχεςί, οἨη οσσαδίοης νΊεη ]επάςετς Ἠανε σοῦ Ῥαο]ς ἵη 
Ἰητεγεςί ἰΠεῖν ρεϊποίρα] ΠπιαΏηΥ Έπιες ονετ. Ῥαΐ ἴο 
ἀεριίνο ἴπε τοοϊρἰεπῖς οἱ ἴλε ἴοκεης οἳ σταΒταάε 
πηίοὮ ἴΠεγ Ἠανο τεοεϊνεά ἵπ τείατηΏ {ον Ελεϊτ Ῥεπο- 
{ποϊῖοηΏθ οαη Απά πο Ρ]αιςίρ]ε εχοαςε, Που Ίας αΏΥ- 
οπε «γεν γεῖ Γογπια]]γ ρτοροδεᾶ ἴπε αἀορίίοη οῇ {Πί5 
Ῥτοσεάυτε; πο, Ὀλμίς 15 αἰπιοςῦ ἴ]α οη]γ ἐΠίπο ἵπ μα 
γνοχγ]ά {ο νο] ἴπεντε Ίας πενεν γεῖ Ῥεεπ {ουιπά 
ΔΏΥ οςραδίοη. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

κ. Δ Δ δ / - ή / Αα / 1 αἱ μὴν δύο ταῦτα ὁμοίως τῆς µεγίστης 
φυλακῆς ἐν τοῖς νόµοις ἠξίωται καὶ ἀρᾶς καὶ 

ἐπιτιμίων τῶν ἐσχάτων, ἐάν τις εἰσάγῃ χρεῶν 
3” α 

ἀποκοπὰς ἢ ὡς τὴν γῆν ἀναδάσασθαι προσήκει. 
/ - 

τούτων τοίνυν τὸ μὲν παρ᾽ ὑμῖν οὐ γέγονε' τὸ 

δὲ λοιπόν, ὃ μηδ᾽ ὅλως ἴσμεν εἴ ποτε συνέβη, 
«ψ θ θέ ο ο) εξ ζ / / σκέψασθε παραθέντες τῷ νῦν ἐξεταζομένῳ πράγ- 

ον / 

µατι. τῆς μέν γε χώρας ἄνωθεν διαιρουµένης, 

τοῦτο ἂν εἴη δεινότατον τὸ ἐξ ἴσου γίγνεσθαι 

τὸν ἔχοντα πρότερον τῷ μὴ κεκτηµένῳ' τῆς δὲ 
ο ΦΑΝ / 3 Α ” 2 4 « 

εἰκόνος ἑτέρῳ δοθείσης οὐδαμῶς ἴσος ἐστὶν ὁ 
2 λ ” / ή λ Δ / 

ἀφαιρεθεὶς τῶ λαβόντι. ὁ μὲν γὰρ τέτευχεν, 
” ο. .. Αα 

εἴπερ ἄρα, τῆς τιμῆς, τῷ δὲ οὐθὲν περίεστι. 
/ 

Φέρε τοίνυν, εἴ τις ἔροιτο τὸν στρατηγὸν 

ὑμῶν ἐφεστῶτα καὶ κελεύοντα ἐκχαράττειν τὴν 
ε) / “ . ο) / / ) “ν ἐπιγραφήν, ἕτερον δ᾽ ἐγγράφειν, τί ἐστι τὸ γιγ- 

/ 5. μ. / / / κ . / νόµενον; ἡ νὴ Δία πέφηνέ τι δεινὸν εἰργασμένος 
τὴν πόλιν τοσούτοις ἔτεσιν ὕστερον οὗτος ἀνήρ; 

πρὸς τοῦ Διὸς οὐκ ἂν ὑμῖν δοκεῖ ” διατραπῆναι, 
καὶ ταῦτα ἐὰν ᾖ µέτριο; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι 

Δ ) / . / α] Δ δ) Τδ καὶ τὸν τεχνίτην ἐρυθριάσειν. εἰ δὲ δὴ παῖδες 
ἢ συγγενεῖς τινες παρατύχοιεν τἀνδρὸς ἐκείνου, 

/ ” θ ΜΑ α) Ν ὃ / ο) δὰ πόσα οἴεσθε ἀφήσειν αὐτοὺς δάκρυα, ἐπειδὰν 
” ’ 2 ιά Δ ” να. [οὸ 

ἀρέηταί τις ἀφανίζειν τὸ ὄνομα; οὐμενοῦν" 
Αα. / 

ἀλλὰ ἐνστήσονται πάντες εἰς ὑμᾶς παριόντες, 

1 µεγίστης Ἠοίεκο: μεγάλης. 
} δοκεῖ Ο8δδθαβοῦ: δοκῆ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗΞ2Έ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ἐατίπεγπαοχε, ἴ]ο {ο]]ουνίπς ἴννο Ῥτασίοες Ίανε 
αΠ]κα Ῥεεη οοηδἰἀετεά γγοτί]γ οἱ Ρεΐπς πιοςδῦ οατε{α]]γ 
ρυατάεᾶ αραἰπςῖ ἵπ ο Ίανγ5 απἆ α5 ἀοδεινίπρ οϐ εχο- 
οταῦίοη απᾶ ἴπε πιοςδί εχίτεπηε Ῥεηα]ήες, ΠΚΙΩΕΙΥ, ἃ 
Ῥχοροδα] Ὠιαῦ ἀερίς ο οαποε]]εά, ος ἴ]λαῖ μπα Ἰαπά 
οασ1ΐ ἴο ε τεαΙςιτιριίεᾶ. Ίψε]], οϐ ἴεςε ἴννο πιεας- 
πχθῬ, ἴ]ο ΓΟΥΠΙΕΥ Ἰαςδ ηενεγ Ῥεεπ αἀορίεά ἵπ γοιν 
οἵιγ; ἴμε Ἰαΐΐεν, Ἡούυνενες, οἱ γΥμίοἩ Ίνα Ώανε ποῖ ἴλε 
Πσηίεςί Κπον]εάρε ἴ]λαί ΙΤ ευεγ Ἰας Ῥεεπ ἴακεη, 
Ῥίεᾶςε οοηρδἰἀάεν ὮΥ οοπαραχίηπρ 15 ντ] ἴλο Ῥτασίίσε 
ΏηΟΥΝΥ πάει οχαπηϊπα[ίοη. Ἡ ἴ]ο Ἰαπά Ίνετο Ῥείπρ 
ρατεε]]οά οαῖ απενν, ἴπε ΥΕΥΥ νου οϱοΠδ6ε(πεησε 
πγοι]ά Ῥε ἐμαῖ ἴ]λε οἱσίπα] Ἰο]άεν 5Ποιι]ά Ῥε ραῖ οη απ 
εαιαίγ νηἴ] ελα ππαη ΥΠΟ Ῥοβδεςςεᾶ πο Ἰαπά αἲ αἱ; 
Ῥαῦ νηετε α παπ΄5 δἱαΐιο Ἰας Ῥεεῃ ρἵνεη Το αποϊΐ]οετ, 
ἴλε οπε ΥΨο Ἰας Ῥεεπ τοββεᾶ ἶ5 ὮΥ πο ππθαης ΟΠ 4Π 
εαιιαΗἳγ ου ἴλε παΠ γγο τεσαείνεᾶ 1. Τον ἴ]με 
Ἰαΐίεν Ίας σαϊπεᾶ ἴ]οα Ἰοποιχ, ἵ γοι οαη τεα]]γ οα]] 
6 εαςἩ, νηετεας ἴ]ε οἴλοεν Ἠας ποϊλίηρ 1ε{ῖ. 

0οππε, ἴπεῃ, ΙΓ αΏΥ οπε Ίγετο Το απεδίίοη ἴλπε πηαρ]δ- 
ἴταῖε νγ]ο ἵς δεῖ ονεΥ γοι, Ψο οοπηππαπάς ἴλαί ἴῃΠε 
ΙηςοίρΗοπ ὮῬο εγαδεἀ απά αποϊπετ πηαπ Ώηαπης 
επρτανεά Ίπ 15 Ῥ]ασε, αθκίησ: ''ἨΠαϊ ἄοες 
Ώιθαηδ Ὑε ροἆς, πας ἐλίς τπαπ Ῥεεπ {ουπᾶ συΠγ ος 
λανίπο ἆοπε ἴλε αγ 8οπιε Τεγηρ]ε Ἠντοης 60 ΠΙΠΥ 
γεανς αξίεν ἴ]ε ἀεεά ” Τη Ἠεανεπ) ηαπηε, ἆο γοιι 
ποῦ ἡλϊπ]ς ἴλαῖ Ίε υνοι]ἀ Ῥο ἀείειτεᾶ, 5ατεΙγ 1 Ίο 
ἶ6 ἃ ΤηΘΏ Οἱ «ΟΠΙΠΙΟΠ ἀθοεπογὸ Έοχ τιΥ ρατῖ [ Ὀπίπ]ς 
ἴλαῖ ενεπ ἴ]ε πηᾶδοπ νἰ]] Ῥ]αςῃ {ου «Ἠαπιθ. Απά ἴπεη 
Η ομΙ]άτεη οἵ ΚίΠπςπλεη οΕ {Πε στοεαῖ πηᾶΏ 5Ἀοι]ά Ώαρρεν 
ἵο αρΡρεας, γυλαῖ Βοοᾶς ο{ ἴεατς ἄο γοι ὑλίπ]ς 1ογ ν1]] 
εἶλεὰ νεη 5οπιε οπ6 Ῥερίης ἴο ορΗεταῖο ἴπε παπηο ὃ 
Νο, ποῖ ἴλεγ ππογε]γ, Ῥιΐῖ ενετγροάγ νη]] Ρρτοῦεβῖ, 
οοπηίησ Ῥείοτο γοι, ἵπ γοιχ αβδεπηΡΙγ, ετεαίης 
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” 3 -- - 4 3 ων .ο2 Ἀ - 

εἰς τὸν δῆμον, βοῶντες. ἀρ᾽ οὖν, οὐδ' ἂν τοιοῦτο 
- / σολ α) / 3” Δ συµβῃ, κωλύσετε οὐδὲ ἐπιστραφήσεσθε, ἐγὼ 

/ Σολ Ἂ - Ν ς Αα ς / µέν οὐδὲν ἂν τοιοῦτον περὶ ὑμῶν ὑπολάβοιμι, 

μᾶλλον δὲ καὶ νῦν φημι λανθάνειν αὐτὸ γιγνό- 
µενον, ἀλλ οὐκ ἐάσετε γνόντες' οὐκοῦν νῦν γε 
Φε. / 4 μιά σ / 

ἐπίστασθε δήπουθεν τὸ πρᾶγμα ὅλον, ὥστε καθά- 

παξ κωλῦσαι προσήκει. 

Νὴ Δία, ἀλλ᾽ οὐχ ὅμοιόν ἐστι, πολλῶν ὄντων 

οἷς μηδεὶς προσήκει, καὶ τοῦ πράγματος συµβαί- 

νοντος ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν γνωρίµων. 
Ῥ Δ δ᾽ σα Λ .) ”’ 5 γὼ δ᾽ ὅτι μὲν οὐκ εἴ τινες ἀγνοοῦσι προσ- 

ήκοντας ἑαυτοῖς ἐνίους τούτων, ὅπερ εἰκός, διὰ 

τοῦτο ἔλαττον ἀδικοῦνται τῶν προγόνων ἀτιμαζο- 
/ 

µένων, ἀφίημι χαλεπώτερον δὲ ἄλλως εἶναί µοι 

δοκεῖ τὸ γιγνόµενον εἰς ἐκείνους, οἷς μηδὲ ἔστιν ” 

οἰκεῖος μηδὲ εἷς ἔτι. καὶ γὰρ τῶν ζώντων 

δοκεῖ δεινότερον εἶναι τούτους ἀδικεῖν οἷς μηδὲ 
” ε - ” ο) λ [ή α 

εἷς ἔστιν ὁ βοηθῶν ἔτι. ἐπεὶ κατά γε τοῦτο 

λεγέτωσαν μηδὲν εἶναι χαλεπὸν μηδὲ τὸ τοὺς 
ὀρφανοὺς βλάπτειν τοὺς παντάπασιν ἐρήμους, οἳ 

/ « - 3 / / / 3” ” µήτε ἑαυτοῖς ἀμύνειν δύνανται µήτε ἄλλον ἔχουσι 
- Ν [ο 

τὸν κηδόµενον. ἀλλὰ ὑμεῖς τοὐναντίον καὶ μᾶλλον 

ἐπὶ τούτοις ἀγανακτεῖτε καὶ δηµοσίᾳ καθίστασθε 
ἐπιτρόπους, ὅπως μηδὲν ἀδικῶνται. 

Ἰαθόλου δὲ πάντων ὧν µέλλουσιν ἐρεῖν λόγων 
- ) 

οὐδενὸς ἔχοντος ἐπιεικὲς οὐδέν, ὁ τοιοῦτός ἐστιν 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΒ2Τ ΡΙΡΟΟΌὉΒΡΕ, 

Ώ πρτοαχ. Πε πιο αδίὶς γοι, ἵπεηπ: Ένευ 1 
ιο α ἀεπιοηεϊταιίοη ἄοας οσο, ΙΙ γοι τε[γαίη 
ἤοπι Ἰγίπρ ἴο Ῥτεγεηί ἴ]ο ἀεεά, απᾶ ἴακα πο 
ποῖῖσοε αἲ αἱ Ι {ο πι Ρατ οαηποῖ οοποεῖνθ 
οἱ γοις ἴα]ίπρ 5ος α οοαχ5ε, Ῥαΐς ταῖπεν πιαϊηζαϊη 
Ὠπαϊ εγεη πουν γοι ἆο ποῖ πουν ἴ]λαῖ ἰΠῖς ἶς σοΐηπσ 
οἩ, Ῥαΐς ἴλαῖ γοι αυ] ποῖ Ῥονποῖς 1ὲ, πουν’ ἴλαῖ γοι 
Ἠανε Ἰεατπεά οἳ 15; αΠΥΠΟΥ γοι πουν 1{ αἲ] πον’ αἲ 
ΔΏΥ ταῖς, 1 Ἱπιαρῖπε, 5ο ἴμαϊ 1 ἶς γοιχ ἀπὶγ ἴο ραῖ α 
5ἴορ ἴο ἴλε ρτασίίοε οποςε {ου α]]. 
ΟΝΙ Ῥαῦ αδειτοάΙγ γοιτ Παθααϊου 5 ποῖ 

αρροβφίζε, ΦΟΠΙΕΟΠΘ ΤιαΥ ορ]εοῖ, '' θἶπος ΠΙΑΠΥ ος 
ἴλεπα 4γε Ῥο5οης ο Πάνε πο φασν]νίηρ τε]αΒῖνε απἀ 
ἴπε ρτασίίοε {5 ποῦ {ο]]ουγεά ἴπ ἴμε οα5ε ΟΓ ΑΠΥ Ρείθοῦ 
Ίππο {5 νγε]] πουν. 

Ἠγε!ΙΙ, {ον παγ ρατῖ, Ι νη]] Ῥαςς ουες λε ροϊηῦ 
ἴπαί ενεπ 1Γ5οπ16 αγε 1ΠαγαΧ6, ας ἶ5 Π]κε]γ, ἴ]ιαῖ 5οπαθ 
οἱ ἴλεςε Ἀοπουτθά ππεπ απο τε]αῖες ἴο ἴπεπα, γεῖ ποπθ 
ἴπε Ίεβς οη ἡλίς αοοοαπῖ ἴΠεγ εαῇεν απ ἱπ]αςίίος 1 
ἰπεῖς αποερίοι ατα ἀϊποποιτεά. Βιαΐ {αγ ποτ 
βτΊενοις αἲ αἲ ενεπῖς, 1ΐ 5εεπῃς ο πης, ἶ5 ἴλε Ὑτοπς 
ἀοπε Το ἴποδε Ποπουγεά ΠπεΏ ΥΠΟ Ἠανε ποῖ οπε θἶπο]ε 
ευτνίνίηρ τε]αίῖνα. Του ἵηπ ἴΠε «.5ε ο{ ἴμε Πνίηπρ 1ῖ 
5εεπῃς α ρτεαίεχ ΙπάἱσηΙτγ ἴο Ὑτοης ἴμοθε Υο ανα 
ποῦ εΥεΏ οΠ6 Ῥετδοη Ἰ6β: ἴο ε]ρ ἴμεπι. Έον οἨ ἴμαῖ 
Ρηϊπείρ]ε γοι πηὶσηῖ α5 νε]] αγ ἰ]λαῖ 1ἱ {5 ποῦ ογιε] 
το ἵπ]ατε οχρῃαης αἰἴμπες, ολ]άτει αἰ{ετ]γ αἶοπε ἵπ ἴ]λε 
ψγοχ]ά, Ὕνηο οαηποῖ Ῥτοῖεοῖ ἴπεπηδε]νες απἆ Ίανε πο 
οπε εἶδε {ο οατε {ο ἴπεπα. Βαΐ γοι, οἩ ἴ]ο οοΠίτατγ, 
Ίου] αροπ 5αοἩ εοπάποῖ ντ ενεη στεαίεχ ἀἱδρ]εαδιτα, 
απά (μτουρ] ἴἨε δίαῖο αρροίηῖ ριατάίαης {ο Ρρτοῦεοῦ 
ἴπεπι {τοπ ΑΠΥ Ῥοββίρ]ο ντοπρ. 

Ῥαΐ, ερεα]!πρ {η ϱεπετα] Τεγης, γ/ηῖ]ε ποπε οἱ ἴμα 
Ρ]εᾶς ἴλαί ἴλεςο Ρεορ]ε ἰπίεπά ἴο Ίχσε ας ΑΠΥ 
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Τὅ 

ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἀτοπώτατος, ὡς ἄρα οὐδενὸς ἅπτονται τῶν 
γνωρίµων ἀνδριάντων οὐδὲ οὓς ἐπίσταταί τις ὧν 

. . Ν .] / Ν Δ / - εἶσιν, ἀλλὰ ἀσήμοις τισὶ καὶ σφόδρα παλαιοῖς 
καταχρῶνται. Κκαθάπερ εἴ τις λέγοι µηδένα τῶν 
ἐπιφανῶν ἀδικεῖν πολιτῶν, ἀλλὰ τοὺς δημοτικοὺς 

. 

καὶ οὓς μηδεὶς οἶδεν. καίτοι μὰ τὸν Δία οὐχ 
ὅμοιον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ζῶσι καὶ δὺ εὐγένειαν 

Δ 3” 3 Ν ”/ ” / / ε) καὶ δι ἀρετὴν ἄλλος ἄλλου φανερώτερός ἐστι, 
καὶ διὰ πλοῦτον τοῦτο συμβαίνει καὶ δι ἑτέρας 
προφάσεις ἀξιολόγους: ἐπὶ δὲ τῶν εἰκόνων μὴ 
τοὐναντίον λέγοι τις ἂν ὥς εἰσιν αὗται βελτιόνων 
ἀνδρῶν. οὐ γὰρ δι ἀγένειαν ἢ κακίαν τινὰ 
οὐκ ἐπιστάμεθα αὐτούς, οἵ γε τῶν αὐτῶν τοῖς 
λαμπροτάτοις τετεύχασιν, ἀλλὰ διὰ µήῆκος χρόνου 
τοῦτο γέγονεν. 

ο / Ν / αν - .] 

Όσῳ τοίνυν τοὺς πρότερον ἀεὶ τῶν ἐπιγιγνο- 
- ἳ ὃ Δ 

µένων πάντες ἡγοῦνται φύσει κρείττους, καὶ 
πάλαι τὸ] τυχεῖν τινας τούτου σπἀνιώτερον’ 

- 5 / ἃ ͵ 

ὑπῆρχε, τοσούτῳ περὶ ἀμείνους ἄνδρας καὶ µει- 
” / ο 

ζόνων ἀγαθῶν αἰτίους ὁμολογοῦσιν ἁμαρτάνειν. 
σ ε] 5 ο - 5 / - /΄ 

ὅτι δ᾽ ἀληθῆ ταῦτα ἀμφότερα, δῆλον. τούς τε 
/ 

γὰρ σφόδρα ἀρχαίους ἡμιθέους ὄντας ἐπιστάμεθα 
/ καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοὺς οὐ πολὺ ἐκείνων χείρονας" 

1 πάλαι τὸ ΑΤΠΙΠΙ: τὸ πάλαι. 

1 Οἱ. 5 80, 124, 126, 109: Ὀϊβοοιτβο 91. 1 Ε. απά Ὠϊβοοιτβο 
16. Τη] ἵρ α Βίοῖο ἀοοίτίπθ βαϊᾷ {ο Ῥο ἆπο {ο ΟἨτγείρριβ. 
ΟΕ, Ἰμαοίατ, Πλείογιι Ἠγαεοερίου Ὁ: ΤΠοπαϊβας, Οταδίοη 99, 
Ῥ. 281 Α; Ῥ]αΐο, Γαιως 10, Ῥ. 886 0Ο; Ἰποτείας, 9. 1157 8.: 
ΒοπθοΒ, Ερίδήε 90. 44: ἵ' ΒΗΠ 1 οπηπούῦ ἆθπγ ἐλαῦ ἵη ἐλο ραρί 
6Ίετο εχἰθίεά πιεη ο 1οΕ0Υ βρἰτῖς απἀ, 1 Τ πα γ βαγ βο, {γθβΏ ἔγοπι 
ο ροᾷβ. Έοτ ἴπετο 6 πο ἀοιδρί ννμαίονετ (λαί {ο νγοτ]ᾶ, 

δο 



ΤΗΕ, ΤΗΙΒΕΤΥ-ΕΤΒΞΤ ΡΙΡΟΟὉΌΒΡΕ 

εαιαρ]ε Ῥαφίς ννπαϊενεν, ἴπε πιοςῖ αὐκατά Ρρ]εα οἱ α]ὶ 
ἵ6 {ο 8αγ ἰλπαῖ α[ίοτ αἲ] ἴΠεγ ατε ποῖ πιο]εςΒτπρ αΏΥ οῇ 
ἴπο φἰαΐαος οΓ νγε]]-ἰΚκπονη Ῥείδοης, που ἴ]λοςα ύνηοςα 
ΟΥΠΕΙ5 ΑΠΥ οπε Κποννς, Ῥαΐ ἴΠαῖ ἴΠεγ ἴακε Ἠρετίες 
ΙἩ δαπάτγ Ιηδίρηϊβοαηϊ απᾶ ναειγ απεϊεπί οἨς5. 
Τι ἶ6 ας 16 α Ῥεχδοη οΠοι]ά δαγ ἴλαῖ Ίο ἀῑά ποῖ ντοπς 
ΔΏΥ Ῥτοπαϊπεηῦ οἱ ήσεη, Ῥιαΐἳ οηΙγ ἴλοςε οἱ ἴλε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
οτουνᾷ, Ῥειοοπς Ὑνοπα ποροάγ Κον! Απά γεῖ, ὮΥ 
Ἠθεανεης, Ι πιαἰηίαίη ἐλαῖ ἴ]λα Έννο ο.δες ατα ποῦ α]ίκο. 
Του ἵη ἴἨε ϱ.5ε ο ἴμε Ἠνίπρ οης Ῥ6ίβοη ἶ5 ΠΟΤΕ 
οφιμήλὲ ἴπαη αποϊµοετ ονήηρ Το Ἠϊς σοοᾷ Ρίτα ου 
ἶς σοοἆ εματαοίετ, απ 1ξ πιαγ αἶ5ο Ῥε οη αοοοαπὲ 
ο Ἠΐ5 γνεα]ίἩ ος {ος οἴμεν ροοἆ τεαδοη5; Ῥαὲ ἵπ ἴλμε 
οα5ε ο{ ἴ]ε εἴαΐιες, οἩ ἴ]λε οοπίχατγ, οπε οαηποῦ ροίπῖ 
ἵο οπε ϱτοιρ απά δαγ 'Τμεβε ατα δἰαΐαες οῇ Ῥοΐΐον 
πιεη. Ἠου 18 15 ποῖ ἆπε ἴο ἐλεῖν Ἠαπαρ]α ΡΙγ{]Π οΥ αΠΥ 
Ῥαφεηεςς ἰ]λαί Ίνα ἆο ποῖ Ίκπουν ἴπεπῃ, φθείηρ ἴ]αί 
ἴπεγ Ἠανε τεοεϊνεά ἴ]ε 6α4πιο Ἠοποιις αξ ἴ]ε πιος 
{αππποα5 πε, Ῥαῦ οις Ισηποχαπος ας οοππο αροι! 
{ΠτοισΏ Ίαρςε οἱ πιο. 
-. Μοτεονες, Ιηδοίαχ α5 ἴλε πἹεη οἱ ἴλμε ραςί Υ/εγα, ἃ5 
αἲἱ Ῥε]ενε, α./αγς 5αρετίος Ὦγ παϊιτε Το ἴλοςε οἱ ἴιε 
εαοσεεάίηρ ρεπεταἴοηςδὶ απ ας ἵη αποϊεηῖ Εἴπηες 10 γνας 
ατατετ ΓΠίηρ ΤΟΥ αΏΥ ΊπεΠ ἴο τεοείνε ἰλίς Ἠοποις, 115! 
ἵη 50 {αγ ψνεχε ἴ]οςε Ῥεϊίεν πηεη απά ἴμο ααἴλους ος 
βτεαῖεν Ῥ]εδεῖησς αραϊησί γνλοπα 1 5 αεκπον]εάσεά 
νε ατε οἰπηΐηςσ. Απά ἴλαι ΡοῖἩ ἴμεςε εἰαίεππεηῖς ατα 
ἴχας ἵ5 οἶεατ, {ος ννε Κπον ἴλαί ἴπε εχοεεάἰπο]γ 
αηοϊεηῦ ΠπεΠ Ὕγετα ἀεπαῖ-σοάς απᾶ ἴλαῖ ἴλοδο Υηο 
{οἩουγεά ἴλοπα Ὕνογα ποῦ πιαο] Ἱπ{οτίου το ἴποεπα; ἵῃ 

Ῥοίοτο 16 ν/αβ νγογΏ οα6, ργοάποαεά Ῥοΐΐζοτ (Πίπορ.᾽----Νοπ {8πιθη 
πθρανοτίπι {πἱββο αἰθὶ βρἰτῖας νίτος οὐ, τό Ιω ἀΐσοαπα, ϱ, 48 
τθοθΏίΘΒ. Ἠθααθ οπῖπι ἁαρίαπι ού απῖπ πιθµοτα ππαπάαβ 
ποπάιπα οβοείς εἀ]άοτίθ. 
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ΤΤ 

ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἔπειτα τοὺς ἐφεξῆς ἐλάττονας ἀεὶ κατὰ τὸν χρόνον, 
καὶ τέλος τοὺς νῦν ὁποίους ἡμᾶς αὐτοὺς οἴδαμεν. 
καὶ πρότερον μὲν οὐδὲ τοῖς ἀποθνῄσκουσι πᾶσιν 
ὑπὲρ τῆς πόλεως ἦν ἑστάναι χαλκοῖς, ἀλλ᾽ εἰ 
µή τις ὑπερφυᾶ καὶ θαυμαστὰ πράξειε' νῦν δὲ 
τοὺς καταπλέοντας τιμῶμεν, ὥστ᾽ εἴπερ ἄρα, τοὺς 
ὕστερον μᾶλλον καὶ τοὺς ἔγγιστα τοῦ 1 νῦν ἄνακει- 
µένους µεταποιητέον. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο ἀγνοεῖτε 
δήπουθεν ὅτι πάντες οἱ νοῦν ἔχοντες τοὺς παλαιοὺς 
τῶν φίλων μᾶλλον ἀγαπῶσι καὶ περὶ πλείονος 
ποιοῦνται τῶν δι ὀλίγου γεγονότων, καὶ τούς γε 
πατρικοὺς τῷ παντὶ πλέον ἢ τοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν 
ἐγνωσμένους. οἱ μὲν γὰρ τὰ πρὸς τούτους 
παραβαίνοντες µόνους αὐτοὺς ἀδικοῦσιν' οἱ δὲ 
τῶν πρὸς ἐκείνους τι λύοντες καὶ τῶν κτησαµένων 
αὐτοὺς ὁλιγωροῦσιν. καθόλου δέ, ὥσπερ ὅταν 
τῶν ζώντων τις ἐξετάζηται παρ᾽ ὑμῖν, ὃν αὐτοὶ 
μὴ σφόδρα οἴδατε ἢ παντάπασιν ἀγνοεῖτε, τοῖς 
ἐπισταμένοις αὐτὸν 3 προσέχετε καὶ τίθεσθε τὴν 
ψῆφον κατὰ τοὺς μάρτυρας, ἄλλως τε ἂν ὥσιν 
οὗτοι μὴ πονηροί, ταὐτὸ καὶ νῦν ποιήσατε᾽ 
ἐπεὶ καὶ περὶ ἀνδρῶν ὁ λόγος ἐστίν, οὕς φασι 
µηδένα εἰδέναι τῶν ζώντων, παρὰ τῶν ἐγνωκότων 
αὐτοὺς μάθετε. οἱ τοίνυν τότε ὄντες καὶ σαφέστα- 
τα ἐκείνους εἰδότες εὐεργέτας ἡγοῦντο τῆς πόλεως 

1 τοῦ αἀάεά Ὦγ Ατηϊηι, 1 αὐτὸν Ο8ΡΡ8: αὐτοὺς. 

1 Έοτ Ἱηβίαπορ, 1η ἴ]ο Αί]οπς οἳ Ώοπιοβίμεπθς ἵπ {19 οἶαββ 
ν/θτθ {1ο βαΐίαος οἳ οπΙγ Βο]οῃ, Ἠατπιοάίααβ, Ατρζορεϊίοη, 
6οποἨ, ΤρΗογα{θΒ, απά Οµαυτίας8. Βεο Ἠ/επκοβασΒ, θμαεδίοπεΒ 
Ποπεαε, ϱ. 69. 

3 999 Ἐτίοά]άπάοτ, ΦΜΜ{επφεδο]ηο]έε Ἰτοπις, Ὑ ο]. 3, ϱρ. 226 απά 
290. 

Σ Τ]αί 15, ἐλαῖτ ον Γοτο[α{Ἡμθτβ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΙΒΞΤ ΡΙΡΘΟΟΤὉΕΒΘΕ, 

Ώπε 5εεοπά Ρ]αος, νε απάριςίαπά Ε]λαῖ Ε]ιοῖ «αοοςβκους 
βἰοαάῖ]γ ἀεζεγίοταϊεά ἵπ ἴλε οοιγ5ο οἱ πια, απἆ 
ΠΠαΙΊγ, ννε πουν ἴ]ιαί ἴ]ε ππεη Ο6 {ο-ἆαγ αγε πο Ῥεΐέεν 
Ἠναη ουχβε]νεδ, Ιπάεεᾶ {ογπιετ]γ «νεΏ Ί]οθο γ]ιο 
6ανο ὑλλεῖν Ίνες {ον ἴ]ε εἰαῖο ντα ποῦ ἵπ α]] ο.θος 
βεῖ πρ ἵη Ῥτοηπε Ῥαΐ οπ]γ με οοσακίοπα] ΠΠαΠ γιο 
Ρεγζογπιεά εχἰχαοτάίπαχγ απά γνοπᾷστβα] οχρ]οίίς; 
Ῥαΐ πουν Ίνε Άοποιχ ἴποςε ἰλαῖ Ἰαπά αἲ οι Ρροτῖς,Σ 5ο 
ἴλαϊ γε «Ἠοι]ά ἰχαηςίεγ ἴο ηδυν ΟΥΥΠΕΥΕ, 1 ἔχαηςέοχ 
νε πιιςί, ταίῃεν ἴμο Ἰαΐαεν δἰαίαες απἆ ἴλοςϱ υΥμίοἩ 
Ἠανε Ῥεεη δεῖ πρ πεατεςὶ ἴο ἴμε Ρρτεδεηῖ πια. Έοτ 
γοι ατε ποῖ ππανατε, 1 Ῥγεδιπηε, ἴ]λαί αἲ] Ῥευεοης οῇ 
6οοᾷ 5εηςα Ίουε ἰΠεῖτ οἷά Εεπᾶς ποχς απἆ ο5ί6επι 
ἼἜλεπα πιοτο Ἰἡση]γ ἴλαη ἴλοςα νο Ἠανα Ῥοσοπια 
Πιεπάς Ῥαί τεοεη{]γ, απά ἴλαί Τον Ίοποις ]αῖγ 
αηοεςῖτα] {απ1]γ β]επᾶς α][οσεί]εχ πιογε ἔἶλαη ἴ]πεγ 
4ο ἴλοςε νο αοαιαἰπίαπος ἴλπαεγ ἴΠεπιβε]νες Ἰανε 
πιαᾶς, Ἐον αηΥ νο ἴχαηβσγεςς ἴ]με τὶσΏίς οῇ ἴλερα 
Ἰαίίεν νποηπς {λεπι αοπθ, Ῥαϊ ἴλοφο νο αππι] 
ΔΏΥ οἱ ἴ]α τὶρ]ῃῖς ο ο {οππες πιιςῖ αἶκο ἀθεθρίδε 
Όλα πιεη γν]λο ασφίτε ἐ]ιείγ ΕεπάςΗ!ρ.5 Απᾶ, ἴο οἰαίε 
ἃ σεπετα] Ῥηϊποίῖρ]ε, ]αδί α5 γ/εη ΑΠΥ ΠΙΑΠ ΠΟΥ’ 
Ἠνίηρ ν]ιοπι γοα 4ο ποῖ ΠΟΥ νετγ γε] ρειεοπα]!γ 
ου ποῖ αἲ αἲ! {9 Ρεΐηο ερ]εοῖεά {ο α ]αάϊοῖα] εχαπιῖπα- 
Ποπ η γοιχ οοισῖς, γοι Πδίεη {ο ἴ]λοςα νο ἆο Ίκπουγ 
Ἠήπι απἀ οαδῖ γοις γοῖε αοοοτάϊΐπσ Το ναῖ ἴ]λα 
Ἡ]ίηεβςες 5αΥ, εδρεοία]]γ 1{ ἴ]λεγ ατγε ποῖ Χπανες; 5ο 
4ο ἴ]ε βαπ1ε λίηρ ΠΟΥΥ αἶςο. ΒΐποἙ γ/ς ἴοο αγ βρθα]κ- 
ἵηρ οοποεγηΐηρ πιεηΏ ν/ηοπῃ ἴἨεγ 58Υ ἴλαῦ πο οΏς ΠΟΥ’ 
αἱίνε Ίκπουνς αηγἰηίηρ αΡοιῖ,ά Ίεατη Έγοπι ἴ]λοςο γΥ]ο 
ἀῑᾷ Ίκπουν επι. Πε]! 1πεῃ, ἔἶλοςε νο Ἠνοαά {π Ε]ιοίγ 
Ἠπιε, Ὑν]λο Ίκπενν ἴλεπα ρεγ{εοῖ]γ, τερανάεᾶ επι ας 
Ῥεπε[ασίους οῇ Ί]ιε οἳἵγ απά οοηρίἀετεᾷ Ίλεπι γνοίἩγ 

408, 8191. δ(Ἡ, 561. 
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Τ8 

τρ 

ῬΙΟ ΟΗΠΒΥΞΡΟΡΤΟΜ 

λ -- / Σλς/ . λ ς 

καὶ τῶν µεγίστων ἠξίουν. οἷς οὐ θεμιτὸν ὑμᾶς 

ἀπιστεῖν, ὑμετέροι γε οὖσι προγόνοι, οὐδὲ 

φῆσαι πονηρούς. 
. / ο Φ α Φα κ 2 ον 

Οὐ τοίνυν οὐδὲ΄ τοιοῦτον οὐδὲν ἔστιν εἰπεῖν, 

ὡς κατὰ πολὺν χρόνον ἐσχήκασι τὰς τιµάς" 
.) Δ / » ᾳ / / . / οὐ γὰρ ἐσθ ὅπως δείξουσι πλείονα ἐκείνους 

χρόνον τιµωμµένους ὑπὸ τῆς πόλεως ἢ τὴν πόλιν 
.) Α - 

ὑπ αὐτῶν εὖ πεπονθυῖαν. ὥσπερ οὖν ὁ χρέος 

πάλαι μὲν ὀφείλων, πάλαι δὲ ἀποδούς, οὐθὲν πλέον 
/ - 5» ὃ δ / . ἁμ. 1 ἴλ τι πεποίηκε τοῦ νῦν ἀποδιδόντος ὅ ἄρτι 1 εἴληφεν, 

ε / σο5 3 / Δ αν . / 

ὁμοίως οὐδ᾽ εἴ τις πάνυ πρὸ πολλοῦ τινα ἠμείψατο 
τότε εὖ παθών. ἄλλως δέ, εἰ μὲν ἀτέλειαν ἢ 

/ Ἆ ον Ἆ αι {1β' δ ὃ / 5 α θ 3 χρήματα ἢ γῆν ἢ τοιοῦτόν τι δεδωκότες ἀφῃρεῖσθε, 
μᾶλλον ἂν ἴσως ἠδικοῦντο οἱ μετὰ ταῦτα 

εἰληφότες. ὃ γὰρ χρόνον τιὰ κατασχὼν τὰ 
ο. λναν. / 1 / πο Ν τοιαῦτα ὠφέληταί τι καὶ προείληφεν. ἐπὶ δὲ 

[ον - -- « / τῆς τιµῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον. οἱ μὲν γάρ 
εἰσιν εὐπορώτεροι καὶ τὸν ἄλλον χρόνον: ἃ γὰρ 

α / ἐκτήσαντο, ἀπὸ τούτων ἔχουσιν' τοῖς δὲ τοὐναντίον 
Δ ἀτιμοτέροις ὑπάρχει γεγονέναι. ὅπου μὲν γὰρ 

- /’ ἐλάττων ἡ ζημία τοῖς πολὺν χρόνον καρπωσαμένοις, 
ιά Δ ε 3 / / . / αν 

ὅπου δὲ ἡ ἀτιμία μείζων τοῖς σφόδρα παλαιᾶς 

τιμῆς ἀφαιρουμένοις. 

1 ὃ ἄρτι Ο8ΡΡΑ: ὅτι Αγηϊηις ὅτε. 
3 δὲ 0οποοη: τε. 
ὃ ἀφῃρεῖσθε 08βααβοη: ἀφαιρεῖσθε ἘΒ., ΝΑ) Μν. 

1 Ο1. Ώεπιοβίμεπος Γπ Περί. 47 απᾶ 119. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΡΤ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

ΟΕ ἴ]νε Ἠήσ]ιεςί Ἡοποιτς. Τ]μεςε ἆγε Ἠήέηθρςος γ/ηοπι 
γοι Ἠανε πο τὶσηῖ ἴο ἀϊδρε]ενε, Ῥείπρ ἱπάεεά γοις 
ον {ογε{8ἴἨ6Υς---ΠΟΥ γεί ἴο ἀθε]ατο ἰλαί ἴΠεγ Ίνετε 
Κηανες.ὶ 

Εχίμεγπιοτε, γοι οαηποί αἄναπος ΑΠΥ 5ποἩ αγσιι- 
πηεηῦ, εἰἴμεχ, α5 ἴο 6αΥ ἴ]ιαί ἴποςε γ/]ο Ίγετο ποποιγεά 
Ίοηρ ασο Ἠανο Ἠε]ά ἴλείν Ἠοποιχς {ου α Ίοηρ πιο, 
Έου 15 νγ]] ποῖ Ῥε ροββῖρ]ε {οχ γοι ἴο Ρτουο ἴ]λαί ἴ]λοςα 
πηεη ανα Ῥεεπ Ποποιγεά {ου α Ίοηρον πε ὮΥγ ἴ]α 
οἵιγ ἴ]αη ἴ]ιε οἳἵγ ας Ῥεεπ ἴμε τεοῖρἰεπῖ οἳ ἰ]αῖν 
Ῥεπείασίίοης. Ἠεηςε, ]αδί αξ α πιαἨ ΝΠΟ ἱποιντοά 
α 4ερῖ Ίοηπρ ασο απά Ίοης ασο τεραϊά 1ἴ Ίας ἆοπε ποῦ 
α ν/ηῖ πηοτε ἴμαπ ἴλε 1παΠ νο Ῥαγς Ῥαε]ς πον; ψ]ιαῖ 
ε Ίνας ]αθί τοσεϊνες, 5ο ἄοες α οἰπηί]αχ κἰαζεπιεηῖ αΡΡΙΥ 
1Ε 19 γας νετγ Ίοπρ αρο Ιπάσεεᾶ ἴλαί α πιαη τοφυτεά 
αποϊ]οχ {οχ α Ῥεπεβῖ τεοαῖνεά {οπι Μπα αἲ ἐλαῖ Ππῃα. 
Ῥιΐ ἴ]ο «85ο νψοι]ἆ Ὄε ἀῑβετεπί 1 γοι Ἰαᾶ ρἴνει 
εχεπαρίοη {ΤΟΠΙ ἴαχεςδ, ΠΊΟΠΘΥ, ]απς, ΟΥ 8οππο οἴμεν 
εις ἰλίης απἆ Ίνετο που Ἰακίπο 1 ανγαγ-- επ 
Ρετ]αρς ἴ]οςο νο γου]άἀ Ἠανε τεοεῖνεᾶ 51ο απ 
εχεπαρίίοη αβογν/αγάς ουοµίά Ιπάεεά 5αῇετ α στεαῖετ 
Ἠποηρ; {οτ ἴλο Π]αη γ/ο Ἠαςδ Ἠε]ά 5αοἩ ἑΠίησς {οΥ 
ΔΏΥ Ἰεησίῃ οἳ ἤπωε Ίας τεοεϊνεά Ῥεπεβῖ απά αἀναπίαρα 
ἴπετεβοπα αἰτεαάγ. Βιαΐ ἵηπ ἴΠε «85ο οἱ απ Ἠοποιιγ 
εοπ{εγτεᾶᾷ ἴμετε 15 ποϊμῖηρ Ἰ]κε ἴμί. Ἐον γεταας 
Όλο {ΟΥΠΠΕΥ ατε Ῥεϊΐεν ο {ου ἴῃα Εαίατο ας νγα]], ἴπος 
πλαν ἴΠεγ αεφιῖτεά ἴμει {5 ἴ]ε 6οατος οἱ γ/δα]] 
ν/μΙο] ἴΠεγ επ]ογ που; ἴ]με οἴμετς, οἩ ἴ]ια οοΠίχαΥ, 
Ππά ἴλπαῖ ἴΠπεγ Ἠανο δαῇῄετοά απ αοἴια] ἀἰπιιπαίοη οί 
Ὠλεῖς Ἠοποισς. Έος ἴπ τε οης ο.δο ἴ]ια ]ο5ς ἶς Ίο5ς 
Ῥεσαιςε ἴλε 1πεη Ἠανε επ]ογεά ἴλε αςα/γαοῖ {οΥ α Ίοης 
Ὠπλε, Ῥαΐ ἵη τε οἴμεν «α5ο ἴ]ο ἀἱκποποιχ ἶς στεαῖετ, 
βίποε ἴλε ν]οῦπης ατε Ρεΐηρ ἀερτίνεά ο{ α νειγ αποϊεη 
Ἠοποιγ, 

ὃς 
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Ὅτι τοίνυν οὐδὲ ἀσεβείας ἀπήλλακται τὸ 
γιγνόµενον, μάλιστα ὃν οὗτοί φασι τρόπον 
δείξω, κἂν ὑπερβολῆς ἕνεκα δόξω τισί λέγειν, 
οὐχ, ὡς πρότερον εἶπον, ὅτι πάντα ἁπλῶς ἀσεβη- 
µατά ἐστι τὰ περὶ τοὺς τεθνεῶτας γιγνόμενα, 
ἀλλὰ ὅτι καὶ πάντες ἥρωας νοµίζουσι τοὺς σφόδρα 
παλαιοὺς ἄνδρας, κἂν 3 μηδὲν ἐξαίρετον ἔχωσι, 
δι) αὐτόν, οἶμαι, τὸν χρόνον. τοὺς δὲ δὴ σεμνοὺς 
οὕτως καὶ τῶν µεγίστων ἠξιωμένους, ὧν ἔνιοι 
καὶ τὰς τελετὰς ἐσχήκασιν ἠρώων, τοὺς τοσαῦτα 
ἔτη κειµένους, ὥστε καὶ τὴν µνήµην ἐπιλελοιπέναι, 
πῶς ἔνι τῆς αὐτῆς τυγχάνειν προσηγορίας ἧς οἱ 
τεθνηκότες ἐφ᾽ ἡμῶν ἢ μικρὸν ἔμπροσθεν, ἄλλως 
τε μηδενὸς ἄξιοι φανέντες;; καὶ μὴν τά γε εἰς 
τοὺς ἥρωας ἀσεβήματα οὐδ ἂν ἀμφισβητήσειεν 
οὐδεὶς ὡς οὐχὶ τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν, ἣν τὰ περὶ τοὺς 
θεού. τί οὖν; οὐκ ἀδίκημά ἐστι τὸ τὴν µνή- 
µην ἀναιρεῖν; τὸ τὴν τιμὴν ἀφαιρεῖσθαι; τὸ 
ἐκκόπτειν τὸ ὄνομα; δεινόν γε καὶ σχέτλιον, 
ὦ 2εῦ. ἀλλ ἐὰν μὲν στέφανόν τις ἀφέλῃ τὸν 
µίαν ἴσως ἢ δευτέραν μενοῦντα ἡμέραν, ἢ κηλῖδά 
τινα τῷ χαλκῷ προσβάλη, τοῦτον ἠἡγήσεσθε 
ἀσεβεῖν, τὸν δὲ ὅλως ἀφανίζοντα καὶ µετατιθέν- 
τα καὶ καταλύοντα τὴν δόξαν οὐδὲν ποιεῖν 
ἄτοπον; ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν δοράτιον ἐξέλῃ τις ἐκ τῆς 
χειρὸς ἢ κράνους ἀπορρήξῃ τὸν λόφον ἢ τὴν 
ἀσπίδα τοῦ βραχίονος ἢ χαλιωὸν ἵππου, τῷ δηµοσίῳ 
τοῦτον εὐθὺς παραδώσετε, καὶ τὴν αὐτὴν ὑπομενεῖ 

1 δείξω αἀάθά Ὦγ ΟαΡΡ8; Ατηϊηι Ιπάίσα{θρ ἃ Ί8οιπα, 
Σ κἂν ἀοε]: ἐὰν. 

1 0. δ δ. Σ Α5 ἨοτοςῬβ. 
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Απά Ὀμαῦ ἴ]λο Ῥτεςεπί ρτας[ίος 5 ποῖ Ώεα Έοπι 
ἱπρίείγ εἰἴλετ, εδρεοία]]γ ἵπ νίευν ο{ ἴπε Ίναγ ἴλεςα 
πεη ἀεδοτῖρο 1ὲ, Ι θα] πον; Ῥτουε, ενεη 15 50Π]θ 
1 Ὠπ]ς ἴ]λαῖ Τ δρεα]ς νἩ ἱπίεηῖ ἴο εχασσεταϊς--- 
ηοῦ, ας 1 5αἰᾷ Ῥείοτο, Ώεσαιςε ο" οποςς οοπηπαἰ τες υγ τ]ι 
τείεγεποε Το ἴ]ε ἀθαά ατο αἲὶ νν]οιί εχοερΒοη αοῖς 
οἳ Ἱππρίείγ, Ὀαΐ 45ο Ῥοσαιιςε 1ΐ ἶ5 σεπετα]]γ Ρε]ενεά 
Ὠπαϊ ἴηο ππεη ΟΕ ΥΕΥΥ αποϊεηῖ ἔἶπιες γνετο ςεπιῖ-ἁϊνίπο, 
εγεῃ ἵ εγ Ἠανε πο εχοερίίοπα] αἰθήραίε, εἰπιρ]γ, 1 
ΡτοδΙΠηΕ, ΟΠ αοοοιπῦ οὗ ἴλπείν τεπιοίεηαςς ἵπ πιο, 
Άπά ἴ]οςδε νο ατε 5ο ΠίσΗΙγ τενετεᾷ απάἆ Ἠανα Ῥθεπ 
Ἠε]ά υνογίἩμγ οἱ ἴπε Πὶσ]εςί ἨΠοποισς, 5οΏ16 οῇ νηοπα 
αοἴπα]]γ επ]ογ ἴμε ταγςί]ο τῖῖος σίνεη Το Ἠθγοςς, ΠΙΘΏ 
ΝΠοΟ Ἠανο Ἰαΐπ Ῥιτίεά 5ο ΠΙάΠΥ γεατς ἴλμαί ενεπ ἴ]ια 
ΠΙΕΙΠΟΙΥ οἳ ἴπεπα Ἠας ἀἰδαρρεατες-- ουν οιπ ἴΠεΥ 
ΡοββίβΙγ Ρε ἀεεὶρπαϊες ἴπ ἴἨε 5ατηςε γ/αΥ 2 α5 ἴλοςε νο 
Ἠανο ἀῑεά ἵπ ους οὗ πε οἵ οη]γ α Ηθί]ε εατ]ίαν, 
εδρεοίαΙ]γ νΊεη ἴμεςο Ἰαΐῖει ανα ποῦ «Ἠονη ἔπεπι- 
βε]νες ψοτίἩγ οἱ απΥ Ποποιγὸ Απά αδδιγεᾶ]γ, αοῖς 
οΕ Ἱπερίείγ ἴογ/ατά λε Ἠετοε ονειγοπε γοι]ά αστες 
νηζῃοιϊ ἀεπιαχ θΠοι]ά Ῥε ραῖ ἵηπ ἴμε 68πιε οἶαςς ας 
Ἱπιρίείγ ἰἴογψατᾶ ἴλπε ροᾷς. Με] ἴπεπ, ἵς 1 ποῖ α 
ντοπσ{α] αοῖ το Ρ]οῦ οαἳ τλείχ ΠΠΕΠΙΟΣΥ ἰ Το ἴακε ΑγΥΥ 
Ὠιεῖγ Ποποιγδ Το οἡίςε] ουῖ ἐλείνγ παπαθ52 Ὑπς, Τε 
ἶ5 α 5Ώαπιο απᾶ απ ουίταρςε, ΡΥ Ζει. ΕΒιαΐ 1{ αηγοηα 
τεπιονες α «τοὔΏ ἴΠαί συν] Ίαςῖ ρετ]παρς οπε ΟΥ Έννο 
ἀαγς, οἵ 1 οπε ραῖς α ίαϊη οη ἴλεα Ώχοηζε, γοι γη] 
τερατᾶᾷ Τμ πηαπ συ]:γ οἱ ἱπαρίείγ; απᾶ γεῖ ν] γοι 
Ὠπίη]ς ἴλαῖ ἴἨε τση νο αίοτ]γ Ῥ]οῖς ου{ απᾶ «Ώαπσας 
απά ἀεδίτογς αποϊῃετ)5 ϱ]οΥγ ἵ5 ἀοίπς ποϊµίπρ οαῖ ος ἴ]ιε 
παγὸ ΤΗΥ, 1 αηγοπο ἴα]κος α 5ρεαχ οιῖ οἱ α »ἴατιιε΄ς 
λαπά, οἵ Ῥτασ]ς τηε ογαεςί οϐ Πῖ5 Πε]πιεῖ, ου ἴμα 5ΠΙε]ά 
ο Πὶ5 αγπι ος α Ῥτία]ε οβ/ ΐ5 Ἠοτςε, γοι γη]] οἰταϊσ]ῖ- 
ΝΥ Ἠαπά ἰλίς πιαη ΟΥΕΥ ἴο ἴλε εχεοιΊοπες, απᾶά ηθ 
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τιµωρίαν τοῖς ἱεροσύλοις, ὥσπερ ἀμέλει καὶ πολλοὶ 
τεθνήκασι διὰ τοιαύτας αἰτίας, καὶ πλέον οὐδὲν 
λέγουσιν αὐτοῖς ὅτι τῶν ἀνωνύμων τινὰ καὶ σφόδρα 
παλαιῶν ἐλωβήσαντο εἰκόνων' δηµοσίᾳ δὲ ἡ 
πόλις τῷ παντὶ χείρων καὶ φαυλοτέρα φανεῖται 
περὶ τοὺς ἤρωκας» 

Καὶ τοίνυν ἐὰν εἴπῃ τις εἰσελθὼν ὅ ὅτι πεφώραταί 
τις ξένος ἢ καὶ πολίτης ἢ χεῖρα ἢ δάκτυλον ἀφαιρῶν 
ἀνδριάντος, βοήσεσθε καὶ παραχρῆμα ἐπιθεῖναι 
κελεύσετε ἐπὶ τὸν τροχόν. καίτοι χειρὸς μὲν 
ἀφαιρεθείσης ἢ ἢ δόρατος ἢ ἢ φιάλης, ἐ ἐὰν τύχη κρατῶν, 
ἡ τιμὴ μένει καὶ τὸ σύμβολον ἔχει τῆς ἀρετῆς 
ὁ -τιµηθείς, ὁ δὲ χαλκὸς μόνος ἐλάττων γέγονεν' 
τῆς δὲ ἐπιγραφῆς ἀναιρουμένης ἀνῄρηται δήπουθεν 
καὶ ὶ1 ἡ µαρτυρία τοῦ” δοκεῖν ἄξιον ἐπαίνου γεγονέναι 
τὸν ἄνθρωπον. 
Ῥούλομαι τοίνυν, ὅπερ ᾿Αθήνησι μὲν οἶδα γιγνό- 

µενον, οἶμαι δὲ κἀνταῦθα γίγνεσθαι κατὰ νόμον 
πάνυ καλῶς ἔ ἔχοντα, εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἐκεῖ γὰρ 
ὅταν δηµοσίᾳ τινὰ δέῃ τῶν πολιτῶν ἀποθανεῖν ἐπ᾽ 
ἀδικήματι, πρότερον αὐτοῦ τὸ ὄνομα ἐξαλείφεται. 
τίνος ἕνεκα; ἑνὸς μέν, ὅπως μηκέτι δοκῶν πολίτης 
εἶναι πάσχῃ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὡς δυνατὸν ἀλλότριος 
γεγονώς: εἶτ᾽, οἶμαι, καὶ τῆς τιμωρίας αὐτῆς τοῦτο 
μέρος οὐκ 2λάχιστον δοκεῖ, τὸ μηδὲ τὴν προσ- 
ηγορίαν ἔτι φαίνεσθαι τοῦ προελθόντος εἰς τοῦτο 
κακίας, ἀλλ᾽ ἠφανίσθαι παντελῶς, καθάπερ, οἶμαι, 
τὸ μὴ θάπτεσθαι τοὺς προδότας, ὅπως μηδὲν 

1 καὶ ἡ µαρτυρία ΟοἩοοΠ: ἡ µαρτυρία καί.  ᾗ τοῦ ΟαρΡθ: τὸ. 

1 Έτοπι 1ο δύ οἳ οἵάσεηβ; οΕ. Χθοπορβοῃ, Πεἰεπίσα, 2.51. 
.Σ. Ἔπο Γα]11 {οτπι οἳ {πο αρρε]µαίίοη νγου]ά ρίνο {πο ππαῃ 8 
Ώ8ΠΙΟ απά {1ο οοαπίτγ οἳ 8 οτἰρίη, ο.5. ΄Βο]οπ οΕ ΑίΠθΠΒ.᾽ 
δδ 
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ον] εαῇες ἴ]λο-δαππο ριπ]ςηπιοηί α5 Τεπηρ]ε-τοβῥονς--- 
Ἰαςί ας πιαπΥ ιπάουΡίεάΙγ Ἠανε αἰτεαάγ Όθεπ ριέ ἴο 
ἀθαῖ]ι {ος 5ἹοἩ τεᾶδοης---απᾶ ἴεγ σίνε ἴμεπα πο πηΟγς 
οοηςιἀσταξίοη Ῥεοβιςο 1ῖ ἶς οπθ Ο6 ἴα παππο]οςς απἆ 
νετΥ ο]ά »ἰαΐαες ἴΠεΥ ανε πια ]αϊεά. Τ]εῃ εἨλα]] {ια 
αἳτγ ἵη 1ΐ5 οββεἷα] οαραοἴϊγ Ῥτουε α]ἰοσεί]εν Ὕνουθε απά 
ΏΊΟΤΘ οοπεπαρΗΡ]ε {π το ἐγεαϊππεπί ος 115 Ίεχοςς ὃ 

Αραίΐη, ἵξ α Ῥεδοη ο0πΠ65 ἵπ απά 5αγς ἴλαῖ 5οπια 
βἴταπρεν ος ενεπ οἴίσεηπ Ίας 5ἴο]εη εἴϊλει α Ἠαπα οΥ ἃ 
Πηρεγ ἴ]αί Ίο Ὠας ἴακεπ ἔτοπα α ἰαΐιε, γοι υγ] ταῖςε 
απ ουἴοτγ απᾶ Ῥἱά Ἠΐπη Ῥο ραῖ ἴο ἴ]ε Τογίαχο {οτί]- 
Ψμ. Ὑεϊ,ενεῃ ἴποιρῃ {λε δἴαϊμε Ἠας Ῥεεπ ἀερτϊνεά 
οἑ α Ἰαπά ΟΥ α 8Ρεας, οΥ α σοΡρ]εῖ 1 1{ Ἠαρρεης ἴο Ῥα 
Πο]άϊπρ οπε, πε Ἀοποιχ τεπιαίης απά ἴ]λο ππαη Ίο 
τεσεϊνεά ἴ]ε Ώοποιχ τοϊαίης ἴπε ΑγπιΡο] οἱ Εΐς πιογίζς; 
Τζ 15 ἴ]ε Ώχοηζο α]οπε ἴ]λαί Πας εαβετοά α ]ο5. Βτῖ 
Ὑπει ἴπε ἱπδοτρβοη 5 ἀοβίτογεᾶ, οὐνίοιςΙγ 5 
ΓεδίπποηΥ ας αἶσο Ώεεηπ ἀεδίτογεά ἴλαῖ ἴ]ε ῬούθοἨ 
ἵπ αποβον {5 '' οοηπδἰάετεᾶ {ο ανα 5ἩονΏ Ἠϊπηδε]Ε 
Ἠγοτϊμγ οἱ αρρτοραίίοη. 
Απά 5ο 1 πουν νήςῃ ἴο Τε]] γοι οἑ α ρτασίῖοε νίο]ι 

1 Κπουν {5 Γο]]ογγεά αἲ Αἴμεῃς, απά Ἰετε ἴοο, 1 ἱπιασίπε, 
Τη αοοοτάαηςε ΥΕ α πιοδί εχοε]]επί ]ανν. ἴπ Αίπεῃς, 
{ου Ἰηδίαπος, ΨΠΕΠΕΥΕΥ αΏΥ οἴΙσεῃ Ἆας ἴο 5αΏεχ ἀἆεαϊμ 
αἲ Όιε Ἠαπάς οἱ ἴπε δἰαῖε {οΥ α ογἶπ]θ, Ἠὶ5 ηαΙης ἵς 
εχα5εᾷ 1 βχςι. ΊΝΗΥ ἶς Ες ἆοπαξ Όπο τεαςοῃ ἶς ἐ]λαί 
Ἡε ΤΙαΥ ηο Ίοπςεχ Ῥο οοηρἰἀετεά α οἴξίπει γνμεη Ἱιό 
ππάεχροες 5ΗςἩ α ριπἰςμπηεπῖ Ῥαΐ, 5ο {αχ ας ἴ]αὶ ἶς 
Ῥοββΐρ]ε, α5 Ἠανίηπςο Ῥεοσπιε απ α]εῃπ. Ίμεῃ, ἴοο, 
1 ρτεδαπιο ἰλαί 1ὲ ἶς Ἰοοκεά προη α5 ποῖ ἴλε Ἰοαςί 
ρατί οί ἴπε ριπὶμπιεπῖ 1ἴδε]ῇ, λα ενοπ ἴλε αρρε]]α- 
Ώομ 3 «ποι]ά πο Ίοησεχ Ῥε 56επ οἱ ἴ]λο πλαη γγο Ἠαά 
6οπε 8ο Ταχ ἵπ γηοκεάπεβα, Ὀαῦ Μ]ιοι]ά Ῥε π{τετ]γ 
Ῥ]οῦιεᾷ ου, ]αςί ας, 1 Ῥε]ενε, ἐχαίζοις αγε ἀεπίεᾶ 
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ων α α] δθ 5 δ τὰ / ὴ 

ᾖ σημεῖον εἰς αὖθις ἀνδρὸς πονηροῦ. «Φέρε οὖν, 
Λ ΣΧ - 

ἐὰν εἴπῃ τις ἐπὶ τοῖς εὐεργέταις τοῦτο γίγνεσθαι 
.) α ε) - παρ᾽ ὑμῖν, ὃ παρὰ πολλοῖς ἔθος ἐστὶν ἐπὶ τοῖς 

ιά οι ε] / » / λ / κακούργοις, ἀρ᾽ οὐ σφόδρα ἀλγήσετε; μὴ τοίνυν 
ἀχθεσθῆτε τῷ νῦν αὐτὸ δοκοῦντι εἰρηκέναι". τοῦ 

Δ Ψ .) 4 / / 2 Ἂ ς γὰρ µηκέτι μηδ᾽ ἀεὶ λέγεσθαι γένοιτ᾽ ἂν ὑμῖν 
αἴτιος. 

Καὶ μὴν ἐάν τι ἓν μόνον ἐκχαράξῃ ῥῆμα 
ἀπὸ στήλης τωνός, ἀποκτενεῖτε αὐτόν, οὐκέτι 
ἐξετάσαντες ὅ τι ἦν ἢ περὶ τίνος, καὶ εἰ δή τις 

8 -” ἐλθὼν οὗ τὰ δηµόσια ὑμῖν γράμματά ἐστι, κεραίαν 
/ 4 Ἂ / / / λ νόµου τινὸς ἢ ψηφέσµατος µίαν µόνην συλλαβὴν 

2 / 4 σ σ ΔΝ ” ε] λ 

ἐξαλείψειεν, οὕτως ἕξετε ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀπὸ 
τοῦ ἁρματός τι καθέλο. οὐκοῦν ὁ τὴν ἐπι- 
γραφὴν ἀναιρῶν εἰκόνος τινὸς ἧττόν τι ποιεῖ τοῦ 

1 

τὴν στήλην ἀποχαράττοντος; καὶ μὴν ὅλον γε 
α] / Δ / ια] Δ Ν ” - 

ἐξαλείφει τὸ ψήφισμα, καθ’ ὃ τὴν τιμὴν ἐκεῖνος 
Μ Δ / [ο Δ 1 / ἔλαβε, μᾶλλον δὲ ἄκυρον ποιεῖ τὸ 1 γεγραμμένον. 
3 α] ” |) ς λ ς / 

ἀλλ εἴ τις καταδικασθεὶς ὑπὲρ ὅτου δήποτε 
/ πὶ 3 ζημίαν τιωὰ λαθὼν ἢ διαπραξάµενος ἐξαλεί- 

ς ψ / ὃ / 3 λ λ / Ψειεν ἑαυτόν, καταλύειν δόξειΣ τὴν πολιτείαν" 
σ / κ δ - Δ / 9 ἃ 

ὥστε δεινότερον ὑμῖν δοκεῖ τὸ ζημίας τινὰ ἆπαλ- 
λάττειν αὑτὸν τοῦ τιμῆς ἀποστερεῖν ἄλλον. 

1 τὸ υάάθά Ὦγ ΟαΡ)Ρ8. 1 ἐπὶ 0οποοῃ: καὶ. 
ὃ δόξει Ῥβιασ]ς: ἐδόκει. 

1 ΤΗ18 ῬτοΡαβΙγ τοίογβ 6ο ο ψγοτ]ς οἳ βου]ρύατο ϱΥ Τγβίρραβ 
ν/Ῥ]ο] τερτοβοηίθά {πο βαη-ροά βέαπάῖηρ ἵπ α Εοατ-Ποτβο οματίοῦ, 
19 ΡθοΡΙο οἱ Ἠ]ιοάθβ, νο ΒΙΡΗΙΥ ποπουτθὰ {ο Βαη-σοά, ψγοτο 
νατΥγ Ῥτοιςά οἳ {18  ου]ρέατο. Βοο 48ο ποίθ οπ ΗοΙαβ ἵπ ὃ 98, 
απά οἳ. Ὠϊο Ομββίας (47. 99): ἵ Οµβρίας αρρτορτίαθθά {]οαῖτ 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΌΒΡΕ, 

Ρυτία], 5ο ἴιαί ἵπ ἴλα {αἴατο ἴλετο πΙαΥ Ῥε πο ἵταςς 
πΝλαϊενεγ οἱ α ]οκοᾷ παῦ. Όοπῃε, ἰπετείοτε, 1{ ΔΏΥ- 
οηε 5δαγ5 ἴμαί ἵη ἴ]λε ο.5ο ΟΡ Ῥεπείασίους ἴμε 8απια 
«οιχςε ἶ5 {ο]]ογγεά ἴπ γοιχ οἱγ ας ἶ5 οΙ5ἴοπιΕΥΥ 4πιοΏς 
ΠΊΏΥ Ῥεορ]ες ἵπ ἴῃπο οα5ο οἱ ενί]-άοετς, ΥΠ] γοι ποῦ 
Ῥε εχεεεάῖπσ]γ οβεπάεά ΊΠεπ ἆο ποῖ Ὦο ναχεᾶ 
αἲ ἴλο Π]αΏ γΥἨΟ 86εεΠης {ο Ἠανε ρίνεη εχργεβδίοη ἴο 
πίς ογ]οίδπι οἩ ἴἨε Ῥτεδεηῖ οοσαδίοΏ, {ου γοι ΠΙαΥ 
απά ἴλαῖ Ἠο ἶ5 ἵο Ῥε ἰλαπ]κεὰ {ου 185 ποῖ Ῥείπο εαἱἀ 
αραίη ἵπ το {αζατε οἵ 6ΥεΏ αγγαγς. 

Αραϊη, 1 ΑΠΥ οπο οἨίκε]ς ουῦ οπ]γ οπε γγογά {γοπα 
ΔΏΥ ο[Ποῖα] ἴαρ]εῖ, γοι νΏ] ραῦ Πίπι ἴο ἀθεαῖῃ 
νηλοιῖ ἱορρίηπρ ἴο Ἱηνεςβρσαϊε νγ]αῖ ἴμε υγογά νγα5 
ΟΥ ἵο ν]αῖ 1 ταβεντεᾶ; απά 4 αηγοπε θΠοι]ά σο ἴο ἴ]α 
Ῥι]άΐ(πρ ννηετα γοις ραβ]ίο τεσοτᾷς ατε Κερί απᾶ 6Γα5α 
οπε ]οί ο{ αΠΥ Ίαν, οἵ 9ης βἶησ]ε »γ]αΡ]Ιε οἱ α ἆεοτεε 
ος ἴλε Ῥεορ]ε, γοι γη] ἰτοαῖ ἰΠί πια ]α5ὲ α5 γοι 
πγου]ά ΑΠΥ Ῥοίδοη ΥΊ1ο 5Ποι]ά τεππούε α ρατῖ οἱ ἴλα 
Οµατίοι.. Ἠε]] ἴμεπ, ἆοες ἴ]ε πιαὮ νο εχαδες ἴμα 
ἱηδοηρβοη οἩἨ α δἵαΐιε οοπηπιϊζ α Ί65ς 5ετίοις οβεποε 
ἴπαπ ἴλο ππαπ ὝνΠο ολίςε]ς 5οπιεἰµίησ οῇ με οβῖοία! 
ταρ]εῖὸ Τπάεεά ἴλμε {αοῖ 5 ἰμαῖ ιο εχαςες ἴλε επ/ίτα 
ἀεοτεο Ὦγ νἰτίαε οῇϐ νο] ἴλαί ππαπ τεοεϊνεά Πὶς 
Ἠοποις, ος ταῖῃὮεν Ὦςε απηι]5 μα τεσοοτά ος ἵτ. Βιαΐ 1 
ΔΏΥΟΠΕ ΠΟ {ΟΥ απΥ οΏεπος ν/μαίενεν ἶ5 οοπἀάεπηπεά 
ἴο 6οπ16 Ῥρυπίθηππεπί εΓα5ε5 Ἠΐς ΟΥ ηςππε 5εοτεῖ]γ 
ος Ὦγ ἱπίτίσαα, Ἠε ν]] Ῥε ἴποιρλί το Ῥε ἀεδίτογίης 
ἴπο οοηςζαίοη. Αοοογάίπρ]γ, γοι μήη]ς 16 α πιοχθ 
δετίοα5 πιαϊζίετ {ος α Ῥεχδοη ἴο {νεο ΠἰπαδεΙ {νοπα 
Ῥυπϊκηπαεηῦ ἴΠαπ ἴο ἀερτῖνο αποϊµες Παπ οῇ 5 
ποποις | 

ΒΗΙΡΑ, ὑΠοίτ ΠΙΟΠΘΥ, απ {]αίτ βαογθᾶ {γθαβατθς οχοερύ {πο οΠατίοῦ 
οἳ ἴ]ο Βαη -----τὰς δὲ ναῦς καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἱερὰ πλὴν ντο 

. ἅρματος τοῦ 'Ἠλίου παρεσπάσατο {ὁ Κάσσιος). 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΦΟΞΤΟΜ 
ε] / σολ ) πο 2 / α) /. ᾿ 

Οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνό ἐστιν ἀφετέον, ἐπείπερ 
τοὺς λόγους ὡς ἐπ ἀσεβήματι ἐποιησάμην. 
ἐπίστασθε γὰρ σαφῶς ὅτι ἅπασα μὲν ἡ πόλις ἐστὶν 
ἱερά, τῶν δὲ ἀνδριάντων πολλοὺς ἂν εὕροιτε τῶν 

ο) - ε / α 

ἐν αὐτοῖς τοῖς ἱεροῖς ἑστηκότων τοῦτο πεπονθότας. 
καὶ γὰρ ἀρχαιοτάτους συµβέβηκε τούτους εἶναι, 
καὶ τῶν στρατηγῶν ὃν ἂν ἕκαστος ἐθέλῃ θεραπεύειν, 
ὡς ὑμῶν τιμώντων, Φιλοτιμεῖται τοῦτον ὡς 

/ ς / κ / α /’ κάλλιστα ἑστάναι. καὶ τί δε λόγων; οἶμαι 
γὰρ µηθένα 1 ἂν ἀντειπεῖν " ὅτι καὶ τῶν οὕτως 

|) μ - 

κειμένων, ἐἰ καὶ μὴ ὃ καθάπερ ἐγὼ νῦν ἔλεγον, 
/ Δ .) 

οἱ πλείους εἰσὶ µετωνοµασμένοι, τινὲς δ᾽, οἶμαι, 
καὶ σφόδρα ἐγγὺς παρεστῶτες τοῖς θεοῖς. κεἶθ᾽ 
ὅποι μηδὲ τοὺς κακὸν δράσαντας ἐάνπερ καταφύγω- 
σιν ἔθος ἐστὶν ἀδικεῖν, τοὺς εὐεργέτας οὐ δεινὸν 
2 / 9 - (κκ λ 9 / ἐὰν φαινώµεθα ἀδικοῦντες; καὶ τὴν ἀσυλίαν 
ἣν παρέχουσι τοῖς φαύλοις οἱ τοιοῦτοι τόποι, µόνοις, 

- ον ' 

ὡς ἔοικε, τοῖς ἀγαθοῖς οὐ δυνήσονται παρέχειν; 
3» ια) ... Δ / / 5 / - ” 

ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν θυµιατήριόν τις ἀλλάξη τῶν. ἔνδον 
ε] / 4 Ἂ άλ ες ή λ 3” ἀνακειμένων 4 ἢ Φιάλην, ἱερόσυλος οὐχ ἧττον 
νοµισθήσεται τῶν ὑφαιρουμένων: ἐὰν δὲ εἰκόνα 
ἀλλάξῃ καὶ τιµήν, οὐθὲν ἄτοπον ποιεῖ; καίτοι καὶ 
τοὺς ἀνδριάντας οὐχ ἧττον ἀναθήματα εἴποι τις 
ἂν εἶναι τῶν θεῶν τοὺς ἐν τοῖς ἱεροῖς' καὶ πολλοὺς 

. µηθένα Ῥοΐβκο: μηθὲν ὉΜ, μηδὲν Ῥ. 
5 ἂν ἀντειπεῖν Ἠοῖρκο : ἀντειπεῖν Μ, ἄν τι ποιεῖν ὈΒ. 
ὃ καὶ μὴ Ἠηαππονη(σ: μὴ καὶ Μ, μὴ ὉΒ. 
4 ἀνακειμένων ΟΑΡΡΒ: κειμένων. 

1. Απά Ίθπορ βἈατο βοπιθυ/αί ἵπ ὑεῖτ βαποθίθγ, 

02 



ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΘΟΟΤὉΤΕΒΡΘΕ, 

Νεϊϊμες οαπ 1, ΒΙΓΙΊΕΙΠΙΟΤΕ, ρᾶθς ονος αποϊ]λεν 
Ὠπήπς, παδπιαοῃ αξ Ι Ἠανε Ῥαθεά ΠΙΥ ατσιπιεηῖ 
οη ἴλε αβειπιρΙοη οϐ απ αοὶ οἳ Ἱπρίείγ. ἘΈον 
γοι Ἠλοάίαπς ατε Ρρετ{εοῖ]γ αίατα ἴλμαί, ν]]]ο ἴ]ιο 
Ψο]ε οἵςγ 15 5ασγεᾶ, γεῖ γοι ν]] Επά Ενα πιαἨγ οἱ 
Ὠνα φἴαΐιες γνηίο] θἵατά νη λίπη γοιχ νεΥγ ςαποϊαατίες 
Ἠαναο Ῥεεπ ιρ]εοῖεά ἵο Ὠμίς Ἱπάϊσηϊιγ. Έον Τδ 8ο 
Παρρεπεά {]λαῖ ἴμεςε αγε Υ6ΥΥ αποϊεπῖ; απᾶ νΊεπονεν 
οπε οἳ γοιχ ελῖεξ πιαρϊςἰχαῖος γγαπῖς ἴο Παίζει αΏΥ 
ΡΕΙΡΟΠ, Ἶε ἶ5 α:γαγ5 σασοχ, ουτγίης ουῖ ἴ]ε ἰάθα ἴἶιας 
γοι ατα ρἰνίηρ ἴλε Ἠοποιγ, ἴο ανα Ἠΐπι εί αρ ἵπ 
Ῥχοησθ 1π ἴΠε βπεςί Ῥοβείρ]ε Ῥ]αςθ. ]αϊ πεθά ἵ5 
Έλετε ο{ ννονάςξ Έοχ 1 5Ἴρροςδε ἴλαί πο οπα γγοι]ά 
4εηγ ἴ]ιαί ενεη οί ἴμο ἰαΐιες 5ο Ρ]ασεά, ενεπ ἔλοισ] 
ἴπε {αοῖς ἆο ποῖ εχαοϊ]γ αοοοτά γτ]ι ἴ]ιο «ἴατεπιοηί 1 
πιαᾶε α πηοππεηῖ αρο, ἴμε οτεαίεν ΠάπΙΡαΣ Άαυε Ἰαᾶ 
ἴλε παπιος οη ἴλεπι «Ἠαπσεά, απά 5οπια, 1 Ῥε]ενο, 
ἴλαϊ οἵαπά νειγ οἶοδα ἱπάεεά ἴο ἴ]εα βἰαϊιες οἱ ἴ]ια 
ροᾷ». Ὑ]ιαί ἴπεπδ Ἱς Τ ποῖ οαίταρεοιις 1 ν/ε Ἠα]] 
Ρε {ουπά Το Ῥε Ψτοπρίπρ οἳχ Ῥεπείασίους {Π ἴ]ε νετγ 
Ρίασε ν/ηεγε 18 ἶ5 τοῦ ἴ]ιε οα5ίοπη Το ΝΥΟΠΦ 6Υεῃ ἴ]οςα 
Νο Ἠανε οοπιπαῖεά 5οπιο ενί] ἀθεεᾶ, ΙΓ ἴΊλεγ Ώεε 
ἴλετε {ο τείασεῖ Απά ατε 54ο] Ῥ]ασας {ο Ὀο απαβ]ς, 
85 66εεπης Το Ῥε ἴ]με σαςε, ἴο αβοτᾶ ἴο σοοᾷ ππεη αἶοπε 
ινα φαποίαασγ ἴἨεγ α[ονά ἴο γγοτίλ]εςς πιει Ναγ, 
ΙΓ αηγοπε ππετε]γ θ)1Εἱς {οπα Τὲς ροβ/ίοπ α 6ΕΠ5ΟΥ ΟΥ α 
δορ]εῖ Ῥε]οηπρίπρ ἴο ἴ]ε ἵχεαδατες ἀεάϊοαἰεᾶ Ιηδίάε α 
ἱεπαρ]ε, Ώε υν] Ῥε τερατάες α5 ρι]ίγ οἱ ςαοτί]ερε ας 
5 ΏΙΙΟἨ ας ἴηοςο ὙΊλο βΙΟΗ ἴΊοςε 5αογεᾷ λίπος; Ῥαϊ 
11 ἶς α εἰαΐπο απά απ Ἠοποιγ ἐλαῖ Ἡςε εΠ]{ϊς, άοες ο 
4ο ποῦ]ήτρ οιὲ ος ἴλε πναγξ Απά γεῖ αΠΥ ο6 15 οο]ά 
βαΥ ἴ]ιαί ἴλε οἰαΐιες ἴοο ατε Ἰμςδί αξ5 πιιο]Ἡ νοιῖνο 
οβετίησς Ῥε]οπσίπο ἴο ἴλπε ροᾷς, ἴ]λαί ἶ5, ἴ]λα 5ἰαΐιες 
νηίοὮ θἵαπά {π σος) δαποϊιατίες: απά 0Π6 ΠΠΑΥ 566 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

ο) - ” ϱ ) / ε ” 

ἰδεῖν ἔστιν οὕτως ἐπιγεγραμμένους, οἷον, ὁ δεῖνα 
« 4 δν ἊἎ ) / Ἆ Ν {ελ ὅτι ἑαυτὸν ἀνέθηκεν ἢ τὸν πατέρα ἢ τὸν υἱὸν ὅτῳ 

/ Αα θ ” Σὰ φαν 3 Δ ἆλλ δήποτε τῶν θεῶν. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῶν ων 
ε] θ / 5 λ / - θ / 4 3 ἀναθημάτων ἀφελών τις τοῦ θέντος τὸ ὄνομα 
ἄλλον ἐπιγράψῃ, µόνον τοῦτον οὐκ ἀσεβεῖν φή- 
σοµεν; ὁ δέ τοι ᾿Απόλλων οὐκ εἴα δήπουθεν 
ἐκ τοῦ περιβόλου τοὺς νεοττοὺς ἀναιρεῖσθαι τὸν 
Κυμαῖον, ἱκέτας ἑαυτοῦ λέγων. 

Δι ὧν τοίνυν πειράσονταί τινες τὸ πρᾶγμα 
5 / - 4 - 5 / ἀποφαίνειν ἐπιεικέστερον, τῷ παντὶ χεῖρον ἀποδεί- 
ἔουσιν οἷον ὅταν λέγωσι τοῖς σφόδρα ἀρχαίοις 
καταχρῆσθαι καί τινας εἶναι καὶ ἀνεπιγράφους. 
εἰ γὰρ δοίη τις αὐτοῖς οὕτως τοῦτο ἔχειν, οὐκ 
ἂν εἴποιμι τὸ πρόχειρον ὡς ἄρα ἐγὼ νῦν ὑπὲρ 
τῶν ἐπιγεγραμμένων ποιοῦμαι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ἐκείνων φημὶ δεῖν ἅπτεσθαι. σκοπεῖτε γάρ, 
”/ ὃ ε / Ν ον ” 4 ς Αν. | - / 

ἄνδρες 'Ῥόδιοι, τὴν αἰτίαν, δι ἣν εἰκὸς τεθῆναί 
ϱ .) Δ α) λ θ / θ δὲ , - τινας οὕτως. οὐ γὰρ ἐκλαθέσθαι γε οὐδὲ ὀκνῆσαι 

τὸν ἱστάντα εἰκὸς οὐδὲ φείσασθαι τῆς εἰς τοῦτο 
δαπάνης οὐ γὰρ ἦν οὐδεμί. λοιπὸν οὖν τῶν 
ὃ ́ θ / Ἀ - 2 ϱ ηλ άλ ύο θάτερον, ἢ τῷ σφόδρα εἶναί τινας μεγάλους 

) ι ἆλ 4ϐ ιά ν΄ ” ὃ ο) ε) / καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν ἤρωας οὐκ ὤοντο δεῖν ἐπιγρά- 
ε Ἂ ιά / ” ε ή φειν, ὡς ἂν ἅπασι γνωρίµους ὄντας, ἡγούμενοι 
1 Ατηϊπι εαβροοίθά α Ίάοιπα α1γοι ἐπιγράψῃ. 

1 Τ.ο., 1ο Ῥτϊναῦθ 9Π68 88 οοηίταβίθἆ νη(Ἡ ]οβο ού πρ Ὦγ 
πο βίαΐ9. 
ΣΟἨ {ο οοαβύ οἳ Αβία Μϊπου ποτί]-γγοβί οἳ Ἀπιγτηα. Τ]1ο 
πΊαη οἱ Ογπιὂ να Ατἰβθοά{οιβ, {πο πδβίΗηρΒ ννεχθ ΒΡΑΙΤΟΥΑΒ; 
οξ, Πετοάούιε 1. 159. 
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ΤΗΕ ΤΗΠΙΤΥ.ΕΠΙΘΤ ΡΙΘΟΟὉΠΘΕ, 

πΙΔΏΥ οἱ λεπτα {ηδοτίρες ἴο ἴ]λαῖ οβεοί; {ον ἱηδίαπος, 
-90-αηΠά-9ο 5εΐ πρ α οἴαΐιε οΓΠΙπαςε]{ (ον ος Πὶς {αΐᾖιευ, 
ος οί Πὶ5 5οπ) α5 ἀεαάϊσαίο ἴο α σοὰ ” (νμαϊενεν σος Τε 
πηὶσΏῖ Ῥ6). Ἠεποε, ΙΓοπε τεπηονες ἴπε παπι οἱ ἴ]ε 
Ρ6ΙΦΟΠ 50 Ἠοπουχθᾶ {Γοπ1 αΠΥ οΓ με οἴμεν ἀεάϊσαβίοης1 
απά Ιηδοτίρες ἴλπε παπηε ο{α ἀῑΠετεπῖ Ρετςοη, αγε γε Το 
βαΥ ἴ]αί ἴλΠε Ῥετδοῃ πον ἵπ αεδίίοη ἵ5 αἶοπο ποῖ 
σιη]γ οἱ ἱππρὶείγ ὃ ΑΡρο]]ο γνοι]ά πο αἱ]ογ, α5 γοι. 
πουν, ἴπα πιαη οἱ Ογπιὂ 5 Το τεπιογε ἴπο πηοκί]πσς 
ᾖοπη Ηἱς ρτεοϊποῖ,ςαγίπς ἴλαῖ ἴΠεγ ννετε Πῖς 5αρρ]ἰαηῖς. 

Μοχεονες, ἴλε ατριππεηπῖς ὮΥ υνΏῖοὮ 5ΟΠ1ς Ῥείβδοηβ 
νη]] αἰτεπαρί ἴο πια]κα τλε Ῥταοϊ[ίοε αΡρεαΥ ΠΠΟΤΕ ΟΟΠ- 
εἰιεπί νηῦ] Ἠοποιχ γη] Ῥτουε {ζ ἴο Ῥε ἵπ 6ΥΕΙΥ γναγ 
1ε5ς οτεάιἴαρ]ε: {ον Ιηδίαπος, ει ἴΠεγ 5αγ ἴ]αῦ 1 
19 15 λαο νεχγ ο] 5ίαΐιες ἴ]αῦ ἴἩεγ πηῖδαςε απάἆ ια 
5οπης οἱ ἴλεπα αἱ5ο Ῥεαχ πο Ιηδογίρίίοης, ἸΝε]], 1{ οπε 
Ἠγεχε Ἱπο]ποά ἴο οοποθἆο ἴο ἴπεπα μαι ἐΠῖς ἴ5 [ο 
σ85δς, Ἰ «Ποι]ά ποῖ ηιακο ἴμε ορνίοις τοίοτῖ, ἴλαί, 
αξἴετ α]], Ι απι αἲ ργεςεηί δρεακίηρ αροιαῖ ἴλοςε υ]]ο]ι 
4ο Ῥεαν Ιηδογίρίοης; οἩ ἴ]λα οοπἰτατγ, 1 πιαἰηἰαίη 
ἴλαί ἴπεγ Ἠανε πο τὶρηῖ {ο ἴοιο] ἴλοςε οἴ]εις εἴἴμεν, 
ΑΦ {ΟΥ ΠΥ ΤεᾶδΟΠ5, ]α5ῦ οοηδίἆθχ, ππεπ οἱ Ἠλοάςς, 
Ὑηαῖ ἴΠε πιοῖῖνε γνας ΥυΥηίο ἵπ α]] ΡτοβαβΙΗίγ ]εὰ ἵη 
οεχγίαἰη ο.δες Το ἴμε »ίαΐιες Ρεΐηρ εἳ αρ απἰηςδοτῖρεἁ. 
Έοχ 1 ἶ5 ποῖ Τ6βδοπαΡ]ε ἴο 5αρροςε ἴλμαῖ ἴ]ο πιαἨ γΥο 
δεῖ ἴλεπα πρ ππετε]γ ονετ]οοκεά ἴμῖ5 πιαῖίες, οὗ Ἰιοςί- 
τατεᾶ ἴο Ιηπδοτῖρα με ΏαΠης6ς, οΥ Ψαηίεᾶ ἴο 8ανε ἴμα 
εχρεηςε ο{ αηΏ Ιηςοτίρίοη; {ΟΥ ἴπετε Ίνας ηΟ εΧρεηςΡΘ. 
ΤΈπετε τεπιαῖης, οοηδε(ιεΏΙΙγ, οηε οἱ νο Ρροβδίρ]ε 
ΓΘΒΦΟἨΩΒ: ἵπ ἴῃΠε ο.5ο οἱ 5016, 5ἶηος ἴΠεγ Ίνθχε ΥΕΥΥ 
βτεαῖ ππεη Ιπάεοᾶ απά ἵη νετγ ἱταῖῃ Ὦσγοςς, 18 Ίνας 
εοπβδἰἀάετεᾷ πΏποσεξδατΥ ἴο αάά απ Ιηδοτίρίῖοη, η ἴ]λε 
Ἰποισᾗί ἴμαῖ ἴλε εἰαίιες υνοι]ἀ Ῥε τεοορηίφεά ὮΥ 
ενεγγροάγ απά Ῥεοδιδε 1 γα Ῥεμενεά ἴλαί, οἩ 
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διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τότε οὔσης δόξης εἰς 
ἁπόντα καὶ τὸν αὖθις χρόνον παραμενεῖν τὸ ὄνομα: 
ἠ τῷ 1 τινων ἡμιθέων ἢ ἢ καὶ ἰθεῶν ὅ ὄντας ὕστερον ἀγνοη- 
θῆναι διὰ τὸν χρόνον. τοὺς γὰρ θεοὺς ἐπιγράφειν 
οὐκ ἔστιν ἔθος" ὡς ἔγωγε οὐκ ἀπελπίζω καὶ τῶν 
ἄλλων τινὰς εἶναι τοιούτους. ἐν γοῦν Θήβαις 
᾿Αλκαῖος ἀνάκειταί τι, ὃν "Ἡρακλέα φασὶν 
εἶναι, πρότερον οὕτω καλούμενου: καὶ παρ᾽ 
᾿Αθηναίοις Ἑλευσωίου μύστου παιδὸς εἰκὼν οὐκ 
ἔχουσα ἐπιγραφήν". κἀκεῖνον εἶναι λέγουσιν Ἡρα- 
κλέα. καὶ παρ᾽ ἑτέροις οἶδα πολλούς, τοὺς μὲν 
ἡμιθέων, τοὺς δὲ ἠρώων, ἀνδριάντας, οἷον ᾿Αχιλ- 
λέως, Ῥαρπηδόνος, Θησέως, διὰ τοῦτο ἀρχῆθεν 
οὐκ ἐπιγραφέντας καὶ Μέμνονος ἐν Αἰγύπτῳ 
κολοσσὸν εἶναι τοιοῦτον . λέγουσι». ἀλλ᾽ ἐπ 
ἐνίων μὲν ἡ δόξα παρέμεινε καὶ διεφύλαξε τὴν 
φή μην ὁ χρόνος: οὐ μὴν ἐπὶ πάντων συνηνέχθη 
δι ἣν δήποτ᾽ οὖν αἴτίαν. οὐκοῦν καὶ παρ᾽ ὑμῖν 
οὐκ ἀδύνατον εἶναί τινας τοιούτους. ν οὖν 
ἔστιν "Ἡρακλέους ἢ Τληπολέμου ῥέ εἰπεῖν ἢ 
τῶν "Ἠλίου παίδων τινὸς ἀνδριάντα διδόναι τῷ 
δεῖνι, χρηστῷ μὲν ἀνδρὶ καὶ τιμῆς ἀξίῳ: πάντες 
γὰρ ἔστωσαν, οὓς ἡ πόλις θεραπεύει, τοιοῦτοι, 

1 τῷ αἀάεᾶ Ὦγ Οοποοῃ. 
} τοιοῦτον θ4άεᾶ Ὦγ Ο8ΡΡΒ. 

1 Τμαί 1, αἲ ἴλο 0ἴπλο νηοη πο βἰαζιθβ ν/οτο βοῦ πρ. 
} Ῥετ]μαρβ {πο Ἠοτασ]ος--ΑΊοαθις οἱ Ώϊοάοσις Βίου», 1, 14. 
} 99ο ο]. ΤΙ, ρασο 971, ποίε Ι. 
4 Ῥαπραπίας (1. 42. 9) τοίριΒ {ο Ἱν. Ἠο Β4Υ5 ὑλαῦ οἱ ΤπεῦοΒ 

ἵῃ Ἐργρί {λογο γγας ο βοαίθά βἰαΐιο γνη]ο] πιοβύ ῬθοΡρ]ο οα]]οά 
Μοπιποπ, Ὀαὲ ιο Έποραπς (οπιβο]νος πιαϊπθαἰποά λα Τὲ 
τορτοβθη{εά ἘΠαπιεπορΏθβ, ο Τμοραῃ. Οία βαἰά Τν γΕΡΤΘ- 

ού 



ΤΗΕ, ΤΗΠΑΤΥ-ΕΤΗΞΤ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

αοοοιηῖ οὗ ἴ]ε δαχραδείηρ σ]οχγ ἴπεη 1 αἰίαςβίηρ ἴο 
Έλεςα πΊθΘη, ἐμαίχ Ὠαπηθς γγοι]ά τοπιαίη {οΥ α]] 6αίανα 
πια; ΟΥ εἶδε Ῥεσαιιδο ἴ]λο ρεσδοης Ποπουτεά, Ρεΐηρ ἴ]ιε 
85οη5 οἱ οεγίαϊΐη ἀεπηῖ-σοᾶς ος ενεΏ οῇ σος, Ἰαά Ἰαΐετ 
ἴπτοιρῃ Ίαρςε ο ἤπιερεεη {οτροϊίεη. Ἐοτ 1 ἶς ποῖ ἴ]ο 
ομςίοπα Το ραῖ ἱηςοτῖρίίοης οἩ το δίαΐιες οΓ ἴλμε σοᾷς, 
5ο ἴλαῖ 1 ταίμεν εχρεοί ἴλαῖ 5οπιε οἱ ἴ]α οἴλανς, ἴοο, 
αγε ἵη ΜΠῖς οἶας», ἴπ Τπερες, {ου εχαπιρ]ε, α οεγίαίπ 
Ά]σβεις 3 ας α εἰαΐιε νηηίος ἴΠεγ δαγ ἶς α Ἠετασ]ος 
αΠά γ/ας ΓΟΥΠΙΘΤΊΥ 5ο οα]]εά; απᾶά απιοηρ ἴλε Αἰλεπίαης 
Ίλεχε 5 αηΏ ἴπιασα Οἱ α ΏΟΥ Υπο γγας απ ἱπίβαία ἵπ ἴ]ια 
πιγείετῖες αἲ Ε]ειιδῖς απ 1ζ Ῥοαχς πο Ἱπδογίρίίοηυ; Ἰα, 
ἴοο, ἴΠεγ 5αγ, ἶς α Ἠετασ]ε.. Απά ἵηπ νατίοις οἴλεγ 
Ρ]ασες 1 πουν ος τηαΏΥ δίαίαες, 5οπηε οἱ νο] χερτς- 
βεηῖ ἀεπιί-ροάς απά οἴμεις Ἠεχοςς, α5, {ον εχαπηρ]ε, 
Αολί]]ες, Βατρεάοπὃ ΤἨεςαις, υγ]ο] {οΥ ΓΠί5 τοβδοΏ 
ηαὰ ποῖ Ῥεεπ ἰηδοτίρεά ἔτοπα πε Πγοί; απά ἴΠεγ 5Υ 
ἴπετα ἵ5 ἵπ Ἠργρί α «οοςεα] οἴαίιο οἱ Μεπιποι 
εἰπιί]ατ]γ πὶηδοτίρεά.” Βιϊ ἵη {Πε ο.δο οἱ 8οπιθ οί 
Όπεπη ἴΠείγ ϱ]οτγ Ἠας τεπιαϊπεά απ ἴἴπιε Ίας σαατάεἆ 
Ὠπείγ {απ16: Ῥιἳ {ΟΥ 5οπιε Τεαδοπ Ὅλίς ἀῑά ποῖ Ώαρρεν 
ἵπ ἴλε ο.δε οἱ α]] οἱ ἴΠοπι. ΤΠετείοχε, απιοΏς γοι 
αἱςο 1 ἶ5 ποῖ ἱππροςδίβ]ο ἐλμαῖ ἴλλενε αγ δοπηε Ἰ]κα ἴμεςα, 
30 γοι πιἰσ]ί, {οτ Ἰηδίαπος, Ῥο ρἶνίπσ α 5ἰαίιε οί 
Ἠετας]ες, ος, εἰ 15 5αγ, ος ΤἹερο]επιας,ὅ οΥ ο{οπς ο{ ἴμε 
ομΙ]άτεη οἱ Ηε]ῖας,δ {ο Θο-απά-5ο, πο ἀοιδί απ οχοε]]οπῖ 
Πι8Ώ απά ἀεδετνίηρ οἱ Ἀοποις. Έος ενεπ δαρροβίπς 
8]] «γε 5ιιε]ι γ/ηοςε {ανοιχ ἴ]ε οΙγ 5εε]κς {ο υήη- -απά 

βοηθά ᾠοβοβίτί. Αίογ 0αΠΙΡΥΡΕΒ οπό {πο ίαΐιο ἵη ἔννο, {ἶιθ 
Ίονγοτ ρατῦ, νγπ]οἩ τοιηαίηθά οἨ 168 Ῥαβ6, οπαϊθθοά α. πιαβίσα] βουπά 
αὐ δαητίβ8. 

δ 8οη οἱ Ηετας]ες απᾶ Ἐίπσ οἱ Απσοβ. Βαΐη Ὦγ Βαγρθάοη. 
5 Τ]α Βαη-ροᾶ, ἴ]λε βοη οἱ Ηγρετίοη απά Έ]θα, νγογβμρρεά 

ἵῃη ΠΙΔΏΥ Ῥραγίς οἱ ἄτθεο απάἆ οβροοίαΙ1γ ἵπ ἘἨλοάςν; 8εθ 
ὃ 86, ποίο 1. ΌΟπο οἱ Ηἱ5 8ΟΠΒ ν/αβ ῬΠαθί]ποη. 
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υ ο] 

ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

α / / καὶ δεῖ γε εὔχεσθαι πάντας εἶναι χρηστούς, μάλιστα 
/ 4 

δὲ1 τοὺς ἡγουμένους' ἀλλ οὐκ ἐκείνοις ὅμοιοι" 
/ σοι ἊΔ ευ) ὴ / ΣΣ / μον πόθεν; οὐδ ἂν αὐτοὶ φΦήσαιε ὀλίγον αὐτῶν 

Γα) Ε) ο) 

ἐλάττους ὑπάρχει, ἀλλὰ κἂν φοβηθεῖεν εἰπεῖν 
τι τοιοῦτον. ἀρ᾽ ὑμῖν ἐκ τῶν εἰρημένων δοκεῖ 
μᾶλλον ἀπὸ τούτων ἀρχομένους, λέγω δὲ τῶν 

αν  ἃ / 

οὐκ ἐχόντων τὰς ἐπιγραφάς, τὸ πρᾶγμα ἐπὶ πάντας 
µεταφέρευν, ἢ σφόδρα εἶναι τῶν τοιούτων φειστέον; 

Αα / 4 ] ο Καΐτοι τὸ τῆς ἀγνοίας καὶ τὸ τῆς ἀρχαιότητος 
λ 

ὅμοιόν ἐστιν ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγοι μηδὲ τοὺς τυµ- 
Ν 

βωρυχοῦντας τοὺς σφόδρα παλαιοὺς τάφους μηδὲν 
- λ 

ἁμαρτάνειν, ὅτι μηδεὶς αὐτοῖς προσήκει μηδὲ 
ἴσμεν οἵτινές εἶσιν. ὁ μὲν οὖν τάφος οὐκ ἔστι 

Α 9 ο 112 3 / σον 3 415 ἃ 
σημεῖον ἀρετῆς, ἀλλ εὐπορίας, οὐδὲ ἔχομεν εἰπεῖν 

α 2 / 

τοὺς ἐν τοῖς µνήµασι κειµένους ὡς ἦσαν ἀγαθοί, 
Ν » / / / ’ 

πλὴν εἰ µή γε δηµοσίᾳ τις φαίνοιτο τεθαμμµένος, 
ὅπερ, οἶμαι, τρόπον τινὰ τούτοις συµβέβηκεν. 
ς δὲ » α) ὃ . ε] δ θί δίὸ Δ ὃ Δ 9 ἡ δὲ εἰκὼν δι ἀνδραγαθίαν δίδοται καὶ διὰ τὸ 
δόξαι τιὰ πρότερον γενναῖον' ὅτι γὰρ οὐδεὶς 
α] / / ς κ / σολ / 

ἐστάθη τούτων ἁλοὺς κλέπτων οὐδὲ μοιχεύων, 
3 2 / ε] . / κ «ν ον - ” ε) οὐκ ἄδηλόν ἐστιν: οὐδέ γε ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλ 

ὡς οἷόν τε ἐπὶ τοῖς µεγίστοις. 
ο / λ / ) / α / Οτιτοίνυν καὶ θείας τινὸς δυνάμεως καὶ προνοίας, 

ὡς ἂν εἴποι τις, οἱ τοιοῦτοι µετέχουσιν, ἐπ᾽ 

1 δὲ αἀάεά Ὦγ Ἠείβκο. 
} διὰ τὸ 08βαπῬοπ: δεῖ Μ, δὴ τῷ ὉΒ. 

1 Ἐοτ οχαπηρ]θ, ἵῃ Αίμοηπς στανθΒ νΠ]ο] Ίαγ ἵπ α οἰτουπαβοτίρεᾶ 
Ῥοτίίοη οἳ {πο Οπέεν ΟεταπηίσαΒ οου]ά 9 αβεαπιθᾶ 6ο Ἠο]ά πο 
Ῥοπεβ ο βο]άΐθγς νν]ο Ἠαά ἀῑδά ἵπ γγαχ οἵ οἳ βα{ΘΑΠΊΘΗ νο Ἠαά 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΗ2Έ ΡΙΡΟΟΌὉΒΡΕ, 

6 ΤΙΒΥ Ἠγε]] ρταγ ἰλαὶ ἴΠεγ πΙαΥ α]] Ῥε ρου ππεΏ, απά 
εερεοία]]γ γοις τα]εχς---γεϊ ἴΠεγ ατε ποῖ ἴμε εφπα]ς. 
οξ ἴλορε ρτεαῖ ππεη οἱ ἴλε ραδἲ. Ἠονν οοι]ά ἴΠεγ δε ὃ 
Νοῦ ενεη ἴπο ππεη ἴλεπηδε]νες γγου]ά πιαἰηίαίη ἐ]ιαὶ 
ἴΠεγ ατε οπ]γ α Ἰί]ε Ιηβετίοχ ἴο λεπτα; ΠΒΥ, ἴΠεγ 
που]ά αεϊια]]γ Ῥε α[γαῖά ἴο πιαϊκε αηΥ 5ο] οαίπῃ. 
Ώοες 1ζ 5εεπα ἴο τοι {ποπα ἴῃε ατσιπηεηίς γυηίοὮ ανα 
Ῥεεηπ αάναποεᾶ ἴ]λαῖ γοι 5Ποι]ά οἼοοθε Το Ὀερίη ντ] 
ἴποδε κἰαΐπες---ἵ πιεαν υγ ἴμοδα γίοὮ Ἠανα πο 
Ἱηβοπϊρίίοη---απᾶά εχίεπᾶ ἴ]α ρτασίίοε ἴο α]], οἳ ἴλαί 
γοα βΠοι]ά νειγ ἀεοίάεᾶΙγ 5ρατε α]] οϐ ἐ]ιαῖ Ἰπά ὃ 
Απά γεῖ, αξίεν αἲ], ἴής ρ]εα οἱ ίρποτγαπος απἀ οἱ 
απ :γ {5 αροταΐῖ ἴλε 6απηε ας ἴ{ α ῬετδοἨ 5Ποι]ά 54Υ 
Ὠπαῖ ἴποςε νο τή]ε τε νετγ ο]ά ἴοπωρς ἆο πο ΨΤΟΠς, 
οἩἳ ἴπο ρτοιπά ἴ]λαί πο οης οἱ ἵμε ἀεαά ἶς τε]αϊεὰ 
ο ἴπεπα απά να ἆο ποῦ ενεπ Ίκπουν Υο ἴΠεγ αχ6. 
Νο, ἴπα ἴοπιρ ἶἵς ταῖηεν απ Ιπάϊοαίοη, ποῦ οἱ 18 
οεσιραηί”5 εχοε]]επος, Ῥαϊ οἱ Πς αβῄπεηοςθ; ΠΟΥ ϱ8Ἡ 
γε 5αΥ οἳ ἴ]οδε γνιο τεςῖ ἵπ 5ερι]οῃτες ἴλαῖ ἴ]λεγ γγετα 
6οοά πηεΠ, εχεερί γετε λετε ἶ5 ονίάεποε ἵπ ἃ ρᾶΥ- 
Ὡσυ]αχ ϱ.5ε ἴλαῖ ἴ]λε Ῥεγεοῃ Ἠαά τοσεϊνεά Ῥατίαὶ Ὦγ 
Όπο οἰαῖε,ὰ ]αςί ας Ι 5αρροξε Ἠαρρεπεά {ο ἴλοςδα πιΘΏ 
ἵη α8εη5ε. Βαϊ ἴ]ε »ίαΐπε {5 σίνεπ {ου ἀἰςιποιίςλεά 
αομἰενεπιεπί απά Ῥεοδαδε α πηαη γνας ἵπ Πὶς ἆαγ 
τεραχάεά αξ πορ]ο. Έον ἴλαῖ πο οπε οἱ ἔλεδε ΠπΘΏ 
γ/α5 ρίνεη α 5ἴαΐιε ἨΝἨο Ἰαά Ῥεεπ οοπνἰοεἁ οἱ ἴλεβι 
ος αἀπ]ίεγγ ἵ5 ρετ{εοῖ]γ οἶεατ; που γα ἴμε αγγανά 
πιαάε {οΥ ογάἴπατγ ῬετίογππκποςἙς, Ῥιαΐ {ος ἴλε νετγ 
βτεαῖεδί Ῥροββῖρ]ε ἀεεᾶς. 

Αραίΐη, Ῥεοβάδε ΠΕΠ 516 α5 ἴλοςο αἶδο 5«Ώαγε {η 
α 5δοτῖ οἱ ἀϊνίπα ρούγεχ απἀ ΡάΥΡοΡε, οΠε πηἰσΗί 8αΥ, 1 

--- 

Νήδῃ Το ἴε]] οἱ απ Ιποἰάεηί ἐλαῖ Παρρεπεά ἵπ ἴλε ο.ςς 

Ῥθοα Ποποπτθά ὮΥ {ο αἰαΐο; οἳ. ΤἨιογάϊάθι 2. 94.6 απὰ 
«πάείοἩ, Τοροφτγαρ]ε Όοπι Αίλεπ," ρᾶρο» 400 . 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

3 / / 4 . - ἡ ἀνδριάντος τι βούλομαι γεγονὸς εἰπεῖν. Οεαγένης 
ων) / 1θλ / κ οὐ ν) / α 4 ὃ 

ἦν Θάσιος ἀθλητής' οὗτος ἐδόκει ῥώμῃ διενεγκεῖν 
Ν 2 ε ῤ Δ ΔΝ νὰ ε / - 8 τοὺς καθ αὗὑτόν, καὶ δὴ σὺν ἑτέροις πολλοῖς καὶ 

ε] 3 

τὸν ᾿Ολυμπίασι τρὶς εἰλήφει στέφανον. ὡς ὃ 
. - 

ἐπαύσατο καὶ ἦκεν εἰς τὴν πατρίδα, λοιπὸν τοῦ 
σώματος παρακµάσαντος ἦν ἀνὴρ οὐδενὸς χείρων 

8 3 / 9 Ν κ. / ”/ 3 

περὶ τὰ κοινά, ἀλλὰ ὡς οἷόν τε ἄριστος. ἐντεῦθεν, 
4 ο] - 

ὅπερ εἰκός, εἰς ἔχθραν τινὶ προῆλθε τῶν πολιτευο- 
/ 6 δὲ - Δ 3 θ / / ή 

µένων. ὁ δὲ ζῶντι μὲν ἐφθόνει µόνον, τελευτή- 

σαντος δὲ πρᾶγμα πάντων ἀνοητότατον καὶ 

ἀσεβέστατον ἐποίει' τὸν γὰρ ἀνδριάντα αὐτοῦ 
- - /. 

τὸν ἑστῶτα ἐν µέσῃ τῇ πόλει νύκτωρ ἐμαστίγου. 

τοιγαροῦν εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε δαιµονίου τινὸς 
2. / - 

νεµεσήσαντος αὐτῷ κινηθείς ποτε ἐκ τῆς βάσεως 
- Δ / 

ἠκολούθησεν ἅμα τῇ µάστιγι καὶ κτείνει τὸν 
/ / ἄνδρα. νόµου δὲ ὄντος καταποντίζειν κρίναντας,ὶ 

- / ε 

ἐάν τι τῶν ἀφύχων ἐμπεσὸν ἀποκτείνῃ τινά, οἱ 
- - ο 4 

τοῦ τεθνεῶτος προσήκοντες αἱροῦσι δίκη τὸν 

ἀνδριάντα καὶ κατεπόντωσαν. λοιμοῦ δὲ συµ- 
- ’ 

βάντος, ὥς φασι, χαλεπωτάτου, καὶ τῶν Θασίων 
- - 3 

οὐδενὶ τρόπῳ λῆξαι δυναµένων τῆς νόσου, καὶ 
τελευταῖον χρωµένων, τοὺς φυγάδας αὐτοῖς ἀνεῖπε 

1 κρίναντας Βε]άεη : κρίνοντας Μ, κρίνοντος Ὁ Β. 

1 Ῥαμβαπίας (6. 11) 8.78 λα Τμεαρεπθϐ 5Πογγοά ααἴίο 
πηαβααθ]. οἰτοηρίἩ 6Υεη α8 α ΡοΥ, Τοντ πΠεη Ὦο πγας οπΙγ πῖπο 
γθαΙ5 οἰά, οι Πἱ5 γναγ Ἠοτηθ ΓΤΟΠΑ βοΠοο] οπο ἆαγ ο ἴοο]ς {ο 
Ώχοηζθ Αἰαΐταο οἳ οπθ οἱ {ο ρος ν/λῖο] νναςδ βἰαπάῖης ἵπ ο 
πιαγ]κοί-ρ]αςο απά οαττ]εά 16 Ἠοπιο οπ 8 βποπ]άετ,. ΑΦ απ 
αἰλ]είε Ίο γ/αβ βαἱά {ο Ώανο ποπ 1.400 οτονγΏς ἵπ α]]. 

10ο 



ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΊΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

οἱ α εἰαΐιοε. ΊΠεαραεπες να α Τμαδίαηπ αἰλμ]εῖε.ὶ 
Ἠο ννας ἰποισ]Ώί ἴο 5πτραςς ἵπ Ρηγδίσα] εἰτεπσί] ἴ]ιο 
πἹθη οἱ Ἠΐ5 οὔΏ ἆαγ, απά ἵπ αἀάϊίοη ἴο πΙαΠΥ οἴ]μει 
ἰππαπαρῃς Ἰαά νγοη λα νἰοίογ5 ογουήη ἴἨτεε Έπος αἲ 
ΟΙγπιρία. Απά πΊεηπ Ἠο σανε πρ οοπιρεϊίηπσ απά 
τοϊαχηθᾶ ἴο Πΐς παϊῖίνε οἵιγ, ἴπεποσβοτία, ἴποιρ] ῆὶς 
Ῥοᾶγ ννας ραςῖ 5 Ῥτίπηε, Ἠς γνας α ΠΩ ΙΠΕετίοΥ ἴο 
ηοπε 1π ἴ]πε αΠαῖτς ο{ Ἠὶ5 οοιΠίτγ, Ῥαἳ γγας, 5ο {αχ ας 
ἃ ΤΙΔΏ ΤΙΔΥ Ῥ6. α πιοδί εχοε]]εηῖ οἴήπεῃ. Έον ἴπαί 
ΤΘΔΡΟΠ, Ῥτοβαβ]γ, Ἠε Ἱποιντεά ἴλε επ οἱ οπε οῇ 
ἴλε Ῥομἡοίαπς. Απά αἰοαση γνηί]ε Ίε Ἠνεᾶ, ἴ]ια 
οἴμες πιαΏ πηοτεΙγ εην]εᾶ Ἠϊπα, γεί αξτεν ἴμο ἀθαῖ] 
οἱ Τπεασεπες ἴμε οἴ]εν οοπιπηξίεά α πιοςῦ 5επηςε]εςς 
απᾶ Ἱππρίοας αοῖ; {οτ ππᾶεχ οονεχ οΓ πὶσῃί Ώε νου]ά 
5οουτσε ἴ]ο ππαπ)ς θίαΐαε, πγΠῖο Ἠαᾶ Ῥεεπ ετοοίεᾶ ἵπ 
ἴλε οεηΐτε οἱ ἴ]ο αγ. Οοπδεαιεπί]γ, νηιείπεν ὮΥ 
αοοϊἀεηῖ 3 οἵ Ῥδσαα5ε 5οπηθ ἀῑν]πϊτν γνας Ἱποεηςεᾶ αἲ 
Ἠΐπα, ἴπε δἰαΐίιε αἲ οης πι πιονεᾷ ἔΤοπι 155 Ῥαδα 
απᾶ, {ο]ονήπρ ἴ]ο Ια5Ἡ Ῥαο]ς, 5Ίευν λε πια. Απά 
5ἴηος ἴπετο γνας α Ίαν νηίο τεφαἰτεᾶ, η ϱ8δε αΠΥ 
Ἱπαπίτηαϊα οῬ]εοῖ «ποι]ά {α]] απροῃ α Ῥεσδοη απάἆ ο8115ε 
Ἠὶ5 ἀεαῖ]μ, ἴπαῖ ἴΠεγ 5Ποι]ά βγεί σῖνε 1ΐ α Ἱτία] απἀ 
Τπεη οἶπ]ς ΤΕ ἵη {Πε 56α.ὃ {με τε]αἑῖνες οἱ τμο ἀεαᾶ πια 
σοΐ Ιπάσπιεηϊ ασαἰηςί ἴμε δίαΐιο απᾶ οαπ]ς 15 ἵπ ἴῃα 
«οα. Απά ἴλεη, νΊεηπ α πιοδῦ οτῖενοις Ῥες[]εποα 
Ῥχοκε ου, 5ο ΓΠεγ 5αγ, απᾶ ἴ]ο Ῥρεορ]ε οὗ Ίμαςος, 
Ρεΐηπσ ππαβ]ο ἴπ αΠΥ γ/αΥ ἴο σεῖ τί οἱ ἴ]μο Ῥ]αρις, 
Ππα]]γ «οηδα]τθᾶ ἴ]α οτασ]ε, ἴμε σοὰ απηποπποεά ἴο 

5 Αργρατοπ{]γ {πο ]α8ῇ Ώεσσπιο οπύνΊπαᾶ αΌοιῦ {1ο βίαύαο 5ο 
{]λαί νγπθη {πο π]αἨ ]οτ]καά 6ο 1τορ 10, Ἡθ ρα]]εά {19 βἰθΐέπο ΟΥεΓ. 

5 Το Ώτασο)Β Ίαν; {η Α{ΠΘΗΑ, αοοοτάἴηρ 6ο Ῥαπβαπίας,[.ο. ΟΕ. 
Ἐπβοερῖας (ῬΏγαεραγαίίο Πυαπφεῖῖσα δ. 94) νγ]ο ᾳιοῖθΒ {1ο οχαοῦ 
νγοτάς ἔτοπι ΟΘ6ΠΟΠΙΔΣΒ, πο ῬΡτοραβΙγ σοῦ ἔπεπι ἔτοπι ΟαΠ]- 
πιαομαβ Περὶ ἀγώνων (Οπ (6οπίεείϐ): Ἐανοτίπας ἵπ Ῥίο ὃ7. 
20 Β.; Ἰμποίαῃ, ΑΔδεπιδίη οἱ ἐ]νε ἄοᾶε 12. 
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/ ε / « λ / δν] 3 ς ’ κατάγειν ὁ θεός. ὡς δὲ πλέον οὐδὲν ἦν ἁπάντων 
κατεληλυθότων,ὶ χρωµένοις αὖθις λέγεται τὴν 
Πυθίαν οὕτως ἀνειπεῖν' 

Θεαγένους δ᾽ ἐλάθεσθε ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντος" 
κεῖθ᾽ ὑμῖν ὁ πρὶν μυριάεθλος ἀνήρ. 

ᾧ καὶ δῆλον ὅτι καὶ τὸ πρῶτον οὐχὶ τῶν φυγάδων 
ἕνεκ᾽, ἀλλὰ τούτου 3, ἐχρήσθη καὶ τὸ συμβὰν οὐ 
δι ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐγένετο. 

Καὶ μηδεὶς ἐ ἐκεῖνο ὑπολάβῃ: 
Τί οὖν; ἡμεῖς τοὺς ἀνδριάντας ἀφανίζομεν ἢ 

ῥιπτοῦμεν; 
᾽Αλλ” ἀτιμάζετε ἐκείνους ὧν εἰσι, καὶ ἀφαιρεῖσθε 

τοὺς ἔχοντας, ὅπερ καὶ τότε ἔδοξε τῷ θεῷ, ἐπεὶ 
τοῦ χαλκοῦ οὐκ εἰκὸς ἦν φροντίσαι αὐτόν. μὴ 
τοίνυν τοῦ Θασίου μὲν ἡγεῖσθε ὑβρισθέντος οὕτως 
ἀγανακτῆσαι τὸ δαιµόνιον, τῶν δὲ παρ᾽ ὑμῖν 
τετιµηµένων µήδένα θεοφιλῆ εἶναι μηδὲ ἤρωα. 

ὐ τοίνυν οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν ὅπως οὐκ 
ἂν καὶ πρὸς ἔχθραν ὑπ ἐνίων τοῦτο γένοιτο, 
ἐὰν ἄρα τύχη. τις τῶν στρατηγούντων μισῶν τινα 
τῶν πρὸ αὐτοῦ. τὸ γοῦν τοῦ Θεαγένους ἆ ἀκηκόατε 
ὡς συνέβη διὰ τὸν φθόνον καὶ τὴν ζηλοτυπίαν 
τὴν ἐκ τῆς πολιτείας. καὶ γὰρ εἰ νῦν ἐπὶ µόνοις 

1 κατεληλυθότων ΟοΡροί : ἐληλυθότων. 
2 ἔνεκ᾽, ἀλλὰ τούτου ΟΟΠΟΟἨ : ἕνεκα τοῦτο. 

1 96ο Ῥαυραπίας 6. 11. 8, νηογο οη]γ ἴπο {οµονΊπρ νογβο 1β 
οτοά(οά {ο 0ο οταο]ο, 

“«Ὑο Ἰανο οα5ύ οπῦ {ογσούζεπ Τ]θαβοηοΒ, γουγ βτονό 0ης.) 
Θεαγένην δ᾽ ἄμνηστον ἀφήκατε τὸν µέγαν ὑμέων. 

Ῥαμβαπίας ϱ068 ΟΠ 6ο ΒΗΥ ὑμαῦ οργθαίη ββἩθγπηθη ομαρύ {πθ 
βίαΐπο ἵπ Ποῖτ πεῦ νμ]]ο ββμίηρ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΝΣΤ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

ἔπεπα ἴλαῦ ἴΠεγ 5Που]ά «6 τερδίοτε ἴμε εχί]ος.. ποπ 
α1] νο νετεο ἵπ οχί]ε Ἰαὰά τείατπεᾶ απά ηο ἵπῃ- 
Ῥτονεππεπί ο81Π6, απᾶ ἴ]ε Τμαδίαης οοπδα]{εᾷ ἴ]ε 
σοᾷ αραίπ, ἴ]ο 5ἴοτγ ἶ5 ἴμαῖ ἴπε ΕΒΥἰΠίαΠ Ρτϊοςίεςς 
6ανο ἴπεπι ἴμε {ο]]ογίπςρ τερ]γ: 

"Ἠία αυ ἀῑά {411 ἵπ ἴλε οσεαπ’5 ἆεερ 5απά5 γοι 
ΏΟΥΥ Ἠανο {ογροί{εῃ, 

Ένει Τπεαρεπες δἴαιπο], γἱοίοχ {π πηγτίαᾶ ραπηςς. 1 

Τ]εςε Ἰϊπες πια]κε 15 εγ]άεηῖ ῬοῖἩ τλαῖ ἴμο οτας]ε Ὕγας 
ποῖῦ ἀε]νετεᾶ ἵπ πε βτςῦ Ῥ]αοε {ον πε εχί]ες᾽ 6α]κε 
Ραῖ {ον ΤΠεασεποες᾽, απᾶ αἶξο ἴλπαί υηαῦ αξιενγατᾶς 
Ἠαρρεπεά 3 Ἰαᾶ Ῥεεη ἆπε ἴο πο οἴμει οα156. 

Απά ]εῖ πο οπο Ιπιειγαρί απᾶ δαΥ: 
"Ὑγμαι οἱ Πδ Ὦο /οεπηα]κε αἵγαΥγ νητῃ οαχ 5ἴαΐιιες 

ου ἵηγουυ ἔπεπα α]ἀς ὃ ”” 
Νο, Ρας γοα ατο ἀἰθποπουιτίπρ Πο πχεη Ὑηοδε 

φἰαΐαες ἴλεγ ατα απᾶ γοι ατα τορρίηρ [λεῖτ τη! {α] 
ο/Ώετς, ]α5ί ας ἴπε σοὰ {ε]ί οἩ ἴ]λο οοσαδίοΏ ἴο γΥΠΙο 
νγε τείαχ, 5ίπος 1 {5 ποῦ τεβδοπαΡ]ε ἴο 5πρροςε ἴλαί 1 
Ίνας ἴλε ἵπιασε οΓΏτοπζε αβοιιῦ γΥηίοΒ ε Ίνας ἰτουρ]αᾶ. 
Ὦο ποτ, ἴμεγείοτε, ἐλϊπ]ς ελαί, αἰἰλοασΏ πε σοὰ νγας 
5ο Ιπάίσπαπί αἲ ἴπε Ιηπδα]ὲ «Που [ο ἴΠε ΤΠαβίαἨ, ηο 
οπο ο{ ἴλοδο νο Ἠανε Ῥεεη Ποπουταεά ἵπ γοιτ οἵιγ 
ἶς ἄεατ ἴο Ἠεανεπ οἱ ἴ]λαῖ ποπε {5 α Ἠετο. ----- 

Νοαίμαι ος Ὑε Ὦε 5ο 816, ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ, ἴ]λαί ἀπὸὰν 
ἱτεαππσηϊ τηὶσηί ποῦ Ῥε Ῥτοισηί αροαῖ ὮΥ 8οπ1ε 
Ῥουεοης {μτοισῃ Παϊτεᾶ, Τ πιεαη ἩΕ 1{ 5ο Ἠαρρεης {λα 
οπε ο{γοιτ οπἰεΓπιασ!εἰταῖος ηα5 α σταάσε αραἰηδῖ αΏΥ 
ος Πΐς Ργεάεοθδβδοτ». οι Ἠανε Ἠεατά Ίου; ἴπε Τ]9ς- 
5επος Ιποἰάεηῖ, αἲ αηΥ ταῖς, στεὺν οιῦ οἱ Ρο σα] ΕΠΥΥ 
απά ]εα]οιδγ. ἘἜον ενεπ 1 ἴΠεγ πχρε ἴλαῦ πουν ΤΠεγ 

3 Τμο οιύρτοεα]ς οἳ {πο Ρ]αριθ. 
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γοῖς παλαιοῖς αὐτό φασι ποιεῖν, χρόνου γε προὶ ἰόν- 
τος, ὥσπερ ἐπὶ πάντων ἀεὶ συμβαίνει τῶν φαύλων 
ἐθῶν, ἀνάγκ καὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ πλέον προελθεῖν. 
οὐδὲ γὰρ οὐδ αἰτιάσασθαι οἷόν τε, ἐπ᾽ αὐτῷ γε 
ὅλου τοῦ ' πράγματος ὄντος. 
Νὴ Δύ, ἀλλὰ κωλύσουσι» οἱ προσήκοντες. 
᾿Εὰν οὖν ἀπόντες ἢ ἀγνοήσαντες τύχωσιν, 

ὅταν γνῶσι, τί ποιήσοµεν; Ἶρά γε δεήσει τοῦτον 
αράττειν πάλιν, ὃ ὃν ἂν φθάνη τις ἐπιγράψας; 

πο τοίνυν ὄντος ἀτόπου τοῦ γιγνομένου, μᾶλλον 
δὲ ἀσεβοῦς, ἧττον ἂν δεινὸν ἦν, εἰ μὴ διὰ τοιαύ 
πρόφασιν συνέβαινε, δι οἵαν τινές φασιν, ὡς 
ἀπολογούμενοι περὶ τῆς πόλεως. τὸ γὰρ δι 
ἀργύριον πράττειν ὁτιοῦν τῶν ἄλλως αἰσχρῶν 
ἅπαντες αἴσχιον ἡγοῦνται τοῦ καθ ἑτέραν τινὰ 
αἰτίαν. ὅταν οὖν προβαλλόµενοι τὴν δαπάνην καὶ 
τὸ δεῖν ἀναλίσκειν εἰ ποιήσεσθε } ἑτέρους μμ) 
τας, ἀξιῶσι παραπέµπειν τὸ πρᾶγμα, δήλον, ὅι ὅτι 
μεῖζον τὸ ὄνειδος κατασκευάζουσιν, εἰ χρημάτων 
ἕνεκα δόξετε 3 ἀδικεῖν, καὶ ταῦτα πλουτοῦντες, 
ὡς οὐδένες ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων. 

Καΐτοι τί δήποτε ἐπὶ μὲν τῶν προγόνων ὑμῶν 
οὐθὲν ἑ ἐγίγνετο τοιοῦτον, οὐχ ἐχόντων αὐτῶν πλείονα 
ἢ νῦν ἔχετε ὑμεῖςι ὅτι γὰρ οὔθ' ἡ νῆσος χείρων 
γέγονε καὶ τὴν Καρίαν καρποῦσθε καὶ σα τι 
τῆς Λυκίας καὶ πόλεις ὑποφόρους κέκτησθε, καὶ 

1 εἰ ποιήσεσθε Ἰλαπλοννϊ: ἢ ποιήσασθαι. 
} δόξετε Αγηϊηι: δόξουσι. 

αχ ΟΙ. δδ 140-149. 
Σ Τ]αῦ ἶς, οἳ 61ο στρατηγός: οἳ, ἃ 199. 

τοῦ 



ΤΗΕ ΤΗΤΗΑΤΥ-ΕΙΑΞΤ ΡΙΡΒΟΟὉΕΒΘΕ, 

{ο]ουν ἴ]ής ρτασϊῖος οπ]γ ἵπ ἴ]λο ο.ς5ε οΓ ἴ]ο ο]ά εἰαΐαος, 
γοῖ α5 πιο σοε5 οἩ. ]15ί 5 ονον Ίαρρεης ἵπ ἴῃο οα5α 
ο αἲ] Ῥαά Ἰαβίϊς, ἐπΐς οπο ἴοο γν]] οἱ πεορβκΙἓγ στου’ 
Ἠ0Υ5Ε απά Ἰνουςο.! ΤΗε ταᾶδοπ ἶ5 ἴμαί 1ὲ ἶ5 αἰζετ]γ 
ἱπιροβεῖρ]ε Το οα]] ἴ]ε ου]ρεῖξ {ο αοσοιηῖ Ῥεοσαςε ἴμα 
Ἠηο]ε Ῥαδίηοςς ἔγοπα Πγςί {ο Ἰαςί Ίες ἵπ Ἠῖς 5 Παπάς. 

""ὙΎες, Ὦγ Ἠεανεης,’᾽ γοι δαγ, '' Ρας λε ΚΙπεπιεη 
ν]] οετίαϊπ]γ ριαῖ α 5ἴορ ἴο Πε.) 
ΕΙ] εν, 16 ο ἴπςπιεη Ἠαρρεπ ἴο ὃε αὐςεπί ος 

ο Ἠανε Ἰλαά πο Κπον]εάσε οῇ λε πιαζίζοχ, ν]αῖ ἆο να 
Ῥχοροςε ἴο ἆο πε ἴΠεγ ἆο Ίεανηπ ος ΥΝΗΙ  ὂε 
πεςεδδασγ ἴο οἨίῖςε] ουἳ ασαἰπ ἴ]ο πηαπς Παπης γνηῖο] 
8ΟΠΙΘΟΠΘ Ίας Ῥεεπ ἵπ α Ἠάστγ ἴο Ιη5ετί ὃ 

Αραϊΐη, οἶπος ἴλῖς Ῥτασϊίοε ἶς ααῖτε ΙΠΠρΤΟΡΟΣ, ΟΥ 
Ἱπιρίους ταῖλος, 15 υνου]ά Ῥε Ίεςς οἳ απ ουίταρε 1 1ξ 
Ίγεγε ποῖῦ ἆοπε απάεχ λε ρτεἰεχί υνμίοἩ 5οππο οῇεν 
Ὦγ ναγ οἳ εχουςδίῖης ἴμε οἱ υγ. Ἐον ενετγροάγ «οἩ- 
βἰάετς Τῖ α ρτεαῖοει ἀἴδσταςα ἴο ἆο {ΟΥ ΠΙΟΠΕΥ αΠΥ- 
ἐπίηρ νυαϊςοένου ἐ]αί ἰς ἵπ οἴ]μεν τεεροοῖς ἀϊδστασα{ι], 
ἴμαπ Το ἆο 18 {ος αηΥ οἴλεχχεαδοη. 3ο νΊθῃ ἴΠ6Υ ριῖ 
{οχγνατᾷ ας α ρ]οα ἴμο οο5ί απά ἴ]ε πεοεςεῖϊγ οῇ σοΐπς 
ο Ἠθανγ εχρεηςο 1ῇ γοιι 5Ἰα]] ευεν πάσγία]ἷο ἴο πηα]α 
αποΐμεχ Ἰοῦ οἳ δἰαϊιες, απ ἴλμας 5οα]ς ἴο οοπάοπε 
ἴλε Ρχασίίοε, 1ΐ ἶς οἶεαν ἴ]αί ἴ]λεγ πια]κε ἴ]λο τερτοδς]ι 
811 ἴ]χε ννοχςε, δἴπος ππεΠ ατε σοΐπσ ο ἐλ]π]ς ἐλαῖ γοι 
ἃτε ἀοῖηπς α ντοης ἴμίπο {οΥ ἴ]ε 5αἷκα οἱ ΠΙΟΠ6Υ, απά 
Ὠιαϊ ἴοο αἰίποαρ] γοιι αγε τἱο]ι, γίομεν ἔλαπ ἴμο Ῥεορ]α 
ο{ 4ηγ οἴμει Ἡε]]επίς ςἰαΐς. 
Απά γεῖ νἩγ, Ῥταγ, ἀῑά ποῖ φοπιεϊΠίπρ Ἰ]κο ἐλῖς 

Ἀαρρον ἵπ ἴμο ἴἴπιε οῇ γοιχ αποθδῖους, 5οείησ [ια 
ἴπεγ Ἠαᾶ πο πποτο γγθα]Ἡ ἴλαη γοι ΠΟΥ Ῥοµ5οςς ὂ 
Έον γοι παιδί ποῖ 5Ἴρροςε ἴ]λαί αΏηγοπε ἶς ππαγναγα 
Ὠιαί γοις ἰδ]απά ας ποῖ ἀείοεγίοταϊες, ἐ]λλαί γοι ἆγανν 
γενεηαε {γοπι Οατία απά α ρατῖ οῇ Ἰγοία απά ροβ5εςς 

τος 
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/ 9» 4 - - χρήματα ἀεὶ πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ἀνατίθεται ὶ τῷ 
χ ο] Β 

δήµῳ καὶ τῶν πρότερον οὐδεὶς ἀφήρηται, µήθένα 
νομίζετε ἀγνοεῖν. 

} 1 Δ ο. / - - Καὶ μὴν οὐδὲ δαπανᾶν φήσετε τῶν 3 τότε μᾶλλον" 
/ Δ Δ . α) 

τότε μὲν γὰρ εἰς πἀνθ᾽ ὅσα καὶ νῦν ἀνηλίσκετο, 
/ / ς / πανηγύρεις, ποµπάς, ἱερουργίας, εἰς τὰ τείχη, 

- δ / -- - - Δ .) ” Ν 

τοῖς δικάζουσι, τῇ βουλῃ. νῦν δὲ οὐκ ἔστι τὰ 
µέγιστα τῶν πρότερον. τὰς γὰρ εἰς τὸν πόλεμον 
δαπάνας σχεδόν τι συνεχῶς αὐτῶν πολεμούντων 

/ ” 

καὶ σπάνιον, εἴ ποτε, ἀναπαυομένων, οὐκ ἔνι 
/ ῃ - α) Μα / συμβάλλειν, οἶμαι, τοῖς ἐν εἰρήνη γιγνοµένοις 

ἀναλώμασιν. οὐ γὰρ ὅμοιον ἑκατὸν νεῶν ἢ καὶ 
/ / » Α. λ / ς / πλειόνων στόλον ἀποστεῖλαι καὶ πάλιν ἑβδομήκοντα 

ο) καὶ τριάκοντα ἑτέρων, καὶ τοῦτον ἐσθ᾽ ὅτε μὴ 
καταλύειν τριῶν ἢ τεττάρων ἐτῶν' οὐδὲ συνεχῶς 

/ ο) 2 /” ή Ν / 

τριήρεις πλεῖν, οὐ µέχρι Ἀύπρου καὶ Μιλικίας, 
3 43 ο Δ » ”/ κα. Τα λ . ) ”/ 

ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν εἰς Αἴγυπτον, ὁτὲ δὲ εἰς τὸν Ἐύξεινον, 
1 μα -ν α) ολ ο Αα 2 - σολ / 

τὸ δὲ τελευταῖον ἐν αὐτῷ τῷ ᾿Ωκεανῷ' οὐδὲ ξένους 
λ 

στρατιώτας τρέφειν τὰ φρούρια καὶ τὴν χώραν 
φυλάττοντας, καὶ ὃ νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν ἰδεῖν ἔστι, μιᾷ 
καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἢ δυσὶν ἀφράκτοις ἀπαντᾶν 

} / Ν / - ει) ) ΄ εἰς Ἱόρινθον. καὶ λέγω ταῦτα οὐκ ὀνειδίζων 
οὐδὲ τῶν προγόνων ὑμᾶς χείρονας ποιῶν' οὐ 

. / 

γὰρ ὅτι μὴ δύνασθε ταὐτὰ πράττειν ἐκείνοις, 

1 ἀνατίθεται Ὠϊπάοτῖ: ἀνατίθενται. 
1 τῶν αἀάεᾶ Ὦν ἉΠπαπιον{7. 

1. Αοοογάίπᾳ {ο Ἐτοπιαγοτ (ῬΡ]οῖοφις Ν.Β., Χ, Ρ. 479 1.) 
ἔἶο Βτβῦ νο ΏΠΙΡΘΓΒ 8Τθ 6οο Ἠίρα. Ίπ {πο γοατ 42 Ῥ.ο. ἴ]θ 
Ἠ]ιοάίαης οοι]ά βπά οη]γ 98 βΠ{ρ8 υηθ]ι νΥίοἩ {ο παθεί 0αβείαρ᾽ 

τού 



ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΤΗΡΤ ΡΙΡΘΟΟΟῦΒΡΕ 

υηραίε-ραγίης οἶες, ἴμαί Ίατσα 5απις Οἱ ΠΙΟΠΘΥ ατα 
οοπΙπαδ]]γ Ῥείπρ επἰταςιεᾶ ἴο γοις οοπηπιοπγγεα]{] 
Ὦγ ΠΙΔΏΥ ΠἹεῃΏ, απά ἴλαί ποπς οῇ ἴμε εατ]εν ἆς- 
Ῥοβΐΐοτς Ἠας νη]λάταννη αηγΊλίης. 

Ἐπτί]εγπιογε, γοι νη]] ποῖ οἶαίτα ἐμαί γοι Ἠαγνο 
Ἠεανίεν αχρεηδες ἴπαπ Ἰαά {ο πιο οῇ ἴποςο οαγ]ου 
Ὠπηες, 5ἶηοε ἵπ ἴλαῖ Ῥοτίοᾷ ἴετο Ὕγεγο οαχρεπάἴίατας 
{ος εΥετγ Ριχροςε {ου νο] ἴπογ ατα πηαᾶς πουν;---{οΥ 
Ἠχεῖτ παἴίοπα] αδδετηβ]]ες, 5αογεά Ρτουθεδίοης, το]ἱρίοις 
γ1165, ΓογΠβοαίίοη5, ]ά1γ βετνίος, απάἀ {ον ἴπε οοιποῖ]. 
Βαϊ ἵῃ ἴπεςε ἆαγς ἴμο Πεανίεςί ουἴ]αγς οἱ ἴλοςα Ῥοσπε 
ἵη εατ]εχ Ώπηες ἆο ποῖ οχἰδι. Έοντ Ιηδίαπος, ἰλείτγ 
εχρεπά({ἴαγες {ο ναχ, θεεῖπρ ἐιαί ἴΠογ ννετο α]πιοςί 
εοπίπακ]]γ αἲ γνασ απά τατε]γ, 18 6υεχ, Ἰαᾶ α τερρίϊο, 
4γ6, ἵη ΠιΥ ορϊπίοη, ποῖ ἴο Ρο ΡτοιασΠΗῖ {Πίο οοπιραγίδοη 
νήϊα ἴλοςε γνλίο] ατα πιαᾶς ἵΠ ἔπλες οῇ Ῥεασς. Τη- 
ἀθεά, 19 Ίνας ποῦ ἴλε δ5απιε ἐλίηπσ αἲ α]] {ο 5επᾶ οι 
4η εχρεάϊοη οἳ οπε Πιπάτεᾶ «Πἱρς οἱ 6γεΏ ΠοΥς, 
απά αραίη, οηε ο{ δενεπῖγ απά ἴπεῃ α ήτα οἱ επΙτίγ 
οἴπενς, απᾶ ἴἨαπ δοπιείίπηος ποῖ {ο ἀἰεραπά {λῖς 
εχρεάΙοη {ογ ἴἨτεε ος {οαγ γθατβ; ΟΥ {οΥ γ/αΓ- 
ϱ]ήρς ἴο βα1] οοπΜπιοις]γ, πο πιθγε]γ α4ογο5ς ἴο 
Ογρτας απά ΟΙΠσία, Ῥαΐ δοπχείίπιες ἴο Ἐσγρί απἆ αἲ 
οἴλεν Ππωες Το ἴΠε Β]αε]ς θεα απά Επα]]γ οἩ ἴμα Όοθαπ 
Πβε]{, οΥ Το Ἱκθερ ΠΙΘτοεΠαΣΥ 5ο]άΐετς ἴο σαντίδοη ἴμα 
{οτί απά ἴ]ε οοπη!τγ---Τὲ ἶς ποῖ ροββῖθ]α ἴο οοπχραγα 
1] Ειαί να νηλαῖ πιαγ που ο 56εΏ ἵπ ους Ἠπης, 
ΝΊςΠ γοι αρρεαν γητΏ πιογε]γ οπς οΥ ἴννο απάεοκεά 
511ρ8 ενενγ γεαχ αἲ Οοτίπίμ. 1 5αγ αἲἲ 5, πο Ὦ} 
γναΥ ος τερτοβοβίηπς γοα, ΠΟΥ Το 5Ηου/ ἴλαῖ γοι ατα 
Ἱπ{ετίογ ἴο γοιχ απορδίοτς; {ον Π ἵς ποῖ Ῥθσαιςα 
γοι ατα ππαβ]ε Το πιαῖοἩ {λμοαῖχ ἀθεαᾶς, Ὀαΐ Ώδοσιιςο ἴ]ε 

80. ἩἨο βαγβ ἰμαῦ {Πθγ πουοετ βοηέ ΠΠΟΤΟ ἔμαη 20 ϱΗΙΡ8 6ο Ἠο]ρ 
ἴλο Ἠοπιαηβ. 99 αἶδο ὃ 119. 
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ἀλλ᾽ ὅτι καιρὸς οὐκ ἔστι τῶν τοιούτων, ἐν εἰρήνη 
διάγετε. δῆλον γὰρ ὡς κἀκεῖνοι ὶ μᾶλλον ἐβού- 
λοντο μὴ κινδυνεύει, καὶ διὰ τοῦτο ἐπόνουν, 
ἵνα καταστῇ ποτε τὰ πράγματα πλὴν ὅτι γε 
οὐκ ἴσα ὑμῖν ἀνήλισκον. ἵνα γὰρ τἆλλα ἀφῇῆ τις, 
τὸ τῶν νεωρίων, τὸ τῶν ὅπλων, τὸ τῶν µηχανη- 
µάτων, ὃ 3 νῦν εἶπον, αὐτὸ δήπου τὸ τῶν τειχῶν 
οὐκ ἔστιν, όμοιον, ὡς ἐφ᾽ ὑμῶν ἐπισκευάζεται. 
καὶ γὰρ ἂν τὰ τῆς ἐπιμελείας θῃ τις μὴ διαφέ- 
ρε, ἀλλά τοι σχολῇ γίγνεται καὶ κατ] ὀλίγον 
καὶ ὁπηνίκα τις βούλεται' τότε δὲ οὐκ ἦν αὐτὰ 
μὴ ἑστάναι. καὶ νῦν μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν δοκιµασθησό- 
µενα οἰκοδομεῖται, τότε δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων. 
εἷεν' οὐ τοίνυν οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν ὡς πλείονας 
τιμᾶτε" τὸ γὰρ πλῆθος αὐτὸ δηλοῖ τῶν ἐξ ἐκείνου 
τοῦ χρόνου κειμένων ἀνδριάντων. χωρὶς δὲ 
τούτου τίς ἂν εἴποι πλείους εἶναι τοὺς νῦν φιλοτι- 
μουμένους περὶ τὴν πόλιν, : 
λνὴ Δία, ἀνάγκην γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοὺς ἡγε- 

μόνας τιμᾶν ἅπαντας. 
Τι δ; οὐχὶ καὶ ΄᾿Αθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι 

καὶ Ῥυζάντιοι καὶ Μυτιληναῖοι τοὺς αὐτοὺς 
τούτους θεραπεύουσι; ἀλλ᾽ ὅμως ὅταν δόξῃ 
τινὰ στῆσαι χαλκοῦν, ἱστᾶσι καὶ τῆς εἰς τοῦτο 
δαπάνης εὐποροῦσιν. καὶ μὴν ἤδη τινὸς ἤκουσα 
Ῥοδίου λέγοντος" οὐχ όμοια, τὰ ἐκείνων καὶ τὰ 
ἡμέτερα. τοῖς μὲν γὰρ µόνον ὑπάρχειν τὴν 

1 κἀκεῖνοι Ἐβαρ]ς: ἐκείνοι. 
2 ὃ Ἐοϊρκο: ἃ. 

1. ῶμο Ἠοιηαπ ρτον]ποῖα] ϱοΥθΓΠΟΙΒ. 

τοῦ 



ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΒΞΤ ΡΙΒΟΟΙΓΒΘΕ, 

οσςαδίοη {ΟΥ 1ΙΟΠ λίπος ἶς ραςῖ, ἔλαῖ γοι Ινε ἵη απἰπ{ευ- 
ταρίεά Ῥεαςε. Έος 1ἱ 5 ο]εατ ἴ]λαί {Πε του πνου]ά Ἰανε 
Ρτείεττεά ἴο Κκεερ οί ο{ ἆαπρετ, απά ἴλλαῖ ἴλείχ οῬ]εοί 
ἵη εχετίίπσ {μεπιθε]νες γγας {η ογάεχ Το γίη 5θοισΙΕγ 
η ἴλο επἀ. Τ]Πε ροϊπί Τ απι πιακίης, Ἡούγενετ, ἷς 
ἴπαῦ ἴλείγ 6οα]ε ο{ εχρεπάἴξαγες τνας ποῖ οἩ ἃ5 ού α 
Ίενε] α5 γοιπ. Το ραδς ονετ ἴ]α οἶλεχ Ιἴ6πι5, 8ἱ1οἨ 
α5 γοις εΠἱργατᾶς, ἴλε αγπις απᾶ αΤΠΙΟΙΣ, ἴ]λο γ/αΥ 
επρίπες, ἴλπο ππετο πρ]κεερ οἱ ἴ]α νγα]]ς, ἰο υνίο]ι 1 
δὲ πιαάε τεζεγεηοε, α5 ἴ]εγ ατε ΠΟΥ Κερί αρ ἵπ γοιγ 
Ἠπῃε, ἵ5 α5ειιγοᾶ]γ ποῖ οοπιραταρ]α. Έοχ 1 οπο ἆοες 
8ιρροςε ἔλαί ἴπετε ἵδ πο ἀπετεηπος ἵπ Ε]ια οπγ6 ϱἵνεῃ 
ο ἴλεπι, γεῖ, γοι 56ε, ἴλΠεγ ατε Κερί ἵπ «παρεα 
ἵη α Ἰεἰσατε]γ {αςμίοη, α Ητί]α αἲ α πως, απά νΥἨεπδνεν 
ἃ πιασἰκἰταῖίε 5ο ἀεείτες; Ῥαΐ ἴπ {ογπιεν πιες {αγ αά 
ἴο ε Κερί βἰαπάίπρ. Απά γν]ή]ε πουν ἴΠεγ αγ Ρα1]{ {ο 
Ρε Τεςίεὰᾷ ὮΥ γοισφε]νες, ἔπεπ Τλεγ ν/ετε ἴο δε ἰοδἱοᾶ 
Ὦγ ἴλε εΠΕΠΙΥ. 3ο πιο {ον ἴλαί. ΊΜε]] ἴ]εῃ, 
πείϊῃεχ «αηΏ 1ΐ Ρε δαίᾳ ἐλαῖ ἴ]λε ρογςοης γοι Ἠοποιςχ χα. 
ΠΠΟΥΘ ΠΠΠΘΤΟΙΒ; {ο ἴπα ηιογθ ΠΙπηΡεΥ οἱ {με ςἰαΐιες 
βἰαπάΐπο γνηίομ ἀαΐε {γοπα ἐλαῖ πια γονεα]ς ἴ]λο ἐγαί]ι. 
Απά αρατῖ ἔτοτω ἴλαῖ, νο γνου]ά 5αγ εἶιαί ἴἶχοδε γν]ιο 
8γε Ζεα]οας ἴο 5εχνο ἴ]ε εἰαῖε 48 ΠΟΥΥ ΠΊΟΣΕ ΠΙΠΙΘΓΟΙ 
ἔλαη ἴλεη ὃ 

ΟΙ γεδ! γοι πηαΥγ δαγ, ''Ῥαῖ να αἰπιρ]γ πιδί 
ποποιχς λε οοπιπαπάεις 1 πο τα]ο ονετ ας, 9Π6 
απά αἲ].” 

Ἠγιαί ο{112 ο ποῖ αἶδο ἔ]ε Αἰλεπίαπς, βρασίαης, 
Βγ;απίίπες, απά ΜΥΙΙεπαεαης Ῥαγ οουτῖ ἴο ἴμοςο 
βαπϱεῦ Βαΐ πενετί]ῃε]εςς, γεπενεν ἴλεγ ἀθοίᾶς το 
δεῖ πρ {η Ῥχοησε οπε οξ ἴλεςε, ἴΠεγ ἆο 5ο, απά ἴλεγ 
πιαηᾶρα ἵο ΕΠπά ἴλε οοδ. Ιπάεεά Ἰ οπος Ἠεατά 
α οετίαῖϊη Ἠλοάίαη τεπια]ς---'' Τηε ροβίξίοη οἱ ἴοςε 
Ῥεορ]ε {5 ποῖ οοπηραταΡ]ε Το οὐχ». Ἐου αἲ] ἴαῖ 116Υ, 
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ἐλευθερίαν δίχα ᾿Αθηναίων, καὶ τούτους δὲ μηδὲν 
μέγα κεκτῆσθαι" τὴν δὲ ἡ ἡμετέραν πόλιν ἐπίφθονον 
εἶναι παρὰ πᾶσιν, ὡς ἄριστα πράττουσαν" διόπερ 
αὐτῇ πλειόνων δεῖν τῶν εὐνοούντων. ἔτι δὲ 
µηδένα τῶν Ῥωμαίων διαφέρεσθαι παρὰ τοῖσδε 
ἑστάναι, τῆς δέ γε ἐνθάδε τιμῆς οὐκ ἀμελεῖν. 
Ταῦτα Ἱδέ ἐστι μὲν ἀληθῆ, μᾶλλον δὲ ὀφείλετε 

ἀποστῆναι δι᾽ αὐτὰ τοῦ πράγματος. τούς τε 
γὰρ, λόγον ἐ ἔχοντας ταύτης τῆς παρ᾽ ὑμῖν τιµῆς. : 
εἰκός ἐστι μὴ παραπέμπει» μηδὲ τὸ πῶς αὐτῆς 
τυγχάνουσιν, ἀλλ᾽ ἅμα καὶ τὴν διάνοιαν τὴν ὑμετέραν 
σκοπεῖν' τούς τε ἐπίφθονον εἶναι τὴν εὐπορίαν 
τῆς πόλεως ὁμολογοῦντας οὐκ εἰκὸς ἦν ὑπολογί- 
ζεσθαι τὸ τῆς δαπάνης. οὐ γάρ τοι τοσούτῳ διὰ 
τοῦτο πλείους τιμᾶτε τῶν ἄλλων ὅσῳ πλείονα 
κἀκείνων ̓ κέκτησθε. 

Καὶ μὴν τῶν γε αὐτοκρατόρων καὶ νῦν ποιεῖσθε 
εἰκόνας, καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν ἐπ᾽ ἀξιώματος. 
οὐδὲ γὰρ ὑμᾶς λέληθεν ὧς οὐδέν ἐστι τὸ τοῦτον 
ἵστασθαι τὸν τρόπον. ἵν) οὖν τίνας τιµήσητε 
λοιπόν, οὕτως αἰσχρὸν καὶ ἀνάξιον ὑμῶν αὐτῶν 
ἔργον διαπράττεσθε; εἰ μεν γὰρ ἅπασιν ὁμοίως 
προσεφέρεσθε δίχα τῶν αὐτοκρατόρων, οὐκ ἂν 
οὕτως ἠλέγχεσθε. νῦν δ᾽ εἰσὶν οὓς αὐτοὺς ὃ 
ἵστατε' ὥστε τοῖς ἄλλοις εἶναι φανερὸν ἐκ τούτων 

Ἰ ταύτης απᾶ τιμῆς α4ἀθὰ ὮΥ «ΑΡΡΒ, οξ. βομο]. ἵπ Ὁ συνεξα- 
κουστέον τιμῆς, απά ααρεγβοπῖρύ ἵπ Τ τιµῆς δηλονότι. εἰκόνος 
Ἠ/Παπιονηζα. 

ἃ τὸ Ἠοθϊρκο: τοῦ. 
ὃ αὐτοὺς Βθἱάεη: αὐτοῦ. 

1 Τπαί 1, {ο ἴλο τθα]]γ ἱπιροτίαπί Ἠοπιαπβ Ὑηοπι {ο 
Ἠλοάίαπβ γνβἩ {ο Ποποιγ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΙΗΣΤ ΡΙΡΘΟΟὉΒΘΕ, 

ἴπε Αἰλεπίαης εχοερίεά, ρο58ε5ς {5 Ἠρετίγ απάἆ ἴ]ε 
Αἰπεπίαης Ἠανε πο στεαῖ Ῥοββεβείοης εἶπεν; Ῥιαΐς 
οαχ οἵυγ 5 ἴ]ε επνγ οἱ αἲ] Ῥθδοαιςα 1ὲ {6 ἴ]ε πιοςῦ 
ΡΙοβρετοῖς, απά οοηδεᾳπεη!ΏΙγ {5 πεεᾶς α στεαῖετ 
ΏΙΠΩΡΕΣ οἱ Ίογα] {τεπᾶς. Ἐτατίμειπιογθ, ποπθ οί ἴ]ε 
Ἠοπιαης ραγΗοπ]αχ]γ οιχες ἴο Ἠανε α βἰαϊῖας απιοΏς 
ἴλοδε Ῥεορ]ες, Ῥαΐ ἴλεγ ἆο ποῖ ἀεερίςε ἴ]αί Ἡοποις 
Ἀοτε. 

ΛΙ] ἠής 16 {ταε, απᾶ ἴλαί ἶ5 α]] ἴλλε πιοτε τεᾶδοΏ ΥΥΊΥ 
γοι μου]ά σίνε πρ ἴμαί Ῥταοίίοθ. ΤΟΥ Ύγε ΠΙΔΥ τ68δοή- 
8ΡΙΥ 455απιε ἴμαῖ ἴπορε νο ραΐ απγ να]πε προη Παγίης 
υπ Ἠοποιχ {π γοιχ οἵἳγ ἆο ποῖ ονετ]οο]ς ἴἶα ΠΙΒΏΠΘΥ 
ἵῃ νηΙοὮ ΤΠεγ σεΐ 1ὲ, Ῥαΐ αἲ ἴλε 8απις Επις ἴα]κε {Πίο 
εοηβἰἀετα[ίοη αἱσο ἴ]ε δρίτῖτ ἵπ νο] γοι ρἶνε 15; απιά 
οἩη ἴμα οἴμπει Ἠαπά, 1ὲ υγοι]ά πο Ὦε τεαδοηπαβ]α {ο 
868υπηςε λα ἴλοςε νο αεἰκπον/]εᾶρε ἴ]ιαί ἴἶια νεα] 
οἳ ἐλμεῖχ οἴϊγ ατοπςες εηνγ 5Ποι]ά ἴακα Ιπίο αοοοιηῖ 
Όλα πια!ζεχ οῇ {ο οχρεηδε. Έον αθειταά]γ γοα ἆο 
ποὶ Ῥεσαιςε οἱ ἴλαῖ οοηδἰἀεταϊίοη Ἠοποιχ α στθαίοτ 
ΏΙΠΊΡεΥ ἴμαη ἆο ἴλμε οἴμει κἰαῖες ἵπ ῬτορογίίοἨ ἴο 
Όπε τε]αΏνε]γ ρτεαίεν υγεα]ίἩ υνλίο] γοι Ῥοβςεςς. 

Απά Ῥεδίἀες, ενεη αἲ ἐΠῖς πιοπιεηῖ γοι ατα Ἠανίης 
βἰαΐμες πιαάε ο{ ἴ]ε ΕΠΙΡΕΤΟΙ5 απά οἱ οἴμει ΊηεΠ 
86Ο ιο αγε οῇ Πΐρ] ταπ]ς. Έοχ ενεπ γοι πιαςὶ Ἠανα 
ποβίοεά Ἰλαῖ ἴο Ῥο 5εΐ τρ ἵπ γοιχ Ργεδεηί γγαγ πηθαη5 
ποϊμίηρ!1 Ὑ/ποπῃ, ἴΠεη, ἆο γοι ἐλίπ]ς οἳ Ποπουτίης 
ἵπ ἴπε αἴαχα ἴλαί γοι οοπΒίπαε α ργασ[ίοἙ 60 5ἨαΠῃθ- 
{α] απᾶ 5ο ΏγοτἩγ οἱ γοιχ οΥ/Ώ 5ε]νεςὸ 1 αξ]ς εμὶς 
Ῥεοααςε, ἴ{ γοι Ίετο ἱτεαίπσ εγειγροάγ αἰκε νε] 
ἴπε εχοερίίοη οΓ ἴλε ΕΠΙΡΕΤΟΙΕ5, γοα γνοι]ά ποῖ Ῥα 
δΏοΥη πρ α5 γοι ἆγε Ρείησ αἲ ργοβεπῖ. Βαϊ ας Τ ἶ5, 
ἴπετε αγε Ῥεχβοης {ον γλοπι γοι ἆο 5εῖ πρ ἰαΐιοες οἳ 
ἴπεπιςε]νες; οοη5εαιεπ{]γ ἔγοπα ἴλθςε οα56ς γοι πια] 
ι εγἰἀεπί Το αἲ] ἴ]λε οἴ]λενς ἐλαῖ γοι ατα ποῖ τθα]]γ 

ττῖ 



109 

110 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὅτι οὐ τιμᾶτε αὐτούς. εἰ δὲ τῶν πολλῶν καὶ 
τῶν μηδὲν ἂν 1 ὠφελησάντων εἰσὶν οὗτοι, τίνος 
χάριν ἀσχημονεῖτε; ἢ τί ̓βουλόμενοι τούτους 
εραπεύετε, καὶ ταῦτα ἐνὸν ὑμῖν ἄλλως ἐπιμελεῖ- 

σθαι; καὶ γὰρ ξένια πλείω καὶ τὸ τῆς ὑποδοχῆς 
ἐλευθέριον τοῖς πολλοῖς ἱκανόν, κἂν βελτίων [] 
τις, ἔτι καὶ ψήφισμα ἢ ἤρκεσεν ἁπλοῦν, εἴτ᾽ οὖν” εἰς 
τὸ πρυτανεῖον ἢ ὃ εἰς προεδρίαν ἐκλήθη. νυνὶ μὲν 
γὰρ δοκεῖτε, ὥσπερ οἱ σφόδρα γέμοντες τῶν 
ναυκλήρων καὶ χειμαζόµενοι διὰ τοῦτο, ἐκβολὴν 
ποιεῖσθαι τῶν ἀνδριάντων. 

Καΐτοι φέρε, εἴ τις ὑμῖν ἔλεγεν ὦ ὡς ἄρα ἀποδόσθαι 
προσήκει τοὺς πολλοὺς αὐτῶν, ἵνα. εὐπορήσητε 
χρημάτων, οὐκ ἔστιων ὅπως οὐκ ἂν ΄. ἀνδράποδον 
ἡγήσασθε εἶναι τὸν λέγοντα. νῦν τοίνυν αὐτὸ 
τοῦτο ποιεῖτε' ὅσου γὰρ ἀνδριὰς γένοιτ᾽ ἄν, 
τοσοῦτον ἐφ᾽ ἑκάστῳ κερδαίνετε"». πλὴν ὅτι 
γε αὑτοῖς ἀποδίδοσθε αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ, 
καθάπερ, οἶμαι, τὰ σφόδρα πονηρὰ ̓ ἀνδράποδα. 
καθόλου δὲ εὖ ἴστε ὅτι μηδέν ἐ ἐστι τῶν τοιούτων 
µέγα μηδὲ τίµιον ἄλλως, εἰ μὴ παρὰ τοὺς διδόντας, 
ἐὰν διδῶσιν ὡς τοιοῦτον ὂν ὃ. 6 εἰ δὲ τῶν ὄντων 
ὅ τι ἂν θέλη τις ῥᾳδίως καὶ τῷ τυχόντι παρέχοιεν,᾿ 
ταχὺ δόξει τοῦ μηδενὸς ἄξιον. διὰ τοῦτο σεµνό- 
τερόν ἐστι τὸ παρ ὑμῖν κληθῆναι ὃ εἰς προεδρίαν 
ἅπαξ τῆς παρ) ἑτέροις εἰκόνο. καὶ τὸ μὲν 

μηδὲν ἂν Ῥοβῦ: µηδένα. 
εἴτ᾽ οὖν πάάθά ως ο ᾧ ὮΥ Βε]άεη. 
ἢ 0ββαιβοἩ: εἰ Ὁ Β, οπι. Μ. 4 ἂν αάάοά Ὦγ Ῥβαρί. 
κερδαίνετε Ο8β8άΡοη:. κερδανεῖτε 0 ΒΤ, κερδανεῖται Μ. 

6 ὄν πάάθεὰ ὮΥ ὉΔΡΡΒ, 88 Ἰπ ὃ 142. ΌομοοἨ πγοι]ά αάά δεῖ 
α[τοτ ὧς. Ἰ παρέχοιεν Ῥβαρ]ς: παρέχειν. 

ὃ παρ᾽ ὑμῖν κληθῆναι Ἐπαρετίαβ: κληθῆναι παρ ἑτέροις. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ποπουχῖηρ ἴμει, Απά 1 ἴλεθε Ρ6ΙΦΟΠ5 αγ. ΟΟΠΙ- 
ΏΊΟΠετ απἀά εοι]ά ΊἸανο τεπάετεά πο βοχνίοε αἲ 
α11, υηαῦ πιοβνε Ίανο γοι {οχ ὑλίς απθεαεπι]γ οοἩ- 
ἀποι Ἠ]ιαί ἱ5 γοιχ ορ]εοῦ ἵπ οουχηρ ἴ]ε {λνοιχ 
οἱ ἴλοδα Ρ6χβοΏΒ, απά ἰλαί ἴοο νε 1ὲ {5 ροςςΐρ]ε {ον 
γοι ἴο 5Ώουν γουχ 5ο]ἱοαάε {ου ἔμετα {π οἴλοαι γναγς ὃ 
Έοχ ἴἶο {αοῦ ἵ5 ἴλαῦ {ο λε ϱΟΠΙΠΙΟΠΕΥ5 5ονεγα] 
αίεις οἳ Επιεπάςμϊρ απᾶά Ἰανίςι επἰογαϊηπιθηξ νετ 
ιήΠοἰεηῖ; απ 1{ α Ῥεχδοη ἶ5 οἱ Ηἰσ]εν ταπ]ς α βἰπιρ]ε 
4εοτεε ἵπ αἀάίοη Ίνας εποασῃ, ν]αίμεν ἱπάεθά Ἶςε 
Ίνας Ἱηνίτεά Το ἀῑπε ἵπ ἴμο οἵγ Πα]] ος ἴο ἴαῑκε α 5εαῖ οί 
Ἀοποαχ. Έος α5 τλίπρς ατα, γοι οἶνε ἴ]α Ἱπιργθβκίοη 
ἴλαῦ γοι ατε ἀοΐηπς υλαῖ 5Ηἱρ-οβρίαίης ἆο γΊοδε 
γεβρε]ς ατα Ἠεαν]]γ Ἰαάεπ απά οοπδεαιιεπ{]γ ἵπ ἆαηπσεν 
οὗ {οαπάετίηρ----]εἰβςοπίπρ γοισ θίαΐιες | 

Βαϊ «οπης, οοηθῖάετ: 1 αηγοπε ἴο]ά γοι ἐἶιαί 1ὲ γνας 
Ρεϊζεν αξίεν αἲ] {ο 5ε]] ἴλε πιοςί οἱ ἔλλετα ἵπ οχάεχ το 
Ρε ψε]] δαρρ]ίεά νητἩ {απᾶς, γοι οοι]ά πο ροβδίρ]γ 
Ἰε]ρ εοηδ]ἀετίπρ {λε δρεακετα Ὀαςε κ]ανἰςηςοτῖ οΕπιαη. 
Υεῖϊ υς ἶ5 Ἰαςί ναί γοι ατε ἀοΐηρ πουν; {ΟΥ γν]ιαῖ 
α βίαϊαε γνου]ά οοδ ἴο τηα]α 5 Ἰδί 5ο ΠΙΟ ραἱῃ 
{ου γοι; εχοερὶ ἴΠαῖ γοι ατο φε]Ηπο ἔλεπι ἴο γοιν- 
βε]νες απἀ ποῖ {ος εχκροτῖ, ]αδί α5 γοι ἀεροτί ἴο 
{οτείση Ῥατῖς, 1 Ῥτεδιππε, γοιχ νἰ]εςί 8Ίανε. Βιξ 
η 6επετα], γοι γνε]] Ίκπουν ἴλαῦ ἴλετε ἴς ποἰλίπς 
βτεαῖ ο: γα]ααΡ]ε ἵη βοἩ ρ1ῇῖ απΥΠοΥΥ, εχοερί ας ἴτ 
ἵ6 η ἴ]λα οἴνοτς---ἴΕ ἴἈεγ ρνε 15 {ου να 1 ἶς. ῬΒταῖ 
Ἡ ἃ ΠΙΏ πηακες α Ῥτεδεπὺ τοπι Ἠΐ5 ο/η Ῥγορετίγ 
οἱ ν]αίενετ αΠΥ Ῥείθοη Ἱγαηῖς, οἰνίηρ ἵξ ϱ8Υ6- 
1εβε]γ απᾶ ἴο αΠΥ Ῥετδοπ ὑμαῦ «ΟΠΕ αΊοηρ, 5οοπ ἴ]ια 
βῖθι γν]] Ῥε Ἰοοκεά προηπ α5 α{τετ]γ να]αε]ες. Έοτ 
ὈΠίς τεαδοη 16 ἶ5 α πιαϊίτεν οἱ ρτεαῖετ Ῥτίάς ἴο τε 
τεοϊρἰεηῖ {ο Ῥε Ιην]τεά ἴο α 5οαῖ οῇ Ἀοποιχ ]αςὲ οηΏος 
1η γοιχ ο ιγ ἴμαπ Το ρεΐ α δίαΐαε εἰδεν]οια. Απά α 
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ὑμᾶς καθηµένους ἐπαινέσαι λαμπρόν' ἄλλοι δὲ 
οὐδὲ ἂν διαρραγῶσι κεκραγότες οὐ δοκοῦσιν 
ἱκανῶς τιμᾶν. 
Τὸν ᾿Ολυμπίασι στέφανον ἴστε δήπουθεν ἐλάϊνον 

ὄντα, καὶ τοῦτον πολλοὶ προτετιµήκασι τοῦ 
ζῆν, οὐχὶ τῆς ἐκεῖ φυοµένης ἐλαίας ἐχούσης τι 
θαυµαστόν, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ῥᾳδίως μηδ' ἐπὶ μικρῷ 
δίδοται, τοιγαροῦν ἔγγιστα, ἐφ᾽ ἡμῶν, ὡς ἐπί- 
στασθε, τῶν αὐτοκρατόρων τις οὕτω σφόδρα 
ἠττήθη τοῦ πράγματος καὶ ἐπεθύμησε τῆς ἐκεῖ 
νίκης ὥστε καὶ ἀγωνίσασθαι παρ᾽ ᾿Ηλείοις, καὶ 
τοῦτον ὅρον ἡγήσασθαι τῆς εὐδαιμονίας., εἰ δέ 
γε πάντας ἐστεφάνουν τοὺς ἐπὶ τὴν θέαν ἀφικνου- 
µένους τῶν, ἡγουμένων, τίνα ἂν 1 ζῆλον ἢ ἢ ποίαν 
ἔτι δόξαν ἔσχεν ὁ στέφανος; ἀλλὰ ἐκείνους γέ 
φασι μηδὲ τὰς ἐπιστολὰς λύειν, ἃς ἂν γράψωσι 
τῶν ἀθλητῶν τινα συνιστάντες, πρὶν ἢ ἀγωνίσηται. 
καὶ τοῦτο οὐδένα πώποτε αὐτοῖς ἤνεγκε κύνδυνον, 
ἀλλὰ τοὐναντίον τιμὴν καὶ ἔπαινον τῷ δοκεῖν 
ἀξίους εἶναι βραβεύειν τὸν ἀγῶνα. μὴ γὰρ 
οἴεσθε Ῥωμαίους οὕτως εἶνι σκαιοὺς καὶ 
ἀμαθεῖς ὥστε μηδέν᾽ 3 αἱρεῖσθαι τῶν ὑφ᾽ αὑτοῖς 
ἐλευθέριον εἶναι μηδὲ καλόν, ἀλλὰ βούλεσθαι 
μᾶλλον ἀνδραπόδων, κρατεῖν. 

Ἐἶτα ᾿ΗἨλεῖοι μὲν οὕτως ἀξιοῦσι τὰ ἑαυτῶν, 
οὐδενὸς Πελοποννησίων κατά γε τἆλλα ἀμείνους 
ὄντες ὑμεῖ δὲ τοὺς παριόντας δεδοίκατε, 

1 ἂν αἀάοά Ὦγ Ατηΐϊτη. 
μηδέν᾽ Ῥιάό: μηδὲν ὉΜ, µηδένα Ἑ. 

1 ΤΠΙ8 ΘΠΙΡΕΓΟΥ Ὕναβ Νθτο, 8969 Ῥίο Οαβείας 05. 14; Βπαείο- 
ΠΊ1Β, ήε ο Λεγο 24. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ, 

τεβο]ιΙοη οἱ οοπιπιεπάα{ίοη νοῖεᾶ Ὦγ γοι {γοπα γοιχ 
5εαῖς ἵπ ἴ]ε αβθετωΡ]γ ἰ5 α 5ρ]επάίά ἀῑδιιποίίοας Ρα 
οἴμετ Ρεορ]ες, ενεν 1 ἴεγ Ῥατοί ἰλείν Ίαπσς γη] 
ελεετίηρ, δεεπα ποῦ Το 5ΗοΥ/ Ἠοποιί εποιρῃ. παν 

Ύοι ἀοιρί]εςς Ίκπον; ἐμαῖ ἴ]ο Ο]γπιρίαη ΟΥΟΥΥΠ ἵς } 
ος ο]νε Ἴεανες, απά γεὶ ἰ]ῖς Ἠοποις ΠΙΣΠΥ Ῥεορ]α 
Ἠανο Ῥτείεγγεά ἴο Ἰΐε Πδε]έ, ποῖ Ώθοπιςα ἴμεγε {5 
αηγιμίηρ γοπάεχβα] αροαῖ ἴλπε οἶνε ἴλαί ϱτογ/ς 
ἴπενε, Ῥαΐ Ῥεσαιιδε 1 ἵς ποῖ οίνεη οαγε]εςς]γ οἱ {0Υ 
5Ηρ]ί αοΏΊενεπχεηί. Τη] εχρ]αΐης ΥΥΥ νεΥγ τεςςηῖ]γ, 
ἵη ουχ ΟΝΏ πως, οΏε Οἱ ἴΠε «ΙΠΡΕΥΟΥΕ, α5 γοι ΠΟΥ, 
Ίνα 5ο ἴακεη νήἴἩ ἴμὶς Ρτασοίίοε απάἀ γ/ας 50 εασεΥ ἴο 
νήπ ἴμο νἱοῦοςγ ἴμετε ἴλαί Ἡε αοἴια]]γ «οπιρεϊεᾶ αἲ 
ἴπε Έ]εαπ {εείῖνα] απᾶ «οηρἰἀεγεὰ ελίς ἴλα Πείρ]ί οὔ 
Παρρίηεςς. ΕΒιΐ ΙΓ1{ λαᾶ Ῥεεπ ἰλλείγ οιι5ίοπα Το ΟΓΟΥ/Π 
41 λε Ῥοϊεπίαϊίες ἴλαῖ οαπηε Το ἴλμε ερεείασ]ε, να 
επιπ]α[ῖοη γγοιι]ά ἴπε οΓΟΝΏ αΏΥ Ίοπρετ Ἠανε αγοιςεἆ 
απά γυλαῖ 5οτῖ οἱ ϱ]οΥγ υγοι]ά 1 Ίανε νου Όπ ἴ]α | 
οοΠίταχΥ, ἴΠεγ 5αγ ἴλαῖ ἴ]ε Ἐ]εαης ἆο ποῖ εΥεῃ ορεΏ 
ἴπε Ἰείίενς νγτεη Ὦγ ἴ]οςε Ὑγο γνου]ά τεοοιηπιεπἆ 
α Ῥατίίοι]αν αἰλ]εῖε, απ] Ὦο Ὠας οοπιρείεά. Απά 
Επί λας πενεν Ῥτοιρ]Ώί προπ ἔλεπι αΠΥ τὶς]ς οἱ Ἀαγηι, 
Ρα, οη ἴλε οοΠΙταΥΥ, Ποποιχ απά αρρ]αιςε, Ῥεοαιςε 
ἴΠεγ αγε οοπδἰἀετεᾶ ννογί]γ {ο 5αρεννίδο ἴ]λα σαπι6ς. 
Έοχ γοι πηαςί ποῖ 5αρροςε ἴμαί ἴΠε Ἠοπιαης αγα 5ο 
εἰαρίά απἀ Ισποταηί α5 Το «Ἠοοςε ἰλαῖ ποπε οἱ είν 
ϱαρ]εοῖς «Ἰοι]ά Ῥε ἱπάερεπάεηπῖ οΥ Ποποιταβ]ε Ῥαἳ 
που]ά ταῖλεν τα]ε ΟΥΕΣΥ 8ανος. 

ΤΠεηπ αραίῃπ, Ὑμετεας ἴπε Ἐ]εαης, Ίο ατα ποῦ 
βαρεγίος {π οἴ]εχ τεδρεοῖς ἴο αΠΥ ο ἴ]ε οἴ]εν Ῥε]ο- 
Ῥοπηεδίαης, ραΐ 5ο Ηδη α να]αε προπ Ὀλμείγ ΟΥΥΏ 
Ροβ(οἩ, ατε γοι Ἠποάίαης 5ο αβαίᾷ οἱ αἲ] γοιν 

3 0ᾳ8βαυβοπ ἐΠΙπ]κ (μαῦ 5οπιθ οἳ ἴ]θ ΠΊΡΘΓΟΤΑ γγου]ά αἲ 6ἴπιθβ 
ΤΘΟΟΠΙΠΙΕΠά αηΏ α{λμ]είε, ν/η]]ο Ἠνοίδ]κο ἐΠίπ]κς ελαί ολο ἨΏοπ]ςηβ 
η Πἱσλ Ῥοβίθίοη αἱδο αῑά 19. ττς 
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Ἂ νά Δ Ν / αλ -- Δ ἐλ. θ / κἂν ἕνα τινὰ μὴ στήσητε χαλκοῦν, τὴν ἐλευθερίαν 
οἴεσθε ἀποβαλεῖν;,ὶ ἀλλ εἴ γε οὕτω σφόδρα 
α) / α) σ ε] ον ἐπισφαλής ἐστιν ὥστε ἐκ τῆς τυχούσης προφάσεως 

ον Φφο. Αα λ περιαιρεθῆναι, δουλεύειν ὑμῖν τῷ παντὶ βέλτιον 
”/ ο - 

ἤδη. καὶ γὰρ τοῖς τὸ σῶμα οὕτως ἐπικινδύνως 
” σσ ” ο) 

ἔχουσιν ὥστε μηκέτ᾽ ἀνενεγκεῖν τεθνάναι κρεῖττον 
Ἀ - . Ν - 2 

ἢ ζῆν. εἰ γὰρ ὑμῖν ἡ μὲν ἐκ τοσούτου χρόνου 
- »/ ) α) πίστις καὶ πρὸς τὸν δῆμον εὔνοια τὸν ἐκείνων 

κ / ο καὶ κοινωνία πάσης τύχης οὐ δύναται βεβαιοῦν 
λ τὴν πολιτείαν, οὐδὲ Μιθριδάτης καθαιρεθεὶς οὐδ᾽ 

.) / 3 - α Αντίοχος, οὐδ᾽ ἡ τῆς θαλάττης ἀρχὴ παραδοθεῖσα 
Δ ο] διὰ πολλῶν κινδύνων καὶ πόνων, οὐδ᾽ οἱ πρὸ τοσού- 

των ἐτῶν ὅρκοι τῆς Φιλίας, οὐδ αἱ παρ᾽ αὐτὸν 
λ / / / .»ο5 ες / 

τὸν Δία στῆλαι κείµεναι µέχρι νῦν, οὖδ ἡ µέχρι 
- ο) Ὠκεανοῦ συγκιδυνεύσασα δύναμις, οὐδ ἡ τὸ 

τελευταῖον ὑπὲρ αὐτῶν ἁλοῦσα πόλις, ἀλλ᾽ εἰ 
μ ο) α 

μὴ τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα κολακεύσετε ἀγεννῶς, 
πάντα ταῦτα ἀνατέτραπται, ὡς ἀεὶ προσδοκᾶν 
2 / ἊἎ - / ατα / | / ὀργήν τινα ἢ μῖσος, σφόδρα ὑμῖν φαύλως τὰ πράγ- 

ϱ) ” µατα ἔχει καὶ ἐπ᾽ οὐδενὸς ἵδρυσθε ἰσχυροῦ. καὶ 
ἔγωγε Φφαίην ἄν, εἰ καὶ χαλεπῶς ἀκούσεσθε, 

Γ ς .. 2 / Λ ) / / κρεῖττον ὑμῶν ἀπαλλάττειν τοὺς ἐν Φρυγίᾳ µέσῃ 
ὃ λ / ἊἎ Λ α) Αἰ / η Δ / ) ουλεύοντας ἢ τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Λιβύῃ. τὸ 

4 ἀποβαλεῖν Βε]άει: ἀποβάλλειν. 

1 Αἱ ἐο 6ἴπιο νο Ὠἱο γγαβ βροακίης, ππεπενος (λαού ννας, 
Ἐ]ιοάςβ Β66ΙΩΒ {ο Ἠανο Ῥθεπ α οἶυίίας ἴίδεγα εἰ [οεᾶεγαία, Ὀπῦ ἵπ 
ἆαηρον οἳ ]οβίηςρ {λαῦ Ῥορίδοη. 

8 6. κ, Νο. 68, 84Υ8 ἴλαῦ Ἠογπιβροταβ, 8οη οἱ 
Ῥμαρηίρρας, 85 ἃ Ῥηγίαηϊα6 ρανο οχΡΓΘΒΒΙΟΠ {ο {]θ εὔνοια 

τΙό 



ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΒΣ2Τ ΡΙ20Ο ΒΡΕ, 

οαςιια] νἰεϊζουις ἰΠαῖ γοι Πίπ]ς 1 γοι Γα] {ο 5ο 
ἩῬ 50Π1ςΘ ΟΠ6 Ῥθύδοη ἵπ Ῥτοπζε, Ὑοι νη]] Ίοδε γοιν 
Πιεεάοπιδ1 Ῥιαΐ 1 γοις Ειεεάοπα ἵδ ἵπ 50 Ῥτε- 
οατίοας α οίαῖο ἴλαῖ 1 οαη Ῥο αἰτίρρεά ἔτοπι γοι οἩἨ 
ΔΏΥ Ῥεϊϊγ Ρτεϊεχῖ, 1 νοιυ]ά ἵπ εΥετγ Ίναγ Ῥε Ῥεϊίαεν 
{οχ γοι ἴο Ῥε 5Ίανες ΓοτίἩνηϊμ. 3ο Τοο γηεη πιρη΄ς 
Ῥοάἱε5 αγε 5ο ἀἆαπρετοιδ]γ 11 ἴλαῖ ἴΠετε ἶ5 πο Ίοπσεγ 
Ἰορα {ου ἴλεῖγ ΤΕεΟΟΥΕΙΥ, ἀθεαίῃ ἶς Ῥοΐϊΐει ἴμαπ ο. 
ΊΥ, ἵξ γοιτ Ίοηρ-εἰαπάίηπς Ἰογα]ίγ απἀ σοοὰ νι] 3 
[ουνατά ἰΠαῖ Ῥεορ]ε, απᾶ γοιν Πανίηρ «Πατεά νε] 
ἴλεπα 6νατγ {ογίαπε, ἄγε Ἱπαβ]ε Το σῖνε γοιν εἰαῖα 
5οοιγΙγ, πο γεῖ ἴπε 5αρ]ασαίοη οἳ ΜΠητιᾶαίες οἳ 
οἳ ΑπΙοςΕΙς, ηος ἴμα οοπηπιαπά οἱ ἴμο 56α Πίο] 
γοι Ἠανα ἀε[νετεᾶ ονεχ ἴο ἴλεπι αἲ ἴλε οοςῖ ο{ 5ο 
ΠΙΏΥ ἆαησεγς απά ΠατάςΠϊρς, ποχ ἴμε νουνς οἱ Εγ]επά- 
5Η{ρ {α]κεη 50 ΠΠΑΠΥ γεατς αρο, ΠΟΥ ἴ]με ταβ]εῖς 5 γνη]ο]ι 
πρ ο ἴλο Ῥτεςεπῖ Ὥππε Ἰανε δἷοοά αἲ ἴ]ε γεΥγ είάᾳ 
ο{γοιχ 5ἰαΐιε ο{ εις, ποχ γοιτ πασηίγ 4 Πεεῖ, γΥμΙοΗ 
Ίας «Ἠατεά ἵπ ἰπεῖν Ῥαΐί]ες αξ {αν ας ἴΠε Οεεαπ΄ς 
εἆσε, ποχ ΠπαΙ]γ, ἴμε οαρίαχε ο γοιχ οἵιγ δ επάιτεά 
{ον ἰμεῖν 5ακε, γεῖ  γοι οπξ ἴο Παΐζετ Ισποβ]γ 
Ὠής πα απά ἴλαί ππα, αἲ] Ίηεςε ἐλίπσς Ἠανε οοπιε 
ἴο παισηί--ἵ{ Πῖς {5 γοιχ οοπά({ίοη, 5ο ἴμαί γοι ατε 
αΊνιαγς εχρεοῖῖησ 5οπιε ου{ριτςί οἱ υταῖἩ ος Μαϊτες, 
ἴπεπ γοιχ ροδΐοη 15 οχἰίγεπηε]γ υτεϊομεᾶ απᾶ τοςῖς 
προπ πο Ώγπα {οαπάαῖοη. Απᾶ 1, {οΥ πΙΥ Ρατί, γγοι]ά 
δαΥ. εγεη αἲ ἴ]ε τὶς] οἱ αηρετίηρ γοι, ἴ]λαί 5Ίανες ἵπ 
ἴπε Ἱπίετίου οἱ Ῥητγρία, απᾶ ἴμοςο ἵπ ἨἩσγρί απἀ 
1άργα, {ατε Ῥεϊίεν ἴλαη γοιχδε]νες. Έοτ 1 ἶ5 Ίεςς 

(σοοᾶ ν]]) απἆ πίστις (1ογα1έγ) οἱ 61ο βίαΐθ οἱ Β]ιοάςς {ο ΤήαβΒ 
ςπά Ἠ]β Ἠουβε, απά 6ο {19 βεηα{θ απά Ῥοπιαη ῬθοΡ]θ. 

5 Οη {ἶιθςο έλα ἐτοαίγ Ὀοεένεεη Ώοπιο απά Ἐ]οάςς πνου]ά Ὦο 
τουοτάςα. 

4 59ο ὃ 105 απά ποίο. 
ὅ Ἑν Οαβείιβ ἵη 42 Ῥ.ο. 366 ποῦθ οἨ {πο Οματίοί δ 86. 
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γὰρ ἀγνοούμενον καὶ μὴ δοκοῦντα μηδενὸς ἄξιον 
ποιεῖν ὁτιοῦν ἔλαττον αἰσχρόν' τὸ δὲ οὕτως ὄντας 
ἐπισήμους καὶ θαυμαζοµένους παρὰ πᾶσιν ἀνάγκην 
ἔχειν ὥσπερ τοὺς ἀγεννεῖς κύνας σαΐνειν τὸν 
παριόντα δεινόν. 

Φέρε τοίνυν, εἰ δὲ καὶ πάντας δέοι τιμᾶν οὕτως 1 
καὶ τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν θείη τις εἶναι περὶ τὴν 
πόλιν, πὀσῳ κρεῖττον αὐτὸ τὸ ψήφισμα προσπέµψαι 
τὸ τῆς εἰκόνος, ἵν, ἐὰν βούληται, στήσῃ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ; 

Νὴ Δῦ, ἀλλ᾽ αἰσχρόν, εἰ τοσαύτην στενοχωρίαν 
ὁμολογήσομεν, καὶ Ῥοδίων οὐκ ἄξιον. 

Καίΐτοι τίς οὐκ ἂν εὖ φρονῶν έλοιτο πένης 
δοκεῖν μᾶλλον ἢ πονηρός; ἢ τὸ νυνὶ γιγνόμενον 
ἧττον ὑμῖν δοκεῖ τινος αἰσχρὸν εἶναι, τὸ τοὺς 
ἀνδριάντας ὑμῶν δύνασθαί τινα διηγεῖσθαι, καθά- 
περ τὰς οἰκίας, ὅτι πρότερον μὲν ἦν αὕτη τοῦ 
δεῖνος, νῦν δὲ τοῦ δεῖνος γέγονεν, ἂν δ᾽ οὗτος 

τελευτήσῃ, πάλιν ἔσται τοῦ κληρονοµήσαντος 
ἢ τοῦ πριαµένου; καίτοι τὴν εἰκόνα οὐκ ἔστιν 

οὐδενὶ δικαίῳ μεταθεῖναι, καθάπερ τὴν οἰκίαν. 
"Ἠδη τοίνυν ἤκουσά τι» καὶ τοιοῦτόν τινος 

ἀποσχεδιάζοντος, ὅτι καὶ παρ ἑτέρος ἰδεῖν 
ἔστι τοῦτο γιγνόµενον' πάλιν δὲ ἑτέρου, ὡς καὶ 
παρ) ᾿Αθηναίοις πολλὰ πράττεται νῦν, οἷς οὐκ 

1 οὕτως ἸλΠαπιον{σ: ὅπως. 
Σ καίτοι Ο8ΡΡΒ: καὶ. 
3 Μ / . ΄ ΄ ἤκουσά τι Ὑπα]ἱθβίαβ: ἠκούσατε. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠΑΡΤ Ρ1Ι2ΟΟΌΒΡΕ, 

εἩαπια{α] ἐλαῖ α πιαη γο {5 απ]κπουνΏ απᾶ ἴλοισηῖ ἴο 
δε α{τετ]γ νηποις ἀεεετῖ «Ἰου]ά τεδοτί ἴο ΑΠΥ απά 
ενετγ εχρεάἰεπῖ; Ῥαΐἳ ἴ]λαί α ρεορ]ε 5ο ἀἰδμπσαίκηεά 
85 γουχεε]νες απἀ 5ο αἀπιίγεὰ {Πτοιρμοαί ἴ]ιε ψγοτ]ά 
εΠοι]ά Ὃε οοηςίγαίπεά Ἰ]κε Ίου-ρτεά ουσ ἴο {Ανη 
ἩπροΏ ΕΥΕΙΥ Ρα556Υ-ΡΥ, ἶ5 5οαπάα]οις. 

0οπις ἴπεῃ, Εε]] πιε ἐΠίς: Άαρροςε ελα 1 5Ώοι]ά 
Ῥο ποδοςθβδαχγ ἴο Ἠοποιις α]] ἴ]νε υνοτ]ά ἵπ ἴὶς {α5Ἡίοη 
απά {λαῖ νε «Ποιι]ά α55ατηε ἴλε οἵγ ἴο Ῥε {η ἀεερεταῖε 
βπαποία] εἰγαῖῖς, Ἠουυ πιο] Ῥοΐέςεν 15 γγου]ά Ὦο ἴο 5επά 
πο «ἵπιρ]ο ἆθοτεε ἵπ νΥίοῃ ἴμε 5ίαΐιο {5 νοῖεᾷ {ο ε8ΟἩ 
ΏηΣΏ 80 Ἠοποιτεᾶ, ἵπ οτάον ἴ]αίῦ, 1 ες ο«Ἠοοδα5, Ἠθ 

πιαΥ 5εΐ ἵΐ πρ αἲ Ἠΐ5 οΨΏ 6ΧΡΕΠΒΕ ! 
" ᾳοοᾶ Ἠθεανεπς ! ̓” γοι οαχο]αίπι, '' Ῥαϊ 1 ννοι]ά 

δε α ἀΐδστασε 1 Ίνε αγε ἴο αἀπαῖξ 5πο] φἰταϊσηίεπεά 
οἰγοιπηδίαποςθς, απά Ῥεπεαία ἴπε ἀἱρηϊιγ οἳ νε 
ΡεοΡρ]ε οἱ Β]μοάᾶςς ! 

Απά γεῖ ν]αῖ ρειςοη ἵπ 5 τὶσΏί παπά γγοι]ά ποῖ 
Ῥτείεχ {ο Ῥε ἰλοισ]ί ροος ταῖλεν ἴμαη απρεἰποίρ]εά ἓ 
Οἵ ἆοες ἴἶια Ῥτεςεπί 5ιαίίοη 56οπη ἵο γοι ἵη α Ίε5ς 
ἄερτοε ἀῑδστασεία] ἴλατν απγ οἴπει-- λαῖ α Ῥειδοῦ 
ἱ αΌ]ε ἴο ἀεεοτῖρε γοιν δίαϊιες ἴπ ἴΠο 88Π1ε γΑΥ α5 
γοιχ Ἠοιδες, δαγίηρ ἴ]αί ἐΠίς οηε αδεᾷ ἴο Ῥε]οης Το 
Ῥο-απά-εο Ῥαΐ ἐιαί που’ 15 Ἠας οοπιε Ιπῖο ἴ]ε Ἠαπάς 
οἱ Φο-απᾶ-δο; απᾶά πηεη ἴλα Ργεδεπί οὗππος ἀῑες 1 
αν] η Όαση Ῥε]οπρ {ο Ἠποενεν πας Ιηλεχῖτεά Πῖ---ος 
νο Ῥαγς 2 Απά γεῖ ἵτ ἶ ποῖ Ρορεῖρ]ε {ου 4ΠΥ 
τρί-πἠπάεά πλαη Το ἵταηδβετ ἴπε ονπειςΒ!ρ οἱ α 
εἰαΐπε α5 ε ἆοες {λαῖ οἱ α Ἠοιςα. 

Υγε]], 1 οπος Ἠεατά α ΠΠ πηακε απ οῇ-μαπά τοπηατ]κ« 
{ο ἴε εβοοῖ ἴ]ιαί λενε ατα οἴμεγ Ῥεορ]ες αἶ5ο Ψμετε 
οπ6 68η 566 ΕΠίς ρτασοίίοε Ῥείης οαχγ]εά οἨ; απά αραἵη, 

αποίἈθχ ΏιαΏ, Ψ]ιο θαἷά ἴλαῖ ενεη ἵη Αἴπεπς πΙαΠΥ 
Ὠλίπσς αχ ἆοπαε ΠΟΥ ο] αΠΥ οπς, ποῖ Ψπουὲ 
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5» / ”/ ) / α) Δ ΔΝ ἆλλ ἀπεικότως ἄν τις ἐπιπλήξειεν, οὐ περὶ τὰ α 
µόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς τιµάς' οἵ γε τὸν δεῖνα 

Δ νο] / / δὲ / λύ μὲν ᾿Ολύμπιον κεκλήκασιν οὐδὲ φύσει πολίτην 
” ἃ 

ἑαυτῶν, Φοίνικα δὲ ἄνθρωπον οὐκ ἀπὸ Τύρου καὶ 
- - / Δ 

Σιδῶνος, ἀλλ᾽ ἀπὸ κώµης τινὸς ἢ τῆς ἠπείρου, καὶ 
- / Δ / 

ταῦτα πιττούµενον τοὺς βραχίονας καὶ περιδήµατα 
Α - αν / 

φοροῦντα" τὸν δεῖνα δὲ τὸν εὐχερῇ λίαν ποιητήν, 
[η Δ 3” ς ο ε] / ε) ὃ / ει) ὃς καὶ παρ) ὑμῖν ποτε κἀνθάδε ἐπεδείξατο, οὐ 

/ - ς / α Δ Δ Δ / µόνον χαλκοῦν ἑστάκασιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ Μέναν- 
ὃρον. λέγειν δὲ εἰώθασι οἱ διασύροντες τὴν 
πόλιν καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπὶ τῆς Νικάνορος 
εἰκόνος, ὡς 1 αὐτοῖς καὶ τὴν Σαλαμῖνα ἑωνήσατο. 
ἐγὼ δ᾽ εἰ µέν τις ἢ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπιτιμῶν 

- / 

λέγει ταῦτα, καὶ δεικνὺς οὐκ ὄντας ἀξίους τοὺς 
-- - Γον 4 ς 

ἐνοικοῦντας τῆς πόλεως οὐδὲ τῆς δόξης, ἣν οἱ 
πρότερον γενόµενοι κατέλιπον, ἢ καθόλου τὴν 
ς / 2 - . Α / ει - 

Ἑλλάδα ἐλεῶν εἰς ὃ πέπτωκεν, ὅταν τοιαῦτα 
πράττωσιν οἱ χρόνον τινὰ δόξαντες αὐτῆς προεστά- 

. 3 . ο ναι, καλῶς αὐτὸν ἡγοῦμαι λέγειν' εἰ δ᾽ ὅτι προσ- 
ο. - .) ] / 

ήκει μηδ᾽ ὑμᾶς μηδὲν µέγα φρονεῖν μηδ᾽ ἐκείνων 

1 ὡς Ῥοβί: ὃς. 

1 ϱ. Ῥμπῆορίταίας, ο. οἱ Αγοοπίις οἱ Ίγαπα 8. Τ: τοὺς 
ἸὈλυμπίους καὶ τὰς τοιάσδε ἐπωνυμίας ἔθεντο (᾿ Αθηναῖοι). 

5 Οπ ή πιαπίηρ οἳ εὐχερής, Όλο οβρροβίίο οἳ δυσχερὴς 
ὁβηίσα] , '{αβάίοας᾽, ΄ Ῥατοπα]αγ᾽, 860 ΒΠΟΤΟΥ Οἰαεεισαί 
Ρ]µΙοίοφη Χν (1917), Ρ. 908, απά οἳ. Απὶες. Είή. Γιά. 1221 Ὁ 3 
απά Πἰεί. Απίπι, 696 α 18: ὑς εὐχερέστατον πρὸς πᾶσαν τροφὴν 
ἐστιν. Τπο ρ]αθοηῃ απἆ {πο Ρὶσ ατο 0Υρίὶοα] οἱ ὑμί απο, 
απά Ὠἱο ουνΙοιβ]γ 8ο οἸατασθθτίπο 08 Ῥοεῦ. 

δ Ῥαυραπίας (1. 91. 1) βαγς: ''"Τμο Αἰλοπίαπβ Ἠανο βἰδύμθβ 
οἱ είν νῖνετ οἳ Ττασοᾶγ απἀ οἳ Οοπιεᾶγ βοῦ πρ ἵπ {ἐμοαῖτ 
ὑθαίτο, πποβέΙγ πιθζΙοοτίθΒ, {οΥ οχοορύ Μεπαπάςτ, ἴ]οτο 1Β 
ηΟ ντου οἳ Οοπιεάγ οἳ οπβίαπάῖηρ αθΠΙγ.”. πο Ιπβοτίρθᾶ 
Ῥαβίς ο{ Μεπαπάογ βίαΐαθ, {οαπά 1Π {πο {λοαίτο, ἶ8 οχίαηῦ: 
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Ἱαδήσε, οοι]ά «επδατε, ἴπεςε Ῥεΐπο ποῖ εοπβηεά ἴο 
οχάίπατγ πιαϊῖους, Ῥαΐ Πανίηρ ἴο ἄο ενεπ γη ἴ]ο 
εοη{εντίηρ οἳ Ἠοποιχς. 'ΥΙΥ, ἴμεγ Ἠανε οοπ6ουτεά 
ἴπε Πε οἱ” Οἰγπιρίαη 1, Πε α]]εσεᾶ, προπ α οθγἰαίπ 
Ρ6Ι5οη Ἠε παπιθά, «ὁ ἴποισ] Ἡε γγας ποῖ απ ΑἰΠεπίαπ 
ϱγ Ρίτα, Ῥας α Ῥποεπίοίαη {ε]]ον; ν]ιο οαπ16, ποῦ 
{τοπ Έγτο οι Φίάοπ, Ῥαῖ {ποπι 5οπις οΏδοιτα νί]ασε 
ος οπι ἴλο ΙΠΙςΤΙΟΥ, α ΠΙβἨ, ν]αξ ἵξ ΊΠοΟΓο, ΥΝΠΟ 
Ίας 5 ατπις ἀερί]αίεά απά γγεατς 5ἴαγς ; απά Ίο 
αἀάεά ἴαί αποϊἩεσ, νηοπα Ίε αἷξο παπιεᾶ, ἴλαῖ νετγ 
Ίογεπ]γ 3 Ροεῖ, ΊἩο οπος σανε α τεοῖία] Ίθγο ἵπ 
Ἐμοάες ἴοο, ἴΠεγ ποῖ οπ]γ Ἠανε 5εῖ πρ ἵπ Ῥτοηπο, 
Ραΐ ενεπ ρ]ασεᾶ Πὶς ἑἴαΐαε πεχῖ Το επαῖ οἱ Μεπαπἆεγ.ὃ 
ἼἨοςε Ὕνο ἀϊδρατασε ἰλείγ ο απᾶ ἴἶα Ἱπεοτίρ- 
Ποη οἩ ἴλε θἰαῖιε οΓ Νίοαπογ απο αοοιδοπιοἁ 1ο 
δαΥ ἴλαῖ 1ϊ αοἰια]]γ Ῥουσ]μί Θα]απιῖς {ος ἴλεπι. Ῥιΐ 
ΙΤ, {ος τν ρατῖ, ΙΓ αηΥγ οπε πηαΚκες ἴμεςε ἰαϊοπιοηίς 
εἴίλεν ἵο τερτοβοἩ ἴπε Αἰπεηίαης απἀ Το. 5Ί1ουν 
Ὠπαῦ Τζ Ρργοδεηί ἱπλαρβίταηῖς αγο ποῖ ν/οτΙΠΥ οϐ {ξ ο 
ος ἴ]ε ρ]οιγ υνλίο] ἴπο Αἰπεηίαης ο{ ο]ά Ῥεαιεαϊίμεά 
ἴο ἴπεπα, ο: ἴο εχρτεςς ἵπ α σεηετα] γ/αγ α {εε]ίπς. 
ος οοπηπιςεταῦίοη {ογ Ἠε]]ας, ἴμαῖ 5Ἡα ας {α]οη {ο 
50 Ίογ/ αη εδἰαϊε, νΊεπ 5ποἩ αοῖς αγα οοπηπα ετεᾶ ὮΥ α 
Ρεορ]ε Ί’Πο {οτ α πια γ/ετε τεσαταεά ας ἴμο {ογεπιοςί 
οῇ Όλα ταςς, 1 Ῥε]ενε Ίε ἵς τὶσαι; Ῥαϊ 1 1ὲ ἶς Πὶς 
ἴποιρηί ἴμαί γοι αἶκο ελοα]ά Ῥε Ἰαο]ίπο ἵπ Ῥργίάς 

1.α. 15, 9777. ὨἘπιοά]βηάοτ (Φήοπρεδο]ο]ίε «Ἠοπιβ, Ὑοἱ. 3, 
Ρ. 224) ΒΑΥΡ {]ιαῦ 016 Ῥοού πιαΥ Ἠανο Ῥθευ" ϱ. Ῥοπιρεῖας Οαρίΐο, 
γιο 8ἶδο αρρθατοά 88 αΏ ΙΠΙΡΤΟΥΙΒΑΤΟΓ. 

4 Ῥαυραπίας (2. 8. ϐ) βαγς ὑπαῦ Αταῦις οἱ ΒΙΟγοΟΠ (ποῦ ΝΙοΟΒΠΟΤ) 
Ῥετειαᾶοεά Ὠϊοσφηπςβ, Μαοεάοπίαπ οοπηπιαπάαηῦ οἳ {πο Ῥείτασις, 
Μαηγοβία, Βα]απαίς, απά Βαπίππα, 6ο βαγγοηάθτ ἔἨθπι {οτ 160 
ἰ8]θηίβ, απά επαῦ οἳ θΠΐ5 βαπι Ἡς Πἱπιρο]{ οοητ]ραθεᾶ οπθ βἰχί]ι 
{οτ πο ΑίΠοπίμηβ. ἨΝίοαποτ οἱ Βίαρείτα, 8 Γγιοπὰ οἳ ΟΒββαπάογ, 
οαρύατεᾶ 0Πθ Ῥείταειας ἵη 919 Ε.ο. 
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κρεῖττον, οὐκ ἔχω τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀναισθη- 
σίας εἰπεῖν τοῦ ταῦτα λέγοντος. οὐ γὰρ ὃν 
τρόπον τὰ καλῶς παρ᾽ ἑτέροις γιγνόμενα , πᾶσιν 
ἔθος ἐστὶ «λέγειν ζήλοῦ καὶ προτροπῆς ἕνεκεν, 
ὁμοίως κἂν φαθλόν τι πράττηται παρ᾽ ἄλλοις, 
δεῖ τοῦτο μνημονεύειν, ὥστε μιμεῖσθαι, τοὐναντίον 
δὲ ὑπὲρ τοῦ φυλάξασθαι καὶ μὴ λαθεῖν εἴς τι 
τοιοῦτον. ἐμπεσόντας. καὶ γὰρ εἰ μὲν ἐπαινῶν 
τις ἐκείνυς ταῦτα ἔλεγε καὶ μηδὲν χείρονος 
δόξης ἀποφαίνων ἐπιτυγχάνοντας, ἦν μὲν ἂν 
δήπουθεν εὐήθης, μᾶλλον δὲ ἀναιδής: πλὴν κατά 
γε τὴν ἑαυτοῦ γνώµην οὐ 1 παρεῖχέ τινα ἀφορμὴν 
τοῖς ἁμαρτάνειν βουλοµένοις. εἰ δ᾽ ὡς αἰσχρὰ 
καὶ ὀνείδη πάντες αὐτὰ προφέρουσι καὶ οὐθεὶς 
ἂν εἴποι τῶν, ἐγκωμιαζόντων τὴν πόλιν τοιοῦτον 
οὐδέν, ἀλλ᾽ ἤτοι βλασφημῶν τις ἢ καθαπτόµενος 
ἄλλως καὶ ἐπιπλήττων, παντελῶς εὐήθης ὁ 3 
διὰ τῶν τοιούτων ὑμᾶς προτρέπειν δοκῶν ὥστε 
ἀμελεῖν τῶν παρ) αὑτοῖ: καθάπερ εἴ τις 
ἀθλητὴν πείθων ἀπειπεῖν καὶ προέσθαι τὸν στέ- 
φανον ἀργυρίου λέγοι πρὸς αὐτόν" Οὐχ ὁρᾷς 
2 ο) ] / -- 

ἐκεῖνον τὸν παραχωρήσαντα πρὸ σοῦ µαστι- 
γούµενον; ἢ νὴ Δία εἴ τις τῶν ὑποκριτῶν τινι ὃ 
δεικνὺς τοὺς ἐκπίπτοντας καὶ συριττοµένους 

1 οὐ αἀάεᾶ Ὦγ Οαβ)8. 
1 ὁ αἀάοά ὮΥ Ῥοΐκκο. 
ὃ τινι οἀᾶθά Ὦγ Αγηϊπι, 
4 ἐκπίπτοντας Ἠοίβ]κθ: ἐκεῖ πίπτοντας. 

1 Ἠοίουτίηρ ασαίη {ο Α{ΠΘΠΑΒ. 
3 8 βοοιτρίηρ ἔοχ γοι {οο ἵ{ γοι ἆτορ οαῦ, 
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απά 5Ίου]ά Ῥο πο Ρεϊΐζεν ἴ]απ {Π6Υ, ἴεη Τ απ απαδ]α 
ἴο οΠαχασϊετῖπε ἴ]λε αἲῖεν Ἰαο]ς οἱ Άπο {εε]ίπρ «Ἠούνη 
Ὦγ ἴπο 5ρεαΚκετ. Το ας 1 ἶ με οιδίοπα οΕ αἲὶ πασῃ 
ἴο τεοοιπῖ ἴμο αἀπηίταβ]ο {πςΠιαίίοης απά Ρτασϊίοες 
ανηίς]ι ατα Γοιπά απΊοηρ: οἴλοχ ρεορ]ες {ΟΥ ἴπε ριτροςα 
ο εποοιταρίης «ασε εππ]αθίοη οἱ ἔλθπα, νε θοιι]ά 
ποῖ ἵπ [λε 6αΠ16 ΊΝΗΥ πιεηίοη αηΥ Ῥαᾶ ρταοϊβίοε ἴλαί 
6 οαγτεηί εἰδενμεταο {ου ἴλε 6αΚο οῇἳ εποοιταρίησ 
πια ο οἳ 1, Ῥαἳ, οἨ. ἴπο οοΠΙταΥΥ, οπ]γ ἵπ οτάεν 
Ὠπαῖ οπε᾿5 Ῥεορίο 1ΠαΥ Ῥο οἩ ἰΠπαίν σιατά αραἰηπςί 1τ 
απά πΙαΥ ποῖ {81 ππανγατες Ἰπῖο ἴλαϊ 5οτί οϐ Ὠηρ. ] 
Ἰπάεεά 1 α πηβη Ὕετο ἵΠ Γαοῖ τεοϊπσ αΠΥ 5ο] 
Ἰπίησς Ὦγ ναγ οἳ Ῥταϊσίπρ ἴ]λαί οἴπει ρεορ]ε απά 
οἳ «Πονίπς ἴπαί ἴΠεγ επ]ογεᾶ α τεραἰαἰίοπ πο υς 
ΝΟΥ56 οἩ ἴ]λαῖ αοσοιηῖ, ο τηδί θχε]γ Ῥοε τουκοπαά 
α αἵπρίε, ος ταῖῃεγ α τεσκ]θςς, Ῥειδοη; Ῥιαῖ γοῖ 
αοοοτάἶπᾳρ ο Ἠΐς οἵνΏ ορἰπίοη Ἠα Ίγας ποῖ οΠετίησ 
ΑΠΥ Ἰποεπίίνε ἴο ἴλοδε νήκΗίπςσ ἴο ἆο ντους. Βαΐ 
1 αἲἲ ππεη οἷῖε ἴλεςε Ῥγασίίοες α5 α 9Ἠαπιο απᾶ α 
τερτοβςἩ απά ποῦ οη6 ΟΡ ἴλοθε γνμο επ]ορίζε ἴ]α 
οἵγ1 νοιυ]ἀ πιεΠοη αΠΥ 5ιοἩ λίπος, Ῥιαΐ οπ]γ α 
Ῥείβδοη νο Ἱναπίεά εἴϊπεν ἴο θ]απάει ΟΥ ἵη 8ΟΠΊΘ 
οἵΠεχ γ/αΥ ἴο οτϊίοῖπε απά αςδα1] 11, ἴλαῖϊ πλαη ἶς αΏ α{εζεν 
εἰπιρ]εῖοι νο ἔλήπ]κς ἰλαί ὮΥ 5οἩ ππεαης Ὠςε οοι]ά 
Ἱπάπςσε γοι Το αθαπάοη γοιχ οὐ Ώ οαδίοπας. Τί ἶς ρα 
α5  α Ῥείβοη, {η αγίης ἴο ρειςιαάε απ αἰῃ]είε Το | 
ρῖνο τρ απἀἆ {οτορο ἴλΠε τον {ου ἴπε Ῥτίοε οἱ ἃ | 
Ῥίθςε οὗ 51Ίνεχ, οι] 5αγ ἴο Ἠία: “ Ώο γοι ποῖβεε | 
γοπάεν πιαῃ, πε οπα ΨΊο ἶ5 Ῥεΐπρ φοοπχροᾶ, ]αςί | 
ἵπ Ποπῖ ο{ γοι, Ῥεσοαα5ο Ἡε ἀτορρεά οί οἳ Ίο | 
εοπίαςεὃ 3. ΟΥ, ΡΥ Ἠεανεῃς, ]αςί ας 1 α πιαη θποι]ά | 
Ροϊηῖ ομῖ ἴο οπε οἱ ἴ]ε αοἴογς 5ενετα] νο γνεχε Ῥείηπρ | 
Ἠϊδθεά οϐ ἴ]ε 5ἴασε, απά 5Ποι]ά οὔει ἴ]ίς φοτί οἳ | 
εποοιταρεπιεηῖ: ''3ε6 ἴο 1 μαι γοι 45ο Ρ8Υ πο | 
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[ο - , Δ λ / τοιαῦτα παραμυθοῖτο' Ὅπως μηδὲ σὺ προσέξεις, 
5 ..ς / 5 Αα ε - ο τά, δι 5) ἀλλ᾽ ὁμοίως ἀγωνιεὶ. Καὶ νῦν ὑμῖν σχεδὸν ἐκεῖνοι 
λέγουσιν' Οὐχ ὁρᾶτε τοὺς ᾿Αθηναίους ὡς ἄσχη- 
μονοῦσιν, ὡς κακῶς ἀκούουσιν, ὡς παράδειγµα] 
πᾶσίν εἰσι τῆς ἀγεννείας καὶ τῆς ὕβρεως ἣν 
ὑβρίζουσιν εὖς τὴν πατρίδα; 

Καΐτοι πότερον θῇ τις αὐτοὺς ἀνταγωνιστὰς 
ς - σ 5» - ο) ΑΔ - Δ ὑμῶν, ὥσπερ ἀξιοῦσι, ἢ μᾶλλον, ὃ τῷ παντὶ 
βέλτιον καὶ δικαιότερον, καὶ τούτους καὶ τοὺς 

/ ν / Λακεδαιμονίους καὶ πάντας τοὺς ὁμοίους µερίτας 
ς / 2 ἊἎ ς αν Ἅ / ε] ι] ”/ ᾿ 

ὑμετέρους” Ἠἢ ὑμᾶς ἐκείνων; ἀλλ οὔτε τοὺς 
ἀνταγωνιστὰς ἁμαρτάνοντας εὔλογόν ἐστι μιμεῖ- 
σθαι, τοὐναντίον δὲ τοσούτῳ μᾶλλον κατορθοῦν, 

- - λ ἵνα τῷ παντὶ φαίνησθε προέχὀντες αὐτῶν, καὶ μὴ 
/ δ Λ λ α] / / 2 ΔΝ . ὃ Ν Δ µόνον διὰ τὴν ἐκείνων κακίαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 

- ο. / λ αὑτῶν ἀρετὴν εὐδοκιμῆτε' οὔτε τοὺς οἰκείους καὶ 
/ » Δ / λ / 2 ” προσήκοντας, ἀλλὰ μάλιστα μὲν κωλύειν, εἰ ὃ 

οὖν," αὐτούς γε πειρᾶσθαι τοῖς ἑαυτῶν ἔργοις τὰ 
/ ο ἁμαρτήματα ἐκείνων ἐλάττω ποιεῖν. 

εό η) 9) . Δ » ”/ δὲ ” ο τι εἰ μὲν ἐν τοῖς ἄλλοις μηδὲν αὐτῶν 
διεφέρετε, οὐδὲν ἴσως ἔδει 3 καθ’ ἓν τοῦτο φιλοτι- 
μεῖσθαι καὶ σκοπεῖν ὅπως κρείττους δόξετε. 
νῦν δὲ οὐθέν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ τῶν ἐκεῖ γιγνοµένων 

/ Ν ν λ οὐκ ἂν αἰσχυνθείη τι. οἷον εὐθὺς τὰ περὶ τοὺς 
/ “ ν) . λ / ΓΚ 0 µονοµάχους οὕτω σφόδρα ἐζηλώκασι Ῥορωθίους, 

: παράδειγµα Ἠπαρεγίας: :. παραδείγματα. 
3 µερίτας ὑμετέρους (03Ἀβγβ, οἩ. Ῥοβακ 8. 196, απά ῬήΜΐθη- 

Ῥουρου, ΒψΙἰοφς3 194, 1. 8 απᾶ ποῖο : μέρος ὑμέτερον. 
εἰ δ) οὖν Ἠ/γ{θεηΡαοῖ: εἰ γοῦν Μ, ἤγουν Β, ἠγ᾽ οὖν Ὁ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΤΗ2Τ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

αἴτεπίίοη ἴο γοι ρατί, Ῥαΐ σο {Πτοιρ] ἴ]ο Ῥοεγίογπα 
8Ώος ἴλε Ίναγ ἴπεγ αῑά.᾽ Απά που ἴοςε γν/οπα νγα 
Ἀανα ]αςί ἀεβοτίρεά ατε ἴο αἲὶ Ιπζεηῖς απά Ῥατροφες 
ραγίηςσ {ο γοι: '' Ώο γοι ποῖ 5εε Που ἴπε Αἰλεπίαης 
4τε ἀἰδρταοίπς ἸἸεπιδε]νες, Ἠου; ἴἨεγ αγε σεἰπρ α 
Ῥαά Ώηαπε, ουν ἴΠεγ απε αη εχαπιρ]ε {ο αἲ ἴμο 
πνοτ]ά οἳ Ῥαδεπεθς απἀ οἱ ἴ]ε Ἰῑπά οἱ {πδο]επος γη] 
νο] ἴΠεγ ουίχασε ἐλεῖν ο/η οοαΠΏῖτγ 2” 
Απά γεῖ, Ἰεῖ πιο ας], Πα]] αηγοπε οἶαςς ἴ]ε 

Αἰπεπίαης α5 γοις τῖνα]ς, α5 ἔλεςε ρείςοης ἀσπιαπα, 
ο ταί]εχ----απά ἴλίς {5 {π εΥετγ γαγ Ρεΐΐζεγ απά {αἱγεγ----. 
Ἠο]ά Ῥοῦι ἴπεπι απ ἴε Βρατίαης απά αἱ οἴλανς 
Ἰ]κο ἴπεπι Το Ῥε γοιχ οο-ραχίηετς, ο: γοι ]είγ 2 
Ρα 1 ἵ5 ποῖ 5εηκίρ]ε ἴο ἱπαϊζαίε γοιι τῖνα]5 ν/εῃ ἴΠεγ 
εττ, Ῥαΐ οη ἴλε οοΠΙΓαΣΥ ἴο επάεανοισ 8ο πιο] ἴμε 
π]οτε ἴο ἆο τὶσΏί γοιπφε]νες, ἵη οτάεχ ἴλαί γοι πιαγ 
Ῥε {οιπά 5αρετίος ἴο ἴΠεπα Ιη ΕΥΕΥΥ τεδρεοί απά εναν 
νήπ ογεςΙῖ, ποῦ 9ΠΙΥ οἨ αοσοιπῖ οἱ επεῖν ἀθπιεγίτ, 
Ραΐ αἶδο οἩ αεοοιηῖ οἱ γοιχ ονΏ γἰτίαε; που 5μοιι]ά 
γοι «ΟΡΥ γοιν ΕΙεπάς απἀ τε]αίῖνες, Ραΐ θ]ιοι]ά αγ 
ἴο οἨεοε]ς ἴπεπα 1 Ροβδίρ]ε, ος, ΙΓ γοι 4ο «οΡΥ Έλεν, 
,οι]ά Ὦ}γ ἴο πιεηῖ οἳ γοις ονπ οοπἀιοῖ ἴτγ ἴο 
παϊηἰπαϊσε ἴλεῖχ 5Πογίοοπαίησς, 

Μοχεονετ, ἵ{ γοι νγετθ πο ἨηΙ! δαρετίου ἔο ἴο Α11ι- 
επίαης {η οἴμεχ τεδρεοῖς, Ρετμαρς γοι γγοι]ά ποῖ βπά 
15 πεσεβδατγ ἴο {εε] αΏγ ]εα]οαςδγ οἱ ἔπεπα {η ἴΠῖς οης 
πιαζίεν απά το εοηδίἀεχ Ἠουν γοι παὶρΗί Ἠανε α τεραἴα- 
Ώοημ Ῥεΐτεν ἴπατ πείνα. Βιαΐ αξ πιαϊίενς πουν 5ἰαπᾶ, 
ἴλεχε ἶ5 πο Ρτασίίοε ουττεηῖ ἵπ Αἴπεης νγμίο] γγοι]ά 
ηοῦ «8156 ΑΏΥ ΠηαΏ Το {εε] α5Παπιεά. Έον Ἱπδίαπος, 
η τερατά ἴο ἴ]ε σ]αάϊαϊοτία] «Ἠουνς ἴμε Αἰλεπίαης 
Ἠανε 5ο Ζεα]οις]ν επιπ]αίεά ἴ]ε Οογπιμίαης, ος ταῖμετ, 

4 ἔδει Ἠοϊθ]κο: δεῖ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

μᾶλλον δ᾽ ὑπερβεβλήκασι τῇ κακοδαιμονίᾳ κἀκεί- 
νους καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὥστε οἱ Κορύθιοι 
μὲν ἔξζω τῆς πόλεως θεωροῦσιν ἐν χαράδρᾳ τινί, 
πλῆθος μὲν δυναµένῳ δέξασθαι τόπῳ, ῥυπαρῷ δὲ 
ἄλλως καὶ ὅπου μηδεὶς ἂν μηδὲ θάψειε µηδένα 
τῶν ἐλευθέρων, ᾿Αθηναῖοι δὲ ἐν τῷ θεάτρῳ θεῶν- 
ται τὴν καλὴν ταύτην θέαν ὑπ] αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν, 
οὗ τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν τιθέασιν: 
ὥστε πολλάκις ἐν αὐτοῖς τινα σφάττεσθαι, τοῖς 
θρόνοις, οὗ τὸν ἱεροφάντην καὶ τοὺς ἄλλους ἱερεῖς 
ἀνάγκη καθίζειν. καὶ τὸν εἰπόντα περὶ τούτου 
φιλόσοφον καὶ νουθετήσαντα αὐτοὺς οὐκ ἆπ- 

/ .) Ν 3 / » ε) ϱ/ 2 / εδέξαντο οὐδὲ ἐπήνεσαν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐδυσχέραναν, 
ὥστε ἐκεῖνον γένει μὲν ὄντα 1 Ῥωμαίων μηδενὸς 
ὕστερον, δόξαν δὲ τηλικαύτην ἔχοντα ἡλίκης 
οὐδεὶς ἐκ πάνυ πολλοῦ τετύχηκεν, ὁμολογού- 
ενον δὲ µόνον µάλιστα μετὰ τοὺς. ἀρχαίους 

3 ’ / - / - ἀκολούθως βεβιωκέναι τοῖς λόγοι, καταλιπεῖν 
τὴν πόλιν καὶ μᾶλλον ἑλέσθαι διατρίβειν ἀλλα- 

/ [ον ε λλ ίὃ 1λλ᾽ ” Ἂ ς ον ”/ ὃ χόσε τῆς Ἑλλάδος. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ὑμεῖς, ἄνδρες 
πμ τοιοῦτον οὐθὲν ὑπομείναιτε, παρ οἷς 

1 γένει μὲν ὄντα ΟἈβββ, ὄντα μὲν γένει Ἐπαρετίαθ: μὲν ὄντα 
γένει. 

1 βοοοτάῖηπρ {ο Ουταβ (Ρεϊοροηππεδιθ 2. 021) Ὠϊο ἵβ Ἠετο 
τοίεγτίης {ο α Τος«γ ἀερτεββίοπ αἲ {πο [οοῦ οἱ ο ΙΙ] εαδὺ οἱ 6] 
ηθν’ {ονη. Τ]ϊς ἀερτοββίοη Ίν8β εη]αγσεά ὮΥ ο ΟοτιπίμΙαηβ 
{ο {οτπι απ απηρΠθΠεαίτο, ν/μῖοἩ οπθ οοιι]ά ποῖ 56ο π{ϐ] Ἆο ομπιθ 
{ο ἴπο νετ ογθ80. Ἐτίοά]βπάοτ, Ἡούψθνουν, (μίπκα (ναί Ὠίο 
τ6ίεΓβ ἨἈθγο {ο πο παίιτα] ἀορτοβείοη Ῥείοτθ {6 γγα8 πιπάο Ἰπίο 
η απιρηΙ(λθαβίτο, Οὐμοτνίθο ο γοι]ά Ἰανο ἀθβοτίροά ἴν 
ἀΠεγοη{]γ Ῥθοβιβο 16 {8 οα]]οά α ϱρ]οπάϊά αίτασίατθ ἵη {πο 40Ἡ 
οεηὔΙτΥ Α.Ρ. 996 Ηατο]ά Νοτίλ Ἐον]ος, Υ οἱ. Τ ο ἴ]ιο Απιοζίοβη 
Βο]οο] αἲ Αίλοθηπς Οογύπί]ν βοτίθ8, ολαρίος '' ΤορορταρΗγ ”. 
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ΞΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΤΗΞΤ ΡΙΡΘΟΟΒΘΕ, 

Ἠανα 5ο 5αχραςςεά Ροῖῦ] επι απά αἲἱ οἴμεις ἵπ ἰλεῖτ 
πας Ἱπ{αἴιαοη., ἴλαῖ νπεταοας ἴμο Οοτίπμίαης νναῖο]ι 
Έπεσε οοπιραίΐς οιἰθίάε ἴ]με οἳίγ ἵῃ α σΊεη, α ῥρίασα 
Όιαί ἴ5 αρ]ε Το Ἠο]ά α οτοννά Ῥιϊ οἴμειγίςε ἶς ἁῑτιγ 
απά 5ο] ἴλαῖ πο 9ης γγου]ά ενεηπ Ῥι1γ ἴλετα αΠΥ 
{εέροτΏ οἰίσεη, ἴλπε Αἰπεπίαης Ἰοοῖς ον αἲ ἰλμὶς 
Ώπε βρεοῖασ]ε ἴη είν ἰλεαίτε απάεχ ἴπε γετγ γνα]]ς 
ο ἴπε Αογορο]ΐ5, {π ἴῃπο Ρρίαςε γπεγε ἴΠεγ Ὀτίηρ Ελ είχ 
Ώοηγεας Ιπῖο ἴλο οτολεθίτα απἀ εἴαπά Ἠΐπα πρ. 5ο 
Ὠιαῦ οβΏεη α Πρῃηίεν ἶς εἸαισηίετεά 4πποΏς ἴμε Υ6ΥΥ 
β5εαῖς ἵπ υΠίο] το ΗΙετορμαπῖ απᾶ ἴ]λα οἴμει Ρργὶεςίς 
πημδὺ αἳς. Απά ἴλε Ῥ]ΗΙ]οδορΗεγ ὃ νο 5ροΚκε αδοιῖ 
Επ] πιαῖίεν απά τερι]κεά επι ἴ]εγ τεβαςεά ἴο οῦεγ 
απά ἀῑά ποῖ ενεπ αρρ]αιά; οἨ ἴλε οοπίταΥγ, ἴΠεγ γνετα 
5ο ἵποεηδεά ἴλαῖ, αἰἴποιρ] ἵπ Ῥ]ουά Ώε γγας ἱπ[ετίου 
ἴο πο Ώοπ]αἨ, Ραΐ εη]ογες α τεριἰαἰίοη στεαῖεν ἴλαπ 
ΔΏΥ ΟΠΕ ΠΙ8ἨΠ Ἠας αἰίαίπεά {οΥ 6επεγα!ίοης, απά Ὕγας 

αἀπαιεά]γ ἴ]λε οηΙγ ππαἨ ΥνΥηο θἶπος ἴπε πια οἱ με 
αποϊεηῖς Ἰαά Ἰνεά πιοδῖ πεατ]γ ἵπ οοπ{ογπηγ ΥνΗ 
ΤΕΒΡΟΠ, ἴΠί5 τηΏ Ίνας {οχοες ἴο Ίεανε ἴμε οΙἵγ απᾶ Ρρτε- 
{εταὰ [ο ϱο απᾶ νε ΞοΠπΙεΥἨετε εἶεε ἵπ ἄτεεςσςθ. Βιαϊ 
γοι, Ο ππεπ οϐ Ἠλοάςς, νγοι]ά ποῖ ἴο]εγαῖε ΑΠΥ 51ο] 
Ὠμπρ ας ἰ]αῖ, ἵποε απιοης γοι ἴλενε ἵς α Ίαν γγ]ήο]ι 

5 Αί ἴπο ΟΙ Ὠϊοηγαία α βἰαΐιε οἱ {πο σοᾷ γγαβ εβοοτίθἀ Ὦ} 
{ο ἔφηβοι ἔτοπι ἴλο ΏΙργ]οη αἴο απά ρ]ασθά ἴΠ {πο οτομθβίτα 
οἱ {µθ {μθαίτο, βῬεε 1.4.3, 1. 11. 

ὃ Τη α ποίθ ου Ῥμῆοβίταίας, ορ. οὐ. 4. 92, ν/]λετο Αρο]οπίαβ 
ἵβ τορτεβεηίθά α5 βαγίησ σὺ δέ, Διόνυσε, μετὰ τοιοῦτον αἷμα ἐς τὸ 
θέατρον φοιτᾷς; Ὑαἱθείας οβθιοά ΤΘΝΒΟΠΒ Τοντ Ῥο]ονίπρ ἐλαί 
{πο ῬΠΙΙοΒοΡΗετ Ἠθτο τοίοττθά {ο ν/αβ Αρο]]οπίας οἱ Τγαπα, 
Πο ἀεβοτίρίίοη σίνεη 8Ώονο Πί5 Αρο]]οπίαβ εχοορύ {λαῦ Ὦθ 
ΒΏΡΘΑΤΑΒ ο Ῥο α Βοπιιη. Οοπβθαιεη{]γ Τν ἵ ΠΟΥ’ Ρεηετα]]γ 
Ῥε]ϊονεά ὑ]ιαῦ Ες ΡΗΙΙοβορῄετ γαρ Μαβοπίας Ώα[αβ, πποπι Ῥίο, 
ονΊηπρ 0ο Πἱ5 αἀπαίταίοη οἳ {η πηᾶΏ νΥ]οτη Ἡθ ΠΘΥΥ Ρ6ΓΒΟΠΑΙΙΥ, 
Ῥγαῖφοἆ 5ο ΠρΗΙγ. Ῥιϊά πού Μιαβοπίας Ἠτα[αβ οοπνετό Ώίο ἰο α 
Ῥε[ῖαξ η ΡΗΙΟΒΟΡΗΥ Ἱ 
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/ ν ο Ν / / . - ευ) 

νόμος ἐστὶ τὸν δηµόσιον µηδέποτε εἰσελθεῖν εἲς 

τὴν πόλιν. 

Τίνος οὖν ἕνεκα ἐπεμνήσθην,ὶ οὐ μὰ τὸν Δία 
ο. / ας ψ / 3” / 

λοιδορῆσαι βουλόµενος τοὺς ᾿ Αθηναίους: τοὐναντίον 
γὰρ πᾶσω ἐλεεῖν αὐτοὺς ἐπέρχεται τοῖς µετρίοις" 
3 » ο σος ΩΣ ο ἀ ς [ο ” ) . / ἀλλ᾽ ὅπως εἰδῆθ) ὅτι λοιπὸν ὑμῖν οὐ πρὸς ἐκείνους 
2 α ε / 3 Ν ἁ ς αν » Λ Δ - ἐστὶν ὁ λόγος, ἀλλὰ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς καὶ τῶν 
”’ ” Γον / / ιά 

ἄλλων εἴ τι. σωφρονεῖ. καίτι πάντα ὅσα 
Ἅ ” ν) 2 / Ἂ Δ ἂν εἴποι τις κατὰ ᾿Αθηναίων ἢ κατὰ Λακεδαι- 

3 

µονίων ἢ καθ ὧν δήποτε, παρ οἷς ἄλλα τινὰ 
΄ ” χ / 3 / α] αμ φαύλως ἔχει καὶ σφόδρα ὀλιγώρως, ἐμοὶ συναγω- 

. Αα. 3 νιεῖται: τὸ γὰρ τῶν εἰκόνων οὐκ ἔστι παρ᾽ αὐτοῖς 
Ε] Αα ϱ / ος »ο Δ 1. / ἰδεῖν οὕτω γιγνόμενον' ὥσθ᾽ ὅ γε μηδὲ παρ’ ἐκείνοις 

ἁμαρτάνεται τοῖς ἐσχάτως ἀπολωλόσι, πῶς οὐκ 

ἂν ὑπερβολήν τινα ἔχοι τῆς ἀτοπίας; 
” δὲ [ο λα ) λ ) / Έτι δὲ μᾶλλον αὐτὰ τὰ περὶ τὰς τιµάς τινα 

παρατεθέντα ἀποδείκνυσι τοῦτο. εἰ γὰρ τὸ 
- ” ον - / - 

τῶν νῦν τινα παραστῆσαι τῶν ἀρχαίων τινὶ δοκεῖ 
νά / / ή 5 / δεινόν, πόσῳ δεινότερο τὸ οὕτως ἀφελέσθαι 

τινὰ ἐκείνων τῆς τιμῆς, ὥστε ἑτέρῳ δοῦναι; 
α 1 4 ”/ α) / ῇ 1 ” Λ καὶ εἰ τὸ ὄνομα ἐπιγράψαι τινὸς ἄλλῳ τῷ πολὺ 

/ 

ἐλάττονι τήηλικαύτην κατάγνωσι «Φέρει, τὸ 
ε) αν . 3 ο Δ ω / Αλ) 

ἐξαλεῖψαι καὶ ἀνελεῖν τὸ τοῦ κρείττονος, ἐὰν 
: ο / 

οὕτω τύχη, ποῖόν τι φαίνεσθαι νομίζετε; 

1 ἐπεμνήσθην Ἐπηρετίαβ: ὑπεμνήσθην. 
Σ τινα αἀάθά Ὦ} (0Ἀβββ, αὐτῶν ἁμαρτήματα Αγηΐπι, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΠΙΛΣΤΈΤ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ῥτεδοτίρες ἴπαί ἴε εχεοιἰίοπετ πιαςί Ώδεγνει εηῖίετ 
ἴρε οἳἵγ. 

Ὑγπαϊ, λεω, να πιΥ ορ]αοῖ ἵπ πιεηοπίηρ Τίς ὃ 
Νοί, 1 α55αχα γοι, αΠΥ ἀεδῖτε {ο αΌαςε ἴπε Αἰλεηίαης: 
{οχ, οἨ ἴ]ο οοπίτατγ, αἲἱ ἀεοεπῖ ππεη ΙπςΗπονε]γ {εε] 
ΡΙἴΥ {ου ἴπεπα; 1ζ γνας ταῖ]λεχ ἵπ οτάεγ ἴλαί γοι πηἰση! 
Κπουν ἴ]αῖ ἔτοπα ἴλίς Έπιε οη γοιγ τεοκοπίηρ ἶς ποῦ 
να Ἡ επι Ῥαϊ υηἩ γοιγ ΟΝΠ 5ε]νες απἀ ντ αἲ] 
οἴμεις νο αγε 5οῬεν-παϊπάεά. Απά γεῖ ενειγίλίησ 
Ὠιαί παὶσ]ί Ῥο δαϊά ἵπ ον ]οίσπι οἳ ἴπε Αἰλεπίαης ου 
ος τε Αρατίαης ΟΥ αΠΥ οἴμει Ῥεορ]ε αΠΙΟΠς ΥΥΠΟΠΙ 
αγε {ουπά οἴλει Ῥταοίίοες νΥμΙοἩ αγε Ῥαά απἆ ἆπε ἴο 
6τοςβς οαγε]εδδηεςς, ουν] τείηζοτοε ΠΙΥ ατσαππεπῖ; ΤΟΥ 
η ἴπε πιαζίεν οῇ οἴαΐαες γοι οαηπ Ππα πο 5ο] αΡιςα 
4ΠΠΟΠΡ ἴπεπη ας ργεναἰ]ς Ἠεγας πας νε ποῖ, ἰπετείογο, 
ος πεσαςςΙῖγ οοπο]αάε ἴλαί ἴίς ρατγίοι]αν {ου ος 
υποησάοίηρ, νΥλίςἨ ἶ5 ποῖ ργαοϊίοθά ενεΠ απηοΏρ ἴ]οςα 
νε Ἠανε πιεποπεᾶ ὙἨο ατα αἲτετ]γ Ἰοδ {ο Ἠαπας, 
ἵ5 Ῥεγοπά αἲὶ εχαρροταἴίοη πιοηβίχοιις ὃ 1 

Απά Ὀλίς εἸαταςίεγίζαϊίοη Ῥεοοππες 511] ποτε οο0η- 
νἰποίηρ 16 6οπωε {εν/ ἀείαῖ]ς ο γυλαῖ Ίαρρεης ἴηπ «0η- 
πεοβοη Ὑη ἴἨε Ἰοποιτ γοι ρταπῖ ατα Ῥγουιρ]ί 
πῖο οοπηρασίδοη ὮΥ ἴΠεπηδε]νες. ΤΕ, {ον ἱηδίαπος, 
1 15 οοηδἰἀάετεά απ οιίταρε ἴο Ρίᾶςθ ΑΠΥ Πηαη ΟΕ ἴ]λα 
Ρτεδεηπῖ ἆαγ Ῥεδίάε αηΥ οἱ ἴπε αποϊεηῖς, Ίου ΠΙΟΗ 
ΏΊοτε οΓ απ οπίχασε ἶ5 1ἱ το ἀερτιίνε, α5 γοι ατε ἀοίΐης, 
8Ώ αποϊεηῖ ο{ Πὶ5 Ποπούχ {οχ ἴπε ραχροςδε οΓ Ρορίονίησ 
ἵν Ἡπροη αποϊῃεγὸ Απά 1 ἴμε ἱηεοπρίπο οἱ οπς 
Ρειδοπ5 η8ΠΙς ΟΥεΥ ἴμαῖ οἱ αποϊμει απἀ α ΠΙΙΟἨ 
Ἰη{ετῖου Ῥετεοῃ Ῥτίησς 5ο στοαῖ οοπάεπιπαϊίοη, 6ΟΠΙ- 
ΡΙεῖε]γ ἴο 6Γα5ε απᾶ τεπιογνο ἴλα παπῃθ ο6 ἴμε Ρεϊῖετ 
π]αη. 1 1 5ο Ἠαρρεης---ἵπ Ὑλαϊ 5οτί ος Ἠσ]ί ἆο γοι 
Μπ] Ελής αοὶ αρΡρεατς ὃ 

1 ς. δ Τὅ απά ποίθ, 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Δ Δ ” ς αν Φ Ἀ / ς ο 

Καὶ μὴν εἴ τις ὑμᾶς Καυνίοις ἢ Μυνδίοις ὁμοίους 
- / / α] [ο Δ ” εἶναι λέγοι, σφόδρα ὀργιεῖσθε καὶ βλασφημεῖν 

αὐτὸν ἡγήσεσθε κατὰ τῆς πόλεως. πῶς ἂν οὖν 
2/2 - / / ο 3 ἔθ᾽ ὑμῖν ἀπολογίαν τινὰ φέροι περί τινος τῶν παρ 
ὑμῖν τὸ καὶ παρ᾽ ἐκείνοις αὐτὸ γίγνεσθαι; καθά- 
περ εἰ καὶ τὰ τείχη τις οἴοιτο δεῖν λῦσαι τὰ παρ᾽ 
ὑμῖν ἢ καὶ καταπίπτοντα ἐᾶἂν, ὅτι καὶ παρ᾽ 
ς / / α Δ αν - ”/ 

ἑτέροις πέπτωκε, μᾶλλον δὲ πᾶσι τοῖς ἄλλοις 
σχεδόν. καίτοι τὰ μὲν τείχη διὰ τὴν εἰρήνην 
καὶ τὴν δουλείαν ἐᾶται παρ᾽ αὐτοῖς, ὧν τὸ μὲν 
ἅπαντες εὔχονται, τὴν εἰρήνην, τὸ δὲ λοιπὸν οὐκ 
ἔστι κακίας σημεῖον' τὸ δὲ τοῖς παλαιοῖς τῶν 

Αα ” εὐεργετῶν οὕτω προσφέρεσθαι δι ἀχαριστίαν 
γίγνεται. Φαίην δ ἂν ἔγωγε παρὰ τούτοις μηδὲ 
εὐεργέτας ἀδικεῖσθαι. τίς γὰρ παρὰ Καυνίοις 
γέγονε γενναῖος ἀνήρ; ἢ τίς πώποτε ἐκείνους 
ἀγαθόν τι πεποίηκεν; οἵ γε δουλεύουσιν οὐχ 
ς - / 3 Λ 8 .6ς / 3 ς Δ ὑμῖν µόνοις, ἀλλὰ καὶ 'Ῥωμαίοις, δι ὑπερβολὴν 

α α / 

ἀνοίας καὶ µοχθηρίας διπλῆν αὑτοῖς τὴν δουλείαν 
Α Δ 

κατασκευάσαντες. ταῦτα δὲ καὶ περὶ ἄλλων 
τις ἂν εἴποι τῶν ὁμοδόξων. 

σ 12 

᾿Ἠγὼ δὲ καὶ καθόλου τοὺς 1 τηλικοῦτον ἐφ 
- ” ο) / αὑτοῖς 3 φρονοῦντας ἠἡλίκον ὑμεῖς δικαίως οὐ 

α) 

πρὸς ἑτέρους ἀποβλέπειν οἴομαι δεῖν ἐν οἷς 

1 τοὺς Ἐπιροτίαβ: καίτοι. 
5 ἐφ᾽ αὑτοῖς Ἠεϊεκο: ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

1 Αί 8οπηθ Ῥοτίοά Ῥδίνοση Τ0 απᾶ 60 Ἠ.ο. ἴνο ΟππίαΠΒ, πιο 
Ἠαά Ῥθυῃ πιαάο ὑτίραίατγ {ο Ἐλοάςες Ὦγ Βα]]α ἵπ Ῥαπίβηπιθηῦ 
{ος θ]ιείν ρατῦ ἵπ {1ο πι8ββαοτο οἱ Τνα]ίαης ἴπ Αβία Μίπος ἵηπ 88 
ο οτάθτβ ΡΥ ΜΗ Ἠτίάα{οβ, αρροα]οᾶ {ο 61ο Έοπιαπ βοπαῦο {ο Ῥα 
Ἀ]]ονγοά 6ο Ῥαγ ὑπίραέο {ο Έοππο ταί]ος 6η {ο Ἠ]οάςς; 866 
(οστο, 44 Θζπέιιηι [γαίνεπι 1. 1. 11. 99. "ΤΗϊΒ Ῥαββαρο ἵη Ῥίο 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗΡΤ ΡΙΡΟΟΙὉΒΡΕ, 

Μοτεονοχ, 16 αΏγοηε δαγ5 ἴ]λαί γοι ατα πο Ῥεϊζίεν 
ἴπαη ἴμο ϱαυπίαης 1 ος Μγηάίαπς,” γοι νν]] Ῥε νεγ 
ΑΏΡΤΥ απά ἰλίπ]ς ἴλαῦ Ἠε ἵ5 »]απάετῖηςρ γοιχ οἳγ; 
πουν, ἴλεη, «οι]ά ΑΠΥ τηδΏ ΑΠΥ Ίοηρει Ῥτῖπρ {ουγνανά 
Ῥείοχε γοι ἵπ ἀείεποε οἱ αΠΥ Ῥταοίίοε Ρτενα]εηί 
4πποης γοι λε ατριπιεηῦ ἰλαῦ Ὀιαὶ νετ Ὠλήπο ἰς 
ἆοπε ὮΥ ἴλοςε οἴλει ρεορ]ες αἱσοῦ Τί {9 πδίας τα 
Ρειδοπ ἴποιρ]αί ἰλαῖ γοι οασηί ἴο ἀεπιο]ςια γοιχ 
ΟΝΏ γνα]]ς, ος Ἰεί ἴπεπι Ίε Ὕπεη ἴΠεγ {α]]. εἰπιρ]γ 
Ῥεσαιςδε ἴΠεγ Ἡε {α]]εῃ {η ἴ]λε οἴῃμεν οἶῖες, οἵ ταίμετ, 
ἵη Ῥτασίἰσα]]γ αἲἱ ἴ]α οἴπει. Ὑεὶ νι επι ἴῃμε 
γα] ατο περ]εοῖεά Ῥεοσαιιδε οῇ ἴλπεῖν οοπάΙμοη οἳ 
Ῥεαςο απά 5ετνιταάε, οπο οί γλῖο] ενετγροᾶγ νγε]- 
6οπΏς5, ἴο ψῇῖ, ρεαςςε, Ἠπετεας ἴπε οἵ1οαχ {5 πο Ίοηρεγ α 
εἱση οἱ Ῥαδεποαςς; Ῥιΐζ νηεη Ῥεορ]ε ἰταεαῖ ἵπ ΜΠῖς γναγ 
Ὠνείχ Ῥεπείασῖους ο{]οηρ αρο, ἴλετεαδοη {5 Ιπστα τάς. 
Ῥυϊ 1 {ον πι ρατῖ νεπίῖιτο ἴο αδθετὶ ἰμαῖ ενεη 
8ΊΟΠςΡ γοιχ πεἰοΏροιχς γοπάεχ Υχοηρ ἶς ποῖ ἆοπε 
ἴο Ῥεπείασίοις! Έοτ νο απποηρ ἴπε (ααπίαης Ἠας. 
ενει Ῥτογεά Ἠήπηδε]{ α πορ]α πιαπ 5 Ον ΥΠο Ἰας 
ενεν εοπ{ειγεά αηΥ Ῥεπείασίοη προη ἴπεππὸ ΊΝΊΥ, 
Τπεγ ατα 1η α 5ἵαῖε οἱ αΏ]εοῖ βΊανατγ, ποῦ αἶοπε ἴο 
γοι Ῥαΐ αἶςο ἴο ἴλε Ἠοπιαπς, οη αοοοιπῖ οἱ Ὠπεῖν 
εχορδείνε {ο11Υ απά ν]εκεάπεςδς Πανίης πηαάε ἰλεῖγ 
βΊανετγ α ἀοιρ]ε οπθ. Απά ἸΠῖς οπο πηὶσ]ηί αἶδο 
5αΥγ αροιῖ οἴπεις νο πανε ἴ]ε δαπιο τεραἰαΙοη. 

Βαϊ, 6ρεα]ίπο ϱεπετα]]γ, 1 ἐήπ]ς Οιαῖ α Ῥεορ]ε νο 
ἴακε 5ο] Ῥτίᾶε ἵπ ἴπεπηξε]νες ας γοι ]15{1γ ἆο 5ποι]ά 
πο, ἵη εΠαρίηρ ἰλεῖτ οοπάοῖ, ]κεερ ἴλμείχ εγες οἩ ἴμεδα 

εσάς 18 {ο Ιηΐετ {λαῦ 0Πεῖτ Ῥοὐϊδίοη Ίναβ τε]εοῦεά απά λαῦ {116Υ 
νγετο τερι]τοά {ο Ῥαγ ὑτίριίθ {ο Ῥούῦ] Ἠλοάςβ απά Ἠοπιθ. Β99 
8ἱ80 Ραρο 64, ποίο ὃ. 

1 Μγπάτβ νας α οἵυγ οἱ Οατῖα πθαί ΗΒΠοΒΓΠΒΒΡΙΒ. 
5 Απὰ ἨεποῬ επθΙζ]εᾶ {ο α τηατ]ς οἱ ποποιτ ὮΥ Βοτηθ βἰαΐς. 
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πράττουσιν, ἄλλως τε τοὺς τοσοῦτον χείρονας, 
ἀλλὰ πρὸς τὴν ἑαυτῶν δόξαν καὶ τὸ τῆς πόλεως 
ἀξίωμα. ἡγελοῖον γὰρ ἂν ἦν, εἰ τῶν ὑμετέρων 
τις πολιτῶν, Δωριεὺς ἐκεῖνος ἢ Λεωνίδας, οὓς 
τοσαυτάκις φασὶν ᾿Ολυμπίασι νικῆσαι, πρὸς ἄλλον 
τινὰ ὁρῶν ἐγυμνάζετο, καὶ ταῦτά γε µηδέποτε 
στεφανωθέντα. τοῖς µέντοι Λακεδαιμονίοις ἢ τοῖς 
᾿Αθηναίοις εἰ βούλεσθε ἀντεξετάζεσθαι, συγχωρῶ 
τοῖς τότε οὖσιν, ὅτε αὐτοῖς εἰκότως ἄν τις τῶν 
ὁμοίων ἡμῖν συνεκρίνετο. καὶ γὰρ τὸν ἀθλητὴν 
τὸν φιλοτιμούμενον ἔτι καὶ µηδέπω παραχωροῦντα 
τῆς ἰσχύος οὐ τοὺς νοσοῦντας εὔλογόν ἐστι 
προκαλεῖσθαι τῶν καθ αὑτὸν ἐνδόξων οὐδὲ τοὺς 
τεθνεῶτας, ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἷέν τινες ἐρρωμένοι, πρὸς 
ἐκείνους ἀγωνίζεσθαι περὶ τῆς νίκης: εἰ δὲ µή, 
τοιοῦτόν τι πρᾶξαι ζητεῖν, ὃ μηδενὸς αὐτὸν 
ἀσθενέστερον δείξει τῶν πρότερον. ὁ μὲν οὖν 
ὑγιῆς οὗτός ἐστι περὶ τῶν τοιούτων λόγος. εἰ 
δὲ ἄρα παρεῖναί τι δεῖ, µήτε πρὸς τοὺς τότε, 
οἳ ἦσαν κράτιστοι, παραβάλλοντες ἐξετάζετε τὸ 
πρᾶγμα, µήτε πρὸς τοὺς νῦν οἳ μηδενὸς τῶν 
φαυλοτάτων διαφέρουσιν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς µέσους 
αὐτῶν ἢ καὶ τοὺς ἔτι τούτων ἐλάττονας. 

1 Οἱ, Ὠεπιοβίμεπος 20. 10, 149, 165: 29. 76. 
1 Ἔπο Ἐλοάίαη αἰλμ]είο Ώίασοτας Ἠαά {Ἠτοο 80Η, αἲ] αἰλ]είος, 

οἳ νγ]οπι Ὠοτίεια ν/αβ {πο γοπηροβί απ πιοβῖ {ΠΙΟΙΒ, ὨἨθ γγαβ 
νΙοίοχ ἵπ {ο Ῥαποταθίατα αἲ {Ἠτου βαοοθβαίνο ΟΙἰγπαρίαά». Τ]ο 
Βοοοπά οἱ {μοβο νἱοίοτίθ ἱβ πιθηβίοπεᾶ {π Τμιογάϊἷάθε ὃ. δ. ὨἨο 
815 Ἠαά οἱρ]ᾗό νὶοοτῖες ἵηπ {πο ΤαίἨπιίαη ϱαΠ1Θ8 απᾶ βενεη ἵῃ 
Όλο Ναπιθαη, νγμ]]ο Ἡο 19 αἱά {ο Ἠανε νγοη ἵπ {19 Ῥγ{]λίαη σαΠΙΘΒ 
νηζλοιέ α οοπ{θαύ. ΟΙ. Ῥϊπάαν ΟΙ. 7. 

ἱ Τοοπίάαβ, αἱβο α Ἠ]οάίαη, ν/ῶβ ὑνγε]νο πιθι νἰοζοτ ἵη {πε 
{οοΐ-ταοθ. 6ο Ῥαιβαπίας 6. 19. 4. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

οἴ]ενς, εδρεοία]]γ οἩ ἴλοδα γΥο ατα 5ο πιποὮ ἐΠαίγ 
Ἱπίεγίους, Ὀιαΐῦ ταῖμεχ προῃπ ἴλείγ ον η τεραϊαἰίοη απά 
Ὠπο Ῥτοιά Ρος ΐοη ο ἐΠεῖν ο γ.. Τ ννου]ᾷ Ἠανε Ῥεεπ 
αΏδιγά 1 οπε οϐ γοιγ ον η οἴίζεης, ἴ]λαί {απιοις 
ῬΏοτίεας.Σ οἵ Τ,εοπίάας.ὃ πιεΠ νο αγ ςαἰά ἴο Ἠανο νο 
50 ΠΙάΠΥ ν]οζοτῖες αἲ Ο]γπαρία, Ἠαά ἆοπο Ἠΐς ἐγαἰπίπσ 
νΗἴἩ Ἠΐ5 εγο ΟΠ 5οπιο οἶμεν αἰλ]είᾳε, απᾶ Ἠΐπι α πιά 
ννπο Ἠαά πονεχ Ῥεεῃ οτονπεά. ἩἨονενεγ, ἴ{ γοιι ννὶς] 
ἴο πιεᾶδυτε γοιχεε]νες αραἰηςί με Αρατίαης οΥ ἴλε 
ΑἰΠπεπίαης, 1 οοποεᾶε ἴπε ροϊηῖ ἵπ τεσατὰ ἴο Ίλια 
Αἰποπίαηπς οϐ ἴλε οἸάεη ἆαγς," ν/Ίεη ΑΠΥ Ρρεορ]α 
αἰπηῖ]αχ ἴο γουπςε]νες πιἰσ]ἰ γννῖ] σοοᾷ Τεαδοπ Ἠανα 
Πε ἴο Ῥε οοπωραταΡ]ε Το ἴμεπια. Τακε, {ου Ἱηδίαπος, 
ἴπο αἰλ]είε: 1 Ἠε ἵ5 5] εασετ {ου Ἠοποατς απά 
6 ποῦ γεῖ ἀεο]πίης ἵπ Ῥοά!γ νίσοατ, Τε 5 ποῖ 
φεηςίρ]α {ον Ἰήπα ἴο οἨα]]επσε ἴ]λε {απιοις Ρτίζε- 
ΝΊΠΠΕΥς ος Πΐς ον πιο ΠΟ ατα δἷο]ς, ΠΟΥ γεῖ ἴμα 
ἀεαά, ηαγ ταῖμοτ, 1 1Ίετο αγε αΠΥ ΥΠΟ ατε αἲ ἴλε ἴορ 
ος ἰ]ιείν εἰτεησί]μ, Ώε «Ποσ]ά φε]οοί ἴπεςο απἀ εἰγῖνα 
νι ἴΠεπῃ {ου ἴ]ε νἰοίοιγ: Ῥαΐ ἵΓποπς 56] αγ αναἲ]- 
αΏ]ε, Ώε «Ἠοι]ά αἶπα ἴο αοἨίενε αη εχρ]οῖῖ οἱ 5ο] α 
Κῑπά ας νηΏ]] «Ἠπουυ ]ιαῖ Τε ἶς πο νυν] ἳ {η[εγίου ἵη ἴγεησίῃ 
ἵο ΑΠΥ αἲλ]είο οὗ {ογππες ἴπιεςδ ἘΤὶαῖ ἶς 5ου 
τοαδοπηίης αροιῦ 5αο] πιαϊίεν. ΕΒαΐ ΙΓ αξτετ αἲ] 1 5 
ΏΕΟΕΡΡάΥΥ ἴο πλακα 50Π16 οοηςθδδίοη, ἆο ποῖ ἴεδί τε 
ααεδίίοη Ὦ}γ πιακίησ α οοπιραχίδοηπ ΥηΗ ἴλε ρεορ]ες 
ΥΠΟ ἵπ {ΟΥΠΑΕΥ Έπηες Ίνετε ἴ]ο «ἰτοπρεςί, που γεῦ νηἴῃ 
Ὀλοςε οῇ ἴμε Ρρτεδεπῖ ἆαγ ν/]ο ατα πο Ῥεΐΐεν ἴ]αη αΠΥ 
Ῥεορ]ε ος ἴ]ο παοδί γνογίμ]εςς 5ογῖ, Ὀαΐ πιεαςγε γοιιΓ- 
5ο]νες αραἰηςί ἴλοςε νο ατε ἵπ Ῥεΐνεεῃ, ο: αραἶηςί 
ἴποςε νο ατα 51] Ίου/εν ἵπ ἴλμε 5οα]α ἴλαῃ ΤΠεγ. 

4 Οἱ.8117. 
δΟΓ, Του α βἰηλί]αγ βοη{1πιθπῦ Ὦ8θπιοβίΠΘΠΘΒ 18. 919, Δοβολίηθς 

9. 189. 
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Παρὰ τοίνυν τοῖς ᾿Αθηναίοις κατὰ Φίλιππον, 
ι) ον / µάλιστα δ᾽ ὅτε τῆς ἡγεμονίας παρακεχωρήκεσαν, 

τῆς δ᾽ ἐλευθερίας µόνης λοιπὸν ἀντείχοντο, 
Λεπτίνης τις εἰσήνεγκε νόµον ὡς χρὴ 1 τὰς ἀτελείας 
2 / Ν ” Δ - ϕ / ἀφελέσθαι τοὺς ἔχοντας παρὰ τοῦ δήµου, δίχα 

- 52 “Α ὃ / Δ Α / Δ τῶν ἀφ ῥρµοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος, καὶ 
/ 4 Δ 3 - / λ Ν µηκέτι τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι διδόναι μηδενὶ τὴν 

2 δωρεὰν ταύτην. τί οὖν; ἔσθ᾽ ὅπως παρεδέξαντο 
λ . ε) - » ι] ε/ ο / τὸν νόµον; οὐμενοῦν, ἀλλ᾽ ἑάλω γραφῆς. φέρε 

ον - / τοίνυν συµβάλετε τοῦτο τὸ ἔθος ἐκείνῳ τῷ νόµῳ, 
Ἂ λ ς / : έλ 9 / / κἂν μὲν ὑμῖν κατά τι βέλτιον 3 φαίνηται, φυλά- 

ἔατε αὐτὸ καὶ ποιήσατε ἰσχυρότερον πρὸς τὸ 
/ λοιπόν’ ὅπερ ἐξ ἀνάγκης γένοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ λυθή- 

σεται νῦν' ἐὰν δὲ πανταχῇ σκοπούµενοι χεῖρον 
εὑρίσκητειὶ µιµήσασθε τοὺς κατ ἐκεῖνον τὸν 

/ 5 / . α- 3/ α / 

χρόνον ᾿Αθηναίους καὶ τὸ μᾶλλον ἄτοπον τοῦ τότε 
λυθέντος ὑπ) ἐκείνων καὶ ὑμεῖς νῦν λύσατε. 

) λ 5. [ο Δ / / |) λ Τὸ μὲν οὖν ψευδῆ τὴν πόλιν δεικνύναι καὶ περὶ 
τὰς δωρεὰς ἄπιστον καὶ τὸ τοὺς εὐεργέτας ἀδι- 
κεῖν, ἀφαιρουμένους 4 αὐτῶν τὰς ἀμοιβάς, κατὰ ὃ 
πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπ᾽ ἴσης κοινὰ ἀμφοτέροις 
πρόσεστιν' ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν οὐκ ἦν μηδὲν ὠφελῆσθαι ὃ 
τοὺς τὴν ἀτέλειαν ἐσχηκότας' ἃ γὰρ ἐκτήσαντο 

ἡ Ατηϊηι:ς χρῆν. 
βέλτιον εάάθά ὮΥ Ατηΐηη, ἄμεινον Ὦ} Βο]άση. 
εὑρίσκητε Ἠεϊκκο : εὑρίσκηται. 
ἀφαιρουμένους Απηΐης: ἀφαιρουμένην. 
κατὰ Ο8ΡΡ8: καὶ. . 
ὠφελῆσθαι Ἐπαροετίαβ: ὠφελῆσαι. 5 σι ὢ ϱ) ϐὃ μμ 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒΡΤ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

ο ΝΕ ἴποτ, απιοΏπρ ἴπε Αἰλεπίαης οῇ ἴ]λο πιο ος 
ΡΙΗΗΡ, απιά αἲ νετγ πεαχ ἴ]ο παπα ΨἨεπ ἴπεγ ηαά ρίνεν 
αρ πε Ρνίπιαογ απποπρ ἴπα (πτοε]ς απά ἰλείν Πρετίγ 
τνας ἴμο οπ]γ ἰπίπσ [ο νηίο]ι ἴἨεγ 511] «απο, Έλεγε 
κας α οεγίαίη Τ,ερίίπες Ίο Ῥτοροδεᾶ α Ίαν Το ἴ]εα 
εβεοί ἴ]ιαί αἱ «Ἠοι]ά Ῥε ἀερτῖνεά οί ἴ]ε ρεϊνί]εσες ος 
εχεπιρΒῆοι {οπι Ῥυρ]ίο ἀπίες 1 νο Ἠαά τεοείνεά 
Πν Άοπι ἴλε Ῥεορίε, υΜ ἴλπο εχοερΒοιπ οἱ ἴ]εα 
ἀεςοεπάαπῖς οἱ Ηατπιοά(ας απἀ Αγὶςιοσεἴἴοῃ, απά ἴ]αί 
{ου ἴλε {αίατα Τξ «Ποι]ά Ῥο πο Ίοπσεν Ῥεγπαϊείρ]α {ο 
σταπῖ ἴο απΥγ οπς ἴλίς οἱ. ἨεΙΙ, γ]ιαῖ Ἠαρρεπες ὃ 
Ριὰ ἴ]ογ Ὦγ αηΥ «παποε αοεερῖ ἴ]αί Ίαν» - ΤΠεγ ἀῑἁ 
ποῖ, Ῥαΐ ἴα Ίανς Ῥτοροδεγ γγας οοηνἰεῖεᾶ ΟΠ 8Ώ 
Ἰπάϊοἰωεπῖε {ον Ἱπίτοάισοίπς αη Π]εραὶ πιεαςτο. 
Όοπις ἴΊεη, «οπαραχε ἐλίς οιδίοπι γη] ελα Ίαν, απά 
{8 19 56οτης ἴο γοι ἵη αΠΥ αγ Ρεΐΐετ, τεϊαίη 19 απά 
τηα]κα 1 5ἴχοηπσεχ {ου ἴλαο Εαίπτο---νλΙσ]ι {5 Ῥουπά ἴο 
Ἠαρρεν 1{ 1Ε ἶ5 ποῖ αροβςμεά που Ῥαϊ 1 αξίετ «οἩ- 
εἰάεγίπς 1 οἩ αἱ θἶάες γοα Απά 1ί ἵο Ῥο ΙΠ{ετίου, 
ἴλει Ιπαϊταίε ἴλλαε Αἰπεηίαης οἱ ἰπαῖ εατ]γ ρετῖοά απἀ 
αρο]ίσὮ πουν ἴλαϊ Ρρταςοίίος ΥΥΜΙΟΒ ἶ5 ππογο ποηδῖτοις 
ἴπαη το οης αβοβςμεά {οτππετ]γ ὮΥ ἴλλεπῃ. 

Ἠονψενεχ, α5 ἴο αΏΥ αἰθεπιρῖ ἴο 9Πον/ ἴλαῖ ἴε οἳἳιγ 
{9 Ἰηδίποστα, ἵς {αὐϊλ]εςς ἵπ 1ὲς οἱ[ῖς, απᾶ ἴλαί 15 ντοηρς 
195 Ῥοεπείασίοις ὮΥ τουρίπς λεπτα ο είν τεγναχάς---- 
ειιο]ι τερτοας]ες αΡΡΙΥ ἵπ αἲ] τερρεοῖς επα]]γ ἴο Ῥοί] 
Αίμεπς απ Ἠλοάςς. Βιαΐ Ὕμετεας αἲ Αίμεης ἴλοςε 
πο Ἠαά {ογπιεχ]γ τεσείνεά εχεπιροη ἔποπα ραβ]ίο 
Ῥυχάεπς οοσ]ά ποῖ Ροςείρ]ν Ἠανε τεσείνεά πο Ῥεπεβί 
αἲ αἷ]--ΐου ν]αϊενεν ἴλεγ Ἰιαὰά ῬτονίοιδΙγ αοαπίγεά 

1 Τμ] γνας ἵπ 966 Ῥ.ο., απά {πο βρεθοἩ οἳ ῶοπιοδίῃοπθβ 
Αφαΐπαί Π.ερίΐπες γγαβ ἀεΙίνετεά ἵπ 965ῦ ἵπ αη αοβίοη «πα]επσίηπσ 
ιο Ἱερα]έΥ (γραφὴ παρανόμων) οἳ ιο ῬτοροβαΙ. Το Ῥτεβεηί 
Ῥαββαρο ἰβ {πο οη]γ ἀῑτεοῦ ἐοείπποπγ ἐλαί Τορίίπεβ ]οβύ Β8 ο896. 
Όη {1θ λειτουργίαι 899 Ὑοἱ. ΤΠ, ρ8ρο 276, ποῖο 2. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

. - ε] / » ιά ε] [ον ” ε ΔΝ 1 ἐκ τῆς ἀφέσεως εἰς ἅπαν αὐτοῖς ἔμεινε ὡς καὶ 1. 
νι) κά / Ν ” . / . τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ ἔμελλον εὐπορώτεροι δὲ 
εδ ”/ - / - ΦΑΝ 5 - 

αὐτὴν ἔσεσθαι' τοῖς δέ γε τῆς εἰκόνος ἀφαιρεθεῖσιν 

ἐκ τοῦ τετιμµῆσθαι πρότερον οὐδ' ὁτιοῦν περίεστι 
/ -. ΔΝ α 

δίχα γε τῆς ὕβρεως καὶ τῆς ἀτιμία. πρὸς 
’ μ ε λ α / / ” αν τούτῳ δὲ ὁ μὲν τιθεὶς τότε τὸν νόμον ἔστιν ὧν 

/ Αα . / Δ ε] /' Δ κατηγόρει τῶν εἰληφότων τὴν ἀτέλειαν καὶ 
/ πονηροὺς ἀπέφαινε τοὺς πλείους, οὐ µόνον ἀἆνα- 

ἐίους χάριτος ὥστε τοῦτ᾽ εἶναι τὸ δεινὸν ὅτι 
. - 5 

μὴ πᾶσιν ἐγκαλῶν πάντας ἀπεστέρει τὰς δωρεάς. 
9 - 3 λ / » ο) 

τοῖς ἀφελομένοις εἰπεῖν ἐνθάδε δὲ οὐδ᾽ ἔνεστι 
λος / ο) Δ δ ” ος Μ] τι κατ᾿ ἐκείνων' οὓς γὰρ μηδ᾽ ἴσασι, ὥς ὃ φασιν, 

- ϱ) η) . - / ”/ λ ή Δ πῶς αὐτοὺς αἴτιᾶσθαι δυνατόν; ἔτι δὲ ὁ μὲν 
νόμος ἐξαιρέτους τινὰς ἐποίει τοὺς τὰ μέγιστα 

δοκοῦντας εὐεργετηκέναι τὴν πόλιν, τοὺς ἀφ᾽ 
/ “Αρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος ἐνθάδε δὲ οὐδέν 

2 7 / Αα ΔΝ ) / Ν Αα ἐστιν ἐξαίρετον. τῷ γὰρ ἀγράφως τὸ πρᾶγμα 
γίγνεσθαι καὶ µήτε κατὰ νόμον µήτε κατὰ ψήφισμα 

η ὴ περὶ οὐδενὸς ὅλως ἀπείρηται, καὶ ἐπὶ παντὶ 
[ὸ / ” {2 4 λ Ἂ / συμβῆναι δυνατόν ἐστιν, ἐφ᾽ ὅτῳ ποτὲ ἂν δόξῃ 

- - 3 /΄ 

τῷ στρατηγῷ. καὶ μὴν ὅ γε νόμος δεινὸν ἐδόκει 
ον - Δ 2 / ποιεῖν ἀφαιρούμενος τοῦ δήµου τὴν ἐξουσίαν, 

σ Δ Ν 2 - / Δ 

ὥστε μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι ψηφίσασθαι τὴν 

1 ὡς καὶ Ῥιάό οπαϐς νι ὉΡΒτη, Ἠπαπιονϊίσ απά Αγηΐηι 
ἀε]είεά ὡς. 

5 οὐδ᾽ ἔνεστι Ἠπαροτίαβ: οὐδέν ἐστι. 
ὃ ὡς αἀάεά Ὦγ Ο8ΡΡΑ; φασίν ἀε]είεά Ὦγ «ποοῦβ, Αγηΐπι, 

Ῥπάό: ἴσασί φασιν (ΟΥ φασι) ΒΤὉ. εἴσαί φασι Μ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΊΙΒ2ΤΈ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ώιοπι Έλα Ἱπαπωιπί ῦγ τεπιαίπεά ἐλείνς ἵπ 6ναΥγ τοβρεοί 
{ου ἴπε βαίαγε α5 {ΟΥ ἴ]ε ραςῖ, απἆ ἴΠεγ οοα]ά ποῖ {α11 
ἴο Ῥε Ρεΐΐεν οϐ οη αοοοιηῖ ο 1; ἴλοςα, οη ἴμο οἴ]ιογ 
Ἠαπά., νο Ἠανο Ἠαά ἰΠοαῖν σἰαίιες {α]κοη 8ΊναΥ γοπα 
Ώνεια Ἠανο ποϊµίπς 1εξί ονεν {ποπ ἴ]α Ἠοποις ἴ6γ 
Ἠαά {ογπιετ]γ επ]ογε-- εχοερῖ ἴλο ἵηςι]έ απά ἴ]εα 
ἀϊποποιν. Απά, ἵηπ αἀάλίον,, ἴπο Αἰλεπίαν πο, 
οἩ ἴλε οοσαδίοη 1 Ἠανε πιεπίίοπαά, ρτοροδθᾶ ἴ]α 
Ίαν/ αἰίασ]κεἆ α οοηβίἀεταβ]ε ΠΙπΙΡεΥ οἱ 1]χοςα γν]ιο Ἰαά 
γεοεϊνεά εχεπιροη {οπι ραρ]ο ἁπίίες απά ἰπγίεά ἴο 
Ώου” ἴμαί τε πια]ογΙγ ο ἴλεπι γγογαο Ἰκπανος, ποῖ 
πιετε]γ αηνγοτίΏγ οΓαηγ {ανοις, 5ο ἴ]ιαί ἴ]λε απ{αίγηθςς 
οΓ 15 γνας ἐαῖ, γν]ή]ε ποῦ αοοιιδίπρ 41], ης γνας Ρτοροδίπς 
το ἀερτῖνε αἲ] οί Ειεῖχ οἶξις. ῬΒαΐ ἵπ ἨἘ]οάςς Ίοτε 1 ἶ5 
α{τετ]γ πιροςδίρ]ο Γοχ ἴἨοςε νο Ἠανε ἀερτίνεά ΠΊΕῃΏ 
οΕ είν αἴαίπες ἴο 5αγ αηγἰμίησ ασαἰποί λεπι; 
{ος λε Τεγ ἆο ποῖ ενεη Ίκπουν ιο ἴ]λε οτἱσίπα] 
τεοῖρἰεηῖς νγεχε, ας ἴΠεγ αἀπαῖῖ,. ουν ἶς ΤΕ ροββίρ]ε ἴο 
Ῥτῖης α «Ίαγσο ασαἰηςι ἴπεπιὸ Ἐπτίπογπποτε, ἴ]ιαί 
Ίαν ρτοροςεᾷ ἴο ππακε αη εχοερίίοη {π ἔανοιχ ο ἴπο5α 
νο ψετε τερατάεςὰ α5 Πανίηρ οοπ{ειτεὰ ἴ]ια στεαῖεςί 
Ῥεπείαςίίοης προπ ἴμε οἵίγ, ἴο γης, ἴπο ἀεξοεπάαηῖς 
ο{ Ηατπιοᾶΐας απά Απίριοσείἴοηυ, Ῥιΐζ Ἠεγε πο «χεαρ- 
Ώοη 6 πιαάθ. Τους θίπος ἴμε Ῥγαοϊίσο ἶ5 οαγγὶθᾶ ΟἨ 
γη ποιῖ αηΥ τεοοτᾷ Ῥεΐπο Κερί απά ἶς ποῖ τεσα]αϊοά 
Ὦγ εἶθ]λει Ίαν ος ἆθοτεε, αὈβο]ατεῖ]γ πο οοπΠοθΒΒίΟΠ 
ἵ6 παάε {ου ΑΠΥΟΠΕ, απά Όλῖς ΙπάἰσπΙἵγ πιαγ Ἠαρρεν 
ἵο ΠΟΠ αἲ ἴ]ο Ῥ]εαδιτε οῇ ἴ]με ολίεΓ πιαρἰςἰταία 
αἲ ΔΏΥ πιο. Αραΐπ, ἴΠε Αἰλεπίαπ Ίανν γνας ἴλοισ]ί 
ἴο Ῥοε οοπιπαΕήπρ απ ουίτασε ἵπ ἀερτῖνίησ ἴλα Ῥεορ]α 
ος ἴΠποαίν αιἰΠογΙςγ ἵηπ ἴλε πιαϊίαυ, 5ο ἰλαί ποῦ 6νθῃ 
π πε Γαἴατο νγοι]ά 1 Ῥε ροβείρ]ε {ου ἴ]λοπα {ο νοῖα 

1 ΟΙ, διρτα ὃ Τ7. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

) / Δ ὧ δωρεὰν ταύτην. καὶ πόσῳ κρεῖττον τὴν ἀρχὴν 
[ο / α κωλῦσαί τι διδόναι τὸν δῆμον, εἰ μὴ συνέφερε 

τῇ πόλει, ἢ 1 καταλιπόντα τὸ Χχαρίζεσθαι, τὸ 
ἀφαιρεῖσθαι ταῦτα ἐφ᾽ ἑνὶ ποιήσασθαι; αἰσχροῦ 

.) να - 

γὰρ ὄντος, ὡς οὐδ) ἂν εἷς ἀντείποι, τοῦ ἀφαιρεῖ- 
/ - 

σθαι τοὺς λαβόντας τι, κατὰ μὲν τὸν νόμον τοῦτο 
ιά ς Ἀσι λε Δ λ ” ς ὸ | / ἅπαξ ἐγίγνετο, κατὰ δὲ τὸ ἔθος ἀεὶ συμβαύνει. 

αμ [ο - / 

Καὶ μὴν εἰ δοκεῖ δυσχερὲς τὸ ἀφαιρεῖσθαί 
α) / - - 

τινος ἐξουσίας τὴν πόλιν, καὶ ὑμεῖς ἀφαιρεῖσθε τὴν 
2 / α / / Δ / - 

ἐξουσίαν τοῦ φυλάττειν βέβαια τὰ δοθέντα τοῖς 
- - - / λαβοῦσιν. ὅτῳ γὰρ ἂν ὑμεῖς δῶτε τὴν τιμήν, 

.] / 2 ” .] ΣΙ2 ς αν Δ λα. ” ε) / 3 3 οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν τὸ ἐἂν ἔχειν αὐτόν' ἀλλ 
9 κ ο - / εἷς ἀνὴρ ἀεὶ τούτου Κύριος, ὁ στρατηγῶν. καί- 

τοι χεῖρόν ἐστι τὸ ἔθει μὴ ἐφ᾽ ὑμῖν εἶναι τοῦ κατὰ 
νόµον κεκωλῦσθαι. οἱ μὲν γὰρ οὐκ ἀφήρηνται 

/ 

τὴν ἐξουσίαν τούτου τρόπον τινά, ὃ πράττειν 
» / 

ἑαυτοὺς νόµῳ µκεκωλύκασι, ἀλλ ἀπέστησαν 
« / Δ 1 / αν Ἅ μ -” Ὁ σολ ἑκόντες διὰ τὸ συμφέρον" ἐπὶ δὲ τοῦ ἔθους οὐδὲ 

- - ” 
τοῦτο ἔστιν εἰπεν ὅτι αὑτούς, εἴπερ ὃ ἄρα, 
ἀφήρηνται τοῦθ) ὑπὲρ οὗ µήτε ἔκριναν μήτε 
ἐβουλεύσαντο. 

- 3” 4 

Καὶ μὴν ἐκεῖ γε παραμυθίαν τινὰ έσχον τὸ 
- / ς / 

τοῦ πράγματος ἴσον καὶ κοινόν, ἁπάντων ὁμοίως 
.) - Δ αν) 

ἀφαιρουμένων τὰς ἀτελείας, παρ ὑμῖν δὲ ὃς 
Δ / 

ἂν τύχη τῆς εἰκόνο ἀφῄρηται καὶ πολλάκις 

αι ἢ εἀάάεά Ὦγ Βε]άοῃ. 
Σ κεκωλῦσθαι Ἠοΐρκο: κεκωλυµένου. 

ή 

3 αὑτούς, εἴπερ ῬβιρΚ : αὐτούς περ Ὁ Μ, αὑτούς περ Ῥ. 

1 Τμ]8 ἱ Ὠοπποβίμοπαβ᾽ οἩῖοξ ατραπιοηί αραϊπδί {1ο Εεορον 
οἳ Ἱορίπθβ; {π 54] αρ]: '' μα]! ννο, 66η, πηα]κο α, Ίά1γ (λα 
ποτοα{ίου ποἰζ]λον Οοιποῖ] πος Αββοπιρ]γ αἶα]] Ῥο Ρροτπαϊθθά {ο 
ἀο]ϊροταίο ος {ο νοίθ οἩ α βἰπιί]ατ εαρ]οοῦ Ἡ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΠΗΞΤΈΤ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Μπ οἱ. Ὑεὶ Ίου πιαοἩ Ῥεϊίεν ἴο Ῥτονεπὶ ἴ]α 
Ῥεορ]α ποπ σταπίΊπρ αηΥ Ἠοποιγ ΟΥ ΑΠΥ Ρτϊνί]εσα 
αἲ αἲἱ 1{ 1 γνετε ποῖ οἱ αἀναπίασε ἴο ἴ]ε οἵςγ ἴο ἆο ο, 
ἴπαπ, υηί]ε Ἰεανίηπσ ἴ]ε τίσηί {ο οοηΐε α {4νοιΓ, 
ἴο Ῥίαςα ἴπο Ῥονγον οΕ ἰακίηρ 1 αὖναγ ἵπ ἴ]ο Ἱαπάς 
οἱ οπο ππαπ! Έον νη]ε 1ὲ 5 ἀῑσσταςθβα], α5 πο 
πιαη υου]ᾷ ἀςεΠΥ, ἴο ἴα]κα αΠΥ οβι αὖναγ {οπι ἴμοςα 
ΝΟ Ἠανε τεσεῖναά 1ξ, αοοογίπρ ἴο ἴλαῖ Αἰλοπίαη 
Ίαν ή ἵνα Παρρεπίπς ]αδί οπος, Ῥαΐ αοοοτάίπο 
ιο πῖς ἨἩ]μοάίαι οαδίοπι 1 ἴα]κες Ῥ]αοο αἲἱ ἴμο 
Ππῃε | 

Ῥερίάες, ΙΕ Τι αρρεατ νοχαϊ[ίοις ἴλαί γοιγ οἳιγ 
ε]ου]ά Ῥε ἀερτῖνεα οἳ απγ Ῥουνετ, 1ὲ ἶ5 γοι γοιιγ ΟΥΥΠ 
5ε]νας γιο ατε ἀερτίνίηρ 1{ οβἴ]ε Ρούγεχ {ο ϱιαταπῖθα 
{ος ἴλε τεοῖρἰεπῖς ἴμο εοιπΙῖγ οἱ Τς σἶ[ς. Ἐον 
ΝἨΘπενεχ φοι οοη{ετ ἴλίς Ἠοποιχ προη α παη, 1ὲ ἷς 
πο Ίοπσει ἵπ ΦοιΙΥ Ῥονετ ο αἱ]ου Πῖπι {ο Κεερ 1τ; 
οη ἴμε οοΠίτατγ, οπο οβ]οῖα] αἱνιαγς ας Ὠμίς ἵη ῆΐς 
εοπῖτο], ΠαΙΩΕΙΥ, ἴ]ε οΏῖεβ πιασϊςἰταῖε. Απά γεῖ, Τῖ ἶς 
Ἠγουςε Γοχ γοι ἴο Ἰαο]ς ἴ]λ]ς ρούνον ονΊπρ ἴο οιδίοπα Παπ 
ἴο Ῥε εδῖορρεά ῬΥ Ίαν. Του ἵπ ἴ]ε οπθ οςδθ ΠΕΠ ἵῃ 
α οεγίαϊη 56ηΏδε Ἠανε ποῖ Ῥοεπ ἀερτῖνοά οἱ πε οοπίτο] 
οἱ ἴλαί νο] ]λεγ Ἠανο ὮΥ Ίαυν εδίορρεά ἴπεπισε]νες 
Άοπι ἀοΐης, Ῥαϊ ἴΠεγ Ἠανο τεποιποεᾶά ἰλπεῖν τση 
γη πσ]γ Ῥεσαιςε οἱ ἴΠε αἀναπίασε ἴλεγεβγ σαϊπεά. 
ἙῬιαΐϊ ννΠεηπ νο Ἠανο ἴο θα] ντ] α οιιδίοπι, οΏς οαηΠΠΟἳ 
ενεη 5αγ ἴ]λαί πποη Ἠανοε ἀορτῖνεά ἴἨεπησε]νες-- 
ἀεριῖνεά ἴἹεγ Ἠανε Ῥοεῃ---οξ α λίπος οη γνηίο] ἴ]λεγ 
πανε πεϊίῃπεν ρας5εᾷ ]αάρσπιεηϊ που ἀεμρετατεά. 
Απά αἰἰἴποασ]α ἵπ Αἴπεπς ἴ]ε Ῥοορίε Ἠαά 5οΠ1θ 

εοηςο]α[Ίοη----ἴπ []αῖ ἴαο ππεαδαγο γνας ἱπιρατίία] απἀ 
6επεγα], θἵπος αἲ] αἰ]κα Ὕγογο Ῥεϊπρ ἀερτϊνεά οῇ ἰ]εῖγ 
εχεπιρίῖοη {ποπα ραρ]ο Ῥατάεπς---Ἠετε 10 ἶς οπ]γ ἴπε 
τεοϊρἰεηῖ οὗ ἴλπο θἰαϊάε γ/λο ας Ῥεεπ ἀερτίνεᾶ οἱ 11, 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὁ 1 βελτίων. ἔτι δὲ ἐκεῖ μὲν οὐχ ἵνα ἄλλος 
/ ) ” 3 ο) ή / .) ον λάβη, τὸν ἔχοντα ἀφηῃρεῖτο ὁ νόµος' παρ ὑμῖν 

δὲ τούτου χάριν γίγνεται, ὃ τῷ παντὶ λυπρό- 
τερόν ἐστι τοῦ µόνον ἀποστερεῖσθαι. καὶ μὴν 
. ” ) . λ 3 ο) / φ - 

ἐκεῖνό γε οὐδεὶς ἀγνοεῖ δήπουθεν, ὅσῳ δοκεῖ 

χαλεπώτερον τὸ δι ἄλλον τι πάσχειν τοῦ δι 

αὑτόν. οὐκοῦν ἐκ μὲν τοῦ νόµου συνέβαινεν, 

ἵνα µή τινες ἔχωσι τὰς ἀτελείας, περὶ ὧν ὡς 
9 Ν λ ΑΛ » 

τους οιπους εκ 
5 / ” 5 - 

ἀναξίων ἔλεγεν, ἀποδῦσαι 
λ - νο τος ”/ ῳ ψ, Ἰμ / Ν δὲ τοῦ παρ᾽ ὑμῖν ἔθους, ἵν ἄλλοι λάβωσι, τοὺς 

ο - Ν 

ἔχοντας ἀποστερεῖσθαι γίγνεται. τῷ παντὶ δὲ 

τοῦτο τοῖς πάσχουσι βαρύτερον .ὃ 

4 ἐστιν, . / »12 αἱ / ε) / ’ Ἐὺ τοίνυν ἐφ᾽ ὧν μάλιστα ἀνήκεστόν 
θά / / υ] ο) / 5 [νο - 

ἐπὶ τούτων βούλοιτο τις ἰδεῖν, τίνας ἀδικεῖ τοῦτο 
Σ ” λ / ” / . ο) ή Φ τὸ ἔθος καὶ τίνας ἔμελλε λυπήσειν ἐκεῖνος ὁ νόμος, 

ἀφελὼν μὴ µόνον τοὺς ὃ ἔχοντας ἀτέλειαν, ἀλλὰ 
/ 

καὶ τοὺς ὃ εἰκόνος τετυχηκότας, οὕτω σκοπείτω 
/ 

τοὺς λοιποὺς ἑκατέρων. οὗτοι μὲν γὰρ τρόπον 
Δ . λ ” . / Φ Ν )λ / Ἂ ” 

τινὰ οὐδὲ ἔπασχον οὐδέν, ὃ γὰρ εἰλήφεσαν ἂν 
” ο / ἐν προσθήκης µέρει, τοῦτο ἀπώλλυον, τῆς µεί- 

1 ὁ αἀάαεά ον Ῥβασ]ς. 
3 ἀποδῦσαι 00Πο9οἨ, ἀπολλύναι ἨΝ Παπιονν]ιπ: ἀποδοῦναι. 
5 Ατηίιι ἀε]είεά 8 196 καὶ μὴν . . . ὑλτοαρ] βαρύτερον ὃ 197. 
4 ἀνήκεστον Ο8ΡΡΒ: ἀναγκαῖον. 
ὅ μὴ µόνον τοὺς 0οἩποοἨ: τοὺς μὴ µόνον. 
6 τοὺς ἱηβίοαά οἳ τῆς ὈΒτ, Μ ἵη πιατρίπ; Βιάό τοἰαῖηα 

τῆς. 
Ἰ ἂν αἀάοά Ὦγ ΟΡ)». 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΊΒΞΤ ΡΙΡΘΟΟΓ ΒΡΕ, 

απά οΓἵεη Ἶε ἶς πε Ῥεϊῖαυ πια". ΜοχδονοΥ, ἵῃ ΑἴΠοεης 
Τζ γνας ποῖ ἵπ ογάεχ ἴλαῖ αποϊ]εχ Ῥείςοῦ παὶρ]Ώὲ χασαίνα 
ἴπο εχεπιρίίοπ ἴλμαί ἴλε Ίαν Ῥτοροδθά {ο ἴαλκα ἴε 
ἄγαΥ Έοπι ἴλΠε Ῥο55655ος, Ῥαΐ ἵπ γοιχ οἳιγ ἴλιαί ἰς 
Ῥτεοίςε]γ γΥἉγ Τε ἵ5 σπα, α Ὠπίπο ἐμαῖ ἰς α[ορεί]μεν 
Πιοχε ἀῑφίγερείης ἴΠαπ ποτε] ἴο Ῥε ἀἱδροβδθεσεά. 
ΕατίΠεχπιογε, πο οπς, 1 Ῥγεδάπαθ, ἶ Ππανγαγο Ἠου; 
πΙΙΕἨ πποχο ρτίενοις 15 5εεπι5 ἴο 5Πε; αΠΥ Ἠαγδῃ 
ἴχεαϊπιεηπῖ οη αεοοιηῖ οἳ αποϊπεν ἴΠαη 1 ἶ5 {ο δα” εν 
Ἱι οηπ γοιγ ΟΝΏ αοοοιηῖ. ο, Ὑμθγεας 1 γ/ας ἴ]με 
Ἱητεηίίοη οἱ ἴ]ο Αἰπεπίαη Ίαν Το ἀϊνεςί αἲ οἴ]οινς 
ος ἰπεῖν ρηνί]ερε οἱ εχεπιρΒοπ ἵπ οτάςχ Το Ῥτενεπί 
εεγἰαίη ππεη, νηοπι 1 ἀεδίσπαῖεά αξ απάεεεινίηρ, 
Έτοπα τεϊαϊπίης ἰλείτς, ἴλε τεκα]ὲ οἱ γοιχ οπβίοπη 5 
Ὠιαῦ λε ον πευς οἱ φἰαΐίιες ατα τοθροά οϐ ἴ]επι ἵπ 
οτάει ἴλαί οἴῃεις πιαγ τεοείνο ἴλαπα; απά ἴλίς 
ἰτεαϊπιεηῦ {5 αἰιοσείῃεν ππογε στίενοας ἴο ἴ]οςα 
αβεςῖεᾶ. 

Η, {αχίμεχ, αηΥ οπε ψήσῃμες, οοπβηίησ Ἠϊς ο0Ἡ- 
ἰάεχαίίοη οῇ ἴ]λε πιαϊίεν ςἰπίοῦ]γ ἴο ἴλοδα 9.565 ἵπ 
Πίο ἴλμο Ίος οι εγεά ἶ5 πιοςὶ ποατ]γ Ἱπτεραχαβ]ο, 
το αδὶΙς ὙΠο ατε Ῥεΐπρ Ὑτοησεά ὮΥ ἰλμίς οιδίοπι οϐ 
γουῖς απά Ὑνηο Ὕνετε Ῥουπά ἵο Ῥο ἸἨατὶ Ὦ}γ ἴλαι 
Αἰπεπίαην Ίαυν, ]εῖ Ἰΐπα ἀἰθτερατᾶ, πο οπ]γ ἴ]οςο 
ο Ίνετε επ]ογίπςο εχεπιρίίοη ἤοπι ραρ]ο Ῥανάσης 
μετα, Ῥιαϊ αἶδο ἴῆοδε νο Ἰανε γεσοεϊνοᾶ α ἰαϊῖια 
Ἀετα, απά πει Ἰεῖ Ἠϊΐπι οοηφίάον {λος νο ατα ποῖ 
ἵη εἴϊῃεχ οἶαςς. Βίπος ἴλοςε γ/ο Ἠαά Ῥδεῃ Ἱοπουγθᾶ 
αἳ Αίπεης γνεγε ἵπ α 8εη5ο ποῖ εβεγίπσ αΠΥ Ίος αἲ 
11, {ον 1 Ίνα οπ]γ ν]αῖ ἴ]εγ γγου]ά Ἠανα τεοοϊνεᾶ 

1 Τ]μαί ἶς, (1) Ἴιοβο γΥηο Ἠαά ποῦ Ἠαά {ο {ακ-οχοπιρίίοη 
ΡγϊνΊ]ερο αἱ ΑίΠοηβ απά (9) 6ἶιοβο γο Ἠανο πού Ώθθη Ποπουτεά 
ψηη α βἰαΐαο ἵπ Ἐ]οάςθβ. 
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αν ὴ - 

ζονος δωρεᾶς αὐτοῖς τηρουµένης' ἐπὶ δὲ τῶν 
ἀλλ ” 1 Ἂ { ς Ἀ / ἀλλ᾽ ” 

ων ἴσοςὶ ἂν Ὑένοιτο ὁ λόγος. ἔστι 
μὲν δῆλον καὶ αὐτόθεν, οἶμαι, τὸ πρᾶγμα" ὅσῳ 
γὰρ τὸ τῆς εἰκόνος μεῖζον ἢ ἢ 3 τὸ τῆς ἀτελείας, 
τοσούτῳ κρείττονες οἱ τούτου τυχόντες. ἔτι 
δ) ἂν οὕτω γένοιτό γε ὁ λόγος ὃ φανερώτερος”" 
ἡ μὲν γὰρ ̓ ἀτέλεια τοὺς λαβόντας εὐπορωτέρους 
ποιεῖ, καὶ οὗτοι μάλιστα ἐπιθυμοῦσιν αὐτῆς οὕτινες 
ἂν ὧσι περὶ χρήματα ἐσπουδακότες, ἡ δὲ εἰκὼν 
τὸ σεμνὸν µόνον ἔχει καὶ τὸ τῆς τιμῆς' ὅσῳ δὴ 
πάντες εἴποιμεν ἂν κρείττους τοὺς προῖκα καὶ 

/ - ιά « / . ο 

δόξης μᾶλλον ἕνεκεν αἱρουμένους εὖ τινας ποιεῖν 
τῶν ἐπ᾿ ἀργυρίῳ καὶ διὰ κέρδος, τοσούτῳ φαίην 
ἂν ἔγωγε οὐ µόνον ἀμείνους ἀνθρώπους ᾿ἀδικεῖν 
τοῦτο τὸ ἔθος, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ βελτιόνων ὑμᾶς 
κωλύειν εὖ πάσχειν ἥπερ ἐκείνους ὁ νόμος. 

.) . 5 - / ὃ / Φ κ Δ / Αλλ᾽ ἔγωγε ἀπορῶ τί δήποτε οὐχὶ καὶ νόµον 
η) θ κα / ϱ) Α ” 5 αι λ / 

τίθεσθε ἐπὶ τούτῳ, καθ᾽ ὃν ἔσταιὸ τὸ λοιπόν, 
εἴπερ ὑμῖν ἀρέσκει. 
νὴ Δι ε αἰσχύνην γὰρ οὐ μικρὰν ἔχει νόμος 

τοιοῦτος ἐν τῇ πόλει κείµενος. 
Εἶτα ὃ γράφειν αἰσχρὸν ἡγεῖσθε, τοῦτο ποιεῖν οὐκ 

; ἴσος Ἐπαροίπβ: ἴσως. 
5 ἢ 08ββ8πΏοή: καὶ. 
: ΑΠοΥ λόγος ο ΜΒΟ. Ἰανο ἀλλ᾽ ἔστι μὲν δῆλον καὶ αὐτόθεν 

οἶμαι τὸ πρᾶγμα, ὙΝΙοἩ Ῥοῖρ]κκο ἀο]οίεά. 
4 φΦανερώτερος Ἠεϊβ]κθ: φανερώτερον. 
ὅ Ἐογ έσται Ἠειπετάεη Ῥτοροβθά έἔξεσται. 

1 Ἡοπιθαπς (λαέ έ]ιο]ανν ννου]ά Ἰα νο ἀερτίνοά {λαπι οἱ {θ 6οἩ- 
6ἱππεά Ῥ6ποβί οἱ {μο οχεπιρθίοη (616 «βαρρ]επιεπί ), Ῥαί νου] 
Ἠανο {ακοη {τοπ {λεπτα ποϊίπον {1ο πιαίοτία] Ῥεπεβίς {116γ Ἠαά 
αἰτοιάγ οπ]ογεά ποτ {λε Ἀοποιχ οοπ/{ ειτε ὮΥ {ο οτἰρίπα] σταηῦ. 
ΤΠϊβ Ἀοποιγ Ὦο οα]]ς ΄ {ο στοαίετ ρ1ῇ,᾽ 88 πο βεᾳ ας] βον/Β, 

1 Τμο οί]οτ ρβ᾽ Ῥείΐηςρ 8αο] Ποποατθ 88 {πθ {γοηῦ-βεΒ 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΤΒ2Τ ΡΙΘΟΟὉΒΡΘΕ, 

ὮΥ γναγ οἱ α εαρρ]επιεηί 1 λα ἴλεγ γνετε Ἰοδίπρ, 
νΊεγεας ἴηπε στεαῖεν οἱξι οοππιεά {ο Ὀ6 ἐ]λείτ; Ῥαϊ α5 
τεραχᾶς ἴ]ε οἴπεν οἱ[ῖς, ἴ]ε τεο]οπίπσ γνοι]ά οοπης 
οι ἴ]ε 6απιε {ο Ῥοῦ]μ «ἶαςοες. Βαΐ, Ι Οη]ς, ἴμε 
«85ε ἵς απῖίε φε]-ενῖάεπῖ: Έον ἵηπ Ῥτορογῆοη α5 
Ὠιε σταπῖ ο α »ἰαΐπε ἶ5 α ρτεαῖοτ Ἠοποιγ λατ τα 
εχεπιρίίοη, ἵπ ]αεί ἴ]λαῖ ἄεστεε ἴλοςε γγ]ο τεσαῖνε ἴ]με 
ΕΟΣΠΕΥ αγ6 5ΗρετίοςπἹεη. ΤΠε ατσιπιεη!ί «απ Ὦε ππαάε 
1] «εατεντ, ἰποισῃ, ΙΓ οἰαίαά πας: ΊΠετοας ἴ]ε 
εχεπιρίΊοπ {τοπ ραρ]ίο Ῥαχγάεης πλα]κες {με τοοϊρἰεπῖς 
ο{ 18 γνεα](μῖεν, απά ἴἨοδε ππεη αγε εερεοία]]γ 6εαρον 
{ον 1 ν/πο ατα Ἰπίεγεείεά ἵπ ΠΙΟΠΕΥ-ΠΙαΚίησ, ἴλε 
βἴαΐϊπε Ἱπιρ]ες οπ]γ ἀἰρπιϊγ απά Ἠοποιχ; 5ο ]1δί {π 
ΡΤΟΡΟΣΙΙΟἨΠ α5 ἴλοβδα αγε 5αρεγίο: ΠπΕΏ, α5 Ὑνα γγοι]ὰ 
31] αστεςε, γνμο «ἶχοοςε {ο οοπέετ Ῥεπεβῖς προη οἴμενς 
νηποιῖ τεπηππεταίοη απά ταῖλετ {ον τεραϊαΒίοπ)ς 
βα]κε ἴαη ἴ]οςε γιο 5εῖ α Ρτίςς προ 1 απᾶ ατα πιονεᾶ 
Ὦγ ἀερίτε {οτ ραΐπ, Ὦ}Υ Ἰιθί 5ο πιποἩ, ας 1 αἲ ]εαςί 
που]ὰ αςεετῖ, ατε ποῖ οηΙγ ἴπεγ Ῥεΐίεν πε Ὕνλοπα 
Ὠμς οπδίοπι οἱ γοιχς Ὑχοησς, Ῥαξ 4ἶδο ὮΥ ]αβί 5ο 
πιο] «γε ἴλοςε Ῥετοοης γηοπα γοι ἆτα ρτενεη[ίπσ 
ἄοπι εοπ{εττίπς Ῥεπεβῖ προπ γουχεεῖ]νες 5αροτίος 
το ἴποςε Ὑ]οπα ἴΠαο Αἰπεηίαπ Ίαν ρτενεπίθά {οπι 
Ῥεπεβίίηρ ἴ]ε Αἰποεηίαης, 
Ῥαἳ {οτ τΏΥ ρατῖ Ι απι αἲ α Ίος ἴο απάετοίαπά γι 

οη εατί]η γοι 4ο ποῖ ῥραςς α Ίανν οη ελ πιαζίεχ Το 
τερυ]αίε 1ζ {ον ἴλε {αἴατε, ΙΓ 5ο ἶς γοιχ Ρ]εακατα. 

“"ἄοοᾷ Πεανεπς!’΄γοι εχο]αίπι,'' ΤΗΥ, ἴλο οχἰςίεποε 
οἱ α Ίαν Ἰ]κε ἴλαῖ ἴη α οἵγ Ῥτῖησς πο Π8116 «Ἠαπις.”' 
Απά 8ο ἴε ἴ5 ποῦ ἀῑδοτασείαὶ ἴο ἆο υ]αῖ γοι 

Ῥτϊνί]ορο (ργοεάγία), ἀϊππετ ἵπ ιο ρΥψίαπείοπ, 8, ϱο]άθη ογΟΥΨΗ, 
8πΠά {ο κο. Τ]οβῬο πο Ἠαά ]οβέ ἐπ ἑαχ-οχοπιρθίοη αὖ Αί]θης 
8πά {]οβθ νο Ἠαά πενετ Ῥθεη Ποπουτθά ΡΥ ἃ βἰαύπο οὐ Ἐ]οάθβ 
/6ΤΘ ΟἨ ἃ Ῥαπίόγ 35 τορατάς {ο οἴμοτ, ἐἶιθ ργοβρθς{ίνο, ΟΠΟΙΑ. 
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αἰσχρόν ἐστι; καίτοι 1 πόσῳ κρεῖττον μὴ χρῇσθαί 
τισι τῶν φαύλως γεγραµµένων ἢ φαθλα” ποιεῖν; 
ῆ ποτέρους ἂν εὔποιτε βελτίους, τοὺς οὕτως 
ἔχοντας πρὸς τὰ ἄτοπα, ὥστε ἀπέχεσθαι καὶ 
δεδοµένων, ἢ ἢ τοὺς οὐ συγκεχωρηµένα πράττοντας; 
ἀλλ᾽ ἔγωγε φαίην ἄν, ὁμολογουμένου τοῦ μηδαμῶς 
δεῖν μηδὲν ἄδικον πράττειν μηδὲ ἀπρεπές, παρ᾽ 
οἷς ἂν νόµῳ γίγνηται τὸ τοιοῦτον, ἥττονα ἂν 
ἔχειν κατηγορίαν ἢ παρ οἷς ἃ ἂν κατὰ ἐθος. πρῶτον 
μὲν γὰρ ὁ νόμος ῥητός ἐστι, καὶ οὐκ ἄν ποτε 
γένοιτο χείρων, οὐ γὰρ ἐστιν οὔτε ἀφελεῖν οὔτε 
προσθεῖναι τοῖς γεγραμµένοις" τὸ δέ γε ἔθος, ἂν 
ᾖ φαῦλον, ἀνάγκη καὶ φαυλότερον ἀεὶ γίγνεσθαι 
τῷ μὴ κατειλῆφθαι μηδὲ ὠρίσθαι. λέγω. δ) 
οἷον εὐθὺς τοῦτό φασι «τὴν ἀρχὴν λαβεῖν ἀπὸ 
τῶν συντετριµµένων καὶ οὐδὲ ἐφεστώτων ἐπὶ 4 
ταῖς βάσεσι" τούτοις γὰρ ἀποχρῆσθαι τοὺς στρα- 
τηγοὺς ἐπισκευάζοντας καὶ τρόπον τιὰ ἐξ 
ἀρχῆς ποιοῦντας ἑτέρους" εἶθ᾽, ὅπερ λοιπόν, 
τοὺς ὑγιεῖς μέν, οὐκ ἔχοντας δὲ ἐπιγραφάς, 
ἐπιγράφεσθαι" καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ τῶν ἐπι- 
γεγραμµένων τινὰς τῶν σφόδρα παλαιῶν" ἔστω 
γὰρ ὃ λέγουσιν ἀληθές: εἰς «ὕστερον ἀνάγκη 
μηδεμίαν εἶναι διάκρισιν’ καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
οὕτως ἔχει, δαπάνης, ἀκοσμίας, τρυφῆς" οὐδέποτε 
τῶν χειρόνων ἐθῶν οὐθὲν εὑρήσετε ἱστάμενον οὐδὲ 

1 καίτοι ΑτΠΙΤΑ: καὶ. 
4 φαθλα βαρΡΙΙεᾷ π Ίνουπα Ὦγ Ο8ΡΡ8, μηδὲ γράψαντας ὮΥ 

ΑγηΙΠΙ, μὴ γεγραµµένων Ὦγ Ηοινετάθη. 
5 Ἠ/Παπιοννϊέσ ἔο]]ον/οά Ὦγ Αγηϊηι ννοι]ά ἀε]οίο ἂ ἂν. 
4 Ἠοϊ]κο {ο]]ογνοά Ὦγ Αγπίτι γγοπ]ά «παηρο ἐπὶ {ο ἔτι. 

1 0, ραρε 1060, 599. 
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Ἠμπὶς 1 ἶς ἀϊδστασεβαὶ ἴο επαοί ἵπ νήπσὸ Απά 
γεΐ ον’ πιιςἩ Ροΐζεν 18 {6 ἴο τεβγαϊπ ἔτοπι Γο]]ουνίτις 
ΔΏΥ Υτξίεη Ίαγνς γνηίο] ατε Ῥαᾶ1γ οοποεϊνεᾶ ἴ]λατ το 
4ο Ῥαά ἠἨίησς! Ον νηίο]Ἡ οἶαςς οἱ πιοΏ γνου]ά γοι 
οδ11 ἴπε Ῥεϊίες, ἴἨοδε γιο απο 5ο ἀἱδροςθᾶ ἔογγατά 
ΠπΠρχορεχ ἐλίηρς ἴ]λαί ἴλεγ τείταίη {γοπι ἀοΐπο Έοτη 
εγεη ἨΊλεη ἴ]εγ ατε αἰ]οτίπεᾶ, ος ἴλοςα νο ἆο ἔ]ιθτα 
ενεη {λοιρΏ ἴλεγ ατε ποῖ α]]ογεά 2 Βιῖ ας ἔοι πα, ] 
Ψου]ά 5αγ ἴλαί, γνηί]ε 18 ἶ5 αστεεά ελα οπο 5Ἱοι]ά Ὦγ 
πο ππεᾶης ἆο αΠΥ απ] αςί ος αηθεεπα]γ αοΐ, γεῦ 4πΊοΏς 
Ρεορ]ες πΊετα 5οἨ αοῖς ατα απἆαν λε οοπἰτο] ος Ίανν 
Όπετε γγοι]ά Ῥε Ίεβς οω15ε {οΥ τερτοβοἩ λατ απηοπς 
Ρεορ]ε νηετε ἴΠεγ ατε τεσα]αίεά Ὦγ οδίοπι. ἘΟς, ἵπ 
Ὥιε Πτοί Ῥ]αςς, ἴ]ε Ίαν ἵς αχρ]ἰοῖ απά ο8Π Ἠθγεγ 
Ῥθσοππε Ἠοχςε, 5ίπος 1ὲ 6 ποῦ Ροββΐρ]ε ἴο αἶί]ιον 
ἴακε αἵναγ Άοπι ος αάά ἴο τς νυτεη ἴθγπης; 
νηηθεγθας ἴλαο ομδίοπι. 1 1ὲ ἶς α Ῥαά οπς, πιιςὲ ηθοςς- 
αγγ Ῥεεοπιε 5ἴεαα!]γ Ὕνουθε Ῥεσαιςε 1ἱ ἶς ποῖ «]εατ]γ 
αρρτεβεπάεά ος ἀεβπεά.: 1 πιεαπ, {ου ἱπδίαπος, ἴπο 
6856 Ίνα ΠΟΥ Ἠανε Ῥείοτε 5: ἴΠεγ τε] ας ἴ]ιαί είς 
Ῥγασϊίοε Ῥεραη γηὮ ἴλπε κἴαΐαες ἴ]αῦ γ/εγε Ῥγοκεη 
απά ποῖ ενεη φἰαπάίπσ οἨ [είν ρεἀεκία]ς; 1 ν/ας 
ἴλεςε ἴ]αί ἴ]λε ο]εΓπηασϊεἰταῖες α5εἆ αξτε τεραἰτίπς 
ἴπεπῃ απά ἴπ α Ίναγ πιακίηρ ἴπεπῃ α]ἰοσείμον ἀπεγεηί ; 
ἴπεη ἴλε πεχί 5ἵερ ν/ας ἴ]αί ἴλοςα υν]ίοἩ γγογε νγο]] 
ΡΓεδετνεά Ῥιΐ Ῥοχε πο Ιηςοπρίίοης Ὕνεγα ἱπςογίρας; 
απά αἲ Ἰαδί οαπιο ἴλε ἰα]κίηπσ οἱ 6οπης θἴαΐιας γΥηΙοἩ 
ἀιά Ἠανε ἱπδοχίρίίοης οἩ λεπα, Ρτον]άεά ἴ]πεγ νγοτε 
νετγ οἷά. ΊΜεΙ1. 1εἰί α5 α5ευπηε ἐλαῖ Ελλείχ ἰαϊεπιεηϊ οί 
ἴ]με ο.ςε ἰ γιο. ΤΠ τε βιέατε λετε υγ] πεοεβεατ!]γ 
Ῥε πο ἀἰςΗποίίοη πηαάε αἲ α]]---{ου ἐς ἶς ἴ]ια γναγ 1 ἵς 
η] αἰ] οἴ]εν εν]]5, 5ο] αξ εκἰχαναραπος, ἀϊδοτάετ]γ 
οοπάιοῖ, Ἰαχιχγ---γοι γη]] πενεν Απᾶ αηΠγ τγεα]]γ 
Ραᾶ οιδίοπα Ἠα[ίπρ ος τεπιαἰπίηρ »ἰαβίοπανγ υπ] 1 
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ὃ / 1 ο Ἂ / λ θη ὃ α Δ ιαµένον,ὶ ἕως ἂν παντάπασι κωλυθῃ. διὰ γὰρ 
τὸ δέχεσθαι πρόσθεσιν ἀεὶ καὶ τὸ παρὰ μικρὸν 
5 φ Δ λ / « / 

ἀνεξέλεγκτον εἶναι καὶ μηδενὶ φαίνεσθαι ῥᾳδίως, 
- / Αα 

ὅσῳ τοῦτο ἐκείνου κάκιον͵, ἐπί πᾶν πρόεισιν, ὥσπερ, 

οἶμαι, καὶ τῶν ἑλκῶν τινα καὶ τῶν νοσημάτων ὅσα 
ε] 2 / 9 »/ θ / ” ἐξ ἀνάγκης Ἄ αὔξεσθαι φύσιν ἔχει. 

Πρὸς τούτῳ δὲ κἀκεῖνό ἐστιν οἱ μὲν νόµῳ 
τι πράττοντες πονηρὸν οὐχ ὡς τοιοῦτον ὂν ὃ 
ο} / » ΔΝ 2 / Δ 1 αὐτὸ πράττουσιν, ἀλλὰ ἐξηπατημένοι' τοὺς δὲ 

”/ - - ϱ Ἂ - σο / 

ἔθει φαῦλα ποιοῦντας ἅπαντες ἂν φαῖεν εἰδότας 
.] - 

ἁμαρτάνειν, ἅ γε μηδ᾽ αὐτοῖς ἐπιτήδεια εἶναι 
γεγράφθαι δοκεῖ. 

λ 

Μὴ τοίνυν εἰ πρότερον ἤρξατο καὶ χρόνος πλέων 
γέγονε, διὰ τοῦτο ἔλαττον ὑμῖν νομίζετε προσ- 
ήκειν αὐτὸ ἀνελεῖν' οὐδὲν γὰρ ἥττονα αἰσχύνην 
ὄφλουσιν οἱ φυλάττοντες τὰ τοιαῦτα τῶν παρα- 

/ 5 Δ ε] / αν ς νά 

δεξαµένων, ἀλλὰ τοὐναντίον μᾶλλον ὑπόκεινται 
τοῖς βουλοµένοις αἰτιᾶσθαι. τὸ μέν γε πρῶτον 
γιγνόµενον οὐδὲ λαθεῖν ἀδύνατον τοὺς τότε, καὶ 
ταῦτα φυλαττομένων ἔτι τῶν ποιούντων' τὸ δὲ 

α - 2 

ἐκ πολλοῦ συμβαῖνον ἀνάγκη µηδένα ἀγνοεῖν, 
” ” 3 / τα αν. / 

ἄλλως τε παντελῶς ἀνηρημένης ὑμῖν ὃ τῆς προφά- 
σς - . 

σεως ταύτης, οἵ γε περὶ αὐτοῦ τούτου κάθησθε 
ι ”. ) / 

κρίνοντες. ὥσπερ οὖν εἰ ἄρξασθαί τινος ἔδει 
τῶν καλῶν ὑμᾶς, οὐκ ἂν ὠκνεῖτε διὰ τοῦτο, 

1 ἘΟΥ διαµένον Ὁ Μ Ἠανο διδόµενον. 
5 ἀνάγκης Ο8ΡΡΒ οχοπαρΗ ρταδία; '' πο Ἰηθε]]ερο”” Ατηϊηηι 

ἅπαντος. 
5 ὂν αἀάθά Ὦγ Οαβρ8 οξ. 6 109. 
4 αὐτὸ ἀνελεῖν Ῥβαρ]ς: αὐτὸν ἀνελεῖν Μ, αὐτῶν ἀμελεῖν ὉΒΤ. 
δ ὑμῖν Βε]άεπ: ὑμῶν. 

146 
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15 αίετ]γ 5αρρτθδδεᾶ. Τον Ῥεοααδο 1 οοηπαα]]γ 
τοσείνες 6οπηε αοογείΊοη απᾶ Ρεσαιδε α στα ια] ρχοςεςδς 
15 αἰηιοσῦ ἱπροββίρ]ε ἴο ἀείεοῖ απἀ ἆοες ποῖ τεβά!]γ Ῥε- 
οοπηθ ρετοερίίρ]ε Το αηγοΠε, ἱπβδπαιςο] ας ἴπε ρτοδεηί 
εἰαΐε ἶ5 νγοτςε ἴλαπ ἴ]ιο ΓΟΥΠΩΕΥ Τζ ϱοε5 οἩ Το ακίτοπιες 
35. 1 Ῥε]ενε, ἶ5 λαο ο.θε γηΙζη 5οπιε α]οσγς απά α]] ἴποςα 
ἀἴδεαδες γνηοςε παϊΐιτε 15 ἶ5 ΙπενΙταβ]γ ἴο ϱεῦ γγουςο.ἲ 

ΤΈπειπ ἴμετε ἶς ἰμῖς {ατίμετ οοηβΙάεταϊίοη---ἴ]λαῦ 
ἴποδα γιο ἆο απγλίπρ γΥηΙοἩ ἴπε Ίαν πακες ΝΤΟΠΡ, 
4ο 1ἱ, ποῖ ας Ρεΐπσ 5αςῇ, Ραΐ ππάεχ α πηδοοπεερ!ίοη, 
πηετεας γη ἴλοδε Ὕ]ο ἆο ἸΠίπος νο οαδίοπα 
τεραχᾶς αξ Ῥα5δο, οα]ᾶ οπο απᾶ αἲ] αἀπαίς ἴλαι 
ἴπεγ οἶίπ ἀεμβρεταϊεΙγ, ἴἼοδε αοῖς Ῥεΐπρ ο 816] 
 Ἰπά ἰλαῖ 6γεη ἴλπε Ῥετρείταϊους ἴΠεπιθε]νες ἰλίπ]κ 
Ώλεγ ατε ποῖ Πἲ ἴο Ῥε {οτρίάάεη Ὦγ η επαοϊπηεηῦ. 

Μοτεονετ, ]α5ί Ῥεοααςε ἴ]α Ῥτασίίοε Ῥεραη 5οπηε 
πηί]ε ἆσο απᾶ «οηδἰἀἆεταρ]ε επας Ἰλα5 εἸαρδεᾶ, ἆο ποῖ 
{ο ἐλῖς τοαδοη οοηδίἆεχ ἰλαῦ 1ὲ 16 αηγ ἴλμε Ίε5ς γοιις 
ἀπῖγ ἴο σεϊ τά ο6 15; {οχ ἴλοδε ρεοΡρ]α ηΠο ρετρείιαῖίε 
βαοΏ ρτας[ίοες ας ε]λῖς ἵποιχ πο Ίο5ς ἀἴδρταςε ἴλαη ἴλο5α 
πο Εγςί αἱ]ογγεά ἴλεπα; πΠαΥ, οἨ ἴ]ε οοΠἵταΥΥ, ΤΠεγ 
8ΥΕ ποτε εχκροβεά ἴο ἴλε αἰϊας]ς οἱ αΏΥ γνο γη] ἴο 
οεηδαχε. Ίλμεῃ ἴ]λε ἴλίης Ίνας ἆοπε Πτεί, 15 πιαΥγ Υ/ε]] 
Ἠανε εγεη εξοαρεᾶ ἴ]με ποϊίοε οἱ ἴλε Ῥοορ]ε οἱ ἴμαῖ 
εππε, ραγΠἱο]ατ]γ α5 ἴΠοδε νο ργαςϊϊςεᾶ 15 ν/εχε 51111 
οααἴΐοις αροαῖ ἵε; Ῥαΐ νετ α τπϊηπρ ας Ῥεεη ροἵπρ 
οη {οχ α Ίοης πε, ποΡοᾶγ ο8Ώ Ῥε Ἱπαγαχε οἱ 19 
απᾶ, Ῥεδίάες, ἰμαῖ εχοιςε ας Ῥεεπ οοπηρ]εζε]γ ἴαῑκεπ 
ἄγαΥ {τοπα γοι, Ῥεοαιςε γοι ἆτε ο ήπρ Ἠετο ραδδίης 
Ἱαάσπιεηί οἩ ἐπί ναιγ πιαζζετ. Τηετείοτε, ]ηδί α5 
ἵ γοι {ε]ί 1 ἵο ὮῬε πεσθββατγ ἴο Ἱπαϊε 8οπιθ 
Ποπουταβ]ε πδασε, γοι Ὑνοι]ά ποῖ Ἠεφίίαίε οἩ ἐλαί 

1 Τ]ρ {οχί Ἰετο Ἠα5 ομαβοἆ οοηβίἀεταρ]ο ἐτοιρ]θ {ο θά1{οΓΒ, 
Ῥα6 νθι ιο οἈαησθς βασσορίθοά ἵπ πο ογἰθοδ] ποίθβ 10 γίειάβ 
αἲ Ιθαδί α Ιορίσ8] ΒΕΠΡΒΘ. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὁμοίως εὐλόγως ἔχει, κἂν λῦσαί τι τῶν φαύλων 
144 δέῃ. μὴ. τοίνυν ὁ χρόνος ὠφελείτω τὸ έθος, 

εἴπερ ἐστὶ µοχθηρόν, ὡς πάλαι νομίζω πεποιη- 
κέναι φανερόν. οὐ γὰρ εἰ πολὺν χρόνον ἔβλαψεν 
ὑμᾶς, διὰ τοῦτο οἶμαι προσήκειν αὐτὸ µηδέποτε 
παύσασθαι βλάπτον. οὐδὲ γὰρ ἄνδρα. μοχθηρὸν 
ἐκ πολλοῦ λαβόντες ἀφήσετε τοῦ χρόνου χάριν 
οὗ διῆλθε πονηρὸς ὤν. οὐδέ γε εἴ τις νόσον 
ἰάσασθαι δύναιτο ἐνοχλοῦσαν πάλαι, φείδοιτ᾽ ἂν 

14ὔ ἐξ ἀρχῆς ὑγιαίνειν.ὶ οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς, εἴ τις θεῶν 
φανερὸν ὑμῖν ποιήσειε τὸ µέλλον αὖθίς ποτε 
λυπήσειν τὴν πόλιν, πάντως φυλάξεσθαι τοῦτο, 
ἐν ὑμῖν γε ὄν' εἶτα τοῦ μὲν ἑτέρους βλάψοντος 
οὐκ ἀμελήσετε, ἐπειδὴ μετὰ ταῦτα ἔσται, 3 τὸ 
δὲ ὑμᾶς αὐτοὺς τὰ μέγιστα ἀδικοῦν ἐάσετε, 
εἰδ πρότερον ἠρέατο; τουτὶ μὲν οὖν παντελῶς 
εὔηθες, εἴ τις οἴεται µηδέποτε δεῖν κωλῦσαι τὸ 
συνήθως μέν, ἀτόπως δὲ ̓ γιγνόμενον. 

146 Ἅ᾿Αξέιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἐκεῖνο ἐνθυμηθῆναι μᾶλλον, 
ὅτι πολλῶν ὄντων κατὰ τὴν πόλιν, ἐφ᾽ οἷς ἅπασιν 
εὐλόγως σεμνύνεσθε, πρῶτον μὲν τῶν νόµων 
καὶ τῆς εὐταξίας τῆς περὶ τὴν πολιτείαν, ἐφ 
οἷς καὶ μάλιστα φιλοτιμεῖσθε, ἔ ἔπειτα, οἶμαι, καὶ 
τῶν τοιούτων, ἱερῶν, θεάτρων, νεωρίων, τειχῶν, 
λιμένων, ὧν 3 τὰ μὲν πλοῦτον ἐμφαίνει καὶ µεγα- 

1 Έοτ φείδοιτ᾽ εως ὑγιαίνειν ΑΤΠΙΠΑ Βιρροβίβ φοβοῖτ᾽ ἂν τὸ 
ἐξ ἀρχῆς πάλιν ὗ ὑγιαίνειν. 

3 ἔσται Ῥοΐρ]κο : ἐστιν Μ, ἐστι ὉΒ. 
ὃ Του εἰ ὪΠοπιαν1έ, Αγηϊπι τομ ὅτι. 
4 ὧν αἀάεά ὮΥ βε]άεῃ. 

1 Τμαέ ἶμ, Ῥεοββο οἱ 168 Ῥεΐηρ απ Ἱππονα{ίου. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΗΡ2ΤΈ ΡΙΡΟΟΟΒΣΕ 

αοσοοιηῖ,ὰ 5ο γοι Ίνα ΕΥ6ΥΥ χεᾶδοΏ ΠΟΥΥ Το αοὶ Ὑζ]ι 
εαια] τεαάίπεςς 1 Τί ἶ5 ἀερίταρ]ε ἵο αΡο]ίδ 5οπαο 
αΏνογίἩγ Ῥγασίίσα. ΤΠεγείοτε, ἆο ποῖ ]αἳ ἓὲς απἰϊαα(!γ. | 
εαρροτί ἴλμοα οιδίοπα 15 15 15 τοα]]γ α νἱοῖοις οΠ6, ἃ5 1 
Ὠίπ]ς Τ Ἠανε Ίοης οἶποε πιαάςο οἶθατ. Τον 1 ἆο ποῖ 
Επ]ς λα ]αςί Ῥοσαιιδε α ἴλίηρ Ἠας {π]ατοά γοι {ος α 
Ίοπρ ἴπιε 19 οασΠῖ πενοχ ἴο 6859 Ἱπ]ατίηρ γοι. Του 
Ἰηςίαπος, ΊΓγοι ἴα]λα Ιπῖο οι5ίοᾶγ α πΊαη Υπο Ίας Ῥεεῃ 
ν]σ]κεἆ {ου α Ίοπς πε, γοι ν]] ποῖ τε]εαςε Ἠίπα ΟἨ 
αεοοιπῖ οἱ ἴ]α Ἱεπρῖ] οῇ πιο νΒΙοὮ Ὦς Ίιας ερεηῖ ἵη 
Ρεΐπρ α Ῥαᾶ πιαη. ΝΟΥ γεῖ ΙΓ α Ῥοίδοη «πΠου]ά Ρο αΡ]ε 
{ο οτε α ἀΐδεαςε ἰἴ]λαῖ πας Ίοπρ Ῥεεπ Παταδθίης Ἠήπῃ, 
γγοι]ά Ἠε οουπί με οο5ί οῇ επ]ογίπσ σοοά Πεα]] αἲ] 
ΟΥΕΥ αραίη. Απά γοι, ἵΠ ΠΥ ορἰΠίοη, 1 6οπ1ε σοά 
εμου]ά τενεα] ἰο γοι α ἴλίπς ἴμαῖ γοιτ οἳιγ να 5τα 
ἴο τερτεῖ 5οπης Έππε ἵπ ἴ]ο βαίαταο, γγου]ά Ὦγ αἱ 
πἹεαης ἴα]κε ππθαδιτες ἴο Ῥγενεπῖ Ιτ, 1 Πτ Ίαγ ἵπ γοιτ 
Ρούύεχ {ο ἆο 5ο. ΤΊεπ, υΥηῖ]ε γοι νη]] οἱ «οιχςο ποῖ 
πεσ]εοί σιατάϊπρ αραἰηςί απγἰμίπρ ἐ]λαῦ νν] Ἠαγπι 
οἴμετς 5ἱππρ]γ Ῥεσσιιδε ἴ]ο ἵπ]ατγ ουν] Ῥε ἴπ ἴλλε βαίατε, 
ἆτε γοι σοΐηρ ἴο σῖνε ἔτεε τοῖη το ἴπαί υῖοἩ {5 που’ 
ἀοΐηπςσ {]ιε στεαῖεςί ἵπ]Ιτγ ἴο γοιχςε]νες, Ῥεοααςε 1 
οτἱσιπα[εά ἵπ ἴλε ραςίῖ Ναγ, Τὲ 5 ατετ]γ {οοβςΗ 
{ου α πα Το ἐλ]η]ς ἐΠαῖ ηε 5Που]ά πενεχ οἨεεσ]ς α ρτας- 
ισα ν/η]σ], ννΏῖ]ε οι5ἴοπιατγ, ἶ5 πενετί]λε]οςς 5Ποο]ςίης. | 

1 αξ]ς γοι ἴο Ῥεας ἵη πα]πά, ταῖ]λεχ, ἴΠαί, αἰίποις 
ἴπετε ατε ΠΙΠΥ ἰλήπσς αροαῖ γοιτ οἳἵγ οἩ α]] οῇ ν]]ο]ι 
γοι Ἠανε α σοοᾶ τὶσηῖ ἴο Ῥτίάο γοιπςε]νες-- γοιις 
Ίαννς ἵπ ἴλο Εχςί Ῥ]αςε, απᾶ ἴμο ογάετ]ποςς οῇ γοις 
δονετηπαεπί ((Πΐπσς οἱ νηῖοἩ γοι ατα γγοπῦ Το Ῥουαςῖ 
πιοςί), απά, ἵπ με 5εοοπᾶᾷ Ῥ]ασς, Ι Ἱπιαρίπε, 5116] 
Ὠμπος αἶςο α5 ἵεπιρ]ες, ἰΠεαίτες, «Πἱργατᾶς, {οτι ἤσα- 
Ἠοης, απᾶά Ἠατβοιχς, 5οπἹο ΟΕ νο] οἶνο ογἰάεποε 
ο{γοιγ γεα]ῖἩ απά Πϊση αδρἰταίίοης απά Το στεαίπεςς 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Δ -. λοψυχίαν καὶ τὸ μέγεθος τῆς πρότερον δυνάµεως, 
] .] α) 

τὰ: δὲ καὶ τὴν πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν, οὐθενὸς 
- α / 

ἧττον ἤδεσθε ἐπὶ τῷ πλήθει τῶν ἀνδριάντων, 
εἰκότως' οὐ γὰρ µόνον κόσμον Φέρει τὸ τοιοῦτον, 
ο ” Αα . / ε ΔΝ Δ Ν 

ὥσπερ ἄλλο τι τῶν ἀναθημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἰσχὺν τῆς πόλεως οὐχ ἥκιστα ἐπιδείκνυσι καὶ τὸ 
ἦθος. οὔτε γὰρ εὖ πάσχουσιν ὑπὸ πολλῶν οἱ 
τυχόντες οὔτε θέλουσι οὔτε ἴσως δύνανται 
πολλοὺς τιμᾶν. ἔτι δὲ κἀκεῖνό ἐστι οὐ γὰρ 

/ Δ λ 1 λ / ὗ ο να » ὃ / µόνον διὰ τὸ} πλείστους εἶναι παρ᾽ ὑμῖν ἀνδριάντας 
2 / ἀλλ᾽ ἒ Δ ὃ Δ ἀ Ῥ / τοῦτο” συµβέβηκεν, »οἶμαι, καὶ διὰ τὸ 'Ῥωμαί- 

μ 

ους πολλάκις πανταχόθεν εἰληφότας κατασκευὴν 
- Γον [ο ι 

ἱερῶν καὶ βασιλείων µηδέποτε κινῆσαι τῶν παρ 
ὑμῖν μηδέν: ὅπου καὶ Νέρων, τοσαύτην ὃ ἐπιθυμίαν 

Ν - ο Αα 

καὶ σπουδὴν περὶ τοῦτο ἔχων, ὥστε μηδὲ τῶν 
ἐξ ᾿Ολυμπίας ἀποσχέσθαι μηδὲ τῶν ἐκ Δελφῶν, 
καίτοι πάντων μάλιστα τιµήσας ταῦτα τὰ ἱερά, 
ἔτι δὲ τοὺς πλείστους τῶν ἐκ τῆς ἀκροπόλεως 
᾿Αθήνηθεν μετενεγκεῖν καὶ τῶν ἐκ Περγάμου 
πολλούς, αὐτῷ προσήκοντος ἐκείνου τοῦ τεμένους" 

- / ” 

περὶ μὲν γὰρ τῶν παρ᾽ ἄλλοις τί δεῖ λέγειν; 
τοὺς παρὰ µόνοις ὑμῖν εἴασε, καὶ τοσαύτην ἐπ- 

Αα. 

εδείζατο εὔνοιαν καὶ τιμὴν ἅμα πρὸς ὑμᾶς, ὥστε 
τὴν πόλιν ἅπασαν ἱερωτέραν κρῖναι τῶν πρώτων 

1 Έογ διὰ τὸ ἸΠαπιοννίέσ, Αγηϊηι του διὰ τοῦτο. 
5 Αγηϊπι ἀε]οίθβ τοῦτο. 
ὃ τοσαύτην Βείεκο: τοιαύτην. 
4 ταῦτα τὰ Ἠοίεκο: ταῦτα πάντα τὰ. 

1 ΟΕ. Ὠοπιοβί]μεπθβ 24. 210; Ἰγοιτραβ, Αφαϊπαί Ιεουγαίεθ 
Τ6, 17, 150; Ἰωψείας 12. 99. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΠ2ΤΈΤ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

οἱ γοιχ {οσπιθχ Ῥοψεχ, οἴμετς ο γοιχ Ρἱείγ ἰονγαγά 
ἴπο ροᾷς ]---γοι τε]οίοο πο ΊεδῬ ἵπ ἴλε πια]ἐΗπιάε οί 
γοιχ φἰαΐπες,” απἀ τἰρΏΏ]γ; {ον ποῦ οπΙγ ἆο 5ο] 
Ἰλίησς ἆο γοι οτοαῖῖ ]α5ί α5 αΏηΥ ο{ γοις οἴμεχ ἀθάίσα- 
τεὰ πιοπαπηεηῖς ἆο, Ραΐ ΤΠογ αἶςο πηοτε ἴματ αηγιῃίησ 
τεναα] ἴπε εἰτεπρίῃ οἳ γοιχ οἵιγ απἆ 15 «Ἠαταοίεγ. 
Ἐοχ 1ῖ ἶ5 πο οτάίπατγ ρεορ]ε ἴλαῖ τοσείνες Ρεπείαοίίοης 
Ώγοπα ΠΠΔΏΥ οΥ ἴ]ιαῖ γ/ῖσηες οΥ Ῥετ]αρς Ίας ἴλε πιεαπς 
ἵο Ἠοποιγ ΠΠΔΠΥ. Απά ποῖε ἴπῖς αἰκο---ἴ]λαί 1Τν 
ἶ6 ποῦ οπ]γ Ῥεοααςο ἴ]ο ἰαίιος γοι Ἠανα Ἠοτε ατα 
ΥεΣΥ ρτεαῖ ἵπ παπρεν ἴλαῖ ἴμε Ῥγασίίοε ἵπ απεβίίοη 
Ἰας ατῖδεη, Ῥιΐ αἶςο, 1 τΠΙηϊ]ς, Ώδοαιδα ἴμο Ἠοπιαης, 
νο Ἠανε οξίεη 5είπεᾶᾷ {τοπα ΕΥΕΥΥ Ἰαπᾶ τα Ειγηϊς]- 
ἵησς οἱ 5αογεᾷ Ῥ]ασας απά οἳ ρα]ασες, Ἠανε πενετ αῑς- 
ἴαχρεά αηγ οἳ ἴμοβο γίοὮ γοι Ῥοβφεςς. ΊΝΊΥ, ευεπ 
Νετο, Νο Ἠαᾶ 5ο ρτεαῖ α οτανίηςσ απᾶ επἰλαςίαδπη 
ἵη ἴλαί Ῥηδίηεςς ἐμαῖ Ίε ἄῑά ποῖ Κεερ Ες Ἰαπάς οϐ 
οὗ ενεη ἴ]λε ἵγεαδιτος οἳ ΟΙγπιρία οἵ ος Ὠε]ρ]ί--- 
αλοιση Ίο Ποπουτεά ἴλοςε δαποζιατίες αῬονο αἱ] 
οἴπευς---Ῥαΐ νεπὶ 511] {ατί]ετ απᾶ τεπιονεᾶ πιοςί ὃ 
οἳ ἴ]ε βἴαΐαες οἩ ἴπε Αοτορο]ς οϐ Αἴλοης απά ΠΙάΏΥ 
οὗ ἴλοδε αἱ Ῥετραπαππα,” αἰλοαρΏ ἰ]λαῖ ργεοεῖηοῖ γγας 
Πΐς νετγ οἵη ({ος ν]αῖ πεεᾶ ἶ5 ἴμετο ἴο 5ρεα]ς 
ος ἴλοθε ἵπ οἴμετ Ῥ]αοες ζ), Ίεβι πάϊςατρεά οη]γ 
ἴλοςδα ἵηπ γοιχ οἵἵγ απἀ 5Πονεά ἰογψατᾶς γοι 5ο] 
σπα] ροοάν]] απά Ἠοποις ἴαῦ Ἡε εδεεπιεά 
γοιχ επἰίίτο ο γ Πιογε 5αογεᾷ Παπ ἴμαε {ογεπιοςδί 

3 9000 ἵπ παπαΡοχ αοοοτάἶπς 0ο ῬΗἨγ {πο Ἐ]άον, 94. 7. 96. 
. - ἐν αλτόσκς: Ῥτοβαβ]γ. θε ῬμΗπγ {πο Ἐ]άοι, Ν.Η. 

94. Τ. ὃ 
4 τα ν/88 ΤΠποιΒ {ον 198 βοπ]ρίατθϐ. Απιοηρ πο 

πηοβύ ποίαρ]θ Ίνα 61θ οοἱοβεα] ΕΤίεζε Π]αρίταίίησ {πο Ῥαΐθο 
οἱ {με σοᾷ8 απά {με ραπ, πουν {π Ῥοτ]ῃ, 969 {πε Ἰητοάισοῦίοη 
{ο {πο Τπνε]{0] Ῥϊδοοιτβο. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

« - ” Δ ”Α . - « 1 λ ἱερῶν. ᾖἴστε γὰρ ᾿"Ακρατον ἐκεῖνον, ὃς ὶ τὴν 
οἰκουμένην σχεδὸν ἅπασαν περιελθὼν τούτου 

3 

χάριν καὶ μηδὲ κώµην παρεὶς µηδεμίαν, ὡς κἀν- 
θάδε ἧκε. λυπουµένων δ᾽ ὑμῶν, ὅπερ εἰκός, 

λ / ” Δ Δ ” 3 / κατὰ θέαν ἔφη παρεῖναι' μηδὲ γὰρ ἔχειν ἐξουσίαν 
Δ ᾳ . ο) / - δί 

μηδενὸς ἄψασθαι τῶν ἐνθάδε. τοιγαροῦν δίχα 
τοῦ κοινοῦ τῆς ὄψεως κόσμου καὶ δόξαν ὑμῖν 
ἑτέραν περιποιεῖ τὸ τῶν εἰκόνων πλῆθος. τῆς 
γὰρ πρὸς τοὺς ἡγουμένους φιλίας καὶ τῆς παρ 
ἐκείνων ἐντροπῆς ἀπόδειξις φαίνεται ταῦτα. εἶτα 

- 3 - 

Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Νέρων οὕτω τὰ παρ᾽ ὑμῖν 
να λ Δ ” ς - μ ” / ἐτήρησαν καὶ σεμνὰ ἔκριναν, ὑμεῖς δὲ οὐ φυλά- 

ἃ / λ ε [ο / / 

ἔετε; καὶ Νέρων μὲν ὁ τῶν βασιλέων σφοδρό- 
τατος καὶ πλεῖστον αὑτῷ διδοὺς καὶ πρὸς ἅπασαν 
2 / 9 / ι] ἆλ / Δ ὴὃ ΔΝ 5 (λ ἐξουσίαν 3 πάντ᾽ ἐλάττω νενομικὼς οὐδενὸς ἀφείλετο 
τὴν εἰκόνα τῶν παρὰ µόνοις 'Ῥοδίοις τιµηθέντων: 
αὐτοὶ δ᾽ ὑμεῖς ἀφαιρεῖσθε; καίτοι ὃ πόσῳ κρεῖττον 
ἦν κἀνθάδε ταὐτὸν γεγονέναι; παρὰ μὲν γὰρ 
τοῖς ἄλλοις µένει τὰ τῶν τιµηθέντων ὀνόματα καὶ 

Δ 3 Δ . λ Ἂ » / ς ο) .) 

τὰς ἐπιγραφὰς οὖὐδεὶς ἂν ἀπαλείψειεν' ὑμεῖς ὃ 
ὥσπερ κακόν τι πεπονθότες ὑπ αὐτῶν ἐκχαράτ- 

/ - 

τετε.' καίΐτοι, φαίη τις ἄν, εἰ καὶ παρὰ τῶν 
/ 5 - ο) 

βασιλέων ἀνῃροῦντο, μηδὲν ὃὅ οὕτως ἀδικεῖσθαι 

1. "Ακρατον ἐκεῖνον, ὃς Ὑπ]οβίας: ἄκρα τῶν ἐκεῖ µόνος ὉΒ, ἃ 
κρατῶν ἐκεῖ µόνος Μ. 

5 Ῥβαρ]ς Ῥτοροβθά πλείστην αὑτῷ διδοὺς καὶ πρὸς ἅπαντα 
ἐξουσίαν. 

ὅ καίτοι Ο8ΡΡΒ : καὶ. 
4 Ατπίπι ἀε]οίοά καὶ πόσῳ . . . ἐκχαράττετε. 
ὅ μηδὲν Ἐπιροτίαβ: μηδὲ. 
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ςαποίιατῖε». Ὑοι ΤΘ6ΠΙΘΠΙΡεΥ {με ποϊοτίοις Αοταΐιι5,] 
ΝΠΟ νἱδῖτοά ργαοϊίοα]]γ ἴ]ιε γΥο]ε Ππ]λαρίτεά γνοτ]ά ἵη 
ΜΠ5 ᾳαοςί απ ραςςεἆ ὮΥ πο νί]ασε ενεη Ζ---γοι τεσα]] 
Ἠουγ Ώε «αι Ώθχγε Η]κευνίςε, απά γΥηεπ γοι Ἰγεγε, ααἲξε 
ηαἴΙΤα]]Υγ, ἀῑςίτεςςεᾶ, Ἰε 5αἱά Ἶςε Ἰαςᾶ «οππε {ο 5εε ἴ]μα 
εἱσΗί5, {οΥ Τε Ἠαά πο ααἰΠογ!Ι{γ Το ἴοιοἩ αηγιΠίηρ Ἠετο. 
Τπετείοτε, αρατῖ {τοπα πε Ῥεα [1] θἱσηί ννηίοὮ α1] ἴ]νε 
γγοτ]ά πΊαΥ ΘΠΙΟΥ, ἴ]λαο στεαῖ ηιπηρετ οἱ γοιν 5ίαΐιες 
Ῥτίηρς γοι 85ο α ΤΕΠΟΥΥΠ ο αποϊῃεν κοτί! Έον ἴμεςα 
ἠλίησς γε πηαπ]{οςί]γ α ρτοοί ο γοιν ΕγεπάςΠΙρ {ο 
γοιχ τα]εγς απά οἱ ἰλείγ τοδρεοί {ο γοι. 3ο ἴμεῃ, 
Ὑοη ο Ῥοππαπς απἆ Νετο σαατάεᾶ γοιτ ροββθεείοης 
8ο 5ογαρα]οις]γ απἀ εδἰεεπιεά ἴπεπα Ιηνίο]αίε, 5Πα]] 
γοι γοιπςε]γες {411 ἴο Ρτοῖεοῖ ἴπεπαὃ Ἀετο, ἐλαῖ πιοςί 
Ἱπιπιοάσταῖε ο{ ΕΠΙΡΕΧΟΣΒ, γ/λο ἴοο]ς τε πιοςί Ηρετί]ες 
απά «εοηδἰἀετεά ενειγίλ!πρ κιρ]εοί ἴο Πῖ ΟΥ 
απΗπα τεά Ῥούεχ, ἴοο]ς αγαΥ ἴμο κἴαΐίαο ΟΕ πο οη6 
οἱ ἴλοδε γν]λο Παά τεοεϊνεᾶ Ἠοποιχ {γοπα {λε Ῥθορ]ε οῇ 
Ἠμοάᾶςες, απἀ {οπι ἴμεπι οηΙγ. Απά ἆο γοι, γοιν 
ΟΥΏ 5ε]νες, τοῦ {ῃμαδα ποπ Ὑαὶ Που) πιαςὮ Ῥεϊίεν 1τ 
ποα]ά Ἠανο Ῥεεπ, Παά λε 5απῃε {μίπρ Ἠαρρεπεά Ίεντα 
45ο ! ΤΤπεαῃ ἐμαῖ νηεγεας εἰςεγνηετε ἴ]ε ηᾶπηςες ος ἴ]α 
ΠΊΘΏ γο Ἠανε Ῥθοεπ Ποπουγεᾶ ατα 1εβί απᾶ πο οπ6 
πγοι]ά τλίπ]ς οἳ οτγακίης ἴλα Ιπκοπρίίοης, γοι ολίςε] 
ἴλεπα ουἳ ]ςί ας ΙΓ {λε ππεπ Ἠαά ἆοπε γοι 5οΠ1Ε ΤΟΠΟ. 
Απά γεῖ, οπε πησηῖ 5αγ ενεπ 1 γοιν εἰαίαες ννετε 
Ρεΐης οαντίεᾷ οῇ Ῥγ ἴ]ια εΠΙρετοτς, λε ΠπεΠ Ίνεγε ποῦ 
Ρείηρ 5ο ϱτῖενοιδ]γ ντοηρεά ας αἲ ργεδεηῖ; {οχ ἴμε 
ΕΠΙΡΕΣΟΣΕ Ἠετε επρασεἆ ἵπ τοπιονίηρ 5ποἩ ἑμήπρς, ποῖ 

1 Ἐτοράπιαη οἳ Νογο, οἳ ππβοταρι]οιβ οματασίοτ, Ὑ]ο ἵπ 
Α.Ρ. 64 Ῥ]απάοτεά πο ατύ {Γθ8β8αΤθ8 οἳ 6τΤθεσο απά Ἐοπιθ αὖ {πο 
οοπηπιαηᾶ οἳ Ἀοθτο. Βεο Ταοίύαβ, Απιαῖς 156. 46: 16. 29: 
ΟΠ1.. 6. 9741. 
36. (Ἴσφτο, Αφαΐπεί Τεγγεβ 2. 4. 19 ἔοτ ο βἰπιῖ]ατ Ιηβίαπος, 
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τοὺς ἄνδρας. οὐ γὰρ ὡς δώσοντες ἑτέροις, 
ἀλλὰ κόσμου δεόµενοι µετέφερον, ὥστ᾽ οὐδεὶς 
ἂν αὐτῶν ἀφῄρει τὸ ὄνομα, οὐδ᾽ αὖ χεῖρον ἀπήλ- 
λαττον ἀντὶ Μεγάρων καὶ Ἐπιδαύρου, καὶ τῆς 
᾿Ανδρίων ἢ ἢ Μυκονίων ” ' ἀγορᾶς ἐν τοῖς 'Ῥωμαίων 
ἱεροῖς ἀνακείμενοι. κἂν ταῦτ᾽ ἀφῇ τις, βέλτιον 
ἦν ὃ τό γε καθ’ ὑμᾶς οὕτως αὐτῶν ἡφανίσθαι τὰς 
τιµάς. οὐδὲν γὰρ ὑπῆρχεν ἁμάρτημα ὑμέτερον, οὐδ᾽ 
αὐτοὶ τοὺς. εὐεργέτας ἂν τοὺς. ἑαυτῶν ἠδωκεῖτε 
καὶ τοὺς ἥρωας, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, συνηδικεῖσθε ὃ 
αὐτοῖς. 

Καὶ μὴν εἴ τις ὑμῶν πύθοιτο, εἰ καὶ δόξει 
λοιό ί δήποτε οὔθ) ὑμεῖς οὔτ᾽ ἄλλο γελοιότερον, τί δήποτε οὔθ) ὑμεῖς οὔτ ς 

οὐθεὶς πηλίνους ποιεῖσθε τὰς εἰκόνας τῶν κριθέν- 
των ἀξίων εἶναι τῆς δωρεᾶς ταύτης, εὐχερέστερον 
δήπουθεν ὂν καὶ μηδεμίαν ἢ παντελῶς μικρὰν 
δαπάνην ἔχον, φαίητ᾽ ἄν, οἶμαι: οὐ μόνον ὃ διὰ 
τὸ μὴ ὑβρίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ διαµένειν, 
εἰ δυνατόν, εἰς ἀεὶ τὰς τιμὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν. 
νῦν τοίνυν ἐπίστασθε τοὺς ἀνδριάντας ὑμῖν 
ἅπαντας κηρίνων ὄντας ἀσθενεστέρους. οὐ γὰρ 
εἰ τὸν ἥλιον Φφέρουσι, τοῦτο δεῖ σκοπεῖν' ὑπὸ γὰρ 
τῆς κολακείας τῆς πρὸς ἑτέρους διαφθείρονται, 
κἂν τῷ δεῖνι δόξη καὶ τῷ δεῖνι δι ἠἡνδήποτ᾽ 
αἰτίαν, οὐκέτ᾽ εἰσὶν οἱ πρότερο. πολὺ δὲ Ί 

- Μυκονίων Ἐπαροηας: - μυκηναίων. 
5 κἂν ταῦτ᾽ ἀφῆῇ τις Ἐπαιροτίαβ: κἀνταῦθα φῆ τις Μ, καὶ ταῦτα 

φῆ τις Ἑ, ταῦτα φἒι τις Ὁ. 
κ ν Ατηΐης ῆ. 
4 ἂν τοὺς Ἐπηρετίαβ: αὐτοὺς. 
. ’ συνηδικεῖσθε Οομεῦ: συνηδικεῖσθαι Μ, συνηδίκησθε Ὁ Β. 
6 µόνον αἀάαα Ὦγ Ἐπιρετίαβ. 
7 δὲ (εο]: δὴ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΗ5ΤΈ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

ντ Πε ἱπιεηβίοη οἱ ρἰνίηπρ ἴΠεπι ἴο οἴμεις, Ῥιαΐ 
Ῥεοααςε ἴΠεγ Ἱπαπίεά ορ]εοῖς οϐ επιρε]]ςΠπιεπί, 5ο 
Ὠλαῖ ηοπο οἱ ἴλεπα γγοα]ά τλ]π]ς οΓτοπιονίης ἴ]λο παπης, 
ηΟΥ νου] ἴλε Ῥεχδοης Ῥε αΠΥ ἴ]με γ/οτδε ο Ῥεοαιδο, 
Ἰηείεαά οἱ Ρείπρ 5εῖ πρ α5 οὔετίηρς αἲ Μορατα οὗ 
Ἡρίάαυτας οἱ ἵπ ἴῃε ππαχ]κεί-ρ]αος οὗ Απάτος οι ος 
Μγεοπος, ἴΠεγ γνετε 5εῖ πρ ἵη ἴλε 5αοτεᾷ Ῥ]ασες οἱ ἴμε 
Ἡοπιαης. Ῥαϊ ἀῑρπιῖδείηπσ ἴλμεςσο οοηδἰἀεταίίοης, 1 
νψου]ά Ίανε Ῥεεπ Ῥεϊίεχ, 5ο {αχ α5 γοι ατε «οποθυπες, 
Ἰαά ἴ]λεςε πιεη΄ς ἴο]κεης ο{ οποιχ Ῥεει ἴμις ορ] ζεν- 
αἴεά. Ἐον ἴπεῃ ἴπετε γνου]ά Ῥε πο {αα]ῖ οἩ γοιχ ρατῖ, 
ΠΟΥ Ὑνου]ά γοι γοιπςε]νες Ῥε ντοηρίπσ γοις ΟΝΠ 
Ῥεπε/[ασίοτς απἆ γοις Ἠετοες, Ραῇ, 1 ἴπεγε Ὕνετο ΑΠΥ 
ἨΤΟΠΡ αἲ α]], γοι γγου]ά Ῥε εαβοτίπρ 1 ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
νητλ τΠεπι. 

Απά {ατίμεν, 1 αΏγοηπε 5Ποι]ά Ιπαπίτε οἱ γοι, 
αὐευτά ἴποισὴ {5 π]αγ 8εεπΏ, ΥΗΥ οἩ εατίῃ ἆο πεϊίμεχ 
γοι ηΟΣ ἄΏγΟΠΕ εἶδε πιακε οἱ οΊαγ ἴ]ε ἴαΐιες ος ἴποβα 
Νο Ἠανε Ῥεεηπ αἀ]ιάσεά υνοτίμγ οἱ υΠῖς οἱ, δίπος 
ἴλαί, πο ἀοιβί, {5 εαδίετ ἴο ππαπασε απᾶ {πνο]νες νοτγ 
Ἠθε]ε ος πο «χρεηςε, γοι νοπ]ά τερ]γ, 1 5αρρο5ε: 
"Νοῦ. οπ]γ ἴο ανοῖά σἰνίπρ Ιηδι]ί Ρις αἶδο ἵπ ογάετ 
Ὠιαί ἴῃε Ἠοποιτς ΥΥΙοἩ ατε σῖνεη ἴο ϱοοά ΠΕΠ ΠΙΥ 
αρίᾶα {οτενει 1 ἴλαί ἵς Ροβεῖρ]ε. Ὑε5δ, Ῥαΐ ας 
ἴλαο ο.5α φἰαπάς, 1 που]ά Ἰανε γοα Έπου ἴλαῖ αἰ] 
γοιχ θἰαΐιες ατε Ίεςς ρεγπιαπεπί ἴΠαη γαχεη 0Π68. 
Έου 1ὲ ἵς ποῖ α απεδίίοη οί νηείμεχ ἴΠεγ «4η επάπτε 
πα 8Π, οἶποο Τε ἵδ ἴμο ἀοδία {ο βαϊίεν αποϊ]πες 
στοιῥρ οξ πεη νγλ]ο] τιίης παπα; απά 1 15 6εεπῃς ροοά 
το ΕΠίς ος ἐ]ιαῖ πιαρἰςἰταῖε {ΟΥ αΠΥ ΤΘΡΟΠ Ὑ]αΐδοενες, 
ἴηο Ἠοποιτεᾶ ππεη ΟΓ {ΟΥΠΙΕΥ ἴϊπαθν αγ ηΟ ΠΙΟΤΕΙ! 1 

1 Τποῖθη (ΟΛαγοῃ, ἃ 29 1.) τορτθβεη{β ἨΘΓΠΙΘΒ 38 βαγΊΠρ {λαῦ 
ποῦ ΟΠΙΥ {6 στοαίῦ πιοη οἱ {πο ραβύ Ὀαῦ 6Υθη ΓΠ1οὮΒ οἶθίορ απά 
ΥΊΝΘΤΡ 16 ηΟ ΠΠΟΤΘ. 
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χείρων ἡ τοιαύτη διαφθορά: τότε μὲν γὰρ ἠλέγ- 
χετ᾽ ἂν ἡ τῆς ὕλης ἀσθένεια, νυνὶ δὲ ἡ κακία 
τῆς πόλεως φαίνεσθαι δοκεῖ. τοιγαροῦν ὁμοίως 
δίδοτε τοὺς ἀνδριάντας, ὥσπερ οἱ τὰς κόρας 
ταύτας ὠνούμενοι τοῖς παισίν. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
διδόασιν οὕτως, ὥστεὶ λυπεῖσθαι μετ ὀλίγον 
συντριβέντων. 
Δρα ἀγνοεῖτε τὴν προσοῦσαν αἰσχύνην τῷ 

πράγματι καὶ πόσον γέλωτα ὄφλετε, δηµοσίᾳ 
ψευδόµενοι, καὶ ταῦτα φανερῶς οὕτως; ἐν 
γοῦν τοῖς ψηφίσµασι γράφετε, στῆσαι δὲ εἰκόνα 
τοῦ δεῖνς. Πῶς, εἴποι τι ἂν ὑμῖν, ἄνδρες 
Ῥόδιοι, στῆσαι γράφετε τὴν ἑστῶσαν, ἐὰν οὕτω 
τύχη, πρὸ πεντακοσίων ἐτῶν; εἶτα τῶν μὲν 
γυναικῶν τὰς ὑποβαλλομένας παιδία πονηρὰς 
κρίνετε καὶ δεινόν τι ποιεῖν ἡγεῖσθε καταψευ- 
δοµένας' αὐτοὶ δὲ οὐκ αἰσχύνεσθε ταὐτὸ 3 ποιοῦν- 
τες ἐπὶ τῶν εἰκόνων, καὶ τοὺς ἀνδριάντας, ὧν 
οὐκ εἰσί, τούτων εἶναι λέγοντε, καὶ ταῦτα 
οὐκ ὄντες ἀνήκοοι τῶν κατὰ τῆς πόλεως σκωµ- 
µάτων; φασὶ γοῦν πολλοὶ τοὺς “Ῥοδίων ἀνδρι- 
άντας ὁμοίους εἶναι τοῖς ὑποκριταῖ. ὥσπερ 
γὰρ ἐκείνων ἕκαστον ἄλλοτε ἄλλον εἰσιέναι," 
καὶ τοὺς ἀνδριάντας ὑμῖν ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνειν 
πρόσωπα καὶ μικροῦ δεῖν ὑποκρινομένους ἑστάναι. 
τὸν γὰρ αὐτὸν νῦν μὲν εἶναι ἝἛλλληνα, νῦν δὲ 

1 Ἠεΐεκο αάάθά μηδὲν α[ίογ ὥστε. 
3 ταὐτὸ ΑγηίΙΠΙ: τοῦτο. 
ὃ εἰσιέναι οοτγθοθίοη ἵπ Τ, εἰσεῖναι Ὁ ΒΜ. 

1 Τ]ο ἆο]]β ατο βαρροβθά {ο Ῥο οἱ Ῥα]κοά οἶαγ, Ἀπά 1 0119Υ 
8189 Ἠαά ]οϊηπθοά παρε {Παγ ννετο Υοςγ Πασῇο. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΕΠΑΡΤ ΡΙΡΟΟΙὉΒΡΕ 

Α πα ἰλὶς δογί ος ἀαξίτιοίίοι ἶ5 ππαοὮ ννουςα; {ου ἵῃ ἴ]α 
ο]ά ἆαγς ἴ]ιε ἐ:ασΙΠῖγ ος ἴ]ε πιαετία] γγοι]ά ο Ῥ]απισᾶ, 
Ῥαΐ πον ππεη ἑλίπ]ς 15 ἶ5 ἴ]ο οἱγ5 πιογα] γγεακηεςς 
ἴπαί ἵ6 Ῥείης Ῥτοισηί ἵο Ηραι. Απά 5ο γοι ϱο οἩ 
Παπάϊπρ οί γοις βίαΐιες νειγ πΙΠΟἩ α5 ρατεπίς ἆο 
πο Ῥαγ {ου εμείς ολΙ]άτεη ἴπεςε οἶεαρ ἀο]]. Έοτ 
ἴΠεγ ἴοο αγε 5ο σαδια] αροαῖ ἰλεῖν ος ἴ]αῖ νετγ 
8οοῦ ἴλετε {5 δοστουγ---ἨὝπεη τε οἶ[ίς Ἠανε {α]]επ Το 
ρίεοες! 1 
απ 1ὲ Ῥε ἰλαῖ γοι αγε πΠανγαγε οἱ ἴ]λο «Ἠαπης γΥήοἩ 

αἴἴασμες ἴο ἴμῖς Ῥγασίίσος, απᾶ ον τἰάϊοα]οις γοι 
π]ακε γοιχεε]νες ΡΥ ἴμίς ἀεοερῖίοη Ρρτασιῖςεά Ὦγ γοιν 
πίαΐε, απἀ ἴΠαῦ ἴοο 5ο ορεΠπΙγὲ Γον ἰηπδίαποἙ, ἵῃ 
γοιχ ἆεογεος γοι Ῥχοροφε ἴο ετεοῖ α δἴαΐιε οἱ βο-απά- 
ο. '"Βιαΐ Ἰιδί Ἠονγ, 6οπἹεοΏε πηἰσηὲ αθίς γοιι, “΄ἆο 
γοι Ῥτοροδε, πιεπ ος Ἠλοᾶες, ἵο “ετεοί ᾽ ἴπο βἰαΐιο 
ἴλαῦ Ίας Ῥεεη ετεοῖθᾷ Ῥοββίβ]γ {ον ἴμε Ἰαςδί Ώνα 
Ἠαπάτεά γοανς ὃ . Αΐοι ἀοίπρ ἐ]λαῖ, οαπ γοι αἀ]ιάρε 
ἴλοδε ΥΟΠΠΕΠ νο Ρα οῦ οἴπεν Ὑνοπιεπ΄ς ομΙ]άτε 
ας ἴλεῖγ οἵνη 3 {ο Ῥε ψ]ο]ἷκοά απά τεραγά ἴλείν ἆεοερ- 
Πο α5 α Πουτίρ]ε Πίπρ, νη]]ε γοι γοιγςε]νες αγα ποῖ 
α5Ώαππεά οἱ ἀοΐπρ ἴ]α 6απιε λίπος υυ γοιν Ίπιασες 
Ὦγ οαγίης ἰλμαῖ ἴλε δἰαΐιες Ῥε]οπο ἴο ἴμοςε {ο γγ]οπα 
ἴΠεγ ἆο ποῖ Ῥε]οπο, απᾶ ἴ]λαϊ ἴοο γηεηπ γοι οαηποῖ 
Πε]ρ Ἠεατίης οῇ ἴ]ε ]οδῖς νηϊὮ γηίο γοιχ οἳγ ἶς 
γενεά Έοςχ Ἰηδίαπςες, ΠΙΔΠΥ Ῥεορ]α αδεετί {μαῖ μα 
βἰαΐιος ο ἴπε Ἡ]οάίαης ατα Ἰ]κε αοἴοτς. Ἐον ]αςὶ 
5 ΕΥΕΥΥ αοἴογ πηα]κες Ἠΐς οηίταηος α5 οη6 ελατασίεν 
αἲ οηε ἴἶπιε απᾶ αἲ αποϊΒεχ α5 αποΐἩοχσ, 5ο Πκογγίςα 
γοιχ εἴαΐιες α55απιε ἀῑΤετεηῖ τὂ]ες αἲ ἀῑπετεηῖ Πἴπαες 
απά δίαπά α]πιοςί ας 15 ἴεγ νγετε αοἰίπρ α ρατῖ. Του 
ἸηδίαποςἙ, οπε απᾶ ἴλε 5αΠ]ε βἰαΐαε, ἴΠεγ 5αΥ, ἵ5 αἲ κ 

3 Έοτ (ῖ Ῥταοθίοοθ 5ϱο ΑτίβύοΡἩαΠΘΡ, Τεδηπορ]ογίαποιιθαῖ 
605. 
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"Ῥωμαῖον, πάλιν δ᾽, ἂν οὕτω τύχη, Μακεδόνα 
Ἂ / Δ - 32 ο Ν ».Ψ οφ ο ἢ Πέρσην: καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων οὕτως ὥστε 

] Σο / ΣΩλ Σο / μ Δ 2 Δ μ τὸν ἰδόντα εὐθὺς εἰδένι. καὶ γὰρ ἐσθὴς καὶ 
ς / Ν (2 ς ἁ 2} / 

«ὑπόδεσις καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα τὸ ψεῦσμα ἐλέγχει. 
καὶ µυρία ἐῶ τῶν γιγνοµένων, οἷον τὸ πολλά- 
κις ἀνδρὸς σφόδρα γέροντος εἰκόνι νέου τινὸς 
τὸ ὄνομα ἐπιγράφειν, θαυµαστήν τινα, οἶμαι, 
δωρεὰν εὑρηκότων ὑμῶν, εἰ µετά γε τῆς τιμῆς 

} Λ ς / /' 3 / 3 

καὶ τὴν ἡλικίαν δίδοτε καὶ πάλιν ἀθλητοῦ 
τινος ἀνδριάντα ἑστάναι, ὡς ὄντα ἀνθρώπου 
παντελῶς ἀσθενοῦς καὶ µετρίου τὸ σῶμα. τὸ 

ο) [ο 3 - 

μὲν γὰρ ἱππεύοντα τὸν δεῖνα ὁρᾶσθαι παρ ὑμῖν 
ἢ πολεμίῳ συνεστῶτα ἢ στράτευμα ἐκτάσσοντα 

ἄνθρωπον οὐδεπώποτε τῆς γῆς ἀφάμενον τοῖς 
αὑτοῦ ποσὶν καὶ ἀπὸ τῶν ὤμων καταβάντα τῶν 

/ σολ ” ” α] . ε - / φερόντων οὐδὲν ἴσως ἄτοπον' ἀλλ ὁ δεῖνά γε 
ἕστηκε πυκτεύων παρ’ ὑμῖν. 

Καὶ λέγω ταῦτα μὰ τὸν Δία οὐκ ἀπεχθάνεσθαι 
α ι) 

βουλόμενος ὑμῖν οὐδὲ διασύρων τὴν πόλιν, ἀλλ 
ο Δ »./ ς Γον Δ 2 / Γ 

ὅπως μηδὲν ἀνάξιον ἑαυτῆς μηδὲ ἀλλότριον τῆς 
- / 

ἄλλης εὐκοσμίας καὶ τῆς πολιτείας φαίνηται 
ποιοῦσα. καί µοι δοκεῖ τις ἂν εἰκότως προαχθῆναι 
διὰ τὴν πρὸς ἅπαντας εὔνοιαν τοὺς ἝἛλληνας, 

3” / ΔΝ Δ . ς Αα. ” ” 3 / οὐ µόνον διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς, εἴ τι ἄρα ἐνθάδε 

1 Ώ]ο β6ΘΠΙΒ 6ο Ῥο ρἰνίησ οχαπηρ]θΒ οἳ οβρθοία]]ν τάἰσοπ]οις 
εαὈρέαθίοης οἱ ἀἰβήπριϊρλοά ἨΒΙΠΘΟ Ῥ]ασεά οἩ βίαίαθι οἳ 
οαγ]ίοτ πΊθη οἱ  οπΏαταοῦθτ γΥοΙ]γ Πποοηρταοις νη(Ἡ (ναί οἳ ἴλθ 
Ῥτθβθηξονπθτ. ὮΥ αγ οἱ α ο πιαςκ Ίο ΡτοΡαΡΙΥ, 85 νοη Αγηΐπι 
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ΤΗΕ, ΤΗΠΑΤΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΞΘΟΟΙΒΡΕ, 

οηΏε πιο α (τοε]ς, αἲ αποϊμει ἴπιθ α Ἠοπιαη, απά 
Ἰαΐοχ οἩ, 1{ 1ξ 5ο Ἠάρρεης, α Μαςοάοπίαη οἵ α Ῥογθίαη; 
απά νγλαῖ ἱ5 ΠΟΤΕ, ΥΕ 5οπηο φἰαΐιες ἴῃε ἀεοεερίίοη ἶ5 
5ο οὐνίοις ἴπαῖ ἴμε Ῥε]μο]άει αἲ οποςε΄ 5 αγατο οῇ 
με ἀεοεῖι. Έοι ἵπ {αοῖ, οἸοϊμίπο, {οοΐί-σεαχ, απᾶ 
εγετγίλμίηρ εἶςε οί ἐμαῖ Ἰῑπα εχροςε ἴ]ε {γαιά. Απά 
1 Ρραδς ονετ οοιηί]εθ Ιπδίαποςς οἱ γλαῖ Ἠαρρεης, 
5αςἩΏ ας ἴλαί ο6ζεΏ ἴ]ε π8πηο ΟΓ 6οπης γουηΠρ ΤΙδΗ 15 
Ἰηδοτ]ρεά οἩἳ ἴ]α ςἴαΐαε οἱ α νατγ οἷά πηβή---α πηοδῖ 
ποπάετ{α] ο, πιεϊμίπ]κς, γοι Ἠανε ἀϊδοονεταά, ἵ{ 
8Ίοηπρ ντ] ἴλε Ἠοποιχ γοι ο8Π 85ο πιακε α Ῥτεδεπί οῇ 
γοιίἩῃ; απά αραίη, Ὑγε Ἠεαχ οἱ α δἰαΐπε οἱ α οετίαίη 
αἰλμ]είο γηῖοὮ ςαπᾶς Ἠετε, ἴ]αὶ 1 τερτεςεηῖς απ α{ζεν 
πεακΗηρ οἱ α πηβΏ, αιίε οτάίπατγ οἱ Ῥοάγ. Του 
νηί]α νε αἀπαῖε ἐ]ναὶ ἔλεχε ἶς Ῥετ]ιαρς πο ἱποοπργαίγ 
η γοις Ἠανίηρ Ῥείοτε ενετγβοάγ’5 εγες ἵπ γοιχ οἵιγ 
Όλε βσιτε οἱ Βο-απᾶ-θο πιοιπἰθἁα προη α Ἠοχδε ἴπ 
ἴλε αοὶ εἴλει οἱ σταρρΗτρ υ α {οεπιΏ ος οί 
πΙβΙΘΠα]Ιηρ ΑΠ ΑΥΙΩΥ, ενεη ἴποιρῃ Ἠε Ίνας α {ε]]ου 
Νο πενεν ἴουσ]μεᾶ ἴπε οατί ντ] Εΐ5 οὖν {εεί οἳ 
ἀεξοεπάεά {τοπα πε 5Ποι]άετς οὗ ἴ]λε οαττίετς γ]ο 
Ῥοτε Ἠΐπα; Ῥαΐ γηλαῖ οςπ ΟΠ6 54Υ ΟΕ 20-απᾶ-θο, 1ο 
δίαπᾶς ἵπ γοιχ πα]άςί {π τε ροδε οξέα Ῥοχες ! 1 
Νον 1 5αγ αἲἱ 5, ΤΙ α89διτε γοι, ντ πο ἀθδίτα 

το Ίποις γοις Παϊτεά ος ἴο ἀἱδραταρε γοιχ οἵγ, αἱ 
ἵπ ογάετ ἴο ρτενεηῖ 115 Ρεΐπρ {οαπά ἀοΐπρ αηγμίηρ 
απνος μγ οἱ 1ἴδε]ξ ος αἰἱεη ἴο ἴ]ε ρεπετα] ἀεοογατα 
ος 158 ρυρ]ο Ἠ{ε. Απά 1 5εεπης ἴο τηε ἰ]λαῖ αηγοπα 
που]ά Ώανε σοοᾷ Τ6β5ΟΠ {ΟΥ Ῥείηρ πιονεᾶ, ΡΥ Πὶ5 σοοἆ 
ψ]] {ουγατά αἲὶ ἴμο Ἠε]]επες, απ ποῦ αἶοπο τονψατά 
γοι, 15 ἵπ {αοἳ ἴλετε «Ποι]ά Ὦε απΠΥ Ῥτασϊίοο Ἠετε ἵῃ 
Ἠλοάες ἰλμαῖ {5 ποῖ ας Τὲ 5μοι]ά Ῥε, ἴο πιεηβίοη 1 απᾶ 

ὑλοαρ]έ, αβεᾶ {ο Ῥτορες ηΒΠΙΘΒ Οἱ {1ο Όννο εβεπαίπα{θ Ῥ6ΓΒΟΠΒ 
νο ἵπ {6 πιαπιβοτίρίβ ατο τε[ειτθά 00 88 ΄ Βο-8Πά-Βο.᾽ 
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ΡΙΟ Ο6ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἔχοι μὴ καλῶς, εἰπεῖν καὶ μηνῦσαι. πρότερον 
Δ - μὲν γὰρ ἐκ πολλῶν συνειστήκει τὸ κοινὸν ἀξίωμα 

καὶ πολλοὶ τὴν Ἑλλάδα ηὗξον, ὑμεῖς, ᾿Αθηναῖοι, 
/ ο) / Δ ο 

Λακεδαιμόνιοι, Θηβαῖοι, χρόνον τινὰ Ἰορίνθιοι, 
Δ ) .) α Ν λ ) Δ Αα ”/ τὸ παλαιὸν ᾿Αργεῖοι' νυνὶ δὲ τὸ μὲν τῶν ἄλλων 
νλ / ο) ς λ Ν Φα 4 Φ β οὐθέν ἐστι. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνήρηνται 

/ Δ - / καὶ ἀπολώλασιν, οἱ δὲ ἀσχημονοῦσι πράττοντες 
οἷα ἀκούετε καὶ πάντα τρόπον τὴν παλαιὰν δόξαν 

α « ἀφανίζοντες, οἰόμενοι τρυφᾶν οἱ ἀνόητοι καὶ 
κέρδος ἀριθμοῦντες τὸ µηθένα κωλύειν αὐτοὺς 
ἁμαρτάνοντας. λοιποὶ 1 δὲ ὑμεῖς ἐστε' καὶ γὰρ 
µόνοις ὑμῖν ὑπάρχει τὸ δοκεῖν ὄντως τινὰς γε- 
γονέναι καὶ μὴ τελέως καταπεφρονῆσθαι. διὰ 
μὲν γὰρ τοὺς οὕτω χρωµένους ταῖς ἑαυτῶν πατρί- 

« 2 / ” / Φλ ) /’ σιν, ὡς ἀληθεύοντες ἔνιοι λέγουσιν, οὐθὲν ἐκώλυε 
πάλαι Φρυγῶν πάντας ἢ Θρᾳκῶν ἀτιμοτέρους 

/ α᾿ ., ο ν 3  μφ ι γεγονέναι τοὺς ὝἛλληνας. ὥσπερ οὖν οἰκίας 
ἠρημωμένης εὐδαίμονος καὶ μεγάλης, ὅταν εἷς 

ω / 

ἔτι λοιπὸς ἢ διάδοχος, ἐν ἐκείνῳ πάντα ἐστί, 
Ἂ . ς / Ν 3 / [ο Δ κἂν οὗτος ἁμαρτάνῃ τι καὶ ἀκούῃ κακῶς, τὴν 

σα / 5 / ο ν ρό ο Δ / ὅλην δόξαν ἀφανίζει τῆς οἰκίας καὶ πάντας κατ- 
αισχύνει τοὺς πρότερον, οὕτως τὰ ὑμέτερα νῦν ἔχει 

) Δ ε / Ν Δ ” ή μα. 

πρὸς τὴν Ἑλλάδα. μὴ γὰρ οἴεσθε πρωτεύειν αὐτῆς, 
2 ε« / Ν ” ο Δ / ” 

ἄνδρες 'Ῥόδιοι, μὴ οἴεσθε. τῶν γὰρ ζώντων ἔτι 
- ον ” καὶ τῶν αἰσθανομένων τιμῆς ἢ ἀδοξίας ἔστι πρώ- 

/ 

τους εἶναι. τὰ δὲ ἐκείνων οἴχεται καὶ πάντα τρό- 

1 λοιποὶ Ἐεϊβκε: λοιπὸν. 

τόο 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΧΥ-ΕΙΒ2Τ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

πηα]κε 1 Κπονιπ ἴογοι. Έοχ {Π ἴ]ε ραςί, ἰπάεεά, πΙαΏΥ 
εἰεπιεηῖς οοπϊτρα[εά {ο ἴπε ΠϊσΏ θἵαπάίπο ἵπ ὙγηΙο] 
Ίνα α] «πατε, απά ΠἹαΠΥ Ρεορ]ες εχα]ίεᾷ Ηε]]ας---γοι, 
ἴπε Αἰμεπίαης, ἴΠε Βρατίαης, ἴμε Έπεραπς, ἴ]πε 
Οοτἰπίμίαης {ον α υηῖ]ε, απᾶά ἵπ αποϊεπῦ πιες ἴ]οα 
Ατρῖνες; Ῥιΐ αἲ ἴλο ρτοςεπῖ Ὠπηο α]] ἴ]ε τας οοιηῖ 
{ον παισηί.. Έον υί]ε 5οππε οἱ ἴπεπι Ἰανε Ῥεεῃ 
αἰἴετ]γ ἀεξίτογεά απᾶ Ἰανο ροετὶδ]ιαά, οἴ]ονς ἀΐδσταςσς 
ἴπεπιδε]νες Ὦγ ἀοῖπς ἴλε «οτί οἱ ἐμίπρς οἱ υυίοἩ γοι 
Ίεαχ απᾶ ἴπ εΥετγ ναγ Ῥ]ουΐπο ους πείς αποἰεπῖ 
σ]οτγ, ἰἨμϊπ]ίπο ἴπαῖ ἴλεγ ατο Ἠανίηρ απ 645Υ Ἰάς, 
{οο]ς ἴλαί ἴΠεγ ατα, απά εουιηίπο Τξ σαΐπ ἴΠαῖ ἴ]λετε {5 
πο ΟπΠε ἴο Κεερ ἴπεπι {Ποπ οιτίησ. Βαῖ γοι ατε Ἰες, 
{ογ γοι αἶοηπε 5ὔ1]] ατα Ῥεμενεαᾶ ἴο Ἠανε ρτονεά γοιτ- 
5ε]νες ἴο Ῥε ἵπ ἴταῖ] α ρεορ]ε ο{ οοπδ6ε«εποε απά ποῖ 
αττετ]γ ἀεερίςεά. Ίπ {αοῖ, Ῥεσοαιςο ο ἴλοδε Πο 
ἴγεαί α5 ἴΠεγ ἆο ἰιεῖν πανε οοαπἰτίες, ἴμοτε γγας 
ποϊμίησ ἴο Ῥτεγεηπί ἴλπε Ἠε]]επίο ταοε Ώοπι Πανίηςσ 
Ῥεοοπιε Ίοπρ 5ἴποςῬ---5 50ΟΠ16 ΊΠΕΠ αἴθ βαγίΠΡ νηἩ 
Ρετ{εοί ἰτα[]-- ποτε ἀεερίδεᾶ ἴπαπ ἴ]ο Ῥηχγρίαης οἵ 
ΤΠἩτασίαης. Τπετείοτε, Ἰαςί αξ, Υηεη α Ῥτοδρετοις 
αηᾶ στοαῖ {απ]γ Ίας Ῥεεπ 1εβῖ ἀεεο]αῖο απἆ οηΙγ οπε 
πηα]ε ἀεξεοεπάαπί 5αχνῖνες, ενετγἰμίπο ἀερεπάς προπ 
Πάπα, απᾶ ΙΓ Ώε εττς ἵη αΠΥ γΥΥ απᾶ Ῥεατς α θαά παπηε, 
Ἱε ἀεςίτογς αἲ] ἴ]λε σ]οτγ οί Ἠὶς {απηῖ]γ απ ριαῖς «Παπηο 
προη αἲ] ἴλοςε νο Ῥτεσεάεά Ἠΐπι, 5ο ἴοο {5 γοιχ 
ΡοβίΠοη πουν ἵπ τερρεοῖ ἴο Ἠε]]α. Τον γοι πιιδί 
ποῖ ἴα]κε 1{ {ος σταηϊεᾶ, Ὡποάίαης, ἴλαῖ γοι Πο]ά τοῦ 
Ῥίαςε ἵῃ Ἠε]]ας, παΥγ γοι πηαςῦ ποῖ. Έοτ 19 {5 οΠ]γ 
ἴλοςε Ἠε]]επες ννπο 5Μ1]] Ίνα απ ατα 5οηδίρ]ε οἱ ἴμε 
ἀϊπετεπεοε Ῥεϊνγεεπ Ἠοποιχ απ ἀϊδμοποιχ οἱ πποπα 1 
16 Ῥοββίβ]ε {ου αΏΥ ἴο Ῥε Πτοῦ. ΕΒιαΐ α]] πε {ογπχεχ αγ6 
ραςί απά σοπε, Ώανε Ρροτίσ]εά ἵπ απ αἰζετ]γ θμαπιεία] 

1 Οἱ, Ῥιο 94. 61; 98. 28 Β, απἆ 40. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

πον αἰσχρῶς καὶ ἐλεεινῶς διέφθαρται' καὶ οὐδὲ 
ἐπινοῆσαι λοιπὸν ἔστι τῶν ἄλλων 1 τὴν ὑπεροχὴν καὶ 
τὴν λαμπρότητα τῶν πράξεών τε καὶ παθῶν” εἴς 
γε τοὺς νῦν ὃ ἄνδρας ὁρῶντα. ἀλλ᾽ οἱ λίθοι μᾶλ- 
λον ἐμφαίνουσι τὴν σεμνότητα καὶ τὸ μέγεθος 
τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ ἐρείπια τῶν οἰκοδομημάτων" 
ἐπεὶ αὐτούς γε τοὺς ἐνοικοῦντας καὶ τοὺς πολιτευο- 
µένους οὐκ ἂν εἴποι τις οὐδὲ Μυσῶν ἀπογόνους" 
ὥστε ἔμοιγε δοκοῦσι τῶν οὕτως οἰκουμένων αἱ 
τελέως ἀνηρημέναι πόλεις κρεῖττον ἀπαλλάττειν. 
ὑγιὴς γὰρ ἡ τούτων µνήµη µένει, καὶ τὸ ὄνομα 
δι οὐθὲν ὑβρίζεται τῶν πρότερον καλῶν' ὥσπερ, 
οἶμαι, καὶ τῶν τεθνεώτων τῷ παντὶ βέλτιον τὰ 
σώματα ἀνηρῆσθαι καὶ µηδένα ὁρᾶν ἢ Φαίνεσθαι 
σηπόµενα. 

Καὶ ταῦτα μὲν ἴσως πλείω τῶν εἰκότων ἐπῆλθέ 
µοι µνησθέντι τῆς ὅλης καταστάσεως, ἐκεῖνο 
δ᾽ ὑμῖν ἐβουλόμην ποιῆσαι Φανερόν, ὅτι μόνοι 
καταλείπεσθε τῶν Ἑλλήνων, οἷς ἂν καὶ παραινέσαι 

1 τῶν ἄλλων οἀάάεά Ὦ}γ Ο8ΡῃΑ. 
3 πράξεών τε καὶ παθῶν Ο08ΡΡΒ, αβειπιίπρ α Ίαοσπα αξθετ τῶν : 

παθῶν αἲἱ ΜΒΡ. Μοβί οἀΐθοτα Ἠαγυο αβθιπιθά {παίῦ παθῶν ἵΒ 
οογγΙρέ: πατέρων ΟΙ πάλαι ΟΙ παλαιῶν Ἐείβκο, πατρίδων 
Βε]άθη, προγόνων ΟοΡεῦ, πόλεων Ἐβαρ]ς, τεαϊπεά Ὦν Ατηϊη. 
Ἐπιροτίαβ απά Ῥιάς τοαίπεά {πο ΜΑ, τεαά(ηρ. 

3 νῦν εάάεά Ὦγ Ο8ΡΡΑ. 

1 Τηρ οοπίταβθ ΒΘΕΠΙΒ {ο ο Ῥδΐνθεῃ ο απηνοτίἩγ ΗεΙοπεβ 
πο Ἠθνο Ρετίβηοά απά Ποβο οΓ έλα βγνίνοΓβ Ἠ]ο Ἠανο Ἠε]ά 
{α5{ ἵο Ῥτίποίρ]εθ οΕ Ἀοποιγ. 

Τ]ο ἔοπθ οἳ {Πίβ Ῥάββαρο ἶβ ἐ]λαί οἱ ἐ]ο (τθεκ Ῥαπεργτίβίβ, 
ψ/]ο ἀνγε]] 85 πιαοἩ προη 6πθ ΠαγάβΗρΒ {ιο Γοτε[αίπετε οπάτοά 
(τὰ πάθη) 88 προ ἐ]λοίτ αολίθυοπαρη{θ----Θ.Ρ. ἴ]ιθ Γαΐο οἳ Ἰοοπίάαβ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ5Τ ΡΙΡΟΟΙΒΡΕ, 

απά ρἰὔίαΡ]ε γναγ; απᾶ ας ἴο ἴ]α τος, 1ἱ ἶ5 πο Ίοηραυ 
Ροββῖρ]ε ἴο {οτπι α οοποδρ![ίοη οί ἴμε ρτε-επαίπεηοςἙ απά 
5ρ]επάοισ οί ελλείχ ἀεεᾶς απἀ, αξ υγε]], ἐ]λοῖν ει Πετίησς, 
ΡΥ Ἰοο]κίπςσ αἲ ἴλεα πιεη οἱ ἴπε ρτεδεηῖ πε. ἈΝαγ, 1ὲ ἶ5 
ταῖμεν {με θἴοηες γΥΏΙο] τεγεα] ἴ]ε σταπάεαχ απᾶ ἴ]ε 
ρτεαῖηεςς ο{ Ηε]]ας, απ ἴ]ο ταῖης οί Πεν Ῥα]άΐηρς: 
Ίεν ἱππαριαηπϊς ἴπεπιδενες απἀ ἴλοδε ΊνΠο οοπάιοῖ 
Ἠεχ σονετηπιεηῖς γγοι]ά ποῖ Ῥε οα]]εά ἀεξοεπάαπῖς 
ο{ ενεῃ ἴ]ε Μγείαπς. ϐο ἴο πια, αἲ ]εαςῖ, 1 566Πα5 
ὑλαί ἴιε οἶῖες υίοἩ Ἠανο Ῥεενπ αἴζετ]γ ἀοεείτογεᾶ 
Ἠανε «οπιε οϐ Ρεϊίεν ἴμαη ἴποςε γγμΙο] ατα Ἱππαρίτεά 
ἂ5 ἴΠεγ ατα Που’. Ἐοχ ἴ]ε ΠΠΕΠΙΟΤΥ οἱ ἴλοςδο ππεΠ 
τεπιαῖης απἰπιραϊτεᾶ, απἀ ἴλε {απιε ος ἴλοςε ποΡ]ε 
ΊπεΏ ΟΕ ἴλο ραδί 5αῇενς Ιηδα]ί Ίοπι παισηΏί; Ἰ]αςί 
α5 ἵν ἶδ ἴταθ, πιαϊηἰη]κς, ντ ἴπο Ὀοαᾶίαος οἱ ἴ]εα 
ἀεαά---ἴἳ {5 ἵπ εΥετγ γ’αΥγ Ροΐΐεχ ἴμαί ἴπεγ «Ποι]ά Ἠανο 
Ῥεεν α{ζετ]γ ἀεδίτογεά απά ἴ]λαῖ πο πιαη 5ηΏοι]ά 5εε 
ἴλεπῃ αΏΥ ΠΠΟΥΕ, ἴλαπ ἴ]αῖ ἴλεγ 5Ίλου]ά τοῦ ἴπ ἴῃμο θἱσηί 
οί αἲ | 
Απά αἰίλοασῃ ἴλεςε ἰλοισληῖς, γΥηΙοὮ Ἠανο «οπηε ἵο 

τηε α5 1 Ἠανε ρογίταγεά ἴ]με {πα ἴΙοη α5 α ΊΥΠο]ςε, πανα 
Ῥετῃαρς Ῥεεη πηοτε ΠΙΠΠΕΤΟΙΙ5 ἴμαη {5 πδια], γεῖ 1τ 
Ίνα5 ΠΙΥ ΥΙ ἴο ππακα ἰΠῖς Ῥοῖπί οἶεαν ἵο γοι--- 
ἴλαί γοι αἶοπε αἆτε 1Ιεβί οἳ Ἠε]]επίο ρεορ]ες ἴο 

απά Ἠΐ5 ππθη αἲ ΤΠογπιοργ]αθ, ΟΕ {ο Αἰλεπίαπβ ηδη {616Υ 16Εῦ 
{]ιεῖγ οἵϐγ, {ο Ῥο Ῥατπεά απά βαο]οἆ ὮΥ (1ο Ῥοτβίαηβ, θίο. ΤἨο9 
ογἰθοα] ποῦθβ, Ἠούθγετ, βποι]ά Ῥο οοπβι](θοά; {ον ἴ]πο ἰοχῇ 
νηζποαό εαρρ]επιθηίθς ἵβ Τατ Γοπι βαΔΙβΓαΟίΟΤΥ απά πο οοΠ]θο- 
{ατθβ Ἠανο α οἶαίπι {ο ορτίβΙη{γ. 

3 Τηο Μγείαηβ νγετο τοσατάεά σηΙ(Ἡ οοπίοπιρί Ὦγ πο Μεάϊ- 
{θιταηθαη ῬθοΡίθΒ, α. Εθο]ίπσ οκρτοβαθά Ὦγ {πο Ῥτογοτῦ '' ο 
Ἰονοδέ οἳ ἴμο ἨΜγρίαης᾽ (Μυσῶν τὸν ἐἔσχατον); ο. Ῥ]αΐο 
Τηραείείιε 209 Ἑ. Οἴοθγο Ότο Πίασοοο 21: Ὁ' Ωπῖᾶ ἵπ (ταθοο 
ΒΟΤΠΙΟΠΘ ἔατη ὑγίσατα οὐ ορ]ερταύαπι παπι βἵ απῖς ἀθβρίοαθαϊ 
ἀποίθατ αύ ΄ Μγβοτιπι απάτης Ἰ 68ο ἀἰσαίατ 1) 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τις καὶ περὶ ὧν ἔστιν ἔτι λυπηθῆναι δοκούντων 
ἁμαρτάνειν. 

Εἰκότως ἂν οὖν πρόσσχοιτε αὑτοῖς καὶ πάντα 
τὰ τοιαῦτα ἐξετάζοιτε ἀκριβέστερον τῶν προγόνων. 
ἐκείνοις μὲν γὰρ ἐν πολλοῖς ὑπῆρχεν ἑτέροις ἡ 
τῆς ἀρετῆς ἐπίδειξις, ἐ ἐν τῷ προεστάναι τῶν ἄλλων, 
ἐν τῷ βοηθεῖν τοῖς ἀδικουμένοις, ἐν τῷ συµµά- 
χους ἱκτᾶσθαι, πόλεις οἰκίζειν, νικᾶν πολεμοῦντας, 
ὑμῖν δὲ τοιοῦτον μὲν οὐθὲν πράττει» ἔνεστι». 

165 καταλείπεται δ᾽, οἶμαι, τὸ ἑαυτῶν προεστάναι 
καὶ τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ, τὸ ᾿τιμῆσαί τινα καὶ 
κροταλίσαι, μὴ τοῖς πολλοῖς ὁ ὁμοίως καὶ τὸ βουλεύ- 
σασθαι καὶ τὸ δικάσαι καὶ τὸ τοῖς θεοῖς θῦσαι 
καὶ τὸ ἄγειν ἑορτήν' ἐν οἷς ἅπασιν ἔστι βελτίους 
τῶν ἄλλων, φαίνεσθαι. τοιγάρτοι καὶ τὰ τοιαῦτα 
ὑμῶν ἐπαίνου τυγχάνει (καὶ γιγνώσκεται παρὰ 
πᾶσιν οὐχ ὡς μικρά) τὸ βάδισμα, ἡ κουρά, τὸ 
µηδένα «σοβεῖν. διὰ τῆς πόλεως, ἀναγκάζεσθαι 
δὲ διὰ τὴν ὑμετέραν συνήθειαν καὶ τοὺς ἐπιδημοῦν- 
τας ξένους καθεστώτως 1 πορεύεσθαι" καθάπερ, 
οἶμαι, καὶ τοὺς ἀγροίκους, ἰδεῖν ἔστιν, ὅταν εἰἷς 
παλαίστραν ἢ γυμνάσιον ἔλθωσι», ἧττον ἀρρύθ- 

165 µως 3 κινουµένους" ἔτι πρὸς τούτοις τῆς ἐσθῆτος 

ὁ τρόπος, τὸ ἴσως ὃ ἄν τινι γελοῖον φανέν, τῆς 
πορφύρας τὸ µέτρον τὰ φανερώτερα ἤδη, τὸ 

ᾱ. καθεστώτως Ἐείβκθ: καθεστῶτας. 
᾿ ἀρρύθμως Ῥβαρίς : ἀρρύθμους Β, ἀριθμῶς Μ, ἀρύθμους Ὁ. 
δ τὸ ἴσως 9ο]: τοῖς ὧς. 

1 Τμο ἨθρθπιοηΥγ η Ῥο]Μἶοα] τηα{{οιβ Ἠανίηρ Ῥαββεᾶ {ο {πο 
Έοπιαηα. 

2 ΟΕ, {ο αἀνίοο ρίνοη «ο ἴ]ο Ῥοορ]ο οἱ Αἰεχαπάτία ἵπ Ὠίβ- 
οοιβο 92. 74 α. ΟΕ. αἴθο Ὠοπιορίμεπος {π ΜΙά. 158. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΕΙΒΡΤ ΡΙΡΘΟΟὉΒΡΘΕ, 

Ὑηοπα αἀνίοε οοα]ά Ῥε οβετεά απά τερατάϊησ γνηοπι 
9 15 θΜ]] Ρροβείρ]ε Το ρτίενε γΊεπ ἴΠεγ 5εεπι ἴο 
6υη, 

Τί πνοι]ἀ, λλετείοτε, Ὦε τεαδοπαΡ]ε {ο εχρεοῖ γοα 
το ρίνε Ἠεεὰ ἴο γοιτβεῖνες απᾶ ἴο εχαπαῖπεα αἲ] 5αο] 
παϊίεις ας ἴλεςσε ποτε οατεβα]]γ ἴ]αη ἀῑά γοις 
Δποεδίοι». Ἐοχ γΊετεας ἴπεγ Ἠαά πιαηγ οἴλει γ/αγς 
ἵπ νε] Το ἀἱδρ]αγ είν νσίαες-- ἵπ αθουπηίησ ἴπε 
ἸεαάετεΒῖρ ονεχ ἴ]ε οἴμετς, ἵπ Ἱεπάίηπς 5ποσοιγ ἴο ἴ]α 
γ]οῖπις οὗ Ἱπ]αδ[οε, ἵπ ραϊηίης αἶ]ες, Γοππάΐπσ οἶθῖςς, 
πΙπηϊης γνανς---ἴου γοιι 18 ἵ5 ποῖ Ρροββῖρ] {ο ἆο αΠΥ ος 
ἴπεςε ἰπίπσς.ὶ Βαϊ ἴμετε ἶς Ἰεβι {ο γοιι, Ι πῖς, ἴπο 
ΡηνΊ]ερε ο{ αδεαπαΐηρ με ΙεαάειςΒῖρ ουεγ γοιχβε]νες, 
ος αἀπιπϊκετίησ γοιχ οἳίγ, οἱ Ἠοπουτίηπς απά 51ρ- 
Ροτήπς Ὦγ γοιχ οἼεετ α ἀἰςιπσιϊομεά πια ἵπ α 
ΠΙΔΏΠΕΥ απ]]κο ἴ]ιαῖ οῇ ἴλε παα]οτίῦγ, οἱ ἀεμρεταίπο 
ἵη οοιης!], οἱ θΐπρ ἵπ ]ιάσεπιεηϊ, οἱ οβετίησ 5αοτῖ- 
Ποε ἴο ἴλε ρο5, απά οἱ Πο]άϊπο Ἠὶσι {εςινα]- ἵπ αἱ 
Όλεςε πιαῖτος 1{ ἴ5 ροδδίΡρ]ε {οχ γοι Το 5Που/ γοινςε]νας 
Ρείτενχ απ ἴῃπε τεςί οἱ πα υνοτ]ἀ. Τμαϊς Ιπάεεά ἰ5 
Όπο χΘαδοη ΥΊΥ γοι ατα αἀπιίγεα {ον 5αο]ι «Ἠαγας- 
τετίςιῖες ας Ι «Ἰα]] πιεπίΊοπ---απά ἴΠεγ αγε τεσατάεᾶ 
ὮΥ αἲὶ νε νγοτ]ά α5 πο ἰχίβίης πιαϊίετς---γοιχ σαἰξ, ἴ]ε 
Ναγ γοι ἰτῖπι γοιχ Ἰαίσ, Ό]λαῖ πο οπε θἴγαῖς Ῥοπαροιβ]γ 
Ὡχοαρῃ γουχ οἱογ”ς αἰτεεῖς, Ὀιΐ ἴ]αί 6νεπ Γογείσπενς 
φο]ουχγηίης Ίετε ατα {οτοεᾶ ὮΥ γοιτ οοπνεπῆοπα] 
ΠΙΦΏΠΕΙς Το γγα]]ς «εάα{ε]γ; 3 ]αδί α5, 1 {πΠογ, ΟΠΕ ΠΠΔΥ 
866 ενεηπ ἴ]ε οοιΏγ οἶονπς, Ὑπεπ ἴμεγ επίεγ α 
υγεδίΠηρ-ςε]ιοο] ος α οϱγπηπαδίαπα, Ώιούθ ἰλπείν Ἠπαρς 
Ίε5. εἸαπιδ]γ ματ ἶ5 ἴλείς νοηῖ. ΤΠπεη αραΐη, ἴαλκε 
ἴπε πιοᾶς γοι αβεοὶ ἵη ἆτεςς-- λίοῖ Ρρετλαρς 
8οπ16 ἈΡρρεατς τάἰου]οις-- λε υάἴ] οἱ ἴε ρατρ]ε 
βἰτῖρα; Ίγε οΟΠ1Ε Που; Το [λίπος 51] πιοτε ποϊίςθαβ]ε 
--Ύοιχ τεπιαϊηίηρ κ]εηῦ α5 γοι Ὑναϊολ ἴλε ραπηθς, 

τός 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

2 / ον 

μεθ) ἠἡσυχίας θεωρεῖν, ὁ ποππυσµός' πάντα 
ταῦτα σεμνὴν τὴν πόλιν ποιεῖ, διὰ ταῦτα πάντα 

- ”/ ’ αν «48 / ϱ τῶν ἄλλων διαφέρειν δοκεῖτε, ἐπὶ τούτοις ἅπασι 
θαυμάζεσθε, ἀγαπᾶσθε' τῶν λιμένων, τῶν τειχῶν, 
τῶν νεωρίων μᾶλλον ὁ ὑμᾶς κοσμεῖ τὸ ἐν τοῖς ἔθεσιν 
ἀρχαῖον καὶ Ἑιλληνικόν, τὸ παρ᾽ ὑμῖν μὲν ὅταν 
τις Ὑένηται, εὐθὺς αὐτὸν ἀποβάντα εἰδέναι, 

Ἆ / / ” μέ . 1 / ” 

κἂν τύχη βάρβαρος ὤν, ὅτι οὐ 1 πάρεστιω εἴς 
τινα πόλιν τῆς Συρίας ἢ τῆς Κιλικίας. παρ᾽ 
ἄλλοις δέ, ἂν µή τις ἀκούσῃ τοῦ τόπου τὸ ὄνομα, 

/ ε] - ϱ - / 4 Ὁὁ / φέρε εἰπεῖν ὅτι καλεῖται Λύκειον ἢ ᾿Ακαδήμεια, 
μηθὲν διαφέρει». 

Ι64 ἘΤίος οὖν χάριν ταῦτα παυόµενος ἤδη λέγω καὶ 
/ 

τί δηλῶσαι βουλόμενος; ὅτι τοσούτῳ μᾶλλον 
ὑμᾶς Φιλοτιμεῖσθαι δεῖ καὶ μηθὲν παραπέµπειν 
τῶν γιγνοµένων. κἂν οὕτως ἔχητε ἐν ἅπασιν 
οἷς πράττετε, ἴσως οὐθὲν δόξετε κακίους εἶναι 
τῶν προγόνων. τὸ γὰρ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει 
διαφυλάττειν ἑαυτοὺς καὶ µένειν ἐπὶ τοῦ τῆς ἀρετῆς 

166 σχήματος θαυμαστὸν ἔμοιγε δοκεῖ καθάπερ, 
οἶμαι, κἀπὶ” τῶν πλεόντων ἰδεῖν ἔστι' χειμῶνος 
μὲν ἐπιπεσόντος ἢ σφοδροῦ του ὃ πνεύματος μηδὲ 
τοὺς ἀσελγεστάτους αὐτῶν αἰσχρόν τι ποιοῦντας, 
Ἰλλὰ 4 / ” λ - ” ο) ὃ Δ αν αλ / 

ἀλλὰ πρὸς µόνῳ τῷ πλεῖν ὄντας, ἐν δὲ τῇ γαλήνῃ 
καὶ τῶν ναυτῶν καὶ τῶν ἐπιβατῶν ἐπιπολάζουσαν 
τὴν ὕβριν, κἂν μὴ ὧσιν ἀκόλαστοι' τὸν αὐτόν, 

1 οὐ υἀάθά Ὦγ 0πβααΡβοῃ. 5 κἀπὶ Αγηϊπι καὶ. 
ὃ του Ῥοβί: τοῦ. 

1 ΟΕ, ξ 76. 
5 Οπ {]Ιβ 18ο οἱ ατοΏαίοῃ, αροιῦ οιις «έ οἸαβαίο,᾽ ο, Ῥ]αίατο], 

Ῥεγίοῖεβ κΗΙ. : “' 68ο] οηθ οἳ ύποπτη (1ο Ῥαάίπαρ οἵ Ῥοπίο]ος), 
1η 198 Ῥθα1{γ, 188 6Υθπ {Πθη απά αἲ οπος απθίαθ.”» 

τόό 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΒ5Τ ΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ 

γοιχ αρρ]αιάίπρ Ὦγ τια]ίηπρ α ο]ασ]ίπρ 5οαπά γα 
γοιχ ρς Ἱ- --ᾱ]] ἴΊχεςε ππαπηθΥς Ἰεπά γοιχ ος ἀϊρηϊίγ, 
ἴΠεγ αἲ] οαᾳ5ε γοι ἴο Ῥε Ἰοοκεά προη α5 5αρεσίος ἴο 
ἴπε οἴλενς, {ου αἲἱ ἴπεςε οιδίοπης γοι ατγε αἀπιίτες, 
γοι ατα Ἰουεά; πποχε ἴλαη ὮΥ γοιχ Ἠαχροισς, γοιχ 
{ογβοαίίοης, γοις Πἱργατάς ατο γοι Ἠοποιχεά ὮΥ 
Ὀπαί οἰταίη ἵπ γοιγ οαδίοπης υνΏῖοἩ ἶ5 απ{ίαιε” απἀ 
Ἠε]]εηῖς, 5ο ἴλπαῖ Ὕνπεη αηγΡροάγ ο0π1ε6 απΠοΠς γοι 
Ἶε τεεορηῖσες Ιπείαπῖ]γ οἩ ἀἰδεπιρατ]ίης, ενεη 1Γ ε 
Ἠαρρεης ἴο Ῥε οἱ Ῥατρατίαη χασε, ἴλαῖ Ίε Ἠας ποῖ 
6ΟΠΏε Το 5οΠΏε οἳςγ ος 3γτία ος ος ΟΠοία. ΕΒιαϊ ἵη οἴμεν 
οἶίες, απ]οςς ἴἨἩε βἴταηπρεγ Ἠθαχς ΦΟΠΠΘ ΟΠΕ ΠΕΠΙΙΟΠ 
ἴλπε παπηε οΕ ἴμε Ῥ]αοε Τε 5εε», ἴ]αί 18 {5 οα]]εά, 1εξ τας 
βαγ, 1 γοειπι᾿ ος ΄ΑοαάεπΙγ, Τλεγ αγε αἲἱ α]ίκε το Ἠάτη | 
Ἠ]αϊ ἵς πιγ οῬ]εοῖ, ἴπεη, ἵπ πιεπΠοπίηπρ ἴλεςε 

πιαζίογς Ὕπεη Ι απι αροιῖ ἴο οοποε]αᾷς, απᾶά γ]αῖ 
4ο 1 νῖςΗ {ο πια]κε οἶεανξ Τί ἶ5 ἴαί γοι οαρΏῦ ἴο ρα 
αἲ] ἴπε ποτε ]εα]οις αθοιῖ γοις οἳἵγ απά ἴο Ῥο Ἱπαί[- 
{εγεηῖ το ποϊμίησ ἐλαῖ ἴα]ος Ρ]αςε Ἠετε. Απά ἵγου 
Ἰανε ἰλίς «ρἰῖ ἵπ εγετγἰµίηρ γοι ο, ρετῃαρς ΠηΕΠ 
νη] ελίηὶς λα γοι απε πο γης Ἱνοχε ἴλαη γοιις 
4Ποθδίου». Έογ ε]λαῖ γοι ἆο Ῥτεδεχνε γοιχ ομαγαοῖεχ 
ἵη γοις Ρρτεδεηῖ οἱπαοη, απᾶ Ἠο]ά {α5ΐ ἴο γοιχ τὂ]ε 
οῇ πιοτα] εκοε]]εποε 15, ἵπ ΠΙΥ ορίηίοη αἲ ]εαςῦ, 8η 
αἀπαίταρ]ε πρ. Απ΄ αρῖ Παςίαίοηυ ἶ5 {ουιπᾶ, 1 
Ὠλίπ]ς, ἵπ ἴλε οοπάποῖ ο ππεη οη Ῥοσχά α 9Πἱρ αἲ 5εα: 
νηεη α 5ἴουγπι οἰτί]κες ἔπεπι οΥ α Ἠιχτίοβης, ποῦ ΕΥ6ΕΠ 
ἴπε πιοςί γαηῖἴοη ο ἴΠεπῃ ἶς ἴο Ῥε δεεπ ἀοΐηρ αηγἰΠμῖηρ 
Ῥαδε; Ῥαΐῖ ἴπεγ ατα αἱ οἰνίηπρ απαάϊνιάεὰ αἰτεπῖοη 
ο ἴλε εαἶ]πο; νΊετεας ἵη Γαΐγ γγεαῖῃεχ τες]κ]εδεηεςς 
Ρτεναϊ]ς απποηρ Ῥοῖ] ἴμε 5αἱ]ου5 απά ἴπε ρ8δδεηρετς, 
ενεη ΙΓ ἴΊεγ ἆο ποῖ Ιπάι]σε ἵπ Ποεπίίοιςηςςς.Σ Τη 

ὃ Ἔοτ ἴ]με β8πιοθ Π]αβίταδίοη 8εθ Χθπορβοῃ, επιογαδίία 
9.6. 6. 

16] 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΒΟΡΤΟΜ 

οἶμαι, τρόπον ὃὁ μὲν πόλεμος] εἴωθε καὶ τοὺς 
φαυλοτέρους ἐγείρειν καὶ κρατεῖν, ἐν τοσαύτῃ 
δὲ εἰρήνῃ καὶ ῥᾳθυμίᾳ τῶν ἀρίστων ἐστὶν 3 
ἀνδρῶν εἰς µηδεµίαν αἰσχύνην μηδὲ ἀταξίαν 
ὑπενεχθῆναι. 

1 ὁ μὲν πόλεμος Ἐπιροπίαβ: ἐν πολέμοις Μ, καὶ ἐν πολέμοις 

3 ἐστὶν αἀἀοᾶ Ὁγ Ατηϊζι. 

τό8 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΕΙΒΡΤ ΡΙΡΟΟὉΌΒΡΕ, 

ἴλο 6απΏε αγ Ι Ῥε]ενε ἴμαί Ἱναι ἵ5 πνοηῖ ἴο αγοα5ε 
απά ἴο 8ΥΑΥ ενεη ἴπε ΠηεαΠεΥ 5οπ]ς;1 Ῥαΐέ ἵπ 51οἨ 
Ρεασεί{α] απά απἰεῖ πες α5 ἴλμεςε, Τὲ ἶς ἴλε ρατὶ οῇ 
ἴπε Ῥεδί ππεη ποῦ ἴο ἁτι[ι Ιπίο αηΥ εΠαπιεα] ος 
ἀϊδοτάετ]γ Ῥτασίῖοες. 

1 Ο1. Ῥ]αΐο, Ροϊέσι» 6, ρ. 488. 



ο. 



ΤΗΕ, ΤΗΙΚΤΥ-ΡΕΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟΙΕΡΕ:: 

ΤΟ ΤΗΕ, ΡΕΟΡΙΕ, ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ 

ΤΠΙ5 Τϊδοοατβο ν/ας ἀε]νοτοά Ῥο[οτο έλα ροορ]θ οἳ Αἰοχαπάτία 
1η Ὀμαίτ στοιῦ {Ἠθαίτο. Ῥαβ]ο πιορθίησα νγθτο ποῦ ΙΠῇγθ- 
αποπ/{]γ Ποιά ἵπ πτοο]ς {λθαῦτο». Ἔ]ο ρατροβο οἳ {πίς ρατγθίοπ]ατ 
πηθοθθίηρ 15 ποῦ ΚΠοΥΗ, Ρα0 {Π9 στθοαῦ Ιεησίῃ οἳ Ώἱο)5 αἀάτοββ 
απά {πο βεθπιίησ Ῥαθίεηος υηθ νΠΙο] Ἠϊςδ αιάίοποςο Ἰβίοποά 
{ο Ἠϊτη Ἰεπά οοἶοιατ {ο {πο βαρροβίθίοη ἐπαῦ Ὠ]ϊο γναβ ΙΠΟΥΠ {ο 
Ῥο {ιο Ῥεατετ οἱ απ ἱπιροτίαηό Ίηθββᾶσο, απᾶ {ιο ροορ]θ Ἰαά 
αβδοπιρ]θά ορρεοία]]γ ο τοοθίνο ἵ6. Αγηϊπι, νο αριθ νηθ]ι 
Ῥ]ατιδίρίόγ (]ιαῦ {Πο 5ροθοἩ γας ἀε]ίνοιοά ἵηπ ἴἶο τοῖρη οἳ 
ΤΈτα]αη, τθοσατάς Ὠίο 8 Ῥοΐπρ, ἵπ 1αοῦ 1 ποῦ ἵπ Ἠ8ΠΠΘ, ἴ1θ 
6ΠΙἴΒΒΩΥΥ οἳ ]αῦ ΘΠΊΡΟΤΟΥ. βῬθγογα] Ῥ8ββασος τουα]] (Ποιρ]{β 
απ Ῥηταβος Γουαπά {η {πο {οατ ὮΙβοοιΤβθΕ οἨη ΚἰπσβΗίρ, νΥμίοἩ 
419 ὑλοισΏί {ο Ἠανο Ῥθεη οἀάτοββοά {ο Τγα]αη, απά Ὠίο 5βρθα]ἷκβ 
85 0Π6 Ίο 6ΠΙΟΥΒ πο [γοπάβΗ{ρ οἳ ἐ]ιο ΘΠ1ΡΟΓΟΥ., 
ΟΥ Ὠϊβοοατεο {5 ποίαβ]θ {ου {πο [ταπ]κηθβς νηϊζ] νἨίο] ἐ]ιο 

Βροα]κο; αὐίαοκβ {ιο {οἶρίο απἀ νου οἳ ο Ῥρορι]ασο Του 
νο 61ο ΑΙεχαπάτία οἳ ἐ]λαῦ ἆαγ γναβ 5ο ποθοτίοας. ἨΝοῦ αἲὶ {ο 
αΠηδίοηΏβδ ο8Ἡ Ῥο οχρ]αϊηθά νηθλ ορταπίγ, [ου ο Ἠἰβίοτγ οἳ 
ἴλο Ῥοτῖοά ἵδ ποΏθ {οο γα] ἀοοαπιθηίθά. Τ]ο νονγ βοατοῖθν 
οἳ οοπ{θΠροτατγ ἀοοαπιθηίβ, Ἠονθνεντ, Ἰεπάς οβρεοῖα] να]αθ 
{ο ο {θβ6ΙπιοΏΥ οἳ Ὠίο. Μοάρτη Ιου Ἠανο ἆτανπ Ἠθαν1]γ 
ἩῬοη 15 βἰαίθπιθηί». 

Τ71 



1 

92. ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ 

ἾΑρά γε βούλοισθ) ἄν, ὦ ἄνδρες, σπουδάσαι 
/ χρόνον σμικρὸν καὶ προσέχειν; ἐπειδὴ παίζοντες 

ἀεὶ διατελεῖτε καὶ οὐ προσέχοντε καὶ παιδιᾶς 
Δ ἡ δ ο. λ / ς 2 δέ. μὲν καὶ ἡδονῆς καὶ γέλωτος, ὡς εἰπεῖν, οὐδέποτε 

ἀπορεῖτε' καὶ γὰρ αὐτοὶ γελοῖοί ἐστε καὶ ἡδεῖς 
λ / Λ ΄ ”/ .. καὶ διακόνους πολλοὺς τούτων ἔχετε'  σπουδῆς 

- ο. - / δὲ ὑμῖν τὴν πᾶσαν ἔνδειαν ὁρῶ οὖσαν. καίτοι 

τινὲς ἐπαινοῦσιν ὑμᾶς ὡς σοφούς τε καὶ δεινούς, 
- Δ ὅτι τοσαῦται μυριάδες ἀνθρώπων ἅμα καὶ τὰ 

δέι 3 . |. ] / θ 4 Ἂ έοντα ἐννοεῖτε καὶ ταχὺ φθέγγεσθε ὅ τι ἂν 
) / . ε) Δ δὲ ἄλλ ἊΝ ς αν α) / ἐννοήσητε ἐγὼ δὲ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ἐπήῄνουν 

βραδὺ μὲν φθεγγοµένους, ἐγκρατῶς δὲ σιγῶντας, 
ὀρθῶς δὲ διανοουµένους' ὃ καὶ νῦν ποιήσατε, ἵνα 

- / 

κτήσησθε πρὸς ἐκείνῳ τῷ ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον 
µείζω τε καὶ σεµνότερον, ὅτι τοσοῦτοι ὄντες 

3 / λόγων χρησίµων γενοµένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε, 
4 Φ καὶ πρὸς τούτῳ ἐδείξατε ὅτι οὐ µόνον ἐστὲ ἱκανοὶ 

νοήσαντες εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι. 
- εν) Δ ”/ ) ο . ο ο λ χοροῦ μὲν γὰρ ἔπαινος τὸ ἅμα εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ 

οὐδὲ τούτου" τί γάρ, ἂν κοινῇ πάντες ἀποτυγχά- 
νωσι τοῦ µέλους; δήµου δὲ τὸ καλῶς ἀκοῦσαι. 

- 2 Νῦν μὲν γὰρ ἁμαρτάνετε τὸ ᾿Αθηναίων ποτὲ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΡΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΌΕΡΕΙ: 
ΤΟ ΤΗΕ  ΡΕΟΡΙΕ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ 

Μν ΕΙεπᾶς, ψοα]ά γοι Ιάπά]γ Ῥε 5ετίοις {ου α Ὀτίεί 
πηϊ]ε απά ρίνε Ἰθεά ἴο τΙΥ Ὑνοτάςὸ Έον γοι ατε 
{οτενεν Ῥεΐπρ {πνο]οας απά Ἠεαά]θςς, απά γοι ατα 
ΡγαςΙσδ]ΙΥ πηενες αἲ α Ίο {ου βιη-πιακίπρ απά 
επ]ογπιεηί απά ἸααρΏίεν-- ἰπάςεά γοι γοισεε]νες αγα 
πα ϊιτα]1γ Ιπο]πεᾶ ἴο ἸααρΏίες απά ]ο]Ηίγ, απά γοι 
Ἠανε πΙΏΥ ΥΠΟ παϊηϊςίεν Το 5αοἩ τεπάεποίες---Όαϊ 1 
Απᾶ ἵπ γοι α οοπιρ]εῖε Ἰαε]ς οἱ δετίοιςπες». Απά γε 
ἴλετε ατε ἴμοξο γνο Ῥταίΐδε γοι {ος γοιν νήςάοπι απᾶ 
εἶενεγηεςς, αδδεγήπς ἴλαί, αἰϊποισ]Ώ γοι αδεεπιρ]ε 
Ἠετε ἵπ ἰοιδαπᾶς, γοι ποῖ οπ]γ «απ οοηοείνε γα ἶς 
Πιήπς Ῥαΐ αἲ ἴλε 5απῃε πια ατε ο π]σ]ς ἴο ραῖ γοιν οοἩ- 
εερίϊοης Ιπίο νγοχᾶς. Εαϊ 1 {ου παγ Ρατῖ «Ποιυ]ά ρτεί[εν 
το Ῥταΐδε γοι α5 Ρεΐπσ 5Ίον/ ἴο δρεα]ς, ἱπάεεᾶ, απᾶ 5εἰί- 
τεβἰχαϊπεά εποαρῃΏ Το Κεερ αἱ]οηῖ, απᾶ γεῖ οοτγεοῖ οί 
Ἱαάρεπιεηϊ, Έταγ ἀἱερ]αγ ἴλεςε απα]ες Ώου’, ἵπ 
οτάετ ἴλαῖ γοι πΙαΥ αοφα1τα, η αἀάιάοη Το ἴλαῖ οἴ]ιεν 
Ῥταΐσε, ηΕΥ Ρταΐδε οἱ α ἀϊΠετεπί παϊΐπτε, Ῥοΐῃ στεαῖετ 
απά ποτε Ἠοπουταβ]ε---ου Πανίησ αἲ] Ῥεοσοπιε εἰ]εηῖ 
η ἴΠίς στεαῖ ἴἩτοιπρ Ὑπεη αδεβα] «οιηςε] γν/ας Ῥείησ 
βῖνεηπ απἀ, {αΓἴΠεΙπιοτε, {ο Πανίηρ «Που η λα γοι 
«απ ποῦ ππετε!Ιγ Ὀλίη]ς Ῥείογε γοι 8ρεα] Ριἱ αἷςο Πςίεη 
Ῥεέοτα γοι Γοτπιπ]αῖίε γοιχ ἴοισαί. Έον νυν] 1 ἶς 
Ρταϊκίηρ α εΊλογας ἴο 8αΥ ἰΠαῖ ἴΠεγ α]] δρεα]ς {με νγοτάς 
τορεῖ]ετ ἵη απίδοή---οΥ ταῖπεχ ποῦ ΘΥεηΏ α 6ΛΟΓΙ5, ΓΟΥ 
πηαῖ 1{ αἲ] ἵπ ΟΟΠΩΤΩΟΠ πηῖςς λε ἴαπε ὃ---ἴπε Πίσ]εςί 
Ρταϊδε οι ο8ηΏ αοοοτά α πηαςς-πιεεης 5 Το 5αγ ἴ]αί 
Ττ Ἠδίεης υνε]]. 

Έος ποναάαγς, γοι Κπουν, γοι πηα]κε ἴ]ιε πηϊςία]ἷκα 
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ΡΙΟο ΟΠΒΕΥΡΟΡΤΟΜ 

ε / -- Δ .) / 3 / 3 ἁμάρτημα. τοῦ γὰρ ᾿Απόλλωνος εἰπόντος, εἰ 
θέλ ”/ ὃ ε) θ Ν » αν. λ / θ έλουσι ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῇ πόὀλει γενέσθαι, 

Δ / . / - . λ -- / « 

τὸ κάλλιστον ἐμβάλλειν τοῖς ὠσὶ τῶν παίδων, οἱ 
Ν / δὲ τρήσαντε τὸ ἕτερον Ἰ χρυσίον ἐνέβαλον, 

οὐ συνέντες τοῦ θεοῦ. τοῦτο μὲν γὰρ κόραις 
μᾶλλον ἔπρεπε καὶ παισὶ Λυδῶν ἢ Φρυγῶν' 
ε / Α Ἑλλήνων δὲ παισὶ, καὶ ταῦτα θεοῦ προστάξαντος, 

ε) ἄλλ ιά ἊἎ 9 ὃ / ν λ / Φα ς οὐκ ἄλλο ἥρμοζεν ἢ 3 παιδεία καὶ λόγος, ὧν οἱ 
ῤ τυχόντες εἰκότως ὃ ἄνδρες ἀγαθοὶ γίγνονται καὶ 

σωτῆρες τῶν πόλεων. 
» .α Αα. Ν ” 

Εκεῖνοι μὲν οὖν κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς ὠσὶ τῶν 
/ - Αα Αα παίδων, ὑμεῖς δὲ τοῖς αὐτῶν κάκιον. δήµου γάρ 

2 - ἊἎ ἐστιν ἀκοὴ τὸ θέατρον' εἰς τοῦτο δὲ καλὸν μὲν ἢ 
/ - τίµιον οὐδὲν ὑμῖν ἢ σπανίως ποτὲ εἰσέρχεται" 

μα 

κρουµάτων δὲ ἀεὶ µεστόν ἐστι καὶ θορύβου καὶ 
βωμολοχίας καὶ σκωµµάτων οὐδὲν ἐοικότων 
χρυσῷ. διὰ τοῦτο οὖν ὀρθῶς ἔφην ἀπορεῖν ὑμᾶς 

- -. / ς 

σπουδῆς. οὔτε γὰρ αὐτοὶ σπουδαῖοί ἐστε οὔτε οἱ 
ὑμέτεροι συνήθεις καὶ πολλάκις εἲς ὑμᾶς εἰσιόντες, 

- Φήλ μῖμοί τ᾽ ὀρχήσταί τε χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, 
2 ἵππων τ) ὠκυπόδων ἐπιβήτορες, οἵ κε τάχιστα 

”/ / ἤγειραν µέγα νεῖκος ἀπαιδεύτοισι θεαταῖς, 
νηπιάχοις, ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι φέρουσιν. 

1 τὸ ἕτερον νυτοπσ]γ βαβροσῦεά Ὦγ Ἡοετψοτάςεη. 
5 ἥρμοζεν ἢ Μοτο!: ἥρμοζε οἵ ἥρμοζε δὲ. 
ὃ ἂν αἲθετ εἰκότως ἀε]είοά Ὦγ Ἐπαρογίπβ. 

1 ΝομΊοτο οἶθο τουοτάεά. Μθη απά Ῥογβ οἳ θαβίθγΏ ΠΑΤΙΟΠΒ 
γνοτθ θΤΙΠΡΒ, Ότέ [ου α. πτοθίς 16 νγαβ α Πατ] οἳ οΏοπΙίπαοΥ 
(Αίοπαθας 12. 46). Ἡοινοτάση βαβροοθά τὸ ἕτερον, Ραῦ 
Ἰαἰάοτας Ἡἱρρα]οηαίς, Γπιοϊοφίαγπι 19. 81. 10, Β.ν. ἵπαιγεν, 
βαγς: Ἠατιαπα πθις ἵπ ἀταθοία: Ῥπο]]ο έτο(πθ 8119, Ῥηογί 
ἑωπθαπι ἀθχίτα ᾳοτοραηθ. Α. κο ἰγαάΙδίοι ΠΙΑΥ Ῥο ἀῑπι]γ 

τ]ά 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟΟ ΒΡΕ, 

νηῖοὮ πο ΑἰΠοηίαηπς οπσςς πηαάθ. 1 ΠιθαἩΏ, ΨΠΕΠ 
ΑΡο]]ο δαϊά ἴ]ιαί, 15 ἴΠεγ γ]δλεᾶ ἴο Ἠανε ροοἆ Ίπεη ἃ5 
οἴπεης, ἴΠεγ ]οι]ά ραῖ ἴλαῦ νο] Ίνας Ῥεςί {πῖο 
ἴλε εατς οἱ ἰΠεῖγ Ῥογς, ἴπεγ ρίετοεά οπε οἱ ἴπε εαχς 
ο{ εαςο] απᾶ Ιηςετίοά α Ρἱἱ οἱ σο]ᾶ,ὶ ποῦ απάειδίαπάίης 
νηαῖ ἴ]ο σοὰ Ιπίεπάεά. Ίπ {αοῖ 5αοἩ απ ογπαπηεηῖ 
νας ουἱἴαβ]ε ταῖμεχ {ος σἶτ]ς απ {οΥ 5οη5 οἱ 1 γάΐαπς 
απά Εητγοίαης, νΊοεγθας ΓΟΥ 5οη5 οΓ (πτεε]ς, εβρεοία]]γ 
δίπος α σοᾷ Ἠαᾶά σίνεη ἴ]α οοπιπιαπᾶ, ποϊηῖηρ εἶἰδα 
νας ευἱἴαρ]α Ῥαϊ εἀισοαίῖοη απᾶ τ6ᾶδοΏ, {ον 1 ἵδ 

παυχα] ἰμαῖ ἴλοςδε νο ρεῖ ἴἶοδε Ῥ]εδοίπσς αλοι]ά 
Ῥτονε ἴο Ῥε σοοᾷ ππεηπ απά κανίοιτς οῇ ἴμε φίαῖο. 
Τε Αἰμεπίαης, α5 ν6 566, πας α Ὀαά ἆδο οἱ ἴμε 

εαχς οἳ ἴ]είχ 5οη5, Ῥιαΐ γοι ἆχε πια]ίησ α ΨΟΥ96 αδα 
ος γοιχ οὔΏ. Τον ἴπε οἵραπ οἱ Πεατίηρ οῇ α ρεορ]ε 
ἶ6 ἴπο ἰπεαίτο, απἀ Ιπῖο γοιχ ἸΠεαίτο ἴπετο ϱηἴεχς 
ποϊμίης Ῥεαι{α] ος Ποποιταβ]ε, οἵ Υειγ τατε]γ; 
Ραΐ 1 19 α]νγαγς {α]] οἳ ἴ]λε ἰτιαπηπηῖπς οΕ με Ίγτε απά 
ος πρτοας, Ῥα/οοπετγ, απ 5οιτΗ(γ, ἐπίηρς ἐλαῖ Όοαν 
ηΟ τθδεπηβ]αηοε ἴο σο]ἀ. Έος ἴ]λαῖ τεβδοἩ, Ἰλοχείοτο, 
Ι νας τὶσηί ἵπ οαγίησ ἴλαῦ γοι ]αο]ς 5ετίοαδηεςς; {οΥ 
ηεϊίμεχ ατε γοι γοιτδε]νος δετίοις, ΠΟΥ απο ἴΠαγ 
βοτίοις ντ] ὝὝῃοπι γοι αγε Γαπηΐ]αχ, απά ΥΥηο οτε 
οοππε Ῥοεΐοτε γοι 1π ἴπε ραΐ5ο οί 

Βοϊ] παίτηες απἀ ἆαποετς Ρ]γίηρ πίπαΡ]ε {εεῦ, 
Απά ππεη αφθἰτίᾶε θυ{!; 5ἵεεᾶς, πιοςδῖ αρί ἴο οἷσ 
Ὀ]τε ςἰτί{ε απαῖἆ ερεοίαῖοσς ογαᾶε---ἴμε {οο]ς |---- 
Απά Ῥτίης α σεπετα] ταῖη ἴο πα] αάες.” 

πηττοτθά ἵπ Αγίκζοί]θ᾽5 τοπιατ]ς (Ῥγούζεπιαία 99. Ἴ) ἴ]αί ΄ νοΠΙΘΏ 
οα]] {ο οποθ 68Τ 1ΠαίΘ, {Πθ οἴπετ Τοπια]θ. ῬοββίβρΙγ 8οπιθ 
βἰση]βοαηςσθ ΠΠΔΥ Ῥο {οππᾶ αἰδο ἵη ἴμεο οῬβοτναθίοη πιαᾶθ ὮΥ 
Χοπορλοη (Απαδαςία 9. 1. 91). υπαῦ πο πιΏη νἩο Ἠαά Ῥθσι 
Ῥοβίηρ 5 ο πΤοθθ]ς πας {οαπά {ο Ἠανο ῥοίᾗν θατΏ Ῥίοτοθά. 

3 Α οθηίο οοπιροβοά οἱ Γαά 24. 261, Οάψδεεν 18. 269--4, 
Ἀπά ΓΠίαά 16. 262. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὅ τοῦτο γὰρ ἀεὶ ὁρᾶτε καὶ περὶ τοιαῦτά ἐστε, ἀφ᾽ ὧν 
νοῦν μὲν ἢ φρόνησιν ἢ δικαίαν διάθεσιν ἢ πρὸς 
θεοὺς εὐσέβειαν οὐκ ἔστι κτήσασθαι, ἔριν δὲ 
ἀμαθῆ καὶ Φφιλοτιμίαν ἄμετρον καὶ κενὴν λύπην 
καὶ χαρὰν ἀνόητον καὶ λοιδορίαν καὶ δαπάνην. 

Λέγω δὲ ταῦτα οὐκ ἀποτρέπων οὐδὲ καταλύειν 
κελεύων τὰς τοιαύτας ψυχαγωγίας καὶ ἀπάτας 
τῆς πόλεως: µαινοίµην γὰρ ἄν' ἀλλ ἀξιῶν ὑμᾶς, 
ὥσπερ τούτοις ἑτοίμως καὶ συνεχῶς αὑτοὺς 
παρέχετε, οὕτω καὶ λόγου χρηστοῦ ποτε ἀκοῦσαι 
καὶ τὴν ἐπὶ τῷ συµφέροντι δέξασθαι παρρησίαν: 

6 ἐπεὶ καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους, ὧν μικρῷ πρότερον 
ἐμνήσθην, οὐ πάντως εὑρήσομεν ἁμαρτάνοντας: 
ἀλλὰ τοῦτό γε ἐκεῖνοι καὶ πάνυ καλῶς ἐποίουν, ὅτι 
τοῖς ποιηταῖς ἐπέτρεπον μὴ µόνον τοὺς κατ 
ἄνδρα ἐλέγχειν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν πόλιν, εἴ τι Ἡ 
μὴ καλῶς ἔπραττον' ὥστε σὺν πολλοῖς ἑτέροις καὶ 
τοιαῦτα ἐν ταῖς Κωµωδίαις λέγεσθαι: 

δῆμος πυκνίτης, δύσκολον γερόντιον. 
ὑπόκωφον, 

καὶ 
τί δ) ἔστ᾽ ᾿Αθηναίοισι Σ πρᾶγμ᾽ ἀπώμοτον; ὃ 

Ἡ α ϱ « / ὶ δλ4 ὃὭ καὶ ταῦτα ἤκουον ἑορτάζοντες καὶ δη” ὀημο- 
- / - 

κρατούμενοι, καὶ οὐ µόνον τῶν σφετέρων πολιτῶν, 

1 εἴ τι Ῥβασ]ς: ἐστὶ ΟΥ ἐσ ὅτι. 
2 ᾿Αθηναίοισι 9ο]: ᾿Αθηναῖος 0: ᾿Αθηναῖος τὸ. 
8 ἀπώμοτον Βπἱά88: ἀνώμοτον ΟΥ ἀνώμωτον. 
4 καὶ δὴ ΟΤΟΒΏΥ: καὶ. 

1 Ἠογασο, Φαίΐγεν 1. 4. 1--, οα11ς αἰἐθηίίοη {ο ῖς Ποθπορ 
οπ]ογοά ὮΥ ΟΙά Οοπιεάγ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙΘΟΟΤΓΒΡΕ, 

Τα Ιπάεεᾶ ἶ5 ἴλε παξιτε οἱ ναί γοι τερι]αχ]γ 5ος, 
απά γοι ἃγε ἀενοίοὰ ἴο Ιπίετερῖς ἔποπι γίο] 1ὲ {5 
Ἱππροββίρ]ε {ο ραΐπ Ιπ{ε]]ίσεπος οἵ ργαάεποςἙ ΟΥ ἃ Ρτορον 
ἀἱδροβίῆοη ος χεγεχεποε τογναχά ἴλε σοᾷς, Ῥαϊ οΏ]γ 
εὑαρῖά οοπίεπίίοηυ, απρτίά]εά απιρίίοη, ναῖῃ στὶεί, 
8εηδε]εςς ΊοΥ, απά ταί]]ετγ απά εχίχαναραηςο. 

Τη βαγίπρ ἴλεςε ἐΠίπρς 1 απι ποῖ ἱχγίηρ [ο ἀῑνετί γοι 
{τοπι 51ο] επ[ετίαἰηπιεπῖς απάἀ ραςάπιες ο{γοιχ Ρεορ]α 
ος Ριάάΐπο γοι ραΐ απ επᾶ {ο λπαπι---ἴ «ποι]ά Ῥε πιαὰ 
το αἴζεπιρὶ ἴπαῖ-- Ρας Τ απι αρ]άπο, λαῖ ]αςί α5 γοι 
ἀενοῖε γοιχβε]νεθ τεαάΙ]γ απά οοπςίαπ!ΙΙγ ἴο λα 
οτί οἱ {μίπρ, 5ο γοι 5μοι]ά αἲ Ἱεπρίῃ ἨἩφίεη {ο 4Ώ 
λοπεςί 8ΡροεςἩ απά γε]οοπιε α {αη/κηςςς ος αἷπα 
15 γοιχ ον/Ώ γγε]ατα. ΊΛΊΥ ενεηπ ἴ]ε Αἰλοπίαπς, ἴο 
νοπα 1 τεζεντεά α πιοππεηῖ αρο, νο «Ἠα]] Απ ἴο 
Ἠανο Ῥεεη ποῖ αγναγς ἵπ αιτογ. Όπ ἴ]α οοΠΙτατΥ, 
αἲ 1εαςί ἐπῖς οαδίοπα ο ὑλείγς γ/α5 νεΥγ πιο] Το ἡ]ιεῖτ 
ογααῖῖ---Ὅλαῖ ἴΠεγ σανε ἰλείχ ροεῖς Πσοεπος {ο ἴαλκα 
ἵο ἴαθίς, ποῦ πιετε]γ ρεγδοης Ιπάἰνίάμα]Ιγ, Ῥας εΥεπ 
Ώιε κἰαῖε αἲ Ίαχρο, ἵη ο.5ε ἴλε Ῥεορ]ε Ἠετε ἀοΐπς 
εοπιεϊηίηπσ παηςεεπη]γ.Ἱ  Λοοοτά(πρ]γ, αΠΠΟΏΠς ΠΙΔΏΥ 
οἴλεν ΠΠαδίταϊίοης ἴ]αῦ παὶσ]Ώἰ Ὄο οἶίθά, νο Επά ἵπ 
Ὠπείγ οοπχεά({ες αἴζεταποςες 56] ας ἴ]ιθςε : 

Ο]ἀ Ώεπιος ος Εηγχίοννη, τεςίγ Ηε{]ε οἷά πιαῃ, 
Α ΡΙἱ Ἱπο]ίπεά {ο ἀεαίηςαςς.2 

απά 

Ἠγ]αϊ ἀεεᾷ ἰ5 ἴπετο ἴλαῦ Αἴλεης γγου]ά αὈ]αγο } ὃ 

Απά, πποχεονεσ, ἴπεγ Ἠδίεπεα ο ἴλεςε φαγίησς γγ]ή]ε 
Ἠο]άίπς ΠὶσΙι {εεί]να], ενεπ ἀπχίπρ ἴ]ιο ἀεπιοοχαϊίο 
τερίπιε, αἲ α ἴἴπαε νΊεη Τεγ Ὕνετε ποῦ οπ]γ {η οοπηρ]εῖε 

5 ΑτἰβύορἩαΠθΒ, Κπίρμία 42-9. Τπο Αἰλοπίαη αββοπιβ]γ πο 
οἩ {Πθ9 Ῥηγχ. 

ὃ Έοοῖ, ὅοπι, 444. Εγαρ., Ἐαρο[ία, Ίταρ. 217. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

” θ 4 3 Ν 5 λέ 1 - [ο εἴ τινα ἤθελον πρὸς ὀργὴν ἀπολέσαι Ἰ τῶν ταῦτα 
η) - 

λεγόντων, Κύριοι καθεστηκότες, ἀλλὰ καὶ τῶν 
”/ ε / ” 3 ΣόΨ λ . ο ) 

ἄλλων Ἑλλήνων ἄρχοντες, καὶ ἐξὸν αὐτοῖς, εἰ 
3 Α μ 3 Δ 3 4 

ἐβούλοντο, μηδὲν ἀηδὲς ἀκούειν. 
Ὑμῖν δὲ οὔτε χορός ἐστι τοιοῦτος οὔτε ποιητὴς 

”/ / ε) / ο] ε Αα ε - 2 ι) / οὔτε ἄλλος οὐδείς, ὃς ὑμῖν ὀνειδιεῖ μετ᾽ εὐνοίας 
Α / Ἱ 

καὶ φανερὰ ποιήσει τὰ τῆς πόλεως ἀρρωστήματα. 
τοιγαροῦν ὅταν ποτὲ φαίνηται τὸ πρᾶγμα, προθύ- 
µως δέχεσθαι δεῖ καὶ τότε νοµίζειν ἑορτὴν ἄγειν, 
ἀλλὰ Ν ’ θ ἊΝ ”/ ὃ - θ 9 ὰ μὴ βαρύνεσθαι, κἂν ἄρα, δυσωπεῖσθαι 
. ο) ς ΤΠ / 8 / .)  ἕ ΤΠ Ψ) ” ἐξειπεῖν, ΄ Πηνίκα ὃ παύσεται; καὶ ΄ Πότε εἴσεισι 

. ον Αα 

θαυματοποιός; ἢ ΄ Λῆρος᾽ ἢ τοιοῦτον ἕτερον; " 
ἐκεῖνο μὲν γάρ, ὅπερ εἶπον, ἀεὶ ὑμῖν πάρεστι, καὶ 

” / / α) / . λ / / οὐ δέος µήποτε ἐπιλίπῃη' τῶν δὲ τοιούτων λόγων 
δι οὓς ἄνθρωποι εὐδαιμονοῦσι καὶ κρείττους καὶ 
σωφρονέστεροι γίγνονται καὶ βέλτιον οἰκεῖν δύναν- 
ται τὰς πόλεις, οὐ πολλάκις ἀκηκόατε οὐ 
βούλομαι γὰρ εἰπεῖν, ἀνήκοοί ἐστε. 

α Α. ” ε] ρα. [ον / / Ἂ 

Καὶ τοῦτο ἴσως οὐ δι ὑμᾶς' δηλώσετε δέ, ἂν 
3 / / ) Δ - Δ Ν 

ἀνάσχησθε τήµερον ἀλλὰ μᾶλλον παρὰ τοὺς 
/ / ς Δ ΔΝ ττφι καλουµένους φιλοσόφους. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν 

ὅλως εἰς πλῆθος οὐκ ἴασιν οὐδὲ θέλουσι διακιν- 
/ 2 / ” ) / Ἂ 

δυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ ᾖβελτίου ἂν 
-- ν) / ε .) ) Ἀ / 

ποιῆσαι τοὺς πολλούς: οἱ δ᾽ ἐν τοῖς καλουµένοις 

1 ἀπολέσαι Ἐεϊθκο: ἀπολέσθαι. 
3 δυσωπεῖσθαι Βεῖδκο: δυσωπῆσθε. 
τς Πηνίκα Φα βααΡοη : ἠνίκα. 
4 «λῆρος ̓  ἢ τοιοῦτον ἕτερον ΟΤΟΒΟΥ: λῆρος ἢ τοιοῦτος ἕτερος. 

Ἠείδ]κα ασια ἢ αξίος λῆρος. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΕΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

οοπῖτο] ος Ε]εῖχ ουνΏ οἰίπεης, π ο.5ε Πεγ ἀεείτεα {πα 
Πἱ οΓαπσετ ἴο ἀεδίτογ αΏπγοπο γ1ο δε 5ιμΊαησααρε, 
Ριΐ αἰδο ὝἨπεηπ ἴΠογ εχετοῖσεά αιἰλοτγ ουεν ἴε 
οἴμεν (τοε]ςς α5 νγε]], 5ο λαῖ ἴΠεγ παὶσ]{ Ἠανε αγοἰάεά 
Ἠειεπίπρ ἵο αηγίμίηρ ἀϊκαστεεαρ]ε, Ἠαά ἴΠεγ 5ο 
ἀερίτεά.! 

Ῥαΐ γοι Ἠανε πο 51ο ους, πεϊίμεν οποτας ᾗ ος 
Ροεῖ ποχ αηγοπε εἶςε, ἵο τεργουε γοι ἵπ αἲἰ Εεπά]πεςς 
απά ἴο τενεα] ἴμε γ/εαἰηοςςες ο γοιχ οἱἵγ. ΊἨετε- 
{οτε, Ὑπεηπενει ἴλμε ἰΠίπσ ἆοες αἲ Ἰα5ί αρρεαχ, γοι 
δπου]ά τεοείνε Τε σ]αά]γ απἆ πηα]ε α {εδίίνα] οἱ ἴιε 
οεσαδίοἩ {ηδίεαά οἱ Ρεΐηρ νεχεά; απά ενεη 1 νεχεά, 
γοι Ποι]ά Ὦε α5Παπιεά ἴο οα]] οαὲ, '' πει νῖ]] 
ἴπε {ε]]ου 5ἴορ 2’ οι λεω ἵδ α Ίασσ]ετ οοπιΐηπσ 
οι) ος” ΒαρθίςΗ / ος 6οπιθ 51ο) ἴπίηπςρ, Του, ας 1 
Ἠανο δαἱἀ, ἴ]αί οτί οἱ επεγίαϊηπιεπὺ γοι α]ναγς 
Ἠανο ἵπ οἴοε]ς απ ἴλετα ἶ5 πο ἔεαν ἰλαῖ Πὲ 1] ευεν 
{α]γοι; Ῥιαΐ ἀΐδοοιχςες ]]κε ἐς οΓ παίπε, γγηῖο]Ὦ πλα]κε 
ΠΕΠ Παρρίεχ απἆ Ῥεϊζίεν απά πιογο 5οΡεχ απἆ Ῥεϊίετ 
αΏ]ε ἴο αἀπαπίσίεχ ε[βεοίῖνε]γ ἴ]ε οἶξίες ἵπ γΥηΙοΏ ἴ]εγ 
ἀνγε]], γοι Ἠανε ποῖ οξίεη Πεατά-- {οι 1 ἆο ποῖ οατε 
ἵο 5αΥ ἴ]λαϊ γοι γοιυ]ά ποῖ Ηδίεπ {ο ἴλεπῃ. 
Απά ρετῃαρς ὑλίς ςΙζπαἴίοη ἶς ποῖ ο{γοιχ πια]ίπς, Ῥἳ 

γοι ν]] «πουν γΥπεί]ετ 1ἱ ἶ5 οἵ ποῖ 1 γοι Ῥεαν γη] 
πηο ἴοάαγ; ἴπε {αα]ί παγ Ἰε ταῖ]εχ αἲ ἴλμε ἆοον οἳ 
ἴλοβε Πο Ίγεαχ ἴ]ε παπι οἱ ΡΗΙ]οβορμετ. Έοχ 8οπιε 
ΠΊΟηΡ ἴλαῖ οοΠΙρἨΠΥ 4ο ποῖ αρρεαχ ἵπ ραρ]ςο αἲ αἱ] 
απά Ῥτείεχ ποῖ ἴο ππακε ἴλε νεηίαγε, Ῥοβ8ἱϱ]γ Ῥεοσαιδε 
ἴπεγ ἀεεραίς οἱ Ῥεΐηπσ αΡ]ε ἴο ἵππρτονε ἴπε πιαβθες; 
οἴμεις οχετοῖςε ἰ]αῖχ νοίσας ἵπ γγ]αῖ γγε οα]] Ἱεοίαχε- 

1 Ατἰβίορμαπθς, Αολαγπίαπςα 9717-82, 602-3, 6659-60, Ἠαδρα 
1284-91, ἱππρ]ες {μαῦ 0Ἴθοη ὑτῖθά {ο οαταΙ] {πο Ἰορπορ οἳ ἴμθ 
Ῥοεῦ, Ραΐ6 νηζποιέ 8190688. 

ὰ Τη {ο ραταραθί οἳ οοπιθάγ {ο οἸοταβ Ίν88 θβροοἰαΙ1γ 
οπύδροΚοη {π 108 οπἰθοίσπι οἳ πἹθη απά αβαἴΤΑ, 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

3 / - 1 3 7νδ λ / 

ἀκροατηρίοις φωνασκοῦσιν,ὶ ἐνσπόνδους λαβόντες 
ἀκροατὰς καὶ χειροήθεις ἑαυτοῖς. τῶν δὲ Ἰυνι- 
κῶν λεγομένων ἔστι μὲν ἐν τῇ πόλει πλῆθος οὐκ 
σλ}/ χ ΄ κά ] / Δ ὀλίγον, καὶ καθάπερ ἄλλου τινὸς πράγματος καὶ 
τούτου φορὰ Ὑγέγονε, νόθον μέντοι γε καὶ 
ἁγεννὲς ἀνθρώπων οὐθέν, ὡς εἰπεῖν, ἐπισταμένων, 
ἀλλὰ χρείων τροφῆς' οὗτοι δὲ ἔν τε τριόδοις καὶ 
στενωποῖς καὶ πυλῶσιν ἱερῶν ἁἀγείρουσι καὶ 
ἀπατῶσι παιδάρια καὶ ναύτας καὶ τοιοῦτον ὄχλον, 

/ 

σκώµµατα καὶ πολλὴν σπερμολογίαν συνείροντες 
καὶ τὰς ἀγοραίους ταύτας ἀποκρίσεις. τοιγαροῦν 
ε) 1 Δ σολ 2 / 4 ι) ε / 

ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν ἐργάζονται, κακὸν δ ὡς οἷόν τε 
τὸ µέγιστον, καταγελᾶν ἐθίζοντες τοὺς ἀνοήτους 

α / ο Ἂ 3 ο .Σ/ τῶν φιλοσόφων, ὥσπερ ἂν εἰ παῖδάς τις ἐθίζοι 
διδασκάλων καταφρονεῖν, καὶ δέον ἐκκόπτειν τὴν 
ἀγερωχίαν αὐτῶν οἱ δ᾽ ἔτι αὔξουσι. 

Τῶν δὲ εἰς ὑμᾶς παριόντων ὃ ὡς πεπαιδευ- 
µένων οἱ μὲν ἐπιδεικτικοὺς λόγους καὶ τούτους 3 
5 ο « Δ / / 1 ς ἀμαθεῖς, οἱ δὲ ποιήµατα συνθέντες ἄδουσι, ὡς 

- - Δ 3 . 

πάνυ φιλῳδῶν ὑμῶν κατεγνωκότες. αὐτοὶ δ᾽ εἰ 
/ 

µέν εἰσι ποιηταὶ καὶ ῥήτορες, οὐδὲν ἴσως δεινόν' 
Α / 

εἰ δ ὡς φιλόσοφοι ταῦτα πράττουσι κέρδους 
- α α. / ἕνεκεν καὶ δόξης τῆς ἑαυτῶν, οὐ τῆς ὑμετέρας 

” αφ Δ 

ὠφελείας, τοῦτο δ᾽ ἤδη δεινόν. ὅμοιον γὰρ 
ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς ἐπὶ κάµνοντας ἀνθρώπους 

ον ον / εἰσιὼν τῆς μὲν σωτηρίας αὐτῶν καὶ τῆς θεραπείας 
] / 

ἀμελήσειε, στεφάνους δὲ καὶ ἑταίρας καὶ μύρον 
αὐτοῖς εἰσφέροι. 

1 φωνασκοῦσιν ἄεε]: φωνὰς ἀσκοῦσιν. 
 γέγονε, νόθον ΟοΡθῦ: γέγονεν οὐθὲν. 
8 παριόντων ΟοΡθέ: προϊόντων. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΌ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ἰα]]ς, Πανίης 5εοιιγεᾶ α5 Ἰδαγεχ ΠΠΘΏ γ/ΠοΟ 8γε ἵπ]δαριια 
ηὮ ἴλοπι απά ἰγασίαρ]ε. Απά α5 {οΥ ἴπε Ογηῖςσς, 
α5 ἴεγ ατα σα]]εᾶ, 19 ἶ5 ἵταε ἴλαῦ ἴλε οἵιγ εοη[αίης 
πο 5πια]] ηάπαΡεχ οἱ ἐμαῖ 5εεῖ, απά ἴλαῖ, Η]κα αΠΥ οἴ]ετ 
Ὠμίηρ,, είς ἴοο Ίας Ἰιαά {ἱ5 ογορ---Ῥευδοης Ψηηοςε Γεπεῖς, 
ἵο Ῥο6 5πτθ, οοπιρείδε Ργαςίοα]]γ ποϊµίηρ ερατίοις 
ος ἰσποβ]α, γεῖ νο πηαδῦ τηα]κε α Ηνίηρ----ο]] ΈΊλεςε 
Ογηΐος, Ρος[ΐπο {μεπηδε]νες αἲ 5ἰτεεῖ-οοσηστς, ἵη α11εγ- 
ἨναΥ5, απά αἲ ἴεπηρ]ε-ραῖες, Ρας τουπᾶ ἴπε Ἠαί απά 
ΡΙαγ προη ἴλπε ογεάιΠῦγ οΓ]αάς απά 5αἴ]ογς απά ογογ/άς 
ο ε]ιαῖ φοτὲ, ἰτίηρίης ἴορεί]εχ τοιρΏ Ίο]κες απά ΠΊΙΟἨ 
υτ]ε-ιαυτ]ε απἀ ἴιαὶ Ίου Ῥαάίπασε ἴ]λαῦ δΏ]ασ]ςς οί 
ἴπο πιαχκεῖ-ρ]αςθ. ΑοοοτάἰπσΙγ ΤΠεγ αοΏίῖενε πο 
σουᾷ αἲ αἲ], Ῥις ταῖμεν ἴ]ο Ὑνουςί ῬορείθΙε Ἠασπη, 
{ου ἴλεγ αοοιςίοπι ἴποιρηί]ε Ῥεορ]α ἴο ἀετίάε 
ΡΗΙ]οδορ]ενς ἵπ ρεπεγα], ]α5ῦ α5 οπς παὶσηί αοοιςδίοπι 
Ἰαάς {ο 5οοτΏ ἰ]αῖτ ἴεασ]αυς, απ, ΨΊεη ἴΠεγ οασΏῦ το 
ποοῖς ἴμα ἵπβο]εποε οι οἱ ἰλαίγ Ἠθασεσς, ἴ]εςα 
Ογπῖςς παετε]γ ἵπογεαςε ΙΕ. 

Τ]οςο, Ἠονγενεχ, πο ἆο οοπιθ Ῥείοτε γοι ἃ5 ΠπεΠ 
οξοα]έατε οἴελλεν ἀεο]αίπι 5ρεεσῃες Ιπίεπάεά ἔοχ ἀἱδρ]αγ, 
απᾶ ὑαρίᾶ οπες ἴο Ῥοο, ΟΥ εἶδο ολαπῇ γεγςες ο{ εμεῖτ 
ΟΝΏ οοπηροδίοἩ, 45 ἵΓ ἴεγ ηαά ἀείεοῖεά ἵπ γοι ἃ 
πνθα]κηςςς {ου Ῥοεϊχγ. Το Ρε 5 ατε, 1 ἴπεγ ἴεπιδε]νες 
ατα χθα]]γ Ροεῖς οἵ ο8ἴΟΥ5, Ῥετμαρς ποτε ἶς ποϊλίπς 
9ο οἸοσ]ίτπρ ἵπ ἐ]ιαί, Ὀαἳ  ἴπ ἴλε ραἱδε οἱ ΡΗΙ]οδορῃεις 
Ώιεγ ἆο ἴλεςε ἐλίησς γντ α νίεν; ἴο Τλεὶχ οΝΏ Ρτοβί 
απᾶ τεραἰαιίοη, απά ποῦ {ο Ίπρχονε γοι, ἐλαῦ Ἱπάςεά 
ἶ6 «Ποσϊκίπς. Του 1ὲ {5 α5 Ἡ{ α Ῥ]γδίοίαη Ὑεη γε ΐπς 
Ραἰεπίς «Ποι]ά ἀῑπτεσατά ελπεῖτ ἰχοαίτηεπὲ απά Ὀλεῖχ 
τοςίοταίοπ {ο Ἠδα]1, απά 5Ἰοα]ά Ῥτίπρ ἴπεπα Πουγεις 
απά «ομγίεσδαης απά Ρεχ{απῃθ. 

4 καὶ τούτους ΑΓΠΙΠΙ, πρὸς τοὺς Ἠεϊεκο: καὶ τοὺ. «9ο 
βαβροοί» α Ίασυπα α[ίοι ἀμαθεῖς. 
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Τινὲς δὲ ὀλίγοι παρρησίαν -ἀγηόχασι πρὸς 
ὑμᾶς, καὶ ταύτην ἐνδεῶς, οὐδ᾽ ὡς ἐμπλῆσαι τὰς 
ἀκοὰς ὑμῶν. οὐδ' ὥστε διατελέσαι, λέγοντες, ἀλλὰ 
ἓν ἢ δύο ῥήματα 1 εἰπόντες, καὶ λοιδορήσαντες 
μᾶλλον ἢ διδάξαντες ὑμᾶς, κατὰ σπουδὴν ἆ ἀπίασιν, 
εὐλαβούμενοι μὴ μεταξὺ θορυβήσητε καὶ παρα- 
πέµψητε αὐτούς, ὥσπερ οἱ χειμῶνος ἀποτολμῶν- 
τες εἰς τὴν θάλατταν βραχύν τινα καὶ «σύντομον 
πλοῦν. ἄνδρα δὲ λαβεῖν καθαρῶς καὶ ἀδόλως 
παρρησιαζόµενον, καὶ μήτε δόξης χάριν. μήτ' ἐπ᾽ 
ἀργυρίῳ προσποιούµενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ εὐνοίᾳ καὶ 
κηδεµονίᾳ τῶν ἄλλων ἔτοιμον, εἰ δέοι, καὶ κατα- 
γελᾶσθαι, καὶ ἀταξίαν πλήθους ἐνεγκεῖν καὶ 
θόρυβον, οὐ ῥᾷδιον, ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐτυχοῦς 
πόλεως, ἐν τοσαύτῃ σπάνει γενναίων καὶ ἐλευθέρων 
ἀνδρῶν, ἀφθονίᾳ δὲ κολάκων καὶ γοήτων καὶ 
σοφιστῶν. 

Εγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἀπ] ἐμαυτοῦ µοι δοκῶ προ- 
ελέσθαι τοῦτο, ἀλλ᾽ ὑπὸ δαιµονίου τινὸς γνώμης. 
ὧν γὰρ οἱ θεοὶ προνοοῦσι, ἐκείνοις παρασκευάζ- 
ουσι καὶ συμβούλους ἀγαθοὺς αὐτομάτους καὶ 
λόγους ἐπιτηδείους καὶ ξυμφέροντας εἰρῆσθαι. 
καὶ τοῦτο ἥκιστα ὑμᾶς ἀπιστεῖν χρή, παρ᾽ οἷς 
µάλιστα μὲν τιμᾶται τὸ δαιµόνιον, μάλιστα δὲ 
αὐτὸ δείκνυσι τὴν αὑτοῦ δύναμιν καὶ µόνον οὐ 
καθ ἑκάστην ἡμέραν διά τε χρησμῶν καὶ δι 

1 ῥήματα Ο888ἩΡΟΠ: ῥῆμα. 

1 (τοεῖς βα1]ους ἀτοαάθά {ο νπίεν β68βοἩΠ. ΟΕ, Ἡοβίοά, 
Ἠ/ογ]8 απἀ ἢαφς, 618--00. 

5 Το πιαΥ Ἠανο ΒοογαίθΒ ἵπ παπά, Ῥαΐς πο ἀαἰπποπίονι οἳ 
Βοοτα{θς βογνθᾶ {ο οἶθο]ς, ποῦ {ο Ἱπαρε]. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΡΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ῥαΐ ἴἨετε ατα οΠΙΥ α {6ὺν Υο Ίανε ἀἱδρ]αγεά 
{παη]κηεςς ἵη γοισ Ῥχδδεηος, απ ἴλαί Ῥαΐ εραχίπρ]γ, 
ποῖ ἵπ 56] α γναγ ας ἵο Π]] γοιχ εαχς ἴλεγεγητῃ που {ΟΥ 
ΔΏΥ Ἱεπσῖ] οἳ πιο; ΏαΥ, ἴΠ6γ ππετε]γ {ία α ρῃχαςα 
ος νο, απά ἴπεῃ, αξτεγ Ρετα πο ταῖλεν ἴπαη επ]σ]ῖ- 
επἰης γοι, ἴΠεγ πηαΚε α Ἠανγτίεά οχίξ, αηχίοις ]ας 
Ῥείοτε ἴλεγ Ἠανε Επίζμεά γοι τΏαΥ ταίδε η ΟΙΟΣΥ 
απά 5επά ἴλεπι Ῥασκίηρ, Ῥεμανίπς ἵηπ νειγ ἴταϊῃ 
απῖτε ]κε ππεη γγ]ιο ἵπ νήπῖεχ πααςίεχ πρ οουχαρς {ΟΥ ἃ 
Ῥτίεβ απᾶ Ἠαχτὶεά νογαρε οαῖ Το 5εα.: Βαϊ ἴο βπά α 
ΠΊ8Π Ὑνηο ἵπ Ρ]αΐη ἴεγπης απά γυοαί σι]]α 5ρεα]κς Πὶς 
πηϊπά ντ {ναη]κηθςς, απά ποϊλετ {ογ {πο 5α]κα ος 
τεριίαἰίοη ὨΟΥ {οΥ ραῖη πηα]κες {ας Ρτεϊεηςίοης, 
Ῥαῖ ουῦ οἳ ροοά γη] απἆ «οΏοΘΥΏ {ΟΥ Πῖς Γε]]ονγ-Ώηεπ 
εἴαπάς τααάγ, 1{ πεαᾷ Ῥε, Το θα Ὀποίξ {ο τἰάίοα]ε απἆ το 
ἴπε ἀϊξοτάεγ απά Ίο πρτοαχ οἱ ἴπο πιοῦ-- ο βπά 
5ηε] α πιαη ας ἴ]λαῖ ἶς ποῖ 685Υ, Ῥιΐ ταῖμεγ ἴλε ροοά 
{οτίαπε ο{ α ΥΕΥΥ Πας]«Υ οΙίγ, 5ο ρτεαί ἶς πε ἀεατί] οὔ 
ποβ]ς, ἱπάερεπάεπί «οα]ς απἆ 5ο] ἴπε αραπάαηος ος 
ἴοαάΐες, πιοιη[εβαη]ςς, απᾶ 5ορΗηΙςίς. 

Τη ΠΙΥ ΟΥ ο85θ, {ΟΥ Ἰηδίαηςε, 1 {6ε] ἴ]ιαί 1 ανα 
εποδεη ἴλαϊ τθ]ε, ποῖ ος πιγ οὔνΏ νοΗίοη, Ῥαΐ ὮΥ ἴ]πο 
γη] ο{δοπηε ἀεἰιγ.. Έοχ ππεπ ἀϊνίπε ρτογίάεποε ἶς αἲ 
γγοτ]ς {οχ ππεη, ἴλο σοᾷς Ῥτονίάε, ποῖ οΏΙγ ροοᾶ οοΠ- 
5ε]]ογ9 ἩΠο πεοᾷ πο αχσίης, Ῥαΐ αἶςο νογάς ἐλαῖ αγε 
αρρτορσίαϊε απἆ ρτοβίαβ]ο το πε Ἠθίεπαν. Απά τίς 
εἰαϊεπιεηπί ο{ πηίηπε «Ποι]ά Ῥοε ααεςίοπεᾶ ]εαςί οἱ α]! 
ΡΥ γοι, δίποἙ Ἠετε ἵπ Αἰοχαπάτία ἴμε ἀείτγ ὃ {5 πηοβῦ 
ἵῃπ Ἠσοποιχ, απᾶ ἴο γοι εεροςία]]γ ἆοας Ἡε ἀἱδρ]αγ 5 
Ῥοψεχ ἴμτοιρ] αἰπιοδῦ ἀαΙ]γ οἵασ]ες απά ἀἆγεαπῃ, 

Σ Βοταρί. Ἠοθ Ἰαά ππαοἩ ἵηπ ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ υπ Ακε]ορίας, 
νθἩ ποπ Ἡθ πας {γθαπθηζ]γ ἸάεηΗβεά (Ταοἶσας, ΠΗδίογίαο 
4. 84). ἜΤηο ου]έ γγαβ νἸάἀθαρτθαᾶ, Ῥαέ 19β πιοβῦ ΓαπιΟΙΡΒ οθηίτθ 
ν/θ8 οἱ Α]οχαπάτία (Ῥαπβαπίας 1. 18. 4). 
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3 

ὀνειράτων. μὴ οὖν οἴεσθε κοιµωµένων µόνον 1 
2 λ - θ χ θ / 2 2 ἰδί ς / / 

ἐπιμελεῖσθαι τὸν θεόν," κατ’ ἰδίαν ἑκάστῳ µηνύ- 
οντα τὸ συμφέρον, ἐγρηγορότων δὲ ἀμελεῖν καὶ 

Αα. ρε) / λ Ἂ - / 

κοινῇ καὶ ἀθρόοις μηδὲν ἂν δεῖξαι τῶν χρησίµων. 
΄ Δ ”/ Ν ϱ ” α 2 πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ ὕπαρ ὤνησε καὶ μεθ 

ἡμέραν ἐναργῶς προεῖπεν. ἴστε δήπου τὰς τοῦ 
".Απιδος φήµας ἐνθάδε ἐν Μέμφει πλησίον ὑμῶν, 
ὅτι παῖδες ἀπαγγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν τῷ 
θ Αα. λ Αα. 3 δὲ / « δὲ ς / εῷ, καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν. ὁ δὲ ὑμέτερος 
θεός, οἶμαι, τελειότερος ὤν, δι ἀνδρῶν ὑμᾶς καὶ 
μετὰ σπουδῆς βούλεται ὠφελεῖν, οὐ δι ὀλίγων 
ς / 5 .] ο) λ λ / λ δ / 3 ῥημάτων, ἀλλ ἰσχυρᾷ καὶ πλήρει κληδόνι καὶ 
λόγῳ σαφεῖ, διδάσκοντι περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων, 
ἂν ὑπομένητε, μετὰ γνώμης καὶ πειθοῦς. 

Καὶ πρῶτόν γε ἁπάντων, ἵνα, ὄθενπερ ἐχρῆν, 
α) / ”/ - / / σσ 

ἐγγύθεν ἄρέωμαι, τοῦτο πείσθητε βεβαίως, ὅτι 
λ / - ε] / ο ψ 2 - / Ι] τὰ συµβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπ᾽ ἀγαθῷ πάνθ 

ὁμοίως ἐστὶ δαιμόνια, κἂν πλέων τις ἐμπείρου 
τύχη κυβερνήτου, κἂν ἔθνος ἢ πόλις χρηστῶν 
ἡγεμόνων, κἂν ἰατρὸς ἐν καιρῷ παραγένηται τῷ 
κάµνοντι, καὶ τοῦτον ἡγεῖσθαι χρὴ βοηθὸν ἥκειν 
παρὰ θεοῦ, κἂν λόγων τις ἀκούσῃ φρονίµων, ἐκεῖ- 

3 Αα. / Δ σολ ”/ θεν ἐπιπεμφθῆναι. καθόλου γὰρ οὐδὲν εὔδαιμον 
σοι . / ων Ν Δ / η / οὐδ᾽ ὠφέλιμον, ὃ μὴ κατὰ γνώµην καὶ δύναμιν 
-- θ - 1 - ) « ο. 3 ) -- 

τῶν θεῶν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς ἀλλὰ πανταχῇ 

1 ἘοΓ µόνον 0οΡβεί οοπ]εοίατοά μὲν. 
5 καὶ 8ΕἴοΥ θεόν ἀε]ενεά Ὦγ Ἠείδκο. 
δ ἡμᾶς Ἠεϊβ]κο: ὑμᾶς. 

1δ4 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

ΤΠΙη]ς ποῖ, πεγείοτε, ἴ]ιαῖϊ ἴπε σοᾷ εχετοῖδος Π5 γγαο]ι- 
Γι] «ατε ΟΠΙΥ ουεχ 5]εερίπρ πΊΕΣ, ἀἰδο]οδίπρ ἴο 68ο] 
ἵπ ρεϊναϊε γγ]αῖ ἶ5 {ου Ἠΐ5 σοοᾷ, Ῥαΐἳ ἴμαῖ ηε ἶ5 ΙπάΙΤευ- 
επῖ ἴογψατά ποπ γΏεη ἴΠεγ αγε αἵγακε απά γγοι]ά ποῖ 
ἀῑςε]οςε Το ἴπεπῃ, ἵπ Ῥαδρ]ίο απἆ οο]]εοιίνε]γ, αηγιμίπρ 
Ῥεπεβοῖα]; {ον οξἵεπ ἴπ ἴΠε ραςῖ ηε Ἠας σῖνεπ αἱά ἴο 
ππεη 1π Ἰλαῖγ νγακίηπορ ποπιεηϊς5, απά αἱ5ο ἵπ Ῥχουά 

ἀαγΗσΏί ε ας οἶοατ]γ {οτεῖο]ά ἴπε {αζιτε. Ὑοια 
ἆτο αοηιαϊἰητεά πο ἀοαρί υηϊὮ ἴ]λο Ῥτορ]είίο αὐζει- 
4ηοες οἱ Αρί5 Ἠετε, ἵπ πεἰσηρουτίησ Μοπιρῃίς, απᾶά 
γοι Ἰκπουγ ἴλαῖ Ἰαᾶς αἲ Ρ]αγ αππουπος ἴλε ριχροςδο ο{ 
ἴπε σοᾷ, απά ἴλαῖ ΤΠ {οτπα οὗ ἀῑνίπαΠοτ ας Ῥτονεά 
{ο Ῥε {γεε ἤγοπη {αἰδεμοοά. ῬΒαϊ γοιν ἀεῖογ, πιεϊβίπ]ςς, 
Ρείΐηρ ποτε Ροϊεηῖ, γήσηες ἴο οοπ{εχ Πῖς Ῥεπεβῖίς προη 
γοα ἴμτοιρ]ῃ ἴπε αΡΕεΠΟΥ οΓ Ίηεπ ταῖ]εχ ἴΠαη Ῥογς, απά 
Ίη δετίοας {α5μίοη, ποῦ ὮΥ πηεαης οἱ Γευν γγοχάς, Ὀιἳ γη] 
εἴτοηρ, {111 αἴζεταηποο απᾶ {π οἶεαν ἵετπης, Ιηδίτασ πρ 
γοι τερατά(ηρ πιοςῖ υἱία] πιαῖζίενς---ΊΕγοι ατε ρα επῖ---- 
πηὮ ρατροςε απἆ ρεγςιαδίνεηεςς. 
Απά Ες οἱ α]]---ἴο Ῥερίη, α5 1 οαρΏί, γη Ὦ πιαῖύενς 

εἶοδε αἲ Παπά-- γεδί αδευτεὰ οἱ 15, ἴπαῖ αἲ Ὀησς 
ΝΠΙοἩ Ἠαρροεη ἴο ππεη {ον ἴΠπεῖγ σοοᾷ ατε νηἴλοιῖ 
εχεερΒοπ οἱ ἀῑνίπο οχἱρίη; ποῦ οΠΙγ ἶ5 ἰΠίς ἵγιε 1. 
α γογαρεχ Ίας ἴῃε Ἰαε]ς το βπά α Ρἱ]οί ντ] εχρετίεηςσε, 
ΟΥ ἃ ΠαΙΙοΏ ΟΥ α οἵἵγ ἴο 56ουχε σροοά Ἰααάςτς, Ὀαΐ αἶ5ο 
1 α Ῥηγοϊοῖαη ατιῖνες ἵπ πιο ἴο 6ανε Πΐς ρα[εηῖ, 
πε πηαςί Ῥε]ενε ἴλαί Ίο ἵ α Ἰε]ρετ οοπηε ΓγοπΠὰ 
σοᾶ, απᾶ 1 οπο Ἠεατ Ἰνοτᾶς οἱ υδάοπι, νε πιαδε 
Ῥε]ενε ἴ]ιαῦ ἴΠεγ ἴοο Ὕετε 5εηῦ ὮΥ σοᾷ. Έον, π 
6επετα], ἴπετε 5 πο ροοᾶ {οτίαπε, πο Ῥεπεβῖ, ἴ]αῦ 
ἀοες ποῦ τεβοΏ 5 {π αοοογάαποθ νῖῃ ἴλε υγ] απά ἴλα 

1 Ῥαυραπίας 7. 22. 2--4 ἴθ]]ς Ὀτίεβγ οἳ υμ]8 οτασ]θ. ΑΡρρατοη{Ιγ 
{ιο οαποῬ Ἰαθίθταποθϐ οἱ Ιαάβ Ρρ]αγίησ ηθαν ο βἨΓΙΠΘ Ἰθγθ 
ΏιοασΠ{ {ο τουοα] {Πθ σοᾷ ΤΘΒΡΟΠΑΘ. 

τὸς 
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πάντων ἀγαθῶν αὐτοὶ κρατοῦσι καὶ διανέµουσι 
δαψιλῶς τοῖς ἐθέλουσι δέχεσθαι τὰ κακὰ δὲ 
ἀλλαχόθεν, ὡς ἐξ ἑτέρας τινὸς πηγῆς ἔρχεται 1 
πλησίον οὔσης παρ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦδε τοῦ 
ὕδατος τὸ μὲν σῷῶζον καὶ τρέφον καὶ γόνιμον 
ὄντως ἄνωθέν ποθεν ἐκ δαιµονίου τινὸς πηγῆς 
κάτεισι, τοὺς ῥυπαροὺς δὲ ὀχετοὺς καὶ δυσώδεις 
αὐτοὶ ποιοῦμεν καὶ ἀφ᾿ ἡμῶν οὗτοι ἵστανται. 
διὰ γὰρ ἀνθρώπων ἄνοιαν καὶ τρυφὴν καὶ φιλοτι- 
µίαν δυσχερὴς ὁ βίος καὶ μεστὸς ἀπάτης, πονηρίας, 
λύπης, µυρίων ἄλλων κακῶν. 

Τούτων δὲ ἓν ἴαμα καὶ φάρµακον ἐποίησαν οἳ 
θεοὶ παιδείαν καὶ λόγον, ᾧ διὰ βίου μέν τις 
χρώμενος καὶ συνεχῶς ἦλθέ ποτε πρὸς τέλος 
ὑγιὲς καὶ εὔδαιμον' οἱ δὲ σπανίως καὶ διὰ χρόνου 
ποτὲ περιτυχόντες 

ἄλλοτε μὲν ζώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
τεθνᾶσιν' 

ᾳ Δ ”/ Δ α] / ο) α) / . ὅμως δὲ ἤδη ποτὲ ἐξαισίων δεινῶν ἐπικειμένων 
” - 3 / ς λ ) 4 ” αὐτοῖς ἀπετράπησαν. οἱ δὲ διὰ παντὸς ἄπειροι 
- / 

τοῦ φαρμάκου τούτου καὶ µηδέποτε σωφρονίζοντι 3 
/ ” 

λόγῳ τὰς ἀκοὰς ὑπέχοντε ὁλοκλήρως ἆἅθλιοι 
» " - 

µηδεµίαν σκέπην μηδὲ προβολὴν ἔχοντες ἀπὸ τῶν 
παθῶν, 

/ 

ἀλλ᾽ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ 
χειμαζόµενοι, 

1 τῶν αἲίοι έρχεται ἀε]είεᾶ Ὦγ Ατηϊνη. 
9 / εο]κςν ρ σωφρονίζοντι Ἠεἴβκθ: σωφρονοῦντι. 

1δό6 



ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

ΡονεΥ οἱ ἴ]ε σος; οἩ ἴ]ε οοπίταςγ ἴλπε σος ἴλεπι- 
5ε]νες οοπίτο] αἲὶ Ὀ]ερείποσς ενετγνηετε απἆ αβρονἴίοη 
Ἰανίςμ]γ ἴο αἲ] νο ατε τεαάγ ἴο χοσεῖνε; Ῥιῖ ενῖ]ς 
οοπ1θ ἔοπι αήίε α ἀῑΠεγεπί 5οµχος, α5 19 Ψεχε ΓΟΠΙ 
5οπις οἴμεν {ουηῖ «ἶοδε Ῥερίάε 5. ΈΤα]κε {ος εχαπηρ]ε 
ἴπα γναῖεν οἱ Αἰαχαπάτία---ἴαϊ γνηίο]ι Ἱκεερς 5 ανα 
απά πουνίςηες ας απἆ {5 τα]γ ἴπε ααἴῃου οἳ ουχ Ρείησ: 
Ἡ ἀεςοεπάς {Γοπι 50Π16 τερίοη αρ αὔουθε, {τοπ 8οπιθ 
ἀῑνίπα {ουπὲ; πηεγθας ἴπο ΠΊΗΥ, ενί]-απιε]]ίης οπηα]ς 
ατθ ού ΟΝΨΏ ογθαίοη, απά Ττ 5 ους {αι]ς ἴλαῖ 5ο] 
Εήησς οχἰθῖ. Του 1 {5 ἑωτουρ] πιαπ΄ς {οΙ1Υ απ Ίουα 
οἱ Ίαχιτγ απά απωρίοη, Ὀ]λαϊ {ο οοπηες Το Ῥε νεχᾶ- 
Εοις απά {11 οἱ ἀθεοεῖζ, υνοϊκεάπεςς, ραίΐπ, απά εοιηῖ- 

Ί65ς οἴ]εν 1]. 
Ἠοψγενος, {ου ἴλεςα πια]αάϊες οπε τεπιοάγ απἀ ουγε 

Ἰας Ῥθεεη Ρχονίάεά Ὦ}γ ἴλε σος, ἴο ψῖς, εἀποαιίοη 
απά ΥΘΒΦΟΗ, απά τε πιαΏ 1ο ἐμτοισ]λοι{ Πε επαρ]ογ5 
ἴλαί τεπιθάγ νηϊἩ οοηβίῖεηΏογ «0165 αἲ Ἰαδί ἴο α 
Ἠθεα]ἩΥ, Ἠαρρυ επά; Ῥαῦ ἴοδο νηο εποουηῖίετ 1ῇ 

ΤΑΤΕΙΥ απἀ οπ]γ αξίει Ίοηρ Ιπίετνα]ς, 

Α]τεγπαϊε ]ΐνε οπε ἆαγ, ατε ἀεαά ἴλε πεχῖ.] 

ἙῬιϊ, πενετί]ε]εςς, ἴμογε Ἠανα Ῥεεηπ οοσαδίοης ΊΥεη 
ενεηπ 5πο] Ῥείδοης Ἠανο Ῥεεῃ ἴαγπεά αδἰἀε γεν 
Ροτίεπίοις ἀϊδαφίεις Ὕετε ἱπιρεπάίηςρ. Επί ἴλοςε 
ΨΝΠο ἆγε ΝΠΟΙΙΥ απασαιαἰπίοα νηϊῖἩ λε τεπιεάγ οί 
γπίο Τ 9Ρρεα]ς, απἀά πεγνεχ ρἶνε εαχ ἴο οΠαφίεηίηρ 
ΤΘᾶΡΟΠ, 4χα αἰτετ]γ πτείολεά, Ἠανίης πο τείαρε ΟΥ 
ἀείεποε αραἰηςί ἰ]αίς εαβετίηρς, 

Ῥαῇ «ἴουπι-ἴοςςεά οἩ ἴλμε 5θ6α οἱ [ε ἴπεγ ἀτίει, 
Ὠενοἱά οἱ θπε]ίεν απά ἵπ πηΙδετγ 

1 Οάψεεεν 11. 909-4. Ἠοπιει ἵν βροακίηπρ οἳ Οαρίου απά 
Ῥο]γάειοθβ. 

3 οσο], Οοπι. Α:ἱ. Εγαρ., Μεπαπᾶετ, Ίταρ. 404. 6--7. 

18] 



17 

18 

19 

ΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

καθάπερ ,σκάφει σαθρῷ. καὶ λελυμένῳ πάντως, 
ἐν 1 ἀγνώμονι γνώμῃ καὶ Γπονηρίᾳ.. 

Συμβαίνει, δὲ τοὺς κακίστους καὶ ἀτυχεστάτους 
ὡς πορρωτάτω φεύγειν ἀπὸ τοῦ λόγου καὶ μὴ 
ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ᾽ ἂν βιάζηταί τις, ὥσπερ, 
οἶμαι, καὶ τῶν ἑλκῶν τὰ δυσχερῆ λίαν οὐκ ἐᾷ 
προσάψασθαι, καὶ τοῦτο αὐτὸ σημεῖόν ἐστι τοῦ 
πάνυ πονήρως αὐτὰ ἔχειν. οἱ δὲ τοιοῦτοι  παρ᾽ 
ἑτέρους ἴασιν ἰατροὺς οὐχ ἑκόντες 3 ἐσχυροτέρους. 
διττὴ γὰρ θεραπεία κακίας καὶ» πρόνοια, καθάπερ 
τῶν ἄλλων νόσων" ἡ μὲν ἐοικυῖα διαίτῃ καὶ 
Φαρμάκοις, ἡ δὲ καύσει καὶ τομῇ, προσήκουσα 
μᾶλλον ἄρχουσι, καὶ νόµοις καὶ δικασταῖς, οἳ τὸ 
περιττὸν δἠὴ καὶ ἀνίατον ἐξαιροῦσι. βελτίους δὲ 
εἰσιν οἱ μὴ ῥᾳδίως αὐτὸ πράττοντες. τὴν δὲ 
ἑτέραν ἐπιμέλειαν ἔ ἔργον εἶναί Φημι τῶν δυναµένων 
διὰ πειθοῦς καὶ λόγου ψυχὰς πραῦνειν καὶ µαλάτ- 
τειν. οὗτοι δὲ σωτῆρές εἰσι καὶ φύλακες τῶν 
οἵων τε σῴζεσθαι, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τέλος τὴν 
πονηρίαν εἴργοντες καὶ κατέχοντες. 

Δεῖ μὲν οὖν ἑκατέρων ταῖς πόλεσι, πολὺ δὲ 
ἐπιεικεστέρων 4 τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις. κολάζειν 
μὲν γὰρ προσήκει φειδόµενον, διδάσκειν δὲ μὴ 
φειὸ όμενον' καὶ χρηστοῦ μέν ἐστιν ἡγεμόνος 
συγγνώμη, φιλοσόφου δὲ κακοῦ μὴ πικρὸν εἶναι. 
τὸ μὲν γὰρ τῆς τιμωρίας σκληρὸν ὃ ἀπόλλυσι, τὸ 
δὲ τοῦ λόγου πικρὸν σῴζειν πέφυκε. κινδυνεύει 

1 πάντως, ἐν Βεΐδκο, πάντας ἐν Βε]άθη, τῇ αὐτῶν ΟΡ πλανώ- 
μενοι Επιρετία», πλανῶνται ἐ ἐν 180098: πάντων ἐν. 

5 οὐχ ἑκόντες Βε]άεη: οὐκ ἔχοντες. 
8 κακίας καὶ Ἠείβ]κο: καὶ κακίας. 
4 ἐπιεικεστέρων Ο888ΊΡΟΠ: ἐπιεικέστερον. 
δ σκληρὸν Ο8β8ῬοἩ: πλῆρες. 
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ΤΗΕ, ΤΗΤΕΤΥ-ΒΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

5 1 επιρατκεά προη α τοῖζεη απά ν/ηο]]γ Παϊιετεάἆ 
Ἠα]]ς, απιὶᾶςί α 5εα οἱ 5εησε]εςς ορἰπίοηΏ απά πΩΙΒΕΣΥ. 

Απά 1 5ο Ἀαρρεης ἴ]αί 15 ἱ9 ἴπο πιοδί ἀερτανεά 
απά αη{ογζαπαῖζε πιοὮ γ/ηο Πεε ἴπε {ατίμεςί Ώοπι ἴ]ε 
νοῖος ο/Υ6αδοΏ απά γη] ποῖ Ηδίεη {ο 1ξ, ποῖ ενεη Ί{γοι 
Ὦγ ἴο ἔοτος ἴπεπι--]αςῖ ας, 1 {αΠΟΥ, ἴποςο 5οσε5 ψ/ηίο] 
49 οβρεοία]]γ ἀῑφιγερείπσ ετίη]ς ἔτοπα τε τοσο], απά 
Όαί ἵη Π5ε]{ 15 α 5ἶση οί ὑλεῖγ εχἰτεπιε]γ αά οεοπά{Ποη. 
Βαΐ εαοἳ 5 ”εγαις γη] ανα {ο νὶςίῖ α ἀῑπετεπὶ Κῑπά 
οἱ Ρ]ιγείοίαπ, Ἠούγευεν απν]Ηπρ]γ, νἼοςε ἰτεαϊπιεπῦ 
πν] Ῥε πιοχο ἀταςεῖο, Ἐ ου λετε αγ ἴννο 9γ5ύεπις {ΟΥ ἴ]λε 
ἰποαϊπιεηῖ οἱ νῖςοε απά ἓῖς ῬγεγεηίίοἩ, ]αςί α5 ἴμετε ατα 
{ου πια]αάϊος {π σεπετα]: ἴλε οης ΠΙαΥ Ῥὰ Ἠεπεά ἴο 
ἀῑείπρ απά ἀταρς, απά ἴ]ε οἴμει τεδεπηβ]ες οα{6τΥ απά 
λα κηί{ε, λῖς Ὀείηρ πποτε βαἱ{αβ]ε {ου τε πδε ο{ πηαρίς- 
ἰαῖες απά Ίαγνς απά Ίάγγπαεη, ἴ]λαί 15, {ΟΥ ἴποςδε γ/Ίοδε 
Ῥασίηεςς 1ὲ {5 {ο Τεπιονε ρτον/ῖ]ῃς ἴλαῖ ατα αΡπονπια] 
απά ἱποιταρί]ε. Βαΐ πιας] {ο ο Ργεζειτεά ατα ἴλοςα 
πιο ἆο ποῖ Πσ]ί]γ τεβοτῖ ἵο τεππονα]. ΤΠε οἴ]ετ 
ἐγθαἰπιεπῖ ἶ5, 1 εἰαΐπι, ἴλα ρχορεν Γαποίίοπ ΟΕ ΠΊΕΏ Ἠν]ιο 
Ἰανε ἴλε Ῥούεν ἴἨμτοισῃ Ρρεγδααδίοη απά τεᾶδοΏ Το 
οαἶπι απά 5οξζεη λε 5ου]. Τ]εςο ἱπάεεά ατε δανίοι5 
απά ριατάίαης οἱ αἲὶ νο οἳπ Ῥο 5ανεᾶ, «οηβηίης 
απᾶ οοπἰτο]]]ης νίοε Ῥείοτο 1 χ6ασῃἈες 15 Ππα] 
εἴασο. 
Η ἶ5 ἰχας, πο ἀοιαδί, Ὠιαῖ ῬοῦἩ ἵγρες οἱ ρτασϊάοπεις 

ατα τοφιίτεά ὮΥ λε εἰαίε, Ῥαϊ ἴα ἵγρε ἴο Ῥο {ουπά 
ἵπ Ῥαδ]ίο οῦ]οε 5Που]ά Ῥε πιαο] ἴμο παϊ]άεν ο λε ἴνο. 
Ῥου ἵπ αἀπιπίειετίπς Ῥιπίςμπιεηῦ οπε 5ποπ]ά Ῥε 
ρατίηᾳ, Ὀαΐ ποῖ 5ο ἵπ Ἱππρατίίτρ Ιπδίχιοίοη; απά α 
σοοᾶ Ρτίποε ἶ5 πιατκεά ὮΥ οοπηραδδίοη, α Ῥαά ΡΗΙ]ο- 
δορ]ιεΥ ΡΥ Ἰαε]ς οὗ ενεπ«γ. Έος γηί]ε ἴλλε ανςηπεςς 
οἱ ο οπε ἵπ ριπϊηίηπρ ἀεδίχογς, ἴαο οἴ]ετ 
ενατ!ἴγ οἱ 5ρεες] ἶ5 ΡΥ παξυσε βα]αἴαχγ. 1 15 Πκε]γ, 
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ΡΙΟ Ο6ΠΗΥΡΟΡΤΟΜ 

/ λλ ’ 3. / 6 - - 4 1 

µέντοι πολλή τις εἶναι σπάνις ὑμῖν τῶν τὸ 
ὕστερον ἐπισταμένων' οὔτε γὰρ χρήματα αὐτοῖς 

ι] οὔτε δύναμις περιγίγνεται διὰ τούτου, ἀλλ 
ἀπέχθεια μᾶλλον καὶ λοιδορία καὶ προπηλακισµός": 
ὧν ἴσως οὐκέτι δεῖ " φροντίζειν. τοιγαροῦν διὰ τὴν 

3 - 

ἐκείνων ἀναχώρησιν καὶ σιωπὴν ἐρίδων ὑμῖν 
- - νι φύεται πλῆθος καὶ δικῶν καὶ βοὴ τραχεῖα καὶ 

/ 

γλῶτται βλαβεραὶ καὶ ἀκόλαστοι, κατήγοροι, 
συκοφαντήµατα, γραφαί, ῥητόρων ὄχλος, καθάπερ, 

λ - « 

οἶμαι, δι ἔνδειαν ἰατρῶν ἢ δι ἀπειρίαν πλείους οἱ 
θάπτοντες γίγνονται. 

4 / 3 3 - Ν 3 / Ν α 

Καὶ τούτων ἐν ἀρχῇ μὲν ἠτιασάμην τοὺς μὴ 
παριόντας εἰς τὸ πλῆθος μηδὲ τολμῶντας ὑμῖν 

/ 3 Δ ] Δ / διαλέγεσθαι, ἀλλὰ σεμνοὺς μὲν εἶναι βουλοµένους, 
ἀνωφελεῖς δ᾽ ὁρωμένους καὶ ὁμοίους τοῖς ἀγεννέσι 

- - -- |. 
τῶν ἀθλητῶν, οἳ τὰς παλαίστρας ἐνοχλοῦσι καὶ 

- ΔΝ 

τὰ γυμνάσια χειρονομοῦντες καὶ παλαίοντες, εἰς δὲ 
τὸ στάδιον οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι, τὸν ἥλιον καὶ τὰς 

- 4 πληγὰς ὑφορώμενοι. τὸ µέντοι πρᾶγμα δυσχερὲς 
ὄντως καὶ δι ὑμᾶς. οὐ γὰρ ῥάδιον ἐνεγκεῖν 

0ὸ λ 4ϐ θ / ὸ ΔΝ / 3 θ / 3 

τοσοῦδε πλήθους θόρυβον οὐδὲ µυριάσιν ἀνθρώπων 
ο " 

ἀπείροις ἐναντὶον βλέψαι χωρὶς ᾠδῆς καὶ κιθάρας. 
- Δ 

τοῦτο μὲν γὰρ ἀλεξιφάρμακόν ἐστι πρὸς τὸν 
- - / 

δῆμον ὑμῶν, καθάπερ στέαρ φασὶν ἐνίων ζῴων 
ὠφελεῖν πρός τι τῶν χαλεπῶν. 

ε) 4 - 9) 4 ὼδ / .] Ἂ ὃ ο. ι] ηλθ 

Εγὼ γοῦν, εἰ ἦν ᾠδικός, οὐκ ἂν δεῦρο εἰσῆλθον 

1 τὸ αάάεά Ὦγ Ἠεϊβκο. 
3 οὐκέτι δεῖ] οὐκ ἔδει Ἠεἴκ]κο. 
ὃ ἀνθρώπων Ἠεϊβκε: ἀνθρώποις. 
4 ὠφελεῖν πρός τι τῶν χαλεπῶν ἀε]είθοά Ὦν Ἠ/εϊΙ, π1ΠπΠθοθΒ- 

βατ]. Ατηϊηι Ῥε]ῖονοες οοτγαρί απά βαρροβί5 αἀάῑδίοη ος καὶ 
ἰοβόλων ἑρπετῶν αἴτει χαλεπῶν, αρρατεηίΙγ απν/]ης {ο 
οοΠΒίΓΙΘ στέαρ ν(Ἡ ἐνίων ζῴων. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΡΟ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ, 

Ἠονγενεχ, ἴ]λαῦ γοι Ἠανε α ρτεαί ἀεατῖι οξ ΠΕΠ 
ΝΟ ατα εχρετῖ ἵπ ἴπα Ἰαΐζίει Ῥταπο]ι οἱ Πεα]ίηρ; 
{οχ 115 Ῥτασ οποτε σαΐπ πείίλες υνεα]ῖἩ πο Ῥοψεγ 
ἴΠετεΡγ, Ῥαΐϊ ταῖπετ Παϊγεά, αὔΌαςδαε, απᾶά τεν]]τηρς, 
ἴποιρ] ρετμαρς οπε 5Ποι]ά ρᾶγ πο πποτε αἰζεπίίοη Το 
δισ] ἰΠίησς, Αοοοτάἰπο]γ, Ὕλεη ἴλε ῬΙή]ο5ορῃεις 
αιΙξ ἴ]ε Πε]ά απἀ ατε επί, ἴπετε δρτίπρς αρ ΑΠΠΟηΠς 
γοι α πιπ]Ηζιάε οἱ αιαττε]ς απά Ἰαννσιήζδ, Ἠαγδη 
οτίες, ἴοησιες ἴλαῖ ατγε πηὶςοβίενοιι5 απά απγεδίταϊπες, 
8οο«βετς, οα]απηηῖες, Ὑγῖϊς, α Ἠοτάε οἱ Ρτοξεβείοπα] 
Ρ]εαάετς---]αδί ας, Ι 5αδρεεῖ, ἴ]ε Ἰαε]ς ος ρῃγδὶοίαης, 
ος εἶδε ἰλπεῖχ Ιποοπιρείεποε, αεοοιηῖς {ΟΥ ἴ]ε ἵποχεᾶςα 
ἵη ηάπΙΡοτ οἱ λε απάετία]καυς | 

Τη πιγ ορεηίησ τεπιατ]κς1 αἷςο 1 ]αἱά ἴλε Ῥ]απιο {ου 
ἴμ]ς προπ ἴμε ΡΗΙ]οβορ]ετς γιο ν]] ποῖ αρρεαχ Ῥείοχε 
Ώπο Ῥεορ]ο ος ενεη ἀείρηΏ ἴο «οΏνεχςε νήἴῃ γοι, Ρα8, 
ν/ηί]ε νηςηίησ ο πιαϊηίαίη ἰΠεῖτ ἀἰσπίϊγ, ατα 5εεη ἴο 
Ῥε οἳ πο αΠ{γ, απά Ἰ]ο ἴ]οςε ἀερεπεταῖε αἰλ]είες 
ν/ηο ατε α πιάδαποε ἴο γυγοςί]πσ-εσμοο]5 απ οργπιηαδία 
να πείς πιακο-ρε]ίενε εραττίηρ απἆ υτεδ]ίηρ, Ῥαῦ 
τείαςε ἴο επῖετ ἴ]ο ἰαάίαπα, νιενήηρ νηἴὮ δαθρίοἴοη 
Ώε 5ης Ἠεαῦ απά ἴ]ε Ῥ]ονν. Ἠούμενετ, ἴμε ἴτουρ]α 
Ῥεεοπλες ἵτι]γ ἀἁμβου]ί Ῥεσοαμςδο οἱ γοι. Έον 1 ἴ5 
ποῦ Ε85Υ ἴο επάιτα ἴ]α πρχοᾶχ οῇ 5ο] α οχογνά α5 
Ὀμίς, ος Το {ασο οοιπῖ]αοςς ἰλοιδαπάς ο{ Ἠυππαπ Ῥείηρς 
νηζλοιϊ ἴλπε 5αρροτῖ ο{ 5οπρ απά Ίγτε. Έοσ πιιδίο {5 
8Ώ απηΠάἀοῖε {π ἀεαΗπρ νηϊἩ ἴλε ρορυ]αςε ο{γοιτ οἵἵγ, 
1αςί ας, νε ατε ἴο]ά, ἴπε {αἲ οἱ οαεγίαῖη ογεαῖιτες 15 
Ῥεπεβοία] 1π ἀεα]ίπρ η ῃ οπο οΕἴ]ε 5ετῖους ἀϊδοτάενς.3 

1, {ον Ιηδίαποε, πα 1 ἴπε οἶβι οἱ 5οηρ, 5Που]ά 
ποῖ Ἠανε οοππε Ίθτε Ῥείοτοε γοι η λοιῦ 85οπΠ1θ 

198, 
5 ῬΙΠΥ Ἠ8β πιο] 6ο 8ΑΥ ο {πο πδο οἱ απηίπια] Γ9ύῦ ἵπ ιο 

ὑτοαίπιεπύ οἱ ἀἱδθαβο. Οἱ. Ν.Η. 28. 196-144. 

ΟΙ 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

/ / ὰ) Ἂ 5 αν λ 4 Δ δίχα µέλους τινὸς ἢ ἄσματος. νῦν δὲ τούτου μὲν 
ε] - / ] ε] ιά ” - 

ἀπορῶ τοῦ φαρμάκου! θεὸς δ᾽, ὅπερ ἔφην, θαρρῆ- 
σαί µοι παρέσχεν, 

ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο 
γίκης 

ή δί Δ 9 3 . ’  άμ., / ῥηιδίως, τοτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 
» Φ Δ α { -α ο » Δ / ) ς - εἰ οὖν τὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι πρὸς ὑμᾶς, 
ς α] ο) ε) ι] / / .. ὡς ἐκεῖνος ἐν ᾿Οδυσσεί πεποίηται Καλυψοῖ 
ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῆς ἀγγελία, ἣν ἀηδῆ 

ο 3 / 1 1) Ἂὴ 9 λ - / ε / οὖσαν ἐκόμιζε,ϊ τάχ᾽ ἂν 3 ληρεῖν µε φαίητε, ῥητέα 
δ᾽ ὅμως: 

Ζεὺς ἐμέ γ᾿ ἠνώγει δεῦρ᾽ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα" 
/ » Ἂ ς Δ / / ς ) ιά 

τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράµοι ἀλμυρὸν ὕδωρ 
ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις. 

Ἐκεῖνος μὲν θεὸς ὢν καὶ πετόµενος δυσχεραίνει 
τὰ κύματα καὶ τὸ πέλαγος καὶ τὴν μεταξὺ τῶν 
πόλεων καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐρημίαν' ἐγὼ δὲ 
ἄνθρωπος οὐδεὶς οὐδαμόθεν ἐν τριβωνίῳ φαύλῳ 
μήτε ἄδειν ἡδὺς μήτε μεῖζον ἑτέρου φθεγγόµενος, 
οὐκ ἄρα ἔδεισα τὸν ὑμέτερον ν- οὐδὲ τὸν 
γέλωτα οὐδὲ τὴν ὀργὴν οὐδὲ τοὺς ὃ συριγμοὺς 
οὐδὲ τὰ σκώμμµατα, οἷς πάντας ἐκπλήττετε καὶ 
πανταχοῦ πάντων ἀεὶ περίεστε καὶ ἰδιωτῶν καὶ 
βασιλέων; καὶ ταῦτα ἀκούων "Ὀμήρου τε καὶ 
τῶν ἄλλων ποιητῶν ὑμνούντων ἀεὶ τὸν ὄχλον ὡς 

1 ἐκόμιζε Ῥβαρ]ς: ἐνόμιζε. 
1 τάχ᾽ ἂν Υ Παπιουν]ζή: τάχα. 
3 τοὺς αἀάεά Ὦγ Αγηΐηι., 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΕΟΟΝΕΟ ἨΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

ἴππε ος Ἰαγ. Βατ ἴ]λε ἰταῖῃ ἶ5, ΤΙ Ἰαο]ς λα πιασίο 
6ρε!1; γεῖ α ροᾷ, ας5 1 οαἱά,] Ἰα5 σίγεη πἹε οοιτασο, 
ἴπε σοά 

πο τους γνζ]ι 6αςο αἲ ἴπιος ἴπε Ίεχο Ώχανε 
Απά τοῦς Ἠϊπι οἱ Ἠὶ5 οοπααοςῖ, ἴμεῃ ασαἶπ 
Ηϊπιδε]{ ἀοῖλ αχγσο απ «Ἠεεγ ἴο νἱοῖοςγ.» 

ΗΕ, πε, ἵπ αἀάτορείης γοι 1 νγετε ἴο πε ἴ]ο γγονᾶς οί 
Ηετπηες ας ε {5 ροτίταγεά {π ἴπε Οἀγ556Υ, εχοιδίης 
Πἱπιδε]{ {ο (α1γρ5ο {ου ο απρ]εαβαπῖ πλεβεασε Ἰ]αῖ 
πα Ῥογε {ΟΥ Ἀθχ, πο ἀοαδί γοι νγοιπ]ά ἀεο]ατο Ενα 1 
Ίνας ἰα]κίπς ποηςεηςε, απά γεῖ 5ρεα]ς ἴπεπα Τ πιιςί: 

Ζεις Ῥαάε πε Ἠίπεν οοπε, ἴποιρ] 1 ἵνας Ἰοαίῃ; 
Έ ου ν]ιο ο Πΐ5 οὔη οποορδίπρ πνοι]ά ἵχανειςα 
ΤΠε 5α]:γ 5εα 5ο ναδῖ, απδρεα]καΡ]ε ὃ 
Νου {5 {πετα πθΘαΥ α ἴούη ος πιογία] πε. 

1 Ηειπῃες, α σοὰ απἆ α νήησρεᾶ ροὰ ῬοβίἀεῬ, οοπι- 
Ρ]αΐης οἱ ἴ]ο νανες απά ἴμε 56α απ ἴ]ε Ἰαο]ς οἱ οἶείες 
απΏά Ἠπεη ΟΠ ἴλε γαΥ, Ίνα 1, α πετο πηοτῖα], α 
ποροᾶγ {οπι πονΏετε, οἶαςά ἵπ α πιεαΏ οἶοα]ς, υ] πο 
διεεῖηπεςς ο/5οηρ απᾶ α νοῖσς πο Ἰοιάεχ ἴ]λαη «ΟΠΙΠΙΟΠ, 
ποῦ α[ταῖᾷ οἱ γοιχ ποῖςε, γοιτ Ἰαασβίεχ, γοιχ αΏρδετ, 
γοιχ Πήδοίης, γοισ τουσΏ Ίο]κες---ἴπε πιεαης ὮΥ Υνλίο] 
γοι Γεττί[γ αἲἱ πιεη απἆ αἱνναγς ἀοπαϊπαϊοε ΠΕΠ ΕΥΕΣΥ- 
ΝἨθχα, Ῥοῦ] ρτίναϊε οἰῖπεης απᾶ Ρτίποες---απᾶ ται 
ἴοο, ἴποισα Ι Ἠεαν Ἠοπιεγ απἀ ἴπε οἴἵπει Ρροεῖς 
εοηδίαηΏ]γ οἰπρίης οἱ ἴ]ο πιοῦ α5 Ῥείηπσ οταεὶ απἀ 

1912. 
1 Πας 17. 177-8, βΙρ]ῃί]γ πιοᾶίβεά. ἩἨθοίοτ 18 Παβγίησ 

Πΐ6 οοπάποῦ {ο Ἰαποις. 
5 Οάψδεεν δ. 99--101. ἜΤἨπο πιθββαρο Ῥογπθ Ὦγ ἨοτπιθΒ 8. 

οοπιπαπά {ο το]θαβο ΟάγββοιΒ. 

χ9ᾷ 
νοΙ,. ΠΠ. ο 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

/ Ἶ 5 Γον Ν 4 “ , 

χαλεπόν τε καὶ ἀπειθῆ καὶ πρὸς ὕβριν ἔτοιμον, 
- / 

τοῦ μὲν οὕτω λέγοντος" 

298 κυνήθη δ᾽ ἁγορή, ὡς κύματα μακρὰ θαλάσσης 
πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ Εδρός τε Νότος τε 
ὥρορ᾽ ἐπαϊξέας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων" 

ἑτέρου δὲ πάλιν αὖ, 

δῆμος ἄστατον κακόν, 
καὶ θαλάσσῃ πάνθ᾽ ὅμοιον ὑπ ἀνέμου ῥιπίζεται. 
καὶ γαληνὸς ἢν τύχη. πρὸς  πνεῦμα βραχὺ 

κορύσσεται, 
κἄν τις αἰτία γένηται, τὸν πολίτην κατέπιεν. 

24 τάχ᾽ ἂν ὃ οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ θορύβῳ καταπίοιτε 
καὶ τῇ ταραχῇῃ, βουλόμενον ὑμᾶς ὠφελεῖν. µείν- 
αντες δὲ καὶ ἀκούσαντες διὰ τέλους πᾶσι θαυμαστοὶ 
δόξετε, καὶ οὐ μόνον κρουµάτων ἔμπειροι καὶ 
ὀρχημάτων, ἀλλὰ καὶ λόγων. φρονίµων, ἵ ἵνα κἀμοὶ 
πρὸς τοὺς αἰτιωμένους καὶ καταγιγνώσκοντας, 
ὅτι δεῦρο εἰσῆλθον, ᾷ δικαίως ἀπολογεῖσθαι: 
αἰτιάσονται γάρ, εὖ ἴστε, καὶ φήσουσι δοξο- 
κόπον εἶναι καὶ μαινόµενον, ὅστις ἐμαυτὸν ὄχλῳ 
καὶ θορύβῳ παρέβαλον' ὅπως οὖν ἔχω λέγειν 
ὅτι οὐ πᾶν πλῆθος ἀσελγές ἐστιν οὐδὲ ἀνήκοον, 
οὐδὲ ἀπὸ παντὸς δεῖ τοὺς πεπαιδευµένους φεύγειν. 

2ὔ ρα δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, διελεύσοµαι 

1 ἣν τύ Καγλοτ:. ἐντείχω ΟΥ ἔντ᾽ ἠχῳι ΟΧ ἔντ᾽ χώρᾳ. 
3 πρὸς ἐθίφ]κο: πᾶν. 
δ τάχ’ ἂν Ῥβαρ]: τάχ’. 

1 ΠΠίαά 2. 144-6. 
Σ Κοοξ, ὍΌοπι. Αἱ. Ἰγαφ., Αἀθεροία 1954. ἜΤμπϊ Ῥοιά 

Αἰπ]]]ο να Ῥαταρηταβθά ὮΥ Ὠοπιοβίμοηθε, Ώε Γαἶδα Περαίίοπε 

τά 



ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΌὉΒΡΕ, 

υητ]γ απἆ ρτοπε ἴο νἰο]εποϱ» Τηῖς ἵς γΥαῖ Ἠοπιον 
Ία5 ἴο 5αγ: 

Τπεῃ «χτες γας ἴ]με αβεεπιὈ]γ, α5 ἴμε 5εα 
βεηᾶς {οτί Ίοπρ Ρον οἨ ἴ]ε ]οατίαη ἀεερ, 
Ῥ]]]ονις ἴ]ιε βοαἱμεαςί νηπᾶ ἀοῖλ ταίδα, ντ] ἔοτος 
Ἠαδηίπρ {τοτα οαῦ ἴ]ο ο]οιάς ος Γαΐμεν Ζεας; 1 

απά Ἠετε ατα μα ψοτᾶς οὗ αποϊἸιθυ: 

Ὀπείαρ]ε απἆ εν!] ἶ5 ἴλο ρορι]ασε, 
ο Απά πΠοΙΙγ Η]κε λε δεα: Ῥεπεαί] ἴ]ε ρα]α 

᾿Τὶς {αηπος ἴο Γά1Υ; 5Ποι]ά α οαἶπι 6ηςις, 
Α Ητί]ε ραβ ἀοίῃ τα(ῆο Π,. ο ]εῖ 
90Π16 «μαχρε Ῥο πιαᾶς, ἴμε νἰοίπα ἶ5 επσα]{εά.3 

30 γοι ἴοο Ῥοτ]λαρς πιὶσηί επσι]{ πιε γη γοιτ 
Ἄρτοαχ απά γουχ ἰασταοί], ἵπ δρίίε οὗ παιγ ἀεείτε ἴο 
6εχνε γοι. Βιῖ 16 γοι γα απἆ Ἠεαν πιε {μτοιρῃ, 
αἱ πχεη νη]] π]ς γοι ννοπάετβα], απά νγ]] σῖνε γοι 
οτεᾶΙῦ {ος αοαιαϊηίαηος, ποῖ αἶοπε νηἴ] Ὀναπσίπςο 
Ίγτες απά ἀαποίῖης {εεῖ, Ῥαϊ γι ννοτάς οἱ νκάοπα 
ἴοο, ἴλαϊ Ι αἶσο πιαγ ἴλας Ἠανε α ]α5ί ἀείεηπος {ο οὔ εν 
ἴποδε γνΥμο Ῥ]απιο απ οοπάσπιπ πε {ΟΥ οοπιῖπσ Ἠετε; 
{ου ΤἨεγ υγ] Ῥ]απιο πηἘ, γοι ΤΠΑΥ Ῥε 5ατε, απᾶ υγ] 
βαΥ ἴλμαί Ι απα α ποϊοτίεῖγ-Παπίεχ απά α πιαάπηαη Το 
Ἠαγε ἴλας οχροθεᾶ πιγςε]{{ο τε πιο απά 155 παρρα. 
Τεῦ πε, ἴἨεη, Ὦε αΏ]ε ἴο αβθετῖ ἴλαί ποῦ ενετγ 
Ῥορι]ασε ἶ5 ἰπεο]επί απά ην] ήηρ [ο Ηςίεη, απ ἴ]λαῖ 
ποῦ ΕΥΕΣΥ ραϊλετίησ οἱ ἴπε Ῥεορ]ε παιδί Ῥε ανοϊἀεά 
ΡΥ πιεη οἱ οι] να ποη. 

Ῥαΐ Τ γη] εχρ]αίη {ο γοι πιοχθ ο]εασ]γ, 15 γοιι πνὶδῃ, 

196: ὁ μὲν δῆμός ἐστιν ἀσταθμητότατον πρᾶγμα τῶν πάντων 
καὶ ἀσυνθετώτατον, ὥσπερ θάλαττ᾽ ἀκατάστατον, ὡς ἂν τύχη 
κινούµενον. ΤἨθ νοίβοβ Ἠανο Ῥθυν αὐὐτίραίθά οἴίποι {ο βο]οπ 
ος Ατοβιοσμις ος {ο βοπιθ ἀἁταπηα{ἱεύ. 

1095 
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ῬΙΟο ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

περὶ δήµου φύσεως, τοῦτ᾽ ἔστι περὶ ὑμῶν αὐτῶν. 
καὶ γὰρ ἕν τι τῶν χρησίµων ἐστὶ καὶ μᾶλλον ἂν 
ὑμᾶς ὠφελήσειε ἢ περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰ 
λέγοιμι. φημὶ δὴ δῆμον ἐοικέναι μάλιστα ἀνδρὶ 
δυνάστῃ καὶ σφόδρα ἰσχυρῷ, µεγάλην τινὰ 
ἐξουσίαν καὶ ῥώμηὴν ἔχοντι, καὶ τοσούτῳ µείζονι 
δυνάστη καὶ ἄρχοντι πλεόνων, ὅσῳπερ ἂν αὐτὸς 
ᾖ πλείων ὃ δῆμος καὶ πόλεως γενναιοτέρας. 
ἐκείνων μὲν οὖν εἰσι βασιλεῖς, θεοὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ 
κοινῇ γεγονότες, κηδεµόνες ὄντως καὶ προστάται 
χρηστοὶ καὶ δίκαιοι, τῶν μὲν ἀγαθῶν ἑκούσιοι 
ταµίαι, τῶν δὲ χαλεπῶν σπανίως µεταδιδόντες καὶ 
κατὰ ἀνάγκην, κόσμῳ πόλεων ἠἡδόμενοι. οἱ δὲ 
τοὐναντίον σκληροὶ καὶ ἄγριοι τύραννοι, χαλεποὶ 
μὲν ἀκοῦσαι, χαλεποὶ δὲ συμβαλεῖν' τούτων ἡ 
μὲν ὀργὴ πρὸς πάντα ἔτοιμος, ὥσπερ θηρίων 
ἀνημέρων, τὰ δὲ ὦτα ἐμπέφρακται, καὶ πάροδος 
οὐκ ἔστιν εἰς αὐτὰ λόγοι ἐπιεικέσν, ἀλλὰ 
κολακεία καὶ ἀπάτη κρατεῖ παρ᾽ αὐτοῖς. 

Ὁμοίως δὲ καὶ δῆμος ὁ µέν τις εὐγνώμων καὶ 
πρβος καὶ γαληνὸς ὄντως, οἷος γεύσασθαι παρρη- 
σίας καὶ μὴ πάντα ἐθέλεν τρυφᾶν, ἐπιεικής, 
µεγαλόφρων, αἰδούμενος τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ἄνδρας 
καὶ λόγους, τοῖς νουθετοῦσι καὶ διδάσκουσι χάριν 
εἰδώς: ὃν ἐγὼ τίθηµι τῆς θείας καὶ βασιλικῆς 
φύσεως, καὶ προσιέναι φημὶ καὶ διαλέγεσθαι 

1 Ὑγο ποθὰ ποὺ ΒαρΡοβο ἴλαῦ Ρίο ἴβ αἀάτοβείης απ΄ οβῖοία] 
θβδοτηῦ]γ οἳ {ο Ῥοορίο. Τ19 οτογγά ἴπ {ο {πθαίτο 18 8ο Ίαγρθ 
απά τοργθβρηία(ίνο {]αί, Ἰκο Απίβίορμαπος, Ίο Ιάοπθίβος 6 
νη(Ἡ {ο ρονυοτητηθηθ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΞΟΟὉΒΡΕ, 

εἶια παϊΐιτα οἱ ο ἆεπιο, ἵπ οἴμαι γογᾶς, ἴπο παίιγα 
ο{γοιπθε]νες.ϊ Τη {αοῖ δις] απ εχρ]απα/ίοη ἶ5 α α5ε{α] 
ἴπίης, απά 1τ γη] 4ο γοι ποτε σοος ἴἶα 16 Τ ννετε ἵο 
6ρεα]ς αὐοιί Ἠεανεη απἀ εατῖμ. ἸΛε]] που, Τ οἰαΐπι 
ἴλαῖ πε ἆεπιος πιοδῦ «]ο5δεΙγ τεδεπ]ρ]ες α ροϊεηῖαίϊε, 
8ηᾷ α ν6ΥΥ 5ἴποης οπο ἴοο, οηε ἴ]λαῖ πας ργεαῖ αιἰ]λοχ!ἵγ 
αηά ΡΟΝΕΥ, απά απποτε ροπετ{α] ροϊεηίαἴε απά Πο]άϊπς 
ΒΥΑΥ ονετ α στεαῖεν ΏΙπηΡεΣ 1Π Ῥτοροσῦοη ας ἴ]ε 
Ρεορ]ο Ιδε]ῇ ἶς ποτ ΠἩπΠετοας απά Ῥε]οπρς ἴο α 
Ρτουάεν οἵιγ. ΑπιοηΡ ἴμεδε οΥεΥ-]οχάς, ἴἨεῃπ, αγε 
Ἱπο]αάεά Κΐπος, νο ανα Ῥοεπ ἀοίμεά {ΟΥ ἴπε ρεπετα] 
ϱα{είγ οἱ ἐλείν τεα]πῃ, τεα] σιατάίαης απἆ ροοᾷ απά 
τσηίεοις Ἰεαάενς ο/ἴ]ε ρεορ]ε;” σ]αά]γ ἀἱδρεηείηρ ἴ]ε 
Ῥεπεβίς, Ῥαϊ ἀεα]πρ οιῖ ΠατάςΠίρς απποηρ λείγ 5αῦ- 
1εοῖς ταχε]γ απἀ οΠ]γ α5 πεοεβείῖγ ἀειππαπάςὃ τε]οῖοῖηρ 
Ἠηεη [είν οἶίες οΏδοεινε οτάεγ απᾶ ἀεοοταπ. ῬΒαΐ 
οἴλετς, οἳ ἴ]ε οοΠίταχΥ, χε Ἠαχδ απᾶά β8νασε 
ἰγταπῖς, απρ]εαδαπῦ ἵο Ηβίεη ἵἴο απά απρ]εαδαπί 
{ο πιθεῖ; ἴλπείγ τασε ἶ5 Ῥγοπαρί ἴο τῖσο αἲ αηγιβίηρ, 
Ἠ]κε ἴ]ε τασε οἱ 8άναρε Ῥεαδίς, απά είν εασ αχ 
εἴορρεάᾶ, αβοτάϊπρ πο επίταπος Το ψογᾶς οἱ {αΐγηεςς, 
Ριξ νι ἴπεπα βαἴίετγ απᾶ ἀεεερίίοη ργενα]]. 

Τη Ἰ]κα πΊάΏΠεΥ ἀΕεΠΙΟΟΓΔΟΥ ἶ5 οί ἴννο Κάπᾶς: ἴλε οπε 
ἶ5 τεαςοπαβ]ε απἆ σεηῖ]ε απἆ ἴγα]γ πηῖ]ᾶ, ἀϊδροδεά ἴο 
αοοερῖ {Γαπ|κηοςς οΓ5ρεεςῇ απά ποῖ Το ο8τε ἴο Ῥε ραπη- 
Ρετεά ἵπ ενετγἰ]λίης, {αΐχ, πιαρηαπίπιοαθ, 5πονΊηρ 
τεερεοῖ {ος σοοᾷ πιεη απἀ σοοὰ αἀνίοε, ρταϊεξα] ἴο 
Όλοςα νο αἀπποπίςη απ Ἰησίταοςς Επίς ἶ5 ἴπεα ἀἆθεππο- 
οΓαοΥγ νο] 1 τεσατά α5 ρατίακίης οἳ ἴπε ἀῑνίπε απά 
τογα] παΐυτε, απά 1 ἀεεπι Τὲ Εήπρ Ὅ]λαῖ οπε 5]λου]ά 

1 ἜἨθ προστάτης 88 οΠ6 Ἠ/οβ86 Ιπῃαθηςθ ἀθίοτιπϊηθά ῬοΠοΥ 
ἵπ  ἀ4ΘΠΙΟΟΓΔΟΥ. Απίοί]θ, 0οπδίον οἱ Αἴλεπα 28, 98118 
ὠλθ το]! οἳ βαο] Ιοαάθτβ ἔτοπι Βο]οπ {ο ΟΙεορβοή. 

ὃ 0οβοΙγ τοβοπα)]ος ΟΥ. 1. 20:24. 
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τούτῳ πρέπει», καθάπερ ἵ ἵππον γενναῖον ἐξ ἡνίας 
εὐτελοῦς πράως ἄγοντα, οὐδὲν δεόµενον ψαλίων. 
οἱ δὲ πλείους καὶ 1 θρασεῖ καὶ ὑπερήφανοι, 
δυσάρεστοι πρὸς ἅπαντα, ἀφίκοροι, τυράννοις 
όμοιοι καὶ πολὺ χείρους, οἷα δὴ τῆς κακίας 
αὐτῶν οὔσης οὐ μιᾶς οὐδὲ ἁπλῆς, ἀλλὰ συμπεφο- 
ρηµένης ἐκ µυρίων' ὥστε πάνυ ποικίλον τε καὶ 
δεινὸν εἶναι θηρίον, οἷα ποιηταὶ καὶ δημιουργοὶ 
πλάττουσι Ἠενταύρους τε καὶ Σφίγγας καὶ 
Χιμαίρας, ἐκ παντοδαπῶν φύσεων εἰς μίαν 

λ . / / μορφὴν εἰδώλου ξυντιθέντες. τῷ δὲ τοιούτῳ 
τέρατι ξυµπλέκεσθαι καὶ ὁμόσε ἰέναι μαινοµένου 
τινὸς ἀληθῶς ἔργον ἢ σφόδρα ἀνδρείου καὶ 
πτηνοῦ, Περσέως ἢ Βελλεροφόντου. 

Τὸν οὖν 3 τῶν ᾽Αλεξανδρέων δῆμον, : τὸν ἄπειρον, 
ὥς φασι, τῆς ποίας ᾿µερίδος θῶμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ 
ὡς τῆς βελτίονος οὖσιν ὑμῖν παρέσχηκα ἐμαυτόν' 
ἴσως δὲ καὶ ἄλλος προαιρήσεται τῶν ἐμοῦ κρειτ- 
τόνων καὶ μὴν οὐδὲν ἂν 3 παρέχοιτε" θέαμα 
κάλλιον καὶ παραδοξότερον αὗτῶν σωφρονούντων 
καὶ προσεχόντων. θεῖον γὰρ δὴ. καὶ σεμνὸν 
ἀληθῶς καὶ μεγαλοπρεπὲς δήµου πρόσωπον πρᾷον 
καὶ καθεστηκὸς καὶ µήτε γέλωτι σφοδρῷ καὶ 
ἀκολάστῳ βρασσόµενον μήτε θορύβῳ συνεχεῖ 

3 καὶ ΟπΟΒΡΥ: καὶ οἱ. Ἀείδ|κο ἀθ]οίθβ καὶ οὗ. 
3 οὖν Ἐπαροτίαθ: γοῦν. 
5 Αγηϊπη βαβροοίβ α Ί9οπΏα, Ἠοτο, βασσεβύίησ {πο ἴταηβ- 

Ῥοβ/ο Οἱ καίτοι .. « ἡσυχάσασιν {τοπα ἃ 5ὸ {ο Π11 10. 
ὁ οὐδὲν ἃ ἂν Ἐπηροετίαβ: οὐδὲν. 
ὅ παρέχοιτε ΟΤΟΒΡΥ: ἔχοιτε. 

1 Ῥμαίατοϐ, 1υει 868 ὮἙ, βαγς ἰαί Ὠοπιοβίμοπθς Ό]αβ 
αροβἰτορλἰσοά Αΐλοπα: Ὦ δέσποινα Πολιάς, τί δὴ Τρισὶ τοῖς 
χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις, λαυκί, καὶ δράκοντι, καὶ δήµῳ ; 
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ΤΗΕ, ΤΗΤΗΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΏ ΡΙΡΟΟΌΠΗΡΕ, 

8ΡΡρτοβοὮ απά αἀάτεςς 1, Ἰαδί α5 οπε ἀἰτεοῖς ντ] 
6εηί]επεςδ» α πηοΡ]ε δἴεεά ὮΥ ππεαης οῇ θίπαρ]ε τεῖης, 
βίηοε ἵῃ ἆοεδ ποῖ πεεά ἴλε οιχῬ. ῬΒιΐ ἴλπε ποτε 
Ῥτεναιεηῖ Ἰίπά ο ἀἆεπιοσταογ 5 Ῥοίμ Ῥο]ά απἀ 
αιτοραηῖ, ἀ Που] ἴο Ῥ]εᾶδε ἵη απγήπο, {α5άίοις, 
τεδεπιρΗηρ ἰγταπῖς ΟΥ τωΟ] γγουςε ἴμαπ ἴΠ6Υ, 5εεῖησ 
ἴμαί 119 νίοε ἶ5 ποῖ ἴλαῖ οἱ οπε Ιπαϊνίάπα] οι οἱ οπ8 
Κἰπά Ῥαϊ α Ίππιρ]ε οἱ ἴμε νίοες οἳ ἰλοιδαπάς; απᾶ 
5ο 1 ἵ α πιπ]Η{ατίοις απᾶ ἀτεαά{α] Ῥοαςί, κε 
ἴποςε ν/μΙοἩ ροεῖς απἆ αγῃςίς Ιηνεηῖ, Ορπίαασς απἀ 
Αρμίηχες απἀ ΟἨίπιαετας, οοπιρίηίηπσ ἵπ α εἶπσ]ε 
5Ώαρε οἱ πητεα] εχἰδίεηοε αὐχίραίες Ὀοχτογγεά {1οπα 
πιαπ/{ο]ά παίπτες. Απά ἴο εηΏρασο αἲ οἶοδε απατίετς 
νι ἴλαῦ 5ος οἱ πιοηδίε 15 ἴ]α αοῖ οί α παη Υο ἶ5 
ἵχα]γ πιας οΥ εἰδε εκοεεά(πρ]γ Ῥτανε απά εαιέρρεᾶ γη (Ἡ 
πήπος, α Ῥεχδεις οἵ α Βε]]ετορ]μοη. 

9ο, αρρ]γίηρ οι απα]γοί ἴο ἴπεο Ῥοριυ]αςε οί 
Αἰοχαπάτία, πε ' παππαπρετοαά πια] ἰαάςα, ἴο δα 
ἴπε ουγτεηῖ ρηταςδε, η ἸγΠΙοὮ οἶαςς θἨα]! ννε ραῖ 192 
Ι {ου παΥ ρατῖ οῇετεᾶ γοι παΥ δεχνίοεδ οη ἴ]ε α55ΙΠΙΡ- 
Ποη ἴ]αῖῦ γοι νετε οἱ ἴλε Ῥεϊτεχ δοτῖ; απά Ῥετῃπαρς 
6ΟΠΠΕΟΠΕ «δα, οπ6 οἱ ΠΙΥ 5αρετίους ση] ἀεοῖάε ἴο 
4ο Η]κευνίθε. Απά αδειτεάΙγ γοι Α]εχαπάτίαης οο]ἀ 
Ῥτεσεπῖ ηο πποχε ῬοαιΙ{α] απᾶά εατρτϊδίησ ερεοίας]ε 
ἴμαη Ὦγ Ῥεΐης γουπβε]νεςδ 5οῬεχ απά αἰτεηίίνο, Έοχ 
Ἰπάεεά 19 ἶ5 α δαρεγπαϊπτα] απ ἴτα]γ φοἰεπιῃ απά 
ἱπωρχοφοίνε οἱσΏί γε ἴ]λο οοαπίεηαπος ΟΓ ἴμθ 1β5επι- 
ΡΙΥ Σ 19 σεηῖ]ε απά οοπιροβθά, απά πεϊίῃεχ οοηνα]ςεά 
νηἴὮ νιο]εηῖ απά αητοβἰταίπεἁ ἸαασΏίετ που ἀῑείοτιεά 
Ὦγ οοπΏπιοας απά ἀῑδοτάετ]γ οαπποας, Ῥαΐ, οἩ ἴῃμε 

Σ Ττο]αη } ϱΟ. δὲ 96 απά 96, ἵΏ νΥΙοἩ Ῥίϊο ἨΙΠ{8 αὖ ο οοπηίησ 
ν]βῖθ οἱ ἴμθ 6ΠΙΡΘΤΟΓ. 

5 ῬοββίβΙγ α τοπιηίβοςηςθ οἳ ΑτβζορΠμαπςΒ, Απίφιίς 996: 
καὶ τὸ τοῦ δήµου πρόσωπον µακκοᾷ καθήµενον. 
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4 3 [ή / 3 9». Δ : / Αα 

καὶ ἀτάκτῳ τεταραγµένον, ἀλλ᾽ ἀκοὴ µία τοσοῦδε 
πλήθους. 

” Δ « Ν ο) - / α 4 ) Ίδετε δὲ αὑτοὺς ἐν τῷ παρόντι καὶ ὅταν τὰ 
ο / - συνήθη θεωρῆτε, οἷοί ἐστε. ἐμοὶ γὰρ νῦν μὲν 

3 / - 19 / λ ο ἀξιοθέατοι δοκεῖτε εἶναι καὶ ἰδιώταις καὶ βασιλεῦσι, 
καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς οὐκ ἂν εἰσελθὼν καταπλαγείη 
τε ὑμᾶς καὶ τιµήσειεν' ὥστε, εἰ μηδὲν ἄλλο, 
τοῦτό γε ὑμῖν ὁ λόγος παρέσχηκεν οὐ μικρόν, 
µίαν ὥραν σωφρονῆσαι. καὶ γὰρ τοῖς νοσοῦσι 
µεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασιν.ὶ 
ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις σπουδαῖς, ὅταν ὑμῖν ἐμπέσῃ τὸ 
τῆς ἀταξίας πνεῦμα, ὥσπερ ἂν τραχὺς  ἄνεμος 
κινήση θάλατταν ἰλυώδη καὶ ῥυπαράν, ἀτεχνῶς, 
οἶμαι, καθ Ὅμηρον ὁρᾶται ἀφρός τε καὶ ἄχνη 
καὶ φυκίων πλῆθος ἐκχεομένων' ὡσαύτως δὴ καὶ 
παρ᾽ ὑμῖν σκώµµατα, πληγαί, γέλως. 

Τίς ἂν οὖν τοὺς οὕτω διακειµένους ἐπαινέσειεν; 
οὐ γὰρ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἄρχουσιν εὐτελέστεροι 
φαίνεσθε; καὶ πρότερόν τινα εἰρηκέναι φασί' 

4 Δ ι / α / Ἂ ” 

τὸ δὲ ᾽᾿Αλεξανδρέων πλῆθος τί ἂν εἴποι τις, 
Φ / ὃ - {λλ ) λὺ ” 9 οἷς µόνον δεῖ παραβάλλειν τὸν πολὺν ἄρτον 

ἃ / σς « - ”/ .” 4 ” - καὶ θέαν ἵππων' ὡς τῶν γε ἄλλων οὐδενὸς αὐτοῖς 
µέλει; οὐ γὰρ ὑμεῖς µέν, ἄν τις ἀσχημονῇ τῶν 
µειζόνων ἐν τῷ µέσῳ πάντων ὁρώντων, κατα- 
Φρονήσετε αὐτοῦ καὶ νομιεῖε οὐδενὸς ἆἄξιον, 

1 ὥστε . . . ἡσυχάσασιν ἀε]οίοά Ὦγ (θε Ῥθσπαβθ ΟΕ ΤΘΒΟΠΙ - 
Ῥ]αποο {ο 8 98. 

3 ἂν τραχὺς Ἐπαρετίαβ: οὖν ταχὺς. 
Ἡ Α{ἴίἴεγ ἄρτον Ἐτίοά]αεπάος ἀεοίθβ, 38 α ῥΊ0Β8, οὕτω γὰρ 

εἰρῆσθαι πολὺ βέλτιον: “1οχ 80 {0 6χΡρτθΒς 16 ἵβ {αχ Ῥοίέου,) 

1 Α πιοάίσα] πιαχίπα τορθβίθά ἵπ ὃ 98. 
5 μοο Γίαᾶ 9. 4--ῇ, οἳ ν/πῖο]ι 16 β6ΘΠΗΒ {ο Ὦθ α τοπλΙΠΙβοθΘηΟΘ. 
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οοπίταχγ, Ηςεηίπρ ας γηἴἩ α δἵηρ]ε ραίχ οΓ εαχς, ἴποιρ] 
5ο ναςί α πια]Η πάς. 

Βαΐ οοηδίἰἀεν γοισρε]νες αἲ ἴΠῖς πιοπιεηῖ απά ἴπεη 
π]αῦ γοι ατε Ἰ]κε Ὕμεη γοι ἆτο ψαϊορίης ἴλπε 
Ρετ{ογπαηοες ἴο Πίο γοι αγε αεοιδίοππεά. Τος, 
ἴο ΠΙΥ πηϊπᾶ, γοι ΠΟν/ αρρεαχ ἵο Ῥε α ἱσαί γνοσῖ] 
φεεῖηπσ, {ος Ἰίησς α5 γε] α5ξ {οτ Ρ]αΐπ οἰίσεης, 
απᾶ ἴΠετε ἵ ποροᾶγ ΥΝἨο ποι]ά ποῦ αἀπιῖτε απά 
Ἠοποιχ γοι ἂ5 500Π α5 Ία «απ1ε Ιπῖο γοιχ Ῥγεδεηοε; 
απᾶ 5ο 1 ἰΠίς αἀάτεςς οἳ πιίπε Ίας αοοοπαρ]σῃεᾶ 
ποϊμίησ εἶςε, 1ἴ Ίας αἲ απγ ταῖε τεπάετεά γοι ἴΠῖς 
βετνίος, απἀ ηΟ 5πηα]] οπ9---οπο Ἠοις ος δοβγίείγ ! 
Ας, {ου Ἰηδίαπςς, 1ῖ ἶς οῇ οσα] Ἱπιρογίαπος ἴογνατά 
ἴπε τεοονετγ οἱ ἴμε οἰεὶ ἴο Ἠανο Ἰαά α Ῥτίεί 
Ἰηίεγνα] οἱ ομ]πι.  Ἠονενοχγ, απιά λε νατιεᾶ αοἰϊνί- 

μες γν]οὮ οεοΙΡΥ γοιχ αἴζεπίίοη, ὙῬεπενεχ ἴπεχε 
{α]]ς προη γοι ἴ]λο Ῥ]αςί οἱ ἴχρυ]εηος, α5 ἩῆΠεη α 
Ἠαχδὴ σα]ε 5τς πρ α πιάάγ, 5ΙΙΠΙΥ 5εα, α5 ἨΗοπιεν 
8αΥ5, νε 5εε {οῖῦ] απά 5ουπη απά α πηᾶςς Ο{ βεαγ/εεά 
Ρεΐηςσ οαδὲ πρ οη ἴμε Ῥεας].” 5ο εχαοῖ]γ ψΙῖῃ γοι, 1 
{αΠΟΥ, νε βπά ]ΐρες απἀ 5ος απά ΙααρΏίεν. 

Ἠ/πο, Ρταγ, οοι]ά Ῥταίδε α Ῥεορ]ε ΨΗΙΗ 5 α 
ἀἱδρος[ίοηδ 19 ποῖ ἴλαί ἴλε ΥΘβδΟΠ ΥΊΥ ενεηπ ἴο 
γοις οἵη τα]ει γοι 5εεπι ταῖπεγ οοπεπιρΗβ]ε 2 
ΒΟΠΊ6ΕΟΠΕ αἰγεαάγ, αεοοτά(ηρ ἴο τεροτῖ, ηας εχρτες5εᾷ 
5 ορίηίοη ο{γοι {π ἴμεςε ψοχάς: '' Βιαΐ οΓἴ]ε ρεορ]ε 
ο Α]εχαπάτία υ]αῖ «8η 0Π6 84Υ. ἃ {ο]]ς {ο πποπα γοι 
πεεᾶ οπ]γ {μτον Ρ]επῖγ οἱ Ρτεαά απᾶ α Πς]εῖ ἴο ἴ]α 
Πρροάτοππε.ὃ εἶποε ἴλεγ Ἠανε πο Ιπῖετεςί ἵπ αηγιμίης 
εἰδεῦ ”. ΤΙ, ἵπαδπααςῇ α5, ἵΠ ο85ε α ]εαάίπρ οἴίπεη 
πηϊκρεμανες ραρΗο]Ιγ ἵπ ο οἰσηί οἳ αἰἰ, γοι υγ] 
νὶςΙξ Ἠΐπα υν γοιν οοπεπαρί απά τερατά Ἠΐπα α5 α 
γογίῃ]εςς {ε]]ουγ, πο πιαῦίεχ 1ΓΤε Ίας ααζΠογΙτγ α ἴλποιι- 

5Ο. Ζανεπα] 10, 81: ῥαπεπι εἴ οἰγοεηθεδ. 
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κἂν µυριάκις ὑμῶν ἔχη τινὰ ἐξουσίαν, αὐτοὶ δὲ 
δύνασθε σεμνοὶ δοκεῖν καὶ σπουδαῖοι τόιαῦτα 
πράττοντες. οὐκ ἴστε ὅτι ὥσπερ ἡγεμὼν καὶ 
βασιλεὺς ὅταν προέλθῃ, τότε σαφέστατα ὁρᾶται 
καὶ δεῖ μηδὲν ἁγενγὲς μηδὲ αἰσχρὸν ποιεῖν' 
παραπλησίως καὶ δῆμος, ὅ ὅταν εἰς ταὐτὸ 1 προέλθῃ 
καὶ ἀθρόος γένηται; χρὴ μὲν γάρ, οἶμαι, | καὶ τὸν 
ἄλλον χρόνον σωφρονεῖν ὑμᾶς' ἀλλ᾽ ὅμως ὅ 
τι ἂν  πράττη τις καθ αὗτόν, οὐ κοινόν ἐστι 
τοῦτο οὐδὲ τῆς πόλεως ἐν τῷ θεάτρῳ δὲ 
βλέπεται τὸ δηµόσιον͵ ἦθος. ὑμεῖς δὲ μάλιστα 
ἐνταῦθα :ἀφυλάκτως ἔχετε καὶ προήσεσθε τὴν 
δόξαν τῆς πόλεως. ὥσπερ αἱ κακαὶ γυναῖκες, 
δέον αὐτάς, κἂν οἴκοι μὴ σωφρονῶσιν, ἔξω γε 
προϊέναι κοσµίως, αἱ δὲ µάλιστα ἐν ταῖς ὁδοῖς 
πλεῖστα ἁμαρτάνουσιν. 

Τί οὖν, τάχα ἐρεῖ τις, τοῦτο µόνον ἁμαρτά- 
νοµεν, τὸ φαύλως θεωρεῖν; καὶ περὶ τούτου 

/ / ξς ά .) .) / /' ϱ“ 4 µόνον λέγεις ἡμῖν, ἄλλο δ᾽ οὐθέν; δέδοικα ἅμα τὸ 
περὶ πάντων ἐπεξελθεῖν. καίτοι τάχα φήσει 
τις ὡς πολλὰ λέγων οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα 
οὐδὲ εἴρηκα σαφῶς, ἐφ᾽ ᾧ µάλιστα ἐπιτιμῶ" 
τοῦτο δὲ ἔργον εἶναι τοῦ διδάσκοντος. ἐγὼ, δὲ 
καὶ νῦν μὲν ἡγοῦμαι πολλὰ καὶ χρήσιμα εἰρηκέναι 
τοῖς προσέχουσι καὶ περὶ θεοῦ καὶ περὶ δήµου 
φύσεως καὶ περὶ τοῦ δεῖν ἀκούειν, κεὶ μὴ πείθεσθε," 
λόγων. τοῦτο γάρ, οἶμαι, καὶ ἀναγκαιότατον 

1 ταὐτὸ Ἠείθκο: τοῦτο. 
3 ὅ τι ἂν Ἠεϊεκο: ὅταν. 
 κεὶ μὴ πείθεσθε Ἐπιρετίαβ: καὶ μὴ πείθεσθαι. 

1 999 οβροοα]]γ 88 12, 19, απ 2ὔ-29. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΌ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

βαπά παος α5 στεαῖ α5 γοιπς, γοι γοιχθε]νες οαηποῦ 
βποσεεά ἵπ πιαϊἰηϊαἰπίης α τεριἰαἴίοη {ος ἀἱρηιιγ απά 
βετίοΏ5ηεςς 5ο Ίοηςρ α5 γοι ατε ρυϊ]ίγ οἱ Ι]κε πηιῖς- 
οοπάποῖ. Ὦο γοι ποῖ Κπου”, λαῦ ]α5ῦ α5 α ρτίησθ ΟΥ 
Κίπρ 5 παοςί εοηδρίσοιοις Ἠ]εη Ώε αΡρρεαχς ἵπ ραρ]ο 
απά ἴπετοίοχε 5Ἀοι]ά 4ο ποϊλίης {σποΡ]ε οἵ ἀῑδστασε[ι] 
αἲ δις] α ἤπτως, ἴλο Ῥορπα]ασε αἱςο {5 {π Ἠ]κε ος5ε γ/Ίεη 
19 ἴοο αρρεατς ἵπ ραρ]ο απἆ {οτπηδ α ἴηχοπρὸ Όπε 
οαρΗῖ, οἳ οουχ5α, ἵπ ΠΙΥ ορἰπίοΏ, ἴο Ῥεμανο νηζ]ι 
βοβχίεῖγ αἲ οἴλεν ἴππες α5 υνε]]; 5ὔ1]] ν]αϊενοχ α ΠΙΔΏ 
ἀοες ριϊναῖεΙγ ἄοεδ ποῦ οοηοθεΙΏ ἴμε σεπετα] ραρ]ίο 
ος ἴμε ίαΐςε, Ῥαΐ ἵπ ἴ]λε ἰΠεαίτε ἴλε ρεορ]ε”5 ομαχαςῖεν 
6 τενεα]εά. Ῥαῖ ντ γοι 1 15 ἴπετε αὔογε αἱ] ἴ]ιαί 
γοι ατε οϐ γοιτ σιατᾷ απἀ γν]] Ῥχουε ἰταίζοτς {ο ἴμε 
Ροοἆ παπι οἱ γοις οἵἵγ: γοι αοῖ Ἠ]κα Ὑοππεη οἱ 1ου) 
τεραῖε, Ὢο, Ἠογγενεν γγαπῖοη ἴΠεγ πιαγ Ῥε αἲ Ίοππε, 
θ]οι]ά Ῥε]ανε νηζ] ἀεοοταπα Ὑεη ἴΠεγ ϱο αὐτοαά, 
απά γεῖ 1ὲ 5 οδρεοία]]γ ἵπ ἴπε εἰτεεῖς ἴ]αί ἴΠεγ ατε 
πιοςῬί συ]ίγ οἱ παϊςοοπαάιοῦ. 
"Ἠον που’, Ρετ]λαρθ 5ΟΠἹΘΟΠε γη] 5αγ, '΄ἶ5 λα 

οαχ οπ]γ {αι]ζ, ους Ῥαά Ῥελανίοις αἲ ἴπε ἰπεαίτε ὃ 
15 ἴ]ιαῖ αἲ] γοι Ἠανε {ο 5αΥ ἴο α5 απά ποϊμίης πηοχε ὃ 
1 ἀτεαά ἴλε ἰλοιρ]ί οἱ αἰϊασ]ίης α]ἱ γοιν {απο {π 
οπε Ἱπάϊοϊππεηϊ. Απά γεῖ Ῥετμαρ 5ΟΠΊΘΟΠΕ ΙΙ] 
εἰαῖπα ἐλαί, ἀεςερίϊε ΠΙΥ Ίοπς Ἠατχαηραςε, 1 Ίανε ρίνεη 
γοα πο αἁγνίοε απ Ἠανε ποῦ πιαάο οἶεαν ν]αῖ Ττ ἵ8 
Ι επϊθ]οεῖπε γοα {οχ πιοςδῖ; απᾶ ἰλαῖ 5ας]ι {5 ἴπε {αποίίοη 
οἳ αΏγοπε ὙΊο οὔετς Ιπεϊγισβῖοη. Ἑαϊ {ος πΙΥ ΟΨΏ 
ρατί Ι Ῥε]ενε ἴαίὶ 1 Ἠανε αἰτεαάγ πηαάε ΠΙΒΏΥ 
να]παβ]ε ορδετναἴοης---αἳ 1εαςί {ον ἴ]λοδε ο{γοι γνηο 
Ἰανο Ῥεεηπ Πειεπίηρ-- τερατάίηπσ ἴπε ροἆ, ἴ]ε παϊατε 
ο λε ἀεπιος, απά γοιχ ἀπῖγ ἴο Ἠδίεη ἴο οοιηδε] 6νεη 
ἴποιρῃ γοι ατα ποῖ οοπνἰηοεᾶ ὮΥ νγλαῖ ἵ οαἱἀ.. Του 
ἴπε πιοδῦ αχσεηί πεεά οἱ α1!, Ι {αΠοΥ, γγας ἴ]ιαί 1 Ποι]ά 
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ἦν, παρασκευάσαι πρῶτον ὑμᾶς ὑπομένοντας 
ἀκούει». ὥστ', εἰ μηδὲν ἄλλο παρέσχηκεν ὑμῖν 
µέγα ὁ λόγος, τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον χρόνον 
κάθησθε ᾿σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ, τοῖς νοσοῦσι 
μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασι». 
καὶ μὴν περί. γε τῶν ἄλλων τὸ μὲν πάντα ἐπεξελ- 
εν, καὶ ταῦτα ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ τελέως ὑμᾶς 

ἀναγκάσαι καταγνῶναι τῆς κακίας καὶ τῶν 
ἁμαρτημάτων οὐ δυνατόν’ 

οὐδ᾽ εἴ µοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ 
εἷεν,, 

φωνὴ δ) ἄρρηκτος, χάλκεον δέ µοι ἧτορ ἐ ἐνείη" 
εἰ μὴ ᾿Ολυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς α͵γιόλοα 
θυγατέρες, μνησαίαθ᾽ ὅση κακότης 1 παρὰ πᾶσιν, 

οὐχ ὑμῖν μόνοις. 
Αὐτὸ δὲ τοῦτο περὶ οὗ λέγειν ἠρέάμην, ὁρᾶτε 

ἡλίκον ἐστίν. ὅπως μὲν γὰρ ἑστιᾶσθε καθ᾽ 
ἑαυτοὺς ἢ κοιμᾶσθε ἢ διοικεῖτε τὴν οἰκίαν ἕκαστος 
οὐ πάνυ δῆλός ἐστιν". ὅπως µέντοι θεωρεῖτε καὶ 
ποῖοί τινες ἐνθάδε ἐστὲ ἅπαντες Ἕλληνες καὶ 
βάρβαροι ἵ ἴσασιν. ἡ γὰρ, πόλις ὑμῶν τῷ μεγέθει 
καὶ τῷ τόπῳω πλεῖστον ὅσον διαφέρει καὶ περι- 
φανῶς. ἀποδέδεικται δευτέρα τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον. 
ία τε γὰρ Αἴγυπτος ”, τηλικοῦτον ἔθνος, σῶμα 
τῆς πόλεώς ἐστι, μᾶλλον δὲ προσθήκη, τοῦ τε» 
ποταμοῦ τὸ ἴδιον τῆς φύσεως “ παρὰ τοὺς ἄλλους 

3 .Βο Μοτε]: μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ὅση κακότης. 
ᾗ ὑμῶν αξύοτ Αἴγυπτος ἀε]εθοά Ὁγ Βείρκο. 
ὃ τοῦ τε Ἠοϊδ]κα: τοῦ τε γὰρ. 
4 φύσεως Ἐπαροτίαβ: φύσεως καὶ. 

1 ΟΕ. 6 90. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΗΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

Πτεῖ ραΐ γοι Ιπῖο α {:απιε οἱ παϊπᾶ {ο Ηδίεπ ραἴἰεηῖ]γ. 
Απά 5ο, 1 πιγ αἀάτεςδς Ἰλας αοοοπαρ]δ]εᾶά ποϊλίηρ εἶδε 
οἱ πιιοὮ ἱπιρογίαπος ἴο γοι, 1 Ἰανε είς αἲ ]εαςί ἴο 
ΠΙΥ οχγεΚ({, ἴλαῖ {οχ τίς 6ραοε οἱ Έππε γοι Ἰανε Ἱερί 
γοιχ θεαῖς ἵπ 5ε]{-γεκἰταϊηῖ, ΕΟς, 1εῖ τηε τεπαίπά γοι, 
νηὮ ἴλπε οἷοὶς 19 ἶς οἳ οσα] Ἱπιροτίαηος ἰογγατά 
ΤΘΟΟΥΕΣΥ ἴο Ἠανο Ἠας α Ὀτίεί Ιπίοινα] ο{ οα]πι. Απάα, 
ΟἨ ΠΙΥ Ψοχά, ἴο εχαπίπο Ιπῖο α]] γοιχ {αἱ]]ησς, απἀ 
ἴλαϊ ἴοο ἵπ οπε ἀαγ΄5 πε, απᾶ Το έοτοε γοι ἴο οοπάθειηπ 
ατετ]γ αἰ] γοιχ νίοε απἀ γοις θΠογίοοπιίηρς, ἶ5 ποῦ 
ψηΠΙΏ ΠΙΥ Ῥούες, 

Ἐ)επ ἴποιρ] Τ Ἰαά [επ ἴοησιες, 5 ΠΙάΠΥ ππου!ίῃς, 
Α νοῖοε αηγίε]άϊπο, ἵπ πΙΥ Ὀχεαςί α Ἠοατῖ 
Ο{Ῥχοπσε: απ]εςς ἴμε Ἱεανεπ]γ Μαςες, 6ρταης 
Έτοπι Δερίς-Ρεατίπσ Ζεις, «που]ά οα1] ἴο παϊπά 
Τηο νατίεά ενῖ]ς {οιπά ἵπ α]] πιαπ]κίης 

αι ποῦ {π γοι αἱοπο. 
Βιαΐ ἴο ἴαχκε Ἰ]αδί ἴλαῖ ἱορίο υυλίο Τ πιεπίοπεᾶ ἵπ 

ἴλο Ῥοερίηηίπσ, 5εε Ἠουν ἱππροσίαπί 1ὲ {5. Έοχ ουν γοι 
ἀῑπε ἵη ρεϊναίε, που γοι 5]εερ, Ἀουν γοι πἹαπαρε γοιν 
Ἠοιδε]μο]ά, ἴμεςα ατα πια ζίευς ἵπ γυηῖομ ας Ἱπάϊνίάια]ς 
γοι ατε ποῖ αἲ αἲ] οοηβρίοαοις; οη ἴπε οἴπες Ἠαπᾶ, 
πουν; γοι Ῥεβμανε ας δρεοίαῖοτς απἀ ν]αῖ γοι ατε κε 
ἵπ Όλε ἰΠεαίτο ατα πηαϊίεις ΟΡ «ΟΠΙΠΙΟΠ Κπογ]εάσε 
ΑΠΙΟΠς «Ώτεεκς απά Ῥατρατίαης αἶκαε. Έος γοιν 
οἵιγ ἶ5 ναφῖ]γ 5αρετίου ἵπ ροϊηῖ Ο{ δἱζε απᾶ αἱ ζπαἴίοἩ, 
απά 19 ἶ5 αἀπαϊττεά]γ ταπ]κεᾷ 5εοοπά απποηρ α]] οἶθίες 
ῬεπεαϊἩ ἴπε 5απ. Τον ποῖ οπ]γ ἆοες ἴ]ο ταὶσΏῖγ 
ὨβΊ19ΟΗ, Ἐργρί, οοηςζαίε ἴΠε {γαπιενοχ]κς οἳ γοις 
ἵίγ---ος πἹοτε αοοιταῖεΙγ 15 αρραπαρε--Ραῖ ἴ]ε 
Ρεου]ίαγ παϊΐιτε οὗ με τῖνετ, Ἠπεη «οπιρατεᾶ ντ] 

5 Ιµαά 2. 489--92, λΙρῃ{]γ πιοᾶίβοᾶ Ὦγ Ῥϊο. 
ὅ Ῥοπιο οἳ οοιΓ8θ βίοοά ΠγΑῦ. 
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ἅπαντας λόγου μεῖζον, τό τε θαυμαστὸν αὐτοῦ 
Ν ) ϱ) / / / ν .] καὶ τὸ ὠφέλιμον, τήν τε θάλατταν τὴν καθ 

ς κ Σ | σφ » ὃ / θ άλλ λ / μα ὑμᾶς 1 ἅπασαν ἐκδέχεσθε, κάλλει τε λιμένων καὶ 
µεγέθει” στόλου καὶ τῶν πανταχοῦ γιγνοµένων 
ἀφθονίᾳ, καὶ διαθέσει, καὶ τὴν ἔξωθεν ὑπερκει- 
μένην ἔχετε, τήν τε Ἐρυθρὰν καὶ τὴν, Ἰνδικήν, 
ἧς πρότερον τοὔνομα ἀκοῦσαι Χαλεπὸν ἡ ἦν' ὥστε 
τὰς ἐμπορίας οὐ νήσων οὐδὲ λιμένων οὐδὲ. πορ- 
θμῶν τυνων καὶ ἰσθμῶν, ἀλλὰ σχεδὸν ἁπάσης 
τῆς οἰκουμένης γίγνεσθαι παρ᾽ ὑμῖν. κεῖται γὰρ 
ἐν συνδέσμῳ τινὶ τῆς ὅλης γῆς καὶ τῶν πλεῖστον 
ἀπωκισμένων ἐθνῶν, ὥσπερ ἀγορὰ μιᾶς πόλεως 
εἰς ταὐτὸ ξυνάγουσα πάντας καὶ δεικνύουσά τε 
» / η Σο / ή / - 

ἀλλήλοις καὶ καθ ὅσον οἷόν τε ὁμοφύλους ποιοῦσα. 
Ἴσως οὖν χαίρετε ἀκούοντες, καὶ νομίζετε 

ἐπαινεῖσθαι ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος, ὥσπερ ὑπὸ 
τῶν ἄλλων τῶν ἀεὶ θωπευόντων ὑμᾶς' ἐγὼ δὲ 
ἐπῄνεσα ὕδωρ καὶ γῆν καὶ λιμένας καὶ τόπους καὶ 
πάντα μᾶλλον ἢ ὑμᾶς. ποῦ γὰρ εἶπον ὥς ἐστε 
φρόνιμοι καὶ σώφρονες καὶ δίκαιοι; :. οὐχὶ τἀναντία 
τούτων; ἔστι γὰρ ἀνθρώπων ἔπαινος εὐταξία, 
πρᾳότης, ὀμόνοια, κόσμος πολιτείας, τὸ προσ- 
έχειν τοῖς ὀρθῶς λέγουσι, τὸ μὴ πάντογς ζητεῖν 
ἡδονάς. ἀναγωγαὶ δὲ καὶ κατάρσεις ὃ καὶ πλή- 
θους ὑπερβολὴ καὶ ὠνίων καὶ νεῶν πανηγύρεως 

1 Βο]άση νγου]ά τουᾶ ἡ ἡμᾶς. 
ὃ µεγέθει Ἐπαροτίας: μεγέθη. 
ὃ κατάρσεις Ἐπαροτίπβ: ἀνακρίσεις. 

1 Ἡοτοάοίας Ἰαά ραίά ἨϊρΙι (πραίο {ο ο ΝΙήθ, ἈῬορ 
ορροοΙα!]ν 2. 14 απά 19. 

5 Τη οατ]ίοτ 6πιθἙ 10 γνος αβαα] {ο Ιπο]αάθ Ῥού]λ ιο Ἠοθά Β68, 
απά {ο Τπάΐίαπ Όοθαῃ απάθς {1θ {θΓΠ1 Ἠρυθρά. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΡΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ, 

α]] οἴμεις, ἀεβες ἀοδονίρίίοη γη] τερατά ἴο Ῥοῦ] 
15 πιαχνε]]οις Παρί απᾶά 15 ιδείι]ηπες;1 απιἆ 
ΒΙΣΙΊΕΥΠΙΟΣΕ, ποῖ οη]γ Ώανε γοι α ΠΙΟΠΟΡΟΙΥ οἱ ἴ]ε 
εΒἱρρίησ ος ἴπε επἰῖτε Μεάτειταπεαη ὮΥ χ6ᾶδοη ος 
ἴμο Ρεααῖγ οἱ γοιχ Πατροισς, πε πιασηϊαάε οἱ γοιν 
Πεεῖ, απ ἴ]ο αριπάαποε απἆ ἴπε πιατκεἰίπρ οἱ τε 
Ρτοάιοῖς οἱ ενετγ Ἰαπά4, Ῥαϊ αἶξο ἴ]ο ουίεν γγαῖενς 
ἴλαί Ἡε Ῥεγοπά ατε ἵπ γοιχ σταδρ, ΡοϊἩ ἴπε Βεά 3εα 
απἀ ἴλπε Ιηάίαη Όοεαῃ, Ὑήοςδθ ΠβΠιΘ ας τατο] 
Ἠεατᾶ ἵπ {οχπηεχ ἆαγς.” Το τεθυ]! ἶς ἴλαῖ ἴμε ἰχαᾶς, 
ποῦ ΠΊΕΤΕΙΥ οἳ Ιδ]απᾶς, Ῥοτίς, α {εν/ θἰταῖῖς απἆ Ἱςί]- 
Ώιηςες, Ῥαῦ οἱ Ῥγασ[ίσα]]γ ἴλπο νο]ε πνοτ]ά ἶ5 γοιχς. 
Έον Α]εχαπάτία ἶ5 εἰἰιαῖεᾶ, ας Τὸ π/ετε, αἲ ἴμα οἵγο5ς- 
τοαᾶς οἱ το ν]ιο]ε ποτ], οἱ ενεπ λα πιοςδῦ τεπιοῖα 
ηαϊΙοης ἴλετεοί, ας 1{ 1 Ύγετο α πηατκεῖ κεινίηπσ α 
ίησ]ε οἳγ, α πιατκεῖ ν/ΏίοἩ Ῥτίησς ἰορεί]μει Ιπίο οπε 
Ῥ]αςε αἲ] ππαηπεχ οἱ ΊηεΠ, ἀἱερ]αγίηρ ἴλεπι ἴο οηε 
αποϊλεχ απἀ, α5 {ατ α5 Ῥορεΐρ]ε, πηθ]ίηρ ἴλεπι α 
Κἰπάτεᾶ Ῥεορ]ο.5 

Ῥετ]ιαρς ἴ]εςε γγοτᾶς ος παῖπε ατε Ρ]εαρίηρ ἴο γοιν 
εασ5 απά γοι {αΠΕΥ λα γοι ατα Ῥεΐης Ῥταϊφεα ὮΥ 
Ώ]ε, 45 Τομ 8γε ΡΥ αἰ1 ἴ]ε τος πνηο ατε α]νγαγς Παϊιετίηςσ 
γοι; Ραΐ 1 γνας Ῥταϊδίησ γγαῖεν απ 5οἵ] απᾶ Πατροισβ 
απᾶά Ῥ]ασες απἆ ενειγἰλΊηρ εχοερί γοιχβε]νερ, Έον 
ἨΏεχα Ἠανε 1 οαϊά ἴλπαῖ γοι ατε φεηείρ]ο απἆ ἴεπι- 
Ῥεταίο απά Ἰαςίὸ Ύλας 1: ποῖ ατα ἴμε ορροβῖ{ο ὃ 
Έον νε Ύνο Ῥταίδε Ἠππιαη Ῥείησς, {6 5Ποπ]ά Ὦο {ου 
Ὀλείν ροοά ἀῑδοίρ]ίπα, ρεηί]εηεςς, οοποοτά, οἰνίο 
οχάετ, {οχ Ἠεεαίπρ ἴ]οθο γ/ο ρῖνε ροοᾷ οοιηβε], 
απᾶ {οχ ποῖ Ῥεΐης αἶναγς ἵη 5εατοη οἱ Ρ]εαςατθς. 
Ῥαΐ αττῖίνα]5 απἆ ἀερατίατες οΓγεδδε]ς, απἆ 5αρετίογΙτγ 
ἵη αἱζε οἳ Ρορα]αίίοἩ, ἵπ πιετοβαηάίδε, απά ἵπ 5Ηἱρς, 

5Ο, σαπιῤγίάφε Αποϊοπί ΠΗείοτψ, Χ., Ῥρ. 991-400 απά 412, 
οη Αἰοχαπάτίαη 6ΟΠΊΠΊΘΓΟΘ. 
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καὶ λιμένος καὶ ἀγορᾶς ἐστιν ἐγκώμιον, οὐ 
/ να / Ἀ ο, 3 -- / 

πόλεως: οὐδέ γε, ἂν ὕδωρ ἐπαινῇ τις, ἀνθρώπων 
”/ - 4 α) 5 Ν / νο ἊΔ ἔπαινος οὗτός ἐστι, ἀλλὰ φρεάτων' οὐδ ἂν 
περὶ εὐκρασίας λέγῃ τις, τοὺς ἀνθρώπους εἶναί 
ϕ ν . θ / ἀλλὰ Ν /΄ 8 ῥὸ᾽ Ἂ ἃ 

φησιν ἆγα οὖς, ἀλλὰ τὴν χώραν' οὐδ ἂν περὶ 
/ - / ἰχθύων, τὴν πόλιν ἐπαινεῖ. πόθεν; ἀλλὰ θάλατταν 

Ἀ / Ἀ / « - / Ἀ .) / 

ἢ λίµνην ἢ ποταµόν. ἡὑμεῖς δέ, ἂν ἐγκωμιάζῃ 

τις τὸν ἸΝεῖλον, ἐπαίρεσθε, ὥσπερ αὐτοὶ ῥέοντες 
5» 3 . / Ν Δ .] ο ” {« 

ἀπὸ Αἰθιοπίας. σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων οἱ 

πλείους ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χαίρουσι, καὶ µακα- 

ῥρίους ἑαυτοὺς κρίνουσιν, ἂν οἰκῶσι καθ Ὅμη- 
ρον νῆσον δενδρήεσσαν ἢ βαθεῖαν ἢ τινα ἤπειρον 

εὔβοτον, εὔμηλον, ἢ πρὸς ὄρεσι σκιεροῖς ἢ 

πηγαῖς διαυγέσιω' ὧν οὐδὲν ἴδιόν ἐστιν ἐκείνων' 
ἀρετῆς δὲ οὐδὲ ὄναρ αὐτοῖς μέλει. 
Ἐ η] δὲ / . / ” κ - 3 / 

γὼ δὲ τούτων ἐμνήσθην οὔτε ὑμᾶς ἐπαίρων 
ο - Ἀ 

οὔτε τοῖς συνήθως ὑμνοῦσιν αὐτὰ ῥήτορσιν ἢ 
ο 3 

ποιηταῖς παραβάλλων ἐμαυτόν. δεινοὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
3 ε / 

καὶ μεγάλοι σοφισταὶ καὶ γόητες' τὰ δ᾽ ἡμέτερα 
- ο / 4 

φαῦλα καὶ πεζὰ ἐν τοῖς λόγοις, οὐ μέντοι περὶ 
1λ ΔΝ ΔΝ Ν λ / .) ΔΝ 3 άλ 

φαύλων. τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα αὐτὰ οὐ μεγάλα, 
-. . 

περὶ µεγίστων δὲ ὡς οἷόν τε. καὶ νῦν εἶπον τὰ 
η - / - / ὁ α ε περὶ τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος ὑμῖν ὡς 

- - . 

ὅ τι ἂν ἀσχημονῆτε οὐ κρύφα γίγνεται τοῦτο οὐδ 
α] ”α / 3 ᾿ 3 σα 3 / ς - ἐν ὀλίγοι, ἀλλ ἐν ἅπασιν ἀνθρώποι.. ὁρῶ 

1 τὰ μὲν . . . οἷόν τε ἀε]είοά Ὦγ Ἐπαρετίαβ. 

1 0πο Ιπίοις λαέ α]ἱ ἴἈθβο ΡΙΙΓαΒΘΒ το 6ο Ῥο ἔουπά ἴπ ἨοπΙθ; 
αοὐπα]]γ οΠΙΥ νῆσον δενδρήεσσαν ἵβ 8ο Τοππᾶά (0άψοεεμ 1. 51). 
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ατε Πἲ εαρ]εοῖς {ον Ργαῖςε ἵη ἴλα «5ο οῇ α {αἴχ, α 
Ἀαιροις, οὗ α πιατ]εϊ-ρ]ασς, Ῥαΐξ ποῖ οἱ α ο Υ; Παγ, 
Ἡ  α πῃαΠ 6ρεα]ς 1η Ῥγαΐσε οῇ γναΐεν, Ἡς {5 ποῖ Ῥταϊείης 
ΠΕΠ Ῥαΐἳ νε]: 18 πο {α]]κς οϐ σοοᾷ «Ἠπιαίςα, Ἡς ἆοος 
ποῖ ππεαπ ἴλαῖ ἴλε Ῥεορ]ε ατε σοοᾷ Ῥιΐ τα Ἰαπά: 1 
Ίο 8ρεα]ς οἱ β5Η, Ἠα 5 ποῖ ργαϊφίησ ἴ]ια οἵτγ-- ουν 
αὈςιτά |---Όαῦς α 56α, α Ἰακο, οἱ α 5ἱηθαπι. Ὑαὶ 1 
8ΟΠΊ6ΟΠε επ]ορίπες ἴπε Νῆε, γοι Αἰεχαπάτίαης αγθ ας 
εἰαῖεά ας  γοι γοιχκε]νε Ίνετε τίνεις Βοψήπς 
ἄτοπι ἨλΠΙορία. Ιπάεεά, 1 ἴς φαΐε Το δαγ ἴλαῖ πιοςῦ 
οἴπεχ Ῥεορ]ε αἶδο αγε ἀεΗσ]ίεά Ὦγ 5αοἩ ἰλήηρς απἀ 
εουπῖ ἴΠεπηδε]νες Ῥ]εςςεά ΙΓ ἴ]εγ ἀννε]], ας Ἠοπιεν 
ρυῖς 1, ΄οη α ἴπες-ε]αά ἴδ]ε ᾿ ος οπε ἴλιαί ἶς ΄ ἆεορ- 
εοἷ]εά ᾽ οἵ οἨ α ππαἰη]απά ΄ ο αραπάαπὲ Ῥαδίατο, 
τίοὮ ἵπ 6πεερ ᾿ ος ατά ὮΥ ΄ εαάοννγ πιοαηίαίης ᾽ οἨ 
“{ουηίαϊης οὗ ἰγαηφ]ιοεπῖ Ἰναίους ποπθ οἱ ψ]ήο]ι 
6 α Ῥειεοπα] αἰἰτίραίε οἳ ἴλοςαε πιαη ἔπεπικε]νος: 
Ἀρνγενες, ΜουοΠμῖπς Ἠπππαη γἱγίαςα, ἴΠεγ οαχο ποῖ αἲ 
α]], ποῖ ουεηπ {η ἴ]αίν ἆτεαπης | 

Ῥιΐ πηγ Ῥαχροςε ἵπ πιεηζἰοηίησ 51ο] πιαϊίους νγας 
πείἴλμεχ Το εἰαῖε γοι που ἴο ταῃΏρε πιγςε]{ Ῥοσίάς ἴλοςε 
ΝΠο Παρβίια]]γ οἶπο 5ο] εἰταίης, νυηείλεν οταῖους ΟΥ 
Ροεΐς. ος ἴ1εγ αγε οΊενον Ρείςοπς. πηἰρ]Ώίγ 5ορΗηςίς, 
νοηάςν-γνοσ]κετς; Ῥαΐ 1 απι απἰζε ογάίπαχγ απἆ Ῥχοδαίςο 
ἵπ πΙΥ αἴζετγαπςςα, ἴποισῃ ποῖ οχάίπατγ ἵπ πΙΥ ἴΠαπιο. 
Του ἴποισ] ἴμε γνοχᾷς ἴλαί 1 «ρεα]ς αγε ποῖ στθαί ἵπ 
ἴπεπιδε]νες, ἴ]εγ ἰτεαί οἳ [ορίος οἳ ἴλα στεαῖεςὶ 
Ροββίρ]ε πιοπαεπί. Απά ναί Ι οαἷά ]αδί πουν αὐοιιῦ 
ἴπο οἵίγ ννας πιεαηπὺ ἴο 5ΠΟΥΥ γοι ἰλαί ν]λαίενοτ 
Ἱπρχγοργ]εἴγ γοι οοπαπαῖζ ἶ5 οοπηπα{ξ{εά, πο {Π 5ΘΟΥΘΟΥ 
ΟΥ 1π ἴλα Ῥτεδεπος ο{ ]αςί α {ενν, Ῥαἳ ἴπ ἴμα ργοδεπος 
οἳ αἲ] πιαπ]κϊπᾶ. Έοι 1 Ῥε]μο]ά ΠΙΟΠςΦ γοι, ποῦ 

εὔβοτον εὔμηλον ἵ5 αρρ]ὶθᾷ 6ο 4η Ιδ]απά (Οἆψβδει 15. 406) απἆ 
ὄρεα σκιόεντα, ηοῦ σκιερά, ο06ΣΤΒ {Ἠγθο 6ππος ἵπ αἱ]. 
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Δ ” . / ϱ 2 5 - .ο32 γὰρ ἔγωγε οὐ µόνον ἝἛλληνας παρ᾽ ὑμῖν οὐὖὐδ 
- / 

Ἰταλοὺς οὐδὲ ἀπὸ τῶν πλησίον Ἠυρίας, Λιβύης, 

Κιλικίας, οὐδὲ τοὺς ὑπὲρ ἐκείνους Αἰθίοπας 

οὐδὲ "Αραβας ἀλλὰ καὶ ἨῬακτρίους καὶ Σκύθας 
χ / Δ 2 ο) 4 ” 

καὶ Ἱέρσας καὶ ᾿Ινδῶν τινας, οἳ συνθεῶνται 

καὶ πάρεισιν ἑκάστοτε ὑμῖν ὥστε ὑμεῖς μὲν 
5 ν « ΝΑ Ἂ ϱ / - 4 ἀκούετε ἑνός, ἂν οὕτω τύχη, κιθαρῳδοῦ, καὶ 
τούτου] συνήθους, ἀκούεσθε δὲ ὑπὸ µυρίων 
ἐθνῶν οὐκ ἐπισταμένων ὑμᾶς, καὶ ὁρᾶτε μὲν 

Ἀ / ς / 5 τα Δ ή τρεῖς ἢ τέτταρας ἠνιόχους, ὁρᾶσθε δὲ ὑπὸ τοσού- 
των μὲν Ἑλλήνων, τοσούτων δὲ βαρβάρων. 

/ α- ” / ολ. α / . Τί οὖν οἴεσθε τούτους ἐπὶ γῆς πέρατα ἐλθόντας 

λέγειν; οὐχ ὡς πόλιν εἴδομεν τὰ μὲν ἄλλα 
θαυμαστὴν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων θεαµάτων πάντων 

/ / ς Αα. λ / κρεῖττον θέαμα, κόσµῳ τε ἱερῶν καὶ πλήθει 
αν. / 

πολιτῶν καὶ τῶν ἐπιτήδείων περιουσία, πάντα 

ἀκριβῶς διεξιόντας ὡς ἂν δύνωνται τοῖς αὐτῶν, 

ἃ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, τὰ τοῦ Νείλου 
ν Γον / κ - / |. ) / καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς θαλάττης καὶ τὸ µέγιστον 

- Αα. αν 

τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ θεοῦ' µαινοµένην δὲ ὑπὸ 
ὼδῃ η ὃ / ε - . δὲ ἀξ ᾠδῆς καὶ δρόμων ΄ ἱππικῶν καὶ μηδὲν ἄξιον 

- ς ”/ 

πράττουσαν ἐν τούτοις 3 ἑαυτῆς; οἱ γὰρ ἄνθρωποι 
θ ́ / α) / α δί ϱ) ύοντες μέν εἰσι μέτριοι καὶ βαδίζοντες κα 
αὑτοὺς καὶ τᾶλλα πράττοντες' ὅταν δὲ εἰς τὸ ρ 

1 τούτου Βοΐβκο: τοῦ. 
} τούτοις Βοιάεη : τοῖς. 
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πιετε]γ («τεε]κ απἆ Τία]ίαης απἆ Ρεορ]ε {Ποπ πείρ]ι- 
Ρουσίης Ἀγτία, 14μγα, (Ποῖα, ποτ γεῖ Ἐλλιορίαης 
απᾶ Αταρς ποπ πποτο ἀῑςίαηί τερίοης, Ῥιαῦ ευεη 
Βαοϊτίαης απά Βογίμίαης απᾶ Ῥετείαης απᾶ α {ευ/ 
Τηάΐαπ5, απά α]] ἴλεςε Πε]ρ {ο πια]ε πρ ἴλο απάϊεπος 
ἵη γοιχ Ἰλεαίτε απᾶ οἱς Ῥορδίάε γοι οη 680] οορβδίοἩ; 
ἰπετείοχε, γηῖ]ε γοι, ῬετομαποςἙ, αγε Ἠςίεηίησ Το ἃ 
βίπσ]ε Ἱατρίςί, απά ἴ]λαῖ ἴοο α πηαη η Ὕνποπι γοι 
γα γε]] αοριαἰηίεά, γοι ατα Ῥεΐπο Ἠπίεπεά ἴο Ὦγ 
εοιηί]εθθ Ῥεορ]ες ὙΊιο ἆο ποῦ Ἰκπουυ γοι; απᾶ γγηῖ]α 
γοι ατε γγαϊομίπρ ἴητοε ος ἔοαχ ομαχίοίεετς, γοι γοι- 
βε]νες ατε Ῥεΐηρ υναϊσμεᾶ Ὦ}γ οουηί]εςς (γεε]κς απἀ 
Ρατρατίαης ας νγε]]. 

Ὑγ]ιαϊ, ἴπεη, ἆο γοι 5αρροβδε ἴλοβε ῬοεοΡ]ε 5αγ γηεη 
ἴΠεγ Ἠανε τείιγπες ἴο ἴλείγ ποπιες αἲ ἴλε επάἀς οἱ ἴ]ε 
εατίἩῦ Το ἴἨεγ ποῦ δαΥ: '' Τε Ἠανε 5εεη α οἵἵγ 
Ὀλαί ἵπ πηοςῖ τερρεοῖς ἶ5 αἀπιίταρ]ε απἆ α ερεεῖασ]α 
ἴλαῦ δἹχραθςε αἲΙ Ἠππιαη φροοΐας]ες, η] τεσατᾶ 
Ροῦμ ἴο Ῥεαιῖγ οξ δαποϊιατίος απά πια ἑαάρ οἱ 
Ἱππαρίταπίς απά αραπάαποε οἱ α1] Ειαῖ πιαη τεααίγας,. 
ροΐηρ οἩη ἵο ἀεδοτρε ἴο ἰλείς {ε]]ουγ-οϊίσεης ας 
ἁοοιχαἰε]γ α5 Ῥοδ8ΐρ]ε αἰ] ἴμε ἰΠίπσς ἴλαί 1 πιγδε]έ 
ηδτηθά α 5Ποτῖ Ὑηί]ο ασο---α]] αροαῖ ἴια Νῆςα, τε 
Ἰαπ4, απά Πε 85εα, απά ἴη Ῥατοι]αχ ἴ]λε ερίρµαηγ οἱ 
ἴπε ροᾶ: 1“ απᾶ γεῖ,'' Τπεγ νη]] αἀᾶ, '' 1 15 α οἵγ ἴ]λαῦ 
ἵδ πιαά ονεχ πιπδίο απά Ἠογβδε-γασες απἀά ἵπ ἴλεςα 
πιαϊζετς Ῥε[μανες ἵηπ α ΠΊΒΏΠΕΣ επἰτεΙγ αηνγογῖμγ οί 
Πβε]ξ. Ἐον ἴπο Αεχαπάτίαης ατα πιοᾷεταῖίε εποισῃ 
νηεη ἴΠεγ οὔ ει 5αοτίῄσοε οἵ βἰτο]] Ὦγ ἔλεπιςε]νες οὐ 
επσαρα {π ἰλεῖν οἴμει Ῥιαχραΐ5; Ῥας γεν Τ]Πεγ 

1 Τ{ πνοα]ά 8οθπα (λαοί Βοταρίς, Ἰ]κο Αποε]ορίας, νι νοπι 
Ἠθ να βοπιθὔίπιθ Ιάρηθίῆθά, βἹιογθά ἨΙπιβο! ἵηπ ἀἆτθαπιβ {ο 
ἴΠοβθ Ὑ/πο οοπβα]έθά 6 αλτίπο (ὃ 12). ΒαοἈ ορἱρ]απίθς 
ν/θτο πού Ιπ]τοααθηῦ ἴπ οἴ]οι ου]{8. 
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θέατρον εἰσέλθωσιν ἢ τὸ στάδιον, ὥσπερ φαρµά- 
κων αὐτοῖς ἐκεῖ κατορωρυγµένων, οὐδὲν οἴδασι 
τῶν προτέρων οὐδὲ αἰσχύνονται λέγειν ἢ ποιεῖν ὅ 
τι ἂν αὐτοῖς ἐπέλθη. τὸ δὲ πάντων χαλεπώτα- 
τον, ἐσπουδακότες περὶ τὴν θέαν οὐχ ὁρῶσι καὶ 
ἀκούειν ἐθέλοντε οὐκ ἀκούουσι, σαφῶς ἐξ- 
εστηκότες καὶ παρανοοῦντες, οὐκ ἄνδρες µόνον, 
ἀλλὰ καὶ παῖδες καὶ γύναια. ἐπειδὰν δὲ παύσηται 
τὸ δεινὸν καὶ διαλυθῶσι, τὸ μὲν ἀκμαιότερον 
ἔσβεσται τῆς ταραχῆς' ἔτι δὲ ἔν τε συνόδοις 1 καὶ 
στενωποῖς µένει καὶ δι ὅλης τῆς πόλεως ἐπὶ 
συχνὰς ἡμέρας' καθάπερ ἐμπρησμοῦ μεγάλου 
λήξαντος ἰδεῖν ἔστι µέχρι πολλοῦ τήν τε λιγνὺν 
καὶ µέρη τινὰ φλεγόμενα. καίτοι τάχα ἐρεῖ τις 
τῶν ΠἩερσῶν ἢ τῶν Ἡακτρίων, ὡς αὐτοὶ μὲν 
ἴσασιν ἱππεύειν καὶ σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦσιν 
ἱππεῖς: τὸ γὰρ πρᾶγμα ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ ἐλευθερίας 
ἐπιτηδεύουσιν ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τοιοῦτον οὐδ 
αὖ ὅμοιον Σ πεπόνθασιν’ ἡὑμεῖς δὲ οὐδεπώποτε 
αὐτοὶ θιγόντες οὐδ) ἐπιβάντες ἵππων οὐ δύνασθε 
κατέχειν αὑτούς, ἀλλ᾽ ἐστὲ ὅμοιοι χωλοῖς ὑπὲρ 
δρόµου ἐρίζουσιν. τοιγαροῦν δειλοὶ ὄντες καὶ 
ἀστράτευτοι πολλὰς ἤδη νενικήκατε ἱππομαχίας. 

Σκοπεῖτε δὲ μὴ περὶ ὑμῶν ἀληθέστερον οὗτοι 
λέγωσιν ὃ ἢ περὶ τῶν "Ἑλλήνων ᾿Ανάχαρσιν τὸν 

1 συνόδοις] τριόδοις ΟοΡεί, το]γίηρ οἨ ὃ 9. 
3 οὐδ' αὖ ὅμοιον ἀε]ειοά Ὦγ Αγηΐηι, 
ὃ λέγωσιν Ἠεῖβ]κε: λέγουσιν. 

1 Ας νο πηὶρ]έ ΒΑΥ, {πο αίπιοβρἩοθτο να ομαγροά γη 
ππθ]ίρη Ιπβποποθ.  Έοιβο βαρρορί» ὑπαί Το τηαΥ Ἠανο Ἰαὰ ἵπ 
παπά {ο ρταςθίου οἳ Ῥατγίηρ ΠαΓΠΙΒ, 
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επίεν λε ἰλεαῖχε ος ἴ]ο δἰαάίαπα, ]αςί ας ΙΓ ἅτασς 
ἴλαῖ νοα]ά πιαάᾶεη ἴ]οπα ΊαΥ Ῥαγίεά ἴἨετε,ὶ ἴ]εγ Ίοςε 
α1] οοηδοίοα5ηθςς οϐ τΠεῖν {ογπιεχ εἰαῖε απἆ ατα ποῦ 
α5Παπηεςᾶ ἴο 8αΥ οΥ ἆο απγἰῃίπσ ἴ]λαῖ οοσΥς ἴο ἔπεπῃ, 
Απά ν]αῖ ἶ5 πιοςῖ ἀῑδίγεςοίπσ οῇ α]] ἶ5 ἴμαῖ, ἀεερίίε 
ἴλεῖν Ιπίοτοςί ἵη ἴμε 5Που;, ἴΠεγ ἆο ποῖ τεα]]γ 5εα, απᾶ, 
Ὀποισῃ ἴπεγ γη ἴο Ἠσατ, ἴλογ ἆο ποῖ Ἠεαχ, Ρείΐπς 
ενἰάεπ{]γ οί ος ἴλείχ 5εηςες απιά ἀεταηπσε-- ποῦ οΠ]Υ 
ΠΠΕΏ, Ῥιΐ ενεη ΨΟΠΙΟΠ απά ομΙ]άτεη. Απά νεπ ἴμε 
ἀτεαά δι] εχΙΙρΙοπ 16 ονεν απά ἴμεγ ατα ἀἰςπιϊσαςα, 
α]ίλοισΏ Πε πιογε νἰο]επί αδρεοί οὗ Ειαῖν ἀἰδογάεν 
ηα5 Ῥεεη εχἰἰπσιϊκλεᾶ, 5511] αἱ θἰγεεί-οοτπετς απά ἵπ 
α1]εγ-πναγς ἴ]πο πια]αᾶγ οοππιαες Ἰητοισ]λοιίς ἴ]ε 
επτε οἵ υγ {ου 5ενεγα] ἆαγς; ]αδί α5 γεη α παἰσ]Ώίγ 
εοηβαρταοη Ίας ἀῑεά ἀἆονπ, γοι «απ 5εε {οΥ α Ίοης 
Ἠπῃε, ποῖ ΟΠΙΥ λε ϱπποχκε, Ῥιῦ αἶ5ο 6οπιε Ρρογίίοης οἱ 
Όνε Ῥυ]άΐπρς 91]] αΏβαπιο. Μοτθονας, 5ΟΠ16Θ Ῥογθίαπ 
ος Βαοϊτίαπ ἶ5 Ἰ]κεΙγ ἴο 5αγ: Με οµυδε]νες που 
Ἠουν ἴο γίᾶε Ἠογςος απᾶ αγε Ἠε]ά {ο Ῥε ]α5ί αροιί τε 
Ῥεςί ἵπ ΠουςσπιαπςΗ!ρ Σου ἴΠεγ οι]ϊναίε ἴλαι 
αγί {ου ἴλε ἀείεποο οῇ ἰλμεῖν οπιρίτε απά ἱπάερεῃ- 
ἀεποο---'' Ρι{ {ου α]] ε]λαῖ ννε Ἠανα πενεγ Ῥε]μαναά ἴ]αί 
αγ οἵ αηγιμίης Ἰ]κε 1ἱ ᾿; νΊετεας γοι, Υπο Ἠανα 
ηθενεγ Παπά]εᾶ α Ἠογςθ ο ποιπἰθᾶ οπς γοιχβε]νες, ατε 
ππαβ]ε Το τεδίγαίη γουσφε]νες, Ῥιαΐ αγε Ἰ]κε Ίαπχ ΠΕΠ 
βᾳπαΡΡρ]Ηίηρ ουεχ α {οοΐ-τασα. Τμαϊ πιαγ εχρ]αίη νἩγ, 
εογγαγάς απά 5Ίαο]κενς ἴποισ]ῃ γοι αγε, γοι Ἠανθ γ/οη 
80 ΠΙΠΔἨΥ οανα]τγ Ραΐΐ]ες ἵπ ΤῃΠε ραςί | ὃ 

Απά ἴακε Ἰεεά Ἰεςί ἴπεςο Ρεορ]ε Ῥτονο Το ανα 
6ΡοκεΏ ππογε ἴταϊμ{α]]γ αδοιί γοι λατ Απασβανςίς 

5 (4. Ἠετοάοίαδ 1. 196: '' Τμοῖν βοη8 αγθ οατοξα]]γ ἱπβίτασῦθᾶ 
{τοπη 0λοῖτ ΒΕΠ {ο ἐλαῖτ ὑνοη(ΙθίἩ γθατ {π {ητοο {Πῖησε αΊοπο--- 
{ο τάς, {ο ἆταν; ἴμο Ῥουγ, απᾶ {ο βροαΚ {ο ἐγα(]. 

5 15 Ῥϊο Ἠϊπθίης ἰπαί Αἰοχαπάτία ἀερεπάθά Ἱροη ΠΙΘΓ- 
οθηατῖθΒ, οἨ 18 9 αἱ]αάϊηρ {ο 8οΠ1Θ τθυθηῦ πηϊΠίατγ Τ6νςΓβθ Ἱ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Σκύθην φασὶν εἰπεῖν' ἐδόκει μὲν γὰρ εἶναι τῶν 
σοφῶν' ἧκε δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα θεασόµενος, οἶμαι, 

, ” Ν ν 5 ; ” 5 ε 
τά τε ἔθη καὶ τοὺς ἀνθρώπους' ἔλεγεν οὖν ὡς 
” ε] « / / ο « ΄ 3 ἔστιν ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν “Ἑλλήνων ἀποδεδειγ- 

2 

µένον Χχωρίον, ἐν ᾧ µαίνονται καθ ἡμέραν, 
4 / / ευ) Δ Δ 2 / τὸ Ὑγυμνάσιον λέγων' ἐπειδὰν γὰρ ἐλθόντες 

5 ὃ / / / - δὲ ” 

ἀποδύσωνται, χρίονται Φαρμάκῳ. τοῦτο δὲ ἔφη 
- α Ν ε Δ 

κινεῖν αὐτοῖς τὴν µανίαν. εὐθὺς γὰρ οἱ μὲν 
τρέχουσιν, οἱ δὲ καταβάλλουσιν ἀλλήλους, οἱ δὲ 

- Δ / 

τὼ χεῖρε ἀνατείναντες μάχονται πρὸς οὐδένα 
ἀνθρώπων, οἳ δὲ παίονται. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, 

/ - 

ἀποξυσάμενοι τὸ φάρµακον αὐτίκα σωφρονοῦσι, 
4 Α. ς - ” ”/ / / 

καὶ φιλικῶς αὐὑτοῖς ἤδη ἔχοντες βαδίζουσι κάτω 
ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπραγµένοις. 

5 - μ / η λῶ ε] / Ἐικεῖνος μὲν παίζων καὶ καταγελῶν οὐ φαύλου 
» τΆ - - μα 

πράγματος, ὡς ἐγὼ δοκῶ, ταῦτα ἔλεγεν' περὶ δὲ 
ὑμῶν τί ἄν τις ἔχοι λέγειν; καὶ γὰρ ὑμεῖς ὅταν 
συνέλθητε, πυκτεύετε, βοᾶτε, ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσθε, 
ποίῳ χρισάµενοι φαρµάκῳ; δῆλον ὅτι τῷ τῆς 
ἀνοίας' ὡς οὐκ ὂνὶ ὑμῖν ἐπιεικῶς αὐτὰ ὁρᾶν. 

Δ Δ -. / 5 ” ϐ λέ. « ε) μ Δ μὴ γὰρ τοῦτό με” οἴεσθε λέγειν ὡς οὐ χρὴ καὶ 
τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι ἐν ταῖς πόλεσι' χρὴ γὰρ 
ἴσως καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ τὴν τῶν πολλῶν 
2 θέ 9 λ λ / ” δὲ Ν - 

ἀσθένειαν ὃ καὶ σχολήν' ἴσως δὲ καὶ τῶν βελτι- 

1 ὡς οὐκ ὂν Ῥβαρκ: ὡς οὐκ ἦν. Απγηϊπι βασσοβίς οἴθμοετ 
καίτοι ἐξῆν οἵ τί δέ; οὐκ ἦν. 

3 τοῦτό µε Ἠοϊκκα: τοῦτο. 
ὃ ἀσθένειαν: εὐθένειαν ΒΟΠΗΠΥ. Ἡ ἀσθένειαν ἵς απλοπ{ίς, Τε 

πιπβίέ Ἀανο {16 πιοτα] 86ΠΡΘ. 

214 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΗ 

ἔια Βογίλίαη ἵς θαἷᾷ ἵο Ἠανο 5ροκεη αροιπί ἴμε 
γεε]κς---ἔοχ νο γγας Ἰε]ά {ο Ῥε οπε ο6 ἴπε 58Ρε5, απά 
Ἀᾳ οαπιθ το (χεεςς, 1 51ΡΡοςε, ἴο οΏδετνε ἴπε οιδίοπης 

απά ἴμε Ρεορίο.  Απαομαιςίς 5αἱᾷ ἴλλαῖ ἵη εας] οἵἵγ οί 
τε ἄνοαε]κς μετα ἵ5 α Ρ]αοε 5εῖ αρατῖ ἵη ΥΠΙΟἨ Τ]εΥ 
αοἳ {η5αΏε]γ ἆαγ α[ιετ ἆαγ-- πιεαπίης ἴ]ε ϱΥγπωπαςίπα 
---Ἔου νΥηεη Τ11εΥ 6ο ἴλετε απ οἱτὶρ οϐ Εμεῖγ ο]οΐ]μες, 
ἴμεγ «πιααν ἴἨεπισε]νες γηζ] α ἀταρὰ "Απά Μλίς,”” 
εαἷά Ίο, '' ατοι5ε5 ἴμαο πιαάπες ἵπ ἴΠαοπι; 1ο 
Ππωπαθαίαἴε]γ 5οππε ταΏ, οἴμεις ΤΊΤΟΥΥ θαςἩ οἵμοεν 
ἄοννη, οἴ]εις ριῖ αρ ἴλεῖν Ἰαπάς απά βρΏῖ αη 
ππαρίπατγ {ο8, απᾶ οἴμετς φαΏπαίς ἴο Ῥ]ους.. Απά 
πΊεη ἴΠεγ Ἠανε Ῥε]μαναά ἵη ἴλαί {αδμίοπ, δαῖά Ἰε, 
“«Τ6Υ 5οταρε οἳἳ ἴλε ἅταρ απᾶ ἰταϊρηίνγαγ ατα 5απθ 
ασαίη απᾶ, ΠΟΥ οἩ {οπᾶ]γ ἵεγπας υ οπε αΠΟΙΠΟΥ, 

ΕΠ6Υ γνα]]ς ντ] ἀοννησαςί ρ]απςος, Ὀείπς α5Ώαπιεά αἲ 
πγλαῖ Ίας οοουστες. 

Απαςλαχείς γ/ας ]εείίπςο απἆ πηα]ίπρ 5ρογί αροιῖ πο 
Πήβίηρ πιαῖζου, 16 56επης Το της, Ψπεη Ίο βαἷᾳ ἴ]εςε 
Ὠήπσς; ὃῬιὲ υ]αῦ πιὶσηί α γνἱδίοι 5αγ αροαί 
γοιγβε]νεςῖ ΈοΥ α5 500Π α5 γοι σεὶ Ἰοσείμεν, γοι 
βεῖ ἴο ποτ] ἴο Ῥοχ απάἀ 5ηΏοιί απά Πατ] απά ἆαπςς--- 
βπωθαγεά ντ ναί ἄνασξ Ἐνιάεπ{]γ γη ἴπε ἄτας 
ο {ο]]γ; ας 1 γοι οοιπ]ά ποῖ γναϊοὮ τε βρεοίας]ε 
φεηκίρΙγ! Έον 1 πνοι]ά ποῖ Ἠανε γοι Γλίπ]ς 1 πιεαη 
Ὀπαίῦ 6υεη 5ιιοἩ Ῥεγίογπαποςς 5Ώοπ]ά ποῦ ἴαῑκα Ρ]ασε ἵπ 
οίαος; {ον Ῥεγ]αρς ἴΠεγ Ποπ]ά, απάἆ Τν πιαγ Όε 
ΏθοςβΡαΣΥ, Ῥδσαυςε οἱ ἴ]λε ΓΓαΙ]ΙΥ οἱ ἴ]ε π]ᾶδςες απά 
Ὠχείχγ 1ά]α αρ; απᾶ Ῥοβ8ῖῬ]γ ενεη απποηπς Ῥεΐΐζεν 

1 Ἡοτοάοίας (4. 7θ) ἐα]] οἳ ες νο. Ἰοίπη δις οἱ 16 
αἲ πηπο] ρτοαίου Ἰοησίῃ απά ἵπ Ιάθαμσθά ἔοτπι ἵπ Πΐ5 δογίμα. 
Το νογβίοΏ ΒΘ6ΘΠΙΑ {ο Ἰ8νθ Ῥθευ ἁτανπ {γοπι πο βοαγοθ 
τορτθβεηίθά Ὦγ Ώϊορεπο Ἰδογήία5 1. 104. 

3 01ΐνο οἩ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὀνων εἰσὶν οἱ δεόµενοι διατριβῆς τινος καὶ παρα- 
µυθίας ἐν τῷ βίῳ' δεῖ δὲ μετὰ κόσμου καὶ 
σχήµατος πρέποντος ἀνθρώποις ἐλευθέροι.. οὐ 
γὰρ παρὰ τοῦτο οὔτε τῶν ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται 
βράδιον οὐδὲ χεῖρον ἄσεταί τις τῶν ἀδόντων, ἂν 
εὐσχημονῆτε ὑμεῖς. νυνὶ δὲ τὸ μὲν τῶν ἡνιόχων 
τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ δίφρου δεινὸν ἡγεῖσθε καὶ 
συμφορὰν πασῶν µεγίστην' αὐτοὶ δὲ ἐκπίπτοντες 
ἐκ τοῦ κόσµου τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς ἀξίας 
τῆς ἑαυτῶν οὐ φροντίζετε. κἂν μὲν ὑμῖν ὁ 
κιθαρῳδὸς ἐκμελῶς ἆδῃ καὶ παρὰ τὸν τόνον, 
συνίετε αὐτοὶ δὲ παντελῶς ἔξω τῆς ἁρμονίας 
τῆς κατὰ φύσιν γιγνόµενοι καὶ σφόδρα ἀμούσως 
ἔχοντες οὐ διαφέρεσθε. 

/ / Δ (1 ς ” 2 / Καΐτοι πόσοι διὰ ταῦθ ὑμῶν ἀπολώλασιν; 
ἀδοξοῦσι µέν γε] πάντες. αἱ δὲ Σειρῆνες ἄλλο 

υ / ς ς / 3” » / τι ἐποίουν, ὡς ὁ μῦθός φῆσιν; οὐκ ἀπώλλυον 
λ / ς / ε] -. 5 .] α) - Δ τοὺς σφόδρα ἠσθέντας αὐταῖς; ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μὲν 

ἐν ἐρήμῳ ἦσαν πελάγει καὶ μακρὰν ἀπῳκισμέναι 
καθ αὑτὰς ἐπὶ σκοπέλου τινός, ὅπου μηδεὶς 
« ν / » - ” ή - / α) / ῥᾳδίως παρέβαλλε' κἀκεῖ δ᾽ ὁ νοῦν ἔχων ἐσώθη 
καὶ μεθ) ἡσυχίας ἤκουσεν. οὗτοι δὲ σχεδὸν ἐν 
µέσῳ τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ πολυανθρωποτάτ] 
πασῶν πόλει τοιαῦτα ἐργάζονται, μὰ Δῦ οὐ δι 

ς ο) ς Ν Ἂ / 3 Δ Ν Δ αὑτῶν τινα ἡδονὴν ἢ δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὴν 

1 μέν γε (Ἀβ)8: μὲν γὰρ. 

1 Τ]μο απάφτ]γίης πιθαπίης οἳ 3 47-50 ἵδ Ὦγ πο ΠΙΘΑΠΒ 
οἼθωτ. Αί Ετβί οπθ {α]κος ́  ἀοβίγαοθίοη ̓  {ο πἹθᾶη πιοτα] τη, 
Ῥα6 Ἰαΐ6Υ 16 Β6ΘΠΙΡ {ο πιθᾶΏ Ίοβ8 οἳ 1146, οἴί]οι Ὦγ ἆθοτοο οἳ ἴ]θ 
οοατό οἱ 8 {πο τοβι]ῦ οἳ α ἆποὶ Ῥούνθοη τἶναὶ αἀπιίτου οἳ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΡΕΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟΙΒΘΕ 

Ῥεορ]ε ἴοο ἴπετε ατα ἴποφα Ίο πεθά 5οπιε ἀῑνοιδίοη 
απά απηαδοππεηί {π Ἠ[ε, Ῥαΐ ἴΠεγ 5Ποι]ά ἴα]κε Τε γη 
ἀεσογαπῃ απά α5 Ῥοβίς {νεο ππεη. ου Τε γη] ποῦ 
681156 αηΥ οἱ ἴλε Ἠοχςες Το ταΏ πποτε 51ουγ]γ οἵ απΥ ος 
ἴπε ἱηρονς ἴο οἶπο Ίο5ς Ῥ]εαςίπο]γ 1 γοι Ῥγεδεινε α 
ἆπε ἁαεοεοταπ. ΕῬαϊ ας [λίπσς αγο ΠΟΥΥ, { οπε οἱ ἴμε 
εατίοίεςτς {α]]5 βιοπη 5 οματίοί, γοι Ππίπ]ς 16 τετῖρ]ε 
απά ἴ]ο στοαῖεςί οἱ α]] ἀϊδαρίεις, ππεγεας ΊὝπεη γοι 
γοιβε]νες {α]] {γοπα με ἀεοοταπῃ ἴμαί Ροεβῖς γοι απά 
Ώγοπα ἴλα εδίεεπ γοι 5Ποιι]ά οΠ]ΟΥ, γοι γε ΠΠΟΟΠ- 
οεγηεά. Απά 1γοι Ἠεαχ ἴλε Πανρίςὶ οἵησ οαῖ οἱ ἔαπε 
ος οῦ ΡΙΙΕΙ, γοι ατα ν/ε]] ανατε οΕ{{, νΊεγθας γΥηεη γοιι 
γουχρε]νες αἰίετ]γ αραπάοπ ἴλο Παγπιοηγ Ῥγεσοτ]ρεᾶ 
ὮΥ παΐατο απἆ αγε πιοςί ἀῑδεοτάαπί, γοι ατα αιήτε 
ΙπάΙΠετεηῖ. 

Απά γεῖ ον ΠΙΔΗΥ Ἠετε Ἠανο πιεί ἀεδίταοβίοη 
Ῥεοαιςε οἱ ἴ]εςε α]]αγεπιεηῖς 1 Τνοςς οξτεριαἴίοη, 
αἲ ΑΏΥ ταῖε, ΕΥΕΙΥΟΠΕ Ίας οαΠεγεᾶ. Απά ἀῑά ἴ]ιο 
Αίγεης ἆο αηγἰλίησ οσα αοοοτάΐπσ ἴο ἴμε 5ἴουγ 2 
Ῥιά ἴ]λεγ ποῖ τερι]ατ]γ ἀοςίτογ ἴλοςα νΥλο {οο]ς εχίτα- 
νασαπί ἀε]μρηί {π ἴπεπιδ Ὑεί ἴπε Βίεης ἀνγε]ί ἵπ α 
Ἰοηε]γ 5εα απά {αγ α1ναΥ. αἲἰ Ὦγ ἴεπησε]νας, οἨ α Ιο6:γ 
οΗβ, ννἨπετε πο οπο οοι]ά οας11γ αρρτοασοἩ; απᾶ εγεῃ 
ἴλετε ἴ]λε πιαη οἱ 5εΏ56 εδοαροά ἵπΠ 5α{Γεἴγ απά Ποατὰ 
Όλοπα η οοππροδα1θ. ΊΤΠεςε οπἰεγίαίπεις ος 
ΑἹεχαπατία, Ἠούνενεχ, ϱ]γ ἰλμεῖν αάς ἵπ υλμαῖ ἵς 
Ρταοίἰσα]]γ ἴ]ια οεηίτε οἱ πο οἰν]]σοᾶ νγοτ]ά απ ἵπ ἴλμε 
πηοςί Ῥορα]οις οἵἵγ οἱ α], ποῖ, Ὦγ Ζα6ις, Ῥεοααςε οἱ 
ΔΏΥ «Ἠαγπῃ ΟΥ Ῥούγεχ ο{ ἴλεῖχ οννΏ, Ραἱ ταῖλεν Ῥοσσςα 

ἴ]πο βι]ο]άο οἳ α. ἀἱβρτασθά απᾶ ἀθβρεταίο πιαἩ, ΟΥ ῬοββίβΙγ αΏ 
Ιποϊάθηί οἳ ο τιοθίπσ οἳ νυΠῖο]ι νο Ἠθατ. 

3 πο βΙΤοη5 αργροθατ Βταῦ ἵη Οάψδεεη 12, Οἄγβεοις οἳ οοι1βο 
Ῥεΐηπσ ΄ {ο ππαη Οἱ ΑΘΠΒΘ.᾽ ἩΗογμενοτ, Ἠοπιοτ Ῥ]ασθς {ποπι, 
ποῦ οἩ ἃ Ιούγ ομβ, Ῥαί ἵη α Πον/θτγ πθαᾶουν;. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

6 / 3 / Δ / Δ ” ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ τί γὰρ ἔξω παρα- 
/ ε] / ο) ”/ Δ / 5 - 

πλησίως ἀκούονται τοῖς ἄλλοις καὶ πολλάκις ἀηδεῖς 
ἔδοξαν; μὴ τὰ ὧτα ἐπαλήλιπται τῶν ἐκεῖ; 

- 2 ν 

Τί οὖν τοῦτο δείκνυσι; μὰ Δύί οὐ µουσικῆς 
» 4 ον) ς λ / 5 Γ) 3 - ἰσχὺν οὐδ᾽ ὑπερβολὴν τέχνης, ἀλλ ἀκροατῶν 

/ Δ / 3 / . 

κουφότητα καὶ πόλεως ἀσθένειαν. Φφασὶ γοῦν 
5/ Δ Αα 2 ή Ν Δ ’ 

ἤδη τωὰς τῶν ἀπολωλότων διὰ τὴν τοιαύτην 

πρόφασιν νεανιεύσασθαι, μὴ παραιτουµένους τὸν 

θάνατον, ἀλλὰ προσλιπαροῦντας, ὅπως ἀκούσωσιν 
» / - 3 3 Λ ΔΝ δν ε) / 

ἐπὶ πλέον. τοῦτο δ ἐστὶ θαυμαστὸν ἐπ᾽ ὀνείδει 

καὶ καταγέλωτι τῆς πόλεως, εἰ παρὰ μὲν τοῖς 
ἄλλοις ἀριστεῖς καὶ τυραννοκτόνοι μνημονεύονται, 
σωτηρίας ἕνεκεν τῶν πατρίδων ἐπιδιδόντες αὑτούς" 

παρὰ δὲ ὑμῖν ὑπὲρ χορδῆς τοῦτο πάσχουσι καὶ 

δι ἡδονὴν µικράν, μᾶλλον δὲ δόξαν κενήν. οὐ 
Δ 4 ὅ . 4 »/ λ / γὰρ ἡδόμενοι τοσοῦτον ὅσον οἰόμενοι καὶ βουλό- 

µενοι προΐενται σφᾶς αὐτούς. 
Τοσαύτη δ᾽ ἐστὶ δυστυχία τῶν ταλαιπώρων, 

ο) α. 3 ὥστε ἀνδρεῖον ἡγοῦνται τὸ πάντων ἀνανδρότατον 
καὶ σεμνὸν τὸ αἴσχιστον. ἑλοίμην γὰρ ἂν ἔγωγε 

Αα 3 Δ 

ληστεύων ἀποθανεῖν ἢ διὰ τοιαύτην αἰτίαν. τὸ 

μὲν γάρ ἐστιν ἀνδρὸς πονηροῦ θάνατος, τὸ δὲ 

ἀνδραπόδου δυστυχοῦς. κἀκεῖνος μὲν ἀδικηθεὶς 
- 3 4 

ἴσως ἐπὶ τοῦτο ἦλθεν, ὑπὲρ τοὺς νόµους ἀμύνα- 
μ - 

σθαι πειρώμενος1 καὶ τάχα τι καὶ γενναῖον 

1 πειρώμενος ΑΤΠΙΠΙ, προθέµενος ΟΒΒΑΊΡΟΠ: προέµενος. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΘΗΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟὉΗΒΡΕ, 

οἱ γοιιν Γαἰϊγ. Έον νἩγ 19 1 ιαί οαἱδίάε ΑΙεχαῃ- 
ἀτία ἴλεγ Ῥτοάιςε απ Ἱπρτεβδίοη απο κα ἴαῦ 
Ῥχοάισοεά Ὦγ ἴλε δια] ταη οἳ ῬογίογςΙβ, η8Υ, 
Πγεααεηῖ]γ Ἠανο Ῥεεπ ἰλποασλῖ ἴο Ῥο υππρ]εαςαηί 
απ 1 Ῥοε ἴ]αί ἴλε εαχς οἱ ἴ]ο ρθορ]ε ἵπ ἴ]λοδε ρ]αςες 
Ἠανε Ῥεεῃ 5ἴορρες ὃ 

Ἠληιαϊ, λεω, ἄοες ἴλεῖν 5ποσςδς γη ζ γοι θἱσπΙ{γ ὃ 
Νοϊ, ΡΥ Ζεις, πιαδῖοα] ρον/εχ οΥ αγ[ϊδ[ίο ρτε-επαίπεπςς, 
Ρα ταῖ]εν ἴπο «Πα]]ουποςς οἱ γοα Ἰδίεπετς απά ἴπε 
Ὑγεακηεςς ο{ γοιχ οἵιγ. Τί 15 δαἷᾶ, αἲ απγ ταῖς, Ὅ]αϊ 
8ος νο Ἰανε αἰγοαάγ τηεῖ ἴλεῖχ ταῖη ἴμτοισῃ 5Η 
οα.5ε, Ιηδίεαᾶ οἱ ἰαγίπσ ὮΥ επἰτεαϊγ ἴο 65οαρε ἴ]αίτ 
ἀεαῖ, νι γοιμ{α] Ῥταναάο Ίανο Ἱπιρ]οτεά ἴμε 
Ρτϊνεσα ος Ηςίεπίπσ {ο ε]λεῖν ἀεδίτογετβ ενεΏ ΠΊΟΓΘ. 
Απά Ἠετο ἶ5 απ ατηαΖΊης ἰλίπρ υη]ίο]ι Ὀχίησς τεργοᾶβοἩ 
αηά τάϊομ]ε προη ἴ]ε οἱίγ---ἴπαϊι νΊετεας εἰδενηεγε 

 ποβ]ες απά ἰγταπηϊοίᾶες ατα Ἠε]ά ἴη ΠΙΕΙΙΟΣΥΥ Ῥεσαι5ε 
ἵΠεγ σανε ἰλεῖχ Ίνες {ος ἴ]ε φαἱναίίοη οἱ ἴμο {αΐἴμεγ- 
Ἰαπά, ντ γοι 1 ἶ5 {οχ α Ρἱἱ οἱ οαΐἳσιῖ ἴΠαῦ ΊπεΏ πιθεῖ 
ἰπεῖχ {αΐε απά Ῥεσοαιςε οἱ απ επ]ογππεπί ἴλαί ἶ5 Πεεῖ- 
ἵπς, ΟΥ, ΏΙΟΥΘ ΡΤΟΡΕΣΙΥ, α {ΠΟΥ ἰλαῖ Ίας πο ςαρδίαπος. 
Του 10 1 ποῦ ἵμτοισ]ᾗ τεα] επ]ογπιεπί 5ο ππΙοἩ ας 
[πτουσῃ γα] (μπ]ίησς ἴ]λαῦ ἴλεδε ππεη βαοτίῃοε 
ἐλεῖχ Ἠνες. 
Απά 5ο στεαῖ ἶ9 ἴμε παϊκ[οτίαπο οΓ ἴ]ο Ροος ἨὙτεῖσομες, 

Ὠπαί Τπεγ τεσατὰ α5 πιαΠπ]γ νηιαῖ ἶ5 πηοςῦ ππππαπ]γ οί 
αἲ1, απά α5 ἀῑσηϊβεα υγλαῖ 5 πηοςῦ θΠαπχεξα]. ΊΝΗΥ, 
1 ννου]ά ταῖπεν Ῥε ριῖ ἴο ἀεαῖ]λ {ον τοββετγ ἔπαπ {ου 
ΒΙΟἩ α ο8.5ε. Ἐον ἴηπ ἴμε οπο οαςε 1ἱ ἶς ἴμε ἀθαῖ] 
ος α Ραᾶ πιαν ας α ιαπ, ἵπ ἴμο οἴμετ οἱ α 5Ίανο ἵῃ 
πατά Ἰμποῖὶς. ΤΠε οπε Ροββίβ]γ οαπῃθ {ο 5ο α ῥραᾶςς 
Ῥεσαιδε Ίε Ἰαᾶᾷ Ῥεεπ ντοηπσεά απ γγας οἰγ]νίπσ Το σεἳ 
τεάτεδς ονεχ απἆ αβουε ἴ]ε Ἰαννς, απά 1 πιαγ Ῥε ἰλμαῖ ηε 
πιὶσηἰ Ἠανε αεΠῃῖονεᾶ δοπιεϊΠηῖηρ αοἴια]]γ ποβ]ε, παά 
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ν) / Αα. 1 μ / Δ ὃ ὅ ἐδύνατο πρᾶξαι,ὶ μὴ τοιούτου τυχὼν δαίµονος" 
κ .. Γ ὁδὶ δὲ κραυγῇ µόνον καὶ ἀνοίᾳ διὰ: δυστυχῆ 

φθόγγον καὶ κακὴν ἔγκλισιν καὶ τὰς ἐκμελεῖς 
καμπὰς καὶ λήρους καὶ κυνισμοὺς καὶ ὀλέθρους 
» Αα α ἀκλεῶς ἀπολλύμενος. ᾖἔστι δὲ ὁ τοιοῦτος µυίας 

/ θάνατος. καὶ γὰρ ἐκείναις ὅ τι ἂν γευσαµέναις 
λ Ν Αα Δ ε] 9 ὃ θ / / ” γλυκὺ φανῇῃ, πρὸς αὐτῷ ὃ διαφθείρονται. τί οὖν 

τοῦτο λαμπρόν, ὦ κακοδαίµονες; ὑπὲρ μὲν γὰρ 
δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς καὶ πατρώων γερῶν καὶ 
νόμων καὶ χρηστοῦ βασιλέως, εἰ δέοι, πονεῖν καὶ 
3 / 3 - α) η .) / ” ἀποθνῄσκειν ἀγαθῆς ἐστι καὶ οὐ φιλοζῴου ψυχῆς' 
ὑπὲρ δὲ τῆς ψαλτρίας ἀπάγχεσθαι, καθάρµατος 
ἀγεννοῦς καὶ ζῆν οὐκ ἀξίου, πόσης αἰσχύνης; 

ν / Δ 2 α) ». αν 

Ἰαὶ τούτους μὲν ἐάσωμεν, ἀλλ ἐν αὐτῇ τῇ 
θέᾳ τὰ γιγνόµενα οὐκ αἰσχρὰ καὶ μεστὰ πάσης 
“ Ν 4 ” / θ Δ 2 λ / / 

ὕβρεως, τὸ 3 ἀνατετάσθαι καὶ ἀποβλέπειν, µόνον 
οὐκ ἐπὶ τοῖς χείλεσι τὰς ψυχὰς ἔχοντας,» καθάπερ, 
οἶμαι, διὰ τῶν ὤτων τὴν εὐδαιμονίαν δεχοµένους, 
σωτῆρα καὶ θεὸν καλοῦντας ὃ ἄνθρωπον ἄθλιον; 
πόσον τινὰ γέλωτα τοὺς θεοὺς ὑμῶν καταγελᾶν 
οἴεσθε, ὅταν πάλιν ἐκείνους προσκυνοῦντες ταὐτὰ 
προσφέρησθε Ἰ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκάζησθε 
τιμᾶν τὸ δαιµόνιον; ἀλλ᾽ ἔστιν εὐγνώμων ὁ θεός, 
ὡς θεός, οἶμαι, καὶ φέρει πράως τὴν τῶν πολλῶν 

- - λ 

ἄνοιαν. τοιγαροῦν ὡς παισὶν ὑμῖν παιδαγωγοὺς 
- ” Ὡὶ 

δέδωκε τοὺς φρονιµωτέρους τῆς πόλεως, μεθ) ὧν 

πρᾶξαι Ἠεϊθκο: πράξας. 
διὰ δυστυχῆ Ἠείβ]κα: δυστυχῆ. 
πρὸς αὐτῷ Μ, πρὸς αὐτὸ Ὁ Β. 
τὸ αἀάαά ὃν Βοἴρ]κο. 
ἔχοντας Ἠεἴβ]κε: έχοντες. 
καλοῦντας Ἠείβ]κ: καλοῦντες. 
προσφέρησθε ἘΠΙΡοΡΙΙΒ: προσφέρεσθε ΟΥ προσφέρεσθαι. - ὅ σι ὃν ϱ0 0 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΒΗΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟΟΒΡΗΕ, 

Ἆε ποῖ εποοιηίεγος 5ο] απ εν] σεπίας; Ῥαΐ ἴ]λε οἴ]εν 
68πῃε ἴο Εὶς Ιπσ]οτίοις επά πιετε]γ ἵμτοιρ] ποαῖπς 
απά α ΠΕΠΖΥ οααςοᾷ ὮΥ απ Ἱ]]-εἰαντοεὰ νοίοε απᾶ α 
νηε]κεά ποὰ οἱ ἴπε Ἠεαᾶ, Ὦγ ἀῑδεοπαπί νατίαβίοης απἆ 
ΏοΏδεηςε απά α ογηἰσα], Ρος]επίία] Ῥομανίουν. Βιαΐ 
5ιςἩ ἶ5 ο ἀεαϊ]μ ο α Ηγ! Έον ννπαϊενεν {αρίες ουνεεῖ 
το ἴ]ο ΗΥ ἶ5 ἴλλε ἰλίπρ αἲ νυΏίοἩ 1 πιεεῖς ἀεξίγαοίίοῃ, 
ἡγ]ιαϊ ἀἰκποίίοα, ἴπεπ, «απ γοις εοπάποῖ Ὀτίπρ γοιι, 
γοι Ἰαε]κ]οςς ογεαίατεςὸ Έον γ/ηεγαας ἴπ ἴμα οα.ς5ε οί 
Ἱαθῆοε απἀ υΙτίαε απᾶ αποεςίτα] τισηίς απάἆ Ίαγνς απά 
{οχ α ροος πρ, α ποβ]ο 5οι], οης ἴλαῖ ἄοες ποῖ ο]ησ 
ἴο Η{6, υν]]], 1Επεες Ῥε, 5 εν απἆ ενεη ἀῑε; γοῖ Γα πιαη 
Ἠαπος Πήπηςε]{ {ος ἴΠε 5αἷκε ο Βῖς οπογας- σσ], α 1ου/-Ῥογη 
οαΐσαςῖ, ποῖ βἴ ἴο να, ν]αῖ ἀερί]ς οἱ ἀΐδσταςσα ἄοες 
Ὀπαῦ Ῥεϊο]κεη | 
Απά που ]εῖ 115 56αΥ πο ποτε αβοιῖ ἴλεςε ροου 

απ{οχζαπαίες: Ῥαΐ, ἀῑτοσιίπο οιγ αἰτεη[ίοη ἴο ἴμα 
βρεοίας]ε 1ἱςε]{, ἶ5 ἴπε οοπᾶιοῖ οἱ ἴμε δρεοίαϊῖοις ποῦ 
ἀϊδρτασεβα] απά τερ]είε υηζῃ ενετγ νατὶεῖγ ο{ γ/απῖοη- 
ηεςς 2----ἴ πιθαη ἴ]λο πτεπςίίγ οἱ ἐλείγ σα76, ἴλείν 5οι]ς 
αἲ] Ῥαῦ Παπρίησ οἩἳ ἰλμείνγ Ἡρς---ᾱς 1, οπα υου]ἀ 
Ὠλίπ]ς, 15 γνογε ἴλτοισ]η ἴπε οαχ ἴλαῖ Ππεη τεοεῖνα 
Γε]οϊίγ---απά αρρ]γίπσ ἴμπε ἵεγπις ΄ φανίοιν  απά 
΄ροά ” ἵο α ρίηβα] Παπιαν Ῥεΐπσ! Ἠῆν ναί Ῥουπά- 
Ίε5ς Ἰαασ]ίον, ἐΠΙπ]ς γοι, πιαςί τε σοᾷς ]αασ1 γοι {ο 
86ΟΥΗΏ., Νε πεχῖ {π γοιιγ γγογδΗῖρ οΓ ἴμεπα γοι οοπάιιοί 
γοιπεε]νες ἵπ ἴμε 6απιο {αςμίοη απᾶά βπά γοιπςε]νες 
εοπαρε]]εᾷ {ο 5ε ἴΠοδε 6απιο ἵδγπης {η Ποπουτίησ μα 
ἀεῖιγὂ Ἠοψενετ, σοᾷ {5 Ιπάι]σεηί, 1 5αρροςο, 5ίποε 
πε ἶ5 σοᾷ, απ ε ἰτεαῖς Πσ]{]γ ἴἶιε {ο]]γ ο6 {με πιαςςες. 
ΑοεοτάπρΊγ {ο γοι ας Πῖς ομΙ]άτοεη Ὠας Ίε ρίνεη ας 
διατάίαης απἀ συ]άες ἴλοδε ΥΠΟ ατα ποτ Ῥτγιά επί 
ἴλαη γοι Α]εχαπάτίαῃς, απᾶ Ὦ} ἰΠείῖγ οοπιραπἰοηςΗ{ρ 
ποῖ οΠΙγΥ αἲ ἴλπο ἰΠεαίτοε Ῥιαΐ εἰεεν]ετε ἴοο, γοιχ 
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καὶ θεωρεῖτε καὶ τἆλλα ἄμεινον πράττετε. ἐπεὶ 
πῶς ἂν ἀπείχεσθε ἀλλήλων ; 

Καΐτοι ποίους τινὰς ἂν ὑμεῖς ἡγοῖσθε ἀνθρώ- 
πους, οἷς ἐλευθερία μὴ συμφέρει, ͵ νὴ Δία, τὸ Ύὰρ 
πρᾶγμά ἐστι φύσει τοιοῦτον. οὐ γὰρ καὶ ἐν 

αις ᾽πόλεσιν ἄδουσι καὶ νὴ Δία αὐλοῦσι καὶ 
τρέχουσι καὶ πάνθ᾽ ὅσα γίγνεται καὶὶ παρ᾽ 
ἡμῖν 3 καὶ παρ) ἑτέροις τισίν; ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ 
τοιοῦτος ἔρως ἐστὶ τοῦ πράγματος οὐδὲ οἵστρος. 
ἴστε 'Ῥοδίους ἐγγὺς οὕτως ὑμῶν Κζῶντας ἐν 
ἐλευθερίᾳ καὶ μετὰ πάσης ἀδείας. ἀλλὰ παρ᾽ 
ἐκείνοις οὐδὲ τὸ ὁδραμεῖν ἐν τῇ πόλει δοκεῖ 
µέτριον, ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων ἐπιπλήττουσι τοῖς 
εἰκῇ βαδίζουσι. τοιγαροῦν εἰκότως εὐδοκιμοῦσι 
καὶ πάσης τιμῆς τυγχάνουσιν. αἰδούμενοι γὰρ 
αὑτοὺς πρῶτοι καὶ μηδὲν ἀνόητον ποιοῦντες 
εἰκότως, οἶμαι, παρά τε» τῶν ἄλλων καὶ τῶν 
ἡγουμένων αἰδοῦς τυγχάνουσι». 

Ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων, εὑρήσομεν τὰ πλεῖστα 
ταὐτὰ πράττοντας τοῖς ἀνοήτοις τοὺς σώφρονας, 
οἷον ἐσθίοντας, βαδίζοντας, παίζοντας, θεωροῦντας" 
ἡ γὰρ φύσις ἀναγκάζει πολλῶν ὁμοίων δεῖσθαι" 
διαφέρουσι μέντοι περὶ ταῦτα πάντα. αὐτίκα 
ἑστιώμενοι πρῶτον οἱ μὲν οὔτε ἀμαθῶς οὔτε 
ἀπρεπῶς διάγουσιν, ἀλλ᾽ σημρηή ἅμα καὶ 

1 καὶ ἀε]είεά Ὦγ Ατηϊηη. 3 ἡμῖν ΟΤΟΒΡΥ: ὑμῖν. 
ὃ παρά τε Ἠεϊδκθ: παρά γε. 

1 Α στῖπ Ίο]ο το[ουτίης ο 6ο Ῥτοβδθπςο οἱ Βοπδή ἴτοοΡΒ ἵπ 
Αἰοχαπάτία. 9ο δ 71 απἀ Αγηϊηι, Ι)ίο Όοη. Ῥγιδα, ϱ. 408. Τ]ο 
Ῥοίηέ οἳ {πο ]οἷκο---γλίοἩ πιαδύ Ἠανο Ῥεοπ Ῥ]αΐπ εποιρ]ι {ο ἴθ 
απάϊοηος---ἶς πιαάο ρ]αΐποτ Του έ]πο πιοάρτη τειᾶοτ ὮΥ ιο οπι- 
Ῥ]αβίς οἩ {γοεάοτα 1π γγ]λαί {ο11ουγΒ, 
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εοπάποί ἶ5 ἵπιργονεάἲ Έον οἴμετνῖςσε Ἠου; οου]ά γοι 
κεερ γοιτ Παπάς οϐ οηπς αποϊµογν ὃ 
Απά γεῖ ν]ιαῖ Ἰίπά οἱ Παπιαπ Ῥεΐησς ἄο γοι εμήπ]ς 

ἴΠεγ ατα {ον γηοπα {γοεάοπα ἶ5 ποῦ αἀναπίασεοις ᾗ 
“"Νοπε, ὮΥ Ζευς,’ ΒοπιεοΠε 8αΥ5, “ {ος ΠΓεεᾶοπι ἶ5 ὮΥ 
ηαίυτε αἀναπίαρεοις. Το ἆο ποῖ οἴ]μετ οἶδῖες αἶςο Ἠανε 
αἰησίηρ, αγε, ὮΥγ Ζεις, απά Παῖε-ρ]αγίης απᾶ {Γοοῦ- 
ταςῖηρ απάἀ α]] ἴΊοβδε οἴμει επθεχίαϊηπιεηϊ5 ἰλαῦ ατα 
{οαπᾶ, ποῦ οΠΙΥ Ἠετο ἵηπ Αεχαπάτία, Ῥαΐ απποηπς 
εετίαίη οἴλει Ῥεορ]α ἴοοῦ”.  Αγε, Ῥιΐ ποπηετε 18 
ἴπετε 8ΙΙΟἨ α ραδδῖοη {οΥ ἐμαί 5οτῖ ος μίπα, 5αο] α πιαά 
ἀεδίτε, α5 νηϊἩ γοιτςε]νες. Τον εχαπαρ]ε, γοι 1«ΠΟΥΥ 
ἴπαῦ ἴπε ἨἩλμοάίαης, γοις πεας πεἰσΏΡοιτς, ΕΠΙΟΥ 
{γεεάοπι απά οοπαρ]είο ἱπάεροπάεποε οἳἑ αοἴίοη; 
Ἠούγενεν, ἵη Ἠλοάες ενεη ταπηίης γηνλίη ἴλο οἵγ 
Ἠπαϊίς {5 Ἰε]ά ποῖ ἴο Ῥε τεβρεοϊαρ]α, Ῥιαΐ, οη ἴ]α 
εοΏίχατγ, ἴΠεγ «νεη τερτονο 5 απρεις {οτ Ῥεΐης 
οαγε]ες ἵπ ἠ]ιαίγ γγα]]κ.ὰ Θο 1ὲ ἶ5 νήϊ] σου τεαδοπ ἴ]λαῖ 
ἴῃο Ἡλοάίαης Ποιι]ά επ]οΥ {αΐτ τεπογ/η απᾶ απίγειςα] 
Ἠοποιχ. Έοχ δίπος ἴΠεγ ατε ἴ]ε Πχςῦ {ο 5ἨοΥ” τερρεοῦ 
ἴο ἴπεπηδε]νες απ ἴο τε[γαῖπ Γτοπα απΥ {οο]θῃ αοῖ, 1ὲ 
6 πηἩ σοοᾷ 1θ68δοΗ, 1 Ῥε]ενε, ἴλαϊ ἴ]εγ Ἠανε ἴ]α 
τεερεοῦ οἱ Ώχεη ἴπ σεποτα] απ οἱ είν ]εαᾶσις ας 
γε]. 
Τε {αοὶ 18, πε 5Ἡια]] απ ελαῖ {π πιοςῖ οἴμοαν πια {ίθις 

ἴοο ἴηλε γδε επσαρε{π ἴ]ε 6ατης αοἰ]ν {1ος ας ἴμε {οο]ἱδ]ι, 
5αεῇ αξ εαἰίηρ, γγα]κίησ,ρ]αγίπρ, αἰζεπάίηρ ἴμε ἐλεαίτε 
αηά ἴΠο ρᾳπηε». Έοχ παΐατο οοπαρε]ς ἴπεπα ἴο Ἠαγε 
ΠΙΔΏΥ ηεεάς ἵη ϱΟΠΩΙΠΟΠ ὙηἴἩ ἴ]λο {οο]ἱδ]ι; ἴπετε ατε, 
Ἠοψενοτ, ἀϊπετεηοες οἱ Ῥε]ανίοιτ ἵπ α]] ἴλεςε πια{{οχς. 
Τα]κε {εαςῖπρ ας ἴ]λο βχοῖ Ιηδίαποε: Ὑ]ετθας ἴ]με γήςε 
Ῥεμανε πείίλεν ῬοοχίδΗΙγ που τεσατᾶ]θςς οί ἄεοοταπι, 
Ῥαΐ νηϊῃ εἶεσαπος οοπαρῖπεᾶ γη] οοιγ{ΕΦΥ, α5 ΠΠΕΏ 

3 Βθο ΟΥ, 91. 162. 
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προσηνῶς, εὐωχίας, οὐ παρονίας, ἄρχοντες, 
φιλοφρονούμενοι τοὺς συνόντας, οὐ θρασυνόµενοι 
πρὸς αὐτούς' οἱ δὲ ἀπηνῶς καὶ ἀκολάστως, 
μετὰ βοῆς καὶ ἀταξίας ὀργιζόμενοι καὶ γελῶντες, 
πλεονεκτοῦντες ἀλλήλους, οὐ παρακαλοῦντες,! 
τελευτῶντες ἀπίασι κακόν τι τοῖς συμπόταις 
δόντες ἢ παρ ἐκείνων λαβόντες: οἵαν ποτὲ 
γενέσθαι φασὶ Κενταύρων συνουσίαν. 

/ 2 / ὃ Αα ”/ 2 / » ιά 

Καίτοι3 τί δεῖ τἆλλα ἐπεξιέναι καθ ἕκαστον; 
9 Ν 4 / ] / 3 λ ς ο 

ἀλλὰ τὸ βαδίζει, ὃ κοινόν ἐστι καὶ ἁπλοῦν 
δήπουθεν, τοῦ μὲν ἐμφαίνει τὴν ἡσυχίαν τοῦ τρόπου 
καὶ τὸ προσέχειν ἑαυτῷῶ, τοῦ δὲ ταραχὴν καὶ ὃ 
5 / αν / / / 

ἀναίδειαν' σπουδῇ πρόσεισι, φθέγγεται βαδίζων, 
ἢ εἰσπεσών Ί τινα ἔωσε, μάχεται πρὸς ἕτερον. 
ὁμοίως καὶ περὶ τὰς θέας οἱ µέν εἰσιν ἄπληστοι 
καὶ λίχνοι καὶ περὶ πάντα ὁμοίως ἐπτοημένοι 
τὰ τυχόντα, οἱ δὲ κοσµίως καὶ μετ) εἰρήνης 
µετέχουσι. ἀλλ) οὐχ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἐκπεπληγμένοι 
κάθησθε, ἀναπηδᾶτε τῶν ὀρχηστῶν μᾶλλον, 
συντείνεσθε ὑπὸ τῶν ἀσμάτων' τοὺς μὲν γὰρ 
ἄλλους ἀνθρώπους ἡ µέθη πρὸς ᾠδὴν τρέπει καὶ 
ὄρχησιν' παρ᾽ ὑμῖν δὲ τοὐναντίον ἐστίν. ἡ 
γὰρ ᾠδὴ μέθην ἐμποιεῖ καὶ παράνοιαν. οἴνου 
μὲν οὖν τοιαύτη φύσις, τὸ μὴ δύνασθαι σωφρονεῖν, 

1 οὐ  παρακαλοῦντες] καὶ προκαλοῦντε Ἡθινοτάθηῃ, καὶ 
παροινοῦντες Ατγηϊηι, 

Καΐτοι ΟἈΡργρ8: καὶ. 
ἕ καὶ αἀάθά ϱγ ἨΠαπιονη. ν 
:ἢ εἰσπεσών Ο0ἈΡΡΒ, ἐμπεσών ἘπιροτίΠβ, πεσών Ατηϊπι: ἢ 

πεσών. 

1 Το Γππποις νοάἁίπρ Ῥατγ οἳ Ῥοϊτίθμοῦν απά Ἠϊρρο- 
ἀαπιοία. Πο βρ]έ ἐ]λαῦ οηβιθά Ῥούνγοοι Παρίδης απά Οοπίαατβ 
Ἡ/88 α Γανουνίέο βαῬ]οοί γη] ε]ιο τοις ατζ1ύ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΠΝΤΥ-ΕΟΟΝΕΡΟ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ρερϊπηίηρ α Ίογοις Ρεαςῦ απά ποῖ α ἀταπ]κοη ἀερααο]ι, 
εἶπο ρταοῖοις τογατά ἰλείῖγ οοπιραπίοης, ποῖ 5β]εοῖ- 

ἵης ἴλετη το εβτοηῖοτγ ; ἴ]ε {οο]ί5Η, οἩ ἴῃπε οἴ]ει Παπά, 
Ρεμανε ἀἰδσιςπρ]γ απά νηϊποαί τεβἰταϊηϊ, οἰνίηρ 
γεηῖ Το 8ΠΦεχ ος ἴο ΙαασΏίεχ γη] ολοιιΐς απά ἀἰδοτάςες, 
᾽γίηρ ἵο σεῖ ποτε ἴπαη ἴλαίῖς οοπιραπίοης, ποῦ 
Ἱηνίάπο ἴλεπα ἴο ρατίαἷε, απά ΗΠα]ΙΙγ, Ῥείοτε Ἰεανίησ 
{ος Ἀοπης, εἶἴλεχ ἴ]εγ Ἠανε ἆοπε 8οπ1ς ἆαππασε ἴο 
Ὠπεῖν Γε]ουν Ῥαπααείετς οἵ τεοεϊγεά ἆαπιασε ἴ]επι- 
βε]νε», α5 νο αγο ἴο]ά γγας ἴ]ια ο.5ε αἲἳ ἴ]λε ρατῖγ οηςς 
πε]ά ὮΥ ἴἶιο Οαεπηίαινς.ἳ 
Απά γεῖ νἩγ ταν ἔμτουσῃ αἰ] ὕε οἴπεν ἀἰεγεποςς 

οπε ΡΥ οπε- Βιΐ ]α5ῖ ἴα]κο γγα]]έίτς, {ου εχαπηρ]ε, απ 
αοἰϊνΙῦγ «ΟΠΊΠΙΟΠ ἴο α] πιεη απᾶ 5Ητε]γ α δἵπαρ]ε οπΠ9. 
Οπε ππαπ΄ς σαϊϊ τενεα]ς ἴ]λο «οπιροξ"τε οἱ Πΐ5 παϊατα 
απά ἴλε αἴτεη[ίοη Ἡε σἶνες {ο Ες οοπάποξ, γηί]ε ε]ιαῖ 
οϐ αποϊλεχ τογοα]ς 5 οοη{αδίοη οἱ παπά απά ῆὶς 
Πιαπε]εδσπθςς: Ἰε {5 Πιτήεά α5 Ίο αΡρτοασ]ος, 
ἴα]]κς ας Ώε να]κς, ος Ῥανςίς ἵπ απά Ἰ]οδί]ες 5οΠπΘοΠ6, 
οοπηςς ἴο Ῥ]ους ΥηῖἩ 6οππεοπο εἶἷςα.» Βἰπι]ατ]γ αἶδο 
ΨΙΓ τείετεηοε ἴο ἴλο ἰλεαίτο: 8Ο0ΠΠΕ Ῥ6ίδοη5 ἆτε 
Ἰηδα[ίαῖο απἆ στοεάγ απἆ αἱ αβα[ίεν ουεσ ενειγἰλίης 
α]]κε, Ἠούγενεν οοπαπποπρ]αςς, Ῥαῦ οἴμεις ρανΙοἰραϊο 
ἵπ τε δρεοίας]ε ἀεοοτοιβ]γ απά ἵπ ρεασε. Βιῖ ποῖ 5ο 
ΨΙΤη γοι; οἨ ἴ]λε οοπίτασγ, γοι τί ἀππιρζουπάσά, γοι 
Ίεαρ αρ ποτε νίο]εη{]γ ἴλαπ ἴπε Ἠϊγεά ἆαποετς, γοι ατα 
πηδάε ἴεηδα υν εχοἰζεππεηῖ ΡΥ ἴ]ε 6οπσς: {ΟΥ νηή]ε 
οἴ]εν ρεορ]ε ατε ππονθά ἴο 6οΏςσ απᾶ ἆαποο ὮΥ ἁτίηῖς, 
πα γοι ἴλε ορροβ!{ε ἵ5 ἵχας---δοπο ἶ5 ἴλα οοσοαβίοἩ 
οἱ ἀτιπ]κεηπεςς απἆ {ΓεΠΖΥ. 3ο γυη]]ε γήπε΄ς παϊυτα] 
εβεοῖ ἵ5 α5 νο Ἰανε 56εΗ, ρτοάιοίης Ιπαβί]{γ το Ῥτε- 

3 66 Τοπιοβίμοαπθς ὁ7. 62, ὅδ; 45. ΤΤ ἴοτ ἴπο οοηνοπίοπα] 
ἄπθοὶς αἰθϊθιάο τορατάῖηρ τηθηϐ ραῖῦ απἀ ϱοηοτα] οοπιροτί- 
πηθηΘ. 
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ἀλλὰ λλὰ ὃ ῆ ΐ ἷ ίζεσθ ὰ πολλὰ δυσχερῇ πράττει ἀναγκάζεσθαι 
κ Αα ». λ 3 / / τοὺς σκαιῶς αὐτῷ καὶ ἀμέτρως χρωµένους" 

ς 1 λ ι) α. / χ Ν / ὑπὸ δὲ ᾠδῆς σφαλλομένους καὶ πολὺ κάκιον 
ἔχοντας τῶν παροινούντων εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, 
οὐχ ὥσπερ ἐν τῷ πότῳ προϊόντας, οὐκ ἔστιν 
”/ 2 ο) Δ 4 Δ δε - / 

ἄλλους ἰδεῖν. παρὰ μὲν γὰρ ἐνίοις τῶν βαρβάρων 
µέθην φασὶ γίγνεσθαι πραεῖαν δι ἀτμοῦ θυµιω- 
µένων 1 τινῶν' ἔπειτα χαίρουσι καὶ ἀνίστανται 
γελῶντες καὶ πάντα ποιοῦσιν ὅσα ἄνθρωποι 

/ . / ΔΝ σολ 5 / πεπωκότες, οὐ µέντοι κακὸν οὐδὲν ἀλλήλους 
2 ή ” λ « / ς ώς / 3 

ἐργάζονται. τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑμεῖς μόνοι δι 
./ 3 Γον ς ραρ. / ἄλλ δὲ ὥτων καὶ φωνῆς αὐτὸ πάσχετε, μᾶλλον δὲ 
ληρεῖτε ἐκείνων καὶ κάκιον  παραφέρεσθε καὶ 
μᾶλλον ἐοίκατε κραιπαλῶσιν. 

Καΐτοι τὰ τῶν Μουσῶν καὶ τὰ τοῦ ᾿ Απόλλωνος 
ἤπια δῶρα καὶ προσηνη. τὸν μὲν γὰρ Παιήονα 
καὶ ᾽Αλεξίκακον προσαγορεύουσω, ὡς ἀποτρέπον- 
τα τῶν κακῶν καὶ ὑγίεαν ἐμποιοῦντα ταῖς 
ψυχαῖς καὶ σώμασιν, οὐ νόσον οὐδὲ µανίαν " τὰς δὲ 
παρθένους, ὡς ἂν αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας" 

α 5 

ἤ τε μουσικὴ θεραπείας ἕνεκα τοῖς ἀνθρώποις ἃ 
εὑρῆσθαι δοκεῖ τῶν παθῶν καὶ μάλιστα δὴ τοῦ Ά 
µεταστρέφειν ψυχὰς ἀπηνῶς καὶ ἀγρίως διακειµένας. 
διὰ τοῦτο καὶ τῶν φιλοσόφων ἔνιοι πρὸς λύραν 

1 θυμιωµένων] θυµιαµάτων ἈΒολνατσ απά ἸΠαπιονῖζα, μιωμ μιαμ 
θυοµένων Β. 

Σ καὶ κάκιον ΟΤΟΒΡΏΥ: κάκιον καὶ. Ατηϊπι ἀε]οίεθ κάκιον. - 
τοῖς ἀνθρώποις Ἠεϊρ]κε: τῶν ἀνθρώπων. 

4 τοῦ αἀάεᾶ ὮΥγ ΟαΡ/8. 
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8ετνε οπε’5 5ε]{-οοπίτο], Ραΐ οἩ ἴπε οοηίτανγ {οτοίπσ 
Έποςδε γ/Πο αφα 16 δἱαρίάΙγ απά ἵπ 6χοθςς ἴο οοπιπηῖξ 
ΠηΔΗΥ ἀἰδίαςίε[α] αοῖς, γεῖ ππεη ἱΙπίοχίσαϊεά Ὦ} 5οης 
απά ἵπ {αχ γγουςα οοπάίοη ἴ]αη ἴ]λοςδα ν/]ο ατα ογασεά 
ὮΥ νήπε---απιᾶ γα! {5 πποτε, αἲ ἴ]ε νετγ εἰατί απᾶ ποῖ 
Ὦ}γ 945Υ βίαρες ας αἲ α ἀτίη]ίπο ρατῖγ-- «αο] πι6ῃ, 1 
84Υ, 41ο ἴο Ῥε {ουιπά πονῄετο Ῥιας ἵπ Α]εχαπάτία. 
Άπιοηρ οετίαῖη Ῥαχρατίαης, 1ὲ {5 ἵτας, νε ατε ἰο]ά ναί 
8 παϊ]ά Κκὶπά οῇ Ιηζοχίοα{ίοπ {9 ρτοᾶισοεά Ὦ} ἴἶα {απιος 
οἳ εετίαίη Ίποεηδε γπεπ Ῥαγπεᾶ. Αΐῑεν ἵππα]ίηρ ἵτ 
Ώπεγ ατε ]ογ{α] απᾶ σεΐ τρ απά Ἰαμρ], απά Ῥε]ανο ἵπ 
811 τεδρεοῖς Ἠ]κε πιεη γν]ο Ἠανε Ῥεεπ ἀγίπ]ίπς, απά 
γεῖ νηζλοαί ἀοΐπρ Ιπ]αχγ ἴο οπς αποϊῃον; Ῥαΐ οῇ ἴ]ε 
ἄτεε]κς γοι αἶοπε τεας] ἴμαῖ εἴαῖο {Ἠτοισ] οαχς απἀ 
γοίοε, απά γοι ἴα]ι πιοτο {οο]ςΒ]γ ἴλαη ἆο Ί]οςα 
Ῥατρατίαης, απά γοι θίασσεν γγουςο απᾶ αγ ΏΊΟΥΕ Ἰϊ]κε 
ΏἹεΠ εαβετίης ἴλε α{ἴτεγ-εβεοῖς οἱ α ἀεβαιο]. 
Απά γεί ἴ]ε αγῖς ος ἴπε Μαδες απά Αρο]]ο αγε ΚΙπά1Υ 

δ1{:9 απά Ῥ]εαδίης, Έοχ Αροϊ]ο {5 αἀάτεςςεά α5 Ηεα]ον 
απά αξ Ανετίεν-οί- Εν], ἵπ ἴλο Ρε]αΕ 1]λαϊ Ἶιε ἑατης ΠηθΘΏ 
αρθῖάε Ώιοπα πηϊς{οτίαπε απ ἱπρ]απῖς Ἠεα]{Η {π 5ο] απά 
Ροάγ, ποῖ εἰοκηαςβς ο πιαάπθςς; απᾶ ἴ]ο Μιςες ατα 
οα]]εὰ πιαϊάεπς, Ἱπιρ]γίπρ είν πιοὰεςίγ απά [είν 
εἰλαςΗ(γ. ἨἘαγίΠεπιογε, Ἠιιδίο {5 Ῥε]ενεά ἴο Ἠανα 
Ῥεεπ Ἱπνεπίεά Ὦ}γ ππεη {ον ἴπο Ἠεα]πρ οἱ Ειεῖν 
επιοίίοη5, απά εδρεοία]]γ {ον ἱταπείοτπαίπς εοπ]ς 
ΝΠΙΟἨ απε ἵπ α ἨαχςἩ απᾶ 8αναρο οἰαῖο. Τ]μαϊ ἵς 
ΝΏΥ ενεηπ 8οπἹε ΡΗϊοβορβαις αἰίαπα ἴΠεπικε]νες 

1 Ῥ]ο 6 Ἠοτο τοοοτάῖης {Πο Ῥτασθίσο ἵπ Βαο] νασαθ ἴΘ6ΓΠ18 
Όμαῦ οπο οπππού {θ]] νγλοί]οτ Ἡο Ἠαά πιοτθ οχασέ Κπογ]οάρο 
ος ποῦ. πο οβθοί πλ]ο] Ἐο πιθηθίοΠβ παὶρΏέ Ἠανο Ῥθθι 
Ῥτοάισθά ὮΥ Παβ]θθβῃ. ὮῬ]πγ, Ηἰεί. Ναι. 94. 164, βροα](Α οἳ 
8ΠΏ Ἰθτρ ομ]]θοά ρο]οῦορΙαγ]]β ν/ίοἩ, ννἍθη παπρ]θά νη(Ἡ ν/ίηθ 
απᾶ πιγττΗῃ, ρτοάασθά ρτθαί πιθηία] οχοϊθοπιοπῦ ἀπά πιπποάθταίθ 
Ἰααρηίον. 
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αὑτοὺς ἠρμόσαντο ἕωθεν, ἀποπαύοντες τῆς διὰ 
τῶν ὀνειράτων ταραχῆς. καὶ θεοῖς μετὰ μέλους 
θύομεν, ἵνα εὔτακτοι καὶ καθεστηκότες ὦμεν. 
ἕτερος δὲ αὖ τρόπος αὐλοῦ τε καὶ ᾠδῆς ἐν πέν- 
θεσιν, ἰωμένων, οἶμαι, τὸ σκληρὸν καὶ ἄτεγκτον 
τοῦ πάθους, θηλυτέραν δὲ τὴν λύπην ἐργαζο- 
µένων δι) ᾠδῆς λανθανούσης μετὰ γόων, ὥσπερ οἱ 
ἰατροὶ τὰ φλεγμαίνοντα τῶν ἑλκῶν ὑγραίνοντες 
καὶ μαλακοποιοῦντες ἀνώδυνα ἔθηκαν. 

Οὐχ ἧττον δὲ καὶ περὶ συνουσίας ἔδοξε πρέπειν 
ἡ µουσικῆς δύναμις, ἁρμονίαν καὶ τάξιν αὐτό- 
µατον ταῖς ψυχαῖς ἐπεισάγουσα καὶ τὸ σφα- 
λερὸν τῆς ἐν οἴνῳ τέρψεως παραμυθουµένη μετὰ 
ξυγγενοῦς δυνάµεως, ἧπερ αὐτὸ} συγκεραννύ- 
µενον ἐμμελὲς γίγνεται καὶ µέτριον. ταῦτα 
δὴ πάντα ἀνέστραπται νῦν καὶ µεθέστηκεν εἰς 
τοὐναντίον. οὐ γάρ ἐκ Μουσῶν, ἀλλ᾽ ἐκ Έορυ- 
βάντων τινῶν κατέχεσθε, καὶ πιστὰ ποιεῖτε τὰ 
τῶν ποιητῶν μυθολογήµατα' ὡς ἐκεῖνοί γε 
παρεισάγουσι ” Ῥάκχας τινὰς µαινοµένας ὑπὸ µέλους 
καὶ Σατύρους' οὐκοῦν ὑμῖν τὰ τῶν νεβρίδων τε 
καὶ θύρσων ἐνδεῖ καὶ τὸ λέοντας φέρειν ἐν ταῖς 
ἀγκάλαις' τὰ δὲ ἄλλα καὶ πάνυ µοι δοκεῖτε 
ἐοικέναι Νύμφαις καὶ Σατύροι.. ἱλαροί τε γὰρ 
ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες καὶ φιλορχησταί' πλὴν οὐκ 
αὐτόματος ὑμῖν ἀναβλύει διψήσασιν ὁ οἶνος ἐκ 

1 ἧπερ αὐτὸ Ἐπαρετίαβ: ὥσπερ αὐτῷ. 
1 ἐκεῖνοί γε παρεισάγουσι Ἐπαροετίαβ: ἐκεῖνοί τε γὰρ εἰσάγουσι. 

1 Ἔ]ο (πτθο]ς 6οο]ς ιοί πιαβῖο βοτίοιβ]γ. 105 ο[θοί προῃ 
πιοτα]ς 18 Αα. {απηϊ]ατ ἑορίο ἵπ Ῥ]αΐο. 

1 Μοτο {μαπ οπθ γοοῖ]ς ἀταππαθίδυ ἀθα]ό νγϊέ]ι ιο ῬΒαοσλμαπίς, 
Ῥαΐ Ὠίο β6ΘΠ15 {ο Ἠανο ἵπ παπά {πο Ῥαοσ]αε οἳ Εατίρίάςβ, 
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ἵο ἴ]ε Ίγχε αἲ ἆανη, ἴΠετεβργ ςἰτνίηπςρ ἴο ααε]] ἴ]ια 
εοη{αδίοπ οαα5εά ὮΥ ἴλπεῖν ἆτεαπα, Απά 19 ἵ5 ντ] 
5οηρ ἴ]αί ννο φαοτίῃος ἴο ἴπε σος, {ος ἴ]λα ρχροςε οί 
Ιηδατίηρ ογάετ απάἀ 5ἴαβίΠγ ἵη οιχθε]νος. Απά ἴ]εγε 
ἵ6, ΠΊΟΓΘΟΥΕΣ, α ἀΤεγεπῖ ἵγρε ο{δοπ6, αοοοπιραπἰεᾶ ὮΥ 
Όνο Βαΐε, ἴμαϊ ἱ5 επαρ]ογεά αἲ ἴἴπιο οἳ πποιχηίηρ, ἃ5 
ΏἹΕΠ αἰζεπαρί, πο ἀοαβί, ἴο Ἠσα] πε Παγομπεςς απ ἴ]α 
γε]εηί]εδεποςς οἱ ἐ]μεῖν στῖοΓ απ ἴο πα σαϊε ἴ]ε ραΐη 
ΡΥ πιεαης ο{δοης, 5οἩπρ ἴλαῦ ορεταῖες 5οατος ποσεά 
απηϊά Ἰαπχεπί, Ἰδί α5 Ῥ]γεἰοῖαης, ὮΥ Ῥαϊμίης απά 
εοβυεπίηρ γγουπάς ε]αῖ αγε Ιπβαπηεᾶ, τεπηονε {λε ραϊη. 

Απά ἴμε 5ρε]] οὗ τηπδῖο ας Ῥεεη ἀεεπιεά πο Ίεςς 
αρρτορτϊαϊε αἶδο η βοοῖαὶ σαϊμετίησς, Ῥεσοααςα 1 
Ῥχΐηρς ἨαΤΠΙΟΠΥ απἀ οτάεχ δροπίαποοις]γ Ιπίο ἴ]ε 
βοι] απά αἱοπρ νι α Κἰπάτοά Ιπβαεηος αΡαΐες ἴ]α 
αηθίεαάίηπεςς [λαῦ οοπιος οπι ἀε]σμί ἵπ γῖπε---Ι 
πηθαη ἴλαῦ νετ ἵπβπεποε Ῥ]επάεά νι νγίο] ἴ]ια 
πηςίεαάίπεςς Ιἴδε[ 15 Ῥτοισηί {πῖο ἴαπο απά ἔεπιρεγεά 
ἴο πιοάεταβίοη. ΑΙ Ομ, οἳ οοαχςε, {π ἴλε ρτεςεηί 
Ἰηδίαπος Ἠα5 Ῥοεπ τενεγδεά απᾶ οἨαπσεά ἵο 15 
ορροβῖΐία. Έος 1 ἶ5 ποῖ ΡΥ ἴ]ιο Μαδες Ῥιιΐζ ὮΥ α Ἰϊπά οἳ 
ϱοτγραηῖίες αι γοι ατα Ῥοβδεθδεᾷ, απᾶ γοι Ἱεπά 
ετοαΙρΙΗῖγ ἴο ἴπο πιγιλο]οσίζίησς ο πε ροεῖς, θἵπος 
ἴΠεγ ἆο Ιπάεεᾶ Ὀτίπς αροπ ἴλε 6οεπε ογεαίιτες οα]]εά 
Ῥασσλαπίς” πιο Ἠανε Ῥεεπ πιαάάεπεά ὮΥ 5οπς, απά 
341γΥβἴοο. Νο ἀοιδί {π γοισ ο.ςε ἴμε {ανγη-ς]κίπ απά 
ἴπο ἵἨγτδις ατο Ἰαο]ίηπς, που ἆο γοι, Ἰ]κα ἴ]α Έαο- 
ομαπῖς, Ῥεαχ Ποης ἵπ γοαχ αγπῃς; ὃ γεῖ ἵη α]] εἷςε γοι 
4ο αρρεας ἴο πε ἴο Ῥε απο οοππραταΡ]ε ἴο Νγπιρ]ς 
απά βαΐγτς. Έοχ γοι ατθ αἱνγαγ5 ἵη ΠΙΘΙΣΥ πηοοά, {οπᾶ 
οΓ ἸααρΏΐετ, {οπᾶ οί ἀαποίπο; οπ]γ ἵπ γογ ο.δε γΊ6η 
γοι ατα ἴΠΙταῦγ υπο ἆοος ποῖ Ῥιβρ]ε αρ ος 1815 ΟΥΥΠ 

5 Ἠιυτίριάθα, ἈΏαοσμαο 699-700, Βαγ8β / νοι-οαβΒβ, ποὺ 
΄οης”; Ὠϊο πιαγ Ῥο ὑηκίπρ οἵ Αρανῦὂ (1278-9). 
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πέτρας ποθέν τινος ἢ νάπης, οὐδὲ γάλα καὶ 
µέλι δύνασθε εὐχερῶς οὕτως ἔχειν ἄκροις δακτύ- 
λοις διαμῶντες χθόνα" ἀλλ᾽ οὐδε} τὸ ὕδωρ ὑμῖν 
ἀφικνεῖται δεῦρο αὐτόματον οὐδὲ τὴν μᾶζαν 
ἔχετε ἐν ἐξουσίᾳ 'δήπουθεν, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐκ 
τῆς τῶν κρειττόνων χειρὸς λαμβάνετε" ὥστε 
ἴσως ᾿καιρὸς ἦν ὑμᾶς παύσασθαι βακχειῶν καὶ 
προσέχειν μᾶλλον αὗτοῖς. νυνὶ δὲ ἂν μόνον 
ἀκούσητε χορδῆς, ὥσπερ σάλπιγγος ἀκηκοότες, 
οὐκέτι δύνασθε εἰρήνην ἄγειν. 
᾿Δρά γε μὴ .Λακεδαιμονίους μιμεῖσθε; φασὶ 

γοῦν αὐτοὺς τὸ ἀρχαῖον πρὸς αὐλὸν πολεμεῖν' 
ὑμεῖς δὲ πρὸς κιθάραν αὐτὸ δρᾶτε. ἢ βούλεσθε, 
ἐπειδὴ τοῖς βασιλεῦσι τοὺς δήμους κάγὼ παρ- 
έβαλον, Νέρωνι φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν ἔχοντες 
νόσον ; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνον ὤνησεν ἡ λίαν ἐμπειρία 
περὶ τοῦτο καὶ σπουδή. καὶ πόσῳ κρεῖττον 
μιμεῖσθαι τὸν νῦν ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ λόγῳ 
προσέχοντα; οὐκ ἀποθήσεσθε τὴν αἰσχρὰν ταύτην 
καὶ ἄμετρον Φιλοτιμίαν, οὐ φυλάξεσθε τοὺς 
ἄλλους σκώπτοντες, καὶ ταῦτα ἐν ἀνθρώποις, εἰ 
θεμιτὸν εἰπεῖν, οὐδὲν µέγα οὐδὲ θαυμαστὸν 
ἔχουσιν; εἰ γὰρ. Ἰσμηνίας ηῦλει παρ᾽ ὑμῖν ἢ 
Τιμόθεος ᾖδεν ὁ παλαιὸς ἢ ᾿Αρίων, ὑφ᾽ ο 

1 οὐδὲ ἀοα]: οὔτε. 

1 Ραοσλαε 08-10. 
50Ο. δὲ 25-6. 
δ Νογο)» Ἱπ[α πα θίοη {ου παμδίο απά Ῥοθίτγ απά Πο βίαρο 8 

νγο]] Ἰκποννη. Ταοἷθας τοῖου» {ο 16 Ρτίθβγ ἵπ Πΐς ἁππαῖα; Ῥαῦ 
ϱοο ο5ροοία!1γ Βιοθίοπίᾳβ, Ἀετο, 20-25, 98δ. 2, 41. 1, 49. ὃ. 
Βιθίοπίαβ τθροτίβ, 4πιοηΏρ οίμος {ΠΙΠΡΒ, ου Ἀοτο τοοίθθὰ 
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αοοογᾶ {Τοπα 5οπηθ οἈαπσε τος]ς ΟΥ 6]εη, ΠΟΥ ο8Π γοι 50 
γθαάΙ]γ ρεῖ πηῖ]]ς απᾶ Ἠοπεγ ὮΥ θοταϊο]ήηρ ἴ]λο ϱτουπἆ 
να λε ρς οἱ γοιχ πηρες; Σ οἩ ἴ]ο οοΠΙΤΑΣΥ, ποῦ 
ενεη Ἰαΐεγ οοπηες ἴο γοι ἴπ Αἰεχαπάτία οἱ 15 ο/Ώ 
αεοοχά, που ἶς Ῥτεαά γοιτς {ο οοπηπιαπά, 1 {απογ, Ῥαΐἳ 
ἴλπαῖ ἴοο γοι τεοείνε {τοπα ἴλε Ἰαπά οἱ ἴλοβθε γιο ατα 
3θογνε γοι; απά 5ο Ρετ]ᾗαρς 1ὲ ἶ5 ΠἱσΊ πι {ο γοι ἴο 
οΈᾶδε γοιχ Ῥασοβίο τενε]5 απ Ἱηδίεαά ἴο ἵπτη γοιγ 
αἰτεπίίοη ἴο γοιςε]νες. Βιΐ αἲ ργεδεπῖ, 1 γοι πηετεΙγ 
Άθαγ ἴ]ιε Όψναης ο{ ἴε Πατρ-εἰτίηρ, ας 1{ γοι Ὠαά Ἠεανά 
ἴπε οα]] οί α Ῥασ]ε, γοι οαἩΏ πο Ίοηπρεχ Κεερ ἴλε Ρρεαςε. 

Φγε]γ 1Ττ {5 ποῦ ἴπε Βρατίαης γοι αγε ἱπ τα Ίππο, 18 
Πλ Ἡ ἶς φαἷᾶ, γοι που, μαι ἵπ ο]άεη ἆαγς ἴΠεγ 
παᾶθς γγαν ἴο ἴπε αοοοπιραππηεηῖ οἳ ἴπε Ῥρίρε; Ῥιαΐ 
γοαχ γναχίατε ἶς Το ἴλε αεοοπηραπΙπαθηῦ οϐ πε Ἠατρ. 
Ον ἆο γοι ἀεδίτε---ίος 1 παγςδε]{ Ώανε «οπιρατεά Ἰίπο 
γϊ1 οΟΙΩΠΊΟΗΣ ---ᾱο γοι, 1 αδ]ς, ἀεδίτο ἴο Ῥε ἴποιρηί 
ο{ΠΙοιεᾶ γηζλ ἴ]ε 6απιε ἀΐδεαςο 5 Νετοῦ ΊΝΊΥ, ποῖ 
ονεηπ ε ρτοβίεά Ὦγ Ἠΐ5 ἱππιαϊε αοαιαπίαπσς γη] 
πιαδίο απ Ἠϊς ἀενοίίοη [ο 10.  Απά Ἠουυ πας] Ῥείτεν 
ἵε γνου]ά Ῥε ἴο Ἱπηήίαϊε ἴλε ρτεδεπί τα]εΥ {π Ἠὶς ἀενοῖίοη 
το ο] ζαγε απᾶ τεαδοπ/! 3 ἨΝΠ] γοι ποῖ ἀϊἰδοατα ἴλαῖ ἀῑδ- 
στασε{α] απ Ιππποᾶεταῖϊε οτανίηρ {ο ποϊοχΙείγ ΥΠ] 
γοι ποῖ Ρε οαα{ίοας αροαῖ Ῥοκίπρ {απ αἲ εγετγροάγ 
εἷσε, απἀ, γγ]αῖ ἶ5 πἹογε, Ῥείοτε Ῥεγδοπς5 νο, 1 Τ πιαΥ 
Β4Υ 5ο, Ίανε ποϊλμίησ στεαῖ οἵ γοπάοτβα] ἴο Ῥοαςί ος 1 ὅ 
Έου 15 αη Τςπιθηίας γγετε Ρρἱρίπρ {Π γοιχ ΡΓ6δεποςῬ ΟΥ ἃ 
Τπιοίμειις 6 ο{ εατ]γ ἴἴπιες Ίγετε δἱησίης οἵ 8Ώ Ατίοῃ, 

ἴ]ιο Φαο]ρ οἱ Πἴζωπι νυπῖ]ο Έοπιο Ῥατηθά, απά ἰλπαῦ ]α5ύ Ῥοΐοτο 
Ἰπς ἨΙπιβο]Ε {ο 98οαρο Ἠ]5 Ῥαγβιογ5 Ἠο τορθαθά ο. πο ἔτοπι 
Ἠοπῃογ. 

4 Ττα]αη, (ΠοασΏ ἴμο βοβοΗαςδύ βαγ5 Ὑοβραδίαη. 
5 Τμο πιιβίοίαης οἳ Αἰοχαπάατία, 
6 Ἐαπιοιβ Ῥοοῦ απά τηπδίοίαη, αροαθ 450--260 Ἐ.ο. ἨὨϊο 

ΒΘΘΠ16 0ο αἰ]αάο {ο Είπα ἵπ ὃ 67, νηθἩ ννη]οῖι οοππρατο ΟΥ, 99. 67. 
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/ ”/ εν) / Ν - 

λέγουσιν ἄδοντος ἐν τῷ πελάγει τοὺς δελφῖνας 
ἀφικέσθαι πρὸς τὴν ναῦν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπεσόν- 
τα αὐτὸν κατὰ τύχην τινὰ ἀναλαβεῖν καὶ σῶσαι 

Ἂ φ / Δ / α) ή - .] πῶς ἂν διέκεισθε; τούτων μὲν γάρ ἐστιν οὐδεὶς 
2 / 2ο λ » ο ΝΙ ε λ Δ ςλ ν Αμϕίων οὐδὲ Ὀρφεύς ὁ μὲν γὰρ υἱὸς ἣν 
Μούσης, οἱ δὲ ἐκ τῆς ᾽Αμουσίας αὐτῆς 1 γεγόνασι, 

/ διαστρέψαντες Ἄ καὶ κατάξαντες τὸ σεμνὸν τοῦ 
µέλους Καὶ πάντα τρόπον λωβησάμενοι τὴν 
ἀρχαίαν µουσικήν. 

Τίς γὰρ αὐτῶν ᾠδὴν τέλειον ἢ γενναῖον ῥυθ- 
Ν ϱ/ » [ο κ 2 Ν 3” - Δ μὸν οἷός τε εἰπεῖν; ἀλλὰ ἄσματα γυναικῶν καὶ 

- λ 

κρούµατα ὀρχηστῶν καὶ παροινίας τερατισµάτων ὃ 
ὥσπερ κακοὶ καὶ περίεργοι µάγειροι, συντρίψαντες, 

) / » η / κ 3 Δ 2 / 

εἰς τοὺς νόµους Ί ἰδιώτας καὶ λίχνους ἀκροατὰς 
5 / » κινοῦσιν. τοιγαροῦν οὐκ ἀπὸ κύκνων οὐδὲ ἀηδό- 

α. - 3 - ο) 

νων ὁ ζῆλος αὐτῶν ὠνόμασται παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς 
ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, κνυζηθμοῖς ὅ καὶ ὑλαγμοῖς εἰκά- 

/ / Δ ” ϱ 

ζετε' καίτοι φιλοσόφους μὲν Ίδειν οὕτως καλου- 
Ν - µένους, κιθαρῳδοὶ δὲ Κυνικοὶ παρὰ µόνοις ὑμῖν 

.) / λ Δ γεγόνασιν. ὁ μὲν οὖν ᾽Αμϕίων πρὸς τὸ µέλος, 
3 λ / . ὥς φασιν, ἤγειρε καὶ ἐπύργου τὴν πόλιν, οὗτοι 

δὲ ἀνατρέπουσι καὶ καταλύουσι. καὶ μὴν ὁ 
ς 

γε ᾿Ορφεὺς τὰ θηρία ἡμέρου καὶ μουσικὰ ἐποίει 
αν ον αν 5 

διὰ τῆς ᾠδῆς' οὗτοι δὲ ὑμᾶς, ἀνθρώπους ὄντας, 
ἀγρίους πεποιήκασι καὶ ἀπαιδεύτους. 

1 αὐτῆς Ἐπαιροτίήβ: αὐτοὶ. 
3 διαστρέψαντες (8881ΡΟΠ, διαθρύψαντες Ἠοῖε]κε : διατρέψαντες 

ὮΒ, διὸ τρέψαντες Μ. 4 : 
ὃ παροινίας τερατισµάτων ΟΤΟΒΡΥ, παροινίων τερετίσματα 

ΑγΠΙΠΙ: παροινίας τερετισµάτων. 
4 εἰς τοὺς νόμους ἘΠΙΡΕΓΙΗ5: τοὺς νόμους, ν/πϊο]ι Αγηιι ἀε]οίθ». 
ὅ κνυζηθμοῖς 08δαπβοηΠ: κυζηθμοῖς ὉΒ, σκυζηθμοῖς Μ. 

1 βθο Ἠοτοάοίμβ 1. 24. 
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αἲ νΊοδε 5οης, αοοοτάίπρ ἴο ἰτααιίοἩ, ἴμο ἀο]ρηίης ἵπ 
Όλε ἆεερ Ποο]κεᾶ ἴο Πῖ85 5Η{ρ απᾶ αξ[εγνγατάς, Ὑμεη Ἰια 
Ἰαά ρ]απρεά ονετροατᾶ, τεδοιεά Είπα ὮΥ ]αο]ςγ «Ώαπος 
απά Ὀτοισ]ηί Ἠίπα 5α{ο α5ποτε Ἱ--ἴ{ ἴλοςα ατίῖςίς γ/εγα 
Ρεγ{οτπιῖπς {ον γοι, να νγοι]ά Ῥε γοιχ θίαίε οί 
πηϊπά ΤΟΥ απποπρ ἴλμεςε ρεγίοτπηετς Ἠεγο ἴΠετε ἵς πο 
Απιρηίοη 3 απᾶ πο Ότρμειις εἴίμεν; {ου Ονρ]μεας γνας 
Ὠιο 5οἩ οξ α Μιςε,ὃ Ραΐ ἴλεκε αγα αππηπςίσα] οβερτῖης 
οἱ Ἠϊδμαχπιοπγ ἨΠενδε], Πανίησ Ῥετνετιεᾶ απά 
εμαἰτετεά ἴἨε πια]εδῖγ οἱ 6οησ απά {π ΕΥΕΙΥ Υ/ΑΥ 
οπίτασεςᾶ ἴ]ε σταπᾶ ο]ά ατὶ οἳ ἴε Μιςες. 

Έον γιο οί ἴ]λε ]οῦ «απ Ῥτοᾶιοε α Πηϊσμεᾶ 5οπσ ΟΥ α 
ποΡ]ε τηγίλπαδ Ναγ, 1ὲ ἶ5 α Ῥοΐροιττί ο{ εβεπιϊπαϊε 
ἁθίῖες απάἆ πηπςίο-]ια]] εἰταπωπηίησς οἱ τε Ίγτε απᾶ λε 
ἀταπ]κεη οχοθδςος οἱ πηοηςίςετς νυΠῖο]ι, κα νι]]αΐποις 
εοο]κς υν αη 1ο] Γος πογε]{γ, ἴΠεγ τηαδ]η ἰοσεί]εν 
το {ογπα Ἰλαίς ατίας απ ἴλιας οχοῖζα απ ἰρποταπί απά 
αγῖά αιἀϊεηπςε. Αοοοτάίπρ]γ ποῖ {νοπα Υ/απΠ5 οΥ ηἰρ]ϊ- 
ἵπρα]ες Ίας ἰΠεῖχ Ῥαδδίοη σοΐ 15 παπηε γηζῃ γοι, δα 
ταῖἩος, ας 1 66αΠ15, γοιι Ἰ]κεπ 19 {ο ἴπε γηηΙηίησ απά 
Πον]ΐπο οἱ ἆοσς; απᾶ γεῖ, νμ]]ε 1 Ίκπευν ἴ]ιαῖ ἴλεγα 
ατα ρΡΗ]οδορῃετς οα]]εά (Ογπ]ςς, Πατρϊςίς οἱ ἴλαῖ οαπίηθ 
Ῥγεεά Ἠανο Ῥεεπ ρτοάποεᾶ ἵπ Α]εχαπάτία αἶοπθ. 3ο 
ὙπΙ]ε Απιρηΐοη Το ἴ]λε αοοοπηραηϊπιεηῖ οΕ 5 πιε]οάγ, 
αοοοτάἶηρσ Το πε ἴα]ε, Ρ1]{ ἴ]ιε γνα]]ς απ Τογγεχς οἱ Ες 
ο υγ, ἴἨεςε ογεαῖιτγες ατα επσασεᾶά ἵπ ἴμο γνοτικ ος 
ονετίαγηίηρ απάἆ ἀερίτογίηρ. Απά α5 {ος Ότρμεις, ΡΥ 
Ἠΐ5 5οπρ Ἰε ἑαππεά {Πε 6ανασε Ῥεαςίς απᾶ πιαἆς ἔ]ποτα 
βεης!ῖνε ἴο ΤΑΥΠΙΟΠΥ: γεῦ ἴλεδε Ῥεγίοτπιετς Ἠεγα 
Ἠανε ἴατπεά γοι Πάπα Ῥεΐησς Ιπίο 68ανασας απά 
πηαάο γοι Ιηδεηκίρ]ε [ο ομ]ίγο. 

3 Αύ Πο πιπθίο οἳ Απιρηιοηι 61ο 5ίοπος οἳ ἐλοίν ο/η βοοογάἀ 
πλονος ΙΠπ{ο Ῥ]αοο 6ο ἔογπι {πο γγα]]ς οἳ Τπουο». 

3 0ᾳα]ορθ. 
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Ἔχω δὲ καὶ ἄλλον εἰπεῖν λόγον ἀνθρώπου 
Φρυγὸς ἀκούσας, Αἰσώπου συγγενοῦς, δεὂρο 
ἐπιδημήσαντος, ὃν εἰς ᾿Όρφέα καὶ ὑμᾶς ἔλεγεν. 
ἔστι δὲ τῶν ὑμετέρων σκωµµάτων ἀτοπώτερος 
καὶ µακρότερο». σκοπεῖτε οὖν, εἰ βούλεσθε 
ἀκοῦσαι, καὶ μὴ δυσχεράνητε. ἔφη τοίνυν ἐκεῖνος 
περί τε Θράκην καὶ Μακεδονίαν τὸν ᾿Ορφέα 
μελῳδεῖν, καθάπερ εἴρηται, κἀκεῖ τὰ ζῷα προσ- 
ιέναι αὐτῷ, πολύ τι πλῆθος, οἶμαι, πάντων τῶν 1 
θηρίων. πλεῖστα δὲ ἐν αὐτοῖς εἶναι τούς τε 
ὄρνιθας καὶ τὰ πρόβατα. τοὺς μὲν γὰρ 
λέοντας καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τὴν ἀλκὴν καὶ 
τὴν ἁἀγριότητα δυσπιστότερα εἶναι, καὶ τὰ μὲν 
οὐδ᾽ ὅλως πελάζειν, τὰ δ᾽ εὐθὺς ἀποχωρεῖν, 
οὐχ ἡδόμενα τῷ µέλε. τὰ δὲ πτηνὰ καὶ τὰ 
πρόβατα μᾶλλόν τε προσιέναι καὶ μηκέτ᾽ ἀπαλ- 
λάττεσθαι τὰ μέν, οἶμαι, διὰ τὸ εὔηθες καὶ 
τὴν Φφιλανθρωπίαν, τῶν δὲ ὀρνίθων µμουσικὸν 
δήπου τὸ γένος αὐτὸ καὶ φιλῳδόν. ζῶντος μὲν 
οὖν ᾿ΟὈρφέως συνέπεσθαι αὐτῷ πανταχόθεν ἀκού- 
οντα 5” ὁμοῦ καὶ νεµόµενα". καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἔν 
τε τοῖς ὄρεσι καὶ περὶ τὰς νάπας τὰ πολλὰ διατρί- 
βειν' ἀποθανόντος δὲ ἐρημωθέντα ὀδύρεσθαι καὶ 
χαλεπῶς φέρειν' ὥστε τὴν μητέρα αὐτοῦ Καλλιό- 
πην διὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν εὔνοιαν καὶ φιλίαν 
αἰτησαμένην παρὰ Διὸς τὰ σώματα αὐτῶν 
μεταβαλεῖν εἰς ἀνθρώπων τύπον, τὰς µέντοι 
ψυχὰς διαµένειν, οἷαι πρότερον ἦσαν. 

Χαλεπὸν οὖν ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόµενον τοῦ 

1 πάντων τῶν Ο08βΡβ, παντοίων ΑτΠΙΠΙ: τῶν πάντων. 
3. Αἴίογ ἀκούοντα Αγηϊιι ἀθ]οῦθβ αὐτοῦ. 
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Απά ΤἼανο, {αγίΠαΓπαοΓςα, α 5ἴουγ ἴο Με] ελαῖ Τ Ἱιοατά 
{οτι α ΡητγσίαἩ, α Ιηδπιαπ οὗ Λεκορ΄ς, νο ραῖᾷ α 
νικὶῦ Ἠστα, α 5ἵουγ ἴλαί ηε ἴο]ά αροαῖ Ότρμεις απά 
γοιµφε]νε». Ἠοψενοτ, ἴ]αῖ 5ἴοςγ ἶ5 πιογε γγαϊτά απἀ 
Ἱεησίῃμίεν ἴΠαη γοιγ Ίοκες. Οοηβίάεν, ἰΠεγείοτε, 1 
γοι νήδῃ ἴο Ὠεαν 1, απᾶ ἆοπἝ Ῥε νοχοαᾶ ΙΕ 1 τα]] 1. 
Ἠ/ε!] ἵπεῃ, ο παἨ ἔγοπα Ῥηχγοία εαϊά ἴ]λαῦ ΟτΥρµεις 
5αηΏρ Ἠΐ5 5οπςς ἴμτοισλοαϊ ΊἨτασς απά Μαοεάοπία, α5 
νε Ἠανε Ῥεαεη ἴο]ά, απά ἴ]λαῦ πο ογδαίατες ἴμογε 
οᾶπης τρ ἴο Πϊπι---ᾱ ρτεαῖ οΟΠΙΡΕΠΥ, 1 ἱπιασίηε, οἱ αἰ] 
ἴα αηίηια]ς. /' Απα,᾽ Το οοπίπαςᾶ, ΄ πιοδῦ ὨΠΘΤΟΙΙ5 
4ΊποΏΡ ἴπεπι Ὕεχε ἴ]ε Ῥίτάς απά ἴπε «πεερ. Του ἴμα 
Ἠοης απά οἴπεγ απίπια]ς οὗ ἐπαῖ 5οτῖ γγετε ππογο αἱς- 
ἰπαδίζα] Ῥεσαιιςε οἱ ἐ]λαίγ εἰτεπρῖ] απά 5αναρε παϊττε, 
απά 5οπαο νου] ποῦ 6γεη «ΟΙΠς ηθαΥ Ἠίπα, γη]]ε οἴμενς 
ἱπππιθαία[ε]γ νηζμάτενν, ποῦ Ῥείπρ ρ]εαθεά ντ] ια 
πχμδίο; Ῥαΐ ἴῃε {ααϊμεγεά ογεαίιτες απ {πε 5«Πεερ ποῦ 
οπ]γ «απ1ε Το Πίτα πηογε τοαᾶ!]γ Ῥαΐ αἷςο ἀῑάἆ ποῖ Ίεανα 
Πάπα αξτοτγγατάς----ἴ]λε «Πεερ, πο ἀοιδί, Ώεσαιιςδε οἱ {λλαίτγ 
δι]ε]εβσπεςς απἆ {οπάπεςς {ος Ἠιπηαπ 5οοΙείγ, γγηί]ε 
ἴλο Ῥϊγάς, οἳ οουχςδε, ἆἴθ α πιαδίσα] ἴγῖρο 1Ποπηδε]νες 
απά {οπά ο{βοης. ο ἴΠεη, α5 Ίοησ α5 Ότρ]εις ν/α5 
α]νε ἴπεγ {ο]]ογγεά Ἠϊπα ῄιοπι εΥετγ αατῖεΥ, Πςιεηίης 
α5 ΤΠεγ {εά---ίοχ Ιπάθεεᾷ ε 5ρεηῖ Πῖς Είπιο {ου ἴλο πιοςῦ 
ρατῖ οἨ ἴλα πιοπη{αίης απἆ αροιῖ ἴπε ρΊεης; Ῥιἳ νΊιεη 
ηε ἀῑεὰ, ἵπ είν ἀεδο]αϊίοι ἴΠεγ γναϊ]εά απά γγετα 
ἀἰδίχεςδθᾶ; απιά 5ο {5 οαπιο αροαί ἴλαῖ ἴ]ο πιοίῃμον οἱ - 
Ονρµεις, Οα]Πορᾶθ, Ῥεοαιδε οἳ Ἰεν ροοάν] απά 
αβεοῖοη ἴονατᾶ εν 8οη, Ώοσσεά Ζεις ἴο οἨαπσα 
Ὀπεῖν Ῥοάίες Ἰπίο Ἠππιαη ἔοτπας γεὶ [εί οι] 
τοπιαῖπες ας ἴλεγ Ἰαά Ῥοεη Ῥείογς. 

Ἠ/ε]], ἴ]νε τοπιαϊπά ον οΓ {μο ἴα]ο {γοπα Ελλίς Ροϊπῖ οἩ ἶ5 

1 Ἔμο ΡΗΓαΡβθ Β6ΘΠΙΡ {ο Τε[ος 6ο ο ργοοθά(πρ ΒθοΦίοἨ, ΥΥΠΙΟἩ, 
Ἠον/θνοτ, ἆοθβ ποῦ ηαπιο Τημταςθ απά Μαοοάοπῖα. 
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λόγου, καὶ δέδοικα πρὸς 1 ὑμᾶς σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν. 
ἔλεγε γὰρ ἐξ ἐκείνων γένος τι φῦναι Μακεδόνων, 
καὶ τοῦτο αὖθις ” ὕστερον. μετὰ νο 
διαβὰν ἐνθάδε οἰκῆσαι. καὶ διὰ τοῦτο δὴ ὸν 
τῶν ᾽Αλεξανδρέων δῆμον ἆγεσθαι μὲν ὑπὸ Ὠδῆς, 
ὡς οὐδένας ἆἄλλους, κἂν ἀκούσωσι κιθάρας 
ὁποιασοῦν, ἐξεστάναι καὶ φρίττειν κατὰ μνήμην 
τὴν ὈΟρφέως. εἶναι δὲ τῷ «τρόπῳ κοῦφον καὶ 
ἀνόητον, ὡς ἐκ τοιούτου σπέρματος" ἐπεὶ τούς 
γε ἄλλους Μακεδόνας ἀνδρείους καὶ πολεμικοὺς 
γενέσθαι καὶ τὸ ἦθος βεβαίους. 

Ἔλεγε δὲ καὶ περὶ τῶν κιθαρῳδῶν τῶν παρ᾽ 
ὑμῖν ἕτερον . τοιοῦτόν τινα λόγον. τὰ γὰρ 
ζῷα ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὸν ᾿Ορφέα τὰ μὲν 
ἄλλα ἤδεσθαι μόνον καὶ ἐκπεπλῆχθαι, μιμεῖσθαι 
δὲ μηδὲν ἐ ἐπιχειρεῖν' τῶν κυνῶν δὲ ἐνίους, οἷα δὴ 
γένος ἀναιδὲς καὶ περίεργον, ἐπιθέσθαι τῇ μουσικῇ, 
καὶ μελετᾶν τότ᾽ εὐθὺς ἀπιόντας καθ αὑτοὺς 
καὶ τὰ εἴδη µεταβαλόντας " εἰς ἀνθρώπους 
διαφυλάττειν τὴν ἐπιμέλειαν. εἶναι δὲ τοῦτο 
αὐτὸ τὸ γένος τῶν κιθαρῳδῶν: διὸ μὴ δύνασθαι 
παντάπασιν ἐκβῆναι τὴν αὑτῶν «φύσιν, ἀλλὰ 
μικρὸν μέν τι διασῴζειν τῆς ᾿Ορφέως διδασκαλίας, 
τὸ πολὺ δ᾽ αὐτοῖς ἐμμένειν κύνειον τοῦ μέλους. 

Ταῦτα μὲν ἐκεῖνος ἔπαιζεν ὁ Φρύξ. ἐγὼ δ) 
ὑμῖν βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν, ὡς 
ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ θαυμα- 

1 πρὸς αἀάοά Ὦγ Ἠοίκκο. 
} αὖθις Ἐπιρετίας: εὐθὺς. 
ὃ ἕτερον Ἠείθ]κα: ὕστερον. 
4 µεταβαλόντας Ἠεἶθ]θ: µεταβαλόντα ὮὉ Β, µεταβάλλοντα Μ. 
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ραϊπ{α] απά 1 απι τε]ασίαηῖ ο ἴε]] 15 {ο γοι ἴπ Ρρ]αίΏ 
ΊἸαηριαρε. Τον ἴἶιε Ῥηχγρίαη γγοηῦ ΟΠ ἴο 5αγ αι 
{γοπα ἴηοδε νη]ά οτεαίατες ποια Ζεις ἱταηςίογπιεᾶ α 
αῖρο οἱ Μαοεάοπίαης ἵγας ῬογἩ, απά ἴλαῖ ζ γνας εΠίς 
Πῖρο νηΙοἩ αἲ α Ἰαΐει επιε οτοβδεά οὖενς γἩ 
Α]εχαπάεχ απά 5εἰϊ]εά Ἠοτα. ἩἨε αἀάεά ἴλαί Είς ς 
ἴπε τεβδοηΏ ΝΗΥ ἴ]ε ρεορ]ε οἱ Αἰεχαπάτία ατα οαττ]εᾷ 
8ΊναΥ ὮΥ 5οηρ α5 πο οἴμες ῬεοΡρ]ε ατα, απά ἰ]αῖ 1 ἴΠεγ 
ηεαχ παμρῖς οἱ πε Ίγτα, Ἀούγενεχ Ῥαἆ, ἴλεγ Ίοδε ἠιεῖν 
8εηΏ5ες απά ατε αἰἱ ααιΐνετ {Π ΠΠΕΠΙΟΥΥ οὗ Ονρµεις. 
Απά Ἶε ραϊά ἴλαῖ ἴΠεγ ατο σἰάάγ απᾶ {οο]ςη ἵπ 
Ῥεμανίουις, οοπηίησ α5 ἴΠεγ ἆο Έτοπι 5ος α 5[οοῖς, 
ἶποε ἴπαο οἴμενι Μασοεάοπίαης οετίαϊη]γ Ἠανε 5Ἡούγη 
Ὀπεπηρε]νες ἴο Ῥε πιαπΙγ απά πιατίία] απἆ φἴεαά{αςί οί 
επαταςίον. 

ΤΈ]πε Ῥ]ητγρίαη αἶδο 8Ρροκε τερατάϊπο ἴμε Πανρῖςίς οί 
γοιχ ο τγ αροι! α5 {ο]]ουν5: Ηε 5αἱᾳ ἔλαῖ {πι Ὀ]λείν αθθοοἶα- 
Ποπ γη ΟχΥρµεις ἴ]ε οἴλεν απἰπια]ς ππεγε]γ εχρει]- 
εποεά Ῥ]εαδατε απά νοπάετ Ῥαΐ πιαάε πο αἰτεπαρῖ αἲ 
Πωία οι: Ῥαΐἳ ἴλαῦ 6οπιε ο{ το ἀορς, Ρεΐπο οί οοαΥβθ 
α βἨαππε]εςς απά Ἱπαικίίνε Ῥτεεᾶ, αρρ]εά Έλεπι- 
5ε]νες ἴο παηδίο απά ἴπει απά λετε Ῥεραπ Το ρταοΐβίοε 
9, ροῖπς ο ΡΥ ἴΠεπιφε]νες, απ ἰλαῖ αξτεν ἴπεγ Ἠαά 
Ρεεπ εΠαησεά ἴο ἨπππαἨ {οττα ἴΠεγ πιαϊηίαῖπεα ἰλεῖτ 
αἀάϊομοπ Το ἴ]ιε ασί. Απά Ίο ἀοεε]ατεά ἴ]ιαῖ Ὠάς νετγ 
Ῥτεεά ἵ5 ἴλε δίοε]ς Ώιοπι γΙοἩ ἴ]ε Πατρίςίς 5ΡίαΠς: 
ἴπεγείοχε ἴλεγ Ἠανε Ῥεεηπ απαβ]ε γ/οΙ]γ {ο 5Ἰοαρ]ι 
ο είς ουη παίανε, Ῥαῦ, γνλί]ε τεζαϊηίης 80Π16 βπ]α]] 
ρατῖ οἱ ἴπο Ιηβἰτασίοη ἀοτίγεά {οπι Όνρμεις, {ου 
ἴπε πιοδῦ ρατῖ Ὀλεῖν πωαδίο Ἠας τεπιαῖπεᾶ οαπίπε ἵπ 
ελαταοῖογ. 
ΑΙ πίς πε ΕΗχγοσίαη 8ρο]εε {π ]ερῖ. Βιαΐ Τ νγαηῖ ἴο 

ἴε]] γοι δοπιεϊΠίηρ ἴλαῖ Παρρεπεά αἲ Βρατία, Ἠουυ ἴμα 
ΡεοΡρ]ε ος ]ιαῖ ]απά Ῥε]μανεά τογατά α Πατρίς νο γγας 
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/ / 3 ον ο 4 ΔΝ / ζομένω τότε ἐν τοῖς Ἓιλλησι. ὅτι γὰρ λίαν 
ηοὺ 1) / λ ν ὃὓ Δ /2 ο] ῇ ἡδὺς ἐδόκει καὶ περιττὸς εἶναι, μὰ Δῦ οὐκ ἐτί- 

. / 2 ι] 5 λ 1 θ / ΔΝ µησαν αὐτόν, ἀλλ ἀφείλοντο τὴν κιθάραν καὶ 
τὰς χορδὰς ἐξέτεμον, ἀπιέναι προειπόντες 1 ἐκ 
τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὸ πρᾶγμα οὕτως 
« .. χ 2 ΄ Ν ψ. ή Ἂ λ ὑφεωρῶντο καὶ ἐφύλαττον τὰ ὧτα, ὡς ἂν μὴ 
διαφθαρῶσιν αἱ ἀκοαὶ μηδὲ τρυφερώτεραι γένων- 
ται τοῦ δέοντος' ὑμεῖς δὲ οὕτως ἀγεννῶς δεδού- 
λωσθε ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἡδονῆς. 

Δι ὑμᾶς δὲ ἤδη µοι δοκεῖ τὸ πρᾶγμα καὶ τῶν 
ῥητόρων ἅπτεσθαι καὶ φιλοσόφων ἐνίων' μᾶλλον 
δὲ τοὺς ῥήτορας οὐδὲ γνῶναι ῥάδιον. ὡς γὰρ 
ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν περὶ τοῦτο καὶ 
τὴν ἐπιθυμίαν, πάντες δὴ ἄδουσι καὶ ῥήτορες καὶ 

.. 3 σοφισταί, καὶ πάντα περαίνεται δι ᾠδῆς' ὥστ', 
εἴ τις παρίοι δικαστήριον, οὐκ ἂν γνοίη ῥᾳδίως 
πότερον ἔνδον πίνουσιν ἢ δικάζονται' κἂν σοφισ- 
τοῦ δὲ οἴκημα πλησίον ᾖ, οὐκ ἔσται γνῶναι τὴν 

/ / α) Αα / διατριβήν. δοκεῖ δέ µοι, καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ 
..” “/ / ) / η προϊόντες ἤδη γυμνάσονται” πρὸς µέλος καὶ 

τοὺς Κάµνοντας ἰάσονται. περὶ γὰρ τῆς τέχνης 
ὴ [ο ᾱ  ἃ ὃ αλ / 4ὃ καὶ νῦν ὑμῖν ὃ διαλέγονται ἄδοντες. 
Μινδυνεύει δ᾽ ὁ βίος σχεδὸν ἅπας γεγονέναι 

οἱ .) εο 1 σος [ο 3 3 / κῶμος εἷς, οὐχ ἡδὺς οὐδὲ πρᾶος, ἀλλ ἄγριος 
1 ἀπιέναι προειπόντες Ἠοϊθ]ικο: ἀπεῖναι προσειπόντες. 
3 καὶ αἴετ γυµνάσονται ἀε]είεά ὮΥ ἘπαιροτίΙβ. 
5 ὑμῖν ΟαρβΡε αβ η Τ: ἡμῖν. 

αἱ. 05. 98. δ7. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΡΕΟΟΝΕΡ ἨΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ, 

ΠηΙΟἨ. {η νοριε απποηΏς ἴῃπο (τεε]κς ἵπ ἴλοςε ἆαγ». 
{α5ἳ Ῥεσαιιςε ἴμί5 Πατρίςί ας ἴλε τεραϊαἴίοη οΓ Ρείπο 
νετγ ολαχπαίηπρ απᾶ απιςδαα], ἴπεγ αῑά ποῖ, ΡΥ Ζεις, 
Ἠοποις Ἰήπα, Ῥαΐ {ηδίεαά ἴΠπεγ ἴοοῖς Ἠΐς Ίαιρ {οπι 
Ἠϊπα, οι αἵγναγ ἴῃε ςΐησς, απά οτάετεὰά Ἠΐπα Το Ίεανα 
Ὠλπεῖς οἰιγ.ὶ 31ο, γοι 5εε, Ίγετε ἴμε παϊςοϊνίηρς με 
Αρατίαης εηἰεγίαίπεἁ τερατάίηπσ Πΐς οα]]ΐπς απά 5ο] 
Όλο οαχε ἴΠεγ ἴοο]ς οἱ είν «αχ, Ἱεςδί ε]είν Ἠεατίπς 
Ῥε οοτταρίεἁ οἵ Ῥεσοπιε ππογο {α5άΐοις λατ γνας 
πι πρ; Ῥαῦ γοι Ἠανο Ῥεεν ἵλας ΙσποπηἰπΙοις]γ επ- 
εΊανεά ὮΥ ἴΠαῖ Ἱάπὰά ο{ ρ]εαςιτε. 
Απά ἴπτοιρ]ᾗ γοιχ {πῃβαεπος, 1 νου] 5εεπι, ἴ]α 

ἀϊδοαςε 5 αἰτεαάγ α[εοίίπς, ποῖ οη]γ ραρ]ίο 5ρεα]ετς, 
Ῥαΐῦ 6οπιο ῥρΠ]οδορῃετς α5 γγε]]---ἴποισΏ 15 γνου]ά Ῥε 
ΏΙΟΥΕ εοιτεοῦ ἵο 5αΥ ἴλαιϊ ραρ]ο βρεαΚκει αγε πο 
Ίοηςεν «ΦΥ ἴο τεοορηίπε. Έοχ θἶποε ἴΠεγ οΏβεγνε 
γοις 1ηέετεςί 1Π ἱηρίπρ απἆ γοιχ ραβδίοη {ΟΥ 15, ἴΠεγ 
αἱ οἶπςο πον;, Ριρ]ίο 5ρεακενς α5 Ἱνε]] α5 5ορηϊςίς 
απά εγειγἰῃίηρ ἵς ἆοπε ἴο πηπδίο; 1 γοι γετο Το 
ρᾶςς α οοισίχοοΠ1, γοι οοσ]ά ποῖ εαδ!]γ ἀεοῖάς νεί]ιου 
α ἀτίη]άπρ-ρατῦγ να {η Ῥχορτεςς ος α ἰπία]; απά 1 
ἴποενα ἶ5 ἵπ γοιχ πεἰσμρουτποοἆ α 5ορἡἰςῦ5 ]εοῦτνο- 
ΤΟΟΠ1, γοα γν]] Ῥο ππαβ]ε {ο ἀἰδποιής] ἴ]ε Ιεοίμτα. 
Απά 1η ΤΩΥ ορἰπίοη Ῥοορ]α υ] ργεδεη!ῖ]γ σο 5ο {αν 
85 ἴο Ίδε 6οἩΡ ἴο αοοοπιραἩγ ἰΠπείν εχετοῖςε ἵπ ἴ]α 
ϱΥπιΠαΦΙΙΠΙ, ΎεΒ, 6Υεπ ἴο Ἠεα] ἴ]α οἷοὶς. ἘΈον ενεῃ 
πονΥ, ΨΠεη Ρῃγείοῖαης ἀϊδοουτςε ἴο γοι οἨ ἰλείν ατῖ, 
Ώπεγ ομαπί. 

Ῥαϊ ἵηπ αἲ] Ἰ]κε]]λοοά Π{ε γη Ἡ γοι Ἰας Ῥεσοπῃε, οΏ6 
ΠΙΑΥ α]πιοςί 5αγ, ]αδί οπε οοπΏπαοις τενε], ποῖ α 5υγεεῖ 
ος ρεηῖ]ε τενε] εἰἴ]λεν, Ῥιΐ 6ανασε απᾶ ἨαΥδΗ, α τεγε] 

3 "Ῥαβρ]ο βΡρθᾶΚΟΙΒ ᾽ (ῥήτορες) πγοι]ά {πο]αάο ἴθασμοις οἳ 
τηθίοτίο, ῬοΗδιοίθηΒ, απά Ι8νγους; ἴ]λο βορΗΙςίς Ἰοοίατοά οἩ ἃ 
νατίθίγ οἳ {ορίοβ, Ιπο]αάΐπρ ΡΠΙΙοΒορΗΥ. 
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καὶ χαλεπός, ἅμα ὀρχουμένων, τερετιζόντων, 
μιαιφονούντων. οἱ δ᾽ οὖν Λακεδαιμόνιοι πλεῖστον 
ὅσον ὑμῶν διέφερον, περὶ ταῦτα, ὡς ἔφην, εὐλαβῶς 
ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἄρχευν ἦσαν ἑκανοί, καὶ 
τῶν μὲν Ἑλλήνων προέστησαν πολλὰ ἔτη, τοὺς 
δὲ βαρβάρους ἐνίκων ἀεὶ πάντας, ὑμεῖς δὲ οὐδὲ 
ἄρχεσθαι καλῶς ἐπίστασθε. τοιγαροῦν εἰ μὴ 
τῶν προεστηκότων ἐτύχετε, χαλεπῶς ἄν, οἶμαι, 
καὶ ἐσῴζεσθε. τεκµήριον δὲ τὰ τελευταῖα συµ- 
βάντα περὶ ὑμᾶς. ὅτε γὰρ. καθ αὑτοὺς ἦτε, 
οὐχ ὁ μὲν βασιλεὺς ὑμῶν περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο 
καὶ µόνῳ τούτῳ προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ πρὸς ἐκεῖνον 
μὲν ἀπεχθῶς, πρὸς ἀλλήλους δὲ στασιαστικῶς 
διέκεισθε, χωρὶς ἕκαστοι καὶ καθ αὑτοὺς δια- 
φθείροντες τὰ πράγματα, Σιμάριστοι καὶ τοιαῦθ᾽ 
ἕτερα ἑταιρειῶν ὀνόματα" ὥστε φυγεῖν αὐτὸν ἦναγ- 
κάσατε καὶ μετὰ ταῦτα κατιέναι πολέμῳ καὶ διὰ 
Ῥωμαίων; καὶ τέλος ἐκεῖνος μὲν αὐλῶν, ὁμεῖς δὲ 
ὀρχούμενοι τὴν πόλιν ἀπωλέσατε. καὶ νῦν «οὕτως 
ἐπιεικεῖς ἔχοντες ἡγεμόνας εἰς ὑποψίαν αὐτοὺς καθ’ 
ὑμῶν αὐτῶν ἠγάγετε, ὥστε ἐπιμελεστέρας Ἰ χρῆναι 
φυλακῆς ᾠήθησαν ἢ ἢ πρότερον’ καὶ τοῦτο εἴργασθε 
δι ἀγερωχίαν, οὐκ ἐπιβουλεύοντες. ὑμεῖς Ύὰρ 
ἂν ἀποσταίητέ τινος πολεμήσαιτε δ) ἂν ὑμεῖς 
μίαν ἡμέραν ; οὐκ ἐν τῇ γενομένῃ ταραχῇ μέχρι 
σκωµµάτων ἐθρασύνοντο οἱ πολλοί, τινὲς δὲ 

1 ἐπιμελεστέρας Ο88α1ΏοΠ: ἐπιεικεστέρας. 

1 ΤΠθγπιοργ]αο να αἲ Ἰοαρί α ' πιοτα] νἱοίοτγ.᾽ 
5 Τ]ο Ἠοπ]βηβ. 
5 Ῥμοιοπαιν ΧΙ (80-01 5.0.), πἰσ]κπαπηθά ' Τμο Ῥΐρου, νγαβ 

ἀτίνοι Ιπίο οχῖ]ο ἵπ ὄ8 Β.ο. απᾶά τοβίοτοά Ργ Ααάας ΟαΡβίπῖαΡ, 
Ῥτουοηβ] οἳ Ἁγτία, {του γθατς Ἰαΐογ. 
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ος ἆαποστς, Ὑδί]ενς, απ πιανάσγενς αἰἱ οοπιρῖπες. 
Ῥιϊ Όιε Βρατίαης Ίνετο ναςῖ]γ ἀἰβετεηί ἤοπι γοι 
Αεχαπάτίαης, {ον ἴΠεγ γγετε οααΏοις ἵπ ἴεδε 
πηαϊίευς, α5 1 Ἠανο εαίἀ. Έον γηηί]ε ἴεγ 5πονγεά 
οαρασἵἴγ {ο τα]ε, Πανίηρ Πε]ά ἴ]ε ΙεαάετοΠήρ ἵη ἄτεεοε 
{ου ΠΙαΠΥ γεα5 απά Ρεΐης αἱνγαγς ν]οϊοτίοας ονΕΥ ἴ]ο 
Ρατρατίαης νν]λοαῖ εχοερίίοη.ἆ γοι ἆο ποῦ απἀειδίαπά 
ενεπ Ἠουν το ε σοοά 5αρ]εοῖς. Τπενείοχο, 1 γοι Ἰαά 
ποῖ Ῥδεπ {ογίαπαΐα ἵπ γοιτ ρτγεδεπί Ἰεαάσνς,” Πατά]γ, 
Ι ΓαΠπογ, νου] γοιχ εχἰςίεηπσε 6 86οππε. Ας εν]- 
ἀεπος 1 οτε ἴ]ιο πιοδῖ τεςεπῖ οἸαρῖίενς ἵπ γοιχ Πἱ5{ουγ. 
Έον ἱπδίαπςς, πει γοι νγετο 50111 ἱπάεροπάεηπῖ, ἁῑά 
ποῖ γοιν Ἰάπρ Ῥ9γ Πήπαδε]{ νῖἩ ρῖρίης απ «οποεή- 
ἰχαῖς οἨ Ε]αῖ αἶοπε; απά γγετε γοι ποῦ οἩ Ποβ[]ε ἔετπ]ς 
η ἴ]α Ἠΐπα αππά Έοτη νξ]ι {αοίοη ἄπιοηΏς γοιιςε]νες, 6ας] 
{αοϊίοη δεραχαζε]γ απά ΙπάερεπάεπίΙγ απνογκίπς ἴ]ια 
τηῖη ο{ 11ο ο{αῖε---Θἰπιαχίςίοί απά οἴλει ρατίίες οΕ Π]κα 
ΏβΠῃθς---ἴῃ οοΏ5ε(πεηοςῬ ος γίο] γοι {οτεεά γοιχ Ἰκΐπο 
ἴο βεε, απά Ἰαΐεγ οἨη ἴο ορίαϊη Ες τείιση ΡΥ πηΘαης 
οἱ αχ, απά ντ] ἴἶε αἰά οἳ Ἡοπιαης, ἴοοῦ Απά 
Ππα]]γ Ίνα γη] Ἠϊς ρἱρίηρ απἆ γοι να γοιχ ἀἁαποίπς 
ἀεκιχογεά ἴπα φἰαῖε.  Απά ἴλλοισῃ γοι πουν Ἠανοα 
φιιοἩ γεαςοπαΡ]θα ΠΊΘΠΏ 5 6ΟΥΕΥΠΟΥΕ, γοι Ἠανο Ῥτοισῆ! 
Ώπετη Το α {εε]ίηρ οἱ 5αςρίοἴοη ἴουνατά γοιχρε]νες, απά 
50 ἴΠΕΥ Ἠανε οοπ1ε ἴο Ῥε]εγνα ἰ]ιαί ἴποτε ἵ5 πεεᾷ οἱ 
ππογς οαταβα] νναϊομξαίπθςς αι Γογππετ]γ; απά ἴΠς 
γοι Ἠανε Ῥχοισηί αροιῖ ἴμτοισ] 41γοραπςε απἆ ποῦ 
ἴπχοασῃ ρ]οϊίπσ. Έον νυου]ά φοι τενο]ί ἤγοπι ΑΠΥ- 
Ῥοάγξ Μου] οι γναρο ντα α ἶπρ]ε ἆαγὸ 15 Τῖ ποῦ 
πας λα ἵπ ἴπο ἀἰςίατραπος γγη]ο]ι ἴοοῖς ρ]ασο ἴ]ε 
πια]οτΙἳγ επί οπ]γ ας {αντ α5 ]εενῖπο ἵπ ἴπεῖν πουυ ος 

4 Ἑγ Πανίηρ Ιηνοκοά {πο αἷά οἳ Ώοπιοῖ ἨὨίο ΒΘ6ΘΠΙΡ {ο Β84Υ 
ἐ]λαῦ ἱπάρροπάσπορ Ίναβ Ἰοβῦ ππάοτ “πο Ῥϊρου, νίοὮ ἵβΒ 
πιαηϊ[ο»ί]γ {α1ςο. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὀλίγοι βάλλοντες ὅ τι ἔτυχον ἅπαξ ἢ δίς, ὥσπερ 
οἱ καταχέοντες τῶν παριόντων, κατέκειντο εὐθὺς 
ἄδοντες, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ὅρμους Ἰεσαν, ὥσπερ ἐν 

ἑορτῇ. πιούμενοι Ὦ - / Δ ς ς αἱ μὴν ἐκεῖν µέμνησθε τὸ γελοῖον ὡς ὁ 
βέλτιστος ὑμῖν Ἰόνων ἐχρήσατο προελθών, οὗ 
µάλιστα τὸ πλῆθος ὑμῶν συνειστήκει, καὶ δείξας 
τινὰ τόπον βραχὺν προηγόρευεν ὡς εἰ μὲν αὐτὸς 
ἐκεῖ προέλθοι, νενικηκὼς εἴη καὶ δέοιΣ ὑμᾶς 
ἀπαλλάττεσθαι καθ αὐτοὺς καὶ παραχωρεῖν" 
εἰ δ᾽ ὑμεῖ, ἔφη, τέτταρα ἢ πέντε βήματα 
νικᾶτε, κἀγὼ βαδιοῦµαι ταῦτα δὲ ἔλεγε, 
φειδόµενος ὑμῶν καὶ καταγελῶν καὶ καθάπερ 
παισὶ προσπαίζων. ἐπεὶΣ τὸ στράτευμα 
ἐφειστήκει κἀκεῖνος οὐδένα εἴα ἅπτεσθαι, γυμ- 
νοὺς ἅπαντας ὁρῶν καὶ ἑτοίμους ἀπόλλυσθαι. 
τί οὖν; ἐβιάσαντο μετὰ ταῦτα οἳ προπετεῖς καὶ 
ἀκόλαστοι καὶ ἐπίτηδες ἀνατρέψαι " καὶ συγχέαι 
πάντα ἐπιβουλεύσαντες, καὶ οὐ πρότερον ὑμᾶς 
ἀνῆκαν ἕως ἐγεύσασθε πολέμου καὶ τὸ δεινὸν 
ἄχρι, πείρας προῆλθεν. ; : αν 

Τί δὴ καὶ τούτων ἐπεμνήσθην; ὅπως εἰδῆτε 
τὰ φυόµενα ἐκ τῆς περὶ τὸν βίον ταύτης ἀταξίας. 
οὐ γὰρ ἔστι τοὺς οὕτως ἐπτοήμένους περὶ τὰ 
μικρὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, φαύλως καὶ ἀκρατῶς 
ἔχοντας ἐν τούτοις ἃ πράττουσι καθ ἡμέραν, 

1 πιούµενοι Ο8βΒ8ἩΡΟΠ: ποιούµενου. 
} δέοι Βε]άεπ: δέον. ὃ ἐπεὶ Ὑαἱερίαβ: ἐπὶ. 
4 ἀνατρέψαι Ἠείθκο: ἀναστρέψαι. 

1 ΟΙ. ΑτίβζορμαΠοΕ, 4ο]αγπίαπα 616--]17: ὥσπερ ἀπονίπτρον 
ἐκχέοντες ἑσπέρας, ἅπαντες “ ἐξίστω” παρῄνουν οἱ φίλοι. 

3 Ῥ]ο ἶδ οατ οηΙγ απ]οτῖθγ Του ἐς ἀἰδίατραηος, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΠΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

εοιχασς, γηΙ]ε οΏΙγ α {ον;, αξίον οπθ ΟΥ Ὄννο θ]λοῦς γη ἴἩ 
απγιρίης αἲ Ἀαπά, Ἰῆκο Ῥεορ]ε ἀτεποβίηρ Ρα586Ι5- 
ΡΥ ν]ι ο1ορς.ῖ απἱε]κ]γ Ίαγ ἀονΏ απά Ῥεραη Το δίης, 
απᾶ 8οπη6 γγεηῖ ἴο {εῖοι σατ]απᾶς, α5 1 οἨ ἴΠεῖχ πα 
ἴο α ἀτίηκίπο ρατῖγ αἲ 5οπηε {εδίϊναι 53 σ 
Απά 5αγε]γ γοι τοσα]] ἴλαῦ οοπηῖσα| {ποῖά οπῖ---Ἡουν 

ἴπε εχεε]]επί Όοπομ ὃ ἰτεαῖοεά γοι ΥΊεΠ, αἀναποίης 
το ἴο Ῥ]ασε ν]ογο γοιχ {οχοεδ Ίνετο πηοδῖ «οΠοςΗ- 
ααἴεᾶ απἀ ροϊηίηρ οιξ α Πε ]ο εἰνεῖο]λ οἳ στοιπᾶ, Τε 
ἀεο]ατεά: '' Ἡ Ι οαπ σεῖ ἴλετε ὮΥ πιγδεΗ, Τ απ ἴμε 
νὶοῖον, απά γοι πωιςί ἀερατῖ ΡΥ γοἈχβε]νες απά Ίεανε 
ἴπε Πε]ά; Ῥαϊ 1 γοι,”' δαἷά Ίο, '' οαΏ γη γοις αγ α5 
πηπε] ας {οχ οἵ Ώνε εἵερς, 1 νη]] ἴαίκε α γγα]]ς πγςε1{.”” 
Τηϊς Ἶε σαἱᾱ οπῖ οἳ α ἀοςίτε ἴο 5ρατε γοι, Ιαασβίης αἲ 
γοι απἀ Ῥ]αγίηρ νηϊἩ γοι ας {6 γοι εχε ομί]άτγεη; 
οἵπος ἴῃο αΤΠΙΥ Πα Πα]ίοά απἀ ιο γγοι]ά ποῖ ρετποῖϊ α 
εἶπρ]ε 5ο]άΐεχ ἴο Ίαγ Παπάς οη γοι, δοείης, α5 Πε ἀῑά, 
ἰλαῖ γοι αἲ] ἵνογε ἀπαγπηεά απά {αοθά γι ἀεδίτιο- 
Ποη. παί Όιεηπδ Έοτος Ίναδ πεχί επρ]ογεά ὮΥ 
ἴπε Ἰεαάκίτοηρ απά απτά]γ αρἰτῖῖδ, νο Ῥάχροδε]γ 
αἰπιεά αἲ α οοπιρ]εῖο ονεγίῃμτουν απ αἲίεν οἨαος, απά 
ἴΠεΥ ἀῑά ποῖ ]εῖ γοι 6ο απ] γοι Πας Ἰιαά α ἴαρίε ος 
πγαχίατε, απᾶ γλαῖ γοι ΓΟΥΠΙΕΥΙΥ Ἠαά ἀτεαάεά Παά 
Ῥδοσππε α πιαϊίεχ ος Ρίΐ{εν οχρετίεηςς. 
ἨΥ, ἴπεη, Ἠανο 1 πιεποπαεά ἴμεςα εγεηίς αἱ5οῦ 

Ῥεοαμςε 1 ναπῖεά γοι ἴο απἀετοίαπά ἴ]ο παϊιτα] 
οαΐσοοπιε ος εΠῖς ἀἰδοτάετ]ίπεςς ἴ]αῖ τα]ες γοι Ίΐνες. 
Έου 1ὲ ἶ9 ποῖ ροββίρ]ε ἴ]ιαί ἴποςα γιο ρεῦ 5ο εχοῖταά 
ονεν Ὠίβες απά ἴλ]πρς οἱ πο ἱπιροτίαπος, ἴλοδε νο 
Ῥεμανε 5ο ἰποισ]ί]εςς]γ απά νι 5αοἩ Ἰαο]ς οἱ 5ε]{- 
οοηίχο] ἵπ ἴμερε πιαϊίεις οἱ ἀαῖ]γ Π{ε, ιοι]ά Ῥε 
ἴεπιρεταῖε {π οἴπεν πιαϊίεν απἆ εοπιρεϊεηῖ Το Ῥίαπ 

5 Ὀπ]κπονη. ΑΡρρατθηϐΙγ ἴ]λο οοπιπιαπάου οἳ ο ΈῬοπιαῃ 
ἴγοοΡββ ἵηπ Αἰοχαπάτία, 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τἆλλα σωφρονεῖν καὶ περὶ τῶν µειζόνων ὀρθῶς 
βουλεύεσθαι. ἡ γὰρ τῶν τρόπων κουφότης καὶ 
τὸ ἀλόγιστον οὐκ ἐᾷ µένειν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσω, 
οὐδ᾽ ἔχει µέτρον οὐδὲν ἡ ἄνοια τῶν ἁμαρτημά- 
των, ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶν ὁμοίως πρόεισι καὶ παντὸς 
ἅπτεται μετὰ τῆς ἴσης εὐχερείας. μὴ οὖν οἴεσθε 
περὶ μικρῶν εἶναι τὸν λόγον, ὅταν τις ὑμῖν δια- 
λέγηται περὶ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις θορύβων. οὐ 
γὰρ οὕτως ἡ πενία ταχὺ πέφυκε συµβαίειν διὰ 
τὰς κατ ὀλίγον ζημίας, ὡς ἡ κακία πρόεισιν 
ἐκ τῶν κατὰ µέρος τούτων ἁμαρτημάτων καὶ 
τελευταῖον ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ πέρας καὶ τὸν ὄλεθρον 
αὐξηθεῖσα ἤγαγεν. 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ 1 τὰ περὶ τὸ θέατρον. ἀλλ᾽ 
ὅταν εἰς τὸ στάδιον ἔλθητε, τίς ἂν εἰπεῖν δύναιτο 
τὰς ἐκεῖ κραυγὰς καὶ θόρυβον καὶ ἀγωνίαν καὶ 
σχημάτων μεταβολὰς καὶ χρωμάτων καὶ βλασ- 
φηµίας οἵας καὶ ὅσας ἀφίετε; εἰ γὰρ μὴ τοὺς 
ἵππους ἑωρᾶτε ἁμιλλωμένους καὶ τούτους συνή- 
θεις, αὐτοὶ δ) ὑπὸ µαστίγων ἠλαύνεσθε τῶν ἐν 
ταῖς τραγωδίαις, οὐκ ἂν οὕτως χαλεπῶς δι- 
έκεισθε. αὐτὸν γάρ, οἶμαι, τὸν ᾿Ιξίονα λῆρον 
ἀποφαίνετε τὸν ἐν τῷ τροχῷ παρὰ τοῖς ποιηταῖς 
ἐνδεδεμένον καὶ κολαζόµενον διὰ τοιαύτην τινὰ 
ἀσέβειαν. φέρε οὖν, εἰ μεταξὺ θεῶν τις ὑμῖν 
ἐπιστὰς εἴποι διατεινάµενος, 

δαιµόνιοι, µαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ 
βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα. 

δὴ ἨἘπιρετίαβ: ἤδη. 

1. Αρρατεπί]γ ιο ν/μῖρΒ γγθ]ἀσᾶ Ὦγ έθ ΕατῖθἙ. 
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ΤΗΝ ΤΗΠΤΥ-ΡΗΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟΟΒΡΕ, 

νθε]γ τεσατάῖπο μίπος ο σγοαῖαν πιοπιεηῦ. ΤΟΥ ἴῃε 
ΓΙ νοΠίγ οἱ γοιχ οοπᾶιοῖ απά γοιχ Ἰαε]ς οἳ τεᾶδοπ 4ο 
ποῖ Ρρειπαῖῦ γοι ἴο οα]] α Ἰαιί αἲ ἴπίησς ο παῖπος 
ἱπιροτίαπος, απά ἴπε {ο11γ οἳ γοις παδοοπάιοί Κπουνς 
πο Ῥουπάς, Ρα Ιπδίεαᾶ ροες χὶρηῖ οη Το αΠΥ 1επρῖ]ι 
νο ἀῑςονιππίπα Πο, απᾶ ἴουισμες ονονγτῃλίπς νηζ]α 
εαα] τες]κ]ο55πεβς. 39 ἆο ποῖ ἰλϊπ]ς ἐλαῖ α πηαη ἷ5 
ἀεα]ίπο η ἰτίῃες ννηεπ Ίο 6ροα]κς ἴο γοι αροιῖ γοιν 
ἀϊδογάστς ἵπ ἴμε ἰλοαίτο. Του ρονετῖγ {ο]]ον/5 αῖο]κ]γ 
εποιρ]ι τοπ σταάια] Ίο55ε5, Ῥιΐ ποῖ α5 απἰοκἰγ ας 
νο]κεάπαςς Ῥτοργεςςες {γοπα ἴ]λοςε 5αοσορδθῖνο 6ΙΓΟΥ5, 
απ] ΠπαΙγ, Πανίηπς αἰίαϊπεά {5 στονίἩ, Τε Ῥτίησς 
ΤΠΕΗ Το ἴλε Υετγ οπᾶ---ἀθείτασίίοη. 

3ο πΠΙΟΙ, ἴμεη, οη ἴπε 5αρ]εοί οἱ ἴλε ἰλιεαῖτο. 
Ἡονψενετ, ν]εη γοι επῖεν ἴλε θἰαάἴαπα, πο σοι] 
ἀεροτῖρε ἴπε οΠοιῖς γοι αἴτεν ἴπεχε, απά γοιν παρραρ 
απά αηοσιῖςι απᾶά Ῥοᾶ11γ εοπίοτίοπς απἆ «Ἠαπρε οἳ 
οο]οις, απά ἴ]λε τπαΏΥ ανα] οαχγςος ἴλαϊ γοι επαϊςρ Του 
Ἡ γοι Ὕνετε ποῦ πηετεΙγ υναϊομίπρ λε Ἠογδεςδ ταςς 
---Δπᾶ Ἠοχςος, ἴοο, ἴλαῦ αγο δε ἴο' τασίης--- Ρα 
Ίνοτο γοιµδε]νες Ῥείπρ ἀτίνει ὮΥ ἴλε νρ οἳ 
ἱχασεάγ, γοι νγοι]ά ποῦ εχΗΙρῖῖ ἴλε ασοπΥ γοι ἆο. 
Ἡ/Ἡγ ενεΏ Τχίοη ἨήπηδεΙ{, πιεϊμῖπ]κς, γοι 5ΠουΥ Το Ίανε 
Ῥεεηῃ α δεοοπᾶ-γαΐεχ, ἴπε Τχίοη ο ἶ5 τερτεδεηίεά 
ΡΥ ἴπε Ρροεῖς α5 Ῥουπά οη ἴλο νηεε] απ ραπϊδλοά 
{οχ 6οππε 516Ἡ Ἱππρίεῖγ α5 γουνς. γε] ἔπεη, 18 ἵπ ἴ]ε 
πη]αςὲ ος Ττ α]] 6οππε σος 5Ποι]ά ἴα]κο Ἠΐς 5ἴαπα Ῥερίάε 
γοι απά {π α Ἰοιά νοῖοε «Ποι]ά 5αΥ: 

“"Ἐοο]ςε, γοι ατε πιαά; ηο ππονο γοιγ αρἰηῖ Πάος 
Ύοιχ {οοά απά ἀτίη]ς.ὃ 

5 Ατηϊηη νΙθυβ {Π]5 οΊαιςο 88 αη Ιηζογρο]αδίοη, Ῥαῦ {Πο τε[οτ- 
6Π6θ ΤΙαΥ Ῥθ {ο {πο ἆερτοῬ οἳ Ἱπιρίθίγ ταίῃμοτ {ματ {019 Κῑπά. 

5 Οἄψεεεη 18. 406--]. Τεϊοπιασπαβ αρρταϊἁάβ πο ααἴίοτς αὖ 
ὑαίτ βπα] Ῥαπααεῦ Ῥο[οτο γμο εἸααρῃίογ. 
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/ / ϱ / ες / / 

τί σφόδρα οὕτω κυκᾶσθε; τίς ἡ σπουδή; τίς 
ή 3 / α] Δ / α) λ ε / ) ὁ ἀγών; οὐ γὰρ Πέλοψ ἐστὶν ὁ διώκων, οὐδ 
Οὐόµμαος οὐδὲ Μυρτίλοςὰ οὐδὲ περὶ βασιλείας 
οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ θανάτου πρόκειται κρίσις, 
ἀλλ᾽ ἔστιν ὁ ἀγὼν ἀνδραπόδων ὑπὲρ τοῦ τυχόντος 
ἀργυρίου, νῦν μὲν ἠττωμένων νῦν δὲ νικώντων, ἀεὶ 
τῶν αὐτῶν' εἰ λέγοι ταῦτα, τί ἐρεῖτε; ἢ δῆλον 
ὅτι οὐδ᾽ ἀκούσεσθε παρ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, οὐδὲ 
Ἂ .) ΔΝ ς Αα ε - / / ἂν αὐτὸς ἡμῖν ὁ τοῦ Ἰέλοπος διαλέγηται 
πρόγονος; 

Τὔα οὖν εὕρῃ τις ἐπικουρίαν ἢ τίνα ἐξιλάσασθαι 
δεῖ δαιμόνων; ἔστιν ᾿Ολυμπίασι κατὰ µέσον τὸν 
ς / / Αα / ” ἱππόδρομον ΤΓαραξίππου Ποσειδῶνος βωμός, ἔνθα 
µάλιστα συνέβαινε τοὺς ἵππους πτοεῖσθαι καὶ 

ο) / - ς / ”. πλεῖστα διαφθείρεθαι τῶν ἁρμάτων. ἔδοξεν 
οὖν τοῖς ᾿Ηλείοι ὡς δαιµονίου τινὸς ὄντος 
ς ’ / |. 4 / ες ] ἱδρύσασθαι βωμµόν. καὶ τὸ λοιπόν φασιν ἀπ 
ἐκείνου γεγονέναι τὸν τόπον ἀσφαλῆ. πολὺ δὴ 
μᾶλλον ἔγωγε ὑμῖν συμβουλεύω τὸν θεὸν τοῦτον 
2 / λ α ς / α] / ἐξιλάσασθαι καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαι τὸν αὐτόν, 

Ν 12 . « Δ - σ 5 τν τα ς α ».- μὰ Δύ οὐχ ὑπὲρ τῶν ἵππων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν, 
ὅπως μὴ ταράττησθε μηδὲ ἐκπίπτητε τῆς τάξεως. 
μὴ γὰρ δαιμόνια πάντ᾽ ᾖ Ἔ τὰ τοιαῦτα καὶ μείζονος 
εόµενα ἀποτροπῆς. Φφασὶν ἀρχαίαν βασιλίδα 

- ο. - 4 ἐν Ἀρήτη τῶν "Ηλιαδῶν ἐρασθῆναι ταύρου, καὶ 
συγγενοµένην χαλεπόν τι καὶ µέγα τεκεῖν τέρας. 

1 ΛΠοτ Μυρτίλος ΟΓΟΒΡΥ ἀε]είοβ 88 α ϱΙοββ ὁ μὲν δεύτερος 
ο η , Π ε α ο κ ἀπὸ Διὸς γεγονώς, ὁ δὲ Ἠρμοῦ παῖς: “«ἴλιο δεοοπά βρταπρ ἔτοπα 
Ζοιβ, {1ο οἴμοτ Ἠογπιθβ) βΟΠ.᾽ 

1 πάντ᾽ ᾗ Ῥβαρ]ς: πάντῃ. 

1 Μγτί]ας 18 Τωτηθά 5 {πο οἨατιοίοοι οἳ Οοποπιαϊς, Ὑλοπα 
Ἀο Ῥοίταγοά ἵπ 9 γγο]]-ὶκπονπ ταοθ υη(Ἡ Ῥο]ορα. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΞΘΗΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

ΊΛΠνψ ατα γοι 5ο νΙο]επῖ]γ ἀῑδιιχρεά δ μαι ἵδ ἴ]νε 
εχοϊεπιεης) ας ἴλε οοηίοςιὸ Έου ἵν ἵδ ποῖ 
Ρε]ορς γιο {5 ἀπίνίης, ος Οεποπιαῖς, ο: Μγτ]ιςἡ 
ΠΟΣ ἶς 1ξ α απεςΒοη οἱ α ἸϊπσςΠίρ ος α γή{ε οἵ α ἀεαῖ] 
Ὠιαί Ἠαπος {π ἴμο Ῥαίαπος, ΠαΥ, 1ἳ ἶ5 οπ]γ α οοπζεεί οἱ 
εΊανας {ου α Ρα1αγ ΕΙἱ ο[βΊΊνες, 5ἶανες νο βοπιείῖπχες 
αγο ἀοίεαίεά απάἆ δοπιείίπηες ν]οϊοτίοις, Ὀαῦ 5ἶανος ἵπ 
ΔΏΥ οᾳ5ο,. ΤΕ ἴ]με σοᾷ 5που]ά δ6ρεα]ς ας, γν]λαῖ γνοιι]ἀ 
γοιχ τερΙγ ρε. Ο5 1511 οἶἷεαχ ἴλαῖ γοι ψου]ά ποῖ εγεη 
Ἠθίοη αἲ 5αοἳ α πιοπιοηί α5 ἴλμαί, ποῦ εναν 1 ἴ]οα 
σταπάςίτεΣ οἱ Ῥε]ορς Ίνετο Πἰπηδε]έ [ο 5ρεαΚκει ἓ 

ἨγΠπαϊ 5ποσοις, ἴλεῃ, «8η οπ6 ΠΠᾶ, οἳ Ὑλαῖ ἀῑνίπε 
οἵ6ς πας οπθ Ρτορίμαϊἑξδ Ίπετε ἶ5 αἲ ΟΙγπιρῖα, 

αἲ {μα οεηίχε οἱ ἴ]ο ταςθ-οΟΙΙ56, 8Ώ αἶζαχ ἴο ῬΡοδεἱάοπ 
Ταναχίρρος, οἱ Τειτου οἱ Ηουβες, οἨ ἴ]ε δροῖ ΨΊετε 1ῖ 
Παρρεπεά ἰλαῦ ἴλε ἨουδεῬ πιοςδί {γεαπεπ{]γ Ῥοσσπιε 
Βήσ]ίεπεᾶ απά νηετε πΙαΠΥ οἰατίοῖς Ὕεγε βπιαςηος.ὃ 
5ο ἴ]λε Ἐ]εαης ἀεοίάεά {ο ετεοί απ α]ίατ οἩ ἴπε οροῦ, 
Ρε]ονίηςσ ἐ]ναῖ 5οπιε ἀεἰῖγ γνας ἵἩετο. Απά ἤοπα Όλα 
πιο {ουγνατά, ἴεγ 5αγ, ἴλε ρ]αςε Ίλας Ῥεεπ δαία. Νε]] 
ἴπαθῃ, πΙΟἩὮ ΤΟΤΕ εαγποςί]γ ἆο 1 αἀνίδε φομ ἴο Ῥτο- 
ΡἰΜαΐε ἰΠῖς σοά απά ταῖδε απ α]ίαχ οἱ λε 6απηο Κἰπά, 
πο, ΡΥ Ζεις, {ον ἴλα δαίκο ο{ ἴμα Ίουβες, Ῥαΐἳ ταἴ]ευ 
{ου ἴλε ϱα]ε οἱ γοιπβε]νες, 5ο ἴλαῖ γοι πΙαΥ ποῖ Ῥε 
τογτοτίπεά γοιπεε]νες οἵ Ῥο Ῥίϊοπεα Ἠεαά]οπς Ώοπι 
γοιχ Ῥτορεγ φἰαΐίοη. Έος ρεγμαρς αἰἰ 5ας] ἀἰδαρίενς 
8ο ἴ]ια ννοτ]ς οἱ α ἀεἴἴγ, τοαιἠσίης αππαςαα] εβονί 
ανατῖ. Τ ἶς εαἷᾷἆ Ὠιαϊ απ αποϊεπῦ Οτείαη 4π6εΠ, οπε | 
οἱ νε ἀαιισηίενς ο{ Ηε]ίας, Ῥοσαπαο οπαππουτεά οἱ ἃ 
Ῥυ]1, απά ἴ]ιαί αέτεν απίοη νἩ Ἠΐπα Ίο ῬτουσΏί {Γογῦ]ι 
ἃ 8.νασε, πιἰσλίγ πιοηςῖοτ. Ῥο 1 πηγδε]{ απι ἄΡΡΥο- | 

1 7ου. 
δ Ροο Ῥαπβαπῖας 6. 20. 156--19. 
4 Το {απηϊήατ {α]ο οἳ Ῥαβίρμαθ απάἆ {πο Μιποίααν, 
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δέδοικα δὴ κἀγὼ τὸν ἱππικὸν τοῦτον ἔρωτα τῆς 
πόλεως, µή τι δυσχερὲς ὑμῖν καὶ ξένον ἐνέγκῃ τῷ 
χρόνῳ.! ᾿Αθήνησι δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῷον ἄγαπη- 
θῆναι τὸ καὶ παρ) ὑμῖν εὐδοκιμοῦν' καὶ νῦν 
ἐστιν ἐν τῇ πόλει τόπος οὕτω καλούμενος ἵππου 
καὶ Ἰόρης ἆβατον. ὁ γὰρ πατὴρ συγκαθεῖρέε 
τὴν παῖδα τῷ ἵππῳ, καί φασιν οὕτω διαφθαρῆ- 
ναι τὴν κόρην. σκοπεῖτε δὲ μὴ καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῆς 
τοιαύτης ἐπιθυμίας ἀπόλησθε. 

Ἡοῖος γὰρ Ὅμηρος ἢ τίς ἀνθρώπων δύναται 
τὰ συµβαίνοντα εἰπεῖν; οὐ γὰρ οὕτως ἐκεῖνός 
φησι τὰ ἅρματα ταπεινὰ γίγνεσθαι μεταξὺ καὶ 
σφόδρα ὑψηλὰ κατὰ τὸν δρόµον, ὡς τὰς ὑμετέρας 
ψυχὰς ἰδεῖν ἔστι πασχούσας. φησὶ δ᾽ οὕτως, 
ἵν' ὑμῖν καὶ χαρίσωµαί τι μικρόν" 

ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν ᾿χθονὶ πίλνατο πουλυ- 
βοτείρη, 

ἄλλοτε δ᾽ ἀϊξασκε µετήορα! τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες 
ἔστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου 
νίκης ἱεμένων, κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος 
ἵπποις. 

ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἡνιόχους πεποίηκεν ἀγωνιστὰς 
καὶ φιλοτιμουμένους, τοὺς δὲ θεατὰς καθ ἡσυχίαν 
θεωροῦντας, ὥσπερ καὶ προσῆκε. µόνον δ' 

1 ΑΠΕΓ χρόνῳ Βε]άθη απιά οάΐξογε ἀθ]οίο 5 απ ἱπίογρο]αβίοη 
πάλιν δὲ ἑτέραν παρθένον ποταμοῦ τινος ἐρασθεῖσαν κ.τ.λ.: “"Απά 
βραίη, {λαέ αποίμοτ ν]τοῖη, Ἠανίπρ ὮΏθοοππθ οπαπποιτοά οἳ 
ορτίαϊη ΤΊναχ, ραϊᾷ ἆαῖ]γ νἱβίθ {ο {ο βίτοαβπα, απά {οοἷ ἐἶο 
Γο811 ἵπ Ἠθυ ΑΤΤΙΡ απά τοοθἰνθᾶ {1ο γγαίου ἵπ Ἠθς ΏοβΟΠΙ.” 
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ΤΗΕ ΤΗΠΤΥ-ΡΘΕΟΟΝΡΟ ΡΙΡΟΟὉΌΒΡΗ 

Πεηαίνε ]εςῦ ἴ]ῖς Ρραδρίοη {ος Ἠουθες ἴ]αῖ Ιη{οοῖς ἴ]ο | 
οἱ γ ππαΥ ἵπ πηε Ὀχίπς ΓοσίἩ 6οπιο ἴπαησαο απά ͵ 
ἀῑίτεςείπς οΏεριίπρ {ος γοι. ΤΗΠΕΥ 5αΥ αἶσο ἴλαί 
αἲ Αἴλεης ἴ]μ]5 νετγ δρεοῖες ἴ]αῦ γοι 5ο πιπο] αἀπαίχο | 
Ῥεσαπιε ἴ]ε ορ]εοῖ οἱ Ιπ[αἴπαοη, απᾶ ἴοάαγ ἴλοτο {5 | 
ἵπ ἴλαί οἳ υγ α οἷῖο ἴλαί Ῥεαχς ἴπε ηαπης, ΦαΠςἴιαΣΥ ος | 

Ἠουςε απἀ Μαϊάεη. Του ἴ]ε πιαϊἀεπ΄ς {αἴμεν οοἩ- ϊ 
ι Πποά Ἠΐς ἀαασ]Ώίεν αἶοπρ γη] Όλο Ἠουςε, απά ἴλνας, ᾿ 

Ὠιογ 5αγ, οἷια γνας ταϊπεά, Απά ἆο γοι Ῥον/ατο Ἰεεί 
γοι αἷςο ἔμτοισ] α ραρρίοη Ἰ]κο ἴαῖ Ῥο ἀορίτογεά. 

Ἐουγ υλαῖ Ἠοιπεγ οἳ υ]αῖ πιοτῖαὶ ππαηπ αἲ αἃ 
οαη ἀεεορε ἴπε ἴμίπσς ἴλαῖ Ἠαρρεη Ἠετο Του 
εχαπηρ]ε, ἵπ Ἠοπιετ5 πατταῖνο ἴπε οἰιατίοῖς ἆο ποῦ 
εἰπ]ς 5ο Ίου αἲ περ απᾶ ἴλοη χῖδο 5ο Ἠΐρη οἩ ἴ]ε 
οουΥ5ε αξ γοιτ αρἰτῖῖ πηΔΥ Ῥε 56εη Το τῖδο απ {α]]. 
Απά ἰΠῖς {5 λαο γγαγ Ίε ραῖς 1τ, 1 1 πιαγ {ανοιχ γοια 
υΗΓ α 5Ποτῦ Ῥαδδαρο: 

Αἴ Ἠπιες ἴῃμε οατ5 εἶατπο οἶο5ο ἴο Ῥουπίοοιις θατί], 
Αἲ πες ἴπεγ Ῥουπάεά ΠρΊ: ἴ]ε ἀτῖνετς 5111 
Φίουά ἤτπα, ἴποισ] Ἠοατῖς ἀῑά ροιπά α5 εαςὮ πΙαΠ 

5ἴτογε 
Το νπ ἴ]ο σοα], απἀ 6αςΏ οα]]εὰ ἴο Πῖς τεαπι. 

Τη ἰΠΐς ραξδασο Τῖ ἶ9 ο οματίοϊεετς ΥΠΟ αγε ΤΕΡΥε- 
εεπίεᾶ α5 οοπίεείαηϊς απἆ τῖνα]ς, νηη!]ε ἴπε δρεοίαῖους 
Ἰοοἷς οη 1π 5ἴ]εποςὃ α5 Ιπάθες γγας βἰῆπςρ. Απα οη]γ 

1 Ῥαπεαπίαβ ἆοθβ ποῦ ΠΙθΠΡΙΟΠ {ΠΒ βαποΘΙΒΥΥ. ὨἩο ἆοθ, 
Ἠονονοτ, τθοοτά ἴπαῦ Ῥοβοϊάοη απά ΑίΠοπα 8Πατο υΙθἩ 
Ῥοπιθίοτ απᾶ Ἠοι ἀπασημίοιτ α βἨτίηπθ οἨ ἴπο του {ο Ἐ]οθιβίς 
(1. 97. 9): Το αἶδο τοροτίβ ὑ]αῦ Ῥοβοϊάοη απἀά ΤὨοπιθῦθς οΏςθ 
Ἠε]ά ΙΠέετοοατβθ α58 Ἠοτβθ απᾶ ππατο (8. 25. 6). Ὀϊο) αΠαδίοη 
ΏΙΑΥ Ῥο {19 οπύρτογίἩ οἳ 8οπ1θ 6πΟἩ ἰταάΙοηβ. 

5 Πίαά 25. 9668-12. Ταζοη ἴτοπα {11ο αοοοαηῦ οἳ πο ολατ]οῦ 
τας αὖ {με {ππετα] σατιθβ Ἠθ]ά ἵπ Ἠοποιτ οἱ Ῥαΐτοσ]αβ. 

5 Πίαά 29. 448. 
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ΡΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

) Αα ο) 

ἐπὶ τῷ τέλει φησὶν Αἴαντα τὸν Λοκρὸν ὁρᾶν 1 
- .) ο ἀπρεπέστερον καὶ λοιδορεῖσθαι ᾿Ἰδομενεῖ περὶ 

τῶν ἵππων τῶν ἨΕὐμήλου. οὗτος µέντοι ἐστὶν 
ε λ ΔΝ Ι) ε] ΄ ε / ὁ περὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν αὖθις ἀσεβήσας ἁλισκομένης 
τῆς Τροίας, καὶ αὐτός τε" διὰ τοῦτο κεραυνωθεὶς 
καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ναυαγίας τοῖς πᾶσιν 
αἴτιος γενόμενος. ὁ γὰρ ἐν τοιούτοις θρασὺς καὶ 

μ .) Δ εά β. / / προπετὴς οὐδὲ τᾶλλα εἶναι δύναται σώφρων, 
ὥσπερ καὶ εἶπον ἤδη. 

- - / 8Ι ἼΤοῦτο μὲν οὖν τοιοῦτο παράδειγµα κακίας 
καὶ ἀνοίας ὃ ὁμοίως κἀκ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων 

σ 4 ρα το) λλ 9 / θ / ον ῃ οἵπερ" παρ ὑμῖν, πλὴν ὅτι µάχεσθαί γε οὐδεὶς 
ἱκανός ἐστιν οὐδὲ ἀριστεύειν οὐδὲ αἱρεῖν πόλεις, 
ὡς ἐκεῖνος. ὑμῶν δὲ οὐδεὶς ἐν τῇ θέᾳ καθέστη- 

3 Λ λ ον / ο) σα λ κεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πέτεσθε τῶν ἵππων καὶ 
τῶν ἡνιόχων, καὶ γελοίως ἐλαύνετε καὶ ἠἡνιοχεῖτε 
καὶ διώκετε καὶ ἡγεῖσθε καὶ πίπτετε. τοιγα- 
ροῦν οὐ κακῶς τις παρεποίησε τῶν σαπρῶν 
τούτων ποιητῶν: 

8) ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυ- 
βοτείρη, 

ἄλλοτε δ᾽ ἀϊξασκε µετήορα: τοὶ δὲ θεαταὶ 
θώκοις ἐν σφετέροις οὔθ) ἕστασαν οὔτε κάθηντο, 
χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβηµένοι, ἠδ ὑπὸ 

νείκης 

1 ὁρᾶν] ὀργᾶν Ὄηρου, ὁρμᾶν (οο], δρᾶν ΟοΡοί, βοᾶν, Ῥοβῦ, 
3 αὐτός τε ἘΠΙΡΕΓΙΙΒ: αὐτὸς δὲ, 
ὃ ἀνοίας] ἀνὴρ εἷς Αγηΐπι, 

ὁμοίως κἀκ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων οἵπερ ΟΥΟΒΡΥ, ὅμοιος ἐκ 
τῶν τοιούτων ἄνθρωπος τοῖς ἘΠΙΡΕΓΙΗΒ, ὅμοιος ἐκ τῶν τοσούτων 
ἀνθρώπων τοῖς ΑγΠΙΠ, ὅμως δ᾽ οὐ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τοῖς 
Φ8β81ΡοΠ, ὅμως οὐκ ἐκ τούτων ἀνθρώπων, οἷοι Βε]άθι: ὁμοίως 
ἐκ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τοῖς. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΘΕΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

αἲ ἴ]ιο οεπἆ ἄοες ἴ]ε Ρροεῖ 5αγ ὑμαῦ Α]ακ ἴμε Τιοοσίαη 
Ῥεμανοαά ἵπ ταίπεν απΠςεοπη]γ {α5Πΐοη α5 α δροοίαἴου ΡΥ 
αὈιδίησ ]άοπιεπεις νηζ] τοίεγεηος ἴο ἴ]ο Ἠουςες οί 
Ἐππιε]ας.ὶ ἩΤϊ Ίνας Ά]ας, ΠΠΟΥΕΟΝΥΟΕΣ, Ίο αἱ5ο γνα5 
συ]]ίγ οἱ Ἱπερίείγ ἴοννατά Αἴλεπα αἲ ἴ]ο οαρίατε οί 
Ττου 2 απά οἩ ἔλαῖ αοοοιηῖ γγας ΠήπηβοΗ πα ξζεη γνἴῃ α 
παπάειρο]ί απά ἴπεγεὮγ οαιιδεά ἴλο βίουτα απ 5Ηἱρ- 
Ὑγοσ]ς ἴλαῖί Ῥοα[ε] ἵπεπι αἱ. Ἐον ἴπε πιαη Πο ἵπ 
σαο]ι πιαζίαις ας ἴλοςο ἶ5 Ῥταζεη απά {ουγγατά «αηποῦ 
αοῖ 5απε]γ ἵπ οἴλει πιαζζες, α5 1 Ἰανε εαἷἆ Ῥε[οτα," 

Ηετο, ἔπεπ, γοι Ώανε απ ἰηδίαπος ο νήοκεάπεςς απἀ 
{ο]]γ αἰῆκε, απά {τοπα ΊπεΠ αἱδο 546] α5 αγε αἲ ΑΙεχαή- 
ἁγία, εχεερί ε]λαί ἵπ βσηίίης, ἵπ ἀεεάς οΕνα]οις, απά ἵπ 
οαρίατίηρ οἶίες πο ππαη Ἠετο ἶ5 ἴπε εαιαἰ οῇ Α]αχ. 
Ῥαΐ απποης γοι ποῖ α πιαη Ἱκεερς Πΐ5 5εαῖ αἲ ἴΏε ραπιες; 
οἩ ἴλε οοπίτατγ γοι ΒΥ {α5ίεν ἴμαη τε Ίουδες απἀ 
Ὠναῖν ἀτίνενς, απάἀ {5 ἶς οοπηῖσα] ἴο 5εε ἴ]ο ν/αγ γοι 
ἀτίνε απά Ρ]αγ ἴπε ολαχίοῦεεν, αχρῖπς ἴλο Ἠουδες ΟΠ 
απᾶ τακίης τε ]εαὰ απᾶ-- οευζῖηρ ορί]]εά.δ Απ 5ο 1τ 
ἱ6 πο Ῥαά ρατοάγ Ὠιαϊ Ίας Ῥεεη «οπαροδεᾷ ΒΥ οπε ος 
γοιχ {εερ]ε νενδίπεις: 

Αἲ Ἠπιος ἴῃο οαχ5 εἶάπο οἶοδε το Ῥουπίεοις οασῖ], 
Αἲ Πππες ἴμεγ Ῥουπάεά ΠἱσΗ; Ρα {η ἐλεῖχ 5εαῖ5 
ΤΠε σαρίηρ οτον/ά ἁῑάἁ ποίύνον σἴαπᾶ που αἳτ, 
Ῥα]]ιά ντ] ἔεαν απά {πἱσΗ{, απ ἵπ ἴλείχ Ζεα] 

1 ΠΠίαἆ 25. 4719-98. 
Σ ῶμο αἱ]αβίοη ΠΠαΥ Ὦο οἰδ]θου {ο ο βοίπατο οἳ ΑίποπαΒ 

ἵπιαρο οἵ--- ιο Ἰαΐοι νογβίοη---νο πο νἰο]αθίοι οἳ Οαββαπάτα 
αὖ ΑίΠοηα’8 αἰζατ. 

ὃ Οάψεεεν 4. 499-510: Αεπειά 1. 99-45. 
4 δ Τὸ 
. Μαπ[ορί]γ {πο εοτί οἱ οοπάιοῦ οἩ {19 ρατῖ οἱ 6ο βροούα{οίβ 

ἐλαί πιαγ ο ρατα]]ε]οά οὐ {οοῦρα]] ππαίομθΒ νγηθη πο οτον/ἀ 
πησοηβοίουβΙγ Ῥπε]θς π υπο οβοτῦ {ο αἀναπορ {1ο Ρα]. 
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δὺ 

84 

1ο ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἀλλήλοισί τε κεκλόµενοι Καὶ πᾶσι θεοῖσι 
χεῖρας ἀνίσχοντες µεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστοι. 
ἠῦτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει ἠὲ κολοιῶν, 

ο 2 3 λ ὧᾷν ϱ0 / 1 3 ” Δ 16 / αἴτ' ἐπεὶ οὖν ζῦθόνὶ τ) ἔπιον καὶ ἀθέσφατον 
οἶνον, 

ον / / αι / / κλαγγῇ καί γε πέτονται ἐπὶ σταδίοιο κελεύθου. 
οἱ δ ὥστε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν 
οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα 
ο Α 2 / / / ῳ / 

ἵππον, ὃς ἀνθρώποισι φόνον φέρει ἠλιθίοισιν" 
ΑΔ ς / ή ο / ” 

ὣς οἱ κεκλήγοντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἔπιπτον. 
ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ ἁλωάς, 

ε . ν / ”. 3 Δ - ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει βαθέ’ ἄγκεα θεσπιδαὲς πθρ, 
/ 2 » / ”/ / ς / / πάντῃ δ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε θάμνοι 

πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῃ: 
ὣς οἱ μὲν µάρναντο πυρὸς δέµας' οὐδέ κε φαίης 
οὔτε ποτ᾽ ἠέλιον σόον ἔμμεναι οὔτε σελήνην. 
οἵηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν, 

: ἀνδρῶν κουφονόων, φιλαοιδοτάτων, ἀγερώχων, 
ἠχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐλάς 3 
5 / ” Σο ΑΝ ε] / ῇ 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
.) οἰνοβαρέι, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δὃ 

ἐλάφοιο, 
/ / / ι] . / Ν 4 .) 2 τί πτώσσεις; τί δ᾽ ὀπιπεύες κατὰ ἅρμ᾽ ἐν 

ἀγῶνι; 
2 δ᾽ ”/ / 4 θ 4 3 3 / 4 εἰ ὃ᾽ ἄγε νυν πείρησαι, ἵνα κναφθεὶς ὃ ἀποτίνῃς. 

τὸν δ᾽ αὖθ' Ἱπποκόων ἀπαμειβόμενος προσέ- 
ειπε" 

/ .. α) ” ο» / / 

τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο µύθῳ": 
ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες δέ τοι 

ἵπποι. 
1 ζῆθόν Μοτο!: ζοῖθόν. 
5 αὐλάς Ἠοἰθ]κο: αὐγάς. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΘΕΟΟΝΟ ΡΙΡΟΟΙὉΒΡΕ, 

Το νῖπ ἴΠεγ εποιίεά οαο] ἴο εαςἩ, απἀ, παπάς 
Ὀρταϊςεά, ἴΠεγ νον/ε στεαῖ οΠετίπρς ἴο α]] ἴ]ιε σοᾷ. 
2 α8ἳ α5 ἴηε 6ογεατΏ Οἱ 6Υ4Π65 ΟΥ ΟΥΥ οἱ ἀαννς 
Ὠοϊμ τῖδε, π]εη ἴΠεγ Ἠανε ἀταπ]ς οϐ Ῥεεν απἀ 

νήηε 
ΟενπιαοἩ, απᾶ οἸαπιοιτοιας ἴπεγ ΒΥ ἴο τεαο] 
ΤΈΠε οοπΥβδε; α5 ἆαν οἵ 5ἴατμηρς ἵπ α ο]οιά 
γῆν Ῥα]εβα] 5ογεατηίπρ 9ΥΥΟΟΡ, Ἠπεπ {Ππεγ Ῥε]ιο]ά 
Α Ἠουςε οηχαδµίης, Ῥεατίηπρ ἀθαῖ] ἴο Γοο]ς; 
5ο ἴλεδε γη] γε]ὶς προπ εαοἩ οἴ]λον {ε]]. 
1 αςί ας ἴΠοε υηπὰ ο)ες 5αοτεά βοον ἀοΐᾖ Όδαν 
Τ]ε «ἶιαβ, ας Βαπηίπρ ἤτο ἀοῖλ ΑΥεερ ἀεερ Ρ]επς, 
Ἠητ]εά Ὦ}Υ ἴπε πνπᾶ πον Ἠεγα που ἴλετα, απά΄ 

Ἠθαϊ] 
Τις οπδ]αασ]Ώί ἐΠίε]κοίς οἨχίνε], τοοῦ απά Ώτγαπο]; 
50 ἴ]λαοςο ἀῑά εἰτῖνε Ἰ]κε Πτα; πον οοα]άςί ἴλοιι αγ 
Τ]ιαϊ εἴῖπεν 5αΏ ΟΥ ΠΙΟΟΠ Ίγας 5αΐ6 {οπα ἴπεπῃ. 
1 α9ῦ Ἰ]κε ἴ]ο στουγίῃ ο{Ἴδεανες, 5ο ἴ]λαῖ οΓΊπεη, 
βμα]]ον; ος παϊπά, ἀενοῖεᾶ ἴο 5οπϱ, απά ρτοιά, 
Απά {οπα ΡοῖἩ δἰάες ἴ]ιο ποίδε ρίετοθᾷ Ἠεανεπ΄5 

ναι]ς, 
ΤΈΠε εουγῖς οἩ Ζει. Απά ἴμας οπε ἴπγπεὰ απἀ 

6ρα]κα 
Ὀπίο Ἠϊς πείσηροις: ' Πεανγ γη] νήπε αγί ἴποι; 
που Πας ἴηε ογες οξα ἀοᾳ, ἴ]ε Ἰεατῖ οἱ α Ἠἰπά. 
ἨἩγ ἀοσῖ ἴἶλοα απα]κα απἀ εἴατο αἲ α σαν ἵπ ἴλε 

χαος 2 
{αςῦ γ πιο, ἴΠεῃ, 1{ οι γγοι]άςί πιαπρ]ες 11ο.” 
Ἠιρροοοῦδπ ἴο Ἠΐπα πιαάο ἴλΠίς τερ]Υ: 
ΚΙπὰ οἳτ, ἵη 5ἴ]εηος ἱζ απᾶ Ἰεεςά πιγ γγονά: 
Α. γγοα]ς ἰΠῖηρ 15 Τλγ ἀτίνετ, 51ου ἴ]ιγ ἵεαπα,” 

ὅ κναφθεὶς Ἐπιροτίαθ: καμφθεὶς. 
4 ἀποτίνῃς Ἠεῖκκο: ἀποτείνῃς. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

8ὔ τὸν δ) ἄρ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν προσέφη πόδας αἰόλος 
ἵππος" 

οὐχ ὁράᾳς οἷος κἀγὼ καλός τε μέγας τε; 
ἀλλ᾽ ἔπι τοι κἀμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κρατανή. 
αἲ γάρ πως ὑμᾶς γε καὶ αὐτοὺς ἐνθάδε πάντας 
ὁπλήεντας ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἡρη, 
ὡς μή μοι τρύζητε καθήµενοι ἄλλοθεν ἄλλος. 
ὣς ἔφαθ'. οἱ δ᾽ εὔχοντο Διὶ Ἡρονίωνι ἄνακτι. 

86 Ταῦτα μὲν ὑμῖν ἀπὸ πολλῶν καὶ φαύλων ὀλίγα, 
ὅπως μὴ μόνοι δοκῆτε εἶναι γελοῖοι. καὶ μὴν 
αἰσχρόν ἐστιν, ἄνδρες ᾿Αλεξανδρεῖς, τοὺς πυνθανο- 
µένους περὶ τῆς πόλεως τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἀκούειν 
θαυμαστὰ οἷα, περὶ δὲ ὑμῶν αὐτῶν μηδὲν σεμνὸν 
λέγεσθαι μηδ᾽ ἄξιον ζήλου, τοὐναντίον δὲ ὡς 
φαύλους τοὺς ἀνθρώπους διαβεβλῆσθαι, μίμους 
καὶ γελωτοποιοὺς μᾶλλον, οὐκ ἄνδρας ἐ ἐρρωμένους, 
ὡς τῶν κωμικῶν ἔφη τις ἐπὶ τοῖς τοιούτοις" 

3 / ” / 3 ε] / 

ἀκόλαστος ὄχλος ναυτική τ᾽ ἀταξία. 

87 ἔστι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ εἰ οἰκίαν μέν τις ἴδοι πάνυ 

καλήν, τὸν δὲ δεσπότην αὐτὸν ἀνδράποδον μηδὲ 
θυρωρεῖν ἄξιον. τῷ παντὶ γὰρ κρεῖττον ἐρημίαν 
καθορᾶν ἢ 1 δεκαπέντε ἀνθρώπους εὐπόρους καὶ 1 

Αα. 5 / 3 / 2 / Λ ’ πλῆθος ἀνήριθμον ἀνθρώπων ἀθλίων καὶ µαινοµένων, 

1 ἢ απ καὶ Ἰ/Παπιογγϊθ: καὶ απά ἢ, 

αι Τηής ρατοάγ δα οθη{ο ἵπ {πο πια]κίπρ οἳ νΥλΙοἩ πο απθ]ος 
---ᾷοα)ί]οβ Ὠϊο Ἠπιβο]---Ἠαβ Ἰονυ]οά αροῃ νυἱτπαΙΙγ {πο νγπο]θ 
οἳ {πο Πίαά. Τί οοπ{αΙΠΒ βοατοθἰγ α Ῥῃταβο (]αῦ ππαΥ ποῦ Ὦο 
ἰγαοθά {ο (λα Ῥοοπι, Ῥαῦ πο οοπιρἰπαθίοι 18 Ἰποηίοπα]γ 
ΙαάϊοτοἈβ. 

5 Ἠυπίρίάεςβ, Ἠεοιδα 607. Ἀροκοπ Ὦγ Ἠεοιρα ψηθ]ι το[θυ- 
οποθ {ο ἴ]μο (γοο]ς {ογ0ΘΑ. Ἠίί]ον Τἱο) ΠΠΘΠΙΟΣΓΥ [α]οά Ἠΐπι 
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Το Πίτα ἴπεη 6ραΚκε ἴ]ε «Ἠατρον βεεῖ βτοπα Ἠθαϊ] 
ΤΈμε γοκε: “' 3εε)δἳ ποῖ Ἠου; Απο α δἱοεά απι 1, 
Ἠονν Παπάδοπιε απ οἴα]νγατῖξ 8Η] {ου ενεπ ηιθ 
Ώοἱ]ι νγαϊῖ στίτα ἀεαῖλ απᾶ «ἰαῦροτη-μεατίθᾶ {αΐς. 
1 ννου]ά ἴ]λαῖ γοι γοιχθε]νες Ἰαά αἲὶ τοσεῖνεὰ 
Έτοπα γνλΙ{ε-ατπιοά Ἠετα ]αςί 5ο] Ἀοογες α5 ΠΙΟ: 
Νο ποτε γγοι]ά γοι εἰς απᾶ ΠιάτΏΙΙΣ ος] ἴο 

εασῃ.΄ 
Ἠε 8ρακε. Βιΐ ἴλεγ πιαάε νους ἴο Ζεις ἴ]ια 

Κίπο.Σ 

Ίετε γοι Ίανε ]αδί α {εν οι οϐ ΠΙΑΠΥ 5ΟΣΤΥ 
νειβες, ἴο Ῥτουε ἴπαί γοι ατα ποῖ ἴλε οπΙγ οπες ἴο 
8εεπι τάϊοι]οις. Απά οετίαίπ]γ 1 ἶς ἀϊῑδστασαε[α], 
Ώ]εῃ ο Α]εχαπάτία, ἴ]αί λος γγπο Ιπααίτε αροιῖ γοι 
οἴἴγ αγε ἴο]ά Ἠουυ γνοπάετβα] οενετγἰμίησ εἶςε ἶ5 Ἀετε, 
Ῥαΐ ια νηἴῃ τεερεοῖ ἴο γοιχςεῖνες ποϊμίησ ἶς ΠΊΕΠ- 
ΏΠοπεά ος νΥλῖς] Το Ῥε ρτοιιά οΥ Πἱ ἴο επια]αίε, Ρα ια, 
οἩ ἴ]λε οοπίταχγ, γοι αγε ρίνεπ α Ῥαᾶ παπιε αξ Ρείηρ 
ψοτίη]αςς Γε]]ούνς, πιθγςε παῖπιες απά Ῥιῇοοπς ἱηςίεαά οί 
ΠιεηΏ οΓγεα] να]οιγ, α5 οη6 ΟΕ {λε οοπιῖς ροεῖς ρα οί 
ΡεοΡρ]ε Η]κα γοιπφε]νες, 

Απ απργίά]εά πἹοῦ, α ἀῑςοτάετ]γ απο ο{ ἴανς.” 

Τη {αοῖ 1τ 15 ]αςί ας 1 γοι «Ποιυ]ά 5εε α Ἀουςα ἴλμαί ἶ5 
νετγ Ῥεαι{α], ας εΠοι]ά ἀϊδοονεν ἴιαί ἴπε πιαδίεν 
Ἠϊπαδε]{ 15 α 5Ίανε απἀ ποῖ Πἲ Το Ῥε ενεη ἴ]ε Ροτῖογ. 
Έοχ οἩ ἴλε γ/λο]ο 18 {5 Ῥεϊίοτ ἴο {αςε επιρῖγ Ῥεπομος ὃ 
Όιαη ἵο Ῥελμο]ά πο ποτ ἴμλαιπ Πέῖ6εη 5αὐείαπ{ία] 
οἱείσπεης ἵπ ἴ]λο πιϊάςὶ οἱ αη ΙΠπΠΙΠΙΘταΡΙε Ἠοτάα οἳ 
πγείοῃεᾶ, τανίπσ ογθαῖιγθς, α 5οτί οϐ οοποεπἰταϊεἁ 

ΟΥ ΒΟΊΙΊΘ οοπῖο Ῥοοθύ ἀῑά 18ο {1ο Ἰπο, νι] αρα θαίηρ 
ἀταξία 10ΙΥ ἀναρχία. Ατηϊπι γγου]ά βανο Ῥ]ο. τερααδίοη Ὦγ 
ἀε]οίῖπρ ιο αποίαΒίοη. 

δ Ῥογ]μαρβ ἐρημίαν ΠΊΘΗἨΒ ΥΙ]ἀθγηΘΒΡ. 
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ὥσπερ τινὰ κόπρον βαθεῖαν ἐν ταὐτῷ νενηµένην 
ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων. οὐδὲ γὰρ πόλιν εἴποι 
τις ἂν 1 ὀρθῶς τὴν ἐκ τοιούτων, οὐδέ γε χορὸν 
τοὺς ὁποίους δήποτε συνελθόντας, οὐδὲ στρατό- 
πεδον πάντα ὄχλον. 

Σολ Δ Ν Αα ὸα / / Δ Οὐδὲ γὰρ τὸ τοῦ Ἑέρξου στράτευμα λαμπρὸν 
ἦν, πλὴν εἰ µή τι διορύττειν ἢ διασκάπτειν ἢ 
τοιοῦτον ἕτερον ἔργον πράττει οὐδὲ ἡ τῶν 
Τρώων πόλις εὐδαίμων, ὅτι πονηρῶν καὶ ἀκολάστων 
ς ” ο] / / απ ὑπῆρξε πολιτῶν. καίτοι µεγάλη τε καὶ ἔνδοξος 
ς ς ἀλλ᾽ ϱ « Γον 10 / λύ ] / θ ἦν ὅμως ὁ τῆς ᾿Ἰθάκης πολίτης ἐπόρθησεν 
αὐτήν, ὁ τῆς μικρᾶς καὶ ἀδόξου σφόδρα οὖσαν 
εὐρύχωρον. φοβοῦμαι δὴ μὴ καὶ ὑμεῖς ἀπόλησθε 
ἐκείνος παραπλησίως, εἰ καὶ ψυχρότερόν ἐστιν 
εἰπεῖν ὅτι κἀκείνην ὑπὸ ἵππου τινὸς φθαρῆναι 

/ Δ ε ) ” ε {32 άμα, ς - Δ 

λέγεται πλὴν οἳ μὲν ἴσως ὑφ ἑνός, ὑμεῖς δὲ 
ὑπὸ πλειόνων ἑαλώκατε. μὴ γὰρ τοῦτο µόνον 
ἡγεῖσθε ἅλωσιν εἶναι πόλεως, ἄν τινες τὸ τεῖχος 
καταβαλόντες ἀποσφάττωσι τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
τὰς γυναῖκας ἀπάγωσω καὶ τὰς οἰκίας κατακάωσιν. 
αὕτη μὲν ἴσως τελευταία καὶ πρὸς ὀλίγον γιγνο- 

/ μ ο. α) - Λ / µένη καὶ μᾶλλον ἐλεεῖσθαι τοὺς παθόντας 
καταγελᾶσθαι παρασκευάζουσα. παρ) οἷς ὃ 
Ἂ Φι / » / ο] ο ε λ / 

ἂν ᾖ πάντων ἀμέλεια τῶν καλῶν, ἑνὸς δὲ πράγ- 
. 3 µατος ἀγεννοῦς ἔρως, καὶ πρὸς µόνον τοῦτο ἄπο- 

βλέπωσι καὶ περὶ τοῦτο διατρίβωσιν ἀεὶ Ἄ πηδῶν- 
Δ 

τες καὶ µαινόµενοι καὶ παίοντες ἀλλήλους καὶ 
ἀπόρρητα λέγοντες καὶ τοὺς θεοὺς αὐτοὺς πολλάκις 

1 ἂν αἀᾶάεά Ὦγ Ῥβασ]ς. 
3 διατρίβωσιν ἀεὶ Ἐαϊρ]κο: διατρίβωσιν ἡ Μ, διατρίβουσιν ἢ 

σΒ 
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ἀππο]] Ρί]εὰ ΗἱρΊι νῖἩ ἴπε θυνεερίηρς οΓ ενεσγ Κἰπά. 
ἨΙΨ, πα υνοτὰ ΄ οἵιγ ᾿ οοα]ά ποῖ ]18ῖΙγ ο αρρ]εά 
[ο α. οοπΙΠΙΙΠΙΙΥ οΟΠηροβεά οἱ ππεη Ί]κα ἰ]λαῖι αΏγΥ 
ΏΊοχε ἴλαν ΄ οποτας  Ῥεβίς α «απο ϱΟΠΙραΠΥ οἳ 
ποπαεςοπρῖς5 οἵ ΄ ΑΥΤΩΥ ᾿ ]α5ῦ αΏΥ 1ΠΟΡ ! 

Έον εχαπιρ]α, ενεη ἴμε Ἰοςδῦ οἳ Χετχες Ίνας ποῦ 
ῬεήΠαπὲ, εχοερῖ αἲ Ὀτεασλίπςρ α να] οἱ ἀἱρσίπς 
α οαπα] οἳ 5οπιο οἴμαον πιαηια] Ιαῦοιτᾶς που αδ 
Όπα οἱῦγ οϐ ἴπε Έχο]αης {οτίαπαϊε, δἶπος 1 οοηβὶδιεά 
ο ἀερτανεά, Ἰεεηθίοις οἰήπεπδ. Απά γεῖ ἵν γνας 
ΡοῖἩ Ίαισε απἀ {απποις; Ῥιαῦ 51] ἴπο παη ΤοΠΙ 
Τλασα ὃ φασ]κοὰ 1ὲ, ος, ἴ]λε πιαπ οπι Ὀλαῦ ΠπΥ, ἵπ- 
σ]οτίοις ἴε]απά 5αοἷκεά α οἵυγ οἱ εχοεεᾷίπρ γ]άε ἆο- 
πιαίη. ἸΠετείοτε 1 έεαν ἴ]αί γοι αἶδο πιαγ Ρεσίς] 
κα ἴλοςα Έτο]αης---1Ε 1 πιαγ Ῥο ρεγπητίεά ἴ]ο [για 
οὐβεινα[ίοη ἴλαί Ττογ αἱξο ἵ5 δαἱά ἴἵο Ἠανε Ῥθεῃ 
ἀοξίχογεά Ὦ}γ α οεγίαῖη Ἠοχθα; Ἠονγενον, ψηί]ο ἴ]α 
ΤΈγτο]αης Ρετ]αρθ γγετο ἴακεηπ οαρΏνε ὮΥ α εἵηπρ]α 
Ἀογςε, γοιν οαρίιτε {9 ἴ]ιε Ἰνοχ]ς οἱ ΠΊΔΏΥ Ἠουςθς. Του 
γοι πιαδῖ ποῦ ἐλίη]ς ὑλαῖ ἴπο ἰακίηρ ο α οἵγ εοηθίςί8 
αἶοπε ἵη ]ενε]]ηρ 155 ταπαρατῖς, δΙαισ]Ώζετίηρ 155 ΠΊεΠ, 
Ἰεαάϊπο 15 ΙΥοπιοἩ Ιπίο οαρΗνΙϊγ, απά Ῥατηίηρ 105 
ἀνγε]]ίηρς:; παγ, ἴποςε Παρροηίησς πιαΥ πιατ]ς ἴλο Ππα] 
βίασς, ἃ δίασε οἱ 5ποτί ἀπναϊίοη απά οπε ἴλαῖ πλάκες 
ἔπα νὶοβπας ππογο ἀεδοινίηρ ο/ ρΙῖγ ἴπαπ οἱ γάϊσι]α; 
Ῥαΐ ἵπ ἴ]ό ο.ςε οἱ ρεορ]ε γΊο ἀῑδτερατά αἲἰ ελα 5 
ποῬ]α απά ατα ραβδίοπαἴε]γ επαπιουιτεά οἱ οπε Ἰλίπς 
Ειαῖ ἶς ἰσποβ]ε, γιο οεπίτε ἰλεῖν αἴϊεπίίοη προ ἐ]αῖ 
αἶοπε απά ερεπά ε]λείχ ἤππε ο ἴλλαῦ, οοηβίαΠΙΊΥ Ἱεαρίηρ 
απᾶ τανίπσ απᾶ Ῥεα[ίπρ οηε αποϊῃεν απἀ αδίης 
αΏοπαίπαΡ]ε Ίαησιασο απά οὔἵεπ τεν]!ηρ ενεη ἴ]ε 

1 Τ]ο ρίνοβ α ἀοβηϊθίοη οἳ ΄ οἵογ Ἰ ἵπ ΟΥ. 96. 20. 
5 Οἱ, ΠἨοτοάοίαβ 7. 22--24.. 
δ 0Οάγβεοιβ. 
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λοιδοροῦντες καὶ τὰ ὄντα ῥιπτοῦντες καὶ γυμνοὶ 
βαδίζοντες ἀπὸ τῆς θέας ἐνίοτε, τοῦτ᾽ ἔστιν 

2 ν / πα] /. 4 ἳ αἰσχρὰ πόλεως καὶ ἐπονείδιστος ἅλωσις. 
Δ Δ . / ς / Δ ϱ) Καὶ γὰρ ἀνθρώπους ἑαλωκέναι φαμὲν οὐχ 

ς Λ - / Φα ες το. ΛΝ ντα / λ ὑπὸ λῃστῶν µόνον ἢ ἑτέρων,ὶ ἀλλὰ καὶ ἑταίρας καὶ 
) 3 4 / να) Φ 2 / γαστρὸς καὶ ἄλλης τινὸς φαύλης ἐπιθυμίας. αἰχμά- 

- Ν λωτος οὖν γενέσθαι καλῶς ἂν λέγοιτο καὶ ἀνὴρ καὶ 
πόλις, ἥτις ἂν τῶν κρειττόνων ἐπιτηδευμάτων 
ἀφεμένη καὶ µήτε ὁρῶσα μηδὲν µήτε ἀκούουσα 
τῶν φερόντων εἰς σωτηρίαν, ἀλλ᾽ αἱρεθεῖσα ὑπὸ 
µέθης ἢ ᾠδῆς γυναικῶν ἢ ἁρμάτων ἄγηται καὶ 
φέρηται καὶ πᾶσα δι ὅλης θορυβῆται περὶ τοῦτο 

μαι 9 λ Δ / ς / /  α λ καὶ ἐκφρονῇ καὶ νὴ Δία ἑαλωκέναι λέγοιτ᾽ ἂν καὶ 
κατὰ κράτος ὃς οὕτωςὴ ἑάλωκεν,' καὶ περιηγκωνί- 
σθαι. οὐ γὰρ ἂν μὲν τὸ σῶμά τινος κρατῆται 
καὶ περιέχηται δεσμοῖς τισιν ἢ φρουροῖς, τὰ δυσ- 
χερῆ δεῖ ταῦτα νοµίζειν αἰχμαλωσίαν καὶ δου- 
λείαν καὶ ἀπαγωγήν;ὸ τῆς δὲ ψυχῆς ἠνδραποδισμέ- 
νης καὶ ἀπολωλυίας εἰρωνεύεσθαι καὶ ὑποτιμᾶσθαι. 

Καΐτοι δεινὰ μέν που καὶ ἐφ᾽ ἑκάστωνθ τὰ 
τοιαῦτα, τῷ παντὶ δὲ αἰσχίω δηµοσίᾳ φαινόμενα. 
καὶ γὰρ αἱ λοιπαὶ νόσοι µέχρι μὲν τῶν καθ 
4 ντ 3 / σα 1 Αα. / 

ένα εἰσὶν οὐ μεγάλης οὐδὲ φοβερᾶς προσηγορίας 
τυγχάνουσιν' ὅταν δὲ κοινὸν γένηται τὸ πρᾶγμα, 

ἢ ἑτέρων Ὁ, ἢ ἑταίρων ΤΜ, ἢ ἑταιρῶν Β; ἀε]είοᾶ Ὦγ Ἑοίρ]κο. 
ἐκφρονῇ Ἐπαρετίαβ: ἐκφρονεῖ ΟΥ ἐκφρωνῇ. 
ὃς οὕτως Ἐπιροτίαβ: ὡς οὔθ'. 
ἑάλωκεν (Ἀεο]: ἑαλωκέναι. 
ἀπαγωγὴν Ἐπαροτίαβ: ἀπάτην. 
ἑκάστων Ἐπαροετίιβ: ἑκάστῳ. 5 οι Αν ϐ) 8 μι 
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σος ἴλεπηδε]νες απἀ Εἰπρίηρ αἵναγ λα ΟΨΏ 
Ρε]οπρίησς 1 απά 5οπιεπαες ἀερατῆηρ πακεά {οπι 
Τε «ουγ-- ἴλαῦ ἶ α ἀϊδοτασεβα], απ ἰσποπαϊπίοις 
οαρίιτοα {οχ α οἵϊγ. 

Έος 1 αξεετῖ ἴλαί πἹεη ανε Ῥεεη ἴακεη οαρίνε, 
ποῖ ὮΥ Ρρίταϊες οπ]γ ος οἴλει Ῥετδοπς, Ῥαΐ αἶ5ο ὮΡΥ α 
οοιτίεξαη οἵ ο]αίοπγ ος ὮΥ αΠΥ οἴλει Ίου ἀερίτα. 
ΤΠε ἵενπι ΄ οαρίϊνε, ἴπεη, πιαΥγ υγε]] Ῥο αδεά, ποῦ οΠΙΥ 
οἱ α Ῥειεοῃ, Ραΐ οἳ α ο ἴοο, Ρτονίάεά ἴλαί οἵίγ, 
αραπάοπίηρ ἴλο ποβ]εχ ριχθυαῖς απά Ἠανίπρ πεϊτλεγ 
εγες ποχ εαχς {ογ αηγιλίπρ οοπάιοῖνε ἴο βα]να[ίοη, 
Ῥαΐ γἱε]άϊπρ {ηςίεας το ἴ]ιε ο]αΐσ]ιες οἱ ἀτίπ]ς οἵ ἱπρίπρ 
ρῖτ]ς ος τασῖηρ οἰιατίοῖς, ἶ5 πιαάς ἴλε Ρρείσε οἳ εοπαπες! 
απά ἕμτοννη Ιπῖο αἴζεν οοη{αδίοη ΤΠετεβΡγ απἀ Ῥεταβι 
οἳ ἵῖς 5εη5θ.. Ὑε5, ὮΥ Ζει, ἴλε πιαη ἩΝΠΟ Ίας 
εχρετίεποεά 51ςἩ α οαρίατε παϊσ]ί γγε]] Ῥε 5αἰᾱ {ο Ώανε 
Ῥεεῃ ἴακκεη Ὦ} 5ἴοτπι απἀ πιαπασ]εὰ ἵο Ῥοοί. Έος 1 
πηεη α πιαπ΄5 Ῥοάγ Ἰας Ῥεεπ ονετρογετεά απἆ «0ἩἨ- 
Ππεά ὮΥ οἰαίηπς ος σιαχᾷς, νε οοηδίάετ [μαι ἴ]οςα 
ἀϊδαστεεαβ]ε Παρρεπίηπρς οοπεΗϊαίε οαρίϊνΙγ απἀ 
εΊανετγ απά νἰο]επί δείσατε, Ψεη μπα 5ο] Ίας Ῥεεῃ 
ἵακεη οαρΏῖνε απά τιήπεᾶ, νε 5ο] ποῖ ἀῑδεπιπ]αϊε 

οἳ απάριταῖϊο 1ζ. 
᾿ Απά γεῖ, ν]ί]ε 5ο εχρετίεηοες ατα ἀοιρί]εςς 
τογτῖρ]ε 6νεη ἵη ἴπε ο.δε οἱ Ἱπάϊνίάπα]ς, ἴἹλεγ αγε 
αΠοσείμεν ποτε ἀϊδοτασεβα] νε Τλεγ Ἠαρρεη ἴο α 
Ρεορ]ε. Έος Ιπάεεά αἲ] οἴ]εν αβἰοβῖοης, α5 Ίοηρ α 
ἴπεγ αΏεοῦ α αἴηπρ]ε Ῥεδοῃ, τεοεῖνε πο ρτεαῖ ΟΥ 
ανα] Ἰαρε]ὶ;: Ῥας νπεπ ἴμε νὶςκαϊίοη ἨΏδεοσπιθβ 

1 Ῥ]ο β6θπ]ς {ο Ῥο τοῖογτῖης {ο βαοἩ ϱχαῬεταποῬ οἱ οοπάποῦ 
88 {πο {οββίησ αΊαΥ οἳ Ἠαῦβ απά ο.Ρ8 αὖ α πηοᾶργη {οοῦβα]1 
πιαῦςὮ. 

3 Τηο οοηίύταβὺ Ῥεύνθοη βοα] απά Ῥοάγ Ώθαῦβ ϱοποΓα] τθ- 
βΘπΙΡ]αηποθ {ο ἴ]αί νγπῖοη Ῥογναάθβ πο αἰὐθιάο οἱ ΒοοταΏθβ 
οὐ Ἠἱ5 τί]. Ἀθθ, Του 6χαΠΠΡΙΘ, Ῥ]αΐο, 4γοΐοφη 28 ϱ. 
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τότε λοιμὸς καλεῖται. καθόλου γὰρ πάντα ἆμαρ- 
τήµατα εὗροι 1 τις ἂν πανταχοῦ, καὶ οἰνόφλυγες 
καὶ πόρνοι καὶ γυναιμανεῖς ἐν πάσαις εἰσὶ ταῖς 
πόλεσιν' ἀλλ᾽ οὐδὲ 3 τοῦτο «χαλεπὸν οὐδὲ ὑπερ- 
βάλλον' ὅταν δὲ ἐ ἐπικρατῇ τὸ πάθος καὶ βλέπηται 
κοινόν, τότε ἐπίσημον καὶ µέγα καὶ δηµοσίᾳ 
γέγνεται. 

Π]οία γὰρ πόλις ἐστὶ τῶν μὴ σφόδρα ἐρήμων 
καὶ μικρῶν, ἐν ᾗ μὴ καθ ἡμέραν τις πυρέττει 
πάντως ; ἀλλὰ Καυνίους μόνον οὐ 3 παρείληφε 
κἀκείνων κοινόν" ἐ ἐστι τὸ ὄνειδος, ὃ ὅτι πάντες αὐτὸ 
πάσχουσιν' ὥσπερ καὶ ἀπὸ τῶν βελτιόνων τινὲς 
ἐθαυμάσθησαν καὶ δόξαν ἔσχον. πόσους γὰρ 
οἴεσθε ᾿Αθηναίων ἢ Μεγαρέων ἢ Ἠοριθίων τὰ 
σώματα ἀσκεῖν καὶ ζῆν φιλοπόνως ; πολλοὺς 
δῆλον ὅτι, καὶ ταῦθ᾽ ὅτ᾽ ἀναγκαῖον ἦν αὐτοῖς 
ἄνδρας ἀγαθοὺς ὑπὲρ τῶν πατρίδων γέγνεσθαι. 
τί οὖν μόνοι ὅ Λακεδαιμόνιοι τοῦτ' ἔσχον τὸ 
ὄνομα καὶ τῆς δόξης ἀπολαύουσιν ἔτι καὶ νῦν; 
ὅτι κοινῃ ὃ ἐκτήσαντο τὴν Φιλοτιμίαν. τοὺς δὲ 
᾿Αθηναίους τὰ περὶ τοὺς λόγους μᾶλλον ἐπιτηδεύ- 
οντας καὶ ποίησιν καὶ χοροὺς ἐπὶ τούτοις αὖ 
τοῦτ᾽ Ἱ ἐποίησε θαυμάζεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 
᾿σκοπεῖτε δὲ μὴ ὑμεῖς οὐχ ὁμοίας µεταλάβητε 
δόξης τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις, ἀλλὰ 
μᾶλλον ἑτέροις τισίν' οὐ βούλομαι γὰρ ὀνομάσαι. 

εὗροι Ἠεϊρ]κο: εἴποι. 
οὐδὲ Επιροετίιβ: οὐδὲν. 
οὐ αἀάεὰ Ὦγ ΟΤοΡβΡΥ. 
κοινόν αἀάεά Ὦγ γε]. 
μόνοι Ἠοίΐρκο: μόνον. 
κοινῇ ΟΑβΗ1ΡΟΠ, κοινὴν Ῥοβέ: καὶ ὧν. 
αὖ τοῦτ᾽ Ἐπιροσίτι : αὐτοὺς, -ᾱ- ϱ δι ὃ ϐ ϐὐ 
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σοπογα], λεν Ιἱ ἶ5 οα]]εά α Ῥ]αραο. Ἐος, οἩ ἴ]ιο 
ν]ο]ς, αἲὶ νατιειίος οἱ Ἠππιαηπ Ὑεακηεςς πηὶρηῖ Ῥε 
ἀϊκοονετεά απγν λετε αἲ αἰἰ, απά ἀνιπκατάς, ρετνετῖς, 
απά Ὑοπιαη-εταπεά υτεῖολες απο Ῥγοδεηί ἵπ ΕΥΕΤΥ 
οἵγ; απᾶ γεῖ ποῖ ενεπ ἴλαῖ οοπάΓον ἶ5 ἀἰςιαγρίπρ 
ος Ρεγοπά επάπταπσς; Ραΐ νε ἴμο πια]αάγ Ῥεεοπιες 
Ργενα]επῖ απά α ΟΟΠΙΙΠΟΠ δρεοίασ]ε, ἴλλεν 19 Ῥεεοπιος 
ποῖεγνοςίμγ απ δετῖοας απἀ α οἰνῖς ἴδδιο. 

Τον οχαπηρ]ε, γγ]αῦ οἳἴγ ἶ5 ἴἨετε, αππ]αςς 16 Ῥο οπε 
ΥοΥγ ερατςε]γ Ρρορα]αϊεά απά πια]1, ἵπ νηίοἩ ἆαγ ὮΥ 
ἆαγ ἴλετε 15 ποῖ αἲ Ἰεαδῖ οηΏθ Ῥεχδοῃ 1] νῃ {εναν ὃ 
Ἠονψγενος, {ενεχ Ἰας αἲὶ Ῥιϊ {αἰκεπ Ῥοβδορδίοη οἱ ἴ]ια 
Οαιπίαης, απά ἵπ ἰΠείν ο.δε Ιὲ ἶ5 α τερτοαςἩ Το ἴ]α 
οοπηπαΠΙΓΥ, Ῥεοσαςδο ἴΠεγ αἲὶ δα εν {ποσα 19 1; ]αςί ας 
αἶςο οεγίαίη Ῥεορ]ες Ίανο Ψοη αἀπιίταίοη απά εδίεεπα 
{ος ἰταῖῖς ἴλαῖ αγα Ῥεϊϊίεν. Έοχ Ιηδίαπος, ΠΟΥ ΠΙΑΠΥ 
Αἰλοπίαης ος Μεσατίαης ος Οοσἰπίβίαης, ἆο γοι 51ρ- 
Ρο5ε, ας5εᾷ ἴο ου] ναῖε ἴλείχ Ῥοάἱες απά Ἰνε ]αροτίοις 
Ηνεςὸ ΜαπΥ, οὐνίοιιδ]γ, απά εδρεςία]]γ ἵπ ἴπο ἆαγς 
πηοι ἴΠεγ Ἰαά το Ὦο να]απί ἵπ ἀείεπος οῇ Ι]νεῖν 
οουηἰχίος. ΛΗΥ ἶ5 1, ἵποη, Ὠιαῖ ἴ]ε Βρατίαης αἶοπε 
ΑΠΠΟΠΡ ἴλεπα σοῦ α ΠΙΟ {ΟΥ ἴπαϊ απά Ἠανε επ]ογεά 
ἴλο τεριία[ίοη ονεχ 5ἶποςῦ 1 15 Ῥεσαιδε α5 α Ῥεορ]ε 
ἴΠ6Υγ αοααἶτεά ἴ]ε Ίονε οϐ Ἠοποιγ. Απά α5 ἴο ἴ]ε 
Αἰλεπίαης, Ῥεσαιςε ἴΠεγ Ίνετε πογο ἀενοῖεά ἴο ἴ]ε 
οι]Ηνα μοι οἱ ἴμε ατίῖς ο 8ρεεοἩ απά ροεῖτγ απἀ 
εμογαὶ 5οης απᾶά ἆαπος, ἴμαῖί ἀονοίίοη, {ον πε 6απΠ1θ 
ΥΘΔΡΟΠ, οαι5εᾶ {απα π ἐλεῖν ἔαγη {ο Ῥε αἀπαϊτοα ἵπ 
ἴλοςα Πε]άς. ῬΒιαΐ ἴα]κα οατε ]εδί ἴπε τεριϊα ον ἴλαῖ 
γοι ραϊπ τεδεπηβ]α, ποῦ ἴαῖ ο νο Αἰποπίαης απά ἴ]ια 
Αρατίαπς, Ῥαΐ ταῖ]εν Ὅ]ναῖ ο{ οετίαῖη οἵεΥς---{οΥ 1 ἆο 

1 οααππαβ να α ΟατίαἩ οἱϐγ που ἴἶιο οοαβύ απά {π {πο 
ποἰσηῬοιτηοοά οἳ ΑΨΑΠΙΡΥ Ἰαπά. Βίταρο (14. 2. Ὁ) Ώθα8ί5 
οἸοααθπέ {Θ86ΙΠΙΟΠΥ {ο ιο ὑγαῦἩ οἳ Πἱο᾿5 νοτάβ. 
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ὅπερ γὰρ ἤδη πολλάκις εἶπον, αἰσχίω τὰ αἰσχρὰ 
καὶ καταγέλαστα μᾶλλον, ὅταν ᾖᾗ περὶ τὰς πόλεις. 
ὥσπερ ἐν ταῖς κωμαδίαις καὶ διασκευαῖς Καρίωνα 
μὲν εἰσάγοντες µεθύοντα καὶ Δᾶον οὐ σφόδρα 
κινοῦσι Ὑγέλωτα, τὸν δὲ "Ἡρακλέα τοιοῦτον 
ὁρῶσι γελοῖον δοκεῖ, παραφερόµενον, καὶ καθάπερ 
εἰώθασιν, ἐν κροκωτῷ, παραπλησίως καὶ δῆμος 
οὕτως μέγας] μινυρίζων διὰ βίου καὶ πάλιν 
ἡνιοχῶν χωρὶς ἵππων αἰσχρὸν γίγνεται καὶ κατα- 
γέλαστον. αὐτὸ γὰρ τοῦτο Εὐριπίδης τὸν 
"Ἠρακλέα φησὶ παθεῖν µαινόµενον: 

. ϱδ 9 / ιά .) . ” ” ἐκ τοῦδε” βαίνων ἅρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 
” / .) ΔΑ. 3 

ἔφασκε, δίφρου δ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγας 
κἄθεινε ὃ κέντρον δῆθεν ὡς ἔχων χερί. 

Δ ον - ον αν / μὴ οὖν καὶ ὑμεῖς " κατὰ ζῆλον τὸν ἐπ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ: 
εἰ - ε] 

καὶ γὰρ αὐτὸς ἔλεγε Διὸς υἱὸς εἶναι. μᾶλλον ὃ 
ο . ς - 

ἴσως οὐχ "Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν ὁ δῆμος, 
/ ἀλλὰ ἘΚενταύρῳ τινὶ ἢ Ἀύκλωπι πεπωκότι 5 

σ - ε) - .] / 

καὶ ἐρῶντι, τὸ μὲν σῶμα ἰσχυρῷ καὶ µεγάλῳ, 
τὴν δὲ διάνοιαν ἀμαθεῖ. 

1 µέγας Βε]άεπ: μέγα. 
3 ἐκ τοῦδε Ειτῖρίάθ8: αὐτοῦ δὲ. 
ὃ κάθεινε Ἐατῖριάθβ: καὶ ἔτεινε. 
4 ὑμεῖς 08881βοἩἨ: ὑμᾶς. 
ὅ πεπωκότι Ἠεϊβκθ: πεπτωκότι. 

1 9069 οβροοία]]γ δ 91. 
5 Ἠοενιος  ἵδ απ αθοπιρύ {ο Ἠαγπιοηίσθ διασκευαῖς νο] 

επο οοπίοχύ. Πο ννοτὰ οοπΙΠΙΟοΠΙΥ ππθαης /τουὶδίοης᾽ οἳ 
βοΠοΙατ]γ παπα. Βιϊάας, δ.υ. Τπποίλοις, Πρίς οἱσιί ἀἰακλειμαί 
ΔΊΑΟΠΡ {]ιθ νγοτ]κε οἳ (λαοί ννθ] Κποννη ροοῦ, Ὀ6 νο ἆο ποῦ ΚπονΥ 
Οιαίτ παίατο. Τμο ἔθγπι ἵδ ποῦ τουυρηίσθά 5 α Ἰαροὶ ἴου 
Ῥατίίου]αν ἀταπιαθίο ϱθητθ. 
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ποῖ σατς ἴο πᾶπιθ ἴλεπῃ. Του, α5 1 Ἠανε οἵεη δαϊςᾶ,ἳ 
«ἨΠαππθία] οοπάιοῖ {5 πιοτο 5Παπιοέα] απά τιάίσα]οις 
νε 1 ἵπνο]νες νι]ο]θ οἶίες. ο αδῖ ας ἵπ ἴ]ο ϱ.ς5ε ος 
οοπιεᾷίε5 απάἆ τεναες 2 ν]εη ἴλε ροεῖς Ὀτίηρ αροπ ἴ]ε 
6οεπε α ἀτιπκεν Οατίοη οἵ α Ώαναςὃ ἴΠεγ 4ο ποῦ 
8ποιδε πιαο] Ἰαασηίεν, γεῖ ἴ]ε ἱρ]ῖ οἳ α Ηετας]ες ἵπ 
Όπαῖ οοπάΓ ου ἆοες 5εεπι οοπηιίσα]. α Ἠετασ]ες νο 
εἴασσενς απᾶ, α5 α5ια]]γ Ρροτίταγεά, ἶ5 οἶαά ἵπ ννοπιαη- 
ἵδὴ 6αβτοὮς ἵπ πιο] ἴλλε 6αΠΠε ΥΥΔΥ αἱ5ο, ἵΓα Ῥορι]αςε 
οϐ 5αο]ι ἱσα α5 γοιτς γατρ]ες α]ἱ ἵἩτοισῃ ο ος, ἵν 
πιαΥ Ῥε, Ρίαγς οἰατίοῖοετ νηϊλοαῖ ἴ]ε Ἠουφες)ὃ 1ξ 
Ῥδσσπιες α ἀΐδσταςε απἀ α Ιαασηίπρ φἴοοκ. Ἰπάεεά 
Ὠπίς ἴς ρτεσϊςε]γ νγ]αῖ Ἠππίρίάςες 5αγ5 Ῥεβε]] Ηοετας]ες 
ἵη Ἠ5 πιαάπεςς: 

Τετ εἰτίάϊπρ {ο α σαχ ο ἰΠοισῃί γγας ἴπετς, 
ἨΗε εἴερρεά νηΠίη 15 ταῖ]5 απά ἀεα]ί α Ῥ]ου”, 
Ας ΙΓ ο Ἠε]ά ἔ]ε σοαά η πίη Ἠΐ5 Παπά. 5 

Μαγύε, λεω, Ἰ]κα 5ο ΠΙΑΠΥ οἴμει5, γοι ἆγε οΠΙγ 
{Εο]ονγίπρ ἴ]ιε εχατηρ]ε δεῖ Ὦγ Α]εχαπάςς, {ος Ἰε, Ἰκε 
Ἠετασ]ες, εἰαίπιεά ἴο Ῥε α 80η ΟΓ Ζεις.ῖ Ναγ ταῖμεχ, 
1ξ πιαΥ ὃο ἴ]αί 1 ἶς ποῦ Ηετασ]ες νηοπα γοιχ Ῥοραίαςε 
τοδοπηρ]α5, Ῥαΐ 5οπιε Οεπίαις ος ΟΥε]ορς ἵπ Ἠΐ5 ουρ5 
απά αΠΠΟΣΟΙ5, ἵπ Ῥοάγ ἴτοπς απά Ἠισε Ραΐ πιεηία]]γ 

. {οο]. 

8 Θ]ανο ηΦΠΙΘΒ {απηϊ]ίατ ἵπ οοπιθάγ, βΥγπιΡοΗχίηρ βΊανο 85 
οἶαββ. 

4 Ἠρτας]ος ΡΙαΥ8 α οοπι{ο τὸ] ἵπ οοπιθάγ (ο.Ρ., ΑγἰβΟΡΗΔΠΘΒ, 
Ἠαερε 60, Ῥεασε 41) απᾶ αἶδο ἵπ βαῦντ-άταπια, απά ἰταροάγ 
(ο.ϱ., Βαπίρίάθς, 4ἰοεδίίς 47-66) α5 ρ]αἴίοη απά Ἠθανγ ἀπίηκογ. 
Ἠ[β νγοπηαπίθΕ τπαβαπογαάο αὖ εο οοατύ οἳ ΟπαρΙαΙΘ, 6ο ν/ΙοΒ. 
Ῥ]ο α]]αάςβ, αἱδο Ἰοπῦ 10δοι[ {ο ἐτανοβῦγ. 
50.5 8Ι. 
6 Ἠπτίρίάθς, Ηογαοῖες 947-9. Ὠϊο)» τοαάϊπρ ἀῑῆοις βΗσΗίΙΥ 

ἔτοπα ἴ]ο {οχῦ οἱ Ετὶρίάθβ. 
7 ΟΙ. 0. 1. Τ απά 4. 19. 
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Πρὸς τοῦ Διὸς οὐχ ὁρᾶτε ὅσην ὁ αὐτοκράτωρ 
ὑμῶν πεποίηται τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν; οὐκοῦν 
χρὴ καὶ ὑμᾶς ἀντιφιλοτιμεῖσθαι καὶ τὴν πατρίδα 
κρείττω ποιεῖν, μὰ Δί οὐ κρήναις οὐδὲ προπυλαί- 
οις" εἰς 1 ταῦτα μὲν γὰρ οὐ δύνασθε ὑμεῖς ἀἆνα- 
ίσκειν, οὐδ ἂν ὑπερβάλοισθέ ποτε, οἶμαι, τὴν λ μαι, τὴ 

ἐκείνου µμεγαλοψυχίαν' ἀλλ εὐταξίᾳ, κόσµῳ, 
τῷ δεικνύειν ὑμᾶς αὐτοὺς σώφρονας καὶ βεβαίους. 
οὕτως γὰρ ἂν οὔτ' ἐπὶ τοῖς γεγονόσι µετανοήσειεΣ 
καὶ πλείονα ὑμᾶς ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως 
ἂν αὐτῷ καὶ τῆς ἐνθάδε ἀφίξζεως παράσχοιτε 
πὀθον. οὐ γὰρ οὕτως τὸ κάλλος τῶν οἴκοδο- 
µηµμάτων προσάγειν αὐτὸν δύναται πάντα γὰρ 
κρείττω καὶ πολυτελέστερα ἔχει τῶν ὅπου 
δή ὃ ἀλλ ὅταν ἀκού οὓς ὑποδεξομέ- ήποτεὸ ἆ ταν ἀκούσῃ τοὺς ὑποδεξομ 
νους αὐτὸν εὐνοίας καὶ πίστεως ἀξίους καὶ τῶν 
πεμποµένων ἕκαστος καὶ διοικούντων ὑμᾶς προ- 
τιµήσῃ.. μὴ γὰρ οἴεσθε ὑμᾶς μὲν πυνθάνεσθαι 
περὶ τῶν καταπλεόντων, ὁποῖοί τινες τυγχάνουσιν 
ὄντες, καὶ τοιαύτην ἔχειν γνώµην εὐθὺς πρὸς 
αὐτοὺς οἵας ὃ ἂν µετάσχητε τῆς φήμης, ἐκείνους 
δὲ περὶ ὑμῶν μὴ πολυπραγμονεῖν, ὁποῖος ὁ τῶν 
᾿᾽Αλέξανδρέων δῆμος. οὐκοῦν ἂν ἀκούσωσιν ὅτι 
φρόνιμος, ἀλλ᾽ οὐχ οἷα τὰ νῦν λεγόμενα, ὡς ἐπτοη- 
µένος, ὡς εὐχερής, τὰ μικρὰ θαυμάζων, ἧττων 8 

1 εἰς πάάοά Ὦγ 04βαάΡοη. 
ἆ µετανοήσειε Ρβαρ]ς: µετανοήσει. 
ὃ ὅπου δήποτε Ὠϊπάον[: ὁποιδήποτε. 
4 προτιµήσῃ Ἐπαρετίαδ: προτιμήσει. 
ὅ οἵας Ἠπιροτίαβ: ἧς Β, οἷς ΙΙ Μ. 
6 ἥττων Ἠεϊβ]κο: ἢ τῶν. 
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Τη Ἀοανεπ/5 ηαπης, 4ο γοι ποῖ 5εε Ἠουυ στεαῖ ἶ5 ἴ]ε 
εοηδἰἀεταἰίοη Ἰ]ιαί γοιχ ΕεΠΠρετος Ίας ἀἱδρ]αγεά ἴο- 
γγατὰ γοις οἱ γι Νε] ἴπεπ, γοι αἶδο πααδῦ πωαῖοὮ 
ἴμε ἆεα] Ίο «πον5 απά πιακε γοις οουπίτγ Ρεΐΐες, ποῦ, 
ΡΥ Ζεις, ἵπτοιρ] οοπδίτασπς {οαπίαῖης ος δἴα[εΙγ 
Ροσία]ς----{ος γοι Ἰανο ποῖ ἴ]ε γγοα]ί] ἴο 5ᾳπαπάες ΟἨ 
Μπίηρς Ἰ]κε Ἰ]λαῖ, ποχ οου]ά γοι 6υεσ, πιοϊ]ήπ]κς, 5αχραςς 
ἴηα επΙρετογ5 πιασπίῄοεπος Ζ---Ῥαΐ ταῖὮεν ὮΥ πιθαη5 
οἳ σοοά Ῥε]μανίοις, Ὦ} ἀεοοταπη, Ὦγ εΠονίπς γοιν- 

5ε]νες ἴο Ὦο 6αποε απᾶ βἰεαάγ. Έος ἵπ ἴλαῖ ο.5ο ποῦ 
οΠΙΥ νοσ]ά Ώε ποῖ τερτεῖ Ἠῖς σεπετοδίῖγ Ῥοσαιςο οί 
γλαῖ Ίας Παρρεπες,Σ Ραΐ ηε πηὶσηί ενεπ οοη{εγοη γοι 
111 Εατίμεν Ῥεπείαςίίοης. Απά ρετμαρς γοι παϊρηί 
ενεη πηᾶ]κα Ἠίπα Ίοπρ ἴο νὶςϊς γοι. Έον 1ὲ ἶ5 ποῖ 5ο 
πηιοὮ ἴλε Ῥεαιίγ οἳ γοις Ῥι]άίπσς ἰλαί παὶσηί 
αὐϊχαςῦ Ἠΐτω, {οχ Ίο Πας Ῥι]άΐπρς ο{ενετγ Κῑπά βπον απἀ 
ΠΊΟΥΕ ο0511Υ ἴλαῃ αηγΥηετε; Ῥαἳ Ἡε πηαΥ Ῥο αἰϊταοϊοα 
ΝἨεη Ἠε Ἠεαχς ἰμαῖ ἴ]ε Ῥεορ]ε ἴο τεοαῖνε Ἠίπι ατα 
πνοτίἩγ οἱ 5 {ανοαχ απἆ Πὶς ἱπαςί, απᾶ νε εας} οί 
5 επηϊδδαγίες απ παϊπἰςίονς 6ρεα]κς ΠίρΗΙγ οίγοι. Του 
γοα παιδί ποῦ Ιπαρίπε, ἴΠαῖ, αἰἰΠποασΏ γοι γοιτθε]νες 
Ἱπαιῖτο αροιῖ ἴλοςε νο επῖεν γοιγ Ἠατροις, να 
Κῑπά οἩ Ῥεορ]ο ΤΠεγ πιαΥ «Ἠαπος ἵο Ῥε, απᾶά γοις 
Παάσεπιεηῖ οοποθτηίης ἴλοπα αἲ οπςς οοττεδροπάς ἴο 
Ὀπεῖτ τεραϊαοη, γεῖ ἴ]ο επιρετοτ’5 αροηῖς ατε ποῦ 
ουτῖοις ἴο Ίεατα ν]αῖ Κῑπά ος ρεορ]ε ἴπε Α]εχα- 
ἀτίαης ατα. ΤΠετείοτε, ΙΕ ἴἹεγ Ἠεατ ἴ]λαί γοι ατε 
5εηδίρ]ε, απἀ ποῖ, α5 ἶ5 ΠΟΥ ἴπε ΟΟΠΙΠΙΟΠ τεροχῖ, 
ΠΙσΗΙΥ, εαςδγ-σοῖπρ, ΙποΗπεᾶ ἴο αἀπ]ῖτε Ρεϊῖγ ἴλίηρς, 

1 Αγηϊηι, Ὠίο υοπ Ῥγαδα, Ῥ. 426, τοῖους ΕΠ]5 {ο 5οπιο τοσθηῦ 
δ6 ἔτοπι Ττα]αη {ο Ῥο οπιρ]ογοά οἳ Ῥιαβ]ίο Ὕνοτκςδ. ΤἨο ποχύ 
Βθηίεποθ Ἰεπάς ρἱααβΙΡΙΠΟΥ {ο 018 ἹηθογρτείαΙοη. 

Σ Ῥοτ Ττα]απ” αοἰνΙγ ἵῃπ Ῥαβ]ο νοκ αὖὐ Ἠοπιθ, 890 
σαπιθγίάφε Αποζεπί ΠΗδίογη 11. 205--. 

δ Ῥουβρί]οβς {πο τῖοῦ τοῖοττθά {ο ἵη δὲ Τ] απἆ Τ2. 

265 



97 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τοῦ τυχόντος,' ἐραστὴς ἡνιόχων καὶ κιθαρῳδῶν, 
οὐκ ἄδηλον ὅπως ἔξουσιν. 

Θεόφιλόν φασι παρ᾽ ὑμῖν γενόμενον ἄνδρα σο- 
φΦὸν σιωπᾶν πρὸς ὑμᾶς καὶ μηδὲν ἐθέλειν δια- 
λέγεσθαι. καίτοι τίνα γνώμην. νομίζετε αὐτὸν 
ἔχειν; πότερον ὡς σοφοὺς ὑμᾶς καὶ μὴ δεοµέ- 
νους θεραπείας; ἢ μᾶλλον ὡς ἀνιάτων ἀπεγνω- 
κέναι; παραπλήσιον γάρ, ὥσπερ εἴ τις τῶν 
ἐμπόρων πολλὰ, καὶ τίμια ἔχων. καταπλεύσειεν εἰς 
πόλιν, ἔπειθ ὑπ ἀνέμων τυνῶν ἢ τύχης ἄλλης 
κρατούμενος καὶ διατρύβων ἐκεῖ χρόνον συχνὸν 
µήτε προθείη τῶν ὠνίων μηδὲν μήτε δείξειε 
µηδέποτε: δῆλον γὰρ ὡς , ἐσχάτην τινὰ αὐτῶν 
πενίαν κατεγνωκὼς ἢ ἀπειρίαν οὐκ ἂν θέλοι µάτην 
ἐνοχλεῖσθαι, σαφῶς εἰδὼς ὅτι οὔτ᾽ ἂν ὠνήσαιτο 
τῶν ἀνθρώπων τούτων οὐθεὶς οὔτ᾽ ἂν ἴσως 
προσέλθοι. καὶ Θεόφιλος τοίνυν πολλὰ ἔχων καὶ 
µεγάλα ἔνδον ὤνια κατεῖχε ὃ παρ αὑτῷ ταῦτα, 
συνειδὼς ὑμῖν τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων, 
ἀλλὰ νοῦ καὶ συνέσεως. τοιγαροῦν τέθνηκε κατα- 
σιωπήσας ὑμῶν τὴν πόλιν," καὶ ὑμεῖς τοῦ δεῖνος 
μὲν πολλάκις ἀκηκόατε καὶ διαµέμνησθε τῶν 
σκωµµάτων αὐτοῦ καὶ τῶν τοῦ δεῖνος ἀσμάτων, 
Θεοφίλου δὲ οὐκ οἶδα εἴ ποτε ἠκούσατε" ὥσπερ 
ἔφη τις τοὺς ἐν τῇ ᾿Αττικῇ κανθάρους, τοῦ 
καθαρωτάτου μέλιτος ὄντος, τοῦ μὲν μηδέ- 
ποτε γεύσασθαι, μηδ᾽ ἂν ἐκχέηται, τῆς δὲ ἑτέρας 
τροφῆς. 

πραγμάτων 18ΟΥ τυχόντος ἀε]είεά Ὦγ Ανγηΐπι. 
προσέλθοι Ἠεοπιβίοτ]μίβ: προέλθοι. 
κατεῖχε αἀάθά ΡΥ Βεϊρκο. 
τοῦτ᾽ ἐστι καταδικάσας αὐτήν θ{ΐθι πόλιν ἀε]είεά ὃν Ἠείβκο. μ» 69 8 
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να νεα]κηοςς {ου ὑγίνίαΗ[ο5, ραρδἰοπαϊζε]γ ἀενοῖεά 
το ]οεκεγς απ Πατρίςϊς, ἴπετε ἶ5 πο ἀοαρί Ἠουν ἴεγ 
γ]] {οο]. 

ΤΠεορΗί]ας,Σ ἴΠεγ 5αγ, νο ρτονεά Ηἰπηδε]{ α Πιαῃ 
οἳ νήκάοπα Ἠσνγα ἵη Αἰεχαπάτία, ργεδετνεά »ἴ]εποε ἴο- 
γνατά γοι απιά ννοι]ά Ἰιο]ά πο οοπνεχςε νΙίἩ γοι. Απά 
γεῖ ναί 4ο γοι λίπη] γνας Ἠΐ5 Ῥιχροςς2 Ὑψίας Τε 
Ῥεσαι1δε Ίο ἰποισΏί γοιι ἴο Ῥο γηίδε γουχθε]νες απά {π 
πο ποεᾷ ο{ ἰγεαϊπιεηῖ: ος ταἴμεΥ Ἠαά Ἶε ἀερραίΐτοα ος 
γοι α5 Ρείηρ Ιποιταβ]εξ Έον 1ζ 5 νετγ πιαςῇ α5  α 
ἱγαάςν ντὮ ΠιαΏΥ Ρτεοῖοις γ/ατες ποι]ά ]απά αἲ α οἵιγ, 
απά ἴλλεη, οοηθίταἰπεά Ὦγ οογίαίη Ὑνηάς ΟΥ Ὦ}Υ 8οη]θ 
πηίσσμαπος, ο]ου]ά 5ρεπά α Ίοπρ πιο ἴπετε νο! 
εἰἴλον 5είίησ οαξ 4ΠΥ οἱ Εΐ5 γνατες ος ἀἱδρ]αγίπρ ἔλεπι 
αἲ αἲὶ; {ον ενἰἀεπῖ]γ 15 νγοι]ά Ῥὰ Ῥεσαιιςε Ἶε γ/α5 «οἩ- 
νίποεά αἶἴϊλει ἰΠαῖ ἴ]ε Ιηππαρίίαηϊς Ίνετε ἵπ εχίτεπιε 
Ρονοχ!γ, οἳ εἶξα ἴιαί ἴΠεγ ννετε ἰρποταπῖ, απ 5ο Ίε 
γνοι]ά Ῥο απην/]]ΐπσ {ο 6ο ἴο πφε]εςς ἰτουβ]ε, Ρεε]ίπς 
ορτίαϊη ἐ]αῖ πο οης οἱ ἴμε Ἱπλπαρίίαηϊς ννοι]ά εἶπεν 
πηακο α ρυχοµαςα οἨ, Ρετ]αρς, «ΟΠ1ς Το 56ο ΠίΠῃ 
ΤΠεορλί]α5 ἴοο, νε εοπο]άε, ἴποιρῃ Ἠε Ἰαά πιαΏΥ 
ποῖαβ]ε Ίνατες Ἰηδίάςα οἱ Επι, Κερί ἴεπαι ἴο ΠτωδεΙΕ, 
Ρεΐπρ αν/ατε ἴλαῖ γοι Ίεγε εχϊτεπιε]γ Ῥοος, ποῦ 1η 
ΠΊΟΠΘΥ, Ῥιἱ {π Ιαάσεππεηπῖ απά απάειείαπάϊησ. ἨεΙ], 
Όπεν, Ἡς ἶ5 ἀεαά, Πανίπο ὮΥ Εὶς εἴ]επος ραδ5εά αάνειςε 
Ἱπάσεπιεπῖ οἩ γοιγ οἱγ, απ, ἴποασ] γοι Ἠανο οὔίεῃ 
Ἱοαγά 5ο-απά-5ο 6ρεαἷ απά οαη γγε]] τεσα]] Ἠὶ5 Ίο]ες, 
απά αἱ5ο ἴ]α 5οησ5 ο{ γ]αῖς-Πίδ-παπῃο, Τ απ. ποῦ 5αγε 
Ὠναί γοι Ἠανε ενεχ Ἰεατά ΤΠπεορ]ά]α5; ]αςῦ α5 5οπιε- | 
οπς ας οαἷά οἱ ἴ]ο Ῥεοῖ]ες ἵπ Αἰῑσα, ἴπαῦ, ἴποιρῃ 
Αἰῆσα Ίας ἴμε ρατεςδί ΠοΠεΥ, ἴμπε Ρεεῖ]ες πενετ ἴαρίε 
οἳ 1ὲ, ποῖ ενα 1 1 ἶ5 Ρουτεά οαῖ {ος ἴπεπι, Ῥαἳ οπ]γ 
οἱ ἴ]ιε οἴ]εν Ἰκῑπα οἱ {οος.3 

1. ηκποννη. Σ Τ.9., ἆππα; οξ. Απδίορμαπες, Ραα, 1--18. 

“τν ή κά ιό ας, | 
ἓ ο/ο ού 

ο κος 2 « ΤΑ Αν ΄ ο κ}. 
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᾽Αλλ’ ἐστὲ ἱλαροὶ καὶ σκῶψαι πάντων δεινότατοι. 
οὐ δήµου τὸ ἐπιτήδευμα' πόθεν; οὐδὲ πόλεως, 
ἀλλὰ Θερσίτου τινός' αὐτὸν γοῦν ἐκεῖνον εἴρηκεν 
Ὅμηρος ἐν τοῖς πᾶσιν ὝἝλλησιν ἀφικέσθαι 
γελωτοποιόν, οὐ κατὰ κόσμον λέγονταμ 

ἀλλ᾽ ὅ τί οἱ εἴσαιτο γελοίιον ᾿Αργείοισιν 
ἔμμεναι. 

ἀλλ᾽ οὐ τὸ γελοῖον ἀγαθόν ἐστιν οὐδὲ τίµιον, ἀλλὰ 
τὸ χαίρειν' ἀπορίᾳ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ χαρᾶς 3 ἄνθρωποι 
διώκουσι ὃ γέλωτα. τὴν γοῦν βοτάνην ἀκηκόατε 
τὴν σαρδόνιον Καλουμένην, Ἡ γέλωτα μὲν ποιεῖ, 

ευ) 100 χαλεπὸν δὲ τοῦτον καὶ ἐπ ὀλέθρᾳῳ. μὴ οὖν 
/ ϱ / / Δ » ’ 

σφόδρα οὕτως περιέχεσθε τούτου, μηδὲ ἀμούσους 
μα - - 

καὶ φορτικὰς καὶ ἀμαθεῖς ποιεῖτε τὰς Χάριτας, 
2 Δ οἳ .] / ” ϱ / ἀλλὰ μᾶλλον Βὐριπίδην μιμεῖσθε οὕτω λέγοντα" 

μὴ παυσαίµην τὰς Χάριτας 
Μούσαις ἀναμιγνύς, ἀδίσταν συζυγίαν, 

ο Ν ] α ς ”/ ς - ιβ 

ἵνα μὴ τὸ Μουσεῖον ὑμῖν ἄλλως εἶναι δοκῇ τόπος 
ἐν τῇ πόλει, καθάπερ, οἶμαι, καὶ ἄλλοι τόποι 

Αα Ν µάτην προσαγορεύονται, τὸ πρᾶγμα μὴ ἔχοντες 
μετὰ τοῦ ὀνόματος. 

101. ἸΑλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ κἀμοὶ συµβέβηκεν ὅ 
α) λ - / 5» / 

φασιν Αἰγυπτίων τινὶ τῶν σφόδρα ἀρχαίων µουσι- 

1 οὐ κατὰ κόσμον λέγοντα αἀάθά Ὦγ Ατηϊηι οαὲ οἳ Ἠοππος, 
ο ἂς Ῥβιρ]ς: καὶ χαρᾶ. ὃ διώκουσι Ἠεἶδκο: διοικοῦσι χαρᾶς Ρβαρ]: καὶ χαρᾷ ὠ 

1 ΠΠαά 2. 214--6. 
5 Τ]μο ' δατάοπίο ρτῖη ᾽ οἳ ραίη. ΟΕ Οἀψδεεν 20. 3805 απὰ 

γρ], ΓΠεἴοφιες Π. 41. Ῥαυδαπίας 10. 17. 19 ρίνος α ἐγρίσα] 
οχρ]απα{ίοη ἴπ ἨαΥΙΠΙΟΠΥ νηθἩ Ὠϊο. Ῥορα]ατ εὐγπιο]οσγ 8Θ6Π1Β 
{ο Ἠανο (ταπβ[οτπιεά Ἠοπιεγς σαρδάνιον ΙΠίο σαρδόνιον, ἔπιαβ 
Ῥ]αοίηρ (πο ρ]απί ἵπ Βατάἰπία. 
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Ῥαῇ, 6οππεοπο γη] δαΥ, γοιι αγε α 1911Υ {οἷ]ς απά Πο 
Ρεςῦ Ἱερδίετς ἵπ ἴπε πνοτ]ά. Τμαῖ {6 πο οα]Ηπρ {ο α 
Ῥεορ]ε---πον’ εοα]ά Τζ Ὄε ὃ---ποχ {οχ α οἵγ, Ραΐ τα] 
{ου α ΤΠεχεῖζες. Αἴ 1εαςί ἨΗοπιεχ δαγ5 ἴλαῦ ΤΠουσίέες 
Ἠϊπηδε]{ οαπἹο αΠΟΏς α]] ἴ]λα (τεε]ςς αξ α Ἱερίετ, ποῦ 
δρεακίης νηϊλ ἀεοοταπα, 

Ῥιαῖϊ ν]αῖ Ἠε ἴποιρβί γγου]ά πωα]ε ἴ]λε Αγοσίνες 
Ιαασ1.1 

Ὑεῖ ποῦ πα πηα]κο5 πιο ἸαασΏ ἶ5 σουᾷ ο: Ποποι- 
αβ]α, Ῥαῦ ταίμεν υγλαῦ πιαἷκες ἴλεπα 1ογ{α]; απά {ος 
Ἰαοἷς οἱ ΙΟΥ απἀ {ον ἱρποχαποε ἴλετεοί ΠπεΠ βεε]ς 
Ἰααρ]Ώίετ. Ὑοι πιαςῦ Ίανο Ἠεατᾶ οἱ ἴ]ε ρ]απί οα]]εᾷ 
βατάοπίαἩ, υηε ρτοάασες Ἰαασῃίετ, ἴο Ῥο αγε, ια 
α Ἰαιρηίετ Πίο 5 ἀῑδίτερείης απἀ ἀἰκαςίχοιις.» 
ΤΈπεχείοτε Ῥε ποῖ 5ο ἀονοῖοά ἴο ἴλαί Ιααρ1ΐεν, Ώου 
οα156 ἴπε (χναςεςδ ἴο Ῥο αηπηπδίσα] απἀ νι]σαν απἀ 
ῬοοχϊδΗ, Ῥαΐ ταίηεν ἱπηϊαϊο Ἠιπρίάςς {π ἴμεςε Ἠπες 
οἱ Ες: 

Μαγ 1 πε΄εγ οε8ςε ἴο Ἰοΐπ ἵῃπ οης 
Τ]οε Μαςες απᾶ ἴ]ε (ατασες; 
9116] αηίοη {5 δαχγραδδίηρ ουγεεῖ,ὃ 

απά πας νν]] γοιν Μοιςείοη { Ῥοε τερατάεᾶ, ποῖ ]αςί 
ἃ5 α Ῥ]ασε ἵπ ἴλε οἵιγ, ας Ιπάεεᾶ, 1 {αΠοΥ, ἴετε αγε 
οἴμοχ Ρίασες ντ Ἰαβε]ς ἄνοία οἳ πιεαπίηρ, ποῦ 
Ροββεβεῖηρ α οΠαχαοῖετ Το πιαῖο] ἴ]λε ηαπηθ. 

Ῥαϊ εποιρΊΏ οἱ είς, {ος 1 {εαν ἴ]λαῖ Ι ἴοο Ἠανοα Ἰαά 
ἴλο εχρετίεποε ἴΠαί ΤΠεγ 5αγ Ῥείε] α οεγίαίη 
Ἠρσγρίίαη, α πηδἰοίαη οἱ ἴ]ο νετγ εασ]γ 5οποο]. Του 

5 Ἐππρίάος, Πεγαεῖεδ θ759-5. ἨὨϊο» τοαάίπρ ἀἱῆοις ϱΠσ]ί]γ 
Τοπ πο {οχί οἱ {Πο Ῥοεῦ. 

4 Τμο {απιοιβ Αἰεχαπάτίαη οοηίτο {οτ Ιπθε]θοῦια] Ιπ{έθτοβίβ 
οἱ αἲἱ βοτύΒ. Ὠΐο, οἱ οοιΓβθ, Ι]κθ α ροοά «πτεεῖς, ἵβ {ογίηρ νηθ 
εγπιοΙοργ. 
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κῷ. ἐκείνῳ γὰρ τὸ δαιµόνιόν ποτε προειπεῖν 
καθ᾽ ὕπνον ὡς εἰς ὄνου ὧὦτα ἄσεται. καὶ δὴ 

ι  ἀλλόνά / . μὴ δὲ ὁ / τὸν μὲν ἄλλον Ἰ χρόνον οὐ προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόν- 
Γω 4 τιζε τοῦ ὀνείρατς, ὡς οὐδενὸς ὄντος. ἐπεὶ 

λ ες ΄ - ΄ . / δὲ ὁ τύραννος τῶν ὙῬύρων ἦκεν εἰς Μέμφιν, 
ἐκπληττομένων αὐτὸν τῶν Αἰγυπτίων ἐκάλεσεν. 
ο) / ) / / λ 3 / ἐπεδείκνυτο οὖν πάσῃ “προθυμίᾳ καὶ τἀκριβέσ- 
τερα τῆς τέχνης: ὁ δέ, οὐ γὰρ ἦν οἱ σύνεσις 

αν 3 

µουσικῆς, ἐκέλευε παύσασθαι αὐτὸν ἀτιμάσας. 
- - ὁ δὲ ἀναμνησθεὶς ἐκείνου τοῦ ὀνείρατος, Τοῦτ 

κα 2 ” Δ ο) ”/ ” ”/ ε λ ΄ ἦν ἄρα, έφη, τὸ εἰς ὄνου ὦτα ἄδειν. ὁ δὲ τύραν- 
- Δ νος ἀκούσας τῶν ἑρμηνέων οἷα ἔλεγεν ἔδει καὶ 

ἐμαστίγου τὸν ἄνδρα, καὶ τοῦτο 3 πολέμου λέγουσιν 
αἴτιον γενέσθαι. 

1 μὲν ἄλλον Ἐοἶβ|κα: μέλλοντα. 
3 τοῦτο Ἠεῖβκο: τοῦ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΡΗΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΤὉΒΘΕ, 

ἴλο 5ἴοχγ σοες ἴ]μαῖ ἴ]ε ἀθΙιγ οποε ἴο]ά Εἶιαῦ πιαςὶοἶαη 
ἵη α ἀτεαπῃ ἴ]λαῖ ηε γγας ἀεδίίπεά ἴο ἶπο Ιπῖο απ α.ς5 
ε815. Απά {οχ α Υηί]ε ηο ραῖἀ πο πεεά απᾶά σανε πο 
ἴποιρῃῖ Το ἴπε ἆτεαπη, ας Ῥείηρ α πιαϊῖεχ οξ πο 60Ἠ56- 
απεηποε. Βαῖ νΊεη ἴμε ἰγταπὶ οἱ Ἀγτία οαπιε ἴο 
ΜεπαρΗηϊς, 5ίπος ἴλε Ἠσγρίίαης αἀπιϊτεὰ ια αγηςε 
6τεαΏ]γ, Ἶε ςαπιπιοπεᾷ Ἠίπη. ο ἴλμε πιπςἰοίαη ϱαγε α 
Ρετίογπ]αποε γη αἲὶ περί απά ἀἱερ]αγεά ἴ]ε πιοτα 
ἱππίσαίε ρῃαςες οΓ 15 ατί; Ὀαϊ ἴπε ἐγταηπῖ-- {ο ηε ]ναά 
πο αρργεοίαίοη ος πιιδίο---θαάς Πΐπα οΈαδε απά ἑγεαϊεά 
πα νηϊῃ ἀἰδάαίηπ. Απά ἴλε πιπβἰοίαη, τεοα]] πρ ἴ]ιαῦ 
{ογροίίεη ἆτεαπι, εχο]αίπηεᾶ, ''Φο ἴλαῦ γνας ἴ]με 
πιεαπίηρ ος ἴἨε δαγίης, ΄ Το ἶπο ΙΠῖο 4Ώ αςς”5 6αγς 
Απά ἴπε ἰγταπῖ, Πανίης Ἠεατά {τοπ Εΐς Ιπτειρτεῖενς 
ν]ιαῖ ἴπε πηιδίοίαη ας δαΐᾱ, Ῥοιπά απά Πορσεά ἴ]α 
π]αἩ, απά ἴΠὶς Ιποϊάεηῖ, ἴΠεΥ 5αΥ, γ/ας ἴλε οοσαδίοη ΟΕ. 
α νατ.ἳ 

1 Τπϊβ βίοτγ ΠιΑΥ Ἠανο Ῥθυη οἱ Ὠἱο” οὗ πιαπι/αούπτο, 
βἶποῬ 16 οσοσπτβ πον/ηετο οἶδε απἀ τοβοπηρ]θος οἴμοι {αΐες οἱ Πΐ8 
Όλα ατο (λοαρ]ῦ {ο Ῥο αροοτγρ]α]. ῬΒοΐ] {]ιο ρετίοᾷ απά {πο 
Ῥθορ[θ α]ῖ]ζθ ατθο πΠΙΚΠΟΥΓΗ, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΚΤΥ-ΤΗΙΚΟ, ΟΚ ΕΙΝ5Τ 

ΤΑΒΡΙΟ, ΡΙΡΟΟὉΕΒΕΡΕ, 

Τη είς ἨΏϊβδοοιτβο Ὠϊο αΏγρθατΒ {ο Ῥο αἀάτοβείησ α Ῥαῦ]ο 
ραΐμοτίησ οἳ ἴ]ο Ῥοορίο οἳ Ταγβδαβ προηπ Ἱηπν]θαδίοη. 14] 
ἔ]ιο οοπιῖο Ῥοοθῦβ {ο πγοπα ο τοίθτς, Ἠθ ἐτθαῦς ΠΙ5 απάίθποθ Όο 
λοιδορία, Ἰπνοϊσλίηπρ αραϊηδὺ {[λμοθίτ γναηίοηΏπθθ απά πποτα] 
ἀθοαγ. Εα]]γ Πα] οἱ πυαῦ Ἠθ Ἠαβ {ο β.Υ 18 οοποθτηθά γηθ]ι 
ψ/λαῦ Ἡο οα]]ς ῥέγκεν. ΤΠοιρ] Ἠϊβ ἰτοαπιοπύ οἱ {μαῦ ἑορίο 
15 πιαπ οβί]γ Ἠαπλοτοιβ, 10 15 ἀθβῖσηθά {ο πια]θ Ῥα]αίαὈ]ο ἴ]ιο 
βογΊοιβ οἨατσθβ {λαῦ Ἡο ἀθβῖτος {ο 1πα(θ. 
Πο γγοτά ῥέγκειν ἶ5 βαἱᾶ {ο πιθαΏ ΠΟΥ ΄ΒΠΟΓΜ,᾽ ΠΟΥΥ ΄ ΑΠΟΤΘ.᾽ 

Έου Ἰαο]ς οἳ αΏ Ἐπσ]βη νγοτᾶ οἳ Π]κο ΠοχϊρΙΠσψ, πο ἐταπβ]αίοτ 
Ῥα8 οἸθοίθά 0ο 18ο οοηβἰθίθη(1γ Παῦ οπο οἳ 0ῃο (πο οοπυοη6ίοπαἱ 
πηθαπίησ8 ἴ]λαῦ βθοπιθά πο Ῥοῦῦοτ αἀαρίοά ο πο πια]οτίγ 
οἳ οοσαττθποθΒ. ' Βηοτῦ, Ἡοπογου, ἵρ ἀοαβίθβα ἱπαᾶραμαίο 
88 απ Ἱπυθτρτθίαθίοη οἳ Ὠἱο8 πιοαΠῖηςσ. ἩἨο ΠἰπιβοΙ αρΏροατβ 
{ο Ῥο ρογρ]οχοά 48 {ο 69 Ῥτοροι Ι9ῇο1 {ος 6ο βοαπά {ο νγλίο]ι 
Ἡο Ἠας αρρ]εά ἴπο ἴθγπι (60). ὨἨο ἆοθβ ρἱνο 8ΟΠ106 ο116Β. 
Τ0 18 α βουπά πιαάθ ὮΥ 8οΠ1Θ Ώ6ΓΒΟΠΑ Ὑηθη αβ]θερ (95), ΡΥ βπια]] 
ῬογΒβ, απά Ὦ}Υ 8οπιθ πιαῦατο πἹθη οἳ ροοᾶᾷ βίαπάίϊπρ (95-04). 
Τ0 τηϊσῃί Ῥο {ακοθη {ο ἀθποίο {Πο Ῥτθβδοηςο οἳ ο Ῥτοίμοι (26). 
10 18 πιαάο Ὦγ Ῥθτεοηβ οἱ αποθτύαϊη 5οχ (26). Τὸ 18 πιοτο 
βιαΡ]ο {ον {ιο οἰάστ]γ (45). Τὸ 15 Ῥτοάισοά Ὦγ {ιο ποβο 
(50). Τί 18 α βγπιρίοπι οἳ θαὰ πιοτα]ς (50-51). Τὸ ἵ6δ ποῦ 
ο]αο]εῖης οἱ απιαο]ςῖησ οἳ {πο Ηρ8 οἵ ν/ΠΙβίΗΠΡ, ΠΟΥ 18 10 θπηρ]ογεά 
Ῥγ βἩθρμοτᾶβ, ΡΙοΝΊΘΗ, ἨαπίβΠΙΘΗ, οἨ 811915 (66). 16 15 α 
φοαπά ῬθουΠατ ο πεϊθῃπθτ ΠΙΩΏ ἨΟΓ ΝΟΠΙΔΗ, ποῦ 676ηΠ {ο ἃα 
λατ]οῦ, Ῥαῦ ταίἸοτ {ο α πιβ]θ οἳ πο πιοβύ ἀθραβαοά κοτῦ (60). 
Τ{, δη, Ὠϊο Ἠϊπαβο]ξ, ἵπ βρῖ0θ οἳ οἰαροταίο ο[οτί5 {ο ἆθβπο 
ἴ]ο 5ουπᾶ, Ἠαβ {οαπά πο Ῥοΐίοτ ὕοττα 6ο ΒΥΠΙΡΟΙΖΘ Ἠ15 πιοαπῖης, 
ῬοτΠαΡΑ Ιπάπ]ροποθ ΤΙΩΥ Ὦθ ΒΠΟΥΏ {1ο {ταπβ]αζοτ. 

Το ἴῑιο πιοάθιπ τοαᾶοτ Τατεδις Ιπον{υαΡΙγ βαρσοβίς {19 ηΒΠΙΘ 
οἳ Ῥαπ]. πο Ῥϊούατο οἳ ἴΠπαῦ αποϊοηὺ οἵυγ, Πα Οτορθίς απά 
Ἠα]ξ οτἰοηύα], ἴο ο {οαπά ἵωπ 0Πἱ5 Τϊδοοατβοθ απά ἴη 01ο οπθ {ο 
{ο]1ουγ, απγακοης {1ο Κθσοπαον Ιπίθγοβυ 1ου Ό]αῦ τοᾶβοῦ. ΒἱΓ 
ἸΠΠατι ἨαΙΙΒΑΥ Ἠο]άς Παῦ πο Αἰποποάοταβ οἳ ΥἨοΠ Ἰνθ 
Ἀθατ οχοτίθᾷ αη Ιπῃβαθηοθ προηἨ πο (λποιρλύ οἳ Ῥαυ]. Ατηϊηι 
ββαῖσης 6ο Ῥτοβοπύ Ὠϊβοοιτβθ {ο Ὦἱο”8 Ιαΐοεί Ῥοτίος. 
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5. ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

3 Δ θ / / 3 α) 4 Λ ς / λ Εγὼ θαυμάζω τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὑμέτερον καὶ 
/ αι τί προσδοκῶντες ἢ βουλόμενοι τοὺς τοιούτους 

ἀνθρώπους διαλέγεσθαι ὑμῖν ζητεῖτε, πότερον 
.) / ” λ / ο εὐφώνους οἴεσθε εἶναι καὶ φθέγγεσθαι ἥδιον 
Α / ον 

τῶν ἄλλων, ἔπειτα ὥσπερ ὀρνέων ποθεῖτε ἀκούειν 
΄ ς ἊἎ / / 3” ” 

µελῳδούντων ὑμῖν, ἢ δύναμιν ἄλλην ἔχειν ἔν τε 
ὀνόμασι καὶ διανοήµασι δριµυτέρας τινὸς πειθοῦς 

- 4 Α 

καὶ τῷ ὄντι δεινῆς, ἣν καλεῖτε ῥητορικήν, ἔν τε 
ἀγοραῖς καὶ περὶ τὸ βῆμα δυναστεύουσαν, ἢ 
τινα ἔπαινον καθ αὑτῶν ἀκούσεσθαι οἰόμενοι 
καὶ δηµόσιον ὕμνον τῆς πόλεως, περί τε Περσέως 
καὶ 'Ἡρακλέους καὶ τοῦ τῆς τριαίνης 1 καὶ περὶ 
χρησμῶν τῶν γενοµένων, καὶ ὥς ἐστε Ἕλληνες 
καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ ἔτι βελτίυς καὶ ἀρχηγοὺς 
ἔχετε ἤρωας καὶ ἡμιθέους, μᾶλλον δὲ Τιτᾶνας" 
ἔτι δὲ, οἶμαι, περί τε τῆς χώρας καὶ τῶν ὁρῶν 

-- ο) » Δ Α - / ες . / τῶν κατ᾽ αὐτὴν καὶ τοῦδε τοῦ Κύδνου, ὡς δεξιώ- 
τατος 3 ἁπάντων ποταμῶν καὶ Κάλλιστος, οἵ 
τε ἀπ᾿ αὐτοῦ πίνοντες ἀφνειοὶ καὶ µακάριοι καθ᾽ 

1 τοῦ τῆς τριαίνης Ο8ΡΡΒ, τοῦ ᾿Απόλλωνος τῆς τε τριαίνης 
γα]θβίηβ: τοῦ ᾿Απόλλωνος τῆς τριαίνης. 

3 δεξιώτατος] λειότατος Ἀ8βοΓ. 

1 Ταγ8ΗΒ, 88 α. βθηι]-οπθηία] οἵίγ, ΠΙαΥ νθι Ἠανο Ῥθοι 
{οιοἩγ τορατάΐπς 198 οἰαίτα {ο Ἡο]]οπίο οτἱαίπ. μοτο ἆ49θ8 
ποῦ Α6θΠΙ {ο Ἠμνο Ῥθθη αρτοοπιοπύ 88 {ο {ο Γοαπᾶοθν. Ὠΐο 
Ἠήπιβο]ξ {5 ποῦ οοηβϊκίοπύ οἩ (]αῦ {ορίο: 16ο Ἠθ ΒΡΘΔΚΑ οἱ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΤΗΙΕΡ, ΟΚ. ΕΙΕΞΤ 
ΤΑκσίο, ΡΙςΟΟῦΕΡΕ 

Τ νονΡΕΕ ν]αῖ οη εαγίῃ ἶς γοιχ Ῥιχροδε, απά νλαῖ 
γοιχ εχρεοίαοη ος ἀεδίτε, ἵπ φεε]κῖπσ Το Ἠανο 51οἩ 
Ρεβοµς α5 πηγβε]{ ἀΐδοουχςε {ον γοι. ΤΏο γοι Ἰλήπς 
απ Το Όε »νγεεῖ-νοίεεά απἀ πιοτο Ρ]εαδαπῖ οἳ πἴτεχαπςε 
παω ἔ]πα τεςῖ, 5ο ἐΠαῖ, ας ΙΓ νε νετο 5οης-Ρίτας, γοι 
Ίοπρ ἴο εαν 5 πηα]κε πηε]οάγ {ου γοι; ος 4ο γοι 
Ῥε]ίενε ἴ]αῖ ννε ροβ56ς5 α ἀῑπετεπῖ ρού/εχ {π γνοχὰ απά 
ἐποιρλ]ί αἱκε, α ρουγετ οΕρεχςααδίοη ἴλαί {5]κεεπετ απά 
ἐγα]γ Γογπιϊάαβ]ε, υνηίοὮ γοι οα]] τλεϊοτίς, α Ῥονεν 
Ενα Ἠο]άς 5γ/αγ Ὀοῦ]ι {π ἴμε {οσα απά οἩ τε τοβδίταπας 
ος {5 15 Ῥεοααςα γοι εχρεοῖ ἴο Ἠθαχ 8οπιο Ἰαπάα[ΙοΠ 
ἀϊγεοίεᾶ αἲ γοιχεε]νεδ, 8ο ραϊτίοβο Ἠγπιῃ ἵῃ 
Ρταΐςε οἱ γοιν οἵἵγ, αἲ] αροαῖ Ῥογθεις απά Ἠεγτασ]ες 
απά ἴμε Τ,οτά ο ἴπε Τηάεπί απᾶ ἴπε οτας]ες μαι γοι 
Ἠανε τεοεϊνεά, απᾶ Ίου γοι ατα Ἠε]επας, Υεβ, 
Λιρίνες οἵ εγεπ Ῥαΐΐεχ, απά Ἠουν γοι Ἠανε α5 {ουπάενς 
Άθγοες απά ἀεπιίσοᾶς---ου, Ι θἸοι]ά δαγ, Τζαπςὃ1 
Ύοι πιαγ 6νεη, πιεϊ]ήη]ςς, εχρεοῖ ἴο Ἠεαχ α εΙΙΟΡΥ ο{ 
γοιχ Ἰαπά απά οἱ νε πιουηίαίης 1 οοηίαίης απἀ οἱ 
γοπάει Ογάπας, Ίουν Πῖ {6 ἴλα πιοςῦ ΚῑπάΙγ οἱ αἲὶ 
τΊνενς απἀ ἴ]ε πιοδῖ Ῥεαα{{α] απᾶ Ἠουν ἴλοδε πο ἀτίπ]ς 
τς γγαϊενς ατα (αβιεηπῖ απᾶ Ῥ]εςςεά,᾽ ἴο α5ε ἴλε ννοτάς 

{οιπᾶοτς  Ῥαέ {η βθοθίοη 47 Ίο οα]1 Ἡοτασ]οβ ’ ο {οαπάογ.᾽ 
Οὔιου ἀθῖθίος οβροοία]γ ΠἩοποιτθά Ὦγ πο Τατβείαπβ Ἱνογθ 
ῬοτβοιΒ, ΑΡροϊϊο, απά Αἰοπὂ. Αοοοτάἶπρ {ο Βίταρο (14. 6. 12) 
{πο οἵογ ν/α5 {οαπᾶθά Ὦγ Ττιρίοϊεπιαβ απά α Ῥαπά οἳ Ατρίνο». 
Το Ες Ἠβί οἳ Ρροβείρ]ο {οαππάοτα ΟαΡΡ8 ὮΥ Πῖδ Ῥ]απβίρ]ο 
οπιεπάαθίοη αάάς Ῥοβείάοη. 66 ογσΒ] ποίθ. 
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ῬΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ὅ [ο Δ 2 |) Δ ἆλ ϱῃ α µηρον. ταῦτα γὰρ ἐστὶ μὲν ἀληθῆ, καὶ 
συνεχῶς αὐτὰ ἀκούετε τῶν τε ποιητῶν ἐν µέτροις 
καὶ ἄλλων ἀνδρῶν αὐτὸ τοῦτο ἔργον πεποιηµένων 
ἐγκωμιάζειν, δεῖται δὲ μεγάλης τινὸς παρασκευῆς 
καὶ δυνάµεως. τί οὖν ἡμᾶς ἐλπίζετε ἐρεῖν; 
ἢ τί µάλιστα ἀκοῦσαι σπεύδετε παρὰ ἀνδρῶν οὐκ 
εὐτραπέλων οὐδὲ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν εἰδότων οὐδὲ 
αἱμύλων οὐδὲ ὑπὸ τρυφῆς ἰόντων ἐπὶ τοὺς λόγους ; 
ὅτι μὲν γὰρ οὐ χρήματα ἐλπίζοντες παρ᾽ ἡμῶν 1 οὐδὲ 

ο τι δῶρον καὶ πάνυ ἐπίσταμαι. 
Φέρε οὖν ἔγωγε εἴπω τὴν ἐμαυτοῦ ὑπόνοιαν. 

δοκεῖτέ µοι πολλάκις ἀκηκοέναι θείων ἀνθρώπων, 
οἳ πάντα εἰδένι φασὶ καὶ περὶ πάντων ἐρεῖν 
ᾗ διατέτακται καὶ τίνα ἔχει φύσιν, περί τε ἀνθρώ- 
πων καὶ δαιµονίων3 καὶ περὶ θεῶν, ἔτι δὲ γῆς καὶ 
οὐρανοῦ καὶ θαλάττης, καὶ περὶ ἡλίου καὶ σελήνης 
καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, καὶ περὶ τοῦ σύμπαντος 
κόσμου, καὶ περὶ φθορᾶς καὶ γενέσεως καὶ 
µυρίων ἄλλων. ἔπειτ', οἶμαι, προσελθόντες ὑμῶν 
πυνθάνονται τί βούλεσθε αὐτοὺς εἰπεῖν καὶ περὶ 
τίνος, κατὰ τὸν Πίνδαρον, 

Ἰσμηνὸν ἢ χρυσηλάκατον Μελίαν ἢ Κάδμον" 

ὅ τι δ᾽ ἂν ἀξιώσητε ὑμεῖς, ἔνθεν ἑλὼν ἃ ἄθρουν καὶ 

1 ἡμῶν Τ: ὑμῶν ὉΡΒΜ. 
ὃ δαιµονίων] δαιμόνων Ἐπαροτίαβ. 
ὃ ἑλὼν Ἠοϊε]ικο: ἐλθὼν. 

1 Πίαά 2. 625: ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ µέλαν μμ. 
5 Απρίοί]ο Ἰαβ Ιου α5 α. νγοτῖς οπ(]ε]οᾶ περὶ γενέσεως καὶ 

φθορᾶς.. Ῥ]α{ο {οο ἀθα]έ νηθ]ι ΟϊΒ {ορῖο, ΟΕ. Ῥλαεάο, 956 Ἑ. 
5 Ἰποῖαη, Ιλεπιοβί]επίς Πποοπιιπι 19, αποίθβ ἴ]ο οπ{ίίτο 

βοπίθηοθ, νγλ]ο]ι οοπίαίΠβ α τοπιατ]καὈ]ο Πευ οἳ αΠοτηα{1νθἙ Ῥτο- 
Ῥοβεἆ ὮΥ 6ο Ῥοοεύ. Βοο ΒαπάγΒ, Ο6εε οἱ Ῥύπάαν (1..0.1:.),Ρ.512. 
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ΤΗΕ ΤΗΠΑΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

οἱ Ηοπιεγ. ΈοΥ 5ο] Ρρταΐςο {5 ἵχαςο Ιπάεεᾶ απᾶ γοι 
ατε οοηδίαΠΙ]γ Ἠεατίηρ 19 Ῥοίῃ {γοπα ἴ]ο ροεῖς ἵπ είν 
νεχςε απά Έοπα οἴλει ΠηΘΏ αἱ5ο Ίο Ἠανε ππαάε Τζ 
Ὠπείῖγ Ῥαρδίπεςς {ο ῬτοποιποῬ εποοπιία:; Ῥαῦ ἴπαῦ 5οτῦ 
οῇ Ῥετίογππαηος τεαπίτες απηρ]ο Ῥγερατα[ίοη απᾶ ἴ]λο 
ο1{ϊ οἱ εἰοαπεπος. Ἰλ]αϊ, ἴλοι, ἆο γοι εχρεοῖ 19 ἴο 
αγ Ον ν]αῖ αρονε αἰ] ατο γοι 6αςοχ ἴο Ἠεαχ ἤοπα 
ΠΠΕΏ ΥΠΟ ατα ποῖ οἱ πίππρ]ο νῖ απά Ίκπον ποῦ ἨουΥ 
ἴο πιακο οταϊβοαϊίοη ἴλα αἶπι ος ἴλμεῖν ἀϊδοοιτες, 
ΝΟ αγε ποῦ Παἴἴαγεις ΠΟΥ πιονεά Ὦ} ἵπβοίοπος ἴο 
ππουηῖ ἴῃε ρ]αἰ{οτπα Έοχ ἰλαῖ γοι ατα ποῖ εχρεοῖίπρ 
ΠΙΟΠΕΥ ΤΟΠ 5 ΏΟΣ ΑΠΥ οἴμει οοππρα ο, 1 απι 
Ἰγε]] αν/ατα. 

Υγε!] Όνεπ, 1εῦ πια 5ἴαῖο ΠΩΥ ΟΥΥΠ δβρίἱοίοης. Ὑοια 
56επῃ {ο πιε ἴο Ἠανο Πδίεπεα {γεααεπῖ]γ {ο ππαχνε]]οιις 
ΠΠΕΠ, ΥΠΟ ο]αίπα το ΚΠπου αἨ ελήπος, απά χεσατάίηςσ α]] 
Ἰπίησς [ο Ῥε αΡ]ε Το Τε]] Ἠουν ἴΠεγ Ώανε βαση αρροϊπίεά 
απᾶ υυμαῖ ἰλεῖν παίιτο 15, ἴπείγ ταρετίοίτε ἱπο]αάίηρ, 
ποῦ οπ]γ Ἠπππαπ Ῥοΐησς απά ἀεπηῖροάς, Ῥαΐῦ σος, Υς5, 
απά ενεπ ἴπε εατῖἩ, ἴπε ΑΚΥ, ἴπε 568, ἴλο 51η απ 
ΠΊΟΟΠ απά οἵπεγ ίαχς---ἵπ Γ{αοἳ ἴ]λο οπίτο απΐνεςε--- 
απ αἱςο ἴ]λο Ργοσθβ5ες οῇ οογταρίίοἨ απά σεπεταϊίοη 3 
απᾶ Τεη ἴποιδαπά οἴλμει Πίπσς. Απά ἴπεπ, πιεϊµίπ]ςς, 
ΓΠΕΥ οοππε ἴο γοι απᾶ αδ] γοι νλαῖ γοι νγαπῖῦ ἴπετη Το 
5αΥγ απά προπ γ]αῖ ἱορίςο---α5 ΕΙπάαχ ραῖς 1ἱ, 

Ίδπιεπας οἳ Με]α οἱ ἴ]ο σο]άοπ ἀῑδίαβ ος πορ]ε 
Οαάπιας 

απά ννηαΐδοενες γοι πιαγ ἆααπῃ 5αἱίαρ]α, ἴλε 56ροακεν 
ἰαγίς {τοσα ἴλλεγεά απἆ Ρος {ογίᾗ α 5ἴεαᾶγ απά εορίοιι5 

4 Ἐοίρ]κο' αἰίταοθίνο οπιοπάα{Ίοη, ἔνθεν ἑλὼν, ἵδ βθοπιῖηρ]γ 
8Ώ θρίο Ῥῃταβθ---ο[. Φἄψεδει δ. σ0θ---θπιρ]ογθά νη(Ἡ Παπποτοιβ 
Ιη{θηῦ. 
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ΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΣΡΤΟΜ 

πολὺν ἀφήσει τὸν λόγον, ὥσπερ τι ῥεῦμα ἄφθονον 
ἐν αὐτῷ κατακεκλειµένον. ἔπειθ᾽ ὑμεῖς ἀκούοντες 

Ἂ ο 
τὸ μὲν ἐξετάζειν καθ ἕκαστον ἢ ἀπιστεῖν ἀνδρὶ 

ο] - ς - 4 ”/ ”/ Δ σοφῷ Φφαῦλον ἡγεῖσθε καὶ ἄκαιρον, ἄλλως δὲ 
τῇ ῥώμῃ καὶ τῇ ταχυτῆτι τῶν λόγων ἐπαίρεσθε 
καὶ πάνυ χαίρετε ἀπνευστὶ ξυνείροντος 1 τοσοῦτον 
ὄχλον ῥημάτων, καὶ πεπόνθατε ὅμοιον τοῖς 
ὁρῶσι τοὺς ἵππους τοὺς ἀπὸ «ῥυτῆρος θέοντας" 
οὐδὲν ὠφελούμενοι θαυμάζετεΣ ὅμως καὶ µακάριόν 
φατε κτῆμα. καίτοι ὃ τοῖς ἵπποις ἰδεῖν ἔστιν 
οὐ τοὺς δεσπότας χρωµένους πολλάκις, ἀλλὰ 
φαῦλον ἀνδράποδον. 

/ “Ἡ μὲν οὖν τοιάδε ἀκρόασις θεωρία τις οὖσα 
Αα α) καὶ πομπὴ παραπλήσιον ἔχει τι ταῖς ἐπιδείξεσι 

τῶν καλουµένων ἰατρῶν," οἳ προκαθίζοντες ἐν τῷ 
µέσῳ ξυμβολὰς ἄρθρων καὶ ὀστέων συνθέσεις καὶ 

(1 

παραθέσεις καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα ἐπεξίασι, πόρους 
Λ / Ν / ή Δ 4 καὶ πνεύματα καὶ διηθήσει.. οἱ δὲ πολλοὶ 

-- / 
κεχήνασι καὶ κεκήληνται τῶν παιδίων μᾶλλον. 
έ ει] α) Δ υ] η] .) ”/ -- .) Δ α 

ὁ δ᾽ ἀληθὴς ἰατρὸς οὐκ ἔστι τοιοῦτος οὐδὲ οὕτως 
/ - ” / / 5» Δ διαλέγεται τοῖς ὄντως δεοµένοις' πόθεν; ἀλλὰ 

προσέταξε τί δεῖ ποιεῖν, καὶ φΦαγεῖν βουλόμενον ἢ 
πιεῖν ἐκώλυσε, καὶ λαβὼν ἔτεμεν ἀφεστηκός τι 

- ε ή 
τοῦ σώματος. ὥσπερ οὖν εἰ συνελθόντες οἱ κάµνον- 
τες εἶτ᾽ ἐπὶ τὸν ἰατρὸν ἐπεκώμαζον καὶ κωθω- 

1 ξυνείροντος 08β81ΏοΠ: ξυνείροντες. 
3 ΑΗοΓ θαυμάζετε Βομνγατύζ ἀε]είος δὲ. 
ὃ καίτοι Ἠεῖδ]ς, καίτοι καὶ ἨΠαπιανγ]θα: καὶ. 
4 ἰατρῶν] ἰατροσοφιστῶν ΟΕ λογιάτρων Ατηϊι, 

1 ΒίταῬο (14. δ. 15) 8ὔΤοββθΒ {ιο οπύλαβίαβτη Του θά ποβ{Ίοη 
ἀἱερ]αγοά Ὦγ Τατειβ ἵπ Ἠΐς αγ. Ἠο τοπ] 6 αΏονο ΑἴλθηΒ 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΤΗΙΠΙΟ ΡΙΡΟΟὉὈΒΡΕ, 

ἢοοά οἱ 8ρεες], Ἰ]κο 5οπιο αριπάαηί τῖνει ἴ]λιαί Ίας 
Ῥεεπ ἆαπωππεά αρ υηλίπ Ἠϊπα. ΤΠεἨ, α5 γοι Ηςίεη, 
ἴπε ἰποισρΏί οἱ ἰεςίπρ Ἠὶς 5ενετα] 5ἰαζεπιεηῖς οἵ ος 
ἀῑδίταςίίπο 5οἩ α Ἰεατηεά ΠΙαΠ 56οΠ15 ἴο γοι ἴο ὃε 
5ΊΑΡΡΥ ἰτεαἰππεηῖ απ ἱπορροτίιπε, Π8Υ, γοι ατα 
Πεεά]ες»]γ εἰαίεά Ὦ} ἴ]ο Ῥούγεγ απάἀ λε 6ροεᾷ οἱ Π]ς 
ἀε]ίνετγ απἆ ατα νετγ ἨαρρΥ, ας, νηλοιῖ α ραιςε {ου 
Ῥγεαί!, ο θωίηρς ἴοσείμες 5ο α πιπ]Ηιαάο οἳ 
Ρ]χαδες, απά γοι ατο αΠεοίεὰ Υετγ πΙΙοἩ α5 ατα ἴμοςα 
Νο ρασε αἲ οχςες ταπηῖηρ αἲ α σα]]ορ---ἴποισ] ποὺ 
αἲ αἲἱ Ῥεπεβίεά Ὦ} ἴπε εχρετίεποςε, 50111 γοι ατα {α]! 
οἳ αἀπιίτα[ίοη απά οχο]αίπι, '' Ππαϊ α πιατνε]]οις 
Ὠπίης ἴο οι! Απά γεῖ {π ἴλε οαδε οἱ ἴμε Ἠουςες 
Πε ἱ5 {πεφαεπῖΙγ ποῦ ἴλε ΟΥΠΕΙΡ ΥΙΟ ΠΙαΥ Ῥε 5εεῃ 
Παπά]ίπρ με τείης, Ραἳ ταῖῃεχ 5οπιε γνοτί]μ]εςς 5]ανςα. 

γε]! νετ, ἴλε δοχῖ οἱ τοοϊία[ῖοπ οὗ υνλ]ο] Τ 5ρεαῖς, 
Ρείπς α Ἰῑπά οἱ δρεοείασ]ε ος Ραταάς, Ίιας 5οπιε τε- 
5επρίαπος ἴο ἴπε εχηϊρίῆοης οἱ ἴμε 5ο-σα]]εά Ρ]ιγ5ί- 
οἴαης, νο οεαῖ ἴλεπηδε]νες οοπδρἰοιιοιδ]γ Ῥείοτε τι5 
απά ρίνε α ἀείαϊ]εά αοοοιηῖ οΕ ἴ]λο απίοη οἳ ]οἱηῖς, 
ἴλο οοπαβίπα οι απά ]αχίαροςίδίοη ο{Ῥοπ6ς, απά οἴλεχ 
ἱορίος οἱ ἴπαῖ 5οσΐ, διιςἩ α5 ροτος απά ταρρἰταίοης απἀ 
εχοτείῖοης. Απά ἴ]ε οτογγά ἶ5 αἰ αραρε η Ώ αἀπαίτα- 
Ποη απᾶ πιοχε επεπαπ[εά ἴλαη α 5αΤΠΙ ΟΕ ομΙ]άτεν.1 
Ῥαϊ ἴο σεπαῖπε Ῥ]γείοίαη ἶς ποῖ Ἰ]κε ἴλαῖ, πον ἄοες 
Ἡε ἀϊδεοιτςο {π ἴ]λαϊ {αςμίοη {ος ἴλπε Ῥεπεβί οἱ ἴ]λοςα 
νο αοἴπα]]γ πεες ταπεάϊσα] αἴϊεηίίοη---ο{εοιτδε ποῖ--- 
Ραΐ ἰηδίεαά ε ρτγεδοσῖρες ν]ιαῖ 5Που]ά Ῥο ἆοπε, απά 16 
ἃ ΤΠ γγαηῖ5 ἴο εαῖ ος ἀτίηϊς, πε 5ἴορς Είπα, οΥ ηε ἴαλκες 
5 6οδ1ρε] απᾶά Ίαπος 860Π16 αὔδοςςς οἱ ἴπε Ῥοάγ. 
ο αςί ας, ἴΠεγείοτε, ἵπ ϱ.δε ἴ]ε εἷοῖς Ίετε {ο α55επηρ]α 
απᾶ ἵπεη ρτοσεεᾷ Το 5ετεηαᾶε ἴλε Ρ]γείοίαη απ σα]! 

απά Αἰοχαπάτία ἵπ ἴλμαῦ τοσατά, Ὀαέ αάάρ ἐῑιαί Τατεας ἀῑά 
ποῦ αὐίταοῦ {οτθίρη βοΠοατβ 85 που ἀῑά. 
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νίζεσθαι ἠξίουν, οὐκ ἂν αὐτοῖς κατ ἐλπίδα τὸ 
πρᾶγμα ἀπήντησεν, ἀλλ᾽ ἴσως ἠγανάκτουν πρὸς 
τὴν ὑποδοχήν, τοῦτό Ἰ μοι πεπον έναι δοκοῦσιν οἱ 
πολλοὶ ξυνιόντες ἐπὶ τὸν τοιοῦτον καὶ λέγειν 
κελεύοντες, ἄγευστοι δῆλον ὅ ὅτι τῶν τῆς ἀληθείας 
ὄντες λόγων, ἔπειθ) ἡδύ τι καὶ προσηνὲς ἀκούσε- 
σθαι προσδοκῶντες. 
Φέρε δὴ πρὸς τῶν θεῶν, ἆρα ἀνέξεσθε, εἰ» μὴ 

πάνυ τις τῇ παρρησίᾳ χρῷτο μηδὲ ἐπὶ πάντα 
ἔρχοιτο τὰ προσόντα ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐν εἴποι τι μόνον 
ἢ δεύτερον; σκοπεῖτε δὴ μὴ ταὐτὸ πάσχητε» 
Ἰλιεῦσιν ἐκείνοις, οἳ τραγῳδόν τιωα ἐπιδημή- 
σαντα ἠνώχλουν, ἐπιδείξασθαι κελεύοντες' ὁ δὲ 
ἐν αὐτοὺς ἠξίου καὶ τὴν ̓ ἡσυχίαν ἄγειν. ὅσῳ 
γὰρ ἄν, ἔφη, κρεῖττον ἀγωνίσωμαι, τοσούτῳ 
φανήσεσθε ὁ ὑμεῖς ἀτυχέστεροι. τὸν οὖν φιλόσοφον 
κρεῖττόν ἐστι τοῖς πολλοῖς σιωπῶντα ἐἂν. 

Σκοπεῖτε δὲ τὸ πρᾶγμα οἷόν ἐστιν. ΄Αθη- 
ναῖοι γὰρ εἰωθότες ἀκούειν κακῶς, καὶ νὴ Δία 
ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο συνιόντες εἰς τὸ θέατρον ὡς 
λοιδορηθησόµενοι, καὶ προτεθεικότες ἀγῶνα καὶ 
γίκην τοῖς ἄμεινον αὐτὸ πράττουσιν, οὐκ αὐτοὶ 
τοῦτο εὑρόντες, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ συμβουλεύσαντος, 
᾿Αριστοφάνους μὲν Ίκουον καὶ Ἡρατίνου καὶ 
Πλάτωνος, καὶ τούτους οὐδὲν κακὸν ἐποίησαν. 
ἐπεὶ δὲ Σιωκράτης ἄνευ σκηνῆς καὶ ἰκρίων ἐποίει 

1 τοῦτό] ταὐτό Ἐπιροτίαβ. 1 εἰ Ἐπαροτίας: ἣν. 
ὃ πάσχητε Ἐπιρογί!β: πάσχοιτε. 

1 Αργρατεπί{]γ Ἠο γγοα]ά Ἠανο αοἰθά ἴ]ο Έα] οἳ Ττογ. 
2 Ῥνοβιπιαβ!γ ἴο ροά Ὠϊοπγβιβ. 9 Ἰανο πο τοσοτὰ (λα 

Ἡο ρανο 5αοἩ αἀνίσο, Ῥαῦ Ῥϊο πισηό υγ] αββαπηθ 1, βἴπορ 
(Ίο ἆταππα γαβ8 απ οἸοπιοπί ἵπ Ἠϊ8 νγοτβΗΙρ. 
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{ου α ἀτίηκίπο-Ρροιϊῦ, ἴλμε οπαἴσοπιε γγοι]ά ποῖ πιοεῖ 
Ὠχεῖγ εχρεοἰαἰίοἩ, ηΒΥ, ἴΠεγ πηὶσ]Ώῖ υνα]] Ὦε αππογεά 
αἲ Ὀλείγ τοςερίοἨ, 51Ο 18 5εεπ]5 ἴοτης, ἶ5 ἴ]λο πα ἴίοπ 
οῇ ἴπε πηαβςες Ἠπεη ἴΠεγ ραΐ]μετ Ῥείοτε α πια Ἰ]κε 
πο απᾶά Ῥἱά Ἠϊπα πηαία α 58ρεεςΒ, ορνίοιδΙγ ποενεν 
Ἠανίης απαρ]εά ἴμε γνοχάς οἱ ἵγαῖῃ απά οοηδεᾳαεπΏ]γ 
εχρεοίίηρ ἴο Ίεαχ 5οπιεϊηίπς ονεεῖ απά Ρ]εαςαπί. 

6οπιε ἴπεμ, Τε]] πια, ἵπ Ἠδανεπ”5 παπης, γη] γοι Ρο Ἰ 
ἱπάι]σεπῦ ἴοψατά α 8ρεακετ, Ῥτονίάεά Ἰε ἶ5 ποῦ 
ΝΠΟΙΙΥ οιἵδρο]κεηπ απά ἆοεςδ ποῦ ἴοιομ προηπ αἲ] ἴ]λε 
αἰ]ηιεηῖ5 ἴ]λαϊ αβ]ίοῖ γοι, Ῥαἳ ταῖ]ον οοπβηςς Ἠπιδε]{ 
το ]α5ῦ οπε Ίἴεπα ΟΥ ΠΥΡ Ὀνοῦ ΎΤαΚκε σατε, Ι να || 
γοι, ]εδῖ γοι πιεεῖ ν Τζ] ἴλε 6απηε εχρετίεηος α5 ἴλοδο | 
Ῥεορ]ε οἱ ΠΠαπι, ὪΠο, νΊεπ α οετίαίη ἱταρίο αοἴος 
ραίά ἴλεπι α νὶαῖ, αηππογαά Ἠΐπα Ὦ) ἀεπιαπάίηπς απ 
εχληΙρί]οπ ο{ Πῖ5 θ]ς1]], απ] Ίο βπαΙΙγ Ραᾶε ἴλεπη Το 1εῦ 
Ἠϊπα αἶοηπε απά Ἱεερ ααἰεῖ. '' Εου, θαῖά Ἰςε, '' ἴ]ε 
Ρεϊϊζεν ΠΙΥ ῬεχίογπαποςἙ, 5ο ΙΩΙΟἨ ἴμαο πιοτα Ἠαρ]εςς 
νηή]] γοι αρρεαν. 1. ο, ἴΠεῃ, να ἴλε ΡΗΙΙοδοΡῄος, 10 
ἶ5 Ῥεϊζεν {οχ με πηαςςες ἴο 1εῦ Είπα Ἠο]ά Πὶ5 ἵοηριας. 

Ῥιαϊ οοηδ]ἆοχ γα! ἴμο 5 ιαἰίοηἱδ. Τῃε Αἰλεπίαης, 
{ου εχαπηρ]ε, Ῥαΐηρ αοοιςίοπηεά ἴο Ἠεασίηρ πεπηδε]νος 
αὈιδεά, απᾶ, οη ΠΙΥ γγοχά, Γεφεηίίησ ἴ]ο ἰπεαῖτο {ΟΥ 
ἴπε εχρταδς Ῥιχροδε οἱ Πεατίης ἴπεπαδε]νος αραφεᾶ, 
απᾶ, Πανίηρ ερίαρ]σ]λεά α οοπῖοςῦ η α ρτίζε {ου ἴ]ε 
πηοδῦ ρτοβοϊοεπί ἴπ ἴλαῖ 5οσῖ οἱ ἐπῖηρ---ποῦ Πανίπρ 1 
προη ἴῃε Ίάεα Ὦ}γ ἴπειηδε]νες Ῥιαΐ αοἰῖπς απροη ἴ]ε 
αἀνίοο οἱ ἴ]λο οροὰ Ζ---αθεά ἴο Πδίεη Το Απζίορμαπες 
απά Οτα πας απᾶ Ε]αΐο δ απά Ιπβὶοῖεά πο ριπϊςμπιεηπῖ 
ο ἴποεπι,. Βαΐ νΊεη βοοταῖες υημοαϊ ἴπε Ρτοῦεοίίοη 
οῇ 5ἴασε απᾶ Ῥεπομες απἀετῖοο]ς ἴο οαΙτγ οιῦ ἴ]α 

ϊ 
| 

ὃ Τηο οοπαῖο Ῥροοῦ, ποῦ ἴλο ΡΠΙΙοΒοΡΏΟΓ---οοπίΘΠΙΡΟΤΩΣΥ ΙΙ 
ΑτίβζορἩαπθθ απά ΟταΒίηιβ. 
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τὸ τοῦ θεοῦ πρόσταγμα, οὐ κορδακίζων οὐδὲ 
τερετίζων, οὐχ ὑπέμειναν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑφ- 
ορώμενοι καὶ δεδιότες τὸν δῆμον ὡς δεσπότην 
ἐθώπευον, ἠρέμα δάκνοντες καὶ μετὰ γέλωτος, 
ὥσπερ αἱ τίτθαι τοῖς παιδίοις, ὅταν δέῃ τι τῶν 
ἀηδεστέρων πιεῖν, αὐταὶὶ προσφέρουσι µέλιτι 
χρίσασαι τὴν κύλικα. τοιγαροῦν ἔβλαπτον οὐχ 
ἧττον ἥπερ ὠφέλουν, ἀγερωχίας καὶ σκωµµάτων 
καὶ βωμολοχίας ἀναπιμπλάντες τὴν πόλιν. ὁ δὲ 
φιλόσοφος ἤλεγχε καὶ ἐνουθέτει. 

αἱ μὴν ὅσῳ τὸ λοιδορεῖν καὶ τὴν ἀβελτερίαν 
τὴν ἑκάστου καὶ τὴν πονηρίαν φανερὰν ποιεῖν 
κρεῖττόν ἐστι τοῦ χαρίζεσθαι διὰ τῶν λόγων καὶ 
τοῖς ἐγκωμίοις θρύπτειν τοὺς ἀκούοντας, οὐχ 
ἥκιστα ἐκεῖθεν εἴσεσθε. δύο γὰρ ποιητῶν γεγο- 
γότων ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος, οἷς οὐδένα τῶν 
ἄλλων ξυμβάλλειν ἄξιον, 'Ὁμήρου τε καὶ ᾿Αρχιλό- 
χου, τούτων "Όμηρος μὲν σχεδὸν πάντα ἑνεκω- 
µίασε, καὶ θηρία καὶ φυτὰ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ 
ὅπλα καὶ ἵππους, καὶ οὐδὲν ἔσθ᾽ ὅτου μνησθεὶς 
χωρὶς ἐπαίνου τε καὶ τιμῆς, ὡς ἂν εἴποι τις, 
παρῆλθεν. ἕνα γοῦν µόνον ἐξ ἁπάντων ἐβλασ- 

1 αὐταὶ ΟΤΟΒΡΥ, αὐτά (οε]: αὗται. 
:Σ ἕνα ΟΤΟΒΡΥ, ὃν Ἠοϊβ]κα: ἓν ο ἐν. 

1 βοοταῦθ Ιπέθτρτοίθά {ο νγο]]-κπονντ ογαο]ο οἳ ΑΡροϊιο 88 
οᾳαἱνα]οπίό {ο 8η οτάθτ {ο ἀθνοίο Ἠῖς {ο {ο ἴλο οχαπη πα {ο 
απᾶ οοτγθοβίοη οἱ 8 {6]]ονγ-οἰθίπεηβ, α. Ῥτουθάιτο Ἡ/ΙΟΝ, 88 
ΦΟΟΓ8{Θ8 ἨΙπηβο]{ Ῥογοθίνες, {Πογ [οαπά πποβῖ παπα. Ἀθο, 
{ος οχαπηρ]ε, Ῥ]αΐο, 4γοΐουη 21 ο-2» Ὁ. 

3 Ὑμαύονοτ (πιιάΙν Ατίθίορμαπες ἀἱερ]αγοᾶ νο οἳ ἴῑθ 
Ἱγοη]ο βοτθ, 
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ἱηβίχασβοης οἱ Εὶς σοᾷἳ ἱπάπ]ρίηρ ἵπ πο γα]σαχ ἆαπος» 
ος Ιάϊομο Ρρἱρίπς, ἴπεγ νοι]ἀ ποῖῦ επάπτε Πε. Ίμορε 
εοπιίο ροεῖΐς, γοι 5οε, Ρεΐπρ ἀἰδιγαςίξα] απά πιά," 
βαιιοεταά ἴλα αβθεπαρ]εά πια]Ηίαᾶε α5 οπηε Παϊίεις ἃ 
1η5Ι6Σ, ἑεπιρετίης ἰλεῖν πηῖ]ά επαρρίης ψΙῃ α Ἰαισ, 
πδί α5 πημχςδες, Ὑπεπενεν Ττ ἶδ πεοεςδατγ {ΟΥ Ἰ]είγ 
οπαχρας Το ἀτίη]ς 5οπιεϊμίπρ ταῖ]λεν απρ]εαδαπί, ἔλεπι- 
φε]νες 5ππεαχ λα «πρ ψἴ] Ἡοπεγ Ῥείοτε ἴ]πεγ Ἠο]ά 19 
ος {ο ἴε ομΙ]άτεπ. 3ο ΙΤ Ἰαρρεηπς ἴμαί ἴλε οοπαῖς 
Ροεῖ5 ἀῑά πο ]εςς Ἠασπι ἔλαπ ροοἀ, ΡΥ Ἱπ[εσίίπρ ἴ]ιε ο ἵγ 
νἩ εβτοπίετγ απἀ οἶρες απά τρα]ἁ ]εδῖ. Όπ ἴ]πα 
οἴμεν Ἠαπά, {λε ΡΗΙ]οβορῃες οεηδατεὰ απά τερι]εά Ἠῖς 
αιΚΙΤοΥς. 

Απά, ἱπάθαά, πουν πια] Ὀεΐζετ ΤΕ ἶ5 ἴο αΌαςε ρεορ]ε 
απᾶ ἴο Ἠο]ά αρ ἴο ἴλε Ἠσ]ί εασ] πας 5υαρίά1γ απά 
πν]οϊκεάπαςς ἴλαπ Το οουγῖ {ανοιχ ΡΥ Ὑλμαϊ 15 δαἱά απά 
Ὦγ οοπιρΗπιεηῖς ἀεβραιπομ οπε”5 ααάϊζους, γοι ν]] 
ἀΐδοονενχ Ῥε5ί {ποπι γηαῖ 1 απ αροαῖ ἴο Τε] γοι. 
Έον ννμ!]α ἴπετε Ἰανε Ῥεεπ ἶπος ἴ]ο νγοτ]ά Ῥεραπ νο 
Ροεῖς γΙζ] νλοπι πο οἴμεν ροεῖ ἀεδεινες ἴο Ῥε οοπι- 
Ραγεᾶ, παπιε]γ, Ποπιεχ απ Ατοιήιοσιας, οπε ο{ ἴλεπη, 
Ἠοπιαγ, Ῥταϊεά Ρρταςβίοα]]γ ενετγήηρ---απίπιαις, 
Ρ]απίς, γγαΐεν, εατί]ᾗ, απποὰΣ, απά Ἀουςες; ἵπ Γαοῦ 10 
πηαΥ Ρο φαϊά ἴαῖ ἴλετε {5 ποϊλίπρ νηηίο Ίο Γαΐ]εὰ ἴο 
ΠΕΠΠΙΟΠ ντ] ρταίςα απά Ἠοποιχ. Αἴ απΥ ταῖς, λετε 
{5 οπ]γ οπε οαῖ οΓ α]] ἔπε οἨαγασίενς ἵπ Ἠὶς Ῥοεπῃς αβροαί 
γνηοπα Ίς οαἱἆ Ἠαχςὴ λίηρς, παπηε]γ, Τ]εχδίζες, απιἀ 

Σο. Ἰποτοβῖας 1. 996-δ8: 
δεζ υεζιέ{ ριιογί8 αὐθίπί]νία ἰαείγα πιοάεπίεδ 
οωπι ἆατε οοπαπίι, Ῥγήιδ ογα8 ροομία οἴγοιτι 
οοπἑἵπφιωπί πιε]]έ8 ἁι]οί ΠΊαυοφιε Μφμοτο. 

4 ΟΙ, Ὑο]]οίας 1. ὅ:. Λεφιε φιεπιφιαπι αἰιπι οιήιδ οβρεγί8 
Φγίηηιθ Γμεγῖί αμοίοτ, ἴπ εο ρευ]εοϊθδϊπιιπι ρταείεΥ Ποπιεγωπο εί 
Ατοζηιοσ]μιπι γερεγίεπηιθ. 
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φήμησε, Θερσίτην, καὶ τοῦτον λιγὺν εἶναί φησιν 
ἀγορητήν. ᾿Αρχίλοχος δὲ ἐπὶ τὴν ανν» 
τὸ 1 ψέγειν, ὁρῶν, οἶμαι, τούτου μᾶλλον δεοµένους 
τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πρῶτον αὑτὸν ψέγει. τοιγαρ- 
οὓν μόνος καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν καὶ πρὶν ἢ 
γενέσθαι τῆς µεγίστης ἔτυχε μαρτυρίας παρὰ τοῦ 
δαιµονίου. τὸν μέν γε ἀποκτείναντα αὐτὸν ὁ 
᾿᾽Απόλλων ἐξελαύνων ἐκ τοῦ νεὼ Μουσῶν αὐτὸν 
ἀνεῖπε θεράποντα ἀνηρηκέναι. καὶ τὸ δεύτερον, 
ὡς ἀπελογεῖτο ἐν πολέμῳ λέγων ἀποκτεῖναι, 
πάλιν Μουσῶν θεράποντα ἔφη τὸν ᾿Αρχίλοχον. 
τῷ πατρὶ δὲ αὐτοῦ χρωµένῳ πρὸ τῆς γενέσεως 
ἀθάνατόν οἱ παῖδα γενήσεσθαι προεῖπεν. 

Ὥσθ᾽ ὁ λοιδορεῖν ἱκανὸς καὶ καθάπτεσθαι 
καὶ φανερὰ τῶ λόγῳ ποιεῖν τὰ ἁμαρτήματα 
δῆλον ὅτι κρείττων ἐστὶ καὶ προκέκριται τῶν 
ἐπαινούντων. εἰ δ᾽ ἄρα ὑμεῖς ἐπαινούμενοι 
μᾶλλον ἤδεσθε, ἐπ᾽ ἄλλους ὑμῖν ἰτέον. ὅταν οὖν 
πρῶτον αὗτόν τινα ἴδητε κολακεύοντα ἐν ἅπασιν 
οἷς ποιεῖ καὶ χαριζόµενον ἐν τροφαῖς, ἐν ἐσθῆσι, 
καὶ περιιόντα ἀκόλαστον, τοῦτον οἴεσθε κολακεύ- 
σειν καὶ ὑμᾶς καὶ παρὰ τούτου προσδοκᾶτε 
λόγον ἡδύν, ὃν ὑμεῖς ἔπαινον ὀνομάζετε, τρυφῶντα 
δὴ παρὰ τρυφῶντος. ὅταν δὲ αὐχμηρόν τινα 
καὶ συνεσταλµένον ἴδητε καὶ µόνον βαδίζοντα, 
πρῶτον αὑτὸν ἐξετάζοντα καὶ λοιδοροῦντα, μὴ 

1 ᾗκε, τὸ Βοε]άσηπ: ἥκετο. 

1 Πίαᾶ 9. 246. 
5 ΟΕ. Ἡοτασμάος Ῥοπίίοι» (Β. Ἠ . 2. 314): ᾿Αρχίλοχον τὸν 

πλω Κόραξ ὅ ὄνομα ἔκτεινε, πρὸς ὅν φασιν εἰπεῖν τὴν 11υθέ ίαν, 
Ἐξιθι νηοῦ. τοῦτον δ) εἰπεῖν, ᾽Αλλὰ καθαρός εἰμι, ἄναξ' ἐν 
χειρῶν γὰρ νόµῳ ἔκτεινα. «π]θη, Βγοϊγερίΐσιδ Ὁ, ΡΙΘΒΟΓΝΘΒ ἃ 
οδή 



ΤΗΕ ΤΗΠΙΗΑΤΥ-ΤΗΙΒΡΌ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

ενεη Τμεηίζες ἶς οα]]εά α ΄ εἶεαχ-νοίοεά 5ρεακεν. 1 
Ῥιαϊ Ατοηιιιοσμιας υνεηπῖῦ ἴο λα οἴ]ει εχίτοπηςε, τογψνατά 
οεηδτε-- εεείης, 1 Ἱπιαρῖηε, ἴλαῦ ππεη Ἠανε ϱγεαῖε 
πεεά οἱ ἴλαϊ---απά Πτεῖ οἱ αἲἱ Ἡε οεηδιχες Ἰήπηδε]{. 
Τμαϊ ἶς νΊιγ Ἡε αἴοπε, ποῖ οπΙγ αξίετ Πΐς ἀεαῖμ, Ρα 
Ῥεέοχε Πΐ5 Εἱγ{Π, ουίαίϊπες τε Πσ]ιεςί ὑγραΐε {οσα ἴ]α 

ἀεΙϊγ. Οετίαϊπ]γ Αροϊιο ἆτονε Ἰΐ5 βΊαγεν Ώοπι ἴ]εα 
ἴοπιρ]ε, ἀεο]ατίης ἰ]λαῖ Ίο Ἰαά ]αΐπ α θοτναπῖ οἱ ἴμε 
Μιςφε». Απά ασαίηπ, Ψεπ ἴλο πια οἴαίεά {η δε]ί- 
ἀείοποε ἰλαῦ Ἶε Παά δ]αΐω Ἠΐπα 1η Ί/αχ, 9ΟΠ06Θ ΤΟΤΕ 
Αροϊιο οα]]εά Ατοηιοσιιας α θετναηῦ οἱ ἴπο Μαφες." 
Απά νΊεη ἴλο {αΐμεν οἱ Ατοβιοσβις γνας οοης]ήπρ 
ἴπα οταε]ε Ῥτίος ἵο ἴλε Εἰτί] ο Ἠΐ5 6οη, ΑΡροϊ]ο Ῥτο- 
Ρ]ερίεἆ Ε]ιαῖ Ἶε ννας ἀεςϊπεά ἴο Ἠανε α 5οη Ὑν]ιο γγου]ἀ 
Ῥε ἱπππηοτσία]. 

Βο, γοι 5εε, Ἡε γιο {5 ροοά αἲ τερι]ίπρ απἀ αρ- 
Ῥταϊάϊπρ, απά αἲ τενεα]ίπρ ὮΥ Πΐ5 γνοχάς ἴπε οἵης ος 
πιεη, ἶς ενἰἀεη{]γ 5αρετίος απά ρχε{ειτεᾶ αΏονεα ἴποςε 
πἨο ρταίςε. 1, ἴπεη, 1ὲ 15 ρταίΐε ἴμαϊ ρἶνες γοι πηογε 
ἀεΠρ]ί, γοι παιδί Ῥεία]κε γουχδε]νες ἴο οἴμει ΠΊΕΗ 
ἴπαη πε. Τηετείοτο, ΨΊεπενεχΓ γοὰ 88 ΒΟΠΙΕΟΠΕ 
βαιιοτίης Ἠήπαςε]{ Ηχοί απά {οχεπιοδῖ {π εγετγτλίηρ ηα 
ἀοες, απά οουτγίπο {ανοιχ ὮΥ Πὶ5 Ταβ]ε απά Πΐ5 ἆγεςς, 
απά πονίησ αροιῦ ἵπ Ποεπίίοις {α5μίοΏ, οι ΠΙαΥ Ῥε 
ευγα ἴλαῦ πιαη γη] Παϊζεσ γοι α5 ψε]], απᾶ γοι ΏηαΥ 
εχρεοῖ {ποπ Ἠΐπα βυγεεῖ Ὑνοχᾶς, ΝΒΙΟΣ γοι «δ]! ρταΐςε--- 
ἀαἶπῖγ Ίαησαασε ἤοπι α ἀἁαἰπῖγ πηαῦ. Βαϊ ΝΠεΠενε 
γοι 566 5οἵπεοπε Ψ/ο {5 απ]κεπιρῖ απά γεαχς Πΐ5 ρα:- 
πιεηῖς οἸοδε]γ υταρρεά αροαῖ Ἠίπα απἀ Ίιαςδ πο 6Ο0ΠΙ- 
Ραπίοης οἩ Ἠΐ5 γγα]]κς, α πΊαΠ γνλο τηα]κας Ἠίτηκε]{ το 
βγςῖ ἰατσεῖ {ος οχαπιπαΒίοη απᾶ τερχοοβὸ ἆ4ο ποῖ 

{11ος ἔοτπι οἳ ἴπο Ῥγίλμίας νοτάβ: Μουσάων θεράποντα κατ- 
έκτανες᾽ ἔξιθι νηοῦ. 

ὃ Α πιαπ/θευ ἀθβοτιρθίοη οἳ ἴ]θ ΒΡΘΩΚΟΓ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ζητεῖτε παρὰ τοῦ τοιούτου μµήδεµίαν θωπείαν 
μηδὲ ἀπάτην, μηδὲ τὸν δεξιὸν ἐκεῖνον καὶ προσηνῆ 
λόγον, ὃ ὃς δὴ μάλιστα διατρίβει περὶ δήµους καὶ 
σατράπας καὶ τυράννους. 

.. 2 / 

οὔτοι τοιοίὸ 1 εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων, 
5 Δ / / ωὶ ε / Σο 1 α ἀλλὰ νέοι, χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας, 

δεν] Δ Δ Δ λ Δ / αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ πρόσωπα. 

οἵδε μὲν γὰρ ὥσπερ ἐπίκωμοί τινες ἥκουσιν εἰς 
τὸν βίον αὐλούμενοι καὶ ἀδόμενοι καὶ µεθύοντες 
εἰς ἑορτήν τινα καὶ πανήγυριν ἀσώτων εἰσβεβλη- 
κέναι νοµίζοντες. 

᾽Αλλ” ὅστις 3 ἰδὼν ὅσα δεινὰ καὶ δυσχερῇ καὶ 
ὅτι μεστὰ πάντα πολεμίων καὶ ἐχθρῶν, ὅπου 
τρυφὴ καὶ ἀπάτη δυναστεύουσιν, 

αὐτόν μυ, πληγῇῆσυ, ἀεικελίῃσι δαµάσσας, 
σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι βαλών, οἰκῆι ἐοικώς, 
ἀνδρῶν θρυπτοµένων κατέδυ πόλιν εὖρυ- 

άγυιαν' 

ἐπ᾽ οὐδενὶ κακῷ τῶν πέλας, ὥσπερ ᾿Οδυσσεὺς ἐπὶ 
κακῷ τῶν μνηστήρων ἧκε τοιοῦτος, ἀλλὰ τοῦ- 
ναντίον ζητῶν ἂν ἄρα τι δύνηται λαθὼν. ἀγαθὸν 
ἐργάσασθαι' τί δὴ κινεῖτε τὸν τοιοῦτον ἢ τί προ- 
καλεῖσθε δύσκολόν τινα καὶ ̓ ἄγριον ὑμῖν φανού- 
µενον δηµηγόρον; οὐ γὰρ ὑμῶν παρεσκεύασται 
τὰ ὦτα δέξασθαι τραχεῖς τε καὶ στερεοὺς λόγους" 

1 οὔτοι τοιοίδ᾽ ἨοπιθΓ: οὗτοι τοιοῦτοι. 
1 ἀλλ᾽ ὅστις Ἐπιροτίαβ: ἄλλος δέτις. 

1 Οἄψθεεν 15. 990--2. 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΑΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙΒΟΟὉΒΡΕ, 

εχρεοῖ {Τοπη 56] α Πιᾶη αἩΠΥ Παἴἴαετγ ος ἀεεερίίοἨ, ΟΥ 
ἴλαῖ οΊενει απά 5εἀιοϊίνο Ἰαησιασα γγΏίοὮ 15 πιοδῦ ἵη 
πφε ἵηπ ἀεα]ίπς γη] ἀεπιοσγασίες απά βαΐχαρς απά 
ἀἰοίαϊοτς. 

Νο 5ο ατε ἴΠεγ Ίο γγαῖῦ προη 5ςἩ πΊΕη, 
Βιΐ ταῖεν γουῖης νηϊμ Ἰαπάδοπιε οἶοακ5 απἀ 

{γου]ςς, 
Ἰ]οςς Ίου]ςς ατα ενετν ε]οεῖς, πηοδε {ασθς {αἶτ.ὸ 

Άγε, {ου ἴλεδε πἹεη εηῖες προη Ἠΐ[ε ας ΤΡ 1]εγ Ίνεγε 
ροΐἵπς ἴο 8οπηε τενε], Ρἱρίης απά οἰποίηρ απά ἀτη]κίης 
οη ἴμπε 5αρροδίήοη ἴλμαῖ 1ἱ ἱ5 α Ἱῑπά οἱ {εδναὶ οΥ 
οοποῖανε οἱ γγαςίτε]ς Ιπίο γ]η]οὮ ΤΠεγ Ἠανε Ῥαχεί, 

Ῥαϊ ἵ[α πιαη, Πανίησ 5εεΏ Ἠου” ππαςῃ ἔλετε ἶ5 ἴ]ιαῖ ἶς 
ἀτεαά{αὶ απᾶ Παϊεβα] ἵπ πε Ὑνοτ]ά, απᾶ ἴλαϊ ενετγ- 
η/ηοτε ατε οοση{]εςς επεπηῖθς, ΡοϊἩ ραρ]ς απά ρτϊναϊς, 
η Ἡ ννηοπι πναπίοηηεςς απἆ ἀοοεῖῖ Πο]ά 5ΥΥαΥ, 

Βαράαες Ες Ῥοάγ ντ] Ππ]ανῖοις Ῥ]ουψς, 
ϱαξίς τοπ 5 5Ποι]άετς 6ΟΥΥΥ τΤαρ5, ἵη ρηΐδα 
Α. εΊανε, οἶθα]ς Ιπίο ἴ]α γνάο-γαγαὰ ἴονη οἱ ἴΊοδε 

Ἡ/Πο Πο]ά ἀεραιοῃ 

πιεαπίηρ ηο Ἰαγηι {ο Ἠΐς πείρΏρουχς---θαεἩ α5 Οάγρ5εις 
πιθαπί Το ἴ]λα ςαἱζους ππεη Ἶε οσπηε ἵπ ἴλαῖ ριἱςε---ρα1 
οη ἴ]ε εοπίγατγ δεε]ίπρ 1 ρεχοβαηπσε Ἠε ΠΙαΥ 1Π- 
ορίχακίνε]γ ἆο ἴεπι 5οππ ροος---ἵξ, 1 5αΥ, πε] α 
ΠΊ8Ώ 6ΟΠηΕ5 ΑΠΠΟΠς γοι, ΥΊΥ ἆο γοι 5ἳχ Ἠίπι πρ, ΟΥ 
ΜΥ ἆο γοι οα]] αροπ οπ6 γ/Ἠο γη] αρρεαχ ἴο γοι ἴο Ρε 
α οἸατ]]σ] απἆ 6αναρε Ρ6Ι5ΟΠ ἂ5 α 5ρεαΚκεγῖ Έοχ γοιχ 
εαχς Ἠανα ποῖ Ῥεεη Ῥτερατεά {οχ ἴλπο τεοερΒοη οῇ 

. Οἀψεφεν 4. 244-6. Τη Ὠὶϊο᾿ ἴοχί θρυπτοµένων Ἠ88 ἆἱθ- 
Ρ]αοθά δυσµενέων οἳ Ἡοπαοτ. Τ1ο γνογᾷς Ιπιπιθάίδ{θΙγ {ο11ου’- 
ἵηρ {πο αποἰαθίοη βασσεςί ὑλαῦ Ῥίο νγας αποῦίης ΓΓΟΠΙ ΠΙΘΠΙΟΥΥ 
απά (πας οοπ{ιβοά {πο νἰβίές οἳ Οάγββεις {ο Ἠϊαπι, οἳ νγίο]ι 
Ἠοπιθγ νναβ βρθακίηρ, η Ἠΐδ τούατη {ο Ἠμαρα. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

5» 2 σ 3 [ο ε 1 ο) ο) α) 

ἀλλ ὥσπερ ἀσθενες ὁπλαὶ κτηνῶν τῶν ἐν 
μαλακοῖς τε καὶ Λλείοις τραφέντων ἸΧχωρίοις, 
ε / ων Δ ) / / χ ὁμοίως ὦτα τρυφερὰ ἐν κολακείᾳ τραφέντα καὶ 
λόγοις ψευδέσι. 

Τί οὖν προθυμεῖσθε ἀκούειν ὧν οὐκ ἀνέξεσθε; 
:λλὰ Δ / { ” ” ἀλλὰ μὴν τοιοῦτον πεπόνθατε οἷον Αἴσωπος ἔφη 

λ 3 θ λ Ν θ [ο α] ὃ Ν ς Λ 1 Δ τοὺς ὀφθαλμοὺς παθεῖν, ἐπειδὴ ἑαυτοὺςὶ μὲν 
ΑΙ ὁ / »δἡ/ ] / λ ἐνόμιζον πλείστου εἶναι ἀξίους, τὸ στόµα δὲ 
αφ ὁ 3 - - κά |. Ν οὰ 

ἑώρων ἀπολαῦον τῶν τε ἄλλων καὶ δὴ τοῦ 
µέλιτος ἡδίστου ὄντος. οὐκοῦν ἠγανάκτουν τε 

λ α) / ο] 5 / ε] η α .] ο) καὶ ἐμέμφοντο τῷ ἀνθρώπῳ. ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς 
» - 9 έλ ς δὲ ν) / / 93 μα ἐνῆκε τοῦ” μέλιτος, οἱ δὲ ἐδάκνοντό τε» καὶ 
Σο / λ δν λ κ». ὰ « [ Δ ἐδάκρυον καὶ δριμὺ καὶ ἀηδὲς αὐτὸ ἡγοῦντο. μὴ 
οὖν καὶ ὑμεῖς ἐπιζητεῖτε γεύσασθαι τῶν ἐκ 
φιλοσοφίας λόγων, ὥσπερ ὀφθαλμοὶ µέλιτος" 
ἔπειτα, οἶμαι, καὶ δακνόµενοι δυσχερανεῖτε καὶ 
φήσετε ἴσως οὐδαμῶς φιλοσοφίαν εἶναι τὸ τοιοῦτον, 
ἀλλὰ λοιδορίαν καὶ βλάβην. 
Ἡ - θ Δ / ωὶ ”/ ὃ ὸ / γεῖσθε μὲν γάρ, ὦ ᾖἄνδρε,  εὐδαίμονας 

ς 4 λ / ε] ν / / ἑαυτοὺς καὶ µακαρίους, ἐπειδὴ πόλιν τε μεγάλην 
οἰκεῖτε καὶ χώραν ἀγαθὴν νέµεσθε καὶ πλεῖστα 
δὴ καὶ ἀφθονώτατα παρ’ αὑτοῖς ὁρᾶτε τὰ ἐπιτήδεια, 
καὶ ποταμὸς ὑμῖν οὗτος διὰ µέσης διαρρεῖ τῆς 
πόλεως, πρὸς τούτοις δὲ µητρόπολις ἡ Ταρσὸς 
τῶν κατὰ Κιλικία. ὁ δὲ ᾿Αρχίλοχος, ὃν φηµι 

1 ἑαυτοὺς (8ΒΒΊΙΡΟΠ : τούτους. 
3 ἑνῆκε τοῦ Ἠεϊβκο: ἐνήκετο τοῦ ΟΥ ἐνίκετο τοῦ. 
ὃ ἐδάκνοντό τε Βθἱάθπ: ἐδάκνοντο (ΟΥ δάκνοντο) τότε. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙΒΟΟΤΗΕΒΡΕ 

Ἰαχς] απά «ἴαρρογη γοχᾶβ; ΠαΥ, α5 ἴλε Ἠοονες οί 
οαῦἴ]ε αχε ἴεπάετ ὙἨεη ἴΠεγ αγε τεαχεὰᾷ ἵπ. 5ο{, 
πηοοῖ] οοαΠΙχΥ, 50 τηεπ’5 6αχ5 αγε ἀαἰπίγ νηθη τεαγεὰ 
ἵη ἴπε παὶᾷςκί οί βαἴϊετγ απά Ἰγίηρ «ρεεςῃ. 

ἨΗΥ, επ, ατα γοι 6αρεχ ἴο Ίθεαχ γαῖ γοι γν]] 
ποῦ επάιτεῖ Βοπαεϊβίηρ πηαςὺ Ἠανε Παρρεπεά ἴο γοι 
Ί]κα γγ]αῖ Αε5ορ 6αγ5 Παρρεπεά ἴο ἴμε 6γες. ΤΠεγ 
ΡεΠενεά {Ἀειηκε]νες ἴο Ῥε ἴ]λε παοβ ἱπιρογίαηί οχραη8 
ο ἴπε Ῥοάγ, απά γεῖ ἴ]εγ οΏθετνεά ἴἶιαί {5 γνας ἴ]ια 
πιομῖλ ἴλαῖ ροῦ ἴπο Ῥεπεβί οἱ πιοςὺ ἰλίησο απά ἵπ 
Ρατίσι]αχ οΓΏοπεγ, ἴ]ε θυγοεῖεςί ἐλίπρ οξα]]. 3ο ἴΠεγ 
Ἠετε 4ΏΦΙΥ απά ενεη {ουπά {αα]ί γη πεί ΟΥΥΠΕΓ. 
Ῥαϊ νΊεη Ίε Ῥ]ασεά ἵη ἴἨεπα 6οπιε οἱ ἴλα Ἠοηογ, 
Ὀπεγ οπιατίεά απά γνερὶ απἀ ἰλοισλί 16 α 5ἰησίηρ, 
ππρ]εαδαηί φαὈφίαποα. ΊΤΠοτείοτε, 4ο ποῖ γοι γοις- 
βε]νες 5εε]ς το ἰασίε ἴ]ιε γοτᾶς ἴ]αί ΡΙΙΙο5ορΗγ Ίας {ο 
οβςχ, α5 ἴ]ε εγες ἰαδίεά οπεγ; Ἱγοι ἆο, πιειλίη]ςς, 
ποῖ οπΙγ ψη]] γοι Ῥε νεχεᾶ ΥΊεη ἴΠεγ «αµ56 α 5πιαχῖ, 
Ραΐ ρετῃμαρς γοι ου] ενεη 8αγ ἴλαί πο, α λίπσ 
εαηποῖ ΡοβδῖῬΙγ Ῥε ΡΠΙΙο5ορΗγ, Ραΐ ταῖῃενχ αΌαςο απά 
πηϊσολίε{. 

Τ]ε {αοῖ ἶ5, πιγ βἱεηᾶς, ἰλαῖ γοι οοηθἰἆεχ γοιχςε]νες 
{οτζαπαϊο απ Ῥ]εςεεά Ῥεοαιςε γοιχ Ἠοπιε {5 ἵπ α 
δτεαῖ οἵἵγ απά γοι οεοΙΡΥ α Ρεχ]ε ]απᾶ, Ρεοαιςε γοι 
Ππά ἴ]ε πεεᾷς οἳ Η{ε εαρρ]εά {ος γοι ἵη ρτεαῖες 
αραπάθησοε απᾶά ῬτοβιδίοἩ, Ῥεσοθαδε γοι Ἠανε ἰλίς 
τῖνει Πονήπρ ἴἩτοισα ἴλε Ἠεατί οἩ γοιχ οἵίγ, απἀ 
Ῥεσοθαςδε, ΊΠονεονες, Ταχθις ἶ5 ἴμο οαρίίαΙ οἱ αἲὶ ἴ]ια 
Ῥεορ]ο οἱ Ο]οία. Βαί Ατοπιιοσμας, νηο, α5 1 Ἰανα 

1 Τη {αρ]ο 8θΘΠΙΒ {ο Ῥο τοοοτάθἀ Ὦγ πο οπο Ῥαέ 
Ῥϊο. 

3. Χοπορμοη, Απαθασίις 1. 2. 22-38, Ώθαιβ ΥΙΕΠΘΒΒ {ο {ο 
παιτα] οἀναηίαρος οἳ Τατδιβ. Ἰλπον ΟἨ]εία Ώδσσπιε ἃ Ώοπιωη 
Ρτονίπορθ, Τα1818 νῶ8 παθ 15 οαρίία. 

259 
νΟΙ,. ΤΠΠ. υ 



18 

19 

ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- ” / αρ ο κ οὰ / τῷ ᾿Απόλλωνι ἀρέσαι, περὶ στρατηγοῦ λέγων 
οὕτω «φησίν' 

οὐ φιλέω µέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγµένον } 
οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον" 

ἀλλά µοι, φησίν, εἴη ῥαιβός, ἀσφαλῶς βεβηκὼς 
καὶ ἐπὶ κνήµαισιν δασύ.. μὴ οὖν αὐτὸν οἴεσθε 
στρατηγὸν μὲν μὴ ἀγαπᾶν οἷον εἴρηκε, μηδ᾽ ἐν 
σώματος µεγέθει καὶ κόμη τίθεσθαι τὸ τοῦ 

”/ / ϱ) Ἂ α) / λ στρατηγοῦ ὄφελος, πόλιν δ᾽ ἂν ἐπαινέσαι ποτε 
εἲς ταῦτα ὁρῶντα, ποταμοὺς καὶ βαλανεῖα καὶ 
κρήνας καὶ στοὰς καὶ πλῆθος οἰκιῶν καὶ µέγε- 
θος. κόμη γὰρ ἀτεχνῶς καὶ βοστρύχοις ταῦτα 
ἔοικεν' ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ μᾶλλον ἂν τούτων " 
προκρῖναι σµικράν τε καὶ ὀλίγην σωφρόνως 
οἰκουμένην κἂν ἐπὶ πέτρας. 

᾽Αλλὰ ᾿Αρχίλοχος μὲν οὕτως εἶπεν, Όμηρος 
δὲ πῶς; οὐχ ὁ μὲν ᾿Οδυσσεὺς νησιώτης ἦν οὐδὲ 
τῶν συµµέτρων νήσων πόθεν; οὐδὲ τῶν 
ε) / ἀλλ᾽ ο) 3 / α) / θ / ἐγκάρπων, ἣν Ὁ µόνον ἐπαινέσαι θέλων 

μον ” ε) το ᾳ Δ ον [ή αἰγίβοτον εἴρηκεν. ἀλλ᾽ ὅμως Φφησὶ τῇ τού- 
του βουλῇ τε καὶ γνώµῃ καὶ τὴν Τροίαν αἱρεθῆναι, 
τηλικαύτην πόλιν καὶ τοσούτων ἄρχουσαν, 

ϱ / ” / ϱ α) ./ ὅσσον Λέσβος ἄνω µακάρων ἔδος ἐντὸς εέργει 
Δ / / λς / 2 / καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων' 
1 διαπεπλιγµένον Ἠεπιβίοτ]μιίβ: διαπεπλεγµένον. 

ἂν τούτων 9ο]: ἐν τούτῳ. 
3 ἀλλ᾽ ἣν 0µβ8άΡοη: ἀλλ᾽ ἢ ος ἀλλὴ. 

1 Το” ρ8ταρηταβο οἳ 1πθ ὃ απά 4 οἳ {ο Ατοιηοσμιμ 
{ταρπιεηῦ ἆοθβ ποῦ 8ρτθς νηθ] {ιο ποοθρίοἀ {οχί: ἀλλά 
σµικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήµας ἰδεῖν ῥοικός, ἀσφαλῶς βεβηκὼς 
ποσσί, καρδίης πλέως. 6ο Εάπιοπάς, ΓΒΙερή απά Ιαπιύῦμς, 
1.0.1.., νο]. 2, Ρ. 126. 
209 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΤΗΙΕΑΡ ΡΙΡΟΟΙΗΕΒΡΘΕ 

αἱ, Γουπά {ανοιχ {π λε εγες οἱ Αρο]]ο, ἵπ «ρεακίηρ 
οἱ α ρεπετα] ἴμιας εχρτεθθες Πΐς ορἰηίοη : 

Α 6επετα] νο ἶ5 ἴα]] ἀοϊῃμ Ρ]εαςα πε ποῦ, 
ὙγΊιο νγα]]ςς νηἴῃ Ἱερς αρατῖ, ἀε]ίσλίς ἵπ ουσ]ς, 
Απά 5ηανες ἴμε Ἰαῖτ ἴλαῖ στους προη Ες οα]νος. 

“Ναγ.᾽ δαγς Ἰε, ΄ ]εῖ πιε ταῖμεν Ίανε οπς ΥΠΟ 5 
Ῥαπάγ-]ερρεά, 5ίαπάς ΗΥΠΩΙΥ, απά Ίας Παϊτγ οἨίης.᾽ 1 
Τποετείοτο γοι πααςῖ ποῖ ελ]π]ς ἴλαῖ 16 Ατοζμοσμας Ἠαά 
πο Ίονε {οχ ἴλμε 5οτῖ οἱ σεπεγα] Ώε Ίας ἀεβοτίροά απ 
ἀῑὰ ποῖ ραιρε {Πε να]αε οξ α ρεπετα] ὮΥ Ἠὶς Πεϊσ]ί 
ΟΥ Ἰαΐσ, ης νγου]ά ενεχ Ἠανε ρταϊςεὰ α οἳἵγ Ώδσαιςδε Ἶςα 
{ουπά π 1 δαος Ὀήησς ας5 τῖνει απά Ῥαΐϊμς απά 
{ουηίαῖης απά ρογᾶσοςῬς απά α πια]Η{αάε οξ Ἠοιδες απά 
α ν]άε εχιεηί οξ 8Ρραςσε, {ΟΥ 5ο ἠλίπρς αγα ἴπιρ]γ 
κο Ἠαῖγ απ τιηρ]εῖς οη α ΠΙαΠΣ ἴο πηθ αἲ Ἰδαςί Τ 
ἂρρεανς ἴ]λαί {η Ῥ]αςε οἱ ἴλεςε ἰλίησς ηε γ/ου]ά Ἰανα 
Ῥχε[ετεά α οἱἵγ Ὠιαῖ ἶς Ῥοῖ]ι «πια]] απά γγεα]ς, ενεη 1 
Ῥετο]εά προπ α τος]ς, ρτονίά ες 1 {9 νὶςε]γ παπαρ ες." 

Ἠ/ε]], ἴλεγε γοι Ἠανε ναί Ατοβιιοσβιις ας ἴο 54Υ, 
Ῥαϊ Ίου αροιῦῖ Ἡοπιετξ Ρὶἱά πο Οάγδδεας οοπηε 
Ώτοπι αη Ιδ]απά, αηά ποῦ 6Υεηπ {ΟΠΠ οΠ6 ΟΕ πιεάἴππα 
5ἱζα---οξ οοιχθε ποῖ---που γεῖ {ποπι α {ετῆ]ε οπς, θα 
ταῖ]εν {ποπα οπε οἱ γνη]οι ἴλε ροεῖ οοπ]ά οη]γ 54Υ 
ΡΥ ναγ οἳ Ρρταῖσε ἴπαί ἵν ' ραδίατεᾶ ροαῖςὃ 
Ρα 5Η] Ηοππεχ δαγς ἴλαῖ 1ἱ νας ὮΥ ὑιαῖ πιαπ)5 οουηςε] 
απά ]αάρεπιεπί ἴμαϊ ενεη ΤτοΥ γνας ἵακεη, α οἵιγ ἐ]λαῖ 
ν/α5 5ο ρτεαῖ, απά Ἠε]ά Αν/ΑΥ ΟΥΕΓ 50 ΠΙΔΠΥ Ῥεορ]ες, 

βοαννατὰ ας {αγ ας 1,ε5ροςξ, ἴμα αροάςα 
Ο{ροᾶς, απἆἀ, Ιαπάνναντα, Βητγρία απά ἴ]ε βἴγθαπα 
ΟΕ Ῥουπά]εςς Ηε]ερροπί ; 4 

1 ΤΗ18 βοπ(Ιπιθηύ ἶ5 οοηίαἰποά ἵπ α. οοαρ]θί ἔτοπι Ῥποσγ]άθβ 
οἶθθά Ὦγ Ῥϊο ὁ6. 19. 

5 Οάψδεει 4. 606. 4 ΤΠΠαά 24. ὔ44-. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἣν πάντας φησὶ μυθεῖσθαι πολύχρυσον, πολύχαλκον. 
μή τι οὖν ὤνησεν αὐτοὺς ἢ τοῦ πλούτου τὸ μέγεθος 
ἢ τῶν ὑπηκόων ἢ τῶν συμμάχων τὸ πλῆθος ἢ 
τῶν πεδίων ἢ ἢ τῆς Ἴδης τὸ κάλλος ἢ τοῦ Σιµό- 
εντος ἢ τοῦ Ἐάνθου τοῦ δινήεντος, 

ο) 5 / / / ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς ; 

καίτοι φησὶ καὶ πηγάς τινας πάνυ καλὰς ἐν τῷ 
προαστείῳ, τὴν. μὲν ἀλεεινὴν καὶ σφόδρα. προση- 
γοῦς ὕδατος, ὥστε καὶ καπνὸν ἀπ᾿ αὐτῆς ἐγεί- 
ρεσθαι, τὴν δ᾽ ἐοικυῖαν τῇ ψυχρότητι κρυστάλλῳ 
τοῦ θέρους, ὥστε καὶ θέρους καὶ χειμῶνος μὴ 
δυσχερῶς πλύνειν τὰς καλὰς Τρώων θυγατέρας. 
οὐ µόνον δὲ πλούτῳ καὶ χώρας ἀρετῇ καὶ πλήθει 
διέφερον, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι Κάλλιστοι παρ᾽ 
αὐτοῖς ἐγίγνοντο, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ 
ἵπποι τάχιστοι, καὶ θεοφιλες ἐδόκουν εἶναι, 
καὶ τείχει Καρτερωτάτῳ περιπεφραγµένοι ἧσαν. 
τὸ μέν γε τεῖχος αὐτοῖς Ποσειδῶνος ἔργον ἡν 

8.39 / ς Λ λ ” ς Ν ελ ϱ 

καὶ Απόλλωνος. ὁ δὲ 2εὺς τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον 
πόλεων ἐκεύνην ἔφη μάλιστα ἀγαπῆσαι. τάχος 
δ) ἵππων, ὥστε ἐπ᾽ ἄκρων θεῖν τῶν σταχύων. 
τν ἐπὶ Κάλλει δὲ Γανυµήδην ὁ 3Ζεὺς ἐποιήσατο 

. / ι) / Λ 3 Αα. « / ευ) 

οἰνοχόον. ᾿Αλεξάνδρῳ δὲ ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐπη- 
κολούθησεν ἡ ἀρίστη τῶν ἐκεῖθεν γυναικῶν. 

Δ Δ / ο / / 

τὴν δὲ Κασσάνδραν Όμηρος οὔ φησι λείπεσθαι 
τῆς ᾿Αφροδίτης τὸ εἶδος. 

1 ἀλεεινὴν (θο]: ἀνειμένην. 

1 Πιίαά 18. 2868-09. Σ ]Παά 14. 494. 
5 Τίαά 22. 147--06. 4 ]αά δ. 205--Τὸ. 
5 ]Παά 21. 441--9. Ἠοπιση, Ἡούψθνου, βαΐος ἐλαῦ Ῥορβοϊάοπ 

Ἀ]οηθο Ῥα16 {1ο να], νο Αρο]ο Ίναβ (οπάίπρ {πο Ἱοτά οἱ 
Ταοπιοάοη. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΤΗΙΑΡ ΡΙΒΟΟΙΒΡΕ, 

α ον γηίοἩ Ίο ἀεο]αγος αἲ] πιεη σα]! ΄ τίομ-ἵπ-σοιά, 
τἱο]ᾗ-ἴη-οορρεν ᾿ Ὠἱά Ττογ τεοεῖνα αΠΥ Ῥεπαβί ἔγοτα 
εἰίλεν ἴλε πιαρπ{ταἆε ος 155 γγθα]{Ἡ, ος λε παπαρεγ οί 
[τς αϱ]εοῖς ος α]]ίες, οἵ {πε Ῥεαιίγ οἱ 1{5 βε]άς, ος οί 
Μι. Τὰ οἱ Βἰπηοῖς ος « εἀἁγίηρ Χαπίμις 0, 

νηοπα Ζειις ἴμα ἱπππποτία] ογοαίος ὃ 2 

Απά γεῖ ἴ]ε ροεῖ 5αγς ἴλαί ἔ]εγο γγογε αἶ5ο οογίαίη 
ρτίηρς ος τατε Ῥοααῖγ ἵπ ἴμε ςαρτῇς, οπ6 ἴλαί νας 
ΕΥΠ απά γνηοςε γγαζετς ν/ετε πιοςί ρ]δαςαπῖ, 5ο] ἐπαῖ 
βἴεαπῃ αοἴια]]γ το5ο ἔτοπι ΤΕ, απᾶ ἴῃο οἴ]εγ α5 οο]ᾶ ας 
οε, ΕΥΕΠ 1η ΘΙΠΠΗΠΗΘΥ, 5ο ἴμαῦ ῬοίἩ ἵπ ΞΙΠΙΠΙΕΥ απά 1Π 
ψΊπῖίεν ἴ]ε Ἰονε]γ ἀαισμίενς οἱ νε Τχο]απς οου]ά ἆο 
Ὀπείς γγαφηίπς νους ἀἰδοοπιβοτί Απά ποῖ ΟΠΙΥ 
Ἠεχε ἴμε Ττο]απς ἀῑπιπσαϊ]λεά {ου νεα] απά 
τίοἈηθςς οἱ βοΐΙ απά πιπιρεγ οϐ Ἱππαρίαπίς, Ῥαἳ 
Ίο Ἠππιαπ Ῥείπσο Ῥοχη αἲ ΊΠΟΥ Ὑθτο ν6τΥ 
Ρεαι{α1, Ῥοίὴ ππεηπ απά ΟΠΠΘΠ, Ἠογςες Ίγ6γθ ΥΕΤΥ 
Πεεῖ, ἴἩε Ῥεορ]ε Ἠετε Ἠε]ά ἴο Ὦο ἆθαν ἴο ἴ]εα 
6ος, απά ἴλεγ γγεγε {οποεὰ αροαῖ να α οἰτοι[{-γνα]] 
πιοδῖ βἴτοης--ἵπ {αοῖ ἴ]λαί γνα]] οἳ ἰλεῖνς γας ἴ]ια 
νοκ οἳ Ῥοβείάοη απά Αροϊιο. Μοτοονεχ, Ζεις 
ἀεσ]ατεὰ ἴ]αί οἱ αἲὶ ἴ]ιε οἶδῖες ῬεπεαίἩ ἴἶλο 5απ Ία 
Ἰουεά ἴ]ιαί οἵἳγ πιοςῖ. ῬΒαο] γ/ας ἴμο βαείποςς οἱ ἰΠεῖτ 
ἴεεάς ἴ]λαί ἴλεγ «οπ]ά ταπ απροπ ἴπε Ηρς οἳ ἴ]λε Ἠεαᾶς 
οἳ ρταῖη,ῖ 5ιιοἩ ἴλπε Ῥεαιίγ οἱ (αηγπιεᾶε ἰλαῖ Ἰς 
Ἠ/45 παάο ἴλε «Ἱρβεατεχ οὗ Ζειςδ; απᾶ Αἰεχαπᾶεν 
ΊἸατεά αὖναγ ἤγοπι ἄτεεσε ἴλε πορ]αςὶ νοπιαη οῇ τα 
Ἰαπά: ας {ου Οαβδαπᾶτα, Ἠοπιογ ἆεο]ατος ἴλαῖ θἷα 
ας ποῖ ἱπβετίογ ἴο ΑρμτοάΙδ ἵπ Ῥεααἲγ.ὃ 

6 ]μαᾶ 4. 447. 
{Της εἰτ]κίησ Ῥ]ταβο 8 ποῦ Γομπά ἵπ Ἠοπιος. 
5 ]αά 20. 292-5. 
5 Τηαά 24. 699. 
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ΡΙΟ Ο6ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

οφ Λ - 

᾽Αλλ᾽ ὅμως, ἐπειδὴ τρυφὴ καὶ ὕβρις εἰσῆλθεν 
αὐτοὺς καὶ παιδείας καὶ σωφροσύνης οὐδὲν 
ὤοντο δεῖσθαι, πολὺ πάντων ἀτυχέστατοι] γεγό- 
νασιν. οὐχ ἡ σύµπασα χθὼν ταῖς συμφοραῖς 
αὐτῶν διατεθρύληται; καὶ οὐδὲν ὤνησεν αὐτοὺς 
οὔτε τῶν ἵππων τὸ τάχος οὔτε ὁ Ζεὺς οὔτε ὁ 

/ 3 ο. "σι ὃ Ἀ ” 4 λ αν 9 Δ 

Γανυμήδης, ἀλλ᾽ ὑπ ἀνδρὸς ἐξ οὕτω λυπρᾶς Ξ καὶ 
ἀδόξου πόλεως ἀπώλοντο, καὶ ἴσχυσεν ὁ τῆς 

- - 3 

Ἰθάκης πολίτης περιγενέσθαι τῶν ἐκ τοῦ ᾽]λίου 
πάντων, καὶ τὴν εὐρυάγυιαν ἅπασαν πορθῆσαι 
καὶ ἀνελεῖν ; 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἔτι τοὺς ἀσελγεῖς 
καὶ ἄφρονας καὶ ἀκολάστους καὶ πρὸς ὕβριν 
ἐγκλίνοντας καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ τρυφήν. ὥστε 
μὴ τούτοις θαρρεῖτε μηδὲ ἀποδέχεσθε τὸν συνη- 
δόµενον ὑμῖν καὶ θαυμάζοντα λόγον μηδὲ τοὺς 
δεινοὺς ἐγκωμιάζειν' οὗτοι μὲν γὰρ ἐξαπατῶσιν 
ὑμᾶς καὶ µάτην ἐπαίρουσι, ὥσπερ νηπίους 

- ἀλλὰ ἀλλ 4 ς ὃ / - 

παῖδας": ὰ μᾶλλον, ὃς ὑμῖν δείξει τι τῶν 
ἁμαρτημάτων, καὶ πρῶτον ἁπάντων, ἂν δύνηται, 
παρασκευάσει φρονεῖν ὑμᾶς, ὅτι τούτων ἕνεκεν, 
Ὡ ες) α] ᾿ ὃ / δ᾽ Ἂ { Ν ῖλ ὧν εἶπον, οὐκ ἐστὲ εὐδαίμονες, οὐδ᾽ ἂν ὁ Νεῖλος 

- . / 

ὑμῶν διέρχηται τὴν πόλιν τῆς Κασταλίας γενό- 
µενος διαυγέστερος, οὐδ) ἂν ὁ Πακτωλὸς ἐνθάδε 
φανεὶς μὴ κατὰ ψῆγμα τὸ χρυσίον ὑμῖν Φφέρῃ, 

θ / η Λ ὃ [ο / 2 .] η) 

καθάπερ φασὶ Λυδοῖς πρότερον, ἀλλ ἄθρουν 
ὥσπερ ἰλύν, μηδ᾽ ἂν Αἴγυπτον ἢ Βαβυλῶνα τῇ 

- / 

πολυτελείᾳ τῶν οἰκοδομημάτων ὑπερβάλλησθε. 
εἰ γὰρ ταῦτα δύναται ποιεῖν ἀνθρώπους µακαρίους, 

-- - Ἂ 

ποταμὸς ἢ κρᾶσις ἀέρος ἢ τόπος γῆς ἢ καὶ θαλάτ- 

1 ἀτυχέστατοι Ἠείθ]κε: ἀτυχέστεροι. 
} λυπρᾶς] μικρᾶς Αγηϊηι, ϱ[. 05. 52, 88. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΑΤΥ-ΤΗΙΑΡ ΡΙ5ΟΟ ΒΡΕ, 

Ῥαΐ ἀερρῖίε αἲ] ἴ]αί, Όεσααςο ἸάχΙχγ απά {πφο]εποςἙ 
ο8ππς απΠοΏρ ἴλεπι απά ἴΠογ ἰποισηί ἴπεγ Ἠαά πο 
ποθᾷ οἱ οπ]ίατε απά 5ορηαίγ, ἴΠεγ Ίανο Ῥεοοπιε 
ΡΥ ἔαν ἴλε πιοςῦ απ{ογίαπαϊε οἱ αἰὶ ππεΠ. ας ποῖ 
ἴπο υγ]ο]ε εαγί Ὄοεεπ β]]οά γη ἴλα ἴαιε οἱ είν 
ἀϊκαςίοις Ύσα, πείἴλον τε βρεεᾶ οἱ ε]ιοίν Ἠογδες που 
Ζεις που (απγπιεάε αναϊ]εά ἴλεπα αασῖ, Ὀαϊ α Πι8Η 
{γοπι α οἵεγ 5ο Ψτεϊε]εά απιά οΏδοιτο ἀερίτογες ἔλεπι, 
απά ἴ]ιαί ο ΐπεη οἱ Π]ασα γ/ας αὈ]α ἴο ονετοοππε ἴ]μα 
ΊΠΕΠ οἱ ΤΗαπα οπς απ αἲὶ απάἆ ἴο Ρί]]ασε αἴζετΙγ απά 

ἀεβίχογ ἴλε ' ν]άε-ναγεᾶ Ἰαπά.” 1 
Άγε, ἴπε σος πο Ίοπσεγ Ίου6 ππεη Νο χε ΨαπΠΙοη 

απά 56ηςε]οςς απἀ αηγεςἰταϊηοεᾶ απἆ ἱπομπεά τογγατά 
{ηΦο]επος απά Ἰαβίηοεςς απά Ἱαχατγ. ἸΤΠετείοτε, τε]γ 
ποῦ ΟΠ ἴλθςε 58ρεα]ενς ο{γοινς απ ἆο ποῖ αεοερῖ ε]ιεῖχ 
ποχνᾶς οἱ οοπρταϊπ]αΒίοη απά αἀπήταίοη ος ἴλα 
πΊεΏ ἴΠεπαθε]νες Ἠο ατε 50 «Ίενετ αἲ 5ἱηπρίπρ Ργαΐδες; 
{ον ἴΠεγ οπΙγ ἀεοεῖνε απᾶ ναϊπΙγ εχοεῖτο γοι Ἰκε 
{οο]ϊς]ι οἰ]άτει; Ῥιατ ταί]ον νε]οοπιο ἴλο πιαΠ΄ Ψο 
1 ροίηῖ ου ἴο γοι 5οπηε οἱ γοισ {αι]{5, απ νυν] ανςί 
ο αἲὶ, 16 Ίο οαπ, επαβ]α γοι {ο ἠλίπ]ς, Ῥθδοαιιδε 56Ἠ 
ἴπίησς ας 1 Ἠανοε παπχεά ἆο ποῖ πιακε γοι Ῥ]αςςαἆ, ποῖ 
ενεη 16 ελα παὶρ]τγ Νε Πε] ο]οι]ά Βου; {Ἠτοιρ]ι 
γοιχ ον γη ῃ γναϊεχς οΊεαγεν ἴλλαη Οαδία]ία: ποῖ ΕΥΕεΠ 
1 Ῥαεΐο]ας αρρεατίηρ Ἠοτε, 5ποι]ά Ῥεαχ {ο γοι 1ἱ5 
σο]ᾶ, ποῖ σταῖη Ὦγ ρταίη, α5 ἴεγ 5αγ Ιῖ πδεᾶ {ο ἆο {ου 
νε Τ,γάΐαης ἵη ἆαγς σοπε ΒΥ, Ριῖ {πα πηαςς κο πιά; 
ποῦ ενεη 1 γοι εΠου]ά 5ατραςς Ἠσγρῖ απά Βαβγ]οη ἵπ 
ἴμο οορἱ]ΐποςς οἱ γοιν Ῥα]άίπρς. Τον ἵ ἴἼλεδο ατα 
ἴπο (λίπσς γγίοὮ οςη πηᾶ]κο πἹεη Ῥ]εςφεά-- 1νεις ΟΥ 
οἨπιαϊα οἵ ςἰααίοη ος 6ὖεΏ Ἠατροιτς ορεηίης οἩη ἴ]ε 

1 ο οχργθββος ὑΠῖς ἐΠοιρέ ἵπ αἰπη]]ατ Ίαησιαρο ἴη 92. 88. 
ΣΑ ἰτίραίατγ οἱ ἴπο Ἠογπιις απά ΓπποΙΡΒ ἵπ απθϊᾳαἶῦγ Του 

ιο ννον]]ι οἱ ρο]ά 16 Ῥτοιρλί {ο Τμγάίαη Βαγά1β. 
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λ / 1 Ἆ 4 ΔἎ α ει) ” α) κ της λιμένες! ἢ ναὸς ἢ τεῖχος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν 
ὅσων λείπεσθε. 

/ . / ” ΄ ι) 94 » Ῥυζαντίους ἐκείνους ἀκούετε παρ) αὐτὸν οἵ- 
κοὔῦντας τὸν Ἰόντον, μικρὸν ἔξω τοῦ στόµατος,Σ 
αὐτομάτων ἰχθύων αὐτοῖς ἐπὶ τὴν γῆν ἐκπιπτόντων 
»/ 2 “ο ια) Δ Ἂ ” Δ ) α) -- 

ἐνίοτε' ἀλλ᾽ ὅμως οὖὐδεὶς ἂν εἴποι διὰ τὸν ἰχθῦν 
/ / Ν 

εὐδαίμονας Ἑυζαντίους, εἰ μὴ καὶ τοὺς λάρους, 
α) ο 

οὐδὲ Αἰγυπτίους διὰ τὸν Νεῖλον οὐδὲ Ῥαβυλωνίους 
- ” - διὰ τὸ τεῖχος. οὐχ ὁ Πηνειὸς δι ἐρήμου ῥεῖ 

ῤ ο] « / αν ον .] / 

Θετταλίας; οὐχ ὁ Λάδων διὰ τῆς ᾿Αρκαδίας 
ἀναστάτου γενομένης; οὐκ αὐτὸς ὁ Ἰύδνος 
5 / Ν α. / / 

ἄνω καθαρώτερος; διὰ τοῦτο βελτίους φήσετε 
.] / ς α ” Δ 3 ΄ Σλ / 

ἐκείνους ἑαυτῶν; ἴσως μὲν ἀληθεύετε, ἐὰν λέγητε: 
λ / Γ 

οὐ μὴν ἐρεῖτ. τοὺς γὰρ ἀπείρους τρυφῆς καὶ 
πανουργίας, τούτους ἐγώ Φημι πράττειν ἄμεινον. 
τί δ᾽ αὐτῆς τῆς Ιταλίας; οὐ Ἀύβαρις μὲν ὅσῳ 

α. 3 µάλιστα ἐτρύφησεν, τοσούτῳ θᾶττον ἀπώλετο; 
Κρότων δὲ καὶ Θούριοι καὶ Μεταπόντιον" καὶ 

- / Τάρας, ἐπὶ τοσοῦτον ἀκμάσασαι καὶ τηλικαύτην 
ποτὲ σχοῦσαι δύναμιν, ποίας πόλεως οὐκ εἰσὶ 
νῦν ἐρημότεραι; 

1 λιμένες] ἢ λιμένος Ἐοϊρκο. ; 
3 Αβθιπηΐηρ α Ί8οιηα Αγηϊιι βαρρ]θ8 αέθγ στόματος, επεπιρ]ὲ 

ϱγαία, καὶ πλεῖστον ἀπὸ τοῦ τόπου κερδαίνοντας. 
ὃ ἐρεῖτε Ἠεϊε]ικο: εἴρηται. 
4 Μεταπόντιον Βολνγατίή: Μεταπόντιοι οἱ Μεταποντῖνοι. 

1 Απκίοί]ο, Ροψΐον 1291 Ὦ. 25, ποῖθς ο ἱπιροτίαπορ οἳ ἴ]θ 
Ββλίησ ἱπάιρίτγ αἲ Βγζαπθίαπα Ῥα6 Γαῑ]ς {ο τουοτὰ {1ο Ῥῃοπο- 
ΏΊΘΠΟΠ Ἠθγθ πιοηθἰοηθά Ὦγ Ὠ]ο, 

5 Ἔ]οβεα]γ πο ἀοαδί Ἠαά Πθέ]ο ροἨἶοα] ἱπιροτίαπορ ἵπ ὮἱοΒ 
4αγ, Ραΐ (ο αἀ]οοίίνο νλῖο]ι Ἡο αρρ]θς {ο 16 6οοπῃ8 ογογάτανη. 
Ἠε τιαγ Πανο ἀερεπάεά οἨ ἨθαγβαΥ. 

δ (. ΒίταΡο 8. 8. 988: διὰ δὲ τὴν τῆς χώρας παντελῆ κάκωσιν 
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θα ος {θπιρί]ες ος Γογήβοα[ίοης---τ {5 ἱπιροβθίρ]ε Το 
Ἠςί ἴ]λε οἶ]ος ἴΠαῖ 5αχραδ5γοι. 

Ύοι ατα Το]ά ἴλαῖ το Ῥεορ]ε οἱ ΒγζαπΙΐπα γοπάςς, 
Ὕν]ιο ἀγγο]] οἶοδο Ῥοδίάς ἴλε Ροπίας Ιδε]ξ Ραΐ α 5πογί 
ἀἰςίαπες ουἱσίάςα 15 οπίταποε [τεαρ πππο] Ῥτοβί {γοπι 
Ενοίγ αἰζπα[ίοη], 9ἶπορ ἔποπα πια {ο ἴπιε Π5Ί ατα 
Ώπγοννη ος απροηπ ἰλείν «Ίοχες υπο ῦ πιαπ)ς {πίε- 
νεπβίοπ 1; Ῥιαΐῦ 5Η] πο οπο πψοιπ]ά σα] Βγζαπίπες 

Ρ]ος9εἆ Ῥεοσαιδθ οἱ ἴ]ο Η5λ- -πη]εςς Ίο νγοι]ά 5αΥ ἴλῃε 
6αΊης ο οοτπιοταπῖς---που γοι]ά Ίο οα1 Ἐργρίίαης 
Ῥ]εςςεά Ῥεσαιςα οἱ ἴπε Νε, ο: Βαργ]οπίαης Ῥεοαιδα 
οϐ ἴλοῖν για]. Ώοες ποῖ ἴλπε Ῥεπεις Που; ἴμτουρ] ἃ 
Τ]θβρα]γ ἴ]αῖ {5 ἀεςο]αίεῖξ» ΊΏοες ποῖ ἴ]ε Ταάοπ 
βουν ἴμπτοαρ]Ώ αη Ατοπᾶία Ἰνηοδε Ῥεορ]ε Ἠανε Όθεῃ 
ἀτίνει ἔποπα Ελιείχ Ἡοπιες2 ὃ 15 ποῖ λε Ογάπας 1ἴβε]{ 
Ρυτοτ Ἠήσλεν πρ Ὑ]μαϊ ἴπεη Ἠῆ]γοι αγ Ελαῖ οἨ 
ελαῖ αοεοιπῖ ἴμε Ῥεορ]ε ἵπ ἴλαϊ τερίοη αγ 5ΗΡΕΥΙΟΥ ἴο 
γοιχβε]νεςὲ Ὑοι παὶἰρηί Ὄε φρεακίπςσ ἴπο ἰταίῃ 1 
γοι φαἱᾷ 1Ἠεγ γετε---ἴποισ] γοι νν] ποῦ 5αγ Πῖ---ἔου 
ἴλοςο γιο αγε απασφπαἰπ{εά νηἩ ΙάχάσΥγ απά ταςοαΗἳγ 
το ἵη πιΥ ορἰπίοη Ὀοΐΐετ οϐ,. Ὑ/μαϊ οϐ ΠαΙγ 11δε]{) 
Τακε Ἀγρατίς, ἔον εχαπηρ]ο; ἶ5 15 ποῖ ἴπαςο ἴλαῦ ἴπε 
πποτο Ἰαχυτίοις 1 Ῥθεοαπιε ἴλο πποχο δρεεαᾶΙΙγ ἵν 
Ρονίμεά 4 Απά α5 {οΥ Οχοῖος, ΤΠ, Μεϊαροπίαπι, 
απά Τατεπίαπι, {π δρίΐε ο{ ἴπε ΠἰρΊ Ίενε] ος ργοβρετ!ῖγ 
ἴο νυλίο]ι Τ6Υ οαο] αἰταίποα απ ἴπε στεαῖ ρογνεΥ ἴ]λαί 
οπος ννας πείνα, υ]ιαῖ οἵγ ἶ5 ἴΊετε ἴλαῖ ἴεγ ἆο ποῖ 
ΠΟΝ δαγραςς ἵπ ἀεδο]α[ίοη ὃ ὅ 

οὐκ ἂν προσήκοι μακρολογεῖν περὶ αὐτῶν (11ο Απτονάίαηβ)" 
αἵ τε γὰρ πόλεις ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων ἠφανίσθησαν . . . τήν 
τε χώραν οἱ γεωργήσαντες ἐκλελοίπασιν, κ.τ λ. 

4 Ἀνγγρατίς, Ργονοτρία] [ου Ἰαχατγ, ν/α5 ἀθείτογαά ἴπ 510 Ε.ο, 
δ Τ]ηοφο ἔοατ οἱθίος οἳ βοιί]ογη ΠαἱΥ αὖ ο οἼο5ο οἳ {Πο βθοοπά 

Ῥαπίο γα [6 Ῥογπιαπθη{]γ Ιπίο {πο Ἠαπάβ οἱ ἴμο ἨοπιαΠβ 
θπά ταρ]ά]γ ἀθοαγοά. 
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Δ ε) 

Πολὺ δ᾽ ἂν ἔργον εἴη πάντας ἐπεξιέναι τοὺς 
) 

διὰ τρυφὴν ἀπολωλότας, Λυδοὺς πάλαι, Μήδους, 
.) - 

Ἀσσυρίους πρότερον, τὰ τελευταῖα Μακεδόνας: 
4 

οἳ νεωστὶ μὲν τὰ ῥάκη } περιῃρηµένοι καὶ ποιμένες 
3 - [ο -” 

ἀκούοντες, τοῖς Θρᾳξὶ περὶ τῶν μελινῶν μαχόμενοι, 
Δ 

τοὺς Ἕλληνας ἐκράτησαν, εἰς τὴν ᾿Ασίαν διέβησαν, 
”/ .) - ο 

ἄχρις Ινδῶν ἠρξαν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἀγαθὰ τὰ Περσῶν 
ἔλαβον, τούτοις ἐπηκολούθησε καὶ τὰ κακά. 
τοιγαροῦν ἅμα σκῆπτρα καὶ ἁλουργίδες καὶ 

λ - Μηδικὴ τράπεζα καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐξέλιπεν" 
ο ω ” / / σολ - ὥστε νῦν εἴ τις διέρχοιτο Πέλλαν, οὐδὲ σημεῖον 
ὄψεται πόλεως οὐδέν, δίχα τοῦ πολὺν κέραμον 
εἶναι συντετριµµένον ἐν τῷ τόπῳ. καίτοι μένει 
τὰ χωρία τῶν πόλεων, ὧν εἶπον, καὶ τῶν ἐθνῶν, 
οἷα καὶ πρότερον ἦν, καὶ τοὺς ποταμοὺς οὐδεὶς 
ζλλ 9 ” ὃ / 3 - “ ἄλλοσεΣ ἔτρεψεν, οὐδέ τιὸ τοιοῦτον ἦν ἕτερον" 
ἀλλ᾽ ὅμως ' ὧν ἂν πολυτέλεια καὶ τρυφὴ ἄψηται, 
τούτοις οὐκ ἔστι πλείω χρόνον διαγενέσθαι. 
Μὴ γὰρ οἴεσθε τοὺς κριοὺς μηδὲ τὰς ἑλεπόλεις 

καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς οὕτως ἀνατρέπειν ὡς 
/ ” ”/ / / / 2’ ο τρυφήν, εἴτε ἄνδρα βούλεταί τις πεπτωκότα ἰδεῖν 

/ 

εἴτε πόλιν. οὐ ποταμός ἐστιν οὐδὲ πεδίον οὐδὲ 
- / 

λιμὴν ὁ ποιῶν εὐδαίμονα πόλιν οὐδὲ χρημάτων 
ο .) λ . / α) Δ λ ο] πλῆθος οὐδὲ οἰκοδομημάτων οὐδὲ θησαυροὶ θεῶν, 

οἷς οὐδὲν προσέχει τὸ δαιµόνιον' οὐδ ἂν εἰς 

1 ῥάκη] νάκη Ἐπαιροτίας, } ἄλλοσε Ἠεϊδκο: ἄλλος. 
ὃ οὐδέ τι ΟτοβΏΥ: οὐδ' εἴ τι. 4 ὅμως] ὅλως (ἀ99|. 

1 Ῥε]]α να ἔμο αποϊοπί οαρ](α] οἳ Μαοθάοπία, ἨὨϊο αραϊῃ 
οχασρογα{θΒ, Του 1μαοίβη, Αἰεπαπάε ϐ, βἰαΐος αι Ῥε]]α 501 
(οα. Α.Ρ. 150) Ἠαά 8οππο Ἱππαβίαπίς. 

1 Ῥιοάογας 20. 48. απά 91 (θ]ἱς οἳ {]ιοβο βἶομο-ίονοιβ. ΤΠοΥ 
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Βατ Τὲ νγου]ά Ῥο α ναςῖ απἀετίακίησ ἴο ατεπιρῖ ἴο 
οαἴα]οσιε αἲὶ νο ἴπτοιση Παχατγ Ἠανο 5αβοτεςά ταίη: 
ἴπε Τγάΐαης Ίοηρ αρο, ἴ]λο Μοαάες, ἴμε Αδθγτίαπς νο 
Ῥτεσεεάεά ἴπεπα, απἀ Ἰα5ί]γ ἴε Μασεάοπίαης. Εον 
ἴπε Μαεεάοπίαης, αἰλοισΏ ἴΠεγ Παά Ραΐ ἸαζεΙγ «πεά 
Ὠπείγ τασς απά νετε Κπονη ας Ώορμοτάς, ΠἹεΏ Ίνηο 
απεά ἴο Πσηί ἴιο Τητασῖαης {ου Ῥοβδεδδίοη οἱ ἴμε 
πι]]]εἰ-βε]άς, ναπααδμες τε Ογεε]ςς, ογός5εἆ ονοχ Ιπῖο 
Αδία απά σαϊπεὰ απ επιρίτε τεαςΠίης ἴο ἴ]λο Ππάϊαπς; 
γεῖ νΊεπ ἴλο σου μίηρς οἱ ἴπο Ῥογείαης «81ης 1Πίο 
Ὠπεῖγ ροςδεδδίοΗ, ἴλε θα (λίπος αἶςο {ο]]ουγεά ἵπ ε]λεῖν 
ἰχαίη.  Αοοοτάϊπρ]γ Ῥοῖμ 5οεορίτε απἀ τογα] Ῥρατρ]α 
απᾶά Μεάίαπ οοοΚετγ απᾶ ἴλε νετγ ταςο 1ἴδε] οαπηο ἴο 
4η επ, 5ο ἴμαῖ ἴο-άαγ, Ίἔγοι 5Ποα]ά ραςς (μτοισ] Ῥε]]α, 
γοι νο] 5εε πο βἱση οἳ α οἵἵγ αἲ αἲ], αρατῖ {τοπ ἴ]ο 
Ῥχεδεποε Ο{ α πηᾶςς ος 5Παΐτετεά ροϊζετγ οἨ ἴμε 5ἱζε.1 
Απά γεῖ ἴ]α ἀῑδίτίοίς Ῥε]οπρίπο Το ἴπε οἶίες απά 
Ῥεορ]ος Ι Ἠανο παπιες 5111 τεππαίη ]15ῖ α5 ἴΠεγ α5αά ἴο 
Ῥε, απἀά πο οης ας ἀῑνετίοά ἴλμα τῖνεις Ιπίο οἴ]μογ 
εαηπε]ς, που γ/ας απηγ{λίηρ εἶσε οἱ ἴ]λαῖ 5οτῖ ἀῑπετεπί 
οπος {τοπι ναῖ 1 ἶ5 ἴοάαγ; Ῥιαῖ ἵπ δρίίε οἱ αι, 
πηαϊενεχ {5 Τουσ]οᾶ ὮΥ εχίταναραποε απἀ ἸαχτΥ 
οαηποῖ Ίοπρ επάπτα. 

Έον πίπ]ς ποῖ ἴλαῖ ταπας απά 5ἶεσο-ἴονγος 5 απά ἴ]λο 
οἴμετ επρίπος ο γγαχ ατε ας τιίποις ας ἸαχΙτγ, πλείπες 
Πτ ἶ5 α πιαἨ γἨοτη οπε γγῖδηες Το 566 ργορίταῖϊε ος α ΟΙ. 
Νο, ἴϊ ἶ5 ποῖ τίνετ οΥ Ρ]αΐπ ος Παχροισ ἴλαῖ πηα]ες α οἳἵγ 
Ῥτοδρετοις, Πο απαπΏ γ οἱ τίομαες ος πια] ταάε ος 
Ἠουδες ος ἴτεαδιτίες οὗ ἴ]ο ροᾷς-- οῬ]εοῖς το πνμΙο] 
ἀεΙῖγ Ραγ5 πο Ἠεεά---ΠαΥ, ποῖ 6νεπ 1 6οπιθ ρεορ]ε ἀο 

ΠΙΔΥ Ἠανο Ῥοοη ἴμο Ιπνοηθίοη οἳ Ὠονηοίτίας Ῥο]μοτοθίθςβ, ν/πο 
πβοά (Ἠεπι οβοσ(ΙνοΙγ ασαϊηςέ Ἠλοάςθδ. Απιπιϊιηαβ, Πο Ἠαβ 
πο Τατ ἴθτπι ἴοτ {πο ἀθνίοθ, ἀθβοτῖρες 16 αἲ 8ΟΠ1θ6 Ιοησῦ]μ 
(29. 4. 10-19). 
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) /΄ λ / Δ ”/ Δ Δ τὰς πόλεις τινὲς µεταφέρωσι τὰ ὄρη καὶ τὰς 
/ Δ Γον / ὴ / ᾿ πέτρας ξὺν πολλῇ ταλαιπωρίᾳ καὶ πόνοις καὶ 

µυρίοις ἀναλώμασιν' ἀλλὰ σωφροσύνη καὶ νοῦς 
ἐστι τὰ σῴζοντα. ταῦτα ποιεῖ τοὺς χρωµένους 

/ -. - α - µακαρίους, ταῦτα τοῖς θεοῖς προσφιλεῖς, οὐχὶ 
λιβανωτὸς οὐδὲ σμύρνα"' πόθεν; οὐδὲ ῥίζαι 

Ν / / σολ «ολ ο Αα ...9 / καὶ δάκρυα δένδρων οὐδὲ τὰ ᾿Ινδῶν καὶ ᾿Αράβων 
φρύγανα. ὑμεῖς δέ, ἂν μὲν ἐκ τύχης ὁ ποταμὸς 
μεταβάλῃ καὶ ῥυῇ θολερώτερος, ἄχθεσθε καὶ πρὸς 
τοὺς πρῶτον ἐπιδημήσαντας αἰτίαν λέγετε᾽ τὸν 
δὲ τρόπον τῆς πόλεως µεταβάλλοντα ὁρῶντες καὶ 
χείρω γιγνόµενον καὶ τεταραγµένον ἀεὶ μᾶλλον 
οὐ φροντίζετε. ἀλλὰ ὕδωρ μὲν οὐ µόνον πίνειν 
βούλεσθε καθαρόν, ἀλλὰ καὶ ὁρᾶν' ἦθος δὲ καθα- 
ρὸν καὶ µέτριον οὐ ζητεῖτ. καίτοι πολλάκις 
ἀκοῦσαί τινων ἔστι' μὴ γὰρ ἡμεῖς µόνοι µετα- 

/ 2 Ν ) 4 ” λ -- βεβλήκαμεν, ἀλλὰ σχεδὸν ἅπαντες. ἔστι δὲ τοῦτο 
καθάπερ εἴ τις ἐν λοιμῷ διὰ τὸ πάντας ἢ τοὺς 
πλείστους νοσεῖν µηδεµίαν ἐθέλοι ποιεῖσθαι πρό- 

σα .. Ά ς / Ἆ Λ Δά ο) θαλ / 

νοιαν, ὥστε αὐτὸς ὑγιαίνειν, ἢ νὴ Δία ἐν θαλάττῃ 
χειµαζόµενος, ἔπειτα πάντας ὁρῶν } τοὺς ἐν 
τῇ νηὶ κινδυνεύοντας ἀμελοῖ τῆς σωτηρίας. 
τί δέ; ἂν ὅλος καταδύηται στόλος, διὰ τοῦτο 
ἧττόν ἐ ἐστιν ἄτοπον τὸ ξυμβαῖνον, 

Τί οὖν ἁμαρτάνομεν ἡμεῖς τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ. 
γελοῖον γάρ, εἴ τις πρὸς τὸν ὅλως οὐκ ἐπιστάμενον 

ο) - 

κιθαρίζειν, ἔπειτα ὡς ἔτυχε κρούοντα, ἐπιχειροῖ 

1 ὁρῶν ἄ9ο9Ι: ὁρᾷ. 

1 Έοτ Ῥια]άϊπρ Ῥατροβθβ. 
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ἰγαπβροςῖ ἴο Ὀλείκ οἶίες ἴ]λο πιουπίαίης απά του] 1 αἲ 
ἴπε οοςῖ οἱ στεαῖ Ῥ]ιγδίοα] ραίη απ Ἰαῦοαχ απάἀ απίο]ά 
εχρεηδε, ἆοες ἴλαῖ Ῥτίηρ Παρρίηπεςς; {πεῖζεαά Ιί ἰ5 
εουτίεῖγ απά ΟΟΠΩΙΠΟΠ 86εη8ε ἴλμαῖ 5ανθ. Τ]εςε πιακε 
Ῥ]εδςεᾶ ἴ]οδο ΊΥΠο εΠΙρΡΙοΥ ἴλεπι; ἴλεδε πιαΚθ Πιεη 
ἀεαχ ἴο ἴλε σοᾷ5, ποῖ {παη]άποεηδε οἵ ΠΙΥΤΤΗ, (οἆ 
ΚΠον5, ηοχ τοοῖδ απᾶ ρπῃ οῇ χθες οἵ ἴλπε Γαρταηί 
πεχρς οἱ Ιηάΐα απά Αταρία. Βιαῖ αξ {ον γοι, 1 ὮΥ 
οπαπος ἴ]ο τίνεν 5Η1 {85 Τΐ5 οουσδε απά βον”ς ντ] πιοχθ 
Γατριά εἴτεαπι ἴλαη π5αα], γοι ατοε αηηογεά απ {εε] 
ἴλαῖ γοι πιιςῖ οὔεΥ αη εκρ]απαϊ[ίοη ἴο ρεορ]ε νο Ἠανε 
οοπηε ἴο Ταγδας {ου πο ἠνςί πια; οἩἨ ἴμε οἶμοεν Παπά, 
ὈποιρΏ γοι 5εε ἴλε πΙαΏπετς ο6 μα οἱ ἵγ ομΙ{ήπο απά 
Ρτονίηρ ΟΥ απά «ν6χ ΠοτΟ απά Ίηογε ἀἰκογάετεα, 
γοι Ρ8Υ πο Ἠεεά. Ὑεῖ, ἴπουσᾗ γοι νγαπῖ γγαῖεν ἴο ο 
Ρυτα, ποῖ οηΙγ {ον ἀτίπ]κίπο Ῥιαϊ αἶςο {ου αἰρηί]πεςς, 
γοι {411 το 5εε]ς α ελαταοῖεχ ἴ]αί ἶς ραχε απᾶ {9ο {Γοπα 
εχοε»». Ιπάεεά οπε πωΔΥ οἔἴεη Ἠεας Ίπεη 54Υ: 
“"χεῖ Ρετμαρς Ιῖ {5 ποῖ γε αἶοπο γ/ο Ἠανε οἨαποες, 
Ραΐ ρταςἰἰσα]γ ενετγροᾶγ.' Βιαΐ ἰλαῖ {5 ]αςί ας 15 1η 
Ώπας ο{ ερἰἀεπηίο ΦΟΠΊΘΟΠΕ, Ῥεοσιςο αἲ], ος πεατ]γ αἲ], 
νγεχα 1], «ποι]ά ποῦ οατε ἴο ἴα]κε αηΥ ρτεσαιίίοης {ου 
Ἠΐ5 ο η Πεα]ίΗ, ος, ΡΥ Ζειι5, α5 1{ α πιαη 5ἴογπι-{οβθεά 
αἲ 5εα, ρετοεϊνίηρ ἴλαϊ αἲἱ οπ Ῥοαγά Ἴνετε ἴπ Ρογί], 
«ποι]άἀ ἴΠπετγείοτε περ]εοί Ἠῖ5 ον δαξεῖγ. Ἠ]]αί ! 
1Η απ επίτο Πεεῖ ροες ἀονη, ἀοεςβ ἴ]λαί ππακε ἴ]ε 
ἀϊδαρίεν αΏγ ἴ]ο Ίε5ς Ῥογίεπίοιις | 

ΥΝΕΙΙ, ναί ἶ5 ο {απ νο ατε οσυ]ίγ οὸ 
Ύοιχ οἴπει {αι 1 5Πα]] τεγαίη {οπι πιεποπίηρ. 
Έος Ττ νοι]ά Ὄε Ιαάΐστοις 15 οπο 5ποι]ά ἴωγ ἴο ἴε]] α 
ΠΊΏ ΥΠΟ Ἠας αρφο]αζεΙγ πο Κπον]εᾶρε οἱ ἴπε Ἱατρ, 
απ γεῖ ροο6ς οἨ Το αἰτί]ε Τῖς ἰτίησς αἲ ταπάοπα, γγλαῖ 

3 Ἐοτ {ιο ατοπιαθίο Ῥ]απίς απἆ {ποῬθ οἳ Τπάϊα απᾶά Αταρία 
ϱ6οο Ὠἰοάστας 2. 49, ὃ. 46: Βίταρο 16. 1. 25, 16. 4. 256. 
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λέγεν ὅ τι ἧμαρτεν ἢ τίνα φθόγγον παρέβη. 
τοσοῦτον δὲ µόνον εἰπεῖν ἄξιον, ὃ μηδεὶς ἃ ἂν ἀρνή- 
σαιτο' φημὶ δὴ θαυμαστόν τι πάθος ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ πεπονθέναι πολλούς, ὃ παρ ἄλλοις τισὶ 
πρότερον ἤκουον μᾶλλον ἢ παρ ὑμῖν γιγνόµενον. 
τί δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἂν μὴ δύνωµαι δηλῶσαι σαφῶς, 
ἀλλὰ ὑμεῖς γε πειρᾶσθε ὑπονοεῖν' καὶ μηδέν µε 
νοµίσητε τῶν ἀπορρήτων λέγειν μηδ᾽ ὃ κρύπτουσιν 
οἱ ποιοῦντες, εἰ καὶ σφόδρα δόξει θαυμαστόν. 
μεταξὺ γοῦν ὀρθοὶ βαδίζοντες, λαλοῦντες οἱ πλείους 
καθεύδουσι' εἰ δ ἐγρηγορέναι τοῖς πλείοσι 
δοκοῦσι, οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτο. καὶ γὰρ τοὺς λαγὼς 
φήσει τις ἐγρηγορέναι τῶν ἀπείρων ἐὰν ἴἵδῃ 
κοιµωμµένους. πόθεν οὖν ἐγνώσθη τοῦτο; ἐξ ἑτέρων 
τινῶν, ἃ σημεῖά ἐστι τοῦ καθεύδειν' ἐπεὶ τά γε 
ὄμματα αὐτῶν ἀναπέπταται. 

Τί οὖν οὗτοι ποιοῦσι κοιµωµένων; πολλὰ μὲν δὴ 
τά γε ἄλλα" σχεδὸν γὰρ πάντα ὀνείρασιν ἔοικεν 
αὐτῶν τὰ ἔργα": καὶ γὰρ χαίρουσι µάτην καὶ λυποῦν- 
ται καὶ θρασύνονται καὶ δεδοίκασι, μηδενὸς ὄντος, 
καὶ σπουδάζουσι, καὶ τῶν ἀδυνάτων ἐπιθυμοῦσι, 
καὶ τὰ μὴ ὄντα νοµίζουσιν εἶναι, καὶ τῶν ὄντων 
οὐκ αἰσθάνονται. πλὴν ταῦτα μὲν ἴσως κοινὰ 
καὶ ἡμῶν ἐστι. ἐκεῖνο δέ, οἶμαι, φανερώτατον 
ὕπνου τεκµήριον ποιοῦσι, ῥέγκουσιν. οὐ γὰρ ἔχω 

1 Τμϊς ροσυΠατΙ(γ οἱ {ο ταβΡβ]ς γναβ 8ο νάθ]γ πονα ἴμαί 
[ή Ῥαβροᾷ ΙΠ{0 ἃ Ῥτονου». Οἳ. Βαϊάας, Β.ν. λαγὼς καθεύδων: 
ἐπὶ τῶν προσποιουµένων καθεύδειν. 19 18 ποῖθὰ αἶδο Ὦν ῬΗπγ, 
Δαἰιγα[ίς Ηδίογία 11. 1471: Θὖπ εἰ ραἰεπέίθιις (οσι{{8) ον πει 
Ιερογεβ πι έφιο ιο ϊΗΊΥΗ, ΦΊ1Ο8 κορυβαντιᾶν ἀγαεοὶ ἀῑσιπ. 

5 Τη {ο Ῥτουθάΐπρ βθοθίοηπ Ὠίο αἰίεπαρίβ {ο Ῥτθρατο Ἠ8 
απάϊοποθ {ἴοτ 0 (ποιβΙθβοππθ Ἱνοτά ὮΥν μβαθίηπρ λαῦ ἴΠογ 
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ρατίοι]αχ πηἰδίαἷκε ηε Ἰας πιαᾶε οἵ νλμαῖ ποῖε Ἰε Ίιας 
πηκρ]αγεά. Εαῖ 5ο πο] αἲ ]οαςί {5 γνοτίῃ πιεπΠοπηίπρ,, 
απά ποΡοᾶγ οοα]ά ἀεπγ 1: 1 αβθετῖ Ὠιαϊ απ απηαΖίπρ 
Ὀπίηρ Ἠας Ἠαρρεπεά ἵπ ἴλίς οἵγ ἴο ΠΙαΠΥ Ῥεορ[ε, 
κοπιεϊμίπσ ἰΠαῖ 1 α5εᾶ ἴο Ίεαχ οοσυττεά {οτπιετ]γ ἵπ 
οἶμει οἶίες ταίμεν ἴπαν αἲ Ταχςεας. Ἠονενοχ, 16 1 
Ῥτονε απαβ]α ἴο εχρ]αίηῃ ο]εατ]γ ναί ἴπαί Ὀπίηρ ἶ5, 
αἲ Ἰεαςί γοι ΠΙαΥ ΤΥ ἴο ϱα688 ΤΙΥ πιθαηΙης; απά, 

ΓαχίΠεγπποτε, ἆο ποῦ ἰλϊπ]ς ἰλαῖ [ απ. ἴεμίπς αΠΥ 
φοογεῖ ος βοπιείμίης ἴλαῖ ἴλπε σι οποες αἴζεπιρί ἴο 
ἀϊδσιίςδε, πο πιαῖῖετ 1 Επεῖγ οοπάιοῖ ἀοες αρρεας πιοςδῖ 
απηαΖῖης. Αἲ αηΥ ταῖε, Ἠον/ενετ απιαΖίηρ Τξ ΠΙΧΥ Ῥε, 
πγμί]ε οἩ γοιγ {εεῖ, γνα]κίπρ οἵ ἰα]κίπο, πιοδῖ ο{ γοι 
α]] ἴ]πο ν]η]]ο ατα {α5ΐ α5]εερ; απᾶ ονεπ {{γοι 5εεπι ἴο 
πιοδί ΠΕΠ ἴο Ῥο αν/αΚκε, ἴ]λαῖ ννοι]ά ππεαπ ποϊλίπρ αἲ 
8Ἠ.. Ἐον Ἰηδίαποςε, αηγοπο απασαιαἰπίες να ταρρίτς 
γη] αγ ἴΠεγ ατε ανακα,ονεπ{ {ο ςεες ἴπεπη 5Ιεαορίηρ.1 
Ἠον, ἴεη, Ἰας Ὠπίς οἰαίε Ῥεεπ τεοορηίπεά ὃ Έτοπα 
οετίαϊπ οἴ]ευ δἶσης νπίο] Ιπάἰσατε ὑλοῖχ Ἱεορίηρ, θἶηοε 
Ὠνείν ογες αἲ ]εαςῖ ατα γ]άε ορεῃ. 

Ὑγῃαϊ, ἴπεπ, 4ο ἴ]λοςδο Ῥεορ]ε ἆο ἴ]λαϊ παν] ρεχδοπ5 
Νο ἆχγε α5]εερὸ ΜαΠΥ Ἱπάεεᾶᾷ ατε ἴμε οἴλεν ΦΥΠΙΑΡ- 
ἴοπαδ; Το Ῥτασϊίοα]γ αἱ είν αοἴίοης Ῥεατ α 16- 
5επηβ]αηποε ἴο ἴπε ἀτααπι κίαῖε. Ἐοτ οχαπιρ]α, ΤΠεγ 
εχρετίεποε 10γ απ 5ΟΥΓΟΥΥ, απἆ οοιταρε απἀ ὨἨπηιά1ἴγ, 
{οχ πο χεᾶδοπ αἲ αἰ1, ἴΠεγ ατα επἰΠιδίαφ[]ο, ἴΠεγ ἀθσίτε 
Όπε Ἱπιροβείρ]ε, απ ννπαῖ ἱ5 πητεα] ἴλεγ τερατά αξ 
ταα], νΥηί]ε ννυμαῖ ἶ5 τεα] ἴΠεγ {11 {ο ρεχοείνο. Ἠονν- 
ενες, ἴπεςε ἴταῖῖς, Ρρειῃαρς, ἴλεγ θΊατο ἴπ ΟΟΠΙΠΙΟΗ 
ΝΤΕ οπχδε]νες. ΕΒαϊ ΕΠΙς, ἵΠ πιγ ορἰπίοη, ἶ5 ἴλε ο]εαγεςί 
πιαχ]κ οΓ5ΙΗΠΙΡΕΥ----ἴπεγ οποτῖ.” Ἐοσ, ΡΥ Ἀδανοη, 1 Πάνε 

πηαβθῦ σι1θ8ς αὖ Πῖς πιθωπῖης 1 Ίο [α118 {ο πια]ο 16 ρἰαΐπ. Έον 
ὃ ΒΙΤΩΗΠΙΑΤΥ οἳ Η18 πβασο οἱ {πο ἴθγπι οοπβι]6 ἐπο Τητοάπαοῦίοη 
{ο πο Ὠϊβοοιτβο. 
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μὰ τοὺς θεοὺς εἰπεῖν εὐπρεπέστερον. καίτοι 
καὶ τῶν κοιμωμένων ὀλίγοι μέν, οἳ τοῦτο πάσ- 
χουσι" τῶν δὲ ἄλλων τοῖς µεθύουσι ξυμβαίνει καὶ 
τοῖς ἐμπλησθεῖσι καὶ τοῖς μὴ καλῶς κατα- 

/ κειµένοις. 
Ἐγὼ δέ φημι τοῦτο τὸ ἔργον αἰσχρὰν τὴν 

πόλιν ποιεῖν καὶ δηµοσίᾳ καταισχύνειν, καὶ τὴν 
μεγίστην͵ ὕβριν εἰς τὴν πατρίδα ὑβρίζειν τοὺς 
μεθ) ᾿ἡμέραν τούτους κοιµωμένους, καὶ δικαίως 
ἂν αὐτοὺς ἐξορισθῆναι καὶ παρ᾽ ὑμῶν καὶ παντα- 
χόθεν. οὐδὲ γὰρ µέτριόν ἐστι τὸ γιγνόμενον 
οὐδὲ σπανίως συμβαῖνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ καὶ πανταχοῦ 
τῆς πόλεως, κἂν ἀπειλῇ τις κἂν παίζη κἂν 
καταγελᾷ. καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη ξύνηθές ἐστι καὶ 
τοῖς πάνυ σμικροῖς παισί, καὶ τῶν τελείων ὅσοι 
δοκοῦσιν αἰδεῖσθαι, προάγονται πολλάκις ὥσπερ 
ἐπιχωρίῳ : τιὶ χρῆσθαι, κἂν ἐπιστήσαντες διατρα- 
πῶσιν, ἀνέπνευσαν γοῦν ὅμοιον. 

Εὲ δή τις ὑπῆρχε τοιαύτη πόλις, ὥστε ἀεὶ 
θρηνούντων ἐ ἐν αὐτῇ ἀκούειν καὶ µηδένα δύνασθαι 
δίχα τῆς δυσφηµίας ταύτης προελθεῖν μηδὲ ἐπ᾽ 
ὀλίγον, πρὸς τοῦ Διὸς ἔστιν ὅστις ἂν ἡδέως 
ἐπεδήμησεν ; καίτοι τὸ μὲν θρηνεῖν, ὡς ἂν εἴποι 
τις, ἀτυχίας ἐστὶ σημεῖον, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀναισ- 
χυντίας, ἀσελγείας τῆς ἐσχάτης. οὐκοῦν εἰκὸς 
ἐν δυστυχέσι μᾶλλον ἀνθρώποις ἐθέλειν διατρί- 
βειν ἢ ἀκολάστοι.. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἑλοίμην 
ἀκούειν οὐδὲ αὐλούντων διηνεκῶς", ἀλλ᾽ εἴ τις 
ἔστι τοιοῦτος τόπος, ἐν ᾧ συνεχής ἐστιν ἦχος 
εἴτε αὐλῶν εἴτε ᾠδῆς εἴτε κιθάρας, οἷον δή φασι 

1 ἐπιχωρίῳ ΑτηΐΠα, ἔπει ἀώρῳ Ἐπηροτίιβ: ἐπὶ δώρῳ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΤΗΙΠΙΡ ΡΙΘΟΟΤΒΡΕ, 

ΠΟ ΏΙοχε Ῥεσοπηίηπρ Ώαπηε Το Ρἶνε ἵο. Απά γεῖ ονεῃ 
ΑΠΙΟΠΡ 5Ίεερετς {ον 5αΠεν {γοπα ἴμαί αἰΠἰοίίοἩῦ, γ]ῖ]α 
ψ ενετγΏοάγ εἶδο Ιῖ οοσιχς οπΊγ Ὑπεη πἹεη αγθ 
ἀτιπ]ς, ος Ἠανε ροχροά ἴπεπιδε]νες υηζ]ι {οοᾷ, ος ἆγε 
τεοΗηίησ η αη αποοπηξογίαβ]ε ΡοβίΙοη. 
Βι 1 οἰαίτα ἴ]λαῦ 5αο]ι οοπάοῦ ϱΊαπωες ἴ]λε οἳἵγ απἀ 

ἀΐδσταςες 1ζ α5 α δίαῖε, απά ἰλαῖ ἴπε στεαϊεςὶ ουίχασε 
ἶ5 ἀεα]ί ἴο ἰλεῖχ οοαΏῖχγ ΡΥ ἴμεςα ἀαγ {τηε Ίπήβεχετς, 
απά ἴλαῖ ἴεγ νου] ἀεδετναᾶ]γ Ῥε Ῥαπίδ]ες, ποῖ οΠ]Υ 
ΡΥ οι, Ραἳ ὮΥγ αἲ πιεη εναιγηηετο. Του Ιπάεεᾶ Ὀλῖς 
Παριϊ ἵ5 πο ἰπβίπς πιαϊζετ που οἱ ταχα ο6σιΊτεησςθ 
εἰίλεν; Ώαγ, 6 οσο αἲ] ἴ]λο εππε απά εΥετγ Πεντε ἵπ 
ἴπε οἵἵγ, ἀερρίζε αἲἱ ἰλτεαῖς απἆ ]εδῖς απἀ τάϊοα]α. 
Απά γνλαῖ ἶ5 πποχε, ἴλε 5οαπά ἶ5 ΡΥ πον/ Παβία] εΥεη 

ΝΤΗ ἴλε Υνετγ οπια]] Ῥογς, απἀ 51ο αἁα]ίς αξ Ἠανε α 
τερι{αΙοη {ος σοος ἔοτπι ατα οξζεη ]εὰ {ο Ιπάι]σε {π 10 
α5 α Κἰπά οἱ Ίοσα] πδαρς, απἀ 6Υεπ ἴλοισῃ ἴλεγ πιαγ 
ε͵εο]ς Τί ἵπ επιραχγαφοπηεηῖ, αἲ αΠΥ ταῖο ἴλεγ Ἠανε 
βίνεη γεηῖ ἴο α 5οαπά αι ῖο ἰπηί]αγ. 

Νους, 1 ἴ]λετο εχἰςίῖεὰ απγ οἳἵγ ἵη ν]η]ο] γοι ετα 
οοπἵηιια]]γ Ἠοδατίησ Ῥεχδοης πιαάηρ Ἰαπιεηῦ, απά ἵπ 
ΥΠΙΟἨ πο οπε οοιι]ά γνα]]ς ενεη α 5μοτί ἀῑδίαπος νητ]ι- 
οαῦ επεουιπίοτίηρ ἴΠαῦ ]]-οπεπεά 5οιπᾶ, {5 οτε 
ΔΏΥΟΠΕ, ΡΥ Ζεα5, νο γνοι]ά Η]κε το νὶςίῖ 5ας] α ρ]αςε ὃ 
Απά γεῖ Ἰαπιεπίαϊίοη, οπς πηὶσἡί 5αγ, ἶ5 α οἶσῃπ οῇ 
πας{ογίαπςε, νηθγεας ἴἨπε δοαπᾶ οἱ νυλίο ἵ απι 
εροεακίηρ ἶ5 α οἶσῃπ ΟΓ «παππε]εβοπεςς απᾶ οἳ εχκίτεπιε 
Ἠαεπίίοαδηςςς. Βιγε]γ 1 5 τεαδοπαΡβ]ο ἴλαῦ πιεη 
δμοιι]ά Ρτοίεχ ἴο 56ροεπά ἴ]αίτ ἔἶπιο απποηρ ἴλοςα νο 
απο απ{ογιιπαϊε ταῖμεχ ἴλαη ἄΠΙΟΠΡ ἴλοδε Υο αγ 
Ἠοεπίίοις. 1 {ος πΙΥ ρατῖ ννου]ά ποῖ «Ἠοοβδε ἴο Ἠεαν 
ενεη Ίο ρίρες οοηβίαπΙγ; ηαγ, 1 ἴπετο εχὶςῖς α 
Ρίασε {π γηίο] λετε 5 α οοηφίαπῖ 5οαπᾶ οἱ Ρρίρες ου 
5οης ος Ίγτες, ας Ιπάεεςᾷ Τἴ]πεγ 5αγ ἶς ἴ]λο ο.ςε γη με 
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τὸν τῶν Ῥειρήνων εἶναι σκόπελον ἀεὶ μελῳ- 
δούµενον, οὐκ ἂν δυναίµην ἐ ἐκεῖσε ἐλθὼν διάγειν. τὸν 
δέ γε ἄγριον τοῦτον καὶ ἰ χαλεπὸν ἦ ἦχον τίς ἂν μέτριος 
ἄνθρωπος ὑπομείνειεν ; ἀλλ᾽ ἐὰν µέν τις οἴκημα 
παριὼν ἀκούσῃ. τοῦ τοιούτου, δῆλον ὅτι φήσει 
χαμαιτυπεῖον αὐτὸ εἶναι. τὴν δὲ πόλιν τί φή: 
σουσιν, ἐν ᾗ πανταχοῦ σχεδὸν εἷς ἐπικρατεῖ 
φθόγγος, καὶ οὔτε καιρὸν οὔτε ἡμέραν οὔτε 
τόπον ἐξαίρετον οὐδένα ποιοῦνται, ἀλλ᾽ ἐν στενω- 
ποῖς, ἐν οἰκίαις, ἐν ἀγοραῖς, παρὰ τὸ θέατρον, 
ἐν τῷ γυμνασίῳ δυναστεύει τὸ πρᾶγμα; καὶ 
αὐλοῦντος μὲν ἕωθεν οὐδενὸς ἀκήκοα ἐγὼ µέχρι 
νῦν ἐν τῇ πόλει, τοῦτο δὲ τὸ θαυμαστὸν µέλος 
εὐθὺς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ κινεῖται. 

Καίΐτοι µε οὐ λέληθεν ὅτι ἴσως τινὲς ληρεῖν 
με νοµίζουσι τὰ τοιαῦτα ἐξετάζοντα, καὶ μηδὲν 
εἶναι παρὰ τοῦτο, μόνον ἂν τὰ λάχανα ἁμάξαις 
εἰσφέρητε καὶ πολλοὺς ἄρτους θεωρῆτε ἐν τῷ 

/ Δ μέσῳ καὶ τὸ τάριχος ἢϊ καὶ τὰ κρέα. σκοπούν- 
των δὲ ὅμως, αὐτοὶ τὸ πρᾶγμα οὕτως. εἴ τις 
αὐτῶν παραγένοιτο εἰς πόλιν, ἐν ᾗ πάντες ὅ τι 
ἂν δεικνύωσι τῷ μέσῳ, δακτύλῳ δεικνύουσι, 
κἂν δεξιὰν ἐμβάλῃ τις, οὕτως ἐνέβαλε, κἂν προ- 
τείνῃ τὴν χεῖρα ὅλως κἂν ὁ δῆμος χειροτονῶσι, 
κἂν οἱ δικασταὶ τὴν ψῆφον φέρωσι, ποίαν τινὰ 
ἡγήσονται τὴν πόλιν ταύτην ' ἐὰν δὲ ἀνασυρά- 
µενοι πάντες βαδίζωσιν, ὥσπερ ἐν λίμνη; ἃρα 

1 ἢ ΟΤΟΒΡΥ, ἄξιον ᾗ Ῥείρκο: ᾖ. 
.ι : ἐμβάλῃ τις] ἐμβάλλῃ τις Ἐοίβκο: ἐμβαλεῖν Μ. 
ὃ ὅλως] οὕτως Βοἴβκο. 

1 9οο ποίο οἩ ΟΥ. 92. 47. 
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βΙγεης᾽ οτασ. υηίοὮ εναν τεδουπᾶς νηΕ πιε]οάγ, 1 
εου]ἀ ποῖ Ὀτίηρ πηγςε]{ {ο 6ο απά Ἰϊνο ἴπετε. ΕΒυαϊ α5 
{οχ ἴιαϊ Ῥοοσίδῃ απά ἀῑςίτοςείηρ 5ουπά ο δν πηακο, υηαῖ 
οχάίπατγ πηοτία] οοι]ά επάατο 1 2 1Ε α Ώ]8Ώ 1Π 
Ραδοίηςσ Ὦ} α Ἠοιιςο Ἠθαχς α 5ος ]]κα λος ο{ «ουχ5ε 
Ἠε γη] δαγ 15 α Ῥτοϊμε]. Βαΐ ναῖ Ψῖ] πιο 5Υ 
ο ἴ]ε οἳεγ ἵπ γνΏίο] α]πιοδί εΥετγγ/ηετε ]αςί οπ6 ποῖε 
Ργενα]]5, απ νηος5ε Ἱπμαβίαηϊς πηα]κο πο εχοερ[ίοη 
ος 5ε88οη ος ἆαγ ος Ρρ]ασς, Ῥαΐ, οη ἴλε οοΠΙΤαΣΥ, 1η 
α]εγ-ναγ», πι Ρηϊναϊε Ἠομδος, αἲ πιατκεῖ, αἲ ἴ]με 
ἰπεαίτε, ἵπ ἴ]ο σΥππαδίαπη ΕΠῖς οποτίίηρ ἶ5 ἀὑληκα 2 
Βεείᾶσς, νη]]α Ι Ἠανε πενεχ πρ ἴο ἴπε ρτεδεηῖ πιοπηεη! 
Πεατά αηγῬοάγ ΡΙαΥ ἴ]ε ρίρες αἲ 5αηχγῖςα ἴπ ἴ]ε οἵἵγ, 
Επί απιαζίηρ ἴαπε ο{γοιτς δἵατίς σοΐηρ αἲ Ὀτεα] ο{ ἆαγ. 

Ἠοψενετ, Ι απι ποῖ ππαγγατο ἴλαῦ 50Π16 πΙαΥ Ῥε]ενα 
παἳ Ταπη ἰα]κίπσ ποήςεηςε γε 1 {πα ίτε Ιπῖο πιαῖίεν5 
5αοὮ ας ἰΠῖς, απά ἑλϊπ]ς ναί Ὠπίς «ποτης πηα]α5 ηΟ 
ἀππενεπεε, Ργονίάεἆ οπ]γ Ὠαϊ γοι οοπ Άπια ἴο Ῥεΐης 
η γοιχ νερείαρ]ες Ὦγ ἴλε Ψαροη- -]οαά απά ἴο ᾖπά 
Ῥχεαά ἵπ αραπάαποε {ΟΥ αἲ] ἴο Ῥαγ, απά γοιν δα]ῖ Π5Η 
απά πθαῖς ας νε]. Βαΐ 511] εί ἴπεπα οοηδἰάον ἴ]ε 
πηαζίεχ {ου λεπηξε]νες ἵπ ἐλ]ς γναγ: Θαρροδίηρ οπε ΟΕ 
ἔλεπα οαπιε Το α οἳγ ἵπ γνμῖοὮ ονοτγΏοάγ α]νγαγς δες 
ή πη]άᾶ]ε ἤησεν ἵπ ροϊηίης {ο αηγ{λίης, απἀ, 1 Ώε 
οὔετο Πῖς τῖσλί Ἠαπά, οἥ ους Ττ ἴπ ια {α5Ηίοη, απά, 
1 ο εχἰεπάς Ἠΐ5 Ἠαπά {ου αΠΥ Ριχροςδο, οἴἴπεν {ον 
γομηρ η αβθεπαΡ]γ ος ἵπ ἴπε οαςδίπο οἱ Πΐ5 Ῥα]]οῖ 
5 α ΊΙΥΥΠΙΦΗΠ, εχίεηάς 1ΐ 5ο, Ὑ]αϊ φοτῦ οἳ ρ]ασε 
ν/οα]ά ἴ]ε παεγ/οοπαεΥ Ὀλίπ]ς ἴ]αῖ οἳίγ το Ῥοῦ Απά 
5αρρο5ο ενετγροᾶγ πνα]κοά νι Πῖς οἸοίλες ρια]]εά 
πρ, α5 1 ναᾶῖησ ἵπ α ροο]ὶ2 Άγε γοι ποῖ αγ/αγε 

Σ Απ΄ Ιπάρθοθηῦ Εορύιτο. Βου βοποβπι ἴο ΑπΡίΟΡΡΩΠΟΡ, 
6Ἰοιμᾶς 59: δείκνυσι τὸν µέσον δάκτυλον αἰσχρῶς, 8Πὰ 88Ο 
Ίανεπα] 10.69: πιεάὕιπυφιο οδίεπιάεγεί Φ1ει. 
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3 ο ϱ - 32 » χ Δ .] ς - ε) Ν 

ἀγνοεῖτε ὅτι ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ καθ ὑμῶν ἀφορμὴν 
δεδωκότα βλασφημµίας, ὥστε δηµοσίᾳ κατὰ τῆς 
πόλεως ἔχειν ὃ τι λέγωσι τοὺς ἀπεχθῶς ὑμῖν 
διακειµένους; ἀλλὰ πόθεν τοὺς Ἰέρκωπας 
Φ- ων 3 - - / 9 ο. δ α ὃ / ὑμῖν ἐπιβοῶσιν; καίτοι » οὔ φασι δεῖν διαφέρειν 
/» εδ ”/ - 5» ς Δ ωὶ ᾳ / οὔθ ὑμῖν οὔτε τοῖς ἄλλοις ὑπὲρ ὧν ἕτεροι λέγουσιν, 
1λλ᾽ ς λ η, ε] η ο 8 αλ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ ποιεῖτε, φέρε, ἂν κατ άβῃ 
τοιοῦτο πάθος. δηµοσίᾳ τινάς, ὥστε γυναικῶν 
λαβεῖν φωνὴν ἅ ἅπαντας καὶ ῥηδένα δύνασθαι µήτε 
νέον µήτε πρεσβύτερον ἀνδριστὶ " µηδὲν εἴπεῖν, 
οὐ δόξει χαλεπὸν εἶναι καὶ παντός, οἶμαι, λοιμοῦ 
βαρύτερονῷ ὥστε πέµποιεν ἂν εἰς θεοῦ καὶ τὸ 
δαιµόνιον πολλὰ ἑἱλάσκοιντο; καίτοι τὸ μὲν 
γυναικῶν ἀφιέναι φωνὴν. ἀνθρώπων ἐστὶ φωνὴν 
ἀφιέναι, καὶ οὐδεὶς ἂν ἀκούων γυναικὸς δυσχε- 
ῥάνειε. ὁ δὲ τοιοῦτος ἦχος τίνων ἐστίν; οὐχὶ 
τῶν ἀνδρογύνων; οὐχὶ τῶν τὰ αἰδοῖα ἀποκεκομ- 
μένων, οὐδὲ τούτων ἀεὶ καὶ πρὸς ἅπαντας, ἀλλὰ 
ἴδιον αὐτῶν ὥσπερ ξύμβολον. 

Φέρε δ᾽ εἰ κατεζωσµένοι πάντες ἐβαδίζετε ἢ 
τυµπανίζοντες, καὶ μηδὲν -ὁμῖν ἐδόκει τοῦτ᾽ εἶναι 
χαλεπόν; εἰ συνέβαινεν ὑμᾶς ὑψηλήν τινα ἔχειν 

' τοὺς Κέρκωπας Βο]άρη, τὰς Μερκνίδας Ἠοΐδκο: τὰς Κερκίδας. 
ὃ καίτοι Ἠείβκε: καὶ. ' 
ὃ ἆρα ἀγνοεῖτε . . . αὐτοὶ ποιεῖτε το]οσθεά Νλι Ατηϊπι 88 ἃ 

τον]βεᾷ ΥθΓΑΙΟΠ Οἱ καίτοι µε οὐ λέληθεν . . . τὰ κρέα ἵπ ἃ ὅἼ. 
4 ἀνδριστὶ Ἐπιροπία», ἀνδρείως Ἠοίρκο: ἄνδρα. 
9 Αίνου βαρύτερον ἴ]ιο ΜΦΒ, τοινά οὐ γὰρ τὸ πυρέττειν αἰσχρὸν 

οὐδὲ τὸ ἀποθνῄσκειν, ν]ο] Ατηϊτι ἀε]είθβ. 

1 Α ταγίμίσθ] ραίτ οἳ αρο-]]κο πποη «]οβο]γ αββοοἰαίθά νηθἩ 
Ἠοτας]θβ απά α πίτα] βαρ]οοῦ ἴος οοπαίο ἰχθαπαθηῦ, Τ]θ 
ἱπθ]πικίθ οοπηθοβίοη Ῥθένγοθη Ταγβ18 απά Ἠετας]θ Ιοπά» Ρ]απβί- 
ΡΙΟΥ {ο Βο]άθπ5 οοπ]θοίατο, 
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ἴλαί 5ποἩ οοπάμοῖ Ἆας ρτονίάεᾶ οοσαδίοη ΓοΥ 5Ἰαπάες 
αραἰηδῖ γοι, νηἴλ ἴλε τοδι]ή ἐλαῖ ἴλοςο νο αγε Π]]- 
ἀἱδροδεὰ ἰονατὰ γοι ατε δαρρ]εά να πιαϊετία] 
νε εν {ο ἀείαπιε γοι α5 α ρεορ]αο» Νε], Ἰου 
οοπιες 1 ἴλαῦ Ῥεορ]ε 5Ποιῦ αἲ γοαι ἴε παπιε 
(εχοορες21 Απᾶ γεῖ πἹθη δαγ ἴ]αὶ 15 «Ποι]ά πηακε 
πο ἀἱΠετεπος εἴϊλεν ἴο γοι ΟΥ ἴο αηγΡοᾶγ εἶδε ν]αῖ 
οἴμετς δαγ, Ῥιΐ οηΙγ υ]αῖ γοι γουχβε]νες 4ο. ὙγεΙ] 
ἴπεπ, 5αρρορίηρ οετίαϊη Ῥεορ]ε 5Ποι]ά α5 α οοπητηαΏΙ γ 
Ρε 5ο αβοῖεᾶ ἴμαῖ αἲἰ ἴ]πε πια]ος σοῖ {επια]ο νοίσες απἀ 
Ὀλαῦ πο πια]ο, νλείπεχ γοιπρ οΥ οἰά, οοπ]ά 5αγ αΏγ- 
Μπίηςρ πιαη-{α5Πίοη, γγοι]ά λα ποῖ δεεπα α ρτῖενοιις 
εχρετίεποῬ απᾶά ασ, ἴο Ῥεας, Τ 1] νγατταηῖ, Πατ ΏΥ 

Ρεκιί]επος, απά αξ α τεςα]ῖ γνου]ά ἴεγ ποῦ φοπᾶ {ο ἴλο 
εαποίιατγ ο{ ἴ]ε σοὰ απά ἵτγ ὮΥ ππαΠΥ ϱ1Ηῖ5 ἴο Ρτο- 
ΡἰΜαΐε ἴμε ἀῑνίπο Ῥουψεγὸ Απά γεῖ ἴο δροα]ς νηί]ι 
{επια]ε νοῖςε ἵς ἴο 5ρεα]ς να] Ἠππιαπ γοίσοε, απά ηΠο- 
Ῥοάγ υνοι]ἀ Ὦε νοχεά αἲ Πεατῖηπσ α ὙΥΟΠΙάΠ βρεσα]κ. 
Ῥαΐ πνλο αγε αγ ΥΠο ππακκε ἴλαϊ 5οτῖ οὗ 5ουπά ὃ 
Άχε ἴΠεγ ποῖ ἴπε ογεαίχος ο πι]χεςά 5εχῇ 3 ΑτείΠεγ 
ποῦ ΠΕΠ γ/λο Ἠανε Ἠαά [λμοαῖνγ ἰεςβο]ος Ιορρεά οϐ 2 
ΝαΥ, εναεη ἴΠεγ 4ο ποῖ αἱνναγς πλακε ἴλαῖ 6ουπά, ΠΟΥ 
ἴο αἲ ρειςοης, Ῥαἱ 1 ἶ5 τοςεγνοᾷ {ου ἴπεπηδε]νος, α 5οτῇ 
ος ραδδν/οτᾶ οἱ Ππεῖχ οἵνη. 

Όοππε, 5Ἱρροςο γοι αἲ Ὕγετο αοοαδίοπιεᾶ Το γνα]]κς 
ντ οἸοΐ]μες οἶτί Πρ], οἵ Ρ]αγίπς ἴλα {απιροιτίπο,ὃ 
απά Ὀλαῖ Ὠπίς Ρτασίίοε ἀῑά ποῖ 5εεπῃ {ο γοι αἲ αἲ] νεχε- 
Ποις. Βάρροδε γοι Παρρεπεά ἴο ρο55655 α Ιο8ἱγ του]ς, 

3 Τμο νγογτά ἀνδρογύνων νά βουογα] πιθαηΙησΒ, ποΠΘ οἳ ἐπθπι 
οοπιρΗπηοπίατγ. Βοο Ρα]άαβ 8.0. ΟΕ. Ῥ]αΐο, ΦΥ πυροβύτυηι 189Ε:: 
ἀνδρόγυνον γὰρ ἓν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων 
κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δ᾽ οὐκ έστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐν 
ὀνείδει ὄνομα κείµενον. 

ὃ ῬοΐἩ {ταῖίβ ολματαοίοτγίδθῖο οἳ ν/ΟΠΊΘΗ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

”/ Ἀ Ν Δί ” 18 / σ ο 

ἄκραν ἢ νὴ Δία ὄρος 1 ὑπερκείμενον, ὥσπερ ἕτεραι 
/ ή » Δ 4 Δ 

πόλεις, ὅπου τις ἀνελθὼν ἕκαστον μὲν σαφῶς 
ἀκούειν μὴ δύναιτο, τὸν δὲ ξύμπαντα θροῦν, ποῖος 
ωὴ 5 Ἂ 9 » ρη δ ”ἃ Ἂ δ4λ. ϱ - 4 ἦχος ὑμῖν ἂν 3 ἀνενεχθῆναι δοκεῖ ὃ; ἢ δῆλον ὅτι ὁ 
τοῦ πλείονος ὥσπερ ἐν ἁρμονίᾳ κρατοῦντος; εἰ 
δὲ ἐκ τῆς ἀκοῆς δέοι τεκµαίρεσθαι περὶ τῶν 
3 θ / σα Ὅ φ ὁ / σ Δ 

ἀνθρώπων, ὥσπερ "Όμηρός φησι προσιόντα ὃ τὸν 
.] α - - 

Οδυσσέα τῇ αὑτοῦ οἰκίᾳ μὴ περιμεῖναι θεάσασθαι 
.. ς η ” 

τοὺς μνηστῆρας ἑστιωμένους, ἀλλ εὐθὺς εἰπεῖν 
πρὸς τὸν Εὔμαιον, ὡς αὐτὸν ἡ κιθάρα περιήνεγκε, 

υγνώσκειν δὴ ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῆ δαῖτα τίθενται" γι ] υτῃ 
λ / α) Γον / - / 3 / 

καὶ πάλιν ἐκ τῆς νήσου τῶν Κυκλώπων ἀκούοντα 
τῶν τε προβάτων βληχωμένων καὶ αὐτῶν τῆς 
φωνῆς, ὡς ἄν, οἶμαι, νεµόντων, νοεῖν ὅτι ποιμένων 
τινῶν ἐστιν ἡ χώρα. φέρε καὶ ὑμᾶς εἴ τις ἐκ τοῦ 
φεροµένου Ίχου πόρρωθεν εἰκάζοι, ποίους ἂν 8 
ἀνθρώπους ὑπολάβοι εἶναι καὶ τί πράττει; οὐ 

/ ον γὰρ ἱκανοί ἐστε οὔτε βουκολεῖν οὔτε ποιμαίνειν" 
- - / 

καὶ πότερον ὑμᾶς ᾿Αργείων ἀποίκους, ὡς λέγετε, 
. 2 φήσει τις, ἢ μᾶλλον ἐκείνων ᾿Αραδίων; καὶ πότε- 

σ Ἀ / Λ 3 / ρον Ἕλληνας ἢ Φοινίκων τοὺς ἀσελγεστάτους ; 
- ὧν / 

᾿Εγὼ μὲν γὰρ ἠἡγοῦμαι μᾶλλον προσήκειν 
3 ὃ μα ύφ ο) / λ Δ ) αλ τψ κό 

ἀνδρὶ σώφρονι ἐν τοιαύτῃ πόλει κηρὸν ἐπαλεῖψαι 

1 ὄρος Ἠείεκο: ἀέρος. } ἂν αάάοά Ὦν Ἠοϊδ]κο. 
δοκεῖ] ἐδόκει Ατηΐπι, 4 ὁ αάάεὰ Ὦγ Ἠεϊεκο. 
προσιόντα Ἠεϊβκο: προϊόντα. 
ποίους ἂν ΟΤΟΒΡΥ, οἵους ἂν Βεἴβ]κο: οἵους. 
ἐπαλεῖψαι Ἐνοϊρκο: ὑπαλίψαι ΟΥ ἀλεῖψαι. -”-- οσὉ σι 0 

1 Οάψεφεν 17. 269. Ὠϊο Ἰαβ αἀαρίοά {πο Ἠπο βοπιονμα{ 
{ο βοτνο ΗΒ Ῥιχροβθ. ὨἨο παῖρ]έ πγνθ]] Ἠανο Ιπο]αάθά ἵπ Ἠῖ 
αποἰαίοη {ο ποχύ Όννο ΥοΓ868, Ἠνά ποῦ {ο Ῥοού Ἱπίτοάποθά 
88Ο κνίση, πο] ἆοθι ποῦ βπῖς οἳσ Ῥ8ββαρο. 
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ος, ΡΥ Ζ615, απ ονετΠαπρίης πιουηίαίη 5ΙςἩ ας5 οἴμεν 
οἶεῖες Ἠανοα, απά ἰλαῖ α ΠΙάΏ πο πιαᾶς τα α5οεηῖ 
εου]ά ποῖ Άθαν ἀἰςαποί]γ ἱπαϊνιάια] νοῖοες Ῥαΐ οη]γ 
ἴπε ρεπετα] πως, υ]λαῦ Κῑπά οἱ θοιπά ἄο γοι 
Ὀμπ]ς νγοι]ά Ἠανε Ώδεεη Ῥοχπε α]οβί {ο Ἠϊπαδ οα]ά 14 
ποῖ, ενἰἀεπί]γ, Ῥε ἴλε δουπᾶ πιαᾶε ὮΥ ἴ]ε πια]ογί!γ, 
Ρτεναἰίηρ ας ΙΓ ὮΥ ἨαγπποπΥ οἱ ἴοπαοῦ Απά 5αρροθε 
οηε Ἰαά ἴο σιεςς {γοπι γη]λαῖ γνας Ἠεαγά νο πιαάς ἴλε 
5οαπᾱ, α5 ἨΗοπιες 5αγ5 αροαῖ Οάγδεεις ν]εη Ἰε 
αρρτοασμεᾶά Ες οἵΏ Ἠοπιε, ἐλαῖ Ίο ἀἰά ποῖ Ἠανε ἴο 
γγαῖῦ το 5εε ἴ]ε εαἱΐους αἲ Ὠ]λοὶς {εαςί Ρα εἰταϊσΏίναγ 
αἱ ἴο Ἐππλαθις, α5 ἴλε ποῖε οἳ ἴ]ε Ἠαχρ οπιοῖε Ἠίς 
εαχ, ἴλαῖ ηε 

Έπενν γνε]] λαῖ πιαΏΥ Ίγετε Γεαδίίηρ {π Πΐ5 Ἰα]]: 1 

απᾶ αραίΏ, Ὕπεη Γγοπα ἴ]ε ἰ]απά οῇ ἴ]ε Ογε]ορες Ἰε 
Ἠεατά Ῥοῖμ ἴπε Ῥ]εαίίπρ οἳ Πεερ απά ἴλμε νοῖοες οϐ 
ΠΊΕΏ (α5 Ὦε νου], πιεϊηίπη]ςς, 15 ἴογ νγετε ραςίιτίης 
Ὠπεὶ 5πεερ), ἴ]αϊ Ίο ρετοεῖνος ἴ]ιαῖ 1ἳ ννας ἴ]λε «οιΠΙΥΥ 
οὗ «περ]ενας 3---νεΙ] τοπ, 6αρροςε ἴλαῖ α ΠΠ γ/εγε 
ο ]αάρε γοι ἴοο ΡΥ ἴπε 5ουπά ἴλαῖ «απιε ἴο Επι {γοπα 
α ἀἰδίαπος, γγλαῖ Κῑπά ο/πιεη γγοι]ά Ίε ριιε5ς γοι Ίγετε 
απά ν/λαῖ γοιχ οοσαρα[οπ Έος γοι Πανεπ ἴ]πε 
εαραοΙίγ {ον ἴεπάίπρ εἴϊλεν οαἳί]ο οἵ βΠεερ! Απά 
ψου]ά αΠΥ οπε οα]] γοι εο]οηῖςίς {τοπ Αχγρος.δ α5 γοι 
εἰαῖπα ἴο Ῥε, ΟΥ πποτε Ι]κε]γ οο]οπίδίς ταῖλεν οἱ ἴποςε 
αΡοπαίπαβ]ε Αταάϊαηςτ ὙΜοι]ά ηε οα]] γοι Οτεεὶς, 
ος ἴμε πιοδῖ Ποεπίίοις ος Βμοεηἱοίαης ὃ 

1 Ῥε]ενε ΙΠῖ ἱ5δ πιοτο αρρτορτίαϊίε {ο α ππαἨ οί 
8εηςε ἴο Ρ]ας Ἠΐ5 «αχ» γη γναχ ἵπ α οἳἵγ Π]κο γοιτς 

3 Οἄψδδεν 9. 107. Ἠοπιοτ ἆοθ ποῦ πιακο Οάγββοιβ ἆτανν 
6ο Ιηίθτοποθ γη θλ νγἨ]οη Ὠϊο οτθάΙῦς Ἠΐπα. 

3899 81. 
4 Αταάας Ὑα8 ο 0πΥ Ιδ]αωπά οϐ {πο οομβὺ οἱ Ῥ]ποθπίοία. 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

α ολ Ἂ . 4 Γον / ” τοῖς ὠσὶν ἢ εἰ τὰς Σειρῆνας παραπλέων ἔτυχεν. 
ὅπου μὲν γὰρ ὑπῆρχε θανάτου κώδυνος, ὅπου δὲ 
ε] / 4 ο. 3 / α μ 

ἀσελγείας, ὕβρεως, τῆς ἐσχάτης διαφθορᾶς. καὶ 
/ .) / / γο2 « / ’ πρόσεστιν οὐδεμία τέρψις οὐδ᾽ ἱστορία δήπου. 

- / πρότερον μὲν οὖν ἡ παραίνεσις τῶν ἀμεινόνων 
ἐκράτει, νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῶν χειρόνων. θαυμάσαι 

- - / δ) ἄν τις τὴν αἰτίαν τοῦ ζηλοῦν αὐτὸ τοὺς πλείους 
.) θ 1ὃ 1 λ βέ ον / θ - ἐνθάδε 1 καὶ συνηθέστερον ἀεὶ γίγνεσθαι προβαῖνον.. 
ὥσπερ ᾿Ἰωνική τις ἐκράτησεν ἁρμονία καὶ Δώριος 

Δ ’ / λ / ο ς - καὶ Φρύγιος ἄλλη καὶ Λύδιος' οὕτως νῦν ἡ τῶν 
᾿Αραδίων κρατεῖ μουσική, καὶ τὰ Φοινίκων ὑμῖν. 
κρούµατα ἀρέσκει, καὶ τὸν ῥυθμὸν τοῦτον ἐξαι- 

3 - 

ῥρέτως ἠγαπήκατε, ὥσπερ ἕτεροι τὸν σπονδεῖον. 
ἢ καὶ γένος τι πέφηνεν ἀνθρώπων ταῖς ῥισὶν 
εὔμουσον, ὥσπερ τοὺς κύκνους φασὶ τοῖς πτεροῖς, 
ἔπειτα τῶν λιγυφώνων τρόπον ὀρνέων τέρπουσιν 
ἀλλήλους ἔν τε ταῖς ὁδοῖς καὶ παρὰ τὰ ξυµπόσια, 

δὲ ὃ / λύ δὲ )λῶ 2 [ο δ) µηδεν δεόµενοι λύρας μηδὲ αὐλῶν; ἀρχαῖα δὴ 
ταῦτα καὶ σκληρᾶς τεΣ καὶ ἀγροίκου τινὸς 

αν / ο) Δ / ” ε] ο 

μουσικῆς ὄργανα. νῦν δὲ τρόπος ἄλλος ἀνθεῖ, 
βαρβίτων κρείττων καὶ προσηνέστερος. οὐκοῦν 
μετὰ χρόνον καὶ χοροὺς ὑπὸ τῷ µέλει τούτῳ 

/ / |) / α) - α] / στησόµεθα παίδων καὶ παρθένων ἐπιμελῶς ἐκδιδά- 
ἕαντες. 

” 3 - 

Αλλ᾽ ὅτι μὲν ἄχθεσθε ἀκούοντες σαφῶς οἶδα, 
1 ἐνθάδε Ἠεῖκ]κα: ἔνθα δὴ. Σ τε ΟΤΟΒΡΥ: ἔτι. 

1 ΒίταΡο (14. δ. 19-15) ραϊηίς απ ἱπογοβθίηρ Ῥἰοίατο οἳ 
Ιη{ο]]οοίπα] 1ο αἱ Τατραβ απά 1θίς ο ηπαῦου οἳ ΡΙΙΟΒΟΡΗΘΙΒ, 
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ἴλαη 1 Ἠε «Ἠαποεά ἴο Ῥο καἰ]πρ ραςί ἴμο Αίτεης, 
Έοχ ἴπεγο οης {ασε ἴ]με τίὶς]ς οἱ ἆεαῖαμ, Ῥαΐ Ίστο {ὲ ἶς 
Ἠσεπίίοιδηςςς, ἱπδο]εηος, ἴ]πο πιοδῖ εχίτγεπιε οογγαρ οι 
Ὠαῖ [Ἡτεαίεης. Απά Ἠετε Ίνε βΠά πο τεα] επ]ογπιεηί 
απᾶ πο Ίονε ο{ ]εατηΐπσ αἰἴπες, Ι Ιπιασίπε. Αἲ 4η 
ταῖε ἵΠ ἆαγς σοηε ΒΥ 15 νγας ἴ]ο «οαηςε] οἱ ἴ]λο Ῥεΐίον 
οἴίσεης ἴ]ιαί ᾖαά 115 γναγ,ὰ πἼετεας πουν, 1ΐ 5εεπης, 1ὲ ἶ5 
πα «οηςε] οΓΊ]ιο γγουδε. Απά οπε παὶσΗ! γγοπᾶςεΥ ν/γ 
Όπε πια]οτΙτγ Ἠοτο {η Ταχςιις {ο]]ουν ἐμαῖ Ῥαδεχ οοαηςε] 
5ο δαςεχ]γ, απά ΥΊΥ ἰμαῦ ἴεπάσπογ ἶ5 οοπςίαπ]γ 
Ρτονήπςσ πιοτε σεηετα] α5 πιο σοε5 οἩὐ. οτπςδί αν 
{ογπιετ]γ απ Τοπίαη πιοᾶε Ῥεοσπιο ἀοπιϊπαπὲ η πηωςίς, 
αηά α Ὠοτίαη, απ ἵπεη α ΡΗχγρίαη αἱδο, απᾶ α 1γάίαη, 
5ο πουν ἴ]ο Αταάίΐαπ πιοάο ἶ5 ἀοπιϊπαηί απᾶά που 1ὲ ἴ5 
ῬΠοεπίοίαη αἶτς ἴλαῖ εαἱξ γοιγ {ΠΟΥ απᾶ Όλε Ῥ]ος- 
πἰοίαη τηγίηπα [μαι γοι αἀπαῖτε πιοςῦ, ]αδί α5 8οπ1ε 
οἴ]ετς ἆο ἴ]ε «ροπάαϊΐο. ΟΥ οαη 1ζ Ῥε ἴλαῖ α ταος ος 
πἹεη Ὠας Ῥοεπ ογθαῖεᾶᾷ ντ λε οἱ{ί οἱ πιαςῖο ἵπ είν 
Ώο5ες (85 5γ/αη5 απο οαἱἁ ἴο Ἠανο ἴ]ο οἱ[; οἳ παδίο {π 
Ὠπεῖγ νῖηρς 2), 5ο ἴ]λαί Π]κα εἨτί]]-νοῖοεά Ὀίτάς ἴμεςε 
πἹεη ἀεΙσηῖ οπε αποϊῃεχ {Π ἴ]ῃο θἰγεεῖς απ αἲ ΦΥΠΙΡΟ- 
ία νλοιῖ αηγ πεεᾶ οῇ Ίγτε απ ρὶρεςὲ Νο ἀοιρί 
ἴπε Ίγτε απ Ρρίρες ατε απᾳπαίεᾶ απᾶ, {αγΘιπιοχε, 
ἱπςγαπιεηῖς ἴλαῖ ρτοᾶιςσε α Ἠαχδᾗ απᾶ ταςίῖο Κῑπά οί 
πηπδῖο. ΑΗ γνε], αποϊμεχ 5ἴγ]ο πουν ἶς Που]κμίης, 
εαροτίογ ἴο Ίγτε απά ΠΟΤΟ αστεεαΡ]ε. Τπετείοτο, 
ἵῃ οοιγ5ς οἱ ᾖἶπῃς, νο «Ἠα]] ενοη ἸηςΗαῖε οἩοταςας ἴο 
ΔΟΟΟΠΙΡΔΗΥ ἴλαί νατὶεῖγ οΓ ἴππε, οπογιδες οΓ Ῥογς απἀ 
σῖτ]ς, πιοςῦ οατεξι]]γ ἱηςίταο[εά. 

Ὑγαϊ!, ΙΤ απἀετείαπά Ρροτ{εοῖ]γ ἰλαῖ γοι ατα νεχεὰ 

Ροθίβ, απά ρτατηπ]ατί8ηβ {Ἠοτο ἶπ τοβἰάθηοθ, Τηοβο ἆαγς Παά 
Ῥ8ββεά. 

3 Ατίροί]ο, Πἰδίοτία Αππιαϊίωπι 6958, 91, ὁ γινόµενος ταῖς 
πτέρυξι ψόφος οὐ φωνή ἐστι. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Δ αν ϱ Δ / 3 / 3 

καὶ προεῖπον ὅτι τοὺς λόγους ἀποδέξεσθε οὐχ 

ἡδέως. ἡὑμεῖς δ᾽ ἴσως µε περὶ ἄστρων καὶ γῆς 
3 - / Δ Δ Δ ς ο 33 / ἐδοκεῖτε διαλέξεσθαι. καὶ τινὲς μὲν ὑμῶν ὀργίζον- 

/ / ς / Δ / Ν ι - 

ται καί φασί µε ὑβρίζειν τὴν πόλιν, τοὺς δὲ ταῦτα 
ποιοῦντας οὐκ αἰτιῶνται' τινὲς δὲ ἴσως καταγελῶ- 

σιν, εἰ περὶ μηδενὸς κρείττονος εὗρον εἰπεῖν 
ε) ΔΝ Δ « . ΔΝ ΔΝ . ] ” ν  υ ε / 

ἐγὼ δὲ ὁρῶ καὶ τοὺς ἰατροὺς ἔσθ᾽ ὅτε ἁπτομένους 
Ὡὶ . Ἂ ”/ . ΔΝ - / - / 

ὧν οὐκ ἂν ἤθελον, οὐχὶ τῶν καλλίστων τοῦ σώμα- 

τος, καὶ πολλοὺς οἶδα τῶν θεραπευοµένων ἀγανακ- 
τοῦντας, ὅταν ἅπτηται τοῦ πεπονθότος. ὁ δὲ 

πολλάκις ἀμύττει τοῦτο καὶ τέμνει βοῶντος. 

οὔκουν ἀνήσω περὶ τούτου λέγων, πρὶν ἂν σφόδρα 
ο / 

δηχθῆτε. καίτοι πάνυ ἀσθενοῦς φαρμάκου τυγχά- 
νετε τοῦ λόγου τούτου καὶ πολὺ ἐλάττονος ἢ κατὰ 

τὴν ἀξίαν. 

”λγε δὴ πρὸς τοῦ Ἡρακλέους καὶ τοῦ Περσέως 
Δ -- ” / . - ει) ο ΔΝ -- καὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ τῶν 

” - α -- 2 / / / ἄλλων θεῶν, οὓς τιμᾶτε, ἀποκρίνασθέ µοι προθύ- 
µως, εἴ τις ὑμῶν ἐβούλετ  γυναῖκα τοιαύτην 

αἳ . 

ἔχειν, λέγω δέ, ὥσπερ κιθαρίστρια καλεῖται γυνὴ 
. . / . η ων) / Δ 5/ { / 

καὶ νὴ Δία αὐλητρὶς ἢ ποιήτρια καὶ τἆλλα ὁμοίως 
- ο 

ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, οὕτως ἣν ἄν τις 
- Ὁν) 4 

συνήθως ὀνομάσειεν ἀπὸ τούτου τοῦ έργου. καὶ 
3 / .. ” 3 Δ / 

μὴ δυσχεραίνετε μηδὲ ἄχθεσθε' τοὺς γὰρ λόγους 
- ” / 

τούτους αὐτὸ παρέχει τὸ πρᾶγμα τῷ βουλομένῳ 
- 3 / περὶ αὐτοῦ λέγειν, οὐκ ἐγώ ποθεν ἀνευρίσκω. 

1 6 16, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΤΗΙΒΟ ΡΙΡΟΟΤὉ ΒΡΕ, 

ΝΕ τηε {ος νλαῖ 1 Άανε Ῥεεῃ δαγίηρ, απά ἱπάεεά ἵ 
το]ἆ γοι Ῥείογεμαπά 1 λαῖ γοι γνου]ὰ ποῖ τεσεῖνε ΠΙΥ 
ψοχάς η αΏγ Ῥίεαδατο. ἩἨοψονεχ, γοι παΥ Ἠανε 
δαρροβες ἴ]λαί [ ννας σοΐης ἴο ἀϊδοοιχ5δε ΟΠ α8ΙΓΟΠΟΠΙΥ 
απά σεο]οϱγ. Απα ἴΠοισ]ῃ 6οππε οϐ γοι ατε ἄΠΟΤΥ 
απά οἰαίπα ἰλαῖ Τ απι Ἱηδα]ήπσ γοιχ οἳίγ, 501] ἴΠεγ ἆο 
ποῖ Ῥ]απιε Ίἴλοδε νο ατε σι]ίγ οἳ ἴ]ε Ἰλίησς 1 
πιεηΙοη; οἩἨ ἴπε οἴπεν Παπά, οἴμεις πιαγ δε Ἰαασηίπς 
αἲ πε Ῥεσαιςδα 1 οοι]ά Ἠπά ποϊμίπσ Ῥεϊίεν το ἴα]]κ 
αροιῖ. Ἠοψενοτ, Τ βπά ἴλαῖ Ρηγεἰοίαης ἴοο 5οπιε[ίπχες 
Παπά]ο ἰΠίπρς ἴπεγ γνοι]ά ταῖπεχ ποῖ, ρατῖς οἱ ἴ]ε 
Ροάγ ἴλΠαῖ ατε ποῖ ἴπα πιοςί Ῥεαι{βα], απά ππαηΥ οί 
ἴπεῖν ραδοεηπῖς, Ι Ἰπον, ατε ἱγηατεά νηεη ἴ]α 
Ρ]ηγεϊοίαη ἴοπομες ἴ]πο 5οτο δροί. Βιαΐ Ἰε οξίεη 5οα- 
τίῇες απά Ίαποες 15 ἀερρίτε ἴ]ε οαἴοςγ. 1, Ππεγείοτε, 
μα]] ποῖ ο6α5ο ἴο ἴα]]ς προῃπ Ὠλλίς ἴεπιο απ] Τ πια]κα 
γοι οπιατί Ιπάεεά. Απά γεῖ, αξτετ αἲ], 15 ἵδ α νετγ 
πιῖ]ά πιεάἰεῖπα γοι ατα σε[{ήπο {π τλίς 6ΡρεεοἩ οΓπηίπε, 
πΙΙΕΠ Ίε5ς 6ευετε ἴ]λαπ γοιχ ο.δε οα]]ς {ογ. 

Όοπιε Ώου, ἵπ ἴμο ηβπηθ οἱ Ἠοτασ]ες απἆ Ῥοχεειις 
απά Αροϊο απά Αἴπεπθ απ ἴπε οἴπεν ἀεῖιιες ν/ποπα 
γοι Ἠοποις, Τε]] πε {ΓεεΙγ γπεῖλεν αΏγ οπε οξ γοι 
νγοι]ά γγαηῖ ἴο Ώανε α υγ]{ε Ἰκε ἴαῖί---ἴ πιεαπ α γε 
ΝΠοπα ππεηΏ Ὑνοα]ά Παβίια]]γ οα]] Ὦγ α παπιο ἀθγίνεά 
{τοπα ἴλπε Ρτασίῖοε οϐ γΥμίο] Τ 6ρεα]ςὁ Παςῖ αξ5 α ΨΟΠΙΑΠ 
γεοεῖνες ἴλε ηαπηε ο Παχρίςί ος βαιθϊςί οἵ Ρροεῖΐεςς, 
αηά 5ο {ογ{1, εας] ἵπ Ἱκοορίπρ γη 5 οἵνΏ αοΏνΙϊγ. 
Απά ΡΓΑΥ ἆο ποῖ Ῥε ἀἱερ]εαδεά οἵ νεχεᾶ; {ον ἴμεςε 
πνογάς οἱ παῖπο αγε νοτᾶς ἴλαί ἴπε απαίοη 1{δε]{ 
εαρρΗες ἴο ΑΠΥ ΠΙαΏ ΥΠΟ «Ἠοοςος {ο ἀθαὶ να ια 
εαρ]εοί, ταῖῃεν ἴλαη 8οπηε ἱπνεπίίοη ΟΕ ΠΙΥ ΟΨΗ. 

3 Τμαῦ 1Β, πο Ῥτασίίοο οἳ “' βποτθίησ.’  Ατγηϊιη Ῥομθνος 
ὑλαῦ α1θοτ {ο πνοτὰ ἔργου ἴ]ε θεχί Ἠαβ ]οβὲ α ποιΏ ἀθβοτῖρίίνο 
οἳ λαῦ ρατίου]ατ αοὐἰνΙόγ, ε.., ῥεγκητρίδα. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

γυναικὶ μεν δὴ τοιαύτῃ ξυνοικεῖν οὐδεὶς ἂν 
ἐθελήσειεν ὑμῶν οὐδὲ ἐπὶ πεντακοσίοις ταλάντοις, 
οἶμαι, θυγατέρα δὲ σχεῖν ἕλοιτο ἄ ἄν, ἀλλὰ νὴ ) Δία 
µητέρα πως οὐλ χαλεπὸν τοιαύτην ἔχεω καὶ 
γηροβοσκεῖν' σεμνὸν γὰρ δῆλον ὅ ὅτι καὶ πρεσβυ- 
τέροις πρέπον μᾶλλον. εἶεν" οὐκοῦν ἐπὶ μὲν 
γυναικὸς ἢ θυγατρὸς οὐδ᾽ ἀκούοντες ἀνέχεσθε, 
πόλιν δὲ τοιαύτην καὶ πατρίδα οἰκεῖν οὐ δεινὸν 
ὑμῖν δοκεῖ, : καὶ παῦθ’, ὃ τῷ 3 παντὶ χαλεπώτερον, 
οὐ τοιαύτην͵ οὖσαν ὣ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἣν αὐτοὶ 
ποιεῖτε; καίτοι µητρόπολις ὑμῶν ἐστιν ἡ πόλις, 
ὥστε καὶ τὴν σεμνότητα, καὶ τὸ ἀξίωμα ἔ ἔχει τὸ 
τῆς µητροπόλεως" ἀλλ᾽ ὅμως οὔτε τοῦ ὀνόματος 
οὔτε τῆς ἀρχαιότητος οὔτε τῆς δόξης φείδεσθε. 
τί ἂν οἴεσθε, εἰ καθάπερ εἰκός ἐστι καί φασι τοὺς 
οἰκιστὰς ἥρωας ἢ θεοὺς πολλάκις ἐπιστρέφεσθαι 
τὰς αὑτῶν πόλεις τοῖς ἄλλοις ὄντας ἀφανεῖς ἔν τε 
θυσίαις καί τισιν ἑορταῖς δηµοτελέσιν, ἔπειθ) ὁ 
ἀρχηγὸς ὑμῶν “Ἡρακλῆς παραγένοιτο, ἤτοι πυρᾶς 
οὔσης, ἣν πάνυ καλὴν αὐτῷ ποιεῖτε, σφόδρα γε 
ἂν αὐτὸν ἡσθῆναι τοιαύτης ἀκούσαντα φωνῆς; 
οὐκ ἂν εἰς Θράκην. ἀπελθεῖν μᾶλλον ἢ Λιβύην, καὶ 
τοῖς Ἠουσίριδος ἢ τοῖς Διομήδους ἀπογόνοις 
θύουσι ἃ παρεῖναι; τί δέ; ὁ ΙΠερσεὺς οὐκ ἂν 
ὄντως ὑπερπτῆναι δοκεῖ τὴν πόλιν; 

1 µητέρα πως οὐ Βομννατία απά ἸΠαπιογ/ϊθή, µητέρα πῶς; 
οὐ (οε]: µ Τέρα; πῶς οὐ. 

5 ταῦθ’, ὃ τῷ Ἠεϊθκο: ταῦθ᾽ οὕτω 05 ταῦθ) οὐ τῷ ΟΥ ταῦτα 
οὐ τῷ. 

8 βύουσι Ἐοίκο: θύσομαι. 

1 Τη ΠΊΕΠΙΟΤΥ οἳ Ἠΐ8 ἀεαί] απά ἀθίβοαίοη. 
5 Ῥιβίτίβ, παγλίοαὶ Ἰΐπσ οἳ Ἐσγρί, απά Ῥϊοπιοάθς {ῇιθ 

Τητασἶαπ νοτθ Ῥοί] β]αΐη Ὦγ ἩἨσοτας]θν. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΒΟΟὉΒΡΘΙΗ 

Ἠε]] νετ, πο οπο αΠποΠςΡ γοι γγοι]ά Ῥα ν]]πς Το 
νο να α υγο Ἰ]κα ἴλαῖ, ποῖῦ 6ΥεΠ, πιαϊλ]η]ςς, ΓΟοΥ 
βνε απάτες {α]εηῖς; ἴπεπ γνου]ά Ίνα οἼλοοφε α ἀαισηίετ 
ο παν Κἰπάδ Τ σταπί γοι ἴλαί ρειμαρς, ΡΥ Ζευς, 1τ 
πιαγ ποῖ Ῥε 5ο ἀῑδίγεδεῖπς ἴο Ἠαγνε α πιοῖμεν οῇ ἰ]ιαῖ 
οτί απάἀ ἴο δαρροτί Ίεχ ἵη οἷά ασε; {ον ενἰἀεπῖ]γ 
ηποχῖηρ ἶ5 α ΒΟΙΕΠΙΏ ρετίογπαποἙ απά ταῖ]μοεν οτε 
ἵο ἴπε εἰάετ]γ! Ὑετγ νγεῖ, ει 1, νΊοη ἵτ ἵς α 
απεςΗοπ ο ψηή{ε ος ἀαασρ]ΗίεΥ, γοι οαπποῖ επάπτθ εΥεΏ 
ἵο Ίεαχ οῇ 5ιοἩ α ἠήπο, ἄοες Τὲ πο 5εεπι Το γοιι Π 
ανγβ] οδ]αταΙ!γ Το τεδίάε ἵπ α οἵἳγ ΟΥ ἃ οοΠΙΣΥ οἱ ἐ]λαῖ 
Κἰπάδ Απά ΓΙΓεγπιοχε---α. ἴλοαρ]ί ν]οἩ πλαἷκες 
ἵ αἱιορείπετ πποχο ἀῑδίτεκείπς---α οἵιγ οἳ α ΟΟΙΠΙΥΥ 
ΨΙςὮ Ὕνας ποῦ Ἰ]κε ἴλαί ἴο Ῥορίη ντα, Ῥαϊ ννλίο] 
γοι γουχφε]νες ατα πηακίπρ 5ο Απά γοῖ ἴλε οἵιγ ἵπ 
απεςίοη {5 γοιχ πιοῖ]εχ-οΙῦγ, απά 5ο 1ΐ πας πε ἀἱρπϊγ 
απά ἴπε ερίεεπι Ῥε]οηρίπρ Το α πιοίπεχ-οίγ; Ρα 51] 
παίλεχ 115 παπιε Πο 155 απ α1τγ ΠΟΥ 155 ΤΕΠΟΥΠ αγ6 
ϱρατεᾷ ὮΥ γοι. Ἰλ]ιαί νγου]ά γοι Ενίηῖς, 18, ]αςί ας γοι 
πηῖρ]Ώί τεαδοπαΡβ]γ εχρεοῖ (απά α5 ΠΙΕΠ τερογΏ) ἴ]ιαι 
{οαπάϊπρ Ίετοες ος ἀεῑιες ννοι]ά οβἵεπ νἱςῖτ ἴ]εα 
οἶδῖες ἴ]εγ Ίανε {οαπάεά, ἱηνὶεῖρ]ε ἴο εγετγΏοᾶγ εἷδαε 
(ροῦἩ αἲ φαοτβοἰα] τῖτες απά αἲ οεγίαίη οἴλεν ρυδ]ία 
{ε5ιϊνα]ς)----ἴξ, Τ αξ]ς γοιι, γοιχ ονΏ {οιπάεχ, Ἠετας]ος, 
ηου]ά νε γοι (αὐἰτασζεά, 1εῖ ας αγ, ΡΥ α {ππενα] 
ΡΥΤε 516] α5 γοι οοηκἰτιοῦ υγ ερεοία] πιασπίβοσθηος 
ἵη Ἠΐ6 Ώοποιγ 1), ἆο γοι είπ]ς Τε γνοι]ά Ὃο εχϊγεπιε]γ 
Ῥ]εαςες το Ίέαχ 5ο] α 5οιπάξ ἸΜοι]ά Ίο ποῖ ἀερατί 
{ος Έμχασε Ἰπδίεαά, ος {ου 1ήμγα, απά Ἠοποις υγ] 
Ἠΐδ Ῥχεδεπος ἴλμε ἀεεεεπάασηίς οἳ Ἠιειτίς οἵ οί 
Ἠοπιεᾶες  Ὑεη ἴΠεγ αογποεὸ ἸλΠιαϊ! Ὦο γοι 
ποῦ ἠλὶπ]ς Ηιαϊ Ῥεχεεις ὃ Ἠπηςε]Ε ννοι]ά τεα]]γ Ῥαςς 
ονετ γοιγ οἳἵγ ἵπ Πὶς βΙσ]! ὃ 

ὅ Έοτ ἴλο Ῥτοπαίηπθηος οἳ Ῥθγβοιιβ οὐ Ταγβιβ 90Θ 8ἱβο δ6 1 
8η 45. 
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Καΐτοιϊ τί δεῖ µεμνῆσθαι θεῶν; ἀλλὰ ᾿Αθηνό- 
δωρος ὁ πρύτανις” γενόμενος, ὃν ἠδεῖτο ὁ Σεβαστός, 
ο ” ” »/ / λ / ἆρα οἴεσθε, εἴπερ ἔγνω τοιαύτην οὖσαν τὴν πόλιν, 
προύκρινεν ἂν τῆς μετ᾽ ἐκείνυ διατριβῆς τὴν 
ἐνθάδε; πρότερον μὲν οὖν ἐπ εὐταξίᾳ καὶ 
σωφροσύνῃ διαβόητος ἦν ὑμῶν ἡ πόλις καὶ 
τοιούτους ἀνέφερεν ἄνδρας" νῦν δὲ ἐγὼ δέδοικα 

/ 

μὴ τὴν ἐναντίαν λάβη τάξιν, ὥστε μετὰ τῶνδε καὶ 
τῶνδε ὀνομάζεσθαι. καίτοι πολλὰ τῶν νῦν ἔτι 

/ μά / α] / α - ΔΝ µενόντων ὅπως δήποτε ἐμφαίνει τὸ σῶφρον καὶ 
τὸ αὐστηρὸν τῆς τότε ἀγωγῆς, ὧν ἐστι τὸ περὶ 
τὴν ἐσθῆτα τῶν γυναικῶν, τὸ τοῦτον τὸν τρόπον 

{λθ αμ δύ σ δέ 3 δὲ ο] κατεστάλθαι καὶ βαδίζειν ὥστε µηδένα ὃ μηδὲ ἓν 
αὐτῶν µέρος ἰδεῖν µήτε τοῦ προσώπου µήτε τοῦ 
λοιποῦ σώματος, μηδὲ αὐτὰς ὁρᾶν ἔξω τῆς ὁδοῦ 
μηδέν. καίΐτοι τί δύνανται τοιοῦτον ἰδεῖν οἷον 
ἀκούουσιν; τοιγαροῦν ἀπὸ τῶν ὥτων ἀρξάμεναι 
τῆς διαφθορᾶς ἀπολώλασιν αἳ πλείους. ἡ γὰρ 
ἀσέλγεια καὶ δι ὥτων καὶ δι᾽ ὀφθαλμῶν παντα- 
χόθεν εἰσδύεται. ὥστε τὰ μὲν πρόσωπα κεκαλυµ- 

:α 4 δί α ο. δὲ 3 λύ |) µέναι Ἰ βαδίζουσι, τῇ ψυχῇ δὲ ἀκαλύπτῳ καὶ 
σφόδρα ἀναπεπταμένῃ. µτοιγαροῦν ὀξύτερον βλέ- 
πουσιν ἑνὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ὥσπερ οἱ γεωμέτραι. 

Καὶ τουτὶ μὲν ἐκδηλόν ἐστι τὸ τῶν ῥινῶν, 

1 καίτοι ΟαβΡ8: καὶ. 
3 πρύτανις ΟΥΟΒΡΥ: πρῴην. «Ο. Ον. 94. 96 απᾶ 42 [ου ἴ]ια 

πρύτανις οὐ Τατεβ. 
ὃ µηδένα αἀᾷθά Ὦγ 0οΡοῦ. 
4 κεκαλυμµέναι Ἠεϊβ]κθ: κεκαλυμμένα. 

1 Αίλοποάογαβ, Βθοίο ῬΠΙοβορηου απά 1οππιες (πίοτ οἳ 
Απριβίιβ, 68Ί1Θ {ο Τατβιβ Ιη Ἠ]8 οἷά αρο απ νηθῃ πο Ῥαο]κίπρ 
οἳ ο ἨοπιαηΠ ΘΠΙΡΘΤΟΣ γοογπιθά {πο ρονογηπιθηῦ, οἳ Ισ 
Ἀο9 Ώθσσπηο {ο Ἠθαά. ἈἨο νγαβ τοβρθοίθᾶ ποῦ οπ]γ Ὦγ Δασαθίιβ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΠΑΤΥ-ΤΗΙΑΡ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Απά γεῦ πλαῖ πεεά Ἠανε νε {ο πεη[ίοη ἀείίες ὃ 
Τα]κα ΑἰΠεποάᾶοσις,ῖ γΥ]λο Ῥδσαπιε ϱΟΥΕΙΠΟΥ οἱ Ταχκις, 
Ὑοπα Αασιφίας Πε]ά ἵπ Ἠοποιι--ηαά Ἰε Ἰπονη 
γοιχ οαἴϊγ ἴο Ῥε υ]αῖ 1ἱ ἶ5 ἴο-άαγ, γου]ά Ἰε, ἆο γοι 
8υρρο5ε, Ἠανε Ρτε{ειτεᾶ Ῥεΐηρ Ἠετε ἴο Ηνίηςσ γἴ]ι ἔ]λε 
επιρεχογῦ 1ΙΠ ἆαγ5 σροπε Ὦγ, ἰπετείοτε, γοιχ οἳἵγ 
γγα5 τεπονηεά {ος οτάετ]πεςς απἀ 5οΏεεἰίγ, απά ἴμε 
ππεη 1 Ῥτοάποθά Ὕνετε οἱ Ἰ]κε οἨατασίετ;: Ὀαῖ πουν 1 
{εαχ ἰλλαῖ Τζ τααΥγ Ῥε ταῖεά ]αςδί ἴ]ε ορροςί{ε απά 5ο Ῥε 
εἶαθεεά νηἴὮ ἰΠῖς ος ἴαὶ οἴπεν οἳἵγ 1 παὶσΒί παπῃθ. 
Απά γεῖ πιαηΥ οἱ ἴ]ε οαδίοπις 51]] ἵπ Γοχοε τενεα] ἴπ 
οπε ἨαΥ ος αποϊμεχ ἴμε φορτΙεῖγ απἀ ςενετῖῖγ οϐ 
ἀεροτιππεηῖ οἱ ἴποςε εατ]ίεν ἆαγς. Απιοηπρ ἴμεςο ἰς 
ἴπε οοπνεη[ίοη τερατάίηρ {επιηίηε ατα, ἃ ΟΟΏΥΘΠ- 
Ποη ν/ΒΙοἩ Ῥτεδοτίρες ἴλαῖ Ὑνοπιεη 5ἨΏου]ά Ὦε 5ο 
αγταγεά απά 5Ποι]ά 5ο ἀεροτί ἴπεπιςε]νες νε {η ἴ]ε 
εἰχεεῖ ἴΠαῖ ποβροᾶγ οοπ]ά 5εε ΑΏΥ ρατῖ οἱ ἴλλεπι, 
πείί]εχ οὗ ἴ]ιε {αοε ΠΟΥ οἱ ἴ]ιε τεδί οἱ ἴλε Ῥοάγ, απἀ 
Ὠλαί ἴλεγ «Ἰλεπιδε]νες παὶρ]ί ποῖ 5εε απγἰΠίπρ ος {με 
χοβά.” Απά γεῖ ναί οοι]ά ἴΠεγ 5ος ας 5ιοοἰκίηρ α5 
ψηαῖ ἴἩεγ Ἠεαγὸ (οπηβδεφιεη!]γ, Ρεσίηπίηρ ἴ]λο Ῥγο- 
οε55 οἳ οοτταρίίοη γη λε εασς, πιοςῖ οῇ επι Ἠανε 
οοπιε ἴο αἰίτεν ταῖη. ου ὙΥαπῖοηπεθς 9Ἡρ5 ἵπ {γοπα 
ενετγ απασίεχ, ἴπτοισ] εατς απἆ εγες α[][κα. Τ]ετε- 
{οτε, νηή]ε ἴπεγ Ἠανε ἰλείγ {αοες οονετεᾷ ας ἴΠεγ ννα]]ς, 
Ώπεγ Ἠανο [είν 5ο] αποονετεά απά Τὲς ἆοονς ἴμγουννη 
πΊάε ορεΏ. Ἐοτ ἴλαῖ χεβδοη ἴΠεγ, Η]κα 5ΗΥΝΕΥΟΥΕ, 
68Ώ 566 ΠΟΤΕ Κεεπ]γ γη Ῥαΐ οπε οῇ πεῖν εγες.δ 

Απά ν]ηί]ε ἴΠῖς παςα] αβ]Ιοίίοη 4 ἶ5 γΥο]Ιγ πιαπ/{οςῖ, 

Ῥα6 αβδο Ὦ} (ΟἸσθτο, Ὑλοπι Ἡθ αἰάθά ἵπ ιο οοπιροβίδίοη οἱ {ο 
Ώε ΟΠιουἰ. ΗΙςδ [τίοπά Βίταβο Ἠαβ πηαοἩ {ο βαΥ οἳ Επι. 

ος Ἡ ΤΗ Ῥτοβοτίρθίοη ΠΙΔΥ Ἠανθ Ῥθεη ἆπθ {ο {πο οτἱοηία] 
οἸοπιοηί αἱ Ταγδιβ. 

5 Τμαί 1, ρεερίηρ {πτοιρῃ {πο νεί]. 
4 Τμαί 18, ' βηοτίης.᾽ 
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ἀνάγκη δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἀκολουθεῖν τῷ τοιούτῳ 
ῥυθμῶ. μὴ γὰρ οἴεσθε, ὥσπερ ἑτέρων ἕτερα } Ἶ 
πολλάκις εἴς τινα µέρη κατασκήπτει, χεῖρας ἢ 
πόδας ἢ ἢ πρόσωπον, οὕτω καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιχώριόν 
τι νόσηµα ταῖς ῥισὶν ἐμπεπτωκέναι, μηδ᾽ ὥσπερ 
Λημνίων ταῖς γυναιξὶ τὴν ᾿Αφροδίτην μοδα ι 
λέγουσι διαφθεῖραι τὰς µασχάλας, κἀνθάδε νομίζετε 
τῶν πλειόνων διεφθάρθαι τὰς ῥίνας ὑπὸ δαιµονίου 
χόλου, κάπειτα τοιαύτην φωνὴν ἀφιέναι" πόθεν; 
ἀλλ᾽ ἔστι σημεῖον τῆς ἐσχάτης ὕβρεως, καὶ 
ἀπονοίας καὶ τοῦ καταφρονεῖν τῶν καλῶν ἁπάντων 
καὶ μηδὲν αἰρχρὸν ἡγεῖσθαι. φημὶ δὴ διαλέγε- 
σθαι ταύτας 3 ὁμοίως καὶ βαδίζειν καὶ βλέπει». 
εἰ δὲ μηδὲν. ἔκδηλον οὕτω ποιεῖν διὰ τῶν. ὀμμάτων 
δύνανται, ὥστε ἐπιστρέφειν ἅπαντας, ἢ µηδέπω 
τὴν τέχνην ἐπὶ τοσοῦτο προαγήὀχασιν, οὐδὲν 
ἐπιεικέστερον τἆλλα ἔχουσιν. 

ΕΤτ' ἄχθεσθε τοῖς Αἰγεῦσι καὶ τοῖς ᾿Αδανεῦσιν, 
ὅταν ὑμᾶς λοιδορῶσι, τοὺς δὲ ἐ ἐκείνοις μαρτυροῦν- 
τας ὡς ἀληθῆ. λέγουσι τῶν ὑμετέρων πολιτῶν οὐκ 
ἐξελαύνετε τῆς πόλεως; οὐκ ἴστε ὅτι τὸ μὲν 
ποιεῖν τι τῶν ἀπορρήτων καὶ τῶν παρὰ φύσιν 
ὑποψίαν ἐπὶ τῶν πλείστων µόνον ἔ ἔχει, καὶ οὐδεὶς 
ἑόρακεν͵ οὐδὲν τῶν πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σκότει 
που καὶ κρύφα λανθάνοντες ἀσεβοῦσιν οἳ κακο- 

1 ἕτερα αἀάεά Ὦγ ΟΡ). 
3 παύτας ΙΚ06ΠΙΘ6Υ, τούτους Αγηΐηι: τούτοις. 

1 Ρο Αρο]οάοταδ, ἢΠἱθμοίλεοα 1. ΙΤ (τασος, 1.0.1): 
Πο Ἰ,οπιπίαηπ ὙΟΠΘΠ ἀῑά πο ἨἈοποιτ Αρμτοά[(θ, απᾶ 8ΗΘ 
ν]βίθοά ὕλοπη νηθμ ἂ ΠΟΙΒΟΠΙΘ ΑΠΙΘΙΙ . . ., αἱ Λήμνιαι τὴν 
Ἀφροδίτην οὐκ ἐτίμων' ἡ δὲ αὐταῖς ἐμβάλλει δυσοσµίαν. 

3 Αθραο απά Αάαπα Ὕθτο ΟΗΙοίᾶη {ον/Πβ ποῦ [αν οαβίύ οἳ 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΒΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΒΟΟὉΕΒΡΕ, 

9 ἵ9 πενίίαρ]ε ἴλαί εγειγίμίηρ εἶδο αἶδο πιδί Όα 
ἃ ΕΠ αεοοπιραπἰπιεηῦ {ος α οοπάΙίοη 5αοἩ ας ἰ]αῖ. 
Έοχ γοι παιδί ποῖ 5αρροςο ἴιαί, ]αςί ας οἴ]ιαει ἀῑδογάετς 
οὔεεη αἲίας]ς οετίαίη ραχϊου]αχ ρατῖς οἱ οἴμεν Ρεορ]ε, 
51ο] ας Παπάς ος {θεῖ ος {α08, 50 4ἶ5ο Ἠετε απιοηρ γοι 
ἃ Ίουα]. ἀῑδογάει Ίιας αθεαϊ]εά γοιχ ηοβες; που ἴλμαῖ, 
1αδῖ α5 Αρμτοά({θ, απρετεά αἲ ἴλα γοπΊεη οἱ Τ,επηπος, 
ἵ6 οαἷά ἴο Ἠανε ρο]αίεά ἰλεῖν ατπιρί{ς,ὰ 5ο αἱσο Ἠεγα 
ἵη Ταχις ἴπε Ώοδες οἱ ἴλε πια]ογῖγ Ἠανα Ῥεει 
Ρο]αίεά Ῥεσααδε οἳ ἀῑνίπε 4Ώρβεχ, ἵη ϱΟΠ5Ε(Ιεηςθ 
οὗ γυηίοὰ ἴΠεγ επαῖς ἴλαί ἀτεαά δι] ποίςε. Ἠπρρίβη ! 
Νο, ἴ]ιαῖ ποῖς {5 α γπαρίοπα ο Ελλείγ αἲίαν νναπῖοηηεςς 
απᾶ πιαᾶπεςς, απᾶ οἱ ελεῖχ 8οοΥΏ ΓοΥ αἲ εἶιαί ἶς ἩοποιΥ- 
8Ρ]ε, απά Ὀλείγ Ῥε]εί ἰ]λαῖ ποϊῃίησ 19 ἀἰκποποιταρ]α. 
9ο 1 αθθετῖ ἴ]αί ἴμο ἴα]]ς οϐ ἴεςε Ίνοππεη {5 αιί{α 
ἵπ Κεερίηρ νηἴῃ ἴλείν σας απ ἴλε ρΊαπος οἱ [είν 
εγα. Απά 1 ἴ]εγ «αηποῦ πηα]κε αηγΙΠίησ 5ο πιαπί- 
{εεῖ Ὦγ πιεαης οἱ ἴπεῖχ εγες α5 ἴο ο815ε ΕΥεΙγοηΏο 
ἵο Ταχω απά ραχε αἲ ἴπεπα, ος 1 ἴπεγ Ἀανε ποῖ γεῖ 
εαχτιεὰ λιεῖγ ατί 5ο αχ, 51] ἴΠεγ ατε ὮΥ πο πιθαης 
Όπλα πποχε τεβρεοίαΡ]ε ἴπ οἴπει γγαγς. 

Τη νίεν; οἱ ἴ]λαῖ αγε γοι ἱχηίαζεά αἲ ἴλε ρεορ]α οί 
Λεραε απά οϐ Λάαπα 3 νΊεπ ἴπεγ τεγί]ε γοι, γ/ή]α 
οἨ ἴλε οἴ]λες Παπά γοιι Γ{αἲ] {ο Ῥαπίςη τοσα Ταχ8ας ἴ]λοςε 
ος γοιχ ΟΝΏ Ῥεορ]ε νο ἴεςΙέγ {ο λε γαλ οἱ ψ]ιαῦ 
γοιχ πεϊρηροιχς ἀεο]ατεῦ ΤΏο γοι ποῖ Κπουν ἐ]ιαῦ, 
Ψί]ε λε «αχρε οἳ ἀοΐηπσ 8οππε {οτρίάάεπ πα, 
δοπιεϊΠῖπρ {Π νἰο]αίοη οἱ Ναζατες Ίανς, ἵη πηοδί 6.565 
τεδῖς οηΙγ οη 5ΗβΡρἱοἴοἩ, απά ηΟ οΠ6 Οἱ ἴλε πλαβςες Ίας 
τεβ]]γ 5εεπ απγιλίης αἲ αἰ!, Ῥιΐ, οἩ ἴο οοΏίταχΥ, 18 ἶς 
ἵη 5ος ἀατίς απηά 5οοτεῖ τεϊτεαϊ ἴαί ἴπε νγεϊε]ιεὰ 
ου]ρεῖῖς οοπαπη(ς Ὠχεῖν Ἠείποις ἀεεᾶς αἲὶ αποῦδεχνες; 

Ταήβ18 απά οπηνίοας οἳ 1695 Ῥοψθτ απά αιἰλοτίῦγ. Ἀθο ΟΥ. 
4. 10, 14, απά 47. 
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ϕ ) Λ - Φ ν 3 / δαίµονες' τὰ δὲ τοιαῦτα ξύμβολα τῆς ἀκρασίας 
/ λ θ λ λ ὃ {ϐ ς / ) μηνύει τὸ ἦθος καὶ τὴν διάθεσιν, ἡ φωνή, τὸ 

βλέμμα, τὸ σχῆμα, καὶ δὴ1 καὶ ταῦτα  δοκοῦντα 
σμικρὰ καὶ ἐν μηδενὶ λόγῳ, κουρά, περίπατος, 

Ν τὸ τὰ ὄμματα ἀναστρέφειν, τὸ ἐγκλίειν τὸν 
τράχηλον, τὸ ταῖς χερσὶν ὑπτίαις διαλέγεσθαι. 

μὴ γὰρ οἴεσθε αὐλήματα μὲν καὶ κρούµατα καὶ 
µέλη τὰ μὲν ἐμφαίνειν τὸ ἀνδρεῖον, τὰ δὲ τὸ 

” . θῆλυ, κινήσεις δὲ καὶ πράξεις μὴ διαφέρειν µηδ 
εἶναι µηδένα ἐν τούτοις ἔλεγχον. 

᾽Αλλ᾽ ἐγὼ βούλομαί τινα λόγον ὑμῖν εἰπεῖν, ὃν 
” ἃ / 3 / Δ 3 / 

ἴσως καὶ ἄλλοτε ἀκηκόατε. τῶν γὰρ ἐνθάδε 
δ ὃν / ”/ ”λ ἐλθ ο) υ] - εινῶν τινα λέγουσιν εἴς τινα πόλιν ἐλθεῖν ὃ τῶν 
αὐτὸ τοῦτο ᾖἔργον πεποιηµένων, ὥστε εὐθὺς 
εἰδέναι τὸν τρόπον ἑκάστου καὶ διηγεῖσθαι τὰ 

/ α 1 ιά 3 / ε] 3 

προσόντα, καὶ μηδενὸς ὅλως ἀποτυγχάνειν' ἀλλ 
ὥσπερ ἡμεῖς τὰ ζῷα γιγνώσκοµεν ὁρῶντες, ὅτι 
τοῦτο μέν ἐστι πρόβατον, εἰ τύχοι, τοῦτο δὲ 
κύων, τοῦτο δὲ ἵππος ἢ βοῦς: οὕτως ἐκεῖνος τοὺς 
ἀνθρώπους ἠπίστατο ὁρῶν καὶ λέγειν ἠδύνατο ὅτι 

{ Δ 2 - ων Ν / { ) οὗτος μὲν ἀνδρεῖος, οὗτος δὲ δειλός, οὗτος δὲ 
2 / 5 λ ς λ αν] / Ἀ / ἁλαζών, οὗτος δὲ ὑβριστὴς ἢ κίαιδος ἢ µοιχός. 
ὡς οὖν θαυμαστὸς ἦν ἐπιδεικνύμενος καὶ οὐδαμῇ 
διηµάρτανε, προσάγουσιν αὐτῷ σκληρόν τινα τὸ 
σῶμα καὶ σύνοφρυν ἄνθρωπον, αὐχμῶντα καὶ 
φαύλως διακείµενον καὶ ἐν ταῖς χερσὶ τύλους 
” / ᾿ Ν / « ή ἔχοντα, φαιόν τι καὶ τραχὺ περιβεβλημένον ἱμάτιον, 

1 καὶ δὴ Ἠ/Παπιοννέ2 : ἤδη. 1 ταῦτα] ταῦτα τὰ Ἠεἶε]κο, 
8 ἐλθεῖν υἀάεά Ὦγ Κοοβ]εν. 
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γεῖ διιοἩ βγπαρίοπας οί ἐπείχ {ποοπίπεποε ας ἴἶιο {ο]]ουν- 
ἵηρ τενεα] ἰλεῖχ ἵχαε οΠαχαςοῖετ απ ἀἱκροδίίοι: νοίος, 
Εἰαηςς, Ῥοδίμχε; ΥΕ, απά ἴλε {ο]]ονίπο αφο, υ]ίοὮ 
4χε ἴποιρηί ἴο Ῥε Ρε απά Ιηβίσπίβοαπὲ ἀείαῖ]ς: 
5ἵγ]ε οἱ Ἠαϊτοαϊ, πιοᾶε οἱ ν/α]κίηρ, εἰεναίίοη οἱ ἴμα 
εγε, Ιπο]παίοη οῇ τε πεσῖς, λε ἰπ]ο]ς οἱ οοπνειρίης 
ΨΗ αρίατηεά ρα]πα. Έοχ γοι πιαςὶ ποῖ Επ]ς ε]αῖ 
ἴπε ποῖες οΓ Ρίρες απά Ίγτε οἳ 5οΏβρ5 τενεα] 6ΟΠ16- 
Ώπιες πιαπ]ηεςς απά δοπιθῆπχες Γεπαϊηίπηϊίγ, Ῥιἳ ενα 
πιογεπηεηῖς απά αε[ίοης 4ο ποῦ νατγ αοοοτάϊπς Το 
5εχ απ αΠοχγά πο οἶιε {ο Τζ. 3 

Ῥιϊ 1 εἸου]ά Π]κε {ο 1ε]] γοι α 5ἴοἵγ, οης ἴ]αί γοι 
ΏΙΑΥ ῬΡοββἱβΙγ Ἠανε Ἠεατά Ῥείοτα.Σ Τϊ 56επῃς ἴ]λαῖ οπς 
ο Όλα οἶενεχ Ρεορ]ε ο Τανοις-- 5ο ἴἶιε 5ἴουγ ταης--- 
οηςε Ὑεηῖ ἴο α οεγίαϊῖη οΙἳγ. Ἠε Ίναβ α π]αΠ γ/]ο Ἰαά 
πιαάε 1ὲ Πὶς δρεσοία] Ῥηδίηεςς {ο τεοορηΐσα ἱπείαπί]γ 
λε οἸατασίεν οἱ οαοἩ ἱπάϊνίάια] απᾶ ἴο Ὦο αΌ]α ἴο 
ἀεροχίρε Ἠΐ5 απα]ΐες, απά Ίνα Ἰαά ηδνον {α]εά υνε]ι 
ΔΏΥ ῬεϊδοἩ; Ραΐ ]αςῦ α5 ννε τεοοσηίᾳα απἰπια]ς γ/Θη 
νε 566 ἴλεπι απ Έπον {λαί ἐλίς, {ου ἱηδίαηος, ἶ5 α 
πεερ, 1{ 5ο] ἵ5 ἴλε ο.5ε, απά ἰλίς α ἆοσ απᾶ ἴλῆς α 
Ἠουδε ΟΥ οΧ., 5ο ἴλαῦ πιαη απάεγςῖοοᾶ ἨΙΠΙαΤ. Ρείηρς 
ψΏεη Ίο δανν ἴἨεπα απᾶ οοα]ά 5αγ ἰλαῖ ἰΠῖς οπς γγα5 
Ῥτανο απ ἴΠίς οΏς α οογ/ατά απ τὶς οης απ Ιπηροδίος 
αηά Ὠλίς πηαη γ/αηίοη ος α οαἴαπηίζς οΥ αη αἀι]ίογον. 
Ῥεσαιςε, Ἰλεγείοτα, Ἡς γγας ποϊεᾶ {ου Ες ἀἱερ]αγ οἳ 
ΡούΨεΥ απά πενεχ πιαςε α πηϊσίακε, ἴπε ρεορ]ε τουσ]! 
Ρείοχε Ἠίπα α Ῥείθοη ο ταρσεά {παπι απιά Ἰκητεά 
ὮΏχοννς, δᾳ πα ]ἱά απιᾷ ἴπι 5ΟΣΥΥ δἰαΐε απά νι «α]]οιιδες ΟἨ 
Ἠἱς Ἠαπάς, Ἠταρρεά ἵπ α 5οσῖ οῇ 6οαχ96, 6ταΥγ πιαπῖ]ε, 

1 Ώ]ο Ίθανθν 18 η {πο ἆατ]ς τορατάίηςρ {πο Ῥτοοίο {ον ο 
πιοβύ οἳ ἴπο {1ηρβ Ἠοτο οτἱοίσθά. ὙΠαοῦ γνας {πο βἱρηϊβοαποθ 
οἳ {λοθ αρίατηθά ρα]πιῖ ΜοτοΙγ απ οπἰοηίαΙ ρθβύττο Ἱ 

5 Ῥϊομεπες Τιασγύϊα», Τ. 175, 661] ες βἴοτγ οἱ ΟἸθωπί]ος. 
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Ν 9 - - κ / / δασὺν ἕως τῶν σφυρῶν καὶ φαύλως κεκαρµένον" 
λ -- Σς/ α) « ” « Α ε καὶ τοῦτον ἠξίουν εἶπεῖν ὅστις ἦν. ὁ δὲ ὡς 

« - Α ον πολὺν χρόνον ἑώρα, τελευταῖον ὀκνῶν µοι δοκεῖ 
τὸ παριστάµενον λέγειν οὐκ ἔφη ξυνιέναι, καὶ 

/ 1 α) / ”/ λ 2 

βαδίζειν αὐτὸν ἐκέλευσεν. ἤδη δὲ ἀποχωρῶν 
πτάρνυται' κἀκεῖνος εὐθὺς ἀνεβόησεν ὡς εἴη 
κίναιδος. 

Εἶτα ἐπ᾽ ἀνθρώπου. μὲν ὁ πταρμὸς ἐξήλεγξε 
τὸν τρόπον καὶ πρὸς. τὰ ἄλλα πάντα ἴσχυσε τὸ μὴ 
λαθεῖν: πόλιν δὲ οὐκ ἂν ἕν τι τούτων διαβάλοι 

Δ / 2 / αν Δ Α.Σ φ“ καὶ δόξης ἀναπλήσειε πονηρᾶς, καὶ ταῦθ᾽ ὅπου 
μὴ δεῖται δεινοῦ τοῦ συνήσοντος τίνος ἐστὶ 

ον ς 1λλ᾽ ”/ θ / Ἂ ϱ δ / - σημεῖον; ἀλλ ἔγωγε πυθοίµην ἂν] ἡδέως τῶν 
α] / / - ” ἊἎ / / ο) 

ἐμπείρων τίνι τοῦτο ἔοικεν ἢ τί βούλεται δηλοῦν. 
οὔτε γὰρ κλωσμὸς οὔτε ποππυσμὸς οὔτε συριγµός 
ἐστι ἢ τίνος ἐστὶν οἰκεῖον ἔργου καὶ πότε 
µάλιστα γιγνόμενον' οὔτε γὰρ νέµουσιν οὕτως 

”/ 3 ο ”/ - ε] .) σολ οὔτε ἀροῦσιν οὔτε κυνηγετοῦσιν, ἀλλ οὐδὲ 
. ς / / αν 3 / ἐστιν ἡ φωνή. πότερον οὖν ἀσπαζομέ- 

νων ἀλλήλους ἢ καλούντων ἢ φιλοφρονουµένων; Ἡ 
5 .] ος ς / ” / / ώ Δ ε] α 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ὑμέναιος ἴδιόν τι µέλος ἐστὶν ἀρχαῖον 

ναυτῶν 

ἐπὶ τῶν γαμούντων, οὕτως καινὸς οὗτος εὕρηται 
ῥυθμὸς ἄλλης τινὸς ἑορτῆς. 

᾽Αλλ' ἀπελεύσεσθε ἀγανακτοῦντες καὶ λεληρη- 
κέναι µε φάσκοντες, εἰ τοσούτους λόγους µάτην 

Ἰ ἂν εάἀοά Ὦν ὨϊπάοςΕ. 
3 οὐδὲ ναυτῶν Βθ]άθη: οὐδὲν (οὐδὲ) αὐτῶν. 
ὃ Α{ἴετ φιλοφρονουμένων Υαλ]οη οοπ]οοίιτοά οὐμενοῦν. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

Ἠὶς Ῥοάγ «Ἠασσγ ας [αχ α5 ἴλλε απ]]ες απά Πῖς Ἰουἷςς 
Ψτοϊομεά]γ εΠίπσ]εᾶ: απἀ ους Ε]επά γνας αθκεά ἴο 
τε]] νι]αῖ Επί πιαη γνας. Βαϊ αξτει Ἰο Ἰαά οΏδεινεά 
ἴπο ππαη {ον α Ίοπο γηηί]α, πε εχρετί Επα]]γ, νι 
βεεπηίπς τε]αοίαποο ἴο 5αγ γηλαῖ Ίνας ἵπ Πΐς παπά, 
Ῥτοίεβςεά ἴ]ιαί Ἠε ἅῑά ποῖ απάετείαπά ἴ]ο ο.5αο απά 
Ραάε ἴ]ια πια ππονε α]οης. ΕΒα ]αςί ας ἴμε {ε]]ουν ννας 
Ἰεανίης, Ίο 5πεεζεά, νλοτοιροηπ οἆς ΕΙεπά Ιπππηε- 
ἀἰαζεῖγ οτῖεᾶ οι ἴ]αί ἴπε πιαη γνας α οπἴαπηϊίς.1 
Ὑοι ςςο, πε, ἴλαῖ ἴ]ε 5ΏθεΖε τενεα]εᾶ ἴ]ια «ἶπατας- 

ἴεχ οἱ α ππΒΏ, απᾶ ἵπ ἴμε {ασςαο οἱ α]] Ἠὶς οἴμει ἰταῖῖς 
νας οιήΠοϊεπῦ ἴο Ῥτονεηί Ἠίς εἰαάίπσο ἀειεοίιίοῃ; 
απά παὶσΏῖ ποῦ 5οπιο 51ος ἰΠίπσ οαρ]εοί α οἵἵγ ἴο 
{α]5ε αοοιδα Ίος απᾶ Ιπ[εοί Τ5 ντ αη εν1] τεριζα οι, 
απά ἴλαῖ ἴοο ἵπ α πιαϊζετ τεφαϊτίπσ πο εχρετῖ ἴο 
ἀείετπαίπο γα ἀἰδογάεν ἴ]ε ἰταῖῖ Ὀεϊοκαιπςὲ Ἠον- 
ενετ, 1 {οτ πιγ ρατῖ 5ποι]ά Ἰ]κε ἴο αξ]ς ἴλε εχρετῖς 
ππαῖ ἰλμῖς «ποτίίηςσ τεδεπιρ]ες οἵ να 15 ππθαης---{ου 
Πτ ἵ5 πεϊῖῃεχ α οἰαο]ίπο 5οαπᾶ πος α πια] ίηρ ος ἴ]ε 
Ἡρ5 πος γεῖ απ εχρ]οβίνο νςί]πρ---ος ἴο γαῖ Ἰπε 
οἱ νοτ]κ 19 ἶ5 τε]αῖοά απά νΊεη 1ἱ ἶ5 πιοςί Ι]κε]γ ἴο 
Ῥε πιαάε; {ογ πεϊ]εν 5Περμπετάς ΠΟΥ ΡΙΟΨΠΠΕΏ ΠΟΣ 
Ἠιπίδππεη ΕΠΙΡΙΟΥ ἴΠαῦ 5οαπᾶ, ποχ ἄοες Τζ ο π το 
ςαΐ]οι5. 15 Πε, ἵπεη, α 5ουπᾶ πιαᾶε ΒΥ ππεη νΊεη ἴΠεγ 
βτεεῖ οπε αποϊΒεσ ος οα]] ἴο οπε αποϊΒεχ ος ἀἱδρ]αγ 
αβοες[ῖοηδ Ότπ ἴ]ε οοηίτατγ, ]α5ί αξ ο Ἠγπιεπεα] 
ἶ5 α ερεοῖα] 5οηρ οἱ εατ]γ οτἱρίη απά δες αἲ γγεάάίπρς, 
5ο ἴλί5 πιιςῖ Ῥο α τηγίηπα ο τεσεηῖ οπἱρῖη, πο ἀοιβί, 
απά αδεᾷ αἲ α ἀϊπετεπί Κπὰ ος {εςάνα]. 

Ἠοψενοτ, γοι νψ] ἀερατί ἵπ Πσῃ ἀιάσεοπ, ἀε- 
εἰατίης ἴλαῖ Τ Πανο ἴα]]κεὰ ποήηςοηςε, ΙΕ 1 Ἰανε αἰτετεά 

1 Ἔπο βΠθο7θ ἶ5 α νγο]]-ΚπονΏ οπἹθη απά ἀοαβρί]οθς οαραΡ]ο 
οἳ νατὶοᾷ πιθαπίησς ἵπ Ἱεθρίπσ νηθἩ νατιοά οοπαΙθίοης; Ῥαῦ 
ἴ6 6 ποῦ οἶθατ γνΤιγ 8ο βροοἰα]ζθά α πιοαπίηρ ϱπου]ά Ἠανο Ώθθῃ 
Είνθη ἵηπ 0μθ Ῥτοβοηῦ ΙΠβί8πΠοθ. 
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διεθέµην καὶ πρὸς οὐδὲν τῶν χρησίµων. μµήδεμίαν 
γὰρ ἐκ τούτου βλάβην ἀπαντᾶν μηδὲΙ χεῖρον 
οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν. παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησι 
πρότερον δεινὸν ἐδόκει τὸ μετακινεῖν τὴν µου- 
σικήν, καὶ κατεβόων πάντες τῶν ῥυθμὸν εἰσαγόν- 
των ἕτερον καὶ τὰ µέλη ποικιλώτερα ποιούντων, 
ὡς διαφθειροµένης ἐν τοῖς θεάτροις τῆς Ἑλλάδος. 
οὕτω σφόδρα τὰ ὦτα ἐφύλαττον, καὶ τηλικαύτην 
ἡγοῦντο δύναμιν τὴν ἀκοὴν ἔχειν, ὥστε θηλύνειν 
τὴν διάνοιαν, καὶ ἀδικεῖσθαι τὰ τῆς σωφροσύνης, 
εἰ παρὰ μικρὸν ἐνδοίη τὰ τῆς ἁρμονίας. τοιγαροῦν 
φασι Λακεδαιµονίους, ἐπειδὴ Τιμόθεος ἧκε παρ᾽ 
αὐτούς, λαμπρός ὢν ἤδη καὶ δυναστεύων ἐν τί 
µουσικῇ, τήν τε κιθάραν αὐτὸν ἀφελέσθαι καὶ τῶν 
χορδῶν τὰς περιττὰς ἐκτεμεῖν. καὶ ὑμεῖς, ἄνδρες 
Ταρσεῖς, µιµήσασθε τοὺς Λακεδαιµονίους, ἐκτέμετε 
τὸν περιττὸν φθόγγον. 

'Ὁ παλαιὸς μῦθός φησι τὴν Ἐίρκην µεταβάλ- 
λειν τοῖς φΦαρµάκοις, ὥστε σῦς καὶ λύκους ἐξ 
ἀνθρώπων γίγνεσθαι καὶ ταῦτα ἀπιστοῦμεν 
Ομήρου λέγοντος, 

ή λ - Δ ” Δ / / 

οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας 
τε 
Δ / καὶ δέµας. 

1 μηδὲ Βε]άθη: μηδὲν. 

1 Τηο ἱπιρογίαηπί ροβίίοη αββὶσηος {ο πηβίο ἵπ τοοῖς οἆμσα- 
ύἴοη 185 α. ποίαΡβ]ο ΡΙΗΘΠΟΠΙΘΠΟΗΠ. Ῥ]αίο ἀθνοίθι πηποἩ 8βρα0θ 
{ο {9 αΏ]θοῦ ἴπ Ώου] ὃ απά 4 οἳ Πῖς Περιθίίο. Ἑβροοία]γ 
αρροβίζο ἵψ Περιθο 424 Ο. Ἀ96 αἶδο ΑγίβίοΡΗαΠΟΘΡ, Οἰοπάς, 
9608--72. 
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ΤΗΝ ΤΗΙΗΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

50 ΠΙΑΠΥ Ὑνονάς ἵπ ναῖη απά ἴο πο πδεβι] ῬιχροῬθ. 
Ἐου γοι ουν] αβςετί ἴλαί πο Ἠαχπι ἶ5δ εποοιηῖετεά 
η «ΟΠδε(ιεησο ο{ ἐς οποτῖπρ απ ἴλαῖ ἴπε οἳἵγ ἶ5 
ποπε ἴ]ε γγουδε ἵπ 15 αἀπηπἰςίταΠοη Ῥοσαιςαο οἱ Πζ. 
Βαϊ απιοηρ ἴ]ο (τεε]ςς {π πες σοπο ΡΥ {ἴ αδεά Το Ώε 
τερατάεά α5 αη ανν{α] ελίπς ἴο ἵαπιρετ νημ Όλε ατὶ 
οἱ παιδία, απά ἴΠεγ αἲὶ οτιεὰ οιῖ αραϊηςί ἴ]οδε Ὑο 
ἴτιεᾶ ἴο Ιπίχοάσοσε α ἀῑβετεπί τηγίηπα ος Το οοπηρ]ἱοαῖε 
ἴπε πιε]οάγ, Πο]άϊπο ]ιαί ἄτεεςε γνας Ρεϊπρ οοτταρίεἁ 
ἵπ ἴῃο ἰἐλοαΐίχα. 390 οαγεξα]]γ ἀῑά ἴΠεγ 5α{εριανᾷ ἰπεῖτ 
εασ5; απᾶ ἴλεγ αἰϊνραϊεά ἴο γν]αῖ νγας Ἰεατά 510Ἠ 
Ῥοῦψεχ ας ἴο εβεπαϊπαῖἴε ἴ]λο πηῖπςᾶ απά νὶο]αῖε ἴμε νϊτίαε 
ος 5ε]{-οοπίτο] ΙΓ ἴπε Ρυεϊποῖρ]ες οἱ ἨΠατπποΏηγ 5που]ά 
ρῖνε νναγ εΥεχ 5ο Πεί]9.. Έοτ ἱπδίαπος, ἴΠεγ 5αΥ ἴλαί 
ἴπε Βρατίαης, ΟΏ αη οοσαδίοη γεη ΠἨπιοίμεας γγας 
νὶκήης ἐλεῖτ οΙἵγ, πε Ῥέϊηπρ αἰτεαάγ απ ατῖςί οἱ ἀϊδ- 
ὨἨποίίοη απά απ αιἰΠποτΙϊγ ἵπ πηιδίς, ποῖ οπ]γ ἴοο]ς 
αγγ Άγοπα Ἠϊπι Ἠΐς Ίγτε Ῥαὲ ενεπ επί οαῖ ἴλπε 54ρεγ- 
βιοις οἰπίησς.” Ὦο γοι Π]ον/ῖδε, πιεη οἱ Ταχδις, η 
Ἱππζαίον. οἱ ἴ]α βρατίαης, ουῖ ους ἴπε 5αρετβαοις 
φοιιπά. 

ΤΠε αποϊεηῖ 5ἵοχΥ τε]αῖος ἴ]ιαί (Ἴτοὂ γνοτκεά ἵταης- 
{ογπιαϊίοης ὮΥ πἹεαης οἳ Ἠεν ἆγαρς, 5ο ἴλαί 5νήπα 
απᾶ γγο]νες νετε ρτοάασεά ἔτοπα ππθη; απά Ὑνε αγα 
Ἱποτεάπ]οις γηεη ΗΟΠΙΕΥ 5.75: 

Βοίῃ Ἠεαᾶς απ νοῖσε απ. Παῖν οἳ βνΊπε Ἠας ἴπεγ, 
Απά «επ ἴμε «Παρα. 5 

} ιο {ο]]ς ἐ]ο βαΠ1θ 5{οτΥ ἵπ 92. 67 Ῥαῦ0 νθποαῦ βροοἡγίηπρ 
ἴμο νἰοβῖπι. πο ' βαρογβποιβ αἰτίησς ᾿ ῬτθβαπιαβΙγ ν/ογθ 
βἰτῖησς δ {ο 11, ἴμο Ίντο αβια]1γ Ἠανίησ πο ΠΠΟΤΘ ἴΠαη 8ΘΥΘΗ. 
Τιπποίμθας ἨΙπηβεΙΕ (Άεγθαε 215--49) ταῖοτβ {ο Πῖ5 ᾳπαττθὶ νηθῃ 
πο Βρατίαης υΙἩ ταίθγθηοθ {ο Πῖδ Ιπποναδθίοηπβ απά Ῥουβδίβ 
ὑλαῦ ηο Παά αἀάθά αη οἰονυοπί] βὐτίπρ {ο {πο (θη οἱ Τογραπάογ. 

5 0άψ88εν 10. 2959-40. 
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1λλ᾽ » / τ Ἡ Δ δι) - / Δ ” 

ἀλλ᾽ ἐκείνοις Ἰ μὲν τὸν νοῦν µένειν φησὶν ἔμπεδον, 
τούτων δὲ ὁ νοῦς πρῶτος ἀπόλωλε καὶ διέφθαρται. 
καὶ μὴν οὐχ οὕτω δεινόν ἐστιν, εἰ ἄνθρωποι 

μη Χ, Δ / . σοι α) β Γ μεταξὺ προβάτων φωνὴν λάβοιεν οὐδ εἰ βοῶν 
οὐδ' ἂν χρεµετίζωσιν οὐδ) ἂν ὑλακτῶσι, ὥσπερ 

ἡ ε / « Δ / ο κ - - τὴν 'Ἠκάβην οἱ ποιηταὶ λέγουσιν ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
δεινοῖς τελευταῖον ποιῆσαι τὰς ᾿Εριύας 

χαροπὰν κύνα" 
χάλκεον δέ οἱ γνάθων ἐκ πολιᾶν φθεγγοµένας 

/ ὑπάκουε μὲν "ἶδα Τένεδός τε περιρρύτα 
/ / / / 8 Ορηίκιοί τε φιλήνεμοι πέτραι. 

- ) ι) οὐχ οὕτω φημὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ τέρας δεινὸν οὖὐδ 
ἀποτρόπαιον, ὡς ὅταν ἀνήρ τις ὢν καὶ τὸν 

- λ χαρακτῆρα ἔχων τὸν αὐτὸν καὶ τὴν φωνὴν τὴν 
ς α ι) Δ - - / Δ / ἑαυτοῦ, καὶ τὰ σημεῖα τῆς φύσεως μὴ δυνάµενος 
ἀνελεῖν, μηδ᾽ ἂν ἅπαντα ποιῆται περιστέλλων, 

/ / / ϱ) ι) [ή - καθάπερ φώρια κλέπτης, ὑπ Ἠρινύων τινῶν 
τυπτόµενος καὶ διαστρεφόµενος καὶ πάντα τρόπον 
διακλώµενος πάντα βούληται ποιεῖν καὶ μηδὲν 
ὡς πέφυκε." κἄπειτα Πρωτέως τινὸς δίκην 
ἀλλάττων καὶ μετατιθεὶς αὑτὸν ἐξεύρῃ φωνὴν 
Ἱφ / / » δ Δ / α / 3 ἀφιέναι μήτε ἀνδρὸς μήτε ' γυναικὸς 'μήπτε ἄλλου 
τυνὸς ζῴου, μιμούμενος μηδὲ. χαμαιτύπην αὐτὸ 
τοῦτο χαμαιτυποῦσαν, ἀλλὰ ὃ τοῦ αἰσχίστου Ἰ έργου 

Δ ο 3 / 

καὶ τῆς ἀσελγεστάτης πράξεως ὥσπερ ἂν φΦθεγ- 

1 ἐκείνοις Ἠεϊθ]κα: ἐκεῖνος. 
5 βοῶ πυμον : νρεν Ῥοΐρκο: ... . ἃ το... 

φιλήνεμοι πέτραι «800898, φιλάνεμοί γε πέτραι (991, φιλήνεμοι 
γύαι Ἠ Παππονηϊθσ: φιλίην ἔμοιγε. 

4 Ἐπιροτίαβ τορΏγάβ πάντα βούληται . . . ὡς πέφυκε 88 
ἐτουβμαῖο ἐοἰταππθύου. 

ὅ ΑΠίογ ζῴου ἴπο ΜΒΒ. τοι μιαρὰν καὶ ἀνδρόγυνον, νγλπῖοϊι 
Ἐπιρογίιβ ἀθ]θίοΒ. 
428 



ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΟΟΙὉΤΕΡΕ 

Ίμείν παϊπάς, Ἠούνοναχ, τοπιαϊηοα 5ἰεαά{αςί, ε δαΥ5, 
πηεγεας ἴ]α πηϊπά ο{ ἴμο ππεπ οἱ Ταγεις Ίας Όσοι ἴ]ς 
γεν Ετεῖ ἠΠίπρ ἴο Ῥοε ταπεά απάἆ αἰτετ]γ οογταρίεά. 
Απά τεα]]γ 19 ἶς ποῖ 5ο ἱεχτίρ]α ἴ]λαί Ἠαπιατ Ρεῖηρς 
5λου]ά {ου α πιο ἴα]κα οἨ ἴλε νοῖος οἱ «Ἡεερ ΟΥ Κῑπο 
ος ἴμαί ἴ]εγ εοι]ά πεἰση ος Ἠογγ]---α5 ἱπάθοά ἴ]ε 
Ροεῖς 64Υ οϐ Ηεουρα, ἴλαί, α5 α οἰίπιαχ ἴο αἲ] ευ 
τεττίρ]ε παϊς{οτίαπος, ἴμε Ἐπτίες πιαάςε ου 

1 4]κε ἴο α Ἠοιπά γη] βαςηίησ εγες; απά νΊεπ 
2ῃε ρουγεᾷ παν Ῥχαζεη οΥΥ {ποπι ἨοαχΥ ανν, 
]άα ρανε εαχ απά 5εα-σἰτὶ Τεπεᾶος 
Απά αἲ! λε νηπά-ογγερί ογαρς οἱ ΤἨταςς.1 

Νοί 5ο Γεχτίρ]ε, ἴη ΠΙΥ ορἰπίοΏ, ΏΟΣ 5ο αβοππίπαΡ]ο τνας 
"Όλα ροτίεηί ας ὙνΊεη ΦΟΠΙΘΟΠΘ ο {5 α πια] απἆ 
τεϊαῖης α πηα]ε΄ς ἀἰκήποίνε πιαχ]κς απ Ἠϊς Ῥτορετ 
ρεεςῇ---Ρείΐπρ ΙποαραΡ]ε ο εγαἀἰσα[ίπρ αἱ5ο ἴλο πιατ]κς 
ος Ναΐιτε, ενεη ἴποισ] Ἶε πλάκες «νθχγ εβονί ἴο 
Ἰάε ἴἼνεπι ἔτοπι ἴλα γνοχ]ᾶ, ]αςί α5 ἴλο ἴπίεβ Π]άες 
5ἴο]εη σοοᾷς-- Ρείΐηρ πα ἔζετ ὮΥ ΤΕ αγίες απ ροτνοτίοά 
απά ἵπ ϱΥΕΥΥ γναγ πιαάε εβεπηϊπαίϊα, ἶ5 χθαάγ ἴο ἆο 
αηγιμίηρ αἲ αἲ], Ῥας ποϊβίηρ ἵπ αοοογᾷ ντ] Ἡϊς ΟΥ/ 
παϊιτε. Απά ἴπεη, ΄6οπιε Ῥτοίοις Ἰ]κε, ἵπ ἴ]ε 
«οιΥςε ο{ Ἠῖς «Ἠαπσες απά Ῥοά1]γ ἱχαπςξογπιαίίοης Ἶς 
ἀϊδοονενς Ἰου; {ο επα{ α 5οιπά Ῥε]οπσίπο {ο πεῖί]οτ 
ΠΙ8Ώ ΟΥ Ψ/ΟΠΙΔΏ ΠΟΥ Το ΑΠΥ οἴπεγ ογεαίατε, ποῖ ΘΥ6Ἠ 
Ραϊτετηΐης αξτετ α λατ]οῖ ἴπ ἴλο Ῥταοίίοε οἱ Ώεχ οα]]πς 
Ραΐ ταίμοχ, 1ὲ νγου]ά 5εεπι, ρτοάιοίηρ 5αο] α 5οαπά ας 
πε νοπ]ά πιακε Ἡ επσασεά ἵπ ἴ]λαο πιοδί «Ἠαππεβι] 
ἁοοη, ἴπε πιοδί Ποεπίίοις οοπάμοῖ, απᾶ, ν]αῖ ἵς 

1 Έτοτη 8η πΠΚΠΟΥΙΠ Ῥοούῦ. 6ο Ῥοτσ]ς, Ῥοείαο Ιηγὶοί ἀγαεεῖ, 
γοἱ. 9, ϱρ. 721 --9. 

6 Α/οΓ ἀλλὰ ἨΠαπιοννίθσ αάάς τὸ. 
Ἰ τοῦ αἰσχίστου {800Ρ8: τοῦ λαχίστου ΟΥ τοὐλαχίστου. 
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/ ᾽ - ϱ” ε / ε) - ”/ 

γόµενος, καὶ ταῦτα μεθ ἡμέραν ἐκφανοῦς ὄντος 
ἡλίι λλῶ / 3. σ ὃ 3 3 

ἡλίου πολλῶν παρόντων. οὐχ οὕτω δεινὸν ἦν τὸ 
α / - - σ . Δ 4 - Ν 

τὰς βύρσας τῶν βοῶν ἕρπειν οὐδὲ τὸ μυκᾶσθαι τὰ 

κρέα. 
- . ’ Ποῖος οὖν Ὅμηρος ἢ τίς ᾿Αρχίλοχος ἰσχύει τὰ 

κακὰ ταῦτα ἐξᾷσαι; δοκεῖ γὰρ ἔμοιγε νὴ τὸν 
Ἡ λέι / 4 Ν οσο - 

ῥρακλέα γενναίου τινὸς καὶ τραγικοῦ δεῖσθαι 

ποιητοῦ τὸ τούτων 1 τῶν ἀνθρώπων, ὅστις δυνή- 

σεται κατασχεῖν καὶ ἀνακόψαι τοσαύτην φοράν'" 

ὡς ἤδη µανίᾳ τὸ γιγνόμενον ἔοικεν αἰσχρᾷ καὶ 

ἀπρεπεῖ. καὶ τοῦτο τὸ νόσηµα τῆς ἀπρεπείας 

καὶ ἀναισχυντίας κύκλῳ περιιὸν ὑμᾶς ἐπὶ πάντα 
”/ 4 . ] ”/ ν | Ν | ή 

ἄγει τὸ λοιπὸν καὶ ἔργα καὶ φωνὰς καὶ σχήματα, 

καὶ παντὸς ἅπτεται καὶ καθικνεῖται µέρους, 
- - ”/ . 

ποδῶν, χειρῶν, ὀμμάτων, γλώττης. οὔκουν ἡμῶν 
” . ψ . Δ - 5 / / Δ 

ὄφελος οὐδὲν οὐδὲ τῆς ἀνειμένης ταύτης καὶ 
- ο / 

ἀσθενοῦς παραµυθίας, ἀλλὰ μᾶλλον Ἀδτέντορός 
/ / / ο) [ή ιο 

τινος χρεία φθεγγοµένου χάλκεον ἢ σιδήρεον, ὃς 
-- - ἕ 

ἐμοῦ βοήσεται ὃ μεῖζον καὶ σαφέστερον. ὁρᾶτε 
Λ - 

γὰρ οἳ πρόεισιν. γενείων τὸ πρῶτον εὑρέθη 
ο πχι - ας / / η Ν / κουρά, καὶ τοῦτο ἐδόκει µέτριον, τὸ μὴ σφόδρα 

/ ” ” 3 / .) ΔΝ / 3 

καθεικέναι, μηδ᾽ ἐπὶ πλέον, ἀλλὰ πράως ἐπανορ- 
-- . / 3 ”- { οσο ” / 

θοῦν τὴν «φύσιν. οὐκοῦν ὁ τοιοῦτος ἐδόκει 
ο . / . 

πολλοῖς ἐπιδέξιος. εἶτα ἐξύρων µέχρι τῶν 

1 τούτων αἀάοά Ὦ}Υ Ηεϊεκο. 
7 φθοράν (9ε]. ὃ ἐμοῦ βοήσεται Κοολ]ος: ἐμβοήσεται. 
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ΠΠΟΣΘ, ἵη ἴ]ε Ἠσ]ηί οἳ ἆαγ, απάεν ἴ]ε ταγς οἱ ἴ]ε 5η, 
απά {η ἴἨε Ῥχοδεποε οἱ πΙαηΥ. Νοῦ 5ο Γεγηρία α 
Ροσίεπῖ γγας τς νΊεη ἴ]ε Πϊάες οἱ οαἳΐ]α οταγγ]εά απἀ 
ἴπείν βο5η Ῥε]ονγεά.Σ 

Ὑγ]αϊ Ἠοπιεντ, ἴπεηπ, οἳ γ]αῖί Ατοηιιοσομις Ίας 
Ὠνε Ῥοψεν ἴο εχοχοῖπο ἴλεςε ενΙ] ἀοΐπασςξ Έον ἴἲ 
5εεπης ἴο πηἙ, ΡΥ Ἠετασ]ες, ἴλαϊῦ α πορ]ε απ ἰταρίο 
Κἰπά οἳ ροεῖ 5 πεεάεᾶ ὮΥ ἴ]ε οοπάιοῖ οἱ ἴλαςθ ΠπΕΗ, 
οπε γιο νη]] ϱε αΡ]ε {ο οπεο]ς απ τερε] 5ο πηὶσἡίγ α 
6υχρε οἱ εν]; δἶπος ψ]ιαῖ ἶ5 ἰα]ίης ρ]ασε αἰτεαάγ ἶ5 
Ἰ]κε α πιαάπεςς ἴλαῖ {5 ἀϊδστασεία] απά αηβθεπι]γ. 
Απά ἴλίς ρί]ασαε οἱ ἱπιρτορχίείγ απά 5Παπιε]εσκηςςς, 
85 Τξ σ6οες οἩ 1ΐ5 τοιπά5 απιοηρ ο, ἶ5 αἰτεαάγ Ιεαάῖπς 
το ενετγ οτί οἱ ἀεεὰ απἀ ϱΤΥ απά Ρροδίτε, απᾶά αἲ- 
ἰαε]ίης απά Ἰηναάίηρ ενετγ ροτίοπ οἳ γοιν Ῥοάᾶΐες--- 
{εεῖ, Ἰαπᾶς, εγςες, απᾶ ἴοησαθ. Τμετείοτα, Ι οἱη ἄο 
πο ροοά αἲ αἲΙ, που οἱη ἴΠῖς εαδγ-σοίπςσ, Γεερ]ε εκ- 
Ποχίαἴίοη το νΥηΙοὮ γοι Ἠανε Ἠδίεπεά; πο, α Βεπῖος 
ἶ5 τεφυαῖτεςᾶ γη ἑΠτοαί οὗ Ῥγοησο οὐ ἵτοπ,ἆ πο γγῖ]] Ῥε 
8Ρ]ε {ο «ποια! πιοτε ]οπά]γ απά πποχε ο]εατ]γ ἴπαῃ 1 οαη. 
Έον οοηδίάεχ ἴπε Ῥχορτεδς οϐ ἴπε ππα]αάγ. ΈΤΠε τοῦ 
ΙππογαΒοη οοηβίὶςσζεά ἵπ ππωπαίηρ ἴπε Ῥεατά; απἀ 
Ὠ]θ γγας Ἰοο]κεά προη α5 πιοάεταίε εποισ], πιετε]γ 
ποῖ Το ]εῖ 15 στου’ ἴοο]οπρβ, απ ποϊλῖπρ πποτε, Ὀιἳ ]αςί 
ἴο π]ακε α 5Ηρῃί Ἱπιρτονεππεπῦ προηπ Ναΐιτα. ΊΜε]] 
ἴπεη, λε Πιαη 5ο ἴπΙπΙπιθά γγας ἰλοισηῦ ὮΥ πἹαηΥ ἴο 
Ἰοο]ς πασῖ. Πο ποεχῖ 5ἵερ νγας ἴο 5Ἴανο α5 {αγ ας 

1 Λη απβίοη {ο {πο Ρροτύοηέ (λαῦ αθίοπά θά {]ιο θαὔίπς οἳ έ]ιθ 
Κίπο οἳ Ἠθίίις ὮΥ ἴλο οοπιταάθς οἳ Οάγββοις (Οάψεςει 19. 
994--6). 

5 Οοηβ]άενῖηρ {1ο Ἰαΐέθς [πιο οἱ Βύθπίος, 16 ἶ5 βατρηϊβίηρ {ο 
ἀΐδοονοι ὑλαῦ Ἡοπιοι τοίοις {ο Ἠΐπι Ῥαό οποθ, Πίαά δ. Ἴ85-6: 

Ἀτέντορι εἰσαμένη µεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ, 
/ 

ὃς τόσον αὐδήσασχ᾽ ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΒΟΞΤΟΜ 

- - /) / 3 3 ϱ ή παρειῶν' οὐδὲ τοῦτό πω 1 δεινόν' ἀλλ ὅμως ὁ 
3 - . / / κωμικὸς καὶ τοῦτον ἐκέλευσε κατακάειν 

ἐπὶ φαλήτων συκίνων ἑκκαίδεκα. 

πλὴν ἰχον εὐειδῆ τὰ πρόσωπα καὶ παιδικὰ παρ᾽ 
ἡλικίαν 3 τῆς λάχνης ᾗ ταύτης, ἀπηλλαγμένα. εἶτα, 
τοῦτο λοιπὸν ἔτι, τὰ σκέ η καὶ τὸ στέρνον, 
ἵνα καὶ τᾶλλα ὅ ὅμοιοι ν παισὶν ὦσιν. εἶτα µέχρι 
τῶν βραχιόνων, εἶτα ἐπὶ τὰ αἶδοῖα µετέβαινον, 
ᾗ καὶ τὸ ἡβᾶν δοκεῖν ὃ περιττόν. σκώπτεται δὴ 
καὶ καταγελᾶται παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γέοις ἡ 
τῆς φύσεως τέχνη, καθάπερ ἀρχαία τις οὖσα καὶ 
σφόδρα εὐήθης, ἀχρεῖα καὶ ὃ περιττὰ προσθεῖσα 
τῷ σώματι. τί γὰρ ὑμῖν ὀνύχων ἔδει, τί δὲ 
τριχῶν; ἀλλ οὐδὲ χειρῶν ἴσως οὐδὲ ποδῶν. 
αἰδοῖα µόνον ὑμῖν 19 ἔδει ποιῆσαι καὶ γαστέρας 
καὶ τροφὴν παραθεῖναι καὶ τἆλλα ὧν ἔστιν 
5 -- ς ἀπολαύειν. τοιγαροῦν αὐτοὶ περικόπτοµεν ἕαυ- 
τούς, καὶ τὰ μὲν γένεια καὶ τὴν ἤβην ἀφαιροῦμεν, 
Α - » - ” / α] . Δ Φ ΔΝ ἃ τῶν ἀνδρῶν ἴδιά ἐστιν' εἰ δὲ ἦν δυνατὸν παρὰ 
τῶν γυναικῶν προσλαβεῖν ἕτερα, δῆλον ὅτι 
παντελῶς τότ᾽ ἂν ἦμεν εὐδαίμονες, οὐ καθάπερ 
νῦν ἐνδεεῖς ὄντες, ἀλλ ὁλόκληροί τινες καὶ κατὰ 
φύσιν ἀνδρόγυνοι. 

τοῦτό πω Ἠπιρετίμβ: τοῦτο πῶς ΟΓ τω τοπω. 
καὶ α[ΐοτ ἡλικίαν ἀο]οθοά Ὦγ Ἐπιρετίας. 
λάχνης ( ϱ8βαυβοη : ἄχνης. 
λοιπὸν ἔ ἔτι, τὰ 8ο088: λοιπὸν ἐπὶ τὰ, 
ὅμοιοι Κοθβ]οΓ: ὅμοια. 6. ὧσιν ΟΤΟΒΡΥ: ὦμεν. 
µετέβαινον ΑγΠΙΤΑ: μεταβὰν. 
δοκεῖν 08ΡΡ8: δοκεῖ. 
ἀχρεῖα καὶ Ἠθϊρκθ: καὶ ἀχρεῖα. 
ὑμῖν ΟΤΟΒΡΥ: ὑμᾶς. 

ὢΦ ὁὢ οἱ 6ι Αν 69 89 μα 

ο --] 

222 



ΤΗΕ ΤΗΠΑΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

πε ομεε]κς1; απἀ ενεηπ ἴλαῖ γν/ας ποϊλίηρ τεττίρ]ε; 
απά γεῖ ἴλε οοπαῖς ροεῖ ἀῑά Ρἱά ἴλαί ενεη 51ςἨ ἃ ΠἹΑἨ 
Ῥε Ρατηοθά 

Όρου α Ίεαρ οἱ εἰχίεεη Πρ-ινοοά ρ]α]]αςες.” 

Ἠοψενες, ἴπεγ ἀῑά Ἰανε {ος ἴ]αῦ νετε «οπχεΙγ απά 
Ῥογίδι Ῥεγοπά ἴπείκ γεανς νπεη τά οἳ ἴμαί ἆονη. 
Νεχί--θἴποε ἰΠῖς ἵνας 1] {ο Υ---ἴΠεγ 5Ώανεά ἴ]ε 
Ί]ερς απά οἨεςί, ἴο ἵηδιχε ἴλαῦ ἵπ αἲἱ οἴμεν τεδρεοῖς 
α5 Ὑνε]] ἴπεγ παὶσ]λῦ τεδεπωβ]ο Ῥογς. Τπεη ἴλεγ Ῥτο- 
ρτεςθεά ας {αχ α5 ἴμε αὖΠ5; ἴπεη θηήτεά ἴο ἴμε 
ρεηί{α]ς, γΊιετε ενίάεπος ος γοιτμ{α] νίσοιχ ἴ5 Ιπάεεά 
βαρετβποις. Τμας τἰάίοα]ε απ 8οοτη ἆγα Ρείΐης 
βΠονετεά ὮΥ ἴλμε «ἶενεν γοιηρεχ δεῖ προη ἴμε αγἰΙςίτγ 
οἱ Ναΐατε αξ5 Ῥεΐηρ θοπιεϊλίπσ οιίξ οἱ ἀαῑε απά εχ- 
ἴγεππε]γ {οο]ἱδῇ, 5εείησ ἴ]λαῖ 5ηε Ἰας αἴίασ]εά ἴο ἴ]ιε 
Ῥοάγ ἰΠίηρς ἴ]λαῖ αγε πδε]εθς απἀ 5αρεγβμοςς. Του 
Ἰηδίαποςε, ν]αῦ πεεά Ἰαά γοι οἱ παῖ]5 απά Παῖνὸ Χο, 
ποῦ εγεη οἱ Ἠαπᾶς, Ρρετμαρς, ος {εεῦ. ΑΙ ἴαι 
Ναΐατε Ἠαά ἴο ἀο {ος γοι Ίνας ἴο ογεαῖε ρεη{ἴα]ς απἀ 
Ρε]]ες απά ἴο 5αΡΡΙΥ {οοά απά ἴπε οἴ]εν τλίησς βοπα 
γης οΏε ΠΙΔΥ ἀθτίνε επ]ογπιεηί. Τῃαϊ 5 νἩγ νε 
Ὠΐπι οιχθε]νες απά Τεπηονε Άοπι ους οἨμίη απά 
Ρηϊναϊε ρατῖς ἴ]ε Ἠαῖχ πνΏΙοΕ {5 ἀῑδιποϊῖνε οὗ ἴ]πο Εα1]- 
ϱτονΏ πηθ]θ. Απά, ΙΓ Τῖ Ὕετο Ῥοβεῖρ]ε Το Ῥουγογ) 
Ώγοπι ἴλμα ἔεπια]ε οετίαῖη οἴπει αἰτίραῖες, ε]εατ]γ 
ἴπεη Ίνα 5Ποι]ά Ῥε 5ΙργεπηεΙγ ΏαΡΡΥ, ποῖ ἀείεσίῖνε 
5 αἲ Ῥτεδεηί, Ρας ν]ο]ο Ῥείησς απά παϊιτα]--- 
ερίοεηες! 

1 3 Ας {αγ ας {πο οποθ]α ᾿) ἴπ 0Π]8 οοπίθχύ 86ΘΠ18 0ο ΊηθΩΠ ο 
ψ/πο]θ (αᾳθΘ, {πο Ῥτονίοαβ βίασο Ἱηνο]νίης ππθτεἰγ ὑτταταῖης, 
ποῦ αΠανίης, απ {Πο πεχύ βίαρο Ιπνο]νοα» {Πε Ίερβ απά οἩορῦ. 

1 Κοοξ, ὅοπι. 414. Γγαφ., ΑτἰβίοΡρΏαΠΕΘΒ, ἴταρ. 77. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΟΟΕΤΗ,ΟΕΣΕςΟΝΕΟ 

ΤΑΡΡΙΟ, ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ, 

Τμϊ5 Ὦιβοοατεθ, Ἰϊκο ἴπο οπθ Ῥτθοθάίηςσ, γαβ ονἰάοη{]γ 
ἀεμνοτεά Ῥοΐοτο α Ῥαβ]ο σαὐΠοτῖηρ οἳ {Πο οἴδίσεπς οἳ Τατεις. 
ΠΙΟ] οἱ 9 Όνγο ν/α8 1ο οςτ]ῃοτ νο Πα νο πο ΠΊΘΔΠΒ οἱ ΚπονΊηρ. 
Ῥοΐ] 86οπα {ο Ῥοϊοπς {ο Ὠἱο Ἰαΐου Ὑθατβ. Ὑοί ἴ]ο ἴοπο οἳ 
θαοἩ ἶ5 βο ἀδίποῦ 88 {ο Ῥτοοίθίπι Όνο βορβταίθ νΙκί. Ίπ 
61ο οηπθ {Πο βρθακοτ Ἠαβ πας] 0ο 88Υ τορατάϊηρ Πο ἀθοαάθησθ 
οἱ ἴμο 61π]θ65, Ῥαῦ Ἡθ αθ1]1 {θες αὖ Ηροτίγ {ο ἐτοαῦ γμαῦ {]ιθπαθ ἵπ 
Ἡρ]μίετ νοίῃπ, Ἰαασβίηςσ Ῥούμ οὐ απά νηθ] 5 αιάίθηοθ απᾶ 
Ἰηθετ]ατάϊίηπσ Ἠ]8 τοπιατ]κΕ ση ααοίαθίοης {Τοπ πο αποϊθηί 
Ῥοοείβ απά υηθἩ ἨἩέθτατγ οτἰθἰοίθτα, απά ἵη ροηθταΙ απονίπς 
Ἠήπιβο]ξ ααἴίο αὖ 6856, 5 ἱπάρθά πγοι]ά Ώθβύ οπθ ΊνΠο βΡροΚκθ 
οἩ Ἰην]ναίοη. 1π ἴ1θ οὔμετ {Ἠετο Β6ΘΙΗΒ {ο Ὦθ πο απθβίοη οἳ 
αΏ Ἰην{αθίοη: Ἠϊο Ο60ΟΠΊΘ5 88 ἃ πιθββΘηΡοΥ τοπι ἄοά ἵπ πιο 
οἳ ποθἀ. ἩἨο ρῖνοβ ποῦ α βἴηρ]θ Ἠπο οἱ ΥεΓβΕ, απά Ἠἱ8 ΟΠΙΥ 
τ6ίΘΙΘΏΟΘ {ο οἸαβθίο {ππθβ οοηβἰβύβ ἴπ {1ο οἰαθίοη οἱ Βρατία 
αηᾶά ΑίΠοης 5 Ἠοτγίρ]θ ΘΧΕΠΙΡΙΘΑ οἳ {πο {αΐο τθβογγεά {οτ 
ΑΙΤΟΡΩΠΟΘ απά βοἱβεμποβθ. Τ]ο {ον {οπο]θβ οἳ Ἠππποιατ οΠΙΥ 
βογνο {ο οπιρμαβίσθ {19 βρεα]κοτ’5 θαΓΠΘΒίΠΘΒΒ, 
Τ]β {Πο ἔνγο ΒΡΘΘΟΠΘΕ βογνο {ο οοπιρ]επιθηῦ θαοἩ οἴμον αηᾶά 

{ο τονοθα] α Ῥτοιά οἱ οἱ αποϊἰοπύ οτὶσίηπ, {ποτοιρη]γ α[ϊνο, 
(ποαρ] εαβοτίηρ τοπ {πο παῦιτα] τοβα]θβ οἳ {οο ρτθαῦ ΡΓ0Β- 
Ῥοπίόγ. ὮὨοβρίθ ἴπο οτἰεπία] οἰοπιοπύ ἰπ πο Ῥοριαίίοη, 
Τατεις οοι]ἀ ο το]ῖοά προητ {ο απἀρθγβίαπᾶ α]αβίοης 6ο ἄτοοὶς 
Ῥοδίτγ απά ΠΙΥἩ απά ἨΙβίοτγ, απἀ {πο σγηιηθββίαπι απά ἴ]ο 
ΑΡοτίς οοηπεοίθᾶ νηθ 16 πηὶρ]ῦ γε οχρ]αϊη Ῥατ]9 {οπάπθβθ 
{ον αἰλ]οίῖο ρηταδο απἆ ΙΠαΡΟΤΥ. 
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4. ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

.] 3 ” / - 1” ” σ / 

Οὐκ ἀγνοῶ µέν, ὦ ἄνδρες ΤΓαρσεῖς, ὅτι νοµέίζεται 
καὶ παρ᾽ ὑμῖν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις τοὺς πολίτας 
παριέναι καὶ συμβουλεύει, οὐ τοὺς τυχόντας, 
ἀλλὰ τοὺς γνωρίµους καὶ τοὺς πλουσίους, ἔτι δὲ 
τοὺς καλῶς λελειτουργηκότας. οὐ γὰρ εὔλογον 
ἴσως τῆς μὲν οὐσίας τῆς τῶν πλουσίων µετέχειν 
ὑμᾶς τὸ µέρος, τῆς δὲ διανοίας μὴ ἀπολαύειν, 
ὁποία ποτ᾽ ἂν ᾖ. καίτοι κιθαρῳδῶν γε ὁπόταν 
3 / .) / Ἀ .] - Ἀ 3 Ν 

ἀκούειν ἐθελήσητε ἢ αὐλητῶν ἢ ἀθλητὰς θεωρεῖν, 
οὐ καλεῖτε τοὺς πλουσίους οὐδὲ τοὺς πολίτας, 
ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους καὶ δυναµένους, οὐχ 
ὑμεῖς µόνον, ἀλλὰ πάντες οἱ τοιοῦτου. 

ε] . δὲ . ” λ θά 1 σ ] .) 

Οὐ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο λανθάνει µελ ὅτι τοὺς ἐν 
τούτῳ τῷ σχήµατι σύνηθες µέν ἐστι τοῖς πολλοῖς 

. - .) / λ .) Δ ” 

Κυνικοὺς καλεῖν' οὐ µόνον δὲ οὐδὲν οἴονται δια- 
- ε] φέρειν αὐτῶν οὐδ᾽ ἱκανοὺς εἶναι περὶ πραγµάτων;" 

ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ σωφρονεῖν ἡγοῦνται, μαινομέ- 
νους δέ τινας ἀνθρώπους καὶ ταλαιπώρους εἶναυ. 

1 λανθάνει µε θε]: λανθάνειν. 
2 Ἐεΐκ]κο πυου]ά αάά διαλέγεσθαι αξίες πραγμάτων, ]απι- 

οψγϊ(ή σπουδαίων διαλέγεσθαι. 

1 Ἴηθ8ο βροοία] βθτνίοθθ, οα]]οά Πθατρίθς, οιο α Τοτπα οἳ 
έωκ. Ιπιροβοά Ἡροπ ἔλο ν/οα]ζμίος οἰδίποηθ απἀ Ἰπνο]νοά ἴπθ 
ουέ]αΥ οἳ ΠΙΟΠΘΥ {ος βποἩ Ῥαδ]ίο πθοάς α5 ἴλο οᾳπἱρρίηα οπιά 
ααἰηίηρ οἳ 8 ἨοΓΙβ ΟΥ {πο πιαϊπίθπαποθ οἳ ο {ΤΙΥΘΙΠΘ. Β0Πηθ- 
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ΤΗΕ ΤΗΙΚΤΥ-ΕΟΌΕΤΗ, ΟΚ ΕΟΟΝΟ 

ΤΑΕΡΙΟ, ΡΙΡΟΟΌΕΡΕ, 

1 Αν γ/ε]] αγγαχε, ππεΏ ο Ταχρις, ἐπαῖ 1 {6 οιιβ5{ΟΠΙΑΥΥ 
ΡοίἩ Ἠετε απά εἰδεγ]ετε {ος οἱ ίπεης το πιοιηῖ ἴ]ια 
Ρἰαϊ{ογπα απά σἶνε αἀνίοε; ποῦ ]δί αηγ οἴίζεης, Ρα 
ἴλοβδε ὙνΠο ατα Ῥτοπιπεηϊί απά ΊΠηθη ΟΕ δα], απἀ 
ΡαγΗοι]ατ]γ ἴλοδε γιο Ἠανε Ἠοποιταβ]γ Ρρεγ{ογπιεᾶ 
Ὠπείγ δρεοία] δετνίοες ἴογ/ατά ἴ]ε εἰαῖε.ῖ4 Ἐου ἵὲ ἷς 
ποῖ τεβδοπαβ]ε, 1 Ι ΠαΥ 5αγ 5ο, ἴ]αί γοι «Ποι]ά Ἠανε 
γοιχ 5Ίατε ἵπ τε ροβδεβδίοης οί ἴμο γνεα]ί]γ Ῥαϊ {αἲ] 
ἴο Ῥτοβί ὮΥ ἰλεῖχ Ιπίε]]ρεποε, νηαίενεν ἰ]ιαῖ π]αγ Ῥο. 
Απά γεῖ, ΨΊεπενεχ γοι γθΗ Το Πδίεῃ {ο Πανρὶςϊς οἵ 
Ρίρεις οἵ ἴο ΕΠΙΟΥ ἴμε αἱσᾗμῖ οὗ αἰλ]είες, γοι ἆο 
ποῖ οα]] προη οπΊγ πιεη οἱ γγθα]ί οἳ γοινγ {ε]]ου) 
οἵήσεης, Ῥαϊ ταῖῃεχ Ἱροπ ἴλοδε γ/ο Ἠανε εχρετὶ 
Κπογ]εάρε απἆ «αραοΙϊγ, απά ἰΠὶς ἵς ἵχαε ποῖ οη]γ 
οξγοι Ραΐ ο6 εγετγροάἆγ ]ῆκε γοι.Σ 

Ἠονγενες, 1 απι γγε]] αν/ατε αἶςο ἴ]ιαῖ Τὲ ἶς οιςίοπιατγ 
{οχ πηοδί Ῥεορ]ε Το σἶνε ἴΠε παπηε ο{ Ογηίς ἴο ΠἹΘΠ γ/ο 
ἀτεςδς ας Ι ἆο:5 απἀ ποῖ οπ]γ ἆο ἴπεγ Ὠππ]ς Ογηῖος 
ἴο Ῥε πο Ῥεϊζεν {απ ἴπεπισε]νες απά ἱποοπιρεϊεπί 
ἵη Ῥτασἶσα] αβαἴτς, Ῥιαΐ ἴπεγ οοηθίἀεν ἴλεπι ἴο Ὦε ποῦ 
ενεη οἱ 5οαπά πηϊπᾶ ἴο Ῥορίη να, Ῥαϊς α οΓ82Υ, 

πιο {πο Ἠδατργ να Ῥοτ[οττηθά ἵπ πὶσρατάϊΙγ {ωβμίοῦ; ο. 
ΑτἰβύορμαπςΕ, 4ολαγπίαπα 1150--δ. 

5 Τπαῦ 1, οἵᾷσοης οἳ αἱ «πθοῖς βίαΐο». 
δ Έοτ {πο οοπνθηθίοπαΙ αρρθαταποθῬ οἳ ἴπο Ῥ]Ι]οβορῃμου απά 

ο ρορι]ατ αὐθὑιάς θονγατά 16 5θο ΟΥ. 95. 14 απά 2. 9. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

. « / 

σκώπτειν δὲ καὶ καταγελᾶν ἔνιοι τούτων ἑτοίμως 
ἔχουσι καὶ πολλάκις μηδὲ σιγῶσιν ἐπιτρέπειν, 
οὐχ ὅπως λεγόντων ἀνέχεσθαι. 

” / Ψ - ) / ἡ / 

Έτι δέ φασιν ὑμᾶς ἐν τῷ παρόντι καὶ λίαν 
’ 4 Ν ή Δ - / 

παρωξύνθαι πρὸς τοὺς φιλοσόφους καὶ καταρᾶσθαί 
ϱ) ο. ἀλλὰ 1. Ψ ν Φ΄. / ΔΝ γε, οὐ πᾶσιν, ὰ ἐνίοις1 αὐτῶν, πάνυ μὲν 

εὐλαβῶς καὶ μετρίως τοῦτο ποιοῦντας, ὅτι μὴ 
-. - ς κοινῇ κατὰ” πάντων ἐβλασφημεῖτε, εἴ τι οἱ 

ἐνθάδε ἡμάρτανον, ἐκεῖνο δὲ ἴσως ἀγνοοῦντας, 
σ ” Αα ε) ο) / α] ὅτι, εἴπερ κατηρᾶσθε, οὐ τοῖς φιλοσόφοι.. οὐ 

/ α ι) . / - Σο / μα γάρ ἐστιν οὐδεὶς φιλόσοφος τῶν ἀδίκων καὶ 
πονηρῶν, οὐδ) ἂν τῶν ἀνδριάντων περιίῃ ὃ γυμνό- 

« λ Δ ν / / Δ τερος. οἱ δὲ δὴ τὴν πατρίδα βλάπτοντες καὶ 
συνιστάµενοι κατὰ τῶν πολιτῶν πόρρω που 
δοκοῦσιν εἶναί µοι τούτου τοῦ ὀνόματος. 

3 

Τί4 ποτ᾽ οὖν δ ἐλπίσας καὶ τί βουληθεὶς παρελήλυθα 
τοιοῦτος ὢν ἐν Κκαιρῷ τοιούτῳ; µανίας γὰρ τοῦτο 
1λ θ - μῤ δ Λ Φ 14 δέ αι. ο 

ἀληθινῆς. ὅτι μηδενὸς αὐτὸς δέοµαι παρ᾽ ὑμῶν, 
5 Δ Α ς / |) / σ α] / 

ἀλλὰ τῆς ὑμετέρας ὠφελείας ἕνεκα ἐσπούδακα. 
Σλ - Δ α / / ον ᾳ ς α ἐὰν οὖν μὴ ἀνάσχησθέ µου, δῆλον ὅτι ὑμᾶς 
αὐτούς, οὐκ ἐμέ, ζημιώσετε. καίτοι οὐ ὃ προσήκει 

1 ἐγίοις θε]: οἷς. } κατὰ Ἠεϊρκο: μετὰ. 
5 περιίῃ Ἐπιρεπίς: περ ᾖ ος ἄνπερ ᾖ.. « 
4 τί Ῥβαρ]ς: ὅτι. ὅ οὖν Ἐπιρετίαβ: ἂν. 
ὁ οὐ ἀε]είοά Ὦγ Βείκκο. 

1 Τ]ο βροοία] στίθναποθ {ο γΥλίο] Ἰο τοίθτς----]κα 80 ΠΙΔΠΥ οἳ 
{1ο αἰαβίοηπβ ἵπ 0 Ὠἱβοοιτβοθ-- 88 θβοαροά οιν Κπον]οάρο. 
Ἠο ἆο Κπον ύπαί, Το ἃ 0ππο οὐ Ἰομθέ, ΡΗΙΙΟΒΟΡΊΟΙΒ Ρ]αγοά α 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΗΤΥ-ΕΟΤΕΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ, 

ητεϊολεᾶ Ἰοι. Απά 5οπΊε αγε Ῥτοπε ο που απά 
τιάίσα]ε 5ο Ῥεορ]ε, απά α]] ἴοο οὔίεη ποῖ ενεη ἴο 
επάιτε Μ]είγ βἴ]εηος, ΙΙσῃ Ί65ς Πδίοη ραζιεπί]γ νΊεη 
ἴΠ6γ δΡρεαῖς. 

Απά ΕΙΓΙΠΕΥΠΙΟΥΕ, 1 Ἠεαν ἴλαῖ αἲ ἴμε ρτεδεηῖ ΠΙΟ- 
πιεπί γοι Ἠανε α δρεοία] στίεναποε 1 αραἰποῖ ῬΡ]Ι]ο- 
8ορῄετς, απά ἱπάεαᾶ ἴλαί γοι α{τεγεᾶ «χγςες ασαἰηςὶ 
Έπεπι---ποῖ α5αοἶαςς, το θε κατα, Ῥιἳ ἵπ α {ον ἱηπσίαησες, 
ἀἱδρ]αγίπρ ργοεαῖ χ6δετνε απἀ πιοάεταβίοη 1π 5ο ἀοΐηρ, 
παςπΙποΕ α5 γοι ταγαϊπεά {τοπ οαχείπσ ΡΙή]οβορ]ενς 
ἵη ϱεπετα] 1 ππεχε]γ ἴλε ῬΡΗ]οδορῃεις ἵπ Ταγοις 
Ὕγετε ρι1]ίγ οἳ 6οπιο Ῥ]απάςς, Ῥιαΐ Ῥοβς!Ῥ]γ {απο {ο 
ποῖε ἴλαί, ἴποαρῃ γοι οασςαᾷ ἰπάεεά, 1ξ γγας ποῖ τεα]]γ 
αἲ Ῥηίή]οδορ]εις, Έον πο οης ἵς α ΡΗΙ]οβορ]ετ 2 γο 
Ρε]οπρ5 απποηρ ἴλα απ]αςί απἀ υοκεᾶ, ποῦ ενεη 1Γ 
Ἡε ροε αροιῖ ποτ πακεά παν κἰαίμες αγθιὸ 
Ῥαϊ ἴλοςο, ἵπ ἴταῖμ, νο 5εε]ς {ο Ἠανπα ἐλεῖν {αΐ]εν- 
Ἰαπά απά Ῥαπᾶ ἰορείμεν ασαἰηςὶ ἰΠεῖν {ε]]ονγ-οῦίπεης 
86ΕΠ1 ἴο πηε δοπιεν/]λαῖ Ταχ τεπιονεᾶ {ποπ ἴμαῖ ο]αθεί- 
Ποα[Ιοη. 

ΤΈπεη ἵπ γνλαῖ εχρεεία[ίοη απᾶ ντ γΥαῖ Ῥαχροςδα 
ηα5 α πιαπ ΟΕ ΠΙΥ 5ἴαππρ οοπιε Ῥθΐογε γοι αἲ 5ο α 
οτὶδὶς Έος 5ο] α 5ἵερ 5ανοιτς ο τοα] πιαᾶπεςς. 
1 απ Ἠεχο Ῥεσαιςε ἴλοτε {5 ποϊλίηρ ννηίοῃ ΙΤ πιγςε]6 
Ἱπεριήτε οἱ γοι, νί]ε οἩ ἴΠε οοΠΙΥΑΥΥ 1 Ἠανε Ῥθδεῃ 
ΠΙΙΟΗ «οποετηεά ἴο Ὦε οἱ βεινίοε {ο γοι. 1, μεῃ, 
γοι τεβαςε {ο Ῥεαχ γ(Ἡ πης, «]δατ]γ 15 νν]] ε γοιν ]ο8ς 
απά ποῖ αγ ονη. Ἠαἳ ἶ5 1 ποῖ βἰῑπς, 1 γοι Ῥε]ενα 

Ῥτοπηαϊηθηί Ῥρατύ ἵη {πο αβαῖτα οἳ Τατδα5. Ο6, ΟΥ. 98. 48 απά 
Βίταρο 14. 14. 

1 Ἠοτο απἆ {π {πο βοηίθηοο {ο Εο]]ουγ Ὠίο ἀνγε]] οη ἔ]ο έθτα] 
πηθβηῖηρ οἳ ῬΠΙ]οβορῃοτ: Ίοτοτ οἱ νηήβάοπι. 

5 ΟΕ. ΟΥ. ὁδ. ὃ. Ῥοββίρ]γ Ὠϊο Ἠαβ ἴηΠ παπά {ο ἄΥΊΙΠΟ- 
ΒΟΡΗΙΦί5 οἳ Τηάΐα (ΈΏταςμτπαπεκ) ; ο, ἸμιοίαἩ, [ιφινί ϐ απά 7. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

φον ”1 ς - θ λ Αα ”/ ΄ θ γε ὑμῖν, εἴὶ µε ἡγεῖσθε καὶ τῷ ὄντι µαίνεσθαι, 
δι αὐτὸ τοῦτο ἀκοῦσαι; μὴ γὰρ οἴεσθε ἀετοὺς 
μὲν καὶ ἱέρακας προσηµαύειν ἀνθρώποις τὸ δέον, 
καὶ τὴν παρὰ τῶν” τοιούτων συμβουλὴν πιστὴν 
εἶναι διὰ τὸ αὐτόματον καὶ τὸ θεῖον, ἄνδρα δὲ 
ἀφιγμένον οὕτως καὶ µηδαµόθεν ὑμῖν προσήκοντα 
μὴ κατὰ τὸ δαιµόνιον ἥκειν ἐροῦντα καὶ συμβουλεύ- 
σοντα. καίτοι τὰ μὲν τῶν οἰωνῶν εἰκάζειν δεῖ, 
τῶν δὲ ὑπ ἐμοῦ λεγομένων ἔστιν ἀκούσασι 

/ λ / θ 2λ ”/ - συνιέναι καὶ σκέψασθαι, ἐὰν ἄρα σαφῶς ᾖ τι 
/ χρήσιµον. 
Ῥούλομαι δέ, ἐπεὶ τῶν τοιούτων ἐμνήσθην, ἐν 

/ λ Ε) α ο 2 ο) 

Φρυγίᾳ τι συμβὰν εἰπεῖν, ἵν εὐθὺς ἐνθένδε µου 
Αα ” 8 8 Φ Ν ο. αν / ] / καταγελᾶν ἔχητεξ ἀνὴρ Φρὺξ ἐπὶ κτήνους ἐβά- 

διζεν. ὡς δ᾽ ἐθεάσατό τινα κορώνην, οἰωνισά- 
µενος, οἱ γὰρ Φρύγες τὰ τοιαῦτα δεινοί, λίθῳ 
βάλλει καί πως τυγχάνει αὐτῆς. πάνυ οὖν ἤσθη, 
καὶ νοµίσας εἰς ἐκείνην τετράφθαι τὸ χαλεπὸν 
ἀναιρεῖται καὶ ἀναβὰς ἤλαυνε. ἡ δὲ μικρὸν 
διαλιποῦσα ἀνέσφηλε' τὸ δὲ κτῆνος πτοηθὲν 
5 / 1 ”/ α ο] Δ / ἀποβάλλει τὸν ἄνδρα, καὶ ὃς πεσὼν κατάγνυσι 

Δ / ” [ο Δ Μ“ν ϱ 2 / 

τὸ σκέλος. ἐκεῖνος μὲν οὖν οὕτως ἀπήλλαξεν, 
ἀχάριστος γενόμενος περὶ τὸ σύμβολον. ἐγὼ 
δὲ πολύ µοι δοκῶ τῆς κορώνης ἀσφαλέστερον 

” 

βεβουλεῦσθαι καὶ πρὸς εὐγνωμονεστέρους ἄνδρας 

1 εἴ Ἰ8ο00ῦ8: ἕνα. 3 τῶν 800ββ: αὐτῶν. 
5 έχητε Ἐπηροεσίαβ: ἔχοιτε. 

1 Μαάποβς ν/αβ οατ]γ αββοοϊαίθά νηθ]ι ἀῑνίπο Ἱπβρίταθίοη απά 
ρυάαπςθ. 

Σ πο βας]οοῦ οἳ οπιθΏ8 απά ἠιαῖτ Ιπίθγρτεία[Ιοῃ. 
5 Ῥ]ο ἵβ πιαἰίηπρ ο Γταη]ς αρρεα] Του {πο ροοά-Βαπιοπτθά 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΡΟ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓΒΗΡΕ, 

ἴλαί Τ απ. τεα]]γ πας. ἴλμαῖ γοι 5Ποι]ά {ον ἴ]αί νετγ 
ΤΘΒΣΟΠ ΠΗδίοη Τἵο πιεὸ Έοχ γοι παιδί ποῖ ἐλ]η]ς ἐπαῖ 
εασ]ες απἆ {αΐοοπς {οτεζε]] ο πιαη]πά ν]αῖ ἰς τε- 
αιήτεά οἱ ἴπεπα απᾶά ἴλαί ἴλε ο«οιηςε] ἀοετῖνεά Έγοπα 
5αςοἩ ογεαῖαγες ἰς ἰταςυνγογίμγ Ρεσα5ο οΗ1ἳς «ροπίαποϊἴγ 
απά Ττς ἀῑνίπε Ἱπερίταίίοηυ, νηί]ο τεβασίηρ ἴο Ῥε]ίονε 
ἴπαί α πιαηπ ΥΠΟ Ὠαςδ «οπθ, α5 1 ανα οοπιε, Πανῖπς 
πο οοηπεο[ίοη ΥΕ γοι Ποπι αηΥ Ῥοΐηῖ οΕ νίενν, Ίας 
οοπιε ὮΥ ἀῑνίπε ραϊάαποο ἴο αἀάτεςς απᾶ οοιηδε] 
γοι. Μοτεονοατ, ἴπε πιθβδαρος οἱ Ῥίτάς ος ΟΠΊΕΠ 
τοφιίτο οοπ]εοίαχα {οχ ]αῖν Ιπετρτεία[ίοη, Ψεχεας, 
5 6ΟΟΠ α5ξ 0Π6 ας Ἰεατά ΠΙΥ Πηεβδαρε ΟΠ6 Ο8Π 
απάοτείαπά 15 πιεαηίης απἆ οαΏ ἴα]κο ἴξ απάεν οοἩ- 
εἰάεταίίοη, 15 ἵπ {αοἳ 15 «]εατ]γ ἶ5 5οπιεϊμίηρ τδεβαὶ, 

Βαΐ πονν ἴμαῖ Τ απι οηἨ ἴλο 0] εοί,ᾶ 1 γγαπῖ ἴο Τε]] 
γοι φοπιθἰλίηρ ἐ]λαί Παρρεπαεᾶ ἵῃ Ῥητγσία, ἵπ ογάςγ 
ἴμαί αἲ ἴμε νετγ οιΐδεῖ γοι πιαγ Ἠαγε απ ορρογίιπγ 
ἴο Ἰαασ1 αἲ ΠΙΥ οχρεηςε. Α πιαη ο{ Εητγρία γγας 
τἰάΐηπσ οἩ απ οχ. Απά γηεη ο ορἱοᾷ α ογούυΨ, Πανίπςσ 
πιαάο ἴπε Ῥτορετ οῬδετναίίοηπ οῇΕ ἴλπε οππεπ (Του 
Ῥηιγρίαης ατε «ἶεγεχ αἲ μαῖ 5οτί ο ἐΠΙπρ), πε Πατ]εά 
α 5ἴοπε αἲ ἵτ απἀ, ὮΥ σοοᾷ Ἰαο]ς, «ἴτασ]ς ἴἶλο Ρίτά. 
Αοσοτᾶἴπρ]γ Ἠε γα πηΙΟΗ Ῥ]εαςεᾶ, απᾶ, (Ἠήπ]ίης 
ναί ή οὖν ]]-βογίαπα Ἰαά Έλις Ῥεεῃ ἀῑνετιοά {ο 
Όλα οτούγ, ο Ρρίε]κεά αρ ἴ]ε Ρίτά, τεπιουπί{εά λε ος, 
απᾶ Τοᾶε αοπς. Βαϊ ἴ]ο ογου αξῖετ α Ὀτίεξ Ιπίετνα] 
χθοογετεᾷ; απά {πε ος, ζακίπρ Επὶσηί, ἵἨγοευυ ἴ]ο ΠηαΗ, 
απά Ἰο Ῥτο]κο Ἠΐς Ίερ ἵπ ἴ]ο {α]]. 9ο ἴΠαῖ ἶ5 ἴ]λο γναγ 
Ίε {ατεᾶ {ου Πανίης «Πονη ἱπσταίαᾶςε {ος με εἱρη." 
Βιΐ 1, πιεμίη]ς, Πανο Ῥ]αππεά ππιοἩ πποτε 5α{ε]Υ 
ἴἴπαη ἴ]μο ογοΥΥ, απά Ἠανα 9Ο0Π1Θ Το ΠΙΘΠ ΥΠΟ 4Τθ ΠΟΤΕ 

ΑγπιραῦἩγ οἱ Πΐβ αιἀϊθποθ, ἃ Ῥατροβο ΥΠΙοἨ Ἠθ 5αοσθββ[α]]γ 
ΒΟΠΘΥ6Β. 

4 Τμϊς βοαπά8 νοτΥ κο α Ταβρ]ο οἳ ΑΘΒΟΡ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἥκειν τοῦ Φρυγός. ἐὰν γὰρ ὑμῖν δοκῶ φλυαρεῖν, 
οὐ δήπου λίθοις βαλεῖτέ µε, ἀλλὰ θορυβήσετε. 
«Φέρε οὖν, ἐπεὶ σιωπᾶτε καὶ ὑπομένετε, πρῶτον 

μὲν ἐκεῖνο, εἰ μὴ σαφῶς ἴστε, ἐπιδείξω, ὅτι δεῖσθε 
γνώμης ἐν τῷ παρόντι, καὶ τοιαῦτα ὑμῶν τὰ 
πράγματά ἐστιν ὥστε βουλῆς ἄξια εἶναι καὶ 
πολλῆς προνοίας: ἔπειθ', ὅτι μηδεὶς ἡμῖν δύναται 
ῥᾳδίως τούτων τὸ δέον παραινέσαι, οἱ μὲν ἀγνοίᾳ 
τοῦ συμφέροντος, οἱ δέ τινες καὶ δειλίᾳ τῇ πρὸς 
ὑμᾶς 1 ἢ τῇ πρὸς ἑτέρους καὶ τὸ αὑτῶν ἴσως μᾶλλον 
ἔνιοι σκοποῦντες' ἔπειτα, ἣν αὐτὸς ἔχω γνώµην 
περὶ τούτων, καὶ τί πράξασινΣ ὑμῖν ἐπὶ τοῦ 
παρόντος καὶ πῶς καθόλου προϊσταμένοις ὃ τῆς 
πόλεως εἰς ἅπαντα καὶ τὸν αὖθις οἴομαι συνοίσειν 
χρόνον. 

“Υμῖν γάρ, ἄνδρες Ταρσεῖς, συµβέβηκε μὲν 
πρώτοις εἶναι τοῦ ἔθνους, οὐ µόνον τῷ μεγίστην 
ὑπάρχειν τὴν πόλιν τῶν ἐν τῇ Μιλικίᾳ καὶ µητρό- 
πολιν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὸν δεύτερον Καίσαρα 
ὑπὲρ πάντας ἔσχετε οἰκείως ὑμῖν διακείµενον. 
τὸ γὰρ δι ἐκεῖνον ἀτύχημα τῇ πόλει συμβὰν 
εἰκότως αὐτὸν εὔνουν ὑμῖν ἐποίει καὶ σπουδάζειν, 
ὅπως μείζονες ὑμῖν φανήσονται τῶν δι αὐτὸν 
συμφορῶν αἱ παρ᾽ αὐτοῦ χάριτε. µτοιγαροῦν ἅ 

1 ὑμᾶς Μοτε!]: ἡμᾶς. 
" πράξασιν Ἐπιροεπίας: πράξας ἂν. 
ὃ προϊσταμένοις Ἠεϊβ]κθ: προϊστάμενος. 

1 6, ΟΥ, 95. 17. ὙΝοίο (ναί πο νγονά /' πιθίτορο]ς 
Ίοηρ6τ Ῥθμτβ {Πο αποϊθοηί πθαπίηρ, ' πιοῦμογ-οΙγ, Ῥαυ Ἠ8β 
ο0Π1Θ {ο ΠΊΘΑΠ ΥΘΤΥ ππαο] να 16 πηθαΏς {οάαγ. ''Έτοπι {ο 
βίατί ᾿) τοῖθτβ, ποῦ {ο ἴμο {ουπάΐηπρ οἳ Ταγδας, θέ ῬγοβιππαΡΙγ 
{ο πο ογθαθίοη οἳ ΟΠΙοῖα 5 α Ἠοπιαπ Ῥτονίπορ ἵπ 66 Ε.ο., ἔτοπα 
ΝἨίο]ι τηῬ Ταγ818 86ΘΠ15 {ο Ἠανο Ρ]αγοά α Ἰθαάΐπρ τὸ]ο. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΟΒΤΗ ΡΙΣΟΟ ΒΡΕ 

οοηφἰἀεταία ἴλαη ἴπε Ῥητγσίαῃ. Ίος 1 1 8εεπι ἴο 
γοι {ο ο ἰα]κίπσ ταρβίςΗ, γοι ν]] φατε]γ ποῖ ρε]ὲ | 
της γη] 5ἴοπας Ὀιἱ νν]] ππεγε]γ ταῖσε α Παρραρ. 

Ἡε]] 1λλεη, εἴπος γοι αγε 51]επί απά ἰπάα]σεπῖ {ογγατά 
πας, βχςί οἱ αἲ] Τ νηὶς {ο ροίπί οι{ ἴο γοι οπε 1λίηρ, 
ἵη 8.66 γοι αγ ποῖ Εα]]γ ανγαγο οἱ ---ἴ]λαῖ γοι πεεά 
σοοᾷ ]πάσεπιεηί ἵπ ἴ]λα Ῥγεδεπί ΕΠΠΕΙΦΕΠΟΥ, απά ελα 
γοιχ Ργοβ]οπας αγε 51ο] ας ἴο πιοχ] οοιηςε] απιά πχάσ] 
{οτοςίσ]Ώξ; 5εοοπᾶ]γ, ἴλαῖ πο πηαη ἵπ ΕΠῖς οοπιραἩΥ 
σα τεαάΙ]γ αἀγίδε γοι α5 ἴο ἴπο Ῥτορας οοµχ5ο οί 
αοΠοπ, 5οπ16 Ῥεΐπρ τεα]]γ ἰσποταπί οἱ γοιγ ἴχαο αᾱ- 
ναπίασο απά 5οπιε Ῥεΐηρ θγναγεᾶ ὮΥ Τεας οϐ γοι οἵ 
ο{ οἴλενς, απά {π ορτίαϊη Ιηδίαηςθς, 1 ἆατε 5αΥ, Ιοο]ίτπρ 
γαΐλου το ἴλείν οἵνΏ Ιπίεγεςῖς. ἈΝεχί [ 5μα]] Ιπάϊεαϊε 
ΤΏΥ ΟΥ ορἰπίοη γηξ τείεγεηος ἴο ἴ]λερε αβαίτς απά 
εασσεςί ὮΥ υνμαῖ «ουχδο οῇ αοἴίοη οη γοιτ ρατί αἲ 
Όιο πηοπιεηῖ απά ὮΥ υλαῖ σοπεταὶ Ῥο]ογ ἵπ γοιγ 
Ἰααᾷετοηίρ οἱ ἴ]ε οἵιγ, ἰπίπρς ου], α5 1 Ῥε]ενε, 
νοχ]ς οαῖ ἵπ αἲ] τεερεοῖς ἴο γοιχ αἀναπίασε {ΟΥ [λα 
Ραίατε αἱςο. 

Ἐος, πεη οἱ Ταχφ.ς, Τε ας οοπηε ἴο ρα» ἴμαί γοι 
αγ {οτεπηοςί ΠΙΟΠΡ γοι Ῥεορ]θ, ποῦ ΠΠΕΥΕΙΥ Ώεοσαδε 
γοιχ αἴεγ ἶ9 ἴλε ρτεαῖεδὶ ο{ αἲ] ἴλο οἰίες οἱ ΟἨ]οῖα 
απᾶ α πιεϊγορο]ίς ἔγοπα ἴμπο οἴατῖ Ῥαΐ αἶδο Ῥεσαιιδε 
γοι Ῥεγοπά αἲἱ οἴπεις ραΐπεά ἴλε {ΙεπάΙγ 5αρροτί 
οϐ ἴἶιο 5εοοπᾶ Οααδαγ. Έον ἴλο παϊογίαπε ἰλαῖ 
ῬεΜεῖ! ἴἶα οἵιγ οι Πΐ5 αοοοιηῖ παζασα]]γ πιαάε Ἠΐπα 
γνε]] ἀϊκροςεά ἴονγαγά γοι, απά οαρετ ἴ]λαῖ ἴ]ιε {ανοανς 
γοοεϊνεᾶ αἲ 5 Παπάς «Ποι]ά αρρεατ ἵπ γοιχ εγες οί 
σιθαίεν ἱππρογίαπες ἴπαη Ίο πακοτίπηος Ίε Ἰαά 
οοσαδίοποᾶ. Αοοονάϊπο]γ ενειγἰλίης α Π]αη πηὶσηι 

5 Τμαϊ 15, Ααραβύυβ. 
3 Ί.ογα] {ο ο 0.θβαΤ8, Τατ αά ορροδοά 0αββῖαβ απά Π18 

βββοοϊαζος;  Ὀτό ἵη 45 Β.ο. Οαββία5 οηίθτθά πο οἵυγ απά Ἰουὶοά 
α οοπίτραθίον οἱ 1500 {αἱοπίβ. Ο6, Ο8ββίας Ῥίο 47. 90-91. 
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τις ἂν φίλοις ὄντως καὶ συμμάχοις καὶ τηλικαύτην 
προθυµίαν ἐπιδειξαμένοις κἀκεῖνος ὑμῖν παρέσχε, 
χώραν, νόμους, τιµήν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ, 
τῆς θαλάττης τῆς καθ. αὑτούς.'. ὅθεν ταχὺ μείζων 
ἐγένετο ἡ πόλις καὶ διὰ τὸ μὴ πολύν τινα χρόνον 
διελθεῖν τὸν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως, καθάπερ οἱ µεγάλη 
μὲν νόσῳ Χχρησάµενοι, ταχὺ δ) ἀνασφήλαντες, 
ἐπειδὰν τύχωσιν Ἔ ἱκανῆς τῆς μετὰ ταῦτα ἐπι- 
µελείας, πολλάκις μᾶλλον εὐέκτησαν, 

Καὶ μὴν τά γε ἐφεξῆς, οὐχ ὡς ὃ οἴεταί τις, 
ὤνησε τὴν πόλιν τὸ γενέσθαι τυνὰς τῶν ἡγεμόνων 
βιαίους καὶ τούτοις ἐπεξελθεῖν ὑμᾶς. πρὸς µέν 
γε τὸ φανῆναί τινας ὄντας καὶ μὴ µόνον ἑαυτοῖς, 
2 κ λ - 5 Γὰ η Ν / σ 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις 5 βοηθῆσαι, καὶ νὴ Δία ὥστε 
τοὺς αὖθις ὀκνηρότερον ἐξαμαρτάνειν, συνήνεγ- 
κε τὸ δίκην ἐκείνους ὑποσχεῖν" ἄλλως δὲ τὴν 
πόλιν ἐπίφθονον ἐ ἐποίησε καὶ δυσχερεστέρους ὁ ὑμᾶς 
δοκεῖν φύσει καὶ ῥᾳδίως αἴτιᾶσθαι. τὸ γὰρ πολ- 
λάκις ἐγκαλεῖν ἤδη, ποτὲ ἔδοξε τοῦ ᾿συκοφαντεῖν 
σημεῖον, ἄλλως τε ὁπόταν περὶ ἡγεμόνων ὁ λόγος 
ᾖ πρὸς ἡγεμόνας. οὐ γὰρ τῷ πλέον τι πάσχειν, 
ἀλλὰ τῷ μὴ ἐθέλειν ἄρχεσθαι τὴν ἀπέχθειαν 
ὑπονοοῦσι γίγνεσθαι. 

1 αὑτούς Ἠοίρκο: αὑτήν. 
, ἐπειδὰν τύχωσιν Ἠεϊβκο: «ἐπιτύχωσι». 
6 οὐχ ὡς Ἀπιροπίας: ὧς οὐκ. 
4 ΑΠοΓ ὄντας Ἠεῖδ]κε αάάβ ὑμᾶς. 
ὅ ΛΗΙΟΥ ἄλλοις Ασηϊζι αάάβ ἱκανοὺς. 

1 Αἴοι ΡΗΠΡΡί Ροῦ Ααριαβίας απά Απίοηυ βπονγοά βροοία] 
{ανοιχ {ο Ταγδιβ. Απιοης οὔμοτ {μίηρς, Ἱπάθροπάθποο απιά 
οχοπιρ{ίοη ΤοΠΙ {Δχα{ίοη Ὕνοτο ρταπίθᾶᾷ ἴμο οἵςγ. ΟΕ. Οµβεῖαβ 
Ῥ]ο 47. δἱ απἀ Αρρίωη, Βεϊζωπι Οὐνίε δ. Τ. 
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Ρεβίον; προη ἴλοςε γιο Ίνετο ἵγα]γ {πιεπάς απά α]]ες 
απᾶ Ἠαά ἀἱερ]αγεά 5ιιοἩ εασογπεθθ ἵη Ἠΐς Ῥεβμα]ῇ Ἠε 
ηας Ῥεκίογνεά προπ γοι:1 Ἰαπά, ]α16, Ἠοποαχ, οοΏΙΤΟ] 
οξ ἴμε τῖνεν απ οί ἴλε 5εα ἵπ γοιχ απατίεχ οἳ ἴμο γον]ἀ. 
Απάᾶ Ἰλπίς 15 ἩΥἩΥ γοιχ οἱ στεν ταρίᾶΙγ, απά αἶδο 
Ῥεοαιςε ποῖ πιο] ἴππε Παά εἰαρςεά δίποε Τῖς εαρίισε ; 3 
Παςί ας νηὮ ππεη γνἩο Ἠανε εχρετῖεποεά δετίοιις ἴ]]ηεςς 
Ῥαΐ Ἠανε ερεεάΙ]γ τεοογεταά: γεν ἴΠεγ τεοεῖνε 
αἀεαιαῖε ο.τε ἰπεγεαξίαον, ἴΠεγ ατο ΓΠεφιεηί]γ ἵπ 
Ρεϊΐτεν Πεα]ίῃ {Παπ Ῥοίοτοα. 

ἘπγίΠθδιπιογε, α5 ἴο 5ιρεεφιεπί εγεηῖς αἲ ]εαςί, 
οοπίγατγ ἵο Ῥορα]αν Ῥε]εί 1 Ῥεπεβιεά γοιν οἵιγ 
πΝΠεη 5ο0Π16 οὗ γοιχ 5αρετίογ οβ]οει Ῥτονεά ἴο Ῥε 
ΠπεΕΠ οἱ νίο]εποο απἀ γοι Ῥτουεεάεά Το Ῥτοδεοιπίε 
Ώπεπι Οετίαϊπ]γ 1π οτάει ἵο 5Πον ἴλαί γοα 
απιοιηϊεἁ ἴο βοπιε(μίηςρ, απᾶ οοα]ά αἰά γοιτεε]νες 
απᾶά οἴ]εις ἴοο---απᾶ αἱδο, ὮΥ Ζεας, ἴο πηα]κα είν 
5αοζ6β5οΥς ποῖ απῖίε 5ο τεαάγ ἴο ἆο Υτοηρ---ἴἳ γας 
τεα]]γ Ῥεπεβοία] {ου ἴλλοςε ππεη οὗ νίο]επος Το ραγ ἴμε 
Ῥεπα]γ {ος ἰΠπεῖν παφάεεάς; απᾶ γοῖ, ἵη αποϊῃεν 
ΥΑΥ, ἵὸ πηαάε ἴπο ο απ ορ]εοί οἳ Παϊτεά, απά 
ρανε γοι ἴ]λα τερια ον οἱ Ρεΐηρ παἴιιτα]]1γ οεαρίῖοις 
᾽απά Ῥτοπε {ο Ῥτίης αοοιςαἴΊοης τα5ΗΙγ. Ἐοχ ἴο πηα]α 
ΠΙΏΥ αοοιιδα[ίοης Ίας ετο ἰμῇς Ῥεεπ Ἠε]ά {ο Ῥε α δἱρΏ 
ος πια]οίοας ρχοξςεσου[ίοη, εδροςία]]γ πε {λε αεοδα- 
Ώοη {πνο]νες ππεη {π ααἰᾗοσΙϊγ, απᾶ {5 Ῥτοιρ]ί Ῥείοτο 
πιεη ἵπ ααἰΠοχΙγ. Ἐον Ῥοορίο θα5ρεοῦ ἴ]αί ἴ]α 
Ποβί1]τγ αχο5ε, ποῦ Ῥοσααδο γοι Ύετε ἐγεαίεά ἴοο 
5ενετε]γ, Ῥαΐ Ῥοσαα5ο γοι Ίγετο ην] ΐπς το απο 
ἵο ααἴΠογΙ{γ. 

5 Τμαῦ 16, Ὁψ Οαββῖαβ. 
504.849. ὮὨἱο αρρθατΒ 6ο 18ο {19 {θγΓΠ1 ἡγεμόνες τορθδίθᾶΙγ 

ἵπ (Ἠπῖς ΤἨϊβδοοιγβο νηθ]ι τε[ίεγεποθ {ο /Ιθυάςτβ᾽ πο οπθά 
Ολοαῖν α0ΠοτΙόγ, ηοῦ {ο εἰθοβίοῃ, Ραῦ {ο αρροϊηίπιθηθ. 
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’ / ϱ/ αν Ν ς Δ Πάλιν τοίνυν ἕτερον πρᾶγμα συμβὰν ὑπὲρ 
ε ” / Δ ϱ / / ς ὑμῶν τρόπον τιωὰ ὅμοιον τούτῳ γέγονεν. οἱ 
γὰρ Αἰγαῖοι Φφιλοτιμίαν ἀνόητον ἐπανελόμενοι 
πρὸς ὑμᾶς, τὸ περὶ τὰς ἀπογραφὰς ἐξαμαρτά- 

.) Δ λ ” ” λ Γον Δ 
νοντες, αὐτοὶ μὲν ἔπταισαν, ἔτι δὲ μᾶλλον τὸν 

3 - - 

καθ ὑμῶν φθόνον καὶ τοιαύτην τινὰ ἡσυχῇ δια- 
βολὴν εἰργάσαντο πρὸς τὴν πόὀλιν ὡς ἐπαχθῆ 
καὶ βαρεῖαν ταῖς ἄλλαις. καὶ ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ 

/ / Δ δὲ ” ς α Μ ” πρότερον χρόνου. τὰ δὲ νῦν οἵ γε αλλῶται 
διαφέρονται πρὸς ὑμᾶς, αὐτοὶ μὲν ἅπαντα ἀδικοῦντες 
καὶ θρασυνόµενοι, τῷ δὲ ἀσθενεῖς εἶναι καὶ πολὺ 
ϱ 9 Α Ν - 1δ / Ἀ ον 

ἥττους 3 μᾶλλον τὴν τῶν ἀδικουμένων τάξιν ἀεὶ 
λαµβάνοντες. οὐ γὰρ ἃ ποιοῦσιν ἔνιοι σκοποῦσιν, 
2 Δ / 5 σολ λ 2 Αα Ἂ 

ἀλλὰ τίνες ὄντες, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας ἢ βιαζο- 
ι) 

µένους ἐθέλουσι ἐξετάζειν πολλάκις, ἀλλ᾽ οὓς 
ΑΦ / Αα ΄ / 2 - 

εἰκὸς βιάζεσθαι τῷ δύνασθαι πλέον. εἰ γοῦν 
.) -- α 3 ] / ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπράχθη τι τοιοῦτον οἷον ὑπ ἐκείνων 

νῦν γέγονε, πορθεῖν ἂν ἐδοκεῖτε τὰς πόλεις καὶ 
ἀποστάσεως ἄρχειν Σ καὶ πολέμου, καὶ στρατο- 

/ ” ἐν το α πέδου δεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς. 
- ο) Δ 

Οὐκοῦν δεινὰ πάσχοµεν, ἐρεῖ τις, εἰ τούτοις μὲν 
σὅ / Αα ϱ Ἂ .λ/ αμ Αα. ε] / 

ἐξέσται ποιεῖν ὅ τι ἂν ἐθέλωσι καὶ τοῦτο ἀπολαύ- 

1 γε Ῥεϊδιοι τε. 
5 ἀεὶ α[ίογ ἥττους ἀθΙείοά Ὦγ Ἐπιρετίαβ. 
δ ἄρχειν Ο8β8άΡοΠ: ἀρχὴν. 

1 Α ΟΠοἵιπ οἵίγ 8οπ1θ πα]θ θοαθύ οἱ Ταγ8ίβ, ο {πο ρα] 
οἳ Τ9818, ποὺ’ Αγαβ Καθ. ΟΕ. αἶδο δὲ 14, 47, 48. 

Σ Ἔπο ρτοσίβο παίατο οἱ {1ο '' τοσίθέοις ᾿”ἵς ππκπονα; Ῥαῦ 
έλο ἱποίάρθηί 18 ἐγρίοα] οἳ {ο ροπογα] τοβεπίπηθηύ ἵπ ΟἨ]οία αὖ 
Όλο ονοτ]οτάβΗίρ οἳ Τατ81β. Ο6, οβροοία]Ιγ ὃ 14. 
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Το οοπΏπαε ἴΠεη, αποϊλεν Παρρεπίης ἵπ νο] 
γοα νετγε οοπεεγηθᾷ ας, ἵπ α πθαδιτα, ἴπγποα οι 
η]κε ἐΠαῖ ας πιεηίοπεά. ἘΟΥ τε Ῥεορ]ε ο6 Λοραο,ὶ 
Πανίησ πεδαπιεᾷ α {οοΗςα απαττε] γη γοι, Ρεΐπρ 
αἲ {αυ]ί ἵπ ἴπε πιαϊίεν οἱ τε τερῖςίευς,” ἀῑά ἱπάεεά 
Γα1] ἵπ ἴλαι επετρτϊῖσα, Ῥιΐ ἴΠεγ πιαάε λε ἀῑς]]κε 
ασαἰηςί γοι 551] στοαῖςτ, απά ἴλαγ 5εα]ίΠΙ]γ ἀενε]οροά 
α Ῥτε]ιάῖοε αραϊηςί γοιχ ο γ αξ Ῥεΐηρ ορποχίοις 
απά ορργοςρίνε τογνατά ἴμε οἴ]ιει οἶδες. Απά ἴ]λοςα 
Ιηπδίαποες, ΙΤ 5 τας, αγα ἄτανγη {Γοπα Ὥππος σοηε ΡΥ: 

Ραΐ αἲ Ὀμίς ρνεδεπί πιοπιεηί ἴ]ο Ῥεορ]α οἳ Μα]]ας ὃ 
οεγίαϊπ]γ ατο αἲ οὐἆς νηϊῃ γοι απἀ, αἰἰΠοισΏ ννΠοΙ]γ 
ἵπ ἴλε Ὑποπς ἴλεπιδε]νες απἀ ρι]ίγ ο Ἱπδο]επος, 
γεῖ Ῥεοααςε οἱ Ὠλείγ Ὑνεακηεςς απά Ἰἴπείτ ρτεαῖ ἵῃ- 
{ογιοχ!ἵγ ας «οπαρατεᾶ η] γοι, ἴἩεγ α]νίαγς αβευπηε 
Όια αἲτ οἳ Ῥείΐπς ἴπε Ἱπ]ιτεά Ῥατίγ. Έος Ττ ἶς ποῖ 
πγλαῖ Πππεη ἆο ἴΠαί 5οπηε Ῥεγδοης οοηδίάετ Ῥαΐ νο 
ἴΠεγ ατε; Ώου ἶς 15 ἴλο Ὑτοηςσ-άοστς οἵ ἴΠοθο ὪΝο 
αοἴπα]]γ τοβοτῖ ἵο {οχτοε Ποπ Τλεγ οεη γη ἴο 
οπ]Ηοίσα, Ῥαϊ ταῖλεν ἴλοδα Υο ΠΠΒΥ Ῥε εχρεοείεᾷ ἴο 
τεδοτῖ ἴο {οτοςε Ῥεσαιιδε ἴΠεγ Ἠανε ἴλε ρτεαίεγ ΡοΝΕΓΣ. 
Αἴ αηγ ταῖς, 16 αηγιλίπρ Ἠαά Ῥεεπ ἆοπε ΡΥ γοι 51ο] 
5 ἠα5 Ῥοεη ἄοπε Ὦγ Μα]]ας ἵπ ἴπε ργεδεηῖ Ιηδίαηος,ά 
Ρεορ]ε πγου]ά εμΙπ]ς Ὠναί γοι ν/ετε 5αο]ίπο ε]αὶτ οἶζίες 
απᾶ οἴαγίίηρ α τεγο]α[ίοη απά νατ, απά ἴλαῖ 4η ΑΥΠΩΥ 
πηιςί ἴαχε ἴμε Πε]ά ασαἰπςῖ γοι. 

ἑε ἨΝε]], Τ ἵς α «Ἠαπιθ, ἴλεη, ΦΟΠΙΘΟΠΕ γη] 5αγ, 
««1ῇ νεγ ατε ἴο Ῥε αἲ Ηρετίγ ἴο ἆο νυ]αϊενεν ἴ]εγ 

3 Οη {ο τίνογ ῬἘγταππαβ, α βλοτύ ἀἰδίαπορ αεί οἳ Ταγ81β. 
1ο αᾳπαττοθὶ πνο]νεά οργαίη (ογηθοτία] οἸαίπαβ 88 νγε]] 88 ιο 
το ιτοπιθηῦ ἐλαί ΟΙΠοίαΏβΒ οοπ1θ {ο Τατβαβ Του ορτθαίπ τοµσίοἈας 
απά ]αάϊοία] ῬασροβθΒ. Ο6. δὲ 49-47. 

4 Ῥτοριπιαβ]γ Μα]ϊας Ἠαά εοἰζθοά ἴπο ἰοττίνοτγ ἵηπ ἀϊδραίο, 
(θιτίνοτ}γ νο Ὠίο οα1]ς νυοτύῃ]θβς (8ὲ 46--θ). 
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σουσι 1 τῆς ἐρημίας τῆς ἑαυτῶν, ἡμεῖς δὲ κινδυνεύ- 
σοµεν, ἐὰν µόνον κινηθῶμεν. ἔστω δεινὸν καὶ 
”/ » .) α) ” Δ / / / 

ἄδικον' ἀλλ᾽ οὐκ, εἴ τι μὴ δίκαιον πέφυκε γίγνε- 
σθαι, δεῖ πρὸς τοῦτο φιλονικοῦντας αὑτοὺς περι- 

/ 5 / νά αν λ . Δ βάλλειν ἁτόπῳ Ἠτινί, μᾶλλον δὲ προορᾶν καὶ 
φυλάττεσθαι. τὸ γὰρ συμβαῖνον ὅμοιόν ἐστι τῷ 

λ Δ ) / ς α) / Δ Λ / περὶ τοὺς ἀθλητάς, ὅταν ἐλάττων πρὸς πολὺ μείζω 
μάχηται. τῷ μὲν γὰρ οὐδὲν ἔξεστι παρὰ τὸν 
νόµον, ἀλλὰ 'κἂν ἄκων ἁμάρτῃ τω μαστιγοῦται" 
τὸν δ οὐδεὶ ὁρᾷ πάνθ᾽ ἃ δύναται ποιοῦντα. 
τοιγαροῦν κἀκεῖ σωφρονοῦντος ἀνδρός ἐστι καὶ 
ταῖς ἀληθείαις κρείττονος τῇ δυνάµει περιεῖναι, 
τὰς δὲ πλεογεξίας ταύτας ἐᾶν, καὶ ὑμεῖς ἂν 3 
ἔχητε νοῦν, τοῖς δικαίΐοις περιέσεσθε καὶ τῷ 
µεγέθει τῆς πόλεως τῶν φθονούντων, πρὸς ὀργὴν 
δὲ οὐδὲν οὐδὲ ἀγανακτοῦντες δράσετε. καὶ περὶ 
μὲν τούτων αὖθις, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ προεθέµην. 

-- / 

Νῦν δὲ καὶ τὰ λοιπὰ ἐπέξειμι διὰ πλείονος 
σκέψεως, ἧς φηµι δεῖσθαι τὸν ἐνεστῶτα καιρόν. 
ἡ µέν γε τῶν Μαλλωτῶν ἀπέχθεια καὶ στάσις 
ἧττον ὀφείλει λυπεῖν ὑμᾶς. τὸ δὲ Σολεῖς τούτους 

ὶ ᾿Αδανεῖς καί τινας ἴσως ἄλλους ὁμοίως ἔχειν 
Δ δὲ 3 / ἀλλὰ Δ / θ καὶ μηδὲν ἐπιεικέστερον, ὰ καὶ βαρύνεσθαι 
α ” Δ α ς 448, ς / καὶ βλασφημεῖν καὶ μᾶλλον ἑτέρων ὑπακούειν 

ἐθέλειν, ὑποψίαν ποιεῖ τοῦ μηδὲ τοὺς Αἰγαίους 
1 ἀπολαύσουσι Ἠοϊδκε: ἀπολαύουσι. 
5 ἐἂν, καὶ ὑμεῖς ἂν Ἠοαϊεκο: ἐὰν ὑμεῖς. 

1 ΑἰΠ]οῦίο 5οθηΏθ5 οη τθο]ς ναβος ἀορίοῦ απ οβ]οία] νηέἩ ατα 
αρταἰβθᾶ {ο αἀππϊρίοτ ραπἱθἨπηθηῦ {ου Ιπ[τασθίοη οἳ {19 1168. 
Οµ αοουτσίηρ αἰλ]είος οξ. ΟΥ. 51. 119. 

δν υγ) 
9 Βο]ῖ απά Αάλπα ΊγγΟ ἨΘΕ πθδίσμΡροιτβ οἳ Ταγ81Β, {ο Ὑθβῦ 

απά θαβύ τοβρθοβνοΙγ. 
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Ρ]εαςε απάἆ ἴο ἀετίνε ἴ]λαί αἀναπίαρε {τοπ ἰλεῖν νετγ 
πε]ρ]εδηεςς, γή]6 Ἶνε ατα ἵο Ῥε ἵπ ἄαπρεν ΙΓ γγε πηα]κε 
α 5ἱηρ]απηονοα.’ (ταπίεᾶ ἴ]αί Τ ἶς α «Ἠαπας απᾶ απ{α1σ, 
50111, 1 8οπαε απ{αίχηεςς ἶς ἴλε παϊατα] ο«οπΏςε(πεποες, 
γοι οπου]ά ποῖῦ ἴπτοιση οῬβίίπαογ οἩη ἴλμαί Ρροϊηῖ 
«8186 γοιβε]νοες ἴο Ῥο ἵπνο]νεα ἵπ απ αἈθυτά Ιζπαἴίοη, 
Ραἳ δ]λου]ά ταῖ]εχ Ἰοοῖς ἴο ἴλμε {αἴατε απἆ Ῥε οἨ γοιχ 
διατά. Έον νηιαῖ ἶ5 Παρρεηίπσ ἴο γοι τεδεπιρ]εᾶ 
νηαῖ αρρεης {π ἴ]ε οαςε οἱ αἰλ]είες γΊεη α 5π]α]]εν 
ΠΙΏ οοηίεηάς αραἰηςῖ ΟΠε ΠΙΙΟΗ Ἰαχσεν. Έον ἴ]ε 
Ίαχσεν πη8Ώ ἶ5 ποῖ αἱ]ογγοᾷ ἴο ἆο απγἰΠῖπς οοΏΙαΥΥ 
ἴο ἴλε τα]ες, Ῥαϊ ενεη ΙΓ απνηζ πσ]γ Πε ἶς σι1]γ οἱ 
α {οι], ηε ρεῖς ἴμε Ἰαδ1:1 Ὕνπεγεας ποβροᾶγ οὔδεινες 
ἴπε απια]]εχ, ἴΠοιρῃ Ίο ἄοες αηγίμίπρ νημίη ῆΐς 
Ρούετγ. Αοοοτάἰπσ]γ πο οπ]γ ἵπ αἰλ]είίος 5 15 ἴ]α 
ρατί οἱ α πηΔη ΟΡ ἀῑδογείίοη απἀἆ οηε ΠΟ ἶ5 τεα]]γ 
ἴπε Ῥεΐίες τηαη Το Ἠνίη ὮΥ Πΐς οἰτεησίῃ απά ονετ]οοῖς 
ἴπεςε απ{αϊς αἀναπίασες, Ῥιαΐῖ αἶκο ἵπ γοιν οα5ε, ἵ 
γοι ατα βεηδίρ]α, γοι νη]] Ὦ}γ Ἰαθίοε απᾶά Ὦ}γ ἵνα 
σχεαίπεςς οἱ γοιν οἵιγ οΥετοοπιε ἴποδε ἩΝο Ῥεαν 
γοι πια]ῖσςε, απά γοι ν]] ἆο ποϊλίπς ἵπ αΏσαγ ΟΥ 
νεχα[ίοη,. Απά οἨ ἐμαῖ εαϱ]εοῖ πιοτε Ἰαΐεν, α5 Ιπάεες, 
πιεϊηίπ]κς, ΤΙ Ρτοπηΐδεα {π ἴῃο Ῥερίπηίης, 3 

Ῥαῖϊ αἲ ἴλε πιοπιεηῖ Τ θμα]] ἱγεαί πε οἴπει ἵειης 
ἴπαῖ 51] τεπιαίη, οἶνίησ Το ἴπεπα ἐμαῖ {α]]ες οοηβίάεγα- 
Ποη νο] Τ οἰαῖπι ἵ5 τεφαῖτεᾶ Ὦ}γ ἴπε ρτεςεηῖ οχ]θίς, 
Αἲ αΏΥ ταῖε ἴΠε Ἠαϊτεά απἀ τερε]]ίοι οἳ Μα]]ας 
οασΗῖ {ο ἀἰδίιτο γοι Ίεβς ἴ]απ 15 ἄοε. Βπαῖ με {αοὶ 
ἴλαῦ γοιχ πεϊρηροινς ἵπ Φο] απᾶά ἵπ Λάαπαιδ απἀ 
ΡοβδίβΙγ 8οπα6 οἴμετς, ατε ἵπ α θἱπιί]αν {ἔγαπηε ΟΕ παπά 
αηπᾶ ατε ποῖ α υΥΏῖῦ Ώιοτθ γεαδοπαΡ]ε, Ὀαῦ ομαίε ππάες 
γοιχ ἀοπαϊπαίοη απᾶ 5ροαα]ς 1] οἳ γοι απᾶ Ῥτείεν ἴο 
Ρε »]οοί {ο οἴμενς ἴλαπ γοιτβε]νες- --α]] είς ογεαῖες 
ἴπε 5ηβρίοίοη ἴ]λαῖ Ῥοββ!Ῥ]γ ἴμε Ῥεορ]ε οἱ βΛεραε απἆ 
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/ λ λ / / 20ς/ 

τάχα μηδὲ τοὺς Μαλλώτας παντάπασιν ἀδίκως 
5/ λ λ λ / Δ Δ 3 ἄχθεσθαι, μηδὲ τοὺς μὲν φθόνῳ, τοὺς δὲ πλεονεκ- 

- / μ α Δ ὁ ον 2 .) 

τεῖν βουλομένους ἠλλοτριῶσθαι πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ 
ἴσως εἶναί τι1 τοιοῦτον περὶ τὴν πόλιν καὶ ὑβρίζειν 
πως καὶ ἐνοχλεῖν τοὺς ἐλάττονας. ταῦτα γὰρ ἔστι 

Δ . 1λ [τη 9 9 Ἂ 9 ς ο. ς ἆλ [ο] μὲν οὐκ ἀληθῆ, ταὐτὰ ἂν " ὑμᾶς ὡς ἀληθῆ 
βλάψειεν. 

Φ / δ μ λ Δ 3 ) ) Ν κ ς έρε δὴ καὶ τὰ Σ πρὸς τὸν στρατηγὸν ὑμῖν ὡς 
ἔχει λογίσασθε. πρότερον μὲν ὑποψία µόνον 

ο α 3 

ὑπῆρχεν ὡς οὐχ ἡδέως ὑμῶν διακειµένων, ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐκεῖνός τε ἐπολιτεύετο πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς 
πρὸς ἐκεῖνον καὶ φανερὸν οὐδὲν ἦν' ἄρτι δὲ ὑμεῖς 

ο) Αα ” 

τε τῷ δοκεῖν ἐλαττοῦσθαι παροξυνθέντες εἴπατέ 
τι κἀκεῖνος προήχθη καὶ γράψαι πρὸς ὀργὴν καὶ 
ποιῆσαι τοῦθ᾽, ὅπερ μὴ πρότερον. 

Ν Ν Δ / 1λλ / ΔΝ ον λ .. 4 Ν ἡ Δία, ἀλλά γε τὰ τῆς πόλεως αὐτῆς " καὶ 
τὰ πρὸς ἀλλήλους ἡμῖν ὃ ὡς δεῖ πρόεισιν. οὐ χθὲς 

Δ 6 / λ « δᾳ χ λ ς λὴ καὶ ὃ πρῴην χωρὶς ἦν ὁ δῆμος καὶ χωρὶς ἡ βουλὴ 
καὶ νῦν ἔτι καθ αὑτοὺς οἱ γέροντες, ἰδίᾳ 
τὸ συμφέρον ἑκάστων ὃ δῆλον ὅτι σκοπούντων; 
ὥσπερ εἰ καταπλεόντωνὃ ἰδίᾳ μὲν οἱ ναῦται τὸ 

1 τι ΟΒΒΒΗΡΟΠ : τὸ. 
3 ταὐτὰ δ᾽ ἂν Ἐπιροτίας απά οθβ]θγ: ταῦτα δ᾽. 
3 τὰ αἀάςά ὮΥ Ἠοίβκο. 
4 γὴ Δία, ἀλλά γε τὰ τῆς πόλεως αὐτῆς Ο888ΡΟΠ: νὴ δία 

ἀλλά γε νὴ δία τῆς πόλεως αὐτῆς Μ; νὴ δία ἀλλά γε νὴ δία διὰ 
τῆς πόλεως ὑμῖν αὐτῆς Ὁ Β. 

δ ἡμῖν ΟαΡΡ8: ὑμῖν. 
6 οὐ χθὲς καὶ ἸλΠαππιον]έα: οὐχ ὧς. 
7 ἰδίᾳ Ὑαἱοβίας: διὰ. 8 ἑκάστων Ἐεϊκκε: ἑκάστῳ. 
ῥ καταπλεόντων] καὶ τὰ πλεόντων Μ, κοινῇ (ο: ἆμα) πλεόντων 

Ἐπαροτίμβ, πλεόντων Ατηΐπι. 

1 Τ]θ {ΘΥΠΙ στρατηγός ΟΟΟ1ΤΑ ἵπ {πο τουοτάβ οἳ ΠΙΔΏΥ οἱδῖθΒ 
οἳ (λαέ ἆαγ. Ἠίβ ἔαποῦίοπ8 πιά αι{]οτίΥ Ὑνθυθ ποί ΑἱΝ/ΑΥΒ 
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οἱ Μα]]ας αἶδο ατα ποῖ ν/ο]]γ απνγαγγαπίεςᾶ {πι ἸΠαῖχ 
νοαχαϊίοη, απᾶ λα ἰπεῖν οεἰταησρεπποπί Ἠας ποῖ Ῥεεῃ 
ἀπςα ἵπ ἴ]ε οπε Ιηδίαπος ἴο ϱηΥΥ απᾶ ἵπ ἴμο οἴμοατ ἴο 
α ἀεἰεγπήπαϊίοη {ο σεῖ αη[αίγ αἀναπίαρςα, Ῥαϊ ἴλμαί 
Ῥοββ!β]γ ἴλεχο ἶ5 απ εἰεπιεπί οἱ γα] ἵπ ν]αῖ ἴλεγ 
δαγ αροαῖ γοιχ οΙἵγ, παΠΛΕΙΥ, ἴμαῖ 1 ἆοες 5οπιεΠΟΥΥ 
Ῥα]1γ απά αΏΠΟΥ Ῥεορ]ε Υπο ατα Ἰνδακον. Ἐου 
αἰποισΏ ἴΠεςε «Ἠαχσες ατα ποῦ αοἴια]]γ ἵτας, 5011] 
Ώλεγ παϊσηί ἆο γοι ἴλε 6απιο Ἠασπη ας 1 ΤΠεγ Ἰνετο. 

ἨεΙ] ΤΠεπ, εοηςίἆεχ αἱ5ο ἴ]ε παίατο ο(γοιχ τε]αίίοης 
νηϊὮ ἴμε σεπετα].! Αἲ Ενςί ἴπετο γα πηετε]γ ἀἱδ- 
ἴταςί, οἩ ἴλπε αδειπηρίίοη ἐλαῖ γοα γ/ετε ποῖ αρτεεαΡ]γ 
ἀἱδροθεά ἴονατὰ Ἠΐπα; Ῥαῦ 5] Ἠο Ρρογίογπιθά Πῖ5 
οἶνίο ἁπίῖες ἑουγατά γοι απά γοι ἴονατά Ἠϊπα, απᾶά 

ἴλεγε να» ποϊλίης νἱδίρ]ε οη ἴ]λο 6αγ{αςα; Ῥαἳ τεςθηῖ]γ 
γοι, Ιταίεά Ὦγ ἴ]ο ἰλοισηί ἰμαῖ γοι Ὕετε σεἰίηρ 
ἴπα που οἱ 1, πιαάε α ἰαϊεπιθηῦ, απᾶά Ὦδ οη. 5 
ρατῖ ν/α5 πιονεᾶ ἴο ντε απρτί]γ απά ἴο ραΐ ἴ]λαί αΏρεχ 
ἴπῖο ορετα[ίοη, α ἴλίπορ Ὦς Ὠαά πεΥεγ ἆοπο Ῥεΐοχο. 

“Ὑες, ΡΥ Ζεις,᾽ 6οπη6 οΠ6 ΠΠΔΥ τεϊοσί, ΄ Ῥαΐ αἲ ]εαςί 
ἴλε Ῥιδίποςς οἱ με οἵιγ Πῑςε]ξ απἆ ους ἀεα]ίπρς γη 
οπε αποϊµεχ ατα Ῥτουθθοάίπσ ας ἴπεγ «Ποι]ά. 19 ΙΤ 
ποῦ ἴχαε ἴλαῖ Ῥαΐ α ἆαγ οἵ "νο αρο ἴπε ΑπεοπιρΙγ 
ἴοο]ς οπς «οΥ5ε απά ἴπε Οοαποῖ] αποϊπενγ απἀ ἴλαί 
Όνε Ε]άευς 3 911] πιαϊηίαίη α Ροβίοη ο6 ἱπάδρεπάεπος, 
εας Ῥοάγ «Ἰεατ]γ οοπκα] πο {5 ονη ε][ηῖεγοςί ὃ 
Ἡ: ν/ας ]αςί ας 1, νηεπ α 5Ηἱρ {5 ρα πρ ἵπ {ου 9πογε, 

6ο β8π1Ἰθ. Ο6. Μιοῖς παπά Ὑ/Πο]οπ, ἄγωπάσφᾶφο πιά Ογεδίο- 
πιαἰλίε ἆεγ Ῥαργγιδ]σιπιάε, Α.Ν. στρατηγός. ΤἨ9 Ῥτθοίδο αἰαύιβ 
οἳ {9 ροπογα] οὐ Τατεις 19 πηκπονη. Ύα8 Ἡο οἼοβοι ὮΥ ἴλο 
οἱμίπθης ος αρροϊηίθά Ὦγ Ῥοπιθ}ὶ Ίλας ἴ6 {ο Ῥοπιο ἐλαῦ Ἰο 
ν/οῦοῖ Ῥοββίβ]γ ο νγαβ αἱ οὐἆς νθ] ἴ]λο ργφίαπίε (8 49). 

5 Ῥο]απάᾶ, («Ποδο]ηο]ίε εδ φγεο]νίδελεη Ἠεγεϊπδιεβεπ, Ῥ. 99, 
πιαϊη{αῖηβ {]λαῦ ο Ἐ]άθνς {ογπιθά α ἀῑέίποῦ ρο]δίοα] οτραηἶσα- 
εοη ῬοῦἩ ἵπ Τατβιβ απά ἵη ΠΙαΠΥ οέμοι οἶθίθι οἳ ἐλαῖ πιο. 
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συμφέρον αὑτοῖς ζητοῖεν,, ἰδίᾳ1 δὲ ὁ κυβερνήτης 
ἰδίᾳ δὲ ὁ ναύκληρος. καὶ γὰρ εἰ πολλάκις ταῦτα 
λέγεται, ἀλλ᾽ οὖν προσήκει μὴΣ διὰ τοῦτο ο. 
πέμπειν. οὐ γὰρ τὸ πρώτως ῥηθὲν οὐδ ὃ μὴ 
πρότερόν τις ἤκουσε δεῖ προθύµως ἀποδέχεσθαι, 
τὸ δὲ οἰκεῖον τῷ πράγματι καὶ τὸ χρείαν τινὰ 
ἔχον. 

Νὴ Δία, ἀλλὰ νῦν ὡμολογήκαμεν καὶ κοινῇ 
βουλευόμεθα. καὶ τίς ἂν ἀσφαλῆ καὶ έβαιον 
ἡγήσαιτο τὴν τοιαύτην ὀμόνοιαν, τὴν ὑπ ὀργῆς 
μὲν γενομένην, τριῶν δὲ οὖσαν ἢ τεττάρων ἡμε- 
ρῶν; οὐδὲ γὰρ ὑγιαίνειν ἀσφαλῶς εἴποι τις 
ἂν τὸν πρὸ μικροῦ πυρέττοντα. μὴ τοίνυν μηδὲ 
ὑμεῖς αὑτοὺς ὁμονοεῖν λέγετε, πρὶν ἂν ὑμῖν 
μάλιστα μὲν πολλαπλάσιος διέλθη Χρόνος: εἰ 
δ᾽ οὖν, τοσοῦτος " ὅσον δὴ διεφέρεσθεὸ μηδ εἰ 
ταὐτό ποτ) ἐφθέγξασθε 8 καὶ τὴν αὐτὴν ἔσχετε Ἱ 
ὁρμήν, καὶ δὴ νομίζετε ἐξῃρῆσθαι τὸ νόσημα, τῆς 
πόλεως. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀναρμόστοις ὀργάνοις 
ἐνίοτε οἳ φθόγγοι συνεφώνησαν πρὸς ὀλίγον, 
εἶτα εὐθὺς ἀπάδουσι». ὥσπερ οὖν τὸ μὲν τρῶσαί 
τι καὶ διελεῖν . ταχὺ γίγνεται καὶ πάνυ ῥᾳδίως, τὸ 

1 ἰδίᾳ γαἱοβῖτβ: διὰ. 
2 ἀλλ᾽ οὖν προσήκει μὴ] προσήκει μὴ Μ, ἀλλ᾽ οὐ προσήκει 

Ἠείΐρκο, ἀλλ᾽ οὐ προσήκει µε λοπά]απά. 
9 ἂν πάᾶοά Ὦγ ΒιπάοτΕ. 
4 τοσοῦτος Ο8β88πΡΟΠ: τοιοῦτον. 
δ δὴ διεφέρεσθε Ἐείϊδκο, δὴ διαφέρεσθε Ἐπαρετίαβ: μὴ δια- 

φέρεσθ αι. 
εἰ ων ἐφθέγέασθε Ῥβαρ]: ἐπ᾽ αὐτόποτε φθέγξασθαι. 

Ἰ ἔσχετε Ῥβαρ]ς: ἔχετε. 

1 Ῥϊο ΒΘΘΠΙΒ {ο Ῥα αρο]ορίσίπᾳρ Τοτ οοπιρατίηᾳ Ἔαγβις ο 
8 βΗἱρ απά νατηίηρ ασαἰπβδί ἱτοαθίης Όλο οοπαρατίκοπ Ηρέ]γ 
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ἴλο φαΐ]ογς «Ἠου]ά 5εε]ς ἰμείς οὖν αἀναπίαρς, ἴ]ε ρ]]οῦ 
Ἠΐ5, απᾶ τε οὔηεχ Ἠΐ. Ἐου εγεῃ 1 ἐλ]ς οοπιρασίδοη 1 
ἵ πιαάε τερεαίεά]γ, 50111 1 5 γοις ἀπῖγ ποῦ ΟἩἨ 
ἴλαί αοοοιΏὲ ἴο ἀῑδτεσατά 1. Έος Τε ἶδ ποῦ ἴλμαί 
νηίο ἶ5 ἴο]ά {ος ἴπε Βτεῦ πιο πος ἴλαῦ ν/ηίο] 
οπε Ἠα5 Ώθνεγ Ἠεατά Ῥείοτε γη οπο 5ποα]ά 
εαροτ]γ αεοερῖ ας ἴταε Ρας ταῖμετ ἴλαῦ γνίο] ἵς 
6ειπιαπε ἴο ἴμε ἱπαίίοη απά πιαΥ Ῥε Ραῖΐ ἴο 5οπιθ 
Ρτας[ῖσα] α5α. | 

««ΟἨ γες, γοι πιαγ τερ]γ, “ Ρας πουν Ψε Ἠανε 
χοασμθᾷ απ αστεεπιεηῖ απά αγε απίτεά ἴπ οςχ οοιηςε].” 
ΝαΥγ, νο οοα]ά τεραχά α5 δαΐε απἆ 5υτε ἴλαί εοτῖ 
οἳ οοποοχᾶ, α οοποοτά αολίενεᾶ ἵπ απΏρεχ απά οἳ πο 
ΠΊΟΥΟ λατ ἴἼτεο ος οι ἆαγς᾽ θἰαπάίπρὸ ΜΥ, 
γοι νου]ά ποῖ αγ α ΠΙΕΠ γνας ἵπ αθαγοᾶ ροοᾷ Ἠεα]{]ῃ 
νο α 5Ἰοχί πια Ῥασ]ς Ίνας Ῥαχηίης νητ] Γενον. Ίψε]] 
ἴπεη, πείλεγ πιαςῦ γοι 5αγ γοι αχθ η οοποογά αη(], 
1 Ῥορεΐρ]α, γοι Ίαγε επ]ογεά α Ρετῖοᾷ οϐ οοποοχά 
ΠΙΒΏΥ ππες ας Ίοης α5 ἴΠαῖ--αἳ ΔΠΥ ταῖε α5 Ίοπς 
5 γοιχ ἀῑδοοτά---απά ]α5ῦ Ῥεσααςε Ρετ]αρς ΟΠ 80ΠΠ6 
οοσαβίοηπ γοι α]] Ίανο νοἰοεᾷ ἴλε 64πιε 5εηπιεπῦ 
απά εχρετίεηποεᾶ ἴ]λε 6άππε Ἰππρι]δε, γοι πηαςί ποῦ 
{ος ἴλαί 16βδΟΏ ἄδδαπιε ἴλαί πο αἲ Ἰαδῦ ἴ]πε 
ἀΐδεαςε Ίας Ῥεεηπ εχαάἰοαϊεά {οπι ἴλπο οἳ υγ. Έου 
ἴνε {αοι ἵς ἴλαί γι ἀῑποοτάσπί ἱπδϊταππεηϊς ος 
πμκίο 5οπιθίίπχες ἴλε ποῖες ἆο 5ουπά ἴη απίδοη {ΟΥ 
Ὀχίεξ πιοππεπξ, οϱ]γ ςἰχαϊσηίγναγ ἴο οἸα5ῆ αραίπ. ΌΟς 
ασαἴπ, ]αθί ας ἴπε αοὶ οῇ γνουπάίπρ απἆ ἀἰδπιεπιρετίης 
ἴακες Ρ]ασε ααο]]γ απά ααζε εαδ]γ, Ῥαΐ ἴμε ρτοςεβ8 

85 ἃ Άριτο {λαῦ ἵβ ἐτίθ, ΤΠο Ῥαββαρο 85 ομαβθᾷ ΒΟΠΊΘ 
{τουΡ]αε, Ῥα6 016 {οχί βεοπας δοαπά. 

Σ Τὶο ΠΙΑΥ Ἠανο ἵη παπά {πα βαγίησ οἳ Ἠοπιος, Οάψδ8δεή 
1. 901 --2: ὁ ἴου ππθη Ργαίβθ (Πδῦ 8οηρ ο πιοβῦ ὙίοἩ 90Π1θ8 
6ο πουγοςθίύ {ο ἐλοῖτ θατ5᾿ (Ματταγ, 1Ο...) 
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δὲ συμφῦσαι καὶ συναγαγεῖν χρόνου δεῖται καὶ 
προσοχῆς, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πόλεων ἔχει τὸ 
μὲν διενεχθῆναι καὶ στασιάσαι πρόχειρον καὶ 

/ διὰ μικρὰ συµβαίει πολλάκις, τὸ δὲ καταστῆναι 
καὶ τὴν προσήκουσαν λαβεῖν διάθεσιν καὶ πίστιν 

Δ ο) ε] ” Ε) / σολ / Αα 

μὰ Δύ οὐκ ἔστιν εἰπόντας οὐδὲ δόξαντας μετανοεῖν 
εὐθὺς ἔχειν. 
Ἵ Δ Ν . 3 Δ ’ τς 3 Δ μα σως μὲν γὰρ οὐ παρὰ µόνοις 1 ὑμῖν, ἀλλὰ καὶ 

παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μεγάλης τινὸς τοῦτο 
δεῖται θεραπείας, μᾶλλον δὲ εὐχῆς. οὐ γὰρ έστιν 
5 Ἆ α . 

ἄλλως ἢ τῶν κινούντων κακῶν καὶ ταρασσόντων 
ἀπολυθέντας, φθόνου; πλεονεξίας, Φιλονεικίας, 

τοῦ ζητεῖν ἕκαστον αὖὔξειν ἑαυτόν, καὶ τὴν 
πατρίδα καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον ἐάσανταδ συµ- 
πνεῦσαί ποτε ἰσχυρῶς καὶ ταὐτὰ προελέσθαι. ὡς 

.) Αα - παρ) οἷς ἂν ἰσχύῃ ταῦτα καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα, 
/ 3 / χ ον / ε) - ο 

τούτους ἀνάγκη τὸν ἀεὶ χρόνον ἐπισφαλεῖς εἶναι 
καὶ διὰ μικρὰ συμπίπτεν καὶ θορυβεῖσθαι, 
καθάπερ ἐν θαλάττη πνευμάτων ἐναντίων 3 ἰσχυόν- 

- Ἱ) των. ἐπεί τοι μηδὲ τὴν βουλὴν αὐτὴν ἡγεῖσθ 
ὁμονοεῖν μηδ᾽ ὑμᾶς τὸν δῆμον. εἰ γοῦν τις 
α] / / Ἅ | Ἂ / ” 

ἐπεξίοι πάντας, δοκεῖ µοι μηδ ἂν δύο ἄνδρας 
ς δ 2 ο. 2λ 4 ς μνάς - 3 ι) εὑρεῖν ὅ ἐν τῇ πόλει τὸ αὐτὸ φρονοῦντας, ἀλλ 

ὥσπερ ἔνια τῶν ἀνιάτων καὶ χαλεπῶν νοσημάτων, 
ἃ δι ὅλων εἴωθεν ἔρχεσθαι τῶν σωμάτων καὶ 
οὐδέν ἐστι µέρος εἰς ὃ μὴ κάτεισιν οὕτως ἡ 

. οὐ παρὰ µόνοις Ο888άΏΟΠ: συνταραττοµένοις Οἵ συµπραττο- 
μένοις. 

3 φθόνου Ἠοίε]κο: φόνου. 3 ἐάσαντα Ἠεϊεκε: ἐάσαντας. 
4 ἐναντίων Ἠείβκθι ἐναντίως. 
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οἱ Πεα]ίπσ απά Ἰκηϊίηρ ἰορείπεν τεφαίτες πια απά 
5οτίοις αἴϊεηίίοη, 5ο 1 ἶ5 αἶδο ἵπ ΊἨο ο.δε οἱ οἶίες: 
απαττε]πρ απά ρατίγ αἰτίίο ατα υηΠίη 68ΦΥ τεαο] 
απά {εαιεηί]γ οεσοαχ {ος ῬαΙΙΥ τεβδοΠ5, Ὑπεγοας 
ΠΊΕΏ ΙΙΑΥ ποῦ, ΡΥ Ζ6ας, ἱπππεάϊαϊε]γ αιτίνε αἲ α 
τοα] θειζ]επιεπί οἱ ἴλείκ ἀβοι]ήες απᾶά αοφαίτε ἴμε 
πιεηία] δἰαίε απ ἴ]ε οοηβάεπεο οἱ {Πεῖν πεϊσηροιτς 
Ῥεβπρ 5ο] α δεϊ(]επιεπῖ ππετε]γ ὮΥ οαϊπιίηρ Το Ῥε 
τερεηίαηῖ, πος γεῖ ΡΥ Ρείΐπρ ἴλποιρ]ί {ο Ῥε τερεπίαπ. 

Έοχ ποῦ ΑΠΙΟΠΡ Υο αΊοπε, 1 ἆατεδαγ, Ὀιΐ αξο ἄπποΏς 
α]] οἴ]ες Ῥεορ]ες, 5ιοἩ α οοπδιπηπ]αίοη τεαιίτες α 
βτεαῖ ἀεα] οἱ αεηίϊνε ο816---ΟΥ, 5Ώα]1 1 6αΥ., Ῥταγεν ὃ 
Έος οπ]γ ὮΥ σεἰ{ίπςσ τιὰ ος ἴ]α νίοες ἰμαῖ οχοῖῖο απᾶ 
ἀϊςιιτὮ ππεη, ἴπε νίοες οἳ Θ6ΠΝΥ, στεεᾶ, εοπίεπίίοας- 
ηςςς, ἴ]ιο οἰτῖνίηρ 1π εαςἩ ϱ.δε ἴο Ῥγοπποίε οπε΄5 ΟΥ 
γε]ίατε αἲ ἴ]ε εχρεηςα ο{ Ροΐ] οπε”5 παϊίνε Ἰαπά απἀ 
ἴλε οΟΙΩΤΑΟΠ γγεα]---οΏΙγ 5ο, 1 τερεαῖ, ἶ5 15 ροβείρ]ε ενεν 
ἴο Ὀτεαί]ε ἴπε Ῥγεαί] οξ ΠαΓΠΙΟΠΥ ἵπ {111 αἰτεπρίΏ απ 
νίροιχ απάἆ ο απῖτε ἩροΏ α ΟΟΠΙΙΠΟΠ ῬοΗογ. ίποςἙ 
ἴλοςε ἵπ γηοπα ἴλοςα απᾶ αΙπηί]αχ νίοες ατε Ῥγενα]εηῖ 
πηαςῦ πεςςδδατΙ]γ Ῥε ἵπ α οοηρίαηῖ εἰαῖε οἱ ΙπδίαΡΙΗ(γ, 
απά Παβ]ε {ο Ῥα]ίγ τεαδοης ἴρ οἰαδῃ απἆ Ῥο ἴἨτουντ 
Ιηίο οοΏ{ΙδίΟἩ, ]α5ί α5 Ίαρρεης αἲ 56εα Ὑλεη οοΠΙΓαΣΥ 
νήπᾶς Ῥτεναϊ]. Του, 1εῦ πιο Τε]] γοι, γοι πιιςί ποῖ 
Ὀη]ς ἰΠαῦ ἴλετο 5 ἨΠατπιοηγ ἴπ ἴμε Οοαποί] Πε], 
πο γεῖ απιοης γοιχεε]νες, ἴ]ε Απθεπιδ]γ. Αἲ αΠΥ᾿ 
ταῖς, 1 οπο Ύετε ἴο τα ἴἩτουρ]ῃ πε επίτο Ἰςί οἳ 
ο ΐπεης, 1 Ῥε]ενε ο υοι]ά ποῦ ἀΐδοονεν 6Υεηπ νο 
ΏἹεΏ {η Ταχσις νο Πϊπ]ς αἰκε, Ῥαΐς οἩ πε οοΠίτατΥ, 
1αςί α5 νηϊ οεγίαϊῖη ἱποιταρ]ο απᾶ ἀῑςίτεςεῖης ἀΐδεαςες 
νγηίοὮ αγα αοοιδίοπιεά ἴο Ῥεγναᾶο ἴλο ἹνΠοΙε Ῥοάγ, 
εχεπαρίίηπςρ Ώπο ΊπεπηΡεσ οἳ ἴε Άοπι ἰλοαίς ἱητοαᾶς, 

δ εὑρεῖν Ῥεϊρ]κο: ἔχειν. 

355 
ΔΑ 2 



91 

29 

ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

’ - - τραχύτης αὕτη καὶ τὸ μικροῦ δεῖν ἅπαντας 
3 / 5 / / α / 

ἀλλήλων ἀπεστράφθαι διαπεφοίτηκε τῆς πόλεως. 
1 ἡ Λ Ν 2 - αμ α δη / 

να γὰρ τὴν βουλὴν ἀφῶ καὶ τὸν δῆμον τούς 
τε] νέους καὶ τοὺς γέροντας, ἔστι πλῆθος οὐκ 
ὀλίγον ὥσπερ έξωθεν τῆς πολιτείας’ τούτους δὲ 
εἰώθασιν ἔνιοι λίνουργοὺς καλεῖν' καί ποτε μὲν 

ΔΝ 

βαρύνονται καί φασιν ὄχλον εἶναι περισσὸν καὶ 
- Αα λ 

τοῦ θορύβου καὶ τῆς ἀταξίας αἴτιον, ποτὲ” δὲ 
µέρος ἡγοῦνται τῆς πόλεως καὶ πάλιν ὃ ἀξιοῦσιν. 
οὓς εἰ μὲν οἴεσθε βλάπτειν ὑμᾶς καὶ στάσεως 

α. α. Δ 

ἄρχειν καὶ ταραχῆς, ὅλως ἐχρῆν ἀπελάσαι καὶ μὴ 
παραδέχεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις εἰ δὲ τρόπον 

) / 4 Φ α 6 λ / ο μν 2 δ) 
τινὰ πολίτας 3 εἶναι τῷ ὅ μὴ µόνον οἰκεῖν, ἀλλὰ 

/ 

καὶ γεγονέναι τοὺς πλείους ἐνθάδε καὶ µηδεµίαν 
”/ Φ β / σολ » / / 

ἄλλην ἐπίστασθαι πόλιν, οὐδὲ ἀτιμάζειν δήπου 
/ - . προσήκει ὃ οὐδὲ ἀπορρηγνύειν αὐτῶν. µνυνὶ δὲ ἐξ 

Α. - Αα / ἀνάγκης ἀφεστᾶσι τὴν γνώμµην τοῦ κοινῇ Ἰ συµφέ- 
- / 

ροντος, ὀνειδιζόμενοι καὶ δοκοῦντες ἀλλότριου. 
/ λ . / 2 / ο / τούτου δὲ οὐθέν ἐστι βλαβερώτερον ταῖς πόλεσιν 

ο. / οὐδὲ ὃ μᾶλλον  στάσιν ἐγείρι καὶ διαφοράν, 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ὁ προσγενόµενος ὄγκος, 

ον -. - Ν / 

ἂν μὲν οἰκεῖος ᾗ τῷ λοιπῷ σώματι καὶ συµφυής, 

τούς τε Ἐπαροτίαβ: τε τοὺς. 
ποτὲ ἳ) Β] πᾶν Μ, πάλιν ἨπαρογίΠβ. 
πάλιν] πολλοῦ Ῥείβκο. 
πολίτας Βεἴδκο: πολιτίας ΟΥ πολιτεία». 
τῷ Βεϊβκο: τὸ. 
προσήκει Ο888ΙΙΡΟΠ: προσήκειν. 
κοινῇ Ἠεϊδ]κο: κοινοῦ. 
διαφοράν Ἐπιροτίαβ: διαφθοράν. Ὁ -Ὁ ὅ σι 6) 8 | 

1 ΤΠΜθ ῬἨταβθ τούς τε νέους καὶ τοὺς γέροντας 8ΘΘΙΗΒ ηδῦαγα] 
οποιρ]ι {Ώ ΒΗΟἨ 8 οοπΗθοΒίοΏ, Ὀαή 59ο δ 16 απά Ῥο]απά, 6 εεε]ηο]ήε 

356 



ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΟὉΕΒΤΗ ΡΙΡΟΟΤΒΡΕ 

5ο ἴλίς κἰαίε οἱ ἀῑδεοτά, ἰΠίς αἰπιοδί οοπιρ]εῖα 
εεἰταηπρεππεηῖ ο{ οπθ ἄοπι αποϊ]εσ, ας Ιηναᾶεά γοιχ 
επίῖτο Ῥοάγ Ρο]ς, 

Έου ἱηςίαπος, ἴο Ίθανα πο ἴμα ἀἰδοοτά οἱ Οοιποῖ] 
απά ΑπθεπιΡ]γ, οἱ ἴ]λο Ὑοαίλ απά ἴλε Ἐ]άενε ζΈνετε 
ἶ6 α ϱτοιρ ΟΓ πο ΑΠηΒ]] δε υνΠίςὮ 15, ας 1ξ Ὕνετε, οιῖ- 
εἰάε ἴ]ε οοπβαίοη. Απά 8οπιο αὖθ αοοιδίοπιθᾷ 
1ο οα]] οπα ΄ΗἩπεη-γγοχ]κευς, 2 απά αἲ εἶπηες Τῃε ο ίσεης 
4χε Πγατεά Ὦγ ἴεπι απά αθεετί μαι ἴΠεγ αἆτε α 
πδε]εβς ταβΏ]ε απᾶ τεδροηβῖρ]ε {ον ἴπα ἰαπιπ]ὲ απᾶ 
ἀἰδογάεν ἵπ ΊΤαχδας, υηί]ε αἲ οἴλπει ἴπηες Τ]Παεγ 
τερατά ἴλεπι 5 α Ῥατί οἱ ἴπε οἵἵγ απᾶ Ἰο]ά ἴ]α 
ορροβίίε ορίπίοηπ οἱ ἴλπαεπι. Με], 1 γοι Ῥε]ενε 
Έλεπα ἴο Ῥε ἀεἰτίπιεηία] ἴο γοι απά Ιηςήσραϊογς ο{ 
Ἱηκιχγθοίίοη απά οοη{ιδίοΏ, γοι «ἨΏοι]ά εχρε] ἴπεπι 
αΠοσεί]ετ απά ποῦ αἀπηῖ ἴπεπι Το γοιχ Ῥορα]αν 
αβθεπηρ]ίος; Ῥιαΐ 1 οη ἴμε οἴλει Ἠαπά γοι τεσατᾷ 
ἴπεπα α5 Ῥείηρ ἵπ 6ΟΠΊΕ ΤηεᾶδΗΤε ο Ισεης, ποῖ ΟΠ]Υ 
Ῥεεαιςο ἴπεγ ατε τεδἰἀεηῖ {η Ταχδας, Ῥαΐ αἶ5ο Ῥοσσαςεα 
η πηοβῖ Ἰηδίαηοςς ἴἨεγ Ἴνογο Ῥογπ Ἠεγε απἆ ἸποΥΥ 
πο οἴλμει ο ιγ, ἴπεη 5αγε]γ Τί 5 ποῖ Εἰπο ἰο ἆς- 
{γαποἩῖςε ἴλεπα ος ἴο οί ἴπεπι ο {Τοπ αβεοοίαξΙοῃ 
γΗΙἩ γοι. ΕΒαΐ ας ΙΤ ἶ5, ἴπεγ ποσεβεαχ!]γ οἴαπᾶ α]οοί 
ἵη «επἰπιεπε Ώγοπι ἴἨο ΟϱΟΠΙΠΙΟΩ Ιηίζοετεςί, τον]]εά αξ 
ΏἈεγ ατε απά νἰεγεά αν ουἱσίάενς]( Βυϊ Έλεγε ἵς 
ποϊμίπσ ππογο ΠαΥΠΩΕ] Το α οἵ υγ ἴλαη 5ἵοἩ οοπά ος, 
ποϊμίησ πηογε εοπάμοῖνε Το θἰτῖζε απἆ ἀἰξαστεεππεηί, 
ΤΈαχΚε {ον εχαπηρ]ο ἴ]ο Ἠπαπιαη Ῥοάγ: ἴπε Ῥα]]ς ἐλαῖ 
οοπηες νηἴὮ με Ραρείηρ γεατς, 1 1 15 ἵπ Ἱκεερίπρ νηἴ] 
Όλο τεςί οὗ ἴπε Ῥεγδοη απά παϊιτα] ἴο 1ὲ, Ῥτοᾶισες 

ἆες φγἱεο]ίδε]ει ἨΤεγεϊπδιωεβεηΒ, Ῥ. 96. Ῥο]απά οἵῖος ονἰάθηςθ 
{ο 8Πον (Παῦ Ῥούῦ] ϱτοαΡΒ Γογπιθά Ῥο]]οα] οτραπἰζαΏΙοηβ. 

1 Ῥο]απά, οφ. οὔ., Ῥ. 117, νίονβ ἴμο /' Ιπθη-νγοτ]κθιρ ᾿ 88 ἃ 
σ]ά. Τὸ πιαγ Ῥο τοπιατκοά (Παῦ Ὑ/θᾶνθτς ατθ βαῖά {ο Ῥο ἵπ 
τε]αθ{νο]γ Ίου τοραίθ {Π {ο Οτίθηῦ {9-48Υ. 
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εὐεξίαν ποιεῖ καὶ μέγεθος" εἰ δὲ µή, νόσου καὶ 
διαφθορᾶς αἴτιος γίγνεται. 

Τί οὖν σὺ κελεύεις ἡμᾶς; τοὺς ἅπαντας 
ἀναγράψαι πολίτας, ναί φημιὰ καὶ τῶν αὐτῶν 
ἀξίους,, ἀλλὰ μηδὲδ ὀνειδίζειν. μηδὲ ἀπορρίπτειν, 
ἀλλὰ μέρος αὐτῶν," ὥσπερ εἰσί, νομίζει». οὐ μὲν 
γάρ, ἄν τις καταβάλη. πεντακοσίας πα χα δύ- 
ναται Φιλεῖν ὑμᾶς καὶ τῆς πόλεως εὐθὺς 
γεγονέναι" εἰ ἰδέτις ἢ πένης ὢν ὅ ἢ πολιτογραφοῦν. 
τός τινος οὐ µετείληφε τοῦ ὀνόματος, οὐ μόνον 
αὐτὸς παρ᾽ ὑμῖν γεγονώς, ἀλλὰ καὶ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ καὶ τῶν προγόνων, οὐχ οἷός ἐστιν ἀγαπᾶν 

Ν λ δ᾽ ς ο) θ (δ ν) λύ 6 Δ τὴν πόλιν οὐδ' ἡγεῖσθαι πατρίδα, καὶ λίνον ὃ μὲν 
εἴ τις ἐργάζεται, χείρων ἐστὶν ἑτέρου καὶ δεῖ 

- / ».. Ν . λ 

τοῦτο προφέρειν αὐτῷ καὶ λοιδορεῖσθαιὶ. βαφεὺς 
δὲ ἢ σκυτοτόµος ἢ τέκτων ἐὰν ᾖ,' οὐδὲν προσήκει 
ταῦτα ὃ ὀνειδίζειν. 

Καθόλου δὲ οὐ ὃ τοῦτο μάλιστα τῶν ἐν τῇ 
πόλει βουλόµενος εἶπεῖν οὐδὲ οἷόν ἐστι δεῖξαι 
προῆλθον ἴ ἴσως, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σαφὲς ὑμῖν ποιήσων,ὃ 
ὅπως διάκεισθε πρὸς ἀλλήλους, καὶ νὴ Δία εἴλ 
πιστεύειν ὑμᾶς ἄξιον τῇ παρούσῃ καταστάσει καὶ 
νο ἀλήθειαν οἴεσθαι νῦν 1 συµπεπνευκέναι. 

ναί φημι] οπασεεἆ Ὦγ Μ, ἀε]οιοά ὃν Ατηΐτι, 
λα. Ἠ/Παπιοννήέη, ἀξιοθν ΟΔΡΦΙΡΟΠ: αἰτίους. 
. ἀλλὰ μηδὲ] ἀλλὰ μὴ Ῥείε]κο, ἅ ἅμα μηδὲ Παπιονγ]θᾖ. 
{ αὐτῶν Ἐπιρογίας: αὐτῶν. 
ὅ ἢ πένης ὢν] πένης ὢν Ἑ, εἴη πένης ὢν Μ, ἢ πένης ἐστὶν 

Ἐπιρετίπβ. 
ὁ λίνον Αγηΐηι: δεινὸν. 7 ᾖᾗ εἀάάαεά Ὦγ 08ββδαβοη, 
ταῦτα 08β8άβοῦ : αὐτὰ, 
οὐ αάάθά Ὦγ 08βααβοῃ. 
ποιήσων Ἠοίθ]κο: ποιῶν. 
εἰ οἀάεά Ὦγ Ἐπιρετίβ. 

1 

1 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΑΤΥ-ΕΟὉΗΤΗ ΡΙΡΟΟΤΒΡΕ, 

γγε]]-ρείπρ απά α ἀεείταρ]ο κἰαΐπταο, Ρας οἰλμετγνίδε 
Ττ {6 α οα115ε Ο/ ἀΐδεαδε απά ἀεαῖμ. 

«6 ἨΤε]] ἴεπ, γναῖ ἆο οι Ῥἱά 5 ἆοῇ” Ι Ριά γοι 
επχο]] επι α]] ας οίσεης---Υε5, 1 ἆο-- απά Ἰαςὶ α5 
ἀεδετνίηρ α5 γοιχθε]νες, απἆ ποῖ ἴο τερτοας] ἴλεπα 
ος οαδί ἴλεπι ο, Ῥαΐ ταῖπεν ἴο τερατά ἴλεπι α5 
Ώεπηροετς οἱ γοιχ Ῥοάγ Ρος, α5 ἵπ {αοῦ ἴΠεγ αἴθ. 
Έοχ Τῖ οαηποῦ Ῥε ἰλαῖ ὮΥ ἴλε ππετο ραγπιεηῖ οὗ νο: 
Ἠαπάτεά ἆτασΏπλας α ΠΠ 68Ώ ΟΟΠΊ6 Το Ίουε οι απά 
Πηπηθάίατε]γ Ῥο Γοαπᾶά νγογῖγ οἱ οπεηςμίρ;1 απᾶ, 
αἲ ἴλε δαπιο ᾖπῃε, ἴλαῖ α πιαη νο ἵμτοιρῃ Ῥονετίγ 
οἵ ἴἩτοισ]ῃ [λα ἀεοϊδίοη οξ 6οπιο ΚεερεΓ-οΓ-ἴμε-το]]ς 
ηας {αϊ]εὰ ἴο σεῖ ἴ]ο ταϊῖης οἱ α οἴίσεῃ---α]ἰποισ] 
ποῖ οπ]γ ο Ἠϊπηςε]{ Ἠαά Ῥοεπ Ῥουη ἵπ Ταχεας, Ῥαἳ 
8Ί6ο Ἰῖς {αἴπεγ απᾶ Ἠΐς {οτείαϊμεις ας υνε]]---ἶ5 
ἰλετείοτε ἵποκραβ]ε οἱ αβεοίίοπ {ογ ἴ]ε οἵγ ος οί 
οοηρἰἀετίησ 15 ο Ῥε Ἠὶς {αἰλπετ]απά; {10 οαηποῦ ο 
Ὠιαί, 1 α ΤᾶΏ ἶς α Ππεη-γΟΥΚΕΥ, Ἰε ἶς Ἰη{ετίουγ ἴο Ἠῖς 
πείρῃροιχγ απᾶ ἆθδεινες ἵο ΊἸανε Ἰΐδ οοσαρα[ίοη 
οαςῖ ἵπ 5 {εεῖ]λ απἆ ἴο ο τεν]]εά {ον Τε, νἼετεας, 
Ἡ Ίο {5 α ἆγετ οἵ α «οβρΏ]εχ ο α οατρεηίος, 1 ἶ5 11η- 
Ῥεοοπαῖπο [ο πηα]κε ἴλλοςε οεοαρα[ίοης α τερτοας].” 

Βαΐ, ερεα]ίπρ ϱεΠετα]]γ, 1 γα ποῖ, ρετμαρς, νὰ 
ἴλε Ῥιγροςε οἱ ἰτεαϊίης ἰλίς ρεοία] οπε απποπρ ἴμα 
Ῥχοβ]επις οἳ γοιχ οἵγ πος ο ροϊηίίπς οιἳ 15 δεγίοιιδ- 
ηεςς ἴλπαῦ Ι οαπῃο Ῥείοτα γοι, ρα ταῖηεν μαι Ι 
τηϊσΏέ τηα]κα Ρ]αΐπ Το γοι Ἠονν γοι οάπά ντῃ τοσαχά 
ἵο οπο αποϊῃεχ, απᾶἀ, Ὦγ Ζεας, ἵο πιακε Ῥ]αΐη αἶδο 
πηεί]εχ 18 ἶς εχρεαἰεπῖ ἴλαῖ γοι «Ἰοπα]ά τε]γ προπ ἴπε 
Ῥχεδεπί θγςίεπι απ Ῥε]ίενε ἴΠαί πον/ γοι αγε τεα]]γ 

1 Ταγβἱβ Ίνα ογἰάθηϐΙγ ο {ΠΙΟΟΤΒΟΥ. 
2 Βί. Ῥατ] να ο ἴοηῦ-πια]κοτ (4εἱ8 18. 9), γεῦ Ίο οἰαϊπιοά 

{ο ο α  οἰθίποη ᾽ οἳ Τατβαθ (4οί8 21. 99). 

13 οἴεσθαι νῦν Ο888άΏΟηΠ : οἴεσθε οὖν. 
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οἰκίαν γὰρ ἔγωγε καὶ ναῦν καὶ τᾶλλα οὕτως ἀξιῶ 
δοκιµάζειν, οὐ τὸ παρὸν } σκοποῦντας, εἰ σκέπει 
νῦν καὶ μὴ δέχεται τὴν θάλατταν, ἀλλὰ καθόλου 
πῶς παρεσκεύασται καὶ πέπηγεν, εἰ μηδέν ἐστι 
διεστηκὀς μηδὲ σαθρόν. καὶ μὴν ὅ γε ἔφην τὸ 
πρότερον αὐξῆσαι τὴν πόλιν, τοῦτο οὐχ ὁρῶ νῦν 
ὑμῖν ὑπάρχον, τὸ ἐξαίρετον εὐεργεσίαν καὶ χάριν 
καταθέσθαι τῷ κρατοῦντι, δῆλον ὅτι τῷ μὴ 
δεηθῆναι μηδενὸς αὐτὸν τοιούτου" πλὴν, ὅτι γε . 
μηδὲν τῶν ἄλλων ἔ ἔχετε πλεῖον πρὸς αὐτόν" ὥστε 
ὧν παρ᾽ ἐκείνου ὃ τότε δι εὔνοιαν καὶ φιλίαν 
ἐτύχετε, ταῦτα ὀφείλετε φυλάττειν τὸν λοιπὸν 
χρόνον δι εὐταξίαν καὶ τὸ µηδεµίαν αἰτίαν διδόναι 
καθ αὑτῶν. 

Καὶ µηδείς µε νοµίσῃ ταῦτα λέγειν. ἁπλῶς 
ἁπάντων ἀνέχεσθαι παραινοῦντα ὑμῖν καὶ πάντα 
πάσχει», ἀλλ᾽ ὅπως ἔμπειροι τῶν καθ αὑτοὺς 
ὄντες καὶ νῦν ἄμεινον βουλεύησθε 4 καὶ τὸ λοιπὸν 
οὕτως ἀπαιτῆτε ὅ τὸν παριόντα μὴ ῥᾳδίως 6 ὑμῖν 
μηδ᾽ ὡς ἂν ἐπέλθῃ μηδεν εἰσηγεῖσθαι, πάντα δὲ 
εἰδότα καὶ περὶ πάντων ἐσκεμμένον. καὶ γὰρ 
ἰατρόν, ὅστις ἐξήτακεν ἀκριβῶς τὰ τοῦ κάµνοντος, 
ὡς μηδὲν αὐτὸν λανθάνειν, τοῦτον εἰκὸς ἄριστα 
θεραπεύειν. 

} τὸ παρὸν Ο8881ΡΟΠ: τόπον. 
μ εἰ αἴνου γε ἀο]οίοά ϱν Ἐπιροτίαβ, 
3 ἐκείνου Ἠείϊεκο: ἐκείνῳ. 
’ βουλεύησθε ΟἈ5δπΡοη: βουλεύεσθε. 
ἀπαι τε Ο8881ΡΟΠ : ἀπαιτεῖτε ΟΥ ἀπαιτεῖται. 
μὴ ο ζἷως Ἐπαροτίαβ: μὴ δὲ ῥαδίως. 

1 90ο ὃ 7. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΟὉΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

πηήεά. Ταἱα, {ου εχαπρ]ε, α Ἀοιδε οἵ α 5Πἱρ οὗ οἴ]ιου 
ελίησς Ἰῆκε ἴμαῖ; ἰΠίς {9 ἴλε γαγ ἵπ Πίος 1 εχρεεῖ 
ΏΊΕΏ {ο πηᾶκε αρρταϊςα]. ΤΠεΥ 5Ποι]ά πο οοηδίάεχ 
πιεγε]γ Ῥτεδεπί οοπ(ίοης, ἴο 5εε 1 ἴλε εἰγασίατε 
αβοτάς θἨε]ίει που οἵ ἄοες ποῖ ]εῖ ἵηπ ἴ]πο 5εα. Ὀαϊ 
ἴΠεγ «Ποι]ά οοηβίᾶεχ Ἠον α5 α ἨΝΠοῖε 19 Ἰας Ῥδεῃ 
οοηβἰχιοῖεᾶά απά ραῖ ἴοραείμεγ, ο 8εε ἴλπαί ἴπενε 
Τε ηΟ ΟΡΕΠ 5εαπῃς ος τοῖζεη Ῥ]αηίς. Απά 1 πιιςί 
αἀά Ὠιαι 1 ἆο ποῖ Επά εχἰςίίπρ ἵπ γοιχ {ανοισ ὨΟΝΥ 
ἴλαῖ αςςεῖ γΥμίοὮ 1 ςαἷά 1 Ἰας ἰπ ἴ]λε ραςῖ {πογεαδεά τε 
Ρχερρε οἳ ΈΤατδις---γοις Ἠανίηρ Ῥ]αοεά ἴο γοιτ 
οτεάΙς νι πε Έππρετου εχεερίίοπα] 5οτνίοε απά 
Κἰπάπεςς---ενἰάεπ!]γ Ῥεοσαςε Ίο ας πο {αγίμεγ πεεᾷ 
οἳ «ος αθεϊκίαηΏοθ. ἨἩἨονενοαν, ἴμε {αοῦ τοπιβίης 
ἴπαῦ γοι Ἠανο πο αἀναπίαρα νηϊλ Ἠίπα ουενχ ἴπε 
οἴμεν ἀοπαϊπίοης; οοπςεαιεπΏ]γ γηαῖ γοι ορίαϊπεα 
Ώοπω Όαεδαχ οἩ ἴ]λαί {ογεΥ οοσαδίοη ἴητουση γοις 
Ἰογα]ίγ απά ΕἱεπάςΗῖρ γοι «Ποι]ά εα{εριατά {ον ἴμε 
βαίατο ἴμτοισῃη ροοά Ῥεμανίοιν απά ἴητοιρη ρἰνίηρ 
ηΟ οσσβδίοΏ {ΟΥ ογ]οῖδπη. 

Απά ]εῖ πο οπε 8Ώροθε ἴπαί ἵπ ςαγίηςσ ἴΠῖ6 1 απι 
αἀνίδίπρ γοι ἴο ριαῖ αρ να αρεο]λαῖεΙγ απγροάγ 
απᾶ ἴο επάιτε ΔΏΥ απά ΕΥΕΥΥ ἐπίηρ; ΏαΥ, ΠΙΥ Ργρο5θ 
ἶ5 ταῖλεν ἴ]λαῖ γοι, Ρείΐπσ αοφπαἰπίεᾶ νηῖἩ γοιγ ΟΝΏ 
εἱ{αἰίοη, ΠΙΥ ποῦ οπ]γ ἴακα Ῥεϊίει οοαηςε] {π ἴλε 
Ρτεδεηί ἱηδίαπος, Ραΐ πιαγ αἶδο {π τε βαίατο ἀεπιαπά 
Όλα ἴλε πηαη νο οοπηθς {ουγναγά ἴο βροα]ς 6Πα]] τηα]κε 
5 Ῥχοροφα]ς {ο γοι, ποῖ ἵηπ απ οβ-Παπά ΠηάΠΠΕΥ ΠΟΥ 
οη ἴμε Ἱπερίταίίοη οἱ ἴπε πιοπιεηῖ, Ρας γα Εα]] 
Κπον]εάσε απά α[ίτεγ οατεβα] οχαπηἰπαοη οἱ ΕΥεΙΥ 
ἀείαῖ. Έον ἴ]ε ΡΗγβίοίαη Ὑ]ο Ἠας Ιηνεςραϊεά 
παπι ε]γ ἴμε θγπαρίοπη ος Βΐ5 ρα[ἱεηῖ, 5ο ἴλαῖ ποϊβίης 
ο8Ώ ε5οαρε Ἠίπα, ἶ5 ἴ]λα οηΏς Ἠ/Πο ἰ5 Π]κεΙγ το αἀπιϊηϊκίεν 
ἴπε Ρεςί ἰτεαίπιεηϊ, 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ὅ Δ 5” ὃ Δ / - 4 τι μὲν οὖν δεῖται τὰ παρόντα προσοχῆς καὶ 
λ. / .λ 1 - 5 Ν [ον ΄ . δ ̓  βελτίονος συμβούλου 1 τῶν ἀπὸ τῆς τύχης καὶ δι 

» ΄ Ἅ ὃ Δ / / . 0 / ὃ δ΄ αρ) ἀργύριον ἢ διὰ γένος παριόντων, ἐνθένδε ὁρᾶτέ 
« ον 

πως. ὅταν γὰρ µήτε αὐτοὶ βεβαίως ὁμονοῆτε 
40) ε 9 λ / - / ὀλ . / κ ην μήθ) αἱ 3 πλείους τῶν πέριξ πόλεων οἰκείως ὑμῖν 

ἔχωσιν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν φθονῶσιν ἐκ πολλοῦ ἀντιφιλο- 
τιμούμενοι πρὸς ὑμᾶς, οἱ δὲ ἀπεχθάνωνται διὰ τὸ 
ς Δ . 4 2 Α ς 1 . ὑπὲρ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν, οἱ δὲ οὐκ οἶδα 
ὅπως γε ἐνοχλεῖσθαι λέγωσιν, ὁ δὲ στρατηγὸς 

” λ Δ λ / - χ α) - 9 ς - οἴηται μὲν τὰ βελτίω φρονεῖν περὶ αὐτοῦ ὃ ὑμᾶς, 
ἠναγκασμένοι δὲ ἦτεα προσκροῦσαι καὶ πρότερον 
3 / ” Δ 4 ῃ - / - 

ἀλλήλοις, ἔτι δὲ ἐπίφθονοὶ τῷ τε µεγέθει τῆς 
/ / Δ - Δ ο ” 

πόλεως νοµίζησθε καὶ τῷ πολλὰ τῶν ὄντων 
3 / - ΛΑ Λ αν. 

ἀπολαβεῖν δυνήσεσθαι' πῶς οὐχὶ διὰ ταῦτα 
ἐπιμελοῦς καὶ περιεσκεµµένης γνώμης δεῖσθε; 

Τί οὖν; οὐχ ἱκανοὶ ταῦτα οἱ πολῖται συνιδεῖν 
« 3 καὶ παραιέσαι; πόθεν; εἰ γὰρ ἦσαν ἱκανοὶ τὸ 

δέον εὑρίσκειν ἐν ταῖς πόλεσιν οἳ προεστῶτες 
|. / ’ Ἂ αλ - 5 / 

καὶ πολιτευόµενοι, πάντες ἂν ἀεὶ καλῶς ἀπήλλατ- 
τον καὶ ἀπαθεῖς ἦσαν κακῶν, εἰ µή τις αὐτόματος 
ἄλλως ἐπέλθοιτισὶ συμφορά. ἀλλ’, οἶμαι, καὶ πάλαι 

λ Α- / ϱ Ἂ / Λ 

καὶ νῦν πλείονα εὗροι τις ἂν συµβεβηκότα δεινὰ 
ταῖς πόλεσι δι ἄγνοιαν τοῦ συμφέροντος καὶ 
τὰ τῶν προεστώτων ἁμαρτήματα τῶν ἐκ τοῦ 
δαιµονίου καὶ παρὰ τῆς τύχης. 

1 οὐ αἴίογ συμβούλου ἀε]οῦεά Ὦγ Ατηϊπι, νη]θ]ι Μ. 
5 μήθ) αἱ Ἐπιρετίαθ: μηδ᾽ αἱ ΟΥ μηδὲ, 
8 αὐτοῦ Ο8β81βοηΏ: αὐτοὺς. 
4 ἦτε Ἠείδκο: ἐστὲ, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΟΡΕΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

Τ]μαϊ γοαχ ργεςεηῖ οἱ ια ΠοἨ, ἴπεπ, ἀεπιαπᾶς οαχα/[α] 

αἰτεη{ίοη, απᾶ α Ῥεΐίεν αἀνίδοι ἴλαη ἴλοβο πο αδοοπά 
ἴπα τοδίταπα Ὦγ «απο ΟΥ ΤΟΥΣ ΠΠΕΤΟΘΩΔΣΥ 16ᾶδοηθ 
ος Ῥεσβιδε οἱ {απηί]γ ῬοβϊΠοη, γοι οαη ρεχοείνε ἵπ 
8ΟΠ16 ππθαδατα {οπι γνηιαϊ {ο]]ονς. Έοτ αἲ α ἴἴπιε 
πηεη γοιχ ΟΠ ἨαΥΠΙΟΩΥ ἶ5 ποῦ αδθιγεᾶ, απά πει 
πηοςδί οἱ ἴμε οἶ[ίες ἰ]λαί δατοιπᾶ γοι ατα ποῦ ΟΠ 
ΠΙεπᾶΙγ ἵετπις νηῖλ γοι, Ῥαῦ 5οπιθ απο αηγίοιΒ 
ἵητοιρῃ Ίοης τῖνα]γ νήϊμ γοι, πηῖο οἴμετ ατα 
αοἰϊνε]γ Ἠοδΐ]ε Ῥεσοααςε οἳ ἀἱεραίες οὖεχ Τεγγίζουγ, 
απᾶ 511] οἴπενς οἰαΐπι ἴο Ῥε 5αβ]εοῦ ἴο αΏηογαΠςς 1π 
οης {ΟΥΠ1 ΟΥ αποΐἩεσ, απά ὙὝπεη ἴ]ε ρεπεγα] «Ἴρροςδες, 
ἵο Ῥε 5τε, ἴπαι γοιχ {εεΙτης ἴουψατά Ἠΐπα 15 ἵπι- 
Ρτονίης, α]ποασΏ γοι απᾶ Ἠε Ἰανο Ῥθεη οοπιρε]]εά 
ἵο οἶαςΏ γη οπθ αποϊῃεχ ενεη Ῥγενίοιδ]γ, απά πε, 
ΡατίῬεχπιοτε, γοι αχγε νίευνεά Ὑη]ι ]εα]οιδγ Ῥθσαιιδα 
οὗ ἴε νετ πιαρπἰιᾶε οἱ γοιχ οἳ υγ απᾶ ἴ]λε αὈΙΠΙΥ 
Υοι ]] Ἠανο ἴο τοῦ γοιχ πεἰσηροιχς οἱ πΙαΏΥ ος 
Ὀλείγ Ῥοβδερδίοης---αἲ α ἔπιε Ἰ]κε {Πίς, Ἰον «απ γοι 
{ον ἴ]ιθςε τεαςοης Γαἲ] {ο τεαιίτε οατε{α] απά γγε]]- 
εοηςἰἀετεᾶ ]αάσαεπιεπί ὃ 

ἑε Ὑε]] ἔλοη,” γοι Ιπιετ]εοῖ, « ατα ποῦ ἴλο οἱίπεης 
οοτηρεϊεηπῖ ἵο αρρταῖδε ἴλῃίς ςἰζπαίίοη απᾶ ἵο σἶνα 
αἀνίοε τερατάίης 102. Αὐθατά! Έος 1 ἴ]ιο Ίεαάενς 
απᾶ εἰαϊεσπιεη ἵπ ἴῃε οἶξες νεο οοπιρεϊεηῖ ἴο ῆΙί 
προηπ ἴ]λα Ῥχορεγ οουγς8, α]] πε πγοι]ά αΊγαγς {ατα 
ἸαπάδοπιεΙγ απάἆ Ῥο Ώεε Ίοπι Ἠαγπι---ππ]εος οἳ 
οΟΥ8Ε 8ΟΠ1Ι6 «Ἠαπος παϊκ[οτίαπαο 5Ποι]ά Ῥρετγνετδε]γ 
Ρεία]] οπαε οΙἵγ ος αποϊµετ. Βαϊ οἩ ἴλε οοΠίΣαΣΥ, 
ἵΏ πΙΥ ορἰπίοη, Ῥοῦμ ἵπ Γογπεγ ἆαγς απᾶά αἲ ἴ]ε 
Ῥτεδεηῦ πια γοι υοι]ά Επᾶά ἰλαῦ πιοχο ἀτεαάβι] 
Ἰλίησρς Ἠανε Ἠαρρεπεά ἴο οἶδίες {Πτοιση ἱρηοχαπος 
οὗ γγαῖ ἶ5 ο Ὀλεῖτ Ιπτετγεςί απά ἴἩτουσῃ ἴλε πηϊςία]κος 
οὗ ἴπείν Ίεαάενς ἴλαη ἴ]ο ἀϊκακίεις ἴλαι Ἠαρρεη ὮΥ 
ἀϊνίπε γη] οἵ {Πτοισ] πηετε «Ἠαπος, 
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ΡΙΟ Ο6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ή Δ Δ σοι Ν / ο] / 

Οἱ μὲν γὰρ οὐδὲν δυνάµενοι τῶν δεόντων 
3 σο2 2 / ς - / λ ἰδεῖν οὐδ᾽ ἐπιμεληθέντε αὑτῶν πρότερον, μηδὲ 
κώμην Ὦὄντες ἰἱκανοὶ διοικῆσαι κατὰ τρόπον, 
ἄλλως δὲ ὑπὸ χρημάτων ἢ γένους συνιστάµενοι 
προσέρχονται τῷ πολιτεύεσθαι"' τινὲς δὲ ταύτην 
ἐπιμέλειαν εἶναι νοµίζοντες, ἂν ῥήματα συμφορῶσι 
καὶ ταῦτα τῶν πολλῶν ὁπωσδὴ 1 θᾶττον συνείρωσι, 
μηδενὸς τἆλλα ἀμείνους ὄντες. τὸ δὲ µέγιστον, 
διὰ μὲν τὸ βέλτιστον καὶ τῆς πατρίδος αὐτῆς 
ἕνεκεν οὔ, λοιπὸν δὲ διὰ δόξας καὶ τιμὰς καὶ 

4 / / ΡΕ, |. / η τὸ δύνασθαι πλέον ἑτέρου καὶ στεφάνους καὶ 
προεδρίας καὶ πορφύρας διώκοντες, πρὸς ταῦτα 
ἀποβλέποντες καὶ τούτων ἐξηρτημένοι τοιαῦτα 
πράττουσι καὶ λέγουσιν, ἐξ ὧν αὐτοί τινες εἶναι 
δόξουσιν. τοιγαροῦν ἐστεφανωμένους πολλοὺς 
» - ” Ι] ς / / Δ [ή α) ἰδεῖν ἔστι καθ ἑκάστην πόλιν καὶ θύοντας ἐν 
κοινῷ καὶ προϊόντας ἐν πορφύρᾳ' γενναῖον δὲ 
καὶ φρόνιμον ἄνδρα καὶ κηδεμόνα ὄντως τῆς 

- Δ - ἑαυτοῦ πατρίδος καὶ φρονοῦντα καὶ Λλέγοντα 
τἀληθῆ ὃ καὶ δι ὃν ἄμεινον οἰκεῖται καὶ µετ- 

- ή 

έσχηκεν ἀγαθοῦ τινος ἡ πειθοµένη πόλις, σπάνιον 
εὑρεῖν. 

Καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον συµβαίνειν τρόπον τινά. 
ὅταν γὰρ οἴωνται τοὺς Λλελειτουργηκότας ἢ 

- Α / 
τοὺς µέλλοντας  ἑαυτοῖς δεῖν συμβουλεύειν, 

1 ὁπωσδὴ 9ο]: ὅπως δὴ. 
3 δόξουσιν ΑτηϊΠι: δόξωσιν ΟΥ δόξωσι. 
ὃ τἀληθῆ Ἠεῖρκε: ἀληθῆ. 
4 τοὺς λελειτουργηκότας ἢ τοὺς µέλλοντας Ἠεῖϊρκο: τοὺς 

µέλλοντας ἢ τοὺς λελειτουργηκότας. 

1 (Τοοκβ Ἠαά Ίοηρ αγατάεἆ οΤΟΝΥΠΒ 88 ο, πιωτ]ς οἳ ἀἰρθηοίῖοι 
{οΥ ῬραΡ]ίο βοτνίοσο. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΑΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Έοτ 5οπιεπαες ππεη γνηποιῦ αἩΠΥ αγ ο Ῥει- 
οεῖνα ]αῖ ἶς περᾶβα], πλεη ΥΠΟ Ἠανε ηενετ ρίνεη 
Ἠεεά {ο Ἰλείν ο Ὑνε]ατο ἴπ ἴπε ραςδῖ, ΙΠοΟΠΙ- 
Ρεϊεπῖ ἴο ππάηᾶσε «νεη α γή]αρο ας Ττ που]ά Ῥε 
πηαπαρεᾶ, Ὀπῖ πεοοπιπιεπάεά οπΙγ ὮΥ νεα] ο 
{αποϊ]γ, απάετία]ε ἴΠε ἴαδις οἳ φονεγηπιεηῖ; [11] 
οἴμεχς απάατίακε ἐ]λαῖ {αθὶς ἵπ με Ῥε]ε[ {λαῖ ἴ]λεγ ατε 
ἀἱερ]αγίηπς ἀίσεποε 15 ἴπεγ ππετε]γ Ίεαρ αρ Ῥήηταςες 
απά θἰτίησ ἴλεπῃ ζοσεῖμεγ ἵη αΠΥ ΊναΥ αἲ αἰὶ νι στεα εν 
αρεθᾷ ἴἶπαν πιοςθί Ίπεη οαἨ, α]ἰμοιρ] ἵπ α]] εἶδα ἴΠπεγ 
ο ἵη ηΟ ΥΥΑΥ 5ΗρογίοΥ Το ΔΠΥΡΟΚΥ εἰ. Απά να 
6 πιοςῖ ογίοις {5 ἴλαί ἴπαδε πἹθη, ποῦ {0Γ ἴ]ε 5ακε 
οἱ ν]αὶ ἶ ἵτα]γ Ῥεςί απά ἵπ ἴμο Ιπίεγοςί οἱ ἴ]ιείχ 
οοιπίαγ Πῑδε]έ, Ῥαϊ {ου ἴλε 5ακε οἱ τεραϊαἴίοη απά 
Ποποιχς απά ἴλα ροββεβδίοη οἱ στεαῖει Ῥούγεγ ἴλμαπ 
Επεῖν πείρΏροιχς, ἵπ ἴπε Ῥανθαῖς οἳ οτονης1 απά 
Ῥτεοεάεποε 2 απά Ῥατρ]ε τοβες Αχίπρ ἴπεῖνγ σαζε 
προη ἔλεςε ἰλίησς απάἆ ςἰα]ίης αἲ] προη ἴλείν αἰταίη- 
πηεηί, ἆο απά 54Υ 5ο] ἐλίπσς ας νη]] επ]απος ἐλεῖγ 
ΟΝΏ τεραἰα[ίοη5. ΟοπδεαπεΠ{Ιγ οπΠ6 Ππιαγ 5εε Ιῃ 
ΕΥΕΥΥ οἵτγ πΙᾶΏΥ ο Άαγε Ῥεεπ αγγαγάεἆ οΥΟΝΏ5, Υ/1ο 
βαοτίβος ἵπ ραδ]ς, γιο «οπιε {ογ{]ᾗ ατχαγεά η Ῥητρ]α; 
Ρις α ππαπ οἱ ΡτοὈίγ απᾶ νψδάοπι, Ὑ]ο 5 τεα]1γ 
ἀενοίαεά ἴο Ἠΐς οὔ οοιΠίχγ, απά ἰΠίη]ςς απά 5Ρεα]5 
Όλα ἔγαζὰ, γηοδε ἵπβιεπος νηζ] ἴΠε οἵγ ιαῦ {Γο11ου/5 
5 αἀνίος ἵπδαχες Ρεΐΐζεγ πιαπασεπιεηῖ απά ἴ]α αἰταίη- 
πιθηῖ ο{ 6οπ1θ Ῥ]εβείηρ---5πο] α πλαη {5 Πατά Το Απά. 

Ύᾳς, είς ἶ5 Ῥουπά {ο Ἠάρρεη, οπε πηὶρηί 5αγ. Του 
πηεη Ώλεη ἡλήπ]ς 18 ἶς ἴλοθε γ/ο Ἠανε Ῥεν[οτπιεά 
Πατσῖες οἳ γη] 8οπηθ ἆαγ ἄο 5ο 4 γλο μοι]ά οοιηςε] 

3 ΤΗἱθτα]1γ, ἴπο Ῥρτϊνί]οσο οἳ α ἴτοηῦ βραῦ. 
5 Απ Ιπποναθίοη οἱ ἨΏΟΠΙΒΏ 0ΠῃΘΒ. 
408, 81. Βϊπορ ἴλο Ἰθατρίθα νγετο αβδίσηθοά {ο τηθη οἳ 

νγθα]έ]ι, 16 ν/88 Θ8ΒΥ {ο ἸΚΠοὶΥ ἵπ αἀναπορ ηἩο νγετθ Ἠκο]Υ {ο Ῥο 
οα]]οά αροη Εου 5ο] βογν1οθ. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

κἂν ᾖ τις γυµνασίαρχος ἢ δημιὀυμρόν. τις 
τῷ πτοιούτῳ µόνῳ λέγειν ἐπιτρέπωδιν ἢ νὴ 
Δία τοῖς καλουµένοις, ῥήτορσυ, ὅμοιόν ἐστιν 
ὥσπερ ἂν εἰ τοὺς κήρυκας ἐκάλουν μόνους ἢ 
τοὺς κιθαρῳδοὺς ἢ τοὺς τραπεζξίτας. τοιγαροῦν 
ἄνθρωποι παρίασι 3. καὶ ἀνόητοι καὶ δοξοκόποι 
καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ πλήθους θόρυβον κεχηνότες, 
οὐδὲν ἀπὸ γνώμης ἀσφαλοῦς οὐδὲ συνέντες ὃ 
λέγουσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν σκότει βαδίζοντες 
κατὰ τὸν κρότον ἀεὶ καὶ τὴν βοὴν φέρονται. 

Καίτοι κυβερνήταις εἴ τις λέγοι αὐτοῖς ὡς 
δεῖ 4 ζητεῖν ἐξ ἅπαντος ἀρέσκειν τοῖς ἐπιβάταις, 
καὶ κροτουµένοις ὑπ αὐτῶν, ὅπως ἂν ἐκεῖνοι 
θέλωσιν, οὕτως κυβερνᾶν, οὐ μεγάλου τινὸς 
αὐτοῖς δεήσει χειμῶνος, ὥστε ἀνατρέψαι. πολλά- 
κις γοῦν ἄγροικος ἄνθρωπος ναυτιῶν ἢ γύναιον, 
ἐὰν ἴδῃ πέτρας, γῆν ἑωρακέναι δοκεῖ καὶ λιµένα,ὃ 
καὶ δεῖται προσσχεῖν. ἐγὼ δὲ τὸν σύμβουλον 
τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν ἄξιον προεστάναι πόλεώς φημι 
δεῖν πρὸς ἅπαντα μὲν ἁπλῶς παρεσκευάσθαι τὰ 
δοκοῦντα δυσχερῆ, µάλιστα δὲ πρὸς τὰς λοιδορίας 
καὶ τὴν τοῦ πλήθους ὀργήν, καὶ ταῖς ἄκραις 
ὅμοιον εἶναι ταῖς ποιούσαις τοὺς λιμένας, αἴἵτινες 
ἅπασαν ἐκδέχονται τὴν βίαν τῆς θαλάττης, τὸ 
δὲ ἐντὸς ἀκίνητον καὶ γαληνὸν φυλάττουσι, κἀκεῖνον 

1 καὶ Ἀ{ΐοτ τις ἀε]οίοά νν Ατηϊΐπι, 
3 παρίασι Ο8881ΏΟΠ: χαίρουσι. 
ὃ συνέντες Ο8ΒΒΟΙΡΟΠ : συνθέντες 
4 ὡς δεῖ θε]: ὥστε. 
ὅ λιμένα Ἐοϊρ]κα: λιμένας, 

1 ΑΠ ἱπροτθαπό Πθατογ αὖ Τατδιβ. ΑηίοΠΥ ρανο {1ο οἵίγ 
ο ϱΥγπηηθβίαπα απά αρροϊπίοά Ῥοούμας ρϱγπιηαβίθτο]., 

366 



ΤΗΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΕΟὉΕΤΗ ὮΙΡΟΟΤΓΒΡΕ, 

ἴπεπα, απά γΊεη, Ῥτονίάεά α ππαη 5 σγηηηαςίατοὮ 1 ος 
ἀεπιίοιχροφ,” Ίιε ἶ5 ἴλε οηΙγ οΏς Ὑλοπα ἴΠεγ α]]ουγ ἴο 
πηαΚκε α 8ρεες]---ος, ΡΥ Ζει, ἴ]ε 9ο-οα]]εά οταἴους ὃ---- 
16 16 νΕεΣΥ πΙΙΟἨ ας 16 ἴΠεγ γγετε ἴο οα]] προηπ οπ]γ ἴ]ε 
Πετα]άς ος τε Πατρίεῖς ος ἴ]ε Ῥαη]κεγ. Αοοοτάἰπσ]γ 
ΏΊΘΏ ϱΟ0Π16 {ουγγαχά ἵο αἀάτεςς γοι ἩΠο αγα Ῥοῖ] 
επαρίγ-Πεαᾶθά απά ποϊοχίείγ-μαηίενς ἴο Ῥοοῦί, απά 
Τε 15 ηλ πιουζἩ ασαρε {ου ἴ]λο οἶαπιοιχ οἱ ἴ]λε οχουνᾶ, 
απά ποῖ αἲ αἰ] ἤγοπι 5οιηᾶ ]αάσεπιεηϊ ος απἀετεϊαπάϊίηᾳ, 
ἴπαῦ ἴπεγ εΡρεα]ς, Ῥαΐ Ἰ]πδί ας 1 γα]άπρ {π ἴ]λα ἀατ]ς 
ἴπεγ ατε αἶναγς αγερῖ αἶοηπσ αοοοτάΐπρ ἴο ἴμε 
ε]αρρίηρ απά λε εΠοιίηρ. 
Απά γεῖ {Ε 6οπιεοπε θ]ιοι]ά {ε]] Ρρί]οῖς ειαί ἴ]εγ 

Ώου] 5εε]ς ἵπ «νετγ ΥΥαΥ ἴο Ῥ]εαφε ἴΠείχ ραδθεηρευς, 
απά ἴλπαί νΊεη αρρ]αιάθά Ὦγ επι ἴλεγ εοι]ά 
βίεεν ἴπα εἱρ ἵηπ ν/αίενει γαΥ ἴ]οβθε Ραδεεησεις 
ἀεδίτεά, 19 ννουι]ά ἴακε πο στεαῖ 5ἴογηι ἴο ονετίατΏ 
Ὀλεῖς 9Ηἱρ. Ἐτεφαεπ!]γ, γοι Κπου;, α βεαςίε]ς ]απά- 
Ί4ρβεχ ος 6οΏ1ε πεχγοῖς Γεπηα]ε αἲ ἴμο δἰσ]ί ος του] 
{αποῖες ἴ]ια ]απά απά ατροισ αγε ἵπ γίευ; απά ἵπιρ]ογος 
ἴπε οἹίρρεν ἴο βἴεεχ {οτ «ποτε. Βαϊ Ι 5αγ ἴλαί ἴλα 
οοιιΏβε]]ος νο ἶ5 α σοοᾷ οοιηδε]]ογ απᾶ Πἲ {ο Ῥε ]εαᾶςν 
ο α οἵ υγ 5]οι]ά Ὦε Ῥτεραχεᾶ {ο νη(λςίαπᾶ αὈςο]αζε]γ 
αἲ] ἴλοςε {Πῖηπσς υνηῖοὮ ἆτε οοηβἰἀετοά ἀϊβιοα]ί ος 
νεχαϊ[ίοι», απά εδρεοία]]γ ἴπε γΙβοαίίοης απἀ ἴμε 
8Ώρεχ ος ἴλε πιορ. 1ά(ο ἴ]ο ρτοπιοηζοσίθς ἐ]λαί {ογΠα 
ους Πατροατς, νυμίοἩ τοοείνα ἴ]ια 11] νίο]εηπος οἱ ἴλα 
βεα Ῥιαΐ Ἱεερ ἴ]ιο ἵππες Ὑαΐει οα]πι απά Ῥεασε{α!, 

1 ΤΠαογαϊάςρα (δ. 49. 9), Ώοπιορίμοπςς (18. 107), απά Ῥο]γρίαβ 
(25. δ. 16) ἱθβΏ{γ {ο {πο οχἰἱδίοηοθ. οἳ βποἩ απ οββοία] ἵπ ἴο 
Ῥε]οροππθβο. ΔΑύ Ταχδιβ Ἡθ 866Π18 {ο Ἠαγο βίοοά Βταί ἵῃ 
α0λοτῖῦγ. 

δ Τηο Ρῃταβθ οἱ ῥήτορες 866Π16 {0 βἱσηΙγ ο ἀθβηῖίο βἰαπάΐησ 
οὐ Τατεαθ. Τὸ 9 {τοφἹθηῦ ἵπ τοοῖ]ς Πθοταίατο. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Δ α) - / Ἂ » Γον / 

δὲ ἐκκεῖσθαι τῷ δήµῳ, κἂν ὀργισθῆναί ποτε 
Ἂ Αα » - . - θέλη κἂν κακῶς εἶπεν κἂν ὁτιοῦν ποιῆσαι, 

/ λ ” 

πάσχειν δὲ μηδὲν ὑπὸ τῶν τοιούτων θορύβων, 
/ ε) - - / µήτε ἂν ἐπαινῆται, διὰ τοῦτο ἐπαίρεσθαι, µήτε 

/ - - ἂν ὑβρίζεσθαι δοκῃ, ταπεινοῦσθαι. 
3 - 4 Τὸ μέντοι γε παρ᾽ ὑμῖν γιγνόµενον οὐ 1 τοι- 

α 2 - 

οῦτόν ἐστι. οὐδείς, ὡς 3 ἐγὼ πυνθάνοµαι, τῶν πο- 
-- ”/ ι ἡ λιτευοµένων τοῦτο ἔχειὃ προκείµενον οὐδ ἐστὶν 

” ” - 2 ι) ς Δ “ 2 α ή 

έτι τῶν κοινῶν' ἀλλ οἱ μὲν ὅλως ἀφεστᾶσιν, οἱ 
.) ” 

δ᾽ ἐκ παρέργου προσίασιν ἁπτόμενοι µόνον Ἡ τοῦ 
ο « Αα. / 

πράγματος, ὥσπερ οἳ σπονδῆς θιγγάνοντες, οὐκ 
» λὲ ἓ λ / ε θ . ς Ν 5 λ / ἀσφαλὲς εἶναι λέγοντες ἀναθεῖναι αὑτοὺς ὃ πολιτείᾳ. 

α Ἅ - καίτοι ναυκληρεῖν μὲν ἢ δανείζειν ἢ γεωργεῖν 
« - ) οὐδεὶς ἂν ἱκανῶς δύναιτο πάρεργον αὐτὸ ποιούµενος, 

- / πολιτεύεσθαι δὲ ἐπιχειροῦσιν ἐκ περιουσίας καὶ 
. 3ῦ πάντα ἔμπροσθεν τούτου τιθέντε. ἔνιοι ὃ 

- υ) ἂν εἰς ἀρχήν τινα καταστῶσι, ἐν ἐκείνῃ µόνον 
- αφ / / ϱ ε) / 

ζητοῦσιν ἄψασθαί τινος πράξεως, ὅπως ἀπέλθωσιν 
ἐνδοξότεροι, τοῦτο µόνον σκοποῦντες. τοιγαροῦν 
πρὸς ἐξ μµῆνάς εἰσιν ὑμῖν ἀνδρεῖοι, πολλάκις 

- [ο 

οὐδὲ ἐπὶ τῷ συµφέροντι τῆς πόλεως. ὥστε 
α ». ε) / 

νῦν μέν ἐστιν οὗτος ὁ λέγων, κἀπ᾿ ἐκείνῳ ὃ ἔτι 
ς ὴ) / 10” ή Ἡ α Ν 7 ] / εὐθὺς ἄλλος, εἶθ᾽ ἕτερος' καὶ τὸν ” πρὸ τριάκοντα 

1 οὐ αἀάεά Ὦ}γ Ἑοίρκο, 
ὃ οὐδείς, ὡς Επιροτίαβ, οὐδ' εἷς, ὡς Ἠεϊρκο: οὐδ' ἴσως οἳ 

οὐδὲ ἴσως. 
ὃ ἔχει Ἠείϊρκε: ἔχειν. 
4 / ὥ / µόνον Ο8881ΡΟΠ: μόνου. 
ὅ αὑτοὺς ἘπιροτίΠβ: αὐτοὺς. 
ὃ κἀπ᾿ ἐκείνῳ ἨΝ οἳ] (νν]ο οπλ168 ἔτι): κἀκείνῳ. 
7 τὸν θἀάεά Ὦγ ἨΠαππονν](2. 

1 Τπαί 15, έ]λο βία]νγατί Ιουάθτβμίρ εἀνοσαίθά ἵπ {πο Ῥτο- 
οοάίπρ Ῥαταρταρὴ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΟΟΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ 

8ο Ἶε ἴοο 5Ποι]ά 5ἰαπά οιξ ασαἰποῦ ἴ]ια νίο]επος οί ἴμε 
Ρεορ]θ, Ὑπεί]εν ἴπεγ ατα Ιπο]ποά ἴο Ῥαπςί Ιπίο α 
ταςε ΟΥ 8ρα5ε Ἠίπα οὗ ἴακε αΏΥ ππεαδιχες ν]λαϊενεχ, 
απά Ἠε ε]ου]ά ὃε νγ]ο]]γ απαβεοίεά Ὁγ 5αο] ουἑραχοῖς, 
απά πεϊίμετ 16 ἴπεγ αρρ]αιά Ἠΐπι, «Ποι]ά Ἶε οἩἳ ἰπαῦ 
αοοοιηΐ Ρε ε]αίεά, πος, 1{ Ίο {θε]ς Ίο {5 Ρείπρ ἱπςα]τεά, 
εποι]ά Ώε Ῥε ἀερτεδςεά. 

Ἠοψενετ, γ]αῖ Ἰαρρεης αἲ Ταχςας ἶ5 ποῖ Ἰἶκε ἴ]ιαῦ. 
Νο οπε ος γοιγ βἰαίεδπιεη, α5 1 απι ἴο]ά, Ἠο]άς ἴ]ιαί 1 
ἴο Ῥαο Πΐ {αποῦοη, που ἶ5 1δ 60 ΑΠΥ Ίοπρες ντα 
ἴπε ϱΟΠΙΠΙΟΩς; Ῥαΐ, οη ἴλε οΟΠΙΤαΥΥ, 50Π1ς Ῥεσςοπ6 
δίαπά αὐςο]αζε]γ αἷοοί, απά 5οπαθ οοπαε {ογψανά Το 
β6ρεα]ς αιΠίε οα5Ι8Ι1Υ, Ῥατε]γ ἰοιομίπρ οη ἴμε ἰδοιιε--- 
α5 Ῥεορ]ε ἴοιομ ἴλε Ηραίοη ντ] Ειοῖτ Ηρς---οΙαϊπαίπς 
Ὀλαῦ 15 ἱ5 ποῖ δαΐο {ος ἴπεπα {ο ἀθάϊσαίε ἰλείτ Ἡνες ἴο 
βονετηπιεηῦ. Απά γεῖ, ἴποιρῃ πο οπο οοα]ά ὃῬε 
5αοσ655{1] ας α 5Η{Ρ-ΟΥΥΠΕΣΥ ΟΥ ΠΙΟΠΕΥ-]επάεχ ΟΥ ΓΑΤΠΙΕΥ 
1 Ώε πιαᾶο ἴλοςε οοουραἴίοης α θἱάο-ἴδεαε, 5011] ππεη 
γ ἴο τη ἴλο σονετηπηεπί οαῖ οἱ ἰ]εῖνγ 5ρατε πε 
απά ριΐῦ ενεχγίλίησ εἶσε α]οαά οἱ 5ἰαϊεοταβ. Απά 
80Π16, ἵπ ο85δε ἴΠεγ ἆο αοοερῖ ο/ῇος, 5θε]ς ἴπετεῖη 
ΟΠΙΥ ἴο εΏσαρε ἵη 6οπιο επἰοιρεϊσο ουῖ οἱ νο] ἴεΥγ 
ΠΙ8Υ επηοτσε νηϊῃ αἀᾶεά σ]ουγ {ον ἴλοπιδε]νος, πια]κίπς 
ἴλαί ]είς 5ο]ε αἶπι. Αοοοτάίἰπρ]γ {ος δῖκ πιοπῖ]ῃς 3 
ἴΠ6γ ατε γοις ΄ πιοη οἱ να]οιχ,᾿ {γεααεπΏ]γ ποῖ ἴο ἴ]α 
αἀναπίαρε ο{ ἴμε οἵιγ εἰἴλετ. Απάδο αἲ οηε πιοπιεηί 
Ττ 19 90-απιά-5ο Ίο πια]ος ἴμε ΠΙΟΙΟΠ5, απᾶ Πατά προη 
Ἰή9 Ἠθο]ς οοΠ166 ΦΟΠΙΕΟΠΕ εἶδε {π απίο]ς 5ιιοοεδδίοη, 
απά ἴλεῃ α ἠμίτά; απά Ἶα πο Ῥαΐξ οπς Ὀτίεί πιοΏΆ] 

3 Αρρατεπί]γ {Πο τορι]ατ {οτι οἳ οΏ]ορ αὖ Τατβαθ απἀ ποῦ 
τοβύτιουθᾶ {ο πο ῥγψίαπῖς (8 96). Νο ποπάοι {19 αἀπλπίβίτα- 
6ἴοη οἳ αβαϊτα Ίναβ οἨΏαοθίο! Όπ ο ῥγψίαπῖΒ, 5οθ αἶβδο ὃ 42. 
Ατβζοί]ο, Ῥοψΐος 1905 α, βἰαΐος (πα ΜΠοίας {οο Ἠαά α βἰπσ]θ 
ϱγγίαπῖδ. 
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ε . Ν μ / / / ἡμερῶν λαμπρὸν καὶ µόνον φάσκοντα κήδεσθαι 
τῆς πόλεως οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔστι προσιόντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 
καθάπερ, οἶμαι, τῶν πομπευόντων αὐτὸς ἕκαστος 
ὀφθῆναι ἐπιθυμῶν κατὰ τοῦτ᾽  ἐσπούδακεν, 
α, Ἂ / ) λ 2 Δ ” ἀ 

ἕως ἂν παρέλθη, μικρὸν δὲ ἀποστὰς ἔλυσε τὸ 
σχῆμα καὶ τῶν ἄλλων εἷς ἐστι καὶ ὅπως δήποτε 
ἄπεισιν. ἐχρῆν µέντοι τὸν μὲν  πρυτανεύοντα 
τῆς ἀρχῆς τοὺς ἓξ µῆνας ἡγεῖσθαι µέτρον: 
τοῦτο γὰρ ὁ νόμος κελεύει' τὸν μέντοι γε πολιτευό- 
µενον τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆς ὑπὲρ 
τῶν κοινῶν ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς μὴ μὰ 
Δία καιρόν τινα ἐξαίρετον ἔχειν καὶ ταῦτα 

Ν ϱ ε .] α] }--Ἀ - 3 ΄ 

βραχὺν οὕτως, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀποδύεσθαι 
καὶ ἀεὶ παραμένει. νῦν δὲ ὥσπερ οἱ τοῖς 
3 / .. μ - 2 4, - / 

ἀπογείοις, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν γνόφων 
΄ / ϱ / / Γον πνεύµασι πλέοντες, οὕτως φέρεσθε, ἄνδρες Ταρσεῖς, 

οὔτε τῆς τοιαύτης πολιτείας, οὔτ᾽ ἐκείνου τοῦ πλοῦ 
/ σοι 3 Δ ” εἰ / / βέβαιον οὐδ᾽ ἀσφαλὲς ἔχοντος οὐδέν. διαρκέσαι 

μὲν γὰρ ἄχρι παντὸς ἢ διαστήματος δίχα ὃ οὐχ 
οἷαί τέ εἶσιν αἱ τοιαῦται προσβολαί, πολλάκις ὃ 
κατέδυσαν ἀκεραίως 3 προσπεσοῦσαι. ἔδει δὲ 
πόλιν οὕτως μεγάλην καὶ λαμπρὰν ἔχειν τοὺς 
ἀληθῶς προνοοῦντας. ταύτῃ ὃ δὲ ἴσως ὑπὸ τῶν 
ἐφημέρων τούτων καὶ πρὸς ὀλίγον δημαγωγῶν 
οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν παθεῖν. 

Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ µυρίων ἄλλων πολλὰ 
Ἂ ” / ε) |) δὲ Ν ος 12 ἂν ἔχοι τις λέγειν. ἐπεὶ δὲ καὶ αὐτὸς ἀφ᾽ ἧς 

ν 

ἐπεδήμησα ἡμέρας ὑμῖν γέγονα δηµαγωγός, καὶ 

1 κατὰ τοῦτ) Ἐπαρετίαβ: καὶ τοῦτ. 
5 μὲν αἀάεά ὮΥγ Ἐπιροετίμβ. 
3 δίχα εάάσα Ὦγ Ο8ΡΡ8: ΟαβααΡοῦ ἀε]οίοά ἢ διαστήματος. 
4 ἀκεραίως] ἀκαίρως Ἠείβκο. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΕΟὉΌΕΒΤΗ Ρ1Ι5ΟΟΤὉΒΡΕ, 

8Ρο γ/α5 τεςδρ]επάεπί απά οἰαίτηεά ἴο Ῥε ἴλε οπἱγ οηθ 
Ὑγο οαχθᾶ {οχ ἴ]ε οἵἵγ οαηποῖ Ῥε 5εεΏ 6νεη οοπιίπς 
ο ἴπε αδθεπαΡ]γ. 1 τεπαϊπάς πιο οξα ραταςς, ἵΏ γγηίοὮ 
εαοὮ ρατΗοῖραπί, εαρετ ἴο οαἴο] {πε ρυδ]ίς εγε, εχετῖς 
Ἠπαςε]{ {ο ἴλαί επά απ] Ίε Ίας ραξρςεᾶ Ῥεγοπά ἴλα 
βρεοίαῖοις, Ραΐ νΊεη Ἶε σεῖς α θ]οτί ἀῑδίαποε αἵΤάΥ, 
ηε τε]αχες 5 Ῥο5ε απἆ ἴ5 ]αδί οπε οἱ ἴλε ππαπΥ απά 
6968 Ἠοππε ἴπ Παρργ-Ρο-]πςε]«Υ 5ἴγ]ε. Ἠούενετ, γη]ε 
γοιχ Ργεκἰάεπῖ 5μοι]ά τεσατά Ἠΐς αἰκ πιοηῖῃς ας ἴ]α 
Ἠποῃ το Ἠ]5 ἔοττα οῇ οβΊοε---{οχ 5ο ἴ]ε Ίαχν ργεροτίρεςἉ---- 
11] ἴ]λο θἰαίεσπιαη 5Ποπ]ά ποῦ, ΏΥ Ἡθανεπ, οὔσετνα 
ΔΏΥ δεῖ ὕεγπα {οχ ἴηε εχοτοῖδε οἱ Ῥεπενο]επος {ογγαγά 
γοι απᾶ ο{σατε απᾶ «οΏοθτΏ {ο ο οοπηπποηγγεα]{Ἡ--- 
αηπᾶά ἴλαῖ ἴοο α Έετηι 5ο Ὀτίεί---Παγ, Ἡε ελοα]ά ςτίρ 
{ος ααἴῖοη {ογ ἴλαῦ νετγ Ῥιχροδς απἆ ἸἨο]ά Ἠϊπαςε]Ε 
ἵη τεβάϊπεςς {ος 5ετνίοε οοηδίαπ!]γ. Βαϊ αἲ ρτεςεηῖ, 
}αςῦ κε πε Πο θαῖ] νηίἩ οΏβμοτε Ῥτεεζες---ος 
ταῖ]λεν υγ] σαςίς {τοπα ἴλε θἴογπι-ο]οιάς---5ο ατα γοι 
οηερί αἶοπς, πιο οἳ Ταχεις, ἴποισ]λ πεί]εν 5ο] 
βἰαζεοταβ; ποΥ 5ο] νογαρίησ Ἠας αισῃί οἱ οεγίαϊπΙγ 
ος οἱ εα{είγ ἵπ Πο. Ἐοχ 5ο] Ῥ]αςίς αγε ποῖ ἴλμε Κῑπά 
ἵο Ἰαδῦ {ος 6νετ οἵ ἴο Ῥ]ου ἀενοῖά οἱ Ιπιειταρβοη, 
Ῥαΐ ἴἩεγ οβιεη αἵπ]ς α 5Ἡἱρ ὮΥ {α]ησ προπ Τε υηε]ν 
παπά πηϊπίςμεᾶ νίο]οποε. Απά α οἵἵγ οἱ 5ιοἩ αἶπε απά 
ϱρ]επάοιχ α5 γοιτ οὗ Ώ θΠοι]ά Ίανο ππεη γ/ο ἵχα]γ 
ἴακε ἰποιρῃί οἩ 15 Ῥε]μα]. Βιαΐ α5 ἴίησς σο που’, 
1 ἆατε 6αΥ, πάει ἴλεδε ΙπαηβΙζοχΥ, »λοτί-Ηγεά 
ἀεππαρορδιες πο ροοάἆ «8η ο0Π1θ Το γοι. 

ΥΜεΙ] ἴπεπ, οη ἴ]λοςα {ορίοβ, α5 γγε]] α5 οη οοαη{]εςς 
οἴλενς ἴοο, ἴπετε 6 α στεαῖ ἀεα] οπε παὶρ]ηὲ 5αγ. 
Ῥιΐ βἶποε 1 πιγδε]{ αἶδο ἔπτοπα ἴἨε Υετγ ἆαγ οἱ πιγ 
αχτῖνα] Ἠετο Ἠανα Ρ]αγεά ἴΠο ἀἆεπιαροσαε {ο γοι, 

{5 ταύτῃ Ἐπιροετίαθ: αὐτῇ Οἱ αὕτη. 
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ταῦτα ἐπιτιμῶν τοῖς τοιούτοις, ὅμως δεῖ εἰπεῖν : 
ἅπερ ὑπεσχόμην, ἃ γιγνώσκω περὶ τῶν παρόντων. 
καὶ πρῶτον μὲν τὰ πρὸς τὸν στρατηγόν. Κἔσται 
δέ μοι περὶ πάντων ὁ λόγος. φημὶ δὴ τοί- 
νυν τοὺς ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τυγχάνοντας, 
ὁποία δὴ τὰ νῦν ἐστι παρὰ πᾶσιν, οὕτω προσήκειν 
φρονεῖν, ὡς μήτε πάντα ἀνεξομένους καὶ  παρ- 
έξοντας αὑτοὺς 3 ἁπλῶς χρῆσθαι τοῖς ἐπὶ τῆς 
ἐξουσίας, ὅπως ἂν Σ αὐτοὶ θέλωσι, κἂν εἰς 
ὁτιοῦν προϊωσιν ὕβρεως καὶ πλεονεξίας, µήτε ὡς 
ὅλως μηδὲν οἴσοντας διακεῖσθαι, μηδὲ «προσδοκᾶν 
ὅτι Μίνως τις ὑμῶν ἀφίξεται. νῦν ἢ Περσεὺς 
ἐπιμελησόμενος. τὸ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἅπαν ἀποστῆναι 
τοῦ βοηθεῖν αὑτοῖς ἀνδραπόδων ἐστί, καὶ δυσχερές, 

αι] χ ” μ ᾳ. / / εἰ μηδεὶς ὄκνος μηδὲ ὑποψία καταλειφθήσεται 
τοῖς ἀγνωμονοῦσιν. τὸ δὲ πλῆθος ἀπεχθάνεσθαι 
καὶ πάντα ἐξετάζειν οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν. 
2Ν Δ 3 λ / ». 2 λεῦ δ / εἰ / ἐὰν γὰρ ἀλόγως ἐνίοτε ἐγκαλεῖν δόξητε ὃ καί 

- ώ 

τις ὑμῶν περιγένηται"' διὰ πολλὰς δ᾽ ἂν αἰτίας 
τοῦτο συμβαίη" δέδοικα μὴ τελέως ἀποβάλητε 
τὴν παρρησίαν. ὁρᾶτε δὲ τοὺς περὶ τὴν ᾿]ωνίαν, 
ὅτι μηδενὸς ἁπλῶς ὃ κατηγορεῖν ἐψηφίσαντο. 

} ὅμως δεῖ εἰπεῖν ΟΤΟΒΡΥ, ὅμως εἴποιμ᾽ ἂν Ἐπιροπίπβ: ὅμως 
εἰπεῖν. 

κ αὐτοὺς Ἐπηρετίαβ: αὐτοὺς. 
ἂν εάάεά Ὦγ Ἐπαρετίας. 
ἀποστῆναι ἨΥΕεΠΡαΟΗ : ἄπιστον εἶναι. 
δόξητε Ἠεϊςκο: δόξετε. 
« - . ο 4 ΄ 3" 

ἁπλῶς Ατηϊηι: αὑτοὺς Οἱ αὐτοὺς. Ὁ ον 0 

1Ο. 58 Τ απᾶ 24. Τ]ο Ἰοσίοα] ποχαθ ΠΠΥ ποῦ 9 αρρατοηί 
οἩ {μθ βατίασθ. Τη {πο Εταῦ βοπίοποθ οἳ ἴλο ραταρταρ]ᾗ Ὠἱο 
ΒΘΘΙΗΒ {ο Ῥο ἀἱρπιίββίησ {ο ἑορίο ]1δέ ἰτοαίοά; Ῥαῦ ἴποη Ἠθ 
τουθ]]ς ἴλαῦ Ἡο Ἠας ποῦ ν/ποΙΙγ {α]β]θά Πί Ῥτοπαίθθ. Ηί8 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΟΓΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

απᾶ ἴιαί ἴοο ἴποισ]ᾗα 1 Επ {αα]ί νηἩ πιεη οἱ ἴ]λαῖ 
οτί, 1 παιδί ποϊνηηκίαπάϊίηπςσ εχρτοςς ΠΙΥ ορἰπίοη 
τορατᾶίηρ γοιχ ρτεςεηῖ ἱααὔίοη, ας ἴπάεεά 1 ργοπαΐδεά 
ἵο ἆο.ῖ Απά ΕΠιοί οἱ αἲἰ, γουχ ἀεα]ησς νι ἴ]ε 
6επετα]--Ῥαϊ πμαῖ 1 ανα ἵο 8αγ υ]] «ονεχ «ΥΕΥΥ- 
Ὠηπςρ. εν πε] επ, 1 5αγ ἴλαῦ ΏχεΠ ὙΠο βπά 
Ώπεπιδε]νες ἵπ 5ο α 5Ιζπα[ίοη α5 γοινς ὙλΙο οΕ 
οοιχςε ἶ5 ἴΠε ϱΟΠΙΠΙΟΠ βἰιαοη ΕΥΕΙΥΥἨεΤε ἴοάαγ, 
εΠοι]ά Ὦε 5ο παἰπᾶάαἆ ας ποῖ, οη τε οπε Ἠαπά., ἴο δα ρπηῖἓ 
ἵο ΑΠΥ απά ενετγ ἰΠίπρ απά αἱ]ογυ ἔποφε ἵπ αἰΠονΙγ 
το ἵτεαῖ ἴπεπα 5ΙΠΙΡΊΥ ας ἴλεγ Ρ]εαδε, πο πηβΏἴεχ ἴο νλαῖ 
Ἱεπρίῃς οἱ ἵπεο]εποε απά ρτγεθᾷ ἴΠεγ πιαγ Ῥτοσεεά; 
ΏΟΣ, ΟΠ {ο οἴμεχ Ἠαπᾶ, ἴο Ῥε ἀἱεροςεά ἴο ραῖ αρ ΥΠ 
ποϊλίηοσ ἀἱδαργεεαβ]α υηαϊενεχ, ος Το εχρεοῖ, ἃ5 γοι 
πησηί, ἴ]λαί 5οπἹε Μίπος ος Ῥεχδεις ὃ γη] αιτίνε 
ἵπ ἴλεςε ἆαγ5 ἴο ἴακο οαγο οἱ ἴἨεπα. Έοχ το τεβαίη 
επ γε]γ {ποπα οοπίηρ ἴο οπε5 ΟΝΏ αδεἰδίαηοε {5 ἴ]α 
οοπἀιοῖ οἱ 5ἶανος. απά 1 ἶδ α δοτίοις πιαϊίεν 1 πο 
τεπηπαηῖ ΟΕ Πεβίίαπογ ον ἀῑδίταςί 5 ἴο Ῥε 1εβί ἵπ ἴπε 
παπάς ο{ ἴλοφε νο ἀεα] πη{αΙτ]γ. Απά γεῖ {ον ἴλε 
Ῥορι]ασοε ἴο Ίποιχ Ἠαϊγοά απἀ Ῥο εοηκίαπ{]γ ριγίηρ 
Ιπίο εγετγἰῃίπσ ἵ5 ποῖ ἴο γοις αἀναπίαρε εἰἴμεν. 
Έου 1{ γοι ρεΐ ἴλε τεριϊαἴίοη οἱ πιαἰίηρ οοπηρ]αϊηῖς 
πονν απ ἴλεη νηλοιαῖ σοοᾷ ΥΘΡΟΠ, απά 6ΟΙΗΕΟΠΕ ρεἴ8 
ἴπε Ῥεϊίεχ οῇ γοι---απά ἴΠεγε 8Γθ ΠΙΏΥ ΤΕΒΡΟΠ5 ΥΥΗΥ 
επί πηὶσηί Ἠαρρεῃ---Ι [εαν ἴΠαϊ γοι ΠΙΔΥ Ίοδε ἴλε 
τση οἱ {γεε βρεεςῇ] α]ἰοσείμεν. Έταγ οοηδἰἀεχ γ]αῖ 
Όλε Ῥεορ]ε οἱ Τοπία Ἠανο ἆοπαε. ΊΤΠεγ Ἠανε Ρραδ5εᾷ 
α ἆεοτεε ΡρτοβΙρήήπρ αοοιδα[Ίοης αραἰηςδί αηγΟΠΕε αἲ α]]. 

οα]Ηπρ ἨΙπιβθΗ α ἀφπιαροσαθ τοβοπ]Ρ]θς {Πο ἀθνίορ οπιρ]ογοά 
η ὃ ὅ {ο υπ έλο οτουγά 0ο 18 βἶά6 ΡΥ α {οπο] οἳ ΠαπποΓ. 

3 Αρρατοπ{]γ ο τείθΓς {ο {ο βΙ ιαῦίοη οἳ οοπηίτο] ΡΥ οββοία]β 
βοηὺ ΤΤοΟΠπι Ὦοπῃο. 

5 Μίπος ἵβ φε]θοίοά α5 (γρΗγΊης υηβάοπι απ ]αβίίοοθ, Έογβθιβ 
85 Ἠανίηρ α. βρεοία] Ιηΐέθτθβύ ἵπ Τατβιβ. 
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δεῖ δὴ τοὺς νοῦν ἔχοντας ἅπαντα ταῦτα προορᾶ- 
σθαι, καὶ μὴ καθάπερ τοὺς ἀπείρους μ τῷ µά- 
χεσθαι ῥᾳδίως ἀφέντας τὸ παρὸν αὐτοῖς 1 ἀνόπλους 
εἶναι τὸ λοιπὸν καὶ μηδὲν ἔχειν ποιῆσαι, μηδ᾽ 
ἂν ̓ ἀποσφάττῃ τις. 

Ἐκεῖνο µέντοι καθόλου λέγω, τὴν τοιαύ ν 
ἀνάτασιν 3 μηδαμῶς συμφέρει», καθ' ἣν οὖδεν 
ποιῆσαι διε ωκότες εἰς ὑποψίαν ἔρχεσθε τοῖς 
ἡγεμόσιν' ἀλλ᾽ ὃν μὲν ἂν κρίνητε ἐξαιρήσεσθαι 
καὶ δοκῇ τοιαῦτα ἀδικεῖν, ὥστε παραπέμψαι ὃ 
μὴ συμφέρει, τοῦτον ὡς ἐξελέγξοντες παρα- 
σκευάζεσθε, καὶ τὴν γνώµην εὐθὺς ἔχετε ὡς 
πρὸς ἐχθρὸν καὶ ἐπιβουλεύοντα ὑμῖν. περὶ οὗ δ᾽ 
ἂν ἄλλως 4 -ροησήες, ἐὰν ὅ μηδὲν ἢ ἢ μὴ μεγάλα 
ἁμαρτάνειν ἢ 8 δι ἣν δήποτε αἰτίαν μὴ νοµίζητε Ἰ 
ἐπιτήδειον εἶναι, τοῦτον μηδὲ ἐρεθίζετε μηδὲ 
εἰ ὀργὴν κατὰ τῆς πόλεως ἄγετε ὥσπερ, 
οἶμαι, τὰ βάρη ταῦτ᾽, ἂν μὲν σφόδρα πιέζῃ καὶ 
ἀνέχεσθαι μὴ δυνώµεθα, ζητοῦμεν ὡς τάχιστα 
ἀπορρῖψαι, µετρίως δὲ ἐνοχλούμενοι καὶ ὁρῶντες 
ἀνάγκην οὖσαν φέρειν ἢ τοῦτο ἢ μεῖζον ἕτερον, 
σκοποῦμεν. ὡς κουφότατα ἐπέσται. 

Ταῦτά ἐστι σωφρογούσης πόλεως. οὕτως καὶ 
ἀγαπήσουσιν ὑμᾶς οἱ πλείους καὶ φοβήσεταί 
τις ἀδικεῖν, καὶ οὐξδ μὴ πλῆθος ἄδικον μηδὲ 

1 τὸ παρὸν αὐτοῖς] τὸ παρὸν αὐτοῖς «ὅπλον» Ἠοΐθκο, τὸ 
παλτὸν Ἠ/Παπιογηέὰ. 

ἀνάτασιν Ὑα]εβίαβ: ἀνάστασιν. 
παραπέµψαι Ἠείς]κο: παραπέμψει». 
περὶ οὗ δ᾽ ἂν ἄλλως ΒεΙἀάεη: περὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ὡς. 
ἐὰν αἀάθά Ὦγ 01080}: Απηΐσι ηοῦθβ Ι8ο1Π8. 
ἢ οά4εᾶ Ὦν Ῥείκο, Ἰ νοµίζητε Ἠοϊβ]κ: νοµίζειν. 
οὐ εἀάάεά Ὦγ ὨϊπάοτΕ, 

"9 

ο οὉ σι ὁ 

374 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΒΤΥ-ΕΟὉΌΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

5ο πιεη ο{5εη5ο 5Που]ά ἔογεςεε α]] ἔλεςε οοπηπσαηοίαες 
απά ποῖ, κε πιεη Ιπεχκρετίεποεά ἵπ βρΏίῖηρ, ταςΗ]γ 
αραπάοπίπα ἴποα εφαἰρπαθηῦ ἴμεγ Ἰανα, Ὀο ἀείεποε]εβς 
{τοπι ἴπεη οη απά απαρ]α {ο αοὶ αἲ αἱ]. ποῦ «Υ6η ἵΓ η 
επεπαγ (Πτεαίεης ἴπεπα γηζῃ 5]αασῃίεχ. 

Τηϊ5, Ἀονενεν, 1 ἀθε]ατε α5 α σεπετα] Ῥχϊποίρ]ε: 
Ὀλαί 5ο απουπαρχοπηϊδίηρ α Ρο]ογ οη γοιτ ρατί ἶς ἵπ 
ηΟ ΊΝαΥ Ῥεποβοία], α Ῥο]ογ γ/πίοἩ, αἰίποισ] γοι 
Ἠανε πο Ιπίεηδίοπ ἴο Ῥτουεεᾶ ἴο αοἲϊνε πἹεαβδιγες, 
πενετί]λε]θεςς πηα]ες γοι ἵποιχ ἴῃε ἀῑείταςί οἱ γοις 
εαρετίος οβΊοςι»; Ῥαΐ οἩἨ ἴ]ο οοΠίταΣΥ, Ψπεπ γοι 
ἀεοίᾶε ἰλαῖ γοι αγε ροἵησ Το ΤΕΠΙΟΥΕ 8048 9ηΠ6, απά 
Τε 15 Ὀποισ]αί ἐπαῖ Ίο ἶ5 σι]:γ οἱ 5ο] παϊδάθεᾶς ἴ]αί 
Ττ 16 ποῖ εχρεάἰεηῖῦ ἴο ἶσποτε ἴἨεπα, πια]κε γοιγβε]νας 
χεαᾶγ ἵο οοηνϊοῦ Ἠΐπι απά Ἱπιπιεάίαϊε]γ Ῥεμανε 
τον/ατά Ἠΐτα α5 τογγατᾶ α Ῥεχδοπα] ΕΠΕΠΑΥ, απ οης ΥΠΟ 
ἵς Ρ]οϊϊπσ αραἶηδῦ γοι. Βιαῖ τερατάΐπρ α Πιᾶη «ΟΠ- 
οετγηΐης ν/οπα γοι {οχ65δεε α ἀῑβετεηί οαἴσοπιθ, 1 
γοι Ῥεβενα Ἠϊπα ἵο Ῥο σι]:γ οἳ πο παἰδάεαάξ---ος 
ΏηΟΠΘ οἱ ΑΏΥ ἱπιροτίαηςς---ος 1 {οτ ὙΠαϊευεχ ΤΕΒΣΟΠ 
γοι ἆο ποῖ Ρε]ίενε ΠΠ {ο ἆεδετνε 51οἩ ἰτεαἰπιεηῖ, ἆο 
ποῦ γγαϊο ἨΙπα ΟΥ Ίηονο Ἠϊπα ἴο 4Ώρεχ αραἰηςί ἴ]ο 
οἵιγ. Τη νετγ πωπε] ἴ]λο 6απηε Υ/ΑΥ, 1 {απογ, ἴΕ ἴποςα 
Ῥυχάεης ἴ]λαϊ γα Ῥθαχ αἴθ Υ6ΙΥΥ ορργεδδίνε απᾶ γε 
οαηποῦ επάωτε ἴμεπα, νε 5εε]ς ἴο οαςῖ ἴῆαπι οϐ αβ 
ερεεά!]γ ας ροββίρ]ε, γΊετεας ΊΈγνε αγε οπ]γ πιοάεταῖε]γ 
Ἱποοηγεπ]εποεᾶ ὮΥγ ἴλεπα απ 5εε ἴ]ιαί να παιδί ΟΚΥΤΥ 
εἴἴπεν ἴπε Ἰοαά νε ανα ος αποϊῃεχ [Ὠιαῦ ἵ5 στεαίετ, 
νε οοηδίἀεχ Ἠου; ἴΠεγ πΙαΥ τεςδὶ προῃπ ους δμοα]άενς 
α5 Πσητ]γ α5 ρορ5ίρ]ο. 

Τ]μαϊ ἶς ἴμε ΡοΠογ οξα Ῥτιάεηί εἴαίαε. Ὀπάεν 5οἩ α 
ΡοΗογ ποῖ οπ]γ νη]] πιοςῦ Ῥεορ]ε Ῥο {οπά ο{γοι, Ρα 
ἃ ΠΩ γη]] Τεαχ το ἆο γοι Υτοπρ, απᾶ πἹεη ἵπ σεπετα] 
γ]] ποῦ ἡΙπ]ς γοι ἴο Ῥε α ψΨϊεκεά ροριίαςε ΟΥ 8η 
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νεα ὄχλον ὑμᾶς νοµίσωσιν,ὶ ὁρμῇ τινι 
φορᾷ χρώµενον. τουτὶ μὲν γὰρ, ὃ ποιεῖ 

νῦν ὁ πρύτανις καὶ παντελῶς ἀνόητον ἦν ἄ ἄν, εἰ καὶ 
διεγνώκειτε κατηγορεῖν' µηδέπω μέντοι ᾿καιρὸς 
ᾖ φανερῶς οὕτως διαφέρεσθαι καὶ προλέγειν" 
ἀλλ᾽ ἐπειδή τις τῶν ὑμετέρων πολιτῶν ἐ ἐν καιροῖς 
ἀναγκαίοις τῇ πόλει παρέσχεν αὑτὸν καὶ λαμπρὸς 3 
ἔδοξε δυοῖν ὃ ἡγεμόνων κατηγορήσας ἐφεξῆς, 
οἱ πολλοὶ νοµίζουσι, τοιούτου τινὸς ἔργου δεῖν 
αὐτοῖς. τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐστιν ὥσπερ εἴ τις 
ἰατρὸν ἰδὼν εἴς τι τῶν ὠφελίμων φαρμάκων 4 
ἐκ µέρους τι μιγνύντα καὶ θανάσιμον, μηδὲν 
ἄλλο εἰδώς, µήτε ὅπως συνετέθη µήτε ὁπόσον 
δεῖ ὅ λαβεῖν, μιμεῖσθαι βούλοιτο. τὸ μέντοι αὐτο- 
σχεδιάζειν τὰ µέγιστα καὶ προεστάναι πόλεως 
ἡγεῖσθαι παντὸς εἶναι τοῦ ἐλπίσαντος οὐ πολὺ 
τῶν τοιούτων ἀφέστηκεν. 

᾿Εγὼ δ᾽ ὑπὲρ τῶν πρὸς τοὺς Μαλλώτας καὶ τὰς 
ἄλλας πόλεις εἰπὼν ἔτι παύσοµμαι καὶ γὰρ 
ἱκανῶς ἀνέχεσθαι δοκεῖτέ µοι. πρὸς μὲν οὖν 
τούτους, λέγω δὲ Μαλλώτας, εἴ τι πεποιήκασιν 
ἀγνωμόνως, ὥσπερ πεποιήκασι, τὴν ὀργὴν κατα- 
βαλόντες καὶ τὴν τιµωρίαν, ἣν ἐνομίζετε ὀφεί- 
λεσθαι ὑμῖν, αὐτοῖς χαρισάµενοι, περὶ τοῦ πράγµα- 
τος διακρίθητε τοῦ περὶ τῆς χώρας, τὸ φέρειν τὰ 

: νοµίσωσιν ἨϊπάοτΕ: νοµίζωσιν. 
3 λαμπρὸς Ο8Α8ΙΡΟΠ: λαμπρὸν. 
} δυοῖν ΑγηΙΠΙ, δύο δὴ Ἐπιρετίαβ: δύο δ᾽. 
4 φαρμάκων Ἠοίΐεκθ: φάρµακον. 
µ δεί θάάρά Ὦγ πιρετίηβ. 

τὸ μέντοι 0ΑΡΡ8, τὸ μὲν οὖν Ἐπιροτίμ: μὲν. 
Ἰ τοῦ περὶ τῆς χώρας Ο8ΡΡΒ: καὶ τὸ περὶ τῆς χώρας, γιο] 

Βο]άοπ ἀε]είομ, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΕΟὉΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

πηχθαδοπίησ ΠΠΟΡ, ἃ ΠΙΟΡ ἴ]λαί αοῖς οἩ α Κἰπά οΕ 
Ἱππρι]δε απά ἵπ Ἠεαά]οπρ {αςμίοι. Έον πῖς ἴμίησ 
ὑλαί γοιχ Ῥτοδιάεηί {5 πον ἀοΐπσ 1 νοι]ά ἱτα]γ Ῥε 
αἱἰορεί]εγ {οο]ίδΗ, ενεπ 1{γοι γ/ετε οἱ α παἰπᾶ ἴο Ὀτίπς 
αοοιδαίοης---ἴποισ] ρετῃαρς 1ῖ πιαγ ποῖ γεῖ Ῥο ἴ]ε 
Ῥτορεχ πιοπιεηῦ Το απαχγε] 5ο ορεΠΙγ απά ἴο π]αΚε 
Ῥτοπουποεππεηίς: Ῥιαῖ ΤΕΠΙΕΙΠΙΡΕΥ. ἴΠαῖ 5 500ΟΠ ἄδ 
οπε οἱ γοιγ {ε]]ουγ-οίεΐπεης Ίιας ἵπ α πιοπηεηί οΡ αχρεπί 
ηεεᾶ Ρ]ασεᾶ Ἠήπιςε]{ αἲ ἴε ἀἱεροσα] οἱ ἴ]λε οίαῖε απά { 
Ραἶπεά α Ὀτϊ]]αηῖ χερια ἴίοη Ὦ}γ αοοαδίηρ ἴνίο οβ]οία]ς 
ἵη απϊε]ς «αοσθβδίοη, ἴλα πηαςςες ἰΠίπ]ς ἐ]λαί ἴΠεγ ἴοο όιΙ 
πηιιςί Τχγ 8ΟΠΙΕ 51Ο εχρ]οῖ. Βιαΐὸ ἴλαί ἶς νετγ 
Ώς] ας ΙΓ α ΠΙΒΗ, ΟΠ δοεῖησ α Ῥηγκίοίαη πηῖχ γγῃ 
8ΟΠΠε Ῥεπεβοεηί ἆτας α πια]] ΡογΏοἨ αἶς5ο οῇ οπε ἴ]αί 
5 ἀεαά]γ, απά νμοαϊ αηγ Γίμεχ ἸΚπον]εᾶρε αξ 
το Ἠουν ἴ]λε πιεάἰοίπε γγας οοπιροαπάεά οΥ Ἠου ΠΙΙΟἨ 
το ἴακε, «Ποι]ά νι {ο {ο]]ουν ΐς εχαπηρ]ο. Ὑεὶ 
δυχε]γ ἴλε Ῥε]εί ἴ]λαῖ Ἱπιρτοπιρία αοἰίοη η πια ϊίενς | 
οἱ Πἱρ]ιεςί πιοπηεηῖ απἆ Ῥοἡ σα] ]εαάειςΠ{ρ ατα μσδος 
ἴλε εοπρείεπεε Οἱ αΏΥ οΠ6 ΥΥο Ίας αβρίγεά ἴο ππάεΓ- 
ἴακο 1 ἶ5 ποῖ {αγ τεπιονθοά {οπι 51ο] Ῥε]μανίοις, 

Ἠονενοχγ, νΊεη 1 Ἠανο πιαᾶς α {6Υ ΊΠΟΥΘ Τεπηαγ]κ5 
τεσαχάίπρ γοιχ ἀεα]ηρς γη] ἴπο Ῥεορ]ε ο{ Μα]]ας 
απά ντα ἴε οἴλει οἶίες, Ι 9Ἠα]] οεᾶξε; {ον γοι 
8εεΠ ἴο πηε ἴο Ἠανε ἀἱερ]αγεά ςι/ποἰεπί Ῥαΐίεηςς. 
Ἠε]] εοπ, ντ] χαίεγεηοἙ ἴο ἴμο Ετςί---ἶ πιεαπ ἴ]α 
Ρεορ]ε οἱ Μα]]ας- -ἵ1πεγ Ἰανε Ῥεμανεά αἲ α]] 5εηΏ5ε- 
]εβ]γ, α5 Ιπάεοᾶ ἴΠεγ Ἰανε, Ιαγ αφἰἀε γοιχ 8ΠΡ6Υ, 
Εταςἴοι»]γ {ουρῖνε ἴπεπα ἴπετενεηρε ἐλμαῖ γοι ἔλοιρ]ί 
ἵο Ῥε γοιχ ἆπε, απά οοππε ἵο ἴθιπς τορατάίπρ 
γουχ Ῥουπάασγ ἀἱεραίςε, Ῥε]ενίπρ ἐΠαῖ {ο επάιγε δο]ι 

1 Ύψο ομπηοί Ῥο βατο Ὑλοῦ Ὠίο Ἠας {η πηίπά. Ῥετ]αρς ἴπ 
ὕλθ οπῖβίς {ο νγ]ίο]ι Ἠθ τοίοτς 5ο ο{ὔθη {πο ῥγψίαπίς Ἠας ἴδ]κοη 
ΒΙά68 γη] (ο Ῥοορ]ο αραϊηβύ ἴπο σεπετα]. «Τηοτθ ΠιᾶΥ Ἠανο 
Ῥθθυ) {α]]ς οἳ τοπηονίηρ {1ο ροπογα] ἴτοπῃ οβῇοθ. 
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τοιαῦτα καὶ μὴ 1 φιλονεικεῖν, τοῦθ᾽, ὥσπερ ἐστίν, 
ἡγησάμενοι µέγα καὶ τῷ παντὶ κρειττόνων ἀνδρῶν, 
ἄλλως τε} πρὸς τοσούτῳ καταδεεστέρους. οὐ γάρ 
ἐστι κίνδυνος μὴ Μαλλωτῶν ἐσομένωνὸ ἀσθενέστεροι 
δόξετε. μηδὲ τοὺς παροξυνοῦντας ὑμᾶς ἀποδέξα- 
σθε,: ἀλλὰ µάλιστα μὲν αὐτοὶ δικασταὶ γενόµενοι 
καὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιμελῶς ἐξετάσαντες ἄνευ πάσης 
ἀπεχθείας καὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς ὅ χάριτος κατά- 
θεσθε, μὴ µόνον ἀποστάντες τῆς ἔριδος καὶ τοῦ 
ζητεῖν ἐξ ἅπαντος πλέον ἔχειν, ἀλλὰ συγχωροῦντές 
τε καὶ παριέντες αὐτοῖς ὅ τι ἂν ᾗ µέτριον. ὥσπερ 
γὰρ καὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐπαινεῖτε τοὺς εὐγνώμονας 
καὶ βλαβῆναί τινα ὃ μᾶλλον αἱρουμένους ἢ δια- 
φέρεσθαι πρός τινας, οὕτω καὶ κοινῇ συμβαίνει 
τὰς τοιαύτας πόλεις εὐδοκιμεῖν. 

Αἱ μὲν οὖν θῖνες καὶ τὸ πρὸς τῇ λίμνῃ χωρίον 
οὐδενὸς ἄξια: τίς γάρ ἐστιν ἡ τούτων πρόσοδος ἢ 
λυσιτέλεια; τὸ µέντοι χρηστοὺς φαίνεσθαι καὶ 
µεγαλόφρονας οὐκ ἔστιν εἶπεῖν ὅσου Ἰ νοµίζεται 
δικαίως ἄξια. τὸ μὲν γὰρ ἁμιλλᾶσθαι πρὸς 
ἅπαντας ἀνθρώπους ὑπὲρ δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς, 
καὶ τὸ ὃ φιλίας καὶ ὁμονοίας ἄρχειν, καὶ τούτοις 
περιεῖναι τῶν ἄλλων καὶ κρατεν ἡ καλλίστη 
πασῶν νίκη καὶ ἀσφαλεστάτη. τὸ δ᾽ ἐξ ἅπαντος 
τρόπου ζητεῖν µαχοµένους ὑπερέχειν ἀλεκτρυόνων 
ἐστὶ μᾶλλον γενναίων ἤπερ ἀνδρῶν. εἰ μὲν οὖν 
παρὰ τὰς θῖνας ἔμελλε Μαλλὸς ὃ μείζων ἔσεσθαι 

μὴ οἀἀεά Ὦγ Ἠΐδκο, 
ἄλλως τε Ο8881ΏΟΗ: ὥς γε ἄλλως ΟΥ ὥστε ἄλλως. 
ἐσομένων] ἡσσώμενοι Βο]άρη. 
ἀποδέέασθε αἀάθά Ὦγ ΟΓοβΏΥ, ἀκούετε Ὦγ 08β8190Ἠ. 
αὑτοὺς Ἠείΐρκο; αὐτοὺς. σι  ϱ 9 μά 
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ἐπεαἰπεπῖ απά ποῖ ἴο οοιτῖ α 41α1Τε] ἶ5, α5 ἵπ {αοἳ 1 
ἵ6, α στεαῖ αολενεπαεηῖ απά οης Ῥεβίζίηρ πιεη Ίο ατα 
αΠορεί]μεχ 5αρετίος, εερεςία]]γ ἵπ τε]αΠοη ἴο ΠπΕΏ 5ο 
ναφί]γ Ιηξετίογ. Έοχ ἴλοτε ἶ5 πο ἆαηρεν ἰπαῖ γοι ν]] 
δα ἰποιρΏί νεα]κε λατ αΠΥ πἹεη οἱ Μα]]ας ἴλαῖ ἴια 
βαίαχθ ΤΙΥ Ρχοᾶιοε. Απά ἆο ποῖ Ηείεη ἴο ἴλοςε γ]ο 
Υ ἵο 5ἱγ γοι αρ, αἱ, 16 αἲ αἰ] ρορείρ]ε, αοῖ α5 γοιχ 
οὔΏ ]πάσες, απᾶ, εχαπαϊπίπο ἴλα πηαϊζεν νίῃ οαχθ, 
αρατὶ {οπι α]] πηα]ίοε ος ρατΏαΙῖγ {ος γοιτ ΟΝΏ 
Ἰπίεγθςίς, ππαΚε α 5εἰζ]επιεπῦ οἱ {μα ἴτουιρ]ε; ἆο ποῖῦ 
πιοτε]γ τεβγαίη {νοπι ἰχί{ε απᾶ {ποπι 5εεἰίπρ Το ραΐπ 
Όιε αἀναπίαρε ὮΥγ αΠΥ απἀ εΥΕΥΥ πἹθαΏς, Ραΐ οοποεάε 
απά γἰε]ά {ο ἔπεπα απγἰΠίης υηΗΙΏ χεβδοῦ. Έος ]α5ῦ 
ἃ5 γοι Ἠανε γγονάς οί ργαίδο {ου ἴμοςε ἵη ργϊναϊε Π{α 
ν/ηο αγθ χεβςοπαῦ]ε απἆ Ῥτείεχ οοσαδίοΠΒΙΙΥ ἴο κα Ώπαίῇ 
ἴο Ψποηρ ταῖλεχ ἴλαη ἴο απαττε] πΗὮ Ῥεορ]ε, 5ο 85ο 
ἵπ ριρ]ο τε]α[ίοης νε Επά ἰ]αί οἶμες οἱ ἴμαί θοτῦ 
ατα {π σοοᾷ τεριίς. 

Νο, δαπά-άιπες απᾶ 5/απιρ-]απᾶ ατε οἱ πο να]αθ--- 
{ου πηαῖ χενεηαο ἵς ἀετίνεά {ποπ ἴλεπι ος ια 
αἀναπίασε- -γεϊ ἴο 51ΟΥ οπε”5 8ε]{ ἴο Ὦε Ἠοποιν- 
4Ρ]ε απά πιασηαπίπηοις {5 τἰρΏΤ]γ τεσατάεά ἂ5 ἴπεχ- 
Ρχοββίρ]γ να]ααβ]ε. Ἐοτ το νίε γη ἴ]ε νΊιο]ε γ/οτ]ά ἵπ 
Ρε]μα]{ ος ]αςεῖοε απ νἰτίας, απ ἵο ἴα]κο ἴ]ιο Ἱπϊ ανα 
η ΠΙεπάςΠίρ απᾶ ἨαΠΙΟΠΥ, απά ἵηπ ἴλεδε τχεβρεοῖΒ 
ἴο 5πτραςς απά Ῥγενα!] ουεχ α]] οἴ]ετς, ἶ5 το ποβ]εεί 
οἱ α]] νἰοζοτίες απ ἴ]ιο ςα{εςί ἴοο. Βαἲ το φεε]ς ΏΥ αΏΥ 
θηΏᾶ ΕΥΕΥΥ πηεαης Το πιαϊηϊαϊη αδοεπάαηοΥ {Π α οοηβἰοῦ 
Ρεβῖς Ρ]οοᾶεἆ σαππε-οοσ]κς ταῖ]λεχ ἴπαπ ΊπεῃΠ. 1ῆῦ ΠΙΔΥ 
Ῥε ἵγας ἐλαῖ, 1 Μα]]ας Ῥεοαιαςα οἱ ἴμα ἆαπες απά μα 

ϐ τινα Ο8ΡΤΑ: τινας, νΠΙοἩ ἨΠαπιοννίύη ἀθ]αύεβ. 
οἳ ὅσου Ἐοθίβ]ο: ὡς οὐ. 
5 τὸ αἀάθα Ὦν Ατηΐζηη, 
Φ ἔμελλε Μαλλὸς Ο8β81ΡοΟΏ: ἔμελλε µάλως Οἵ ἔμελλεν ἄλλως. 
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τῆς Ταρσοῦ καὶ παρὰ τὴν ἐπὶ τῆς ψάμµου νοµήν, 
τάχα, ἔδει . σπουδάζειν ὑμᾶς͵ ἐπὶ τοσοῦτον" νυνὶ 
δὲ αἰσχύνη καὶ ̓γέλως ἐστὶν ὑπὲρ ὧν διαφέρεσθε. 
τί οὖν οὐκ ἐκεῖνοι κατεφρόνησαν; ὅτι οὐκ εἰσὶ 
βελτίους ὑμῶν. ὑμεῖς δέ γε βούλεσθε πρὸς τοῦ 
Διός. ἀλλ ἔγωγε ἠξίουν ἐπιτιμῆσαι λόγῳ πέμ- 
ψαντας αὐτοῖς ὃ- --τοῦτο γὰρ ἦν ὑπερεχόντων καὶ 
φρονούντων----τὸ δὲ μᾶλλον τοῦ δέοντος κεκι 
σθαι καὶ καταφεύγειν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν εὐθὺς 
καὶ νομίζειν :ὑβρίζεσθαι μικροπολιτῶν μᾶλλον 
ἀνθρώπων ἐστίν. 
Ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὰς ἄλλας πόλεις ὑμᾶς 

ἀξιῶ προσφέρεσθαι πράως καὶ κηδεμονικῶς, καὶ 
φιλοτίμως καὶ μὴ ἀπεχθῶς. οὕτω γὰρ ἑκόντες 
ἀκολουθήσουσιν ὑμῖν ἅπαντες θαυμάζοντες καὶ 
ἀγαπῶντες' ὃ μεῖζόν ἐστι τοῦ θύειν  παρ᾽ ὑμῖν 
καὶ δικάζεσθαι Μαλλόν ταῦτα μὲν γὰρ οὐδ᾽ 
ς 3” . / 2 λθ - κ] θ / ἠντινοῦν ἔχει ὠφέλειαν, ἐπελθεῖν ἐπὶ θυσίαν 

Ἀ Δ .) ον Ἀ λ . / 3 ΔΝ δεῦρο ἢ τοὺς ᾿Αδανεῖ ἢ τοὺς Αἰγαίους, ἀλλὰ 
” Ν 2 / κ) / ”/ ΜΦ/ 

τῦφον καὶ ἀπάτην καὶ φιλοτιμίαν ἄλλως ἀνόητον. 
ἡ δὲ εὔνοια καὶ τὸ φαίνεσθαι διαφέροντας ρε 

φιλανθρωπία, ταῦτά ἐστιν ὄντως ἀγαθά, 
/ ε) / / Λ Αα. 4 λ ταῦτά ἐστιν ἄξια ζήλου καὶ σπουδῆς. ἃ καὶ 

σκοπεῖτε' ὡς τά γε νῦν γέλως ἐστίν. καὶ εἴτε 

1 ἔδει Βε]άεπ: δεῖ, 
5 Ατηϊηι πια] α Ίαοιπα αἲ 05 ροϊηῦ, 
ὅ αὐτοῖς Αγηϊπι: αὐτούς. 
4 βύειν Υαἱοκεπαθτ: εἶναι. 
ὅ Μαλλόν Ο8β8άΡΟΠ, ἄλλους Ὑαἱθβίιβδ: μᾶλλον. 

1 Τμαί 18, '' Ῥοίίεν (απ γοι απο... Ῥἱο (ααπίς Ἠΐ8 απάίθηοθ 
νηἩ οκροσοθίης ἔτοπι {λαίτ {068 α Ἠὶρ]ον πηοτα] βαπάκντά Όαῃ 
0Ί16Υ (Ποπηβε]νοβ πιθἰηθαϊποά. 
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Ραδίυταρε οἨ ἴ]ιο απ Ίνεγε Π]κε]γ {ο Ῥεοσπιε σγεαῖ[εν 
ἴπαη Ταχρας, γοι οασ]Ώί ροςςίῬ]γ {ο 5ου) 5ο ΠΙΟ] οοἩ- 
οετΏ; Ῥιΐζ ας Τί ἶ5, ἀΐδστασε απιἀ ΏΙΟΟΚΕΣΥ ατε α]] γοι 
βἰαπά {ο ραΐπ ἔτοπα {με ορ]εοῖς οέγοιν απαχγε]. ««ΗΥ, | 
ἴπεη,” γοι πιαγ αςίς, “ ἀῑά ποῖ ἴλπε Ῥεορ]ε οἱ Μα]]ας 
8οοσΏ [μοδα ἴλίπσς ὃ ””. Βεοαιςε ἴ]εγ ατε πο Ῥεϊίεν 
ἴπαη γοι ατα. Βαΐ, ΡΥ Ἠεανεπ, ἴξ ἶς γοι νο γ/απὶ 
ἴπετη ἴο Ῥε ςο.ῖ.  Ἠοψενετ, ναί 1 ΕοισΏὲ βεΗπο γνας 
Ὠπαῦ γοι οΠοι]ά 5επά ἴλεπι πιεβδεηρονς απᾶ β]6 απ 
οχγα] Ρτοϊεςί---{ου ἴ]αῖ ννοι]ά Ἰανε Ῥδεεπ τε ργοσεάιτε 
οἳ εαρετίος απά φεηκίρ]ε πιεῃ-- Όιξ {ο ο απάα]γ 
εχεῖτεά απά ἴο Ἰανε χοοουχδα Ιππιθαίαϊε]γ {ο ἴλε 
αδεεγίοη οἳ γοιν αιζᾗογΙιγ απἀ ἴο {6ε] Ιηςι]τεά ἰς 
ταῖ]Ώεχ ἴο Ὦο εχρεεῖεᾶ οἱ ππια]]-ἔουνη Γο]]ς. 

90 αἱθο νἩ ταίαγεποθ ἴο ἴ]λο οἴλοι οἶδίας, ] α.]ς 
ὑιαί γοι Ῥεμανα πα]ά]γ, οοηἰἀεταϊε]γ, ντ τεσατά 
ἴο γοιχ Ἠοποιςσ, απά ποῖ ἵη α ϱρἰγῖ οἱ ΠοδΠγ απἀ 
Ἠαϊτεά. Του Ί{γοι ἆο, αἲ] παει νη]] {ο]]ουν γοιν ]εαάεχ- 
μἱρ νή]]Ιπσ]γ, γη] αἀπαϊχα ίοη απά αΏεοΒοη; απά ελα 
ἶ6 οἱ πιοτε ἱπιροχίαποε ἴλαπ ἴο ανα Μα]]ας ςαοτίῇες 
ἵη Ταχεις απά ἴπετο οοπάποῖ ὲς ΠΗρα Ποπ. Έοτ 1 ἶς οἱ 
πο αἀναηίαρε ἴο γοι αἲ α]] {ο λανε λε ρεορ]ε οἱ εἶπεν 
Λάθπα οἵ Άεσαε οοπιε Το Ταχθις ἴο οἩετ θαοτίῇος; 

16 πιεχε]γ ναπΙγ απά εε]ί-ἀεεερίίοι απά επαρίγ, 
{0915 Ῥτίάο. Όπ ἴπε οἴμει Ἠαπά, σοοάψ]] απά α 
τεριζαἴίοη {ΟΥ δαρεγίογΙἕγ ἵπ υἱγίαε απᾶ ἸπάΗπεςς--- 
ἴλοδε ατα γοιχ ἴχαε Ῥ]εδείπσς, ἴλοδε ατγε ἴλπε ο]εοῖς 
ΨΟΣΙΗΥ οἱ επιπ]αίίοη απἀ 5ετίοις τεραχἀ. Απά γοι 
εμοι]ά ραγ Ἰεεά {ο ἴμεπι, εἶπος γοιχ ργεςεηίῖ Ῥελανίοις 
6 τάϊοι]οαδ. Απά νλείμεν 1 ἵδ α απεδίοιπ οί 

5 Τπο :αἰ]ες᾽ οἳ Αίμοης ἵη ἴλπο ΒΕἩ οοπίατγ Ε.Ο. Ἠαᾶ {ο 
Βείέ]ο Ιπύετ-βία{ο ἀἱδριαίες ἵπ ΑἰΠοπίαπ οοατί8. ΤΠεγ γγετο ποῦ, 
Ἠογγθνος, οοπιρε]]εά {ο ννοτβΒίρ ἵπ ΑίΙεΠΑΒ. Έογ ἴἶο ᾳπαττοὶ 
Ῥείνγεθη ΆΑοραο απἆ Αάαπα απά Τατβαβ, 56ο 4ἶβδο Ο5, 98. 61, 
8η 94. 10 απά 14. 
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Αἰγαῖοι πρὸς ὑμᾶς εἴτε ᾿᾽Απαμεῖς πρὸς ᾿Αντιοχεῖς 
εἴτε ἐπὶ τῶν πορρωτέρω. Σμυρναῖοι πρὸς ᾿Εφεσίους 
ἐρίζουσι, περὶ ὄνου σκιᾶς, φασί, διαφέρονται. τὸ 
γὰρ προεστάναι τε καὶ κρατεῖν ἄλλων ἐστίν. 

᾽Αλλὰ καὶ πρότερον ἦν ποτε ᾿Αθηναίοις πρὸς 
Λακεδαιμονίους ζηλοτυπία, καὶ τό γεὶ πρῶτον 
ἡγοῦντο οἱ Λάκωνες, εἶτα συνέβη πρὸς τοὺς 

/ -. 5 - ν) ϱ Δ ᾿Αθηναίους μᾶλλον ἀποκλῖναι τοὺς Ἕλληνας μετὰ 
τὰ Μηδικά. τί οὖν ὁ Ἀπαρτιάτης; καὶ τὸν 

ών η Ν ” η ) ε / νησιώτην καὶ τὸν Ίωνα καὶ τὸν Ἑλλησπόντιον 
ἀφεὶς αὑτὸν ἐσωφρόνιζε, καὶ τὰ τῆς Ἀπάρτης 
ἑώρα, σαφῶς εἰδὼς ὅτι καὶ τῶν νόµων καὶ τῆς 
εὐταξίας οὐδὲν δεῖ περὶ πλείονος ποιεῖσθαι. τοι- 
γαροῦν μάλιστα εὐδαιμόνησαν ἐκεῖνον τὸν χρόνον. 
τοῖς δὲ ᾿Αθηναίοις συνέβη, µέχρι μὲν οἰκείως 
πρὸς αὐτοὺς αἱ πόλεις εἶχον " καὶ ὃ κατ᾽ εὔνοιαν 
ἡγοῦντο, εὐδαιμονεῖν," μετὰ ταῦτα δέ, ὡς ἐγκλή- 
ματα καὶ φθόνος αὐτοῖς συνελέγη καὶ μὴ βουλο- 
μένων ἄρχειν ἠξίουν, πολλὰ καὶ δυσχερῆ παθεῖν' 
καὶ πρῶτον μὲν ἁπάντων ἀπολέσαι τὸν ἔπαινον 
καὶ τὴν εὐφημίαν, ἔπειτα καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὰ 
χρήματα, καὶ τελευταῖον ὁ ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς γενέσθαι" 
καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὃ ὁμοίως, ἐπειδὴ κἀκεῖνοι 

1 γε Ο888ΙΡΟΠ: τε. 
. εἶχον Ἐπιροτίμβ: ἔσχον. 
ὃ καὶ πάάθά Ὦγ Μο]άεη. 
4 εὐδαιμονεῖν αἀᾶθὰ Ὦν ΟΣΟΒΡΥ; Βε]άεν ποῦεά {1ο Ἰασσηᾶ. 
ὅ τοῖς Λακεδαιμονίοις Ἠοίβκθ: τοὺς Λακεδαιμονίους. 

1 Ῥ]ο ΒΘΟΠΙ6 6ο πΊθαἨ {πο Αραπιος απά ΑπίΙοςΗ οἳ Οοπιπιᾶ- 
ροηὂ, ποτίᾳ-οαβύ οἱ Τατδιβ. ἜΤ]μο Ῥτοσίθο παίιτο οἱ (ποαίτ 
ἀἱβριίο ἵβ πΠΚΠΟΥΗΏ; ἴ]οθ βΒ8Π1θ Ἠο]άβ ροοἆ τορατάϊπρ Βπαγτηα 
απά Ἐρῃθβίβ. 
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Αεραεαης απαιτε]Ηπσ νη(]λ γοι, ος Αραππεαης γι 
Ώχεη ος ΑπΙοςΗ,Σ ος, ἴο 6ο {ατίμεν αβε]ά, ΘΠΙΥΥΠΕΕαΩΗς 
νητἃ Ἡρ]ιοδίαης, 16 ἶ5 απ αςς”5 «μαάου;, ας ἴλε ςαγίηςρ 
6οε8, οὖες ΠΙΟΣ ἴ]εγ 5ᾳπαββρ]αο:2 {ος ἴ]ο τὶρηῖ ἴο 
]εαά απᾶ ἴο πν]ε]ά ααἰᾗοσΙγ Ῥε]οησς ἴο οἴμεις.5 

Ὑςες, ἴ]ετε γγας α πε {η ἆαγ5 ροπο ΡΥ γε ]εα]οις 
τίναΙχγ εχἰςἰιεᾷ αἶδο Ῥείψεεη Αίλεηπς απά Βρατία; 
αηά, αἲ Πχςί, Βρατία Ἠε]ά ἴλμε αδοεπάαπογ, απά ἴπεη 
Ἱν οαπιε ἴο ρα5ς ἰλαῖ ἴπε (τεεκς ἱπε]πεά ταῖπετ 
τονατά Αίμεπς, α[ῖοτ ἴμο Ῥοτεῖαη να. ἸΝλαϊ, 
ἴπεηπ, ἀῑά ἴ]ο Βρατίαη 4ο Αβαπάοπίπρ Ἠΐς ο]αῖπας 
προηπ ἴλμα Ιδ]απάετ, ἴπε Ιοηπίαη, απᾶ ἴπε (ῑτεε]ς οί 
Ηε]]εεροπῖ, ε ρτοσεεάεᾶ {ο ἴεασ] ΠΙπιδε]{5ε]ί[-οοπίτοΙ 
απά οοπβπεᾶ Ἠὶς αἰεηπίίοη ἴο ἴ]ο αΠαίτς οῇ Βρατία, 
ππάετείαπάίηπσ «]εατ]γ ἴλπαί ποϊμίπρ «Ποιά Ὦε Ἠε]ά 
Ώιοχε ἄθαχ ἴ]αη Ίανν απἆ οχἀεχ. Αοοοτάίπσ]γ Βρατία 
αοβίενεᾶ Τῖς ρτεαῖζεςὶ ργορρετίγ ἀπτίπρ ἴ]αῖ Ῥοτίοά. 
Απά ας {οχ ἴλο Αἰλεπίαης, 15 5ο Παρρεπεά ἐμαί, α5 Ίοης 
α5 ἴλε οἶ[ῖες Ύγετε οη Π1επά]γ Έετπως νηήἴ επι, απά 
ἴπε ΑἰΠπεπῖαης Ῥε]μανεά Κἰπά]γ ας ἰπεῖν Ἰεαάετς, ἴ]λεγ 
ἴοο Ῥχοδρετεά; Ρας α[ἴεγγνατάς, νηεη αοοιδα[ίοης 
απά 1]]-νν]] {ουνατᾶ ἴλλετα αοοαπα]ατεά απά ἴΠεγ 5αὖν 
Πἱ το τα]ε πηνηή]]ης οα]οοῖς, ἴΠεγ 5 Πετεά πιαηΥ ᾱἷς- 
αρτεεαΡ]ε Μλήπρς. Απά ἴ]ε βχεῖ ἐήπρ οί αἲΙ ἴο Ἠαρρεη 
νας ἵο Ίοδε ἴλείς οοπιπιεπάα[ίοΏη απά σοοᾶ τεριαῖε, 
απἀά πεχί ἵο Ίοδο ἴλείς Ῥούγεγ απᾶ νεα], απά 
Ππα]]γ ἴο Ῥεοοπιε σαρ]εοῦ ἴο ἴλμεῖχ {οε. Απά ἴ]α 
Αρατίαης Ἠαά α αἰπηί]αχ εχρετίεηοε: ὙΊεη ἴΠεγ ἴοο 

ΣΑ Ῥτογοτρία] βαγίησ δοά Ὦγ Βορ]οοίθΒ, Ῥ]αΐο, Ατὶρίο- 
Ῥ]απθς απά οἴμετα. ΤΠ ῬτονετΏ 8ΒΘΟΠ1Β {ο Ἠαγο οτἰρίπα(θᾶ 
ἵη η απιιείηρ {α]ο τουοτάθρά Ὦγ ρβθιἆο- Ῥ]αίατο]ι (Υήΐαε Χ. 
Οπγαΐογωπι, Ῥ. 401) απά Ἱπο]αάθεά απποηρ {πο {αβἱθΒ ο{ ΑεβοΡ. 
Τι. Ἠα]πα, Ραὐμίαε 4εδορίοαε, 999. 

Σ Ῥοππο, αξθοι αἲ, 88 ΒάΡΙΘΠΙΘ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

πάλιν εἶχον τὰ 1 τῆς ἀρχῆς, ἀποστάντες τῆς 
πρότερον” γνώμης, ἐν τοῖς αὐτοῖς γενέσθαι. 
καίΐτοι τὰ μὲν ἐκείνων εἶχεν ἀληθῆ δύναμιν καὶ 
µεγάλας ὠφελείας, εἰ δεῖ τὰς πλεονεξίας οὕτως 
καλεῖν' τὰ δὲ τῶν νῦν ἀμφισβητήματα καὶ τὰ 
αἴτια τῆς ἀπεχθείας κἂν αἰσχυνθῆναί µοι δοκεῖ 

Ἆ ” / ” 4 « / 4 2 / 

τις ἂν ἰδών' ἔστι γὰρ ὁμοδούλων πρὸς ἀλλήλους 
ἐριζόντων περὶ δόξης καὶ πρωτείων. 

Τί οὖν; οὐδὲν ἀγαθόν ἐστιν ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ, περὶ οὗ χρὴ σπουδάζει; ἔστι τὰ µέγιστα 
καὶ µόνα σπουδῆς ἄξια καὶ τότε ὄντα καὶ νῦν 
καὶ ἀεὶ ἐσόμενα ὧν οὐκ ἔχει δήπουθέν τις 
ἐξουσίαν οὔτ᾽  ἄλλῳ παρασχεῖν οὔτε 3 ἀφελέσθαι ὃ 
τὸν κτησάµενον, ἀλλ᾽ ἀεί ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ, κἂν 
ἰδιώτης ᾖ κἂν πόλις Ἰ ὑπὲρ ὧν ἴσως µακρότερον 
λέγειν πρὸς ὑμᾶς. καίτοι µε οὐ λέληθεν ὅτι τοὺς 
φιλοσόφους πολλοὶ νοµίζουσιν ἐκλύειν ἅπαντα 
καὶ ἀνιέναι τὰς ὑπὲρ τῶν πραγμάτων σπουδάς, 
καὶ διὰ τοῦτο βλάπτειν μᾶλλον' ὥσπερ εἴ τις τὸν 

- .) μουσικὸν σκοπεῖνξ βούλοιτοῦ ἁρμοζόμενον, κάπειτ 10 
ἀνιέντα ὁρῶν Ἡ τῶν φθόγγων τινὰς καὶ πάλιν ἑτέρους 

1 εἶχον τὰ] εἴχοντο Ἐοαΐε]κο. | 
3 αὐτοῖς 8{16Γ πρότερον ἀε]ειεᾶ Ὦγ ὨϊπάοτΕ. 
5 οὔτ᾽ Ἐπιροτίης: οὐδ'. 4“ οὔτε Ἐπαρετίαβ: οὐδὲ, 
ὅ δύναται θ{ΐοτ ἀφελέσθαι ἀε]ειεᾶ Ὦγ 0οΡοῦ. 

κ θε κ. Ἐππροτίαβ: χρησάµενον. 
πόλις Ὠἱπάοτε: πολίτης. 
σκοπεῖν θά εά Ὦγ ΟτοβΡΥ, ἰδεῖν Ὦγ Ἠοίρκο, 

δ Α{ΐοτ βούλοιτο Ἠείβ]κκο οοπ]οσίατθβ λύραν. 
19 κἄπειτ᾽ ΟΤΟΒΡΥ: έπειτ’. 
11 ὁρῶν αἀἆδεά Ὦγ Ἠείρκο, 

6 

7 

8 

1 Α [αγ ΒΙΠΙΠΙΑΤΥ οἱ 01ο οοτβε οἱ ἀτοοὶκ αΠαΐτα ἁπτίηρ ἴἶνο 
οοηίΥ {ο]ονίπρ ἴ]λο Ῥογβίαπ ΥΥΒΓΒ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΟὈΌΒΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

οπσς πποτε Ἰε]ά ἴ]λε τείης οἱ επαρίτε, ἀερατίίης {τοσα 
Ὠιεῖτ οὔΏ {οχπαεχ ρεἰποίρ]ε, ἴπεγ {οαπά ἴπειηδε]νεἙ ἵπ 
ἴλε 8απῃε Ροβίοπ α5 ἴῃε Αἰλεηίαης. Απά γεῖ ἴἼοδθ 
βἰαΐες ο{ οἷά Ῥοββες5εᾶ τεα] Ῥούγετ απἀ στεαῖ αΠΠίγ, 
1 Τὸ Ῥε οοττεοῦ ἴο οαἰ] 5ε]{-εε]ίηρ ὮΥ ια ηβΠηΕ; 
Ἠηεχθας ΏΥΟΠΘ βεαῖηρ ἴ]ο ἀἱδραίες απά οεσβδίοης 
{ος Ποβν οἱ ἴε Ῥτεδεπί πια γου]ά, πιεμήπ]κς, 
Ῥ]αςῃ {οχ «Παπηε, {ος ἵπ τεαΠῖγ ἴΠεγ πια οπθ Ενα]ς 
οἱ Γε]]ουγ-θ]αναος απαστε]]ίης γη οηπθ αποΐμες οὗὖες 
6]οΥγ απᾶ Ῥτο-επιίπεηςθ. 

Ἠπαϊί Όεπδ 5 ἵπετε ποϊµίηπσ ποδ]ο ἵπ Ὀς οιἰν 
ἆαγ ἴο πιαετῖς οπ6” ετῖοις Ῥιπουςὸ ΈΤμο στεαῖτεςί 
Ἰλαηρς, γε ἴἩο οπΙγ Ἰπίπρ Ὑοσῖμγ οἱ δεγίοις 
ριτδιζ, Ὕετε Ῥτεδεηῖ ἴπεη, ατα Ρτεδεπῖ Που’, απά 

81 νναγς υγ] Ῥο: απἆ ονετ ἴλεδο ηο 1Π8Π, 5ΙΤΕΙΥ, 
Ἠας οοηΐτο], πλοίμετ {ο «οη{ες ἴπεπα οη αποϊµοχ ΟΥ ἴο 
ἴα]κε λεπτα αν/αΥ {τοπα Ἠΐπι νο Ἰας ἴπεπῃ, Ρα8, οἨ ἴ]ια 
οοπίταγ, ἴλεγ αχε ανναγς αἲ οπϱ’5 ἀἱδροςα], γηεί]ετ 
1 Ῥε α ρεϊναϊε οἰδίζεῃ οἵ ἴπε Ῥοάγ Ρο] ο. Βιαῖ ἴμε 
ἀϊδοιςβοίοη οἱ ἴμεδο πιαϊίετς Ῥοτῃαρς πνοπ]ά ἴα]κε ἴοο 
Ίοησ. Απά γεῖ 1 απ ποῖ ππαγγατο ἴ]λαί ἴ]λο ΡΙΙ]οδορῃεΥΒ 
ἆτε Ῥε]ενοά Ὦ}Υ πιαηΥ ἴο Ῥε εησασεά ἵη τε]αχίης 
ενετγἰμίης απά ἵη κ]ασκοεηίπς ἴλε δετίοις Ῥινςυ]ῦ 
ος Ρταοϊίσα] αΏαίτ απἀ οἩ ἴ]λαῖ αοοοαπῖ ἴπ γνοχ]ίης 
ΠΟΤΕ Ἠαχπι ἴΠαη σοοᾷ.” Τί 5 ]αςῖ ας 15 οπε 5Ποσ]ά 
Υηίςη Το νγαϊοὮ α πηακἰοίαη ὑαηῖηρ Ἠΐ5 Ιπδἰγαπιεηῖ, απά 
ἴπεη, δεεῖηρ ἴ]ο 88ΠΠς ΠΙΏ 5ἰασ]κεΏ 8οπαο βἰτίηρςὃ 

5 ΤΗϊ8 οτιαοῖεπι οἱ 61ιθ ΡΏΙΙοβορΏος {86 α5 οἷά α5 Ῥ]αΐο, ν/πο 
ἀογοίθν παιο] 8ραοο ἵπ Ἠΐ Περιὐδίο ἵο ἴπο ἀοίοπορ οἳ του] 
ῬΙήΙοβορῄῃθτβ 8 ρτασθίοα] πποη. 99 οβροοϊα]Ιγ Περιθίίο 415 Ὦ, 
457 Ῥ- 4859. Ο. Ῥιαίατοα, Ἠοταμα ἼτθΟ, ἴοτ α. νίροτοιβ 
τοαζαὔίοη οἳ {πο οἨατρο ο{ ΠπηργαοδῖοαΠγ. 

5 Έοτ ὑπ ππαρια] πιοαηπίπσ οἳ φθόγγων, οξ. Ο9. 10. 19. 
Ἑλήοβίταύαβ, 4Ροβοπΐις ὅ. 9], 1868 (Παῦ υνοτά ος 1ο « ΒΌΟΡΑΒ᾽ 
οἳ α Ρἱρθ, 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

69 ἐπιτείνοντα σκώψειε} τὸν αὐτόν. ἔχει δὴ καὶ τὰ 
τῶν πόλεων πράγματα οὕτως. αἱ μὲν γὰρ 
πονηραὶ καὶ ἀνωφελεῖς σπουδαὶ καὶ φιλοτιμίαι 
μᾶλλόν εἰσι τοῦ προσήκοντος. ἐντεταμέναι καὶ 
τρόπον τινὰ αὐτοὶ ὃ δι αὑτοὺς ἀπορρήγνυνται 
πάντες: αἱ δὲ ὑπὲρ τῶν καλλίστων ὅλως ἐκλύονται. 
θεάσασθε δ᾽ εὐθέως, εἰ ἰ βούλεσθε, τὴν τῆς Φιλαργυ- 
ρίας ἐπίτασι», τὴν τῆς, ἀκρασίας. 

᾽Αλλ' ἔοικα γὰρ πόρρω προάγει», καὶ καθάπερ 
οἱ ἐν ταῖς γαλήναις µακρότερον νήχόμενοι, τὸ 
µέλλον οὐ προορᾶν. 

: ἐπιτείνοντα σκώψειε Ο0ΓΟΡΡΥ, ἐπιτείνοντα σκῶψαι Ατηΐπι, 
ἐντείνοντα σκώψει͵ Βε]άεη: ἐντείνοντας ὄψει. 

ὃ τὸν αὐτόν] τὸν τόνον ΟΔΡΡΒ, ὡς τοὐναντίον αὑτῷ πράττοντα 
η. 

δ αὐτοὶ αἀάεά Ὦγ 08Ρ)8. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΟὉΒΤΗ ΡΙΡΟΟΙΒΡΕ, 

απά Πσηίεη οἴμοις αραίη, «που]ά 5οοβ αἲ Ἠΐπι, Τ]αϊ 
ἵπ Γαοἳ ἶ5 Ῥτεοίςε]γ ἴ]ε εζπαἰίοη ἵη οἶνίο πιαϊῖεις. Ἐος 
ἴπο Ὄαδε απά ππρτοβίαβ]ε ριγκαῖζς απά απαρίίοης 
ηαναε Ῥεσοπιθ πποτε ἴεηςε ἴπαη ἶς ΠΕίΠς, απά αἱ] νο 
8γε ΞΜΨαΥΕεά Υ ἴπεπι, ἴμτοιρ] πο οπε”5 {αα]ὲ Ῥαἳ ἐ]ιαίν 
οἵνΠ, Ώθσοπιθ ΏτοΚΚ6ηΠ ΠΊΘΗ, ἂ5 ΟΏ6 ΠΙΑΥ 54Υ; Ῥαΐ ἴ]οςα 
Ρυνςυΐς απά απαρἰίοης υνλίο]ι αἶπα αἲ γγ]αῖ ἶς πορ]αςί 
γε γοΙΙΥ τε]αχεά. Απᾶ οοηδίάαχ, {ΟΥ εχαπηρ]θ, Ι/γοι 
νη]], ἴῃο {εηςίοη ἐλαῖ πια] οονείοαςηεςς, ἴλαῖ πιατ]ςς 
Ἱποοπίίπαποε | 

Ῥιαΐ 1 5εεπι ἴο Ῥε σοΐπρ ἴοο {αχ αΠε]ά, απἀ, Ἰ]κο 
Όλοςδε νο ἵπ οα]πι γΥγεαί]λου θγγίτα ἴοο Τατ, Ι 56θπα ποῦ 
το {οτγεςεε νυηαῖ ες αἰλεαά.1 

1 ΤΗ ιἀάάθη θογπιϊπαθίοη οἳ {πο ἔλποτπο ἶ5 α Ρἱ6 ρετρ]οχίπς. 
Το βριτο οοηθαἰποά ἵπ ΤὨἱο οοπο]αάἶπα βοηίεποθ βαρρορί8 
ἴ]λο ἴεατ οἳ «βίογπΙιΥ Ὑγθαίλογ. ῬοββίθΙγ ο βεηβοά ὑπαίῦ 8 
ἨἈθατοτβ γγετο σεθέίηρ τοβί]οβς. 
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ΤΗΕ. ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟῦΕΡΕ, 
ΡΕΙΙΝΕΕΕΡ ΙΝ ΟΕΙ/ΑΕΝΑΕ ΙΝ 
ΡΗΚΥΟΙΑ 

Οοασπαθ, 8 Ὠϊο Ἠπιβο]ί 0εἷ]ς 15, να5 βΙὐπαίοά αἲ ἴ]ιθ Ἠθας- 
ψ/α{θΓ5 οἳ {πο Μαθαπάοτ ἵπ {1ο Ἠθατὸ οἳ Ῥημτγρία, οἩ {Πο πιβίη 
ΠίρΏναν Ῥοίνθοη Ἐαωβῦ απά ορ απά γαβ πο {οοιβ οἳ βνο 
οὔπος νοθ]]-πιατ]κοά πακέτα] τοπίθ (Έαπιβαγ,: Οΐεθ απἀ 
Βἱελοργίο οἱ Ῥ]γηπία). Έτοπι Ἡοτοάούας (7. 26) νο Ίθατη 
ἔλωῦ Χθιχον ρθιβθᾶ {οτθ οἨ Ἠϊ5 γαΥ ἴο ποθο; απά ἴποτο 
{οο {ἶιθ γοπηρος Όντας ἰαττῖθά Ιτό ἆθγβ η 401 Ἐ.ο. π'μΙ]θ 
αββοπαδ]ίης Ἠϊ5 {ογοθς (Χθπορβοη, Απαθασῖα 1. 2. 6-8). Ὠοβρίΐ(ο 
156 πιαπ/οςέ Ιπιροτίαπορ, ΟΘαθπιαθ ἆοθβ ποῦ αΏρθατ αραίη ἵπ 
Ἠοταύατο απθὶ ἘΏοπιαη 0ϊπιθ. Τη {αοῦ Βίταβο, νο ἀανοίθβ 
οοπβἰἀρταῦ]ο 8ραοθ 0ο {]θ αἶθθ (12. δ. 16-18), 8ο ἴΠο ΏβΠΙΘ 
ΑΡαπιθα ταῦἩογ ἔλαη Οοβοηαθ. ὨἨο οχρ]αίηβ ὑπαῦ Απόιοομας 
Βοΐοι (280--261 Ε.ο.), οη πιονίησ πο πα ρΙναηίς 8 Ποτῦ ἀϊβίαπορ 
ΘΥΥΑΥ, τοηωπιθά ἴπο αοὐθ]οπιοηό ἵπ Ἠοποιγ οἳ Ἠϊδ πιοί]μογ. 
Αοοοτά(ηρ {ο Ἐαπηβαγ, ἴμθ οἷά παπηθ γγαβ του]νοᾶ ἴπ ἴΠο βθοοπᾷ 
οθηθατγ οἳ οατ οτα, ῬγοβδαπιαΏΙγ ἴη οοΏΒδ“πεποο οἳ α ΄Τθ- 
Ἰηνϊσοταθεά παθίοηα] βεηἰπιθηῦ.᾽ 

Ατηϊπι Ἰοσαῇθς υπ Τϊβοοιβο ἵπ {πο Β4Π1Θ σοποτα] Ῥοτίοᾶ οἳ 
Τἱο5 ο8τθοτ 88 Πο ἴμτορ ἔλαῦ Ῥτοοθάο 1δ. Ίο ατο ἵηπ πο 
ἀδτ]ς τοσατάΐηρ πο οοσαβίοη οἳ 108 ἀθ]ίνοιγ. Ὠϊο ΒΘ6ΘΠΙΒ {ο ϱθ 
απῖίθ αὖ Ἠ]ς 68506 απά ΘΠΙΟΥ8 πο ορροτύιηϊὀγ {ο Ἱηίτοάπορ 
Ἠ]ταβθ]ξ απἀ {ο Παϊζοτ απᾶά ΑΠΙΙΒΘ Π]β απάϊοποθ. Μπο] οἳ 
ν/]αῦ Ἡό β87Υ8 Ίνα ἀοαρί]οβ αθθθιοά γη α ννπ]κ]ο οἳ {ο 
6γο. 
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ὁῦ, ΕΝ ΚΕΛΑΙΝΑΙΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΙΑΣ 

Οὐκ ἐπιδειξόμενος ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, παρῆλθον 
οὐδὲ ἀργυρίου παρ᾽ ὑμῶν δεόµενος οὐδ' ἔπαινον 
προσδεχόµενος. ἐπίσταμαι γὰρ οὔτε αὐτὸς ἱκανῶς 
παρεσκευασµένος, ὥστε ὑμῖν ἀρέσαι λέγων, οὔτε 
ὑμᾶς οὕτως ἔχοντας, ὥστε προσδεῖσθαι τῶν ἐμῶν 
λόγων. πλεῖστον δὲ τὸ μεταξὺ τῆς ὑμετέρας 
βουλήσεως καὶ τῆς ἐμῆς δυνάµεως. ἐγὼ μὲν 
γὰρ ἁπλῶς πέφυκα καὶ φαύλως διαλέγεσθαι καὶ 
οὐδενὸς ἄμεινον τῶν τυχόντων' ὑμεῖς δὲ θαυμασ- 
τῶς καὶ περιττῶς ἐπιθυμεῖτε ἀκούειν καὶ µόνων 
ἀνέχεσθε τῶν πάνυ δεινῶν, 

οὐ δὴ] τούτου χάριν προῆλθον, ἵ ἵνα µε θαυμά- 
σητε" οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγὼ θαυμασθείην 
ὑφ᾽ ὑμῶν, οὐδὲ ἂν ἀληθέστερα λέγω τῶν Σιβύλλης 
ἢ Βάκιδος: ἀλλὰ ἵ ἵνα μηδεὶς ὑποβλέπῃ µε μηδὲ 
πυνθάνηται -παρ' ἑτέρων ὅστις εἰμὶ καὶ ὁπόθεν 
ἐλθοιμι. νῦν γὰρ ἴσως ὑπονοοῦσιν εἶναί µε τῶν 
σοφῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα εἰδότων, γελοίῳ 
καὶ ἁτόπῳ τεκµηρίῳ χρώμενοι, τῷ κομᾶν. εἰ 
γὰρ τοῦτο αἴτιον ὑπῆρχεν ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης, 
οὐδεμιᾶς ἂν ἐδεῖτο μεγάλης οὐδὲ χαλεπῆς δυνάµεως 
τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

1 οὐ δὴ Βε]άθη : οὐδὲ. 

1 Τμοε ΒΙΡΥ] απά Ῥαοβ οοσατ θορείλετ αἱβο ἴπ Ο5. 19. 96. 
1 Ἠερατάῖπς Πὶβ Ίοπρ λατ, οξ. 4ἶδο 12. 16 απά Τ2. 2. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΡὉΟΕΒΕΟΕ, ΡΕ- 
ΗΙΝΕΕΚΕΡ ΤΙΝ ΟΕΕΑΕΝΑΕ ΙΝ ΡΗΕΥΙΑ 

(ΕΝΤΙΕΜΕΝ, Ι Ἠανο οοπιθ Ῥείοτο γοι ποῖ {ο ἀἱδρ]αγ 
ΠΙΥ ἰα]εηῖς α5 α 5ροα]κοχ ΠΟΥ Ῥεσαιςε 1 γ/απῖ ΠΙΟΠΕΥ {ΓΟΠη 
γοι, ΟΥ εχρεοῖ γοιχ ρταίδε. Εος 1 «πουν ποῖ οπ]γ ἴμαί 1 
ΠΙγδεΙ{ απ ποῦ θα/ΠεΙεπΏ]γ νγε]] εααἱρρεά ἴο 5αἱδίγ 
γοι ὮΥ παγ εἰοαπεπος, Ὀαΐ αἶδο ἴλαί γοιν οἴτοιπῃ- 
εἰαποςςατεποῖιΙςοΏ α5 ἴο πεεά ΠωΥ Πηεδδᾶρε. Εατίευ- 
πΟΥΕ, ἴπε ἀἱδρατίγ Ῥείψεεη γ]αῖ γοι ἀεπιαπά οἱ α 
6ρεαΚεχ απά ΠΙΥ ΟΝΏ Ῥούγεχς {5 νετγ ρτεαῖ. ΤΟΥ 1 5 
ΠΙΥ παῖατε ἴο ἴα]]ς ααἲζε δΙΠΙΡΙΥ απά απαβεσίεά]γ απἀ 
η ἃ ΠΙΔΏΏΕΣΥ η ηοΟ νήσο Ρεΐζΐεν ἴλαη ἴπαῦ οἱ αΏΥ 
οχάίπαχΥγ ρεσδοῦ; Ὑπεχεας γοι ατε ἀενοῖες το ογαἴοςγ 
ἵο α ἆερτεο ἴλμαί 5 τεπιαχκαθ]θ, 1 ΠΙΑΥ 6ΕΥεΠ 58Υ 
εχοεθεῖνε, απἀ γοι ἴο]εταῖε ἃ9 5ρεαΚετς οηΙγ μοδα 
ΠΟ αγε ΥΕΣΥ «ενα. 

Ναγ, ΠΙΥ Ῥιχροςο {π οοπαίης Γογγγατά ἶ5 ποῖ Το ραπ 
γοιχ αἀπιίταίοπ---ἴον 1 οοι]ἀ ποῖ ραΐη ἴλαῦ {οτι 
4οιµ ενεη γγεχε 1 Το αἴίεν Ἰνοτάς πποτο ἴταϊμεα] λατ 
ἴλοςε ο{ ἴ]ε ΒΙΡΥΙ ος οἳ Βαοὶῖς ]---Ῥιΐ ταῖ]εν ἴλαῖ πο 
οηΏ6 ΠΙαΥ ]οο]ς α5ἰκαηςε αἲ πηε ΟΥ αδς οἴμετς Ὑ/ο 1 απ 
απά νεηοε 1 οαππς. Έος αἲ Ῥγεδεπῖ αἰῖε ροβ8ίβΙγ 
ΡεοΡ]ε δα9ρεοί ἴΠαῖ Τ απ οπε οἱ γοιχ ἩήδεβοχεΒ, 9ηΏ6 
οἱ γοιν ἆπου-ἰζ-α]]5, Ῥαδίπο ελεῖν φα5ρίοίοΏ αροη α 
Ἰαάΐοτοις απἀ αθιτά Ρἱ ος ενίἀεηςς, ηΒΙΠΕΙΥ, ια 
1 νεα ΠΙΥ Ἠαἰχ Ίοηρ.”. Έος 1Γ]οπρ Ἰαῖχ γατα αοοοιηῖ- 
4Ώ]ε {ου νἰτίαιαο απἀ 5ορτὶείγ, πιαπ]ίπά γου]ά πηεεά 
πο ρτεαῖ Ῥονεχ ηΟΥ οπε ἀπιοι]ί οἱ αἰἴαϊηπιεηῖ, 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

.) - 

Αλλ᾽ ἐγὼ δέδοικα μὴ οὐδὲν ᾗ τοῖς ἀνοήτοις 
ὄφελος τοῦ κομᾶνα οὐδ ἂν τὴν καρδίαν αὐτὴν 
γένωνται δασεῖς, καθάπερ ᾿Αριστομένη τὸν Μεσ- 
σήνιόν Φασιν, ὃς πλεῖστα Λακεδαιμονίοις πράγματα 
παρέσχε, καὶ πολλάκις ἁλοὺς ἀπέδρα παρ αὐτῶν, 
τοῦτον, ἐπεὶ δή ποτε ἀπέθανεν, οὕτως ἔχοντα 
εὑρεθῆναι. Φφημὶ τοίνυν οὐδὲν ὄφελος εἶναι τοῖς 
γυμνῆσι τούτοις, οὐδ ἂν πελτασταὶ γένωνται," 
πρός γε τὸ δίκαιον καὶ σωφροσύνην ἀληθῆ καὶ 
φρόνησιν, οὐδ ἂν ἔτι μᾶλλον ἀποδύσωνται καὶ 
γυμνοὶ περιτρέχωσι τοῦ χειμῶνος ἢ τὴν Μήδων 

9 / µ / ο να] ε) - καὶ ᾿Αράβων στολὴν λάβωσιν, ὥσπερ οὐδὲ αὐλεῖν 
ἱκανοὶ ΄ἔσονται τὰ τῶν αὐλητῶν ἐνδεδυκότες. 
οὐδὲ γὰρ ποὺς ὄνους ἵππους γενέσθαι δυνατόν, 

χο ἩἈ ” υ Ν εν » - Φ ας 

οὐδ ἂν ἔτι πλέον τὰς ῥῖνας ἀνατμηθῶσιν, οὐδ᾽ ἂν 
Δ {6 . / .. άλ 4 ε] / ψ τὰς γνάθους τρήσαντες αὐτῶν ψάλιον 3 ἐμβάλωσιν, 
δὲ Ἂ » έλ Δ / 5 ἀλλὰ » / οὐδὲ ἂν ἀφέλῃ τις τὰ σάγµατα᾽ ὰ ὀγκήσονται 

πρὸ τῶν τειχῶν πάνυ µέγα καὶ τᾶλλα ποιήσουσι 
τὰ πρέποντα αὐτοῖς. 

ο Ἡ 4 - / ΄ ο 8 
Ὥστε μηδεὶς ἕνεκα τοῦ σχήματος νοµισάτω 

'.ὰ ὥσπερ οὐκ ἔστιν ({δέ αἲ πι [αοί (νε ἆοπ)) αἴθοι κομᾶν 
ἀο]οιεά Ὦγ Ἐπιρετίαβ. 

} παρ) αὐτῶν] ἀε]ευοᾶ Ὦγ 0οΡεῦ. 
δ οὐδ᾽ ἂν πελτασταὶ γένωνται βαβρεοίθά Ὦγ Ἐπιροτίπα, ἀε]είεά 

Ῥγ Αγηϊηι απᾶ Ῥπάο. 
4 ψάλιον Ὑαἱοβίας: ψέλιον. 
ὅ σάγµατα Ο8β8πῬοή: ἀγάλματα. 

1 Α τοπιβηβίο Ὥθτο οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αββοοϊαίθᾶ νγζ] ἴ]ο βοοοπά 
Μορβεπίαη νγατ. Ῥαπβαπίας Τε] Πα οχρ]οίθς αὖ ππασἩ Ἱοπσί]ι 
(4.14. Τ{04. 24. 9). Έοτ ειο ροτίοπέ οἳ ἴ]ο 6πασσγ Ἠεᾶτε, 599 
ῬΜηγ, Λα. Ηἰδί. 11. 184--. σα 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Ἠοψενετ, 1 {εαν ἴλαῖ {οο]ς σεῖ πο σοοᾶ {οπα ἴλείν 
Ίοης Παίχ, ποῖ ενεη 1 1Π6Υ σεί δΏασςΥ ἴο ἴμε νετγ Πεατί 
--ᾱ5 Ιπ ἴῃῆς οα5ς οἱ Ατίςίοπιεηθςα ἴπε Μοδθοηίαη, ΥΠΟ 
οαµ5δεά α ἄεα] οἱ ἴτοιβ]ε {ο ἴ]ο Βρατίαης, απά ὙἨο, 
ἴλοιρ] ἵακεη οαρίίνε πΙαΏΥ Ἠπιες, α.γναγς πιαπασεά 
ἴο 65ο8ρε Έοπι ἴλμεπῃ---Ἠ6, νε ατα ἴο]ά, Ὕπειπ αἲ 
Ἰα5: Ἡε πιοῦ Ἠϊ ἆθαῖμ, ἵνα {ουιπά ἵο Ῥο ἵη ἴλμαῦ 
οοπάίοη. | οἰαίπ, ἰλπεταίοτα, ἴμαί ἴμαςδο πηιαᾶα 
ΡΙή]οδορῃετς 3 σεῖ πο σοοᾷ {οπα Ἰπεῖν 5Παρσίπεςς--- 
ποῖ ενεη ἵξ ἴΠεγ εΠοα]ά ]οΐπ ἴ]ε Πρσαι ἱπαηῖτΥ--- 
αἲ Ἰεαςθί νι τερατά ἴο ]αςίίοε απά ἵταε δορεὶεῖγ απᾶ 
ψθάοπα, ΏΒΥ, ποῦ ονεη ΙΓ ἴΠεγ δποα]ά 5χῖρ ο 90111 
πιογε οἸοίμίπς απᾶά ταπ αροιῖ δίαχ]ς πακεά {π νήπῖεχ 
Ὠπῃε, ΟΥ εἶςε αἀορῖ ἴμε σατῦ ο Μεάες απἆ Αταῦς;ὃ 
1αςί ας ἴΠεγ υηή]] ποῖῦ αοαιῖτο Ῥχοβοίεπογ γη τε 
Βιΐῖε Ὦγ ππετε]γ ἀοππίης ἴ]ια οοδίαπιο οἱ βαι!]ςίς.Ά 
Νει]εν οαηΏ α9ςες ὅ Ῥεσοπαθ Ἠοχςος ενεῃ ΙΓ ἴΠεγ Ἠανε 
ἴλείς ποφῖσϊ]ς ςξ ΕΠ] πποχε, ΟΥ οΥεη 1 ἴἨεγ Ἠανε 
Ελεῖχ Ίαχνς Ῥοτεά απἆ α οπτβ-ομαίη Ῥ]αοθεά Ῥείνεεη 
Ὠναίν τεείῃ, ος ενεπ 1 ἰλμεῖτ ρας]ς-δαάά]ες ατα ἴακει 
ῄτοπι Ίπεπα; ΠαΥ, ἴΠεγ νη]] 51] Ῥτχαγ Ῥείοτε ἴλμε 
γνα]]ς τσΏὺ ]α5]γ απἆ ροεγίοστα ἴλε οἴλεν αοῖς ἴ]αῖ 
Ῥεβί είν παΐατα. 

Τπεχείοτε, Ἰεῖ πο οπες ΑΙρροβε ἴΠαί ΠΙΥ σαῖδα 

108, ΟΥ. 94. 5, νηετο τοίοτοποθ ἵβ πιαάο ὔο υπο βοαηῦγ ο]ούλίπς 
οἳ οεγίαϊη ν'οπ]ἀ-Ῥο ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΘΙΑ. ΤΠ {πο Ῥτεβεπύ Ῥρ8ββαρο Ἠθ 
ΒΕΘΠΙΑΦ {ο 9 {ογίηρ νηἩ πο ἀοαρ]ο πιραπίης ππετεπῦ ἵη γυμνῆ- 
τες: / πα]κοά ᾽ (ος Ἰσηθιν οἶαά) απᾶ ΄ Ἠσ]-αγπιθᾶ βο]άΐγβ. 
ΤΠΙ5 αοοοαηίς [ον πο Γοογίπσ οααβα, υΠῖοι οοπθαίηΒ (πο 
ἴθτπι πελτασταί, 158 ΒΥΠΟΠΥΙΙ. ΤἩο9 ποτά-ρ]ΙαΥγ ἶ5 αἴπιοά {ο 
τηθ]κο Ἠ]5 ν]οῦίπας αθΙ παοτο Ιαάϊοτοαθ.  Ἐπηρετίαβ, Ἠονθγετ, 
ν/α5 βαβρίοῖοτβ οἳ {παῦ βοοοπά οἶαιβο. 

5 Τμαῦ 1, σο 0ο {ιο οὔ]ετ οχίτοπιθ απά πιπῇ]ο πρ. 
4 Ῥητγρία πγαβ ἴμο Ἠοπιο οἱ {19 Παΐθ. 
ὅ Α489ος γγου]ά Ὦο [ωπαϊ]ίατ ομ]εοῦ αὖ 81οἩ α ταᾶίηρ ορηύτο 88 

0εΊδεπαθ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὃ / ὃ 4 δὲ ώ βό ιαφέρειν µε µμηδενὸς μηδὲ τούτῳ πεποιθότα 
λέγειν, ἀλλὰ τοὐναντίον ὁρᾶν,ὶ ἂν μὲν ἡσυχίαν 
3 / λ / / ο ἄγω καθάπαξ καὶ διαλέγωμαι µήηδενί, πολλῷ 
μᾶλλον ὑπονοεῖν τοὺς ἀνθρώπους, ὡς 3 ἄν, οἶμαι, 
σεμνυνόµενον, ὡς σπουδαῖον κρύπτοντα" πολλοὶ 

λ ι) - - 

γὰρ δὴ δι αὐτὸ τοῦτο ἐθαυμάσθησαν, τὸ σιγᾶν" 
ελ. - 

ἐὰν δὲ ἐν τῷ µέσῳ καταστὰς μηδενὸς ἄμεινον 
λέγων φαίνωμαι τῶν καπήλων καὶ τῶν ὀρεοκόμων, 
οὐκ ἐνοχλήσειν, σαφῶς αὐτοὺς ἑωρακότας ὁποῖός 
εἰμι. 

Σχεδὸν δὲ τοῦτο καὶ ἐπ ἄλλων ἰδεῖν ἔστι 
γιγνόμενον' οἷον ἐπειδάν τινες ὑπονοήσωσιν ἔχειν 
τινὰ τοῦτο αὐτό, ὃ τυγχάνουσι ζητοῦντες, 

/ - 

προσίασι καὶ ἀνερευνῶσιν' ἐὰν οὖν περιστείλῃ 4 
Δ Ν .Ση/ ΄ ” ο. ε τὴ καὶ μὴ ἐθέλῃ δεικνύειν, ἔτι μᾶλλον ὑπονοοῦσιν" 

ΣΑ Δ - ” / ον / ἐὰν δὲ παραχρῆμα ἀποκαλύψῃ καὶ γένηται φα- 
νερὸς οὐκ ἔχων οὐδέν, ἀπίασι, διηµαρτηκέναι 
νοµίσαντες. πολὺ δὴ κρεῖττον τοῖς οὐ δεοµένοις 
δόξης ἀποκαλύπτεσθαι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ 
φανερὸν τῷ λόγῳ ποιεῖν ὃ αὑτὸν τοῖς δυναµένοις 
ἐυνεῖναι τὸν ἄνθρωπον ὁποῖός ἐστιν. οἶμαι γὰρ 
αὐτοὺς καταφρονήσειν σαφῶς, ὡς ἔγωγε νῦν 
πέπονθα, καὶ ὃ οὐ ξυνήσειν ἀλλήλων ἡμᾶς, οὔτε 
ἐμὲ τῶν ἀκουόντων οὔτε ἐκείνους τοῦ λέγοντος. 

ὁρᾶν] ὁρῶντα ΑγηΙΠΙ, ἅπαν Ῥβαρ]. 
ὡς Ἐεϊρκε: ὧν. 8 τινὰ Ἠεῖεκο: τινὰς. 
περιστείλη] περιστέλλη Ἠεἴβκο. 
Α{{ΘΓ ποιεῖν Ατηϊπι βΒΠβΡεοίΒ α Ι8οππα, 
πέπονθα, καὶ] πέποιθα Ἐπαρετίμς. ϱ δι ὸ 86 | 

1 Ο6, Βμακεβρεατε, Ἠεγο]απί οἱ Τεπίεε, Λοῦι 1, Ῥοεπο 1, 
ν/ηθτε ἴ]ο β81Π6 ἰάθα ἶβ αΡΙγ ραῦ Ὦγ ἀταβίαπο, 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

πηα]κος πηε ἀἰβετεπῖ {γοπα αΠΥ οἴῃες πηαΠ, ο ἴπαῦ Τζ ἶ9 
ΙἨῖς ἰΠαῖ ρῖνε πιο οοπβάεηποε ἵο βρεαΚκ. Όπ ἴμε 
εοπίσαχγ, 1εῖ 15 Ῥε απἀετείοοᾶ ὮΥ αἲ] ἴλαῖ Ι ο8η 5εε 
Όμαί, ΓΙ Ἱκεερ αὐ5ο]αίε]γ ]εηῖ απἆ ἆο ποῦ ἴα]]ς ντ] 
ΔΏΥΟΠΕ αἲ αἲ], ρεορ]ε αγε πΙοἩ πλοχε Πκε]γ ἴο ἀῑδίτιςί 
πι, [ {4ΠΟΥ, α5 οἰνίπρ πηγςοε]{ αἱγς, α5 οοποθα]ἴηρ ΦΟΠΏΕ- 
Ὀλΐπρ οἱ Ἱπιρογίαπος---ΕοΣ, ἵπ {αοἳ, ἵπ ΠΙαΏΥ ἱηδίαησες 
ΠηΘΏ Ἠανε Ὑνοη αἀπιἰταΒίοη ΠΠΕΥΕΙΥ Ὦ}Υ τεβδοπ ος 
ἰλμείχ ἴ]εποε; 1 νἼετεας, ἵ{ 1 ἴαἷκα πιΥ δίαπά ἵπ γοιχ 
πι]άςί απά «Ώου; πωΥΦεΙ{ ἴο Ὦε πο Ῥεϊίεγ α5 α 8ρεα]ε 
Όλαη αΠΥ Ἠπο]ςίεχ ος πηπ]είεοεχ, 1 5εε ἴλαί ποπθ υγ] 
Ῥε νεχοά νηϊλ πηε, οπΏςε ἴΠεγ Ἠανε 5εεη {οΥ ἴλεπῃ- 
5ε]νες υυ]αῖ 5οτί ο τησ 1 απῃ. 

Τμς ἶ5 νἰτιαα]]γ ν/ιαῦ γοι πιαγ 5εε οοσιστίηρ υν η] 
οἴλει ΠἹεΏ α5ο. Έογ εχαπηρ]ε, ΥΊεη οεγίαίη Ῥεορ]ε 
ευςρεοῖ α π]απ ος Πανίης ἴ]ε νετγ ἵμΐπρ {ου γΥΡΙοὮ ἴΠεγ 
Ἠαρρεη {ο Ῥε 5εαχολίηρ, ἴλεγ 6ο πρ ἵο Ἠίπι απά ραῖ 
Ἠάπα Ἰπχοιρ] α οἶοςε αιεςοπίηςσ, 1Η, ἴποῃ, Ίο ἀταν/ς 
5 οἶοα]ς αὐοαῖ Ἠΐπη απά ἀεο]ίπες ἴο Ἰποονες, ἴ]εγ 
ατα α]] ἴλε πιοτο δαβρίοίοις, Ῥαῦ 1 ο ἱπππεάίαζε]γ 
πΏννταρς απά Τί Ῥεοοπῃες ενἰἀεηί ἴ]λαῖ Πε ἶς εοποεα]πρ 
ποϊβίηρ, ἴλεΥ 6ο αΥ οοηνίησθᾶ ἴΠαϊ ἴΠεγ Πάνε Ῥεεῃ 
Ιη 6ΥΤΟΥ. Ὑομ 568, ἰὲ ἶ5 {αχ Ῥεϊίεν {ου ἴποδε Ἡο ατα 
ποῖῦ δεεκίηπρ ποϊοτιεῖγ ἴο ἀΐδο]οθε ἴἨπεπιδε]νες Το ἴπε 
Ῥεορ]ε, απάἀ {ος α Ῥεγδοπ ὮΥ δρεακίηρ ἴο τενεα] Ἠϊπι- 
56] {ου ἴ]ε Ῥεπεβῖ οΓ ἴ]λοδε Ίο ος απάετεοίαπά νγλαῖ 
βοτῖ ο{ πιαπ Ἠςθ ἵ5. Έος 1 {απογ ἴ]αῖ ἴ]εγ ν]] «]εατ]γ 
5πον’ οοπζεπαρί {ος πως, ἴο ]αιάρε Ὦγ ἴ]α ἰτααϊπιδπῖ 
1 Ἰανε Ῥεεηπ τεοεϊνίηρ,” απ ἴΠαῦ Ὑνο 5Ία]] ποί ππάευ- 
δίαπά οπο αποίΐἨεςσ, πείπαν 1 ΠΙΥ αιάϊέεησε ΠΟΥ ἴΠεγ 

3 Ῥϊο 860Π18 0ο Ἱηά]οαίο ἰλαῦ Ἠ]β ααάϊεπορ Ἠδβ ῬθευἨ ἀἱβ- 
Ῥ]αγίησ οἴίποι τοβί]6ββηθβϐ οἱ αΠΙΙΒΘΙΙΘΩΟ. Ότ ῬοβεβίρΙγ Ἠῖ8 
ψ/οτάβ τοῖθτ {ο ΒΟΠ1Θ ροββῖρ οἳ πἨίο] Ἡο Ἠαά ΏθεἨ {πο βαρ]θοί 
προη οοπιῖηρ {ο Ο8Ιθεπαθ. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τούτου δὲ αἴτιον ἔγωγε θείην ἂν ἐμαυτὸν μᾶλλον ἢ ῆ 
ὑμᾶς. 

Μιὰ μὲν οὖν αὕτη πρόφασις τοῦ προελθεῖν. 
ἑτέρα δὲ τὸ φοβεῖσθαι μὴ διαφθαρῶ αὐτὸς διὰ 
τὴν ὑμετέραν ὑποψίαν καὶ τῷ ὄντι νοµίσω προσ- 
εἶναι σπουδαῖόν τι ἐμαυτῷ. μεγάλης γὰρ διανοίας 
καὶ δυνάµεως ἔοικε δεῖν, ὅταν θαυμάσωσιν ἕνα 
πολλοὶ καὶ διαφέρεν ἡγῶνται τῶν ἄλλων, εἰ 
μέλλει σωφρονεῖν οὗτος ὁ ἀνὴρ καὶ μηδὲν ἀνόητον 
πάσχειν μηδὲ ἐπαίρεσθαι τοῖς τῶν πολλῶν 
λόγοις, ὥσπερ πτεροῖς" καθάπερ τὸν "Αχιλλέα 
πεποίηκεν Ὅμηρος διὰ τὴν ἁλαζονείαν ὑπὸ τῶν 
ὅπλων ἐπαιρόμενον καὶ φερόμενον" 

τῷ δ᾽ αὖτε πτερὰ γίνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 

"Ἠλίκη δέ ἐστιν ἡ τῶν πολλῶν δύναµις τοῦ πεί- 
θειν ὅ τι ἂν αὐτοὶ, θέλωσι», οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν 
παίδων µάθοι τις ἄν' ὅταν ἀνθρώπῳ σωφρονοῦντι 
παιδάρια -ἀκολουθῇ, φάσκοντα μαίνεσθαι. τὸ μὲν 
γὰρ πρῶτον ἄπεισιν ἀγανακτῶν καθ᾽ αὐτόν, 
ἔπειτα προσκρούων ἀεὶ καὶ λοιδορούµενος ἑκάστῳ 
καὶ διώκων αὐτὸ τοῦτο ἔπαθεν, ἐξέστη τελευτῶν, 
καὶ τὴν φήμην ὑπέλαβε θεῖον 3 εἶναι, οὐ µόνον τὴν 
τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν παίδων. 

Δοκεῖ δέ µοι καὶ τὸ τῶν σοφιστῶν γένος 
ἐντεῦθεν αὔξεσθαί ποθἑν. ἐπειδὰν πολλοὶ νεανί- 

1 τῶν αἀάθα Ὦγ ο]. 
} θεῖον 04ΡΡ8: θεὸν. 

1 ]ίαᾶ 19. 986. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ, 

Ελεῖχ 6ρεαΚκετ. Απά ἴ]λε Ῥ]απιε {ος ἴλμῖς παςιπάςΥ- 
εἰαπάίηπρ 1 γνου]ά 5εῦ ἀοννω ἴο ΠΙΥ αεοοαπῖ ταῖ]οτ 
ἴλαἨ Το γοιΣ8. 

Τηής, ἴΊεη, ἶ5 οηΏε Τ6ᾶδοΏ {οΥ ΤΗΥ οοπαίπρ {οχγγατά. 
Ῥαϊ ἴμετε ἶς αποϊμετ τεᾶδοή----ΠΙΥ {εαν ἴμαῖ Ι πιγδε]{ 
ΠΙΑΥ Ῥεοοππε βροϊ]εᾶ {Ἡτοιρ] γοιχ βα8ρἱοίοης οἱ ηλα 
απᾶ οοπιε ἴο Ῥε]ενε ἴ]αῖ ἴμετε 15 αοἴπα]]γ δοπιεϊλίτηρ 
οἱ ἱπιροτίαποες ΤΠ ΠΩΥ πιακε-αρ. Του Ὑ]εη ΠΙΠΥ 
ο. ἀἱδρ]αγ αἀπιίτα[ίοη {ΟΥ οΏ6 πιαη απά οοηβἰἆεχ 
ἵπη 5αρετίος Το ἴ]ε τοςῦ, στεαῖ υδάοπι απά ἰτεπρί] 

οἱ εματαςείεν ατα 5εεπαίηϱ]γ πηεεᾶεά 1 Ἠε {5 ἴο Ῥτε- 
β6γνα Ἠῖδ οΟΠΙΠΙΟΠ 86Π56ε απά ποῦ Ῥε πιαάθ α {09 
ος Ῥοε αρ]βεά, αξ Ὦγ πήπρς, ὮΥ ἴ]ο γγοτάς οἱ ἴπε 
οτογγά---ᾱ- Ἠοπιει ας Ῥοτίχαγεά Αολβί]]ος,ὶ ἑπτοιρῃ 
ναίησΊ]ογ Ώδσαιςε οἱ Πΐ6 πεὺν’ αππηοχ, Ρείπρ αρηξιεά 
απά ἵπ Γ4]11 οατεςΥ : 

Το πι ἴΠεγ νγετε α5 νήπρς απ ταῖςεά α]οβῖ 
Τήε βπερ]ετά ος ἴ]ιε Πορῖ.1 

Απά Που; στεαῖ ἴλε Ῥουγετ οἱ τε ρορα]ασε ἶ5 ἴο 1ηα]κε 
ΠΊΘη Ῥε]ενε αηγἰλίησ ΤΠεγ Ῥ]εᾶδθ πΙΔΥ Ῥετῃμαρς 
Ρεςί Ῥο Ἱεατηεά {τοπ ομ]άτεη: γηλεη α 88Ώ6 ΠιαΠ 15 
{ο]]ογγεά Ὦγ ατο]ίηβ νο Ἱκεερ οα]]ΐτπρ πι ογα7γ. 
Έουγ αἲ Εγςί ἴηε ΠῃάἨ 5065 αγΑΥ ἵπγνατά]Ιγ αηπογεά, 
απά ἴλεπ, {γοπα οοηβίαπ{]γ {α]Ηπο {οι] οὗ ἴἨεπα απἀ 
τενί]πο απᾶ οἰαδίης ἴπεπα οπα ὮΥ οπε, πε ρεῖς Ιπῖο 
Ὠλαῖ Υετγ ίαίε απἀ επᾶς ὮΥ ροΐπρ πιαᾶ, απά ἴλε 
6ρο]κεη ν/οτὰ Ἠε ἴοο]ς ἴο Ῥε α πιαηἰ{εκία[ίοη οἱ ἀεῖϊγ," 
ποῖ πιετε]γ ἴλο αἴτεχαποἙ οἱ ππςη, Ῥαΐ «νεη ἴ]λαί οῇ 
Ῥογς. 

Απά, παιαμίη]ςς, ἴμε ἴτῖρο οἱ βορΗςθῖς αἶσο οὖνες 15 
ἀενε]ορπιεηί ο 6οπιε βπςὮ οα.5ε ας ἴΠίς. Ίβμεπ α ]οῖ 

1 ΟΕ. ΑτβορἩαπεΒ, Βέγᾶς Τ20, οἩ φήμη 88 υ]ο νοῖορ οἳ ἀοά. 
ΟΕ. αἷεο Οἆψδδει 20. 100--21. 
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σκοι σχολὴν ἄγοντες ἕνα θαυμάζωσι πηδῶντες, 
καθάπερ αἱ Βάκχαι περὶ τὸν Διόνυσον, πᾶσα 
ἀνάγκη τοῦτον τὸν ἄνθρωπον οὐ πολλῷ τινι 
χρόνῳ πολλοῖς τῶν ἄλλωνὶ δόξαι τι λέγειν. 
σχεδὀν γὰρ ὥσπερ οἱ γονεῖς διαλέγεσθαι τὰ 
παιδία διδάσκουσι, ἐπὶ παντὶ χαίροντες ὅ τι ἂν 
εἴπωσιν' οὐκοῦν ἐκ τούτων θαρρεῖ καὶ μᾶλλον 
πρὀεισι” καὶ σαφέστερον ἀεὶ διαλέγεται καὶ 
τέλος ἐξέμαθε τὴν φωνὴν τῶν ξυνόντων, ἐάν τε 
Ἕλληνες ὦ ὦσιν ἐάν τε βάρβαροι: καὶ τοὺς σοφιστὰς 
ἀνάγκη τὴν διάνοιαν τῶν ἀκροατῶν ἀναλαβεῖν, 
τοιαῦτα καὶ λέγοντας. καὶ διανοουµένους, ὁποῖοί 
ποτ᾽ ἂν οὗτοι τυγχάνωσω, ὄντες" εἰσὶ δὲ οἱ 
πλείους ἐπιεικῶς ἠλίθιοι καὶ ̓δυστυχεῖς. 

Οὗτος μὲν οὖν ἴσως οὐ µέγας κύδυνος, εἴ τις 
αὑτῷ ὃ καὶ ἑτέροις 4 δοκεῖ δευνὸς εἶναι καὶ περιάξει 
πλῆδος «ἀνθρώπων ἀνοήτων" ὥσπερ τὸν ᾿Ὀρφέα 
φασὶ τὰς δρῦς καὶ τὰς πέτρας καὶ τοὺς λίθους": 
τὸ δ᾽ αὐτὸν ἀνόητον ὄντα καὶ δειλὸν καὶ ἀκόλαστον 
καὶ μηδὲν διαφέροντα τῶν βοσκηµάτων ἀρετῆς τι 
νομίσαι ὅ  προσήκειν αὑτῷ καὶ καλοκἀγαθίας, 
τοῦτο δὴ παντελῶς δεινὸν καὶ τῆς χαλεπωτάτης 
πασῶν ἀνοίας καὶ μανίας. ἀλλ᾽ ὅταν φήμη 
καταλαμβάνῃ τινὰ καὶ τοιοῦτος ἄρξηται λόγος 
ὑποτύφεσθαι, δεῖ περιρρηξάµενον ἐκπηδᾶν γυμνὸν 
εἰς: τὰς ὁδούς, ἐπιδεικνύντα πᾶσιν ὅτι μηδενός 
ἐστι βελτίων. ἐὰν δὲ ἐπακολουθῇ τις φάσκων 

1 πολλοῖς τῶν, ἄλλων] πολλοῖς τε τῶν ἄλλων καὶ ἑαυτῷ 
Ἐπιρογίαβ, καὶ αὑτῷ καὶ πολλοῖς τῶν ἄλλων Ἡοινγοτάεη. 

3 πρόεισι Ἠοϊφκο: πρόσεισι. 
, αὐτῷ 0ββααΡοη: αὐτῷ ΟΥ αὐτὸ. 
4 ἑτέροις ΟΒΒΒΙΡΟΠ: ἕτερος. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΊ ΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓΗΡΕ, 

οἱ γουης ππεη να ποϊλµίης {ο ἆο ϱο Ἱεαρίης αροιῖ α 
ΠΊΒΏ γη οτῖες οἱ αἀπαίταίοἩ, α5 ἴπε ΒαοοΠμαπῖς Ἱεαρ 
αροιῖ Ὠϊοηγκας, ἱπενΙἴαβ]γ λα ππαΏ αξἴεί πο στεαί 
Ίαρςε οί Έπιε υγ] σαΐπ α τεριίαἴίοη γη πΙαΏΥ οἴ]μετς 
{ου ἰα]]ίπρ φεης!Ῥ]γ. ΊΊΥ, ἴ]λαί ἶ5 νετγ πισῇ ἴ]λε γγαγ 
η γυΏΙοἩ Ῥατεηῖς ἴεασμ ἴπείν ομ]άτεη Ίου {ο {α]ῖς, 

εχρτεςείηρ Κεεπ ἀε]ὶσᾗί ουεν απγἰµίηπσ ἴ]λε ομΙ]άτεῃ 
ΠΙΑΥ αἰίετ. Αοσοχγάϊπρ]γ, ἵπ οοηΏδεαιεηςο οἱ ἴμαῖ 
αρρ]αιςο, ἴμε οΠΙ]άτεη ἴα]κε οουταρε απᾶ πια]κε Ρατίῃεν 
Ῥτορτεςς απά Κεερ 5ρεα]κίηρ πηοτε απά πποτε ἀῑδαποϊ]γ, 
απ]. βΠαΙΙγ ἴΠεγ Ἠανο πιαδίετεἁ ἴπο Ίαηπσααρε ος 
Ὀλεῖτ αδθοοίαϊΐες, Ὀο ἴ]εγ (τεε]ςς ος Ῥαχρατίαης. Τῃε 
ΒορΗηΙδίς αἶ5ο οαπἳ Πε]ρ αἀορίίηρ ἴπε ποισλΕί οί Ελλείν 
ἨδίεηεΥς, δαγίης απά ἰΠϊπ]κίης 5αο] ἑΠίησς ας Πί ἴ]με 
παΐατα ΟΕ ἴμοςο Ηδίοηετς, νλαϊενετ 1{ Ἀαρρεης ἴο Ῥε; 
Ῥιΐ ἴπε ππα]οσ{τγ οἳ ἴλεδε ατε ργεῖΏίγ πιο] εἰπιρ]είοης, 
νὶοζίπας οὗ αηΏ απ]κίπς {αἴςα, 

Ἠ/ε]] ἴπεῃ, εοποείναΡ]γ ἴΠετε 5 πο ρτεαῖ τἶδ]ς ἵπ- 
νο]νοᾷ 1ξ α πιαη αρρεατς ἴο Ἠίπηςε]{ απᾶ οἴμειτς {ο Ὦε 
εἸενετ, απά ἆταννς ἵπ 5 ἐγαίπ α οτογνά οἱ {οο]ς---]αςί 
α5 1τ ἶ5 δαἱᾷ οἱ Όνρμεις, ἴ]λαῖ ε ἆτευγ {ο Ἠϊπαθε]{ ἴχεες 
απά τος] απἆ 5ἴοπες---θιἳ ἐλαῖ, νυμί]ε Πϊπαδε]{α {οο], 
ἃ οογατά, ἱπίεπιροταϊςα, ἵπ ηο γίδα φαροτίος {ο ἆαπαρ 
οαἴζ]ε, α ππαπ 5]λου]ά Ῥε]ίενε ἰ]λαῖ Ἶε Ίχας αΏΥ ο]αίπα Το 
νπίαε απά ρεπΗΠίγ- μαι Ιπάεεᾶ ἶ5 τετ] Ῥτε- 
Ρορίετοις απά α πηατ]ς οἱ ἴ]ε πιοδί ρτίενοις Γο]]1γ απά 
πιβάπεςς. ἈΝαγ, ἨΊεπενεχ {απ Ίαγς Ἠο]ά Ἱροη α 
ΠΙ8Ώ απά ἰλαί ςοτί οἱ ἰαἷ]ς φἰατῖς ἴο «πιοι]άεν, Ἶια 
εμοι]ά ἴεατ οϐῦ Πς σατπιεηῖς απά Ἱεαρ {οτί πα]κεά 
προη ἴλε ριβ]ίο ἨϊρΏνναγς, Ρτονίηπρ {ο α]] ἴπε γνοτ]ά 
Ὀπαῦ ηε {5 πο Ρεϊϊετ ἴλαη αηΥ οἶμει πια!. Απά 
6ΟΠΙΘΟΠε {ο]ους αἲ Ἠὶς Ἠεε]ς οἰαϊπιίηπρ {ο Ῥε Ἠί5 

ὅ νοµίσαι Ἠοϊβκο: νοµίσας. 
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εἶναι µαθητής, ἀπελαύνειν παίοντα καὶ βάλλοντα 
ταῖς βώλοις καὶ τοῖς λίθοις, ὡς ἀνόητον ἢ πονηρόν. 
Λέγω δὲ οὐ πρὸς ἅπαντας: εἰσὶ γὰρ οἱ καλῶς 

καὶ συµφερόντως τὸ πρᾶγμα πράττοντες, οἷς 
ἔδει σπένδειν καὶ θυμιᾶν' ἀλλ οὓςὶ σοφοὺς 
ὑμῖν ἀποδεικνύουσι, τρεῖς ἢ τέτταρας κοµήτας, 
καθάπερ τοὺς ἱερέας τῶν παρ᾽ ὑμῖν' τοὺς µακαρίους 
λέγω, τοὺς ἁπάντων ἄρχοντας τῶν ἱερέων, τοὺς 
ἐπωνύμους τῶν δύο ἠπείρων τῆς ἑτέρας ὃ ὅλης. 
ταῦτα γάρ ἐστι τὰ ποιοῦντα καὶ τούτους εὐδαίμονας, 
στέφανος καὶ πορφύρα καὶ παιδάρια κομῶντα 
λιβανωτὸν φέροντα. 

Ταῦδτα μὲν οὖν ὅπως ποτὲ ἔχει, λελέχθω: 
τὸ δὲ κομᾶν οὐ χρὴ πάντως ὑπολαμβάνειν ὡς 
ἀρετῆς σημεῖον. πολλοὶ γὰρ δὴ 4 διὰ θεόν τινα 
κομῶσιν ἄνθρωποι" καὶ ὃ γεωργοὶ κομῆται, μηδὲ 
τοὔνομα ἀκούσαντές ποτε τὸ Φιλοσοφίας, καὶ 
νὴ Δία οἳ πλείους τῶν βαρβάρων, οἱ μὲν σκέπης 
ἕνεκεν, οἱ δὲ καὶ πρέπειν αὑτοῖς νοµίζοντες. 
τούτων ὃ οὐκ ἔστιν ἐπίφθονος οὐδεὶς οὐδὲ κατα- 
γέλαστος. ἴσως γὰρ ὀρθῶς αὐτὸ πράττουσιν" 
ἐπεὶ καὶ τοὺς λαγὼς ὁρᾶτε τοὺς πάνυ ἀσθενεῖς 
ὑπὸ τῆς δασύτητος σῳζομένους, καὶ τῶν ὀρνέων 

1 ἀλλ᾽ οὓς 08881ῬοἨ: ἄλλους. 
5 ἢ τέτταρας κοµήτας Β] ἢ τέτταρας κοσµήτας Μ, ἤ τέ γαρ 

ἀσκομήτας Ὁ, ἤτε γὰρ ἀσκομήτας Ἐ, ἢ τέτταρες κομῆται η, 
} ἑτέρας ΜΟΠΙΠΊΒΕΠ: ἑσπέρας. 
4 δὴ Ατηΐπι: ἤδη. 
ὅ καὶ οἀάεά Ὦγ Έα οτΊαβ. 
6 Α1ΐογ τούτων Ῥείδ]κ ας δ᾽. 

1Ο. 01, 92. 61--6. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ 

Ραρ!], Ἠα πωιςῖ ἴτγ ἴο ἀτίνε Είπα ΑΥΥΑΥ, οἰχῆκίπσ Ἠΐπα 
να Πὶς β6ΐ απἆ ρε]ήπς Πΐπι γη οἷοᾶς οἱ δαγί] 
απά 5ἴοπεςδ Κπονήηρ ἴλαῖ ἴμε {ε]]ουν ἶ5 εἰἴ]ει {οο] 
ος Κηαγνα, 

Ἠονψενετ, ΠΙΥ τεπιαχ]|5 ατο ποῦ Ἰενε]]εά αἲ αἱ] 
5ορΗΙκί5, {ου ἴπετο αγθ 60Π19 Ὑ]ο {ο]]ου; ἐιαῦ οα]]ΐπς 
Ἠοπουταβ]γ απά {οχ ἴΠε σοοᾶ οἱ οἴ]λέτς, πιεΏ Το γγποπα 
νε 5μοπ]ά Ῥοις Ἠραοη απἀ οβεν ἴποεηδε; ΏαΥ, 1 
πηεαη ταί]εχ ἴλοςε γοπα ἴΠεγ αρροϊπῖ ἵο βετνε γοι α8 
εχροτῖς {η νησάοτα, τητες ος ἔοαχ Ίοησ-μαίτεᾶ Ῥεχεοις 
Ἠ]κε ἴ]ε Πἰρ]ι-ρτὶεςίς οἳ γοιχ Ίοσα] τῖίος. 1 τείεν ἴο 
ἴπο  Ῥ]εβθεά οπες, Ψ]ιο εχετοῖδε ααἰλοχίἔγ οὖεν αἲ] 
γοιχ Ρρτὶεςῖς, ὙῆποῬδα Ὀ]ε τερτεβεηπίς οηε ος με ἴνίο 
οοπΙπεηῖς ἵπ 15 επτείγ.” Έος ἴπεδε ππεη ἴοο ΟύΥ/6 
υπείν «Ῥ]εδδθεάπες᾽ ἵο οἵον/ης απά ρατρ]εΣ απά α 
ὕπχοπρ οἱ Ίοηπρ-Παϊτεὰ ]αά5 Ῥοατίπςσ {γαπ]κίποεηςθ. 

Ἠλ/ε]] πεῃ, γγαϊίοενετ Ῥε ἴ]ςα ἐταζὴ ἵπ ἴμεςο πιαἰ{θυς, 
1εί ἐπί βαῇ!οε. ἨΗούψενετ, 1 5011] πιαϊηϊαίη ἐλαῖ Ίοηρ 
Ἠαῖς ποαςῦ ποῦ ὮΥ ΑΏΥ πηεΒΗς Ῥε ἵακεη α5 α πιαχ]ς οἱ 
νιίαθ,. Ἐος πιαηΥ Ἠππιαη Ῥεΐησο γ/εαχ 1ῦ Ίοης Ῥε- 
σαµ5ε ΟΕ 6οπηε ἀεἰΙῖγ; απά Γ4ΥΠΊεΥΟ γγοαχ Ίοπςο Ἰαῖγ, 
νηλουῦ εγεν Πανίηρ ενεη Ποστ ἴἨε υνοτά ρΠΙ]οςορΙγ ; 
απά, ὮΥ Ζει5, πιοδί Ῥατρατίαης 45ο Ίγεαν Ίοης Ἰαίτ, 
5οπηε {ΟΥ α οονετίηρ απά 60Π16 Ῥεσαιςε ἴπεγ Ὀε]ίεγε 
Τε το Ῥε Ῥεοοπαίης. Τη ποπε ος ἴἨεςε «.9ες ἶ5 α πιαῃ. 
εαρ]εοίεά ἴο οἵαπι ος τἰάἰομ]ε. ΊΠε τεᾶδοΏ ΠΙΒΥ 
Ἠγε]] Ῥε Ῥοσαιςδε ἴλείν Ῥγασίίοε ἶ5 οοττεο. Έον ἵῃ- 
βἴαηποε, γοι οΏδεχνε ἴμαί ταβρίς,ά γγεα]ς ογεαίατες 
ἴπαῦ ἴἨεγ ατα, ατα Ῥτοϊεοίεά ὮΥ ἴπείγ πασσγ εοαῖς, 

3 Ἠαβπιβαγ, Οἱ απἆ Βἰε]ιοργίο οἱ Ρ]ηγφία, Ῥρ. 496--ῇ, 
τοίοτΏ Όλίς 0ο πο ΑβίάΤΟἨΟΒ, ος Ἡἱρλαρτίθρί οἳ Αβία, 88 Ίο 18 
οα]]εά ἴπ Όννο Ιηβδοτίρθίοπβ, ΤΠ Όπνο οοπύἰπεηπῦς Ίνθτο πιδηϊ- 
Γοβ{]γ Αβία απά Ἐπτορο. 

5 ΟΕ, ΟΥ. 94. 29-90. 

4 Ῥ]ο 18 {απιϊ]ατ νηἩ ταυβίθς. ΟΕ. 99. 99. 

4οι 
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τοῖς ᾿ἀσθενεστάτοις ἐξαρκεῖ τὰ -πτερὰ εἴργειν 
τὸν ἄνεμον καὶ τὸ ὕδωρ." ἡμεῖς δὲ τὴν μὲν 
κόµην ἀφαιροῦμεν, ὥσπερ οἱ νομεῖς τῶν ἵππων, 
ἃς ἄν ἐθέλωσι παραβαλεῖν 3 τοῖς ὄνοις, καὶ τὰ 
γένεια ἀποκείρομεν, τὰς δὲ κεφαλὰς σκέπομεν." 
τοὺς δὲ ἀλεκτρυόνας ὁρῶμεν οὐδενὸς, τοιού- 
του προσδεοµένους, ὧν ἄνθρωποι, σισύρας͵ καὶ 
πίλους καὶ τοιαθθ’ ἕτερα ξυρράπτοντες. καίτοι ὃ 
ποῖος ̓  ἂν Ὑένοιτο πῖλος ᾿Αρκαδικὸς ἢ ἢ Λακωνικὸς 
μᾶλλον ἁρμόττων τῆς αὑτοῦ κόμης ἑκάστῳ; 
καὶ τί δεῖ, φησί, τοσούτων τῶν 9 σκεπασµάτων; 
οὐδὲν τοῖς γε πλουσίοι ἐκείνις μὲν οὐδὲ 
χειρῶν οὐδὲ ποδῶν 

᾿Εγὼ δὲ ὁρῶ καὶ ταύτην τὴν πόλιν οὐδεμιᾶς 
ἐνδεεστέραν τῶν πρώτων, καὶ ξυνήδοµαι καὶ 
ἀγαπῶ. τῆς γὰρ ἠπείρου τὸ καρτερώτατον 
νέµεσθε καὶ πιότατον, πεδίων δὲδ καὶ ὁρῶν 
μεταξὺ καλλίστων ἵδρυσθε, καὶ πηγὰς ἀφθο- 
νωτάτας ἔχετε καὶ χώραν εὐκαρποτάτην ξύμπαντα 
µυρία φέρουσαν, 

πυρούς τε ζειάς τ᾽ ἠδ᾽ ὃ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν, 

1 διότι ἐξ αὐτῶν πέφυκεν αῑί6Γ ὕδωρ ἀε]οιοά Ὦγ ΒΟΠΠΥ 88 
ἴπο ρ]οβ οἱ β8οπιο ΟἨτϊκίαι ντο πο Ἠαά ἵπ παπά 
ἄεπερίς 1. 20. 

: παραβαλεῖν] ὑποβαλεῖν 0οΡοῦ, 
σκέπομεν 28008Ρ8: πλέκομεν. 
τοὺς δὲ ἀλεκτρυόνας εκ ἄνθρωποι ἀε]είοά Ὦγ Ἐπιροτίας. 
καίτοι ὉΒ: καὶ οἴμοτ ΜΑΡ, 
τῶν ΟΤΟΒΡΥ: ὄντων. 
ΑΠΟΓ ποδῶν Ἠείκ]κο βιβροοίβ α Ἰβοιπα, Αγηϊηι Ῥταο]οίβ 

5 11 απά 12 8 Ἠανίησ Ῥθυη πααρ]ασθά; 8906 ποίο 4, 
Ῥαρε 408. 

8 δὲ Ἠοΐρ]κο: τε. 
τ) ἠδ᾽ Ἠοππος: τε εἰδ' Μ, τε ἠδ' ὉΒ. 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙΥΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

απᾶ Ὀλαί απιποηρ ἴπε Ῥίτάς ονεη ἴλπε γγεακεςί βΠπά 
Ὀλείγ {εαίμετς α οιΠοϊεπί Ρτοϊθοίοη αραἰησυ υγὶπά 
απά ταῖη. Βιαΐ α5 {ου 5 ἨππιαἨ Ῥεΐησς, υ]ο ννε 
5Ώοασ ο οι Ἰουἷς (1αςί α5 Ἰουςε-ργεεάςεις 5Ώεαχ ἴ]α 
ΏΊβηςς ΟΓ πηαχες 1 ἴ]αῖ ἴΠεγ Ῥ]απ Το πιαῖε γη η αςςες) 
απά αἶδο «Πάνε ος Ῥεατάς,” να ππακα οονοτίησς {Ο0Υ 
οας Ἠεαάς. Ὑεὶ Ίνα οὔδεινο ἴῑλαί οοοκς τεφπίτε 
ποϊμίηρ εχίτα α5 ἨπππαἨ Ῥεΐησς ἆο, σοαί-εκίη οοαῖς 
απά οαρς οὗ {ε]ί απἀ οἴλεγ οἰπαί]αν οογετίησς γνηίο] 
νο 5Η1ἴο] ἰοσείπεν. Απ γεῖ ν]αῖ οαρ οἱ Ατοπάίαν 
οἳ 1,αοοπίαη πια]α οοι]ά Ῥο πποτο θαἱἴαρ]ο ἴματ α 
ΠΙΔἨ 5 ΟΥΝΏ Ἠαϊγὸδ “Βοαδίάος, 6οπιθοηπθ γψ]] ασ]ς, 
ἑ γνπαῦ ποεά {5 ἴμετε {ΟΥ 50 ΠΙΔΠΥ οονοτίηρς {ου ἴ]ε 
Ροᾶγ 2’. Νο πεεᾶ, αἲ Ἰοαςδί {ου πἹεη ΟΓ γγεαΠΗ; 
Ἱπάρεά ἴΠεγ ἆο ποῖ πεεᾶ Παπᾶς ος {αεί εἰϊλμεν.ὃ 

Ῥαϊ [εροσ]ίης οἱ ρτοϊεοΙοπ].ά 1 ρετοεῖνε ἴ]λαί ἰλίς 
οἵἵγ οὗ γουσς α5ο {5 Ιπ[εγῖοΥ ἴο ποπε Ο6 ἴ]λο Ετοῦ ταη]ς, 
απά Τ τε]οίοε γηῖα γοι απᾶ απ οοπ[επῦ ἰ]λαῖ 1ὲ ἶς 5ο. 
Έοχ εχαπαρ]ε, γοι οσςΡΥ ἴμε 5ἴτοησεςῦ δἵίο απἀ ἴμε 
τιοηεςί οἩ ἴ]ο οοπἰἰπεηῖ; γοι ατε βεῦτ]εά ἵπ ἴμε 
πη]ᾷςί ο ρ]αΐης απἀ ππουηίαίης οἱ τατε Ῥοαιίγ; γοι 
Ἰανο πιοςδῦ αραπάαπί ερτίησς απἆ α 5οἱ] οϐ στεαῖεςὶ 
{ετΗ!γ, Ῥοατίπς, α]] ἰο]ᾶ, πππαπιρετεᾶ ρτοάιεῖς, 

Βοϊμ νεα απά βρε] απά Ῥτοαά-εατεά ὮῬατ]εγ 
ννηίτε; ὅ 

1 ΡΙΗΥ, Ναι Ηἰ8ί., 10. 180, ἵπ τοροτύίηρ ο ρταοῦίοθ, αάάς 
Ολαῦ 16 γνας Ἰηθεπάρά 6ο τηβ]κο ὔ]μο πιατο Ῥτορετίγ Παπιρ]ο, ορ 
3ἱ5δο ΑοἰίαἩ, Ώε Ναίμτα Αππιαϊζμπι, 2. 10 απά 12. 16. 

1 Ῥ]ο οτἰθοῖσεβ ϱΠανίηρ αἶδο ἵπ 99. 69. 5 08, Ῥιο 98:64. 
4 Ῥοββίρίγ 0 ρηταβο τιᾶΥ τορτθβεηύ 01ο ἐγαηβίθίοπ,, νγμίοι ἵβ 

ΏΟηΘ {00 οἶθας οἩ {1ο βαγί8οο. Ατηΐπι τοροτάς 38 11 απά 12 
886 η Ἱηέτυβίοη ἴτοπι πούμοτ Ῥ8ββδαρο; Ῥα0 ὑαῦ βαρροβίθίοη 
ἀοθβ ποῦ Ῥτονίάο αΠΥ Ῥοῦύογ οοπηθοΒίοΏ, απά {πο οχοηάοά 
ὑτοαίπηρπύ οἳ ἴμο ἑορίο οἳ Ίοηρ Ἠαίΐτ ἶ9 ααἱτο ἵπ Ἱκαορίπρ υηθἩ 
Ῥἱο0)5 Παβίθς, δ Οάψοδεη, 4. 604. 
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ΡΙΟ Ο6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ. 

η Δ Δ 3 / ΔΝ Δ / 6 καὶ πολλὰς μὲν ἀγέλας, πολλὰς δὲ ποίµνας ποιµαί- 
νετε καὶ βουκολεῖτε. τῶν τε ποταμῶν οἱ µέγιστοι 
καὶ πολυωφελέστατοι τὴν ἀρχὴν ἐνθένδε ἔχουσιν, 
ὅ τε ἩΜαρσύας οὗτος, διὰ µέσης τῆς πόλεως 
ὑμῶν ῥέων, ὅ τε ᾿Οργᾶςα ὅ τε Μαίανδρος, πολὺ 
πάντων τῶν ποταμῶν θειότατος καὶ σοφώτατος, 
ὃς  ἑλίττων µυρίας καμπὰς σχεδόν τι τὴν 
ἀρίστην τῆς ᾿Ασίας ἔπεισι. τῆς τε Φρυγίας 

" / Δ / ”/ Λ / 3 προκάθησθε καὶ Λυδίας, ἔτι δὲ Καρίας, ἄλλα τε 
ἔθνη περιοικεῖ πολυανδρότατα, Ἱαππάδοκές τε 

κ / Δ / ην σφ καὶ Πάμφυλοι καὶ Πισίδαι, καὶ τούτοις ἅπασιν 
ἀγορὰν ὑμεῖς καὶ ξύνοδον παρέχεσθε τὴν αὑτῶν 
πόλιν. καὶ τοῦτο μὲν πολλὰς τῶν ἀνωνύμων 

/ Αα λ Ν 2 / / πόλεων, τοῦτο δὲ πολλὰς εὐδαίμονας κώμµας 
ὑπηκόους ἔχετε. σημεῖον δὲ µέγιστον τῆς δυνάμεως 
ὑμῶν τὸ πλῆθος τῶν φόρων. ὥσπερ γάρ) 
οἶμαι, τῶν ὑποζυγίων µκράτιστα δοκε τὰ 

α 4 ἔλ ο 1 Γον 2λ. 3 Δ πλεῖστον 3 ἕλκοντα, οὕτω καὶ τῶν πόλεων εἰκὸς 
ἀρίστας εἶναι τὰς πλεῖστον ἀργύριον ὑποτελούσας. 

Ἠρὸς δὲ τούτοις αἳ δίκαι παρ ἔτος ἄγονται 
παρ) ἡμῖν καὶ Κξυνάγεται πλῆθος ἀνθρώπων 
ἄπειρον δικαζοµένων, δικαζόντων, ῥητόρων, ἡγε- 
µόνων, ὑπηρετῶν, οἰκετῶν, μαστροπῶν, ὀρεοκόμων, 
καπήλων, ἑταιρῶν ὅ τε καὶ βαναύσων. ὥστε 
τά τε ὤνια τοὺς ἔχοντας πλείστης ἀποδίδοσθαι 

/ αν λ λ 3 4 - / τιµῆς καὶ μηδὲν ἀργὸν εἶναι τῆς πόλεως, µήτε 

᾿Οργᾶς Οαβ8ροῦ:. Ὄρβας 9 νόρβας. 
ὃς αἀάθά Ὦγ 0αβααβοῃ. 
ὥσπερ γάρ ΟΤΟΒΡΥ, ὡς γὰρ Αγηΐτι: ὥσπερ. 
πλεῖστον ΑγηϊπΑ: πλεῖον ΟΥ πλέον. 
ἑταιρῶν «800ΡΑ8, ἑτέρων τε Ἐπαροτίαδ: ἑταίρων. σι ὃν ϐ 0 

1 πτθε]β οοπιπιοη]γ ἀεὶβεᾶ τίνοτΒ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΕΙΓΤΗ ΡΙΒΟΟΤὉΒΡΕ, 

απά ΠΙΏΥ απο ἴ]λαε ἆχογες οἱ οαὔῖ]ε απᾶ ππβηΥ ἴ]α 
Ποε]κς οἱ 6Πεερ γοι ἴεπά απἀά Ραθίιτε. Απά ας 
{ου τίνετς, ἴλε ]ατσεςὶ απά πιοδῦ ςοεινίοεαΡ]α Ἠανε 
Μπεν 6ουηχοε Ἠεγο---ἴλε Μαπογας γοπᾶεχ, Ῥεατίηρ {5 
γαζετς ἵἩτοισ]ῃ ἴ]ε παὶάςὺ οἳ γοιχ οἳιγ, απ ἴ]ε 
Όνρας, απἆ ἴῃο Μαεαπάετ, ὮΥ {αν ἴ]ε πιοςῦ ροά]κα1 
απά ἴ]α νήςεςσί οἱ α]] τίνετς, α τῖναου υγπῖο, υγ] 1ὲς 
εοιηῖ]εος νήπάῖπσς ν]ςῖῖ, οπ6 ΠΙΑΥ αἰπιοςί 84Υ, αἲὶ 
Ὀπαῦ ἶ6 Ῥεςί [η Απία.» Ἐπτίμεγπιογε, γοι ςἰαπά ας α 
Ῥι]νγατ]ς ἵπ {γοπῖ οὗ Ῥητγοία απἀ Τγάϊία απᾶ Οατία 
Ῥεβίάες;ὃ απά ἴμετε ατα οἴλες ἰαρες ατοιπᾶ γοι 
πνῃοδε ΠἹΕΠΙΡΕΙς ατε πηοδῦ ΏπΙετοας, Οαρραάοσίαης 
απά Ῥαπιρηγ]αης απᾶ ΡΙδίάΐαης, απά {ου ἴπεπι α1] γοιν 
οἴἴγ οοπςζαΐες α πιατκεῦ απἆ α Ρ]αςο ος πιεεϊίηρ.ά 
Απά αἶδο πΊαηΥ οἶδίες απ]κηον/η ἵο Γαπηε απᾶ ΠΙΏΥ 
ΡΥΟΡΡΕΥΟΙ5 γ]]αρες ατγε 5αρ]οοί ἴο γοις 8 Ναγ. Απά 
α νετγ ρτεαί ἴπάεακ οἱ γοιχ Ῥούεχ 5 {ουπά 1π ἴμε 
πιαρηϊιάε οἱ ἴ]ε οοπἰγραΊοης νηἴὮ νΥμίοἩ γοι ατε 
α88ας5εά. Ἐος, ἵΠ ΠΙΥ ορίπίοῃη, ]α5ῦ ας ἴμοςα Ῥοαςίς οί 
Ῥυτάεη ατα Ἰαάσεα ἴο Ὄε πιοδῦ Ρογ/εγζα] γνλίοὮ οαΥΤΥ 
ἴπε στεα{εςῖ Ἰοαάς, 5ο αἶδο 1 {5 τεαβδοπαΡ]ε το 5Ἴρρο5α 
Ὠιαῦ ἴλοφθο οἶῖες ατα ἴ]ο πιοδῦ οοηδἰἀεταβ]α υγγ]]ο]ι 
ΡαΥ ἴλε Ιατοεςί αςςεδειηεηῖς. 

Απά γνλαῖ {6 πποχε, ἴ]λε σουτίς ατε ἵη 5εβδίοΏ ΕΥΘΕΥΥ 
οἴμετ γεατ ἵπ Οεἶαεπας, απᾶ ἴΠεγ Ῥτίηςρ ἴοσεῖμει 4Ώ 
ππηυπηρετεά Ίητοπο οἱ Ῥεορ]ε---ΗΕσαηΐς, Ί1ΥΥΠΠεΗ, 
οταΐΟΥ5, Ῥχίησες, αὐιεπάαηῖς, ΑΊανεςδ, ῬίΠαρ5, ΠηΝ]ε- 
ἴεεις, Παοκδίοτς, Πατ]οίς, απά ατἰίδαης. (οπβεαιεΠ{]γ 
ποῦ οπ]γ «8η ἴποςδε Ίο Ἠαγε σοοᾶς ἴο 5ε]] ορίαίπ ἴλε 
Πἱρηεςί Ρχΐσες, Ῥιαΐ αἶξο ποϊµίησ ἵπ τα οἳἵγ ἶς ους οἱ 

Σ ΟΕ. βααρο 12. 8. 16-18 [ον πο σοοσταρΡ!ηγ οἳ {πο ἀῑιτίοῦ. 
5 Της 18 ἱπαο, Τοτ Ο8Ιπεπαο Ὑ88 ηθαχ {Ἠθ εαβύεγη Ῥοτάοι οἳ 

Ῥητγρία, αβἰτιἀο {πο πιαῖη ἨϊσηΏνγαγ Ῥοΐνεεη {πο Ἐαβῦ απά 
Ἰπερί. ΟΕ, Τητοάπαοίίοη. 

4 ίταῬρο (12. 8. 15) οοπβτΠηΒ {118, 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τὰ ζεύγη μήτε τὰς οἰκίας μήτε τὰς γυναῖκας. 
τοῦτο δὲ οὐ σµικρόν ἐστι πρὸς εὐδαιμονίαν: 
ὅπου γὰρ ἂν πλεῖστος ὄχλος ἀνθρώπων ͵ έυνίῃ, 
πλεῖστον ἀργύριον ἐξ ἀνάγκης ἐκεῖ γίγνεται, 
καὶ τὸν τόπον εἰκὸς εὐθηνεῖν' ὥσπερ, οἶμαί, 
φασι τὴν χώραν, οὗ ἂν πρόβατα πλεῖστα αὐλισθῃ, 
κρατίστην γίγνεσθαι τοῖς γεωργοῖς διὰ τὴν 
κόπρον, καὶ πολλοὶ δέονται τῶν ποιμένων παρ᾽ 
αὐτοῖς αὐλίζειν τὰ πρόβατα. τοιγαροῦν. μέγιστον 
νομίζεται πρὸς ἰσχὺν πόλεως τὸ τῶν δικῶν 
καὶ πάντες ἐσπουδάκασιν ὑπὲρ οὐδενὸς οὕτω. 
μέτεστι δὲ αὐτοῦ ταῖς πρώταις πόλεσιν ἐν µέρει 
παρ᾽ ἔτος. φασὶ δὲ νῦν ἔσεσθαι διὰ πλείονος 
χρόνου, τοὺς γὰρ ἀνθρώπους οὐχ ὑπομένειν 
ξυνεχῶς ἐλαύνεσθαι πανταχοῦ. καὶ μὴν τῶν 
ἱερῶν τῆς ᾿Ασίας ̓ µέτεστιν ὑμῖν τῆς τε δαπάνης 
τοσοῦτον ὅσον ἐκείναις ταῖς πόλεσιν, ἐν αἷς 
ἐστι τὰ ἱερά. 
Οὕκουν ἔγωγε ταύτης εὐποτμοτέραν ἐπίσταμαι 

πόλιν οὐδὲ ᾽ἀνθρώπους ἄμεινον ζῶντας, ᾿χωρὶς 
Ἴνδῶν. ἐκεῖ γάρ, ὥς φασι, ποταμοὶ ῥέουσιω 
οὐχ ὥσπερ παρ᾽ ὑμῖν ὕδατος, ἀλλ᾽ ὁ μὲν γάλακτος, 
ὁ δὲ οἴνου διαυγοῦς, ἄλλος δὲ μέλιτος, ἄλλος 
δὲ ἐλαίου. µῥέουσι δ᾽ ἐγγύθεν ἐκ λόφων, ὥσπερ ἐκ 
μαστῶν τῆς γῆς. πάντα δὲ ταῦτα τῶν παρ᾽ 
ἡμῖν ἄπειρον διαφέρει πρός τε ἡδονὴν καὶ δύναμιν. 

1 Βεο 88ο ὃ 16. ἨαπιρβαΥ, Οἱ[ίες απά Βἱδ]οργίος οἱ Ρ]γήφία, 
Ῥ. 428, ποῦθ δ, ΠΒΠΙΘΑ ΑΡραπηθι (Ο9εἶαεπας) απά Έπππεπθ8 88 
ὗλλο {ογεπιοβύ οἶθ]θς Όναβ {ο ματ ἵπ {πο οστό Ῥαβίηθρς; Ὀπαῦ ο 
νγοπ]ά Ιπθοτρτεῦ παρ ἔτος ἵπ 810] ἃ ΨΑΥ 88 ὔο ἱπο]πάο αἰδο 
Αοπιοηίθ, 

} Ἠαπ]βαγ, ο). -, Ῥ. 429, ποίθ 2, τοῖς 018 {ο χο επἹρετος 
ν/οτβΗΙρ, {ου ὙνΠίοἩ ἐ]ιο οἶθίθι Ὕγετθ 8ββ6ββος, 
4ο6 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙ ΤΗ ΡΙ2ΟΟὉΒΡΕ 

γγοσ]ς, πείηοτ ο ἔεαπης ΏΟΥ 1116 Ἠοιδες ΠΟΥ ἴ]ε ΨΟΠΠΕΗ, 
Απά ἰλίς οοπἰχίραϊζες ποῖ α Ηεί]ε ἴο Ρτοβρεχ!γ; {ου 
πΊεγενεν ἴμε ρτεαϊεςὶ ἵἩτοπρ ο{ Ῥεορ]ε «οπ]ες ἴο- 
σεϊ]ες, ἴλεχε πεοςερδαχ!]γ Ίνε Απά ΠΙοπεΥ ἵπ στεαῖεςι 
αὈιπάαπςε, απά Τξ θἰαπάς ἴο χεᾶδοηπ ἴλαῖ ἴηε Ῥ]αςε 
εἨου]ά ἰἨχίνε, Έος εκαπιρ]ε, ἵὲ ἶ5 δαίᾶ, 1 Ῥε]ενε, 
ἔλαῖ ἴλο ἀῑφιτίοϊ ἵπ νυλίοἩ ἴλε πιοδῖ Ποσ]ςς ατα απατγίεγεά 
Ῥτονες {ο Ὀ6 ἴ]ε Ῥεεῖ {ος ἴμε {ατπηεχ Ῥεσαιςε οἱ ἴ]λε 
ἀμπα, απά ἱπάεεά ΠΙΒΏΥ Γ4ΥΠηΕΙς επϊχεαϊ ἴπε 5ἶιερ- 
λετάς ἴο απατῖεχ ελείγ «Ώεερ οἨ τλείτ ]απά. ο ἴτ 19, 
γοι 5εε, ἴ]λαῖ ἴλε Ῥιθίπεςς οῇ ἴμε εουσῖς ἶς ἀεεπιεά ος 
Πἰσ]εςί ἱπρογίαποε ἴογψατά α οἱἵγ5 αἰτεηρί]ᾗ απά αἲ] 
ΏΊΕΠ αγε ἱη{εγερίεά ἵπ ἐ]λαῖ ας ἵπ ποϊλίηρ εἰεα. Απά 
ἴλα {ογεπιοςὶ οἶίες «Ώατε {ἐλίς Ῥμδίποςς 6αοἩ {π Τῖς 
ἔατη ἵη α]ζεγηαϊς γεατς. Ἠοψενεχ, ἴ {5 δαἱᾳ ἴμαί ΠΟΥ’ 
ἔα ἱπίετνα] ἴς ροΐπσ Το Ῥε Ίοηρετ, {οΥ ΤλεΥ οἰαίπι ἐλαῖ 
ἴα Ῥεορ]ε τεδεπῖ Ῥείπρ οοηςίαπ{]γ ἀτίνεη Ίεχε απἀ 
ἴηοεγαε, Ὑες, απά γοι 9Ώατε αἶδο {π ἴλε ςαποίιατ]ες 
οϐ Αδία απά ἵπ ἴ]λο εχρεπάίἴατες ἴ]εγ επία!], ααϊῖε ας 
ΠηΙΟἩ α5 ἆο ἴλοςε οἶξίες ἵη γυηίο]ι ἴο δαποϊιατίες αγθ.3 

Αοοονάἰπσ]γ 1 ΊΚπουν ο{ πο οἵἓγ ἴ]ιαῖ ἶ5 πιογε {ανοιτεά 
Ὦ} {οτίαπε ἔλαπ Οεἶαεπας απάἀ πο Ῥεορ]ε ἴμαῖ ]εαάς 
Ρεΐίεν οαχἰςίεηος---58νθ οηΙγ ἴλε Ῥεορ]ε οἱ Ιπάϊία, 
Έος ἵπ Τπάϊαὃ αοοοτάίπσ ἴο τεροχῖ, ἴπετε αγε τίνετς, 
ποῦ οὗ νγαῖεχ ας ἵπ γοιχ Ἰαπ4, Ὀαῖ οΏς οξ πηῖ]]ς, οπε ος 
(απε]ασεπί νήπε, αποϊΏεχ ο Ἠοπεγ, απᾶ αποϊῃεχ ος 
οἩνα οἳ. Απά ἴλεςα κἴτεαπις αρτίης Άοπι Ἠ1]]8 
πηεαχ Ὦγ, ας Ἡ {ποπ ἴλε Ὀτεαρῖς οἱ Μοῖ]ετ Ῥατίι. 
Απά αἲ] ἴλαςε Ρτοάιοῖς ἆτε ἰπιπιθαςιταβ]γ 5αρεχίος 
ἴο ἴλοβθα να Ίανε Ῥοῦμ {η Βανοιχ απᾶ ἵη Ῥοϊεπογ. 

5 Ῥίο οου]ά Ἰανο {οαπά πιβθετία] {ο θί8 1ἀγ]]ίο β6οςΥ ἴη ΠΙΒΏΥ 
ψ/τίζους ἔτοπι Ἠοτοᾶοίμβ οἨη. Ἱμαοῖαη, Ύεγα Ηἰείοτία, 2. 6-16, 
οαάοες Ὠἱο ἵη {ο πιατνοὶς Ηρίεά, 0ιοαρΏ ιο τοβεπη]αποθ 
{ο οασ Ῥ8ββαρε 8 βἰγ]κίηρ, 

49] 



19 

20 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

τὰ μὲν γὰρ ἐνθάδε γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ 
ζῴων τινῶν καὶ φυτῶν συλλέγομενιὶ καρποὺς 
ξύλων βρίζοντες 3 καὶ τροφὴν ζῴων βδάλλοντες 
καὶ βλίττοντες, τὰ δὲ ἐκεῖ τῷ παντὶ μα 
χωρίς, οἶμαι, βίας καὶ πανουργίας. δὲ 
ποταμοὶ ῥέουσιν ἕνα μῆνα τῷ βασιλεῖ, καὶ 
φόρος οὗτός ἐστιν αὐτῷ, τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον 
τοῖς δηµόταις. 

Ῥωυνίασων ὅ οὖν καθ’, ἑκάστην ἡμέραν μετὰ 
παίδων καὶ γυκαικῶν εἴς τε τὰς πηγὰς καὶ πρὸς 
τὰ ῥεύματα τῶν ποταμῶν παίζοντες καὶ γελῶντες, 
ὡς ἂν ἐπ εὐωχίαν. φύεται δὲ παρὰ ταῖς ὄχθαις 
ὅ τε λωτὸς ὁ ἰσχυρὸς καὶ σχεδὸν ἁπάντων σιτίων ; 
ἥδιστος, οὐχ ὥσπερ ὁ παρ) ἡμῖν τετράποσι 
τροφή, καὶ πολλὰ σήσαμα καὶ σέλινα, ὡς ἂν 
εἰκάσειέ τις ἐκ τῆς ὁμοιότητος: τὴν δὲ ἀρετὴν 
οὐκ ἄξιον συμβάλλει». γίγνεται δὲ αὐτόθι ἕ ἕτερον 
σπέρµα, τῶν πυρῶν καὶ τῶν κριθῶν ἀμείνων 
τροφὴ καὶ μᾶλλον ξυμφέρουσα. φύεται δὲ ἐν 
κάλυξι µεγάλαις, οἷον ῥόδων, εὐοσμοτέραις δὲ 
καὶ µείζοσιν. ταύτας τὰς ῥίζας καὶ τὸν καρπὸν 
ἐσθίουσιν, οὐδὲν πονήσαντες. 

Εϊσὶ δὲ ὀχετοὶ πολλοὶ ῥέοντες ἐκ τῶν ναµάτων, 
οἱ μὲν μείζους, οἱ δὲ ἐλάττους, ξυμμιγνύντες 
ἀλλήλοις, τῶν ἀνθρώπων πεποιηκότων, ὅπως ἂν 
αὐτοῖς δοκῇῃ. µετοχετεύουσι δὲ ῥᾳδίως, ὥσπερ 
ἡμεῖς τὸ ἐν τοῖς κήποις ὕδωρ. ἔστι δὲ καὶ λουτρὰ 

1 συλλέγομεν αἀἆάοά Ὦγ Παπιον(ς. 
. βρίζοντες] Βο]ο]ίαβέ {ο Ὦ: έσθοντες, πιέζοντες λαμβάνεται 

δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κυοῦντε. Ἐπιρετίαθ ἀε]είεᾶ καρποὺς .. . 
βλίττοντες. 

3 ξυνίασιν Μοτο]: ξύνεισιν. , 
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Έον ν]αῖ γε Ἠανε ἵπ ος οοηϊχΥγ γε ραΐ]εν {π θοαΠἳγ 
πηθαςιτε απᾶ νηϊμ ἀϊβιοι]ίγ ποπ οετίαίη απίτηθ]6 
απᾶ Ρ]απίς, ογαδῃῖπσ πε {τιῖζς οῇ ἴτοος απάἆ Ρ]αηῖς 1 
απά εχἰταοιίησ ἴλε {οοᾷ οἳ Ηνίπσ ογεαίατε ὮΥ 
πι]κίης απά ΡΥ τορβρίηρ ἴ]α Ἠΐνε; γυ]ηί]ε ἴπε Ρτοάιοῖς 
οἳ Τπάϊα ατε α]ἰοσεῖλμεν ριτεχ, απίαἰπίεᾶ, πιεϊῃίη]ςς, 
ΡΥ νίο]επεε απ τα(Ἠ]εβεηθςς. ἈΤοτεονεσ, ἴ]α τίνετθ 
Πον ἁἀπτίπρ οης πποπῖἩ {ον ἴΠε Ἰϊπαο, απά ἴλαί 
οοηςΗαίςς Πὶς ἰπίραΐα, υπ] {ον ἴμε τεςί οἱ Ί]μα 
γθεαχ ἴλεγ Που; {ος ἴμε ῬοοΡ]ο. 

30 ΕΥΕΤΥ ἆαγ ἴ]με ΤΙπάίαπς αβδεπηρ]ο νι [ιεῖτ 
ολή]άτεπ απᾶ [ιεῖν ηναος αἲ ἴμε αρτίησς απἆ τίνει- 
Ῥαπ]κς, δροτίπσ απᾶ Ἰαασβίης ας ΙΓ 1η εχρεοία[ίοη οἱ 
α Γεασί. Απά ὮΥ ἴμο Ῥαπ]ςς ἴπετα στουνς ἴ]ε Ἰοΐις---- 
α οἴπτάγ Ῥ]απί απἀ, οης πηὶσ]ηί 8αγ, ἴμο 5υυεεῖοςί οί 
α]] {οοᾶς, ποῖ, αξ τμε Ἰοΐις ἵπ οις Ἰαπᾶ, πιετε {οάάςν 
{ον απαἀταρεᾶς---απά αἶδο ππΙοὮ 8ε5απηθ απᾶ Ρα1ΘΙΕΥ, 
αἲ ]εαςῦ α5 οπο πηϊσηί ]αάσε {ποπ ἴπε ουγγατά θἱπηί- 
Ἰατίῦγ οἱ ἴλοςα ρ]απίς, α]ίποισ]Ώ {ο απαΗἲγ ἴ]εγ ατα 
ποῦ Το Ῥο «οππρατεᾶ. Απά ἴλαί οοαπίτγ Ῥτοάσσες 
85ο αποίΐἩοχ 5οαεᾶ, α Ῥοεϊϊαν {οοά παν υ]εαῦ απά 
Ῥατ]εγ απἆ πποχε Υοἱα5οπ1θ. Απά 15 ρτουνς ἵη Ἠαρε 
οὔ]γχες, Ἰ]κε ἴ]οδε οἱ τοδε5 Ῥαΐῦ πηοχε Γασταπῖ απά 
Ίατσετ. Τηΐς ρ]απῖ ἴπεγ εαί, Ὀοῖ]μ τοοῦ απά {υῖτ, αἲ 
ηΟ 6ΧΡεης5ε οΓ]αβοιγ. 
ὍΑπά ἴετε 46 ΠΙΠΥ οαηα]5 υηῖοὮ ἴδειε ἔγοπα ἴπε 
τἱνθγς, 50ΠΠε Ίαχσο απά 5οπηθ 6ΠΙΒ]1, τησ ης ντ οπε 
αποϊηεχ απά παάαε ὮΥ παη ἴο θς Ἠΐ6 {αΠΟΥ. Απά 
ΡΥ ἰΠεῖτ αἰά ἴπε Ιπάϊαη8 «ΟΠΝΕΥ ψτῃ εαςδε ἴ]λο Πα]ᾶς 
1 Ἠανε παπηεᾶ, ]αςῖ ἂ5 νε ΟΟΠΥΕΥ ἴΠε παϊεχ οἱ ος 
σατάεης. Απά ἴπετε ατε Ῥαΐ]5 αἶ5ο οἼοδε ὮΥγ αἲ ἰπεῖτ 

1 Τ]μαί 18, οἱ {πο οἱϊνο ἴτοο απάἆ {μο ρταρο-νίπο. 
1 ΤΠ]8 αοοοαπύ οἱ Πο Ἰού18θ απἆ οἳ υπο ΄ οὔπετ βοοά ᾽ πι8Υ Ὦο 

ἆπο {ο Ἠοτοάούπθ 2. 98. 
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πλησίον αὐτοῖς ὕδατος, τὸ μὲν θερμὸν λευκότερον 
ἀργύρου, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ βάθους καὶ τῆς ψυχ- 
ῥότητος κυανοῦν. ἐνταῦθα νήχονται γυναῖκες 
ἅμα καὶ παῖδες, καλοὶ πάντες. ἔπειτα, οἶμαι, 
κατακλινέντες ἐν τοῖς λειμῶσιν ἄδουσι καὶ µινυρί- 
ζουσιν. 

Ἠϊσὶ δὲ λειμῶνες αὐτόθι πάγκαλοι καὶ φύσις 
ἀνθῶν τε καὶ δένδρων παρεχόντων τὴν μὲν σκιὰν 
ἄνωθεν ἐξ ὕψους, τὸν δὲ καρπὸν ἐν ἐφικτῷ τοῖς 
βουλομµένοις λαβεῖν νευόντων τῶν κλάδων. οἵ 
τε ὄρνιθες κατάδουσιν, οἱ μὲν ἐν ταῖς ὀργάσιν 1 
ἐγκαθήμενοι, πολύ τι πλῆθος, οἱ δὲ ἄνωθεν ἀπὸ 
ἀκρεμόνων, εὐφωνότεροι τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὀργάνων. 
πνεῦμά τε ἀεὶ µέτριον διαρρεῖ, καὶ τῶν ἀέρων ἡ 
κρᾶσις ὁμοία διὰ παντός, µάλιστα δὲ ἔοικεν 
ἀρχομένῳ θέρει. πρὸς δὲ τούτοις ὅ τε οὐρανὸς 
ἐκεῖ καθαρώτερος καὶ τὰ ἄστρα πλείω καὶ λαμ- 
πρότερα. ζῶσι δὲ3 πλεῖον τετρακοσίων ἐτῶν, 

/ - ε - πάντα τὸν χρόνον τοῦτον ὡραῖοι καὶ νέοι καὶ οὔτε 
γῆράς ἐστι παρ᾽ ἐκείνοις οὔτε νόσος οὔτε πενία, 
Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων καὶ τοσούτων ὑπ- 

αρχόντων ἀγαθῶν, ὅμως εἰσὶν ἄνθρωποι καλούμενοι 
Ἡραχμᾶνες, οἳ χαίρειν ἐάσαντες τούς τε ποταμοὺς 
ἐκείνους καὶ τοὺς παρ αὐτοῖς ἐρριμμένους ἐκτρα- 
πέντες ἰδίᾳ τι ξυλλογίζονται καὶ Φφροντίζουσι, 
πόνους τε θαυμαστοὺς ἀναλαβόμενοι τοῖς σώ- 
µασιν οὐδενὸς ἀναγκάζοντος καὶ καρτερήσεις 
δεινὰς ὑπομένοντες. φασὶ δὲ ἐξαίρεον αὐτοῖς 
εἶναι µίαν πηγὴν τὴν τῆς ἀληθείας, πολὺ πασῶν 

1 ταῖς ὀργάσιν Ἡοινγετάθη: τοῖς ὄρεσιν. 
1 οὐ αἴνοι δὲ ἀθ]είεά Ὦν Ἐπιροτίηβ. 
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ἀϊδροφα], ἴμε υναίετ οἳ υνλίο]ι ἵπ ἴΠε οπ6 ο859 ἶ5 Ψ/ΑΓΠΙ 
απά νηῖτεν ἴλαη θ]νετ απᾶ ἵπ ἴμαο οἴμοι 1 ἵ5 Ῥ]αε 
{γοπα ἴς ἀερίᾗλ απά οο]άπεβ. ΤΠ ἴπεςε ἴΠεγ δνπι, 
ΨΙΟΠΠΕΠ απά ομΙ]άτεπ {οσεί]ετ, α]] οἱ ἴπεπα ῬεααΙ 6]. 
Απά αἴἴει ἴπε ῬαϊἩμ, 1 ἆατε 5αγ, τεο]ηίηρ ἴπ ἴμε 
πηεαάοννς ἴΠεγ οἶπρ απἆ Ἠτῃ, 

Απά ἴλετε αγε ἵπ ἴλαῖ ]απά πιεαάουνς οξ αἲτεν Ῥεαιῖγ 
αηά α νατιεῖγ οἱ βονψετίηπρ ἴχεες ἴλαῦ Ῥτονίάε 5Ίαᾶε 
{τοπῃ Ἠϊσ] αΡβονςε, ἴλοισ] ἴεγ Ῥτίπο ελεῖν Ετῖ ντ] 
χθας] οἱ α]] νν]λο νςἩ Το ρ]αο]ς Τξ ας ἴπε Ῥταπο]ες ποᾶ. 
Απά ἴε Ῥϊτάς οἨανπι ἴπεπι ὮΥ Ἰλείν 60ΗΠ6, 80ΠΠε 
βεαϊεά {π ἴπε πιεαἆονς, α ρτεαῖ Ποε]ς οἱ ἴπεπα, απά 
8οπιε Ἠίσ]λ τρ απποηπρ ἴπε ἴορπιοδί Ώχαπομες, ἴ]εΐτ 
ποῖες πἹοτε ἔαπεξα] ἴμαπ ἴμοςο οἱ ους παδίσα] Ἰηδίτι- 
πιεηῖς. Απά α σεηί]ε Ώτεεζε ἶ5 ενεχ Ῥ]ονίπρ, απά ἴλε 
οἨπηαϊίε ἶς πεαχ]γ οοηρίαηῖ {μτοισλοιῖ τε γεας, απά 
Ἡς τεβεπιθ]ες πιοδῦ οἸοδε]γ ἴαί οὗ εατ]γ ΦΗΠΙΠΩΕΓΥ. 
Απά γηλαῖ ἶ5 πἹοχε, ποῦ ΟΠΙΥ {5 Ὀλεϊτ 5ΙΥ «ἰεατεχ, Ῥαἳ 
4]5ο τηε ἵαχς αγε πΊοΓς ΠΙΊΠετοας απά πλοτε Ρε]]1αΠῖ. 
Απά ἴπεςε Ρθορ]ε Ἠνε ποχε ἴλαπ ἔοιχ Ἀαπάτεά γεατς, 
ἀπά ἁπτίης α]] ἴλαι Ὅπιε ἴΠεγ ατα Ῥοαι{αὶ απά 
γοιῖλμ{α] απά πεϊ]εχ οἷά ασε ηοΥ ἀΐδεαδε ΠΟΥ Ρονεγ!γ 
18 {οαπᾶ απηοΏρ ἴἨεπῃ, 
50 πνοπάετ(α] απά 5ο πΙπηετοας ατε ἴλεςε Ῥ]ερείηρς, 
απά γεῖ ἴπετε τε Ρεορ]ε οα]]εά ῬΏπαςμτηαπες 1 νο, 
αραπάοπίπσ ἴ]οςα τῖνετ απἀ ἴπε Ῥεορ]ε 5οαϊτετεά 
α]οπρ ἐπεῖγ Ῥαπ]κς, ἵατη αθἰἀε απᾶ ἀενοῖε ἴΠεπηδε]νες 
Το Ῥτϊναίε ε«ρεοι]αϊίοη απά πιθοά{α Ποπ, απάετίακίηπρ 
απιαζίηπσ Ῥ]γείσα] Ίαροαχς νηϊποις οοπιρι]δίοη απά 
επάιτίηρ {εαγ[α] τεςῖς οἱ επάιχαποθ. Απά ἵῖ ἶδ δαἱᾷ 
ἴλαί ἴΠεγ Ἠανο οπθ6 δρεοία] {ουπίαίη, ἴμε Εουπίαίη 

1 Οη πο ῬγαοἨπ]βηςς, 56ο 8ἶβδο ΟΥ, 49. 7. ΒῬίταβο (165. 69-- 
Τ1) 4ββεπιρ]ες {ατίῃμετ ἀεία]]ς ἆτανγη ΓΓΟΠΙ ΠΙ8ΏΥ 8ΟΗΥΟΘΒ. 
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ἀρίστην καὶ θειοτάτην, ἧς οὐδέποτε ψεύσασθαι 
τοὺς ἐμπιμπλαμένους τὰ μὲν οὖν ἐκεῖθεν λόγος 
ἐστὶν ἀψευδής. ἤδη γάρ τινες τῶν ἀφικνουμένων 
ἔφασαν" ἀφικνοῦνται δὲ οὐ πολλοί τινες ἐμπορίας 
ἕνεκεν' οὗτοι δὲ ἐπιμέγνυνται τοῖς πρὸς θαλάττῃ. 
τοῦτο δὲ ἄ ἀτιμόν, ἐστιν ̓ ]νδῶν τὸ γένος, οἵ τε ἄλλοι 
ψέγουσιν 3 αὐτούς. 

Τούτους ἀνάγκη ὁμολογεῖν ὑμῶν εὐδαιμονεστέ- 
ρους, τῶν δὲ ἄλλων ὑμᾶς, πλὴν ἑνὸς ἀνθρώπων ἔ ἔτι 
γένους, τῶν πολυχρυσοτάτων. τὸ δὲ χρυσίον 
λαμβάνουσι παρὰ µυρµήκων, οὗτοι δέ εἰσιν 
ἀλωπέκων μείζονες, τᾶλλα δὲ ὅμοιοι τοῖς παρ᾽ 
ἡμῖν. ὀρύττουσι δὲ κατὰ γῆς, ὥσπερ οἱ λοιποὶ 
µύρμηκες. ὁ δὲ χοῦς αὐτοῖς ἐστι χρυσίον καθαρώ- 
τατον πάντων χρυσίων καὶ στιλπνότατον. εἰσὶν οὖν 
πλησίον ἐφεξῆς, ὥσπερ κολωνοὶ τοῦ ψήγµατος, 
καὶ τὸ πεδίον ἅπαν ἀστράπτει. χαλεπὸν οὖν 
ἰδεῖν ἐστι πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ πολλοὶ τῶν ἐπιχει- 
ρούντων ᾖἰδεῖν τὰς ὄψεις διεφθάρησαν., οἳ δὲ 
προσοικοῦντες ἄνθρωποι τὴν μεταξὺ χώραν δι- 
ελθόντες, ἔ ἔρημον οὖσαν οὗ πολλήν, ἐφ᾽ ἁρμάτων, 
ὑποζεύξαντες ἵππους ταχίστους, ἀφικνοῦνται τῆς 
µεσηµβρίας, ἠνίκα δεδύκασι κατὰ γῆς' ἔπειτα 
εύγουσι τὸν χοῦν ἁρπάσαντες. οἱ δὲ αἰσθανό- 

1 ψεύσασθαι τοὺς ἐμπιμπλαμένους ΟοΡεί, τοὺς γευσαµένους 
ἐμπίμπλασθαι Ἠεἴβ]κθ: γεύσασθαι τοὺς ἐμπιμπλαμένουν. 

3 ψέγουσιν] φεύγουσιν 1ορος]. 

1 Βἰταρο (16. 2-4) βΡρθα] οἳ ἴ]λο ἀθατίι οἳ (γαβύνγοτιγ 
Ἱη{οτπικβίοη τορατάῖπρ Ἰπάία, Ἑγ Ὠϊο πιο πιΏγ τθοίκΒ 
ν/οτο βα{]ηρ {ο Τηάΐα, απά {να πιοτοαη{]ο οἶαθς Κουν α ρτουῦ 
ἀεα] αροιαθ {1ο Ἰ]απά. 

2 Ῥϊο ΒΘ6ΠΊ6 {0 ΊΠΘΔΠ ’ἴἨθβθο Ῥοορίο οἳ πο οομβύ᾽ γε 
Ἡθ ΒΑΥΑ {]ιαῦ {Ἠογ Ἱνετο ἵπ 1] τοριύο. 16 Ἰοο]κς Ίο α ἰατάγ 
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οἱ ΤγαῦἩ, Ὦ}γ {αν ἴπε Ῥεδί απἀ πιοςῦ σοᾷ]ϊκα οἱ α]], 
απά ἴλαῖ ἴΠοδε νο ἀτίη]ς ἴπεῖχ βΙ1 ἴπεγοοί Ἠανο ηενες 
Ῥεεπ Κπονη [ο ]ε. Ἠερατάίπρ οοπαδίοης ἵπ ἴμαί ]απά, 
λεν, 16 ἶ5 α ἵχαε 5ἵοτγ ἴλμαί γοι Ἠανε Ἠοατά. Του 
5οπι6 οἱ ἴποξ5ο Ὑο Ἠανα Ῥεεπ ἴπετο Ἠαναο νοισ]μεά 
{οτ 1: ἴλποισῃ οπ]γ α {6 ἆο σο ἴμετε, ἵπ ραγθαῦ 
οὗ ἰχαάς, απά ἴΠεγ παίπσ]ο οΏΙγ υγ ἴΠε Ῥεορ]ο 
οἱ ἴμε οοαςῖ,ι Απά ἰμαῖ ΌταποἨ οἱ ἴπε Ιπάίαπ ταςα 
ἶ5 ἵη 1ογ τεραΐς, απᾶ αἲ] ἴ]ιο οἴμεις 5αγ Ἠασδ]ῃ ΓΠΐηρς 
οἳ τοι .Σ 

Τἱ πιιςί Ῥε αἀπαϊτιεᾶᾷ Ἰ]ιαί ἴ]α Ῥοορ]ο ο{ Ιπάΐα ατα 
πΊΟΥε {οταπαϊε ἴλαη γοι ατε, Ῥαϊ ἴλαῦ γοι ατα Ποτα 
{οταπαῖϊε ἴλατ α]] οἴ]ενς-- υτ] ἴ]λο οχοερίίοπ ος }αςῦ 
οπε ΊΠΟΤΘ ταςε οἱ πιοτία]ς, ηΦΙΠΕΙΥ, ἴ]οδε πηοδῦ τίο 
ἵη ρο]ά. Απά Ὀλμείγ σο]ά ἵ5 ορίαϊποἁά ποπι απῖς. 
ΤΈπεςε ᾽απὶς ατε Ίατρεγ ἴμαη Ίοχες, ἴποιρῃ ἵπ οἴμοεν 
τοδρεοῖς αἰπηί]αχ ἵο ἴ]λο απἲ Ὑε Ἠανε. Απά ἴλεγ 
Ῥαστουν ἵπ πε εατίῃ, ]α5ί ας ἆο α]] οἴμει απῖ. Απά 
Ὀπαῦ νο] ἶ5 Ἡτουνη οαῦ Ὦγ είς Ῥυντονήπρ ἶ5 ρο]ά, 
ἴλε Ῥιτεςδί οἱ α]] σο]ἀ απά ἴ]ε πιοδί τερρ]επάεηί, 
Νου λετε αγε οἼοδε ἴο οπε αποϊ]ετ α δετῖες ο ψ]ιαῖ 
πηὶσᾗί Ῥε οα]]οά Π]]]ς οἳ σο]ἀ ἁπδί, απἀ ἴπε γο]ε 
Ρἰαΐη ἵ5 ασ]οαπι. ΤΠετείοτε 19 ἶ5 ἀῑβοι]ί ἴο Ἰοο]ς 
ἴλετεοῃ ἵπ ἴΠε βαπΗσΗξ, απά ΠΙαΏΥ Οἱ ἴ]λοςς Υπο Ώανε 
πιαᾶε ἴλο αἰτεπιρῦ Ίανε ]οδῦ ἴλπείχ αἱραῖ. Βαὶ ἴ]α 
Ρεορ]ε Πο να πεαχ ἴλαί Ἰαπᾶ, Πανίπρ ἵτανειςες ἴ]ιο 
Ἱπτετγνεηίηρ Γεγτίίοςγ (ἀεδετῖ Ἰαπά οἱ πο ρτεαῖ εχ[εηῦ) 
η οματίοῖς ἄτανη Ὦ}γ Ἠοχςες οἱ στεαϊεςῖ 5ρεεᾶ, αιτῖνε 
αἲ πηΙάαγ, αἲ υνΏίοὮ Ὠπωε ἴ]α απἲς Ἰανο σοπε Ἰπάςτ- 
Ρτουπᾶ; απἆ ἴπεη ἴμεςδε ππεη βεἶζε ἴ]α σο] ἴλαί Ὠαβ 
Ῥεεη οαςί {οτί απ Ώεε. Απαά ἴπε απῖ5, Ῥεοοπιῖπς 

αἀπαϊβαίοη -Παῦ ρετπαρς 8 {α]ο πιαΥ ποῦ Ῥο (γαβύνγοτίγ. Τ1ο 
{α]1 εὐοτίθΒ γι η υγῖο]ι ο οἶοβοβ ἨΦ Ὠΐϊδοοιτβε, υΠῖ]ο ἀοαλρί]εββ 
Ἰηθεηάθά 0ο 8ΙΩ18Ε, ΠΙΘΥ 86Ο Ἠαγο ῬθεἨ αἶπιθά 5 α βἰγ (πταρύ 
οὐ Πἱ8 αιάΐθηςθ, 
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μενοι διώκουσι καὶ μάχονται καταλαβόντες, ἕως 
ἂν ἀποθάνωσιν ἢ ἀποκτείνωσιν' ἀλκιμώτατοι 
γάρ εἰσι θηρίων ἁπάντων. ὥστε οὗτοί γε 
ἐπίστανται τὸ χρυσίον ὁπόσου ἐστὶν ἄξιον, καὶ 
οὐδὲ προΐενται πρότερον ἢ ἀποθανεῖν. 
Φέρε δή, τίνας ἄλλους τῶν καθ ἡμᾶς εὐδαί- 

μονας ἀκούομεν ; Ῥυζαντίους, χώραν τε ἀρίστην 
νεµοµένους καὶ θάλατταν .εὐκαρποτάτην. τῆς 
δὲ γῆς ἠμελήκασι διὰ υτὴν ἀρετὴν τῆς θαλάττης. 
ἡ μὲν γὰρ διὰ μακροῦ Φέρει τὸν καρπὸν αὐτοῖς 
καὶ δεῖ λαβεῖν ἐργασαμένους, ἡ δὲ αὐτόθεν μηδὲν 
πονήσασιν. 

1 ΤΗΙΦ δίουγ οἳ ο αΠίΒ 866ΙΠΒ {ο Ἠανο ῬθεἨ {ακοηπ οιί 
οἳ Ἠετοάοῦαβ ὃ. 102--. ν/πετο {ο βοθπο 15 Ἰαίά ἵπ Γπάϊῖα, 
Ἡοτοάοίαβ παπ]θ6Β {πο Ῥογβίαπς 5 Π]ς ἱπ[οτηπαΏίβ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙ ΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

Ἀγγαγα οἱ νι]λαῖ Ία5 Παρροεπεᾶ, σἶνε «αςε, απἀ, Ἠανίης 
ονεγίακεη ]ιείγ απαστΥγ, βσΠί απ] ἴμεγ εἶπεν πιεεῖ 
Ὠπείχ ἀθαίῃ ος ΚΙ] ἴμε {οε--- ος ἴἩεγ ατε ἴ]ε πιοδ 
ναµαπί οἱ αἰ] ογεαῖαχος. Απά 5ο ἴπεσε αἲ 4ΠΥ ταῖε 
Κπουν ν/αῖ ἰλεῖν ρο]ἀ ἵ5 γνοχῖμ, απἀ ἴλεγ ενεη ἀῑε 
8οοπες ἴμαπ σῖνε 19 αρ. 

Ἠ/ε]] ἴπεη, νηαῖ οἴλειν Ῥεορ]ε απποηπρ ἴ]ε πα[ίοης 
οἳ ους πιο ἆτε δα Το Ὀε Εοτιπαίεξ Τε Ρρεορ]α 
οἳ Βγπαπίίαπη, Πο ΕΠ]ΟΥ α πιοδῖ Γετῆ]ε Ἰαπά απάἀ α 
δεα αβροιπάϊπς ἵπ Εγαῖῖ. Βιΐ ἴΠεγ Ἠανε περ]εοῖεά 
ἴπε Ἰαπά Ῥεσαιδε οῇ ἴμο εχοε]]εποε οἱ τε 5εα. Του 
νηεγεας ἴπο Ἰαπά ρχοάιοες 19 Εγαῖςς {ου ἴπεπι οπ]γ 
αξίετ α Ίοηρ Ιπίετνα] ο πε απά {οἱ] ἶς τεαιίτεά {ο 

«δεουτο ἴἨεπι, ἴλο 5εα γ]ε]άς αρ 1ὲς ἵγεαδατος αἲ οηος 
νηλοαῖ αἩγ Ἰαροιχ οη ἴλείγ ρατῖ.Σ 

Σ 0. 05. 99. 24, νηετο Ῥίο τείαβεΒ 6ο οα]] ἴμο ροορἰε οἱ ΒΥ- 
Ζαηθ{απα ΄ Γοτύαπαῦο ᾽ Ῥεοιαςο οἱ {πο αραπάαπος οἱ Ββ]ι απ {ο 
ε886 νηθ]ι γγλ]ο] Πεγ το ύα]κοῃ. Όπγ Ῥ8ββᾶρο 5 ἵπ Ἡρ]ίετ 
νεῖπ απἀά οοηύθίΠϐ πο απθβίοη 8 0ο πο ρτορτίοίγ οἳ (ο 
εἀ]θοῦίνο. Τηο Ὠϊβοοιτεο Β6ΟΡΒ νετγ αὐταρί]γ αὖ ὐΠίβ ροίπέ, 
10 8εεπ] Ι]κο]γ ὑμαί ἴ]ο ογἰσίἰπα οπάΐπρ Ἆας Ώδεπ Ἰο5ῦ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ, ΟΚ ΡΟΕΒΥΕΣ- 
ΤΗΕΝΙΤΙΟ, ΏΙΡΟΟΌΕΡΕ., ΛΗΙΟΗ 
ΡΙΟΡΕΙΙΝΕΕΕΟΙΝΗΙΡΝΑΤΙΥΕ, 
ΤΑΝΟ 

Ίν 018 Ώϊβοοιτβθ Ώίο τεςοιπ{ύΒ {οΥ {Πο Ῥοποεβί οἱ Πῖβ {ε]]ουγ- 
{ΟΥΏΒΙΠΕΠΏ α οοηγεγβαθίοη γγΠΙοἩ {οο]ς Ῥ]ασο Ῥείπεεη ἨΙπηβε]{Ε 
απά οργίαϊη ο άπεηβ οἳ ῬοτγβίμεπεἙ ἵπ Ῥοηΐαβ. Βοτγαίποεποβ 
ν/88 ΑΠ αποϊεπύ ἄτεε]ς {ταάΙησ-οθηίτο ηθατ ἴ]ο πιοιΏ οἳ {ο 
Ἠγραπία (Βαᾳϱ), απά Ἠ]ο βἰαΐεΒ ἐπαί Το Ἠαά σοπο {μοτο {Π ἴ]α 
Ἰορο οἱ ριβηίης Ιπίο {1ο Ιπέετίοτ {οτ {πο ραγροβο οἳ ν]Ιβθίηρ {ο 
(οίαο, νοβο οπ]θατο Ἡθ γγαβ {ο ἀθβοτίρο η Τὰ Τετικά. 8 Ὑγοτ]ς πο 
Ίοησοτ οχίαηῦ. 

Ατηϊπι Ἠο]άς παῦ Ὠϊο γαβ ἵπ Ῥοτγβίπεηθς ἵῃπ Α.Ρ. 9ὔ απά 
βασσεβίς (Παῦ Ἠ]ς {αἱ]ατο {ο τοαοἩ {ο Ἰαπά οἱ {πο είαο αἲ 
{λαί πιο τιαΥ Ἠανο Ῥοεη ἆπο {ο ἐτοιρ]ο Ῥεύπθεῃ Ώοπιο απά 
ὨἨαοία. 19 18 Ρ]αΐπ Παῦ ο Ἠαά παεῦ νηθ] ἀἰδαρροϊηύπιεηύ απά 
{λαῦ ῬθοΡ]ο πουν οἱ 18 Ῥαγροβθ {ο Ίεανο Ῥοτγβίμεποβ ὮΥ βΠ1Ρ. 
1 Ατηϊτης ἆαΐθ ἶ9 οοττοοί, ΠῖΦ ἀθβίπαθίοη οοι]ά Πατά]γ Ἠανο 
ῬθεἩυ. Ῥτιρα---ἀθβρίθο {ο νγοτά οἴκαδε αβοά Ὦγ Ἠίετοβοη ἵη 
βοοθίοη 2ὔ---{οτ ἵη Α.Ὀ. 9ὔ ο γγαβ β]] αΏ οχί]θ. Ἠούπενοτ, Ίο 
ΑΘΕΠΊ8 {ο Ἠαγοθ Ῥθ6εη αἲ Ἠοπ]θ 8 θατ]γ α8 Α.Ρ. 97, απά Ατηΐηι 
βαρΡρ]εΡ ατσαπιθη/ς ἵπ {ανοιτ οξΑ.Ρ. 101 ας 619 γθεασ ἴπ νἩΙοἩ 
Ἠο πιαᾶο {18 τοροτύ {ο {Πο Ῥεορ]ο οἱ Ῥταβα. 

Τ]1ο παττα(Ίνε ΟΡΕΠΑΒ {Π Ἰαἰβιτε]γ πάηπετ απά υ(Ἡ α παιτα] 
οπατπι βοτιθνηαῦ τοπηΙη]βοθηῦ οἱ ἴπο ορεηίησ οἳ Ῥ]αίο 
Ῥ/λαοάγις, {ο ΥΠΙΟΗ, ἱπάρθά, Ὠἱο πιαγ Ἠανο ουγθά αἶδο 8οπιθ ΟΕ 
{9 1άθαβ {ο ν/πῖοὮ Ἡο σῖνεβ οχρτοββίοη, αἰθ]οισ] {ου {πθ πιοβῦ 
ρατῦ Ἠθ 866Π18 {ο Ῥο επαρ]ογίηρ Μίοῖο ἀοοίτῖηθ. ΤΠ {πο «οσβθ 
ΟΓ Πἱ8 αοοοαπό Ίο ΙπύτοάιοἙβ α ΤΙΥ{Η νΥΠΙοἩ Ίο α8ογῖρθΒ {ο {1ο 
Ζοτοαβίτίαη Ίοτο ο{ {1ο Μαρί. ΤηΠαῦ τηγίῃ 18 τοβροπβίβ]ο {οτ ποῦ 
8 Η0{] οἱ πο {419 επ]ογεά Ὦ} 0Π18 Ὠΐβοοιιβο. Ρίο, κο Ῥ]αΐο, 
ν/88 {οπά οἳ παιγίΒβ απἀ αβοά {Ποπι {ο σοοά αἀναπίαρο. ΒΟΠ1Θ 

4τ] 
νοΟΙ,. ΤΠ. ας. ΕΕ 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΙΚΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉΤΒΡΕ, 

οΕ {Ποτη αἲ Ἰοαβῦ ατο Ῥε]ονοά {ο Ἠανο Ῥθδει Εβδ οὔΏ ΙπνεηδΙοη 
ν/Παῦ αλα]! ννο ΒαΥ οἱ {Π]8 οπο ᾗ 

15 νγου]ά ποῦ Ῥο ϱατρτϊαίησ 1{ {ο ἄτεεῖς νγοτ]ά οἱ ἐλαί ἆαγ Ἠαά 
80119 αοιαἰηίαπορ νι Φοτοαβίτιαηῖρτη. ΤΠο παπηθ Ζοτοβρίος 
οοσ8 {Π ἄτοε]ς α8 οατ]γ α5 {πο Ῥβειιάο-Ρ]αίοπίο 4Ιοϊδίασεβ, απᾶ 
Ἠετοάοίαβ, Χεπορμοη, Βίταβο, απά οίμεν ἄτεε]β ν/]ιο απ0οάα{ο 
Ῥ]ϊο Ἠανο πού α Ηθέ]ο {ο 0ε]! οἳ ε]ιε Μαρί, 8οταθ οἱ {1ο Ιπ[ογπια- 
ποπ Ῥεϊηπσ ἀεπιοηβίταβ]γ αιλεηθῖο. Ἠίτσει (Ώεγ ΠἰαΙοφ) ἵν οἳ 
έῑιο ορίηίοη ἐῑαί, νλαίενοτ πιαγ Ῥο {ταθ ο{ οὔμετ ταγ{ῃς ἵπ Ὠίο, 
{Π]8 οποθ αἲ Ἰοαβύ οπιαπαίος Ίτοπι οτοββίτίαη ΒΟΙΤΟΘΒ, απά 
{αςβοι (Ζογοαδίτίαπ δύιάιεβ) βΏλαταεβ ἐλαῦ Ῥε]οαξ, ἐποαρη α- 
πηΜθίησ {λαῦ ΄ ἐἶνο οοποθρίίοη ππαΥγ Ἠανο τοοθῖνθἆ βοπηθ (τοείς 
οο]ουτίηρ ἵπ 158 ἐταπβπηὶρβίοη..  Ἠ/Παίενοτ Ὠἱο Ππάερίεάπεβα 
{ο ἴ]ο Μασί, τοβοπηβ]αποθς Ὀούναση {λμεῖτ οχίαπῦ τεοοτάς απά 
ὑλίς τηγίἩ ατο 8ο Πρ] α8 {ο ν/ατταηῦ πο Ῥε]εί ἐμαί ἵπ 108 
Ῥτοβθηί ἔογτα 16 19 Ὠϊο”5 οἵγΏ ογθαδίοη, ἵπ 61 Γογπιαδίοη οἱ νγλ]ο]ι 
Ἠο πιαΥ Ἠαγο ἀτανγη 1ΡοΠ Τιογθ {Παπ οπθ 8οπγοῬ οἱ Ἱπβρίταβίοη, 
8ΊΠΟΏς. υγ] 16 Β66Π18 5α{θ {ο βασσοεί {πο Ῥλαεάγις απἀ ἴπο 
Τὔπιαειιβ οἳ Ῥ]αΐο, 8 νγο]] α8 {απαϊ]αχ ὐοῖο οοποθρί8 οἩἨ τε]α{οά 
αιρ]θοίβ. 
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19. ΒΟΡΥΣΘΕΝΙΤΙΚΟΣ ΟΝ ΑΝΕΓΝΟΩ ΕΝ 
ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔΙ 

Ἐν / λ . δ - ) Ώ βέ 1 τύγχανον μὲν ἐπιδημῶν ἐν ἈῬορυσθένει τὸ 
θέ ε / »./ Δ Ν / λό έρος, ὡς τότε εἰσέπλευσα μετὰ τὴν φυγήν, βουλό- 

µενος ἐλθεῖν, ἐὰν δύνωµαι, διὰ Σκυθῶν εἰς Γέτας, 
- α/ ) 

ὅπως θεάσωµαι τἀκεὶ πράγματα ὁποῖά ἐστι. 
3 Δ 

καὶ δὴ καὶ περιεπάτουν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν 
Δ ) ο ε Ν / ) Δ 3 παρὰ τὸν ὝὙπανιν. ἡ γὰρ πόλις τὸ μὲν ὄνομα 

εἴληφεν ἀπὸ τοῦ ἈῬορυσθένους διὰ τὸ κάλλος 
-- - α 4 καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ποταμοῦ, κεῖται δὲ πρὸς 

- - σα 

τῷ “Ὑπάνιδι, ἤ τε νῦν καὶ ἡ πρότερον οὕτως 
ᾠκεῖτο, οὐ πολὺ ἄνωθεν τῆς “Ἱππολάου καλου- 

. Αα. ια) µένης ἄκρας ἐν τῷ κατ᾽ ἀντικρύ. τοῦτο δέ ἐστι 
[μον μι Σὅ λ η ) ο ” η τῆς χώρας ὀξὺ καὶ στερεὸν ὥσπερ ἔμβολον, περὶ 

- ” 

ὃ συµπίπτουσιν οἱ ποταμοί. τὸ δὲ ἐντεῦθεν ἤδη 
/ / / νά / / λιµνάζουσι µέχρι θαλάττης ἐπὶ σταδίους σχεδόν τι 

/ Δ Δ ” / - διακοσίους' καὶ τὸ εὖρος οὐχ ἧττον ταύτῃ τῶν 
- ο / 

ποταμῶν. ἔστι δὲ αὐτοῦ τὸ μὲν πλέον τέναγος 

1 Αἶβο οα]]οά ΟΙΡία (Ἠοτοάοίιβ 4. 18, Βίταβρο 7. 5. 17), απ 
Ἱπιροτίαπί ἰταάίπρ-οθηίτο οἩ {πο τίσΏί Ῥαπ]ς οἳ ἴ]ιο αν ον 
(Βαρ), αθοιαῦ ἔοατ π]εβ αΏογνο {πο ]αποίοη νηθ]ι 61 ΒΟΓΥΒ- 
{πεποβ (ἨΏπίοροτ). 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ, ΟΕ ΒΟΕΥΕ- 
ΤΗΕΝΙΤΙΟ, ὨΙΡΟΟὈΌΕΟΕ, ΤΗΙΟΗ 
ΡΙΟ ΡΕΙΗΙΝΕΕΚΕΕΡ ΤΙΝ ΗΙ5 ΝΑΤΙΥΕ, 
ΤΑΝΕΟ 

1 Ἱαρρεπεᾶ {ο Ῥε νἱαίπο ἵπ Βοιυγδίμεπες 1 ἁπτίπς 
ἴλο ΦΙΠΙΠΙΕΣΥ, {ΟΥ 1 ας ςαἴ]εὰ ἴπετε ἴπεη,” αξἴεΥ ΠΙΥ 
εχί]ε, ντ ἴ]ε Ῥαχροςδο οἱ πιακίπσ ΠΥ Υαγ, 1 
Ροβδίβ]ε, ἴἩτοισ] Βογιμία ἴο ἴμε («εἴαη οοιΠϊτγ, 1π 
ονάεν {ο οΌξετνο οοπαδίοης ἴΠετα. ἸΜε]], οπο ἆαγ 
τον/ατᾶ ηουἨ 1 Ἱνας οἰτο]]ίπρ αἶοηπς ἴλπε Ἠγραπίς. 1 
εμοι]ά εχκρ]αίπ ἐλαῖ, αἰἰποισ] ἴΠε οἱἵγ Ὠας ἴαχκεη Τῖς 
ΏΦΊΩΘ {γοτη Τῃε Βουγείμεπες Ῥεσαιςε οΓἴ]ιο Ρεαιίγ απά 
ἴλε δἶσε οἱ ἐλαῖ τίνεχ, ἴ]α αοϊια] Ῥοβϊθϊοη, ποῖ ΟΠΙΥ 
οἱ πο ρτεςεηῖ οἵἳςγ, Ραΐ αἱ5ο οἳ 15 Ῥγεάςςεβδου, {5 ΟΠ 
ἴπε Ῥαπ]ς ο{ἴμε Ἠγραπίς, ποῖ {αχ αΏογε πγμαϊ ἶ5 οα]]εά 
(παρε Ἡἱρρο]αῦςὃ οη ἴλπε ορροθίίε 5ἨἈοχθ. ΤΗϊ5 ρατί 
οΓἴμε ]απά, ηεαν γΊεγε τε ἔννο τίνετς πηθεῖ, {5 α5 «ΏαΥΡρ 
απᾶ Άτη α5 ἴμε Ῥεα]ς ο{ α 5Πἱρ. ΕΒαϊ {τοπ ἴπετε οἩ 
Ώλεςε τῖνευς {ΟΥΠΏ α ΠΙΑΥΦΗΥ Ἰα]κο ἆονπ Το ἴμε 5εα ΤΟΥ 
α ἀἰξίαποε ο αρρτοχπηαζε]γ ἴννο Παπάτεά δίαᾶες; απά 
ἴλε Ῥγεαά{Ὦ οἱ ἴ]πε νο τῖναυς ἵπ ἴ]παῖ ἀῑςιτιοί ἶ5 ποῦ 
Ίε5ς ἴμαπ ἴμλαί. ΤΠε {αοῖ ἰς ια πιοςί οἱ ἴ]αῖ δἰτεῖοῃ 

5 ἜἨο πνοτὰ τότε Ῥτθβαπιαβ]γ τοίθΓ {ο τὸ θέρος; Ἱῃ- 
ΓοταπαίεΙγ νο ατο πού {οιά ὙΠῖο ΒΙΠΊΤΑΘΥ. ΟΕ οοιγβθ 
ΒΙΠΊΊΠΘΥ Ύγ88 {ιο β68β8οΏ Ῥομβύ αἀαρίεά {ο {ταγε], απά {λαῦ ΤηαΥγ 
ο {πο βο]ε ΓΘΒΒΟΠ ΊΥ Ὠϊο 1868 {πο ρῃταβθ. 

ὃ Ἠετοάοίαβ (4. 69) ἵβ πο οπΙγ οἴπεν ἄτεε]ς {ο πιεη{θίοη 
{118 οαΡο. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

λ / - σο / σ 3 / / καὶ γαλήνη ταῖς εὐδίαις ὥσπερ ἐν λίμνη γίγνεται 
σταθερά. ἐν δὲ τοῖς δεξιοῖς φαίνεται ποταμός, 
καὶ τεκµαίρονται οἱ εἰσπλέοντες ἀπὸ τοῦ ῥεύ- 

Δ / μή η σύ) Ν λ µατος τὸ βάθος. ὄθενπερ καὶ ἐξίησι, διὰ τὴν 
ἰσχὺν τοῦ ῥοῦ" εἰ δὲ µή, ῥᾳδίως ἂν ἐφρά 9 χὺν τοῦ ῥ ε µή, ῥᾳδίως ἂν ἐφράττετο 

Αα / α Λ / . 

τοῦ. νότου πολλοῦ κατὰ στόµα εἰσπνέοντος. τὸ 
μυ λ ) Ακ. . ς 0ὸ 8 λ ὃ α / δὲ λοιπὸν ών ἐστιν ἑλώδης 3 καὶ δασεῖα καλάμῳ 

καὶ δένδροι.. Φαίνεται δὲ τῶν δένδρων πολλὰ 
καὶ ἐν µέσῃ τῇ λίμνη, ὡς ἰἱστοῖς προσεοικέναι, 
καὶ ἤδη τινὲς τῶν ἀπειροτέρων διήµαρτον, ὡς 
». ον α) / / λ Δ - ζλ ἐπὶ πλοῖα ἐπέχοντε.. ταύτη δὲ καὶ τῶν ἁλῶν 
2 .. Γη ϱ μή / α / 

ἐστι τὸ πλῆθος, ὅθεν οἱ πλείους τῶν βαρβάρων 
/ ι] / Ν ιά Δ ” « / λαμβάνουσιν ὠνούμενοι τοὺς ἅλας καὶ τῶν “Ἑλλή- 

νων καὶ Σκυθῶν οἱ Χερρόνησον οἰκοῦντες τὴν 
κ ὁ, / ) / 4 δὲ ς Ν 3 θάλ 

αυρικήν. ἐκδιδόασι 3 δὲ οἱ ποταμοὶ εἰς θάλασσαν 
Λ ή ι) / ΔΑ / - Δ παρὰ φρούριον ᾿Αλέκτορος, ὃ λέγεται τῆς γυναικὸς 

εἶναι τοῦ Σαυροματῶν βασιλέως. 
'Ἡ δὲ πόλις ἡ τῶν Βορυσθενιτῶν τὸ μέγεθός 

. ε) ) λ Ν / Δ Δ [ο ἐστιν οὐ πρὸς τὴν παλαιὰν δόξαν διὰ τὰς συνεχεῖς 
/ ἁλώσεις καὶ τοὺς πολέμους. ἅτε γὰρ ἐν µέσοις 

οἰκοῦσα τοῖς βαρβάροις τοσοῦτον ἤδη χρόνον, 
 ει᾽ καὶ τούτοις σχεδόν τι τοῖς πολεμικωτάτοις, ἀεὶ 

ον ς Ν 

μὲν πολεμεῖται, πολλάκις δὲ καὶ ἑάλωκε' τὴν 
4 δὲ ὅ τελευταίαν καὶ µεγίστην ἅλωσιν οὐ πρὸ 

1 σταθερά] σταθερᾷ Βεϊβ]ο. 
Σ ἂν ἐφράττετο Ατηϊπι: ἀνεφράττετο Ὦ Β, ἐνεφράττετο Μ. 
δ ἑλώδης Ἐπιρετίαβ: ὑλώδης. 
4 ἐκδιδόασι Ἐπαροτίαβ: ἐκδιδοῦσι Ὁ Β, ἐκδίδοσιν Μ. 
ὅ δὲ πάάοςὰ Ὦγ Ἠεΐδκο, 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙΓΣΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

οοηβῖςίς οἱ εἨοα]ς, απ ἵη {αἴγ υγεαῖμον απγαβ]εἆ οαἶπα 
Ρτενα(]ς ας ἵπ α 5απΠρ. ΕΒαΐ ο ἴ]με τὶσΏί ἴλενε αγε 
οίρης Οἱ α τῖναν, απᾶ δαΐ]ογς ἱπνγατά Ῥουπά Ἰαάρε τς 
ἀερῖιι Ὦγ ἴα ουττεηῖ. Απά Ὀλῖς οχρ]αίΐπς νἩγ ἴπε 
πναῖοχ ἄοας πηαχα {55 Ὕαγ οαί Το 5εα, Όεσαιςε οἱ ἴμε 
οἰγεησί] οἱ ἴε ουτεηί; Ῥαΐ {ου ἴμαῖ Τῖ νου]ά εαςῖ]γ 
Ῥε Ἠε]ά ἵπ οθο]ς πετ ἔε 5ου{] υήπά Ῥ]ουγς 5ἴτοπσ]γ 
ἀεαᾶ αραίηςὲ{τ. Ας {οι ἴ]ε τες, νε Άανα οπ]γ πιιάάγ 
«οτε οΥεχρτονΏ ΨΙ] γεθᾶς απᾶ ἴχεες. Απά τπαηΥ οἑ 
ἴ]ια Ίχαος ατα {ο Ώα 566Π 6ναη 1π ἴ]ε πα]άςὶ ος ἴ]λο ΠιαΥςΗ, 
5ο ας ἴο ταδετωδ]α πιαςῖς οἱ επἱρ5; απά αἲ παεςδ 5οὔηθ 
πνἩο γατα Ίο5ς {αποϊ]ίαν ντ] ἴΠοςε πναίετς Ἠανε Ἰο5ῦ 
Ελπεῖς ναγ, 5αρροξίηπσ λα ἴΠογ γγετε αρρτοαςβίπρ 
οἩήρ5. Απά Τε ἵς Ἠεχα αἶδο ἴ]αῦ Ὕνε βπά ἴπε ναςί 
ΏιπηΡετ οἱ α]{-νγοτ]κς ἔγοπα υνηῖο]ι τηοςῖ οἱ ἴλε Ῥαχ- 
Ῥατίαης Ῥαγ Επεῖν εα1:,” ας ἆο αἶδο ἴλοςε (τεε]κ απά 
ΒογἰΠίαης γιο οοσΙΡΥ ἴ]λε Γαμσίο (Ἠεγεοπεςε. Τε 
τίνεγς επιρῖγ Ιπῖο ἴλμε 56α πθαχ ἴμε (αδί]ε οὗ Α]εοίος," 
ανΏίοἩ ἶ9 5αἱἁ {ο Ῥε]οπς το ἴ]α νη{ε οἱ ἴπο βαμχοπηθ [ία ὃ 
Κίπρ. 
ιο οἵιγ οἱ Βουγείπεπες, α5 ἴο 195 5ἵσε, ἄοες ποῦ 

οοττεδροπά Το 15 αποϊεπῖ {απιθ, Ῥεσαιδε ΟΡ Τῖς «Υεγ- 
τερεαϊεά 5είζαχε απᾶ 15 Ίναχ. Του βἶπος ἴλα οἵίγ 
Ία5 Ἰαΐπ ἵη ελα παἰἁςί οἱ Ῥατρατίαης πΟΥ {οΥ 5ο Ίοης α 
Εἴπιο--Ῥατρασίαης, ἴοο, Νο ατα νυἰτίπα]]γ ἴ]α πιοςδῦ 
Ὑναγ]]κε οἳ α]]---Ἡξ ἴ5 αἸνναγς ἵπ α δίαῖο οἱ γγαχ απά Ἠα5 
οξίεη Ῥδεη οαρίιτεᾶ, ἴ]ε ]α5ῦς απά πιοδῦ ἀἰδαίτοις 
οαρίατε οοσυστίης ποῦ ΠἹοτο ἴΠαη οπα Ἠιπάνεά απἀ 

1 Τηο ἀαρί] ἵπ ΒΙΤΩΤΗΘΕ 18 βαἱά 6ο Ῥθ πο πιογθ {Παη βἰχ {οοῦ. 
Τ]Ἡοτοίοτο {πο Ρί]οῦ Ἠπά {ο πα{οἩ ἴπο οατγεηύ οατοΓα]1γ ἵπ ογάετ 
{ο Ἱαερ ἵπ 619 οΠαππε]. 

3 Ἐοτ ἴ]θβο φα]έ-υνοτ]κα, ο{. Ἠετοάοίαβ 4. ὅ5. 
5 Τπο Οτίπιοα. 4 Ὄπκπογψη. 
6 Τ]μο ΒαπτοπιαβίαΏς (ΒαγπιαβίαΠβ) Ὑ6τθ απ Ιταπίαη ῬθοΡ]θ. 

ΟΕ, Βοβίον{σαβ Ιγαπίαπε απά ἀγεεῖρα ἵπ οι] Ἰναδδία, 
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/ Ἀ ή Δ ε 4 . - πλειόνων ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν. εἷλον 
Δ λ / / Δ Ν ”/ Ν 3 - δὲ καὶ ταύτην Γέται καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τοῖς 

- Α 3 

ἀριστεροῖς τοῦ Πόντου πόλεις µέχρι ᾿Απολλωνίας. 
4 Δ Λ / Δ Α / / ὅθεν δὴ καὶ σφόδρα ταπεινὰ τὰ πράγματα κατέστη 

” / ε ’ Δ 9 / τῶν ταύτη "Ἑλλήνων, τῶν μὲν οὐκέτι συνοικισ- 

θεισῶν πόλεων, τῶν δὲ φαύλως, καὶ τῶν πλείστων 
β / . ». Δ / ᾳ λλ Δ ΔΝ αρβάρων εἰς αὐτὰς συρρυέντων.ὶ πολλαὶ γὰρ 

δή τινε ἁλώσεις κατὰ πολλὰ µέρη γεγόνασι 

τῆς Ἑλλάδος, ἅτε ἐν πολλοῖς τόποις διεσπαρµένης. 
ε / / « / / ἁλόντες δὲ τότε οἱ Ῥορυσθενῖται πάλιν συνῴκησαν, 

ἐθελόντων ἐμοὶ δοκεῖν τῶν Σικυθῶν διὰ τὸ δεῖσθαι 
- . / ια / - « / τῆς ἐμπορίας καὶ τοῦ κατάπλου τῶν "Ἑλλήνων. 

ἐπαύσαντο γὰρ εἰσπλέοντες ἀναστάτου τῆς πόλεως 

γενοµένης, ἅτε οὐκ ἔχοντε ὁμοφώνους τοὺς 

ὑποδεχομένους οὐδὲ αὐτῶν Σκυθῶν ἀξιούντων 

οὐδὲ ἐπισταμένων ἐμπόριον αὑτῶν κατασκευά- 

σασθαι τὸν “Ελληνικὸν τρόπον. 

Σημεῖον δὲ τῆς ἀναστάσεως ἤ τε φαυλότης 
τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τὸ συνεστάλθαι τὴν 

/ 3 ή / / / πόλιν ἐς βραχύ. µέρει γάρ τινι προσῳκοδόμηται 
- - / Ἡ) [η / Δ ει) τοῦ παλαιοῦ περιβόλου, καθ ὃ πύργοι τινὲς οὐ 

η / ] 4 4 / σολ πολλοὶ διαµένουσιν οὐ πρὸς τὸ μέγεθος οὐδὲ 
4 ο ) " - λ 4 δὲ Ν πρὸς τὴν ἰσχὺν τῆς πόλεως. τὸ δὲ μεταξὺ 

- - / συµπέφρακται κατ᾽ ἐκεῖν ταῖς οἰκίαιις οὐκ 

1 συρρυέντων Ἐπαρετίπβ: συρρεόντων Ὦ Β, συνρυέντων Μ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉ ΒΡΕ, 

ΠΕ0γ γεαχς αρο. Απά ἴμε («είας οη ἴλαί οεσαδίοηΏ 
εἰζεᾶ ποῖ οπ]γ Βοτγείμεηπες Ῥαΐ αἶςο ἴμε οἴ]μοεν οἶδίες 
αἶοης ἴμπε Ἰεβ; «ποτε οἱ Ῥοπίας ας {αχ α5 Αρο]]οπία.1 
Έον ἴλαί τεᾶδοη ἴ]ο {ογίαπες ο{ ἴπε (τεε]ς ἵπ ἴλαί 
γερίοη τεας]εᾷ α νετγ Ίου εϱΏ Ιπάεεά, 5οπ1θ οῇ ἔ]λαπι 
Ρείηπρ πο Ίοηρεν απίτεά ἴο {οτπα οἶξίες, νγ]ο οἴ]εις 
επ]ογεά Ῥαΐ α υτεϊε]μεᾶ εχἰςίεπος α5 οοπιπιη/είᾳς, 
απά Τξ Ὕνας πιοςῖΙγ Ῥατρατίαης Υπο Ποσ]κεά {ο ἴλεπα, 
Τπάεεά πΙαΗΥ οἶδῖες Ἠανο Ῥεεη οαρίιγεά ἵπ ΠιαΠΥ ρατῖς 
ος ἄτεεςς, ἵπακπιαςῇ α5 (πτεεςε ες δοαἱτεγεά ἵπ ΠΙάΠΥ 
τερίοη5. Βαζ αἴἴεν Βουγείμεπες ηαᾶ Ῥεεη ἵακεη ΟΠ 
ἴλο οεσβδίοΏ ππεη{{οπεᾶ, {ΐς ρεορ]ε οπος πιογς Γογπιεά 
α οοπιπηπΏ(γ, νηϊἩ ἴ]ε οοηδοηῖ οῇ ἴπε βογ(μίαης,: 
1 Ἱππαρίηε, Ῥεσαιςε οἱ {λείγ πεεά {ου ἴταβῖο ντἩ ἴ]ια 
πτεε]κς ν]ιο παὶσηί αςα ἴΠαῖ ροτί. Ἐον πο (γαε]ς 
ηαά 5ἴορρεά ςα]πρ ἴο ῬΒουγείμεπες ππεη ἴ]ε οἵ ἵγ 
γγας Ἰαίὰ γναςίε, παδπηποἩ α5 ἴΠεγ Ἰαά πο Ῥεορ]ε οῇ 
ΕΟΠΊΠΊΟΠ 8ΡεεςῇἩ Το τεοεῖνε ἴἨεπι, απά ἴλε βογἰμίαης 
ἴλεπηδε]νες Ἠαά πείίπεν το απηβ/ξίοη που ἴλμε Ἰκπουν- 
Ἰ]εάρε ἴο εφπῖρ α ἴγαᾶίπο-οεηίτε οΓ {είν οἵνη αξἴον ἴ]ια 
(τεε]ς ΠΙάΠΗΕΥ. 

Ἐνίάεποε οἳ ἴπε ἀεδίταοίίοι οἱ Βοτγείμεπες ἵς 
ν]δῖρ]ε Ῥοί] ἵπ ἴΠε 6οΥτγ παϊίαχε οἱ 15 Ῥι]άϊπρς απἆ 
ἵῃ ἴ]λο οοπϊταςιίοη ο6 ἴΠε οἳἵγ νητΠίη παντον/ Ῥοιηᾶς, 
Έος 1ἱ Ίας Ῥεεῃ Ῥι]ὲ αά]αοεηπῖ Το οπε 5εοίοη οῇ τε 
αποϊεπῖ οἰγοι[ῖ- ν/α]] νΊετε α {ανν ἴονγοις, Ῥαΐ οπ]γ α 
{ενν, γεῖ τοπιαῖη, ποῖ αἲ αἲ] ἵπ Ἱεερίηρ ουν] ἴ]α 
οπἱρίπα] οἱζε οἵ Ῥούεχ οἱ ἴμε οἵἵγ. Τμε ἱπτεινεηίπς 
86ραςε ἵπ ἴ]λαῖ απατίετ ηας Ῥεεπ Ῥ]ου]κεά ο Ὦγ πιεαης 

1 Οη {πο Τητασίαη οοαςύ ο{ Ῥοπίαβ, αροαί 1256 πα] ποτί]ι- 
νγεβύ οἱ Βγπαπ{ίαπῃ, 

3 Οοἶπβ οἳ (λαῦ Ῥετίοά ατο βαἱά 6ο βαρροτέ Ὠἱο οοπ]θοσίατο 
(Ὀ1αβ!, ἵῃ Ῥαπ]1γ-Ίββονα ΧΥΤΙ. 2422). 
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ε) ΄ ή - 1 ὃ λ / : / δὲ ἐχούσαις ὁποῖα] διαλείπει. τειχίον παρα- 
/ ΄ 4 ) 3 / [ο Λ βέβληται πάνυ ταπεινὸν καὶ ἀσθενέ. τῶν δὲ 

πύργων εἰοί τινες πολὺ ἀφεστῶτες τοῦ νῦν 
οἰκουμένου, ὥστε μηδ᾽ εἰκάσαι ὅτι μιᾶς ἦσαν 
πόλεως. ταῦτά τε δὴ οὖν σημεῖα ἐναργῇ τῆς 
ἁλώσεως καὶ τὸ μηδὲν τῶν ἀγαλμάτων διαµένειν 
ὑγιὲς τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς, ἀλλὰ ξύμπαντα λελωβη- 
µένα εἶναι, ὥσπερ καὶ 3 τὰ ἐπὶ τῶν µνηµάτων. 
Ὅπερ οὖν ἔφην, ἔτυχον περιπατῶν πρὸ τῆς 

/ / 9” / ” ” 

πόλεως, καί τινες ἐξήεσαν ἔνδοθεν τῶν Ῥορυσθενι- 
α Δ 9 ϕ ο »/ ” ἤ / τῶν πρὸς ἐμέ, ὥσπερ εἰώθεσαν' ἔπειτα Ἰαλλί- 

στρατος ἐφ᾽ ἵππου τὸ μὲν πρῶτον παρίππευσεν ἡμᾶς 
” ο Δ αφ μ. / έξωθεν προσελαύνων, παρελθὼν δὲ ὀλίγον κατέβη, 
καὶ τὸν ἵππον τῷ ἀκολούθῳ παραδοὺς αὐτὸς πάνυ 
κοσµίως προσῆλθεν ὑπὸ τὸ ἱμάτιον τὴν χεῖρα 
ς / / λ / / ὑποστείλας. παρέζωστο δὲ µάχαιραν μεγάλην 

- ε - Δ 2 λ ν] ” 

τῶν ἰππικῶν καὶ ἀναξυρίδας εἶχε καὶ τὴν ἄλλην 
Ν / ”/ Δ α ” « / 

στολὴν Σκυθικήν, ἄνωθεν δὲ τῶν ὤμων ἱμάτιον 
1 / / α »/ ς μικρὸν μέλαν, λεπτόν, ὥσπερ εἰώθασιν οἳ Ώορυσθε- 

α ο κ Δ α- 5 3 ον / 

νῖται. χρῶνται δὲ καὶ τῇ ἄλλη ἐσθῆτι µελαίνῃ 
ὡς τὸ πολὺ ἀπὸ γένους τινὸς ὙΣκυθῶν τῶν 

1 οὐκ ἐχούσαις ὁποῖα] συνεχούσαις ὅπου τι 0888ΏοἨ. 
} καὶ υάάεᾶ Ὦγ Ἠετψετάεῃ. 

1 Ῥ]ο ΒΘ6ΠΙΒ {ο ΒΑΥ {]αῦ ἵπ ἴλμο τεοοηβίταοθίοη οἳ ιο οἵιγ 
υλαί Ῥογήίοη οἳ 61ο οἱά οἴτοιϊε-γγα]] ννλ]οῖι γνας Ῥθβύ Ῥτοβεγνοά 
γ/88 τεαπας, 61ο οπς Ῥοΐπςσ Ιοϊποά {οσοί]οτ Ὦγ α οοηΘΙΠΙοΙΒ 
πο οἳ ἀνγε]ίησε νη(Ἡ Ῥατίγ-γγα]]β, 8ο 88 {Ποπιβε]νοΒ {ο β6ινθ 
88 ἃ ἀείεποθ. ΤΠΗθ Β4ΠΙ6 Ῥίαπ ππαΥ Ὦο οἈβογνοά ἵῃπ ΠΙΑΠΥ 
Άορεαῃ Ιρ]απάβ. Τηο τοβα] Γον Ῥογγβίμεπες γγαβ α παττονίης 
ος 168 {οτπιογ πα, ΟΕ, ίοΠ], ἐθίά., 9419 απᾶ 2416. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉΗΡΕ, 

οἑ {λα Ἠοιιςας, Ὀι1]{ 6ο αξ ἴο {οχΏι α οοπίηποις γηο]ο.ῖ 
Ἠονψενες, α Ρἱἱ οἱ γγα]] Ίας Ῥεεπ οοηβἰτισἰεᾶ ρατα]]ε] 
ἴο Ελπίς πε οἱ Ἠουιςες, απο Ίον απά νεα]. Ας {ου 
Ώλε ἴούψεις, ἴποεγε αγθ 8ΟΠ16 γ/ΠΙοἩ δἴαπά απήτο αρατῖ. 
Άοπα ἴλε ροτίοη οἱ ἴπε οἵγ ἰλπαῖ ἴ5 που Ιππαρίτεᾶ, 
5ο {]αῖ γοι γνου]ά ποῖ δαττηίςε ἐ]λαῖ ἴλεγ οπηοε Ρε]οηπσεᾶ 
ο α 5ἴηπσ]ε οἵἵγ. ΤἨεςε, ἵπεη, ατε οἶεατ ἴοκεης οἱ ἴμα 
οιγ᾽ς οαρίαχε, α5 γγε]] α5 ἴμε {αοῖ ἴ]λαῖ ποῖ α δἶηπσ]α 
εἰαΐαο τεπιαίης ππάαπιασεᾶ απποΏς ἴΠοςε ἴ]λαί αγε ἵπ 
Όλε ςαποϊαατῖες, οηπ6 απᾶ α]] Πανίης ει ετεά πια]]α- 
Ἠοη, ας ἵ5 τις αἱ5ο ος ἴπε {απογα] πιοπΙπηθη (8. 

ἨΡε]], ας ΤΙ ννας ςαγῖης,ἳ 1 εαποεᾶ ἴο Ῥε ςἴτο]]τς 
ουΐδίάε ἴ]α οἳιγ, απᾶ ἴπετε «απ1θ Το πιεεῖ παε ἔγοπα 
η θλίη ἴ]λο γνα]]ς 6οπιε οἱ ἴ]ο Ῥεορ]ε οἱ Βοιυγδίμεπες, 
α5 να Ὀμεῖγ οαθίοπ. Τπετεαροπ Οα]θἰταῖιας αἲ Ετεῖ 
οαπ1ο τϊάϊπρ ὮΥ 5 οη Ἠοχδερας] οη Πΐς γίαγ {ποπα 
βοπιεγ/ετε ουϊδίάε οΓ {ουῃ, Ῥαἳ νεη Ίο Ἰαά σοπε α 
οποτί ἀῑξίαποε Ῥεγοπά ας, Ἠε ἀἰδπιουπίεα, απ, εη- 
αςίηςσ Ἠῖ5 Ώοχςε Το 5 αἴτεπάαηῖί, Πε ἨΙπηδε]{ ἆτενν 
ηεαΥ 1η ΥΕΣΥ Ῥτορετ Γα5ΗΙοἨΏ, Πανίηρ ἀναννη Ἠῖς πι 
Ῥεπεαϊ] Ἠὶς πιαπί]ε. Θδιδρεπάεᾶ {τοπ Ες σἰτά]ε Ίε 
Ἰαᾶ α στεαῖ οΚΥΕΙΙΥ 5αῦτε, αηᾶ Ἠε γα Ἰγεατίηο 
ἴπουςδοτς { απᾶ αἲ] ἴμε τεςί οἳ ἴ]α Βογίβίαη οοδίαπῃε, 
απά {γοπα Πΐ5 «ποιι]άετς ἴπετο Ἠαπο α 5πηα]] Ῥ]ασ]ς «αρα 
οἱ η πηαϊετία], α5 ἶ5 πδαα] νηϊἩ ἴΠε Ῥεορ]ε ος 
Ῥοχγαίμεπες. Ίπ {αοῖ ἴλε τεδῖ οἱ ἰ]ιαῖν αρρατε] ἴῃ 
6επετα] 15 τεσι]ατ]γ Ῥ]αε]ς, ἵΠτοιρῃ τπε πῄαεποε οί α 

Σ Τη 5]. Τ]μο Ἱοπρί] οἱ ύπο ἀῑστοαβείοη 18 ααγρτϊβίησ ἵπ νίθυν 
οἳ ιο βεοπαῖηρ Ῥτοπιίπθπορ οἱ Βοτγβίῃοεηπθβ. Ίλαβ 16 πιετεΙγ 
61ο επλαβίαβπα οἳ 619 {τανε]]οτ ᾗ 

5 Τύ γα ποῦ ροοᾶ {οτπι {οτ α (τοε]ς σοπ/{]επιαη {ο αρρεας ἵη 
Ῥαβ]ίο γης] Ῥατο ΤΠ. ΟΕ, ΑεβομίηθΒ, πι Τήπιαγείμιπι ὅ5, 
Ῥ]αίατοα, Βλοσίοπι 4. 

4 Το α ἄτεε]ς, {ΤΟΠΒΕΤΒ αΏρεατεά οβροοία]]γ [οτείση. 
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Μελαγχλαίνων, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσι, κατὰ τοῦτο 
ὀνομασθέντων ὑπὸ τῶν Ἑλλή νων.. 
ΊἩν δὲ ὡς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ὁ Καλλίστρατος, 

πάνυ καλὸς καὶ μέγας, πολὺ ἔχων Ἰωνικὸν τοῦ 
εἴδους. ἐλέγετο δὲ καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 
ἀνδρεῖος εἶναι, καὶ πολλοὺς Σαυροματῶν τοὺς 
μὲν ἀνηρηκέναι, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους εἰληφέναι. 
ἐσπουδάκει δὲ καὶ περὶ λόγους καὶ φιλοσοφίαν, 
ὥστε καὶ ἐκπλεῦσαι σὺν ἐμοὶ ἐπεθύμει. διὰ 
πάντα δὴ ταῦτα εὐδοκίμει παρὰ τοῖς πολίταις, 
οὐχ ἥκιστα δὲ ἀπὸ τοῦ κάλλους, καὶ εἶχε πολλοὺς 
ἐραστάς. πάνυ γὰρ δὴ τοῦτο ἐμμεμένηκεν αὐτοῖς 
ἀπὸ τῆς µητροπόλεως, τὸ περὶ τοὺς ἔρωτας τοὺς 
τῶν ἀρρένων: ὥστε κυνδυνεύουσιν ἀναπείθειν καὶ 
τῶν βαρβάρων ἐ ἐνίους οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ σχεδόν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἂν ἐκεῖνοι τὸ τοιοῦτον ἀποδέξαιντο, βαρβαρικῶς 
καὶ οὐκ ἄνευ ὕβρεως. 

Εϊδὼς οὖν αὐτὸν φιλόμηρον ὄντα περὶ τούτου 
εὐθὺς ἐπυνθανόμην. σχεδὸν δὲ καὶ πάντες οἱ 
Ἠορυσθενῖται περὶ τὸν ποιητὴν ἐσπουδάκασιν 
ἴσως διὰ τὸ πολεμικοὶ εἶναι ἔτι νῦν, εἰ μὴ ἄρα καὶ 
διὰ 1 τὴν πρὸς τὸν ᾿Αχιλλέα εὔνοιαν" τοῦτον μὲν 
γὰρ ὑπερφυῶς τιμῶσι, καὶ νεὼν τὸν μὲν ἐν τῇ 
νήσῳ. τῇ ᾿Αχιλλέως καλουμένῃ, ἵδρυνται, τὸν δὲ 
ἐν τῇ πόλει' ὥστε οὐδὲ ἀκούειν ὑπὲρ οὐδενὸς 
ἄλλου θέλουσιν ἢ "Ὀμήρου. καὶ τἆλλα οὐκέτι 

1 διὰ αἀάεᾶ Ὦγ Αγηϊπι, 

1 Ἠετοάοῦαβ (4. 20) 878 {]λαῦ {ο Ῥ]ασκο]οβ]β Ίντο πο 
ΒογίλμίαηΏΒ. ἩἨο 18 Ἰοβο οαθίοις (Παπ ΤὨίο ἵπ οκρ]αϊπίης ἴο 
Π8ΊΠΘ (4. 107). 

Σ ΜΠείιβ, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙΧΤΗ Ρ1ΙΡΘΟΟΙ ΒΡΕ, 

οεγίαίη τῖρε ος Δογἰμίαης,] {πε Β]αο]ο]οα]ςς, 5ο παπιεά 
Ὦγ ἴπε (ντεε]κς ἀοιρί]εςς {ου ἴ]αῖ γετγ Τεαδοη. 

ϱα]]εἰταῖας γνας αροαῖ εἰσβίοεη γεαχς ο{ ασ6, νεΙΥ 
ἴα]] απ Ἠαπάδοπηε, Πανίηρ πιαοὮ οἱ ἴμε Τοπίαη ἵπ Ἠΐς 

Ἀρρεαχαπςθ. Απά 1 Ίνας 5αἷἆ αἶξο ἴλαῖ ἵπ πιαϊῖους 
Ρεγίαϊπίπς Το γ/ατίαχο Ίο Ίνας α π]αἨ οἱ οοιταρε, απά 
ἴλαῦ πΙαΏΥ οῇ ἴλε βαατοπιαζίαης Ὦς Ἠαά εἶἴλεν ]αΐπ 
ος ἵακεπ «αρίϊνο. Ἠε Ἠαά Ῥεοοπιο Ιπίετεδίεᾶ αἶδο 
ἵη ΟΤΑἴΟΥΥ απά ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ, 5ο ἴλπαῖ Ίο Ἠαά Πΐς Πεατί 
δεῖ οἨ δα1]πρ αΊΥΑΥ ἵΠ ΠΙΥ οοΠΙΡΔἨΥ. Του α]] ἴμεςε 
ΤΕΒΡΟΠ5, ἴἨεη, 1ο Ίνας ἴπ Ἠίσ] τεραῖο ντ Ες Γε]]ουν- 
ΤΟΝΏΦΠΙΕΗ, απᾶ ποῖ Ἰεαςῖ οἱ α1] Ῥεσαιςε οἱ Ες Ῥεαι!ἴγ, 
απά Ίο Ἰαά ΠΙΔΏΥ Ἴονει. Έον ἴμίς ῥτγαοίίος Ίχας 
εοπ[ϊπιαεά οἩη απποης ἴπεπι α5 α Ἠετίίασε {οπι ἴπε 
οἵιγ ος Ἠιεῖν οτἱσίπ Ξ---Γ τείεν Το ἴλμε Ίονο οἱ πιαΏ ΕοΥ 
ΠΊ8Π---Ο ΠΙΠΟἨ 5ο ἴλαϊ ἴΠεγ ατε ]κε]γ {ο πια]ε οΟΠ- 
νετῖς οἱ 6οπ1ε οἱ ἴμε Ῥατρατίαπς, {οΥ πο ροοᾶ επά, 1 
ἆατε 5αΥγ, Ῥαΐ ταῖμεν α5 ἴλοδε Ῥεορ]ε που]ά αἀορί 
δις] α Ῥτασϊίος, ἴμαῖ ἵ5 ἴο 8αΥ, Π]κε Ῥατρατίαης απά 
ποῦ γη ζλοιῦ ΠοεπίΙοιςδηεςς, 

Κπονήηςρ, ἴπεη, μαι Οα]Ηκίταίας γνας {οπᾶ οἳ 
Ἠοππες, [ ἱπωππεάίαϊε]γ Ῥεσαπ ἴο ααεδίίοη Ἠΐπα αροιιζ 
ἴπε Ῥοεί. Απά ρταοϊίοα]]γ αἲ] ἴπε Ῥεορ]ε ο{ Βοιυγς- 
ἴπεηες αἷξο Ἠανε οι]Ηναϊεᾶ αΏ Ιπίεταςί ἵπ ἨοπθΥ, 
Ροββίβ]γ Ῥεσαιςο ο{ ἐ]ιαῖτ 5011] Ρεΐπρ α νγατ]]κε ρεορ]ε, 
αΠλοιρΏ 1 παΥ αἶ5ο Ῥε ἆπα ἴο ἴλείγ τερατά {0Υ 
Λολί]]ες, {ον ἴἩεγ Ἠοποιν Ἠΐπα εχεεθᾶ(πρ]γ, απᾶ ἴλεγ 
Ἠανο αοἴια]]γ εείαρ]ςμεά ἴννο ἔεπιρ]ες {ον Πΐς νγου- 
ϱΠΡ, οπε οἩ ἴπε ἴδ]απά ἴμαῖ Ῥεατς Ἠΐς παπιε ὃ απά οπθ 
ἵη Ἰπαῖς αγ; απᾶ 5ο ἴΠεγ ἆο ποῖ γήςῃ εγεπ ἴο θα 
αροαῖ αΏΥ οἴ]οτ Ῥοεῖ ἵπαη Ἠοππεν. Απά αΠλοιρ]ι {η 

ὃ ῬτοβυπιαβΙγ απ Ιδ]απά αἲὐ ἴλο πιοαίἩ οἱ ο Ὠπίερετ, 
ἴποιρ] {ο ονιάφπορ ἵΒ οοπῇιβθᾶ. Βίταρο (7. 3. 16-17) απά 
Μαχίπιις Τγτίας (9. Τ) τείοτ {ο ν/οτβΏῖρ οἱ ΑοΠΙ]θβ οἨ 8Ώ 
ἴδ]απά οὐ ένο ταοι{Ἡ οΓ{μο Ώαπιῦο, 
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- ς / λ 4 α) / 3 . 

σαφῶς ἑλληνίζοντες διὰ τὸ ἐν µέσοις οἰκεῖν τοῖς 
/ ϱ / ε) / »χ/ / 

βαρβάροις ὅμως τήν γε ᾿Ἰλιάδα ὀλίγου πάντες 
ἴσασιν ἀπὸ στόματος. 

Εἶπον οὖν προσπαίζων πρὸς αὐτόν, Πότερόν σοι 
δοκεῖ, ὦ Ἐαλλίστρατε, ἀμείνων ποιητὴς Όμηρος 
Ἀ /. Δ ἀ / ” ε) .) σολ 

ἢ Φωκυλίδης; καὶ ὃς γελάσας ἔφη, ᾽Αλλ᾽ οὐδὲ 
ἐπίσταμαι ἔγωγε τοῦ ἑτέρου ποιητοῦ τὸ ὄνομα, 

κ 4 μ ’ / σολ Δ { ’ οἶμαι δὲ μηδὲ τούτων µήδένα. οὐδὲ γὰρ ἡγούμεθα 
ἡμεῖς ἄλλον τινὰ ποιητὴν ἢ Όμηρον. τοῦτον δὲ 

δ / δὲ ζλλ ὸ ὰ 5 / 1 Ν 

σχεδόν τι οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς ἀγνοεῖ. µόνου 1 γὰρ 
ς - - 

Ομήρου μνημονεύουσιν οἱ ποιηταὶ αὐτῶν ἐν τοῖς 
ποιήµασιν, καὶ ἄλλως μὲν εἰώθασι λέγειν, ἀεὶ δὲ 
ὁπόταν µέλλωσι µάχεσθαι παρακελεύονται τοῖς 
αὐτῶν ὥσπερ τὰ Τυρταίου ἐν Λακεδαίμονι ἐλέγετο. 
εἰσὶ δὲ πάντες οὗτοι τυφλοὶ καὶ οὐχ ἡγοῦνται 
δυνατὸν εἶναι ἄλλως τινὰ ποιητὴν γενέσθαι. 

Τοῦτο μέν, ἔφην, ἀπολελαύκασιν οὗ ποιηταὶ 
. - 3  - / ο 2 4 3 / 4 

αὐτῶν ἀπὸ 'Ὁμήρου ὥσπερ ἀπὸ ὀφθαλμίας. τὸν 
δὲ Φωκυλίδην ὑμεῖς μὲν οὐκ ἐπίστασθε, ὡς 
λέγει ῃπάνυ δὲ τῶν ἐνδόξων γέγονε ποιητῶν. 
ὥσπερ οὖν ἐπειδάν τις τῶν ἐμπόρων καταπλεύσῃ 
πρὸς ὑμᾶς οὐ πρότερον παραγεγονώς, οὐκ εὐθὺς 
ἠτιμάσατε αὐτόν, ἀλλὰ πρότερον γευσάµενοι τοῦ 

” Ἂ ”/ / ”/ - / 

οἴνου, κἂν ἄλλο τι φορτίον ἄγῃ, δεῖγμα λαβόντες, 

1 µόνου Ο88ΔΙΡΟΠ : μόνοι. 
3 παραγεγονώς Ἐπιρετίαβ: γεγονώς. 

1 Α ρποπιῖς Ῥοεῦ οἱ {πο αἰχίλ οεπύιτγ Ἠ.ο. Έος ἴ]θ βοπΠ{γ 
τοπΙαΙΏ5 ΟΕ Ἠϊβ Υ6Ιβ9, πιοβῖγ οοπρἰθαίβ, βοο Ἐάπιοπάβ, ΕΙεφη 
απά Ιαπηδιδ, νο]. 1, ϱρ. 168 Ε. (1.6.1). ο 

1 ῶπ]οβ αὐτῶν ελοι]ά Ὀθ τοιᾶ αὐτῶν απᾶἀ οοηβίτιεἁ (88 
8ἶβο αὐτῶν ἴνγο ἸΐΠπ6Β Ἰα{ετ) 88 α Ῥτοποιπ ΟΕ {πο Πτεῦ Ῥετβοῃ, 
Οµ]Ηβίταίαβ 19 σαν οἱ οχαρροτα{ίοη, ο Γαυ]0 ὑαῦ παρ] Ὦο 
θβοτίρεᾶ {ο Ῥτον]ποία]ίβπι απά ιο οπ(λαβίαρπι οἱ οί. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΘΙ«ΤΗ ΡΙΡΒΟΟΤὉΒΡΕ, 

6επετα] ΤἨεγ πο Ίοπρες δρεα]ς (τεεῖς ἀῑδμποι]γ, 
Ῥεσαιδε ἴ]εγ Ἰἶνε ἵπ ἴλε πιάςί οἱ Ῥατυασίαης, 511 
α]πηοκί α1] αἲ ]εαςί Ίεπουν ἴλε Παά ὮΥγ Ἠεατῖ. 

Αοοοτάίπρ]γ 1 εαἱᾷ ἴο Ἠίπα ὮΥ γγαγ οἱ ]ε5ί, '' 0α]]- 
εἰταῖας, πγπΙοἩ ἆο γοι ίη]ς ἶ5 ἴπε Ῥεΐίεν Ροεῖ, Ποπιας 
ος ΕΠουγ]ίάες 21. Απά Τε Ἰαισ]ιεά απά καἱά, '' Ίγ, 
ἃ5 {ος τηγςε]{, 1 ἆο ποῖ ενει πουν τε οἶλει Ροεί”5 
Ώ8ΊηΕ, απά 1 5Ἴρροδε ἴλαῖ ποπε οΓ ἴλεςα πιεη ἆοες, 
είπεν. Έοχ Ίνε ἆο ποῖ Ῥε]ίενε ἵπ απγ οἴμετ ροςδῖ λατ 
Ἠοπιεγ. Βιΐ α5 {ος Ἠοππετ, γοι πιὶσηι αγ λα 
ηΟ Ώ]αἨ α]ϊνε 19 Ιρποταηῖ ο Ἠΐπι, Έον Ἠοπιεν ἶ5 ἔ]λα 
οπ]γ οπε Ὑ οσα είς ροοῖς τεσα]] ἵη ιεῖν οοπαροςί- 
Πουμς,: απ 1ὲ ἶ6 ἰλοίν Παδίϊ Το τεσοῖίο Ἠΐς νειςες οἩ 
ΠΙΔΏΥ απ. οοσαρίοη, Ῥαῦ ἱηνατίαβ]γ ἴλπεγ επΙρ]ογ Ἠΐς 
Ροεῖχγ ἴο Ἱπδρίτε ἴλαῖχ ἴχοορς γπεηπ αροαῖ {ο οπίου 
Ῥαϊτ]ε, Ἰαδί α5 ἴ]ε 5οπρς οἱ Έγτίαεις 5 πςοᾷ ἴο Ῥε 
επχρ]ογεά ἵπ Ταοεάαεπιοπ. Μοτεονετ, 1] ἴμεςε ροεῖς 
ατε ῬΗπά, απά ἴλεγ ἆο ποῖ Ῥε]μενε Τε Ροδῖρ]ε {ο αΏΥ 
οηε ἴο Ώεοοιῃε α Ρροεῖ οἰπεινγίδε. 

"Τμαί αἲ αηγ ταῖς, αἱ 1, '' Ἠχείν ροεῖς οαιρ]ιὲ 
{τοπι Ἠοπλες," ας 19 γγετε {1οπ1 ἃ 985 Οἱ 5016 6768. 
Ῥαῖ α5 {ος Ῥποογ]άες, γΥηΙ]α γοι Ῥεορ]ε ἆο ποῖ κπουν 
Ἠϊπα, αξ γοι ἰαῖςε, {ον α]] ἐ]ιαί Ίο ἴς εετίαϊη]γ ταῖεά 
4Ίηοης λα {απιοας ροεῖς. Τπετείοτε, ]αςί αξ, νΊθη 
α τηετομαπί φα1]ς Ιπίο γοιν ροτῦ νο Ὠας ηεγεχ Ῥ6θῃ 
ἴπετε Ῥείοχε, γοι ἆο ποῖ πηπηθά(ίατε]γ 6οοτΏ Ἠΐπα Ῥαἳ, 
οἩ ἴπε «οΠΙσαΣΥ, Ἠανίηπς Εγοῦ ἰαφίεά Ἰής γήπο απᾶ 
ϱαπιρ]εά απγ οἴλει ππετομαπάίδε ἵη Ἠΐς «α1ρο, γοι 

5 Τποιρ]έ {ο Ἠανο Ἰνοά αἲ Βρατία αροαέ 640 Ῥ.ο. Έοτ ἴλο 
οχίαπύ {ταρπιοπί5 ΟΓ Ἠ8 νοΓβο, 999 Ἐάπιοπάβ, ορ. οὔ., νο]. Ἱ, 
Ῥρ. 60 8. 

” Ἔμο (παΙθίοη τορατάίπσ Ἡοπιοτ Ῥ]πάπθββ ΠΙΑΥ Ῥο ἆπο 
{ο ο /΄ Ἠοπιετίο ” ΗΥΠΙΝ {ο Αγοίίο, νοιβο 172; Ῥαί Ἠοπιος 
ἨΙπιβε]{ Ῥοτίταγς Ἠΐβ Ῥατά Ὠεπποάοσιβ α8 Ρείηςρ Ρ]ίπα. 
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ἐὰν μὲν ἀρέσῃ ὑμᾶς, ὠνεῖσθε, εἰ δὲ μή, ἐᾶτε' 
οὕτως, ἔφην, καὶ τῆς τοῦ Φωκυλίδου ποιήσεως 
ἔξεστί σοι ᾿λαβεῖν δεῖγμα ἐν βραχεῖ. καὶ γάρ 

/ 

ἐστιν οὐ τῶν μακράν τινα καὶ συνεχῆ ποίησιν 
εἰρόντων, ὥσπερ ὁ ὑμέτερος µίαν ἑξῆς διέξεισι 
μάχην ἐν πλείοσιν ῆ πεντακισχιλίοις ἔπεσιν, ἀλλὰ 
κατὰ δύο καὶ τρία ἔπη αὐτῷ καὶ ἀρχὴν ἡ ποίησις 
καὶ πέρας λαμβάνει. ὥστε καὶ προστίθησι τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ καθ᾽ ἕκαστον διανόηµα, ἅτε σπου- 
δαῖον καὶ πολλοῦ ἄξιον ἡγούμενος, οὐχ ὥσπερ 
Ὅμηρος οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως ὠνόμασεν αὗτόν. 
ἢ οὐ δοκεῖ σοι εἰκότως προσθεῖναι Φωκυλίδης 
τῇ τοιαύτη γνώμη καὶ ἀποφάσει, 

καὶ τόδε Φωκυλίδου: πόλις ἐν σκοπέλῳ κατὰ 
κόσμον 

οἰκεῦσα σμικρὴ 1 κρέσσων Νάου ἀφραινούσης; 

ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὅλην Ἰλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν ταῦτα 
τὰ ἔπη ἐσθλά 3 ἐστι τοῖς μὴ παρέργως ἀκροωμένοις; ῃ 
ἢ μᾶλλον ὑμῖν ἀκούειν συνέφερε περὶ τῶν τοῦ 
᾿᾽Αχιλλέως πηδήσεών τε καὶ ὀρούσεων καὶ τῆς 
φωνῆς, ὅτι μόνον φθεγξάµενος ἔτρεπε τοὺς 
Τρῶας; ταῦτα μᾶλλον ὠφελεῖ ὑμᾶς ἐκμανθάνον- 
τας ἢ ἐκεῖνο, ὅτι ἡ σμικρὰ πόλις ἐν τραχεῖ σκο- 
πέλῳ κειµένη. κρείττων ἐ ἐστὶ καὶ εὐτυχεστέρα κατὰ 
κόσμον οἰκοῦσα ἢ μεγάλη ἐν λείῳ καὶ πλατεῖ 
πεδίῳ, ἐ ἐάνπερ ἀκόσμως καὶ ἀνόμως ὑπὸ ἀνθρώπων 
ἀφρόνων οἰκῆται; 

1 οἰκεῦσα σμικρὴ Μοτο]: οἰκεῦσα (Οἵ οἰκεῦσαι) μικρὴ. 
3 ἐσθλά πἀάεά Ὦγ Ο4ΡΡΑ. 

1 Ρίο πιβΥ Ἠανο Ἠδά ἵπ παϊπά Ῥου]α 11 {ο 17 οἳ ύο Πῆίαᾶ. 
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ΤΗ. ΤΗΠΙΤΥ-ΦΙΧΤΗ ΡΙΦΟΟΤΙΗΦΕ 

ραγ 8 10 θιΐς γοιχ ἰαρίε, οἰλειγγίσα γοι ῥραςς 1ὲ 
Ὦγ Πας 5ο,” δαῖᾶ 1, '' νηζ] ἴπε ροείάγ οἱ Ῥπουγ]ίάες 
γοι ΠΙΔΥ ἴακε α 5απΠρΙε οἱ απηα]] οοπηρᾶ5ς. Έον Ἶε 
ἵ6 ποῦ οπε οΓ ἴλοδε ο οἰτίπο ἰοσείμετ α Ίοηρ απά 
οοηίπαοις Ῥοεπῃ, α5 γοιγ Ἠοπιεγ ἆοες, νο 5ος 
πηρε ἴλαη νο Ἰλοιδαπά νεος οϐ οοπίπποιις 
ΠαΥΤαοή ἵπ. ἀεσοτρίπς α οἴπσ]ε Ῥαθ]εςΙ οἩ ἴ]με 
εοΠΙΤΑΣΥ, ἴλο Ῥοεπας οἩ Ῥποσγ]άες Ἠαναο Ῥοίμ Ῥε- 
ρἱηπίηπσ απά επά ἵπ ἴνο ος ἴηγεε νΥεγβθς. Απά 5ο 
ο αἀάς Ἠΐς πάπας ἴο θ8οἩ 5επἰπηεηϊ, ἵπ πα Ῥε]οί 
ἴπαί Ἡ ἶδ α πηαῖίου ο{ {πῖετεςί απάἆ στεαῖ ἱπιρογίαπος, 
ἵῃ 8ο ἀοΐπς Ῥε]λανίπρ ατα ἀῑβετεπί]γ {γοπι ἨοπιοΥ, 
ΝἨοΟ ΠΟΥ Ἠετε {π Ἠὶς Ῥοείτγ πάπιες ήπιε], ΟΥ ἆοπτ 
γοι ἰλίπ]ς Ῥποσγ]άες Ἰαά σοοᾷ τεαςοῃ {ο αἰταςλίπς 
{6 ΏβΊηΕ Το α πιαχίπα απά ἀεσ]αγαβίοη 5αο] ας Εις ὃ 

Τ]ς {οο ἐλε εαγίηρ οἱ ΡΠοογ]άες: 
Τε Ίανν-αρίάϊπρ ἴουνη, ἴλοιρ]ῃ «πηα]] απ 5εἳ 
Οµ α Ίο γ τος]ς, οαίγαη]ςς πηαά ἈΙπενεῃμ.2 

ἨΗΥ, ἵπ οοπαρατίδοη νηἴῃ ἴμε επίΊτο Πῆἱαά απιᾶ Οἆψαφει 
8 ποῦ ἴλεςε νευ5ες ποΡ]ε ἴο ἴποςε νο ραγ Πεεά ας 
Ώπεγ Ηπίειὸ Ον γνας 1 ποτε ἴο γοιγ αἀναπίασα ἴο 
Ἠθαντ οἳ ἴε Ἱπιρείποις Ἱεαρίπρ απά οἨανσίηρ οί 
Δελί]]ες, απά αροιί 5 νοῖσε, Πουγ ΡΥ Είς «Ποιῖς αἶοπο 
Ἱα τουῖεά ἴμε ΤΈπο]αηςῇὅ Άτα ἴποςε ἴλίπσς ποτ 
πδεβι] {ος γοι [ο Ίεατπ ὮΥ Πεατί ἴπαη γνηαῖ γοι ]αςί 
ηανε Ἠοατᾶ, ἴ]λαῖ ἃ “πια]] οἳ γ οἩ α τασσεά Ἰεαά]απά 
ἵ6 Ῥείίεν απά πηοχε Γοτζιπαϊς, 15 οτάετ]γ, ἵπαπ α στεαῖ 
οἵιγ ἵη α βπηοοίἩ απᾶ Ίενε] Ῥ]αΐη, ἴΠαῖ ἶ5 ἴο 5αγ, 1 
ἴλαί ον ἵδ οοπάποϊεά ἵπ ἀἰεοτάετ]γ απᾶ Ίαγ]εςς 
{αδμίοη Ὦ} πιεη οἱ {ο11γ 5 

5 Ἐάπιοπᾶβ, ορ. οὔί., νο]. 1, ρ. 174. 
δ Πίαά 18. 228-9. 
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Καὶ ὃς οὐ µάλα ἡδέως ἀποδεξάμενος, Ὢ ξένε, 
εἶπεν ὅτι, ἡμεῖς σε ἀγαπῶμεν καὶ σφόδρα αἰδού- 

ς ”/ 1 ὃ λ Ἂ ” / ῬΏ θ µεθα" ὡς ἄλλως Ἰ γε οὐδεὶς ἂν ἠνέσχετο ῬΏορυσθε- 
Αα. ια) ο αλ 2 / Αα » ’ νιτῶν εἰς Όμηρον, καὶ Αχιλλέα τοιαῦτα εἰπόντος. 

ὁ μὲν γὰρ θεὸς ἡμῶν. ἐστιν, ὡς ὁρᾷς, ὁ δὲ καὶ 
σχεδόν τι μετὰ τοὺς. θεοὺς τιμᾶται. κἀγὼ 
πραῦναι βουλόµενος αὐτόν, ἅμα δὲ ἐπί τι χρήσιµον 
ἀγαγεῖν, Παραιτοῦμαί σε, εἶπον, καθ Όμηρον 
συγγνώµην ἔχειν µοι, 

εἴ τι κακὸν νῦν 
εἴρηται. 

αὖθις γάρ. ποτε ἐπαινεσόμεθα Αχιλλέα τε καὶ 
Ὅμηρον ὅσα δοκεῖ ἡμῖν ὀρθῶς λέγειν. τὸ δὲ 
παρὸν σκεπτέον ἂν εἴη τὸ τοῦ Φωκυλίδου: ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ σφόδρα καλῶς λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως. 
Σικόπει, ἔφη, ἐπεὶ καὶ τούσδε ὁρᾶς πάντας ἐπι- 

ο 

θυμοῦντας ἀκοῦσαί σου καὶ διὰ τοῦτο συνερρυη- 
κότας δεῦρο πρὸς τὸν ποταµόν, καίτοι οὐ 

/ 2 / ” Δ / ᾳ σφόδρα ἀθορύβως ἔχοντας. οἶσθα γὰρ δήπου ὅτι 
χθὲς οἱ Σκύθαι προσελάσαντες µεσημβρίας τοὺς 
µέν τινας ἀπέκτειναν τῶν σκοπῶν οὐ προσέχοντας, 
τοὺς δὲ ἐζωγρήκασιν ἴσως' οὐ γάρ πω ἐπιστάμεθα 
διὰ τὸ µακροτέραν αὐτοῖς γενέσθαι τὴν φυγήν, 
ἅτε οὐ πρὸς τὴν πόλιν «φεύγουσιν. 

'Ἡν δὲ τῷ ὄντι ταῦτα οὕτως, καὶ αἵ τε πύλαι 
συγκέκλειντο καὶ τὸ σημεῖον ἦρτο ἐπὶ τοῦ τείχους 

) / ε] ε) ιά σα ς κ / τὸ πολεµικόν. ἀλλ᾽ ὅμως οὕτως ἦσαν φιλήκοοι 

1 ἄλλως Ο8Β8ΒΙΡΟΠ : ἄλλος. 

α Πίαᾷ 4. 362-9. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

Απά Οα]εἰταίας, τεοεϊνίησ ΠΙΥ τεπιαχ]ςς γη πο 
Ρτεαῖ Ῥ]εαριτε, τερ]εᾶ, '΄ ΜΥ Εοπά, νε αἀπαΐτε απά 
τοδρεοῦ γοι στεαῖ]γ; {ος οἴμετνίδε Πο Ἠ]αη ἵη 
Ῥοιγείμεπες γγοι]ά Ἠανε ἴο]εταῖεά γοιχ 5αγίης δις] 
γΠίησς ο{ Ἠοπιεγ απά Αολί]]ες. Έον Αολί]]ες ἶ5 οι 
6ο, α5 γοι οΏδεινε, απᾶά Ἠοππετ ταη]κ5 α]πιοςί πεχί 
το ἴπε σος ἵπ Ἠοποιγ.  Απά Τ {π ἵατη, νηςηῖης ἴο 
ἂβρεαςε Ἠΐπῃι απά αἲ ἴ]ε 8απιε Ἐἶπηπε ἴο σι]άε Ἠΐπα {π ἴῃε 
ἀἰτεσίῖοτ οἱ Ἠὶ5 οὗΏ αἀναηίαρς, δαΐᾷ, 1 ρερ γοι ἴο 
{οτρίνε πῃε, ἴο πδε ἴμε Ἠοππιετίο ρήχαςε, 

{1 αασΏί οἱ Ἠατπα Παἴ] που” Ῥδεπ 8ροΚκεῃ.᾽ 1 

Ἐουν 5οπιε οἴ]ει ἴἴπιε νε Πα]] ργαΐσε Ῥοίμ Αολί]]ες 
απά Ἠοπιεχ {Π 8ο {αχ ας ἴμε ροεῖ 56ετης ἴο 15 Το 8ρεαΚ 
οοτγεο!]γ. Βιῖ που γνε παἰσἡί γγε]] οοηςίἆοτ ἴ]ε ο.5ε ος 
Ῥ]μοοσγ]άᾳθς, 5ἴποε 1π ΠΙΥ ορἰηίοη Ίο βΡρεακ5 ΥΕΙΥ 
ΠΟΡΙΥ τερατά(πσ ἴλπε οἱ γ.. '"Ῥταγ ἆο 5ο, δαῖά Ἰε, 
“'φίηοε γοι «8η 8εε ἴ]αί α]] ἴλοςαε Ππεη ΠΟΥ Ῥγεδεηπί 
ἆτε Ἰηδῖ α5 εασεΥ ας Ι απι ἴο Ππίεῃ το γοι, απά ἴλαί 
{ου ἰλαῖ νετγ τεᾶδοΏ ἴλεγ Ἠανε κἰτεαπιεά ἰορεῖμετ 
Ἠετο Ῥορίάᾳ ἴ]ε τῖνεν, αἲοαρ] ἵπ πο Υοτγ ἴχαπαι] 
αἰαΐε οΓπιϊπά., Έοχ ο{οουχςε γοι Κπουγ ἴμαῖ γοεριετάαγ 
ἴπε Βογἰλμίαης πιαᾶε α ταῖἆ αἲ ποσο απᾶ ριῦ Το ἀεαϊ 
8οπηε οῇ ἴλε οιἑροςίς νο Ψετε ποῖ οἩ είν ριατά, 
απά ἵπ α]] ἸἠκεΗ]οοά ἴοοῖς οἴπετς οαρίϊνε; {οχ νε ἆο 
ποῖ γεῖ Ίκπουν ἀεβπϊτε]γ αροιί ἰλαί, Ῥεσαιδε ἰΠεῖτ 
τουῖ ἰοοῖς ἴπεπα 8οπηε ἀῑδίαπος αγΓΑΥ; {ος ἴ]ιοίς Ηἱρ]ί 
Ίγας ποῦ {ουαγά ἴ]ε οἵιγ.”.3 
Απά ἵη ἵταζῃ 15 γνας Ῥτεοίδε]γ α5 Ίε Ἰιαά δαΐᾱ, απά 

ηοῦ ΟΠΙΥ Ίγετε ἴ]ε οἳἵγ σαΐες {αδῦ οΏαϊ Ῥαΐ αἱδο ἴπετε 
Ἰαά Ῥεεη Ποϊςεεᾶ οἩ πε ταπαρατῖς ἴ]α εἰαπάατά ἴ]ιαί 
Ρεϊοκεης Ἱναχ. Ὑεἲ ἴλεγ γ/ετο 5ο) ατἀεπῖ Ιδίεπενς, 

3 Βεοεπιϊηρ]γ α γοαο] οἱ Ἠαπαουγ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΒΟΡΤΟΜ 

καὶ τῷ τρόπῳ Ἕλληνες, ὥστε μικροῦ δεῖν 
ἅπαντες παρῆσαν ἐν τοῖς ὅπλοις, βουλόμενοι 
ἀκούειν. κἀγὼ ἀγάμενος αὐτῶν τὴν προθυµίαν, 
Ῥούλεσθε, ἔφην, καθιζώμεθα ἰόντες ποι τῆς 
πόλεως; τυχὸν γὰρ νῦν οὐ πάντες ὁμοίως 
ἀκούουσιν ἐν τῷ βαδίζει», ἀλλ᾽ οἱ ὄπισθεν πράγ- 
µατα ἔχουσι καὶ παρέχουσι τοῖς πρὸ αὐτῶν, 
σπεύδοντες ἐγγυτέρω προσελθεῖν. ὡς δὲ τοῦτο 
εἶπον, εὐθὺς ὥρμησαν ἅπαντες εἰς τὸ τοῦ Διὸς 
ἱερόν, οὗπερ εἰώθασι βουλεύεσθαι. καὶ οἱ μὲν 
πρεσβύτατοι καὶ οἱ γνωριμώτατοι καὶ οἱ ἐν ταῖς 
ἀρχαῖς κύκλῳ καθίζοντο ἐπὶ βάθρων". τὸ δὲ 
λοιπὸν πλῆθος ἐφεστήκεσαν. ἡν γὰρ εὐρυχωρία 
πολλὴ πρὸ τοῦ νεώ. πάνυ οὖν ἄν τις ἤσθη τῇ 
ὄψει φιλόσοφος ᾿ἀνήρ, ὅτι ἅπαντες ἦσαν τὸν 
ἀρχαῖον τρόπον, ὥς φησιν Ὅμηρος τοὺς Ἓλλληνας, 
κομῶντες καὶ τὰ γένεια ἀφεικότες, ες δὲ ἐν 
αὐτοῖς µόνος ἐξυρημένος, καὶ τοῦτον ἐλοιδόρουν τε 
καὶ ἐμίσουν ἅπαντες. ἐλέγετο δὲ οὐκ ἄλλως 
τοῦτο ἐπιτηδεύειν, ἀλλὰ κολακεύων Ῥωμαίους 
καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς Φιλίαν ἐπιδεικνύμενος" 
ὥστε εἶδεν ἄν τις ἐπ᾽ ἐκείνου τὸ αἰσχρὸν τοῦ 
πράγματος καὶ οὐδαμῇ πρέπον ἀνδράσι». 

Ἠπεὶ δὲ ἡσυχία ἐγένετο, εἶπον ὅ ὅτι δοκοῦσί μοι 
ὀρθῶς ποιεῖν, πόλιν οἰκοῦντε ἀρχαίαν καὶ 
Ἑλληνίδα,, βουλόμενοι ἀκοῦσαι περὶ πόλεως. 
καὶ πρῶτόν γε, ἔφην, ὅ τι ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο 
ὑπὲρ οὗ ὁ λόγος γνῶναι σαφῶς' οὕτω γὰρ ἂν 

Ἰ Ἔπο Ῥ]γαβο κάρη κοµόωντες ᾿Αχαιοί ἵν Ἰοφιοπό ἵπ 
Ἠοππθς, Ἠο ἵβ αἰ]επί τορατάίησ ἴπο Ῥεατά, (ποιρλ Ῥθαγάβ 
ΠΙΑΥ Ἠα8νο Ῥθευῦ πβαα]. Τ]μοιρσῃ ιο (τεο]κα Ἰμαᾶ Ίοηπρ Κπογη 
οΓ {]ιο τ8(ος, Α]εχαπάοτ {ιο ἄτοαί 18 βαἱά {ο Ἠανο πιαάο βανίηα 

436 



ΤΗΕ, ΤΗΠΑΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΘΟΟὉΒΡΕ, 

5ο α]γ (ἀναε]ς ἵη ολαταοῖεν, ἴπαί αἰπιοςί α]] το ἵπ- 
λαριαπῖς νετε ρτε5εηῖ, ΙΠάΘΥ ΑΤΤΩΕ, 686 6Υ Το Πεαγ1ηςθ. 
Απά 1, αἀπαίτίπς ἐλεῖν εαγηεείηεςς, 5αΐα, '' Η Τ ρ]εαςα 
γοι, 5Πα]] Ίνα ϱο απά ος ἆονγη 5οπιενΏετε ἵπ με οἵςγ ὃ 
Έοχ Ῥετοβαπος αἲ Ῥτγεδεπί ποῖ αἰΙ οαη εαν εαιια]1γ 
ΥγΕ]] ννπαῖ ἶς αἱ ας ννε 5ἴτο]]; οἩ ἴ]α οοΠίταχγ, ἴ]οςα 
ἵη ἴλε τεαχ απά Τὲ ἀϊβμοα]ὲ ΤΠεπηςε]νες απ αἷςο πλα]κε 1ὲ 
ἀἱβποα]ὲ {ου ἴποςδε απεαά ἴμτοιρῃ {πεί εασεγηθςς Το 
σεῖ «]οδετ.  Απά πο βοοπεχ Ἠαά Τ πιαᾶε ἰλίς 6αρσες- 
Πο ἔλαη ΤΠεγ αἲ 5εῖ οαῖ τορείμεν {ου ἴ]ο ἵεπαρ]ε οί 
Ζεις, νηετε ἴΠεγ ατε γγοηῖ Το πιθεῖ ἵπ οοαποΙ]. Απά 
νμ]]ε ἴ]ο ε]άεςί απᾶ μα πιοςί ἀἰκιπσιϊκμεα απά ἴ]α 
οβιοία]ς εαϊ οη Ῥεπο]μες ἵη α οἶτοίςα, πε γεςί οἱ ἴ]α 
οοπΙραΏΥ 5ἴοοά «Ἴοδε Ὦ}, {ου ἴπεγα Ύγας α Ίαγρε ΟΡεΠ 
8ραοε Ῥείΐογε ἴπε ἴεπαρ]θ. Α ΡΙΙ]οδορ]ᾗεν γγοι]ά Ἰανα 
Ῥεεη ναφί]γ Ρ]εαςεά αἲ ἴλπε οἰσῃί, Ῥεσαιςε α]] νγετα 
κε ἔμε αποϊεπί (χγεε]κς ἀοδοτῖρεά Ὦγ Ἠοππον, Ἰοηρ- 
Ἰαΐτεᾶ απά ντ] Βονίης Ῥεατάς,ὶ απἆ οπ]γ οπε απΙΟΏΡ 
ἵλεπι ἵγας «Ἠανεῃ, απᾶ Ἠε γναςδ βαβ]εοῖεά {ο ἴ]με 
πὶάίσοα]ε απ τεβδεπἰηεηῖ οΓ ἴλεπῃ αἲ]. Απά Τῖ γνας οαῖά 
Όλα Ίο Ῥταοϊίσεά οΠανίπς, ποῦ α5 απ 1ά]ε Γαπογ, Ῥαί 
οί οἱ βαἴίετγ ος ἴΠε Ώοπιαης απ ἴο 5ου Εΐς {1επά- 
5Π{ρ ἰονψατά ἴπεπι. Απά 5ο οπο οοπ]ά Ἠανεα 56εΠ 
Π]αςίταϊεά ἵπ Πῖ5 οα5ο Ἠου; ἀϊδστασεί[α] ἴπε ργασϊίοε ἵς 
απᾶ Ἠουν πηδεεπα]γ ΓοΥ τεα] ΠΠΘΗ., 

Ῥαΐ ν]πεη ααἰεῖ Ἰαά Ῥεεῃ 5εουγεᾶ, Ι 5αὶᾶ ελα ἵπ 
ΠΙΥ ορἰπΊοπ ΤΠεγ ἀῑά νγε!], δεείπρ ἴ]αί ἴλεγ ἀννε]ί {πα 
οἵυγ Ὀιαῖ ννας αποἰεπῖ απά (τασ]ς, ἵπ νηϊκμίης Το Ἠεαν 
αροιῖ α οἵιγ. ' Απά, καίά 1, '' 6ατεΙγ ἴμπε Ενοῦ 
εβεεη/{α] 9 ἐμαῖ Ίνα «Ἠοι]ά Ἰκπον ῬγοσίδεΙγ ἴ]ε ἵγαε 
παΐατε ο{ ἴ]λο ἴΠίπο αροιῦ ὙνΠίο] Ὑγα αγα ἴο 8ρεα]ς; 

τεἙ]]γ Ῥορυα]αν. Βοαϊρίο ΑΠΙΟΝΠΙΒ ΑΘΘΠΙΒ {ο Ἠανο Ῥθει {πο 
Βιαῦ ἨΏοππαη {ο βΠανο τεσπ]ατ]γ. Όταν Ῥαββασε βασσοβίβ {ἐλαῦ 
ενεη ἴηπ Γ108 ἆαγ βοπη (ἄγεεΚκΒ Ίγογε Ῥεαγάς, 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

” 9 να Ἐψψμ. πι  μνος 8 ο οοΕ εἴητε ἅμα Ἰἠσθημένοι καὶ ὁποῖόν τί ἐστι. οἱ 
Δ / ” / Ν ” 4. 4 γὰρ πολλοί, ἔφην, ἄνθρωποι τὸ ὄνομα αὐτὸ 

ἴσασι καὶ φθέγγονται τοῦ πράγματος ἑκάστου, 
τὸ δὲ πρᾶγμ᾽ ἀγνοοῦσιν. οἳ δὲ πεπαιδευµένοι 
τοῦτο «Φροντίζουσιν, ὅπως καὶ τὴν δύναμιν 
εἴσονται ἑκάστου οὗ λέγουσι' οἷον τὸ τοῦ 
3 / ” / ή / .ά ς 

ἀνθρώπου ὄνομα πάντες οὕτω λέγουσιν οἳ ἑλλη- 
νίζοντες, ἐὰν δὲ πύθη τινὸς αὐτῶν ὅ τι 
. λ - / λ ε -/ η » Ν ἐστὶ τοῦτο, λέγω δὲ ὁποῖόν τι καὶ καθ ὃ μηδενὶ 

- ”/ ι] / ει ἊΝ ” ο) ” 3 .) Δ 

τῶν ἄλλων ταὐτόν, οὐκ ἂν ἔχοι εἰπεν ἀλλ ἢ 
ον / α Α Ἂ ”/ ας ς / δεῖξαι͵ µόνον αὑτὸν ἢ ἄλλον, ὥσπερ οἱ βάρβαροι. 

ὁ δὲ ἔμπειρος τῷ πυνθανοµένῳ τί ἐστιν ἄνθρωπος 
ἀποκρίνεται ὅτι ζῷον λογικὸν θνητόν. τὸ γὰ 
τοῦτο εἶναι µόνῳω ἀνθρώπῳ συµβέβηκε καὶ 

. λ ” ή ων ἃ ἀ / αμ οὐδενὶ ἄλλῳ. οὕτως οὖν καὶ τὴν πόλιν φασὶν 
εἶναι πλῆθος ἀνθρώπων ἐν ταὐτῶῷ κατοικούντων 
ὑπὸ νόµου διοικούµενον. ἤδη οὖν δῆλον ὅτι 
τῆς προσηγορίας ταύτης οὐδεμιᾷ προσήκει τῶν 
καλουµένων πόλεων τῶν ἀφρόνων καὶ ἀνόμων, 

. λ 

οὔκουν οὐδὲ περὶ Νίνου εἴη ἂν ὁ ποιητὴς ὡς περὶ 
ον ή 

πόλεως εἰρηκώς, ἀφραινούσης 1 γε αὐτῆς. ὥσπερ 
γὰρ οὐδὲ ἄνθρωπος ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ μὴ πρόσεστι 
τὸ λογικόν, οὕτως οὐδὲ πόλις, ᾗ μὴ συµβέβηκε 

.) νομίµῳ «εἶναι. νόμιμος δὲ οὐκ ἂν εἴη ποτὲ 
ἄφρων καὶ ἄκοσμος οὖσα. 

” ” / 3 Ελ.) δὰ ας Ίσως οὖν ζητήσαι ἄν τις, εἰ ἐπειδὰν οἱ ἄρχοντες 
καὶ προεστῶτες ὧσι φρόνιμοι καὶ σοφοί, τὸ δὲ 
λοιπὸν πλῆθος διοικῆται” κατὰ τὴν τούτων 

/ γνώµην νομίμως καὶ σωφρόνως, τὴν τοιαύτην 
χρὴ καλεῖν σώφρονα καὶ νόµιμον καὶ τῷ ὄντι 

1 ἀφραινούσης Ἐπιροτίαβ: ἀφρενούσης Μ, ἀφρονούσης Ἑ. 
} διοικῆται Ἠείδκο: διοικεῖται. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΡΘΓΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

{ου ἵπ ἴπαῦ γαγ γοι νου] αἲ ἴμε 5απ1ε [πιο ανα 
Ρετοεϊνεά νλαῖ 15 αἰπῖραίες απο. ΈοΥ πιοδῦ ΠπΘΗ, 
παἱά 1, '' που απά ΕΠΙΡΙΟΥ ΠΠΕΤΕΙΥ ἴμε Ώηαπηες ος 
Ἰλίηρς, Ρι{ αγε ἱσηοχαπί ος ἴῃΠε τλήπρς {Ἠεηδε]νος. Όπ 
ἴπα οἶμεν Ἠαπά, ππεη πο ατα οἀισαίοά πιακο 1 ἐΠοαῖτ 
Ῥακίηςεςς Το ΙΚπον” αἶςο ἴ]μο πιεαπίησ οὗ εγετγἰῃίηρ ος 
ν/μΙοὮ ἴΠεγ 8Ρρεα]. Του εχαπηρ]ε, απίηγορος ἵ5 α ἴθγπα 
πδεᾶ ὮΥ αἱ] νΊιο 5ρεα]ς (πτεε]ς, Ραΐ 1 γοι 5Ποιι]ά αξ]ς 
ΑΠΥ οπε οὗ ἴλεπι ναί απί]γοροδ τοα]]γ ἱδ---ἴ πιει 
νηιαῖ 19 αἰἰτίραῖες αγε απᾶ υηεγείη 1 ἀϊῑενς {γοπα ΑΏΥ 
οἴμεν ἐλίπς---Πε οοι]ά ποῖ 5αγ, Ῥαΐ οοι]ά οπ]γ ροίπῖ ἴο 
Ἠήπαςε]{ ΟΥ Το ΦΟΠΊΘΟΠΟΘ εἶδε {π ἵταε Ῥατρατίαη {αδΗΐοη. 
Ῥαϊ ἴΠε πηαΏ Ίο ας εχρετῖ Κπογ]εάρς, γε αδ]κοἆ 
νηιαῖ απίηγορος 16, τερ]ες ἴ]αί Τὲ 5 α πιοτῖα] απίπα] 
επάονγεά νηἩ χεβδοη. Του ἴλαί Ώαρρεης ἴο Ρο ἵταο 
οἱ απί]γορος α]οπο απᾶ ος ποϊβίηρ εἰδο. Ίλε]1, ἵπ ἴ]λαῖ 
γ/αΥ αἱδο ἴ]λα ἵεστη ΄ οἳἵγ ᾽ {9 δαῖἆ ἴο πἹθαη α ϱΤΟΙΡ ΟΕ 
απἰἠγοροί ἀνγε]ήπο {π ἴ]ε 6απηο Ρ]αςε απά ρογετπεά ὮΥ 
Ίαν. Τς ἱ9 Ιπιππεάίαζε]γ ενἰἀεηϊ, ἴΠετείοτε, ἴ]λαῖ ἴ]λαί 
ἔετπα Ῥε]οπος Το ποπε οἱ ἴποςο οοπωπηηή]ος υνΠίσ]ι 
ἆτε οα]]εᾶ ο ῖες Ῥιΐ ατα υηλοαῦ νήςσάοπι απά υλοιῦ 
Ίαν. (0οπθεαιεπῖ]γ ποῖ ογεπ {π τεζετίηρ το Νίπενε] 
εοι]ά πε Ρροεῖ αφο ἴμε ἵεσπη ΄ οἵγ,᾽ δἶποε ΝΙπενεΗ ἵ5 
ρίνεπ οὖεχ ἴο {ο1]γ. Έος ]αςί ας ἴ]λαῖ Ῥεγδοη {5 ποῦ 
ενεη απ απίηγορος Ὑ]πο ἆοες ποῦ 45ο Ῥοβ5ες ἴ]ε 
ατιτ]ραϊε ΟΓ τεαδοἩ, 5ο ἴλαῦ οοπηπηαηγ ἶ5 ποῖ ενεη α 
οἵιγ νο] Ίαο]ίκς ορεάίεπεο ἴο Ίαν. Απά 19 οου]ά 
ηενογχ Ρε οσεάΙεπῖ ἴο Ίανν 14 1{ ἶ5 {οο]/ς]ι απιά ἀῑδοτάετ]γ. 

Ῥετ]αρς, λεω, 8οππεοπε πηϊσ]λὺ {παιίτο υείμοες, 
νηεη ἔ]πε τα]ετς απ ]εαάενς ο α οοπωπηιΏΙγ αγ ΏλεῃΠ 
οἳ ρτιάεποςἙ απά νήκάοπα, απά 1ὲ {5 ἵπ αοοοτάαπος γη] 
ἴλαίν ]αάσεπιεηί ελμαῖ πε τεςῖ ατα ρογετηεᾶ, ]ανν{α11γ 
απά 5απε]γ, 5ας] α οοπιπιαπ/{γ ΠηαΥ Ὀε οα]]εά απο απά 

1 Α Βῄοίΐς ἀεβηΙΙοη, πιοτθ βαοοϊηοί]γ εἰαθεά ἵπ ὃ 29. 
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ῬΙο ΟΗΠΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

/ 2 Δ Αα / ϱ 4 ” πόλιν ἀπὸ τῶν διοικούντων' ὥστερ χορὸν ἴσως 
φαίηµεν ἂν µουσικόν, τοῦ κορυφαίου μουσικοῦ 

- / 

ὄντος, τῶν δὲ ἄλλων ἐκείνῳ συνεποµένων καὶ 
μηδὲν παρὰ µέλος φθεγγοµένων ἢ σμικρὰ καὶ 
ἀδήλως. ἀγαθὴν μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἀγαθῶν 
πόλιν οὔτε τις γενομένην πρότερον οἶδε θνητὴν 
οὔτε ποτὲ ὡς ἐσομένην ὕστερον ἄξιον διανοη- 

- - .) 

θῆναι, πλὴν εἰ μὴ θεῶν µακάρων κατ᾽ οὐρανόν, 
.) . 5 / Σο 1 » / » Δ Ν οὐδαμῶς ἀκίνητον οὐδὲ ἀργήν, ἀλλὰ σφοδρὰν 

οὖσαν καὶ πορευοµένην, τῶν μὲν ἡγουμένων 
τε καὶ πρώτων θεῶν χωρὶς ἔριδος καὶ ἵττης" 
οὔτε γὰρ ἐρίζειν θεοὺς οὔτε ἠττᾶσθαι θέµις 

»/ φομ 2 / ιά / ”/ ς ἁ κά οὔτε ὑπ ἀλλήλων ἅτε φίλων οὔτε ὑπὸ ἄλλων 
κρειττόνων, ἀλλὰ πράττειν ἀκωλύτως τὰ σφέτερα 
ἔργα μετὰ πάσης Φιλίας ἀεὶ πάντων κοινῆς' 
τῶν μὲν φανερωτάτων πορευοµένων ἑκάστου καθ᾽ 
ἑαυτόν, οὐ πλανωµένων ἄλλως ἀνόητον πλάνην, 
ἀλλὰ Χχορείαν εὐδαίμονα χορευόντων µετά τε 
νοῦ καὶ φρονήσεως τῆς ἄκρας' τοῦ δὲ λοιποῦ 

- α . 5 πα πλήθους ὑπὸ τῆς κοινῆς φορᾶς ἀγομένου μιᾷ 
γνώµη καὶ ὁρμῆῇ τοῦ ξύμπαντος οὐρανοῦ. 

ίαν γὰρ δὴ ταύτην καθαρῶς εὐδαίμονα 
/ ” α / απ τ . Ν -- πολιτείαν εἴτε καὶ πόλιν χρὴ καλεῖν, τὴν θεῶν 

πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν, ἐάν τε καὶ ξύμπαν 
" 1 λ 4 λ / » θ / Ν θ - τὸ Ἰ λογικὸν περιλάβῃ τις, ἀνθρώπων σὺν θεοῖς 

ἀριθμουμένων, ὡς παῖδες σὺν ἀνδράσι λέγονται 

1 ἐύμπαν τὸ Ο888ΡοΠ: ἐύμπαντα. 

1 Ῥιο 1 ονἰἀοηπί]γ Ιάεπεεγίης {ο ροᾷς γη] {ο βίατΒ, 
Πο ἁαποῖπς ος 61ο βίατΑ 18 απ ἰάθι οοηἑαἰπθᾶ ἴη ΠΠΟΓΘ {]ᾶπι οΏΘ 
αποϊοηί τοῖς ντ] ίπᾳ, Ὀα0 οξ. οβροοἰα]]γ Ῥ]αΐο, Ερύποπιϊ 982 Ἑ, 
Τήπαει 40 Ο. Ἑερίηπίηπς ψθἩ δ 99, Ὠίο Ῥτθβοηίβ {Πθ ΡΕΠΙΘ 
Εεπετα] {οπιθ ἵη ΑΠ α]έοτοά Γουπα ἵπ νγλαῦ Ἠο {8 ρ]θυβθά {ο ομ]1 
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ΤΗΕ, ΤΗΤΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

Ίανν-αρίάϊίπσ απά τεα]]γ α οἴῦγ Ῥοσαιδε οἳ ἴλοςε νο 
6ονετη {55 Ἰαδί α5 α οἨογας πηὶσληῖ Ρρορδίβ]γ Ρο ἵενπιεά 
πιιςίοα] Ῥτον]ίάςά 15 Ἱεαᾶςει νετε πηπδίῖσα] απά Ῥτο- 
νιὰεά {ατίλεν ἴλαῖ πε οἴμεν ππεπηρετς {ο]]ογγεά Πὶς 
Ἰεαά απά αἰτεγεά πο δοιπά οοΠΙχαΣΥ ἴο ἴλο πε]οάγ 
Ὠλαί ο ςεῖ---ον οπ]γ 5Πρσ]ῃί 5οππάς απά Ἱπάϊςϊποί]γ 
πἰϊεγεά. Έοτ πο οπε που οϐ α ροοά ο γ πιαᾶε 
Ν/ΠΟΙΙγ ο{ σους εἰεπιεηῖς α5 Πανίηρ εχἰίεὰ ἵπ ἴμε ραςῖ, 
ἐλαῖ ἶς9, α οἵἵγ οἱ πιοτῖα] πποῃ, πος 15 18 γνογίλ νυβί]α 
ἴο εοποαίνα οἱ 546] α οἵἵγ α5 ροδ8ῖρ]γ απὶσίης ἵπ ἴμα 
βιήάτε, απ]εςς 1: Ῥαο α ο γ οῇϐ ἴλε Ῥ]αςςεά ροάς ἵπ 
Ἀθανεπ, ὮΥ πο πἹθαη5 πποβίοη]θςς ος πασίῖνε, Ριἳ 
νίσοτγοις απά Ῥτοργεςρίνε, 1ὲ5 σιἱάες απά Ἱεαάενς Ρεΐπς 
σος, εχεπαρί {οπα οἰχίίε απά ἀείεαί. Τον 1 ἵ5 
Ἱπρίοις {ο 6αρροθε {λαῖ σος Ιπάα]σε ἵη θττγίζε οἵ ατα 
ευς]εοί {ο ἀείεαί, εἶἴ]λει Ὦ}γ οηε αποίμεσ, Εοπᾶς α5 
ἴΠεΥ ατε, οἵ ΡΥ πιοτο Ρονετ{α] Ρείπρς; οἩ ἴ]λε οοΠΙΥΕΣΥ, 
να παιδί ἑλίπ]ς οἱ ἴπεπα α5 Ῥεγ{ογταῖηπς [Παῖχ δενετα 
{αποῖίοης νηἑ]οιί ]εῖ ος ΠΙπάχαπος απά γα απνατγίηρ 
ΠεπάςΠΙρ οί α]] {ουναγᾶ α]] ἵπ οΟΠΊΠΠΟΠ, ἴπο πιοςῦ οοἩ- 
ερίειοις απποης ἴΠεπα εας] ρυχδιίηρ αη ἱπάερεπάεπί 
εογςε---Ι ἆοπ πιεαη γγαπάετίηρ αἰπη]εδδ]γ απά 5εη5ε- 
]εςδ]γ, Ῥαϊ ταῖμεν ἀαποίπρ α ἆαπεεῖ οϐ Παρρίπεςς 
οοαρ]εᾶ γα Ὑηήδάοπα απά 5ρτεπιε Ιπζε]]ίσεπος--- 
ψγη!]ε ἴμε τεςί ος {με οε]ες[ία] Ποδί ατε δυγερῖ αΊοπρ Ὦ} 
Όλε σεπεγα] πιονεπχεηί, ἴ]λο εη[ίτο Ἠεανεπ Ἠανίπς οπε 
είηπσ]ε ραχροδε απά Ἱππρα]δα. 

Έου Ὀλαῖ, Ιπάεεᾶ, 5 ἴε οπ]γ οοηςΜἱαίοη οἵ οἳιγ 
ἐλαῖ πιαγ Ῥε οα]]εά σεπιπεΙγ ΠαρβΡΥ---ἴπε Ρατίπευ- 
ϱΏ{ρ οἱ σοὰ νήϊἩ ροᾶ; ενεη 1 γοι Ιπο]αάο γη ἴ]λα 
σος αἷςο εγειγἰμίησ ἰλαῖ ας ἴμο {4ο ος Τ6ΒΡΟΗ, 
πιαη]κἰπᾶ Ῥεΐης ἴμας Ιπο]αάεά αξ Ώογς ατε δαἱά ἴο 5μαχε 

ο γ{]1 οΓ {1ο Μασί, αοοοτάἶης {ο ὙΠΙοἩ πο απίνοιβο οοηβί]- 
ὑαΐθρβ α {οαγ-Ποἵβθ 6εαπῃ γο]κοᾶ {ο {πο οπατίοῦ οΓ Ζειβ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΒΟΡΤΟΜ 

/ λ ’ - ”/ . - 
µετέχειν πόλεως, φύσει πολῖται ὄντες, οὐ τῷ 

- / - ο] 

φρονεῖν τε καὶ πράττειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲ τῷ 
κοινωνεῖν τοῦ νόµου, ἀξύνετοι ὄντες αὐτοῦ. ἐκ δὲ 
τῶν ἄλλων πανταχοῦ πασῶν σχεδὸν ἁπλῶς ἡμαρτη- 
µένων τε καὶ φαύλων πρὸς τὴν ἄκραν εὐθύτητα 
τοῦ θείου καὶ µακαρίου νόµου καὶ τῆς ὀρθῆς 
διοικήσεως, ὅμως δὲ πρὸς τὸ παρὸν εὐπορήσομεν 1 
παραδειγµάτων τῆς ἐπιεικέστερον ἐχούσης πρὸς 
τὴν παντελῶς διεφθαρµένην, ὡς ἐν πᾶσι νοσοῦσι 

.] - 

τόν γ΄» ἐλαφρότατα διάγοντα τῷ κάκιστα 
διακειµένῳ παραβάλλοντες. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν πρός τι τοιοῦτον ὥρμων τῷ 
/ 4 Δ -- / ] / 

λόγῳ.  μεταξὺ δὲ τῶν παρόντων εἷς ἐφθέγέατο 
εἰς τὸ µέσον, ὅσπερ ἦν πρεσβύτατος αὐτῶν καὶ 

/ ε] / ”/ ι] δὲ / λ ή µέγιστον ἀξίωμα ἔχων, εἶπε δὲ πάνυ εὐλαβούμενος, 
Μηδαμῶς, ὦ ξένε, ἄγροικον μηδὲ βαρβαρικὸν 
ἡγήσῃ τὸ τοιοῦτον, ὅτι μεταξὺ Λλέγοντί σοι 
ἐμποδὼν ἐγενόμην. παρ᾽ ὑμῖν μὲν γὰρ οὐκ 
” . Δ 4 - 3 Ν Ν 3 / 

ἔθος ἐστὶ τὸ τοιοῦτο διὰ τὸ πολλὴν ἀφθονίαν 
” -- .] 3 / / |. Δ νο 

εἶναι τῶν ἐκ ὃ φιλοσοφίας λόγων καὶ περὶ παντὸς 
ὅτου ἂν ἐπιθυμῇ τις ἐξεῖναι παρὰ πολλῶν ἀκοῦσαι" 
παρ᾽ ἡμῖν δὲ ὥσπερ τέρας τι τοῦτο πέφηνε τὸ 
σὲ ἡμῖν ἀφικέσθαι. τὸ δὲ λοιπὸν σχεδόν τι 
δεῦρο ἀφικνοῦνται ὀνόματι Ἕλληνες, τῇ δὲ 
ἀληθείᾳ βαρβαρώτεροι ἡμῶν, ἔμποροι καὶ ἀγοραῖοι, 

-- / 

ῥάκη φαῦλα καὶ οἶνον πονηρὸν εἰσκομίζοντες 
καὶ τά γε παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν βελτίω τούτων 
ἐξαγόμενοι. σὲ δὲ αὐτὸς ἡμῖν ὁ ᾿Αχιλλεὺς 

-- -- ΄ 

ἔοικε δεῦρο ἀπὸ τῆς νήσου διαπέµψαι, καί σε 
- 3 πάνυ μὲν ἡδέως ὁρῶμεν, πάνυ δὲ ἡδέως ἀκούομεν 

1 εὐπορήσομεν Ἠείδκο: εὐπορήσωμεν. 
Σ τόν γ᾿ Ἐπηροτίαβ: τὸν δ᾽. 5 ἐκ οἀάεά Ὦγ Ἐπιρετίαβ, 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΤΕΒΡΕ, 

ἵη οἰθσεηςηίρ υ τηεη, Ῥεΐπο οἴίσεης Ὦγ ΕΒίγίμ 
ἔλοιρ] ποῦ ὮΥ τεᾶδοπ οἱ εοποδϊνίηρ απ Ρρετγίογπιίησ 
ἴλε {αδ]ίςς οἱ οἴίπεης ος βματίησ ἵπ ἴ]ο Ίαν, οϐ νυπίο] 
ἴΠεγ Ἠανε πο οοπαρτεμθηδίοη. Ἠούψενετ, 15 Ίγε ἴακε 
οοπηπηαη/ {ες οἳ α ἀῑπετεπί Ἰπά, ἴποιρ] ενετγγγ]ετε 
απᾶ ἵπ 6Υ6ΙΥ Ἰηδίαπςς, Ψε ΤηΥ α]πηοςῦ δαΥ, ἴΠεγ αγε 
αἈκο]αζε]γ {αα]0γ απᾶ νγοτί]λ]εςς α5 οοπιρατες νητΗ ἴ]α 
8αρτεπηε τἰρηίθεοαςηεςς οί ἴμε ἀῑνίπε απἆ Ῥ]εσςεά Ίαν; 
απᾶ 1 Ῥτορες αἀπαἰη]είχαίοη, 5011] {ον ουσ ρτεςεη! 
Ῥιχροςε νε «Ἠα]] Ῥα 5αρρ]ίεά νΠϊἩ εχαπιρ]ες ο{ ἴ]λα 
ἵγρε ἰμαί ἶ5 {αἴτ]γ εαπἴίαβ]ε νεη οοππρατεᾶ ντα ἐλαί 
ν/η]σ]ι {5 αἰζετ]γ οοτταρῖ, ]α5ῦ α5 ΑΠΠΟΏΡ Ῥεγδοῃς γΥηο 
ατε α]] 11 νε «οπωρατε ἴμε πηΔΏ Πο Ἰαά ἴ]ε Ἠσηίεςῦ 
ο.θε νηζ]λ πε οης Ὑ/πο ἶ5 ἵπ γγουςδί οοπ/{ίοη. 

ΥΜΕ! Όνεῃ, Τ νγας Ιαπποβίηρ ΓοχῖἩλ αροηῃ ἐλαῖ σεηεγα] 
Ἠπε ἵῃ πιγ ἀἰξοιβείοη, νΊεη οπθ οἱ ἴλοςα Υπο γετε 
Ργεδεηῖ, ἴμε εἰάεςὶ {π ἴπε «οπαραῦγ απᾶ Ἠε]ά ἵπ Πἱσ]ι 
εδίεεπι, 8ροΚε αρ, Ιητειγαρίίπσ πε, απά ἵπ α Υενγ 
διατάεά ΠἹ8ΏΠΕΣ δαἱᾱ, '΄ ΒΙΤαΠΡΕΣ, Ῥταγ ἆο ποῖ Εήπ]ς 11 
Ῥοοχσίςῃ ος Ῥατβατοις ο ππε Το Ιπίεγνεπο {π {με παϊάςε 
οἱ γοιχ ἀΐδοοισδα. Έοσ νί]ε ἵπ γοιχ οοιΠΏάγ 5αοἩ 
εοπάιοῖ ἶ5 ποῖ σοοᾷ ΠΙαΠΠΘΙς, Ῥεσαιιδε ο6 {Πε στεαῖ 
αραπάαποε οἱ Ρηήοδορ]ίσα] ἀἰδοαςείοης απά Ῥεοαιςα 
οηΏε ΤΠΙΔΥ Ηδίεη ἵο ΠΙΔΏΥ ΠΕΠ 1ροη αΠΥ Τορίο Ἠε ΠηΥ 
ἀεβίτε, ἵπ ουσς ἴμί6 νἱδῖῖ οἱ γοιτς {ο ος οἵἵγ 56επῃ5 
α]πηοςῦ α πηϊτασι]οις ενεηῖ. Α5 α πδια] {Πῖπο ἔλοςε 
ν/λο οοπηε Ἠετα ατα ποπηϊπα]]γ Οταε]ς Ῥιαὲ αοἴπα]]γ 
ΏΊΟΥΘ Ῥατβατοις ἴλαη οιγβδένες, ἱταάσετς απᾶ πιατ]κοί- 
ΏηΕΏ, {ε]]ουνς νο ἱππροτῦ επεαρ ταςσς απ νί]ε γγίηε απά 
εχροτί ἵπ εχεβαηρο Ργοάποῖς ο{ πο Ῥεΐζεν απαΠ1γ. 
Βιαΐ γοι πνου]ά αρρεαχ ἴο Ἠανο Ῥέεη δεηῖ Το τ15 ὮΥ 
Αοβί]]ες Ἠήπηδε]{ {γοπα Ἠΐ5 Ἠο]γ 1516, απά Ίνε αγε ΥΕΥΥ 
δ]αά ἴο 5εε γοι απά νετγ ρ]αά αἶςξο ἴο Ηδίεπ Το ν]αϊ- 

101.89, 
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ῬΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ϱ Ἂ λέ 1 5 / λύ / 

ὅ τι ἂν λέγῃς. οὐ µέντοι πολύν τινα χρόνον 
ἡγούμεθα ἔσεσθαι τοῦτον οὐδὲ βουλόμεθα, ἀλλά 
σε εὖ πράξαντα οἴκαδε κατελθεῖν τὴν ταχίστην. 

Α ” . σα Α Α / - / / 

νῦν οὖν ἐπεὶ ἥψω τῷ λόγῳ τῆς θείας διοικήσεως, 
αὐτός τε ἀνεπτέρωμαι δαιµονίως καὶ τούσδε 
ὁρῶ πάντας ὀργῶντας πρὸς ἐκεῖνον τὸν λόγον’ 

καὶ γὰρ ἡμῖν ἐἔδοέας μεγαλοπρεπῶς καὶ τοῦ 
πράγματος οὐκ ἀναξίως ὅσα εἶπες εἰρηκέναι καὶ 

ς Ἂ / ς ο / 5 - - 

ὡς ἂν μάλιστα ἡμεῖς βουλοίμεθα ἀκοῦσαι. τῆς 
μ Δ 3 / / / / / μὲν γὰρ ἀκριβεστέρας ταύτης φιλοσοφίας ἄπειροί 

ἐσμεν, Ὁμήρου δέ, ὡς οἶσθα, ἐρασταὶ καί τινες 
) Δ / Ὡὶ λ » μ α ουν ” 

οὐ πολλοὶ Πλάτωνος. ὧν δὴ κἀμὲ ὁρᾷς ὄντα, 
ἀεί ποτε ἐντυγχάνοντα τοῖς ἐκείνου ὅπως ἂν δύ- 
νωµαι" καίτοι ἴσως ἄτοπον βαρβαρίζοντα τῶν 
πολιτῶν µάλιστα τῷ ἑλληνικωτάτῳ καὶ σοφωτάτῳ 
χαίρειν καὶ ξυνεῖνι, καθάπερ εἴ τι μικροῦ 

η 4 Δ νά - » / 4 τυφλὸς τὸ μὲν ἄλλο φῶς ἀποστρέφοιτο, πρὸς 
ο) ᾿ Ν 4 σσ » / 

αὐτὸν δὲ τὸν ἥλιον ἀναβλέποι. 
ὪΕ Δ δ) Δ ς / ϱ Ν δὲ α] χει μὲν δὴ τὰ ἡμέτερ οὕτως. σὺ δὲ εἰ 

θέλεις πᾶσιν ἡμῖν χαρίσασθαι, τὸν μὲν ὑπὲρ τῆς 
- / 5 - / 2λ νά Δ θνητῆς πόλεως ἀναβαλοῦ λόγον, ἐὰν ἄρα σχολὴν 

- ” . Ν 

ἡμῖν οἱ γείτονες παράσχωσιν εἰς αὔριον καὶ μὴ 
- ς - δέῃ προσγυµνάζεσθαι «αὐτοῖς, ὥσπερ ἔθος ἡμῖν 

4 / α Δ [ο / ” / ” 

τὸ πολύ: περὶ δὲ τῆς θείας εἴτε πόλεως εἴτε δια- 
Δ κοσµήσεως Φίλον σοι καλεῖν, εἰπὲ ὅπῃ τε καὶ 

/ - ὅπως ἔχει, ὡς δύνασαι ἐγγύτατα τείνων τῆς τοῦ 

1 λέγης Ἐπαροτίαβ: λέγῃ τις. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ 

ενεχ γοι Ἠανε ἴο 54Υ. Ἠογψεναν, Ίε ἆο ποῦ Ρε]ίενα 
Ὠναῖ τΠῖς νὶςιῖ οἱ γοιτς ἶ5 ἴο Ῥε οΕ νετγ Ίος ἀπταϊίοη, 
ηος ἄο νε ἀερίτε 1ΐ ἴο Ῥε, Ραΐ ταῖμοενχ ἴλαῖ γοι πιαγ 
Ἠανε α Ῥτοβρετοις νογᾶαρο ΊἸοπιες α5 5ρεεά!ΙΙγ αν 
Ῥοββίρ]ε.!  Ἀουν ἴἸετείοτε, δίποε 1π γοις τεππατ]κς γοι 
Ἠανε ἴοιεπεά προη ἴμε ἀῑνίπε {ογπα οῇ σονετηπηθηί, 1 
ΠΊΥΦΕΙΕ απ ἴχεπιεπάοιδ]γ εχοίϊεά, απά 1 5εε ἴλαϊ ΠΙΥ 
{γιεπάς Ἠετε αἶξο ατα αἲ] νγοτκεᾶ τρ ἵπ απ]οϊρα[ίοη 
ος Ὠιαί ἴπεπε. Τπε {αοῖ ἵ ἰπαῦ ἵπ οις ορΙπΙΟΠ 
ἐνετγίῃίπρ γοι ΊἸανο οαἱά Ίας Ῥεεη πιασπίβοεηΤ]γ 
εχργεβςεᾶ, ἵΠ α ΠΙάἨΠΟΥ ποῦ απινοτίΏγ οἳ γοιν ἴλεππς, 
απᾶ ρτεςϊΐςε]γ ας νε 5ποιι]ά πιοςί ἀεδίτε το Ἠεαν, Ἐον 
αΠΠοισΏ ννε ατα απασαιαἰηίθά ντ ΤΠῖ5 ποτε χεβπεά 
{οτπα ΟΕ ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΥ, γαῖ Ύνε αγο, α5 γοι Κπουν, Ίονεχς 
ος ἨΠοπιετ, απά 501168, ποῖ ΠΙΒΗΥ, Ίονετς οὗ Ῥ]αΐο ἴοο, 
Το τίς Ἰαΐτεν στοιρ 1 πιγςε]{ Ῥε]οπο, {ου 1 αἰνίαγς 
γειά Ἠΐς νηϊησς ας Ῥεοῦ ΤΙ οαἩπ; απᾶ γεῖ 1 πΙαΥ 
Ῥετῃαρς 5εεπι οἆά ἴλαῖ οπε γ/ο 5ρεα]κς ἴμε Ῥοοτεςί 
Οτεε]ς οἱ α]] τε Ῥρεορ]ε οἱ Βουγείπεπες «Που]ά ἀε]ίσ]ί 
η ἴλο πιαη Πο ἶ5 πιοδῦ (ἄτεεκ απἆ πηοδῖ Ὑήςδο απἀ 
ϱμου]ά οι]ϊναῖε ἴλαϊ πια βοοΙεῖγ, απῖο αξ 1 α 
Ῥεγεοη α]πιοςῦ γγ]ο]]1γ ὈΗπά Ίνεγο ἴο Παπ 6ΥΕΥΥ οἴμεν 
Ἠσηί Ῥαἳ ἑατη Ες σαζε αργγατά Το ἴ]ο 5αη 118ε]{, 
Της, ἴΠεῃ, {5 ος ςζαα[ίοη απά 1Γγοι γνίΗ [ο ἆο 

πς α]] α {ανοασ, ροδίροπο γοιιχ ἀἰδοιςείοη ο6 με πιοτῖα] 
οἵιγ---ΡοδδίβΙγ ος πεἰρῃβοισ π]αΥ αξῖετ αἲ] σταηῖ 5 
είδατε ΤΟΠΙΟΥΤΟΝΥ, απά ποῦ οοπρε] 5 ἴο εχετῖ οἱχ- 
5ε]νος ασαἰηοῖ ἴπεπῃ ας ἶ σεπεγα]]γ ος γγοηῖ---απά Τε] 
ας Ιηδίεαά αροιῖ ἴλαι ἀῑνίπε οἵιγ ος ϱουεγηπιεηῖ, 
πμΙοηονεν γοι Ῥτείογ ἴο οα]] 1, φἴαμίπορ γηετο ἴν 
6 απἀ νυμαῖ 19 ἶ5 Ίκε, αἰπαίπς α5 οἸο5δεΙγ α5 Ῥορδίρ]α 

1 Τηο βρεαΚκοτ οἰοατ]γ Ἠαβ Ἠεατά οἱ Πἱο” Γγαβίταεά ρ]αηβ 
απά οἳ Ἠ18 Ῥτοβεηόῦ ΡΙΓΡΟΒΘ {ο βαἱ] ΑΥΑΥ (οξ. ὃ ϐ) απά 18 ΠΊΘΤΘΙΥ 
Ῥοΐπρ Ῥο]ϊΐο. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Πλάτωνος ἐλευθερίας περὶ τὴν φράσιν, οἷον δὴ 
καὶ ἄρτι ποιεῖν ἡμῖν ἔδοξας. εἰ γὰρ μηδενὸς 
” -. - / ς ) / σσ ἄλλου, τῆς γε φωνῆς ξυνίεµεν ὑπὸ συνηθείας ὅτι 
3” ) Σο Λ / - { / / οὐ σμικρὸν οὐδὲ πόρρω τοῦ 'Ὁμήρου φθέγγεται. 

» Δ / ϱ α. ε / ἕω Κάγὼ σφόδρα γε ἤσθην τῇ ἁπλότητι τοῦ 
/ Δ / / ε ο] πρεσβύτου, καὶ γελάσας εἶπον, Ὢ φίλε Ἱεροσῶν 

” 9 ᾱ τΨ λ . / "πια - 

εἴ με» ἐκέλευες χθὲς εἰσβεβληκότων ὑμῖν τῶν 
πολεµίων λαβόντα ὅπλα ὥσπερ τὸν ᾿ Αχιλλέα 
µάχεσθαι, τὸ μὲν ἕτερον ἐπείσθην ἄν, πειρώμενος 
3 / ς λ 5 - / Ν  σ 3” 

ἀμύνεσθαι ὑπὲρ ἀνδρῶν φίλων, τὸ δὲ ἕτερον οὐκ 
5 3 / / / / ἄν, οἶμαι, ἐδυνάμην, καίτοι σφόδρα βουλόµενος, 
« / - 3 - 3 Φ Δ [ο ϱ ὁμοίως τῷ ᾿Αχιλλεῖὶ ἀγωνίζεσθαι. καὶ νῦν ὧν 
κελεύεις ποιήσω τὸ ἕτερον, προθυµήσοµαι εἰπεῖν 
τὸν λόγον, ὡς ἂν ἐγὼ δύνωµαι κατ᾽ ἐμαυτόν" 

εν) / ανα / 3 / 2 α) / ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω, 
” / ”/ ή / ε] / σολ οὔτε Πλάτωνι οὔτε 'Όμήρῳ. οὐ γάρ τοι οὐδὲ 
. Φ οφ Δ - ες / 4 τῷ Εὐρύτῳ Φφησὶ συνενεγκεῖν ὁ ποιητής, ὅτι 

ἥριζε πρὸς τοὺς κρείττονας. οὐ μέντοι σπουδῆς 
/ ϱ) Ν » / - λ 3 Δ γε, ἔφην, οὐδὲν ἀπολείψομεν. ταῦτα δὲ εἰπὼν 

Δ ] α Σολ ς / 8 μα / πρὸς ἐκεῖνον οὐδὲν ἧττον ὑπεκίνουν ὃ καὶ ἀνεφερό- 
μὴν τρόπον τινὰ ἀναμνησθεὶς ΠἩλάτωνός τε καὶ 
“Ομήρου. 

1 “Ἱεροσῶν Ῥοοσκὴ: 'Ῥόσων Ὦ Β, ῥοσῶν Μ. 
3 εἴ µε Βε]άοῃπ: εἰ μὲν. 
ὃ ὑπεκίνουν ΟοΡοεί: ὑπ ἐκείνων ΝΙ, ὑπ ἐκείνου Ὁ Β. 

1 Ῥογμαρβ α τοίθτθηοο {ο ὃ 22, γγλῖοῖι ἵπ αν γγαΥ Γοτθβπα ον 
{ιο παγ{]ι οἱ 55 99 Π. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉΗΡΕ 

ἂἲ Ῥ]αϊο”5 ποβΙίΠ{γ ο{ εχρτεδδίοη, ]αθί α5 Ρας πον/ γοι 
βεεπιεά {ο Ἡ5 {ο ἀο.ὶ Έος 1 νε απἀειείαπά ποϊλίης 
εἷςε, νε ἆο απἀειςίαπά αἲ ]εαςί Πΐς Ίαησιασε Ῥεσαιδα 
ο{ οι Ίοπι Γαποϊ Πατ γ νητ 18, {ος 1ἱ ας α 1ο6ςγ 5οιπά, 
ποῖ {αχ τεπιονεά {τοπι Πε νοῖοο ο6 Ηοπαεγ. 

ΙΤ ἵηῃ ἵατη γγας εχοεεάἰπσ]γ Ρρ]εαςεᾶ νηἴΏ ἴ]ιο αἰπαρ]ε 
{γαη]κηεςς οἱ {πε οἷά σεπί]επιαἨ, απά ντ] α ΙαασΏ 1 
αἱ, '' Μγ ἄθεαιτ Ἠιετοδοη,” 1 γεκιετάαγ νΊεπ ἴπε 
επεπιγ πιαᾶε ἴλείτ αἰϊαο]ς γοι Ἰαᾶ Ῥιάάεη πιε ἴο ἴακα 
πρ αὖπις απάἆ σἶνε Ῥαϊϊ]ε Ἠ]κε Αολί]]ος, 1 5]λοα]ά Ἠανε 
οῬεγεά οπε ρατῖ οί γοιν Ιπ]αποίίοἨ, επἀεανοιτίηρ Το 
οοπιε ἴο ἴπε αἷά οἱ πεη Υπο αγε παγ {επάς; Ῥιῇ ἴ]λα 
οἴμει ρατῖ, 1 {απογ, Ι οοι]άἀ ποῦ Ἠανε ππαπαρες, 

:Ἠούψενοατ ππαςἩ 1 εΠου]ά Ἰανε γνὶςμεά {ο ἆο 5ο, το βρΗΙ 
5 γοις Αοβί]ες ἁἀἷά. ἈΒιπηϊ]ατ]γ ἵπ λε Ῥτεδεηῖ 
Ιηφίαηος αἶςο 1 γη] ἆο ρατῖ οἱ ν]αῖ γοι Ρἱά---Ι. 1] 
εἰτίνε ἴο Τε]] πΥ 5ἴοσγ ας Ρε5ί 1 ο8η 1Π ΠΙΥ ΟΥΏ ΥΑΥ 

ΤΠοαρΊι αποϊεηῖ Ίετοες Τ11 ποῖ ἴχγ Το πιαϊο[ιὃ 

πηηείμοι {5 Ῥο Ῥ]αΐο οἳ Ἠοπιετ. ΤοΥ, γοι ΤΕΠΙΕΠΙ- 
Ῥεχ, τε ροεῖ 5αγ5 ἴ]λαῖ ἵπ ἴλε οα5ο ο{ Ἠινγίας Πἱπιδε]{ 
5αοἩ τῖνα]τγ νγοτ]κθᾷ ποῖ ἴο Πὶ5 αἀναηίαρς, δίποε Τῖ γγας 
αἰππεᾶ αἲ Ἠϊς 5αρετίοις." Ἠονψονετ, 1 5Ίια]] ποῖ Ἰασ]ς 
{ος ἀενο[ίοπ, 1 αἀάεᾶ. Ὑεῖ, ἀοερίίε πι Όγανα 
ν/ογάς {ο Ἠίθχοδοη, 1 ας πιονεά απάἆ Πεανες α δἱρ]ι, α5 
5 ννετε, Ψπεπ Ι Ῥεϊποισ]ί πῃο οἱ Ηοπιεχ απά Ε]αΐο, 

1 ΑΗΠοιρ] νο Ἐπον ποίθλῖπσ οἱ ἐπί Ἠίετοβοη αρατῦ {τοπι 
νγηαῦ Ὠίο {ε]]β 5, {πο ηαπαθ, υγλ]ο]ι 15 ααἰθο απαβαα], ἵ9 Γοαπά 
ἵη απ Ἱηβοτίρθίοη τε]αθίησ {ο Ῥοτγαίμοπθς απἀ {ο 108 γοτβηὶρ 
οἳ Αολι]]ες (6.1.6. 2. 2071). 

5 Οάψµ8ει 8. 223. 
4 Ῥ]ο 18 α]] ἐΠιη]κίηπσ ο ἴμο Ῥα8ββασο ]αδύ αποθεᾶ, νοΓβεβ 

994 8 οἳ νυλίο] α]]αάε {ο ο εἰαγίησ οἱ Επατγύαβ Ὦγ ΑΡρο]ο {ος 
Πανίησ ἀατοά {ο οπα]]εησο {ο σοά {ο α ἐτία] οἱ βἰ«Ι] ἴπ αΤΟΠΟΘΕΥ. 
Τ6 ναβ ἴλο Ῥον οἱ Επατγύαβ γηθι νο Οάγββεις βἰον’ ἴο 
ΒΙΙ0ΟΤΒ. 
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ΡΙΟ ΟἨΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

Τὸ μὲν δὴ τῆς πόλεως οὕτως, ἔφην, δεῖ 1 
ἀκούειν ὡς οὐκ ἄντικρυς τῶν ἡμετέρων 3 τὸν 
κόσμον ἀποφαινομένῳν πόλιν" ἐναντίον γὰρ ἂν ὃς 
ὑπῆρχε τοῦτο Ί τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῆς πόλεως, ἥ ἥν,ὸ 
ὥσπερ οὖν εἶπον, σύστηµα ἀνθρώπων ὠὡρίσαντο" 
ἅμα τε οὐκ ἦν ἴσως πρέπον οὐδὲ πιθανὸν κυρίως 
εἰπόντας εἶναι τὸν κόσμον ζῷον ἔπειτα φάσκειν 
ὡς ἔστι πόλις τὸ γὰρ αὐτὸ πόλιν τε καὶ ζῷον 
οὐκ ἄν, οἶμαι, ῥᾳδίως ὑπομένοι τις ὑπολαβεῖν. 
ἀλλὰ τὴν νῦν διακόσµησι», ὁπηνίκα διῄρηται καὶ 
μεμέρισται τὸ πᾶν εἰς πολλάς τινας μορφὰς 
φυτῶν τε καὶ ζῴων θνητῶν καὶ ἆθαμάτωνε ἔ ἔτι δὲ 
ἀέρος καὶ γῆς καὶ ὕδατος καὶ πυρός, ἓν ὃ οὐδὲν 
ττον πε υκὸς ἐν ἅπασι τούτοις καὶ μιᾷ ἧ 

καὶ δυνάµει διεπόµενον,' ἁμηγέπῃ ὃ πόλει προσ- 
εικάζουσι διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐν αὐτῇ γιγνοµένων 
τε καὶ ἀπογιγνομένων, ἔτι δὲ τὴν τάξιν καὶ τὴν 
εὐκοσμίαν τῆς διοικήσεως. 
Ὃ δὲ λόγος οὗτος ἔμβραχυ ἐσπούδακε ἕυν- 

αρµόσαι τῷ θείῳ ὃ τὸ ἀνθρώπειον γένος καὶ ἑνὶ 
λόγω περιλαβεῖν πᾶν τὸ λογικόν, κοινωνίας 
ἀρχὴν καὶ δικαιοσύνης 19 µόνην ταύτην ἰσχυρὰν 
καὶ ἄλυτον εὑρίσκων. πόλις μὲν γὰρ δὴ κατὰ 

1 δεῖ Ῥοΐρκο: : δὴ Μ, δεῖν Ὁ Β. 
2 τῶν ἡμετέρων Ἐπηρετίαβ: τῶν ἡμερῶν Μ, τῶν ἥμερον 

ζῶιον ὈΒ. 
δ ἂν αάάεά Ὦγ Ἐπαρετίας. 

τοῦτο Βε]άθη : τούτῳ. 
ἦν αἀάεᾶ Ὦγ ἘπαρετΙαβ. 
ἓν Ατηΐτας ἐν. 
διεπόµενον Ἐπιροτίς : διεποµένων. 
ἁμηγέπῃ ας ο κμ :. ἃ µήτε τῇ. 
θείῳ (θε! : 
δικαιοσύνης Βοἰκκο : δικαιοσύνην. 

ο ο Ὁ ϱὉ σι ὃν 

. -- 
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ΤΗΕ ΤΗΙΠΑΤΥ-ΡΙΣΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉ ΒΡΕ, 

ΥΝΕΙΙ ἴπεη, εαἰά 1, '' νο ἵετπι «ο γ᾽ πιαθε 
Ρο ἴακεπ οη ἴ]ο απάοιοίαπάίπρ ειαί ος 5εοῖ1 ἶ5 ποῦ 
Ἠτετα]]γ ἀεβηίης ἴλε απίνειε α5 α οἵἵγ; {οΥ ἴαῖ 
πγοπ]ά Ῥο ἵπ ἀῑτοοῦ οοηβϊἰοῦ γη ος ἀοοϊτίπο ος 
Όιο ον, νΠΙοΠ, ας Ι Ἠανε σαἷἀ, ἴ]ε Θιοῖος ἀεβηο 
ἂ5 αη οχραηἰζαϊίοη οἳ Ἠάππαη Ῥεϊΐησς: 5 απά αἲ ἴμε 
δαπις πια 15 νοι]ά ῬοβδίϱΙγ ποῦ Ῥε αἱἴαρ]ε ος 
οοηνἰηοίης, ΤΕ, α{ἴεγ οἴαΐΐπρ ἵπ ἴ]ο οἰτὶοῦ 5εηςε οἱ ἴ]α 
ἔετπι ἴλαϊ ἴμο απίνετεε ἶ5 α Ηνίης ογεαίιτεὃ ἴΠ6εγ 5Ποι]ά 
ἴλεη οα]] Τὲ α οἵίγ, {ου ἴλαί τε 6απωε ἰλίης ἵς Ῥοί] 
α οἵιγ απᾶ α Πνίπς Ῥείϊηπρ ἵδ α Ῥτοροδίίοη ἴπμαῖ, 1 
Ἱπιασίπε, πο οπο υοα]ά τεαάΙ]γ οοηθεηῖ ἴο επ[ετίαίη, 
Ὑεῖ ἴμε ρτεδεπῖ οτάετ]γ «οπςζαἴίοπ ος λαο απίνεγςα 

«.9ν6υ δἶποε ἴμε νΊο]ε ας Ῥεεπ 5εραταἰεά απἆ ἀῑνιάεά 
Ιπίο α οοπβίἀάεταβ]ε παπηθεχ οἱ {οτπας ο Ρ]απῖς απά 
απἰπηα]ς, πηοτία] απά Ἱπηπηοτία], γες, απἀ ἴπίο αἷτ 
απά εατῖ απἀ ναῖΐετ απᾶ τε, Ῥεϊπρ πενετί]ε]εςς 
Ὦγ παίατο ἵπ αἰ] ἴλμερο {ο οπο Ἰλπίπρ απά 
σονειπεά ὮΥ οπε αρἰπῖ απά {οχος---μὶς οχάετ]γ 
εοηςαἴίοη, 1 8αγ, ἴΠε Βίοίο ἆο ἵη οπο γαΥ οΥ 
αποΐμοχ Ἠ]κεη Το α οἵἵγ Ρεοσαβε οΕ ἴ]ε πια] ΗΓαάς οΕ ἴμε 
εγδαίιτες ἐ]λαῖ ατε οοηκίαπ{]γ εἴϊμετ Ρεΐηπς Ῥοτῃ οὗ 
εἷεε επάίπρ {είν οχίσίεποε ἵπ 1, απά, ΕΙΓΙΠΕΥΠΙΟΥΕ, 
Ῥεσαίιςε οἱ ἴλα ατταησετηεηῖ απά ογάεχΗπεςς οἱ 115 
αἀπαϊηἰςἰταΙοη. 

«« Τηϊς ἀοοίϊτίπα, ἵπ Ῥτίεί, αἴπις το Ἠαγπιοηίζα ἴμα 
Ὁ. ἨἩπαπιαπ τασς γη ΤΗ ἴπε ἀϊνίπε, απά Το 6πηβταςε ἵπ α δἱηρ]α 

ἴενπα εγειγιλίπσ επάοιγεᾶ νἴ]λ 168δοΠ, Ππάϊπς {η 
γ6βδοἩ λε οπ]γ 8αγε απ {πάἰβεο]αβ]ε {οππάαὔίοη {ου 
{ε]]ογνςμίρ απάἀ Ἰαδίῆςο. Έος ἴπ Ἱκεερίπρ νι ἴ]μαι 

1 Τῃο Β{οίοβ, 
308 8 20. 
5 Ο8, Ῥ]αίο, Τίπιαεως 90 Β. 
4 ΟΕ, δν 49--6, νγοτο Ώἱο ὑτοαίβ {Ἠθβο {οισ 88 ΠΟΙΒΘΒ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τοῦτο ἂν εἴη λεγοµένη μὰ Δῦ οὐ «φαύλων οὐδὲ 
μικρῶν τυχοῦσα ἡγεμόνων οὐδὲ ὑπὸ τυράννων τε 
καὶ δήµων καὶ δεκαρχιῶν δὴ καὶ ὀλιγαρχιῶν καί 
τινων ἄλλων τοιούτων ἀρρωστημάτων διαφορου- 
µένη καὶ στασιάζουσα τὸν ἅπαντα ἈΧρόνον, 
ἀλλὰ τῇ σωφρονεστάτῃ καὶ ἀρίστῃ βασιλείᾳ 
κεκοσµηµένη, τῷ ὄντι βασιλευοµένη κατὰ νόµον 
μετὰ πάσης Φιλίας καὶ ὁμονοίας" ὅπερ δὴ ὁ 
σοφώτατος καὶ ὶ1 πρεσβύτατος ἆ άρχων καὶ νομοθέτης 
ἅπασι προστάττει θνητοῖς καὶ ἀθανάτοις, ὁ τοῦ 
ἐύμπαντος ἡγεμὼν οὐρανοῦ καὶ τῆς ὅλης δεσπότης 
οὐσίας, αὐτὸς οὕτως ἐξηγούμενος καὶ παράδειγµα 
παρέχων τὴν αὑτοῦ διοίκησιν 3 τῆς εὐδαίμονος καὶ 
µακαρίας καταστάσεως' ὃν οἱ θεῖοι ποιηταὶ 
µαθόντες ἐκ Μουσῶν ὑμνοῦσιν ἅμα καὶ ὀνομάζουσι 
πατέρα θεῶν καὶ ἀνθρώπων. 
Ἐυνδυνεύει γὰρ οὖν δὴ τὸ -ποιητικὸν γένος οὐ 

πάνυ ἄστοχον εἶναι τῶν ἱερῶν λόγων οὐδὲ ἀπὸ 
στόχου φθέγγεσθαι τὰ τοιαῦτα πολλάκις, οὐ 
μέντοι ὃ οὐδὲ µεμυῆσθαι καθαρῶς κατὰ θεσμὸν 
καὶ νόμον τῶν μυουμένων οὐδὲ εἰδέναι τοῦ 
ξύμπαντος πέρι τῆς ἀληθείας σαφὲς οὐδέν, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν" ἀτεχνῶς δὲ ἔοικεν ὅμοιον εἶναι τοῖς 
έξω περὶ θύρας ὑπηρέταις τῶν τελετῶν, πρόθυρα 
κοσμοῦσι καὶ βωμοὺς τοὺς ἐν τῷ φανερῷ καὶ τὰ 
ἄλλα τὰ τοιαῦτα παρασκευάζουσιν, οὐδέ ποτ᾽ 
ἔνδον παριοῦσιν, ὅθεν δὴ καὶ θεράποντας Μουσῶν 
αὑτοὺς ὀνομάζουσιν, οὐ µύστας οὐδὲ ἄλλο σεμνὸν 

ἃ Αβετ καὶ Ἠ/Παπιονηέα ἀε]είον ὁ, 
} τὴν αὑτοῦ διοίκησιν Έπι εγἰἩβ: τῆς αὐτοῦ διοικήσεως. ὴ, κη ῑ 
ὃ μέντοι ἘπιροτίΙβ: τοίνυν. 

1 06, Ἠεείοᾶ, Τήεοφοπη 99--101. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΒΟΟΙΒΡΕ 

εοποερί ἴ]ε ἵεγπα ΄ ο ᾿ νοι]ά ο αρρ]ἰθᾶ, ποῖ, ο{ 
εοιχ5ε,ἴο απ ουσαπηίζαἱοη ἴλαῖϊ Ἠα5 «Ώαποςς Το ϱεί πιΘαΏ 
οἵ Ρεῖῖγ Ιεαάεις ποχ το οπε γης] λτουρ] ἔγταπηγ οὐ 
ἀεπιοσταςγ ος, ἵπ Γαοἲ, ἴἩτουρ] ἀεοατο]γ οἳ οΠἱραγοΒΥ 
ΟΥ 4ΠΥ οἴ]ευ αἰπηί]αχ ρχοάιοῦ ο ἱπιρεγέεοίίοη, ἶ5 Ρείπρ 
Τοση Το Ρίεςες απάἆ πιαάςε πε νἱοβίπα οἱ εοηκίαηῖ ρατῖγ 
{αεἴ]οη. ἈΝαγ, ἴμε ἕενπη νγου]ά Ὦο αρρ]εᾶ ταί]λεν ἴο 
4η ογραπίζαἴίοη ἴμαῖ {5 σονεγηεᾷ ὮΥ ἴ]λε φαποςί απά 
ποβ]εςὶ {ογπι ο ΚἰπρεΒίρ, το οπε ἴ]λαί ἶς αοἴπα]]γ παπά εν 
τογα] 6ονεγπαπος ἵπ αοοοχάαποε γζ] ανν, ἵΠ οοπιρ]εία 
ΠΠεπάςΒΙρ απἀ οοποοχά. Απά {]ίς, Ιπάεεᾶ, ἶς Ῥτο- 
εἴςε]γ ν/λαῖ ἴλο γνήδεςί απά εἰάεςί τα]εν απιά Ίαν/-ρίνεν 
ογάαίης {ου α]], ὈοίἩ πιοτία]ς απἆ ἱππιογία]ς, Ἡς γν]ιο ἶς 

Ὁ. Ὅλο Ἰεαάεν οἳ αἲ] ἴπο Ἠεανεη απά Ἰοτά οἱ αἲ] Ῥείπρ, 
Ἠήπιςε]{ {ης εχρουπάἶπο ἴλε ἔεγπῃ απά οβετίηρ Ἠὶς ΟΥΥΏ 
αἀπιϊπἰκίγα[ίοη α5 α ραϊζενη οἱ ἴλε ἨαΡΡΥ απάἆ Ῥ]ερςεά 
οοπαΙίοη, Ὦε γΥηοπα ἴ]ο ἀῑνίπο Ῥατάς, ἱπςίτασ[ιεὰ ΡΥ 
ἴπε Μισες, Ργαίςα ἵΏ 5οης απά οα]] ἴ]ια ΄ {αίμον ος 
6ος απᾶ ππεῃ.᾽ 

ές Ἐου ἴ]ε «Ἠαποςς ατα, Ιπάεεα, ἐλαῖ ροεῖς α5 α οἶαθς 
ατε ποῖ αἲζετ]γ Όαά ππαχκδηεη Ὕνεη ἴΠεγ 5ρεα] οί 
βαογεά Μΐηρς απά ἰλμαῖ ἴΠεγ ατε ποῖ παὶςκίης ἴ]λα πιαχ]ς 
ΨΊεΠ ἴΠεγ π5ε δςἩ εχργερίοης ας ἰμαῖ τερεαἰεᾶ]γ ; οἩ 
Ὠπε οἴπεν Παπά, 11 {5 ποῖ Π]κε]γ ἴ]ναί ΓΠ1εγ Ἰανε γοοεϊνεᾶ 
8 τεα] Ιπϊ]αἴίοη αοοοτάἶηρ ἴο ἴ]με τίζες απά τερι]αίοπς 
ος ας ἱπ]ίαίες, οἳ ἐλαῖ γη τοίογοησος ἴο ἴ]μοα 
ἀηΐνειςε ἴπεγ Ἴκπουν απγἰΠίης, 15 Τ τηαγ 5αΥ 5ο, ὙΥΠίο]ι 
16 γιο απἀ οἶεαν,. Βπαῖ νε παν ἰΠίπ]ς οῇ ἴἶλαπι ας 
Ώῃετε]γ Ἰ]κε {Πε αἰιεπάαπῖς αἲ ἴμα τος, 'νο φἰαπᾶ 
ουἴδίάε αἲ ἴ]λο ἆοους, ἀεο]ίηρ Ρογία]ς απἆ [λε αἰίανς 
νΏίοὮ απο ἵπ 11] γιεν απἀ αἰτεπάίηρ ἴο ἴμα οἴ]εν 
Ρτεραταἴίοης οὗ {λα Ἰάπά Ῥιαΐϊ πενεν ραβείησ νηΗίη. 
Ίπάεεὰ [λαῖ ἶ5 ἴλε νενγ ΤεβδοΏ ΨΝΏΥ ἴλμε Ῥοείς οα]] 
Ώλεπηςε]νες ΄ αἰιεπάαπῖς οί πε Μαςες, 1 ποῖ ἱπίήαίας 
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ὄνομα. οὐκοῦν, ὡς ἔφην, τούς τε] πλησίον 
ἀναστρεφομένους τελετῆς τινος πρὸς ταῖς εἰσόδοις 
εἰκὸς τό γε τοσοῦτον τῶν 3 ἔνδοθεν αἰσθάνεσθαί 
τινος, ἤτοι ῥήματος ἐκβοηθέντος ἑνὸς μυστικοῦ 
ἢ πυρὸς ὑπερφανέντος, καὶ τοῖς ποιηταῖς ἐνίοτε, 
έγω δὲ τοῖς πάνυ ἀρχαίοις, φωνή τις ἐκ Μουσῶν 

ἀφίκετο βραχεῖα καί πού τις ἐπίπνοια θείας 
φύσεώς τε καὶ ἀληθείας, καθάπερ αὐγὴ πυρὸς 
ἐξ :ἀφανοῦς λάµφαντος: ἃ ἔπασχον ἐκ Μουσῶν 
καὶ κατείχοντο "Όμηρός τε καὶ Ησίοδος. οἱ δὲ 
μετ ἐκείνους ὕστερον ἐπὶ σκηνὰς καὶ θέατρα τὴν 
αὑτῶν σοφίαν ἀγαγόντες ἀμύητοι ἀμυήτοις πολ- 
λάκις ἐξέφερον ἀτελῆ παραδείγματα. ὀργίων" 
θαυμαζόµενοι δὲ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπεχείρουν 
αὐτοὶ τελεῖν τὸν ὄχλον, τῷ ὄντι βακχείων τινὰς 
σκηνὰς ἀκαλύπτους πηξάµενοι ἔν τισι τραγικαῖς 
τριόδοις. 

Οὗτοι δ᾽ οὖν πάντες οἱ ποιηταὶ κατὰ ταὐτὰ ὃ 
τὸν πρῶτον καὶ μέγιστον θεὸν πατέρα καλοῦσι 
συλλήβδην ἅπαντος τοῦ λογικοῦ γένους καὶ δὴ 
καὶ βασιλέα. οἷς πειθόµενοι οἳ ἄνθρωποι Διὸς 
βασιλέως ἱδρύονται βωμµούς, καὶ δὴ καὶ πατέρα 

, λος 2 2 α [ή ΔΝ - αὐτὸν οὐκ ὀκνοῦσι προσαγορεύειν τινὲς ἐν ταῖς 
εὐχαῖς, ὡς τοιαύτης τινὸς ἀρχῆς καὶ συστάσεως 
οὔσης τοῦ παντός. ὥστε ταύτῃ γε οὐδὲ οἶκον 
δοκοῦσί µοι ὀκνῆσαι ἂν ἀποφήνασθαι τοῦ Διὸς 

1 τούς τε Ἐπηρετίας: τοὺς. 1 τῶν αἀάεά Ὦγ Ἐπαροεσίηβ, 
δ ταὐτὰ Βε]άεπ: ταῦτα. 

1Ο, Ηορῖοά, Τεοφοπή 22-34. 
Σ Ῥιο 1 οοπίταβθίης νηθἩ ο Ῥτίν8ογ απᾶ ΑΘΟΤΘΟΥ οἳ ἴ]ο 

πηγβίοτίθς (88 95, 34) ἴ]λο ΟΡ6ΠΠΘΑΒΒ απά Ῥτοίαπθ οἨατασίετ οἳ 
ἀταπιαθίο Ῥτοάιείίοηβ. ἩἨεθπορ ἀκαλύπτους ἂπΠά τριόδοις 816 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ὮΙΡΟΟΙΤΒΡΕ, 

ΟΥ αΏγ οἴλμοι αιιριςῖ ΠαΠῃς, 9ο, ἃ5 Τ γνας 5αγίπα, 1ὲ ἵβ 
τεβδοπαῦ]ε Το 5αρροςο ἴ]λαί ποῖ οπΊγ ἀο ἴλοςα γο 
Ῥα5γ ἴλεπιςε]νες ηεαχ 8οπιο ια], Πατά Ὦ}γ ἴλπε 
επίταποε Το ἴλε 5απΠποἴιαχΥ. σαΐη 6οπαο Ιπ]κΗπο οἱ νγ]αῖ 
ἶ6 σοῖησ οἩ νηλίη, Ὕν]εη οἰἴῃεχ α Ίοπε πηγςίίο ρῄγαςο 
τίησς οαί Ἰοιά]γ, ος βγο αΏρθαχ5 αβογε ἴ]ε επο]οδατε, 
Ραΐ αἶςο {παῖ ἴμετε οοπῃες δοπιείΊππες Το ἴπε ροεῖς---Ι 
ΏεαἨ ἴλΠε νετγ αποϊεηῖ Ῥοεῖς---6οπιθ αἴίεγαπςε ἔγοπα 
Όιο Μαςες, Πούγενεχ Ῥτίεξ, 6οπιθ Ἱπδρίταίῖοη οἳ ἁῑνίπα 
Παΐιγο αηπᾶ ο{ ἀῑνίπα ἰταῖῃ, ]κο α Παςῃ οἱ ἤτε {οπή τμα 
Ἰπν]κίρ]ε. Τηῖς ἴ5 νηλαῖ Παρρεπεᾶ ἴο Ἠοπιεγ απἀ 
Ἠερῖοά ν]εη ΤΠεγ Ὕνετο Ῥοββεςςοἆ ὮΥ ἴπε Μιςες.ῖ 
Ῥαΐ πε Ρροεῖς νο οαπιο α[ἴετ ἴπεπα ἵπ ]αΐεν ἀαγς, 
Ῥηπρίηρ ἴο δἴασε απά ἰλεαῖτε παισηί Ῥαῦ είν 
οὔΥΏ νήδάοτπι, απίπϊμαϊε αἀάτεςείηςρ ταπὶπϊΗαΐο. 
Ἰανε ο ήπιες ἀἰςε]οςεά ἱππρετ[εοῦ ραϊίετης οἱ Πο]γ 
τες; Ῥαϊ, Ρεϊπρ αρρ]αιάεᾶ Ὦγ ἴπε πια]Ηαᾶςε, ἴπεγ 
τίεά {π Εεῖγ ονΏ τὶσηί το ἹπίΠαϊε ἴἨοα πἹοΡ, αοἴπα]]γ, 
45 νε πηϊσηῖ 5αγ, Ρα]άΐπο ορεη Ῥοοῖμῃς {οτ ῬΒαοσλὶςο 
ττες αἲ ἱταρίο ογοδογοαᾶς.” 

6 Ὑεὶ α]] ἴ]λεςε ροεῖς {π Ῥτοσίδε]γ ἴ]ο 5απηο {α5ΠίοἨ 
οα]] ἴ]λο Ετοί απἆ στεαϊοςὶ σοὰ Εαΐμετ οῇ ἴμο γν]ο]α 
ταίοπα] {απαῖ]γ οο]]εσίνεΙγ, Ὑεςδ, απἀ πρ Ῥορίάες. 
Απά ἰγαδίησ Το ἴλεςε ροεῖς πἹεπ οτεοῖ α]ίανς ἴο Ζεις 
ἴπε Κίπο απἀ, ν]αῖ ἶ6 πποτΕ, 5ΟΠ1Ε ἆο ποῖ Ἠεείταϊε 
ενεη ἴο οα1] Πϊπι Εαϊμεν ἵπ ελεῖν Ῥχαγετς, ῬεΠενίπο 
Ὠλαῖ ἴπετε εχἰςῖς 5οπης 5πο] σονεγηπιεηί απά ογσαπἰζα- 
Ποπ οἱ ἴμα ιπῖνειδαο ας ἰμαῖ. Τηοτείοτα, Ώοπι ἴμαῖ 
εἰαπάροϊηπί αἲ Ἰεαςί, Ιτ 56επης ἴο πως, ΤΠεγ νου]ά ποῖ 
Ἠερ]ιίαϊε ἴο αΡΡΙΥ ἴμπε ἵετπα ΄ Ἀοπιο οἱ Ζεας 5 {ο ἴ]ιε 

ύε αἰσπίβοαηπυ νοτάΒ. Έοτ ΄Ῥαάϊπσ Ῥοοίῦμα ” -- ργεβεπέῖησ 
ΡΙ8ΥΒ, 599 Ῥ]αΐο, Γαιυς9 817 ο. 

5 Ἐντίρίάθς οα]]εά ο αείΠετ {Πο οἴκησις οΕ Ζ6ι1β, Γοτ νγπ]οἶι 
{ο ππα]οῖοαβ γης ο{ Ατίβίορβμαπθς (1γοφ5 100) βαρεὐθαίοά {ο 
ν;οτᾷ δωµάτιον. 
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τὸν ἅπαντα κόσμον, εἴπερ, ἐστὶ πατὴρ τῶν 1 ἐν 
αὐτῷ, καὶ νὴ Δία πόλιν, ὥσπερ ἡμεῖς προσεικά- 
ζομεν κατὰ τὴν μείζονα ἀρχήν. βασιλεία γὰρ 
πόλει μᾶλλον ἢ οἴκῳ πρεπόντως ἂν λέγοιτο. οὐ 
γὰρ δὴ βασιλέα εἰπόντες τὸν ἐπὶ τῶν ὅλων οὐκ 
ἂν βασιλεύεσθαι τὸ ὅλον ὁμολογοῖεν οὐδὲ βασι- 
λεύεσθαι φήσαντες οὐκ ἂν πολιτεύεσθαι φαῖεν οὐδὲ 
εἶναι πολιτείαν βασιλικὴν τοῦ παντός. πολιτείαν 
δ᾽ αὖ συγχωροῦντες πόλιν οὐκ ἂν ἀποτρέποιντο 
ὁμολογεῖν ἤ τι τούτῳ παραπλήσιον τὸ πολιτευό- 
μενον. 
Ὃδε μὲν οὖν ὁ τῶν φιλοσόφων λόγος, ἀγαθὴν 

καὶ φιλάνθρωπον ἀποδεικνὺς κοινωνίαν δαιμόνων 
καὶ ἀνθρώπων, -μεταδιδοὺς νόµου καὶ πολιτείας οὐ 
τοῖς τυχοῦσι τῶν ζῴων, ἀλλ᾽ ὅσοις µέτεστι λόγου 
καὶ φρονήσεως, πολὺ κρείττω καὶ δικαιοτέραν τῆς 
ακωνικῆς νομοθεσίας εἰσηγούμενος, καθ ἣν 

οὐδὲ ὑπάρχει τοῖς Είλωσι γενέσθαι Ἀπαρτιάταις, 
ὅθεν δὴ καὶ διατελοῦσιν ἐπιβουλεύοντε τῇ 
Ἀπάρτῃ. 
΄Ἔτερος δὲ μῦθος ἐν ἀπορρήτοις τελεταῖς ὑπὸ 

μάγων -ἀνδρῶν ἄδεται θαυμαζόµενος, οἳ τὸν 
θεὸν τοῦτον ὑμνοῦσιν ὡς τέλειόν τε καὶ πρῶτον 
ἡνίοχον τοῦ τελειοτάτου ἅρματος. τὸ γὰρ "Ηλίου 
ἅρμα νεώτερόν φασιν εἶναι ' πρὸς ἐκεῖνο κρινόµενον, 
φανερὸν δὲ τοῖς πολλοῖς, ἅτε προδήλου γιγνοµένης 
τῆς φορᾶς. ὅθεν κοινῆς φήμης " τυγχάνειν, ὡς 
ἔοικεν ἀπὸ ὃ πρώτων σχεδόν τι τῶν ποιητῶν 
ἀνατολὰς καὶ δύσεις ἑκάστοτε λεγόντων κατὰ 

1 ὁ πῶν 180088: αὐτῶν. 
ᾗ κοινῆς φήμης Ἠεϊβ]κα: κοιναῖς φήµμαις. 
ὃ ἀπὸ Επαροτίιβ: ὑπὸ. 
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ΤΗΕ,  ΤΗΙΕΤΥ-ΘΙΣΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

επἰήτα απίνευςε--ἲ{ Ιπάεεά Ίο {5 Γαΐμεν οἱ αἲ] Ὕ]ιο Ίνε 
ἵπ 1---γ6Β, ὮΥ Ζεις, απά ή ΄ οἵςγ ᾿ ἴοο, οἳχ Βέοῖο 
αἰπα]]{ιάς, {ο 5αρσεςί ἴλε στεαῖίεν οί]οε οἱ ἴλε ροἆ. 
Έου ἸποςΠρ {5 α νοτᾶά ποτε αρρτορείαϊε ἴο α οἵογ 
ἔλαη Το α Ἠοπ]θ. Έον 5αγε]γ ππεη Ὑνοι]ά ποῖ αΡΡΙΥ 
ἴπο ἴενπω Κίπο ἴο Ἠΐπι νο ἶ5 οὖετ αἲὶ απἆ ἴλεπ 
γεῄιςε ἴο αἁπαῖξ ελα λα γν]λο]ε ἶ5 σονεγπεά ΡΥ α Κίπρ, 
που ψοι]ά ἴ]λεγ αἀποῖς ἐλαῖ ἴπεγ αγε ρονεγπεά Υ α 
Κίπσ απά ἴπεη ἀεπγ ἴλαί ἴΠεγ απο ππεπηρενς οἱ α 
εἰαΐε ος ἴμαῖ ἴλενα ἵς α Κἰπσ]γ αἀπιϊπίςίχαξίοη οἱ ἴπα 
απίνευα. Απά αραίΏ, οοποεά(πο ' αἀπιπίθίτα[ίοη, 
Ώπεγ ννοι]ά ποῖ Ρα]]κ αἲ αοοερίίηρ ΄ αγ, ου δοπιείλίπα 
ναιγ κε Ἡ, α5 ἀθθορινο οϐ ἴπαι υίο ἰς 
αἀπαἰηϊείετεά. 

ἐς ΤΗ1ς, ἴλεπ., {ς ἴλα ἴΠεοιΥ οἱ ἴλε ΡΗΙ]οδορῃεις, ἃ 
ἴπεουγ νηίς] 5εῖς τρ α ποβ]ε απἀ Ῥεπενο]επὶ Εε]]ουν- 
Ώήρ οἱ ροᾷς απά πιεη γΥίο] ίνες α 5Ώαγε ἵπ Ίαν; απά 
οσεηςΗΙρ, ποῖ {ο αἲ] Ηνίησ Ρείπσς ναϊδοενετ, αἱ οΏ]γ 
{ο πο] α5 ανε α «Ἠατε ἵπ τθᾶδοῦ απ Ιπζε]]οοῖ, Ιπίχο- 
ἀποίηρ α {αχ Ῥεΐίεν απά πιοχε τἰσῃἈίεοις οοᾶε ἴλαη ἴλαῦ 
ο Βρασία, ἵπ αοοοχάαηος ΥΕ γυπίοἩ ἴπε Ηε]οίς Ἰανε 
πο Ῥχοβρθεϊ οἱ ευετ Ῥεοοπιίπς Βραγίαης, απά «οἩ- 
φεαιεπ!]γ ατα «οηφίαπ!]γ Ρ]οῦίηρ αραἰηςί Βρατία. 

εεΜπογεονατ, ἴλετε ἶ9 Ῥεδίάςς α πιγΤἩ ννίοὮ αγοάςες 
αἀτηϊτα ίοη α5 5ππσ {Π 5εοτεῖ τίζες ὮΥ ἴμε Μαρί, νο 
εχίο] ἐ]λίς σοᾷ ο{ ουχ» ας Ρεΐπο ἔμε ρεγ{εοῖ απά οπἱσίπα] 
ἀτίνεν οἱ ἴ]ια πιοδῦ Ῥεν{εοῖ οαγίοί, Του ἴπε οπαγὶοῦ 
οἱ Ηεμας, ἴἶεγ ἐ]αίΐ, ἶ5 τε]αΏνεϊγ τεοεηῖ νεη 
οοπηραγεᾶ γη ἴμαῖ οἳ Ζειις, ἴλοιρ]ι νἱδίρ]ε {ο ἔπε 
ΠΙΔΏΥ Ῥεοδιςε δ οοιε ἵδ ταη ἵπ ΠΗΙ νίεν’. 
ΤΠετείονε, Τ]εγ 5αΥ, ἴπε ολατίοῦ οἳ Ἠε]ις Ἰαφ 
επ]ογεά α τεραἰα[ίοη νηἩ αἲὶ πιαπ]κἰπᾶ, οἶπος ἴπε 
Ροεῖς, Ρεσϊππίπρ Ῥτασ[{σα]]γ να ἴνε εαχ]εδῖ Ώππες, 
5ο Τὲ γγου]ά 56εΠῃ, αγε α]ν/αγς ε]]πς οἱ Τὲς ὶδίπσ απἀ 
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ταὐτὰ 1 πάντων ἐξηγουμένων ζευγνυµένους τε 
τοὺς ἵππους καὶ τὸν "Ἠλιον αὐτὸν ἐπιβαίνοντα 
τοῦ δίφρου. | 

Τὸ δὲ ἰσχυρὸν καὶ τέλειον ἅρμα τὸ Διὸς 
οὐδεὶς ἄρα ὕμνησεν ἀξίως τῶν τῇδε οὔτε Ὅμηρος 
οὔτε "ἨἩσίοδος, ἀλλὰ Ζωροάστρης καὶ μάγων 
παίδες ἄδουσι παρ᾽ ἐκείνου3» µαθόντε"' ὃν 
Πέρσαι λέγουσιν ἔρωτι σοφίας καὶ δικαιοσύνης 

-- Ι) 

ἀποχωρήσαντα τῶν ἄλλων καθ αὑτὸν ἐν ὄρει 
τινὶ ζῆν' ἔπειτα ἀφθῆναι τὸ ὄρος πυρὸς ἄνωθεν 
πολλοῦ κατασκήψαντος συνεχῶς τε κάεσθαι. 

Δ - . Λ ο ] / - 

τὸν οὖν βασιλέα σὺν τοῖς ἐλλογιμωτάτοις Περσῶν 
5 - / / 2 - 

ἀφικνεῖσθαι πλησίον, βουλόµενον εὔξασθαι τῷ 
θεῷ": καὶ τὸν ἄνδρα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ πυρὸς 
2 ον / λ α) 4 ον α. 

ἀπαθῆ, φανέντα δὲ αὐτοῖς ἴλεων θαρρεῖν κελεῦσαι 
καὶ θῦσαι θυσίας τινάς, ὡς ἥκοντος εἰς τὸν τόπον 
τοῦ θεοῦ. συγγίγνεσθαί τε μετὰ ταῦτα οὐχ 
4 ε Ἀ - ”/ ΔΝ 3 / / 

ἅπασιν, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα πρὸς ἀλήθειαν πεφυκόσι 
καὶ θεοῦ ξυνιέναι δυναµένοις, οὓς Πέρσαι μάγους 
ἐκάλεσαν, ἐπισταμένους θεραπεύειν τὸ δαιµόνιον, 
οὐχ ὡς Ἕλληνες ἀγνοίᾳ τοῦ ὀνόματος οὕτως 
ὀνομάζουσιν ἀνθρώπους γόητας. ἐκεῖνοι δὲ τά 
τε ἄλλα δρῶσι κατὰ λόγους ἱεροὺς καὶ δὴ τῷ 
Δι τρέφουσιν ἅρμα ἨΝισαίων ἵππων' οἱ δέ 

1 κατὰ ταὐτὰ Ἐεϊρκο: κατὰ ταῦτα Μ. καὶ κατὰ ταῦτα ἵ)Β. 
Σ ἐκείνου Μοτο]: ἐκείνων. ! 

1 Ἠοείοᾶ, ΤἼεοφοπη Τθ0--1, βροακς οἳ {ο τησ απᾶ {ο 
βεἰθῖπρ οἱ Ηε]ίας, (λοισ] ποῦ οχρτοθββΙγ οἳ Ἠἱβ οματίοί, ἜΤ]μο 
εατ]ἱοβί τοίοτεηοθ {ο Ἠ]8 οματ]οῦ ππ8Υ Ὦο Η ΗΠΙΑ {ο Ηεγπιεβ 68--9. 

5 Ῥιο, ]ῆκο Ἠετοάοίπις (2. 68), τεσατάς Ἠοππετ απᾶ Ἡοείοά 
88 οτεΒ{ΟΤΑΒ ος {1ο οτλλοάοςκ νίεννβ αθοιί ἄτοε]ς ροᾷς,. 

5 ος. ος. 49. 7. (τθε]κα ἀῑά, ποὺ Ἱποπεπ{]γ, αββοοῖα{έο 
Μαρί απά πιαρίο 88 τε]αίοά {6ΓΠΙΒ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΘΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ 

τς θεἴζίης, α]] ἵπ ἴ]ο 8απης ΊΠΔΠΠΕΥ ἀεδοτίρίηρ ἴλε 
γοκίπσ οἳ ἴ]ιο Ἠουςος απά ἨΗε]ίας Ἠϊπηςε]{ πιουπίίης 
Πΐ5 οα5.Σ 

«Ῥαὶ ἴιο παὶφΏϊγ, Ῥετβεοῦ οματίοῦ οϐ Ζεις Ίιας 
ΏΕνεχ Ῥεεη ργαϊσεά ας 19 ἀεδοινες ΡΥ απγ οἱ ἴ]ε Ρροείῖς 
οἱ οιχ Ιαπάἀ, εἰίλεν Ὦγ Ηοπιετ οὗ ὮΥ Ηερίοᾶ : ᾗ απᾶ γεῖ 
Ζοτοαςῖίεχ δίπρς ο{ 1{, α5 ἆο ἴ]α ομΙ]άτεπ οἱ ἴμε Μασί, 
νο Ἰεαγποά ἴπε 5οπρ Ώτοπα Ἠίπη. Του ο Ῥεγείαης 
8αΥ ἴ]ιαί Ζοτοαςίες, Ῥεσαιιδε οἱ α Ῥαδδίοη {ογ νηκάοπα 
απά ]αδσε, ἀεδετίεά ῆῖς {ε]]ουνς απἆ ἀνγε]ι ὮΥ Ἠπηδε]{ 
οἩ α οετίαίη ππουηίαίη: απ ἴΠεγ 5αγ ἴλαῖ ἴπεγειροπ 
ἴλε πιουπίαίη οαασΏί τε, α πηὶσΏῖγ Βαπιε ἀεεοεπάίΐπσ 
{γοπα ἴ]λο Α]«Υ αῬονε, απά ἴλαῖ 1 Ῥατπεά αποεαδίπσ]γ. 
3ο ἴλεῃ ἴλα Ἰέΐπρ απᾶ ἴλε πιοςῦ ἀἰςποιϊσμεά οἱ ης 
Ῥενεδίαης ἄτανγ πεαχ {οχ τλε ρατροδε οἱ Ρταγίηρ Το λε 
ροᾷ: απά Ζοτοαβδίες ϱαππε Εοτῖλ {οπι ἴλα το ηΠ- 
φοαἴ]ιεά, απᾶ, εΠονήπρ Ἠίπιδε]{ οτασῖοις ἴονγανᾶ ἔλεπι, 
Ραάε ἴ]επι ἴο Ῥο οἱ σοοᾶ εἶεον απᾶ ἴο οΏ εν οεγίαίη 
βαογίῇοες ἵπ τεοορηϊθίοη οἱ ἴπε σοᾷ”5 Ἰανίπο οοπηε ἴο 
ἴλαῖ Ῥ]ασε. Απά ἴΠεγεαί[ίεχ, 5ο ἴΠεγ δαΥ, Ζοτοαδίετ 
ηας αφεοοἰαϊεά, ποῖ γη ἴπεπι αἲ, Ῥαῦς οπ]γ η] 
δςΏ 5 αγε Ῥε5ί επάονγεά νηῖ]ᾗ τεσανᾶ το ἔταῖμ, απἀ 
ατε Ῥες5ί αβ]α ἴο απἀετγείαπά ἴ]λο σοᾶ, πιει νλοπα 
ἴλε Ῥεχείαης Ἰανα παπιχεᾷ Μασί, ἴλαϊ ἶς ἴο δαΥ, Ρεορ]ε 
Νο Ίκπουν ουν ἴο οα]Πναῖαε ἴλπε ἀῑνίπε Ῥοψεν, ποῦ 
Ἠχκα ἴπε (τεε]ς, νο ἵπ ἴλείγ ΙσπογαποςῬ α5θ ἴ]μα ἕεγπα 
το ἀεποῖε νήζαχς. Απ αἱ] εἰςε {μαῖ ἴλοςε Μασί ο 
ἶ5 ἵη αοεοτάαπςε γητῃ δαοτεά δαγίηρς, απά ἵπ ρατοα]αν 
Ὀπεγ πιαϊηϊαίη {ος Ζευς α ἵεαπῃ οἱ Νίδαεαη Ἀουςθς ᾱ--- 

4 Ἡοτοάοίιβ (7. 40), ἀρβοτίρίπσ {Πο πιατοἩ οἱ Χογχοβ) αΤΠΙΥ, 
ΠΙΘΗΦΙΟΠΒ ΄ «θη βαοτοά ἨἈίβαθαπ Ἠοίβθθ, πιοδύ Ῥουαθί[α]]ν 
εἀοτπες, ὙΥΠΙοἩ νοπί Ῥείοτο α ολατίοῦ ἆτανγη Ὦ} οἰσλί υγ 
ἨοΥΓ86Β, απᾶά βαοτθᾷ {ο Ζοαβ. ἼἨογο ἵβ πο ονἰάεποῬ {ο βῇθ- 
βίαηή]αΐο Ὠ]1ο”5 ο]αῖπα ἐΠαῦ {Πο Μασϊ βαησ οΓ {1ο θεαπα οἱ Ζοι1Β. 
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εἰσι Κάλλιστοι καὶ μέγιστοι τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν" 
τῷ δέ γε 'Ηλίῳ ἕνα ἵππον. 

Ἐξηγοῦνται δὲ τὸν μῦθον οὐχ ὥσπερ οἱ 
παρ᾽ ἡμῖν προφῆται τῶν Μουσῶν ἕκαστα φράζουσι 
μετὰ πολλῆς πειθοῦς, ἀλλὰ μάλα αὐθαδῶς. 
εἶναι .Υὰρ δὴ τοῦ ξύμπαντος μίαν ἀγωγήν τε 

ς α] καὶ ἡνιόχησιν ὑπὸ τῆς ἄκρας ἐμπειρίας τε καὶ 
ῥώμης Ὑιγνοµένην ἀεί, καὶ ταύτην ἄπαυστον 
ἐν ᾿ἀπαύστοις αἰῶνος περιόδοι.. τοὺς δὲ "Ηλίου 
καὶ Σελήνης δρόμους, καθάπερ εἶπον, μερῶν 
εἶναι κινήσει, ὅθεν ὑπ ἀνθρώπων } ὁρᾶσθαι 
λάδι τῆς δὲ τοῦ ξύμπαντος κινήσεως 

φορᾶς μὴ ἔυνιέναι " τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ 
νὰ τὸ μέγεθος τοῦδε τοῦ ἀγῶνος. 

ὸ δὴ μετὰ τοῦτο αἰσχύνομαι φράζειν τῶν 
ἵππων πέρι καὶ τῆς ἡνιοχήσεως, ὅπως ἐξηγούμενοι 
λέγουσιν, οὐ πάνυ τι ᾿φροντίζοντες ὅμοιόν σφισι 
γίγνεσθαι πανταχῇ τὸ τῆς εἰκόνο.. ἴσως γὰρ 
ἂν φαινοίμην ἄτοπος παρὰ "Ἑλληνικά τε καὶ 
χαρίεντα ἄσματα βαρβαρικὸν ἆσμα ἐπάδωνὃ 
ὅμως δὲ τολµητέον. 

ασὶ τῶν ἵππων τὸν πρῶτον ἄνωθεν ἀπείρῳ 

1 ἀνθρώπων Αγηϊηις αὐτῶν. 
3 ξυνιέναι Ἠεϊβ]κο: ξυνεῖναι. 
} ἐπάδων Ἐπιροτίαβ: παίδων. 

1 Τ.ο., ΄ ΒΡΟΙΚΘΒΠΙΕΗ.᾽ 
5 Ἐϊἰριταίίνο πβασοθ οἱ {πο {θγπη. 
ὃ Τμο ΄ Ῥατρατίαη Ίαγ ᾽ Απάβ πο οοιπθετρατί ἵπ Ζοτοαβίτίαη 

Ἰθοταίατο; Όλοισ] {ο Ανοβία ἆοθἈ τοίετ {ο ἴπο ἴδαπι ος 
Μίέιτα, σοὰ οἱ Ἠσῃί, ἃ8 οτοββίηπςσ {πο Βγπιαπιεπ6. «οπιροτἤ, 
ὤγίοσ]ηίδο]ιε επᾗεγ, νο]. 1, Ῥ. 66, πιαϊηζαῖπβ ἐ]λαί ο ἄτεο]κ αῑά 
ποῦ ΠΟΥ {ο Ανοβίαπ ᾖοτοαβίοτ ον {ο (οασλίηπσ οἳ ἴθ 
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απά ἴλεδε Ίογθες αγε ἴμε Ππεςί απᾶ Ἰατρεςί ἴο Ῥε 
{οαπᾶ ἵπ Αδία---ραΐ {ου Ηε][ίας ἴπεγ πιαϊηϊαίη οη]γ α 
εἰπρ]ε Ἰουςα. 

«Τηεςε Μαρ πατταῖε Ἠ]λεῖγ τωγ ΤΠ, ποῖ {η ἴ]λα ΠΙάΠΠΕΥ 
οἱ οἳς Ῥτορῃεῖς 1 οϐ με Μαδες, πν]λο ππετε]γ Ρρτεςεηῖ 
εαν ἀείαί] ου ππιοἩ Ῥ]αιςΙρΙγ, Ῥαῦς ταῖμεν 
νηϊλ θἴάρρογη Ιηδίςσίεπος προη ἵὲς ἱταμέα]ηπαςς, Έον 
ἵΠεγ αδεεγί ἴλμαί ἴ]ε απίνειςο ἶ5 οοηδαπ!{]γ Ῥεΐης 
Ῥτορε]]εά απά ἀτίνεη αἶοπο α δίηρ]ε ραϊἩ, α5 ὮΥ α 
εἰαχίοίεεν επάουνεᾶ η Πἱρ]ιεςί «ΙΙΙ απά Ρούγεν, απά 
ἴλαϊ Π5 πιονοπιεηῖ σοε5 οη αποεαςίησ]γ ἵη πποθαθίης 
ογε]ες οἱ πια. Απά ἴ]λε οουπείησ οἳ Ἠε[ας απά 
3ε]εηθ, αοοοτά(πρ ἴο ἴλείγ αοοοιηῖ, ἶς ἴμα πιονεπιεη! 
οΓ Ρροσ[ίοης οΕ ἴ]ε ν/λο]ςε, απά {ο ἴ]λλαῖ τεαδοη 1 ἶ6 πΙΟΥΘ 
εἸεατ]γ Ῥετοεϊνεά Ὦγ πιαπ]ϊπά. Απά ἴμεγ αάά ἴ]ιαί 
ἴλε πιονεπιεπὲ απ τενο]αίίοη οἱ ἴλε ιπίνεγςε ας α 
ἨΠο]ε {5 ποῖ ρετοερΏϊρ]ε {ο ἴ]λε πια]οτΙίγ οἱ πιαπ]κίπά, 
Ραΐ ἴιαί, οη ἴπο οοπίταχγ, ἴΠεγ ατα ἰρηογαπί οἱ ἴλε 
πιασηϊταᾶε οὗ τΠΐς οοπ{εςί.” 
γῃπαϊ {ο]ους τερατάϊπρ ἴπε Ἠουςες απά ἰλείτ 

ἀτίνίπρ ΤΙ τεα]]γ απι αςΠαπιθᾶ Το Τ6]] ἵπ ἴ]λα ΠΙάΠΠΟΥ 1η 
ΝΠΙΟἨ ἴπε Μαρί «εἰ Τε Γογί]λ ἵπ ἐλεῖν παχγα[ϊνε, δίπος 
ἴπεγ ατε ποῖ νεΥγ ΠΙΟ οοποεγπεά Το 56οιγε οοηςἰςῖ- 
ΕΠΟΥ αἲ α]] ροϊηῖς {πι ἐ]λλείγ ργεεεπία Ποπ ος ἴμε ρίοίατα. 
Τη {αοἳ, απϊῖο ροβ8!Ῥ]γ Τ πιαγ αρρεαν αὈκιτά νΊεῃ, ἵπ 
εοπίγαςι υῖἩ (πτοε]ς Ίαγς οἳ σγαοε απᾶά ομανπι, 1 
ομαηί οπς ἴλαῖ ἶς Ῥαχγρατίαη: ὃ Ῥαΐ 511] Τ πας πια]κα 
ἴπε νεηίατα. 

6 Αβοοοτάϊηρ Το ἴπε Μαρί, ἴλαῖ οηε οϐ ἴπα Ίουβες 

6αἴμαβ. ΡὨϊο πγίλ πιαγ Ῥο, αἲ Ἰθαβί ἵπ Ίαγσο ΊΠθαβΗΤΟ, Ηἰ8 
οἵπη {αποϊα] ἐτοαίπιεηό οἱ {απηϊ]ατ Βἰοῖο ἀοοίτίηο, ἐ]ιαῦ {πο 
ππίνοΓβο οοηβἰκ(θά οἱ {οιτ οοποθηΐτίο ΑΡΗΘΤΟΒ: θατίῃ, νγαίου, 
απ, αηά Άτο (αείμοτ). Τηθβο ἔοιτ ο8η τοιςΙ]γ Ῥο ἰἀοπϊιβοα 
νἩ ἨὨἱος ’ Ἠογαοβ. ΟΕ. 76], Β]]οδορ]ίε εντ (γίεεῖνε, 
νο]. ΤΠ, Ρύ,. 1, Ρ. 172. 
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διαφέρειν κάλλει τε καὶ µεγέθει καὶ ταχυτῆτι, 
ἅτεϊ ἔξωθεν περιτρέχοντα τὸ µήκιστον τοῦ 
δρόµου, αὐτοῦ Ζηνὸς ἱερόν' πτηνὸν δὲ εἶναι 
τὴν δὲ χρόαν λαμπρόν, αὐγῆς τῆς καθαρωτάτης' 
τὸν δὲ "Ἠλιον ἐν αὐτῷ καὶ τὴν Ῥελήνην σημεῖα 
προφανῆ ὁρᾶσθαι, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τῶνδε τῶν 
ἵππων ἐστὶ σημεῖα, τὰ μὲν µηνοειδῆ, τὰ δὲ 
ἀλλοῖα. ταῦτα δε ὑφ᾽ ἡμῶν ὁρᾶσθαι συνεστραμ- 
μένα, καθάπερ ἐ ἐν 3 αὐγῇ λαμπρᾷ φλογὸς σπινθῆρας 
ἰσχυροὺς διαθέοντας, ἰδίαν δὲ κίνησιν ἔχειν κα 
αὗτά. καὶ τἆλλα ἄστρα δι ἐκείνου φαινόμενα 

ὶ ξύμπαντα ἐκείνου πεφυκότα µέρη τὰ μὲν 
περιφόρεσθαι σὺν αὐτῷ µίαν ταύτην ἔχοντα 
κίνησιν, τὰ δὲ ἄλλους θεῖν δρόμους. τυγχά- 
νειν δὲ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα μὲν ἰδίου 
ἕκαστον ὀνόματος, τὰ δὲ ἄλλα κατὰ πλῆθος 
ἀθρόα, διανενεµηµένα εἴς τινα σχήµατα καὶ 
µορφάς. 
Ο μὲν δὴ λαμπρότατος ἵππος καὶ ποικιλώτατο μὲν δὴ λαμπρ ς ς ς 

αὐτῷ τε Δι προσφιλέστατος, ὧδέ πως ̓ "ὑμνούμενος 
ὑπ' αὐτῶν, θυσίας τε καὶ τιμὰς ἅτε πρῶτος 
εἰκότως πρώτας ἔλαχεν' δεύτερος δὲ μετ ἐκεῖ- 
νον ἁπτόμενος αὐτοῦ καὶ πλησιώτατος Ἡρας 
ἐπώνυμος, εὐήνιος καὶ µαλακός, πολὺ δὲ ἥττων 
κατά τε ῥώμην καὶ τάχος. Χχροιὰν ὃ δὲ τῇ μὲν 
αὑτοῦ φύσει µέλας, φαιδρύνεται δὲ ἀεὶ τὸ κατα- 
λαμπόμενον ᾿Ηλίῳ: τὸ δὲ σκιασθὲν ἐν τῇ περιφορᾷ 

1 ἅτε Ἐπαρετίαβ: τά τε. 
5 ἐν αάάοὰ Ὦγ Ἠοΐρκο. 
δ χροιὰν ἘπιρεγίΠβ: χροιᾶι Ὁ, χροιὰ ΒΜ. 

1 Αείμες, αροάφ οἳ {πο Εχεᾶ βίατα απ {πο ῬΡ]απείβ. 
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γΠΙοἩ {5 ἴπε Ἠϊσ]οςί ἵπ ἴμε Ἠεανεης 1 {ς ΙπιπιεαςαταΡ]γ 
εαρετίοτ {π Ῥεαμίγ, 5ἶσε, απ 5ρεεά, δἵηποε 15 ηας ἴ]μα 

οαἱδίάε ἰτασ]ς απά ταης ἴλμε ]οηρεςῦ οογ5ε, α Ἠοχδε 
5αογεά ἴο Ζει5 Ἠϊπαδε]{, Ἐατίπεσποχε, 1ὲ ἶ5 α νήησεά 
ογεαῖιτοα, Ὀτ]]Παηί ἵη οοἶοιχ τμ τε Ὀτ]Παποο οἱ τα 
ραχεςῖ Βαππε; απᾶ ἵη 1 Ηεμας απἆ 3ε]επὂ ατε ἴο Ῥε 
εΈεη α5 οοηβρίσιοιις εἶσης ος πωατ]κς----Ιῑκε, 1 {απογ, ἴπε 
τηατ]ςς νυηῖο] Ώουδες Ώ6αχ Ἠεγε οἨ εασί], 5οπΏιθ οτοδοςηῖ- 
δαρεά απά 5οπιο ο{ οἴλει ραΐΐίετης. Απά ἴΠεγ 5αΥ 
ἴλαῖ ἴῃεςο ' πηατ]ς5 ᾿ αρρεατ ο ας Το Ῥε {η οἶοδε α1ΤαΥ, 
α5 Τν νετε ρτεαῖ 5ρατ]κς ο ῄτε ἀατίίπο αροαῖ ἴη ἴ]λο 
πιϊαςί οἱ Ῥτι]]αηῖ ἨσΗί, απ γεῖ ἴλαῖ εας] ας 15 οΥΥΠ 

' ἀπάερεπάεπί πιοβῖοῦ. ΕἈΓΙΠΕΣΠΙΟΤΕ, ἴμε οἴμει κἴανς 
86ο Ὑϊο] ατε νυϊαῖρ]ε {μτοισ]ᾗ ἰΠαῖ Ἠοτςε οἱ Ζεις, 
οπε απά α]] Ρεΐπρ παίατα] ρατῖς οΕ1{, ἵη 5οπιο Ἰπδίαποςς 
τενο]νε αἶοηπς νηἴλ 1ἱ απά Ἠανε ἴῆΠε 5απιε πηοβίοη, απἀ 
ἵη οἴῃενς {ο]]ον; ἀῑβετεπί ἴχασκς. Απά ἴλεγ αάά ἴ]ιαί 
ΒΊΩΟΠΡ ΊπεΠ ἴμεςο οἵαχς γηίοὮ αγε αςεοοίατεά νι ἔ]ε 
Ἠοχεε οἱ Ζει Ἠανα εας]ι 15 οὔη ρατζίοι]αν πάπιες 2 
νηεχεας ἴΠε τεςί ατε ἰτεαίεά οο]]εοίίνε]γ ἵπ ρτοιρς, 
ἀῑειτίρα[εα 5ο ας Το {οτι οετίαίη Πσατες οἵ ραΐξετης.ὃ 

«6 Ἠε]] Ίμοη, τα Ἠογςα ἴ]αί ἶ5 πιοςδῦ Ὀτϊ]Παπί απά 
πιοδί «ραπρ]εά γη] δἴατς απᾶ ἀεατοςί ἴο εις Ππιδε]{, 
Ρεΐπρ Ῥγαίϊσεά Ὦγ ἴ]ε Μαρί ἵη είν Ώγπιης {ΟΥ 50οπηε 
δις] αἰῑτίραῖες ας ἴμεςε, απ]ζε Ργορεσ]γ ε{απάς βχςί ἵπ 
βαοτίῄοε απάἆ υνογΗ!ρ ας Ὀεῖπς ἴτα]γ Βτςι. Νεχί ἵπ 
οτάεν αβἴεχ ἴ]αί, η οἷοδεςί εοπίαοῦ νἴμ ἴμο Ἠουςε οἱ 
Ζεις, οοπιθ5 οπε ἴλαί Όθαχς ἴ]ε παπαθ οἱ Ηετα,ξ α Ἀοχςα 
ορεάϊεπί ἴο τε τείη απἆ σοηῖ]ε, Ὀιαξ {αν Ιπ{ετίου ἵπ 
αἰγεπρίΏ απᾶ 5ροεᾶ. Τη οοἶοιχ είς Ἠουςδα ἶς οῇ 18 
ον η παΐιτε Ῥ]αο]ς, Ῥαϊ ἴλαῖ ροτγον νηίς] τεοείνες τε 
Ἠρ]ί οἳ Ηε]ίας 5 τεσι]ατ]γ Ὀτίσηί, νΊετεας νεο ἵτ {8 

5 Ἔμο Ρ]απείβ, ών 5 0οπβίθΙ]αθίοηΒ, αλ, 
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τὴν αὑτοῦ µεταλαμβάνει τῆς χρόας ἰδέαν. τρί- 
τος Ποσειδῶνος ἑερός, τοῦ δευτέρου βραδύτερος. 
τούτου δὲ µμυθολογοῦσιν εἴδωλον οἳ ποιηταὶ 
γενέσθαι παρ) ἀνθρώποις, ἐμοὶ δοκεῖν, ὄντινα 
ὀνομάζουσι Πήγασον, καί φασιν ἀνεῖναι κρήνην ἐν 
Κορίθῳ χαράξαντα τῇ ὁπλῃ. ὁ δὲ δὴ τέταρτο 
εἰκάσαι πάντων ἀτοπώτατος, στερεός "τε καὶ 
ἀκίνητος, οὐχ ὅπως πτερωτός, ἐπώνυμος Ἑστίας. 
ὅμως δὲ οὐκ ἀποτρέπονται τῆς εἰκόνος, ἀλλὰ 
ἐνεζεῦχθαί φασι καὶ τοῦτον τῷ ἅρματι, µένειν 
δὲ κατὰ χώραν χαλινὸν ἀδάμαντος ἐνδακόντα, 
συνερείδειν δὲ πανταχόθεν αὐτῷ 1 τοῖς µέρεσι, 
καὶ τὼ δύο τὼ πλησίον ὁμοίως πρὸς αὐτὸν 
ἐγκλίνειν, ἀτεχνῶς ἐπιπίπτοντε καὶ ὠθουμένω" 
τὸν δὲ ἐξωτάτω πρῶτον ἀεὶ περὶ τὸν ἑστῶτα 
ὡς νύσσαν Φφέρεσθαι. 

Τὸ μὲν οὖν πολὺ μετ εἰρήνης καὶ Φιλίας 
διατελοῦσιν ἀβλαβεῖς ὑπ ἀλλήλων. ἤδη δέ ποτε 
ἐν µήκει χρόνου καὶ πολλαῖς περιόδοις ἰσχυρὸν 
ἆσθμα τοῦ πρώτου προσπεσὸν ἄνωθεν, οἷα δὴ 

1 αὐτῷ] αὐτῷ Ατηϊηι, 

1 ΤΗΙβ ποδοη 8Θ6ΠΙΒ {ο Ἠανο Ῥεεη Ῥοττογοά ἔτοπι {ἴῑθ 
Ῥεπανίοιτ οἳ {ο ΠΠΟΟΠ. Σ Ὑαΐογ. 

5 Ο8, οβρεοἰα]]γ Βίαθίας, Τηεδαίς 4. 60. 1ο πιοβί {απαί]ατ 
νετβίοη οἱ {1ο πιγ{ῃ 18 αββοοϊαίθά γην Ἠιρροοτεπὂ οη Ἠε[ίοοῃ, 
Ἠοψενοτ, Ῥοραβιβ ἵβ οοππθοίθά αἶδο νη(Ἡ οἴπου {οαπίαίηβ, 
ῬτοβαΡ]Ιγ Ῥθοααβο οἳ ἴμο πιθαπίησ αίασμοά {ο Ἠίβ παπιθ, 
Αοοοτάΐηρ {ο Ῥϊπάαν απά οὔ]θτβ, Ῥεϊτοπθ αὖ Οοτίπ{Ἡ ἶΒ Πη]κοά 
νηθἩ {πο οαρύατο οἳ Ῥοραθις ὮΥ Βε]]ετορποῦ. Τὸ {5 Ρτοβαβ!γ 
ο Ῥοϊτεπὂ οη. Αογοοοτίηέ υπο Ὠϊο Ἠαβ ἵπ πϊπ---Βπ 
οχοε]]επί 4ροέ ἔτοπι νἩΙοἩ {ο ἴαῑκο ο----ἴος ἵπ Ἐοπιβη {ἱπ1θΒ 
ὑπαί βρείηρ Ῥθσβππθ πιογθ Ῥτοπηϊποηί 1π {πο Ῥεραβιβ βἴουγ ἴπαπ 
ο πλοτο δαπαρίαοια βρτίηρ οἳ {ο Ίονγοτ οἵςγ. Τί. Ῥτοπθος, 
θογύπηι ΤΠ, ρῦ. 1, ϱΡ. 69--θ0. 
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ἵπ εἨαάουν ἵη 15 τενο]αζίοη 1 ας 1ἱ5 ΟΝ/Π Ῥχορεν 
οοοιν.: Τηϊχτά οοππε α Ἠουςε ἴλαῦ ἶδ 5αοτεᾷ ἴο 
Ῥοβεϊάοπ.” 50111 6Ίουγοτ ἴλαη ἴλε 5εοοπἀ. Ἠερατάίπς 
Ὀμῖς οἴεοά ἴ]ε Ρροεῖς Ἠανε α πιγίῃ ἴο ἴμε εβεοῖ ἴλμαί 
15 οουπἰετρατί αρρεατεᾶ απποηρ Ίπθεη---Ἠε νηοπα ἴπεγ 
σα]] Ῥεραφα8, ππεϊ]λήπ]κς---απά ἴλεγ οἰαίπι λα Ἰα 
οαι5εἆ α {οππίαίη Το Ραχεί Γοτί]λ αἲ (οτίπίἩ ΡΥ ρανίπς 
η 5 Ἠοοβδ Βαὸ ἴε {ουσ ἵ5 ἴλε κἰταησεςί 
οοποερίίοη οἱ ἴπεπι α]], α Ίουςα Ῥοίμ ἤτπι απἆ ἵπι- 
πιοναβ]ε, ἴο 5δαΥ ποϊλίπρ οῇ ἓὲς Ἠανίησ πο γπρς, απά 
6 6 πηαπχεά α[τεν Ἠερίία. ἨἩοψενεν, ἴμε Μασί ἄο 
ποῖ «Ἠτίπ]ς ἔγοτη 1ΐ5 ροτίταγα]; οἩ ἴλε οοΠΙΤαΥΥ, ΤΠΕΥ 
εἰαῖε ἴ]λαί είς 5ἰεοά αἷςο ἵ5 Πατηοςςεά ἴο ἴ]ε ολατίοῖ, 
απά γεῖ ἵ τεπιαίης Ἱππποναβίε, οἰλαπιρίης {5 
αἀαπιαπίίπο οιχρ. Απά Ώοπι αἲ] οἰάες ἴλε οἴ]εν 
Ἠογφες Ῥχεςς οἶοδε ἴο Ἠΐπα γη] {]είν Ῥοάΐες απά ἴ]α 
ραί; ἴλαί ατα Ἠϊς πείσΏροινς ὅ ΑΥνεγνο ἴουνανά Ἠΐπι 
αρτεασί, {α]]ϊηρ προη Είπα, ας 16 νγετε, απά οτογάίπρ 
Ἠίπα, γεῖ ἴπο Ἠοχςε ἴλαῖ {9 {ατί]εςί οϐ 6 {6 ονον βγςί 
το τοιπά ἴ]λαῖ φἴαίοπατγ 5εεεᾶ α5 Ίουφες τουπά ἴμα 
ἔατη ἵπ τε Ἠϊρροᾶχοπιο.Τ 
«Νον {ου ἴπε πιοδῖ Ρρατῖ ἴ]α Ἠουςος οοπΏίπις {π 

Ρεαςε απά ΠεπάξΗΙρ, απΠαχπιεά Ὦ} οηε αποϊµοεν. Βιΐ 
ΟΠ οπε οεσαφίοη {π ἴλε ραςῖ, ἵπ ἴ]ο οουχςε οἱ α Ίοπς 
6Ραοςε ο{ πηε απά ΠΙαἨΥ τενο]αίοης οἱ ἴ]α ιπίνοτςς, 
ἃ παρΏῖγ Ῥ]αςί {γοπι ἴλε βτςί ουςε {ε]] {γοπι οἩ Π4ρΗ, 

4 Ἠετο {ο Ῥο ἱπθετρτείθά 8 {ιο δατίΠ. 9ο ποῖθ {ο 5 48. 
ὅ Ἰαίοτ απά αἴτ, 6 ΑείΠογ. 
Ἰ Τη δ 45 Ώἱο γγατηβ πς {μαί {με Μασί ατα ποῦ τηι1οἩ οοποργηεά 

τερατάίηπᾳ οοηβΙΒίΘΠΟΥ. Τ]ε ἰταηβ]αίοτ 4ΒΒΙΙΩΘΒ {]ιαῦ αἲἱ Γοας 
ἨοΓΒΘΒ απο Ἠατηθββοά {ο οπθ οαχ---]λδίτ νατγίηςσ βροθά ποι]ά 
81]ον; οἱ ἐλαί Ιπέοτρτείαίίοη, βἶπορ {ητθς οἱ {Ποπ ππογο αροιό 
ἴμο {ουτίἩ; Ῥαό Ἠον οοσ]ά 6ο οιέθγπιοβέ (Αοίμοτ) ορίαίη 8 
Ίεπά Ἱ ΈῬετμαρβ {πο Αροοίαίογ ἵηπ {ο Πρροάτοπιο τηίρΏέ 
τθοθίνο {]λαῦ ἱπιρτθββίοη, 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

θυμοειδοῦς, ἐθέρμηνε τοὺς ἄλλους, σφοδρότερόν 
γε μὴν τὸν τελευταῖον' τήν τεῖ δὴ χαίτην 
περιέφλεξεν αὐτοῦ, ᾗ μάλιστα ἠγάλλετο, καὶ 

Ν 4 / ο. λ Ν / φ , 
τὸν ἅπαντα κόσμον. τοῦτο δὲ τὸ πάθος ἅπαξ 
Ἕλληνας μνημονεύοντάς φασι Φαέθοντι προσ- 
άπτειν, οὐ δυναµένους µέμφεσθαι τὴν Διὸς ἡνιόχησιν, 

/ ε / / ” 2ΣΩ/ / τούς τε "Ἡλίου δρόµους οὐκ ἐθέλοντας ψέγειν. 
/ / ς / { / - / διό φασι νεώτερον ἠἡνίοχον, Ηλίου παῖδα θνητόν, 

ἐπιθυμήσαντα χαλεπῆς καὶ ἀξυμφόρου πᾶσι τοῖς 
θνητοῖς παιδιᾶς, αἰτησάμενον παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἐπιστῆναι τῷ δίφρῳ, φερόμενόν τε ἀτάκτως 

/ / - Δ / Δ / ς νλάν. πάντα καταφλέξαι ζῷα καὶ φυτά, καὶ τέλος αὐτὸν 
διαφθαρῆναι πληγέντα ὑπὸ κρείττονος πυρός. 

Πάλι δὲ ὅταν διὰ πλειόνων ἐτῶν ὁ Νυμφῶν 
καὶ Ποσειδῶνος ἱερὸς πῶλος ἐπαναστῃ, παρὰ 
τὸ σύνηθες ἀγωνιάσας καὶ ταραχθείς, ἱδρῶτι 
πολλῷ κατέκλυσε τὸν αὐτὸν τοῦτον ἅτε 
ὁμόζυγα" πειρᾶται δὴ τῆς ἐναντίας τῇ πρότερον 
φθορᾷ, ὕδατι πολλῷ χειµαζόµενος. καὶ τοῦτον 
σ - [ο Δ ο ς ν ἕνα Χχειμῶνα διηγεῖσθαι τοὺς ἝἛλληνας ὑπὸ 
νεότητός τε καὶ µνήµης ἀσθενοῦς, καὶ” Άευκα- 
λίωνα βασιλεύοντα τότε σφίσιν ἀρκέσαι πρὸ τῆς 
παντελοῦς φθορᾶς. 

1 τήν τε Ἐπαρετίας : τὴν δὲ. 
5 ΑΗοζ καὶ Ἠοϊρ]κ ἀε]είεβ λέγουσι. 

1 Ῥατίῃ. 
5 Τμ Βίοἱοβ Ῥο]ίουεά ἵπ Ῥοτίοᾶἰο οοπβαρτα{ίοΠΒ ὮΨ νγΠΙοΕ έο 

ἩΠ{νΘΓΒΘ Ύγα8 οοηβΒΙΠΙΘᾷ, {ο Ῥο πιαάο 8Π6Υ. 
5 Ο8, Ονιᾶ, Ἠ. οἰαηιοΥρἠο8οθ 1. 750 {ο 2. 400. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΡΘΙΓΚΧΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

απά, α5 πιὶσ]ᾗί Ἠανε Ῥεεπ εχροοίεᾷ {τοπα 5οὮ α ΠετΥ- 
ἴεπιρετεά δἰεεᾶ, Ιπβαπιεᾶ ἴ]λο οἴμει», απᾶ ποτε 
εερεςία]]γ ἴνε Ἰαςί ἵπ οτάετ; 1 απᾶ ἴ]πο Πτο ΕΠΟΟΠΙ- 
ραδεεά ποῖ αἼοπε 1ΐ5 πιαπο, γ/μίο] {οτπηεά 1ἱ5 δρεσία] 
Ρτϊᾶε, Ῥαϊ πε νΊο]ε πίνεις α5 νε]. Απά ἴμε 
Μαρ! δαγ ἴ]λαί ἴ]λε (τεε]ς, τοοοτάίης ἴΠίς εχρετίεηοε 
ας αη ἰπο]αίεά οοσυΥτεησς, οοηπθοῖ 1 ντ ἴλο παπηθ 
οἱ Ῥμαείποη, θίποε ἴ]εγ ατε ππαβ]ε Το ο θοίσε ἴ]α 
ἀτῖνίπο οἱ Ζεις απά ατε Ἰοαΐ] ἴο απά Γαι]ή ουν] το 
οοιχοίησς οϐ ἨΠε]ας. Απά 5ο Τ]Πογ τε]αῖοε ἴπαί α 
γοιησεχ ἀτίνετ, α πιοτῖα] 5οπ οἳ Ηε[ίας, ἀεείτίηπς α 
εροτί ἰλαῖ νγας ἴο Ῥτονε οτίενοας απἀ ἀἰδαςίτοις {οΥ 
1] πιαη]πᾶ, ῬεεοισΏί Εΐς {αΐμεν το 1εῖ Ἠϊπα πιοιηῖ 
Ες σαχ απἀ, Ρ]αηρίπσ αἶοποσ ἵπ ἀἰκοτάετ]γ {αφΗίοΠ, 
οοηςιππεά νηϊ τε ενειγἰμίης, Ῥοϊμ απίπια]ς απᾶά 
Ρ]απῖς, απᾶ Ώπα]]γ νας ΠϊπαδεΙ ἀερίτογεᾶ, Ῥείπρ 
επ τίεη ὮΥ ἴοο Ρρονψετ{α] α Παπιο.ὃ 

6 Αραϊπ, πει αἲ Ιπίετνα]ς ο{ 5ενοτα] γεατς ἴλε 
Ἠουςδο ἰλαῖ {5 5αογαᾷ ἴο Ῥοδεϊάοηπ απά ἴλο ἈΝγπαρῃς 
τορε]ς, Πανῖηπρ Ῥοσοπιε ῬΡαπϊς-ςἰτίσκοι απά αρἰίαϊεά 
Ῥεγοπά 5 γνοηῖ, ο ουεγνε]πας να εορίοις θυγεαῖ 
Ὠιαῦ 6απ1ε δίεσα, θἶπος ἴΠεγ ἴννο ατα’ γο]ο-ππαῖος. 
Αοοοτάἰπρ]γ 1 πιεεῖς να α {αΐο νεα {5 ἴε 
ορρορῖϊο οἱ ἴμε ἀἱδαςίετ ῬτενίοιδΙγ πιεηοπαᾶ, τὶς 
πο Ῥεΐπρ ἀε]ασεά νηῖλ α παὶρ]Ώῖγ Βοοᾶ. Απά με 
Μαρϊ κἰαῖε ἴ]ιαί Ίεγε ασαἰηπ ἴλπα (τεε]ς, ἴμτοισ] 
γουϊμ{α] Ίσπογαπος απἆ {αγ ΠΙΕΠΙΟΥΥ, τεσοτά ἴλίς 
ἢουοά α5 α 5ἵηπσ]ε οοοΙΥγεποςἙ απᾶ οἰαίπῃ ἴλαῖ Ώεισα]ο, 

πο ἴΠεη γνας ἸΚίπρ, 5ανεά ἴλεπι {οπι οοπηρ]είε 
ἀεςίγασ[ίοη.α 

4 Αοοοτάϊησ {ο Ονίά, ἐθίᾶ., 1. 918-929, οπἵγ Έγττμα απά 
ὮΏεαοα]ίοη Ύνετο βανεά. Αροῄοάοτας 1. 7. 2 8478 α {ενν οίμοτβ 
εβοαρεά Ὦγ Ποείηρ {ο πο Πἱρ]μεβί πιοιηίαϊηΒ. Ἰμιοῖαη, Ώε ἴεα 
δητία 12, ϱἱνθβ α νετβείοη αἱζθ αἰπαί]ατ {ο {ο βίοτΥ οἱ Νοαᾗ. 
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ῬΙο ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ταῦτα δὲ σπανίως ξυµβαίνοντα δοκεῖνὶ μὲν 
ἀνθρώποις διὰ τὸν αὐτῶν ὄλεθρον γίγνεσθαι μὴ 
κατὰ λόγον μηδὲ µετέχειν τῆς τοῦ παντὸς τάξεως, 
λανθάνειν δὲ αὐτοὺς ὀρθῶς γιγνόµενα καὶ κατὰ 
γνώµην τοῦ σῴζοντος καὶ κυβερνῶντος τὸ πᾶν. 
εἶναι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ ὅταν ἅρματος ἠἡνίοχος 
τῶν ἵππων τινὰ κολάζῃ χαλινῷ σπάσας ἢ κέντρῳ 
ἀφάμενος: ὁ δ᾽ ἐσκίρτησε καὶ ἐταράχθη, παρα- 
χρῆμα εἰς δέον καθιστάµενος. 

Μίαν μὲν οὖν λέγουσι” ταύτην ἡνιόχησιν 
ἰσχυράν, οὐχ ὅλου «φθειρομένου τοῦ παντός. 
πάλιν δὲ ἑτέραν τῆς τῶν τεττάρων κινήσεως καὶ 
µεταβολῆς, ἐν ἀλλήλοις µεταβαλλομένων καὶ δι- 
αλλαττόντων τὰ εἴδη, μέχρις ἂν εἰς µίαν ἅπαντα 
συνέλθῃη φύσιν, ἠἡττηθέντα τοῦ κρείττονος. ὅμως 
δὲ καὶ ταύτην τὴν κίνησιν ἡνιοχήσει προσεικάζειν 
τολμῶσιν ἐλάσει τε ἅρματος, ἀτοπωτέρας δεόµενοι 
τῆς εἰκόνος' οἷον εἴ τις θαυματοποιὸς ἐκ κηροῦ 
πλάσας ἵππους, ἔπειτα ἀφαιρῶν καὶ περιξύων 
ἀφ᾿ ἑκάστου προστιθεὶς ἄλλοτε ἄλλῳ, τέλος δὲ 
ἅπαντας εἰς ἕνα τῶν τεττάρων ἀναλώσας µίαν 
μορφὴν ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης ἐργάσαιτο.ῖ κεἶναί 
γε μὴν τὸ τοιοῦτο μὴ καθάπερ ἀψύχων πλασμά- 
των ἔξωθεν τοῦ δημιουργοῦ πραγµατευοµένου 
καὶ µεθιστάντος τὴν ὕλην, αὐτῶν δὲ ἐκείνων 
γίγνεσθαι τὸ πάθος, ὥσπερ ἐν ἀγῶνι µεγάλῳ τε 

1 δοκεῖν (966] : δοκεῖ. Σ λέγουσι αάάεά Ὦγ Ἠεϊρκο. 
3 ἐργάσαιτο Ἐπαροτίαβ: ἐργάσοιτο. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΔ06Ο ΒΡΕ, 

66 Λοοοτά(πρ Το ἴ]λο Μαρί, ἴμεςε ταχε οΟΟΙΥΤΕΠςΕΡ αγα 
νιενγεά Ὦγ πιαπ]κίπᾷ ας ζακίπο ρ]αςε {ου ἐλείν ἀθείτις- 
Ἠοη, απά ποῖ {π αοοοτᾷ ΥΗΤΗ ΤΕΒΦΟΠ ΟΥ α5 α ρατῖ οἳ ἴ]μα 
οχάεν οἱ ἴ]ιο απίνεγςε, Ρεΐπος ππαν/ατε ἴ]λαῖ ἴΠεγ οσοΥ 
αωῖο Ῥτορετ]γ απἀ ἵπ Κεερίπςρ γη Ἡ {Πε Ῥ]απ οἱ ἴ]ιε 
Ῥχεδεχνενγ απά 6ΟΝΟΥΠΟΣ ΟΕ ἴ]λο γνοτ]ά. Έον ἵπ τεαῖγ 
Ἡτ ἶδ οοπιραγαΡ]ε γή ΤΗ νγαῖ Παρρεης πΊεπ α οματίοῖεες 
Ρυπίσμες οπε οἱ Πΐ5 Ἠογχςες, Ῥι]]πσ Ἰατά προῃπ ἴ]με 
τοῖη οἵ Ῥχϊοἷίπρ νἵὮ ἴ]ο σοαᾶ: απά ἴπεη τε Ἠουδε 
Ῥγαποςες απά ἶ5 ΤἩχονηη Ιπίο α Ῥαπίο Ῥαΐ εἰταϊσᾗίγναγ 
εοἴῖ]ες ἆονπ ἴο 1ΐς Ῥτορογτ ρα1ῖ. 

«ςἨΝε]] επ, ἴὶς ἵδ οπε Ἰϊπά οἱ ἁγίνίηρ ο υΥμΙο] 
ἴΠεγ {ε]1, αἴζεπᾶεά ὮΥ νίο]εποε Ῥαΐ ποῖ Ιπνο]νίηπς ἴ]ε 
οοπαρ]είε ἀερίταοίίοπ οἳ ἴπε απΐνειςα. Όπ ἴμο οἴμοεν 
παπά, ἴπεγ ἴε]] αἶσο οἱ α ἀῑβετεπί Ἰῑπα ἰλαῖ ἵπνο]νος 
Όλα πιονεπιεπῖ απἆ «Ἠαπσε οἱ α]] {ουχ Ἠογςες, οπς {Π 
Νίο] ἴΠεγ ςἨ{{ῖ απ]οΏς ἴΠεπιςε]νος απά ἱπίετοβαηρα 
Ὠνείγ Γογπης απ] αἲ] «οππε Ἰοσεί]μεν Ιπῖο οπε Ρείπα, 
Πανίπο Ῥαεσῃ ονετοοπῃε ΡΥ ἴλαῖ οπε γνη]ο] {5 5αρογίου ἵπ 
Ῥούψετ. Απά γεῖ ἰΠῖ5 πιονεπποηῖ αἷδο ἴπε Μαρσὶ ἆατε 
το Ἠ]κεη Το ἴ]ο ριϊάαπος απἀ ἁτίνίπρ οἱ α εματίοί, 
ἴποιρ] ἴο ἆο 5ο ἴλεγ ποεᾷ ενεη 5ἴγαπΠρε ΙπιασθΙΥ. 
Του Ἱπδίαπος, 1ζ ἶς ας 1{ 6οπιε πιαρ]οἶαπ γνεγα ο πιοι]ά 
Άουςες οί οὔγ/αχ, απά ἴλεπ, αρίτασἴίπρ απά εοταρίηρ 
οϐῦ ἴ]λο ννακ {οπι 6αοἩ, «Ποι]ά αάά α Ἠε]ε πον ἴο 
πίς οπε απᾶ που’ Το ἴ]λαξ, απῇ] βπα]]γ, Πανίηρ ιιςεᾶ αρ 
8] ἴπε Ίπουςες ἵπ οοπςίγιοίίηπσ οπς {οπι πε {οιγ, ης 
μοι] {αθμίοη α δἵπσρ]ε Ἰογςε οιῖ οἱ α]] Πής πιαϊοτία]. 
ΤΠΕΥ δἰαῖε, Ἠούγενεγ, ἴ]λαῖ ἵπ τεαΗῖγ ἴλπε Ῥτοςθςς ἴο 
γη] ἴΠεγ τείεν ἶ5 ποῖ ]κα ἴ]αί οἱ ιο Ἱπαπίπιαϊς 
ππασες, ἵῃ Πίο ἴ]ο ογαβίσπιαη ορεταῖος απά 5Η{{ΐς 
το πιαϊστία] οπι πηζποιξ, Ῥας αι Ἰηπςσεεαᾶ ἴλμεα 
ἴχαης{ογηλαἴίοη ἶ5 ἴλε υγνοτ]ς οἱ {μεςε ογθαίαγες ἔ]λεπι- 
βε]νες, ]αδί α5 ἵ ἴΠεγ ψετε οἰπίνίπς {ου νἱοίοιγ ἵπ α 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

1 5 - α / ο) / / λ καὶ ἀληθινῷ περὶ νίκης ἐριζόντων' γίγνεσθαι δὲ 
τὴν γίκην καὶ τὸν στέφανον ἐξ ἀνάγκης τοῦ 

/ Δ / / ν 3 α Δ - πρώτου καὶ κρατίστου τάχει τε καὶ ἀλκῇ καὶ τῇ 
/ » . ο) ” ο) 5 - Αα / ξυμπάσῃ ἀρετῇ, ὃν εἴπομεν ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων 

ἐξαίρετον εἶναι Διός. τοῦτον γάρ, ἅτε πάντων 
2 Ψ Δ / / Λ 3 / ἀλκιμώτατον καὶ φύσει διάπυρον, ταχὺ ἀναλώ- 
σαντα τοὺς ἀἄλλους, καθάπερ, οἶμαι, τῷ ὄντι 

/ 2 ν 1 α / ο λ 

κηρίνους, ἐν οὐ πολλῷ τινι χρόνῳ, δοκοῦντι δὲ 
ἡμῖν ἀπείρῳ πρὸς τὸν ἡμέτερον αὐτῶν λογισµόν, 
καὶ τὴν οὐσίαν πάντων πᾶσαν εἰς αὐτὸν ἀναλα- 
βόντα, πολὺ κρείττω καὶ λαμπρότερον ὀφθῆναι 

α Αα λ τοῦ πρότερον, ὑπ οὐδενὸς ἄλλου θνητῶν οὐδὲ 
5 / 2 . ας 8 ς {2 ς - / ἀθανάτων, ἀλλ αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ . νικηφόρον 

- Ν γενόµενον τοῦ μεγίστου ἀγῶνος. στάντα δὲ 
ὑψηλὸν καὶ γαῦρον, χαρέντα τῇ νίκῃ, τόπον τε ὡς 
πλεῖστον καταλαβεῖν καὶ μείζονος χώρας δεηθῆναι 
τότε ὑπὸ ῥώμης καὶ µένους. 

Κατὰ τοῦτο δὴ γενόµενοι τοῦ λόγου δυσωποῦν- 
λ ταση Ἱ α) / - ’ ΄ ται τὴν αὑτῶν 1 ἐπονομάζειν τοῦ ζῴου φύσι. 

Δ ΔΝ / ς - ο - εἶναι γὰρ αὐτὸν ἤδη τηνικάδε ἁπλῶς τὴν τοῦ 
ς / λ / / [ον λ  β.) 4 ἠνιόχου καὶ δεσπότου ψυχήν, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ 

- ο φ Ν φρονοῦν καὶ τὸ ἠἡγούμενο αὐτῆς. οὕτως δὴ 
- - / Ν λέγομεν καὶ ἡμεῖς τιμῶντες καὶ σεβόµενοι τὸν 

ο) |. ο µέγιστον θεὸν ἔργοις τε ἀγαθοῖς καὶ ῥήμασιν 
« - ἃ εὐφήμοις λειφθεὶς γὰρ δὴ µόνος ὁ νοῦς καὶ 

- σ .) δν τόπον ἀμήχανον ἐμπλήσας αὑτοῦ, ἅτε γ᾽ ἐπ 
- ) ἴσης ὃ πανταχῇ κεχυµένος, οὐδενὸς ἐν αὐτῷ 

1 αὑτῶν Ο8ρρΒ: αὐτῶν 0: αὐτὴν. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΤὉΒΡΕ 

οοπ{εςὶ ἴ]αί ἵς στεαῖ απᾶ τεα]. Απά ἴπεγ αάά ἴλαῖ 
ἴμο νἱοῖοιγ απά 1 οτούνη Ῥε]οηρ ο{ πεσεββῖγ ἴο 
ἴλαῖ Ἠουςα ν]ο]ι ἶς βγοῦ απά Ῥο5ἳ ἵη 6ρεαεᾷ απά Ρτον/εΒ8 
απᾶ σεπετα] εκοε]]επος, 1 πιθαπ Το ἴ]λαῖ οπε γΥηίοὮ γε 
ηαπηεά ἵπ ἴλε Ῥεσίηηίπσ οί οις αοοοιηῖ ας ἴμε δρεοῖα] 
εἰεεᾶᾷ οἱ Ζεις. Ἔον ἴλαῖ οης, Ῥείπσ πιοςί ναλαηῖ ος 
1] απἆ βετγ ὮΥ παϊιτε, Πανίπρ 6ρεεάΙ]γ αδεά αρ ἴπε 
οἴλεις---ᾱ5 18, πιελίη]κς, ἴΠεΥ νεταο ἴτα]γ πηαᾶε ος 
νακ--ἵπ πο ρτεαῖ 5ραπ οἱ πε (ἴΠποιρ]ῃ το τς 1ῖ 
56επης επά]ες αοοοτά(πσ ἴο ους τεσκοπίπρϱ) απᾶ 
Πανίησ αρρτορτίαεά {ο Ιδε]ῇ αἰ] ἴἨε φαΏείαποε οί 
ἴπεπῃ α]], αρρεατεά πας] ργεαῖετ απά πιογε Ῥε]απῖ 
ἴαι. {ογπιετΙγ; ποῖ τηγοισῃ ἴμο αἰά οἳ απγ οἴμεν 
ογεαίαχε, εἶπεν πιοτία] ος ἱπιπποτία], Ὀαῦ Ὦ}γ δει 
απά 5 οἵν η οβοτῖς Ῥτονίπρ γἱοῖοι ἵη ἴμο στεαῖεςί 
οοπίεςὺ. Απᾶ, εἰαπάίΐπς {α]] απά Ῥγοιιά, τε]οίοίηρ 1π 
195 νΙοῖοιγ, { ποῖ οπ]γ εἰζεᾷ ἴ]ιε Ιατρεςῖ Ρορείρ]ε 
τερίοη Ῥι{ αἶ5ο πεεᾶεᾶ Ίαγρεν 5Ρραςε αἲ ἴλαϊ ἴΐπῃε, 5ο 
στεαῖ ν/ας 15 εἰτεπρί] απά ἴΤῖς αρίγίζ. 

εεἨανίπρ αιγίνεά αἲ ἴλαὶ θἴαρο ἵπ ἴΠείγ πιγίἩ, ἴπε 
Μαρί ατα επιρανγαςθεά {π 5εατοΏ οΓα ηαπηε ο ἀεδοτῖρα 
ἴλε παΐατα ος ἴμε ογεαίγε οΕ {είς ο Ἰηγεηίοη. Ἐοχ 
ἴπεγ 5αγ ἴλαί πουν ὮΥ λμίς πιο 1ὲ 15 ἵππρ]γ τε 5ο 
οΕ 11ο οἨατίοίεατ απ πιαδίθυ; οὗ, ]εῖ 19 δαγ, ΠΕΤΕΙΥ τε 
Ἰητε]]εοί απᾶ ἸεαάειςΠίρ οἱ ἴαί οι. (1Ἠο5ε, ἵπ 
{αοἳ, αγα λε ἴθειτης νε οιθε]νες ΕΠΙΡΙΟΥ γΊεπ Ίνα 
Ἠοποιχ απά Υ6νετεπος ἴλε ρτεαϊεςί σοὰ Ὦγ ποβ]ε 
ἀεεάς απἀ Ρίοις γνοτάς). Έον Ιπάεεά, Ψεη ελα παϊπά 
αΊοπε Ἰιαά Ῥεεπ ]εβ: απά Ἰαά Ε]]εά ντ 1ῑδειῇ ἵπι- 
πηθαδιγαβ]α «ασε, 5ἴπος ἵε Ἠαά Ῥουταᾷ 1ἴδε]ξ ενεπ]γ 
ἵη α]] ἀἰτοσ[ίοης απά ποϊλίπρ {π 15 τεπιαϊπεᾶ ἄεηςε Ρα 

3 οὕτως . . . εὐφήμοις βηβροσίθεᾷ ΡΥ 08β4πΡοΠ. 
αὑτοῦ . . « ἴσης Νοη ἆετ Μιεβ]]: αὐτοῦ γε πίθως Μ, 

αὐτοῦ Υ ἔπειθ) ὡς Ἑ, αὐτοῦ ἅτε γε πίθος Ὁ. 
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πυκνοῦ Λλειφθέντος, ἀλλὰ πάσης ἐπικρατούσης 
µανότητος, ὅτε Κάλλιστος γίγνεται, τὴν καθαρω- 
τάτην λαβὼν αὐγῆς Ἰ ἀκηράτου φύσιν, εὐθὺς 
ἐπόθησε τὸν ἐξ ἀρχῆς βίον. ἔρωτα δὴ λαβὼν 
τῆς 3 ἠνιοχήσεως ἐκείνης καὶ ἀρχῆς καὶ ὁμονοίας 
τῆς τε τῶν τριῶν φύσεων καὶ ἡλίου καὶ σελήνης 
καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ἁπάντων τε ἁπλῶς 
ζῴων καὶ φυτῶν, ὥρμησεν ἐπὶ τὸ γεννᾶν καὶ 
διανέµειν ἕκαστα καὶ δημιουργεῖν τὸν ὄντα νῦν 
κόσμον ἐξ ἀρχῆς πολὺ κρείττω καὶ λαμπρότερον 
ἅτε νεώτερον. ἀστράψας δὲ ὅλον οὐκ ἄτακτον 
οὐδὲ ῥυπαρὰν ἀστραπήν, οἵα ἐν Χχειµερίοις ὃ 
ἐλαυνομένων βιαιότερον πολλάκις τῶν νεφῶν 
διῇξεν, ἀλλὰ καθαρὸν καὶ ἁμιγῆ παντὸς σκοτεινοῦ, 
μετέβαλε ῥᾳδίως ἅμα τῇ νοήσει. μνησθεὶς δὲ 
᾿Αφροδίτης καὶ γενέσεως ἐπράῦνε καὶ ἀνῆκεν 
αὑτόν, καὶ πολὺ τοῦ φωτὸς ἀποσβέσας εἰς ἀέρα 
πυρώδη τρέπεται πυρὸς ἠπίου. μιχθεὶς δὲ τότε 
Ἡρᾳ καὶ μεταλαβὼν τοῦ τελειοτάτου λέχους, 
ἀναπαυσάμενος ἀφίησι τὴν πᾶσαν αὖ τοῦ. παντὸς 
γονήν. τοῦτον ὑμνοῦσι παῖδες σοφῶν ἐν ἀρρήτοις 
τελεταῖς "Ἡρας καὶ Διὸς εὐδαίμονα γάµον. 
ὑγρὰν δὲ ποιήσας τὴν ὅλην οὐσίαν, ἓν σπέρµα τοῦ 
παντός, αὐτὸς ἐν τούτῳ διαθέων, καθάπερ ἐν 
γονῇ πνεῦμα τὸ πλάττον καὶ δημιουργοῦν, τότε 
δὴ μάλιστα προσεοικὼς τῇ τῶν ἄλλων συστάσει 
ζῴων, καθ᾽ ὅσον ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συν- 
εστάναι λέγοιτ᾽ ἂν οὐκ ἀπὸ τρόπου, τὰ λοιπὰ ἤδη 

1 αὐγῆς πιροπίας: αὐτὸς. 
8 τῆς 69ε!: τὴν. 
ὃ οἷα ἐν χειµερίοις Ο884ΠΡΟΠ: οἵαν χειµερίος ΒΜ, οἵαν 

χειµερίοις Ἱ. 
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οοπαρ]είε Ῥογοβίῖγ Ῥτοναϊ]εά--αἲ Πίο πια 18 
Ῥεοοπῃες πιοςί Ῥοεαιἡα]---Πανίπς ορίαϊπες ἴ]ο ραγεςί 
παΐατε οἱ παπα] εταῖτεά ΠσἩῖ, 15 Ιπππιεάἱαἴε]γ ]οηρεἆ 
{ου ἴμε εχἰδίεποε ἴλμαῖ Τῖ Πα αἲ βτςι. Αοοοτάϊπρ]γ, 
Ῥεοοπιίπς επαπιοιτεᾶ οἱ ἴλαῖ οοπίτο] απἀ 6ονετ- 
4ποςε απὰ οοποοχά ΥΠΙΟΒ 1 οΏςς πιαϊηζαίπεά ποῦ ΟΠΙΥ 
ονεν ἴμαο ἴμτεε παϊῖιτες οϐ απ απᾶ ππουη απά ἴμα 
οἴμει εἴανς, Ῥαΐ αἶδο ονοτ αρ5ο]αζε]γ αἲ] απίπια]ς απἀ 
Ρ]απῖς, 1ἱ Ῥεσαπιε εαρεχ ἴο σεπεταῖο απἀ ἀῑδιτίραϊε 
ενειγἰµίπρ απἆ ἴο πηακα ἴ]ο ογάετ]γ πίνεις ἴλεπ 
εχϊείεπῖ οπος πΙοτο {αχ Ῥεϊίεν απἆ πηοτο τεδρ]επάεπῖ 
Ῥεσαιδε Πθγγεχγ. Απά επ ζίπσ α Εα]] βα5 οἱ Πσηί- 
ηἶης, ποῖ α ἀἰδοτάετ]γ οἵ {οα] οπθ 516] α5 ἵη ΦἴΟΥΠΙΥ 
νεαί]εχ οίἵοεη ἀατῖς {οτίῃ, νε τηε «]οιάς ἀτίνα ππογε 
νο]επ!ί]γ ἴπαπ αδια], Ῥαἳ ταῖλον Ῥατε απά αππηϊχοά 
νηἩ αἩπγ πα], 1 ννοτκεᾶ α ἵταηδβογππαίίοη εαβΙ]Υ, 

υΤΗ τῃπε 6ρεεά οΓ ἴποιρῃί. Βιαῖ τεσα]]ίπο Αρμτοαϊτὂ 
απ ἴλε Ῥτοςθςς οἱ σεποεταϊίοη, 18 {απιθά απ τε]αχοά 
Πδε]{ απἀ, απεπολίης τησ] οἱ 1ΐ5 Ησηῖ, 15 ἑαγπεα Ιπῖο 
Πετγ αἲτ οΓ σεηῖ]ε γγαγπαϊἩ, απᾶ απ ίης να Ηετα απἀ 
επ]ογίπρ ἴ]ο πιοςῦ Ῥεγ{εοῖ γγδά]ος]ς, ἵπ δυγεεῖῦ τεροςδε 
Π επ ττεᾷ απεν ἴπε Εα]] 5αρρΙγ οῦ 5εεᾶ {ου ἴ]ια ααπῖ- 
νεχθαε. βΦι6] {5 ἴμε Ῥ]οςςοεά πιαιτίασα οἳ Ζειις απἀ 
Ἠετα 1 ο πΙοἩ ἴλε 5οη5 οἱ 6ασο5 οἵπο 1Π 5εοτοῖ τῖῖες. 
Απά Πανίης πιαᾶο βυ]ά α]] Ἠῖς 695εποε, οπο 5εεᾶ {ο 
ΌΏλε επ[ίτε νγοσ]ᾱ, Ώε Ἠϊπαδε]{ ππονίηρ αΡουῖ ἴπ 15 Π]κα α 
αριτῖι ἴλαῦ πποι]άς απά {αδμίοης ἵπ σεπεταῖίοη, ἴπεῃ 
Ιπάεεᾶᾷ πιοδῖ «]οδε]γ τεδεπιρ]πσ ἴλε οοπιροδΙοη ος 
με οἴμειγ ογεαῖαχθεΒ, ΙΠΕΦΠΙΙΟὮ α5 Ἠε πιϊσΏί ντ] 

ΥΕΒΦΟΠ Ῥε φαἷᾷ ἴο οοηςἰδί οῇ 5ο] απᾶ Ῥοάγ, ε ΠΟΥ 
1 Αη αρρατοηί απδίοη {ο Ὑγλμαῦ γ/88 οΟΠΙΠΙΟΠΊΙΥ οα]]οά {πο 

Ἠίθτοβ (ππιοβ οἵἳ ΗοΙγ Ἰλεάάίπς, {ιο οατ]αοβύ το[ετθησθ {ο 
νγΏ]οἩ. ΒΘΕΠΙΒ {ο ο [[ίαά 14. 294-6. "ΤΠοοοσπίθας 16. 64 αββοτίβ 
ὑλαί ΨΟΠΙΘΠ ΡΕΠΘΤΑΙΙΥ ΚΠΘΥ αἱ ἴἶιο ἀείαί]β. Ἠετα ρτεβίάθᾶ 
ογετ {ο τῖθθβ οἱ πιαττίασο, 
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ῥᾳδίως πλάττει καὶ τυποῖ, λείαν καὶ μαλακὴν 
αὑτῷ περιχέας τὴν οὐσίαν καὶ πᾶσαν εἴκουσαν 
εὐπετῶς. 

Δ 

᾿Ἠργασάμενος δὲ καὶ τελεώσας ἀπέδειξεν ἐξ 
ἀρχῆς τὸν ὄντα κόσμον εὐειδῆ καὶ καλὸν ἁμηχάνως, 
πολὺ δὴ λαμπρότερον ἢ οἷος ὁρᾶται νῦν.. πάντα 
γάρ που καὶ τᾶλλα ἔργα τῶν δημιουργῶν καινὰ 
ἀπὸ τῆς τέχνης καὶ τῶν χειρῶν παραχρῆμα τοῦ 
ποιήσαντος κρείττω καὶ στιλπνότερα, καὶ τῶν 
φυτῶν τὰ νεώτερα εὐθαλέστερα τῶν παλαιῶν 
ϱ - α) / ᾽ Δ / - ) 

ὅλα τε βλαστοῖς ἐοικότα. καὶ μὴν τά γε ζῷα εὖ- 
- Δ 

χάριτα καὶ προσηνῆ ἰδεῖν μετὰ τὴν Ὑένεσιν, οὐ 
µόνον τὰ κάλλιστα αὐτῶν, πῶλοί τε καὶ µόσχοι 

Δ / 5 ) η / / - 

καὶ σκύλακες, ἀλλὰ καὶ θηρίων σκύμνοι τῶν 
ἀγριωτάτων. ἡ μὲν γὰρ ἀνθρώπου φύσις νηπία 

Δ ς λ ς / / 2 ον / 

τε καὶ ὑδαρὴς ὁμοία Δήμητρος ἀτελεῖ χλόῃ, 
α. ο Δ / 

προελθοῦσα δὲ εἰς τὸ µέτρον ὥρας καὶ νεότητος 
παντὸς ἀτεχνῶς Φφυτοῦ κρεῖττον καὶ ἐπιφανέσ- 

/ « λ / ” / Δ τερον βλάστημα. ὁ δὴ ξύμπας οὐρανός τε καὶ 
κόσμος, ὅτε πρῶτον συνετελέσθη, κοσμηθεὶς 
ὑπὸ τῆς σοφωτάτης τε καὶ ἀρίστης τέχνης, 

ο) Α ων - 3 

ἄρτι τῶν τοῦ δημιουργοῦ χειρῶν ἀπηλλαγμένος, 
λαμπρὸς καὶ διαυγὴς καὶ πᾶσι τοῖς µέρεσι 
παµφαίνων, νήπιος μὲν οὐδένα χρόνον ἐγένετο 
οὐδὲ ἀσθενὴς κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην τε καὶ θνητὴν 

[ον ΄ ε] / / λ Ν » / 

τῆς φύσεως ἀσθένειαν, νέος δὲ καὶ ἀκμάζων 
- Αα. Ν μα ) εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. ὅτε δὴ καὶ ὁ δημιουργὸς 

αὐτοῦ καὶ πατὴρ ἰδὼν ἤσθη μὲν οὐδαμῶς" 
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πνΗ] 6ᾳ5ε πιο]άς απ Γαμίοης α1] ἴπε τεςί, ρουτίης 
αροαῖ Ἠΐπι Ἠϊς εὔ5επος 5πιοοίἩ απά 5ος απά εαςῖ]γ 
γιε]άϊπο ἴπ εΥ6τΥγ Ρατῖ. 

ο Απά Μανίησ Ρετζογπιθᾶ Ἠΐ5 ἴαδὶς απᾶ Ῥτοισηί 1ὲ 
ἴο οοπαιρ]ε[ίοῃ, Ἠε τενεα]εά ἴπε εχῖκιεηῖ τπίνειςα 
45 οπος ποτε α ἴλμίπο οἱ Ῥεαιϊγ απἆ Ιπεοποεϊναρ]ε 
Ἰονε]ίηεςς, πας] πποτο τεςρ]επάσηί, ἰπάεαᾶ, ἴΠαη ἵζ 
αρρεατς ἰο-ἀαγ. Έον ποῖ ΟΠ], 1 ΊγθεΠ, ατε αἲ] οἴμεν 
Ἠγοχ]κς οἱ ογα{ἴσπιεπ Ῥεΐτεν απά Ὀτϊσηίεν νΊεη [εδ] 
{νοπι λα ατῃηςεῖο Παπά οἱ ἴ]λεῖν ππακαΥ, Ὀαῦ αἷδο πε 
γοπιησεγ 6ρεοίπεης ος Ρ]αηπῖς ατα πΠοτο γίροτοις ἴμαν 
ἴπα οἷά απά αἰοσείμεν Ἰ]κε γοιπσ οΏοοῖ Απά 
Ἰπάεεά απηίπια]ς, ἴοο, ατε οἨαταῖπς απά αἰϊτας[ίνα 
ἴο Ῥε]μο]ά τση αξίεν ἴλείν ΡἰτίἩ, ποῦ πιεχεἰγ ἴπα 
πιοδί Ῥοεαα{α] απιοΏσ ἴλεπι---οο]ῖς απά «α]νες απἆ 
Ραρρίες---Όαΐ ενεπ ἴμε νηε]ρ οἱ νά απίπια]ς οἱ 
πιοβῖ 5αναρε Ἰίπά. Ἐουχ, οἨη ἴπε οπε Παπά, ἴλε παῖυτε 
οἱ πιαη ἶς Πε]ρ]εςς απάἀ {εεβ]ε Ἰϊ]κε Ὠεπιείετ”5 Γεπάετ 
ρταίΏ, Ῥαὲ γε 15 Ἠας Ῥτορχεδδες Το ἴπε {111 πλεαβατα 
οἱ 19 Ῥείης, Τὲ 15 α 5ἴΤΟΠΡΕΥ απἀά Ίηογε οοηβρίοοις 
εγθαίοη ἴλαη αΏΥ Ρ]απί αἲ α]].. ἩἨοψενοτ, λε επίγα 
Ἠεανεπ απά πίνει π]επ Εγοῦ 19 να εοπαρ]εῖεᾶ, 
Νανίηςρ Ῥεεπ ριΐ ἵπ οτάος ὮΥ ἴπο υν]δεςί απἆ ποβ]εςί 
οταβς, ]αςί τε]εαςεά Έποπι ἴλε Ὠαπά οἱ ἴλε οτεαῖος, 
ῬτγήΠαπί απά ἱταης]ασεπί απά Ὀτίρ]αί]ν Ῥεαπαῖηρ ἵη αἲ] 
5 Ῥατῖς, τεπηαίπεά Ἰε]ρ]εδς {ον πο πε αἲ αἰ], ΠΟΥ 
πγθα]ς νι λα νεακπεςς ἴΠαῖ παΐιτο οτγάαϊης {ος 
πΊαπ απά οἴλεν πιοτία] Ῥεΐησς, Ῥαΐ, οηἨ ἴλο «οΠίΓ8ΣΥ, 
γγας {γες] απά νίσοτοιις {γοπη ἴΠε νετΥ Ρερ]ηηίηςρ. Αἲ 
ΕΠιαῖ πια, Ἰλογείοτοα, ἴ]πε Οτεαῖου απἀ Εαΐμεν οἱ ἴ]ε 
Ὑοτ]ά, Ῥε]ιο]άϊπο ἴλα γγοτ]ς οἱ Ἠΐ5 Ἠαπάς, γγας ποῦ 
Ὦγ αηγ πιεαης πηετε]γ Ῥ]εαδεά, {ου ἴλαῖ ἶ5 α Ίοψ]γ 

1 καινὰ Ἠοϊβκο: καὶ τὰ. 
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ταπεινὸν γὰρ ἐν ταπεινοῖς πάθος. ἐχάρη δὲ καὶ 
ἐτέρφθη διαφερόντως 

ἦμενος Οὐλύμπῳ, ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἧτορ 
γηθοσύνῃ, ὅθ᾽ ὁρᾶτο θεοὺς 

τοὺς ἅπαντας ἤδη γεγονότας καὶ παρόντας. 
Τὴν δὲ τότε μορφὴν τοῦ κόσμου, λέγω δὲ 

τήν τε ὥραν καὶ τὸ Κάλλος ἀεὶ καλοῦ ὄντος 
ἁμηχάνως, οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἂν ἀνθρώπων διανοη- 
θῆναι καὶ εἰπεῖν ἀξίως οὔτε τῶν νῦν οὔτε 
τῶν πρότερον, εἰ μὴ Μοῦσαί τε καὶ ᾽᾿Απόλλων 
ἐν θείῳ ῥυθμῷ τῆς εἰλικριοῦς τε καὶ ἄκρας 
ἁρμονίας. ὅθεν δὴ καὶ ἡμεῖς ἐάσωμεν τὰ νῦν, 
ὅσον ἡμῖν δυνατὸν ἐπᾶραι τὸν λόγον οὐκ ὀκνήσαντες. 
εἰ δὲ ἀτεχνῶς ὑψηλόν τε καὶ ἐξίτηλον ἀπέβη τὸ 
τοῦ λόγου σχῆμα, ὥσπερ οἱ δεινοὶ περὶ τοὺς 
ὄρνιθάς φασι τὸν σφόδρα ἄνω χωρήσαντα καὶ 
τοῖς νέφεσιν ἐγκρύψαντα αὑτὸν ἀτελῆ τὴν µαντείαν 
ποιεῖν, οὐκ ἐμὲ ἄξιον αἰτιᾶσθαι, τὴν δὲ Έορυ- 
σθενιτῶν ἀξίωσιν, ὡς τότε ἐκεῖνοι λέγειν προσ- 
έταξαν. 
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εχρετίεηοο οἱ Ίον]γ Ῥεῖπσς; παγ, Ὦε το]οίοεᾶ απά 
ας ἀεμσηίοά εχοεεά(πσ]γ, 

Α5 οἩ Ο]γπαρας Ίε δαΐ, απἀ Εῖς πεανῖ ἀῑά ]αασ]ι 
Ἐοχ Ίο, Ρε]ιο]άϊπρ ἴ]με σος 1 

ΝΥΠΟ γ/εγε πουν’ α]] ογεαῖοᾷ απᾶ Ῥγεδεπί Ῥείογε Είπα.” 
Ῥαϊ ἴλε {οτΏα οῇ ἴπε απίνετοε αἲ ἴλαῦ πποπιεηῖ---Ί 

ΏΊΘαΠ ΡοϊἩ λε Ῥ]οοπα απά ἴπε Ῥεαιῖγ ος τλμαῖ νγ]ο]ι ἶς 
{ου ενεν ΙπεβαΡ]γ Ῥεαιίεοις-- Πο πιαη οοι]ά οοποεῖνε 
απά ΠΙ]γ εχκρτεςς, πεϊτμενχ αΠΙΟΏΦ ΠεΏ ΟΕ ο Εἶπιο ΠΟΥ 
ΑΊΠΟΠΡ ἴλλοδε οΓ {οχπιογ ἀαγς, Ραΐ οη]γ ἴπε Μαδες απά 
ΑΡροϊιο γη ἴμο ἀῑνίπε τηγίηπα οἱ ελπεῖν ραταο απἀ 
εοηδιπηπηαζο ἨαχπιοηΥ. Έοχ ἴλαῖ τεαδοπ Ἰεῖ 15 αἶςο 
ταβγαἰπ {οΥ ἴ]λο ρτεδεηῖ, ΠπΟΥΥ ἐλαῖ νγε Ἠανο ποῦ ϱΠίτ]καά 
εχα]ίπς ἴλε παγ!{ῃ Το ἴμε Ρεςί οἱ οις ρονετ. Απά 1 
ἴλο {οσπα οἱ ἴΠαῖ τγί] Ίας ζαγηθεά οί Το Ὃε αἲ{θτ]γ 
Ἰο60γ απά ἱπάϊςείποί, ]αςί ας ἴμοςο γννηο αγθ εχρετί ἵπ 
απρισγ ἀασ]ατε ἴ]λαῖ ἴπε τά ννηίο] αξοεπᾶς ἴοο Πρ] 
Ίπῖο ἴπε Ἠεανεης απά Ἠ]άες Πἱςε]έ {η {με οἸοιάς πια]κες 
ἀἰνίπαίοη Ἱποοπιρ]είε, 111 19 5 ποῖ Ι ν]οπα γοιι 
«οι]ά Ῥ]αππα, Ῥαΐ ταῖ]εν ἴ]α Ιπςϊσίεησς οἱ ἴλοδθ ΠΕΠ 

οἳ Βοχγδίλεπες, Ώδσαιιδε Τὲ γα ΤΠεγ ο Ὀαάς πα 
δρεα]ς ἰμαῖ ἀαγ. 

1 Πας 21. 3989-90. 
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{ἨςθηθΕ, 446.28: 446.29 
Ἠήρροσοῦη., 269.84 
Ἠἀρρο]αίϊς, 60αρο, 420.1 
Ἠοππος, οα1]5 {πα πιοῦ ογπεί, 192.22: 

8. 8Ιππῖ]ο οἳ Ἠΐ5, 200.50: 208.58: 
Ἠἱ5 Τπουβίζθ, 268.99: Ῥταϊδοᾶά 
εγετγ(μίης, 252.11: ᾖἨἱδ οπατπῃ, 
980.61: Τανουτίίο Ῥοεῦ ἴπ ΒΟΓΥΕ- 
ἴἨθηθβ, «498.90: οοπ]Ἰρατθά ΝΜΙ(Π 
Ῥποογ]άςς, 40. 10: ἀενοίοᾷ πἹοτα 
Έναν. 6000 Ἰπος {ο α Αἰπαίο Ῥαὐ]ο, 
452.132: ΠΟΥ Ίοτο ΠπαπἹθὰ Ἠήπηβο]{; 
{θίά.: ταηκοᾷ οἶοςο {ο οι 454.14: 
456.11: 444.26: λος 446. 99 
Ῥοββθββδοά Ῥγ. ἴο ἨΜῃβος, 4ὔ2.04: 
ἀἱᾷ ποῦ ἆο πβίσοο 6ο οἰατίοῦ οἳ 
Ζειβ, 4ὔ6.40: ααοίοά: 3248.Τ9: 
926.08: 996. 6᾽ 

Ἠγραπίς ζε1ο τἶνος Βάῇ), 490.1 

479 



ΙΝΡΕΣΝ 

Τάα, 299.90: 928.59 
1άοπιεποεις, ἱπβα]ζοεά Ὦνγ Α]ας., 250.80 
Τα, Κποντ Ὁγ Ἠοατί ἵπ Ῥοτγβίμοεπας, 

450.989: οοπιρατοᾶ νι πας ἔγοπι 
Ῥμοσγ]]ᾷ9ς, 459.19 

Πίαπα, ΟΥΘΤΟΟΠΙΘ ὮΥ οἴδίπεη οἳ Τίμασα, 
22 

1ηάΐα, 109 Γταρταπίῦ ἨθτΏε, 900.28: 19β 
. 406.18: 196 ρτοᾶποίβ ρατες, 
{1 

ἸπάίαηΠ Όοθαηῃ, τ8Τθ6ΙΥ Ἠεατᾶ οἳ 
ΣΟΥΠΙΕΤΙΥ, 206.396 

Τη6ἱαἨ8, ἵπ Αἰεχαπᾶτία, 210.40: ἔογπι 
Ἠπαν οἳ Αἰοχαπᾶᾷοτς οοπαπαθεί, 
298.26: Ἰνο Ἠαβρβργ 16, 408.19 {ο 
410.21: ποτε Γοτύαπαίο ἴπαπ ῬοοΡρ]α 
οἳ Οο6ἰασπαθ, 412.925 

Τοπίαη, πιαβῖσα] πηοᾷθ, 519.49 
Τετηεπίας, ἔαπιοις Ρἱρογ, 250.61 
Ί8ΠΙΘΠΙΙΕ, 26.4 
Τί8ΠαΠΕ, ἵπ Αἰοχαπάτία, 210.40 
Τία]γ, 296.256 
1ίμασα, ἴποθ Τη ΊΤοπῃ, 

οἰίπεη οἳ, 294.22 
Τκίοη, Ῥοσπά οἩ {πο ψηοε], 944.Τὅ 

ΤιαᾶοἨ, Πουν5 {πτοαρ] Ατοβᾶΐα, 996.926 
Τ1ΕΠΗΠΟΒ, Όλα ν/οππεη οἳ, 920.50 
Τιεοπ]άα5, Ο]γπηρίο τίοίος, 159.126 
ΤιερίίΠες, ἴ]ιο Ίαν; οἳ, 194.198 
1165Ρ08, 290.19 
1άργα, 165 βἶανος Τατο Ῥοΐζογ απ ἴ]ια 

ἘἨποβαίαπε, 116.115: ΙΤ Ῥοορ]ο νυἱδίς 
Αεχαπάτία, 210.40: Ἠοπιοθ οἳ ἆ46- 
βοεπάαη{ς οἳ Ῥπβίτίς, 916.47. 

Ίμοοθαπα, 166.165 
Τγοία, ὑτ]ραίατγ ο Ἠλοᾶςς, 104.101 
Τ94ϊα, Ῥτοίθοθεά Ὦγ Οεἰαεπαο, 404.14 
Τγ4αΠΒ, [Ππείτ 8ΟΠ5 Ύθας θαΓΤΙΠΡΕ, 

14.8: 994.98: 998.96 

950.48: 

Μαοθᾶᾷοπία, 8ο6πο οἳ αοὐνίίγ οἳ 
Οτρῄθι8, 994.65 

ΜαοθᾶοπίαηΒ, Ὀλπαίτ βἰαίαος αβεἰσηοᾶ 
{ο οἱἴΠοτβ, 46.405: Αρταπς τοπ 
Ῥοαβίβ οπατπιεά ὮΥ ΟΤΡΠεΙΙ5, 256.05: 
πιοβί αἲθ ΤΙΑΠΙΥ, ἐδίᾶ.: 298.36 

Μαεαπᾶος, τῖ86ς ηθαχ Οοαθπαο, 404.15 
Μαρ, Όλμείτ βοοτεῦ το, 464.99: 

456.40: πιοαπίης οἳ ἴια ἴθτπ, 
456.41: πιαϊηίαϊη Τοτ 7ου Νίβαραη 
Ἠ9ΥΑβ68, ᾖἀἐθίᾶα.: 458.492: 48.45: 
460.45: 469.46: 464.48: 8οοιβο 
τοεκβ οἳ ἰρποταπος, 464.49 

Μα]λας, απαττο]ς ην ΤαγβαΒ, 946.11: 

45ο 

948.14: 950.14: 35Τ6.45: 
οοαςί-]απᾶ, 318.46: ταβίείς 
{ο Ῥατεδις., 980.41 

Ματβγαςβ, Άον5 Όμπτοαιραῃ Οεἶαεπαθ, 
404.19 

Μεᾶςς, 298.26: 999.5 
Μορατα, 15 δίαΐζπες τεπιογοᾷ {ο Ὥοππο, 

154.151 
Μοσατίαης, Πνοᾷ ΙαΏοτίοαβ]νες, 360. 92 
Με[ία, 276.4 
ΜοπΙπο, Ἠϊ5 οοἱοββα] βαΐπο, 96.92 
Μοπιρ]ῖς, βοαῦ οἳ πγοτβδΗίρ οἳ ΑΡί8, 

184.15: νὶει(εᾷ Ὦγ γταπί οἳ Βντία, 
270.101 

Μεπαπάςς, Ἠὰ5 βἰαΐπο αὖ ΑίΠαΠΕ, 
120.116 

Μείαροπίππῃ, ἀθεο]αία, 296.256 
Μίποβ, ννῖδο Ρτοίθεοίος, 92.58 
ΜΠλτ]άαΐος, Πΐς βαρήαραθίον, 116.115 
Μπρες, ἀααρΏίετς οἳ 7615, 204.54: 

οα]]εᾷ πιαἰάεπβ, 226.56: 284.121 
Ιπδίταοῦ ἴ]ια Ῥοείς, 450. 39: 450:35 
459.54: Ῥοβ8ο55 Ἠοπιος απᾶ Ἠοκίος» 
458.49: 414.60 

ΜΝνοοπος, ἵνδ βἰαῦαπθς τοπιογθᾶᾷ {ο 
Ἔοππο, 154.151 

Μγπάίαης, σοπαρατοᾷ νι Ἠλοβίαμς, 
120.124 

Μντι]ας, 946.15 
ἨΜγείαπΕ, 5οογηθᾶ, 163.160 
Μγ{]επδ, Ῥαγβ οουτύ {ο ἘοπιβῇΒ, 

108.106 

Ἄογο, Ῥ]απάογοᾶ Οἰγπαρία, ΤοδίρΗ1, ο-κ- 
ΑΟοτοροἩΒ, Ῥεγραππίπη, Ὀαῦ 
Ἠλοςᾶςξ, 150.148: 6ρατοᾷ ος 
οἳ Ἐλοᾶςς, 152. 150: ποῦ Ῥοεπεβίθᾶ 
ὮΥ Ίουε οἳ πιαβῖς, 930.00 

ΝΙςΑΠΟΣ, Ἠὶ5 βἰαΐπο, 120.116 
ΝΠο, ον. 208.58: 910.41: 294.25: 

2960.2 
λλώ. 452.19: 458.20 
Νίβαθαη,, ἨογΕ6Β ξαστοά {ο 7615, 456.41 
Νγπιρης, 998.58: αβεοοϊαίοά πθι 

Ῥοβείάοῦ, 464.490 

Όοσαμ, 106.108: 116.119 
Οάγεβαις, ὉΟΙ1ΘΒ8 88 Ῥερραχ, 3286. -. 

{ακος του, 290.19: 8βρθαΚΒ 
Ἠνπηαθις, 910.40 

Οἀγβεαεγ, αποίοᾶ, 192.91: οοπιρατοᾷ 
ψηζλ Ἠπος τοπ ῬΠοσγ]ά68, 9218 

Οεποτηας, 246.56 
ΟΙγπιρία, 24.21: Έπεαρεπος νἱοθοτίοιε, 

100.95: 8 Ότονιι οἱ οἰίνο Ῥτϊσοᾶ, 

οἰαίτης 
οοπηίης 



ΙΝΡΕΣΧ 

114.110: Ῥ]απᾷεττά ὮῬγ ΎὝἛετο, 
Ὃ ο. Ία5 αἶνατ ο Ῥοβείᾶο, 
246. 

ΟΙψπαρας, 5εαῦ οἳ Ζ6115, 474.00 
ΟτΡρ88, τί865 ηθασ Οεαεπας, 404.19 
ΟτρµΏεα8, 6οη οἳ α Μπαβο, 252.61: 

ἴ8π1ι65 ὮῬο8βίβ, 252.602: 294.605: 
ἀτανιβ 1πθ6θ απᾶ τοσκβ απᾶ 80οἨΠθΒ 
αἲῦοτ Πΐπα, 998.9 

Ῥαοίο]ας, 195 ρο]ᾶ, 294.98 
ῬαπαρΏγ]απβΒ, 816 ΠΠΤΩΘΓΟΙΙΒ, 404.14 
Ῥθραβτβ, οτεαίθβ Γοππύαϊη αὖ ΟοτίπίἩ, 

462.46 
Ῥθ]α, ἀθβο]αίθ, 298.27 
ῬδἱοΡΒ, 246.Τὅ--76 
Ῥοθηδαςδ, Ποπ5 {πτοαρῃ ΤῃοξῬεαίγ, 

296.256 
Ῥθτραπιατα, Ῥ]απᾶετοθά Ὦγ ΎἈετο, 

150.148 
Ῥοτβεις, 198.28: Μοππᾶος οἳ Τάσεις, 

το 2Τ4.15 514.456: 916.41: 972.58 
ῬοιβίαηΒ, αὖ ΤΠεπιοργ]αθ, 22.18: ἵη 
Αοχαπᾶτία, 210.40: ϱοοᾷ ἨοίΒΘ6ΙΙΘΗ, 
212.45: οοπᾳιετεᾷ Ὦγ Αἰοχαπάετ, 
298.26: τΌε]] οἳ Ζοτοαβίος, 4ὔ6.40: 
υπαῖτ Ἰΐπρ νὶδῖύς Ζοτοαβύοτ, εὐίᾷ.:; 
οα]] οργύαῖη τηθη Μαρί, 466.41 

ἘΠαθίποη, ἀτίνος οπατιοῦ οἳ Ἠειίας, 
464.45 

ῬΠΙΗρ, 194.128 
Ῥποογ]μᾶςε, οοπιρατοᾷ νηδ ἩἨοππετ, 

450.10: Ἅ1αΠΙΟΙΒ Ῥροεῦ, 490.11: 
πτ]θες γαι Ῥτὶεῖ ροθπ]β, 459.19 

Ἐποθη]οίαηΒ, 9ηΠ6 οἳ Όμεπι Ποπουτοά 
ϱὔ ΑἴΠΘΠ5, 120.116: ᾖἨΠοσρηύίοας, 
910.41: πεί τηαδῖς, 912.49 

Ῥῃτγβία, 108 ϱἶανος ἴατο Ῥοῦῦος Παπ 
ἘἨλοᾶίαπβ, 116.115: 290.19: Ῥτο- 
2θοῦεᾶ Ὦγ Οεἰασπαε, 404.14 

Ῥητγρίαη, α ΚΙΠβπιαΠ ΟΕ ΑΘ5οΟΡ, ύε]]β 
οἳ ΟτρῄΏεβ, 254.65: παπβίἰοα| πηοᾶς, 
912.42: 540.ὅ 

ῬΠτγρίαμβ, ἀθβρίςεᾶ, 160.168: τπαῖτ 
ΒΟΠΒ γ/θασ ΘΑΙΤΙΠΡΒ, 174.95: οἶετοατ 
1π ἀἰνίπαίίοη, 940.56 

Ῥϊηάας, αποίοᾶ, 276.4 
ΡΙΒΙ4ἶ8ΏΒ, αἴθ ὨΠΤηΘΤΟΙΒ, 404.14 
Ῥ]αίο (ΡΠΏΙΙοβορῄΊον), Ἠαά ἶ 

ῬοχγβίἨεπες, 444.26: Ἠϊ8 ποβΙΗγ 
οἳ εκργθββίοη, 446.21: «446.28: 
446.29 

Ῥ]αῦο (οοπιῖο Ῥοοῦ), απ]ογθοᾷ οοπιῖο 
Ἰσαπορ, 280.9 

ῬΗΥΣ, 176.6 

ΝΟ. ΤΠ. (Πίο Ομεγβοβίοπι) 

Ῥοπύμς, 424.4 
ῬοβείάοἨ, Ταταχίρροβ, 246.76: Ἱε]ρεᾶ 

Ῥι]ᾶ σνα]]ς οἳ Ττογ, 292.91: ἨΗϊ8 
Ἠοτβο, 462.46: 464.49 

Ῥτούίεις, Ἠ16 ἰταης[οσπια[ίοπς, 928.60 
Ῥγιπία, Ώου ΤΘΡΡΟΠΕΘ, 102.97 
Ἐγίπο, 105 ΡαΠ168, 24.21 

Ἠοᾶ θα, τατοὶγ Πθατᾶ οἳ {ογπιεσῖτ, 
206.856 

Ἔλοᾶςς, 64.50 
ἘῬποάίαπςε, οὗ Οατῖα, δ60.4Τ: τε]εοῦ 

χοπηϊβαίοη οἳ ἀερίβ, Τ2.61Ί: πεῖτ 
βἰαῦμςς '"Ίϊκο αοἴοτβ,’ 166.165: 
θηΊοΥ ᾖτοοάοπι, Ῥαυ Ῥε]ίετο ἵῃπ 
ἄθοοταπῃ, 222.62 

Έοπιβηβ, Ίπείτ αἰαΐαπος ἹἸπτίο]αβ]ε, 
46.45: λπεῖτ ον] σπατ, Τ0.66: Τ2.61: 
ΙπᾶαΙΠετοπῦ {ο βἰαΐαος ἵπ πηοβῦ οἶθίες, 
110.106: πιοπ]ά ποῦ Ῥτοίετ 6ο τα]θ 
ΟΥΟΥ βἶαγθς, 114.111; Ἰιοιᾶ Οααπίαης 
1η ΒΙΑΝΥΟΥΥ. 190.1256: ἀϊά ποῦ ρ]απᾶεγ 
Ἐποᾶςβ, 150.147: τοβυοτοά Κίπρ οἳ 
Αοκαπᾶτία, 240.τ0: Παὐϊετοᾶ Ὦγ 
τιαΏ οἳ Ῥοτγβίῆεπες, 456.17 

Ἔοπιο, 155 ἨσΊι οπαταοίας, 72.68 

Βα]απαῖθ, Ῥουρ]Ώῦ Ὀγ Νϊσαπος, 120.116 
Βατροᾶοη, Πῖβ βὐαῦπος, 96.92 
Βαΐστς, 228.68 
Βαπτοπιαίαης, ὑποῖτ Ἐϊῑπα, 422.5: αἲ 

παν νηῦ Ῥοτγβίῃεπςβ, 428.68 
Βογπίαπβ, ἵπ Αοχαπάτία, 210.40: 

ποἰρΏΏοατΒ {ο πο ἄείαθ, 420,1: Ῥαγ 
βα]ύ αὐ Ῥοτγείῃεπςβ, 422.5: οοπβεηῦ 
νο τοβου]οπιεπύ οἳ ἈΒοτγβύμαεπθς, 
434.56: οοι]ᾶ που οεααῖρ ἰαᾶίιης 
οεηίτο, {θίά.: ὑπεῖτ οοβύαπηθ, 420.1: 
Ιπο]αᾶθ Β]Ι8ςΚοΙοαΚΑΒ, 428.1: 454.15 

Βο]εηθ, Ὠες οοπτείης, 468.42: 866Ἠ ἵπ 
{πο Ποχςθ οἱ Ζ6ᾳ15, 460.45 

ΒΙ0γ1, 990.92 
Βἰάοπ., 120.116 
Βἰππατίςἰοῖ, α Ῥο]θίσα] οἶαῦὈ, 240.10 
ΒΙπηοϊς, 292.20 
Βίταοης, Ὀοΐταγ 5811978, 216.47: 506.95 
Βπηγτηα, απαττο]β γι Ἐρῃοξαβ, 982.48 
ΒοοταῦθΒ, ατοιβοᾷ τοδεπἰπηθηῦ, 280.9 
Βο]1, απαττοαῖβ υηῦ ΤατςμΒ, 948.14 
Βρατίαη», αὖ ΤΠοτπιοργΙας, 22.18; 

ὐΠεϊῖτ βἰαῦαθβ αβδίρηθά ο οὔπετβ, 
46.4): Ῥαγ οοατύ ἵο Ἐοπαπβ, 
108.106: οοπιρατοᾶ υπ Ἠποάίαπβ, 
124.120: τοβρθοῦ Ὀπαίγ βἰαῦαθβ, 

4δ1 
κ Τ 



ΙΝΡΕΣ 

128.125: οοπιραχαᾶ πα Ἠποᾶίαπα, 
199 1967 οχα]εᾶ ἵπ ἵἴμο Ραςέ, 
160. 16; 6ο ἴο αχ Το βοαπᾶ οἳ ἴπο 
Ῥΐρο, 250.60: τορικο {1απιοΙβΒ 
Ἠατρίεύ, 256. 6: οοπιρατεά να 
Α]οχαπάτίαπς, 940. 69: Ἰατᾷγ απά 
γίροτοιΒ, 960. 98: οι, ΑπγαΥ βἴΤΙΠΡΒ 
οἳ Ίστο, 326. δή: οοπηρείο να 
ΑΔίΠεπς, 982.49: Άαγο ἐποιΏ]θ ννέ] 
Ατίβίοπλσπος, 992.5: ἆο ποῦ αἶ]ον 
Ἠσ]οίς {ο Ώθοσπιο οἰμσοης, 454.98; 
Ῥ]οῦθεά ν. Ὦγ Ἠε]οίς, ἐφίᾶ. 

ήοά ὮΥ Ροοίς απά 

βίος Ελιοῖτ ο λος οἳ ἴπθ 608ΠΙΟΒ, 
448.90 

κα, Ῥοτίε]οᾶ Ώθδοαπαβο οἳ ἱαχατγ, 
296.25 

Ἐγτία,  οοπιραταᾶ να Ἐλοᾶς, 
166.168: 156 Ῥεορ]ο {π Α]οκαπᾶγία, 
210.40: 198 ἐγταπί νἱβ]ίς ΜεπιρΗϊς, 
9τ010ἱ 

Τατοπίπτη, ἀθβο]αίΐο, 296.26 
ΤαχβδίβΒ, οαρ](αὶ οἳ ΟΜΙοῖα, 258.11; 

900.29: 902.91: 919.49: 920.560: 
920.561: 522.55: 18 ΡΠΙΙοβοΡῄΏετς, 
998.ὸ: µρτοαίοξυ οἱ ἵπ Οἶοία, 
942.1: 954.20: 956.21-232: ΙΒ 
2ΤΑΠΟΠΙβ6, 958.25: ᾖ1ανουιτοά ὮΥ 
ΑΔπαριαδίαβ, 960.26: 6 {ο οοπιρεϊ 
Ἀὐϊεπᾶαπορθ οἳ Ῥθορίο οἳ Μα]μπς, 
Αάαπα, Άθραο Τοτ βαοτῖβοο απά 
ἐτία]ς, 980.47 

Ταπτῖο Όπογκοποκο, 422.89 
Τεπεᾶοβ, 928.09 
Ῥμαβίαι, Ύποεαβεπες ἴπο, 100.95: 

ΤΠαθίαπΒ σης] έ οταοσ]ε, 100.97 
πδαροπος, Παβία αὐλ]οί, 100.96: 

Πΐ5 βἴαίαο πηβί(οαϊθᾶ, 100.96: 
.. «91: νἱοῦῖπη οἳ Ρο]ἱεοᾷ] 1θΒΙΟΙΙΑΥ, 
02.99 

4852 

Τποβος, Ἰας βἰαΐπθ ν Α]οβθΙΒ, 96.92: 
οχα]{θᾷ 1π ἴπο ραςῦ, 160.107 
κό 8 Ὑνίδθ π]απ αὖ ΑΙοχαπάτία, 

9Τ 
Ἠλακίία, 268.99: ''οἰεατ-γοῖοθᾶ,”” 

284. 
ἼἨεβειΒ, 5 Ἰαροιτ, 20.16: ἨΐΒ 

βέαΐπςς, 96.99 
Τηθβεα]γ, ἀεξο]αῖο, 996.95 
Τμταςς, 254.05: 316. 4Τ 

ἀθερίφοᾶ, . 158: Τοπρπῦ 
Μαοθᾶοπίαπε, 298.26 

Τηατῆ!, ἀθβο]αίο, 996.256 
ΤἘπιοίποις, 250.61: 5 οποοαπίογ 
νο γόνο. 396. στ 

Τπατς, 2741 
Τ]οροίθης, 96.989 
Τχοίαηςβ, {πεί οἵυψυ αποτιαπαία, 

256.568: ταϊπεᾷ Ὦγ α Ἠοςβθ, ἐδίᾶ.: 
τοπῖζοά Ὦ} νοῖοεῬ οἳ Αολί]]ες, 452.15 

Ττογ, οαρύατοᾶ Ὦγ Οάγεεεις, 290.19: 
Ῥταἱεοᾶ, 299.91 

Τγτο, 190116 
ο Ἠ58 6οπβ5 αςεᾶ Ὦγ Βρατίαπς, 

450. 

Καπίμιας, 292.90 
Ἄογχες, 260.88 

Ζοεας5, νὴῥ, 116.115: αερἰς 
204.54 Ῥοβδοιρπί ὮΥ 
254 647 ῬΓΘΙΘΓΘΠΟΘΖΟΣ κου, 292.91: 

496.1ή: 9 
μα 

460441 σος 408.521 
πυιθάαἵηρ νηζ]ι Ἠετα, 470.56 

Ζοτοαρίος, βἶπρς οἳ οπατιοῦ οἳ Ζα6ᾳ8, 
456.40: ροθ5 Ἱπίο ο συν] 
ἀθίά.:Σ Ἀπλαχγτηθᾶ ὮΥ δαογθᾷ Ἀτα, 
ἐίᾷ.: αββοοἰαίθς νι Μαρί, 456.41 

ο πο ο ο μμ μο Ἑνωμιμ 



ΤΗΕ, ΙΤΟΕΒ ΟΠ ΑΟΡΙΟΑΙ, 
ΗΙΗΡΚΛΗΕΥ 

ΥΟΙΟΜΕΡ ΑΙΕΕΑΡΥ ΡΌΡΙΙΡΗΕΟΌ 

Ἱαἴπ ΑΕἴΠοΥ5 

ΑΜΜΙΑΝΌΣ ΜΑΒΟΕΙΙΙΝΟΣ. Τταηρδ]αί(εά Ὦν Ἱ. ο, 
Ἐο]ίςε. 34 οἱ. 

ΑΡΌΙΕΙΟΣ: ΤΗΕΟΙΓΡΕΝΑΞΞ(ΜΕΤΑΜΟΕΡΗΟΡΘΕΘ). 
Ν. Δάλπρίοη (1566). Ἠενίδεά ὮΥ 5. (αφείεθ. (6111 1ηηρ.) 

ΑΌΙΌ5 αΕΙΙΙῦΌ5. ΤΙ. Ο. Ἐοιίθ. 3 Νοἱς. 
ΑΏΡΟΝΙΟΣ. Η. «. Ἐνείγη ΠΙίθ. 2 ΨοἱῬ. 
ΒΕΡΕ. 1. Ε. Κῑπρ. 2 Υοἱς. 
ΒΟΕΤΗΙΟΣ5: ΤΕΚΑΟΤ5 Αν Ε ΟΟΝΡΟΙ.ΑΤΙΟΝΕ 
ΡΗΤΙΟΡΟΡΗΙΑΕ. Ἐεν. Η. Ε. θίθνατί απά Ε. Ι.. παπά. 
(3 Ι1ρ.) . 

ΟΑΕΡΘΑΗΕ: ΟΙΝΤΙ, ἨΑΗΣ. Α. ς. Ῥεδικεί. (1 Ιηερ.) 
ΟΑΕΡΑΗΕ: 6ΑΙΙ1ΙΟ ΙΝΑΜ. Ἡ. ]. Εάνατάς. (8ί Ιήηῤ.) 
ΟΑΤΟ ΑνΡ ΥΑΕΒΜΟ: ΡΕ ΕΕ ΚΟΡΤΙΟΑ. ἩΗ. Β. Α5Η απἁ 

Ἠπ). Ὦ. Ἠοορετ. (24 Ιπερ.) 
οΑΤΟΙΙΌ»5. Ε. . Οοτηϊςα; ΤΙΒΌΙΙ.Ο5Ξ. 1. Β. Ῥοει- 

αἴε; ΑΝΡ ΡΕΕΝΥΙάΠΙΟΜ ΥΝΕΝΕΒΗΙ5Ξ. ΙΤ. ΥΝ. Μας]α!]. 
. τή [19ῤ.) 

οειδῦ»5: ὮΕ ΜΕΡΙΟΙΝΑ. Ἡ. «. Ῥρεποε. 34 Υοἱθ. 
(Νο. 1. 2πά ΙΡ. γευἰςεζ.) 

αΙΟΕΡΒΟ: ΒΕΌΤΌΣ, νο ΟΚΑΤΟΒ. ᾱα. ΙΤ. Ηεπάτίοκδοιπ 
απά Ἡ. Μ. ΗιΡΡε]Ι. 

ΟΙΟΕΝΟ: ΡΕ ΕΙΝΙΡΟ»Σ. ἩΗ. Ῥαοεκμαπι.. (3 Ιπιρ. 
γευἰςεᾶ.) 

ΟΙΟΕΚΟ: ΡΕ ΝΑΤΟΠΚΑ ΡΕΟΚΌΜ αν ΑΟΑΡΕΜΙΟΑ. 
Ἡ. Ῥαοκμαπῃ. 

ΟΙΟΕΒΟ: ΡΕ. ΟΕΕΙΟΙΗΣ. ἸΝαιιετ Μή]ετ. (41 Ιηιρ.) 
ΟΙΟΕΡΟ: ΡΕ ΚΕΡΌΒΡΙΙΟΛΑνοῬΕΙΕΟΙΒΟΌΣ. ΟπίοἨ 

ΝΤ. Έεγες. 
ΟΟΕΒΟ: ΡΕ ΡΕΝΕΟΤΟΤΕ, ΡΕ  ΑΜΙΟΙΤΙΑ, ΡΕ 
ΏΙΝΙΝΑΤΙΟΝΕ. ἨἩ/. Α. Ἐαϊΐοοπετ. (41 Ιηιρ.) 

ΟΕΡΟ: ΙΝ ΟΑΤΙΙΙΝΑΜ, ΡΟ ΕΙΑΕςΟ, ΡΡΟ 
ΜΌΕΚΕΝΑ, ΡΟ 5Ό11.Α. Τουιίς Ε. Τοτᾶ. 

ΟΙΟΕΡΟ: ΙΕΤΤΕΗΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΟῦΣΞ. ΕἘ. Ο. ἸΜιηβιεά(. 
3 Νοἱθ. (Υοἱ. 1. 5{ἡ Ι11ρ., Υ οἱ. 11. 3γά Ι1ηῤ. απἆ Ὑοἱ. ΤΠ. 
21 111.) 

ΙΕΡΟ: ΤΕΤΤΕΗΕΣ ΤΟ ΗΙ5 ΕΕΒΙΕΝΗΟΡ. Ἠ. Οἴγππ 
ἸΝ/ΠΠαπηδ. 34 Υοἱς. 

ΟΙΟΕΚΟ: ΡΗΙΙΙΡΡΙΟΣ. ὙἨ). 6. ΔΑ. Κετ. (2πά Ιήηρ.) 
ΟΙΟΕΒΟ: ΡΟ ΑΠΟΗΙΑ, ΡΟΡΤΚΕΡΙΤΟΜ, ΡΕ ΡΟΜΟ, 
ΡΕ ΗΑΕΌΡΡΙΟΟΜ ΧΕΡΡΟΝΕΟΙΣ5, ΡΒΟ ΡΙΑΝΟΙΟ. 
Ν. Η. ἸΝαίίδ. (2η Ιρ.) 

(Όίο ΟἩχψφοβίοπη, 111) 1 



ΟΙΟΕΚΟ: ΡΟ ΟΑΕΟΙΝΑ, ΡΚΟΙΕΟΕ ΜΑΝΙΙΙΑ, ΡΡΟ 
ΟΙ ὉΤΕΝΤΙΟ, ΡΚΟ ΚΑΒΙΕΙΟ. ἩἨ. ἄτοδε Ηοάρο. 

ΟΙΟΕΒΟ: ΡΚΟΜΙΙΟΝΕ,ΙΝ ΡΙΡΟΝΕΜ,ΡΕΟΘΡΟΔΑΌΜΟ, 
ῬπΟ ΕΟΝΤΕΙΟ, ΡΚΟ ἘΑΒΙΕΙΟ ῬΡΟΞΤΌΜΟ, ΡΟ 
ΜΑΡΜΟΕΙΙΟ, ῬΚπΟ ΙΙάΑΗΙΟ, ῬπΟο ἘΕΟΕΕ ῬΕΙΟ- 
ΤΑΚΟ. Ν. Η. Ματίς. 

Ξ'ΟΙΟΕΚΟ: ΚΟ ΩΟὈΙΝΟΤΙΟ, ΡΚΟ ΚΟΞΟΙΟ ΑΜΕΗΒΕΙΝΟ, 
ΡΚΟ ΚΟΡΟΙΟ ΟΟΜΟΕΡΟ, ΟΟΝΤΕΑ πὉὈτΙΌΜ. 1]. Η. 
Ἐτορςο. 

ΙΕΡΟ: ΤΌΟΡΟὈΙΙΑΝ ΡΙΡΡΟΤΑΤΙΟΝΣ. ΤΙ. ΕΒ. ΚΙπρ. 
οςΕΡΟ: ΥΕΕΒΗΕΒΙΝΕ ΟΒΑΤΙΟΝΕ. ΤΙ, Η. ᾱ. οτεεηηνοοἆ, 

2 Υοἱ5. 
ΟΙ ΑΌΡΙΑΝ. Μ. Ριαίπαπετ. 2 Νοἱς. 
ΕΙΟΒΌΣ. Ε. 9. Ἐοτείε, απά ΟΟΒΝΕΙΙΟΌΣ5 ΝΕΡΟΣ; 

1. Ο. Ἐοιίο. 
ΕΚΟΝΤΙΝΌΟΣ: ΡΤΕΑΤΑΟ«ΕΜ5 Ανο ΑΟὈΌΕΡΌΟςΤΕ, 

ο. Ε. ῬἙεηπείῖ απἆ Μ. ῬὮ. ΜοΕ]νγαϊῖη. 
ΕΒΟΝΤΟ: ΟΟΕΒΚΕΡΡΟΝΡΕΝΕΕ. Ο. Ἐ. Ηαΐπες. 2 Ψο]ἱς. 
ἨΗΟΕΑςΕ: ΟΡΕΡ Ανρ ΕΡΟΡΕΣ. ϱ. Ε. Βεππεί. (αττί/ 

1ή1ῤ. γευἰσεᾶ.) 
ΗΟΕΒΑΟΕ: ΡΘΑΤΙΕΒΕ»Σ, ΕΡΙΡΤΙΕΣ, ΔΗΣ5 ΡΟΕΤΙΟΑ. 

Ἡ. Ἐ. Ἑαϊτο]οαρη. (5 Ιηιρ. γευἰςεσ.) 
ΙΕΒΟΜΕ: ΡΕΙΕΟΤΕΡ ΤΕΊΤΕΗΣ. Ε, Α. Ἰτίριι, 
ΤΟΝΕΝΑΙ, ανρ ΡΕΗΡΙΏΓΣ. ϐᾱ. 6. Ἐαπιδαγ. (6 Ιηηρ.) 
ΙΙΝΥ. Ἑ. Ο. Εοδίΐες, Έναν Τ. βαρε, Α. Ο. ῬοΠ]εδίπρετ απά 

Ἐ. «. Μοοτο. 13 Υοἱςδ. Ὑοἱς. 1.-ΝΙ., ΙΧ.-ΧΤΙ. (Υοἱ. 1. 
3γᾶ Ιηρ., Υοἱς. 1Τ., 111. απά ΙΧ. 24 Ιή1ῤ. γευἰςεῖ.) 

ΙΑΝ, Αα... 
ΙὉἜΟΒΕΤΙΟ5. Ν. Η. Ὁ. Ἐοιςδ. (411 Ιή1ῤ. γευἰςεα.) 
ΜΑΗΕΤΙΑΙ. ΤΝ. 0. Α. Τετ. 2 Υοἱ. (3 Ιπιρ. γευἰςεᾶ.) 
ΜΙΝΟΕΝ ΤΑΤΙΝ ΡΟΕΤΣ: ΊΆποπι ῬΡύΒΙιΠΙύ5 Ῥνεκυςδ ἴο 

Ἐυτππυς ΝΑΜΑΤΙΑΝΟ5, Ἱἱπο]ιάϊπς (κΑττιῦ5, Ολι- 
ΡύΕΝΙύ5 9100105, ΝΕΜΕΡΙΑΝΟ5, ΑΝΙΑΝΟ5, απά οἴ]ετ5 
νή{Ἡ ' Αείπα '' απά {πε '' Ῥμοεπίκ.” 1]. ΛΙρπε Όαβ απᾶ 
Ατποιά Μ. Ὀαβ. (2 Γρ.) 

ΟΝΙΡ: ΤΗΕ ΑΕΗΤ ΟΕ ΤΟΝΕ Αν ΟΤΗΕΗΝ ΡΟΕΜΣ. 
1. Ἡ. Μο2Ιεγ. (24 Ιήιῤ.) 

ΟΝΙΟ: ΕΑΘΤΙ. Θδί Ίαπις . Ἐτασετ. 
ΟΝΙΡ: ΗΕΒΟΙΡΕΡ ΑΝΡ ΑΜΟΕΒΕΣ. Οταπί ΘΠΟΨΕΕΠΙΔ8Η, 

γα Ιήιῤ. 
οὔἶ ο: ΜΕ ΓΑΜοπρµοσες, Ε. ]. Μή]ετ. 2 οἱ. (Υοἱ. 

1. ήν Ιιῤ., Ν οἱ. 11. 641 [ρ.) 
ΟονΙῦὸ: ΤΗΙΞΤΙΑ Αν ΕΧ ΡΟΝΤΟ. Α.Ι.. Ἠ/πθε]ες. (2η 

1/41.) ὕ 
ΡΕΒΟΙΌΣ. ο. ΤΟΝΥΕΝΑΙ. 
ΡΕΤΕΟΝΙΟΘ. Μ. Ηερειίήπε; ΘΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΙΟ- 
ΟΥΝΤΟΡΙΡ. Ἠ. Η. Ὁ. Ἐουφε. (Τί Ιμιρ. γευἰδεᾶ.) 

ΡΙΑΌΤΟΣ. Ῥαυὶἱ Νίχοη. 5 οἱ (Νο. Ι. αν Ιμιρ., 
Υοἱς. ΠΙ. απά ΤΙ. 3γᾶ 111.) 
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ΡΙΙΝΥ: ΙΕΤΤΕΒΡ. Μειπιοίμ’5 Τταπε]αίίοη τεν]θεά ὮΥ 
Ἡ). Μ. 1,. ΠιίοΠίπδοῦ. 2 Νοἱδ. (Υοἱ. 1. δί Ιπιρ., Νο]. 
ΤΙ. 4 Ι 11.) 

ΡΙΙΝΥ: ΝΑΤΌΕΑΙ, ΗΙΞΤΟΒΥ. ἩἨ. Ἐαεκμαπι απἀ 
λ/. Ἡ. 5. Ίοπες5. 1ο οἱ. Ὑοἱς. 1.--Τ11. 

ΡΕΒΟΡΕΕΤΙΟΣ. ἩΗ. Ε. Βαεετ. (549 111.) 
ών. Ἠ. Ε. Βυί]ετ. 4 οἱ. (Υοἱς. 1., 11. απά1ΝΥ. 

2πᾷ μα) 
ἘΕΜΑΙΝ5ΟΕΟΙΡΟΤΙΑΤΙΝ. Ε. Η. ἸΠατπιϊηρίοπ. 4 Νοἱς. 

οι. 1. (ΕΝΝΙΟΌ5 ΑΝΡΟ ΟΑΔΑΕΟΙ1ΙΟΌ5. Ἅυοι. ΤΙ. 
ααντῦος, ΝΑΕντῦ», ῬΑσῦυντῦ»ς, ΑΟΟΙΌ5.) Υοι. 111. 
απο τΌΒ Ανο ΤΑΊΥ5 ΟΕ ΧΙΙ ΤΑΒΙΕΣ.) Νο. ΙΥ. 
(ΑΒΟΗΑΙΟΙΝΡΟΕΙΡΤΙΟΝ5;) 

9Τ. ΑὉΌσὈΞΤΙΝΕ, ΟΟΝΕΕΡΡΙΟΝ5 ΟΡ. ὮἩἨ. Ἰναιίς 
(1631). 2 ὙΝοἱφ. (ΥΝοἱ. 1. αί} οκ γο]. 11. ῥίά 111.) 

9Τ, ΑΏΌάὉὈΌΡΤΙΝΕ, ὄμι Ἑσή ΤΕΤΤΕΗΕΣ. Ἱ. Ἡ. Βαχίετ. 
ΘΑΙ1Ι.05Τ,. ἹΙ. Ἐοιίε. (2 ΙΡ. γευὶςεᾶ.) 
ΘΟΒΙΡΤΟΕΕΣ ἨΗΙΡΤΟΗΙΑΕ ΑΌάΑὈΡΤΑΕ. ὮὉῬ. Μαρία. 

8 Ψοἱς. (οἱ. 1. 2 Ιήιῤ. γευἰςεᾶ.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΙΟΟΥΝΤΟΡΙΣ. ϱ4. ΡΕΤΙΚΟΝΙΟΕ. 
ΘΕΝΕΟΑ: ἘΡΙΡΘΤΌΙΙΑΕ ΜΟΕΑΙΕΣ. Ἠ. Μ. 6απιπηετε. 

3 Ψοἱδ. (Υοἱ. 1. 3γᾶ Ι1ῤ., Ὑοἱ. 11. 2η Ιήιῤ. γευἰσεᾶ.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΜΟΒΑΙ, ΕΞΘΘΑΥ»5. Ἱ. Ἰ. Βαψφοτε. 34 Νοἱς. 

(οἱ. ΤΙ. 2 ΙΡ. γευἰσεά.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΤΕΑΟΕΡΙΕΡ. Ἐ. ]. Μετ. 2 Υοἱδ. (Υοἱ. Ἱ. 

3γᾶ Ιή1ῤ., Ν οἱ. 11. 24 Ιή1ῤ. γευἰσεᾶ.) 
«1Ώοντύξ: ΡΟΕΜΒ Αανυο ΤΕΤΤΕΕΘ. ΥΝ. Β. Απάρικοη. 

2 Νοἱ5. ὙΨοι. 1. 
ΦΙΙΙΌΞΙΤΑΙ1ΙΟῦΣ. 1.Ὀ. Ὀιβ. ο Υοἱς. (Υοἱ. 11. 2 111.) 
ΦΤΑΤΙΌ5. Ἱ. ἩΗ. Μο2Ιεγ. 2 Υοἱ». 
«ΤΙΕΤΟΝΙΌΟ5. ΤΙ. 06. Ἐο]ιίε. 2 Ὑοἱ. (5 Ι1ερ. γευἰςεα.) 
ΤτΑΟΙΤΟΣ: ὮΙΑΙΟαῦΣ. βὶ πι. Ῥείετοδοη απά ΑΑΕΒΙ- 

ΟΟΙΙΑ αν αΕΕΜΑΝΙΑ. Μαιτίοο Ἠπωίίοι. ( ιδ 11.) 
ΤΑΟΙΤΟΡ: ἨΗΙΞΤΟΒΙΕΞ Ανρ ΑΝΝΑΙ,. 6. Ἡ. Μοοτο 

απά ]. ]αο]εοῃ. 4 οἱ. (οἱ. 1. 2 Ι11ῤ.) 
ΤΕΕΕΝΟΕ. Ί]οῦπ βατρθοαιπ{. 2 Νοἱθ. (Υοἱ. 1. 6 Ι11ῤ., 

ΤΙ. οἱ Γή.) 
ΤΕΕΤΟΙΙΙΑΝ: ΑΡΟΙΟΕΙΑ ανρ ΡΕ ΔΡΕΟΤΑΟΟὉΤΙΕ. 

Τ,. Ἡ. ἄΙονε. ΜΙΝΌΟΙΟΣ ΕΕΙΙΧ. -«. Η. Ῥεπάα]]. 
ΥΑΤΕΕΙΟΣ ΕΙ ΑΟΟὈΣ. 1]. Ἡ. Μο2Ιεγ. (2 Ιή1ῤ. γευἰςεᾶ.) 
ΥΑΕΠΟ: ΡΕ ΙΙΝαάὈΑ ΙΤ ΑΤΙΝΑ. ἘἨ. 6. Κεπί. 2 Υοἱς. 
ΥΕΙΙΕΙΟΌΞ5 ΡΑΤΕΠΟὉΙ Ὁ5 Ανο ΕΕΣ «ΕΡΤΑΕ  ΏΙΝΙ 
ΑὈαῦθτΙ. Ἐ. ἨΝ). ΞΗΙΡΙΕΥ. 

ΥΙΡΒΟΠΙΙ.. Ἡ. Ἡ. ἘΕαϊτοΙοαρΗ. 2 οἱ. (ΥΝοἱ. 1. τᾳ(] Ιήηῤ., 
γοἱ. ΤΙ. ττίή Ιή1ῤ. γευἰςεᾶ.) 

νιτευντῦ»5: ῬΕ ΑΠΟΗΙΤΕΟΤΟΕΒΑ. ὮἙ, Οταπρει. 
2 Νοἱ5. 



ἄγεεκ Ααίμογς 
ΑΟΗΙΙΙΕΣ ΤΑΤΙΌΕ. 5, (ᾳαςε]οο. 
ΑΕΝΕΑΣ ΤΑΟΤΙΟΌΣ: ΑΞΟΙΕΡΙΟΡΟΤΟΘ ακο ΟΝΑ- 

ΞΘΑΝΡΕΤ. ΤΠο Τποίς στοαε]ς ΟΡ. 
ΑΕΡΟΗΙΝΕΣ. Ο. Ὀ. Αάαπῃς. 
ΑΕΡ(ΟΗΥΤ.Ό0»5. ἩΗ. ἸΜεὶς Θπιγίι. 2 Ὑοἱ (Νο. 1. αλ 

1ή4β., Ὑοἱ. 11. 3γᾶ Ι11ρ.) 
ΑΡΟΙΙΟΡΟΒΟΣ5. ΒἱΓ Ίαπιες (. Ἑταζετ. 2 Ψοἱς. (Ψοἱ. 1. 

214 Τρ. 
ΑΡΟΙΙΟΝΙΟΌ5 ΒΗΟΡΙΌΣ5. Ἠ. Ο. Θεαΐοπ. (4/1 11.) 
ΤΗΕ ΑΡΟΣΤΟΙΊΟ ΕΑΤΗΕΗΣ. Ἰίτορρ 146. 2 Νοἱ». 

(Ψοἱ. 1. 50 [ηρ., Ψοἱ. ΤΙ. ί 1ήηῤ.) 
ΑΡΡΙΑΝ’5 ΟΜΑΝ ΗΙΞΤΟΗΒΥ. Ἠοταοο ΊΗΙΐθ. 4 Υοἱν. 

(Ψοι. 1. 3 111ῤ., Νοἱς. ΤΙ., ΤΠΙ. απά ΤΝ. 2πά 1ή1ῤ.) 
ΑΚΑΤΟΌΣ. ΟΙ. ΟΑΙΙΙΜΑΟΗῦΣ. 
ΑΕΙΡΤΟΡΗΑΝΕΣ. ἈἘεπ]απιίηπ Βϊοκ]εγ Ἐορει. 34 οἱ. 

Ύετρε ίταης. (Υοἱ5. 1. απά ΤΙ. φαί] Ιηηρ., Ψοἱ. ΤΠΙ. 3γά 191ῤ.) 
ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ: ΑΝΤ ΟΕ ΚΗΕΤΟΗΙΟ,. 1. Ἡ. Ἐτεεςε. 

(2η Ιηῤ.) 
ΑΠΕΙΣΤΟΤΙΕ: ΑΤΗΕΝΙΑΝ οΟΝΡΤΙΤΟΤΙΟΝ, ΕὉΠΡΕ- 
ΜΙΑΝ ΕΤΗΙΟ»Σ, ΝΙΟΕΡΘΑνΝΡ ΥΙΕΤΌΕΡ. Η. Ῥαεκματη. 
(2 ΙΡ. 

ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΜΕΤΑΡΗΥΡΙΟΡ. ἩΗ. Ττεάεπηίο]. 2 Υοἱς. 
(2πᾷ Ιῤ. 

ΑΒΙΡΤΟΤΙΕ: ΜΙΝΟΗΝ ἨΟΕΚΕΣ. ὮἩἨ). 5. Ἠεί. Οπ 
ζο1ουςς, ΟἨπ ΤΗΐπρς Ἠεατᾶ, Οπ Ῥηγείορποπηῖθς, Οπ Ῥ]απίς, 
Οπ Ματνε]οις Τμϊΐπρς6 Ἠεατᾶ, ΜεοΠπαπῖσοαὶ Ῥτοβίεπας, 
Οµ Ιηά1ν]Ιδίρ]ε Τ4πΠε5, Οπ Ῥοβδίήοπ απᾶ Ναπιθς οἱ Ἰλπᾶς. 

ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ: ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑΝ ΕΤΗΙΟΡ. ἨΗ. Βασ] μαπι, 
3γά ΙΡ. γευἰςεᾶ. 

ΑΒΙΡΤΟΊΙΕ: ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ Ανρ ΜΑΝΑ ΜΟΕΒΑΙΙΑ. 
6. 6. Ατπιζίτοης; ντ Μείαρηγαῖος, Ψοἱ. 11. (2 Ιή1ῤ.) 

ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΟΝ ΤΗΕ ΗΕΑΝΥΕΝΕΣ. . κ. ο. σαμτῖα, 
ΑΗΕΙΡΤΟΤΙΕ: ΟΝ ΤΗΕ 5051, ΒΑΗΕΝΥΑ ΝΑΤΌΕΑΙΙΑ, 
ΟΝ ΒΕΕΑΤΗ. ἩΝ. 5. Πε. (2μᾷ Ιήιρ. γευἰςεᾶ.) 

ΑΗΕΙΡΤΟΤΙΕ: ΟΚάΑΝΟΝ. Η. Ρ. 6οοκο απἀ Ἡ. Ττεάε- 
η]ο]ς. 2 Ὑο]ς. ὓοἱ. 1. 

ΑΒΙΡΤΟΤΙΕ: ΑΕΤΟ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ.Α. Α. ΙΤ, Ῥεοῖς; 
ΜΟΤΙΟΝ ΑΝΏΌ ΡΕΟάΚΕΡΡΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ.. Ε. 5. 
Ἐοτείετ. 

ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΡΗΥΡΙΟΣ. Ἐεν. Ρ. Ἠοκείεεά απ Ἐ. Μ. 
Οοτη{οτᾶ. 2 Νοἱ. (Υοἱ. Π. 2πά Ιὴηβ.) 

ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΡΟΕΤΙΟΡ Ανο ΤΟΝΑΙΝΟΌΡ. ἨΝ. Παπϊ]- 
ἴίοη Ἐγίε, ΡΕΜΕΤΗΙΟΣ ΟΝ ΘΤΥΙΕ. ὮἩἨΝ. Ἐλγ 
Ἐοῦετίς. (3 Ιπιῤρ. γευἰςεά.) 

ΑΕΙΞΡΤΟΤΙΕ: ΡΟΙΙΤΙΟΣ. ἩΗ. Ἐαοκμαπι. 
ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ΡΚΟΡΙΕΜΣ. Ἠ). 5. Ηεα. 2 Νο]. 
ΑΗΙΡΤΟΤΙΕ: ἘΗΕΤΟΗΙΟΑ ΑΡ ΑΙΓΕΚΑΝΡΕΚὉΌΜ 

(441 ΡΚΟΡΒΙΓΕΜΣ, οι. Τ1.). ἩἨ. Ἐασκλαπι, 
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ΑΚΗΙΑΝ: ΗΙΞΤΟΒΥ ΟΕ ΑΙΓΕΧΑΝΡΕΗΕ ανρ ΙΝΡΙΟΔΑ. 
Ἐον. Ε. Πε Ἐοῦδοῃπ. 2 Υοἱς. 

ΑΤΗΕΝΑΕὉῦὍςΣ: ΡΕΙΡΝΟΡΟΡΗΙΖΤΑΕ. 6. Β. (πο. 
γο]ςβ. 

οὔΙΗΙΜΑΟΗυ5 ΑΝΌ ΤΥΟΟΡΗΕΒΟΝ. Α. ἩἨ. Μαίΐτ; 
ΑΚΑΤΌΣ. ᾱ. Ἡ. Μαϊτ. 

ΟΙΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΣΚΧΑΝΡΗΙΑ. ἈἘεν. 6. ΊΝ. Βυίίετ- 
νποτίῃ. (214 111.) 

οοι1 υτηῦς. Οἱ. ΟΡΡΙΑΝ. 
ΏΑΡΗΝΙ5 ανρ ΟΒΗΙ.ΟΒ. ΤΠποτπΙεγ’5 Τταπδ]α{ίοη τενἰδθοά 

Ῥυ ]. Μ. Ἑάπιοπάςϐ; ΑΝΡ ΡΑΕΒΤΗΕΝΙΟΣ. 5. (µ8ε[εθ. 
(34 11.) 

ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΕΣ: ῬΕ ΟΟΒΟΝΑ αΑνο ΡΕ ΕΑΙΞΘΑ 
ΙΕΟΕΑΤΙΟΝΕ. Ο. Α. ὙϊποῬ απᾶ Ἱ]. Ἡ. ὙϊποῬ. (2 
1ή1β. γευἰςεᾷ.) 

ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΕΣ: ΜΕΙΡΙΑ»Σ, ΑΝΡΚΟΤΙΟΝ, ΑΗΙΞΤΟ- 
ΟΒΑΤΕΣ, ΤΙΜΟΟΒΑΤΕΡΘ Αν ΑΕΒΙΞΤΟάΕΙΤΟΝ: 1. 
ΑνΏ ΤΙ. Τταηδ]ατεά νυν ΤΠ. Η. ΨϊποῬ. 

ΡΕΜΟΞΘΤΗΕΝΕΣ: ΟΙΥΝΤΗΙΑΟΣ, ΡΗΙΙΙΡΡΙΟ5 ΑνηΏ 
ΜΙΝΟΕ ΟΕΒΑΤΙΟΝΕ: Ι.-ΧΥΤΠΙ. ανρ ΧΧ. 1. Η. Υΐπορ. 

ΡΕΜΟΘΤΗΕΝΕΣ: ΡΗΕΙΝΥΑΤΕ ΟΒΑΤΙΟΝ5.Α. Τ,. Μιτταγ. 
4 Νοἱς. ΝοἱῬ. 1., 11 απά 111. 

ΏΙΟ ΟΑ8ΦΙῦΌ5: ΟΜΑΝ ΗΙΞΤΟΗΥ. Ε. ζατγ. ο Υοἱ». 
(Ψοἱς. 1 απά 11. 2 111.) 

ΏΙΟ 6ΗΕΥΘΟΘΤΟΜ. 1. . 6οποοι απᾶ Ἐ. Ἠ). 0τοδΡΏγ. 
5 οἱ. ὙΥοἱς. 1.--111. 

Ῥιοροκπῦ5 5Ι1οῦτ 05. ϱ. Η. ΟΙά{αίπετ. Ιπ 12 ΥοἱππιθἙ. 
γοἱς. 1.--111. 

ΡΙΟΟΕΝΕΘΙΙΑΕΗΤΙΓ5Ξ. ἩἨ. Ὀ. Ηϊοκθ. 2 Νο. (Υοἱ. 1. 
3γά Ιή1ῤ.) 

ΡΙΟΝΥΘΙΌὉΞ5 ΟΕ ΗΑΙΙΟΑΕΒΝΑΡΡΟΣ: ΟΜΑΝ ΑΝΤΙ- 
ΟὈΙΤΙΕΣΞ. Ῥρεϊπιαπ΄ς ἰταπε]αίοη τεν]δεᾷ ὮΥ Ε. (8τγ. 
7 Νοἱδ. Ὑοἱς. Ι--Τ11. 

ΕΡΙΟΤΕΤΟΞ. ΤΝ. Α. ΟΙά{αἴπετ. 2 Νοἱ5. 
ΕὉΌΒΙΡΙΡΕΕ. Α. ὃ. ἸΛαγ. 4 Νο (οἱ. ΤΙ. 6ἱ1ν Ιιῤ., 

γοἱς.Ιαπά ΤΝ. οἱ Ιή1ῤ., Υ οἱ. ΤΠΙ. 3νζ ΙΡ.)  Ὑετςε ίταης. 
ΕὉὌδΕΡΙΟς: ἘΕΟΟΙΕΦΘΙΑΞΤΙΟΑΙ, ΗΙΖΤΟΕΒΥ. ἍᾖἸΙτδορρ 

ΤαΚκε απά Ἱ]. Ε. Ι,.. Οια]ίοη. 2 Νο. (Νο. 11. 2 Ι1ῤ.) 
6ΑΙΕΝ: ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤΌΕΑΙ, ΕΑΟὈΙΤΙΕΣ. Α. ]. 

Ἐτοο]ς. (26 Ιῤ.) 
ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟαΥ. ἩἨ). Ἡ. Ῥαΐου. 5 Υο]Β. 

(Ψοἱςφ. 1. απά ΤΙ. {{ Ιήηρ., Νοἱς. 111. απἆ ΤΝ. 2 Ιή1ῤ.) 
αΒΕΕΚ ΕΙΕΟΥ ΑΝΡ ΙΑΜΒΌ5 νΊτη τῆς ΑΝΑΟΚΕ- 
ΟΝΤΕΑ. 1. Μ. Εάπιοηάς. 2 ΝοἱΒ. 

ΤΗΕ άαΚΕΕ«Κ ῬύυοοιΙιο ΡΟΕΤΣ5 (ΤΗΕΟςΟΒΙΤΟΣ, 
ΒΙΟΝ, ΜΟΡΟΗΌὈΡ). Ἱ. Μ. Ἑάπιοπάς. (611 [11ρ. γευἰσεᾶ.) 

ΟΒΕΕΚ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΟΕΒΚΣ. Ίνοι ΤΠοπθ88. 
2 Ὑοἱς. ὙΨοἱ. 1. (Τηα]ες {ο Ἐ ποιά.) 

ΗΕΠΟΡΕΣ. Οἱ ΤΗΕΟΡΗΕΒΑΞΘΤΟΣ: 6ΗΠΑΒΑΟΤΕΗΣ, 
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ΗΕΒΟΡΟΤΟ5. Α. Ὦ. (οάΙεγ. 4 Υοἱ (Νοἱς. Ι.-1ΠΙ. 
374 Ιή1ῤ., Ψοἱ. ΤΝ. 2 [1ιῤ.) 

ΗΕΣΙΟΏ Ανρ ΤΗΕ ΗΟΜΕΕΙΟ ΗΥΜΝΕ,. Η. α. Ἐνεῖγπ 
ἨηΙ{Θ. (51) Ιήῤῥ. γευἰσεᾶ αγιἀ επ]ανρες.) 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΕΞ Αν τηε ΕΒΑΟΜΕΝΤ5 ΟΕ ΗΕΒΑ- 
ΟΙ ΕΙΤΌΣ. Ἡ. Η. 5. Ίοπες απᾶ Ε. Τ. ΨΠΙπρίοῃ. 4 
Ὑοἱς. (οἱ. 1. 2 Ιηηῤ.) 

ΗΟΜΕΕ: ΙΙΓΙΑΡ. Α. Τ. Μιτταγ. σα Υοἱ (ή 141.) 
ων ρ. ΟΡΥΒΡΕΥ. Α. Τ. Μιταγ. 2 Νο. {(5ί 

1Ρ. 
19ΑΕὉ5. Ε. Ἠ). Ἐοτδίες. 
ΙΡΟΟΒΑΤΕΣ. (εοτρο Νοτπ. 34 οἱ. οἱ. 1. απά ΤΙ. 
Ι10Ο5ΕΡΕΗΟΣ. ἩΗ. 5ἱ. ]. ΤΠαοκεταγ απᾶ Ἐαἱρὶ Ματοις. 

9 οἱ. Ὑοἱς. Ι.- 1. (Νοἱ. Υ. 2πά 11.) 
ΤΌΙΙΑΝ. ὙἨ]πιετ Οανε ἸΜτίρηί. 3 Ὑοἱ. (Ψοἱς. 1. απᾶ 

11. ομᾷ Ιή1ῤ.) 
ΤΏΟΙΑΝ. Α. Μ. Ἠατπιοη. 8 Νο. Ὑοῖς. 1.-Ύ. (οἱ. 

1. απᾶ ΤΙ. 3γᾶ Ιήεῤ.) 
ΤΥΟΟΡΗΒΟΝ. ο. 6ΑΙΙΙΜΑΟΗῦΣ. ἲ 
ΤΕΥΕΒΑ 6ΒΑΕΟΑ. ἹΙ. Μ. Ἑάπιοπᾶάς. 34 Νο (Νο. Ι. 

374 Ι14ρ., Ὑοἱ. ΤΙ. 2μά Εᾷ. γευἰεᾷ αμᾶ επ]ανρεᾶ, Νοἱ. ΤΠΠ. 
214 Ιή1ῤ. γευἰςεα). 

ΣΥΡΙΑ». ἩΝ. Ἐ. Μ. Ταπιῦ. 
ΜΑΝΕΤΗΟ. ἨΝ. 6. ἸΝαάάεΙ: ῬΤΟΙΕΜΥ: ΤΕΤΗΕΑ. 
ΒΙΡΙΟΣ. Ἐ. Ἐ. Ἐοβρίης. 

ΜΑΡΟὈὍὉ5 ΑΌΚπΕΙΙΟ5. ϱ. Β. Ἠαϊπες, (3νᾷ Ιή1ῤ. γευἰσεα.) 
ΜΕΝΑΝΡΕἨΗ. Ε. ᾱ. ΑΙΙηδοπ. (2 Ι1ῤ. γευἰςεῖ.) 
ΜΙΝΟΝ ΑΤΤΙΟ ΟΒΑΤΟΗΕΣ/(ΑΝΤΙΡΗΟΝ, ΑΝΡΟΟΙΡΕΣ, 
ΏΕΜΑΡΕΣ, ΏΕΙΝΑΕΒΟΗῦΣ, ΗΥΡΕΕΒΕΙΡΕΡΘ). Κ. Ι. 
Μαϊάπιεπί,. 2 Νοἱς. Ὑοι. 1. 

ΝΟΝΝΟΡ. ὮἩἨ. Η. Ὦ. Ἐοαβο. 3 Νο]ς. 
ΟΡΡΙΑΝ, οΟοΙ1ύΤΗῦΣ, ΤΕΥΡΗΙΟΡΟΒΟΡ. Α. Ὁ). 

Μαϊτ. 
ῬΡΑΕΥΗΙ (2ΘΕΓΕΟΤΙΟΝΕΡ). ΔΑ. 5. Ηιπί απά Ο. Ο. Εάρας, 

4 νο. ὙοἱςῬ. 1. απ ΤΙ. 
ΡΑΚΤΗΕΝΙΟΣ. Οἱ. ΏΑΡΗΝΙΕΘ Ανρ ΟΗΙΤ.ΟΕ. 
ΡΑΏΡΑΝΙΑ»Σ: ΏΕΡΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ἄΕΒΕΕΟΕ. Ἡ. Η. 5. 

ΊοπεῬ. 5 ο]. απἆ Οοπιραπίοπ Ὑοἱ. (Υοἱς. 1. απά ΤΙ. 
246 Ιήφ.) 

ΡΗΙΙ.Ο. το Ὑοἱ. Ὑοὶς. 1.-Ν.; Ἑ. Ἡ. (οἶδοπ απἆ Ἐεν. 
ᾱ. Η. ὙΠΙίαΚκετ. ὙοἱῬ. ΥΙ.-ΝΙΠΙ. (Νο. ΤΝ. σπᾶ Ιηιῤ.); 
Ἐ, Η. (οἶδοτ. 

ΡΗΙΙΟΞΡΤΕΑΤΟΣ: ΤΗΕ ΙΙΕΕ ΟΕ ΑΡΟΙΙΟΝΙΟΣ ΟΕ 
ΤΥΑΝΑ. Ἐ. Ο. (οπγΡρεατθ. ἆ Νο. (οἱ. 1. 3γά Ιήηῤ., 
γοἱ. 11. 2 1η.) 

ΡΗΙΙΟΡΤΕΑΤΟΣ: ΙΜΑάΙΝΕΣ; ΟΑΙΙΙΘΤΕΑΤΟΣ: 
ΏΕΡςΟΕΙΡΤΙΟΝΡΒ, Α. Εαϊτραπ]ς. 

ΡΗΙΙΟΞΡΤΕΑΤΟΣ ανρ ΕὈΌΝΑΡΙΟΣ:; ΤΙΝΕΣ ΟΕ ΤΗΕ 
ΡΟΡΗΙΡΤ5Σ. ὙἨ/πιες 0ανε ἸΜτίρηέ. 
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ΡΙΝΡΑΗ, δὶτ 1]. Ε. βαπἀγς. (6 Ι1β. γευἰσεᾶ.) 
ΡΙΑΤΟ: 6ΗΑΡΒΜΙΡΕΣ, ΑΙΟΙΒΙΑΡΕΣ, ΗΙΡΡΑΡΟΗΟῦΣ, 
ΤΗΕ ΤΟΝΕΗΣ, ΤΗΕΔ6Ε»Σ, ΜΙΝΟΡ ανρ ΕΡΙΝΟΜΙΣ. 
Ἠ). Ἡ. Μ. Ταπιῦ. 

ΡΙΑΤΟ: ΟΚΒΑΤΥΙΌΣ, ῬΑΡΒΜΕΝΙΡΕΣ, άΒΕΑΤΕΕ 
ΗΙΡΡΙΑ»Σ, ΤΕΘΡΕΗΕ ΗΙΡΡΙΑ»Σ. ἩΗ. Ν. Εοφ]ετ. (2πᾷ 
1ή1β.) 

ΡΙΑΤΟ:ΕῦΌΤΗΥΡΗΝΟ, ΑΡΟΙΟΥ, ΟΒΙΤΟ, ΡΗΑΕΡΟ, 
ΡΗΑΕΡΗΕΟῦΌΣ. ἨΗ. Ν. Ἐον]ετ. (81 Ιήηρ.) 

ΡΙΑΤΟ: ΤΑΟΗΕ»Σ, ΕΚΟΤΑΚΑΟΕΒΑΣ, ΜΕΝΟ, ΕΟΤΗΥ- 
ΡΕΜΟΣ. ἩἨ. Ἡ. Μ. ΤαπιὈ. (26 Ιήηρ. γευὶσεσ.) 

ΡΙΙΑΤΟ: ΤΙ ΑΥΝΥ5. Ἐεν. Ἐ. . Βατγ. 2 Υοἱς. 
ΡΙΙΑΤΟ: ΤΥ81Ι5, ΘΥΜΡΟΡΙΟΌΜ, ἄΟΒαΙΑΣ. ΤΝ. τ. Μ. 
1 ατηὈ. (3 Ιή1ῤ. γευἰςεᾶ.) 

ΡΙΑΤΟ: ΚΕΡΌΒΙΊΟ. Ῥαυὶ ΒΠοτεγ. 2 οἱ. (Υοἱ. 1. 
24 Ι/1Ρ. γευἰςεᾶ.) 

ΡΙΙΑΤΟ: ΡΤΑΤΕΡΘΜΑΝ, ΡΗΙΠ ΕΒΟΕΞ. ἩΗ. Ν. Ἐοψίες; 
1ΟΝ. Ἠ. Ἐ. Μ. ΤαπιὈ. (2 [1ηῤ.) 

ΡΙΑΤΟ: ΤΗΕΑΕΤΕΤΟΡ Ανρ ΘΟΡΗΙΦΤ, Ἡ. Ν. Ἐοψῇες, 
24 ΙΡ.) 

ΡΙΑΤΟ: ΤΙΜΑΕὉΌΣ, ΟΝΙΤΙΑΣ, ΟΙΓΙΤΟΡΗΟ, ΜΕΝΕΣΕ- 
ΝΌ5, ΕΡΙΡΤΌΙ.ΑΕ. Ἐεν. Ἠ. α. Βατγ. 

ΡΙΌΤΑΡΒΟΗ: ΜΟΒΕΑΙΙΑ. τῃ Νο. Νο. Ι.-Υ. Ε. 6. 
Βαδβρίῖξ, Ὑγοι. ΥΠ. ἨΝ. 6. Ηειπιρο]ά; Ὑο]ἱ. Χ. Η. Ν. 
Ἐογμ]ετ. 

ΡΙΟΤΑΠΟΗ: ΤΗΕ ῬΑΕΑΙΙΕΙ, ΙΤΙΝΕς. ὮἙῬ. Ρειτίη, 
11 Ὑοἱδ. (Υοἱ. Τ., Π1., 111. απά ΥΠ. 2 Ιήιῤ.) 

ΡΟΙΥΒΙΌ5. ἩἨ). Ἡ. Ῥαΐοπ. 6 Υοἱς. 
ΕΕΚΟΟΟΡΙΟΣ5: ΗΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΑΒ. ἩΗ. Β. 

Ὀενίπρ. 7 Ψοἱς. (Ψοἱ. 1. 2 Ιήιῤ.) 
ῬΡΤΟΙΕΜΥ: ΤΕΤΚΑΡΙΡΒΙΟΣ, Οἱ ΜΑΝΕΤΗΟ, 
ΟὈΙΝΤΟΣ ΘΒΜΥΕΝΑΕὉΌΣ. Α. 95. αγ. ΎΥετςο ίταπς. 
95Τ. ΒΑΡΙΙ,: ΤΕΤΤΕΗΣ. Ἠ. ]. Ὠείεττατί. 4 Υοἱς. 
9Τ.ΙΟΗΝ ΡΑΜΑΡΟΕΝΕ: ΒΑΒΙΑΑΜ ΑΝΗΡ ΙΟΑΞΑΡΗ. 
εν. «. Ἡ. ἸΠοοάγνατἁά απᾶ ἨἩἨατο]ά Ματπριγ. (2 
1ή1ῤ. γευϊςε. 

ΘΕΧΤΌΣΕΜΡΙΕΒΙΟΌ5. Ἐεν. Β. . Βατγ. 3 Ψοἱς. (Υοἱ. 1. 
214 Ιή1ῤ.) 

ΘΟΡΗΟΟΙΕΣ5. ΕἘ. Βίοτ. 32 Υοἱ. (Υοἱ. 1. 641 Ιηιρ., Νοἱ. 
11. 5ἱ Ιήηρ.) Ύετςε ἴταηβδ. 

2ΤΚΑΒΟ: ἄΕΟΞΒΑΡΗΥ. Ἠοταοε Ι.. ]οπθ. 8 Υοἱς. 
(οἱ. 1. απἁ ΨΤΠΙ. 2πά Ιή1.) 

ΤΗΕΟΡΗΚΑΡΤΟΣ: Ο6ΗΑΕΑΟΤΕΗΣ. Ἱ. Μ. Εάπιοπάᾶς; 
ἨΠΕΚΟΡΕ»Σ, εἴο. Α. Ὦ. Ἐπος. 

ΤΗΕΟΡΗΠΚΑΡΤΟΣ: ΕΝΩΟΌΙΗΥ ΙΝΤΟ ΡΙΑΝΤΕ. δις 
Ατίνας Ἠοτί, Βατῖ. 2 Νοἱ8. 

ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΣ. 6. Ε,. Βπι{Ἡ. 4 Ψοἱ. (Υοἱ. 1. 3 191ῤ., 
Ὑο]ἱς. Τ1., 111. απά ΤΝ. 24 Ιήηρ. γευἰςεῖ.) 

ΤΕΑΥΡΗΙΟΡΟΗΟΣ. ϱ4. ΟΡΡΙΑΝ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΟΥΒΟΡΑΕΡΙΑ. Ἰαϊίετ ΜΙ]οτ. 2 Νοἱβ. 
(οπώ Ιηερ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ἨΗΕΙΙΕΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΡΦΙ5, ΑΡΟΙΟαΥ, 
ΑΝΡ ΞΥΜΡΟΡΙΟΜ. ϱ. Τ.. Έτονπηδου απά Ο. ]. Τοᾶᾶ, 
3 οἱ. (2 Ι11ῤ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΑ Ανρ οξοονοντοῦς. 
Ε. Ο. Ματοπαπε. (24 Ιήηρ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΘΟΒΙΡΤΑ ΜΙΝΟΒΑ. Ε. Ο. Ματομαπέ. 

ΙΝ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ 

(τγεεξκ ΑιίΙπογ5 

ΑΙΟΙΡΗΕΟΝ. Α. Ἡ. Ῥεππος,. 
ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ: ΡΕ ΜΟΝΡΟ. ,. κ. ο. σαίητίε, 
ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ: ΗΙΡΤΟΕΒΥ ΑΝΟΌ «ΕΝΕΝΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΑΝΙΜΑΙ,. Α. 1, Ῥεοῖς, 

ΑΗΙΞΤΟΤΙΕ: ΜΕΤΕΟΚΟΙΟΙΟΑ. ἩἨ. Ρ. Τεο. 
ῬΑΡΥΗΙ: ΤΙΤΕΒΑΕΥ ΡΑΡΥΗΙ, θε]εοίθοά απἁ Τταης]α {θά 

ῬΥ 6. Η. Ῥοδετί5 απἆ Ὦ. Τ,. Ῥαρο. 

Γιαϊίπ ΑυΠοΥ5 

9Τ. ΑΌὈαὐῦΡΤΙΝΕ: ΟΙΤΥ ΟΕ ἄαοὈ. 1. ΗΠ. Βαχίετ, 
[ΟΙΟΕΚΟ]: ΑΡ ΗΕΚΕΝΝΙΟΜ. Η. 6ᾳαρίαπ. 
ΙΟΕΡΟ: ΡΕ ΟΕΑΤΟΒΕ. Οπµατίε οῬίπ{α{οτᾶ, 

Ε,. . Ῥαΐίίοι απά Ἡ. Ἐαοκηατῃ. 
ΟΙΟΕΒΟ: ΡΟ ΡΕΞΡΤΙΟ, ΙΝ ΥΑΤΙΝΙΌὉΜ, ῬΜΟ 
ΟΑΕΙΙΟ, ΡΕ ῬΚπΟΝΙΝΟΙΙΣ ΟΟΝΡΟΙΙΑΝΤΕΟΣ, ΝΟ 
ΒΑΙ ΡΟ. 1. Π. Ἐτοεςςο. 

σοι ὉὈΜΕΙΙΑ: ΡΕ ΚΕ πὉΌΞΘΤΙΟΑ. ἩΗ. Β. Αςῃ. 
ῬΚΟΡΕΝΤΙΟΣ. ΤΙ. ἩΠ. Τποπιδο. 
ουὐυιντύς οὐυκτιῦ»: ΗΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ΑΙΓΕΣΧΑΝΡΕΗ, 

1. 6. Ἐο]ίθ. 

ΡΕΞΟΚΙΡΤΙΥΕ ΡΚΟΞΡΕΟΤΗΟΣ5 ΟΝ ΑΡΡΙΙςΑΤΙΟΝ 

1 οπάοα δι σοι ΜΠΙΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ ΤΤΟ 

Οαπιυτὶάφε, Μαδθ.- - ΗΑΗΕΥΑΠΟ ὉΝΙΥΕΒΘΙΤΥ ΡΕΕΘΡΒ 
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3965 οϐ Ῥγιβα 
Ὀο Ῥ1ο 6Ἠτγβοξίοπα 
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