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ἀποεϑεγματά ειλοσόξωΩν ΚΑῚ ΣΤΡΑῊ
ΓΩΝιρητόρων τε ΚΑῚ ΠΟΙΗ ΤΩΝΙσΣΔ

ΔΈΓΕΝΤΑ, ΠΑΡᾺ ἀρσενίου ἅδχικ
ΠΙΣΚόμΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙίαΑΣ ὁ

Ργχοίδια ἀϊδα ῬΗΠοίορἤοσπηι; [12
Ρεταϊογαπν, ΟἸατοσσθιᾳ, δὲ Βοοία
ταπι,Ρ Ατσηΐο Αὐτό ίορίίζορο Μὸν
ποι δαί; οοἰεόϊα.. »"

- ὦ δ...» Ϊ
--
ἰωϑ



ἠξ -- βπνσι τος

Φ ωνμξ λῳ



ὙΔιπλναγιωτατῶν ΚΑῚ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΣ
ΠΑΤΡῚ» ΚΑῚ ΚΥΡΙΩΣ ἡΜΈΤΕΡΩΙ κυρίως
"Λέοντιδεκάτωι τὴς ἁτίαστούθεος
Ρώμαϊκησ, ΚΑ Αθολικησέκκλησί
ΑΣ ἄκρωι ἀρχιερεῖ, ἈΡΣΕΝΙΟΣ ὁ ΜΌΝΕΜ

ΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠίσκοποςΣ ,ἕν Κύ
Βίων ΧΑΊΡΕΙΝ,

μὰν σωφρονίσκου σωμράτης ὡρώη
Γ ;ϑιὶς παναϊωτατα Δέασοτα » Τίνος

. φν 4 ᾿χάριμ ῦ συήράφᾳ,ρλλῶμ ἐν τουτω
» - ἣνκαταξαλλ ομώνων φρον δα, πέδα ορῶ πᾷ

ῖ "» «-

τὰ χαδτία, λυ τῶμ ἰραφασομένων Γῳ, τὶ
μιώτερα, ταυτὸ τοὐτοτυθόμανος νὴὁπρά

' ' νυν" ν ρΙ͂ .ἕαγορου πφοκριτος ο1] ὡς μὰν (ουλομα!, ου
ἵ ε Ἁ Ψ Ι ΦΔυναμαλωςἃςδύναμαι,Υουλομαιἄπῳ

39 ͵ λ τ, “
κρίνατο. ὅπου δ᾽ ἐκφίνω τω σοφὼ ἄνλρῳ τοῦ
συήράφάν Ἀμιωλησάταν, ταιν προφραμάψαιμ
ἀντίαιν ἔνεκα, σχολὴ ἐαμεγωΐῳ τῶν λοτὺ ἄ

Ι. . [ 7 ψ 3. 4 .ζμοντί συϊγράψαιμι εὕθῳν ἐκύτωρ σοὺς τὺμ



Δεύτερον ἡπῶλον[πλοῦν»ἀηγρτυχωντὴς
πρώτας ὠφέσῳως. συλλυκάμενος Ὑ σοᾺ
λὰς τῶν παλώῶν ὑκῳίνων μίολές ἀνδρῶν»
Ων αἱσῳΐοντων ὡμαυτὸν ἰϑουσα. ἐὴ ὥπερ
Ὧν ηρλυανὴᾷλέ μῶν![ων μενος ὀλνν τὶ «ἀλ
λου ϑοῳψάμωνου τῶν λογικώμάνδεων κῳΐ
γωνοάντὶ κείνων. δύδων τ ναρκϊσων ὺμ
μωνάς ἶνας [νωμῶν ιἀποφθείμάτωι Ν
ὑποϑαμὼμ ἀνωζίβμασαωκ τούτων φἰ χύσις ἰὰ
ποφθείματ ἀνωλιζάμαμ. δὴ τῶν ἀποφϑιῦ
ζαμίνων κατὰ φοιχεῖον ὠνέταζα τὰ ὀνῦμα
Ἴκ. ἀριφοίόλους ἐγ) ἀλωξάνϑρου τὰς χοροζᾶ
εἶα τόυτωμ πϑονξαθχοντοιβ λύχοντοιν ἶν.
δ μὰμ ἣν τῶν φιλοσόφωμ.ὖ δὰ τῶμ σράτη
Γῶμ ὡς τις πλαϊοσι φοκῶ τὰ πρώϊψα φίρέ
σι. δϑωρὸν τί ἡ76μ διμκαι ταυτὶ μακαριώται

Ἴω δίασδία»νν διὸ μ ἡνάναψυχίννασὐλόζ
τιν ἔσῳϑαννπαϊδιῳνσίν ἣν ἡδῶν Νὴ) παθὼν τ πα
νϑούωσιν. Ν Ὑ -πλαϊίεων ὑποϑῆκας πυκνὰς»
,Ἄ .κ4 ᾿ΑΤΔΛ ΩΝ . 4. ᾿δ τὸ Δριμὺν θάκνυμ μὰ τοῦ Ἀθοῖίος τῷ



διςχοῦσιμ. ὃυ μὴμιά λλὰ νὴ ἱκαγὰ πεὺς τοῦ
Ἴσοις͵ ἀνέσεως νἡ) χαριων τίσμάτωμ πορίξἐμ
ἐκωίνοις τὰρ ἀφορμάς. Δεῖ ϑὼ πολλάκις νὴ
ἀνίσαως τὸῖς αστουλάζουσιν. ἀιγν ἀμέσφο,
ππαρασκευαφίκαὶ πύνωμ φοὶ κα]ὰ ϑίωνα.νὴ

Ἴλξομονὸ λύρα. ἄνθρωπος ἀκμαΐ δὲ ἄμα
παύσφωρ ἣν Ἰδὲς ασυϑϑαΐοις χοραγησάν ᾧπαῦ
γέλλονταῖ[ἀποφθε[μάϊα, δι τὰς θεωρκτί κὰα
ἀναίνωσάς (δ᾽ ὅτωι μὴ λυνάμαενοι φέρειμιικ
λύονϊαι νὴ τ πιρὶ ἀυτὰς απ δὴμ ἀηρῥῥιπ] Υ
σιμ. ἀλλυπέλ᾽νομος ἀσὶμ ἡμὶν ἀνγωθῳν κρα
τάσας,ἀσαρχὰς κομίζν θεώ. ἰθοὺ νὴ ἀὐ]ὸς
τῷ νόμω σὐμωμος ἀπάρχο μαΐσοι μετὰ
ϑοῦμ,τῷπαναρίσῳἀρχιποίμῳνικαὶπρῶ
τίζω πάντων ἀρ χύντωμ [ς τῶμ ὑφηλιομ,ἡ
το ἐμῆς ἀνθεωμίωνιᾷΤὸν[ωωργὸνὑκῆνον
μιμούμενος.ὃς παριύμτί σάλαι τῷβασε
αἰ τῶν παωρσῶν,τὴν σορΓΝ δυκ ἐχὼν ὀληωᾷᾧγδὲ ἴζαοϑαι τὰς ψυχαςνυλατὶ ὀλίω ζωίρα
οἶκαςἀντ, ὕυτως ὑκνίγῳ [υμγᾶῖρ ἐκόμιζε

αι “"



σ᾿ ) "π΄ σσς “τ ᾿ “-ἼΤΩ χερσὶν οὐλλὼρ ἡ ὃυκ χὼμ δυδ'αὐ
“ { ᾽ ᾽ .». “Ξ“τὸν τηρ καρ ϊας ἐνδιρζ αο)αι ταῦϑομ, τῷ μὲ

κρῶ τούτω ζιδλίῳ δύπομ ἔτωρομ ὕλημ αὐ ην
 νὸς ,32 ι ι 544ἐγτἰθεὶςεκομίζω σουτὴν ψυχηνοτῶ φισκαιδῳ
κάτω τῶν ἀηρσόλων τῷ ἀκριβωφάτωῳ καγδ

α΄ 2 . φῸ. Γ “ “-

Ἢ κςἀρφϊηςιτῷ φ αῬνχω τῶωμ καλῶμ νὸ μων
Ὁ 2 δ ᾿ «

τῷ τῶν λύίων ἐκότως προμκϑουμένῳ, ὃμ ἐπ᾽
-΄ “ει ι."» ᾿ἀναζίμσᾷ του ἡμωτέρον γένες βλτῆς Φωνὴς»
ἣν μωτὰ τὰς ἄρχαο ὡς Ὀνομαξβαρίβάροις μὸ
νην ἀποκ ὠκριμέναν ἀπεβαλύμεϑα, ὁ καθ
μᾶς ἐζήνεγκο Χρόνος οἰζίῳ εἶνὶ συσχεθεῖο.
ἅι μὲμδυν ἀπαρχαὶ νὴ τὸ λωρονῦσον πρὺς ᾿
σὴν ἀξίαμιλιτὸνιἀλλόνυμουκ ἀπἡμαφίονίᾳ:
4 ἣν δι τὰ μετάλαδιὰ χίρδςἔχοντως μετά,
' ὡ ᾽ ͵ Ἁ λ ΕῚ {ΠῚλαρόφοιλοῦσι φίρφν]ὰς ϑιωρέας, ὄυϑδλσι μφ

3 “-ὠῳυ 7 [} Π] , οἱ ᾿τὰ μικρῶν πκοϑίωρ ὠνβάλλᾳοϑαιδἼκαιοι μὸ
: Ἀ εν Γ Γ΄ Γι πῶ, ψΨ .
 ΙιςανῊ Νωμήίουτοις Ὴ δα ΨλΚΟΙ λαοῦ αἀλ; "»η7λὰ Δίζαιο Ἱακαριῶτατῷώ κυρις, ὧν τωβρταά
ΔῸ “πὐρῶν ξλληνὼμ ὑμκλρυϑίοϑδαι σε, μεηξς

3 τ᾿ τοῶῖι ᾽ ψ ᾿ γ λῚτξιοιτο, μὴ δὺ (άσκανον ὕυτῶ χρογονικατά



Ἴς τῶμ λύίων τύχης ξυῆναΐ πότ »ϑυνάμῳ
νὸν πογηρὰ, ἀνὶ καὶ παραμομούσῃ χειρὶτὰ
τῆς σῆς ἱνώμης ὅπλα 'σαράσύρῳιν ὃς λὰ
“αν. μὴ δὺ τὸ τῆς σῆρ διῳζιᾶς ἀφαιραῖοϑαν
πλουσιοπάροχομ, ἀλλζικο μακρδιςίοὶς ἀιῶ

σι συμσαρον]αείγωμ τὸζαν, ἐν ζιης καὶ
κοινῇ τὶς ἄπασὶ κοινὸν νὴ Δημόσιον

ὀφελος. ὡ τοῖς χυίοις (νἹερὰ
τὰἀοζωογονες πέμπων ά
ζϊνας,καὶτὸζῶνἂν

τοις ἀὐὶ χαριζὸ
ΜΌΝ 00.

.. Ἐν ». 5
εὐῥωσο σὺν “Δ σὴ ΟΥ̓

ΓΟ 3
ἡ φῳ ουτυχὶᾳ .

“ιιι:



πὶ ὦ στῖὶ α᾿ σελΤὸ περιέχει τῶνΔῈτἈποεθεύΜάτα,

Αὐδιζοτέλονο. ἀλιζάμδρου. Αἰαλλίουὁἀ[αϑοκλέουοε λ[ασικλίους, Αἰαμίμγονορι
ἀἰλσιλάου, Α[δο5.. ἀισώσιν.",
ἀλίζιδορε,, λλκιφιάξον. ἀμάειϑος.
ἀναζάρχου . ἀντατύρου. ἀντίφάνγς ς
λναϊξατύρΥ, ἀμφωνίος, ἀναχάρσιδιος;
ἀντϊολογόυρ, λνακρέονος. ἀηρλλωνίζὁ
Δριμνήζου. λριτώλων. λοιφίππου.
ἀρίσωμος. ἀρτωρ. ἀρχιλάμχε
Αρχύτου., λοταβάζο, λρκῳσλάον,
λρχωλάον. λρχιλῦχον.

. τόλδὲβ' ΤΩΝ Εν
Βίαντορ. Βίωνος. Βρασίδου, Βρέγγουὁ

τὸδὲτ', τῶνδε.
[αϊόν. ἢ τίλωνος. τύλους
γλαύκου. τλύκωμδα. τορτίου.

χὸ δὲ δί τῶνδε.
Δημζίδ φαλμείως. “πα Ὁ

ΔΉβιοολεγδρν



ΟΡ δ τνος ἢ, ΤΡ γ᾽ ος τὰαὐμάϑου, Δδήμοκράτγο, Δημογακῖος .
Ν ῖ τδημομρίτου, Διαζοροῦ. δίωνος.

3

Διογάν ουδὲ ΔΙΟΚ λίους . Διομυσίου»
4 ΠΑ

. ΤΟΔΕΕ ,τῶνδεν
ει ἣν 4 Γ᾿ ᾿ 4 ϑι᾽᾽Ἐμποδοκλεύς. ἐπσικουρου, ἐπικίμτου.
« Γ “ Ξἐπαμιγωμδά, ἐρατοοθέμουρ.

λ ͵ΤΟΔΕΖ ΤΩΝΔΕ.
Ζάλωυκου. Ζμνωνθῇ.

λ Α

, τὸ δέ η΄τῶνδε.
ππ Ν ᾽ 7 -Ἠ  ρῶϑου. ἡϊμσίππου. ἀρωμϑου.

“« ͵ " . ἃ [ ΔΑἤρακλυῖλου. ΤΟΔΕΘΙΤΩΝΔΕΟ.
Θαλλου. Θωδρίδου, Θᾳαγου-

,Ὁ 5.Θεμιφομκλεΐο. Θῳοκρίτου, Θεοφράηϑε᾿ - ν νι

ϑῳυδλῶρον. ΤΟΔΕΧΥΤΩΝΔΕ,
ο ψ πρτὸ ΟἸᾺ οὶΤ ἔρωνος. ὀ [Ϊππομράτδο. Ἱππομοα δ,

᾿ποσομάχν. ἰφικράτύς. «ἰσοκράτονς.«Ἶτὸ δὲ κ΄, τῶνδε,
πιά σιν-. . . ; 3 , ξ τα “»

ΚΚαρμεάδου. ᾿ καύτωμος, κίμωνοξ.
. 4 0 ,᾿. π

Κλαυλιάμον, Κλοοβονς. κλερνδουρ"
τος ἢ σι, ᾿ ᾿.

κλιοβουλν. κλεισραῖά. Κοτύορ.

“Ζαράτιν. ᾿



“Ρ Ἵ παι. : Δ : --». ἪΚραγιώμοῦ. Κράτητος.
4 ’ ᾿ΤΟΔΕᾺ ΤΩ͂ΝΔΕ,

[Δ΄ »’᾿" ΑΝ"Λαμάχου. λακώγνωβ. λεομτῦῤ.
: 2 ᾿

Λφωνθου, λὐκωμὸςς λυσίουν
’ Ι τ"Δύσιδος, λυσάνϑρου, λυκουρίου.

, ͵ΤΟΔΕΜΌΤΩΝΔΕ.
Π πἘτεσι: τ ..--ἹΜεμνωγος. Μέγάνδρου. μηλολωρου.

͵ .

μνασοῦ, μνησάρχου. μιμδαΐρου,
. ἃ - “

Μοσγϊώγοφ. μυρωνΐδλου,
λιν ! «α

ΤΟΔΕΝΌΤΩΝΔΕ.
Ν ΟΣ ᾽ | 7710) , Δαὐμράτου. ναυμαχῖου. ᾿ΝυοΉΪ λαμ,

ϊ ἀμὸννικοκλςουα, νικοσραΐτου. νικολαλου.
. ͵ΤΟΔΕΞ.ΤΩΝΔΕΙ

»- αν τσ “-ἐΞιαλμαδυ, Ξωμομκραϊτές. Ξαγοφαίγονο»
φω ων “

Ξῳνοφώντοῷ. τὸ Δὲ οὐτῶν ει
Β ,Οὐ μηρου, δινοπίδου.

ὦ ν

 ΠῚ χολὲπ᾽ τῶνδε,
Παυσανίου. παιδιαρέτου. πελοτπίθον.

ἐς τ 4πῳρικλλους. περιαίνϑρου. πι «Ἰακού, .
κιγϑαϊοοῦ. πλαϊτώμος. πλήφαρχου:



-- “--- - ῃ πω - νν δὲ ἐ τι πσοτ “ν ἃ᾿λέζωναἼοθ. πολυδλώρου, πολυαινὸν:
ἠ ῃπλουταίργί, πυϑαγῦρου.

Δ ς Φ« δ᾽τὸ δὲρ, τοῦδε. ὀ ωμαΐου.
τὸ ΔΕ ΣΤΩΝΔὲ.

 ΝΣ , ἵΣωμιρανμιδος. Σιμωνίϑου, Σκίουρου.
Σόλωνος, Σωκραΐτους, Σωσιαίθου.

ἔ ἱ

Σωφραΐτου. Σωτιωνος .
᾿ Ιτοδὲτ, τῶνΔΕ.

ῇ . “2 6 ἍΤαλίκρου. τιμοϑίν, τιμοκλίοϊίος
Τροφωνίου. τυνγῖχου.
 Δικ . . ἰτοδευντο δε. ὑσώρίδου..

ΙΤ.τὸ ΔῈ ῷ ΤΩΝΔΕ.
.- Φ᾿ ’ὔ ; ᾿Φαλαΐκου, φαλάριϑος. φῳρεκυδλουε

[φιλοζέγου. φιλίππον. φωμίωγορ.
Α ͵ΤΟ ΔῈ ΧυΤΩΝΔῈ.

 ως ,.--

“Χάρητος. Χαιρημώνος. Χαρίλλου.΄Χαρώμδου, Χαβοίου. Χίλωμορ.
͵ ως ἢχορικίον, Χρυσίππου,

 ν᾿ νι νι ἢ
ΤΟΔΕΥ ΚΑΙΤΟΩ-

πμίαοτγδοννΓά ον 9 τὴΣιαρολιὰρ τίγας νη ἰγώμας σιριέχεῖν



ΔΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ.
“τὶ γ ῖ τ’ γ΄ρισοτίλκοῦ γικομάχου γ φαισία)» 3 Α “! δ 1 τ 9ἄ δος άπομ ιἀρχαῖο τὶς λϑίος νὴ σά

Διὸς ἐςὶ πᾶσιν ἀνθρώποις «ὡς ἐκᾳ
ΔΆ. ν. ἡ. λ νι, .5ο ͵ουτα σάμία. Μη Δια ϑφων ψΔιν συγεφήμῶνς
δυϑεμία δὰ φύσις ἀυτὴ καῦ ξαν ἀσὶμ ἀὼ

,» π᾿ εν ͵ ,τάρκηοορημώβήσατῆς ἐκ τουτὺ σώϊηρίας.
4 ψ 4 Φ᾽ το δ τοπρον -τὖν

ὃ αὐἱοοςφκ θεοῦ μὲν ἐςὶ πράτίάν ὦ βουλοται-
ἀνϑρωπεδο,τὰ ϑέομτα παροθυμιείολαι,

ὃαντὸς τὴβ φιλίαν ὠρίζωτο ἰσότητα φυνοϊαῷ
.« " Ἐ μι Ι ν᾿ . ΝᾺἀντίςροφομ ὑἰαντας δὲ τὴμ ιλὰν» ἦγαι συήᾳῳ

͵ τ ιν τ τ᾽ Ὰ.ι Ν ;: “΄ἴ'ὃ᾽ἡ.ΨΙΜΗΜ. ΤῊΜ δλωορωπτὶ ἜΗΝ δα ζαγικὴν ἐγ
δὲ νἡ τὸμ ἔρωτα μὴ μῦνομ συνουσίαφιδληὰ ΝᾺ
φιλοσοφίας . ὁαὐὸρ ὡρωταξεὶς τί σι φῇ
᾿ 5 ᾿ Υ ͂ὡ «

λος. ἔφκ. μία χη ἐμ διυοσωμασιμθικοῦ
σώ. ὁ ἀυτὸς ἀπεν ἀπιτηδῴος ἐς φιλίαν»
πλίσα ἀδικίσλαν δυνάμανος. ὃ αὐ]ος λὼ
ὶ “" " -» ν ὦκα ;[ ϑήνιμα τὰ μάίιςα τῶν ἀαϑῶμ τὸς φίλσιᾳ

Ϊ ι κω» . εσυγευχώδαι, τὴν ἡ ὀυσαγ ὑπῳρῥάγτας τὰ



“τσ,  Βρν νυκςῆ γτ'χα Ἀκις ἐχν τὸ μοΐαν τὶ λυναοδαι φιλίαγε
8 " Ἄ ! ὡ ΡΝὁ αὐ]ὸς ἀπων αζίωμα μέ[ἰφον, θυ. μῳχῇ μο ἢ

΄»-: «ὃ “12, Φ ΔΓ ,Ἴιμαις, ἀλλὰ τὸ ἄξιον αὐτ' ἀναινομίζιολαι,
ὃ ἀυτὸς συμεχῴρελς [φνιῶς ἡ μὼν ὅρασις ἀπὸ

τοῦ περιίγοντος ἀέρος λαμίράνα τὸ φως.κ'
δὰ ψυχ ἀπὸ τῶμ μαθημάτων. ὁ αὐτὸς»

“ "» , ἴ “διῶν ἔφα ἦν παιδείᾳ φύσφως, μαϑήσφως.
ἄσκησφως. ὁ αὐτὸς τῆς παιδείας φκ]ὰς

ι ἢ , Ί): ἌΧᾳΕΙ " -μὲν ῥίζας ἄνα! πικράς 70μ δὲς καρπὸν ἑλυκυν,
ὁ ἀυτὸς ἐρωτηβωὶςτίἱμράσκεΠαχυχάριςἔφ,
ὁ ἀυτὸς ὡρωτηϑεὶς τί ὡςὶν ὑλπὶς ἀπραίοροτοα

εἶπῳν ὠνύπνιον. ὁ αντὸς φη.ἅι σλώφας
ηάσάς διὰ φιλοτὶ μῖαμ ταῖς πόλωσι εἰν οϊαιν
περὶτὶ μᾶς Ν ὀνχὸ ι τυχόμτας ἀλλόὶ ἔ ναι
τώτατοιϑιαμφισθατονσιμ . δαυτὺς ἐρὼω
ἡμϑεὶς ϑιατὶ μέγας ὧν μικρὰμ ἔγηεμῳ ἰυμαῖ

: ΓᾺ 4 4.) ΄κα, ἐπῳ. τοῦ κακοῦ ἐκλογμ ποιησάμῳνος δ
».7 Ψ »" ἡ - 5 4 “ἣ ΡΨ
ὡλάχιζομηρῳ τίσαμμλβ. Οαὐτος ὄνῳδιζο

: ες Ὁ “ Ι ͂᾽ ΄ [ ΄

μενος ὅτ τομηρώ ἀμθρωτσῳ ὠλεμμιοσυμὴμ
ἐδῳκῳν,δν τὸμ ϑόπομ υἰπῳβοὀινγὰ τὸν ἀγϑρῶ



πυμηλίκσα, ὁ ἀυτὸς σωλράτημ μὲν ἔλο
ΙΗ ὀλιϊοχρὀνιον ]υραννίϑα, πλάτωνα δῷ,πρα
Ἴωημα φύσῳως, θεύφρασον σιωτσῶσαν ἀπά
ταμ,θωῦκριτομἀλωφαμτίνημιμίαμι καρνφα
δνν ἀδορυφόρκτον βασιλείαν. ὁ αὐ͵ὸς ἐρῶ

Πηθεὶς τίνι Διαφέρουσιν δὲ πῳπαιϑῳυμένοιὉ
ἀπαιδεύτων ὅσω εἶπον δὲ ζωδίες τ τεθνεῶ

Ἴωμ,ὁ ἀϑ]οονν ἀνθρώπων ἐλω[ω]οὺς μὰν δύω
φιίλαοθαν,ὼςἀφὶδισομένεηςἼοὺς δ δύω α
ναλίσκάν,ὧρ ἀντίκα τεβνμξ ομίνυς. ὁ ἀὐ]ὸς
ὡρώϊαθεἰς, Τίποτε αὐἹῷ περιγέζονων ἐκ φιλσ
σοφίας φὁ ἀνῳ πιτάμίως ποιήμ,ὦτἰμὲς
ϑιὰ τὸν ἀποὺ τῶν νόμων φόβον "πσοιούσιν.

ὗαὐ]ὸςἐρωταθεὶς, πῶς ἂν πσροκοηΐοιαν δι μώ
βηταὶ, φν μὰν τοὺς προίνον τας ϑιωμοντς,
Ἴοὺς ὑσξᾳρούμτας μὴ ἀναμένωσιν. ὁ ἀὐ]ὸς»
Ἴδνεν νόσω Διαθήκας [(ῥάφονία ἔφην παράπλα
δια πάσγᾳν τῦὶς ἐν χέμωνι βαλαἡίω ἀυξᾳ
"“πἰῶν ἀρχομένοις τὰ τὰς υκὸς ὅπλα. ὁ αὐ]ὸς
ὑλασφημούμανος ὑπὸ ἀν)οώπν ἀσωλίούς.ᾧ



φν. σὺ Ν ἀκουής τὰ κακὰ ὁτΔίως,νν λέϊεις 5
ἐμοὶ δὰ λέίειμ ἀκθας.καὶ ἀκούήν ἀκλές.

ὁ αὐτὸς ἐμ τῷ σοφιφὴ φησὶ,πρῶτον ὑμπῳδο
κλέα ῥάϊορικήμ ξυρήνιζάνωνα δὰ,διαλωμηικήν.
ὧμ δὰ τῷ τερὶ ποιμτῶμ φησὶ,ννὅτὃμερικὸς
ὃ ἐμπεωλοκλῆς,ν δφνὸς πῳρὶ Τὶ φράσιν γέ [9
γῳ φορτίκὺς τὰ ὧμ νὴ τοὶς ὀληρις τῦϊς περὶ
ποιλτί κηρ ᾿πιτεύίμασι χοώμεμορ. ὁ ἀυτὸς
ἔφη ὧν παντὶ τῷ [ίω ἡώς μίϊαμωλω ας ἦναι ᾿
μίαμ μὰν φηἸὦ[ὑγαιμὶπιφῳῦσαιλϑίονἀπὸβ
ῥκτομιοτέραν δὲ πλφῦσαι ὅπου Δυνατὸν ἣν
πεζωῦσαιν. τὴν δὲ ἀἵτημ, ὅτὶ ἷαν ἡμέραν 4
Διάθῳτος μάνας. ὁ ἀυτὺς φρωτηβᾳὶς δια
τὶ τὠμκάλωμ ὁ ἔρως. τυφλοῦ ὠἶπων ἡξρώ
τασις. ὁ ἀυτδρίφη,τὸκάλλοςπάσαςἐπὶ
σολίο συσατίκώταρον ξῖναν, ὁ ἀυτὸς]οὺς
τὰ ξνάῤτη πσράϊματα πέρωμένους διρικνύ
γαι ὅμοιον ἔφν “ποιεῖν,ενΔιὰλύχνουὸμλι
ον φιλοτίμουμένοις διφκνύναι. ὁ ἀυτὸς ἔρω
ταδεὶς ὑ σὸ πἶνορ,τίδυσκολώτατὸμἔφιμ



π᾿ Φ, ἢ φγνὸ “τ -“-“-π τ».ἐν τῷ βίω, ἴσῳ τὸ σίωπαμ ἃ μὴ δ λαλήνο
δαύίος ϑεασάμενορνεαγίσκονκαϊωφρυωμίνον͵

ι νν ᾿ 3 “᾿μδῳν δες πιφάμωνον,νεανίσμς ἔφη,διος μὰν
“4 2 Φ ( ἔ . “Ν ““ϑοκάς αὐΐὸς ἀγα!γγω[ωνοΐΜαν.οιος δὲ ΤῈ Ὅλη

ϑείᾳ ὑπάρχᾷς,τοιούτοι μοι δι υγθροὶ γάνοινο.
3 Φὃ ἀυἷὸς. κατανοήσας μωράκιομ ὡπὶ σολύϊω

, . 1 Ἰ . ᾽

λείᾳ τῆς χλαμυϑος σῳ μνυνόμεμον, ὃυ παὺ
σηίφη μήράκιομὑπὶπροβάτουσεμγυνόμῳ
μορἀρῳτῇ, ὁ αὐἹὸς ἔφη, ὁ φϑύμος ἀνταίωμι

᾿ ““ν» ͵ ν 8 ᾿

σῆς ἐσὶ τῶμ ἐυτυχουντων, ὦ αὐτὸς ὩρωτΗ
θεὶς,ἡὁ ἔρως ἔνωκα τῆς συμουσΐαςς γνωται»

. 9. . 3 3 [οὐτεφα Διὰ τοῦτον υτ' ἄγῳ τούτου.
."» 1.5 ΔΙ, νι, 41 . ,ὃ αὐτὸς ἀπῳμ,4γεφωταιὁ κοσμορον φθαρησᾷ

2. .ἃ Δ ω ΄.- 5», ͵ ὧνἼα.. ἀλλὰ μὰν δυϑῳμιᾶς πιδέςταν δοφὰς»
4 1 , . ς «“«{Ό

ϑιὰ τοῦτοΜὴ ἀΐϑιος, πλάτωναὐτὸν αυτῷ
πὸμ κύσμομ ἐκ τοῦ φϑίμοντος κατὰ μεωταβὸ
᾿ “ - ι

Δὴν τὸ δέφον σαρέχῳογαι, φιλόλαος δὲ τὴν
εἶναι τὴμ φίοράν,τοτὰ μὲν ἐξ χρανοῦ πυρῦα
ῥυΐντος.τοτώ δὲ ἐξ υδίατος σελμμιάκούνπῷῳ

, σ΄» 4 τ ῖ: ."δισϑοφῇ τοῦ ἀξρος ἀποχυβέμτος,ν᾽ τόυτων
2ιοιι Ν 9 δ τ,ψγαν τὰς ἀγαῆυμιάφᾳς δοφὰς τοῦ κύσμον,



4 ϑ
ΔΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

» « ᾿ς. 4Λεζανδίρος ο Φιλίπτοῦ νὴ ὀλυμπια
ἀ ὅὃὸς μακεϑὼν, ἐρωταβεὶς ὑπὸ τίνος

ποῦ τοῦὶ ὑμσαυροὺς ὠχοις, δὲς κωφοὺς
Φίλους ἔφη ἐμ τοντοις. ὁ ἀυτὸς ὡρωταβωϊρ
πῦϊος βασιλεὺς ἄρισος͵ ἔφη, ὁ τοὺς φίλους
δωρᾳαις συγάνων»τους δὲ ὑχϑροὺς Διὰ τῶμ
ἐυφρίς σιῶν φίλύς ποιοῦ μῴνος, ὁ υτὸς ζῳ
γοκδάτάτῳφιλοσύφωπῳντηκοὐατάλαν]
πί βϑαςιῶς δυκ ὑλίζατο μὴ λᾳῖοϑαι φήσας»
πρώτησων ἃ μηδς φίλον «χᾷ ζανοκράτηρὦ
μοὶ δ ἔφη μόλις ὁ λαρωΐ πλοῦτος ἀξή]οὺᾳ
φίλους ἥρμεσων . ὁ ἀὐϊος, τίνδοτῶν ἀυτοῦ
φίλωμ ἀντησαΐϊος ἀὐ]ὸμ ἐς πρόιμα Τῆς “υἱ
Δὸς, ἐκέλευσε πιντηκομτα άλαμτα λαξοήν,
κυ δὲ φήσαντος ἱκανὰ ἐΐμαι Δίκα σοὶ μὲν
ἔφη λαβών,ἃ μοὶ Δὲ δυχ ἱκανὰ λίκαϑιούναι,

ὃ ἀυτὸς.ἀχθείσης τσαιλίσκης πρὺρ αὐ]ὸν. ὧφ
πυγαγαισαυσομάνας πρὸς ξασίραν βαῤζαν»

8



ἀρώτησων ὁτὶἸκνικαύτα, τῆς δὲ ἐπούσης δ
πσεριόμενον "ἃ Υ ἄνδυα κατακλίναι πικρῶρ
ἐπεϊίμοισᾳ τις παισὶνὡςμικροῦδὲἀυτοὺς
μοιχὸς [φνόμινος. ὁ ἀὐδῆος ἧς ἰλλυριοὺς “πα
δαίενόμιενος.ὦν τῷ τοῦ Διὸς βωμῷκατίδὼν
ύνδικα κάλλέ διαφέρουσαν κπλαίεἰς «νυ
τῆς τὴν ξυμορφίαν, πολὺν χρύνομ ἀϑῳᾶτο.
τοῦ δὰ ἡφαισίωνος ἐἀποντοςοἐκὸς ἐς αρα,
λαίδήν ΜΠ ΠΉ ἐρωμένην,Κφμινὴ σῶς ἜΤ
γὺμ. δι ἀληὼμ ἀκρασίας κολάζήν βουλῦμῳ
γοι,δϑουλωνο ες ἀκρασίαις ὑπὸ τῶμ εἰὸς ἀν
ὑρώπωμ φωραϑώμων . ὁ ἀυτὸς πάϊς ὧμ,
πολλὰ τοῦ φιλλίσσου κατορϑούμτος,δυκῷ
χαῖρον, ἀινγὰ ποῦς τοὺς συνδεφομένουςλῳ
[ω πᾶιλας, ἐμοὶ μὰμδτσατὰρ δυϑὰν ἀηρλωΐ
ψφεῶν δὲ πσαΐϑων λεγόμτων ὅτὶ "ταῦτά σοι
Κίσται, τί δὲ ὄφελος ἔσεμ, ἐὰμ ἔχω μὲμ
ποολλδιπράξω δὲ δυϑίν, ὁ ἀυτὸς λα,
φρῦς ὧν νὴ) σολώκης ᾿ Ν παρακαλούμενος,
ὑπὸ τοῦ τοαδδς ὀλύμτια ϑρα μήν χάδιομζι

΄.



ἰς ἔμελλον ἔφίι βασιλεῖς ἐξ ἐμ ἀδαίωνιφάτὶ
Φ , ν φω

Ὁ αὐτὸς τσαρακαλούμᾳνος ὑπὸ τῶν φίλων, μυ
ιν ͵ - ΑΜ .

Κίος ὠπιδ (ολαι τοιρπτολομισις. Ἔζνου ἔκ-
᾿ . ι Φσιλικὸν ὡςὶ κλεηϊν τημ νίκην .« ὁ ἁυτὸς ὦ σ

ΑῚ “΄ρωταβεὶς τίμα μᾶλλον τοβφτὸν πατέρα φί
3. ͵ 4 3 ἃ

λυτπονἩ ἀρισοτίλῃ τὸν διλάσκαλον, τὸν δὶς
διαίσκαλον ἔφα ὁ μὲν γν τοῦ τενέρϑαι. ὃ δι,4 .» 4) “. ΠΣ 2τουκάλως Γένερϑανἀνηῖου. οαὐτὸς λων
“τῷ σὰ 7 Ἁ Δ! ῷ»πἶμα Ὑ' Γέρον τ' ξἀπίοντα τάρ τἰχαςάπσῳς

ι ͵ » ἡ ͵ .μὴ τὰς Φίχας ζάπίς, ἀλλ {ϑύυνάσαι τὰ γόνα
ᾶ φ» ,. να) ε πὴἼα. ὁἀυτὸς {πο Πςαὐΐης ἁμαρτίας ἐμα!

- κα ΩΣ5 λιϑόναι δὶς μὴ Δ4, νὴ τὸ μὰ ϑιδόναι δὶς δή,
ΣΎ «- ! ς "ὁ αὐἱὸς ὑςασάμενεἼινα ὁ μῶώνυμον ἁὐϊῷ δειλὸν

"7 .] , ΤΙ 92 Δ Ὁοὐ ἀ7 ΦῊ νῷ ἀμίσακς.Ἡτὸονοίλα ΟΝ τ
Υ ὃ : Δδδόπομ, ὁ αυτὸς ἀναΐαὐρχω τῷ φιλοσόφῳ
. ᾿ ᾿ 3.ϑοῦναι τὸν Διοικήτην ἐμέλουσεμ, ὅσον ἂμ
Γ ᾿Φ ἄ « ϑ

διτηση. τοῦ δὲ Διρικατοῦ φήσαντος ὡς ὠκῶ
τὸνἀιτώται ταίλαμτα͵ καλῶς ἔφη σοισ

.ο᾿ ᾽ ᾽ .«ὦ ΠΙνώσκων ὁτὶ φίλον ἔχω καὶ δϑιυυναήμανον
. φᾷ Δ Ι] .τηλίκαντα Δωρεἰολαι,καὶ βουλόμᾳνον.

δ 1ι.-



λυτῷ ὡσιϑυμιωμηῖ τοῖς λεδις ἀφέθωςνὴΧΡᾺ
λάκις ὑπιδραῖίο μάνω τοῦ λίβανῳτοῦ,τα
δῶν λεωνίδης ὁ παιλα[ωτὸς, ἤυτως ἐπεμὼ
ταὶ δάθλως ὡσιθυμιάσάς͵ ὅταν τῆς λιβα
γωτοφύρου κράτησε. ὡς ὀὺν φκράτυσωμ,ς

2 σώμήρων ἐπισολὴμ σοὺς αὐτὸμ. ἀπέφαλ,
γ κά σοι τάλαντα λιδανωτοῦ νὴ κασίας ἵνα μὰ
5 κι τί ἱμικρολογ πρὸς τοὺς ϑεούς ἀλὼς δὶ Ν
γ7Ὡς ἀρωματοφύρου κρατούμεμ. ὁ αὐ]ὸς ἢ

ἰνδὼμ τὸν ἄριζα ϑιοκουΐία ἡ λεγόμενον διὰ
δια ζ]υλίου τὸν ἱτὸμ ἀφιώναι,οκέλᾳυσαν ἔπι
λωΐξ αὐϑωονὺ μὴ (χλό μωνομ,ὺρ [ϑεὶς ἀνῳλήν
παὐοσάταζων, ὡπᾳὶ Δὲ ἀπατύμανος ὁ ἀγὸς
ἐλαίῳ πρὸς τοῦς ἄξοντας, δτὶ"πολὺς χρόνος
ἐσὶμ αΦ δύ πὶ χεῖδας τοξομ δυκτλ αβονς
νὴ τὸ ἀπποτυχεῖμ εφοβηθην,ταύτα ἀκούσας
ἀλέξανδιρος ἐβαύμεσῳ, Ν ἀπέλυσς, μετὰ
δώρων αὐτόμ,ὅτμᾶλλομἀηρϑανῳῖνὑπέμᾷ
γῶν, τῆς δόξης ἀνάξιος φαμῆναι. ὁ αὐόρ,
πυλόμιανος ὑπόνῆνος λοιδορείογαι βασιλικὸν



ἔφα οὖ ποιούβία κακῶς ἀκούάμ, λύϊου ἐξιΐν
Ἴος : σὶ τὸν -οὐλωμκομιἀριζοτέλνς ἔλείςτα
εἰμέμομ τὸ τίλέομ τῆς Ἀλικίας, ἡγτότᾳ πο
λέμή,ὁ δὲ, φοβούμιαι ὡσῳ ᾿μὴ 'πσεριμίνων
τὸ τέλφομ τὰς ἁλικίαουτὴν τῆς νεὐτΑ ος0Ἃ,
μαμ ἀηρλχίσω. ὃ ἀὐ7ὸς σληρώσας ὀζέωμ
ποίνακα ἔπεμψε Διογίνᾳ τῷ κυνικῷὁϑὼ,
λαβὼν ἴσῳ «κυνικὸν μὲμ]ὸ βρῶμα, ὅυ ζασι
λικὸὺμ ἃς τὸ λῶρομ . ὀλυμτιὰς Ὰ μῆταρ ἀν
“σοὺς ἀὐϊὸν ἐλεῖς .κρείοσων τέίονας .κὶ μκᾷὶ
συνέφερων ὑπὶκακῷ λαλονοτὶ Ὑ ἀρισομιτᾳ
κομάριφον «Μὴ Δὐςανον.λαβούσαϊσως ἀκα.
ὥνμοι ϑυσαριφοτόκέα, ὃ αὖος τ ἀνυδρομ ὃ
ϑωύωμ, ἀυτόςταὑπὸδίψουςπσὐνφικαὶδὲ
μακαελίνᾳς, δι δὼ κατάσκοποι τῆς χώρας ἐν
κοίλη 'σίϑα μικρὺμ ὑλάτπιομ ευρόντῳς͵ τοῦ
Ἴο βαλόε «οὐσὶ κράνο ς.ἀλωζάμλρω κομίζῳ
εινὃδὲἸξσρατία δείξας ὡς ἀυθυμὼν ΧΗ
φανέντος υλατος αὐ]ὸς μὰ πιων ἐζέχεςὃ
κράγος πάντωμδρωΐήωμ, δὶ Δὲ μακεδόνεο

βμ



ἀλαλάξαγιεν. τελφυομ αυτὸμ ἡγήφοϑαἱἼς ὃ
δύ,πρὸ15δέοςἑυρώζωςἀγτάχοξίεςδιὰ
ΓΤ βασιλέως ἐἰκράτεαν, ὁ ἀὐ]ὸς γρλεμῶν
προσζτασσῳ ἐν ρατατγοις ζυρήμ τὰ Ὃ ακε
Δόνων γένφα ἵνα μὰ παρίχοιῳν ποῦχ θον λα
[ἐν ἐδενωυντίοις. ὁ ἀυτὸςδὴδιμοχὸνἀν

᾿ἀηρλίσανηος φιάλην χρυσίϊν," διὰ τοῦτο Φὸ
ζύμίν, μαβωνϊ οὔ τὸ προςκαλωσά μώνος πᾳ,
θαρῥέ ὦ παι ὅπου ἂν ζιπμμα]έρα ὡσίν.

ὃ αὐ7]ὸς νοσήσας μακρὰν νυσορ,ως ἀνάῤῥωσων,
δυδὰμ ἔφα ϑιαταθήναι χαϊρομιυπέμνασῳ ἊΝ
ἡμᾶς ἡ νόσορυμη μέία φρονᾷμ ἐνκτοὺς ὑνϊας»

δἀυτὺς παραμαλοὺ μωνος ὑπὸ τῶμ φίλων τεοΟ
μνοποιίσια,ἐΦημὴὰἀἰωνιᾶτακαταλείπω
ηδυμὶν τίκνα τάς ἔκ ἀτώγων μὰ νἱκαφ.

ὁ αυτόςουπεὶ ἀντὶ παΐος ἀμτῷ πολλὰ κατὰ
τῆς μυΐδς ξίρα φεμν ἃ ἱνοῖς ἔφη ἀντί παΐς .ὅ
ἡ μυΐδς ἐμ λαλκρυον . σολλῶν Διαβολὼμ
ὑπιςξολὰς ἀσαλείφῳ. ὁὀάρτὸς ἰδὼν διὰ
Γάγην κοιμώμενον ὧν παἴϑω κφν «οἶδε μᾳς ᾧ



φράνων ὁ δὰ φιλόσοφος ἀμαζὰς ἐφη. ὦ βα;
σιλυῦ μέ [σα ϑίλωτύχης φαλα[αὺμ ἢ Φρῷ
νῶμ πἰϑομ.ῖς μὰ αρ οὔσης» Δυζοχούσιν ἀϊ
φοίνες. ὁ αὖος τοϊευμαή πλκίαςς ἐς τὸ
σκέλος ὡς -σολλοὶ συνέδραμον τῶν “σολλά
κις ἐωϑότωμ ἀυτὸμ δεὸν παροσαίορεύάν, δια
χυϑεὶς τῷ προσώπῳ. τουτὶ μὲν ἀΐμα πων
ὡς ὁρᾶτε, καὶ δυκ ἰχὼρ δῖος πέρ τῷ δέω!
μακαϊοςονϑεδῖσιν.ὁ ἀυτὸρ ὁμήρου ἐπὸμ

᾽᾽ ͵ῤ 3» ἷ ϑ - ἄ λ Πν τὸς, δηρώνᾳς.Ταῖ Τα μῥροσίημδὲὶπαγ! φό
γρουσὶ, διὰ τὸ Δοκήν ἐλεῖς τοῦς ϑφους φιλοσϑ

φους ονὴὴηδονᾶς μωζους»ἀναϑήναι τὸμ σον
τὸν τὴν ἐκώνων ϑοφὴν τῷ ἀοσλωνωφαίτω καὶ
δυφερωταίτῳ ζώω ὐφ ὃν βραχυτὶ ἂν σά
ρακομίζοιτο. ἄλλοι Δὲ,Δία μὲν μομίζου,
σὶ τὸμ Ἰλτον, ἀκολούθως τῷ πλάτωνιὺς ἐμ
φαίϑρω φησίν,δμὲν δὲ μέγαρ ἂν ὑραμῴζαυς,
ἔς ἐςὶν δλιος ἡϊκνὸμ ἄρμα ἐλαυνωμιάμίρο
εἷαν δὰ τὰς ἀτμίλας, ἀϊςὁἥλιοἦκζφωται .
καϑ ἀ θά καϊδηιμόκριτος ϑίλον δὰ ὡς νὰ

δ τη!



ἐκϑαλάπμἐἠοιαύτα ἀνηκωμάμα φοφὴ, ἄμα
, ν.» , κι -

φίριίαι. καὶ ἀρισοτφλῆο ἂς ἀλληγορικωρ
ξἰπῳ Ὅνλουν ὅμηρον ὡς ὀμαθυμιάσᾳως ζφῳ
ται τοὺς ἀφοῦ,» τοι τὰ ἀνγωσωματα ἄμω
πῦρον ζῶον παραλαξοῦία ἐς ἔνδάζιμ τῆς τοί

’ Α ω 4 41 2 3 ᾿.-“ει᾽.“.αὐτὰς γόφας.τὸδ.ἄφάιρωι αἰπίυπο τὴῦ
πίλας λυλουμ ἔφκως νλὴ τὰ ἐλκή κε ςοι
αὐτῆς ἀμαϑυμιάσῳως, ἃ λάξανδοος Δὲ ὁ πά
Φιος ἰσορῳ! τὸμ ὑμλρον ὑὸν ἀϊυπίίωμιϑαμα
γὖρου νὰ ἄιβοως δοφὸμ δὰ αὐτοῦ προφατῖν
τμὸ λυϊζατέοω ὦ ΗΝ Ζειεῖςτ μὰ θυΐατέρα ὡρουϊῳρέως ἰσιὸος, Ἀφὠκίωμ

μαηωῶν μέλι ῥωῦσαι αἷἶἰὸ {1 σῦμα τ σαι
Δίου ἡ] βρέφοςἐννυ!φωνὰςἀννώαπρο
οϑαι νωλιδόνος ταώμορ. παεριτευᾶς. κορῶ
νης. πίρλικοςπσορφυρίωνος. ψαρὸς, ἀκθὸ
γος. κοπύφου. ευρεθᾶναί τοο΄παιδίομμεὰ
πιρισῳρῶν ἐννῴε πῶνζομ ἐπὶ το κλίνας ἄνω

, φὶ να 4 [ ᾿Φ ῷχουμιάναμδὲῳ παρα τοῖρ γ΄ πάλλος ἰονεῦσι
σιβύλ λαμὸμ Δαν [ων ομάνημο πη συεδια! “
ψαι. ὧν ἀρχγδα ματῦρα πολυνῖκαν ὦ δῷ



νὴ μωίακλωϊ.νὴ φιφανίτην ἀὐ]ὸν σροσήωρν,
Ν γαὐμκίισαι κελαῦσαι ξνγέα πελφάξιων, ἃ
Δήλου δὲ τὰς μούσας,τὸνδὲεν)τούτο-σοιη
σαι.νϑ]ῷ παιδὶ ἀνδεωβεμτὶ ὑκέπήν τὸ πραΐ
μαινὴ τὸν ποιητὴν ὕυτω σὰμγυμάν τὰ ἴωα.
δις βρέφος ὠμὶσυμύπαιξα ΟΝ σοιᾶσαι αὐτὰ
τῷ δι τὴν ἀμβροσίαμ κομίᾷμ. Ἁλλοιδὰ
φασὶ τὸν ὅμηρον ἄννι τἰδμιωνον, ὡς]ωμπληϊά
ϑων τξ δρωμίνωνῦμωρ ὁ ἀριϑμὸς ἀν γκ
ααύλλυται. «ἡὰ δὺν δύσαν,φαίμομίαι ἐξ ἣ
ἐκ. τῆς μιᾶς διὰτὸνν ἀγωςἀμυϑρὸν τοῦ
ἀφρῶου ἀφανιζομάμης ὑπὸ τῶμ σελῶὼμ .ὡς
δὲ πμίοφασὶ πολέάδωμ ὑπιτελλουσὼμ ἀρ
χόμεθα ϑερίζν,ύντω καὶ θεοὶ τὴμ ἀμβροσΐ
οὖν κομίζουσιν. ἀλεξάνθρου πρὺς ὑρκανίαμ
ὠπανωλβόντος,ἧκῳ “σῦς αὐτὸν ἡ βασίλισσα
τῶν ἀμιαζόνων. ὀνομαϑάλῃφρις», μέὰδιακα
σίωμ ἀμαζονίθων κεκυσμημένωμ πολεμὶ
μῦις ὄσλοιςι βασιλεύουσα τὴς μῳτατὺ τοῦ
φάσιθος νὰ ϑιρμώωθοντὸς χώρας ἣν δὲ τῷ,



.“" ὡὩ  ΔῚ εξ ὧδ φ - -ἧς κάλλᾳ νὴ τη του σωμάϊος ῥώμῃ διαφερν
σα 7οὐ ἃὦ βασιλέως ὅαυ μάζοβίορ τόντῷ πά

ὕὔ ΓΚ] ’ ἀρ ΟΦΒαάλοόζομ τας παρουσίας ΟὟ 10 ἀξίωμα τ' τυ
-" ν » ’ ΄νανκωνονήἰὴνβάλκφρινἐρομᾶγντίναχρείαν

ἔχουσα πάρεςὶν» ἀπεφαΐνῳτοσαιλοποιΐαρ
ω Φ 9 Ἃ.- « , Α , δὼ Ἁἔνωκεμιἐκήνον ην τῶν ἀπά ωμ ἀνδρῶν διὰ

3 ᾿ "} “», Φ  κ τ Ὁ ίτάς πρὰζς ἀριομ ὑπάργάνιαυτημοι τ΄ ἰυ
ναικων ἀλκῇ τὸν) ἀνδρᾳΐᾳ Διαφέρημ ἐκὺρ«-φἣὯ ᾿ «“κ. Ἱ

δυμτ τευνωμώνομκ δυδιν ἰσγίων πρώΐῳν
ὁμτωμιυπερίζάν ἀρζῃ ᾿ ὄλλωμ ἄνϑρωπων-.

κ᾽ . «., ι -νηπέρας μυλῳὶς ὁ βασιλεὺς,νἡ προρλεζάμᾳ
νοοἼαν ἐντουζιμαυτῆ 5," συμπαριενεχῥεἰς. μέρας ἰἴμῆσας τὰ ἀξιολό[οιδωδοις»ᾧ
ζασίφέλον ἐς τὴν δικίαμ. ὃ ἀυ τος. Δέκα,2 “ 4 .λαύων ἱνδῶμ [ὑμμοσοφισὰς τοὺς ϑυκούνταρ
»Φ.»,ϑδιΙ ον ἵποίους ἀνά!νηὑραχυλοίωτάτοὔς»προβλη
μκατα ἀυτοὶς παϑύυϑηκῳ. τὸμ μὴ ἀποκρινὸν
λον φυφῦχωςἄνῳλήν ἀπέλμσαςἐγὰ τὸμ
πποοσζύτερον ἄυ τῶν ὡπσικρίνάνκαλούσας.

ον 5,5 “ ἐφ ΒῚ ᾿ “ ᾿ὃ μὰνθύμπρωτου υἷ «Ἰφοδεὶςυπὐτερομ διετα



δ, 05 Ἢ Ὄπ. τ -΄ν, "ν---ἢ

“Ἰοὺςζωὕδας ἀνα! πλείονας,Ἡ τοῦς τα δνςωταςὶ
Ἴονς ζῶντας ἔφη.ΣΝ ἐγαϊοὺς τωθνᾳῶταρ.

ὁ Δεύτέρος ὃς, πότωρον τὴν ΓΑνυ ἡ θάλασσαν
ἐμεΐζοναϑηρία δὲ φήνυτὴν γὴμ ἔφη. ταύταςγν
μέροςἐναι ἐ ῥάλασαν. ὁ δὰ Δίτος» πϑιὸν
ἔσι Ὑ ζῶων πανϑρτότατον ὃ μέχρι νῦν ὕκ ὡσ
[νὠοϑν, πεν ἄνθρωπος. ὁδὰ τώταῤίος ἀνά
κριμύμανου τίνι λοίϊσμῶ τὸμ σαββᾷ ἀπίην
σαν ἀργοῦία ἀυτ' ὁν]α ἀπεκρίθη, καλῶς ἰὸν
βουλόμενοι ἀυτὸμἡκακῶςἀποϑανεῖμ.

δα σύμ ἥϊος ἐρωτνϑεὶς πούτερομ τε τὰν τὴν
ἡμάραμ προτέραν» ἡ τὴμ νυία τε[ονέναι,
πεν ἡμέρα μία. τῶν γλ ἀπόρων ἔρωτα

σφωμιἀνάγαη καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἀπαύρους
ἶναν. ὁ δὲ εὔΐος ἀποραϑεὶς σῶς ἂν "ἧς φιν
ληϑοίη μαϊλιζα,αμ κραϊτίφος ὧμ ζφκ. μὴ
φοβερός ἔμ. ὁλὲ ἔβδομος ἐρωταϑεὶρ
σῶρ ἂν πἰοὰς ἀνϑρώσων γίνοιτο ἐὺς «ὧ
πραϊξειωμ ἄσεμ. ἃ πραΐξαι ἄγϑρωομ
μὴ Δυνατὸν ἐςίν.



“Ἢ  ο ΠΑ τ -- . τὰ Γ᾿ πσπσυν. «4ὁ δὲ ὁἴλοος ἐρωτηθεὶς τί ἰσχυρόταρον ζῶν ἡ
βάνάϊος» ζωὴ ζῷα “Ἰοσαύτα κακὰ φέρουξα.

ιν οδο Φ ᾿ ᾿ ᾿ ὦ
ὁ Δ ννάτος υζ ὁταολφῖς μέχρι τίνος ἀνϑρὼ

Δ 9 “ «“,“σῷ κάλως ὡχᾷ (ιμεμέχρις ὃὺύ «φηἰσἸωῦνάναι
, ΟΝ : Υμιλνομῖζα τοῦ ζιμ ἀμένον. κελεύσαμίος δ
44» 4 ͵ 2 ΄

Ἴοὐ ἀλεζάνλρουνὴτὸνδέκατομἐπάντί, δὲ
Ἀν ὦ ' ε Δ .

κασὴς ὙΝΉμιοταρορ ἔφη ςτέρου χῶρον ἄπῳ
5 “λἼούϑὲ ἀλεῖ ἄνδρου φησα βίος, δυκούμνυ σὺ

“ . δ . "ἢ ὕ

σπρῶτος ἀποβαμη τοιαντα κρίνωμ .Ἀλ πῶρ
Ἅ ιῳ ι, φω»ἐπε βασιλων ἀλμϑηρζιπςιφησας πρῶτον ἄ

γῇ". Ἅ - »»ποκί γαῖ, τ πρώτομ ἃ ποκρινάμινον κάκιςα,
 Αγαάλλίου.

»΄Ἦα » . Ιήΐ - ιλἰαλλίαρ ὃ κι δμυραϊσο,ἀριζοφάνγς[νώριμος»
ἦν Ι ὲ . » “Ωἀπε τὰς ϑυο πολέ ὡς φασὶν ἐν τῇ ἀασιδα

Ὁ σιν . ῖφ δἬρΙϊα. δικηροςάμαι ἄϑηγας,ν) ὑλφύσιμα. κα
τασκευάζων δυτως Ἴην μὰν πρ οτέραν»ωπαὶ
κατὰ γάγεσιμ τοῦ κύσμου πρωτλ σολις 4!
ΦΑΝ 41. γ1 “ Α , 4
ἄἀβάναν, μετὰ ὃς τὴν φύσιμ τῶν φοιχεῖωμ.» ὃ
 ΒΒ ον ' .

ἧςος τ΄ ΠΌλΙμ τήχοποιῳ!, οπιφερᾷ 3ο γάμδᾳ
 υ ᾿ 4 [μὴμηυμεμαΐους ἐμ ἀϑήμαις, Ταὐταγν ἥρωτὸν



τ Κ᾽ τ, ιέΠΔἝὮὃ

ἐχϑκ. ἀυλουφῆς ὧν τῦῖς γάμοις εὐρῶν ἀβννᾷ,
ϑίκαν τὰ ἂν τῇ πολά, παρὰ δάβαναΐοις πρῶ
τον ἐγένωτο Δικαφήριον πὶ ἀλιροβίω τῷ σϑ
τάδῶνος, δὲ δὲ ϑικαφαὶ, ἀϑήνκσι μιοδὺν λα μδά

Ἃ . Κὰ ΓῚ ἵνουσι. νὴ διὰ Ἰούτο λέ κείσγαι ον μίσω δυο»
χρυσοῦ τάλαντα “ὰν ὃς ἑτέραν πόλιν δύσαν
᾿ Ο ῇ τυ ΓΥΥ ωω 4 Ὃ"
ὡλευσίνανπόλωμονΔῖφχοναὐημαιοιπροςᾧ

δ. ; ἜΒΟΙχευσινίους. ὃμ ἀυτόὶς ὠπολίμασεμ ἔυμολ,
Ά " Φ 8. 3. ἴπου» νη ποσέϑων.βονθοὶ δὲ αὐῇδις ἐσὶν, ἄρνα

νυ "“Ψ“ςλ᾿᾽ . ,» νυν. 8
τῶν αὐνμά.0 μὰν χάρτην ἀπολιδους. δ ἀ
“πωλυῦν κριϑεὶς ἐνἀρᾳίω πάϊω δὲ δ τὴ

«. ῖ »απὐλεως ὡς δικείως ἐκήϑωτο,νη τὰ ὡπατόμᾳ
"). 5. Δ . » “: “Ν ς’ 8να ἰαφλευσιγος ουρήα δι ολώϊκος .«Ὁπεὶῖ

᾽ δ “- 3πιρ ἐλεύσινι πρῷτομ καρποὺς δίεμητηρ ᾧ
ϑωκων.ἡ Δὲ φαφυλής μέία βείαουσὰ ἅλωχ:

2 ῖ “"ἐ αἰϊκαρίῳ νὰ ϑιονύσῳ πορεία. δὰ ποικιλ
. 4 ΕΗ) ῖ , οἵ 3

λόμενος χορὸς, ἀοιάλνας νἡ ὑκσέως ἐχέ πρά
Ἶ "ἤ « 4 “ Ἂ οἵ

τς ἵλιος δὰ μὴ δος χνιτκο τῶν ἀϊκνωμηεφαν
.᾿ χὼ Ἰτος ἀριγϑομίῳ γὰ τῷ ὑῷ χαριζὑμενος [ασὲ Λ ως. .,᾽Ἅ τ᾽λωνογῇ Ἰώναθηνωμντ τοιαυταν παρασκονηϑ



φὰ 3 . ε ΠῚ Υ, 44": ππαρμίαίῳν ἴον ἀρᾷον δὲ πάϊον ςρμηγευέοις
ἴ « 4 «Ψ

δὗς κυκλος..δἱ δὲ δικαφαὶ,αϑηνωμ.
ἈΓΑΘΟΚΛΈΟΥΣ.

᾿. αι οὶ ͵ Ε ἵ ᾿ ν. Κλαϑοκλής ὕσο Ἡμ κεραμέως, ἰωμόμώνος δὲς κυ
Ὶ ι -» .ο“Ρδιος σικελίωςννβασιλωῦςἀγαίορευθεὶςἑῶ

ὃςι καραμία ποτυρια πἰϑέναν παρὰ τὰ χευ
 »-ε-οδ « “τι Ψ9 ! ͵ ( “σῷ νὴ τὸις μεῦις φσιδάκνυμαενος λείωιν. ὅτί

ἥοιαύτα ποιῶν πρόταρομονῦν ταύτω ποιφδιὰ
᾽ Ἁ ΕῚ .9τὴν ᾿σιμέλήαν νὴ τὴν ἀνδρίαν, ὁ ἀυτὸςἢΡ

Ξ -“ «1. ν» τιν Σ {Ὁ ͵

λιορκῶν πσότω 'σολιμιυπέλη τῶμ πὸτ' ταὶ
--ἂΔ᾽υ " ἃ 2χους “ἴἱνοο ὡλοιδλορουμτο λέοντες κερα,

΄ δι 2 ἔ Ἂν «Ὁ

μεῦ τὸν μιϑὸν τοόθων ἀηρδωσᾷς “ϑαπίω
Ἔ " οι ῖ Α᾿ 3 Υ͂

ταιου ράσο νὴ μέδιωμ ἀπιών. ὅκα ταῦταν
ται05 ΟΝ, γα ,

ἔλω, λαβὼν ϑὰ κατὰ κράτος 5 ςαἰπσδασκε
τοῦς ἀιψμαλώτους λαίωμιςάμ μα πάλιμ λοι

΄ὃἃς ᾿ Α Ὁ φω 4 «Δορῆτε, σοὺς τοὺς κυρίους ὑμῶν ξςαν μοι ὃ
Ἡ . ᾽ ] . ᾿λίίος. ὁ ὠτὸς, ἰκαλούνίων τῦὶϊς ναύταις

: Ὃ Θὰ 2 -: ΄ὉΝἮ

π Ὑ' ἰβαικκσίων, δὶ ΤῊ νήσω ππροςβαλὸν
΄ ωῳ αν ᾿ «- «- ᾿

ως τῶν ἀρςμαάτων πἰνὰ ἀπίαχεασαμ. ἃιν. 3 ᾽ ῖ Ἷδὲ ὑμέτερος ἔφα [ἀσιλοὺς ὀλύων πρδρημᾶς,



ὃυ μόνομ τὰ πρύβατα λοβὼν͵ ἀνὰ ἡ) Ὺ ποι
μάνα προσοζυφλῶσας, ἀππήλῥεν.

ΑΓΑΣΙΚΛΕΟΥΣ
Αἰασικλὰς ὃ λακεδϑαι μονίων [ασιλαὺς πρὸς νν

ἐπύμαπὼς ἀμτίς ἀϑορυφόρκτος ὧν ἀρχήμ
ἀσφαλῶς δύναιτο, ἐὰν ὄυτως ἔφη ΟὟ ἀρ
χηνώς σφ δὲ πατέρῳρ Ὑ ων . δαυτδς»
ϑαυμάϊ οἷός τίνος ὅτ φιλήκοος ὧν Ἴρορ
λἰχῴίαι φιλοφάνην τὶ σοφιφὴν, ἔφη.τούτων
χρηίω μαδητῆς ἡμαιῶμ ἀμὶνν ὅς.

ΔΥΑΜΕΜΝΟΝΟΣ.
λίαμέμμωμ φυλαϊίομιᾳνος10Δόξαιϑατέρω

τῶν ἡρώωμ χαρίσασϑαι ἄχ μαλ ὦτους “Ἰὼν
δώωμ συμαίαγων ἤρωτο ἀυτοὺς δπότῳρος
ὍΔ, σι! μ , τ.Ὑ Ὅνο του πρωωμΐίαιαντος λέγω νὴ ὀδὺυς
σίως πρὸς κακού μᾶλλον ἀγίνωτο; Ὑ' ἃς ᾧ
Ὄομν ὡρὸ ϑυρσᾳὺς,ἔκρινᾳ λοιτοὺμ ἄρισον κὲ
μαι λεῖα μάλιφζα λυπησαΐία τοὺς ϑ

ἢ ἀδρούς ὅϑεμ ὅμηρος. παῖδες ἂν δώων ν
γ κασαγ,ν)σολλὰς αὐήμα.



ἀγησιλλούν
4 ᾿ Φ ͵ . 9 . ! - ο Νἀίμοίλαοο ὃμίίας εὐπαιγουντος ΤΙΥΟς ρΗΤΟρβὦ

ΓΙ ζω] "..-ο Ἃ 3πὶ τῷ ϑυνάϊως ἀὐξεμτά μικρὰ πράϊμαϊαν
δυλὲ σμυτοτύμον ἔφησων μίουμαι ασ'ουδαι
ΠᾺΣ σμικρῶ ποδὶ ὑσοδημαάΐα μεγάλα πῳ
οιτίθησιν. ὁ ἀυτὸς ὁπότῳ {ωγοβίων “νων,
δ. ἵ .»,! ». "Ἴ ἐς -Ἡ ὑπαινουβίων ἀμουοι, ὁυχ ἡ τίομ ὡωτο δ4μ

ων»κοϊϊαμανϑάνᾳ β τους τῶμ λαγόμτωμ δόπους»
ἡ πωρὶ ὧν λίίοιων. ὁ ἀυτὸς ἔλείων ὀυχ δι

'  κ Φ ͵ 4,5. «γ}

τόποι τοὺς ἄνδρας ἐμ τίμὴς» ἄλλοι ἄνδρες
Ἂ » -ν 9,τονοίοπους ὡτσιδάκνυουσιν- ὁ ἀὐδρ ϑὼν

ὐνεἈκομενομεκϑυρίϑος ὑπὸ πσαιλαρίου
κρωτούντορυπεὶ ὁμύς ὑπιφοαφεὶς ἴϑακᾳ
τὴν χάραοὐκρατούντοςἐνἐφυίωμιωπιλαΐ

..- . δὶ ᾿᾽ξαςοις παρούσιν πων. ὅταν τὸ ὡλαίχισομ
ν . ἴ . 2 « ᾿ζωον ὕυτως ἀμυνῳται τοὺς ἀλικούμτας. τῇ
 νι, Ὰ ͵“Ἴους ἄνδρας προσημᾷ ποι λογίζ ᾳοϑαι :

ὃαὐ]ὸς ὑρωταβᾳεὶς, ἄχρι τίμος φοὶν δι τὴς λαίὼ
Α " 2 «"μεκήςὅροι,τὸ δόρυκραλάνας ἀπεν ἄχρις ον

τούτο φϑάγοι. ὁ αὐ]ὸς»τγὺς ὠπιζαίούμτος
φ-Φ ν᾿ πααν “νω «. ὧ -.--....«.-.-. πα νον , -

διατὶ

"



Δια  ἀταΐχιςος ἡασαἰξίκιωπιδα ἵξας Ἰοὺς ΟΝ
λίταφ ἐξωπλισμέμους» αὐτά ἐςιν ἀσεωτὰ
λακεδαιμονίωμα χη, Ἄλλου δὰ τὸ ἀύὃ
ἀπιΐη τοὐνος θυ λίϑοις λ4 νὴ ἔυλοις τοῖοι
χίϑαϊ]ὰς πὐλεις ἔφκ, ταις δὲ Ὑ ἀνοικουγτς
ἄρεταιφ. ὁ αὐΐὸς, τῦι; ἀὐϊού φίλοις πάρη
ἤλο,μάχρημασιμιάνδοίἈννὴἀρετῇασὰ
λάζν παλύτων, ὁ ἀυτὸς ἐρωτώμεμορ πῶρ
μεγάλην δοζαμπερινποιησατοθανάτου κα
ταφρομήσας φΑ. ὁ ἂν τὸς μακαρίζομτύρ
πἶνος τὸν σωρσῶμ δασιλία νέομ κομιδὴ ὅν
ται ἄτω, ἀλλόυλὲ πρίαμορ ταύταν ἔχων
Ἴὰμ αλικίαμ ἀτύχμσαν, ὁ ἄντδρ ἐρωτώμῳ
νος,διατί μάλιζα παρὰ τοὺς ὄλλους ευξθαε

ΩΝ ὃ ιαπταρπἰᾶται. διὸ ἐπι παρὰ
Ι Ἶους ἄλγους ἀσκοῦσιν Ἀρχνε , ἀρχοοθαι.
οαὐὸς φρώτηδοῖς πῶς ἂν τὶς μ άλιζα παρ ἄν

ὑφώσοις υυϑοκιμοίαἡλίζοιεἶπατὲ ἄριξα,
“πρά τοι δὰ τὰ κάλλιζα, ὁ ἀυτὸς,Ὁφρατα
τὸ λὼμ ἔφασας πρὸς μὲμτοὺς ἀναμτίουρ

ϊ



τόλμαν προς δὰ τοὺς ὑπόετα[αξνῆς ἔυνοι
«μ ἔχάμ. ὁ ἀὐϊος ὡπιφετου ὸς πἰνορήινα δ
μανϑάνήν τοῦρ παῖδας [αὐτὰ ἃ πενοῦις γᾶν
Ἄρᾳς [ἀγόμενοι χρησοΐϊαι. ὁ ἀυτὸς ἐλείς,

Ἵοὑς ΤΣ ἀσίαν καϊοικούν τας» ὡλευθέρες μὲν,
κακοὺς ἀγαι,Δούλός δὲ ἀίαθους . ὦ ἄυτος,
περὶ ἀμδ εἴας ἡλλικαιοσύνης ἐρώϊαθᾳὶς, χ"
τίρα ς λτίων, σϑὼν ἄν δὸῳ ἴωρ «ΦᾺ ΧΟ ζο μων,
ἐὰν χάντες ὡμεμλίκαιοι. ὀάἀυτος:λαΐίῳ
δαιμονίωμνικαεάϑίωμ ἀϑηναίγς.ν)Ἕους συμ
μάχϑοιν κορίμϑω, πυϑόμενος »- πλῆνος Ὁ
πολυμίων νεκρῶν φενἼις «λλάϑος ἀπων.
ἃ τοσουττς ὑφεαυτᾶς ἀηρλωλωκεν σους
ἀρκῇ τους βαρβαίδους νἱκήν ἀπφαμτας..

ληρθμησκωμ ἃ, τοὺς φίλους ὠκέλωυσῳ μιᾶς
μἷαν -σλάλαν.μὴδὰμιμκλὰνποιβσασϑαι.
τὰς οἰκόναρ δυτω ᾿πσροσαίορενών. ζι γάρ πὶ
καλὸν ἔρίον ποωποίπκα, τοῦτό μου μμαμὰσ
ν ὀςίμοῦι ἃς μκλὸμ, ὀυδόζι πάμτες ἄνδρι
ἀῆες, Ἐφνοφῶνδὲπερὶἀυτ'ἔλφίο.ποίαρ



ἊἝ - φι . δ τ ΓΙ πῃὙ μυύτατος δυ κράτίον τὸ ὑκφίνουῶρας,
«4
ΔΙΙΔΟΣ.

ἁγιςὃβασιλεὺςδυκἔφα τοῦς λακεδαι μομὲσ
ὡρωτὰμ πῦσοι ἡσίν. ἀλλὰ ποῦ ζισὶν δὲ δα
λέμιοι. ὁ αὐἱος ἐν μαμτίνέᾳ κωλυύμαενος
διαμαίχεοϑαι τοῖς πολεμίοις πλείοσιν δύ
σιν,ϊσωμ ἀνάϊμν πολλθὶο μάχφοϑαι, τὸμ
ἄρχων πολλὼβ ξουλύμαενον ͵ ὁαὐτὸς,πρὸς
ἀνθρωτομ ποναρὺμ ἐρωτῶντα πολλάκιςΠα
ἄρισος ζια ασαρηατῶν : ἐπεμ. ὃ τυνκάνα
μοιότατος. ὁ ἀυτὸςυπρὸς τὸν 'αυμδαμὸ
Μλάνομ πόσοι ισὶν οι λακεδιαιμόνιοι "πολ,
λοΐ σοι ἔφα Δοῖζουσιν ἦναι, ἐὰν ἀδ]οὺς ἴλη
μαχομένους. πρεσβευτὴς ἀκππερίνϑου πᾶ
δαγεμύμωμος ἔϊς λακεδαίμονα νὑμακρηγὸ
ξωι.ὡς ϑωσαύσατο λέγων» νὴ ἐρώτα τὸν
ἄριν τί Δῷτϑὶς πσεριμϑίοιο ἀπαήαλαν, τί
διλμοἴφη, ἃ ὅτ σὺ μὰν μόλις ὑταύσω λέ

αν ως 4 Ὁ
ἴ μ



Π Αισόπου.

Δισωσος ὀνέδιοαὶς ὑπὸ πἶνοςἢσἱτχαλεσ
 ΠῚ] ῖ μ1 " 2 5 4 Ὁ 2

τὴν χὴν τὴρ σψιμίφη οὐκ άς τὸ ἀλος .ἀλ,
» 3 4 .« ες “Ἂ ΓΣῚ ων» [

λέο ΤΟμ νουμ σροσεχάμ δύ, ὁ αὖος. ἄκου
ων “κἙ4Ϊ φ΄ο : «ἃ

σαὴ παρά “νος ὅ7] ὃ Δήνα λέίςικατὰ σου:
᾽ ͵ Φ ᾿ - φῇ « Ά 4

ΤῊΝ λοιδορίαμ  ἀπομτοςκφμ.ο1 τὰς μαχαῖ
ρας ποιοῦν ὡοιδυκ ἁυτοὶ ἀποϊίωνουειν «ἀλλ
δὲ χρωμωμοΐϊαις ὑπ᾽ ἐκείνων καϊᾳσκευασμξ
ναιφ,νη ἃμὲ γύψιδυκ ἀκίνοςλείωι κακως. 4λ,
λὰ συ χρώμενος ταςξκείμου βλασφκ μ ίᾳ .

ν.» 4 » ι ὃ.) .« .

Ό αὐτὸς ὠξωταδεῖς τὶ οφελὸς τοῖς Μψευλομᾷ
νοις ὡκ τοῦ ψευθους,ἔφκ. τὸνκαν ἀληθῆ λέ

ει ἢ ν Φ φἴωσι μὴ πιζωυωῦαν. ὃ ἀὐϊὸς ἐρωτηεἰςτί
- ᾽ ᾿ς οἵ Δι." ν ἸΝδὲς οἱ πράτίουσιμ κφν. τὰ μὲμιδικολομ έν.
ταδὶ, καϊαξάλλειμ,

Δλέξι ΔοΣ.
ἄλεζις ὃ τῶμκωμωλιῶν σοιμτῆς. πάη τῆς

αὐτὸμ ὄντα πρεσβύτην ἑῶρα μόλις πορευδΜανονονὴ ἀρῶτα τί 'πσοιήον ἔφη κάϊὰ σχολὴμ
ἀποϑνήσκω.



ὁ ἀυτόφίπε.
4 δι ͵ . ὃ,"τὰς ἀθομὰ συλλύίωιν τὸν σωφρογώ.

τρεοῖρ δ ἀσὶν ἀϊΐῳ τὴμ ϑύναμιν καϊϊαμένα;
τὴν ὡς ἀλμϑῶςσυγτῳλούσανω βίῳ.
τὸ πιίμ φαίεἰμε]ὁ τῆς ἀφροϑίτας Ἰυϊωἀνφτι. ΔἘ9 . α΄ δὰ

τά διόλλα προοληκάς «πάμτα ΧΡῊ καλῶν.
οαυτοῦ σῶμ.

ὅ υκίσι πανλαίωγὸς ἀνθρώποις ἄρω
ἔρωτος δυδᾳαὶς ὁληος ὑπιμιᾳλέφερου,
Στ ὸυ μέϊιφος ἐςί τῶν δῶν ἐρως»
καὶ μιώτατὸςς τῶν πάϊωμ πολύ;
δυλεὶς γϑόυτως εἰ φέλωλὺς σφύϑρα
ἀμϑρωποςιδδλύυτως ἀκριβλ Τοὺς δόπους Ἂ
ὃς δυχὶ τούτω μερίλω τῷ βεωινέμῳι,

ὃ αὖος ἐπ.
τοιού τοὸ ζ(μ ἐςίν ὕςπῳρ δι κυύοι,.

ὃυ ταῦ ἀιὶ εἰἰϊουσιμιδυλὰ τῷ βίῳ .
ταυτὸν λιαμίνα εχυμα, ματαϊοολὰςδἰἐχᾷ,

ἰννςςς ὀῥιτθοἶπε.
Καὶ οὐτύχα τὶς ὡς ἐοιν πρθρδοκαμος

ει:

Ἰ



λῳ ἰληον μα πιςῳυάμ τύχῃ.
ὃ ἀὐϊὸς πε.

ἅ ὧν μιλίωνἅι μαϊζονας λύπαι .
ποιουσ]ου φρενέν μϊάφασιν.οαὐ]ος ἀπέν.

ὃ υκ (05 πὼς ἔχουσιν ἄϊ τύχαι φρένας,
ὀνθεὶρ Ὑὸ ἂν τοιού τος, τυχᾷ πόϊς,

ἀλκιβιάδου.-
ἀλμιβιάδας προσελθὼν διϑασκαλείω, ῥαμωδε

«μἱλιάλος τ Πού δὲ Διϑασκάλου μκλὲνξ
χάνο μηροῦ φῆσαντοςιῶμ ἄύψαςαὐῇῷ κύμδυ
λομ πάρήλφωμ, ὦ ἁυτὸς ττὶ παῖς ὧν» ΔΜ
Φϑν λαξὴν ἐν παλαΐφο νη μὴ δυνάμενος δια
φυγήμ,ἐλακοΤὰν χίρα τοῦ καταισαλιίοντο ς.
ἐποῦίος δὲ ξκᾳίνου, Δάκνάς ὡς ἄ! ἰυμάϊκερ»
ϑυμωνουν ἀπῶν ἀλλῶς δι λεούϊες, ὁ ἀὐ]ὸς
ἐχώμ κύνα πάϊκαλομ ξωμημίμομ «η]ακισχὶ
λίων δραχμῶν ἀπέκοψεν αὐ πὴν δυράγ.
ἐρωτήσαντος δὲ, νος ἀυτ τίνος χάριν τοῦ
το πῳποϊκλ υϑύπως ἔφη τοῦτο λζίωειν ἐ᾽



--

 ΝΣγσιοι “ΠΤ ΩΡΙ ὁλον νὴ μυδὲμ ὁλλὸ πυλυηρα[μὖ
γῶσι, ὁ αὐος,καλουμωνθςἐπὶΚρίσινθανα
“ἴκὴν ὑπὺ ἀδαναίων ἀπσὺ σικωλίας, ἔκρυψεν
ξαυτὸν ζιπὼμ, ἔυνϑα ἦναι τὸν δίκημ ἔχον
τὰ ἱκτῶν ἀποφυγεῖν, ἐξὸμ φυτῶν. εἰπόν
τος δλᾷ νος ὃν σιξένως τῇ πσαιδι τὴντῷ
εἰσεαυτούκρίσιν.ἀτὼ μὸν ἔφν δυδὲ, τὰ μῖς
Δί, μὴ πωραἰνούσασα,τὴμ μέλαιμαν βαΐλῃ
ψμῖφον ἀντὶ τῆς λωκῆς. ἀκούσας δὲ δ
ἡάματος ἀυτοῦ «καὶ τῶμ σὺμ αὐτῷ κατίίνω
σαν δῳίζωμκμ δὺμ ἅπαν δὶ ζῶμεν, ν᾽ Σ
λακεδιαιμονίους δωψα)μῳνος»τὸμ δῳκελι
κὸν Ἀἰέρων τσὶ τοὺς ἀβαναΐουο πούλῳ μον

ἁμάσιδοςσ.
Ἅ μασις ὃ τῶν ἄκυ ϑ]ίων βασιλεὺς » φίλω

ἄποβαλοὸν . ὑδν» [ραίφων σαραμυδητῇ
κῦμ σὰν. οὕτῳ δυδά πω Ἡμόυκ ἀλυπού,
μὴ δὲ γύν ὅτῳ δυκίἢἴςανλυτονϑὴς᾿

ἅμασις 'πολυκράτῳ ὦξιᾳ λἰίαι. ἡδὺ μὲμ
συμπάμεοναι ἀμλρὰ φίλομ καὶ ξωῖμομ

Γι!



ν»ΓΠ “Ν,οἡο δϑερλ εἰῖέά4“4“. Πρ :5»-.0 -ἐν πρβοτούϊα, μοὶ δὲ ἄι σαὶ μεγάλαι ἐυτὺ

χίαι ὃυᾳ ἀρέσκουσιμ.ὑπιζαμένῳτὸον»; ’ Ι͂ λ᾽.ὡς ἔς φϑονερον.καίκως βούλομαι Μὴ αὐἷός.
1 “«υ 4 «»ν» ΄ῳ

νὴ τῶν ἂν κηϑομα!τῦ μέμτί ἀντυχίἐμ τῶν
[λάτων 7 δὲ τἰαίφν, νυ οὐωϑιααϑλίμάτων 0 δε, προς πίανφγ,γλουϊωδια

 Ὁ" . ῃ ᾽ ϑὺνφίρέἐν τὸν ἀιωνα ξναλλὰξ πομοσωμι ἡ ἀντυχᾷ
Ἃ ᾽ ὃ ’ , ! ὡ 2 Ι]ἐμτὰ σάντα,δυδίμα γάρκω λοίῳ δίδα ἀκον

ὡ. 2 ὡ ὮῸν» ͵

σαςοὔο τίς ἐς τέλος ὃυ κακῶς ὡτρλεύτησῳ
"σουξῥιζοςς δυχέων τὰ πάντα, ἁμαζιμέ

, 2 [] " ἴ -γὴς ἔλέγῳ. τὸις ἀσείοις σρεσζυταις, ὕσομ ἄν
λιν . λ. ΄ «καϊὰ τὸ σώμα ἡΔομαὶ ἀηρμαραινον]αιἼοσοῦ
ε ῖ ἊΣ ᾽ :

τὸν ἀι κρὶ τοὺς λύγους ἐπιθυμῖΐαι 'πάλιν
ἀυζονται.

ἀκαξάρχου .
“ιν Φ ΠῚ 9ἀμάξαργος ἀββιιρίτκςὧνσυμποσίων’ἀλεζάνΦ " . Ἃ ὅ "-ἐ

Ἄρου ἐρωτησαῦίος αυτ'. τί ἄρω Δοκά τὸ δίῳ
8 ϑλ “΄ : Ὁ

πνὸμ ἔφα .ὦ βα σιλων.'σάνταπσολυτελώρς
ἔϑοιδῷ λοιπὸν κεφαλὴν σαδάπου ηἰνὸς τὰ

- ᾿" .ῳ, ,εῬ3 .: Ἃ ,δάΓ 4.9!ἃποῤῥίπίωμπρὸςτνικοκρίογ]α,
Ἁ ΄ 4ὃδῷ μυκσικακῆσας μετὰ ΤῊ τλεντημ Τὸν



βασιλξως, ὅτε πλέων ἀκουσίως προϑαγί χϑητῇ κυπρώ,Ὁἀγάξαρχος συλλαβῶνἀυτον, {9
ΟΝ ν.».» ες Γ ει «ολμον βάλων ἀκέλωυσς τυπίεοδαι σιϑηροιο
ὑπίροις Υ Δ ον φρο σανταἧςτὶμωρίας
{πήνιἰμῆνο δ τὸ περιφῳρὶ μένον, ἥύσαι “1
καὶ τ ἄναξ ἄρχον ὀυλακομ.ἀμάξαρχον ὃυ
ὩΝΗΝ οικελεύσαμτος δὰ, ἦν νκοκρέομτορ
νὴ τήμγλω Παμαυτοῦ υζμκϑῆμαι͵ λύίος ἃ
ποβαγόμταυσρος ΟἸύσαι ἀυτῷ.

ἀντατγόρου.
ἀνταγῦρας ὡσεὶ ἀνεγίμωσκε παρὰ [οιωτϑὶο

τὸ τας θηβαΐδλος σύήραμμα μὴ δυϑεὶς ὕπῳον
μαΐμετοικλείσας τὸ (ἰλίον, δικαίως ἦσῳ
καλίσγῳ βοιωτοΐ. βοὼμ ἡ ὦτα ἔχοτα,

ἈΝΤΙΦΑΝΟΥΣ."
ἀμτίφάμης ἰπομ,ὃμελὰν αϑικῶμ͵ δυϑενὸρ

Δίταιγόμου. ὀαυτὸς ἄπσων.
ἐμ τῇ τοΐνεσθαι κρήτον,Ν σλουτούμτα πελῆμ,

ὁ ἀυτὸρ ἀπῶμ ο"
ὀφθαλμιῶν ἄγύρωπος ἰσχυρῶς κακὰ



πάμπολλα πάσψωναν αἰαῆον πάσμᾳ μόνο,
δ ῥυχ δρα [ενᾷϊκα τοῦτον τὸν χρόμομ,

ὁ ὐος ἐπῶν.
αὐ ζςὶ λᾶρος πάϊα ποὺς ἰὺ χρυσίον.
Μῦνον ὟΝ ἀφὶ ϑιαμίνένζιωϑώ, .
τὸ χρωμα δ αὐ]διτῶν φίλωμ δ τοὺς δυο,
δυδέ ποϑὸμοίως ζωίραφούσιμ ἀΐύχαι :
πλοῦτος δὲ βαϊσανοο ὀσὶν ἀνδρωτῦ ἄόπων,
" . " 3 Ὁ. “οτάν ουὐπόρὼμἂν ἀιδχρα πρα τ Ἡ πράϊμάϊα,

ὃ “5 : “

τί τοῦ τ᾽ ἀσοϊῥησαν ἂν ὅκ διῇ ποιήμ.
| ὁ ἀυτὸς ἐπὰν,

δυσώποῖ ἰζάλωσα αλέτουντασφολρα
ΠΝ . ὦ Γ . ΣΦ οἱΑνϑρωσονἀηρλαυομτάμαδὼμὧνχὰ»

ὁ αὐΐος ἀπωμ.
.ν ως» , 2.14 4ὅπλοντος μμᾶςκαθάσερ ἰαϑὸς κακὸς,υ Κάκοῦ,

τυφλουρ δλίποῦία ςπαραλαθων͵ πάγίας  ,. δ
δαυτὸς ἄπῳ.

 ᾶὧ - οἱ “οὐ.
Τροσϑθο δικαιος ἅμα.τὶ ΜΙΩΤαΤΟΥ ͂ὁ

πρδρ τὸ γήραρ ὥς πῳρ ραςρῦ»



ἄσαμτα τάν) ρῶπια σροσφϑιτὰ κακά,
ὃ ἀύϊὸς ᾧτε. ᾿

τὸ γῖθαρ. ὥς σῴρ δωμὸς ὅσ! τῶν κακῶν,
πάντ᾽ (4. ἰλήν Ὑν ἧς τοῦτο καϊαπαῳφευγότα.

ὁ ἁδίος ζφζε,
ἔοῦσι τὸ ἰαμάμ ἔσχατον τούϑυςτυχίν.

Ἀναξαγόβου,
λναξαγύβαρ ἡἰμσιξουλὲ κλαζο μάνιος πρωτοῖα

Ψ ΔΗ νοῦμ ὑπίηπσῳ, ἀρξάμενος ὅδίως ᾿ συξ
ἰξάμμάϊος.ὁἰσὶνἡδζως νὴ μείαλοφρόνως ἵρ
᾿μαμίμον. πάδια χρημᾶϊα ἀν μοῦ «4ταὰ μοῦφ
ἀλϑὼμ αὐ]ὰδιωκύσμησᾳιπαρὸ νὰ νοῦς ὑκλὴ
ὑμοὺ φησὶ σωροὶ ἀν τίμωμὸν ἐν σίλλοιονΐᾳ
Ἴω, πον ἀμαξατύρημ φὰς ἔμμεναι ἄλκιμομὰ
οὠντν , ὁπ ϑὰ νόος ἀύϊῳ ὡς ἐξαπίνης ὡπέγωΐ
ραρ,νάδα συνᾳσφλκωσεν ὃμοῦτε!ἀρα[μένα
πρόθϑῳν. δαδίὸς,δύοἔλείοδιδασκαλίαἄγαν βανάτα τόνς πρὸ [ωυζοϑάι χρόνον,ΗλὙ
νπνον, ὁἀὐ]ὸς πρὸς Ὁ ἐπόνα ζδίνσοι μίλ
Αέ τῆς ταξίθορ,ἔφα. μοὶηὴκαὶσφόϑρά
μέλλή,δείξας Ἰὸν χρανὸν. Ὁ



λυϊφαοὶ προ πεν7ὺμ πε ἀγὸς πόϊαμοὺςἴῳ
γομένην ἐν λίθου ἡ]ωσιν.ὃν εἴσων ὡκ ἦν ἡλιΐ
ποσοῖϑαι. ὄχον νη ἀυρισῖθαν μαθητὴν ὄντα.

αυτιχουσίαν βώλον ἐπῶνὙἥλιονεΥὐΤῷ φα
ἰϑοντῖ. ὁἀδίδο πρὸς Ὁ ἐπόβα ἐ τὸὼὰ ἐνλαμ
ψάκω ὑρκ ἔφαν ποτὲ ϑάλαρσανίφαἐάν[ειὃ
ΧοῦνοςΜὰ ὑσολεῖπη., ὃ αμτὸς παρὺς τὸνᾷ
πἶντα ἐξερκῆκο ἀθαναϊωμιουμάνουν ἔφη.
ἀλλέκημοιυμοῦ, ὁ ἀυτὸς ἐρωτηβεὶς ἐς τί
[ωτέμηταιἐςϑεωρίανἐφκάλίου,ἡσωλήνμο.
νη) ὀυρανοῦ, ἀμτίομὸς, πρὸς να μακαρΐ
ἔουσαν ἀυτὸν ἰραῦν,ὦἔδςὦμῆτερ ἐφαδ
σων κακῶν ἐεὶ μεὺν τουτὶ τὸ δᾶμος » δεῖ
ἕαςτὸδιάδημα,δυκἂνπὶκότορίαςαὐτὸ
καΐμαενγον ἐβάζασας.

ἈΝΤΙΕΩΝΤΟΣ.
.ς -.Ὃνο ͵ . αὶ τσ. 1:68Ανπφων οἴπς. τάχνν κρατούμεν ὧν φυσᾷ μικῶ

μεα. δαυτὸρ σώ.
ξιδίοι τίμαρτεῖμ᾽ τὸ ἀδίκως ἀηρλύσαι ὃ

εἰτορογθῆ τὸ ἀδίκως ἀπολέψαι, τὸ μὲν γὴ



ἀμάρταμά ἐςι} λὲ ἀδίκως ἀποίγαι,ἃ,
είβημα. ΑΔΝΑΧΆΡΣΙΔΟΣ,
ἀνάχαρεις ὃ[νούρου σκύθης ἐρωτηϑαὶς τῶρ
ὃυκ ἄν τὶς τάνοιτο Φιλοποταςἡπρὸὀφθαλ
μῶν ἔχᾷ τὰς τῶν μιϑυόντων ἀσχαμονύναρ
ἐἰσιν, ὁ αυτὸρ μαδὼν τύπαρας Δλαίλνο
εἶναι τὸ πάχος τὰς γεως, τοσοῦτον ἔφη τα
γάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχήν ὁ αὖος, τὸ ᾧ
λτον μανίας φάρ μακομζλω ᾿ς Διὰ τὸ λα
φομέμουςΤοὺς ἀβλκτὰς ὑπιμαίΐνεοϑαι ἀλλμ
λοις. ὁ αυτὸς θάυμάζν ἐλιγενπῶς δ λλκ
μὲς ἀπαϊορευομίωο μιὰ ψωύδορϑαι, ογαις κα
αηλείαις φανῳρωρψεύλομται . δάυτορς
φαώϑης.[αφρῦς.ἀιλοίων κρατεῖ.

ὃ ἀὐϊος τ ρώϊηϑεὶς τίνα τῶν πλοίων φσὶν ἄσφα
λίφερω ἔφη τὰ νεωκείμενα, ὁ ἀντόρίρω
τηϑεὶς διὰ τίγω ἀντίαμ ὁϊάνθρωποι λυποῦν
ται σάδιοτα ἔφε, ὅτ ἐυ μιίνομ ἀυτοὺς τὰ
δια κακὰ λυ ὀκηὰ νὴ) τὰ ἀλλόψια ἀγάϑά,

ὃ ἀυτὺς ἐρωταϑᾳεὶς » πότῳροι τσλοίους ἐσὶμ δὲ



ΠΩ, ᾽ δ ,5Ὁ. “ρ΄ ἢἠῶντες. Ἡ οἱ γώκβοὶ. τοῦς οὐν 'λίονκο «Φν
σοὺ τίϑης. ὁὀαυτὸς ὀνῳιλιζόμεμος ὑσῦ
ἀπικού. δπὶ σκύϑνο ζεὶν. ἀλλεμοὶ μὼν
ὀνειδορ ὥσωμ ἡ σαΐίς. σὺ ϑὰ τῆς “σαι
Δος. ὁ αὐτὸς ἐρωτηϑεἰςτίἃσίμῶνἀμρώ
"σοῖο ἀϊαηὸν τωκαὶ φαύλον,ἰλωοτα ἔφκ.

ὃ ἀυτὸρ ἔλείς, κραῖτίον ἐγα φίλον ζχωιν ποὶ
λοὺ ἄζιον»ἡ πολλοὺς μηδενὸς ἀτί οὔς .

ὃ ἀυτὸς τὰν ἀϊορὰμ ὡρισμένομ ἐφη τῦσομ
ζιο τὸ ἀνλλλους ἄπατὰν.καὶ ἀλῳνεν
είν. ὁ τὸς ὑπὸ μωιρακίου παρὰ πὸ
τὸν ὑβριον)αὶς. ἔφα. μωραίκιον,ὑὰμμέοςὧν
τὸν ὄῖνον μὴ Φίρης (Γίρωμ γενόμαμος Ν
Δωρ δίσαιο ἔύρθῳ δὸς βίομ ἀϊκυραμ :
καὶ κεραμικῦν δοχίμ. ταδὶ ποτὰ τοὺ
τομ κοιμώμενον, κατέχων τῇ μὲν διιζιὰ
τὸ ξύμα.τι δὰ λαιᾷ, τὰ ἀιλδια, ἄμμι ἰόμς
νον διῖν μὰν ἀμφδιν. μιώζον δὲ γα γλώτ
ταῦ Κράτων, ἢ ἡϑομῆς.

. ω. ὰ ἀπ᾿



ἁντισθένουσά
ἃ μυΐοδέμας ἀμτίοδένους ἀϑαμάιορ. μλὼμ ΠῚ

ἰνής καὶ ὀμήθιζομανος, ἔπεικαὶ ἡ μάτηρ τ
ρῶν φρυγία ίν. ξΔόκει δ ἦγαι ἡράτίκο

μιῆς,ὕδαν καὶ ἂν τανάίρᾳ. κατὰ τὴν μα!
χαν ἐυλοκιμσάςιἔδωκῳ λάίωιν σωκραύτῳι,
ὡρῦυκαμ ἐκ Δυδὶν ἀϑημαίωμ, δύτος ἐς
ναι ἰωννῶιος. ὁ ἀυτὺς πρῶτός τὸν λύίομ
ὡρίσατο πῶ, λόϊες ἐξὶν, ὁ τὸ τί ἣν πῶ
εἰ ληλῶν, ὁ αὐτὸς“ρὺς τὸ ποντἰκὸν μᾷ
δάκιον μέλλον φοιτᾶν αυτῶ. καὶ συϑόμῳ
γομ τίμων ἁυτῷ Δῳ, φασὶ βιβλαρίου, καὶ
νου καὶ [ραφιδίου, καὶ μού. καὶ σινακιϑίου,
νὴ μοῦ. τὸμμοῦν παρεμφαίνων, ὁ ἀυτὸρ
μυούμωνος 'σοτὰ τὰ ὀρφικὰ, τοῦ ἱκρίωρ
βισοντος ὐτὶ δὲ ταῦτα μυούμαεγοι» "σοᾺ,
λῶν ἀ[αϑῶμ ἐμ ἄλου μῳτίχοῦσι»τί ὀύν ἔφα
ϑυκάηρϑνσκῳς, ὁ ἀυτὸς ἐρωϊιϑεὶς, Διατέ
δλίίους ἔχωι μαϑατὰς͵ δὶ ἀρίυρία ἀυτοὺφ
Κφκἐκβαίλλω ῥαίβϑῳ.



τ ,. .Φ 2 γὁ ἀυτὸρ ἐρωταβεὶς,τί μακαριωτέρον ὧν ἀνρω
ο᾽ . 5. 2 -" ᾿" “1.ποις» ἔφη ἐντυχοὺν τὰ ἀηρϑαγῳιν, ὀαυ]ὸς

᾿ λ τ 2) ι ͵ «[νωρί μὸν πὸϊς, πρὸς ἀὐ]ὸν ἀηρϑυρομέμν ὡς
τὰ ὑσομνήματα ἀηρλωλώκως, δηλς
φηΐμ τῇ ψυχῇ ἀυτὰνὴ)μήντςχάρταις

ν 9 2 λ .καϊαίοάφήν. ὁ ἀυτὸς ἔλοίῳ τους βουλομῷ
νους ἀϑανάτους ζίγαι,δην ζην φυσεξωςἡδι
καίως. ὀᾶντὸς {σε τότῳ τὰς πολής ἀπὸλ

νΨ ’α' ΄ . ἔ .λυοδαν, ὅταν μὴ θυνωῤίαν τοὺς φαύλους ἃ
, ἡ ͵ , ε"» «ω

“τὸ Ὑ' ασ᾿ουϑαίων Διακρίνάν, “ὁ αυτὸς ζφν,
4 ν ΕΓ Ἂ ] ΓῚ “4

ὥς πῳρ ὑπὸ ἡ ἰοῦ Ὁ σίδηρον, ὕυτως ὑποτοῦ
3 " ἋἋ

ἰδίου Ἡϑους, Τοὺς φϑονῳροῦς καί ωρθίᾳοθαι,
ἄν « Ὁ ν . :

ὃ αὐΐος ἐπεμ,ὁμονοούντωμἀϑελφωμσυμβίω
σιν σαμτὸς τείχους ἰσχυροτέραν ἐμαι,

ὁάν τορυτοιαῦτα ΚΦ Δ 4ν ἐφόδια ποιήσαι 3 ἃ
Ά «. .» 3νη)ναυαγήσαμπὶ συϊκολυμβήσή . δάυτος ᾧ
σκωἧςπλάτωναὡς τετυφωμίμομ. πομ.
“πῆς ὃυν[ὠνομένας,! πηομϑεασάμεμος φεναν ἣΧἰημιφησὶ πρὸς πλάτωνα.υλομκάς μοινησὺ

Ἄ Δ .Φ 5ἵππος αν μαι Λαμιτρυΐας, τούτε δὲ πεν,
ὁτὼὉ Ρ



ὁ πῳὶσυνς χῶς ὃ πλάτωνιπηων πῆγᾷ, καὶ
ποτ ἐλθὼν σρὸς ἀυτὸν νοσοὐμα,νὴὕφα
σάμενος λεκάνην,μθα ὁ᾽' πλάτων ἐμαμέκᾷ,
ἔφη. χολὴνμὰνιδρῶ ὡμταῦβα, τύφον δε δυν
ὅρω. ὁ ἄυτος ἐρωτηϑᾳὶς ὑσὸ σωκράτους.
καϑὰ φίισὶ φανίαςἐμτῷ περὶ τῶν σωξρώ
τἰκωμξ! ἡριῶν κάλϑο κάϊαθος «σοιτουςφκοζι
τὰἀκαλὰ ἃ ἔχεις. τὶ φευκίά ἃ σὶ μαίϑοις
σαρὰ τῶν ἀδύτων, ὁ ἄντοςνα ομπίκού γῷ
αμίσκου τσ ολυωρήσάν ἀντον ἜΝΙ ΦῚ λομί
γουἡ τὸ σλθιομ ἀφίμοιτο τῶν ταρίχων, λώ
βὼμ ἀ] Νἡλϑύλακον καγον,πρὸς ἀλφιοπω
λιν ἥκω.νὴσοζάμαν οὗ ἀ-οὐφι τῆς ἃς ἀντού
σης τὸ διάφορομ,ὃνεανίσκοςἔφαδωσήναν
τὸ πλοῖον αὐτοῦ τωμταρίγων ἀφίκπία!.

ὁ αὖ]ὸς διϑια ΚἸικημ ἀπεδοίκνυς τὴν ἄρῳτὴμ
πρὸς ουδιαιμονίαν.μηλαενὺςπροςδιιομίνημ,
δτὶ ΜΝ σωκρατίκιϊοἴσχυος. τὴμ τῷ ἀρωτὴν
τῶμζργων ἀνά, μΗ λόγὼν σλείζων ϑωμέ
ὑν, Μὴ τῳ μαϊεμάτωμι ἀυτάρμα τὰ ἀγαι 7

ὃ



7δ ς

πάμτα ἊΣ ἀυτάμαι τὰ τῶν ὄδηων.
ἀδοςίαμ ἀγαϑὸμονηἴσομ τῷ πσόνῳ «νὰ

τὸν σοφὺν ὀυκατὰ τοὺς κέμένγς μόμὺς ο
Αἰούωνθαι, ἀλλὰ κἀϊὰ ον τῆρ ἄρῳτὰ ῷ. ὄἅν
τὸς γαμησᾷν ἐλεγῳ Ἰεκνοσοιΐας χάριν . Ἰᾶϊο
ψυφυφχάταις συγιόντα [υμαϊζῆ͵ νὴ ὡραύϑήσῳ
ο3αι Δὲ. μύνομ γὸ ἐδέγαι7ὸν σοφομ τίνων χρὴ
ἐράμ. ὁαὐ]ὸςὑλοίωσυμμάχους ποιίοϑαντοὺς ὑμψυχός ἄυανη δικαίας ἀναφαίρζἼον
δ ὄπλονη ἄρωτη. ὃ ἀὐϊος ὡρωταϑᾳἰς πῦια

) δ μανϑάτὴν Ὑ δ μαρ εφαῦ ἥι τοι εν μαζάροι
ν σἹ κακὺμ Τἀγαϑὸν7,τετυΐίαι,ὁαὐος ἔφν.

κρή τόμ φσὶ μωτ ὀλίίωμ ἀϊαθὼμ πρὸς ἀπαμ
Παἑ]οὼὺς κακούς, μα ὰὥρλλὼν κακῶν ποὺς
ὀλί[ς μάχιοϑαι, ὁ αὐος ἔλωίο,ὉΔίκαιομ
περὶ πλάονος ποιζοϑανν ζυΐαν οὔξ. ἄνθοςνὴ
[ναι κὺς ἡ ἀὐϊηεςὶν ἀρζ[μ. Ἰα[αὐὰ καλά [ἀκα
κα ιτχρά,τὰηρννρὰπάν]ανομίζμξεμικά1}
Χκορασφαλίφον,φρόνασιν,μῆτῳἊΝκατάβ
ἐένιμητῳ προδιδου)αἱ]ύχητεἶχν καΐασκενα

τ



Κίον ἐν εἶ ἀὐὟ ά ναλώτσις λοίτμδιο, τοῦ Τὸν
βεύπομ πος παινήμόνονἀκπαν σωκραΐι
κῶν. Δάνόντε ἦναι.νὴ Δἰόμιλίας ἐμμελοῦς
ὑπα[ατέοϑαι παῤὸν τίνούμ, Δέλομ δὰ ἐκ τῶν
ευήθαμματυκάνινξενοφῶγτοςσυμηρσίψ,

ἂ Ι ᾿

ἈΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ,
Μ ῖἀ νακρίωμιϑωριὰν σαρὰ πολυκράτγες λαξων

’ «. ᾿ ! -. ν Ὁ -Ψπίντε ]άλα γα ως φφροντίσωμ 9 Ἶ αὐόὶς δυ
 ᾿} ᾿ τς.διν νυκίοιμ,ἀ σίλωκεν αὐτὰ ξιπων,Χ πἰμᾷ

.)αι ἀυτὰ τῆς φοοντιδος. ὀαυτὸς πῶμα
ἔρωτα ἣν τὸν ἁβρὸν μέλπομαι! βούοντα.

4 Ἵ 2 μῳ «ΟἋἱμίδαις πολυανῆεμοιςἀφ4.0δῳ,
ΠἊΆᾳ 9 , «αλλ . ͵

καὶ ϑῴων ϑυμάφης, ὁ δε γηβροτοὺς δαμαζᾷ,
ὃαὐτος φη.

.“Ἕ! “, ΣΙ ΚᾺν ͵ἅπο μοιβανάν γενοιτ.Υγὶαμἄλλνλύσις
ἐκ τόνων Γάν οιτοῦυδ μα τωμᾶς,

ἀπολλωνδίου.-
ἀορλλώνιος φιλόσοφος, πρὸςἸοὺς ρα μμάϊξας
Ὑ φφωρίων νΥῆ ον ἀπινδι πάϊδῳς ὑμῶν “ρων
δίοήαι,ὁ ! νἱοινίςρον τ,ἀι ἰυμαικες, ἀμϑιρώμι

δ τὶ



διάνθρας, ἄρχοντῶων οἱ ἄρχοντας» μόμωμ, δὲ
νυ μοφιλρσοφων. δ ' φιλοσοφοι,θεῶν.ὃ εϑῳοὶ,
πίζῳως «προγόνων ἀίαηων ὡεὰ»7]ὰ παρόντα
μισῷτα. ὁ ἀὐΐδο ἔφκ.δυ θοημήϊοον οἵων ὦ
φωρηϑημαν,ὀληὰ μυκμονευτᾷον δ μετὰ Ὑ
φίλων»τὴν καλίφημ [ιωτὴμ ἐβιώσα μων.

ΑΡΙΜΝΗ͂ΣΤΟΥ.
ἃ οἱ βνησορ ἰρώϊαθε ἐς,τί μέϊφομ ἀΐαϑομ ἀνῥρῶ

πώ, ἀσω.τόμαλως ἀηρβαμῶν.
ο΄ ἀμιστείδου.

λριςξείλης δ δίκαιος ὀμφδιζόμωνος ἐπὶ ποῖα,
ὃ πὸ ἡἴνος σλέσίουἐπεν.μοὶμὲμηποωνία
ϑυλεμὶ φορησή κακύν.σοὶ Δὲ ὃ πλοῦτος, τά,
βαγὰς δυκ ὀλίίας. ὁἀυτὸς ὡρωταϑεὶον πὸ
σον ἐσὶ Χρόνομ ἄν ὕρωπομ καλῶς ζινιἐφνιίω ς
αν ὑσολάβη τὸ τεϑμάναι τοῦ ζὲν μρῴ τίομ ἀ
ναι. ἁ ριφῴῖθης ΠΣ ὧν ϑε μιφοκλίους,

Μλ πρεσβευτὴς ἐκ πωμφϑεὶς σὺν αὐΐω βου
λω φασὶν ὦ ϑεμιτόκλής πὶ τῶμ ὅρωμ τὴν ᾧ
χῦραμᾷ πσολίπωμε,αν ἣν δοκῇ πάλινφυ



ἐπανιθμΐςς ληψύμαϑα,. ὦαὐϊδους πεὶ τῶν
ἀὐκναίων δρμωμίνων ἐπὶ Ὁ ἀζοφρακισμὺν,
ἔγϑρωπος ἀϊράμματοςνὴ ἄΐροικος ὄσρακον
ἔχωμ, προσῆλθεν ἀυτῷ κελωύωμ ξήσάνψμαν
τὸ ὑμομά τον ἀρισείλου πμώσκας Κφη τὸμ
ἀοιφείθανγντου δὰ ἀνθρώπου τιϊνωσκήν μὲμ
ὃυφήσαντος, ἄχϑῳσθαι λὼ τῇ ἥ; λικαΐχ .7.
ταϊορίᾳ σιωσλσας ζνάρα ψῳω τὸ ὄνομα τῷ
ϑτοάκω,ν" ἀ-ππίλωκαν. ὁ ἀὐϊὸς ἐροϊηϑεῖς,
πὶ μάλιζα αὐτὸν ἐμ τὴ φυγῇ ὑλυπᾷ, τὸ τῆς
πσαδίθος ὑνέδιος φκικακὼς ἀκουούσας ΑΥ̓ΤΆ
φυγή αὐτοῦ. λυτῷ περὶ πολι ϊκὰ διαΐδί
οντί κιῦς ἔφα ἡ [υνη,τὰ μὲν ἴλιαικοινὰ ὡμὸ
μισαρ.τὰΔὲκοιμάδια.

ἈΡΙΣΤΙΠΠΟΥ͂.
λοίσίτπος ὃκυρανατός Φιλοσοφος,ἐρώτηϑεἷρ

τί ἀυτῷ πα εριγάξονεν ἐκ φιλοσοφία οιφαὸ
Δύνασϑαι "σᾶσι βαῤῥούμτως ὁμιλήν. ὁ ἀὐ]ὸς
ὑὐῥιζόμιενοςυσὺτῖνοςνἀνεχωρᾷονδὰσι
Διώκοορονὴ λέύορίος φωνγ ἐφοναὶ ἔφα, τοῦ

ο 8.



γᾳε- .ὑπ νιν “ΛΝ ᾿ .αϑΜμΩ͂ ἊΝ κμάκως λίίήγισυ τ «ζουσίαμ «χές : Ν
2 ! ᾿ Γ. . ἔ

δὲ μὴ ἀκουάμ,,γω. ὁ αὐ]ὸς χρισάμανος μν
᾿ --ῳ,» λ ͵7ὔ

ρω,κάκοῦς κακῶς ἀηρλωλέναϊους κιναλΥο
ΗΝ ξ 4 [᾿ ΓῚ 3

ζφαύκν.τον μῦρον τὴν φίλ ὠαβ»4ςλοιλο
“ “ Α

ρίαν διαβεβληκότας . ἀρίσίππομ ρτα φα
[ ’οἰ κατὰ ῦτομ κελώυσαντος διονυσίουζκα

᾿ ν.» ας: ὡ ͵. Ν ῖ

σομῶν ποδφυρά οοὐητί ὀρχησαογαιγτον μῶν
: - μ 4 Ὧ

σλάτωνα μὴ προσιοσθαι,ξ σόμτα ὀυκ ἂν
δυναΐμαν θέλυν ὧν ϑυναι ΖΟΛᾺΥ 2 λαβόντα,

2 ᾽- . ᾿ »

καὶ μᾷ λλομτὰ δρχμσαφ)αν, ευσύχως εἰάνς
φ ἵ ω.5 ᾿ ,καὶ Υ̓ ὡν ζανχεύμασιν ὀνσαηζς σωφρώμ,

, . ΓΝ τςΔιαφϑάρηταται, ὁ αυτὸς ἴσο, μίμνη δολὶ
. ᾳ ἣ Ω , . δα ,

μου νὴ ϑύψας “ταῦτα ἣν λυνανται μεγάλωρ
Ἶ 5 »

τοῖς σωφϑοσύνην διωκοῦσιν, δαυτδρ ἐρῶ
.: Ἶ ) ωτήσαμτος ἀὐτὸν τὶγὸς οσύσον ἀι ΤΟΊΗ μιονὸμ

.4ἅ ΝΣ: “ς ͵ !ὑπὲρ τῆς τοῦ τέκμου τσαιλευσφωςυχίλιας
ἔφη Ἄραχμαίς. τοῦ δὲ, Ἡράκλεις ψισῦμτος
-. ῳ « . δὡς ὑπίρπολυ ἡτημαι,λύνάμαι γ ἀνδράημ

᾿ , ΡΝ ΓΣδὸμ χιλίωμ πσρίασϑαι, τοιγαρουν εἶσεν λυ
 Ν κα νι υ ὦ ἃἰζεις ἀνλραίσοδιακαὶτόμυογ.καὶναμ



ΤΡ. ψφΦη,τπ- ᾿ 5 κᾳ« δ᾽
ΡΊΜ, Οαὐτὸς “ταρίμ Ἀκυφτό Τοῖς μέσῃ

4 Ψ [] Δ, ὔ .- 2 «, ᾿τοιαντα ἐφόδια ΚΊο)αι. ἅ πἶνα αὐτοῖς καὶ
γαυατῆσασι συνωκκολυμβσῳι . ὁ ἀυτὺς
 κι . ΄ῳ

ἰλωμ-ἠνὰ ὀργιζόμενον, καὶ διὰ τῶν λύγωμ
χαλῳπαΐγοντα ἔφη, μὰ τοῦς λύξους δίοογας
᾽ ᾽ ὡ “ἀίωμεν, ὀνγὰ τὴν ὀργὴν Διὰ τῶν λόγων σαῦ

» 3 λ᾿ "ες.σωμεν, ὁ αὐτὸς Διονυσίου ποτῷ διῶν ὅταν
  ῳΩ . Ι .δῶν δυσών.μίανφκλέξαοϑακωλύσαντος»

΄Ν Ψ τ Ψ -ο

τὰς δῆς ἀπήγαίωμ «πων γδὰ τῷ σάριϑι συ
νμγῳίκῳ, μίαν προκρῖναι, ἀπαίαγων μίγ7οῖ ἂν

2 Ὸ - : Ἔιλο

Ἴὰς ἄχρι τ ὀυρωνος ἀπέλυσαν, ὑύ]ωρὴν νΦ- Ν Σλίοϑαν,νηκάϊαφρον σαι ἡρλυρ. Διὸ αξίς φρα]
«ΟΝ , . ον.» νἼωνα.δι δῳ πλάτωνα προς αὐτά πήγισοι μόνω

Ι͵ Γ κι, “. ἃ .διδύ]αι χλάμυδα Φορήν,ν ῥάκος, ἀντ αἱὰΧ νν6Ἱ , Γ ὃ ὃ τΑκ»παριονία λάχανα ηλυνων Δτογενης ἔσκον .
. . 8 4 3. Ψ δνὴ φησὶν, Ἴαυτα ζμαὐᾳο προσφέροοδαι,γκἂν

ῖν « κι» τὰἸυράνγων ἀυλὰς ἀϑεράπῳυες,ὃδὲν)σὺπων,
"" "] -.-'!-ς  ᾿ ΄ " κῷᾧ«πῳρ ζιδης ἀνδὶς ὁμιλήνιδυκ ἀμ λάχαναϊ

» ᾿᾽ []αλύνφο, ὁ αὖος ἐρωτηβεὶς ὑπὸ Διονυσίου,
λει νΝ ἊΝ νι Ὁ ’διατὶ δϊ μὰμ φιλόσοφοιπὶτὰςὉπλγοίωμ

ἜΤ



Ρ. τ» πε αν τῆ ση δ᾽ “-:
ὄνοαρ ἔρχονται.! ἂῳ πλούσιοι τὶ τὰς τῶν

ε ᾿ς φ2 -. Ὁ: "

φιλοσόφων δυκῶτί φν ὅτ οἱ μωνοισασινὧν
ϑ " 3,“ὋΔ2ἢὐὸ »ν.Δίομταν. διδίουκ ἴσασιν. ὁαὐ]ὸς ὡρῶτη

᾿ «- ,δᾳὶς,τίνι διαφέρουσιν δι τσωπαιδουμένοιὍν᾽, “7 «απαιϑωυτώμιφηιῶς πὼρ οι δου μασ μένοι
ν » ᾽ ᾽ Αι.ἵσσοίϊων ἀϑαμάφων. ὁ ἀυτὸς αἰμιίμα
“- .“ Δ... ἔπνοραυτῷ ποδίςἴνοντος ν) φαύντος λυσοβ»τ οἱ Γ ΝᾺτί ὦ μάταια ἔφα λυσαιβέλεις. ὃν Δεϑεμέ

ι Ὁ ͵ 3 τ.νῦγ "μὴν πράϊμάϊα σαρεχᾷ. ὄντος ἀμᾷ
᾿ ᾿ ΜΆ φΦᾺ (» ΄ ὮΝ «νομφκώπαντάνἡαἸσαίλευτονἀνα! μὲὰμ

ν ν .» «“ἡ χομμάτωμ. οι λὼ, ἀνθρωπισμον Δεοῦϊαι.
ἥν ων ΙΝ Ι 5 ιν ;Αντωΐδο κορινϑομ τσλοομτὶ “ποτ γέμαϊομέ

{ἢ ει ἴῃ «4 »

γω, συμέβη ταραχϑηναι. πρὺς δυμτὸν {πον
φρο ν εν“ 2 ͵ . ὦ

ταί μὰν οεἰδίωται ὃυ λῳλοῖκα μων μέρ
᾿ς ᾿ ῷ -ν» ΕἸ δ ν “νυδὲ δὲ φιλόσοφοι δήλιάτο. ὃυ γν πώρὶ μιᾶςς

ΑΔ “ὦ Ζ - ᾿ ;

υ ψυχῆς αγωνιουμῷμ κασοι, ὁ ἀὐῇσονλοι
“ Ἷ ὺ ᾿ ,“κ4 .δυρούντος ἁυτῶ πἰνδς ἰφκι]οὐ μὲν λέν κα

"ΝΥ “ν᾿ Ὃτ ᾿͵. κ᾿ ἴ, Ὁ. ἤ.
Κωζοσὺ Κυριοῷ ᾷ. Ὑ' ὃς Δικαιωρακουάν «Γώ,

ν τ .} ι. " τῷ ῖ Φ σσυΟμ τοῦ ΚΦῊ πδῦο τὸν α «λῷον λεμ μη ὁτὶ
. Ά ἢ τ “» τ ἔ

τῆς μὰμ Διαζάσᾳως συηρζω το ἃς Διαλυ



.) ῖ

στφ.δΞΡΦ,,»ν»Ἅ»-.τ᾿᾿ Ρ
σεως, γὼ, Ὁ αὐτὸς φρωτηβεῖς τίνι διαφὲ
ρή ὁ σοφὺς ὦ μιὰ σοφού,ἧς ἀϊμῶτας ζφηους

͵ ᾿Ξ ᾽ ν ᾽

Δύο[ὑμνοὺς ἀποφήλομ καϊ ζιση. ὁ αυτὺς
“πρὺς εἶ ἀι πωμωνομ δῇ Ὁταῖρα. συνοικράρά
[ ἀπῆν,μἡτὶδιανέίκαιδικίανλαξήμιονἢὩΡᾺ

ἣ . » .᾿ λεα 3.χ 32}λοι σοτο ὠκησάμ δα εἰς εἐπὸνΐ ος δ᾽ οὐ»
’ “4 ᾿ .» ΚὉὉ Υ .1: ϑαὶ πλωύσαι ἐννεῖ,ενἢμύριοιηξἶο ἔπλευ

᾿ δ ν 9 “φω ' μισαν,ἡμηδιᾳἰς,δυλαμως,Σϑίάρα [ὑναιεὶ ἐφν
συλήμαιῇ ολλοὶ κύχρημται ἡ μηδ ἷς.

ὃ ἀυτὸς πρὸς τὸρ ἀιτίωμωμον ὅτὶ σωκράτους
Δ. λ “ Φῃμαθητὰς ὠγοάργύυριον λαμίάμᾳ͵ ἦν μάλα ἃ

γ --ῳτοποι γ σωκράτᾷ πω μπόψίων πἶνων νὴ σῖτον
νὴ ὀΐνον δλίία λαμβάνοντα, τὰ λοισὰ ἀπὸ
πἰμιπάμ. χων ταμίαςους πρώτους ἀῤε ». ο , 2

γοΐων τω ϑὼ φυτυχῖλην ἀργυρώματον.
ὃ αὐ]ὸς ἔχρίτο λαῖϑι τῇ ἐταίρα.καβᾷ φησὶ σω

τίων ὑμδευτέρω τῶμ διαϑογωμ. ποὺς δὺν
τοῦς μὲ μφομάνους,ἔφκιἔχω λαΐϑα. ἀλλζκε
οἵ ᾽ Δς αν ῖν .7). .

ΕΟ α. ἐπεὶ τὸ κράϊν μὴ ΜΉΝτίαολαι ηϑο
γῶν ἀριφογιὸυ τὸ μὴ γομοϑάν, ὁ ἀὐΐος πρὸς



τὸν δμέδι σαμτὰαὐτῷ πολυτώλὰ ὀψωμίαμ,
εὐδυκὰμ {φα ϑιοξόλου ταύτα ὑπρίω. ὅμιο
λογήσαμτος δὰ ὀυκίτ τοίμυμ Φιλλδομος ᾧ
τώ, ἀλλὰ οὐ φιλάργυρος, ὁ ἀυτὸς σίμου
“ποτὰ διογυσίου ταμίου πολυτωλής δικουρ
ὐῷΝὴ λιβοφρώτους Δάμνύντοςἣν δὲ φρυξ
νὴ ὀλώϑρυσ, ἀναχϑιλ ἄμεμος ᾿σοοσίτίυσς,
τῇ ὀψά, τούδι αἰανακίησαμτοςκκἄχονζης
τόσον πιταλάοτ ἐρον. ὁ ὐὸς σεμιγυμο
μένου τἶμὸς ᾧσὶ 'σολυμαβίᾳ. ἐῷν, ὥς στρ
δυχ δὶ τὰ λίζα ζοϑίοῆἥες Ν[υμναζὸ μωνοι
ὑγιαίνουσι μα λλοί]ωμ τὰ ϑὲοβία προσφερο
μέμωμ,ὕυτως ὄυχ δι πολλάναλλδιχρησιμα
ἀνα[νώσκομτως,ἐσὶ ατουλᾷιοι. ὁ ἀυτῦς»
αυγούμτὸς “νος υσὶ τὸ κολυμῥαν κκἀισχὺ
γι ἀπων, ὑσὶ Δολφίμωμ ἔργοις ἀλαϊονωυνὸ
μώνορ; ὁ ἀυτὸς, πολυζίμου ποτὰ τοῦ σοφι
ςοῦ ἀσελθέντος ποὺςἀν τὸν͵ νλϑεασαμίνα
[υνδικάς τῷ δ) πολυτελῇ ὁ ψωνίαν. ἔφέτα
διπϊασαμάνγου͵ μικρὺμ ϑιαλιπωμάσειϑυια



ν᾿
Ἰ Ρ ὠἐ ἐξτὶ

-΄-“ἃἯ “πσςδαινὴ σὺ μᾳεθημῶν σἡμερὸν ἰκνζογαι, δα,
πινεύσαμτος,τί ὀύνζφα μέμφου. βαρ

δ 2 ΕΣ , - λ.»ἤ, 2. τσὶἊΝ οὐΐην διψωμίαν,ἀλλά τὸ ἀνάλωμα ἀἐτία
»3α:. ὁ αὐτὸς, τοῦ ϑεράτοντος ὧν δὼ βα

2 Ι ω ἃσάζοντος ἀργυριομ νυν ζαρυνομένου,ως φασὶν
δὶ τιρὶ τὸν βίωμαξ μΐαις λιαϑιβαις πύχεφ
Ρ' ! ,φητὸ σλίον ὅσον δϑυνασαι ζάφαζς,

»»ν"ν 4 ! ! ι ϑ ὁ :

Ὁ αὐτος,δφομανὸς ποτῷ περὶ φίλν ϑιονυσὶ δ»ι » , δ "

ἡ Μὴ ἀπιτυϊχάνωνοἐςτοὺςπόδα ἀντ ἔπε
σῳ σοὺς ὃυν τὸν ὡσισκωψαμταινκἔγωφκ
ἃ.) - . Ι «᾽ν Νεἰν ἄντῖος, ἀλλὰ Διονύσιος. ἐν εν ποσὶ τὰς

« 3 . 2 Ἃ “Ἔ9΄ν .

ἀκοάς ἔχων, ο ἀυτὸς, τους ίωμ κυκλίων “αι
διευμάτωμ μῳτασχόντας» φιλοσοφίας δὲ
Ἄ ͵ « ΄ ε͵ Ἂν .«- ΗΝαπολέφϑεντος ὁμοίους ἐλαίῳ 4μα! τ΄ τῆς

“4 λῚ 9 επηνελύπης ΜΥΗΖΉΡσΙ.ΜῪἣν ἐκῳγὺς μελανῆω
Ἀ Ἃ ῖ 3} “«-

μὰμ νηρλυϑωρθαν, νυ) ]ὰς λας βερα παΐναρ"" ,ὔ ι Δ 32 Ν ἐ
ἐχήνεπάσας δῳ μάλλον, ἀυτ ν ϑέαχγοιναν

τ τ Μμ ῳ ϑ, ͵ 2 ἢ

ϑυναοϑαι γῆμαι, ὁ αὐΐὸς,τάϑιονύσιονἀρτῦ
ς ὡ 3 δι φῳ ω-

ΒΙΟμΟΜᾺ ὁς, ἀλλαμὴν ἔφης ἕκ ἀνχγξξῥησήμ τ σὺὃν 2 4 ͵ 8Φόν, διυηρλαίωὼν,δὸρ ἀπε,νὺπαρὶτουτὺμὴ
,.“" « Δι .ο-. 4[ήφμον. Δοῆος,ὁρᾶς διε φν ζηϊ κκ ἀπύρκσα;



ἈΡΙΣΤΏΝΟΣ.
νρΨἕ“-« πο « λ ͵ φ πολ - Υ π'-ον"

ΑΡΙΤΩΝ ὁ χιος.0 νὴ φίλανϑος τπικαλουμένοῦ,
ν Ἰ - Δ υν -. μ4τοὺς λοίους τῶμ Διαλωκτίκων ζικαζῳ τῦϊς τ

ἀραχνίωμυφάσμασιν. χΔὰμ μὰν χρησίμες,
λίαμ δὲτοχνικούρ. ὁαὐΐος ἐφκ, ὃ ὑλέβο

« Α ͵ρος ὁλοσχερέφερος μῶν ληφθεὶς, καβαίρᾳι.
ἧς δὲ πάνυ μικρὰ διφθεὶρ. νι ὑυτωκαὶ
"κατὰ φιλ οσοφίαν λων]ολογία, ὁ ἀυτδρς

[ιν ι» ͵ Φτ» φρὴν 4.,“«(ἱΦηυτ διαλωκἰικὴν φοικέμαι τῶ οὐἼαῖς ὁ λῦὶς
᾿σηλῶ. πρὸς υλὲνὙὉ δυθε κῆνον γιμονὑμταικαταξάλλφνους βαδιζο ας. ὁάντὸς
5 «»ν δ ᾿ » 4

σεν 0 Διαλῳ δική βαϑυνοῆες . Κα δῚ
καρκίνύς μασωμάμοις. δὲ ΔΙ ὀλίίον φόφιμον,
περὶ πολλὰ ὅσα ἀσχολούντα!. ὁ ἀὐ]ὸς Ἰοὺ

ν», , ,διαλῳμίικους, ἐοικέναι ἔλάζῳ εὖ ψηφοπαί
Νΐαις,δινωςχαριίβίωςπαραλογίζομται.

ἀρκεσιλάου.
ΣΝ Δ, τι" “τ γ το τ

Δρκασίλαος ὁ εὐϑον ἡ σκυῆου »Ἡμῶώνος πήμὸς
χίου ἀφδούς ὄντος ὑλύπολαμβάνοβοςἐναν
καλού,» ἐμ χλανίσιν ἀᾳὶ ἀμασρεφομέμου,ἡ



καὖντος ἡδὺ δοκεῖ ἀυτῷ δ σοφὸς ὡρασδησᾷ
ν3.αι, φη.ἐυδαν,αν ὑυτωκαλῦς ἡ τίς παρ
σύ, δυϑὶ ἂμ ὄυτω καλὰ ἱμάπἰαχα, δ ἀὐϊος,
ὡς βηρλλόδωρὸς φησιιςωμυλὺ νὸς ἀμ
γούς,»πράΐϊματα ἀντῷ παρίχοντος,φη ἀκό
λαζα διμιλίν γἰίνῳ ται δούλων τέκνα.

ὁ ἀυτος»ὡς ἀηρλλυδωρός φασινιἐσελίων δὰ
πρὸς κατασίβιον νοσουνία,νὴἰϑὼνἀηρρίᾳὃλι
βύμενομ κρύφα βαλάνηϊομ ὑπίϑηκε τῷ προ
σκεφα λαΐω , νὸς Ἰδων» ἀρκασιλάου φησὶ τὸ
παϊίνιον. ὀλλὰνὴ ὀλλο τ χιλίας Δραυμὰς
ἀπίζήλιν. ὀαυτὺς πρὸς τὸμπυθόμῳνον,
διατίεκ μὲμ τῶιἄλλων μιωταβαίμουσιν 49
τὸ ᾿πικούριον, ἐκ δὲ τῶμ ὠπικουρίων δυδς
“ποτ 5 ζφηοΐκ μὰν ἡδάνθρων, γάλλοι τἶίνον
Ἴα:. ἐκϑὰ γάλλων͵ ἀνθρωςδυ γίίνονταν.

ὁ ἀὐϊός, ὡς φησιν ἀηρλλύλωϑοριῖλω νι ώφπω
ΓΕ. φάρμακα ἡρλλάμλ ἰαδοὶ “πσολλοὶ ἐνταῦ
βα μόσοι πλίφαν,υτω ἡγδαν νόμοι πλήφοι»
ἐκέφναι νη ἀλικίαμ μετίσαμ,



ΔΙΟΣΕνουΣ ΛΑΕΡτίου,ἕΣἄρκεσὶ
ΛΑΟΝ» ἘΠΊΓΡΑΜΜΑ.

λρκυσίλα Πμοῖ! τοσοῦτον ἄἀκρηϊον,ἀφήδῶς
ἕκτατας ὥςτε φρε γῶν ὠκίὸδς ὁλίοϑαι ἐῶν.

« ͵ 2 ἵ ω Δα .. δ." Γ
δικ)ςίρω ὃν τόσον υστι βάνᾳς, ἀλλ ὅτί μουσαῷ

φΦ Φ " “ὑρρισας, ὃν μεδίη χθητάμενος κυλικις
ἀρτάβαζοσ.

ΓῚ Γ ο ΄ Ἁ ν ι “-Ά βτάβαϊζο οὐχω Ίους τῶν Φυυγοντῶν πέρσωνῦἃ ᾽ὔ : ͵ 3

4ς τωδακισμυρίους,ν) διὰ φωκίϑος φο μόμῶ
διονίαν πσορου)ᾳὶςὁ.ὑ]άταις'σορώίαιςἀνρὴ

Φ ΄ “ν .. “-. 4 Ἂτο.νὴ ἐσωϑη μῳτὰ τῶν σρατίωτων ἧς τὴμ ἃ
: 3 ᾽ “Ὁ !οἷαν. δι δίολλημῳς ὑκ τῶμ λάφυρων διικαΐον

ω Ϊ 4ςζς λό μῳθονμκατεσκαυαθαν γουσουν δίσο
Δα, ἀνέδιακαν ἐς ϑαλφούς,ὡπιίράψαντες
ἐλωίςομ τόδ,

8» ͵ ϑ ἴ 4 ε "Φ "Ε λλάδϑοςρ «ὐρυνοροῦ σωτηρίρ τομϑὶ ἀνάϑηκαγ,
δουλοτύνως συτερᾶς ἑυ ταὐμαν οἱ "σύλιαρ.
ο: -ΨΦΨ ’ ἵὡπίίρα ψαμ δὲνὴ τοῖς ὁμαρμοπυλάιο 54
νοῦσι λακεδιαι μονίοιςομκοιμῃ μὲμπᾶσι τόδ

δ... ΚᾺ.) “ἢ ΦΔῈΝ ἀἠϊλονλακεβαιμονίοις ὑπ τηὰς κέμεβα,



τῦϊο κείνων 'αφούμωμοι νομίμοιο.
ἀρτώριοσ.

λετώριος πἶς ἐν τῷ περὶ μακριβιωτίαςεὅ
σὸν βρί ζαι τὰσιτία μόμομ ὕμεται ϑὴμ σϑο
σάϊην ἡ Ἰὸμ να μωκρύϊεραμ ἀϊκσώμωϑα
ἴωνν. ἀρχιδάμου.

ἀρχίλαμος ὁ ἀϊμσιλάν ἰλὼν βέλος τότῳ πρῶ
ον ἐκ σικωλίας κομιοδεμιάναξύκσεμ,ὦμθα

κλής, ἀπόλωλω ἀνλρὺφ ἀρωτά. ἀνὴρ ἐς
λακεϑαίμονα ἀφίκετο κίος γέρων λα ωὐΐα
μὲν“γα ἀλαΐωμ. ἦθήτο δὲ ἐπὶ τὸ γῆρα,ν
τὴμ δίχα πολιὰν ὃ ὑσαμιίπά ράτο ίαφῃἰάφα
νἱζίν. παρελθωμ δύμιάπεν μήνα ὑσὺρ ὧν νὴ
ἀφίκετο, ἀμαφάς δὺν ὁ ἀρχίλαμος7,ἂνἐφν
δύτος ὑἱνὰς ἔγποι, ὃς ὃν μόνον ἐπὶ τῇ ψυχὴ
τὸ ψυῦδος ἀλλὰ νὴ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ περιφὸ
θέ. ἀρχύτου.

ἀρχύτας μνησαγϑρ. 7αραντίνος, Φιλύσοφοράμα
ν᾽) μυηχανικὸς ὡρ, ωποίησε παερισερὰγζυλίναν
πίϊομάναν,"τὶς ἃ ηρίς καῤίσφῳν, γκὰτὶ αμίζα
70. μέχρι γότουτου. Ὁ



᾿ 8. φΦ -““Π] . “ς΄ αὁ ἀυτὸς ἀναίμους τὸν ὡρατουδέγους «ρμηνοίου
᾿ 3 .

τον ψπλνοίας τὸν εἶχον.
᾿Ὶ 3ν γι) ΡΑ Ὦ Υ͂ ͵χρέω πάντδιλαΐς,τῇδ.χρέωκανἄνευροι,

ΒΙΑΝΤΟΣ.
ἥ - ͵ τ 486 ΤΥ

Βίας ὁ τωυτάμιλοῦυ ποριινφυζούπῳ. μακάριος
Φ « “,͵Ἱ,δεν “.» ͵
ὡςὶμ ο πλουτωμονὴ ὧμ ὠσιϑυμά ἀπολαύων.

«.α ἅο "- Ρ 2 .

ὁ λ μηῳπιϑυμων μακαριώτερορ, ὁ ἀὐϊὸς
 "». τι ἰ ἜΝ . ιοπῳ» λέ τομ ἀΐαθον ἀνάρω μεμνηολάι μὲμ

-“ ͵. ι ᾿ φ-τῶν [είενν νῴνωμ. πρά πφμδῳ τὰ ἀνεςῷτα,
ι ἊΝ ᾿ 2πορὶ δῳ τῶν μωλλοντων,ἀσφαλίζιοϑαι.

2 » Ψ Γ ᾿ὃ ἀυτῦς ὡρωταβεὶς τὶς ἄριφος συμδύλος. ἔφη
ὁ καιρὸς. ὁ ἀντδεξλείς ψυχῆς μέίας γα

[ « . 3 Ψ “

λινὺς ὑςίμόγους. ὁ ἀυτὸς ὥπῳ κρατίφαμ 4
. Φ « Ι

μαι δα μοκρατίαν ἐμ πάνίες ὡς τύραννοῖ
"Φ ' 5 ΨΒΦοβούμται τὸν γύμομ. ὁ ὀυτὸς εἴπων,διά

[αϑοὶ ξυαπάτητοι. ὁ ἀυτὸς βανάτω νὰ κα
7 ν᾽ ͵ 5 Ι] Ι « 8ταλικάζωμ,λάκρυσων. ἀπόμτος δὲτίνος.τί

τὺ ᾿“παβωγἀντὸς καταδικάζωμ κλ αἰφουεπων εὖ
. Ἂς ΄“ ι Ϊ ιχι ἀναίκαιομ ὡςὶ τη μων φυσά, "τὸ συμπαῦφο

«“ φο ] ῖ ΑΛ ςἀ σοϑουγάν. τῷ δῳ γομώντῊμ ψηφῦν.
ἀσσοῦ ουγαν. Τῷ ὁ! ω-

δ άυτορ



ε-

κ ἑ δ ω

ὃ αὐὸς συμπλέωμ ηδίς ἀσεβέσι, χάμεζομένης τὴῷ
' ΕῚ ’ λφ ἑ εἴ

μκός,κακειμωμβφους ὡπικαλουμένωμ, σιγάτῳ ς
φομπαισωμταιυμᾷς ονάϑῳ πλέοντας. ὁάυ

Ν᾿ ις δα " ͵ .τὸς τοὺςἀιτουμι μὲς -σαρὰ τωμἔξαν φρῴας ἀα
Ἁ « ι ͵ ᾿ 3

θάςν μὴ ξαυτοὺς παιλανοῦίας,ἀναοδητιυςἔφα
“Ὰ ᾿ ͵ς ᾽ πΝσῶν μαι. ὅυτῳ γὴ ζωγράφον ξυχόμανον {ναν τοῖο

. Ἂ “ . λ, ΑἸ

ϑεόὶς δουγαιαμτῷ [ρωμμάν,ν ζυχροιάμ λαξφυ,αν: ι ! : 1μημάϊηῃ τηὴμ τουνημιοῦτα μουσικὺμ[ς νίοϑαν ἼΟΤ
'ἦὦ ΄ ΤΩ δ τ

ἂν ὑμεκωμ εὐχῆςἱμὴτὰμουσικὰ μάϑοι. τὸμ δὼ
“αν ᾿ ΝᾺ ! Ι " ' ᾽ ᾿ἀὼ τὸμ δόπομ, ϑυδὴαν φούνιμον τίνα τεμίοϑαι ζυγὰ

3 Ϊ 4 3 Π .

 μι νὸνοἵ μᾺ τουτωὐ]ὰμ μάδκσιν λάβοι . ὦαἰὸςἃ
: “’ν ᾽ 2 ῖ Φτυχή φμανζφη, τὸμ ἀτυχίαμ μὴ φέρούία, ὁ ἀυτος

ν ῖ ͵ ΠΝ κι νι 3)
ὡρωταβεὶς τί ϑυσχερὰς »τ' ὡπὶ τὸ γέρον φη μζΐα

φΦ . φῳ ΄σὰ . " Ά 4βολὴν ζυγώμως ὑπενείκέν. ὀαυτὺς ςρωϊαβεὶς»τί
Ἀν ν» "7 ὦ ᾽ν λκὶ ͵ τ

αν τηὙκατὰ βίον ἀφοίον,ἔτσων ὀρ συνφίδησις,
.»"» . : - . κὐ .!Ὁ αὐτὸς ἐτικαλουμάνου “ἡνὸς τὸμ βάνατον ςπὶ τῷ

᾿»υ ,» ᾿ Ἔν. δκνωμ ἀσωλεία ἔφη, τὶ ἀυτὸν καλός ἀνθρωπῳ. οῷ
ἊΝ ᾽ ὃᾷ.] “ἱα .5 {: » Ἶ ᾿ «μαν βπιαναμ, ἡ, Ο αὐἱὸς ὁβωϊκδ το ποιοῦ

Θ.» 2 .« ΔΩ Ὶ ᾿ ῖ 3Ὑ θανατν κακῦς ἔφμ,ὁ ἀπὸ. νόμων ὡπατομῳγοςο
"ὁ. Δ Ὰὃὃ σ΄} π- ͵ ΨΚ... [,Οάυτος» δικηγυσέρ πίμος λείας πλκ υπερίκρωσ

ἥ



ὧν μετὰ τὸ καταπαυσαι τὸν λίγον ἀπέκλινε
τὴν κωφαλὴν εἰς τοὺς τῆς πυίαλὸς οὐ κόλπουε,
ζιπύντος δὲ γὴ τοῦ ὀναντίου͵ καὶ τῶν Δικασῶν τὴν
ψάφον ἐμοίκόντων τῷ ὑπὸ τοῦ βίαμτος βοκϑουμί
γῳ λυϑέντος τοῦ δικαφαρίου, γῳκρὸς ὡν ἴσιο κλ
ποιο ευρίῆκ. καὶ ἀω τὸν μεζαλοπρώπως ὑϑαψῳ
ἡ πόλις. ρον καὶ διογέγους λαερτίου,τολῳ το
ὠπίίραμμα φέρεται.

τῦλο βίαμτα κεκευθατομ. ἀ δέμας ἡγαίωμ ξρμῆς
ἔἰς ἀΐδαμ "πολιῷ γηραῖ νιφο ἐλάνομ .

ΕΙΤῳ ᾽ν ἀπὰ λιμὴν «τώρου πἶνος, ἀτ ἀποκλινϑᾳὶς
παιλὸς ὃς ἀτκαλίϑας μακρὸν ξτέγῳμ νπνον.

ἙΤΈΡΟΝΙΣΤΟΝ ἀὐτόν.:
κλέμδις ὧν θα σέλοισι πριήνης φύβία καλυηϊ4.

ϑῳ βίαμτα πέδαικὑσμομἴωσι μέίαμι
Β ἷαρ ἐνωλρευδ εἰς ὑπὸ ἐφικράτους τοῦ ἀδημάϊων

φραταίού . καὶ ῴρω τώμεμος ὑσὸ τῶν σραπίωτῶν
τίδῳ σοιοῖμ, τί λλγο ἔφη, ἢ ὑμᾶς μὲμ σωζωϑαι,
ὠμὰ δὲ μαχὸ μῖνομ ἀηρϑανάμ, ΒΙ ΩΝὸΣ.

Βίωμ ὃ βορφοϑενίτας ἐλεγωκατατωλάφους ἀγα Ἴοὺρ



σσουλάϊ οντάς πατρὶ τὸμ σλούτομ. ον τύχη μὲν
πσρέχωι ἃ μελωυθορία ἃς φυλά τ4 χραφότηρ ἃς
ἀφαιρήται, ὁ αὐϊὸς πρὸς τὸμ έοίνιμ λείογτα,
πᾶς Νν ἀνὴρ πωνίη λελμυμέμος,ουτᾷ πὶ ἐπίν,
ουδερξαι ϑυνάϊαι,[λῴογα δὲ δι δέλίίαν, ᾿
"σως σὺ πίνης ὧμ κα φλναρής τοσαῦτα . Καὶ κατά
Δολυσχέςαμωμ. ὁαὐἷος ἔλείων ὥςπερ ὰ φαῦ
λα βαλαμτίων,καν μαλανὸς ἀζια “Ἴοσοντον ἃ
σἱμάξια, ὅσον ἂμ ξαυτῦὶς τὸ μύμισμα χουσιμ,
δυἼων. τωμ πλουσίων τοὺς δυλανὸς ἀξίους, καρ
"σούοϑαι τὰς ἀἴίας ὠμκέκίἝννται, ὁαυτὸὺς ἔφη»
τὰ χρήματα τῦϊς πολλϑῖς ἡ τύχη ὃν διιϑώραται,
ἀλλὰ ϑεβάνέκεν, ὁ]ὸς ἔλώγε μη τύχη ὥςπερ
ποιήλια, ὃ τὸ μὰν οσρωτολογοῦ τὸ δὰ ὑσερολὺ
[ου περιτίϑησιπσροσωσομ. )δ τὸ μὲμ ζασιλίως,
ὃ τὰ λὲ ἀλήπτου, ὁ ἀυτὸς ἴθὼμ τἶνα φϑομερὸν
εφύδρα κικυφῦτα ἀπωμιὴ τούτω μέτα κακὸμσυ Μ
βέβηκεν 3 ὴ ὀλλο μάτω ἀταϑίν. ὀΐω ὃς ἔλεος,
Δ 6 τὸν ἀρχούία παυὸμᾳνον τῆς ἀρχᾶς:μὴπλύσιω
τερον ἀλλὲν ϑυλάτερον [υύνας

ς τ!



ἐκ ΤΩΝ ΒΙΩΝΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΚΩ͂Ν,
δ Ἁ “4ταὶ μόισαι τὸμ ξρω]α τί ἀΐριον Ἡ φοβξονἼαι»

«1 ν : μ Νφ . » 4.0.Ἡ κῆυμιω φιλίοζηι «ΜΛ φκρϑοςαὐΐῳ(ηρῖϊαι,
3. ι ν» ᾿ τ“ " τ,“ τοῖμὴν μιὼν ἀραψυχάμ πἰς χῶὼν ἀνερασομ,ἊνἮν
φὡὦὖ ω 1:9 φτῆνον ὑπιμφωυ οἵπιιν . ἀϑέλοι Διλάσμάν,

. ἷ Ω 3 [ « « Γλὲν δὰ νόονἼὼζουϊιδονωύμενοςἄϑυμελίσϑοοι,
ξςανον μάλα πᾶσαι ὑπάγόμαναι προρίοντί.
4 ᾿ ἱ Ψψ "5 . ΨΟΑδι ΄ςκθ “Ὁ ἥΜαρίυς ἐγων, τὶ μυῦος δι πλέΐ οπάσιν ἀλλῦμῳ,᾿ Ἄ δ, Ἂς “- τἂν μὶν ἣν (φρο  ΔΑΛΟΡ.Ὴ ἀβαγατ' τινὰ μέλτω,

καμβαϊνάμαυ [λῶσσανὴὡςπάροςὅκετά ἴθ,
ἐν διαύ τος ν ζοώϊα ὡς λυκίϑαν7! μωλίσλω͵
καὶ τὸ κα μοὶ χάροισα κατὰ ,ὸ ματος ἑώῳ δά.

τοϊλυτόϊ.
Γ  φ 7 .] " ῖ «- ᾿

Ἀ μεῖάλα μοικύυπρις εὐ υπνώοντι παρέσα.
δ, ΓΌΣ 3νησία χομτ ἔρωτα καλάς (κ χερὸς ἀΐοισα,

ἔς χϑονανευφάζον α]οσίνλεμ οἰζῴρασᾳ μυβον.
͵ Γ ἵ ι Ν »ἱ ͵Μμελπάν μοὶ φιλε βούτα λαβωντ «ρώϊα ΠΥ
 4 ί -λὰ ἡ“ . Ι͂ ον ’Ω8 λείς χά μεγα πμλυῤῳιμξγω δῦσα βκολιασδορ,

. δ ναι », Νὰ, Α ͵πμπιος ὡς ἀβελοῦζα μαῤάν τ' ςρώϊα,διϑασκομ.
ὡς «δε πλαζίαυλομ ὅπα,ὡς αὐλὸν ἀϑάγα.



“-
"»»

 ᾿ς Φ .- ἦ 4 Ἁἧς χέλυν «ρμάωνκίβάριν, ως ἅϑυς ἄπίλλωμ .
. ᾿ ." » Ϊταντά μιν λίλασκον ὑδόνκ ἃ μπάζζο μυϑωμ,

.« Γ . 4 κ“) 9 ’ Φ φν ρα!Αλλά μοιαυτος ἀφδῳμ φρώ]ιλα καί Μμ διϑασκε»
δὸο ῳ. ῖ 3θνατῶν ἀθανάτων τὰ πύβϑς.νὴματέροςἔργα.

᾿ 9 Ὃ “ 9κάγωξκλαθόμαν μὲν ὕσωντν ἐρωΐ ἐλίδασκον.
« 3» 9 ᾿ ᾽ὅσσα δ' ζρως β ὡλιϑαΐεμ ἐρωτύλα, πάν  λιδα,

τοῦ ἀυτοὺ. (χϑαν.
Υ͂ ᾿Ξ σσερο τᾶς ἀρᾳτᾶς χϑυσῳον φάος ἀφροίανᾳ ας.

Μ ͵ « ι , 6 .. "

Ἐασώρᾳ κυανέας ἐύρῳ Φίλῳ νυκίος ἀίαλμα. '
.. ΄ 3 3τύστομ ἀφαυρύτωρον μαναςυῦσον ζξοχος ἀἄσρωμο ᾿

Χῴρῳ φίλος. καὶμοιαρτὶ ποιμέμα κώωμλον ἀζοῦ
. λ ε, ΄

ἀντὶ σελαναΐίας,τυ Δίδονφάος. ὠνώκα τῆγα», ἢ φν"Σάμῃρογ ἀρχομένα τάχιον Ἄυεν, δυκ πὶ φωρὰμ
“ ΟΝ λ ε ᾿ Ὦ» ᾿Ἐβχόμαι. δυδιινα μυζίος ὁδοισορίονῦ ἀγοχλίῶ.

»  ὲὸ. ὅν

ἀλλώράω,καλὺν δέ Τ' ὡραοσαμάνῳ συγερᾷοἾα! .
τοῦ υτοὺ,

τζιυτὰς {τ κῶρος ἐν ἄλσεϊ διενδράεμτί,
4 ' ͵ ᾿δρνφαβηρωυωμ,τὸν ἀ σύδοπον ἔθῳν ἔρωτα

' Ι « 1»ΤΥ υΐζσιο ποτὶ κλόνον “ὡς δ ᾧνῦαση»
ε ῖ ͵ Γ] ΓΙΧαΐρωμ ὥμῳκα δὰ μέ[α φαίγῳ τούρνωον ἀυτῷ,

ὼ τ1Π|



᾿στππσνν᾽κω} τ πνΔ πτ'
τωρμώωλαμῶθαμα τ Ἔσισυνάπίων

“ΜἰΒιλ οι ΝΣ Ι ͂᾽

ταάνητὰ τ ρωΐϊα κ' ῳδοκευς,
«- 3... “2 Ξ 4. »ἊᾺΛλ Ἀ ͵

χὼ ϑᾶϊς ἀσχαλάων ὀυνῳ" ροῦύδων ἀπηνα,
. ΓΙ ε«' Φ ] Φτως Καλῶς ὁλθαςοΡτ ἪΝ ἐπρέσξυν ᾿κάγφγ-.

4 : ᾿ "ὦ 3ὅς νιβ]άν δι ἐχναμ ἐδηϑιάξαϊονλίίων αὐτῷ,
λε ον" ᾿ ’ "ρὴλκαὶ δι λέξεμζρωτα καθήμενομ, αὐ]ὰρ ὁ πρέσβυς

, ͵ ἤ λς , Ἵ ΄οὦΟίμέλιαων κίνησε κάρν».) ἀμικιθα!ο παιᾶα,
᾿ μ᾿ ᾿ ͵ , ἄρ Αϑὲ ἽἹ 4Γ οἱευϊδιφο τάν βηράβ. μη δ ὼς ίοϑῳ τωρνῳονζρχων.

« ͵ π 3 3 3 3εοὐΐᾳ μακράν, κακὸν ΟΥΤ̓ὶτὸϑπρίον,ὁλίβιος ἔσῃ,
«1 ᾿ Ἀ ΘΓ ὁ ! οεἰδομα μη μιν (λ ἩΠῸΜΗ διάγερος ς μον ολθηα»
 «4 “φτ5 “ ἃ Ἢ 7 «4 τς ..,,ῶ,) Ὁ “ὦὌντοςο ψὺν Φωνίων νἡ ὡπταλμωνορεαυ]ος αᾧανίω“ ᾿ , » ΄-" »"ἔλϑωμυἱασίνας,κεφαλὰμ ὡπὶ σέ καὐίη,

«.« ν ἵ »" γε , [ΠῚ]Βοιωτόςὧμτύχωνϑασαυρῶμζὰ ερϑομακοίία ἜΣ
. ἢ “ , " ,ὡπόρας τὸ σκέλος ἀπεμιατάϊσᾳ μαὶϊ παράλῦαν»
-" Ι - ι{.] .:»
τος ουκ (τὶ ὀυλων Ἐντά πρῦς αὐτομ.

ἽΝ "] Ἃ ͵ » . ο, » 2.Βοιώϊων ἔνιοι τους χρίος ὃυκ ἀποδιδόντας οἱ ἀΓϑ
Ἁ.» 9 ἵ ως Νβαμ ἄγον τς καδάσα! κῳλῳύουσιμ τα μον ὦ

Φ Ὡ δ ΓΕ Δ). “« ,παἰβάλλουσιν αὐτῷ,ςος ϑ'αν κοφινωθηνατίμοςεἶϊνε
᾿ - ῖ «4 τ φ τ

ταλιϑοκοῖ δὼ τούτο,μη ὃ ὡυριπίϑου “πατὴρ "σΟΘΥ
Π . κι " . ἡϑἰμαιβοιώΐος ὧμ 75 γένος,



ΒΡΑΣΙΔΟΥ͂,
Βρασίδας ἀν μάν διὰ τῆς ἀαπίδος ἀμοντ ες καὶ

᾽ὃὯἿἹ᾽. Ὁ ἡ“ ΕΝ , ΤῸ Φ ;

0 ϑὸρυ Υ Δαυμάϊ ος ἐλκυσας,αὐΐῳ τουτωτ ὙΛλοΦ "ΝΑ ΓΜμιὸν ἀπίίἠνεν περώϊκθαεἰοδὰ πως ἐφωϑννπροδου
σὴς μείης ἀασῖθος παν, ὁ αὐὸοςἐνἰσχάσισυλλά. Φ Ω 3 ,

βων μύνονλ διαχϑεὶς ἀφῆκαν. τα πρὺς τοὺς πάρ Ι
5 4 φ Ν ! ἊὉἼας, γϑδὰν ὑὕΐω κα σμικρὸν ὠσὶν ο μὰ σωζε[αἰολμῶν

. 9 Ἃ . , ͵ "ἄμυναοϑαϊοὺς ψπιχέρουν ας. ἔπεῖδε συνέζη πῷ
Ἂ. 4 "»; ΓΦ λῳ Ἶ «σάν αὐ τ λωυθερουνίαἼους ὁ πὶ ὑράκης ἐλλνναςδὲ
Α ͵ 3 ».δεποωμφθεῦίες { λακῳϑαὶ μονα πρί σβές Ἴι μνᾷὶ

προσίλβομ αὐ ἀργιλωωνίδηγπρῶτον μὰν μεώτη
σῳ ἀκάλως ὃ ίρα σΐδας ἀπέθανεν εκ κω μιαζον τ΄

ιν. νμονϊςϊὶ σε .ο κι 975 " τ᾽

δὶς Ὑ ὕρακων αὐ νΔᾳ ὡν ογ ς ὕϑῳις ὁλλοῦ σαί
Ο “ΩΝ 5 Δ ῸΥἼσιούτος,αἰνοήτε ἀπῳν ξένοι, [ρασίϑας μὰν ἊΝ }

2 2 ε τς ν᾿

ἄννρ ἀϊαϑός, θὰ λακελώμ ων Ρλλοὸς χά τηνοῦ
στε , ΟΡΓ « ῖ ᾿ ο καμάρρονάς. Ββέννοῦ. ΟὟ ἰάλαῦν Ὀασίλεὺς λώμλατ' τῷ

Ὁ» » 3 ϑ λ] . ,ἀσίανοίς ἔφεσον Ἡλύω, γυ φράϊοπε δι υσάμανος πῷ
Ὃ π : -διάμανςΤ᾽ἸΡλΟΜΝτπροθεσμίαν,παρθένοςδὲτο

Ἴων ὡπισμμων ὄνομα δα μονίμηἐςὑπιῤυμῖανἔμπῳ
“΄. δ : μ Φ . "

σουσά τὸν βαρβάρουνσρολώσάν αὐτῷ τὸν ἔφώσον
ς τ’



ὑπέσχωτο,οὰρμιοδὸν λᾶβα τὰ ψίλλιανν τιὺς ὕρ
μους.ὃδὰ βρέννος Δεϊξάμᾳμος ἀὦτὴμ ἔϊς τόσον
ὠρισιμίνομ Κίαίς τοὺς ὑποτωταίμένους. ἡ) δϑΦ
εἰταΐεμἀυ τοις.τὸν χρυσὸν ὅτομ ἄγον» κόσμον χά
ριν βάλλᾳμ ἐς τὸν τῆς φιλάργύρου κύλσομ, “ποιη»,
σάντωμ δὲ ἄυτων τὸ παραήελθὰμ Ν᾽ Δημονίμαῦ
“πὐτῆς ϑαψιλαίας τοῦ βαλλομένου χρυσίου οὐῶσα
κατωχώσϑη .

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣΙΠΛΟΜΑΚΟΣ,

δέρονΐκν, ὐνή ἰς Ἡμ]οῦ ἂν ἀλεζανδρεία ““Ἴολῳ μαϊέ
τοῦ ζυωογέτου καλουμένου «τοῦ ὀυν ἄμξρος ἜΣ

.- ππ ᾽ τὰ . “4τῆς “Πολωμαίου Ὄντος ΟΥ πολέ μοιῖς νζατο οτὶ 4
ὕποφροψᾳ ἄδωτο τῶν “ἋἈ οκάμ ὧν τῶν ςαυτῆς
“πὐκαρίλα,αμαθησ ἀνάθημα ἐμ τῷ ἱῳρῷ ἐλ ἀνξϑη
καν καὶ (ερονίκν. κύνων δύν τὶς ἀφρονόμος ἣμ ὡπὶ
τῶμ ἀυτῆς χρύνωμ.νλ ππρῦς κολωκᾳίαν αὐτῆς φΦν
σὶνοῦτί οἱ ϑςοἱ τὸμ πλύκαμομ τούτομον ἄφροις ἅ
νίβκνκαμ. Ν μὺν ἐς τὶς βοξυοήδῶς ϑέσις ἀσέρων
ἂν τῷ ὀυρανῷ, ὁ καλοῦσι -σλόκαμον βωρονίκης.



ΓΑΙοΥ.
τάϊος ἀσειφυλά τίομαι Δέ ηἶ πικρύτερον {πῆν

διὰ τὸ τῆς μηδυᾶς ὄνομα, πολλὰ ᾽ν προςΐ
ληῆίαι τῶμ ὀνομάτων ἐς αἷςίν ἀπεχθείας.
Ν μηΐῳΣ λυσκόλως ἀληθῳύειν πσιζῳύεται .
δ. ὃὲ ὀυΐαις φημίας τῶν ὁμομάτων ἐζᾳ ὙΠ
χωοδαι τοὺς δότους. ὩΡᾺΛοὶ γὐ δα δίαβῳ
βλκμέμας προσηίορίας ἔχοντως, ἔσχομ ὃυ
ΠΝ δὶ ἄνοιαμ. σάλιμ ᾧταροι ἡ) καλθίᾳ
ὄγὸ ΜΑσῚμ ὡκ τὰς φύσεως κεκοσμαμίνοι,φυ
χϑις ἀνομοίαις,προσέρχονται περὶ τὰ ζρία,

ΓΕΛΏΝΟΣι

γέλων ὃ τύραννος ὅτῳ καρχηϑομίουςπρο οἷσ
μέϑθαμ κατῳπολέιησαν, ἐρῆναν ποιούμεμος
πρὸς αὐτοῦρ» ἀνάίκασεν ψήθάψαι ταῖς ὃμϑ
λογίανο» ὅτ] ν᾽ τὰ τέκνα τσαύσονται τῷ κρϑ
γωκαταϑύομτας. ὁ ὠτὸς ἐξηῖς ὡρλλάκις
τοὺς συρακ δυσίους ὡς ὠπὶ σδατῳίαμ 3 Ν φυ
ταίαν,ὕπως ἔτῳ χωρα («ΛΠ ίωμ γνήϊαι [ξωρ
[υυμίνκνὰ μὴ χεΐρομες αὐοὶ σχολάζοξίες



δαύϊος ἀιτῶμ χρημάτα τοῦ ἡρλίτας ὑποὶ υθο
δυξηθασαν,ἄιτήν πεν ὡς ἀηρϑώσωμ. Ἦ) ἀπᾷῴ
δωκὸ μωτὰ Σ ύλωμον, ὁ ἀυ]ὸς ἐν συμῶρ
σίῳ λύρας ποριφερομιίνηςἄρμοζομίνωμΔ
ἄλλων ἀφοἤρνὴἀθόντων,ἀὐος τ πὸρν
ἐσαίαγήν κῳλαύσας, ἐλαφρῶςν᾽) ῥαδίως ἄνξς
πηλυσαμπ αὐτὸν, ΓΕΛΟΥ,

γλην,τὸ μιὰμ ἦδος φασὶν ὃ σικελιώτας ϑιόδω
δος εὐϊολὰ παϑελώρείο δὲ ἡϑοζυῦαν μαςίν.
ἀηρζαλέντορ τοι γυν αὐτοῦ πρὺς καωΠοριπὶ
μους άΐ ἃ πσρασίεϊαν θομ «ρὐύτοι ἀυΐκα
ταϑῳζσερομ τὰς πρὶ αὐτοῦ ϑοζας ἑαὶ ΦΗ
μης, ἐγέλασαμ. ὁ δὰ ὑπολαβὼν πε μὴ βαυ
μαΐζωιν. ἂν 8 ἩΥ ̓Τοῖς ἀκραίαντίνοιο ποῦς
τὰς ὑπιλύζους τολές, ἀηρφίλλάν τ οὺς τῷ
κάλλέ Διώσρυσίς . ΠΩ τὰς ταπένας
νὴ λίαν ξυτωλίς,ὁμιοῖους. ΓΛΑΥΚΟΥ.

γλαύκγΣ ὡσικυδίως 'σαιδὲς, ὡπερωτωΐος
τἰπυϑίαν ἃ ὅρκῳ τὰ χρήματα λνΐσωται
ἰς σαρωκαταϊηκημ ἔλοβα παρὰ μιλμοῖν ἀμ



ϑεὺς,ἡπυϑία τάϑῳ φασί. Ὁ
τλαύκοπικυδηϑᾳ τὸ μὲμ ἀδ]ίκα κέρδγον ὀύϊω,

» “ χ ΄ ᾿ὅρκῳ νικησαι,μενρήματα ληΐσασναν,
“ἵ ὃν "λ͵ ͵ λο : : χ9)

ὄμνυ᾽ ᾿παὶβάνάϊος [ῳ Μλευρκον ἐμένᾷ ἄνδρα,
Δλλύρκό παις ὡφὶν ἀνωνυμος, γϑιυσιχέρως
“ΝΥ "- ν »“"" ΜΠ] -“χδς ποδος κραπν ῶς δ μερίαν φσοκὸ πὰ
συμμάρψαςδλίση[ωνῳὶν,ννδκονοπαύϊαιίσαν
ἀμδρὺς διφυύρκν [φνοὴ κατόπισθεν ἀμείνων.

Γλαῦκος ὀνηρέως ὑρφμτμο, δύτος ἀνθηϑόνιος.
. ἴω Ἁ

ςωρακως ἴχϑυμ παρὰ τὴρ ψάμμομ βοτάνης
λ».» ῖ .ἰφυσάμωμομ,ν) « μαϊμσανταιφαγων ἡὴ αὐ ]ὸς»

, 5λ, 2.5.) ν 2 .,γίξοναν αϑάματος αλλ οὐκ ἀτηρωφοοᾧ ῳ κα
τοπύντίσων ξαυτὸν. τλωῦκου τέχνίι.
» -Ὁ ͵ Υ͂Σὑσὶ τωμμηῥᾳδίωρ κατωρίαζομένωμιν ὠπὶ“ » νν, 8Ὑπάγυ ᾿πιμελώρ νον Ἰέχνως φρίασμένων,
. -9 εα»“Ἅ Ὁ αἴ ᾿ᾧπήλη δύτορ ξυρῳ σιληρΥ μόλμσιμ, χίος ωβ.-

4 ““. ς ». 45Γλάνκος ὁλλορ ἱππόβρωτος. φασὶν ὅπ ὄντος
-ῦ ψ “ . 4

κατοβρωϑη υσότων ἴσσων.ἀἰμοούντῳς ᾽.ς ν τ ΠΝ ῳ Γ ᾿ .

τί , ἱπηρλοφωμ 3 ἡ Υ δικαίων Χλωνος υπιμο;
[ » ν - 8. Δ ς᾽λουμώμορ υπιδίθη, νὴ ὠπέλιπαν αὐ ὁ [ἰορο;



-ντγττ ᾽ὅ.ῳ»Ρ “νον πιἰθττοωρ"
τλανκος σιων μέλι ἀνέφη, οπίτῶμ κηρυχβεν

τῶν ὅτὶ ἀπεθαμεμ,ἀταφανερουμίνωμ.
᾽ . ὡ . Ι ᾿ Ὁ

Γλανκον ἀποϑ αμῦντο οιου πον σισυφὰ ὠπὶ τῶ
.«.. κα φΦ εν. Ι ῖ Ξ

μέλιτὁμίμωςὧν τῷ τυμίῳ κατώρυζε τ
« ͵ ῶ λΡ αν,τον κοιράνου “σολυφάονοος ἣν ὡκ τούδρίίς,

ΔΑ Ι [ «- .-
οο ἰδὼν λράκομτα “ποαμρσιτὶ βένταῖς νεωΒΕ ΦΧ 4 ώω«. ᾽νπον ἀμασησαντα ἁυτον νμηόῦτος τὸ ἀυτὸ

2 ᾿ - Ὺποιήσας ἧς τὸμ[λαὐκογ,ἀμίξησε, τοῦτο δὲ
ἔἴ ᾽ ᾿ ͵ - .ἀϑυνάϊον. ἐγάμζῖο δὲ τοιονλί τ. [λαύκος τι

τ Φ ΄“ὠ Ά .

ων μέλι ταράχθα χόλες ὃς σπλείομος αῳ
οι. Ϊ « “Ἴῳ κιμηϑεΐσης» ὡλφποθυμησανο [λαύκος «ἁ
͵ ω.0 3. 2 40 ἢ ͵φίκοντο δὺν ὕι τῷ ὁλλοἱἰα οὶ ἅτε δὴ χρῆμα

2 τ ΓΝ ἃτα λκθόμενοι, ἀλλὰ ΔΝ νὴ πσολυήδιοςὃς
“««ὖ δι. - Π .

ἔϑων τὴν -σὐαμὴν ἔμαδς παρά πίνος ἰαδοῦ
3. Ὧν 3 , ΄ο-ὦ Ὄνομα ἣμ Δράκων, ταῦτα τῇ (οτάνη Χο
, ΠΣ .: . Ἂ Γ . ε Ι 29σαμενορου! δ ὡποῖνσε τ ἰλαυκογιελῳίον δυν

τὸ - ͵ Ά α'ἷἵἝἷΓ. . «νἦνις, δὴ πολυέδος τὸν ἰλαύκον ὑπὸ μέλι
.» » ε“4“ « .τος ϑανὺντανἀγέσησαμ, ἀφ δύ τὸμ μιῦϑον ἃ

ἤλάσαντον Γλαυκος Φαγὼμσοαν ὀϊκά ἐμ
“1 εν “ ! 4) “ "

ϑαλάτιῃ. ὁ μοῖᾳ τῇ προτέρᾳ. Αδέίαι ὅτί



“ γ᾿ τ γἘ8ϑῸπ ᾺνΡ», Α,“-[λαύκος ὃ βαλά ἥιος φαγὼν πσῦαμ; ἀβάνἁϊοβ
"» !  ΞΞΕΕ “Π δῶ. “ανὀγένῳτο. μὺμ ἐμ 3. αλάΠΗ Ια}. τὸ δὲς τῷ

Ι . ᾽ν ν 4."σὺά ταῦτη μῦνον[λαύκον ἐγτυχάν »νὴ λί
»ἵ ο] ᾿ 1 “} 3 ! ᾽κν τμιγῳ υνύως ἰοὐτῳ ἀνθρώπον ἐν ϑαλά δῆ.

Δ. - δὋ "ν “ 3 3Ἀλλ τί ζιμ τῶν χερσαίων ἔχει δὲ τὸαλκ
« ΩᾺ - « ῖ »

δὲς ὄυτω, τλαῦκος Ἡμ ἄνηρ ἁλιωὺς ἄνϑηϑὸ
Ω͂Χ Ά ν ᾿ ννος ἣν Δ κολυμβητὰς.ὧν τουτωυσερφς

δῶν πάντων κολυμβητῶν. κολυμβωμαϑὰ
» « “ Ὁ ΟΝλ

ἐν τῶ λιμένι, ὁρωντωμ αντὸν τῶν σολιτ.
᾽ ἑ - ͵ ,] “ὁ ᾿ .

αὐτὸς Διαμολύμβησας ξις τίνα τοσσομοκαξ
ΜῈ ὀφϑεῖς τοις ὃ ἱκεοις Ἡμέρας ἱκανὰς» ΡΥ

ει 4] ᾿

κολυμβηῆσας πάλιννωφϑκ ἀντόις. αὐμϑα μ
μένων Δὲ τῶν δικείων ποῦ Διῤδιξεν ἀύϊορ

᾿ μ ω ἃψωβόμενος ἔφηἂντῇῥάλάτίη.)ουϊκλαΐ
3Ξ φιὖ-αμὴδ 2 Γ -. ᾿

ων ἐς αὐϊομίνϑνας οσοτῷ χήμων γάνοιτος
τ “37 -.- “ 9.4 Ι

Μὴ μαδιαὶς ἸωΥ " ἄλιφὼμ ἰχϑυς δυναντθλαμβάνην. ἔλείῳ τῦϊς πσολίταις» τῖναςΙ ΟΝ ὦ . -. “5!

βουλοιντο τῶν ἰχϑυων αἡΡκομίοθημαι αὐοζε
4« « .Ν “ ; .νὴ κομίζων δυς ἂν ἀβελονοίλαύκος ἡαλά οτμᾷ

Φ ͵ Ά ᾿ ῖ , ὃ

ἔκληϑα. καὶ πυριτυχὼν βηρίῳ ϑαλαΐίῳ



ἀπώλετο μὴ ὠλθόντος ἃς αὐτοῦ ἐκ τῇ
» ͵ «2 « .ἡαλάτης. ὡμνηφυσαμοι ἄγβρωποι Ὡς Ομ
 5.“ϑαλάοσῃ δικά, κακά μάγά,

ΓΛΥΚΩΝΟΣ.
᾿ « Ν 4,ἴ ὰ εἴ ε΄ ζ “Φ

Γλυκῶν ὁ σοφυρ ἐλώζῳ τοῦς ρητόρας ομοϊδς
μαι Τοῖς βαφάχοιο.τους μὰμ δ μνδϑαπίκαε

“ λ ἃ 4 ἱ ἴσα. ν. ᾿λαλήμἼους ἀςνσθος κλυψυδδαν, ὁ αὐ]ὸς
τὴμ σαιϑῳαμελείενοϊερὸμ ἄσυλον."

ΓΟΡΓΛΟΥ-
.- ε . ᾿ ΑὟ . ΓΝγοργίας ο λᾳογτινο οὐωπὶ τέρμα ων τὸν [ίουνῦπ'
ἀυδενῳίας καϊαλίφθεϊοικαῦ ὀλῆίον ἐς νπνον
ἀπολιοϑαϊνωνεικέτο.εἰςΔςτίςἄυτοντῶνᾧ

δας υ , « ΕῚ“σιταλῳίωμ ἤρωτο τὶ πσράτίοι ὁ [ρργίας ὑπ
κρίνατο (ἔλα μῳὃνόνορἄργωται παάρακα
τατίϑεοϑαι τάλελφῷι ὁἀυτὸς, δὰ [μραι
4 »ν ᾿ τ ψ ν. 3ςὉ ,.] 2 ͵ος υσάογων ὡρώϊαθᾳἰς ἀμλέως ἀποῦνησκοι,
Ὧἱ δὺ « κτν «Αἵ « “Ἡκισαφ σονιώρσερ Ἂς ἐκ σαπροῦ νὴ) ὁΐονΐος
συνοικίου ἀσμίγως ἀπαλλάττομαι, λυτοῦ
ν ,“4΄' ' 2

πρεσβευτοῦ ἀηρζαλέντος σρῦς τοὺς ἀθημαΐ
εν Ὄο᾿ «« 9γέςονυ λαμισρῶς ὑπιλήμγυμέννδὶἀϑηνᾷῖσι



Ἴὰς ἡμέρας ἐκείναςἂνἀϊςὡπωλείξατο,ξορ
τὰς ἑκάλννντους Δὲ λύίες ἀν λαμπάδας.

ὁ αὐὸς ἐρωταβεὶς͵ ποίᾳ διαίτῃ χρώμενος ἔις
μακρὸν γῆρας Ἡλβων, Ἀδὰμ γϑιης ζφη πρὸς
ἡδονὴν, οὐῳ φαγωμούυτῳ δράσας, ὀύτος νὴ
τύχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξυύρῳ νὴ κατὰ ἐ
σοφιφίαν τοσοῦτον τοὺς ἀλλὲς ὑπωρίβαλ
ΔΒ: ὡς μιοδον λαμ[άνην παρὰ τ' μαϑαν,
μνᾶς ὑκάϊομ. ὀύτος καίαήησας ἀϑηνας, τὸ
Χχς "πιὰ λεομτίμωμ ἐς ἀδμνας προ
[εύ, -φαλαἰγος,ν παραχθᾳὶς ἐςτδὰ
μονολιηλ' γϑη εἴ ἀθαναΐοις περὶ συμμαχίαρε
ἡ) τῷ ξωνίζοντί τῆς Αἰζεως ἀζοπληξς τοὺς
ἀβαναῖϊ)ς ὄντας ωυφυήο ὴὰ φιλολὺ[,ςυπρῶτος
ὙΝ ὀχρήσατο τῆο λέξεως σχηματίσμδις
πίρὶ ἡοτέροις, ἽΝ φιλοτοχνίά διαφέρουσιν
ἀψΠιθώτοις:ν) ἰγοκώλριρ.ν πἰαρίσοις. νη ὁ μοιο
“φλούτοις καί πἰσιμωτίροιζοιουτοις,ἃτὸ
Ἰςμένλδιὰ τοίενγον τῆς κατασκευὰς, ἀηδα
χῆς ἥζι οὔτοινυμ Δὲ σεριωρτίαν ἐχήγ Δοκῇς
μη ΦαίνζἼαι κωταγύλαφομ.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ͂ ΞΑΛΉΡΕΩΣ
͵ : ᾿ ,αἷμ μιος φανοχράτον φα λμδᾳὺς»Πὔολε μαΐω

“- "» ΄ λετῷ βασιλέ παρήνᾳ τὰ περὶ βασιλείας νὴ μίῳ
, ί , ΄ςὄ λυ. (Γ ! ὼ ᾿μομῖας ξἰδλιακίάαολαι,ν) ἀμαϊνωσκήν ὃ

δι φίλοι τοῖς βάσιλῳῦσιν ὸυ βαξῥούσι Ἔάραι
νήν,ταὐταῖν τόις βιβλίοις γίἰραπῖαι.
2 2 τ “-- 3 Ἄ “Ὁὃ ἀὐϊος. ἄκουσας δτίὶ τὰς ἀκόμας ἀυτούκωτέ
σρώθαν ἀὐκνζιοι,ἀλλὸυ τὴμ ἀρωτὴν ἔφη δὲ
ΟΝ, 2 ΓῚ ΗἈν ζκεἰναςάνέζησαν, δάντος ἐλείῳ, τὰς
ΕῚ Ἂ ι . ΚΝ ! ν .»οῴρυς μα μικϑον ἀγα μβζρος. ὁλῷ ὃ {δὶ

. Ι .- ΕῚ ὡσκοτῆσαι δυναύθαι τῷβίω. ὁ ἀὐϊδς,ὃυ μὸ
Ν . Ἦ 5 νι

ψ0μ τὸν '"σλοντομζφη τυφλομ. ἀλλα μὴ τὴν
« . Υ͂ ». 9 3 ᾽δϑηίούσαν τυχαμ. ὃ ἀύϊος ἔφη. ὕσομ ὧν

Ι Ι. 4 9λέμω διυυγαοῖαι σἱ λαρονείοσουτον ὁμβ πολι
2 Γ “- 2ποίαις ἰσχύν ϑώρομ. ὁ ἀυτὸς ᾿λὼν πόΐξ νς

, 2 Ἁ, : . Δαἰνίσκον ἀσωτομ ἰδοῦ {φη7ςφάἴωνοςἐρμῃης.
ἔχωμ σύριλα. Κοιλίαμ, ἀιλοιομ. πωγωμα.
 ὦ ΟΝ ὦ ι ͵ ,»»ν1 λω 1δ ἀὐύϊος εν τοῦς φίλους »οτι μμον τά αταϑά
“παρακαλουμένους ἀπιέναι ιἰπὶ ἃς. τὰς
γυμφορὰς, ἀυτομάτους, ὁ ἀυἹὲςΠων]ώυ

φωμάνων



φωμίνων ἀμϑοὼμ ἔφη τὸ μὰν νος δὴν πς
διαιρήν.τὸΔὰφρύμημακαταλιπῖν. ὁ ἀω
τὸς ἐσ τοῦς ἀφᾳίους τῶμνῴωγιῦν μέναις
δικίαις, τοὺς ἰογεῖς δ ἀιλῴϑαι. ἐν δὰ τῇ ὃ
Δῷ,τους ἀ παϑωμταςἐμλὺ τῶς ἀρημίαις»
ζαυτοῦς, ὁ ἀυτὸὺς ν τὸν μὴ δυμάμαμον ἴαν
ναΐως φέρν ἀτυχίαν «μη δὼ ξυτυχίαν ζφα
υμασθα,

ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ,
Ι «.} " ' π᾿ ᾽ΔΗΜοσλένης ὁ βητὼρ ἐφ» πολῴωρ ἀνα! ψυχὴμ

Ἃ ς δ .ω- ἢ :τούρ νύμους. ὠφσερ ἣν σῶμα φερηον ψυ
χῆς αἰ Π|4, ὕω νὴ πόλιςμὴ Ὄντῶν νόμων κα

. 5" 3 “" 1 «΄.

ταλύωται. ὦ ἀυτος «φη, Δφτους γοῦν ἔχον
. "“ Ἂῳ.᾽Ἴας τῶν λυναφῳυόντῶν, μη δϑιιὰ τάς ἀρχὰς,

ΕῚ Ἃ δ. Ὰ ͵ ν Δἀλλὰ διὰ τὰς ἀρῳτὰς βαυμάζωρθαι ἵναής
: ; «“«ῳἂ. Ἄν. ᾿

τύχας μωτωπεσούσηρ, τῶν ἁυτῶν ε[κωμί
τῳ .. 9 ΓᾺ ᾽ ᾿ΩΥἀτιωμται .0αὐ]ὸς ἐπῳ ΤΠ ΑΥΤΩΥ ἐφίλυ

σχιωρίφατον.τὸ πολλοῖς ἀρέσκάμ, ὁ ἀαυτὸς
ἐμ συμυποσίῳ πρὸ 61ὸν λαλοῦντα πολλὰ, τὸ
φαῦτα ζφκ  φρυνέονα ον ὠλάλές:



δ «τος ἐρωϊκβ εἷς, Διαίὶ μῖαν[λωρσαν ὥχομων,ῶλ ΚΙ ἤ᾿ " οἷν,ὦτα δὰ δυο, ἀπὼν. τὶ διπλάσιον δέ ἀκουήν
ΑΙ ν σι» ι 4) πονὃναλοάγ, ὁαὐῇος ὡρωτηβᾳὶς 71 ἀνο ςεχᾷομοι

“ ιν ΜΝ ακι, ΐ . "

ον θώῳ, φη70 ἐυςρί«74ν, νυαλκθωυάν. ὁ ἂν
«“«ψ.ιᾳ δ» ᾽Ἵος λοιδορχμάνν τῖνος αὐἹῳ ὅ ου[καϊαβαίνων

“᾽ν 3 -.Ἁ5 " Ξ «" Ι ““
ἐπεν ἐς ἀγωνα,ἂν ὦ ὁ κτίω μῳνος τ νικωνΐ ὑς
ἀσι κρῳΐ τίων. ὁ ἀυτὸς ἔφη Ὑ κόλακα, [οὔτο

διαφέράν ἣν κύρακος.ὅτίὁμάνζωνίας,ὁδὲνς
κροῦς ὡοδᾷ, ὁ ὐος βῳασάμενος πἰνὰ ἐκ
Φιρὺ ἱλωνον φιλάεύρ υμν ἔφη. ὀύτος [ἴομά βίω
Ἴομ βιωσας»ἐτέροις (ἔον κατέλιπων. ὁ αὐ]ὸφ

᾽ν ἣν ες ἣν »"ἐρω]ηθᾳ)ς7! ὡσὶ ῥητορικὴ ἀπομ ὑπόκρισις,δὺ
 ὉΠ. τὰῶλ ͵ Ολ ! ωἹ

σχεραινων ὅπ διὰ ταῦτὴν τ΄ χάρονων ἡτίων᾿ [ΑἹ ᾿ Ἂ ΧΆ ΓῪ φ ΠῚ

ὑφαίν ζοῊμ . ῥαυλὸς τ [χω τίαμ φκ φυός
ὡς ἶδ λὲ πνωμα ἀτονώτάρος. «ζ ὧν ἄμφο

Ἴξλρων συνέβαινῳ φαυλόίάτην αὐ τ  πόκρι
σιν παρῳχόμάνομ. ὁ ἀυτοςρ βφασάμενὑεἾινα
δημαίωτγόν ἀφυῖ μεία βοωντα,κφν, ἀλλὺ τὸ
 ει... ΠῚ νἭ»ν πὰμέία ον ἐφίὃΔὲ(ὐ μία. ὃ ἀύϊος ἀπο, βα-

Ἂ ᾿ ΒΕΕ ᾿ ᾽ ,

σιλευφ νη τύραννος ἅπας ὑχϑρὸμ ἐλενϑιρίῳ



νι κᾳ«, ᾿ ᾽ναι ΜΗ ε ,,ἢ »᾿γὴνόμοις ἔνα ομ, ὁ αὐἷοςτ᾽μὰμῥίζανἼςς
παιδείας ἐλαίαν ἀναι πικράντους δὲ καρηξὺς
[λυκέςὁἀὐϊος“ινὸςἀὐ]ῷλά[οὐος δ: ὃ᾽ ἀ
[οὐ ἀμαλάς, «αὐ δὰ σχολάζφς Ποὐτὰ ἡδἕ
φη ἐπιμωλούμαι,δ ὁμτ ἀζρομ ἀκίμσάμαμ.

ὃ ἀὐῇὸς ὀνάδιζόμενος ὅτί ηρνμθῦις ευνδιολί(4,
ἐκήνος ἔφη ἀρισὸς ἐφίν ἰαδὸς ὃς τοὺς ὑπο πάν

Ἴων ἀπε[νωσμένγς ἄναλα μβάνᾳ.ὁαὐ]δς,πρὸς
αὐλία σκωπΐοντα ἂν Τνλ τοὺς λὐΐς δ λύ
χνων ἀποζήν λίίοὐπα,ἀφείως ἄμα νη πικρῶς,
ὄθα ἐπὰν ἐπὶ σε λυπῶ λύχνομ καιωμ,διεῦς,
ἔλητο Ν ὁ πυλίας͵ ὡς λυ εδυ νύδίωρ .

ἐ ζήλωσῳ δὼ μάλισα Ὑ πρὸ αὐτοῦ τὸμσυήρα
φία ϑουκυδίδαν.νν τὰ πλήξα ὑκΊωμ ξκείνΥ
λόίωμ ςς τὸ πολιπίκώταερομ μωτέφρασε Ν
ἐύίω λίίείαι ἀντ ἐκ «μαδακέναι, ὡς τα φέ
δῳο)αι τὸ τοιοῦτο περὶ ἀντ, ὅπ εὶς κακίσκο
Ἴξς (ιδλιοθήκνςἐνἀβάναις,νῦσυϊκαήσῶντ
φοριῶν ὑνμυδίϑυ, ἀν μόνον ἀγ μναμομῳῦ
ται πασῶν. Ν ὕυτω μαακρίνν τοιάσαι"



μέλιας ὑχϑρὸς ὡμἀυτῷ παλαιδ.οκομδύλωῳ ἂν
“ὃν νίρισεμ ἐφεφανωμένομ ἐμ τῷ ὑοάϑω, νὴ
ὃ Δῆμος ὀρτγιοθεϊςοκατῳχάροτονησῳ τοῦ μὼ!
Δίου, λαβὼν ἃὼ "παρὰ τοῦ μήδίου δής δεαχ
μὰς καϑυφώίκατο τὴμ “αρ ἁμτοῦ δίκην. ΜᾺ
ϑαμοτίλν δὲ τὸν ἀνωψιὸν [δαψψά μενος ἐς
οίομ πάτομ ϑαύυμαϊος» ἀργύριον λαβὼν, ψσέ
σχον ὅλων Νἀισχίμας ὀνάδιζων ἀὐΐον λέγ.
ὃ τὴν κεφαλήμ πρόσοδομ κακίν μένος. τὶ ἃ
πὸ τῆς κεφαλῆς ὡπορίζετοιζγημς δὲ τὴμ ἣν
χαύρίου [ὑγᾶικα. ΚἼκσίππου Δὲ θυίατέραιμᾳ
Ἴὰ γάγατονοὐφρατμίοῦχαῤρίου.

Δημάδου:
δ μάϑας τοὺς ἀππναίους ζκαζαν αυλοιονῶν εἰ

τὶς ἀφίλοϊ αν γλώτίαν [9 λοιπὸμ λέν ὡςϊν.
ὃ ἁυτὺς ὡρωτηϑεὶῖς τίς αὐτοῦ Διλάσικαλος ίς

᾿μὼς ζιμντὸ τῶμ ἀδμμαίωνζφα βᾶμα. μφαῖ
γων ὁπ αϑιὰ πραϊμάτωμ ὑμπέρία κρῳ πίων
'σάσκς σοφιςίκις λιϑασκαλίας ἐςίν.

ὁ ἀυτὸς {σεντὴν ἀιδῶ τοῦ κάλλτς ἀκρύπολιν



Ν᾽
β {

ἦναι, ὁἀυτὸς ὡρωτηϑεὶς πῶς ἅν τς τίνκσ
ται σλουσιοριίσων ἐὰν τ’ ᾿σιίυμιὼμ ἔφαν
σίνμῃ. ΔΗΜΟΚΡΆΤΗΣ

Δημοκράτης ἀναξαΐνωμ ὧις τὴν ἀκρόσολιν
ἐμ Γηρά »καὶ πνευφίωμ 3ποιμὴν ἔφα ὅπ
καισυμπαδα ἀπηναῖων ΘΌλις. μιμ μῶν
ἊΝ μάίαλοχύειν δὲμικρὸν .

ΔΗΜώνακτοσ.
Ν] νν" ; ᾿ ͵

λημωναΐ τοὺς τῶν σωμάτων ὡσιμολέμενγο.
ἑαυτῶν δὼ ἀμελοῦντας,ὧνεἴδε«μ.ὡς
τῶν μὰν ὕικων ὑπιμελουμίνους. τῶμ ὃ ἂν
θικῳ ἀμῳλούμτας. ὁ αὐὸς λα[ωνιλάσω
κακὰ πάσχεσιν δι ἀμϑρωποι ὑπον ἐχθρῶν,
ἡ ὑπὸ τῶμ φίλων. τοὺς μὰμ ἡ ἀχϑρους ἃῳ
διοτας, φυλάοσοβίαι, τῦϊς δὰ φίλοις.»ἀνφω[μέ
νοὶ ΠΝ εἰϊνοῦίαι σφαλεροὶ,ν) ἀυῳπιβούλωυ
Ἴοι.. ὁ ἀυτὸς ἦσεν. δὶ ἀ παΐϑᾳυτοι καθάπερ
δι ἀλιφυόμενοι ἰχθύας ξλκόμωμοι. σιγωσίν.

ὃ ἀυτὸς»τῶμ ὀλγωμ εξ ωταζόντων {ὁ κόσμος
ἔμψυχος,νλάνθις ἐπφορίδις ὑμᾶς {τῷμι



- Ψ 7 - »σοι-ν- ΄π ππ "Ἢ“οὶ τ κῦσμον πολυπρα[μομέτε, σφεὶ ΡΣ
τὰς αὐτῶν ἀκοσμίαςνυφρομτίζῳωτο,

᾿φ «“» «- 2 ΠῚ ἃὁ αὐτὸς,τνὸςσοφιζοῦ ἀπ μένου αὐτὸν» νὴ
͵ . ͵ υ ἥ Ψ «. ᾿]

φησαμτος»διάτι μόκαμως λέγᾷς,δτί μη κα
ταφρογάρ ζφνντῶμ καμώωρ λυζόντων .

ΔΗΜοΟΚΡΙτου.
͵ ͵ ΠΥ Ψ ΠΔημοκρίτου πρεσίοενομτος σοτευσρ αϑναὶ

λ “εωμ πρὸς Φίλιτσ σονονὴ “παΡρΑ σία Διαλιγομᾷ
 «-. Δ ᾿ ᾿νου, Φίλιππος ὃν φόβη μὰ τὰν κεφαλὴν σὲ

3 -- - ] ᾿ δἔφη προχάζω ἀφαιραθήγαι,ου φησιν.μὰνὃ
ἵ ᾿ς ἢ ιν 4σὺ μου ταυταμἀφίλης,Ν παδὶς μοι άντὴν ἃ
ὔ 3 ! .-8 4 4 ΙΕ δ,

ϑάμοτον ἀμαημσή . Οαμτός ΤΟΊ Φϑονον 4
3 ΄“ ι . 3 εὐΚλλι ἔλμος μαι τὰς ἀληθείας, οαυτὺς ςλῷ

ΓΙ . “Ἕ .

Γων ἀυζαμομον οὐ του σωμάτος, συναλϊζάνον
ται φοίγως [ποάσκοντος Δὲ,συήαράσκουσι .
ἴ ὲΜη ἐς τὰ πράϊματὰ πάμτα ἃ μίλυνομται,

᾽ ᾿ ᾽ :ὁ ἀυτορ ἐλεΓωικόσμος ὁ χιἰομυδίη γυναικί κα
λ “ ςλὸν λὲν κύσμὺ λίϊοτας, ὁ αὐ]ὸς ὡς ἀδηνὸ

διωροςφατὶνεμ ὀγδόη σερὶ σάντων, ἐλϑὸν
« . τ Ι.ἴος ἱσσυκράτους πρὸς αὐτὸν, μελάύσαῦ



τοῦ κομιοϑῆμαι γαῖλά δεασάμεμος τὸ γά
λα εὑπων,ἀιγὸς σρωτοτόκοιο ἡλ μυλαΐμας .

δαυτὸς κύρης ἀκολουδουσὴς τῷ ἵσσο κρα
τῷυτῇ μὲν πρώτη ἡμέβᾳνμασάσωτο ὕυτω.
χαῖρε κύρη «τὴ δὼ ἐχομένη »χαῖρῳ γύναι. καὶ
Ἣν ὶ κύρη Τῆς μυκΐος δια φϑαρμένη . ὅϑεν
τὴν ἀκρίβειαν αὐτοῦὁἱ'σοκράτης ἐγαῦ
μάσῳν, ὃ ἀυτὸς προ πὼν “ἶνα τωμμελ
λύντων, υυλοκίμιησς. καὶ ὀμθέου Δόξης τὰ
εὰ τῦις πλείσοις Ἀξιωϑα νόμου ν ὄντος
τον ἀναλώσαντα τὴμ παίδωαμ δυσίαν. μὴ
ἀξιούοϑαι ταφάς ὧμ 'πσαδίϑι φησὶν ἀμτὶ
οδίνης συνέμτα, μὴ ὑσεύϑυνος Γαννϑ εἰμ
πρὸς τίνωμ φϑονουντων καὶ συκοφαντοῦμ

. ῥὰ Ὁτῶν, ἀναϊνῶμαιαὐτόῖοτῦν μέγανδϑιαϊκον
σμομιὸς ἁπάντων τὠμσυήραμμάτων πρὸ
χω καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις πμκϑα
γά!. ΜΗ μομομ,ϑλλά καὶ χαλκαῖ οἴκοσι καὶ
τωλευτήσαντα ἀὐϊομ, λαμοσία ταφήμαν, διῶ
σανταυπὰρ τὰ ςκατὸν τι.

ἱ τὴι



λαμήδιος Δὲ ὁ φαλμρεὺς τους συήρνῆς αὐτοῦ
φκσὶν ἀγαίνωναι τὸν μέίαν Διάκοσμομ. ὃν
μόγομ ἑκατὸν ταλάντωμ τίμυθήμαι Παύτω
δὰ νἱ πποξοτὸς φασὶν. ἀριφίζαενος δ᾽ ἂν
τοις ἱφορικῦις ὑπομμημιασί φησι,πλάτωνα
θελῆσαι συμφλέζαι τὰ δαμοκρίτου ὑπομνά
μαῖα,ὁπόσαἡδυνην ἴω ἀΐαίϊνι μεκλᾶν δὲ
Ν κλάνίαμ τοὺς “πυϑα [υρικοὺς “κωλῦσαιαν
τόμως δυϑὼν ὑφῳλιρυσαρὰ ρλλϑὶς Ν ἐναι
τὰ (ἰδλία. τελευτᾶν δὲ μίλλοοςενἃ
διολφῊμ ἀυν φησὶνέρμιππος λελνπῦοϑαι,
ὅπὶ ἐν τὰ τῶμ ϑεσμοφύρωμ ξσρτῃ μέλλω
τωϑνήξῳ3...νὴτὴϑοῷτὸκαϑήκομἀυτῇ δὺ
χοιμσήν.] ὃν Δὲ θαῤῥήν φᾷ σῇμ ςν)κελάῦσαι Φν
οὶ λφρμοῦῃ παροσφίράν ἄρτουςαὐ]ῶ ὁσαμᾷ,
Βα! “Ἰούτου δὰ τᾶῖςδισὶ προσφίρων; λιωκαβ
τερησαν ες ἦι ταμ ἑαυτὸν. πέδη διᾳ πρΟΜΛ
δογάϊ ἡμέρανδῆς οὸ ἣσαν,ἀλυσώταϊον τὸν
βίον σροκατο.(ιοὺς ννξα πρὸς τόις κατ
ὕτωσινὡςφασινππαρχὸς. ὁ ἀυτὸς 4πιν,



διτίν δυλὰμ ἵλμεν. ἂν βυϑῷ γϑναλήθφα.
ὁ αὐτὸς ἔφη, ψυχὴν σώματος ἀναίκαιότερομ

ἰζοϑαν.  ἡδ κακῶς ζίν.τὸ τεθνάναι κρέατον.
ὁ αὑτὸς ζφν θεῷ ὕμοιον ζχή ὁ ἀνθρωτπσοςὸ ὧν

ποιήνιύταμ τὸ ἀνποιήνομὴ κατολλωύκται νὴ
τὸ ἐνερίςτήμγὴ ἀλμϑεύάμ. ὁ ἀὐος ἀπῳ.χά
εἰς ἐμφύλιοςὡςἑκάτερακαλόμ.ν)ἡὰνικεν
σι Νγηοσωμίνοις.ὐ μοί φορά, ὁ ἀὐ]ὸς 4πων»,
δι ἀλμϑινοὶ φίλοιονη τὰς φιλίας ἰδίας» τὰς
συμφορὰ ςἐλαφρϑϊέρας “σοιούσεν,ὧν μὰν συ
γαπσολαύομτας. ὧν ἃς μώταλα μίθάνονταν

ὃ αὐἹὸρ ἔφ. ὡς ὁ αμβοοῦ μὰν ὑπιτυχῶν, εὖ
ρων μι δὲ ἀηρτυχῶν, ἀπσώλεσᾳ νὴ ὅυγα
τέρα. ὁ ἀυτὲς ἔλῳίκ,βούλφοθαι μᾶλλον
μίαμ ευρήμ ἀντί ολοτίαν,Ν τῶν τσερσῶν ὁμβα
σιλείαμ [ἐνῴοϑαν, ὁ ἀυτὸς μοσήσας,Μ᾽) λαϑάρ
ἴω περιπεσῶν,ὡς ἀνένίαψεν,δυθὲν μᾳ ἔφίς
ἐξα πατησᾷ ἡ φιλοζωΐανὴψξμίακνξαυτὸν
τοὐῤίου. ὁ ἀυτὸς ἔλεγῳ Διζεμίνοισι ταία
δά μόλι φαρατϊμωται.τὰ δὰ κακὰ, νὴ) μὰ



Διζεμίνοισίν. ὁ ἄυτῦς ὡρωτνϑεὶς τί ἐςίμ
Π) οἵ ͵ 1 ΄ ,ἐρωρφη πάος ψυχὴν κολάζον. δημοκρῖ

Ἴω]ῷ ἀὐϑκρί τάδε ϑοκά ἀργὰς ἀν ΑὟ ὅλων.
2 Ἃ ΓΙ . “

ἄτομον νὴ κανον,7ὰ δὲὀλγαπάνϊα γενομίοναν
2 . ον

ϑοζάζοσναι, ἀ πεῖργος ἀναικυσμῦς, τὴ (νυν{ ᾿ τ. ΄Ἴουφιν) φθαῤίους. μηϑεμ!ς ὡκ ἣν μὴ ὄντος τ
ἴνωοϑαι, μὴ ἃς ἐς τὸ μὴ ἃς ὃν φθεῖρᾳοϑαι .νὴ

Ἴὰς ἀτὸ μὰς ἀπείρους ἀναιν,κάϊἀ μέ[κϑος νὴ) πλῇ
ὃος. φέρ οσϑαν δὼ ωνἼῷ ὅλωϑινυμένας,ν)ὄυΐω
πάδα]ὰ συϊκοίνοξία ἰωννἂνυπύρ,νϑωρἀέρα.

“. 9" ΔΑ ον.» “κα

ΓΕΥ. ἀγα! ἡνηταῦτα ἐκἀτὺ λῶν τινῶν συσὴ
ματα, ἄπᾳρ ἀγα! ἀπαθῆ νὴ ἀναλλοϊώϊαδιὰ

᾿ ᾿ ω ΔΝ ΄ ᾽ Υσῳρόταταιον τὲ Ἡλιονονη Τ σῳληνὰν ἀκίοιου
, Ά “ν΄;Ἴων λείων μὴ πῳριφερῶν οἴκωνσυϊκεμρίοϑαι,

Ν « ε 4 π΄.ν τψυχὴμ ὃ μοίως. ἅνὴ) νοῦν ταυτ' ἀνα λέ
« .« αν .ἢ. ὁρὰμ δὲ ἡμάρκατ φλώλωμ ὡμηϊωσάς.

[ Ἵ 3.9 { “ν "Ὄ Ω ᾽πάγτα ἰς κατ ἀνάϊκμμτι νῳδ)άιν τα δλίγης 4
’ 3 ΄ ω .Ψ8Ἴίας σφας τῶν ἔσφως “τὰν Ὑ' ἐὃμ ἀνάϊμκνμ

καλέήελος δίνω ἐ εὐθυμίαν. τά υ ὄνσαν
τῇ ηδονήκος ἔνι παρακονούϊες ζεϑέζαντο»



τλὰ κα ἣν [αλανῶς νὴ ὠυφαϑώς ψυχηϑί,
ὑπὸ μιϑινδςαραπ]ομίνη φοβ,ι δυσέθαιμο
γίας.ἡὀνγλτῇ γὺς πάβες, φύσιμ ἃς ἄγαν τὸ κε
γὸμ νὴ τὰ ἄτομα. ἔτ ἔμγΥΧοΣ ὁ κόσμος.

μα μύκριτος νὴ ᾧπίκύρος » νὴ ὅσοι τὰ ἄτομια 4σῃ
[οὐνταιν)1 καγόμ, οὐτ' ζμψφυχομ οὖϊς προ
γοΐᾳ ϑιοικῴνϑαι φύσᾷ διέ, πἶνι ἀλθίω, ἀρισοτά
λις ουτὸ μψυχομύλον δὲ ὅλων, ὕυτῳ λρ[ικον,
ουτανοωρὺγ, ουτα προνοίᾳ ϑιοικούμῳνομ «τὰ
μὰν ἣν ὑράνιαΠΠου Ὑ παντν κοινωνῇ, σφαίρα 8
δ περιέγάμ ἐμψυχὺς νγζωτϊκάς.τὰδὰτῳ
εἴα μμδονὸς ἀυτῆς δὲ ουταζίας͵ κατὰ
συμξεβακὺς,Υ προνγουμέμως, μῳτέχάμ.

Ι
διατόρου.

᾿ ᾿ φοι(Κ.Ὠ ᾿ ἴ Δ ο ͵

ΔιαΓῦρας ἰδίων φθονερὸν λυπουμωνομ,εφη,τον
τω μέ[α κακυμσυμβέ(ηκῳν, ἡ ἄλλῳ μέία
ἀ[αὐόν, ὁ αὐ]ὸς ἐμήω πλεήν χέμ αζομένυ Ν

’ λῶσ» φΟ  λς ον 2: λ δ.δκαφίονν Ὁ ὠπιβά τ λεὶογττ' δτί διάγἀν
ϑιοὺςίουτν ἀηρλλυμιβα,ίης,λείας “λοιον᾿
ἐτερομ ὁμοίωρ κινλυγῳῦον, μὴ τὶ κἀκᾳΐνσιῳ
Διαγόρας συμπλίή;



ΔΊΩΝΟΣ. ω

δίωμ ὃ ῥωμαιοςικάα[ςλάφουςἀναιζλε[ε]οὺς
ασουδζοντας περὶ τὸμ ταλούτον, ὃν αὶ τύχη

[ -᾿ , Αμὰν σαρεχή, ἀνελευνήςρία Ἂς φυλάτιᾳ. Χθη
! .2 “κω. αὶ " ““,ἰὡὦνκ, 4

σοτας δῷ ἀφαιρ4, Οοαυτος «Φηνπῶς Υ διάνὸμ
« - » »».ω Γ

τὸις μὲν 5εθὶς ἐνοχλήμ ἀὕϊους δὰ μὴ βου
λεογαι πσράτήναἴῳτῷἡμῖν ἀμαι ϑοκᾷ τὸις
ϑεῦις. ὁ ἀὐϊός ἔφα,ἀιμάνηλομαὶτοὺςἀεὶ
ευνόντας7άτοὀλγαλυμαίνονται;καὶταχὺ
ποιοῦσιν ἀϑυνάτους πρὸς ἀὐύ]άς,οἹ δὲ, πόνοι

’ .3) ᾽ 4 . Δ κα ,

τὰ τῷ ἀλλα ὠφελουμτὰ,ς ἀμμαλλομ “παρς
χουσι δυναμένους πονάν, ὁ ἀντὸς ἀπε,τὸ
πσλήσομτοικῳ τοῦ ἀμῦρωτ μου, παρὺς μὰν τὸ
ἀμθιφάμιᾳνομνὴ παρὰ τὸ συμφέρον, Φιλομᾷ
κάμ, τοῖς δ᾽ ὑσείκουσι»νὴ παρὰ Δυνᾶμιν ἀν
ϑδυσουργάμ. ὁ ἀντὸν ἔφη παολλωκράτον ᾧ

, .: - ΔΑσικατορϑώσαντάς τὶ ἐμλδίυπαϑᾶναι,Ἡ “ὦ
Γ “ ΨᾺ 4 ο] 4 ισαΐίας ὡλωμῆηνα!, δάυτος σε, δῳ τοῦς

κἀμίνους μόμες ἰσχυρῶς φυλάτίφν.νν μηλό
γα ἀυτῶν μαίαβάλλήν. τὰ ἡ ὧν τάυτῶ μέ



νοντακαμ χείρω ἢσυμφερώταρα τῶμ ἀαὶ
καινδϊομημένων καμ ελτίω ἦναι διοκῆ,ἐςν.

ὃ ἀὐύϊος {φη νμηδιηξίς μάταν ὰ χρήμάϊααττοῦ
ϑαζῳ ἀναλίσκάμι ας ὧμ ὀυλεμία προςτί[να
Ἴα ὠκλέα, πλούτος γὸ ἀκριβης,Υχ δύϊως ἐκ
᾿ἡρλλὰ λαμβάνφννως ἐκ τ μη ηρλλὰ ἄνα
λίσκᾳν ἀϑροίζωται, ὁ ἀντὸς ἀλείς πρνίκρίαμ
μὲν ἀρχομάναμικωλύσαι τάχἂνπἰςκολαίΖ
ἴων ϑυνηθείᾳ. ἐ[καία [πρακῦαμ δὲ ον τάτῳ
νη μάνημ τῶν 4“Ἰτσμέγων “ἰμωριῶμ, ἀϑύγα
ἴον ἀμαι ζλέγωμν ὀάυτὸς ἔφν, δυνατὸν ἀεί
τἀναντίατινὰ τοῖς ὀρβως ζχουσι πράτίονϊα,
ἀἰαϑού πῖνος ἀπ' ἀυτῶμ ἀηρλαύσαι.

δίων! τῷ ἀκαλίιμαϊκῷ ἀπο συμισοσίου ἅμα
φρίφομτἰνπαρωσόμιενος κακῶς τὶς ἔλεγῳ.
ν βλασφημίας δυϑὰν ἀπελίμπανωμ. ὁ δα
σύχως ἀϊχων ὡς δὲ καὶ πὶ τὴμ δικίαν ἩΛ,
ὑωμόλλοντί ἀυτῷ ἐσιέναι, λοιϑορων τίδιαὶ
ἔφα. πρὸς ὁμ ἔἴπων ὁδίωμ ϑυλὲ τοῦ.



ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ.
.Ν Η “ λ ε Η,5..).ωαἰογένης ἱκοσὶε σινωπῳυς.ἐρώϊαβεὶς υποτὶ νθζο
Διατί τὸ χουσίομ χλωρὸν ὡςίν »ἔφη, ὅτ ὩΡᾺ

τ» Ι ὁ . 2 .λοὺς ὑπιβουλές ἔχᾷ. ὁ ἀυτὸς ἀρ ὠταῦᾳῖς» τί
φ ϑ Η φ » 9 Ν ὡκαχὸμῳν βίω κφα [υνὴ ἐνάϑης. ὁ ἀυτοςϊδὼν

τοὺς γαξι μενῦς ὁ μκῴτας ρλλὰ σκεύη πάρα
' ν αἰχοσίαυτα Σ᾽ δὲ πον ὁφίρον]αςμρ (0. ΠνοςἼαυτα,τ᾽ὃς{πονἀγα

ζι μάνΥκἀιλέταιφησὶταύταἔχωνἀυτὸρ
8 ὃ τυ] ν 4 7. ᾿ 1 Ἁ ἼΙ λ ͵τα μη ἔχωμ;0 αὐΐος ἐρωΐμβεῖς ἰν τ΄ ἐμριωμ

3 Ω 3 ΄κάκιζα Δάκνᾳ,"φη.Υ' μὰν ἀἰρίων,συκοφάδης.
δηρι" ! ͵ ψν»5 4 ,« δϑεμμέρωμικολαζ, ὁ ἀυτος κοιγολοίσμά
γας[υνάϊκας ῥῳασάμῳ μὸρ, «φν. ατγὶς παρ ς

͵ ᾿ , νον ν ,χι δας φάρμακον δογῳζ 4.0 αὐἱες,ςρομς
γὺ τῖνος αυτ τί νομίς τὸ γῆρας ' ἀπεμρίμα

. .-. .2 Ὡραῖ Ατὸ ἣν ζαν γχάμωμα .ὦ ἀυτὸς Ἰϑὼν[ραύν καλ,
"ιν Ὁ ᾿ λ,»ν

λώσιϊομἐμμν, πο .{ μὰν ποὺς τοῦυὶ ἴων
ως 3 Ἁ

ταὶ» σῳπλάμασαι. εἰ ἃς ποὺς τοὺς γεμροὺρ
μὴ βράλυμς. ὁ ἀυτὸς ἡμέρας ποτὼ λύ

4“) ’ Ἵ ͵χνομ ἀψας πσεριμῳ. συμϑαμομένωμ ἂς "ἶ
ϑ 4 8 3 ᾿μὼμ σοὺς Τὶ τοῦτο. ἐλείμμ ἄγθρωχομ Ὁ



.}

τὰμ. ὁ ἀυτος ἐλωίω ϑιάνὸν,ἡοἱ μὸν αὐλκταὶ
νὴ δι κιϑαρωθοὶ γαφρὺς καὶ ἡδϑονωμκρατοῦ
σιμιῦι μιὰμντὰς φωμὲς χάριμ.οἱ δὲὉσώμα
τος σωφροσύνης δὼ ἔγεκα δυλεὶς τούτων
καταφρομησῳ, ὁ αὐτὸς ἐμα τῶν ἀ [ὠννωτά
δωὼμ παθωμζιλωτὴμ παιλαίω[ικῶς ὡπυηλήτ
τωμ.οὁπημῖκα ὠπιπράσι ὡτο νἀμδρείως σφὺ
Ὅρα ἥκων, ζἴπον ὡ μέράκιομ ἀμᾶρα ὥμησαι
σαυτῷ, ἃ μφιβολω λόγω τὸἡρρμικὸν ἐκῳῖνε
σωφρονίζωρ, ὁ ἀντὸς [ὠμόμανος ἀθηνησιμ,ὰν
ἰοϑενᾳ παριξαλλεῖν δι,Διωθύμενν Διὰ.
μηδιένα προσὶῳογαι,οζεθιάζι07}) προσᾳϑία.
καΐηρτα τ βακτηρίαν προτάνομομν φυτῶ,Ἔ
κῳφαλὴμ ὑσύσχων,πάϊ ἀἰπεμοδυ ἣν φὑρ
σᾷς ουτω σἀλμηρὺμ ἔυλομ ὥ με ἀπῳίρζς ς
ὡς ἄμ πὶ φαίνε λέγωμ. τυμτφύϑωμ διήκου
σανβυτοῦ. καὶ ἄτα φυγὰς ὧν, ὥρμησᾳμ ψπὶ
τὸν ἀτωλή βίομ. ὁ ἀυτὸς ἤτησῳ πλώτω
γα “αὐτὰ ἰσχάδας δίκα. δὰ, κεραίμιομ
“. κγ.}. » » ἴδον ΕΣὕλον ψο ῳσώμάψωμ ἀυτῶ νὴ ὁροσυφαςὶ καν



“ἀρωταβεὶς δυο νη δύο πόσα ἐφὶμ τικοσιν ἀὴρ
κρινῆ, ὄυτως ουἷν πρὺςἸὰἀϊούμεναδίδως,
ουτῳ σοὺς τὰ ἐρωτώμενα ἀπρκρίνη, ἴσκω
Μ δὴ ὀύν ἀυτὸν ὡς ἀπεραμτολύγον, ὁ ἄυ

Ἴςς ὡρωϊκϑςὶςοποῦ τῆς «λλάδος ἴδοι ἀ[α θοὺς
ἄνδρας, ἄνδρας μὰν ξἴπωμ ὀυδαμου, παῖδας
δὲ ωμ λακεϑαίμονι. Σπουδιαιολοίουμένου ἢ
τοιυσεὶ δυλεὶς προσμά,ασέίαλλῳ τερωτί
ζἐμιαὐροιοδντῶμΔὲὠνᾳίδισενὡςἐπὶμὲμ
τοὺς φλημάφους»ἄφικμου μέμων ατδιαίως,
πὶ δὶς τὰαπτόϑαινα υραδυνόψίων ὀλιγώρως,

ὃ ἀυτὸς Ἰοὺς [φαμματϊκεὺς ὠβαύμαζ τὰ μὰν
Ἴοὐ ὀλνοσίως κακὰ ἀναζιτουνίας 7ὰ δὰ ἴδια
ἀϊνοούτας. καιμὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς.τὰς
μὲ μὰν τῇ λύρᾳ χορδὰς ἀρμοϊίοσϑαι, ἀμάρ
μοφα διιεχήν τῆς ψυχῆς τὰ 3κ. νὴ) τοὺς μα
ἐμματήκοὺς» ἀηρβλύσάν μάγιπρος Τ Ἄλιον,
Ν δ σαλήναν. τὰ δὰ ἐν ποσὶ πράΐϊματα πω
δυρᾶμινν τοὺς ῥήτορας,τὰδύέκαιαμὲνζασ
διακέμαι λίίήν,πράτίαν δὰ μαϑαμῶς νὐ]οὺς

Φιλαργνοῦς



φιλαρτνρονς ψίῇν μὲμτὸ ἀργύριον, ὑπαραΐα
τὰν λὲίηγατο ΡῸγν τῶν διούυλωμιὁ ὶ λαβρο
φαίουντας ὁ ρῶμτεως τοὺς δεασύτα φληδὰν
ἀρσαζοιωμ τῶν ἐσ)ιομύνων. ὖαὐτὸςὡς φη
«ι μένιππος λους» σωλουμενοςμρωτῆ
ἐκτί δὲδὰ, ποιήμ. ἀτοωκρίμάϊο ἀμδρῶν ἀρχόν,
Ν πρὸς τὸμ κήονκα κήρυοσῳ ζφη ζι τς ἐξλά
Διασότην ἀντῷ σρίασ)αι, ὁ ἀυτύςελωίς
τῷ ξανιάϑη τῷ πριαμένω αὐτὸν δν πῳβᾳ
“γω ἀυτῷ,ἡνὴϑούλος ἔκ. βγη ἰκϑυς, ἡ κυ
[εομήτας 4 ϑούλος ξικ πφοϑαναι ἂν αὐτῷ,

ὃ ἀυτὸς ὡς ζυδούλθο φησιν ἐνπῷ ἐσιίραφυμέ
νῷ διογόμεο πράσᾷς ὀύτως Ηἶν τοὺς σϑϊϑαρ

 οὐξωιάθου͵ μία τὰ λοιπὰ μαϑηματαιῖπ
“ποῦν,τοζωυέμισφῳϑογὰν, ἀκοντί ζφν, σὲ
τὰ ὧν τὴ χάλαϊσρα ὃνκ ὡπσιδώπῳω7ῷ παιῶθ
δια ἀϑλυτϊκῶς ἀγᾷν. ἀλλάντῳ , ἐρυβημὼ

Ἴος χάριμ καὶ ἐυςξίας. κατήχομ δέοι παιϑῳῃ
“σολλὰ ποικτῶμ ν ουήἠραφίωμ.νὰ τῶν ἀνὰ
ϑιογένύς,πᾶσάντῳφοδιοῤ συξίομον ποὺςΤὸ



υμνημόνευτομ ὑπησκα ἐμ ύικω τὸ ἐδίλα,
ὅκο διακονήσγαν, λιτὰ ϑοφὴ χρωμέμές, νὰν
Δωρ πίνοντας,ὧν χρῷ κὐρίας ἀκαλλωπίφες
τὰ ἀργάζεϊοινν ἀχίτωνας.νὴ ἀμυηρλητς. δὰ
σιωπηλούς.γηκαῦ ἀύϊους βλίγρμτας ἀν ταις
ὀϑδιο. δ ἄγω δ αὐ]οὺς νὴ ἐ-σὶ κυμηγέσια, δὲ
δὲ, ανδιογένς ὑπιμέλήαμ ἐποιοῦντο.Ν πρὸςἸοὺς Γονίάρ ἀιτατϊ κῶς ἀχομ.ὁδέαν
τὸς ζυβουλος,πόρὰ τῷ ζωνιάδι καὶ[μρᾶσαι
ἀυτὸμ «καὶ ϑανόντα ταφήμαι πρῦς τῶν ὕων
ἁυτοῦ.ἔνϑα ν) πυνθανομένου τοῦ ζωνιάδΥ
“πως αὐτὸν φάψμοιςν,ἔφε, ἐπὶ προσωηον,τοῦ :
δὶ ἐρομένου διατὶ, ὁπὶ μετ ὀλίίον ἀπο μέλ
λω τὰ κάτω ἀναχρέφᾳοαι. τούτο δ, διὰ
τὸ ὡσικρατίν ἡδκ τοὺς Μακεδόνας. ἡ ἐκ
τα σένων ὑψιλοὺς [ωνέσϑαι. ὁ ἁυτὸς ἐσα
[ατῦντος τἰνὸς ἀωτὸν ἐς δῖκον πολύτωλἃνὴ
κώλνοντος ἥϊύσαι ὑπῳλὴ ὀχρύμψατο εἰς
τὰν Ὅν«υτοῦ ιδύσῳν «ονπων, χείρονα τὸ
Υ μὴ ευρακέγαν,δδὶςἸούτοβριςπανφασίν



νι. ’ ΒΟ ΑΟΟ.ΥΥΣὉ αὐτὸς Φωνησας πότῳ ὦ ἀγῶρω ποιυσυνολθον
τωμικαβίκῳτο τῇ βακηρία, πὼμινῇρώπευς
ἐκάλεσα ὁυκαϑάρμάϊα. φησὶ κάτων ἐμ τῷ
πρώτῳ Τ᾽ χρέων ἀπήμτ ἀλίζανδιρομ »ὡς ζ!
πὸρ ἀλάζανδρος μὴ εἰκγύνφ, ἐθελῆσαι ἂν δὲιο
τένης [φγέσϑαν, Διογένης ἀναπῳίρῦς ἐλς [ςμιχ

Ἰοὺς κωφοὺςνν)]υφλοὺς,ἀνα]οὺς ΔΝ ζχοΐίας
“πέραν, δαὖος ἔλείεν, ςατ κύγα ναι “ὦ
παινύμάνωμ ἀλλὰ μηδένα τολμᾶν Ὑ ὧπάι
νὐνὙ συνιίμαι πὶ ἢ ἔμραμ, ὁ αὐτὸς. σλά
τώμος περὶἰδ ὧν διαλᾳ[ομέμγ,ντ) ὃμομάζον

Ἴος δαπεζόττα, νὴ μυαδότητα͵ ἐπωμ.τὼὦ
ἀλατϑάπεζαν μάνράγ κύαθον ὁ οωνφαπεζότα

Ἶα ΙΝ μῶς μηδςικάϊα λόίον
φν δὶς μὰμ δ ῥάπῳαν) κναϑος ὑῳωρῆται;, ὃ

φίαλμοὺς ςχές. ᾧ ϑὰ κύαθος νὴ δαπεζότηρ
(λύπαι νοῦν κκ ἔχές. ὁ ἀύ]όος, ἰϑὼμ μήρά,
κίον ὡρυϑριῶν θάῤῥ4 ἐφητ]οιουτὸν ἐφίης ἄρᾳ
Ἴ:ς1ὸχρῶμα,ὁἀὐὸς,πρὺςὉ συμβέλωνομ
τὰ τὸμ ἀσολράν τααὐτοῦ δουλομζιτεῖμε

ἘΠ



[ελθιομφα, ἡ μάνης μὰν χωρὶς ϑιογένυς Ὁ,
διογένης δὰ χωρὶς μάμον ὃυ ϑύναται.

κρατεροῦ ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀσιίναι,ἀλ
λὰ βούλομαι ἔφα ὧν αϑηγαις ὅλα λεῖχάν »Ἀ
παρὰ μραΐ ὡροὺ τῆς αλύϊελους φαπέζης ἅά
πολανήν., ἀναζιμίνᾳ τῷ ητοδ! παχὴ ὑμτὶ»"σροσῳλϑωμ, μοῖϑος Ν ἡμῖν ἔφα :“Ἰωχδις
τῆς [«φρῦς,νὴἣνἀμντὸςκΥφινδείση͵)ημᾶρ
ὠφυλησάς. ᾿Διαλ φἰομένου ἃςἀρ ποτὰ, τά
δἰχος προτωῖμας ᾿'σβοσξασασᾳ τοὺς ἀκροώ
Ἴςς. ἀϊαναι]ούντος δὰ τημάναξιμιάμες ἔφα
ϑιάλωζιν,ῦ ζολοῦ τάριχος διαλέλνκεμ.οιασάμενος μάράκιον φιλοσοφοῦν,εὐΐς ἅπωμ,
ἐπ τοὺς “σώματος ὡραςζὰς,οἱτὸτὰςἐν
χῆς κάλλος μωτάγᾳς . θαυμάζομτὸς τίμου
τὰ ἐν σαμοθράκη ἀμαβμμάΐα, ἔφμ. ρλλῷ
ἂν ἐπ πλείω ἡ νλόι μὴ σωϑίμτες. ἀνωτίϑᾳ
σάν, ὁ ἀὐύϊοςἐπανβοχξο ἐκ λακεδαΐμονορ
ἐς ἀβηνας πρὸς δύν τὸμ πυθόμενον πὸν.») πὸ
ἐων εὑκ]ὸς ἀνθρωνίτίλος {πα πρὸς τὴν ὑμῶ



πτρὼ  φφα νο πὴ. τ ν γ--κων! τμ. ὁ αὖος ἐρωταϑεἧςτὶποιῶνκνωμ.
ΟΣ, νι 4 ' ' .- φ

καλ όταν, ΦᾺ τοὺς μύμ μὴ Διλούϊας,ὑλακτι.
λ .

Ἴους δὲποναρους.δάκνωγ Ἰοὺς δὲ διλύνίας.
γαΐνων. ἀλλο άνδεν ἡξίς  σισάντος ἁυτῷ.
γὴ ἐπόντος ἐγὼ ἐμι ἀλέξανξδρος ὃ μίίας βα3 3 { « ! ἃ -Η

φιλωνς κάγω ἔφη Διογένμῃ ὁ κυωῶν. ἀριφξων
τἰὰν ἀ[ορᾷ, διπίβτἰηώτως συνωχὼς ζλεῖομ
κυωμ.ὃ δὼ ὑμός ἀσενέςὰ κύνα» ἱ μῳ ἄρι
σωΐα ποφριέφηκατῳ, ἔροϊαῤεῖς πόθων ἔνι,
Κυσμοσολίτης ἐπς. πρὸς τὸ νη λιζοῦ]α ὡς {ἐς

2 3 ευ Ντὸπὸς ἀκαβάρτγς ἐσήφ,νηἊΣνὴ) ὁ Ἠλίος πρὸ
τοὺς ἀηρπάτες, ἀλλὺ μιαίνῳταν, ὁ ἁυτὸς
ἰδὼν ξυπρω δ γεάνίσκον ἀσρωπωςλαλοῦμ
ται ἔκἀισιχύνηςφα ἷ ὡλαφαντίμου κολεοῦ
μολυβδίνημ ζλμων μάχαιραν : ὀνφλιζομις
11: δτὶ παρὰ 4 ἐπάδ ἀιβώνιον ὥλαξιων ἔφα,

ΜΗΙ ͂«2 ᾿ -», “

ουτί ἀποῦλν ὑφὶ ῥεωμ ἐρικυδέα δῶρα.
Ερωτηϑᾳὶς Διατὶ ἀνδράποδα ὠκλμῦν ὅτ φνοὶ

᾿ἴ ἢ 2 “ψ« 53 1 Ἁ Ἁ «

τοὺς πόδας ἀγδρωμ ἐχομ.τημ δὲ ψυχαν, ὃ
παι. τ δενο. ἡ 4 Ἷ νσθιαμσυὸ ψρῳτάζωμ. ὀνφδιζόμενος ὑπὶ

Μιι



 '8΄ῳᾳριν ον 4 χα] Ἐπ’ 4,|.,γ .4«ὅ.π“.“ 4αὐτοῦ ἀτει πλουτῶν θη μὴ αιΤοΥΥΤος, κά
᾽ κώνου ἐσων ἀντεῖ, λλλαϊχίσχωμ κεφαλὴν
γἷμα μὴ πσῳυδοίαϑ ἐὶ ὄλλρι. ὁ αὑτὸς ζρωτη
εἰς ἐ κακὸς ὁ ϑάματοςνπῶς ἀηῳ κακὸς, ἐν
' ! τῷ 2 ῇ ι» ἡ ᾿

 σάρομτος ὑυκ ἀιογαγομῳθα. πρὸς ἀλέζαν
δον ὑπιφάντα καὶ ξπσόντα ὃυ φοθὴ μᾳ τί

φα 2 Ελ] 408ἡ πω, κἢὶ ἀγαθὸν, Ἡ κακύμ. τοῦδὶ 4 πόντος
ΕΥ̓; , 2 Ὁ ... 4 ς΄.ἀ[αθὸν,τίς ὀυμάτσῳ τοαάτγαϑον Φοβέται,

ὃ αὐτὸς ἔλᾳίς τὴν σαιδᾳίανντδὶς μὲν νέοις,
φωφϑοσύνημ, τθὶς δὼ πρεσβυτέροις ,σαρα

, ΩΝ ΝΕ: ᾿ . .- Ἁ

μλυϑιανοτοιρ ἃς πάνησι͵ λοντον.τοῖς φ
»αλουσίοιο, Κύσμον ἀμαι. πρὸς διλυμώμαι
τὸν μοιχὸμ υἱαφῳύοντά σοτω κόρμς φσλ
,ν να 4 ως 4 .-.. ἢ

ἰβονυοθα ΦΗσῚ ἱᾺη τὸμ ὀφϑάλμομ τὰς πάρϑφ
οι χς. :

νου ϑεραπῳύώμ, τὴν κύρην φθαΐρης.
νορσ] 0 ΐ Ν σα. »ν “ -Ὁ αὐὖ]ὸς ἀηρλιξόμενορ τὸ ἀιλοῖον ἐμ τῷ φαγῳ

΄ λ 3δώ,ελαίς πρὸς τοὺς παρύγτας, ζιϑς καὶ τὸν
ἫΝ 4 2 ͵ .» " ἜΝ ᾽λιμον ουΐως ἀρνὶ ψαοϑαι τῆς ἰασρος εϑυγά

μαμ, ὁ αὐΐὸς παιλὸς ὀψοφαίουνηος [ὦ παιδὰ
[ωγῶ κόνθυλον ἔϑωκεν, ὁ ρϑως. Κ ἃν μὴ μαν



Ἴθι π ΙΝἡάνον]ος. ἀλλά τ΄ μηϑιδάξαμτος τὸ ἀμάρτα
μά ποιήσας, διογένης ἀκουσαΐία σοφοκλίνθ.

᾽ τοὶ μυφηρίων »ὡς δισόλβιοι κεῖνοι βρυτωμ .
γοϊ τάδ δερχϑέντῳς τίλη μολών ἂν (δύ.

-ο Ἢ Π » 51᾽ἰἰρὰ 9 4, 5.2,Ἴδις ἃς ἣ μόνοις ὠκᾷ ζημ ςςί. τοῖς δ᾽Φλλοισὶ
) πάντα, ὠκἸόπως κακὰ τί λίγᾳς ςφηικραΐ το

, «’ “ δὰ» '

να μῦῖραν ἐξ εἰ παακίωμ ὁ μλώπϊης πὰπτα
μινώμλας ὑπὶ μεμύνται, ὁ αὑτὸς, ἐυΐῳ

, ᾿ Ἷ ἑ Θ ᾿ ν Κ.

γυῖας καὶ δύξας, καὶ τὰ τοιαῦτα, "σάντα δὶς
παῖς προσκοσμημαϊα κακίας ἐμαι λέίων .

ὡ - ς ὋἝὯ. ῖ ..- “

μόγημ διὰ ὀρλὴμ'σολιτεΐαν ἐναν, τὴμ ἐμ τῷ
κύσμῳ ἔλεγῳ δὰ καὶ κοιμὰς ἐναι Δῳν τὰς

[ὐ -ςἨ. ᾽ ᾿ ἢ αἵἴ ὦ , .-.ν 4υγαϊκας Γάιον μΜ ἃς ὀνομάζωμ οολδαᾶ ΤῸΥ
Α : . τ δν

πωσαντα τῇ 'σῳισάση συνεῖμαν, κοιμους δὲ
ς “΄ λιω . .. ἢ,

Διὰ τοῦτο καὶ τουρ μία, ὁ αὐτὸς σλο
. ᾿ 3 ΄χᾳ -ς-ς . Φν ΟΝ

ὡμ οις ἄιγιναν »καὶ πσοιράταιρ ἀλουϊς,ὧν ἣρ
ΓΙ ΓΝχω κίρισαλ οζοζς ΚΡΗΤῊΜ ἀπαχϑᾳὶς. φπιπρά

. 4 » Ὁ .

σκοτο καὶ τοῦ μηρύκος ἐρώτωντος .τί ὀιδς
“΄, , 2 » Ἃ -ποιήν ἔφη ἀνθρώπων ἀρχέμιστῳ νῦ δείξας τί

“ὃ ᾿ ᾿᾽ ᾽ ι ’ ο΄.γὰ κορίνθιον ὑυ πάρυφομ τὸν ζεμιάδαμ͵ ἔφ,
“αὶ



"-" -π Ὁν ΄- π- ο᾽οοΠΠ 4" σον, -,3.τούτωμᾷ πωλὲ δύτος λεασύτου χολίᾳαι.
-.» ..» 4 ͵ ν. ν 4ὦγφται δῷ «υτὸμ ξενιάδηςων ἀσαίατων ἐς
Ἶν κύριμϑον, πίφησ'ᾳ τὸῖς ξαυνν παλδίοις.

νὴ) πᾶσα ἐνωχείρισε τὴν δικίαν. ὃ δὲ, ὄυτω
πρὸς ἀντ ἐν σᾶσι ϑιωτίθη, ὥςτε ἐκένος πς
οϊωμνάϊασὺς ἐλείς δαί μων ἐς τὴν θικίαν ΜᾺ
ἐσωληλυὺς φασὶ δὰ κλεομένας ὠμ τῷ ψσι
ἰραφομέμω ταιϑαίωγικῷ τους ἰνωρίμες λν

Υ “Ὁ “ 4 λοΥ Ὄ

φωσασϑαι αν Ὑϑελησαι. τὸν δίῳ δυμόφις αν
νλ  κ ὦ δ 4 3

Ἴους ἐπάν. δυϑδὰ Υ τοὺς λῴοντας δούλους ἁ
Μὰ Τῶν δεφύμτωνλλὰ τοῦς δίφ ον Τάρε

͵ . σι

Δωύντων. δούλου γᾺ τὸ φοβέογαι, τὰ δὲ ὅν
μία φυβερὰ τϑις ἀνθρώτοις ἀνα . ὁἁυτὸρἤ, 4 Ι 9 .ἄσταν.οΙ μὰν κυνς ἐ οὐκ ἀχϑρουρ διάκνουσινε
 :ψ ἴχλΝ 1 ͵ Ψ Ι ν 5 4 4

ὠτω λείους φιλέςιινα σώσω, ὁ αὐτόρ ΠρθΩ3 “Ὁ Ἄἤους ἐπόντας τέρων ἀν λοιπὸν ἄνες.τίἃς
ἔφν {δόλιχον ἔϑωχομιποὺς τὸ τίλος ἔϑάμᾳ
ἀνιάναι,ἡμὴμᾶλλονἐπιτήναι, ὁ ἀυτδρ

“ - φϑημοϑένην Ὑὰ ὀμτορα ὡμπάνλοχῳ ἴῳ ἃ
“- ΓΙ ΄ «4 ΄ [1ἐιφωΐα καϊίλαῦς ἢ ἃς ὑηρχορούνος ἥἼοσον



τῷ μᾶλλον ἐσαίφα ἐμ σανδθοχείω,
ὁ ἀὐϊός, τῷ πριαμένω ἀυτὸνξενιάδκζλείων,

ἀϊς ἔσως τὸ προς ταϊ!μωνομ ποιήσῃς,ἐςδὰ
ἐπόντος, ἔμω ἤρτα μῶν χωρούσι πνίαὶ ἐλὲ ἴα
ἤδμ ἔφη πρίω νοσωμιδυκ ἂν ἀν σείθουν
ἀλλ άπεραν ὡς ἄγω οὐΐαμων χωροῦσιπε
[αἱ, ὁ αὐ δοσαπξρδαν Δοὺς τὠβύλομένῳ
παῦ ἀυτῷ φιλοσοφήμι ποίησεν ἀυτὸν οι» ἃ
κολεβήμιὡςδὲυτ'ἀιλούςδέψμαςἀπήλθωμιμα
τὰ χρύνον ὑπάμτῆσαςἀν τῷ, γτολασαρῷ
φκ.τὴν σὰν νὴ ὑμὴν φιλίαν σαπέρδϑις διολϑ
σεν. διοκλῆς δὲ ἔυτως ἀναίράφῇ,ἀπόντος
ἀυτῷ πἠνὸς ἃ πίτατίς ἀμῖμ δηδίωμας ἀσσαία
Δ, ΝΟ γ ι »α7 4], 4

γων ἀυτομ,ημιοβολου τύρον ΟΔΙΔΥ φεράμ. ἀρ
μησαμένου λὲ,τὴν σὴμ ἔφίο ἡ μὴν φιλίαμ,
κιμιοοολετυρίον Διωλέλυκῳμ. ὁ ἀυτος,ϑ(ά
σάμενος σοτο σαιδίομ τῶις χερσὶ τοίμονι
ξέῤῥιψω τῆς πήρας ὃ κοτύλαν. ἐσῶν, σαι
δέον μα νενίκκκεν ξυτελοίά. ἐξέβαλλε λὸ
νὰ τὸ δυβλίον ὁμοϊωρνπαιδίομ βιασάμενος»



 ΔΙ ΗΑ .. ᾿ : ΠΡ δεἀπέδακαϊεας(70σκεῦος,τῷκοίλωτοῦψώ.
᾽ ι ιἊἫν . ͵

μῖου τημφακεμυποδιῳχόμωνον. Διογίγας
. Ἅ Ὥω ΄φω ᾿ Ξ ᾿

συνῳλογίζᾳτονυύύΐως.τῶν ϑφὼν ἐφὶ τὰ πάν
, «Ἴα.φιλοι δὲ δι σοφοὶ τις ϑεῦὶς. κοινὰ δὰ τὰ

Ω ." ͵ κ»τιὯὦῷὸ . ..)ιὙ φιλώγοπανταάρα ὑσὶ Ὑ σοφῶν, Ο ἀὐϊὸς;
ΠῚ ε 3 23 .ο ὁ), ’“ἰλάτωνου ὁρισαμενε, ἀγῦς σι ζῳον ΔΙπν..

3; λῚ . ἦἀπίςρομινη φυδιοκιμούντος»τίλλας ἀλοκῆυν
ἃ Φ “3 κδἡ ιν 9να, ἐσάνείκεν ἀν]ού ἐς ἐν σχολήν. μὴ ἐπὼμ, ὃν

Ἴὀς ἐςιν ὃ πλάτωνος ἀνὸ φοὔθαν τῷ ὑρώ προσ
Π 4. ; . 5 ῖ . 4 ΕΣ πλατυονυνομ. ὁαὐἱὸς.πρὸς ἴον τ΄

«ε δ. ν .δ μίνον "σοῖαν ὥραν δεῖ ἀριφάν,οιμὰν λον
σιορυἱ πών, ὅταν θέλ ἡ Δὲ πένης ὅταν ἔχη,

Α΄. 2 . ΄

ἡλίουμέ μὲ ποτὰ ν ἄλίξζαν δρος ὡ-πιζὰς Φησίγ.
ε λὰ»ἀϊτησὸν μα δϑέλαειςονηος ἀηρσκοτκεῦμ μΥ

’ ν Ὁ ρήι 4 ι ! μἹ ΔΩφισῖν. ὁαὐ]ὸς πρὺς τὸν λοίον]α περὶ Ὑ μὸ
Ἰκωρων,Ἴ σάιος ἔφ πάρα ὁπδύο αγον.[ ͵ ,“αν᾿ν φΦὁ αὐτὸς, υμουχου πονηροῦ ὡπιίράλψαντος πὶ

3 .«.ν ἢτὴμ δικίαμ μηϑὰν ἐσί τω κακὸνὃδύνκυριοᾳ
Ψ α. «3 ͵ πὲ}κΦη τῆς οἴκους πὸν φσελφυσῳται. Οαὐδο,

ὁ ονος ͵ κε ἐπὶ τὴν (4 εν .προς ἴους ξρπυσαύϊας ὠπὶ τὴν φάπεζαν μυζε



ἴθου φασὶ νἡ Διογέμας παρασίτους ζεφή.
ὁ ἀὐ]ος»δλυμπιάσι τοῦ κήρυκος ἀμφπονῖος; μ

κα Διώξιππος ἄμϑρας ούτος δηίφη ἀνδρά
" ἵ . ἢ κα ΜῊ,ρδια ἄμδίρας δεγῶς Η [ωπᾶτοϑὰ μὴ πρῦςα

ἐκναΐων. μάρακίν ὃ Δ ταῖθον ἀντ᾽ συμλίψαν
ἼοςΠὦ μὲν, πλαγὰςἔϑωκαμιξκαίνω δὼ ὄνον
σαρίσχον, ὁ ἀὐϊὸς ὡς φησι Διονύσιος ὃ φωϊ

κὺς, μἰϊὰ τχερώμφανσυλληφθεὶς ᾽ ἀτηχῦμ
πρὸς φίλλιππον,νυ ἀρωϊαθαὶς τίς ἔνιά πωκρὶ
ἢν. καϊάσκοηρς τὰς σὰρ ἀπλκοίας. ὅθ μϑα»
μαοϑᾳὶς ἀφηῦκ. ὁ ἀυτὸς͵ ἀλεζάμδονΥ χρτὰ
πίμιψαῦίος ὑσιζολὴν ποὺς ἀβ]ίσαΐον {ο
ἄϑηνας,δ',ά, πῖμος ἀὐλία,τυαρὼν ἐφκ, ἀβλίας
παβάῤλίν,Αἱαὐλίγ,πρὸςαὔλιον.ὁἀύοςπρὸς
Φ ὑπὸ τ δικύτη ὑγρδούμανον. ὕυπω { πῖν μα
κάριος4, ἂμ μήσῳ νὴ ἀπομύξητἰοτο δίς σαν
σοι, ανρωϊεντὶ τὰς χίρας. ὁ ἀυτὸς,ὐςασά
μεμὺς σδΐς τοὺς ἱωρομμημομαρ τῶμ ταμί
ὧν τἰνὰ φιάλημ ὑφηρημένον ἄγοντα ιξφκ, δὲ
μετάλοι κλέται,τὸμ μακρὸν ἀϊουειμ :



δ άυτὸς Ἀφανάμωνδς ἡρτὰῥιέράκιδν λίλες [ἀλ᾿ ς. 2 ἵ

λονσὶ φαυρῦν. ὡυγς ἀποωίουζη σμα
« ᾿ 4 9

“που. πρὸς τὰ πιριζάνία μέράκια. νὴ ἐσὶμ
͵ τῶ, . κι "Ὁτὰν βλοσώμεμ μηδάκη μμᾶς» ϑαῤῥέτῳ ἔφη

, ϑΘϑ, , [ »“αλλία, κύων ταυτλία γκ ἐοϑι4, διογένά ἐν

διῳίημω ὙροσεΤΠΥμνὰὁφάριαὡςκυνί,ἃ. ἵ .νὴ ὃς ἀπαλλαϊήὀμενος -προσούρησεμάδϊους
ὡς κύωμ. ὁ ἀυτὸς τὸμ πολούσιομ νὴ ἀμαθῆ,
“πρύβατομ ἄναι χουσόμαλον ἔλείαν . ἥϊμσα

. Ἢ «- δι Ωβούλου παρακαλουμτος γρηθαι τὶ αὐτῶ Ὑ'
συήραμμάτων, μάταιος ἔφα τυίχάνης ὡλΐν

Δ Φ Ψ Νοἵα. οᾳ Ισχάϑας μὰμ[δαξίας Υχ ἀἸρη» ὀιηὰ
ν ὁ ᾽ν ον ᾿ τ ΝοἼὰς ἀληθιμάς. ἄσκασιν δὲ παριδὼν τ ἀλπῦι

᾽ ῖ ε .

Υὴ μευτοὶ τὴν[εἰραμμῖναν δομᾶς. πρῦς τὰ
τὸν ὃ νέδίσαγτα ἀντῷ τὰν φυγὴν,ὀοηὰ τουτοῦ
ἷς ἔγωκεν ἀπενὼ κακόδαιμον, ὡφιλοσύφασα,

ΐ δὼμ τω ὃ λυιεσιονΐκαν πρύβατα νά μοῦα;
ταχίως ἀπτων ὦ βίλ᾿ἤφεμᾳτίβης ἀπὸ τῶν

ϑΘ ᾿ δ ἘἘΒῚ Δϑ.᾽ . 323 ιῖι.»ολυμπιωνοῦπι τάνεμςα,. ἡτάῴποτῳ ἂμ
.ϑ 4 ΄Ὰϑειάντα, ἐρωταῤᾳὶς δὰ διατὶ τοῦτο ποιήνμ



λυτὼ ἅπὼν ἀποτυίχάνᾷν . ἀιτῶν τίμὰ νὴ
ἡ τούτοππρωτον ποίησε διὰ τ ἀηρρίαν,ῷ
φνιἡ μὰν ἡλ ὄλγω ϑ(ίλωκας,Δὸς κἀμοί, ἡ δᾷ
μαλωὶ,ἀπμοῦἀξίαν. τὰν φιλαρίυρίαν Φπων οορλιν πανἪκακῶν, τοὺς ἀΐω
δοὺς ἀνλραςῤ,ἀκόγας ἡφῶν ἀμαι. τὸν τρώϊα,
σχολαΐον ἀσγολίαμ. ἰϑῶν [ὐνάϊκα ἂν φΦο
δείῳ, κατὰ τὸ ἡκρίον ἔφκἢΓαλεάΐρω.

; ϑώμ ἧς [ὑνάικας ἀπ᾽ ἐλαίας ἀπαίγονη μένας,
ἔιϑῳ ὙΝ ἔφη πάϊδηα τὰ ϑιινλραντοιοῦτον καρ
“σὐμῆναίκαν. ὁ ἀντοςερωταβεὶς » τί ἡ Γ
βαρύτερον βαφάζε, ἐφν, ἄνθρωπον ἀπαΐλενἤνμ. ὁ ἀντος,ὀνήδίσαδίιος ἀύῳ πἰνὸς ὡς ἧς
ἀμαϑάρτεο τύπεο ἀσίρυω ται ἔφμον ὁ ἥλιο
ἀλλ ὃ μιαίμζίαν. ὁ ἀντὸς ἐρωταῤᾳὶς ὑσὸ
νος»λιὰ τίμαἀιτίαμ ἄγθρωποιον μὸμ “πρϑ
σαλούσι Διλύασι» τ δὲ φιλοσοφούσιν Υ πά
γυ τί, ἄσεν.δτὶ χωλοὶ μὰν νι τυφλοὶ ἴσωᾳ
λπὶζχσιτανέα)αν,φιλόσοφοι δέον, ὁ αὐτὸ
λοιδορούμώμος ὑπὸ πἶμος φαλακρούν'φκιτῷ



μὲμγχυθρίίω Πὰς ϑὲ δίχας εΥ ὑσαινῶ, ὅτ
κακὺν κρανίον ἐζέφυζον. ὁ ἀυτὸς προδότον

Ἵινὸς κακὼς ἀντ λά[οὐήος, ἔφη, χαίρω ἀχϑρὸρ
σὺ ἰςνύμενοςισὺ » ἡ]ως χϑοουςιἀλλὰ τοὺρ
φίλες κακὼς ποιής. ὁ αὐ]ὸς,"Ὁ πενίαν ἀυτὸ
διθαΐκον ζφη ὥναι ὑπικούρη μανπρὸς φιλοσο
φίαν.οἱγὴὑκᾳἴγημπαφίθᾳντῦῖςλέξεις αφρᾷ
ὁϑα}αὐτ υμζοίοις Τ᾽ πεμίαν ἀναίκάζαν, ὁ ἀν

Ἴ0ς.Ὁ νφλίταΐϊος ἀὐϊῷ τῖμος πεμίαν, ξφν.διὰ
μὲμ πσοωνϊαν, Υλέμα πώηρτε φρεβλουμώνομ
«ἰϑον.ϑιὰ ἃς κακίαν, πολλούς, ὁ ἀὐ ὃς ἐπόν
Ἴος τίνὸς χαλωσὸν ἐς! τὸ ζίν, δὺ ἐπων ἀλλὰ
7) κακῶς ζέμ. ὁ αὐἱὸς, ἔσωζον α' τά μνᾶν, δὲ,
πόντος Διατὶ τοὺς ἀνγές Διόβολα εἰμὰ δὲ
μνᾶν (Ὡς φν, παρὰ μὲν ὄλγωμ ἐλσίζω
“σάλιν. παρὰ σοὺ ἃς Σμ(ἢ.ὁἀυτὸςἐρωτη
θεὶς, πῦια ζικ ὀηρία χα λωσώτερα οἔπων, ἐμ

μὲμμιὀρῳσιν αρκῖοι Νὴ λίοῆες ἐν Αὐαις πὸ
λεσιελωναινὴσυκοφάνίαι. ὁ αὕϊος ἔλείς,
μύτῳ ἐν τὐλά πλύσίφεμάτῳ ἐν θικίᾳ. ἀρ



».-

δικῖμϑυμαοδαι, ὁ ἀντὸς ἀπὼν Τ᾿ πλούτονν
ἰχῷ ἔμάϊομ ναι. ὁ ἀυτὸς ἰθὼμ μέράκιον κ
φαηϊκὸν νὴ παραῷρον οὔν»ν «αγῖσκε ἔφη. παὶ
Ἴμο σῳ μωύων ζασέρᾳ. - ὁ αὐδὸς ὀδυρομένν
πἰνδς, κοπάδια -σὶ ξύνες μελλῳ τωλωυτάν. εἰ
τῶςτί ὀδύνη μάται ὡπαγταχόθαμ ἣν ὁϑὸς
ἡ άυτὴ ἐς ἄϑγ. ὁ ἀυΐδε,.γ" ἀγωμ ἀνίνς ἔφν]ὰ
ϑοντα λέξοντας.ἑαυν ὃκ ἀμουδμιώς σερ Ν
"ὰς λύρας καλὸν φίῳομένας χκ ἀιοδάνᾳοϑαι,

Ὁ ἀυτὸς.τὰς ἐυμερφύς “Ἢ οται δωμενασιλίον ἀρ
ἐκάλᾳ. σολλοὺς ἣν πσρά ἰάν ἃ ἀμ σροζάτ
τωσιμ. δαύϊοᾳ ναπικονῦ "νὸς εἰκαλοῦντος αὖ
τῷ, διατὶ λακεϑαιμονίγς μάλλομ ὡπσαινῶμ,
"σαῦ ὁκαείμοις Υ διαδίᾳ δὰ ὴδ ἰαδὸς ἔσω ὖ
[ας ὧν ποιμτί κὸςιὧνον ὑ[αίνασι διαδιβὴν
“ποιήται. ὁ ἀύος φρωτηβεὶς "πῶς ἄν πἰς Ρλι
Ἴεύκται τσὶ ἐξγσίᾳ, ἔφκοκαθάτερ ἂν πυρῖ,
μήτε λίαμκηιὺς ψἱμανμα μὴ κατακαῇ, μ
Ἰω ὐῤῥω οἶνα μὴ ἑιΓώσῃ ν ἐν συμ-ποσϊὼ
πολλου ἀντῷ σιμοῦ Διδομάνουν τούτον



χυιμ. ὑπ λέῆνις ἀὐϊον ἐμέμφοντο; ἐὰμ
γὴ ἀυτὸν ἐφίει ἐκ πίρινυ μόνομ ἀυτὸς ἀπολ
λυται διὰ κάμώ, προσαπολλυσιμ, ὀάύ]ος
ἔλεγῳν, ἐπὶ ἐὰν μὰν κύνωςἀυτὸν ασἀράζω
σιμούρκανία ζαν ἡ Ταφη. ἂν λεγύσες, ἀφ
ον, ἄγ δὰ μυϑιεὶς σροσέλθηνδ χρόνος καλλί
ὡμ τῇ ταφῇ.ΔιὰἈΝἡρλυτωλεφάτωμ ἡλίου
νλόμβρου. Διο ΚΛΈέουΣ.

ειοκλῆς»ὁτὸϊς συῤῥακουσίοις τοὺς βόμοῦς[ρά
ας, πρῦς τῦϊς ὀγοιρ. Ν τοῦτο ζἰραψμ.

ἐάν τίς ὁσλονἔχων ἧς ταμάγορὰμ παραζένη
ταὶ βάγατον ζῖναι πρὸς μον, στα ἀϊνοίᾳ,
δοὺς,ὄντα ὀλλα τὶ νἱ αςριφάσῳι συτνώμαν.
προσατίολθων τ λὸ σσολυμίωμεσὶτῆςχὼ
δας. ξῳσορούῳτο ξίφος ἔχων. ἀιφυμλίου
δὲ ζάσᾳως νὴ τάραχῆς κατὰ τὴν ἀγορὰν τῳ
γομένης,ἀ[νοήσας μετὰ ΝΣ ξίφους τσαρὴμ ἐς
τὴν ἀγοράμ, τῶν δὰ Ἰδηωτῶν τμὸς κατανον
σαντοζονὰ {πόντος ὅτὶ τοὺς ἰΔῖχς ἀυτὺς κα
ταλυὲ ΟΥ ὁμουςἀμεβόντωμὰ Ρ δυμῴνουγο



ἀλλὰ νυ κυρίους ποιήσω. ασασάμέεμος τὸ
Εἴγος, ἔαυτον ἀπέβίᾳ.

ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ,
Διομυσίου τού συϊξακουσίων ϑὺν ἀφννπέμλψαμ
 τος ἐς ὀλυμπίων νὴ ϑίῳλφους ἀγάλματα ἐκ

χρυσοῦ νὴ λέφαμτος ἃ Αι μιουείκμένανπῳ
οιτυχῶν Ταῖρ Κϑ μούσαις αὐτὰ γαυσὶν ὁ ἴφι
κράτη, καὶ κρατησας ἄτι, Διφπίμψατο
τοὺς τὸν Δ μομ ὡσερωτῶν τί Χὴ πρά ἢν,
διδὲ ἀϑαναιοι προσ ταῖαν αὐῷ, μὰ τὰ τ θῳ
ὧν ἐξωτάζμ,ὀνηὰ σκοπὴμ ὅπως τοὺς σραϊῶ
τας διαδούψη, ἱφικράτης δύν ὑπακούσας.
ἀλαφυρ οσώλησε τὸν τῶμ ὑᾳῶν κὸ σον τῷ
ϑο[ματί τῆς παδιδος,ὁδ τύραννος δρ[οδαὶς
τοις ἀδηναίσις» εἰρανψε πρὸςἀυτοῦς, σις
Λὴμ τοιαύτην. ᾿ ἐπιστολήν

ν Διονύσιος ἀϑαμαίωμ τῇ βουλῇ νη τῷ δήμων
»ζὐ μὰν πράτ φυιθυκ ὠπιτηδομ ς σὶ [ράφήν,
οὐπεὶ τοῦς ϑφοὺς κα]ὰ γὴν νὴ κατὰ ῥάλαϊ]αμ
ὁ ἱεροσυχξ το, ὸ τὰ ἀγάλμό]α7ὰἐςἀνάθεσιγ

)



γὐφήμων τὸις δεδὶς ἀσεφαλμίνα, παριλϑ
»μωροικατῳκύψατῳ, νὴ περὶ τοὺς μεγίσγο
 Ὁ Δεώμηήσεβηκατῳ «περὶ τὸν ἀπόλλωναῦ
ν ὧν δῳλφδιςνὰτὸνδίατὸν ὀλύμτσιομ.
ὁ λυτὸς ἐκπεσὼμ τῆς ἀρχῆς τίς ἀυτὸμ ἡνία

ἐν κορίνϑῳ διαδίβοντα ἐἴλεγων, ὡς μακάριοι
δι ἐκ παΐδων ϑυςτυχίς . ὁ αὐ]ὸς ἐλείς,Ἐλ
λοὺς λιφρήν φοφιζὰς ὑ ϑαυμάζων ἐκῳνῦς ἀλ
λὰ ϑὲ «κφίνων θαυμάζεοδαι (Υλόμενος, ἠρλυ
(νΥ ὃς νν ϑιαλ «κτίκου φησανῖοςἀν «ῳ
χίίχι μνά μέλᾷ εἶ λόίοις παν,γὼδὲςσινἔρ

[οις ὠλζίχω 71 » σραυῖ καταλιτὼν, ἐμᾷ
δὴ τὰ μὰ θεραπευὲς . δαυτὸς ἐκπεσὼν
Ἴκς ἀρχῆς, πρὸς μὰνὙἀπόντατίς σᾳ ὁ “σλά,
Ἴων ἡγφιλοσοφία ὠφέλησε,τὸ ταλικαύταν ξ
Φη τύχας μαωταίο λλμιξαδίως ὑηρμένάμ..

Διονύσιος ὁ πρεσίζυταρος “μληρουμένωμ κατὰ
γράμμα Ἄν, Δημηγορουμτνν .ὠφύλαχε τὸ μ
“πρὺς τὰ πόνταμωρολόγής δηονύσιε, μογαβγῇ
σομὼν ἀπφοὴ λημαίορησαρ εἀνβὺς βρίῤη σρῷ



ἡμιὃς ὑπὸ Ὑ συραμϑσίων .ὦ αὐ]θην τ ἦον ἀι
οδὺμωνος ᾧ ὦ ἀρχὴν ἀγρλιπάν ἔμωλλιν. ἀμ

᾿ ͵ ὑ ͵ “}δοὺς ὁλῳυθέρΥ ΔιαφϑείρανἼα γυμαιονιήρωτα
ς “ 4 Φ ΘΙ ᾿

σὰ μωτ ὀργάς τί τοιουτὸν αὐτῷ συνγοιλωμ, ᾿
πόνος ἃς νεαμίσκν συ ὑκέχες πρά]υ
φαννομιδὼσυἀπωνὑδμετής.ἐὰν μὴ παύσῃ
τοιάύτα ποιῶν. ὁ αὐὸς ας μνζὸς ἀυΐ πα

᾽ Π) . Ὶ .β" ͵

δλλίκος μῶν ουσαςοβοβήναι δὰ ἀγϑρὶ δἡλομί,
μηςιἐφκύτους μὰν τῆς πόλεως βιάσα οὐαι νὸ

Ι Ἂ . “ Ι το

μέςιϑυναῦδαι Ἴους δὲ τὰς φυσρως,μηδυμα
ΓΕ '. Ϊ9741. 0 αὐτοςυτιάρως τους ιν κακουρίψᾳ

, ᾽ ᾿ ΦᾺ ν ἔκολάζωνἀφείδιετο τ΄ λωρδυχ', ὅπως παὺ
φωνται δι φυρακουσίοι ἄς ϑίπνήμ,ν) μωϑύσκε
οϑαι μετ᾽ άλληλωμ. ὁ αὐἱὸς ζενν ἰὸς ἸΔία.

, ͵ . -ὦΡ΄Ἣ ͵ Ψ

φρασήν φάσκοντος αὐτῷ: ΜΗ Διδάζήν ὁσὼδ
προῖδη τοὺς ὠπιβϑλωνοντας οὐκέλευσεμ ἐ“Ὁ ς Ν

“πἰνι παῖδα προσ λϑων,διος ἐπε μοὶ τάλαμ
ἤνμϊνα διίζης ἀκηκοίναι τὰ σαμέα Ὑ ὑπίβου
λενόμτωμ,ἴλωκῳ προς ποιούμενος ἀκηκοξ

λν, Ἰ . ͵ Ὺ 3 Υ

φάνη οὐαυμαῖῳ τηρ μύϑολομ γ' ανρωτν,
ἘΠ



2).

 ΩΣ
ἐμπεδοκλέουςσ.

ἐμπεθοκλῆς μύτωνος ὁ φυσικὺς πρὸς τὸν λὲ
ἰντα τὶ γλέμα σοῷον ευρήν Δύναμαι, κα]ὰ
αὐΐον ἐσε.Ὁ)ὴζιτοῦντασοφόνοαυτπρότα
μὸν ἀνα! ΔΊ σοφῦν, ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς.Διατὶ
σφύδρα ἀίανα1}κακῶςἀκούωνφν.ὑπχϑὲ
ὑσαινούμωνος ἀιϑησομαινἡ μὴ κακῶς ἀκοὺ
ων ἀχϑήσομαι. ὁ ἀυτὸςἐπἀκραίαντἶνσι
δυφῶνσὶ μάννως ἄνριον ἄηρβαγον μιγοιοθικίαρ
δὲ κἀϊασκευάζονἬαν ὡς πάντα Ὁ χρόνον βιω
σὗμωνοι, ὁ ἀὐίος “Ἰμσίων Σὰ σφοθρως νῶν
και οξὶ οὔς καρηρὺς λυμᾶναι, κωλωῦσας ἃ
γὸς υκλαρῆναι νὴ ἀσκοὺς ποιῆσαι περὶ τοὺς
λύφὺς νὴ τὰς ἀκρωρῳΐας διάτάμῳ » πρὸς τὸ
εὐλλαξίμ τὸ πμωύμαιληζάντωνΔὲ,κωλυ
ταμίύμας ὑκλλϑη, ἀνεμοκῦιται δὲ, τέμορ
ἂν κοδίνῥω δ᾽ ἀνέμους κοιμαίζοβίεςἐςὅπερ
Διζιῶς λέίῳται Διακήσϑαι ἡ ὡμπαεϑδοιλῇς .
εὐ καὶαἰἀωτὸτύχνντύρκται,,ςΠῚ μὲ



ὃ ἀὐ7ὸς. τοὺς τὸν πυϑόμανον 4 σχολάζοι ΜῈ
ϑίσοτε ἀπεμεμοὶ τοῦτο συμβαίη. ὁ ἂν
Ἴςς. ἀκούσας Δύο γῳραγίσκες πολλὰ βλάσφη
μα πυρὶ ἀυ τοῦνὴἸὰς τυραννίϑος ἐρηκέμαιν
ἀμφοτέρους ἐκάλεσαν πὶ δϑήπνον. ὅρων δὼ
Ἴον μὲν͵ παροινούμτα. νὴ χηθοῦντα πολλά .
τὸν Ἀς, ασ'ανίως Ν μωτ ζυλαβείας ταις οὐ
σῳσὶ χρώμανομ » ἐκήνομ μὰν ἀπέλυσαν ὡς
φυσᾷ παροινησαί]α. Ν Διὰ μέθην κακολογν
σαῦϊα. τοῦτον δὲ ἀνήλων ὡς ϑύσνουν,νὴἡρλὲ
Μιον ὡκ προαιρέσφως: ὁ αὐ]δοιφιτωμένωμ
πἰνωμ ὁπ μα ἡλ σρράίωταιταονηρὺμ ἄνδ᾽ μ᾿ “"“ “κ᾿

ἡ λυοχεξωμόμενοι ὑπὸ δΤαρλδῇ δνρἡ
βουλομαι πων ἄνα!»τομευμάλλον μισὸν
μάνομ. ὁ ἀυΐὸς ἀκούσας ἥνα τ΄ ἡΡλιν χὸν
σίομ ἐχὴμ θιΚοὶ κατορωρυ[μένον νἀκέλένσωμ
ἀνᾳγείκην πρὸς ἀν πὶ δὲ “παρακλίψας
δλίίον δ ἄγος νὴ) μεϊαφὰς ἐς ἑτέραν “πολινεω
γήσατο χωρίομιμιιταπεμιψάμαγος ἀυτιῦκέ
λῦσε πᾶμ ἀγρλαξῇμ κεχρημένον τῷ πλοῦ



ε ε τὸν σῷ ““ τ: ι .ἐλπαδοκλις ἡ δίκας φηοὶ διδόναι τουρδαῖμο
Ῥας͵ ὧμ ὡξαμάρτωσι,καὶ πλιμμωλησωσιν,

λιλέριον μὰμτάρ σφε μένος πόντονδιᾳ δηωκᾷ,
!' . .. ώ5 .᾿ !. φὰς᾽ πόνος δος χϑονος ὄυϑιας ἀπό, πυσς, τάϊα δ

 ὡς ἀύϑις ἤςελὶν ἐκά μαντος ὅδ διϑερος «μία
ἣ λαεδίναιο. Ἄλλος διὲς ἀλλὺ λέχωται, ’υ

! ΝΡ “Ἱ «α΄. ͵ ΨὔνΓοσιδ πάμτες, Ἄχρις ν κολαολεντως δὺ
᾿ ἔν ᾽

γ»τωκαὶ καθαρήςμτερ ΑΥΝ Ὁ» τὰν κατὰ ὧν
! Α , 2 ͵

σιμύωραν καὶ τάζιν α πολάβωτιν .
ἐμπιδο κλή τῷ μά τωνος]άδιι δ κ{. ζοινέαμὰν

ἐναιΐς παρα,σύριυϑω»ρ.Γῆν.νὴ ἀ( ρα φιλίαϊο ἥ
ποίνεῖτι, ὦ νζεος δι θιακοίνεϊων. φκοὶ δὲευϊκρῖνε! “ιν νάκορῶ διαμκρινζίαν, Φασὶ δ ἐν
τ», ι ͵ Φ0Δϑ.» ἵΖῳυλέργμο. ἩΡΗ αὶ φερύσθιος.ἡ ἀϊδωνωυς (τῶ.

Α ; , 5" , !, νηςίς λανρυύῳλτα Τ' ὑπικρουνωλα(οὐτῴονΦ
[ Α 4 « ψ ΜΙ ἈΝ... 4. ;οἷά μὲνντὸ πῦρ λείων ἦραν λέν γὰν ἀϊδωνία
 Σ “ υ ΄ «δὲ,Ὁἀέρανὰςινδι15υϑωρονταῦταφνσὶν

διλατίόμῳα ϑιαμπωρὶςϑαμον λή4. ὡςἀϊ
δΙΥΤὰςΠοναύταςϑιακοσμήσώωςουσαςἐπιφῇ

"δὲ[οὐν. Ἀλλόϊς μὲὰμ φιλότατὶ συνῳγομ φῇ
“ἃ ,} { Μ“Μ ο᾽ 5.0  ."ν ἐς ἐνάπαβία. Ἀλλὸ τῷ δ ἀυ, Διχίέκαφα Φο

: ι " ᾿νβεύμεμανείκεορ ἔχϑή..



ΧΒΙΚΟΥΡΟΥ.
ἐ τίκύρος μάλιζα τήςςαληθῳίας προτί μέσας ᾿

ἡδονήν» πρύλμψιμ ἄνω διανοίας τ αϊσιν θὴρ
λαμῥάνφ πρόλλψιμ ἂς ἀχρλίϑωσιμ ἀσιβο
 ῖ᾽ν δ)᾽οον ΄ ΕΞ . 2λὴν ῳπὶ τί ἀγαρτίοινης πὶ τ φναρΓη ' πραίμα

. ͵ Ι!τος υ αίνοιάν, μὴ Δυναοϑαι δὰ μηδένα, μα τε
κἸῶταν ἀήτῳ ἀηρρήσαι, μὴ Δὲ μὴμ Ὁ ζάσαι,
ἀλλυλὲ ἐλάαν, χωρὶς σρολήμεως .

δάυτος τὸ πρῶώτομ ὀικήον ἐλαίῳμἀναν τὰν "λϑ
[ “ ». ες .“ .

γημὶ ὑγῳ κα Ν τῆς ἡδομης 3 παρωλήουσα φη
εἰνὴ ἀρῳτη ἩΔομὴν ὡπσοίμσαν.

ἐπικτήτου.
, ὃ ὁ Ὧν 4 3 Ι " ψ - :

ὑσὶκίητος ἀσεμ. δι μὲν κορακεςιίων τύτελῳ
3 Ἂ ἡτακότων τοὺς ὀφθαλμους λυμαϊνονταιοὅταν

ὑϑὲμ αὐἹων ἐςὶ χρεία. δὶ ἃς κόλακος.γ᾽ων
Ἰωζίας ψυχὰς ΔιαφϑείρΥσι, νλ]ὰ ταῦταςΧά ἀιαφύοιρ δσι, νλ1α τάυτὰς Ομ
μάϊαἸυφλωήγσιν. ὁαὐτὸς ἰφαίπεῦικα μὲ

᾿ ͵ νι Ὁ .νκ»" ἣνΡΣ γίίνῳδαι, οαὐῇὸς ἀπάγιοσι μηϑαεμὶ ῳ
ἪΝ μὰ ,. 1 ΠΣ Ἵ ϑεῳ " Επαρῦηρἀνηοδίω ω) φδημα μα 0 ἐπὴες ςλεῖεν

. οι 3 3 ΤᾺ 4

ἀταλρύμαγος ὁ καλθᾳ ἐμιιάν τ ν, σὺ δὲ
 το α 4



» «ἡ τ το 9 ΝΜ“ - «-ὕπαμλίίης» ὅτὶ ιν καλὸ ἐχώῶ ἴσως δὶ
ν μρὺ , [ τ ἫΝ " 4 5»ν ἊΝᾧφιπτώ αἰαϑῷ μοία Φβονᾷς.τὶ ὁυν ες σον;

ΡΝ ν᾿ ὼ Υ͂ 2

χρῆσις φαντασιῶν, ἃς ὅταν κα!ἃφυσινἔχης»
᾿᾽ .. ἕν ν᾽ “,-»τότῳ ῳχάρβητὶ , τότῳ ὟΝ ἐπὶ τῷ σῳ Ἔλῳονν

, .-.᾿ τ΄ ΓΙ « »" ονἥμματ ὡ παρΘΉΘΗ ὁ ὁ ἀὐϊὸς ἔφη,ζι τα
: 2 ,» 4 -λυδέαν,Σ ζιτήσᾷς τοῖκ παδίος λὸ πὸ εἰκὰνἴε ἴ κ σι

νὴ ευρὼν Ὑ ἀληθφαμοίἐςτὸμκἡνικᾷογαι,
τῳ Α ἃ «ν᾿ ἐμΟαυτὸς ἀπενιώρπαρ διυπὶ τῶν, λιμένων πὺβ
 2, ἢ “ ᾽ὔ ' ῖι»νυνσοὶ διολίίων φουγάγῶν ΛΔ ΉΒ ἀνάψαμταρ

| Γ “ κ« “-΄ ἄνν;; [Φλο αείαις ἀλωμέγαις ἂγα το πελαῖσο να
ε ᾽ ἐν λωοἷν ἱκανὴν ὡργάζον ται βουύφαμ. ὕὕτω νὴ ἀνὴρ

. ᾽ν " ἕ 3 ἋἼΔ 9 {0λαύπρος ἐν πολέ χάμαζομίνα, αὐ ος ολί!σίο
- ᾿ ᾿ Ἷ ἠ ΕῚ .-ἀρκουμανοσμεγάλά]ους ἡρλίτας ἐνω[(ς
, ἐπαμινώνλου.ψ . -, . τ Ο Ω ΄σ-

ἐπαμιμῶνϑαςὁϑηίραιος,ὁπαγοὙΠὠκάσῳἦρα
ΒΩ 5 ΜΝ ᾿

ΤΆΓΟΥ ὡσισημοτῳροροῖς ἐκκλησίαμ κληβεὶς,
᾽ - »"“" φ ΙΝ.παρηϊησατὸ "σρορ λῆν κατ ἀχείνημ 1 ἡμέ

Ῥ» ε «- . "ὁ ᾿ φβάν. πάθῃ τὸ ἱμάτον αοτ' πσλυνόμανον Φ
« -“4“ 2

τύχω, μλύταρον πορριλίοϑαι γκ ἀχὰγ, ὁ ἀὐ]δο
ἔλεον ἐμηρλίμω γάμάϊον ἔγαικά«λείῳ ον ὡμλέμω ἡάμαϊον ἀγαι κάλλιφον.



ὁ ἀυτοςδυτως ημ ἐυτελής Τωρὶ τ δίαιταν,ῶς
Γ κληθεὶς ἀπὶ θύανον ὑπὸ [ὠτονος, ἑυρῶν
πμμαῦ νὴ ὀψῶνμὴ μύρων παρασκευὴν;
ἀσίλδων ξυβύς. {πὼν ἐγώ σὰ ϑύφν ὠόμαν.
ϑχυθρίξν. ὁ ἀυτὸς ἄγον φαύλομ ζϑιμαρτα
κύτα τὶ τῶμ μεῤίωμ, τοῦ μὲμ-σελοσίλευ
'σαρακωλούμτος κκ ἀφίμῳεςδίςρωμάνμο
διῳηϑεϊσαονλφίκωμ,ἐσὼνὅττοιαῦταπρῷπᾷ
λαμίάνφν ἐταιριϑίοις, ἀνγὰ μὴ σρατατδις.

ῦαὐτὸς'προσάϊων τοιςἡρλεμίσις βροντῆς ς
νομέμης,ν» τῶν πωρὶ ἀμτὸν πουνϑανομόνων
τί σα μαϊνάν σώταῦ7ὸν δωδνεςμιβροντῆσδαι
τοῦς Ἴρλώω μἷψς ἔων. ὅτὶ τοιουτῶμ Χωρίωμ
ζεἤὺς ὅμτωγ,ἐμτοιούτοιςχριωτοπαδυσίν.»

ὄδλυτος ἐωδή φαΐνωϑδαι τὸμὄλλομ χρόνομ ἀλπ
λήμένας τὸ σῶμα.ν) Φαιδρδοϊῷ προσώπων
μιὰ δὲ 1 νικ'σαουο λάκεδαι μονίϑς ἔνλωῦ
κᾧοις»τὴὑσεραίὰπροίλθομἀυγμαρδοίντά
αἰγόςνδὲφίλωμὑρώϊωντ,ΜῊ ἢ λυπαρὸμ
ἀυτῷ εὐμιπίππωκενδὲνἀπων,ἀλλυχϑὼς



ἀϑῦμαν ἐμαυτοῦ μι ομάκα λωρ ἐχή ρθ
μήσαντος, Διὸ σήμερον κολαω τὴμ ἄάμο
δίαμ τῆς χαρᾶς, ὁιντὸς πρὸς τοὺς αὐτάρ
πἰάτας, πολλὰ νὴ μεγάλα τῶν βαβαίωνκω
ταίορμταύ]ας,ὁ ὕτοι μέν τοι ἰπσὲν ὑμβοβρα
χυλοίουν τας {παυσαν. ὁ ἀὐΐος ἐρώϊαβεὶς,
᾿σύταβον ξαὐτὸμ ἡΓέται βολτίομα {ο"αἰκγὸν»
μ χαβοίαμι ἡ ἰγικράτην, Δὐύσκριτον ἐσενὲ
ως ζωμαν . ζάσομος τοῦ “ςὁ᾽αώλων μον ά δ
χου,τυμκαάγου μὰν ςἰς ὁνίας παρα Κνομό
ΕΥ̓, λυσχιλις δὰ χρυσοῦς τῷ ἐ σα μινὼμᾶ 4.
πὶμψαβῖος ἰσχυρῶς χενομένω,τὸ μὲν χευσί
ον ὕκζλαβω. τὸν δὰ ἰάσομα ἐωασάμωνος,ἀλ
κῶν ἔφη χέρων ἀρχάς, αυτὸς δὲ ποωδηκοντα
Δραχμὰς Δλανήσάμιενοςρ παρά πἶνος ἄρλι
Ὑ ὠφοδϑιονἸἰςσράμᾶς,ὠνέβαλεν4ςπελοπὸν
νητον, ὁ ὐὸς ἐρωϊεθεὶς δια ἔ Ὑ αρλιτσυμ
ἡρσιαΐον τςνὰ ἰυλυμυν ὧν ταις εὐδίαις,ἂμ.
Ἴος μόμος σχολάζᾳ νὴ ἐν ἐκῳίμαιο. μτῳῷ κα
βαΐρἐμ τὰ ἐπλάν νὴ ἀγαις ὑάγαις ἡΡλιτίκαιῳ



ἣ
τ

χρεία, “σὰν τω μὰν γήφω νὴ ἀἰρυπμῶῷ ὃ
πῶς «ἴὰ “ ὄλνγοις μαῳϑυάν νὴ καθευλήν. ὁ ἂν

Ἴο0 ἐρωτηβᾳεὶς τί ὁ γᾷ ὁ μάτήμαςὃμὴὀκνήν
ἀπὼν ὑπὲρ τὰς πρίϑος ἀηρὶμησκήν, ὁ αὐδο
νωϊκωρὸν τὰ πρὸς λαμεδαιμονῖγς μάχη ἀίω
γιφάμᾳνορικαιρίαμ ἔλα δε πληγὴν 4 ςτ ῥώρα
και κλαοδένίοςδὲ ἃ ὀράϊορ, μεν σιλλράκα
ταλέφθένίος ἐμ τῷ σώμαΐΐ »παραγοὴ μά ψπῷ
ὅᾳ καταχυλεϊὑ πὸ τὰ ς πληγὰς . περὶλὶ ν᾽
σώματος μασιμουσης Φιλϑτίὶ μιαςζον 0Ὰ
λῶμ ἐξ ἀμφοτέρων ἀμαιρεβεντομυ[διθα
ἔδιοι τὴ ἑῶμα Ὑ σώμανν προχοῦϊςς» μόάτῳ
πσύμησαν τοῦ λακεδιωμονῖνο, υπὶ μὲμούμ
χρόνο νὰ περὶ τῖς Ὑ νωμρῶν ἀναιρέσεως,γλζτεροι Δινπρεσβεύσαβοιϊνα μὴ διυζώσιν
ἐμ χωρήν δ᾽ πρωτείν, μετὰ δὰ ταύταιτῶων
λακολαιμομίων -σρώτωμ ἀπικηρυκευσα
μένων περὶ τῆς Ὑ γῳκρῶν ἀναιρέσρως,ἃμφὺ

Τάροὶτοὺς ἰδίους ἔα ψμ. ἐπσαμινώνϑας
δὲ ἐπὶ ἠώμιδιρ τὴν παρεμβολὴν ἀπκνέχθνν᾿



"Ὁ Ὁσυϊκληέντωμ ἰα δῶν ἄσο φηναμένωμ,
ὁ σάντως ὅταν ἐκ Π' ϑωράκος ὑξαενωνθ
τὸ δόρυ,συμδήσῳται νὴ τὸν θάνατον ᾧπάκο
λϑθασαν, ευψυχοτάτημ δὲ (ἴουκαταςροφὴμ
ὑσοιήσατο. Ἴρωτον μὼν ᾽ν τὸν ὑπααχγιηὴν
“σϑοςκαλεσάμαμος , ὡπκρώτησαν ἐϑιασά
σωκῳ τὴν ἀασίλα. τούϑι φήσαμτος νὴ ὑέμ
τοςάυτὰν ποῦ τῆς ὁ ράσᾳφως. πάλιν ὡσυρὼ
τσ πότεροι νωμικήκασιμ, ἃ πποφαιγομένῃ
Ἂν τοῦ τα αιδὸς, τὶ βοιωτοὶ νωνικήκασινιῶρα
φησὶμ οὶ τελωυτᾶν,ν) πρυσέτα ζὰμοκ αττά
σαι τὸ δύρυ, ἀναβοκσάντωμ δὲ Ὑ παρύνίων
φίλωνικαὶ τὶ νος {πόνος ὁτὶ τολῶτας ἀτὲ
Κυνὸς ὠπαμινῶνθα, νη ϑακεύσαντοςμὰΔία,
μῖν φηειν. ἀλλὰ καταλείπωαυϊατέρας Μ
τὴν τοῖμ λεύκϑοις μίκαν,ἡτὴνὧν μανηΐ
νγείᾳ. νὴ) ἦτ Δὐράϊος ἐξ αιρεϑίμτος, ἄγεν πά

σης ταραχῆς ὡξέπνευσωμ, |
ἙΡΑΤΟΣΘΈΝΟΥΣ.

ἐ ρα Π]υολίμίις παίζων τρθρ τὸν μυϑο}!.νὰ τὸ ἃ



᾿ 3 αν, ., ὁ.᾿οἴϑαμομ τὰς ὀδυσέως᾿σλάνηο, τότ ἀμεὺ
 ε ᾿ 4 4 "ὦ Νδέμτί μὰ ἐλεεῖς πον παφπλάνηαι ὀδυδγᾳος, ὅ

δ Ν :ε

ταν ζυράϊαι τ σκυτία τ΄ συϊῥάψαμτα τ τ
ἀνέμων ἀσκόν. ὁ ἀυτὸς ἔφη. τῆς ἡλικίας

-»ἢ 2. 2 λ Φτὸ μὰν ἀκμάζομ ζαρ ἀναιτὸ δὲς κατὰ ἀνμὴν,
.Ὶ ν»"» Ἁ ΄"δέρος.ν) φϑινοπωρον χέμωνα Δ οὺ ΓἘράζῳ

ἐρατοσθένουσ ἐγκώμχον,
4 } Ἵ -ΕἸΣτον ρωία.

υ ἤ λ ’ «
ερὼς σγυλίύσας νἡ διαρσάσαςαμα,

νῷ «4 ᾿ φᾳωἐξ ὀυρανον πρὶν Μ π ωβμ συνεδρίου,
τοῦ λκτοίδου τοῦον, ἄρῳ ο κράνος,
ἤρακλίος ἐύπαλον . ἑρμοῦ ξζλατίον.

᾿ ν κ4,Α,Ἱ΄Ὁ φΣφσιχῇον ος δ'ς, τὸ γκάρχάρον ὁύευ.
Ἄ Ὃ Νκαὶ Ὑ κεραυνὸν ἢ’ ϑιὸς τόμ σαμφάίομ,

Ρ - ᾿

διὸ κῴφνθοωτσοις μάχωται τόις ἀϑλίοις.
4 ͵ "7 Ἄ 2 ͵᾿ ,

ὧν μέμψις ζικάννν) τὺμ ἀυγέμα κλίγᾷν,
Εσεὶ ϑωους ζόφζς συϊκεκυφοτας.
Ἐρως ὶ ἀλκὴν ἀνυτύφατομ φέρ.
γέρων μάν ξςίκαν σοφίζῳται βρέφορ»

8 ͵ 1 ν ΦᾺ -οργίζῳται δίνκαμ Δοκὴ [ἰυλῶν τάχα,



γώλων δὼ φομτὰ Ὁ βελῶν τἀρἐντάεές.
τόζον γάρ ἐσίμ ᾿υφυῶς εἸαμμάνος.
μέσης κατ᾽ αὐ]ὰς ουφοχά τῆς καρδίας.παϊζωνγιφλογίᾳ .πῦρ Χ χείρα ς φίρᾷ .
τιμισοὰτόφα συμφονίή δὲ τὰς φρένας.
πεζὸς βαϑιζῳ, νὺπίω ρού μενος ϑίχή. κυκλῦϊ
δὲ πάμταρὼ φϑάμφ πᾶσαν φύσιμ͵ νκάων.
Σιρύϊάν, Πινῶν βκρίων γέννα, τίς ἂν ἐξισχύ
σάς φυγήν τὰ βέλκ τοῦτον τὰ πικρά νη ΦΗ͂Ι
σιμβδοτοφϑορα; ΖΑΡΆΤΟΥ.

ξάράτας,ὁ τοῦ πυδατόρου διδάσκαλος ν τὴν
δυάδα ἔλείς μικτίρα. το ιν, πάϊίρα. Διὸ
Ν βελτίονας ἐναι Ὑ' ἀριῆμωμ. ὅσοι τὴ μονά

δὲ προσεοίκασι.  ΖΑΛΕΥΚΟΥ.
ϑ «8 “Ὁ Ι͵ 3 ἵ -Σ

κάλευκος ὁ τ λοκρῶν νομοἠζταςίους νομγοτ
ἀραχνίοις πεν ὁμοίάς ἀναι.ν Ν ἐς ὑμέμώ
ἐὰμ μιπίση μῶαιἡκώνω ᾧ καίξχεται, ἐάμ
δὲ ἐς μἱλιίαιθιαῤῥνζασα ἀφίπίαἰανουἤω νὴ ἂν μ νόμος. ἂμ ἐμπίφη πένης.» συμέ
χίϊαι. ἂν δὲ -σλούσιος αὶ ϑυμωτὸς λέν.
διαίῥνξας ἀπολέχης



τόὐ αὐτοῦ. ΠΡΟΟΙ ΜΙῸΝ Νόμων .
. λτουρκατοικούμτας τὴν πόλιμ νὴ τὴμ χωραν

δ΄ ΄ ΝΥ ͵ .

πάντας φρώτον σωπέοθαν χρη νὴ νομίζωμ
ϑῳοὺς ἄγαι,νὴἀναβλέπονταςἃςὀυρανόμ,καὶ τὸν κύσμοβ, ἡ τὴμ ὧν ἄνεν διακόσμησιν,

νι ς τν Ἦ “9. ἣνμὴ τάζιν. δ ἣν τυχῆρ. υϑδάγωμ ἀναι δαμιῦρ
, ͵ Ὰ λοι φ .γηβατα .σεβεολα ἃς τοὐτς νὴ τίμάμ ὡς δὲ
, - ΓΕ "Γ΄ ΔἸἨΐς ὄντας ἀπάντωμημιμ ἀ'αϑὼν ἡ" κατὰ

λϑίν [ν Ι! “ἷ ." χά Ἂἐνομιεμωμιίκαςον ὁυν χήν νη σαρα
“4 « « ι ͵ φ-

σμῳυάζήν λέ τὴν ἀυτοῦ ψχην »σάμίων τῶν
κακῶν καβαράν, ὡς Υ τ μᾶται βὸς ὑπ᾿ άνου

! » Α [ “

φαυλγ, γῷς ϑωναπαυζίαι δαπάναις ὁ γλς ἥω
[ὡλί ὡς Ὑ ἄλιτα ὁμάνωμ καθάπερ μοχϑηρθῳ
ἀνῦς. ἀλλά, {4 ἡγπροτρέσᾳ Ὑκαλώῶμ ἰείωνΝ) 3 Ι ὡν᾽ λικυΐων Διὸ ζκαζομ ἐς λυναμιμ ἀΐαδὸν ἃ

; '

να!γμὴ πλάς! ᾽ ὖ ποϑλα!ρέ σά τὸν μέλλομτα
Μ .,“ ἃ “ 3

ἔσς 336) βωοφιλμ. μὴ μὴ φο[νφο)α! Ἴὰς ἐς ΧΡΆ͵ Ο ΩΣ. ἵ ᾿μαΐο. ζιμιας,λαλλον Υ ἐςἀισγυνανἴᾷν οντῖο,
Ἂ ὔ “ὁ ' ΜῊ ᾿ ᾿ ΄

Μλ πολ τὴν ἀμιίνονα ὀνομάζεμντὸμ ὄ δυσίαμ
δ. ἊὉ 4 τπροῖᾳ μῳνον,μάλλομ ' καλού εὐ δικεύν, ἔσρις



δὲ μὴῥάθιομ σρὸρ ταῦτα τὴμ ὀρμὴμ πῳαΐ
οϑαν.τὴν δὼ ψυχὴν ἔχουσιν ψυκίνατομ "σοὺς
ἀλικίαν,ὦδημὶμπαρηίγέλβωπᾶσιτὶτοιοῦ

“ 3 “- ΄ “Τοιςηρλίταις Μὴ ηρλὶ σι ἡλσυμοίκοις, μεμνη
»ν«, ἍἽἭ .οϑανθῳῶν ὡρ ντῶν.Μὴ Δίκας ἐσισομσομ

-, “(χ᾽ ι,-:᾽;; ᾿ ὡτωὐἴοὶς ἀϑίκοις . ν᾽ τίθεσθαιπρὸὀμμάτων
Ἕ 4 φ Ὦ, Γ1Ὑ καρὸμ τουτογιμω γ[γῳαἴ τίλος εκά

ζσωῦης ἀ-σαλλαγῖρ ἐρζήγο πᾶσι ἣΝ ἐμοῖσι
μιταμέλειαντοις μέλλ σι τελευτάμομα,  . « 5 ,

μιαμέμοις ὧνἐδικηκασιενὴ ὄρλν τ᾿ βουλς
ὔ ᾽ 3 . . ΝΩ 7

ογαι τεάντα πῳ πράχβαι Δικαίως ἀυεῦ᾽δὲδ4
ὑκασομ ταῦ ς«κάφην πρᾶζιν ἀεὶ συνοικέοῦν

τὸν καιρομ τουτομῶς δ 'σαρύντα εὔυτω ἣν
, Ἃ “αν «4 ͵ “Δ

μάλιφα τ΄ καλον,νὴ τον Δικαὶν φρομτί ἐν.
Ζάνωνοσ.

ὃ ! ΠῚ «, ὁ Ἃ ἉἯ ""ἅ ᾿

Ζηνῶν μνασίου κατίφυς ὁσωΐκοριτας τῶν δια
λυκτὶ κωμετέχμας ξικαζῳ οὗ Δικαΐοις μίξοις.
Υ πυρὸν» δι ληὺ “ἴ τῶνασουϑαίωμμαλοῦ
σιμιἀλλ ἄχυραμὴ κόπρια, ὁ ἄυτοςνπρος τὸ ν
ἀπρλοδμένες ὑπὲρ τὰς αὐτῶν ἀσωτίας . Μὴ

λέοντας



λέοντας ἐκ πολλοῦ ποριομίος αναλίσκήν,
»" δὰ λα [ς ἐ . !ὑλωίων. ἅ ποὺ νὴ τόις μαίς ροις συηιώσᾳοϑῳ ,
Θ « ͵ Ἂ

«ἂμ ἁλμυρὰ λέγωσι σο σοιμκέγαι τα ψα,
τὶ πλᾶθος ἀλὼν αὐτοῖς ὑπάρχων . δάυ

ἯΝ « ᾽ ͵τοζοτοῦυς σοῷους μύμους φλευϑέρες ἔφασκεν
Ἄν λ ᾿ ! ͵ “ι ἃἀναττους ἃς φαυλύς Δουλους. ἐμάν δ ᾧ
» , »0 , 2 , ᾿ εὁλευδερίαν Φτουσίαν αὐ]οπρατίας. τὴν δὲ
Δυυλωίαν, τέρασιν αὐτόπραγίας. ὁ ἄυτόρ

ὃ -Φ Ι ᾿ἔφη κράτητα ἀμαγίνωσκήν ἂν σμυτίῳ μαϑη
2 ῇ Ν δ 3 ᾿μιαγονρίὸν ἀριφοτέλους προλωἼικον,ον ἽΝ

ψυ ποῦς θυμίσωνα τοῦ κυπρίων βασιλέα.
λίίων ὁτὶ ὑϑενὶ σλείω ἀγαϑὰ ὑπάρχᾳ πρὸς
τὸ φιλοσοφῆσαι, σλούτομ τὰ δ “ΠλάσζοΥν ἂν

ΝΜ, «“, Ὶ 3 4 ε] “"

ΤΟΡμ ὡχᾷ γρῦς τά δΔάπανα. γ ἐφίαντα. ΨΕῚ φι ο ὁ
ἐαν ὑπάρχήν ἀυτῷ, ἀμαγιίνωσκοντος δὲ ἄν
Ἴού, τὸμ σκυτέω ἔφα προτέχήν ἅμα ῥά ξίον -.. »»Ϊ[, » -φ 903.
ταν τὸν κράτητα ἀπάν. ἐγὼ μοὶ ϑιρκῷ ῶ

 ,͵᾿ Γ , δ ἢ Δ « ! τ,Φιλισκῳ. ἱραφὴμ ἐς σὼ προρῳπίικον. σλώω
»“ . Ν ε ες κῃᾳῳ"ὃ ὅϑῶ σοὶ ὑπάρχον α προςἰδ Φιλόσοφυσαι,

ὧν ἔγραψεμ ἀριζοτέλας. ὁἀυτὸς ἐρωτη



εὶς ὑπὸ πῖνος τῶν ἱνωρίμωννπῶς ἂν μλδὲμ
ἄλικον σπράϊοιμινά πον ἐὰν δλιαπαγτὸς νὴ
λαμβάμκτέ μὰ συμιπαρέμαι ὑμῖν. ὁὰν

Ν, “..[ ͵ ἊΝτος ὡρωταβεὶς ἡ Δυναΐαι λαρβάνφν ὕφους ἀμ
ὑρωπὸς ἀϑικων,ἀλλυϑὲ Διανοουμάνος ἐφ,

ᾶ4Ξ Ν τ .- ἃ 3ὃαὐ7ος πορρισσσων γαϑατγίωνμη τα Ρ ἀπολᾷ
ὧῳ» Ωὐ 9 κι »ν , ἜΝ» 39ν 9 “Νσας, δδὰν ἀ[ενὰς ὠφθάξάϊο. ἀλλ᾽ ἂν ς ἀπὸν

“λ Υ “-. “ὦ 3 :

ὠτυχ. ὅτ συγσέλας ἡμᾶς ἐς τὸ διβώνιομ
τοῦτο. ὁ αὐτὸς (λεῖς 3 μα λάν ζιτήν τους 4 μ

Ρ Ψ «. 9 Π 3.4

ὑρωσους δὲ τίνες ἀκ μεγάλμῃ πολώως ἐσίν»
.. .ν3Ὁ ΕΣ 1 "ἡ ͵
ἄλλ 4 μεγάλης σόλεως ἀζιοι, ᾿ΖΗνῶν! ΚΑ

.““ἌὖἋἦἼ. κα ΄ ᾽ 3 ᾿

αἰά τω μνασίουμῳ ΤΥ πολὺμ χοῦνον σώ!
ΔΗ σαρίβαλε κράτα δέθωσιν ἀῶ κράγμῃ
χύγαν φακὰς Διὰ χ κεραμέκου φίράν οὐπεὶ

Ο »ν 32 . Ἀ ἵδὲ ἀδομΜῊ ἄιδιου μένομ,νὴ προικαλυή οΥ
τα παῖτας τὰ βακίηρία, κατάΐνυσι τὴν χύ
ὅαβ . φεύζοντος δὶ ΠΝ τῆς φακὴς κατὰ

. ας ἼΥ ἑ ε΄. ᾿τῶμ σκώλων θυόυσης » φησὶμ ὃ κρεύτας τί
φιυνς φοινικίλιομ. δυλὰν Δένὸν πί πονίας,

διαδίὸς Ἀνμοχάβ ου τοῦ λάγατος ἀααταμάν
. Ὁ ἧ Ἂἀυτὸν»νὴφάσκοντοςλείήνἡἰξάφῳινὧμαν



χροίαν ἔχει τρύρ ἀντίγονον,ως ἐκαίγου πάν
τα σαρίζομτος,ἀκδυσας δυκέταὐτῷ συμ
Διάδιψε. λέτωτα ἃςνὴ μωτὰ τὴν τελεὺ
τὴμ ἐν ζινῶώγος ἡπὴμ τὸν ἀγισνον, δον ζικ ἐΖ
«ἦον ἀηρλωλεκῶρ, ὡρωϊαϑεὶς δὲ Διατὶ ϑαυ

. Ν ἀξ .ς ΑΡρ Χ -

μάζᾳ αὐτο ὑτὶ «φα σολλῶν νὴ μετάλωμ “ὦ
τῶ λιϑομίνωμ ὑπ μον, χδὴῳ πωηρτὰ ἔχουϑ5φϑι 4] . 9 »- “νωϑηιΣὸνἰαπήνὸςὠφύν,ὁαὐὸςἀρίφξωνορ
Ὃ Ὸ λῶ. Γ ! 4 ΑΔ κ," μαδαν ὩΡλλά διαλᾳίο μένου δα εὐάζνως:ς

ΜΞ ᾿ ΓΙ ΩΝγια δὰ μὴ προπῳτῶς νὴ ὑρασέως͵ ἀΑυνατομ ἀ
2 «᾿ Ι . ἈΠ“νοΐ μὰ σοῦ παὶ Κρ μϑυων ςτἀννασων θεν

Ν Ἄ » 4

ΜΟΥ, μὴ λάλον ἀπε κάλ βρανυλοίος μος
»-. Ἷ ι Ἀὃ αυτὸς μέραμίν “ἦνος πῳριωργοταρον “παρα τ
ἡλικίαμ ὡρώϊωτίος ζιτήμα!ανπροσηίαΐς πρὸς

4 ͵ Α ν , : Ἢ »]τὸ μά τοπ νον, ν)μελοσαν ὠμξβλύλαν, «πῇ
“1 3 ὸ κῆρι ς Ὁ ᾽

Τὐρωΐκσων 4 ξϑυμή αὐῷ ἄρμηποδίά ἀνώι ὁ.
Ἴοιαυτη Ἰοιαύταχίμματα, ἑτπόνῖος δά, γῖνος
 "' γ΄ φω “4 ΄ δ. ῇ
δτί μικρά αὐΐῷ Δοκά τὸ λογάρια τ΄ Φίλοῦθ

2 3 [ω ᾿Ὃ-Ν κφωμιλεῖν ἢ ἐπεν ἀλμὴμ δά μὲν τοῦνὴ τὰς ονλ
“ὍΔ 3 ν , 2 τλαξὰς ἀὐτ ὁ ϑυγατ βραχείας μαι.



δάυτος ποὺρ τὸν φάσμοντα ὡς ταγρλλὰ ἂν
Ἵῷ ἀντί ογένας ὁνκ ἀρ σκᾷ,μρώτασαν, ᾿ απῆνα
Ν καλλὰ ζχὲν ἀμτῷ διοκή. τοῦ δὲ γκ ἀδιίγαι
φησαμτοςιεῖ τὸυκ ὀισχύνη ἔφη, ᾧ μίμ τὶ κα
κὸν ἮΝ ἐρημένον υπτ᾽ ἀμτὶογάένους,Ἴουτ ὠᾧμκλῳ
τόμωνος γ᾽ μιναμομῳύωμ.ὁδὲςτὶ καλὸν» ὃυκ
ὡσιζαλλὸ[λόμος καϊίχήμ . νῳανίσκου πολ
λὰ λαλούμτος.ζφη. τὰἀὡτασν 4 ὡς [λωτίαμ
συνεβῥύνκων, πάψίων ἐλεῖς μ ἀπρῳπέφαρον
εἶμαν τὸν τύφον.νὰ μάλιφα πὶ τῶν νέων,

οἷν Δὲ ἔλετς τοὺς νέους τσάση κοσμιοτητί, Ν
πορῴα. ῥ)σχήμαιπΐον) περιβολῇ, τὸ κάλ
λος ἐσῳ τῆς φωνὰς ἄνθος ἀνανδιδὰ Ποὐ κάλ
λους τὴμ φωμὴν. ὁ ἀυτορίλμοντος ἀυτὸν
κράτητος τοῦ ἱματίου ἀ-οὺ φίλισωνος πάρι
66] αἄσωμ. ὡ κράτης,λαξὴ φιλὺ σόφων ἐςὶμ
ὠπιλεξιοςνἡϑιὰ τῶν ὥτων. σείσας δύμ (Ὰ
κα τουτωννἡ δὲ με βιάζε,τὸ μὲν σῶμα,παρὰ
σοἱ ἔσαν. ἡ ψυχὴ ϑὲ παρὰ σίλσωνι, ὕω Φη
σὶνά σολλόϑωρος ὃ τύριορ. ὀαυτὸς ἐρώϊᾳ



δεῖς διωτὶ ἀυφηρὺς ὧν ὑπὶ τῷ πότω διαχῇ
ταν,φη,νὴδιθερμοιπικροὶὄντες,βρεχόμςᾳ
νοι λυκαίγονταν, ἔλεΓφτῳκρῆτίον ἦναι εἶ

ποσὶνὀλιϑῆνη τὰ [χω ἐξωτηβεὶς τί ὑσὶ
φΦιλοροάπωμ ὁλλὺ ὁγῶ, δοῦλον ὧπί ΚἈΌΠΗ
φασὶν ἐμαοίίου,τοὐ δ᾽ ἀπόντος ἐιμαῤίο μοι
κλύω,φηνὺδιαράναι,πρὸςτὸ φλυαροῦν
μέράκιομ, διὰ τούτοφπῳ δυο ὦτα ἔχομωμ.
σόμα ἃςἐν,ἶγα πλείω μὰμ ἀκούωμεν, ἣτ
Ἴομ δὲ λζίωμεν. ἐν συμισοσίω κατακεῖμς
γος σιγῆν τὴν ἀιτίαμἡοωτηβη, ἔφη δύν ἼΩ ἐγ
καλέσαμτῇ ἀπαήεῖλαι ποὺς τὸν βασιλέα οὔ

τὶ παρὰν πἰοσιωπαμ ὡσιζάμενος.
ἌΛΛΩΣ, Ζήμων,ἀμηϊγόνου πρίσζής ἄβηνα
ζ, πέμψαντος, κληθεὶς ὑπ αυτῶμ σὺμ ὀληοιῷ
φιλοσόφοις πὶδιζπνον,κἀκείμωμ παρὰ -“ὸ
τὸν αῳυλόμτων ὡπστδλαίκνυοθαν τὴμ ἀυτῶμ
ἐξιννυτὸς ὡσίία, τῶν δὲ παρύσβεων ζεταντν
Ἴἰ ἀ σαήίλωσι περὶ ἀυτοῦ πρῦράν τίϊονομ,
οὐέἀὐϊὸἐφκδ λέ χε, ϑυσκρατίφάϊονγὴ

Ἢ εἰ



ὃ χείρ. ὁ ἀὐ]ὸς, Σδωνδο μᾶς ζύϊω πίνῳοϑαι,
ὡς χρόνγ, βραχὺς ἡ δος (ίος. δ τάχυκ
μιακρη.ν) μᾶλλον ἡ Πὰς τῆς ψυχῆς νεσὲς ἰᾷ
δα! δυναμέμη.. τῶμτῆςἐμ ἀκαϑαμίᾳ νῳανΐ

λο ωϑ ἐἢ Ὕσκων πῶϑι ἐπ κϑουμα τ διελί (ὁ ἀφρονυῶν.
«κλη 4" ι κ᾽ " . 3 “4

ὃ Δείνων φὰν μὴ τ [λῶτίαμ «Φὴ ἐς νοῦμ ας
ω ͵ Α ( ο"] «. λ. ἣ

Ὡρβος ζας διαλίίῃ επῦλυ πλείω τί ΛΟ τ
λϑίοις σλλμμηλσάς, χυνωμ τῆς ναυκλκοῖ

ας ἀδίῳ συνδιλείτας πυθόμενος πεν, ὡύγῳ
ὦ τύ ΧΗ ποιήςοἷς Ὑ δίβωνα "μᾶς συνελαύνΥ

ψν Χ 4. Ἃα « ὯΔ ͵ . Ν ὋῸ .

σά, ὁ αὐορίδων τἰμα γ᾽ Ννωρίμωμ ὑπὸ τὰ
4 Ι ͂2 φ ᾿Ὶ ΓῚ

[οοὐ περιαστώμεμον, ἐπῳνιὰν μὴ σὺ τοῦτον
ἀηρλύτηςυῦ ὑ τοῦ σῷ ἀηρλέσᾷ . ἀρώδου,

ΓΙ Ν α-Ο ι οὐ ͵  ΟΑ,'

Ἡρώδης ἀϑανανος,δοφισης ὡμ Ὑ' κυριώςΥ Ὑ φι
λοσοφαταμτεμ λόζη γ' σοφιηφυσαι,͵ «λώωμ« .).κ5 . Ψως προσηκέ τ ὀρῦως λουτω χρώμεμομιες
μὰν Δεομίνοις ὡπαρκήν εἵμα μὴ δίων. ὃ
δι μὰλᾳομίνοιςναμὰϑεκθωσιν.ἐκάλήδὰ

. ἢ 4 .Ὑ ἀτυμύολον πλοῦτον νὺ φέλοι καμολασμὲ. ν᾽» κ{εᾺ

γον,γῳκρὸν πλούτον:Ἴους δὰ ἐκσαυρους,εςῦυϑ



ἀηρτίλωνταιτὰχρήματαἐμιοινπλούτουὃς
᾽ Α νὰ ! “ 4 2 ᾽σμώϊμρια Ἴουρ δὰ νὰ ϑυήμ ἀξιοῦντας ἀηρὺᾷ

Ἴοις ΧΡῊμασιννάλωάλαρ ὡπωνόμαζε βυοβίαρ
ἀρᾷ μὰ τὸ δᾶσαι ἀυτόν. ἥΓησίγπου.

ἡϊμσίππν, κρώβηλὶ προσαϊορενομένν, πάρο͵ . φΦ ᾿ . ἢζυν οὔ οὐὔωυς ἀβηναΐγς ὡσὶ φίλιποηρν ὑποφώ
νυσέ τὶς ἐκ τ τῆς ἐκκλησίας» πόλωμομ ἐσκ
 ΚΕ ΎΣ) ΙΕ: . », τ Δγή:μαὶ μὰ ϑία ἀπῳνη μέλαμαὶ μάτίαινὴδε

ες Φ τ ΓΙ ᾿ μὴμοσιας ὠκφοράφινλ λόϊϑς  παφίν μίλλο
μι ὑλωύθεροι βιώσῳοϑαι, ν᾿ μὴ ποιμσὴμ τὸ
προζαπόμενομ μακεδῦσι. ἠρώνδου,

ΗΝ “κ᾽ ἐλ Πεν"οαφὴμ ἀρτὶρῶν ας ἀὐηνησιν ἀλον]οζινος ἰραφημ ἀργίας,
παρὼμ μὴ πυθόμανος, ἐκύλῳυσεμ ὑσιδάξαι
αὐἹῷ,Ὁτὴμὑλευϑερίαν δίκην ἡτίκθέντω,

ΠΡΑΚΛΕΙΔΟΥ.
ἀρακλείδης φιτὶ τοὺς παμφυλὶϑς ψαῖρᾷ ἡ]ῷ μ'

προτὶ ΡΝ αὐΐῷ σα]ος φωνηωύτος. τὸ δύμ
φάος, φάξος φΦα σὶ, Ν τὸ ἀέλιος» βαβώλιος.νὰ
» ἴ 4 3 " .«ὀξούω,δρούδω, ἀιολής δὰ τῷ μ΄ χώργσιπροϊ ι
βυῆες χ ὁ ἂν τῷ ῥάκος, βράκος. ὑδὸς (δῖος,
ἐντηρβρυτηρ.



ἥρίσασα μὰν Διγ λς ἡ]οῦ μικούμάποκλάς.
οινν δίεζοπιον κάδδονιγύν δ αὐρῶς ἐρόφοσαψ

θαλλοῦ. (ψάλλω«-
δαλλῆς ὑζαμίου Ν κλιοβουλίνης μιλήσιος φ

δωταϑεὶς τί λύσκολον ἔφα ἥδκαυΐ νωναιο.
πάλιμ ξρωτηϑεὶς τί ζυκολο υεάπῳ. τὸ ὑποτὶ
ἑφοϑαι ὄλγω. ὁ ἁυτὸς ὡρωταθᾳὶς σύσον ἄ.
πίχᾷ ψωθοφ]ού λκβους ὖσομ ἀφη ὸ φθαλ
μοὶ τῶν ὦτων. ὁ ἀυτὸς ἐρώϊηϑεὶς τί κοινῶ
τάϊου, ἀπεκρίνατο ὑλ᾿οἷς,ν) ἣΝ δις ὄλλομᾺ
Δὰν, άυτα πρίσᾳςίμι ὁ ἀυτῦς»τῇ μυκὶ κλεὸ
βουλίμν, υναϊκὰλαξήμ δεομένῃ» ὃν πὼ καὶ

, οὺς ὑωίανάτα προβὰς,δυκέ τ καιρόρ.
δάωτος ὡλοζαζαν »ὧρ ἡ πρῦνοια μέχρι τῶμῳ

σγάτωνϑιμκᾷ καὶ ὀυϑὰγ ἀυτὴν λανθάνᾳ ὃν
δὰ τὸ ἐλάγισον.

ΘΑΛΛΗ͂Σ ἑξαμίοὐ καὶ κλεοβουλί
ΝΗΣ ΜΙΛήΣσι οσ,τάδε ἔφ ὁ

γνῶθι σαυτόν. ὅ μέλλᾳς σοιήν,μὴ λείῳ. ἀὴρ
τυχὼν ἣν [ἐλαύδήση, τοὶς ὡππηδαίοις χρῶ,



δεαμουπῳτής τὸν πλησίον αὐ]ὸς σοί, πρα
. ,. 3 ᾿ ΐ[υὐα μὴ ὀνωίθιζῳ. πὶ γδ πούτοιςονί μεσις ἐφ

ὧμ κάθεται, ἀγάπα τὺμ λκσίον, μικρὰ Ὁ
͵ Ἃ ᾽ ΄“-

λαϊίουμεμος,. ΤΟΥ ͂φιλονικακώς μ ὰ λίίε,
π- Ν Ἁ

ἐνὸνσυνιλάν]ο μέλλον. σΣκό πέἶο[ςνὺ μβινοῦο
ΠΙζῸΝ Γῆ. Ἄσιζον βάλαρχα. Ἀπλμξον κίρϑος.
τα ον ᾿ ᾽ , Ν 9κίκσαιίδια, Θερασείαμζιτῷ, εἰλ τ παδῳ

αν. σωφροσύνην. φρόνησιν . ἀλήθφαν . αἰξίν.
ἐμσερίαν ἐπιλεζιότητα, ἐταιρεΐαν. δίκομο
μίαν. τέχνα,  ἈἈεαρίδου.

, , ΕΣ Ὁ «4 ͵ Α" ἤν» “4θιαρίδας ζίφος ἀκονῳνμρωτηῦη αὶ ἀξ ὡσί.Μὰ
Φ,ΙᾺ ὡ ᾿ 4 ' ὲ

ὑτσων δ ξυτῳρον διαβολλς. ΘελνοΥΣ.θῳαμὼ ἀρωτηβάσαποφαΐα [νὴ ἀπ ἄνδρορκα
θαρευή ἀπὸ μὰν τοῦ ἰδίου ζἴσω παραχρῦμα,
δ᾿ ᾽ν». , Φ ͵ ν 9 ι 3σὸς διηγοδίου, ὀυϑέηρτω. ἡ ἀυτὴ σάρο

΄' μὲ Ν «ε« - .φ'Φημς ᾧ χέρα πωιβαλλομῶνη το ἱμά ἢ 0.01
σύντος Δί “νος καλὸς ὁ 'σῆχυς, ἀλλὸυ δα
μόσιορ ἔφα. ἡ αὐτὴ ἐρωτηθήσα τί σρέτον
" ᾿Ν δ Φ᾽.ηδ υ »» Ά ..ἔμι [υναικὶ, τὸ τῷ ἰΔίωζφν ἀρίσμν ἀμϑοῖς
Φ " ς . ᾿ὦ αὐτῇ ἐρωταθέσα τσῶρ ἐμδόζος ἔφαν,φκ,



σὸν οσοιχόμέμη,νὰἐμὸνλέχοςἀμηόωνα;
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.

᾽ 4“. ͵ Διο ᾽ ᾿

ϑύμιφοκλας φτί μήραάκιον ὠννὼν πότοις ἐκυλὶν
Δφτο,νὴ μαιξ νι πεὶλὰ μιλτί δας σρατη
 -Φ » 9 ᾽ "»- Ἃ .

Γώγοον ἱκηήσὼγονμαραΐωνιτους βαρίάρυς, δ
κι ἰ Ὴν ἀβυχήν ἀτακ[ούπι θεμιφοκλᾷ πρὸς
δὼ τοὺς θαυ μάζούίας τ μεταβολὴν ἔλεγεν,
ὡς ὅκ (μα καθευθάγὸ μιλτίἀδικ ἄύπαιον,

ὃ αὖος χωρίον πσωλῶν, ὠκέλᾳυσῳ κηρυπίήνὅ
“ἦν [ὠτονα χρηφὸν ἔχέ. ὁ ἀυτὸς,Γ θυίατέ
δα μμωμένων ἀντ᾽, Τὠσιφκὴ ἢ πλουσίου
προτίμησας ἄμθιρα ἔφα ζιτήν χρηματν διὸ
Μωμομμᾶλλον ἡ χρήματα ἀμδρύρ, ὁ ἀὐϊδᾳ
» Α ! Ἄ λῳ ΐ 9 ἈἉἀρωταῦς ς» πότερ ον αχίλλῳὺς «ξούλεΐ 4 Ὰ
ῳ ἤν ΠΣ ἡ " ! " ῖμηρὸς ἄγαν, συδι ἀὐος ὩΦΜ ποίαν αϑωλος,
ὃ νικῶν ἐμ ὀλυμιπιάσιν͵ Ἀδ καδύσσωμ τοῦρ
ψικωνγτας ἀνα. ὁ ὀυτὸς, Κ ἰρζ ου καταζαΐ
γόντος πὶ τὴν ε«λλαΐλα τῷ μετάλω τὸ

: ϑ ͵ ᾿ Ξλω,φοβκδ εἰς ἐπικύδίομ τὸμ Δημαίωγὸμ ἀὲ
 αλλ ιν νι ᾿ Κ ᾿σχροκορθᾳΜΛ λάλον ομταν ΔῊ παρά τηΓος Ιογο



ἔβενος ἀπολύσῃ τὴμ πόλιμι ἐπήσεμάρ[υρίῳ
τὰς σρατηγίας ἀποφῶναι, ὁ ἀυτὸς αιμάν

Ἰξναυμαχήν ματολμωΐος, ἐπσόντος πρὸς
Ά «ν

τὸν δεμισοκλία Ἴοὺρ ὑλλὰν ας παρακαλοῦν
᾿ 4 " 2 ν --

τα ἡλσρολέπομτα, ὦ “ομιςύκλής Πουςὰμ
τοῖς ἀγῶσι προιζιγαμίνες, μας [οὐσιν ἀεὶ,
ναὶ πων ὦ ἀδῳίμαντε, τοῦς δὲ λέω μένΥᾳ
δυαφανούσιμ. ὁ ἀυτδονπρδρ σιμωμίδαν ὦ
ξαΐουμεμον τἰμὰ κρίσιν νυ ϑικαΐαν, ἔφη, μὴ

ν»ν. ὦ " ͵ τ δ Ρ . ἡΤ κῶμον ἰωμέοδαι ποικεῖ ἀἰαβονιάλομτατα
͵. Δ; 5: Ἂν» ἅ ’ρα μέλος,μητ' ἀυτ' ἄρχονία γρηφὺν,Δικάζον
τὰ παρὰ ἰ νύμον, ὁἀὐϊὸς, σὲ λὴ ἐζέπησᾳ
Ὑ ἀβκναίων τὸ πσρωτον, {τὰνὼ τὰς «λλάϑος 3
2 β , β ͵ λ Φ ῷ "“»ἀμαοάς προρ θασιλέαιν Ὡλλῶν ὁωρέωνἅ

. ᾿ Ρἑωβεὶς . νηταγὺ πλούσιος ινέμεμος εἰπρὸς
τοὺς πάδα οάπεμιὦ πάλλεο ἀπολύμᾳϑαν,
ἡ μὴ ἀηρλολάμεμ. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ-
ἃ. ΓΙ. 3 “τ, (ὦ ΕΣ:

ΘΕΟΚΡΙΎΤΟς ὁ χορ ἐρώϊαθείςυπόια Ὑ βκρίων ἐεὶ
͵ “δ Φ ᾿ 3χαλοπωτάϊα, ἐπεωνιἂν μὲν εἶ ὕρεσιν ἄρκοι.

τ" φ7 ν « Ενακ δ γ8

μὴ λέοντος, ὧν δὰ τις πόλεσι; τιλῶν αι, Μὴ
συκοφάνται.



ὁ ἀυτὸρ ᾿σρὺρ πίνω ϑιαλεκτίκὸν σνυτοταμο
νωφἀυτῷ νὴ ἐριξίκως ἀποκριμύμεμον,ἔφα:

γ ὡς ἔρις ζς θεῶν, κκτ ἀμρώπωμ,ἀ πόλρίϊο.
ὃ ἀυτὸς, ἀφυούς ποιιτοῦ ἀκρόασιν ποιουμᾷ

γου ωρωτῶμιανος ὑπ᾿ αυτού, ποια ἰεὶ τὰ κα
λωςώιραμίνα,φα : ἃ παρέλιπε .

θφύκριτος πραΐϊαγορΥνὴ φιλιςίμης ὡρωταηβεὶς
ΔιάΥσυήράφα,τὶεἶπανὡςμὲνβούλομαν͵
ὃν ϑύμαμαι,ῶς δὲ δύναμαι, ὃυ δούλομιαι.

ϑεοεράστου.
Θεύφραφος μελάντου ὡρζοσιος» φοιτατὴς ἄριζό

τέλους δυλὸν ἀλυσιτελέσαρον «πῃ φιλο
ϑοζίας, ὁ ἀυτὸς ἐμ συμισοσίω νεανίσκομΐῆι
νὰ Ὀλύπων ἡσυχίαν ἔχοντα, εἶπων. ἡ μὲμᾷ
παϊδιιῦϊος ὧμ σιω πὰς. πῳπανλῳυ μένος ὑπάρ
χέρ. ἐλὲ πωσοϑᾳυμίνος ὑπάρχς͵ ἀπαι
Δεύτωςσιωπᾶς, ὁ ἀυτὸρ εἶπε τοὺς μοχϑν
βοὺς τῶν ἀν)ρώπων δυχ ὀυτως Ἀδίφοϑαι τσὶ
τοῖς ἸΔίοις 4 [αὐθὲς,ὡςᾧπὶτοῖςἀλλοζίοιςκα
κδὶς. ὁ ἀωυτὸς ἔφα, κ διαβολῆς γὴ φϑόγου



ψωύθος ἰσχύσαν,ἀπεμαράνδη, ὁ ἀυτὸς,
υσὶ τὰς τολευτῆο ἐρωτηϑωὶς ὑσὺ τῶν μα
ὑπτώμτι ἰ ὡπισκητ 4.0 πισκηαΠμ μὰν εἶπαν
ἔχω ὀυδεν, "σλὴμ τὶ πολλὰ τῶν μλέων ὃ
βορ λιὰ τὴν ϑύζαμ ματάλ αζονῳύωται ᾿ μής
δ ποτα ρχόμεθα ζαγίοτῳ ἀηγρθνησκομάν.
δυδὰμ ὀύν ἀλυσιτωλίφωρῦν ὡςὶ φιλοσοφίας.
ἀλλευτυχωτῳ, νὴ επί τῶν λύίων ἄφετῳ,
πολὺς ᾽ν ὁ πῦμος κάλῶς ἀυτῶμ πρύσίϊς,
μιτάλν ηδηϑοῖα 0 Δὲ κενὸν ἐν βίου͵ πλὶ
ον τοῦ συμφέροντος ἀλλ ὠμοὶ μὲν, δυκίἢ
ὠκσοι βουλῳύφοϑαι τὶ πρακίζον, ὑμήςδὲ
ὑπισμίψαῦς τί ποιμτίομ, ταῦτα φασὶν (με
"σῶν, ἀπέπμευσαμ. ο΄ Θεοδώρου»,

θῳὐλωρος κυρηναΐκος» λυσιμάχου τοῦ βασὶ
λέως ἀπέλησαντος αυτὸμ ἀναιρησάνι λολκ
δής πων ὃυ βασιλέως ἀλλὰ κωνφίου λύνά
μιν ἔχων. ὁ ἀὐύϊος ἔλείεν ζυλοίον ξῖναι τὸν
αὐσ᾿ουλαλομυμα ἀξαί[αίων ὑσερῆηο Ἰαδίλος
ἀυτόμιδυ γὸ ἀπολαύων τὴν φρύγησιν ἐγεκὰ



. Κκν ᾽ν." » - οο,. ,

τὴς τῶν ἀφρομῶν ὠφελεῖαρ, ἐναὶ τᾷ παΐίϑα
κόσμον κλύμ τὸν μοὶ χῳύσάν, νὴ ἴερε
συλλσάν μμϑὰν τοῦτ᾽ φυσᾷἀισγρὸν φνα [9
ἐπ αυΐες δοζηο ἀιρύ μενα. ἡ σύγκάται ἔνᾳ κα
τὶς Ὑ ἀφοίνωμ συνογῆς, φαμερῶς τῷ οὶ ἀρ
μένοις ἄνευ πάσης ὑφοράσῳως χρήσᾳοϑαι
σοφῦν. δ)νὴ τοιουτὺς ὌΠ ἀρώτανἀρά [« [ὺ
ΥΝ [ραμμάϊικα Χχϑήσιβίος ἂμ ζιμνπαῦ ὅσον[δά Μ
μα ΚΗ (σι μαϊ γκοῦν Υλ ὑμν καλή χρησὶμμ
ἂν ζιν παῤῦτον καλῃ ΙΝ πάλῃ νηνεανίεμος
χρήσιτκος ἀμζιν παὺ ὅσον καλὸς ὡσὶ ;ναΐ, Ν
σπαὶο ἄρα νὴ μεαμίσκος καλὸς σοὺς τοῦΐ ἂμ
ἔιαχρησιμος. παρ ὕσομ καλὸς ᾧφὶν κσὶ δὲς ΧΟΝ
σίμος πρὸς τὸ πλποιάζέν, ὧμ διλομίγων »ᾧ
»σιϊαν, ὑκοῦν ζιτῖς πλησιάσμῷ χρῶτο σαβ
ὅσον χοησιμϑε ς μια ϑιαμαδίμσεταιςἰοαῦτα
ἀπα ϑιερωγήϊσχυο τῷ λρίω.. ὁ ἀυτὸς ϑοκεὶ
κλμϑήναι δφὸς, σίλπωμος ἀντ ἐρωτήσαντος
ἕυτως. 4ά ἶς ϑεύϑιωρε θεὸς ἦναι φής» τοῦτα
νὴ ἐνωσμεύσαν οὐ δῳ, φης δὲ εἶναι ϑῦς, τοῦ
το διὸμολοτάσαμτοον ὕφος ὦ] ἄρα ἔφα, διῆα



μῶν δὲ ἀσμέγως ἰλλάσας φασίμιά λλωμῷῇ
ΧΥᾺΡῳ]ῷ λόίῳ τὸν Τῶ μὴ κολοιδς, ἂν ὁ ΜολΟΓᾺ
τἑαςἀγαιιμηόλλα μυρία. ὄ ἀύϊος.ποορκαϑί ΓΙ
ὙΕΙὰ ψυρυκλάθα[ὦἱῳροφάνηλείεμοιἔφκίυ
δυμλαίδν Πίνῳς φσὶν διάσεβούῇ «πρὶ τὰ μυ
σήρια, ἡπόμτοςδ᾽ἀκένΥ,δὲσ᾽ἀμνηεῖαὐτὰἐκ
φίρούϊες ἀσεζης ἄρα {νὴ σὺ ἐφη,οῦ ἀμνήτεις

δινίουμιων 06, Ν μάγοι παξϑλίίομ ἐκινϑύνῳ
εν ᾷς ἀρέον ἀχθῇ ναι πάϊον, μὴ Δημδιοςάν
Σὸ φαλιρωυς ἐρύσατο. ὁ ἀύ]ος διακλιρωμτσα
μὰ Ἔϊολο μαίω]ῷ λά Μιάπεφάλμ τουτὶ ἀυν
πρὺς λυσίμαχον ρων βωύϊης. ὅτῳ ἡ παϊὺν σι
αζομίνῳ φησὶνὸ λυσί μαχος λές μοι δεύϑωρῳ
ὕσυὸ ἐμκπᾷ σὼν αϑανκθωμ, ἐλὃς ὄρθως ἀμήκο
«ρονῪἀβεμαίων πόλις ὕ Δυναμένη μὲ
φίρᾳννώςτσορ Ἁ σῳ μάλμ τὸμ Διόνυσομ, ἐξεβὼ
λωμ. ὁ ἀυΐδο, ἐπορίος τοῦ λυσιμάχου, βλέ
πούπως μὴ παρέσῃ σρὺς ἡμᾶς (πῇ, ἔκ ἂμ
ἔφκαν μητήολεμαϊος ἀτηοσείλη. Ὁ

δάυτὸς, κἀϑροὺ τού Διοιμμτοῦ λυσιμάχου "ἃ
βωφώτορ,νὴ ἐπύνζος ἔοικας σὺ μόμος ϑφοὺρ



ἀϊιονν.ἀλλὰ νὴ βασιλίαῃ.. πωρεῖπομ ἀ[μοῶς
ὑπουΐ, Ν σῷ ϑωδῖο ὑχϑρῦμ ξίγαι μομίζω.

ΪΈρωνοσ.
ἴίρων ὃ Φιλόσυφας, Ἰαὸμ νὴ φίλον ἡἰού τοὺς ἐν

ἀμάίκαις ασττυδιαίους εἶναι, ὁ ἀυτὸς ὀνάδι
ζὑμωμοςῦπὸπἶνοςτίρλλοὺςἑατορῳνήν δὲ
ϑάξας ὡπένωτο, σεν. ὅυτα ἡ ἐδίλαζα φι
λαρίυρήμ, ὁ ἀύ]ὸς ἀκρόασιν ποιούμενος,οὶ
πὸ διωμ ὑφοχά δαι “τοὺς συμώτοὺς ὠφελᾷ
σανο τοὺς ἀπείρους διδάξαι, τοὺς φβονεροῦς
λυπῆσαι, ὁ ἀυτὸς ζχὼμ δύο μαϑητὰς ἐνα
μὲν ἀφυῇ νὴ φιλθηρνον, ὕτωρον δὰ ἰυφυὴ νὴ
ἀργὸν. ἀμφόταροι οὐπὸν ἀσολλυῶς.ὅτί
τὺ μὲνϑέλων, ὃυ ϑύνν. συδὲ Δυμάμαμος.
οὐλάς, ὁ θυτὸς ἐλείῳ. μεγάλους δίν λαμ

; Α . “ “᾿λβάνάν μιοδους παρα τῶμ μαβητῶν ἴους διδα
σκάλους, 'σαρὰ μὼμ τῶν ξυφυῶν,τὶπολλὰ
μανϑάνουσι. παρὰ δὰ τῶμ ἀφυῶν, ὅτ Ὡρλὺν
κὐτοον παρίγουσιν. ὁ ἀύϊος ἐρωταϑᾳῖς, τί
ἐντῷ τέϊονεν ἐκ φιλοσοφίας ἔφκιτὸ ἄνοσί

ΝΞ τάκίωρ



τάκίως χριημο πἰνὰς Διὰ τὸν ὡκ τῶν νέμων
φίβομ ποιούσιμ . ὀαυτὸς ἐρωταβᾳὶᾳ πῶς
ἀμπῖς ἐυτυχίαν ἄριφω φέροι. ζφνζι τοὺς ῳ
χϑϑοὺς χεΐρομας πράποντας βλέπῳι.

Ιέρωνοσ,τοῦ τυράννου.
ἱέρων ὁ σικωλθῃ τύραννος οζωνοφάνους τοῦ κὸλοφωνίου Ἱιῆς ὀμκρομιήρωτασαν ἀυτὸν,

“πὐσους δικώτας ζχάς,τ οὐ δὰ φασύμτος δύο,
γ᾽ τούτουςικοίις Δέφήν, ὃυκἄισχυνῃ φησὶμ ὅ
ἱλῆρον ψιίων. ὃς μ ὠτηλαχὼς͵ σλάΐονας ἡ
μυρίους δὲφέ, ὁαὐ]ὸς λοιλορκϑᾳῖς ὑσὸ ]
μος ἐς τὴν δυσωδίαν τοῦέματες͵ ἡτίάτο
τῶν αὐτοῦ ἰυναιϊκα» μυϑίσοτε περὶ τουτοῦ
φοάσασαν. ἡ δὲ 4π ἜΣ ὥμην ἣν τοιοῦτον Κ

πανταφξίους ἄμδιρας ὀζωιμ, ἱπποΟΚΡΑΤΟΥΣ,
ὑπ σοκράτης ἔφν. σιτία. ποτά. ὑπνοι. ἄφρο
ϑίσια. πάνα μάέδια ἔξω, ἱπποκρατίδου.

ἶ πποκρατίλας τοὺς τὸμ τῆς καρίας σαλάτπαν
ὡπὶςεἰλανταιδιὸτ λάκῳ Δαιμόνιος ἀνήρ,» ᾧ

Δγλανόμτων πἰγῷν συνέδωςαὶὑπιβυλὴν»
ἀπε, ωἱ

-
"“



κάϊεσιώ πασο, νὴ προυλ (νος πῶς χρησίίαι ἀν
Ἴζ,ἀβοίραψων ἡ μὰν μάτα τ ἀυ τ ἀ[αθὸν ας
ποίπκας,κάϊά]ανς,ἐδὲμὴκῆς χώρας ἐκ
ἔαλε διιλὸν πρὸς ἀρῳν ὄντα, ὁωτὸς ἅπαν
Ἵκταΐηος αὐῷ χρτὶ μέρακίχ, ὦ κκολουβέ ἐρα
σὰς τίςονη ϑιαφαπίῆος, μετὰ το ες ζφηῥα
διζν δ, μι ὧν ὀφϑᾳὶς,τἀυχρθαὐ]ηρησάς,

Ιηπομάχους- ,

ἱ ππόμαχος ὁ «λεί “μος  παν νος νων ἀνὸν
ἐυμήκν,ν) μαμρὰςἐχοῦϊα χέραςῶς ποκ]ικῦμ,
ζιπῳρ ἔφν καϑελίμ ζλ4 Ὑ φέφανον κρῳμάμῳ

ἱεικράτους. ίνον.
ΐ φικρά της σκυτέως πσαϑος, ἃ ὑκνάϊος ἐμτωρ, νὰ

σοάϊκεὸς ἐν φιλίᾳ τῷ σύμμάχω χωρᾳ φράΐο
πωλεύωμ,νη χάρακα βαλλόμενος, ]άφρον
δρυτίωμῳπιμᾳλῶς͵ πρὸς τ φπον]α τί ᾽ν φο.
βούμᾳϑα,χέ οἴσαν ἔφνσς φρατνίοῦ φων ἣν ἃ
γα, Ὁ γιὰ τροσῳλόκησα, ὁ αὐ]ὸς πρὸς ἄρ᾽
μόλιομ Φ . παλαιοῦ ἁρμοθίψἀπύΐονον, ἐφ
δυνογίνφαμ ὐ]ῷ λοιδιραύμιανονκφκ ἰδμὰμ

ο



ἐμὸν ἀπ᾽ ἐμοῦ τίνος ἄρχξαι70 δὲ σὐνὰν σοὶ
«αὐζίαι. ὁ ἀὐ]ος ῥητορὸς τίνος ὡπῳερωτῶμ

Ἴος αυτ ομ ἐκκλμσία τίς ὧν μέ[α φρονής πὸ
τορομίππῳυς, ἡ τοζότας, ἡ πολτάζης, ἣ σο
ὡς λεῖος ἔφα τὸν ἀλλὸ πᾶσι τούτοις {π|
σάμενος ὑπιτάτίμ, ὁ ἀὐ]ὸς κρινόμῳνος ῥα
νάτύ, πρὸς Ὑ συκοφάρτανδιά ποιίςὦ ἄμς ἀ
πῳηρλιμὲ πῳριῳφῶτος, ἢ πολι! πιρὶ ἐμοῦ
ποϊθων βυλωνῳϑαν,νν μὴ μῳωτεμοῦ, ὁ ἀυ

Ἴ)ς]ότω πρώτομίσχῳ Δόξαν, σιξ ὅαωμαἰίας
ρλί μιομ ἄνδρα μυτὰ τ' ὅσλων ζωμτα σὺ
μαρ πάσας νἐς τὴν θα ἄιΆθα μιτήναμαων,

ἰχοκράτουχ.
ἐ σομοέτης κάκιφον ἄογοῦ]α ἔλεζων ὦμοι,Ἱἄδ

χίν ξαυτμὴ δυνάμαεμομν ὃ ἀν ῖδο, ὡδῶτη
θεὶς διὰ ποίαν ἀ ιανΐ οὖς ὀλλὲς ϑιϑάσκωμ λά
[έν αὐ]ὸς σι πὰ" κφν,ν γλν ἀκόνη ἀὐ]ν μὰν
ῦ τόμν4ὰ δὰοἶφν ὁζέα ἡ, ὁ αδἹ]ὸος ἐρώϊα
θεὶςνιδιφιλόηρνοιτ ῥαϑύμων ϑιαφέούσιν ὦ
πωνὡςδὲξυσιρήςτἀφορῶν,ἐλπίσινἀϊαθαῖς.



δ ἀμτὸς ἰδὼν γῳαμίαν φιλοπονου αἰφη κάλ,
λιζον ὕψρον τῷγηρατίἀρτύές. δάυτὸς κα
δέωνος ὄντος λάλου νὴ σχολάζμ παρ αὑτῷ
ξουλομίνγ,Δι ποὺς ἄτησε μιοϑουςἐνδἐγτὴμ
ἀιτίαν -συϑομίνυ,ἔνα μὰν ἔφη, ἵνα λαλέν μά
ϑης ]ὸμ δὰ ᾧτῴρον ἵνα σὰς. κΑρνεάδους

καρνεάδϑαης ὑπικὼμ οὐ, φιλο κώ μεν. κυρὴναὶ
οζυμαϑὼν ἀμτίπαδον φάρμακον πιόντα ἀπ
ϑανῆν, παρωρμηῦη τσρὸς τὸ υϑαρσὰς τῆς ἃ
᾿σαλλαγῆςον) φηοΐ, Δότε ὀύν κἀμοί δὲ 4
πόντωντί.ὀινόμιλι ἐπὴν Πελεντωρίος δὰ
ἀυτοῦ φασὶν ἔκλέψψιν [ἐνίοϑαὐᾶς σελήνης,

ὁ αὐ]ὸς, μέϑηορος τ᾽ Οιϑυνοῦ μαβητοῦ νος,νὰ
ὑφ να ΚΟ Αρι λιν ς κ΄.παῤαντ υλβούίος ἐς διαλιβήν,ν) “παλάμην.

ἀν πάροδος. πάρω ϑκσῳ μέ!αξυλίίων ἐςς Μ
Ὺ καθὰ φησὶ φαξβωρῖνοςἐνπανοδαπῇἰσορί4.

ν πωλέται τὶς ϑιενρογέρων ἅλιος ΠΡ
γ μέ ορι ἐδόμανος Ἀμὰν δέ μας,ηδὰνὴαὐδάν.

τούτομ σγολᾶς τῆς δὶς ἐκκῳκηρυχῆαν λέγω:
ἡ) ὃς ἀμά φὰς,ὧνμὰγιὀκήρυοσον, δ᾽ η[ίροίζε



τ ρῶν πὶ ."" τῳ πα μὴΣμάλωκα. ὁ αυτὸς, τὴν Διαλεκτίκημελφ
͵ ᾿ ͵ Ἁ ὔν Φ 3

ἴςπολν ποῦ ΦΟΙΚΟΜΩ͂Ι . γὴ ἣν ὠκένον, ααζυθῳ
σας τὰς πλικίάμας κατῳολήν, Ν τούτους

" ΡῈ : ἃ : -

"σροϊούσας τὰς λυνάμφως» ΕΣ σφέτεραα,
μαλώσέν. ΚΆΤΩΝΟΣ,

- ͵ ! ; “ ᾿κάτων7αες ηρλύϊςᾳ λεῖας καθα  ]όμενος, ἀπηᾳν.
4 .Ψ ͵ ᾶ . ΐ ΙΦῸΣ .

ως χαλωτσὸν ὡς Χίῳ πρὸς ἰκείρα ,ὦτὰ μὴ
9 τ ν . ΕῚ 4 φ

ἔχουσαν. ὁ ἀυτὸς ἰϑὼμ μέράκιομ ἐρυϑριά
ν᾽ πδι ὅνε 4 -: 2] ωνω,.- λ.84σαι μεθα ἑυτοίου ΤΟΥ Υὐχεὶ ἐδ τη ἴα

χϑωμα, ὁ αντος ἀσών,οιἱ σολλοῖ τῶγάμ
Υ ν φ 6. ᾿ «

ἡρωπωννσρὸς μὲν τὰς τί μωρίας «τοιμοτώ
εἴν ᾽ ͵ λρως ἔχουσι “ποὺς Δὲ τὰςἀυφρίωσίας »)φιλί

εἰς ὑπίίως.. ὁ αὐτὸς τοὺς ατγουϑάζοντας ὧν
τθιο [(λοίοις ὥλωγον ὧν τῦιςασουλαῖοις τέ

᾿ γ] ν 8 Ά τω .[ναι καταγελάτους. Οαυτος ἡκιφὼ Φῦο
, ΡῈ 3 . 1. “ ᾿μέογαι ἐλφίᾳ,τοὺς ΤῊ τύχῃ χρωμέμους ὡπιᾷ

 »ο»ν ΜἉ4 ’ ὡ δΦ .ω 2 -μωρ νὴ μᾳδίως .ου Ὶ ἡμιμιἀλλὰ τοιορσν
οἱ ἡμᾶς φϑονούσιν»

κί μῶνο, .
ὃ , ἵὕ.. τ. , ἢ

Κίμων φρατηζῦς ἀϑημαίωμ.τουτοῦ τοὺς μὴ
Ξ



αν. Ἀπ ἔφεαᾳ τ “πῆ Γι σΔὺς γικησαῖος κατὰ Γμ νυ κατὰ βάλασγανὦ
Α ὡ ἘῚ ! ν 2 ἴ  Ψᾳ{ΚΕ{(Ε)

Νὴ Αϑ9Ὁτ' ἀβμναίων ἐκ τ' λαάαφυρων ὧν 4λπ
 νι " ᾿ ! ω .ω

φᾷ τὴν δικάταν ξζωλόμεμος ,ἀμέβκκῳ τῷ
φ- ᾿. ιν»θεὼ. καὶ τὴμ ὠπιίραφην ὡσὶ τόκατασκάνα

οϑὰμ ἀμάϑημαιυπσέίραψε τημᾶς.
 ᾿ . «4. “} ᾿᾽ "»" :Ἐ ς ονυτ υρώπὴν ἀστας διγα πόνος «κριῦές

ῖ ᾿Π φΦῳ . 2]: ᾽καὶ πόλιας δνητων ϑουρος ἄρας ἐφιπή;
ΓΝ ͵ ͵ ἐφ , 9. 'Ψουϑῳωνπω κάλλιον ὠπινϑονίων γένῳτάνδοων,

ν. 9 ὶ Ν᾽ ε 4

Ἑρίον ον ἀπῳίρω νλ κατα. Όντον ὁ μον,
. "Ἢ Δ 9 Γ ͵ Νω ͵ Ξδίῳ ΛΝ ἂν κύπρῳ μήϑχς ρλλοὺς ὀλέσαντῦ,

« ἃ Δ΄} ᾿ξοινίκων ξκάτομ γαύς Ὁλομ ὧνπολάῃ
φω Υ δ. - Φ ῳΦ6»υ

ἀνϑοων πλλθουσάς. μί[α ϑίσωνων ασὶς ὑπ αν
δγ.), Ἵ ὴ ᾿᾿ ͵ (τΒληγίσ ἀμφοίοραις χερσὶ κρατά Ὡρλομ ΑὙς

κλλυδλιλνοὶ,ἐκτῆσ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ.
᾿ ᾽ ᾿ 3 Ξ....) Φ ».ο

κύσοις διάντο βέλος φέρων Υχύπλον, ἀλλν
; Ἱ᾿ .,. 9, ,γ κύμιζαν αἰλαΐαν, δὰ μένη ᾽ ὑπ ὄμμασι ής

, Φ ι “- Δ. . ἴ ,ν λοναυδηνυπρώτά μὲν ἀπλεκέας πέβονη ὃς
’ ᾿ λ 3 τ ͵.

ν Κρίνῷ χαιτάς.νὴ)πλιιίὰςξσφιγζωπυκνῷ σῷ
» τ ᾽ “.ΥᾺ2 ὌῸῳ, διπλικατὶ σέρᾳυς. φίλβεϊ δ᾽ ὀφθαλμῶν ὡρᾶ

ῖἴῖυ ἕ [2ἐ]οὺς ὑπιίράνψματο κανῥούς, λωη ἀρ ἐναγέμοιο



᾿ ξαφὰς χαλάσασα χιτῶνας, αροφυρίων δ᾽ ἐν
3 κρυπίαμ ὑφεὶ μασιμάνδῳάμαζωμ ὑμμάΐος 4ρ
᾽ ἄΐραν ὡπλισμάνν, εἶχε ᾽ ἀὐτα πλέίμα, κ'
ευμιδόρυ,μαῖ ὁμιὀφρυνιβέλος, ἀασίδϑαικάλ
λος. ὁπσλαιμίλη ϑελίμκθον ἐμ ἀλγωσιν,ἐδ
ἰφάμτὰ ὁμμα βάλοι, δέδιμμτο, ὦ

ΚΛΕΟΜΈΝΟΥΣ.

Ελωομένας. πϑὸς Τ ὑπισχνοῦ μωμομάυτῷ ΥᾺ
σήν ἀλωκῥυόνας ἀηρίνησκομτας ὧν ἤῷ μάχῳ
ϑαι,μὴ σὺ [ω ἀπων ἀλλάϑὸς μοὶ τοὺς κάϊά
ζἠζνοντας ἐμ τῷ μάχεοϑαι, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ.

κλιάνθηρ φανὶν ἀσιος ὡρώϊωμανος διατί παρὰ
: ἀρχαίοις ὃ Ὡρλλῶν ΦΙᾺ ὀσοφασαν τ ὕμως
πλωϑς διάλαμοψαμ Ἀνγύν, δτὶ ἀπε τότε μὰμ
ρίομ ἀσμίτοινυμ δὰ λόίος. ὁ αὐ]ῶὸς ἐρωτῶ μῳ
γος πῶς ἄν πἶς ἔμ σλούσιος,» πων {Ὁ ὑπίυ
μιῶν {κα πίννο. ὁ «ὐ]ὸςνηδισαύίοςαὐἰῳτῇ
γὺς ἐς τὸ ρα ρνκἀγὼ ἐφη ἀπιίναι ζούλομαι.
ὅταν δὲ πανταχύθωμ ὑμαυτ υἱαίνον]α σερὶ
γοῦν". [τἀφοΐα,ν᾽ βγατιίνώσκοϊα,πάλιν μά
μῳ, και



κυ, αΠσΠρΠσ γος !““ΦΞ οἷα ΚΠὃ ΜΝ ὀνάδιζομανός ὑπὸ τίνοο ὡς ϑέλὺς, ἀ πα
« Νω ΄ς ν.ν 5 σὴν

ξιὰ7ούτο νὴ ὀλίγα ἁμαρτάνω, ὁ ἀύΐος Δ
. « - δ); ὁ Ι -

λάκις ὡπέπλῃ πίε, ςαυτῷ. Ω μάμκουσας αεἶ
3 ᾽ δπωμ»τίνι φΑ ὡ-πσιπλητίαις.καὶ ος [ωλάσας͵

Ϊ Α 4 Ἢ. - . Α

πρᾳσβυτη φηδι πολιά ςμωμενομπί. νου» δῷ
᾿ ᾿ 4 “Ὁ ἵ 32μι. ὁ αὐτοςξίους ἀπαιδεύτους ἔφη μὸνκ
τὰ ΜΟΡΦῊ τῶν δαρίωμ Διαφέράν. ὁ αὐ]ος,
λάκωνος τίμος ἐ-ποξίοςτὶὁσόνοςἀ[αθὸν,
Διαχυϑεὶς ἔφη. ἀΐμιτος ἐς ἀ[α σοῖο φίλομ
τίκος. ὁ ἀυτὸς πἰϊο μέρακίω διαλωτόμῳ
γος, ὡπύϑωτο αὶἀιλγάνωταιντον δὲ φπινεῦσαν

| 45 Ὁ .λ}ϑε 2 ᾽ ῳ “
τος, διατὶ υν ἀπῷν ᾧγω ὄυκ ἀιολάνομαἱὁτὶ

Δι )άνη. κλιάγβες φάσκομτος καϊάζάνωνα,
καταληήίομ ἐμαι τὸ ϑος εἶ ζιδους «νεανὶ

᾿ ; -. νχνο ͵ 3Ι, "» Ν'σκοὺς χάίς ται νας «υϑαπί λς αἰαγάμ πρὸς
φαυΐον κίγανλον ἀσκλμραίωίαμάν ὃν ὧν ἀΐρω,
 ο-. ,., 2) : 4 οἱ ἽΝ,

μλάζιουμ ἀηρφαϊνωσδαι περὶ του ϑους. Ὑ
. Ρ ΄ 4 » ᾿ 9] (

δὲ ἀγρρουμανομικωλουσαι ἀπιῤναί7ον ἄνθρω- « 2 . ΄“, - 9 9 ΄'

πὸν ὡς δι ἀ΄τσιων ὡκήνος ὑπίαρεν, ἔχω φπρ
. « Φ . “

αὐΐὸν ὁ κλφάμθης μωλακὸς ὑσὶ,



ΚΛΕΟΒοΟΥΛΟΥς
πη, Ἐπ πν»ν ! ͵ 7 , ἴα“

Κλωιβουλος ὠναγορου λίμδιος τάδε εΦη. ἂν"»“ὦμ ,, "π “ ἰν -. . ΔΆτὸ σωμλα, ἀσκᾷψ. φιλήκοον ἐμ] μαλλοβ. "
ᾷ κε Δα «φιλόλαλον. φιλόμαϑεμάλλομ, "άμαβης᾿ Φ" ᾿ ᾿ Ὲ 4 “Ψᾳ--1 ἊἋ 2 .

Γλώδσαν ζυφημοον ἴσχήν. Αρώτης ΟΙΚΦῸΝν ἀνα
2 . Υ Ἧκακίας ἀλλύλιομ, ἀδθικίαν φῳύῇν, πολ τὰ

βίλτίφα συμβουλωύάμ, ἄϑονας κρατήμ.
 ᾿ς 3 .,. ἷ {“ ͵ . ΑΝτάκνα παιλῳυάν. Ἐχῦραν διαλυήν, γυναικὶ μὴ

»Ὰ λα. ἡ » ͵

φιλοφρονήφγαν, μα δλς μάχεσθαι,ὀιηολίων “πὰ
δόντων,τὸμὼνἡδνάνοιαν.τὸδὰμανίαμσπ

΄ “«! ᾽ , , . σα

μαινάμ. ὁὀικότην πάροινον μὴ κολάζην.δοκέ᾿ ῪΝοἃ “ρ Ως ἈἪΡ πταροινῖν, ταμῆν ὡκ Ὑ' ὁμοίων, ἂν ἡ
ἐκ κράτονων λάβης φησὶ, δεασότας {κ

ι ᾽ “"“ τας :

σῊ τοὺς φυΐενίας . Μὴ υπιωλᾶν τοῖς σκῶ
͵ - ᾽ ᾿- 4"ἰομμένοις. ἀπαχϑσιοοϑαι ἡ) τούτοις. ευτῦυ

χῶν μὴ ἴηι ὑπερήφαμος, ἀ σοξῥησας. μὴ
χαπήνου. τὰς μαωταξολὰς Τὰς τύχμς, ων
ναΐως ὑσίζασοφέρέμ, ὅτάν τς ὑἰκ τῆς
 Ὁ: ) , ΕΨᾳ0Ε.ΕΙ.Ι, ΙΗ, ἃδικίαριζετεῖτω πρότερον τί μίλλᾷ προτί4ν.
: ν ἱ , }ὅταν ἐσέλϑν. σάλι φιτῴτω τί ὡπραΐξεμ.



στ 1. τῶ ΠΥ 4  - -ὁ τελεύτησῳ δὲ βιοὺς ὅτ σ΄.νν ἀπεφϑίιζα
το μάδομ ἄριζομ. ὁ ἀυτὸς ἔφη λᾷν συμοιμΐ
ἔψν ἀμλράσι τάς ξαυτῶν ϑυγατίρας τὴν
μὰβ ἡλικίαμ παρϑζγους «πὸ ἃς Φρον ἐμ[υμᾷι
κας. δά τὸς ἕρω ἐκδεὶς τίμα ἃ 4 μάλιζα
φυλάτίςϑαν, ἐπε τῶν μὲν φίλων 7ὸν φθόνον.
Ἰὼμ δὲ χϑρὼμ τὰν ὡσιβουλᾶν .

ΚΛΕΟΣΤΡΆΤΟΥ.
ἕ νι 31} - “ιρροΨ 5 ἔ

κλεύσραος ρος τὸν ἡποντα αὐτῶ,οὐκαισνυ
εκ Ἷ “-ς Γ ͵νη μῳνωμ, ἔφμισυ δ γκ ἀισχύνη μεῦνον ται

νουθῳτῶμ, 'κότυοσ
γ “Υ ὡ τὰ 4 ὡ ι Ὰ 4 Φοςκε

Κοτὺς φυσᾷ ὁζυς ὧν ἐς ὀρΓῊν ν νὴ πίκδος Ὑ' α.
. ΟΞ. κα , ι ᾿μαβίανονῪ' ἐγ 7αις διακονίαις κολάσμο σβου

ποτὰ καράμῳα κομίσαντος ξέν ουιυῦραυζα
. - «ἃ. - 23Μη λευῖϊά, “σἰθαμως ἃς νη περιϊίως ἐρίασμέ

΄ς «: λ 3 “να λυφαις τσὶ νἡ τορείαις, τῷ μὰν ξίμω ῷ
τ 4 Ι ͂ἊὍωκε λωρα. τὰ ὃς σκῳὺν πάντα συνάδιψων,

ὅπως {πε μὴ δι ὀργὴμ σικούτερομνολάζω
Ἴουν συμδίβοντας. ὁ αὐ]ὸς τῷ ϑωρησαμί
Μω ππάρλαλιμ,ἀελωρήεατο λίοντά,



ΚΡΑΝΤΩΝΟΣ.
κράνίων ἔφη ἔς! πωρίας ζϑὰν ἀβλιώτερ ὁ,

εὐΤῷ [!ὼω συμήίω μα") . ἂν φὺσά ασάδαιος
ἥρ,πίνης δὲ καϊαίςλως ἔσμ, κράτεητοςσ.

κράτης τὰ τῶμ πλϑσίωμ Ν ἀσώτων χρήμάϊα,
ταιροπὶ ᾿ κρημνῶν συκάις «ἰκαΐζο : ἀφ ὧμ
ἄνον μηδὲν λα μξάνηνι κόρακαςδε Ἀλ ἐκ] γύς,
σας ταὶ τοὐτομἐταίξαοια αόλανε,

Κράτης ἄσολυει Τά κράγητος ἵνα μηταὰ κρά
τητος κρατήση τὸμ κράτατα. δῦτος ην ἐκ
ξοιωτίας ἔλκωμ τὸ γίνος 7 φιλοσοφῆσαι ες
λων τὴν κυμικὴμ φιλοσοφίαμ, λαζων]ὰ ὑπάρ
Χχοντα ἄ» τοῦ 9 ἔῤῥυψω τῷ ϑήμω ξυστῶν τὸμ
΄σαροιμιώϑη τοῦτον λϑίον.

“αμάχου.
λάμαχος ὑπῳτίμα πἰνὶ τῶμ λοχαγῶν ἅμαρ

τὸν ἶ,"ν δὰ φήσανγίος μικέτῇτοῦτοποιίσέν,
δυκξςιμάσῳ ἐμ ππολέμῳδὶς ἁμερτάμ.

. ΛΑκωνικά.

λάκων͵ ἀρίςίου ποτὰ ἐπύμτος “πολλοὶ τάφα



σπ.9 ςδ' Θιπατον θ᾽ ν Μ,, ταθῖσον .«.σπΠΠΠ νύ ς
χάρημιμ 4σὶ ασραρτίατῶμ,ἀπὰγιαλλάϊην

. "δ. ͵ ΔΆ . Φ “Ὁτσαῦ ἡμῖν ἀρίφιων ὄυδε εἰς. ὡς ἀυτῶν μὲμ
“σολλαλκις ἄργους ὠπιβεβκκότωμ. ρίςίων.
Δὲ τῆς ασάρτης,υλῳρτα, λάκων ἄιγμα

.. ἢ ἕ Ι! «

λωτῆ δεῖς πιπρασμομώνος » τοῦ κηρυκοῷ
͵ ΄ »ν 8 4.λίίομτος λάκωνα πωλω,υπῳαύμισεμ πων,

ἀχμάλωτον κηρύοσῳ . Λάκωνες ἀλωλφῶν
πρὸς ἀλληλὴς ϑιαφερομάνωμ,τὸν πατίρά“- " . : -

ἐζιμίωσαν,ὅττοὺςἤουςφασιάζομταςπυρὶ
ΠΝ ᾽ ἷ ἢ “Δ νιορᾷ. λάκωσι σωριτυχοῦίες τίνες καϑ'οδὸν

εἴπομ. υυτύχκατς, ἀρτίως ξυτωύϑαν λμσὼν
ΓΝ) «οαοὐΥλΔθονε»ν»ν » ς. ὃν
«πιοντωνοιλοου μά τὸν ὠνυάλιον. ἀλλ ῳ

Φφ- 1 . :

κάνοι μῊ πσωριτυχύμτες ἡμῖν . λάκὼν ἐρω
3. ες ΨΦΑ ᾿ ϊ, 2] ᾿

ταθεὶς τὶ οπίφαται, εἶπων ὡλώυϑώρος ἄναιο
ν᾿ δ» 9 Ἁ 4 Γ

λάκων ὡρωταϑεὶς, δὲἣμ ἀιτῖαν τάρ τὸν 'σώγω
γος ΑΙ ᾳ.Ὁ φπισολὺ κομωσας «χά ς» εἶ πάμο
᾿ Ὗ , , ΓΝ, ."
γα βλέπωμ τάς πολιάς, ανδον ἀνάξιον αν

"ν . ͵ ηἷ : α κΑἴων πρατίω. Λάκὼμ τὶς Ὡῶμ ὩΡλυτώληχϑ
διγίαν τῦϊς ϑαίωξιδις σα: απκεναζομέμωμ,

Ἂ ᾿ Φ ς ΕῚ ρ΄

Εἰ πε υιὼς ἁμαρτάγουσιν ἀθηναιοι μιωΓάλ εν
“μα



: “πο . ὁ. ν᾽, πον τη “ σΥ π“ πατὖν ασουδὴν ἧς τὴν σαϊιλιὰν καϊαναλι σκὸν
: ! 2 !τοι τουτεςί μεγάλων σΡΖολων δαπάνας,
Ἂ Ψ ΤΙΝἨλ σρατῳυμάτων ὠφόδια : καταχορμίουντως

3 Ν ἊΝ δ» - κ -,."»" ; : Ωι

ἐς τὸ Αἰαδομ ἂνὙᾺ ἐκλοίοϑῃ τῶν δραματ'
ἑκαςον ὅσομ κατάση»πὰίομ ἀνηλώκως φανεῖ

«Δ ᾿ Ἅ 4 ο Τῷ

Ἴαι ὁ ϑᾶμος ἐς βάμχας."η φοινίοσας ,Ὗν ιδέ
λιν , ᾿᾽λρο ΔΛὦ καὶσολαρινητά μυϑὶς ας κακα ενυπλοκφαζ,γ ὧν

. Π ,“ ε , "1κτ “ιν τ ὃυσὸρτης κἶς μομίαςζενὴ τὰς ἐλευβερίας σα.
" ; οὖν χε ἢ “Ὁ

λίμωμ τους (αρξάρους ἀνηλωσων . -αἀκὼμ
᾽  Ὶ , "» .7- ν 4 Ααὶ τὰς ἀασῖλος μῦαν ζχωμ ὡπίσημον; νὰ

"] Γ “᾿ς ἀξ

Ἰαυτὴμ ὃν μῳ ζω τΗς ἀλμϑινῆς» ὡὸματαζῳ
 ΚΝ ͵ "“ [ ΑΝ 4 7 εἰ Φλωντίρ τίνες ζλοίονυπορ τοῦ λανβάνάν του

.,,Ψ ν 55 ιν ΠΝ εν7.0 ποτσοιήκά ἵνα μὲν ὀύβ εἴτε φάμερος ὧν
ν δα Ὁ ,. 4 “.ς.ὉὉὉΠκτΙὑύΐω ΝΣ τοῖς πολώθιοις τοσουτὸμ ροσεργ

«“ Ἂν 4 τς Φὺ . Φφῳ διαμωνοδίῳ τὸ ὑπίτημον ἡλίκον ἐσὶμ ὑπ ἂὺτ
δρᾶσλαν, Λάκαινα σσρϑένος τσενιχρὰ ἐρῶ

" ͵ Δ Ἶ ἢ ῳ- “.« Ἶταθήσα]ίνα ϑίδωσίῷ [α μούμτί πόθικώ͵ τὴμ
“Ὁ ἡ 7 ὁ ῶς ἂν

πάδιον σὺ σωφροσύνην. λάκαινα “προϊὸν
 Ὡς «ΜὮ ῳρορ Ά 2 . ι

τὶ Τῷ υῷ ΤΊ πύλωμομ; ἀγάλιδοουσα τὴν ἅ
͵ ᾿ Η εν» τ λυ.ασίλανταυταν ἰφηὁσάτηρσοὶἀφὶἐσωζὰν



ᾷι δ᾽͵. .-|δϑ)ὴ)χ7Λ᾽λ)χὰ͵Ρ],ι ΦφὉ9, τ᾿ ζ΄μὴ σὺ ὃυμ ταυτάμ σωζῳη μῖῦσο. λάκαινι
᾿ ιν Ι ] ᾽μ 167 -“προς τὸν υον λείονϊα μικβομ ἐχήν τὸ ζφος4
.ἅ . . ἦ

 νὴ βήμα προοῦως. Λάκαινα προσαναδὰ
 4 Ν Ἁ

Δούσα τῷ παιδὶ τ ἀασίϊλα. νὴ) παρακῳλάνο
“ἢ . Ὁ 82μίμνντίκμομ ἔφα." τάν," υσὶ τᾶς. λάκαν

ν 92 ͵ “ Α ͵ ͵να π' ἀλικημαΐι Ἰῶ παιϑὶ κρινομίνῳζεκνον
ΠΝ . δ »ὖ),ιν ᾿ ἣ

4 πῶν.Ὲ τᾶςαι τίας.Ἡ σφτὙζηνα΄σὐλυσαι.
. Φ. -»" 2... ,λάκαινα ορωτηβέτα ὁ ἀνδρὶ προσελαλυῦαν.

ψν ν ἴἶφν 2 .ς.,. ὃ » ,ὅκ ὑτὼ ἀπεν ἀλλ ὁ ἄνμρ ὑμοῖ, λάκαινα πι
σ ' ᾿ υπρασκομίνη νὰ ὡρωτωμένη τί ψαίςαται.
8 ΑᾺ ε Ρ :φ “, .κφν -“σιςὰ ἩΜὰμ. λάκαινα ὡρωτηῆ σά ὑπὸ

» οἱ 5. “Ὁ ἊἋ 9 Δ ὺ 3 . "“ἦμος ἐ ἔξω ἀαϑηαμάντ ἀϊοράσῃ εἴφη καν
, πὰ κ ᾽ ’ ΄ ὃληαϊοράσηφε Αὐκαιμαά “Τιτσξ άσκομ Φνν.γ᾽. ν᾽ ΓᾺ: κήρυκος πὐυνϑαγομένου τὶ ὠπίφαται,ἀ( σεν.

Ῥ Ἐς ΩΔ «. Α( ει ἘΦ

Ὡλχωυδέρα Ἡβμᾳμιὼρ ἃς ὁ ὠνησάμαμος θ9
ιφῴτα τί, πἶνα ἀυτὰ ὁυχ ἀρμοζομταυλωνθς

᾿ 2 . ἵ ͵ -

 θα ἥπσουσα διμωΐζα, φϑονησας σὲ αὐτῷ Τοι
οὕτουΚἰηματος, νίαίεμ ἑαυτὴν.

λέοντοσ.
᾽ . ἢ .-. Π Υ - ἿἌνβυζάντίος φιλίππῳ σραϊωνομτὶ ὑσὶδε
ὡ,



: .πσπ ε ΩΣ ᾿ ὦ

{αΠίψουπροάσαντήσας ἐπί μοι ὦ φίλιππῳ
3. 3 Ὁ 3ἔφν,τί τσαϑώμ ἡρλέμυ ἄρχής.τ' δὲ ἀπόντος»
Ὡς ἡ παϑὶς ἡσῊ καλλίση 'σόλεων ὀύσαυσν

-  δ᾽Ὃ᾽ ΑΚΣ4Ἀ᾽..2δ λ' 4 . ι.γάϊετὸ μῳεράναὐΐης. νὴ Διὰ τούτο ᾿σὶ δύ
ιν “ νειν νι ωςραςτ΄ὑμὼμπαιδικῶνπκῶ ὑπρλαθωμὸ λε

9 ν ΝΣ ι “ων. 5ὡν» φοΐωσιν εκ μεϊὰ ζιφῶν ὠπιταάς Τῶν
ΜΡ ΧΡΝ"αλὸκων ϑυβας οιακ νγ Δν φράσαι, ΎΥ

ἡρλωαικῶν ὀργάνωμνἀ Λλὰ μσικῶμ δι ἐρῶν
Α λ.. ὶ : «: ,

ως διέομται, ν)ελωυθώρΥ το βυζάνπϊον. '
ΔΕΔΙΝΗΣ.

ὅ « . , ἢ Ὁ .λεαινά ἁρμοδιῦ φςφωμένη Ὑ' τυραννοίίομησαν
“αἱ . ἣν , «ΝΟ τῆς ἂτος. "τῆςνὴ ἀικιζομέμα ὑπὸ Τ' πωρὶ ἱππίαντ

ΝΠ] . ας ΝΜ Ἂ Ψ ΠΣ -.«

τυραννον, Χὰμ ἐξέ πουσα, ἐμααίθαμς ταις
ζασάνοις.ὅθενἀϑημαιοιχρῶλκανποιησάμᾳ

ες ᾽ . Μή ᾿ » ἰ ᾽ Ἁ πα

γοι λέαιναμ ἀϊλωσσον ὦ} σψφλαὶς τὸ ἄκρο
αὐλάωρ ἀμέϑηκαμ. «0 λεωνίδου.

͵ . . ὁ! 4) .Λοωνιλαςο λακᾳ δα!Λομίος ονὀλιίσς οχὼμ ρα:
' .ι,.. . 4 Ἶ ἡ ᾿ ᾽ «Ἴιω ταςοἐς τ “ποῦς ἶους πίρσδαξ μάχην φζᾳηρ:

: ! »9 2 4. ι 2 ὑ «ρωυζίο ἐπονῖος Ἀφτίνος θη μὶτ ὀλιίων παῦϊς
“ ἅ ν᾿ Φ ἊΨ, Ε ᾿ ςΛῶς ἐκηρξονεται, {πενιδεηὰ μεϊὲ βύλομένίγων.



ὃἀυτὸς ξιρξου ἀποχόολαι τὰ ὁπλα προς Ποῦ
 τος, ὄλλα Τὰ πολλὰ ὑσὶ σχμουμάνου » ν᾿ χὼ
δάν βωλτίω δϑιωσάν,ν) συμμάχες πφρσων,
ἀτπφκρίματο. ὅτ ἡμής νὴ συμμαγούντωςἸῷ
βασιλέ,χολσιμώτυροι μζ]ὰ τῶν ὕπλων ἐσό
μεθα.νὴ πολεμίν ἀμαίκαϊ ὁμιεμοι με ]οὺ
τὰ, τὠνμαιότᾳαρον ὑπὰρ τὰς ἐλφυβθερίας ἀΐω
νιούμεϑα περὶ τὴς χώρας εδτὶ πάλιὸν ἐφσὶὉ
ὑλλασιμὴ Διὰ κακίαν, ἀλλὰ δὲ ἄρῳ τὴν χῶ
ραν ὠχάμ.. πολωμούντως δὲν θερμοσυλαις»
οἰπανίεςδιπερὶἀυτὸμπαμταχόϑεντιζευ
μεβοι, νὴ ἀμομτίζομυμοι, φυκλεὼς ἀνηρίϑη

ραν. ἶνες μιῦνοι τῶν “ποὺ ξαυτῶμ διὰ τὴν
ὑπὰρβολὴν παςἄρωτης ὃν μόνον ὑπὸ τῶν συῦ
[ραφίων,ἀλλὲνὴπαρὰπσοιλίων ὑμνμϑησαμ
Διὰ τὰς ἀμϑρα[αὐία Ψ Ν σιμωνΐδης ὃ μὲ

γλωοιδ. τῶν ἀν ϑυρμοσύλωις ϑαμομτι
»ζυκλχίης μὰμ ἀτύχα καλὸς δὲ σότμορο
βωμὸς ἃ τάφος. προτόμων ὃς μυᾶεὶς.ὁ Ὗ

χὄτος ὑπαιῆρᾳὧμτάφιομδτοιοῦτονουὰυ
ν δώῳ



. 9 : δ7΄᾽᾽ -24-),Ὁ.8γβως,»ουῇ πανδαμάτωρ ἃ μαλρώφά γρονὸςαὶ
»[αὐῶμ ἀνϑρῶμ.ὁ δὲ σηκὸς ὀικῳτᾶν ξυϑιζίαν
γξλλάδος εἵλατο. μαρτυρά δὰ γὺ λὰ ὠνίδας ὃ
» ασάρτα: βασιλεὺς ἀδῳτάς μέίαμ λιπωμκὸ
 ΦΜ ομ. ἀἐνγαὸν τῷ κλίος ο΄ ΑΥ̓́ΚΩΝΟΣ,

᾿ 3 , ᾶ Δ οἱ "λυκὼν ἀφνάναιζίος ἑωαδευς, ς«ῷφασας δὰμ (7.
ραζεύχβαι ἐν παλοὶ τ δὼ Ν φιλοτὶμίαγιως
τ: 7 λ . 3 σι πποις μνωσαγη χαλινύμ. ὁ αὐἰοιβαρυ
φοξίίον ἔφη παῦὶ κόρη,διὰασσάνινπροικὸςὡκ

Σ 2 «-ς Ἃεδιῳ 3

δέχύσα Ἴαμμρλον τας λικιας καιδὺμ .
Δυσίου.

λνοΐας τί υἱ δίκην Ὀχομηϊελοίον συήεάνψας Δὼ
“ολ ) 7 “2 ᾿ ΞΖ Ν᾿κιν.0 Δςγηρλλάκις ἀμαΐν οὔς, ἥκῳ προςὉἂν

᾿ ΄“ Δ ; Νὰ .“ν ,'΄᾽ἹχῃᾺῺἣἯῬ

εἰαν ἀν μων..δὴ λείων! μων πρῶτονανδὶς“ νεοῆι ν)δευϊερονβανμασὸν φανβναν Ἴλοίον,
ἄνϑις δὲ δλ δΐτον ἀναλαμζάνοἥι παμτελῶρἄμβλυν τ) ἄπραϊζίον,ὁ δε λυσίας [(λάσαςτί

.-.. ἡ 9 ς Ὃνὑυμ ἀπενῦχ «παν μελλής λάγάμ ἀντ πὶ
τωμλικάσων; ΛΥΣΙΔΟΣ.
Υ ͂, “ Ὁ , ΜΠ 1 ;Δύσις περὶ πνβαγορν τάῦὶς φησιολείον τὶ δῷ ηΡᾺ

Δ



Ὰ ππτιλῶ . 5 ΄΄παε

λοΐ τοὶ μὴ διαμοσία φιλοφὸ φένισπῳρ ἀταζιῶ.
ὑοίᾳ τὰ διαιλθιταὰ ς«αὐ]ῳ ϑυγαδι παρακααῦέ,
μένος1ὰὑγρμνάματα,κέλευσεμηδενὶ Ὑ᾿
οκίὸς τᾶρ δικν- πο δόμεν ὦ Δυναμάνα
πολλῶν γρλμ “δι Δοοθαΐίως λόίως,γκ

» ὔὕ “ ΔΛ ν᾿ ο ῃ,
οβύλάϊη. “πωνταν "ὁ γ τὰς τ΄ πρίων ψπιφκᾷ

φΦ “ε ΩᾺψιαςἐνόμιζε χουσῷ τί μιωτέρας Ἡμαν «καὶ
4 ὧν . . ΄“ Δ

Ἴαύτα[ὑνά, ἣν νλταλαυγης νὸς αὐτῆς, ος Ν
, - .διοϑίζατο τὸν πάϊέρα καὶά τίνας. ἐμιπεδο

κλίους καθαγήσαμτος . ΛΥΣΆΝΔΡΟΥ.
!Δ ὕσανϑρος» διονυσίγ ἦν τυρά μνῦ πέμψαντος
  , “᾿ κ " ὔ . δ. -. Φ μά πτία ταῖν αὐάσιν αὐ' Ὑ πολύϊελῶν,
» .ο . ἃ ε ι ᾿ .

δυκολαίθεν φεπὼν δεδιέναι μη ϑιὰ ταύτω
“Ὁ » " .-» 3μᾶλλονἀισγραϊ φαμῶσιν. οαὐὐϊος, πρὸςἾους

ΓΤ Ὴ" διῶ.ψίοίας Ἷομ ἐπὶ τῶ Αἱ ἀπάτηςἸὰἡρλλὰ
μ Ά “Ὁ ω ι

πρό οτὴμ [ ἀνάζιον Ὑ Ἡρακλίουςζλᾳ αν ὅ
ποῦ μὰ ἐφικνέται ἡ λοΥ]Ν, προςῥαον

 ,» ΄Ν « . 5 ι ἦ

ναι μά τὴν ἁλωπῳμην .:0ἀυτύοτους λω
καδιαι μονΐζς ὁρῶν ὀκνούβίαρ πσροσμάγᾳσϑαι

᾿ - . «- ττὸϊς ταίγεσι τῶν κοριγϑίων.. ὡς φδε λαγὼμ



ἣ
ἶφε

 ΞΕ ἂνἐξαλόμενον ἐκ τὰς τάφρου; τοιούτου ἐφκ
ΝΩ “πολεμίους,ὧνδὶλαί[οὶΑἱἀργίαν εν

. ͵τοῖς τοίχωσιν ἀ[καϑῳυλουσιμ,
Λυκούργου,

. [ « - »" 3λνκουρίος ὁ γοκοδάτκο τῶν λακεδαιμκονίωμ,
ΝΕῚ “Ὁ - ΜῈ  . Κ΄τὸ μὲμα ιδηρεωμ τῶμ ἀνθρώ πῶν ἔφα εν 78
“ 7 Ἕ λοδπε ν “σς ΓΝὅσια. ΠΝ ἄλ,το ἃς ἀξιοπιφομοον 78ις ὅόποις .

ν. 2 ᾿ ὁ ᾿ Ν τ 5Οαυτὺς ἔῤισῳ τοὺς σολίτας κομαμλέζωμ
᾿ν ὶ νι.  ς ν᾿ Ι

τὶ τοῦ μάν καλούρη κόμη ἐυπρωπσεσώρῦο
“Δ ν» Ἁ -

πὔσίῳ, τοὺς ἃς ἀσῳρου φοίς ρωτέρους .
. Ν ᾿ » ᾶ ἢ

ὁ αὐτὸς πρὸς τὸν κῳλῳύοντω τσοιεῖν ἐμ τῇ πθ
-κ " -ν ΓΞ ΗΩ

λυ δημομρατίαν »σὺ "πθώτομ ἀπῆν μ πὰ δὲ
κία σοὺ γοίησομ δημοκρατίαν. ὁ ὠΐος φραῖ

ΐ “ Μ Ἁ , 4τοῦάμ πολλάκις πὶ τοὺς αὐἴους ὡπώλυφων,
ΤῊΝ “ἢ . δὴ - 9

δσὼς μη "σοιωτι μαχιμωτέρους . δαμ
 ο 0. νῶν “᾿τὸς μέσα ἀδικήματα ἐμαι φκοὶ,8«ὧνκαὶ

' .ς- Γ ᾿ταφοῦνκσις. [νέων κάκωσις ἐκουσίοξ. καὶ
Ι «. Γ΄.φρχουντωμκαϊ μόμωνλιγορία,καὶξκουσίορ

ὡ ῳὉΠ 2 ι ᾿ ῳ Ϊ ῇ .Ἧ 5» Ὸ “

ἀπτίμιὰ δικαιοσύνης . δικαιότατον λὼ κἷσ
 ΒΝ ς πὸ ἊΝ

μά! καὶ ὁσιωτατομντὸμ ταῦτα τί μῶντα. νὴ
45. τπι ν κατ νον τος τ μ"

Δ



ὠμφαμίζομτα ωςρλῖταςνὴ ἀρχοβίαςικα
τὰ ΓὉ καταφρονν “Τ᾽. ΜΕΜΝΩΝΟΣ,

͵ ὰ ͵ " "ως , Ὁμύμγων ἀλεζάνδιρω ρλῳμῶὼν ὑπὸρ δαρων τ
βασιλέωςομμιοϑοφύρο γ]Ἱινὰ ηρλλὰ βλάσφα [λα

ἌἍ 2 -. ᾿ 4 ΄Μὴ ἀσώλγῃ πιρὶ αλεζά νδοῦ λφίον!α, “σάτα ἕας
ν . Κ Ὧν ! “4.Ἵν λϑίη,ὀγῶ σῷ ἀης ἄξφω μαχουμάνον, ἀλλ

Ὁ “ » ΄ ͵

ΣΧ λοιϑυρουμάνον αλεξάνδρω, ΜΕΝΆΝΔΡΟΥ.
͵ ἣν ἂν ͵ ῖ Φ .Μένανδρος ἀπῳν λογ ς ἑνων κυζά μλν ὄληως
’ 4 Ἄ, ὦ ϑο ᾽ . Ἂς,σωΐζωοδαι ἢ δικίαν," ας σιν δικων ἀναν ἐν ἀὐΐν,

. ὧς, ἢ , 4 ᾽ 2 ᾽ ἢ 2). ͵

γ ὉΜΚΎΟ μλρν Τοῦτο λαξων Ἰλιάδος φΦ ιἀϊφζωυς.
γΚ μένος ὄλυμιπωἈτίλάοσς, δ. ὁ "φίλον Ἡτορ,

ΙΪ ν,3ε "ν ἘΠ 'ς [εϑοσυνη ὅϑόρῶτο ἡφους ἔριδιζυνιούίας .
χαὶρά ᾽ ἵμα φπιτεϑι τίλοςῷ προχά[ματι νὰ

ἀϊαμέμνωμεχανρανεῦν ἄριζοι λανάων ἈκριόΦ ε ν ὁ -. 0. λέςοὐοπεὶ ςῶρώ περί άβώτερ αὐτοὺς ἀΐωνι

ἄπσαμτα τάζωα ὑσὶ μακαριωτατα.
ας: “Ὁὁ 2 Ὕ ες ἢκαὶ μοὺν ἔχοντα μάλλον ἀμθρώ σου πολύ.

τὸν ὄνομ ὁρὰμ εξ ἐσὶ πρώτα τουτονί,
ὀὄύτος κακοδαίμων ἐφὶν ὁ μολοίουμένως.



τουτῶ κακὸν δὲ ἀυτὸν σδὰμ Γίίνωται;
Αϑα φύσις δέλωκῳ ταυτεχᾷ,
ν “κ᾿ 'Α - ὧν

ἡμ 8ς χωρίς των ἀναγκαίων κακῶν,
. . ἢ 2 ' τ 7ἀυτοὶ “Παρ τ' ἔτορα προς φορίζομων .

.Ν Δ, -νλυπουμί3 ἂν “Ἰάρη τὶς ἂν «πη κακῶς« ἽΝ κν: ἤδοίζο μευ.ανἴλατίἀνυπνιον,.
!. : 6 ͵ 3 Ν [ , “ πῃ ς᾽ ,σφύλρα φοδουμωλ,ανἰλαυζ ἀνακρά[η δεδοι

4 ͵ ,ἀ[ὠνίαν.διύξαν φιλόϊμιαι,νόμοι.{μκαμων.
) - ἢν “--ΨἝ "

Ασαμτὰ ταυτῷ τἰβεα τη Φυφή κακά.
 ᾿ς χοὴ ἀὐτοῦ,

ἈΝ» 5 ,1 , ;

τοάργυριομ ἐμαι λήράκιον σοὶ φαῖναται
« , ., 3 ψβϑ'᾿"ῥ'.δυ τῶν ἀναίκαϊων καϑ᾽ ᾿μέραν μόνονἐν 2τιλὴν σαρασυν δυνατόν, ἄρτων. ἀλφίτων,
4 ᾿ ΘΩ ͂.δξους ὑλαί. μωζονος φλλὲπἰ μῦς,
4 .Ὁ, Φα.Νἀϑανασίας δ᾽ Υκ ἰςίν. χδλαν συμαγάΐηο

. ’ ι.. . , Υτὰ ταύέλου τάλαμτα ᾿ἵκαγὰ λώγομενα-.
3 ἈΝ 2 . .-ἀλϑαν ἀηράνμςΠαὖτα καϊα λείψας “ἢ σίν.
 4229 λ| ,359: νι 3 .[.»} -τί ύμλίέίω. μβηταυτοςἡσφολΡουγρρής

ῖ ΓΝ - Ψπἰσῳυφίουτῳ, μήτῳ τῶν “ἰωχωμ πάλιμ
ἅμῶν καταφρονᾷ. τοῦ δ' ἐυτυχὸν δ' ἀὰ,

λ τἰ



. “πὸ -...5 -.σ ᾺἊν τσ" π|πππΒάρενασαυτὸντῦῖςὁρωσινἀξ0γ.
μητροδώρους

Ἰ - ὮΝ » ' , -“ 7 Γ
Ἁ μϑοϑωροῃ ἀπωνὸν πολ! μμῖῳ ὡς λέῶν ἀγὰ

« δ»

σδάφου : μήτε ως κωγωψ. τὸ μὰν ἣΝ ςκ σαὶ
τήται τὸ 3 ς καιρυφυλάκεῖται,

ΜΝΑΣΕΟΥ.
᾿ « } νιν» Ὁ 3 τ ΡφῸ

μναάσεαάδο πὐίαρευς τοὺς σἰγιής Φησὶ τοὺς ΟΥ̓
φ.-» Ζ. . ! ν Ων) ν Ἂ

“5 ἀχαΐᾳ νίκην ἀραμενὸς καϊὰ τ'ἀΐὡλῶνδια
͵Ν ᾿ “2γα μαχίαςντ' παωδίκκονίορον Ἰου τ γαυμανά

«ας ἵν ψ ΄ὡὦι ᾿θζοὗσι αυθόι. Δηζπαρθεβίας πὶ τῇ νἱκενίρω
ἰοὺ , οας , » .3) ͵ ΄λοαίϊηιναως τ' ςἌληνῶν ὡΤάμϑος!α, κροίτσς
“,»Νδλ (αἱ͵ούτον ἐς μγῷ ες 7ἐσί,τδ πυϑίαὐ]ουτον ὠζωνοί καν τ χδάσμον,
᾽ . 3 'ταίμο μὲμ πάσης1πελασγικὸμἀρίοςἀμάμομ.

Ἔπποι ἢςοσαλικαίλακεβαιμένιαι δὰ [ὑνάϊκος,
ο᾽ “Δ , οἵ ,“τ᾽᾿᾿.᾿. Γ᾿ἄνδιοος δέοι πὶνσιν νλὼρ κάλμς ἀραθουση ο.

»»} " 3 -" «ἀλλτῆ Ν τ ἀοὶμ ἀμωνονες,δι τὸ μζϊατυ
ῇ τ » ᾿τιρινῆϑο γαΐουσινὴ αρκαλίηρ πσολυμᾶλον,

ΓΝ ΡΑρΓίοι λινοϑώρηκες κίνῥα “πἰολίμοιο.
. “6ου» Γ᾽ 2 ’ . ’ὑμός δ' ἀϊιζως ὅντε δίτοι .ουτῳζταρτοι .
ον ῃ ὙΝ Ἢ» ἐ 9. 3. 5 δοοὐΐο ϑυωδιικαίαιοι, ουτὰν λοίῳ,ουτονάριθμω,



ΜΝΗΣΙΜΑΧΟΥ͂,
μνησίμαχος ὃ κωμικὸς πωρὶ ὑπον Διαλεγόμῳ

γοῦ φησίν. υπνοξ]ὰμικρὰ ὁ βανάτὰ μυφηρια.
ὃ μὰν οὐ θάναϊορ ἀπὸ ἰσχυρᾶς γἰνίαι ἥλτῳ
λείας λύσεως σωμάϊος.ὁδὲνπνοςἀπὸ μι
κρᾶς νη καιρὸν ὠχούσηρ,ἃμφύτῳροιδὰκακῶν
ἀναπαύῦσι, νὴ ὁ μὲν χωρὶζειψύχημ.ὃδὲσυ
ςλλά ΙΝ ὃ μὰμ ϑιαλνέ ἀιοϑδυσάςὃδὰ
φερίσκᾳ μόνον, ϑιαϑίδ4 δον πνος ὧν λημνῷ ὡς

γὅμηρος ἰλιάθος.ζ΄,λῇἈνΟμδὲἀσαφίκαμςῳπιὸ
γλιμθαΐοιο ὑδαἼος.. ἔμθνπνω Κυμθλν τὸ κα
᾽ εἰμάτω “αμάτοιο, ὅτ λήμμευ μὰμ ἣν ἃς
απύτηῃὃἈφαιφος,τυνὴ δὰ τούτου χάρις:
πασιδίας δὲ τῆς χάριτος ἀλαλφῆς ἐρωπῇ
κῶς ἔχων ὃ νπνος,ἐκήσα Διίδιβε, ταύταν δι
εὐ ὑπαής(λλώται[ὑμάϊκα Δώσήν " ἤρα τί
ἵμωται δὲ ν) φυσικώτερον. ὅτ ὀινοφῦρος ἡ

» λήμμος καθὼς λέίει. νᾶυς δ᾽ ἐκλήμμοιο
, παρίφασαμ ἄμομΐουσαι. τὶς δὲ σολυὴρ

τουσιβ»ο ννορμαλισαπωται.
λ απ!



ΜΙΝΔΑΡΟΥ,
᾽ «ὰ , ὃ .. 4 4

Μίνδαρορ ὃν λακεδλαιμογίωνγανάρχος ἀπϑ
τΆ ς ἡτίας φυγὼμ 4ς ἄβυλον Ἰὰς πε ξνηκν ἀρ

“» ἉἍ .υναῦς ὑπεσκεύασῳ μὴ πρὸς ἰὰς εν «υβοία ΝῊ
2 -Φ “ “4 ΄Η

δὲς: ἀπίςήλεμ ὑπικλία, Ὑ ασαρτίάταν ρα
ων» Α ΐφάζάς ἅ ἤ {παν ταχΐσαμιος φῳ! καὶ φλκύυσῳν

ϑ, ᾽ 4“. Ιἐς τυβοιαν,ἀὐροἱσας Ἰὰς γαὺς οὐσάρ πωῆηκον
: . Ἁ " 2Ἴα κατὰ ασϑλ᾽μ ἀγαχϑκινν μάταν ἄθω [ᾳνο

μένων τ διμρών,ἄ πε[ωννηὐκ χἀμωνἼηλικού
οὐΦ} ν ι ε , - [ ΘΑ

Ἰοδιωρῖε τὰς γανο σπάσας ἀρλέσθαι. τ
ν ΛΑδὲ ἀνδρωμ λωδϑρκα μονὲς διασωῦθαναν,δὰ

“ᾳ«ᾳςἼκοἱϊ νι. ζῶ.» ͵ ες Φ

λοι λῳ τὸ πρὶ τοῦτ, ἀμάβμνμακωμᾳνομὸν
τῷ πιερικορωνέαν γέω. καθάπερ φκοὶν ἔφο
φος»τὴμ τι φὴμἴχομ τανταν . ᾿

ΓΤ «Ὁδ ἰδὲ πὸ'πωδκκοντανωῶμ βάνδϊον προφυγόνα,
πρὸς σκοπέλοις ἀθωισώματα, ΓᾺ πέλασαν .

Ρ Δ δι" 41 ! [ α΄δωθοκαίίους διοληΐς ὠὡλὼσῳ μεία λαῖτμα βα
΄ Υ ΄Νῆάς φυΐ, δὲς πνωύμασιχρησαμίνας, (λάσσας»

ΜΟΣΧΙΩΝΟΣ. .

Συνζση Δοΐν πρῦοῦῳ μον τίνᾳ μίίας



ἀρίους ϑυμάφης,λιτός ἐκ τυρανγικῶμ
ϑούνωμνπροσί ἀΐην βάλλον αἰκαλισμιέμας»
ἔφέχων ἐς γάνισωμα συμπαθὲς φέρων.
καὶ πᾶσι δάκνυς ὡς τὰ λαμπρὰ τῆρ τύχης,
τὴμ ζασιμ γ βέβαιον ἀνθρώποις νἐμή.
ὅν σᾶς ἀφὼν μλέμσεμ ἐσίδων,
" ΑΝ, Δ ( ἜΝἅπας δου χέρα νὴ παροσμίορον Φά την
Μ ΙΓ γει0 4 'ὥρᾳξζε καγϑους τ ἀξ ἐταΐο διακρυοιο.
τύχαις συνωλζών. τάξίωμα δ νοσοῦν
τὸ πρόοϑῳν,ἸΡλλθὶς οἰκίομ ἀυηρρί ὑρο τ᾽ .

μύρωδνίδου.:
μυρωνίδας παρηηλεβ ὡζοδὸν ἀῤκναῖοις σὲ

βοιώζους φρατωνωμἂνφάσηςδὼτῆςὥρας.ῖ δ “ γ ͵ ᾽

Ω λοχατωμλωίον μηλῴπω πάντας πα
δέναιπάρήσιν ἀπαμδι μίλλοῤίες μάχωολαι,
μη χρησάμαγος ἄνες προβύμοις,ὠνίᾳ μσε τοῦρ
ρλωμίου. μῶλυ, ὀδυσσείασικ.

4ψψφ κνκ. . 5 Ὺ»Ὁ 4 ΚΝ ͵ :τομώλυ ἀλλνίορήται προς τ πφαιδαῖαν ζῳ, Ἧ
μὰν δία μίλανα,ϑιὰ τὸ θιομ σκοτένον νγδὺυ

3 Ν Ἁσύράΐον ν τὸ λές 10 δὰ ἄνθος λευκὸν καϊα γά



λαλιὰ τ τ τύλους φαιϑούτατα, γ) λάμηρῦ
. .ς ᾽ , ν»νἽκτα. δα δὰ ἡ δὺ νὴ φόφιμον ἐκίαϊκς δὰ ἃ

Γ. »ΔῸ» 1 ΙΑ" ͵εύσας. ἀν7} 1 ἐσικυφας ἀδίοβωμ λαμβάν,
ὥρπέρ τ ὡυπύριζομ φάρμωκονὡπᾳὶ χὸμ
πἶνι τόπω τὰ τῆς παιλᾳίαςπαριτίίρανηἶαι ν
ἀλλόποι πωράν γένοιο τίς ἔσὶμ ευρήν τοκῶ
λὐμήοῦτο φυτόμ, μῶλυ ἃς φασὶ λάίκαι πῶ
οὐ τὸ μωλύᾷν.ὕὑσίν ἀφανίζεν]ὰ φάρμακα,
ἀλίζανθρος δὰ ὁ πάφιος μυϑολοίᾳϊ πικόλαον
ἐμα τῶν τιγάντωμ φυγῦμτα τὸν κατὰ διὸς
παῦλῳμον, τὴν τῆς κίρκας νῆσομ κά αλαίοέμ.
τ ».»Ἥ ν πο, 4 ͵ .

νὴ) "παίράον)αι ὠν βαλήν αὐτην. τὸν πσάτορα δῷ
οἵ ᾿φ ͵ . " “Ἀλιομ ὑπεραασίζον ταῖς αὐίαΐδο. ἀμολήμ
ἀυτῦμ.νη ἣν ἀΐματος ὑυάγτος ἐς τμ» φύναν

͵ 3 - ω νι “" Α

[οτάνημ.ν᾽: κληϑαναι μωλυ., τα τορ μωώλονε
ὅζς! πόλωμον ὧν ὦ ἐπωτὼν ὁ τας. χαλωπὸν
δι τ ὀρύρσήν μίχρι πίράϊος δίζες. ὑπαὶ αι
δίας ἄκρον ϑυσχωρὰς ὠζῳυράν: μυλικῶς δὼ,
᾿ τ , τ} ΒΥ . Ι Ὁπέδη φησιν ἐλκομίων ονυβάνα ομξ πιφερα τῷ

--ς ..,..»ΦὉΦ 4. -

ἀγασσῶνἶὧςνὴβαμδραγθρας . ὃς οἷδί, Τὸ



πάν] λύναναι,ὁπεὶδεύσξοϊομἀἰαὐδμἡπαι
δᾳία,ερμωίας δι  πάτ ἀπέβη, τῳ δὴ γράνιον
ὡμ [αϑόμ. ΝΑΥΚΡΑΤΟΥ͂Σ.

Ναυμράτης ὃ σοῷῦς τοὺς ὃ ζυϑύμους ἔφη σα
ξατλήσιομτοῖς λύχμοις πάσχα μι. καὶ Νν
τουτους σλεΐομι λαΐω ὑκκαῖεοθαι,

ΝΑΥΜΑΧΊΟΥ.
κεδνὰ κακοὶ φθείρουσι [ὑναικῶμ εϑεα μυῦοι.
μὴσὺ αἷς χρυσῷ περι μαίνῳο, με ἐπὶ ϑῴρης
πορφυρ(ημυάκινδον ἔχοις ἡ χλωρόμτα ασὶν,
τοις, ὑπιφυσιθωσὶ χαλίφρονες, ἀνὰ συκὺσ ΠῚ
παρϑένῳ [κυσὶ μὰ Ἀφύφοι μὰ Δὲ κατόπν,
χάρίλια κρίνησαίῳιν ἀυγάζον μορφῆν. (ράς.
μλδὰ κῦμαρ πέρι, ἀληὰ ηρλυσχιδίίαρπλώκῳ σῷ
μὴ δε μέλανοςδιςυπόδλεφάροισινδηωπάς,
ὃν ἣ ὑκλύϊέραις δέμας ὦπασεν ἡμιτέλωσον
μορφήν. ὕφρα νηδληαπαῳρὶ χροὶ τωχνησαιίο,
πῶς διαν κούραϑύναιο διαήφρον! φώϊὶ φάνήναι
ΘΥκῪ ὡᾧ ἡμέρη κομιδὰ χρόα "πποικίλλουσα.
ἐξ ετέρκο τέρκνσα,νὴ ἄληαμ ὀλγδελωύρτω,



φαινομένην πολλῆσι μίαμ μορφῆσι [υγακά,
νεοστολέμου.

᾿ 84 . ν»ν “ ΠΠῸ Φ ἢ "

Νφ ΟΠ] ολωμος 0 δαίωδὸς εὐῷ βασιλικῷ ποτῷ
᾽ ͵“ -. ἃ Ὁ 0.5.9

φιλὶ ππὶ προηάζαντος ἀπὲμ τὶ τ' ἄνηκον Ὁ
: , οἱ :Ὑρὺς ο Ἴ “περσωμαρατοῖαγ» μρζατο λαμ
τὸλς τὸ ποῖκμα.

ξρογάτῳ γὺμ διϑέρος ὑψαλότύρομ,
καὶ μετάλωμ-πελίωμ ἀροῦρά ς,
Ἐρομέτῳ. ὑσορβαλλόμενοι Δομωμϑδομῦς,
ἀφροσύμα παρόξω βιοτὰν τωκμαιρόμεγοι,
ὅ διἀμφιβάλλά ζρίω σκοτία,
Ἄφμω δίάφαντος προσέβα
μακρὰς ἀφαιδούμαεμος ὑλτῖϑας .
θμωτῶν πσολύμοχϑος ἀΐϑας.

Ι ν. ά ζ ͵ . ΠΑῇᾳω τΝΦοηΐολε Μὴ. Ὑ τῆς χα δίας υποκριμβῷτο
“ , ᾽ δὴὸν 2} ᾽ ΩΞ Ἁ

τῖο τί ῥαυμάζοι τ υπ ἀισχυλὴ λύχϑεμ τ .Ἡ
σοφοκλίγς Ἢ ἀυρι αἴλυ χδὲμ μὸν τὸ τ άπῳν.
ὁ δίχυτος ἐϑωάσατο ὑσὶ μείζονος σκκνήο. φί
λιππον ὃν οἰ τὰς θυϊαφὸς κλεοπάξας Γα μοι
πρμπωύσαύα,νὺδιρκαιξκά]ονδεὺνὠπσικλν



δ Ἴα,τα «ζὰς ὠπισφαγίγα ἐν τῷ ὑμδῳ Ν ἐξ
διμένομ. Νεοπτολέμου,

ὦ βϑάνα"τ ζικς ἀυτάίρῳτος ὑφῇ ἂμ ἑλοίμην' . ΝΜ νἢ ποωτί ομικαῖς ὑχϑρὸς φὠμγπολυφίλτατος
»ἔμιο. νῆλος {πωρ,Κ παυζίαι λοίσμους ἡ δά
γοιά τἰκνσ «σὺ ὃς Ἰοῦς μὲν φαυλύς,ἰκτίλο,
τοῦς δὰ ἀϊαθοὺς ἰμωρί, ᾿ ΝΙΚΟΚΛΈΟΥΣ,

νίκοκλήρικακον τὶ μὸς ἰαϑοῦ λέγοντος ὅτὶ μᾷ
γάλυμ ἐχᾷ λύμαμιμνπῶς ηὉ ὃν μίλλέρ λέ
ἔν ἔφηὃςτοσοντουςἀνηρηκως.ἀνῳύϑυνορ
γέϊονας ὦ ἀυτὸς τοὺς ἰαΐδοὺς ζυτυχής ἔλῳ
[ωμε δ τὰς μὲν ὑπιτυχίας αὐτῶν, λίος ὁ
δὰ. τὰς δὲ ἀ σοτυχίας,Ν ἢ καλν 4.

ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣΒΙΠΕΝ,
ὀυκ ἔςίν ὕςἧςσάντ' ἀννρἐυλαιμομ,.

Νὴ τὴν ἀῤηνᾶν,συντόμῳρίς φίλτατα
ἐυριπῖλα τὸν [ἴον ἔδακας ἀρφίχον.

ΝΙΚΟΣΤΡΆΤΟΥ,

Νικύσρωτος ὃ Ὑ' ἀδίείων φρατηγῦρ, ὑσῦ ἀργι
ϑάμω χωρίομ τί προδοῦμαι 'παρακαλονσ



μος ἐπὶ χϑημασι Ἱλλθίφ,ν) γάμω λάκαΐ
μὴς ἣν βούλυται δίχα τ' βασιλικῶν, ἀτσεκρί
νατο μὴ ἦγαν τὸν ἀρχίλαμον ἀφ ἡρακλέῦρ,
Σμὰν ἡ ἐδακλέαπωριὀν]ά]οὺς κακοῦρ κολά
ζν.ἀρχίϑαμον ϑὲζους ἀ [ἀϑοὺς κακοῦ “ΡΙν.

ΝΙΚολάους

νἰκύλαος ὃ περισατητϊκὸς φιλόσοφος. φκοὶν
{π διθυννοϊ οὺς ναναίοὐνττὶ φιλαν ῥρώτως
ϑωχόμνμοι,φίλνο γιοῦ... μὰ ενωνοὺς
μὲν ἐκγσίως υλθονίας, σφόδρ πἰμῶσι Τοὺς
δὲἀκούϊας κολάζονίαι, ὁ ἐὐος ἔφα ὁμοΐαν 4
μαν Ὁ ὅλαμ παιλᾳῖίαν.,ἀηρλυμίᾳ ὡς Υ ἐμ

Ἴκαύτη προισυμᾷαϊνά εν ἀηρδυμοῦσι. μα
κρὰν ὁδὺμ ϑικζιούσιν,πὰμὲμἐ{κατά[ςοδαΐ

ἧς νὴ ἐναυλίζεοϑαι μόνον, ὅπὰ δὲ ὠναρισαν.ὅ
πϑδὼ πλείνς ἐμ λαμήν ἡμίρας.ἀν!ς δὲ τὸ
πὰς ὑκ παρύδὺ θῳωρήν,υπανῳλῥαςμίῇοι
τὰς ξαυτ, ὠνοιμήν ἐσίαις. ὄυτω ν Διὰ τῆς ὅ
λης παιδίφίας Διορχομένεριδήν ἐν δις μὲν ἃ
εἰϊκδευμασινὶ, σιπλέομ ὑμϑιαδιμήν,ἂν δι



δι πολαῖὶ ομενὴ τὰ μὲγιύλαὰ δὲ ἐμμέρνς,
τὰ διωάγρι σοι χεώσεως παραλαμβάνν, νὴ
Ἴο κώνων χρησιμομ κατασχόβίας ἐπὶ ἢ ὡς
ἀληθῶς παΐω αν ςφίαμ ανς ληόντας Φιλοσὸ
φίν. ΞΑΝϑου.

εάγθοςὁσοφῦς ϑεασάμεγος ὑπὶ θύραις ἔυπρς
ποῦς [ὑναικὺς ἄνδρα δικοφῦορ ον ἔφη, ὀύτος
ἁδονὴμ μικρὰμ ὠνήται. κινδυμὺ ματάλου.

πανϑέππα ἔλωίω, μυρίωμ μωταβολῶμ ἢ πόλιν
ν᾽ἀυτοὺς κατασχύσωμιεν πάσαις ὕμοιον τὸ
σωκράτες πρυφωῦρμ. νὴ προϊόντος ἀκτῆς δὶ
κίας. καὶ ἐπανιύμτος ἐς άσασϑαν, Ἡρμοζογν
πρὸς πάμτα υσιέκως, τοιγάρτοι ζλὲμ πῶ
ρτῷ ὑλυπησεμάυτόν. ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ.

Ενοκράτης ἐρύμωμος Ὁ παὺ αὐτῷ φιλοσοφήν
νίομ βυλόμωνον ὦ[οἰωωμέδακεν.ἡ μσικῆα
ὡπακηκοιν, ὡς ἔκ {φκια σιέμαι πάλιμαυ
ἐκέλευσωμ. χκ ἔχάμγν λαβὰς πρὸς φιλοσα
φίαμ. ὃ ἀυτὸς, διαιρῶν ἐκάφον τῆς ἡμέρα
ἧς πρβξιν πίνά,νυ τῇ σιωπὴ μέρος ἀπύνήμῳν,



ΞΕΝΟΒΑΝΟΥ͂Σ.
, ΑΡΤΤΑΝ ος

Εὐνοφανης Τοὺς {αὶ τῶν πλείων φαινομίνες
διομάηίρας νεφέλια ἀναικατὰ τὴμ ποιὰμ κί
νησὶ, παραλάμσομτας. μηδόλωρος τῶν ὃΦ τδώντων ὀφθαλιῶν μωτὰ δέγονυκατασλή

ἣν ; 4ἕῳως ἄναι ςἰλίνΔόνας. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,
Εωμοφῶν ἀϑηνάϊος ὃ [ύλλὺ» ἔφν.τὸ μὲν πῦρ

τοὺς ἁψαμένους καὶ μόνον. δι ἃς καλοὶ,
Α « "Ὁ νυ Φ Ἂν τουρμακράνξσωτας ὑφάτίουσιν. ἡ ἡ

οης, λαβὴ τοῦ σάβους ἐφί. Ξενοφωντί ἐυ
᾿ “ν᾽ -. δ)ὲ,υντί ἧκέ, ἰοὺ μαντίνειας ἄπιλ ὁςλέΐων τ

Ψ 8 ων, ν κ᾿ .ὗου ἀυνν "ἰούλλον ταοβγάγαν, κακένος ἀπ
ϑ Γ ᾿ϑωτο μὲν Ὑ σίφανον,ϑιςτέλήδὲ,θυνωνιωπαὶ

δὲὸ ἄπφλος πϑοσίϑηκς, τῶ προτέρω λύγω,
ὅτὶ μικὼμ τίϑμκκε, πάλιν ὁ ζωμοφῶμ ὑπεὺῳ
το  σύφανον . ξεμοφωμ «λᾳεῖς τ πτρνίαν,

, .υ , δ, “5σοφιαμ ἀυτολιλαζἼον. ὃ Ν ὠκφῖμν “τ΄ λοίοιρ
 ΩΣ ᾿ ἐὸν [ιος [κά ν᾿ Ν κῃπειθφ, ἄτη τ κείοις ἀνα καί. ὁὀαυτοςῦ

λίαν, ἐν τὸ μὴ λαβέν τὰ ἀταϑὰ ζυτω χά
οὐ 4 ς Ά ἢ ἣ ΄

λέεσον,ως τὸ λαβομτα σορηϑημαι,
΄ « ἢ

ομιυρν



ὁμήρον,
ὅμκρὸς ἡσιόδιωἐρωτήσαντῇ,πόσοντὸὉΦΛΛΗ

νωνπλαβος»ὃ καϊα ὦ Δοίαν ὑφράτδισων,ἔπαν.
ἐπτίσσαν μαλωροῦ πυρὸς ὡσγάραν, ἐμδὲ ξχά
γ4ῃ πωΐηκογτδρωλοί, περὶΔὲκρία'σεμτή
» κοΐία, τρὶς Δὲ Διικόσιοι πῳρὶὃνκρέαςἦσαν
» ἀχαιοί, ὁ αὐτὸς {πὰν ἐν ἱμάῃι κάϊς ςίχθαι
» τὰ ἐρωτίκά. Ἰλιάϑος ζ, Εγὺ ὧι μὲμ φιλότας.
 ἐν δὲ Μιδορ ὸμ δ θαριφύς , ΡΟ πλητωμᾶ
ζια ϑοώφιμ δὲ ἐρώξίες. ἡ δή ϑῳσμρὶς (οἴκασι
μὴ βούχοις ὁ ἰξρωτεςνὰ τὰ τ ὡρώτων πάϑη,
ἡ δὴ ἄχρι τ ϑέρματος.Διικνέται τὰ ἀρωτί
κὰ πάθη, τάκοντα τοὺς ὡρωδίας νὴ ἀπεύον

Πα ϑιὰ τῆς σύψιως τὰ μίλα, ὁ ἀωτὸς ἰλιά
γ δος π΄, Κήται σαρπηϑῶν λυκίων ἀγὸς ἀασι

, “Ὁ ε δ ῳΗ ,. , λ Ι΄ “Ὁ

γ λωνεῶς ἈΡΚΙΗΨ ψεὐϊο διμησὶ τάν οὐενεϊ ὦ .
τάυτα ᾽ σωζά τὸ μι μγσῦλιν νὴ ὀικητοράς
τὸ δὲ ἀπηρίομ τοὺς πολεμῖϑο,νὴ ἀισχύλος,
ὅπου δ ἰσχὺς συζυ[ούσι τ Δἰκαν
ποία ξυμωρὶς τῶν Δκαρτῳρωτίρω.

βὲ



τὴν δῖκην δὰ προτάουιως μάλλομ τ ὅλων
« ᾿ " -.- Ὃ ! ᾿

ἀρμεζέσαν βασιλά. Αυηηνώκνων κάϊαἱς νά᾿ « ν. .͵Ν 4τἀ ποῖϊος.ὁ παλαιὸς ςμήγορ ἄσῴορο τοὺς
ιν - Ἃ «ὃ ᾽ Ἂχλωώρους ανὸ ὑς γῳκροὺς ονομαάσας, ζποιαμ

» Α ἜΝ. 1 .- οῷ σα. »

οἰεύθεν λαβέμ τ ἀξχῊμ »ῶς Ὑ ΤΟΙ Ὑ' σαρ
᾽ Γ »"᾿" » ζώῶς »"ἭἽ . «,“αὐτωνακρῶν ἡ τενφωΤἰσορήΓάρτίναἀϑκ

Ἀ . “- “᾿

γαιος ζαρὺν Δοκούντα ὅτί ςσκωήΐς, τόπομ τὶ
γὰ ὡς μοσερόμιφάναι πρὺς τοὺς ἀιτωμάνΥρ
Μ , «. τ “Ψ ἡ ν. “' Ι υἱὲ

ὡποΐκυςωςνὴπσῶςμπόλινφρφνοσωδα,ἐν
θα νὴ δινακροὶ περι τάϊούσιν. ὅτ "ἀληθέα
κάλλισομ νὴ ὧν ἑοῖς υσάρχᾷ μίϊςομ, 2αλοι

ἐ ἌΣ. νυ . 4 .»νἙν διὰ τ ὡπῶμ τοττο ὄμκρος . τοῦτο Ὶ «ζῷ
ν μέϑεν ς ματ' ἀθανάτοισι μίτιςοντέκμωρ,
) ὯΝ (κὸν παλιμάϊρῳτομ, δυδ' ἀπατηλόν.

4 ᾿, ͵ “. “Ὁ» ὀνδ ἀτελεύτητον,ὕτκανκεφαλὴκαϊανᾳύ
γδῶω. διῶνηδάιτϊων δυσωμ, δι ἀςάμοι ϑαρα

, ον Ἃ ͵ Ε " .

βαιν σιν ὑγρσχεσᾳ (υΝὴ ψευλο ΜΘ Ν ἐἶΐα
παν τὶς ἔφασαν" φήσας ὑφίρον μζϊενόνσεν͵
Ἂ ᾿ ΟᾺ Ν ᾿Ἂ (ὐλόμενος ἐξκοϑένασιν 7Χν δὰ70 μάν ςς

͵ Ἕ ΕἼ « ͵φαύλκο προαιρέσφως,τὸδὰ,ἀοδενούςμρῖσᾳ
 ῶνο. 4 ὄ . δ᾽ ᾿σῴωςρ.τὸδιωρίγΔφουςδϑυγάμᾳωρ,χάγταδῷ



ὃ βιὸς ἐκπίφευίς7ῷφιλαγάβωὸἃπάϊκλομ;
- λ ..νὴ τῷ βεβαίω»"δ παλλινάίβᾳτον νὴ τῷ τελᾳ

σιγργῷντὸ ἀτωλεύτατον. δινοπίδου ἰς- ͵ 5 Ἕν «4 ει:δινοπίδας ᾧπῳ τ νουμ παραϊτίομ δϑαίΐμονά .
Ἀ ὶ ἫΝ ι ὔρι ᾽μάν πωπαιδιευμὲμοιρ ἃ αὐομ,εὐδᾳ ἀπαιδευ

τοιζοκακὸν ἀγα, ὁ ἄυτος ὁρῶν μέράκιον ὩΡᾺ
Ἁ ᾿ Γ ] “ ππῆὴω "δ »λα βιβλια ζω μανομιφης μὴ τη κιξωτῷ, 4λ

  "»-" ’ νν ὶ 2} λ 3 Ω κΑλὰ τῷ φηύᾳ, ὁ αὖΐός λς[υ]Ἱὰ δι(λία.τ' Δὼν
᾽ Ο" » ͵ οὶ 5 .4

μεμαϑηκούν ὑηρμνημάϊατδὰἀμαθῶν,μυκ
μάϊα, ὁ ἀὐος ἔλείεμ δπδια ἡ φύσις τ ἀμὸν
5 “ 4. , ΡΘ «ἐσί,τοιοῦτον ἀγα νὴ Ὑ λόίον ἀμάΐκκ,

ΠΑΥΣΑΝΊΟΥ,
Γ 4 -. . πημαυσανίαςὁπλέσάναϊζίοςπρὸςὙ ἐρωώΐησαμτα

Φ, “» ᾿ ᾿᾿ [7 ὁδιατὶ τ' ἀρχαίωνίνὸ μῶν γΔένα κινήν ξξεσι τὰἜΣ . » ζω“ αν Ψβ απο τί τοὺς γομες ἔφη τ' ἀνῶρωμ εὐτουᾳ
. Ωὴ ,᾿, ἣν “- Φοή.

ἀμόρας Ὑ νομῶν κυριδς ἀγαι δ, ἑπαιγουίος
9 9 ΝΛ ᾿δὰ αὐἷ'ἀγ]ετία ΜΝ]ὰτφυτλνουςλακεϑαι

μονίοιάπᾳΤτς,διατὶδὺνγκἔμενεςἐνσπάθα
 0] [ ν “ἦονε "9 Ά,; ττιἀλλεφυίερ,τίχθοὶἰαδοὶ ΚΦ παράτγυί!

γ Ψ δᾺ η Δ ( Ε 2κἰνόσινεὅπαδ᾽Οιγοσουνζεςδια θάμ ἐωθάσιν.
βιι



ἐαλοῦ δ τισκω σἰομίνου ἀυτὸν,νῶ ἀπόμτος
Υϑὰν κακὸν ἐχάς.Υ ἣδοὶ ἰαλῶ ζφη χρῶμαι .

μεμφομᾷνν δὶς πῖνος ἀτνς φίλων, Διοτί ἰαδον
“ἰνα κακῶς λέ, πῆραν ὅκ ἔχων αὐ. ἜΝ ά

διικαθαὶς τί, τὶ ἀπεν {ἔλαθον ἀν; πήραν εκ
ἀν ζζων. παιδαρέτου.

ῃαἰδάρεϊος.λέ [οὐ] εἼινος, ἐπὶ ἡρλλοῖ σιν δι ἢ
λέμιοι, κοῦν ἔφη ἡμῆς υκλείφωροι ἐσόμῳ
θα πλεῖχς ΝΝ ἀηρμενούμεν. ὁ αὐϊος ΤῊ]
κριθεὶς ἀφ]οὺς διακοσίες, ἡτὶς ἣν ἐμ τῇ πολᾷ
'ππρώϊεύγσα πα τὰ τάς } ἱλαρὸςν᾽ μέλιωμ
ἀπή4. χώρέν λίωμά Διακοσίεςἰὰ πόλις (χά
Ὡρλίταροξαυ βωλτίομας, ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ.

πεφλοπίδας ὃ συξρατηγὸς ὑπαμινώνδε Ὑ φί
λὼν ἀυὉἀμελήνλεοντ πράϊμαάϊος ἄναῦ
καὶν χρήματ συνὰ[ωγής»ἀναί;καιαἰὰ ΧΟΡμω
τα μὴ δία πα τούτωμικομίδ, ϑῳζας χω
λὸμ»ν) ἀναίπηρον ἀνὸν. ἐπὶ μάχαμ ἀκιὸμ
τος αὐτοῦ νὴ) τῆς [ὑναικὸς δῳομέμας σώδάν ς
κοὐ ὄληοις ἐφν δΐν τοῦτο παραιγήγιάρχον τἶ



δὲ ὦ φρατητῷ ,»σωξεμ]οὺς αὐλίτας, ὁ ἀν
τὸς, ἐπόνίος τῖνος τ φραίωτ' ἔμπῳ ϊωκα,
μω ςς τοὺςἡρλεμίϑς.τίμᾶλλον{πωνςἡ
μᾶς ὑκῖνοι. ὁ ἀὐ]οςν ὑπῳὶ παράασονθαῦᾳ
ὑπὸ ἀλεξάνδρνεν φεραίωνἸυράννγ,ὦδιῳθεὶς,
κακῶς ἀὐν ἐλείωγιφπόντος διόκείνΥ ασὰῦ
Δᾷς ἀηρϑανήμιπάμυ μὲμ ὄυν ἀπεμιἵμα μάλ
λον πὶ σὰ πσαροζυνθῶσι θηξαιοι,ν) σὺ δίκαν
Δῶρ τάχιον, ΠΕΡΙΚΛΈΟΥΣ.

πιρικλῆςοῦ τὸ πἴνος τ᾿ φίλων παρακάλούμᾳνος
ὡμ πράϊματὶ πἰνὶ Υχ ὁσίῳ ϑοκούντί (ομϑησήν
ὑκωνωκφηδᾷμωσυμπράταν εἶ φίλοις. ἀλ,
λὰ μύχοιβωμῶμ, ὁ αἷἹὸς δτοῦτῳ μέλλοι
σράϊαγήμ 5 ἀμαλαμβάνωμ τ χλα μύϑα πρὸς
ξαΟἹ ὑλεΐς. πρόσῳχῳ παωρίκλές ὑλωυβέρων
μίλλής ἀρχήν τ Ἀλήνων.μὴ ἀϊνμαίωμ. ὀάν

ἡϊς μίλλωμ ἀηρθνήσκάμνξανἐμακάριζαμ.
ἐπὶ μηϑαὶς ἀδηναίωμ ἱμάτιομ μέλαν δἰ ἀν
ἐνελύσεϊο, ὁ ἀυτὸς ἐκέλευσεῆους ἀϑηναΐ
' Νυ ΟΝ 9 2 νΝ"» .ονοε ἀιθμαμώς σῶρ λὐμεριάφαιρίμ δ᾽ τὰ

μι



ρφῶρ. ὁ ἀὐ]ὸς ἀλκιδιάδιχ λῆῤμτος πὶ ἂν
ρας ἀυῦοονὼ ἀσόντος ἀῶ μὴ σχολάζμβλ
λὲ σκοηῆν ὅπως ἀγγδιώση λύ[άς ἀῤαναΐ οιρ, ὁ υ
᾽ «ὦ Π » Ολ ᾧβυλτίον ἔφα ΚΟΥ, ὑπῶς μὴ ἀηρλώσω;

ξυπόλιλοσ .

περικλίας Υλύμίσιος ἡσραπίῳμι βρον 1εουνΙ δι ἶ " ᾿ ΣΟ.

κύκα τ ελλάδα.πάθώτίς ἐκάθιζων πὶ εὔχωΐ
. » ἡ νιν τ΄ ον}λωτιμιυύϊως ὠκμλάι νυ μόνος Υ' ὑδίορωνο κὰν

ἦον {[καϊέλιποδάκροωμένοις.
ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ.

Ὦ πίνάϊες ἡ ἰφωρ[οἱ[ἀμάτςζυμιέτωῥαμάΐα,
4 « 8 . ν ΤΥ βόυλως ἀκοῦσαι τὴν δ' ὅπως ἀπωλέῖο.

»-" ῖ φὰς 7 ͵3 Πρῶτα μὼν Υν αὐΐης Ἡρζς φέδιας πραΐζας μᾶ
“« 4. “ , ᾿

“κως, ἑῖτα περικλίς φοβηθεὶς μὴ μίϊάσχη
Α “- τ Α :ἡ ςἸύχας. ἔμβαλωναχεινῦηρα μικρὸμ μς[αρι

» κοῦ ψηφίσμαϊΐος, ἐξεφύσησαἸοσούτον πύλᾳ
΄͵ ΠῚ φω ΄μοννῶςἰς τῷ καπνῷ πάῤΤας ἀλληνάρ δακον

σαζούς ὁ ἐκά τους ἡ ἐνθάδις, περιάνδρου.
, ὃ 4 ιῷ .» ΄ Ν

πϑεῖαν λρος ὀρώταβως διατὶ χκ ἀηρτίϑεται
ἀρχὴν, ἐσων. δ τῷκα  ἀμάϊκαμ ἄρχομή.



φὴς

καὶ τῷ ὁκουσίως ἀγφμαι,κίνδυνονΦῴρε!.
ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΟΣΚΥΥΈΛΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ, ΒΗ.

μέλέτα τὸ πάμ. καλὺμησυχία, ἐπισφαλὲς
προπέτφα, κυρδορἀισχρὸν φύσῳως κάϊνίορία.

Δημοκραίία κρωΐοσω ἐΠυραννίδιος, ἀι μὲμ ἡδοναὶ,
ἐνίϊαί αι δ᾽ἀρωταὶ ἀβάναΐοι ὀ μάδιορίοϑι άτν
χῶμ δὰ φρόνιμος, φήδύμανον κρύτον ἀρθα
νήμκαζωμταὺμδῴοϑγαι, Σφαυτὸμ ἄξιομ παρα
σκωναΐᾳ Ὑ ἰονέων. Ζὼμ μὰμιωσσαιροῦ, ἀὴρ
θανὼν δὲ μακαρίζν. εἴλοις ἐυὐ]υχούσι.ν) ἄτν
χούσιν,ὁ αὐἷος ἴα). ὄν ἂν «κὼν ὁμολογήσάς
πονμρὸμι σαράβαινῳ, λύΐων ἀοείξητων ἐκ
φοράν μὴ 'φοιοῦ . λοιξιἑρᾷ ὡς ταχὺ φίλοςὦ
σύμενορ. τῦϊς μὲν μύμοις͵ τσαλαιδὶς χρῶ,
τοις δ σις -σουσφάτοις . Μὴ μῦνον τοὺς
ἁμαρτάνοντας κόλαζε, .ἀλλὰ μὴ τοὺς μίλ
λοντας κώλυᾳ. δυφτυχῶν κρυύΐςῳ. ἵνα μὴ
τοῦς ἔνϑρους ἐυφάνης. πιτταΑκοῦ.

πιπακὺς ἀλικαϑεὶς ὑπὸ τῖνου» καὶ ἔχων ἃ»
ζουσίαν ἀωτὸμ κολάσαι, ἀφήκεμ. ἐν σὼμ

μι τε



τυΐῳ σῖῳ πρὸ. ν»π'ο' Ἃ 4’ .ΓΡομαντίμώριας ἀμειγώνοΤομὰνΥἡμ
εὔφυσίως ὠσί,το Δὲ βκριωδές, ὁ αὐ]ὸςἼους
ἀίαθους Ὑ ἀνῶ νιϑεοὐ τἴ μίρος λείων ἔχήν.

ΠΙΤΤΑΚΟΣ ΜΙΤΥΛΗΝΑΊΟΣ,ΤΑΔΕ
ἀπεδθέγξατο.

ἐήύν πάρα διάτα. φίλωμ παδοντνὴἀποντ
μέμνησο. μὴ ὄψιν καλλωπίζά, ἀλλὰν τὲ
ἐπίτηϑευμασιν 5): καλό . Μὴ πλουτᾷ μα
κῶν. Μῆήσᾳ διαβαλλέτω λύϊος -σρὸς τοὺς
“αἴζεως κἀκοινωνηκύτας, κολακευάμ[ομάς
μὴ ὑκνᾷ Ὰ προσδέχου τὸ φαύλον, ὄϊδς ανᾷ,
ράνες ἐνίίκης τὲ [ονῳῦσι, τούτους ἀυτοὺς ἐν
τῶ Ὡς παρὰ Ἥ τέκνωμ προσδιύχν. Χαλςῳ
"σὺν τοὺν ἰνῶγαν, ἔδιον τὸ ἔπίυ μίαξ]υχάν,

ἀνιαρὸμ ἀργία. κακὸν ἀκρασία, λίλαεκᾳ καὶ
μάνϑανωτο ἀμάμομ. ἀργὸς μὴ ἴοϑι. μή θίαν
αλϑτῆς Ὑ εὐτυχίαν κουήίᾳ, εὐόνου χάριν»
μὲ δι εἴϑου,ν πᾶσι πίσευς., πινδάρου.

εἰνλάρν ἰράψαϊίορ ἐλλάλος ἔρήσμ ἀθήναιλά
κῶν ἔφη. καταπασῷν ἂν ΤΣ ἑλλάλα ὀχουμς



ς
εἰ

γαν ρείσματὶ τοιούτο, πλάτωνος,
πλάτωμ δργιοϑαὶς ποτὰ “ἦνὶ Ὑ δούλων, χάριμῷ

χήν τ βεβίοὑλείωμ ἀντὶτὶὀργίζεται,κολα
δἶναι δ αν πάνίωςἡμιὴὠργίζωτο. ὃ ἄω
τὸς ὀλλοτο δγζόμεμος τῷ δικύτη, ὡσιχάμ
του ζενοκράτες, λαβων ἐφκ τοῦτον μαείίω
δῸΥ «τὼν ὀρτίζομιαν, φασὶ λὰ αὦ ὃ μνηύσα
νάϊφνόμανον τ χίρα τῷ παιδὴ,εζάναι χρόνον
ὡρλὺμ μωτίωρομ ταῦταν ἐχούΐ α, νῷ διτίαμ
ἐρωτώμενον.φῆσανικολάζηνΤὰςἀνπρθοὶὶ
σαντα ὑυμομ, ὁ ἁυτὸς λοιλορουμενορῦ
"σὺ πἰνος λόία ἐφν κακῶς σοὶ καλῶς ἅκ ᾧ
μαϑᾳς.ὃἀὐ]ὸςἐσεν. τας ὑπὲρ τῆν νὴ
ὑσὺ τάν χουσὸς ἀρωτῶς ὅκ ἀντάξιος, ὁ αὐ]ὸς
ἀπιμιἀσχάτη ἀδικία Δοκήν δίκαιομ ἐναι μὴ
ὄντα, ὃ ἀυτὸς ἀπῷ 'φενίαν ἡΐατίον ἐναι» μὴ
τὸ᾿. ὕσίαν ἐλάττωἡριὴν ; ἀλλὰ τὸ ζ ἀπλμεῖ
αν πλείω, ὁ ἀυτὸς ἀντϊογεγεςἂντῇΔιαδιδα
δι μακρολογησαμτορνἀ [νοήῃ ἀπ ἐν λᾷ
ἰν μίδομἐχἰοῦχὸ λίίωμιαλλ ὃ ἀκούων.



ὃ ἀὐΐος ἔφν πιόνῖα Ὑ ἀνον ἵλεω τῦτῳ Ἡ πρότῳ
οὺν [ὠνῴ3αν. ἀίαθων τε ἐλπίδωννὴ Δυνάμᾳ
ὡς πληρούσ)αι.πὸὀῥησίας»μιζούῦται.Ν ῳ
λουϑερι ἀς πάσαςνγάφοβίας . ὴ π πράξαϊ
" ἀόκνως χᾷ, ὅθῳν λακωδλαιμόμιοι ἄκρατο
αὐ]οὐ ςς δπλίζον]αι, ὁ αὐὸς ἔφη πᾶσα ἐπι
ΠΆΜΗ χωριζομένη δικαιοσύνης ἡ τῆς λας ἃ
ρωτάς, πανγρτία ἀλλ᾽κὶσοφίαφαϊνζίαι. ὁ
τὸς ἄπο, μεθύων κυβερνκταφνη πᾶς παντὸρ
ἄρχων,ἀναθἐπῇπάμτα,ζιτεπλθίον.εἶτἀρ
μαζιτε φρατόπαλον ζιτῳ ὕ,τὶ πῦίὰ ιν] κυ
βωρνωμανον ὑπ᾽ ἀυν, ὁ ἀυτὸς ἔφη. ὑπισὴ
μὴν Δ1 κρίνεσθαι ἀλλ πληθή, τὸ μύλλομ
καλῶς κριδήσε3α!. ΠΛΕΙΣΤΑΡΧΟΥ͂.

πλείσαρχος λιωνδ,συνεγοοΥτἰνὸς[ωλδιαλά
[οΠοςοΣ φυλάξη ἔφη ὡ (έγῳ συγῳχὼς [ωλοιά
ζωνιύπωςμὴ[ολθίοςγόνα,ὥφπῳρνδ)δὶ συμῳ
χῶς παλαίονες παλαιφαΐ, ὁἀωτὸς λί[ομτόςρ
τνος ὁπὶ καικολοίος τίςαὐτὸς ἐπήμφιθαυμά
ἴω {πονἡμὴ τίς αὐτῷ ἀπὼν ὅτί ἀπίθανον .



 κα γουκίνοη δύνα κάλως λίζαι δύγάϊαι,
ΠΛΕΙΣΤώΝΑΚΤΟΣ .

πλέζωναΐὃπουσαμίου;ἀπϊικοῦτίνοςῥάτοροῦ
α μαδῆς ἀηρκαλοῦ μτοῦϊ οὺς λάκῳλα! μενίάς͵
δρϑδῶς ἔφα λίίης ἡ μάς δελλήνωμ μόνοι δυ
λὲμκακὸν μεμαϑάκαμωμτσαῤ ὑμῶμ.

πολυδώροζ.-:
πυλύϑωρος ὃ ἀλκαμένεςἀπάλούντος"ἦντ.

ἐχϑοδιο συχνὰΥσυνίνςἔφαντο πλίσον κατα
μαλίτκων τὰς μωρίας, ὁ ἀυτῦς ἐρώϊκβεϊο
διατὶ ασταρτίάταικατὰπόλεμονκινλυνῳῦ
γσιμἀνδοφίως,τίἔφκἀιλῖοθαιτουμίωμό
γας ἐμαϑομο  φοβεῖοϑαι, πολυλίνου.

πϑλύασιμος ἔφμ. ὕσω ἀμπλίον ἐυφρίωτησης τὸν
φίλονετοσούτωμᾶλλον, τὸ σανσυμφέρομ
τοιβσήρ. ἀνττρίφήδπἀλιμήςμᾶςἀπ
ἐκείνων ζυνοια. ΠΛουτάρχου.

πλούταρχος ἐφν.ουΐᾳ αἰ ]ο]ος ἐςὶμ δοθούν.ου
τὸ διϑάσμημ ἀἰνοούντος. ὕυτῳ ἀκοσμούντος
κοσμεῖν ἢ τάτην ἀταύούμτορκαἀρχένμὰ
ἐρχομέιύ"Ὁ



πγφάτγβογ.
πὐυδατῦρας ἐλείς, λέφυίωλεύάν πάντα ἄδηρμ

νὴ ὀκκόΠμ εἴ νόσον ἀ σὺ Ἂν σώματος. τὰ
σοιλᾳυσίαν ἀπο τὰς ψυχάς ἀσίλίᾳιαν, ἃ
ϑτας [ἀφροὺς φάσιν, Δ πὸ τῆς πύλφωρ. ᾿
ϑιαφωμίαν,σὺτῆςὀικίας.νκοινὴἀπὸπάν
των[ὃἀκραϊές. ὁἀωτὸς ἐρωτῶμεν ες τὶ ἐς
φίλος ἐλείεν ἄλγος ἐγώ. ὁ ἀὐ]ὸρ {πων ἐσιώ

γαι φς]ὰς πολάς πρῶτον ὃν φημι πέτα κύρον,
ὁτά υζρινιπαρὰ δὲ ταῦτα ὁλεῦρομ, ὁ ἀυτὸρ
“ πύλωων ὑκείνημέπον ἀρίφην, τ ἄνδρας ἃ
[αὐοὺς ἔχυσαν, ὁ ἀυτὸς»τοὐτΥς ἐφκ καῤιζά
γα! ἀρχομτας»ῦ ἱ νι ἐκ σαΐλων καλῶς ἅ
χύκσαν,νὴἐςἡλικίαμἐλθόντες,μὴ[φτύνασι
προϑότω τῆς ἀν Ὑ ἡλικίας, λᾺ μματτ χάρι.

ὃ ἀὐ]ὸς ἔλείᾳ τ μέθηνομανίας ἦναι μελίταν.
ὃ ἀὐὸς ἐφκζιτῶν Δ7.νὺ ἄμδοοα,νὺ τίκνα ὑφῇ

Δὸς τὸὺς κατὰ τ ἀπαλλατὴμ ἣ βίν δάρα,
μάμομτάς. ὁ ἀυτὸς ἔφν.οἱμὴΔ4ηριεῖν.μὰ
δὲ ὑγρνΐᾳ ποιεῖμ. ὁ ἀδϊος ἔπν. λείσω σν

γπϑυς.



μ'}ΐ
ᾧ

γωτοθυραρ διὸ πίθος βέζαλοι. ὁ αὐὖὸς ἕλε
[οι ζάνος ἂν ἥρ δίκαιος Υ ἐλόνον ἡρλ  τὐνόληᾷ νὴ
συήενοῦς διαφίρφ, ὁ ἀὐδο λείῳ μεγάλκμ
παιϑιίαν νυμιζω δὰ ς δυνήσῃ Φέράμ ἀπαιϑῶυ
σΐαν. ὁ αὐῇὸς ἀπῳν,δι μὴ κολάζομτεςἴουο καὶ

Ὶ Ι ᾿ Ἂ 3 ι -ν-

κουςδουλονται ἀλικφϑδαΐους αἰαϑουρ» αν»
πὸς ἐρωταβεὶς τί ηριούσιμ ἀνοτθεώ ὅμοιον, ᾧ

᾿ - Γ «- 3φαιςὰν ἀληϑουωσιν, διὰ μάϊοι ἀηρφαῖνον
 ΙΝ ν ; .

ται ὦ ματίςου Ὑ θέων ὃν ὡρομάίϑην καλού
σινζοἰκέγαν7 μὰν σῶμα φωΐ ἱμτ δὰ ψυχὴν,
Ὁ ͵ . 5 Ἂ Ἃ ͵ .

ἀλνϑείᾳ. ὁ αὐτὸς ἀπώγ»Ἡ σι ΓῊΝ καίριον ἔχῳ.
Ἡλόίον ὠφέλιμον. ὁ ἀύϊος ἔφη. καλόμισί συ

Δ Α Ι ᾽ὕ κ᾿ Ἅ ᾿ Άαν [ὑναικὶ θυ μωΐᾳ χάριν ἀσκήσεως,νὴγνἸουρ
ἱσσίας εβιζωσλαι διῳῖ Λαχίσιν ἵπηρις κεχρή
οὐα! «τουτὴν κρατησαμτας 2 λ τἀλ λων
ῥᾳλίως κρατησ σιν .. ΠΑΤΡΟΚΛΈΟΥΣ.
 ἌἜ.ᾳΕῸ ᾿ . νκᾳ4 ΓΕ

καΐϊμυμταά δέμάτανταά ἡ τά ΡλᾺ ζῶν»
Φ ; Δ ωἱ ᾽

Εἰς τύδῳ μόμομ τῷυγχος πήβοισῳ ΤΟΧΗ ὁ
τἰϑᾶτα δυκτοὶ σὐλλ ἀπήλούμομ μάτην,

λ 825 ᾿αἰνουςὐάλλήλθιοι σύμποντως λύΐῃυς.



καὶ φάμτα συνοούμεν ἱκ᾿ σράζ4μ χερί,
πρύσω (λέσομτες . τὴμ δὰ “πλησίον τύχην
ὀυκἴσμεμιδυδὲ ὁρῶμαν ἀθλίου μόρου.

ῬΩΜΑΙΟΥ.
 4... "" 40) ὁἐ Υ Ψ-

ρωμαιος υσὸ Ὑ φιλωμγνδήφτουμενοῦ » οτὶ ῶ
Ἁ -:- λεῖα - ,φρονα ν) πλξσίαν, ν᾽) ὡράϊαν ἀπῳπίμυψαῖο,

τὸκαλλίμομ ἀυτοῦ τπροτεΐναςνὴὙτοῦτο
ζφη καλομ ἰλὼμ ἡ) κοιμόμαλλ᾽ λεὶς ὀῖδιων
σε μεθλίβη. διῳ τοίνυν μὴ προικὶ μηλέν.

νολ Ν - Ὁ ῳς... Ὁμη ἃς καλλή τ [ὑνῶικα πισευάμ, αλλ ἐν οἱ
“ ᾽ δο ι ε “λυ Ἁἀπίᾳται μάλιζα τ΄ ἀνδιροςιομιλία Μὴ κὐφ νὴ
συμπεριφορά, ταῦτα μὴ σκληρά, μὰ δ ἀνιῶν
τά καθημέραν ἀλὴ ἐυάρμοφα, άλυπαινὰ
παδοσφιλᾷ πὰράχήν.

δι ἐκμουσωνΟΥ̓ΤΟΙ ΕἸΣΙ.
“5 ᾿ ͵ 4 Ἃ ΠῚ “"ΒΗ σος, οὐ ἀρ΄η0. ὀρφευςικαλλιόπης ἡ κλέους.

λῖνος.τῳρψιχόρας. ϑράξιβαλς ας. παλαΐφα
τοριξῥατούς. Θάμυρις, μυλσομένκας «Σέρῆ
γεονσολυμνᾳίας. λίνου.

τὸ το ν᾿ράλια πάντα ὑφῷ τῳλέσαι,ν) ἄμηνυτον γΔέμ.



πῇ
«Σ

»ἀνὶς ὑμθωλοχοῦσα͵ κοιλαῖνᾳ πίλαν, »ηΐδιον
δὲ ϑεδισὶ . τοὶ γδανὸ ᾽ ἀυρυν ἔχουσιν, μὲμ.
κυδγαι ϑματὸμ ὑροτόνιἡδῷ κακῶσαι, ΡηΓί

; ». ὯΔ 2" 1μου Δέλότερος ἐπὶ Ὑ καϑυσπερζολὴν ϑὲ!
τι βὰν ἃ 4 ἴ ,

λῶν.» λέλόταερος τοῦ παρακυπίοντος. τέ
Δ ς ! Φ ΄ Ά « ,γαρχος δ σωφρογος κώμὼ δὲ τοὺς δμγι

«. .«Ἃ -" “γους ὡς δήλους νὐσὺ διομυσίου ὧν τοράννου
͵ Ψ » ἵ Ἷ . λόπαήοϑᾳῖς, ΣΥΝ ἀν ΝᾺ συϊκρίμᾷς πὶ Υ̓

ὡ λτὰ ἀνόμοια συμφυδμτωμ.νὴ συϊκριμόντων..
οὕϑα ζιρηκάς «ἀμτὶ τοῦ ς μοὶ τὰ παρὰ σου ἃ

ῖ εἴ ν ᾽ ΜΙ 1 Εδ μέγα οδα ὑφῖν. ρ»δομππαρελϑομιμηκᾷ
ερ . Δ : "

τὶ ζητά πάλιν ες πὶ τὶ κυλαινόντωντίμάς.
δὕλιοι τὴμ ϑυσίαν. ὡπὶ τῶμ ἐμ ἰερῦϊς δλασφη

μούμτωμ. τὐδίωμ χρκσμός. πὶ τῶμ πάρι
εργόταρον πυνθανομένων. δύδιει γν τῇ λινδίᾳ

.ὡ ρι καῖ ) . ͵-ἀϑανὰ θύοντες καὶ «κάφην ἱἱμέραν͵ Διζλυν
“ΘΑ ͵ .““ ΟΝ Ὁ, --τῷ μάῶ ἐυωχουμάνοι. ὅκ ἣν δὰ ἀνεῦ ἔϑος ἃ

μἶϑα ἐς φίρᾳν,συϊκωταινέσαντοςδιὰ, πάλιν
ἀνε πυνϑάνοντο. χαλμῆμ δὰ ἡ ὀφρακίμημ.ὃ
δι ὀργισθεὶς, ἀπῳφηγατο μὰ ὃς «τέραν.



ΣΠΑΡΤΊΑΤΑΙ ὁ
ΓΙ -. κ΄ .“- οξαλῖωῶν θα σβεύταις μακρολοίουσινιἔφασαν

διασαρτῖάται «τὰ μὲμπρωταξπιλελάθα. [ Κ

μος. τὰ δὲ νήωρα δ συγηκαμάς οδιάτο τὰ
πρώτα ἐσιλυλᾶολαν, Σπαρτίάται πρὸςὕκ
βαΐες πωρί πἴνωμ ἀντί λίξοντας,ἙΝ φρονῶν 4Δ. 9 ἵ Δ ὃᾧπονϑῳ! ὈλαλσομνἩ Δυγασγαν μωιζομ, σπαρὴ
3 “Ἢ Ω - “2, ο Ὸ

ἄτης σαῖς ἀιχμαλωπίογεῖς υἹ ἀμτί ον εγ'
Α Α -“ 5

βασιλέως,νὴ πραδεὶς»τὰμὲμόλλα'πσάν]αὑπήκοος Ἀμ τῷ πριαμένῳ οὖσα ὥωτο πθοσΗ
αἷμ ἐλοωυϑέρω ποιωμιὡς δὰ προσέταΐον ἅ
μίϑια μο μλζάννεκ ἡμεσχί οὐ πῶμΧ Δυλεύσω,
» ᾽ 2 . Ὃἐμιζαμάνν ἃς ἐκείμου͵ ἀναβὰς ᾿πὶτκέρα

 : ᾿ “Μ᾿ λει “ ὃ ν

μλον.ν) ἐπὼμ ἰση τῆς ὠνῆ» ἔβαλεν ἄυτ κά,
ιν»τῶ;νηώτελεῦτα. ΣΕΜΙΡΆΜΙΔΟΣ.

σι μίοαμις ξαύ]ῃ κατασμῳυάσασάα τάφον πᾷ,΄“» .[δα ψεν.ὕς 7 ς χοαμαν λωμββασιλαυῳδιελόν
τα τὸ μναμίον, ὅσα βουλωται λαζεῖν. Δαραὶ

; 4« : 2 ΓΙοὐ Αἕ δις λώμιχρήματα μὰμΥχ «ὐρωι[ράμ
' τῖτ. ν ͵ 4μασι δὲ «τίροις ὑμύτυχε τάβῳ φράζέσιν. ὁ

ἀσιθῳ τ᾽ ξ ἄρῷ ὶ

μὰ



μὰδ κακὸς ἧς ἀνὴρ νυ» χρνμάτωμάπλησος, δυκ
ἀμ μωμρῶν θήκας ἐκίνής. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ,

Σιμωνίδης λείᾳ τ μὰν ζωίραφία μυποΐησιν σώ
πῶταμοτδὰποίκσιμιζωίραφίαμ λαλοῦσαν.

δυύίος ἐλεί, μκθίηρίε αὐῷ μία μελῆσαισι
γησαήι, φθετξαμένῳ δε, γρλλάκις, ὁ αὐῇὸδς ἢ
φωτηϑῳὶς πότερονἀιδατώταρον πλοῦτος κ᾿
σοφία, κ ὅϊλα ἔφα οὐ δῶ ἣ τους σοφοὺς ἐπὶ
Ἰὰς ν πλυσίωμ φύρας Φοίίωντας, ὁ αὐ]ὸς πα
ρακαλούμίος νὸς ἀ{ιώμιον “πϑιβσαν,ν χάρ ιν
ἐζέν λέξοντος, ἀργύριον δὰ μὰ διδιίϊος, δυο
παν ὀύτος χώ κιξώϊους. τ μὰνε χορ ΤΟΣ δε,
ἀρίυρίγον) πρὸς τὰς χρείας. μὰ χαρύτν
κωνὴν ξυρίσμω ὅταμ ζιτσω.Τ δε,χρησίμην
μόμην . ὁ αὐῇος ἐρωτηθεὶς Διατὶ ψσχάτΥ Γ
δως ὠν, Φιλάργυδος κι ὅτί 4πῷ βυλοίμαν ἂν
ἀηρβανῶν εν ὠχϑροις μᾶλλον ἀρλιπήν," ζῶν
Δ73αι Ὁ φίλωμικάϊ [νωκὼς]ῆς τ’ πολλὼμ
φιλίας τό ἀβέβαιον, Σκιούρου.

Σκίγρο οὺ[Δεήκοῇἁπαιϑὰς ἄῤῥανας ἀηρλιπὼν,



᾽ Ἁ ΜΝ ῳ ν᾿ Ὁ ὔᾧπῳ τελιυτάνς μελλι» δὲς μην ΑΚΟΥΤΊΩΨΥ
ἐκάσῳ προϊςίμων «κόλοωυσο καταθραύσαι,
διδάσκωνἐκονυςὔτὶσυιφζωταςἸσχυροῖδια

. 4 “. καν,; ; .Ὶμιωμούσιν. ἀοϑωνάς δὶς σοῦ]αι διαλυθίν]ες»νὰ
ζασιάσανίες. ΣόλΛΩΝΟοΣ.

ὶ » . “. « ' 2 κα

ΣΌΛΩΥ φρωτνβᾳῖς, τὼς ἄξιζα σι πολής ὀικοιν]ο.
ἐφ.ὰνδὶμὺν᾿Ρλίταιἄρυύσι πειθωΐ]αι.
διδὰ ἀρχο ες,Τ᾽νόμοις. Σόλων ὡρώϊκϑεϊς»

Ν “᾿ςδιατί κάϊα τ΄ παξοκίόνωμ μόμομ ἔκ ἔϑηκωνν
ΓᾺ Ψ ψν Ὁ αἱ φὺ Ψἀπε διὰ τὸ μᾺ ἐλπῖσαι, οαὐΐος ἀπῳν; ἐκεΐ

“ " ΝΟ . Σ Χ γΡμὴν ἀρισα Διοικάνλαι τ΄ ΠΟλιν» ἐν ἡ τοὺς αἶα
λτν ͵ ΤΑ ῖ..»ϑους ἄμϑρας συμξαἱμᾷ τἶμβολαιν᾽τὸἐναμ

. ἡ . δ. ε : 5 ᾿
τίομομ ἡ τοὺς κακοὺς ἄμυνᾳσϑαι, ὁ αὐἱὸς ᾧ
δωταβεὶς σῶς ἀν μὴ γίνοιτο ἀΔίκημαῖμ τὰ

ἰοὺ ἃς 2 « τω“πολ οἀπεμᾷ ὁμοίως ἀἰαμαίίδιεν οι μη αλι
Υ ͂.-Ξ- . ͵ . » ι 2 ῖκουϊλάνοι,ταΔικύμενοις,Οαὐ[ὸς δμήδιζομα

- 2 9 Ι « ͵μος είς ὅτὶ δίκην ἔχων ἐμισθώσατο δητοβάν
ν Ὁ, ἌΣ -μὴ Ὑεφα ὅταμ δάπμεμ ἔχω,μάφρον μιοῦου
μαι, Σόλων ἙΞΗΚΕΣΤΙΔΟΥ ἌΘΗΝΑΣ

ἐΟΣ ΤΑΔΕ ἘΦΗ.
. ν ι ι 3 Π .μηλὲμάϊαν. κριτὴρ μὴ κάηῃσο,ἡΔὲμὴ τῷ Ἀκ



«“ιΨψΨ 2 9 .-« Θ ἡφϑέμτί ἐχθρὸς ἔσει. ἡλονὴν φωῦγο, ἀμ γν
Ἵ|4 λύπην. εύλαστῳ δθπὺ καλοκαίαβίαν,ὔρ

ἢ 4 Ἁ ἫΝκΥ σιφοτέραν, Σφρά[ζωἼους μὲν λό[ες σιγῆν
φῶ Ι! 4 ψΨ ἐ 'τ ὃς σιγμν καιρῷ, Μὴ Ψευὰ γιἀλλ ἀλ μίφυῳ

᾿ -" ἐ - ͵ γ ͵τὰ ασέδιοια μελέτα. τῶμ [μίων ΜΗ λείς δὲ
’ ι ἃ “ἀὰ γοΝκαιότερα, φὶλὰς μητανυ κω ους διαν σήμσην

Ἄ . [2 ὃ ῖ 9,ΜᾺ ταχυἀηρδοκιμλαζω, Ἄρχεσϑαι μάβϑων, ἀρ
» ! " :νήν ἐπιφηση. Συμβουλενᾳ μη τὰ ϑιτα αἋ

λὰ τὰ βέλτίφα. τοι ορλῖταις Μ᾿ ὑρασνμή.
λ .,«:..ε -" - « . ;

Μηβαάκοις ομλλᾷν Χθώ ἐγ θι δι. φἰλγὰ εὐυσί[4,
ὃ δίαμ ἴλης μΗ Χιίς . ἐιδιως,σία. τοῖς σφαυτ;

“,ὦ΄ν τ. «σὺ ΩΝ Ι΄πράου ἴλ)ι. τὰ ἀ φανῇ εἴ φανῳοῦις [ωκμαϊρΥ,
ἀιτύητιοσς ἱερευσπροσσόλωνα τἀλιἕθη,
Ω σύλων σὐλωνιξλλανες υμις ἀφὶ “παϊόνις .6ς ’

' νυ Ὁ, ᾧ ͵Γέρων δ «λλημοῦδιεῖς οὖ δ ςχῴτς μάϑεμα
χρύνῳ πολιόν. ι ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ.

σωμράτηςὁ σωφρονίσαϑγυφαινορζπαο,ἐρϊνθεὶς
ηἰ ἐςὶν οὐαὶ μονία,μδο ΜΝ ἀμέῖα μέλάιες ἐφν,
.Π6ΠΛ» νὴ εν ͵ Δ ινὁ αὐ]ὸς ὡρωϊκβᾳ)ο]ιναςουδαιμονεςἐπῶν.δὶςνὴ

. ᾿ ενφρένα θαϑθαὶ νγλόίυς πρόσεςιν. ὁαὐ'ςδια)ς
 τόμῳνος καὶ ἥνος ἀπαήἠέλαϊίος ὑπ ὁ νὸς αν



τάθνακῳν συμπίῳθαιώσας τ ϑιάλεζιν, πίω
μὰν ἀφμισωφρονίσκῳ τὰ νῳνομιτμώμαι τὰν
ρώσοντωρ. Οαυτος φρωτήφῖς πῶς ἀμ τίοα
λύσπὸς διάϊοιντούτο ἀϑυνάτον ἄχῳν. ἣν «οί
πόλιν ὁ ικίαν δικ οὐν]α: νὴ ἀνοῖς ὁμιλούδα,
μὴ λυπῆϑαι, ὃ αὐὸς λείῳ νομίζεν ἀαὶ τοῦρ
δφους ἰρλαμοόρωμτας ἔτ ἀνῶν κωνοασου
δίαν. μικρὰ Ν τὰ ἁγίναπάνα ὁβία ὑκίσης

ασέϑὰς Ἰυγχάνᾳ. ὁ αὐ]ὸς ἀπῳιηξλλον ἂν ἄτι
οὐ Ὧν τὸ πλύταν.ἡ νητὸ χαϊρέναυτῷ συνὼν.
νῦν δὲ ἀμφωϊαύτα κεχωριφαν,ἐὰνδϑέλω
σι χοβοῦαν τῷ πλούτω. τὴ »δυπαῦςἴαδια,
φϑεΐοονται. (άνἼς τὸ τολέτίν φυλάτίεμτῇ
Φὲ οὗ Δι. ὑάντε ἀϊμσασλανῃ ὠπιϑυμίᾳ. ὁ ἀω
τὸς σοῦ Ὁ ἐπόντα αἡρθαμούμω ᾧμῆσς τὶ
μωρησαΐμην͵ ἔφα. ἀηρδανοῦμαι ἐμὴ σᾳ φὶ
λον ποιήσω. ὁ αὐἱὸς ὀνάδιζομιῖνος ᾿πὶ δὺυσ
[ἔνεἴᾳ ὑπὸ “νος ευΐεν οὖς: μοχϑηδον ϑὲ,ἐ μοὶ
μὲν τὸ τίνος ὄνέδιος ἔφκισὺ ἃς τῷ γένει.

 ἀδ]δο  παὶ τὸ κωνάον ἔμελλο πἰωσϑαι»Ὑἃὁ αὐἷος ὑπεῖτ ἐμ. ΗΑ

αὶ τοὺς κοιτὰς ὡρομέμωμαὐτοτίνα λυ πογα

.--»--Ὸ»-π'' συν



Ἂ
Ὑδ α κὸ

ἐ

" κ᾽ ἊἂἊ ν᾽9καἈνφαναιθζλφ ύπερανυμὶν ἀπακρίνάϊο ράτον.
ὁ αὐ]ὸς παρήνᾷ φυλάτίδοι τ βοωμαν ὅσα μα

πάνωντας ὡοδίήμάμαπῳθ4,νὴ“ἰπωμαν,ὁ
σα πεῖδά μη διρψωνίας. ὁἀυτοςρωτῆσαν

 .ς Ὁ “δ᾽, νΘ ,τος ΟὟ[οργίν Ἡμεχοι σύΡΙ Ὑ' μεγάλ᾽ ίασι
λίωιοὐπόλαψιμινηνομίζ τοῦτον ἐυϑαΐμο
γα ἄγαι, χκ ὄῖδια ζφησᾳ σῶς ἀρετῆς ἥγαι
λείας ἔχέ. νομίζων τ πρώτην ουδιαν μομίαμ
εὐΤούτοις.δαἐνεντυχαρῦιςβ[αϑδὶςκέμάνην.

ὃ Συτὸς ἰλὼν πλούσιομ ἀ-σαϊδιυτομι φη.ἴδου
νη τὸ χρυσοῦν ἀμδράσοδομ. ὁ ἀὐὸς ἔρωτα
ϑῳὶς τί ἡ ζώων κάλλιφὺν ὠσίν, ἐφ, ἅμος παι
λείᾳ κεκοσμημένος. ὁ ἀὐΐος ὀνφλιζομενος
ὑπὸ πῖνος ὅτὶ βαρβαρί φν. τὼ μὰν τῷ λό
ω, σὺ δὲ τῷ ἄόσω ὦἀωυτὺς ὑρώϊεϑεὶς ὑπὸ

Ἵινος»τίς κατασχήν λύνατα! ἫΝ ἃ πῦῤῥητον,
ἔφης πἰς ἡ θιάπυρον ἄνθρακα τῇ ἰλώση κα
τασχῆν δύνησεται, ὁ ἀυτὸς τοὺς ὑμὰμἀληὲς
ἔλείς ζίνιἵνα ἐϑδίωσιν. ἐτὼ δὲ ἰώϊωἵμα ζω,

ὃ ἀωτὸς ὑρωταβεὶς τί ἥλιφον ἂν τῷ βίῳ, ἔφα.
-- “-(»



τσ δ τη δε, Ὁ ὁ Υ "ἢ“αλλὰνα νλ άρὼτη,νὴ 1ορὶα, Ὑ αἰνούμίμωμ,
. . ͵ ᾿ Δ. Χ ᾿ὃαὐ]ὸς «ρωταβᾳεὶς τι λυπά τοὺς ἀζαϑους, ἔφη.

Φ ΄“ Θ . ᾿

φυτυχία πομαρωμ. ὁ ἀυτῦς τοὺς πλιονίκἝας
3 ΄-Ἂ 3, -᾿ . ͵ «“.
ζικαζῳ ταῖς ὀονισιμ. μα μὰν κατωπίνά, ὑτὶ

΄Ν Ἁ ὃ ε . « 32ἀν προςτύχνινη ζσίν ὅτε ανίίᾳ ταν, ἄιϊ δ᾽ ΔΛΛαν
. 2 Ὁ φ Ν Ϊ Ψ

“ριακολύθουσιν ἀΦολήν αὐἷο αασευδ σαν
γα παρὰ μέρος “πνιζΓζῶσιμ. ὁἁυτὸς μεμφομξ

ϑ ΔΝ Ν Γ . » ὃ ν᾿ ᾽ ͵ νΝγῆς αὐἱῷ τῊς ἰϑυγάῖκος αὐὙ'0τίἃπροσίςαντ
- Φ 2 1} ι ἤ «-»᾿᾽ὑδν ἀνα ἄχρονον ὀὐΐα,ν.) λείουσης ὅτὶ ἐξ ἀν

᾿ “, Ι λ « Ξ »ῶ» 4Δ ζιη, ΖΡ ΤἼυσαςγλ ᾽ν τοῦτο ἐπὰν ὡἔῳμου,
ὅς 5 ΄ ν 5 ι » - Ι .

ἀλλύ χρασίμον. Ο αὐτὸς ἐρωϊκϑεὶς πποῖαρον
. Ἂ 1, ΔΆ ὁ τ ἕ

ΤΗ ΜΛ Ό,Η με φη δαν αὦ τ΄ πεοιμσφουμωταίνω
.τ-ῳ. Α " Η Ω ι. ͵σἩ. Οαυτος ῥαυμάζάμ ἔλωᾳ τ' τας λιϑινᾳ

2 ' Αἠκόνας καϊαταςυαζομίνων, τ μὰμ λίοΥ σρϑ
ςςς ͵ ᾿ ς« ὥρυ. -γοίννως ὁμοιωτατορῖσαι. αυτ' δάμελάν,

« τε ᾽ Δ. ἣ .Βι Ὁὡς μνο μοῖδο τῷ λίθω φαίνεοϑαι, ὁ αὐ]ὸς ἡ
λ : 1.3ΕΥ τοὺς νες συνεχὲς κά]ο πϑιζωοδαιν,ν 4 μὰν
Ὃν, θῶ.καλοὶ ἀων, ἄξιοι εἰϊνοιΤο(δὰἀιτχροὶ»παιδεία

Ν Ῥ Γ ᾿ϑ 3τ λυτάδίαυ ἐπικαλυπίον. ὁ ἀυτὸς ὄναρ
ῖ δΦ᾽ῆσ 4 “ἵ ' ,δυζας νὰαὐ]ῷ λιν, ματί Κων λιτάτω φῦι



Ἐν τρίδωλομ ἵκοιο, Τρ ὃ 0ἀισ νην ἐφν ἡ ς ΩΝ
ἀηρθανούμαν, ἀντῷ μίλλοντί τὸ κωνέον πίω

οϑαι,ἀρλλοδίωρος ἱμάτιον ὈΘῚΔΥ καλύνοῖν ς
κῳΐνω ἀηρθάνν,νὴ ὃς τῇ δέεφη. τὸ ἐμὸν ἱμά
πἶομ ἐκ βιῶναι μὲμ ὠπιτηλᾷον, ἐναηρϑανήμ.
ἃςΥχί . ὁ ἀὐΐορ πρὸς ἀλκιβιάδην ἀποῖ]α, ὡρ
δκ ἀνεκτὰ ἡ ξαμθέππη λριλορούσα,ἀλλιίων
» ΄ δ ΄ .

«ΦᾺ συγηλισμαι, καλά ἡ Μη χιλίας αἰνῶμ
συμάχῳς. νὴ σὺ μὼν ἀπῳχηνῶν βοῶντ'ἀμ
6 δὰ ἀπόντος» ἀλλά μοιωὰ νηνςοὐίουο
τίκίχοι καμοὶ φησὶ ξανθὶ ππα παιλία ωννᾷ.

ὁ ἀντὸς λέίῳται ὑτί ἄϑῳν ὀνέρομ κύκνὺ νφοτίόν
ἐμ γύμασι σχήν,5 ν) παραχρῆμα “Περοφυή
σαύϊα μα ἡΠἀμαν,ηϑυ κλάϊζαρταιν) μεβ μέ
ραν πλάτωνα ἄντῷ συσῖναι τ δὲ τοῦτον ᾷ
παν ἀναντί ὑρμιμ. ὦ ἄυτος ἔφη τοὺς μάνκο
νοὺς ἀσκουρι 5 πνεῦμά Διΐξησιους δὲ ἀνή
Ἴνχο τὸ θιαμα, ὁ ἀυτὸς ἱπῳρμ,δὶ φιλίαμ παρα
ὑςωρούντες; κἂν τὴμ ἐκ τῶμ ΜΔικημένωμ
ὠκφυγωσι κὐλανιμ δὲ ἀσθέγέαν ἀλλ ὀρ [ς

εἴ



τὰν ἐκ τ ϑωοῦ τ μωρΐαν Υ Διαμρούονται
ὁαυτὸς ἔλείεν ὁ μὰν χε μὼν σκέπης»τὸἃςτ

ξας,ζλυσίας Δήται, Ξανϑίππης αὐτῷ ἐπὶ
πἴμώσας Διο Πῶς παρεσκευά ζωτουποδς
ξαοϑα! φίλύς,ὦ γὖναι {πεν.4 μὰν ἡ μίτεροι
σὶνονδὸν ὑκῳίνοις μαλησάφὁδὲἀλλόγιονἡμῖν
πορὶ ον ὕϑὲμ μωλησᾷ. ὁ ἀὐ]ὸὺς πεν ἀὴρ
νηραὶ ἐλπίδιωςπαρδικακοὶὸϑι(οἱ,ἱπὶτὰ
ἅμαξίημαΐα ἀἤέσιν. ὁἀὐ]ος ἰδωνΊινα προχᾷ

. ᾿ς. δὼ “Ὁθως πάτι χαξιζομανοννη ἀγώζωτάζως ὑσκ
ούτου μυμομικακῶς φπὼμ ἀ΄πτόλοιο» ὁπτὶ τάς

χέριτας παρθένες ὅυσας, σόρμῶς ὁ ποίησαρ,ὁ ἀυτὸς ἔπωμιὰν μὲμ τῷ πλίρεταφίθεσδαν Δ΄
τῷ κυΐϑε δεν την λὺ τῷ ζιν, τῷ λοτίζ οδαι
Δυναμίνῳ βέλτίομ.
χωσιλδου,τῶν Ζσόξῶν ἐποϑῆκατ.

Ἐπὸ ὑκῷ, νόμω πείϑγ. θεοὺς σίβγ. τονής ἀι
Δού, ἀπ ὑ πὼρ Δικαΐξ, τνῶϑι μαθών, ἀκού
σαρ 4, Σαυτἴι. ταμὶμ μέλλων, καιρὸν
[νῶνι. ερῦν ὑνη]ά, ἐφίαμ]μα, ἄρχε σεσυ



αἴλοις δομθᾳ, θυμοῦ κρά τή, ΦΘΟΜΗΘΊΥ ἅσκᾷ. πρὸ
γοιάν τίμα. ὅρκω μὴ χρῷ, φἰλίαν ἀγάπα.

παιδιᾳΐας ἀντίχγ. δύζωμϑίωκς, Σοφίαμ ζηλΥ,
καλὸν ἐὐ λέίῳ. τίς μηλένα. ἔσαίνᾷ ἄρῳτ,
πράτ Δίκαια. φίλοις ἐυνο4, ἐχθροὺς ἀμυμ,
ἐυγάνφαμἀσκᾳ, κακίας ἀπέχγ. κοιμὸς γίμου.
ἔλια φύλασαν. ἀλλοξίων ἀσίχγ. ξυφαμοςῦ

οϑι. ἅκύο πάμτα. εἴλω χαρίζε, χρόνν φῳ δΥ,
ὅρα τὸ μίλλον. Ἐρὶμ μἰσᾷ, ὀικέτας ἀιδοῦ.
ζιους παΐθευς, ἔχων χαρίζῳ, δόλον φοβοῦ,
ἐυλο[ πάντας. εἰλόσοφος γίν,, ὅσια κρῖνῳ.
τνοὺς πράτίῳ. εὐμὺ ἀπέχγ, ξυχϑυνατά. Σο

φῦὶις χρῶ, ἔδος Δοκίμαζω. λαξὼμ ἀπαόϑοῃ.
φορῶ μηδένα, τέχμη χρῶ. ὅ μίλλής δῦς.
ἐυρρίῳσίαφ]ίμα, αθονᾷ μηδιμμῖ, ξυλακῇ πρόσᾳ
χω ἐλπίθα ἄϊνᾳ, διαβολὴν μὶσᾷ, δικαίως ἅϊῶε

λίαϑοὺς τίμα. λισχύνημ σίβου, χάριν ἐκτέ
λει. ὄνφδος γϑαιρῳ, κρίναι Δίκαια; ἄϑιωρο
Δόκητος δοκίμαζω. ἀιτσαρῦμτα ὁ. εἷς
ἔϑώς.. Βίας μῆχου, ὄμίλέ πράως. πέρας



ὑπιτύλή μὴ ἀηρϑάλιων, Υιδὶς μὴ καταῦ ἀφ;
Γλσμ ἄοχῳ. ΣέαΟῪ οὐ ποίᾳ. ἑυπροσμίορος γ'

νου. ἀποκρίνου ἐμ καιρῷ, πομέμετὰ Δικαΐν.
πράτίῳ ἀμῳτανοντως, ἁμαρτάμωμμῳτανοᾳ,
ὀφθαλμοῦ κράτᾷ. Βουλφύου χρήσιμα. ἐπιτέᾷ

λά συϊόμως. εἰλίαμ φύλασᾳ. ἐυνώμων εἴ
νου. ὁμόμοιαμ δίωχῳ, Αῤῥκτα μὴ Χίῳ. τὸ
κρατοῦμ φοβού , τὸ συμφίρομ βηρῶ. καιρὸν
προσδέγου, Ἐχῦδας Διάλνς, ἑυφημίαν ἄσκά,

ἀπυχϑείας φύ[ε. τλουτή ϑικαίωφ. δόξαν μὴ
λίπε, κακίαν μἱεᾷ, μαμθάνων μὴ κάμνῳ .

κινδύγωνῳ φρονίμως. ὄυς βεφᾷς ἀγάπα 'πρὼν
Ούτωρον ἀιδού. νεώτερον δίδϑασκῳ, ἡλούτω
ἀπίς4. σςαυῪ ἀιθού. προγόνους φῳφάνου.

ομᾶτκῳ ὑπὲρ πρίϑος. τῷ ζίῳ μὴ μάγου. ἐπὶ
μεμρώ μητέλα. ἀτυχοῦσι συνάχθου, χαρὶΐχ

ἀβλαΐωρ, Μὴ πὶ πα] λυπού. εἰ ἐυ[ενῶν τἦν
να, ἐπαηφλλυ μαδοχί. αθιμάνυς μιαϑικᾷ,

ἐύ πάσχῳ ὡφϑνητῦρ, τύχη μα πίφευς. κῦσμι
οςἴϑι. ἠξὼν μέσος, Δίκαιος .«(' πρασθύτῳρορ
ζυλοίος. τυλεύταἀλνγς. Ὁ



ΓΙ

ΣΩΣτρατοΥ.
Ρ . - 5“ τω ῇ “ ψῇᾷῃ ὦ

χωφρώτος ὃ ἀυλκτῆς ὀνέλιζομωμος υπὸ τί μοᾷ
᾿ μ- 5 "Δ 3 λ Ὰὡσίτῷ ᾿νίων ἀσβμωμ ἀγα!4ΠΤΜΔμὴμλια

ἃ ᾿ 4 ͵ ῳ "Ὁ

τούτο μάλλον ὠφέλομ ϑαυμαζω)αι. πὶ ἃ
ἃ» ᾿ ! 2 ᾽ «πύιμὸν τὸ γόνος ἄρχεται . ὁ ἀυτὸς ζφη, δ

. λ - τ΄ ͵ .ἀδελφοὺς πσπαρίνταςομ)ϑληῦς φιλὅς᾿ ίμτουν
: ͵ ἅ π: “ δ

τιρυτσαρασλησισι ἀσὶ,τῦις τηνξαυτῶνΓαν
 ώμ ᾿ 1.4. ’. [ ζ 4φωτι. τὴν ἂὼ φλλοδίαμ ωωρίουσιν

ΣΩΤΙΩΝΟΣ.
͵ ν Ἢ 5 ΐ . ͵ .

χωτίων ἔφν»δι ϑῳλφῖνες μένοι τον κλυλωγορ
“Ὁ δος αν 4συνδιιανη χονται τ΄ κολυμίβωσι. προ δὲ τὸ

 ͵Ρ φν ῖς ;ἐκοῦν ἵκ ε ζοκῳίλουσιν ὄυτω δὰ νη θι κολά
Φ ᾽ ͵ ᾿ λ. λ ,

καριὼμ ουδίᾳ παραμίνουσιονητοὺς φίλους
 4 , . ι .

ἐς ἀηρλν μίαν σροσεμσοντές, μέχρι τὴς. ,. 40 φ Α ἃ

λιας σάϑακολ ουὐϑουσιν. ἐπσέδαν ὃς ἐς ῥα
»" 3 ᾿ ΣΦ. Ι

χίαν «λύώτιν,α τιάτιν. ΤΉΛΕΚΡΟΥ.3 « ᾷ Ν εΦ ᾿Τηλάκρος ὁ βασίλευς σθος τὸμάϑιρλ φὸμ ἐ{κα
ες ἢ . « ᾿ - ἦςλουντα τῦιϊς σολί τάις ὡς αἰμωμ ονέσᾳρον

ω 2 ᾽. νι κν,ἂυ τῷ προτφερομένοις Ἡφομῴσυ γ᾽ πὰρ
θυκ δίας ἀλικεῖοϑαν.



δ ἀυτος -σρὸς Ὑ ἀπόντα ὑπ ὁ σατὴρ λέ[ᾳ κὰ
κῶρ ἀντ ἐμνάυτῷ ἔφα λε]ὸμ Ἡμύκαμξ
λείεμ. ὁ ἀυΐος ὡρωταβεὶς Διατὶ ϑος παῥαν
ἘΣ ἐσίοὺς νεωτῴρΥς “ὁ τσϑν σβυτέροις ἐξανΐ
σασϑαιὅόπως ἔφη περὶ τοὺς μὴ προσηκοῖϊαρ
ὄυτως ἔχομτεςτίμάςομᾶλλον πἰμωσίους [ο
γίας. ὁ ἀυτὸς τουϑομίνν τί μος» πόσην κιΚἱμ
ται ἡσίωμιφε.Υ πλείω τῆς ἱκανῆςε

ΤΙΜΟΘΈΟΥ.
τιμόϑῳος, ἐυτύχὴς ὑμομίζωτοφρατηγὸς ἦναι,

νὴ φβονούντες ἀὐ]ῶ “νὰ ς,ἐζφίράφυν τὰς πό
λέφῳές κύρτον αὐτομάτως ἐκείνη καθεῦδον
τοῦ ὑμ ϑυομένας. Ὀλφίςμ δύν ὁ ἰ μόθεος ὃ
ταλικάυτας σὐλής λαμβάνων καδεύϑων͵ τί
μα ὕιοσδῳ ποιήσᾷν ξἰρηίορότα, ὁ αὐΐος τἶνὸο
“ τολμηδὼμ σρατηγών,αύμα εἰ ἀθηγαίοις
ϑφκνύοντος ἐπεμ. ὑγὼ ἀσχύνψαν ὁτὶ μὲ φραΐη
[οὐντοςὑμωμὶμ σάμω, καταπελτϊκὸν ((
λος ἐπ ὕσεσεμ. ὁ ἀυτὸς Ὁ χάριτα πρὸ
φαίτγ τ ὐ Ἱοιοῦτον ἀξυνν ἀγαι τ ἀβηγαίωνΤΟΙΟΥ Ὑ'  ἸΟἸΟΝΤΟΥ ἀν Ὑ ἀγαξ Ὁ ἀνηγα!ὧν



ὶ }υ

“-ν- ποτ ᾳ “.“- ΠΞΠΓΠΡν.Φ»
φρατηρομ» ὅ Ὑφράτηγον φσομοόλα τ τῶ,
σρατηγῷ τὰ σρώματα κομιζοντώ.

ΤΙΜΟΚΛΕΟΝΤΟΣ.
͵ « ͵ δ ΟΝ [ ι

τικοκλίωμ ὁ κορίνθιος.τ' 7ραὙ πρὸς τοὺς
λυμίες ὑπάίων κατὰ τυχαμὑηρζυγίων σίλι

ΩΡ 3 Ἁ ͵ ») ͵

να κομιζομττ' ἐς τάς σίβάλας,ἐφη. δόχῳολᾳ
δ Δ 2Ὺ διωνὸνἼἧςμίκηςτΝἰ)μιακὸνχέφαγον

ἐκ σωλίμΥσυνίφαολαι.ὁιδὲσράϊιωται παρα
Κίλαντος τ’ τἰμοκλέονίος.ἐκὙσωλίνωνπλᾷ
ἕαμτως φεφάνους, νὴ τις κεφαλαῖς παριβὲν

“- -»ὟἦἷὋῇἷἕ ο “
τς, προλίομ μῳτὰ χαρᾶς» ὡς Ὑ ϑφὼμ σημαι

ΓᾺ .Ψ .- Ν Ψ ἃ ! ΙγΟΥΎαὐοὶς τ νΊκΗν ὁ ερνησυνίκ ἰςνς Ἅ“ε
ΤΡΟΦΩΝΙΟΣΙΚΑῚ ἀΓΑΜΗ͂ΔΗΣ.

᾿ ᾿ ᾽ 9τοοφώνιος καϊαίαμηδαης νδοιήσαντιῷ ὑμλελ
.“Φ, 3, 2 δΦοις ναῦν, τὸν παρὰ ἀπόλλωνος τ μιρϑὸν.

« 3 ᾿ 1 . ῖδδὲ ἀντ ἔφκ ϑωσᾷν τῇ «βδόμη ἡμέρᾳ. νἡ
» 4' οἱ 4 ΩΣταύτη ἀ΄σέϑαμομ ἢ δὲ Μὴ κλώροβοις Ν βιττ.

κυλίππης τῆς μνϑὸς ἀὐτ' εὐξαμέμας τῇ κ᾿
ρά ϑουμαι τὶς παισὶν ὅπῳρ ἂν ζια κάλλιςον,

-6 λιν. . χ - ᾽

τὶ ἑαυτοὺς ὑπο ὐζαμτως τ μητίρα ἐς τὸ



’ ν,} ΞΕ “ἱεοὺμ ἀνμίαίον τ βίομ παράγρῆμα κατέφρῳ
 Ξ ,ιὰἃ λ “. Φ ᾿ ,ψαν.ἐς ους ἡ τοιόνδ ς τίς ἀπίξαμμοισωποῖ

ν Ωο ἰ ᾿ 2 ὁὅιδε (τ κλίοβιςτ' ἐνὶ σωμασινϑικέοιτι ί μμῷν-
Ι δ δ.χωυϊλανζεν τάονο μητίρα ἣμ ἀγώτημ

ἥρας ἀς ἱωρὸν “λαοἱ δ, "ΙΝ ἀζμλωσάν,
ΓΙ] 2» ͵ ͵δυμωκετίμίισαν μίιτέρα τὴν σφφτέρην.

« ΤΙ ͵ 7 ’ ᾿ !' -
ἄυτονυ δ φυμκϑεντωνλι σον βίον ἐμ να οτίο τί.

- ᾽ ᾿ ,

ὡς τὸδιάριφομ (ὃν νὴ μακαριφότατον .
ΤΥ̓́ΝΝΙΧΟΣ.

ἕ , ͵ «

τυμνιχοὸς ϑδασύβουλου τον παιδὸς ἀποϑοανὸμ
ν᾿ νἱ λο Ἴ .Ἴος.ουρώφζως Ἡμᾳγκς νὴ ὠπίίοσμμα φο τὸν
Φ Ι! ᾽ἡ τομεγένωτο. τᾷ πιτάνα.ϑρασυβουλος ἐπὶ

2 ) “ " . αν ι οὐ 43 ἄσσίιδος ἡλυθων ἄπνοῦυρ εἡὰ Ὅρος ἀργῷ
͵ , ι ΠΗ ’ ων δαυμαΐα διιζάμεμος, Δέκνυς ἀπια πὰμ

ι ε ᾿ ἣ ς ͵ ,.,»Ἀ71. 7ὃν ἀιματόαεντα δ' ὁ σρίσίυς οεἰς ἐπὶ
ω ͵ ᾽ἊᾺ

»“πυρκαϊην τύννχος ἐἴπῳ τάδῳ, δήλοϊ κλαι
͵ ὁ ἴκ! ͵ " ’

9 ξυϑωσαν ξτὼ δέ σῳἼεμμον ἄϑακρυς θάψω,
, λον τ ᾿9 τὸν νημῦόμεν) λακεβαιμόνιον.

ὑπερίδου.
΄ ’ Θ λ αν Ἵ ΓΞὑσερίϑης μπὼν, χαραιίηρ δυδεῖς ἐσοφὶν ἐπὶ



αλὶἡ

τῷ πρύσώπου τῆς διαμοίαςενἀνθδώηρις.
δαντὸς ἴσων, ἀρχομένων ΔΉ γ᾿ ἀδγκν μα

ἀμφράσάν τὰς ὃ λοὺς ὅταμϑια παΐ ῥιζωθὰ
κακίαν παλαιὰ γὠννταςκαβάπερ εὐνίοφος
ἀῤῥωφι αὐχαλῳπὺμ ἀντ καϊασβέσαι . δάυ
τὸς ὑπὸ φοβατέον Υκ ἀνδλροςά σήλην»ὀνγὰ

γγὐμφωνην. ὑΠαίμάμ μὲν ἄριφον ἀνδρὶ ϑνώ
γτῷ. δυύτῳρον δὲ φυὰν καλὸν ἰφνέσϑαι.
γ τρίτον δὰ σλουτήν ἀδύλως. ἔϊτα τίταρ
“ον "βὰν μετὰ φίλων, ὑ[εία μὲν ἡἀγέται, κάλ
γος δὰ δεύτωρομ Τὸ Δὲ δίτονίσχυς. τέταρ
γ7].ν Δὲ πλούτος. ἀτυφλος, ἀλλ ὺζυ (λίπων.
ὑἰῳίανλνούς,ολὰ τῷ βίωϑυύο. ὑποτίερος

ἰδ πσλούτορι σον ἣμ ποτὰ «ζελπίλων πὶ
πὶ οντας ὑσίι ους ὁρῶ. ὕπνοινὴ κότσοι,μαθη
μασι πολέμια. ἔπνος ΥΔέμ ἀσίμιἡ ϑάματος
πρύσκσιρος νὴ ἐφήμιερος τωλέυτη.

’
ΦΑΛΛΙΚΟΥ.

φάλαικος ὁ τῶν φωμζωμ φράτηζος . διαβλῖς
ὁ αἰς ἐτὶ πολλὰ τῶν ἱῳρῶν χρημάτωμ κέκλε
Φον εἱξύσωσε τίς ἀρχίφ. ὑπεχείενσανηὶ



δι σιρὶ αὐὙ φραταίοῖ. φιλόμλλος. δυύμαρ
χος. φάὐλοςιν) ἋΣ γαὺν δου τ μ Ὁ ἀπίλλω
γορ ἀπόντος πρὸς ὡς ὧν ἀντῷ ὑκσαυρὲς ΚΙ,
ἡρλὺμ ἐχωμδρίνεὁμ τῷ νὴ χρυσέμ.νἡ τὰ τῳ
εἱ᾿: ςςίανδὴ τ ἀἴηρδα φιλοτίμως ἀμίσκω
ἥϊον.ὁ δὰ μκνύσας τ θησαυρὸν μάρτυρα
πάρᾳ ἰχάϊον ὑπιφανές (ον ΤὩΡΙΚΎ ὄμνρον,

γ ἔμδις λχίβς δυδίύσα λάϊνος ὑδὺς ἀφντορθᾳ
᾽ (Βδ0μ κι Φ. φοίβου ἀ-σὐλλωνος ανϑθι οὶ
πκέση. ΦΑΛΆΡΙΔΟΣ.-

βάλαρις θυγάτηρ πέφυκωνίφη μάλλον ὀῤῥένων
πσαδιωμ-περὶ πλεΐςου ἡριέσϑαν ἰονέας. ὁ ἂν
τὸς {τς Ὁ μὲμ ἀῤῥωςίαν, σώματος δερα
"“σοὐάν ττάχμημον δὲ ψυχὰς μύσον,ἰαδομ Ιῶ
οὐανϑάνατον. ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ.

ερρεκύδιης βάδλιος σύριος παρὰ τὸν ἀϊαλὸν
τὰς ψά μον σαρισδῪ δ) μάῦμ ὕριοδθο μοῦ
φαν ἰδών, πων. ὡς μετὸν πολὺ καταδύσᾳ
τις ᾽ν ἐμ ὀφϑαλιμῦις ἀυν κατίλυ. ὁάν
τὸς ἐκφράατος νϑωρ ἀγιμηβεὶςνὰ πιωννπροῇ

(5...)



ΤΣ

{πὸ ἐς διταν ἡμέραν τἀσμὸν ἐσίοϑαινυτο
γῳμ. ἑνιὼμ δὲ ηξῖς ἀρ μεσήνημ τῶο ὀλυμπί
αφισυνεβουλαυσω]ῷ πωριλάω ξένω ἀζοικασα
μεϊὰ “ δικαίων.ν) δ ὅκ ὠπιίϑκο μωΐ Υ 0
λυϑφάλω μεσήνη. τὶ Ὡ λακωδαιμονίοις
ἐκέλευσεν ὡς φησι θεύπομτπος ἂν βαυμαοὶ
οιφοματω χουσὸμ ἰ μάν, ματε ἄρίυρομιπροσά,
αι διῶ ὄναρτοῦτο τὸν Ἀρακλία, δ γὴ τής
ἀυτῆς νυΐίος τῷ βασιλωύσι κωλῦσαι φέρῳ
κύδνι ποίθοσϑαι, ὀύτορ συϊχρονίσαρ τ ἐπα
σοφδιςυνὴ πυϑατόραμ Διλάξζας,Σκ ἔσχε καὶ
[ἀτήμ.Κἰνσάμεγος τὰ φοινίκων ἀπύκρυφα
μιδλία. ᾿ ΦΙΛΟΞΈΝΟΥ.

εἰλύξωνος ὁ ποικτῆς, ἐπόντος “νὸς Διατί σοφα
κλὰς ψρηφὰς παρέσαϊτὰςἰυνάϊκας, «τὸς
δὲ φαύλας ἅπωμ, ὁτὶ σοφοκλῆς μὰν,διας δέ
ἀγα]ὰςἰὐγαῖκάςχά4,ἐγώθὰ,διαιφοῖν.

ξιλίηποῦ,
δ κι ᾿ ω-ῖἾ τ᾿ »"ε δι

Εἰλιππος ἼρΟ0 Μαλ ἈΙΟΌΝῊΝ ὁλυνϑιονπαξῥησιά
4 Ὁ “79 «.- Δ᾽ τ' Ἰσἰκώτορομἀὐ]ῷ λαλρούνταυνη(ΔΗ πέϑομενον,

ἐπιπλϑζαράπῳγ. ξ



Ὠκύμορος δῊ μοι τώκος ὅρσῳάιδι ἀἰορευές. Νῇ
δὴ τ ὠγάνωτοιδίξας ᾽ ςὡομολάωσυμμώς
σχμκέγαιτῆς ἐς «λίζανθρον ὑπίβουλῃ ςυὼμ
ειδηρᾷ πωριμίᾳτοίαλωάίρᾳ, φϑέριωμ καὶ ὦ
κόμιφος.νὰ τέλος λίοντί παραβλκϑ εἰς,ύυ
τω ματέσρῳψζῳν, ὁ αὐτὸς ἐζέσεμψεμῳ
 κα τὸ κοινὸν τῶν βοιωτῶμ πρέσβεις. ὧν ἣνᾷ
πιφανέφάϊος πυϑων.ὀύτος δ διαδᾳξομμένος
ὑπὶ τῇ τ λοίν δέμότατί νησυ[κριϑεὶς σαρὰ
τοῖς βοιωτδις»κἀ]ὰ τὴν περὶ τῆς συμμαχίας
λημαγορίαμ ποὺς ϑημοσθώνην. τῶν μὲν ἀλ
λῶν ὡπρωτάῦσς.τούτοῦδίῳφάνη καταδᾳς
σῴρος.νὴ Δημοοθέγνς δὰ ἀυτὸς͵ ὡς μέγα τῇ
κατρία σμέμος ἐν τὶς συήείρα μμάνοις ὑπ
αυτοῦ λύίοις σε μνύνωται τῇ-σρὺς τὸμ ὗντο

»δωτούτομ Δημαγορίᾳ, ἂν δὶ (4. τὸς
» γὼ μὲν τῷ πυδωνιθρασυνομένω; καὶ πολ
γλῶ δέομτί καϑυμων,θυγύπεχώρκσα ΝΣ

ὃ αὐϊὸς, μέ]ὰ τὴν ἂν βοιωτίᾳ μάχην δόπαιον
σάφαςΝἸοὺςνοκροὺςἧς7αφὴνσυϊγωρήσας,



᾽ ' - ᾿ς Ὦ ἃἐπινίκια τοῖς ϑε δὶς ἔϑυνινυ τοὺς ἀμδραίαϑη
σαγταρ,κατὰ ΤῊμ ἀξίαν ὑτίμησᾳ. λέίουσι

ΟΣ ῳ ἦ Ὁ ᾿ " .

δε πῖνες δ νὴ παρὰτ' πσῦτον πυλὺν ἐμφο
ρησάμεμος ἄκρατον,» μί1ἃ γ' φίλων τπι
νίκιον ἀλωμκώμον. διὰ μέσωμ τῶν ἄχμώ
ἐ- Ϊ 5,“ πα ; [η

λώτων ἀξάδηζων, ὑδρίζωμ Διὰ λόγωμ τὰς γ΄
- ᾿ς - 4 " Ἀ ἢ ε φ'

ἀκληρούντων δυσυχίαρ. δὰ μάδαν δὲς τὸν δ᾿ ν.  "» Ὃ ": ν᾿ 5. “

Ἴορα κατ᾽ ὡκέήγον τ χρῦνον ὧν τ΄ ἀχμαλώτοις
τ! ᾽ .-«. 9 Ι ς : κ ἘΠοὐα, χρησαο)αν παξῥησίανυλοίογἀηρφύφζα
δγαινλυμάμενον ἀνασέλαι τὴν τοῦ βασιλξ
ωρ ἀσέλ[ίαν. φασὶ γ ὁ πὴναὐτῦμ. βασιλωῦ»
τῆς τύχης σοι πῳριβε ἴσαις πρόσωπον ἐ[αμέ

[] ΠΩ 2 7  φ ες 933 Ἵμνονος,αὖος ὃυκ ἀισχυνη πράτίωμ ζρ[α Ῥερσΐ
Ἴψ7.Ὁ δὼ φίλυππον τῇ τῆς ὑσιπληζώως ἐὺ

, "4; ἫΝ - κωσογία κινηθά ἀντοσουτομ μααβαλάοϑαι τ δ
λμὺ διάνοιαν οὐὐζίᾳ τοὺς μὲν φεφάνους ἀπο
ἐίψαι, τὰ δὲ συνακολουδοῦντα κατὰ τομ
κῶμον σύμβολα τῆρ υβρέώς ἀτροΐιψαοδαι,
τῦμδίάνδθρα τὸμ χρκασάμανον τῇ πσαῤῥασία,

: Ἃ “5. . ΠΡ ἴϑαυμάσαι, νυ ἼΑς ἀιχμαλωσίας ἀηρλυδαΐα͵
τε



Πεὺς ξαν ῦ ἁμαλαζῆν ἑτοίμως Ἴκλος δ ὑπὸ
ἐν Διμάϑε καθομαλνϑέντα τοις ἀπίικαις χά
ρισινπάντάς αὐρλύσαι τοὺς ἄν μ αλώτους ἄ
νυ λύδων . δώϊἶος πρῦρ'σίρσας ὡπαν «λέ
3σι βΥλόμωνος πύλιμ ομοψπηρωτασα, τ πυ
αἴαν,ἡδὰ ζχρησων αὐτῶ τ χρησμὸν τούτον .

.Ἂ
ΧΡΗΣΜῸΣ.

ἐξῳῆϊαι μὲμ ὃ ταῦρος.γαἸώλρο,σὶνὁϑύσων,
ἀσήμαννῳ δ᾽ ὁπί. ἐμ αανηγυρωσι νηϑεῶν βυσὶ
αἷς ἐσωμμάνος σφαγήδῳταν,ὁδὰπρὸς τὸ ἵ
ϑιομ συμφέρον ἐς φϑέχωτοιῶς τ μαμτεῖν
προλίίοντος τὸν ἰωρῳ!ν ἄσσον τοθύσεσθαι.

ὁ ἀυτὸς υβυκοάτημ ἡ λασλέγην τοὺς πρθέφη
κὗτας Ὑ ὀλυνϑίωμ διαφϑεῖρας ΧΡΗ μασιδιὰ
Ἴων προδοοθήσαν τ ὀλυνθομ ἶλαν . ὁ αν
τὸς βουλύμενος ελήν τίνα σολιμὀχυρυτατί
διαφέρουσαν, πόντος αὐτῷ τίνος τ΄ ἐἰχωρί
ων ἀνάλωτοναὐ τὴμ ὑκ βίας ὑσάρχνιπ
ρῶτασων ἐ οὐδὁχρυσὸςτὸπάχος ὑπσωρβῆναν
δυνατός ὡσίμ. ἣμ ἣν ἄληφως πέραν ὁτὶ τὰ



Ἅ ὡςτὶΠΕΣἈ ἢ
ἐλ

τὸ ὅσλοιρ ἀϑύναϊα χέρωθᾶναι,τῷγουσῷῥά
Διὸμ ὡςὶ καταηρλεμῆσαι ἀγκατασκευάζων
τ.» Ὁ" ! ῃ ι.. «4ὃυν ὧν. ταῖς σολοσι σρολοτας δια τῆς δὼ

͵ ᾿ ͵ ͵ 4τοδοκία ς»Ὴἡ τοῦς διᾳχομενῦς τὺ γρουσϊομοζό
τ. 2 ΄ς ΄ς - ὅμὲς νἡ φὶ λὰς ὀνομιάζωμνταις “πορῆραις ομιλῖ

᾿ ! λ.,, ὯΔ. ͵ . »6Ὼε"

αἷς διύφθῴρα τά Ἀϑκ τ' ἀνθρώπων. ὁ αὐσορ
ἀϑκναιῖς μακαριζωμ λέγωμ. 4 κα ίκαφονᾧ

-τι Ἦν ῖ ε ͵ ᾿ γιατ ἀιράοθαι δέκα φρατηΐοὺς ς«υρὶσκσιν,
Φ Ν δ» --,,» 5»αὐ]ος Ὑδ ον σολλθιὶς ὑτωσιμνύνα μόνον σρα

ε᾿ ͵ , ν 5 Ν

Ἴκεὸμ «εὐδηκομαὶ ταρφνιωγά, Ο αὐ τοςΔ
Γ ᾷῳ : τ Δ᾽ Ὁ φι -.

λωὼβμ καϊορθωμάτων Μη καλῶν ὧν μιά! ἡμέρᾳ
Ι 4 .- Ϊ}ὉΤ δπροσαηλβέντων αὐτῷὦτύχηἄπῳ,μικρὸν

͵ ἝΝ ἃ σὴν ον 2 -Ἴϊμοικακομ,β!ϊτοσὺεἴνὴταλικνςνἀ[αθῶν
ποίασομ, ὁ αὐτὸς εἰν τ ἀϑυγαίων ϑαμαίω
γδῖς ἔφα χάριν ἔχᾷν οὔτ λοιδιορούμτες ἀυτ,4 3 Ὁ Ὡς

ξελτίονα ποιουσὶνητῷλέωνὴτῷ εὐᾷ, σῶν
 “.“,, Ὁ . 3 ᾿ Ὁ 3Ρωμαι Υαὐτους ἅμα νὴ τ λίζοις, τ) τ ζδ
[οις ψευθομένυς ἐλίμάμ. ὁ ἀωτὸ Πᾶς κλᾷ
δὺςαὐῷ κατῳαΐς ἴσης ἐμ σολέμω. ΝῺ “Ὁ
' ! 2:2Α «4 7 ... 4εὐπφυοῆος ἰαζον πάντωςΤΊκαὴἈμέρανἄν

 κι



Ἴουϊίος. λάμξανω «Φη ὅσα βουλέ “ἢ ἣν κλεῖν
οἵ νο. Ι ὩὩ ἃ -. ΕἼ 4
ἰχές. ὁ ἀυτὸς Δυδὶν ἀδϑωλφοῖμ ἀμφοτερὸν
κε Φ 7 Ἃ Ά ε 3Ν «κατέρου Ο]οιμον μων «κα «ρὺν ὠμῴρονα

“- « "Ὁ" ΕΕῚ Ἁ Φδ “ραντὶ κὺμ ορὼμ “Ἴομ ἃς ἀμφοταρομ οἶυκ
 ..ω ᾿ - - 2

ἐκ Ἠλ ἀβιλτερον,φη. τ μὰν «κατ ρὸν, ά μφὸ
τωρομάναιοτὸν δὲ ἀμφοταρὺν γδίτωρομ .

ν" ι ι ΩΞ -, οδι
Οαὐτοςολλφναν Ὑ ὥρλλῶν αν αλωοπίηρα

σκων ζϊως ἀνεςαλμῖνο. -τωνμκάδημε
μος ὅκ ψυπρώπως.εἰςὀύν᾿ ολύμίνωμ ἃ
νεβόμσῳ φῆσαι μὰ φίλιτπῳ «παδικὸς γὴ ἐμί
. ,᾿ ..» δ᾽ ι , ῖ

σὰ φίλος. ὡρωτασαῦίος ἃς τὶ φιλιππὸ ποῦων
ὦ ἄνς [ςμόμανος νησῶς οὐΐυς ἔφη φράσαι
σοι ξούλομαι προνελθωνις ὃυν προσηχ ,
μικρὸμ φκκατωτέρω τ χλαμυϑὰ ποίησον, ἃ

΄σεἮ . ῖς 2:

φχημομάς ν᾿ ὄυτω καὐῃ βμάνοςζονηο Φίλιππος
ἄφυτῳ ἀὐτὸμ ἁπων, ἄλμϑως ἣ ζυνοῦς ὧννὰ
φίλος ὁλάνϑανῳμ, ὁἀυτὸς πυϑόμανος ε[κα
λεῖμ ἀυτῷ τὸν ἀλέζανϑιοομ ὁτί παιθαςζκ
πλέδνων τσοιήται γυμαϊκωμιόυκουν ἔφη σολ,
λους ἔχων σερὶ τὰρ ζασιλοίας ἀνταίωνιὰς»



7ηὺ-:

[ἀνούκαλδο καίαὐὸς ἵμα μαλιεμὲ τῆς ἔωσι.
λείαςΤύχης,ὀννγὰ διὰ σεανΐον, ἐκέλευςδίαυ
-«ς ͵ Χ ὯΣτ νἀοισοτιλή προσύχάν γῇ Φιλοσοφήν, ὅπως
 ,.-» Ν . 20, »,»͵Ὸ » ἃ
εν μη Ὡρλλά τοιαυταά πσράζης» ( ὁ ἐγω

πῳπρα[αίνοις, μέϊαμέλομαι,δι ν αὐ Τα [ενγησᾷ αὐ, ὑύϊω {δος ἀρισοτίλαν ἐραψφιν .
ΕΙΛΙΠΠΟΣ ἀριστοτελει ΧΑΊΡρειΝ.108] μοι [ι[ονύτα ὑθνρλλὴν δύν οἵ θεὶς χάριν

ΝΜ Φ »ν κ-ν" ͵, ι δϑ)ν 4ἔχω,γχύδίως ὠπὶ τῇ [ὠννήσάν παιδὸς ὧς πὶ
Ἰῶ κατὰ τ σὴμ ἡλικίαν ἀνῪ[ω[ονέναι, ὡλπίζω
Ὑ ἀὐν ὑ σὸ σοῦ δαφίμτα νη) πανλυϑένταν
3 9 λεωΦω-ν"»"» λα "νἄξιον ἔσῳοδαι ν) ἡμῶν ον τῆς τῶν πραΐμα!
τωνδιαδοχῆς. Ζῥεωκίωνόσ:.

τωμίωμἔφκ ὄυτα ἐξ ἱερούζωμομ. οὐΐᾳ ἀκα
ῳ. : - δ 3ἀνϑρω-σίμης φύσφωςρ ἀφαιρξζομ τ λεομ,,

ὃ ἀυτὸρ ὑπ Σλωνὸς ουτὸ ἰῳλῶμ ὠφϑν. ὅστε δά
7 .ῷ Φ ᾿ ᾽ Ἂ -κρνων. ὁαὐ]ὺς,ἰμκλμσίας τιΐνο μάναςυπρὸςτ

ἡποῦϊα σκι Πομένω ὦ φωμίων ἔοικας, ὀρθῶς
ο , ως «Ὁ ͵ἐφηἼοπάζ ουὐχάπίομαι δ “τί λυναμαιπῖς
διολήμ ὧμ μέλλω λίξν πρὸς ἀϑημαίους.

Φ τ}



μαίαςἰὠνόμένης ἀϑαγαίοιςιως εἰς ἐσίν ἀνὴρ
᾿ “" ΄ι » ᾿ς Ιἐντη πολέ ταῖς πάβίωμ ὠναντίουμάγος ίγω

ΛΟ.) 7 - “ Ι “ “Ὁ

Μμάλονη τ' ἀῤμγαϊων ζκιτάμ κελωυδνίων ὅς τίῳ
ἰσὶ ἠηβοωδ]ων,φωκίωμ ξαὐ]ὸν φησφίοντον

ἐνάν, μόνω ἡ ϑαυτῷ μηλὰν ἀράεκάν. ὧμδι
πρλλοὶ πρά πἤγσι νὴ λέ σιν. ὁ ἀὐῆὸς λίίων
ποτὰ νωμην σρὺς τόμ δήμομ, υυϑοκίμάνὴ
. 4 “«ΦὉε }"τάν τας ὁμαλῶς «ὥρα τὸν λὸ[ον ς
μᾶάνγς σιφραφεὶς πρὸς τονο φιλες ἀπ.
μὰ κακῦν τὶ λείων «μμουτὸν λέληϑα: ὁ ἀν
τὸς ϑαμοοθέγες ὁ πόντος ἀηρκί «νούσί ες ἀπ
ναὶ»! ὑὰν μαμῶσι, ναὶ ἀπεμ ἐμὲ μὲν κὰμμα
γῶσι σὲ Δὲ ἂν σωφρομώσιμ, ὁ ἀυτῦς ἀρ!

͵ . Ὃ 4 ἢ “δι 2 ͵[«ἰ τονόο Ὑ συκοφάν!ν μίιλλοῦῖϊος ἀηρθνησμκάν
ν οἱ , “ὦ ᾿ λεὐ Πῷ ϑεσμδίκρίῳ κατακροίτ ἰφ[ονότορονυ δὲ
:- Ἃ ῳω δ, "ΟΡ 84ὑμέμν ᾿φωκίωνω προς ἀντ ὑλθάν.τ' δὲ φὶ
λωμγκ θελόντων πρὺς ἀμδμ πομηρὺμ βάδί
ζψν), νὴ σοῦ τῖς ἂμ σεν διομ ἀριφο[οίτονι
λαλήσφων, ὁ ἀὐϊὸς ἀϊούντος ἀλεξάνϑθον ζιν

νι Ὁ ΝΕεἰς ν» τ' ΔημΧὰ κῳλάνοντος διομαεὶ παριᾷ

,.“.-.-



ὯΝες
οὖν

Δ

γᾶ φωκίωμανὴ συμβουλεύφμ, ἀγαγὰς ἔ
φνισυμβέλωυνω τοίμυν ὑμῖνἐὰ κράϊην τδιρῦ“πλοῖς ἀυτους»Ἡ Φιλέρ ἀμαι Ὑ κρατοῦν Ὑ.

ὁ ἀύϊος ἀλιζάνθρου δι μακεδόμορ ξκατὸμ τά
λαῦία χρυσῖν αὐϊῷ πῳπομφυτος,ρωτο Ἰοὺς
κομίσαντας,τὶδὴποίῳἄρλλῶνἀθχναΐωγ ὁμ
τωνιάυτῳ μόμω ἀλέζξανᾶρος σἰπομφω φκ
σαμν δὰ δτὶ ἡγήταί φε καλὸν νὴ αἰαθὸν. ὃν
κούμ ξάτω μὲ νὴ ἦναι νὴ δοκν τοιούτομ. καὶ
ταὐτάὉκομίσασινφπὼμιἀποπίμιψάϊομὰμ
τὰ χρήματα, ἀλεζάνδιρω δὲ τἰ[ραφον,ἐ ού
λοῖ!ο ἀύΐῶ χαρίσαοναι ,ἀηρλυσαΐίους ὧν σάρ
Ἅωσιν ἀϊ χμαλώτές ὅπερ ἐκῆνος πωποί ἡ.

ΧΆΡΗΤΟΣ.

χάρη ]οὺς ἀπόῤῥήϊομ λύίον ἐκφέροϊας ἀθικῆν
ζω το,νη πρὸς ὃυς ὑκφερύσι.μισούμαν ἡ ὃυ
μὐνον Ἰοὺς ἐκ λαλήσα ας,»διὰ νὴ τοῦς ἀκού
σαν]ας»οἱ μὴ βυλό μεϑα. Χαιρημῶν ἔφ. ζω

᾿φιν δι τί μὴ συγιέντεο.  ΤχΧλρίλλου.
Χάριλλθῳ ὁ βασιλεὺς ἐξωταϑεὶς, διατὶ νὸμὺς



δλίϊιο δυτῶ λυκονρίος ἔβακον, ἀπεκρίμά το,
Ἴους χρωμί νϑοὐλίίοις λθίοις μὴ διάοϑαι νόμων

"- ν 5 ϑλ .ρλλῶγ, ὁ αυτὸς,Ὑἡλώτωνπἶνος ὑρασύτῳ
85 οφ᾿ ΄ ι κ Φ

ρομ αὐτῷ σροσφίρομενζνητῷσίωἐπεκα
3 3 δ. 9 ες

ἼςΠανονῆου ὁ μαώργιζομαν, ὁ ἀὐῇος πρὸς τ
αὐυϑόμωνον διά Πϊ κομωσιν,ἄ πων. ὑτῇ Ὑ κόσμων
ΚΙ ᾿ «" ᾽ 2 «.ἀλαπανωτάϊος δύτος ἐςίμ. ὁ αὐοςνπυνθα

Ἂ 2 ῖμομέμΥ τἰμορ.) Διατὶ τὰς μὰν κύρας αμαλν
ἥϊους. τὰς ἃς[υνῶκαςἐγκωκαλυμμίμας ἐς
τόυμιφάνὰς αἰϑσιν, τὶ ἐφν Ἰὰς μὲν κῦρας, ἄν
ϑρας ευρήμ δ. τὰς δὲἰυμαϊκας, σωζάν τοῦς

ες Τρ ΦΙΟΝ φ ΠῚχοντάς, Οαυτὸς ὡρωταβᾳὶ Ἴνα νομί φῬλι
4 ᾽ Γ ΞῸᾺ 2 σι ΄ι

τείαν αρίτην͵ φη. ὧν ἡ αμ περὶ ἀρετὰς 'σλή
ῇ ΙΕ: ’ “ἢ ᾽

σοι σολιτευομάανοι προραλλμλδς» ἄγων σά
σίως ἀγωνίζομται.. ΧΑΡώΝΔοΥ.

᾿ " «. Π] ͵ ο᾽ «καρώνλαρεν τίν] νομοθεσίᾳἸάδὶ «ΦΗ..0 “6.
  ν Ὃ ΓΑ» { : 3, 3 ͵σν αὐν΄ μδυὰν πάλιν» Δ υδιομιμῳίοϑω,

μότῳ μιοχάτω λον παρὰ «᾿ηρλίταις. οοΟὴ«-ποίσαζίον κακὸν κα ἀν ἑαυᾧπραίματ΄τῷ
. ., 3» ,.ορρισμέμος,ΚΤἀπύτυχεςγάρφασὶγημας.Φ - εἰ. 3", .τὸ πρότιρομάυεμερῶν κατάπαυσομειτυᾳ



ᾧ σίτυχες νυ ανικὸμ τὸ πεῖρας Δεύέρας λὰ
Ἦ»Ἦ ’ ΄-- δ ’ Ὧν» 5.βῳ πάλιμ, ταῖς Ἵ ἀλμθᾳίαις,ὐδὶς ἐμ εἴα»

ἘΣ πράξκασιμ ἁμαρτάμωμιἄφρων ἀμ ϑικαί
ὧν μομιυϑαεῖν, Πς ΧΑΒΡΙΟΥ,

χαῤρίας τλεῖς κάλλισα σρατηγάμ, τοὺς μάλι
σα πἰνώσμοντας τὰ τῶν πολεμίων. ὁ ὠὐῇὸς
Δίκη φεύίων προδοσίας ματὰ ἱφικράτουςᾧ
πιτιμῶντος ἀν τῷ τοῦ ἱφικράτους οὔτ κινῶν

ς.; Ά ᾿ ᾽ ΄ ͵ λ] ν᾿ 4. κωμενωμ ἐς τὸ [υμμάσιον βαδιᾷ ἦν τὴν ωῤῷ
«νῶραν ἀριφὰΠγαροῦν ἐπωριαμ ὀλλὸ τὶ [νῶ
σι περὶ ἱμὼμ ἀβαμαιοισὰ μὲμ ἀυχμῶντα νὴ

«᾽ ν τολὸ ἢ ι., Η͂ν

ἀσιτον Ομλῳ Δωκρισίκοτα γ) αλμλήμμίνον
ἀορά «γούσιν.ὁ αὐῇος φωβά λέν, Φο [φρώ
τερὸν ἐσίν ὠλάφωμφρατοπαδομιίμιίμν λέ
Ὁ ος.Ν λεῦντων ἐλάφου ᾿ς χίλωνοσ.

χίλων λαματητί λακεδαιμόμιος, ὡρωτηβᾳὶςτί χαλωπώταϊονοτὸ γιϊνωσκν ἑαυΐ ἔφηχον
δ.' , "ὍΝ, 5 ; 35 "4.σιμομοδ ἃς μϑϑασϊαμῆων ἀλαζόνωμ,ὁυσὲρ

 εαυτῶμ Δυναμιμφλυαρούσιν, ὃ αὐδρἂν
«Ὁ χα ε ΕΣ : 4.

λιϑίμαις ἄκογαις ὁ χρυσος ὑξωταίζωταν ὦ



ϑιλοὺς βάσανον φανεράν,, ἐμ δὲ χρυσῷ, ἀμ
Ὡρῶν ἀίαϑωμ τῷ κακῶμτε νοῦς ἔδωκεν «λεῦ
ζῶν . ὃ ὀυτὺς,λυπύμίνε πἰμὸς ὡπὶ τοῖο ἄυ
τ΄ κακοιφοέπων. ἀ τὰ πάμτα καταγονσήςἥΤ

Ἴον περὶ τῶμ σι αυτούδυσφορησάᾷ-τ᾽

ΟΑΥΤΟΣ, ΤΑΔΕΠΡΟΣΕΤΑΤΤΕ.

Γλώσσμο κρά ν.νὴ μάλιζα ἐμσυμσοσίω. Μὴ
κακολογίμ τοὺς πσλασίὉΜμ ἃ δὲ ΜᾺ , ἀγχούσῳ
οδαν δι; Ἀυπμϑήσῳσδαι. ΜΗ ἀπέλίν μη
θομί, ὑναικῶδιες γάρ. ταχυτίρομ πὶ τάς
Ἴνχι.ἀς Ὑ φίλωνἡὡπὶτὰρὠυτύχίαςἀρρωὺς
8.41. τάμομ ευτωλὴ "σοιή341. ταϑνηκότα
μὴ κακολογήν. τῆραςτμάν,φυλάτνξαυ
τὸν, Ζαμίαν ἄιρήσλαν μά λλομίκαὶκέρδοςἀι
δχρὺν.ἡ μὲν ἣν ἀπαΐ ἐλύπασς “0 δὲ, δια
πανΐος. ἀτυχούντί μὴ ὑσιελαν. ἔἰσχυρον
Ὀντά, πράομ εἶναι ὅποῶὶ δι πλησΐομ ἀιλωῦαν
μδλλόμιη φοβώμται, μανβάνᾳν. τῆς ἀν
δικίας καλῶᾳ προζατήν. Τὴν Γωπίαν μὰ
παϑοξίχέμ νοῦ, ονμον κρατήν . Μανήκὴμ



μὰ ὑχϑαίράμ, μὴ ὑτοιϑυμήν ἀλυγαττ.. ν ὃ
δῷ μὴασῳύϑάν, λέ[ονϊα μὴ κιμῳῖν τ χέρα.
μαμικὺν Γάρ. νύμοις 'σῳίϑωοϑαι. ἡρεμίᾳ
χρῆσαι, ἐξυκ πάρα δίατα, χορικίου:

χορίκιος ἔφη. τὸ ἐκ φύσεως ἀἰαθὸν,ἀλόκιμομ,
τοδιὰ εκ πσροσιρέσφως᾿παιγεζον,Χορῶνἦι
ὧμ ὄντων κατὰ τὰς δής "λικίας ἐν λακαλαΐ
μον! Ἀὴ συγιζαμέγων ἐν ταις ξορταις τῶμ ἴω
ρόντων ἀρχόμανος λων . ἅμμαως ποτ Ἵ
μὲ ἄλκιμοι γεανίαι. ἡταῦ τ᾿ ἀκμαΐ οὐ:
ἄνϑρων ἀμήβόμωμος, Ἀμμεςλί ἐξσμίμ,
ἄιδιῳ λής, ἀυγάσδῳ,, ὁ δὰ διτος ὁ Ὑ παΐλωμ,

ἀμμωρδού ἰρσόμεϑα ἡρλλὼ μάῤῥογες.
ΧΡΥΣίππου.

Χρυσιπὴρε ἐρωτηϑεὶς.διατὶ Κ ἡρλιτωύφται,ε
πῳϑιόπὶ ἐ μὲμ πονίιρὰ πολιτώνκται» τις ἃς
15 ἀπαρίσκα. 4 δὰ χενσὰρῦ ὩΡλὶ ταις, ὦ ἀύϊοᾳ
ἀπόντος ἀυτῶ τίνος ὀἰφίλος σε λάβρα λριθὰ
οφέϊσω . μῆτλς[χωἀυτισς ἱ φαμερῶς ἂν
τὸ μίλλ ἡμίν. ὁ ἀυτὸς ὅτὶ σᾳ πἰγως λοιδϑ

.



ΕῚ « Φᾳ - . --δουσιν νὸς φπονΐορ ἀλλέγω ἔφη ὅδϊω διάϊα͵
- ΕΙ Ὁ : Π δι ὦ δ)2)5)ἷ΄Ἷἵῃοὐφίῳ ἀπιζῴοϑαι ἀὐτους.Ὁ αὐἷὸς ὀνάδιοθεῖς ὃ
πὸ “νος ὑπ Υχὶ παρὰ ἀρίφωμι μετὰ ἡΡλλῶμ

3 -., “» “" “ἃ »".»σχολάζ4.ἡ τ᾽ ὥρλλοῖς ἀπ προσόνονδκανῷῳ
" ι

φιλοσόφισα. πρὸς τ κατῳζανισά μεγομ κλῳ
ἀνβς διαλεκτίκὸν προϊωνοντά αὐτῷ δ

ο ᾽ ᾿ Ὄ

φίσματα, πίπαυσο ἀπε, πωριίλκων Ὑσρω
τ “ λΛ. “- ͵ .- » ΔΔ

σίυτώρον ἀπὸ Ὑ πραίματί κωτέρωνιημῖν δῳ
τὰ τοιαῦτα πρόυτήνς εἶ νῴοις, πάλιν ἐπεί τς
ζι τκαταμόμας ἀυτῷ λιωλάίωτο ξυφαβὼς οἷς,

-π 9 “πεὶ δειβφωρῶν προσιόντα ὀχλον Ἡρχῳτο φιλο
σι 4 ι Α

᾽ γάκήνοϊφη, διμοι κασίίνκτε ὁμμὰ σον ταράρῥ ΙΪ Ὰ

9 σύται. τάγυς δὲ μωτίῦν λνοσαμ, «Ρ ίως Φρο
ΜὈ . κ ΩΣ ΄χ ὼ .-"Γ

γῶν. ὁ αὐτὸς ὧν ταῖς ὀινώσασιν Ησυχαζῳ πα
Π -ν ν᾽ ΝΧΟΩΓ.

ραφορομῳγοςτσκελῳσιννώς ἀπὲντϑουλην,, ͵ ͵ ει δ

χουσίππε μόμα τὰ σκέλη μωϑυή, ὁυτωδἣν
φρονηματίαςὡςτοἐρομέννεἰμδοντίνισυςὰ
 ων  “τρΡρ 3 δ 4“ “ν

ΦΩῪ νον,4πάρὡμοΐ,νηὴδ4ὑπελάμβανομ4
ες δ » « . “ῷἸἈᾺν ἵν.»

γαι τί νὰ «μον βφλτίονα;» “παρ αὐτῷ αν ως
φιλοσύφγμ, ὅθεν φαοεὶν φἸ ἀν λυχὺἡγαιν
δοςπέπιυται,τοὶδὲσκιαὶἀΐδσουσι,



καὶἡμὴγὴἣν χϑύσιπποῦ, δυκὰν ἡμχοά,
ΧΡΎΣΙΠΠΟΣ ἀπολλωνίου ΣΟΛΕΥΣΝ τὰρ
ΖΕΎΣ, ἀδώτα ΤΟΙΟῪΣ ΔῈ ΤΊΝΑΣ ΛόΓΟΥΣ.

εἰῆς ὑςὶν ον μαγάροις,δα ἐςὶν ἐμαϑηγανς. ἀνὸς
Αἱ ἐξὶμ ἐμ μεγάροις» ὅκ ἄρα σὶμάνος ἐμᾷ
γήναις, ἔι τί λαλεφ ούτο σὺ Διὰ ᾧ φὐμάϊος ἔς
χί αν. μοΐζαν ΝΥ λαλήςο μαϊά σΥ ἄρα ϑιὰ Ὗ'
σόματος ἔρχεται, Ειτὶ δυκ ἀπεαλωςοὐ
Τὸ ὠχής «κύρα τά ἵκ ἀπιβαλεςεκέρατα ἄραξ
χάς. ὃ λζίων«ὦ ἀμυλτοις ἀσεξᾳ,ὁἱωροφάνίης
λ τὸις ἀμλνήτοις» ἄρα ἀσεβώ, Ἐσί τίς κᾳ
φάλη. ὡκᾳίναν δὶ γκέχές, ἔοι ἃς τίς κεφαλμ,
γκ ἄρα ὑχῆς κεφαλήμ. τάφων.

γάφωμος ὕρμιϑες. ἐπὶ τῶμ μετίφαν ξίύξαν ἑαυ
τὸ ὑκρωμίνωμιῶν λίδυκ ἀννδιλίβυς, ψάφων
νοίλαὡρασϑεὶς ουδιαϊμονίας, Υταπήνῃς μὰ
Δία χϑὲ τῆς παριαουσας ἰαύτης,ἀλλὰ ἥβελᾳ
ηδϑεὺς ἐγαι ϑοκήν. ξυλλαδὼμ δύν “Ὡλικὼμ
ὃ ονίϑωμ Ἰρλλοῦρι ὑλίϑασκεμ ἀν τοὺς ὅρνιὶ
βαρν μίας ὑφοο ἀφωμοὰ ἡφίᾳ ἀύβις τὶ τὰ

 εἰ κωλδν



δι δύτοῖ τὰ ἥλομινὴ δὲ ὀληοι σρνιᾶςο εὐ μᾷ
νοι τῇ φωνῇ λίβνες δὼ ὑμίαμγομίσαντως (ἱ
ναι τὴν φημαν ἑᾶσον ψάφωνινννἂν ἀύϊοις ῥᾳ

ὃς ὑποὺ ονίϑωμ χέροτομούμεμος. τῳυϑὸμῳ
μοι δέ σῳ φασὶ Διὸς γόνον ἀιπόχοιο ἀἶναι. ὀινγο
διοὶ ἀυν ὑμῖν Φ ᾧ ἀντὸς αυχῷ. ἄλοίορ
δὲ ὃ μὰ τὰ ξουῖν Διωξιῶν. δληὰ τὰ τοῦπα
δοςιηρέμα ὃύμ ὑλείχ ὁ ποικτμίους ὡπὶ πα

δάσιν ἀνχούμτας,νὴ τουτῦ χάριμ πρωτωνήν
ἐθέλοντας.ΔιὸνλἸληπόλεμονἀναιρῳ,,.

χευδὺμωνομε χρη ἐλέγξαι διὰ τὸ συμίησόμᾳ
γον ἄταπον. τοῦτοδ' ἐφὶν υτσιοβκία, τευᾶς
ΝΣ ἀγῳλεύδερομ. ἀλναφα [ἀνμᾶϊον. τοῦὸς
σιμἄρίις φίλος. τρκὰσὰ Δρύσοροδυτως ὦ
ἑαλοῖτό α]καχος. “ἰνῳλώδιις ὧμ. δύτος
δὰ μέλωνὴν σοιμίης ἔυτω δὲ ζκαλεῖτο, διὸ
ἢ προδιἐξσινσιςὁμιλοῦσιδιαλωΓὸμάγοςς

Ἑωυδοσυρα διομὰ σά, ταῦτα διὰ νυϊ]δς τίΐνᾳ
τοὶ ποὺς τ Ὁ πολεμίωνκατάπληξιν ἶνα
Δῳΐζωσινὅτπλήϑος πσολυφρατοπίδε ἐπί,

" β πυχϑς



ι}

τυχῖς ἀἰαὐῆς παϑὶς ὁ σύμπας κόσμος, τυχλρ
μίας χαλινὸς ὡςὶν ὁ νοῦς. ψυχὰς Ὶ» Υϑδιὲγῳ
εἰΠιμιώτερον, συχὴδἐκδεθέωνἡαμένκἀϊ
δὸς δ᾽ ἐξεβηκ4, ἣν πότμομ ἰούωσα, ϑῆλομ ἂν
Ἴφύνων,πὶπνεῦμαἑεὶνἡψυχή. κάϊὰ παν]
ἐϊκοῦμ ὦ σώμάϊος. ὃν πότμον ἰούωσα. ἕλᾳ
ἴω πυϑατύρας ὁτί ἡποντελεύϊωντοςἄνδυνὴ Ἢ ὀληὼν ἅπαντ» ἀπαλλατήσα ᾿ σωμα
Ἴκἐνἔκώνωτίνίανἐμῷἂν πλανωμένκ εἰ
κα! αλέφθῃ [ὠνομένωζώῳ ἢ ἡ) ἐμ φυτῷ, τοῦ
τὸ ὄμμρος ὧμ τῷ (ΐορος νὴ προκλὺ δ ανάτω
προυβαλων,[ὠνναϊές ἣ ἄμδρας παράίων “ὮΡ
ἐνήσκοντας, τ ψυχὴν φκσὶν απαλλαϊίομένην
ἔραν ᾿ μδιραν αὑτῆς. ἀνϑομανημ ὅτὶ καϊα
λωΐπᾷἀκμάζοντανὰἀυΐεμα σώματα «νηίδᾳ
διοικῦῆαν μὴ υ[κάϊαλέφϑ!α μογθηρῷ τἰνὶ ἄνγω
μέμω ἡ λυπηϑέσζίαι συνοῦσα «δ ἐπί πἶνι ἀλ,
λωνἐκοςἀχϑεο)αι ἀβάνατομ δύσαμ. ἄμα ϑᾷ
Διὰ τοῦτον) πρὸς ἀρωῦ ἡμᾶς προδεπά δὲ
λῶμ ὡς τὰ [ωυμῶα σωμόϊα να ψυχλνατα



λιτονσα θρκνά κακῶς δὰ τοῦτο ἔλεἶομ ὃν
βαγόρας. ὅτ ἡ ψυχὴ μιὰ τὸ «ξῳλβήν ἐς φυύΐά
“νανὴ σώ ματα Ν ῥάμιννς μωταβάλλεωται «.
ἽΝτ) λῳλύπήϊαν. λυπήται Δὲ,μααρτῳἀνά
ἴια πράζασα «αὐαης ἀναζίως περισέση, νὴ ὅ
Ἴι σῶμα ϊὰ ἀκμάζον. πρὺς ἀρῳτ δὰ μᾶλλον
ὃ ἡριδίης συϊκαλᾷ. μὴ ὩΡὶς, κακὰ διαπραῖ ά
μῳνοι  αυτι-σεριπέσω μι ριἀμλρυτῆτα ὃς
γα ἀνθοκίαγ,ἀλλὰ τὶ ἀνδρωσότατα,ἢἀν
δοὺς φύσιν. ἀνδιρᾳίαν Ὗ ϑκαταλαίπᾷ,ρων
δύσαν ἰθῖαν. τωριῶσα κάμκαλοςορλλων ὄνων
ἄνατίϑωται φορτία. -σὶ Ὑ' ἂν γάρα μὲν ἐμ
ἡ ϑυφυχι αἰς Ρλλῶμ δὲ ἀμάνομ ἐχόντων.

ὭΡΙΩΝε

ὠρίω, ἐσὶν ἄφρομ μέτισον ἀγίῳ Υν ῶ κατηζερι
σιμλάνον ὕυτω. ἐρῳδιῦς ὃ ηρσήδιωγοῦ Ν ἀλκ
μήνας μιᾶς Ὑ ἄτλαμτος θυϊατέρων κέ μὰμ
ὧν τανάίρα Ἴϊς βοιωτίας. φιλοξεμωτάϊος δὲ
[ωνόμωνοςὑπελίταί ὁ ἄρτῳ νὴ βᾳουςιζευς δὰ
νὴρσφλωμνὴἑομῆς ἐπίωνωθέντας ἀὐ]ϑ,νὴ



.

κ᾽ ἃ

ἔν - } - ᾿

τ φιλοφεύτυναν ἀηξϑῳϊς ἀμῳνοινπαρήμεσαν
, - Ἀ ἔ « 3 ".ἀντήν ὅ, τὶ αν βούλοιτο,ὁδἄτεκνος ὧν ἄτη
σαΐο παιϑϑα, λοβόμτας δύμ δι θαοὶ τ ἂν ἴφρευ᾿ ἵ - ᾿ -

ἐάντος ἀντ βοὺς βυρσαμνάτααχγὸρμηεναμἐφ
.«.Νλν Ϊ ΡΥἀμτον,ὠκέλωσαν κρυψαι κατὰ ΤᾺΝ μεϊὰ

! ΄ “]Ἢ - 4 Ὁ σ 1δέκα μῆνας ἀνωλοοϑαιὧνΔιὰλθονογνότενᾳ
- . 2 ν .Ἷἷ ἉἼς ὑρίων.δύϊω; ὀνομαοϑεὶς διὰτὸὙρήσαιἼους

͵ ἰὼ ᾿ Φ Ἁ 3 .ϑωουυς, ἀτα καὶ ουφνμίσμον ὠνο λάοϑη ωρῖ
Ό 2 Π ᾿ὡμισυ[κυνηίε δ ἀρτέμιδι οἀποχῳ δηδεμ

[ δ Δ Φ. 2,ὩΣ βιάσασθαι. δρ[ολήσα δὲ ἡ βιος,ἀνί δέξομ
» ,, ᾳ.« ἃ - λἐκ τῆς Γῆς σκορπίον. ὃςΕΥ̓͂ λνζαςν) σλῆ

ἈΦ" ΒῚ 3ἔαρ καϊα τ ἀφράίαλον, ἀπέκίναν. ζιὺς δὰ
. ὃ ’ Ὃσυμιπαϑῆσας,αὐὉκατασίρισῳ,δὴτ’σκὸρ

ΒῚ «“κ ΐ φιε-ἰν ἀνατίλλοντορ ὡρίων δυνά ἱφορία σώ
δὰ ξυφορίωνι. ᾿ ΤΙΜΟΚΛΈΟΥΣ.

Ἃ τὰν ἄμυσον ἣν τὶ σοὶ ϑοκὼ λίίήν « γος ἐφὶ
δι. ἵ Ἀ ᾿ Ἂς

ζωον ςασἰρνον φυσᾷ, καὶ Ἰέλλα λυπηρα ὁ
ϑν». 6« Ως ! ᾿ Ἶϑ»ὁὦώ5 Υβίος ον ςοὐ]ῷ φερά, ραραψυχὰ ςουμ φρομτι

ἵ Υ̓́ ᾿ .“ ζ.2δωμάνευρατο ταῦτας,ὁηδνούςτὶἰλίωνλή
- ᾽ Ἁ “ .ἐκῳ λαζὼμ, πρὸς ἀλλροζίω τὰ ψυχα[ωϊμϑεὶφ

8



ἼΩΝ, μεϑηλονῆς ἀπαλθς παδφυ εὶς ἄμα.
. πὸ ὡρι

τοῦς ἡ δαίωδο ὕ Πρῶτον καὶ ξζουλή σκό πᾷ,
ὡς ὀφαλοῦσι πάνίας.ὧμ μὲν γν σένας, Πΐω
χύτωρον ἀν κααμαϑὼμ Φ τήλάφον γΓανύμς
νομεδυω τ πωμίαν ῥᾷομ φίρᾷ. ὀνοσῶντί μά
μικόν,ἀλκμέμωμα ἔσκψατο, ὀφίαλμιᾷ
τίοοϊσιφινἴλῳ τυφλὸν. τί ϑμακά τῶ σαῖς μνιῦ
βη κεκούφικῳ, χωλύρ τίς ἐςί, Ὁ φιλομίηταν
δρᾶ. τίρωμ τίς ἀτυχή κάϊέμαθῳ “ἢ διμία,
Ἁπαβία Ἂ τὰ μεΐζομαιν σῳγεμθε τίς, ἅτὺυ
χημαὶ ὀλλϑις [(ἰονῥἐἐνμοού μινος» τὰς ἂμ
τδρ ἄυτ' συμφορὰς ἡ Το, φίνᾷ. Ὦ βασιλεῦ
γϑ τόδε ἐς δυμὸμ βάλς. ὡς τῦϊσι μὰν χρηφῦισα "Ὁ κοἐνσι Ὑ' ἄγων, κακοὶ λούλοι φιλεῦσι γι ἰγῳοῦσε.

Ἴσιτι δὰ κακδισι χρηςοῖ. Ὁ γῆρας» διανὲ λπὶ
δέ λονῆς ὑχέφονη πᾶο ἧς ἐς σὶ (οὐλωΐ ἀγὼν
μοολήμ, λαβων ἃς πῖραν ματαμάλάαμ λαμ
βάν. ὕλινων δροφονηέτωκῳ μύν,ὡπὶὙμετά
λαλείντ,ταἀηρτωλεν μικρά. Ὡῶν
ρλυτίμὴδονἐφὶνἐλ-πσὶςκακέν.ὦ"5.
κλέο μαΐ γη. ἀπὶ ᾿ ϑυμϑμάγων. ἢ ἐνκτ



ἀνδρῶν "]αλανπώρων γένοςὡςγδωνὡσμὰν
πλὴν σκιαῖς οικότας. βάρος περιοσὸμ γῆς ὦ
γαρῳφύμωνοι.ὧνἱκανὸνσλὺμ,τούτω[ς ἄ
σχϑὺν Υλίν. τιμόβᾳος ὁ κένωμος ἔπε τοῦτο
Ὅρος ἀρισοφωντά Τ' ἀζινιέα πανττ ἄρισα ξ
χομτῶ λύξοννπλὴμ [ς ἀσώϊον ὄντα. ὥκ[φρά
κουξας.δικλὰ ἣΝ τὰ Δυφυχῇ. Ὥμοσαν. ὀλγὰ
λέϊοιμἀλαϑέα τοὺς ἐν ζρωτί ὕρκῦς, μὴ δὺ
γάμ συατ' ὡς ἀβανα τ΄. ὧν ἰϑς δὶς ἄνοςεὔχς

Ἴαι τυχῴμ, τῆς ἀθανασίας κρέτίομ ὅϑὰν ζυχῳ
Ἰσι. Ὧν γάρ πίο Γλίχεταν τυχήν,ἐκῆνα ΝΥ
ξάζε, καὶ ταὐταπᾶεινατὰ μούμιῦσω γκα
τὰ μῶμιν, ἀλλ ἄρα λυσσοτμύτερον ὅδιον
ὡςὶν ἀμδυ. Ἐχομτοῦ τοῦρ ἐχϑαίρονας ὀικεῖ
ὕς ταὐϊοςίνς. ἀμζνδομ ἔχης τοὺς ὠχϑροὺς
ἂν ἀφῳφίας φέφας, ὀυ ἐυσοῦ! αἱ κινϑύνων σῷ
τὰ βαβυλῶνου τεῖχα . ὄν πύρίοισῳμιράμι
δος.5συραμίϑωνσάχορ.ἂν ΤΣ προδόλιαν
ψυχὰν σύνοικον λυφυχῆσηρ . ἊΜ συγοικοίης
ΜῸΤ αὐτὶ ἐμ ἀῤῥαγῇ φοϑρίω͵ ἀλώσιμον τὸ
φρούριομ ἀφύλαϊίος αὶ πόλιφ. Ὦ δια κεφαλὴ



ν᾽ ἀ[κιφαλὸν ἔκ ἐχέ, Ἰἀνθρων μείαλοπρε
τῶν μὰμ τῷ τωμαἡκα ὰ ψυχημϑὰ ἀλοτί
σώγ. Ὦ παισιώπα.ΠΟλλ, ἐχᾷ σιωπμναλά.
ὥρα σῷ ϑυμοῦ κρείοσομα[νωμην χήν. ὧρ
Σκ ἐσ λίίσι νὴ ἀνδράσιν ὕρκια πιφά, ὃς μέ
[«τὸ μικϑὸμ ὡξὶν ὧν καιρῷ δοθέν. ὡς σὺμ ὃς
δίσι τοὺς σοφοὺρ κινεῖν δύρυ φρατηλάταις
ΧΡ. Ὑ ϑωῶν Δὲ μῆβιά. ὡς ἔς! τοταμήνα
σχώτον ἦν ϑυφυχῶν. ὡξ ἁδὺ τωφυσαντὶ πῳΐ
σῶϑαι τίκνω, ὦ τὰς φρίμας μὲν ἄρσᾳναρ
κωϊϊαμένμν, τὸ σῶμα δίξν ὑγαιζὶ ὑκλείαιο
πρίηρν. Ὁ ὑώ συτεῶο διιΐς φίος βασιλὰ
οφονησυ Δύλοισι κωκασμίνῳ κερδαλεύφρον.
Υ μὲμ 3 Τὰ ἣ; παδὸς ὑσέροχῃ κατήσχυνς.
τῷ δὲ σαῤῥησιαςίκώτερον ὡς φίλῳ ὡσιφέ
δῶται, τὶς ὄνοις Αἱ ἀυ, μείζονα τροΐο
ποὴμ ποιῶν. Χριτὰ ἄγαϊ παι παρϑώνομητο
δύρούυνηρτῳ σῷο Λῆσο μοι ἀργὺμενος γδάχο
“παυύμῴορ. ἀλλ᾽ ἀιαὶ σρώτομ τῷ ννάάτον
ἕντο μέσοισιν ἀςίτω. σὺ ἃς μευκλύϑιἡγῷ
λάδιϑου, ΤΈΛΟΣ,



Ὑμοῳ πατὴρ. νον παράκλητωδιὰς ὁμθὴ
μαυταῖς τοῦ κορυφαίου σου τῶν ἀ᾽-σοσύλων
Γπιρΐου δείσῳσι, Δεκάτω Λέομτί πρόφηδι
κατὰ βαρδάρωμ ἄς τὴ δὰ ῥώμη, ἄσέφον ἃ
κλόνητον.ἐρηναίαν σαράσχου κατάφασιν.

ἘχςεἶπΠηηε ραῖεν, ΠῚ, 8ζ [ρίπτυς λα
ἔϊε, 1 τίηίταϑ ππίπ5 Ποπογί5, αρίθρς
Ρτίποίρίβ θεῖ βοίρα5 ἀεοίπιο [μεο
ηΐ, {5 ριςΠίο (επηρεγ, ομιία Ρᾶσ,
Ῥαῖοσς,σατδί ιοσὶς σαΐεια,πηρεΣ
τασραῖλ, ρδολία Ργαθεᾶβ [εΠΠροσ Ὁ

᾿ τῶ το λαλίωμ ἀκολουϑία.

4, [Ὁ ϑ.ς.ἢ. "0 δὲ. κιλομεν, ἔν 66

λσαμτά ἐσ εϑάϑια ' παλὰμ ἣν δ᾽ ϑυαϑιν,





γέρας ξι ὀνομάσειΣΠΑΝῚ
ον τῶν σπουδαίων, ὁυκ

 ΑΝ ΔΜΑΡΤΟΙΣ ΔΗΛΑ
δὴ, τΗσ ἀληθεῖ

{},

,
ἈΣΦΙΛΕ-.





ΔΙΑΛΟΙΌΣ.
Ἀ “τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα .ΦΙΛΟΜΑ

. 4 Ἁ ͵ΘΗΣ.ΒΙΒΛΙΟΡΩΛΗΣΙΚΑΙΒΙΒΛΟΣ
ἤπΠΡοΟλοόγίΖειὦφιλὀΜλθΘΗ͂Σ-

εν Ι : Ι ἔ Αιἢ ῥάτὶ καινόν κίωτυ πωκας βιθλιοπώλα;
ναϊφίλένασχος γαϊνμεῖνς 70 βιβλάριον.

͵ ΝΡ “᾿ .ο .,Βωκαΐκς ᾧ ΤῊ ἀσ κραῖας ἔνξον φεργᾷς
Υ͂ ἐν 2... 3

Μώφσας ὦ β!ῥλῳνάης μοὶ ἐρομένω .
. ΜΕ ι κε ,τ΄' Ἵ “ τοΡητορβας ἡδὶῳ σρφονςδαπδθων «τῳ κά  «λείχως
και]ὸν μαρονδανιλωποάντας προτέρων .

λλλὰ δραχμὴν κάτιν πρὶν μά γᾷ χέρας ἄφρνς.
καΐκεν Ἰόοις "α ῥι μοὶ λλά ς Ὑασσαν ἴων

. 6 Δ οϑε(ἱ ᾿ Ν 442 4“δοῦραζυς (ον ὁ ἰοςικακοδίαιμ νἱας Τάνά μὲν
τνωταιὼς δ σοι͵ πάοΊς, σι μιυνίδιφω, φορ.φ 2 Ἂν

μάρτε, φιλήμενος,μδὰ μινάνθον ἀλλὰ νὴ αὐτὶ
Ἐκφοασιμ ἐδείνςν ἀϑλὶν βιότου ες

ἀἄύϑις Ψωλλού ἰάμβευς ἐς ἀξίας καμίας τί,
καὶ ἀν αἰωγᾷ οἱ ας ἱφορίως μνϑικὰς.

 Π



ταϊάλύ τᾶς σφιϊγες.κίρμης Φαρμαμίϑος τι.
λίρῳ ξρμηνείης ἔμμοβομ ὑρανίκς.

Ἰαύτάναλεξἐ μενος, ασάνιονχρῆμαασ ϑαϊοις.
τῆς μουν εμξασίας, προυὺς] οἀρσίνιος.

τὴν δίραγμὴν λαβὲ [ιλιοπωλίδου,ὀνγὰν) ἀ»
τὴν (ἰζλον σχὼμιὰ «σασίως ἄπιϑι. (τὸς.

καὶ μ(2 μιμρὸμ ΠΝ πάν ἴων ἡνίῳπανίλῥμρ.
τἀηρφθείματα δη, τῶν σοφίκς δοφίμων .



ὉΤΙΟΙ διλόσοξοι ΚΑΙ ΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΑΔ
ἥ εκ 4ΛΗΛΩΝ ΚΛΕΠΤΑΙ πορξγρίου ἐκ
Ι ᾿ ; ,τοῦ πρῶτου ΤΗ͂Σ ξίλοσο

᾽ ε,4
ΒΊΑΣ ΑΚΡΟΑΣΈΕΈΩΣ.:

ἃ πλωτίνια ἐςίων ἡμᾶςὁλοίίνοςἃ
ϑανησι, κέκλκκεν ὄλλους τὸἡρλλοὺς,
γη νικαγόραμ τὸν σοφιφῆν, νὴ μαΐοραν

ἀηρλλωνιύν τῷ τὸμ [ξαμματϊκὀμ. Λ Δημὴ
τιον τὸν ωμίδην. προσηνητὰτὸνπᾳριτα
τατϊ κὸν.νὴτὸνφωϊκὸμκαλλιίτημ, μεϑώμ
ἐβϑομος αυτὸς κατακλιθεῖς, τοῦ λείπνου
δυμ προκοπίομτος. καί πἶνος ζιτήσεως περὶ
ὠφθρΥ ὧν τοῖς ὀλλοις [βνομένης,ἀκούσωμεμ
«φη τίς ὁ πρὶ ὠφόρου ϑόρυβος σαν Δὲ δὶ
ἐκτούμτας,καῦφριὸς τον μάζιμος ὃ μὰμ
ἊΣ αὐτὸν καὶ ϑεοπόμισου προυτίας!, ὁ δῷ
καύσριός κλέτίαν ἀπιρκάλωι, νὴ τὶ δ ἐφὸ
δουΐλιον ὧκ τῶν λαϊμάβθου. καὶ καλλιοὴς
τους. καὶ ἀμαξιμίγους αὐτάις λέξεσιν ᾿φίν

ὠπ

"



ὅτῳ, δισχιλίους μζἰατίϑέντος αἰχῦς. πρδα
ΟΣ ἰραμκια τϊμὺς ἀπολλωνιος ςφμ, ὁν ὮΝ
ἔίνως ὅ ἡ καὶ τὸμ φῦ πο ΤΟμ δν σὺ σοοΐ
μα: μκαταείλκφῳ τουτὶ τὸ σάϑος; ἐν μενα
ἐνδιικάτη τῶν ποφοὶ Ῥίλι ππον ἐκ »» ἱσοκρά
τοὺς ἀφδεοσαίκ κοῦ μεταίοάψανταἀν
ὃν ὁμασιμ ἐκῳῖνα» τὶ τωμάγαϑ ὡμ καὶ τῶμ
κακῶν ὀυδὰν ἁυτὸ καϑάν τὸ παρατγίγνζαι
τοὶς ἀνϑεώποις.καὶ τοιῦ σεβ φρονεῖ τὸν ἴσο

κρ αὐταν.νηννιαμοϑώ ὑφξαυτούλέγει
κατὰ τὸμ ἐπὶ καυτώλω ἀγῶνα Ἴον

ἰδάσκαλον-πραίμάτων διυφαὶ
ξώσιν πο τοίκται,μιυταβαὶςἽ ὑπέννβο ΩΣ

ἵνα καὶ Ψψωυσνο
ἅλω.



ια΄

ὅτι ὀτειλόσοξου ΚΑῚ ΟἹ ΡΗ ΤΟΡΕΣ Ι͂Στο
ρικοίτεκαὶΠΟΙΗΤΑἌΛΛΟΣἌλλου

τὰ ἔπη Καὶ ΤἈΣΡΉΣΕΙΣ ΣΥΛΩ͂ΝΤΕΣ,
ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΣΙΝ .

ἘΚΤΩΝ ΚΛΉΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΆΤΩΝ,

τού ὀρῷζως εἰπόντος νος
Ὡς δυκύνταρομ μεν ὀίγιονὀλγὺ ἰυναικὸς.

Μμεταφράζωμ δμΆρος ἈΚ.
 ΠῚ 2 Ι 2. ᾿ορουκἀινοτωρομνὴ) κυντέδον ἄλλο[ὑναικές 3

παλιν ἦν μευσαῖν ποιησαῦίος, ὁ
"» ν εἰ 4 ͵ Υ ͵ Η] .ὡς δάντως φυλλα φυά ζωιδωρος ἄρουρα,
Ἄλλα μὲν ὧν μη λίησιν 4 φθίνή.ἄλλα δὰ φυφ,
ει " ,λ᾿ «4 εὐ ᾿ὥς δὼ νὴ ἀνθρωπωμτγανωμν φυλομυλιοᾷ,

ὄμαρσὲ μεταίράφᾷ λέγωμ .ὦ
᾿ ᾿ 4) ͵ 4,3 ν᾿ευλλαϊ]ὰ μιν ἐὰν εμος χα μάδις χι φάλλα δὸ

 ,. ! ͵ ε .τηλεβίωσα φυφιίζαρος δένπιἡνίαὥρη, (ὕλη
ῆς ἀνθρωπωμ [ωνῳὴ μὰν φύφ,νδ᾽ ἀηρλήγᾳ,

’ ᾿)ὁ»ὖὰὴος ͵ . !

πάλ ινϑαν μηροῦ ἡ ποντοῦν
δυνόσίμκίαμα .,.,.20 "νευγζσοδαιὀυχό σιη κἰαμώνοισιν, τάνδ δάτινευχαάσοῦα!,

5 1111



"ἩΧαφοεψημδαγγος ονο μὰμ.Αϑχίλογος ἡ Κϑατινος ἱρά Φ σΊμιο μεμ,
ου ΝΝ εοὐλὰ καϊβανουεικωρτομήμἐπἀμλραὶ

κρατῖνοςδὼἐμτῦϊςλαίκωσι, σι.
τῦ διάν Κ'αμκένοις (πὶ ἀιζηδισι καυγᾷο3α! μία»

Αύϑις ὄμνρυ φησαΐηος,
ἀνιπἤόηρλες χαμαιωνναι,

ἐνρυσύνας ὕυτω[ραίφει.
Ευδουσιμ ἂν ἀσρώτω σίϑῳ.

ταιςδὲ δυχ υἱραίνουσι πόδας.
σμάλιν ὄμήρου ποιμσαμτος»

ἄλλος Ν ἀλλοισιμ ἂν ρ ὠππορπίίαι ζρίοις.
λρχίλοχος παράφρ ὀίων λέ,

λλλάλλοςὄληω μραδίημ ἰαΐνῳται.
᾿λισχύλου δὰ ἀπόνος.

δικοι μιὼνᾷν χρὴ τὸμ κάλως ευϑαϊικονά,
καὶ τὸν κακῶς πράσσοντα δὴ τοῦτον μίνᾷν.

ἐυριπίλκῳ ὄυτω λίγ,
Μακάριος δα πἧς ἐυτυχων,δικοι μὲνᾷ,

ἀλλὰνὴ μένανϑρορ.
δικοιμάνήν χδλννμένάνὑλεύϑερον.



{140}

ἣ μακτἦναιτὸμκαλωςἐυλαΐμονα.
Θεϑίνιδιος ὃς λέζαμτος,

ἂ ἢ Ι - «ουκ ἃςὶ φευίοντί φίλος Ν πιζῦς «ταιρος .
ἐυριπίδης τω [ραϊφά,

με - 3 Ἁ ,πένατα φωὺτᾷ πας πὶς ὑκσοδωμ φιλοξ,
ἐπὶ ωυριπίλης ἐξ πιχάρμΥ, λά[ον]ος,

ὃ μὲμ ᾽ν ὀλλὴν λαμβάνγᾳ γῳάνιδα,
«“] 9.75 ἵ “-Αλλονδιολὴμ μαχῳω τὶ να).

κακὸμίυναικα πρὸς νέον ζύξα;[οααν
᾿ ᾿ δ΄ ͵ « ῃ Δομον ἡὁΛΛΜςλίκϑομ ἱμωιρᾷ λαβωμ.
ἡ δ᾽ ἐνδοὺς τοῦ δ' ὀύσα βουλενέ κακαὶ,

ἐυρισίϑου σαϊλιν ἀπόμτος»
κακοῦ ὁ ἀνϑιρὺς λωΡ Ὀνησιν ὑκχᾷ.

ΣοΟΦομλῆ ς ὕυτω φυσίμ.
ἐχϑρωμ ἄδιωρα ϑῶρα κῦυκ ὀνησιμά.

Σόλωνος ν ποιησαντοῦ»
τἰκίφτοι κῦρος υδριν ὅταν αρλὺς ὄλβος ὑπλία!»

᾿φέοτνις ἔυτω ἰραἱφᾷ.
᾿ς 9 ! . Ψ ΄ν “-ωκᾳαἰκίφτοι κόρος ὑϊρ!νοῦταμ κακω Ὀλβοςπήϊαι .

“-π Ἃ , ᾿ ἊΟΝΟΥ γὴ βουκυϑιδας Φνσί!»



 “πλῖτο ΠῚ ντῶὸὃἔέῳπυς» « Ὁ Ἅ ,"Σοϑ σι Δφλοι πτονηροῖ τ ἀν νοις ανμάλι
. ͵ ΕῚ ᾿ἔα καὶ δ ἐλαχὶ τὸ ἀπροςδόκντος ζυτσραῖία

ελβν,ἐς νροιν ἡύσοθαι.
ὶ ͵ ε 4“ Ἷ ν 5 Ἵ λ ἵ Πκα φιλιτος ομοίως ἁαχ ἴα μιμουμῳνοζολς ἡ.

ἔωϑασὶἣν μάλιτα δι σαρά διοξζάμ ἄπρος Δοκη
.. 3. !τως εὖ πράστον τς ἐδ υβδιμ ἀ πολλά,

πάλιν τοῦ φατίνου λείοτος,
’ ὼ ͵ , “ ’κἥπιος ὃς πάϊέερα (ἦς ἔνων παῖδας κατά λεῖπᾷ,

πενοφῶν ὄυτω φνσὶμ,
᾽ .« «ὁμοίως Γάρ μϑινῦὺν φαΐνομαι “πῳποιακίναι; ῶρ

». 2 ͵ Ω.. . .{{π|ς πατόρα ἀηραΐεῖνας, γ' παίδων αὐτου
ᾶ ’ νι δ!ευμμλου ὃς ἀπύν]ος» ( Φεισάντο.

͵ Ἁ ,᾿υ .μγηβόσυνης νὴ ζινὸς ὃ λνυμπιου «γνξά κονυρα!;»
ῇ ε . Αι

Σίλων ουτωσὶ λύΎει! ὁ
Ἄ 2 » .5 Αμυνβμοτυνηςνηζαινὸς ὀλυμπιά ἀ[λαὰ τίκνα.

Ι ι. ’ .ϑεόίνιδος ὃς ποιμσαμτος»
«4. ͵ ᾿ ι. ! δ - 05»
δῖνος πινομένος πολὺς Κακομ. ἘΜ ἃς πἰς αὐἱῷ

χρᾶται ὑ,π!7αμένως,δν κακὲμ. ἀλλάϊαϑὸν,
ὄντω πα νίασις[οαἱφᾷ ν᾽

Φ κ.ἕΪ᾿ν «-Ψφ.- -»" ͵ ΚΕ ΣΕὨφοινος ὀνΐσισι 'ς ὠμβπάρα δωρομ ἀριζοῦῳ



πινόμενος κατὰ μέλον. ὑπέρμαδος λύγν
ἀλκμαίωνος δὲ πάλιν {πούϊος, (ρῳίωμ.

ἔχΧϑ ροῦν ἄνλρα δον φυλά ζαο)α! ὴ φίλομι
Ξῳγοφῶν ὄυτως φίδηκῳν,

ὀυκᾶν ἐχδροὺς ἄλλως βλώψωιων ἄν τῖς»»ἡ φί
λας Δομῶν μαι.

ὄμήρου σάλιμ ποιῤσαμτος.»
τίς πόθων ἐς ἀνδιρωνοποϑὲ τόν πόλις ἡϑὰ ἰοκήφρν

ἑυριπσίδης ζυτως ἴσῳ .
ποΐαν σε φῶμῳν γάναν ζκλάλοισοτα,

πολυτωνουοθαι, τα δὰ τίς τάϑας ὑρῦρ.
τῖς ζο ὁ φύσας. τοὐφκεμμουΐ αι ποδὸς .

τσιόδου δὲ ἐπύμτος ᾽
 σοί δίζω ἀμτὶ πυρὸς λώσω κακὸν ᾧκεμ ἅπαμ

ἐυριπίλης δύως ἔφα. (τος Ἰζρ ποῖαι,
Αντὶ πνρὺς μὲν ἄλλο -ανϑ μεν ,

καὶ Δνσμαχωώτωρον βλάφον γυνώκορ.
ἄυϑις ὄμῆρου φησάμτος»

γασίραϑύυπως ἐσὶμαηρπλῆσαι μεμοῦαν
ὀυλομένημ,ἰηρλλὰ κἀβάνρώπισι δίθωσιν.



 ν᾿ »5ἐυριπίλης ὄυτω [ράφῳ.
ἼΗΝ ον ͵ » ᾿ ͵

νά ἃς χο!άκακως τῷ ὀυλομάνη
 ᾿᾽ “,,.: ; ͵ ͵ 4

τασηριᾧ ας δκ πάντα γνῳταικακὰ»
͵ 2 “: ᾽ ͵πάλιν ἀμτίμάγου λεΐζαντος.
Δα] νι 250. Ι !ἔκ Ν δωϑων Ὑλλά κἀκ ἀγῇρω ποισὶ πέλονῆαι.
λυΐ,ίας ὄυτω λέγει.

ω δα ! . “0 “τ δ

Δῷράγδὰι ὑξω πῶν γοῦν ἡπαφωμιηλὰ νὴ τρία.
τοῦ δὲ κτιοῦδου φποντοῦ.

τὸ Ά ι ΄ ΕΝὁυ μὲμ γάρ τὶ [ὑναικὸς ἀνηβ ληΐζῳτ' ἀμήνον
Α4.»ϑΑβ.}᾿«ο - ἀοιάν .- 10 2"τῆς ἀἰαϑας, τῆς ἀνῖς κακῆς. δ δί ον θΛΛ 09
σιμίονίϑιας δυτως φ.

Ἁ “ζ32ώ2ἴ ΄συναικὸς διυλὲμ Υρημιάνηβ λκίζᾳ ται
“ .α » σα ( .“Εοϑλαςα μήνομιὀνᾶς ῥιομκαμης.

ἐ[᾿ ᾿ φ ,Θεοίνιλος πάλιμ ποιμθαντοῦ»
7 -ωρ 7 Ι.» ͵ ῦ το δ ν “-Οὐυτί ΧΡΗΣΊΜΟΜ ὦσ νῴα. ἰϑνη ἀνθ οί Γορβοντί.

. ὰ ΄ ΄ ..»ὀυγὴ σπνλαλίω πεῖθ (7αι ὡς ἄκατος.-
,Ἁρισοφάνας ὄυτω λέζκι.

 ----Ξ ͵ { " ͵ » 9Αἰσγδομγςα ἰυναῖκι πρέσβυτης ἀνηρ.
4 ᾿ νι... Ζ Γ ,; -ἀνακρζορίος ἃς πάλιν ὡλς ἰράψαντορ.

φ ΙΑ. .η ᾿ ες ΙἘρωταῚν τὸμ ἀβϑομ μυλθολαι βουοντα..



μίδαις πϑλυανθέμοις ἀείδων,ὁδὲ,
᾿ " ’ὔ «αλλ [ ᾿ κ ͵καὶ θεὼμ δυνάσας.ὁ ἃς νὴ Ὀροτουρ δαμάζᾳ,

ξυριπίδιας ὄυτω φασίν.
υ δ, Ψ Ι ᾿-, ἢερῶὼξ ἡδ ἀνᾶρας ὕ μογὸμ τ πεβῤχωται,

4 ΣᾺ 4 -ὡΟΦΑἄ ᾽ λ -δυδιὰν[ὑναικας λνγὰ νηϑέωμ ἄνω
γυχὰς ταράουἑ κἀπὶ πίντομ ζρχωται.

τουδιςυριπίθου “άλιν ἀπίντος.
.] ν᾿ ,ὔ [Ἐλλκνορύντας βαρξάροις διουλωυσομὼμ :

ϑρασύμαγος ὄυτω λείφ!.
ἀρχελάω Αὐλαύσο μενιζλλκνας ὃν 7ες βαρβά

ὀρφίως ὃς “πσοινσαντοῦ. ίρω :
ἔσίν υϑωο ψυχα, βάναδος δ'υδιάτῳ σιν ἀ μοήθα.

Φ Ἁ ΠΩΩ; ς»΄-Ἕ “νι Ἂ" ί Π] " , ωἐκ δὲ υϑλάϊος γάτα[0διοκίαϊηςπάλιννϑωρ.
ἔκ τὸν δν ψυχὴ ὅλομ ἀϊδέυρα ἀλλάοτουσω.

ἠράκλέτος ὕυτως ἔλζῳ,
τυ χλσι ϑάματος υϑὼ»[ἀνέοϑαν. ὑϑατὶ δὲ 5ά

γαΐος τἥείφνζϑαι ὡκ γὰςῦς ἰϑὼρ εἰναι,
ἐς υϑατῶς δὲ ψυχν.
ἀϑάμανος Δὲ ἐν πυϑαίορῳίου λέζξοντος, Ν

ΝΑ ς “κ᾽... ῖ Φ λ « ΙΓ : ἡ; λᾳἰφννᾶτο πανος ἀρχά,νη ῥιζωματα τίτία



γ'’ ᾿ς 4 4 ον» (μα τυ χανοντὶ επυριυϑωρ ἀηρ ΓΗ ωκ τουτ'
Δ δὶ τἀνέσάς τῶν τἰἰνομίνων.
ἐλπεϑοκλήςελεζων θυτω,

τώσγαρα τῶμ σάντωμ ὀδωμα ταπρῶτονἄκγᾳ,Ἔνς γἱλἰνϑῶρ Γαιαν μλλάνβεβος ἀπλζίον ὑψος.ςκ ᾽ τ γῦσα [ἡν,ὅοσα Τοῦ (Ἶαι, ὕσατ' ζάσσι.
πλάτωνος δ αὐ ὁὐϊωεὶ[ράψυνίος,

διὰ τοῦ τὸνΝηθωοὶ τῶν ἀνϑρώπωμ ὠπισήμονες,
ὃ ὺς ας λιαπλι σὸν ποιῶνται, δατίομ ἄπαλ
λάπουτι τοῦ ζμμ.

μένανθρος {πεν ἕυτως.
ὅμ δι 5 οἱ φιλούσιμνάποοϑνητκᾷ νος.

τοῦ δὰ ἱτοκράτους ἐσόντος,
δὐῖτὰ μέλλομτα τῦϊς προγωγαμημᾷμοιςεκ

μαΐρι3α!,
λυϑοκίϑης ὄυτως {φκ,

ΧΡῊ ᾽ν τῳκμηρίος γρῆσϑαι τϑϊα πρύταρομἴω
νομένοις πσῳρίτωμ μᾳλλ᾽ν τωμξσᾳϑαι.
Θεόγνιδος δὲς “σάλιμ ποιμσαντος.

Χρυσου κιξϑηλριο Ν ἀργύρου ἄσχῳτος ἀτίςκύον ὡνὴ ἀξευρᾷμ ἑάϑιον ἀνδρὶ σοφῷ.



. ΕΝ "Ἵ ΔΨ , στ “΄

ειϑς φιλον νδος ἀνλρῦς ἐν! φηϑε σι λέλεδεῳ
ἈΣ ζωνν δόλιον δὲν φρεσὶν πτορ ὑχή»

τουτοῦ ἧς κι ἃ κλότατον ποίκσς βϑοτοισι,
καὶ ζῶναι πάντων του ιγμιρότατογ.

ἑυριπίλας ὅυτω λέγει.
ΠῚ . “.“ νι δ; κ᾿ ΩἘἷὃ

Ω ἰω .1ὶ ἅμτα χίυσου μενος κί ϑκλὸς Ἡγ,
.2υ “7τικμηρὶ «νϑρωποισιν ὠσάσας σσφ,

ἀνδρῶν δ᾽ ὅτω ΧοΝ τῶν κακῶν λιάδιενα!,
4 . 6. “ “.δυδςῖς Χχαράμίηρ ὡμταφυκεσωμα.τὶ

μάλιν ἐυριαίδον [οάψαντος.
᾽ν. ν νἀ! Ἵ ““Ἶ.:μηδος τὰν ἄλλον πάγος ἰῶτα υχότῶων 9

. 3, ἿΠ: Ὰ “ ᾿ὀυκ ς ἀϑελφὸὺς ὕς τῆς ἂμ βλαφζη πὸ τά,
Σοφοκλῆς ἔυτω φνοΐ,

“. ᾿ .,᾽ φμνῆοςνὴ ταλὸς Ὑκίτον των, ἐδᾳλφὸνθλλον ὃν
πάλιν ἐ ὖντος ἐνριπίθιου, (ζω,

πηλέα τὸν ἀνάκφον δικουρὺς Μόν»
." ΙΓῳρον]αίωγω κ ἀναπαιλενω.

7] "4 5 ᾿ΝἉ ΄ς«τ ε“ΓΠὋῸ, δῇΠαλὶνγὸάνϑις “πάις ο ἰκοάσκων ἀνῃηβ.
Σοφοκλῆς ὄυτω λέγει.

ὲ οἦὧ. ὼς ὁ 2:ι φο.9

δίς πόλος οἱ Γάρογτας ὀρῦω τῷ λόγῳ»



καὶ πλάτων ουτωδ.
Φ.. "' ν « 4“ - ͵ 9.ἀῤως ὑοικὼν ὁ Γέρωμ δὲς παὶς ΓΕνΟΙΤ ἄν,

Ι λρο.-»"ῈΈΉ

ὥσαυτως μηάντίφωμ.
͵ ἣὌ ᾿ ΑΔ ,3τηροϑοφία Ὑ᾽ προσῴοικς παιδογοφίώ,
του Δὲ Δημοσθένους λέξοντοςν

ι ϑὃ»ροςῷὃἢ, 2 -ὅσα μεν ὡᾶν δέος ἀβαναιοι ασ-ουδὶμ πρὶ τον
 . ιν .Ὶτονὶ τὸμ ἀγωνα ἡ)παραήιλία γέγονῳ» σχι

δὸν ὀΐκαι πάναςκαἃϑαι.
| φιλῖνος φησὶμ δυτως.

5 ι ἡ, “ Ὰ . ὶ «Ἱὅση μὲν άνλρες λικαςαὶ ασσουδ νυν τσ
ταῖις [ὠγένκται πῳρὶ τὸμ ἄγωνα τουτονὶ ὃν
Δίνα ὑμῶν άἀ[νοῳμ ἡγοῦμαι.

σοι
πάλιν Υἰσοκράτ ἢ [ράψναῦϊος .

. .- Ἁγ ͵. ᾽ .ὥςπῳρ Ὑ χρημα να λλύκεῖνε ευή ωνουσας
. ὦ, :

λυσίας ἐμ εἴ ὀρφικῦις ὕυτως ἀπᾳ.
ᾷ 4 Π Γ ὡ δ΄“ ᾽ (ς ιΚαὶ φανερος Γφίονεν ὀυ]ῶμ σωματῶωμ συγίαγης

ων δληὰ τῶμ χοκμάτωμ.
ὁμηροὺ πάλιμ ἀποΐος.

ἢ 2 ν᾿ Π ᾽Ὦ τίηρμἡ μὲν γὐ πόλωμον πορ Ἴονδῳ φύγον
»,λΔωὶ ’ " . 3 32 7) ἪΝ (ἀιῳ δη μέλλοιμεν ἀγμρωτ' ἀϑανάτω ᾿ς τῷ



-
᾿

᾽ ᾽ ΘΓ Δ δἔσω" οὐϊίκεν ἀ]ὸς ἐνὶ πρώτοισι μαγοῖμαν,
οὐϊςᾳ κέ σᾳ σ(ΛΛΟΙΜΙ μάχαν ἐς κυδιάνέραν .
εῦν διόμπης η κάρως ἐφέσασαν ϑανάτοιο
μυρίαι, ὡς ὅκ ες! φυγάμβοδίομ ὑδιύπαλύζα!»
η , ͵ . 8 τῷ ἔ .; “- “κα

Ἰομᾳμν4 καίτῳ ἔνχος ὀρεζομάμης τί ς ἩΜΙ͂Ν ὁ
Θῳύπομσου ὕντως ςφκ,

Ἂ ν ΩΝ 5. τ

ξι μὰν Ν Ἦν τὸμ κίνϑυνον τὸν σἀρόντα Διά
φυγῆντας ἀλλέως διά[ς ἐ]ὸν ἐπίλονγεν χρό

 25 «ὦ ον Ε Ἃ .γομοῦκ ἀμ Ἠμ ϑαυμασομ φιλοψυχώνινύμ ὃς
. “ .ω

τοσαυτάνκηρες Τῷ βίω παρα πεφύκασιν»
ὧδ: τῷ τὸν ἐμ τάις ιλαχαις θαίνωτον ἀιρῳτῶ
Ὑυϑομ ἀνα! λοκὼν-

τοῦ δὲ χίλωνος ἀπόντος,
ἔἠ ύκ παίραδὲἀτα,

ἐπ! αρικορὕυτως ἔφα.
ε" “ Ὧω "νι ν ,᾿Ἐπυα τας ϑυϊταρ.ὁπνάδῷἸαμίας .

ἰ-τσοκρά τους δὲ φαίντο-σσοκρώτους ὁ Φῶντος» ; ὶ
4 ϑ Δ « : 5 ᾿ἐσιβλίπειν ὀύνϑῳ καὶ ὈΡΗΜ. καὶ χωρίιμ.νη

ἡλικίαν. καὶ νύσους,
4 ' ,᾿ [ρα]ἐυριπίϑας ὕυτω ἰραφε!.

ἔ



ὅσοι δὲταδεύφν καλως, πρὸς τὰς διαίτας
"Ἤν. ἵ 5.»

Τῶωμ ὠναϊκουνίων πολιν τοῖν ἰλθίίας»
νόσους σκοπήν χϑεωμ.

ὄμρου πάλιν ποιησαμτος ᾽
«“ .-ω «- Α ͵ ΠΣ ,Μμδιραμϑ οὐ τίνα φημὶ παεφυίμένον ὥμμομαν

Υ̓ΌΙΣ ὕυτω λέίᾳι. (ἀνδίρων,ΠΝ 2 2 ᾽ Φ Δ ΕΙῚ

πᾶσι μὰν ἀμῦρωποις ὀφώλεται ἀηρθανῳ!μ.
Ὰ, .«πρότερονἈμώςνζῴρον.

ΔΑΝ κα « Ρ τῷ

τοῦ δε δὰ μοράνὲς ὡσαύτως ὁ πόνος,
πίρας μὲμ πᾶσιμ ἀμϑρώτσοις τούβίου σέφυ

κῳ δαίματος κἂν ὧν ὀικίσκω τίς ἀυτὸμ κα
δείρζας τηρν

φαγοκλής ὄυτω φησίν .
. ’ , «43, - 3 .Ω͂Ὶ,} Φ ν.λλλάτοι μοιράωμ νἡμάλντον, γδόπω ὑφιν

ἐκφυγάν,ἡτόσοιγὰμ ὡσιφερβόμεθα.
πλ άτωνος δὰ (δά ψαμτος .᾿

χη μὲν ἔρωτος ὅρασις, μάδιδε, τὸ πάβος λ
 αὶς. δέφω δὰ μνήμη, ταρεῖϑὼ συνήϑῳια.

φιλημὼμ δυτως  ΦΗ ὁ
 ει» ὔ ζ . ἤδλν Ῥπὖἷ΄΄-

ὅρωσι πάνίες πρώτον ἀτ ἐβαυμάσαμ,



ἣ
ἡ

“νι ΠΑ ὑρροο τος 4 3ϑ, 5 -

ἐἴτ ὡπῳφθεώρησαν, ἀΐ ἐς ἐλπίδα ἐνξχαφον
Φ Ἶ ΝΜ Ι 2 "

ὄυτω γϊνεζαὶἐκτουτωμ ἔρωφ.
ἐμ πωλοκλίουξδἐπόντος,

αἱ, , Σν ΝΜ Ι “46 ".ΠἽ!λη γάρ πούφγω ἰάγομην κουρὸς 'ᾳ κορν ἴᾳ,
ῇ 49 Ι δι νς “6, ΠΆΆΕΣΘαάμυνὸς Τοϊωνος ιν ἐμ αλι κλλοπος Ἰχύνῳ

ἑυτπίδας ἔστω λεῇ,
͵ 4} : ᾿ ᾧδνηφκά διχϑῶν τῶν Πνομένων.

} 9᾽΄ ' 423. Ὁ

διακβινομενεν ὁλλο δὸς ὁλλο,
Μορφὴν ἑτέραν ἀπιδαῖᾳν.

λύϊου λὲς πάλιν φησαντοῦ»
ον "»» «“«,»ι λ..ὦ72).»μκμ᾽᾽--"
ἔπωι τὰ τ ἀόκουν δ Ίκανα τρῖς σω 98}.

ῳ 3. ὁ

ἐπίκουρος δυτως ἐης,
πλουσιώτατον αὐἱάρκφα πάμτωψ.

Φ κι " 4 τ. Ατουδ' ἀριτοφάνους ἐπόνος.
» ᾽ . 37βέβαιον {ξ 4ς τὸν Είον δέκαιος ὧν.

Π 2 ΕΠ ; ΟΠ β
χωρῖς τῷ δορυβου νὴ φόβου ζισές καλῶς.

ἐπίκουρος δυτωσὶ χέίςι,
Δικαιοσύνης καρπὸς μέίιξος ἀταῤβαΐζία.

,ξυριπίλου πάλιν πηησαντος.
. ᾽᾽ . ᾿Ξ Δι τα

δυκ φίμὅϑος κείμψνος ὅδ, εἰς.
δι!



ἑις ὅμ᾽ τίνα γον τῷ λέσαι ῥνητοῖς.
ἡλημῦταν ἔλθη κρυῳρὰ Διοβων
Θαναΐτου πωμφϑεῖσα τίλεῦ τά,

Δ ἱφιλος ὄυτωπως μί᾽ αφράζᾳ,
οὐκ ἔς βίος ὃς Υ κοζίκται κακὰ .

λύπας, μιρίανας, ἁρπαγὰς, σοζύλας, νἐ σῦς,
᾿ « μα) [εἰ ᾿.΄.,, ,7 Δ" ντούτων ο θαννα Ὁρ μαϑαστθ ἰα δὸς φανωϊς

4 3 ᾿ - Γ]λυῤπαυσῳους χούας ἀνάταύῦσας υπνῶ.
ἑυρι πίλου δ υϑις ἀπόντος, ι

Χρόνος ἃς δείκ4, ὦ τεκμηρίω μαϑωμ,
᾿ ΄ ͵ δ

Ἦχραφὸμ. οντα [νωσομαΐ σῳ Ἡ κακὸν,
Σοφοκλῆς ὄυτω ΠῚ .

ποὐξἸαύτα κονήϊς μηλίὶν.ὡς ὁ πάνθορων,
 ,. , ϑν ἢ , 3. ἰ !καὶ πάν ἠλκούυωμνπάντάνα ἥυσᾷ χρένος.

Ἁ 37 ἃ -Ὀνίωμ νλ ὀλλὼμ σ“λωφωμιἃπαρὰποικίαις 'ςᾳ,
1 “ --- 3 . .μ᾽ λοίοίραἰφοις ευρηδάς 4 “πρ οσξκάς τὸμ νουγ,

ὅ δας ν) ταύτα -σρὺς τὴμ τῆς ὀλβλωμ συλα
[ ’ ἃ: ἵ . «] “ ΄ωγίας4βονλωνμεταφραύσεωςἐνδῴζμ,



Σ

ως ᾽ : ο ἃ 3

ΣΙ ΜΩΝίΔΟΥ ΠΡΩΚΛΕΓΈΪΑ, ΠΕΡῚ
ματαιότητοστοῦ..

Ἴ ΓΝ ᾿

ΒιοΥ.

ἐν Δὲ Ἰὸκάλλισοβ χίος ἔ{πῳν ἀνμρ..
δικωφ» φυλλῶν[φνς ἡ τοῖη λυ ἀμλρῶψ,
σαῦροι μιν βνάΐων ὅύασι διῳζαὐμεμοι:

στίρν οἵ οἰκα]έϑωντο, πάρωσὶ Γάρ ἐςὶμ «κάφζω
Αμλρώχιι τῳ γέωμ χαϑωσιν ὠμφυζίαν, |

θνήϊωμ δ᾽ ὑφραῖι ς ἄμϑος ἰχὲἀρλυμράϊομκς:
κούφον ὕχωμ ῥυμόν,πυλλατίλεηα νοΐ.

ὄυτῳ ἣν ὡλπίδ᾽ ἐχὰ ἱμρᾶσίμαμοδδιο βανήοθαι .
δυδυίως ὅταν ζἐφρομτι ν ἐχέ καμάτιυ:

πα σίοις ἰαύτη κίταν γόος ὐϑι ἴσασιν,
ὡς χρόνος Κα)μ|μδες νὺ [ϑιότου ὁ ίος

θυλίσις. ἀνὰ σὺ ταῦτα μαϑὼν (ιὸτὺ ἡῖὶ τίρμα
τυχὴ τῶν ἀϊαὐωντλῖθι χαρίζομωνος.

φιλήμομος ἐς τὸ αὐτὸ.
Ὡ δισμακαίρια παϊντα ἐγδισύλβια

τὰ ϑηρι΄, ὑκ ὑςί τορὶ τούτων χϑίος.
δι



΄θΡ 9415 δα, Ππτ-ουτ ἐς ἐλεῖχον αὐΐῶν λων «βχώταάϊ:
.-! " “ν᾽ Φ 5

ὀύτ ἀν τοιοῦτ᾽ χλὲμ ὑσὶν αυτὸις κακὸμ
4 οἱ “ν 9 Γἐπακίομοεν δίαμ ἐνενίίκκται φυσι»

7 ᾿ Α 3 ! Ι ῷ

Ἑκαςξον ψυθὺυς νὴ μύμον ταῦταν ζχᾷ.
. Ὰ “,.{, ω ὁΗμές δἰάβίω τονζωμων ἄνϑρω τοὶ βίο γι

ἵ - ΣΔουλῳνομεμδοξ αις ευροντωςνόμους
“ΗΝ 8. Α .«Πδογόνοιδιν. χκο αηρτὺυ χίν Κκακον.

[] δ, ἢ ᾽ ον 5

πρόφασιν δ θς ' τὶν ᾿ ἐφυρίσκ μὰν.
. τουάυτου.

 ν᾽ ΔΪ 4 ͵ Ἵ ,ΝΗ δια τὸν μέίιζον ὠναν σωσία
ἃ ι 4 “-ἀκ] πρότῳρομ; ους πένητας ὧν μ νον
« ' Ἴω ͵ ι

ὀδλυνωμίνους ων πλουσίων δ τὸν βίον
᾿ ἊΝ λ ᾿ἰλαϑὸν ὦ ἀναινὴ φωρήν ευϑ υμίαμ,

« ι ͵ -, ϑς ὶνυμ δὼ λιαφίρομταΐ σις καῇ ἩΜΕΡΟΥν
΄ ; , ΓΝ

Δαάπαν ἡμασι δὴ τὸν βίον ορὼώ κῦγον .
“ ᾽, τ 48. . ͵

λύπας δίεχοντας μωϊζοναρείους μωϊζονας ,
τούτον.

ΟΥ ' ! !ὁυκ ἂν δυγαιο μὴ Κινίϑαι λίασία
“ ς Ἀν ; », ." β “"Ανϑρω ποςων,ἀμῦϑω ποριόληως ὁυν δά.

. 235. 3.9 ᾳ Ι. 5.» " ’τογζωντ' ἀγάίκμ πολλυχήν ἐσὶ κακά.



7192

τ τ «(ὭΣ 43“Φ{Π2Π᾿π᾿ φ-’:μενάνδοου ἐς τοαυτό..
εἰς ἐλ δι Χ ἐραξι τῆς προσελθων μοιθεωμ λε 4 κρατώμ

“Δ 6 2“ " . ὌΝ

ἐπαναηρβάνης,ἀυῦις εἴ ἀρχὰς ἐσῃ,
,} "9 τ ͵ ᾿ Ι : ',.Ἐση δὰ σντὶ ἀν ρουλμικνων πρόβατον, Λάϊος.
Ανϑρωηρς ἵππος, Διαβιῶναι Γάρ σῳ δι,
εἰμαρμένομτοῦτἀσὶν ὔ,τὶ βουλή δὰ φλοῦ,
Ἀπαΐία μάλλον ουϑυς ἡπέναν ϑοκω
ηϑᾷ μς πλὴν ἄνθρω ρν. αδικως ξὐ]υχῳ.
κακῶς τῷ πράτ τοῦτο. ζῶον μῦνον,
ὃ κράτί ζξοςῖ ππος ὡπιμκωλεηί βαμιχέΓ ᾿Ἂἔτώρν ϑεραπερίαμ. ἀϊαθὸς ἂν Γένη κύων,
ἐνπίμόταρος ὦ τοῦ κακοῦ κυνὸς πολὺ.
ἀλωμίυων [ὠννῶιος ἐμ «τέρα δοφὴ
“ δ)»ήἧ  «ΑΔε τι ͵ ᾿ ᾿ς ΨΦἐφίμιδ δια[φυνὴς νὴ ϑέθια τὸμ κϑεϊίονα.
Ἁμδρωος ἐὰμ ἀχρκσὺς ὀνίενής, σφόδρα
Τενναιοςονλὰμ ὄφελος ὧν τῷ νῦν [(γῴ,

ΓΝ υ)᾽ . ΐπράτίᾳ δὲ κολαΐ ἄριξα πάντων. δωυτερα
δσυκοφάγτας,ὁ μαμοκίης ξΐτα λέ.͵ , δὥνον [ςνέσϑα» κρφτίομ,» τοὺς χείρονας
ν Δ. ὁ . Ὁ [ ΄ὅρανταδήυνζωνίας ἐτιγανέτερομ.ἑαυον ωγιαῷ ὩΤ Ῥ ν ,

Β΄ τ11|



 4ὩΦο͵, 4
τὸν αὐτὸν.

“ι΄ ἡ ρ5. 6, {0.7.7ος τὶς πένης ὠν, ἴα ὡν ἀσέάβουλαται,
4 ᾿ς ι ». Ἃ “ἀθυμότερον ἀυϊὸμ ἐπιϑυμ ἀπσοιέν,

κῃ ν᾿ « - δῳ Ἁ ῳὅτανὙΝ ἐς ξυφωῆα ἡ σχολὴν ΕΝ
δυνάμᾳνομ ἐμβ λύτο  αὐ]ὸν ξε Ἰϑ4μ
 " ΠΩ λ ",ὡοάϑλιονζαμ νὴταλαϊσωρον βίομ.

,-ς ο ᾿ Ι ΙΚακωςο Δφεασότης βεβουλεύϊαι παν.
ἐγ ἀἰρῷὴὰ ὸ ἱκώμον σφυδῥιζν λέ[χᾷϊο,
τῆς μωρῖδος ὧν τῆς ὕϑαμοῦ τοϊαίμένες.
ἔἶχῳ δὲ παραπέτασμα Ἰὰν φρημίαμ,

ὰ 4 4του αὐἷου.
»" ΓΞ ᾽
λιυαῦία τὰ ζωαῳςι μακάριωτατα.. ι

καὶ νοῦμ ἔχονα μάᾶλλομ ἀμθρωττΥ ορλυ,
τὸμ ὀνομδρὰν οἴ «σὶ πρωταουτονὶ,

ὀὐτοςκαμοδαίμων.ςὶν δμολοίνμάνως.
' ε Γ Ά ΓΕῚ ι ϑιαλ δτούτῳ καμὸμ Διαυομοχϑαν [γνῳται,
"οϑ.ς. ἢ ΠΝ “8. "Αδη φύσις διεδιωκφυταυτ (χά.
ἡ μές ϑὲ χωρὶς τῶν ἅμα [καίωμ κακὼμ»
αὐ]οὶ παῤάυ τῶν ὑταρᾷ πρὸς πορίζομεμ.

ῖ »ῈλῈὺ Ἄ Φ ᾿ .-«λυπουμαϑαμ πάρη τὶς ἂν εἴπη κακῶρ



ὁρίζόμεοϑ᾽ἂνἴλητὶςὠνύπνιομν
! 8. 5 .» ὦ ᾿ 3Σφολοα φοξουμῳῇ,αμ [λαὺκ ἀνακράϊᾳ Υ

ἀ[ωνίαι. δόξαι, φιλοτῖ μἷαν, νὸ μη. ( Καμεμ.
5 43, , » )ἀπαμτα ταῦτ πίθῳ τα]ῃ φυσέκακά.

μιανέρμε ἐρωελείεϊα, (1. αὐ]ὸ.
ν ΔΡᾺ .ς ἢ ᾿ ΄ .

ἡμάς διδιά τ φύλλα φυφ ηρλυάνθωμος ὥρην,
“ νι». ι.ω] τ . ΦΠΠἙαρθουτ ἀν ΑΟΓΆ ἀυζς αι μῳλίου»

3 - 7... φ ᾿ 3 οἱτοις κῳλοι παχυῖον πὶ χρόνον ἄνβεσιμηρης
τιρπόμεθα, “πρὸς ϑιὼν ἐλότας ὅντε κακὸν

ουταί[αὐόμικῆρες δὲ παριχήκασι μάλαιγαι.
ἡ μὰν ἰχόσα τέλος γήραος ἀρίαλίγ.

ἡ διετίρη βανά τοιοιμίνυνθα Δὲ γἰϊνεῖαν ἡβνξ
καρπὸς, ὗσον τσὶ ΤΡ κίϑνατα κελιος..ς

4 νιν ἃ ..ϑ - «. ͵ . , “λύϊὰρ ὠπημδη τοῦτο πῷλος πάραμε ψεῖαι ῶ
4 3 . , ͵ .- «ὃ 6) : .Αὐτίκα Δητοῦθνάναιν βελτίομ ἡ (δος. ρμεν

πολλὰ γὸ ὡνθυμῷείνεϊ ανιθλλο τῷ Τοῖκος
τοῦχον ται, πανίαςδιοΓ ὃ ϑυνηρὰ πίλὲ.

ἄλλος δίὐ ταΐϑωμ ἐπιλεύζίαι, γῆς μάλιζα
᾿μφίρων,καϊὰ γῆς ἔρχωται ἧς ἀΐϑην.

“ ., ε] ἢ , ΞΔ, τ 9.8

Ἄλλος γουσον χά θυμοφϑορομ. γϑὲ τῆς ὑσιμ



  ϑ Πῖἕ φῇζη Ἃ .ς ΤΑ νελμθρωσων, ᾧ ζωὺυς μὴ κακὰ σολλὰ ϑιδω,
του ΜΕΥ 9

Αλλὺ λιϊογοόνιον Γίνωται ὥς περ ὄναρ
ἤν τί μκεσσα]οδιἀρίαλέομν)ἄμορφον
Γηϑάρυῦ πὰρ κεφα λῆςαὐ]!  ὑπῳρκρὲ μαΐαν,
ἐχϑρὸν ὅμως ννἀπτὶμ ομ.ὅτ' ἄϊνωζον ἰδ αν

,' ᾿ς ΔΝ. {δλάπῇ διοφθαλικοὺς βλνοον ἀμφιχυβένί διρα
τιμοκλιοΐς ἐς ἀὐτὸ.

.. νι »" 7 . -, .Ω τάμ ακουσονην τί σοι Ἄόχω λείωιμ.
Ανϑρωπὸς ὡσὶ ζῶομ ὡπίηρνον φυσᾷ
καὶ ἡρλλά λυπηρὰ ὁ (ιορ ἐν ἑαυτῷ φέρ.
παραψυχὶς ὀυμ Φ᾽ον τίλων ἀνῳύρατο ι

͵ « . - ») «ταυτας.0 ἊΝ νοῦς τῶν ᾿λίων ἈμδᾺν λαύων;
. » ͵ Α Γ Α ͵ποῦς αλλοδίω τε ψυχαγωίηθεὶς παβά,

Μμεθηδονῆς ἀπίλθῳ παδευβεὶς μα.. Ἃ "»" 3 [Τοὺς Ν λαίωλοὺς ρωτον ὁ βιυλά σκοπῇ,
δὲ τώ . ἡ δὩς ὀφωλούσι πάντας .ὧμ ἂν Ὗπαίνῖις,

2 ᾿ἼΟΥΙ τῴϑον ἀν καϊαμαθων τὸν μλὲ Φον
Γωνδικανον,δυ τω τὴμ πῷ ἴαμ ἔδον φιρά. .
ὃ νοσζὼμ τὶ μανικμιαλκμέμομα ἀσκώψατο,



ΙΝ78

ὀφίαλμιᾷ εἰςἴσιφιν γϑς, τυφλῦν.
τάθνηκά τῷ παὶς»μνεβη κεκούφικῳ,
χωλὺς τίς ὡσί» τὸν Φιλοίίμτημ ὁρ ἃ,
σέρων τίς ἃ τυχωκατέμαϑῳ τὸν θιάα,
ἃ σαντα γὸ τὰ μείζονα ἡ ποσουϑέ το
ἀτυχημαΐ ὀλλοις ἰωγομότ' ἀγνοούμῳνοῦ,
τὰς ἀὐος ἀυτοῦ συμφορὰς Ἀ|ον φίγῳι,

διφίλου.
Απροςδιοκήϊον ὀυδὰμ ἀνθρώποις πάϑους.

ἐφημέρους Ν᾽ τὰς τύχας κωδϊημωβα..
τον αὐτου.

Αγϑρωφὺς ἡμι. τοῦτο δ᾽ αὐ]ὸ τῷ βίω͵
πρόφασιν μαγίφαν ἐς τὸ λυπαᾳῖολαι φίρέ .

φιλητου.
ἢ μὲμϑὰ πολίεσι τπυφύρησαιναλς σῦισι

ουμᾷ. [ἀλκναΐη δ ῳπιμίσίωαι χδι όσον ζετο.
ἀμφὶ λέ τοι νέαι ἄιὰν ἀνίαι τωδύχασι. ᾿
δι, Πϑμενίαν μακροῦ, ας.Δευτὼ τέκνὼ φᾳρχϑένβ ὅλον πλεϊσομϑέμις.

Ὁ λλὰ σέρξαντ ὀυδξ λυσήσαντά το



Μητέρα τί προρλάζυο)ῳ καζάρταεοδὶ μὲ;
δούλων ἀθυράμ, παίζρ τὼ γέαι φρένᾳς.
Ὡς ἐσίμυμιμ τουῖ ζαρ σαντὸς[ίου.

Ευφϑομος .
ΠΥ ωἉ«, νε .λ 3 ! Φ.»4 Ά
Ω ων, τὶ ἘΉΗμὶν Ἄους χρόνον τοῦ ἂμ ἔραχυμ

πλέκᾳάμ ἀλύσως τοῦτον μᾶς δκ (ἄρ.
| -ἔυρι σίδιυ.

ἐἰ δίάτῳρ πόνων Δοκιεῖς ἔσᾳο)αν, ᾿“ 5 ι ,“ΦΜωρὸς ἀ ὑνητὸς [ἐγώς. τον τ΄.
ς.» 5" , τ Ι͵ 4

Δλλημέρω 10] λλά μέλανα νυυζ»
τί4θροτῦισι. τοῦ αὐ.

. ͵ 3. 24. ἦι ΄ [ Ρ ἢοὐ χρη ποτ ὄρβαις ταῖς ἰυχας ἔξ ὠθημοτα,
ἘΦ Υ7Ὸμ αὐ τὸμ δαϊ μονάς ἀεὶ δοκάμ.
ΠῚ Ι δὰ ᾿ "

γάρ ϑζος σωὼς»4 θεὸν σφᾳ χρη καλέμν
κάμνά ζυνὼμ ταῦρλλὰ τοῖς ἀυτόις ἀςί
θνητῶν δὲς, θνητὸς ὑλύος, ἐἰδιυπέρφρομερ
καὶ τῷ παρὸντί τὸυτσιὸν τοιφουμίιμοι.

τουαυτοῦ,.
,. "5ς ᾿ .“,.} ΜΕ

πολλάς ΓΟ λαίμωμτονυ βιΥ μείατάσᾷρ "
-,.» ᾿ Ἔ . αρηῦἕλωκεμ ἱμιμ μωταθολάς τὸ τὰςἰυχμρ.



"

ἡσιοδιου,
πλωῖμ μὰν ΜΗ κακων, πλε ἰκϑὰ βάλαστα.

νοῦ σοι διάνωμοφημέρη.ἀνϑὸ ς σὶ μυκτὴ
λύϊομκατοι φοιτῶσι. κακὰ ὑμκιόισι φέ ρῦσαι»

ἀπολλολώρου,
, Γ ' “ ἷὰλ , ᾿ΑἼρα μονώςζιμ ἰμλυ, μακάριος βίος

καὶ σεμνὸςανἾμῳϑετέρωνἀπραίμένων,
ἕν ϑηρίοις δὲ νὴ πιϑήκοις ὀντάδα

4ΑΛ , ᾿ 5 Γ ᾽ "ἢ ὦ

Εἰν αι τιϑηκον, ΟἿαλαιπωρν (ἰγ," Θῳίνιϑος,
μοι ἐγὼν ἥβης,» γήραος δυλομᾶνοιο,

4 Α Φ ' ΄ἣς δ Σ : ᾿

τοῦ μὲν ᾧ σφοχοιιν εις δ᾽ἀηρνίοσομένης,
πολιτίκοί.

Φ -ςἋ » ι . ΠΝ] ἐῃ " “.7

Αλλιμ ΠΥ ὡς «οικῶν ςυτυχῆμα τοῦ βιζ
ὶ . ΦΑΙ .

Ζάλίις νυ λύπας ἀμιγέςιγδιο πἰς «νηρτμία,
μῆσυναναφυόμενον ἔχέσανὴτὸκνίζομ,

᾿ ἢ ᾽ ’ Φκαὶ γλ ῥόδϑομ ζυοσμον φρίοτᾳ πιχρὰς ἀμάν
ἡλίνς τὸ βλίφαρομ σκοἤ ζύσι νεφέλαι, (δας.
καὶ φθόνος ἐπιφυωταῖηδις τὸ καὶ ἀσκονσι,κ»΄32υ21’᾽2οΈὃν 7. . σεκαὶ πᾶν ὐϊυνα μα λυμπρὺμ, παν [ὃ σῳμνὸν Υ̓
 ,᾿ αὶ Ξ : .ι γρ᾽γερᾷ "17. ϑυς!υχαμασυναγακ: μρα μίνογί (ἵν



ΓΝ -“ ν ῆ ϑ
σωτλδογ τι ΒΙΟΣΠΟΛΛΩΝ

͵ ͵ἘΡΟΝΤΙΔΩΝΑΝΑΜΕΣΤΟΣ.

 .ι Νυῖ ζ ῖε ΓΚ ζΥτὸς γλώων. 'σαντοίφμμς ο ἼάμΤα ων
ὁ νώμιθυ κρίνᾳ δικαίως τὰ κατ ἀνθρωσον

 ἢ ᾿ νι Ἂ.ς- ͵ Ξ

ἐκαζον .ἈΛ ὯΝ κάϊα Γάϊαν τὰ κακὰ σεφυ
κιν ἀφ᾽ καὶ τὸῖς μεγάλοις κακῦις γε [μ 90 κὸ

ν ἢ Ψ ν᾽ “4.1 ᾿

σμος. ὑπὶ “σάντας ὁσοι πσορίοσον μὴ ἐλησαμ
«- “Δ “εὐρφν»» μηχανικὸν ποιϊιμα, ἡ σοφὸν μα 5!ς
μα.ὃ ὕτοι κακὸν 4ρ τὸν ϑαν ατομ τέλος ὡποὶμ

ῳ τ ΄ φῳωσαντο τ [εννήτορος κσμὺ μακως παϊὲ μ
ς : ἣν

Ἴςς. σωκράτην ὁ κόσμος τῳ σοῖκε ῳσοφὸμ
4 “- ἰῥῳ εννα κακωὼς ἀνέλε τυμσωκράτημὁ κόσμθς.

8 »Ἅ ““ “- ι

ἐμ τῇ φυλακὴ κωνῴφομ δ: πιωμ,τέϑνηκῳἢ
͵ : Η .λυχρλαφαγωνὸ Διογένης ὡμὸν,τ ἐνἰικεμ.

ϑ᾿ : ἊΝ μον Ι.

ἀισχύλω [τάφον τ ἐν τσυσάἡΐωκς χελωνίο,
σοφοκλῆς δία Φαγῶων ζαφυλῆς͵ πνιγεὶς τῷ
αρνκῳ κύνες δικατὰ φραλμαν ἐυριπίλιιν
" ' αῳ “ΠῚ Ἵ ᾿ 4ἔφαγον .ἼΟΡΜ ΔΩΟΥ ΟΜΉΡΟΜ λιβὸς καϊεϑαπ
ΒμΗδαγὲ



ες
»

τέλητος ἐκ τὸν “σοὶ ἔμ.
ἐἰι Δὲ δὲ τὸν ξυϑαίΐμονα βἴον ᾧκ τῶν ππλεονώῶ

ἱουτῶν ἡλομῶμ συίκρίμαι,“Δεὶς φησὶν ὁκρά
τας υυδαίμωμ [«ἰονώςἂρἔκ.αλλάδέ 4 ὶρ
ἐκλογίσαολαι ξμὅλω τῷ βίῳ τσαίσας τάς αὶ
λικία φιξυρήσει ἡλλῶ σλέους τὰς ἀλίμθο
ναφ. ΦρωΤτῸμ μὲμ ᾽ν τοὐ παντὸς γρύνεν ὃ
ἡμιτὺς ἀϑιαίφορος ων ῷ καϑεύδω, 9 ὃ πρῷ
τος ὁκωτὰ τὴμ παιβοσσοιΐαμς πύσονος. παῖ
νὰ τὸ παιδίον, ἡ δὲ Δοφὺς κάταμοιρν ἵζει δὲ
ψᾶνα δὲ λούφι κοι μηθημαι οἰ λ4,» δὲ κρύτα
λον ἔχουσα Ψο φί4δὲεκπέφευίῳΠὴν τπἴθην.
παρίλοβω σάλι» ὃ πταιδαίωγός, σαϑοδι
ίας.[ρα μιματολιλάσκαλος. ἄρ μομικὸς. ίω

[ραίφος, προαΐᾳι ἱλικία., προς γίίνωται ἀρι
ματίκος. [ὡωμέδης. πωλοϑάμννς. ὑπὸτοῦ
τῶμ πάντων μαςι[οὐται. ὕρϑρου ἐγαεΐρζ] εν,

γχολαίσαι ἵκὡςίν «ἔφηβος γί [ονεν, ἔμ παλ Μ“
τὸν ΚΟΥ ΜΗΤῊΜ φοζώτω .τὸμ παιλοῦ ἔρημιῖ
ὁπλομάχον. τὸν ὑμνασίαργον ὐπὸ σαντν



τούτωμ μαςι[οὐται. παραταρώται. ζαχη
ΩΙ ἅν ὡς ἀφνβων «εἰ .ἡ) Ἠδκζικοσι ἐτῶν,

{τί φοβεῖται.ν᾽'σαρατηρεϊκαὶὑμνασίαρ
χον ον φρα ταὸν ταρακοιτῶν ὅτου δῳι.ῦυτοι παρακοιτοῦσι, φυλα τίν νη ἀἰρυπνεῖν,
δύτοι φυλαιπίουσιν ς((]ὰ πλόια ἐμβαϊνάν.
δύτοι ἐμᾷζαίνουσιν. ἀνὴρ γί ίομε τ) ἅ κμάϊᾳ,
σρατάνωται δὴ πρῳσζῳυςει ὑσὰρ τῆς πὸλό
ὡς. πολιτωύωται (φρατμίῳ, χορνίς!, ἀΐωνο
“τῷ, μαμαρι  «ἰἰκεῖμομ τὸν βίον, ΑΝ
ὧν ἐβίωσῳ. παρήκμαος καὶ ἔρχωται ἐς τὰ
ρας: σαλιν παιλοδοφίαμ ὑπομένει, γῶσι
πο τὴμ νεύτητα. ὧ ἰ μῳότας μοι φίλομι

τὸ δὲ γῆρας βαρύτωρομ ἀΐνας.
ὑχὸ δὼ ὀὺμ πῶς ἀυϑαιμονά“ἧς βιονί αι βεζιωκως,

ξιπὼρ δτῷπλοο
γασμῷ Ὑ λα

γῶμ ὑμμι
ἤϊσα!.



.»

Ἁ “ Τ .ΕΙΣΤΟΝ ΒΙΟΝΕΙΚΟΝΙΣΜΕκΟΝ,

Μὲ τὸν βίον ἄγβρωσε διίζαι σὺ παραὶ
μέταν ἔτυχας. ξύρες ζλαθες κατί-
σχες μὲ τὰς δἰχαθμη πρὸς ῥαφώνγην

ἐκλοὺῃ {μὴ πρὸς ἐνφημ χωράσηωμὴ ϑὰ φρο
γῊ της ὑψιλὴρη πίρα τοῦ μα ἰν. [ὑμνὸν μᾷ,
βλύπές βύκτομ,ἰυμνὸν μὲΥλ τὸ τέλος οὖ
τοὺς σίδας μοῦ δοχεὶ, βλώπῳ μὴ κυλιολωσί,
τοὶ τὰς κνημας μὲ ἡϊερὰ φεύίω παρίπα

μαΐτον ζυγὰ κατέχω τὰ χῴιρὶ ᾿ φοβοῦ
τὰς μῳτακλίσᾳις, τὶ μι κράτεϊς .

σκιὰν μρά τῶς Ὄνονμ κραταιῷ
ἀνέμου. τί με κράϊεϊς.

καπνὸμ μρατᾳῖς. ὃ
γίιρον. ἵχνοςἀλίς, ;

᾽
8,

:



τοὺ Σοξωτατουυελλοῦ ἸΑΜΒΟΙ»
ἑις ἀρετὰς καὶ κακίασο

ἡ ἀγάπη.
ἕζοῖς τιγὴ νὴ σεριῤῥέω κύκλω,

τὰς γλ ἁ τάσας ἀρᾳτὰς σφίίω κύκλω,
τομῖσος.

μανιϑμὸν, ὀργήν. συμισλοκὴν ΔΟλΥ. φϑύνομ.
καὶ χαλωτπὸμ τᾶνσυλλαβὸμ φέρω πάβος.

ἡ ἐξουσία,
ἔσπουτῳ μου τῷ ἀράτάχοῦςἐν[ίῳ.

καὶ κυριώνω τοῦ λϑίου ἅτῳρ λϑίου.
 ἢ φρόνησις.

συμαΐομαν μὰμ ἐκ μακρᾶς ἐμπέρίας.
τιϑὼ ϑὰ σε πίοὺς τοὺς ἐμὰ κωκτημίμουφ.

ἡ ἀφροσύνν.
ἔοικα τυφλϑὶς ἡ διυίροις ἐμβρύοις,

ἐκ ασαργάνωμ “ἔρξασα τὴμάϊνωσίαν.
Δικαιοσύνη.

ἐνσυνιξῷ τῶ ζυτὼ μου τὰς σύλάο. .
καὶ τύρίος ἀυτῶς χρηματίζω νὴ τάφρος,



ἑιάδικία...,
ὰ ᾿ λ "πἶν - ἢρν μαϊχκςζίωίε μὴ μήτηρ Φύνουὁ

΄Ἂ ν .] τὰ ͵ 4 ὲ πὰκαὶ τάχος ουρυ,τῷ ψιευδ καταφρίφώ,
ἢ ἀμδρεία.

᾽ῳ.ι ΄

ἐγὼ Διδϑαίσκω τοὺς ἀραϊμανίους, .ὦ
: « Δ κ ΓΙ ἢ εἰὐϑεν ὴ "Ἢ

τύτῳ. σρὺς δυς. πῶρν δ ὁυρμκαγατᾷον.
ν Ὅῶρ ᾿

᾿ Ἀϑῳλία.
"- Ἁ ͵ ἫΝ ὃ

στῳρωῳφάνων,νμἡ σκυλωμιν λάφύυρωμ,
͵ ᾿ ψ ὁ 9 4ὅσοι μάνήν α(ρίουσιν ὑμτὺς ὀϊκίσκωμ,

ἢ σωφρυσύνα,
. ἢ ., δ, « ,

τομσωφϑῦμα ἐμ Ἡρῷ τπίσα ΜᾺΜΡ βῖομο
φῳυίουσα τὴμ ἀϑῳδμον ἀκολασίαν

ἢ ἀκολατία.
ο΄ “ν᾿ "»Ὕ"᾽ Ξ , [ 2Λιδχθῶν[ὑναικῶν συμηλφιάι. μαεϑη. κάρος.

4 Φ [ἐμοὶ προυκρίθησαν φκύρῳφουργίας .
ἡ ἀλήθειας .

- , νιν αν κ ππ

κως χρηματίζων λύχνορ Τοῖς γδωμάνοιρ,
πρώτη σύλουσα τώμϑεου ῥυϊωτίρωμ. Ὡ

τὸ ψεύθοος ο ᾿
ΓΞ τ ὌΝ. Δ. 36} Ηἐσύφασινσχῶμ ἀϑυνατῳμίδίαμ,"

ει



Καὶ τὴμἔκυπόφατομ κτίω πολλάκ!ϑ.
ὦ ὑλπίον

"δ Ὅ4,ν ἘΝ 4.5τανῳυῤανορθω τὰ παραλελυμένα."
Ά ὶς ͵ ᾽ ͵καϊτους ῥαϑυμους «ζε[ςίοω πρὺς πϑνουβε

ἡ ἀγελπιτία.
᾿ αλέσα “πολλοῖς τὰς πσραλῳ σταὐλάςι
᾿ὅσοι ῥάϑυμοι ἀφελὼς εἰλομ τόμον

ἡ προσευνν,
εῖ » α,; .-«--τὌ.’ "»ἔγω μόνη διάωμι τοῖς ΖΡ[οὐσίμε͵

τῷ Δνμιουργῶ προσλαλέμκατὰ μὗναρ.
Ι ἥ ῥαλυμία.

δυπὼ πὸϊςᾳ δόπαιομ ἀμεφνσάμαμι .
λεὶ Ν ὑπνῶν; φιλῶ χάσμαν μόνην,

ἀ7απάνοφροσυν. .
ἑις δον υζωος τουρὰ μοὺς ἄγω φίλους.

τϑαγὼς τυλώνης μα!υρῷ μον τὸ κράτος;
ἡ ὑψνιλοφοοσύνν.

λεὶ καϊααυτῶ,νν κάτω ποιωξξ πέμ. ᾿
καὶ μαδἭυρεϊ νοῦς," σκῦτος χρημαΐίσας.

ἀ ἐλωιμοτύνκ. ὦ



Γ

ὄ σχὼν μαπις ΜΠ[ἰῳἸούτω φίλην
᾽ ι δι - “, } ᾧΠΕ ἴσοι τῷ ὑςον ἔμω λόίω Ν

 ἡ ωμότης,
ω᾿ὉΠῸῸΠωὉ"ε, . ῥι “9φσον κακῶν αἰτίος ὁ σΚΙΦΟος (ἴος» .

ὁ πλούσιος πορόχέροςἐςἁμαρτίαν;
ἠχαρά,.

΄ ᾿ . . μ“ ; γ
τείνω τὰ νεῦρα ον) κρατυμωομ Τῦνον .

δομᾶς ᾿ υμ πησλῶ οὺς παραλελυμένρ.
ἡ λυπμι τς ινἢγ-1τάγῳυρα συνῦλω.ν παραλνω τόνον, ;

4 ᾿ 3 ΟΠ ΝΣἐργάζομαι δὲ νὴ λοϊισμιωμ κςάσᾳς.
. ἢ[ραμιμιαπἶκν 9

τῶν ἱφοοιῶνσυναίωτὸ (Ἰυίχάγω.
καὶ λυτιν ρθω,ν) μίζοις ἐφιζάγω,

ἡ ὑνήἼοριμκα . τ
ἔγω πνίω πὺρ καϊὰ τωρ ἀν πάλωμ. ὁ

στόμ ἃν [λώρσαμιως ψυχρω τὰ λιπλίκ,
ἣ φιλοσοφία.

ἦ σον δι. μι τὸμ φέρίον τά με.
» Φ. "ν ΄,.τὴμ [γῶσιν αὐώ τῶν ὅλωμ Δωρουμάνα.

ς ιἰ}



.γ' "ΧΙ"ἀϊφωμεία,
Φ Ὧν 4 Ρ ᾿ Ἢ μ , [᾿εγωρλλοὺυς ἀϊνωφους; νωφὰ ϑάκνυω,

διὰ μεδικῶν σιμείωμ σχοινισμάτωμ.
ἡ ἀφρονορ ἴα.

9 {ς 4 4Ϊ͵᾿᾽.. »᾿ ΠΕγὼ τόομνουν λῳ υνὼ τῶν μυνουμενωμ.
4 ᾿ ῃ Ὁ .

τὸν προϑεωρεῖμ τὸ συμφίρομ Υ χρῦγου Φ
Η ἰαΐινν,

Ν᾿ νΡ υ -:.} ᾽Εν υἱμωϊά. οντας αὐζάνω τάχος.
- αἱ 4 ' . Ι!  Φ0 ψγ."εἰ Δ ΤΡΟυ τίλος. αὶ ον σιμ-πτωτωΐαφω,

ἥ τῳδίονικν.
Ὑλαμ τὴμ ἀνφ λεὸμ ἐς ἀδλοὰ φίρω.

4 “ 8 4 : 4. -

Καὶ ἀλοχοιω τῦις ὁποσονμ χρωμένοις.
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“ἶ " ἕ [4

τοῦ ἀυτοῦ σοέωτάτου μιχλ δα
τόὺ τελλοῦ ἀναάωσγαὶχο

5 ᾿ ὅ ---.ἈΝΑΓΩΓΗΕΙΣΤΟΝΤΑΛΑΝΤΟΝΟ
λιν ἡμᾶς ὑπὶ τὰς ποικηϊκὰς θύρας ἀν

" ϑέλκετε ἀφῶν μόλις ἐπὶ τὴμ φιλὲσθ
φομ ἀυλέομ μίϊωκίοϑαμον, ἢ ἀνφλκύοϑη

μων τὼ δὲ κἂν ἀπώκννσα “σοὺς τοιάύτην
"σαλινωδίαν, ἃ μὴ τὸ προξεβλα μένον παᾷ
ὑμῶν. κρωίτίονος δϑᾳῖτο τῆς ὡτισκέψεως.
ἐπὶ υμνὸμ μὲν ὁ τὸν μυθον,δυκ ἄν ποτε ᾧ
φίξωμαι ξκώμ. ἐδ τῖς ἀυτῶ κρῳϊίωμ τοῦ
φαινομένου ὑσοκάθηται «ννοιαιδ'ᾳίσαμτσα
τῷ καήέναι ἀπὸ τοῦ τῆς φιλοσοφίας νῷγς,
ἀφήσω τῇ [λώτίμ, ὥς σερ ων μαπῖ σοὺςἰδ
κάταμτες φερομένω,ϑᾳῖγᾺὉΦιλύσοφομ
μλαῳ ηἰἷϊς ἀδυχως ἔγάν πρὸς Ἰὰς Ῥ ὑήων
ὑηγρψίας,Διὰ ν) φιλόμυϑον ἦναι ἡξἶςοὗασὰ
ϑύϊαμ πρὶ τὰ παΐϊνια, -σαιδικὰ δὲ φιλοσ
φῳ,μύϑοςνὴλέξιὑσιτωρδονἱσορία,ἡ

ἴ "1:



διαχίίσαἢ ψυχὴν " συφέλλτσα, πα ζω μά
ὃνν ων "μὶς 4 δο. ἐνπφῳοὶ τὶν « κϑιὸς φι Ρ Ἰάν
ΠΝ βςασωμς δὰ τουτὸν τῷ λί ζυϑότως

ἽἼ ἀίρι τὸν πάντα χθίνομτ ὡονΝΣἰώμενες, 4
μάν μὰν ἴκμ ὑπερτέλλέσαν πελαν, τὶς ἄ
Φαμαντίγοιά ὥς πῷο κα λλωβίοις 4τ πῶραμα

᾿νμρῦ μικρὺμ τὶ τῆς ἐκώνγ ὑπῳρανέχύσανᾳ
φαλής, φυβώ τῷ νἀλλάμ κατ έναι. ῦ κάτάσι
διε ὁ ἃς τῷ φόβω κυμοίνζΤω νλήανταν δίδω
σι δίκην τῆς ἀκολάσε [χωτίας. πριν ἃ ΄-ς,
εἰ φ παιδὸς ἐζωτάσ'α!,τὸν τεύτε πατέρα κα
Πανομσωμεμιῦς τίς ἐσὶμ ὃ ζεὺς ' ἐμοὶ δὲ τοῦ
τὸ λοκ « ασουϑς ἀζιον 2 πῶς ἂμ φίβολον
«τῷ τὴν Γυνὴν ὁ τοῦ διραίματος ὑσομρι
τὴς προσμαρτυρώται.

γ Διὸς πεφυκὼς ὡς λί[ουσΠάνταλος.
ἃ λλοτῷ πλάτος ὑπαγοιζόμανον τῶμ ἑωωρη

μάτων δρω,λοκέμοι ὡς περελωτῇ τἰνὶ τῷλὐῳ προσέρχεοδαι νην τελεταῖσωμα
αἰκὰ τούτων τῷ παραπῳτάσματα, ἣν δὲ τι



2}

φῶ τῶν ἀϑύτων χωρήσῃς»φως ἐκεῖ καβώ
ξὐν.νὴ τῶμἄιοθη τῶν ἀηργύμνωσις. τὸν διῶ
τοῖνυμ ὁιολληναρ λλλος ἄλλαις ὠγνοῖαις κά
Ἴωμωρίσαντο. δι μὲν γδ αυτὸμ τεῶτου τοῦ
“παντὸς ὑυρνοούσι ΌΠΩΣ ὉΥ δῊ διὰ τοῦ
τὸ ον) ζθνα, νὴ δία προσηίορῳυκασίμν ἐκήγῷ
μὲν,ῶς τῆς ζωῆς ἴδὶς ὀύσι χοραγίν, τοῦτὸ δὰ,
ὡς ἀιτίαν τίνὰ Διὰ πάῤϊωμ τῶν ὄντωμ ΦοΊΗ
σασαν.ὃμ ΘΑ Μη ΔΙΤομ ποιοῦσιν ἀπὸ ἦν, εὐύςιἦν
γάς φασίΤὺἐκπάντων νὴ) πρὸ πάμτωμ, με
ὃν ἰλίαφιν ἐφεζῆς τὸν Δημιουργόν, τοῦτον
᾿λ ἀμέσως προσάϊοῖ!οἷςποιήμασιν. ὁ ιἰξ
ἥΐνςς ταύταρ μὲμ αὶ ἀιτίαν ἐγύμνωτάν φαι
νομίνη ὅτ πἰνὶ φύσα,Τ᾿σροσηίορίανταύτην
ἐπιφηρ ζέσιν ἡτὶς ὃ Δεύτερος πλάνης ἐεὶς
ζωὺ: ἐν ἀφοολόίοις ἐαρνομαζόμεμος, δἰ ὧν
ὑπᾳομάμίνου]ούτομ φϑαοτίκούἸυϊχάνοὕΐοη
ταὶς [ενζσασιμοῦ τος δὶς ἂν ἅλω δυνμα τὸ
μένοςιν ὑφτιρήται τῶν κἀκιίνων, ἡ πῇ οςτῇ
βκσ]ὰ καλλίομαοιαύτήμὲμγαϑφήερα



ϑύξα πιρὶΤ'ϑιὸςοὖἐλλησίν,ἡϑὸδίτηἵσορε
3 ν { Φ Δ ὃκωτᾷοα ἴσως νὴ ἀλκβεχέρα, ἀ]ον τῷ ον

πάϊιρα ούτε Κρόνονδι αὐῦοι ἀπὸ ΚθητῊς ν
φω ἃ Φ δ ε.γῶσι,τμὰνχκίσασινὅπνγῆς κἀ]ορωρυΐήαι,
Ὸρλ δι νλο» τ ῖ ΚᾺ
τ ϑῳ, τ ὐπι τῷ τάφω Δφκνυῦσι κολώνομ. ἃ

ΛΑ δ ὡ ᾿Ἴ. ἢ ὑνκτ ὑπαᾳραναξάνίες φύσιν ἀἰνιαγὀρ
“ποιοῦσι τῆς Ἰσίας τὰς κράτίονος .νὴπρὸς τὸ

Ἴδς ὑ4υ τῆϊος ἦθος μέ! αδιξάϑασιούτω δὴ τῷ
λὐΐω νγ)ερμὰς προς τίς! ὃ δισμίϊιφος “Ὰ
λα ἣν παραϊῳωρῶντν υὐὐδοις,τούτομ δὴ μὸ

4 νρὶ Α 4 δε ,., 1
γον [υμνὸν εϑιέζατοινλ σοὺς τ κων μῖμη
σιν διωρωθ!ᾳ τὸν τάνταλον,ἡμῖμ μὰμ ὀυν ὅι
μὰν πρὸς τὴν ἱφορίαν τὸμ μινϑον μὼταχω!

ἡοἱ ϊ “υζὶ ἐ ἵκδε[]δι(οἱμεθανουδὸμ μεία ςφαισώματίκας Ἰὼ
νήσας τοῦ ταντάλου συνέλοχύσιν. ἀλλὸὺ
δὰ4πρὸς τὸ ἀσρὸν τὸν λϑίομ ἀνατώνοιμεμἃ
Κιόν τὶ τῆς φιλοσύφη ασύϑάσομεμ σκίψς
ἵ 4 Ὁ Γ ͵ Φ . ,ως Ἰὰ ΝΣ ὡκ τῶν μαδημάτωμ οὐχυπάρζειῷ
ὡς |ὁνηὶ σχήμώτα, ἡλ ποιύτατῳρ. λεγέσθω Τοῖ
νυν σαῤήμωμ «ὺς.» ὁ χορηγὸς Ἰωΐς τοῖςὃ



ἵ ᾽

ΕΥ̓ ϑιῤς Ἰάντάλος δὰ70ἀιδοριονπυρ.πάτα
Ἴωγν δὶ ὅλων τ᾿ σφαιρῶμ,ν) φύσιν ἐχᾷ ἄγω
καϊτωδωμ ἀλλῳόδαι, τοῦτο ἰαὐμ τὸ φιϑάριον
 .,δ'ἷἵἷἵὖ . ὦ ΓΩ ͵ .ῳ 4

αυρνο παρά τῷ δαίωδω τάμταλος,τῷ ἀΐει
πέφυκεμ ὠηρχουμιώνον “[ᾧ Ὑ πίρατί τῆς
παυρῦς σφιάρας:Ν ἅ ΟΧΝ τὴς τοῦ ἀάρος προσὴ
πίαιι λα ἡϊοτερον λὼ του ἀρος τυϊχάνον τὸ
-σύριως πὰρ ὸ χὴ ματὶ νὶτούτω ὡπῳλαφοί

.λ)» , -Ξ. : ᾿ζω “. θὲ ὑπιπιλλων αν Ἴουτὰ κῳφαλην
λίθοςὃκαὶἃτὸνἐμπωλοκλέασφάιροςἐσίν.
- ἾΝ οῤ »" οὖν... ᾿ -

ὡρϑιάν ἡμάς φιϊημωμον ἀπλανης κυκλοφϑ
οἷα «ὁ μὲνηλ ἀδρ, τὸ ῦο ὑποβέβακε. τὴν
δὲ ἀπ λανῇ σφάραμ. τὸ αῦρ. " ἧς ὯΝ, ὡς

“»" ν» . αἹῳρ χερμας ὠσιβεβαίενται Καὶ τσιρ
τἰνὶ κορυφῇ, τῇ πρώτη ὡσιφανείᾳ τοῦ τὺ

Ζ. ε)- νο - 4 “2 Ι. Ἁ ,΄.[ ς. ἀὐΐκ δίῳ ῃ ἄπλαν ἧς Τῃ απαυζὼ νἡ]αχείᾳ
Τάρια[ωγῇτῆς κινήσᾳφως, διοκΊ μὲμ πάζήν 19
πύρινα μαϑέμ τὶ καινὸμ ἐμ τὸς ἡρλυκλονη

Ἴοις φοιχέοις γάνήϊαι,Υϑιαφῦς,ἱρᾷδὰὀνγὰ
Ε) . ͵ δ.δ Ὦ  « 1)μαγωςπῳρνὴρ ποφρικωὺ τὸ οογῳγλτοντοἃ



Ἴοὖ μήν ὑρευία, συνατὸ μινι μα νὴ συνήλοῦ
μι νον.Ὁ δὲ πωοιυλισῦμαν ος κύκλος . άφαι
δήταιαὐ]ώ ἀεὶ ᾧ λένον ἄπανία χρόνον ζωα
[νὼμ ἀλλὰ φθείρων 70 λὲι ἀμφιζάλλάμ τὸν
ὑηρκριτὴμ πῳοὶ τῆς τοὐύτυ [ον ἰσφωςανταν
μοι ὑηρξάλλέ τὴν ἔνν σιομ. ἢ

ὅτ τῴτολμα κασι τἶνὰς τῶν φωϊκωμ, πυρώϑίς
φύσινἸῶτοῦπαντὸςπροσάψαιϑημιουργῶ,
αλλ δυχᾺ [( ἀκαϑη ΤΡ πρισβυτῴρα.

ουὐκι νεώϊραϊούτον Ὁ λϑίον ἰδ ,ἀσὼμά
Ἴονδὰ Ἰούτομ ὡρίσαμτο,ν) πρὺς μηδ μτϑ οἱ
χαίωμ οιμὸς πἴ ᾧχοῦ]α, διὰ τοῦτονυ ὁ ἐν τῇ
σμανή λύϊος ἀμφιζάλλή πεοὶ τὰςἦταῦλέ
[ονάς.νὰτὸἀπὸὦλαμιουρίοὐτὸπύρ[([ενὴ

εδαύ]αις ϑαμώθῳσι παραχωρά ὑπρληψασι.
ασνϑάζ16 Ὁ φιλοσοφία κἀπὶὦλράμασι
δ ϑι Σ]ούτο ὅπερ ἀπὶ μϑάινον ἦν μυϑὺ πρὸφ
ΤΥ ἀληθῆ λύΐον ευρίσκωνο συρφζίῷ λίθωσι
«τοῦ πληϑγο. λγὲ πῶ: ἀγῆς δ τάνταλος Ἧμο
τῶς δὲ τήςμάτω [ον ἔσςως πεφυκὼς ἀηΐς



12.

Ως . . “ .Δ᾽ φ

Ἀἰσμαυσυγνθιίϊουτο βεδις πὼς ἃς Ἠλ διΐίω
ἴ 3 Ἃ: ϑ .

μας τὸν Τοῦ» ἔκφορα τὰ ἐκεἰνωμ σοι μν
ο . λον; Π

πηριά,νηδιὰτουτοίωξητο,μη τ λιθον πεφϑφ 4 9 -Σ ἔξ ᾿(1]75.φαμὲ τοίνυν ἐγώ ὡς ἀρχὴ εν ἐμ [ὠνί σφ]
ἄ ΓΝ Ὶ 3 Υ̓͂Ν “. 2

πυδίημιμτῷῚ» ἧς τ σωματίκην γεΐαν ουνίᾳ
“,,Ἃ “-λων» μέρος γίνεται της συνίσῳως τὸ κορυ

᾽ Ἅ ΄»7Ἅἅ 2 . ͵ , .

φαιότατομ, ὀνηὰ δι Δι)Ὑφυσιμἔχον ὃ
νἊἋ ς« ν ν᾽ . Φ .»εὦ ϑόνκαν μμόρωτο σι τροοθουντος αὐτῷ

. ! . νειν σή ῥἼινος τω ματος, τὸ λη τὸ ὁρβολαί ας πυρῷ
᾽ Νοῖν δ «-δὺς γσίας μῳίςἴλα φε. τ ὃς ἄπλανη σῴφαιραψ

« ὔ ᾿ Ἄ ν "ΑΡ ἢπαιϊλῳς φςλλμυὼμ πίμήϊομ σωμαυηρτίθεμς
"“, . δοο πιὶ .νου Υδιον τὶ λυσιτολήν μμῖν ἐς τ' τίνῳ !μ δῖον

᾽ . Ι! ( ε Ὁ 4 ΚΡἼ1...λι: τοντὸ λείῳ ται 0 Ὑ' ἀἸὴς παι Ἰαμτῶῷ
 δε σ κν ͵ ἡ - πον

Δός ον Ἡμές πριν οὐφώϑησα βιμάνο ν φνΩ.,νὰῷ
“2ἷ(ῇΨἍρ-Ππ-΄᾿ πε . “,.»ν  "

Γην λαχήμ δικαΐμρμον.ὅτὶ μῳ ύμων 7 Ἧνρθ.ΜὴΥ - Ι͂ .ψ᾿

πρώτη τοῦ σώματος σύζασις. τὸ δ αὐτὸν
3 « . εινηῦςδὲς ἔλαχεν «λληνικῦὶς σύνοικον,Οἱὃ

Υ͂ ὡ 'θεοὶ τούτοις δι σλάνκτες νἀΐχωα ἄάλως τὸ
“τὖρ συνοικῳὶ ὁμοδίαιτον ἄρα τοῦτο, τῦϊςᾧ

3 ,. ᾽ν. 9 . ὃκιίμων βωδὶς ἔκπυφα δὲ τὸ ἐκείνωμ πεποῖα



κεμτῇφωτὶπάντακαϊαλαμβάν(αι7ὰμὲν
δ] τῷ θείω 7 δὲ σωματκἀπώ σωματϊκῷ,
ἄ κὁλαφος λὰ τῷπυρὶν [λῶδτα, ὑτὶ τοῦτο μϑ
νομἿ5 φοιχάομ παφλάζῃ τὴ φύσφινυ ἐς τὸ ἀεὶ
συνηχί,ἩτῷΑΝ τὴ φάσιμος δυσανὰ ἀμζίάβε

ἼοςυνΗχΥ ἀφέρηταν7δὲνλωὼρᾧ μη πῖς ἴϊμν
δονῶμαρωμή ὑπικῳχυμενομᾳ γῆν στα ἃ ἡρ ἃ
ψόφω[αινᾷ κωλωύδω κατὰ ἐν ποίησιμο τὸ δῷ
πῦο ἀΔτῶἐμέμένωφωνοχωροὺ μάνον πνί,
σαλπίᾳ τὰ ὦτα δὶς ἂμ προσ ἰσές, τοιαῦ
τα μὲμη κυκρυμμάνη ἦν μυὲ Διάνοια, ἡμῖμ
δὲ τὰ ἐνταῦθα ἐρημέμα, μὴ ἀμωταμίνητα

δὺ[μάϊα ζω φαγυπρὸςἊΣ τὸ χρέωδιᾳ οὦ λόΚΝ,
τὰς Ὑ ὀνυμάτωμ φυσάς ἐκέληφαμεν. ἐπιορΐ
σὲ ἂν ἐτέρω μύθω, ἂν ᾧ Ἅν ὁ μὰν κρύνος
τὸν Δία ἰφννᾷ. δύτος δὲς, τὸν πατίρα δι σμῇ,

ὀληγωςἂν ἐκϑεῖ αἱμεβᾳ ἀμένον ἴπαϑα τοῦ
κρόν, χϑὺν ΠΝ Τκρῦγον ἀκάσ'ς, γομίσανταρ»
Δωομιμ αὐτῷ πάντα, καταβροχϑιζν τὰ ἐκ
τῆς ὀσφύος ἀν [ινῶμαμα,τοιοῦτος ἡ)8



Σ ἃ
ἀ

- Ἢ» “πα τῳ 0 ἕ ΕῚ

νος Δαπανητϊ νὸς τῆς δυσίας Ὑ ἀιοδατν
Α ἂ “- »ρ “, 4ἔμελλι ὃς Ν αὐτὸς τῷ συμεχᾷ Τῆς οἰκεῖ

“. Ω 1

ας φύσῳως δωύματί, παράββῷμ τῷ νὴ παρά
' 2. «» ΟυΟ,

πολλνοϑαι, ἄλλη ςκ διαλοχῆς Ὕ᾽ΟΝΎ ζωη,αἱ ε- Ν ν Ψ , ᾿ ͵ετὶς δὰ ζωὺς ἂν ἐκείνωῷμύϑωπροσαγίρευ
Ν ἤ ι 2ὲ λα “ε

Ἰαντ τουτὸ ζωὴν ἀνοχήινη οιον ϑωσμήρτα
μὴ παραπολλυολαι» ὠπεὶδὲνὴ ἡ Ὑ' καβέκα

συμζωὴ κινεμένν νὴ παραρέγσα͵ΔιὰἸοῦτομὴ
«' 1 “ΝΕ ἃ ἘΝ ΠῚῥίαν μΆϊερα]ῷ διεὶ ὁ μύϑος ὡπέσησεν ζϑοῖς
γλτοῦτον ὃ κούνὺς καταπιεῖν, Υ κάϊα πίπτω
κῳ δὲ.τῷμὲμἣΝ τὰς μερικὰς ωὰς λ:α,, “αν ͵ Σ

φϑείράμ διολλνὼμ κμάᾶς Ἴοὶς σίρασι τ εἰ
μαρ μάνου βίου 3 ὑφήρισασς τῷ λαιμῶ τὸν
Δία ἀφῶ μηϑὰ πᾶσαμ τῶν ὕμτωμ ζωὴν

Σ Α" ͵

κατινάλωσεν, ἀλλά μέν4συντηρουμίνος
ταῖς διαλοχαις,"λωυϑέρωτο ὁ παῖς τ σαι
διοκτόνου παΐδος ὑπαὶ δὺμ ὑμῖν νύμ πρώτως
Ἢ ἑλληνικῶν μυϑωμ ἀνοίξαμωμ͵ ἡ ὑφμίᾳ
σάμωβαὕπως Δεῖ τοὐυτΥς ἄλλῃ [ορντὦ ἐν
ταῦθα κανόν! φοιχουνίες νγύμῳς,τίτῦιοᾧ
τιλοίσοις συγάσᾳγοίκοιτα.



“.ο δ»ε Γ ν᾿ τιν» ἐἢ .τὸν αοὟ ὁ ΙορΙά πρὶ τὰς σφι ος
2 [ ͵ σαν ν ΑΜὲ οἱὉλυίομένωμτελῳτ τὰ μεμάδυτα ἡμ,

Φ ᾿ι ὠὦ : Δ ͵ ᾿

ὡς διαλθινη τόυνομα!α δε, τερατετάσμωἐ “Δ’ ἴον Ν .Ο

Ἴα προβέβλανταν ἀν. α]α]α ἂν εἴ ἀδυτοις φυ
λτ!ονϊαν ἐμ ἃς ταῖς «λαυσινίαις,ἀνωμίίνυν

4 Ά, 4τότῳταντα ἠγάνῳυ μνοῦτο τὰ κεκρυμμέ᾽ ιν» . ὅδ

γα.ἐτίνῳτο ᾽ τοντο ἐν σεριίδοις ῳ Ὑ εἰν
, ͵μὰ τὰ ἀβέβιλα βεβηλοις Ἰελλάκις ὁ Πάνοι

. Δ . ἃ ΑΔ Φ᾿τοιύυμίις δ τὰς ἡμῳτέρας ηρλλάνις τὺν
« ". 6 ! Ί 4 ' ὍΝ;ἱφρρφανίην ματα ιάζῴ «γἱα κελυφανα π΄ μν

Ψ ω ᾽ ;

ῥΥ πιριξῥνίνυάμ ἵνα[5ἀηρκῳ μενονῷἐλν
δω ἀπὐρημα ἐκώθων ἀγαλ αβόντως κάτῶ᾽ ΞῚ - 4᾿ «.

βοοχϑίνμοὺς ογω ὃς ἀπωκγησααμ τόῦυταὰ
. 3 «ς“σοιῶν,ἐμὴἀι μὲμ ἀρχάϊαι κα τηΓύρανταἱ

. Δ, δλν ͵ ' ἜΞΕΕΞτς χφταῦφα δὶς φμρατννβη δι[μαΐονά γασῳ
 “.- ᾿ ,ταννθοῦϊα μὲ μ»τὰ παρα οῳτάς ματαινδὸν

ὡ "Ἢ: " :δὰ τῦις ἀλύτοις ἐσάΐοντα τὸν τιλουμῶνομε
3 .,ο. .»« ΓΥ͂ “.. «4 Υ͂ Π :Δι τοῦτοσοιῥμίνυνθωτὸτουμυϑοῦἱκ

σφιήος ἔλυθον. τὸ δὰ κεκρυμμένον ἄμακῷ
͵ ΄ 3 ΓΧῚ τκαλύφϑω, φιλοσοφίαν ἔχον ἀπέξξκτομι



ΠΤ

αλάτίςι δὲ ταύτην ὁ μύθορε κίραν ζυπρύσω
ἡρμὺ μέχρι ηεδωμ, ἀλλόμφαλού.τὸΔὲμς
τὰ ταῦτα Δασὺ τῇ ΔΝ ῦδας ΠΝ
ὑρὰ μακράἡδὲ[λωταἀπικίζυσάτι νὴ πὸ
βαγόρφοςἀινιἰομένντὰσράπκατα,τῷΝΣ
ἀν ων: λϑίομ προσά σαςτέρῳτοῦτον ὡς
ἴσῳ μριλήνουσᾳ τῷ ὀγὸ ματί. τοιοῦτο μὲν τὸ
ἣν υὐϑὺ τίραξ, ᾿ διϑόοθω -: ποινταῖς ὡτὸ
ἀξγσίας πλέα ἅπερ νὴ) βούλοιο ᾿ ἀλλό
φιλόσοφος γουςομὴ τῷ φαινομένῳ προσκαΐ
ἐδὼ. ἀλλὰ τῷ ἀινιοτομίνῳ Διὰ ἣ τίραϊος.
ὃ τοίγυν ὡμδδ λίίσς περί τὰς σφιή δῥόντοιοῦ

ἥλοξς!.. Σφὶ τς υϑὲν ἀλλο ἐφὶμον ἄνδ' ὁ ἃ
γοιλοίων συϊκέμωνοςιρλν μωρὰ Χχρημα,
ἡ ὕσίαημωμιτὰ μὰμ γ» ταῖς λόγικαὶς δυγα
μεσι συναπἰόμιεϑα, τὰ διώιης ᾧ ά ἈΝ ΠῚ

ἤϊχομεν φύσῳως1μὰνγὼἡμῖν,πρῶτον.νη) μῳξεκῳνο μούς, λφυτερ ον. ἡ μῳτὰ
τοῦτο φυσικὴ διάνοια. ἡ τῷ ἀληϑὴς δύζα.
τὸ τὸς διανοίας συμπίρανμαιλοίικὰ πάντα



4 ἥ 4 “ 4 Ἂ ἘΞ ἂν τ ῇ -νὴ θήαια δὰ φαύ]ασίανὴἀιοδινσὶςνὺ ὅσα σωμα
΄- ν Ἁτος δι4τανι πρὸς ἥ ὑπύφασιν, αλίίω μὴ ΚἸνμώ

"ἃ ἷ ᾽ “» , .ο᾽

Δᾷ,ν) πρὺς τὸ «ἰὸς μονευκοηί ἐκ σί μὰν ουμ
4 ᾿ ᾿ς κα -“ Μταύταν καϑ' ςαὐ]ὰ τῷ χύγω δισιρῳτά,ἀλ,

Φι Ι ,ὔ ΐ » 7 Ἃ ͵λὴ χ' ἀνηρωπὸ σλάσιο συϊχά πάντας τῷ
Ὁ Δι. ν᾿ ΄ἊᾺ

ὡς πἔφυκαν ἄφανῃ. εἰ μὰν αυϑυς ἂν φξονν
- ᾿ Β 4 ῖ 2 2 ὃφιλύσοφὸν τὶς σχοΐη γουν»νη [νοΐ τὶ Ὑ ον

« Ἃ . 9 δ .νούφνΨυχὴτοὶτέξονωμιτῳῖμὲμεὑλημ.
“Ὁ " ᾽ »ἅ ποσρεφωται δὲ τὸ σώμα ἐθυσας δὰ τὰςἀι
οϑήσᾷς,ν)ὩΡλλὰ χαΐρήν ἁπων τὴ φαγτασία 3
πρῶτον μὲμ τ ψυχὴν ἐπὶ τῆς δικαίας γσίαρ
τηδῷ σάτα ἔνϑομ χωρεῖ πρὸς τὸμ νοῦν.νὰ
ϑιὰ τοῦ νού συήίμωταῖῷ θεῷ,4δίωςζτυχῳ

“ φ ΄ Α “- ΄σεῳμεϊνα ἐπὶ τῆς [μννήσωςὦχρῶτομὲμταις
, [ ! 1 ! " λῚἀιοϑήσασι νφαντασιωδν δὲ κι χήν τάν ζωὴμ,

πρὸς ἐν τῶν ὑμρίων φύσιν τις προδιρέσᾳσιν
ἀυτομόλμσων. ἐμϑα δὴ[ὠνο μένντῶν μὰμ κυ

ς "ἡ ναὶν "7. ἦγαι ἐνοῖ νον ὁδίως οντῶμ. ὅλεν οἰεἶαι ἀγα!ἐμμναΔΙυφε
. ι΄ι συ “ὠ.. .χασϑαι μόνα ϑον 4, ὧμ ἀπρὶξ ταιμ χιρῦιμ ῳ

ως ᾧ ρο ᾿ Ἷ ῖ .Φπιλάξιοντο .ὦμ ᾽ν τῷ τοιουτὼ ζίῳ,νν κυγερῦ



 ΣΑΣ ΑΕ ΕΜ ἀπ ἃψεῦ!, νὴ ὠκδουμου συφφ. νὴ μϑυιο1 ἀίριοιν Καὶ
ΝΞ ΞΕ φουδ τ ν ες .ΣΝἜἌ3 :χριμωτιζονταοἱπποινοπὶτὴρ φτνιῶσαν πα

ρά τὰς ὑοίας ἴραφή ςκατονομαί ὁβμὰν οἱ ωςπὶ
δ ςΡ! , δ ΔΩ, κὰν 979}ἂς ἠατερὰ (ιν λοι. μὴ πόδας ϑφου πω

λχ ς ν νιν. νων.ἃςἈλ } φοἱ, ὧδ τὸ {τὼ 417Π|ὰ βεοϊ ςε, ἀλλ ψοῖς
Φ 4. » π᾿ λο ..-᾿

Δ ὰς τοσοῦτονδέἀφυζάναιΤαὶἀγηϊκεῖμῳ᾽ Ἄ : ΓᾺ ΝΣ ν᾿ -“““: ᾿γανμί[α » χάσμα ἀφηρικί α᾽ μῴταῖυ ὃς ἐν
λᾳ. Ὁ δ “ ΒΕ Ή ΚΨΕΣμὴ ϑηρδεο,λῳῖνυμέσανἀμφοτέρωνΔνύναιζω

ἊᾺ ἘΝ. ΤΟ . γιο 3 :ἦν. ἣν τὰ Μὰν Ὑ χαλϑαίων λόίια, ς«τοροφα,
.«ε , ΠΝ α΄ τ Ω͂Μ

᾿ΨΗΣΜΛ τ ρΟΚνΉΦΗ καϊὰ τὴν σῦς βάτᾳερα γ'
 . ο ἣῳῃῳ Ι .“΄"- , Ἐ “ἄκρωμ ἀπόκλισινηλ ἐτΓὑτήϊα, τ δὲ ἀπλῶφ
ἀνϑρω πίνκν κατονομάσαιμι, Ἢ ἡνυμ ὡςὃ

. ᾿ ᾿ “ Ν τ' »λϑίος Ἀρ μὴν φυσεμιοφωρδάσα μωμττ ζωην θηρε
[ . 4 “ δνι᾿ " “-

ὥΔη. ἀνθρωπίνην. ϑεοίλη, ἀλλ ὧν μὰν τὴ
᾿ κῃ ἣ "η Δ ον δῷ}! »ῃὶὑκριωλά,σωματίκα πανία νὴ ϑῶον γϑεν, ἐν

 αι να κ' Η͂ , Φ ' λό’Δὲ τὰ θεῖ: φιλόσοφοςἡϑιωξαἰωγηνυκαϊέρ
ες ΝΑ. λ.-ν ν - κΚὰ[ασις Ὑ ἀιϑήσφωνε ἐμ ἂς τῇ μέση τῇ ἀγῦρω

͵ .ϑρ» τ φ -«ἷ ς,-Ν ᾿“πίνοσυ μαϊζις ἀξάμφοιν. ἐν]αύλα .» οὐΐς
“ ἽΝ 2 ᾿ 9 .ΞΕἿἙ ΚΝθκρίομ Ὀτμαμ ουτῳ, ϑεύς,ἀλὰ ἀμφοτώρον.νὴ

τ ν- ες ως δ “«ὥΦΑ"ὕδωγ ἑκάτερον καῤάρῶς, ἐγ τίνι [οὖν τ' ζιῶν
δι



ᾷ τι ρτ-γ,--ν τε τ. ᾿ δὲ ποτζοωμ εὐθκκίγαι Δ σφίγίω ὀιόμεϑα (ἡ ϑάλον
ϑ - ͵ Δ. Γ ᾿ Ι δ ,}] "ὦ 2ἐν ἤη μεσ υλάνϑοωπίνη, οὐΐε, ᾿ ανος ἀύϊκ

Πελίωςυὐήε ὑκοίουκα]ὰ τ ἰζυμιοσὶς βαρινᾷὉ ὠ ὲ “5. --- Ὁ Ι͂

κριβως. 611 πρὸ Ὑο μφαλού,άνο εξουλῳ
ο μὰν ᾽ν πᾶσαν ἢ Γένῳσιμ κάϊαλι πάν,νν διὸ

. ͵ ΓᾺ 2 . Υ̓͂

Δ παρῦθενος ἀνα! καλμ . «ἈλῊ φαντασιωδλης
δι “ὌΝ Φ 4᾿ ζω εδιον ἄφι Παμένκ Υ σωμάᾶϊος καϊασγμούσα
Ἴαν ταρντὸ κάτω μέρος ἀπε ἤνωσᾳ δι 7ον
Ἴ. ὁμιλά μὲμ ἀν ίνη φωνῇ, ἀωυθωμ Υ̓ Ν Φι
λόσοφια ὡτυμολοίαταινως ἀρισοτέλά ἐν ται

τἰκϊοοίαις λονῳἦ μὲν ἡ ἐκπίφωνἝεῖ;κάϊκίοοΐαις λονῳ.ἡ μῶν Ὑν ἐκ πξφευΐς7ο ἤν
 ᾽ω 9 “σ᾽. 5 και ν 4Ρῖον ἂν ανζναρθρος«ὐ]ὰ ἨἩΦώνμη δι ΔΗ ΡΟΙ
ΔΝ ΕῚ “-᾿ἵ ῥεΐαν ζωὴν τελέως με ασμμνωσεμιάσαφὰ

νὴσυϊκεχυμί ναἸὰ φϑέ[μα]α ἐχέ γὰρ δύϊως»
- σι δὴηοο ως ςοἵνά τὸ “παρ ϑιηλωσωτ ἀηρῥῥατων ὑμιμ.

»' ὃ ὦ ,. ονἱ “'
Ὀνουςυ πάντα χά τάιλὴ Ὁ ὀνΎἢδνὴ τῶῦ

« Φ ΓῚ 22.ϑ θΠ’[νομάνωμ κα ψυχὴ ὡς τῖς ὀυΐω φασὶμ. ἐν,οα
«- 4 Ε 4 φ τὄντος λοίοςΜηδιὸ μενος ἐζαγησίω εἰφανίασία

Ἂ- ΓΝ ὃς ,Ν :δὲ πλάνομ χρῆμα τ) ἄνέμτομ καῦξαυκῷ
» ’ ΔΑ 2 ’ 4 ἐν 4χωρισμίνα δε ἀπαλληλώμονους λείῳ καὶ



φαϑ]ασίαννως ὑπὶ αή .λὺ νηδηρὺς ὦ μὰν ὃ μοῦ
πάν!α ἰνοία ἄνωθων ϑοχόμωμος τὰς πηγάρ.
φαΐασία δᾳ, νὸς ἀν τον τ λοτίςὁοιἄμφω
δὼ ὠπὶ ὦ ἀνὸν μιηφύμωνσ, νὴ θάτερον ὑατῷ
δὸ ἀναπῚ μπλάμ ἀνανὁ μὰν νοῦς φανταειοῦ
τὰν. ἡ δὲ φα ]ανία γενύδίαι, δια τοῦτο γ κα
τὰ νοῦν ἐνῳρίούντας δὶ ἀνδτκ ἀφάνταφομ
Τ νθμσιρύχομων, ἡ) φαντασιού μωνοι Πῆο νος,
ρᾶς ἀγρίας ἕκ ἐφᾳρήμᾳβθαἼαῦτα δὲ γίγῳ
ται, πῦταμ μάχη ἐν ΜΜΑΝ τι σώματὲς τεΝᾺ
πνωνμάϊος ωπινικήσαῦίος μὲμν σὼμᾶϊος.
φαν τασιαςίκοὶ πάντως [νόμωϑα, ὑπερισγῦ
σαΐοςδέ πιφύματος νουδοῖ κε’ ἂν δὰ χά
βὰ μέρος ἐκάτῳ δον «κατέρε κρατῇ τ: μρατῇται μὴ σφίηως ἐσμὲμ ἀτούχνωςσιδὼτὸὄνο
μα]ούτοϑελωπίκῦν,μωλλούσης γν ἀηρ
γαι ἦν; σωμάϊοςΤᾶςψυχῆςμὲνἄγωμάρορ
αν τῆς ἐς πίφευί, δὲ κάτω, σφίη]αί πωᾳ
ὑσὺ φαῖ αὐἰασενὰ πίν]αι πρὸς δ τἄνᾳειν.
ϑιὰ τούτον μὲμά τίἡκυπαρθένος χάγο,

γτριοαν



ἼΔ' δ,» συν ςῖόή»», “ τμλοιον ἀϑιάφϑορος ἕονς γἡ ἀκμθ αΎθΟε Μη ῃ
Α.. “ Ὰ ͵

μυὸςἰὰς (ζωϑωμ περιζολῃ ς,ὃ δι καϊίχωται»
βκοίον ἀσὶ τεδιχωμᾶνον τοὺς πύϑας καὶ ἀκ
μέζον εν ὀνυζιμνῶς ἦναι τὸ συμπαμ τῆς σφιτ'
γὺς, φαδασία νον μωτίχύσαιν γνούς ὡπισυρὸ

“ὃ Δ . τωμωνὸς τὶ ν τῆς κάτω[ξνίσρως.ἀσαφὴς οὖν
Φ μΑδο“ λει ΟΥ Ἅ
ἀυτῆνν ἡ φύσις,» ἡ φωνμΔιὰ ταῦτα μὴ τὸμ
4 « " ͵ ͵ “δ -,» «ἀγὸ β ὑπαινίτῳ ται,δίηρυναὐτὶ τωρατολοίου

λαΑ, «. . «»νΣῊΝ τιλάπεμ. λ διπύμον τοῦτο ὡςῚμ ΟἹ α,
᾿ . ἃ ,,) τ ὔ»εἰὐμοὶ κατὰ τοὺς πυϑαίορεΐγο γ᾿ πρα[μωττ

ἐτὶ λαλω ἠκοί, χήν ευρισκομένν ἦν πάβές,
Ὑκ ἂν τί μψε οἧς τῇ ς ἀλκῇ οὖς ξυλαιμονίας,

.᾿» .. .δία τοὺς ἀγρλύσωτα μἰν ταλαὐπωρίαςνη
ϑυύλοπραῳπούς ἀνάϊκης. ἀλλά μὴ κα ένα μὴ

᾿ 4 « Δ .-: “ἡ

κατὰ συμιορίας νυ Δμμς φυρεϑὴ τί τας ὅ
Ἅ - 4λον διαλυμηναίνης τ Εἴομ ἀνοίαφονυμ ὅτῳ

 ᾿. “,. ».ν «“! . Ι ͵ νκοινονυμόῦ παν ὑηγρδιίδε αι ῥέαΐομ οομ
ταῦϑά που κατάθεοϑῳ τὰ πάῤη. ν)καθαρὰς
. . “ἊὉ . .) [ ᾿εχομταραλπῆως ταρ ψυχὰς, άπιτῳ. βαφῶ
(ϑω Δύϊμα καιγὸγ,



4 « 8τοὶ υτόν Ἁνασωσὰ εις τὴν ΚΙΡΚΗΝ
͵ Ἁ ͵ΒΟΥΛΟΜΕΝΗΝΤΌΟΝ ΟΔΥΎΣΣΕΑ

μεταμορέξοΐν.

οὐλώται μὼμη κίρκη γὴ τὸμ ὀδυοζα
β . μεταμορφοῦν. καὶ ὑλαύνῳειμ ξις συ

φεῦν. καὶ ὑσα εις τὴμ τῆς μωτὰ ὍοιΗ
σωως δυναμιμνσάντα συ[κέκραταν.ἀηρτυς
Χάμ δ τοῦ ζουληματος,ατασαμένου ὑπ

αὐτὴν τὸ ζίφος τοῦ ἤρώρρ. πσολυμκηϊς ΝΣ
ὡμκαὶ Δειμότωτος ταις φρεσὶμ» Υκ ᾿ςπείθω
Ἴο ἑτοίμως πἰσίμ. ὅθεν μικρού δμ ἡ ἀποὴς
πνῳύμοι σαμ “σόμηρος ἐκείνη μαχλᾶς,ἃ

πὸ ἣ δ; φασγάνγ περιὼ πΉν, πλλοϊώζαι δ ὧρ
δρας ὦ μορφημιδ δὰ ἐπὶ μὲμ ϑαρσί;νὴφοίρῳ
βῶ βλέπ] λέμμάϊ υπορὶ δὲ τς ταίρων,
ὄνπω τούτω μέλλει. ὑπὲρ ξαυδ᾽γὸπαῤε
σμάυαςαιδἰδὲἱσασιν.ὀνχὰ βαζαὶ“ἶπροδῶ
χωμ.ξκαλωπίσατο δὲ ἐπὶ ἀυτξἡτέχνα.
Ἢ μὰν λήθη μωτασῳποινδέμτανσῳποί



μκῳ. τὸν λὰ τὶ μῳταμοῤφούμανομοτ δὲ;
μάλλον τα. ὕϑωμ τούτῳ μὰμ ὁ μυκτλρ ἀ
ὡρμυμάμαται καὶ υφος αὐτῷ ἀτῳχνῶς  μοβ
Φη «ὁδῳ͵ τοὺς ὃ φϑαλμοὺς μὰμλιμλλαίίαι 3

νὴ βραχύ τὶ ἣν προσωπὲ κωχάλαφαι . υπῶ
δὲὰ δὶς καϊιλνζεν ἐς δου] δ, ἀξωδακεμ
ΠΡ πρόσωπον Μπά αἱ ἦν μάΪασχαματῇ
σμοντρτοῦνὁ κρατήρ μὰνικωκράτημων.
ὃ δὰ υπωρίσχυσα, φιλόσοφον ὡ ζήνῳ λϑίον ἃ
κούσῃ »νὴ ἡ πάνυ τὰν περιβολὴν τοῦ μύϑου
μύμλψη, ποικϊκὸν Ν ὑφετέρα μορφῇ
τὰ τῆς φιλοσοφίας κρυϑίειν ἀτούῤῥητα.

Σ ἦν Γάρ τοὶ κίρμημιηδιονημάντήκρυςνόησον.
μεταποιοῦσανψυχὰς, πρὸς δεκάζη πάθος
κωμίναται,ὁδὲ κυκεων,συκρόϊον ὡςὶ πόμα.
καὶ ἀτωγνῶς λήϑης ποτυριον. καὶ ὃ τοῦτο
πιὼν νἀπαλλοβιουταί]ου μού ὡπιλανϑάνον
ται γοῦν ἀν ψυχαὶ τῆς ὀϊκείας ἀξίας, πιοῦ
σαι Ὑ τῆς ἁμαρτίας κυκεῶνα. ὅϑῳων τὸν ἔκ
Φυτομ ἀλοτήσασα λϑίομ εἰς τὴμ κ[ηγωδλα



ποτορ σῖὶ : ἀπ οὶ τ ἢ . - ἃςτάκςκίνκται μεϑοφωσὶμιδιυυνάται [υν κά
“᾿,᾽ΠΠΠ 7 . "ν..4.4 Ὁ

τὰ τῶν τοιουτωμ κ κίοκη ψύχωννὴδοκᾳ!φὸ
τ φῳ Ἃ ἜΝ) ᾿

βιερά τίς ἀνάν,γν μετα κἀλλὺς βλοσυρά τ
4 ’ - Α»Ρ» ᾽ ' . Ἂν Ζ

γ) σοβαρά. αἱ δῳ ἡ μίϑῳοι τῶμ ψυχῶν ἐν μᾷᾳ
οὐ . . ἵ δα

σῶ ϑνκτου ταεσαλευΐσαι σώλλατος νὰ τὴς ἃ
, ᾿ Ὄ., ι 5 4 -»

κηράτηϑ φυσωως,Υ΄ πάνυ διδόασι τ τῆς κὶρ-
« “ . 3 - 3μμφόθμην εὐδὲ ἀλλοϊω] αν μορφιν,ὀλγὰ

“Ὁ Νν ὍΔ[ινναιόταρον ἀντίβλώψασαν»τμὰν καταῖῦ
. ὗ ΝΞ .μαϊνεσιμ, ἐκεῖναι δὲ  ἀς τὰ σάϑα ἀηέδι
δυάσκουσι μέϊαποίκσιμ “Τοιούτόμ τῇ Χρὴ

- . Δ

μακαὶ ϑιανμόνιομ Ἡ φιλοσοφία «Μὴ
τ φ “- ͵. υ

ὄυ μένον ἐκ πηγωμ ἄρυωταιν
7. 3 .

ϑατα σοῖμα .ὀληὰ καὶ ἃ
“σὸ ἀκροτόμωμ
πολων;μέλι

[υκάζον ἔν
δε νά;

αἰνι



Μ“Α͂. ᾧ .ΑΙΝΙΓΜΑΤΗΣΣΕΓΓΟΣ,
ῷ φ “Δ .»Ἄ». ," ὃἔς! δι πμ υπὶγάς τῳ βάπενδὺ μία φωνή.

λ ᾿ ᾿ ᾿ Ογὴ δέ πεν. ἀλλάσσά διωζοην μόνον δοῦ πὶ[αἷάν,
“" Α Αἱ λἐρηξία κινέται ἀνάτ᾽ ἀιϑερανηκατὰ πόντον.

-ς , ᾽ ἐἀλλ᾽ πόταν πλέφοισιν ψπάγομαγονηροὶ [αἱνά,
' 7ὔ “ ! : Ν᾿Ἐνβαϊάχος ῃ οιδὶν ἀφαυροταϊομ πιλᾷ ΣΝ

ὲ ες -Ἰωάννου ὑζέτΖου, κἀρκίνοιο.
4 ͵ ν ͵ , 2 Ωγ .

ἀσλῆσας ἡϑκ πώλω 'σηδιησάς λϑα,
δ ςΝύσομ ζβαλὰμ ὃ λιψὺῦς; οΩ ὕ μιλὸμ ὡλαξὰμ ὅσον,

’ ἢ "ἀμησας ἄρλαν,δροφαφορον Ἀλρασασήμα.
͵ «ε , " )Αλυζας ὡρημ Ἀνῳμωμένην Ἀρωσα ζυλα,

4) ΔΑ ν»» .] Ἁ Ἁ ἕδ μοι διος ἄρα σΉΓΗ πάρά σοὶ Διομιηδὰα.
Ε.τοὺ ΠΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΟΥ͂.ἃ “ἴα ΔΝ 0] ᾿ το -

Σοφῦς {θα ὧν ἀγὼ ἡδκ «[ὠγῳσοφὸς .
ϑΑ 3 2Ω σὸν ἄναρνε γύμομ ἔγρανα γύσω,

΄-« «. ἃ ΟὟ ὡ ,ςΖ“ Α΄
Νόσω συ. Ιαμαϊησου σωσὸνγ.
ΓΙ Ἁ ἊΝ ε  εἰὰὖῦἔλωσυ δικὸ σοφὸς ὁ μδυς ἐλῳν

“- "  :
Σολομῶν φησωιϊωσὴφ γὼ μοόλοᾷο

᾽ ᾽ ᾿ τνόμον ὃ κοινῦς ἔχῳ σὸμ δΙΚΟΥΟΜΟΥ ͂.
" τωἱερὰ σὰ σαρὰ χωλυνῆλις χαρὰ πᾶσα ρω,

Π 2 ᾽ ν᾽ λιν." Ἵδἰψογάνομήματαμὴμονάμψιβ.



ἸΩΑΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥΣΤΙΧΟΣ
ἡρωικο ἜΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΕ ΚΑ

ΣΤΟΣ,ΤὰΕΙΚΟΣΙΤΕΣ
ΣΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙ͂Α.

ἀξρογιτδὲφυλαῖ θκρόζυ [ω κα μψιμέτωπες,
αὐο 1] ο ὯΝ βάφαχος διζόμενος ὑψοθικλῶπα,

λον ͵ ᾿ ι ΑΓ νυν νΖευςυψιβρωμκέτας ζίυπε λὲ χϑων͵ ζ[ρ670 ϑὰ
δηχὺν διυπωρρὰςφραίμ' ἐξνθιζο, κλωψί φλόξ,
Ζωυχϑεὶς πἼοροις κλαγίῳ βομβωδη ψόφον,
σδωμννμβδῳλυχθεὶς ζάζυπωύλω ψύφω.
αζέτζας ἀΐουπνος μὶζικλάλοϊ, ψύχϑη φύβα.

ΤΈΛΟΣ.
ἡ τῶν ταβαλίων ἀκολουθία . « βγϑ
τὸ μὰν ὦ β οτεξάβια.τὸδιδὲδιάϑιον.
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