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Ώίοη^ΒΪί (ρΐ8β ίβιΊιιι· 8ΐ·8 γ1ιθ1ογη·8 άίτι ηβ^ΐβοία ίηοηίί,
ηοη ίαηκρηαηι §τ8ΐηπΐ8ί;ί(;οπιπι βίαάηβ ηοη ιηαΐάβ <1ίση8

β88βί, 8βΛ (ραίη, ίηΐβΐ’ρΓβΐβ,ίϊο Ιίΐηϊ οΐίηι θχ ηίΐί αρο^ίαρίιο
θόϋΐί, 8ΐι βάϊΐοπίιιΐδ ηπαΙϋίηΐΊηηι (1βρΐ’3ΐΐ8ΐί ηια,ορδ φΐαηι
βιηίίοιιΐίΐϋ οβί'ίο 08ΐ·β1ΐ8 ΐ; ίιιη(ΐ3Ηΐ6ηίο. φίαιηφί&ιη Ιιοο ίαοίΐβ
8ΐιΙ)8Ϊι*ϊΐϊ ροίβι-αί ιιηίοο Ιθοίίοηίδ ίοηίβ οοίΐίοβ Ρηήδίηο Ιι^ΐιΐίο-
11ιθο86 ηηίίοηηΐίβ §τ. η. 1741 ίη ιαδίιιιι ποοαίο.

ϋοοθΗΐΐΐτ βο οοάίοβ, ΙΗοηγδίί Η8ΐίθ8Πΐ88βί ηοιηβη 8,1)

Ιιιιίυ.8 Ιΐΐιπ ηιβηιοπ8 ρΐ8ηβ ηΐίβηπιη 6886 ηβίριβ ηίβί 8(1 άηο
68ρίΐ8 υ1ίίηΐ8 X βί XI ιήβΐΈ ηίή αΐϊοιιίιΐδ ιΐοοίί οοηίβοίιΐΓ8
ΓβίβΓτί (οί. Βοΐιοΐίοη ρ. 107, 2). ιιηάβ βηβηϊί τχΐ ίδ οηΐ
00<1βΧ Μ8Γ01811113 ϋΥΙΙΙ 8860. XIV—XV (1θΙ)βΐΐ11· 8θΐ8 1ΐ860
οαρίΪ8 Η1)γο άβ οοηιροδίίίοηβ ηβι-Ιιοπαιη 8η1)ϊπιι§ΘΓβ1. ροδίβ-
Γ10Γ68 1ΐ80 ηιβηίίοηβ 8ΐηΐ8ί Ώίοηγδίιηη δΟϊίρίοΓβηι ίοίίτΐδ
Ιΐίαϊ 688β ΟΓβάκΙβηιηί. ομιοά ηβ ίη αρο§Γ8ρ1ιΪ8 Βοοκίίβδβ
ιηίΐ'βπδ: ίη ίρ80 οοάϊοθ Ρηήβίηο ηΐ8ηιΐ8 ΓβοβηίίοΓ Ιιοο ηοηιβη
ΙϊΙιθΠο ϊηιροΒίιΐί. ιΐ8η8ΐτι 811Ϊ6Π1 ί1ΐ8ΐη οοηίβοΙιιΐ'8ΐη βδδβ,

ο|ΐΐ8 ρι-ορίθΓ Ιΐίοηγδίί οΐβ ίιηϊΪ8ίίοηβ Ιίΐη'οδ, ςραί 8ί§ηίβθ8ΐ-ϊ
ρ. 112, 24 β! 121, 22 ΐΐί(ΐ6ΐ)8ηίιιι-, βίιΐδάθηι δοιτρίοπδ 6886

08ρη1 X 6ΧΪ8ΐίΐ118ΐ)8ΐΐ11·, Γβοΐΐδδϊΐηβ 18111 83,(186118 Γ)β Ρίοηγδίϊ
Ηηΐίο. δοήρΐίδ ιΊΐθί. (μΐ8βδίί. οιίί. ρ. 29 βςρρ ίιηΙίθ3ΐιίί. οριί-
Ιίΐιβί βηίηι ι-ββίοι· ροδί Ρίοηγδίιιηι Ιοοιιηι ιΐβ ίηιίίηίίοηβ ίΠϊ
8θΪ8Ϊί 1113§ίδ ηΐ3§ίδΓμΐΘ ηβ063δ8ΓΪΐ1111 8θβθ1ίδ 81118 ΪΓ8018ΓΘ
ροίιιϊΐ βί ρΐβπςριβ δϊηβ ιΙτιΜο ίι·3θί8ΐ)3ηί οί. (μιηβ 8(1 Ώίοη.
(1β ίηιίίηίίοηβ ρ. 4 3({. άίχί.

1)118,6 ΙίΙΐΓΪ 8ηη1, ρ31·ίβδ βί ΟΓΙ^ίηβ βί ρΐ’βίϊο <1ϊΐ1ΘΓ38β.

ρποΐ’ίδ 81ΐη1, 08ρϊΪ8 VII ΘΧ 8ΐηρ1Ϊ01·6 81·ίβ 01·8ίίθηΐ1111 (1β-

ιιιοη8ίι·3ίίϊΐί ^βηβήδ Γβ1ίοί8 8ΐιΐ β1ββί8. ηβοριβ βηίηι ηοδ
δοΐΐΐηΐ 08ρίί8 8τΰ ηβ06883Π8 ηοη Ρ8Π08 0ΐβ8ί(1β1·8111118, 86(1

δοπρίοι· ίρδβ ιΐιιηι κίβηίκίβηι ρ. 13, 11. 22, 8. 26, 17
Ιβ^βηίβιη 8(1 οαρπί περί εγκωμίου Γβιηίίίίί, (ρηχΐ ρήπηιιη
οΐίηι Ιοοιιιη οΙιίίηπίβΒβ βχίβίίηιβδ, Ιίΐιηιιη ηιιιίίΐηίιιηι ίβδίαΐητ.
800β(1ίί ({ηοΛ οοιίβχ Ρ8ΓΪ8Ϊηιΐ8 ρ. 25, 6 ηιιΐΉβπιηι Β δίηβ



VI

βηΐάο βχ ηΐίβι-ίηδ ΙίΙιπ ϊηδοπρίϊοηβ βί 25, 3 βα ηβιΊιη
ββπίΕΐηίί, ιρηιβ οιιπι αά οαρηί αηίβοβϋβηδ ηηΐΐο ιηοβο ρβι·-
ίίηβίΐηί, βχ οΐαηβηία Ιϊΐιή ρποήδ Γβΐίηςηί ηίάβαηίητ. ίβιηρηβ
ηί άββηίίΐίηι·, ρΓβίΐοβα βδί Νΐοοδίΐ’Β,ίί ιηβηϋο ρ. 14, 14.
ιρίθΐη ΓββίοΓβηι 8η1ι ϊηιρ. Μ. Αητβΐίο βοΐ’ηίδδβ Ατϊδίίάϊ
αβφίαΐβιη βί ίη οι·αίοι·ηιη οΐβοβ,όίβιχι ροδίβΓΪΟΓβιη Γβΐηίηηι
β88β 8ηκ1αδ ίβδίαίητ, ηηηηι βχ Γβοβηίίοήΐιηδ ρΓορίβΓ ίβηηί-
ίαίβιη 8βηιιοηΪ8 (αφέλειαν) Ηβπηο^βηβδ η. ιδεών II 12, 3
ρ. 394 (8ρβη§. ρ. 420) οοηπηβηιίαηίί, οηηι Αβίίίΐιιο ΡΡίΙο-
81γ3,1ιι3 ηίί. δορβ. II 31, 1 οοηιρΗ,Γίΐηΐί. βΐϊαιη ΓθΓηιη ηιβηιοΐ'ίίΐ
ΘΟ ίβοίί, ηί ίβϊίΐο ίβΓβ δ&βθη1θ βίΙβΟ δΟΓΊρίδ, β88β 8Ϊ3ιΐΐ13.111ΐ18:
αίβίβίαβ ιριαίβδ ο. VII <1β80ΐ·ίΙ>ηηίηΓ, Β,ϋηίαίϊο ϊη ιη8.§ίδίι·3,ίη8
Εοιηαηοδ (ο. V), ηβηβι-αίίο 8ο1ίδ (ρ. 4, 22 δορ). (ρηοάδϊ
δοήρίοΓ ρ. 8, 7 δ<ρ ρΓΒ,βΟθρίοήδ ίδ,ηίϊδ Ιίηκΐίΐιυ.3 οβίβΐιι-αίί
ηοιηβη ίαοβΓβ ηοίηίδββί, ίβηβΓβιηηδ ορίηοι· ιΙιβίοΓβιιι αίκραβηι
ηοη ί^ηοίηηι ίΐΐοπιπι βριοδ Αηίοηϊηοηιηι αβίβ,δ ίήΐίί. ηβδοίο
α,η βηο βίϊ&ιη ΧβηορΗοηίίδ ιηβηίίο ίηοίαί: οριβιη (ρηϊ ηί
βχβιηρίαι· ίηιίΐαηιΐηπι ρΓοροδηβήηί, ρΓαβίβι· ϋίοηβηι ΟΙΐΓ^δο-
δίοππιηι ογ. XVIII βί Ηβηηοσβηβηι η. ίδ. III12,1 ηοη ηοηϊ.

<3ηαβ δββηηίιιι·, ορυ,ϊοίοριαϊοΐ (Ιβ βίδ υϊπ ιΐοοίϊ «ΐΓ^ηίαΐΐ δηηί,
οιηηίδ, βχ βοιίβιη Ιηΐο ρΓοίβοίη δηηί. οτιίαδ γθϊ οοηδβηδηβ
άοοίήηηβ βί εΐΓίΐδ ηοοαίιηΐοπιιη ηΐιίηιιβ οοηδρίοιιυδ οβί’ίηηι
β8Ϊ ίηάίοϊηιη. Ρηηο ΑβίοΓβιιι ηίΜΙ βδί <ριο<1 ρήηιο Οηβδαπαιι
δίΐβοηΐο αάδΟΓΪΗ ηβίβί. ιιψβΐ'β ιιίάβιηηδ άβοΐίΐηΐίΐηιΐί βίηάία
(οί. μελέτη μελετάν); δηηδΟΓίΒ,πιηι (οί. ρ. 118, 18 δορ) βί
οοηίΐΌπβΓδίαηιιη (ρ. 118,7 δ. 119, 2δ. 129,19—130,5) &ι·§η-
ηιβηίη ίία ίηάϊοηηίυι· ηί άίδοίρηΐίδ ηοία βί ίήία βδδβ ηρ-
ραΐ'βηηί; ββδΟΓίρΐϊοηηηι (εχφράβεις (Ιίοηπί) ηΐιηδηδ οΐίηι ΟΒ,η-
ίοπίηΐδ ΕηρΡοποηίδ αΐι Ηοι-αίϊο αΓίϊβ ροβίίοαβ α. 14—23
(Ιβήδίδ ^Γβ,ίηδ, (Ιθϊηΐΐβ Ά ΓΐθίοΓΪΙΐϊΙδ οηρίβίηδ ΓβρΓβΙβηιΙίίιιι·
ρ. 120, 4—121, 2. 8βά βχ βοιίβηι Ιηβο οηηι Ραβο φΐαίίΒΟΓ
οαρϊία Γβρβΐο, ηοη ηηα βαάβηκριβ οιηηία ηΐίΐηιι βοπρίη, βδδβ
οΐίοο. άηο ροδίι-βηιη ηηί ηΡ ϊρβο ρΐ'&βοβρίοΓβ ϊία δηηί ρβι·-
δοιίρία ηί άίδοϊρηΐίδ Γβοΐίίΐίηπίδ βΐ’αί, αηί βχ βϊηδ αοοβ α
ηοίαιϋδ βχοβρία δηηί. ριϊοΓΒ. (Ιηο οριαβ δηηί ιΐβ οιηίίοηβ
β^ηταία δβοηηΐηιιι βϊηδάβηι ίΐΐίηδ ηιη^ΐδίή δοΡοΙαβ 8,1ίβι·ηηι
αβ ηΙίβΓΟ βίδοϊρηΐο οοηδοιϊρίη δηηί. ιριο<1 δΐ οηί ηιίΐ’ηηι
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VII

ιιίάβΐήίιιι·, θχίΐιηίηθί ητΐ3β πΐβΓίριβ άβ Ρΐδίοηίδ αροίη^ία
άΐδδβΓΪΐ ρ. 53, 8—26 βί 95, 19 8<ρ (ηΜ Χβηορίο ίΐα 3(1-
πώοβίιη- ηί ηββοίαδ ΐΐίπιιη βίιΐδ οοπηηβιιίβχϋ 8οοι·3ίίοί αη
αροΐο^ία δρητία δρβοίβηίιιι·): ρι·ίοι· 3θουι·3ίβ οριαβ 3πάϊηβι·3ί
ΐ’βάάίί, 3ΐΐβΓ ηβ^Ιβ^βηΐθΓ 3ΐη1ϋ3 ίηβρίβ Γβοοφίίί 1>3ΐ1)ΐΐίίί(ριο
ιιΐ ί§η3ΐ'ί Ϊ30βΓθ δοΐβηί. 86(1 βίίαιη ρήοϊΊΒ οοηιηιβηΐδίΐοΐί
ΒΟΓΪρΙοΓ βδί ΙΐΜ άίδοίρΐΐΙΐΙΗΙ 86 ΗΙΟηδίΓβί, Πβΐπΐί ΪΠ ρΐ’0ρ081-
ίίοηβ ρ. 46, 1—5 ηοη 8ηο Ιοοο ίηίβρροδίίη. ηβΐ βχ Ιιίδ
άίδοίρηΐοπιιη δοπρΐΐδ ίηιοίηηι ίβΓΪππίδ. 3<1 ιη3ηαιη ίΐΐϊδ
βχβηιρία ίίιβηιηί Ιΐίηάίδ, Τΐηιο^άίάίβ, ϋβιηοβίΐιβηίδ οιτ. XIV.
XV. XVIII. XIX, ηοη ίαβπιηί Αβδοΐιίηίδ, Ρΐηίοηίδ, Χβηο-
ρΐοηίΐδ, βχ φΐίβιΐδ ηηαβ ίι·3θί3ηίητ ιηβιηΟΓίίβΓ αάίβηιηίηι·.
ηβοριβ ίαΙΙϊΙιΐΓ 8ρβ8 βχ βχβιηρίίδ ρώηΐ ρ. 01η*. 83βοη1ί β,Ιχ-
ςριίιΐ πίίΐίίηίίδ ΐ’βάιχηάηίιίΓαιη 6886. ρίητίΐιιΐδ ϋβηιοδίΐιβηίδ
Ιβοίίο §1θ8δβηΐ3ΐί3 ΙΛβπιίηι·: ηβΐηί φιοά οι\ XIV 11 ίι·α-
οΐίίηΐ' εάν ημάς άδικεΐν επιχειρη (δθ. Γβχ ΡβΓδαηιιη), ηηηο
ρ. 93, 3 άίδοίιηηβ οΐίιη δΟΓΪρίηιη ίιιίδδβ ε’άν ημάς ττιέβη.
Ηοιηβπ Ιβοίίο ρίβηιπκριβ ηβΐ ίη ιηίηηΐϋδ οηιη Απδίηροΐιβη
οοηδρίι·3ί. <3ηο<1 δηηιιηπιη βδί, Μ <ρΐ3ίίηοΓ ίι·3θΐ3ΐιΐδ οηηι
βχ ίρβα βοΐιοΐη ΙΙοΓβηίίδδϊηιί 83βοη1ί ρΓοάϊβηηί, ππγο ηιοάο
(ρΐ3δί 3ά οίβοϊηηηι αΐ'ίίδ (ϋδοίρΐίηηβηιιβ ηβίβπβ 3<ϊίίιιηι ηοΜδ
αρβιτιιηί.

Οοάίοίδ Ραήδίηϊ, φίβιη υηηηι βδδβ Ιβοίίοηίδ ίοηίβιη άίδ-
δθΐΊαίίοηΐδ (Ιβ ϋίοηγδϋ Ηαΐ. Ιίΐηϊδ ηιαηιΐδΟΓΪρίϊδ ρ. IV δη.
άοοιπ, ρήοι·βηι ραιΊβηι οΐίηι ηιβ3 οηιΐδα ΟΑΚοηνδ (ΙκΑνχ,
3ΐίβι·3ΐη ίηάβ 3 οαρ. VIII Ριπιηρρνδ Κοηι,μαϊγν άίΐί^βηίβι·
οοηίη1βΓ3ηί: β£0 ιιίταιηςριβ ηοη 8Ϊηβ δρίοί1β§ίο Γβίρηοίαπί.
8βηιβ1 ιηοηβο ίΐιί ηοη δοΐηιη ΐηίίΪ3 03ρίΐηηι 8β(1 βΐϊαηι
§Γ3ΐιίθΓ3 ηυηεηηβ Ιίίίβπδ ηιαίιΐΒουΙϊδ ηιΐ3δ ηηοίαΐβδ ηοο3ΐηιτ8
δοτίΐί, ίη 11131'^ίηβ 83βρβ 3ΐ·£ΐιηιβηίϊ οηρίία ίηάίοηή βί ηυηιβήδ
3(1ροδίίΪ8 οπϋηβιη ίι-3θί&ίίοηΪ8 δί§ηίβθ3π. ηηπηιη Ιβοίίοηβιη
ηοη γ3γο 1ί1η·3ΓΪτΐ8 ίρ8β ίη ιηηΐ’^ίηβ ηάηοίαιιίί. οοιτβοίοι-
3Γθ1ΐ6ίγρθ 118118 68ί. 1113Π118 11βίΐ18 ίθΓί3886 ΟΟΙΤβοίοΠδ ίηίΐβ
3 ί. 30Γ (Ηηϊτΐδ ©(Ιίΐίοιιίδ ρ. 109, 9) ιΐδφιβ 3<1 ί. 36 ν (ρ. 132,19)I Ιλοβί’ίίδ ίηίβηιηΐΐίδ φν 3ΐιί φν' αάηοίηΐ’β δοΐβΐ ί. θ. φνλλον.
(ριοάδΐ ίηίβπιηΐΐηιη ηοοηι-ηίίηδ οΐΐδβπιβδ, ηβεμιαίπι- οοάϊοίδ
Ραηδίηί ρηηίηηβ πηί βί άβοβηι ίβΓβ ηβϊδίΐπΐδ τιβΐ XIV ηβι-δί-



13118 5.111118 βοΐϊίίοηίδ. 3ρρ3Γβί ί^ϊίΐΙΓ ΟρίΟ 1θΟΟ 8Ϊΐ1§1ΐΐ£16 00(1Ϊ-
οΐ8 αΐ'οΐιβΐτρϊ 8ο1ιθ(13,6 βηϊαηίηι· ίη<1ϊθ3ΐ'ϊ.

Εχ 8,ρο§Γ8.ρ1ιί8 οοάϊοβιη ΟαιβΙίβιΊιγίΕηπηι βί νβηβίιιιη
Μω-οΐωπιιη η. 508 3, ΚνϋοηΐΉΟ 8οηοεοι>ιο ιηίβί βχοιΐ88ΐιιη
βίβ^ϊ, ηοη ηί βοηιηι δοηΐίΐιιΐδ 3 <1ηοί3ίίοηβηι οηβι·3ΐ·βιη, 8βι1
ιιί Ιβοΐΐοηϊδ οιιηι ηο1§3Ϊ3β ίηιη βιηβη<Ϊ3ί36 ίοηίβδ ϊηάϊοαί’θ
ροδδβιη. όρια 03η83 βίίηηι βάίίϊο ρήηοβρδ Αΐίΐί ΜΑηιιίίί
0θίβΓ36 ΐριβ ςρΐ3β β3ΐη 8βοηί3β 8αηί αάΜΙιβικΙαβ βΐ’3ηί. ίηβιιβ
Ϊ11Ϊ3 ιιϊπ8 άοοίίδδίιηϊδ, ραοπιιη οίβοϊο άβίπιί ιιί Ιίιίίο ΙϊΙιγο
ΓΘΟβηββηΛο ορβι·3ΐη άαΐ’βιη, Ο-καυχ Κοιτεμανν Βοηοεει, ΐ3ΐη
ρΐ’3βπΐ3ίαι·3 ηιοιίβ 35ι·βρίί8 Εβ^βιτίιηβ £οιό ηαοόΐ ΗΙιγο ίαηάβηι
βοίίΐο §Γ3,ΐιπη 3ηίιηιιηι ίβδί3ΐ·ί ηοη Ιίοιιίί.

Ιηίβν 6 (1ίίθΓβ8 ροδί ΕήόΐΘποηηι 8γ11>ιιΐ'§ίιΐϊη ιηβιΐίίδδίιηιιβ
ίίιίί ΗΕΝΕΐσνβ Ανκνβτνδ 8οηοττ: ιριί 8Ϊ οοάίοβ Ραήδίηο
ιΐ8ΐΐ8 688βΐ βί ίαηι 1ίη§ηαβ §ΐ’3β03β ρβήίία <ρΐ3ΐη ϊιηϋοΐο
ρΓηβδίίΐΐδδβΐ, ιιίχ φΐίθφΐ3ΐη ιηίβί 3§βηοΙιιηι Γβ1ΪΓρΐΪ88βΐ. ηοη
ιηιιΐίαηι Ιτιοΐδ βοάοίΐ’βάιΐδ Ηβηΐ’ίοηδ 8οβ3β£βι· ίη πΐθ1θίθπΐ3ίί8
3ΐιί 0·οο1οίτβ«1ιΐ8 Ηβπη3ηηιΐ8 ϊη Ιηοΐ’βάϊβίΐίιιιη ΗΙοιό (οριίδο. IV
ρ. 3518βρρ) 3ίίη1ίΐ, ιηιι1ί3 §3ΐιΪ8ΐΐ8 8ΐιηι 35 Ηβι·ιη3ηηο Βαηρρίο,
οιιίιΐδ οοηϊθοίιιΐ'38 Ε. Ζίβ53Γί5ϊιΐ8 ηιιρβί' Ρβί1ο1ο§ί ί. ΕΠΙ
(ηοιιϊ οηΙίηίΒ νπ) ρ. 433 βορ βάίάίί, πηΜ 8ΐι5ΐ'θρία βδδβ.
ηίί1Ϊ88Ϊιταιηι ιηίβί ίίιίί, φΐοά ρΐ'οχϊιηα Ηβπιβ Ιιιιηο Ιίββΐΐιιηι
ββιηίηαπί ηοδίιΐ 80<ΐ3ΐίβη8 ρβιίΓηοίηηίΙιιηι ρι-ορο 8ΐιϊ, ηοη
Βοΐηηι ιριοίΐ δβοιιηοΗβ οτιιαβ ηάβίββηϊΐΕβ βιηηί, 8β(Ι βίΪ3ηι
<ριο <1 ίβΓβ ηβιηο ϊηίβι· ί11θ 8 ίίιίί ιριίη οοηίβοίιιπ8 8ΐιΐ8 βιηβη-
(Ιηίίοηβιη 1ί5π 3θ1ίιιιΐ3ΐ·βί. 3 ηηΐΐο ρΓοίβοίο 1ίί)βηίίιΐ8 <1ί8038
ιριαηι 3 άίδοΐρπίο. ροκίΓβιηο Ενϋονιον.δ Βαοεκμαοιιεκ οπηι
ϊη 0ρΘΓ3Π1Π1 βη’ΟΓίβΐΙδ 033ίί§3ηθΙΪ8 ηΐίβί 3 <1θ8δ6ί, 30ΤΐίΪ88Ϊΐ1138
3ΐκρΐθί θ58βΠ13ίϊθη68 3 (1ίβθϊί.

Ηοο ςριοςριβ 80<ΐ3ΐίβιΐ8 Ββιηίηαπί ββββίιιτ ορηιοοί ίη<1ίθθ8
ηοιηϊηιιιη βί ιιβΛοπιιη δΐιβίηη^βιβ Ιίοηϊί. ϊη ιίθΗοηιιη
ίηιΐίοβ ρ3Γ3η(Ιο, οηίιΐ8 ΐΐΐϊ ερΐ38ί ίυη(ΐ3ηιβηίαηι οριιοοΙΠειιτι
ίβοβί’ηηί, 3<1ίιιίί ιηίβί βίί3ΐη ίτΐΐ3ΐίβι·η8 βΙίηΒ. ςριβιη ίηάίοβηι
βίίηΐΐΐβϊ Λοίβο 1οη§β 3 ρβΓίβοίϊοηβ αβββδβ, ί3ηιβη δίο εριοηαβ
πίίίβηι §ι·3ίιιπκριβ ηίπ8 γΙοοΙϊβ Ιοί'β «ρβιο.

Βοηη3β ηοη. 8βρί. 3. ΜΌΟΟΟΧΟΥ
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I
Τέχνη περί των πανηγυρικών

223 Πανηγνρεις εύρημα μεν καί δώρον θεών είς άνά-
πανβιν των περί τον βίον αίε'ι πόνων παραδιδόμεναι ,
ως που ό Πλάτων φηβίν, οίκτειράντων των θεών τό 5

άνθρώπειον επίπονον γένος' βυνήχθηβαν δε νπό αν¬
θρώπων σοφών, κατεβτάθηβαν δέ νπό πόλεων κοινή

220 κοινω δόγ μάτι είς τέρψιν καί ψυχαγωγίαν των παρόν¬
των. ΰυντέλεια δέ η εις τάς πανηγνρεις άλλη άλλων
παρά μέν των πλονβίων δαπάναι χρημάτων , παρά δέ ίο
των αρχόντων κύβμος περί την πανηγνριν καί των
επιτηδείων ευπορία · οί δέ άθληταί τη ρώμη των δω¬
μάτων κοβμοϋβι την πανηγνριν, καί οβοι γε δή Μονβών

5 Ρΐο,ΐο 1β£. II ρ 6ό3 011

2 + ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ·· Ηοο βοΐιπη
ίηβΟΓΪρδΐΐ Ρ 1 δηρίΌ, &ηίίςριαιη ϊηδοηρίϊοηβηι ιηίΐιιιΐδ ΓβοβηϋοΓ
ίβτθ δ&βοηΐί XII δβηρίοηδ ηοιηθη βχ ί 29 ν δυιηρίιιπι ροδίιϋ
ηυηο ρίΐΓϋιη ΛβΙήίιιιη ρο,Γϋιη οιιΐίβΐΐο Γβδβοίπιη ΗΙοννβιου
α .... [ρ]ί»ασΕοσ, ίη ιη£ άβχίΐ'Ο δΐιρβήοΓβ ιη Γβο δ. XIV Ιηιηο
ίικίϊββιη οίΐρίίπηι ίΐβοΐίΐ μέθοδοι πανηγυρικών) γαμήλιων γενε&λια-
ν.ών έπι&αλαμίου προοφωνηματικών έπιταφίων προτρεπτική
ά&ληταΐς, ηυβιη ρο,υοϊδ πηιίο,ίϊδ ρΓΟ ίίίπίο ιιβηάϋη,Ι β
3 πανήγνρις Ρ: οοιτβχϊί (τ 4 αίεϊ πόνων] μειζόνων Ρ πόνων
βχ Ρΐαίοηβ δγϋπη-^ίηδ ΗβΐΊαα,ηηπδ όιξνρών Ιαοοίΐδίιΐδ ίκΐ αηΐΐι.
Ραΐ. ί. III ρ 297

|
παραδιδόμενα Ρ διδόμεναι Ο παραδιδομένη ίΐ

6 άνθρώπειον Ρ άν&ρώπειον καϊ (τ άν&ρώπων δγΐΐιιΐΓ^ίιΐδ
9 άλλη άλλων δοΐΐίιβίθηΐδ : άλλήλων Ρ άλλη παρ’ άλλων

Β^ΙΙοιίΓ^ίυδ 13 κοβμονσιν α
1
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και Απόλλωνος οπαδοί, τη μονΰική τι) παρ’ εαυτών,
άνδρϊ δε περί λόγους έβπονδακότι καί βύμπαντα τον
εαυτού βίον άνατε&εικότι τούτοις πρέποι αν οίμαι τοίς
τοιούτοις λόγοις κοΰμειν την πανήγνριν, τέχνη μετιόντι

5 τον λόγον , ώς μη κατά τούς πολλούς είη αντω γινό¬
μενος. φέρε ούν εις τούτο , ώ Έχέκρατες, λέγωμέν ΰοι ,
ώςπερ οδού τίνος άβτιβοϋς τοΐς πολλοΐς ηγεμόνες
γιγνόμενοι, α πάλαι παρά των πατέρων της ημεδαπής
βοφίας παραλαβύντες έχομεν, εκείνοι δέ και οί έτι

ίο τούτων ανωτέρω παρ’ Έρμου τε και Μουβών λαβειν
έφαβαν ου μείον’ ή δ | Άβκραιος ποιμήν [ποίηβιν] 2-27

2 παρά των αυτών τούτων εν τω Έλικώνι. ίθτ ούν ΰύν
τέχνη οντωβι μετιών τούς λόγους.

Θεός μέν γέ που πάντως πά.βης ήςτινοςοϋν πανη-
15 γνρεως ήγεμών και επώνυμος , οίον Όλυμπίων μέν
Ολύμπιος Ζεύς, τού δέ εν ΙΙνδοϊ ’Λπόλλων. αρχή μέν
όή τού λόγον τοϋδε τού &εοΰ, όςτίς ποτ’ αν ή, έπαινος
ήμιν γιγνέβ&ω, ώςπερ πρόβωπόν τι τηλαυγές προκεί¬
μενος τού λόγον, έπαινέβεις δέ από τών προβύντων

2ο τω &εω’ ε’ι μέν Ζεύς , ότι βαβιλεύς ·9·εών , ότι τών
όλων δημιουργός’ εΐ ό'ε Απόλλων, ότι μονβικής ενρε-
τής, ότι ό αύτός ’Ηλίω, "Ηλιος δέ πάντων πάβιν άγα-

11 οί ΗβδϊοΛηδ ίΐιβο^. 22—34 18 ΡϊηάΕίπΐδ ΟΙ^ιηρ. 0, 8
έργου πρόαωπον χρή &έμεν τηλαυγές

4 λόγοις ιΐβΐ ΗβηηΒ,ηιιιΐδ
| τήν\ . . . την ΐήΐοπδ Ιϋίβήδ

6Γ&8Ϊ8 Ρ 5 ώς ζαν} δίίπρρίιΐΒ
[
γινόμενος & 6 λέγωμεν οπηι

1ΪΪ11Γ8, δΐιρΓΕί ω Ρ ίθΓΪ ένέγκωμεν? 8 κδοΐιοίίπδ: ήν Ρ 9 έκεϊ-
ν[οί] βϋίΐηι ο,οηίο ίη οίΓΟπιηββχηιη ιηηίίΐίο Ρ 2 10 ανώτεροι βχ
ανωτέρω Ρ 2 11 μεϊον Ρ

|
ποίηαιν §1θ88βπΐίΐ βχρυηχί. ηιαοΐΐ δί

τβίίηβαδ, τ. 12 τούτων ζλαβών) έν δοήΙοθηΛιιηι βηί
|
ί'σ&ι οοηϊ

8ο1ΐ3,βίβπΐ8 13 ουτωαι βχ οντωα εΐ Ρ 18 γενέα&ω ιι
|
προ¬

σωπείου Ρ: οοιτ Ηικίδοη 20 μεν βχ μϊν Ρ 2 21 άπόλλω Ρ 1

άπύλλω Ρ 2

0
V

φ
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θών αίτιος" εΐ δε Ηρακλής, δτι Αιός, καί ά παρέβχεν
τω βίω. καί βχεδόν δ τόπος βνμπληρωθήβεται εξ ών
έκαβτος ή ευρεν ή παρέβχεν τοΐς άνθρώποις. εν βραχεί
δε ταϋτα, ως μη τοϋ έπιόντος δ λόγος δ προάγων
μείξων γίγνοιτο.

|
5

228 Εφεξής έπιέναι χρή τον έπαινον τής πόλεως, έν 3
ή .ή πανήγυρις’ περί θέβεως αυτής, περί γενεδεως'
εν ώ τις δ κτίβτης θεός ή ήρως, καί ει τι, έχεις περί
αυτού είπείν εί' τι πέπρακται τή πόλει ή έν πολέμοις
ή επ’ ειρήνης, άρμόβει δέ καί περί μεγέθους λέγειν, ίο
εί μεγάλη, ή <ξεΙ) βμικρά, ότι κάλλει διαφέρουβα, ότι
εί καί βμικρά, άλλα δυνάμει ίβοϋται ταίς μεγάλαις.
όβα περί κόβμου, οίον ιερών ή των έν τούτοις ανα¬
θημάτων, δημοβίων οικοδομημάτων, Ιδιωτικών, ως που
καί Ηρόδοτος πεντώροφα καί έξώροφα φηβίν είναι έν 15

Βαβυλώνι' αν ποταμός ή μέγας ή καθαρός ή βυμβαλ-
λόμενος τοΐς ένοικοϋβι την χώραν εί δέ δή καί μύθος
ειη λεγόμενός τις περί τής πόλεως, ουτω μέν αν καί
πολλήν γλυκΰτητα έχοι δ λόγος.

Αεκτέον <5ε έπί τούτοις καί περί αυτού τοϋ άγώνος, 4
229 τις αρχή καί κατάβταβις αυτού ή έφ οίς τιβιν έτέ\θη, 2 ΐ

είτε μύθος τις ειη είτε ’άλλό τι άρχαιον. έν τουτω δέ
γενόμενος μή απλώς παρέλθης τον τόπον, αλλά παρα-

1δ Ηβκκίοΐυδ I 180 τό 8ε άβτυ— πλήρες οίκιέων τριώρο¬
φων τε καί τετρωρύφων

1 βΐ 3 παρέσχε/// Ρ

1

2 2 σνγκληρω&ήσεται Ρ: οοιτ (1 10 άρ-
μόαοι Ρ 11 ή {/] ?; Ρ εί 8ε 8ο1ιοίΙπ3

|
ότι ον κάλλει Ρ 36(1

ον ραΙΜίοι-β 631 ίΐΐι-ίΐηιβηΐο, οΐβίβίπιη υοΐιιίΐ οοη'βοίοι· 12
Βμικρά αλλά 0Π1Ϊ883, 3υρι·3, Ηβκυιη &Μ Ρ 2 13 κύαμον Ρ:
κόαμον ΟΗ χόαμων Η 2 οί ρ 8, 13 8η 15 πεντόροφα καί έξό-
ροφα ιιοΐ^ο 19 'ε'χει Ρ 22 ή τι άλλο αηίβ ΒΛοΙΙιιιη βΛβΙίΕΐίνΐΓ
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βαλεϊν χρή προς τους άλλους αγώνας, τούτο ό’ εύπο-
ρήδεις τω λόγω , οίον από καιρού παραβάλλουν εΐ μεν
προς εαρ άγονο , ότι εν τω δυμμετροτάτω προς εκά-
τερα' εΐ όί εν χειμώνι, ότι εν τω ερρωμενεδτάτω και

5 άνδρειοτάτω, ώς αν εί'ποι τις, καιρω' εί ό’ εν &έρει,
ότι προς άδκηβιν και θεωρία των δεωμένων κατε-
βτά&η, και ότι ελεγχος της προαιρέδεως, ώς και μη
όντων ά&λητών τους 0·εωμενονς άγωνίξεδ&αι. εχοις
ό’ αν καί τό φ&ινόπωρον έπαινειν και [οτι] από βνγκο-

ιο μιδής των καρπών και από τού ήδη πανεδ&αι τους
άν&ρώπους τών πόνων.

5 Σκοπεϊδ&αι δε και τον τρόπον της δια&έβεως τού
άγώνος δει. εί μεν μουσικός και γνμνικός εί'η , ότι
τελεώτατος ό αγών και άνενδεώς κεκραμε'νος και ρώμη

|

15 δωμάτων και καλλιφωνία και τοϊς λοιποις μερεδι της 230

μονδικης ' εί δε γνμνικός, ότι την μονδικήν ώς έκ&η-
λννονδαν την ψυχήν παρητήβατο, την δε ρώμην τών
δωμάτων παρέλαβεν , και ότι ό τρόπος της αγωνίας
χρηδιμος προς την ανδρείαν την εν τοϊς πολέμοις.

6 Μη παρεργως δε μηδε αυτόν τον δτέφανον παρέλ-
2 ΐ &ης, όςτις επί] (ονδε γάρ εν τοντω γενύμενος άπο-
ρήδεις επαίνου)· την μεν δρϋν, ότι ιερά Σιός, και
ότι η πρώτη και πρεδβυτάτη τροφή τών άν&ρώπων,
κα\ ότι ούκ άφωνος, άλλα και ε’φ&ε'γξατό ποτέ εν

22 δοΐιοΐϋ Γβοβηίίοήδ ηϊΐ (ΙΐβρϊώβΐίΜη ηίδϊ ιηβοΐϊα Ιβί’β αβϊΊ>9,
την δρϋν

1 τούτον Βοΐιοίΐιΐδ 0 αα-λ,ηβιν ν.αϊ θεωρίαν Ρ: οοη'βχϊί
ΤΙιβοοΙοπίδ Νΐ88βη οί ΗοΓίΐϋ ά. ρ. 413 7 ώ? καϊ μή Ρ 2

: οτι
μη Ρ 1 καί μη & 9 οτι ά&ηιηίΐιιίί Β^ΙΙιιΐΓ^ίιΐδ οί ρ 15, 22
16 έκ&ηλννονσαν 5ΐιρΓ3, ηβΓβιαιη Ρ 2

: ήδύνονααν Ρ 1 18 παρέ¬
λαβε υοΐ^ο 21 οστισ εί'η Ρ ίιι οί ρ 7, 12
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ζίωόώνη. εί δε ελαία, οτι Ιερά τής ’Λθηνάς, και δτι
άκος πόνων, και ότι τα τρόπαια άπό τούτον τον φντοΰ
άνέθεΣαν οι παλαιοί , και ότι τής νίκης τοϋτο Σνμ-
βολον τό φντόν, και ότι ή

’Λθηνα τοντω πρώτη εΣτέ-
ψατο νικηΣαΣα τον ΠοΣειδώνα, και ότι οίκειότατον 5

τοϊς άγωνιζομένοις (τά γάρ γυμνάΣια διά τοϋ ελαίου
διαπονεΐται), και ότι Συναγωνίζεται προς τον λόγον
δι ον πανηγνρεις κοΣμοϋνται. και την δάφνην δε

231 ε’ρεϊς ότι και ιερά τοϋ Απόλλωνος και
|
μαντικόν τό

φντόν εΐ δε βονλει και τον μνθον έφάπτεΣ&αι τοϋ ίο

περί τής Λάφνης , ούδε τοϋτό Σοι ’άπο τρόπου είη αν
είρημένον. ομοίως δε και έτερον εΐ έπείη , οίονει καρποί
ζίημητριακοι ή πίτνς , ενπορήβεις πον καί περί τούτων
εκάβτον. ούκ ίξω $£ φιλοτιμίας ουδέ τό παραβαλεΐν
τον Στέφανον προς τους παρ’ αλλοις. ΐδ

Ό δέ οοι τον παντός λόγον οίονει κολοφών έπήχ&ω 7
τοΰ βαΣιλέως έπαινος , καί ότι τω όντι αγωνοθέτης
πάντων αγώνων ό την ειρήνην πρυτανενων, δι ήν
και τους αγώνας έπιτελεϊν οίόν τε. ήδη δέ τινες καί
τους διατιθέντας τους αγώνας έπήνεΣαν , εί ’άρα εν- 20

δοζοί τινες ούτοι , ότι καί εν αλλοις πρότερον γενό-
μενοι χρηΣιμοι, καί εν τοντοις ότι φιλοτιμότατοι. εί
δέ μή άλλα έχεις πρεΣβντερα, ότι αρχή τής φιλοτιμίας

232 τής περί την πα\τρίδα μεγιΣτη καί 'Ελληνικωτάτη.

7 8η και οί λόγοι τοϋ Λημοα&ένονς έλλυχνίων άπόζουαιν.
δοΐιοΐίοη 8ίΐβο XIV

1 έλαια Ρ 4 τοντω πρώτω Ρ τοντω τω τρόπω 1 Βοΐΐίΐβίβηΐδ
7 διαπονεΐται ϊαόοταηί ηιβοΐίί ^βηβΐ’ίδ 8δΐ ιιΐ 88,βρβ, ίί&ηαβ

ο&υβ 8ΐΛδ(;ίίιΐΕΐ8 διακονεϊται 11 απο 8Ϊο Ρ 12 οίονεϊ] οϊον
οί Ρ οί ρ 10 , 1 13 ή πιατονα Ρ εί πίατεως Η: οοιτ Ηιιάδοη

|

ευπορήσεις Ρβ: ευπορήσεις δέ χιοΐ^ο 10 οίονεϊ Ρ 22 φιλο-
τιμώτατοι Ρ 2 23 άλλα Ρ 1
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Ή δε λέξις άλλη μεν κατά την έκαστων φύσιν η
8 βονλησιν. εΐ δε δη κρατειν χρή την έμήν γνώμην, ον
μονότροπου ταύτην ΰνμβονλεύσαιμ’ αν είναι άλλα ποι-
κίλην και μεμιγμένην, καί τά μεν (έν) τη άφελαία

5 προάγοντα , τά δε έν άντι&έτοις τε καί παρισώσεσιν
Ισοκράτους, τά δ’ έν διηρμένοις. ταντην γάρ την
οδόν καί τον τον ημεδαπόν χοροϋ ηγεμόνα τε καί
κορνφαΐον οΐδα μετιόντα (πάντη) ώς έπος είπεΐν η
έν τοίς πλείστοις , εί μή τι προς είδος γράφειν τι

ίο προν&ετο’ εκάβτης δε ιδέας έδωκεν η νλη την αφορ¬
μήν. δει δε τοϊς νοήμαβιν έπακολον&ονΰαν καί την
ερμηνείαν έπάγειν, οίον τά μεν αφηγηματικά καί μν&ον
τίνος έχόμενα άφελως προάγοντα · ο6α δε περί βασι¬
λέων ή &εών, σεμνώς' όσα δε περί παραβο\λών καί. 233

ιό συγκρίσεων, πολιτικώς’ εί μή άρα τις προς τό αξίωμα
(μίαν) τινά ιδέαν λόγον διά πάντων παρέχοιτο' έπι-
δεικτικώτερον δε τό προειρημένου καί δημοτερπέστερον.

II
Μέ&οδος γαμήλιων

2ο Έμοί μεν ήν τερπνόν αυτόν παρόντα καί σνγχο-
ρενοντα καί άναβακχενοντα μετά σοϋ τής φίλης έμοί

1 μεν (άλλων) ΒοΙιοΙΙπδ (άλλοτε) μεν 8θ}ΜέίβΓΗ8 2 δή
6: 5εΐ Ρ 4 έν ϊηδβπιΐ

|
ίοιΊ άφελεΐ 5 1β£β προάγοντι οί

π 13 6 ί’ έν Βοΐιαβίβηΐδ : 5ε Ρ
|
διηρμένονς Ρ 1

: διηρημένονς Ρ 2

διηρημένοις Ο- 8 πάντη ίηδβπιϊ ή πανταχον δοΗοΙίυβ 9 τι
προς Ρ Ά: τις προς 8, ιιο]§ο. ο,ΐίβΐ'πιη τι ηοη ιβοΐβ βιιβρεοίίΐιιβΓίδ

10 ?5ωκε%>] έοιν.εν Ρ ουί δΐιρρίβηάο παρέχειν ροδί αφορμήν
ίϋδβΐ’πίί 8ο1ιοίίιΐ8 αηοΐοΓβ 8γ11ηιι·£ίο, χορηγεϊν 8θ1ΐ3,βίβΤΠδ
12 οίον Ρ: οΐα β- Ιό πρδοτδ αξίαν τινά ΡΟ: προς τήν Αξίαν
τινά ιιοΐ^ο 16 π[αν]των οηπι Ιίίυΐ'Εΐ Ρ 19 ίίίηΐιπη οπι Ο
110%. δβπρΙοΓ ίρδθ ηοη γαμήλιους άϊοίί 8βί1 γαμικονς ρ 19, 6.
17, 23 20 αντοϊαπαρόντα Ρ: οοιτ βίΐ



ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ 9

κεφαλής νμνεΐν τε καί άννμνειν τόν μικρόν υβτερον
έπιτελεβ&ηβύμενον γάμον και αδειν γε τον υμέναιον
τον επί τοΐς γάμοις πρέποντα λέγεΰ&αι. έπε'ι δέ έοικεν
δεβμός τις οντος 6 προς τοΐς λόγοις και τι) παιδεύβει
τι] παρονβΐ] διαιρεϊν ημάς τοΐς βώμαβιν και τοΐς τόποις 5

άπ’ άλλήλων (μη γάρ δή ταΐς ψνχαΐς τε και δια&έβεβιν
και εύνοίαις ταϊς επ’ ανταΐς χωριΰ&είημέν ποτέ), άλλ’

|

234 ονν έβτω 6οι ωςπέρ τι δώρον παρ’ έμοϋ εις 6νντέ¬
λειάν τε και κόβμον των γάμων το μηδ'ε των περί τού¬
των είω&ότων λέγε6&αι μηδ'ε αυτών άπείρως έχειν, είτ ίο
ονν αυτός και παρά βεαυτω φνλάττειν βονλοιο είτε και
έτέρω τινι τούτον ο'ιον έρανόν τινα εις χάριν 6ννει6-
φέρειν. τάχα μεν ονν και αυτός ήδη ποτέ και άλλοτε
προανεκρονΰω εν τοΐς τοιοντοις των λόγων , δπηνίκα
κομιδΐ] νέος ων παρ' έμο'ι την πρώτην οδόν των ρητό- 15

ρικών μετήεις, τά τε άλλα γράφων και βνγγράφων
γνμνάΰματά τε και άΰκήματα της ρητορικής , και δή
και τάς Ρέβεις οντω λεγομένας, και τούτων τά είς τόν
περί αυτού τού γάμον λόγον ΰνντείνοντα και την
προτροπήν τήν είς αυτόν, προκεχειριΰται γάρ εν τοΐς 2
μάλιβτα και τούτο προ πάντων τοΐς νεωτέροις είς 2ΐ
γραφήν , εΐ γαμητέον. ον πόρρω δέ ονδ’ ό νύν ύφ
ημών προχειριξόμενος λόγος τής περί τάς τοιαντας

236 Ιδέας των λόγων 9-ήρας. άμέλει
|
γε τοιοΐςδε τόποις,

οίς πέρ που και εν ταΐς ϋ-έβεβιν** από &εών, καί ότι 25

3
’έοικε υοΐ^ο 4 δεσμοϊς Ρ 1 0 δια&έαεσι/// Ρ 2 7 εν-

νοίαις Ρ: Ιννοίαις α, ηο!§; 8 συντέλειαν βχ συντέλειαν οοιτ Ρ 2

10 μή όέ αυτών Ρ
|
είτοΰν Ρ 11 καϊ ίΐηίβ παρά άβΐ

8αηρρίιΐ8 14 τόν λόγον Ρ 15 τ,ομιδη Ρ χομιδή Γβο Ρ 2

20 Εΐ5 αυτά Ρ: οοιτ 8ο1ιοΐΐη8 22 ουδέ νυν ο νφ’ Ρα
24 γέ τοι ούδ'ε τούτοια οϊβπερ Ρα γε τοιοντοις οϊς περ &
25 Ιιίαΐυηι ϊηόΐϊοαυϊ: ίηΙβΓΟΪάϋ χρηαόμεϋ·α, ίοΗαδδβ ρΙπΓα
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οντοι οΐ εύρόντες καί δείξαντες τους γάμονς τοϊς άν-
&ρώποις' Ζευς γάρ καί ”ΙΊρα, πρώτοι ζενγνύντες τε καί
βννδνάζοντες' οντω τοι ο μεν καί πατήρ καλείται πάν¬
των, ή δε Ζύγια από τοϋ ζευγνύναι τό &ήλν τώ άρρενι,

5 καί άπδ τούτων των ·&εών καί δ των λοιπών &εών
χορός παρήλ&εν εις τον βίον τών επιφημιΟΰέντων το ΐς
γάμοις, γαμήλιων τε καί γενε&λίων όντως ονομαζό¬
μενων καί δτι δ γάμος αίτιος τοϋ τε δνομαβ&ήναι
τούτους τους &εονς καί τιμάβ&αι' ’άνεν γάρ τών γάμων

ίο ονδ’ αν αί τιμαί τούτων παρήλ&ον είς ανθρώπους.
3 Εφεξής επάγειν χρή τον περί τής φύβεως λόγον,
καί ότι τούτο αυτής εργον, το γεννάν τε καί κνΐβκειν
καί ότι διήλ&εν διά πάντων τδ εργον αυτής καί ζώων
καί φυτών, είτα τήν διαφοράν έπάξομεν τής εν τοϊς

15 όν&ρώποις μίξεως καί κοινωνίας, ότι τά μεν
\
απλώς 236

καί ως ετνχεν μίγνυται, δ δε άνθρωπος τάξιν τινά
καί νόμον εξεϋρεν τοϋ γάμον, ούκ αγεληδόν δίκην
θηρίων επιτρέπων μίγνυβ&αι, άλλά βύμμιξιν καί κοι¬
νωνίαν δυοϊν τήν προβφορωτάτην είς άπαντα τον βίον

20 μεμηχανημενος. εν ώ, ότι τοϋ μεν θηριώδους καί
πεπλανημενον βίον άπηλλάγηΰαν, βίον δε ήμερον καί
τεταγμενον εΰχον διά τοϋ γάμον καί ότι θνητόν ον
γε τό άν&ρώπειον εκ τής μίξεως καί κοινωνίας τοϋ
γάμον αθάνατον γεγονεν, εκ τής διαδοχής τών ε’πιγι-

2 Ζενς τε καί Ηβηιΐίΐηηιΐδ Ιβίθίο ιι 1 ουτοι οί 3 ουνδυάξοντες
οντωτοι· ΰ μεν βίο Λίδίίη^ιιίί Ρ 6 τών έπι έπιφημισ&έντων Ρ 1

9 βχδρβοίβ8 καί <(τον) τιμάα&αι 10 ονδε άν Ρ 13 διήλ&ε
υο1§ο

|
τών έργων Ρ: οοπ' δ^ΙκίΓοραδ 16 έτνχε ηί 17 έξενρε

υοΐ^ο 18 κοινωνίαι Ρ 1 19 τοΐν προαφορωτάτοιν Ρ: οοιτ
Τΐιΐϊίΐηιΐδ 20 μηχανώμενος 6 22 ον γε Ρ 23 γε\ γένος
8ο1ΐίΐβΓβπΐ8, άβίβΐΐίΐΐ Ηβπηαηηιΐδ 24 ιιοΐ^ο ιιοη ροδί γέγονεν
86(1 ροδί έπιγινομένων άΪ8ίϊη§ηβΐ»ίΐίιΐΓ
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νομένων ωςχερ φως άναχτόμενον και διαόιδόμενον και
τοΐς έχιγιγνομένοις τη γεννήβει τον άν&ρώχου και
μήχοτε άχοββεννύμενον. και τούτον αν τις εΐ'ποι δι¬
καίως έρανον κάλλιΰτον ον χρημάτων ουδέ κτημάτων
τινων, αλλά αυτής τής φύΰεως και τοϋ γένους. 5

Είτα έξετάΰεις έχί τούτοις, οβα προβγίνεται τοΐς 4
γεγαμηκόβι. χρώτον μεν χρός δόξαν, ότι ενδοξότεροι

237 τό κάλλιβτον μέρος τής αρετής εν&ύς άχό των
\
γάμων

άρχόμενοι καρχονβ&αι , την βωφροβύνην ό γάρ γάμος
εν&νς και βωφροβύνης δόξαν χεριτί&ηβι τοΐς άν&ρώ- ίο
χοις, καί οι τοιοντοι δοκοϋβιν τής μεν άτάκτον μίξεως
άχηλλάγβ-αι, χρός δε μίαν αφοράν μόνην την εαυτού
εκαΰτος γυναίκα" εκ δέ τούτον καί εντιμότερους ανάγκη
γίγνεβ&αι τους άν&ρώχονς καί χιΰτοτέρονς δοκειν καί
εύνονΰτέρονς χερί τάς αυτών χατρΐδας εν χαντί διά 15

το ώςχερ όμηρα δεδωκέναι ταις χατρίβι τους εαυτών
χαϊδας , δι οί)? αναγκαιον καί μάλλον εις τάς ΰυμ-
βονλίας χαραλαμβάνεβ&αι.

Καί χρός λνχας δε καί τά δνόχερή τά έν τω βίω 5
γάμος χρηβιμώτατος, κουφότερα ταντα χαραΰκενάξων 2ο

ωςχερ φορτία , μεταδίδονταν ημών ταις εαυτών γν-
ναιξίν των δνβχερών καί τη κοινωνία χαρηγορονμένων.

238 έν όέ τούτω καί τά ήδέα ανάγκη τερχνότερα
\

φαίνε-
ΰ&αι, μή αύτων έφ’ εαυτών ευφραινόμενων, αλλά έχόν-
των καί τους ΰνμχανηγυρίξοντας καί τους βυνευφραι- 25

1 διαδιδόμενον] διαμένον Ρ οί ΡΙ&ΐο Γβί ρ. I ρ 328 Ά 1θ£. VI
ρ 776

1

11 ΡυΟΓβϋπδ II 79 αΐ
[

ν.αϊ τοΐς— 2 άν&ρώπον άβίβπϋ
δοΐιοίίαβ 2 έπιγινομένοις Ο 3 5 γάμον Βοΐιοίίιΐδ

6 είτα Ρ υί 8βηιρβι· 11 δοχονσι ποί^ο 14 γίνεσ&αι Εΐ

16 αντων ΡΟ: αντάς 8, υοΐ^’0 19 λνπας τε καί Ρ
|
καί

τά ΡΟτ: καί α, ιιοΐ^ο 21 γυναιξϊ ιιοΐ^ο 22 τής κοινωνίας Ρ:
ΟΟϊϊ δοΐιοίίνΐδ ταις κοινωνίαις δ^ΙΡυΐ'^'ΐιΐϊ 24 άλλ’ ιιοΐ^ο
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νομένους παιδάς τε καί γυναίκας καί τους άλλους
βυγγενεϊς' καί έορταί δε και πανηγύρεις διά τούτο
τερπναί, ότι εν πολλοΐς γίγνονται. ανάγκη δε εκ τού¬
των και τάς βνγγενείας ανξάνεβ&αι. και δτι εκ τόν¬

ε τον πρώτον μεν βυνοικίαι έγενοντο , είτα και κώμαι,
είτα και πόλεις, εκ δε των επιγαμιών και ή γνώβις
πλείων καί η βυγγένεια νπερορίο ις. ήδη παρα&ετέον
καί μνηβτέον καί ενδόξων γάμων ή αρχαίων, καί όβα
από τούτων άγα&ά έγενετό τοΐς άν&ρώποις, καί όβη

ίο αποτροπή των δυβχερών διά γάμον, οίον ότι Μενέλεως
αθάνατος εγενετο διά τον γάμον της 'Ελένης καί δ
Πηλεύς διά τον της Θέτιόος, καί ό

"Αδμητος διά την'Άλκηβτιν τον εκ της ειμαρμένης θάνατον διέφυγεν.
6 Έπειδάν δε ίκανώς περί τούτων διέλ&ης, ευχή
15 χρηβτέον άγα&ών μεν αίτηβιν ε’χούβη περί τον γάμον
καί τάς παιδοποιίας , αποτροπήν δε των κακών, είτα
διατνπωτέον λόγω οίον προαναφωνοϋντα , όποιος αν 239
ό βίος ό μετά τών παίδων γενοιτο, ότι τερπνότατος
χορός παίδων οι γενοιτο γέροντι , καί ότι τρόπον τινά

20 εξ αρχής άνανεάξεβ&αι αύτόν καί άνηβάβκειν βύν τοΐς
αυτού παιβίν. εν τούτω δε ανάγκη καί άναμιμνηβκειν,
ών ποτέ καί αυτός εν νεότητι έποίηβεν ήδεΐα δε καί
η μνήμη τών εν παιβίν ήμίν πεπραγμένων καί ότι
ονόέν έτερόν έβτι τό ποιούν εξ αρχής πάλιν βεβιω-

25 κέναι. εί δέ εϊκόνα τις ορών εαυτού άψυχον ήδεται ,
10 οί ΗοΗίβηιβ 5 563—569

3 γίνονται α, ιιοΐ^ο 6 έπιγαμιών 8Ϊο Ρ 7 πλείον Ρ2

9 οση] ώς ή Ρ 14 ό’ υο1§ο 15 περί τών γάμων χαΐ
τής Ρ 19 οί] εί Ρ |

γέροντι &60 ΐ·§ίιΐ8 ΚίίΓΟ: όρώντι Ρ
|
οτι άβΐ

8αιιρρϊιΐ8 20 &νανεάζεο9αι 8θί1 γένοιτο. 8γ1])ΐΐΓ£Ϊιΐ8 ποιεί ροδί
αυτόν ϊηδβΓβΙι&ί 21 αντοϋ Ρ 22 όι αηίθ 8ο1ιοίίιιιη οιηϊΐΐθ-
Ιοη,Ιιιι· 25 ήδεται όπου

\
όταν Ρ 1 όπου άβΐ Ρ 2
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<πόβω μάλλον ήβ&ήβεται), όταν και μη άψυχον ταυ¬
τήν δρα άλλα καί έμψυχον , μηδέ μίαν άλλα πολλάς,
αν οντω τύχη; έπακτέον δε πάλιν καί ένταϋ&α ίβτο-
ριών τινων μνημονεύοντα, δβοι άπδ παίδων εντύχηΰαν,

240 όβοι κακών άποτροπάς εύραντο , οίον τω |
Άγχίβη παρά 6

τον Λίνείον. Λεί δε μηδε τά πρόβωπα των γαμούν-
των τε καί γαμονμένων παρείναι , άλλα καί τούτων
επαίνους λέγειν. ποτέ μεν οϋν έν αρχή χρηβτέον τω
τόπω τούτω , ποτέ δε καί επί τέλει’ εάν μεν οϋν πάνν
ένδοξα ή, εν αρχή" εάν δέ ήττονα , ύπερβαλόντα καί ίο
επί παΰι λέγοντα. δ δέ έπαινος άπερ έν τοΐς έγκω- 7
μίοις εξει , καί τότίοι οί αυτοί καί (εκεί, ό)> άπδ τής
πατριόύς, δ άπδ τοϋ γένους, ό άπδ τής φύβεως, ό άπδ
τής αγωγής , καί οτι ίβοι καί όμοιοι καί βέβαιοι άμ-
φότεροίς καί έκ τοιούτων πατέρων καί προπατόρων 15

καί εί μεν έκ τής αυτής πατρίδος, ότι έκ πολλοϋ προΰ-
ωκειωμένοι νπδ τοϋ τόπον εί δέ έκ διαφόρων , ότι
καί νπδ 9-εών βννήχ&ηβαν εις την κοινωνίαν, εί δέ
δη έκ τοϋ αύτοϋ γένους είβΐν. ότι ανξηβις καί οίκειό-\

241 της βνγγενείας άλλη έπ’ άλλη γέγονεν, καί δεβμδς βε- 20

βαιότερος καί ίβχνρότερος. όταν δέ άπδ διαφόρων
έπιτηδευμάτων , δ μέν άπδ Οτρατείας, δ $£ άπδ παι-

I 1ιΪ8,1απι δΐιρρίβιιϊ 8γ11>υι·§ίο ιηοηίΐοΐ'Θ ν.αϊ ροδί όταν άβ-
Ιβδ&Ι Ηβπηίΐιιιπίδ 3 απαν,τέον Ρ: οοη· Ηικίδοη

|
ίοΐ'ί ιστορίαν

5 τώ Άγχίβη ηοη ΙβπιρΐΕΐυί. δυδρϊοοι· ίΐηίβ οΐον Εΐΐίβηιια
βχβιηρίηηι ΐίθηβϋοϋ (όσοι από παίδων ευτύχησαν) ίη1βι·οκ1Ϊ38β
ρ&δδίηβ οοηοβρίπιη 7 παρίέναι οϊ 8γΓ0ιιι·£>;ίΗ3 9 τύπωι Ρ:
οοιτ 8,γ]1:ιπΐ'π;ίπ8 10 νποβάΙΙοντα Ρ ύπερβάλλοντα 8γ11>ιΐΓ£ριΐ8II ιιοΐ^ο 12 αυτοί και από Ρ αυτοί, ί> από Οίΐ
14 ν,αί ίΐηίβ ότι άβΙθΡίΐΙ 8οΙιοΐΐιΐ8 15 τούτων Ρ: οοιτ δίηαρρϊυβ

|

προπατέρων Ρ: οογγ 6 10 προαωικειωμένον Ρ 1

II

17 ιιοΐ^ο
19 αϋξησις της συγγένειας καί οΙκειότης άλλη δοΐιοίΐιΐδ

20 αλληι ίπαλληι Ρ
|
γέγονε ιιοΐ^ο 21 βί 22 δ’ ιιοΐ^ο

22 ηβοβδδίΐηηιη ή δε
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δείας, ότι αρμονία αντη άρίβτη, τδ είς ταντόν βοφίαν
τε καί ανδρείαν τελείν, και οΐονς είκός τους από τού¬
των γενέβ&αι.

8 Εί <5ε δη αυτός είη δ γαμών δ τον λόγον δια&έ-
5 μένος, περί αυτού τούτον προοιμιαβτέον χαριέντως,
ώςπερ ονν και βοι ποιητέον, ότι εί και οι έραβταί
τα αυτών παιδικά έπάινοϋβι , πολύ δή πον μάλλον
αντω πρέπει τον γάμον έπαινείν η τά εαυτού παιδικά ■

και ότι τω λόγω και τί] παιδεία και έπϊ τούτον χρη-
ιο βτέον, ώςπερ ήδη προοιμιαξόμενον και προκαταμαν-
τενόμενον περί των παίδων, οτι και αυτούς είκδς δια-
φέροντας περί παιδείαν γενέβ&αι.

9 Λέζει δέ χρηβτέον άφελεϊ μάλλον εγγύς Ηενο\φών- 242

τύς τε και Νικοβτράτον βαίνοντα, δλιγαχοϋ δε ε’ξαί-
15 ροντα τον λόγον είς (ίεμνότητα, εί πον τά ε’ννοηματα
άναγκάξοι.

III
Μέ&οδος γενε&λιακών

Έχόμενος δέ βοι τούτον δ επί ταις γενέβεβι των
20 παίδων λεγόμενος λόγος (γάμω γάρ πον γένεβιν ανάγκη
άκολον&εΐν)" ον καί αυτόν τελείν χρή τούτον τον τρόπον,
έπεί γάρ αρχή της γενέβεως της έκάβτον η ημέρα, εφ
ής έγένετο, άναγκαϊόν που ολίγα ’άττα καί περί τής
ημέρας είπειν οίον έγκωμιάξοντα τό προβόν, εί άρα

25 ίδιάν τι έχει παρά τάς ’άλλας ημέρας έπιβημα.ίνύμενον ' 243

1 οτι 8}ΊΙ)ΐιι·£ίιΐ3: καϊ Ρ ηϊδϊ ΐαΐβ οχιιϊΛ ίιιίΐ ζΖτι ξευζις") ν.αϊ
2 οιους] ΟΕπβ όμοιους οοηΐοίαβ 4 είης Ρ: οοιτ 1 ΒοΙίΗ,βίβπΐΒ
7 αυτών Ρ 8 πρέπει α, ηοΐ^ο: πρίποι Ρ 9 καί έκ

τούτου Ρ καϊ έν τοντω ] 8ο1ΐΕΐθίβι·θ3 14 δ’ ιιο1§0
|
έζαίρον-

τες Ρ: οογγ 8 18 γενε9λικών Ρ 23 αττα Ρ
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εί μέν τή νουμηνία, οτι αρχή τοϋ μηνάς, αρχή δε κρά-
τιβτον καί εξ αρχής τα πάντα' καί άτι ήμιβυ τον
παντός η το παν κατά τον Πλάτωνα, εί δε έβδομη

η έκτη , οτι ίεραϊ τοΐν &εοΐν, καί οτι κοινωνία προς
το κρειττον κατά το της γενέβεως. έχοις δ’ άν καί 5

περί της ένατης λέγειν, οτι ιερά τοϋ Ήλιου , καί οτι
είκος έπίβημον τον τοιοϋτον γενέβ&αι , τάχα δε καί
ευεργετικόν κατά την τοϋ 'Ηλίον φύΰιν. εί δε πεντε-
καιδεκάτη εί’η , οτι καί αυτή τής ’Ή&ηνάς, καί οτι
τέλειος έν τοντω δ κύκλος , καί είκος άνενδεή την ίο
τοιαντην είναι γένεβιν τοϋ άνδρός. ομοίως δέ καί εί
άλλη τις ήμερα, ή τή αρχή ή τω τέλει προββιβάξοντας
καί το προβον &εωροϋντας οντω πειραΰ&αι τον έπαινον
ποιεΐβ&αι.

Έπί δε τή ημέρα τον καιρόν έπι&εωρεϊν άναγκαΐον, 2
δποΐός τις οντος’ καί τοϋ καιροϋ το μεν κατά την

|
16

244 ώραν, οίον (εΐβ έν χειμώνι ή έν ήρι ή έν τοϊς έτέροις
μέρεβι τοϋ έτους , ώςπερ έν τοϊς περί τοϋ άγώνος
έπαίνοις έπεβημαινόμε&α τάς Ιδιότητας των καιρών,
τω μεν το άνδρεΐον , τω δέ το φαιδρόν άπονέμοντες, 20 ·

καί τω &έρει το πεπληρώβ&αι την γήν έν τουτφ των
αγαθών, καί τω λοιπω δέ το έν ανέβει καί άναπαύλη
των έργων γενέβ&αι. έπιβημαίνεβ&αι δέ καί τά βυμ-
βεβηκότα ένίοτε τοϊς καιροϊς' οίον εί έν εορτή τις

3 Ρΐίΐΐο 1β§\ VI ρ 753 6 αρχή γάρ λέγεται μεν ήμιαν παντός
έν ταΐς παροιμίαις έργου . . . τό δ’ έατι . . . πλέον ή τό
ήμιαν οί Γβΐ ρ. II ρ 377 α 19 δΐιρτίΐ ρ 6, 2—11

6,ένατης 8Ϊο Ρ 7 τον] τον 8 11 <5! καί [εί] οπηι ΙϊΐιίΓα Ρ
5ε (5’ γ) εί καί 3, 12 προαβιάξοντας ίΐηΐθ δοΐιοίΐηπι βάβ-
ΐιαΐιη· 17 εί ϊηδβΐ'πίΐ Βοΐιοίϊαδ 20 άπονέμοντας αηίβ 8ο1ιοί-
ίηιη υο1§εΛίΐΐιιι·
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γε'γονεν, οίονεί εν Αιοννβίοις ή εν μυβτηρίοις η εν
πανηγύρεβίν τιΰιν' άπαντα γάρ ταϋτα αφορμάς παρέχει
6οι εις τον έπαινον.

3 Από δε τούτον Ιτέον καί έπϊ τους τόπους, εν οίς
δ τις γέγονεν πρώτον μεν από τοΰ περιεχοντος τό έθνος,
Αβίαν, Ευρώπην και τούτο αν πάλιν Ελληνικόν η
βάρβαρον, η βοφίαν η ανδρείαν τού έθνους η τι τοι-
οϋτον επιΰημαινόμενον. είτα επί τό περιεχόμενον' τις
η πό'λις και ή μητρόπολις αυτών ε’χομε'νη η πόλις 245

ίο μητροπόλεως τη τιμή, μεγάλη, πολυάνθρωπος, εύφορος
προς άνό'ρών αρετήν, ή άν τι ετερον ανδραγάθημα
τής πόλεως. έπειτα. τά μεν περιεχόμενα εν τη πόλει’
ποιας τινός οικίας, ότι ον φαύλης, ότι ονκ άδοξου, γέ¬

νους (ότι} ενδόξου, ποιων τινών προγόνων και πάτερων,
ΐδ και έπαινον εν βραχεί τούτων από τών προΰόντων.
4 Μετά ταϋτα δε και επ’ αυτόν ήδη τον έπαινον
ίέναι τού εγκωμίαζαμόνου και ου ή γενέθλιος’ ποιας
τινός φύΰεως κατά 6ώμα, κατά Ιβχύν. εί μέγας έθτί,
κατά τον Αιαντα’ εί καλός και ανδρείος, κατά τον

2ο Αχιλλέα. και εί (ενγλωΰΰος ή} εϋβονλος ή δίκαιος ή
ΰώφρων εϊη, τά άρμόζοντα πρόβωπα, τον Νεβτορα,
τον Θεμιβτοκλέα, τον Αριβτείδην, τόν Φωκίωνα. εί
χρηΰτός, ότι θυμοειδής μετά τον πράου, ότι οξύς εν-

1 οίον εί Ρ: οΐον 3, 2 πανήγνρεσί/// Ρ 5 ο γέγονε υο1^ο|
βχβρβοΐββ έπϊ τό περιέχον 0 ένρώπην Ρ

|
τούτου Ρ έν τοντω

8ο!ιοί1ιΐ3
|
εί έλληνικόν (τ 10 τηι τιμήι μεγάλη Ρ τή τιμή τή με¬

γάλη 3, υο1§ο 13 γένους ένδοξου Ρ 3ΐκΐ3θίιΐ8 ΗβΗΜηηιΐδ ότι
ού·Λ άδοξου γένους’ ποιων τινών προγόνων καί πατέρων, ένδόξοιν

17 έγ·Λωμια[ξ]ομένον οιιιη 1ϊίιΐΓ3 Ρ 18 αώμα καί ψυχήν ·

Βοΐιοΐίιΐδ 20 εϋγλωοαος ή δΐιρρίβηάμηι 6Γ3Ϊ ρΐ'Ορίβΐ' Νβδίοήδ
θχβιηρίηηι 21 ζκατά} τά Βατιρρΐυβ 22 εί— 23 ένθνμη&ήναι
ροδί 17, 2 ίταϊβοϊί δοΐιοΐΐιιβ 23 πράου οτι Ρ: πράου καί ότι
ίηάβ αλ> 3 πο1§3ΐΐ3ΐιιι·
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ϋ·υμη&ήνκι. καν εΐ μικρός, ότι μείζων την της ψυχής
246 αρετήν, κατά τον Τνδέα, κατά τον Κόνωνα.

\
οίός τις 5

τά περί τον βι'ον, εΐ φιλόκαλος, εΐ μεγαλοπρεπής · οίος
προς τούς ίδιώτας, προς την πόλιν, και τάς φιλοτι¬
μίας τάς προς την πόλιν. καν εΐ έπιΰτήμης τίνος 5

μ ε’πήβολος εί'η, οίον Ιατρικής ή ρητορικής ή φιλοΰοφίας,
■άετικώς επάγοντα τον εν τούτοις έπαινον, εις ο6α
τούτων εκαβτον χρήβιμον' οντω γάρ άν άμφιλαφής ό

λόγος γένοιτο. ποιος ήδη γέγονεν, ποιος εβτιν εν τω
παρόντι, καί ποιον είκός έβεΟ&αι είς τον μέλλοντα ίο
χρόνον, έν τούτα δε γενόμενοι ούκ ’άπο τρόπου αν
ποιοΐμεν καί ευχόμενοι τοΐς τε ’άλλοις καί τοΐς γενε-
ύλίοις ύεοϊς περί τού μέλλοντος βίου καί του άμείνω
τού παρεληλυ&ότος γενέο&αι τούτον, καί πολλάς περι¬
όδους χρόνων τελέΰαντα είς λιπαρόν καί ευδαιμον ϊ5

ψ γήρας παρελ&εΐν.

IV
247 Μέ&οδος έπι&αλαμίου

Προ δε τού περί τής γενέβεως λόγου (,μικρού γάρ
με παρήλ&εν υπό τού ϋνρύβου καί τής ταραχής τής ϊο
περί την έξοδον) ό επί τω δαλάμω λεγόμενος λόγος'
έχύμενος δ’ ο τι μάλιβτα καί ακόλουθος ζανβ εί'η τοΐς
γαμικοΐς των λόγων, βχεδόν είς καί ό αυτός ων τώ

„ 15 λιπαρόν οί ΐπίτα ρ 31, 5

1 καν εΐ Ρ: καν ή Οίΐ οί ιι 5 3 μεγαλοπρεπής Ρ: φιλο-
πρεπής βιΐβίοαίιη· 4 και τά^] κατά τάς Ρ 7 ί'οϊΊ ίπϊ τούτοις

9 γέγονε ιιοΙ^ίΛαίυΓ 10 καί. ποιος 8 11 απο δϊο Ρ
15 ένδαιμον. . βχ έυ8αίμο]να Ρ 5 20 παρελήλν9εν 8βΛ ϊη πια
γρ παρήλ&εν Ρ 1 22 ό’ ο τι] 8έ τι Ρ 8έ τοι 3 | άκόλον&ος
εί'η Ρ: αν δΐιρρίοιιίΐ δοΐιαβίβηΐδ οί' ρ 31, 21 23 γαμικοΐς
δοΐιοΐΐιΐδ: όμίκτοις Ρ. οί ρ 19, δ. 18, 1

2



18 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΤ

γαμικώ, πλήν τώ χρόνω διαφέρων, έπι τετελεδμένοις
τοίς γάμοις λεγόμενος ούτος' ού μην τοίς γε άλλοις
άπάόων τοϋ προειρημένου, και ώςπερ άντϊ υμεναίων
έπαδόμενος τοίς γάμοις. έβτιν δ μέν ούν καί παρά

5 Σαπφοί της Ιδέας ταύτης παραδείγματα, έπι&αλάμιοι
ούτως

\

έπιγραφύμεναι ωδαί' άλλ’ επειδή ούχ ή αυτή 248

μεταχείριδις ποιήδεώς τε και πεξοϋ λόγου, άλλ’ ώςπερ
τοίς μέτροις, ούτωβι δε και τοίς έννοήμαδι δ ιενήνοχεν
ταϋτα, τούτον άν μοι δοκείς τον τρόπον και τούτον

ίο τον λόγον προδφόρως μεταχειρΐδαδ&αι, εΐ εν μεν πω
προοίμια ευ&ύς αυτό τούτο έπιδημαίνοιο, ότι οι μεν
άλλοι τον υμέναιον αδουβιν, ημείς δέ άντϊ τού υμε¬
ναίου τον λόγον, ούχ ύπ’ αύλοΐς ή πηκτίδιν ή νή ζίία
καλλιφωνία τινι τοιαντη, αλλά έπαίνοις και ϋμνοις

15 των γεγαμηκότων.
2 Είτα έπι τούτοις έπάγειν, ότι αναγκαίος 6 γάμος
άν&ρώποις γε ούδι' δωτηρία γάρ τοϋ γένους' και ο6α
άγα&ύ εκ τοϋ γάμου, είτα μεταβήδη έπι τά πρόΰωπα
των δυνιόντων είς τον γάμον, οποίοι τινες οντοι' εν

ϋο ώ . περί γένους έρείς αυτών και τροφής, και περί 249
κάλλους δωμάτων και ηλικίας' οδα εκ τύχης αυτοϊς
πρόδεβτι, και περί επιτηδευμάτων ότι δπουδήν έβχον

2 γ’ ηοΐ^ο 4 ίβτίν. & μεν Ρ ίβτίν. ήν μεν (χ ίβτίν.
εί μεν α, υο1§ο ϊβτι μεν δοΐιοίίιΐδ 5 έπι&αλάμιος Ρ α’ι
έπι&αλάμιοι 8γ11>ιιι·§ίιΐ8 6 ίπιγραφομέναις ώιδαϊς Ρ ίπιγε-
γραμμέναις ταϊς ωδαίς 3,: οοιτ δ^βιΐΓ^ίηδ 7 μεταχείρηοις Ρ:
οογτ Βοΐιαβίβπΐδ

|
ποιήοαι ωβτε καί Ρ: οογγ &3, 8 <ϊε οηι Ο-1

όιενήνοχε β<Μ)ίΐίιιι· 9 δοκεΐ Ρ: οογγ δΛοΙίηβ 10 προσφό-
ρως Οπι Ο- 11 εν&νς αντί) οιη & 12 ί’ ηοΐ^ο 13 πηκτϊ-
πινΈ1

· 14 άλλ’ ηοΙ^αβοΙνίΓ 1ϋ βΐ 18 έίτα Ρ 17 γ’ ηοΐ^β,ΐοειίιιι·
18 άγα&ά είς γάμον αηΐβ 8ο!ιοϋαηι βάβ1>3.ηϊ 19 βννι¬

όντων Ρ: σννόντων αηίβ 8ο1ιο1;ίιιιη υοΙ^αΙιαΙιΐΓ
|
ίνώι Ρ 20 καί

ανατροφής 6 ο£ ρ 22, 9. 13. 27, 21 21 καί ΰσα ίκ &
22 ποόβεατιν ίηΛβ ίΛ α β<1βΙ)ίΐηΐ



περί τον γάμον καί την βύξευξιν αυτοί' όπως διά-
κεινται επί τω γάμω οί οικείοι , οι άλλότριοι, ή πόλις
αυτή δημοβία ' ότι παβι διά βπουδής ό γάμος έβτίν ,
καί ο γάμος έοικεν πανηγύρει τινί καί νεομηνία καί
δημοτελεΐ εορτή τής πόλεως. ωςπερ δε εν τοΐς γαμικοϊς 5

ήξιοϋμεν προς τοΐς άλλοις έπιβκοπεΐν, οίον εί εκ τής αυτής
πατρίδος, εί εκ τοϋ αύτοϋ γένους, οΰτωβί δε μηδε εν
τούτα παρά φαυλον ποιεΐβ&αι τό μέρος τον λόγον τοϋτο.

Έπί δε τοΐς έπαίνοις καί τοΐς εγκώμιοις καί προ- 3
τροπή τις έβτω τοΐς γαμοϋβιν προς τό βπονδάζειν περί ίο
άλλήλους καί όμονοεϊν ο τι μάλιβτα' καί όβα άγα&ά
εκ τής τοιαύτης όμονοίας καί φιλίας ανάγκη βυμβαί-
νειν, από τοϋ κα&όλου επί τό Ιδιον άγοντα τον λόγον
ότι ομόνοια παβι μεν άν&ρώποις ηγείται των άγα&ών,
μάλιβτα δε τοΐς γεγαμηκόΰιν' καί είς τοϋτο καί τό ΐ5

250 τοϋ
[
Όμηρον παραληπτέον ένδοξα κρίβει χρώμενον.

ότι ονδεν μεΐξον άγα&όν
ή ότε όμοφρονέοντε νοήμαβιν οίκον έχητον
άνήρ ήδε γννή'

τίνα μεν εκ τούτου τοΐς έχ&ροΐς ανιαρά, τίνα δε ήδέα 20

τοΐς φίλοις. έπί τέλει δε καί ευχή χρήβ&αι, όπως δ

τι τάχιΰτα παϊδες γένοιντο , ώς καί τούτων έπιδεϊν
γάμονς καί άβαι τον υμέναιον καί ύπό&εβιν έχειν
αύ&ις τοιούτων λόγων.

δ δΐιρι-Β, ρ 13, 1β—21 16—21 Ηοιηοπίδ ξ 182—185

1 αντοί] αυτήν Ρ αυτών 8ο1ιο1ΐιΐ8 2 έπί οηι (1 3 δη¬
μοσία Ρ

|
ϊ'στιν Ρ ΐατί 8 4 εοικε π, 5 ί’ υοΙ^ίΛαίυΓ

6 οίοΐ’ εΐβίβιήί 8ο1ιο1ΐιΐ8 7 μή δε Ρ μηδ’ ιιοΐ^ο
8 παρά: οί ίκΐη. Εριο, ρ 306, 25

|
τούτον Ρ : οοιτ 8ο1ιοϋιΐ8

10 γαμονσι βΐ 15 γιγαμην.όσι α, ιιοΐ^ο 16 κρίαει Ρ: χρήοει 6α.
οί δρβη^βΐϊυβ αΛ Αηαχϊιη. (1422“ 26) ρ 111 βορ <1(1 Αΐ'ίδί. ιΊιβί.
ρ 312 18 δτε Ρ ότι Ά υ&’ 8 21 ευχή Ρ

'

1

. I

I

1

I

I

2*
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Υ
Μέθοδος προβφωνηματικών

Ίβοκράτης μεν δ 6ος εταίρος κα'ι εμάς, ώ Έχέκρατες,
εί' περ ’άλλό τι, φηβϊ χρήναι προβείναι τοϊς βπου-

5 δαίοις ί άν&ρώποις [εν τΐ) παραινέβεί τι] προς τον 251

Ίππονίκον\ καί την φίλοπροΰηγορίαν' ο πέρ εύτι το
προβφωνεΐν τούς απαντώντας, ώς αυτός φηΰιν. εί δε
καί Ιδία χρήν προς εκαβτον τούτο ποιεΐν , όπως καί
τούς ίδιώτας ώς ο το μάλιβτα οικείοτερως καί ευμενε¬

ίς βτέρως εχειν τρός ημάς παραβκευάζωμεν εκ τής τοι-
αύτης φιλοπροΰηγορίας , πολλω δη που αναγκαιότερου
τό πράγμα καί δ τοιοϋτος τρόπος τής προβφωνήΰεως,
εί προς τούς εν τελεί καί εν άρχαϊς γεγονότας υφ’
ημών γίγνοιτο καί μάλιβτά γε δη τούς εκάβτοτε εκ

15 βαβιλέων εις τά ε&νη καί τάς πόλεις
|
τάς ήμετερας 252

παραγιγνομένονς , όπως καί αυτούς διά τοιουτου τρό¬
που καί προς ημάς καί προς τάς αυτών πατρίδας οί-
κειοτερως διακεϊ6&αι παραΰκευάΰαιμεν. αμελεί γε τοι
καί τό πράγμα ήδη επιχωριάζει επί πάβι , καί κα&άπερ

20 τις ουτος νόμος καί &ε6μός διελήλυ&εν διά πάντων,
ώς εύ&ύς άμα τε τη πρώτη των πυλών , ώς αν είποι

3 ΙδΟΟΓΒ,Ιβδ ογ I 20

4 εί περ βχ ώσπερ Ρ 2 5 έν τή— 6
'ίππονίχον αηΐβ 4 εί

περ ίταΐοϊ ΐπΡθί 8(ΛοίΛιΐ8, ^Ιοδδβιηίΐ 6886 ίηίβΐΐβχίΐ Νίδδβηιΐδ
6 ιππόνιν,ον Ρ: οοιτ Μυΐ’βίιΐδ 7 αύτός Ρ: ό αυτός Ο

8 χρή οί ΝΪ886ηιΐ8 9 οίν,ειοτάτως καϊ έρρωμενεστάτως βαιιρρίτΐΗ
10 παρασκενάζωμεν Ρ : παρασκενάζομεν Ο ΐ!θ1«\ 6Χ8ρβοΐβ8

παρεσν.ευάζομεν 13 άφ’ Ρ 14 γίνοιτο, μάλιστα 1ι 16 παρα-
γινομένονς Ά 17 αυτών Ρ: οογγ δοϊιοΐΐυβ

| οίκει[ο]τε'<3ω£ οιιιη
Γίΐ8 Ρ 20 ουτος Ρ: ουτος δ α. Γοΐ'ΐ ΐΓαϊοίβηϊΙϋ, πβΛίΐ: νόμος
ούτος

\
διελήλυ&ε ίΐ 21 ως εΰ&ΰς ΕίΓοΐβ ίυη§Ίΐηίιιΐ'
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τις, ειβόδω προβφωνείν τούτους δημοβία τάς πόλεις
νφ' ενός ότου ονν των άρίβτων κατά την παιδείαν
ώςπερ δημοβία τινι φωνή και κοινω προβαγορεύματι
προβαγορεύοντος. φε'ρε ονν είπωμέν τι και περί τού¬
των των λόγων, όπως αν και τούτους άριβτα και ραβτα 5

μεταχειριζοίμε&α.
Κα&όλον μεν ό τρόπος αυτών τοιοϋτος, ώς βύβτα- 2

βίν τινα έχειν τής αυτών πατρίδος προς τούς ’άρχειν

μέλλοντας, δει δε ονκ αυτό τούτο μόνον πραγματεύε-
β&αι έν τω λόγω, άλλα μηδέ εαυτών έν τω τοιώδε ίο
όλιγώρως έχειν. αρχή ονν έμοϊ δοκεΐ άναγκαιοτάτη
αν αυτή γενέβ&αι περί αυτού τε είπείν και τής έαν-

253 τού
|
προαιρέβεως και δι ό τι προκεχείριβται έκ πάν¬

των έπϊ τον λόγον, και ότι αναγκαία αντω ή νπό-
&εβις τού λόγου, έχέτω δέ έν τούτω και θεραπείαν 15

τινά τού άρχοντος, ώς αποδεχόμενου τους τοιούτονς
άπαντας και οιον αυτού χειρα όρέγοντος, δι όπερ και
ετοιμότερου νπήκουβεν και ότι ήν μέν και άκούειν
τούτο εν&ύς περί αυτού, πολύ δέ έτι έναργέβτερον τΓ;
όψει αυτή πέφηνεν, άτεχνώς οίον έκ τού προβώπον 2ο

και τής φαιδρότητος ώςπερ έν κατόπτρω τού ή&ους
και τής προς ταϋτα δεξιότητας φανερών γιγνομένων.
οντω δέ προκαταβτηβά.μενον τον λόγον έξης Ιτέον έπι
τό έγκώμιον τού βαβιλέως, έν βραχεί τούτο ποιηβά-
μενον και αυτό τούτο έπιβημηνάμενον, ότι ούδ’ αν ό 25

4 προβαγορενοντες · Ρ: οοιτ Οί-Β. ί'υϋ οριί προΰαγορενοντας
οοηϊοβΓβΐ 7 ώ?] οίος οϊ ΝΪΒΒβηιΐΒ οϊ 23, 17 8 αντών] βχ-
ΒρεοίβΒ ίκάοτων 9 δ’ ιιοΙ^αΙοίΐΙιΐΓ 10 έν οηι 6·

|
έαντών Ρ:

αντών ίΐ 12 αυτή Ρ: οοιτ Β^ΙΙίΗΓ^ίιΐΒ
|
αντοϋ τε Ρ: οοιτ 8χ1-

ΐιπι-^ίιΐΒ 13 διότι Ρ ίοι-Ιίΐδδβ Γθοίβ 18 νπήκονοε υοΐ^ο
19 ένεργέβτερον Ρ: οοιτ διορία ίΐηιΐΒ 21 ή&ονς Ρ: £ϋ·ονς η,
22 γινομένων 3 24 βαβίλεως Ρ 2ό καϊ— έπισηιι. Ρ: οηα α,
Γβδίϋυίί δοΙιοΐΙπΒ | ονδ’ αν] ουδέ Ρ
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βύμπας χρόνος έζαρκέύαι προς τοϋτο, καί ότι ετέρου
καιρόν, ού τοϋ παρόντος, κατακλείβεις δε τό εγκώ¬
μιον εις τοϋτο, ότι εν τι των καλών των βαβιλέως
και τοϋτο, το τοιοντον ’άνδρα έπιλεζάμενον καταπέμψαι

5 επί το αυτού έ&νος ού πόρρω βαίνοντα της αύτοϋ
προαιρέβεως. \

3 Και έντεϋ&εν άρχέβδω βοι τό εγκώμιον τοϋ ήγου- 254

μένον. χρηβτέον δέ και ένταϋ&α τοϊς έγκωμιαβτικοϊς
τόποις, από γένους, από φΰβεως, από ανατροφής' εΐ

ίο μεν φανερά εί'η, κα&’ έκαβτον ακριβώς διεζιύντα' εΐ
δέ ’άδηλα, κατά τό πι&ανόν προάγοντα, ότι ανάγκη
τον τηλικοντων και τοιούτων κατηξιωμένον ούτε γένει
ούτε φνβει ούτε ανατροφή λείπεβ&αί τινων, αλλά διά
ταϋτα προκεκρίβ&αι ' τά γε μην φανερά άκριβέβτερον

ΐό έπιβημαινύμενον, ο'ιον <(εΓ> έν νέα ηλικία τοιοϋτος, τί
χρή προβδοκαν είς τον μέλλοντα χρόνον, και ότι νέος
μέν την ηλικίαν, πρεββύτερος δέ την φρόνηΰιν. εΐ δέ
πρεΰβντης, ότι έν πολλοϊς δούς πείραν έαυτοϋ τής
αρετής, εικότως και την αρχήν ταυτην έπιβτεύ&η' και

20 ότι και τοϋτο τής εύμοιρίας τής περί αυτόν τό έν τω
γήρα ιίκμάξειν. εΐ όέ όή και ΰεμνότης τις προΰείη τω
προβώπω, μηδέ τοϋτο παρέργως παρατρέχειν. εΐ φιλό¬
λογος είη, έγκώμιον παιδείας, και ότι οι πεπαιδευμένοι
μάλιΰτα αζιοι αρχής και τοιαυτης ηγεμονίας, καί είτε

25 την Ρωμαϊκήν διάλεκτον εί'η
\
πεπαιδευμένος, τοϊς 255

1 έξαρκέσει οϊ Β^ίπιΐ'^ϊπδ 2 κατακλείοας Ρ: οοιτ 8ο]ιοϋιΐ8
5 αυτόν Ρ αυτό Ά

|
αΰτοΰ Ρ έαυτοϋ 8ο1ιθί4ιΐ8 θχ 00(1.

Οαηί&ΐιπ^ίβηδί 8 χρήσηι Ρ: οοη· δοΐιοϋιΐδ 9 τόποις οοιτ
ΝΪΒδβηυβ οί ρ 13, 12. 26, 17 : λάγοιο Ρ 10 κα&έκαατον Ρ
12 των τηλικοντων Ρ 3, τον τηλικοντον Θ [ ον γένει Ρ: ΟΟΐτ
8αυρρίιΐ8 13—14 ΐοι·ΐ δι’ αυτά ταϋτα 15 εί ίΐηίβ έν ίηββπιΐ

22 τοντωι Ρ: οοιτ 6α |
φιλόλογος Ρ: φιλολόγος 80ΐτ1ιβ1)£ΐη1

24 εϊ χξ Ρει 25 πεπαιδευμένος Ρ
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άρίβτοις των 'Ρωμαίων παραβάλλειν' είτε την Ελλη¬
νικήν, τοίς των Ελλήνων διά τούτο δε καί δίκαιος
και οώφρων και περί τάς δίκας ακριβής. παραδείγμαβι
δε καί επί τοντω χρηΰτεον προβώποις, τω ’Λριβτείδη,

τω Θεμιβτοκλεΐ, έφαρμόζοντα καί παραβάλλοντα καί ό

τούτων άμείνω άποφαίνοντα.
Εάν δε εχωμεν καί πράξεις τινάς αυτού προγεγε- 4

νημένας καί άρχάς προηννδμενας λεγειν ή εν ΰτρα-
τείαις ή ε’ν διοικήβεβιν, καί ταύτας παρατι&έναι. εάν
δε καί (μίνας) τιμάς εχωμεν αντω (των) πάτερων ίο
γενομίνας λίγειν, καί τούτων χρή μνημονεύειν. καί
έντεν&εν προτροπή καί παράκληβις προς έννοιαν τής
πύλεως, έπιβημηνώμενον, δτι χρηβτήν ελπίδα περί τού¬
τον εχονβι. φανερόν γάρ τοι άπδ τον όντως άποδε-
%αβ&αι την πύλιν, από τον φιλαν&ρώπως καί ενπροβ- 15

250 ηγόρως άπαβι προβενε\χ&ήναι καί δμιλήβαι' ζκαί) δτι
εΙκότως τούτο εποίηβεν τοιαύτη γάρ ή πόλις οΙα
άμείβεβ&αι τονς εν χρηβαμένονς. εαντι).

Καί εντεύ&εν δ έπαινος δ περί τής πόλεως, εάν 5
Ο-ίλης' περί γενονς αντής, περί δννάμεως τής ε’ν ταΐς 2ο

προβόδοις, περί παιδείας των ένοικούντων, περί χώρας
τής νποτελοϋς, άφ’ ής ή πρόβοδος' εΐ μεν πολλή εί'η ,
εις Ιβχνν τής πόλεως άναφεροντα' εΐ δε ολίγη , δτι
άρκεϊται καί ταύτη. ετι ονπερ αν ή κτίΰτον , αναγ¬
καίου είπείν, εάν τε &εός εάν τε ήρως ή, είτ’ ονν των 25

1 ρωμαϊκών Ρ: οοιτ α 4 χρηβτέον. προβώποις τώι 5ΪΟ
άίδϋη^ηίΐ Ρ 8 προηνυαμένας Ρ: προηγονμένας ίΐηΐθ δοΗοίΙιιηι
εΛβΙοαΐυι· 9 διοικήοεαι ιιο1§Ό 10 τινάς δυρρίβιιίΐ Νϊδδβηυδ
οί II 7 βί 13 24, 0 I αντώι Ρ: ΟΟΐτ 8&ιιρρίιΐ5 αντον δοΐιοίίιΐδ

10 ν.αϊ ίΐιιΐβ δτι. ίηδβπιϊ 19 ίν ώ 8ο1ιοίίιΐ3 20 ϋί'-
λης] λέγηις Ρ

|
(ν τοϊσ Ρ: οοιτ Ο8. ηίβί αΐ'ΰοπίί ίοΐ’πΐίΐ Ιιίο,ΐιιιη

ίηάίοαί 24 έτι— κτίστου] ο που περ αν οι κιατου Ρ ΰπον περ
αν οίκιοτήν Οίΐ 25 ?}] εί'η Ρ
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αρχαίων τις είτ ονν των ενάγχος γεγενημένων βασι¬
λέων. οίον καν μύ&ους τινάς έχωμεν προσύντας τη
πόλει , μηδέ τούτους παριιλιπείν. μετά ταϋτα περί
μεγέθους τής πόλεως, περί κάλλους, περί δέσεως, είτε

5 ηπειρωτική εί'η, είτε έπι&αλαττ ίδιος ή νηβιώτις. καν
εί' τινας τιμάς έχοιμεν παρά βασιλέων , μηδέ ταύτας
παραλιπειν , καν εΐ πράξεις τινάς προγεγενημένας ή
παλαιάς ή νέας, ή εί

\
τιμάς προνπαρξά.σας παρ’ ημών 257

προς τούς άρχοντας τούς προγεγενημένονς.
6 Έν άπασι δέ τοντοις μεμίχ&ω ή προτροπή και
π παράκλησις προς έννοιαν τής πόλεως' δεΐν γάρ τούς
άγα&ούς άρχοντας ταϊς τοιανταις πύλεσιν τάς παρ’
εαυτών έννοιας προσνέμειν. επί δε τω τέλει ευχή
χρησόμε&α υπέρ τού βασιλέας και υπέρ αυτού τον

ΐό άρχοντος. και υπέρ ημών δε αυτών πάλιν μνησ&η-
σόμε&α, εί μεν των άρχομένων είημεν, δτι από τού
τοιοντον ημείς τιμής καί δόξης τευξόμε&α' εί δέ των
ήδη προενδοκιμηκύτων καί προειρηκότων, άνεπαχ&ώς
περί αυτών είπόντες εις τούτο καταλύσομεν τον λόγον,

2ο ώς έλπίδος τι καί αυτοί έχοντες τό μή φυλαχΟ-ήσεσ&αι
μόνον επί τούτων τήν δόξαν έαντοΐς, αλλά καί πολλω
άμείνω προς τό λοιπόν εσεσ&αι.

7 Απαγγελία δέ πρέποι αν μάλιστα μεμιγμένη τω
τοιοντω λόγω, ενιαχού μέν συνεστραμμένη, ενιαχού

2ό <5ί διηρμένη, έν τοις μύ&οις άφελεστέρα, τό δέ σαφές

2 οίον '/.άν Ρ οιον καϊ. 3,: έάν 6 εί ουν ν.αί 8. οϊον 8η-
δρβοίπιη, ΓογΙ οπον

\
έχοιμεν Ρ: ηθΐ£3,1ηιη έχοιμεν δ^Ληΐ'^ίο

ΛβΡβΐηι· 5 νησιωτ[ισ] οηηι Γίΐδ Ρ
|
ν.άν Ρ: ν,αϊ 0-3 6 περί

βασιλέων Ρ: οοη· \νο16η.? 12 πόλεαι ηο1§ο 13 ευχή Ρ
14 βααίλεως Ρ 1 15 νπερ άβΐ Βοΐιοϋηδ 16 άπό τοιοντον 03,

19 αϊτών Ρ εις τοντο— 20 έχοντες βχ ΡΟ 1
‘βδίίίυί 20 τό]ίηιηιο τον 25 διηιρημένη Ρ

|
έν τοίς Ρ: τής έν τοίς 8. ϊοτΐ

έν τε
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τής ερμηνείας δι ολον τοϋ λόγον μάλιβτα εν ΰπουδή
258 έ'βτω

|
τω λε'γοντι.

Καθόλου ό περί των πανηγυρικών λόγος ώδε' πως
περαίνοιτο αν.

VI 5

Μέθοδος επιταφίων, β

Ον μεν δή ουδέ τούτων άπείρως εχειν τόν γε δη
δδω τινι καί επιβτήμη μετιόντα λόγους χρή. άπευκτά
μεν γάρ τά τοιαϋτα, αναγκαία δε άνθρώποις γε ονβι
και παρελθοϋβιν είς τόν ανθρώπινον βίον. άνθρώπω ίο
γάρ γενομενω κατά τόν τοϋ Καλλαίβχρου τόν των
τριάκοντα βέβαιον μεν ούδέν , μή ότι κατθανειν,
γενομενω και ξώντι εί μή οίόν τε εκτός άτης βαίνειν.
επειδή τοίννν άμφί ταφήν δυο λόγοι μεμηχάνηνται , δ

μεν κοινός προς πόλιν απαβαν και δήμον λεγόμενος 15

259 τοΐς εν ποίλεμω πεΰονΰιν , Ιδία δε και καθ’ εκαΟτον
άτερος αντοίν, οία δή τά πολλά εν ειρήνη βνμπίπτειν
ανάγκη , εν διαφόροις ήλικίαις εκάΰτω τής τελευτής

10 Οΐ'ίΐίειβ ίτίΐ£ΐηβη1ηιη, ορϊηοΓ ΐτα^ΐοιπη, ηβΐ Βη,οΜο
ηβ^ΐβοίηιη

6 ί: Ρ λόγος δεύτερος 6. ηυηιβίΉδ ίηίϋιπιι Ιίΐιη ίΐΙίβΐ'ϊιΐΒ
ϊηΛίοίΐΐ, ρήθΓΪ8 ιΐθΐ’ΙοΕί Καθόλου— αν οΐίΐιΐδΐιία δπηί 7 ον μην
Ρ ίΐ,

|
απείρους πϊίίηηι βά ΒβίδΗίΐιιαβ 9 τα ... τοιαϋτα ΐπίοηδ

ΙϊΐΙβί'ίδ 6ΐ’ίΐ8Ϊ8 Ρ 11 τόν των 8ο1ιοί1ιΐδ: τοϋ των Ρ 12 μή
ότι καί τό θανεΐν Ρίΐ: ότι μή τό θανεΐν καί Β^ΙΡπί'^ϊιΐδ. Ιαίβηί
ηβι·8Π8 ςρίΗ,Ιβδ βέβαιον ονδέν (έατιν') εί μή κατθανεΐν

\
θνητω

γεγώτι, ξώντι δ’ ονκ ατης ατερ
\
οίόν τε βαίνειν 13 έκτος

αυτής Ρ: οοιτ ’νΡοΜιΐδ 14 έπειδή: Εΐροάοδίη ρβΐ'ίΐκκίί δΐίρΗ,ί&θ
βχδρβοΐίΐ ίηίτα, ρ 26, 14

|
άμφί ταφήν] άμφοΐν Ρ έπιτάφιοι

8ο1ιοίΙιΐ3 15 λεγόμενος] ό μεν Ρίΐ ό <Ιε & ό έπϊ δ^ΊΡυΐ’^ίηδ
16 καθέκασταν Ρ 17 ατίροδ] προς Ρ ό έτερος β^Γβ^ϊθ

δγΙΡηΓ^ίιΐδ



βνμπεβονΰης" ονομα γε μην αμφοιν εν και το αντο,
επιτάφιος όντως ονομαζόμενος' παραδείγματα δε αυ¬
τών έβτί που καί παρά τοΐς άρχαίοις, τοϋ μεν κοινοϋ
και πολίτικου παρά γε τω τοϋ Όλόρον και παρά τω

5 τοϋ Άρίβτωνος, Ανΰίας τε και 'Τπερείδης και δ Παια-
νιενς και δ τοϋ Ίβοκράτονς εταίρος Νανκράτης πολλάς
ήμίν τοιαύτας ιδέας παρέβχοντο. ούκ άπορήΰομεν δε
ουδέ των προς έκαβτον' έπεί τοι και τά ποιήματα
μεβτά τούτων, οι επικήδειοι όντως ονομαζόμενοι &ρή-

ιο νοί τε" ως αντως πλούτος πολύς των καταλογάδην έβτί
τοιοντων λόγων εν τε τοΐς πάλαι και τοΐς ολίγον τι
προ ημών γενομένοις" (ον) λήξομεν δέ ουδέ νϋν, έβτ
αν γένος

\
άν&ρώπων καί τδ χρεών επικρατούν 260

μέτιμεν ονν αντοΐν έκάτερον τον τρόπον τούτον.
2 Σννελόντι μεν ούν δ επιτάφιος έπαινός έβτι τών
ιβ κατοιχομένων. εί δε τούτο, δήλόν που, ώς και άπδ
τών αυτών τόπων ληπτέον, άφ’ ών περ και τά εγκώ¬
μια" πατρίδος, γένους, φύβεως, αγωγής, πράξεως. άχρι
μεν ονν τίνος την αυτήν ιτέον, οίον περί πατρίδος

20 λέγοντα, ότι μεγάλη καί ένδοξος και αρχαία, και εί
τύχοι αυτή πρώτη παρελ&οϋβα εις ανθρώπους, οία καί
Πλάτων περί τής Αττικής διέξειβιν" εί δέ μικρά, ότι
διά τούτους ήδη και την αρετήν τήν τούτων καί δόξαν
ένδοξος καί αυτή έγένετο, οίον ή Σαλαμίς διά τον

25 Αί'αντα ή τήν αρετήν τών νανμαχηβάντων, καί ή Αίγινα

22 ΡΙο,Ιο Μβηβχβηϊ ρ 237 4— 238 15

2 ίί Ρ: οηι 6-α 3 έβτί Ρ έβτι 6 4 τοϋ λόγον βά ίΐηΐβ
8}Ίϊ> 5 νπερίδης 8 6 αοκράτους ίΐ 8 έπεί βχ έπί οοιτ Ρ 2

9 μετά 6
|
θρήνοι τε ώσ αντωβ ουτωβ. πολνβτε καταλογά¬

δην Ρ 12 (ον) δυρρίβαίί Νίδδβηαδ οί α 7 14 μετίοιμεν Ρίΐ
μετίωμεν 8ν1ΐ>ιιΐ'£'ϊιΐ8 15 ούν ό Ρ: ονν Ά
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διά τον Λιακόν, ή εί' τι βέλτιον περί αυτής έχοιμεν
λέγειν είρημένον, ώςπερ 'ϋείαν’ την Σαλαμίνα είπεν
δ Πύ&ιος' ότι εκ &εοΰ έκτίΰ&η, ώβπερ Ιωνία, Βυ-

261 ζάντιον ή εΐ όή τις έτέρα πόλις [. και επί μεν των
εν πολέμοις πεθόντων καν έπιδαψιλεύβαιτό τις εν τον- 5

τοις. επί δε των κα&’ έκαβτον ον πάνν τι αναγκαίος
δ πολύς περί τής πατρίδος λόγος" ίτέον ονν επί τούς
προγόνους, εί οι πρόγονοι μη ε’πήλνδες, άλλ’ αντό-
χ&ονες' καί εί ε’πήλνδες, αλλά κρίΰει την άρίβτην γην
λαβόντες, ον τύχη * καί ότι ή εκ τού Λωρικοϋ γένους, ίο
ο περ άνδρειότατον ή εκ τού Ιωνικού, ο περ 6οφώ-
τατον, καί ότι "Ελληνες. εί δε επί τίνος εύκλειας λόγος
γίγνοιτο, ότι πατρδς άγα&οϋ καί προγόνων, καί εν
βραχεί περί αυτών είπεϊν τον έπαινον, δποίοι δημοβία,
οποίοι Ιδία, δποίοι εν λόγοις, δποίοι εν βίω, καί εί' 15
τι εν εργοις ή εν πράίςεβιν ή εί τινα τοιαντα ή
ποιότης τον προβώπον παρέχοι εκ τής φύβεως, ότι
ευφυής εις πάντα, κοινός δε δ τοιοϋτος.

Έν δε τη αγωγή γενόμενοι επί μεν των κοινών
|
3

262 την πολιτείαν ληψύμεύα, ότι ή δημοκρατία, ή άριβτο- 20

κρατία' εν δε τοΐς ίδίοις την ανατροφήν καί τήν παι¬
δείαν καί τά επιτηδεύματα, εν δε ταίς [κοιναϊς] πρά-
ζεβιν δ μεν κοινός ε'ζει τά κατά πολέμους έργα καί

2 οΐ'αουΐιιηι Ηβι-οάοΐί VII 142

1 ?)] ίοιΤ καί |
ΐί τι Ρ: ίτι & 2 ενρημένον Ρ: οοιτ 8αηρρίιΐ8

3 βνζαντίον Ρ 4 καί— των] ήι. ότι μεν των Ρ ή. έπι
μεν ονν τών θα 5 καν Ρ 6 κα9έκαοτον Ρ 13 γίνοιτο θα
ίη ία" σημ(είωσαι) Ρ 16 5) εί Ρ: ή α. ίοιΊ και εί ή Ρ: ηθα 18 & τόπο; ουτος δαιιρρϊιΐδ 20 ή—ή Ρα ή— ή 8: οοιτ
δοΐιοίΐιΐδ 22 κοιναϊι άβίβιιίί 8ο1ιοίΙιΐ8. οί ρ 26, 18
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όπως έτελεντηβαν, ως περ άμέλει καί Πλάτωνί γε και
Θουκυδίδη και τοΐς ’ύλλοις είρηται. όπόταν δε περί
ενός τίνος λέγωμεν, περί τής αρετής ποιηβόμεθα τον
λόγον, οίον περί άνδρείας, περί δικαιοβύνης, περί

5 βοφίας’ όποιος περί τήν πόλιν εν τοντοις, όποιος Ιδία
περί έκαβτα’ όποιος περί φίλους, όποιος περί εχ&ρονς’
και έτι προβτε&ήτω, οίος περί γονέας, οίος εν άρχαίς,
έτι τίνας ήρξεν.

4 Μετά ταντα δε εν μεν τοΐς κοινοΐς έπϊ τό προ-
ιο τρεπτικόν μεταβηβόμεθα, προτρεποντες έπϊ τά όμοια
τους νπολειπομένονς. και πολύς ό τόπος οντος. είτα
όντως επϊ τό παραμυθητικόν των πάτερων, όδοι τε
ετι [ παιδοποιεϊβθαι Ικανοί, όβοι τε έξω τής ώρας 263

ταντης' και εί'ρηται ταντα και παρά τω Θονκνόίόη.
15 έν δε τοϊς Ιδίοις τό μεν προτρεπτικόν ενίοτε μεν ουδέ
όλως παραλαμβάνομεν διά τό τάχα αν εΐ τύχοι παϊδας
είναι τούς κατο ιχομένους" ενίοτε δε έπι βραχύ, πλήν
έπι τοΐς πάνν ένδοξοις. έντανθα γάρ ονόεν κωλύει
και έπι πλεϊον χρήδθαι τω εί'δει, οίον (εΐ) έπι ’άρ-

20 χοντός τίνος και τοιοντου προβώπον ό έπιτάφιος
γίνοιτο, άναγκαϊον παρακελενεβθαι μιμεΐδθαι

[
τοΓς·

παιΰ'ιν] τούς εαυτών τοκέας, καί έπι τά όμοια ΰπεν-

1 ΡΙ&ΐο Μβηβχβηί ρ 244 β — 246* 2 ΤΙιυογΛίΛββ II 42
14 Τΐηιο^οΐκίβδ II 44

1 καί ό πλάτων γε καί δ Θουκυδίδης Ρ : οοη· Βαηρρίαδ
3 λέγομεν Ρ: οογγ ββ 5 έν τοντοις αά. ιιίπιηκριβ ιηβπι-

Ιιππη Εΐΐίϊιιβί. ροδί σοφίας ΐΐ'ίΐίβοϋ 8ο1ιοίΐαδ 6 έκαστον οϊ
8γ11ιυΓ§·ίη8 7 προστεθήτοι Ρ : προστεθείτω ίΐ προβτεθείαθω 8γ1-
Ιιυι-^ίπδ 8 έπι Ρ 1 έπεί Ρ 2 ε'ί γε Λνοίδηδ

|
τινα Ρ 18 κωλνοι

Ρ: οοιτ δγΙΙιιίΕ^ΐυδ 19 οίον έπϊ Ρ : οογγ 8γ11>ιιι·£;ίπ8 20 ο
έπιτάφιος Ρ: ϋ οιη ίΐ 21 τοΐς παιαϊ ο,ηΐβ μιμεΐα&αι ίΓίΐίβοϋ
δγΙΙπίΓ^ίηδ , £ΐθ886Π18, 86θ1β 3,Γ§ΙΠΪυΓ
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δειν. Αναγκαιότερος δε ό παραμυθητικός παραμυθου¬
μένων ημών τούς προβηκοντας. δεϊ δε είδέναι και
την μέθοδον τοϋ παραμυθητικού ’ ον γάρ θρηνεϊν ουδέ
άπολοφνρεβθαι τούς άποθανόντας' ον γάρ αν παρα-
μυθοίμεθα τούς ύπολειπομένους, άλλα μεΐζον το πένθος γ.

παραβκευάξοιμεν και ον δόξει είναι των κατοιχομένων
έπαινος, αλλά ολοφυρμός ώς τά δεινότατα παθόντων.

264 πειράβθαι δε εν τω παραμυθεϊβθαι και
\
ενδιδόναι

τον πάθους τοϊς υπολειπομένοις, και μη άντιτείνειν
ενθνς’ ραον γάρ έπαξόμεθα’ Άμα δε και έπαινον έξει ίο
ό λόγος, εί λεγοιμεν, ότι ού ράδιον επ'ι τοϊς τοιοντοις
ραον φέρειν. επειδή δε οί εν πολεμώ τελευτηβαντες
όμοιοι ταϊς ηλικίαις, ονδεν από τούτων εξομεν εις
παραμυθίαν έπιχειρεϊν, πλην ότι ένδόξως άπέθανον
υπέρ της πατρίδος' κάθ’ όντως και ότι ταχύς και 15

άναίβθητος ό τοιοϋτος θάνατος, και εκτός βαβάνων
και των κακών τών εκ της νόβου' ότι δημοβίας ταφής
ελαχον ξηλωτόν δε τούτο και τοϊς μετά ταϋτα’ και
αθάνατος αυτών η δόξα.

7Επ'ι δε τοϊς καθ’ εκαβτον και από τών ηλικιών 5
πολλάς άφορμάς παρέξει ό λόγος είς παραμυθίαν εί 2ΐ
μέν τις ’άφνω τελεντήβειεν και άλνπως, ότι μακαρίως
αυτω η τελευτή βυνηνέχθη ' εί δε τις νόβω κα'ι πολύν
χρόνον νοβηβας, ότι γενναίως ένεκαρτέρηβεν τη νόβω'

|

1 αναγκαιότερου Ά 4 παραμνθονμεϋ-α Ρ: οογγ Ο 8

9 άντιτίνειν Ρ: οογγ ά 14 αη Επιχείρημα ? 15 καί ούτως
καί Ρ&: καί ούτως ι\ οί ρ 28, 11 18 καί ζοτάρ αθάν. οϊ
Νίδδβπιΐδ 20 καϋ’έκαατον Ρ 21 α,τάβ πολλάς υβΓβΟΓ ηο ΐηίβι·-
οϊόίβιϊί αΐίβΐ’ίυδ Ιοοϊ ιαβηίίο φΐβίΪΒ καί από τών περιοτάβεων:
Μ ςριοά δΟπρΙοΓ ρι·οχίιηϊδ ιι 21— ρ 30, 6 ΐΐ'Β,οίίΐί. ΕίβΙαίθΐη ίηίΓΗ,
ρ 30, 6

| πκρέξει] Ιξει δοΐιοίίπδ 22 τελεντησειε £ΐ 24 τη]
Εν τηι Ρ. ΐη ιη£ αημ(είωσαή Ρ
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ή εί τις εν πολεμώ, οτι υπέρ πατρίδος άγωνιζόμενος 4
\

ή εί' τις έν πρεββεία, οτι ύπερ τής πόλεως' καν εί εν 265

αποδημία,, οτι ουδέν διενήνοχεν 4
'μία

γάρ και ή αυτή
οίμος’ κατά τον Αίβχυλον 'εις 'Άιδου φερονβα' εί δε

5 τις εν τη πατρίδι, οτι έν τι] φιλτάτη και τι] γεινα-
μένη και τοΐς οίκειοτάτοις παΰιν. άπδ ηλικίας 4 εί μέν
νέος ων τοϋτο πά&οι, οτι θεοφιλής 4 τους γάρ τοιον-
τονς φιλοϋβιν οι &εοί 4 και οτι και των παλαιών πολ¬
λούς άνήρπαβαν, οιον τον Γαννμήδην, τον Τι&ωνόν,

ίο τον ’Αχιλλέα,
μη βονλόμενοι αυτούς έν τοΐς κακοϊς

τοΐς έν τη γη καλινδεΐβ&αι η πολύν χρόνον έγκατο-
ρωρνχ&αι την ψυχήν έν τω βώματι ωςπερ έν τάφω
ή έν δεβμωτηρίω μηδέ δουλεύειν δεβπόταις κακοϊς,
αλλά έλευ&εροΰν 4 και μακάριοι φνγύντες τά αλγεινά

15 τοϋ βίου και τά πά&η τά βυμπίπτοντα τοΐς άν&ρώ-
ποις, μυρία ταϋτα όντα και άπειρα, όφ&αλμών πηρώ-
6εις, ποδών, ετέρου τίνος μέρους τοϋ βώματος, και
ότι τω όντι ή νόβος άλγεινοτάτη. είς δέ μέβην τήν
ηλικίαν, ότι ένακμάβας τω βίω και νω δείγμα τής

2ο αρετής τής εαυτού παρέβχεν 4 και οτι ποιούμε νος, ουκ 266

αηδής ήδη διά τό γήρας γενόμενος άπήλ&ε τοϋ βίου,
άλλ’ έν ηλικία, εί δέ δη έν γήρα τις τελευτήΰειεν,
ότι είς πάβαν άπόλαυΰιν των έν τω βίω καλών ΰυνε-

3 Αβδοΐιγίιΐδ Τβίβρίιί & 239 Ν. απλή γάρ οΐμος είς ”Αιδου

φέρει 7 ΜβηαηοΙβί' ηιοιιοδί. 425 βί Οοηι. Μβϊηβΐπϊ IV ρ. 105

1 ύπερ Ρ: υπέρ της ίΐ 2 καν ήι έν Ρ 3 διενήνοχε β,

4 ίοΗ (ή) είς |
άδον Ρ 5 γεναμένηι Ρ : οοιτ 8 6 παια'ιν

Ρ: οοιτ δαιιρρϊιιβ 10 αντοϊςΐ 1 11 κυλινδεϊα&αι η, 14 άλλ’
ιιοΐ^ίΐΐιαίιιι·

|
και (δη) μακ. οί ΝΪ88βηιΐ8 | φενγοντες Ρβ,

16 ταϋτα] αττα οΐ Εαάβπη&οΙίθΓ |
πήρωοιο' Ρ: οοιτ 8 18 £ί?]

εί Ρ 19 και ένώι Ρ καί έν ω & καί έν ώ ιιοΙ^ίΛαΙηΓ
22 5ε δή Ρ : 5ε Ο- α, 23 αυνεμερίβ&η 8
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μετρήθη αντώ 6 χρόνος, έν τοντω παρατιθέναι άναγ-
χαίον, όπύβα εν πανηγυρεβιν τερπνά, οΰα εν γάμοις,
παιδοποιίαις, τιμαϊς ύταϊς') παρά της πατρίδος' ταϋτα
γάρ η πλείων περίοδος τον χρόνου παρέχειν εί'ωθεν
καί ότι 'λιπαρόν γήρας’ πατά τον Νέβτορα έβίωβεν' 5

οτι τούτον ένεκα ένδιέτριψεν, ϊνα παράδειγμα γένηται
τοΐς ’άλλοις, καί μάλιΰτα εΐ ένδοξον εί'η το πρύβωπον.
επί τέλει δε περί ψυχής άναγκαΐον είπείν , ότι αθά¬
νατος, καί ότι τους τοιοντονς εν ίΙεοΓϊ όντας αμεινον
είκός άνταλλάττειν. άρχάς <5ε ενίοτε αυτό παρέξει τό ίο

πρόβωπον ιδίας καί μή κοινάς' οίον εΐ από λόγων
εί'η, ότι ακόλουθον τοΐς λόγοις ευφημειν αυτόν η
εί'περ επί έτέροις αυτός τι τοιοντον είρηκώς εί'η, ότι
τον αύτόν έρανον καί τοντω άποδοτέον ή ο τί ποτ
αν ή Ιδιότης τοϋ προβώπου παρέχη.

|
15

207 II δε απαγγελία ποικίλη, έν μεν τοΐς άγωνιβτικοΐς 6
βυνεβτραμμένη' έν δε τοΐς ένδοξοις καί μέγεθος έχον-
6ιν, οίον 0(7α περί ψυχής, διηρμένη καί μέγεθος έχονβα
καί εγγύς βαίνουβα τής τοϋ Πλάτωνος.

VII 20

Προτρεπτικός άθληταΐς
Ακόλουθος αν εί'η καί, ώς (αν} εί’ποι τις, 6υνα-

φής, ώ ’Εχέκρατες, καί ό έν τανταις ταΐς πανηγνρεΰι

δ λιπ. γ. Ηοιηβπΐδ τ 368 X 130 ψ 283, Λβ ΝβδΙοΓβ ηηδςρίΕΐηι

2 πανηγνρεαι £ΐ 3 ταΐς ίηδβπιί 0 8η] 05 Ρ
|
ένεκα Ρ :

ένεκεν βο. 8 ίη πΐ£ αη(μείωοαι) Ρ 10 άπαΧΧάττειν Ρα
11 λόγων V: λόγον 8 15 παρέχει Ρ: οοιτ 8γ11)πι·§ϊπ8 16 άγω-
νικοϊς ίΐ 18 διηρμένη Ρ 8βά ίη ιη£ ςριοά βΟΓΪρβίί 70 δηηγερμένη
οοιτβοίηηι ίη δϊεγηγερμένη (ΙβΛίί Ρ 3 21 ίίΐιιΐο άιονναίον άλι-
καρναοέως | Β,άδοπρβίΐ εαβο XV Ρ 3 22 άν ίηδβηιίί δίΐυρρίοδ
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λεγόμενος λόγος, ονκ είς αυτήν μίντοι την πανήγνριν,
άλλ’ είς τους άνταγωνιβτάς τους εν τη πανηγύρει καί
τοϊς άγωνιβταϊς άθληταϊς δή που, ό προτρεπτικός όντως
λεγόμενος.

5 Σκεπτέον ονν πρώτον ευθύς, ΰς τις ποτέ δ λίγων
(ως εγωγε οίόα καί Όλνμπίαβιν καί επ' έμοϋ τοϋτο
γενόμενον καί Πνθοϊ καί άλλοθι πολλαχοϋ τιβίνδ'
νϋν μεν

|
γάρ Ι'ΰως πολίτης, ννν δε καί αυτών τών 268

περί τον αγώνα τις, εγώ δε ήδη καί τον άγωνοθέτην
2 είδον άγωνιβτήν τούτου τοϋ λόγον γεγενημένον. τάς
η γάρ άρχάς ίβως πον καί εντεύθεν τις ονκ ’άπο καιρού
ποιήβεται. εΐ μεν πολίτης εΐη, ότι καί αυτός πειβθείς
τοϊς άγωνοθίταις καί τω τής πόλεως νόμω είς τον
αγώνα καθήκεν εαυτόν καί παρεβάλετο κινδύνω ονχ

ιδ ήτταν όντι έργώδει’ εκείνος μεν γάρ βώματος, οό'έ δε
ψυχής, χαλεπότεροι δε οι αγώνες οι τής ψυχής ή (οι) τοϋ
βώματος. επί μεν γάρ τής αγωνίας τών βωμάτων καί
φανερά ή νίκη καί υπό τοϊς οφθαλμοϊς, ή περ έναρ-
γεβτάτη τών αίβθήβεων ετι δε καί βραβεντής έφε-

20 βτηκεν επ’ αυτό τοντω κρείττων τοϋ παρά τών άλλων
φθόνου, ήδε (δε η) κρίβις ονκ έφ ίνί, άλλ’ επί
πολλοϊς’ καί ονκ δφθαλμοϊς κρίνουβιν, αλλά γνώμη,
εν ή πολλά τά άν\τιβτατοϋντα' άγνοια καί φιλοτιμία 269

καί φθόνος, έφ άπαβι δέ τό μή βονλεβθαι τούς άκου-
25 όντας μείξονα είναι τά επαινούμενα τοϋ περί αυτών

1 αντήν] την & 3 οϊιτος Ρα: οοη· Ο δ βκε\π\τίον οιιιη
ΙίΙιίΓα Ρ 1

|
ό άγών Ρα: οοιτ δοΙιοΜιΐδ 6 όλνμπιαοι α 7 τισίν]είβιν Ρ' είαι Ρ 2 ϊβτι Ραΐιβι· άβΐ δοΐιοΐίιΐδ 9 περί τών Ρ

11 απο βίο Ρ: άπό α 13 ν.αί τώι Ρ: καί περί τω α καί παρά
τών (άοϊηοβρβ νόμων) Ο 15 οδε <ϊέ] ό δε Ρα' 16 τον Ρ

18 ψανεραι τήι νίκηι Ρ: οοιτ Γβο Ρ 2 &
|
ήι περ Ρ 1 ή περ

ΐ’βοΡ 2 20 παρ’ άλλων ό 21 ήδε δε -ή 8αιιρρϊιΐ8: ή δε Ρα
23 ίνήι Ρ 2ό μείονα οϊ δοΐιοϋπ» αιιΐ ίΐβίβηοΐιπη Θ886 24 μή
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λόγον, τούτοις δέ νποβάλλειν κάκεΐνο άναγκαϊον , το
άνελεΐν ώς αντικείμενου εκ τής τον προδώπου ποιό¬
τητας, εΐ μη καταφρονητέον λόγων τοϊς άθληταϊς άτε
εν έργοις άδκονδι. λόγος γάρ εις πάντα επιτήδειος
και προς παν επιρρώνννδιν' όντως καί επί πόλεμόν 5

καί επί παρατάξεως δέονται δτρατιώται τον παρά
των δτρατηγων λόγον και τής προτροπής , και αυτοί
αντών ερρωμενέδτεροι έγένοντο. μάλιβτα <5ε οι άθλη-
τα'ι δέοιντο αν τής από τοϋ λόγον προτροπής και
έπικελενδεως, όντες μεν καί αυτοί Έρμοϋ τε καί Ήρα- ίο
κλέους μαθηταί τε καί ξηλωταί (ων δ μεν ευρετής τοϋ
λόγου ή αυτό χρήμα λόγος · ο ό'ε βνν τή ’Αθήνα πάντα
κατώρδωΰεν τά έπιταχθέντα’ ή δέ τι αν άλλο είη ή
νους τε καί λόγος·,), καί όβημέραι δέ επί ταϊς γνμνα-
δίαις έκάδτοτε τοιοντους τούς έπικελενομένονς έχοντες ΐ5

270 αύτοΐς.
\
είτα διαφοράν έρεϊς, όδω κρείττων ούτος τοϋ 3

εκείνων έπαινος ' καί ταϋτα, ότι δ μέν εκ των έπιτνχόν-
των, ούτος δέ από των δεδοκιμαβμένων καί βίω καί
λόγω καί δύζη · καί εκείνος μέν έθει τινί, οντος δέ
νόμω πόλεως καί δόγματι αρχόντων κάκεϊνος οίον 20

έπιβόηδίς τις , μηδέν των ήχων διαφέρων , οντος δέ
μετά επαίνων καί αποδείξεων παράκληβις. είτ’ ακό¬
λουθον τοϊς περί τό τοϋ δώματος καλόν βπονδάβαβιν
καί περί τό καλόν τό επί τή ψυχή δπονδάδαι καί

1 ΰποβάλλον Ρ 1 3 εί\ ότι δίίπρρϊπδ
|
λόγον 8^11ο | ατε]

ότι Ρ:ι 4 ίοι·ί ίπ
\
δοκοναι Ρ: οοιτ ΙΙοηΛβί'^ϊιΐδ 5 οντω η

8 αντών Ρ : οοιτ 3 12 αυτόχρημα Ρ 13 κατώρ&ωαε 8,
14 όΰήμεραι Ρ 10 αντοϊς Ρ

|
τον] ων Ρ οπι 8,ρθ£Γαρ1ΐ3, ηοη-

ηυΐΐα. ί'οιΊ των ήάπ’β 17 ΐπαινος '] είδέναι Ρα τοαοντω βει
είβέναι Ο- 20 οΐον 8ο1ιοίΐιΐ8: δι’ ον Ρ 22 Αποδείξεων,
παράκληοις εί βίο (ϋβΐϊη^ιιίί Ρ

| ίΐτ’] εΐ Ρ ότι δατιρρΐύβ
23 βπονδάβωβιν Ρ: βπονδάζονΰι (χ βπονδάαονβι α

3
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μάλλον, δβω τεμιώτερον ψυχή θάματος, εΐ μη καί αυ¬
τούς άβκοϋντας, αλλά τοίς άβκήβαβε πειθομένονς' οπερ
ονδε δνβχέρεεάν τινα έχει ονδε πόνον, άλλως τε καί
επί βνμφέροντε των πειβθέντων της πεεθονς γενο-
ί μένης' ώςπερ γάρ καί εν βτρατοπέδω οί γνηβιώτατοε
παρά των βτρατηγων λόγους άκούβαντες μάλεβτα φελο-
τεμοϋνταε περί την νίκην, όντως καί οί εν τοίς άγώβε
προτρεπτικούς λόγους οίκεεως άναδεξάμενοε' μάλεβτα
γάρ άν όρέγοεντο τον περεγενέβθαι. καί ότι τοίς

|

ίο έπαγγελλομένοες την βωτηρίαν την τον βώματος προβ- 271
ήκεε καί όψευόεεν. εν τούτω ' εΐ δήπον τις, καίτοε της
από τούτων όόξης άδηλον τυγχανούβης, όμως εφίεταε
τούτον άλλως μηδε ανάγκης ονβης, πόβω μάλλον ζεΐκός"}
τούς επ’ αυτό τούτο παρύντας καί παραδεδωκότας εαν-

15 τούς καί τούτον ένεκα επί τοβοϋτον τοίς γνμναβίοες
χρηβαμένονς καί υπευθύνους εαυτούς καταβτηβαντας
πεεθομένους φαενεβθαε τω επί τούτο υπό της πόλεως
καί των αγωνοθετών καί τού νόμου προκεχεερεβμένω ;
Εί δε δη καί αγωνοθέτης εί'η ό λέγων, προς τούτοες

20 η προ απάντων τούτων άρμόβει είπεΐν, ότε άεΐ
διατεθείς τον αγώνα ονκ ώκνηβεν άγωνεβτην καί
εαυτόν καταβτηβαε καί νποβαλεεν τη των άκονόντων
κρίβεε ένεκα τού άγώνος καί τού ένδοξον καί μέγαν

3 ίοΗ ούτε— οντε 4 συμφέρον τι Ρ | πι&οϋς Ρ 5 όττερ
Ρ: οοη· δ^ΙΙιΠΓ^ίυΒ 7 οντωσ Ρ: οντω 3,

|
οί ίν Ρ: οί ίπϊ 3

έπί Η 9 γάρ αν Ρ: γάρ 3, «» 6 9—11 οβηίεηΐία ηοη ίιιιο
ρβιΊίιιβί 10 έπαγγελομένοις Ρ | την τον Ρ: τοΰ 3 11 άψευ-
8εΐν έν τούτα, εί ι1ί8ίίη"ΐιβίΐ3ίιιΐ' 12 τούτων ί β των λόγων.
δϊιηίΐϊδ δβηΐβηϋα 681 ρ 35, 11—15 13 είκύς ίηδβηιϊ 15 ένεκα
Ρ: ένεκεν ©3 17 ύπό Ρ: έττϊ 3 18 νύμωι προκεχειρι-
οαίνον Ρ 1

| προκεχειριβμένον 3 20 τούτων οπι Ο-
|
εί ό

ίηδβηιί 21 καί οιη Ο 22 έαντόν Ρ: ίπ’ αυτόν 3 23 μέγα
Ρ: οοιτ ΟΒ^ΙΙ)
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καί περιοπούόαβτον τούτον γενέβ&αι, πολλώ δήπου
αναγκαιότερου αντοϊς (τοϊς) άγωνιξομένοις καί κληρο-
νομεϊν μέλλονβι της τού άγώνος δύξης. Τω δε ί,ένω

272 καί τούτο αν άρμόξοι
\
λέγειν, ότι προθηκών αντω δ

λόγος διά την επιδημίαν καί την μετονβίαν της &έας' 5

οί γάρ της &έας μεταδόντες καί τού λόγον τού περί
αντης μετέδοβαν άλλως τε καί επί τω ένδοζοτέραν
την πανήγνριν γενέβ&αι. καί ότι γνηβιος πολίτης
ονχ δ εγγεγραμμένος μόνον , άλλα πολλώ μάλλον
δ εννονς τη πόλει καί περί τά καλά μόνον τά της ίο

πόλεως βπονδάξων. εΐ δε δη καί μή πολίτης ών
επείβ&η τοϊς επιτάζαθι κα&εΐναι εαυτόν εις τον
αγώνα , πολλώ δήπου μάλλον τοϊς ά&ληταϊς βπονδα-
βτέον περί αυτόν τοϊς ώς αν είποι τις πολίταις τού
άγώνος ούβι. 15

Τούτων δε τών άφορμών τάχα άν τινες καί εις 4
τον πανηγυρικόν λόγον άρμόξοιεν, τοιοντων προΰώπων
πανηγνριξόντων καί τοιοντων ποιοτήτων έμπεριειλημ-
μένων. τοιαντης δε τής προκαταβτάΰεως γενομένης
νποβλητεον καί τον περί τών πανηγνρεων καχίύλου 20

λόγον έπαινον εχοντα τών προκαταδτηβαμένων, ότι
τών πολέμων καί τών προς άλλήλονς διαφορών κατα-

273 πανΰαντες τάς πό\λεις βυνήγαγον ώςπερ εις μίαν
πάλιν την πατρίδα πάντων , κοινή βννελ&όντας
&νειν καί εορτάξειν λή&ην απάντων τών πρότερον 25

ποιηβαμένονς’ καί ον ταντα άπέχρηβε μόνον , άλλα

1 δήπον] δήπον καί Ο 2 τοϊς βυρρίβιιίί δαηρρίιαβ οί
ρ 36, 6 .4 τούτο Ρ: τοντω 8, [ προβήχον Ρ 1 : οοη' ΐ'βο Ρ 5

12 ίπεία&ην Ρ: οοιτ & 18 ποιητών Ρ 8: οοιτ 8θ1ιθ1ίυ3 19 δε
της Ρ: ίε 8

[
γινόμενης Ρ8 20 τών οιη Ο 21 τών χαταστη-

βαμ,ένων δοΙιοΐίκβ ϋί ρ 37, 10 22 διαφορών Ρ : διαφόρων 6γ8
25 ίοΐ'ΐ τών πρότερον (ανιαρών) ιιεί (λυπηρών)

3*
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καί θεάματα καί ακροάματα μνρία επί μνρίοις προέ-
θεΰαν, ούκ είς -ψυχαγωγίαν μόνον, άλλα καί προς
ωφέλειαν διά μεν των μονβικών ακροαμάτων παι-
δενοντες ημάς, διά δέ των γνμνικών δνναβκονντες είς

8 τους πολέμους, καλόν μεν ούν καί τοις έπιδημοϋβι
βπονδάζειν περί την θέαν, πολύ δέ κάλλιαν τοις άγωνι-
ζομένοις αντοις. τοις μέν γάρ πρόβκαιρος ή τέρψις,
τοις δέ αθάνατος η όόζα ' καί παραχρήμα μέν γίνεται
έκάβτω τούτων ενφημεΐβθαι καί δακτνλοδεικτείβθαι

ίο επί τοις καλλίβτοις, νικάν, βτεφανοϋβθαι, άναγορενε-
βθαι, διά μιας πράξεως καί νίκης ού μιας πόλεως
γενόμενον αλλά βχεδόν άπάβης της οικουμένης' έκαβτος
γάρ των παρόντων της αρετής αποδεχόμενος τι] εύνοια
ώς πολίτην αύτοϋ προβοικειονται, το τοϋ Όμηρου δη

15 τούτο' 'έρ\χόμενον δέ άνά’ την πανήγνριν 'θεόν ως 274

είβορόωβιν', ον μόνον γε αλλά καί μετά την πανή-
γυριν, οποί (αν) αυτόν ί'δωΰι μόνον, καί άγωνιξο-
μένφ ταντα καθ’ έκαβτον αγώνα’ πανΰαμένω $ε παρα-
μένουβιν τόν βίον (ίυμπαντα οι καρποί (οί) από της

2ο νίκης, την περιουΰίαν τοϋ βίον αφθονον παρέχοντες'
μετά δέ την τελευτήν η μνήμη (ή) από των ανδριάν¬
των καί των εικόνων είς το άνάγραπτον έχειν την
όό'ζαν ονκ έν ταΐς μνήμαις ΰωξομένην μόνον, άλλά

15 Ηοιηοπίδ <9· 173 Ερχόμενον δ’ άνά αατν θεόν ιός είβορόωαιν

1 23ΓΪ118 καί. οιη Οτ | έπϊ οιη Π 4 γνμνικών (θεαμά¬
των) οί 8ο1οίίιΐδ 5 μέν οιη β 10 έπί τοις—άναγορενεσθαι
οηι α 11 πολέως Ρ 1 13 της άρετης] ίοιί ροδί ηβΛηιη ίηίβΓ-
οϊόΐϊί έλεγχον 14 αντοϋ Ρ 17 οποί αν Ο· 2 : οποί Ρ ίίιοίΐίδ βδί
οοηίβοίυηι οπη 18 καθέκαβτον Ρ

|
5ε Ρ: οιη 3,

[
παραμένονβι α

19 οί ϊηδβπιί ίίβηκραβ 21 ή 22 εΐβτδ Ρ: ί'οΓί ϊτι τε το
23 τοις μνημείοις οί 8οίιοίίυδ δβά οί Ρΐα,ίο 1β£. V ρ 741° κυπα-
ριττίνας μνήμας
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καί διά των βυγγραμμά-των βνμπαραμενονΰαν άπαιπι
τω χρόνω.

Είτα επί τούτοις προβάρεις και τον περί της πύλεως 4
λόγον, ότι και διά την πόλιν αυτήν βπουδαβτέον περί
τον αγώνα, βύμμετρος δε γινέϋ&ω δ έπαινος, επειδή 5

ού περί αντοϋ νυν πρόκειται, άφορμαι δε εις τοϋτο
εβονται δήπου ίκαναί αί προειρημεναι έν ταΐς περί
τοϋ πανηγυρικού λόγου με&όδοις. ομοίως δε καί περί
αυτής της πανηγύρεως ε’ρεΐς εφεξής, και πό&εν ήρξατο,

27δ και τις ο
|
καταβτήβας, και τίνων &εών έπάγεται, και ίο

τις ό επώνυμος αυτής · και έπαινος διά βραχέων από
των αυτών αφορμών των έκεϊ παραδεδομενων. αναγ¬
καίου δε ε’νταϋ&α γενόμενον και βνγκριΰιν ποιήβαβ&αι
προς τούς άλλους αγώνας, η δε βυγκριβις εβται και
από τόπου τοϋ άγώνος, οιον (ότι * * *, καί) από χρόνον, ΐδ
ότι αρχαιότατος ' η εί νέος, ότι όβον τω χρόνω υποδεΐ,
τοβοντον τη δόξη προεχει’ καί ότι εί νυν περιβπον-
δαβτός εβτι, πολλω περιβπουδαΰτότερος εβται λαβών
τον χρόνον, εί &εός εί'η ό επώνυμος, τά προβόντα τω
&εω" εί των ηρώων τις, ομοίως τάς πράξεις * εί επι- 20

τάφιος, ότι και αυτός διά την αρετήν τοϋ άγώνος καί
τής τούτου &εβεως ήξιώ&η. ετι καί την πόλιν παρα¬
βάλεις προς τάς άλλας, από μεγε'&ους, από κάλλους,

276 από οίκιΰτοϋ, από οίκειώματος’ εΐρηται
\
δε καί ταϋτα

24 οί ρ 5, 6 8 (1 . 16, 8 · 23, 19

4 περί οικ β 7 περί οπι Ο- πΐ ϊιΐδδϊΐ Βοΐιοϋπδ. άϊοΐίοιιβπι
ηβ§1β§βηίίοι·βιη 8Ϊ ςραϊδ ΙοΙβί'ίΐΓβ ηοη ίΐυοίβαί, 1β£3Ϊ ροίίηδ έν
τοϊς περί— μέ&οδοι 9 έφέί,ήο Ρ 10 καταστ&ς α,

|
%σ.Ι τίνα &

|

έπάγεται Ρ: απάγεται 3 ηοηάπηι δίΐηίΐίπιη άγεται 8ο1ιοί1π8
11 τί[σ] ουιη Γ38 Ρ 1

|
από] διά Ρίΐ 1δ 1π3Γ8 οΐ'ίΐΐϊοηβηι ΐνοΙΕπδ

ρ6Γ8ρθχβΓ£ΐΐ 16 τ) εί νέος, ή ότι 3
|
νποδεϊ Ρίΐ: άποδεΐ 6Χ 3ρθ-

§ι·3ρ1ιΪ8 Β,ΐκιυοΐ 8ο1ιοΗπ8. οΐ ειόΐϊ. υποδεής 18 ίοτΐ προσλαβών
20 εί Ρ: τ) 3 ή εί Βοΐιοΐίιΐδ

[
εί δ’ έντάφιος δοΡοΙίιΐδ
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ηδη. τούτων δε ρη&εντων οίκειότατα αν επαχ&είη δ
προς τούς ά&λητάς λόγος κατά τον Θουκυδίδην' Περί
τοιαύτης ονν πόλεως καί τοιουτον άγώνος πολλοί μεν
καί άλλοι καί πάλαι έφιλοτιμηβαντο καί εβπουδαβαν

5 νικηφόροι γενέβ&αι.
6 Επειδή δε διάφορα τά πρόβωπα, τά μεν ένδοξα,
τά δε ήττον, καί τά μεν από βτεφάνων πολλών, τά
δε νυν πρώτον άρχόμενα, πειραβόμε&α έκαβτον από
των οικείων καί προβφόρων προτρέψαβ&αΐ' οίον τούς

ίο μεν πολλούς έχοντας βτεφάνονς, ότι καλόν, μη όπως
καταιβχϋναι τούτους, αλλά καί προβ&εΐναι καί πλείονς
άποφηναι' βνναυξεται γάρ τοΐς βτεφάνοις καί η δόξα,
τούς δε ολίγους, ότι δει μη τούτοις άρκεΐβ&αι, αλλά
καί βεβαιώβαβ&αι τούτους ότι καί μετά της άλη&είας

ΐδ καί προίκα, τω έπαγωνίβαβ&αι καί προβλαβεΐν ετέ¬
ρους.

\
τούς δε νϋν πρώτον άρξομένονς' 'άρχή δέ τοι 277

ημιβυ παντός", καί τοΐς ηττημένοις πρότερον καλόν
άναμάχεβ&αι, ίνα μη καί ψυχή καί βώματι, αλλά τύχη
μάλλον δοκώβιν τΐ/ ηττη κεχρηβ&αι. είτα βυμπροτρέ-

20 -φεις τούς μεν κατά τό αίβχρόν, τούς δε κατά τό καλόν,
ότι τοΐς μεν πολλούς έχονβι καί προνενικηκόβιν αί¬
βχρόν τό ήττη&ηναι των μήπω νενικηκότων, τοΐς δε
άλλοις έντιμον καί ουδέ ύπερβολην είς δόξης λόγον
έχον (τό) τούς νενικηκότας κρατηβαι καί δι ενός

25 βτεφάνου προβλαβεϊν την. τούτων δόξαν, είτα πειρα-

2 οίϊΐιιιο^ιΐκίβδ II 41 6χΙγ 16 ϋϊο^βη. II 97 8,1. οί' 1δ, 1—3

2 περί ταντης 8 7 ροδί πολλών οοηίοίαδ τά δε άπό όλίγων
ΐηίβΓΟΪίΙίδΒβ, δβϊΐ οί ίηίία ιι 16 9 προτρέψεσ&αι 8 11 ν.ατα.1-
αχννηι Ρ, &: οοιτ Λνοΐ&ΐδ 14 άλη&είας οί ρ 39, 15 17 βχ-
δρβοίβδ και τονς ηττημένονς πρότερον (ότι) 18 μ ή ν.αϊ] μη
δηηρρίαδ 19 δον.ώαι 8 21 αισχρόν τοϋ Ρ: οοιτ Οί
24 τό ϊηββπιϊ
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βόμεθα άναιρειν, δι α επί τό διαφθείρεβθαί τινες
τρέπονται, τώ αίβχρώ και άίόξω, οτι αίβχρόν χρημά¬
των προέβθαι την νίκην, κατά άμφότερα τά πρόβωπα
το αίβχρόν προβάπτοντες, και κατά το των διδόντων
καί κατά ζτό)> των λαμβανόντων, ότι οΐ μεν χρήματα
αντί δόξης άνταλλάββονται' έν ώ ο ία μέν τά χρή-

278 ματα, οϊα δε ή δόξα" τά μεν πρόβκαιρα, ή δέ
|
αθά¬

νατος ' καί τά μεν τύχη καί χρόνος καί πόλεμος άφεΐλεν,
ή δέ αναφαίρετος υπό τούτων καί τά μέν ξώντας ευ¬

φραίνει, ή δέ μετά την τελευτήν ξηλωτούς άποφαίνεΐ'
καί τά μέν καί από κακίας περιγίνεται, ή δέ από
αρετής καί ανδραγαθίας, έπειτα καί οι δόντες τώ
μέν δοκειν νενικήκαβιν, τη δ’ αλήθεια έώνηνται την
νίκην καί ότι ού δόξαν κτώνται, άλλ’ αίβχύνην, τό
γάρ μή μετά αλήθειας κρατήβαι πρός αίβχύνην μάλλον
τώ κρατήβαντι ή δόξαν καί ότι εί καί λανθάνοιεν
τους άλλους, άλλ’ έαντοΐς βυνίβαβιν, καί παρά τοίς
αλλοις μέν δοκοϋβι κρατείν, παρά δέ έαντοΐς ήττην-
ταΐ' και ότι ουδέ ηδονή επί τής τοιαύτης νίκης * καί
ότι ό τής αίβχύνης έλεγχος αεί βυμπάρεβτιν αύτοις
τής επονειδίβτον νίκης, καί ότι χείρονς των προδο¬
τών εκείνοι μέν γάρ τούς άλλους πωλονβιν, ούτοι
δέ καί εαυτούς' καί όμοιοι τοϊς πύρνοις είβίν επί τοίς
ΰώμαβιν τοίς εαυτών λαμβάνοντες' κάκεϊνοι μέν ί'βως

. 2 τρέποντες Ρ: οοιτ 0-8 5 τό βιιρρίβιιϊί δ^ΙΙιιιΐ'^ΐιΐδ
7 οϊα 8ε Ρ 9 ζώντα Ρ: οοη· 83ΐιρρίιΐ8 11 μεν καίΡ: μεν 3

12 ίΐηίβ έπειτα ΐη86 ΐ·θηςΐ3 6886 ς^παβ ΐηίτα ιι 21 ν.αϊ ότι χεί¬
ρονς— ρ 40,2 έκδόντες 1θ§;αηίιη·, ιβοΐβ ΒοίιοΗιΐδ ιιίάίί 13 νενιχή-
χαοι 3 | τηι δ’ δίο Ρ 16 δόξαν Οδ: δόξησ' Ρ 17 αννίβασι 3

19 ^πί] ίοιΊ ίβτϊ | ταΐς τοιανταις νίχαις οϊ 87ΐΙ)υι·σϊπ8 , ίαϊΐφΐί τη τοιαντη νίκη οοηϊοβί’βΐ; 21 ίοΐ'ί (έκ') της |
καί—ρ 40, 2

έν.δόντες ηοη 8110 Ιοοο Ιε^ιιηίι».·, οί 3άη π 12 22 αΠ.οί>£ ποιονσιν 3
24 σώμααι 3

\
χαν.εΐνοι Ρ: έχεΐνοι 3

5

10

15

20
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καί δι ηλικίαν έξαπατη&έντες , οϋτοι δε δι αΐβχρο-
κέρδειαν εαυτούς έκδόντες.

\
εϊτα δτι ονδε λαν&ά- 279

νονδιν' ραόίως γάρ δρώνται καί εκ των δωμάτων καί
εκ των γνμναδιών καί εκ των προγεγενημένων άγώ-

δ νων. εν ώ’ τίνα τά επί τούτοις; μάβτιγες, ύβρεις,
αΐκίαι δωμάτων, ά δούλων καί ονκ ελενΟ-έρων το
παρά τοίς ·9 εαταις βλαδφημεϊδ&αι αντί τον έπαινεί-
δ&αι κροτεΐδ&αι δτεφανοϋδ&αι’ ενίοτε δε [καί] ζημία
καί το εκβάλλεδ&αι καί εκ των δταδίων καί αγώνων,

ίο με'γιδτον δε επ’ ελευθερία φρονοϋντας είς τάς των
δούλων τιμωρίας περιοράν αυτούς εμπΐπτοντας. καί άν
μεν δονλον αΐδ&άνωνταί τινα των άγωνιζομένων είναι,
κατηγορείν αυτού καί ώς ανάξιον τού άγώνος έκκρίνειν'
αυτούς δε τάς παρά των ά&λο&ετων ψήφους τής ε’λευ&ε-

ΐδ ρίας λαμβάνοντας την τής δουλείας κα&’ εαυτών φερειν.
7 Έν δε τούτω τω τόπω γενομένονς άναγκαΐον

\
καί 280

των αρχαίων μνημονεύειν καί παραδείγματα φερειν,
οδοί ενδοξοι' οΐ μεν δτι αήττητοι, οΐ δε οτι πλείδτας
νίκας ήραντο, οΐ δε δτι εΐ καί δλίγας, αλλά τάς ένδοξο-

20 τάτας, καί δτι πάδας προίκα, καί δτι άπδ δωφροδύνης,
άπδ εγκράτειας, άπδ τής άδκήδεως τοιοντοι εγένοντο'
καί ο τι αυτοίς τοιοντον δννεβη’ δτι πολλοί καί Ιδό&εοι
ένομίδ&ηδαν, οΐ δε καί ώς -ίίεοί τιμώνται τών πάλαι.

1 αίαχροχερδίαν Ρ: οογγ 0-8 2 λαν9άνοναι ίΐ 4 γυμνα¬
σίων η δ νβριξ υΐίίοδβ 1ι 8 καί ίηοΐιΐδί 9 καί. τί>] κατά
τό Ρα, το δαιιρρίιΐδ

|
έκβάλεσ&αι Ρ έκβαλέα&αι (χΆ: οογγ 8}4·

1>ιιι·§ίιΐ8
|
καί Η,ηίβ έκ οιη Ο

|
άγώνων · άϊδΐϊη^ιιβίιαη);. 1η οί

ϋθπιοδΐΐι. ογ. 19, 261 11 αύτονς Ρ: οογγ 8 12 δούλων Ρ: οοιτ
Ρ. Ραίοβι· Α^οηίδΐίο. III 17 13 κατηγορίαν Ρ ει : οοιτ β

|
αναξίου

Ρίΐ: οοιτ ΡίΛοΐ' 14 τών &&λητων α Ιό 5οτ1[ίι]α? ουιη
Κίητο. Ρ

|
καθ’ ίαντων] οΐχο&εν αυτόν Ρα, οίκοθετ καθ’ αυτών

βγίβυΐ'^ίηδ 19 ήιραντο Ρ 21 από τής Ρ: άπό α 22 καί
οτι Ρ ει

|
τοιοντο 8 23 τιμώνται] τιμώνται καί Ρα |

τώτ 4β1β-
Ιοηΐ Βαηρρίιΐδ.
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ΥΙΠ
Περί έβχηματιόμένων ά

Αγώνας έβχηματιβμένονς παντάπαβιν ον φαβιν είναι
τινές, άλλα μέρη μεν αγώνων έοχηματίβ&αι βννομολο-
γονβιν, το δε όλας νπο&έβεις διά τούτον τον τρόπον γ>

των λόγων περαίνεβ&αι ονχ οίόν τε είναι φαβί (,μη
281 γάρ

|
δυνατόν είναι μη ΰαφώς ακούοντας τούς άχροω-

μένους βννιέναι περί ον 6 λόγος έβτίν), ουδέ τούς
παλαιούς κεχρήβ&αι τω τοιούτω είδει των λόγων και
των αγώνων, ημείς δε και οβοι τρόποι των έβχημα- ίο
τιβμένων αγώνων, φράβομεν, καί της μεταχειρίΰεως
αύ την μέ&οδον δηλώβομεν, αυτούς τούς παλαιούς,
οϋς οϋ φαβί τινες κεχρηβ&αι τω τρόπω των λόγων,
μαρτνρόμενοι.

’Έβτι γάρ των καλούμενων Οχημάτων είδη γ' τό 2
μέν έβτι Οχημα λέγον μεν ά βούλεται, δεόμενον δε χβ

εύπρεπείας η δι όξίωβιν των προβώπων, προς ονς δ

λόγος, η δι άβφά.λειαν προς τούς ακούοντας, και
τούτω μέν τω ε’ίδει ονκ άντιλέγουβιν οι ρητορικοί,
άλλα καλοϋβιν αυτό χρώμα, τούς γάρ εύπροβώπονς 20

λόγους, ονκ οίδα δπό&εν δρμη&έντες, ούτως δνομά-
ξονβιν, όταν η προς πατρίδα τις διαλέγηται η προς

2 ά Ρ: πρώτον 6 4 ουνομολογοϋοι α 8 οντε Ρ: ΟΟΠ'
8αιιρρΪΒ6 11 μεταχίιρήοεως α 12 κί] αντην Ρ αντών 6
αντης οϊ δχΙΙχιΐΓβϊιΐδ 13 τών Ρα: τούτω των 6 15 )’άρ Ρα:
ιϊί Ο

|
τρία 6α 17 ιτρόρ α 8ο1ιο11υ3
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αριβτέα ή προς | βτρατηγόν η προς αρχήν τινα ή 282

προς όλην πόλιν. το δέ τι Οχημά ίβτι πλαγίως έτερα
μεν λέγον, έτερα δε εργαζόμενον εν λόγοις. τρίτον
βχήμκ εβτι το οίς λέγει τά εναντία πραχ&ήναι πραγ-

5 ματενόμενον.
3 Τον μεν ονν καλούμενου ι>πό των πολλών χρώ¬
ματος οντε άποκεκρνμμένη οντε χαλεπή (η) μί&οόος.
επιείκεια γάρ προβτεϋείβα τοίς λόγοις και το υπο-
βτέλλεβ&αι τη παρρηβία, αυτό (τε') τοντο τό αΐδεϊ-

ιο β&αι προβποιεϊβ&αι και τό όμολογεΐν μή βονλεβ&αι
τολμηρώς μηδέ άποκεκαλνμμένως λέγειν ή μέ&οδός
εβτι των τοιοντων λόγων, μεγίβτη δε και βα&ντάτη
έν τοντοις τοις λόγοις μέ&οδος , τό έτέρας αίτιας ώπο-
βαλέβ&αι ενβχήμονας πρό των λνπονντων λόγων. Οι

ΐδ δε έτερα μεν λέγοντες, έτερα δε βονλόμενοι τίνι με-
&όδω χρώνται; προτείνονβι μεν έτερα κεφάλαια τοις
άκροωμένοις' ά δε βούλονται πεϊβαι , τοις προτα&εΐβι
βνγκαταβκευάζουβι. και τρόπον τινά διπλοϋν αγώνα
αγωνίζονται’ τω μεν γάρ λόγω

\
τό κοινόν προτεί- 283

ζονουβιν, τέχνη δε ον τήν χρείαν έχονβιν. Ό δε: οίς
λέγει τά εναντία βουλόμενος λόγος άκονεβ&αι οντωβι
’άτοπύν τινα τήν μέ&οδον έχειν δύ^ει" δει γάρ είς
έναντιώβεις ύποπίπτοντα φαίνεβ&αι τοις άκονουβιν
καί έν τοντω τω είδει τό καινότατον δή φαίνεται

25 τέχνη ρήτορος ονβα τό εναντία λέγειν. τις 6 λόγος;
«

1 πρό στρατηγόν Ρ 2 τι] δεύτερον (4 | πλάγιον (4
3 λίγων Ρ

|
τό δε τρίτον (4 Τ ή ΐη8βηιίί Βαυρρίυβ 8 προσ-

&εϊσα Ρ: οογγ (4 Ά 9 της παρρησίας 8ο1αοίΙυ8
|
αντό τοντο Ρ:

ν.αϊ αντό τούτο (4& 13 κά&οδος Ρ: οοιτ (48 16 μ}ν Ρ: μεν
γάρ 8 17 προτε&εΐσι & 19 προτείνονβι α 21 άν.οϋβαι Ρα:
οοιτ ΒοΙιοΗιΐδ 22 τήν ο ίο (4 23 άκονουαι ίΐ 24 καινότα-
τον Ρ: ζοινότατον (43,
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βραχύς και σαφής. ώςπερ γάρ εν τοϊς άπλοις των
αγώνων ωφέλειαν έχει το μή δοκεΐν εναντία λέγειν,
όντως ένταϋ&α κέρδος αι εναντιώσεις έχονβιν, τδ δέ

μη εναντία λέγειν ζημίαν, καί πάνν δικαίως · εΐ γάρ
οίς λέγει τις τά εναντία βούλεται , αν (α) λέγη πείση, α

τά εναντία πρά'ξει' αν δε ά βονληται κατεργά.ζηται, τά
εναντία οίς λέγει πεί&ειν δόξει. μέ&οδος δέ τούτων
τις; ώςπερ εν τοις άπλοις άγώσι * * *, (ούτως εν τοΐς
τοιούτοις άγώΰι) τάς προτάσεις τάς οίκείας άα&ενεϊς

284 είναι δει, τάς δέ τοϋ άντιδίκον
[
ίσχνράς, και τά μεν ίο

παρ’ αντοϋ ευδιάλυτα προβάλλεσ&αι, τά δέ παρά τοϋ
έναντιονμένον δυβκαταγώνιβτα' αντη μία μέ&οδος.
δεντέρα δέ' ώςπερ εν τοϊς άπλοΐς άγώβιν ον χρή
στρεφόμενα λέγειν ονδ’ οίς αν και ό άντίδικος χρή-
σαιτο, όντως εν τοϊς τοιούτοις των αγώνων τοιαϋτα 15

λέγειν δει, οίς και δ άντιλέγων χρήσεται. οι μέν ονν
κνριώτατοι τρόποι των έσχηματισμένων λόγων ούτοι.
’Ήρτηνται δέ τούτων των τρόπων κάκεϊνα · τδ τά αυτά 4
δοκοϋντα λέγειν έτέρω προειπόντι έτέραν νπό&εσιν
διοικεΐσ&αΐ' τδ έναντιοϋσ&αι δοκοϋντα τω λόγω βοη- 20

&εϊν τω εργω. προκατασκενάσαντος τοϋ σχήματος την
χρείαν τδ (ώς έροϋντα) εν ’άλλω λόγω νπερβαλέσ&αι
την υπέρ αντοϋ παρρησίαν εις έτερον καιρόν.

3 αί οπι (χ
| ίχονπι. 3 4 μη Ρ : δη 3 οπι (χ

|
ζημίαν καί

7τάνυ. δικαιωθεί γάρ Ρπ, δ βούλεται αν λέγει Ρ: βούλεο&αι
αν λίγων (χ οις γάρ βούλεται, αν λίγων 3,

|
ίοΗ ττεί&η

6 βούληται Ρα: βούλοιτο (χ βούλεται Β^ΙΙοιίΓ^ίνίδ. Λβ ιηοοίο οί
ρ 77, 8. 10 | τά Ρ: οπι &3 8 ΙιίίΐίΗΐη ίηάϊοαπί οί ρ 77, 8

10 <5ε] δη 1ι βηΌΓβ 11 αντοϋ Ρπ 12 εναντίον Ο
13 δε (τίςβ; οοηΐοίαε εβά οί ρ 53, 14. 20 1δ οντω καί έν (χ

18 τούτον τον τρόπον (χ3 I κακειν’ αττα Ρ, 3 κακεϊνα' τά &
20 τδ Ρ: τον ε

|
δοκεΐν (χ 22 ώς έροϋντα ευρρίβιιϊ οί

ίηίία ρ 59, 19
|
νπερβάλλεα&αι 8γ11ι
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Τούτων δή καί τά παραδείγματα λαβείν εκ των
βνβλίων. ληψόμε&α δε παρά Πημοβ&ένους, Θονκν-
δίδου , Εενοφωντος , Πλάτωνος, |

Εύριπίδον , της πω- 285

μωδίας, Όμηρον άπδ παθών ιδεών τής ρητορικής,
ό ΰνμβουλευτικής δικανικής πανηγυρικής.

ΜεμνήθΟτα χρή, δτι τι] με&όδω [καί περί των
Οχημάτων των εναντία βουλομένων οίς λεγονΰιν άγω-
νιξόμενοι], ήν τις πορενηται, ως έφαμεν, δι έναντιώ-
ΰεων, μέγας κίνδυνος πρόβεβτι τω μή φωρα&ήναι υπό

ίο των άκροωμενών δτι τεχνάζει, τής έναντιώΰεως εις
δόξαν έμπεΰείν. εΐ γάρ δή έλεγχ&είη ή τέχνη , βνμβή-
βεται φιλονεικοϋντας, ά προΰποιεϊται λέγειν, ΰυγχωρεΐν
τω ρήτορι, ούχ ά βούλεται ταϋτα ψηφίξεβ&αι. φράβο-
μεν ουν καί δπως τις αν λά%Όΐ μεταχειριζόμενος τον

ιό δι εναντιώσεων λόγον.
5 Πημοβ&ένης τοίνυν ό όήτωρ. ΐνα πρώτον καί τδ
όνομα τοϋ Οχήματος καί την χρείαν δείξωμεν παρ’
αυτω

\ δεικννντες , έν τω περί τοϋ Οτεφάνον διηγού- 286

μένος λόγον , δν βννεβούλενβεν δια&έβ&αι προς Θη-
20 βαίους, ούχ άπλουν αλλά τινα τεχνικόν, ώδέ πως λέγει
καί επί τω λόγω τό όνομα έπάγει τής τέχνης' 'έπειδάν

21 ϋβιηοδίΙιβηβΒ ογ XVIII 178 ρ 287, 22—288, 3

1 δή Ρ: δει 8
1 έκ] οοηϊοΐίΐδ ήέατιν') ίκ δβΛ υβΐ'βοΐ' ηθ

8θΐ·ίρΐοι·θΐη ίρεπηι οοιτί^αβ 2 βνβλίων Ρ: βιβλίων 0-3,
3 πλάτωνος ροδί κωμωδίας ίΐ'αίοίΐ (4 6 χρή Ρα: ίϊ χρή 6

|καί— 7 άγωνιζόμενοι Ββοΐυδϊ υί βχ ια3Γ§ίηβ ίηΐβΐ'ροδίία, ιιίδί ςριϊβ
ουπι δοΐιοΐίο περί κτέ. ροδί χρή ίιαίοβΓβ πιαίθί 7 άγωνιζομένοις
Ρα 8 ήν] ή Ρ εί&Β,

|
πορενοιτο (χ 11 αηΐβ εΐ 4β688β ηκΙβΙηΓ

βί οοηίΐπηαϋο δυρβήοηδ Ββηΐβηΐΐαβ βΐ α11βι·α ρΐΌρΟδϊϋο, βΐϊαιη
τω φωρα&ήναι δτι. τεχνάζει ρβι-ίοιαίιιιη £Ϊ§;ηί, 86ά Ιβηίδδίιηα ηαιιΐα-
ίίοηβ Γβδίίϊηϋυι· δβηίβηίία

|
γάρ διελεγχ&είη Ρ γάρ διαλεχ&είη

6α 13 ιρηφίΒασ&αι α
|
φράαωμεν Ρ: οογγ α 11 τί αν Ρ: οογγ

68
| λά&οιτο β 2 15 έναντιώαεως 6δ 18 βχδρβοΐβδ παρ’ αντοϋ

λαβόντες
\
δεικνύντι Βοΐιοίίιΐδ

|
τοϋ οιη 6 19 λόγω α
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όα έλ&ωβιν οι πρέσβεις είς Θήβας, πώς χρήσασ&αι τώ
πράγματι παραινώ ; τουτω πάνν μοι προσέχετε τον
νοϋν. μή. δεΐσ&αι Θηβαίων μηδέν (αίσχρός γάρ ό

καιρός), άλκ επαγγέλλεσ&αι βοη&ήσειν, ώς εκείνων
μέν όντων εν τοΐς εΰχάτοις, ημών δε άμεινον ή

’ κείνοι
και τό μέλλον προορωμένων, ΐν’ εάν μέν δέξωνται
ταϋτα και πειΟχΤώΰιν ήμϊν, και ά βουλόμε&α ώμεν
διωκημένοι και μετά Οχήματος άξιου τής πόλεως ταϋτα
πράξωμεν’. Όρας και το έργον τής διοικήσεως, και

287 τό όνομα έπι\φερόμενον τώ έργω, τό 'σχήμα’. δ αυ¬

τός τοίννν Λημοσ&ένης εν μέν τώ περί τής πρεσβείας,

(Ϊνα) από δικανικοϋ λόγον άρξώμε&α, άλλα προτείνων
άλλα κατασκευάζει, δι όλου τοϋ βνβλίου διοικονμενος
διοίκησίν τινα τοιαντην’ κεφάλαια έστιν ά περ άβ&ενή
όντα τώ Λημοσ&ένει, εάν εφ αυτών προτείνηται, ελέγ¬
χεται ' ταϋτα ΐνα πι&ανά ποιήβη, έτερα μέν προτείνει,
λαβών δέ τον ακροατήν προσέχοντα τοΐς προτα&εΐσι
σνμπλέκει τάς πίστεις τών άβ&ενών τοΐς προτεινο-
μένοις. οίον, ΐνα ό λόγος έχη παράδειγμα, εροιτ αν
εικότως ο ΛΙΰχίνης τον ζίημοσ&ένην ζίιά τί τής προ-
τέρα,ς πρεΰβείας ου κατηγορείς ; καί τοι τά πεπραγμένα
πάντα έν τή πρυτέρα πέπρακται (ο φηΰιν ό ΑΙσχίνης
εν τή απολογία), ή δέ δεντέρα άπαίτηβιν όρκων είχεν

22 Αβδοΐιίηβδ ογ II 123 ρ 293

3 δείσ&αι βΐ 4 έπαγγέλλεσ&αι Ρα οιηη ΣΦ'Φ: δεία&ε βΐ
ίπαγγέλλεσ&ε οοη'βοίοι· Ταυοίτη. 4 ώ?] ίάν κελενωβιν, ώ$
ϋθηιοδίΐιβηββ θί ϊηίϊα ρ 90, 13 δ μέν οηι ΣΈΦ

\ ή κείνοι Ρ ηΐ
ΣΦ: ή έκεΐνοι (τα 6 καί αηΐβ τδ αββδί α Όβηι βχθηιρίίδ
8 οχήματος Ρα οηηι Λ: προσχήματος οβίβτα ϋβπι βχβιηρίαπα

11 παραπρεσβείας 8ο1ιοΐΐνΐδ 12 ΐνα δυρρίβιιί
|
άπδ γάρ (τ

|

άρζόμε&α Ρα | άλλα γάρ τείνων (τ 13 διόλου Ρ | βιβλίου Ρα
14 κεφάλαιά ίατιν Ρ 15 άφαντων Ρ άπ αυτών α

16 ταϋτα οπι (τ | μέν οιη (τ 23 είχε α

5

10

15

20
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μόνην, ή μεν ονν άλη&ής αίτια τον μη κατηγορείν
εκείνη ’ έπήνεβεν ό Λημοβ&ένης τά εν τη προτέρα
πρεσβεία πάντα πεπραγμένα, καί ψηφίσματα έγραψεν,
καλέΰαι έπϊ δειπνον εις τό πρντανεΐον τούς πρέσβεις.

|

δ αντη μέν ονν η άλη&ής αΙτία έβτί τον μή έγκαλεϊν 288
τη προτέρα, πρεσβεία. αλλά μην αΙτίαν Ικανήν ούόε-
μίαν έχει κατά τής ύβτέρας πρεββείας" δει ονν αυτόν
έφάπτεβ&αι και τής προτέρας. κατήγορων ονν άμα
τής προτέρας πρεββείας ού κατηγορεί, δει δέ αύτώ

ίο προφάβεως. τίς ούν ή πρόφαβις·, φηβ'ιν ήγνοηκέναι
τον Λίβχίνην πεπρακότα αυτόν έν τη προτέρα πρε¬
σβεία. τούτο ουτωβ'ι μεν προς έρώτηβιν την παρ’
Λίβχίνου έν παραιτήβεως βχήματι λεγόμενον άβ&εν'ες
και γελοιον έβτίν. άλλο δέ ονδέν έχων είπείν ό Λη-

ΐδ μοβ&ένης, υπέρ έφαμεν, ετέρου προφάβει τούτο βυγ-
καταβκευάξει. φηβ'ι γάρ άπυόείξειν τον Λίβχίνην αυτόν
νφ αυτού ελεγχόμενου, ότι δώρα είληφεν, και διέξειβι
λόγους ονς είπε πρότερον κατά Φίλιππον είτα φηβ'ιν
αυτόν πρότερον κατά Φιλίππου πολιτενβάμενον ϋβτερον

20 μεταβεβλή\βΟ·αι, ούκ αν μεταβαλύντα, εί μή δώροις 289

πειβάείς τούτο έποίει. ταντην την άπύδειζιν νπο&ε'ις
βνγκαταβκευάζει τό ότι εικότως έλαάέν με δώρα λαβών
επί τής προτέρας πρεββείας ■ ωμήν γάρ αιπόν χρηβτόν

3 οί' ϋβηιοείΐι ογ XIX 234 Αβδοΐιίηβδ οι- II 46. 63 8 βχ
ΑβδοΡΐιώ ογ II 123 δίΛΙαίο,

3 πάντα 8: πάντα τά Ρ
|
Ι'ογΙ ψήφισμα

|
έγραψε 3,

4 5Γρε'σ[(3]ειρ οιιιη Ιϋιαπι Ρ 5 έγκαλεϊν έν τήι Ρ, α: έν Ιβίβιιϊ
7 της προτέρας Ρα: πϊϋηιη δ^Πιπι-^ίνιβ ρβΜρβχίΐ 11 αυτόν

Ρίΐ: οογγ 1ι 16 αηίβ φησί Ιαοιιηίίπι ηβΒοΐο ςΛίαιη ίικίίοαιιίί 1ι
17 νφ’ αντοΰ Ρ: νφ’ έαυτοϋ Ά

|
είληψε α 20 μ,ετα-

βαλοϋντα 8 22 ότι οιη Ο | έλα&έ α, 23 προτέρας Ρ:
έτέρας α

ΙηδϋίιιΙ /ιϊγ Αΐίβτίιιτηδίαιηάβ
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είναι, τώ πρότερον κατά Φίλιππον πολιτεύεβ9·αι. αυτή
μεν ή βνμπλοκή τοϋ ετερα βνγκαταβκευάζειν ετερα
προτείνοντα.

ΠοεεΙ ό'ε αυτό πώς; άκούβωμεν τής λέξεως τοϋ 6

ρήτορος’ φηβί γάρ ώδε’ Βούλομαι δε προ πάντων, 5

ών μέλλω λέγειν, μνημονεύοντας υμών οίδ’ ότι τους
πολλούς ύπομνήβαι, τΐνα τάξ,ι,ν αυτόν έταζεν Αίβχίνης
εν τι] πολιτεία το πρώτον, καί τίνας λόγους κατά τοϋ
Φιλίππου δημηγορεϊν ωετο δεϊν ϊν είδήτε, ότι τοΐς
νφ έαντοϋ πεπραγμένοις καί δεδημηγορημένοις εν ίο.

290 αρχή μάλιβτα έξελεγχ&ήβεται δώρα έχων. έβτι τοί-
νυν ό πρώτος Αθηναίων αΐβ&όμενος Φίλιππον , ώς

τότε δημηγορών έφη, έπιβουλεύοντα τοΐς "Ελληβιν καί
διαφ&είροντά τινας των έν Αρκαδία προεβτηκότων'
καί έχων ’Ίβχανδρον τον Νεοπτολέμου δευτεραγωνι- 15

βτήν, προβιών μεν τή βουλή, προβιών δε τώ δήμω
περί τούτων, καί πείβας ύμάς πανταχοϋ πρέββεις πέμ-
ψαι τους βννάΐςοντας δεύρο τους βουλενβοιιένονς περί
τον προς Φίλιππον πολέμου" καί άπαγγέλ,Ιων μετά
ταϋτα ηκων ε’ξ Αρκαδίας τους καλούς εκείνους καί 20

μακρούς λόγους, (ους') έν τοΐς μνρίοις έν τή Μεγάλη
πύλει προς Ιερώνυμον τον νπερ Φιλίππου λέγοντα
νπερ υμών έφη δεδημηγορηκέναι ' καί διεξιών, ήλίκα
την Ελλάδα παβαν, ονχί τάς Ιδίας άδικονβι μόνον
πατρίδας οι δωροδοκοϋντες καί χρήματα λαμβάνοντες 25

παρά Φιλίππου, επειδή τοίννν ταϋτα πολιτευόμενου

6 ϋβιηοδίΐιβηβδ οι· XIX 9—12 ρ 343, 20—344, 28

6 5ε Ιιίο Βοήρίοι· ίκΜϋ 7 τίνα Ρ ονηη Σ: ίίς τίνα 8 οιιηι
οβίβΐ’ΐδ ϋβιη 1Π>ΐ'Ϊ3

[
άυτόν Ρ: οοιτ 8 ίαυτον Όβιη 8 τοϋ

οιη Π 13 ε'λλησι α 17 πανταχοΐ Σ 21 ονς βχ ϋβηι Γβδΐϊ-
ίπϋ Βοΐιοΐίιΐδ

|
έν τή Ρ&: ΐν Όβιη 23 ημών Ρ: οοη· 8

4
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τούτου τότε και τούτο τό δείγμα έζενηνοχότος περί
αύτοϋ τούς περί τής εΙρήνης πρέββεις πέμπειν ώς
Φίλιππον έπεί'βθητε υπό ’Λριβτοδήμου κα'ι Νεοπτολέ- 291
μου καί των άλλων των έκεϊθεν άπαγγελλόντων ούδ’

ο ο τι ούν υγιές, γίνεται των πρέββεων τούτων εις και
ούτος , ούχ ώ<; των άποδωΰομένων τα υμέτερα ούδ'
ώς των πεπιδτευκότων τω Φιλίππω , άλλ’ ώ§ των φν-
λαϊ,όντων τούς άλλους, διά γάρ τούς προειρημένους
λόγους και την πρύς Φίλιππον απέχθειαν ταύτην εΐ-

ιο κότως περί αυτού πάντες είχετε την δόζαν’. αυτή μεν
ή μέθοδος τού ΰυγκαταβκευάΰαι ' ήδη γάρ τον δήμον
βυνεπεβπάβατο δυνεζηπατημένον εαυτω δ Λημο-
βθένης. εϊτ’ έπήγαγεν τής τέχνης το δεινόν 'προβελ-
θών τοίνυν έμοι μετά ταϋτα βυνετάττετο κοινή πρε-

15 ββεύειν, και όπως τον μιαρόν καί λίαν αναιδή φυλάξ,ο-
μεν άμφύτεροι τον Φιλοκράτην, πολλά παρεκελεύβατο.
και μέχρι τού δεύρο έπανελθείν από τής πρώτης πρε-
ββείας εμέ γοϋν, ώ άνδρες Αθηναίοι, διεφθαρμένος και
πεπρακώς αυτόν έλάνθανεν’. ώς θαυμαβτή γε ή τέχνη.

2ο πάντας αυτούς Οςηπατημένους άπέ\δειξεν. έπήγαγεν 292
δε ευθύς τό μέν 'ώςπερ υμείς έί-ηπάτηδθε, κάγώ’ ■ διά
μέβον τό περί Φιλοκράτους είπών αυτός έφ’ αυτόν
ήγαγεν την αΙτίαν , άπλότητος προβχήματι κλέπτων

13 Ββτηοδίΐιβηβδ ογ XIX 13 ρ 345, 1—5

2 άντοϋ Ρ: οοιτ 8 9 προς Ρ α οιιιη ΡΦ : προς τον οβίβή ϋβηι
ΙίΙιΐ'ί 11 τοϋ καταοκενάοαι η, 13 έπήγαγε 8 15 φνλάξομεν
Ρ: φυλάζωμεν α 18 βΐ ρ 61, 2 ω (άν)δ(ρες) αθ(ηναϊοΐ) Ρ οοη-
ρβηΛϊο ϊηδοΙθηϋοΓβ 8β<1 οβιΊο: ω άθηναίοι α 19 αυτόν βχ
αυτόν οοιτ Ρ: εαυτόν α 20 έπήγαγε α ϊηίβιτο^αΐ βοτίρίΟΓ.
Βοΐιοϋιΐδ ίηΐβι-ροΐαϋδ ονκ αηΐβ ενθυς βΐ αλλά αηίβ διά οοη-
δΐιΐβΐιαΐ δβηΐβηίϊαβ 21 ΙογΙ τό ομοιον

|
έξηπάτηοθαι Ρ έζηπα-

τείβθαι α: οοιτ Ο- 22 ίφαντόν Ρ 23 ήγαγε Γ | κλέπτων Ρ:
βλέπων θα
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την πανουργίαν της καταΰκενης τω λέγειν 'έμέ γοϋν,
ώ άνδρες Αθηναίοι, διεφθαρμένος καί πεπρακώς αυτόν
έλύνθανεν\ άλλα μη φάναυ ' κάμέ’, ένα μη δοκη τό
παν επιχείρημα οίκείας διοικήΰεως έξειργάΰθαι. οντω
μεν έτερα προτείνων έτερα καταΰκενάζει ό Λημοΰθέ- 5

νης" και έξης τό αυτό ποιεί εν τω λόγω και πάλιν
έξης και ’άχρι τέλους τοϋ παντός άγώνος. τούτο μέν
ΰοι όικανικών λόγων τό παράδειγμα [λόγων] έΰχηματι-
βμένων, έτερα προτεινόντων , έτερα καταΰκεναζόντων.

Συμβουλευτικών δε πάλιν ό αυτός Λημοΰθένης έν 7

τω περί των ΰνμμοριών δι υλον την τοιαντην τέχνην π
έξεργάζεται. έχει δέ όντως" οι μέν Αθηναίοι ώρμη-
καΰι μέν προς βαΰιλέα των Περΰών, τοιαϋτα των

293 ρητό'ρων ΰυμβονλενόντων και έπαιρόντων αυτούς εκ
τοϋ έπαινεΙν τούς προγόνους και μεμνήβθαι των πε- ιβ

πραγμένων προς τούς βαρβάρους έργων, πρός δέ τον
Φίλιππον τον των Μακεδόνων βαΰιλέα όκνονΰι πολε-
μεϊν. ό όί Λημοοθένης αυτά τά εναντία πρός μέν
τον βαΰιλέα πολεμειν αυτούς ον βούλεται , πρός δέ
τον Φίλιππον βούλεται, όράς όνο νποθέΰεις εναντίας 2ο

άλλήλαις; πώς ονν τούτο ποιεί; διπλω γάρ τω ΰχή-
ματι χρηται. πρός μέν τον βαΰιλέα ον φηΰι μη δεϊν
πολεμειν, αλλά μηδέπω πολεμειν" εΐ γάρ απλώς έκέ-
λενε μη πολεμειν, ονκ αν αντω προΰεΐχον τον νοϋν,
ώρμηκότες πρός τον πόλεμον, δ δέ φηΰι μέν πόλε- 25

μεϊν δείν, ένδιδούς αύτοΐς δ βούλονται" πρότερον δέ
άξιοι παραΰκενάξεΰθαι , ΐνα άΰφαλέΰτερος και δικαιό-

2 άντόν Ρ 4 ^θηβϋιιιΐδ αά έπιχείρημα ΓβϊβιΊιΐΓ ρΓαβόΙϊοα-
ίϊυβ ρΟδϊίππι 8 λόγων ίηοΐιΐδϊ 10 πάλιν αυτός ό Ρ&: ΟΟΠ’
(τυίΐΗβηΐδ ΟΜο οί ρ 91, 2 11 των οιη 6 12 οί μεν ονν
άθ. 04 21 δϊ^ηιιιη ϊηΐθίτο^αϋοηϊβ αηίβ πώς ίβδίίΐίυι· Ρ
22 όν φησιι δΐο Ρ ον φηαει (4 8,: οοιτ 8 24 οΰ καν Ρ

4*
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τερος δ πόλεμος γένοιτο , τέχνη τούτο ποιων, οίδεν
γάρ ότι ή αναβολή έκλνβει την δρμήν. και εύ&ύς γε
μετά τδ προοίμιον κλεπτών τδ δοκεϊν βνναγορενειν
βαβιλει τί φηβιν, 'έγώ νομίζω κοινδν

\
εχθρόν άπάν- 294

5 των των όντων Ελλήνων είναι βαβιλέα’ ου μην διά
ταϋτα παραινέβαιμ’ αν μόνοις των άλλων νμιν πόλε¬
μον πρδς αυτόν αί'ρεβ&αι’. οντω μεν έπέχει την δρμήν,

ζτη) αυτή τέχνη Θουκυδίδη χρώμενος. και γάρ παρά
τω Θουκυδίδη ’Λρχίδαμος, όν φηβιν δ Θουκυδίδης

ίο βυνετον είναι και βώφρονα, επειδή έώρα τούς Λακε¬
δαιμονίους και τούς Πελοποννηβίους ώρμημένονς πρδς
τδ πολεμείν τοΐς ’Λ&ηναίοις, ούχι μη πολεμείν κελεύει,
(;ήδει γάρ ου πειβομε'νους) αλλά μηδέπω τούτο ποιεϊν,
αλλά πρότερον παραβκευάζεβ&αι. οντω μεν γάρ, ο

15 περ έφαμεν, εμποδίζει την δρμήν αυτών δ Λημοβ&έ-
νης δμοίως τω Θουκυδίδη, διδάβκει δέ προελ&ων τού
λόγου τον τρόπον * * * ής παραβκευαβ&είβης ευτρεπής
γίνεται κατά

\
Φιλίππου, και όντως έκάτερος ό λόγος 295

τεχνικώς περαίνεται τω Λημοβ&ένει, τω βαβιλει μεν
2ο μηδέπω πολεμείν, τή δε επί βαβιλέα παραβκενή έχειν
χρήβϋαι κατά Φιλίππου, οντω μεν δι όλου τού λόγου
τού βυμβουλεντικον έτερα προτείνεται και έτερα κατα-

4 ΏβιηοδίΙιβηβδ ογ. XIV 3 ρ 178, 22—25 9 ΤΙιηθ7<ΙκΙβ8

I 79 12 κίβιη I 80—85 16 ϋβπιΟΒίΙΐΘΐιβΒ XIV 14—28

1 οΐδε Ά 3 μ,ίτά] κατά Η υϊίϊοββ 4 τί φηαϊν Ρ: τι,
φηαίν 8 5 όντων &ί)Θ3ί βί 8 ϋβιηΟΒίΙιβηΪΒ βχβιηρίίδ βί ίηίΪ8
ρ 91 13, άβΐ 8οΗοίίιΐ3 6 ταϋτα Ρα, οιπη ΤΈ: τούτο Γβΐίφιϊ
ϋβπι 1ΐΙ)ΓΪ

| αλλων] ίη πΐ£ έλλήνων Η,ΛοΙϊΐ Ο· 2 7 αιρεβ&αι Ρ
αίρεΐοϋ-αι Σ: αραα&αι θα βίαιη ρΙβΓΪδηιαβ Ρβιη ΙίΙαηΒ 8 τή
αυτή δ: άντή Ρ 16 προελ&ών Ρ: προελ&εϊν Οί-8 17 λόγον]
αη οτόλουΊ

|
Ιιΐοίιηη ίηάίοαιιϊ: ής βοίΐ δυνάμεως ναυτικής τε καί

πεζής
|
ον παραοκεναο&έντος (I

| ευτρεπής Ρ: ευπρεπής Ο 8
18 6 λόγος Ρ: λόγος 6α 22 του ροδί λόγου οπι Ια βΠΌΓβ
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σκευάζεται, καί ύπό&εσις υποδέσει συμπλέκονται. έχεις
όνο ταντα παραδείγματα αγώνων ετέρων προτεινο-
μένων, ετέρων συγκατασκευαζομένων, τό μεν δικανι-
κοϋ είδους, τό δέ συμβουλευτικού.

Έπεϊ μέντοι βυμβουλεντικών και δικανικών ε’μνή- 8
σδημεν, λάβε και παρά Πλάτωνος παραδείγματα αγώνων 6

πλειόνων συμπεπλεγμένων και τρόπον τινό πάντων

(των} μερών της ρητορικής βνναγομένων. η Σωκρά-
τονς Απολογία την μεν πρόταβιν έχει, κ>£ τό επί¬
γραμμα δηλοΐ, απολογίαν, έστι δέ καί Αθηναίων κατη- ίο

γορία, εΐ τοιοντον ’άνδρα είς δίκην ύπήγαγον. και
κέκρνπται τό πικρόν τής κατηγορίας τω έπιεικει τής
απολογίας’ ά γάρ υπέρ αυτού απολογείται, Άδηναίων

•296 κα\τηγορεΐ. δύο μέν αυται συμπλοκαί. τρίτη δέ' ό

λόγος έβτι Σωκράτους εγκώμιον, καί τό επαχδές του 15

λόγου έπεΰκίαΟται τω άναγκαίω τής απολογίας ' τρίτη
αυτή συμπλοκή. και γεγόναβι δύο μέν δικανικα'ι υπο¬
δέσεις βυνημμέναι, ή απολογία και ή κατηγορία' μία
δέ εγκωμιαστική, ό έπαινος 6 Σωκράτους. τέταρτη
συμπλοκή, ή περ μεγίστη υπόδεσις τω Πλάτωνι, έχουσα 2ο

συμβουλευτικής ιδέας δύναμιν, φιλόσοφον δέ την θεω¬
ρίαν έστι γάρ τό βυβλίον παράγγελμα, όποιον είναι
δει τον φιλόσοφον, τούτο, μέν εν ρητορική, συμ¬
βουλευτική Ιδέα · ώς <5’ έν φιλοσοφία, δόγμα παραδι-
δόμενον τοιοϋτον γάρ είναι τον φιλόσοφον, όποιος 25

εν τή Απολογία φαίνεται Σωκράτης. ταύτην την

1 ΰποδέαεις Ρ3,
|
νποδέοει Ρ: νποδέαεβι 8 | ανμπλέκονται

Ρ& βχοιίδίΐή ροίβδί 2 άγώνων οί 1 6 6 λάβε 8ΐο Ρ 7 πάν¬
των μερών ΡίΧ: οοιτ 6 10 απολογία Ρα: οοιτ ΒγΙΙηΐΓ^ϊιΐδ
11 εί] οχ ιιβΐ οτι 8ο1ιο1ίιΐδ 13 άυτον Ρ, ο, 14 ίε'] ίε ίατϊν (χ
οιηίδδο έστί δβφίθηίβ 19 ίΐΐΐβηιηι ο οχα & 22 βυβλίον Ρ:
βιβλίον Οτίΐ 23 συμβουλευτικοί ιδέα Ρ: οοιτ (χδ 25 όποιον Π
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κραβιν των τεττάρων ύποθέβεων ξηλώβας δ Πημοβθέ-
νης εν τω περί τον βτεφάνου την μίμηβιν έξήνεγκεν
καί γάρ απολογίαν εχει υπέρ ών κατηγορεϊται, και
κατηγορίαν έλέγχοντος τους ήδικηκότας και των κακών

ο αιτίους , καί φανερώς εγκώ μιου δεικνύντος έφ οίς 297

άξιός εβτι τοϋ βτεφάνον , καί τδ δόγμα ώς εν λόγω
δικανικω καί πολιτικω , οποίον είναι ζδείβ τον πολι¬
τικόν ’άνδρα καί βύμβονλον αγαθόν. λέγει γονν αυτός
εν τω λόγω βαφώς' 'ταϋτα καί τοιαϋτα πράττειν,

ίο ΛΙβχίνη, τον καλόν κάγαθόν πολίτην δεί’.
9 Ταϋτα μεν δη βοι παρά Πημοβθένους καί Πλά¬
τωνος. άλλα καί Θουκυδίδης δυο ύποθέβεις βνμ-
πλέκει εν τω έπιγραφομένω Έπιταφίω' της μεν γάρ
έγκωμιαβτικης ιδέας έβτίν δ επιτάφιος , βυμπλέκεται

ιό δε ιδέα βυμβουλευτική. ού γάρ μάλλον επαινεί τους
τεθνεώτας η τους ξώντας επί τον πόλεμον παρακαλεϊ.
τοϋτο μέντοι άναγκαίως ποιεί' δ γάρ λίγων έβτί τον
επιτάφιον Περικλής , άνήρ τοϋ πολέμου αίτιος, έτι
μέντοι τριών όντων κεφαλαίων τοϋ επιταφίου , έπαί-

20 νον θρήνον παραμυθίας , το
'έν τών κεφαλαίων υπερ¬

βαίνει , τον θρήνον ού γάρ βυνέφερεν τω βυμβου-
λευτικω ουδέ τή προτροπή τό θρηνεϊν, ώς φηβιν αυτός
δ Θουκυδίδης λίγων ώόε' 'διό περ καί τούς τώνόε νϋν
τοκέας , οβοι πάρεβτε , |

ούκ ολοφύρομαι μάλλον η 298

9 Ρβιηοδίΐιβηβδ οι· XVIII 306 ρ 327,10 23 ΤΗηο^Ιϊάβδ II 44

1 κράσιν Ρ 9 2 έν τΐμ βίο Ρ
|
έξήνεγκε 6 α 3 απολογίαν

βχ άπολοαν οοη' Ρ 1 6 καί τό] αη καί ΐτι? 7 δει δΐιρρίειιί
ο] ρ 53, 23, ροδί άγαθδν ίηδβπιίί 8 9 καί Ρ οιαιη ΣΈΦ-. καί
τά 6 θύω ιιο1§αίϊδ ϋβιη βχβηιρίϊδ 10 δει Ρα: οιη 8 15 ιδέα
συμβουλευτικήν Ρ: οοιτ δ 10 τεθνεώτας ή τούς οιηΐδδα δπρρίβί
πι§; Ρ 5

|
τονς οηι 6 21 συνέφερε 6α 22 τη τροπή 6
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παραμν&ήβομαι’. ποιεί δε τούτο άναγκαίως, επειδή
άρχομένου τοϋ πολέμου τον λόγον ποιείται' ως εΐ
έ&ρήνηβεν τούς πρώτους άπο&ανόντας, ά&νμονς αν
έποίηβεν τούς μέλλοντας πολεμεϊν. αυτή μεν δη τής
διπλής νπο&έβεως ή χρεία, πώς δέ έμιξεν τάς κατα- 5

βκενάς , καί πώς μίξας αυτός ομολογεί , φέρε ΐλεαβώ-
με&α. ή γάρ κραβις έβτιν ή τέχνη τον Οχήματος εν
τοϊς λόγοις. κεφάλαιόν έβτι τοϋ εγκωμίου ό τοϋ
γένους λόγος' οι ούν προτρέποντες εις τούς πολέμους
τά των προγόνων έργα διεξιόντες , παρορμώβι τούς ίο

ακούοντας · ούτως βννετέλεβεν ό έπαινος τοϋ γένους
εις την βνμβονλήν. πάλιν αύ κεφάλαιόν έβτιν έν
τοϊς έγκωμίοις ή παραβολή, τό παρεξετάξειν τούς επαι¬
νούμενους έτέροις τοϊς ευδοκιμοϋβιν. άλλα μην έν
τοϊς βνμβονλεντικοΐς λόγοις , ότι ράδιος ό πόλεμός 15

έβτιν , έκ τοϋ παραβαλεΐν τά των οικείων τοϊς των
299 έναντίων άποδείκννται. χρώμενος ούν τω τής

|
παρα¬

βολής λόγω και τό έγκώμιον όμοϋ καί την βνμβονλήν
περαίνει, τοϋτο γάρ νπέβτη μεν άποδείξειν άρχόμενος
μεν τοϋ λόγον νπιβχνονμενος , έπι τέλει δε βέβαιον- 2ο

μένος , όπου και έναλλάττει την τάξιν των κεφαλαίων
και δείκνυβιν, ότι πρεββυτερον ήν τω ρήτορι τό τής
βυμβονλής τοϋ έγκωμιαβτικον λόγου, λέγει γάρ ώδε'
*από ο ϊας τε έπιτηδενβεως ήλύον επ’ αυτά , καί τρό-

24 Τΐιιιο^ΐίάβδ II 36

3 έ&ρήνησε 4 έποίηβε δ έμιξε ίΐ 7 ν,ράσις Ρ 11 οΰτω
(τ8 13 έπαινονμένονς Ρ: έπαίνονς 0-8 18 όμοϋ Οίη &
19 περαίνει Ρ: συμπεραίνει (τ παρήνει 8, 19—20 άρχόμενος
μεν τον λόγου νπισχνούμενος μεν τοϋ λόγου Ρ: άρχόμενος μεν
τοϋ λόγον & άρχόμενος τοϋ λόγον 8: υβΐ'1)8 μεν τον λόγον ί8ΐ80
ί1θΓ8Ϊ8 Λβίβιιί 20 έπϊ 8ε τέλει 6 23 γάρ Ρβ ?

: &'8
24 από Ρ8: άπό 8έ ΤΙπιο^άίοΙβδ

|
ήλ&ομεν Τΐιυοχάϊάβδ
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πων έξ ών μεγάλα ίγενετό , ταντα δηλώβας πρώτον
είμι και επί τον τώνδε έπαινον , νομΐξων επί τε τώ
παρόντι ονκ αν άπρεπη λεγβηναι [όίϊ?/| αυτά, καί τον
πάντα όμιλόν καί άβτών καί ξένων βνμφορον είναι

5 επακονβαι αντών’. ταΰτα μεν ίπ αρχή ' προϊόντος δε
τον λόγον άποδείξας καί κερόβας επάγει λίγων · 'καί

[ίί] έμήκννα τά περί της πόλεως, διδαβκαλίαν τε
ποιούμενος μη περί ί'βον ημϊν είναι τον

|
αγώνα καί 300

οίς τώνδε μηδέν υπάρχει, καί την ενλογίαν άμα εφ
ίο οίς ννν λέγω φανερόν βημείοις καΟτβτάς'. τό γάρ
'έπέ τε τω παρόντι ονκ αν άπρεπή λεχ&ήναι αυτά ’
τής εγκωμιαστικής ιδίας ίβτί' τό γάρ κεφάλαιον εγκω-
μίον ζέπιανος'). τό δέ 'καί τον πάντα όμιλον καί
άβτών καί ξένων βνμφορον είναι επακονβαι αντών’

ιγι τής βνμβονλεντικής Ιδίας έβτίν κνριώτατον γάρ εν
βνμβονλή κεφάλαιον τό βνμφέρον. καί 'διδασκαλίαν
ποιούμενος μή περί ί'βον ήμΐν είναι τον άγώνα καί
οίς τώνδε μηδέν νπάρχει’ τής βνμβονλής άπόδειξιν
έχει, τό δέ 'τήν ενλογίαν άμα εφ’ οίς ννν λέγω

20 φανεράν βημείοις κα&ιβτάς’ τοϋ έγκωμίον δείκννβι
την Ιβχύν την δέ κράβιν αυτών τό 'άμα’ δηλοΐ. ταϋτά
βοι καί παρά Θονκνδίδον.

10 Άλλα καί Ευριπίδης ό ποιητής εν δλω δράματι
λόγον ε’βχηματιβμένον περαίνει , εν τή Μελανίππη τή

6 ΤΗυο^ΙϊιΙββ II 42

3 δεϊν βί α Τίπιο ίΐΐϊβηυπι βΐ Ιη&α ιι 11 οηώδυηι (Ιβί
δοΐιοΐΐΐΐβ 4 είναι αυτών έπακοϋααι Τΐιυο 5 νπ’ 6 6 καί
εί Ρα: διό δή καί Τίπιο εΐ βχ έ ηαΐυηι οΐβίβυί 9 υπάρχει
Ρα: υπάρχει όμοίωϊΤΐιηο^οΐϊιΐίδ 1ϊΐ>ιΊ 12 έοτίν Ά 13 έγκωμίον
τό δε καί Ρ6 έγκωμίον τάδε, καί 8: 8ΐιρρ1βιιί 1δ έβτί· ά
16 καί ΡΟ: μή α <1β1 δ^ΤβιΐΓ^ΐιΐΒ 21 κράβιν Ρ 22 ίοΗ
(τα) παρά 23 όποιοτης Ρ: οοιτΟα 24 παρτ/νει α | έν οπιβ 1
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ΰοφή. κάκεϊ δε τό Οχημα διπλονν, τδ μεν αύτοϋ τοϋ
ποιητοϋ, τ'υ δε τοϋ υποκειμένου προΰώπου της Μελανίπ-

301 πης.
|
ΰνγγέγονεν Αναξαγόρα δ Ευριπίδης · δόγμα δέ

ήν Αναξαγόραν τδ 'δμοϋ πάντα χρήματα’. μετά ταϋτα
βυγγενόμενος Σωκράτει και κρείττονος λόγον μετά- 5

ΰχών , άξιώΰας, ώς έμοι δοκει , και τον Αναξαγόραν
λόγον μνήμης έν τοϊς δράμαΰιν, έξήγαγεν αύτδ τδ
δόγμα έν τη Μελανίππη τη ιίοφή. ή γοϋν αρχή τοϋ
λόγον αντω αίνίττεται την πρδς τον διδάΰκαλον
έννοιαν φηΰί γάρ ή Μελανίππη · ίο

Και ονκ έμδς δ μϋ-θυς, άλλ’ έμής μητρδς πάρα,
δ μεν Εύριπίδον ΰχηματιΰμδς οντος’ δ δέ τής Με-
λανίππης τίς\ τά παιδία έξέ&ηκεν είς τά τοϋ πατρδς
βονφόρβια’ δ δέ πατήρ οΐόμενος είναι τοντο τέρας
γνώμην ποιείται κατακανΰαι τά παιδία ·

ή δέ ΰώΰαι 15

βονλομένη τά τέκνα, ότι μηδέν έΰτι τέρας, φιλοΰοφεΐ.
302 και όντως

\
τήν αυτής χρείαν διοικεΐται έν παραινέΰεως

ΰχήματι φιλοΰοφοϋΰα.
Ή δέ γε κωμωδία ότι πολιτεύεται έν τοϊς δράμαΰι 11

και φιλοΰοφεΐ, ή των περί τδν Κρατινον καί ’Λριΰτο- 20

φάνην καί Ενπολιν, τί δει καί λέγειν; ή γάρ τοι
κωμωδία αυτή τδ γελοΐον προΰτηΰαμένη φιλοΰοφεΐ.
ξενοφών δέ δ καλδς ώς έν τή Παιδεία βουλόμενος

4 Αηο,χίΐβΟΓΕίδ & 1 8ο1ΐίΐιιΐ)ίΐο1ιϋ 11 Εππρίοίθδ & 484, 1 Ν 2
.

5 τώ αωκράτει & 7 αντοϋ τδ οϊ 8γ1ΐ5πι·§ϊιΐ8 8 ή γ’
ονν Ρ 9 αντής οϊ 8ο1ιοίίιΐ8

[
&.\ϊ\νίττεται οπηι ΐ'ίΐδ Ρ 10 ιιελα-

νίππηι· Ρ 13 τις Ρα ηίδϊ ςριοά. ϊο,ΐδο αά δβφίβηΐΪΗ, ΐΓ&ίιιηΐ:
ήτις βΗεπΏΠ,ηηιΐδ αρ δοΐιοίΐιιιη ρ Ιάδ οτι τις ΥίΐΙοΙίβηαβΓΪυδ
Λϊαίπίο. ρ 184·'ι 16 τίραί] τδ τερασ Ρ ίΐ οϊ ρ 94, 14
17 οΰτω ίΐ

|
αντης Ρ: αντήν 0· αρχήν ίΐ 19 8ς[ λόγων ΐβχη-

ματιΰμένων ιηβηϋοηβιη 801'ίρίθΓ ηβ§1β£βηίβΐ' οιηίδίϊ 23 ώ?
8ο1ιο(;ΐιΐ8: ορ Ρο,
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τους εκ τον δήμον των Περβώ ν ομοβκενονς ποιήβαι
τοΐς ύμοτίμοις, καί πάλιν βονλόμενος κοινόν αγώνα
αρετής τοΐς άριβτα βτρατενβαμένοις προτι&έναι, τοΐς
τε δμοτίμοις διαλεγόμενος εν Κύρον λόγω ώς αύτοΐς

5 χαριξόμενος, καί τοΐς δημοτικοϊς ώς εκείνων προνοού-
μενος (βχηματίζει) εν έκατέρω τω λόγω , παρίημι
λέγειν. εν δε τή Άναβάβει νποπτεύονβι μεν οι βτρα-
τιώται , ώς επί βαβιλέα δ βτόλος έβτί, καί ούκ έτι
ε'πεβ&αι Κνρω βούλονται · ό όε Κλέαρχος εν τοΐς

ίο βτρατιώταις δημηγορεί νπιβχνονμενος μεν ε'ψεβ&αι
\

τοΐς βτρατιώταις πανταχόβε, εν δε τω λόγω κατα- 303
βκενύζων τό άναγκαϊον είναι μένειν, μιμούμενος τον
Όμηρον Φοίνικα, καί γάρ εκείνος έν ταΐς Λιταΐς
προτείνεται την νπύύεβιν των λόγων τον Άχιλλέως,

ΐ5 ώς ού δννατόν (ον) αντω μένειν, αν εκείνος άπίη,
άλλα πάντως έψόμενος τω Άχιλλεϊ. τάς δέ αίτιας
λίγων δι άς ούκ άν άπολειφ&είη τοϋ Άχιλλέως, ότι
χρή μένειν τον Άχιλλέα καταβκενάζει, τω μεν δοκεΐν
δεικννς, κα&’ άς προψάβεις ον μενετέον αντω, έργω

20 δε άπαιτών τάς χάριτας, ας εις τον Άχιλλέα κατέ&ετο
τλρέψας καί παιδεύβας, Άγαμέμνονι δε χάριν φέρων
τω λόγω, καί ότι ταϋτα διανοούμενος τό βχήμα των
λόγων έποιήβατο, αυτός Άχιλλενς έπεκδιδάβκει. όπερ
Όμήρω έ&ος' καί όςτις άλλος μετεχειρίβατο τό είδος

1 ΧβηορΗο 0/πιρ. II 1, 9—19 2 ίάβιη ΐΐιΐοΐ II 3, 2 —16
4 ϊάβηι ΐΐιΐοΐ II 1, 11 5 ίάβιη ίΙιΐΛ II 1, 16—18 9 ιάθΐη

Αηαΐΐίΐδ. I 3, 3—6 13 Ηοιηβηΐδ I 434—523

2 καινόν Ρ: οοιτ 3, 3 τοΐς τι Ρ: τοΐς δε Ά 6 σχημα¬
τίζει ϊηδβπιί αυοΐοτβ δοΐιοίίο 15 όν ϊηδβπιϊ, οοηίβοβί'ο,ηι ού
δυνατός ων αΰτον

|
αντώι Ρ

|
άτίείη Ρα,: οοιτ δ^ΐύιιιτριίδ

16 ίΐόμινος Ρ: οοιτ 8, 19 αντώι Ρ: οοιτ δοΐιοΐΐιΐδ
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τούτο, παρ’ Όμηρου μα&ών τούτο ποιεί, τδ εν ταϊς
των άποκρινομένων ρήβεβι των προειπόντων τάς τέχνας
διδάβκειν. λέγει, τοίννν δ Άχιλλεύς'

\

304 Μή μοι, ούγχει ϋ·νμδν δδυρόμενος καί άχενων,
Άτρείδη ήρωϊ φέρων χάριν. 5

δρας, ω£ την τέχνην δ μα&ητής τού διδαβκάλον άπ-
εκάλυψεν δεικννς ότι βννήκεν, ως πάντα, εις χάριν
Άγαμέμνονος λέγεται και επί τω τον %-νμ'ον μαλάΐςαι
τον Άχιλλέως. είτα επειδή χάριτας αυτω κατελογίβατο
δ Φοΐνιξ, ΐνα μη δοκοίη άχάριβτος είναι, και αυτός ίο
πλαγίως απολύεται την αιτίαν

ίβον έμοί βαβίλευε καί ήμιΟν μείρεο τιμής.
Ταϋτα μεν (τα) παραδείγματα έτερα προτείνοντος 12

τον ρήτορας. Απολείπεται δε ημίν δ λόγος δ περί των
τά εναντία λεγόντων οίς βούλονται ' επειδή (δε) οντος 15

ό λόγος τδ τελεώτατον Οχημά έοτιν, πρότερον δείξωμεν
παρά Όμήρω καί (ά) άλλα Οχήματα Απε&έμε&α. ήν δε
τάδε · τυ δοκεΐν τά αυτά λέγοντα ετέραν υπόΐδεΟιν περαί-
νειν, καί (τδ) δοκεΐν έναντιούμενον * * * ως έν έτέρω

305 λόγω
|
τάς των εΟχηματιβμένων αγώνων καταΟκευάς 20

ποιηούμενον αναβολή τδ Οχημα παραδοϋναι. τούτων

4 Ηοιηβπΐδ I 612 12 κίβιη ίΐιίά 616

1 μα&ών Ρ 6 απεγ.άλνή>ε α 10 φοΐνιξ οιιηι Ιιοο αοοβηίιι
Ρ: ηοΐο-ο Φοίνιξ | δοκή βχδρβοίΒ,ίιιι·

|
είναι ν.αι αυτός, πλαγίως

άίδίίη^αβίιαίιιι·: οοιτ Κβηίβηίοΐι 12 ήμιον ρΐ'ίΐΜ ΙϋΙβΓίΐ ρΐ'α,βίβΐ'
ρΓΟδοάία,πι βπίΐηϊιΐΒ, Ρ 13 μεν τά Τα,ιιοίιη: ρέκΡα 8θόΙ οί ρ51,8.
60, 1. 62, 17 14 τον οηι Ο ΐοιΊ (ν.αϊ ετερα ν.ατααν,ενάζοντος)
τον 15 δε ϊηδβπιί 16 έοτι 3,

|
δείξομεν Η 1 ίοΐ’1-3,886 ιβοίβ

17 δ ίηδβπιϊ
|
ν,αϊ τά αλλα οχήματα ά Βοΐιοΐίπδ %αϊ αλλα

σχήματα ώς Ο-
|
δπεϋ-έμε&α Ρ: νπο&έμε&α α 18 τδ οπι Ο¬

Ι 9 τδ ΐηβθπιΐ | Βηΐβ ώς Ιιΐαιβ οΐΒ,ϋοηβιη Κβηίβηίοΐιϊιΐδ ιιϊάϊί
οί ρ 45, 20 δη 21 ποιηοάμενον Ρβ οί δΐιρί'Β ρ 45, 22 δη

|

άναβολή Ρ
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τοίννν τά παραδείγματα τί,να ; εν τώ β της Ίλιάδος,
δτε κατέχονβιν το Ελληνικόν ο τε Όδνββεύς και Νέ-
βτωρ , δοκοϋβιν μεν άμφότεροι εις την αντην νπό&εβιν
λέγειν ον μόνον γε αλλά και τά αύτά λέγειν'

5 ώςτε γάρ η παΐδες νεαροί , χηραί τε γυναίκες
άλλήλοιβιν οδύρονται οίκον δε νέεβ&αι'

ταντα Όδνββεύς" δ δε γε Νέβτωρ'
ω πόποι , η δη παιβίν έοικότες άγοράαβ&ε
νηπιάχοις , οίς οϋ τι μέλει πολεμήια έργα.

ίο πάλιν Όδνββεύς"
ον δέ τοι έκτελέονβιν νπόβχεβιν, ην περ νπέβταν.
έν&άδ’ έτι βτείχοντες απ’ ’Άργεος ίπποβότοιο.

εΐτα δ Νέβτωρ"
έν πνρί δη βουλαί τε γενοίατο μηδεά τ άνδρών.

15 και πάλιν Όδνββεύς την Κάλχαντος μαντείαν λέγει 300
και τδ τέρας τδ περί τον δράκοντα καί τά της βτρον-
&οϋ τέκνα, δ δέ γε Νέβτωρ'
φημί γάρ ονν κατανενβαι νπερμενέα Κρονίωνα,

καί λέγει τά ουράνια βημεια καί τάς δεξιάς άβτραπάς.
20 ό&εν καί παρέβχετο τοίς πολλοϊς ζητηβιν, πότερος
άμείνων ρητωρ έν τοΐς λόγοις τούτοις, Όδνββεύς η
Νέβτωρ" καί μαρτύρονταί γε τδν Όμηρον έκάτεροι λέ-

ό Ηοιηβι·ιΐ8 Β 289—290 8 ΪΙ)ΪΛ 337 5^ 11 ΪΠΪΠ 286 801
14 ϊΜθ. 340 Ιό ίΐοϊοΐ 301—329 18 ΛκΙ 350 19 ίΐήοΐ

351—353

1 τίνα] τά Ρ ΕΙ οηι β | β Ρ : δεντέρφ ίΐ 2 χατέχουαι Ά
ϋβηι 3 δοχονοι 6 οΐχον δε Ρ οί 80, 2 ΕβΙιι-8 (ριο,βδί βρίο ρ 41:
ιιο1§0 οίχόνδε 7 ταντα Ρ: ταντα μεν Β, 8 ω οχ ω ΟΟΓΓ Ρ

|

η δη Ρ 12 έπιοτείχοντες Ο- 14 μηδεα η,ΙΙθιό αοοβηίπ βΐ'8.80 Ρ
18 χατανενααι οΪΓΟίπηίΙβχο βΐ’ίΐδΟ Ρ 20 παρέσχετο Ρα 8θί1

Ηοηιεηΐδ: παρέοχητο Β^ΙΙιυι-σίηδ παρέαχε οϊ ΒαοΙβπηαοΙιβΓ
| ξ-η-τηοιν Ρ: ζητηοις 3, 21 ρήτωρ Ρ: ό ρητωρ £1
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γοντα , τον μεν Όδνββε'α έπηνεβεν τδ πλή&ος, τον
δε Νέβτορα δ

’Λγαμέμνων οι μεν
μϋ&ον έπαινήβαντες Όδυββήος &είοιο,

δ δε είπών'
τοιοντοι δέκα μοι βυμφράδμονες είεν Αχαιών,

καί άλλην πολλήν φλυαρίαν περί την παραβολήν των
λόγων φλναροϋΰιν. τδ δ'ε ήν ’άρα τέχνη ■ τοΰοϋτον

307 γάρ
|
άπέχονΰιν τον ταντά λέγειν, ωςτε ονδ’ εις την

αυτήν νπό&εΰιν λέγουΰιν' ΰόφιΰμα δε τοϋτό έβτι καί
πάλαιβμα των άκουόντων. τί τοϋτο τδ ΰόφιβμα·, δ

μεν Όδνββενς καταβχεϊν βούλεται τούς "Ελληνας ώρμη-
μένονς άπιέναι’ δ δε Νέΰτωρ κατεΰχημένους νπδ τού
Όδνΰΰέως και μένοντας έκΰτρατεϋΰαι βούλεται κατά
γένη έκάΰτους νπδ τω οίκείω ήγεμόνι. και έΰτιν αντω

ή των λόγων νπό&εΰις ούχ ή περ τω 'Οδνΰΰεΐ' γελοίος
γάρ αν ήν πεπειΰμένοις έτι διαλεγόμενος. αλλά τις ή
νπύ&εΰις τον Νέΰτορος;
κρΐν άνδρας κατά φύλα, κατά φρήτρας, ’Λγάμεμνον

ίδς φρήτρη φρήτρηφιν άρήγει , φύλα δε φνλοις
καί τά τούτοις εφεξής είρημένα. διά τοϋτο καί πάνν
άρέΰκει τω Άγαμέμνονι δ λόγος δ Νέΰτορος' δ γάρ
Νέΰτωρ , δ μάλιΰτα βούλεται δ

’Λγαμέμνων
, τοϋτο

περαίνει, βούλεται δε έκΰτρατεϋΰαι τους "Έλληνας'
διό καί τήν απόπειραν πεποίηται'
άλλ’ άγετ’, αί' κέν πως &ωρήξομεν νιας ’Λχαιών.

\

3 Ηοζηβηιβ Β 335 6 ίδιά 372 18 ίδϊΛ 362—363
25 ίδιά 72. 83

7 φλναροϋαι ιι1 8 άπέχουαι 9 Χίγονβι £1 7 το δε Ρ: τάδε 8

8 ταντά 8Ϊηθ οοϊοηΐάβ Ρ 14 γένη] πέντε Ρα 19 ωσ
δϊο Ρ: ώί ποί^ο

I
άρήγει Ρίΐ: άρήγη Ηοιηβπΐδ 21 δ νέστορος

λόγος Π
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10

15

20

25
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διά τοντο επαινεί τον Νέβτορα , βονλύμενος πάντας 308

τούς ηγεμόνας και τον δήμον των ΰτρατιωτών ομοίως
δμογνώμονας αύτω γενέβ&αι, λίγων
τοιοϋτοι δέκα μοι ΰυμφράδμονές είεν ’Λχαιών.

δ ένϋ·α δη και παραμν&ούμενος τούς Γ'Ελληνας υπέρ ’Λχιλ-
λέως άγανακτοΰντας, ομολογίαν ήδη ποιείται τον αμαρ¬
τήματος , επάγων τάδε τά έπη'
και γάρ εγων

'Άχιλεύς
τε μαχηΟάμεΟ·" εϊνεκα κούρης

άντιβίοις έπέεββιν εγώ ό’ ήρχον χαλεπαίνων.
ίο εΐ δέ ποτ ες γε μίαν βουλενΰομεν, ούκέτ’ έπειτα

Τρωβιν άνάβληβις κακόν έΰβεται ούδ’ ήβαιύν.
αύτη ούν ή τέχνη ' επειδή κατεβχημένονς δρα τούς "Ελ¬

ληνας υπό τον Όδνβΰέως, μέλλει δέ έτερον έπάξειν
λόγον , τον τον πως δει ΰτρατεύεβ&αι έκάβτους , διά

ΐό των πεπεικότων ήδη λόγων πορεύεται , ΐνα δεξαμενών
των ακροατών α έπήνεβαν λά&η έπαγαγών την Ιδίαν
νπό&ε6ιν. τοντο μέν τό παράδειγμα τού τά αυτά
δοκοϋντα έτέρω λέγειν, έτερα άγωνίζεβ&αι.

|

12 Ό δέ Διομήδης τί ποτέ αύτω βούλεται ά&υμονντι 309
20 τω ’Λγαμέμνονι λοιδορούμενος άκαίρως , ά>£

’άν τις
οίη&είη , και άβυμφώνως τη αυτού γνώμη και άνακο-
λού&ως τη τον προοιμίου θεραπεία-,
Άτρείδη, βοι πρώτα μαχέββομαι άφραδέοντι ,
ή &έμις έβτίν, άναξ , άγορή' βύ δέ μή τι χολω&ής.

4 Ηοιηβΐ'Η8 Β 372 8 ίΐιϊΛ 377—380 23 ϊΛβπι I 32—33

1 πάντας Ρ: πάντα ίΐ 3 &μ[ο]γνώμονας όπια ΓίΙΗ Ρ
8 μαχηαάμε&’ Ρ οιπη ΑγΪ8Ϊειγο1ιο : μαχεοσάμε&’ Ηοπιβι-ΐ θχβηιρΐ3

14 ίοΐ'ί τον (περίβ τον , ηΐ8Ϊ ροίίιΐδ τον Λβίβηάιιιη 15 ίοτΐ
ΐν’ άποδεζαμένων 17 τά αντά Ρ3: τά 1ι 18 λίγων 3
19 ποτ 3

|
αντώι Ρ3: οοιτ δγΙΡυΓ^ίηβ 20 ώς οηι 8 21 αυτόν

Ρ3 23 μαχίσσομαιΡ ιιί ίηίϊ-3 ρ73,17 : μαχήαομαι 0-3 μετέρχομαι ει
24 ή Ρ ή (χ ή 3

|
άγορη ■ βίο Ρ
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το μέν προοιμίου άνδρός πράου, την μέλλονσαν παρ¬
ρησίαν ώς επί σνμφέροντι γενηΰομίνην παραμν&ον-
με'νον κ δε επιφέρει,·
αλκήν μέν μοι πρώτον δνείδι,βας έν ζΐαναοΐβιν.
φας έμεν άπτόλεμον και άνάλκιδα. ταντα δέ πάντα
ίσασ’ Αργείον ήμέν νέοι ήδέ γέροντες.

310 6οI δέ διάνδιχ έδωκε Κρόνου παϊς άγκνλομήτεω.
σκήπτρου μέν τοι δώκε τετιμήσ&αι περί πάντων
αλκήν δ’ ου τοι δώκευ, ο τοι κράτος έβτϊ μεγίστου.

πώς ονν ταντα αν άλλήλοις βυνάδοι το άτυχοϋντι
μνηβικακείν τώ Άγαμέμνονι τον Λιομήδην, καί ζτό)>
οτε μέν ώνείδιβε, πράως ένεγκεΐν καί τώ χαλεπαίνοντι
Σ&ενέλω έπιτιμήσαι

Τέττα , σιωπή ήσο , έμω δ’ έπιπεί&εο μν&ω’
ου γάρ εγώ νεμεσώ Άγαμέμνονι , ποιμένι λαών

ένταν&α δέ άπομνημονεύειν; εΐ γάρ τις φαίη διά τό
ήριστευκέναι τον Άιομήδην ταντα ποιείν , άποφαίνει
τον άνδρα άπαίδευτον, ον μετρίως τή ευτυχία χρώ-
μενον. άλλα τί ταϋτ’ έστίν; αυτή ή κατηγορία Άγα-
μέμνονος μεγίστη παρά τοϋ Άιομήδονς τώ βασιλεΐ
σννηγορία έστί. βονλόμενος γάρ αντώ βοη&ήσαι και

311 κατασχεΐν τους "Έλληνας , έν \
προσποιήσει τής προς

αυτόν οργής και παρρησίας άναμένειν παραινεί , και
ώς έιγανακτων, εΐ οϊεται 6 Αγαμέμνων τους "Ελληνας

4 Ηοιηβπΐδ I 34—39 14 κίβιη Λ 412—413

I το μεν γάρ πρ. & 4 δαναοϊσι ίΐ 6 ή μεν βί ή δε
άΐδϊιιηοία Ρ 8 σκήπτρου Ρ: αν,ήπτρφ βδ ιιΐ ρ 73, 23 9 ο τοι Ρ:
ο γε 6- ο τε 8 ηί ρ 74, 1 Ιβ^ϋπι· 10 αννάιδοιτο · άτνχοϋντι Ρ, ΆII τδ δΐιρρίβυί 14 τεττάαι ω πήι 8Ϊο Ρ 18 ατυχία Ά
19 ταντά έστιν Ά 21 βοη&ήααι καί οιη & βοη&ήσαι οιη ει
23 μένειν β

5
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πειβώήύεΰώαι άποπλεϊν, οϋτω προς αυτόν παρρηΰιά-
ξεται, έπιφέρων ταις λοιδορίαις την έντεχνον ύπό&εβιν
δαιμόνι , οντω που μάλα ελπεαι νιας "Αχαιών

άπτολέμονς τ έμεναι και άνάλκιδας, ώς αγορεύεις-,
5 καί όβα έξης επιλέγει τον Άγαμέμνονα κελενων, εϊ
βούλεται, άποπλεϊν, τούς δε "Ελληνας ούκ (αν) άνα-
ΰχέαΟ-αι άπελ&εΐν φάσκων επί τέλει δε νεανικώς πάνν
έπαπειλών

εϊ δε καί αυτοί,
ίο φευγόντων. . . .

νώι δ’, εγώ Σ&ένελός τε, μαχηβόμε&’, είς ο κε τέκμωρ
Ίλιον ενρωμεν ΰνν γάρ -Οεώ είλήλον&μεν.

τοντό 6οι το παράδειγμα τον κατηγοροϋντα βνναγο-
ρενειν, έβχηματιΟμένφ τω λόγω χρώμενον.

|

14 ό όε Νέβτωρ διαδεξάμενος τον λόγον παρά τοϋ 312

16 Αιομήδους τί ποιεί, ΰ-εαβώμε&α καί των λόγων την
τέχνην έξετάβωμεν, πρότερον την άτοπίαν, αν απλώς

η λεγόμενος ό λόγος, καταμα&όντες. επαινεί μεν γάρ
τον Αιομήδην των είρημένων έπαινέβας δε ον φηΰι

20 πάντα έκτελέβαι τον λόγον καί τοϋ μη έκτελέβαι τά
ρητέα την ηλικίαν αίτιάται. νπιβχνεΐται δε αυτός έρεϊν
καί πάντα διεξελεύβεβ&αι' είτα μακρά προοιμιαβάμενος
καί έπανατεινάμενος λόγους τινάς ϋ-ανμαστονς ώς έρών,
τους μεν φύλακας εκπέμπει επί την φυλακήν, τω δε

25
"Αγαμέμνονι ΰνμβονλεύει δαϊτα παραΰκενάξειν τοΐς γέ-
ρονβι, κάκεΐ φηβίν πολλών λεγόντων τά παρά τον

3 Ηοηαβηΐδ I 40—41 9 ιβΐίΐ 46 11 ίΜά 48—49

4 τεμμεναι Ρ 6 αν Γθβΐΐίιιϊ 8 ίπ άπειλών Ρ 10 υΟΓδπιη
βχ ΗοιηβΐΌ βχρίβί 6 13 αοι Ρ: τοι Οει 19 ον φησ'ι Ρ
20 τά ρητε'α] ίυίΐ ηταϊ τον ρητορορ οοηίοβΓβΙ 26 φηαι ει
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άριστα λέγοντας αίρήσεβϋαι τον Άγαμέμνονα. ταντα
οντωβΐ μεν άκοϋσαι άτοπά έστιν. άλλ’ είδέναι χρή, δτι
Νέβτωρ καί αυτός σχηματίζει, καί δέχεται μεν τα παρά
τοϋ Άιομήδους είρημένα, ούχ ή γνώμη ζδε) Διομήδης
είπεν, άλλ’ ώ£ αντω συμφέρει προς τον λόγον, δ γάρ
Άιομήδης χαριζόμενος τω Άγαμέμνονι έπέπληξεν αύτω’
ο δέ έπήνεβεν αντοϋ την παρρησίαν, ώς καλώς αυτόν

313 λοιδορηβά μενον τω Άγαμέμνονι. τί ονν τοϋτο βού¬

λεται-, παραβκενάβαι βούλεται τον Άγαμέμνονα ίκετεϋ-
σαι τον Άχιλλέα, καί διά τοϋτο αποδέχεται τον νεανί¬
σκον την εις τον βασιλέα παρρησίαν, 'άτάρ ον τέλος
ίκεο μύ&ων’ φησίν, 'ι) μην καί νέος έσσί’. . .,

άτάρ πεπννμένα βάζεις
Άργείων βασιλήας. . . .

άλλ’ άγ’ έγών, ώς σειο γεραίτερος εύχομαι είναι,
έζείπω καί πάντα διίζομαι.

τηρεί καί τά ονόματα' τό γάρ 'έξείπω’ ώςπερ απορρή¬
του λόγου έξαγόρευσιν έχει.

ουδέ κε τις μοι
μϋ&ον άτιμήσει, ουδέ κρείων Αγαμέμνων,

ειτα πάλιν έπάγει τό σχήμα ώς διά κοινού δόγματος
κα&απτόμενος τοϋ Άγαμέμνονος’

|

314 άφρήτωρ, αγέμιστος, ανέστιος έστιν εκείνος,
ός πολέμου έραται επιδημίαν δκρυόεντος.

11 Ηοιηβπΐδ I 56—57 13 ίΐίΐά 58—59 15 ΪΡκΙ 60—61
19 ίΐιίά 61— 62 23 ϊΐήά. 63—64

2 άκουααι ϋβΓΕιηβι-αί Ρ 1 4 όε Γβδίΐΐηΐ 9 παραβκευάααι
βούλεται οιη Π 1 παρασκευάζεται · ηι§ β ! 12 βί· 14 ιιβΓβιΐδ βχ
Ηοπιβι-ο δΐιρρίβΐ Π 15 ώσ Ρα: δϊ 6 δγΐΐιιιι-^ΐιΐδ οιηη ΙιΒήδ
Ηοιηβη 17 τηρεί Γ βΓΓΟΓβ

5
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εΐτα δείζας τώ ’Λγαμέμνονι την υρμην τοϋ λόγον τ'ο

μεν άποκαλνπτειν τον λόγον καί βαφώς έλέγχειν αυτόν
παρίηβιν, άποπέμπεται δε τους νεωτέρονς, ώς αν μη
αΐΰχννοιτο ό

’Λγαμέμνων εκείνων άκονόντων ε’λεγ-
5 χυμένος '

άλλ’ ήτοι, νϋν μεν πει&ώμε&α ννκ,τϊ μελαίνη,
όόρπα τ’ εφοπλιβόμεβ&α' φυλακτηρες δε εκαΰτοι
λεζάβΰων παρά τάφρον ορυκτήν τείχεος εκτός,

εΐτα άποπέμψας τους νέους Ιδίαν βννοδον προς την
ίο παρρηβίαν αντφ μηχανάται έπιφέρων

κονροιβιν μεν ταϋτ’ έπιτέλλομαι' αύτάρ έπειτα ,
Άτρείδη, βυ μεν άρχε' Ου γάρ βαβιλεντερός ε’οοι'
δαίνν δαίτα γίρονοιν έοικέ το ί, οϋ τοι άεικές.. . .

πολλών δ’ άγρομένων τω πείβεαι , ός κεν άρίβτην
ιό βουλήν βουλενΟη.

|

εΐτα αναβαλλόμενος, ώς εις τοϋτο ε’ρών πάλιν νπαινίτ- 315
τεται και τάς άνάγκας τον ίκετεϋΟαι δείν τον Άχιλλέα
έπάγει βιαίως προς τον Άγαμέμνονα λίγων

μάλα δέ χρεώ πάντας Αχαιούς
2ο έβϋ’λης και πυκινής , ότι δήιοι ε’γγυ&ι νηών

καίονΟιν πυρά πολλά, τίς αν τάδε γη&ήβειε;

6 Ηοηιβηΐ3 I 6ό—67 11 ίΐιίιΐ 68—70 14 ΛκΙ 74
19 ϊΜά 7δ—77

4 α Οίη 6 10 άντώι Ρ Ά : οογγ 8γΠ>
|
έπιφέρων Ρ: φέρων

63, 12 βασιλεύτερός έααι οιιιη 1ΐ30 ρΓΟδοάώ Ρ βααιλεντατος
βχβιηρία ΗοιηβΓΪ 13 ον τοι Ρ: ού τι 8 16 εις τοϋτο Ιβιηριίδ,
ηοη 3,ι·£ΐιιηβηίιιιη πί ρ 79, 21 ίηάίοαΐ 18 καϊ έπάγει 6
(ΙιΛίίο αη Ιιοο υβΛυηι βχ ρ 67, 1 ίηι·βρ8βήί, ρι·3,θ8βΓΐϊηι οαπι
οοηΐ ρ 67, 20 ρι-οΠαΠϊΙβ δίΐ υ 16 έρεΐν βοπρίυιη ίιαίβδβ οππδδει,
ραΓίίοιιΙβ, ώς 20 οτι— νηών ϊη ίβηθδίτίΐ δΐιρρίβιιίΐ αηϋφία
ιηίΐηιι Ρ 21 ν.αίουαι 3,
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και έπάγει την ανάγκην της Ικετείας , ώς ον δι ανα¬
βολής δέον αυτήν άλλ’ ήδη γενέβ&αι'
ννξ δ’ ζηδ’) ή'ε διαρραίβει βτρατόν ήέ βαώβει.

ταντα είπών έν κοινω , επειδή κα&’ αυτούς οι γέρον¬
τες γίνονται, ώςπερ άποδείζας και ού δεόμενος μακρών
λόγων αποκαλύπτει τό βχήμα φανερώς λέγων

ού γάρ τις νόον άλλον άμείνονα τοϋδε νοήβει,
οίον εγώ νοέω ήμ'εν πάλαι ήδ’ έτι και νυν
βξε'τι τοϋ, ότε διογενενς Βριβηίδα κούρην

\

310 χωομένου Άχιλήος έβης κλιβίη&εν άπούρας,
ον τι κα·9·’ ήμέτερόν γε νόον μάλα γάρ τοι έγωγε
πύλλ’ άπεμν&εόμην’ ΰύ δ'ε βω μεγαλήτορι &υμω
είζας ’άνδρα φέριβτον, ον ά&άνατοί περ έτιβαν,
ήτίμηβας' ελών γάρ έχεις γέρας,

είτα έπάγει’
άλλ’ έτι και ννν

φραββώμεβ&’, ώς κέν μιν άρεββάμενοι πεπί&οιμεν
δώροιβίν τ άγανοΐβιν έπεββί τε μειλιχίοιβιν.

και πεί&εται τούτοις ο ’Λγαμέμνων. οντός βοι 6 τρό¬
πος τοϋ και αναβαλλόμενου έρεΐν ήδη λέγειν τον
έβχηματιβμένον λόγον.

Έπανέλ&ωμεν δ'ε έπι τον υπόλοιπον λόγον τον περί
των τά εναντία λεγόντων και τά εναντία βονλομένων
οίς λέγονβιν. τούτον τοίννν τον λόγον παράδειγμα ό

3 Ηοηίθηΐδ / 78 7 ίΜά 104—111 16 ΛΐΛ 111—113

1 ον δι’ αναβολής] ονδ’ εις αναβολάς Ρίΐ 3 δ’ ή'ε Ρ :
οοιτ &8 4 κοινωι' ίπειδάν δε κα&αυτονς Ρ, 8, ί'οιΊ: Ι&ΐβί
έπειδή ωδε 5 γένωνται Ρο, 7 άλλον Ρ άλλος 8 ουιη Κΐιήδ
ρΐθήδφΐβ Ηοιηβη 9 διογενενς Ρ Η, ταΐ βδί ίη δοΐιοΐϋδ Ηοηι:
διογενές 8, ιιοΐ^ο 11 νό[ο]ν οιιιη Γ3.8 Ρ 17 φραβαώμεσ&’ Ρ:
φραζωμεσ&’ (χδ ιι! Ηοιη

|
άρεβαάμε βχίΓΒΐηο ιιβΐ’811 νοι α<ϋΙ ίΐηΐ

Ρ 2
|
πεπί&ωμεν Αΐ'ίδΐΜοΙιυβ 22 $£ Ρ: οηι &α, 24 λέγουβι 8

5*
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τον Όμηρου έβτίν ’Λγαμέμνων, εν τι] απόπειρα των
'Ελλήνων

|
τό είδος των λόγων ήμΐν παραδιδονς. καί 317

πρώτον μεν προτείνας την ύπό&εΣιν
άλλ’ ’άγετ αΐ κέν πως ύτορηξομεν νιας Αχαιών

5 πρώτα δ’ έγών έπεΣιν πειρηΣομαι, η &έμις ε’βτί,
και φεύγειν Συν νηυΣι πολυκλήιΣι κελεύΣω'
υμείς δ’ άλλο&εν άλλος έρητύειν έπέεΣΣιν

έπάγει την τέχνην εν τι] δημηγορία άβ&ενεϊς προτάΣεις
προτείνων και λαβάς αντιλογίας διδονς τω βουλομένω

ίο ενάντιοϋΣ&αι και Στρεφόμενα λε'γων. ίδωμεν δε αυτά
τα έπη '

Ζευς με μέγας Κρονίδης άτη ένέδηβε βαρείη ,
Σχέτλιος, ός πριν μεν μοι νπέΰχετο καί κατένενΣεν
’Ίλιον έκπέρΣαντ εντείχεον άπονέεΣ&αι.

ΐϋ έχοι τις αν άντειπεΐν προς τον Άγαμέμνονα’ εΐ τοίννν
νπέ\Σχετο και κατένενΣεν, ο πέρ εΣτιν μέγιΣτον Σημεϊον 318

τον άφενδεϊν τον Λ ία, ώς αυτός ό Ζευς ό Όμηρου λέγει ’

εί δ’ ’άγε τοι κεφαλή κατανενΣομαι, ϋφρα πεποί&ης’
τοϋτο γάρ ε’ξ εμέ&εν γε μετ ά&ανάτοιΣι μέγιΣτον

20 τέκμωρ. ου γάρ έμόν παλινάγρετον ούδ’ απατηλόν
ούό’ ατελεύτητου, ο τί κεν κεφαλή κατανενΣω'

εί τοίννν ό Ζευς νπέΣχετό Σοι καί κατένενΣεν , πώς

άί,ιοίς άποπλεϊν; είτα πάλιν έπάγει '

νυν δέ κακήν απάτην βονλεύΣατο, καί με κελεύει
25 δνΣκλέα ’Άργος ίκέΣ&αι, έπεί πολνν ώλεΣα λαόν

4 Ηοηιβπΐδ Β 72—75 12 Λϊά 111—113 18 Λ 524—527
24 Β 114—115

2 παραδίδονς Ρ: παραδονς ΟτΒ, 5 5}] εί Ρ ή θα
8 έπάγει δε την 6 9 βουλενομένω (τ 12 με οπι 3,

|
μέγα

ΙϊΗγϊ Ηοπαβί'ί 15 αν οηι Ο α 16 οπερ έοτϊ α 18 πεποί& ; Ρ
πεποί&εις & 21 οττι Ρα οτι Π γ’ οτι 8 25 αργός Ρ
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πάλιν αντιλαβήν διδούς εν τώ 'δυβκλέα’" δικαίως γάρ
αν τις άντείποί προς αυτόν, ότι ου χρή αίβχρώς απαλ-
λάττεβ&αι. είτα εξής λέγει"

ούτω που ζΐιι μέλλει, νπερμενέι φίλον είναι'
(τηρεί) την φωνήν αυτήν, ότι βτοχαβμόν έχει, ουκ
άπόφαβιν βαφή. είτα εφεξής"

|

319 δή πολλάων πολίων κατέλυβε κάρηνα
ήδ’ έτι καί λύβεί"

πάλιν εί'ποι τις αν προς αυτόν εΐ τοίνυν κατέλυβε
πόλεις (πολλάς) καί καταλάβει, πιβτευτέον τω Λιί καί
μενετέον. το δέ εφεξής λλαυμαβίως βτρεφόμενόν έβτιν,
ώ χρήται καί ό αντιλόγων
αίβχρόν γάρ τάδε γ’ έβτί καί έββομένοιβι πυ&έβ&αι,
μάψ οϋτω τοιόνδε τοβόνδε τε λαόν Αχαιών
άπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ήδέ μάχεβ&αι.

αυτό γάρ τούτο τό αίβχρόν ό μένειν αξιών προτείνει,
καί ταϋτα αυτά Όδυββεύς λέγει, τό δέ τέλος των
λόγων Ιβχνρώς εναντία βουλομένον έβτιν οίς λέγει"
άλλί αγε&’, ως αν εγώ είπω, πει&ώμε&α πάντες,
φεύγωμεν βνν νηνβί φίλην ές πατρίδα γαίαν.

τό γάρ αίβχρόν τοϋ ονόματος κατέχει μάλλον ή απο¬
πέμπει τούς ”Ελληνας. τούτω γέ τοι τω όνόματι καί

|

320 ή
”Ηρα προς την ’Λ&ηναν χρήται, τούτω ή Ά&ηνα

προς τον Όδνββέα, τούτω (ό) Όδυββεύς προς τό πλή-

4 ΗοηιβπΐΒ Β 110 7 ίΐοίά 117 13 ΐΤόϊοΙ 119—121
19 ιβΐά 139—140 23 Ιηηο Β 159 Μϊηβηΐίΐ Β 175 24 άβ
Υΐΐχβ θη·αί πιβιηοι· ίοΓίίΐδδβ υβΐ'8ΐιιιπι Β 285— 290. 298

4 είναι Ρ: οηι Ά δ τήρει βιιρρίβιιΐ οί ρ 65, 17 8 ηβΐ'δϋΐη
βχ Ηοώιθιό δηρρίβΐ & 10 πολλάς δΐιρρίβηί

[
καί Β,ηίβ πατα-

λνΰει οηι α, 13 τό δέγεβτι Ρ 19 ίαα Ρ 23 ή ήρα Ρ: ήρα 3,
24 ό δίαρρίβηίΐ ΕίβΙζηαωιηιΐΒ
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-9ό5 , καί δ Αγαμέμνων δε προς τον Άχιλλέα τοντω
κέχρηται, και δλως "Ομηρος πανταχοϋ το της φυγής
δνομα έπ αίοχροϋ και δειλίας τάττει. οϋτω μεν δη
και ενδόΟιμα και ευδιάλυτα προτείνει , και βτρεφόμενα

5 και εναντία λέγει.
16 Αοιπδς δε ήμΐν έοτι λόγος, τον λαν&άνειν η τέχνη,
τις ονν η τέχνη; ή του πά&ονς προβ&ήκη. ώς γάρ
Οχετλιάξων τούς λόγους ποιείται , και ήρξατο από τοϋ
μέμφεβ&αι τον Αία και βλαβφημεϊν είς τον &εόν, οίίτως

ίο έκλεψεν τον ακροατήν, οι γάρ άκονοντες οίονται αυτόν
υπό άκραβίας ονκ άκριβει λόγω χρώμενον άλλα πά&ει
ταϋτα διεζιέναι. αυτή καί τοϋ Οχηματίξοντα τον Οχη-
ματιΟμόν τούτον λα&εΐν ή μέ&οδος.

"Εχεις ονν ΰνμπλοκήν πίοτεων, ή περ μεγίβτη βχη-
ΐδ μάτων μέ&οδος’ ά περ αν είπες είς απλήν νπό&εβιν,
τά αυτά λέγοντα επί των πλα γίων λόγων τό Οχημα 321
περαίνειν βνγκαταβκενάζοντα τον οίκεΐον αγώνα τω
κοινω , ώς έμα&ες παρά Λημοβ&ένονς, παρά Θουκνδί-
δου, παρά Πλάτωνος · ευδιάλυτα λέγειν' βτρεφομένοις

2ο χρήβ&αι λόγοις εν προβποιήΟει πά&ονς. καί δλως
είδέναι χρή, ότι τά Οχήματα ονχί προβκρονματά έοτιν
ήέν) ονομάτων άμφιβολίαις λεγάμενα , άλλα αγώνες
όλοι τέχνη τής Ονμπλοκής διοικούμενοι. ή μεν γάρ

1 Α^αιηβηιηο Α 173

1 6ε Ρ: οιη α 3 δειλείας α 7 τις Ρ: τι 3 | τοϋ ή&ους
Ρα ΰΐ π 11 | ίοΗ προθήκη (ϊ β πρόσχημα) υΐ ΐηίϊα προβολή
ρ 78, 23 11 ίοΐ'Ι άκρισίας 12 και τοϋ Ρ: και τ'ον 8 13 τοντον
τον λα&εΐν Ρα: οογγ Ο 14 έχεις Ρ: έχει α | πίατεως α

| ή περ
&8: οπερ Ρ 15 μέ&οδος Ρ: μέχε&ος Ο-α 17 ίοΗ αυγκατα-
σκενάξειν 22 έν ίηββπιϊ

|
άμφιβολίαισ Ρ: άμφιβολίαι 8

23 διοικουμένης Ρα: οοη· δοΗοΐίυβ
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δικίρεβις απλή των Οχημάτων, ή δε καταβκενή των
κεφαλαίων έκάοτων ως δι απλών πορενομένοις τούς
πλαγίους περαίνει λόγους.

IX
Περί έβχηματιβμένων β

Τολμώβί τινες λέγειν, ότι ονκ εβτιν εΟχηματιΟμένη
Ιδέα λόγων, δει γάρ άπλώς λέγειν ή μή λέγειν. και

322 γάρ ούδέν πλέον τον καθ’ υπόνοιαν λέγειν.
\
εΐ γάρ

βυνίηβιν ό άκονων, ε’ξ ί'βου κα&έοτηκεν τώ φανερώς
άκονοντι' εΐ μή βυνίηβι, πλέον ούδεν τώ λέγοντι.
ήμεϊς δέ φαμέν, ότι τοΟοντον απέχει δρ&ώς λέγειν δ

λέγων μή είναι εΟχηματιβμένους λόγους, ωςτε τουναν¬
τίον ούδείς λόγος άβχημάτιΟτος ουδέ άπλοϋς λόγος
ούδείς. και δή από των Ονντρόφων και βννή&ων
άρχώμε&α. τό προΟαγορενειν ’άνεν Οχήματος ου γίνεται ·
δ μεν φιλοφρόνως προβαγορενει, δ 5ε αίδημόνως, δ 5ε
Οκώπτων, δ 5ε ιλαρώς, ό δέ ώς {έανμάξων. αΐ κλήβεις
είς ίδια δείπνα βχηματιβμον δέονται · ον γάρ πάντας
ομοίως τις καλεΐ, αλλά έκάοτω τήν πρέπονΟαν κλήβιν
προΟτί&ηβιν. αι των δανειΟμάτων απαιτηθείς ού προς
πάντας όμοιαι, άλλ’ εύπρεπείας δέονται καί διοικήβεως'
και α'ί μέν ειΟι &ραβντεραι, α'ί δέ μετριώτεραι , αΐ δέ

323 άλλης προφάβεως δέον\ται. ΐνα βραχέως είπω, όλον
τό τής εΙρωνείας Οχημα έβχηματιΟμένον λόγον Οη-
μεΐόν έβτι.

1 αΐρεαις Ρα: ενρεαις Βοΐιοίίιΐδ 2 πορενομένηα Ρ: πορενο-
μένη βει δ Β: Ρ δεύτερον β-ίΐ 8 λέγει Ρεί: οιαιη ίΐρο^ΐ'Β,ρΙιο
ΟοΙΡβι-ϋηο οοη· 8ο1ιοΙίη8 9 χα&έατψ.ε α 10 εί δέ μή &
14 σννη&ών Β 18 ίδια] ίοιΐ τα 23 ολον] όιον Ρίΐ
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2 Αεί£,ομεν δέ καί αγώνας 6'Αουι; έσχηματισμένους και
λόγους δημηγορικούς [έσχημάτισμένους] και πανηγυρικής
Ιδέας, και άποφανοϋμεν των σχημάτων τα είδη, έστιν
δε ταΰτα' ήτοι λέγει μέν (α) βούλεται, εύπρεπώς δέ

β λέγει ’ ή ε'τερα προτείνων ε'τερα διοικεΐται' ή τά εναντία
προτείνων τά εναντία διοικεϊται. ζπον) τούτων τά
παραδείγματα και ή διδασκαλία- "Ομηρος πάντα παρα-
δίδωβι.

3 Το λέγοντα ξητεΐν εύπρεπώς λέγειν δείκννβιν επί
ίο τής ’Ίριδος και τοϋ Ποΰειδώνος άγανακτοϋντος προς
τον Αία' παραινεί αυτω ή Ίρις ευπρεπέστερον λέγειν,
ΐν ακίνδυνο·τερος δ λόγος ή' καί ταυτη παραινούσα
έν τη

|
παρρησία τής παραινέσεως τό ευπρεπές διοικεί · 324

ώςτε κατά τό παράγγελμά έστι καί ή τέχνη παρα¬

ιό δεδομένη-
Ούτω γάρ δή τοι, γαιήοχε κυανοχαίτα,
τόνδε φέρω Αιί μϋ&ον άπηνέα τε κρατερόν τε,
ή τι μεταστρέφεις-,

ταϋτα μεν παραινεί τό ευπρεπές διδάσκουσα, ποιεί δέ
2ο αυτή αυτό πώς-, μετά γάρ επαίνων θεραπεύει αυτόν,
ΐνα άνάσχηται τής παρρησίας, καί την απειλήν αυτω
έπάγει όνόματι ένί λέγουσα 'Α ι ί μϋ&ον’.

4 Ό δέ ε'τερα λέγων καί ε'τερα διοικούμενος λόγος
έστί τής Θέτιδος προς τον Άχιλλέα, άλογος είναι

16 Ηοπιβηιο Ο 201—203

1 δείξ,ωμεν Ρίΐ 2 έαχημ. Λβίβιιϊ
|
πανηγυρικάς Ρ3,

3 ϊστίΆ 4 λέγει α,: λέγειν Ρ |
α ΓβδϋΙιαίΐ Ιιϊβίζπΐίΐηηιιβ οίρ43, 16

ό λέγει 8: λέγειν Ρ 6 ποϋ ϊηδβηιϊ 7 την διδασκαλίαν 6
ιιΐ οΐ β^ΊΙιιιΐ’^ϊΐΛδ

|
πάντων οΐ δγΙϊηΐΓ^ίυδ 9 τό] τον Ρ Ά 11 αυτόν 3

|

ίρις Ρ 14 κατά] καί Ρίΐ 18 ήν Οτ
|
μετά5ρ£ψ'' Ρ μεταστρέ-

ψης β;ι 19 μεν Ρ: καί Ά 23 λόγος] ό λόγος ΡίΙ
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δοκών, αν μή τις τδ Οχημα γνώ. παραμνθονμένη γάρ
τον ν'ών επί τω Πατρόκλου θανάτω λέγεί'

αγαθόν δε γυναικί περ έν φιλύτητι
μίΰγεβθαι.

\

32δ τις αν εΐη ταυτης της παραινέΰεως άπρεπεβτέρα παρά
μητρός; άλλα ώς μητρικώς παραμνθονμένη νπαινίτ-
τεται προς τον Άχιλλέα, ότι ον χρή αυτόν τρνφαν,
αλλά μεμνήβθαι και της προτέρας χάριτος της περί
την Βριΰηίδα, ότι έπήμννεν αυτά 6 Ζευς, και ϊνα
απολαβή, δεινά πεπόνθαβιν οί Αχαιοί, ΐν ονν μη
όνειδίξοι τούτο, ώς λύπης παραμυθίαν προτείνουβα
τό καί ΰνναναπαύΰαβθαι τη γνναικϊ την άνάμνηβιν
εποιήβατο. βαφεβτερον δε τό είδος τούτο δηλοΐ ό

Αιομήδους λόγος προς Άγαμέμνονα, ότε Αγαμέμνων
απόπειραν ποιείται των 'Ελλήνων των άριΰτέων, τό
δεύτερον κελεύων φεύγειν
Άτρείδη, βοί πρώτα μαχέΰΰομαι άφραδέοντι,
η θέμις έβτίν, άναξ, άγορη' ΰν δέ μη τι χολωθής.
αλκήν μέν μοι πρώτον όνείδιβας έν ΑαναοΐΟιν,
φάς έμεν άπτόλεμον και άνάλκιδα. ταϋτα δε πάντα
ί'βαβ’ "Αργείον ήμέν νέοι ήδέ γέροντες,
βοϊ δε διάνδιχ έδωκε Κρόνον παίς άγκνλομήτεω,
ΰκήπτρω μέν τοι δώκε τετιμήβθαι περί πάντων

|

3 Ι1οιηβπΐ3 Ώ, 130 17 I 32—49

I οί δοΐιοί Το-ίνηΐ ?} τάχα νποκλέπτονσα αντον τοΰ πένθους
ταντά φησι 3 δη Ια 4 μίγεαθαι Ρα.· οογγ β 1 δ οί Ατίδΐο-
ηίοηβ οτι άπρεπες μητέρα νίω λέγειν 'άγαθόν έατι γυναικί
μίαγεσθαι’ 7 τρυφίίν οί ρ 74, 26 8 βί 12 καί οΐοΐ 8ο1ιοίΙυ3II ίΐηΐθ τούτο ποί^ο ίΙίδϋησιιβΒίΐηί 12 τό] ιΐθδοίο αη τοΰ
βοΐ'ίΒβικΐιιηι δίί 13 όέ τό Ρ: όε 8 17 μαχήβομαι ΟτΒ
18 ή Ρ ή ει 21 ίσασσ’ Ρ

|
άργεϊοι Ρ: άργείων ιη£ (} 2 , 8 οιιήι

βχβηιρίίδ ΗοπιβΗ
|
νεοί Ρ 23 σκήπτρων 5Ϊο Ρ

5

10

15

20



74 ΠΕΡΙ ΕΣΧΗΜΛΤΙΣΜΕΝΠΝ Β

αλκήν ό’ ον τοι δώκεν, ο τε κράτος εβτι μέγιΟτον. 326
δαιμόνι , οΰτω που μάλα έλπεαι νιας Αχαιών
άπτολέμους τ’ έμεναι καί άνάλκιδας , ώς αγορεύεις;
εΐ δέ τοι αντω &νμδς έπέββνται, ώςτε νέεβύαι ,

5 ερχεο' πάρ τοι οδός, νηες δέ τοι άγχι &αλάι16ης
έβτάβ\ αί' τοι εποντο Μνκήνη&εν μάλα πολλαί.
άλλ’ άλλοι μενέονΰι καρηκομόωντες Αχαιοί,
εις ο κε περ Τροίην διαπέρΰομεν εΐ δε και αυτοί,
φενγόντων ΰύν νηυβϊ φίλην ές πατρίδα γαιαν

ίο νώι δ ’, εγώ Σ&ένελός τε , μαχηβόμε&’, εις ο κε
τέκμωρ

Ίλιον εϋρωμεν' ΰύν γάρ &εω είλήλου&μεν.
οντος δ λόγος , αν μη τι έτερον διοικηται η λέγει ,
παντάπαβιν άτοπος έΰτι και άΰχήμων το γάρ εν κακοίς

15 επιτί&εΰ&αι τω βαΰιλεί και λοιδορεΐΰ&αι απρεπέΰτατον.
και έοικέ πως δ Ίιομήδης δμολογεΐν, ότι άπρεπώς
χρηται τω λόγω · προοιμιάζεται γοϋν παραιτούμενος,
και άτοπώτατον πράγμα λέγει · ότε μέν αύτω ώνείδιξεν
δ
’Λγα μέμνων, ηνεγκεν ενπρεπώς και τω Σ&ενέλω 327

2ο άποκρινομένω έπετίμηΰεν
Τέττα , ΰιωπϊ] ήΰο, έμω ό’ επιπεί&εο μν-ύω.
ον γάρ εγώ νεμεΰώ Άγαμέμνονι ποιμένι λαών
δτρννοντι μάχεΰ&αι ένκνήμιδας Αχαιούς,

νυν δε άναμιμνήΰκεται και μνηβικακεΐ. εί δέ τις φαίη
25
'έπειδή ηρίβτευβεν, &αρρεΐ’, τοΰούτω μάλλον νβριΰτό-
τερος φαίνεται , εί τη τύχη έντρνφα. άλλ’ ε’ιδέναι χρη,

21 Ηοιηβπιβ ζ/ 412—414

3 ίοα Ρ 6 μνκήνηι&εν Ρ 8 είσ όκεπερ Ρ 10 μαχηαό-
με&’ εις οκε Ρ 13 λέγηι Ρ, οοΐΐ 8γ11ιιιΐ'§ίιΐ8 15 άπρεπε-
στερον Ρ& 16 ότι ενπρεπώα Ρίΐ 18 λέγει] ίοιΊ γίνεται
20 έπετίμησε α 25 υβριστικότερος 8
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ότι ανται αι λοιδορίαι κι προς Άγαμέμνονα χρυσός ήν
τω Άγαμέμνονι. εν γάρ σχήματι τοϋ άγανακτεΐν προς
αυτόν σνναγορεύει' και βονλόμενος παραινέσαι τοΐς
άρι,ΰτεϋΰι μένειν καί μη άπαλλάττεσ&αι ονκ εν σχήματι
παραινέσεως διαλέγεται αλί! εν οργής της προς τον
Άγαμέμνονα βχήματι κατετόλμηΰεν τοιαύτην γνώμην
κατα&έσ&αι εις μέσον. ήδη γάρ η λοιδορία έπϊ τοντο
έρχεται ■

δαιμόνι. οντω που μάλα έλπεαι νιας Αχαιών
άπτολέμονς τ έμεναι και άνάλκιδας, ώς αγορεύεις ; |

328 α γάρ έδει σνμβονλεύοντα πεί&ειν, μένειν, ταντα λέγει
ώς άγανακτών, εΐ άξιοι ζμή)> μένειν αυτούς ως φεύ¬
γοντας ' προτείνεται γάρ. εϊ&’ ή έπίτασις τοϋ 'ΰν

πορεύον , κα'ι οΐ άλλοι μενοϋσιν’. ον γάρ άξιοι συμ-
βονλενειν μένειν, άλλ’ ώς πεπεισμένων διαλέγεται ■ είτα
φοβούμενος, μη ένδώσιν, και αντοις συγχαρεί φεύγειν.
ούτος ό σχηματισμός έΰτι τοϋ άλλα λέγοντα άλλα
διοικειν.

Το δέ τά εναντία οίς λέγει όιοικεϊΰίϊαι εν τη ά.να.γ-

καιοτάτη έΰτΐ δημηγορία τι] Άγαμέμνονος. και τηρη-
τέον. ότι εν κινδννοις οί ΰχηματιβμοι ενρίσκονται. δ

γάρ Αγαμέμνων άπόρως έχει έκστρατεϋσαι τους "Ελλη¬

νας, και προτείνει αυτός τήν άπορίαν
Άλλ! άγετ αί κέν πως &ωρήξομεν νιας Αχανών,
πρώτα δ’ εγών έπεσιν πειρήσομαι , η ώέμις έστΐ,

9 Ηοηιβηΐδ I 40—41 24 Β 72—7ό

δ διαλέγεται] λέγεται Ρα λέγει & οί ρ 43, 22 θί ίηίια π 15
6 κατετόλμηαεν] καί έτόλμησεν (-σε Β,) Ρο, 12 άξ,ιοϊ 30 Α^ίΐ-

ιηοιηηο
| μη 3ΐαρρ1βνιί 13 τοΰ] ίοΐ'ί το 16 ένδώσι 8

|
αυγχω-

οεϊν ίΐ 19 άναγν.αιοτάτη] ΐοΐ'ί πρώτη (κ) κατά τό β 23 άτοπίαν
Ρει: οοιτ Βοΐιοίϊιΐδ 2δ ή Ρ: η α ίϊβηκιιιβ ρ 76, 11
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καί φεύγειν βνν νηνβί πολνκλήιβι κελεύβω’
\

νμεΐς δ’ άλλο&εν άλλος έρητύειν έπέεββιν. 329
καί τής διαπείρας ή αίτια φανερά τώ νοϋν εχοντι. δτι
επειδή ό

’Αχιλλενς άφέβτηκεν τοϋ Ελληνικόν και ον
5 βνβτρατεύεται (γην δε ήγεμών πάντως τοϋ Στρατεύματος),
ζητεί, πώς αν δίχα ’Λχιλλέως είςέλ&οιεν. καί οίδεν τους
"Ελληνας δργιζομένονς επ’ ’Λχιλλεί, καί φοβείται , μή
’άρα

, αν κελεύβη, ονχ νπακούβωβιν τοϋ βτρατηγοϋντος'
άλλ’ ’άγετ αί' κέν πως τδωρήξομεν νιας Αχαιών.

ίο και τό’
πρώτα δ’ έγων επεΰιν πειρήβομαι , ή &έμις ε’βτί,
καί φεύγειν βνν νηνβί πολνκλήιβι κελεύβω.

καί εάν τις προτείνη ήμΐν, δτι ον τνγχάνει τής προ-
αιρέβεως Αγαμέμνων , άλλ’ αποπειρώμενος κινδννενει

15 ήτταβ&αι καί άτυχώς χρήται τώ λόγω (ώρμήκαβι γάρ
[

ξίς τάς πατρίδας), αγνοεί δτι Άγαμέμνονος τέχνη αϋτη 330
έβτϊ τό δρμήβαι αντούς" ον γάρ οί'εται τη απόπειρα
των λόγων κα&έξειν αντούς. αλλά τίς ή τέχνη ; επειδή
άγανακτοϋβιν νπερ ’Αχιλλέως, ονκ ένδείκνννται δέ την

20 άγανάκτηβιν , έως αν χρεία γένηται ε’ξόδον, βούλεται
αντονς άπορρήξαι τον &νμόν καί φανερούς γενέβ%·αι
όργιζομένονς , καί νπυ τών άρίβτων καταβχε&ήναι.
τοϋτό τοι καί γίνεται · φαίνονται έτοίμως απιόντες εις
τάς πατρίδας , Όόνββενς δέ καί Νέβτωρ κατέχονβιν

25 αντούς, ταϋτα ιών δ Αγαμέμνων αποπειρώμενος φα-

9. 11 Ηοιηβπΐδ Β 72—74

3 διά πείρας Ρ
|
τώ αννέχοντι Ρ ιιοί^ 8βΛ 79 τώ νοϋ (δίο)'έχοντι

πΐ£ Ρ. τό βννέχον οοηΐβχίυδ 4 έφέοτητεν &
δ ήγεμών Ρ

|
πάντως] παντός Ρ Ά 6 οΐβε 3, 8 τοϋ ατρατη-

γονντος) τούτον όντας Ρ Ά τούτον άπόντος οϊ Ηικίϊοη 11 ϊπεβ-
αιν Ρ 20 ίοΐ’ί έως αν (μήβ 23 τοι Ρ: οοι β-α 25 ό οηι 6-
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νερώς τού Οχήματος την διδαβκαλίαν παιδεύει" τά γάρ
εναντία οίς βούλεται, λέγει, έβτι δέ ή μέ&οδ'ος τούτων
των λόγων &αυμα6τή τις και άτοπος" τάς γάρ έν λό-
γοις ρητορικοΐς κακίας ταύτας αυτή ή Ιδέα άρετάς
άναφαίνει. είο'ι δε κακίαι λόγων ρητορικών τό τε
ευδιάλυτα λέγειν και τό άγχίΰτροφα" ών τό μεν άβ&ε-
νει'ας, τό δε και κινδύνου, δι άμφοτέρων πορεύεται

331 ό Αγαμέμνων εΙκότως.
|
ωςπερ γάρ όταν τις ά βούληται

λέγη, ου χρή αυτόν ύπεναντίοις επεβι χρήβ&αι ούτ
εύδιαλύτοις, όντως όταν τις ών λίγη τά εναντία βού-
ληται, ανάγκη αντω την κακίαν την έπϊ των λόγων
αρετήν ένταϋ&α ποιήβαβ&αΐ" εΐ δέ μή, ΰυμβήβεται
αυτω έναντιώβει περιπεβεϊν άλλα τε πειβαι , ούχ ά
βούλεται, τούτο μέν ούν και οι μελετώντες ί'Οαΰιν.
όταν γάρ τις προβέλ&η τη βουλή αξιών άπο&ανεΐν,
ούδεϊς αυτών άπο&ανεϊν βούλεται , αλλά τά εναντία
βούλεται ών λέγει, και οι τά δώρα ζτά'β παρά των φίλων
άπω&ούμενοι, βουλόμενοι δέξαβ&αι, λέγουβιν μέν τά
εναντία, πράττουΰιν δέ τά εναντία, δει ούν ημάς δι-
δάξαι , πώς μέν λέγει ευδιάλυτα και 6τρεφύμενα, τό δέ
μέγιοτον, πώς έλα&εν τούτο ποιών έπεϊ ΰυμβήβεται ,
άν κατάφωρος ή τέχνη γένηται, και τον άκούοντα άν-
τιτεχνάξειν και άντιβχηματίζειν, προβποιούμενον πεί&ε-
0%-αι και βυγχωρειν. ότι μέντοι ευδιάλυτα λέγει, εκείνο
βημειον"

\

6 τό ροδί και οηα β
|
άγχίατροφα Ρ: άντίατροφα Ά 7 καί

οπι β 8 βούλεται 63, 9 λέγειν Ρ: οοιτ 8
|
ονδ’ Είΐ(Ιβι·-

ιηαοΐιβι· 10 λέγηι Ρ: λε/ειβο, 11 έπϊ] έκ Ρα 13 αντώ οοη-
ρβηοΐίο Ρ

|
αλλά τι βΐ ιη@; γρ αλλ’ έτι πεϊααι Ρ: οοιτ 8^11>ιιι·^ϊια8

16 αντών Ρ: αντόν 8 17 τά ίηδβηιί 18 άπο&ονμενοιΡα:
οοιτ δ^ΙΙιυΐ'^ίιΐδ

|
λέγοναι, 19 πράττουαι βΐ 21 έλα&ε ίΐ

22 κατάφορος ίΐ

5

ίο

15

20

25
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ός πριν μέν μοι νπέβχετο και κατένενβεν 332

Ίλιον έκπέρβαντ εντείχεον άπονέεβ&αι'
εΐ τοίννν νπέβχετο καί κατένενβεν , περιμενετέον.
νυν δε κακήν απάτην βονλεύβατο, καί με κελεύει,

3 δνβκλεα "Αργος Ικέβ&αι'
πάλιν αντιλαβήν έχει · ον γάρ δεϊ δνβκλεα άπιέναι.
ταϋτα μεν ενδιάλντα' εκείνα δε βαφώς βτρεφόμενα’
αΐβχρδν γάρ τάδε γ’ ε’βτ'ι και έββομένοιβι πν%έβ&αι,
μάψ οντω τοιόνδε τοβόνδε τε λαόν Αχαιών

ίο άπρηκτον πόλεμον πολεμίξειν ήδ'ε μάχεβ&αι'
ταντά φανερώς ό αντιλόγων έρει’
αίβχρόν γάρ τάδε γ’ ε’βτι και έββομένοιβι πν&έβ&αι.

πώς ονν διοικεί; ότι μεν γάρ ενδιάλυτα λέγει και
βτρεφόμενα, δήλον και έτι μάλλον, αν επεξίη τις τήν

ΐό τέχνην τών επών, ενρήβει. άλλα τις ή τέχνη των τοιού-
των; πά&ονς προβολή προ τοϋ λόγον , ΐνα δοκή νπό λύπης
φέρεβ&αι αντω δ λόγος , μή ίξ επιβουλής διοικεΐβ&αι.
διά τούτο Αγαμέμνων από βχετλιαβμον ήρξατο'

|

Ζευς με μέγας Κρονίδης άτι] ένέδηβε βαρείη 333

20 βχέτλιος —
ό ονν τω Αιι οϋτω προβφερύμενος και βλαβφημών
δήλός έβτιν νπό λύπης ζεϊ,ιβτάμενος') και ύβύμφωνα
αντω λέγων. πά&ονς ονν προβολή κλοπή γίνεται δι-
οικήβεως τεχνικής, τοιοϋτο μέν έβτι τό βχήμα τοϋ τά

23 εναντία λέγειν οίς βούλεται.

1 Ηοηιβηΐ8 Β 112—113 4 Β 114 8 Β 119—121
19 Β 111

6 δυσκλέα Ρ 8 βΐ 12 τό δέγ’ Ρ 11 ταντα Ρα, 13 γάρ |

οΰν Ο- 14 &ν έπεξείη Ρ: οοιτ Π 16 πά&ους υπερβολή Ριι οϊ
1 23 22 ϊηίβΓ λύπης βί. ν.αι ΙίίίβΓΗ,ηιιη ίβΓβ XIII βραίίο Ρ Ιιϊαΐ

23 αντώι Ρ: οοιτ 8 | προβολή Ρ: προσβολή Η 3, 24 τού] τό Ρα
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'Έβτι

δε καί τέταρτον όχημα βαθύτατου, τό όι’ 6
ϋλλων πορενύμενον καί παντελώς επ’ άλλης ύποθέόεως
τον λόγον ποιούμενου άλλην περαίνειν. καί τούτον
"Ομηρος τό παράδειγμα έδωκεν καί έλαθεν τους πολ¬
λούς. επί γάρ τη απόπειρα τοϋ ’Λγαμέμνονος, ην 5

ποιείται προς τούς "Έλληνας , οι κατέχοντες τό Ελ¬
ληνικόν εΐόιν Όδυΰΰενς καί Νέότωρ. καί θανμαότον
τί εν τω λόγω; εβτι διπλονν τό θαυμαότόν' έοικεν
ό Νέότωρ μηδέν ίδιον λέγειν, άλλα τά αυτά λέγειν
τω Όδυόόεΐ, ωςπερ μετατιθείς τά διδαΰκάλον καί ίο
απονέμει αντω έπαινον ό Αγαμέμνων ως κρατοϋντι

334 των Ελλήνων εν ταις βον\λαίς, ο πέρ έότιν άτοπώ-
τατον. καί λέγουόιν οι διδάόκαλοι, ότι επειδή έπήνεΰεν
τον Όδνόόέα τό πλήθος, ΐνα μή λνποΐτο ό γέρων, καί
ό Αγαμέμνων τόν γέροντα· ώςπερεί παιδαρίων έν δι- ιό

δαόκαλείω έπιδεικννμένων καί παραμυθίαν τον δι-
δαόκάλον άπονέμοντος, ΐνα μή κλαίη τά παιδία. άλΧ

ή τέχνη τις; όλως ή αυτή νπύθεΰις των λόγων ονκ
εότιν Όδνόΰεί καί Νέΰτορι. έροιτο άν τις' καί πώς ονχή
αυτή νπέθεόις; τά αυτά γάρ λέγουόιν. τούτο ή τέχνη ή «ο

Νέΰτορος, ότι τά αυτά λέγων ονκ είς τήν αυτήν ύπόθεδιν
λέγει, άλλ’ ή τέχνη τις; επειδή μέλλει χαλεπήν νπόθεόιν
πείθειν, πορεύεται διά τής πεπεικνίας νποθέΰεως' πεπει-
όμένοι είόίν οι "Ελληνες υπό τοϋ Όδνόόέως μένειν, καί
ήνεγκαν αυτού τήν έπιτίμηόιν καί τήν παραμυθίαν. 25

άλλ’ έχει χαλεπωτέραν νπόθεόιν ό γέρων πορεύεται
ονν δι ών έπειΰεν Όόνόόενς καί τά αυτά λέγει Όδνΰΰεί'

3 καί τούτο Ρ α: οοιτ δοΐιοϋπο 4 'έΐα&ε α 7 θαυμαατόντι
ίν τώι λόγιοι εοτι Ρ: οοιτ 3 12 υπέρ ίατίν ίΐ 13 έπΐ/νεοε Ά

15 ώς περί Ρο, ωςπερ Ο
|
διδαακαλίωι Ρ: ΟΟΙΤ (τ8

20 λέγοναι 8 23 τής οηι β-
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ώςτε γάρ η Λαίδες νεαροί χηραί τε γυναίκες
\

άλλήλοιΰιν δδνρονταε οίκον δε νέεβ&αι 335

Όδνββεύς. τά αυτά δ γέρων
Ώ ΛΟΓΓοι, ή δη παιβϊν έοικότες άγοράαβ&ε

5 νηπιάχοις.
Πη δη βυνδεβίαι τε καί ορκια βήβεται ήμΐν,
εν πυρι δη βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ’ άνδρών
(Νέβτωρ. άλλ’ Όδυβΰενς'β

μάλα δη 6ε, άναξ,, έ&έλονβιν Αχαιοί
ίο Λαβιν έλέγχιβτον -9 έμεναι μερόπεββι βροτοΐβιν.
λέγει εκείνος βημεϊον μαντείας τδ περί τον Κάλχαντα,
ουτος τά της άδτραπης' ώςτε διά των αυτών πορεύονται,
τί ονν έβτι τδ παραλλάττον, διδάβκει τδ παραλλάττον
της νπο&έβεως των επαίνων η διαΐρεβις. επήνεβαν οι

ιό’Αχαιοί και τδ πλή&ος τδ κοινδν τον Όδυββέα' πει-
β&έντες μένουβιν, και τδ έργον τοϋ Όδυββέως λαμπρόν
τοϊβι δ’ άφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ’ ήέ νέεβ&αι

|

εν νηνβι γλαφυρηΰι φίλην ες πατρίδα γαίαν. 336

ό γέρων άλλην ύπό&εβιν έχει' επειδή γάρ πεπειβμένοι
20 είβϊν οί "Έλληνες μένειν, ζητεί αυτούς έκβτρατεϋβαι.
ούδεν γάρ όφελος τοϋ μένειν άνευ του ταχ&ηναι' δ περ
μάλιβτα υπό&εβίς έβτι και ζήτηβις του Άγαμέμνονος '

άλλ’ άγετ’ αΐ κέν πως -ύωρήξομεν υίας Αχαιών,

1 Ηοπιβπΐδ Β 289— 290 4 Β 337 6 Β 339— 340
9 Β 284—285 17 Β 453—454 23 Β 72

2 οίνον δε Ρ υΐ ρ 60, 6 4 η Ρ 5 υβΓδίιιιι βχ ΗοιηβΓΟ
δίαρρίβί β 9 η μάλα δη σε Ρ α ποοβδ ηβοβ883,ΓΪ3,β ηί οπιίΐίθΓβη-
ΐιΐΓ ΙίΐίβΓαπιιη δπηϊΐίίικίο Οίΐπδβ, ίιιίί. Άτρείδη, νυν δή σε Ηόϊϋβπ
βχβιηρίίΐ 10 βροτοΐσι α. ρπΛίΛίΙβ βδί 3. δοήρΙΟΓβ ιιβι·8ΐιηι
ρτοτπηπιτη Β 286 ίΐςίάϊίπιη ίιιίδδβ οί ρ 60, 11 11 το περί Ρ:
τον περί Ά των περί &8 13 παραλλάτον ροβί ίατι τδ ρχ’ Ρ 1

23 θωρηΐο/τεκ] &ωρ 880Γ η Ρ
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πώς (αν) άνευ τοϋ Άχιλλέως έκβτρατευβοιντο. εΰτιν
ονν τοϋ Νέβτορος ή ύπό&εδις'
κρΐν’ άνδρας κατά φϋλα, κατά φρήτρας, Άγάμεμνον'
ώς φρήτρη φρήτρηφιν άρήγει, φϋλα δε φύλοις.
εΐ δί χεν ώς έρξης καί τοι πείήδωνται Αχαιοί, 5

γνώβει έπει%·\ δς ·9·’ Ηγεμόνων κακ'ος ος τέ νν λαών
■ήδ’ δς κ έβ&λδς έηβι' κατά βφέας γάρ μαχέονται.

αυτή ή ύπό&εδίς έβτιν, ής χρείαν έχει δ Αγαμέμνων
αντη ή επικίνδυνος υπό&εΰις τών λόγων τω Νέδτορι'
ώς έν παρέργφ δέ αυτήν έρριψεν

|
ίο

337 άλλο δέ τοι ε’ρέω, βν δ’ ένι φρεβ'ι βάλλεο δήΰιν
ώς προβ'Ο’ήκην τω λόγω ποιούμενος · και γίνεται ώςπερ
τέλος τής δημηγορίας τής πεπεικυίας χρεία δημηγορίας
άναγκαιοτέρα. διά τούτο Αγαμέμνων τυχών ών έβού-
λετο επαινεί τον γέροντα · ΐ5'

Ή μάν αύτ αγορή νικάς , γέρον, νιας Αχαιών,
αΐ γάρ , Ζεϋ τε πάτερ και Ά&ηναίη και Άπολλον,
τοιοϋτοι δέκα μοι δνμφράόμονες είεν Αχαιών,
τώ κε τάχ ήμνΰειε πόλις Πριάμοιο άνακτος
χερΰϊν ύφ ήμετέρηδιν άλοϋΰά τε περ&ομένη τε. -°

ΰτι δέ αντη έδτιν ή νπό&εΰις τοϋ Νέβτορος, τδ έκ-
βτρατεϋβαι, και ότι τούτο επαινεί βχήματι δ Αγαμέμνων
ώς τυχών ών έβούλετο, τις δ έλεγχος καί τις ή άπό-

3 ΗοΐΏβΐΌδ Β 362—366 11 Λ 297 ίΐΐ ά ΒΟΓΪρΙοΐ'θ οπίϊΐ
Β 360—361 οοηίυκπδ 16 Β 370—374

1 αν ϊηββΐ'πί 4 ωα βΐ άρήγει Ρ ταΐ ρ 61, 19 5 ωαερξ(ης)δοΐίίο οοηρβηάίο Ρ 6 γνώβει Ρ 7 έησι Γ 11 σήισι Ρ
14 ίΐη αναγκαιοτέρας'/ 16 γέρον Ρ 19 τώκεταχ’ Ρ 21 αυτή
έατιν Ρ: οοιτ 0-8 22 έπαινεΐ, σχηματίζει— 23 έβούλετο. τις
άΪ8ΐϊη^ιιβ1>3,ΐυι·: δβηίβηΐϊαια ρβι-δρβχϋ 8γ1ΐ>ιιι·§ίιΐ8 22 οχήματί]σχηματίζει Ρα σχηματίζων οοηί 8γ11>ιη·§ίΗ8 23 άπόίΕΐ|[ΐ5]
01Λ111 ΓΕ18 Ρ

6
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δειξις; φοβείται. , μη ού χείβη ο Νέβτωρ, και βοη&εΐ
αντω, ο6α δνναται. τί ονν εΰτι το μη χοιοϋν χεί&ειν
τον Νέβτορα; οργή νχερ Άχιλλίως των Ελλήνων.
Χαραμν\&εϊται την οργήν αυτών ο Αγαμέμνων δμο- 338

•ϊ λογών ήμαρτηκέναι, και μέμνηται τοϋ Άχιλλέως, ΐνα
μαλάζη αυτών τον &νμόν τον έχ αύτω. έχει τί βού¬
λεται τό

αλλά μοι αίγίοχος Κρονίδης Ζευς ’άλγε έ&ηκεν,
ος με μετ’ άχρήκτονς έριδας καί νείκεα βάλλει.

ίο καί γάρ έγών ’Λχιλεύς τε μαχεΰΰάμε·9·’ εΐνεκα κονρης
άντιβίοις έχέεββιν εγώ δ’ ήρχον χαλεχαίνων.
εί όέ χοτ ές γε μίαν βονλεϋΰομεν, ούκέτ έχειτα
Τρωβίν άνάβληβις κακοϋ έΰβεται ονδ’ ήβαιόν.

έχοίηβεν αντονς οίκτείραι , εί ομολογεί το αμάρτημα ,
ΐό καί άχεχλήρωβεν αυτών τον τένμόν. είτα βνναγο-
ρενΰας τω γέροντι καί χαραμν&ηβάμενος, άφείς ταϋτα
έχί τδ οίκειότατον έρχεται , έχί τον βαβιλέα’
νϋν δ’ έρχεβ&’ έχί δειχνον, ΐνα ί,ννάγωμεν’Άρηα.

ταϋτα κελεΰβας έχάγει βφίβι καί τήν άχειλήν, εάν δη
2ο τις χωρίζηται'

\

δν δέ κ έγών άχάνευ&ε μάχης έ&έλοντα νοήβω 339

μιμνάζειν χαρά νηνβί κορωνίβιν, ον οι έχειτα
’άρκιον έββείται φνγέειν κννας ήδ’ οιωνούς,

ώςτε άρχεται αχό έχαίνον ΰνναγορενων τω Νέβτορι,
25 είχα χαραμν&είται τον &νμ'ον ομολογών ήμαρτηκέναι ,

8 Ηοιηβπΐδ Β 375—380 18 Β 381 21 Β 391—393

1 πείσει Ρ: οοη· 3 4 ό οηι β 6 τον έπ’ Ρ: έπ’ α,

8 ίδωκεν ϋτ 10 άχιλλενοτε Ρ 17 βασιλέα] πόλεμον βοπρδϊδ-
δβιη, ηϊδϊ ρι·οΐ)3.ΐ3Ϊ1ΐκ οοηίβοΐυΓΗ. Θ886Ϊ 80ΐ·ϊρ1νιιη ίιιίδδβ ίπϊ τό
ζν.ελενειν ώς'β βασιλέα οί η 19 βΐ ρ 83, 1 19 αφίσι] φηαι οοη-
ρβηοΐϊο Ρ φηαί α: οιη &, οοιτ δ^ΠηίΓ^ήιβ

|
ίέ τις Ρ, 3,: οοη·

Β^ΓΡαΓ^πΐδ 25 ε’ίτα Ρ: έπειτα 6-3,
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είτα κελεύει, καί απειλεί βαβιλικώς. αντη ονν η τέχι^
τίς ίβτι ; το επ' άλλης νπο&έόεως πεπεικνίας πρότερον

(είπόντά) επί τέλει οος πάρεργον έρρίπτειν την οΐ-
κειοτέραν νπό&εβιν. ταντην την τέχνην τίς έμιμηΰατο
καί τίς έξηγήβατο; Πλάτων, εγκώμιου λέγει έν τω 5

Συμποΰίω Αλκιβιάδης Σωκράτονς. επί τέλει τοϋ εγκω¬
μίου λέγει προς Αγά&ωνα δ ’Αλκιβιάδης" 'ορα τοίνυν,

340 ώ
|
Αγάδων, μη πάδης, ο περ οι πολλοί, ο γάρ

Σωκράτης οντος προΰποιείται έραΰτης είναι , εϊτα έρώ-
μενος αναφαίνεται, μη ονν καί 6ν τδ αντί) πάδης, ίο
ο περ καί πάντες πεπόνδαβιν’. έτνχεν δε ό Αλκι¬
βιάδης έρών τοϋ Αγά&ωνος καί έβονλετο υπό μηδενός
άλλον αυτόν έράβδαι, καί επί τέλει έρριψεν την παραί-
νεΰιν την προς Αγάδωνα ώς επί τοϋ εγκωμίου λέγων.
αυτός εξηγείται ό Σωκράτης την τέχνην 'νήφειν μοι ίο
δοκείς , ώ Αλκιβιάδη^ έδόκει γάρ μεδνειν ό Αλκι¬
βιάδης" 'οΰ γάρ αν κομψώς γε’ φηβΐν 'τό ΰατνρικόν
δράμα περιέβαλες, εί μη ένηφες. καί πάντα ταντα
είρηκας υπέρ τοϋ διαβάλλειν εμέ καί Αγάδωνα , ϊνα

341 εγώ μέν ΰοϋ έρώ καί μηδενός άλ λον, καί γάρ ε’ποί- αο

ηβας αύτό’ φηΰίν 'ώ§ ονδέν τι , επί τέλει αυτό είπών,
ως ονχ ένεκα τούτον πάντα τά άλλα είρηκώς. άλλ'

7 Ρ1α4ο οοηαίηϋ ρ 222*1 13 ίβϊάβηι ρ 222 οΛ . ιι4ΐ'ϊιΐ8(μιβ
Ιοοϊ δθη4βη4ϊα ΓβίβιΊυΓ, ηοιι υβΛια

3 είπάντα ϊηδβηιϊ
|
ΐρριπτεν Ρ: οοιτ 8

|
την] έπϊ Ρ η, ΐτι

8}ΊΙ)ΐιι·^ίιΐ8 8 οι αΐ’ΐίοπίυδ α<:1ιιβι·δα4ιιι· Ιοοο ΡΙαίοηίδ, 86(1 οί 11
πάντες 11 πεπόνδαοι. έτνχε δ 13 ίρρι-ψε α

|
παραίνεσιν Ρ:

παραίτηοιν &α 14 την προς τον β 16 δοκεΐ Ρα: οοιτ
6υα11βηΛ3 044ο 17 ψηαι α 18 δράμα α 20 μέν οου Ρα

|

ρθδ4 άλλον Ιιαικί εοίο αη ϊη4βΐ'θϊι1βη4 ’Λγά&ωυ δέ υπό σου έράται
%αϊ νπό μηδενός άλλον οί Ρ1α4ο 21 τί] η Ρα άεΐ 8ο1ιο44υ8

22 είρηκώς οιπη 1ϋιη·α αοοβη4υδ Ρ
6
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ονκ έλα&ες, άλλά τό σατυρικόν όραμα τούτο άνεφάνη’.
ουτω γάρ τοι γίνεται, ή τέχνη και παραδίδοται.

Πειρασόμε&α ονν δεΐζαι μετά τά 'Ομηρικά και παρά
τοίς ρητορβιν και εν όημηγορίαις και έν δίκαις και

• έν πανηγνρικοίς λόγοις και έν διαλόγοις τδ αυτό είδος
γινόμενον.

7 Πρότερον δε καί άλλο είδος ίδωμεν λόγων έβχη-
ματισμένων, διπλοϋν τούτο’ τό μεν προ τής των μελ¬
λόντων λεχ&ήσεσϋαι παρρησίας ένδειζιν των λεχ&ηβο-

ιο μένων άβφαλή προανακρονομένην τό λυπηρόν τού
ακούσματος" τό δέ έν διοικήσει προσώπων υπαλλαγήν,
οτε διά των προς ετέρους έτέροις (τις διαλέγεται)> καί
έχει τό άσφαλές έν τω μή οίς έπιπλήττει αντοΐς δια-
λέγεσ&αι , αλλά άκουόντων

\
αυτών έτέροις ταϋτα λέ- 342

15 γειν, ά τοντοις προσήκει. τί ποτ ονν έστιν έκάτερον
τό είδος; δ Άχιλλενς άνέστη καί μετά τον Άχιλλέα δ
μάντις έν αρχή τής Ίλιάδος, έλέγχοντες τον Άγαμέ-
μνονα , ότι την αιτίαν τού νοσήματος αυτός παρέχει,
δ μεν Άχιλλενς έν συμβούλου σχήματι ονειδίζει την

2ο αιτίαν τω Άγαμέμνονι των κακών ώς άπόρως διακεί-
μενος καί ζητών την αιτίαν , καί αφορμήν ποιεί τής
παρρησίας τω μάντει ' ό 0ί μάντις αντίστοιχων τω
Άχιλλεί τή άρνήσει ών υπέβαλεν δ Άχιλλενς ζητών
τάς αιτίας, προδιοικείται τό φανεράν γενέσ&αι την

25 αιτίαν των δεινών, ίδωμεν ονν τους έκατέρων λόγους,

I τοϋτο δράμα Π 2 γάρ τί Ρ: οογγ 8
|
ίοΐ'ί γίνεται (τε'}

3 πειρασάμείλα Ρ: οοιτ (χ3 4 ρήτοραν 3 7 είδωμεν 3,
8 προ τής Ρ: προς τή (χΒ. 3 παρρησίας Ρ: παρρησία 63II ίχον 3ηίβ τδ δε ίηβθΐ'ϋ Η

|
έν δνηγήσεν Ρ3

| υπαλλαγήν]υπαλλαγής Ρ 3. οί 1 9 12 οτε] (5 Ρ δ 3
|
τις διαλέγεται ίηδβηιί

13 αντοΐς βί 15 έστιν οιη 6- 21 ποιείται Ρ3 22 τον
μάντιν Ρ3: οοιτ 8ο1ιοίίιΐ8 οί ρ 80, 10 23 υπέβαλεν . ό 3
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πώς έχονΰιν δι’ άλλήλων καί πώς τό εύπρεπες εχουβιν
οί μεν τον Άχιλλεως εν βα&ύτητι ξητήΰεως, οι δε τοϋ
μάντεως (έν) άΰφαλεία προ της άποκρίβεως'
Άτρείδη, νυν άμμε παλιμπλαγχ&έντας όίω
αψ άπονοβτήβειν, εί' κεν &ανατόν γε φύγοιμεν , |

343 εΐ δη δμον πόλεμός τε δαμα καί λοιμός Αχαιούς,
άλλ’ άγε δη τινα μάντιν έρείομεν η ίερηα
η και όνειροπόλον (και γάρ τ’ όναρ εκ Αιός εβτιν),
δς κ’ εΐποι , δ τι τόΰβον εχώβατο Φοίβος Απόλλων,
εί' τ’ άρ’ δ γ’ ενχωλής έπιμέμφεται εί' '9,

’ εκατόμβης ·

αΐ κέν πως άρνών κνίΰβης αιγών τε τελείων
βούλεται άντιάΰας ήμϊν από λοιγόν άμϋναι.
’Ήτοι

δ γ’ ως είπών κατ’ άρ’ έξετο.
μέχρι τούτον οί Άχιλλεως λόγοι τό βχήμα εχουβιν
νπαινιττομένου εις Άγαμέμνονα καί προβκρούοντος
έκείνω , έν δέ βχήματι ξητήβεως καί απορίας τής τοϋ
δεινού αιτίας τό άβφαλές προδιοικονμένου. ή δε εν-
δειξις τοϋ εις Άγαμέμνονα λέγεβ&αι ταϋτα πρώτον
μέν τό προς Άγαμέμνονα ποιεϊβ&αι τούς λόγους, άλλα
μη είς τό κοινόν'
Άτρείδη, νϋν άμμε παλιμπλαγχ&έντας . . .

ως γάρ τιμών αυτόν διά τό άζΐωμα καί τον κοινόν
λόγον προς εκείνον αποτεινόμενος την άβψάλειαν εχει
τοϋ προβκρούματος. είτα εξής έπάγει'

\

344 εΐ δή όμοϋ πόλεμός τε δαμα καί λοιμός Αχαιούς,
αίτιος τον πολέμου Αγαμέμνων εβτίν βυναγαγών τους

4 Ηοιηβηΐδ Α 59—68 21 Α 59 25 Α 61

1
'ίχοναι

ά 3 ίν δυρρίβπϊ
|
άαφαλείαι Ρ ίΐ: ασφάλεια ϊ

προς δ 4 παλιπλαγχ&ίντας Ρ 7 ίερεϊα Ρ: οοιτ 0-3, 8 γάρ
τόναρ Ρ 9 τόσον Ρ 10 εί τάρ Ρ

|
ή8ε κατόμβης Ρ 14 οί

Οίη δ
|
τό σχήμα Ρ: οηι 3 21 παλιμπλαχ δδΟΓ θ Ρ 26 ίατϊ 3,

5

10

15

20

25
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"Ελληνας, βννήψεν και τον λοιμόν τώ πολεμώ, καί
φηβίν αυτόν αίτιον γεγονέναι' τί γάρ ή μνήμη τον
πολέμου ένταν&α, εΐ μή έβονλετο άμφοτέρων αίτιον
άποφήναι τον αυτόν; είτα επειδή έδειζεν, ότι αυτός

5 αίτιός έβτιν, ζάντ'ιβ τοϋ χωρίς βαφώς είπείν έπί την
ξήτηβιν ήλ&εν
άλλ’ ’άγε δή τινα μάντιν έρείομεν ή ίερήα

ή καί όνειροπόλον καί γάρ τ’ όναρ εκ Λιύς έβτιν
0£ κ’ εί'ποι, ο τι τόββον έχώΰατο Φοίβος Απόλλων.

ίο ή προβ&ήκη τον 'τόββον’ δηλοί, ότι τάς αιτίας τής
οργής άς υποβάλλει Άχιλλενς ού πιβτενει άκούων,
άλλα αιτίαν μείζονα περιμένει ■

εί τ’ άρ’ ο γ’ εύχωλής έπιμέμφεται εί' &·’ εκατόμβης ...
ενδέχεται τον Απόλλωνα ενεκ.εν εύχωλής καί εκατόμβης

ΐ5 τόΰον χολω&ήναι. οντω μεν ό Άχιλλενς διοικεΐται τον
λόγον, ό όί μάντις λαβόμενος τής αφορμής αντοίς

\

τοίς Άχιλλέως λόγοις χρήται είς διατριβήν τον δεΐξαι 345
τώ Άγαμέμνονι, πριν φανερώς είπείν, καί γίνεται
αντώ αφορμή των λόγων τό 'τόββον’" λέγει γάρ '

20 ον ταρ ο γ’ εύχωλής έπιμέμφεται ονδ’ εκατόμβης,
καί πρότερον προδιοικείται τήν ιίΰφάλειαν

~£1 Άχιλεϋ, κέλεαί με, διίφιλε, μν&ήβαβ&αι
μήνιν Απόλλωνος έκατηβελέταο άνακτος.

7 Ηοπιβπΐδ Α 62—64 20 Α 93 22 Α 74—77

1 συνήψε α 2 φησϊν οιη 6- 5 Αντί δυρρίβυί
|
τον ΡΟ:

ου 8
|
είπείν Ρ: ειπεν 6 3,

|
τήν Ρ: οηι α 7 ίερεϊα Ρ 8 γάρ

τόναρ Ρ 11 άχιλλενς Ρ: ό άχιλλενς (χΆ 14 ί'θΐ‘1 Ον-/, ιιβΐ πώς
γάρ ϊηίβΐ'οκίϋ 15 ό οηι (ϊ 17 διατριβήν εί ρ 88, 3 18 τον
Άγαμ,έμνονα δεΙιοΗηδ 19 τόσον Ρ 20 δν ταρ Ρ οηηι Ηβΐ'Ο-
(Ιίη,ηο: οϋτ’ άρ’ ηοΐ^ο

|
ονδ’ Ρ οηηι Ιϊΐιπβ η,ηΐίίριίοΐ’ΐΐιιΐδ Ηοηΐθΐί:

ον&’ 3 22 διϊφίλε Ρ



τοιγάρ εγων έρέω' ΰύ δε βνν&εο καί μοι υμοββον,

ή μεν μοι πρόφρων έπεβιν καί χερβίν άρήζειν.
ταϋτα γάρ δμολογοϋντός έβτιν, δτι τω βαβιλεϊ προβ-
κρονβει. είτα τω προοιμίω τουτω έπάγει'

ή γάρ ύίομαι ’άνδρα χολωΰέμεν, 0£ μέγα πάντων
Άργείων κρατέει , καί οί πεί&ονται Αχαιοί,

είτα γνωμολογεί’
346 κρείββων γάρ βαβιλενς , οτε χώβεται άνδρί χέρηι.

είτα την τέχνην της οργής έπάγει"
εΐ περ γάρ τε χόλον γε καί αύτημαρ καταπέψη, ίο

αλλά τε καί μετόπιβ&εν έχει κότον, όφρα τελέΰβη
εν Οτή&εΰΰιν έοΐβι. βν δε φράβαι , εΐ με βαώβεις.

καί ήδη έδειξεν, ότι Αγαμέμνων τούτων απάντων
αίτιος, μηδέπω είπών καί διά τούτο έπάγει άντίβτοιχα
λέγων δ Άχιλλενς καί όμολογονμενα τοντοις’ 15

Θαρβήβας μάλα είπε -δεοπρόπιον ό τι οίβ&α.
ον μά γάρ Απόλλωνα διίφιλον, ώ τε βύ, Κάλχαν,
ευχόμενος Ααναοΐβι &εοπροπίας άναφαίνεις,
ον τις έμεν ζώντος καί επί χ&ονί δερκομένοιο
βοί κοίλης παρά νηνβί βαρείας χεΐρας έποίβει 2ο

βνμπάντων Ααναών" ούδ’ ήν Άγαμέμνονα εΐπης.
δς νϋν πολλόν άριβτος ένί βτρατω εύχεται είναι.
Καί τότε δή ύάρβηβε καί ήνδα μάντις άμνμων.

|

347 ομολογεί δ ποιητής των λόγων την διοΐκηβιν.

5 Ηοπΐ6ΐ·α8 Α 78—79
10 Α 8δ—92

8 Α 80 10 Α 81—83

2 ή μεν Ρ, Ά
|
έπισι Ρ 3 προβκρονει 6α 4 έπάγει

τοντω 6 9 τέχνην δΐΐδρβοΐιιιη, ρΐΌ κακοτεχνίαν άΐοϊΐηΓ
|
της

Ρα: την 1ι 11 Αλλά τι Ρ: αλλ’ άγε 6 Αλλά γε α 12 οτη-
-8·[εσσ]ιν Ρ οηηι γμ

|
έοϊβιν Ρ

[
5ε 8αρι·α υβΐ'βιιηι Ρ 1

|
σαώσης

(ης οοηρθΐκΐίο) Ρ, α 17 ΰυ · μά Ρ
|
Απόλλωνος Ρ 18 5α·-

ναοΐβιν Ρ
|
Αναφαίνης (ης οοηρβηάΐο) Ρ, α 19 οϋτι σε μεν Ρ
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Μία μεν αυτή ευπρέπεια εβχηματιβμένων λόγων,
τό δι’ αινιγμάτων λέγειν, ά φρονεί τις, και τό τή
διατριβή και τι] μελλήΰει των λόγων είπείν, πριν
είπεΐν, τώ προοιμίω τό μέλλον όείκννβ&αι λυπηρόν.

8 η δε δευτέρα τις; έλέγομεν εκείνην είναι την μέ&οδον,
ο τό έτέροις διαλεγόμενον ετέρων κα&άπτεβ&αι τό άβφαλ'ες
του μη προβκροΰειν τη υπαλλαγή του προΰώπου εν-
δεικννμενον. και τοϋτο "Ομηρος έδεικεν έν Όδνββέως
λόγω, ό γάρ Όδνββευς πριν βνναγαγεϊν τους όχλους

ίο είς την έκκληβίαν, ΐνα δημηγορήβη περ'ι τής μονής,
οτε την απόπειραν δ Αγαμέμνων έποιήβατο, (ακούε)
οίον λέγει ·
"Ον τινα μεν βαΰιλήα καί εζοχον ’άνδρα κιχείη,
τόν δ’ αγανοίς έπέεβΰιν έρητυβαβκε παραβτάς'

15 Λαιμόνι , ου 6ε έοικε κακόν ως δειδίββεβ&αι'
άλλ’ αυτός τε κά&ηβο καί άλλους ίδρυε λαούς.

|

ου γάρ πω βάφα οίβ&’, οίος νόος Άτρείδαο' 348
νϋν μεν πειράται, τάχα δ’ ί’ψεται νιας Αχαιών,
έν βουλή δ’ ού πάντες άκούβαμεν, οίον έειπεν.

20 μή τι χολωβάμενος ρέζη κακόν νιας Αχαιών.
&υμός δε μέγας έΰτί διοτρεφέος βαβιλήος.
τιμή δ’ εκ Ο ιός έθτι' φιλεΐ δέ έ μητίετα Ζευς.
"Ον δ’ αν δήμου τ’ άνδρα ί'δοι βοόωντά τ’ έφενροι,
τόν βκήπτρω έλάβαΰκεν όμοκλήβαΰκέ τε μνδω.

13 Ηοιηβπΐδ Β 188—199

4 τώι προοιμίωι Ρ, 3, καί τώ πρ. 8ο1ιοίίιΐ8. α,η ώς πρ. ? 3 ή 5έ]Ήδ’ ή Ρ ήδε 6- ή & 12 οίον λέγει οηι Οτ θ£0 ακούε ίηδβπιί
15 έοικεν Ρ 17 άτρείδαο Ρα ουιη ρΙβΓΪβςριβ βχβηιρίίδ Ηοπιβή:’Λτρείωνος υβΐβΓβδ 19 βΐ ρ 89, 14 ϊειπε 8 21 διοτρεφέος
βασιλικός Ρ, 3 Ουιη ρ3ΐ·ίβ 1ί1οι·οπιιη Ηοιηθηοοηιιη: διοτρεφέων
βασιλήων β ουιη οβίβήκ 22 ξεν Ρ 23 δήμον τ’ Ρ οηηι
ρΐβήδφΐβ Ιίβπβ Ηοχη: δήμου 3, Ηοιηβή Α
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ταύταις ταΐς έπιτιμήβεβι συνάγει και τούς βασιλέας,
δ μεν δή έντνγχάνων τοΐς ρνβλίοις οίεται, όπερ και
προείρηκεν ΊΌμηρος, τούτο ποιεΐν αυτόν, τοΐς βασι-
λεϋσι φιλοφρόνως διαλέγεσθαι, τοΐς δε δήμοις πικρό¬
τερου και σφοδρότερου. δ δε ποιεί Όδυββεύς δ Όμή- 5

ρον , οΜίΐς δρα. ά γάρ έβονλετο καθάψασθαι των
βασιλέων, τω δήμω διελέγετο’ α δ’ έβονλετο επίτι¬

μη<ίαι τω δήμω, τοΐς βασιλεϋσιν διελέγετο. ή είπάτω
μοί τις, τί έδοζεν τω Όδνσσεΐ τοΐς δημόταις λέγειν

\

349 ον μεν πως πάντες βαβιλενΰομεν ε’ν&άδ’ Αχαιοί. ίο

ονκ άγαθδν πολνκοιρανίη’ εις κοίρανος έστω,
εις βασιλεύς,

ή τί εδοί,εν τοΐς βαβιλενΰιν έπιτιμώντα λέγειν
έν βουλή δ’ ον πάντες άκούσαμεν, οι ον έειπεν.
νϋν μεν πειραται, τάχα δ’ ί'ψεται νιας ’Αχαιών. 15

ταΰτα δέ ού τοΐς δημόταις λέγει, άλλα τους βασιλέας
άναμιμνήΰκει. γέγονεν ούν δ λόγος ζδ~} προς έκα-
τέρονς έκατέροις κοινός. και την εξήγηβιν έπάγει
"Ομηρος των έΰχηματιΰμένων τούτων λόγων δι ονό¬
ματος ενός, δ ουδέ δρώβιν οι άναγινώβκοντες, "Ομηρος 20

(5α νπδ φιλανθρωπίας έίςηγήσατο'
ως ό γε κοιρανέων δίεπε στρατόν,

τί έστι τδ 'κοιρανέων’; ώς κοίρανος διαλεγόμενος; ον
δή που, άλλα τδ στρατήγημα των λόγων ούτως όνο-

10 ΗοιηβΠΜ Β 203—205 14 Β 194. 193 22 Β 206

1 καί] τονς δημότας καί δοΐιοΐίπδ 2 βιβλίοις Ρίΐ
3 προειρήν.αμεν όμηρόν | αντοΐς τοΐς Ρη 5 0 Ρ: οιη 6ίΐ
8 βασιλενσι ίΐ 9 έ'5[ο]|Εν Ρ ουιη Γ3δ: ΐδοξε 3 13 ΐδοξε 3,

17 ουν οιη Ο-
]
ύ 3ηΐβ προς ι-βδίίίηί ίηηίίϊδ Ηΐοήδ 23 ώ?

κοιράνως 3 24 άλλα, τδ Ρ: αλλά 6-3 | αηΐβ όντως άίδίϊηχί,
όνομάξων 3(1 1 21 ΓβίβιΊυΓ
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μάζαν κατ’ έζήγημα τον στρατηγήματος διά τον 'κοι-
ρανέων δίεπε βτρατόν’. ή γάρ διοίκησές έΰτι τέχνη
εν τω δνόματι λεγομένη.

\

9
’Ίωμεν τοίνυν επί τά πεζά παραδείγματα. Αημο- 350

5 ΟτΤένης διδάβκει ημάς εύπρεπώς διαλέγεβ&αι, ά βού¬
λεται τις , καί οίδεν τού Οχήματος τούτον το όνομα"
λέγει δε έν τα περί τον Οτεφάνον ώδε τη λέί,ει'
'έπειδάν ελχΤωβι μεν οι πρέββεις εις Θήβας , πώς
χρή6&αι τω πράγματι παραινώ , τούτα μοι πάνν προβ¬

ιά έχετε τον νοϋν’. εϊτα έπάγει ωςπερ διδάσκαλος παρα-
διδονς μα&ητή την διοίκηβιν 'μή δεΐβ&αι Θηβαίων
μηδέν (αισχρός γάρ ό καιρός), άλλ’ επαγγέλλεβ&αι
βοη&ήβειν εκείνοις. αν κελεύωΟιν, ιός εκείνων μέν
όντων έν τοΐς έβχάτοις, ημών δέ αμεινον ή

’ κείνοι τό
15 μέλλον (προορωμένων)" ϊν εάν μεν δέχωνται ταντα
καί πειβ&ώβιν ήμϊν, καί ά βονλόμε&α ώμεν διοικού-
μενοι καί μετά Οχήματος άξιου τής πόλεως ταϋτα
πράξωμεν’ αν δ’ άρα μή τύχη , εκείνοι μεν εαυτών
ζκατηγορώβιν),

’άν τι έξαμαρτάνωβιν, ημείς δε μηδέν
20 ζαν} αισχρόν μηδέ κακόν όφ&είημεν πεπειβμένοι’.

\

8 11 ϋβιηοδίΐιβηβδ οι· XVIII 178 ρ 287, 22—288, 0

1 κατ’] ν.αϊ Ρ 3,
|
διά τον] ν.αϊ τον Ρ α τό δοΐιοΐΐιΐδ 3 ϊοτί

γενομένη 4 παραδείγματα Ρ: παραγγέλματα 6 α 5 άπρε-
πώς Ρ: οοιτ Οα 6 οΐδε α 8 ίπειδάν δ’ Ά&ωσιν οι βχ
ϋοιηοδίΐιβηθ 8, υί διιρΓίΐ ρ 47, 1 9 χρήο&αι Ρ: χρήοαο&αι 8

υί ϋβπι βί δΐιρι-α 13 &ν καί λέγωαιν Ρα: οοιτ Βχΐΐηιι-^ίυδ
οιη Ο- υΐ δυρί'ίΐ 14 ή κείνοι Ρ ή έκείνων α οί δυρΓα
15 προορωμένων οηι Ρα: δΐιρρίβπϋ &

|
είναι · αν Ρα: οοιτ 6

ΐνα αν 8}4ΐ>ηΐ'§ϊυ8
|
δέξωνται Ο, ϋβιη 10 βουλώμε&α Ρ

|
διω-

κημένοι Ογ ηί δΐιρί'α 17 προσχήματος Ώβια 18 τνχηιΡιι: σνμβή
κατατνχεΐν ϋβιη

|
εαυτών καν τι Ρα: ίαντοϊς έγκαλώαιν αν τι δ

οιιπι ϋβιη 19 ήμϊν δε μηδέν αισχρόν μηδε ταπεινόν ή πε¬
πραγμένου Όθιη 20 αν ίηδβηιίί βιιαίίβπΐδ ΟΙΐο
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351 Το δε ετερα λέγειν καί ετερα διοικεϊΰθαι δείκννβί
6οι, πάλιν δ αυτός Λημοΰθένης εν τοίς ΰυμβουλευτι-
κοϊς, εν τω περί ΰυμμοριών έπιγραφομένω λόγω (οςπερ
λόγος εΙκότως αν καί δικαίως έπιγράφοιτο Περί των

βαΰιλικών), έν τω πρώτον καί μόνος παραΰτάς άντει-
πεϊν. έν τοντω τω λόγω έναντιοϋται μεν τι] Αθη¬
ναίων γνώμη , ώρμηκότων αυτών πολέμιον βαΰιλεϊ.
καί μία μεν διοίκηΰις τοΰ λόγον έΰτί τό βονλόμενον
τον ρήτορα μη πολεμείν αυτούς βαΰιλεϊ κλέπτην δη

352 την δόξαν τω ΰνμβουλευειν
\
βαΰιλεϊ μήπω πυλεμεϊν.

καί αυτή ή τέχνη έΰτίν τοϋ ά βούλεται τις , λέγειν
εύπρεπώς. ποιεί δε τούτο οντως' 'έγώ νομίζω κοινόν
εχθρόν απάντων των Ελλήνων είναι βαΰιλέα’ ον μην
διά ταντα παραινέΰαιμ’ αν μόνοις των άλλων νμϊν
πόλεμον προς αυτόν ΰννάγειν’. καί έτι τέχνη βαθύ¬
τερα τό κωλνοντα πολεμεϊν έπαγγέλλεΰθαι περί δννά-
μεως ή πολεμήΰουΰιν. τούτο μεν κλέπτοντός έΰτι την
έναντίωΰιν τοϋ πολέμου, μιμείται γάρ ενταύθα τον
’Λρχίδαμον τοϋ Θονκνδίδον. καί γάρ εκείνος επειδή
έώρα τους Λακεδαιμονίους καί τους Πελοποννηΰίονς
ώρμηκότας προς τον πόλεμον , έβονλετο δε αυτούς

12 ϋβιιιΟΒίΙιβηβδ οι· XIV 3 ρ 178, 19 οί Τΐιαοχόΐΐιΐβδ I
80—85

1 τον δε Ρ: οοιτ 68 [
καί οηι 6 3 έν τώ ιιοΐο οοηρβηϋο

έν Ρ: έ'ν τι 6 α 5 ίοτί έν τω (δημφ τότε) |
έν ω— άντείπεν

Οΐίο | πρώτος Γα 9 βασιλεί ■ ν.λέπτει δε Ρα 10 ίοιΤ την
(έναντίαν) δόξαν

|
δόξαν, το Ρ, α: οοιτ δ^ΙΙουΐ'^ίιΐδ 11 αντί)

6- | έστί α 14 τοϊς αλΧοϊς Ρα: βχ ϋβιη οογγ δ^ΙΡιίΓ^ίιΐδ οί
δαρηχ ρ 52, 6 15 ΰυνάγειν] αϊρεαθαι (ιιο1<τ αρααθαι) Ιΐβηι
ί'τί

1
ϊτι ή Ρα 'έατι

(βίο) ή 8ο1ιοίΤιΐ3 16 τό Ρ: τον 6α |
έπαγ-

γέλεαθαι α 17 η Ρ ή 6: οιη α 18 γάρ οιη 6 19 τοϋ]
(τον) τον οϊ Οίίο

|
καί γάρ Ρ: καί γάρ καί α 20 καί τονς Ρ:

καί 6 α

10

5

10

15

20
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κωλϋβαι πολεμεΐν, τδ μεν μη πολεμεΐν ον τολμά λε'γειν
(ού γάρ πείθονται), βυμβουλεύων δε τδ μηπω πολεμεΐν
τδ μη πολεμεΐν λέγει, μία μέν αντη διοίκηβις έν τω
λόγω, δεύτερα δέ εκείνη · ώ μεν βούλονται πολεμεΐν

5 ού βούλεται αυτούς πολεμεΐν ό Λημοβ&ένης" ώ δέ ονκ
έ&έλονβιν πολε\μεϊν, τούτω κελεύει πολεμεΐν. και 353
γίνεται διπλούς λόγος έβχηματιβμένος. βαβιλεϊ μέν
γάρ αυτούς ον βούλεται πολεμεΐν, ώ πάνυ βούλονται’
Φιλίππω δέ άξιοι πολεμεΐν, ώ ον βούλονται, τίνα

ίο ονν διοίκηβιν έποιηβατο-, εξ έκατέρας ύπο&έβεως τοϋ
πεϊβαι μη πολεμεΐν ώ βούλονται και πολεμεΐν ώ μη
βούλονται ΰνμβουλεύει πολεμεΐν βαβιλεϊ, άλλα μηπω,
παραβκευάζεβξται δέ πρδς αυτόν, τω μέν ούν 'μη-
δέπω’ την ορμήν την επί βαβιλέα κωλύει, βυμβονλη

15 όέ της παραβκενης εντρεπη τον πόλεμον τδν πρδς
Φίλιππον εργάζεται, και ότι αντη ή τέχνη έβτίν, λάβε
αύτδν ζίημοβ&ένην δμολογοϋντα’ 'εί μέν τοίνυν έτερός
τις ί]ν τρόπος δννάμεως, >] τούς βαρβάρους ο ιόν τε
ην άμύναβ&αι, έτερος δέ τις, ή τούς "Ελληνας, εΐ- \

2ο κότως (αν) φανεροί πάβιν έγιγνόμε&α πρδς εκείνον 354
άντιταττόμενοι’ εί δέ πάβης παραβκενης έβτι τρόπος
δ αυτός ούτος, τούς έχ&ρούς άμύναβ&αι δύναβ&αι,
τοΐς ούβι βνμμάχοις βοη&εϊν, καί τά υπάρχοντα άγα&ά

17 ϋβπιοδίΙΐΘΐΐθβ οι· XIV 10—11 ρ 180, 25—181, δ

1 κωλνσαι Ρο.
|
λέγειν αηίβ ον Ιπιΐδοίί 3, 0 ^ώο-υσι α

10 ονν Ρ: δέ α,
|
έξ ίτέρας Ρα 13 τδ μέν Ρίΐ 14 συμβουλιμ

Ρ: συμβουλή 8 15 ευπρεπή Ρ: ΟΟΓΓ 3, 16 ίατϊ α 17 τοίννν]
ούν Γ>βιη 18 βί 19 τμ Ρ, Ά: ώ ϋβιη 20 αν Οίη Ρα: αν ίσως
Όβιη

|
πρδς έκεΐνον ϊγιγνόμε&’ ί)βιη

|
έπιγιγνόμε&ά Ρ έπιγιγνώ-

με&α 3. 21 εί Ρ&: ίπεϊ ϋβηι
[
παρασκευής— 22 ουτος Ρα:

ίστί παρασκευής ό αυτός τρόπος και δει τά αυτά είναι κεφάλαια
τής δννάμεως ΙΙβηι 23 καί ταντα παρέχοντα Ρ καί ταϋτ’
υπάρχοντα 3: οοιτ Ο- καί οίη ϋβιη
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<ΐώζειν, τί τούς ώμολογημενους έχ&ρονς εχοντες άλλους
ζητοϋμεν, άλλα παραβκευαξώμε&α μεν προς τούτους,
άμννώμε&α δε κάκεϊνον, αν ημάς πιε'βη’. και άλη&ώς
τό απόρρητον τούτο της γνώμης μηνύει εν άλλω λόγω *

Γό()ώ δ’ υμάς Φιλίππου μεν καταφρονοϋντας, βαβιλεα η

δε ώς Ιβχνρόν έχ&ρόν φοβούμενους, εί δε τω μεν
πολεμεΐν ον ίϊελήοομεν. τω δε ουκ άξιώοομεν. προς
τίνας παραταίςόμε&α’;

Άλλα καί Ευριπίδης δι όλων λόγων διοικηΰεως 11
Οχημα περαίνει εν όλω δράματι. πρότερον δε δείξω- ίο

35δ μεν [εν όλω δράματι] εν με'ρει τινϊ
\
Οχημα διοικού-

μενον. εν τω ΛΙόλφ ο Μακαρεύς εΟτιν όμιλήβας τι]
αδελφή και λαν&άνων, καί βυμβουλεύων τω πατρι τάς
άδελφάς τοΐς άδελφοϊς Ουνοικίβαι, ΐνα τό οίκεΐον
διυικηΰηται' και ούτως εΟχημώτιβται ό λόγος κοινή 15

γνώμη και βυμβουλή. ή Μελανίππη ιΐοφη τό δράμα
Εύριπίδου έπιγέγραπται μεν Σοφή, ότι φιλοβοφει, καί
διά τούτο τοιαύτης μητρός έιϊτιν. ΐνα μη απίθανος η

η φιλοβοφία. εχει δε διπλοϋν Οχημα , το μεν του
ποιητού, τό δε τού προβώπου τού εν τω δράματι , τής 2ο

Μελανίππης. τό μεν τού ποιητού τοιόνδε [τό όέ τού

δ Ι)θΐαο8ΐ1ΐ6η68 οι· XV 24 ρ 197, 2δ

1 σώζειν Ρ
|
όμολογονντας Όβηι ομολογούμενους (1 οιηη

ϋβιη γρ ΡΤ |
αλλονς Ρα: ίτέρονς ϋβηι 2 άλλ’ ού παρασκευαζό¬

μενα—άμννόμε&α ϋβιη, 8θά άλλα παρασχενααώμε&α— άμννον-
με&α Σ 3 αν ημάς πείσηι Ρ, 8, αν νμάς πείθω 6: ίάν άδιχεϊν
ημάς ίπιχειρή Ώβιη δέηση ίη πείση Ιίΐίβτβ 8ΐΐ8ρϊθ£ΐίιη· Βΐίΐδδίιΐδ

5 νμάς Ρ ημάς Ά: ύμών ίνίονς ϋβιη
|
μεν ώρ άρ’ οϋδενός

άξιου πολλάχις όλιγωροϋντας ϋβιη 6 ίχ&ρόν οίς αν
προέληται ϋβιη

|
εί δε—·7 άξιώοομεν Ιίοβηίίιΐδ οοιιΙγη,οϊβ,

10 περαίνει ίν όλωι δράματι. πρότερον δε δείξωμεν ίν όλωι
δράματι Ρ: πρότερον—δράματι οηα 8. Η,άρω-βί ιιοοβδ ίν όλω δρ.
αίΐθΓΟ Ιοοο ρβιρβι·αιη ϊίβΓβ,ή 19 τό μεν τον— 21 Μελανί'ππης
οηί Π 21 τό δε— ρ 94, 1 τοιόνδε ίΐβΐ Βοΐιοϋιΐδ
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προβώπον τοιόνίε]·
’Λναζαγύρα προβεφοίτηβεν Ευρι¬

πίδης. ’Λναξαγόρου δε λόγος έβτίν, ότι 'πάντα ίν
πάβιν' είτα ϋβτερον διεκρί&η’. μετά ταϋτα ώμίληβεν
και Σωκράτει καί επί τό εύπορώτερον ήγαγε τον

δ λόγον, ομολογεί ονν την διδαβκαλίαν την άρχαίαν
διά της Μελανίππης'

\

Καί ούκ (μυς δ μϋ&ος, άλλ’ έμής μητρδς πάρα , 356

ώς ουρανός (τε'γ γαίά τ ήν μορφή μία.
οντω μεν δ ποιητής (ΐχηματίξει τδ αντοϋ. ή δε Με-

ιο λανίππη επαιδεν&η μεν υπό τοϋ Ποβειδωνος, γέγονε
όί ταντη παιδία" έξέ&ηκεν δε αυτά είς τά τοϋ πατρδς
βουφύρβια. δ δε πατήρ ηγείται εκ βοδς είναι , καί ώς
τέρας βούλεται κατακαϋβαι. βοη&οϋβα αυτή ή Μελα-
νίππη όποφαίνεβ&αι πειράται, ότι τέρας ούδέν εΰτιν.

ΐό οντω τδ δράμα όλον έΰχημάτιΰταΐ’ καί άμα διδάβκει
ημάς Ευριπίδης , ότι τδν βχηματίξοντα έγγντάτω δει
είναι τοϋ λϋβαι τδ Οχημα μετά τής άβφαλείας τοϋ
Οχήματος, περιερχομένη γάρ πάβας αίτιας τοϋ βώβαι
τά παιδία λέγει' 'εί δε παρθένος

\
φ&αρεΐβα έξέ&ηκεν 357

20 τά παιδία καί φοβούμενη τδν πατέρα, βύ φόνον δρά-
Οεις’·, ωςτε καί τδ αυτής πράγμα λέγει εν ΰχήματι
ΰνμβουλής.

2 οίΑηαχα^οι-βίΐ ΒοΙιαιΛίίοΙιϋ ρ 67 801 7 Ευπρΐοΐβδ ίι· 484 Ν' 2 .

3 ώμίληαι 3, 4 άπορώτερον & 7 καί ονη Οτ 8 τε
Γβδίίίπϊί δ^ΙΙιπί’^ϊιΐδ

|
γαιατημορφια · Ρ γαίά τ’ άμορφα &

7αλατημορφία α·. οογγ 8^11)ΐΐΓ§πΐ8 9 αϋτον Ρ, π,: οοιτ 8γ1-
1κιγ§ϊπ8 10 έπαιδεν&η υϊχ δίΐηυτη: ίπλήα&η ν&ΙοΙίβιΐΒ,θηιΐδ
οΐίαίτ. ρ 184“ ίοιΊ ίκορεν&η οί ΠίηοΙοΓϋπδ Εΐοΐ βοΐιοΐ. Οοΐ^δδ.
ρ 500, 16 11 βΐ 19 (ξέ&ηκε η,

|
τον πατρος οιη 6· 13 φοβη-

ϋ-είσα ονν ή (τ
|
αυτή 8ΐο Ρ αυτή α αυτή λνβΙοΕβι· Λβ ΐι·ίΐ§οθο1ϋ8

ρ 842 19 11ΘΓ8118 Ηίο ΙίΐΙβΓβ οΐίιη ορίηίΐίϊ Γβδΐίΐιιβίΐίΐηΐ
21 αύτής Ρ&
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’Πλλά καί πάλιν δ Πανηγυρικός Ίβοκράτονς τοι-
οϋτύν τι βνβλίον έβτίν καί δ Φίλιππος Ίΰοκράτους
και δ περί της αντιδόβεως. εν γάρ τοΐς τριβίν τον-
τοις βνβλίοις εγκώμια διέρχεται τδ μέν Ά&ηναίων, τδ
δε Φιλίππου , τδ δ’ έαντοϋ. αλλά τοΐς μεν Ά&ηναίων 5

έγκωμίοις και τοΐς Φιλίππου βνμβουλήν νπο&έμενος
τδ ευπρεπές τοϋ εγκωμίου έπραγματενβα-το, καί πε-
ποίηται ώςπερ πάρεργου βυμβονλής τδ εγκώμιου · όντως
δ’ έβτίν έργον τδ έγκώμιον, πάρεργου <5δ η βυμβονλή.
αντω δέ έδωκεν επαίνου αφορμήν έν ανάγκη άπο- ίο
λόγιας πρδς τά κατηγορημένα. τούτο καί Πημοβϋ'ένης
εν τώ περί τοϋ βτεφάνου έπραγματεύβατο. εγκώμιου

358 αυτού ή&έληβεν γράψαι, |

καί την απολογίαν προετά-
ζατο. τούτο καί Πλάτων πεποΐηκεν έν τη απολογία
Σωκράτους έγκώμιον βουλόμενος γράψαι έν απολογίας ΐ5
βχήματι. τούτο καί ξενοφών έν τοΐς Άπομνημονεν-
μαβιν' ώς γάρ απολογούμενος ύπέρ Σωκράτους έγκώ¬
μιον Σωκράτους περαίνει, έργον δέ αντοΐς έβτι καί
πολλιις νπο&έβεις δμού βυμπλέκειν. η γέ τοι απολογία
Σωκράτους καί Πλάτωνος απολογία έβτί καί Ξένο- «ο

φώντος απολογία έβτί. καί δ περί τοϋ βτεφάνου τέβ-
βαρας νπο&έβεις έχει' καί απολογία έβτί καί κατηγορία
καί έγκώμιον Ηημοβ&ένονς , καί οποίον είναι δει τον
πολιτικόν άνδρα. καί ξενοφών δέ δμολογών έγκώμιον

2 βνβλίον έβτίν Ρ: βιβλίον έβτι θα 3 τρισί α, 4 βνβλίοις
Ρ: βιβλίοις 6α 5 τδ δέ αντοϋ Ρ τδ δέ έξ αυτόν α: οοιτ
87ΐΐ3Ηΐ·£πΐ 8 βΐ Βοΐιοίΐυβ 7 τό

]
καί. τδ β 8 όντως ί’] τδ δ’ Ρ

τύδ’ 6α 9 των έγκωμίων Ρα: οοιτ δοΐιοίίιΐδ 10 άντωι Ρ, α:
οοιτ βοΗοΙίηβ

|
έν άνάγκηι Ρ, α: ή ανάγκη δ^ΙΙοιιΐ'^ϊιΐδ. οοηίοϊαδ

αντώ— αφορμήν ανάγκη 12 τοϋ οιη 6 13 άντοϋ Ρ: οοιτ 8 |
ή&έληοε α 14 πεποΐηκεν δίο Ρ Ιό αοικράτονς Ρ: τον σωκρά¬
τους α

|
έν βχήματι απολογίας 6 18 παραινεί Ρα: οοιτ δγΐ-

1οιη·^ίπ3 19—21 βαΙΡπϋί δοπρΙοΓ, οί 8ΐιρι·α ρ 53, 8—26
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Άγηΰιλά.ου έρείν λέγει έν ιϋτορίας λόγω το Οχημα
ποιούμενος, και παρά τω ξενόφωνη πάλιν έν τε τι]
Παιδεία και τι] Ήναβάΰει εύρη\ΰετε έϋχηματιΰμένους 369

λόγους, βούλεται γάρ τούς δημότας τα ί'6α όπλα λαμ¬
έ βάνειν και τούς δμοτιμους. έκατέροις διαλέγεται
ενπρεπώς , τοϊς μεν ώς τιμών αυτούς , τοϊς δέ ως
ΟνναγωνιΟταΐς και ΰυΰχολαΰταΐς χαριξόμενος' και τό
έκατέρων οντω διοικείται. και έν τι] Ήναβάΰει δ

Κλέαρχός έΰτιν * * * των Οτρατιωτών νποπτενόντων
ίο την άνάβαβιν την Κύρον και μη βονλομένων άνα-
βαίνειν , άλλα δεδοικύτων τά άπορα, και έν τω περί
παραπρεββείας άλλα προτείνει και άλλα Ονγκ.αταοκεν-
άζει. εΟτι γάρ η τέχνη των έΰχηματιΰμενών λόγων
μάλιβτα αυτή , τό άλλαις καταβκεναΐς Ονμπλέκειν τά

ίο οίκεϊα. ο περ πεποίηκεν και Θουκυδίδης έν τω έπι-
ταφίω' δημηγορών γάρ και παρακαλών Αθηναίους έπϊ
τον πόλεμον Ουνέπλε'ξε τοϋ έπιταφίου κεφάλαια τι] 300
παρα.ινέβει' εγκώμιόν έΰτιν ή παράκληΰις από τοϋ γέ¬
νους, από της των προγόνων αρετής ■ έγκώμιόν έΰτιν

20 έκ παραβολής ή παράκληΰις, έκ τοϋ παραβαλείν τά των
έναντίων και τάς δυνάμεις έκατέρας της πόλεως.

13 Οντω κινδυνεύει , ο περ νπεΰτηΰά.με&α έν άρχη

22 81ΐρΓ3, χ> 71, 11

I 6Χ8ρβοΙβ8 ίατ. αχηματι τον λόγον 3 παιδίαι Ρ
|
ενρήοεται

Ρ <ι: ϋοπ· 8γΠπιι·£ίιΐ8
|
έσχηματισμένους λόγους Ρη,: ίβχηματιομένος

λόγος οοΓΓβοίΟΓ Τίΐιιοΐιηίίϋ (8ο1ΐ3;βίβΓ?) 5 καί. τοϊς ύμοτίμοις
ίν.ατίροις Ρ& καί άβΙβυβΓίΐΐ οογγθοΙογ Ταυοίιηίίπ. 83,η8,ιη
(Ιϊδίΐηοϋοηβπι Ηυάβο ίΐοουϊί, 7 χαριξόμενος] άγωνιξόμενός Ρα
οϊ ρ 58, 5 9 έατι & Μίΐΐΐΐιη βγίΐπίΓ^ίιΐδ βί Ηιιάδο ρβΓδρβχβΓβ
οί ρ 58, 9—12 10 άναβαίνειν Ρ: οιη Πη, Γβδίίίηϊΐ ΒοΐιοίίιΐδII δεδοικύτων] δεικνΰντων Ρ 3, 14 ίοιΊ άλλοίαις 17 αννέ-
πλείςε Ρ: αυνέταζε 6·& 18 έοτιν] γάρ έατιν Ο· 20 παρα-
βάλλειν Π 8
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των λόγων ζαποδεί'&,ειν'), τυΰοϋτον κποδεΐν άλη&ές
είναι, το μή είναι τι έβχηματιβμένον, ώςτε το εναντίον
αντί ) ούδείς λόγος άβχημάτιβτος. και πάλιν έπανέλ-
■ίϊωμεν επί την αρχήν τοϋ λόγον, ήν έζ αρχής νπε&έ-
με&α, ότι τοϋ άγώνος όντος τω ρήτορι διπλόν, τοϋ ή

πράγματος καί τοϋ ή&ους τοϋ κρατούντας, ή περί των
ή&ών διοίκηβις αεί έβχηματιβμένους τους λόγους έχει.

Πολλά Οχήματα παρ' ’Ομήρω, πάμπολλα καί εν
άλλαις νπο&έβεβιν άλλα διοικουμένω' έπεί καί δ τής
Βριΰηίδος λόγος ούκ άβχημάτιβτος, ότε ήκουβα παρά ίο

τον Άγαμέμνονος, χλεαβαμένη τον Πάτροκλον κείμενον
361 επιπίπτει τω βώματι καί ·&ρη\νεί Πάτροκλον, καί

οίεται ό ακροατής, ότι Πάτροκλον θρηνεί" ένδείκνυται
δέ 6 ποιητής βοφίαν γυναίκας εν ακμή καιρού άπαι-
τον6ης τάς γαμικάς ύποβχέβεις καί διά τούτο θρήνον ιγ.

δίκην λεγονβης προς ’Λχιλλέα'

Πάτροκλέ εμοί δειλή πλείβτον κεχαριβμένε &νμ<ρ,
ξωυν μεν 6ε έλειπον εγώ κλιβίη&εν ίοϋβα'
νυν δέ 6ε τε&νειωτα κιχάνομαι, ’όρχαμε λαών,
αψ άνιοϋβ’. ως μοι δέχεται κακόν εκ κακοϋ αίεί. 2ο

ταϋτα προοίμια &ρηνον6ης. είτα τό προοίμιον πε-

4 οί ο XI 1—3 X 1—2 17 Ηοιηβπΐδ Τ 287—290

1 άποδεΐξ,αι Ρη.: οοιτ 8γΠοιιι·§;ϊϊΐ8, 8βά άποδείξειν Ιιίηο βηο
Ιοοο Γβάάϊάΐ ρι-Η,ββιιηΙβ 8ο1ιοϋο 3 αίιτώι Ρ, 8, άβΐ δοΐιοίΐιΐδ
4 ?}ν] ον δοΐιοϋυδ 0 ίοτί περί το ή&ος 8 πάμπολλα ■ καί Ρ

9 άλλα Ρ: οοιτ (τ8
|
διοικονμενα Ρίΐ 10 ήκονσα Ρ: οοιτ 3,

14 έπαινονσης τ πϊίϊθ8β 15 τάβτης γνναικδς νπ. Ρίΐ
17 πάτροκλ’ έμοί Ρ: πάτροκλέ μοι 3 οιιιη βχβπιρ1ί8 Ηοιηβτϊ
19 δέ τε Ρ <ίί 3: οοη· β
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ραίνει, έπιδειχνυμένη τον θρήνον ως άπόδειξιν τοϋ
δίκαιον \θρήνου\'
άνδρα μέν, ώ έδοβάν με πατήρ καί πότνια μήτηρ,
εΐδον προ πτόλιος δεδαϊγμένον όξέι χαλκω ,

5 τρεις τε καβιγνήτονς, ονς μοι μία γείνατο μήτηρ,
κηδείονς, οΐ πάντες όλέθριον ήμαρ έπέβπον.

ταντα ήδη ’Λχιλλέως καθάπτεται, δτι τον άνδρα αν- 362

τής άποκτείνας έχει αυτήν βννοικονβαν, καί δει αντί)
πολλής παραμυθίας, εΐτα βννθηκών άνάμνηβις·

ίο ονδέ μεν ουδέ μ έαβκες, οτ’ άνδρ’ έμδν ώκνς’Αχιλλενς
έκτεινεν, πέρβεν δέ πάλιν θείοιο Μννητος,
κλαίειν, αλλά μ έφαβκες ’Αχιλλήος θείοιο
κονριδίην ’άλοχον θήβειν άξειν τ ένι νηνβ'ιν
ές Φθίην, δαίβειν δέ γάμον μετά Μνρμιδόνεββι.

15 και το τέλος τοϋ επιλόγου το κέντρον τής άπαιτήβεως
έπάγει

τώ σ’ ’άμοτον κλαίω τεθνηότα μείλιχον α.Ιεί,
ώς αν άκονων ταντα Άχιλλεϋς δικαιολογούμενης είπη’
’αλλά

μή κλαιε, γνναι , εκείνα βέβαια γενήβεται’.
14 Κατά ταντας τάς νφηγήβεις έβτιν έπιύντα πολλά
2 ΐ και των ποιημάτων και των βνγγραμμάτων και των
δικανικών και των βνμβονλεντικών λόγων και των

|

εν ταις ιβτορίαις εϋρείν πλείονς τάς πλάΰεις των 363

ΰχημάτων ή τάς απλότητας των κοινών λόγων, λέγω

3 Ηοπιβηΐδ Τ 291—294 10 Τ 295—299 17 Τ 300

1 έπιδεικνυμένη Ρ: έπιδειν,ννμένφ α 2 θρήνον βρηιτιιιη
8 αντη &: άντη Ρ αυτή της (χ 12 αλλά μ

3 Ρ& όπια ρΙβίΊδφΐβ
Ηοπίθή 1Ϊ13ΓΪ8: άλλ’ έμ3

8 ουπι υοΐ^οϋδ 14 γάμον Ρα,: οοιτ 8
15 έπαιτήοεοις 1ι πίίίοδβ 16 έπαγωγή’ Ρα έπάγει ίαιη 8ο1ιο11π8

17 τώα 3 Ρ
|
τε&νηότα Ρ: τε&νηκότα ίΐ 18 είπεν Ρα:

οοιτ (χ 20 έατιν Ρ έοτϊν α 21 ποιητών Ρα
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δί καί προστί&ημι, ότι καί όταν τις απλώς λέγη, καί
τοϋτο τέχνη σχήματος γίνεται,, ΐνα ή τής άπλότητος
προσποίησες το πι&ανόν έ'χη τω άκονοντι. και τεκμή-
ριον τούτον εβτϊν ό λόγος ό τοϋ Λίαντος προς
’Λχιλλέα εν ταις Λιταϊς. ό μεν γάρ Φοΐνιξ τέχνη 5

χρήται προς αυτόν, και προτείνας αντώ ήδίστην νπό-
9·εβιν έναντιωτάτην αγωνίζεται ■

εΐ μεν δή νόστον γε μετά φρεσί, φαίδιμ’ Άχιλλεϋ,
βάλλεαι, ούδ’ έτι πάμπαν άμννειν νηυσϊ &οήσιν
πϋρ έ&έλεις άίδηλον, έπει χόλος εμπεβε Ο-υμω, ίο

πώς αν έπειτ από σειο, φίλον τέκος, αν&ι λιποίμην;
ήδίστη γάρ νπό&εβις ΆχιλίΙεί τό λε'γειν τον Φοίνικα ,
ότι ονκ άπολειφ&ήσεται. είτα ή αιτία τοϋ μή άπολει-
φ&ήναι, ή τροφή, ή αγωγή, τό ε’ξ αρχής σνντετράφ&αι.
ταντα δε πάντα εις τήν εναντίαν νπό&εβιν’ 'πι&ον 15

364 μοί'
\
τετροφα γάρ βε, και χάριτας όφείλεις\ και ότι

τοντό έστιν * * * . επί τελεί ομολογία τής αληθινής
επιβολής ·

άλλ’, ’Λχιλεϋ, δάμασαν ϋυμόν μίγαν, ουδέ τί 6ε χρή
νηλεές ήτορ εχειν στρεπτοί δε' τε καί &εοϊ αυτοί. 20

τοϋτο τό σχήμα ΰννιδών καί ό Άχιλλενς άντισχημα-
τίζει εξής, μιμούμενος τήν τέχνην τοϋ διδασκάλου,
εξηγείται γάρ ούτως’
μή μοι σύγχει &υμόν όδνρόμενος καί άχενων,
Άτριίόη ήρωι φέρων χάριν. 25

8 Ηοπιβπιβ I 434—437 19 I 496—497 24 I 612—613

9 άλογοι ίΐ 10 έ&ιλης 8βά ης οοηρ Ρ: οοιτ 8^11) 14 τοϋ
ίζ Ρίΐ: οοιτ Βοΐιοΐίΐΐδ 15 πί&οϋ 8Ϊο Ρ, ίΐοπίιΐδ ροΐβδί Γβοβηΐϊοι-
6886: πί&ου 3 17 Μδ,ΐιιιη ίηοΐϊοίΐιιί. ηβιηο ρΐ'οροηβΐ καϊ ότι
τοϋτο, ΐοτιν ίπι ' ίπιτέλει ομολογία της αληθινής ομολογίας Ρ ΐπϊ
τελεί ομολογίας 8 19 ον$έ τι Ρ: ονδ’ ετι 8 23 οντω ' θ-ίΐ

7*
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αυτή μεν έί-ήγηβις τής τοΰ Φοίνικας τέχνης - είτα δ

άντιβ'χηματιβμός'
Ιβον έμοϊ βαβίλενε και ήμιβυ μείρεο τιμής,

τί γάρ·, εκείνος τοιοϋτόν τι είπεν ή τινα χάριν ήτηβεν;
5 άλλ’ επειδή άνέμνηβεν αυτόν είπών

|

πολλάκι μοι κατέδενβας έπϊ βτή&εββι χιτώνα 365
οίνον άποβλνζων εν νηπιέη έλεγε ινή,

{καί} τάς εν τή νεότητι πά%ας προέτεινεν αύτω, ώς
όφείλοντος χάριτας, και αυτός εβχημάτιβεν είπών 'άλλην

ίο χάριν λάμβανε μείξω, μη ταντην αΐτει ■ ταντα μεν δ

Φοϊνιξ Σχηματίζει.
15 Ό δέ γε Αίας απλονβτατος ών βαθύτατος εν τοϊς

λόγοις πάντων έΰτίν. ανίΰταται γάρ ώς δργιζύμενος
καί έ.'ξιών μηκέτι μηδε διαλέγεβ&αι, καί λέγει'

ΐδ ον γάρ μοι δοκέει μύ&οιο τελευτή
τήδέ γ δδω κρανέεβ&αι'

καί επίτιμα Άχιλλεΐ χαλεπότατα καί πικρότατα, ο όί
μάλιβτα εν τη παρρηβία ικετενων καί δεόμενος καί
βιαζόμενος ’Λχιλλέα ούτύς έΰτιν'

2ο νπωρόφιοι δέ τοι είμεν
πλη&νος εκ Ααναών.

|

καί φαίνεται γε τοιοντος άπλοϋς δή καί αφελής καί 366
παρρηβία χρώμενος. είτα τη τέχνη προβχρώμενος φαί¬
νεται μάλλον πεπεικώς. πώς δή;

3 Ηοιηβπΐδ I 616 6 1490— 491 15 1 625— 626
20 / 640—641

1 μεν Ρα: μεν ή 3ρθ£ΐ·αρ1ιοη Ο&ηΙαΡι· 4 τί γαρ έκεϊνος
Ρει άϊδίϊιιχί το τοιοϋτόν τιΡ&: τι άβΐ δ^Πιιη-^ίιΐδ, οοιτ Ο 0αβ8&ι·

|

ή τίνα Ρα 5 αυτόν οηι 3, 9 όφείλοντος Ρ όφείλαντος 8:
οφείλοντι 6 | έσχημάτησεν Ρ 17 ο ίί Ρ ο? ίε 6 20 ΰπορρό-
φιοι Ρ 22 ίοΐ'ί γ’ ό τοιοντος
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Αίαν διογενές Τελαμώνιε, κοίρανε λαών,
πάντα τί μοι κατά &νμόν έείβω μν&ήβαβ&αι.
αλλά μοι οίδάνεται κραδίη χόλω , δππότε κείνων
μνήβομαι, ώς μ άβνφηλον εν Άργείοιβιν έρεξεν.

οντος ονν δ λόγος δείκννβιν, ότι και της άπλότητος
προβποίηβις σχήματος εργον έπιτελεΐ' έπεϊ και αί των
χαρίτων απαιτήσεις ούκ ’άνεν τού εβχηματίσ&αι γί¬
νονται. οι γάρ αΐτονντες τάς χάριτας παρά των εν
πεπον&ότων εν καιρω φνλαττόμενοι το δνειδίξειν εν-
πρεπώς άπαιτονβι. και δείκννβιν ήμιν ό ποιητής, τις
μεν αν ήν άτεχνου άπαιτήβεως τρόπος, τίς δε έντεχνον,
δ Άχιλλενς τη μητρ'ι λέγει'
πολλάκι γάρ βεο πατρός ένι μεγάροιβιν ’άκονβα

\

367 ευχόμενης, ότ’ έφηβ&α κελαινεφέι Κρονίωνι
οίη έν ά&ανάτοιβιν άεικέα λοιγόν άμϋναι,
δππότε μιν ξυνδήβαι ’Ολύμπιοι ή&ελον άλλοι,

και περαίνει την διήγηβιν πάσαν, και έπάγει παραι-
νών αυτή ·

των νυν μιν μνήβαβα παρέξεο και λάβε γουνών,
ταϋτα υπακούει τω παιδί Θέτις, και πεί&ονβα αυτόν
ύαρρειν επαγγέλλεται ον μόνον έρεΐν αυτά, άλλα καί
αυτή λέζει λέγει ·
τούτο δέ τοι έρέονβα έπος Αιί τερπικεραννω
είμ’ αυτή προς "Ολυμπού άγάννιφον, αί' κε πί&ηται.

και ταϋτα ύποβχομένη, επειδή άφίκετο προς τον Αία,

1 Ηοπιβπΐδ 1 644— 647 13 Λ 396—399 19 ^407
23 Α 419—420

5 οΰν Οίη (τ 13 γάρ βίο Ρ 14 ίίτεφηιβ&α Ρ 15 άΌα-
νάτοιβιν Ρ: ά&ανάτηβιν & 16 μιν] μην Ρ 19 μιν Ρ οπηι
Ηοηιβί'Ο: μοι 3,

[
λάβε Ρα. ηοη λαβί ίίβπι ρ 102, 21 21 άΐΐά

καϊ Ρ: άλλα ίΐ 23 τοι Ρ: αοι Ά

5

ίο

15

20

25



102 ΠΕΡΙ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝ&Ν Β

τό μεν όνειδίξειν άφίηβιν, τό δε νπομιμνήβκειν έπι-
μελώς πραγματεύεται"
Ζεϋ πάτερ , εί' ποτέ δη 6ε μετ άθανάτοιβιν έτιβα
η έπει η εργω'

\

5 τό μεν έργον ονκ είπεν, την δε άνάμνηβιν εύπρεπώς 368

εποιήΰατο. τοιοϋτός πως και 6 ίερεύς έβτιν, γυμνό¬
τερος μεν η κατά την Θέτιν, εύπρεπώς δε'. έπικαλεβά-
μενος γάρ τον θεόν λέγει:

εί' ποτέ τοι χαρίεντ έπϊ νηόν έρεψα,
ίο η εΐ δή ποτέ τοι κατά πίονα μηρί’ έκηα

ταύρων ήδ’ αιγών, τάδε μοί κρηηνον έέλδωρ.
Καί τά μέτρα των έβχηματιβμένων λόγων παιδεύει

ημάς "Ομηρος, ότι ον (μόνον) της εύπρεπείας δείται,
αλλά καί της έν χρεία Ονντομίας. πώς γάρ πάντων

15 χρεία έβτίν; όβων μεν η (τέχνη) χρείαν παραδίδωβιν,
ταϋτα ό καιρός παραινείται, διδάβκει δε τούτο έν τοις
Έρμου λόγοις προς Πρίαμον "Ομηρος. τούτον γάρ
Έρμης ώςπερ διδάβκαλος

~ών παιδεύει, πώς χρη έν-
τνχειν Ήχιλλεϊ, καί παραδίδωβι τάς μεθόδους της

2ο ίκετείας ·

τύνη δ’ είβελθών λάβε γούνατα Πηλείωνος,
\

καί μιν υπέρ πατρός καί μητέρος ηνκόμοιο 369

λίββεο καί τέκεος, ΐνα οι 6νν θυμόν όρίνης’

3 Ηοιηβηΐδ Α 003—504 9 Α 39—41 21 ίΐ 465—467

1 άφίησι α 3 ποτέ άη βε Ρ
[
ΐτιβα Ρ3: όνηβα Ο βχ ΗοιηβΐΌ

ίπ οί Α 244. 412 5 είπε 3, 6 τοιοντος πως Ρ
|
έοτι 3

|

γυμνότερον οΐ 0 03683Γ 7 θέαιν 3
\
εύπρεπώς 8θί1 γυμνός:

ευπρεπής ΒοΙιοίΐιΐδ 13 ημ&ς Ρ: ημάς ο 3,
|
μόνον ϊηδβηιί

βοήίβικίιιιη δει 14 πώς] των Ρ3 15 μεν η χρεία Ρ ει βυρρίβιιί
τέχνη οί ρ 103, 3. ίοιΊ χορηγίαν οί ρ 103, 8 |

παραβίϋωοι 8

10 ταϋτα] βχβρβοΐθδ τινά υβί ΐατιν α
\
τοντωι Ρ: οοη' 6α

17 όμηρός 3η1β 16 έν 1ι·3Ϊβοίί β 18 εντυχεϊν 3 23 τεν,έος Ρ
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καί πάντας τούς άρι&μούς τής ικετείας παραλαμβάνει,
το γενεών το ΆχΜλέως, ζ&νάμνηβιν) πατρός, μητρός,
νίοϋ. ταϋτα μα&ών δ γέρων οϊδεν τέχνην κατά τέχνης '

προβελ&ων γάρ τω ’Λχιλλεί τού γενείον επιλαμβάνεται
και λέγει" 5

μνήβαι πατρδς 6εΐο, &εοΐς έπιείκελ ’ Άχιλλεϋ.
και οϋτε τού παιδ'ος μέμνηται οϋτε τής μητρός , άλλα
τον πατρδς μόνον, την πολλήν γάρ χορηγίαν παρ-
έλιπεν τη χρεία τον παιδός.

Ούκοϋν υπολείπεται ήμίν εκείνος δ λόγος , ότι 16
"Ομηρος έπενόηβεν εβ'χηματιβμένον λόγον δά εΐκόνος , η
ΐνα μηνύβη μεν δ βούλεται , τδ δε ευπρεπές πρδς * * *
την έπιτίμηβιν, άλΧ είκύνι τον λόγον διαπεράνας.
καί οι πολλοί άγνοονβιν την εικόνα, εβτι δε ή εΐκών
έν Όδυβόεώς λόγω, εξάγει τους "Ελληνας δ Άχιλλενς 15

ώρμημενος 6φόδρα επί τω Πατρόκλου ύανάτω. Όδυβ-
370 βενς

|
άξιοι αυτούς πρότερον φαγείν και όντως έξελ-

&εΐν καί επίτιμα τω ΆχιλλεΓ, ότι προπετώς ταϋτα
βούλεται’ καί λέγει την αρχήν τής παραινέαεως την
αιτίαν , εΐτα την παραίνεβιν άδιανοήτως. ή είπάτω 20

τις , τί βούλεται τδ

6 Ηοιηβηΐδ β 486

2 το γένος τό Ρ: τδ γένος τον 6 Β, οί 3,άιι ιι 4
[
άνάμνηαιν

δπρρίθηϊ 3 κατά τέχνης Ρ: κατά τέχνας ίΐ έκ τέχνης Ηβΐ'-
πίΕΐηηιιβ αρικί δοΐιοΐΐιιηι ρ 269 4 τον γενείον] βχδρβοΐ&η τών
γονάτων οΐ ρ 102, 21 βί β 478 ΐίΐιη δίβρΙιαηιΐΒ ίκΙηοΐΜΐϋ Ββά
ηοίνιϊ ηβ^Ιβ^βηίίΗ,ιιι δΟΓΪρίοπβ οοιτί^βΓβ, οί © 371 ίίθοηηβ βϋίΐιιι
1 2 γένειον Γβδΐϊίυϊ 7 τον οιη β 8 τ πρς μ,ον] τών προγόνων
Ρ α

|
παρέλιπε α παρέλιπε έπι Βοΐιοΐίυδ 10 ότι Ρ : ότι 6 Ά

12 Μαϋηη ίικϋοβρι. άϊίβουΐΐίΐΐβπι Ηβΐ'ΐιΐΒ,ηηιΐδ (8ο1ιοΐί. ρ 270)
δοΐαθίο,ΐ άναλάβη ρτο άλλ’ 8θΐ·ίΐ3βη(1ο 16 ώρμημένος ό
οοηϊοίίΐδ ώργιαμένονς 18 ταϋτα] Εΐη τ&ναντίαΐ 20 άδιανοή-
τως οί Ουίηΐίΐίίΐηιΐδ VIII 2, 20 Βη 21 τις τι Ρ



104 ΠΕΡΙ ΕΣΧΗΜΛΤΙΣΜΕΝΠΝ Β

κρείββων είς έμέ&εν καί φέρτερος ούκ ολίγον περ
εγχει' εγώ δέ κε βεϊο νοήματί γε προβαλοίμην
πολλόν. έπεί πρότερος γενόμην και πλείονα οίύα.

ήδη τά προοίμια της έπιτιμήβεως, ωςπερ και το
δ μη δ’ όντως άγαμός περ εών. Ο-εοείκελ’ ’Λχιλλεν,

κλέπτε νόω , έπεί ον παρελενβεαι ουδέ με πείθεις,
είτα είπών τής γνώμης την αρχήν έπάγει'

τώ τοι ε’πιτλήτω κραδίη μν&οιβιν έμοίβιν.
αΐψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος άν&ρώποιβιν,

ίο ής τε πλείβτην μεν καλάμην χ&ονί χαλκός έχενεν, !

αμητός δ’ όλίγιβτος, έπήν κλίνηβι τάλαντα 371

Ζενς, ος τ άν&ρώπων ταμίης πολέμοιο τέτνκται.
και ή εΐκών πέρας τής βνμβονλής. είδέναι ούν χρή
ότι αντη ή εΐκών βοφία έβτ'ι τον Όδνββέως τον Όμηρον.

15 έπιτίμηβις γάρ έβτι πικρά προς τον ’Λχιλλέα και δι
απορρήτων λνπηρά παραίνεβις. διά τούτο και τό
προοίμιον αντω μακράν έβτι'

κρείββων είς έμέ&εν και φέρτερος ονκ ολίγον περ
εγχει' εγώ δέ κε βείο νοήματί γε προβαλοίμην

ίο πολλόν, έπεί πρότερος γενόμην καί πλείονα οίδα.
αντό τό προοίμιον τον Οχήματος έβτιν άρχή' 'μή πάνν
ίόάρρει τή ανδρεία τή βαντον' εΐ δέ μη , έλέγχεις αν-
την τό μηδέν είναΐ' άλλ’ άκονε παρ' άνδρός έμπειρον

1 Ηοιηβπιβ Τ 217—219 5 Α 131—132 7 Τ 220—224
18 Τ 217—219

1 είβ δίο Ρ βΐίίίπι ιι 18 3 πολλόν. έπεϊ Ρ ϋβιη υ 20
ό μή δ’ Ρ οιιιη Ιίΐοήδ ΗοιηβΓΪοίδ 0 πείοης Ρα δβιΐ ης ϊη οοηρ
Ρ: οογγ Ο- 8 τώ δΐηβ ιοίίΐ Ρ βχ ιιβίβηιηι ρπιβοβρίο 9 φϋλό-
πιδος οιιιη ρΓΟοΙιιοϋοηΐβ ηοίΗ, Ρ ιιί ρ 106, 1 βΐ 114, 3. 133, 16

10 καλάμην έπιχ&ονϊ Ρ, ·ι καί. γε έπϊ χΌ. (τ: οογγ Β^Ι-
1ιιΐΓ§ίιΐ8 14 αντη Ρά: αντή &

|
Όμηςείου οϊ δ^Πηιτ^ίιΐδ

16 καϊ τό Ρ: καί (χ3, 18 20 οί ο 1 3 22 τήααν τον. Ρ
23 είναι] είδέναι Ο-
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καί επιβτήμονος εκ πείρας πραγμάτωντις ονν έβτιν
η επιτίμηβις εκείνω ;

γαβτερι δ’ ον πως εβτι. νίκνν πεν&ηβαι "Αχαιούς,

λίην γάρ πολλοί και επήτριμοι ηματα πάντα
\

372 πίπτονβιν πότε κεν τις άναπνενβειε πόνοιο ;

άλλα χρη τον μεν κατα&άπτειν, ός κε &άνη6ιν,
νηλεα &νμόν έχοντας, έπ" ηματι ό'άκρν χεοντας.
ο0βοι δ’ αν πολεμοιο περί βτνγεροίο λίπωντκι,
μεμνήβ&αι πύθιος και έδητνος, όφρ’ ετι μάλλον
άνδράβι δνβμενεεβΰι μαχώμε&α νωλεμες αίεί
εβΰάμενοι χρδ'ί χαλκόν άτειρεα' μηδε τις άλλην
λαών οτρυντύν προτιδέγμενος Ιβχαναάβ&ω.
ήδε γάρ δτρυντνς κακόν 'έββεται

, ός κε λίπηται
νηνβίν επ’ "Αργείων' άλλ’ ά&ρύοι κοβμη&έντες
Τρωβιν ί’φ’ ιπποδάμοιβιν εγείρομεν όξνν ’Άρηα.

ώςει ελεγεν 'πολλοί τε&νάβιν ηδη διά 6ε μηνιώντα'
ννν άπορρίψας την μηνιν άξιοϊς τι) τοϋ &εοϋ προβ-
9-ήκη ελπίδας της νίκης εχειν. εάν ονν έξελ&ωβι
νήβτεις, ούδ’ αν ό Ζευς χαριξόμενός 6οι βοη%η τοΐς
"Έλληΰι

, δννήΰονται διαρκέβαι νήΰτεις όντες προς τό
κρατηθαι. ώςτε μη φρονεί μεγα επί τι) προ6&ήκη

373 τοϋ Αιός καί προπε\τώς Οτρατενον' έλεγχ&η6η γάρ
τή άβ&ενεία των ΰτρατιωτών’'

3 Ηοιηβπΐδ Τ 225—237

1 ϋβτιν Ρ 3 γαατρϊ Ρ: οοιτ 8
|
ίατι Ρ ό άναιτανβειε &

άναπνενσοιε ν βΐτοτο 7 δάκρν χέοντας Ρ: δακρνααντας βχοιηρίίΐ
Ηοπιβπ 8 οαοι Ρ 12 ότρνντην Ρ: οοιτ 8

|
προτιδείγμενος Ρ

οί' Ηοχηβιτ Ώ βί 8γι· Τ 336: ποτιδέγμενος Οτίΐ 13 ηδε Ρ ιιί 7)
οί Ρωοοίιβ Ηοηιετ. ΐβχ&ηϋί ρ 364: ηδε Ο- ηδε 8γ11ιιιι·£Ϊιΐ8
14 -ΛΟΟμη&έντες Ρα, ΐ^ίίιΐΓ 8θηρίοΐ' &&ροι 1β£β1>αΙ: όρμη&έντες
δ^ΐβιιΐ’^ΐιΐδ θχ Ηοηι, ίιι οί Β 655 Λ 51 17 τοϋ ίΐίοΰ] σαυτοϋ
Ρίΐ οί ιι 22 18 έξέλ&ώΰΐυ οιπη άιιρίϊοΐ αοοβηίη Ρ 22 ίοιί
καϊ <(μη^

5

10

15

20



105 ΠΕΡΙ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Β

αίψά τε φνλόπιδος πέλεται κόρος άν&ρώποιβιν . . .

αμητός δ’ δλίγιβτος, έπήν κλίνηβι τάλαντα
Ζευς, ΰς τ’ ανθρώπων ταμίης πολόμοιο τότνκται.

τί γάρ τοϋ ζίιός η μνήμη ενταν&α ;
'βνμβήβεται ονν

5 ον πολλήν γενέΰΟτιι ήμίν ωφέλειαν εκ τής παρά βοϋ
προτροπής διά τον Λία, αν άβ&ενεΐς όντες βτρατεν-
ΰώμε&α' ώςτε έλεγχ&ήβεταί βον ή ανδρεία ή ίέαυ-
μαΰτή υπό τής προπέτειας^. επειδή τοίννν ταϋτα
πικρά έβτιν και επιτίμηβιν έχει, εΐκόνος παρεμβολή τδ

ίο πικρόν τής έπιτιμήβεως άΰφαλες εποίηβεν.

1 Ηοηιβηΐδ Τ221. 223—224

1 φνλόπιδος Ρ οί 104, 9
|
υβι·§Η3 Τ 222 ίοιΊ ΙίΙΐΓάήϊ οιιίρα

ίηΐθΓοίιΙίί 2 έπήν Ρ 9 παραβολήι Ρ: ϋοιτ Β&άβπιι&οΐιβι·



X
Περί των εν μελεταις πλημμελονμενων
Τάδε πλημμελονμενα εν ταϊς μελέταις' οί μεν ή&ών

374 άμοιρους τους λόγους ποιούνται οΐόμενοι τού
\
πράγ¬

ματος είναι τον αγώνα, τό δε ή&ος εν παρεργω τι&ε'- 5

μενοι’ οΐ δε περί την κράβιν των ή&ών ου βπονδαιως
εχουβιν, άλλ’ αν μεν άπλοϋν // το ή&ος και παντί τω
ίδεϊν έκκείμενον, Ιδόντες καί προβπεβόντες χρώνται
τω ή&εΐ’ αν δε διπλοϋν η η τριπλοϋν καί ποικιλώ-
τερον , οντε τάς διαιρεθείς των ή&ών ξητοϋΟιν ούτε ίο

περί την κραβιν αυτών πραγματεύονται · ό&εν αύτοΐς
ονδε άγωνίζεβ&αι τοΐς η&εβιν βυμβαίνει , αλλά ο τού
η&ους άγων υπάρχει τα καλούμενα επιφωνήματα,
προΰτνχοϋΰαι τινες αυτόματοι φωναί ή&ικαί. παρ ο

καί τον έπαινον καρποννται γυμνά τά ή&η φ&εγγό- ΐδ

μενοι , δέον κα&όλου τοντοις διαγωνίξεΰ&αι, ώςπερ

2 Τοντο το μονόβιβλον οΐμαι Διονύσιος ό
'Λλιχαρνασσενς

αννέταξεν & πρότερος' μέμνηται γάρ έν αντω [ο 19 ρ 121, 22 οί
Ο 6 ρ 112, 24] ώς έχδεδομένον αντω τον Περί μιμήσεως ·.·

δοΐιοΐΐοη οοάίοίδ Ρ ϊ 29 τ
2 ίίίηΐο δοΐαοΐΐοη ΙϋίβΓΪδ ηΐΗ,ΐιΐδΟΐιΙίδ ρΓ3βηιίίίίί Ρ τοΰ αντοΰ

ζ/ιονυσίον περί των έν ταϊς μελέταις πίημμελονμένων: Μ ϊη (|ΐιο
ΙΛηιιη άθ οοιηροδ. ιιβΛ. άιιο ΟίιρίΐΒ, δβςιιβηίϊα βχοίρίιιηί
3 Τά δε ΡΜίΐ: οοιτ δαιιρρίυδ 0 ν,ράοιν Ρ ιιί δοΐβΐ 7 αν
ΡΜ: έάν ίΐ

[
παντί τώι Ρ, Μ3,: οοιτ Β^ΙΙοπί'^ϊπδ 8 είδόντι (τ

9 ?}] ι) καί Μ 12 ή&ισιν νπάρχειν συμβαίνει 1ίΙ>π : υπάρχει
ίΐηίβ 13 τά ϊηδβπιϊ |

υπάρχει, συμβαίνει γάρ άίλος τον οί δαηρριιιβ
14 ή®ικαι καί παροϋ Ρ, 3 ΛθΙθιπ καί, 3(1 παρ’ δ οί 108, 5
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σώματι ψυχήν συμπλέκοντας τά η&η τοΐς πράγμασιν. έτι
τε ονχ νποτείνουσι τό εν μέγα ή&ος (βστι δε τούτο (το)
έκ φιλοσοφίας), ον τά άλλα πάντα (τα) κατά μέρος έξήρ-
τηται πρόσφορα τοϊς έκάστοτε ιιποκειμένοις προσώποις’

δ παρ’ δ και μικρότεροι εν ταϊς των ή&ών χρείαις εΐσίν,
δπόταν και τά ή&η \

μεταχειρίζωνται, ονδαμοϋ τδ 375
μεγαλόπρεπες διασώξοντες, δέον τοϋτο φνλάττειν παν-
ταχοϋ. ωςπερ γάρ εν ψυχή δει τον λογισμόν κρατεϊν,
&νμόν δε και επιθυμίαν τούτω ύπακούειν, και όσα γε

ίο &νμω πράττομεν, μετά λογισμού &υμοϋσ&αι, όσα δε
έπι&υμίαις χαριξόμε&α, μή άγαν άλογίστως χαρίξεσ&αι'
οντω δέ δεϊ καν τω λόγω εν μεν ή&ος εκείνο τό μέ-
γιστον τό έκ φιλοσοφίας ωςπερ λογισμόν νποκεΐσ&αι
τω λόγω, τά δέ άλλα έπάγειν, τά ύυμικά λέγω και τά

ΐό οίκτρά και τά αστεία και τά πικρά και τά έπίφ&ονα,
πάντα ταντα εκείνον έξ,ηρτημένα και άλληλοις συγκε-
κραμένα κατά τον τής χρείας λόγον.

2 Τοϋτο τό ή&ος Πλάτων υπο&έμενος και τά των
σοφιστών και τά των πολιτικών και τά των δημι

20 ουργών, και τά των μειράκιων και τά των άνδρών
και τά των πρεσβυτέρων, και τά των γυναικών, και
τά τών

|
δούλων και τά έλευ&έρων ή&η κατά λόγον 376

τούτα σννέπλεξεν. τοϋτο και ζίημοσ&ένης υπο&έμενος
δι όλου μεγαλοπρεπής έστιν εν τοϊς λόγοις, ομοίως

25 εν τε τοΐς συμβουλευτικούς το τοϋ πολίτικου ή&ος
υπο&έμενος και τό τοϋ κολακεύοντος τούτα συμπλέκων

1 ανμπλίκοντας 83,ιιρρΪΗ8: πλέκοντας ΡΜει 2 τό βΐ 3 τά
Ϊιΐ8βι·ηί 3 ου (βχ ον) ταλλα πράγματα Ο 12 δε οτα Ο δή οϊ
δίπιρρΐιΐθ 13 ο ίκΡΜα: οοιτ δ^ΐΐινίΓ^ίιΐδ 14 έπάγειν ο£ 109, 17

15 καί έπίφ&ονα Μ 16 ανγκεκραμ\μένα Ρ 19 αοφιοτικών
1'ΜΟ: οοιτ Η, 22 τά τών έλευ&έρων 6 23 τούτων σ. (τ 24 διόλου
ΡΜβ-ίΐ 25 ΐν τε Ρει: ίν Μ

| [ουμ]βουλευτικοίς (ουμ 880γ) Ρ
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<ζκαί έν τοίς δικανικοϊς') * * . * * καϊ διαφέρων την
δόξαν τοΰ βνναγορενοντος, έν οίς πραχ&ήναι βννα-
γωνίζεται , κατά μίμηβιν την Πλάτωνος. και γάρ
εκείνος τά δόγματα ονκ αντός αϊτόφαίνεται, είτα περί
αυτών διαγωνίζεται ■ αλλά έν μέΰω την ζητηβιν ποιον- 5

μένος προς τονς διαλεγομένονς ενρίβκων μάλλον τό
δέον δόγμα η φιλονεικών υπέρ αντον φαίνεται , πλην
ο6α περί των κρειττόνων η κα&’ ημάς διαλέγεται,
τοϋτο καί "Ομηρος πανταχϊ] τηρών και πάντα η&η και
πάϋας φανταβίας από τον ίβου νμνών και τΐ] τοιαντη ίο

τέχνη μεταχειριζόμενος προς τάς διαφοράς των ύπυ-
377 κειμένων προβώπων ποιείται την διάκριβιν.

\
Ταΰτα 3

μεν έν η&ει πλημμελονμεν, <ζοΐ μεν') τό μηδ'ε όλως
ζητεϊν, οΐ δε τό μη πάντα ενρίβκειν, οΐ όέ τό μη περί
την κράβιν πραγματενεβ&αι , οι δέ πλείβτοι καί όχεδόν ιβ
άπαντες καί τό μη ζτό) πρώτον καί μέγιβτον -ήδος

νφίβταβ&αι καί τά άλλα άκολον&ως τοντω έπάγειν.
Περί δε γνώμην πρώτον τά μέτρα ονχ όρώμεν, 4

άλλ’ οΐ μεν πάντα διά βραχέων έπιτρέχονβι δείξαντες
έκαβτα τών ζητουμένων καί παρελ&όντες, βνντομίαν 2ο

τινά τοϋτο νομίζοντες , την άπόλει·ψιν της τών πραγ¬
μάτων θεωρίας" οΐ δέ όπως πλεϊβτα είς έκαβτον τών
υποκειμένων ζητημάτων έροϋβι, βκοποννται ονκ εί-

1 Μαίιιιη ϊικίίοίΐιιί. ηοη Βοΐηηι αΐίβηιιη ηιβιηΐιηιια ίηίβι-
οΐάΐΐ 8βά βΐϊίίπι ίηϊίϊηιιι δβηίΘηίϊαβ δβίΙΗθηΐϊδ

|
δίαφέρων οοτ-

ηιρίιαπι, ίοιΊ δη νφαιρών 2 πραχ&ήναι. δί δΜΐιυη βδΐ, βίο βχ-
ρΐίοαυβι-ίιη 'ίη βίδ Γβίοιίδ οριβ,θ ιαΐ έβ,ιιί υη3, οηιη 3,1π8 οοηίβικίίί’

3 την ί 1 ;ι: τον Μ6- 4 ονχ Μ 7 ίίον] ίΐ.η νέον 7? οί
ΡΙϋίΟ 1β§ ΛΓίΙ ρ 820 6 των δεόντων μαδημάτων 8 διαλέγεται
ΡΜ: λέγεται βο, 9 τηρών] παρ’ ώι Ρ, Μ 6-8, 10 ’ίαον

νμνών]
ίαονμένον Ιίΐτπ

|
τηι ταντηι Ρ, Μ6 ναύτη 8 13 πλημμελονμεν

τό Ρ, Μ 6 α 15 κράτηοιν Μ 16 τό Γβδϋίηϋ 8αυρρίπ8
19 έπιτρέ[χ]ονβι ουηι Ιϋιιι-α Ρ 23 σκοπούντες ΙΛη ακοποϋαιν
ΒοΙιοΗιΐδ
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δότες, ότι τά μεν φνβει δμολογονμενα καί τά τοϊς
ή&εβι διεγνωβμένα καί τά έ&εβι κεκριμένα βραχεία
άποφάβει την ίβχϋν έχει , εάν δε τις μηκννη , ψυχρό¬
τερα καί άθ\Π.νί6τερα αυτά έξεργάζεται' περί δε τάς

5 των νόμων εξετάβεις καί τάς τούτων αποδείξεις ή
πολλή πραγματεία αναγκαία τω ρήτορι' ότε πολλάκις
άγνοοϋμεν ά τε βρα χέως δεί λέγειν καί οίς δει 378
μήκος περιτι&έναι. καίτοι βραχύς δ περί τούτων λόγος,
ως τά ίΰχνρότατα βραχύτατα λεκτέον, τά δε άβ&ενε'-

ιο βτατά έΰτι καί τά άγχώμαλα τά τής βοη&είας τον
ρήτορος εις ροπήν δεόμενα, όλως δε ούτε βραχέα ούτε
πολλά δει ζητεϊν λέγειν , αλλά ΰνμμετρα πανταχοϋ.
ζητοϋντας προς τη βνμμετρία πανταχοϋ καί την άβφά-
λειαν έπι&νμία δε τον πολλά δοκεΐν ειιρίβκειν καί

15 λέγειν πολλά έν τοϊς λύγοις λνμαινόμε&α. ταντα μεν
καί περί την γνώμην άμαρτάνομεν.

5 Άτεχνία δέ έν μελέταις αϋτη' πρώτη μεν γυμνή
των κεφαλαίων πρόταβις πανταχοϋ τω μή έπίιΐταΰ&αι
μήτε προδιοικεϊβ&αι, ο πέρ έβτι προβνβτήβαι ή προ-

20 διαβαλεϊν, μήτε τάς των προτάβεων με&όδονς' αΐ
επί τριών Οχημάτων αγωνίζονται ■

ή ως είδότος τοϋ 379
λέγοντος τά μέλλοντα λεχ&ήΰεβ&αι υπό τον άντιδίκον
'οίδα τοίνυν , ότι ε’ρεΐ’ καί 'άλλά νή Λία έρεϊ’" ή
ως πνάομένον ' 'πέπνβμαι τοίνυν αυτόν έρεϊν’, 'άπήγ-

2 βραχέα Μ 3 άποφάνοει Ο 5 και-—άποδείξεις οιη 6-

7 αγνοούμενα τε Ιίΐιΐ'ϊ 10 καϊ ανώμαλα (τ 13 πανταχοϋ
οηι Οτ 15 ταντα μεν ονν τά περί (ΐ 10 αμαρτήματα ΙίίΐΓΪ:
οοιτβχϊ οί 11δ, 10 17 αντη οιη Μ ιΛϊ ορίίΐβ η,ηίβοβΛηηί
ιτΛιτοβΙογ ηΐ ίϊίαΐηιη άβάίΐ 18 το μή ΙΛή: οοιτ ΙΥοΙβιΐδ οί
ρ 111, 9 19 μή δέ ΡΜΟ, £1 | οπερ έστι Ρ 20 μή τάς
ΡΜ 3ι τάς Ο- μηδέ τάς 8ο1ιοίίιΐ8 21 αγωνίζονται δΐιβρβοίηιη,
ίοι·ί πορίζονται 23 άλλα Ιίΐιπ: οοιτ Βοπιΐ>θΐ·§πΐ8 24 πέπειαμαι
ΡΜη: οοιτ 8γΠηιι·£Ϊυ8

|
απήγγειλε Μ 6 α,
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γειλεν τοίννν τις μ,οι' η ώς ΰτοχαξομένον. ών έκάβτη
των προτάΰεων κατά λόγον τέχνης προτείνεται. δ δέ
λόγος της τέχνης οντος' περί ών &αρρονμεν λύΰειν,
έροϋμεν είδέναι έροϋντα τον αντίδικον περί ών άμ-
φιβόλως έχομεν καί μέΰως, εϊκάζειν προΰποιηΰόμε&α' & 5

δέ Ιΰχνρά όντα τω αντιδικώ ίΰμεν, ταντα άκηκοέναι
φηβομεν, ΐνα μη δοκώμεν βννειδέναι τά Ιβχνρά τοΐς
έναντίοις.

Μία τοίννν αντη άτεχνία, οΛίρ έφην , η των προ- 6
τάβεων γνμνότης , ην καί τέχνην τινές διαιρέβεως ίο

νομέζονβιν. έτέρα δέ η δοκονβα παρά τοΐς πολλοΐς
της τάζεως ακολουθία, τδ κα^’ ολον τον προβλήματος
την τάζιν διδόναι τοΐς καλονμένοις κεφαλαίοις' άλλα

380 δει κατά την χρείαν
|
τοϋ άγώνος διακοΰμεΐν τάς

πίβτεις , ένια καί μετατι&έντα καί τάξαι τδ βυμψέ- ιό
ρον ηγούμενον , αλλά μη ώςπερ ΰτοιχείοις χρήβ&αι
τοΐς κεφαλαίοις κατά την τάί,ιν άπδ τον ά έως ω,
κα&άπερ γραμματικόν άνδρα , πρδς την χρείαν των
αγώνων, αλλά ώςπερ ζτά~)> γράμματα πρδς τά ονόματα,
οντω καί τά κεφάλαια πρδς τά πράγματα διακοΰμεϊν. ϋο

έτερον εκείνο τδ μηδαμού βυμπλέκειν τοΐς άΰ&ενέβι
τά Ιβχνρά, ΐνα τι] τούτων ίβχύι εκείνα έπικρύπτηται.

1 μο.ι] με Μ 2 προτενεται 3 3 οντωο · ΡΜ οντω Οτι
\

λνσιν Ρ λνβιν 0τ3: οοιτ Μ 4 έροϋντα οιη Μ 9 ωςπερ
Β^ΙΒιΐΓ^ίιΐδ 12 κα&ολον 810 Ρ κα&όλον Μ: καλόν θίΐ
13 κεφαλαίοις υίάβίηι· 03,8118 ίη8ΐηιιηβηΪ3ΐί3 β88β. ηυηι άποόι-
δόναιί

|
άλλα μη κατά ΙΐΒπ: οοιτ Β,οιηΒοΓ^ϊιΐδ 15 τάί,ειν Ρ

τάξιν ΜΟτδ: οοιτ Ε3ίΙβιτη3θ1ΐ6ΐ' 16 ηγούμενον ηβηίιτ £6η6Π8 βδΐ
ΓρΓΪπιο Ιοοο’ 17 έως τον ώ Μ

|
ώ άλλα χα&άπερ ΙίΒη: άλλα

3ηίο 19 ωςπερ ροδπί 19 τά 3ηΐβ γρ. δπρρίβηϊ
|
προς ϊά]

προοτόν & προ ατά ό\νόματα Ρ, ΜΟτ βί φΐί Ϊ3ΐηβη προς τό & Ά:

οοίτίνοΐβοδ. 1ΪΒΐ·3Γίΐ13 31’θΐΐβΐ^ρΐ προοτόν 1113ΐβ 00θρ61'3Ϊ 801'ίΒβΓβ,
Λοίη Ιίΐΐβήδ υϊϋοδϊδ ηοη Λβίβΐάβ ι·θοίϊοι·3 αάροδΐάΐ
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έτι κάκεΐνο το μηδαμού των λόγων εκβολήν ποεϊβθαι
μηδεμίαν, καιρούς ύπερβαίνοντα, είτα πάλιν επαν ιόντα,
δ περ ποιοϋβιν οί παλαιοί’ εν ετέρων καιρών άγώβιν
ετέρων μνήμας ποιούνται , τεχνικώς προδιοικονμενοι

5 την των μελλόντων λεχθήβεβθαι πίβτιν και (τοί)
παρόντα δμοϋ ταΐς εκείνων βυμπλέκοντες πίβτεβιν.
έτι κάκεΐνο αμάρτημα το μηδέν προδιοικεϊβθαι μηδ'ε
πρότερον άποδεικνΰναι, είτα έπιφέρειν ο περ ποιοϋβιν
οί παλαιοί πολλάκις, και

|
μάλιβτα Πημοβθένης κατά 381

ίο μίμηβιν την Πλάτωνος, είδώς ότι πολλαχοϋ προτεινό-
μενα τάς καταβκενάς άβθενεΐς έχει , προκαταβκεναβθέντα
δε πιβτά (τα) έπενεχθέντα φαίνεται, τί δει λέγειν,
δτι την άναγκαίαν άκολουθίαν ούχ όρώμεν, ήν φηβί
δεΐν Πλάτων προβεΐναι τοΐς λόγοις, 'οΰ χυδην’ ως

ίο έτνχεν ' βεβλήβθαι τά ενθυμήματα , άλλ’ είναι τον
λόγον έοικότα βώματι εκ κεφαλής επί πόδας έχοντι
τά μέρη καί τά μέλη άλλήλοις τε πρέποντα καί τω
δλω βυβτήματι τού βώματος. τούτο μεν παρίημι εύ-
θννειν, δτι έοικε βπάνιον είναι, οπότε γάρ καί Λυβίαν

20 επί τοντω έλέγχει, πάβαν την ήμετέραν ρητορικήν
έοικεν έλέγχειν. τούτον δε τον έλεγχον τον τού μή
έπίβταβθαι την άναγκαίαν ακολουθίαν μόνος Πημο¬
βθένης έϊζέφυγεν κατά μίμηβιν την Πλάτωνος ■ πώς καί
τίνα τρόπον, εν τω περί μιμήβεως πειραβύμεθα. τοι-

14 ΡΙη,Ιο ΡΙιβ,θΛγϊ ρ 264 ^ 16 ίΜΛβηι 204°

3 παλαιοί, οι ίν 8ο1ιοΐ1ιΐ8 5 μελλόντων οηι Μ
|
τά ϊηββπιί

0 βνμπλέκοντα ΡΜ Ο ιι βυμπλέ-,ιονται 8: οοιτ 8ο1ιο11ι.1δ
9 πολλά βχ πολλά οοιτ Ρ, Μ 6 α: οοιτ ΒγΙΠιαι-^Ιιαβ 10 μίμηβιν
των ΡΜϋ μίμηβιν 6: 00η· δ^Ι&ιΐΓ^ίιιβ | δτι πανταχον ίΐ

| (τά)
προτειν.

"ννοΐίπΐδ
ηοη Γβοίβ 12 τά ΓβδίίΙιιϋ ΒοπΛβι-^ΐιΐδ

14 προβθεϊναι Ιϊΐιιτ 15 ίτυχον ΙΛη: οοιτ 8ο1ιοΐΙη3 21 τούτο α
23 την] του β 24 αη άκροαβόμε&α ?
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382 αϋ τα μεν καί τοβαντα καί έτι πλέω τούτων τα της
άτεχνίας πλημμελήματα.

Περί δε την λι'ξιν βνχνα τα αμαρτήματα, οΐ μεν 7

γάρ πάνν εντελώς φθέγγονται, και φαβϊ το κατά φύΰιν
δη και γνώριμον μεταόιώκειν, ονκ είδότες δτι εν τώ 5

καλώ μάλιβτα ζτύ') γνώριμόν έατιν. εν δε τώ αγοραία
της λέξεως ουδέ το ΰαφές , μη τί γε ζτό) γνώριμον
φαίνεται ■ τό γάρ άγοραίον ούτε την δήλωβιν ακριβή
ούτε την φανταοίαν εναργή παρέχεται, οΐ δε τό παρά-
βημον τής λέζεως έναγκαλίζονται , εί' πού τι άνακεχω- ίο

ρηκός όνομα ή ρήμα εί'ρηται , τούτο θηρώντες και
πανταχοϋ φθεγγόμενοι, επ' άρχαιότητι δή τινι βεμνυ-
νόμενοι' γελοΐον πεπονθότες, εΐ γε μή λογίζονται, ότι
τά βυβλία διά των γνωριμωτάτων αγωνίζεται , τά δε
άνακεχωρηκότα ταϋτα βπάνιά έβτιν. οϋκουν ζάν) ι»
άρχαΐζειν δοκοίη δ τά δλιγάκις είρημένα άρχαίοις
λέγων, άλλ’ δ τοϊς αεί λεγομ,ένοις και πανταχοϋ χρώ-
μενος. άγνοοϋβιν όέ και την χρήβιν των βπανίων

383 όνο μάτων, καθ’ άς αιτίας ένεβτι τοϊς βνβλίοις. εΐβ'ι
δε αί αΐτίαι αύταΐ' πρώτη μεν εκείνη · ένια των όνο-Η
μάτων τοϊς τότε καιροϊς βννήθη ήν και γνώριμα , ών η
νυν ή χρήβις έζερρύηκεν εκείνοι μεν ούν ώς γνώρι¬
μο ις έχρώντο , ημείς ό’ αν αυτά εικότως έκκλίνοιμεν.
δεύτερα αιτία" ένια των πραγμάτων τώ μή πολλάκις 9

1 πλέω Ρ πλέω Μ: πλείω 0-8 4 γάρ οηι Μ δ ίη] ό'εί
Μ | είδότες τί έν 1ίΙ)Π: οοιτ δοΐαοίΐηβ 6 τό ίηδβηιϊ ίίβπκμιβ 7

7 μήτοι γε Οτ 9 οϊ £ε] οϋτε Ιίΐιή: οοιτ δ^ΙΙηΐΓ^ΐυΒ
10 λέξεως άναγκάζονται 1ίΐ>π: οοιτ ΟοΙθΙιιβ ΜηβηιΟΒ. η. 8. III ρ 330

12 φθειρόμενοι &α 14 βυβλία Ρ: βιβλία Μθ-ίΐ 15 οϋκουν
δίο Ρ

|
&ν Γββϋΐαί 10 άρχαίοις Ρ τοϊς άρχαίοις Μ

18 άγιιοοϋσι Μβίΐ 19 ένεβτι ΗιμΙβο: έβτϊ ΙΛπ
[
βνβλίοις Ρ:

βιβλίοις Γβϋςιιπ 20 αί οηι Μ | αυται &ηίβ αί ίτίΐίοίΐ &
8
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βννή&η τοΐς άν&ρώποις είναι, άή&η πάντα έβχεν καί
τά ονόματα, οίον τό περί τους όδόντας πά&ος, όταν
υπό τίνος δριμέος η βτριφνον μη οίοί τε ώβιν τέμνειν
οί όδόντες ώςπερ φρίττοντες. τούτο γάρ βπανίως

5 βνμβαίνει’ ΰπανία δη καί η χρήΰις τού ονόματος.
10 ημείς δε έκκνκλούμεν άεί τά τοιαϋτα ονόματα, τρίτη δε

αιτία εκείνη ■ ενίοτε λέγονβιν τά βπάνια των ονομάτων
κατά μίμηβιν την προς ετέρους, κα&άπερ εν ίδιάμάτι
κωμωδίας, ημείς δε ούτε παίξοντες οντε ανάγκη κατα- 384

ιυ κλειόμενοι &ηρώμεν τά ολίγα ταντα ονόματα, όψιμαίϊΐα
καϊ απειροκαλία τοίς αΐβχίότοις των πα&ων περιπεπτω-
κότες. ’Έτι κάκεϊνο πλημμέλημα εν τη λέζει το υπό φιλο¬
τιμίας πάβι χρηβ&αι τοΐς είρημένοις ονόμαΟι πανταχον,
τον καιρόν μη προβτι&έντα, οίον λέγω ίβτορικόν που

ιό όνομα, διαλεκτικόν, ποιητικόν, έκ τραγωδίας η κωμω¬

δίας φ&έγγεβ&αι όνομα, έβτιν δε τούτο παιδείας μέν
ίβως ένδειξις, χρήΰεως δέ απειρία, δει γάρ διακρί-
νειν, τίνα δικανικά τε των ονομάτων, τίνα διαλεκτικά
καί τίνα ίβτορικά, καί τίνα ποιητικά έκατέρας της

20 ποιήβεως, καί επιλέγεβ&αι τά πολιτικά πανταχό&εν
εί δε μή, καί γελοίοι καί έπίφ&ονοι φανονμε&α’ ονχ
ως ούκ έβτι που καί διαλεκτικόν όνομα καί ίβτορικόν
καί ποιητικόν έν τοΐς πολιτικοις βνβλίοις, άλλ’ έπί-

2—5 30Ϊ1 αίμιοδία οί (Μβηηδ ί VII ρ 108 8^ Κ.

1 πάντως (τ
|
έαχε Μ Ο 3 δριμέος ουιη ρΓοάηοΐϊοιώ ηοΐα

οίρ133,16
|
βτριφνον Ρ: στρυφνόν ΜΟει |

οϊόν τε Ρ: οοιτ Μ(χ5 1

ωαιίί ό ίε και Ιϋοή 6 έγκνκλονμεν Ρ οβίβΓΪς|Ηβ: οοη· δοΙιοΐίηΒ
έκκλινόϋμεν δ^Πουΐ'^ϊιιβ 7 ίνιοί τε ΡΜΟ: οοιτ ίΐ

|
λέγουαι 3

8 ίδιώματϊ] ίδίωι τινϊ Ρ, Μ 6 3, Ιδέα τινϊ Οα8(&ιΛοηιΐ3)
10 ϊογΙ τά αλόγα 14 προοτι&έντας 6 10 ϊβτι Ά

\
μέν δη τούτο

ίαως παιδείας τίνος ΐνδει'ξις 6 18 τε οιη Ο
|
ίοΐ'ΐ ονομάτων <καΐ

δημηγοριν.ά )> 19 ΐκάτερα ΡΜ&: οοη’ Ο 23 πολιτικόν έν τοΐς
ποιητικοϊς ίιΐοη: οοη· ΒοΙιοΙΟΐδ

|
βνβλίοις Ρ: βιβλίοις οβίβΐ'ί
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6ταβ&άι δει καί τον καιρ'ον τής χρήβεως και την
διοίκηβιν. έβτιν δέ 6 μεν καιρός εκείνος , όταν έναρ-
γέβτερόν τι ’ύνομα

ή από ποιήβεως ή διαλεκτικής ή
385 ίβτορικής, χρήβ&αι,

\
ώς ό ρήτωρ , προς την ενέργειαν,

ή δέ διοίκηβις εκείνη, τό προεΐΕ,ηγήβαβ&αι και τοις °

προταχ&εΐβιν ή έπιφερομένοις ούβι γνωρίμοις άφα-
νίβαι την καινότητα τον ονόματος και ομολογία χρή-
β&αι τοϋ τό ρήμα εξ άλλης Ιδέας λόγων είναι" ικανή
γάρ (ή) ομολογία και παραμυθία τής καινότητος.
ταντα καί έτι πλείω τούτων κατά λέίςιν άμαρτάνομεν. ίο

Άκόλον&ος δε τη λέζει καί δ περί των Οχημάτων 11
λόγος , ότι καί άπλάβτως καί άβχηματίβτως λέγονβιν,
ώςπερ και άγοραίως τοίς δνύμαβιν. οϊ δέ καί παντα-
χύ&εν Οχήματα Οννάγουβιν άγνοοϋντες τον καιρόν
αυτών , ώςπερ καί των ονομάτων, τοιαϋτα μέν τινα 15

κα&όλον λέγειν έχομεν (πλημμελούμενα') έν ή&ει, έν
γνώμη , έν τέχνη, έν λέξει.

Φέρε δή κατά μέρος βκεψώμέ&α από των τής νπο- 12
&έβεως βτοιχείων τά έν έκάοτω βτοιχείω πλημμελή-

380 ματα" έβτι δέ τά τής νπο&έβεως βτοιχεΐα τέββαρα" 20

προοίμιον, διήγηβις, πίβτεις, έπίλογοι.
'Ά τοίννν πλημμελονμεν έν προοιμίω μελετώντες, 13

ταΰτά έβτι. πρώτον μέν ώς είδόβι τοίς δικαβταις
διαλεγόμε&α προοιμιαξύμενοι, γελοιότατοι> πάβχοντες,
έπειδή προβάλλομεν προ τής μελέτης την νπό&εβιν, 25

2 ϊατι Ά 3 ?;] ?) 1Ϊ1)Π 4 ύ ρήτωρ ΐ β ΟβιηΟδΰίθηββ
ίνάργειαν 6Μ 1 6 προαταχ&εϊαι Η, 7 ομολογίαν Ρ 1

|
ίοιΊ χρή-

σασ&αι 8 τοϋ, τό είο Ρ: τοντο Ά
\
λόγον Μ 9 ή ϊηδβπιί

|κενάτητος 3, 10 τούτων οηι (τ 16 πλημμελούψενα δυρρίβιη
18 φέρε δε ΡΜ φέρε δε και β: οοιτ η,

| από] ηοηηβ έπϊ?
19 έκάστωι στοιχεία Ρ ω 880Γ Ρ 2 21 πίοτις Μ6 1

]
έπί-

λογος οϊ ΒοηΛβι·£
8
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ηγούμενοί καί τον δικαβτήν ωςπερ τον ακροατήν επί-
βταβ&αι το πρόβλημά. δεϊ δε εν τω προοιμίω καί
παρανοίγειν το πράγμα , επί κεφαλαίων προδηλοϋντα,
περί ών ό άγων γενήβεται. έπειτα δε νόμον τίνά

5 προοιμίων έποιήΰαντο τά προοίμια, ονκ είδότες ότι εν
έξαρκεΐ (πολλάκις)>, πολλάκις δε και πλειόνων δει. ετι
τοίννν πολλοί προκαταχρώνται τοϊς κεφαλαίοις εν τοϊς
προοιμίοις, ουδέ νοοϋντες, ότι τά προοίμια δει βύβταΰιν
μεν είναι των κεφαλαίων, ούκετι δε αυτά κεφάλαια.

ίο ό&εν καί των άντι δικών υπολήψεις εν προοιμίοις 387

όιαλαμβάνονΟιν. ετι μεντοι και λοιδορούμε&α παντα-
χον τοϊς άντιδίκοις προοιμιαζόμενοι , ονκ είδότες ονδε
τούτο , ότι ρήτωρ λοιδορία χρήται ως πίβτει ήτοι κατά
ή&ους ή κατά πραγμάτων χρείαν ημείς δε πανταχοϋ

15 τοϊς άντιδίκοις προοιμιαζόμενοι λοιδορούμε&α. ετι
μεντοι εν Οχημα των προοιμίων ήμΐν έΰτι, τά Οτρογ-
γύλα και τά περιφερή λεγειν προοίμια · ούκ ί'βμεν δε
ότι και τά αποτεταμένα εβτιν ως ε’ν διηγήβεως τρόπω,
και από παροιμίας που άρχεται προοίμιον , καί παρά-

2ο δειγμά που καί εικόνα προοίμιον έχει. πάντων δε
τούτων των άγνοημάτων (αίτιον) το μή έπίβταβ&αι,
τί τό κεφάλαιόν έβτι τον προοιμίου καί τις ή τέχνη
έβτί. τό δε κεφάλαιόν τού προοιμίου δόί,α προβώπων
τε καί πραγμάτων δει γάρ ή ΟυβτήΟαι ή διαβαλεϊν

1 ώσπερ καϊ τον Μ 6 Βΐιρρΐ ΕαάβπηαοΙιβΓ
[
έ'τι ΡΜΟ·: εί ά

7 ίν τοϊς] έν Μ 8 ο·ΰδ£ Ρ&&: ονδεν Μ 9 ονκ ϊτι Ρ, Μ:
ονκ έατι Ο ιι

|
αυτά ΡΜίΐ: αυτά τά (1 11 λαμβάνουσιν Ιϊίοιϊ

13 οτι ύ ρήτωρ Μ(τ 14 ή&ονρ Ρίΐ: ή&ος Μβ- 18 έατϊυ
1ίΙ)ΐ·ϊ. ΐονί ϊστιν (ον παραληπτέον) 19 παρνμίας Ρ 1 21 αίτιον
δΐιρρίβιιϊΐ Βίβρίΐίΐηιΐδ 22 έστι οιη & 23 ίατί οηι Μ 24 δεί
γάρ ϊ] αυατήναι (?ίο) ή διαβαλεϊν ή προσώπου ι) πραγμα ή και
σνστήσαι «κι διαβαλεϊν και προσώπου ν.αϊ πράγμα, ή δε Ρ
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η πρόβωπον ή πράγμα. ή δε τέχνη τοϋ προοιμίου
προδιοίκηβις τοϋ παντός άγώνος. δει γάρ παραβκευ-
άβαι τον άκροατήν εν τω προοιμίω , ά>ς συμφέρει τώ

388 ρήτορι τοϋτον την τοϋ
|
παντός άγώνος άχρόαβιν

ποιήβασ&αι. έντεϋ&εν καί τά μέτρα των προοιμίων 5

ευρίβκομεν κατά τάς διοικήσεις και τάς πλάσεις καί
την ερμηνείαν, ταϋτα μέν έβτι κεφάλαια περί της εν
προοιμίοις πλημμελείας.

ζΐιηγήβεις δε οΐ μέν οϋτω βραχείας ποιούνται, 14
ώςπερ ου δέον μηκϋναι την νπύ&ειΐιν οί' δέ οϋτω ίο

μακράς , ώςτε καί ΰυμ,πλέκειν καί καταβκενάς τινας
καί αυλήσεις. έκάτερον δέ τούτων αμάρτημα, τό τε
γάρ μη σαφώς διδάβκειν ονκ αν εΐη διηγεΐβ&αΐ' τό
τε απέραντα λέγειν, αλλά μη εν μέτρω της διδασκαλίας
τό πιθανόν διοικεϊβ&αι κλέπτοντα την άχρόαβιν — ιβ

ματαία καί άκαιρος ή τοιαντη άδολεβχία. δει δέ τον
ρήτορα διηγεΐβ&αι μέν ως διδάσκοντα, πειραβ&αι δέ
πεί&ειν εν τώ διδάβκειν, τά (τε) βα&ρά καί τά ισχυρά,
τά τε τοϋ εξ εναντίας καί τά αυτού προς τό συμφέρον
μεταχειριξόμενον. αμάρτημα δέ καί τό πανταχον διη- 20

γείβχλαι μή έπιβτάμενον, δτι ολη μέν ιδέα συμβουλευ¬
τική διηγήβεως ού δείται' ΐβαβι γάρ οι βουλενύμενοι

389 περί ών σκοποϋνται, καί δέονται μα'^εΐν δ πρακτέον
έβτίν, ονχ δπερ βουλευτέον. εΐβί δέ καί δίκαι διηγήσεις
ούκ έχονβαι' αυται δέ είβιν (αί) καί τοϊς δικάξουβι τό 25

ίίβηΐφΐβ Μ ηΐή ΐο,ιηβιι £ΐηίβ ή δε ϊηίβΐ'ροηίίηι· ιτΛγο τις ή
τέχνη τον προοιμίου: ΟίΐΓθηΐ ιι&τϊαε Ιβοΐίοηίδ ίηΐβΐ’ροίαιηβηίο βίΐ

2 γάρ οηι Μ 4 τοντωι Ρ, Μει οιη Ο- οντω ΒοΗοίΙηβ
|

άγώνος οηι & 0 κατά] καί Ιίβΐ’ϊ 11 μακρας Ρ
|
καί κατά-

ταβκενάβτιναο Ρ: οοιτ ΜΟει 14 της οιη Ο 1 18 τά οα&ρά
ΙίΙη'ί : τε ίηδβητί

|
ίοχυρά· Ρ 19 καί τοϋ αντον ΡΜίΐ: οοιτ 0-

(δθΛ αντοϋ) οί δοΐιοίίηβ 22 βουλενύμενοι Ρ : βονλύμενοι Μ 6 3.

2ό είοιν καί Ρ είοι και Μ(!&: είοιν αί 87ΐ1>ηι·σϊιΐ8
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πράγμα γνώριμον έχονβαι καί τοΐς άντιδίκοις ομοίως
άμφοτέροις όμολογονμενον τοιανται δε εΐβίν αί πλείονς
των πραγματικών ύπο&έβεων. οντω δε που πράγματά
έβτι πολιτικά εν οίς ον δει διηγεΐβ&αι. αλλά μάταιον

5 το άνάλωμα των λόγων, οπού τοΐς λέγονβιν άμφοτέ-
ροις ή διήγηβις περιττή καί πλέον ονδεν έκατέρω’
υίον άριβτειών διηγήβεις γελοϊαι παντάπαβιν (δμολο-
γοΰνται γάρ) και εκ παραβολής αΐτήβεις’ οίον δυο
βτρατηγών δ μεν τριακοβίονς ’έλαβεν αιχμαλώτους, δ

ίο δέ τριακοβίονς άνήρηκεν άμφιββητοϋβιν τής δωρεάς'
ινταν&α γάρ τ'ο διηγείοάαι ονδετέρω χρήβιμον, άλλως
δέ και τό πεπραγμένον πάβι γνώριμον.

\

1δ Έν δέ τοΐς κεφαλαίοις προς τή άλλη τή είρημένη 390

άτεχνία και τάδε τό πλημμέλημα, αλόγων τινών και
15 άπρεπων και άπι&άνων κεφαλαίων βυνή&εια, οίς
χρώνται οί μελετώντες, ούκ αν χρηβαμένων των ως
άλη&ώς λεγόντων ά καί καλονβιν καθολικά κεφάλαια,
έν μέν τή βυμβονλεντική Ιδέα το 'ον δει πόλεμον προ
εΙρήνης αίρειβϋ-αι’" τις γάρ έβτιν 6 λέγων, ότι δει

20 ποτέ πόλεμον προ εΙρήνης αίρεΐβ&αι; άλλ’ εΐ μέντοι,
ζητοϋμεν καί τό προς τίνας καί τό άχρι πόβον ών ή
ξήτηβις έν τέββαρβι τοΐς τής βνμβονλής κεφαλαίοις,

1 ΐχουσι ιιηίΐ βοΐϊίϊο Ταιιοΐιη 2 τοιανταί] αυται ΗΙιγϊ
3 πραγμάτων ΡΜ τιν.{ών) ηουίεείιιιίε ΚίΙβήβ ηυηο Θΐιαηίάίε εεοΐ'
Ρ 2

: πραγματικών 03
|
τούτο δε νπδ πράγματα Ηδη. ιιβΓβοι· ηβ

1ΐ3βο δβηίβηϋο, Ιβοΐοή άβΗβ0,ίιιι· βοηιηι φΐίΐβ 3ηίθ3 117, 21—24
(Ηοία ευηΐ Ηηιηθίιιοή 6 ίκατέρων Ιίδπ 7 διηγήσεις· γελοία
Ρ, Μ0-3,: οογγ Β^ΙΗιΐΓ^ϊιιβ 9 τριακοσίων 3 10 άλφισβητονσι 3

16 σννή&εια οίς τιίϋϊ δΐΐδρβοίηιη 17 ν.αλοϋσι α 19 αίτεϊ-
σ&αι Ρ 8θ1ιΐ8

|
τίς γάρ— 20 αίρεΐσ&αι· Ρ: οηι Μ03 20 άλλοι Ρ

άλλ’ οί Μ άλλοι 03: ΟΟΠ’ δοΐιοίΐηδ
I
μεν τδ ξητονμενον Ρ, Μβ3

21 τδ πύτερος τινάσ Ρ, 03 τδ πρότερόν τινας Μ τδ πότερόν
τινας ε
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τω δικαέω, τω ΰνμφίροντι. τω καλώ, τη δυνάμει, εν
δε ταϊς δικανικαις τδ δεΐν τον ηριβτενκότα , τον άνη-
ρηκότα τύραννον δωρεάν λαμβάνειν, ζηνβ αν Φελήδη,
πάδαν, επειδή ό νόμος κελεύει * τούτο γάρ πώς ού
παντάπαδιν άλογον και άναίδχνντον; άλλ’ εΐ μεν, π

ζητείται , (α) βούλεται τις , εΐ δίκαια και πρέποντα
αύτώ αΐτοϋντι λαβεΐν και τοις -ψηφιζομένοις παραδχεΐν.
έτι κάκεινο τό μη δεΐν τον δτρατηγόν , τον άρχοντα

3ί)1 των κατά μέρος εν &ύνας νποδχεϊν' τούτω γάρ δαφώς
ομολογεί άδικεΙν, τω μη πάντων ό'ξιονν λόγον νπο- ίο

δχεΐν. φαίη τις αν έκ περιονδίας ταϋτα λέγεδ&αι' 16
άλλα τούς πλείδτονς των λόγων επ' αντοϊς άναλί-
δκουδιν. έπειτα είδέναι δει και περί των έκ περιον-
δίας κεφαλαίων, ότι τότε λεκτέα έδτίν, όταν χρηδιμον
ζηβ και μή πολύ μάλλον βλάπτη. έτι κάκεινο τό μη δεΐν ία

πατρι άποκηρύττοντι άντιλέγειν ' τούτο πάντων γελοιό¬
τατου τό ηκοντα εις δικαδτηριον κατηγορηδοντα παιδός
φάναι μη δεΐν άπολογεΐδ&αι. μέγιδτον δε και άλο-
γώτατον εκείνο τό μη δεΐν έ% εΐκότων κατηγορειν
τούτο γάρ παντάπαΰιν δτοχαδμόν άναιρεϊ , δ περ μέ- 20

γιδτον δικανικης Ιδέας μέρος' αί γάρ πλειβται δίκαι
έκ των εΐκότων κρίνονται. ταϋτα και άλλα τοιαντα
κεφάλαια έν ταϊς των βοφιβτών διατριβαϊς εΐ&ιδμένα

3 ην δυ] έάν ΙΛή. οί Ιβχ Ββηβοα,β οοηΐΐ'ου. X 2 'υίΐ' ίοΐ’ϋδ
φΐοά ηοΐβΐ ρΓΕίβηιίπιη ορίβί. 81 ρΐυΐ'68 βπιηΐ, ίιιιΐϊοίο οοηΐβη-
Λαηΐ’

|
&ελησηι Ρ, Μ6: ϋ·ελέσι/ α 4 έπειδη 8ε ό 1ϋ>π: οοιτ

8,γ11πι·σϊυ8
|
γάρ οηι Ο 5 μεν ζητείται, βούλεται τι (τί Μ τό 8)

ΙϊΗγϊ 7 ίοΛ αύτώ (τωβ 9 τούτο— 10 τό ΗΙνί 10 λόγου
Ρ 3: οοιτ Μ 6 12 πλείους 3, 13 δει] χρη & 14 τίτοτε Ρ τί
τότε &α τί. . ουηι ίβηβ8ΐι·3 Μ

|
λεκτέα ΡΜ6ει: λεκτέον βχ

αρθ£ΐ·3ρ1ιο ΟοΙΙβΓϋηο Βοΐιοίΐιΐδ 15 η ΐηδβπιΐ 18 φαναι Ρα
20 παντάπαοι α 21 πλεϊοται διν.ανικαί Ιίΐη’ϊ 23 σο-

φιβτων ΡΜ: βοφων (3-Η,
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άγωνίζεβ%αι φενκτέα, εΐ μέλλει, τις προς άλή&ειαν
17 ρητορενειν.

\
Ταντα μεν προς τοϊς είρημένοις καί περί 392

των κεφαλαίων.
’Ενίοις κάκεϊνο αμάρτημα , αΐ καλούμενα/, έκφρά-

ό βεις, (τ'ο'} πολλαχοΰ τον χειμώνα γράφειν και λοιμούς
και λιμούς καί παρατάξεις και άριΰτείας. ον γάρ εν
τοντω έβτίν η κρίβις της δίκης, έν τώ διαγράψαι τον
χειμώνα, αλλά καί ταντα ματαία έπίδειξις καί λόγον
ανάλωμα' είβερρνη δε τοϋτο τό αμάρτημα έν ταΐς

ίο μελέταις κατά ζήλον της ίβτορίας καί των ποιημάτων,
αγνοοϋμεν γάρ ώς έοικεν , δτι ίβτορία μεν πεζή καί
ποίηβις γραφικάς τάς όψεις τών αναγκαίων τοϊς
άκονονΰιν παράγονβιν, αγών δε δικανικός μεμέτρηται
προς την χρείαν, καί οι μεν ποιηταί καί ίβτορικοί

15 τά βνμβεβηκότα τύποις τιβί καί προΰώποις έκτνποϋβιν,
ώς έγένετο ' οι δ'ε μελετώντες ρήτορες ονκ έχοντες
δμολογουμένην ονδ'ε ιδίαν την τών πεπραγμένων ιδέαν
αντοΐς άναπλάττονβιν λοιμών καί λιμών καί χειμώνων
καί πολέμων όψεις, |

ον πάντων οντω βνμβεβηκότων, 393
2ο ώς αντοί λέγονβιν. έξεβτι γοϋν καί τω αντιδικώ
έτέρως αντά φράβαι ή ώς αν δ άντίδικος είπη. ώςπερ
ονν έφην , καί ταϋτα μάταιον μήκος λόγων, τοϋτο
δέ τό πά&ημα άν&ρώπων άγνοονντων , ότι καί έν
τοϊς έπικαίροις τών αγώνων έβτί φανταβίας κίνηΰις

22 8ΐιρΓ& τι 8

1 μέλίοι Μ 4 ίνίοις] έν οίς ΙίΙιΐ'ϊ
|
κάκείνα αμαρτήματα Μ

9 είσερρνει ίΐηΐβ δοΐιοίίιιιη βάβΐιαηΐ 12 γραφικάς] Ιστορι¬
κής ΪΜά ιστορική & 13 άκονονσι δ

|
παράγονσιν οί Μβϊηβΐώιβ

3,(1 Οοηι. %ΐ. ί I ρ Θ36,10 17 πεπραγμέναν ΡΜ: πραγμάτων Ο 3
18 αντοΐς Ιίΐιπ. ΓογΙ αντοϊ 22 έ'φην ΡΜ: Οίη θα

24 φαντασία έκείνη Ικανή Ιίΐιπ
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ικανή καί ον δει έξωθεν λόγοις φανταΰίας έπειΰκν-
κλείΰθαι.

Περί δε επιλόγων ηγούνται τους επιλόγους ώςπερ 18
εν δειπνώ τραγήματα είναι των λόγων και ώςπερ ' επι¬
φυλλίδας και ΰτωμνλματα’ (παρ’ δ καί επιφωνήματα 5

καλονβιν τά έν έπιλόγοις λεγάμενα) ονκ είδότες, ότι
394 ώςπερ τό προοίμιον διοίκηΰις τον παντός άγώ'νος,

ουτω και ό επίλογος βεβαίω&ις ή έπανάμνηΰις των
προαποδεδειγμένων πραγμάτων, ή εν παθών ΰνντάΰει
παροξυνόντων ημών ή οίκτιξομένων ή καί άλλα όΰα ίο
ήθη λόγων διάφορα τω νποκειμένω έκάΰτοτε άγώνι.
Ταντα καί οΰα εκ τούτων ήρτηται τηρώμεν εν ταΐς 19
μελέταις πλημμελήματα.

’Έτι δε καί τήν παλαιότητα μή εν τη θέΰει των
βυβλίων νομίξωμεν είναι, άλλ’ εν τή χρήΰει τής ΐό
δμοιότητος. μίμηΰις γάρ ον χρήΰίς έΰτι των διανοημά¬
των, άλΧ ή όμοια των παλαιών έντεχνος μεταχείριΰις.
και μιμείται τον Πημοΰθένην ονχ δ τό ήΠημοΰθένονς
λέγων άλλ’ δβ Πημοΰθενικώς, καί τον Πλάτωνα ομοίως
καί τον "Ομηρον, καί παΰα μίμηΰις ώδε εχει' τέχνης 20

έκμάττων ενθυμημάτων ομοιότητα, μακρότερος
ό περί μιμήΰεως λόγος, όν άλλαχή μεταχειριονμεθα.
τό δε νϋν έχον τηρητέον τά εν μελέτη πλημμελήματα

4 ΑΓΪ8Ϊορ1ΐ3.ηΪ8 ι·π,η. 92

1 λόγους Ιιβή
|
έπιν.νν.λεΐσθαι Ιίΐη : οοη' Τοηρίπδ Εΐά 80Γ.

π. υψους 22, 4 9 έν ηθών βυατάσει ΙΛί'ϊ 11 ήθη λόγων
οβ’βηάϊΐ, 8βο1 83,ηιιηι ιικίβΐαι· 12 ίιιίί φΐΐ τηροϋμεν οοηίοβΓβΐ.
8βά οί ιι 23 15 βυβλίων Ρ Π ή ομολογία 1ΐΙ>η. Ιοη^ϊπδ
ίΐΐοβδί ή όμοιότητος

\ παλαιών] καιρών ΙΠοή
|
μεταχείρησις ΡΟβ,:

οοιτ Μ 18 ότο Ρ ό τό Μ: οτι ίΐ ΰ 6. ΟΓίΐΐΐοηβηι Ιιϊ&ηίβπι
δΐιρρίβιιϊ 20 πάσα ΡΜ: πάσα ή Οίΐ 21 ζήλος τέχνης 6

|έκμάττων] καταμαθων Ιίΐή
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εν ή&ει, εν γνώμη, εν τέχνη, εν
\
λέξει, κατά πάντα 395

μέρη τής υπο&έϋεως, κατά προοιμίου, διηγήΰεις, πίβτεις,
επιλόγους, ταντα περί τά φανερότατα" πλείω δε τά
νπολειπόμενα δείί,υνΟιν αί βννουβίαι.

5 XI
Περί λόγων έί,ετάβεως

Ό μέγιΰτος κίνδυνός έβτι καί νέω καί μή νέω περί
την των λόγων κρίβιν. ταΐς γάρ ημετέραις δόζαις
δίχα έπιβτήμης εΐκή καί επαινοϋμεν α έτνχεν εκάβτοτε

ίο καί ψέγομεν καί διά τούτο Συμβαίνει ταύτά καί επαι-
νεΐβ&αι καί ψέγεα&αι ού μόνον άλλοτε νπ’ άλλων,
αλλά καί ταύτά υπό των αυτών ποτέ μεν έπαινεϊβ&αι,
ποτέ δε ψέγεϋ&αι. ώςπερ γάρ οί άπειροι τού άρι&μον
ουδέποτε τά αυτά περί των αυτών λέγουβιν ούτε προς

ΐυ άλλήλονς ούτε προς άλλους, άλλ’ ή απειρία παρέχει
τεκμήριου την

\
άβυμφωνίαν ούτως άμέλει καί περί 396

λόγους έχομεν οι πλεϊβτοι’ ουδέποτε γάρ τά αυτά ήμΐν
δοκεί, αλλά ποτέ μέν έπαινονμεν ταϋτα ά ποτέ έψέ-
γομεν,***καί ά έψέζαμεν επαινοϋμεν. ψυχαγωγούμε&α

2ο γάρ τι] δόζη των άποφαινομένων ή προς τό αξίωμα
το εκείνων άποβλέποντες, ονκ ούκεία κρίβει χρώμενοι.
δεί όέ ώςπερ κανόνα είναι καί ΰτά&μην τινά καί δοκι¬
μίου ώριΰμένον, προς δ τις άποβλέπων δννήβεται την

2 διήγησιν βχ?ρβοΐβ8 3 5ε οιη Μ 9 είκήι Ρ 10 θί
12 ταντα ΡΜΟίΐ: οοιτ Β^ΊιιΐΓ^ίπδ 15 περιέχει Ά 19 Ιιίαίιιιη
ϊηάϊοαηϊ. ίηίβΓΟΪάβηιηί ςρααΐϊα καϊ ψέγομεν ά έπτ/νοΰμεν, ποτέ
δέ πάλιν α έπτ]νέοαμεν ψέγομεν 20 των φαινομένων Μ
21 των έν.είνων Ρίΐ: οοιτ Μ Ο- | άποβλέπομεν 8ο1ιο1ίιΐδ

|
οϋκ

οιη Μ 22 δοκίμιον Ιίΐιιτ ιιΐ Ρΐηΐ. ηρορΜΙι. ΙιΒ,ο. ρ 230 Ιειχηΐοΐ.
η. Ργϋι. ρ 134, 17 Ν
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κρίσιν ποιεϊσ&αι ή επί τάδ’ ή επ’ εκείνα, ώς ούν έμοί
δοκεϊ, φράσω προς υμάς. τέτταρα είναι φημι, άφ’ ών
την δοκιμασίαν καί την κρίβιν χρήναι Λοιεϊβ&αι των
λόγων άζιώ. έστι δε τά τέσσαρα ταϋτα' ή&ος, γνώμη ,

τέχνη , λέίςις. σκεπτέον ούν αεί ημΐν, περί ών. η αν- 5

έγνωμεν η ήκούσαμεν η όπωςοϋν ενετνχομεν, τί ωφελεί
η βλάπτει είς ή9ος, τί εις γνώμην, τί είς τέχνην, τί
είς λέξιν. έξω τούτων ούκ είσίν όροι.

Τί ποτ έστίν ο λέγω , μα&εΐν χρή. τό ή&ος φημί 2
διπλονν είναι , κοινόν τε καί ίδιον, πή διορίζω τό

]
ίο

397 κοινόν καί τό ίδιον άπ’ άλλήλων, φράσω. κοινόν
λέγω τό φιλοσοφίας έχόμενον. έστι δέ τούτο τί·, τό
είς αρετήν προτρέπον καί κακίας άπαλλάττον. ίδιον δε
λέγω τό ρητορικόν, έστι δέ τούτο τί; τό πρέποντας
καί προσήκοντας τους λόγους ποιεϊσ&αι περί των νπο- ι»
κειμένων πραγμάτων τω λέγοντι αντω καί τώ άκονοντι
καί περί ών υ λόγος καί προς οΰς ό λόγος" άμοϋ'} ό τί
ποτέ έστιν, ζίστιν} ό άγων τοϊς βνβλίοις πάσιν, καί
τοίς παλαιοίς ζκαί τοΐς νέοις'). τί ούν περί τούτων
λέγω; τά βνβλία μεστά έστι δικαίων ή&ών, άδικων, 2ο

σωφρόνων ακολάστων, ανδρείων δειλών, σοφών άμα-
&ών, πράων οργίλων, έξεστιν ούν καταλιπόντας τά
ονόματα , έκλαβόντας ζταβ ή&η φιλοσοφήσαι τά τού
βίου πράγματα, καί τά μεν μιμήσασ&αι , τά δέ φνγείν'

1 έπιταδ’ βί έπεκεινα Ρ 2 φράοων Ρ φράοαι Μ: οοιτ
Οει 4 τά οιη Ο 6 έτνχομεν 1ϊΐ)ΐ·ΐ 8 όνκέιοίν βίο Ρ
10 πη 8ε όρί'ζω Μ 13 προτρέπων βί άπαλλάττων Ρ 17 περί
ον ΡΟ-3,: οοιτ Μ8

|
ο τί ποτέ έοτιν ο Ρ: ίη3βπη ου βΐ 18 έατιυ

οί 123,10 θΐ 97, 5 8ς[ 18 βνβλίοις Ρ: βιβλίοις οβίβιτ
|
πααι α

19 και τοΐς νέοις ίηΐβι-ροδυί 20 βνβλία Ρ ιιΐ α 18
22 πράων Ρ δΐηβ ίοίη. υΐ οηιιΐθδ ηιβιηΐοΐ'ίΐηαβ 23 έκλαβόντας
η&η Ιίΐΐ'ί: τά ΐ'βδΐϊΐτιϊ 24 μεν ΡΜΟ: μεν έπϊ η, μέν έοτι 8
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οΙον εί τις λαβών παρά Όμηρου τό ή&ος τοϋ Αλεξάν¬
δρου λνμηναμένον ξένον οικίαν καί αρπαγήν ποιηΰα-
μένου άλλοτρίας γνναικός μιΰοΐ μεν τδ ή&ος, φνλάτ-
τοιτο δέ και την τύχην, ώς και την πατρίδα τούτον

|

5 καταβκαφεϊΰαν και τον οίκον άνατραπέντα καί μεγί- 398

ΰτην τιμωρίαν καί παρά άν&ρώπων καί εκ &εών γενο-
μένην. πάλιν αν έΰτι πονηρόν ή&ος τοϋ Πανδάρον
ΰνγχέοντος τούς δρκονς’ ή τιμωρία φαίνεται έπαξία
τοϋ αμαρτήματος. Νέβτορός που ΰωφροΰύνη φαίνεται ’

ίο τοϋτο εις αρετήν ΰνντελεί. λέγει που δ Ζευς περί τοϋ
"Εκτορος, ενΰέβειαν αντω μαρτύρων

ού γάρ μοί ποτέ βωμός ίδενετό δαιτός έίΰης
λοιβής τε κνίΰης τε, το γάρ λάχομεν γέρας ήμεϊς.

καί αν καταλιπών τά ονόματα έξετάΰης των ή&ών τάς
ΐό διακρίνεις, ώςπερ έν &εάτρω των βίων διά των βνβλίων
πορενΰη. τοϋτο καί Πλάτων είπεν, ότι ή ποιητική
'μνρία των παλαιών έργα κοΰμοϋΰα τους έπιγινομένους
παιδεύει. παιδεία ’άρα έΰτίν ή έντενξις των ή&ών.
τοϋτο καί Θουκυδίδης έοικεν λέγειν, περί ιΰτορίας

2ο λέγων, δτι καί ίΰτορία φιλοΰοφία έΰτίν έκ παραδειγ¬
μάτων 'οΰοι

|
βονλήΰονται των τε γινομένων τό 399

ΰαφές ΰκοπείν, καί τών μελλόντων ποτέ «ΰ-θ-ις κατά
τό άν&ρώπειον το ιόντων καί παραπληΰίων έΰεΰ&αι,

8 οί Ηοιηβπΐδ Δ 86 βςχςχ Ε 290— 296 12 Δ 48— 49
17 Ρΐαίο ΡΙιαβΛή ρ 245 α 21 Τϊιιο^ΐίάββ I 22, 3

2 λοιμηναμένου Ρ 3 φυλάτχοιτο Ρ 6 : φνλάττοι Μα
4 τήν ψυχήν ΙΠιπ

|
οιη Μ

|
τούτον ΡΜ6: τούτον α τοντω 8

6 έν. οιη 6α 13 ν.νίαηο Ρα: ν.νίοοης Μ Ο 8 14 έξετάοεις
Ρ6α: οοιτ Μ 3 13 τώι βίωι Ρ ι·β11 τοϋ βίου Βοΐιοΐΐπδ: οογγ
Β,αάβπηαοΙιβΓ

|
βνβλίων Ρ: βιβλίων γθΙΙ 19 ίοικε α 23. άν-

&ρώπιον ΡΜ6: οοιτ α
|
τοιοντον Ρ: οοιτ Μ6α
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ώφέλιμα’ * * * χρήβ&αι ταΐς παλαιαϊς ίβτορίαις καί τοΐς
παραδείγμαβιν των ή&ών ώς ίβτορία τοϋ βίου, ταντα
μεν περί τον κοινού ή&ονς' κακίας φυγή καί αρετής
κτήβις.

Περί δε τού ίδιον ή&ονς, δ ρητορικόν καλοϋμεν 3
καί τρόπον τινά οντος ό λόγος περί διαιρέβεώς εβτιν 6

περί ον μηδείς γέγραφεν μηδ'ε είρηκέν ποτέ, οί γάρ
αγώνες είβιν τω ρήτορι δύο , ο τοϋ πράγματος καί δ

τοϋ ή&ονς' πρεββντερος δ’ ό τοϋ ή&ους καί κυριώτερος,
400 καί ώς είπείν τω ρήτορι μόνος

|
ό τοϋ ή&ονς αγών ίο

εβτιν. τό γάρ πράγμα οίκείαν ύλην εις χορηγίαν
παρέχει' ή των ή&ών θεωρία άρι&μώ καταληφ&εΐβαν
διαίρεβιν ή&ών παραδίδωβι. βυνέλωμεν ονν καί τώ

ή&η άρι&μώ καταδηβώμε&α , ώςτε μηδέν ημάς δννα-
β&αι διαφνγειν. τά τοίννν ίδια καί ρητορικά ή&η ΐδ

τοντοις διαιρείται' κατά έ&νη, γένη , ηλικίας , προ-
αιρέβεις, τνχας, έπιτηδενβεις. επτά οντοι τόποι' τό γάρ
έ&νος διπλοϋν, εκ τε τοϋ κοινού παντός καί τοϋ ίδιον.

Τί ποτέ εβτιν ό λέγω , διηγήβομαί. ζητητέον έβτι, 4
πότερον "Ελλην

ό λέγων ή βάρβαρος καθόλου, πολλή 20

γάρ διαίρεβίς έβτι καί διάκριβις Ελληνικού ή&ονς καί
βαρβαρικοϋ. ενρήβεις γάρ άγροικότερα τά βαρβαρικά

1******8

1 άββηηί ηοη Βοΐηηι ηβοβδΒΗ,Γία Ββηίβηίίίΐθ ϊΐιιιο. ηβΐ’ίχα
κρίνειν αυτά αρκούντως έ'|ει 8βά βίίίχιη ΟΒ,ραΙ ρΓοχίχηϊ βηυηΐίίΐίΐ

|καϊ τοϊς] ώϊ οχ Β^ίβυι-^ϊηδ 2 έ&ών ΡΟίΐ: οοη· Μ I ώϊ] και
οϊ δ^ΙΙχχίΓ^ίηΒ

|
βία α, 5 δε οηι Μ δ—6 ΟΓαΐΐοηΪΗ ίοπηίΐ ίη-

οοηοίηηΗ, ηοη Ιβιηρίίΐηάίΐ: ρΓοροβίΙίοηί (οί ρ 121, 3) βηηηΐίίΐία
ΐ’βΐίΐΐίηχι ϋηο ίκΐηβοϊπηίηι·. οηηβ ιιη καί τρόπον τινά ρχ-ο Η,ροάοδϊ
ΕΐοοϊρίΒ,δ 6 έβτι 7 γέγραφε είρηκέ Ά 7 οί γάρ\ εί γάρ Ιίΐχχί

8 είβι α 9 <ϊε τοϋ Ηίχτϊ: οοιτ δ^ΙΙχηΐ’^ίυδ 11 έβτι ζ,
12 καταληφ&εΐβα Ιιβί'ί: οοιτ ΌίβΜίηδ 13 καί ροδί ή&η ίΓΕίίβοϊί
8ο1ιοίίη8. 8θά Βυνέλωμεν ίβδίίηίΐηίίδ 3,4 ρίΐιΉίίοηβιη βδί
21 έβτι οοήρ 880ΐ· Ρ 1
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ή&η καί τραχντερά πως καί έχοντά τι,να αύ&άδειαν,
ώςπερ καί ό Πλάτων τον ΑΙγνπτιον λίγοντα εΐβάγεί'
'ώ Σόλων, Σόλων,

"Ελληνες άεί παίδες εβτέ, μά&ημα
δε ούόεν έχετε χρόνφ παλιόν 7 ' ενταϋ&α γάρ καί η

5 τροπή των ονομάτων δηλοϊ τό ίδιον των βαρβάρων,
ώςπερ

\
άμέλει καί Ηρόδοτος πεποίηκεν διαλεγόμενον 401

τον Κανδαυλήν προς τον Γνγην' 'ώτα γάρ τυγχάνει
άν&ρώποιβιν έόντα άπιβτότερα δφ&αλμών’· ον γάρ
περί ακοής καί όψεως διελέχ&η, άλλ ’ επί τά μέρη

ίο τοϋ βώματος την γνώμην μετήνεγκεν ως καί τον
τρόπον της λέίςεως βαρβαρικός. καί δ λίγων χρήμα
έωρακίναι παρά τοΐς "Ελληβιν, ώ χρώμενοι μαίνονται,
την γνμναβίαν των ά&λονντων λίγων καί <(ό)>

'μανίας

5 πόμα’ λίγων τον οίνον. Καί άλως τί δει ταντα ίπι-
ΐό λέγεβ&αι·, μεβτά γάρ τά βνβλία των τοιοντων εβτίν.

Ίδον διαίρεβις τοϋ έ&νονς' Ελληνικόν ή βάρβαρον
τό ή&ος. αλλά &ώμεν είναι Ελληνικόν ή βώμεν βάρ¬
βαρον, πάλιν καταδιαιρέΰεις των ή&ών καί δει ΰνν-
ελ&ειν άμφύτερα, καί τον βάρβαρον καί τον Θράκα

20 τον φονικόν, καί τον βάρβαρον καί τον Σκν&ην τον
βνντομον. πάλιν Ελληνικόν &ώμεν τό

\
ή&ος. έΰτω 402

3 Ρΐϋίο Τϊπΐίΐβϊ ρ 22

1

11 7 ΗβΓοάοίυε I 8 11 Αη&οΙίΕΓδίδ
ϋϊοηίδ 0Ιη·γ8. ογ. XXXII 44 ρ 074 βΐ Ιαιοίαηϊ ΑηίΐΛ. δ οί ΙιΕίβι-ΐίοδ
ϋϊο^βηβδ I 104

1 ί'&η 61ΤΟΓΘ 8
!
τινα οηι II 3 οόλων 8βιηβ1 βχΐιίΐιβί Μ

5 δηλοϊ Ρ 8 έόντα [όντα ά) πιοτότερα ΡΜίΐ έόντ’ άπιοτά-
τερα Π 11 δγΙΙπίΓ^ίϋδ ροδί λΐ’ξεως δηρρΙβΙΐΒ,ΐ δηλάσαι

|
βαρ-

βαριχόν ΙϊΤογϊ : οογτ ϋίβΐιΐίπδ. 13 ο,ΓΐίουΙυιη ύ Βυρρίβυί Ιό βυ-
βλία Ρ 16 ίδον, διαίρεοις] ίδιον ουν αΐρεοις ΡΜ ίδιον ουν
ίρις (έρεϊς (τ) ίΐβ [

τον οηι Ο- 18 ζατά διαιρεθείς ΙΠογΙ. ηοίηιη
βδ! ηβΛηπι ν.αταδιαιρεϊν

\
βννελ&εϊν ΡΜ: ουνεργεϊν Πα

19 Ύ.α). ροδί βάρβ. οηι Μ 21 ονντομον ΙΛή: ονντονον Βοΐιοίΐηδ.
8βϊΙ οί Β, ΡοβΓβίβΐ'ΐ Ρΐι^δϊο^η. ΐ II ρ 227, 10
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'Έλλην' ποιόν τι, έδνος Ελλήνων, Έλλην *Αδηναϊος'
τορός , λάλος, βοφός. Έλλην ’Ίων' αβρός , άνειμένος.
Έλλην Βοιωτός' ευήδης. Έλλην Θετταλός' διπλούς
και ποικίλος, έντεύδεν και άνδρωποι φιλοβοφοϋντες
τούτο και έφιβτανόμενοι τι] φυθεί των πραγμάτων τά
έδνη λοιδορίας ποιούνται , ονκ έχόντων των έδνών τάς
λοιδορίας άλλ* εκ των έπιπολαζόντων ήδών τοΐς έδνε-
βιν τάς βλαΰφημίας λαμβάνοντες' ώς και Αημοθδένης
ούκ εΐβάγει ίβχνρόν είναι 'τόν Θράκα τούτον* - καί ή
διαβολή εν τω 'τόν Θράκα*, και τί δει τά άλλα λέγειν,

403 καί γάρ δ Πλάτων φηβί παγκάλως , |
ότι κατά τους

τον ουρανού τύπους και των ήδών αι κράΰεις’ καί
διά τούτο τινάς μεν ανθρώπους είναι φηβί προς μαδή¬
ματα δευτέρους, τους περί την Ελλάδα - τους δε προς
άργνριβμόν, τούς περί την Φοινίκην καί Αίγυπτον
άλλοι περί δυμόν, οβοι των βαρβάρων είβί πολεμοις
άνακείμενοι. καί εικότως ταϋτα λέγει, καί γάρ τά
ήδη ψηβίν ένδυεβδαι τοΐς τόποις καί τοΐς εδνεΰιν
από των καδ’ ένα, καί διά τούτο ο6α πολιτειών είδη ,
τοβαϋτα ήδών είδη , ώ§ τάς πολιτείας από των ήδών

8 ΏθπιοβΠιβηβδ οι*. XXIII 133 ρ 664, 11 τον Θρακα ισχυρόν
έφ’ υμάς αυτούς κατεσκευακέναι οί' 117 ρ 659, 14 προς τούτον
τον Θράκα 11 Ρΐίΐίο Γβϊ ριΛΙ. IV ρ 435 θ— 436 11

1 ποιόν τί\ κοινόν τό 1ΐΐ>ΓΪ
|
ΐδος ΡΜ3: οοιτ <3* 3 διπλούς

•καί] διπλοϋοαι (αι οοηρ) Ρ διπλώααι 3 διπλούς ΜΟ: οοιτ
8γ1ΐιιιι·£Ϊιΐ3 5 καί αίο&ανόμενοι 1ίϊ>ι*ΐ

|
τά ί&η (ν 8801* ιη ίΐηί)

Ρ οιη (τ τά ίϋ'νικά <3ίοβι*θ άβ1>βΙ)3ΐ ηΐ 6 ίδνικων 6 τάρ 6-δ:
τής ΡΜα 3η (αίτίαν') τής -} 7 ί&νεαι 3. 8 [β]λαβφημίας
οπιη 1

*3,8 Ρ
|
λαμβάνονται ΡΜ 3 : οοιτ Ο* 9 ονκ] ίθϊ*1 ονν

14 τούς προς την 3 15 την οηα Ο 16 άλλους οί 83Ί-
1>ηι*§ρπ3

|
προς 9υμόν Βοΐιοίΐιΐδ 18 ί&η βχ εδνη οοη* Μ 2

έμφύεσδαι οϊ Β^ΙΙπιγ&ϊιιβ
|
τονς τόπους ΙΛπ: οοιτ 8γΠ)ΗΓ£Ϊιΐ3 βί

δοίιοΐΐηβ 19 κα&ένα Ρ

5

10

15

20



·„

τά τε ή&η άπδ των πολιτών γιγνόμενα. δρωμεν ούν
άπδ έ&νους' διπλοϋν δε τδ έ&νος, "Ελλην

ή βάρβαρος,
μετά τδ κοινδν ερχόμενα επί τδ ίδιον Ά&ηναίος ή
Αάκων ή Βοιωτδς ή

’Ίων
, ή Σκύ&ης ή Θραξ ή Κελτδς

& ή |
άπδ

'Ιβηρίας
ή Αιγύπτιος, δει ούν βυνελ&εϊν τιν 404

Ιδιότητα άπδ γένους, ζυπδ> το γένος έβτI τά της βυγ-
γενείας ονόματα' πατήρ βάρβαρος, και βάρβαρος Κελ-
τός , καί βάρβαρος Σκύ&ης' και πατήρ "Ελλην και
"Ελλην πατήρ Αακεδαιμόνιος, και οδε πατήρ Ά&ηναϊος.

6 Αεί προβελ&εΐν τοντοις και ηλικίαν, και τά τέββαρα
η εν γενέΰ&αι' πατήρ , βάρβαρος, Σκν&ης, νέος, ού γάρ
τά αυτά ή&η διαβάζονται νέοι και πατέρες όντες και
πρεββϋται γενόμενοι , αλλά γίνεται τά μέν των πρε-
ββυτέρων ή&η μαλακώτερα, τά δέ των νεωτέρων άκμαι-

15 ότερα. ως αϋτως καί εΐ αδελφόν λέγοις , και εΐ
γυναίκα λέγοις , και εί ’άνδρα και εΐ υιόν. Εντεΰ&εν
τδ οίχεΐον ή&ος τής προαιρέβεως εξετάζεται * φιλό-
βτοργος, αλλά τραχύς, αλλά βκληρυς, αλλά φιλάργυρος,
αλλά άνειμένος. ή προαίρεβις βνντρέχει παντι ή&ει.

2ο Είτα άπδ τνχης' εν πράττων, κακώς πράττων' ού γάρ
ταύτά ή&η έβτίν, αλλά ή τύχη ρυθμίζει. Είτα και
επήτήδενβις' έβτι γοϋν και άπδ επιτηδευμάτων οί 405
βτρατιώται έχονβίν τι άπδ τής βτρατιωτικής, οί ιατροί
άπδ τής ιατρικής , οί ρητορικοί άπδ τής ρητορικής, καί

1 είδη Μ
|
πολιτειών Ιίΐιιί: οοιτ ϋίβΐιΐίυβ

|
γιγνόμενα Ρ:

γιν- Μ 6-3,
|
οοηίοΪ38 ΰρμώμεν 2 άπό] άπδ του (χ 3 ^£>%ώ-

με&α Ρ: οοη' Μ63 5 ή (3ηίβ Αίγ.)Λ καί Μΐι
|
συνελ&εϊν τινι.

εΐτα άπδ ΙίΤιτΐ 6 νπδ ίηδβπιί Ο οίε] ο ΙΓΒή άβΐ δ^βηι-^ίιιβ
10 βΐ 12 τά οιη 6 13 πρεββύται Ρ 14 νεότερων Ρ

15 ώσ αντωα Ρ
|
λέγεις Πιο θί η 16 Μ 16 έντεν&εν\ ΐνταΰ&αΙΛή 17 τ/άΐοί] πά&ος Ιίΐοΐ’ϊ 18 τραχύς Ρ: ταχύς Μ&α

21 ταυτά ΡΜβ: ταντα 3 23 έχονοί 3 24 ρητορικοί Ρ, Οτ:
ρήτορες Μ 3
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οι γεωργοί από τής γεωργικής. ενρ7]βεις τον Ιατρόν
διαλεγόμενον λέγοντα’ 'δεΐ τοϋτο έκκα%)·αραι\

’έκτεμεϊν

αύτό’. εύρήβεις τον μουβικ'ον λέγοντα' 'παρά μέλος
λέγεις’ ,

'ού βννάδει τά λεγόμενα’. παρά τω Πλάτωνι
δ Πημύδοκος λέγει προς Σωκράτην 'έμο'ι γάρ , ώ Σώ- 5

κρατες , ή τούτον τοϋ παιδός εί' τε φυτείαν εί' τε παιδο-
ποιίαν χρή φάναά' τοϋτο δε ον χρή νομίζειν δτι με¬

γάλη τή φωνή χρήται δ Πλάτων, άλλ’ επειδή δ Πημό-
δοκος εργατικός και γεωργικός , φωνάς άφίηβι τής
τέχνης. ίο

Ταϋτα τά επτά είδη 'έν γενέβ&αι δει. όντως ενρή- 7
βεις κα&’ έκαβτον ρήμα ύπο&έβεως προβαλλόμενης
ή&ών βνναγωγάς. πένης καί πλονβιος έχ&ροι εκ πολι¬
τείας" ενρήβεις έν τώ πένητι ή&ος, εν τω πλονβίω

400 ήέδος,
|
έν τοις έχ&ροΐς ήΟνς, έν τω έκ πολιτείας 15

ήχλος' ον γάρ ή αύτή έβτιν έχ&ρα έ'ξ Ιδιωτικών πραγ¬
μάτων και έκ πολιτικών , άλλ’ έξεις το φρόνημα
έκατέρον άί-ιοϋντος διαλέγεβ&αι τω δήμω. είτα εΐ
πατήρ έβτιν αυτών τις ή ον πατήρ, είτα πόλεμος
κατέλαβεν, είτα κατά τον πόλεμον άριβτεία ή πταίβμα'
είτα αΐτήβεις καί κρίβεις. ενρήβεις κα&’ έκαβτον όνομα
τής πλοκής έν ταις ύπο&έβεβιν γένεβιν ή&ονς αναγ¬
καίου. και οντός έβτιν δ διαιρετικός των ήτέών άκρι-
βής , ό μη&έν ή&ος παραλιπών. αν γάρ τον μέν πατέρα

5 [ΡΙηΛο] Τΐιβίΐ^ϊδ ρ 121° 19— 21 οί 03,1ριη·ηϊιΐδ άβοΐ.
27—29 ζ)ιπηίί1ίπ,ηιΐ8 άοοί. 304

2 έκκα&άραι ΡΜΟβ, 5 δημοδόκος ΡΜ6-3, 6 ή] ή 1ϊΙ>ι·ί
7 φαναι Ρ 8 δηιτόδοκοσ ΡΜ δημοδόκος 6- 9 γεωργικοσ

ΡΜβ: γεωργός Ά 11 εί'ίη] ή&η 1ϊί)ή ήδη Β^ΙΡιίΓ^ίιΐδ
12 κα&έκαβτον Ρ 17 άλλ’ εξει^ ΙίΙιη: ίοΗ άλλ’ άλλως έζει

20 κατά] μετά ΡΟ-ΕΙ οπι Μ
|
άριβτεία ΡΜΟ: άριβτεία α

22 ίν\ ίν ΙΛή: οοιτ 8ο1ιοίίιΐ8
|
άπο&έαεσι ίΐ

9
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δείξης, τον δέ πολιτικόν μή δείξης, η τον μεν πολιτικόν
δείξης, τον δε πατέρα μη δείζης' η πάλιν αν μέν τον
πατέρα δείξης, τον δε βτρατηγόν μή δείξης, αν τον
μέν ήριβτευκότα δειλής, τον δέ λιπόντα την τάί,ιν μη

5 όείξης' αν μη όείζης κατά τνχας και προαιρέβεις και
γένη και έ&νη τάς διαφοράς των ή&ών και <ήκα&’)
ο6α άλλα ήρι&μήΰαμεν, ον πληροίς τό ή&ος. πάντα
γάρ ταϋτα, όβα ήρι&μήβαμεν,

\
καλείται μέν είδη, 407

γίνεται δέ ή&ος. ή γάρ τέχνη τής διαιρέβεως, ώ§
ίο φηβιν ό Πλάτων 'διαιρέβεις και βνναγωγαί’, δεΐζαι
τά είδη πόβα έβτϊν καί πόβας έχει τομάς, καί πάντα
βυναγαγεΐν εις ταντόν. τοϋτο γάρ έΰτι διαιρέβεως
τέχνη’ έν πολλά, πολλά έν. έχομεν τό ή&ος, έρχόμε&α
επί την γνώμην.

8 Η γνώμη τριπλήν έζέταβιν έχει’ μή περιττά, μη
ίο έλλείποντα, μή εναντία, τά περιττά φλυαρία, τά έλ-
λείποντα άβ&ενή, τά εναντία κίνδυνος. "Ομηρος ταϋτα
έπεβημήνατο '

Θερβίτης ό’ έτι μοϋνος αμετροεπής έκολφα’
20 τής άκαίρον περιττότητος ή αίτια <

'τίς
)>; εάν γονν τοϋ

Θερβίτου παρέλης δυο έπη, Νέβτορος γίνεται δημηγορία,
τά δέ δυο έπη τίνα έΰτίν, * * * "Ομηρός 6οι λέγει ·

10 Ρΐοίο ΡΗβ,βιΐΓΪ ρ 263 ^—266 11 19 Ηοιηβπΐδ Β 212

δ προδιαιρέαεις ΙΛΗ: οοιτ 8γ11πιΐ'§ίνΐ8 6 καί οσα Ιίβιϊ:
καθ’ ίϋΒβηιί 8 είδη] ή&η Ιίΐιΐ'ί οί π 11 ρ 129, 11 11 τά
ήδη Ρ: οοιτ Μ6 ! α

|
ίστί 3, 12 ταντό 8 13 τέχνης 3

|
έρχώ-

με&α Ά 15 τριπλήν Ρ
|
έχει την έξ,έτ. &

| μή <ίί λείποντα 3
17 άο&ένεια οί ϋϊβΐιΐπΐδ 19 δέ τι θί έν.ολονα Μ 20 τις

ϊηΙβΓρΟδυί οί 131, 3 21 παρέλ&ης Μ
|
γίνεται οηι βα

22 ίπαίιιιη ηοίίΐιιϊ: ίηίβΐ'οίάίί Β 231 ον κεν έγώ δήσας άγάγω χτλ.
βί 238 οιαπι δθηίβηίία ίηίβιτο^αίίπα
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άλλ’ δ τί οι είβαιτο γελοίιον Αργείοιβιν
\

408 εμμεναι'
ότι το λεγόμενον γελοΐόν έβτιν, άλαξονενομενου εκείνου
επί τι] δυνάμει, τοϋ δώματος καί τι] άρετε], καί νβρ ό¬

ζοντος εν τι] παρρηβίμ τι] άκράτω. ταϋτα αν περιέλης, 5

τα λοιπά ίδχνρά έδτιν. τοϋτο καί ή Όμηρου τέχνη,
επειδή γάρ εώρα τό ΰτρατόπεδον άγανακτοϋντας υπέρ
Αχιλλεως προς Άγαμεμνονα, καί διά τοϋτο ού προ-
ϋ-νμως έχοντας βνμμαχείν, άλλ’ άπαλλακτικως επί των
πατρίδων , ή&έληδεν λϋδαι τά ΰπερ Αχιλλεως δίκαια, ίο
άνέβτηδεν ούν αύτω βννήγορον επίφίίονον, γελοϊον,
ΐν εν τΐ] τοϋ βυνηγόρου κακία άφανιβ&ή τό δίκαιον
τοϋ πράγματος’
εχ&ιβτος δ’ Άχιλήι μάλιβτ ήν ήδ’ Όδυβήι.
τώ γάρ νεικείεβκε' τότ’ αύ Αγαμέμνονι δίω 15

οξέα κεκληγώς λεγ’ όνείδεα.
τί ούν εβτι τό &ραβν αντοΰ καί ή περιττότης τοϋ
ή&ους, καί ή άκαιρία τις ; |

409 τω δ’ άρ Αχαιοί
έκπάγλως κοτέοντο νεμέβδηΟ'έν τ’ ένί 3-υμώ. 2ο

εί μή γελοίος ήν ούτος καί άξιος μίβους, ήν ίβχυρά
τά λεγάμενα νπερ Αχιλλεως. διά τοϋτο καί γε'λως τοίς
'Έλληβι γίνεται, καί εκ τοϋ γέλωτος διάλυδις τής
βπουδής τής εις τάς πατρίδας, άπό γάρ εκείνης τής
βκν&ρωπότητος ή μεταβολή διά τό γενόμενον παρέβχεν 25

1 Ηοηιβηΐδ Β 215 14 Β 220—222 19 Β 222—223

1 άλλότι ΡΜ
|
οίήσεται Μ

|
γελοίιον Ρβ: γελήϊον Μ γελώ-

ϊον 3 3 οτι] δτι τοι Μ |
των λεγομένων ΙΐΙαΐ 6 έατι 3,

10 ή&έληβε 3 11 ουν άβΐ β 2 15 τώ Ρ: τω Μβ, 3
|
αν

ΡΜ ό 3: αντ 8 οηηι ρΙβπβοιπβ Ηοιηβπ βχθηιρΗδ 19 αρ Ρ ιιί
Υβηβίιιβ Α 21 ήν οντοζ ΡΜΟ-: οηι 3 25 γινόμενον^ 3η γελοϊον ϊ
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είρηναίαν τήν -ψυχήν, ώςτε ήδη μάδημα μαν&άνομεν
μέγα καί λαμπρόν, μη εν τω πλήδει των λεγομένων
ήγεΐβδαι την αρετήν τής ρητορικής, τά έλλείποντα
πως·, οϋτω πως εΐπεν περί τοϋ Μενελάου ·

5 παυρα μέν, άλλα μάλα λιγέως' έπεί ου πολύμυ&ος.
το γάρ 'παϋρα μέν’ τοιοϋτόν έβτιν οίον ούκ εντελώς

|

τω άγώνι. τ'ο δε μή εναντία, ό,περ καί Τβοκράτης 410

έπήνεβεν, δικανικοϋ λόγου, ώς δει εχειν, καί επιδεικτι¬
κού διαίρεβιν λέγων, ότι δει 'τούς μεν εχειν άΰφαλώς,

ίο τους έπιδεικτικώς’. καί ”Ομηρος δε εΐπεν
δ ό'’ άβφαλέως αγορεύει ·

τούτο δε έβτι τό διά των δμολογουμενων ού περί των
όμολογουμένων άμφιββητήΰιμα λέγειν, άλλα καί τΓ;

άποδεί'ξει των δμολογουμενων άμφιΰβητουμενον λύειν
ίο δυνάμενον. τούτο καί ξενοφών καί Πλάτων λεγουΰιν
περί Σωκράτους, ότι διά των δμολογουμενων έπορεύετο,
έπεί διδάβκειν έβουλετο. γίνεται ούν ταυτα τρία εν,
καιρός' μή περιττά, μή έλλείποντα, μή εναντία, κάλεβον
αυτά δυβίν δνόμαβιν μέτρον καί άβφάλειαν. τω γάρ

2ο μή περιττά μηδέ έλλείποντα μέτρου όνομα, τω δε μή
έναντία άβφαλείας.

9 Τρίτος ήμίν βτόλος έβτί τοϋ λόγου έπί τήν τέχνην'
είπομεν γάρ ήδη περί ήδους καί γνώμης, πρώτον

5 Ηοωοπιβ Γ214 !) ΙβοοταΙβ» οι·ΐν 11 11 ΗοζηβτηΒ & 171

2 των οιη 3 4 οντω πώς Ρ
|
είπε 3

\
μενέλεω Μ 6 έν-

τελώς τώ άγώνι ίοιΊαβδβ Ιβ,οιιπβ, β&ώΐ ιιΐ οΙ>8θυι·3 δίηί
8 έπήνεαε 3,

[ ώ? δει ΐχειν 3Ϊ>β886 ηβΐίδ 9 τους μεν βίί3ΐη 3,:
τον μεν 8 10 τον δε 3

|
είπε 3 12 ού ΡΜ: ό 3 οιη 6-

13 λέγων ΡΜ3: οοιτ & 15 δυνάμενον Ρ Ο 3 δνναμιν Μ:
δυνάμειιος 8

|
λέγουαι 3 17 εν, καιρός] άκαίρίος Ιιβπ ενκαί-

ρως δοΐιοίΐιΐδ 19 τό γάρ— 20 τό <Ϊ£ ΙίΒη 22 τήν οηι 3
23 είπωμεν 3

|
πρώτον '■ ννν δε τήν Ο
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411 την
|

-υπόνοιαν,
ή αν τις άμφιββητηβαι, έκκα&άρωμεν.

η ό’ υπόνοια τίς; οίη&είη αν τις, εΐ περ μη περιττά
λέγοι μήτ έλλείποντα μήτ εναντία , τεχνίτην αυτόν
είναι, τί ούν πλέον η τέχνη εβτϊ της περί την γνώ¬
μην άΰφαλοϋς πραγματείας ; πολύ τό πλέον, ή μέν
γάρ γνώμη τό τώ πράγματι χρήβιμον έχει τό εις από-
δειξιν, ή τέχνη τό πι&ανόν τοΐς άκονονβιν. ώςπερ έν
Ιατρική εί τις την μεν γνώμην λέγοι , τό δεϊν τεμεΐν
η τό δεϊν φαρμακοποβία χρηΰ&αι. την δε τέχνην λέγοι
τό κρνψαι τον βίδηρον, τό φάρμακον έν τοΐς γλυκέβι
και τοΐς βυντρύφοις βιτίοις παρέχειν. αυτή η τέχνη
μετά την γνώμην έβτίν. πώς (δ’β αν βυναγάγοις ή&ος
και την γνώμην τέχνη; * * ******************

ώς δ’ όταν ώδίνουβαν έχη βέλος οξύ γυναίκα
ό'ριμύ, τό τε προιεΐβι μογοβτόκοι Είλεί&νιαι'

δεύτερον
"Ηρης θυγατέρες πίκρας ωδίνας έχουβαι.

τρίτον [τέταρτον] έβτί δι οϋ επανέρχεται έπι τό πρώτον
412 ώς όξεΐ’ όδύναι δϋνον μένος ’Λτρείδαο.

οΰτω καί Θουκυδίδης · 'ί’κ ίί τεκμηρίων, ών επί μακρύ-

15 Ηοπιβπΐδ Λ 269— 270 ('Ομ-ήρον ’ίλιάδος λ στίχος οΕΘ
δοΐιοί Ρ) 18 Λ 271 20 Λ 272 21 Τΐιηογοίκίβδ I 1 βχίι*

1 η Ρ ή Μ. 1& η α εί 8: οοιτ Μ 2 2 έιτΐε Ρ, α είπεν (χ
εϊτε Μ είπεΐν 8 3 τεχνητήν αντον ει την αντον Ρ τεχνίτην
αντον ’ εί τον αντον α: οϊιηι Μ (φΐί τεχνητήν ΓβΙίς^ταίΊ}) βΐ (χ
υαπαπι Ιβοΐίοηβιη οΐβίβυί 7 η δε τέχνη 8 8 βΐ 9 λέγει (χ

12 έβτϊ α
|
δ’ ίηδθηιί

|
ανναγάγηισ Ρ, Μα ΰνναγάγει Ο¬

Ι3 την οΙθΙθπθγϊπι
|
Ιιϊαΐυηι δοΐιοίΐυδ ηοΐαιπΐ βιιηκριβ εαίίδ

αιηρίυιη. ηαιη ουιη Ιιϊο 1βι*1ία ραΐ’8 ηοηοΐιιηι αίοδοίηία δίΐ, ίη
ρΐΌχίιηίδ ίαηι ςριαι-Ιαβ ραιΊίδ ιηθίηΙη'Ηϊη ΙβΓίίηπι (ο£ ρ 135, 12 βη)
ίΓαοΙαΙιη· 10 δρϊμν- Ρ οιιιη ρΓοάυοΙίοιιίδ ηοΐα οί ρ 104, 9

18 όδννας Μ(χ ώδννας α 19 τέταρτον άβίβυί
|
εοτινον Ρ

έατιν ου α έατιν ονκ Μ έατιν ο (χ

5

ίο

15

20



τατ.ον βκοποΰντί μοι πιβτεϋβαι Συμβαίνει, ού μεγάλα
νομίζω γενέβ&αι’. είτα το τεκμηριον πόβα εχει ονό¬
ματα; τεκμηριον, μαρτύριαν, βημεΐον, παράδειγμα,
πρόβας έρεί’ 'μαρτνριον

[βημεΐον] δε' Αήλον γάρ
5 κα&αιρομενης υπό ’Λ&ηναίων’. πάλιν προελ&ών ε’ρεΐ'
'και παράδειγμα τάδε τοϋ λόγον ούκ έλάχιβτόν έβτιν’.
και πάλιν προελ&ών 'βημεΐον δ’ εβτίν ταϋτα της 'Ελ¬
λάδος ετι οντω νεμόμενα’. και όταν παν εί’πη, επί τό
πρώτον πάλιν, επί τό δεύτερον και όλως η χρεία τον

ίο άρι&μόν άνακαλεβεται. τούτο τό πολλοβτώς έβτιν είπειν.
επεται τούτω τό ποικίλως. διαφέρει δε τό ποικίλας

10 τον πολλοβτώς, τό των Ιδεών
\
της λε'ξεως. εβτι ό’ 413

ευφορία κατά κρίβεις φαύλων ονομάτων τούτο βικανι-
κόν όνομα, τούτο ιβτορικόν, τούτο διαλεκτικόν, τούτο

15 κωμικόν. και πάλιν μετά τάς Ιδέας τους ’άνδρας

έπανελ&εϊν κωμικόν τούτο Άριβτοφάνειον, κωμικόν
τούτο Κρατίνειον , τούτο Εύπολίδειον, τούτο Μενάν-
δρον είτα δικανικόν τούτο Αυβίειον, τούτο Αημο-
β&ενικόν, Αίβχίνη πρεπωδέβτερον τούτο όνομα, Άντι-

2ο φώντι τούτο βύνη&ες μάλλον, τούτο τό ποικίλως εβτίν.

I 5 ΤΙιιιο^ΛκΙββ 18 0 ίίίβηι I 2, 6 7 ίάβιη I 6, 1

2 είτα Ρ οοη1ι*3 οοηβιιβίικίϊηβιη 3 [πα]ράδειγμα οπηι
1*3,8 Ρ 4 μαρτύριαν βημεΐον δε' ΙιΒγΪ: οοη* Βοΐιοϊΐπδ
5 προελ&ών: ιηβπιοι·Ϊ3 δΟΓΪρίοΐ’βιη ίαΐΐϊί 6 έβτι 3 7 δ’ έστινΐ
δ’ ΐατι Μ Ο- δέ έβτι 3 8 ϊοιΊ πάντα 80 τά όνόματα 9 πρώ¬
τον, πάλιν έπι βΛβ1ΐ3ΐιί 10 πολλ[ο"\ατώς οαηι ι*33 (βχ ω?) Ρ

12 πολλοστού 1ΪΙ)Π: οοη* 87ΐ1ιαι·»ίπ8
| τδ] τώ Ρ, ι*β11

|
τω

των ιδεών, τής ιιοΙσαΤοαίιιι* ϊηάβ 3 8
|
λέξ,εώς έβτι διαφορία ΡΜ3

λέζεως έστϊ διαφορά Ο 13 καϊ κρίσεις ΡΟ- και (ίίβΐ'αΐ Μ)
κρίαις Μ 3

|
ίοι·1 (καλών καϊ'} φαύλων 15 τάς οιη Ο- 10 κω¬

μικόν τούτο Ρ 17 εύπολίδειον Ρ Ο ενπόλίδιον Μ: ενπωλίδειον,
τούτο ενριπίδειον 3

|
μενάνδρειον (χ 18 λύβειον ΡΜΟ λύαιον 3

20 τούτο 3ηίβ αύνη&ες οιη 6
|
έβτι 3
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Αντη έβτίν ή Ο-εωρία, κα& ήν εξετάζεται ζκατά'}
βνβλίων άκροάβεις πάς λόγος μετά άΰφαλείας πορενο-
μένης της έξετάβεως. ζητηθείς γάρ τί ωφελεί η βλάπτει
τά άνεγνωβμένα η είρημένα η ήκονβμένα εις ή&ος,
γνώμην, τέχνην, λέξιν. τό ή&ος διπλοϋν, κοινόν καί

|

5

414 ίδιον, κοινόν μεν τό εις αρετήν προτρέπον καί κακίας
άποτρέπον ίδιον δε τό προβήκοντας και πρέποντας
τους λόγους τώ τε λέγοντι καί τοίς άκονουβι καί περί
ών ό λόγος καί προς οϋς ό λόγος παρέχεΰ&αΐ' γίνεται
δ'ε τοϋτο εν τοίς άρι&μοΐς οίς είπομεν, τοίς επτά, εΐτα ίο

ή γνώμη μετρώ καί άβφαλεία επί των τριών αριθμών,
εΐτα ή τέχνη

1 ή κραβις ή&ών καί πραγμάτων, εΐτα ή
λέξις, τό βαφώς , τό κα&αρώς, τό πολλοβτώς , τό ποικί¬
λας. ούτος ό περί ζτής') των λόγων έξετάβεως λόγος.

1 κατά ΐηββΐ'αί 2 βνβλίων Ρ: βιβλίων Γβΐΐςριί
[
άκροάσεισ.

ΡΜ, £1 άκρόασις (χ άκροάσει 8 6 αρετήν τρέπον, κακίας Μ
8 τώι τε Ρ, Μ: τώ 0-3, 10 ρπυκ τοίς οηι Ο-

|
οι Μ

13 τό κα&αρώο ΡΜ(χ: και κα&. 3,
|
τό ποικίλωο ΡΜβ: καϊ

ποικ. 3 14 οντος— 3.0705 ΙίΐΙβήβ ιηαίιΐΗΟπΙίδ Ρ ί3ΐηθ[ΐΐ3ΐη
ίίίιύιαιη ηοπο ιιβί’βιι ίηδοήΜΙ Μ Ββηηθηΐί βο1ο^3θ (1β δοι-ΐρίοπΡυΒ
3ηϋφΐί 3

|
τής των Μ 2 : των ΡΜΡβ-α | δίΛδοηρδίί ιηηηιΐδ 8 XV

ίη Ρ οντος & περί τής των λόγων έζετάσεως λόγος.
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3,ά ρ&^ίηαβ βιΙΐίϊοιπΒ Β,βίδΜαηαβ ι·β<1αοίιΐ8

'Λγά&ων Ρΐαΐοηίδ 339 340
Αγαμέμνων 303 304 307 309
310—4 316 317 320 325—
30 332—4 336—8 342—7
360 408

Αγησίλαος Χεηορίιοηϋδ 358"Αδμητος 238
Αθήνα βδί νους τι και λόγος

269 οΐίυα βί 8&ΟΓ3, 230 ηαβη-
8111Π1 άΐβδ XV 83.06Γ 243 Ηο-
ΙΠ6Π03 320

Αθηναίος <ρΐ0 ϊη^βηίο δϊί 402
οί 403 8 Αθηναίοι 294 295
351 357

Αιακός 260
Αίας 83,1η,πιίηϊιΐ8 260 Ηοπιβή

363 έιπλούστατος ων βαθύ¬
τατος εν τοίς λόγοις πάντων
έατίν 365 μίγας . . . κατά
τον Αίαντα 245

Αίγινα 260
Αιγύπτιος 400 404
Αίγυπτος 403
Αινείας 240
Αίολος ΕιιπρϊιΙΐΒ 355
Αισχίνης ΟΓβ,ίοΓ 287 8 413 εν
τη απολογία 287 ογ II (46
53): 287 (123): 287 288

Αισχύλος (ίι 239) 265
Αλέξανδρος Ρήαιηί βΐίιΐδ 397
Άλκηστις 238
Αλκιβιάδης οοηιιίιιϋ Ρΐβ,ίοηίοϊ
339—40

Αναξαγόρας (Γγ. 1) 301 355’Αντιφών 413
Απόλλων 226 227 230 337 344

345 346
Αργεϊοι 345
Αριστείδης δίκαιος 245 255
Αριστοφάνειου 413
Αριστοφάνης 302 (γο,ιι. 92): 393
Αρίστων 259 οί' Πλάτων
Αρχίδαμος Τ 1ιιΐ 07<Ιί<ϋ8 294 352
Ασία 244
Ασκραϊος ποιμήν Ηβδίοόΐιΐδ 227
Αττική 260
Αχαιοί 335—7 343 344 345

348
Αχιλλεύς 245 265 303 308 315

320 324 325 329 330 336—8
342—5 361—6 369 370 371
408 409

ϋαβνλόιν 228
βάρβαρος 400—404
Βοιωτός 402 403
Βρισηίς 325 360
Βυζάντιον 260

Γανυμήδης 265
Γνγης 401

Δάφνη 231
Δημητριακοί καρποί 231
Δημόδοκός Τ1ιβα§ΐ8 ΡΙ&ΐ. 405
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ϋβπιοηϊοιίδ Ιδοοπιϋδ (οι· I) <5’Ιππονίκου
251

Λημοσέϊένης 284—97 321 3508
353 358 376 381 394 402
ό ΤΙαιανιενς 259 ό ρήτωρ 385
οί δοΐιοί 230 εν τω περί
συμμοριών (πβΐ περί των βα¬
σιλικών) 351 εν τω περί των
συμμοριών 292 ίν τω περί
τοϋ στεφάνου 285 296 350
357 8 εν τω περί τής πρε¬
σβείας 287 ίν τω περί παρα-
πρεαβείας 359 ιιϊΙίβιτιηΐιΐΓ ογ
XIV 3: 293 8 352 XIV 10—
11:353 8 XV 24:354 XVIII
178: 286 350 XVIII 306: 297
XIX 9-12: 289—291 XIX
13:291 XXIII 133: 402

Έημοσ&ενικός 413 ζ)ημοσϋ·ε-
νικώς 394

Έιομήδης 309 310 312 321 325
διονύσια 244
^ιοννσιος δ

'Λλικαρνασσευς
ό

πρότερος δοΐιοΐίοη 373
Δωδώνη 230
ζίωρικόν γένος 261

Έκτωρ 398
Ελένη 238
Έλικών 227
Ελλάς 403
Έλλην 255 261 307 308 311

400—4 "Ελληνες 316 319
325 328 329 3338 3368 344
369 372

Ελληνικόν έ&νος 244 η&ος 400
διάλεκτος 255 τδ έ. 305
329 333 έλληνικωτάτη 232

Έρμης 226 269 Ηοιηβΐ'ί 368
Ενπολίδειον 413
Ενπολις 302
Ευριπίδης Ληαχ8<τθΓ:ιιτι (Ιβίη

δοοΓΕίΙβηι Β-ιαοΙϊυίΐ 301 355
βίυδ Αβοΐιΐδ 355 Μοίιιηίρρα
300 8<ι 355—7 ίΐο1£βι·1ιιι· Γγ
484: 301 356

Ευρώπη 244
Έχεκράτης άϊδοϊριιΐιΐδ οΐίηι βίιΐδ
ιΊιβίοηδ οιιΐιΐδ δΐιηί; οαρίΐπ,
άβ §βηβι·θ <1βπιοιΐ8ίι·αΐϊιιο.
Β,ρρβΠ&ίιιι- 226 250 267

Ζευς 227 230 235 318 319
320 323 325 337 δ 344 346
348 367 372 8 398 νή Λία
248 379

Ζνγία Ιππο 235

Ηλιος πάντων άγα&ών αίτιος
227 κίβηι Β,ΐηιιβ Αροΐΐο 227
ιηβιιβΐπιη άιβδ IX 8ο1ί 83,061·
243"Ηρα 235 320

Ηρακλής 227 269
Ηρόδοτος 228 401 αάίβΐ'ίαι·
18:401 I 180: 228 (VII142):
260

Θεμιστοκλής εϋβονλος 245 255
Θερσίτης 407
Θέτις 238 324 367 368
Θηβαίοι 286
Θουκυδίδης 262 263 276 284
294 297 300 321 352 398
412 δ τοϋ Όλόρου 259 εν
τω επιταφίω 297 359 αά-
ίβΐ'ΙιΐΓ I 1 2, 6 6, 1 8: 412
22, 8: 398 8 79: 294 II 36:
299 41:276 42:299 3 οί262
44: 263 297 δ

Θράξ 401—3

Ίβηρία 404
Ίλιάς 305 342’Ιππόνικος 251 οί ϋθηιοηίουδ
Ιρις 323’ Ισοκράτης 250 6ΪΠ3 αντί&ετα
καί παριαώαεις 232 άίδοίρη-
Ιιΐδ Ν3Η0Γ3Ϊ68 259 δ πανηγυ¬
ρικός., δ Φίλιππος , ό περί τής
άντιδόσεως ιηβιηΟΓίΐηΙϋΐ· 357
αάίβΓίοΓ ογ I 20: 250 IV
11: 410
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’Ίων 402 8’Ιωνία 260’Ιωνιχάς 261

Κάλλαισχρος 258 οί 0πϋ&5
Κάλχας 306 335 ό μάντις 344
Κανδανλης 401
Κελτός 403 404
Κλέαρχος Χβηορίαηηΐίδ 302 έν
τη ’Λναβάοει 359

Κόνων 245
Κρατίνειον 413
Κρατΐνος 302
0ι·ϊΐί&8 ό τον Καλλαίοχρου : βπΐδ
ϊγ αάΙβΓίιιι· 258

Κύρος 302 άνάβααιν τον Κό¬
ρον 359

Λαχεδαιμόνιος 404 Λακεδαι¬
μόνιοι 294 352

Δάκων 403
Λνοίας 259 381
Λνοίειον 413

Μαχαρεΰς Αβοΐί Εαπρίιΐΐαβ 355
Μακεδάνες 293
Μελανίππη ΕυηρκϋίΙ 300 8

355 8
Μένανδρος 413 οί 265
Μενέλαος 409 Μενέλεως 238
Μονααι 226

Χαυχοάτης Ιδοοναίίδ ιΐίδοίραίιιβ
259

Νέοτωρ 245 266 305—8 312
330 333 8 336 8 339 398 407

Νιχόοτρατος 242

Ξενοφών 284 410 ό καλός 302
λέξει έγγνς Ξ. χαϊ Νιχοοτρά-
του βαι'νοντα 241 έν τή ’Ανα-
βάοει 302 358 359 άπολο-
γ ία Σωχ,ράτονς 358 έν τοϊς
Άπομνημονενμαοιν 358 έγχώ-
μιον Άγηαιλάον 358 έν τη
Παιδεία 302 358 ιηβιηοΐ'ίΐυ-

Ιιιΐ' οΐ'αΐίοηβδ Αηαΐ). (13,3—6)
302 8 359 Ο^τηρ. (II 1, 9—
19 βί 3, 2—16) 302

Όδ υσοενς Ηοιιιβνϊ 305 — 8 319 8
330 333—5 347 8 369 371’Όλορος 259 οί' Θουκυδίδης

Όλνμπια 227 .

Όλνμπίαοιν 207
Όλνμπιος Ζεύς 227
Ομηρικά 341"Όμηρος 250 273 285 303 304
306 316 318 320 333 347—9
360 368 371 376 394 397
407—9 έν ταϊς Λιταϊς 303
οί ’Ιλιάς. τον Όδναοέως τού
Όμηρον 371 τον Όμηρον
Φοίνικα 303 πολλά οχήματα
παρ’ Όμήοω 360 ϋάΓβπιπίαΓ
ΙΗαάϊβ

Α 112—4:332
114—7:318839- 41:318 119—21 : 319

59—68:3428 332
61: 344 1398:319
62—4 : 344 188—99:3473
74—7 : 345 193—4: 349
78 8 : 345 203—5 : 349
80—92: 346 206 : 349
93 : 345 212 : 407
1318 : 370 215: 407
2979:337 220-3 : 4083
396—9 : 366 8 2848:335
407 : 367 2868:305
419 8 : 367 289 8:305 335 8
503 8 : 367 335 : 306
524—7 : 318 337 8 : 305

337:335
Β 339 8 : 338

72 (83) : 307 340 : 305
336 350 : 306

72—74 : 329 362 - 6 : 336
72—75 : 317 3628:307

328 370—4: 337
111:333 372:306 308
111—3:317 375—8: 338
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391—3:339
4538:33δ

Γ
214 : 409

Δ
48 8 : 398
4128:310 327

1
32—49:325 κ
32—9 : 309 8

408:311 327
46-9 : 311
56—78 : 313

—5
104—13:3158
434—7:363οί

303
4908:365
496—7 : 364
6128:364
612 : 304
616 : 304 364
6258:365
6408:365
644-7 : 366

Λ
269—72:4113

Ο
201-3:324

Τ
217—24:371
217—9 : 370
221 2238:373
225—37:3718
287-94:361
295—300:362

£1

130 : 324
465—7 : 368 3

486 : 369

Πλάτων 225 243 260 262 267
284 295—7 321 339 358 375 3

381 394 398 400 402 405
410 ο τοϋ ’Αρίατωνος 259
εν τη Απολογία Σωκράτονς
358 εν τώ Σνμποσίω 339
ιηβιηθΓ3,1αι· Μβηβχβηί (237 α

8)
260 (244Λ 8) 262 ΡΙιαΘάή
(264) 381 (265λ 8) 407 Γβϊ
ριΛΙ. (IV 435° β) 403 8 αά-
Ι'βΓίαι· 1,6%. II 653°4 : 225 VI
753β : 243 ΡΗαβάή 245*: 398
δγπιροδϋ 222: 339 8 ΤΗβα^ίδ
121°: 405 ΤίίΜβϊ 221*: 400

Ποσειδών 230 323 356
Πρίαμος 368
ό Πνίλιος 260
Πν&οί 267 εν Πν&οί 227

ΟόΙ^δΒβίΐθ

ξ
1823:250

ϋ-
171 : 410

λ
136 αΐ : 266

’Ρωμαϊκη διάλεκτος 254
Ρωμαίοι 255

Σαλαμίς 260
Σαπφώ 247
Σ&ένελος 310 327
Σκν&ης 401 403 404
Σωκράτης 295 296 301 339 8

355 358 405 410

ό Παιανιενς 259
Πάνδαρος Ηοαιβή 398
(παροιμία) 277
Πατήρ οο&ηοιηβη ΙουΪ8 235
Πάτροκλος Ηοιηβιί 360 8 370
Πελοποννήσιοι 294 352
Περικλής ΤΙιυογάίάϊβ 297
Περσών βασιλεύς 292 δηαος

302
Πηλενς 238
ΡίηΛαπίδ Οίγωρ. 6, 3: 227

Τι&ωνός 265
Τνδενς: μικρός . . . κατά τον
Τνδέα 245

Φίλιππος 288 293 295 353
ΙδΟΟΓαίϊδ ΟΓΒίίο 357

Φιλοκράτης 292
Φοινίκη 403
Φοίνιξ Ηοιτιβη 303 304 363—5
Φωκίων 245

(Χρνσης) ό ίερενς 368
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'^ΙβροΒ 127, 2
άγαναν.τεΐν πρόρ τινα 72,10
νπ'ίρ 76, 19

αγανάχτηαις 76, 20
αγειν τον λόγον άπό τον ν.α-
&άλον επί τό Ιδιον 19, 13

άγνόημα 116, 20
άγνοοϋμεν 110, 7
άγ οραΐος: τω άγοραίω τής
λέξεως 113, 6 άγοραίως λέ-
γειν 115, 13

άγχροιχύτερα τα βαρβαριχά
ήϋ’η 125, 22

άγ χ ίοτ ρ ο φ α 77, 6
άγχώ μαλος 110, 10
άγωγή 1οοπ8 Ιαηά&ίϊοηΐβ 26,18
27, 19

άγων οβΓί&ιηβη ΙιιάϊοΓυιη 32,9
14 οβΐ χαλεπώτεροι οι αγώ¬
νες οι τής ψυχής η οί τοϋ
σώματος 32, 16 πολΐται τον
άγ. 35,14. οοηίβηίίο οταίο-
1Ί8 άγ&νές είσι τω ρήτορι
δύο , ύ τον πράγματος χαί
ό τοϋ ήϋΌνς 125, 8 οί 107,
5. 13 αγώνες άπλοι 40,1. 8.
13 διπλονν άγ. αγωνίζονται
44, 18 έσχηματιομένοι 43, 3.
10 9 72, 1 ολοι 70, 22 συμ-
πεπλεγμένοι 53, 7 τοϋ παν¬
τός άγ. 51, 7 121, 7 διοίχη-
αις 121, 7 είδος άγώνων 43,
10 μέρη ±3,4: παραδείγματα
53, 2 ό νποχείμενος έχά-
ατοτε άγ. 121,11 διχανιχός

120, 13 (ου) ό άγων τοΐς
βνβλίυις πάσιν 123,18 άγώ-
νες βίίαιη υποδέσεις άγώνος
(Ιίουηίυτ υΐ 53, 2. 6

άγωνία 6, 18 σωμάτων 32, 17
άγων ίζεσ&αι άθ ίΐί1ι1βίί8 35,2
36,17 Λθ ΟΓΕίΙοήΙιηθ διπλοϋν
αγώνα άγ. 44, 19 έναντία
άγ. 46, 7 έτερα άγ. 62, 18
νπύ&εαιν έναντιωτάτην 99, 7
τοΐς ή&εσιν 107, 12 ηβο 80 -
Ιυηι οταίοι· 8βά βίίαιη βίιΐδ
αταπιηθηίίΐ βί Β,τίβδ άγωνί-
ζεσ&αι (Ιίοιιηίιιι· υί τά βνβλία
113, 14 Υ.εφάλαια 119,23—
120, 1 μέθοδοι 110, 21

τα άγωνιστιχά 31, 15 οί
ΒοίιοΙίπδ ρ. 80 8

άγωνο&έτης 32, 9 34, 18. 19
πειστείς τοΐς άγ. 32, 13

αδειν τον υμέναιον 18, 12
19, 23

άδιανοήτως 103, 20
άδολεσχία ματαία χαί αχαι-

ρος 117, 16
άή&η πράγματα 114, 1

άθίείν 126, 13
ά&λητής 33, 3. 8 35, 13 τοΐς
άγωνισταϊς ά9λ. 32, 3 ο προς
τους ά. λόγος 38, 1

ά&λοϋ'έτης 40, 14
αίδημύνως 71, 16
αιμωδία Γβδρϊοϊίαι· 114, 2 8
αίνιγμα 88, 2
αΐνίττεΒ&αι 57, 9
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αισχροκέρδεια 40, 1

αί'τησις 118, 8 129, 21 Αγα¬
θών 12, 15

αιτίαν ικανήν έχει κατά 48,6
Ακαιρία 131, 18
ά κ α ι ρ ο ς περιττότης 130, 20
Ακαίρως 62, 20 [132,17 οοιτ]Ακίνδυνος λόγος 72, 12

Ακμάξε ιν εν τω γήρα 22, 21
Ακμαίος: τα των νεωτέρων
(ήθη) Ακμαιότερα 128, 14

εν ακμή καιρόν 97, 14
Ακοής και όψεως 126, 9
άκόλαστα ήθη 123, 21
Ακολουθία τής τάξεως 111,

12 την άναγκαίαν άκ. 112,
13. 22

Ακόλουθος ό λόγος 31,21 οί'
115, 11 είτα Ακόλουθον 33,
23 ακολούθως 109, 17

άκος πόνων (οΐθϋΐη) 7, 2
Ακούε ιν: οί ακονοντες 70,

10 οβί
άκουσμα 84, 11
άκρασία 70, 11
άκρατος παρρησία 131, 5
ακριβής 71, 11 129, 23
Ακροάματα μουσικά 36, 3
θεάματα καί άκρ. 36, 1

Ακροάσεις βνβλίων 135,2
κλέπτειν ά. 117, 15 την τον
παντός άγώνος ά. ποιεϊσθαι
117, 4

Ακροασθαι: οι άκροώμενοι
43, 7 44, 7

ακροατής 62, 16 70, 10 97,
13 117, 3

άλαξονενεαθαι 131, 3
Αλήθεια: μετά (τής) άλ. 38,13

39, 15 τή δ’ Αλήθεια (ορρ
τω δοκείν) 39, 13 προς Αλή¬
θειαν ρητορεύειν (ορρ ίη
Βοΐιοΐα) 120, 1

αληθώς 93, 3
άλλως τε και 35, 7 άλλως

μηδέ 34, 13 άλλως δε καί
118, 11

αλογον καί άναίσχνντον 119,5
άλ. κεφαλαίων 118,14 λόγος
ά. 72, 24 μέγιστον καί άλο-
γώτατον 119, 18

αμάρτημα 62, 7 82, 14
άμέλει 122, 16 οβί
άμοιρος 107, 4
άμφιβολίαι 70, 22
άμφιβόλως 111, 4
άμφιλαφής λόγος 17, 8
άμφισβητείν 132, 14 133, 1
τής δωρεάς 118, 10

άμφισβητήσιμα λέγειν περί
132, 13

άν ϊηιρβι-ίεοίο 3<1ίηη£ίίαι· οαιη
δβηΐβηί,ία ροΐβηΐίαΐί 70, 15
101, 12 ίη δβηίβηίΐα 3, υβΐ’Ο
ίΐΐίθηίΐ οιηίίΐϋηι· 131, 21 ίη
δβηίβηΐία ι-βίβ,ίίηιι ίηάθϋηίία,
ςΐη&β άν θΐ οοηίηηοίίηηπι
ρο3ΐη1&1, ίιπη οηιϋίίΐηι·, οηηι
ίΐΐα ββηίεηΐία εοηίηηοίίυο
ίηβΐηάϋηι· οί ηάη 45,6 ηηάθ
βιηβη(ίαι·ί ροΐυίΐ 6, 21

άναβάλλεσθαι ηιβά. 66, 16
67, 20

αναβολή τό σχήμα παραδοΰ-
ναι 59, 21 ή ά. έκλνσει την
όρμήν 52, 2 ον δι’ Αναβολής
άλλ’ ήδη 67, 1

άναγινώακειν: οί άναγινω-
σκοντες 89, 2 άνέγνωμεν
123, 5 τά άνεγνωσμένα 135,4

Αναγκαίος: άν. αϋτω ή νπό-
θεσις τού λόγον 21, 14 Αρχή
Αναγκαιότατη 21, 11 κατα-
σκευάξων τό άν. 58, 11 την
άναγκαίαν Ακολουθίαν 112,
13. 22 τω αναγκαίω τής
Απολογίας 53, 16 χρεία δη¬
μηγορίας Αναγκαιότερα 81,
14 τή Αναγκαιότατη δημη¬
γορία 75, 19 τάς όψεις των
Αναγκαίων 120, 12 ήθους
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ά. 129, 22 τούτο άναγκαίως
ποιεί 54, 17 οί 55, 1

άναγορεύειν 36, 10
άνάγραπτός 36, 22
άνο:δέχεσ&α ι οίκείως 34, 8
άναιρεϊν 61161'Ιβΐ'β Γβίαϊβ,Γβ
33, 2 39, 1 119, 20

αναίσχυντος 119, 5
άνακαλεΐν: ή χρεία τον
αρι&μόν άνακαλέσεται 134,10

άνακείβ&αι πολέμοις 127,17
άνακολον&ως 62,21
αναλίβκειν λόγους 119, 12
ανάλω μα των λόγων 118, 5
λόγον 120, 9

άναμάχεσ&αι (Ιβηυο οβιΊα-
ηΐθη βχρβώί 38, 17
ναμιμνήσκειν 12,21 89,17
νάμνησις 98, 9 102, 5
νάξιος τοϋ άγώνυς 40, 13
ναπλάττειν ότρεις 120, 18
νατι&έναι τον βίον (τοίς
λόγοις) 4, 3
νατροψι) 22, 9. 13 27, 21
ναφ α ίν ε ιν 77, 5
ναφαίρετος υπό τίνος 39, 9
ναψέρειν είς 23, 23
ναχωρεϊν : όνομα άνακεχω-
ρηκός 113, 10. 15
νδραγα&ία 39, 12
νειμένος 127, 2 128, 19
νεπαχ&ώς 24, 18
νέχεσ&αι της παρρηαίας
72, 21 άνασχέα&αι 64, 7

άνιβτάναι 131, 11
άνταγωνιοτάς τους έν τη
πανηγνρει 32, 2

άντειπείν 68, 17 69, 2 91, 5
ό άντίδικος 45, 10. 14 111,4
120, 20 οβί

άντί&ετα καί παρισώσεις’Ισο-
κράτονς 8, 5

άντικείσ&αι 33, 2
αντιλαβήν διδονς 69,1 έχει

78, 6

ό αντιλόγων 45, 16 69, 12
78, 12

αντιλογίας λαβαί 68, 9
άντιστατειν 32, 23
άντίβτοιχα λέγειν 87, 14
άντι στοιχειν 84, 22άντισχηματίξειν 77, 23

99, 21
άντ ιβχηματισμύς 100, 2
άντ ιτ ε ίν ε ιν 29, 9
άντιτεχνάζειν 77, 23
άνυμνε ϊν τόν γάμον 9, 1
άξιοΰν 57, 6 οβί
αξίωμα: προς τό ά. εκείνου
άποβλέποντες 122, 20 προς
τό ά. βχ οοηϊ 8, 15 διά τό
ά. 85, 22

απαγγελία 24, 23 31, 15 οϊ
λέξις

άπάδειν 18, 3
άπαίδεντος 63, 18
άπαίτηβις έντεχνος β4 άτεχνος
101, 11 αί ά. 71, 20

άπειρία 122, 15
άπειροκαλ ία 114, 11
άπειροι των άρι&μών ϊηρβήΐί

122, 13
Απέραντα λέγειν 117, 14
άπί&ανος 118, 15
άπλάβτως καϊ άοχηματίοτως
λέγειν 115, 12

άπλότητος πρόβχημα 50, 23
προοποίηβις 99, 2 101, 5 τάς
απλότητας των κοινών λό¬
γων 98, 24

απλούς και άφελης καί παρ¬
ρησία χρώμενος 100,22 άπλοι
άγωνες 45, 1. 8. 13 διαίρε¬
σες ώ. 71, 1 ά. η9ος 107, 7
ά. λόγος οΰδείς 71,13 λόγον
ονχ ά. άλλα τεχνικόν 46, 20
ά. νπό&εσις 70,15 δι’ απλών
πορενεα&αι 71, 2 άπλονστα-
τος ων βα9ντατός έστιν 100,
12 απλώς λέγειν 71,7 99,1
απλώς λεγόμενος λόγος 64,17
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μη απλώς παρέλ&ης τόν τό¬
πον 5, 23

άπυ 1οοΪ8 Β,Γ^ιαιήβηΙοΓπιη εκΙ-
ΙιίββΐιΐΓ από των αντών τό¬
πων ληπτέον26 16 οί22,9 οβί
έπαινεϊν άπό 4,19 6,9 έπι-
χειρείν 29, 13 παραβάλλειν
6, 2. οοηάϊοίοηειη ρι-αβίβπ-
Ιβ,πι ϊικΙίοΒ,ί: εί άπό λόγων
είη (8Ϊ Λβΐοι· ίαβτΐί) 31, 10.
ουιη αη&δίΓορΚβ ονκ άπο
καιρόν 32, 11 ον7. ά. τρό¬
πον 7, 11 17, 11

άπο βλέπε ιν προς 122, 23
απο8εικννναι 67, 5
άπόδειζις 33, 23 48, 21 56,

18 81, 23 132, 14 133, 6 αί
των νόμων &. 110, δ

άποκαλνπτειν τον λόγον
66, 2 τό Οχημα 67, 6 τέχνην
59,6 άποκεκαλνμμενωςλεγειν
44,11

άποκηρνττειν 116, 16
άπ όλε ιψ ις τής των πραγμά¬
των &εωρίας 109, 21

άπολογ εΐσθ'αι νπέρ Σωκρά-
τονς 95, 17

απολογία Σωκράτονς 53,9
95, 19 απολογίαν έχει 54, 3
τω άναγκαίω τής ά. 53, 16
έν ανάγκη ά. 95, 10 έν απο¬
λογίας σχήματι 95, 15

άπολοφνρεβ&αι 29, 4
άπολνεται την αιτίαν 59, 11
άπομνημονενειν 63, 16
απόπειρα 61,24 68,1 76,17

79, 5 88, 11
άποπληρούν 82, 15
άπορία 75, 23 85, 16
άπορρήζαι τόν Φυμόν 76,21
τό απόρρητον τής γνώμης

93, 4 άπ. λόγον έξαγόρενσιν
65, 17 δι’ απορρήτων 104,16

άποτείνεσ&αι (τηβά.) λόγον
85,23 τά άποτεταμένα 116,18

άποφαίνειν ξηλωτούς 39,10

πλείονς άποφήναι 38, 11 αί¬
τιον ά. 86, 4 ιηβΛ δόγματα
109, 4 τή δόξ,η τών άποφαι-
νομένων 122, 20

άπόψαοιν έχει 69, 6 βραχεία
ά. 110, 3

άπρεπή κεφάλαια 118,15
άπρεπεοτέρα 73, 5 άπρεπέ-
οτατον 74,15 άπρεπώς χρή-
ται τω λόγω 74, 16

άργνρισμός 127, 15
αρετή τής ρητορικής 132, 3
ά ρ ι β- μ ι ΐν βηυιηβΐ'αΓβ 130,7. 8
άρι&μός: οί άπειροι τών ά.

122, 13 ΐι-αηβίαίθ ή χρεία
τόν άρι&μόν άνακαλέσεται
134, 10 τονς ά. τής ίκετείας
103,1 άριίΐμώ ζαταληφ&εί-
Οαν διαίρεοιν ή&ών 125, 11
τά ή&η άρι&μω καταδησώ-
με&α 125, 14 έν τυίς ά. οΐς
είπομεν 135, 10 έπϊ τών
τριών ά. 135, 11

αριστεία 129, 20
αρμόζει λέγειν 35, 4 εις 35,

17 αρμόσει είπεϊν 34, 20
άρνησις 84, 23
άρταν 121, 12
άρχαΐζειν 113, 16
άρχαίοι 113, 16
άρχαιύ της 113, 12
άρχειν ιηίΐ§Ϊ8ΐΓίΐία ίυη°ρ 21,8
άρχεσ&αι 22, 7 37, 9

αρχή καί κατάστασή (Ιικίοπαιΐ])
5, 21 τής φιλοτιμίας 7, 23
μηνάς 15, 1 οί’ ρνουβΛία 15,
1—3 38, 15 οΐ'Η,Ιίοηίδ: τάς
άρχάς έντεϋ&έν τις ποιήσε-
ται 32, 11 ά. άναγκαιοτάτη
21, 11 έν ά. 13, 8. 10 επ’
ά. 56, 5 ίί φΐθ(ϊ άφορμή:
άρχάς παρέξει τό πρόσωπον
31, 9 ιιιασίδίι-αίΐΐδ: άρχάς
προηννσμένας 23, 8

άστενής: τάς προτάσεις άσ&ε-
νείς είναι δει 45, 9 άσ&ενές
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καί γελοΐον 48, 13 άσ&ενή
130,17 τά ά. 111, 21 κεφά¬
λαια ά. 47, 14 τάς πίπτεις
των ά. 47, 18 τά άα&ενέ-
ατατα 110, 9

Ασκεΐν εν (ίοιΊ επ’) ϋργοις
33, 4

Αακήματα τής ρητορικής 1.),Π
Ασυμφωνία 122, 16
Ασνμφωνα λέγειν 78, 22
άβν μφώνως 62, 21

ασφάλεια 85, 3. 23 86, 21
110,23 132,19. 21 135, 2.11

ασφαλής 84,10. 13 85,17 88,
9 133, 5

Ασχημάτιστος 71,13 97,
3. 10 άοχηματίστως λέγειν
115, 12

άσχημων 74, 14
άτεχνία ρΓΟρπβ αά ο,ΐ'^απίθΐι-
ίοπιπι ίταοίειϋοηβιη τοίοτίατ
110, 17-113, 2”τεχνος άπαίτησις 101, 11
τεχνώς υίον 21, 10
άτοπία 64, 17
άτοπος λόγος 74,14 μέ&οδος
θαυμαστή τις καί ά. 77, 3
οντωσι Ακοΰσαι άτοπα 65, 2
Ατοπώτατον πράγμα 74, 18
οί 79, 12

αυθάδεια 126, 1

αυλοί 18, 13
αϋξηοις 117, 12
αύτόματοι φωναϊ ή&ικαί

107, 14
αυτός: ίοπηυΐα ροβΙβποπΒ
^ΓΒ,βοίί&ΙΪΒ και αυτός οϋαιη
ηο^αίΐιιβ αάΙπΒβίυτ μηδε . . .

μηδε αυτός 9, 10 αυτό τούτο
34,14 3,1 αυτό χρήμα λόγος
33,12 αυτά τά έναντία 51, 18
ίηυβΓΒΟ οτάίηβ τουναντίον
αυτό 97, 3

άφανίσαι την καινύτητα τού
ονόματος 115, 6 ίν’ άφανι-

σ&ή τό δίκαιον τού πράγμα¬
τος 131, 12

Αφέλε ια 8 4
Αφελής 100, 22 (οί απλούς)
λίξις 14, 13 Απαγγελία Αφε¬
λέστερα 24,25 Αφελώς προ-
άγειν 8, 13

τά Αφηγηματικά καί μν&ου
τίνος έχόμενα 8, 12

άφιέναι φωνάς 129,9 οηιίΐ-
ίβτβ 82, 16

αφνω 29, 22
Αφορμή: Αφορμάς παρέχειν
εις 16, 2 29, 21 διδόναι 8,
10 ΑφορμαΙ εις τούτο εσον-
ται ίκαναί 37, 6 οί 37, 12
84, 21 86, 16. 19

Αχάριστος 59, 10

βα&ύς: βα&υτέρα τέχνη 91,
15 μεγίστη καί βα&υτάτη
μέ&οδος 44, 12 βαθύτατος
εν τοϊς λόγοις 100,12 σχήμα
βα&ύτατον 79, 1

βα&ύτης ξητήσεως 85, 2
βαρβαρικόν ήϋ-ος 125, 22
βασιλικώς 83, 1

βεβαιουν ιηβά 55, 20
βεβαίωσις 121, 8
βιαίως λέγειν 66, 18
βιβλίον οί βνβλίον
βίος: ωςπερ εν &εάτρω των
βίων 124, 15 ηιπηβπιπι ρΐυ-
ταίβιη ρ1η1θ8θρ1ιϊ περί βίων
δοτίίιθηάο ηοΙ^αιαθί-Β-ηΙ οί
ΏίοηγΒ. Ηαΐ. 3,η1ί<ιη. II 3, 20
βί Ιοοοβ Ρΐιιίατοΐπ ο, \Υ}τ11βη-
ΐ>αο1ιίο ίη ίηά. £ΓΒ,βο. ρ 324
οοταροΒίίοβ

βλασφημεΐν εις 70, 9
βλασφημία 127, 8
βοη&είας δεϊσ&αι 110, 10
βραβεντής έφέστηκεν 32, 19
βραχύς ό περί τούτων λόγος

110, 8 λόγος βρ. καί σαφής
45,1 βραχεία ΑποφάσειΙίΟ, 2



εν βραχεί δε ταϋτα 5,3 οντε
βραχέα οντε πολλά 110, 11
διά βραχέων έπιτρέχειν 109,
19 βραχέως λέγειν 110, 7
βραχύτατα 110, 9

βνβλίον: γειγο Ρ ϊ ΙϊίίβΓΜη
ίβδίίΐΐαι- ηΐ 47, 13 89, 2 β.
πολιτικά 114, 23

γαμήλιοι &εοί 10, 7 μέθο¬
δος γαμήλιων 8, 19 οί Είδη

γαμικός 1ό}Ό;18,1 ρΐαΐ' 19,5
17, 23 (βχ οοηϊ) γαμικάς (βχ
οοηί) υποσχέσεις 97, 15

γάρ δοίΐΐοβί 10, 2 53, 2δ οί I
ΒΓαηβ Εΐά ΑΐοχαικΜ Αρίαι·.
80ΓΓ. ηιίη. ρ 247 ββά ίΐα ϊμπ
ϋίοηγβίιΐδ ίβ Ιβαβο 9 ρ 600,
13 Ε.

γ ε : θνητόν ον γε 10, 23 &ν-
&ρώποις γε ουαι 18,17 αμε¬
λεί γέ τοι 20,18 αμέλει και
— γε 28, 1 γε δη 25, 7 γε
μην 26, 1 μάλιατά γε δή
20, 14 μή τί γε 113, 7 ον
μην — γε 18, 2

γελοίος ήν 61, 15 τδ γελοίον
57, 22 οί πάοχειν

γέλως 131, 22 8

γεν ε&λιακοΐ (λόγοι) 14, 18
γενέ&λιοι &εοί 10,7 17,12
γένεαις 17, 19 129,22
γένος 125, 16 τδ γ. έστ'ι τά
τής συγγενείας ονόματα 128,6

γεωργικός 129, 1
γίγνεσθαι (ρίβηιιικρίθ γίνε-
ο&αί) εν δε τή άγωγή γινό¬
μενοι (δί ϊη (ΙίδοίρΙίηΒ, (τη,ο-
ίαηάα ϋθΐ·8αιηιιι·) 27, 19 εί
επί τίνος εύκλειας λόγος
γίγνοιτο 27, 13

γλνκύτης οΐ'Β,ίϊοηϊδ 5, 19
γνήσιος πολίτης 35,8 ίν στρα-

τοπέδφ οι γνηαιώτατοι 34, 5
γνώμη 109, 18 123, 4 130,15
—132,21 133,4—13 τρι¬

πλήν εζέτασιν έχει 130, 15
τής περί την γν. ασφαλούς
πραγματείας 133, 4 γνώμην
ποιείται 57, 15

γνωμολογεΐν 87, 7
γνώριμος 113, 6 8 διά των
γνωριμωτάτων &γωνίζεα&αι
113, 14

γραμματικόν ανδρα 111, 18
γραφή 9, 22
γράφειν πρδς εϊδός τι 8, 9

γρ. και συγγράφειν γυμνά-
οματα 9, 16

γνμναοία των άΟ'λονντων
126, 13 γυμνασίαι 40, 4

γυμνάσια 34, 15
γυμνάσματα καϊ άσκήματα
(αοί^ο ρι·0£7ΐιιιΐ3Ι8ηΐίΐί8,) 9, 17

γυμνός: γυμνή των κεφαλαίων
προτασις 110, 17 γυμνά τά
ή&η φϋ·εγγόμενοι 107, 15
γυμνότερος μεν . . . εύπρεπώς
<?Ε (80 γυμνός) 102, 6

γυμνάτης των προτάσεων
111 , 10

όακτυλοδειχτεΐβ&αι 36,9
βέ ίη αροάοδί 19, 8
δείγμα παρέχειν 30, 19δεικννναι: δείκνυσι 91, 1
έδεφν 86, 4 87, 13 88, 8
δείξης 130, 1—5 δείζαι 86,
17 130,10 δεικνύομαι 88,4

τδ δεινόν τής τέχνης 50, 13
δήλωσις άκριβής 113, 8
δημηγορείν 58, 10 88, 10
δημηγορία 84, 4 οβί
δημηγορικοϊ λόγοι 72, 2
δημοτερ·:τής: έπιδεικτικώτε-

ρον καί δημοτερπέατερον 8,17
διά σπονδής έστί 19, 3 οί ίν
διαβολή 127, 10
διαγινώσκειν: τά ή&εσι διε¬
γνωσμένα 110, 2

διαγρά·ψαι τον χειαώνα
120, 7

10



146 ΙΝΒΕΧ ΥΈΚΒΟΚΥΜ

διαγωνίζεσδαι 109, 5 τοΐς
ή&εσιν 107, 16

διαδέχεσδαι τόν λόγον παρά
64, 15

διαδιδόναι φως 11, 1 εί 8,4η
διαδόσεις ν.αΐ εννοιαι 9, 6
δ ιαίρειν: απαγγελία διηρ-
μένη 24, 25 31, 17 έν διηρ-
μένοις 8, 6

διαιρε ίν 125, 16
διαίρεσες καϊ διάκρισις 125,

21 διαιρέσεις καί ανναγω-
γαί 130, 13 5. έ'δνονς 126,
16 τών ήδών 107, 10 125,
13 περί δ. 125, 6 οί'111,10

ό διαιρετικός των ήδών
129, 23

διακοσμείν τάς πίατεις 111,
14 τα κεφάλαια προς τά
πράγματα 111, 20

διάκρισις 125,21 τών ήδών
τάς δ. 124, 15 ποιείται την
δ. 109, 12

διαλέγεσδαι 43, 22 58,4 61,
16 88, 6 89, 4. 7. 23 τω δήμω
129, 18 εΓ α<3η 75, 5

διαλεκτικόν όνομα 114, 15.
18. 22 134, 14 όν. από δια¬
λεκτικής 115, 3

διάλογοι 84, 5
διάλνσις τής σπονδής 131, 23
διανοήματα 121, 16
5 ιάπειρα 76, 3
διαπεραίνειν λόγον 103,13
διαπονείσδαι ιηβ(1 7, 7
διαρκεΐν 105, 20
διασώζειν 108, 7
διατιδέναι: τον λόγον δια-
δέμενος 14, 4 οί 46, 19

διατριβή (ϋ)α,ΐϊο βΐ. ουηοΐίΐΐίο
86, 17 88, 3 δοΒοΙ&θ: ίν ταίς
τών σοφιστών δ. 119, 23

δ ιατνποϋν 12, 17
δ ιαφ έ ρ ε ιν 109, 1 ρβεί διενή-
νοχεν ρΓΟ ρι·αβ8 18, 8 30, 3

διαφοραί 35, 22

διάφορος: ήδη λόγων διά¬
φορα τώ άγώνι ί θ ρΓΟρήίΙ,
ρηιΐίΐ 121, 11

διαφυγ εϊν 125,15
διδασκαλεΐον 79, 5
διδασκαλία 72, 7 77, 1

94, 5 117, 14
διδάσκαλος 90, 10 οι δ. ουιη
εοηΐβιηρίυ ^Γαηαιη&ίίοί 79,13

διεξιέναι 22,10 26,22 έργα
55, 10 48, 17 ίΐϊξε-
λενσεσδαι 64, 22

δ ιέ ρχεσδαι 12, 14ί ιηγείσδαι λόγον 46, 19 διη-
γήσομαι εχρΙίο&Οο 125, 19

διήγηαις 116,18 117,9.24
122, 2 περαίνει τήν δ. 101,17
άβ ταϊίϋβ 117, 9—118, 12

δικαιολογ είσδαι 98, 18
δίκαιος: τά υπέρ ’Λχιλλέως δ .

131, 10
δικαίως 11, 3 69,1 91,4 καί
πάνν δ. 45, 4

δικανικός αγών 120, 13 λό¬
γος 47, 12 54, 7 λόγοι 51, 8
53,5 98, 22 ιδέα 119, 21
υποδέσεις 53, 17 ρητορική
46, 5 £»06 53, 4

δίκη 120, 7 ρΙυΓ. 84, 4 119, 21
δρήνον δίκην 97, 16

διοικείν 72,13 75,18 78, 13
ρ388 αγώνες διοικονμενοι 70,
23 σχήμα 93, 11 ΙΏ6<1 διοίκη-
σιν 47, 13 εναντία 72, 6
έτερα 72, 5 91,1 σχήματα
97, 9 νπόδεσιν 45,20 χρείαν
57, 17

διοίκησις φΐΐά δϋ 90,2 οι¬
κεία 51, 4 τεχνική 78, 23 τό
έργον τής δ. 47, 19 σχήμα
93, 9 τοϋ λόγον 91, 8 τών
λόγων 87, 24 έν τω λόγιο
92, 3 παραδιδονς τήν δ. 90,
11 ποιήσασδαι 92, 10 έν
διοικήσει 84, 11 οί 115, 2. 5
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117, 6 121, 7 (1β αάιηππδίΓα-
ΐϊοηβ ρι-οηίηοίίΐθ 23, 9

διορ ίξειν 123, 10ί ιπλονς λόγος έσχηματισμένος
92, 7 Οχημα 61, 21 υπόδε¬
σις 55, 5 ό'. άβ ίη^επίο 127, 3

δίχα ο §βη 76, 6 122, 9
δόγμα όί, 6 57,3.8 109,4.7
παραδιδόμενον 53, 24

δοκιμασία και κρίαις 123, 3
δοκιμίου 122, 22 οί Β,Λη
δόξα 116, 23 122, 20
δράμα 56, 23 57, 19
δνναμιυ έ'χειν 53, 21
δνσκαταγώνιατα πρυβάλλε-
σδαι 45, 12

ίαυτών άβ ρΐ'ϊιαα ρβΐ’δοηίΐ 11
21. 24

έγκαλεΐν 48, δ
έγκαρτερείν υόσφ 29, 24
έγκατορύττειν: έγκατορωρύ-
χδαι 30, 11

εγκωμίαζειν τό προσόν 14,
24 τον έγκωμιαζομένον 16,18

εγκωμιαστικός λόγος 55, 23
έ. Ιδέα 54, 14 56, 12 Υπό¬
δεσις 53, 19 τόποι 22, 8

εγκώμιου 13,11 19,9 21,24
22, 2. 3. 23 26, 15 54, 5 95, 4
96,18 Σωκράτονς 53,19 κε¬
φαλαίου τον έ. 55, 8 56,12
Ισχύς 56, 20 περαίνειν τό έ.
55, 18

έδνος διπλονν έκ τε τον κοι¬
νού παντός καϊ έκ τον ίδιον
125, 18 οΐ 127, 18

έδος 58, 24 τα έ'δεαι κεκρι-
μένα 110, 2

εί ο. ίικίίο. ροδί άγανακτειν
75, 12 κατηγορία 53, 11
οίκτείραι 82, 14εΐίοϊ 29,19 43,19 44,24 73,
13 84, 5. 7. 16 των λόγων
43, 9 68, 2 των σχημάτων
43, 15 72, 3 δικανικόν 53, 4

προς είδος τι γράφειν τι 8, 9
μεταχειρίσασδαι 58, 24 χρή-
σδαι τώ εί. 29, 19

είκάξειν 111, 5
είκός ο. ίηϊ. αοΓ. Λβ Γβ ίυΐϋΓίΐ
14,2.11 15,7 ΐηί. ία!. 17,10
ρΐ’δ,θδ. 15, 10 31, 9 δίκαι έκ
των είκότων κρίνονται 119,22

εικότως 22,19 23,17 48,22
και δικαίως 91. 4 λέγει 127,
17 ονπη ιηοάο ροίβηίϊαΐϊ
113, 23

είκών 103,14 104,13.14 έσχη-
ματιαμένος λόγος δι’ είκόνος
103, 11 είκόνι τον λόγον
διαπεράνας 103, 13 είκόνος
παρεμβολή 106, 9

είρηναΐος 132, 1

ειρωνείας σχήμα 71, 24
εις οΓ λέγειν
εισάγει λέγοντα 126, 2 ισχυ¬

ρόν είναι 127, 9
είσρείν: είσερρύη τούτο τό
αμάρτημα έν ταϊς μελέταις
120, 9_

εί τ’ ούν ίΙβΓίΐΙιιΐΒ 23, 25 3

έκαστος: Ιδία καί καδ’ έκα¬
στον 25, 16 τά καθ’ έ. 27,
6 . 20

εκάτερος: εν εκατέρω τω λόγω
58, 6 52, 18 ?. ή πόλις 96,
21 I. τό είδος 84, 15 έξ έ.
(βχ οοηί) νποδέσεως 92, 10
τους έκατέρων λόγους 84, 25
λόγος προς εκατέρονς έκατέ-
ροις κοινός 89, 18

έκβολή λόγων 112, 1
έκκαδ α ίρ ε ιν: δει τούτο έκ-
καδάραι 129,2 έκκαδάρωμεν

,
133, 1

εκκείσδαι: παντίτω ίδεΐν έκ¬
τείμενον 107, 8

έκκλίνειν 113, 23
έκλαμβάνειν τά ήδη 123,23
εκλνειν: ή άναβολή έκλύσει
την ορμήν 52, 2

10 *
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εκμάττε ιν 121, 21
εκρεϊν: ή χρήσις (ονομάτων)
έξερρνηκεν 113, 22

έν.τελείν 64, 20
εκτέμνειν πιβάϊοοΓΐΐιη ιιοχ

129, 2
έκτνπονν 120, 15
έκφέρειν 54, 2
έκφρασις 120, 4
έλέγχειν 46, 11 47, 15 48,17
54, 4 τινά επί τινι 112, 20

έλεγχος 81, 23 112, 21
ελλείπειν: τά ίλλείποντα
άα&ενή 130, 16 132, 3 μη
έλλείποντα (λίγειν) 130, 16
132.18.20 133,3

έμπεριλαμβάνε ιν 35, 18
εν σπονδή έστω 25, 1 οΐ διά

δΗ,βρβ έν τούτω 12, 21 οθί
Η,ιιΐ εν ω 18,19 ϋβΐ, ρίβηίΐ
ΐοι·ηΐϊΐ1& εν τούτω δε γενό-
μενοι 17,11 οϊ 27, 19

έναγν.αλίζεσ&αι 113,10
εναλλάττειν 55, 21
ενάντιος : εναντία Ιέγειν 45, 4
67, 23 70, 5 βονλεσ&αι 67,
23 69,18 μη εναντία (λέγειν)
132.18.21 133,3 ό έξ ίναν-
τίας αάηβΓδ&ΓΪιΐδ 117, 9 οι
έναντίοι 111, 8 τουναντίον
71,12 το Εναντίον αντά 97, 2

έναντι.ονσ&αι 91, 6
έναντίωσις 45, 3 46, 10
κλέπτειν την έ. 91,18 έναν-
τιώσει περιπεσεΐν 77,13 δι
εναντιώσεων πορεύεσ&αι 46,8
εις ε. ύποπίπτειν 44, 23 τον
δι’ I. λόγον 46, 15

εναργής φαντασία 113, 9
εναργέστερον τι όνομα 115, 2

ενδείκννται σοφίαν γυναί¬
κας 97,13 τό άσφαλές 88, 8

ένδειξις 85, 18 παιδείας
114, 18

ένδιατρίβειν 31, 6

ενδιδόναι του πώ&ονς 29, 8
ε. αντοΐς δ βούλονται 51, 26

ένδοξος κρίσις 19, 16 πόλις
26,20.24 έ. πρόσωπον 31,7
38,4 τά ένδοξα 31,17 έν-
δόξως άπέ&ανον 29,14

ενδόσιμα 70, 4 οί ενδιδόναι
ένδύεσ&αι τά ή&η τοίς τό-
ποις 127,18

ενέργεια 115,4
ενθύμημα 121,21 112,15
έννόημα 14,15 18,8
εντελώς (οΐαβΐοιη) 132,6
έντενξις ή®ών 124,18
έντεχνος άπαίτησις 101, 11
μεταχείρ ισις 121,17 νπύ&εαις
64, 2

εντρνφαν τή τύχη 74,26
έντνγχάνε ιν τοις βνβλίοις
89, 2 ή όπωσοϋν ένετύχομεν
123, 6 πώς χρή έ. Άχιλλει
102, 18

έξάγειν 57, 7.
έ ξαγ όρενσις άπορρήτου λό-
γον 65, 18

έξαίρειν τον λόγον είς σεμνό¬
τητα 14, 14

έξαρτάν: ον τά αλλα έξήρτη-
ται 108, 3 έκείνον έξηρτη-
μένα 108,16

εξετάξειν 11, 6 64, 17 124, 14
έξέτασις λόγων 135,14 νόμων

110, δ
εξηγείο&αι 83,5. 15 89, 21

99, 23
έξήγημα 90, 1
έξήγησις 89,18 τέχνης 100,1
εξής Ιτέον έπϊ 21,23
έξω®εν λόγοι 121, 1
έπαγγέλλεα&αι 91, 16
έπάγειν τάς άνάγκας 66, 18
άπειλήν 72, 22 διαφοράν 10,
14 έξήγησιν 89,18 έπαινον
17, 7 οί 7, 16 έπη 62,7 ερμη¬
νείαν 8, 12 κέντρον 98, 16
λόγον 10, 11 37, 25 62, 13
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τό όνομα 46, 21 όχημα 65,
21 τέχνην 68, 8 87, 9 της
τέχνης το δεινόν 50, 13 νπό-
&εβιν 62,16 τινί 87, 4 εΛ>-
Βοΐηΐβ 68, 23 85, 24 90, 10
θί οηηι ρΒ,Γϋοίρϊο 56, 6

;
101, 17 9ετικως 17, 7

έπαγωνίζεα&αι 38, 14
έπάδειν 18, 4
έπαινεΐν 6,10 7,20 14,7 8

τινά τινός 64, 18 έπαινίαεις
4, 19 τα επαινούμενα 32, 25

έπαινος βασιλέως 7, 17 των
γεγαμηκότων18,1ί γένουςόδ,
11 θεοί 4, 17 τον έγκωμιαξο-
μένον 16, 17 των :κατοιχο-
μένων 26,15 29,7 τήςπόλεως
5,6 των προκαταοτηβαμένων
35, 21 έν τοΐς περί τον &γώ-
νος έπαίνοις 15, 19 τον έ.
ποιεΐβ&αι 15,13 έχειν 29, 10
35, 21 είπεϊν 27, 14 έπιέναι
5, 6 λέγειν 13, 8 παρεξετά-
ζειν 55, 13 οί 6, 22 16, 3.15
17,7 19,9.23 37,5.11 53,
29 54, 19

έπαίρειν τινά 51, 14
έπακολονϋ-ει νοήμααιν ερ¬
μηνεία 8, 11

έπανάμνηβις 121, 8
έπανατείνεσ&αι Λδοΐιιίβ

64, 23
έπανέρχεα&αι 133,19 έπαν-
ελ&είν 134, 16

έπαν&εΐν (βχ οοηί) 108, 14
Ιπαν ιέναι 112, 2
έπαπειλείν 64, 8
τ'ο επαχθές τοϋ λόγον έπε-
βκίααται 53, 15

έπ είναι: εί έπείη (στέφανος
τω άγώνι) 7,12 οί 6, 21

έπ ε ιοκνκλε ΐν 121, 1
έπεκδιδάακ ε ιν 58, 23
έπήβ ολος έπιατήμης 17, 6
έπήλνδες 27, 88

επί: ήμερα έφ’ ής 14, 22 έ.
πολέμου καί έ. παρατάξ,ειας
33, δ έ. κεφαλαίων 116, 3
έ. άλλης νπο&έσεως 79, 2 ?)
έπί τάδ’ ή επ’ εκείνα 123, 1

έπιβόησις 33, 21
επιβολή βχ οοηί 99, 18
έξ επιβουλής διοικείσ&αι

78, 17
έπίγραμμα 53, 9
έπιγράφεσ&αι 91, 4 έπιγέ-
γραπται Σοφή 93, 7

έπιδαψιλεύεο&αι 27, 5
έπιδείκνυο&αι 79, 16
επ ιδεικτικώτ ερ ον και δη-
μοτερπέστερον 8, 16

έπίδειξις ματαία 120, 8
ίπιείκεια προατε&εΐαα τοίς
λόγοις 44, 8

τό επιεικές τής απολογίας
53, 12

έπιέναι τον έπαινον 5, 6 ρΐΌ
διεί,ιέναι 98,20 τον έπιόντος
ό λόγος ό προάγων μείζων

,
5,4

ε π ι&ε ω ρ ε ΐν καιρόν 15, 15
οί επίκαιροι των αγώνων
120, 24

έπικαλείσϋ·αι &εόν 102, 7
έπικελενεα&αι 33, 15
έπικέλενσις 33, 10
έπικήδειοι 26, 9
έπικίνδυνος ύπύ&εοις 81, 9
έπ ικρύπτ ε ιν 111, 22
έπιλέγειν 64,5 έπιλέγεα&αι
ονόματα 114, 20 οί 126, 14

ίπίλογος 121,3—11 βεβαίω-
οις ή έπανάμνηοις τών προ-
αποδεδειγμένων πραγμάτων
121, 8 τό τέλος τοϋ έ. 98, 15επιμελώς πραγματεύεται
102 , 1

έπιπίπτει τω βώματι 97, 12
έπιπλήττε ιν 65, 6 84, 13
έπιπολάζειν 127, 7
έπιβημαίν εο&αι πιβά 14,25
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15,19.23 16,8 18,11 21,25
22, Ιό 23,13 Οβί

εχιοκιάζειν 53,15
έχιβτήμη 122, 9
έχίταοις 75, 12
έχιτάττε ιν 35, 12έχιτάφιος 26, 2. 16 28, 20
κεφάλαια τον έ. 54, 19 ΤΙια-
(^ίίάϊιΐΒ 54,13—56έχιτελεϊν οχήματος έ'ργον
101 , 6

επιτήδευμα 18, 22 27, 22
128, 22

έχιτήδενοις 125, 17 128, 22
εχιτιμαν 63, 13
έχιτίμηοις 104, 15 106, 9
ρΙιΐΓ 89,1 το χικρόν τής έ.
106,10 την έ. και τήν παρα¬
μυθίαν 79, 25έχιτρέχειν διά βραχέων
109. 19

επιφέρειν 63, 3 64,2 66, 10
112, 8 115, 6 έχενεχθέντα
112, 12

έπιφημίξειν 10, 6
επίφθονος 114, 22 131,11
επιφυλλίδες (ΑΓΪΒίορΙι) 121,4έχιφωνήματα (ΐηϊ<1 5Ϊηί 107,

13 έχιφ. καλονσιν τά εν έπι-
λόγοις λεγάμενα 121, 5

έχιχειρεΐν 29, 14
επιχείρημα οικείας διοική-

σεως 51, 4
έπιχωριάζειν 20, 19
έπος ΠΘΓ8118 Ηοιηβή 62, 8 78,

15 130, 2 οβί νπεναντίοις
έχεοι 77, 9

επώνυμος (πανηγνρεως) 37,
11. 19

έρανον άχοδοτέον 31, 14 ουν-
εισφέρειν 9, 12 κάλλιοτον

,
11, ^

εργατικός και γεωργικός
1.29, 9

έργον ορρ χύρεργον 95, 9
οχήματος έ. έπιτελείν 101, 6

το μεν ΐ. ονκ είχε 102, 5
έργω δέ 58, 19

ερμηνεία 117, 7 το σαφές
τής I. 25, 1 έ. έχάγειν 8, 12

£ ρ ρ ίχτειν 83, 3
έ'τσρος: το έτερα λέγειν και

έ. διοικείοθαι 91, 1 το έτέ-
ροις διαλεγόμενον ετέρων
καθάπτεοθαι 88, 5 ατερος
(θχ οοηί) 25, 17

εν δ ιάλντ α λέγειν 70, 19 77,
6. 20. 24 78, 13 χροβάλλε-
σθαι 45, 11 ενδόσιμα καί
ενδ. χροτείνει 70, 4 εϋδια-
λντοις χρήσθαι 77, 10 οί 78, 7

ευήθης 127, 3
ενθνν ε ιν 112, 18
εϋθννα 119, 9
εύμοιρία 22, 20
εϋνοια 57, 10 ευνοιαι 9, 7
είίχορος: έχι τό ενπορώτερον
94, 4

ευπρέπεια έοχηματιομένων
λόγων 88, 1 ενπρεπείας δεί-
οθαι 43, 17 71,21 102, 13

ευπρεπής: το ευπρεπές 72,19
85,1 103,12 τό εό. τον εγκω¬
μίου 95, 7 τής χαραινέοεως
72, 13 ενχρεχως άχαιτεΐν
101,9 διαλέγεοθαι 90,5 96,5
ήνεγκεν 74,19 λέγειν 72,4.
9 91, 12 οί 102, 5. 7 ενχρε-
χέστερον λέγειν 72, 11

εόχροοηγόρως χροσενεχθή-
ναι 23, 15

ευπρόσωποι λόγοι 43, 20 οί
43, 22—44, 2

εύρημα θεών 3, 3
εν οχήμον ε ς αίτίαι 44, 14
εντελώς φθέγγονται 113,4
εΰτρεχής 92, 15
εΰφημεΐν Ι&ιιάαΓΘ ο αοο 31,

11 36, 9
εύφορία θχ οοηϊ 134, 13 οί
Ροΐΐιιχ οηοιη IV 97 θχΙγ

ευφυής εις χάντα 27, 18
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ε ΰ χ ή χρήσ9αι 12, 14 19, 21
24, 13

έφάπτεσ&αι 7, 10 43, 8
έφαρμά ζειν 23, 5
εφεξής έπιέναι δ, 6 έρείς 37, 9

ΟΪ 61, 20
έφίστασ&αι: εφιατανόμενοι

(βχ οοηϊ) τή φύσει, των πραγ¬
μάτων 127, 5

εχειν ίοπηαΐα το 9ε νϋν ϊχου
121, 23

ζήλος τέχνης 121, 20 κατά
ζήλου τής ιστορίας καί των
ποιημάτων 120, 10

ζηλοϋν 54, 1

ζημία (ορρ κέρδος) 45, 4
ζητείν 135, 3 την αιτίαν 84,

21. 23 τάδ διαιρέσεις 107,10
οιιιιι ίη£η 80, 20 ζητητέον
έατ'ιν πότερον ... η 125,19

ζήτησις 80,22 παρέσχετο τοίς
πολλοϊς ζήτησιν 60, 20 βα-
9ύτης ζητήσεως 85,2 έν σχή-
ματι ζ. 85, 16 έν μέσω την
ζ. ποιείσ&αι 109, 5

ηγεμόνα τε καί κορυφαίου

.
8 ’ 7

ηγούμενον ρΓΪηΐ3,ΓΪυιη111,16
ή&ικαί φωναί 107, 14
η&ος 106, 3 —109, 17 τό ή. δι-

πλοϋν είναι, κοινόν τε καί
ίδιον 123, 9 κοινόν τό φιλο¬
σοφίας έχόμενον, τό εις άρε-
τήν πρυτρέπον καί κακίας
άπαλλάττον 123, 11 8 ίδιον
δε τό ρητορικόν 123, 13 οί
135, 5—9 τό 'έν μέγα ή.
108, 2 ή. τό μέγιστόν τό έκ
φιλοσοφίας 108.12 τό πρώτον
και μεγίστου η. 109, 16 ο
τον ή. άγών 107, 13 τό
οικείου ή. τής προαιρέσεως
128, 17

ηλικία δΙα,ΙιΐΓϋ: κάλλους σω¬
μάτων και ηλικίας 18, 21

τοΰ ημεδαπού χορού 8, 7
ήχοι 33, 21

{θάλαμος: ο επί τω 9αλάμω
λεγόμενος λόγος 17, 21

9αρροϋ μεν λύσειν 111, 3
9ανμάζειν: ώς 9αυμάζων

71, 17
9εασ9αι 64, 16
9έατρον: ωςπερ έν Φεάτρω
των βίων 124, 15

θεόδ: τοίν 9εοίν ϊ β Αροΐΐίηϊ
βΐ ϋίίΐηαβ 15, 4

θεραπεία α,ιίυΐαϋο 21,15 τοδ
προοιμίου 62, 22

θεσι-δ δϋιΐΒ πόλεως 24,4 των
βνβλίων 121,14 ρΐ’Ο^ιηηίΐΒΐηα
τας ϋέσεις οΰτω λεγομένας
9, 18 έν ταίς 9έσεσιν 9, 25

&ετικώς έπάγειν τον έπαινον
17, 7

& ε ω ρ ί α 135, 1 φιλόσοφος
53, 21 ή των ή&ών 9.
άρι9μω καταληφ&είσαν διαί-
ρεαιν ή9ών παραδίδωσι 125,
12 ή των πραγμάτων 9.
109, 22

9ήρα ή περί τάς ιδέας των
λόγων 9, 24

9ηραν 113,11
τό 9ρασύ 131,17 9ρασύτεραι
(απαιτήσεις) 71. 22

9ρηνεϊν 29, 3 54, 22 55, 3
9ρήνος 26,9 54,20.8
9υμικά [ή9η) 108, 14

ιατρική 128, 24
ιατρός: ρτορί'ϊ&β ιιοοβδ 129, 1
Ιδέα 8, 10 9, 24 18, δ 26, 7

λόγου 8, 16 ρΐΌρτϊθ αά. §'β-
ηβτα άίοβηάί ΐ'βίβιΊητ πασών
ιδεών τής ρητορικής 46, 4
ί. δικανική 119, 21 εγκω¬
μιαστική 54, 14 56, 12 πανη-
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γνρική 72, 3 οί 46, δ συμ-
βονλευτική 53, 21. 24 δ4, 15
56, 15 117, 21 118, 18 ρήμα
έξ άλλης I. λόγων 115, 8
μετά τάς I. τους ανδρας
έπανελ&είν 134, 15 I. τών
πεπραγμένων 120, 16 έσχη-
ματισμενη I. λόγων 71, 7

ϊ'δ ι ο ς : άπδ τον κα&όλον επί
το ίδιον αγειν τον λόγον
19, 13 ίδιον ή&ος 123, 10 88
το ί'. τών βαρβάρων 126, 5
ίδια καί κα&’ έ'καστον 25,16
εν τοίς I. 27, 21 28, 15 την
I. νπό9εσιν 62, 16 Ιδίας
(άρχάς) 31, 10 Ιδία 20, 8

Ιδιότης των καιρών 15, 19
προσώπου 31, 15 ίδ. (βχ οοηί)
από γένους 128, 6

Ιδίωμα (βχ βοηί) κωμωδίας
114, 9

Ιδιωτικά πράγματα 129, 16
Ιέναι έπΐ ο 3.00 21, 23 27, 7
άχρι μεν ονν τίνος την αυ¬
τήν Ιτέον 26, 19

ίκετεία: τους άρι&μονς τής ί.
103, 1 τάς με&όδους 102,10

ίλαρώς 71, 17
ίσος: άπδ τον ίσου νμνών (βχ
οοηί) 109, 10

ιστορία φιλοσοφία έστίν έκ
παραδειγμάτων 124, 20 ί.
τον βίου 125, 2 τών έν ταίς
ίστορίαις (ί β ΙίΒπβ) λόγων
98, 23 ταίς παλαιαίς ί. 125,1
ιστοριών τινων μνημονενειν
13, 3

ιστορική 115, 4
ιστορικόν όνομα 114, 14 οβί
134, 14 οί ιστορικοί 120, 14

Ισχυρός 111, 6 131, 6.21 τά
ισχυρά 111, 7. 22 117, 18
τά Ισχυρότατα βραχύτατα
λικτίον 110, 9 ίσχνρώς εν¬
αντία βονλεα&αι 69, 18

Ισχύς 56, 21 110, 3 111, 22

καΰάπτεο&αι 65,22 88,6
98, 7 κα&άτρασ&αι 89, 6

λέγειν 135, 13
κα&ιστάναι: τις ό κατα-

στήσας την πανήγυριν 37, 10
καθολικά κεφάλαια 118, 17
κα&’ ολον 111, 12
καθόλου 25,3 115,16 125,20
τον περί τών πανηγνρεων κ.
λόγον 35, 20 οί' ίδιος

καί μόνος ίοπηηίαβ ίηδίαν 91, 5
ΰπύταν καί άυπι ηαοιίο 108, 6

καινός: τδκαινότατουδή 44, 24
καινότης ονόματος 115, 7
παραμν&ία τής κ. 115 9

«αιρόϊ ςινιίίΐ δίί 132, 17 ιΐδΐιβ
ΐ(1οιιβυ8 115, 14 ετέρου
καιρό γ , οι τοϋ παρόντος
22, 2 ο κ. τής χρήσεως 115,
1. 2 ό κ. παραιτεΐται 102,16
έν άκμή καιρόν 97, 14 και¬
ρόν νπερβαίνειν 112, 2 προα-
τι&έναι τδν κ. 114, 14 τοίς
τότε καιροίς 113, 21

κακίαι λόγων ρητορικών 77, ό
τάς έν λόγοις ρητ. κ. 77, 4
την κ. την επί τών λόγων
77, 11

καλινδεία&αι έν τοίς κα-
κοίς 30 11

καλλ ιφωνία 18, 14
κάλλος σωμάτων 18, 21
κανών καί στά&μη καί δοκί¬
μων ώρισμένον 122, 22

καρπονσϋ’αι τδν έπαινον
107,15

καταδείσ&αι τά ή&η άρι&μφ
125, 14

καταδιαίρεσις 126, 18
κατα κλείε ιν τδ έγκώμιον

22, 2 ανάγκη κατακλειόμενοι
114, 10

καταλαμβάνειν άρι&μώ 125,
12

καταλογάδην 26, 10
καταλόγιζεσ&αι 59, 9
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καταλνειν εις τούτο τον
λόγον 24, 19

καταμανθάν ειν 64,18
κατασκεύαζειν 58, 18 έν τω

λόγω 58, 11 ή μέθοδος τον
κατασκευάσαι 50, 11 αλλα
προτείνων αλλα κατασχευάζει
47, 13 έτερα 51, 5. 9 52, 22

κατασκευή των κεφαλαίων
71, 1 την πανουργίαν τής κ.
51, 1 τάς ·λ. ασθενείς έχει
112, 11 έμιξε τάς ζ. 55, 5
συμπλέκειν 117, 11 άλλαις ζ.
συμπλέκειν τά οικεία 96, 14

κατατιθέναι ιη601 75,7
κατηγορία 53,10.18 63,19
95,22 τό πικρόν τής ζ. 53,12
έχει κατηγορίαν 54, 4

οί κατοιχόμενοι 26, 16 29, 6
τό κέντρον τής άπαιτήαεως

98, 15
κερανννναι: κεράαας 56,6
κέρδος αί εναντιώσεις έχουσιν

45, 3
τό κεφάλαιον τον εγκωμίου

55, 8.12 56, 12τοΰ προοιμίου
116, 22. 23 κνριώτατον εν
συμβουλή κ. 56,16 κεφάλαια
περί τής έν προοίμιοις πλημ-
μελείας 117, 7 τρία κ. τοϋ
επιταφίου 54, 19. 20 96, 17
έτερα 44, 16 κ. τής συμβου¬
λής ςριαβ δίηί 118, 22 τά εκ
περιουσίας κ. 119,14 τάξις
των κ. 55, 21 επί κεφαλαίων
προδηλοΰν 116, 3 οί' 47, 14
71,2 τά καλούμενα κεφάλαια
111, 13— 20 οί 116, 7 — 9
118, 13- 119, 23 ά καί κα-
λονσιν καθολικά κ. 118, 17

κίνησις φαντασίας 120, 24
κλέπτειν την ακράασιν 117,

15 τον ακροατήν 70, 10 τό
δοκείν 52,3 νήν δόξαν 91,9
την έναντίωσιν 91, 17 την
πανουργίαν 50, 23

κλήσις επί δείπνα 71, 19. 17
κλοπή διοικήσεως τεχνικής

78, 23
κοινός λόγος 85, 22 λόγος
εκατέροις κ. 89,18 τάς απλό¬
τητας των κ. λόγων 98, 24
κ. ήθος 123, 10 06ί άρχάς
Ιδίας καί μή κοινάς 31, 10
είς τό κοινόν 85, 20 λόγος
επιτάφιος κοινός ϊ β ίΐά οίυϊ-
ίηίβιη ρβι·ϋηβη3 25, 15 οί
26, 3 27, 19. 23 28, 9 κοινός
δέ ό τοιοντος ί 6 ήοη δήίΐθ
ίαηίυιη ίίΐιηΐΐίηβ 8β<1 ίοΐΐ
οίηϋβ,ίί 1θ§βή(1ή8 (ηοη ϊη-
ίβΐΐβοΐυηι δηηρρίο Ρΐιϋοΐ. 53,
433) 27, 18
κοίρανος διαλεγόμενος

89, 23
κρασις εατίν ή τέχνη τον σχή¬
ματος έν τοϊς λόγοις 55, 7

ή τέχνη ή κρ. ηθών καί
πραγμάτων 135, 12 ηθών
κράσεις 107, 6. 11 109, 15
1ϋ7, 12 135 12 κ.ρ. των υπο¬
θέσεων 54, 1

κ.ρείττων φθόνου 32,20 των
κρειττόνων ή καθ’ ήαας
109, 8

κρίνειν: οΰκ όφθαλμοίς κρί-
νουσιν αλλά γνώμη 32, 22
δίν.αι έκ των είκότων κρί-
νονται 1Γ9, 22 τά έθεσι κε-
κριμένα 110, 2

κρίσις Ιπάοΐ’ηηι 32, 21 εαυτόν
νποβάλλειν τή των ακου-
όντων κρίσει 34, 23 ένδόξω
κρίσει 19,16 κρίσει, οΰ τύχη
27, 9 ή κρ. τής δίκης 120, 7
ή των λόγων κρ. 122, 8 οικεία
κρ. χρήσθαι 122, 21 την κρ.
ποιείσθαι 123, 3

κρνπτειν 53, 12
κύριος: κυριώτερος (άγων)

125, 9 οι κνριώτατοι τρόποι
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4δ, 17 κνριώτατον κεφάλαιον
56, 1δ

κωμωδία 46, 2 114, 16 ή κ.
πολιτεύεται· και φιλοσοφεί
57, 19 εν ίδιώματι κωμωδίας
114, 9

λαβή: λαβάς αντιλογίας διδούς
68, 9

λάλος 127, 2
λαμβάν ε ιν παρά τίνος 4, 10
την πολιτείαν ί.ητρόμε&α 27,
20 λαβόμενος τής αφορμής
86, 16

λαν&άνειν: τοϋ λ. ή τέχνη
70, 6 τον λα&εΐν ή μέθοδος
70, 13 όπως τις αν λά&οι
μεταχειριζόμενος 46, 14 οί'
62, 16

λέγειν εις ύπό&εαιν 70, 15 38
79, 21 οί 60,4 61,9 66,16
λέγεσ&αι εις τινα 85,18 λό-
γος απλώς λεγόμενος 64, 18
λέγουσιν οΐ διδάοκαλοι 79,
13 ό λέγων ογηΙογ 32, 5 34,
19 54, 17 110, 22 οβί.

λ έξις 8,1—17 14,13 113,
3-115, 10 122, 1 134 οί
απαγγελία ερμηνεία, λ. άλλη
άλλων 8, 1 αφελής 14, 13
μονότροπος 8, 3 ή λ. τό σα¬
φώς τό κα&αρώς τό πολ-
λοστώς τό παικίλως 135, 13
τρόπος τής λ. 126, 11

λιπαρόν γήρας 17, 15 οί 31, 5
λόγος αμφιλαφής 17, 9 ασχη¬
μάτιστος 97, 3. 10 δικανικός
47, 12 ρΐυΐ' 51, 8 98, 22
εγκωμιαστικός 55, 23 ο δι'
εναντιώσεων 46, 15 έαχη-
ματισμένοι 45, 17 51, 8 88, 1
93, 15 96, 4. 13 97, 7 102, 12
103,11 ηίάβ 43—106 ευπρόσ¬
ωποι 43, 21 οΐ εν ταίς
ίστορίαις 98, 23 κοινός λ. 85,
23 κοινών λ. 98, 24 κρείτ-

τονος λόγου μετασχών 57, δ
πανηγυρικός 35, 17 37, 8 τής
παραβολής λ. 55, 18 πεζός
18, 7 προτρεπτικοί 34, 8
συμβουλευτικός 52, 21 ρΐιιτ
55,15 98,22 άγωνιστής λόγου
32, 10 άνάλωμα των λ. 118, 5
απλότητες λόγων 98, 24
άφορμή 86, 19 τη διατριβή
και τή μελλήσει των λ. 88, 3
διοίκησις 87, 24 είδος 43, 9
τό έπαχ&'ες 53, 16 ευρετής
33. 12 ευπρέπεια 88, 1 ιδέα
8, 16 κολοφών 7, 16 τά μέτρα
102, 12 τρόπος 43, 13 υπό¬
δεσις 58, 14 άποτείνεσδαι
λόγον 85, 23 διοικείαδαι 86,
16 έξαίρειν 14, 15 ποιεϊσδαι
85, 19 απυυδάζειν περί λ. 4,2
βραχύς ό περί τούτων λ.
110, 8 κατά λ. 108, 22 κατά
λ. τέχνης 111, 2 ό δε λόγος
τέχνης 111, 3 κατά τον τής
χρείας λ. 108, 17

λο ιδο ρ εΐσδαι 62, 20 65, 8
τοίς αντιδίκοις 116. 11

λοιδορία 116, 13 127, 6
λύειν τό σχήμα 94, 17 τά
- δίκαια 131, 10 α ϋαρρον-
μεν λύαειν 111, 3

λυμαίνεσ&αι 124, 2 έν τοίς
λόγοις 110, 15

τό λυπηρόν τοϋ ακούσματος
84, 10 τό μέλλον δεικνύομαι
λ. 88, 4 λ. παραίνεσις 104, 16

μάδημα: προς μαδήματα
οζντέρους 127, 13 μέγα καί
λαμπρόν 132, 1

μακροί λόγοι 126, 13
μαλακός: τάτών πρεσβυτέρων
ήμ η μαλακώτερα 128, 14

μαλάξαι τον δνμόν 82, 6
μαρτυρ εϊν τινί τι 124, 11
μαρτνρεσδαί τινα 43, 14

60, 22
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μάτεαος: ματαία αδολεσχία
117, 16 έπίδει'ξις 120, 8 μά-
ταιον τδ άνάλωμα των λόγων
118, 4 μήκος λόγων 120, 22

μεγαλοπρ επής 17, 3 108, 24
τδ μεγαλόπρεπες 108, 7

μέγεθος πόλεως 24, 4 τοΐς
ενδόί\οις και μ. έχουσιν 31,
17 απαγγελία μ. έχουσα 31,18μέθοδος 45, 7. 12 46, 6 88, 5
γαμήλιων 8, 19 τής ίκετείας
102, 19 τον κατασκευάσαι
50, 11 του λαθείν 70, 13
λόγων 44, 11 77, 2 περί του
πανηγυρικόν λ. 37, 8 του
παραμυθητικόν 29, 3 των
προτάσεων 110, 20 σχημάτων
70, 15 άτοπος μ. 44, 22 βα-
θυτάτη 44, 13 μεγίστη 70,
15 χαλεπή 44, 7 δηλοϋν μ.
43, 12 παραδιδόναι 102, 19
χρήσθαι 44. 15

μελετάν: οί μελετώντες ρή¬
τορες 120, 16 οί μ. ΐσασιν
77,14:θίς(κεφαλαίοις)χρώνται
οί μ. 118, 16 πλημμελοϋμεν
μ. 115, 22

μελέτη 121, 23 ρΙϋΓ 107, 3
110, 7 121, 13 αμάρτημα έν
ταίς μ. 120, 10 τά έν μελέτη
πλημμελήματα 121, 23 προ
τής μ. την υπόθεσιν προ-
βάλλειν 115, 25

τή μελλή σε ι των λόγων 88, 3
παρά μέλος λέγειν ηιαδίοοπιηι
υοχ 129, 3

μέν: ου μεν δή 25, 7
μέρη τής ρητορικής 53, 8
μέσος: έν μέσω την ζήτησιν
ποιείσθαι 109, 5 εις μέσον
καταθέσθαι 75, 7 άμφιβόλως
και μέσωςίΐΐ , 5

μεταβαίνειν έπί: μεταβήση
18, 18 μεταβησόμεθα 28,10

μεταβάλλειν ίη1ι*?ιη8 48, 20
μεταβεβλήσθαι 48, 20

μεταβολή 131, 25
μεταδιώκειν τδ κατά φύσιν

113, 5
μετατιθέναι 79, 10 111, 15
μεταφέρει ν την γνώμην

126, 10
μεταχε ίρ ισις έντεχνος 121,

17 τής μ. την μέθοδον 43,
11 ουχ ή αυτή μ. ποιήσεώς
τε και πεζού λόγου 18,7

μεταχειρίζεσθαι τδν λόγον
46.14 121,22 προσφόρως 18,
10 είδος 58, 24 ήθη 108, 6
109,11 τά αυτου 117, 20

μετιέναι την οδόν 8,8 όδδν
των ρητορικών 9, 16 λόγον
4, 4 λόγους 3, 2 4, 13 25, 8
26.14 υδώ τινι και έπιστήμη
6, 1 25, 8 τέχνη 4, 4 συν
τέχνη 4, 13 τδν τρόπον 6, 1

μετρείν: άγων δικανικδς με-
μέτρηται πρδς την χρείαν
120, 13

μετριωτ εραι ( απαιτήσεις )
71, 22

μέτρον (και ασφάλεια) 132,
19. 20 135, 11 έν μέτρω 117,
14 περί γνώμην τά μέτρα
ουχ όρώμεν 109, 18 μ. των
προοιμίων 117,5 των έσχημα-
τισμένων λόγων 102, 12

μή τι γε 113, 7
μήκος περιτιθέναι 110,8 μά-
ταιον μ. λόγων 120, 22

μηκυνειν τηνυπόθεσιν 117,10
αβδοΐυίθ 110, 3

μητ ρ ικώς 73, 6
μηχανασθαι 25, 14 σύνοδον

66, 10
μιγνυναΐ: τάς κατασκευάς
55, 5 απαγγελία μεμιγμένη
24,23 λέ'ξιν ποικίλην και μεμ.
8 , 4

μικρού 8Ϊηβ δίϊν 17,19 μικρό¬
τεροι 1ιυηιϊ1ίοι·68 108, 5
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μιμεϊσθαι 58, 12 91, 18 τήν
τέχνην 99, 22

μίμησις ηυϊά δίί 121, 10—21
νατά μίμηαιν τήν Πλάτωνος
109, 3 112, 10. 23 μακρό-
τερος ο περί μιμήσεως λόγος
121, 22 εν τοΐς περί μιμή¬
οεως πειρασάμεθα 112, 24
οί ρι-αοΐ'. ρ Υ. 5 4, 2

μιμνήακειν: μνηαθηαόμεθα
24, 15 μνηστέον ενδόξων γά-
μων 12, 8

μνήμη ροδί ιηοι·ίΘΐη 36, 21
ιηβηί,ίο 57, 7 86,2 μνήμαι
ιηοηνιιηθηίΕΐ 36, 23

μνημονεύειν 23, 11 ιστοριών
13, 4 των αρχαίων 40, 17

μνησ ικακείν 63, 11
μονότροπος λέξις 8, 3
μουσική 4,1.21 6,16 καλλι-
φωνία καί τοΐς λοιποις μέρεοι
τής μ. 6,16

ό μουσικός 129,5 αγών 6,13
μ. ακροάματα 36, 3

μ-ΒΌος λεγόμενος περί τής πύ-ΐ£<»5 δ, 17 οί 5, 22 7,10 τά
μύθον τίνος έχόμενα 8, 13

μυστήρια 16, 1

Vεα ν ικώς 64, 7
νικηφόρος 38, 4
νόημα: τοΐς νοήμααιν επακο¬
λουθούσαν τήν ερμηνείαν
8 , 11

νόσημα 84, 18

οικείος άγων 70, 17 διοική-
σεως 51 , 4 προτάσεις τάς
οικείας 45, 9 οίκείαν ύλην
125,11 τήν οίκειοτέραν νπό-
θεαιν 83, 4 παραβαλεΐν τά
των οικείων καί των εναν¬
τίων 55, 16 άπό των οικείων
καί προσφορών 38, 8 επί το
οίκειότατον έρχεται 82, 17
αϊΐαβί'ΐ) οίκειότατα 37, 25

οίκτίζεσθαι 121, 10
όλιγώρως εχειν 21, 11
όλος: δι’ όλου 51, 11 τού λό¬
γον 52, 21 οί καθ' όλον βί
καθόλου

ολοφυρμός 29, 7
όμιλείν τινι άϊδοίρυΐυιη βδδβ

94, 3
ό μογ νώμον ας αύτώ γενέαθαι

62, 3
όμοιότης 121, 16 ένθνμημά-
των 121, 21

δμολογεϊν 87,3. 15.24 92,17
σαφώς 119, 9 τά φύσει όμο-
λογονμενα 110, 1 τά ύμ.
132, 12—16

ομολογία χρήαθαι 115, 7 όμ.
ποιεΐσθαι 62, 6

όνομα: δι’ όνύματος ενός 89,
19 δυσίν άνόμασιν 132, 19
ή τροπή τών όν. 126, 5 δ.
άνακεχωρηκός 113,11 σπάνια
όν. 113,19 114, 7 ό. συνήθη
καί γνώριμα 113, 21 άήθη ό.
114, 2

όντως οχ οοηί 95, 8
όξύς: προς τά μαθήματα όξυ-
τέρονς 127, 14

οπαδοί Μουσών καί Απόλλω¬
νος 4, 1

όργίλος: ήθη οργίλα 123, 22
όρέγειν χεϊρα 21, 17 όρέγε-
σθαι 34, 9

όρίξειν 122,23
όρμάν: ονκ οΐδα όπόθεν όρ-
μηθέντες 43, 21

όρμή 52, 2. 7. 15 του λόγον
66, 1

όρος: έξω δε τούτων οϋκ εί-
σίν όροι 123, 8

όψιμαθία 114, 11
όψις 126,9 γραφικάς τάς όψεις
τών αναγκαίων παράγουσιν
120, 12 λοιμών κτλ. όψεις
120, 19
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παγκάλως 127, 11
πάθη: τάς εν νεότητι πάθας

100 , 8
πάθημα 120, 23
πάθος: πάθει ταϋτα διεζιέναι
70,11 εν προοποιήβει πάθους
70, 20 πάθους προβολή 78,
16. 23 προοθήκη (3,η προθ-)
70, 7 τοΐς αίοχίοτοις των
παθών 114,12 τδ περί τονς
όδόντας π. 114, 2

παιδεία 14, 9. 12 21, 2 22, 23
23, 21 27, 21 π. έοτ'ιν ή εν-
τενξις των ηθών 124, 18
παιδείας ενδειξις 114, 10

πα ιδεύειν ϊ <1 διδάοκειν 102,
12 οηια ϋιιρίίοί ααοιΐ3 102,
18 πεπαιδευμένος τι 22, 2δ
οι πεπαιδευμένοι 22, 23

παίδενβις 9, 4
οι παλαιοί 43, 9 112, 3. 9

121, 17 π. ίοτορίαι 125, 1
π αλα ιότης 121, 14
πάλαιΰμα: οόφιομα καί π.
των άκουόντων 61, 10

πάμπολλα 97, 8
π ανηγυ ρ ίξε ιν 35, 18
πανηγυρικός λόγος 35, 17

37, 8 84, 5 πανηγυρική ιδέα
46, 5 72, 2 δ περί των πα¬
νηγυρικών λόγος 25, 3

πανήγυρις 3,2 83 31,22—
37, 9 εορτα'ι καί πανηγύρεις
12 , 2

πανουργία: κλέπτειν την π.
51,1

πανταχο ΰε 58, 11
παρά φανλον ποιεΐΰΰαι 19, 8

οί' ΕίοΙη. παρ’ ο 107,14 108, 5
παραβάλλειν προς 5, 22 7,

14 37, 25 τοΐς άρίατοις 23,1
δίο 55,16 οιιιη α,οοιίθ 96, 20
ειβδοΐυΐβ 23, 5 από καιρόν π.
6, 2

παραβολή φΐίά 8ΐΙ 55, 13
των λόγων 61, 6 παραβολών

καί ουγκρίαεων 8, 14 τής
παραβολής λόγω 55,17 εκ π.
96,20 118,8

παράγγελμα όποιον είναι δει
τον φιλύαοφον 53, 22 κατά
τό π. 72, 14

παράγ ειν όψεις 120, 13
παρ άδειγμα 18,5 23,3 26,2

47, 19 72, 7 αγώνων 53, 2
δικανικών λόγων 51, 8 λαβεΐν
46,1 φέρειν 40, 17 ΐνα π.
γένηται (8βηβχ) τοΐς αλλοις
31, 6

παραδιδύναι την διοίκηοιν
90, 10 παραδίδοται τέχνη
84, 2

παραινείν 63, 23 72, 11.
19 οβΐ παραινέσαι 75,3

παραίνεοις 96,28 τής π. τό
ευπρεπές 72,13 εν οχήματι
παραινέαεως 75, 4 57, 17

παραιρείν: εάν παρέλης δύο
επη 130, 21

παραίτηοις: εν παραιτήαεως
οχήματι 48, 13

παρακελεύεοθαι 28, 21
παράχλησις 23,12 24,11 33,

22 96, 18. 20
παραλαμβάνειν 4,9 28,16
π αραλε ίπ ε ιν 24, 3. 7
τό παραλλάττον τής ύπο-
θέοεως 80, 13

παραμνθεΐοθαι28,ξ) 29,1.5
63, 2

δ παραμυθητικό ς (λόγος)
29, 1. 3 τό παραμυθητικόν
28, 12

παραμυθία 29,14.21 54,20
98, 9 τής καινότητος 115, 9

παρανοίγειν πράγμα 116, 3
τό παράσημο ν τής λέζεως

113, 9
παρασκενά ζειν τον άκροα-
τήν 117, 2παρατιθέναι 12, 7 23, 9
30, 24
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παρατρέχειν τι παρέργως
22 22

παρεμβολή (βχ οοηί) είκόνος
106, 9

παρεζετάζειν τούς Επαίνους
δδ, 13

π ά ρ ε ρ γ ο ν ορρ έργου 9δ, 9
ως π. 83, 3 έν π. τί&εα&αι
107, δ ώς ίν π. 81, 10

παρέργως 6, 20 22, 22
παρέρχεσ&αι: μή απλώς
παρέλ&ης τον τόπον δ, 23
μή παρέργως π. 6, 20

παρΐέναι: τα προσόντα παρ¬
είναι 13, 7 οηιη ϊηί δ8, 6
66, 3 112, 18

παριστάναι: παραατάς ϊ θ
παρελ9ών 91, δ

παρισώσεις ’ϊσοκράτους 8, δ
παροιμία 116, 19
τα παρόντα 112, 6
παρορμ&ν τους ακούοντας
δδ, 10

παρρησία 4δ, 23 72, 13. 21
84,9 οβΐ ή παρρησία ή άκρα¬
τος 131, δ τήν μέλλονσαν π.
63, 1 νποατέλλεα&αι τή π.
44, 9 προς τήν π. 66, 10

παρρησιώξεσ&αι 64, 1
πάσχειν γελοιότατον 113, 24
γελοίου πεπον&ότες 113, 13

πεζός λόγος 18, 7 ιστορία π.
120,11 π. παραδείγματα 90, 4

πεί'9ειν: δια των πεπεικό¬
νων λόγων πορεύεται 62, 13

πείρα: δονς πείραν 22, 18
πείρα σ & α ι άναιρείν 38, 24
προτρέψασ&αι 38, 6

περαίνειν τήν διήγησιν 101,
17 λόγον δ6, 24 οί 2δ, 4
τονς πλαγίους λόγους 71, 3
τό προοιμίου 97, 21 συμβου¬
λήν δδ, 19 τό σχήμα 70, 17
νπό&εσιν 43, 6 69,19 79, 3
οί 32, 19 61, 23 οβί;

περί ο £βη ιαίοϊ ηιβηιιη §βηβ-

Ιϊιπιιη βχερθοίβε ροηϊΐιη· ιιί
ή περί των ή&ών διοίκησες
97, 6 τοίς περί τοϋ άγώνος
ίπαίνοις 1δ, 18 κεφάλαια
περί 117,7 μέ&οδοιπερί37 : 7
(τέχνη π. τών πανηγυρικών
3, 2)

π ε ρ ιαιρ ε ίν 131, δ
περιγίνεσ&αι 34, 9
περιέχειν: τοϋ περιέχοντας
τό έ&νος 16, δ τό περιεχύ-
μευον 16, 8. 12

εκ περιουσίας λέγειν 119,11
τά έκ π. κεφάλαια 119, 13

περιπίπτειν: έναντιώσει 77,
13 πά&εσι περιπεπτωκότες
114, 12

περιτιΑλέναι μήκος 110, 8
περιττός: μή περιττά (λέγειν)

130, 1δ 132, 18. 20 133, 2
διήγηαις περιττή 118,6

περιττύτης ακαιρος 130, 20
τοϋ ή&ους 131, 17

περιφερής: τά στρογγυλά καί
τά π. προοίμια 116, 17

πηκτίς: νπ’ αύλοϊς τ) πηκτί-
σιν 18, 13

πήρωσις 30, 16
πι&ανός: κατά τό π. προάγειν

22, 11 ή τέχνη τό πι&ανόν
έχει 133, 7

πικρός: πικρά έστι καί ίπι-
τίμησιν έχει 106, 9 επιτίμησες
π. 104, 13 τό πικρόν τής
ίπιτιμήσεωςΙΟβ, 10 τής κατη¬
γορίας 63,12 αάυ πικρότερου
89, 4 πικρότατα 100, 17

πίστεις 113, 21 122, 2 δια-
κοσμεϊν τάς π. 111, 16 συμ-
πλέκειν 47, 18 συμπλοκή
πίστεωυ 70, 14 λοιδορία
χρήται ώς πίστει 116, 13 οί
κεφάλαια

πλάγ ιος: πλ. λόγοι 70, 16
71,3 πλαγίως άπολύεται τήν
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αιτίαν 59, 11 πλαγίως έτερα
λέγειν 44, 2

πλάαις οχημάτων 98, 23 117,0
πλημμέλεια 117, 8
πλημμελειν 107, 3 109, 13

113, 22
πλη μμέλημα 114, 12 113, 19
τα τής άτεχνίας πλ. 113, 2
τα εν μελέτη πλ. 121, 23 τα
εν ταΐς μελέταις πλ. 121, 13

πληρούν τό ή&ος 130, 7
πλοκή: κσ.&’ έηαΰτον ονομα
τής πλοκής 129, 22

ποιείν : πεποίηκε διαλεγό-
μενον 126, 6 ιη6<1 π. τον
λόγον 28, 3 οβΐ

ποιήματα 98, 21
ποίησις 4, 11 ποιήβεώς τε
και πεζόν λόγον 18, 7 ιστο¬
ρία πεζή και π. 120,12 όνομα
άπό π. 115, 3 έκατέρας τής
π. (ίι·£ΐ£Η·Εΐ6 θΐ οοιηϊο&β)
114, 21

οι ποιηταί 120, 14
ή ποιητική 124, 10 ποιητι¬
κόν όνομα 114, 13. 19. 23

ποικίλος: απαγγελία π. 31,
15 ποικίλην καί μεμιγμένην
(λέζιν) 8, 3 ή&ος ποικιλώτερον
107, 9 τό ποικίλας (λέγειν)
134, 11. 20 135, 13 (I© ίη-
§·βηϊο 127, 4

ή ποιότης τον προσώπου 27,
17 33, 2 τοιοντων ποιοτήτων
έμπεριειλημμένων 35, 18

πόλεμος κατέλαβεν 129, 19
πολιτενεσ&αι: ή κωμωδία

πολ. 57, 19
πολιτικός άνήρ 54, 7 βνβλία
114, 23 επιτάφιος 26, 4
λόγος 54, 7 ονόματα 114, 20
πράγματα 118, 4 129,17 πο-
λιτικ&ς προάγειν 8, 15

τό πολλοστως είπειν 134,10.
12 135, 13

π άμα μανίας 126, 14

πονηρόν ή&ος 124, 7
πορεύεσ&αι διά τίνος 79,26

80, 12 δι άλλων 79, 2 δι’
απλών 71. 2 δ. των βνβλίων
124, 16 δι’ εναντιώσεων 46, 8
5. τ&ν πεπεικότων λόγων
62,15 δ. των όμολογονμένων
132, 16 $. τής πεπεικνίας
νπο&έσεως 79, 23 μετ’ άαφα-
λείας 135, 2

τό πράγμα ήδη επιχωριάζει
20, 19 οίκείαν ύλην εις χο¬
ρηγίαν παρέχει 125, 11

πραγματεία άσφαλής 133, 5
ή πολλή πρ. Αναγκαία τω
ρήτορι 110, 6

πραγμ ατευεσ&αι 21, 9 επι-
μελως 102, 2 τό τά εναντία
πραχ&ήναι πραγματευόμενον
44, 4

π ρ αγ μ α τ ι κ αί νπυ&έσεις
118, 3 οί Εΐ’ηβδίϋ Ιβχ. Ιβοΐι-
ηοΐο^ϊίίβ Οτίΐβο. ι-ΐιβΐοποίΐβ
ρ 284

πρεπώδης: πρεπωδέστερον
134, 19

πρεσβνται γενάμενοι 128, 13
πρεσβυτέρας ό τον ή&ους
αγών καί κνριώτερος 125, 9
πρεσβυτέραν ήν 55, 22

προάγειν άφελώς 8, 3 εν
άφιλε ία 8, 5 κατά τό πιθα¬
νόν 22, 11 ό λόγος ό προ-
άγων 5, 4

προαίρεσις 21, 13 22, 6 76,
13 125, 10 128, 19

π ρ ο αν ακρ ον εσ&αι τό λυ¬
πηρόν 84, 10 προανεκρονσω
9, 14

προαναφων εΐν 12, 17
προαννειν: άρχάς προηνυ-
σμένας 23, 8

π ρ ο β άλλ ε ιν προ τής μελέτης
την υπό&εσιν 115, 25 οί 129,
12 ευδιάλυτα 45, 11



160 ΙΝϋΕΧ ΥΕΕΒΟΕΥΜ

πρόβλημα αι·§ηιηβηίιιηι Λβ-
οΐ&ηι&ΐϊοηίθ 316, 2

προβολή πά&ονς 78, 23 οΓ
ίκΐη 70, 7

πρόδηλόνν 116, 3
προδ ιαβάλλε ιν 110, 19
προδ ιοικείβ&αι ιηβά 84, 24

112, 7 ιΐβϋιιϊΐυι· 110, 19 την
άσφάλειαν 86, 21 τό ασφαλές
85, 17 τεχνικώς 112, 4

πρ οδιο ίκη α ις τον παντός
άγωνος 117, 2

προεξηγήσασ&αι 115, 5
π ρο εν δοκιμεΐν 24, 18
προ&ήκη (προσ&- Ρ) πά&ονς
ίθΓΐ3,83θ 70, 7

προ Ιέναι: προϊόντος τον λόγου
56, 5

προίέναι: χρημάτων προέσ&αι
την νίκην 39, 3

προίκα ηοη αηκ) 8θ1υίο 38,14
προίστάναι: προστησαμένη

57, 22
π ροκα&ιβτάναι ιηθοί προκα-
ταστήσασ&αι τον λόγον 21,
23 πανήγνριν 35, 21

π ρ ο κ ατ α μ α ν τ ε ν ε ο θ’ α 1 14,10
προκατασκ ενάξειν 45, 22

312, 11
προκατάβτααις 35, 19
π ρ οκατ αχρή σ&α ι 116, 7
προκεϊβ&αι: ού περί αντον
νυν πρόκειται 37, 6

προοιμιάξεσ&αι 14, δ. 10
74, 17 115, 24 110, 12 μα-
κρά 64, 22

προοίμιον 18, 11 52, 3 63,1
87, 4 88, 4 97, 21 104, 21
122, 2 άβ υϋπ3 ρΐ'οοβπιίοπιιη
115, 22—117, 8 τό πρ. διοί-
κησις τον παντός άγωνος
121, 7 δει βύστασιν είναι
των κεφαλαίων 116, 8 πρ.
μακράν 104, 17 νόμον τινά
προοιμίων επο ιήααντο τά
προοίμια 116, 5 προοίμια

&ρηνούσης 97, 21 τής επίτι¬
μηθειος 104, 4 τή τον πρ.
&εραπεία 62, 22 κεφάλαιον
116, 22 8 σχήμα 116, 16

προσάγ ειν επί τινί τι 37, 3
προσαγορεύει ν 21,4 71,158
προσαγόρενμα 21, 3
προσεϊναι οί’προσόν: μν&ονς
προαόντας τή πόλει 24, 2

π ρ ο σήκε ι 84, 15
π ρ οσ&ήκη 81, 12 86, 10 τον
&εοϋ 105,17. 21 πά&ονς (ο£
προ&ήκη) 70, 7

πρόσκαιρος (ορρ ά&άνατος)
36, 7

προ ακρ ού ε ιν τινίΰό, 15 προσ¬
κρούσει 87, 3 ίΛδοΙαΙβ 88, 7

πρ ό σκρ ονμα 70,21 άσφάλειαν
τον πρ. 85, 24

τό προσόν &εωρεϊν 15,13 εγκω-
μιάζειν 14, 24 έπαινέϊν άπό
των προσόντων τώ &εώ 4,19
οί16,15 τά προσόντα τώ &εω
37, 19

προαπίπτειν 107, 8
πρ οσπο ιε ίσ & α ι ο. ΐαΐ. 111,5
προσποίησις άπλότητος 99, 3

101, 6 εν πρ. πά&ονς 70, 20
οί' 63, 22

προστυγ χάν ειν 107,14
προσυστήσαι 110, 19
προσφο ιταν τινι 94, 1
πρόσφορα τοίς προσώποις

108, 4 προσφόρως 18, 10
προοφωνείν 20, 7 21, 1
προσφώνησες 20, 12
πρόσχημα άπλότητος 50, 23
πρόαωπον ένδοξον 31, 7 ο£

38, 4 τό πρ. άρχάς παρέξει
31,11 τά άρμόζονταπρ. 16,22
τά υποκείμενα 108,4 109,12
οί 57, 2 προσώπων άξίωβις
43,17 υπαλλαγή 84, 11 88, 7
ποιότης 27,17 33, 2 παρα-
δείγμασι χρηστέον προσώποις
23, 4 ή πρόσωπον ή πράγμα
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117, 1 τά ανμβεβηκότα τό-
ποις καί προσώποις 120, 16

π ρ άτασις 53, 9 111, 2 άσθε-
νείς πρ. προτείνειν 68,8 τας
οικείας 46, 9 των κεφαλαίων
πρ. 110, 18 ή πρυτάοεων
γυμνότης 111, 10 τάς των
πρ. με&άδονς 110, 20

προτάττειν: τοίς προταχ9εΐ-
αιν 115, 6

πρ οτε ΐνειν 47, 16 70, 4 75,13
70, 13 αλλα προτείνων αλλα
κατασκευάζει 47, 12 ετερα
προτείνων ετερα κατασκευά¬
ζει 51, 5 οί 47, 10 49, 3 51,9
52, 22 53, 2 59, 13 έτ. πρ.
έτ.διοικεΐται 72,5 τά εναντία
πρ.τά εναντία διοικεΐται 72, 0
το αίοχρόν 09, 16 την άτο-
πίαν 75, 23 ετερα κεφάλαια
44, 10 τό κοινόν 44, 19 προ¬
τάσεις 08, 9 νπό&εσιν 58, 14
68, 8 99, 6 τά προτεινάμενα
47,18 112,11 τά προτα&έντα
44, 17 47, 17 πιβ(3 προτείνε-
ται 58, 14

π ροτιϋ·έναι 58, 3
προτρέπει ν 28,10 προτρέψα-
ο&αι 38, 8

ύ προτρεπτικός όντως λεγό¬
μενος (λόγος) 32, 3 οΐ' 34, 8
τό προτρεπτικόν 28, 9. 15

προτροπή 9, 20 19, 9 23,12
24, 10 33, 7. 9 54, 22

πρόφασις 48, 10 58, 19 δει
αΰτω προφάσεως 48, 10 πρ.
δείσ&αι 71, 23 προφάαει
σνγκατασκενάζειν 48, 15

προχειρίζεσ&αι ραε» προ-
κεχείρισται%1, 13 τω έπίτοντο
προκεχειρισμένω 34, 18

π ρντανε ίον 48, 4
πρυτανεύει ν ειρήνην 7, 18
πταίσμα 129, 20

ρι)μα113,11 ίπο-9εσεως129,12
ρήσεις των άποκρινοαένων

59, 2
τά ρητέα 64, 21
ρητό ρ εν ε ιν 120, 2
ή ρητορική 128, 24 ρητορι¬
κής και φιλοσοφίας 17, 0
ίδέαι τής ρ. 46, 4 μέρη 53, 7
γυμνάσματα «αΐ άσκήματα
9,17 έν ρητορική 53, 23

ρητορικός: οϊ ρητορικοί 43,19
128, 24 οδόν των ρητορι¬
κών 9, 15 ρ. ή&ος 123, 14

ρήτωρ 46, 13. 16 49, 5 84, 4
τέχνη ρήτορος 44, 25 των
ρ. σνμβουλευόντων 51, 14

ρίπτειν: νπό&εσιν ίρριιρεν
81, 10 επί τέλει έ'ρρ. την
παραίνεσιν 83, 13

ροπή 110, 11
ρν&μίζειν: ή τύχη ρν&μίζει
(τά ή&η) 128, 21

τά Οα&ρά 117, 18
σαφής: άπόφασιν σαφή 69, 0
τό σαφές τής ερμηνείας 24, 25
(τής λέξεως) 113, 7 σαφώς
διδάακειν 117,13 είπεΐν 86, 5
έλεγχε ιν 66, 2 λέγειν 54, 9
135, 13

σεμνότης: έξαίρειν τον λόγον
εις σ. 14, 15

σεμνός: σεμνώς προάγειν 8,14
σεμνότης 22, 21
σ εμνύνεσ&αι επ’ άρχαιότητι

113, 12
σημεΐον 68,16 71,24 77,25

134, 3 μέγιστον σ. 68, 16
σκέπτεα&αι: σκεψώμεϋα 115,
18 σκεπτέον 32, 5 123, 5

σκοπεΐσ&αι πιβά 117,23
109, 23

σκυ&ρωπότης 131, 25
σκώπτ ε ιν 71, 17
σοφία ημεδαπή 4,9 γνναικός

97, 14
11
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σόφισμα 61, 9
σοφιστών διατριβαί 119, 23
ή&η 108, 19

σπάνια όνόματα 113, 15. 18
114, 7 εοικε σπάνιον είναι
112, 19

σπουδάξειν περί τόν άγώνα
37, 4 35, 13 την &έαν 36, 6
λόγονς 4, 2

σπονδαίως έχειν περί τι107,6
στά&μη 122, 22
στοιχείον: άπό των τής ύπο-
&έσεως στοιχείων 115, 19
ωςπερ ατοιχείοις χρήσ&αιτοΐς
κεφαλαίοις 111,16 οίΟΚβϊη-
Ιιαι-Λί Ώβ ΐ5θθΓΐΐίΪ3 Β,θΐηηΐϊβ
ρ 12

στόλος 58, 8 132, 22
ατοχάζεσ&αι 111, 1
στοχασμός: (ή φωνή) στο¬
χασμόν έχει, ουκ άπόφασιν
σαφή 69, 5 τούτο στοχασμόν
άναιρεί 119, 20

στρατήγημα 90, 1 των λόγων
89, 24

στρατιωτική 128, 23
στρέφεσ&αι: στρεφόμενα λέ-
γειν 45,14 68,10 70,4 77,20
78, 14 στρεφομενοις χρήσ&αι
λόγοις 70, 19 εκείνα σαφώς
στρεφόμενα 78, 7 &αυμααίως
στρεφόμενόν εστι 69, 11

στριφνός 114, 3
τα στρογγυλά και τα περι¬

φερή προοίμια 116, 16
σ τ ω μ ύ λ μ α τ α (Ανίδίορίι.) 121, δ
συγγράμματα 98, 21
σνγγράφειν γυμνάσματα 9,16
συγκατασκενάξειν 48, 15.22
τον οίκείον άγώνα τω κοινώ
70,17 τοι~£ προτα9είσι 44,18
αλλα προτείνει καί αλλα σ.
96, 12 ετερα 49, 2 53, 2

σνγκερανννναι: άλλήλοις
συγκεκραμένα 108, 16

σύγκρ ισ ις ί-'σται άπό 37, 14

σνγκρισιν ποιήσασ&αι προς
37,13 παραβολών και συγκρί¬
σεων 8, 15

ανμβαίνειν: σνμβήσεται 46,
11 τά συμβεβηκότα τοίς και-
ροίς 15, 23

αυμβάλΙ·εσ&αι υΐίίβιη βΒ3β
5, 16

τά συμβεβηκότα τόποις καί
προσώποις 120, 15

συμβούλευειν 75, 11 91, 10
92, 2. 12

αν μβονλευτικός λόγος 52, 22
σ. λόγοι 51, 10 53, 5 55, 15
91, 2 98, 22 σ. είδος 53, 4
σ. ιδέα 46, 5 53, 21. 23 54,15
56, 15 τό συμβουλευτικόν
54, 21

συμβουλή 55, 12. 23 56, 16
92, 14 94, 22 95, 6. 8. 9 πε-
ραίνειν την σ. 55, 18 τής σ.
άπόδειξις 56, 18 κεφάλαια
118, 22 πέρας 104, 13

συμβούλια 11, 17
σύμβουλος άγα&ός 54, 8 ίν
συμβούλου σχήματι 84, 19

ανμμετρείν: σννεμετρή&η
αυτω ό χρόνος 30, 23

συμμετρία 110, 13
σύμμετρος γινέσ&ω ό έπαινος

37, 5 σύμμετρα (δει λέγειν)
110 , 12

συμπανηγνρ ίξειν 11, 25
σνμπαρ αμένε ιν 27, 1
σνμπίπτειν: τής τελευτής
ανμπεσούαης 26, 1

σνμπλέκειν άγώνας πλείονας
53, 6 τοίς άσ&ενέσι τά Ισχυρά
111, 21 τά ή&η τοίς πράγμα-
σιν 108, 1 (ή’θ'η διάφορα)
108, 23. 26 ιδέαν 54, 14 τά
του επιταφίου κεφάλαια τή
παραινέσει 96, 17 τά οικεία
96, 14 τάς πίστεις 47, 18
οί 112, 6 υποδέσεις 53, 1

54, 12 95, 19
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ου μπληρουν 5, 2
συμπλοκή 49, 2 63,14.17 Β.
πιοτιών 70,14 τέχνη συμπλο¬
κής ιδιοικούμενοι 70, 33

ανμπροτρέπιιν 88 , 18
ου μφέριιν οοηιΐηοβιβ δ4, 21

6ό, δ 117, 3 τό συμφέρον
36, 16 63, 2 111, 15 μακα¬
ρίως αυτω ή τελευτή συνη-
νέχ&η 29, 23

συνάγειν εις ταϋτόν 130, 12
η&ος καί την γνώμην τέχνη
133, 12 μέρη τής ρητορικής
53, 8 σχήματα 115, 14

ονναγορενιιν 52, 3 75, 3
ονναγωγαί ή&ών 129, 13
διαιρέσεις καί ο. 130, 11

συ ναγωνίζεσ&αι 109, 3
συνάδειν 63, 10 υοχ ππκϊοο-
πιίη 129, 4

ουναιρεΐν: συνέλωμεν 125,13
συ ν άπτ ε ιν 80, 1
συναακείν είς πολέμους 36, 4
συναφής: άκόλουϋνς καί Β.

ο Ι0705 31, 21
ουνεισφέρειν οίον έρανον

9, 12
συνελ&είν δει αμφύτερα 126,

18 δεΐο.τιν’ ιδιότητα 128, δ
συν εξαπατάν 50, 12
συνεπισπάσ&αι ιηβ<1 50, 11
συνεστραμμένη απαγγελία

24, 24 31, 16
συνήθεια 118, 15
συνή&ης 113, 21 114,1 όνομα

σ. 134, 20 από τών συντρό¬
φων κκί σννή&ων 71, 14

σνν&ήκη 98, 9
συνουσία: πλείω τά υπολει-
πόμενα δείξουσιν αισ. 122,4

ούντασις πα&ών (βχ οοηί)
121, 9

συντείνειν: τά εις τον λόγον
συντείνοντα 9, 19

συντελείν είς οοηίβιτβ 55, 11
124, 10

συντομία 109, 20 τής έν χρεία
συντομίας 102, 14

σύντομος ό Σκύ&ης 126, 21
αυντρέχειν: ή προαίρεσις σ.
παντί ήάϊει 128, 19

σύντροφος: τά σ. αιτία 133,
11 τών συντρόφων καί συνή¬
θων 71, 14

σύστάσις οοηιπιβη(1 ίΐίίο πατρί-
δος 21, 7 κεφαλαίων 116, 8
πα&ών σύατασις Ρ 121 , 9 οί
σύνταβις

σύστημα σώματος 112 , 18
συστρέφειν π συνεστραμμένη
αυαχολασταί 96, 7
σφοδρότερου 89, 5
σ χετλιάζειν 70, 8
σχετλιασμός 78, 18
σχήμα 46, 7 47, 10 06ΐΐ οί
ρ 43—106 £βηθΐ·3, 43, 15—
44,5 72,3—6 σχήματι 81,22
άνευ σχήματος ί 1,15 έν σχή-
ματι 85, 16 έν αχ. τοϋ άγα-
νακτείν 75, 2 απολογίας 95,
16 ιστορίας 96, 1 οργής 75, 6
παραινέσεως 57,18 75,4 31αρ-
αιτήσεως 48, 13 συμβουλής
94, 21 συμβούλου 84, 19 αχ.
διοικήσεως 93, 16 ειρωνείας
71, 24 τών λόγων 58, 22 δι-
πλοϋν σχ. 51,21 57,1 93,19
τό τελεώτατον 59, 16 διαί¬
ρεσες απλή τών σχ. 71, 1
είδη 43,15 72, 3 έργον 101, 6
μέ&οδος 70, 14 τό όνομα 46,
17 πλάσεις 98, 24 τέχνη σχή¬
ματος 55, 7 99, 3 άποκαλύ-
πτειν σχ. 67, 6 διοικείο&αι
93,11 έπάγειν 65,21 λνσαι
94, 17 άναβολή παραδονναι
69, 21 περαίνειν 70, 16 προ-
κατασκενάξειν 45, 21 σννι-
δεϊν 99, 21 νπο&έσ&αι 59, 17
ά&Ι επαινεί σχήματι 81, 22

σχημάτιζε ιν αοίίυβ 65, 3 70,
12 94,9.16 100,11 ρΐεηηη-

11 *
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ηπβ ρπ,δκίιΐθ το δράμα δίον
έαχημάτιβται 94, 15 έβχ. ό
λόγος 93, 15 έβχηματίσ&αι
43, 4 101, 7 εΐναί τι έσχη-
ματισμένον^Ί,‘2 αγώνες έβχη-
ματιβμένοι 43, 3. 4. 10 72, 1
έβχ. Ιδέα λόγων 71,6 έβχ.
λόγος 56,24 64,14 71,24
103.11 έβχ. Ιόγοι 45, 17 71,
12 72, 2 92, 7 96, 2. 13 97, 7
102.12 μέτρα έβχ. λόγων 102,
12 τέχνη 96, 13 τρόποι 45,17

σ χη ματ ιβμός 57, 12 70, 12
71, 18 75,17. 21

τάξις των κεφαλαίων 55, 21
την τ. διδόναι τοΐς κεφα-
λαίοις 111,13 κατά την τώξιν
111, 17 τάξ,εως ακολονϋ'ία
111 , 12τάττιιν ηβδϋΐΒίΐΓβ τί> τής
φνγής όνομα έπ’ αισχρόν
και δειλίας τάττει 70, 3 τάτ-
τειν τό συμφέρον ηγούμενον
111, 15

τ εκμήριον 99, 3 134, 2 8

τελεϊν τον λόγον 14, 21
τέλος τής δημηγορίας 81, 13
των λόγων 69, 17 έπ'ι τέλει
13, 9 55, 20 04, 7 83, 6. 13
αχρι τέλους 51, 7 οι έν
τέλει 20, 13

τ ε χν άζε ιν 46, 10
τέχνη 62, 12 79, 18. 20. 22

83, 1.4. 15 91,11 92,16 99,
22 αΐ τέχναι 59, 2 ρΐ'Ορπβ
3,1*8 3ΓσπΐΠ6ΙΐΙθ1·υΐ11 123, 7
132, 22 133, 4 οί άτεχνία.
τ. διαιρέαεως 111, 10 130, 9
των λόγων 64, 17 των έβχη-
ματιαμένων λόγων 96, 13
έν τώ όνόματι λεγομένη
(ίοι*ί γενομένη) 90, 2 δργής
87, 9 ρήτορος 44, 25 τον
προοιμίου 117,1 τον οχήματος
55, 7 99, 2 έν ταϊς των άπο-

κρινομένων ρήβεβι των προ-
ειπόντων τάς τέχνας δι-
δάβκειν 59, 2 βα&ντέρα τ.
91, 15 &αυμαβτή 50, 19 τής
τέχνης τό δεινόν 50, 13 έξ-
ήγηβις 100, 1 όνομα 46, 21
φωναί 129,10 τέχνη γίνεται
και παραδίδοται 84, 2 εί
έλεγχ&είη 46, 11 τέχνη μετ-
ιέναι 4, 4 ποιεϊν 52,1 προ-
τείνειν 44, 20 συν τέχνη
4, 13 τις ή τέχνη 76, 18 Οβί

τεχνικός λόγος46,20 διοίκ.ηοις
78, 24 τεχνικώς περαίνειν
52,19 πρυδιοικεΐο&αι 112,4

τηρεϊν 65, 17 75, 20 109, 9
121, 12. 23

τι&έναι: έν παρέργω τί&ε-
σ&αι 107, 5

τολμάν λέγειν 71, 6 92,1
τόπος βυμπληρω&ήβεται 5, 2
οί 13, 9, 12 τ. εγκωμιαστικοί
22, 9 οί 26, 18 πολύς ό τύπος
28, 11 μή απλώς παρέλ&ης
τον τ. δ, 22 έν τούτοι τώ
τόπω γενομένονς 40, 16

τορός 127, 2
τ ρ αγήματ α 121, 4
τραχύς: ή&η τραχύτερα 126,1
τρόπαια βχ ρ&Ηβ ο1β3§ίιιβί8
ββΒ&ηί 7, 2

τροπή όνομάτων 126,5
τρόπος τής άγωνίας (οθΓί&ηάΐ)

6, 18 τής βια&έσεως του άγώ-
νος 6, 12 τον λόγου 52, 17
των λόγων 43, 5. 13 των
έσχηματισμένων άγώνων 43,
10 τών έβχ. λόγων 45, 17

τρνφάν ίαβάίοειίϊη β38β 73,17
τύπος ιιίίϊοδο Ρ 13, 9
τύχη: όσα έκ τύχης αύτοΐς
πράβεβτι 18,21 κρίβει, ούτύχη
27, 10

νβριβτότερος 74, 25
νλη έκάβτης ιδέας έδωκεν την
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αφορμήν 8, 10 τό πράγμα
οίκείαν νλην εις χορηγίαν
παρέχει 125, 11

υμέναιον αδειν 9, 2
νμνείν και άννμνείν 9, 1 από
τον ίσου ύ. 109, 10
νος 18, 14
άγειν εις δίκην 5ο, 11

νπαιν ίττ εσ&αι 66, 16 73, 6
85, 15

νπαλλαγή του προσώπου 84,
11 88, 7

ύπεναντίοις έπεσι χρήσ&αι
77, 9

νπ ε ρβ α ίν ε ιν 54, 20 καιρούς
112 , 2

νπερβαλέσ&αι εις έτερον
καιρόν 45, 22

ύπέχειν εν&ύνας 119,9 λόγον
119, 10

ύπο βάλλε ιν εαυτόν τή των
άκουόντων κρίσει 34, 23
8ϋΐ>ίιιη£βΓΘ ςμΜθγθ 33, 1 35,
20 δυρρβοΙίΐΒ,νβ 84, 23 86, 11
αιτίας νποβαλέσ&αι 44, 13

ύποδεΐ 37, 16
νπό&εσις ίΐΓ^υιηΘηίιιιη ογ&-
ίίοηίδ βί ΐρβα οι*αϋο (δΐο
43, 5 115, 20 122, 2) νπ.
των λόγων 61, 15 79, 18
81, 9 απλή νπ. 70, 15 διπλή
55, 5 δύο νπ. 51, 20 54, 12
τέσσαρες 95, 22 οί 54, 2 ολαι
43, 5 έντεχνος 64, 2 επικίν¬
δυνος 81, 9 ήδίοτη 99, 6. 12
μεγίοτη 53, 20 κράΰΐς υπο¬
θέσεων 54, 1 μέρη 122, 2
στοιχεία 115, 20 οί 18 διοι-
κείσθαι 45, 19 έχειν 19, 23
λέγειν εις νπ. 60, 3 61, 9 70,
15 οί' 99, 15 περαίνειν νπ.
59, 18 προβάλλειν 129, 12
προτείνειν 99, 6 συμπλέκειν
54, 12 95, 19 53, 1

νποκε ίμ ενα ζητήματα 109,

23 πράγματα123 ,15 πρόσωπα
108, 4 οί' 57, 2

υπολείπεται λόγος 59, 14
υπολήψεις άντιδίκων 116, 10
υπόνοια: την νπ. έκκαθάρω-
μεν 133, 1 καθ’ υπόνοιαν
λέγειν 71, 8

νποπίπτ ε ιν εις έναντιόισεις
44, 23

νποστέλλεσθάι τή παρρησία
44, 8

νπ οτε ίν ε ιν τό 'έν μέγα ήθος
108, 2

ύποτελής χώρα 23, 22
ύποτιθέναι την άπόδειξ,ιν

48, 21 τό ήθος 108, 23. 26
νφήγησις 98, 20
ύφίστασθαι τό πρώτον ήθος

109, 16 νπέστη 55, 19

φανερός: φανεράν γενέσθαι
την αιτίαν 84, 24 φανερώς
άκούειν 71, 9 δεικνύναι 54, 5
είπεΐν 86, 18 λέγειν 67, 6
78, 11 παιδεύειν 76, 25 τώ
φανερώτατα 122, 3

φαντασία: φαντασίας κίνησις
120, 24 την φ. εναργή παρ¬
έχεται 113, 9 πάσας φαν¬
τασίας 109,10 φ. έπεισκνκλεί-
σθαι 121, 1

φαρμακοποσία 133, 9
φαύλος: φ. ονόματα 134, 13
παρά φαϋλον τίθεσθαι 19, 8

ςοερε ούν είπωμεν 21, 4 θεα-
σώμεθα 55, 6 λέγωμεν 4, 6

φθέγγεσθαι γυμνά τά ήθη
107, 15 όνομα 114, 16 εντε¬
λώς 113, 4 πανταχον 113, 12

υπό φ ιλανθρωπίας 89, 21
φ ιλανθρώπως 23, 15
φιλόλογος 22, 22
φιλοπροοηγορία 20, 6. 11
φιλοαοφεΐν 57, 16 8 εν παρ-
αινέοεως σχήμάτι φ. 57, 18
ή κωμωδία φιλοαοφεΐ 57,
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*20. 22 οιιηι αοοπδ 127, 4 τά
του βίου πράγματα 123, 23

φ ιλοσοφ ία 124, 20 ώς εν φ.
53, 24 το έχ φ. ή&ος 108,
3.13 το φιλοσοφίας έχόμενον
η. 123, 12

φ ιλόσοφ ο 5 53,23.25 φ.θεωρία
53, 21

φ ιλοτιμε ισ&αι 38, 3
φιλοτιμία 7, 14
φ ιλοφρόνως 71, 16 89, 4
φλυαρείν 61, 7
φλυαρ ία 61, 6 130, 16
φρόνημα 129, 17
φυλάττεσ&αι την τύχην

124, 3
τα φύσει όμολογούμενα 110,1
εφίστασ&αι τη φ. των πραγ¬
μάτων 127, 5 το κατά φ.
μεταδιωχειν 113, 4

φωνή: ωςπερ δημοσία τινι
φωνή 21, 3 αυτόματοι φ.
ή&ιχαί 107,14 φωνάς άφίησι
τής τέχνης 129, 9

χαλεπωτέρα υπόδεσις 79,26
χαρίζεσ&αι 65, 6
χάριν φέρειν 58,21 εις χ. λέ-
γειν 59,7 χάριτες 58,20 59, 9

χορηγία: ύλην εις χ.παρέχειν
125, 11 την πολλήν χ. 103, 8

χορός &εων 10,6 του ημεδαπού
Ζ· 8, 6

χρεία εατίν 81, 13 102, Ιό τον
αριθμόν &νακαλέοεται 134, 9
ύποθέσεως ή χ. όό, 5 προ-

ν.ατασκενάσαντος τον οχήμα¬
τος την χρείαν 45, 22 τής
εν χρεία συντομίας 102, 14
οί 65, 5 103, 9 «ατά τον τής
χρ. λόγον 108,17 «ατά την
χρ. τον άγώνος 111, 14 διοι-
ν,εΐαθαι χρ, 57, 17

χρήμα έωρακέναι 126, 11 αυτό
χρήμα Ιόγορ 33, 12

χρήαθαι 8ίΐβχ:>β ίη ρθΓΪρΪΓΜΪ
ηί τή ήττη κεχρήσθαι 38, 18

χρυσός ήν τινι αιινο οΟΊΐίνα
οατίηβ 7ό, 1

χρώμα ςρηά ϊΐϊοπ,ΐιη· 43, 20
τοϋ :Λαλουμένου χρώματος
44, 6

χύδην ώς ετνχον βεβλήσθαι
τα ενθυμήματα 112, 14

χωρίς σαφώς είπεϊν 86, 5

ήευχαγωγ εΐσθαι 122, 19
ψυχ αγώγια: εις τέρήιιν ν.αϊ

αρ. 3,8 ον·Λ εις φ. μόνον
άλλα και προς ωφέλειαν 36, 2

ψυχρότερα ν.αϊ ασθενέστερα
110, 3

ώς οιαιη αν βί οοηί 98,18 ουηι
αν βΐ ορί 66, 3 ώς αν ε'ίποι
τις 6, 5 20, 21 31, 22 35, 14
ώρ έπος είπειν 8, 8 ώς άλη-
θώς 118, 16 ώρ αυτως 128,
Ιό ώς ευθύς 20, 21 ώρ εν
παρέργω 81, 10 ώρ μεν έν
ρητορική 53, 23 ώρ έν διη-
γήσεως τρόπφ 116,18 οί 54, 6
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