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Ariilotelis Rhetoricorum vel

let bibliopola heri defcriptionem: 

quia tale id confilium vifum eil, ίή 

quo adiuuando et litterarum vtilitati, 
' Λ , ....

et iludioforum commodo feruiri pof- 

fet: duo amici quidam omnem dili

gentiam adhibuerunt in totius operis 

)( 2 cxem- 



exemplo, quod librarius propofitum 

haberet, emendando.

Erat illud editionis a Chriftophoro 

Schradero curatae, qui nihil aliud nifi 

Florentinam luntarum editionem, Pe

tri Visorii opera correpam et emacu

latam, repetiit. Sed quia Fridericus 

Sylburgius, qui praefuit editioni Fran- 

cofurtanae, Parifienfem Gulielmi Mo- 

rellii fequendam putauit: emendatio 

fere ad horum legionem, quam qui

dem in ipfo contextu exhibuerunt, 

facta efl. Nam ex iis legionibus, qua

rum alias collegas, paucas ingenio ex- 

cogi-
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cogitatas annotarunt, adfcitae funt 

omnino paucidimae.

Quod nili placuiflet meram hanc 

defcriptionem ede, quae notarum ad- 

ditamentis careret: · quia · tum locus 

fuidet eius rei breuiter admonendae, 

fidum edet, vt le&iones complures 

quae laborare videbantur, aliter con- 

dituercntur. Nunc ed nihil indudum 

noui, praeterquam in vno et altero 

loco, vbi qualem oporteret mutatio- 

nem deri, fatis res ipfa demondrabat: 

vt in carmine illo Sapphus, quod libri 

primi capite nono affertur, in quo me- 

)( 3 trum 



trum Alcaicum et hendecafyllabum 

duobus primis verfibus, et iambicum 

dimetrum hypercatale&um verfu ter

tio violatum erat.

Stellulae quae pagina ducentefima 

quarta, linea decima pofitae cernun

tur, hoc fignidcant, efle ibi locum 

pmiflum, quem eundem iam legere 

fuit pagina quadragcfima odlaua et 

nona. Eius initium eil linea deci

ma, et finis linea nona,

καλυον μίΤΛ^ζτιί. Peccatum eil fane, 

quod in loco priore Soloecifmus, 

quem editiones omnes praeter Venc-
' ■ 3 tam



tam Camotii et Bafileenfem Ilingrinii 

habent, non eft {oblatus, praefertim 

, cum poflerior locus arguat veram 

le&ionem* Soloecifmi deformitas eil 

in his verbis, i7rd ίπαΜυμίν καί μτ) 

ττίττ^αγοτα, ei eivai rojouroy·

Debuit conftrui, feruata Modorum 

Confecutione, aut ei aut, vt

in loco altero legebatur, γκομμ-

if μζν olv.

In plagularum defcriptarum pericu

lis emendandis quanquam haud minus 

diligenter elaboratum eA: non tamen 

caueri omnes erroris infidiae potue

runt.
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runt. Sed rariflima eius generis vi

tia deprehendentur, quae non per

facili negotio corrigi poflint: vt ii 

eil in accentu erratum. ’ Nulla certe, 

quae fententiam aut · perimerent, aut 

deprauarent, infpicientibus iam denuo 

plagulas occurrerunt.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΤΠΝ Εΐε ΤΡΙΑ ΤΟ ΠΡΠΤΟΝ.

Η εςτν άντίς-ξοφος τρ διαλεκτική* I
γάξ ττ^ί τοιοΰτων τινων ttcriv, α κοι

νά Τξόπον τινα απάντων ι^ι γνωξίζειν, και 
ούδεμιάς επιςημης άφωξίσμενης. Λιό κα} πάν- 
re< τ^όττον τινα μετεχουσιν άμφόίν πάντες 
γάξ μάχξΐ τίνος και εζετάζειν και ύπεχειν 
λόγον> κα\ απολογείσαι και κατηγοξείν 
ίγχείξοΰσι. Των μεν ούν πολλών, οι μεν, εΐκη 
ταυτα δξωσιν* οΐ δε, διά συνήθειαν από ε^εως, 
*Επει άμφοτεξως ενδέχεται, όηλον ότι εϊη αν 
αυτά κα} ο^οποιεϊν. △* ο γάξ επιτύγχαναν- 
σιν οί τε ^ιά σην^ειαν, κα} οι άπο ταύτο- 
μάτου, την αιτίαν ^εω^είν εν^εχετα]' το ^ε 
τοιουταν πάντες η^η άν ομολογη<ταιεν τέχνης 
>/ 7 w,a, \ < ν ϊε^γαν είναι. Νυι/ μεν ουν οι τας τεχνας τω^ 
λόγων συντ&ίντες, ολίγον πεποιηκαο-ιν αυτής 
μόξίον' αι γάξ πίνεις, έντεχνόν εςι μόνον* 
τα άλλα, πξο^-ηκαι. Οι $ε\ π εξ} μεν ενθυ
μημάτων, ού^εν λεγου&ιν, όπεξ ίζΊ σώμα της 
πίτεως* πίξ} όε των ’ε^ω του πξαγματος, τά 
πλεί^α πζαγματευοντ/μ. Μανόλη γάξ, και 
ελεος, και όξγη, κα} τά τοιαυτα πάθη της

A - xfa
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γης, ου πεξί του πξάγματός ετιν, αλλά πζός 
Τβν δικατόν- Ως τ u πεξΐ πάσας ην τάς χςί- 
ο-Εΐςι κα&άπεξ εν ενίαις τε νυν ετι των πόλεων, 
κα) μάλισα εν ταϊς ευνομουμεναις, ουδεν αν 
άχον ο, η λεγωσιν. 'ξάντες γα^ οί μεν, οίον- 
■raf δείν ουτω τους νόμους άγοζεΰειν' οι δε, καί 
χζωντανμ και κωλύουσιν εξω του μάγματος 
λεγειν, κα^άπεζ καί εν άξείω παγω' ορ^ως 
τούτο νομίζοντες. Ου γάζ τόν δικατην δια- 
ςξόφειν, εις δζγην πζοαγοντας, η φ&ονον, η 
όλεον όμοιον γαζί καν εί τις ω μελλει χξη- 
σ&αι κανόνι, τούτον ποιήσει ς-ξεβλον. Ετι 
φανεζόν» ότι του μ.εν άμφιαβητουντος ούόίν 

t<Tiv ε '^ω του δειξαι τό ττξάγμα , ότι εςιν η ουκ 
ε^ινί η γίγονεν η ου γεγονεν. Εί δε μίγα η 
μικξόν, η δίκαιον η άδικον ί όσα μ^η ό νομοΒ'ε^ 
της δϊωξίκεν» αυτόν δηπου τον δικαςην δει γι- 
νωσκειν» και ου μαν&άνειν τταζά των άμφισζη- 
τουντων, Μαλι^α μ,εν ουν ττζοσηκει τους όζ~ 
3~ως κείμενους νόμους t όσα ενδεχετα^ί πάντα, 
^ιωζίζειν αυτους, καί ότι ελάχιτα καταλεί- 
πειν επί τοίς Κζίνουσι. Πξωτον μεν» οτι ενα 
λαβειν καί ολίγους ραον» η πολλούς ευ φξο~ 
νουντας καί δυναμό νους νομ,ο^ετείν καί δικα^ 
ζειν. "Επει^ αι μεν νομο&εσίαι εκ πολλου 
γζόνου σκεψαμάνων γίγνονται' αί δε κξίσεις» 
ε^ υπογυίου· ως τε χαλεπόν, άποδιδονα^ το 
δίκαιον καί τό συμφίζον καλώς τους κζίνον^ 
τας. Το δε πάντων μεγι^ον» 'ότι η μεν του 

νοαο^ετου
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νομο&ετου κ^ίσις, ου κατά μεξος» ούτε πεξϊ 
των παρόντων» αλλά πεξϊ μ,ελλόντων τε και 
καθόλου ε^ίν ο 3’ εκκλητια^ης κάϊ δίκαιης 
ηδη πεξϊ παξόντων καί αφανισμένων Κξίνουσι» 
πξος ους και το φιλ'Ίν ήδη καί το μισΐϊν, κάί 
τδ ίδιον συμφεξον συνήξητανι πολλάκις· ως τε 
μηκετι δυνα&ομ &εωξείν ίκανως το άλη&ες» 
άλλ’ επισκοτεΐν τή κξίσει το ίδιον ήδυ ή λύπη- 
ξόν. Πεξϊ μεν ούν των άλλων» ώσπερ λεγομεν» 
^7 ως ελαγίσων ποιείν κυξίον τον Κξίτήν · πεξϊ 
δε του γεγονενα/ ή μή γεγονενα^, η εσε^ςμ η μη 
go-fo^Of, η εινομ η μη εινα/, ανάγκη επί τόις 
Κξίταίς καταλείπειν οΰ γάζ δυνατόν ταυτα, 
τον νορ,ο&ετην ττξο'ιδειν. Ει 3ε ταυ& ούτως 

, (φανερόν οτι τα εξω του πξαγμ,ατος 
τεχνολογούσαν» ccoi τάλλα διοξίζουσαν > οιον 
τί δεί το στ^οοιμιον η την διηγησαν ’εχειν» και 
των άλλων εκατόν μ,οξίων. Ούδεν γάζ εν αυτοίς 
άλλο πραγματεύονται» πλην όπως τον Κξίτην 
ποιόν τινα ποιήσωσι · πεςι 3ε των εντεγνων πί~ 
ςεων ουδεν δεικνΰουστ τούτο δ' ε^ίν, ό3εν άν 
τις γενοιτο εν^υμημ,ατικος. Διά γά^ τούτο, της 
αΰιης ουιτης μεθόδου πεξί τά δημηγοξίκά καί 
δικανικά, καί καλλίονος και πολιτικωτεξας της 
δημηγοζίκης πραγματείας ουτης, η της πεζί 
τά συναλλάγματα, πεξι μεν εκείνης ουδεν λε- 
γουσι, πεξι δε του δικάζεσαι παντες πείξωνται 
τεχνολογείν' ότι ητ)όν ε^ι πξό εξγου τά ε^ω 
του πράγματος λεγειν εν τοίς δημηγοςικοίς, 

Α 2 και
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zai ητ]ύν εςτ κακόΰξγον ή ^ημηγοξία Οικολο
γίας, άλλα κοινότεξον* ενταύθα μεν γας 
α κλιτής πεάι των οικείων κρίνει· ως τ ουόεν 
„ J ~ \ 1 ·' 31 7άλλο οει, πλην αποάει^ οτι ούτως εχει, ως 
(ψησιν ό συμβουλευων. ’Εν Jg τόίς ^ικανικοις 
ούχ ικανόν τούτο> αλλά προ ε^γου ε<ςιν ανα- 
λαβάν τον άκξοατην' πε^ΐ άλλοτξίων γαξ 
η κξίσις · ως τε πξός το αυτών σκοπού μενοι, και 
πξός χάξίν άχξοωμενοι, ϋιϋόασι τοίς άμ<^ισβη- 
τουσιν, άλλ’ ου χξίνουσι. Διο και πολλαχοΰ, 
ωσττε^ χαΧ ττξότεξον ειπον, ο νό/χος κωλύει λε- 
γειν ε^ω του πράγματος. Ε χει d’ αύτο\ οι 
χ,ζίται τούτο τη^ουσ-ιν ιχανως. ’Επει ύε φανε~ 
ξόν ί^ιν > ότι η /ωεν έντεχνος ρΛ^οόος^ ττε^ι τας 
τρίβεις ες-ίν* η ^ε ττίςις, α,ττο^ει^ίς τις· τότε 
ya^ -ηι^ευο^εν ^άλι^α, όταν αποόε^εϊχ^α] 
ΰτνολάβω/ωεν · ’ε^ι άτΐόόει^ις ^ταζίχη, εν· 
3ΰ^ηιχα' καί εςι τούτο, ως αττλως ειττεΊν, 
χυξίωτατον των τΐί^εων τό ^ε ενθύμημα, συλ- 
λογκτ^ός τις· ττεξΐ όε συλλογισμού ομοίως 
μπαντος της δϊαλεχτιχης εςιν ι^είν, η αυτής 
όλης, η μεξους τινός' ^ηλον ότι ο μ.άλις·α 
τούτο ^υνάμενος ^εω^είν, εκ τίνων ·χαι πως γί- 
γνετιμ συλλογισμός, ούτος και έν^υμηματικός 
Ο/V είη μάλις-α, π^οσλαβων πεγ ττοϊά τε ε<ρι 
τα ενθυμήματα, και τίνας εχει διαφοξας 
πζός τους λογικούς συλλογισμούς. Το, τε γα^ 
αληθές, κα} τό όμ,οιον τω άληθει > της αυτής 
έ<τι ^υνάμ.εως ι^ε'ιν* άμα ^ε και οΐ άνθρωποι 

πξός
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πξδς το αληθές πεφύκασιν ίκανως» καί τα 
πλείω τυγχάνουσι της αλητείας. Διό πξός' 
τά ένδοξα τοχας-ικως εχ,ειν, του ομοίως ζέον
τος και πςός την αλήθειαν έ^ιν. 'θτι μέν όύν 
τά έξω του πράγματος και οι άλλοι τεχναλο- 
γούσι, καί διότι μάλλον άπονενεύκασι πξός 
τό δικολογείν, φανερόν. Χρήσιμος δε έςιν η 
ρητοξίκ^ διά τε τό φύσει είναι κξείττω τά- 
λη&η κα} τά δίκαια των εναντίων · ως τε εάν 
μη κατά το πξοσηκον αι κρίσεις γίγνωντα^ί 
ανάγκη δί αυτών ηττά^αμ τούτο δ1 εςύν αξιον 
έπιτιμησεως. ^Ετι δε πξός ενίους, ούδ3 ει την 
άκξίβετάτην εχοιμεν επις-ημην , ράδιον ά<π 
εκείνης ττεϊσΌ, λέγοντας' διδασκαλίας γάζ 
έτιν ο κατά την επις-ημην λόγος* τούτο δέ 
αδύνατον' άλλί ανάγκη διά των κοινών 
ΊΓοιεί^α] τάς ντί^εις και τούς λόγους' ωσ^ε^ 
και έν τοίς τοπικοίς έλεγομεν ττεξ} της πξός τους 
ττολλούς εντεύξεώς. 7Ετι δε τάναντία δει 
δύνα^α^ πεί&ειν, κα&άπες και έν τοίς συλ- 
λογισμοίς, ούχ, ότιως άμφότεξά πζάτ[ωμεν’ 
ού γάξ δεί τα φαύλα ττεί^ειν* άλλ1 ίνα μ^ητε 
λαν&άνη πως έχει^ καί 'όπως άλλου γ^ωμ^ί 
νου τοίς λόγοις αύτοίς μη δικαίως, λυειν 'εχω·ί 
μεν. Των μέν ούν άλλων τεχνών ούδεμία' 
τάναντία συλλογίζεται· η δε διαλεκτική καί 
η ρητοξίκη μόνοι τούτο ποιούσιν' ομοίως γα^ 
εισιν άμ,φοτεςαι των εναντίων. Τα μεντοι 
υποκείμενα πράγματα ούχ ομοίως εχει, άλλ

Λ Λίί* 
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aisi τάλη&η και τά βελτίω τη φύσει, «ύσ-υλ- 
λογι^ότεξα και πι&ανωτερα» ως άπλως ε'ι- 
πείν. Πξός δε τούτοις, άτοκον, εί τω σω- 
ματι μεν αισχρόν μη δύνα&α] βοη&έίν εαυ- 
τω» λογω ΰ ούκ α'ισχξόν' ο μάλλον ίδιάν 
ι^ιν άν&ξωπου της του σώματος χξείας. Ε; δέ» 
οτι μεγάλα βλάψειεν αν ο χξωμενος αδί
κως τη τοιαύτη δυνάμει των λόγων» τούτο τε 
κοινόν ε^ι κατά πάντων των άγαμων, πλην 
άξετης» κα} μάλιςα κατά των χξησιμωτα- 
των» οϊον ισχύος, ύγιείας, πλούτον, ς-ξατη- 
γίας. Ύοιούτοις γάξ αν τις ωφελησειε τά με- 
γιςα, χξωμενος δικαίως, και βλάψειεν, άδί- 
κως. 'οτι μεν ούν ούκ ε^ιν ούτε ενός τίνος 
γένους αγωνισμένου η ρητοξίκη, άλλα κα- 
3·άπεξ η διαλεκτική» κα} ότι χζηοΊμος» 
ν&^όν * και ότι ού τό πείσαι» έξγον αυτής» 
αλλά το ιόειν τά υπάρχοντα πι^ανα πεξϊ 
εκατόν, κα&απεξ και έν τάίς άλλαις τεχναις 
πάσαις· ουδέ γάξ ιατρικής τό ύγιά ποιη· 
σαι» άλλα μεχξίς ού ενδέχεται» μεχξΐ τούτου 
πξοαγαγεϊν * ετι γάξ κα} τούς αδυνάτους με- 
ταλαβείν ύγιείας, όμως ^εξαπεύσαι καλώς. 
Ιΐξός δε τούτοις, ότι της αυτής, τό» τε πι
θανόν» κα} τό φαινόμενον ιδειν πιθανόν» 
ωσπεζ και επι της διαλεκτικής συλλογισμόν 
τε» και ψαινόμενον συλλογισμόν. ‘ο γάξ 
σοφισικός ούκ έν τη, δυνάμει, άλλ’ εν τη πξοαι- 
ξέσεί' πλην ενταύθα μεν ίςΆΐ, ο μέν, κατά

την
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την επιςημην ο ^ε, κατά την πξοαίξεσιν ρη- 
τωξ· εκεί δε, σοφις-ης μεν κατά την πξοαι- 
ξεσιν , διαλεκτικός δε ου κατά την πξοαίξεσιν, 
άλλα κατά την δΰναμιν. Πε^ δε αυτής ηδη 
της μεθόδου πείξωμε&α λεγειν, πως τε, και 
εκ τίνων δυνησομε&α τυγχάνειν των ττξοκει/αί
νων, πάλιν ουν, οϊον εξ υπαξχης όξίσαμ^νοι 
αυτήν τις ε^ι, λεγωμεν τά λοιπά.

^Ες-ω δ’ η ρητο^κη δυναμις πεξί έκαςου 
του &εωξησαι τό ενδεχόμενον πι&ανόν* Τούτο 
γάξ ούδεμιας ετεξας εςί τέχνης εξγον των 
γάξ άλλων εκάςη, πεξϊ το αυτή υποκείμενόν 
εςτ διδασκαλική καί πιςτκη* οϊον ϊατξίκη, 
πεξί υγιεινόν και νοτερόν · καί γεωμετξία, πεξί 
τά συμβεβηκοτα πά&η τοίς μεγε^εσΊ· και 
άξάδμητικη, πεξι άξΐ^μόν* ομοίως δε καί αί 
λοιπαί των τεχνών και επίσημων. *Η δε ρη- 
τοξίκη πεξί του δο&εντος, ως είπείν, δοκεί 
δύναμαι &εωξείν τό πιθανόν διό καί (βαμάν 
αυτήν ου πεξί τι γένος ίδιον ά^ωξίτμενον εχειν 
τό τεχνικόν. Των δε πίςεων, αι μάν άτεχνοι 
ειτιν αί δε, έντεχνοι. Ατεχνα δε λέγω, όσα 
μά δί ημών πεπόξίς-αι, αλλά πξούπηξχεν' 
οϊον μάξτυξες, βάτανοι, <τυγγξα^)αί, καί όσα 
τοιαυτα· ίντεχνα δε, όσα διά της μεθόδου 
'και δί ημών κατασκευα&ηνα] δυνατόν’ ωσε 
δεί τούτων, τοίς μεν χξησαόδιμ, τά δε ευξείν. 
Των δε διά του λόγου ποξίζομενων πίςεων τξία 
είδη ε^ίν* αί μάν γάξ, είσ'ιν εν τω η&ίΐ του 
^^ώΛΤ,νί,τ·,· 4 λεγον-
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λεγοντος· αι St» εν τω τον ακροατήν λα^εϊ- 
ναί πως· ai Si» ίν αυτω τω λόγω» Sia του 
δεικνύνα^ η φαίν(&αι όεικνυναι. Διά μεν ουν 
του η^ους» όταν ουτω λίχ^ ο λόγος» ως τε 
ά^ιόπι^ον ποίησαι τόν λίγοντα. Τοίς γάξ 
ίπιεικεοΊ πιςευομεν μάλλον και ^ατίον» πεξϊ 
πάντων μεν άπλως' εν οις Se τό άκξΐ&ς 
μη iV<v» άλλα τό άμφ^οζϋν» και παντε
λώς, Δει St και τούτο συμβαίνειν Sia τον λό
γον» άλλα μη Sia τό πξοόεόοζάσαι ποιόν 
uva είναι τόν λίγοντα,. Ου γάξ» ώσπερ ενιοι 
των τίγνολογουντων τι&ίασιν εν τη τίχνγ και 
την επιείκειαν του λίγοντος» ως οϋόεν συμ- 
βαλλομίνην πξός τό πιθανόν' άλλα σχεόον» 
ως ίίπείν» κυξίωτάτην εχ,ει πίτιν τό η&ος. Διά 
Se των άκξοατων, όταν εις πα&ος υπό του 
λόγου πξοαχ3ωσ·ιν · ου γάξ ομοίως άπoSίSo- 
μ&ν τάς κλίνεις λυπουμενοι και γαίξοντες, η 
ψιλουντες κα} μιτουντες· πξός ο και μόνον πει- 
qa&oq ψαμεν πραγματεύεσαι τους νυν τεγ^νο- 
λαγουντας. Πεξϊ μεν ουν τούτων Sηλω^ήσtτ(^ 
κα&εκ,αςον» όταν πεξϊ των πα^ων λεγωμεν. 
Διά Se των λόγων πι^ευουωιν, όταν άλη^ίς ή 
ψαινόμενον οείζωμεν» εκ των πεξϊ ίκα^α πι- 

\ι-· 3ανων. 'Επει S’ αϊ πίνεις Sia τούτων εΐα-ϊ»
^ανεξόν ότι ταΰτα τξία ετ< λαβείν» του συλ- 
λογίπασαι όυναμενου» καϊ του σεω^ο'αι τά 
πεξϊ τά η^-η κα) τάς άξετάς, και τρίτον τά 
πΐξϊ τα πά^η» τί τε εκατόν εςι των πα^ων» 

και 



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ A. 9

κα) iroTov τ«, κα) *κ τίνων εγγίνετορ, καί 
ττώςβ ως τβ συ^ι/3αη/« την ρητοξτκην, οίον πα- 
ξαψυες τι της διαλεκτικής εινορ, και της πεξί 
τά ήθη πραγματείας > ijv δίκαιόν εςι πξοσαγο- 
ζευειν πολιτικήν. Διό κα) υποδύεται υπό το 
Σχήματα τής πολίτικης ή ρητοζική· καί οί αν
τιποιούμενοι ταυτης, τα μεν δί άπαιδευσίαν, 
τά δε λ’ αλαζονείαν, τά ίε καί δί άλλως 
αιτίας άνθξωπικάς. ^Ε^ί γάζ μοζιόν τι της 
διαλεκτικής καί ομοίωμα, καθάπεξ καί αγό
μενοι είπομεν πεξί ούδενδς γάξ ωξίσμενου ουδε- 
τόξα αυτών ε^ιν επιςημη, πως εχει, αλλά δυνά
μεις τινίς του ποξίσ-αι λόγους. Ώερί μεν ουν 
της δυνάμεως αυτών, και πως ’εγουσι π^ός 
άλληλας, είξηται (Γγεδόν ίκανως. Των δε διά 
του δεικνΰνα], η φαίνε^ιρ δεικνΰναι, κα^άττεο 
καί εν τοίς διαλεκτικοίς, τό μεν, επαγωγή 
ίςι* τό δε, συλλογισμός· τό δί, φαινόμενος 
Συλλογισμός · κα) ενταύθα ομοίως. E<ri γας, 
το μεν παράδειγμα, επαγωγή' τδ δε ενθύμη
μα, συλλογισμός. Καλώ δ’ ενθύμημα μεν, 
^ητοζίκδν συλλογισμόν · παράδειγμα δε, επα
γωγήν ρηταξίκην. Γιάντες δε τας πίνεις ποιούν
ται δια του δεικνΰναι, η παραδείγματα λε- 
γοντες, η ενθυμήματα' καί παξά ταυτα ουδεν 
πως· ως τ είπε^και ολως ανάγκη συλλογιζο- 
μενον, η επάγοντα δεικνΰναι δτιουν, η όντι- 
νουν · δηλον δ' ημιν τούτο εκ των αναλυτικών· 
άναγκαίον εκάτεξον αυτών εκατίξω τούτων το 

A j ^τδ 
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αυτό εινομ. Τις δ' ότϊ διαφοξά παραδείγμα
τος καί ενθυμήματος , φανεξόν εκ των τοπι
κών' εκεί γαξ περί συλλογισμού και επαγω-

~ ν / </ 5 X » X ~γης n^TaJi πξοτεξον' οτι το μεν, επι των 
πολλών καί όμοιων δείκνυ&ΰυ\ ότι ούτως έχει, 
εκεί μεν επαγωγή Ισιν, ενταύθα δε παξα- 
δειγμα· τό δε, τινων οντων, έτεξόν τι διά 
ταυτα συμβαίνειν παξά ταΰτα, τω ταυτα 
είναι * 9 καθόλου, η ως έπΐ τό πολύ, εκεί 
μέν συλλογισμός, ενταύθα δε ενθύμημα κα- 
λεϊτιμ. Φανεξόν δε ότι και έκατεξον εχει 
άγαθόν τό είδος της ρητοξίκης' καθάπεξ γάξ 
καί εν τοις μεθοδικόϊς εϊξηται, και εν τοΰτοις 
ομοίως έχει' εΐσί yap, αϊ μεν παξα,^ειγμΛτώ^ 
^εις ρητοξεΊαι, αϊ όε εν^υμηματικαί' και ρη- 
τοξες ομοίως, οι μεν παοα^ειγματώνεις, οΐ όε 
εν&υμηματικοί, Πι&α,νοΐ μεν ούν ούχ ητ]ον 
οΐ λόγοι οΐ ^ια των παραδειγμάτων · &οςυ- 
βοΰνται δε μάλλον οΐ ίν&υμηματικοί. Την δ' 
αιτίαν αυτών, καί πως εκατεξω χξηςεον, έξου- 
μεν ύπερον' νυν δε πεξί αυτών τούτων μάλλον 
διοξίσωμεν κα^αξως. 'Επεΐ γάξ τό πιθανόν, 
τινΐ πιθανόν ετι, και τό μεν, ευ&υς υπάξγει δι* 
αυτό πιθανόν καί πις-όν τό δε, τω δείκνυ^ομ 
δοκείν διά τοιοΰτων' ουδεμία δε τέχνη σκοπεί τδ 
κα^εκα<ςον, οϊον η ΐατξίκη, τί ’Σωκξάτει τδ 
υγιεινόν εσιν, η Καλλία’ άλλα τί τω τοιωδε, 
λ ~ - t ~ ‘ X >/ .η τοις τοιοισάε' τούτο γαξ έντεχνον το οε κα- 
^■εν.α^ον, άπειρον, και ουκ Ιπι^ητον ούδε η 

ρητο^ικ^
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ρητοξίκη τό κα^ εκατόν ένδοξον &εωξησει, οίον 
Σωκξάτει η ' Ιππία' αλλά τό τοιοίσδε, κα^Λ- 
πεξ καί ή διαλεκτική' καί γάξ εκείνη συλλογί- 
ζεται > ουκ εξ ών ετυχε · φαίνεται γάξ ατία καί 
τοίς παξαληξουσιν * άλλ' εκείνη μεν εκ των λό- 
γου δεόμενων η δε ρητοξίκη, εκ των ηδη βου- 
λεΰε^αι είω&ότων. Ετι δε το ’εξγον αυτής, 
πεξί τε τοιουτων πεξί ων βονλευόμε&α, και 
τεχνας μη εχομεν > καί εν τοίς τοιουτοις άκξοα- 
ταις οί ου δυναντα/ διά πολλών συνοξάν, ουδό 
λογίζεσαι πόρρω&εν. Βουλευομε&α δε πεάι των 
φαινομένων ενδεχε^αι άμφοτεξως εχειν · πεξί 
γάξ των άουνάτων άλλως η γενε^αι, η ett&cq, 

ίΖε<ν’ ουδε'ις βουλευετα], ούτως ύπολαμΖα- 
νων · ούδεν γάξ πλίον η ούτως ενδεγεται συμ- 
ζ,ουλεύειν, 'Ενδέχεται δε συλλογίζεσαι καί 
συνάγειν, τά μάν, εκ συλλελογισμενών πξότεξον' 
τά δε, εξ άσυλλογί^ων μεν, δεόμενων δε συλλο
γισμού, διά το μη είναι ένδοξα. 'Ανάγκη δε 
τούτων, το μεν, μη είναι ευεπακολου^-ητον,διά το 
μήκος' ο γάξ κξίτης ύπόκειται είναι άπλους· 
τά δε, μά πιθανά, διά το μη εξ ομολογούμε- 
νων είναι, μηδ' ενδόξων ως τε άναγκαίον, τό, 
τε ενθύμημα είνα> καί το παξαδειγμα πεξί των 
ενδεχομένων ώς τά πολλά εχίΐν καί άλλως · το 
μεν παξάδειγμα, επαγωγήν' τό δ' ενθύμημα, 
συλλογισμόν' και εξ ολίγων τε» κάι πολλακις 
ελατ]όνων, η εξ ών ό πξώτος συλλογισμός. 
'ρ.άν γάς ιί τι τούτων γvώξιμoVi ουδί δεί λε- 

γειν'
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γειν' αυτός γάξ τούτο πξαστίθησιν ό άκεοατης' 
οιον, οτι Δωξίευς ςεφανίτην ά,γωνα νενίκηκεν, 
ικανόν είπεϊν, ότι ολύμπια νενίκηκε' τό it, οτι 
^εφανίτης τά ολύμπια, οΰδε δει πξοσείναι· 
γινωσκουσι γάξ πάντες. ’Επεί δε ε^ιν ολί
γα μεν των αναγκαίων, εξ ων οι ρητοξίκοι 
συλλογισμοί είστ τα γαζ πολλά, πεξϊ ων αι 
κξίσεις και αί σκίζεις i ένδίχεται καί άλλως 
εχειν πεξϊ ών μεν γάξ πξάτ/ουσι, βουλεύον- 
rctf καί σκοπουσι' τά it πρατ^ομενα πάντα

/ ' , / \ ’ Λ >/ , „

τοιουτου γένους εςτ’ και ουοεν , ως έπος ειπειν, 
αναγκ^ς τούτων · τα ο ως επι το πολύ συ μ- 

βαίνοντα και ενδεχόμενα, εκ τοιοΰτων ανάγκη 
ετε^ων συλλογίζεσαι · τά δ' αναγκαία, 
αναγκαίων' δηλον δ' ημίν κα\ τούτο εκ των 
αναλυτικών φανερόν οτι ε^ωντά εν&υμήμ,ατα 
λεγεται, τα μεν αναγκαία εται, τα οε πλει- 
<?α ως επι το πολύ. Λεγεται γας ενθυμήματα 
ίζ εΐκοτων κα] σημείων ως τε ανάγκη τούτων 
t / C / 9 \ 7 \ \ \εκατεξον εκατ^οω ταυτο tivcq. Ύο μΛν γαξ, 
βίκος, εςιν ως επί το πολύ γιγνόμενον’ ουχ άπλως 
δε, καθάπερ ορίζονται τινες' αλλά το περί 
τα ενδεχόμενα άλλως εχειν, ούτως εχον πξος 
ενείνο πξός ο βίκος, ως τό καθόλου προς τό 
κατα μεξος. Των δε σημείων, τό μεν, ούτως εχει, 
ως των καθεκα^όν τι πξός τό καθόλου’ τό δε, 
ως των καθόλου τι πξός τό κατά μίξος. Τούτων 
δε, το μεν άναγκαίον, τεκμηξίον τό δε μη 
άναγκαιον, ανώνυμόν ε^ι κατά την δια^οξάν.

'Αναγκαία
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'Αναγκαία μεν ουν λέγω, εξ ων γίγνεται συλ
λογισμός ’ διο κα< τεκμηξίον τδ τοιούτον των ση
μείων ε^ίν. 'όταν γάξ μη ενδέχεται οίωνται 
λύσαι το λεχ&εν , τότε φίξειν οίονται τεκμηξίον 
ως δεδειγμενον καί πεπεξασ μόνον · το γάξ τίκ- 
μαξ καί πέξας, τ αυτόν ε^ι κατά την άξχαίαν 
γλωτ]αν. 'ετι δε των σημείων, τό μεν, ως τό 
κα& ίκαςον πξός τό καθόλου , ωδε · οϊον εί τις 
είπειε σημείον είναι, ότι οι σοφοί δίκαιοι, Σω- 
κ^ατ^ γάξ σοφός ην καί δίκαιος. Τούτο μεν 
ούν σημειόν ε^Γ λυτόν δέ, καν αλήτες η τδ εί- 
ρημίνον άσυλλόγιςον γάξ. Το δε, οιον εί τις 
V ~ ν / <η \ λ /ειπειε σημειον» οτι νοσεί, πυξετίει γαξ* η τετο· 
κεν, ότι γάλα ’όχει · άναγκαΊον * όπεξ των ση-

I / > / / \ ’ λ »,μειων τεκμηξίον μονον ες-ι μονον γαξ, αν αλη~ 
&ες γ, άλυτόν εςι. Το δε, ως τό καθόλου πξός 
το κατά μόξος s^ov' οιον ει τις επειεν, οτι πυ- 
ξίτ]ει, σήμερον είναι» πυκνόν γάξ άναπνεί* λυ
τόν δε και τούτο» καν αλήτες η* ενδέχεται γάξ 
καί μη πυξετίοντα πνευςιάν. Τι μεν ούν είκός 

κ^ιτί (r^fzsioy9 κλι τι τεημηξίον> και τι 
διαφέξουσιν εϊξηται μεν καί νυν μάλλον δε 
φανεξως και πεξί τούτων, και διά τίν αιτίαν» τά 
μεν άσυλλόγι^ά ε^ι» τά δέ συλλελογισμένα, 
εν τοίς άναλυτικοις διάξΐ^αι πεξί αυτών. Πα- 
ξάδειγμα δε, ότι μίν εςι επαγωγή, καί πεξί 

~ , \ν >/ -/ t tποια επαγωγή, εϊξηται · εςι οε ούτε ως μεξος 
πξός όλον, ου&’ ως όλον πξός μέξος, ου^ ως 
'όλον πξός όλον* αλλ’ ως μόξος πξός μίξος, 

δμοιον
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ομοιον πξός ομοιον, όταν άμφω μεν y υπό τό 
αυτό γένος, γνωξίμωτεξον δε θάτεξον η θατε- 
ξου, παξάδειγμά ε^ν' κον, ότι επεβουλευε 
τυξαννίδι Διονύσιος, αίτων την φυλακήν* καί 
γάξ ΙΙεισίς'ξατος πξοτεξον επιβουλευων , ητει 
την φυλακήν, και λαβών, ίτυξάννησε* κα} 
Θεαγένης ενΜεγάξοις' και άλλοι οσους ’ισασι, 
παξάδείγμα πάντες γίγνοντα] του Διονυσίου, ον 
ουκ ’ίσασί πω, εϊ διά τούτο αιτεί, Τίάντα δε 
ταύτα υπό τό αυτό καθόλου, οτι ο επιβου~ 
λεύων τυξαννίδι, φυλακήν αιτεί, ίζ ων μεν 
ουν λέγονται αί δοκούσαι είναι πίνεις αποδεικτι
κοί, είξητιμ. Των δε ενθυμημάτων μεγάλη 
διαφορά, κα\ μάλιςα λε^θυία σχεόον πάν- 
τας ε^ιν, ηπεο και πεξί την διαλεκτικήν μ>ε- 
θοδον των συλλογισμών. Τα μεν γάξ αυτών, 
εςι κατά την ρητοξίκην, ωσπεξ και κατα την 
διαλεκτικήν μέθοδον των συλλογισμών ’ τά ϋε 
κατ άλλας τεγ,νας και δυνάμεις, τας μεν 
ουσας, τάς δε ουπω κατειλημ^μάνας. Διο και 
λανθάνουσι τους άκξοατας, και μάλλον άπτο^ 
μενοι (^) κατά τξόπον, μεταβαίνουσιν ε^ αυ
τών' μάλλον δε σαφές ες-αι τό λεγόμενον, διά 
πλειόνων ρηθίν. Λέγω γαξ διαλεκτικούς τε 
και ρητοξίκους συλλογισμούς είναι πεξί ων τους 
τόπους λεγομεν' οΰτοι δ’ είσιν οι κοινή πεξί πο
λίτικων, και πεξί πολλών διαφεξοντων τω ειδει* 
οϊον, ό του μάλλον καί ητ]ον τόπος' ουδεν γάξ 
μάλλον εσαι εκ τουτου συλλογίσαοθαι, ή εν

θύμημα 
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θύμημα είπείν πεξϊ δικαίων η φυσικών, η 
οτουούν · καί τοι ταύτα είδει διαλέξει· ίδια 
ίε, όσα εκ των πεξϊ εκας-ον είδος καί γένος 
•προτάσεων ε^ιν* οίον, πεξϊ φυσικών είσι προ
τάσεις, ε£ ων ούτε ενθύμημα, ούτε συλλο
γισμός ε^ι πεξϊ των ηθικών καί πεξϊ τούτων 
αλλα], ε^ ων ούκ εςαι πεξϊ των φυσικών· 
ομοίως δε τούτο εχει επι πάντων, κάκεϊνα μεν 
ού ποιήσει πεξϊ ούδεν γένος εμφξονα· πεξϊ ού
δεν γάξ υποκείμενόν εςΐ’ ταύτα δε, όσω τις 
άν βελτίω εκλεγηται τάς πξοτάσεις, λησει 
ποιησας άλλην έπιςημην της διαλεκτικής καί 
ρητοξίκης· άν γάξ έντύχν άξχαίς, ούκ ετι 
διαλεκτική, ούδε ρητοξίκη, άλλ’ εκείνη εςα^ 
ης ™ς άξγάς. ''^ι τά πλείςα των 
ενθυμημάτων εκ τούτων των ειδών λεγάμενα, 
των κατά μεξος καί ιδίων εκ δε των κοινών, 
ελάττω. Καθάπεξ ούν καί εν τοίς τοπικοίς, 
και ενταύθα διαίξετεον των ενθυμημάτων τά 
τε είδη καϊ τούς τόπους, ε^ ων ληπτεον. Λέγω 
δε, είδη μεν, τάς καθεκαςον γένος ιδίας πξοτά.- 
σεις· τόπους Je, τούς κοινούς ομοίως πάντων. 
Ώξότεξον ούν είπωμεν πεξϊ των ειδών’ πξωτον Jd 
λάβω μεν τά γένη της ρητοξίκης, όπως διελόμε- 
νοι ποσά ε^ϊ, ττεξϊ τούτων χωξϊς λαμβάνωμεν. 
τά μοιχεία και τας πξοτάσεις.

''ίςι δε της ρητοξίκης είδη ΐξία τον άξίθμάν 3 
τοσούτοι γάξ και οί άκξοαταϊ των λόγων ύπάξ- 
γουσιν όντες· σύγκειτα] μεν γάξ εκ τξίων ο λό-

γοο.
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γος^ εκ ή τον λί^οντος, και ον λεγει, κα) 
ττ^ο'ί ον κα) τό τέλος πξός τούτον iftV’ λέγω 
δέ τον άκξοατην, 'Ανάγκη δέ τον άκξοατην, η 
&εωξόν είναι, η Κξίτην κξίτην Je, η των γεγενη- 
μενών, η των μελλόντων, 'e?l δ' ο μεν πεξί 
των μελλόντων κξίνων, οϊον έκκλησιαςης* ό δέ

των γεγενημένων, οϊον ο δίκαιης’ ό δέ πεζι 
της δυνάμεως, οιον ό &εωξός. 'ίΐς τ έ^ άνάγ^ 
κης άν είη τξία γένη των λόγων των ρητοξίκων, 
συμβουλευτικόν, δικανικόν, επιδεικτικόν. Σν^ 
βουλης δέ, τό μεν, πξοτξοπη· τό δέ, άποτξοπη* 
άει γάξ και οϊ ιδία συμβουλευοντες, και οϊ καινγ 
δημηγοοούντες, τούτων β-άτεξον ποιουσι. Αικης 
δε, τό μεν, κατηγοξία' τό δε, απολογία’ του· 
των γάξ όποτεξονούν ποιείν άναγκη τους άμψι· 
σβητούντας. 'Επιδεικτικού δε, τό μεν, έπαινος* 
τό δε, ψόγος, Χξόνοι δε εκά^ου τούτων εϊσϊ, 
τω μεν συμβουλεύοντι, ο μελλων πεοι γά^ 
των επομένων συμβουλεύει, η πξοτξεπων, η 
άποτξεπων' τω Je δικαζόμενα, ό γενόμένος’ 
πεξί γάξ των πεπξαγμάνων άει ο μέν κατη- 
γοξεί, ό δέ απολογείται' τω δ' επιδεικτικά, 
κυξίωτατος μεν ο παξων* κατα γαξ τα υπαξ- 
χοντα επαΐνούσιν, η ψεγουσι πάντες’ πξοσ- 
γξωνπομ δε πολλακις και τα γενομενα ανα· 
μΛμ^νησκοντες, κάι τά μέλλοντα πξοεικαζον· 
τες. Τέλος δε εκάςοις τούτων έτεξόν ε^ι · και 
Τξίσϊν ούσι, τξία· τω μεν συμβουλευοντι, τδ 
συμφίξ ηαϊ βλα^εξόν' δ μέν γάξ πξοτξε

πων,
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ως βελτιον συμβουλεύει’ ο δε άττοτξί- 
ως γείξον άττοτξί,κει· τά δε άλλα ττξός 

τούτο συμπαξαλαμζάνει, η δίκαιον η άδικον, 
η καλόν η αισχρόν. Τοίς δό δικαζομενοις τό 
δίκαιον και τό άδικον τά δ' άλλα και ούτοι
συμπαξαλαμβανουσι πξός ταυτα. Τοίς δε 
επαινούσι καί ψεγουσι, τό καλόν καί τδ 
αΐσχξόν * τά δ' αλλα και οΰτοι πξός ταυτα 
επαναφεξουσι, Σημείον δε, οτι το ειςημενον 
εκάςοις τέλος’ πεξί μεν γαξ των άλλων ενίοτε 
ούκ αν αμφισβήτησαν ’ οϊον ο δικαζόμενος, 
ως ου γεγονεν, η ως ούκ εβλαψεν ότι 3' αδι
κεί, ούδίποτε άν δμολογησειεν’ ούδε γάξ άν 

■ εδει δίκης’ ομοίως δε και οΐ συμβουλευοντες, 
τά μεν άλλα πολλάκις πξόιενται * ως δί άσύμ- 
φοξα συμβουλεύουνιν , η άπ ωφελίμων άπο- 
τξέπουσιν, ούκ άν δμ,ολογησαιεν ’ ως δ’ ουκ 
άδικον τούς άςυγείτονας καταδουλού&αι, και 
τούς μηδέν άδικούντας, πολλάκις ούδεν φξον- 
τίζουσιν. 'Ομοίως δε και οΐ επαινούντες καί οι 
ψεγοντες, ού σκοττουσιν εΐ συμφίξοντα ετίξα- 
^εν η βλαζίξά· αλλά καί εν ετταίνω ττολλά- 
κις τι^ίασιν, ότι όλιγωξήσας τού αύτω λυτι·. 
σελούντος, εττξα^ε τι καλόν · οϊον, ’Αγιλλεα 
ετναινούνιν, ότι έβοη&ησε τω εταίξω Πατξοκλω, 
εΐδως ότι δεί αυτόν άττο^ανείν, ε^όν ζην. Τού- 
τω δε, ό μεν τοιούτος θάνατος, κάλλιαν’ το 
δε ζην, συμφίξον. Φανεξόν δε εκ των εΐξημε- 
νων, ότι ανάγκη πεξί τούτων εγειν πξωτον τας

Β ττξοτάσεις’
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/ \ \ r χ χ » /πξοτάσεις' ταγαξ τεκμηξία, και τα εικοτα, 
καί τά σημεία, πξοτάσεις εΐσι ρητοξίκαι. Ολως 
μεν γάξ, συλλογισμός εκ πξοτάσεων εςΐ' το 
δ* ενθύμημα, συλλογισμός ίςτ, συνες-ηκως 
εκ των είξημενών πξοτάσεων. ’Επει 3ε ούτε 
πξαχ&ηναι οιόν τε, ούτε πξαχ3·ησε£τα^ τά αδύ
νατα, άλλα τά δυνατά' ούδε τά μη γενό- 
μένα, η μη έσόμενα, ούχ οίον τε, τά μεν πε- 
πξά^αυι, τά δε πξαγ3·ησε<&^ · άναγκαίον 
καί τω συμβουλεύοντι, κα} τω δικαζόμενα, κα} 
τω επιδεικτικά, εγειν πξοτάσεις πεξ} δυνατού 
και αδυνάτου' κα} εί γεγονεν, η μη' και ει 
εςαι, η μη. Ετι os, επει απαντες και επαι~ 
νουντες και ψεγοντες, και πξοτξεποντες και 
άποτξεποντες, και κατηγοξούντες και άπολο^ 
γούμενοι, ού μ.ονον τά είξημενα δεικνύναι πει- 
ξωνται, αλλα και οτι μεγα η μ,ικξον, η το 
άγαμον η το κακόν, h το καλόν η το αισχξον, 
η το δίκαιον η το άδικον, η καΟ·' αυτά λεγοντες, 
η πξος άλληλα άντιπαξαβάλλοντες · ύηλον οτι 
δεοι άν πεξϊ μεγέθους και σμικξότητος, και τού 
μ,είζονος και τού ελάτινος, πξοτάσεις εχειν, καί 
καθόλου και πεξ} εκαςον οίον, τί μΛίζον άγα
μον η ελαττον, η αδίκημα η δικαίωμα · ομ,οίως 
δε και πεξϊ των άλλων. Πεξϊ ων μάν ούν ε^ 
ανάγκης δει λαζείν τας πξοτάσεις, ε’ίξητο^. Με
τά δε ταύτα διαίξετεον ιδία πεξ} εκάσου τούτων 
οίον, πεξϊ ων συμβουλή, καϊ πεξ} ων οι επιδει
κτικοί λόγοι' τξίτον δε, πεξϊ ων αϊ οίκους.

Πρώτον
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Πλωτόν /ζίν ουν ληπτεον » πεξί ποια α.γα- 
&ά η κακά ό συμβαυλεύων συμβουλεύει· επει
δή ου πεξί άπαντα, άλλ' όσα, ενδέχεται και 
γενε^ιμ και μη, 'θσα δε έ£ ανάγκης η ες-ιν η 
ε^σ^, η αδύνατον είναι η γενε&<μ, πεξί τούτων 
ούκ εςι συμβουλή, Ουδέ δη πεξί των ενδεχο- 

/ « ' ’/ ' \ ! V \μενών απαντων ε?ι γαξ και φύσει ενια και 
από τύχης γιγνόμενα άγα&ά, των ενδεχομένων 
καί γίγνε&αι καί μη, πεξί ων ούδεν πξό έργου 
τό συμβουλεύειν αλλά δηλον ότι πεξί όσων 
εάί τό βουλεύε^α/, τοιαύτά ίπν» όσα πέφυ- 
κεν ανάγεσαι εις ημάς, καί ων η άξχη της 
γενεσεως ε^ ημΊν ες-i' τούτου σκο·
ττουμεν ι εως άν ευξωμεν, εί ημιν δυνατά η αδύ
νατα τίξα^οφ Κα&εχαςον μεν ουν ά^ξίβως 
διαξί^-μησα^αι καί διαλαβείν εις είδη πεοι 
ων είώ&ασι χρηματίζειν, ετι δ' όσον εδεχε- 
τ<μ ττεξί αυτών διοξίσαι κατά την αλήθειαν, ου 
δει κατά τόν τταρόντα καιξόν ζητείν, διά τό 
μ,ητε της ρητοξίκης είναή τέχνης, άλλ' εμφ^ο- 
νεσίξας καί μάλλον άλη&ινης· ττολλω δε 
•πλείω δεδό^αι και νυν αύάη των οικείων &εω- 
ξημάτων. ’οττε^ γ^^ και •πζοτερον εΐ^ηκοτες 
τυγχάνομεν, αλήτες εςιν, ότι η ρητοξίκη 
σΰγκείΤΜ μεν "εκ τε της αναλυτικής επίσημης» 
καί της ττεξί τά η^η πολίτικης· όμ,οία δ ίςί τά 
μεν τη διαλεκτική, τά δε τοίς σοφιςικοίς λο- 
γοις. 'θσω δ' άν τις η την διαλεκτικήν, ή ταΰ- 
τηνι μη κα&άπεξ αν δυνάμεις, άλλ* επιςη-

Β 2 μας χ
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μας πείξαται κατασκευάζει» λησεται την φυ- 
α-ιν αΰτων αφανίσας» τω μεταβαινειν έπι- 
σκευάζω» εις επις-ημας υποκείμενων τινων πξαγ- 
μ.άτων, άλλα μη μόνον λόγων. 'θμ,ως 
όσα πξό εξγου μεν έςι διελεϊν, ετι δ' υπολείπει 
σκέψιν τ^ πολιτική επιςήμη, είπωμεν και νυν’ 
σχεδόν γάξ, πεξϊ ων βουλευοντιμ πάντες, και 
πεξϊ ά άγοξευουσιν οι συμβουλευοντες, τά μέ- 
γιςα τυγχάνει πέντε τον άξιθμόν οντα · ταυτα 
δ’ έσι πεξί τε πόξων, και πολέμου και είξηνης' 
ετι δέ πεξϊ φυλακής της χάξας» κα} των είσα- 
γομένων και εξαγομένων · και πεξϊ νομοθεσίας. 
Φίς τε πεξϊ μεν πόςων τόν μέλλοντα συμβου
λέυσε ιν > δεοι αν τάς προσόδους της πόλεως 
εΐδενοοι, τίνες, και πόσα\’ όπως^ ει τε τις παξα- 
λείπετα\^ πζοστεθ^’ καδ ει τις ελάτων, 
αύν^θ^ι. Ετι δε τάς δαπάνας της πόλεως 
άπάσας· όπως, εί τις πε^γος, άφαίξεθ^’ 
κα} ει τις μείζων, ελάτων γενητα^. Ου γάξ 
μόνον πξός τά υπάρχοντα πξοστιθεντες πλου- 
σιωτεξοι γίγνοντιμ, άλλα και άφαίξούντες των 
δαπανημάτων. Ταυτα δ’ ου μόνον εκ της πεξ} 
τά ίδια έμπειξίας ενδεχεταή συνοξαν άλλό 
άναγκαίον και των παξά τοίς άλλοις ευξημε- 
νων ίςοξίκόν είναι» πξός την πεξ} τούτων συμ-, 
βουλήν, ΙΊεξ} δε πολεμίου κα\ είξηνης, την 
δΰναμιν είδεναι της πόλεως, όπόση τε ύπάξχει 
ηδη, κα} πόσην ενδέχεται υπάξζ^’ και πόϊά 
τις η τε υπάξχονσά ’̂ αι ή τις ενδέχεται

πξοσ-
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πξοσγενέόσαι. *'eti δε, πολέμους τίνας, και πως 
πεπολέμη^εν. Ου μόνον δό της οικείας πόλεως, 
άλλα και των όμοςων ταυτα άναγκαίον είδέναι’ 
η και πξός ους επίδοξον πολεμείν · όπως, πξός 

\ X /r! > / . V . \ ’μεν τους κξειτ)ους, είξηνευητα^ πξος σε τους ητ- 
τους, s<p* αυτόίς η τό πολεμείν. Κα) τάς δυνά- 
μεις, ποτεξον ομοιαι η ανομοιαι' ε^ι γαξ και 
ταυτη πλεονεκτείν η έλατίου^αι. ’ Αναγκαίον 
δε και πξός ταυτα, μη μόνον τους οικείους πο
λέμους τε&εωξηκέναι, αλλά καί τους των άλ
λων, πως άποβαίνουσιν * από γάξ των όμοιων 
τά όμοια γίγνε&αι πεφυκεν. 'ετι δέ, πεξί φυ- 
λακν,ς της χωξας μη λαν&άνειν, πως φυλάτ]ε- 
7^· αλλά και τό πλήθος είδένα] της φυλακές, 
και τό είδος, και τους τόπους των φυλακτηξίων. 
Τούτο δ’ αδύνατον, μη ’εμπείξον 'όντα της χω- 
ςας· ίν εί τ ίλάτ]ων η φυλακή, πξΟΓτέ&γ και 
εί τις πεξίεξγος, αφαίξε&η· κα} τους επιτη
δείους τόπους τηξωσΊ μάλλον. Ετι δε, πεξί τξο- 
φης, πόση δαπάνη ικανή τη πόλει > και ποια η 
αυτου τε γιγνομενη κα} εισαγωγικός' κα} τι- 
νων τ εξαγωγής δέονται, καί τίνων εισαγωγής' 
ίνα πξός τουτους κα} συν&ηκαι και σύμβολα} 
γίγνωντα{. Πξός δυο γάξ διαφυλάτΙειν άναγ- 
καίον ανέγκλητους τους πολίτας, πξος τε τους 
κξείτ]ους, καί πξός τους εις ταυτα χξησίμους. 
Εις δ’ ασφάλειαν, άπαντα μεν ταυτα άναγ- 
κάϊον δΰναδδαι &εωξείν · ουκ έλάγις-ον δε πεξί 
νομ^εσίας έπάίειν εν γαξ τοίς νομοις ίζτν η 

Β 3 σωτηρία
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σωτηρία της πόλεως. 'Ως τ αναγκαίου β^έ- 
ναι» πόσα τέ εςι πολιτειών είδη, και ποια 
συμφέξει εκά^η, και υπό τίνων φθεάεοθαι πέ- 
φυκε, και οικείων της πολιτείας και εναντίων. 
Λέγω δέ το υπό οικείων φθείξειθαι» ότι ε^ω της 
βελτίς-ης πολιτείας» ai άλλοι πάσαι κα} 
άνιέμεναι κάι επιτεινόμενοι, φθείρονται. Οιον» 
δημοκξατία, ου μόνον άνιεμένη» ά^ενεσόξα 
γίγνετουι» ως τε τέλος η^ει εις ολιγαρχίαν, 
άλλα και επιτεινόμενη σφόδξα ‘ ωσπεξ και η 
γξυπότης και η σιμότης, ού μόνον άνιέμενα έρ
χεται εις τό μίτον, άλλα και σφόδξα γξυπά 
γιγνόμενα η σιμά, οντω διατίθεται την ρίνα, 
ως τε μηδέ μυκτη^α δοκεϊν εινα^ Χρήσιμον 
άε πςός τάς νομοθεσίας» τό μη μόνον έπάίειν, 
τις πολιτεία συμφε&ι εκ των παζεληλυθοτων 
θεωξουντΓ αλλά κα} τάς παζά τοις αλλοις 
ει^εναι, ai ποιοι τοις ποίοις άξμότ]ουσιν. Ω,ς 
τε δηλον, ότι π^ος μέν την νομοθεσίαν ai της 
γης πεξίοδοι χρήσιμοι· εντεύθεν γάξ λαβειν 
εςτ τους των εθνών νόμους' πξός δέ τάς πο
λίτικος συμβουλάς, τάς των πεξί τάς πξά- 
ζεις γξαφόντων ίςοξίας· αταντα δέ ταυτα, 
πολίτικης, άλλ' ου ρητοξίκης εξγον έ^ί Πεξί 
ων μέν ουν έχειν δει τον μέλλοντα συμβου- 
λευειν τά μέγι^α,^ τοσαυτά ές-ιν. ων δέ 
δε7 , και πεξί τούτων, κοάι πεξί των άλλων πξα- 
Τξεπειν ή άποτξέπειν.» λεγωμεν πάλιν.

Χχεδον
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Σχεδόν Jg ιδία εκαςω, κα} κοινή πάσι 
σκοπός τίς ετιν, ού ςογαζόμενοι, και αΐξοΰν- 
ται και φεύγουσι * καί τούτο ε$ιν, εν κεφα- 
λαίω ειπείν, η τ ευδαιμονία, καί τα μόξια αυτής, 
'Ως τε παξαδείγματος γάξιν λάβωμεν, τί ετίμ» 
ως απλώς ειπέιν, η ευδαιμονία, και ίκ τίνων 
τά μόξια ταύτης · πεξ} γάξ ταύτης, και των 
εις ταυτήν συντεινόντων, κα} των εναντίων τ αυ
τή, αί τε πξοτξοπα} και ai άποτξοπα} πάσαί 
είσι. Τα μεν γάξ παξασκευάζοντα ταύτην, η' 
των μοξίων τι, η μείζον άντ έλάτβνος ποιούν- 
τα, δέί πξάτϊειν' τά δε φ^είξοντα, η εμποδί- 
ζοντα, η τά εναντία ποιουντα, μη πξάτ]ειν, 
^Ετω δη ευδαιμονία, εύπ^α^ία μετά άδετης ’ η 
αύτάζκεια ζωής’ η ό βίος ό μοτά ασφαλείας 
ηδιςος· η ευγενία κτημάτων κα} σωμάτων, 
μετά δυνάμεως φυλακτικης τε και πξακτικης 
τούτων· σχεδόν γάξ τούτων εν» η πλείω, την 
ευδαιμονίαν όμολογουσιν είναι άπαντες, Εί δη 
εςιν η ευδαιμονία τοιοΰτον, άναγκη αυτής εινομ 
μεξη, εύγίνειαν, πολυφιλίαν, χξη^οφιλίαν, 
πλούτον, εύτεκνίαν , πολυτεκνίαν, ευγηρίαν, 
'ετι τάς του σώματος άξί]άς, οϊον ύγίειαν, 
κάλλος, ισχυν, μεγε^ος, δυναμιν άγωνι^ι- 
κην δόξαν, τιμήν, ευτυχίαν άξί]ην, η και 
τά μεξη αυτής, φξόνησιν, άνδξείαν, δικαιο
σύνην, σωφξοσύνην. Ουτω γάξ άν αύταξκε- 
τατος είη, ει ύπάξχει αύτω τά τ' εν αύτω, καί 
τά έκβς άγα^ά ’ ού γάξ ε^ιν αλλά παξά

Β 4 ταυτα.
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ταυτα. ^Ετι iv αυτω μέν, τα πεξϊ ψυχήν» 
και τά εν σωμαΐΐ' έξω ευγένεια, και φί
λοι, κα} χξηματα, και τιμή. Ετι Jg προση- 
κειν οίόμε&α, δυνάμεις ύπάξχειν και τύχην' 
ουτω γάξ αν άσφαλετατος ό βίος ειη. Λαβω- 
μεν τοίνυν ομοίως και τούτων εκατόν τί έτιν. 
Ευγένεια μεν ούν έτιν, ε^νει μεν κα} πόλει» 
το αύτόχ^ονας η αρχαίους είναι» και ηγεμόνας 
τους πξωτους επιφανείς, και πολλούς επιφα
νείς γεγονεναι εξ αυτών επι τοίς ζηλουμίνοις· 
ιδία ύέ» ευγένεια, η απ' άντρων η από γυ-

* \ / > > > Α \ */ ναιχων, και γνηαΊοτης αττ αρφοιν, μα ωσ- 
πεξ επι πόλεως, τους τε πξωτους γνωξίμους, η 
επ' άξετη, η πλούτω, η αλλω τω των τιμωμέ
νων, καί πολλούς επιφανείς έκτου γένους, κα} 
άνδξας καί γυναίκας, και νέους καί πξετβυ- 
τεξους, Ευτεκνία Jg και πολυτεκνία, ούκ ά^η- 
λα* ετι ύέ τω κοίνω μέν ευτεκνία, νεότης άν 
1/ πολλή κα} άγα^η' άγα&η ύε κατ’ άξετην 
σώματος, οίον μέγεθος, κάλλος, ίσχυν, όυ- 
ναμιν άγωνιτικην' ψυχής ^ε, σωφξοσύνη και 
άν^ξεία, νέου άξεταί' ί^ία Jg ευτεκνία και 
πολυτεκνία» τα τά ί^ια τέκνα πολλά, κα} 
τοιαυτα είναι, καί &ηλεα και ^ενα. Θη- 
λειων άξεΙη, σωμά]ος μέν, κάλλος κα} μέ
γεθος· ψυχής ^έ, σωφξοσύνη καί φιλεξγία 
ανευ άνελευ^εξίας. "Ομ,οίως ύέ καί ίο ία καί 
κοινή, κα.} κατ' άντρας και κατά γυναίκας»

~ “θ — Ί ι / av / Vσει ζητειν, εκατόν υπαξχειν των τοίουτων’ οσας
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γαζ τά κατά γυναίκας φαύλα» ωσπεζ Λακέ- 
δαιιαονίοις» σχ,εδόν κατά το ημισυ ούκ ευδαι
μονούσε. Πλουτου δε μίξη, νομίσματος πλή
θος» γης, Χ^ίων κτήσεις· ετι δε επίπλων 
κτήσεις, κα} βοσκημάτων» κα} άνδζαπόδων, 
πλάθει κα} μεγε&ει κα} κάλλει διαφεξόν- 
των. Ταύτα Je παντα» κα} ασφαλή κα} 
ίλευ&εξία κα} χξησιμα. 'Ες-ι δε χρήσιμα μεν 
μάλλον» τά κάζπιμα · ελευ^εξία Je, τά πζός 
άπολαυσιν. Καρπιμα Asya>» άφ' ων αί 
πρόσοδοι · άπολαυςικα δε, άφ' ών μηδέν πα- 
ζά την χξησιν γίγνετα^, δ» τι καί άζιον. 
Οζος δε» ασφαλείας μεν» το ενταύθα και. 

ούτω κεκτη&αι» ως τ εφ' αύτω είναι Ίην %ζη- 
σιν' τού δε οΐκείον είναι η μη» όταν εφ' αύτω 
η ατταλλο^ξίωσαΓ λέγω δε ανταλλοτζίωσιν» 
δόσιν κα} ττζασιν. 'ολως δε το πλουτεϊν ετιν 
ίν τω χζη&αι μάλλον > η εν τω κεκτη&αι· κα} 
γάζ η ενεζγειά εςτ των τοιούτων και η γζησις» 
πλούτος. Ευδοκία δε, ε?τ τό ύτνδ πάντων 
σπουδαίον υπολαμβάνεια\» η τοιούτόν τι 

πάντες έφίεν}αι, jj οι πολλοί» η 
οι άγα&ο}, η οι φρόνιμοι. Τιμή δε» εςι μεν 
σημείον ευεργετικής δό^ης* τιμωνίαι δε, δι
καίως μεν κα} μάλιςα οι εύεξγείηκοτες· ού 
μην άλλα τιμαται κα} ό δυνάμενος εύεξγε- 
τείν. Ευεργεσία δε, η εις σ-ωτηξίαν, κα} όσα 
αίτια τού είναι» η εις πλούτον» η εις τι των 
άλλων άγαμων» ων μη ^αδία η κτησις’ η

Β 5 όλως,
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όλως, η ενταύθα, η ποτέ. Πολλοί γάξ διά 
μικξά δοκαύνΙα τιμής τυγχάνουσιν' άλλ" οΐ τξό- 
ποι και οΐ καΐξοϊ αίτιοι. Μεξη ^ε Τί«ίς, &υ- 
σίαι, μνημαι εν μετξοίς καί άνευ μίτξων, γε- 
ξα, τεμένη t πξοεδξίαι, τάφοι,. εικόνες, τξο- 
φαι ΰημοσκμ· τά (δαξζαξίκά, οϊον πξοσκυνη- 
σεις, και εκτάσεις · δωξα τά παξ εκά^οις 
τίμια. Και γάξ τό δωξον, ε^ι κτήματος δό- 
σις, και τιμής σημειον · διό καϊ οι φιλοχξήμα* 
τοι και οΐ φιλότιμοι, εφίενται αυτών. "Αμφο- 
τεοοις γάξ εχει, ων δέοντα] · και γάξ κτή
μα ετιν , ου εφίενται οΐ φιλοχξηματοι · και τι- 
μ.ην ού οΐ φιλότιμοι. Σωμ^ατος δε άξε- 
τη, ύγίεια* αυτή ούτως, ως τε άνόσους 
είναι χωμένους τοίς σωμασι· πολλοί γάξ 
υγιαίνουσιν, ωτπεξ "Ηξόδικος λέγεται, ους 
ούδεϊς άν εόδαιμονησειε της υγιείας, διά τό 
πάντων άπεγε^α\ των άν^ξωπίνων, η των 
πλείτων. κάλλος , ετεξον κα3-’ εκάςην 
ηλικίαν ε^ί. Νέου μεν ούν κάλλος, τό προς τους 
πονους γξησιμον εχειν το σώμα, τους τε πξος 
δξομον καϊ πξός (δίαν, ηδύν όντα ϊδειν πξός 
απολαυσιν' διο οΐ πενταπλοί κάλλι^οι, ότι 
πξος (δίαν και πξος τάχος άμα πεφύκασιν. 
'Ακμάζοντας δε, πξός μεν πόνους τούς πολε
μικούς, ηδύν δε είναι δοκειν μ,ετά φο^εξότη- 
τος. Γίξοντος δε, πξός μεν πόνους τούς 
αναγκαίους ικανόν» άλυπαν δε, διά τό μηδέν 
εχειν ων τό γηξας λωβάται. "Ισχύς δξ~, εςι 

μάν 
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μεν δύναμις του κινεϊν ετεξον, ως βούλεται* 
ανάγκη δε κινείν ετεξον, η ελκοντα, η ώ&ουν- 
τα, η αίξοντα, η πιεζοντα, η συν&λίζοντα'
Ί C , \ λ ~ »\ t , ,ως τε ο ισχυξος, η πασιν, ή τούτων τισιν εςιν 
Ισχυξός. Μεγέθους δε άξετη, τό υπεξίχειν 
κατα το μήκος, και βα&ος, και πλάτος των 
πολλών τοσούτω μείζρνι, ως τε μη βξαδυ- 
τέξας ποιεϊν τάς κινήσεις διά τη) υπεξβο- 
λην. 'Αγωνίζτκη δε του σώματος άξετη, 
σύγκειται εκ μεγέθους και ισχύος και τάχους' 
κα} γάξ ο ταχύς, ισχυξός ε^ιν. Ό γάξ 
δυνάμενος τά σκέλη ριπίεϊν πως, καί κινείν 
ταχύ, καιπόρρω, δξομικός' ο δε ^λίβειν και 
κατέχειν, παλαιικός* ο δε ώσαι τη πληγν.» 
πυκτικός* ο άμ^οτεξοις τουτοις, παγκξα- 
τιαςΊκός' ο ^ε πάσι, πενταπλός. Έ,υγηξία 
δε, εςι βξαΰυτης γηξως μετ’ άλυπίας' ούτε 
γάξ ει ταχύ γηξασκει, εύγηξως· ουτ ει μό~ 
γις μεν, λυπηξώς δε · εζτ ^ε και εκ των του 
σώμ,ατος άξετών κ,αι τύχης. Μη άνοσος γάξ 
ων, μηδε ίσχυξος, ουκ t<rai άπατης, ουδ’ 
άλυπος και πολυχξονίος, ουτ αν ευτυχής 
διαμεινειεν άν. δε τις κα} χωξίς ισχύος 
καί ύγιείας, άλλη δύναμις μααξοβιότητος’

. . \ X >/ Α. ~πολλοί γαξ ανευ των του σώματος αξετων, 
μακξόβιοί είσιν. ’Αλλ’ ουδεν ή ακξίβολογία 
Χξησιμ,ος η πεξ} τούτων εις τά νυν. Ήολυ- 
φιλία δε καί χξηςο^ιλία, ουκ άδηλα, του 
φίλου ώξίσμενου, ότι ε^ιν ό τοιουτος φίλος.

οσις 
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ας-ις ά ο’ίεται άγα&ά είναι έκείνω, ποακτικός 
ί^ιν αυτών δί εκείνον · ώ δη πολλοί τοιούτοι, 
πολΰ^ιλος· ώ δε και επιεικείς άνδξες, χξη-

. _ / / Μ ν' Τ < / .ς-οψίλος. Ευτυχία οε» ε<?ιν ων η τύχη αγα
θών αιτία, ταύτα γίγνε^αι και ύπάρχειν, η 
πάντα, η τά πλείτα, η τά μέγιςα. Αιτία 
δί έςτν η τύχη, εν ίων μέν ών και αϊ τέχνομ, 
πολλών δε και άτεχνων, οϊον όσων η φυ- 
σις* ενδέχεται Jg και παξά φυσιν είναι* 
υγιείας μέν γάξ, τέχνη αιτία* κάλλους Je 
και μεγέθους, φύσις. 'ολως δε , τά τοιαΰτα 
των άγαμων έτιν άπό τύχης, οίς ΐ^ιν 
ό φθόνος, ^ςι δέ και των παραλόγων άγα
μων αιτία τΰχη· οϊον, εϊ οι άλλοι αισχροί α’^ίλ- 
φοϊ, ο δε καλός* η οί άλλοι μη ειδον τον 
^ησαυ^ον, ό δ' ευ^ν' η εΐ του πλησίον ετυ- 
χε τό βέλος, τουτου δέ μά’ ά μ^η ηλ&ε 
μόνος, άε\ ψοιτων* οί δέ απα^ έλ&ίντες, 
δ;ε(ρ3*άξησαν · πάντα γάξ τά τοιαυτα, ευτυ
χήματα δοκεί εϊν<μ. δε άξετης, έπεί- 
πεξ οΐκειοτατος ο πεξί τους επαίνους τοπος, 
όταν πεάι επαίνου ποιωμε&α τον λόγον, τότε 
διοξίτέον. rHv μέν ουν δει ς-οχάζε^αι πξοτξί- 
ποντας, ως έσομίνων η υπαρχόντων, καί 
ών άποτξεποντας, (βανεξόν* τα γάξ εναντία 
τούτων εςίν.

G 'ίπει δέ πξόκειτίμ τω συμβουλευοντι σκο
πός, τό συμ(^ίξον* βουλευονται δέ, ού πεξί 
του τέλους, αλλά πεξί των προς τό τέλος* 

ταύτα
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ΤΛυΓΛ d’ €7* τά συμψεςοντα κατά τάς πςά~ 
^εις* το δε συμφεςον, άγαμόν* ληπτεον 
άν μοιχεία πες} αγαθού καί συμφέροντος 
απλώς. ^Έ^ω δη άγαμόν» ο άν αυτό έαυ-

~ 7 ι < ' χ τ ν >/. . , ,του ενεκα >j αιςετον και ου ένεκα άλλο αιςου- 
με&α* κα} ού εφίεται πάντα, η πάντα τά 
α’ιούησιν εχοντα η νουν, η εί λάβοι νουν* κα} 
όσα ό νους άν εκάςω άποδοιη · καί όσα ο 
πες} εκατόν νους άποδίδωσιν εκάς-ω, τούτο 
ίΐΐν ίκάςω άγαμόν' καί ού παςόντος» εύ 
διάκειτμ και αύτάςκως εχει* και τό αύτας- 
κες ’ κα} τό ποιητικόν η φυλακτικόν των 
τοιουτων' κα} ω ακολουθεί τα τοιαυτα* και 
τά κωλυτικά των ενάντιων» κα} τά φ&ας- 
τικά. 'Ακολουθεί ^ε δίχως' η γας άαα, η 
ύς·εςον' οϊον, τω μεν μαν&άνειν τό επί^α- 

ύ^εςον* τω δε ύγιαινειν τό ζην, άμα. Καί 
τά ποιητικά τςιχώς' τά μεν» ως τό ύγιαινειν» 
ύγιείας· τά δε, ως σιτία» ύγιείας' τά δε, ως 
τό γυμνάζεσαι» ότι ως επ} τό πολύ ποιε'ι 
ύγίειαν. Τούτων δε κείμενων, ανάγκη τάς 
τε λήψεις των άγαμων αγαπάς είναι» καί 
τάς των κακών άποβολάς · ακολουθεί γάς, 
τω μεν, τό μη όχειν τό κακόν, άμα* τω δε» 
τό εχειν τό άγαμόν» ύςεςον. Kcu η άντ ελάτ- 
τονος άγαμου, μείζονος ληψις* καί αντί μεί- 
ζονος κακού, ελάτινος* ω γάς ύπεςεχει τό 
μ,είζον τού ελάτ]ονος, τούτο γόγνεται τού μϊν 
ληψις» τού δ’ αποβολή. Και τάς άςετάς 

δί άναγ-
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Ae ανάγκη άγαμον εινα]* κατά γάξ ταυτας 
ίύ τε ^ίάκειντα/ οί εχοντες, και ποιητικά} ταμ 
άγαμων είσι, κάι πξακτικαί' πεξ} εκάςης 3ε, 
κα} τις, και ποια» χωξίς ρητεον. Κα} την 
η^ονην άγαμον είναι' πάντα γάξ ίφίεται τά 
ζωα αυτής τη φύσει. 'Ως τε κάι τά η3εα, 
κάιτά καλά, ανάγκη άγα&ά είναι* τά μάν 
γάξ, η^ονης ποιητικά* των 3 ε καλών, τά 
μεν, η3ια* τά3ε, αυτα κα&' Ιαυτά άΐξετά 
Ιτιν. άΐς 3ε κατά gy ειπείν, ανάγκη άγα- 
$ά είναι τά3ε. Ευδαιμονία' κα} γάξ κα3·’

c \ < X \ \ J/ \ 7 ,αυτό αΐξετον, και αυταξκες, και ενεκα αυ- 
του πολλά αίξουμε3·α. Δικαιοσύνη, άν^εία, 
σωφ>ξοσυνη, μεγαλοψυχία, μεγαλοπξίπεια, 
κάι αι άλλαι άι τοιαυται εξεις* άξετάι γάξ 
ψυχής, Κα} υγίεια, κάι κάλλος, κάι τά 
τοιαυτα* άξετάι γάξ σώματος, και ποιητι
κά} πολλών* οίον υγίεια, κάι η^ονης κα} του 
ζην. Διο και αξίς-ον £οκίί είναι' οτι ^υο των 
τοίς πολλοίς τιμιωτάτων αίτιον ί^ιν, ηάο- 
γης καί του ζην. Πλούτος· άξετη γάξ κτή
σεως, καί ποιητικόν πολλών. ^>ιλας κάι ^ιλία’ 
κάι γάξ κα^' αυτόν αΐξετον ο φίλος, κάι ποιη
τικόν πολλών. Τιμή, ^ο^α' κάι γάξ η^εα 
κάι ποιητικά πολλών κάι ακολουθεί αύτοίς, 
ως επι το πολύ, το υπαξχειν εφ οίς τι- 
μωντα{. Δυναμις του λεγειν, του πξάτ]ειν· 
ποιητικά γαξ πάντα τα τοιαυτα άγαμων. 
Ετι εύφύία, μΥημαι, ευμο^εια, αγχίνοια, 

πάντα 
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ττανΤΛ ΤΛ τοιαύτα· ποιητικά} γάξ αύται 
άγα&ων αϊ δυνάμεις εισϊν · ομοίως δε καί 
αϊ έπιςημα\ πάσαι, καϊ αϊ τίχν^. Κα< τό 
ζην εϊ γάξ μηδέν άλλο έποιτο άγαμον, κα& 
αυτό αϊξετόν ί7<. Κα< το δίκαιον συμφέξον 
γάξ τι κοινή έςι. Ύαύτα μέν ουν σχεδόν τά 
δμολογοΰμενα άγα^ά εςιν. ’Εν £ε τοίς άμ- 
φισβητησίμοις, έκ τωνδε οϊ συλλογισμοί· ώ 
το εναντίον κακόν, τουτ άγαμόν. Κα< ού το 
εναντίον τοίς έχ&ξοίς συμφέξίΓ οϊον, ει το δει
λούς εινα] μάλις-α συμφεξει τοίς έχ&ξοϊς, δη- 
λον οτι άνδξεία μάλι<ςα ωφέλιμον τοις πολί- 
ταις. Και όλως, ο οϊ εχ^ξοϊ βούλονται, δ 
εφ’ ω χαίξουσι, τουναντίον τοΰτω, ωφέλιμον 
φαίνεται’ διο εύ είξητα\,

Η κεν γη&ησαι Πξίαμος.
δ' ούκ άεϊ τούτο, άλλ’ ως έπιτοπολΰ· ουδεν 

γάξ κωλύει ενίοτε ταΰτο συμφεξειν τοίς εναν- 
τίοις ’ ό^εν λεγετα], ως τά κακά συνάγει τους 
άν^ξωπους, όταν ταύτό βλαβεξόν άμ^ 
φοίν. Κα) ού μη έ^ιν ύπεξβολη, τούτο άγα- 
β-όν’ ο δε άν η μείζον η δει, κακόν. Κα< ού 
'ένεκα πολλά πεπόνηται, η δεδαπάνητομ· φαι- 
νόμενον γάξ άγαμόν ηδη· κάϊ ως τέλος ηδη 
το τοιδυτον υπολαμβάνεται, κα} τέλος πολ
λών · τό δέ τέλος, άγαμόν · ό^εν ταύτ ({ζηταγ

Καδδέκεν εύχωλήν Πξιάμω.
Κα}>

Αισχξόν τοι δηξόν τε μένειν,
Και
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Κα; η παξοιμία , το ίπ} &υξαις την ύδξίαν. 
Καϊ ου πολλοί εφίενται, και τδ πεξιμάχητον 
φαινόμ,ενον ου γάξ πάντες ίφίενται, τούτ 
άγαμον ην οΐ de πολλοί, ωτπεξ παντες φαί
νονται. Καί το επαινετόν' ουρείς γάξ το μη 
άγαμόν επαινεί. Καί ο οΐ έχ&ξοϊ και οΐ (φαύ
λοι έπαινούσιν * ωοτπεξ γαξ πάντες ηδη δμολο- 
γούαιν, εΐ καί οΐ κακώς πεπον&οτες' ϋϊα γαξ 
τό φανεξόν, ομολογήσει αν αν · ωσπεξ και 
φαύλοι, ους οΐ φίλοι ψέγουστ' καί άγαμοι, 
ους οΐ έχ&ξοΐ μη ψεγουσν διό λελοιδοξή^αι 
ύπελαβον Κοξίν&ιοι ύπδ Σιμωνίδου ποιήσαντος,

Κοξίν&ίοις J’ ού μέμφετα\ τδ 'Ιλιον.
Καί ο των φξονίμων τις, ή των άγαμων άνδξων 
ή γυναικών, πξοίκξίνεν οϊον, ’οδυσσέα ’Α&ηνά, 
και 'Ελένην Θησευς, και ’Αλίζαν^ξον αί Θεαί, 
και 'Αγιλλέα Όμηςος. Κα) όλως τα πξοαι~ 
ξετά. Πξοαίξούνται πξατ]ειν τά τε είξημένα, 
καί τά τοίς έγ;3·ξοίς κακά, καί τά τοίς φίλοις 
αγα&ά. Κα) τά δυνατά’ ταυτα $ε ^ως 

> / / χ < νες-ι, τα τε γενομενα αν, και τα ραοιως γι- 
γνομενα ραυια όε, οτα η ανευ λύπης, η εν 
ολίγω χξόνω · τό γαρ χαλεπόν» Οξίζετιμ η λύ
πη, η πληγεί χρόνου. Κα) εάν ως βούλονται 
βούλονται ύέ, η μηδέν κακόν, η έλατβν τού 
άγαμου · τούτο δ' ’ί^αι, εάν η λαν&άνη η τι- 
μωξία, η μικξά η. Κα) τά ίδια. Κα) α μη- 
δείς. Κα) τά πεξΐτ]ά· τιμή γάξ αύτω μάλ
λον. Κα) τά άρμότ]οντα αύτοις* τοιαυτα δέ

τα τε
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τα τε πξοσηκοντα κατα γένος και ύύναμιν. 
Καί ων ίλλείπειν οίονται, καν μικξά ή· ού2ίν 
γάξ ητ]ον πξοαίξούνται ταυτα, πξάτ]ειν. Κα) 
τα εύκατίξγα^α* 2υνατά γάξ, ως ρά2ια· 
εύκατεξγαςα 2ε, καί α πάντες, η οί πολλοί, 
% οί όμοιοι, οί ητ]ους κατάδωσαν. Καί α 
χαξίούνται τοίς φίλοις, ij α άπε^ησοντιμ 
τοίς ί%&ξθΐς. Καί όσα ούς &αυμάζουσι πξοαι- 
ξοΰνται πξάτ]ειν. Και πξός ά εύ φύεις είσι καί 
εμπειξοι · p^oy γάξ κατοξβωσειν οίονται. Καί 
ά μηάεις φαύλος* επαινετά γάξ μάλλον. Καί 
ων ίπι&υμούντες τυγχανουσιν · ού γαξ μόνον 
ηάύ, αλλά καί βίλτιον φαίνεται. Καί μάλΐ- 
ςα εκαςοι πξός ά τοιούτοι’ οίον, οί φιλόνικοι» 
ει νίκη ε<ται ’ οι φιλότιμοι, εί τιμή · οί φίλο- 
%ξηματοι, εί -χρήματα · καί οί άλλοι ωταύτως, 
Ώεξί μεν ούν άγαμου καί του ραμφίζοντας, εκ 
τούτων ληπ]ίον τάς πίνεις,

'Επεί ^ε πολλακις ομολογούντες άμφω 
συμφίξειν, πεζί τού μάλλον άμφισ/3ητούτιν, 
εφεξής άν είη λεκτεον πεζί τού μείζονος άγα- 
&οϋ, καί τού μάλλον συμφίξοντος. ^Ετω άη 
ύπεξίγον μάν» τοσούτον καί ετι· ύπε^ε^όμενον 
2ε, τό ίνυπάζχον. Κα) μείζον μίν άει καί 
πλείον πξός ελατ]ον* μ^γα άε και μικξόν, καί 
πολύ καί ολίγον, πξος τό των πολλών μί- 
γε&ος* καί ύπεξίχον μεν, τό μεγα' το άί 
ελλειπον, μικξον' καί πολύ καί ολίγον, 
ωσαύτως. 'Επει ούν άγαμον λίγομεν, τό, τε

C αύτο
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αυτό αυτού fvfxa, καί μη άλλου α'ξετόν 
ζα< ου τταντα ε^ΐίτα/· και ο νουν αν και φξο* 
ϊησιν λαβόντα, ελοιτο* και τό ποιητικόν και 
το φυλακτικον, η ω 'επετομ τά τοιαύτα· το 
d’ ού ενεζα, το τ/λος ιςί* τέλος d’ eViv, ού 
όνεκα τά άλλα* αύτω ϋί άγα&ον, το πξός 
αυτό ταύτα πεπονιάς' ανάγκη τά τβ 
πλείω τον ενός κα,} των έλαττόνων, συνάζω 
&μουμίνου τού ενός η των ελατίνων, μεόζον 
άγαμον είναι' ύπεξίχει γάξ* τό όε ενυπάξχον, 
ύπεξόχετ^. Κα) εάν το μίγιςον τού μεγί^ου 
ύπεξίχη, κα} αυτά αυτών, και οσααύτά αυτών» 
και τό μίγιςον τού μεγίςου · οίον > ει ο μεγιςος 
άνηξ γυναίκας της μεγίτης μείζων, κα} όλως οί 
άνδξες των γυναικών μείζους* Και ει οι άνδξες 
των γυναικών όλως μείζους, και άνη» ό μέγιτος 
τηζ μεγί^ης γυναίκας μείζων' άναλογον γάζ 
εχουσιν αί ύπεξοχαι των γενών» και των με^ 
γί^ων έν αύτοΊς. Κα) όταν τόύε μεν τωάε εν^η» 
Tcq, εκείνο de τουτω μη · επετα] de η τω αμα» 
η τω έφεσης» η τη δυνάμει· ενυττάζ^ει γάξ

V επομένου εν τη ^ατεξου. ''ΐ,ντε· 
ται άε, άμα μεν, τω ύγιαίνειν το ζην, τού* 
τω Js έκεΐνο ού* ύ?εξον άε, τω μαν^άνειν το 
ιπίςα&αμ δυνάμει δε, τω ιεξοσυλείν τό άττο* 
^εξεϊν ό γάξ ίεξοσ’υληα'ας, καν άπο^οξη* 
σείε. Και τά ύττεξεχοντα τού αυτού μείζο* 
νι, μείζω · ανάγκη γάξ υπέξεχειν καί τού μεί* 
ζονος, Κα) τά μείζανος αγαθού ποιητικά, 

μείζω·
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μείζω· ταύτο γαξ αν ην τω μείζονος ποιητι- 
κω είναι. Καί ού τό ποιητικόν μείζον, ωσαύ
τως- εί γαξ τό υγιεινόν αίξετωτεξον του ηδεος, 
καί μείζον άγαμόν, καί η ύγίεια της ηδονης 
μείζων. καί τό αίξετωτεξον κα& αυτό, του 
μη κα& αυτό· οίον, ισχύς, υγιεινού· τό μεν 
γάξ, ούχ αυτοΰ ενεκα· τό δε, αυτόν, όπεξ ην 
τό άγα&ον. Καν η, τό μεν τέλος, τό δε 
μη τέλος· τό μεν γαξ, άλλου ενεκα- τό δε» 
αυτοΰ · οίον, τό γυμνάζεσαι, του εΰ εχείν τό 
σώμα. Καί τό ητ]ον πξ'οσοεόμενον ^ατίξου 
η έτεξων αύταξΚ&εξον γάξ· ητ]ον δε πξ^ά- 
δεϊται τό ελατ/όνων η ραόνων πξοσδεόμενον. 
Καί όταν τόδε μεν άνευ τοΰδε μη η, η μη ένα
τον η γενόσαι, ^άτεξον δε άνευ τούτου· αΰ- 
ταξκετεξον δε τό μη Κείμενόν · ως τε (βαίνε- 

άξχη, τό άε μη 
ούκ αίτιον,

τό αυτό' άνευ γάξ αιτίου καί άξχης, αδύνα
τόν είναι η γενόσαι. Και δυοίν άξχαίν, τδ 
από της μείζονός άξχης, μείζον καί δυοίν 
αίτίοιν, τό από του μείζονος αιτίου, μίιζονϊ 
Καί άνάπαλιν δη, δυοίν άξχάϊν, η του μεί
ζονος άξχη, μείζων · καί δυοίν αίτίοιν, τό του 
μείζονος αίτιον, μείζον. ληλον ούν εκ των 
είξημένων, ότι ά,α(βοτίξως μείζόν ΐςτ (βαίνε- 

· καί γάξ εί άξχη τόδέ, τό δε μη άξγά], δό- 
^ει μείζον είναι, καί εί μη άξχη, τό δε άξ- 
%η· τό γάξ τίλος, μείζον, καί ούκ άξ-χνμ 

C % ’^ίίσπεξ

τα{ μείζον άγαμον. Καν η 
άοχη. Καν η αίτιον, τό δ' διά
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ο Λ^άάμας κατηγοςων εφη Καλλι- 
-ατού, τον βουλεύταντα τού π ξά ξαντός μάλ- 
λονάδικείν’ ού γαξ άν ττξαχ^ην^, μη βου- 
λευταμενου. Παλίν οε κα} Χαβξίου, τον πξα- 
μαντά του βουλέύιταντος' οΰ γάξ άν γενε&α^ 
ff μύ ην ο πξάξων; τουτου γαξ ενεκα επιβου- 
λίύουοτν, όπως πξάξωστ. Κα) το σπανιωτε- 
ξον τουάφθονου· οίον? χξυτος σι  ̂η ξου, άχξη~ 
τοτεξος ων μείζων γάξ η κτησ-ις, ύιά το γά- 
λεπωτεξαν εινα/. Αλλον άε τύπον, το αφ3~ο- 
γον του σπανίου, οτι η υπεξεχεΓ το
γαξ πολλάκις, τού ολιγάκις ύπεξέχει· ο&εν 
λέγεται, νΑξΐ^ον (Λεν ύ^ωξ. Κα} άλως το γα- 
λεπωτεξον τού ράονος· σπανιωτεξον γάξ. Αλ
λον δί τξόπον, το ραον τού χαλεπωτέξου ’ εγει 
γάξ, ως βονλομε&α. Και ω το εναντίον ^εί- 
ζον.> Κα} ου η ςεξησις ^είζων. Καί άξετη μη 
αρετής, κα} κακία μη κακίας μείζων τά μεν 
γάξ, τέλη’ τα όε, ου τέλη. Και ων τα εξ- 
γα καλλίω η ακτχίω, μείζω αυτά. Καί ων αι 
κακίαι κα} αι άξεταί μείζονς, και τά εξγα 
μχίζω· εττείττεξ, ως τά αίτια ν.αι αι άξχα}, 
και τά άποβαίνοντα' κα} ως τά άποβαίνον- 
τα, κα} τά αίτια και αι άξχαί. Κα} ών η 
υττεξογη αΐξετωτεξα ή καλλιών · οϊον, το άκξΐ· 
βως οξάν, αίξετωτεξΰν τού oc^aive^aj' και 
γάξ ’ο^ις οσψξηιτεως, κα} το φιλεταϊξον sivaj 
ταύ φιλογξηματον μάλλον καλλιον' ως τε και 
^Φιλεταΐξία φιλοχρηματίας. >. Καί άντικειμε- 

' νως
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νως δε, των βελτιόνων ai ύπεξβολαι βελτίους, 
καϊ καλλιόνων καλλίους. Και ών αϊ επι&υ- 
μίαι καλλίους η βελτίους· αί γάξ μείζους 
όξε^εις, μειζόνων εϊσί' και των καλλιόνων δε 
ί και βελτιόνων αϊ επι&υμίαι, βελτίους καϊ 
καλλίους διά τό αυτό. Και ών αϊ επίθημα] 
καλλίους η σπουδαιότεροι, καϊ τά πξάγμ^α- 
τα καλλιω και σπουοαιοτεξα’ ως γαξ εχει 
η επίσημη, κα* τό αλήτες’ κελεύει δε τό αυ
τής εκάςη. Κα) των σπουδαιότερων δε καϊ 
καλλιόνων ,αί επίθημα], άν άλογον διά ταύτα.

\ Λ / Λ \ / ς /-χ /Κα/ ο κξίναΐίν αν η οι φξωιμοι, η
πάντες, η οί πολλοί, η οί πλείους, η οί Κξα- 
τι<Γθΐ , άγαμόν η μει^ον, ανάγκη ούτως ’ε^ειν, 
X e . Λ. λ , · > \ , y
η απλώς, η ει κατα την φξονησιν έκριναν. 
Εςτ ύε τούτο κοινον και κατα των άλλων' και 
γάξ τί, και ποσδν, καϊ ποιόν, ούτως εχει, ως 
άν η επιςημη καί η (^ξονησις ειποΓ άλλ' επ 
αγαθών είξηκαμ,εν ωξίςαι γάξ άγαμον 
εινομ, ο λαβόντα τά πξάγματα ψξόνησιν, 
ελοιτ άν εκαςον δηλον ούν, ότι καϊ μείζον, ό 
μάλλον η φξόνησις λεγει. Καϊ το τοις βελ^ 
τίοσιν ύπάζχον, η απλώς, η η βελτίους' οϊον 
η άνδξεία, ισχύος. Κα) ο ελοιτ άν ο βελ- 
τίων, η απλώς, η η βελτίων' οίον τό αδικει- 
<θα| μ,αλλον η άδικεϊν' τούτο γάξ ό δικαιοτε- 
ξος ελοιτ άν. Και τό ηδιον, τού ητ]ον ηδεος· 
την γάξ ηδονην πάντα διώκει, καϊ αυτού ενεκα, 
τού ηδε^οά οξίγονττμ' ωξΐ^σ^ 'τουτοις το

C 3 άγαμόν, 
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άγα&ά, κάι τό τέλος' ηδιον Je, τό, τε άλυ- 
πότεξον κάι τό πολυχξονιωτεξον ηδυ. Και τό 
κάλλιον,τού ητ]ον καλού’ τό γαξ καλόν έ^ΐν, 
ήτοι τό ηδυ, η τό καίά αυτό αίξετον. Καί 
όσων αυτοί αυτοίς η φίλοις βούλονται αίτιοι 
είναι μάλλον, ταυτα μάζω αγα&ά’ όσων δε 
ηκι^α, μείζω κακά. Και τά πολυχξονιω- 
τέξα, των όλιγοχρονιωτέξων* κάι τά βεΖαιότε- 
ξα, των μη βεβαιότερων ύπεξεχει γάξ η χξη~ 
σις, των μεν, τω χξόνω · των δέ, τη βουλησεί’ 
δταν γάξ βαΰλωνται, ΰπάξγει μάλλον η τού 
βεβαίου. Καί ως άν εκ των συςοίχων και των 
όμοιων πτωσεων, κάι ταλλα ακολουθεί' οίον, 
ti τό άνδξείως, κάλλιαν κάι αίξετωτεξον τού 
σω^ξόνως, κάι άνδξεία σωφξοσΰνης αίξετω- 
τέξα, καί τό άνδξείον είναι του σωφξονείν. 
Και ο πάντες άΐξουντιμ, του ο μη ττάντες. 
Κάι ο οί π λείους, η οί ελάτίους' άγαμον γάξ^ 
jjv, ού ιτάντες έ(^ίεντα\ · ως τε κάι μείζον, ού 
μάλλον. Καίι ο οί άμψισζητουντες > η οί 
ίχ^ξο}, η οί Κξίνοντες, η ους ουτοι κξίνουσι* 
το μέν γάξ, ως άν οί ττάντες φαίεν, έ^ί' τό 
^ί» οί κύξιοι καί οι είδότες. Και ότέ μάν, ου 
ττάντες μετέχουσι, μείζον ατιμία γάξ, τό 
μη μετεχειν ότέ δέ, ού μηδείς, η ού ολίγοι' 
Γττανιωτεξον γάξ. Και τά έπαινετωτεξα' καλ- 
λίω γαξ. Καί ων αί τιμάϊ μείζους, ωσαύτως' 
ά γαξ τιμή, ωσπεξ α^ία τις έ?ι. Και ων αί 
ζημίας μείζους. Και τά των όμολογουμίνων η 

φαινο- 
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φαινομένων μεγάλων» μείζω. Κβμ διαίξού- 
μένα δε εις τά μεξη τά αυτά, μίίζω φαίνε* 
ταμ πλειόνων γάξ υπεξογη φαίνεται' ο^εν 
και ό ποιητης φηρι, πείροι λιγούραν τον Μί- 
λεαγξον άναςηνα{,

'οαρακάκ άν&ξωποισι πελει, τωνά?υάλωη’ 
Λαοί μεν φ^ινΰ^ουσι, πόλιν δί τι πυξ 

άμαδΰνει*
' V » Λ» νΎεκνα όε τ άλλοι αγουρι.

Και το ρυντι^εναι δε καί εποικοδομίίν, ωαπεξ 
'Επίχαρμος· διά τε τό αυτό τγ διαίξερεΓ η 
γάξ αΰν&ετις ύπεξοχην δείκνυΡί πολλην και 
οτι άξχη φαίνεται μεγάλων και αίτιον, 'Επίι 
δε τό χαλεπωτεξον κα) ρπανιωτεξον, /Λίΐζον» 
και οι καΐξοι, και αι ηλικίαι, και οι τοποι, και 
οχ χξονοίι κα} αί δυνάμεις ποιοΰστ μεγάλα. 
Ει γάξ παξά δυναμινί και παξ ηλικίαν, κα} 
παοά τους όμοιους, και ει ούτως, η ενταύθα, 
η τό^' ε^ει μεγε^ος και καλών κα} άγαμων 
κα} δικαίων, και των εναντίων, 'ο^εν και το 
ίπίγξαμμα τω ’ολυμπιονίκη·

Πξό^ε μεν άμφ' ωμοισιν εγων τξαχειαν 
αριλλαν,

’ΐχ&ΰς ε^Αξγους εις Ίεγεαν εφεξον.
Και ό "ίφικξάτης αυτόν ενεκωμίαζε λίγων, ε^ 
ών υπηξ^ε ταυτα. Κα} τό αυτοφυές, του 
επίκτητου · χαλεπωτεξον γαξ ’ ο^εν και ό 
ποιητης φηριν, Αυτοδίδακτος δ' ειμί. Κα) το 
μεγάλου μεγι^ον μίξος* οϊον, Πεξίκλης τον ίπι^

C 4 τάφιον 
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ταφίον λίγων, την νεότητα εκ της πόλεως άνη- 
ξη&αι» ώσπεξ τό εαξ εκ του ενιαυτού εί ε^αι- 
ξεθάη. Καί τά εν χξεία μείζονι γοησμαα’ 
οίον τά εν γηξα και νόσοις. Καί δυοίν τό 
εγγύτερον του τέλους. Και τό αύτω, η απλώς. 
Και τό δυνατόν, του αδυνάτου' τό μεν γάξ 
αυτω, τό δ' ου. Καί τά εν τελεί του βίου" 
τέλη γάξ μάλλον τά πξός τω τελεί. Καί τά 
πξός αλήθειαν, των πξός δό^αν· όξος δε του 
πξός δόϊαν , ο λανθάνειν μάλλαν, ουκ άν

. \ ν \ -ϊ / - ■?ελοιτο. Διο και το ευ πασχειν, του ευ ποιειν 
δό^ειεν άν αίξετωτεξον είναι’ τό μεν γάξ, καν 
λανθάνγ, αίξητεταΐ’ ποιειν J’ ευ λανθανων 
ού δοκεί άν ελίθα{. Καί όσα είναι μάλλον η 
δοκεϊν βούλονται· πξός αλήθειαν γάξ μάλ
λον λο και την δικαιοσύνην φασί μικξόν 
είναι, ότι δοκείν η είναι αίξετωτεξον τό δε 
υγιαίνειν, ου. Καί τό πξός πολλά γξησιμω^ 
τεξον' οίον, τό πξός τό ζην, καί ευ ζην, καί 
την ηδονην, καί πξάτ]ειν τά καλά’ διό καί ό 
πλούτος, και η ύγίεια, μεγι^α δοκεί είναι· 
απαντα γαξ εχει ταυτα. Και το αλυπο- 
τεξον, καί τό με&' ηδονης· πλείω γάξ ενός' 
ως τε ΰπάξ^ει καί η ηδονη άγαμόν, καί η 
άλύπία. Καί δνοίν θ' τω αυτω πξοστι&όμε- 
νον, μείζον τό όλον ποιεί. Καί ά μά λανθά
νει παξόντα, η α λανθάνει’ πξός αλήθειαν 
γαξ τείνει ταυτα’ διό τό πλουτειν φανείη άν 
μείζον αγαθόν του δοκείν. Καί τό αγαπητόν 
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κάί.τοίς μεν μόνον, τοίς δε μετ άλλων* διό κα} 
ουκ ίαη ζημία, άν τις τον ετεξό^αλμον τυ^λω- 
ση· και τόν δυ εχοντa' αγαπητόν γάξ άφηξη- 
ταρ Εκ τίνων μεν ουν δεί τάς πίνεις φίξειν εν 
τω πξοτξεπειν καί άποτξίπειν, σχεδόν εΐξητ<μ.

Μεγι<τον δε κα} κυξίωτατον απάντων πξός § 
το δυνα&α] πεί&ειν, καί καλώς συμβου- 
λευειν, τάς πολιτείας άπάσας λαβείν, κα} 
τα εκαςης ε&η, και νόμιμα, και συμφεξον- 
τα διελειν. Tlti&ovToq γάξ άπαντες τω συμ- 
φΐξοντι · συμ,φεξει δε το σωζον ' την πολι
τείαν. Ετι δε κυοία μεν εην η του κυρίου 
απο^ασις· τά κΰξία διηξητω; κατά τάς 
πολιτείας· όσαι γάξ αι πολιτείας, τοσαυτα

\ \ / / > » \ Μ ~ /

και τα κυξία ετιν. Ειοί οε πολιτειαι τετσα- 
ξες 9 δημοκρατία , όλιγαξγία, άξίςοκξατίαι 
μοναξγία' ως τε τό μεν κυξίον και τό κ(ι- 
νον t τούτων τι αν ειη μόξίον^ η όλον τούτων. 
Ες-ι δε, δημοκρατία μεν, πολιτεία, εν η κλητ 
ξω διανέμονται τάς άςχάς· όλιγαξγία δε, εν 
η οι από τιμημάτων · άξιτοκξατία δε, εν 
η οι κατά παιδείαν παιδείαν δε λίγω, την 
υπό του νομού κειμ,ενην οι γάξ εμμεμενη- 
κοτες εν τοίς νομίμοις, εν τ^ άξιτοκξατία άξ- 
γουτιν' άναγκη δε τουτους φαίνεο&ίμ άοί-

r/ r\ \ ’/ V /V» *ςους· ο&εν και τουνομα ειλη^ε τούτο. Μοναξ- 
δ’ εάι, κατά τουνομα, εν η εις απάντων 

κυξίος ετι' τούτων δε, η μεν κατά τά^ιν τινά, 
βασ-ιλεία· η δ’ άόξις-ος, τυξαννίς. Το δη τε-

C 5 λο;
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Λος εκάςης πολιτείας ού δεί λαν&άνειν αί- 
ρούνταιγαξ rei πξός τό τέλος. ^Ε^ι Je» δήμο- 
κξατίας μίν τέλος, ελευ^εξία· ολιγαρχίας 
δε» πλούτος· αξίς-οκξατίας δε, τα πξος 
παιδείαν καί τα νόμιμα * τυξαννιδος δε, φυ
λακή. Δηλον ούν ότι τα πξός τέλος εκά^ης 
ε&η» κ^ί νόμιμα, και συμφεξοντα διαίξε- 
τεαν, είπεξ αίξούνται πξός τούτο επαναφε- 
ξοντες. 'Επεί δε ού μόνον αί πίςεις γίγνονταε 
δί αποδεικτικού λόγου > άλλα καί δί ηβικού* 
τω γαξ ποιόν τινα φαίνε&αι τον λεγοντα, 
πιςεΰομεν · τούτο δ' εςίν > αν αγαθός φαί- 
νητανμ η ευνους, η αμφω· οεοι αν τα ηςτη 
των πολιτειών εκαςης εχειν ημάς* το μεν γαζ 
εκάτηςη^ος^ πι&ανωτατον άναγκη πξός εκά· 
ςην είναι. ,· Ύαύτα δε ληφ&ισ-εται δια των 
αύτων τα μεν γαξ η&η φανεξα κατα την 
πξοαίξετιν η δε πξοαίξετις, άναφίξετιμ πξός 
τό τέλος. ΤΩν μεν ουν δει όξεγε&αι πξθ“ 
τ^ττοντας, ως ^<το^ξνων ή οντων Kcbi ζζ τι- 
νων δει τας πεξί τού συμφέροντος πίνεις λαμ* 
βάνειν* ετι δε, πεξί των κατα τας πολι
τείας η^ων και νομίμων δια τίνων τε, καί 
πως εύποξό^ομεν, εφ' όσον ην τω παξοντι και- 
ξω σΰμμετξον, είξητιμ' διηκξίβωται γαξ εν 
τοίς πολιτικόίς πεξί τούτων.

Μετά δε ταύτα λεγωμεν πεξί αξετης 
και κακίας, καί καλού και αίσχξου· ούτοι 
γάξ σκοποί τω επαινούντι καί ι^όγοντι· συμ- 

βόσεται
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βησεται γάξ αμα πεζί τούτων λέγοντας, 
κακεινα ^ηλουν, ίζ ων ποιοι τινες υποληφ&η* 
σόμε&α κατά τό η&ος, όπεξ ην ^ευτίξα πί· 
ςις* εκ των αυτών γάξ ημάς τε και άλ
λον ά^ιόπιςον ΰυνησόμε&α ποιειν πξός άξε- 
την. "Επει ^ε συμβαίνει κάι χωξίς σπουοης 
καί μΛτά σπουδής επαινείν πολλάκις, ου μό
νον άν&ξωπον, η ^εον, άλλα κα} άψυχα, 
κάι των άλλων ζωων τό τυχόν* τον αυτόν 
τξοπον και πεξϊ τούτων ληπτεον τας πξοτα- 
σεις· ως τε, όσον παξαόάγματος χάξιν, είπω- 
μεν και περί τούτων. Καλόν μεν ουν ε^ίν, 
& \ « Λ < ' * » · \ ·? ^ Λβ αν οι αυτό αιρετόν ον, επαινετόν y η ο αν 
άγαμόν ον, ή^υ y, ότι άγαμόν. Ει ^ό

τούτο εςι τό καλόν, ανάγκη την άζετην 
καλόν είναι' άγαμόν γάξ ον, επαινετόν 
εςιν. "Αξετη άε, ες-ι μεν άΰναμις, ως ^ο- 
κίί, τγ ο ξίκικη άγαμων, κάι (^υλακτικη* κάι 
^ύναμις εύεξγετικη πολλών κάι μεγάλων, κάι 
•πάντων πεξϊ πάντα. Μεξη δε άξετης, ^ι^. 
καιοσύνη, άν^ξεία, σωψξοσύνη, μεγαλοπξό- 
πεια, μεγαλοψυχία, Ιλευ^εξάτης, πξαότης, 
(φξίνησις, σοφία. "Ανάγκη ύε μεγί^ας εινα^ 
άξετάς, τάς τοίς άλλοις χξησιμωτάτας, είπεζ 
1.7ΐν η άξετη (ϊυναμτς ευεξγετικη. Διά τούτο 
τους δικαίους κάι άν^ξείους μαλι^α τιμώ· 
ΟΊν" η μεν γάξ, εν πολίμω' η όε, και Ιν 
άίξηνη χρήσιμος αυτοίς. Είτα η ίλευ3·εξίό- 
της· πξοϊεντα^ γάξ, κάι ουκ ανταγωνίζονται 

πέξ'ι
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των χρημάτων, ων μαλίζΉ ίφΐίνΤΜ αλ- 
λόι. νΕςι Je, δικαιοσύνη μεν, άξετη δι ην τα 
α,ΰτων εκαςοι εχουσι, και ως ο νομος' ααικία 
δξ , δί ην τα άλλότξία, ουχ ως ο νομος· 
'Ανδρεία δε» δί ην πρακτικοί εΐσι των καλών 
εξγων εν τοις κινδυνοις, κα} ως ο νομ,ος κελεύει» 
και υπηρετικοί τω νομω · δείλια δε > τουναν
τίον. Σωφροσύνη δε, άξετη δί ην πξος τας 
ηδονάς του σωμ,ατος ούτως εχουσιν, ως ό νο- 
μος κελεύει’ ακολασία δε, τουναντίον. ^Ελευ- 
Θεριότης δε, πεξί χξηματα ευ ποιητική' ανελευ
θερία δε» τουναντίον. Μεγαλοψυχία δε» 
άξετη μεγάλων ποιητική ευεργετημάτων μι
κροψυχία ^ε, τουναντίον. Μεγαλοπξεπεια δε, 
άξετη εν δαπανημασι μεγέθους ποιητική' μι
κροψυχία δε κα\ μΛΚζοπξεπεια, τάναντία. 
Φζόνησις δε, εσιν άξετη διανοίας, καθ ην 
ευ /3oυλεύεθa^ δυνανται πεςι αγαθών και κα
κών των εϊοημενων εις ευδαιμονίαν. Ώεξΐ μεν 
ουν άδετης και κακίας καθόλου, κα} περί των 
μορίων, είξητα^ κατά τόν ενεςωτα καΐξον ικα- 
νως. Πεξ'< δε των άλλων ου χαλεπόν ιδείν’ 
φανεζον γαζ, οτι αναγκη, τα τε ποιητικά 
της άδετης είν<μ καλά' πξος άρετην γα^' 
και τά άπ άξετης γιγνόμενα’ τοιαυτα δε, τά 
τε σημεία της άδετης, και τα ε^γα. Επει δε 
τά σημεία, και τά τοιαυτα, οσα εισιν άγα- 
θου ί^γα η πάθη, καλα' άναγκη, όσα τε 
α.δ^είας εζγα, η σημεία ά^δρείας, η άνδζίίως

πεπρακται.
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πεπξακται, καλά είναή· και τά δίκαια, καί 
τά δικαίως εξγα· πά&η δε, ού' εν μόνη γάξ 
ταύτη των άξετων ούκ αεί τό δικαίως καλόν' 
αλλ’ εττ) το ζημιού&αι» αΐσχξόν τό δικαίως 
μάλλον, η τό αδίκως* καί κατά τάς άλλας δε 
άξετάς ωσαύτως. Κα) ε$’ δσοις τά ά&λα 
τιμά, καλα. Κα) εψ οσοις τιμή μάλλον η 
χξηματα. Κα) όσα μη αυτού ενεκα πξάτ]ει 
τις των αίξετων. Και τά άπλως άγα&α, 
όσα ύπεξ της πατξίδος τις εποίησε· πανίδων 
τό αυτού. Και τά τη φύσει άγα^ά. Κα) α 
μη αύτω άγα&ά' αυτού γάξ ενεκα τά τοι- 
αύτα. Και όσα τε&νεωτι ενδεχετα^ ύπάξ- 
χειν μάλλον, η ζωντι· τό γάξ αυτού ενεκα 
μάλλον εχει τά ζωντι. Καί όσα ’ίξγα των 
άλλων ενεκα· ητ]ον γάξ αυτού. Κα) όσαι 
εύττξαγίαι ττεζι άλλους, αλλά μη οτεξί αυτόν. 
Κα) πεξί τους ευ ποιησαντας · δίκαιον γάξ. 
Κα) τά εύεξγετηματα* ού γάξ εις αυτόν. 
Κα) τά εναντία, η ε^ οίς αίσχύνοντα^* τά 
γάξ αίσχξά αίσχύνονται, καί λίγοντες, κα) 
ποιούντες, και μέλλοντες· ωσπεξ και Σαπφά 
πεποίηκεν, είποντος τού 'Αλκαίου,

Οελω τί τ είπην, άλλα με κωλύει.
Αιδώς*
Αί δ' ίκε σ εοδλων ίμεξος η καλών, 
Κα) μ.η τι είπην γλωσσ εκύκα κακόν, 
Αιδώς κε σεύ ούκ είχεν όμμ.ατ» 
’ΑλΧ ελεγες πεξί τω δικαίω. ‘

Καί
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Καί περί ων άγωνιωσι μη φοβούμενοι* πεξϊ 
γάξ των πξός δόξαν φεξόντων άγαμων, τούτο 
πάσχουσι. Καί αί των φύσει σπουδαιοτίξων 
άξεταί, καλλίους, καί τά ίξγα* οίον, άν- 
δξός, η γυναιχός. Κα} αί άπολαυτικάι άλ- 
λοις μάλλον η αύτοίς* διό τό δίκαιον κάι 
δικαιοσύνη, καλόν. Καί τό τους εχ&ξούς τι- 
μωξίί&αι μάλλον, καί μη καταλλάτΙε^α^ 
τό, τε γάξ άνταποδιδόναι, δίκαιον* τό δε δί
καιον, καλόν’ και ανδρείου, τό μη ηττάάτα{. 
Κα) νίκη, καί τιμά, των καλών αιρετά τί

\ V V \ t χ , ~ Λγαξ, ακαξπα οντα, και υπεξοχην αρετής ϋη- 
λοί. Και τά μνημονευματα · κάι τά μάλλον, 
μάλλον» Καί ά μη ζωντι επεται. Και οίς 
τιμή ακολουθεί. Και τά πεξΐτ]ά. κάι τά μό- 
νω υπάρχοντα, καλλίω* εύμνημονευτότεξα 
γάξ. Καί κτήματα ακαξπα* όλευ&εξίωτερα 
γάξ. Κα) τά τταξ εκά^οις δε ί&ια, καλά, κάί 
οσα σημεία εςτ των τταξ εκά^οις επαινούμε
νων * diav εν Αακεδαίμ^ονι κομάν, καλόν* έλευ- 
&εξίάς γάξ σημεΐον* ού γάξ ετι κομωντα ρά- 
διθν όύδεν ττοιείν εξγον &ητικόν. Καί τό μηδε- 
μίαν εξγάζε^ομ βάναυσον ελευ^ίξου
γάξ, τό [λ'η πξός άλλον ζ^ν. ΛητττΙον ίε κάι 
τά σύνεγγυς τοίς ύντάξ^ουσιν, ως ταύτα οντα,

\ \ . V . \ > X . ·_ / V 7- κ χΚαι ·Κξος έπαινον, και πξος ψογον οιον τον 
ίύλαβη κάι εύφυγόν, δειλόν και επίβουλον' 
καί τόν ηλίθιον ,-γξηςόν* κάι τόν άνάλγητον, 
ντξαον» Κάι εκατόν δε, εκ των παξακολου- 

^■ούντο^ν 
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φουντών αε* κατα τό βελτις^ν* oioy, τον όξ- · 
γίλον καϊ τον μανικόν, άπλούν Kfti τον αυ
θάδη , μεγαλοπρεπή καϊ σεμνόν καϊ τους εν 
τοίς ύπεξβολαίς, ως εν τοίς άξεταίς ον» 
πας* οϊον τόν &ξα<τυν, άνδξείον και τόν άσω
τον, ελευ&εξίον δό^ει τε γάξ τοίς πολλοίς· 
κα) άμα παξαλογιςτκόν εκ'της αιτίας* ii 
γάξ ού μη ανάγκη κινδυνευτικός, πολλω μάλ
λον άν δόξεΐεν οττον καλόν* και ει πξοετικός τοις 
Τυχούσι, καϊ τοίς φίλοις· ύπΐξβολη γάξ άξε- 
Της, τό πάντας ευ ποιείν. Σκοττεϊν ^ε καϊ 
παά οΤς ό έπαινος'· ωσπεξ γάξ ό Σωκξάτης 
ίλεγεν, ού χαλεπόν Αθηναίους εν ^Α&ηναιοιζ 
ίτταινείν. Δει άε τό τταξ εκάςοις τίμιον ον 
λίγειν» άς ύπάξχον* οίον» εν Σκύ&αις, η 
Λάκωτιν, η φιλοτό^οις. Καϊ όλως’άε» τό 
τίμιον άγειν εις τό καλόν εττείτεξ δοκεϊ 
γειτνιάν. καϊ όσα κατά τό πξοσηκόν* οίον» 
ti ά^ια των τΓξογόνων» κα) των 'Τξού'Τηξγμί>· 
νων* ευδαιμονικόν γάξ Καϊ καλόν, τό ττξοσ^· 
ετΓίκτα^α^ τιμήν. Η ει ταξά τό ΊΤξοσηκον 
STtl τό βελτιον, καϊ τό κάλλιον* οϊον , ει b 
ίύτυχων, μεν, μετξίος' ό δ' άτυχων, μεγα
λόψυχος· η μείζων γιγνόμενος, βελτίων καϊ 
καταλλακτικωτεξος. Τοιούτον δε τό του 'ityi* 
Κξάτους, ε^ ο'ίων εϊζ οϊλ* κάϊ τό του *Ολυμ^ 
ττιονίκου,

Ώξό<^ε μεν άμφ ωμοισιν εχων Τξαχείαν" 
καϊ τό τού Σιμ^ονίδου»

λΗ πα*
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' ΛΗ πατξός τε και άνδξδς αδελφών τ ούσα 
τυράννων.

9£πει εκ των πξά^εων ό έπαινος, ίδιον δε 
του σπουδαίου τδ κατά πξοαίρεσιν, πείξατεβν 
δεικνύνιμ πξάτ]οντα κατα πξοαίξεσιν, Χξη- 
ΰ-ιμον δε τδ πολλάκις φαίνεσαι πεπξαγό- 
τα. Διό και τα συμπτώματα, και τα ατο 
τύχης, ώζ ^ξοοοιςεσει ληπτεον άν γάξ 
•πολλά και όμοια πξοφέξητοη, σημείον ά^- 
της είναι δό^ει και πξοαίξεσεως. 'ε^ι δ’ έπαι
νος» λόγος εμφανίζων μεγε^ος άξετης. Δεί 
ουν τάς πξάζεις επιάεικνυναμ ώς τοιαυται’ το 
δ’ εγκώμιο», των εξγων ε^ί. Τα δε κύκλω, 
εις πίσιν · 4ΐον εύγενεια * και παιδεία · είκδζ 
γάξ ίζ αγαθών άγαμον» κα\ τον ουτω τξα- 
φεντα» τοιουτον εινοΓ ίγκ,ω/κιάζο,·
μεν πξάζαντας. Τα δ' ’ίξγα» σημεία της 
ε^εώς εισιν’ επεϊ επαίνου μεν και μά ττεπξα^ 
γότα, ει πιτεΰοιμεν ειν<μ τοιουτον. Μακα
ρισμός δε κα) ευδαιμονισμός, αυτοίς μεν, ταύ- 
τά · τουτοις οε, ου ταυτα · αλλ ωσπεξ η 
ευδαιμονία πην άξετην, κα) δ ευδαιμ.ονισμάς 
πεξάχει ταυτα. /^^ι δε κοινόν είδος ό έπαι
νος, κα) αί συμβουλαί' ά γαξ εν τω συμ· 
βουλεδειν υπόνοια άν, ταυτα μΛτατε^έντα. 
τη λεζει, εγκώμια γίγνεται. ’^πε) ουν εχοτ 
μεν ά δει πξάτ]ειν, καί ποιον τινα είναι, δεί 
ταυτα ώς υπο^-ηκας λέγοντας, τη λε^ει μετά- 
τι^ενομ κα\ σξέφειν' οϊον, οτι ου δεί μέγα 

φξονειν
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ψξονείν επί τοίς dia τύχην, αλλά τοίς λ* αύ~ 
τόν. νύτω μεν ούν λεχ&εν, ύπο^-ηκην άύνα- 
τα/· ωύί ύε, έπαινον μάγα Αξόνων, ού τοίς 
άΐά τύχην ύπάξχου(πν» άλλα τοίς λ’ αύ- 
τόν. 'Ως τί όταν επαινείν βουλή, όξα τί άν 
ύπό&ωο' και όταν ύπο^έ&α], όξα τί αν επαι- 
νεπειας. Η άό λε^ις εςαι άντικειμενη ε£ 
ανάγκης» όταν τό μεν» κωλύον' τό άί» μη 
κωλύον, μετατε&η. Χξης-εον ύε καί των αύ- 
^ητικων πολλοίς' οίον, ει μόνος, η πλωτός» η 
μετ’ ολίγων» η καί ό μάλιςα, πεποίηκεν 
άπαντα γάξ ταύτα, καλά. Και τό εκ 
των χξόνων καί των καΐξων ταύτα άε παξά 
τό πξοπηκον. Καί εί πολλάκις τό αυτό κα- 
τωξ&ωκε· μεγα γάξ» καί ούκ από τύχης, 
αλλά ύί αυτόν άν δάνειε. Καί εί τά πξοτξε- 
ποντα καί τιμωντα άιά τούτον εύξητοοι και κα~ 
τείΓκευά^η’ καί εις ον πξωτον εγκωμιον 
εποιη&η* οίον, εις 'ίππόλοχον, καί 'λξμόύιον 
καί 'λξΐ^ογείτονα, τό εν άγοξα ς-α&ϊίναί. 
'Ομ,οίως ύε καί επί των εναντίων. Καν μη 
κα& αυτόν εύποξης» πξός άλλους άντιπαξα^ 
βάλλειν όπεξ 'ϊσοκξατης εποίει, άιά την 
συνήθειαν τού άικολογείν. Δει ύε πξος εν^ό- 
ξους σ-υγκξίνειν · αυξητικόν γάξ καί καλόν, εί 
σπουδαίων βελτίων. Ιΐίπτει ά' εύλόγως η 
αύ^ηστς είς τούς επαίνους· εν ύπεξοχη γαξ 
ετιν* ή ά' ύπεξοχη, των καλών. Διό καν μη 
πξός τούς ενύό^ους, άλλα πξός τούς άλλους 

D άεί
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Ja παζαβάλλειν, επείπεξ η υπεξοχό όοκ,ει 
/ ’ > / ’/ , ν’ ~ . ν~μηνυειν αξετην. Ολως. ύε των κοινών ειοων 

απασι τοίς λογοις, η μεν αυξησις, επιτηόειο- 
τάτη τοίς ετπΰ«χτίχο7ς· τάς γάξ πξα^εις όμο- 
λογουμένας λαμβάνουσιν · ως τε λοιπόν, με- 
γε&ος πεξί&είνομ και κάλλος' τά όε παοα- 
όείγματα, τοίς συμβουλ-υτικοίς’ εκ γαξ των 
πξογεγονότων τά μέλλοντα κ,αταμαντευόμενοι, 
κξίνομεν τά ό' εν&υμηματα, τοίς όικανικοίς· 
αιτίαν γάξ και άποόει^ιν μ,άλι^α δεχεται το 
γεγονός, ^ιά τό ασαφές. Εκ. τίνων μεν ουν 
οι 'έπαινοι και οί ψόγοι λέγονται σχεοον πάν- 
τες, και πξός ττοία ^ει βλέποντας επαινείν 
και ψεγειν, και εκ τίνων τά εγκώμια γίγνε- 
TOf καί τά ονείδη, ταυτ εςίν' εγομενων γάξ 
τούτων, τά εναντία τοΰτοις ΦανεξΛ* ό γάξ 
ψογος εκ των εναντίων ε^ίν.

ΙΟ Πεξί άε της κ,ατηγοξίας και απολογίας, 
εκ πόσων και ποίων ποιείσαι ^ει τους συλλο~ 
γισμους, έγομενον άν είη λίγειν. Aa λ; λα~ 

Γ) / . *' ' / ' > Ί[όειν Τξία εν μεν, τινων, κ.αι ποσών ενεκα 
ά^ικουσι · δεύτερον όε, πως αυτοί οιακείμενοι* 
τξίτον ΰε, τους ποιους καί πως έχοντας, ^ιο- 
ξισάμενοι ουν τό ά^ικείν, λεγωμεν ε^ς· Ε^ω 
οη τό άοικείν, τό βλάπτειν εκόντα, παξά τόν 
νόμ.ον. Νομος εσίν, ό μεν, ίοιος- ό ύε, 
κοινός. Λέγω ^ε, ίάιον μάν, κα^ ον γεγξαμ-. 
μένον πολιτεύονται’ κοινόν άε, όσα άγξα~ 
φα π^ξα πάσιν ομολογϊί&α\ ύοκίί, ιΕκόν- 

τες όε
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τες δε ποιούσιν, όσα είδότες, καί μή αναγ
καζόμενοι. 'θσα μεν ούν εκόντες, ού πάν
τα πξοαίξούμενοί’ όσα δε πξοαίξούμ.ενοι, eida- 
τες άπαντα,' ούδείς γάξ ο προαιρείται, αγνοεί. 
Δι ά δε πξοαίξούνται βλάπτειν, καί φαύλα 
πόιείν παξά τον νόμον, κακία εάί και άκξα- 
σία· εάν γάξ τινες εχωσι μ.οχ&ηξίαν, ή μίαν, 
ή πλείους, περί δε τούτο ο μ,οχ&ηξοί τυγχά- 

Ί \ Ί / > -r c \νουσιν οντες, και αοικοι εισιν οιον, ο μεν 
άνελεύ&εξος, πεξί χρήματα'. ο δε ά κόλαφος, 
πεξί τάς τού. σωμ,ατος ήδονάς' δ. δε μαλακός, 
πεξί τά ράθυμα* ο δε δειλός, πεξί τούς κιν
δύνους' τούς γάξ συγκινδυνευοντας εγκατα- 

. λιμπάνουσι, λα τόν φόβον' )Γ^^ιλότί-> 
μος, διά τιμήν' ό δ' ό^ύ^υμοζΤ^^ά^γήν  ̂
ο δε φιλονικος, διά νίκην’ ό δε πικρός, διά 
τιμωξίαν' ό δ’ αφξων, διά τό άπατά&αι πεξί 
τό δίκαιον καί άδικον' ό δ’ αναίσχυντος, δι 
όλιγωξίαν δόξης. ‘Ομοίως δε καί των άλλων 
εκαςος, πεξί εκατόν των υποκείμενων. 'Αλλά 
πεξί μεν τούτων, δηλον, τά μ,εν, εκ των πεξί 
τάς άξετάς είξημενων τά δε, εκ των πεξί τά 
πα&η ρη^ησομάνων. Λοιπόν δ' είπείν, τίνος 
ενεκα, και πως εχοντες αοικουσι, και τινας. 
Ώξωτον μεν ουν διελωμε&α i τίνων όξεγομενοι, 
και ποια φευγοντες, εγχείξούμεν άδικεϊν. 
Δηλον γαξ, ως τω μ,εν κατηγοξούντι, πόσα 
και ποία τούτων ύπάξχει τω αντιδικώ, σκε^- 
πτεον} ων εφιεμενοι πάντες, τούς πλησίον άδι-

D 2 καύσι'
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κουσι' τω <Γ άπολογουρίνω, ποία κα) πόσα τού· 
^νων ούχ ύπάξχει. πάντες δη πξατβυσι παντα» 
τά ράν» ού δί αυτούς’ τα , αυτους. Των 
μεν ούν ρ,η δι αυτους > τα (Λεν» δια τύχην 
πξάτβυσι’ τά δε» ε^ ανάγκης. Των δ' εζ 
ανάγκης» τάρεν» βία* τάδε» φύσει. Ως 
τε πάντα οσα ρη δι αυτονς πξαττουσι» τα 
(Λεν» από τύχης* τα δε» φύσει* τα δε» βια. 
'θσα δε δί αυτούς» και ων αυτοί αίτιοι» τα 
(Λεν» δί ε&ος" τά δε» δί οξεζιν’ και τα ρεν, 
διά λογιςικην οξε^ιν ’ τα δε» δι άλογι^ον. 
^ΕζΊ δε η ρεν βούλησις» ρετά λόγου^ οξεζις 
αγαθού* ούδείς γάξ βούλεται» άλλ η ο» τ 
άν οιη^είη είναι άγαμόν άλογοι ό όξε^ίις» 
βξγη κα) επι^υ/αία. 'Ως τε πάντα όσα π^α τ- 
τουσιν» ανάγκη πξάτΙειν δι αιτίας επτά» δια 
τύχην» διά βίαν, διά φύσιν, δί ε^ος» δια 
λογισμόν, διά ^υ(Λον, δι επι^υράαν. Το δε 
πξοσδιαίξεϊίΟΌΐ κα3~ ηλικίας» η ε^εις» η αλλ 
άτ]α τά π^ατβρενα» πεξίεςγον. Εί γαξ 
συρ.βεβηκε τοίς νεοις δξγίλοις είναι» η επι&υ- 
ρητικοίς» ού διά την νεότητα πξατ]ουσι τά 
τοιαυτα, άλλα δί οξγην και επ&υριαν. Ου
δέ διά πλούτον και πενίαν' άλλα συρβεβηκε, 
τοίς ΐαεν πενησι» διά την ενδειαν, επι&υρεϊν 
χοηρ,ατων* τοις οε πλουσιοις» οια την εξου
σίαν, επ&υρείν των ρη αναγκαίων ηδονών. 
'Αλλά πξάϊουσι καί ούτοι, ού διά πλούτον και 
πενίαν» αλλά διά την επι^υρίαν. 'Ορ^ίως δε

και
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κα< οϊ δίκαιοι καί οϊ άδικοι, καί οϊ άλλοι οϊ λε
γόμενοι κατα τάς έ^εις πξάττειν > διά ταύτα 
•πάντα πξάϊουσιν' η γάξ δίά λογισμόν, η διά 
•πά^ος· άλλ' οϊ μέν, δί ηΒη και πάΒη χξη- 
<?d' οϊ^ί» διά τάναντία. "Συμβαίνει μέν τοι, 
ταίς μεν τοιαύταις έ^εσι τά τοιαυτα άκολου- 
Βείν · ταίς δε τοιαΐσδε, τά τοιάδε · εύΒύς γάξ 
ίσως, τω μέν σωφξονι, διά τό σωφξον, δό^αε 
τε καϊ έπιΒυμίαι χξη^αι έπακολουΒούσι πεξί 
των ηδονών* τω δ' άκολά^ω, αϊ εναντίαι πεξϊ 
των αυτών τούτων. Sio τάς μέν τοιαύτας διαι- 
ξέρεις έατεον σκέπτεον δέ, ποια ποιοις έίω- 
Βεν έπε&αΓ ει μέν γάξ λευκός η μέλας, η με- 
γας ί μικξός, ούδέν τέτακται των τοιούτων 
άκολουΒείν * εΐ ig νέος η πξεσβύτης , η δίκαιος 
ί/ άδικος, ηδη διαλέξει. Και άλως όπα των 
συμβαινόντων ποιεί διαφέξειν τά ηΒ^ των άν- 
B-ξωπων' οίον, πλουτείν δοκείτω η πένε^Βαι, διοίπει 
τι' και ατυχειν η ευτυχειν. ταυτα μεν ουν υ^ε- 
ξον ίξουμεν' νυν δέ πεξί των λοιπών είπωμεν πξω- 
τον. Ε^ι ό απο τυγης μεν τα τοιαυτα γιγνομε-

γίγνετα/μ και μήτε αϊεϊ, μήτε έπιτοπολύ, μήτε 
τεταγμένως. ^ηλον δ' έκ τού όξίπμου της τύχης

\ / Ί Ί . / · »πεξί τούτων. Φυ&ει οε, όσων η τε αίτια εν αυ- 
τοις, και τεταγμένη' η γάξ αΐει, η ως έπι τδ 
πολύ ωσαύτως αποβαίνει' τά γάξ παξά ί^ύ- 
σιν, ούδέν δεί άκξίβολογείοΒα], ποτεξα κατά 
§ύσιν τινά, η άλλην αιτίαν γίγνεταμ Δοξειε 

D 5 δ' άν
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ts, X X < / , ✓ Τ ~ /ό αν και η τύχη αίτια εινα) των τοιουτων. 
Έια os > οσα πας επιθυμίαν η τούς λογισμούς 
γίγνετ.α^ όι αυτών των πξατ]όντων. 'e&u 3ε, 
όσα 3id το πολλάκις πεποιηκεναη ποιούσι. Δια 
λογισμόν 3ε, τα 3οκούντα συμφόξειν εκ των 
είξημίνων αγα&ων, η ως τέλος, η ως πξός τό 
τέλος όταν 3ια τό συμφόξον πξάτιηταμ ενια 
γαξ κα} οι άκόλατοι συμφεξοντα πξαίτΙουσιν, 
αλλ' ού 3ια τό συμφίξον, αλλα 3ι η3ονην. 
Δια. &υμόν 3ε και όξγην, τα τιμωξητικά. 
Διαλέξει 3ε τιμωξία κα} κόλασις’ η μ,εν γαξ 
κολασις, του πάσχοντος ενεκα iw η όε 
τιμΜξία , τού ποιούντος, ίνα αποπληξω&η.

' ν 5 τ / » \ < > χ >/Πεξί μεν ουν τινα ετιν η οξγη, Οηλον εται εν 
τοίς ττεξΐ πα^ων.. Δι επιθυμίαν 3ε 7Γξάτ]ε^ 
ταη, οσα φαίνεται η3εα. 'ε^ι 3ε και τό συνή
ψες, και τό ε^ιτόν, εν τοΊς η3εσι· πολλά γαξ 
και των φύσει μ,η ηόέων, όταν ε^ι^ωσιν» 
η3εως ποιούσιν. ζΩς τε συλλαβόντι ειπεΊν> 
’/ t > e V / Π '/ /> λοσα οι αυτους πξατ/ουσιν > απαντα ε<^ιν η 
αγα^α η φαινόμενα άγα^ά, η η3εα η φαι
νόμενα η3εα» 'Επει 3' όσα 3ι αυτούς, εκόντες 
πξάτΊουσιν · ούχ εκόντες 3ε, όσα μη όι' αυ
τούς'■ πάντ αν ειη, όσα εκόντες πξάτΙουσιν, 
η αγχ^-α η φαινόμενα άγα^ά, η η3ία η φαι
νόμενα η3εα. Ύι^ηαΐ γαξ κα} την των κα- 

- λ / 1 - ; ,, χ λ , λκων η φαινομένων κακών απαλλαγήν, η αντί 
μείζονος, ελά,τ]ονος μ,εταληψιν, εν τοίς άγα- 
^οις' αΐξετα γαξ πως ετι’ και την των 

λυπημών
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λυπηξων η φαινομένων , η απαλλαγήν, η 
μεταληψίν αντί μειζόνων, έλατ)ονων, ωσαύτως 
έν τοίς ηόίσιν. Ληπτεον άξα τά συμ.φεξον- 
τα κα} τά ηόεα, ποτά κα} ποια. μεν 
ούν του συμφεξοντος, εν τόίτ συμβουλευτικούς 
είξηταη πξότεξον* πεξ} ύε του ήόίος, είπωμέν 
νυν. Δε; ώε νομίζειν ικανούς είναι τους οξους, 
εάν ώσι πεξϊ εκά^ου μήτε ασαφείς, μήτε 
ακριβείς.

'Τποκεί&ω ύ’ημίν είναι την η^ονην κίνησίν\Λ 
τινα ‘φυγής, κα} κατά^ασιν ά&ξοαν κα} αι- 
&ητην εις την ύπάξγουσαν φύσιν* λύπην άε,

■> / » / 5 « ' V \ \ ~τουναντίον. L; ύή ε^ιν η ηοονη το τοιουτον» 
ϋηλον ότι και ηόύ ε^ι τό ποιητικόν της ε'ίξημε- 
νης ύια^εσεως· τό φ^αξτικόν, η της εναν
τίας κατατασεως ποιητικόν, λυπηξον. 'Ανάγ
κη ούν ηόυ εινα]' τό, τε εις τό κατα φύσιν 
isvaf ως επ} τό πολύ · καί μ,άλις-α όταν άπει- 
ληφότα η την εαυτών φύσιν τα κατ' αυτήν 
γιγνόμενα * και τα ε^· και γαξ τό ει&ισμε- 
νον, ωσπεξ πεφυκός η^η γίγνεταμ όμοιον γαξ 
τι τό ε^ος τη φύσει* εγγύς γαξ και τό πολ- 
λάν.ις τω αιεί. ύε, η μ2ν φύσις, τού αιεί' 
τό ύε ’ε&ος, τού πολλάκις. Και τό μη βίαιον 
ύε* παξα φύσιν γαξ η βία. Διό αϊ άνάγκα^, 
λυπηξόν ’ κα} οξ&ως είξητιμ,

Γιαν γάξ άναγκαίον πράγμ' άνιαξόν εφυ.
Τας ύ’ επιμέλειας, κα} τάς σπου^άς, κα} 
τάς συντονίας, λυπηξάς* αναγκαία γαξ και

Ο + βίαια
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βίαια ΤΛϋΓΛ, ίαν μη ε&ι&ωσιν ούτω δε τβ 
ε&ος ποιεί ηδΰ. Τα' ΕΪανπα, ^Εα· λο 
λ» ρα&υμίμ, και ai άπονίαι, και αϊ αμέ
λειας, και αϊ πα^ιαι, και αϊ αναπαύσεις, 
καϊ ο ύτνος, τών ούδεν γάξ πξός
άναγκην του'των. Καϊ ού' αν η επι&υμία 
βνγ, άπαν ηδύ’ η γάξ επιθυμία, τού ηόεος 
ετιν Των δ' επιθυμιών, αϊ μεν, άλο
γοι si<riv‘ αϊ δε, μετά λόγου. Λέγω δε, αλό
γους μεν, οσας μη εκ τού ύπολαμβάνειν τι 
Ιπι&υμούσιν εϊσϊ Je τοιαύτας, οσας λέγον
τας εϊνας φύσει, ωσπεο αϊ διά τού σώματος 
νπάξγουσαΐ' οιον, η τςοφης, δείψα καϊ πεϊ- 
να, καϊ κα&' εκατόν είδος τξοφης επιθυμία' 
καϊ αϊ οτε^ϊ τά γευτά, καϊ ττε^ϊ τά ά^ξοό ί
σια, και ολως τά άπ]ά, και ττεάι οσμήν ευω
δίας, καϊ άκοην, καϊ σφιν. Μετά λόγου δε, 
οσα εκ τού πει&ηνας επι&υμόύσι · πολλά γαζ 
και ^εασα^ας και κτήσα&ας επι^υμούσιν 
άκοΰσαντες καϊ πει^εντες. 'Επεϊ δ' έτϊ το 
ηδε^ας εν τω αι^άνε^αί τίνος πάγους, η δε 
(φαντασία ετϊν αί^ησίς τις άξενης, καν τω 
μεμ,νημενω καϊ τω ελπίζοντι άκολου^-είη φαν
τασία τις ού μάμνητας ελπίζει’ ει δε τούτο, 
δηλον ότι καϊ ηδοναϊ μάλα μεμνημενοις και 
ίλπίζουσιν, επείπεξ και αί&ησις. ’ίΐς τ’ άναγ- 
κη πάντα τα ηδεα η εν τω αί^άνε^αι εϊνμ πα- 
ξοντα, η εν τω μεμνη^αί γεγενημενα, η εν τω 
ελπίζειν μάλλοντ»' ai^avovTaj μεν γάο τα 

παρόντα,
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οτα^οντα, μεμνηντομ Jg τα yiyf ν^μΑα, ίλτπ* 
ζουσι Jg τα μέλλοντα. Τα' μεν ούν μνημο- 
νευτα, ηδεα ε^ιν > ού μονον οσα εν τω παξον- 
τι> οτε παξην, ηδεα ην, α’λλ’ ένια χ,αι.ούχ 
ηδεα, άν η όςεξον καλόν καί άγαμόν το μ^ετά 
τούτο. Ο&εν και τούτο εϊξηται,

’Αλλ’ ηδύ τοι, σω&εντα μεμνηο^ομ πόνων.
Κα), — Μετά γάξ τε κα) άλγεσι τεξπεται άνηρ 

Μνημενος> όστις πολλά πά&οι, καί πολ- 
. λα' εάξγοι.
Τούτου δ* αίτιον, οτι ηδύ κα) το μη εχειν κα- 
κόν. Τα J’ εν ελπίδι, όσα παρόντα η εύφξαί- 
νειν , η ωφελείν φαίνετομ μεγάλα , η ανευ λύ
πης ωφελεΊν. 'ολως , οσα παξοντα εύφξαί- 
νει και ελπίζοντας και μεμνημένους, ως ίπΐ το 
πολύ. Διο και τό ό^γίζε^ίμ, ηύύ" ωσπες και 
'θμηξος εποίησε πεςί τού &υμού,

' Ος τί πολύ γλυκίων μελιτος καταλειβο· 
μενοιο"

ού^ις γάσ οξγιζεται τω αδυνατώ φαινομενω 
τιμωρίας τυγείν. Ουδέ τοίς πολύ υπέρ αύ- 
τους τη όυναμει, η ουκ οργίζονται, η ηττον. 
Κα) εν ταΐς πλεί^αις επι&υμίαις ακολουθεί 
τις ηδονη' η γαΡ μεμ,νημενοι ως ετυχον, η ελ~ 
πίζοντες ως τεύ^ονται, χαίξουσί τινα ηδονην' 
οϊον οί τ εν τοίς πυξετοίς επόμενοι ταις δίψαις, 
και μεμνημίνοι ως επιον, και ελπίζοντες πιει- 
^(μ > χαίξουτι. Κα) οί εξωντες, καί διαλεγό- 
μενοι, και γράφοντες^ και ποιούντες αϊεί τι

D 5
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πεξ} του εξωμενου, χαΐξουτιν* gy απασι γαξ 
τοίς τοιουτοις μ,εμνημενοι, οιον ακ^άνε^ομ 
οίονται του έξωμάνου. Κα} άξχη Je ταυ εξωτος

. 7 ·/ \ / /γιγνετα] αυτή πασιν, όταν μη μονον παξοντος 
χαίξουπιν, άλλα και άποντος μεμνημίνοι εξω- 
τι. Διο και όταν λυπηξος γενητομ τω μ,η πα- 
ξζιν^. Ra\ εν τοίς πεν&ετι και 3-ξήνοις εγγί- 
γνεταί τις ηάονη. 'Η μεν γάξ λύπη, επ} τω 
μη υπάρχων' ηοονη , εν τω μ,εμνη^αΐ και 

« - > ~ \ Δ >/ ‘π ' χ r Τοςαν πως εκείνον, και α επξατμ, και αιος ην. 
Διο και τουτ είξητα/,

ίΐς φάτο’ τοίΟΊ ^ε πάπιν εψ’ 'ίμεοον ωξτε 
γοοιο.

Κλ< το τιμωξεί&ομ, η^υ · οά γάξ το μη τυγχά~ 
νειν, λυπηξον, το τυγχάνειν, η^ΰ · οι έ’ ό^- 
γιζόμ^ενοι, λυπούνται άνυπεξπλητως, μη τι^ 
μαωξοΰμ^ενοι ’ ελπίζοντες οε, χαίξουτι. Κα} το 
νικάν, η^υ, ου μόνον τοίς ψιλονικοις, αλλά 
παπί' φαντααια γαξ ύπεξοχης γίγνεταν^ ου 
πάντες εχου<τιν επιθυμίαν, η ηξέμα, η μάλ
λον. *Επε} ^6 τό νικάν η^υ, ανάγκη και τάς 
παι^ιας ηόείας εινομ, τάς μαχητικάς και τάς 
αύλητικας και ίξίς-ικας· πολλακις γαξ ίν 
αυταίς γιγνετα] το νικάν. Κα\ άς-ξαγαλίσεις, 
και σφαίξίσεις, κα} κυβείας, και πετριάς. 
Καί πεξ'ι τάς εσπου^ασμενας όε παλιάς ομοίως* 
αι μεν γαξ ηόεια^ γιγνοντομ, αν τις η σ-υνη- 
&ης’ ai ό" εύ&υς ηοειομ, οίον κυνήγια, κα} 
πάτα ^ηξευτικη' οπού γάξ αμκλλα, ενταύθα
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και νίκη Ιςί. Διό κα} η οικανίκη, καί η ξξΐ· 
ςικη, ηόεία τοίς ει&ισμενοις κα} ^υναμίνοις. 
Κα} τιμή κα} εν^οζία, των η^ίςων, ha τό 
γίγνεσ^ φαντασίαν εκατω, ότι τοιούτος κα} 
σπουοαιος’ και μάλλον όταν φωσιν, ους oie^ 
roj αλη&ευειν. Τοιούτοι h οί εγγύς μάλλον 
των πορρω’ και οί συνήθεις, και οί γνώριμοι, 
κα} οί πολίτα), των απο&εν και οί οντες, των 
μελλόντων και οί φρόνιμοι, αφρόνων καί 
πολλοί, ολίγων μάλλον γαο εικός άλη^εΰειν 
τους ειοημενους, των εναντίων επει ων τις πο
λύ καταφρονεί, ωσπεξ παιδιών η θηρίων, 
ού^εν μελει της τούτων τιμής η της οό^ης, αυ
τής γε της οό^ης χάξίν’ αλλ’ είπες, λ’ άλλο 
τι. Και ό φίλος, των η^εων τό , τε γα^ φι- 
λειν, ηύυ’ ουρείς γαζ φίλοινος, ο μη γαίξων 
οϊνω· καί τό φιλειοθΌ^, ηόυ. Φαντασία γαζ 
και ενταύθα του ΰπαξχειν αυτω τό άγα&ςν 
είναι, ού πάντες Ιπι^υμούσιν οί αΐ^ανόμενοι. 
Το όε φιλεί^αι , αγαπα^αί ετιν αυτόν όί αυ
τόν. Κα} τό &αυμαζε^αι, ηόυ, h’ αυτό τό 
τιμ^α^αι. Και το κολακεύεσαι, και ό κολα^, 
ηόυ’ φαινόμενος γας ^αυμαςης, και φαινο- 
μ,ενος φίλος, ο κόλα^ ε<τίν- καί τό ταύτα 
πζάτ]ειν πολλάκις, η<όυ’ τό γαξ συνήψες, ηόυ 
ην. Και τό μεταβάλλειν, ^υ· εις φΰσιν γαζ 
γίγνεται μεταβάλλειν τό γας αυτό, αίει 
ύπεξβολην ποιεί της κα^εςωσης ε^εως. ''ο^-εν
■ει^ητα[.

Μεταβολή
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Μεταβολή πάντων γλυκύ’
διά τούτο γάξ και τά διά χξόνου ηδεα sV*» καί 
άνθρωποι, και πξάγματα· μεταβολή γαξ 
εκ του παξόντος έ^ίν’ άμα όε και σπάνιον, τό 
διά γξονου. Και τό μανθάνειν, και τό θαυ- 
μαί^ειν, ηου, ως επι το πολύ' εν μεν γαξ τω 
θαυμάζειν, τό επιθυμεΊν μα^είν έπιν ως τι 
τδ θαυμαςόν, επιθυμητόν’ εν δε τω μανθά- 
νειν, εις τό κατά φύσιν καθί^αοθα;. Καί τό

i ~ \ \ “ϊ V ~ t * ' Xευ παιειν, και το ευ πασγειν, των ηοεων' το 
μ'ν γάξ εύ πάσγειν, τυγγά,νειν επίν ων επι- 
θυ μούσι’ τδ δε εύ ποιεϊν, εχειν καί ύ πεξίγην» 
ων άμφοτίξων εφίενται. Διά δε τό ηδύ είνα^ 
τό εύ ποιητικόν t καί τό επανοζθούν ηδύ τοίς 
άνθξάποις επί τούς πλησίον» και το τά ελλει- 
πη επιτελειν. 'Επεί ύε τό μανθάνειν τε ηόυ, 
καί τό θαυμά^ειν, καί τά τοιαύτα, ανάγκη 
ηύεα ειναή, τό, τε μ,εμιμημενον, ωσπεξ γξα- 
φικη και ανδριαντοποιία, και ποιητική, καί

Α λ -ϊ / ·? X \ ■» r Μ rπαν ο αν ευ μεμιμημενον η» καν μη η ηαυ ου 
τό μίμημα · ού γάξ επί τούτω γαίξει, άλλα 
συλλογισμός εςιν, ότι τούτο εκείνο · ως τε μαν- 
θάνειν τι συμβαίνει. Καί αί πεξίπετεια^, καί 
τό παξά μικξόν σώζεσαι εκ των κινδύνων’ 
πάντα γάξ θαυμ,αςά ταυτα. Καί επεί τό 
κατά φύσιν ηδύ, τά συγγενή δε κατά ψύσιν 
άλλήλοις ε<τίν, απαντα τα συγγενή και ομοια, 
ηδεα, οός επί τό πολύ' οϊον, ανθξωπος άν- 
θξωπω, καί'ίππος ίππω, και νιος νεω. οθεν

και 
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κα< παξοιμίαι είξηνται» ως ηλι£ ηλικα τεξ- 
πεΓ καί, αιεί τόν όμοίον κάι» εγνω Js &ηξ 
&χξα· και» αιεί κολοιός παξά κολοάν και 
•I »/. . -1 »_ \ ν \ \ ·/ \ \οσα αλλα τοιαυτα. Επει οε το ομοιον και το 
συγγενές ηδύ εαυτω άπαν» μάλιςα ό αυτός 
πξός εαυτόν εκα^ος τούτο πεπον&εν, ανάγκη 
πάντας φιλαυτους είναι» η μάλλον» η ητ]ον· 
•πάντα γάξ τά τοιαυτα ΰπάξχει πξός αυτόν 
μάλι^α. *Ετγε< (ά φίλαυτοι πάντες» κάι τά 
αυτών ανάγκη η^εα είναι πάσιν’ οίον» εξγα, 
λόγους. Διο φιλοκολακες» ως επι τό πολύ» 
καί φιλεξα^άι» κα} φιλότιμοι, καί φιλό
τεκνοι· αυτών γάξ εξγα τά τέκνα. Κα} τά 
ίλλειπη επιτελείν» η^ν αυτών γάξ ’εξγον η^η 
γίγνετα). Καί επεί τό άξχειν, η^ον» και 
τό σοφόν ^οκείν είναι» η^υ· άξγικόν γάξ τό 
φξονεΊν εςτ η σοφία» πολλών κα} &αυμα- 
^ων επιςημη. 'ετι» επε} φιλότιμοι» ως επί 
τό πολύ» ανάγκη κα} τό επιτιμαν τοΊς πελας» 
η^υ είνα{. Κα} τό εν ω βελτιςος ^οκεί είναι 
αυτός αυτοΰ, ενταύθα ^ιατξίζειν ωσπεξ κάι 
Ευξίπίδης φησί·

Καπί τοΰτ επείγεται, 
f t / ά / /ΊΧεμων εκαςης ημεξας πλει^ον μεξος, 

νΐ/ αυτός αυτοΰ τυγγάνη ζελτιςος ων.
*Ομοίως ^ε κάι επε} η παιδιά των η^ΐων» καί 
πάσα ανεσις κάι ό γελως των η^εων. ’Ανάγκη 
^ε κάι τά γελοία η^εα είναι» κάι άν^ξωπους» 
καί λόγους, καί εξγα. Διωξί^αι οε πεάι γε

λοίων- 
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λοίων, γωξίς έν -τοίς πεξί ποιητικής. Βεξϊ μάν 
ουν ηόέων είξη&ω ταυτα’ τά λν^α, εκ

~ > / ’ / _ / X τ '/των ενάντιων τουτοις ψανεξα. 12ν μεν ουν ενε~ 
κα άάικουσΊ, ταυτ ετι.

12 Πως ^ε εγοντες, καϊ τίνας, λέγωμεν νυν. 
. » X \ Τ Ί * X Τ XΛυτοί (Λεν ουν όταν οιωντα/ ουνατον είναι το 

πξάγμα πξαχ&ηναι, καϊ έαυτοϊς δυνατόν. 
Έι τε άν λα&είν πξάξαντες, η μη λα^όντεο, 
μ.η δούναι ϋίκην* η δούναι μεν, άλλ’ έλάτ/ω 
την ζημίαν είναι του κενούς αυτοίς, η ων κη- 
Κοντοί. Ποια μεν ουν άυνατά φαίνεται, και 
ποϊα αδύνατα, έν τοις υ^εξον ρη^ητεται · κο<- 
να γάξ των μεςων της ρητοξίκης ταυτα πάντων. 
Λυτό} d' ciovToy δυνατοί είναι μ,άλις-α αζημιοι 
ά^ικεΊν, οϊ ειπειν ^υνάμενοι, καί οϊ πρακτικοί 
και οι εμπείξοι πολλών άγωνων. Και εαν πο· 
λόψιλοι ωσι. Καϊ έάν πλουτιοι. Καί μαλι^α 
μέν, άν αυτοί ωσιν έν τοίς είξημάνοις, οϊονται 
άυνα^αΐ' εϊ $έ μη, καν υπάρχωτι τοιούτοι 
αυτοις φίλοι, η υττηξεται, η.κοινωνοι. οια γαξ 
ταυτα άυνανται και πξάτίειν, καϊ λαί3~ανειν, 
καί μη δούναι ^ικην. Καϊ εάν-ψιλοί ωστ τοίς 
άδικουμάνοις.,. η .τοίς κξίταίς’ οϊ μέν γάξ ψι
λοί, άψυλακτοί τε πξος το ά^ικει&αι, ’ καϊ 
πξοσκαταλλάτ]ονται, ττξϊν επε^ελ^ειν ’ οϊ ^έ 
κξίταϊ .γαξίζονται, ■ οις άν ψίλοι acr και η 
ολως άψιάσιν, η μικξοίς ζημιοΰστ. Λα^ητι- 
κο) ^ε είτιν, οϊ .τ ενάντιοι τοίς έγκληματιν' 
οίον, άξενης πεζά αϊκίας, καϊ ο πενης, καϊ ο 

αϊσ-χξος 
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αισχξδς πεξί μ,οτχείας. Kcu τλ λίαν εν φα- / 
νε?ω καί εν οφ&αλμοίς· αφύλακτα γάξ, διά 
το ολως μηδενα αν οίεο&α/. Κα) τά τηλι- 
καυτα, και τοιαυτα, ά μηδε εις' αφύλακτα 
γαξ και ταυτα’ πάντες γαξ τά ειω^ότα, 
ωσπεξ αρρως-ηματα φυλατίοντα^, και τααοι^ 
κηματα’ ο Je μ,ηδείς πω ηρρωςησεν, ουδείς 
ευλαβείτο^. Και οις μ/ηδείς έχ&ξδς, η πολ
λοί' οί μεν γάξ, αίοντα/ λησειν, διά το μη 
φυλατ^ε^αΐ’ οί δε, λαν&άνουσί τε, διά το 
μη δοκειν άν επιχείξησαη φυλατβμενοις, καί 
οια το απολογίαν εχειν, οτι ουκ αν ίνεχειρη- 
σαν. Kcu οις ύπάξχει κξύφις, η τξόπος, 
η τοπος, η άια^εοτς ευποξος. κα) οσοις μη 
λα&ουσιν, εςι άίωσ-ις άίκης, η αναβολή χρό
νιός, η ^ιαφ^οξαί κξίτων. Καί οίς, εάν γε- 
νητα) ζημία, ε^ι άίωσις της εκτίσεως, η 
αναβολή χξόνιος, η άποξίαν μηδέν ε^ει^ 
ο, τι άπολεσει. Και οίς, τά μεν κίξδη φα
νερά, η μεγάλα, η εγγύς· αί δε ζημίας, η 
μικξαι, η αφανείς, η πορρω. Και ώ μη 
ε<τι τψΜξία ίση τρ ωφελεία, οϊον δοκεΊ εχειν ή 
τυςαννίς. Και όσοις, τά μεν αδικήματα, 
λήμματα’ αί δε ζημίας, ονείδη μόνον. Κα) 
οίς τουναντίον, τά μεν αδικήματα εις έπαι
νον τινα· οϊον, εί συνέβη αμα τιμωξησα£Γαι 
υπεξ πατξος η μητξος, ωσπεξ Ζηνωνι· αι οε 
ζημίας, εις χρήματα, η φυγήν, η τοιουτον 
τι* άμφοτεξοι γάξ αδικούσα καί άμφοτε- 
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ξωςεχοντες, πλην ούχ οί αυτοί, άλλ’ οί εναν- 
τίοι τοίς η^εσι. Κα; οί πολλάκις η λελη&ό- 
τες, η μη εζημιωμενοι. Κα; οί πολλάκις άπο- 
τετυχηκότες’ είσί γαξ τινές καί εν τοίς τοιου- 
τοις, ωσπεξ και εν τοίς πολεμικοίς, οίον άνα- 
μαχε&α^ Καί οίς άν παξαχξημα η το η^ύ, 
το $ε λυπηξον ύςεξον η το κεξ^ος, η ύε ζη* 
μία ύ^εξον οί γαξ άκξατείς, τοιούτοι* εςι 
δε άκξασία πεξϊ πάντα όσων όξεγονται. Και 
οίς άν τουναντίον, τό μεν λυπηρόν ηϋη η, η η 
ζημία· τό δε ηδύ καί ωφέλιμον, υςεξα καί 
χρονιωτεξα· οί γαξ εγκξατείς και φξονιμω- 
τεξοι, τά τοιαυτα διωκουσι. Καί οις άν εν- 
δεχητα\ Οιά τΰ^ην ^o^of πξάζαι, η οί ανάγ
κην, η λα φυσΊν» η λ’ ’έ^ος* καί άλως 
άμαξτείν, άλλα μη α^ικειν. Και οις άν η 
του εττιεικους τυχείν. Καί οσοι αν εν^είς 
ωτι. άι^ως ^ε είτιν ενϋεείς' η γάξ ως αναγ
καίου, ώσπερ οί πενητες* η ως υπερβολής, 
ωσπεξ οί πλούσιοι. Και οί σφό^ξα εΰ^οκι- 
μοΰντες, καί οί σφο^ξα άοοζοΰντες· οί μεν, 
ως οΰ δόξοντες· οί ^ε, ως ού^εν μάλλον αλ- 
ξουντες. λυτοί μεν ούν ούτως ε%οντες, επι- 
γείξούσιν. * Αδικου σι ^ε τους τοιουτους, καί
τά τοιαυτα, τους έχοντας ων αυτοί ενδεείς, η 
εις τά αναγκαία, η εις ύπεξοχην, η εις 
άπόλαυσιν. Καί τους πορρω, καί τους εγ
γύς· των μεν γάξ, η ληζνις ταχεία’ των 
^ε, η τιμωξία βξαάεία· οιον, οί συλωντες 

τούς 
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τούς Καξγηδονίους. Καϊ τους μη εύλαβείς, 
μηδε φυλακτικούς, άλλα πιςευτικούς · ρά- 
ΰίον γάξ πάντας λα^είν. Καϊ τους ρα&υ- 
μουντας· επιμελούς γάξ το επεξελ^έιν. Καϊ 
τους αΐσ-χυντηλους· ού γάξ μαχητικοί πίξϊ 
κενούς. Και τούς ύπδ πολλών άδικη&εν- 
τας, κολ μη επε^ελ&όντας, ως όντας, κατά 
την παξοιμίαν, τούτους, Μυμων λείαν. Καϊ 
ούς μηδεπωποτε, και ούς πολλάκις· άμφό- 
τεξοι γάξ αφύλακτοι* οϊ μεν, ως ουδέποτε* 
οϊ δε, ως ούκ άν ετι. Και τούς διαβεβλημε- 
νους, η εύδιαβόλους· οϊ τοιούτοι γάξ, ούτε 
πξοαίξούνταμ φοβούμενοι τούς κξίτάς· ούτε 
δύναντομ πεί&ειν, ων οϊ μιμούμενοι καϊ φ&ο-

ζ / , __ \ ν Λ »/ ζ .

νουμενοι ειμι. Και πξος ους εχουσι πξοφασιν, 
η πξογόνων, η αυτών, η φίλων, η ποιητάν- 
των κακώς, η μελλητάντων, η αυτούς, η πξο- 
γόνους, η ων κηδοντουμ ωσπεξ γάξ η παξοι- 
μία, Πξοφάτεως δέεται μούνον η πονηξία. Και 
™υς εχ^ξούς, καϊ τούς φίλους· τούς μάν 
γάξ, ράδιον τούς δε, ηδύ. Και τούς άφι
λους. Καϊ τούς μη δεινούς ειπεΊν, η π^ά^αμ 
η γάξ ούκ εγχείξούτιν επε^ιενα\, η καταλ- 
λάτΙοντομ, η ούδεν πεξαίνουσι. Κα) οϊς μη λυ- 
βΊτελεϊ διατξίβειν έπιτηξούτιν η δίκην, η εκ* 
τιτιν* οϊον, οϊ ^ενοι καϊ αύτουξγοί" επϊ μι- 
κξων τε γάξ διαλύονται, καϊ ραδίως οϊ τοιού- 
τοι καταπαύοντομ. κ«) τους πολλά ηδικη-

/ \ ~ τ > \ ζκότας, η τοιαυτα οια αοικουνταμ εγγύς γαξ τι
Ε δοκεί '
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του μ.η αοικειν είναι» όταν τι τοιουτον 
αδικη^ τις» οϊον είω&ει και αυτός άδικείν· 
λέγω δε» οϊον εί τις τον είω&ότα ΰβρίβειν αϊκί- 

\ λ λ / ’ ’ Λ, X

σαιτο. Και τους η πεποιηκοτας κακώς» ή 
βουλη&εντας» η βονλομενους, η ποιήσοντας· 
εχει γαξ καί το ηδυ» και τδ καλόν και εγ
γύς τούτο του μ,η άδικείν φαίνεται. Και οίς 
χαξίουνται, η φίλοις» η ^αυμα^ομίνοις» η 
ίξώμενοις» η κυξίοις» η όλως πξος ους ζωσιν 
αυτοί. Και πξός ους εςιν επιείκειας τυχείν. 
Και οίς αν εγκεκληκοτες ωσι» και πξοδιακε- 
χωξηκοτες· καί γαξ τά τοιαυτα» εγγύς του 
(αη άδικείν φαίνεται' οϊον κάλλιππος εποίει 
τά πεξί Αιώνα. Και τους υπ' άλλων μέλλον
τας» άν μη αυτοί» ως ούκίτι ενδεχόμενον βου- 
λευ<τα(&αι· ωαττεξ λεγετα) Αινεο'ίδημος Γε- 
λωνι πεμψαι κοτ]άβια άνδξαποδισαμένω» ότι 
εφ&ασεν» ως και αυτός μελλων. Καί ους 
άδικησαντες δυνησονται πολλά δίκαια πράτ- 
τειν» ως ραύίως ιασομενοΓ ωσπεξ εφη Ιασων 
c Θετταλός δείν άδικείν ενια» όπως δυνηται 
καί δίκαια πολλά ποιείν. Καί α πάντες η 
πολλοί άδικείν είω^αστ · συγγνώμης γάξ οϊον- 
τομ τευ^ε^ίμ. Καί τά ράδια κξυ^αμ τοιαυ- 
τα δε» όσα η ταχύ αναλίσκεται* οϊον τά εδώ
διμα· η τά ευμετάβλητα» η σχήμασιν» η 
Χξωμασιν, η κξάσεσιν. λΗ ά πολλαχου 
αφανίσαι ευποξον ’ τοιαυτα δε τά ευβά- 
^ακτα» καί εν μικροίς τόποις άφανιζόμενα.

Και
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Kcu οίς άδιάφοξα όμοια, πολλά πξού~ 
' άδικούντι, Καί όσα αϊσγύνονται

λεγειν οι άδικη&εντες* οίον γυναικών οικείων 
νύξεις, η εις αυτους» η εις υιείς. και οσα 
φιλοδικείν δόξειεν άν ό ςπε£ιων\ τοιαυτα δε 
τά» τε μικξά» κάι εφ' οις συγγνώμη. *I2f 
μεν ούν εχοντες άδικούσι, κάι ποΊα, κάι ποιους» 
κάι διά τί» σχεδόν ταύτα έτι.

Τα δ3 αδικήματα παντα κάι δικαιω-Ι^ 
ματα διελωμεν» άξζαμενοι πξωτον εντεύθεν, 

’^ζίταΐ δη τά δίκαια και τά άδικα» πνός 
τε νομούς ουο, και πξος ους εςτ» άιχως, 
Αεγω δε νόμον» τόν μεν» ίδιον τόν δε» κοινόν, 

V χ \ < / < / ' c ζ Μ1ο;ον μ,εν, τον εκα^οις ωξίσμενον πξος αυτους* 
κάι τούτων» τόν μάν» άγ^αψον* τόν δε» γε~ 
γ^αμμενον. Κοινόν δε» τόν κατά φυσιν · ετι 
γάξ» ο μαντεύονται τι τταντες» φύσει κοινόν 
δίκαιον κάι άδικον» καν μ,ηδεμία κοινωνία 
ττξός άλληλους η» μηδε συν^ηκη ’ οίον καί η 
Σοφοκλεους ’Αντιγόνη φαίνεται λεγουσα» οτι 
δίκαιον άπείξημένον 3ά'ψαι τον Πολυνείκη» ως 
φύσει ον τούτο δίκαιον*

Ου γάξ τι νυν γε κάχ^ες» άλλ' αιεί 
ποτέ

Z? τούτο» κούδείς οίδεν, εζ οτου φάνη.
Καί ως 'Εμ.πεδοκλης λεγει ττεξί τού μη κτείνειν 
τό εμ'φυχον · τούτο γάξ» ου τισι μεν δίκαιον» 
τισι δε ού δίκαιον*

Ε 3 ’Αλλά
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’Αλλα το' /«sv πάντων νόμιμου, διά τ’ εΰξν- 
μεδοντος

Αι&εξος ηνεκεως τεταται, διά τ’ άπλετου 

Λυγης·
Και ως λεγει εν τω Μεσσηνιακω ’Αλκιδάμας. 
Τϊξος ους δε δίχως διωξίςανμ η γάξ
πξός τό κοινόν, η πξός ενα των κοινωνοΰντων, 
ά δει πξάτ]ειν κα} μη πξάτ]ειν. Αιό καϊ τά 
αδικήματα και τα δικαιώματα, δίχως ετιν 
άδικειν και δικαιοπξαγεϊν’ η γάξ πξός ενα 
ωξίσμενον, η πξός τό κοινόν’ ό γάξ μοιχευων 
και ιυπτων, αδικεί τινα των ώξίσμένων ό δε 
μη ςξατευό μένος, τό κοινόν. 'Απάντων δη 
των αδικημάτων διηξημένων, και των μεν 
ον των πξος το κοινού, των οε ΤΓξος άλλον και 

' πξός άλλους, άναλαβόντες τί ε<τι το άδικε7~ 
^αι, λέγω μεν τά λοιπά. 'Ες-i δη τό άδ:· 
κεϊ^ομ, τό υπό εκόντων τά άδικα πάτχειυ’ 
τό γάξ άδικεΐν, ωξΐ^α^ πξότεξον εκουστον εΐνα/. 
^Επει δ' άναγκη τόν άδικουμενον βλάπτε· 
Soi , κα} άκουπίως βλάπτειομ, αί μεν βλά- 
βα/μ εκ των πξοτεξον φανεξαί ειστ· τά γάξ 
άγαβ-ά καϊ τά κακά διηξητα) κα&' αυτά 
πξότεξον, και τά εκουπια, οτι εςιν όσα εϊδό~ 
τες. \ϊς τ ανάγκη πάντα τά εγκλήματα, 
η πξός τό κοινόν, η προς τό ’ιδιον είναι* η κα} 
αγνοουντος, η ακοντος, η εκοντος και ειόοτος* 
και τούτων, τα ρ.εν, πξοελομενου' τα όε, 
όιά πά^ος. Ώεξ} μεν ουν &υμου όη&ησεται

. - - βν τοις



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ A, . 69

ο τοίς πεξί τα πά&η. Ποια. λ πξοαίξούντομ, 
κα} πως εϊξηται πξότεξον. ’Επε} λ
όμολογούντες πολλάκις πεπξαχενα^, η τδ επί- 
γράμμα ούχ ομολογούνιν, η πεξ} ο τδ επί- 
γξαμμα' οϊον λαβεϊν μεν, αλλ' ού κλε- 

κα} πατά^ομ πξότεξον, άλλ* ούχ ύβξί- 
cai' κα} νυγγενε^αι μεν, αλλ' ού μοιχεύ- 
σαρ ου’ γαξ &εου τΓ η επεξγάσα&τμ μεν, 
αλλ' ού δημοσίαν ’ η διειλεχ&αι μεν τοίς πο^ 
λεμίοις, άλλ’ ου πξοδιδόναι · λα ταυτα Seat 
αν και πεξί τούτων διοξίσα&αι, τί κλοπή, 
τί ύβξίς, τί μοιχεία· όπως εάν τε ύπάξχειν, 
εάν τε μη ύπάξχειν βουλωμένα δεικνύν<μ, 
εχωμεν εμφανίζειν τό δίκαιον. ^Εςτι δε πάν
τα τά τοιαυτα, πεξί του άδικον είναι καί 
φαύλον, η μη άδικον, πεξί ού η άμφινβη- 
τηνις· εν γαξ τη πξοαίξενει ε<άΙν η μοχ3~η~ 
ρία, και τό άδικείν’ τά δε' τοιαυτα των ο'νο-

/ / \ / τματων πςοτνημαινει την πξοαίξετιν* οιον 
υβξίς και κλοπή* ού γάξ ει επάτα^ε, πάν
τως ύβξίτεν · αλλ’ εϊ ενεκά του, οϊον τού άτι- 
μάται εκείνον, η αυτός η^ηνίμ. Ονλ πάν
τως, ει λά&ξα ελαβεν, έκλεφεν αλλ' εϊ 
επ} βλάβη εκλεφε, κα} σψετεζίνμω εαυ
τού. 'ομοίως δε καί πεξί των άλλ^ εχει, 
ωτπεξ και πεξί τούτων. ’Επεϊ δε των δικαίων 
κα'ι των άδικων ήν δύο είδη· τά ράν γάξ, γ£- 
γξαμμενα· τά δε, άγξα^α* πεξί ών μεν 
οι νόμοι άγοξευουτιν, είξηταρ των δε άγξά-

Ε 5
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3υο εςιν ε’ί3η. Ταυτα 3’ «·?<> τά μεν, 
καθ' ύπεξβολην άξετης καί κακίας, εφ οις 
ονεί3η καί έπαινοι, ατιμίας κα} τιμαι, και 
3ωξεαί· οίον, τό γάξιν ’εγειν τω ποιησαντι 
εύ, κα} άντευποιειν τον ευ ποιησαντα, και 
βοηθητικόν είναι τοίς φίλοις» κα} όσα αλλα 
τοιαυτα· τά 3ε, του ί^ίου νόμου και γεγξαμ~ 
μενού έλλειμμα· τό γάξ επιεικες, 3οκεί λ- 
καιον είναι- 'ε^ι 3ε επιεικες, τό παςά τόν 
γεγξαμμενον νόμον δίκαιον. Συμβαίνει 3 ε 
τούτο, τά μενι άκοντων τά Λ, εκόν» 
των των νομοθετων άκοντων μεν, όταν λάθη* 
εκόντων 3ε, όταν μη 3υνωνται 3ιοξΐσαι· αλλ 
άναγκαίον μεν η καθόλου ειπείν, μη η

9 9 I 9 \ \ / \ \ C /αλλ ως επι το πολύ. Και οσα μη ρα-
3ιον 3ιοξίσαι λ’ άπείζίαν οίον, τό τξωααι 
σιΰηζω, και πηλίκω, και ποίω τινί' ύπολει~ 
ποι γαξ 3η ό αιών 3^αξΐ^μουντας. ' λν ούν 

α^ιόξϊςΌν, 3εη 3ε νομοθέτησα!, άναγκη 
απλώς ειπείν* ως τε καν δακτύλιον εγων, 
ίπάξηται την γείξα, η πατα^η, κατά μεν τόν 
γεγξαμμ^ενον νόμον, ενογός εςτ κα} άόικεί· 
κατά 3ε το αληθές, ούκ ά3ικεί· και το 
επιεικες τούτο εςτν. Ει 3’ ε^ι τό είξημενον 
επιεικες. Φανερόν ποια εςι τα επιεική, και 
ευκ επιεική, και ποιοι ουκ επιεικείς αν<τξω· 
ποΓ εΦ' οίς τε γάζ 3εί συγγνώμην ε^ειν, 
• « ’ χ \ « / χεπιεική ταυτα. Και το τα αμαξτηματα και 
τα ά3ικηματα μη τού ίσου άξιούν, μη3ε τά 

άμαξτη^
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και τα ατυχήματα εςι βε, 
ατυχήματα μεν» όσα παξάλογα, και μη 
άπδ μ>οχ&ηοίας" αμαρτήματα δε, ’όσα μη 
παξάλογα, καί μη άπδ πονηξίας' αδικήμα
τα δε > οσα μη τε παξάλογα, άπο πονηριάς 
Te e?i · τά γάξ δί επιθυμίαν» άπδ πονη
ριάς. Και τδ τοίς άν&ξωπίνοις συγγινωσκειν, 
Ιπιεικες. Και τδ μ,η πξδς τον νόμον» αλλά 
•πξδς τον νομο&ετην σκοπείν. Καί τδ μη πξδς 
τόν λόγον» αλλά πξός την διάνοιαν τού νομο- 
&ετου σκοπείν. Καί μη πξος την πξά^ιν, 
αλλά πξδς την πξοαίξεσιυ. Κα* μη πξδς τδ 
μεξος, αλλά πςοςτδ δλον. ΜηδεΙποίος τις νν/, 
άλλα πιάς τις ήν αιεί, η ως επί τδ πολύ. 
Κα* τδ μνημονεύειν μάλλον ων επα&εν άγα- 
^ων» η κακών και άγαμων ων επα^ε μάλ
λον» η εποίητε. Καί τδ άνεχε^αι άδικουμε- 
νον. Καί τδ μάλλον λόγω ε&έλειν κξίνε- 
&αΐ» η ίζγω. Και τδ εις δίαιταν μάλλον» η 
είς δίκήν βούλε&ομ izvar δ γάζ διαιτητής, τδ 
εττιεικες δζά ’ ό Je δίκαιης» τον νόμον · καί τού
του ενεκα διαιτητής εΰξί&η, όπως τδ επιει
κές ιτχυγ. Πεξί μεν ουν των επιεικών διωξί&ω 
τδν τξοπον τούτον.

’λδικημ^ατα δε μείζονα, atra άν άπο μ^ίζο-ι^ 
νος η αδικίας· διδ καί τά ελαχιςα» μίγι<>α·

/ / f ·/
οιον ο Μελανωπού Καλλιςξατος κατηγορεί» οτι 
παοελογίτατο τξία ημιωπελια ίεξά τους ναο- 
ποιούς' επί δικαιοσύνης δε, τουναντίον, 'ΐ-ςρι δε

Ε 4 τανΓΛ
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ταυτα εκ του ύπεξίχειν τη δυνάμει' ο γάξ 
ΐξία ίεξά ημιωβίλια κλέψας, καν ότιουν 
άδικησειεν. Ότ« μεν δη ούτω το μείζον ότε 
δε εκ του βλαβους κξίνετίμ. Καί ού μή ές-ιν 
ίση τιμωξία, αλλα πάσα ελαττων. Καί ου 
μη ί^ίν ίασις· χαλεπόν γαξ και αδύνατον.
Και ού μη ετι δίκην λαβείν τον παρόντα* 
ανίατον γάξ · η γάξ δίκη κα} κολασις, ία- 
σις. Καί εί ο πα&ων > καί εί δ αδικηθείς αυ
τός αύτδν μεγάλες εκόλασεν ετι γάξ μείζονι 
δ ποιησας δίκαιος κολα^ηναη· οίον, Σοφοκλής 
ύπεξ Ευκτημονος συνηγοξων, επεί άπεσφα- 
^εν εαυτόν ύβξΐ^είς, ού τιμησειν εφη ελάτ- 
τονος, η ού δ πα&άν ετίμησεν εαυτόν. Καί 
ο μονος, η πξωτος, η μετ ολίγων πεποιηκε. 
Και τδ πολλάκις το αύτο άμαξτάνειν, μεγα, 
Κα) δί ο αν ζητη^ και εύξε^η τά κωλύοντα 
και ζημιούντα ’ οίον, εν "’λξγει ζημιουσι, δί 
ον άν νόμος τε^^ κα\ δί ους τό δεσμώτη· 
ξίον ωκοδομη^η. Καϊ τδ &ηξΐωδε<?εξον αδί
κημα» μείζον. Καίι τδ πξονοίας» μάλλον. 
Καί ο οΐ άκούοντες φοβούνται μάλλον» η 
ελεούσι. και τα μεν ρητοξίκα ετι τοιαυτα» 
ότι πολλά άνηξηκε δίκαια» η ύπεξβεβηκεν 
οίον, όξκους, δεξιάς, πίνεις, επιγαμίας· πολ· 
λων γάξ αδικημάτων ύπεξοχη. Και τδ εν- 
ταύ^α, ού κολάζονται οί άδικούντες · όπεξ 
ποιούσιν οί ύνευδομαξτυξες· πού γάξ ούκ άν 
άδικησειεν, εί γε και εν τω δικα^ηξίω\ Καί 

εφ' οις
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ιψ’ οίς αίσχΰνη μάλιτα. Και « τούτον ύφ' 
ού ίύ πέπον&ε· πλείω γαξ αδικεί» οτι τε 
κακώς ποιεί, καί οτι ούκ εύ. Και ο παξά τά 
αγξαφα δίκαια· άμείνονος γάξ, μη δί ανάγ
κην δίκαιον είναι· Τα μέν ούν γεγξαμμένα, 

ανάγκης' τα δ' αγξαφα» ου. * Αλλον δέ 
τξόπον» εί παξα τά γεγξαμμένα· ο γάξ τά 
φοβεξά άδικων και τά επιζήμια» καί τά 
μη επιζήμια άδικησειεν άν, μεν ούν αδι
κήματος μ^ίζονος και έλάττονος, εϊξηται.

Τΐεςί δέ των άτεχνων καλούμενων πί-ι^ 
Τίων» εχομενόν ετι των ε'ίξημάνων έπιδξα- 
μ>ειν· ίδιαι γάξ αυτοί των δικανικων, Ε^τ* 
δέ πέντε τον άξΐ^μάν» νόμοι, μάξτυξες» συν- 
&ηκαι» βάσανοι, όξκος. Πξώτον μέν ούν εί- 

\ / * f \ /πωμεν πεξϊ νομών, πως χξη^εον και πξοτξε- 
ποντα και άποτξεποντα» καί κατηγοξούντα 
και άπολογούμενον’ φανεξόν γάξ, οτι εάν 
μεν ενάντιος η ό γεγξαμμενος τω πξαγματι, 
τω κοινω νόμω χξητέον, καί τόϊς επιεικέσιν, 
ως δικαιοτεξοις. Καί ότι τη γνώμη τη άξίτη 
τούτ ετι» τό μη πάντως χξη^αι τοίς γεγξαμ- 
μενοις- Και ότι» τό μεν επιεικες αιεί μενει, 
καί ουδέποτε μεταβάλλει, ούδ’ ό κοινός· κα
τά φύσιν γάξ ετιν' οί δέ γεγξαμμένοι, 
πολλάκις· ό^εν είξηται εν τη τού Σοφο- 
κλέους 'Αντιγόνη ’ απολογείται γάξ, ότι ^πξα- 
^ε παξά τού Κξίοντος νόμον» αλλ’ ού παρά 
τόν άγξαφον

Ε γαξ
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Ου γάξ τι νυν γε κάχ&ες, άλλ' αίει ποτέ· 
Τούτων εγω ούκ ϊμέλλον άνδξός ούδενός.

Καί ότι τό δίκαιόν επιν άλη&ες τι και πυμ- 
φίξον, άλλ' ού τό δοκούν ως τ ού νόμος, ο 
γεγξαμμενος · ού γάξ ποιεί τό ε^γον τό τού νό- 
μου. Και οτι ωππεξ αξγυξογνωμων ο Κξίτης 
ετιν, όπως διακξίνη τό κίβδηλον δίκαιον καί 
τό αλήτες. Και ότι βελτίονος άνδξός, τό τόϊς 
άγξάφοις, η τοϊς γεγξαμμενοις χςη&οοι, και 
εμμενειν. Και εϊ που ενάντιος νόμω ευδοκώ

** λ S \ c * r * i s e

μουντή η και avrcs αυτω' ωον, tvwts, ο 
μεν, κελεύει κύξία είναι,' ατ^ αν σύν&ων- 
ταμ ό δε, απαγορεύει μη συντΐ&ε&αι παξά 
τον νόμον. Καί εί αμφίβολος 9 ως τε πξε- 
φειν και όξαν ίφ' όποτεξαν την αγωγήν, η τό 
δίκαιον εφαρμόσει, η τό συμφεξον, είτα τού~ 
τω γξη^α^. Και εί τά μεν πξάγματα εφ* 
οις ετε&η ό νόμος, μηκετι μενει, ό δε νόμος* 
πείξατέον τούτο δηλούν, κα\ μάχεσαι ταύτη 
πξός αυτόν. ’Εάν δε ό γεγξαμμενος η πξός 
τό πξάγμα, τότε γνώμη τη άξίς-η λεκτεον 
ετιν’ οτι ου του παξα τον νομον ενεκα ότκα· 
'^ειν εάίν, αλλ’ ’ίνα εάν άγνοήπη ό, τι λεγει

< f \» \ ♦ \ Cο νομος, μη ζτηοζκη. Καί cn ου το απλώς 
άγαμον αίξεϊτ^μ ούδείς, αλλά τό αύτω. Και 
οτι ούδεν διαφεξει, η μη κεϊ^α], η μη χ,ξη· 

κα} ότι εν τοις άλλαις τίγναις, ού λν- 
σιτελίί παξαοΌφιζε^Ό) παξά τον ίατξόν' ού 
γάξ τοσούτον βλάπτει η άμαξτια τού ίατξού» 

όπο^ 
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eoOV το ε&ίζε&αι άπει&έίν τω αξχοντι. Κλ) 
'ότι το των νόμων σοφωτεξον ζητειν είναι, τουτ 
ίςιν ο εν τοίς έπαινουμενοις νόμοις απαγόρευε- 
ταμ Κα) πεξί μεν των νόμων, ουτω 3ιωξί&ω, 
ΙΙεξί Js μαξτυξων, μα^τυξίς είσι διπλοί, οι 
μεν παλαιοί* οι δε πξοσφατοι. κα} τούτων, 
οι μεν, μετεχοντες του κίνδυνου’ οι δε, εκτός, 
λόγω δε, παλαιούς μεν, τούς τε ποιητάς, καί 
'όσων άλλων γνωξίμων εΐσ} κξίσεις φανεξαί’ 
οϊον, 'Αθηναίοι 'θμηξ<ΰ μαξτυξΐ εχξησαντο 
πεξί 'Σαλαμίνας' κα}Ύενίδιοι εναγχος Ώεξιάν· 
δξω τω Κοξίν&ίω πξος Σιγειεις · και Κλεοφών 
κατά Κξίτίου τοίς Σολωνος ελεγείοις εχξήσατο, 
λεγων ότι πάλαι ασελγής η οικία' οΰ γάξ αν 
•ποτέ εποίησε Σόλων,

Σιπειν μοι Κξίτια πυρροτξίγι, πατξος 
άκουειν.

\ 5 ·? «» / << /ΤΙεξι μεν ουν των γενομενων, οι τοιούτοι μαξτυ- 
ξες. Πεξί £ε των εσομενων, και οι χξησμολό^ 
yor οίον, Θεμιςοκλης, ότι ναυμαγητεον, το 
£υλινον λεγει τείχος, 'Ετι κα} ai παξοιμίαΐ, 
ωσπεξ είξητομ, μαξτυξία εςίν' οϊον, ει τις 
συμβουλεύει μ>] ποιείσαι φίλον γίξοντα, του- 
τω μαξτυξεί η παξοιμία. Μη ποτ ευ ίξ3ειν 
γεξοντα. Κα} το τους υιους άναΐξειν, ών και 
τους! πατεξας·

Νηπιος, ας πατόξα κτείνας, πάιΰας κα- 
ταλείποι.

Ήξοσφατοι 3ε, 'όσοι γνωξίμοι κεκξίκασί τι* χξτ.-
σιμοι 
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οπμοί γάξ αί τούτων Κξίτεις' τοίς πεξϊ τών αυ
τών auXpir&jTovcriv · οίον, Ευβόυλος έν τοίς 
δικατηξίοις έγξητατο κατά Χάξητος ώ Πλα
τών είπε πξός ’Αξχίβιον, ότι έπιδεόωκεν έν τί 
πολει τό δμολογείν ποντίους είναι. κάι οί μ,ε- 
τέ^οντες του κίνδυνου, αν δοξωτι ψευδε&αι, 
Ο. μέν ουν τοιοΰτοι των τοιοΰτων μόνον μάξτυξές 
εάτ γέγονεν, « μη’ έςιν, $ μη. Πεξϊ Js του 
ποίον, ου μάοτυξες’ οίον, εί δίκαιον η άδικον, 
η α-υμφίξον η άτυμφοξον. Οι δ’ άπω&εν, 
κάι πεξϊ τούτων πις-οτατοι- Πιτότατοι δέ, οί 
παλαιοί άδιάφ&οξοι γάξ. Βιώματα δέ πα- 
ξά μζξτυξίων μάξτυξας μεν μη εχοντι, οτι 
εκ των είκοτων δει Κξίνειν κάι τουτ’εςι, τ® 
γνώμη τη άά^η. Και οτι ουκ ετιν ίζαπατη- 
σαι τα είκότα επ α^γυζίω. Και οτι ουχ άλί- 
σκεται φευδομαζτυξίων τά είκότα. 'ίγοντι δε 
ττξός μη εγ^ντα, ότι ούχ υτόδικα τά είκότα. 
Και ότι ούδεν άν εδει μαξτυξίων, εί εκ των λό- 
γων ικανόν ην 3-εωξησαι. Εΐάι δε αί μα^τυ- 
ζίαι, αί μεν, πεζί αυτοΰ' αί δε, πεά του άμ· 
φιτ/3ητουντος. Και αί μεν, πεξι ταυ π^άγμα^ 
τος' αί δε, πεξϊ του η&ους. 'ίϊς τε φανερόν, 
ότι ουδέποτε ε^ιν άποςησαι μαοτυξίας Χξητί- 
μης · εί μη γάξ κατά του πξάγ/αατος, η αυτώ 
ομολογουμ,ενης, η τω άμφιτβητουντι εναντίας* 
αλλα ττεξί του η^ους, η αυτοΰ εις επιείκειαν, 
η του άμφια(δηταΰντος εις φαυλότητα. Τα δ’ 
άλλα πεξϊ μάξτυξος, η φίλου, η εγ&ξοΰ, η 

μεταξύ,
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μεταξύ, ή εύ^οκιμούντος, άάοζονντος» ή 
μεταξύ, και όσα\ αλλα\ τοιαυτα^ ύια^οξαί» 
όκ των αυτών τόπων λεκτεον, εξ οίωνπεξ καί 
τά ενθυμήματα λίγο μεν. Ώεξΐ ύε των συνθη

κών» τοσαύτη τού λόγου χξησίς εςιν» 'όσον 
αύξειν , ή καθαίξείν, ή πιςάς ποών, ή απί· 
ςους · άν μεν αύτω ύπάξχωσι, πιςάς καί κυ- 
ξίας* επί ύε τού άμφισ/ύητούντος» τουναν
τίον. Ώξός μεν ούν τό πιςάς ή άπίςους κατα
σκεύαζαν» ού^εν άια^εξει της πεξί τούς μά^τυ- 
ξας πραγματείας* οποίοι γάξ αν τινες ώσιν 
ΰ επιγεγραμμένοι > η φυλάττοντες» τοΰτοις αί 
συνθ^και πιςαί είσιν. 'Ομολογουμενης ύ' εί- 
να^ της συνθήκης» οικείας μεν ούσης» αύξη- 
τέον η γάξ συνθηκη» νόμος εςίν ίάιος, χα'ι 
κατά μεξος. Και αι μεν συνθηκαι ού ποιούσι 
τον νόμον κύξίον* οί ύε νόμοι» τάς κατά τον 
νόμον συνθηκας. και ολως αυτός ό νόμος» 
συνθηκη τις εςιν* ως τε ός τις άπιςεϊ» και 
άναΐξεί συνθήκην» τούς νόμους άναΐξεί. 'Ετι 
άε» πξάτ]εται τά πολλά των συναλλαγμάτων» 
καί τά εκούσια, κατά συνθήκας * ως τε άκύ^ 

/ > < \ 9 / 
ξων γιγνομενων» αναΐξειταη η πξος αλληλους 
Χξεία των άνθξωπων. Καί τάλλα όσα 
άξμότΙει, επιπολής ΐ^είν εςιν. ^Αν J’ εναντία 
ή καί μετά των άμψισβητούντων» πξωτον μεν 
άπεξ άν τις πξος νόμον εναντίον μαγεσαιτο, 
ταύθ’ άξμότ]ει· άτοπον γάξ, εί» τοίς μ,εν νό· 
μοις» άν μή όξθως κείμενοι ωσιν» άλλ’ εξα- 

πατωσιν
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πατωσιν οϊ τι&εμ,ενοι > ουζ οιόμε&α δείν πεί&ε- 
<&ai‘ ταίς δε συν&ηκ&ις» άναγκάίον. Ειτα 
ότι τού δικαίου βξαβευτης έςιν ο δίκαιης· 
ούκουν τούτο σκεπτεον» άλλ' (ας ο'ικαιοτεξον. 
Καϊ το μεν δίκαιον, ούκ επ μετας-ξίψαι , ούτ 
απάτη, ούτ ανάγκη πεφυκδς γάξ έςι. Συν- 
&ηκαι δε γίγνονται καϊ εζ άπατη^εντων, καϊ 
άναγκα&ίντων. Πξδς δε τούτοις σκοπείν, ει 
εναντία τινί ετιν, η των γεγξαμμενων νομεών, 
η των κοινών, καϊ τοίς δικαίοις η καλοις. Ετι 
τε > εΐ άλλαις συν&ηκαις ύ^εξαις, η πξοτεξαις* 
η γαξ αϊ v<regcq κύξία^, άκυξοι δ' αϊ ττξότεξα^ 
η αϊ πξότεξαι όξ&αι, αϊ δ’ ύ^εξαι ηπατηκασιν, 
όποτεξως άν \ X^Tifaov. 'Ετι δε, το 
ςον οξάν, εί εναντιούτο) ταίς κξίταις, και 
ότα αλλα τοιαυτα · και γάξ ταυτα εύ&εώξη- 
τα οιαοίως. Αι δε βάλανοι, μαξτυξίαι τινες

> J/ &\ Λ ο, \ \ ·/ ι >ειτιν. Εχειν όε οοκουτι το ττι^ον, οτι αναγκη 
τις πξοσεςι. Ουκουν χαλεπόν ούδεν, πεξί τού
των ΐδείν, και τά ενδεχόμενα ειπείν εζ ων αν 
τε ύπαξχωτιν οϊκείαι, αυ^ειν ε^ϊν, ότι αλη
θείς μοναι των μαξτυξίων είσιν αύται · έαν τε 
ύπεναντίαι ωσι, καϊ μετά τού άμψιπ^τούν- 
τος, διαλύοι αν τις τάλη^η, λεγων κα&' ολου 
τού γόνους των βασάνων ούδεν γάξ ηττον 
αναγκαζόμενοι τά ψευδή λεγουσιν, η τάλη^Γ - 
καϊ διακαξτεξούντες μη λεγειν τάλη&η · καϊ 
ραδίως καταψευδόμενοι, ως τταυσόμενοι &άτ- 
τον, Αεί δ' εχειν ίπαναφεξειν έπϊ τοιαυτα

γεγενη-
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γεγενημενα τταξαάείγματα, ά ίσφίν οί κξβ 
νοντες. Πεξ* άε όοκων, τετξαγως ε^ι λελεΖν 

γάξ άίόωσι και λαμβάνει, οΰόέτεξον' η το 
μεν» τό ά' ου * και τούτων η άίάωσι μεν, ού 
λαμβάνει ύε* η λαμβάνει μεν, ού δίόωσι Jf. 
'Ετι άλλως παξά ταυτα, εί όμωμοςα] ούτος, 
q ΰπ αυτοΰ, η ΰπ εκείνου. ού άίδωσι μεν 
ούν * ότι ραοίως επιοξκοΰσι. Κα} διότι, ο μίν 
όμόσας, οΰκ άποδίδωσι' τους δε» μη όμίσαν- 
τος οίετα] καταδικάζειν. και ως ούτος ό κίν
δυνος κξείτ]ων ο εν τοίς οικαταίς · τοίς μεν γάξ, 
πιςευεΓ \τω δε, ου. ού λαμβάνει δε, ότι 
αντί γξημ^ατων οξκος. Και οτι ει ην φαύλος, 
κατωμοσ-ατο άν · κξέίτ]ον γάξ ενεκά του φαΰ- 
λον είναι, η μη^ενός* όμάσας μεν γάξ, ε^ει’ μη 
ομόσας 3'ε, οΰ. Ουτω Je άξετην άν ειη, 
άλλ’ οΰ άί έπιοξκίαν τό μη' και τό του Εενο- 
φάνους άξμοτ]ει, ότι ουκ ίιτη πξόκλησΊς αυτή 
ασεβεί ττξος ευσεβή, αλλ ομ,οια κα} ει ισγυ~ 
ξός ά&ενη ττατά^αι η ττληγηνιμ ττξοκαλεσαιτο. 
Εί άε λαμβάνει, οτι πισεΰει αΰτω, εκείνω 
ου. καί τό του Εενοφάνους μετα^ξί^αντα, 
φατεον ούτως, ίσον είναι' εάν μεν ό ασεβής 
<ΐίόω, ό εΰσεβης 0’ όμνΰη· άεινόντε, τό μη ε^ε- 
λειν αυτόν, ΰπεξ ων εκείνους ά^ιόί όμοσαντας 
^ικάζειν. Εί άε άίάωσιν, ότι εΰσεβες τό &ε- 
λειν τοίς &εοίς ετπτξεπειν. Καί ότι οΰόεν άεί 
αυτόν άλλων κξίτων άεί&αι · αΰτω γάξ άίόωσι 
κξίνειν. Καί ότι άτοκον τό μη β-ελ&ιν ομνυνα^.
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πεξί ων άλλους ά^ιοί ομνυνομ 'Επει de κα^·* 
ίκαφον δηλον πως λεκτεον, και τυνδυαζόμενον 
πως λεκτεον, δηλον' οϊον, ei αυτός μ,εν &ελει 
λαμβάνειν, διδόνα^ δε μη' καϊ ei δίόωσι μάν, 
λαμβάνειν δε μη &ελει· καϊ ei λαμβανειν κα} 
διδονα^ Ι&ίλει, εί τε μηδετεξον εκ γάξ των 
βϊξημένων ανάγκη συγκε!(&αμ ως τε κα) τους 
λογους ανάγκη συγκεί&οη εκ των ειοημάνων. 
'Εάν δε η γεγ^ημενος ύπ αύτού, και ενάντιος, 
ότι ούκ επιοξκία' εκούσιον γαξ τδ άδικείν ετι* 
τδ δε επιοξκείν, άδικείν ετι* τά δε βία και 
απάτη, ακόντια, 'Ενταύθα ουν συνακτίον

\ \ ·> * '/ 1 Ϋ Ζ ’\ \ »

και το ιπιοοκειν y οτι ε<τι το τη οιανοια, αλΚ 
ού τω ςομ.ατι. 'Εαν δε τω αντιδικώ η ομω~

4 , Ί / » ‘ ~ c \ » /μοτμενος. Οτι παντα αναιξέΐ ο μη εμμενων 
οις ωμοτε' διά γαξ τούτο και τοις νόμοις γξων· 
ται ομόταντες' κα,ϊ υμάς μεν ά^ιούμεν εμμε- 
νειν οίς άν ομάταντες δικάζητε* αύτοϊ δε ούκ 
εμμενουμεν; Κα< οτα αλλα αν αυ^ων τις 
είπειε. Πεξ'ι μεν ούν των άτεχνων πίςεων, εά 
ξη^ω τοζταύτα.

ΑΡΙΣΤΟ-
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟΝ.

τίνων μάν ουν άεέ καί πξοτξέττειν καί άπο- 
Τξέπειν, καϊ ψέγειν καϊ έπαινεϊν, καϊ κατηγο- 
ξέϊν καϊ άπολογέισ&&[, καϊ ποιοι άό'^ καϊ 
πξοτάσεις γξησιμ,οι πξός τάς τούτων πίνεις, 
ταυτ έςί. γάξ τούτων, καϊ έκ τούτων 
τά έν&υμηματα λέγεται, ως πεξϊ εκατόν είπέϊν 
βια τό γένος των λόγων. *Επεϊ ά' ένεκα κτί
σεως έ<?ιν η ρητοξίκη* καϊ γάξ τάς συμβουλάς 
Κξίνουσι, καϊ η δίκη κξίσις έ^ίν* άναγκη μη μό
νον πξός τόν λόγον όξάν, όπως αποδεικτικός ε?^ 
καί πιςάς, αλλά καϊ αυτόν ποΐον τινα καϊ τον 
Κξίτην κατασκευάζει. Πολύ γάξ διαλέξει- 
πξός πίςιν, μάλιςα μέν έν ταίς συμβουλαύς, 
είτα άέ καϊ έν ταίς άίκαις, τό τε ποϊόν τινα 
φαίνεσ^αι τον λεγοντα, καϊ τό ττξός αυτούς 
υσολαμβάνειν εχειν ττμς αυτόν* ττξός ύέ τούτοις 
έάν καϊ αυτοϊ ^ιακειμενοι πως τυγγάνωσι. Το 
μάν ουν ποιον τινα (^αίνεσ^<μ τον λέγοντα, %ξη- 
σιμωτεξον εις τάς συμβουλάς έσΐ’ τό ύέ ύϊακει- 
σ&αί πως τόν άκξοατην, εις τάς ^ίκας. Ου γάξ 
ταυτα ξαίνεται φιλουσι καϊ μισουπν, ού J’ όξγι- 

t ζομενοις

I



$2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΧ

ζοράνοις χα) πξάως εγουσιν- αλλ’ η τό παξά- 
παν ετεοα , η κατά μεγ&ος ίτεξα. Ίω μόν 
γάξ φιλούντι, πεξϊ ού ποιείται την κξίσιν, η ούκ 
άδικείν, η ρΜξά όοκεί άάικείν' τω όέ μισούν τι, 
τουναντίον. Και τω μεν επι&υρ.ούντιχλι εύέλ- 
πάι οντι, εάν y το επόμενον ηάύ, καί επεσ^αι, 
και άγαμον εστσ&αι φαίνεται · τω J’ άπα&έί 
και άυσχεξαίνοντι, τουναντίον. Τού μεν ούν 
αυτους είναι πίθους τους λέγοντας, τρία ες!

\ ν ~ <\ /τα αίτια' τοσαυτα γαξ εςι, οι α πιςτυομεν 
Ι^ω των άπο^εί^εων. 'Εςτ όε ταύτα, φξόνησις, 
κάι άξετη, και εύνοια. Διαψευ^οντα/ γαξ, πεξ} 
ων λέγουτιν η συμβουλεύουσιν, ή διά πάντα 
ταύτα, η διά τούτων τί. λΗ γάξ ^ί άφξοπΰνην 
ούκ όξ&ως τούτο ^ο^αζουσιν · η ^ο^άζοντες οξ- 
&ως, οιά μ,ογ&ηξίαν ού τά ^οκούντα λίγουτιν * 
η φξόνιρ.οι μεν καί επιεικείς είπιν, άλλ' ούκ ευνοι. 
Διόπερ ένοε^ετορ, μ,η τά βάλτι^α συμβου- 
λεύειν γινωσκοντας* καί παξά ταύτα ούδεν*
, ι ί \ ·/ t - yαναγκη αξα τον απαντα οοκουντα ταυτα εγειν, 

είναι τοίς άκξοωμενοις πιτόν. Ο&εν μάν τςίνυν 
φρόνιμοι καί σπουδαίοι φανείεν άν, εκ των πεξϊ 
τάς άρετάς ύίηρημενων ληπτεον. 'Εκ των αύτων 
γαξ, καν ετεξον τις, καν εαυτόν κατασκευαπειε 
τοιουτον, Ώεξί J’ εύνοίας καί φιλίας, εν τοίς 
πεξϊ τά πά^η λεκτεον νυν. ‘e^i Js τά πά^η, 
άί όσα ρ.εταβάλλοντες, άιαφίξουσι πξός τάς 
κξίσεις, οίς ίπετο^ λύπη κάι ήοονό" οίον, όξγη, 

ίλεος,
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ίλίος, φόβος, οσα άλλα τοιαυτα, καπά 
τούτοις εναντία. Δει δε διαίξείν τα πεξί εκατόν 
είςτξία· λέγω δ’ οίον πεξί όξγης, πως τε δια- 
κείμενοι όξγίλοι sicri, καί τίσιν είω&ασιν όξγι- 
^εσ&α], και επί ποίοις. Εί γαξ το μεν εν, η 
τα δυο ’έγοιμεν τούτων, άπαντα δε μη, αδύνα
τον άν είη την οξγην εμποιειν' ομοίως δε και επί 
των άλλων, 'άΐτπεξ ούν καί επί των πξοείξη- 
μενών διεγξάψαμεν τάς πξοτάσεις, ουτω παι 
επι τούτων ποιήσω μεν, και διελωμεν τον είξημε- 
νον τξοπον.

^Ετωδη η όξγη, οξε^ις μετά λύπης τιμωξίας 2 
φαινομενης διά φαινομενην όλιγωξίαν των εις αυ
τόν, η εις αυτού τινα μη πξοσηκόντως. Εί δη τούτ 
εάιν η όξγη, ανάγκη τον όξγιζόμενον όξγίζε<τ3·α^ 
αεί των κα^ίκαςΌν τινί’ οίον Κλίωνι, άλλ' ούκ 
άν^ξωπω. Καί ότι αυτόν, η των αύτού τινα Τ* 
πεποίηκεν, η ημελλε. Καί πάτη όξγίί επετ^αί 
τινα ηδονην, την υπό της ελπίδος τού τιμωξη- 
catr^af ηδύ μεν γάξ, τό οιε(Τ^ζμ τευ^εσ^α^, 
ων εφάτα^' ούδείς δε των φαινομένων αδυνάτων 
εφίετα/ αύτω· ό δ' όξγιζόμενος εφίεται αύτω δυ
νατών. Διό καλώς είξητα] πεξί &υμού,

'είς τε πολύ γλυκίων μελιτος καταλειβομενοιο 
3>Ανάξων εν ςή^ετσιν άεξεταμ

'Ακολουθεί γάξ και ηδονη τις, διά τε τούτο, και 
διότι διατξίβουτιν εν τω τιμωξέίσ&εμ τη διανοία. 
*Η ούν τότε εγγινομενη φαντασία, ηδονην ποιεί* 
ωσπες η των ενυπνίων. 'Επει δ' η ολιγωξία εσιν

F 2 ενεξγεια
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ενεξγεια δο^ης πεξί τό μηδενός ά^ιον φαινόμ.ε- 
νον' και γάξ τά κακά καί τάγα^α, α£ια ο’ιό- 
με&α σπουόης είναι, καί τα συντείνοντα πξός 
ταυτα,' όσα 3ε μηδέν, η πανυ μικξά, ούδενός α^α 
ύπολαμβανομεν τξία 3' ε^ίν είδη ολιγωξίας, 
καταφξονησίς τε, καί επη^εασμος, και ύβξίς. 
Ο τε γά% καταφξονων, όλιγωξεί’ a γαξ οίονται 

μ,ηδενος άζία είναι, τούτων καταφξονούσι’ των 
δε μηόενός ά^ιων ολιγωςουσι’ και ό επηξεάζων 
φαίνεται καταφξονειν ε^ι γάξ ό επηξεασμος» 
εμποδισμός ταίς βουλησεσιν, ούχ ίνα τι αύτω, 
αλΛ ίνα μη εκείνω. ,Επει ουν ούχ ίνα αύτω τι, 
ολιγωρεί’ δηλον γάξ, ότι ούτε βλάψειν υπολαμ
βάνει’ εφοβειτο ya^» και ούκ ωλ^ωξετ ούτ 
ωφέλησα) αν ούδεν α^ιον λόyoυ^ εφζόντισε γάξ 
αν» ως τε φίλος είναι,. Και ό υβξίζων δε, ολιγω
ρεί’ ετ^ γάξ ύβξίς, τό βλάπτειν και λυπείν, 
εφ' οίς αισχύνη εςι τω πασχοντι» μη ίνα τι 
γενητα] αυτω άλλο, η οτι εγενετο, αλλ όπως 
ησ&η’ οι γαξ άντιποιούντες, ούχ ύβξίζουσιν, 
άλλα τιμ.ωξουντομ. Αίτιον 3ε της ηδονης τοίς 
ύβξίζουσιν, οτι οίονται κακ,ως δξωντεςαύτούς,ύπεξ- 
εχειν μάλλον. Διο και οί νέοι και οί πλούσιοι, 
ύβξΐ^αί’ ύπεξεχειν γάξ οίονται ύβξίζοντες. 
Ύβξεως δε, ατιμία· ο δε άτιμάζων, ολιγωξέϊ’ το 
γάξ μ.ηδενος α^ιον, ούδεμίαν εχει τιμήν, ούτε 
κακού, ούτε άγαμου. Διό λεγει όξγιζόμενος ό 
’Αχιλλεύς,

^τίμησεν'
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'κτίμησεν- γάξ γεξας, αυτός άπου- 
Καί, . ξας.

‘Ώσει τιν άτίμητον μετανάς-ην
ως άιά ταύτα οξγιζόμενος. Πξοσηκειν d’ οίονται 
πολυωξεισ3-αι ύπο των ηττονων κατα γένος, 
κατά άύναμιν,κατ’ άξετην, και άλως έν.ω άνταύ- 
τω ύπεξέγει πολύ- οίον έν χξημασιν ο πλούσιος, 
πένητος" και έν τω λεγειν ρητοξίκος, αδυνάτου 
ειπείν καί άξγων, άξγομενου- και άξχειν ά^ιος 
ώομενσς, τού άξχεσ^αι ά^ίου. Διο εϊξηται,

Θυμός δέ αίγας «7* διοτξοφέων βασιλέων.
Και,

'λλλα γε καί μετόπισ&εν εχει κότον, οφξα 
τελέσση’

αγανακτούσα γάξ διά την ύπεξογην. 'Ετι, ύ@’ 
ων τις οίετα) εύ πάσγειν Jgnr ούτοι δέ είσιν, ους

*? / \ >* X > \ Λ» 9

su ττ^πο^κει/, η ποιεί, η αυτός, η τ^ν αυτου τις, 
η ^ι αυτού, η βούλετα), η έβουλη^η- Φανερόν

■^ ·> / >/ λ -ν , ■· /yουν εκ τούτων ηόη, πως τ εγοντες οξγιξοντομ 
αυτοί, και τισι, καί ^ιά ποια, λυτοί ράν γάξ, 
όταν λυπώντας έψιεται γάξ τίνος, ο λυπούμενος- 
έαν τε κατ εύ^-υωξίαν ούν άντικξου^ τις- οίον, 
τω ^ιψωντι πξος το πιείν' εάν τε μη, ομοίως

·> ' Λ ~ \ >ι , /ταυτο φαίνεται ποιειν- και αν τε αντιπξαττη τις, 
αν τε μ,η συμ,πξαττη, εαν τε aWo τι ένοπλη 
ούτως εχοντα, τοις πασιν οργι^ετομ. Διο κα~ 
μνοντες, πενομενοι, έξωντες, όί'φωντες, ολως έπι- 
^υμούντες, και μη κχτοξ^αυντες, οξγίΚοι είσι 
και ευπαξόξμητοι’ μάλισα μεν πξος τους τού

F 3 παξόντος
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/ 5. ~ Τ / 1 *παξοντος ολιγωξουντας· οιον, καμιών μεν, τοις 
στζος την νόσον' πενό μένος δε', τοίς πξός την πε
νίαν' πολέμων δε, τοίς πξός τόν πόλεμον' εξων 
δε, τοίς πξός τόν ’εξωτα' οροοίως δε και τοίς άλ- 
λοις’ πξοοδοποιείτοοι γάξ ίκαρος πξός την εκά- 
^■ου όξγην, υπό του ύπάξχοντος πάγους. "’ίτι 
δε, εάν τάναντία τύχη π ξοσ δεχόμενος' λυπεί 
γάξ μάλλον τό πολύ παξά δόξαν, ωσπεξ καί 
τεξπει τό πολύ παξά δόξαν, εάν γενηται ο βού
λεται Διό και ωξαμ κα} χξόνοι, καί διαδόσεις, 
καί ηλικίας εκ τούτων φανεξαί, ποία/ ευκίνητοι 
πξός όξγην, και πότε, κα} πού· και ότι, ότε 
μάλλον εν τούτοις εισί, μάλλον και ευκίνητοι' 
αυτοί μεν ούν ούτως εχοντες ευκίνητοι πξός όξ
γην. 'Οξγίζονται δε τοίς τε καταγελωσι, και 
χλευάζουσι, και σκωπτουσιν ύβξί^ουσι γάξ, 
Και τοίς τά τοιαυτα βλάπτουσιν, όσα ύβξεως 
σημεία· ανάγκη δε τοιαυτα είνομ ά μήτε άντι 
τινός, μητ ωφέλιμα τοίς ποιούσιν' ηδη γάξ 
δοκεί δί ύβξίν. Καί τοίς κακώς λεγουσιν, και 
καταφξονούσι, πεξί ά αυτοί μάλιςα σπουδα- 
^ουσιν οίον, οί επί φιλοσοφία φιλοτιμούμενοι, 
εάν τις εις την φιλοσοφίαν· οί J’ επί τη ιδία, 
εάν τις εις την ιδέαν’ ομοίως δε καί επί των άλ
λων. Ταυτα δ&πολλω μάλλον, εάν ύποπτευ- 
σωσι μη ύπάξχειν αύτοίς, η όλως, η μη ίσχυ- 
ξως, η μά δοκείν. 3Επειδάν δε σφόδξα οίωντα]

e / , t , Τ I > _υπαξχεί'ΐ εν τούτοις εν οις σκώπτονταν, ου φξον- 
τίζουσι. Καί τοίς φίλοις μάλλον, η τοίς μη 

φίλοιζ' 
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φίλοις- οίονται γάξ πρασάκειν μάλλον υπ αυτών 
ευ πάσ-γειν, η μη. Και τοίς ει&ινμενοις τιμάν, 
η φξοντίζειν, εάν πάλιν μη ούτως όμιλωστ και 
γάξ υπό τούτων οίονται καταφξονείΐτ&αΓ ταυτα 
γάξ άν ποιείν' και τοίς μη άντιποιουιτιν εύ, μη· 
δε την ίσην άνταποδιδουσ-ι. Και τοίς τάναντία 
ποιουτιν αύτοίς, εαν ηττους ώ<τι' καταφξονείν 
γαξ παντες οι τοιούτοι φαίνονται- και οι μεν, 
ως ηττόνων· οι δ' ως παξ' ηττονων. Κα} τοίς εν 
μηδέν} λόγω ούιπν, άν τι όλιγωξωτι, μάλλον' 
ύπόκειται γάξ η όξγη της ολιγωξίας» πξός τους

\ I I Μ ~ Ί Xμ.η πξοτηκοντας· πξοπηκει οε τοις ηττοσΊ, μη 
όλιγωξείν. Τοίς Je φίλοις, εάν τε μη ευ λέγω· 
σιν, η ποιωσι' και ετι μάλλον, εαν ταναντια- 
και εάν μά αισ^άνωνται δεόμενων- ωιτπεξ ό 
'Αντιφώντος Βλη^ιππος τω Μελεάγξω' όλιγω· 
ξίας γάξ, τό μη αίιτ&ανείΓ&αι, (τημίϊον ων γάξ 
φξοντίζομεν, ου λανθάνει. Και τοίς επιγαί- 
ξουστ ταίς άτυγίαις' και όλως, εύ&υμουμενοις 
ίν ταίς εαυτών άτυχίαις- η γάξ εχ,&ξοΰ, η οΆι- 
γωξουντος σ-ημείον. Κα} τοίς μη φξοντίζουσ-ιν, 
ιάν λυπηα-ωτι’ διό καϊ τοίς κακά άγγελλουσ-ιν 
δξγίζονται. Κα} τοίς η άκουουιτι πεξ} αυτών, η 
&ί&ιμενοις τα αυτών φαύλα- ομοιοι γάξ εϊτιν, 
η όλιγωξουτιν, η εχ&ξόϊς- οί γάξ φίλοι συναλ- 
γουστ &εωμενοι δ- τά οικεία φαύλα πάντες, άλ~ 
γουιτιν. Ετι τοις ολιγωξουσι πξος πεντε, πξος 
οΰς φιλοτιμουντα], πξός ους ^αυμάζρυιτιν, ύφ'" 
ων βούλονται ^αυμάζεσ-^αι, πξός ους aia-yy-

F 4 KWTOf,
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νονται, η εν τοις αισχυνομενοις αυτους* εντούτοις 
εαν τις ολιγωρεί, οργίζονται μάλλον. Καί τοίς 
εις τα τοιαυτα ολιγωξουσιν, ύπεξ ων αυτοίς 
αίσχξ-ν μη βοη&ειν' οίον γονείς, τέκνα, γυναί
κας, αξχομ,ενους. Και τοις χάξίν μη άποδι- 
δουσι’ παξά το πξοσηκον γάξ η ολιγωξία. Και 
τοις εϊξωνευομενοις, προς σπουδάζοντας’ κατα- 
ψξονητικον γαξ η είξωνία, Καί τοις των άλλων 
ευ ποιητικοις, αν μη και αυτών' και γαξ τούτο 
κατα^ξονητικον» το μ,η άζιουν, ων παντας, καίι 
αυτόν. Ποιητικόν δ Οξγης και η λη&η' οιον και 
των ονομάτων ούσα παξά μικξόν' όλιγωξίας 
γαξ δ'οκεί και η ληάη σημεϊον εινσγ διά, αμέ
λειαν μεν γάξ η λη&η γίγνετο)' η δ' άμελεια, 
ολιγωξία ε^ίν. Οίς μεν ουν οργίζοντας, κάι ως 
'f \ ,/ χ, ’ ~
εχοντες, και οια ποια, αμα είξηται. Δηλον ο 
ως δεοι άν αυτόν κατασκευαζειν τω λόγω τοιου- 
τους, οιοι οντες οξγίλως εγουσι, και τους ενάν
τιους τουτοις ένοχους όντας, ίφ' οίς όξγίζοντομ» 
και τοιουτους, οίοις όξγίζονται.

5 Έ,πει δε το οξγίζεσ^αι εναντίον τω πξαυνε· 
σ&αι, και όξγη π^αοτητι, ληπτίον πως έχοντες 
πξαοι είσι, και πξός τίνας πξοοως εχουσι, και διά 
τινων πξαυνονται. Ες·ω δη πξάυνσις, κατά- 
^ασις και ηξεμησις όξγης. Ει οΰν όξγίζονται 
τοίς ολιγωξουσιν, ολιγωξία δε ετιν εκούσιον, 
ψανεξον οτι και τοις μ,ηδεν τούτων ποιουσιν, η 
ακουσ ιως ποιουσιν, η ψαινομ,ενοις τοιοΰτοις, πράοι 
ασι. Και τοις τάναντία, ων εποίησαν, βουλο- 

μένοις*
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/ X '/ \ 5 \ , C X ~μενοις' nat ocrot και αυτοί εις αυτους τοιουτοί' 
ούδεις γάξ αυτός αυτού δοκει ολιγωξειν. Και 
τοίς ομόλογου σι, και μεταμ,ελο μενοις’ ως γαξ 
εχοντες δίκην το λυπεί σ&α/ επί τοις πεποιημά- 
νοις, παύοντας της οξγης. Σημείον δε επί της 
των οίκετων κολάσεως· τούς μεν γαξ άξνουμε- 
νους και αντιλέγοντας, μάλλον κολάζομεν' 
πξος δε τους ομ^λογούντας δικαίως κολάζεσ&α^, 
παυόμε&α&υμούμενοι. Αίτιον , οτι αναισχυν
τία , το τα φανεξά άξνείσ&α/· η δ' αναισχυν
τία , όλιγωξία καί καταφξονησις’ ων γούν πολύ 
κχταφξονούμεν ί ούκ αίσχυνομε^α, Και τοίς 
ταπεινουμάνοις προς αυτούς-, και μη άντιλίγουσι· 
φαίνονται γάξ ομολογείν ηττους είνα^' οί δ' ητ- 
τους, φοβούνται' φοβούμενος δε ούδείς δλιγω-

~ Ί Μ \ X ' /ξει. Οτι οε πξος τους ταπεινουμενους παυετ<μ 
η οξγύ, και οί κύνες ^ηλούατιν > ου ^ακνοντες τους 
κα&ίζοντας. Και τοίς σπουδάζουνι πξος τούς 
σπουδάζοντας' δοκεί γάξ σπουδάζεσβ-ομ, άλλ' 
ού καταφξονείσβ-ιμ. Καί τοίς μείζω κεχαξί- 
σμενοις' καί τοίς δεομενοις, και παξαιτουμενοις· 
ταπεινότεξοι γάξ. Κλ; τοίς μ.η ύβξίςαίς, μηδε 
γλευαπαίς, μηδ' ολιγωξοις, η εις μηδίνα, η μη

Χξ’Ίσούς, η μη εις τοιούτους, οίοι πεξ αύτοιί 
'θλως δ' εκ των εναντίων δεί σκοπειν τά πξαυν- 
τικά. Καί ους φοβούνται καί αίσχύνονται' εως 
γάξ αν ούτως εχωσιν, ούκ οργίζονται' αδύνατον 
γάξ, άμ,α φοβείσ^αι καί οξγίζεσ^αι. Καί 
τοίς δι όξγην ποιησασιν η ούκ οξγίζονται, η 

F 5 ηττοΫ 
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ηττον όξγί^ονται' ον γάξ 3ί ολιγωρίαν φαίνονται 
τΐξά^μ' ουρείς γαξ οξγιζόμενος ολιγωρεί· ή μεν 
γαξ όλιγωξία, άλυπον ή 3' όξγή, μετά λύ
πης. Και τοίς αίσγυνομενοις αυτούς. Καί 
εγοντες όε εναντίως τω όξγίζεσ&αι, όήλον ότι 
πξάοί είσιν οϊον εν παιδια, εν γελωτι, εν 
εοξτη, εν ευημερία, εν κατοξ&ωσει, εν π λήξω- 
σει· ολως, εν αλυπια, και ηοονη μη υβξίς-ικη, 
κα} εν ελπίδι επιεικεί. 'Ετι κεχοονικότες, κα} μη 
υπογυιοι τη όξγη οντες· παύει γαξ οξγην ό χρόνος. 
Ήαύει 3ε και ετέξου ίξγήν μ^ίζω, ή παξ' άλλου 
ληφ&εισα τιμωξία πξοτεξον. άιο εΰ Φιλοκξά- 
της, είτόντος τίνος, οξγιζομενου του ^ημου, τί 
ούκ απολογη·) ουττω γε> εφη. αλλά πάτε', όταν 
άλλον ι$ω ^ιαβε/3λημ^νον. Ιίξάοι γάξγίγνοντομ, 
·/ ν a > \ · > / Τόταν εις άλλον την Οξγην αναλωσωσιν οίον 
συνέβη επι 'Εξ^^οφίλω' μάλλον γαξ γαλαιπαί- 
νοντες, ή Κα\λισ&ενει, άφησαν, ^ιά τό Καλ- 
λισ&ενους τη πξοτεξαία καταγνωναι &ανατον. 
Καί εάν ίλωσι, κα} εάν μείζον κακόν πεπον&ο- 
τ^ς ωσιν, η οί οξγιζομενοι ε^ξασαν άν ωσπεξ 
γάξ ειληφίνμ τιμωξίζν οιοντα^. Καί εάν άόί- 
κείν οίωνται αύτο}, και δικαίως πάσγειν ού 
γίνεται 'γαξ η όξγη ττξός τό δίκαιον ού γάξ 
ετι πατά τό πξοσηκον οίονται πάσχειν’ η 3ε 
όξγη τούτο ην. Δίο τω λόγω $εί ΤΓξοκολάζειν 
άγανακτούσι γάξ ήτταν κολαζομ,ενοι καί οί 
Ναύλοι. Και εάν μ,ή αΐσ&ήσεσβ-αι οίωντομ, ότι 
οί αύτους, και άν&ών έπα^^ν* ή γάξ όξγή,

των
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των καθ εκατόν tfi' ΰηλον <Γ εκ του όξίσμού. Διό 
οξθως πεποίητα^,

Φασθαι ’ούυσσηα πτολιποξθσν* 
ως ού τετιμωξημάνος, εί μά ησθετο και ύφ' ού, 
και ανσ οτου. Ως τε ούτε τοις αλλοις, οσοι 
μ-η αισθάνονται, οργίζονται’ ούτε τοίς τεθνεω- 
σινετι, ως πεπονθόσι τε το έσχατον, και ούκ 
άλγησουσιν, ούά αίσθησομενοις, ού οί όξγιζό- 
μ,ενοι εφιεντορ. Διο ευ πεξι του Εκτοξος ο ποιη
τής, παύσαι βουλόμενος τον 'Αχιλλεα της όξ- 
γης τεθνεωτος’

Κωφήν γαξ ύη γάίαν άεικιζει μενεαίνων. 
Δηλον ούν» ότι τοίς καταπξαύνειν βουλομενοις, 
εκ τούτων των τόπων λεκτεον · αυτούς μεν πα- 
ξασκευάζουσι τοιούτους' οις J’ όξγίζοντα^, η 
ψοβεξούς, η αισχύνης αγίους, η κεχαξίσμένους, 
η άκοντας, η ύπεξαλγουντας τοίς πεποιημενοις.

Ύινας ύε ψιλούσι, και μισουσι, και ^ιά 
τί, την ψιλίαν καί το φιλε^ν όξίσάμενοι, λεγω- 
μεν. ^Ε^ω ΰύ τό ψιλείν, το βούλεσθαί τινι, 
ά οίεται αγαθά, εκείνου ενεκα, αλλά μη 
αυτού, και τό κατά ύυναμιν πξακτικον είναι 
τούτων. Φίλος ε^ιν ο φίλων και άντιφιλούμε- 
νος. Οίονται οε φίλοι είναι, οι ούτως εχείν οιομε* 
νοι προς άλληλους. Τούτων δε υποκείμενων, 
ανάγκη φίλον είναι τόν συνη^όμενον τοίς άγα- 
θοίς, κάι συναλγούντα τοίς λυπηξοίς, μη ύιά 
τι ετεξον, άλλα όύ εκείνον. Τιγνομάνων γάξ 
ων βούλονται, χαίξουσι πάντες· των εναντίων 
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δε, λυπούνται’ ως τε της βουλησεως σημείον, αι 
λύπαι καί αίηύοναι. Κα) οις η^η ταυτα άγα^α 
και κακα' και οί τοις αυτοίς φίλοι > και οι τοις 
αύτοις εγβ-ξοί ταυτα γαξ τουτοιζ βουλεσ^-α^ 
ανάγκη, £1<$εαπερ αύτω, και άλλω βουλομενος, 
τούτω φαίνεται φίλος είναι· Καί τούς πεποιηκοτας 
ίν, φιΛουσΊν, η αυτους, ηωυ wdovrar y 6/ μεγα- 
λα, η εί πςο&υμως, η εν τοιουτοις καΐξοις, και 
αυτών ενεκα' η ους αν οίωνται βουλεσ&αι ποιείν 
εύ. Και τους των φίλων φίλους, και τούςφιλούν- 
τας ους αυτοί φιλούστ καί τούςφιλουμενουςύπο 
των φιλουμενων εαυτοίς. Κα) τους τοις αυτοίς 
έχ^ξούς, καί μισούντας ους αυτοί μισούσι, καί 
τους μισούμενους ύπο των εαυτοίς μισούμενων* 
πάσιγάξ τούτοις τα αυτά άγα&α φαίνεταιείναι, 
καί εαυτοίς’ ωτε βούλεσ&αι τά αυτοίς άγα^ά*

ην του φίλου. Ετι τους ευ ποιητικούς εις χρή
ματα καί εις σωτηξίαν’ ^ιο τους έλευ&εξίους και 
τους ανί^είους τιμωσι. Καί τους δικαίους* τοιού- 
τους ^ ύπολαμβάνουσι, τους μ,η άφ' ετεζων ^ων~ 
τας’ τοιουτοί ^ε t οί άπο του εξγα^εσ^αι' και 
τούτων, οί άπο γεωο^ίας' και των άλλων, οί 
αυτουργοί μ,αλι^α. Και τους σωφξονας, οτι 
ούκ άδικοι' και τούς άπραγμονας, ^ιά το αυτό. 
Και οις βουλόμε^α φίλοι είναι, εαν φαίνωνται 
βουλομενοι. Εισί ύε τοιούτοι, οι τε άγαμοι

\ 5 X \ < λ > ~ >
κατα αρετήν, και οι ευάοκιμοι η εν πασιν, η εν 
τοις βελτίτοις, η εν τοις 3-αυμαζρμενοις ύπ 
αυτών, ή εν τοις ^αυμαζουσιν αυτούς. *Ετι 

τους
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τους ηδείς συνδιαγαγείν κα) συνδιημεξεύσαι’ 
τοιούτοι 3’ οί εύκολοι, και μη ελεγκτικοί των 
άμαξτανομενων, καί μη φιλόνεικοι, μηδε δυσ- 
όξίδες. Ιίάντες γάξ οί τοιούτοι μαχητικοί" οί δε 
μαχόμενοι, τάναντία φαίνονται βουλεσθα',. 
Και οί επιδέξιοι, καί τω τωθάσαι, καί τω 
υπομείναΐ" επί ταυτα γαξ άμ,φότεξοι σπεύδου- 
σι τω πλησίον' δυνάμενοί τε σκωπτεσθαι, καί 
• * - ~ / \ \ , εμμελως σκωπτοντες. Και τους επαινουντας 
τά ύπάξχοντα αγαθά, καί τούτων μαλις-α, 
ά φοβούνται μη ύπάξχειν αύτοίς. Καί τούς 
καθαξείους πεξί οψιν, πεξί άμπεχόνην, πεξί 
•λον τον βίον. Καί τους μη ονειδιςάς, μήτε 
των αμαξτηματων, μήτε των εύεξγετηματων" ϊ I \ 5 / χ Χ Xαμφοτεξοι γαξ ελεγκτικοί. Και τους μη μνη
σίκακους , μηδε φυλακτικους των εγκλημάτων» 
αλλ’ εΰκαταλλάκτους' όί-ους γαξ άν υπολάβω- 
σιν είναι πξος τους άλλους, και πξος αυτους 
οίονται. Καί τους μ^η κακολόγους, μηάε ει3ό- 
τας, μήτε τά των πλησίον κακά, μήτε τά 
αυτών, αλλά τά άγα^ά· ό γάξ άγαμος τού
το 3ξά. Κα) τους μη άντιτείνοντας τοίς οξγι- 
ζομενοις, η σπουΰάζουσΐ' μ,αγητικοί γάξ οί 
τοιούτοι. Κα) τους πξός αυτους στουάαίως πως 
έχοντας' οίον θαυμάζοντας αυτους. Καί σπου
δαίους υπολαμβάνοντας. Καί χαίξοντας 
αύτοίς. Κα/ ταυτα μαλιςα πεπονθοτας, πεξί 
ά μ.άλιςα βούλονται αυτοί η θαυμάζεσθαι,. η 
σπουδαίοι δοκείν είναι, η ηδείς. Καί τούς 

ομοίους,
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όμοιους, χάι ταύτα επιτηδεύοντας, άν μη πα- 
ξενοχλωσι, μηόε απο ταύτού η ο βίος' γίνεται 
γάξ ουτω τό, χεξαμευς χεοαμει. Και τους 
των αυτών επι&υμούντας, ών λεγεται άμα 
μ,ετεγειν αυτους* εΐ όε μη, ταυτο και ουτω 
συμβαίνει. Και πξος ους ούτως εχουσιν, ως 
τε μη αίσγύνεσ&α/ τά οτξός όο^αν, μη χατα- 
φξονούντες. Και πξός ους αίσγύνονται τά πξος 
αλήθειαν. Και πξός ους φιλοτιμούνται, η υ'φ" 
ων ζηλούσ&αι βούλονται, χάι μη φ&ονέισ&αι, 
τούτους η φιλούσιν, η βούλονται φίλοι είναι. 
Και οις άν τάγα&ά συαπξάττωσιν, εάν μη 
μελλη αύτοις εσεσ&αι μείζω χαχα. Κα} τοις 
ομοίως χάι τους αποντας χάι τους παξοντας 
Φιλουσι 0ιο χα\ τους πε£ι τους τε^νεωτας 
τοιουτους τταντες φιλουσι. Και ολως τους
σφόάρα ψιλοφίλους, χαι μη εγχαταλείττοντας* 
μάλισα γάξ φιλουσι των άγαμων τούς φιλειν 
άγαμους. Κα; τούς μη πλαττομίνους ττξος 
αυτούς* τοιούτοι όε χαι οί τά φαύλα τά εαυτών 
λεγοντες* ειξηται γαο, οτι ττοος τους φίλους τα 
ΤΓξος όο^ανούχ αϊσγυνόμε^α’ εί ουν ο αϊσγυνο- 
μενος μη φιλεί, ό μη αισχυνομένος φιλούντι 
εοιχε. Και τούς μη φοβεξούς, χάι οις ^αομύ- 
μ.εν’ ούόεις γαξ ον φοβείται, φιλει. Ειύη όε 
Φιλίας, εταΐξία, οίχέιότης, συγγένεια, χαι 
οσα τοιαυτα. Ποιητιχα όε φιλίας, χαξίς, χαι 
τ: μη άεη^-ίντος ττοιησαι, χαι το ττοιησαντα μ.η 
οηλωσαι* αυτού γάζ ούτως ενεχα φαίνεται, 

χα\ 
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και ού di’ ετεξον. Π^) δε εχ&ξας κα} του μι
σεί ν φανεξόν, ως εκ των εναντίων ^7 &εωξείν. 
Βοιητικά δε εχ^ξας , όξγη , έπηξεασμός, δια- 
βολή. ’Οξγη μεν ούν ϊςύν εκ των πξός εαυτόν 
ίΧ$ξΛ κα} ανευ των πξός εαυτόν' εάν γάξ 
ύπολάβωμεν είναι τοιόνδε, μισούμεν. Κα} η 
μεν όξγη άε\ πεζϊ τά κα^εκασα- οιον Καλλία 
η ’Σωκξάτεί' τό δε μίσος κα} πξός τά γένη* 
τον γάξ κλέπτην μισεί και τόν συκοφάντην 
ίκαρος. Και τό μεν, ίατόν Χξόνω· το ανία- 
τον. Κα) η μεν τού λυπησαι εφιεται" η δε του 
κακ^σαι μάλλον. Αΐσ&ίσ&αι γάξ βούλεται ό 
οξγιζόμένος' τω δε, ού^'ν διαφίξει. ’άσι ^6 
τά μεν λυπηξά, αίσ&ητ απάντα" τάδε μάλιςα 
κακά, ηκιςα αισθητά, αδικία και άφ^οσύνη- 
ούδεν γαο λυπεί η παξουσία της κακίας. Κα) 
τό μεν μετά λύπης" τό δ’, ού μετά λύπης. ’θ 
μεν γάξ όξγιζίμενος, λυπειταΐ" ό δε μισών, ού. 
Και ό μεν, πολλών άν γενομενων, ελεησειεν* 
ό δε, ούδενός. Ο μεν γάξ, άντιπα&ειν βού^ 
λεται, ω οξγίζεται· δ δε, μη είναι. Φανεξόν 
ούν εκ τούτων, ότι ενδεχ,εται εγ&ξούς καί φίλους,

\>Ζ » fc ' \\>ζκαι όντας αποοεικνυναι, και μη όντας ποιειν, 
καί φάσκοντας διαλύειν, και η δί όξγην, η 
δί εχ&ξαν άμφισβητούντας, εφ' όπότεξ' άν 
πξοαίξηταί τις, αγειν. Ώοία δε φοβούνται, 
κα} τίνας, κα} πως έχοντας, ωδ’ε^αι φανεξόν.

^Ες-ω δη φόβος, λύπη τις η ταξαχη, εκ < 
φαντασίας μέλλοντος κακού, η φ^-αξτικού, η 

λυπηξού. 
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λυπηξοού. Ου’ γάξ πάντα τά κακά φοβείται* 
οίον, εί εςαι άδικος η βξαδΰς* άλλ’ όσα η λυ- 
ττας μ,εγάλας, η φ&ΰξάς δύναται' και ταυτα» 
άν μη πόρρω, αλλά σύνεγγυς φαίνηται, ως τε 
μελλειν" τα γάξ πο^ω σφόδξα, ου φοβούν
ται. ^Ισασι γά? πάντες, ότι άπο&ανούνται* 
αλΧ ότι ούκ εγγύς, ούδεν φξοντίζουσιν. Έΐ δη 
ό Φόβος τούτ ετιν, ανάγκη τά τοιαυτα φοβε- 
ξά είναι, όσα φαίνεται δύναμιν νχειν μεγάλην 
τού φ&είξειν, η βλάπτειν βλάβας, εις λύπην 
μεγάλην συντεινούσας. Διο και τά σημεία των 
τοιοΰτων φοβεξά’ εγγύς γάξ φαίνεται τό φο- 
βεξόν τούτο γάξ εςτ κίνδυνος, φοβεξού πλησι- 
ασμός. Τοιαυτα δε, ’εχ&ξα τε και όξγη δυ- 
ναμενων ποιειν τι' δηλον γαξ, ότι βούλονται τε 
και δύνανται' ως τε εγγύς είσι τού ποιειν. Και 
αδικία δύναμιν εγουσα τω πξοαίξεισ^αι γάξ 
ό άδικος, άδικος. Καϊ άξετη ύβξίζομάνη, δυ- 
ναμιν εγουσα' δηλον γάξ, οτι πξοαίξείται μεν, 
'όταν ύβξίφηται, άει, δύναται δε νυν.
φόβος των δυναμενων τϊ ποιησαι· εν παξασκευγ 
γάξ ανάγκη είναι και τον τοιουτον. ’Επεϊ δ' οί 
πολλοί ^είξους και ηττους τού κε^αίνειν, και 
δειλοί εν τοις κινδυνοις, φοβεξον ως επιτοπολύ, 
τδ επ' άλλω αυτόν είναι, ίΐς τε οι συνειδατες 
πεποιηκοτι τι δεινόν, φοβεξοϊ, η κατειπειν, η 
εγκαταλιπειν. Κα; οί δυνάμενοί άδικειν, αεί 
τοις δυναμενοις άδικεισβ'αΐ' ο'ς γάξ έπιτό πολύ 
αδικούσιν οί άν^ξωποι, όταν δύνωνται. Και οί

* ' ηοικημενοι, 
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ίλκ^ενβ», ί νομίζοντες άάικείσ&ατ άει γάξ τη- 
ξούσι καιξόν. Κα) οί ηάικηκότες, εάν όΰναμιν 
εχωσι, φοβεξοί, άε&ότες το άντιπα&είν 
ύπεκειτο γαξ το τοιούτο φοβερόν. Κα) οί των 

, ~ , ν ’ » ν ·/αυτών ανταγωνιςα,ι, οσα μη ενσεχετ<μ αμα 
υπάρχων άμφοιν’ άε} γαξ πολεμ,ουσι πξός τοι~ 
ούτους. Κα) οί τοίς κξείττοσιν αυτών φοβεξοί, 
κα) αυτοί? φοβεξοί' μάλλον γαξ άν άύναιντο 
βλάπτειν αυτους, η τούς κξείττους’ κα) ους 
φοζουνται οί Κξείττους αυτών, λα ταύτό. Κα) 
οί τοις ηττοσιν αυτών επιτιθέμενοι' η γα.ξ ηύη 
φοζίξοι, η αυ^ηθεντες. Κα) των ηάικημενων κάι 
εχθξών η αντιπάλων, ούχ οί όζύθυμοι κα) 
παρρησια^ικοί, αλλ’ οί πξάοι και εΐξωνες και 
πανουξγοι αοηλοι γαξ, ει εΎγυς' ως τ ουοεποτε 
φανεξοί, ότι πόρρω. Ώαντα ^ε τά φοζεξά, 
φοζεξωτεξα» όσα, άν άμαξτωσιν, επανοξ&ω~ 
σασ&αι μά εν^εχετα^, αλλ' ij όλως αδύνατα.
η μη εφ' εαυτοΊς, αλλ' επί τοίς εναντίοις. Καί 
ων βοη&ειαι μά εισίν, η μη ράόίαι· 'Ώ,ς λ απλώς 
ειπείν, φοζεξα ε^ιν, οσα έφ' ετεξων γιγνομενα 
η μέλλοντα, ελεεινά ε<^ι· Τα μεν οΰν φοζε~ 
ξά, κάι ά φοβούνται, σχεδόν, ως ειπείν, τά 
μεγι^α ταυτά ε^ιν' ως ^ε διακείμενοι αυτοί 
φοβούνται, νυν λεγωμ,εν. Εί ^η ε^ιν ό φοζος 
μετά πξοσδοκίας του πείσε^αί τι φ&αξτικόν 
•πα&ος, φανεξον ότι ουρείς φοβείται των οίομε- 
νων μ,ηόεν άν πα&έίν, ουόε ταυτα ά μη οϊοντα/ 
πα&ειν, ουόε τούτους ύφ'ων μη οιοντομιούάε τότε 

G οτε 
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ότεμή οι όντας. 'Ανάγκη τοίνυν φο^είσθας τούς οϊο· 
μένους τ* παθεΐν αν, κα< τούς ύπο τούτων, και 
ταύτα, και τότε. Ονκ οϊονται ύί παθεϊν άν,ούτε 
οΐ εν εύτυγίαις μεγάλαις οντες, και ύοκουντες' 
^ιο ύζζΐ^αι, καί ολίγωξοι, κα} θρασείς' ποιεί ύε 
τοιούτους πλούτος, ισχύς, πολυφιλία, ύύναμις' 
ούτε οΐ πεπονθίνας νομίζοντες τά ύεινά, και 
άπεψυγμίνοε πξος τό μέλλον, ώσπερ οΐ άποτυμ- 
πανιζόμενοι ήθη· αλλά άεί τινα ελπίδα ύπείνας 
σωτηρίας, πεξί ου άγωνιωσι· σημειον όε' ό γας 
φόζος βουλευτικούς ποιεί' καί τοι ούύεις βου- 
λεύετας πεξί των ανέλπιδων. 'ίϊς τε ύεί τοιου- 
τους παρασκεύαζες, όταν ή βελτιον το φο- 
&εί<θας αυτους, οτι τοίουτοί ε'ισιν οιοι παΒ’είν 
και γαζ άλλοι μείζους επα&ον' και τούς 
ομοίους οεικνυνα^ πασχοντας η πεπον^οτας, και 
ύπο τούτων ύβ ων ούκ ωοντο, και ταυτα, κα} 
τότε ότε ούκ ωοντο. ’Επε}} ύε πεζι φόζου β>α~ 
νεξόν, τί ε^ι, ‘καί πεο} των φοζεξων, και ως 
όκα^οι\χοντες όεύίασι, φανεξόν εκ τούτων, καί 
το ^αρρείν τί ε^ι, και πεξί ποια &αμαλεοι, 
κα} πως ύιακείμενοι θαρραλέοι εϊσί το, τε γασ 
Q-άρσος εναντίον τω φοζω, και το ^αοραλεον 
τω φοζεξω' ως τε μετά φαντασίας η ελπίς των 
σωτηρίων ως εγγύς όντων. 'Εςι 3-αρραλία, 
τά, τε ύεινά πόρρω όντα, κα} τά θαρραλέα 
εγγύς. Κα} επανορθώσεις εάν ωσι, και βοή
θειας, η πολλοί, η μεγάλος, ηαμφω. Και μήτε 
ή^ικημενοι, μήτε ήϋικήκοτες οΐσιν. 'Ανταγωνι-

ς-αί
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$·α< τε, η μη ωσιν ολως, η μη εχωσι δύναμιν 
η δύναμιν ’εχοντες ώσι ψιλοί· η πεποιηκότες ώσιν 
εϋ, η πεπονθότες. εάν πλείους ώσιν οϊς 
ταυτα συμφίξει, η κξειττους, η αμφω. Αυτοί 
δ' ούτως ’εχοντες, θαρραλέοι εισϊν, εάν πολλά 
κατω^ωκ,ενομ οίωντίμ, και μη πεπονθενανι. ’Η 
εάν πολλάκις εληλυθότες ώσιν εις τά δείνα, και 
διαπεφευγότες· δίχως γαξ απαθείς γίγνονται 
οϊ άγ&ξωποι, η τω μη πεπειξάσθομ, η τω βοή
θειας εχειν ώσπεξ εν τοίς κατά θάλατταν 
κινδύνοις, οί τε άπείξοι χειμώνας, θαρρούσι τά 
μέλλοντα· και οι βοήθειας ’εχοντες, διά την 
εμπείξίαν. Καί όταν τοίς ομοίοις μη η φο^εξδν, 
μη δε τοίς ηττοσι, και ών κξείττους οίονται εινα/· 
οίονται δε, ών κεκοατηκασιν, η αυτών, η των

f λ ~ C / \ > \ ς /κξειττονων, η των ομοιων. Και εαν υπα^χειν
αύτοίς oiavTcq κλείω καί μείζω, οις υπεξίχοντες, 
φοβεροί είττ ταυτα δ’ εςτ > κληθος χρημάτων, 
καί ισχύς σωμάτων, κα} φίλων, καϊ χωξας, καί 
των πξδς πόλεμον παξασκευών, η πασών, η των 
μεγί^ων. Κα< εάν μη ηδ^ηκότεςώσιν, η μ,ηδενα, 
η μη πολλούς, η μη τοιουτους, πεξί ών φο
βούνται. Καί όλως, άν τά πξδς θεούς αύτοίς 
καλώς εχη, τά, τε άλλα, και τά άπδ ση
μείων και λογίων· βαρραλεον γάξ η όξγη’ τδ δε 
μη άδικειν, άλλό άδικεισθα], ίξγης ποιητι
κόν τδ δε θειον υπολαμ^ανετα/ βοηθειν τοις 
αοικουμενοις. Και όταν πξοεπιχείξουντες» ή 
μηδέν άν παθείν, μηδε πείσεσθα^ η κατοξ- 

G 2 θωσειν
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οίωνται. Κα) πεξϊ μεν των (βοζεξων και 
θαρραλέων

6 Πο7α de a/cr^vvovTOf» κα) άναισγυντουσι, 
κάι πξός τίνας, και πωςίχοντες» εκ τωνδε δη- 
λον. ^Ε^ω δη αισχύνη, λύπη,τις κάι ταξαχη 
πεξ) τά εις άδοζίαν φαινόμενα φεξειν των κακών, 
η παξόντων, ii γεγονότων, η μελλόντων. 'η 
αναισχυντία, ολιγωξία τις, και άπά&εια πεξϊ 
τά αυτά ταυτα. Ει δη εςτν αισχύνη η όξΐ&εΊ- 
σα, ανάγκη αίσχΰνεσ&α] μεν επί τοις ταου- 
τοις των κακών, α όοκει αισχξα εινα^ αυτω, η 
ων φξοντίζει· τοιαυτα 3' ίάίν, όσα άπδ κακίας 
6ξγα εάιν οίον, άποζάλλειν ασπίδα η φυγείν* 
άπό δειλίας γάξ* κάι τό άπο^εξησα^ τταξα· 
κατα^ηκην άά άδικίας γάξ. Κα) τό συγγε· 
νόσ^Ο] οίς ου δει, η όττου ου δεί> δ ότε μ.η δεί· 
άττ άκολασίας γαξ. Κα* τό κεξδαίνειν άπα

~ X , \ , X > ·> .^ / rμ.ικξων, η απο αισγ,ξων, η αττ αουνατων, οιον 
ττενητων ij τε&νεωτων’ ο&εν καί η τταξοιμία, τό, 
καν απο νεκξοΰ ψίξειν' από αίσγξοκεξδίας γάξ 
καί άνελευ&εξίας. Κα) τό μη βοη^είν, δυνά- 
μενον, εις χξίματα, η ηττον βοη&είν' κάι τό 
βοη^είσ^αι παξά των ηττον ευπόξων. Κα) δα~ 
νείζεσ^-αι, ότε δό^ει αίτεΊν καί αιτείν, ότε 
άπαιτείν · και άτταιτείν, ότε αιτείν· καί επαι· 
νείν, ίνα δό^η αιτείν κάι τό άποτετυγηκότα, 
μηδέν ηττον πάντα γάξ άνελευ^εξίας ταυτα 
σημεία. Το δε επαινείν παξόντα, κολακείας· 
κάι τά τάγα^-ά μεν νπεξεπαινείν, τά δε φάυλα 

συναλεά
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σ'υναλείψειν, κα< τό ύπεξαλγείν επ’ αλγούντι' 
και ταλλα πάντα όσα τοιαυτα· κολακείας γάρ 

~ \ X \ e / / Ac
σημεία. Και το μη υπομενειν πονους, ους ο; 
πξεσζύτεξοι, η οΐ τξυφωντες, η οΐ εν εξουσία, 
μάλλον οντες, η όλως οΐ άδυνατωτεξοί' πάντα 
γαξ μαλαχίας σημεία. Και το ύψ* ετεξου εύ 
πάσχειν, καί τό πολλάκις· και ά εύ εποίησεν» 
όνειδίζειν' μικξοψυχίας γάξ πάντα κα\ ταπεινό
τητας σημεία, Καί τό πεξί αύτού λεγειν καί 
επαγγελλεσ&α\· και τό τά άλλότξία, αύτού 
φάσκειν' αλαζονείας γάξ' ομοίως 3ε καί επί 
των άλλων εκά^ης των τού ήθους κακιών τά ’εξ-

V \ - \ \ Ί > χ ' 'γα, και τα σημεία, και τα ομοια' αισχξα γαξ 
καί αΐσχυντηλά. Και επί τούτοις, τό καλών 
Τ t / λ ' Ί / λ , <ων πάντες μετεχουσιν, οι ομοιοι πάντες, η οι 
πλείςαι, μη μετεχειν. 'Ομοιους 3ε λέγω 
ομαε&νείς, πολίτας, ηλικας, συγγενείς' ολως 
τούς ε£ ίσου· αΐσχξόν γάξ ηόη τό μη μετεχειν' 
οίον, παι3εύσεως επί τοσούτον, κα} των άλλων 
ομοίως, πάντα 3ε ταύτα μ,άλλον, άν 3ί εαυ
τόν φαίνηται' ούτω γάξ η3η από κακίας μάλ
λον , άν αύτός η αίτιος των ύπαξ^άντων, η 
ύπαξχόντων, η μελλόντων. Πασχοντες 3ε, η 
πεπον&ότες, η πεισόμενοι τά τοιαυτα, αΐσχύνον- 
ται, οσα εις ατιμίαν φεξει και ονειόη. Ταυτα 
ο εςιν, οσα εις υπηξετησεις η σώματος η εξγων 
αΐσχξων, ων έ^ι τό ύζξίζεσ^αι. Καί τα μεν, 
εις ακολασίαν, και εκοντα καί ακοντα· τά 3ε» 
εις βίαν, άκοντα' από άναν3ξίας γάξ η δειλίας, 
η υπομονή» και τό μη άμΰνεσ&α\. "Α μάν ούν

G 3 αΐσχύ- 



102 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΧ

αίσχύνονται, ταυτα έςτ κα) τά τοιαυτα. *Επει 
Je πεξ'ι άδο^ίας φαντασία ίςιν ή αισχύνη, καί 
ταύτης αύτής χάξίν, άλλα μή των άποζαινόν- 
των ουδείς & δό^ης φξοντίζει , άλλ’ ή διά τους 
δο^ά^οντας’ ανάγκη τοΰτους αίσχύνεσ^» ών 
λόγον εχει. Λογον δέ έχει των 3-αυμαζοντων, 
κα} ους θαυμάζει , και ύφ' ών βούλεται &αυ- 
μάζεσ&ου, και πξδς ούς φιλοτιμέίται, και ών 
μή καταφρονεί τής δό^ης. ©αυμάζεσ&ομ μεν 
ούν βούλονται υπό τούτων, και ^αυμαζουσι 
τουτους, οί ’εχουσί τι άγαμόν των τίμιων’ ή 
•πας ων τυγχάνουσι δεόμενοι σφόδξα τίνος, ών 
εκείνοι κύξιοΓ οιον οί έξώντες. Φιλοτιμουνται δε 
•πξός τους όμοιους. Φξοντίζουσι δε, ως άλη- 
&ευόντων των φξονίμων τοιούτοι δέ, οί τεπξεσβύ- 
τεςοι καί οί πεπαιδευμένοι. Κα} τά εν δφΟαλμοίς, 
και τα εν φανεξω· ό^εν και ή παξοιμία, το, έν 
δφ&αλμοίς είναι αίδω. Διά τούτο τούς άει παςε· 
σομενους μάλλον αισχυνονται, και τους πςοσε· 
χοντας αύτοίς, δια τδ εν όφ^αλμοίς άμφοτε- 
ςα. Και τούς μά πεξί ταυτα ενόχους’ δηλον 
γαξ, οτι ταναντια οοκει τουτοις. Και τους μη 

\ „ / < / <\ συγγνωμονικους τοις φαινομενοις αμ,αξτανειν α 
γάξ τις αυτός ποιεί, ταυτα λεγεται τοίς πελας 
ού νεμεσαν ως τε ά μή ποιεί, δηλον ότι νεμέ
σα. Και τούς ε^αγγελτικούς πολλαις’ ούδεν 
γάξ διαφ'ξ'ΐ μη δοκειν, η μη έ^αγγελλειν· 
’Ε^αγγελτικο} δε, οί τε ήδικημένοι, διάτοπα- 
ξατηςείν’ κα,ι οί κακολόγοι' είπες γάξ και τους 
μη άμαςτάνόντας, ετι μάλλον τούς άμαξτάνόν

τας.
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τας. Καί οίς η διατξιζη έτη τοίς των πελας 
άμαξτίαις* οίον, χλευασάις καί κωμωάοπΰιοίζ' 
κακολόγοι γάρ πως ούτοι, και εζαγγελτικοί, 

\ > r Μ > / , ν \Και εν οις μηοεν αποτετυχηκασιν ωσπεξ γαρ 
&αυμαζόμενοι ^ιάκεινταμ Διό και τους πρω- 
τόν τι άεη&ίντας αίσχύνονται, ως ού^ίν πω ^ο- 
^ηκότες εν αυτοίς. Ύοιούτοι οί τε αξτι βου- 
λόμενοι φίλοι Jvaf τά γάξ βελτις-α τε^εαντομ’ 
άιό «υ ίχει η του Ευξίπίόου άπόκξίσις πξός τους 
Συξακουσίους· και των πάλαι γνωξίμων οί μη- 
2εν συνειάότες. Αίσχύνονται ού μόνον αυτά 
τά ρη&εντα αίσχυντηλά, αλλά και τά σημεία' 
οίον, ού μόνον άφξούισιάζοντες, άλλα καί τα 
σημεία αύτού* και ού μόνον ποιούντες τά αίσχξά, 
άλλα καί λεγοντες. '"Ομοίως ύε ού^ε τούς είξη- 
μενους αίσχύνονται μόνον, αλλά και τούς άη- 
λωσοντας αυτοίς* οίον» ^εξαποντας και φίλους 
τούτων, 'ολως ύ' ούκ αίσχυνοντομ, ου& ων 
πολύ καταφξονούσι της άό^ης τού άλη^εύειν* 
ουάείς γάξ παιύία και &ηξία αίσχύνετ^· ούτε 
τά αύτά τούς γνωξίμους καί τούς άγνωτας’ 
αλλά τους μεν γνωξίμ.ους, τά πξος αλήθειαν 
^οκούντα* τούς ύε άπο&εν, τα πξός τον νο- 
μον. λύτοί ύε ωύε ^ιακείμενοι, αίσχυν&ειεν 
av πζωτον μεν, εί ύπάξχοιεν πξος αύτούς 
εχοντες ούτω τινες, οίους εφαμ^εν είναι ους 
αίσχυνονται. Ησαν ύε ούτοι, η &αυμαζόμενοι, 
η ^αυμάζοντες y η ύφ1 ων βούλονται &αυμά- 
ζεσ^Ό], η ων δέονται τινα χξείαν, ων μη 

G 4 τεύ^ον-
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τεύ^οντα^ a^ofcoi όντες. Κα) ούτοι, όξωντίζ* 
ωτπεξ Κυρίας πεξι της Σάμου κληξουχίας έόη- 
μηγόξησεν' η'^ίου γάξ ύπολαβείν τους ‘Αθη
ναίους, πεξΐες-dvai κύκλω τους 'Ελληνας, ως 
οξωντας, και μη μόνον άκουσομένους, ά άν 
-φηφίσωνταή' η άν πλησίον ώσιν οί τοιούτοι, η 
μελλωσιν αισθησεσθαγ ho και όξάσθαι άτυ- 
γούντες υπό των ζηλούντων ποτέ, ου βούλονται 
θαυμας-άι γάξ οί ζηλωταί. Καί όταν εχωσιν, 

Α - »ι \ ι rα καταισχυνουσιν εξγα και πξαγματαί η εαυ
τών, η πξογόνων, η άλλων τινων πξός ους ύπάξ- 
χει τις αύτοίς άγχιςεία· και ολως, ύπέξ ων 
αίσ-γυνονται αυτοί. Εισί λ ούτοι οί είξημένοι, 
και οί εις αυτους άναφεξόμενοι, ων όιόάσκαλοι 
η σύμβουλοι γεγόνασι. Καί εάν ώσιν ετεξοι 
όμοιοι, πξός ους φιλοτιμουντα)· πολλά γάξ 
αίσχυνόμενοι λα τους τοιουτους, καί ποιοΰσι, 
και ου ποιοΰσι. Καί μέλλοντες όξάσθα/, καί 
εν ψανεξω άνα<τξίγεσθ^ τοίς συνειάόσιν, 
αισγυντηλο} μάλλον είσιν. 'θ&εν καί 'Αντιιών 
e ποιητης, μελλων άποτυμπανίζεσθαι υπό Διο
νυσίου, εϊπεν, ί^ων τους συναποθνησκειν μέλ
λοντας εγκαλυπτομενους, ως ηεσαν όιά των 
πυλών Τι εγκαλυπτεσθε, εφη, η μη αυξιόν 
τις υμάς ϊ$η τούτων; Ή*ξΐ μέν ούν αισχύνης, 
ταύτα' πεξί όέ αναισχυντίας, άηλον ως εκ των 
ενάντιων εύποξησομεν.

7 Τιθι ^έ χάξιν εχουσι, και επί τίσιν, η πως 
αυτοί εχοντες, όξισαμενοις την χάξιν, ^ηλον

ε<ται.
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εςαι, νΕςω άη χάξίς > κα3·’ Jv ο εχων λέγεται 
χάξιν ύπουξγεϊν τω άεομένω, μη αντί τίνος, 
μηύ' 'ίνα τι αύτω τω ύπουξγούντι, αλλ’ ίνα 
έκείνω τι. Μεγάλη άν, η σφόδξα άεο μόνων, 
η μεγάλων, η μεγάλων και χαλεπών, η έν 
καΐξοις τοιουτοις, η μονος, η ττξωτος, η μαλι· 
7α. Δεήσεις είσιν αι όξέ^εις, και τούτων 
μάλιςα αι μετά λύπης του μη γιγνομενου· τοι- 
αύτα) άε αι ίπι&υμίαϊ οίον ο εξως. Κα} έν ταίς 
τού σώματος κακώσεσι, κα} έν κινύύνοις’ και 
γάξ ό κινύυνεύων επιθυμεί, και ο λυπούμενος, 
Διο οι έν πενία παξίςάμενοι και φυγαίς, καν 
μικξάυπηξετησωσι, ^ιά το μέγεθος της Θησέως. 
Και τον καΐξον κεχαξίσμενοι· οίον, ό εν Λυκείω 
τον φοςμαν άους. 'Ανάγκη ουν μάλισα μεν εις 
τοιαυτα Ιχ,ειν την υπουργίαν' ii άέ μη, εις ira, 
η μείζω. ί2ς τ έττει φανεξον, κα} οτε, και 

οίς γίγνεται χαξίς, καϊ πώς εχουσι, άηλον 
οτι έκ τούτων παξασκευα^έον τούς μεν ^εικνύντας 
η όντας, η γεγενημενους έν τοιαύτη λύπη και 
άεησετ τούς > ύπηξετησα^ έν τοιαύτη %ξάα 
τοιούτόν τι ύπηξετουντας. Φανεξΰν ύέ, και ό^εν 
άφαίξείσ^αι έν^εχετα^ την γ^άξίν, κα} ποιείν 
ά^αξί^ους' η γάξ, ότι αυτών ένεκα ύπηξετού~ 
σιν, ύ υπηξετησαν τούτο άέ ούκ ην χάξίς* η ότι 
άπό τύχης συνεπεσεν, ηναγκάσ&ησαν' ^{οτ* 
άπέ^ωκαν, αλλ’ ούκ εάωκαν, εί τε εί^ότες, ει 
τε μη' άμ^οτέξως γάξ τι άντι τινός* ώςτε ούύε 
ούτως άν ειη χάξις. Κα} πεξί άπάσας τάς κα- 

G 5 τηγοξίας
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✓ / « χ , \ V/
τηγοξίας σ-κεπτεον’ η γαξ %ΛξΚ en r0~ 
Α), η τοσΌνδί, η τοιονδί, η ποτέ , η που. Ση-

~ XX > ’/, X t / \ · ~μειον όε, ει ελαττον υπηξετησαν’ και ει τοις 
^ξόίς, η ταυτα, η ίάα, η μείζω' δηλον γαξ» 
’/ ’ XX - t ,\ .-.-·> > X /οτι -ουϋί ταυτα ημών ενεκα. Η ει φαύλα, ειοως’ 
ούδεις γάξ ομολογεί όείιτ&αι φαύλων. Κα} πεξί 
μεν του χαξίζεσ^Ό/ και αγαξί^ν, είξητομ.

§ Hola δε ελεεινά, και τίνας ελεούατν, καί 
πως αυτοί εγοντες, λίγωμεν. Εςω δη ελεος, λύ
πη τις επί φαινόμενα κακω φ^αξτικω και λυ- 
νηξω, του αναξίου τυγχάνει, ο καν αυτός 
πξοσδοκηο-ειεν άν πα&είν, η των αύτού τινα· 
και τούτο, όταν πληνίον φαίνητα^' δηλον γάξ, 
οτι αναγκη τον μέλλοντα ελεηιτειν, υπάξγειν 
τοιουτον οίον οιηο-ειτ^αι πα^είν αν τι κακόν, η

’ X λ -^ » λ X \ ~ χαυτοί', η των αυτου τινα, και τοιουτον κακόν, 
οιον είξητομ εν τω Οξω, η ομοιον, η παξαπλησΊον, 
Διο ούτε οί παντελώς άπολωλότες ελεουσιν* 
ουδεν γάξ άν ετι παθείν οιονται' πεπόν^ασι 
γαξ' ούτε οί υπεξευδαίμονείν οιόμενοι, άλλ1 
νβξίζουσιν' εί γάξ άπαντα οίονται υπάξγειν 
ταγα&α , δηλον ότι καί τδ μη ενδεγετ^ομ πα- 
^ειν τι κακόν καί γαξ τούτο των άγαμων. 
Ειστ δε τοιουτοι, οϊοι νομίζειν πα^είν άν' οι Τε 
πεπονόάότες ηδη, και διαπεφευγοτες. Καί οί 
πξειτβυτεξοι, καί διά το φξονείν, και δί εμπει- 
ξίαν. Κα} οί άτ^ενείς. Καί οί δειλοτεξοι μάλλον. 
Καίι οί πεπαιδευμένοι' εύλόγγοι γαξ. Και οις 
υπαξ^ουσι γονείς, η τέκνα» η γυναίκες' αύτού

τε
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τι γάξ ταυτα, na} οια παθέίν , τά είξημενα· 
Κάι μήτε εν άν^ξείας πά&ει όντες' οίον εν όξγη, 
η papper άλόγιτα γαξ του εσομενου ταύτα' 
μητ εν ύβξ^ικ^ δια&έσει' καί γαξ ούτοι άλό- 
γιςοι τού πείσεσ&αί τι' άλλ' οι μεταξύ τούτων' 
μητ αύ (φοβούμενοι σφό^ξα: ού γαξ ελεούσιν 
οί εκπ εκλεγμένοι ^ιά τό είναι πξός τω οίκείω 
παύει. Καν οίωνταί τινας είναι επιεικείς· ό γαξ 
μηΰένα οίόμένος, κάντας οίησετ/μ άξιους είναι 
κακού. Ολως όη, όταν εχη ούτως, ως τ ανα- 
μνησ&ηναι τοιαυτα συμβεβηκότα, η αύτω, η 
των αυτού' η ελπίσαι γενεσ^μ, η αύτω, η των 
αυτού. 'Ω,ς μεν ούν εχοντες ελεούσιν, είξηται. ΛΑ 

ελεούσιν, εκ τού όξισμού δηλον. 'θσα τε γαξ 
των λυπηξων κάι όύυνηξων φ^αξτικα, πάντα 
ελεεινά· και οσα αναιοετικα' και όσων η τυχ^ 
αιτία κακών, μεγε^ος εξάντων. ΫΕς·ι ύε όύυνηξά 
μεν, καί φ^αξτικά, θάνατοι και αίκκμ, και σω
μάτων κακώσεις, και γηξας, και νόσοι, καί τξο- 
φης ’εν^εια. 'ίΐν η τύχη αίτια κακών, άφιλία, 
ολιγοφιλία' ^ιό κάι το ^ιεσπάσ^αιάπό των φί
λων κάι συνήθων, ελεεινόν’ αίσχος, άσ&ενεια, 
άναπηξία' καί το όθεν Κξοσηκεν άγαμόν τι κξά- 
ξαι, κακόν τι συμβηναι' καί τόπολλάκις τοιούτο. 
Καί τό πεπον^ότος γε'νέσ&αι τι άγαμόν' οίον^ 
Α.ιοπεί&ει τά παξά βασιλεως, τε^νεωτι κατε- 
πεμφ^η. Καί τό η μη^εν γεγενησ&αι αγαθόν, 
η γενομενων μη είναι απολαυσιν. Εφ οις μ^ν 
ούν ίλεούσι, ταύτα, κάι τοιαυτα εςτν. ’Ελε- 

ούσι
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ούσι τούς τε γνωρίμους, εάν μη σφόδξα 
εγγύς ωσιν οίκειοτητί' πεξ} δε τούτους, ωσπεξ 
πεξί αυτούς μέλλοντας εχουσι. Διό ζάι ' Αμα- 
σις, επί μεν τω υΐεί άγομίνω «τη τό άπο&ανείν, 
ούκ εδάζξυσεν, ως φασιν, Μ δε τω φίλω 
πξοσαιτούντί' τούτο μάν γαξ ελεεινόν' εκείνο δε 
δεινόν. Τδ γάξ δεινόν, ετεξον τού ελεεινού, και 
εκκξουςτκον τού ελεου, ζαϊ πολλάζις τω ιναν- 
τίω χξησιμον. 'Ετι ελεούσιν εγγύς αυτού τού 
δεινού όντας. Και τούς όμοιους ελεούσι, ζατά 
ηλικίαν, κατά η&η, ζατά ε^εις, κατά ά$ιώ- 
ματα, κατά γένη* εν πάσι γάξ τούτοις μάλ
λον φαίνεται και αύτω άν υπάξ^. Ολως γάξ 
ζάι ενταύθα αεί λαβείν, οτι, όσα εφ3 αυτών 
φοβούνται» ταύτα επ άλλων γιγνομενα ελεού
σιν. 3Εττει δε εγγύς φαινόμενα τά πάύη, ελεει
νά εϊσι, τά δε μυξίοςόν έτος γινόμενα η εσόμε~ 
να, ουτ ελττιςοντες, ούτε μεμνημενοι, η ολως 
ούκ ελεούσιν, η ούχ ομοίως' ανάγκη τούς συνα- 
τΐΐξγαζομενους, σχήμασι, κα} φωναίς, και 
εσ^ητι, ζάι ολως τη ύποζξίσει ελεεινοτεξους 
iiva>f. ’Εγγυς γαξ τοιούτι φαίνεσ^αι τό κα
κόν, 7Γξό ομμάτων ττοιούντες, η ως μέλλον, η 
ως γεγονός. Και τά γεγονότα άξτι, η μέλλον
τα διά ταχέων, ελεεινότερα διά τό αυτό. Και 
σημεία, και τάς πξάζεις' οίον, εσ&ητάς τε 
των πΈΤΓον&οτων, και οσα τοιαύτα. Καί λόγους 
των εν τω οτά^ει οντων, οίον η δη τελευτωντων. 
Και μάλι^-α, τό σπουδαίους είναι, εν τοίς τοιού-

τοις
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τοις καΐξοίς όντας, ελεεινόν. 'Απαντα γαξ ταυ- 
τα, άιά το ΐγγυς φαίνεσθα], μάλλον ποιεί τον 
ελεον’ και ως αναξίου τε ουτος, καϊ εν οφθαλ- 
μοίς φαινομένου του πάθους.

’Αντίκειται οε τω ελεείυ, μάλι^α μεν, ο c) 
χαλούσι νεμεσαν το γάο λυπείσθομ επί ταίς 
άναξίαις κακοποαγίαις, αντικειμένου ε^ι τξό· 
που τινα , και άπο του αύτού ήθους, το λυπεί- 
σθω] επϊ ταίς άναξίαις εύπξαγίαις- καϊ άμφω 
τά πάθη ήθους χξηςού. Αεί γάξ επϊ μεν τοίς 
άναξίως πξάττουσι κακώς, συνάχθεσθομ καϊ 
Ιλεείν' τοίς 3’ ευ, νεμεσαν' άδικον γάξ, το πα- 
ξα την αξίαν γιγνομενον' διοκαϊ τοίςθεοίς άπο- 
^ομεν το νεμεσαν. Αοξειε άν καϊ ο φθόνος 
τω ελεείυ του αυτόν άντικείσ^αι τξόττον, ως 
σύνεγγυς ον καϊ ταυτον τω νεμέσαν εςι άε 
ετεξον. Λύπη γάξ ταξαγωάης, καϊ ο φθόνος 
ε^ϊ, ’Λαι εις εύττξαγίαν, άλλ' ου του αναξίου, 
άλλα του ίσου, καϊ ομοίου. Το άε, μη οτι 
αύτω τι συμβησεται ετεξον, αλλά άί αυτόν του 
πλησίον, άπασιν ομοίως άεί ύπάξ^ειν. Ου γάο 
ετι εςα^, το μεν, φθόνος' το άε, νέμεσις- άλλα 
φόζος, άν άιά τούτο ύπά^η η λύπη, και η 
ταξαχη, οτι αύτω τι ε^α\ φαύλον άπ^ της εκεί
νου εύπξαξίας. Φανεξον άε, οτι ακολουθήσει 
και τα εναντία πάθη τούτοις. ‘ο μεν γάξ λυ- 
πουμενος επι τοίς άναξίοις κακοπξαγουσιν, 
ησθητετα^, ή άλυπος εςα) επϊ τοις εναντίοις κα- 
κοπξαγούσιν, Οιον, τούς πατξαλοίας και μιαι- 

φόνους,
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φόνους, όταν τύγωσι τιμωξίας, ούδεις αν λυ- 
πη&είη χ^ός· δεί γάξ χαίξΜ επι τοίς τοιου- 
τοις' ως δ' αύτως κα) επί τοίς εύ πξαττουσι 
κατ' ά^ίαν' α/αφω γαξ δίκαια» κάι ποιεί γαί- 
ξειν τόν επιεική’ ανάγκη γοΐξ έλπιζειν υπαξ^αι 
αν, άπεξ τω ομ,οίω» καί αύτω. Και ετι τον 
αύτου η&ους απαντα ταύτα' τά δε εναντία» 
τού εναντίου. Ό γάξ αυτός ετιν επιγαΐξεκακος 
καί φ&ονεξός· εφ' ω γάξ τις λυπείτομ γιγνομε· 
νω» και ύπάξχοντι» άναγκαίον τούτον επι τη 
ς-εξησει» και τη φ&οξα τη τούτου γαίξειν. Διό 
κωλυτικά μεν ελεους πάντα ταύτ εςτ διαφεξει 
δε, διά τάς είξημενας αιτίας' ως τε πξός τό μη 
ελεεινά ποιείν» απαντα ομοίως χξησιμ,α. Πξω- 
τον μεν ούν πεξ} τού νεμ.εσαν λέγω μεν, τίτιν τε 
νεμεσωτι, και επι τισΊ, και πως εγοντες αυτοί' 
ειτα μετά ταύτα» πεξ} των άλλων. Φανεξόν 
δ' εκ των είξημόνων* εί γάξ εςι το νεμεσάν, λυ- 
πείσ-^α] επι τω φαινομενω άνα^ίως εύπξαγεΐν, 
πξωτον μεν όηλον, οτι ούχ οίον τ επ} παπί τοίς 
άγα^οίς νεμεσαν. ούδεις γάξ» εί δίκαιος» 
η άνδοεΊος» η εί άξετην ληψετα/, νεμεσηπει τού- 
τω. ούδε γάξ οί ελεοι επί τοίς εναντίοις τούτων 
είπίν' άλλ' επι πλούτω, καί δυνάμ,ει» καί τοίς 
τοιούτοις» όπων» ως άπλως είπειν» α^ιοί είπιν 
οί άγαμοί» καί οί τά φύσει εχοντες άγα^ά. 
οίον» εύγένειαν» καί κάλλος» καί όσα τοιαυτα. 
'Επειδή δε τό άξχαιον εγγύς τι φαίνεται τού 
φύσει» ανάγκη» τοίς τό αύτό εχουσιν άγαμόν»
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ίαν νεω~ί f^cVTgc τυγχάνωσι, καί διά τούτο 
εύπξαγώσι, μάλλον νεμεσάν. Μάλλον' γάξ 
λυπούσιν οί νεωςί πλουτούντες, των πάλαι καί 
δια γένους. ‘Ομοίως δε και αξχοντες, καί δυ- 
νάμενοι, καί ττολυφιλοι, καί εύτεκνοι, καί 
ότιούν των τοιοΰτων, καν διά ταύτα άλλο τι 
άγαμον γίγνητα] αυτοίς, ωσαύτως. Καί γαο 
ενταύθα μ^άλλον λυπούσιν οί νεόπλουτοι, άζ- 
χοντες διά τόν πλούτον, η οι άξχαιοπλουτοι. 
Ομοίως δε καί επί των άλλων. Αίτιον δ' ότι οι 
μεν δοκούσι τά αυτών εχειν, οί δ' ού" το' γάξ 
αεί ουτω φαινόμενον εχειν, άλη&ες δοκει' ωςτε 
οί ετε^οι , ου τά αυτών εχειν. Και επεί εκατόν 
των άγαμων, ού τού τυχόντος αίτιον, αλλά 
τις ε^ιν αναλογία, και το αρμοττον οιον, οπλών 
•κάλλος ού τώ ύίκαίω άξμόττει, αλλά τω άν~ 
^έίω' και γάμ.οι άια^εροντες ού τοίς νεως-ι 
πλουτούσιν, αλλά τοίς εύγενεστν. ’Εαν ούν 
άγαμός ων μη τού άςμ^οττοντος τυγχάνη, νεμε- 
πητόν, και τόν ηττω τω κ^είττονι αμφισ-βητείν* 
μάλι^α μ,εν ούν τούς έν τω αύτω" ό^εν καί 
τουτ είοηται,

Αιαντος d’ άλεεινε,μάχην Ύελαμωνιά^αο" , 
Ζευς γαξ οι νεμίσασ-χ οτ άμείνονι $ωτί 

μάχοιτο.
Ι,ί όε μ.η, καν όπωτούν ό ήττων τώ κξείττονι' 
οιον, εί ό μουσικός τω οικαίω" βελτίων γάξ η 
δικαιοσύνη της μουσικής. Οίς μεν ούν νεμ.εσώσι, 
καί δί ά, εκ τούτων δηλον ταύτα γάξ, καί

X 



112 ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΤΧ

τά τοιαυτα εττν. Αυτό} δε νεμεσητικοί είτιν» 
εάν άξιοι τυγχάνωσιν οντες των μεγίτων αγα
θών , κα/ ταυτα κεκτημενοΓ τό γαξ των όμοιων 
ηξιώσ&αι τους μη όμοιους, ού δίκαιον. Δεύτε- 
ξον δ’ > άν οντες αγαθοί και σπουδαίοι τυγχά- 
νωσι· κξίνουσί τε γαξ εύ, και τα αδικα μισού- 
σι. Κα/ εάν φιλότιμοι, και όξεγόμενοί τινων 
πξαξεων, και μαλιςα πεξι ταυτα (φιλότιμοι, 
ώσιν, ών ετεξοι ανάξιοι οντες τυγχάνουσι. Και 
όλως, οί άξιούντες αυτοί αυτους, ών ετεξους 
μη άξιούσι, νεμησητικοί τούτοις, καί τούτων. 
Διό καί οί άνδξαποδωδεις και (φαύλοι και αφι
λότιμοι, ού νεμεσητικοί ούδεν γάξ ετι τοιούτον, 
ού αυτούς οίονται άξιους είναι. Φανεξόν δ’ εκ 
τούτων, επ} ποίοις άτυχούσι, καί κακοπξαγού- 
σιν, η μη τυγγάνουσι, χαίξειν, η άλύπως 
εχειν δεί' εκ γάξ των είξημενών τά αντικείμενα 
οηλα ε<?ιν. Ως τε αν τους τε κξίτας τοιουτους 
τταξασκευάτη ό λόγος, καδ τούςί ά^ιούντας 
ίλεείσ-^αι, καί εφ' οίς ελεείσ&ίμ, οεί^ ανα
ξίους μεν όντας τυγχάνειν, άξιους δί μη τυγχά- 
νειν, αδύνατον ελεείν.

ΙΟ Δηλον δε> και νηι τί(Γι φ^ονούστ, και τίσΊ, 
και ττώς ’εχοντες, είπεξ εάίν ό φ&ονος, λυττη 
τις ετδι εύττξαγίαφαινομενη των είξημενων άγα
μων, οτεξ} τούς όμοιους, μη ίνα τι αύτω, άλλα 
δί εκείνους’ φ^ονησΌυσι μεν γάξ οί τοιούτοι, οίς 
είσ-ί τινες όμοιοι, η φαίνονται. Ο*μ,οίους δε λέγω, 
κατά γένος, κατά συγγένειαν, κα^' ηλικίαν, 

κα&* 
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κα& ε^ιν, κατα δόξαν, κατά τα υπάρχοντα. 
Κλ< οίς μικξου εΛλβ/πο, το μη πάντα υπάξ^ 
χειν' διό, οί μεγαλα πξάττοντες, καί εύτυ- 
χούντες, φ&ονεξοί είσιν’ πάντας γάξ οϊονταή 
τα αυτών φίξειν. Και αί τιμώμενοι επί τινι 
διαφεξόντως, καί μάλιςα επί σοφία, η εΰδαι- 
μονιά. Και οί φιλότιμοι φ&ονεξωτεξοι των 
αφιλότιμων. Και οί δοξόσοφοι· φιλότιμοι γάξ 
επι σοφία. Καί ολως οί φιλόδοξοι πεξί τι, 
φ&ονεξοί πεξί τούτο. Καί οί μεΧξόψυχοΓ πάν
τα γάξ αΰτοϊς δοκεί μεγάλα είνα/. ’Εφ’ οις 
δε φ&ονοΰσι, τά μεν άγα&ά είξηται' εφ’ όσοις 
γάξ φιλοδοξουσι, καί φιλοτιμουνται εξγοις, καί 
οξέγοντα] δόξης, καί οσα ευτυχήματα εςτ, 
σχεδόν πεξί πάντα φθόνος εάι, καί μ.άλιςα, 
τ > \ α > / λ ν k ~ , \ων αυτοί η οξεγοντα^, η οιοντιμ όειν αυτους

>f λ τ > \ ~ I ~ r ,εχειν, η ων αυτοί τη κτησει μικξω υπεξεχουστν, 
η μικξω ελλείπουστ. Φανεξον άε, και οις φ&ο- 
νούτιν' άμα γάξ εϊξητα^’ τοις γάξ εγγύς καί 
Χξονω , καί τόπω, καί ηλικία, καί ΰό^η, φ^ο- 
νού(τιν' ο^εν εϊξηται,

Το συγγενές γάξ καί φ^ονεϊν επί<τατα\' 
κάι πξος ους φιλοτιμουντα^’ φιλοτιμουνται μεν 
γάξ πξος τους εϊξημένους' πξος ^ε τους μ,υξίοςάν 
V V ^ \ \ , / λ Λ Λ,έτος όντας, η πξος τους εσομενους, η τες^νεωτας, 
ουρείς' ού^ε πξος τους εφ* ‘Ηξακλείαις ^ηλαις* 
ουό ων πολύ οίονται παξ αυτοις, η παξα τοις 
αλλοις λείπεσ&αι' ουο ών πολύ υπεξεχειν. 
ίΐσαυτωςκαι πξος τουτους, και πεξί τα τοιαυτα.

Η 'Επεί
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?£ττ« Je πξος τους άυταγωνι^άς, κάι άντεξα- 
ς-άς , και όλως τους των αυτών εφιεμένους φι- 
λοτιμούντα[, ανάγκη τούτοις μάλις-α φ&ονεϊν 
ο&εν εϊξηται, Καί κεξαμ,εύς κοξαμεϊ. Και τοϊς 
ταχύ, η οί μόλις τυχοντες, η μη τυχόντες, 
φ&ονούσι. Καί ών η κεκτημένων, η κατοξ&ούν-

»/ ν > ~ » \ μ \ τ ’ 'των, ονεισος αυτοίς' ειτι οε και ουτοι, εγγύς 
και ομοιοι' οηλον γαξ, οτι παξ αυτους ου 
τυγχάνουα-ι του άγαμου’ ως τε τούτο λυπούν 
ποιεί τον φθόνον. Κα} τοϊς, η εχουσι ταυτα» 
\ / Λ * *· *** \ / /κεκτημενοις, α αυτούς πζοσηκξν, η ίκικτηντο 
ποτέ· διο πξετβύτεξοι γε νεωτέξοις. Και οι 
ΤΓολλά ^αττανηταντες εις το αυτό, τοϊς ολίγα, 
φΟ-ονουστ. Δηλον ^ε, καί εφ' οίς γαίξουτιν οι 
τοιουτοι, και επί τίτι, και ττως εχοντες' ως 
γάξ μη εχοντες λυπουντα/, ούτως εχοντες ετϊι 
τοϊς εναντίοις η^ησΌνταή. 'Ως τε αν αυτοί μεν 
•παξαοτκευατ^ωσιν ούτως εχειν, οί ό’ ελεεϊσ^-αι 
η τυγχάνειν τίνος αγαθού ά^ιούμενοι, ώτιν οίοι 
οί είξημενοι, δηλον ως ού τεύ^οντοοι ελεου παξά 
των κυξίων.

11 Πως δ3 εχοντες ζηλουστ, και τά ποια, καί 
επί τίσιν, εν^ένδ' ε^ί δηλον εί γάξ εςϊ ζήλος, 
λύπη τις επί φαινομενη παξουτία άγαμων εν
τίμων, και ενδεχόμενων αύτω λαζεΐν, πεξι 
τούς ομοίους τη φύτει, ούχ ότι άλλω, άλλ9 οτι 
ούχ) καί αύτω ε?Γ διο καί επιεικές έ^ιν, ό ζ^λος, 
καί επιεικών το δέ φ&ονεϊν, φαύλον, καϊ 
φαύλων· e μεν γάξ αυτόν παξασκευάζει διά

T9V
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το7 ζήλον τυγγάνειν των άγαμων* ο τον 
πλησίον, μη εχειν ύιά τον φθόνον’ ανα^κ..

ζηλωτικούς μεν είνα\, τούς ά^ΐούντας εαυ- 
τους άγαμων, ων μη εγουσιν’ ούύείς γαξ ά'^ιοί 
τά φαινόμενα αδύνατα' ύιο οί νέοι, και οί με- 
γαλοψυγοι, τοιούτοι' και οίς ύπάξγει τοιαυτα 
άγα^ά, α των εντίμων άξιά εςτν αν^ξων ε?ι 
γαξ ταυτα, πλούτος, και πολυφιλία, και 
άξχαί, καί όσα τοιαυτα. γάξ πξοσηκον 
αύτοίς άγα&οίς είναι, ότι πξοσηκε τοίς άγα- 
&ως εγουσι, ζηλούσι τά τοιαυτα των άγαμων. 
Και ους οι άλλοι αϊιουσι. Και ων πξογονοι, η 
συγγενείς, η οικείοι, η το εννος, η η πόλις, 
έντιμοι, ζηλωτικοί πεζι ταυτα· οικεία γαξ οίον- 
ταΐ{ αύτοίς είναι, καί α^ιοι τούτων. Ει όί εςΊ 
ζηλωτα τα έντιμα άγα^α, ανάγκη τάς τε 
αξετάς είναι τοιαύτας, καί όσα τοίς αλλοις 
ωφέλιμα, και εύεξγετικά' τιμωσι γάξ τούς 
εύεξγετούντας, καί τούς αγαθούς· και όσων 
άγαμων ύπόλαυσις τοις πλησίον εςίν’ οίον, 
πλούτος καί κάλλος, μάλλον ύγιείας. Φάνε- 
ξον ύε, και οί ζηλωτοί τίνες' οί γαο ταυτα και 
τά τοιαυτα κεκτημενοι, ζηλωτοί' εςι ύε ταυτα 
τά είξημενα, οίον άνύξεία, σοφία, άξχη- οι 
γαξ αξγοντες πολλούς βυνανται ευ ποιειν .^ξα- 
τηγοί, ρητοξες, πάντες οί τά τοιαυτα ύυνά- 
μενοι. Και οίς πολλοί όμοιοι βούλονται είναι, η 
πολλοί γνωξίμοι, η φίλοι πολλοί. ’Η ούς 
πολλοί ^αυμάζουσιν, η ούς αυτοί &αυμάζουσι.

Η 2 Κα}
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κ V V \ , f /Κα» ων έπαινοι και εγκώμια λέγοντας, η υπο 

ποιητών, η λογογξάφων. Καταφξονούσι ύε 
των εναντίων εναντίον γάξ ζηλώ καταφξόνησίς 
ες-ι, κάι το ζηλούν τω καταφξονειν. ’Ανάγκη 
άε τους ούτως έχοντας, ως τε ζηλωσαί τινας, η 
ζηλούσθα/, καταφξόνητικους είναι τούτων τε» 
κάι επ} τούτοις, οσοι τά εναντία κακά εχουσι 
των αγαθών των ζηλωτών. Διο πολλάκις κατα- 
φξονουσι των ευτυχουντων, όταν ανευ των εντι· 
μ.ων αγαθών ύπάξχη αύτοίς η τύχη. Δί ών 
μεν ούν τά πάθη έγγίγνεται, και διαλύεται» 
εζ ών αί πίςεις γίγνονται, πεξί αυτών είξητο],

12 Τα όε ηθη ποίοί τινες , κατά τά ττά^η^ 
και τάς και τάς ηλικίας, κάι τάς τυ- 
%ας, ύιελ^-ωμεν μετά ταύτα. Αεγω οε πά^η 
μεν, Οξγην, ετπ^υμίαν, κα} τά τοιαυτα, ττεξί 
ων είξηκαμεν τξοτεξον' ί^εις ϋε, άξετάς και 
κακίας. ΕΪξηται και ττεξι τούτων ττξοτεξον, και 
•ποία ττξοαίξούνται εκαςοι, κα} ττοίων ττξακτικοί. 
'Ηλικίας είστ, νεοτης, κάι ακμή, κάι γηξας. 
Τύχην ύε λέγω, εύγίνειαν, κάι πλούτον, κάι 
δυνάμεις, κάι τάναντία τούτοις, κα, ολως, 
ευτυχίαν κα} ^υςυχίαν. Οί μεν ούν νέοι, τά 
η&η είάιν επιθυμητικοί, κάι οιοι ποιειν ών 
άν επιθυμ,η<τωσι. Καί των πεξί το σώμα 
επιθυμ.ιών, μάλι^α άκολουθητικοί είσι τοίς 
πεξί τά άφξούίσια, καί άκξατείς ταύτης. 
Ευμεταί^ολοι άε κάι άφίκοξοι πξος τάς επιθυ
μίας. Κα) σφόύοα μεν επιθυμούσι, ταχύ 
παυοντιμ. "ο^είαι γάξ αι βουλήσεις, καί ού 

μεγαλα^,
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μεγάλοι, ωάπεξ αί των καμνοντων δί^ομ και 
πεϊναι. Καί 3-υμικοί, καί ό^υ&υμοι, και οιοι 
άκολου&είν τη όξμΐμ Καί ηττους είσί του 3υ~ 
μου- δια γάξ φιλοτιμίαν, ούκ άνέχοντομ όλι- 
γωξουμενοι, άλλό αγανακτούσαν, άν οιωνται 
άδικειτ^αι. Κα} φιλότιμοι μεν είσα, μάλλον 
δε φιλόνικοι ’ υπέροχης γάξ επιθυμεί η νεότης' 
η οε νίκη, υπεξοχη τις. Και αμφω ταυτα 
μάλλον, η φιλοχξηματοι· φιλοχξηματοι δε ηκι- 
^α, διά τό μηπω ένδείας πεπείξάσα&αμ ωσπεξ 
τό Πιττακού έχει απόφθεγμα εις 'Κμφιάξαον. 
Και οϋ κακοήθεις, άλλ' εύη&εις, διά τό μηπω 
τε&εωξηκέναμ πολλάς πονηξίας. Και εύπιςοα 
διά τό μηπω πολλά ε^ηπατητ^ομ. Κα< εύέλ- 
πιάες' ωτπεξ γάξ οί οίνωμενοι, ουτω άια^εξμοί 
ιίσαν οί νέοι υπό της φύσεως· άμα ^ε κα} όιά

\ f \ » / ’ \ Ο Xτο μηπω πολλά αποτετυχηκενα^. Και ζωσα τα 
πλείς-α ελπί^ι · η μόν γάξ ελπίς, του μέλλον
τος εςαν' η άε μνημη, τού παξοιχομενου. Ύοις 
^ε νεοις τό μεν μέλλον, πολύ· τό 3ε παξελη- 
λυ^ός, βραχύ. Ύη γάξ πξωτη ημέξα μεμνη- 
<&αι μέν ού^έν οίοντομ, έλπίζειν δε πάντα^ Και 
εύε^απάτητοί είσα διά τό εΐξημένόν έλπίζουσΐ 
γάξ ραδίως. Καί άνδξεάτεξΰΓ θυμώδεις γάξ 
και εύελπίδες* ων τό μέν, μη φ^βε+σΌ-αι* τό 
δέ, ^αρρείν ποιείς ούτε γάξ όξγιζόμενος ούδε}ς Σ 
φοβείτο^ · τό, τε ελπίζειν άγαμόν τι, &αρρα- 
λεον έ^ί. Κα< αίτχυντηλοί’ ού γάξ πω καλά 
-ετεξα ύπολαμβάνουσαν, άλλα πεπαίδευνται

Η 3 'δπό
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υπό του vc^ou ρ.όνον. Κα) μεγαλόψυχοι’ ούτε 
γαξ υπό τού βίου ούπω τεταπείνωνται» άλλα 
των αναγκαίων άπείξοί είσΓ αα) τό άξιούν 
αυτόν μεγάλων, μεγαλοχυχία · τούτο ό' εύελ- 
πιόος. Και μάλλον αΐξουντα^ πξάτ]ειν τά καλά 
των συμ^εξόντων* τω γάξ ’ε&ει ζωη μάλλον, η 
τω λογισμω’ ετι ό ό μεν λογισμός, του συμ- 
φεξοντος’ η J’ άξετη, του καλού. Και ^/λο- 
φιλοι, και φιλεταιξοι μάλλον των άλλων ηλι- 
χιών > οια το χ,αΐξ^ιν και μηπω πξος
τό συμφεξον κξίνειν μηάεν* ως τε μηάε τους φί
λους. Κα} άπαντα επί τό μάλλον και σφοόξό* 
τεξον άμ^αξτάνουσι, παξά τό Χιλωνειον' παντα 
γάξ άγαν πξάτβυσΓ φιλούσί τε γάξ αγαν, 
καί μισουσιν αγαν, κα} ταλλα πάντα ομοίως, 
οί κα} ειάεναι πάντα οίονται, κα} άιϊσχυξίζον- 
τα]· τούτο γάξ αίτιόν εςτ κα} του» παντα 
αγαν. Και τά αδικήματα άάικουσιν εις υζξίν, 
κα} ού κακουξγίαν. Κα} ελεητικό}» άιά τό πάν- 
ΤΛ^ *·Λί βελτιους ύπολαμβανειν’ τη 
γάξ αυτών ακακία τούς πελας μετξοΰσιν ως τ 
ανάξια πάσχειν ύπολαμβάνουσιν αυτούς. Καί 
φιλογελωτες · άιό και εύτξαπελοι. 'Η γάξ 
εύτξαπελία, πεπαιάευμενη ύζξίς t?i. Το μιν 
ου/ των νέων τοιούτον η^ός εςτν.

Ο; Je πξεσβύτεξοι, και παξηκμακότες, 
σχεδόν εκ των εναντίων τούτοις τά πλεί^α 
εχουσιν η&η. Διά γάξ το πολλά ετη βεβιω- 
κίναι» καί πλείω ε^ηπατησ^α^, και ημαξτη- 

κέναι» 
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κενοί, και τα πλείω φαύλα είναι των πραγμά
των , ούτε 3ίαβεβαιούνται ού3εν, ητ]όν τε άγαν 
άπαντα,, η 3εϊ. Κα; οίονται, ιτασι 3ε ού3εν· 
κάι άμφισβητούντες πξοστι^εασιν αεί τό ίσως, 
και ταχα και παντα λεγουσιν ουτω, παγιως 
3ε ού3'εν. Και κακοζείς ειιτίν · ετι γάξ κακοη- 
3εια, το επί το χείξον ύπολαμβάνειν άπαντα, 
'ΐ,τι 3ε καχΰποπτοί είσι, 3ιά την άπιτίαν’ 
άπιςοι 3ε, 3ί εμπείξίαν. Κα; ούτε φιλούσι 
σφόάξα, ούτε μισούσι, 3ια ταυτα· αλλά 
κατά την Βιαντος ύπο&ηκην, κάι φιλούσιν ως 
μισησοντες, κάι μισούσιν ως φιλησοντες. Κα; 
μικξόψυχοι, οιά το τεταπεινωτ&αι υπο του 
βίου· ου^ενος γάξ μεγάλου, ου3ε πεξΐτ]ου, 
αλλά των πξος τον βίον επ&υμουσι. κάι 
άνελευ^εξοι· εν γάξ τι των αναγκαίων η ουτία’ 
άμα 3ε καίι 3ιά την εμπειξίαν ϊτατιν, ως χαλε
πόν το κτησατ^α^, κάι ρά3ιον το άποβαλεΊν. 
Κα; 3ειλοι, κάι πάντα πξοφοβητικοί· εναντίως 
γάξ ^ιάκεινται τοίς νεοις' κατεφυγμενοι γάξ 
tiriv' οί 3ε, &εξμοί. '^ϊς τε πξοω3οπεποίηκε το 
γηξας τ^ 3ειλία · καί γάξ ο ψό^ος, κατάψυ^ίς 
τις ετι· Κάι φιλόζωοι, κάι μάλιτα επί τ$ τε
λευταία ημίξα, 3ιά τό του άπόντος είναι την 
επιθυμίαν’ και ού 3'ε εν3εείς, τουτου μαλιτα 
ίπι^υμουτι. Κα;, φιλαίτιοι μ,άλλον, η 3&i' 
μικξοφυχία γάξ τις καί αυτή. Και πξός τό' 
συμ,φεξον ζωσιν, άλά ού πξός τό καλόν, μάλ
λον η 3εί, 3ιά' τό φίλαυτοι είναι’ τό μεν γάξ 

Η 4 <τυμφέ- 
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συμφεξον, αύτω αγαθόν W' το Je καλό/* 
απλώς. Και αναίσχυντοι μάλλον, η αίσχυν- 
τηλοί' δια, γάξ το μη φξοντίζειν ομοίως τού κα
λού και τού συμφεξοντος, δλιγωξουσι τού δο- 
κείν. Και δυσίλπιδες, διά την εμπειξίαν* τά 
γαξ πλεί^α των πραγμάτων φαύλα ε^ιν 
αποβαίνει γούν τά πολλά επί το χείξον και ετι 
διά την όειλίαν. Και ζωσι τη μνημη μάλλον, 
η τη ελπίδά τού γάξ βίου το μεν λοιπόν, ολί
γον' το δε παξεληλυθδς, πολύ· εςι δε η μεν 
ελπίς, τού μέλλοντος · η δε μνημη > των παξοι- 
χομίνων. Οπεξ αίτιον και της αδολεσχίας 
αυτοίς * διατελούσι γάξ τά γενόμενα λεγοντες' 
άναμιμνησκομενοι γάξ ηδοντα{. Και οΐ θυμοί, 
ο^εις μεν είσιν, ασθενείς δε. Και αί επιθυ
μίας αί μάν εκλελίπασιν, αί Jg αγενείς, '^ϊς 
τ ούτε επιθυμητικοί, ούτε πρακτικοί κατά τάς 
επιθυμίας, αλλά κατά το κεξδος' δά σωψξο^ 
νικοι φαίνονται οΐ τηλικουτοΓ αί τε γαξ ίπιθν- 
μίαι άνείκασι καί δουλεύουσι τω κεξδει. Καί 
μάλλον ζωσι κατά λογισμάν, η κατά το ήθος* 
ό μεν γαξ λογισμάς, τού συμφεξοντος' το δε 
ήθος, της άξετης εςτ. Και τά αδικήματα 
άδικούσιν εις κακουξγίαν, ούκ εις ύβξίν. ‘Ελεη
τικοί δε και οί γεξοντες εϊσιν, άλλ1 ού διά 
ταύτο τοίς νεοις- οί μεν γάξ, διά φιλανθξω^ 
πίαν ’ οί δε, δί ασθένειαν. Τΐάν]α γάξ οίον- 
ται εγγύς είναι αύτοίς παθειν* τούτο δ' ην 
ελεητικού, 'οθεν οδυξτικοί είσι, καί ούκ εύτξά- 
πελοι, ούδε φιλογελοιοι · εναντίον γάξ το οδυξ-

τικον
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τικον τω φιλογελωτι. Ύων μεν ουν νέων και 
των π ξεσβυτεξων τα η&η τοιαυτα. τ’ επεί 
αποδέχονται πάντες τους τω σφετεξω η&ει λί- 
γομάνους λόγους, καί του? όμοιους, ούκ άδη
λον, πως χξωμενοι τοίς λογοις, τοιούτοι φαί
νονται και αυτοί, καί οί λογοι.

Οχ δε άκμαζοντες, φανεξδν ότι μεταξύ 
τούτων τδ η^ος εσονται, εκατεξων άφαίξούντες 
την υπερβολήν' καί ούτε σφόδξα ^αρρούντες’ 
^■ξασύτης γάξ τδ τοιούτον' ούτε λίαν φοβού
μενοι, καλώς δε πξδς αμφω ’εχοντες. ούτε 
π acri πι^εύοντες, ούτε πασιν άπιςούντες» αλλά 
κατά τδ άλη&ες κξίνοντες μάλλον. Και ούτε 
πξός τδ καλόν ζωντες μόνον, ούτε πξδς τδ συμ- 
φεξον, αλλά πξδς άμ,φω. Καί ούτε πξδς φει- 
οω, ούτε πξος ασωτιαν, αλλα πξος το αξ- 
μοτ]ον. Ομοίως δε καί πξδς &υμδν, και πξδς 
επιθυμίαν. Και σωφξονες μετά άνδξείας, και 
άνδξείοι μετά σωφξοσύνης· εν γάξ τοίς νεοις 
καί τοίς γεξουσι διηξηται ταυτα· είσί γάξ οί 
μεν νέοι, άνδξείοι καί άκόλαςΌΐ· οί δε πξετζυ- 
τεξοι, πωφξονες και δειλοί. 'Ώς δε καθόλου 

, ~ Ί \ \ / « / \ \ ~ΐιπειν, οτα μεν οιηξηται η νεοτης και το γηξας 
των ωφελιμ.ων, ταυτα αμφω εχουπιν οσα 
δ' ύπεξβάλλουσΊν η ελλείπουστ , τούτων τδ μί- 
τξίον καί τό άξμότιον, 'Ακμάζει δε τδ μεν σώ
μα , άπδ των τξΐάκοντα ετών , μεχξΐ των πεντε 
καί τξιάκοντα’ η δε ψυχή, πεξί τά ενδς δείν 
π^ντήκοντα. Π«4 μεν ουν νεότητας καί γηξως

Η 5
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χάι ακμής, ποιων η&ων «rw 
τοσαύτα.

I $ Π^< οε των άπο τύχης γιγνομενων αγα^
&ων, οσα αύτων, χαι τά η&η ποια ατ]α 
συμζαίνει τοίς άν&ξωποις, λέγω μεν εφεξής. 
Ευγένειας μεν ούν η&ός ετι, το φιλβτιμωτεξον 
sivcq τον χεχτημάνον αυτήν παντες γ&ξ> ^ταν 
ύπάξχη τι, πξος τούτο σωοευειν είω&αοΊν' η (ά 
εύγενεια, εντιμάτης προγόνων ετι. Κλ) χλτλ- 
φρονητιχον, χάι των ομοίων τοις πξογονοις τοις 
αυτών διότι πόρρω ταύτα μάλλον, η εγγύς 
γιγνόμενα, εντιμ,ωτεξα και εύαλαζονευτα. Εςτ 
οε εύγενες μεν, κατά την τού γένους αξετην 
γενναίον δε, χατα το μ,η έ^ίτατ^τμ εκ της (βυ- 
σεως· απεξ ως επ} το πολύ ού συμβαίνει τοις 
εύγενεσιν, αλ>ύ εισιν οι πολλοί εύτελείς. Φοζα 
γάξ τις ε^ιν εν τοις γενεσιν άν^ξων» ωσπεξ εν 
τοίς χατα τάς Μύξας γιγνομενοις· χάι ενίοτε, άν 
η άγαμον το γένος, εγγίγνοντομ διά τίνος χξο· 
νου άν^ξες πεξΐτ]οί’ χαπειτα πάλιν άνα^ί^ωσιν. 
’Ε^ίταται ^ε, τά μεν εύφυά γένη εις μανιχω· 
τέξα η^η' οίον οί άπ3 ’Αλχιβιά^ου, χάι οί άπο 
Διονυσίου τού πξοτεξου' τά οε ςάσιμα, εις 
άζελτηξίαν κάι νω(/ξότητα · οίον οι άπο Κιμώ- 
νος, χάι Πεξίχλεους, χάι Σωχξατους,

ΐ6 Ύω ^ε πλούτω ά επετ<μ η&η, επιπολης 
ε<Γΐν ι^είν άπασιν ’ ύβξΐ^αί γάξ χάι ύπεξηφα~ 
νοι» πάσχοντες τι ύπο της κτήσεως του πλου~ 
του. '^σπερ γάξ εχοντες άπαντα τ άγα&ά, 

ουτω
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ουτω διάκεινταΐ» Ό πλούτος, οιον τιμή 
τις ε^ι της ά^ίας των άλλων' διό φαίνεται 
πάντα, ώνια είναι αυτου. Και Τξυφεξο'ι και σα- 
λάκωνες· τξυφεξο} μεν, λα την Τξυφην, κα'; 
την ενδει^ιν της ευδαιμονίας · σαλάκωνες δε κα; 
σόλοικοι t διά τδ πάντας είω&εναι διατξίβειν 
πεξί τδ ερωμένον κα; &αυμαζόμενον υπ 
αυτώνt κα,} τδ οϊεσ&αι ζηλουν τους άλλους, ά 
κα} αυτοί. 'Αμα δε και εικότως τούτο πάσχου- 
στ πολλοί γάξ είσιν οι δεόμενοι των εχόντων. 

’'θ&εν και Σιμωνίδου εϊξηται πεξί των σοφών και 
πλουσίων* πξός την γυναίκα την Ίεξωνος εξο- 
μενην πότεξον γενε&αι κξίϊτ]ον πλούσιον, η 
σοφόν; πλούσιον είπεϊν * τους γάξ σοφούς δξαν 
ίπ} τοίς των πλουσίων &ΰξαις, εφη, διατξίβον· 
τας. Κα; τδ οϊε&α] αγίους είναι άρχειν* εχειν

X t Ί Vy Ί ’ „ \ < »γαξ οιοντα], ων ενεκεν αζίον αξχειν. Και ως εν 
κεφαλαία, άνοητου ευδαίμονος η&ους, δ πλού
τος εςτ. Διαφεξει δε τοις νεωςά κεκτημενοις 
κα,} τοϊς πάλαι τά η&η, τω άπαντα μάλλον, 
και φαυλότεξα τά κακά εχειν τους νίοπλοΰτους* 
ωσπεξ γάξ άπαιδευσία πλουτου εάι τδ νεόπλου^ 
τον eivaf. Και αδικήματα άδικουσιν ου κα^ 
κουξγικά, αλλά τά μεν ύ/^ξΐ^ικά, τά δε άκξα~ 
τευτικα* οίον εις αίκίαν κα} μοιχείαν.

'Ομοίως δε και πεξί δυνάμεως σχεδόν τάϊ“/ 
πλείςα φανεξά ες-ιν η&η' τά μεν γάξ,τά αυτά 
εχει η δΰναμις τω πλουτω· τά δε, βελτίω. Φ;* 
λοτιμότεξοι γάξ κα} άνδξωδεςεξοί είσι τά η3^ 

οί όυνα-
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ei δυνάμενοί των πλουσίων, διά τό εφίεσθαι 
>1 ,ί >y / » ~ / η $> ' 'εξγων, οσα εκούσια αυτοις πξατ/ειν οια την 
δύναμιν. Και σπουδας-Μωτεξοι, διά το εν 
έπιμελεία είναι, αναγκαζόμενοι σκοπείν τα 
πεξί την ούναμιν. Και σεμνοτεξοι η βα^υτεξοι· 
ποιεί γάξ εμφανιςάξους το ά^ίωμ.α· διό με- 
τξίαζουσιν · ετι δε η σεμνότης, μ^αλακη και 
εύσχημων βαξύτης. Κα'ι εάν άδικωσιν, ού μι- 
κξαόικηταί είσιν, άλλα μεγαλάδικοι. Η J’ 
ευτυχία τά μόξία εχει των είξημόνων τά ηθη' είς 
γαξ ταυτα συντείνουσιν αί μεγιςαι δοκουσα^ 
είναι ευτυχίαν και ετι εις εύτεκνίαν. Και κατα 
το σώμα αγαθά παξασκευάζει η ευτυχία 
πλεονεκτείν. ^πεξη^ανότεξοι μεν ουν, καί 
άλογι^ότεξοι οια την ευτυχίαν είσίν. Εν ακο
λουθεί βελτι^ον ήθος τη ευτυχία, ότι φιλόθεοι 
ε’ισιν, και ’εχουσι πξός το θειον πως, πιςευον^ 
τες ^ια τα γιγνόμενα αγαθα από της τΰχης^ 
ΤΙε?ι μόν ουν των καθ' ηλικίαν και τύχην ηθών 
είξηται · τα γαξ εναντία των είξημενων εκ των 
εναντίων (βανεξά ε^ιν · οίον πενητος καί άτυχούς 
^θος, και αόυνάτου.

ig 'Επεί ο'' η των πιθανών λόγων Χξησις πξός 
κοίσιν ε^ί' περί ων γαξ ίσμεν και κεκξίκαμΑν, 
ού^εν ετι ^εί λόγου· ε<τι όε, άν τε πξός ενα τις 

' · ~ . / / λ . / Τχξωμενος τω λογω πξοτξεπη η αποτ^πη · οιον 
οί νουθετουντες ποιούσιν, η πειθοντες' οϋόεν 
γάξ ητβν κξίτης εςΊν είς· ον γάξ άεί πείσαι, 
αυτός ε^ιν, ως άπλως ειπείν^ Κξίτης, εάν τε

προς
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πξός αμφισβητούνται εάν τε πξος ύπόβ-εσιν 
λεγη τις, ομοίως· τω γάξ λόγω άναγκη %ξη- 
σ&αι, καί άναΐξειν τάναντία, πξος ά ωσπεξ 
άμψισβητούντα τόν λόγον ποιείται · ωσαύτως 

καί εν τοίς επά εικτικοίς · ωσπεξ γάξ πξός 
Κξίτην, τον &εωξόν ό λόγος συνεζηκεν ολως 
δε μονος ως απλώς εςι κξίτης, ό έν τοίς πολι- 
τικοις αγωσι τα ζητούμενα κξίνων τα τε γαξ 
αμφισβητούμενα ζητείται πως ’εγει, κάι πεξί 
ών βουλευονταη' πεξί δε των κατά τάς πολι
τείας .η^ων εν τοίς συμβουλευτικοις πξότεξον 
ώς τε διωξίσμίνον άν είη, πώςτε, καί διά τί- 
umv τους λαγούς τους ηβικούς ποιησομεν. ’Επει 
δέ πεξί εααςον μεν γένος των λόγων, ετεξόν τι 
το τέλος ην, πεξί απάντων ό' αυτών ειλημμένα^ 
^ο^αι καίι πξοτάσεις εισίν, ε^ ών τάς πίνεις 
φέξουσι, καί συμ.βουλεύοντες, 'και επι^εικνύον- 
τες , καί άμφισβητοΰντες * ετι ό' ε^ ών ηβικούς 
τούς λόγους ενάγεται ποιείν, καί πεξί τούτων 
άιώξΐ^α,ι· λοιπόν ημιν ^ιελ^ειν πεξί των κοινών. 
Τίάσι γαξ άναγκαίον, τά πεξί τού ουνατού κάι 
αδυνάτου πξοσχξησον εν τοίς λόγοις' κάι τούς 
μεν, ώς ε^αΓ τούς όε, ώςγεγονε, πειράσ&αι 
^εικνύνομ, ;Ετι ΰε πεξί μεγέθους κοινόν απάν
των ίάί των λόγων * χξώνται γάξ πάντες τω 
μειούν κάι αυζειν , κ,άι συμβουλευοντες η άπο- 
τξεποντες, καί επαινούντες η απολογούμενοι. 
Τούτων όε ύϊωξίσ&εντων, πεξί των ε’ν&υμ,ημά- 
των κοινγ πείξα^-ώμεν ειπείν, εί τι 'ίγωμεν, καί 

πεμ 
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παραδειγμάτων · όπως τά λοιπά ττξο&εν- 
τες, άποτελεσωμεν την εξ άξ%ης πξό&εσιν. 

"'ετι 0ε των κοινών το μεν αυ^ειν, οίκειότατον
~ , ~ 7 ν . V V

τοις επιοεικτικοις, ωσπεξ εϊξηται το οε γεγο
νός, τοϊς δικανικοϊς· πεξί τούτων γάξ η κξί- 
σις· το δε ένατον και ετομενον > τοϊς συμβου-
λευτικοις.

jn Πλωτόν μεν ούν πεξί δυνατών και αδυνάτων 
λέγω μεν. Αν οη το ενάντιον ηουνατον η εινα^

Μ γενε^αι * και το εναντίον δό^ειεν άν είναι δυ
νατόν οίον, εί δυνατόν άνθρωπον ύγιασ3·ηναι, 
και νοσησαι' η γάξ αύτη δυναμις των εναντίων, 
η εναντία. Κα; εί το όμαιον δυνατόν, καί τδ 
ο μ. οι ον. Και εί τδ γαλεπωτεξον δυνατόν, καί
το ράον. Καί εί το σπουδαίον η καλόν γενε^α^ 
δυνατόν, καί άλως γενεσ^Οι δυνατόν χαλε- 
πωτεξον γαο, καλήν οικίαν, η οικίαν εινα{. 
Κα; ού η άξ^η ούναται γενεσ^αι, και το τέλος' 
ού^εν γάξ γίγνεται, ού^ε άξ^εται γίγνετ^αι 
των αδυνάτων' οίον, το σύμμετξον την ^ιά- 

ΐ f λ >/ >■ Λ Vμετξον είναι, ουτ αν αξζαιτο γίγνεσθαι, ούτε 
γίγνεται. Καί ού το τέλος, καί η άξγη ^υνα· 

! Ί \ rτη' απαντα γαξ εξ <κξχης γιγνετομ. Και ει 
το υ^εξον τη ουσία η τη γενεσει ουνατον γενε- 
σ^αι, καί το ΐΓξοτεξον οιον, εί άν^α γενε~ 
σ&αι δυνατόν» καί Troica* Πξότεξον γάξ 
εκείνο γίγνεται· και εί τται^α, και άν^ρα· άρ^ 
χη γαξ εκείνη. Και ων εξως η επι&υμια ψυ- 
σειε^ίν ουρείς γάξ των άύ'υνάτων εξά, ού^· 

ίττι^αμεί 
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ίττι&υμίί ως επί το πολύ. Καί ών έπιςημαί 
sici και τεχναι, δυνατόν ταυτα καί είναι κα} 
γενεσ&αι. Kcu ότων η άξχη της γενέσεως έν 
τουτοις ε^ίν, α ημείς άναγκάσαιμεν άν, η πεί- 
ιταιμεν' ταυτα ε^ιν» ών κξείτ]ους, η κυςιοι, η 
φίλοι. Και ών τά μέςη δυνατά, και το όλον. 
Καί ών το ολον δυνατόν» κα} τά μίξη, £} γάξ 
πξοσ-χισμα κα} κεφαλίς κα} χιτών γενίιτ&αι 
δυνατοί, κα} υποδήματα δυναταη. Κλ) εί 
υποδήματα, καί πρόσ-χισμα καί κεφαΚίς και 
χιτων. Και ει το γένος ολον των ουν ατών γενε- 
<τ&αι» και το είδος. Και εί το είδος» και τό 
γένος. Οίον» εί πλοιον γενέτ&αι δυνατόν» καί 
τξιηξη' και εί Τξιηξη, καί πλοϊον. Κα} εί Q-ά- 
τεξον των πξος αλληλα ττεψυκότων» και &ατε- 
ξον οίον, εί οιντλάοΊον, κα} ημκτυ' κα} 
εί ημιιτυ» και διπλάσιαν, Κα< εί ανευ τέχνης 
η οταζασκευης δυνατόν γενέσ^αι τι, μ^αλλον 
δια τέχνης καί έττιμελείας δυνατόν » 'ο&εν καίι 
’Αγάδωνι είζητα]»

Καί μην τα μεν γε τη τΰχη ττξάσα'ειν* τα δέ 
Ημιν αναγκγ και τύχη πξοσγιγνετα^.

καίειτοίςχείζοοτιν η ητ]οτινη α^ξονετέξοις δυνα· 
τον, καί τοίς έναντίοις μάλλον' ώσπες και 
Ισοκράτης ε^η δεινόν είναι, εί ό μέν Ευ^υνος 
εμα&εν» αυτός δέ μη δυνητεται ευζείν.
δέ αδυνάτων δηλον» ότι έκ των εναντίων τοίς 
είξημένοις υπάρχει. Εί δέ γέγονεν η μη γέγο· 
νεν» έκ τώνδε ζτκετττίον, Πρώτον μέν γάξ, εί το 

ητ]ον
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ητ]ον γιγνε<&αι πεφυκος γεγονε, γεγονός άν είη 
καί το μάλλον. και εί τό ύτεξον είω&ός γί
γνεσθαι γεγονε, καί τό πξοτεξον γεγονεν οίον, 
εί επιλεληςαι, καί εμαθέ ποτέ τούτο, και εί 
έάύνατο και έβουλετο, πεπξαγε' παντες γαξ, 
όταν δυνάμενοι βουληθωσι, πξάτ]ουσιν * έμπο
ρων γάξ ου^ίν. ^Ετε, εί έβούλετο, και μηύεν 
των έξω έκωλυε. εί άυνατόν, καί ωξγί- 
ζετο. και εί έόύνατο , καί ετεθύμεί' ως γάξ 
επί τό πολύ, ων οξίγοντιμ, αν όυνωνται, και 
ποιουσιν, οί μεν φαύλοι, όί άχξασίαν' οΐ Α 
επιεικείς, ότι των επιεικών έπιθυ μούσι. και εί
εμελλε γίγνε^ομ, και ποιειν είκος γάξ τον 
μέλλοντα καί ποιησαι. κα) εί γέγονεν, όσα 
' ζ \ » / λ ν > / r πεφυχει πξο εκείνου, η ενεκα εκείνου- οιον, ει 
ΐίτξαψε, καί έβξόντησε' καί εί επείξασε, και 
επξα^ε. καί εί όσα ύς-εξον πεφυκει γιγνε^α^, 
ό) ού ενεκα γίγνετα^, γεγονε, καί τό πξότεξον, 
καί τό τούτου ένεκα γεγονεν' οίον, εί ε^ξοντησε» 
καί ης·ξαύ^ε' και εί επξα^ε, καί επείξασεν- Ε<?ι 
^ε τούτων άσάντων, τά μάν έζ αναγκης’ τα 
^ε > ως επί τό πολύ ούτως εχοντα. Πεξί ύε 
τού μκ γεγονίναι, φανεξον οτι εκ τάν εναντίων 
τοίς είξημ^ενοις' και πεξί του εσομενου, έκ των 
αυτών ύήλον' τό, τε γάξ εν άυνάμει καί ζου
λήσει ον, εται. καί τλ έν επιθυμία, και όξ- 
γη, Καί λογισμω μ,ετά ^υνάμεως όντα. Δ,ιά 
ταύτα καί εί έν όξμ^ τού ποιειν η μελλησει, 
ύται' ως γάο έπι το πολύ γίγνεται μάλλον τά

μίλΛοντα,
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μέλλοντα» η τα μη μέλλοντα. Κα) εί πξογε- 
γονεν, οσα πξότεξον πεφΰκει γίγνεσθαι' οίον, 
εΐ συνεφεϊ, είκος ύσαι. κα) εί το ενεκα τούτου 
γεγονε, καί τούτο είκος γενεσθαΓ οίον, εί θε
μέλιος, καί οικία. Πεξί δε μεγέθους καί μι
κρότητας των πξαγματων, μείζονος τε κα} 
ίλάτ]ονος, καί ολως, μεγάλων και μικρών, εκ 
των πξοείξημ'νων ημίν ετι φανεξόν. Εϊξηται 
γάξ εν τοϊς συμβουλευτικούς πεξί τε μεγέθους 
αγαθών κα} πεξί του μείζονος απλώς και 
έλάτ]ονος. 'Ως τ επεί καθ' ίκαρον των λόγων 
τό πξοκείμενον τέλος αγαθόν 'w οίον, τόσυμ- 
φέξον, κα} τό καλόν, και τό δίκαιον φάνε· 
ξόν ότι δί εκείνων ληπ]ίον τάς αυλήσεις πάσι. 
Το δε παξά ταυτα τι ζητείν πεξί μεγέθους 
απλώς καί ύπεξοχης, κενολογεϊν έτι’ κυξίω- 
τεξα γάξ έςι πξός την χξείαν των καθόλου, τά 
κα^εκαςα των πξαγμάτων. Πεξί μεν ούν δυ
νατού καί αδυνάτου, καί ποτεξον γίγονεν, η ού

t \ V \ ■> V >! Μ \γεγονε, και ε?αι, η ουκ ε<ται, ετι όε, πεξί με- 
γε^ους καί μικξοτητος των πξαγμάτων , εΐξη- 
σ&ω ταυτα.

Λοιπόν ^ε, πεξί των κοινών πίςεων άπασινίο 
είπείν, επείπεξ εϊξηται πεξί των ί^ίων. Είσι αι 
κοιναι πίνεις, ^ύο τω γίνει, παξά^ειγμα και 
ενθύμημα· η γάξ γνώμη, μεξος ενθυμήματος 
ές-ι. Πξωτον μεν ούν πεξί παραδείγματος λέγω· 
μεν' όμοίον γάξ επαγωγή τό παξάδειγμα' η 
δ' επαγωγή, άξ%η. Παξαδειγμάτων J’ είδη

I δυο
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$ύο ί^ίν’ εν μεν γάρ Ιςι παξαδείγμ,ατος είδος, 
τό λίγειν πράγματα πξογεγενημίνα· εν όε , τό 
αυτόν ποιειν, Τουτου δ’ εν μάν, παξαβολη’ 
εν δε, λόγοι* οίον οί ΑΪσωπειοι και Λιβυκοί. 
^Εςτ δε τό μεν παράδειγμα τοίονδε τ/, ωσπεξ 
εί τις λίγοι, ότι δεί πξός βασιλέα παξασκευά- 
ζε^ομ, και μη ίαν Αίγυπτον χεΐξωσα^α( καϊ 
γάξ πξότεξον Δάνειος ου πξότεξον διεβη > πξϊν 
Αίγυπτον λαβείν · λαβών δε , διεβη. Καϊ 
πάλιν, Ζε^ης ου πξότεξον ίπεχείξησε, π^ϊν η 
ίλαβε* λαβών όε, διεβη' ως τε καϊ ούτος» 
άν λάβη, διαβησετιμ' διό ούκ επιτξεπτεον. Πα
ραβολή δε, τά Σωκρατικά* οίον εί τις λεγοι> 
Οτι ου οει τους κλαρωτούς αργειν · ομ.οιον γαξ> 
ωτπεζ εί τις τους α^λητάς κληξοίη, μη οι άν 
άΰνωντα] άγωνι^Β^αΐί αλΧ οϊ άν λαγ^ωτιν* 
η των πλωτήρων ον τινα άεί κυβερνάν κληξω~ 
σειεν * ως άεον τόν λαβόντα, αλλά μη τον επι~ 
^άμενον. λόγος 0€ > οίος ό Στητιχόζου πςος 
φάλαςιν, καϊ Αίσωπου υπες του όημαγωγου. 
Στησίχοξος μεν γάξ» ελομίνων ^ξατηγόν αύτο· 
κξάτοξα των 'ίμεξίων φάλαξίν > καϊ μελλόντων 
φυλακήν άι^όνομ του σώματος, τάλλα άια- 
λεζ^6ίζ > είπεν αύτοίς λόγον’ 'ίΐς ίππος κα~ 
τείγε λειμώνα μόνος' ίλ^όντος ελάφου, καϊ 
όιαφ^είξοντος την νομήν, βουλόμενος τιμωξη- 
σα&αι τόν ίλαφον, ηρωτα τιν αν^ξωπον, ει 
^υναιτο μετ' αύτόυ κολάσαι τόν ελαφον. 'θ 
ίφησεν, εάν λαβή χαλινόν, καϊ. αυτός άναβη.
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επ' αυτόν, εχων ακόντια. Συνομολογησαντος 
δε, κα} άναβάντος, αντί του τιμωξησα^ςμ, 
αυτός εδούλευσεν ηδη τω άν&ξάπω. Ουτω δε 
κα} υμείς, εφη, όξάνε, μη τους πολεμίους 
βουλόμενοι τιμωξησασ^ο^, ταύτό πά&ητε τω 
ίππω · τόν μεν γαξ χαλινόν ηδη όχετε, ελομε
ν οι τξατηγόν αύτοκξάτο^α· εάν δε φυλακήν 
δωτε, κα} άναβηνα^ εασητε, δουλεύσετε ηδη 
Φαλάξίδι. Αίσωπος δε ενΣαμω συνηγοξων δη
μαγωγώ κξίνομενω πεξ} θανάτου, εφη, ’Αλω- 
πεκα διαβαίνουσαν ποταμόν, άπωσ&ηναι εις 
φάξαγγα· ού δυναμενην δε εκβηναι, πολυν 
χξονον κακοπα&είν , καί κυνοξαΐ^άς πολλούς 
εχεσ$αι αυτής· εχίνον δε πλανωμενον, ως είδεν 
αυτήν, κατοικτείξαντα έρωταν, εί άφελοε 
αυτής τους κυνοξάϊ^άς · την δε ούκ εαν · εξομε- 
νου Je, δια τί, φαν/μ, ότι ούτοι μεν πλήξεις 
μου ηδη είτ}, και ολίγον ελκουσιν αίμα· εάν 
δε τούτους α’φελη, ετεξοι ε’λ&όντες πεινωντες, 
εκπιούνταί μου τό λοιπόν αιμα. 'Ατάξ ούν καί 
υμάς, εφη, ω ανδξες Σαμιοι, ούτος μεν ούδεν 
ετι βλάπτει· πλούσιος γάξ ε^ιν εάν δε τού
τον άποκτείνητε , ετεξοι η^ουσΊ πενητες, οί ύμίν 
άναλωτουσΊ τά κοινά κλίπτοντες. Eicr} δ' οι 
λόγοι δημηγοξίκοϊ, κα} εγουσιν άγαμόν τούτο, 
Ί I \ < ~ Ί /οη πξαγματα μεν ευξειν ομοια γεγενημενα, 
■χαλεπόν' λόγους δε, ραον. Ποιηται γάξ δει 
ωσπεξ και παξαβολάς, αν τις δύνητα^ τό όμοιον 
όξάν, όπεξ ραόν εςιν εκ φιλοσοφίας. Ύάω μεν

I 2 dvV
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ούν ποξίσαθαι τά ΰιά των λόγων χξησιμ,ωτεξα 
ύε πξος τό βουλεύσα*θαι, τά άιά των πραγμά
των ’ όμοια γάξ ως επί τό πολύ τά μέλλοντα 
τοις γεγονόσι. Δεϊ os χρησθοα τοϊς παξα^ 
ΰείγμασι, μη εχοντα μεν ενθυμήματα, ως 
άποοεί^εσιν η γάξ πίςις άιά τούτων εχοντα 
ως μαξτυξίοις, επιλογοις χξωμενον ίπϊ ένθυμη- 
μασι. Ιϊξοτιθεμενα μεν γάξ εοικεν επαγωγή* 
τοϊς ρητοξίκοϊς ούκ οικείου επαγωγή» πληυ 
εν ολιγοις' επιλεγόμενα ύε, μαξτυξίοις* ό Jg 
μάξτυς, πανταχού πιθανός. Διό και πξοτι- 
θεντι μεν ανάγκη πολλά λεγειν επιλεγοντι 
ύε» και εν ικανόν * μάξτυς γάξ πιςός καί εις 
χξησιμος. Υίόσα μεν ούν εϊόη παξαδειγμάτων, 
και πως αύχοϊς, και ποτέ χξητεον, εϊξηται.

[ Πεξί οε γνωμολογϊας, ^ηθεντος τί εςι γνω· 
μη, μάλι? άν γενοιτο φανεξόν, πεξί ποίων τε, 
και πότε, καί τίσιν άξμότΙει χξησ-θιμ τω γνω- 
μολογεϊν εν τοϊς λόγοις. 1 ίςι γνώμη, από- 
φανσις, ού μεν τοι πεξί των καθεκαςαν' οϊον, 
ποιος τις ’ϊφικξάτης· αλλά καθόλου · ούτε 
πεξί πάντων καθολου · οϊον, ότι τό ευθύ τω 
καμπύλω εναντίον ’ αλλά πεξί όπων αϊ πξαϊεις 
ειστ, και αΐξετα η φευκτά ε^ι πξος το πξασσειν, 
£1ς τ επεί τά ενθυμήματα, ό πεξί τοιούτων 
συλλογισμός εςτ, σχεύον τά τε συμπεράσμα
τα των ενθυμημάτων, καί αϊ άξχαϊ, άφαι~ 
ξεθεντος τού συλλογισμού» γνωμαί είσιν, 
Οϊον»

Χξ}
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Χξη δ' ου ποθ\ ός τις άξτίφξων πεφυκ ανηξ, 
Παίδας π8ξΐσ·σ·ως ίκδιδάτκεσ-θαι σοφούς.

Τούτο μεν ουν γνώμη* πξοστεΟείσης δε της 
Λΐπας, και του λα τ/> ενθύμημα εται το 
άπαν oiov i

Χωξίς ^άξ άλλης» ης εχουσιν, α^ία?» 
φθόνον πξδς ατών άλφάνουσι δυσμενή, 

Kcu τδ,
Ουκ ε^ιν, ος τις πάντ άνηξ ευδαιμονεί.

Και το,
ούκ ε?ιν άνδξων, ός τις ίτ ελευθεξος· 

γνώμη' πξος δε τω εχομενω ενθύμημα* 
' *Η χρημάτων γάξ δούλος ε^ιν, η τύχης. 
Ει δη εςτ γνώμη το εϊξημενον, ανάγκη τίτΙαξα, 
είναι γνώμης είδη' η γάξ μετ επιλόγου ες-αι, 
η ανευ επιλόγου. 'Αποδεί^εως μεν ουν δεόμεναί 
εισΊν, 'όιται παράδοξόν τι λεγουπιν, η άμψιτβη- 
τοΰμενον* όσαι Je μηδέν παξαδο^ον, αν ευ επι
λόγου. Τούτων δ’ ανάγκη, τάς μεν, διά τδ 
πξοεγνωιτ^-α^, μηδέν δίίιτ&αι επιλόγου· οϊον»

'Ανδξΐ δ' υγιαίνειν οξικόν ετιν, ως γ' ημίν 
δοκεί'

φαίνεται μεν γάξ τοίς πολλοΊς ουτω · τάς δ' 
άμα λεγομενας, δηλας είναι επι^λεψασΊν' οϊον, 

Ουδεις εξαςης, ο^ις ουκ αεί φιλεί.
Των δε μετ' επιλόγου, αϊ μεν» ενθυμήματος 
μεξος εκτιν' ωσπεξ,

Χξη δ' ου ποθ’, όςις άξτίφξων
αϊ δ’ ενθυμηματικαι μεν, ούκ ενθυμήματος δε

I 3 μ^'
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μεξος' κα'< μ,άλιςα εύδοκιμούσιν. E/V/ J’ αύ- 
ται, εν όσαις εμ/βαίνεται τού λεγάμενου το αί
τιον · οίον ίν τώδε ,

'Αθάνατον όξγην μη φύλατ]ε θνητός ων.
Το μεν γάξ φανό], μη δείν αεί φυλάτ]ειν την 
δξγην, γνώμη· το Js πξο<Τκείμενον, θνητόν 
οντα, το διά τί λεγει. 'ομ^οίον δε καί το,

Θνατά χξη τον θνατόν, ούκ αθάνατα τον 
ένατον φ^ονείν.

Φανεξόν ουν εκ των εϊξημάνων, πόσα τε είδη 
γνώμης, και πεξί ποίον εκατόν άξμόί]ει. Πεξί 
μεν γαξ των αμφισβητούμενων, η παξαδο^ων, 
μη άνευ επιλόγου, αλλ’ η πξοθεντα τόν επίλο
γον, γνώμη γξησθομ τω συμπεξάσματι· οίον, 
εί τις είποι, ’Εγω μεν ούν, επειδή ούτε φ&ονεί- 

δει, ουτ άξγόν είναι, ού φημι γρηναι 
παιδεύεσ^αι· η τούτο πξοειπόντα, επειπειν 
τά εμπξοσ^εν. Πβ^ί δε των μη παξαδό^ων, 
άδηλων δε, πξοστ&εντα τό διότι τ^ογγυλωτα- 
τα. 'ΑξμότΙει δ’ εν τοίς τοιούτοις, και τά Λα
κωνικά αποφθέγματα, και τά αινιγματώδη* 
οίον, εί τις λεγοι οπεξ Έτησίγοξος εν Λοκξοίς 
•ίπεν, ότι ού δεί ύβξίτάς είναι, όπως μ.η οί 
τετ]ιγες γαμόθεν άδωσιν. ‘Αξμότ]ει δε γνωμο- 
λογείν, ηλικία^μεν πξεσβύτεξον · πεξί δε τούτων, 
ων εμπείξός τις ετιν* *Ώί το' μεν μά τηλικού- 
τον όντα γνωμολογείν, άπξεπες, ωσπεξ καί τδ 
μυθολογεί)' το δε πεξί ων άπείξος, ηλίθιον και 
άπαίδευτον. Σημείον δ' ικανόν οί γάξ άγξόϊκοι 

μάλιτα 
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/καλί^α γνωμοτυποι είσί, και [δίως άποφαί- 
νοντα). Κα&όλου άε μη οντος, καθόλου είπέίν» 
μάλιςα άξμοτ]ει εν σχετλιασμω, και δώσει* 
καί έν τούτοις, η άρχόμενον, η άποδ^αντα.. 
Χρησμοί ^ε δ και τοίς τε&ξυλλημάναις καί 
κοιναις γνωμαις, αν ωσι χρήσιμοι' οια γαρ 
τό είναι κοινοί, ως όμολογοΰντων άπαντων, 
όξ&ως εχειν άοκουσιν' οιον παρακαλουντι εις· 
τό κδυνευειν μη &υσαμενους,

Εις οιωνός αζΐ^ος» αμύνεσαι πεξί πάτξης.
Και επί το ητίους όντας,

Ξυνος ενυαλιος.
Κα) επί τό άναΐξείν των εχ&ξων τα τέκνα > και 
μηδ αδικούντο*

.Ν^ος, ος πατέξα κτείνας, παΏας κατα- 
λείποι. 

'f ~ ~ . rΕτι ενιαι των παροιμιών, και γνωμαι ειτιν οιον 
παξοιμία, ’Ατ]ικός πάςοικος. Δίί ^ε τάς γνώ- 
μας λεγειν, και παξά τά δημοσιευμένα' λε~' 
γω ^ε ^δημοσιευμένα, οίον τό, Γνω^-ι σαυτόν' 
και το , Μη^έν άγαν' όταν η τό η^ος φαίνε&αη 
μάλλοι (όέλτιον, η πα^-ητικως εϊρημένον έ^ίν. 
'ε^ι πα^ητικως μέν, ει τις όξγιζόμενος 
ψαιη ψευδός είναι, ως δ γιγνωσκειν αυτόν' 
ούτος γουν εί έγίγνωσκεν αυτόν, ουκ άν ποτέ 
•Γξατηγειν η^ίωτε. Το η^ος (όελτιον, οτι ου 
άει, ωσπεξ (φασϊ, (^ιλειν ως μισησοντα, αλλά 
μάλλον μισέίν ως φιλησοντα. Δεϊ τη λε^ει 
την πξοαίξεσιν άηλοΰν' εϊ όέ μη, την αιτίαν 

1 4 επιλέγειν'
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ΐπιλεγειν οίον, η ούτως εϊπόντα, ότι όίι φι- 
λείν, ούχ ωτπεξ φασιν , άλλ' ως αεί φιλη- 
ιτοντα* επίβουλου γάξ θάτίξον* ώίι, ούκ 
άξεσ-κει ο' εμαί τό λεγόμενον’ άεί γάξ τόν γ’ αλη
θινόν ψιλόν, ως φιλητοντα άει φιλείν. Και 
ούάε το, μηάεν άγαν* άεί γάξ τους τε κακούς 
αγαν μιτείν. *Εχουσι d ’ εις τους λόγους βοή
θειαν μεγαλην, μίαν μεν άη, οιά την (βοξτικό- 
τητα των άκξοατων’ χαίξουπι γάξ, εάν τις κα
θόλου λεγων, επιτυχή των ύο^ων ας εκείνοι 
κατά μεξος εχουσιν. Ο άε λέγω, άηλον ε^αμ 
ω^ε · αμα όε, και πως άεί αύτάς θηξεύειν 
»} μεν γαξ γνώμη, ωσπεξ είξηττμ, καθόλου 
απο^ανσίς ε^ι* χαίξουτι όε καθόλου λεγά
μενου , ό κατά μεξος πξούπΌλαμβάνοντες τυγ- 
γανουιτιν. Οίον» ει τις γείτοσι τύχη κεχρημε- 
νος ή τόκνοις φαύλοις, άττούε^αιτ άν τού είπόν
τας , ου^εν γειτονίας χαλεπωτεξον · η ότι ούόεν 
ηλιθιω ιερον τεκνοποιίας. νΠς-ε $εί ς-οχάζεθαι, 
ττως τυγχανουσι, ποια πξοΰπολαμβάνοντες· 
ειθ’ ου^ω τιεξι τούτων καθόλου λεγειν. Ταυ
τήν ^ε^ει μίαν χρητιν εχειν τό γνωμολογείν, και 
ετεξαν Κξείτϊω' ηθικούς γάξ ποιεί τούς λόγους. 
'Ηθος ά' εχουτι λόγοι, εν όποις άηλη η πξοαί- 
ξεοτις. Αι γνωμ,ίμ πάσ-of τούτο ποιούαΊ, λα 
το άποφαίνεθρμ τόν την γνώμην λεγοντα κα
θόλου πεξί των πξοαίξετων’ ως τ άν χξη^άι 
ωσΊν αι γνωμ^μ, καί χξη^οηθη φαίνεθρμ ποι- 
ούατ τον λεγοντα» Πεξί μεν ουν γνώμης, καί 

τί εςι.
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τΖ έςτ» κα* wr* είδη αυτής, και πώς χξη- 
ςέον αύταίς» και τίνα ωφέλειαν εΐξηθω 
τοσαύτα.

ΤΙςςι δέ ενθυμημάτων καθόλου τε εεπωμεν,ζζ 
τίνα τξόπον δεί ζητείν » καί μετά ταυτα , τούς 
τόπους· άλλο γάξ είδος έκατέξου τούτων έςίν. 
Ότ< μεν ούν τό ενθύμημα, συλλογισμός τις 
&ιν, είξηται πξότεξον · και πως συλλογισμός, 
κα} τί διαφέξει των διαλεκτικών. ούτε γάξ πόρ- 
ρωθεν * ούτε πάντα δεί λαμ^βανοντα συνάγειν 
το μεν γάξ ασαφές i διά μήκος· τό δέ» αδο
λεσχία» διά τό φανεξά λέγειν. Τούτο γάξ 
αίτιον και τού πιθανωτέξους είναι τούς απαίδευ
τους των πεπαιδευμένων έν τοίς οχλοις» ωσπεξ 
φασίν οί ποιηται τούς άπαιδεύτους παξ οχλω 
μουσικωτεξους λεγειν. Οι μεν γαξ τα κοινά 
κα} τά καθόλου λέγουσιν · οί δ\ ών ίσασι» 
καί τά εγγύς. 'Ως τ ούκ έζ απάντων των δο- 
κούντων, αλλ' έκ των ώρισμένων λεκτέον οίον»

~ / ) λ λ ? V τ, -η τοις κξενουσιν» η ους αποοεχοντιμ. Και τού
το δ''» ότι ουτω φαίνεται δηλον είναι η πασιν» 
η τοίς πλείς-οις· κα} μη μόνον συνάγειν εκ των 
αναγκαίων, άλλα κα} εκ των ώς επί το πολύ. 
Ήξώτον μάν ούν δεί λαβείν^ ότι πεξί ού δεΊ λέ- 
γειν καί συλλογίζεσαι, είτε πολιτικω συλλο
γισμών , είθ' όποιωούν» άναγκαίον κατά τού- 

>/' \ ι 'f \ fτου ε^ειν τα υπαξγοντα» η παντα, η ενια' 
μηδέν γάξ έχων, έ^ ούδενός άν έχοις συνάγειν. 
λέγω δέ» οίον» πώς άν δυνάμεθα συμβουλεύει

I 5 'λθηναίοις»
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'Αθηναίοις, ei πολεμητεον, η μη πολεμητεον, 
μη εγοντες, τις η δύναμις αυτών, ποτεξον 
ναυτική, η πεζικη, η αμφω· και αυτή πόση' 
καί πξόσοδοι τίνες’ η φίλοι, και εγθξοά ετι 
δε, τίνας πολέμους πεπολεμηκασι, και πως, 
και ταλλα τα τοιαυτα. Και επαινειν, ει μη 

* νχριμεν W Σαλαμίνι ναυμαχίαν, η την εν
Μαξαθωνι μάχην, η τά υπεξ 'ΐίξακλειδων 
πξαγθεντα, η άλλο τι των τοιούτων. Εκ γαξ 
των υπαξχόντων, η δοκουντων ύπαξχειν καλών, 
ίπαινουσΊ πάντες. Ομοίως Jg, καί ψεγουσιν 
ίκ των εναντίων, σκοπουντες τι υπαξγει τοιου- 

, - χ ~ e / r '/ \τον αυτοίς, η οοκει υπαξχειν οιον, οτι τους 
υΕλληνας κατεδουλωσαντο, και τους πξδς τον 
βάξβαξον συμμαγεΓαμάνους, και αξίς-ευ&αν* 
τας ην^ξαπο^ίσαντο Αιγινητας και Ποτιάαιάτας· 
καί οτα άλλα τοιαυτα, και εί τι άλλο άμαξ- 
τημα τοιουτον ύπάξγει αυτοίς. Ώς J αυτως 
και οί κατηγορουντες, καί οι άπολογουμ,ενοι, εκ 
των υπαξχόντων σκοπούμενοι κατηγοξοΰσι καί 
απολογούντο^, Ουάεν 3ε άιαφίζει, πεξί ’Αθη
ναίων, η Λακεδαιμονίων, η άνθξωπου, ή θεού, 
ταυτο τούτο δ^άν. καί γάξ συμβουλευοντα τω 
’Αγιλλεί, καί επαινούντο καί ψεγοντα, και 
κα,τηγοξουντα καί άπολογουμενον ύπεο αυτου, 
τά υπάρχοντα, η δοκουντα υπαογειν, ληπτεον, 
ίν εκ τούτων λίγωμ,εν επαινουντες ή ψεγοντες, 
ν . \ / χ , /ει τι καλόν υπαξγει η αισγξον · κατηγοξουν- 

τες δε η απολογούμενοι, ει τι δίκαιον η άδικον· 
συμ-βου-



/

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Β. 139 

συμβουλεύοντας δε, εί τι συμφεξον η βλαβε· 
ξόν. 'ομοίως δε τουτοις και πξάγματος 
ότονούν οίον πεξί δικαιοσύνης, η άγαμον η 
μη αγαθόν, εκ των υπαξχόντων τη δικαιοσύνη, 
η τω άγα&ω; επειδή κα} πάντες ούτω 
φαίνονται άποδεικνύντες, άν τε άκξίβετεξον, αν 
τε μαλακωτεξον συλλογίζωντιμ ‘ ού γαξ ε^ 
απάντων λαμβάνουσιν, αλλ' εκ των πεξί εκα
τόν υπαξ^όντων, και διά του λόγου· δηλον 
γάξ, ότι αδύνατον άλλως δεικνύναμ φαινεξόν 
ότι άναγκαίον, ωσπεξ εν τοίς τοπικοίς, πξώτον 
πεξί εκατόν εχειν ί^ειλεγμενα πεξί των ενδεχό
μενων και των επικαΐξοτάτων. Ήεξί όε των ε^ 
ύπογυίου γιγνομενων, ζητείν τον αυτόν τξάπον, 
άποβλεποντα μη είς άοξίτα, άλλ είς τα υπαξ- 
χοντα, πεξί ων ό λόγος* και πεξίγξάφοντα, 
ότι πλείτα κα} εγγύτατα του πξάγματος’ 
όσω μεν γάξ άν πλείω εχηται των υπαξχόντων» 
τοσούτω ράδιον δεικνύνα^' όσω δ' εγγυτεξον, 
τοσούτω οίκειότεξα, κα} ηττον κοινά. Λέγω 
δε, κοινά μεν, τό επαινείν τον 'Αχιλλεα οτι 
άν&ξωπος, καίι ότι των ημίθεων, και οτι επι 
το Ιλιον ετξατεύσατο · ταυτα γάξ και άλλοις 
νπάρχιι πολλοίς ’ ως τ ου δεν μάλλον ο τοιου- 
τος ’Αχιλλεα επαινεί, η Διομηδην ίδια δε, ά 
μηδεν'ι άλλω συμβεβηκεν, η τω 'Αχιλλεί, οίον 
το άποκτείνα] τόν Εκτοξα, τον αξίτον των 
„ / \ \ / Α » / ·. ‘fΤξωων* και τον Κύκνον, ος εκωλυσεν απαντας 
’ ο 2 >/ ' \ X '/ f .αποβαίνει, ατξωτος ων* και οτι νεωτατος

και-
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ζλ; ουκ ένοικος ων ετξατευσε* και οσα αλλα 
τοιαυτα. Εις μεν ούν τξόπος τής εκλογής, κάι 
πξώτος ουτος ο τοπικός. Τα 3ε ς-οιχεια των 
ενθυμημάτων λεγωμεν * ^οιχείον δε λέγω κάι 
τόπον ενθυμήματος τό αυτό. Πξώτον δ’ ειπω- 

' τ , ~ ~ - ν' \μεν, πεξί ων αναγκαιον ειπείν πξωτον. Ετι γαζ 
των ενθυμημάτων είδη δύο’ τά μεν γάξ, δεικτι
κά ετιν, ότιετιν, ή ούκ ετι* τάδε, ελεγκτι
κά" κάι ύιαφεξει, ωσπεξ εν τοίς δϊαλεκτικοις 
ελεγχος καί συλλογισμός. 'Ετι 3ε, τό μεν 
δεικτικόν ενθύμημα, τό εξ όμολογουμενών 
συνάγειν* τό 3ε ελεγκτικόν, τό τά άνομολο- 
γουμενα συνάγειν. Σχεδόν μεν ούν ήμΐν πεξϊ 
< / Λ. > t» / \ > /άκατων των ειοων των χξησιμων και αναγκαίων 
εχοντα] οί τόποι · ε^ειλ^γμεναι γάξ αί προτά
σεις πεξϊ εκατόν είσιν ως τ ΐζ ών 3εϊ φέξειν 
τά ενθυμήματα τόπων, πεξϊ άγαθου η κακού, 
η καλού η αισχρού, η οικαιου η αοικου* και 
πεξί των ηθών κάι παθημάτων, καί ε^εων 
ωσαύτως ειλημμένοι ημιν υπαξχουσι πξοτεξον οι 
τοποι. ^Ετι 3ε κάι άλλον Τξόπον καθόλου πεοι 
απάντων λάβω μεν» κάι λεγωμεν, παξαση- 
μαινομενοι τους ελεγκτικούς κάι τους αποδει
κτικούς , καϊ τους των (φαινομένων ενθυμημά
των, ουκ οντων οε ενθυμημάτων, επειπεξ ουδέ 
συλλογισμών. Δηλωθεντων 3ε τούτων, πεξϊ 
των λύσεων κάι εντάσεων διοξίσωμεν, πόθεν 3ει 
πξος τα ενθυμήματα φίξειν.

Ετι
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Εςι ίε εις μεν τόπος των δεικτικών, εκ των 2^ 
εναντίων* δει γαξ σκοπειν, εί τώ εναντίω το 
εναντίον ύπάξχει · άναΐξούντα μεν, εί μη ύπάξ- 
χει · κατασκευαζοντα δε, εί υπάρχει ’ οιον, 
* / \ ο» 3 <> / * 5 \ .
οτι το σωι^ξονειν > αγαθόν το γαξ ακολαςαι- 
νειν, βλαβεξον. Η ώς εν τω Μεσσηνιακω, Ε; 
γαξ δ πόλεμος αίτιος των παξίντων κακών, 
μετά της είξηνης δει ίπανοξ&ωσασ&αιι.

ΕΪπεξ γάξ ουδέ τοϊς κακώς δεδξακόσιν 
*Ακουσίως, δίκαιον εις όξγην πεσεϊν, 
Ουδ είγ αναγκαστείς τις εύ δξάσει τινά» 
ΙΙξοσηκόν ε^ι τωδ’ ο^είλε^α^ γάξιν.
’Αλλ’ είπεξ εςτν εν βξοτοίς ψευδηγοξείν 
Πιθανόν, νομίζειν γξή γε καί τουναντίον 
Αττιτ άλη&η πολλά συμβαίνειν βξοτοίς.

'Αλλος εκ των ομαίων πτώσεων' ομοίως γάξ 
δε! ύπάξ-χειν, η μη ύπάξγειν οϊον, ότι τό δί
καιον ού παν, άγαμόν καί γάξ άν τό δικαίως* 
νυν δ' ουχ αϊξετόν, δικαίως απα&ανείν. ”Αλλος 
εκ των πξός άλληλα. Εί γάξ ^ατίξω υπάρχει 
τό καλώς η τδ δικαίως ποίησα^, &ατεξω 
τδ πεπον&ενοοι. Καί εί κελευσα^, καί τδ πε- 
ποιηκενα] · οϊον ώς δ τελώνης Διομίδων πεξί των 
τελών, Ει γάξ μηδ υμιν αίσχξδν τό πωλείν, 
ούδ* ημίν τδ ώνεϊσ&αμ Καί εί τώ πεπον^ότι 
τδ καλώς η δικαίως ύπάξχει, καί τώ ποιησαντι* 
και εί τω ποιησαντι, και τω πεπον^ότι. "Εςτ 
δ} εν τούτω παξαλογίσα^αι. Εί γάξ δικαίως 
άττίβ-ανε, δικαίως πίπον&εν > άλλί ίσως ούχ

< \ υπο 
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άπδ σου. Διό δει σκοπεΤν χωξίς, εί δόλιος ® 
πα^ων πα&είν, καί δ ποιησας ποίησα^' εΊτα 
χξησ&αι» οποτεξως d^pt,crlet, Ενίοτε γαξ δια*, 
φωνεί τδ τοιουτο· και ουδεν κωλύει, ωσπεξ εν 
τω ’ Αλκμαίωνι του Θεοδέκτου,

Μητίξα os την σην ουτις ε<?υγει βξοτων; 
φησί άποκξίνό μένος *

’Αλλά διαλαβόντα χξη σκοπείν.
*Εξο μόνης δε της ’Αλφεσιβοίας, πως, υπολα- 
βων φησι,

Την μεν ^ανείν εκξίναν, εμε δε μη κτανεΊν, 
Και οίον η πεξί Δημο^ενους δίκη, καί των άπο· 
κτεινάντων Νικάνοξα' επεί γαξ δικαίως εκξί- 
3-ησαν άττοκτείνα\, δικαίως εδο^εν απο^ανίΐν. 
Καί πεξί του Θηβησιν άπο^ανοντος, πεξί ου 
εκελευε Κξίναι, εί δίκαιος ην απο&ανίίν, ως ουκ 
άδικον ον αττοκτέϊναι τον δικαίως απο^ανόντα. 
νΑλλος, εκ του μάλλον καί ητ^ον ’ οιον, εί μηδ' 
οί -^εοί πάντα ίσασι, σχολή οί γ άνθρωποι* 
τούτο γάξ ε^ιν, εί ω μάλλον άν υπάξχοι, μη 
ύπάξχει, δηλον ότι ουδί ω ητ]ον. Το δ' ότι τους 
πλησίον τύπτει, ός γε καί την πατεξα τύπτει, 
εκ του, εί τό ητ]ον υπάξχει, και τδ μάλλον 
υπάρχει' κα^·' οπότερον άν δεη δεί^, εί^* 
ότι υπάξχει, εί^ ότι ου. 7Ετι εί μη τε μάλλον, 
μη τε ητβν' ό&εν είξητρμ,

Καισδςμεν οίκτξδς παιδας άπολεσαςπατηξ, 
οίνευς δ' άξ οΰχι, τον 'Ελλάδος άπολεσας 
ΚΤ^εινοτατον γονον.

ΚΛί
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Καί or; si μη^ε. Θητεύς ήόίκητεν, ού^ 'Αλί- 
ξαν^ξος, Κα) si μη οί Τννάαξβαι, ού^' 'Αλε- 
^αν^ξος. Και si Πάτροκλον 'Εκτωξ, και ' Αχιλ- 
λεα 'Αλε^αν^ξος. Και si μ/β οί άλλοι τεχνι- 
τα/ φαύλοι, ου^’ οί φιλόσοφοι. Και si μηά' οί 
Φξατηγοι φαύλοι, ότι άπο&ανουντεμ πολλάζις» 
ούά' οί σοφις-αί. Και ότι ει ύεί τόν Ιδιώτην της 
ύμετόξας άό^ης επιμελείσαι, και υμάς της των 
‘Ελλήνων. νΑλλος, εκ του τόν χξόνον σκοπείν 
οίον ως 'ΐφικξά,της εν πξός ‘Αξμάύιον, ότι si πξίν
ποιησαι ήϊίουν της είκόνος τυχειν, εάν ποιήσω, 
εοοτε αν ποιησαντι οε, αξ ου οωσετε\ Μη 
τοίνυν μέλλοντες μεν, ύπισχνεί^ε * πα&όντες 
ο’> άφαίξέί&ε. Κα; παλιν πξός τό Θηβαίους 
Φίλιππον ^ιίίναι εις tjjv 'Αττικήν, ότι si πξίν 
βοη^-ηται εις ΦωκεΊς η^ίου, ύπεσ-χοντο όόν' 
ατοπον ούν, ει ^ιότι ττξοΐίτο» καί επί^ευτε, 
μ.η όιήτουσΊν. 'Αλλος, εκ των είξημενων κα^·' 
αυτούς πξός τον ειπόντα' ^ιαφίξει όε ό τξόπος, 
οίον εν τω Τεΰχξω, ω εχξητατο 'ΐφικξάτης, πξος 
'Αξίφοφωντα, επεξόμενος, εί πξούοίη άν τάς 
ναύς επί χξημασ-ιν ού φάσκοντος ύε, si τα 
είπε, Έυ μεν ’ Αξί^οφων ων, ού πξοόοίης, εγω 
ο ων Ιφικξατης; Δε; Ο υπαξχειν μάλλον αν 
Σκούντα άδικησΌι εκείνον * εί $ε μη, γελόίον άν 
φανείη , si πξός ’Αξίς-είύην κατηγοξούντα, τούτο 
τις άν είποιεν, αλλά πξος άπι^ίαν τού κατηγο- 
ξου. 'ολως γάξ βουλετα) ό κατηγοξων βελτίων 
είναι τού φεύγοντας· τούτ ούν ε^ελεγχειν αεί.

Κάρολου
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Καρόλου ό1 άτοπος ούτος fciv» όταν τις επι-
_ ✓ Λ » \ ~ Α / Ί Ν

τιμά αλλοις, λ αυτός ποιεί, η ποιήσεις αν η 
πξοτξεποι ποιειν» α αυτός (Λη ποιεί» μηοε ποιή
σεων άν. * Αλλος» ίζ όξισμού· οϊον» οτι τό 
άαιμόνιον ούδεν εςιν» άλλ' η &εός» η &εού εςγον. 
Καί τοι ός τις οϊετα^ &εού εξγον είνα^» τούτον 
ανάγκη οίεσ&αι και &εούς εινομ. Κα} ως *Ιφι- 
κξάτης» ότι γενναιότατος ό βελτις·ος· και γαζ 
'Αξμοάίω κα} 'Αξίςογείτονι ούάεν πξοτεξον ύπηξγε 
γενναίον» πξίν γενναίόν τι πξάζα\. και οτι 
συγγενετεξος αυτός. Τα γουν ’ε^γα συγγενε* 
ς-εξά ετι τά έριά τοίς 'Αξμ^ίου και ’Αξίτογείτο- 
νος» η τά σά. Κα} ως εν τω *Αλεθαν^ω, οτι 
πάντες άν όμολογησειαν τους μη κοσμίους οϋ^ 
(νός σώματος αγαπάν άπόλαυσιν’ και ^'ιο Σω- 
κζάτης ούκ ’ε^η βαύίζειν ως ’Αξχηλαον ύβξίν 
γάξ εφη είναι» το μη ^υνα^α^ άμυνα^α/ 
όμ,οίως εύ παρόντα» ωσπεξ και κακώς· παν- 
τες γάξ ούτοι όξίσαμ.ενοι» και λαβιντες το 
τί ε^ι» συλλογίζονται πεξί ων λεγουσιν. Αλλος 
ίκ τού ποσαχ,ως' οιον εν τοίς τοπικοις» πεξί 
τού 'όξ^-ως. "Αλλος εκ ΰιαιξεσεως · ο ο', ει 
πάντες τξίων ενεκεν άάικούσιν · η τούόε γάξ ενε
κα» η τούύε, η του^ε· και ύιά μάν τα άυο» 
αδύνατον' άιά ^ε το τξίτον» ού^ αυτοί φασιν. 
"Αλλος εζ επαγωγής· οϊον εκ της Ώεπαξη$ίας» 
οτι πεξί των τέκνων αϊ γυναίκες πανταχού οιο~ 
ξίζουσι τάλη&ες. Τούτο μεν γάξ 'Α^ηνησι 
Μαντία τω ρόΤοξ{ άμφισβηταύντι πξός τον υιόν, 

η αητηρ
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η μητηξ άπεφηνε· τούτο δε Θηβησιν ’ΐσμηνίου 
και Στίλβωνος αμφισβητούνταν, η Δωδωνϊς ' 
άπί,δειξεν 'ΐσμηνίου τον υιόν * καί διά τούτο 
Θεσταλίσκον \σμην ίου ενομιζον, Κ«< πάλιν 
εκ του νόμου του Θεοδεκτου, Εί τοις κακώς επι- 
μελη^είσι των άλλοτ^ίων ίππων, ου παξαδι- 
δόασι τους οικείους, ουδέ τοίς άνατςεψασι τάς 
άλλοτξίας ναυς· ουκοΰν εί ομοίως εφί απάν
των , καίι τοίς κακώς φυλάξασι την άλλοτςίαν, 
ου ^ίν W οίκείαν σωτηρίαν. Κα} , 
ως ’Αλκιδάμας, ''θτι πάντες τους σοφούς τιμω- 
σι* Ιΐάξίοι γουν'Αξ^ίλογον, καί πεο βλα<τφη- 
μ,ον όντα, τετιμηκασΓ και χίοι Ομηξον» ουκ, 
'όντα πολίτην’ καί Μιτυληναίοι Σαπφω, καί 
πεζ ούσαν γυναίκα’ και Λακεδαιμόνιοι Χιλω- 
να των γερόντων εποίησαν, ηκις-α φιλολογοι 
οντες’ και 'ίταλιωτα^ Πυ&αγοξαν, και Λαμ- 
ψακηνόί 'Αναξαγόραν ξένον όντα έβαφαν, καίι 
τιμωσιν ετι και νυν καί 'Αθηναίοι τοίς Σολω- 
νος γξησάμενοι νόμοις, ευδαιμόνησαν' και Λα
κεδαιμόνιοι τοίς Λυκούργον· και θηβησιν αμ,α 
οι πξοςαται φιλοσοφοι εγενοντο , και ευόαιμο- 
νησεν η πόλις. ’Αλλος εκ κτίσεως πεξί του
αυτου, η όμοιου, η εναντίου· μάλιτα μ,εν, εί 
πάντες και αίεί· εί δε μ~η, άλλ οίγε πλείτοι, 
η σοφοί, η πάντες η οί πλεί^οι, η αγαθοί· 
η ει αυτοί οι κξίνοντες, η ους αποδέχονται οι 
κξίνοντες, η οις μά οίον τε εναντίον κξίνειν οϊον 
τοίς κυ^ίοις' οϊς μη καλόν τά εναντία κξίνειν

Κ οίον
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ο<ον ^-«οϊς, η πατξΐ, η ^ι^ασκάλοις’ ωσπεξ τό 
ίίς Μιζιάημβην ίΙπ«ν Αυτοκλης» Εί ταίς μεν 
σεμναις θεαις καλώς «χεν εν άξίίω πάγω 
άούνο] ^ικ^ν> Μι^ιόημίάη 3 ου i Η ωσπεξ 
Σαπφω, Οτι τό άποθνήσκειν κακόν οί θεοί 
γαξ ουτω κεκξίκαην* άπεθνησκον γαξ άν. ’ Η 
ως ^ξίςτππος π^ός Πλατωνα ίπαγγελτικωτεξον

, / >·\ »« ί ί ' \ 7 » < ~
τι ειποντα, ως ωετο, Αλλα μην 0 7 εταΐξος 
ημών, εφη, ούόίν τοιούτον λίγων τον Σω~ 
Κξάτην. Και 'Ηγησιππος ίν Δελφοίς επηξωτα 
τον θεόν, κεχζημένος πξοτεξον 'Ολυμπιασίν, 
Εί αύτωταύτά όοκεί, άπεξ τω πατξί ως αίσ-γξον 
ονt τάναντία είττειν. Και πεξί της Ελίνης^ 
ως'\σΌν.ξάτης εγξαψεν, ότι (Γττουΰαία, είτίξ 
®η<τενς ίΚξίνί' και ττεξ} ’Αλε^άνΰξου, ομ αι 
&εαι ττξοίΚξίναν. Και ττεξ} Ευαγοξου, ότι 
σπουδαίος' ωσ^ίξ Λσοκξάτης φησί' Κονων γουν 
^υ^νχη^α,ς, τταντας τους άλλους τταξαλιπων» 
ως Ευαγόξαν ηλ&εν. Αλλος εκ των με^ων^ 
ωσ-ττεξ ίν τοίς τοπικοΊς, ποια κίνηστς η χ^υχη’ 
η^ε γάξ, η ηάε. Παξάάειγμα εκ του Σωκξα- 
τους του Θεοόΐκτου, Εις ποιον ίεξον ητε^ηκεν, 
τίνας &εων ού τετίμηκεν, ων η πόλις νομίζεις 
*Αλλος > επειάη ίπί των πλείς-ων συμβαίνει, 
ως ^·’ ΐπίσ^αί τι αύτοΊς άγαμόν και κακόν, ίκ 
του ακολουθούντος πξοτξίπειν η άποτξεπειν. 
Καί κ,ατηγοξεϊν η άπολογεισθα^, ν.αι επαινειν 
η ψίγειν. Οιον, τρ παιάευσει τό (βθονεϊσθαι 
ακολουθεί κακόν’ τό άε σοφόν είναι αγαθόν: 

ού τοίνυν
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ου 'τοίνυν δει πάιδ'ευ'ειτ&αι’ φ&ονείά&άι γάζ 
ου δει · δει μεν ούν παιδεύεσ^αΓ οτοφον γαζ 
ίϊναή δει. Ό τόπος ούτος εςιν η Κα^λιππου 
τέχνη, πξο<τλαβού(τα καί το δυνατόν, κα} 
τάλλα, ως είζητα/. Ϋ Αλλος, όταν ττεζί δυοίν 
καί άντικειμένοιν η ΤΓξοτξέπειν η άττοτξίττει δίη, 
καί τω πςότεζον είζημενω τςόπω έπ άμφοίν

Διαφεζει δέ, ότι εκεί μέν τά τυχόν
τα άντιτί&εται, ενταύθα δέ τάναντία. οίον, 
ίέξεια ούκ εϊα τόν υιόν δημηγοξειν · *Εαν μέν 
γάζ , έφη, τά δίκαια λίγης, οί άν^ξωποί σε 
μκϊησουσιν' εάν δε τά άδικα, οί &εοί. Δεί 
μεν ούν δημηγοξέίν εαν μεν γάζ τά δίκαια 
λίγης» οί 3εοί ο-ε ψιλησΌυστν · ίάν ^ε τά άδικα, 
οί άν^ζωττοι. Τούτο δ' ε^ί ταύτό τω λεγομένω, 
τό έλος ντζίασ^α^ και τούς άλας. Και η (δλαί- 
σωτις τούτ εςιν, όταν δυοίν εναντίοιν, εκατε^ω 
άγαμον και κακόν επητα/, εναντία εκάτερα εκα- 
τεζοις. 'Αλλος > εντειδη ού τά αύτά φανε^ως 
ετταινουτι καί άφανως · άλλα φανεξως μεν, τά 
δίκαια καί τά καλά ετταινούοΊ μάλιςα· ιδία δε, 
τά α-υμ,φεξοντα μ.άλλον βούλονται’ εκ τούτων 
νείξάοτ^ΰοι συνάγειν 3-άτεξον των γάζ τταζα- 
δόξων ούτος ό τόπος κυςιωτατός ε^ιν. 'Αλλος, 
ίκ του ανάλογον ταύτα συμβαίνειν ’ οίον, ο 
’,Α * ' '' ' ~ IΙψικξατης τον υιόν αυτου νεωτεξον οντα της ηλι^ 
κίας, οτι μεγας ην, λειτουζγείν άναγκαζόντων, 
είττεν, Οτι εί τούς μεγάλους των τταίδων ανδζας 
νομίζουσι, τούς μικζούς των άνδζων παίδας

είναιΚ 2
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«να» ψηφιούνται. Και ό ©£ο^εκτ^ εν τω νόμω, 
'θτι πολίτας μεν ποιείτε τους μι&οφόξους, οϊον 
Στ^αβακα και Χαξίύημον, οιά την επιείκειαν 
φυγάύας ού ποιήσετε, τους εν τοίς μι&οφό- 
ξοίς άνηκες·α ό ιαπεπξαγ /αίνους; Αλλος, έκτου 
το συμβαινον εάν >j ταύτόν, ότι κα} ίζ ών συμ
βαίνει ταυτά' οϊον Έενοφάνης ελεγεν, 'θτι ομοί- 
ως άσεβούσιν οϊ γενε^α/ φάσκοντες τους &εους» 
τοίς άπο&ανεϊν λεγουσιν · άμφοτεξως γαξ 
συμβαίνει, μη εϊναί ποτέ τους &εούς. Και 
ολως Jg, τό συμβαίνον ίζ εκατεξου, λαμβανειν 
ώς ταύτό αΐεί' Μελλετε όε κξίνειν, ου πεξί Σω- 
κξάτους, άλλα πεξί επιτηδεύματος, εϊγξη φιλο- 
σοφείν. Kou ότι τό ^ι^όνα\γην κα} υΰωξ, ^ουλευειν 
ες-ί' και το μετεχ,ειν της κοινής εΐξηνης, ποιείν το 
πξοστατ]όμενον. Ληπτεον όποτεςον άν η Χξη- 
σιμόν. Αλλος, εκ του μη ταυτο τους αυτους αιει 
αίξείσ^αι, υς-εξον η πξότεξον, άλλ' άνάπαλιν* 
οϊον τόάε τό ενθύμημα, E/ ψευγοντες μ,εν εμα- 
χόμε&α, όπως κατελ^ωμεν κατελ^οντες όε 
(ρευ^όμε^α, όπως μη μαγώμ,ε^α; 'θτε μεν γάξ 
τό μενειν άντ} του μάχεσαι ηξοΰντο· ότε ^ε τό 
μη μά^ε^^άντ} του μη μάνειν. *Αλλος, το ού 
ίνεκα άν ε’ίη, ει μη γενοιτο, τούτου ενεκα φάναι 
εϊναι, η γεγενη&ϋυμ οϊον, ει ^οίη άν τις τιν}, ίνα 
άρελόμ,ενος λύπηση, 'ο&εν και τούτ εΐξητομ,

Πολλοίς ό όαίμων οΰ κατ' εύνοιαν φεξών, 
Μεγάλα ύίόωσιν εύτυγ^ηματ, άλλ3 ίνα 
Ύας συμφοξάς λάβωσιν επιφανετίξΑς.

Καί
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Καϊ rc e*x του Μελεάγξου του 'Αντιφώντος, 
Ου’^ ίνα κτάνωστ &ηξ\ όπως δε μαξτυξες 
’Αξετης γενωνται Μελεάγξω πξός ‘Ελλα^α,

Κα} τό ex τού Αξαντος του Θεοδεκτου, ότι ό Διο· 
μηδης πξοείλετο 'θδυσ·σ·εα>, ού τιμών , αλλ’ 'ίνα 
ητίων η ό ακολουθών r ενδεχεται γάξ τούτου 
evexa ποίησα^. Αλλος κοίνος κα< τοις αμφι~ 
σβητούσι, και τοίς (τυμβουλευουτι > ιτκοπειν 

\ / χ > ζ χ r ντα πξοτξεποντα και αποτξεποντα, ]και ων ινε- 
κα κα} πξάτ]ουσ·ι κα} φεύγουσΊ · ταύτα γάξ 
ί^ιν, λ, εάν μεν ύπάξ^η, δεί πξάτ]ειν οίον, 
εί όυνατόν, κα} ρόδιον, και ωφέλιμον μ αύτω, 
η φίλοις· η βλαβεξόν εχβξοϊς κα} επιζημιον' ή 
ελατ]ων η ζημία τού πράγματος. Και πξοτξε- 
ποντα^ δ’ εκ τούτων, καί άποτξεπονται εκ των 
εναντίων εκ δε των αύτων τούτων καί κατη^ 
γοξουσι, και απολογούνται · εκ μεν των άπο- 
τξεπόντων, απολογούνται' εκ $ε των πξοτξε- 
πόντων, κατηγοξούιτιν. 'ε^ι ό τόπος ούτος, 
όλη τέχ,νη, η τε Παμφίλου, κα} η Καλλίππου. 
''Αλλος, εκ των άοκούντων μεν γίγνε^αι, άπί^ων

'' · ,χ 4, . χ -τ X , X -ϊ χ ’/όε, οτι ουκ αν εοο^αν, ει μη ην» η εγγύς ην· και οτι 
μάλλον' η γαξ τα οντα, η τα εικοτα υπολαμ- 
βάνουσΊν' εί ούν αττικόν, κα} μη είκός, άλη&ες 
άν ειη· ού γάξ ^ιά γε το' εϊχ-ός κα} πιθανόν, 
^οκεί ούτως. Οίον, 'Ανό'ξοκλης ελεγεν ό ΤΊιτ~ 
&ευς κατηγοξων τού νόμου, επεϊ ε^οξύβηοταν 
αύτω είπΙντΓ Δέονται οί νόμοι νόμουτου διοξθω- 
ΰΌντος' και γάξ οι Ιχθύες άλός' καί τοι ούκ

Κ 3 είκός.
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εικός, ούδε πιθανόν.

Τ Ε Α Ο Τ Σ

εν άλμη τξεφομενους
άλος· και τά ςάμΦυλα ελαίου' καί 

τοι απις-ον, ε^ ων ελαιον γίγνεται, ταυτα δει- 
ελαίου. ^Αλλος ελεγκτικός, τό τά άνοαο- 

λογουμενα σκοπείν, εί τι οίνομολογούμενον εκ 
πάντων κα} χξόνων, και πξάξεων, και λόγωνt 
χωοις μεν, επ'ι τού αμφισβητουντος' οίον, Και 
φηιτι μεν φιλειν υμάς, συνωμοσε δε τοίς τριά
κοντα' γω^ις δ' επ' αύτού, Κα} φηπι μ,εν είναι 
με 3ιλο δικόν, ούκ εχει δε άποδεί^αι δεδικατμε - 
νον ούδεμίαν δίκην· χωρά δ’ επ' αυτού και τού 
άμ,φιο-βιτούντος, Και ούτος μεν ού δεδα.εικε πω- 
ποτ ούδεν εγω δε και πολλούς λελυμαι ύμων. 
Αλλος, τοίς πξοδιαβεβλημίνοις, και άν&ξω- 
ποις και πξάγματι, μη δοκούιπ τό λίγειν την 
αιτίαν τού παξαδο^ου · ε^ι γάξ τι, δί ό φαίνε
ται' οιον ύποζεβλημίνης τίνος τόν αυτής υίον, 
διά τδ άσπαζε&αμ εδόκει συνείναυ τω μείξακίω* 
λεχ,&εντος δε τού αιτίου, ελύ^-η η διαβολη. 
Και οίον εν τω Αιαντι τού Θεοδίκτου, 'οδυσ'σ'εύς 
λεγει πξός τόν λίαντα, διότι άνδξειότεξος ων 
τού Αιαντος, ού δοκεί. νΑλλος, από τού αιτίου»
'f > V » / λ \ e »/ »αν τε υπαξχη, οτι ε?ι' καν μη υπαρχη, οτι ουκ 

ε?ιν· αμα γαξ το αίτιον και ου αίτιον, και αν ευ 
αιτίου, ούδεν εζτν· Οιον Λεωδάμας απολογού
μενος ’ελεγε, κατηγοοήσ-αντος Θξασ-υζούλου, ότι 
ην ^ηλίτης γεγονως εν τη άκξοπόλει' αλλ’ εκκό- 
■φανι έπι των τξΐάκοντα' Ουκ ενδέχεται, εφη’ 
μάλλον γάξ αν πιτεύειν αύτω τούς τξιάκοντα» 

εγγεγξαμ,-
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εγγεγςαμμενης της εχ^ξας πξός τόν άημον. 
Αλλος, εί ενε^έχετο βέλτιον άλλως, η εν^εχετα^, 

ων η συμβουλεύει, η 7Γξάτ]ει, η πέπξαχε, σκο- 
πείν' φανεξον γάξ, ότι εί μη ούτως ε^ε<» ού 
πεπραχεν’ ουρείς γάξ έκων τά ζρ^ύλ^ και γι- 
γνωσχων πξοαίξείτα^. Εξι όέ τούτο ψεύδος' πολ- 
λάκις γαξ ύ^εξον γίγνετα^ ^ηλον, πως ην πξά- 
fyq ζελτιον * πξότεξον Je> άδηλον. ’λλλος, όταν 
τι εναντίον μελλη πξάτΙε&αι τοίς πεπξαγμένοις, 
αμα σχοπειν’ οιον ζενοφανης Ελεαταις εξωτω- 
σιν, εί &ύωσι τη Λευχο&έα, και &ξηνωσιν, η 
μη , συνεβούλευεν, εί μάν &εόν ύπολαμζάνουσι, 
μη&ξηνείν* εί § αν^ξωπον, μη 3~ΰειν. ' 'Αλλος 
τοπος, τό εκ των άμαξίη&εντων κατηγοξείν η 
απολογείσαι' οίον εν τη Καρκίνου Μη^εία, οι 
μεν κατηγοξουιτιν, οτι τους παιοας απεκτεινεν 
ου (ραίνεσ^γουν αυτους' ημαξτε γαξ η Μ^εια 
πεξ} την αποβολήν των παί^ων' η όί άπολογεί- 
τα), ότι ούκ άν τούς παίδας, άλλα τόν 'ΐάσ-ονα
\ , ~ \ »/ λ - Α ■ /

αν απεκτεινε' τούτο γαξ ημαξτεν αν μη ποιη- 
σασα, είπεξ καί ^άτερον εποίηπεν. Έςτ ό 
τόπος ούτος τού έν&υμ,ημ'ατος, και τό είάος, όλη 
η πξότεξον Θεοάωξου τέχνη. "Αλλος, από τού 
όνοματος' οίον, ως ό Σοφοκλής,

Σαφώς Σιάηξω, και φοξούπα τουνομα.
Κλ< ως έν τοίς των &εων έπαίνοις είωθασι λέγειν* 
και ως Κονων θξαιτύζουλον, &ξα<Γυζουλον εκά- 
λεί' και ^Ηξοοίκος Θξασύμαχον, αίεί ^pacrv- 
μαχος ει · και Πώλον, αίει συ πώλος εί * και 

Κ 4 Δράκοντα
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τον νομοθέτην, οτι ούκ άν ανθξωπου 
οί νόμοι, αλλα δξάκοντος · χαλεποί γαξ · καί 
ως Έ,ύξίπιδου 'Εκάβη εις την ’Αφξοδίτην»

Και τούνομ’ όξθώς άφξοσύνης αξχει θεάς* 
και ως Χαίξημ,ων,

Πενθεύς, έσομένης συμφοξάς επώνυμος. 
Ευδοκιμεί δέ μάλλον των ενθυμημάτων τά 
ελεγκτικά των αποδεικτικών · διά τό, συναγω
γήν μάν έ'.αντίων είναι έν μικξω το ελεγκτικόν 
ενθύμημα' παξάλληλα δέ» φανεξά είναι τω 
άκξοατη μάλλον. Πάντων δέ και των ελεγκτι
κών καί των δεικτικών συλλογισμών, θοξυ(δεί- 
τομ μαλι^α τα τοιαυτα, οσα άξχομενα πξοο- 
ξωσι, μη τω έπιπολης είναι’ αμα γαξ καί αυτοί 
εφ" αύτοίς χαίζουσι πξααι&ανομ,ενοΓ καί όσων 
τοσουτον ύςεξίζουσιν > ως θ' άμα είξημενων 
γνωξίζειν.

L ’Επεί δ' ενδεγετα^, τον μεν είναι συλλο
γισμόν, τόν δε μη είναι μεν, ψαίνε^αι δε’ ανάγκη 
καί ενθύμημα, τό μ,εν είναι ενθύμημα» τό δε 
μη είναι» φαίνε&ται δε’ επείπεξ τό ενθύμημα» 
συλλογισμός τις. Ύοποι δ' είσί των φαινομένων 
ενθυμημάτων» εις μέν, δ παξά την λε^ιν’ και 
τούτου εν μέν μέξος» ωσπεξ έν τοϊς διαλεκ,τικοίς» 
τό μη συλλογισάμενον συμπεξασματικως τό 
τελευτά!ον ειπείν, Ουκ άξα τό καί τό’ ανάγκη 
αξα το και τό. Καί τό το7ς ένθυμημασι το 
συνε^ξαμμάνως καί άντικειμ^νως εέπεΐν» φαίνεται 
ενθύμημα· η γάξ τοιαύτη λέ^ις, χωξα ές-ίν εν

θυμήματος.
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Λ / „ \ Ί X ~ t λ&υμηματος. Κα< εοικε το τοιουτον είναι παξα 
τό σχήμα της λί^εως. 'ετί άε εις τό τη λε£ει 
συλλογιςικως λίγειν χρήσιμον, τό συλλογισμών 
πολλών κεφάλαια λίγειν Οτι τούς) μεν ίσωσε» 
τοϊς 3’ ετεξοις ετιμωξησε, τους Έλληνας ηλευ- 
&ίξωσέν. 'Εκατόν μεν γάξ τούτων ίζ άλλων 
άπε^είχ^η· συντε&εντων Je, φαίνεται και εκ 
τούτων τι γίγνεται. 'Εν άε, το παρά την ομω
νυμίαν , ως τό φάναι σπου^αίον είναι μύν» άφ* 
ού γ' ίτύν η τιμιωτάτη πασών τελετή * τά γάξ 
μυ<τηξΐα πασών τιμιωτάτη τελετή. ’ Η εί τις τον 
κύνα εγκωμιάζων, τον εν τω ούξανω συμπαξα- 
λαμβάνεΓ η τον Πάνα, οτι Πίνάαξος εφη,

Ω μάκαξ, ον τε μεγάλας &εού κύνα παντο- 
άαπόν καλεουσιν ολύμπιοι.
ότι τό μηδενα είναι κύνα, άτιμωτατόν ε^ιν' 

ως τε τό κύνα δηλονότι τίμιον. Καί τό κοινωνι
κόν φάναι τόν 'Εξμην είναι μάλιςα των &εων' 
μόνος γάξ καλείται κοινός 'Εξμν,ς. Καί τό τόν 
λόγον είναι σπουάαιότατον ότι οι άγαμοί αν- 
άξες ού γεμάτων, άλλα λόγου εισίν α^ιοι · το 
γάξ λόγου ά^ιον, ούχ απλώς λεγεται. 'Αλλος» 
τό άιηξημενον συντι^ίντα λίγειν» η το συγκείμε
νον ^ιαίξουντα. ’Επεί γάξ ταύτόν άοκεί είναι» 
ούκ ον ταύτό πολλάκις, όπότεξον χξησιμωτεξον, 
τούτο ^ει ποιείν. ^Ετι ύε τούτο Ευί^υάημου λό
γος· οίον, τό εί^ίναι, ότι Τξΐηξης εν Πείξαιεί εςτν' 
'/ \ \ X λ , /εκατόν γαξ οιοε· και τον τα μοιχεία επιταμενον, 
ότι το έτος οίύε' τό γάξ έπος τό αύτο ί^ι. Και

Κ 5
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επει τδ δις τοσουΤον νοσώδες, μηδε το εν φάναι 
υγιεινόν είναι' ατοπον γάξ, εί τά δυο άγα&ά, 
εν κακόν ε^ιν. Ουτω μεν ουν ελεγκτικόν· ωδε δε 
δεικτικόν έτιν ου γάξ ε^ιν εν αγαθόν, δυο κα
κά. 'θλος δε ό τόπος παξαλογιςικός. Πάλιν 
τό Πολυκξάτους εις ©ξασΰβουλον, οτι τξΐάκοντα- 
τυράννους κατελυσε · συντ'&ησι γάξ. Η τό εν 
τω Οξεςη τω Θεοδεκτου · εκ διαίξεσεως γάξ εςιν

Δίκαιόν εςιν, εί τις άν κτείνγ πόσιν, 
άπο^νησκειν ταυτην,

Και τω πατξί γε τιμωξείν τον υιόν. 
Ουκοΰν και ταυτα πεπξακτα\' συντε&ίντα γάξ, 
ίσως ουκίτι δίκαιον. ΕΪη δ' άν κα} παξά την· 
ελλειψιν άφαίξείται γάξ τό υπό τίνος. 'Αλλος 
δε τόπος, τό δεινωτει κατασκεύαζαν, η άνα- 
σκευάζειν. Τούτο δ’ εάιν» όταν μη δείνας ότι 
εποίησεν, αύληση τδ ττξάγμα · ποιεί γάξ ψαί- 
νε&αμ η ως ούτε πεποίηκενί όταν ό την αιτίαν 
εγων i αυ^η* η ως πεποιηκεν, όταν ο κατηγοξων 
όξγίζηττμ. Ουκοΰν ές-ιν ενθύμημα · οταξαλογί- 
ζεταυ\ γάξ δ άκξοατης, ότι εποίησεν, η οΰκ εποίη- 
σεν, οΰ δεδειγμάνου. "Αλλος t τδ εκ σημείου· 
άσυλλογις-ον γαξ και τούτο' οίον, εί τις λεγοι» 
Ταίς πόλετι συμφεξουσιν οί ίξωντες· ό γάξ 'α^' 
μοδίου και 'Αξίςογείτονος εξως κατίλυσε τον τΰ-

Ί X ν . / 7 /ξαννον ϊππαξγον' και ει τις λεγοι, Οτι κλέπτης 
Διονύσιος · πονηξδς γαξ ' άσυλλόγιςον. γάξ και 
τούτο ’ οΰ γάξ πάς πονηξδς, κλέπτης · άλλό ό 
κλέπτης πας, πονηξος. 'Αλλος, διά τό συμ-

βεβηκός·
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βεβηκός* οίον, ο λεγει Πολυκξάτης εις τους μυς, 
ότι εβοη&ησαν διατξαγόντες τάς νευξάς. εί 
τις φαίη, τό επί δειπνον κλη&ηναι, τιμιωτατον’ 
δια, γάξ τό μη κλη&ηναι ό 'Αχιλλεύς έμηνισε 
τοίς 'Αχαιοίς εν Τενεδω· ό δ' ως άτιμαζό μένος 
ίμηνισε' συνέβη τούτο επι του μη κλη^ηνα^.
*Αλλος, τό παξά τό επόμενον οίον, εν τω ’Αλε- 
ξάνδξω, ‘ότι μεγαλόψυχος’ ύπεξίδων γάξ την 
πολλών ομιλίαν, εν τη ’ ώη διετξίβε κα& αυτόν' 
ότι γάξ οί μεγαλόψυχοι τοιουτοι, καί ούτος με
γαλόψυχος δό^ειεν άν. Καί επεί καλλωπιςης, 
κάι νυκτωξ πλανατα^, μοιχός· ότι κάι οί μοιχοί 
τοιουτοι. 'θμοιον δε κάι ότι εν τοίς ίεξοίς οί πτω
χοί καί άδουσι, καί όξχούνταν κάι οτι τοίς 
ψυγάσιν efy^iv οίκείν, όπου άν ^ελωσιν ότι 
γάξ τοίς δοκούσιν εύδαιμ^ονείν υπάξχει ταύτα, 
καί οίς υπάξχει ταύτα, δόξαιεν άν εύδαιμονείν. 
Διαφέξει δε τά πως· διό καί εις την ελλειψιν 
ίμ,πίπτει. ν Αλλος, παξά το οωαίτιον, ως αίτιον’ 
οίον τό άμα, η μετά τούτο γεγονένα^· τό γάξ 
μετά τούτο, ως όιά τούτο λαμβάνουσΊ, κάι 
μαλιςα οί εν τάίς πολιτείαις· οίον ως ό Δημα- 
$ης την Δημο^ενους πολιτείαν, πάντων των κα
κών αιτίαν' μετ εκείνην γάξ συνέβη ό πόλεμος. 
νΑλλος, παξά την ελλειψιν τού πότε, καί πως·' 
οίον, ότι δικαίως 'Αλε^αν^ξος ελαβε την ^Ελένην' 
άιο&σις γάξ αύτη εδό^η παξά του πατξός· ού 
γάξ αίει ίσως, άλλα τό πξωτον' καί γά,ξ ό πα-

μ«χψ τουτου κυξίος. Η ει τις φαιη το 
τυπτειν
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τους ελευθίξους, ύζξίν είναι* ού γαζ 
πάντως * αλλ’ όταν άξχη χειξων άάίκων. Ετι, 
άσπε? εν τοις εξίτικοις, παξα το απλώς και μ.η 
απλώς, άλλά κατά τι γίγνεται φαίνό μένος 
συλλογισμός· οίον εν μ,εν τοις άιαλεκτικοις, οτι 
ε^ί το μη όν' ετι γάξ το μη όν, μη ον' και 
οτι επιτητον, τό αγνωςον ετι γάξ επιςητον, το 
αγνωςον, οτι αγνωτον. Ουτω και εν τοις ρητό- 
ξίκοίς ετι φαινόμενον ενθύμημα, παξα το μη 
άπλως είκος, αλλά τι είκος. "Εσι 0ε τούτο ου 
καθόλου, ωσπεξ και ’Αγάθων λεγει,

Γάχ άν τις είκος αυτό τούτ είναι λίγοι, 
Βροτοίσι πολλά τυγχανειν ούκ είκοτα.

. ’ \ χ \ \ , / Ί » · 5 χ
Γίγνεται γαξ το παξα το είκος’ ως τ είκος, και 
το παξά το είκος. Εί Jg τούτο, εται το μη είκος, 
εικός ’ άλλ’ ούχ άπλως. Αλλ ωσπεξ και επι 
των εξίτικων, τό κατα τι, και πξος τι, και πη, 
ού πξοστιθεμενα, ποιεί συκοφαντίαν, και εν
ταύθα , παξά το είκος είναι μη άπλως, άλλα 
τι είκος. 'Ετι εκ τούτου τού τοπου ή Κοξα- 

, / ν χ χ ,/ tκος τέχνη συγκείμενη · αν τε γαξ μη ένοχος η 
τί αιτία, οίον άξενης ων, αίκίαν Φεύγει· ου

\ , λ >/ ·\ Τ X . \ Ίγαρ εικος' καν ένοχος ων, οιον αν ισχυξος ων 
ου γαξ είκος, οτι είκος εμ,ελλε οοζειν. Ομοίως 

και επί των άλλων · η γάξ ένοχον ανάγκη, 
\\»/ Τ - '·?η μη ένοχον είναι τη αίτια. Φαίνεται μεν ουν 
άμ^ότεξα είκοτα' εΦΊ ^ε το μεν, είκος· το 3ε, 
ούχ άπλως, άλλ' ωσπεξ εϊξηται' καί το τον 
ητ]ω ύε λόγον κξείτ]ω ποιέίν, τούτ ί<ϊί. Και εν

τεύθεν
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τώ&εν 3ικαίως ε3υσχεξαινον ο; άν^ωττοί το 
Ώζωταγόξου επάγγελμα' ψευδός τε γαξ t^h 
κα} ούκ. άλη^ς, αλλά φαινόμενον είκός, κα} 
εν ού3εμιά τίχνη, άλλ' εν ρητοξίκη και εξίςικη. 
Και πεξί μεν έν&υμημάτων, και των ον των και 
των φαινομένων, είξηται.

Τΐεξ} 3ε λύσεων εχομενόν ετι των είξημενων2$ 
έίπείν. Εςι 3 ε λύειν, η άντισυλλογισάμενον, 
η ενςασιν ενεγκοντα. Το μεν ουν άντισυλλογί- 
ζετ&α], 3ηλον οτι εκ των αυτών τόπων εν3εχε- 
τομ ποιειν · οί μεν γάξ συλλογισμό}, εκ των εν- 
3ό£ων' 3οκούντα 3 ε πολλά, εναντία άλληλοις 
ετίν. Αί 3’ εντάσεις φίξονται, κα&άπεξ και 
ίν τοίς τοπικοίς, τετξαχως' η γαξ ενιαυτού, 
η εκ τού όμοιου, η εκ τού εναντίου, η εκ των 
κεκξίμενων. Λέγω 3ε άφ' εαυτού μεν, οϊον, ει 
πεξί εξωτος ειη ενθύμημα, ως σπου3αίος, η 

‘ΐν^ασις 3ιχως' η γάξ καθόλου ειπόντα, ότι 
πασα εν3εια πονηξόν' η κατά μεξος, ότι ούκ 
άν ελεγετο καύνιος εξως, ει μά ησαν και πονηξο} 
ίξωτες. Επι οε του ενάντιου, εν^ασις φεξετου’ 
οίον, εί το έν&νμ,ημα ην, ότι ο άγαμος άνηξ 
πάντας τούς φίλους ευ ποιεί’ άλλ’ ού3’ ό 
μοχ^-ηξος κακώς. 'Επι 3ε των ομοίων, εί ην 
το ενθύμημα, ότι οί κακώς πεπον&οτες αιει μι- 
σούσιν, ότι άλλ' ού3ε οί εύ πεπόνιότες αίε} φι- 
λούσιν. Αι 3ε κξίσεις αί άπο των γνωξίμων άν- 
3ξων οίον, εί τις ενθύμημα είπεν, ότι τοίς με- 
^ύουσι όεί συγγνώμην εχειν' άγνοούντες γάξ 

άμαξ-
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, ζ . · ν .·/. >/ « _ η 5αμαξτανουπιν' ενς-απις» οτι ουκουν ο Πιτ/οΜος 
αίνετός’ οΰ γαξ αν μείζους ζημίας ενομοθετη» 
σεν, εάν τις αεθυων άμαξτάνη. 'Επει os τα εν· 
θυμηματα λεγεται εκ τετ/άξων τά άε τετ/αξα 
ταυτα, εςιν , είκός, παξαάειγμα » τεκμηξίον»

~ '/ ^Χ X \ 5 ~ e , X X . \σημειον · εςι οε, τα μεν εκ των ως επι το πολύ 
η όντων, η όοκοΰντων, συναγμένα ενθυαηματα 
εκ των είκοτων τά άε λ’ επαγωγής, λα του 
όμοιου, η ενός, η πλειονων, όταν λαβών τό κα· 
θόλου, είτα συλλογίσ-ητα^ τα κατα μεξος, όιά 
π αξ ασίγματος’ τά όε όί αναγκαίου, και οντος, 
άιά τεκμ.ηξίου’ τα όε, όιά του καθολου , >j 
του εν μεζει οντος, εάν τε ον» εάν τε μη, όιά ση- 
μείων · τό όε είκός» οΰ τό αίει» άλλα το ως 
επί τό πολύ· φανερόν ότι τά τοιαυτα μεν των 
ενθυμημάτων αιεί ετι λΰειν, φίξοντα ενταστν· 
'H όε λΰστς φαινομενη» αλλ’ οΰκ αληθές αιεί' 
οΰ γά° 'οτι οΰκ είκός» λύει ό ενι<ταμ,ενος» αλλ’ 
οτι οΰκ άναγκαίον. Διο και αεί εςτ πλέονεκτειν 
άπολογοΰμενον μάλλον η κατηγοξοΰντα» όια 
rovTov τον τταξχλογίίτ/Λον. Επεί ycio ο 
τηγο^ών ^ί είκότων άποΰείκνυσιν' ε<τι όε οΰταΰτό 
λυτά/, η οτι ουκ εικος, η οτι ουκ αναγκαιον αει 
όε ε^ει tv^aciv τό ως επι τό πολΰ' οΰ γάξ άν 
ην είκός , άλλ’ άει καίι αναγκαιον * ο λ κξίτης 
οίεται» άν ούτως ελΰθη, η οΰκ είκός είν<μ, η 
οΰκ αΰτω κξίτεον» παξαλογιζομ,ενος, ω&πεξ 
ελεγομ,εν. Ου γάξ εκ των αναγκαίων άεί αυτόν 
μόνον κξίνειν» αλλά καί εκ τον ϋκβταΐρ· τούτο

^άζ
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γάξ εςτ τό γνώμη τρ άξάη Κξίνειν ούκουν 
ικανόν, άν λύση, οτι ουκ άναγκάίον · αλλά 
^«7 λύειν, ότι ουκ είκός. Τούτο ^ε συμβησεται, 
ίάν η η ενςασις μάλλον ως επί τό πολύ. ’EvJe- 
χεται δε είναι τοιαύτην δίχως, η τω χξόνω, η 
ποϊς πξάγμασΓ τά κυξίωτατα δε, εί άμφοΪΓ 
si γάξ τα πλεονακις ουτω, τούτ ετιν είκος μάλ
λον. Λύεται δε και τά σημεία, και τά διά 
σημείου ενθυμήματα είξημένα, καν ύπάξχον- 
Τα, ωσπεξ ελεχθη εν τοις πξωτοις' οτι γάξ 
άσυλλόγις-ον ε<τ* παν σημεϊον, δηλον ήμίίν εκ 
των αναλυτικών. Π^ος δε τά παξαδειγματωδη 
η αύτη λυσις, και τα είκοτα* εάν τε.γάξ εχω- 
μεν τι , ουχ ουτω λελυται, ότι ούκ άναγκαίον, 
η και τα πλείω, και πλεονακις άλλως· ίάν 
άε κάι τά πλείω και τά πλεονακις, ουτω μαγη- 
τίον, η οτι το παξόν ούχ όμοιον, η ούχ ομοίως, 
η άιαφοξάν γε τινα εχει. Τα άε τεκμηξία, κα} 
τεκμηξίάύη ενθυμήματα, κατά μεν τα άσυλ- 
λόγις-ον, ούκ εςαι λύσαι. Ληλον άε καί τούθ' 
ημιν εκ των. αναλυτικών. Λείπεται ως ούχ 
ύπάξχει το λεγόμενον ^εικνύνα^. Εί ^ε φανεξόν, 
και ότι ύπάξχει, κάι ότι τεκμήξίον, άλυτον 
ηόη γίγνεται τούτα · παντα γαξ γίγνεται απο- 
^εί^ει ηόη φανεξά.

Το αυ^ειν καί μειούν, ούκ εςτν ενθυμη^β 
ματος μοιχείαν' τό γάξ αυτό λέγω μοιχείαν κάι 
τόπον. ’ Ε^ι γάξ μοιχείαν κάι τόπος, εις ο πολλά 
ενθυμήματα εμπίπτει. Το ά αύξειν κάι μειούν,

ε^ιν
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ίςιν ενθυμ.ηματα πξός τό , οτι μ'εγα η 
μικξόν, ωσπεξ καί άτι αγαθόν η κακόν, η δί
καιον η άδικον* και των άλλων οτιούν. Ταυτα 
Α’ ε^ι πάντα* πεξί α οί συλλογισμοί, και τά 
ενθυμήματα' ως τ εί μ/ηδε τούτων εκατόν εν
θυμήματος τόπος* ούδε το αυ^ειν και μειουν. 
oJJg τά λυτικά, ενθυμήματος είδος τί ετιν άλ
λο των κατασκευατικων · δηλον γάξ * ότι λύει 
μεν * η ό δείνας * ό εντασιν ενεγκωυ · άνταπο- 
δεικνύουσι δε τό άντικείμενον · οίον, εί έόειζεν ότι 
γεγονεν» ουτος οτι γεγονεν. Ώς τε αυτή μεν 
ουκ άν είη η άιαφοξά' τοΊς αύτοίς γάξ Χξωνται 
άμψότεξοΓ ότι γάξ ούκ ετι* έ?ιν, ενθυμή
ματα φεξουσιν. ‘H ά' εν^ασις* ούκ εςτν εν^ό- 
μημ,α* αλλά κα&άπεξ ευ τοΊς τοπικοίς τό είπεϊν 
^ό^αν τινά, ε^ ης εται δηλον* ότι ού συλλελό- 
γις-cq, η ότι ψεύδος τι είληφεν. ‘Τπεξ μάν πα- 
ξαδειγμάτων, καί γνωμων* καί ενθυμημάτων, 
και ολως των πεξί την διάνοιαν* όθεν τε εύπο- 
ξήσομεν * καί άς αύτά λυσομεν * είξητθω ημίν 
τοναύτα. Λοιπού δε διελθείν πεξί λε^εως

ΑΡΙΣΤΟ-
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΤΠΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

τξία ετιν ά δεί πξαγματευθηνουι 
\ \ . I Α \ » / < / >!πεξί τον λογον ev μεν, εκ τινων αι πιτεις εσον- 

τα^’ ^εύτεξον Je, πεξ} την λε^ιν τξίτον ^ε, πως 
%ξη τά^ τα μίξη του λόγου · πεξ} μεν των 
π ιτεών εάηται, και εκ πόσων, οη εκ τξίων ε’ισι, 
κάι ταυτα, ποία, κάι ^ιά τί τοιαυτα μόνα* 
η γάξ τω αυτοί τι πεπονθεναι οι κξίνοντες, η 
τω ποιους τινας ύπολαμβάνειν τους λέγοντας, 
η τω αποζείγβαι πείθονται πάντες. Είξηται 
$ε κα} τά ενθυμήματα πόθεν ^εί ποξίζεθύ^* 
ετι γαξj τα μεν, εί^η των ενθυμημάτων τα 
δε, τόποι. της λεΡεως εγίμενόν ετιν

, ~ , \ »ε \7 λ λ - ·ειπείν' ου γα,ξ αποχξη το εχειν α οει Λεγειν, 
άλλ’ ανάγκη και ταυτα ως ^εί εϊπειν · καί 
συμβάλλεται πολλά πξός τό φανηναι ποιον τινα 
τόν λόγον. Το μεν ούν πξώτον εζητηθη κατά 
φύσιν, όπεξ πεφυκε πξωτον, αυτά τά πξά- 
γματα εκ τίνων εγει τό πιθανόν ^εύτεξον άε, 
τό ταύτα τη λεξει όιαθεθα^' τξίτον ^ε τούτων, 
ο ^ύναμιν μεν ε^ει μεγίτην, ουπω ό επι·<εχεί^

\ χ \ < / ( τ_ Ν \ > X
ξηταμ το πεξί την υποκξίσιν. Και γαξ εις την 
Τξαγικην κάι ρα^ω^ιάν όιμε παξηλθεν ύπε-

L κξίνοντο
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kpivovto γάξ αυτοί τξαγω3ίας οί ποιηταί το' 
. ~ Ί '/ \ X 5 « /
πξωτον. Δηλον ου'} οτι και πεξί την ρητοξίκην 
ότι τό τοιουτον, ωσπεξ καί πεξί την ποιητικήν 
'όπεξ ίτε^οί τινες επξαγματευ3·ησαν, καί Γλαυ
κών ο Τηίος. 'ίσι 3 ε αυτή μεν εν τη φωνή, 
πως αυτή 3εϊ πξος ίκαρον πά&ος' οίον» 
ποτέ μεγάλη, καί πότε μικξά, καί ποτέ μάσγ 
καί πως τοίς τονοις* οίον α^εία, και βαρεία» 
και μέση' και ρυ&μοίς τίτι πξός εκασα' τξία 
γάξ έςτ πεξί ων σκοπούσι' ταυτα 3' έςτ, μέ~ 
γε&ος, άξμανία, ρυθμός. Τα μέν ούν α&λα 
σχε3όν εκ των άγωνων ούτοι λαμβάνουσι. Kai 
κα,&άπερ εκΑ μειζον 3ύναντα^ νυν των ποιητών 
οι υποκριτωι, και κατα τους πολίτικους αγώ
νας , 3ίά την μογ^ηξίαν των πολιτειών. Ουπω 
3ε σΰγκειτα^ τέχνη πεξί αυτών, επεί "καί τό 
πεξί την λέ^ιν οψέ πξο^λ^ε ‘ και 3οκεί φοξτι- 
κόν είναι, καλώς ύπολαμβανόμενον' άλλ’όλης 
ούαης πξός 3ό^αν της πξαγματείας της πεξί 
ρητοξίκην, ουκ όξ^ως έχοντας, άλλ' ως αναγκαίου 
την έπι/αελειαν ποιητεον * επεί τό γε 3ίκαιον, 
μη3εν πλείω ζητμν πεξί τόν λόγον, η ως μήτε 
λυπείν» μήτ εύ^ξαίνειν' 3ίκαιον γάξ, αυτοίς 
άγωνίζε&αν, τοις πξάγμασιν' ως τε τάλλα 
ε£ω τού άπα3ει^αι, πεξίεξγά εςιν' άλλ’ όμως 
μίγα 3υναταυ, κα^άπερ είξητομ, 3ιά την τού 
άϊξοατου μ.οχ3·ηξίαν. Ίο μεν ουν της λε^εως 
εχει τι μικξόν άναγκαίον εν παση οι3ασκαλία' 
3ιαφεξει γάξ τι πξός τό 3ηλω?αι> ωόί η ω3ί 

είπείν»
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ε(πε~ν, ου μεν τοι τοσουτον’ αλλ’ άπαντα 
φαντασία, ταυτά έςτ και π?ό( τον άκξοατην*· 
0*0 ουύεις ουτω γεωμετξειν όιαασκει. Εκείνη 
μεν ουν όταν ελθη, ταυτό ποιήσει τη ύποκξίτικη· 
Εγκεχείξηκασι δε επ' ολίγον πεξί αυτής είπεϊν 
τινες’ οίον Οξασυμαχος εν τοίς ελεοις. Και ε<?ι 
φυσεως, το υποκξίτικον είναι, καί άτεχνότεξον* 
πεξί δε την λεξιν έντεχνον. Διό και τοις τούτο 
δυναμενοις γίγνετα\ πάλιν ά&λα, κα&απεξ εν 

\ X < / ( / < χτοις κατα την υποκξίσιν ρητοξσιν οι γαξ γξα- 
φόμ,ενοι λόγοι μεϊζον ίσχΰουσι διά την λεξιν, 
η διά w διάνοιαν. ^Ηξξαντο μεν ουν κίνησα^ 
τό πξωτον, ωσπεξ πεφυκεν, οι ποιηταί· τά 
γάξ ονόματα, μι/αη/αατά ε?ιν* υπηξ^ε δε κα} 
η φωνή πάντων μι/αητικωτατον των μοξ'ιων η/άϊν 
διό και αι τεχναι συνεςησαν, η τε ρα-φωδία, 
καί η ύποκξίτικη, καί άλλα) γε. 'Επεί δ1 οι 
ποιηται λεγοντες ευη&η, διά την λε^ιν εδόκουν 
ποξίσα&αι τηνδε την δόξαν, διά τούτο ποιητική 
πξωτη εγενετο η λεξις, οίον η Γοξγίου. και νυν 
ετι οι πολλοί των απαίδευτων τους τοιοΰτους 
οίοντα] διαλέγεσαι κάλλι^α · τούτο J’ ουκ 
ε^ιν, αλλ’ ετεξα λογου καί ποιήσεως λεξις 
ε^ί’ δηλοί δε τό συρ.(δαίνον · ουδέ γάξ οί τάς 
τξαγωδίας ποιουντες ετι χξωνται τόν αυτόν 
τξοπον αλλ ωο~πεξ και εκ των τετοαμετξων 
είς τό ίαμ(όάϊον μετε(δηο"αν, διά τό τω λόγω 
τούτο των μετξων όμοιότα]ον είναι των άλλων’ 
ουτω και των ονομάτων α^ηκασιν, ονα παξα

L 2 την



164 Α Ρ I Σ Τ Ό Τ Ε Λ Ο Τ Σ 
f 

λαλίκτον εςίν οίς ά οί πξωτον εκόσμουν, 
καί ετί νυν οί τα ε^άμετξα ποιούντες, άφηκα- 
σι' όιό γελοιον μιμείτο] τούτους» οί αυτοί ου’κ 
y 9 / ^ / </ \en ^uvToq εκεινω τω τξοπω. Ως τί φανεξον» 
ότι ού^ άπαντα οσα πεξί λε^εως εςιν εΐπειν, 
άκριβολογητεον ημίν αλλ’ οσα πεάι τοιαύτης 
οιας λίγομεν· πεξί εκείνης είξητομ εν τοις πεξί 
ποιητικής.

2 ' άςω ουν εκείνα τε&εωξημενα* και άξί&ω 
λί^εως άξετη, σαφή είναι· σημείον γάξ» οτι ό 
λόγος εάν μη όηλοί, ού ποιήσει τό εαυτού εξ- 
γον' κάι μήτε ταπεινήν, μήτε ύπεξ τό αξίω
μα, άλλα πξεπουσαν' η γάξ ποιητική ‘ίσως 
ού ταπεινή, αλλ'ου πξεπουσα λόγω. Τωνό' 
ονομάτων κάι ρημάτων σαφή μεν ποιεί τα κυ- 
ξΐα' μη ταπεινήν όε, αλλά κεκοσμημενην * 
ταλλα ονόματα, οσα είξηται εν τοίς πεξί ποιη
τικής' τό γάξ ε^αλλάϊαι ποιεί φαίνεσαι

/ '/ ' χ ν χ' < Vσεμνοτεξαν · οπεξ γαξ πξος τους ξένους οι αν- 
&ξωποι καί πξός τούς πολίτας, τό αύτό πά- 
σχουσι κάι πξός την λε^ιν. Διό όεί ποιείν ^ε- 
νην την διάλεκτον* &αυμας·άί γάξ των απάν
των είσίν * ηόυ όε το ^αυμα^όν. 'Επί μάν ούν 
των μετξων πολλά τε ποιεί τούτο, κάι άξμότ]ει 
εκεί· πλέον γάξ ε^εςηκε, πεξί at καί πεξί ους ό 
λόγος' εν όε τοίς ψιλοίς λόγοις, πολλω ελάτ]ω 
είσιν’ η γαξ υπόδεσις ελατίων επει καί εν
ταύθα , εί όούλος καλλιεπείτο, η λίαν νίος, 
άπξεπες-εξον; η πεξί λίαν μικξων' -αλλ’ εςτ 

καί



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Γ. ΐ6$ 

και εν τούτοις επισυ^ελλόμενον και αύ^ανομε- 
νον τό πξεπον. Διό δει λαν&ανειν ποιουντας, 
καί μη δοκειν λίγειν πεπλασμενως, άλλα 
πε^υκότως' τούτο γάξ πιθανόν, εκείνο δε 
τουναντίον · ως γάξ πξός έπιζουλεΰοντα δια· 
ζάλλονται, κα&άπεξ πξός τους οίνους τους με- 
ριγμένους · και οϊον η ©εοδωξου φωνή πεπον^ε 
πξος την των άλλων υποκριτών' η μεν γαξ, 
του λέγοντας εοικεν είναι * αΐ δ', άλλότξίαι. 
Κλεπτεται J ευ, εάν τις εκ της είω&υίας δια· 
λεκτου εκλεγων συντι&η' οπεξ Ευξίπίδης 
ποιεί, κα} υπεδει^ε πξωτος. 'οντων ονομά
των καί ρημάτων, ων ό λόγος συνεςηκε, των 
δε ονομάτων τοσαυτ εγόντων είδη, όσα τε^εω-r 
ξητα\ εν τοίς πεξί ποιηιτεως· τούτων γλωτ]αΐς 
μεν > και ΰιπλοίς ονόμασι, και πεποιημενοις-, 
όλιγάκις και όλιγαγου χξητεον’ όπου ό'ε» υ<ςί- 
ξον εξουμεν' τό ^ε ^ιά τί είξηταΓ επί τό μεί- 
ζον γάξ ε^αλλάτ]ει του πξεποντος. Το ό'ε κυ* 
ξίον, κάι τό οϊκίίον, κάι μεταφοξά, μάναι 
χρήσιμοι πξός την των ψιλών λόγων λε^ιν' 
σημέίον 0ε , ότι τούτοις ράνοις πάντες χξωντομ' 
πάντες γάξ μετα^οξαίς διαλέγονται, κα} τοίς 
οϊκείοις, και τοίς κυξίοις. άΐς τε όηλον, ως 
εάν ευ ποιη τις, ‘t^ai τε γενικόν, και λαν&ά- 
νειν ενδεγεται, καί σα^ηνιεί’ αυτή δ' ην του 
ρητοξίκου λόγου άξετη. Των δ’ όνομάτο)ν, τω 
μ,εν σοψι^ όμωνυμίαι χξ^σιμοί' παξα ταυτας 
γάξ κακουξγέϊ τω παιητη δε συνωνυμίαν, Λέγω
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As κυξιά τε καϊ συνώνυμα, οίον το ποξεύε&αι 
τε καϊ τό βαδίζειν · ταυτα γάξ άμ^φοτεξα, 
και κΰξία, και συνώνυμα άλληλοις. Ύι μέν 
ουν τούτων εκατόν έςι, και π'οσα είόη μετα
φοράς, καϊ ότι τούτο πλεϊςον άύναται, και έν 
ποιήσει και έν λόγοις, αϊ μεταφοξαϊ, είξηται» 
καθάπεξ έλέγομεν, έν τοίς πεξί ποιητικής. Το- 
σούτω ά έν λόγω άει μάλλον φιλοπονεΊθαι 
πεξί αυτών, όσον ε^ ελατίνων βοηθημάτων 
e λόγος έςϊ των μέτξων. Καϊ τό σαφές, καϊ 
τό ηόυ, καϊ τό γενικόν εγει μάλι~α η μετά· 
φοξά. Και λαβείν ουκ εςιν αυτήν παξ’ άλλου. 
Δεί δέ και τά επίθετα, καϊ τάς μεταφοράς 
άξμοτίοΰ'τας λέγειν τούτο Α’ ’εςαι έκ του άνά- 
λογον · εί As μη, άπξεπές φανειττμ, όιά τό 
παξαλληλα τά εναντία μάλιςα φαίνεθομ. 
’Αλλα As7 σκοπείν, ώς νεω φοινικίς, ουτω γε~ 
ξοντι τί· ου γαξ η αυτή πξεπει εεθης. Καϊ 
ίαν τε κοσμειν βούλη, άπο του βελτίονος της 
όν ταϋτω γίνει φεξειν την μεταφοξάν, εάν τε 
ψε'γειν, από των γείξόνων. Λέγω A’ οιον, 
ίπει τά εναντία έν τω αυτω γένει, τό φανοί 
τόν μεν πτωγ^ευοντα ευ^εθομ, τόν A’ εΰ^όμενον

I Ί 'V - . ' \ > /πτωχευειν, οτι αμφω αιτήσεις, το είξημενον 
έάϊ ποιειν ως και Ιφι^ξατης Καλλίαν μητξα~ 
γΰξτην, αλλ' ού ^α^ουγον' ό εφη άμυητον 
αυτόν είναι ου γαξ αν μητξαγυξτην αυτόν 
καλέιν. άλλα ^α^ούγ^ον άμφω γαο πεξί 
θεόν’ άλλα το μάν τίμιον, τό άτιμον. Καϊ 

οί μάν
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oi όιονυσοκόλακας, αυτοί ο αυτους τε^νί- 
τας καλοΰσΐ' ταυτα ό' a/i^u, μεταφοξαί' 
η μεν ρυπαινοντων , η όε τουναντίον, καί οι 
μάν λης-αί, αυτους πόρτάς καλοΰσι νυν. Διό 
ε^εςι λεγειν, τον ά^ικησαντα μεν άμαςτάνειν, 
τον ΰε άμαξτάνοντα άοικησαμ και τον κλε~ 
ψαντα, και λαβείν κα} πος&ησαι. Το ΰ'ε, 
ως ό Τηλεφος Ευξίπί^ου φησϊ, κωπας ανάσ- 
σειν, και άποβάς εις Μυσίαν, άπξεπες, ότι 
μείζον τό άνάσσειν, η κατ α^ίαν οΰ κεκΧε· 
π]<μ οΰν. 'e<ti δε καί εν ταίς συλλαβαις 
αμαρτία, εάν μη η^είας η σημεία φωνής’ οιον 
Διονύσιος προσαγορεύει ό Χαλκούς εν τοίς ελε- 
γείοις^ κραυγήν Καλλ/οττης την ποιησιν» οτι 
αμ^ω (φωναί. Φαΰλη ^8 η μεταφορά τοίς 
ασήμ,οις φωναίς. 'Ετι όε, οΰ πόρρω&εν ^εί, 
αλλ' εκ των συγγενών καί των όμ^οειόων μετα- 
φεζειν τα ανωνυμία ωνομασμενως, ο Χεχ&εν 
^ηλον ές-ιν ότι συγγενές' οιον εν τω αινίγματι 
Τω ευόοκιμ,ουντι, '

"Αν^ξ' ει^ον ττυξΐ ^άλκον εττ ανίξΐ κολλη- 
σαντα'

ανώνυμον γαζ τό πα$ος. ^Ε^ι ό' άμφω πζόσ- 
φ^εσίς τις. Κολλησιν τοίνυν είπε, την της συ- 
κίας π^οσ^ολήν. Καί ολως, εκ των εΰ ηνιγμ.ε- 
νων εςι μ.εταφοξας λαζεϊν επιεικείς' μετα^ο· 
ςαι γαρ αίνίτΙονταΓ ως τε όηλον οτι εΰ μετεν- 
ηνεκίρμ. Κα< από καλών' κάλλος Jg όνομα- 
τος» τό usv, ώσπεο Αυκίμνιος λεγει, εν τοίς

L 4 'φό^οις,
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ψο'φοις, η τω σημαινομάνω' κάι αίσχος ωσ
αύτως' ετι δε τρίτον ■> ο λύει τον σοφιςικον λο- 
γον ού γάζ, ως εφη Βευσων, ούάένα αίσχοο- 
λογείν, είπεξ το αύτο σημαίνει τό^ε, αντί του 
τόύε εΐπείν' τούτο γάξ έσι ψεύδος' εσι γάξ 
άλλο άλλου κυξίωτερον» καί ωμοιωμενον μάλ
λον > καί οίκειότεξον τω ποιείν το πράγμα πξο 
ομμάτων. Ετι Jg ούχ ομοίως εχον, σημαίνει 
τοάε και τόύε' ως τε και ούτως άλλο άλλου 
κάλλιαν» κάι άίσχιον ^ετεον* άμφω μεν γάξ, 
το καλόν και το αισχρόν σημαίνουσιν · άλλ3 ούχ 
τ . ν » τ ’ , / . * - νη καλόν, η ουχ η αισχξον η ταυτα μεν,
αλλά μάλλον κάι ητ]ον. τάς άε μεταφοξάς 
εντεύθεν οί^εον^ άπο καλών, η τη φωνή, η τη 
δυνάμει, η τη όψει, η άλλη πνϊ αινήσει. 
Διαφέρει ά' ειτειν, οιον μάοάάκτυλος ηως μάλ
λον η φοινιχο^άκτυλος, η ετι φαυλότεξον, εξυ- 
^^άκτυλος. Κ.άι εν τοίς επι&ετοις, εςι μεν 
τάς ίτνι^έσεις ποιέίσ&ρμ άπο φαυλου η 
αισχρού’ οίον, ο μητ^οφόντης* εςΊ ά άπο τού 
βελτίονος· οιον, ο πατςος αμύντως. Κα\ ο 
Σιμωνίδης, οτε μεν εάίάου μίσχον ολίγον αύτω 
ο νικησας τοίς οξεύσιν, ούκ η&ελε ποιείν, ως άυσ- 
χε^αίνων εις ημιόνους ποιείν · επεί ά ικανόν 
είωκεν, εποίησε,

Χαίζετ άελλοπό^ων ^ύγατςες ίππων ·
καί τοι λάι των όνων 3-υγατίξες ησαν. ’ Ετι, το 
αύτο ύποκοξίζε^αι. 7Εξι ο υποκορισμός, ος 
ελατόν ποιεί κάι το κακόν κάι το άγαμόν

ωσπεο
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ωτΤτΓεξ και 'Αξίςοφάνης σ·κωπ]ει εν τοίς Βαβυλω- 
νίοις, άντι μεν χξυαίου χξυτι3άρΐον, άντϊ J’ 
ϊματίου ΐμ>ατι3άξΐον, άντϊ 3ε λοι3οξίας λοι3ο·ξη- 
μάτιον καϊ νο&ημάτιον. Ευλα^εί^ο] Jg Jw 
κα< ττα^ατί^ν εν άμφοίς το μετξίον.

Τα 3ε ψυχρά ev τίτ]αξ(Τι γίγνετα^ κατά 
την λί^ιν, εν τε τοις 3ιπλοις όνόματιν’ οίον 
Λυκόφξων τον πολυπξοαΓωπον οΰξανον τ^ς ^usya- 
λοκοξύφου γης’ και ακτήν 3ε ς-ενοπόρον’ και 
Τούγιας ωνόμαζε, τ^ωχόμουα-ος κόλα£, ε’ττιοξ- 
κίσαντας και κατευοξκίσαντας. YLai ως Αλκι- 
3άμας, μένους μεν την . ψυχήν πληξουμενην, 
ττυξίχξων 3ε την οψιν γιγνομενην · και τελεατ^ο- 
ξον ωη&η την πξο&υμίαν αυτών γενηα·ε^α\’ και 
τελεο-φόξον την πει&ω των λόγων κατες-ησε' 
και κυανόχξων, τό της $-αλοίτΙης έδαφος. Παν
τα γαξ ταυτα, ττοιητικα ^ια την ^ίττλωσΊν (^α<- 
νετιμ. Μια μεν ουν αύτη αιτία· μία ό)ε, τό 
χξη^αι γλωτ]αις· οϊον, Λυκόφ^ων Ξεξ^ην, ττε- 
λωξον αν^ξα ’ καϊ Χκίξων, (τίννις ανκξ · και ’Αλ- 
κι^άμας, α^υρμα τ^ ττοιήσει, και την της φυ- 
<τεως ατα^αλίαν, και ακξάτω της ΰιανοίας 
όργ^ τε^ηγμίνον. Τξίτον ίν τοίς εττι^ίτοις, 
τό, η μακροίς, η ακαίξοις, η πυκνοϊς χξη&ατ 
ίν μ,εν γαξ ττοιητει ττξέτΐει γάλα λευκόν ειπειν· 
εν 3ε λόγω, τά μεν άττξεπετεξα’ τά 3ε άν η 
κατακοξη, ε^ελεγχει, και ττοιεί φανεξον, οτι 
ττοίητίς εςιν’ ίττεϊ 3εί γε χξητΘ-ιμ αϋτίμ ε^α>· 
λάτ]ει γάξ τό είω^ός, καϊ γενικήν ττοιεί την
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< Ae^v. ’Αλλα νογάφε&αι του ρετξίου· επεί 
ρείζον ποιεί κακβν τού εικη λεγειν. *Η ρ,εν γαξ 
ούκ εγει Τ0 W' V τ° Δ<ο τ& Άλχι- 
ΰάραντος φυγξα φαίνεταρ ού γαξ ηύύσρατι 
γξητο^, άλλ* ως εόεσρατι, τοίς επι&ίτοις, ουτω 
πυκνοίς, και ρείζοσι, καί επι^ηλοις- οιον, ούγ 
ίοξωτα, άλλα τον ύγξόν ίοξωτα’ και ούκ, εις 
ίσ&ρια, άλλ' εις την των κτηρίων πανήγυξίν 
και ούγί υορους, άλλα τους των πόλεων βασι
λείς νοριρους’ καί ού άξόρω, άλλα όξοραία 
τη της φυγής όξρη' καί ούγί ρ^ουσείον, άλλα 
τό της φύσεως παξαλαζων ρουσείον και σκυ- 
^■ξωπον την ψξοντί^α της-φυγής· και ού γάξΐ- 
τος, άλλα π άνδηρου χάξιτος άηρΑουξγός· καί 
οικονορος της των άκουόντων ηοονης' καί ού 
κλά^οις, άλλα τοϊς της ύλης κλάύοις άπεκξυ- 
φε* καί ού, το σώρα παξηρπισγεν, άλλα την 
τού σωρατος αισχύνην ’ καί άντίριρον την της 
φυγής ετπ^υρίαν ’ ( τούτο ό'’ άρα και ΰιπλούν 
και επί^ετον ως τε ποίηρα γίγνεται) καί ού
τως ’ί^ξον την της ρ.ογ^ηξίας ύπεξβολην. Διο 
ποιητικως λεγοντες, τη άπξεπεία το γελοίον 
καί το φυγ?ον ερποιούσι, καί το ασαφές ^ιά 
την ά^ολεσγίαν' όταν γάξ γιγνωσκοντι επερ^ά- 
λη , διαλύει τό σαφές τω επισκοτείν. οΐ ύε 
άν3·ξωποι τοίς οιπλοις γξωντα], ότοον άνωνυρον 
η, καί ό λογάς εύσυν&ετος, οίον το γξονοτοιβείν 
άλλ’ αν πολύ, πάντως ποιητικόν. Διό γξησι- 
μωτάτη η ^ιπλη λί^ις τοις ύιβ-υξαρβοποιοίς· 

ούτοι 
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ούτοι γάξ ψοφωάεις* ai 3ε γλωτ/<μ τοίς επο- 
ποιοΊς- σεμνόν γάξ κα} αύ&αάες’ μεταφοξά 
Je τοις ϊαμβείοις- τούτοις γάξ νυν χξώνται, 
ωσπεξ είξητιμ. Κα) ετι τεταξτον, το ψυγξόν 
tv τοϊς μεταφοξαις γίγνεται · είσ} γάξ καί με
ταφορά} άπξεπεις, αϊ μεν 3ιά τό γελοίου’ χρωυ- 
ται γάξ και οί κωμωάοποιο} μεταφοξαίς- αϊ 3ε 
3ικ τό σεμνόν άγαν και τξαγικόν ασαφείς ΑΛ 
άν πορμύ&εν. Οιον Γοξγίας, χλωξά και εναι- 
(Λα τά πξάγματα* σύ 3 ε ταύτα αίσχ^ως μεν 
ίσπίΐξας, κακώς οε ε&εξΐσας· ποιητικως γάξ 
αγαυ. Και ως ’Αλκιάάμας, την φιλοσοφίαν, 
επιτειχισμα των νομών καί την ’οάυσσειαν, 
καλόν άν&ξωπίνου βίου κάτοπ]ξθν. Κα) ού3εν 
τοιουτον ά&υξμα τη ποιήσει πξοσφίξων · άπαν
τα γάξ ταύτα, απίθανα ΰιά τά είξημίνα. Το

Γοξγίου εις την γελάόνα, επεί κατ’ αυτου 
πετάμενη άφηκε το πεξίτ]ωμα, άξις-α των τρα
γικών· είπε γάξ, Αίσχξόν γε, ω φιλομήλα- 
οξνι^ι μ,εν γαξ εί ίποίηο-εν, ούκ αίσχξόν’ παξ- 
^ένω^ε, αίσχξόν. Ευ ούν ελοάϊόοησεν, είπων, 
ο ην, άλλ' ούχ ο ετιν.

'"ε^ι 3ε και η εικων, μεταφοξά· 3ιαφεξει 
γάξ μικξόν όταν μεν γάξ είπη τόν ^Αγιλλεα, 
ως 3ε λέων επόξουσεν, εϊκων εςιν όταν 3ό, λέων 
εποξουσε, μεταφοξά- 3ιά γάξ τό άμφω άν- 
άξείους elvof, πξοσεγόξευσε , μετενεγκας λέοντα, 
του ^Αγιλλεα. Χξησιμον 3ε η εικων και εν λόγω· 
ολιγάκις 3ε · ποιητικόν γάξ. 3t, ωσπεξ 

αϊ μετά- 
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ai μεταΖοξαί- μεταφοξαί γάξ είτι διαφεξου- 
raj τω εΐξημάνω. Είτι ά’ εικόνες- ο'ιον ην 'Αν~ 
ϋζοίίων είς 'ΐίξΐία, ότι όμοιος τοίς εκ των ύεσμ.ων 
κυνιΰίοις- εκεία τε γάξ πξοσ-πίπτοντα δάκνει» 
καί ’ΐ^ξίεα λυ&εντα εκ των ^ατμων είναι χαλί- 
πόν. Κα) ως ©εο^άμας είκαζεν 'Αξχώαμον 
Ευ^ενω, γεωμετξειν ουκ επιςαμενω. Και εκ 
τού άνάλογον · εταΐ γάξ καί ό Ευ^ενος 'Αξγί~ 
ύαμ,ος γεωμετξικός. Κα) τό εν τγ πολιτεία τρ 
Πλάτωνος, ότι οι τους τε^νεωτας <τκυλευοντες 
ΙοίκασΊ τοις κυνι^ίοις» ά τους λίγους ^άκνει, των 
βαλόντων ούχ άττ)ομενα. Καί η εις τον ^ημον» 
ότι ομοιος ναυκληξω, ίτγυξω μεν, υπόκωφα 
ΰί. Κα) η είς τά μίτρα των ποιητών, ότι εοικε

— »/ /. . e / < V \ »τοις ανευ κάλλους ωξαιοις- οι μεν γαξ απαν- 
^ήταντες , τά ύε ^ιαλυ&ίντα ουγ όμ,οια φαίνε·· 
ται. Και η Περικλεούς είς Σαμίους, εοικεναι 
αυτούς τοις παι^ίοις» ά τόν ψωμον ^εχοται μεν» 
κλαίοντα ^ε- και είς Βοιωτούς, ότι όμοιοι τοις 
πξίνοις' τούς τε γάξ πξίνους ύ^) αυτών κατα·' 
κοπτε^αί t καί τους Βοιωτούς πξος άλληλους 
μάγο μένους. Καί ό Δημο&ενης τον ^ημον, οτι
ομ.οιος ε^ι τοίς εν τοις πλοίοις ναυτιωσι. Κα) 
ως ό Δημοκξάτης είκατε τους ρητοξας ταίς τίτ- 
&αις, αι τό ψωμισ-μα καταπίνουσ-of» τω σια~ 
λω τά παι^ία παξαλείψουσΊ. Καί ως 'Αντί- 
ς&ενης Κη^κτό^οτον τον λεπ/ον λιβανωτω είκα- 
σεν t οτι απολλυμενος ευφξαινει. Πασας γαξ

' \ e , / \ e 'ταυτας^ και ως εικόνας, και ως μεταψοξας 
ε^ετι 
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εξετι λεγειν. '£1ς τε όσα\ άν εύδοκιμωσιν, ως 
μεταφοξαί λεγ^είσαι» δίίλον ότι αύτα^ κάι 
εικόνες εσονται, καί αί εικόνες, μεταφοξάι λό
γου δεόμενα^. Alti δέ δεί την μεταφοράν την 
έκ του άνάλογον, ανταποδίδανε, και επί Πά
τερα, κάι επί των ομογενών οίον, εί η φιάλη 
άσπίς Διονύσου, καί ασπίδα άξμότ]ει λε- 
γε&<μ φιάλην"' Αξεως. Ό μεν ούν λόγος συν- 
τί&ετα] έκ τούτων,

'ε^ι δ" άςγη της λεξεως, τό έλληνίζειν $ 
τούτο δ' ε^ίν έν πέντε. Ώξωτον μεν έν τοίς 
συνδέσμοις, άν αποδίδω τις ως πεφυκασι πξο- 
τεξοι κα} υ^εξοι γίγνε&αι άλληλων, οιον ένιοι 
άπαιτούσιν’ ωσπεξ ό ΜΕΝ, κάϊό ’ΕΓίΙ ΜΕΝ, 
απαιτεί τόν ΔΕ, και τόν Ό ΔΕ. Δεί μ, έως 
μέμνητ^, άνταπο^ι^ον(μ άλληλοις, και μήτε 
μακράν απαντάν, μήτε σύνδεσμον πξό συν
δέσμου άποδιδόναι τού αναγκαίου’ όλιγαγού 
γάξ άξμότΙει. ’Ε^ω δ', επεί μοι είπεν ■ ηλ&ε 
γάξ Κλέων δεόμενος τε κα} άξιων έποξευόμην 
παξαλαβων αυτούς. ’Εν τούτοις γαξ πολλοί 
πξό τού άποδο&ησομένου συνδέσμου, πξοεμβέ- 
βληνται σύνδεσμοι. ’^Αν πολύ τό μ,εταξύ 
γένητα^ τού έποξευόμην, ασαφές. Εν μάν δη 
τό ευ έν τοίς συνδίσμοις. Δευτεξον δε, τό τοίς 
ιδίοις ονόμασι λέγειν, και μη τοίς πεξίέγουσι. 
Τξίτον, μη άμφιβόλοις' ταύτα δέ, αν μη τά

, Ίεναντία πξοαΐξητ<μ' οπεξ ποιουσιν, όταν μ,ηοεν 
μέν έγωσι λέγειν, πξοσποιωνται δέ τι λέγειν’ 

οι γάξ
I
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οί γάξ τοιουτοι εν ποιήσει λεγαυσι ταυτα, οιον 
'Εμπεδοκλής. Φενακίζει γάξ τό κύκλω πολύ 
ον, κάι πάσχουσιν οΐ άκξοατάΐ, όπεξ οΐ πολλοί 
παξά τοϊς μαντεσιν’ όταν γάξ λεγωσιν αμφί
βολα > συμπαξανευουσι.

Κξοίσος ' λλυν 3ιαβάς > μεγάλων άξχην κα- 
ταλυσει.

κάι 3ιά το ολως ελατόν εΐνμ αμάρτημα, λα 
των γενών του πξαγμ,ατος λίγουσιν οΐ μάντεις, 

/ \ V » - » ~ /Τυγοι γαξ αν τις εν τοις αξτιασμοις, αξτια 
λ \ , χ . ,\ / »/ \ Λ

ειπων, μάλλον η ποτά εγει · και το 
οτι εάα^, η το πότε. Διό οΐ χξησμολόγοι ου 
ποοσοξίζονταμ πότε. 'Απαντα 3 η ταυτα όμοια' 
ως τ , άν μά τοιοΰτου τίνος ενεκα, φευκτεον.

t e _ / χ I ~ > /Τεταξτον, ως Πξωταγοξας τα γένη των ονομά
των 3άιξει άρρενα, και &ηλεα, κάι σκευή' 3εϊ 
γάξ άποϋάόναι κάι ταυτα όξ&ως’ Η ο’ ελ&ου- 
σα, κάι ^ιαλεγ^ειτα ωγετο. ΙΊεμ^ον, εν τω 
τά πολλά, και ολίγα, κάι εν όξ^ως όνομ,α- 
ζειν' οΐ 3’ ελ^οντες, ετυπ^όν με. Ολως ϋε, οεϊ 
ευανάγνωτον είναι τό γεγξαμμίνον, κάι ευφξα- 
(?ον. Εφτ όε τό αυτό, όπεξ οΐ πολλοί σύνδεσμοι 
ουκ εγουτιν' ου3’ ά μη ρά3ιον 3ια^ίζαι, ωσπεξ 
τά, ‘Ηξακλείτου. Τα γάξ 'Ηξακλείτου 3ια^ίζα/» 
εξγον, 3ιά τό αόηλον εΐνα^, ποτεξω πξόσκειτα^, 
τω ύπερον, η τω πξότεξον. Οιον εν τη άξγη 
αυτου του συγγξάμματας' φησί γάξ, Του λό
γου του 3' ιόντος α'άι ασύνετοι αν&ξωποι γίγνον^ 
ττμ. να3ήλον γάξ, τό αΐει πξός όποτεξω 3ια- 

ςίζα^.
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VET< τάδε ποιεί σολοικίζειν, τό μη άπο- 
διδόναι, ε'άν μη έπιζευγνύης άμφόίν, ο άξ- 
μάτΙει· αίαν η ψόφον, η χξώμα, τό μέν ίδων, 
ου κοινόν· τό δ’ αιρόμενος, κοινόν. 'Ασαφή 
ά μη πξο&έις είπης, μέλλων πολλά μεταξύ 
εμβάλλειν· οίον, 'Εμελλαν γάξ διαλεχ&είς έκεί- 
νω τάδε καί τάδε, κάϊ ωδε, ποξευεοδανμ άλλα 
μη, * Εμελλαν γάξ διαλεχ&είς ποξίύε&α\, είτα 
τάδε και τάδε, καί ωδε έγΐνετο.

Εις ογκον δέ της λέξεως συμβάλλεται τάδε, 6 
τό λόγω χξη&ο^ άντ ονόματος · οϊον, μη κύ
κλον, αλλ επίπεδον, το εκ τού μέσου ίσον. 
Εις δε συντομίαν το εναντίον, άντϊ τού λόγου 
ονομα. Και εαν αισγξον η απξεπες' εαν μεν 
εν τω λόγω η αίσ^ξόν, τουνομα λίγειν' εάν δε 
εν τω ονόματι, τον λόγον. Καί μεταφοξαις 
δηλουν, καί τοίς έπι&ετοις, εύλαβούμενον το 
ποιητικόν. Και το εν πολλά ποιειν, οπε*? οι

X ‘ X ·/ . / Iποιηται ποιουσιν' ενός οντος λιμένας, όμως λε- 
γουσι λιμένας είς 'Αχαϊκούς· και,

Δελτου μεν άίδε πολύ&ξηνοι διαπτυχαί.
Καί μη επιζευγνύναι, αλλ' εκατεξω εκάτεξον, 
της γυναίκας της ημετεξας' εάν δε συντόμως, τό 
εναντίον, της ημετεξας γυναίκας, κα} μετά 
συνδέσμου λεγειν εάν δε συντόμως, άνευ μάν 
συνδέσμου, μη ασύνδετα δέ* οίον, ποξευ^είς 
καί διαλεχ^είς, ποξευ^είς διελέγβην, κα} τό 
3Αντιμάχου γοησιμον, εξ ων μη εχει λεγειν, ο 
εκείνος ποιεί επι ταυ Τευμησσού,

Κι



ΐγ6 Α ΡΙ Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο ΤΣ

^Εςτ τις ηνεμόεις ολίγος λόφος · 
avfyraj γάξ ούτως εις άπείξον. 'Εςι δε τούτο 
καί επί άγαμων κάι κακών, όπως οΰκ εγει, 
όποτέξως αν η χρήσιμον. 'θ&εν καί τά ονόμα
τα οί ποιητάι φεξουσι, το άγοξδον, και τό άλυ~ 
ξον μέλος’ εκ των ςεξησεων γαξ επιφέξουσιν* 
ευδοκιμεί γαξ τούτο εν ταις μεταφοξάίς λεγό
μενον, ταις άνάλογον’ οιον το φανοί, την σάλ
πιγγά είνου μέλος άλυξον.

.Το δε πξεπον ε^ει η λεξις, εάν η πα^ηίικη 
τε καί ή&ικη, και τοίς ύποκειμενοις πξάγμασιν 
άνάλογον. Το δ’ άνάλογον εςιν, εάν μήτε πεξί 
ιΰ όγκων αΰτοκαβδάλως λεγητα^, μήτε πεξί 
ευτελών σεμνως' μηδ' επί τω εύτελεί όνόμα]ι 
επη κόσμος ’ ει da μη, κωμωδία φαίνεται' οίον 
ποιεί Κλεοψων ομοίως γάξ ενια ’έλεγεν, καί 
εί είπειεν άν, πότνια συκη. Παθητική άε, εάν 
μεν ί, ΰ/3ξΐς, όξγιζομενου λε^ις’ εάν $ε ασεβή 
καί αίσχξά, ^υσχεξαινόντως και εΰλαβουμενως 
λεγειν' εάν επαινετά, άγαμενως’ εάν όε ελεει
νά , ταπεινως · καί επί των άλλων όε ομοίως. 
Ήι&ανοί <ά τό πξάγμα, καί η οικεία λε^ις’ 
παξαλογίζεται γάξ η ψυχή ως άλη&ως λεγον- 
τος, ότι επί τοίς τοιουτοις ούτως εχουσιν ως τ 
οίονται, εί κάι μη ούτως ’εχει, ως ό λίγων, τά 
πξάγματα ούτως εχειν. Καί συνομοιοπα&εί ο' 
άκοΰων άεί τω πα^ητικως λεγοντι, καν μη^εν 
λεγη' άιό πολλοί καταπλητίουσι τους άκξοα- 
τάς ^οξυβοΰντες. Και η3τκη δε αυτή η εκ των 

σημείων 
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σημείων δείξις, οτι ακολουθεί η άξμότΙουσα 
εκα^ω γενει και εξει, Λέγω Jg γένος μεν κα& 
ηλικίαν, οιον παΐς, η άνηξ, η γεξων’ και γυνή, 
κα} άνηξ· κα} Λακών, η Θετ]αλος. Εξεις 
καθ’ ας ποιος τις τω βίω" ου γαξ κα& απα- 
σαν εξιν οι βίοι ποιοι τινες' εαν ούν καί τα ονό
ματα οικεία λίγη τη εξει, ποιήσει το ή&ος’ ου 
γάξ' ταύτα ου&' ωσαύτως αγξοικος άν και 
πεπαιδευμένος είπειεν. πάσχουσι δε τι οί ακξοα- 
τα'ι, κα} ω κατακίξως χξωνται οί λογογξάφοι' 
τις δ' ούκ οίδεν απαντες ίσασιν' ομολογεί 
γάξ ά άκούων αίσχυνό μένος, όπως μετέχω 
ουπεξ κα} οί άλλοι πάντες. Το δ' εύκαΐξως η 
μά εύκαίξως χξί^<μ» κοινόν απάντων των ειδών 
εςιν. ^Ακος δ' επί πάση ύπεξβολη, τό ^νλλου- 
μενον* δει γάξ αυτόν αυτω πξθ(Γεπιπλητ]ειν’ 
δοκεϊ γάξ άλη&ες είναι > e^si ού λανθάνει γε ο 
ποιεί, τόν λεγοντα. ^Ετι τοίς άνάλογον μη 
πασιν άμα χξηταδδαΐ' ουτω γαξ κλεπίετα^ ο 
άκξοατης. Λέγω δε, οίον εαν τα ονοματα <τκλη- 
ξά η , μη και τη ψωνη * καί τω πξοτωπω, και 
τοίς άξμότίουτιν εί δε μη, φανεξόν γίγνεται 
ίκαρον ό ε^ιν. Εαν δε τοδε μεν, τοδε μη 
λαν^άνη ποιων, τό αύτο. Εαν ουν τα μαλακα 
<Τκληξως, κα} τά σκληξα μαλακως λεγητα^, 
απί&ανον γίγνεται» , Τα δε ονοματα τα επί
θετα και διπλά, πλείω, και τα ξένα μ,αλι^α 
άξμότΙει λίγοντι πα&ητικως' συγγνώμη γαξ 
όξγιζρμάνω κακόν φάνα/ ουξανομηκες, η πε-

Μ λωξίον
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, , ~ χ ’/ ’/ νν V. ,ειπείν. ka« όταν εγη ηύη τους ακξοα-
* / » η / X > / X f ζ

τας, και ποίηση ενσουσιασα^ > η επαινοις η ψο- 
γοις, η οξγή ή φιλία' οιον και ’ΐσοκξάτης ποιεί 
sv τω πανηγυξικω επ} τελεί, Φημην όε καί 
αγήμην' και, Οι τιν&ςετλησαν. Φ&εγγονταί 
: X \ - ’ Λ 'X ν xτε γαξ τα τοιαυτα εννουσια^οντες' ως τε και 
άποοεγοντα^ δηλονότι ομοίως εχρντες. Διο και 
τή ποιήσει ήξμοσεν εν&εον γαξ ή ποίησις. Η 
ΰη ουτω δει, η μετ’ είξωνείας, οπεξ Τοξγίας 
Ιποίει, και τά εν τω Φαίδξω.

Το δε σχήμα της λεξεως ^ει /αη τε εαιαε- 
Τξον flvafj τε α,ξυΟαον’ το faiv γοίξ, ανίκα
νον' νεπλα^οοι γαξ 3οκεί, και άμα. και ί^η- 
σι' νξοΰ’ΐχειν γαξ νοιέι τω ομοίω, νότε ναλιν 
'^Sl· '^ά)ν κηξΰκων νξολαμ^άνουσι 
τά παιοία, το, τίνα αΐξειται ίνίτξονον ο άνε- 
λευ&εξοΰ μένος, Κλίωνα. Το άε άρρυ&μον, 
άνεξαντον. Δεί ^ε πεπεράν&αι μεν, μη μετξω 
Je· άηϋες γαξ και αγνω^ον, το ανείξον. Πεξαί- 
νετα] ^ε άξΐβμω νάντα' ο του αγήματος της 
λε^εως άξΐ^μος* ρυθμός ε^ιν , ού και τά με- 
τξα τμητά. Διο ρυθμόν δει εχειν τον λογον* 
μετξον ύε μη' ποίημα γάξ εςα^* ρυ&μον ^ε μη 
άκξίβως. Τούτο ϋί ε^αι, εάν μεχξΐ του η. 
Των οε ρυθμών, ο μεν ηξωος, σεμνός και ου 
λεκτικός, και άξμονίας δεόμενος’ ο ίαμβος, 
αυτή εςιν ή λε^ις ή των κολλών' άιο μ.αλις·α 
πάντων των μίτξων ιαμβεια φθέγγονται λεγον- 
τες. Δεί ^ε σεμνότητα γενε^α/ και εκςήσαι.

Ό Ji
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Ο τξογάίος, κοξδακικωτεξος* δηλοί δε τά 
τετξαμετξα* ε^ι γαξ τξογεξός ρυθμός, τά τε- 
τξαμετξα. Λείπετα^ δε παιάν, ώ εχξωντο μεν 
αττο θρασύ  μάγου ά$άμενοι · ούκ ειγον δό λε- 
γειν, τις ην. 'Εςι ^ε τξίτος ό παιάν, και εγό- 
μενος των είξη μενών* τξία γάξ πξός δύο ε^ίν. 
'Εκείνων δε ό μεν, εν προς εν* ο δε, δύο προς 
f/ >/ V\ \ f f ce/*
εν. Εγετα] όε των λόγων τούτων ο ημιολιος* 
ουτος δ" εάίν ο παιάν. Οι μεν ουν άλλοι, διά 
τε τά είξημενα άφετεοι, κα} διότι μετξίκοί* ό δε 
παιάν, ληπ^εος · από μόνου γάξ ουκ ’ε^ι με- 
τξον των 'ρη&εντων 'ρυ&μων ’ ως τε μάλις-α λαν- 
&άνειν. Νυν μεν ουν χξωνται τω ε'νΐ παιάνι 
και άξγόμ^νοι. Δεί δε διαφεξειν την τελευτήν

άξγης' *Εί« δε παιάνος δυο είδη , αντικεί
μενα άλλη λοις* ων τό μεν εν, άξγη άξμό^ει, 
ωσπεξ και γξωνται· ουτος δ' ε’τίν» ού άξγει 
μεν η μακξά, τελευτωστ δε τξείς βξαγεία^. 
Δαλογενες, είτε Λυκίαν* Κα}, Χξυτεοκόμα 'Εκα- 
τε, πάί Διάς. ^Ετεξος δ’ ε^ εναντίας, ούβξα- 
%είαι άξγουσι Τξείς f η δε μακξά τελευταία* 
Μετά, δε γάν υδατά τ ωκεανόν η^άνιτε νύ^. 
Ουτος δε τελευτήν ποιεί* η γάξ βξαγεία , διά 
τό ατελής είναι, ποιεί κολοβόν. 'Αλλά δείτημα
κξά άποκόπ]ε&ΰη, κα} δηλην είναι τ«ν τελευτήν, 
μη διά τόν γξαψεα, μηδε διά την παξαγξα- 
(βην, άλλα όια τον ρυσμον. Οτι μεν ουν 
ευξυ&μον δεί είναι την λε^ιν, κα} μη αρρυ&μον, 

Μ 2 καί
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κ<%1 τίνες εύξυ&μ,ον ποιούσι ρυ&μο}» κα* πως 
εχ^ντες» εϊξηται.

Ύην δε λέ^ιν ανάγκη sivaf η είξομενην κα} 
τω συνδεσμω μίαν» ωσπεξ αι εν τοις ^ι&υ- 
ξάμβοις άναβολαί* η κατεςξαμμάνην και 
όμοίαν τοίς των άξχαίων ποιητών άντις-ξόφοις. 
*Η μεν ούν είξομίνη λε^ις» η άξχαία ε^ίν 
*Ηξοδότου Θουξίου ηδ' ίτοξίης άποδε^ς. Ύαύτη 
γάξ πξοτεξον μεν απαντες, νυν δε ού πολλοϊ 
χξωντρμ. Λέγω Je είξομενην» η ούδεν εχει τέ
λος κα^ αυτήν, άν μη τό πξάγμα λεγόμενον 
τελειω&γ. νΕςι δό άηδης» ^ιά τό άπειρον 
τό γάζ τέλος πάντες βούλονται κα^οξάν. 
Διόπερ επι τοίς καμπίηζσ-ιν εκπνεουσι και εκ~ 

. / ’ rv \ X ζ , Ζλύοντας · πο^ωντες γα^ το πε^ας» ου καμένου- 
σι πξότεξον. *Η μ,εν ούν επόμενη της λε^εως, 
ίςτν ηάε. Κατες-ξαμμένη όε» η εν πεξάόοις' 
λέγω δε περίοδον» λέ^ιν έλουσαν άξ^ην κα} 
τελευτήν αυτήν κα^' αυτήν» και μάγε^ος 
ίύσυνο7τ]ον' ηδεία δ^ η τοιαυτη» καί ευμαθής* 
ηδεία μεν > διά τό εναντίως εχειν τω άπεράντω' 
καί ότι αίείτι οίετομ εχειν ό άκξοατης, τω αίε} 
πεπεξάν^αί τι αύτω· τό δε μηδέν πξονοέίν 
ίινομ» μηδε άνυειν, αηδές. Ευμαθής δε, ότι 
εύμνημόνευτος" τούτο δε, ότι άςι^-μ,όν εχει 
η εν πεξίόδοις λε’̂ ις, ο πάντων ευμνημονευτό^ 
τατον. Διό κατ τ^ν μετξων πάντες μνημο· 
νεΰουσι μάλλον των χύδην άζΐ^μόν γάο εχει ω 

μετζείταμ
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μετξειτα]. Δί; w πεξίοόον, κα) ^ιανοία 
τετελειω^αι, κα\ μη $ιακόπ]ε(&οη, ωσ-πεξ τά 
Σο^οκλίους ίαμβεια'

Καλύκων μεν ηόε, γάία Πελοπείας γ&ονός. 
Τουναντίον γαξ ε^ιν ΰπολαβειν τω diaipsi^af, 
ΜΤπεξ και επί του ειοημενου, την Καλυ^ω- 
να είναι της Πελοπόννησου. Πεξίοόος de, η μεν» 
εν κωλοις' η Jg, αφελής. 'Εςτ όε, εν κω- 
λοις μεν» λε^ις η τετελειωμενη τε και όϊγξη- 
μενη, και ευαναπνιυς-ος, μά εν τη ό~ιαΐξεσει» 
ωσπεξ η ειρημ,ενη πεξίοόος, αλλ ολη. Κ,ωλον 
ό' ε^ί > τό ετεξον μόξίον ταΰτης. 'λ^ελη ^ε 
λέγω την μονόκωλον. λ.εϊ ^ε 'και τά κωλα» και 
τας περιοόους, μη τε μειουξους είναι, μη τε μα~ 
κξάς. Το μεν γάξ μικξον, 7Γξοσ·7τ]αίειν πολλά- 
κις ποιεί τον ακροατήν ‘ ανάγκη γάρ, όταν ετι 

< » Λ \ / > « \ X / Τ ¥ >οξμων επι το πορρω, και το μετξον, ου εχει εν 
ίαυτω όξου, άντισ·πα<^η παυσαμενου, οϊον 
πξοτπ^αιειν γίγνε&α^ ^ιά την άντίκξουσ-ιν. Τα όε 
μακξά απολείπεσαι ποιεί, ω&πεξ οί ε^ωτεξω 
άπ οκά μουντές τού τεξμ^ατος' άπολείπουσι γάξ 
κ,άί ούτοι τους αυμ^πεξίπατουντας· "Ομοίως όε 
καί αί πεξίοόοι αί μακξαί ούααι, λόγος γίγνετα^ 
καί αναβολή όμοιον. '^Ις τε γίγνετον, ο εακω- 
•φε Δημόκριτος ό Χίος εις Μελανιππίόην, ποιη- 
σαν]α ά^τί των άντις-ξόψων άναβολάς’

Οί τ αυτω κακά τεϋγει άνηξ, αλλω κακά 
τευγων·

*Η όε μακξ αναβολή τω ποιηταντι κακίς-η.
Μ 3 ^Αξμοτ]ει
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t / η \ \ · - χ . χΑζμοτΙει γαξ το τοιουτον και εις τους μακξο- 
καλούς λεγειν. Αι Je λίαν βξαγύκωλοι, ού 
πεξίοόος γίγνεται’ πξοπετή ούν άγει τον ακροα
τήν. Τής εν κωλοις λεζεως, ή μεν, ύιγξημενη 
εςίν' ή δε, άντικειμενη. Διγξημενη μεν, οίον, 
ΊΙολλακις ε&αυμασα των τάς πανηγύοεις συνα- 
γαγόντων, και τούς γυμνικους αγώνας καταςη- 
σαντων. 'Αντικειμενη δε, εν ή εκατε^ω τω κω- 
λω, ή πξός εναντιω εναντίον σύγκειται, ή ταύ- 
τό επεζευκται τοίς εναντίοις* οίον, 'Αμφοτεξους 
Λ’ ωνησαν, καί τούς ύπομείναντας, καί τους 
ακολου&ήταντας' τοίς μεν γαξ, πλείω τής 
οίκοι πξοσεκτήσαντο* τοίς δε, ικανήν τήν οίκοι 
κατέλιπον. "Εναντία, υπομονή, ακολου^ο-ις· 
ικανόν, πλείον. 'Ως τε καί τοίς χρημάτων οεομε
ν οις, καιτοίς άπολαύτα^ βουλομενοις' άπολαυσις 
κτήσει άντίκειτα\. Και ετι, Συμβαίνει πολλά- 
κις εν ταύταις, καί τούς φξονίμους ατυγείν, καί 
τούς αφρονας κατοξ^ούν. Ευ&ύς μεν των αξί- 
ςείων ή^ιω&ησαν, ού πολύ ύε ύ<Γεξων τήν άξ- 
χήν τής &αλάσ-ο-ης ελαβον. Πλεύ<ται μεν ^ια 
τής ήπείξου, πε^εύσαι ύε ύια τής β·αλάτ]ης, 
τον μεν 'Ελλήσποντον ζεύ^ας» τον ύ'^Α^ω ^ιο- 
ξύ^ας. Καί φύσει πολίτας όντας, νόμω τής 
πόλεως σόξε^α{. Οι μεν γάξ αύτων, κακώς άπω- 
λοντο· οί ύ', αΐσχξως εσώθησαν, 'ΐύία' μεν, τοίς 
βαξΕάξοις οίκεταις γξή<&αΐ' κοινή όε, πολλούς 
των συμμάχων πεξίοξάν δουλεύοντας. ζων- 
τας ί^ειν» ή τελευτήσαντας καταλεί-φειν. Και
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ο «ς Π&φόλΛον τις είτε και Λυκό^ξονα εν τω 
δικαςηξίω, Ούτοι δ' ύ μας, οίκοι μεν όντες, επω- 
λουν · έλθόντες δ’ ως ημάς, έωνηνται. Απαν
τώ γαξ ταυτα ποιεί τό είξημενρν. 'ΐϊδεια δί 
εςιν η τοιαύτη λε^ις, οτι τα εναντία γνωξίμω- 
τατα, και παξαλληλα μάλλον γνωξίμα' και 
ότι εοικε σηλλογισμω' ό γαξ ελεγχος * συνα
γωγή των αντικείμενων έ^ίν. ’Αντίθεσις μέν 
ουν το τοιουτον έ^ΐ' παξίσωσις δε , εαν ίσα τα 
κωλα. Παξομοιωσις οε, αν ομοια τα έσχατα 
εχ# εκάτεξον των κωλων. ’Ανάγκη δε η εν άξ- 

ι \ λ »_ χχ*7> ηίτι τελευτής Καί λ
τά ονόματα· η ^ε τελευτή, τάζ έσχατας συλ- 
λαζάς, η τού αυτου ονόματος οράσεις, η το 
αυτό όνομα. Έν άξχνί μεν τά τοιαυτα· ’Αγςον 
γάξ ελαβεν άξγόν 'καξ αύτού.

Αωξητοί τ έπελοντο» παξαρρητοΐ τ' ε^εεσσιν. 
’Ετπ τελευτής ύε, ίϊΐη^ησαν αυτόν παιδίον τε- 
τοκεναι, άλΚ αύτού αίτιον γεγονεναι. ’&/ 
πλείςαις ^ε ψξοντίσι, και εν έλαγι^αις έλπίσι. 
Ιϊτωσις ύε ταύτού , Α^ιος $ε ς-α^ύνα) χαλκούς, 
ούκ ά^ιος ών χαλκού. Ταύτό όνομα. Συ 
αυτόν και ζώντα ελεγες κακώς-, και νυν γξα- 
ψεις κακώς. ’Ατγο συλλαβής ^ε , Τι άν ετ^α- 
&ες δεινόν, ει αν^ξ βΊ^ς άζγονί Ε^ι δε αμα 
ττάντ’ εχειν ταύτό, και άντί&εσιν είναι τό αυ
τό, και ττάξίσον, και όμοιοτελευτον. Αι δ άξ- 
χαϊ των πεξιόδων σχεδόν εν τοίς ®εοδεκτείοις 
ε^ηξί^μ.ηνται. Εΐσ\ δε και ψευδείς αντιθέσεις,

Μ 4 °ιον
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oloy κάι 'Επίχαρμος εποίει, [τηνοις εγω.
Ί,'όκα μεν εν τηνοις έγων ην* τόκα οε παξά 

ΙΟ 'Επεί Je διώξίςαι πεξί τούτων, πόθεν λε- 
γετομ τά άτεία, κάι τά εύ^οκιμ,ούντα, λεκτεον. 

-— _ ·μ \ *? > Α« 5 — Α» λ ~
ΤΙοιειν μεν ουν εςτ του ευφυους, η του γεγυμνα- 
σμενού· ϋεΊ^αι Je', της μεθόδου ταύτης. Ειπω- 
μεν ούν καί διαξίθμησωμεθα ’ άξγά ετω 
ημίν αύτη. Το γάξ μανθάνειν ραδίως, ηδύ 
φύσει πασίν εςτ τά Je ονόματα σημαίνει τΓ 
ως τε όσα των ονομάτων ποιεί ημίν μάθησιν, 
ηδιτα. Αί μεν ούν γλωτ]αι, άγνωτες· τά δε 
κύξια, ϊσμεν. *Η Je μεταφορά ποιεί τούτο μά- 
λιτα · όταν γάξ είπη τό γηξας καλά μην, 
εποίησε μάθησιν και γνωσιν ^ιά του γένους· 
άμφω γαξ άπην&ηχοτα. Ποιούσι μεν ούν και 
αι των ποιητών εικόνες το αυτό · οιο πεξ αν ευ, 
ά^είον φαίνεται, 'ε^ί γάξ η εικων, κα&άπεξ 
εϊξηται πξότεξον, μεταφοξά διαφεξουσα πξο~ 
&ίσεΓ ^ιό ητ}ον η^υ, ότι μ,ακξοτεξως' κάι ού 
λεγει ως τούτο εκείνο · ούκούν ούόε ζητεΊ τούτο 
η ψυχή. 'Ανάγκη ^η κάι λε^ιν, κάι ενθυμή
ματα ταύτα είναι ά<τεία, οσα ποιεί ημίν μ>ά- 
θησιν ταχείαν ^ιό ούτε τά επιπόλαια των εν
θυμημάτων ευδοκιμεί'· επιπόλαια γάξ λεγο- 
μεν τά π αντί δηλα, κάι ά μηύεν ύεί ζητησα}* 
ούτε οσα εί^μάνα, αγνοούμε νά ετιν, άλά 
όσων η αμα λεγομένων η γνώσις γίγνεται, κάι 
εί μη πξότεξον ύπηοχεν, η μικξόν ύς-εξίζει η 
διάνοια' γίγνεται γάξ οιον μάθησις· εκείνως

^ε» 
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δε, ούδετεξον. κατά μέν ουν την διάνοιαν τού 
λεγάμενου, τά τοιαυτα ευδόκιμε? των ενθυμημά
των. Κατά δέ την λέ^ιν, τω μεν σχηματι, εάν 
άντικειμένως λέγητά]· οϊον, Κα} την τοίς αλλοις 
κοινήν εϊξηνην νομιζόντων τοίς αυτών ϊδίοις πόλε
μον* άντίκειται πόλεμος είξηνη. Τοις δ' όνομα- 
σιν, εαν εγη μ,εταφοξαν και ταυτήν μητ αλλο- 
τξίαν χαλεπόν γαξ συνιδίιν μητ έπιπολαιον 
ου δεν γάξ ποιεί πασχειν. *Εη ει πξό όμμάτων 
ποιεί· όξάν γάξ δει τά πξατ]όμενα μάλλον, η 
μέλλοντα. Δδί άξα τούτων ςογάζε^θα^ τξίων, 
μεταφοράς, άντιθέσεως,ένεξγείας. Των δε μετά- 
φοξων τετ]αξων ούσων, εύδοκιμούσι μάλι<τα αι 
κατα αναλογίαν · ωσπεξ Πεξίκλης εφη την νεότη
τα την άπολομενην έν τω πολεμώ, ούτως ηφα- 
νίσθαι έκ της πόλεως, ωσπεξ εί τις τό εαξ έκ 
του ενιαυτού έ^έλη. Καϊ ΛεττΙίνης πεξί Λακε- 
δαίμονων, ούκ εάν πεξίιδείν την 'Ελλάδα έτε- 
φφθαλμον γενομίνην. Καί Κηφισόδοτος, σπου
δάζοντας Χάξητος εύθΰνας δούναι πεζι τόν 
^Ολυνθιακόν πόλεμον, ηγανάκτει , φασκων 
εις πνίγμα τόν δήμον εχοντα, τάς εύθΰνας πει- 
ξάθαι δούνα{. Καί παξακαλων ποτέ τούς 
"Αθηναίους εις Εύβοιαν επισίτισαμένους, εφη, 
δειν έ^ιίναι τό Μιλτιάδου ψήφισμα. Καί "ΐφι- 
κξάτης, σπεισαμενων 'Αθηναίων πξος 'Επί- 
δαυξον καί την παξαλίαν, ηγανακτει, φάσκων 
αυτούς τά εφόδια τού πολέμου παξ^ξηθα/. 
Κα} Πειθόλαος την πάξαλον, ρόπαλον τού

Μ 5 δήμου,
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όρμου, Σηςάν Jg, τηλείαν του Πειραιεως. Και 
Πεξίκλης τ>?/ Αίγιναν άφελείν εκελευσε, την 
λημην του Πείξαάως. Και Μοίξοκλής, οΰ^εν 
έφη πονηξότεξος είναι, όνομάσας τινα των 
επιεικών εκείνον μεν γάξ επί τξίτων τόκων πο- 
νηξευε&αι, αυτόν επί δέκατων. Και τό 
' Ανα^αν^ ξί^ου ίαμζείον ύπεξ των &υγατεξων 
πξός τόν γάμον εγχχονιζουσων,

‘ϊ πεξημεοοί μοι των γάμων αί παξ&ενοι.
Και τό ΠοΚυεΰκτου εις αποπληκτικόν τινα 
Σπευσιππον, τό μη οΰνα&αι ησυχίαν αγειν 
υπο της τύχης, εν πεντασυξίγγω νοσώ όεόε- 
μενον. Καί Κηφισόόοτος τάς τξιηξεις εκάλει 
μυλωνάς ποικίλους· ό Κυων όά τά καπηλεία, 
τά 'Ατ]ικά φει^ίτια. Αισίων όε, ότι εις Σικε
λίαν την πόλιν ε^ίχεαν' τούτο γάξ μεταφο- 
ξά, και πξό όμμάτων * και, ως τε βοησαι την 
'Ελλάδα· καί τούτο τξόπον τινά μεταφοξά, 
και πξό ομμ,άτων. Καί ωτπεξ Κηφισο^οτος 
εύλαβέί&ομ εκελευε, μη πολλάς ποιήσωσι τάς 
συνό'ξομ,άς εκκλησίας. Και 'ίσοκξατης πξός 
τους συντξεχοντας εν τοίς πανηγυξεσι. Καί 
οιον εν τω επιταφίω, ^ιότι α^ιον ην επί τω 
τάφω τω των εν Σαλαμίνι τελευτησαντων κεί- 
ξα^αι την ‘Ελλάδα, ως συγκατα^αττίομενης 
τη άξετη αυτών της ελευ^-εξίας. Εί μεν γάξ 
είπεν, ότι α^ιον ^ακξΰσαι, συγκα-^αττ^ομενης 
της άξετης, μεταφορά, καί πξό όμμάτων · τό 
Jg, τη άξετη της ελευ^εξίας, άντί^εσίν τινα
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Κα) ως ’ίφικξάτης είπεν 'Η γαξ οδός μοι 
των λόγων διά μέσων των Χαξητι πεπξαγμενων 
W μεταφοξά κατά αναλογίαν, καί τδ διά 
^σου, πξδ δμμάτων ποιεί. Κα) τδ φάνιμ πα- 
ξακαλειν τους κίνδυνους τοίς κινδΰνοις βοη3ά- 
σοντας, πξο δμμάτων μεταφοξά. Και Λυκο- 
λεων υπεξ Χαβξίου, Ουδέ την ίκετηξίαν αίσχυν- 
^εντες αύτου την εικόνα την χαλκην μεταφο- 
ξα γαξ εν τω παξόντι, αλλ' ουκ αιεί, αλλά 
πξο δμμάτων' κινδυνεύοντας γάξ αυτού, ικε
τεύει η είκων, τδ άψυχον δη έμψυχον, τό υπό
μνημα των της πόλεως εξγων. Καί, ϊίάντα 
τξοπον μικξον φξονείν μελετωντες' τδ γάξ με
λετάν, αυ^ειν τί ε^ι. Κα) ότι τον νουν ό &εος 
φως άνηψεν εν τη ψυχή' αμφω γάξ δηλοι τι. 
Ου γαξ διαλυόμενα τους πολέμους, άλλ' άνα- 
βαλλόμε^α' αμφω γάξ ετι μέλλοντα, και 
η αναβολή * κα} η τοιαυτη είξηνη. Και τδ τάς 
συνίδηκας φάνα/ τξόπαιον είναι πολύ κάλλιαν 
των εν τοις πολεμοις γινομένων τά μεν γάξ 
υπεξ μικξων, κα} μιας τύχης · αύται δε, ΰπεξ 
παντός του πολέμου · άμφω γάξ νίκης σημεία. 
Οτι καί αί πόλεις τω ψόγω των άν^ξωπων 
μεγαλας ευ^ύνας διδόασιν η γάξ ευθύνη, 
βλάβη τις δίκαιά εςτν. 'θτι μεν ουν τά άςεία 
εκ μεταφοξας τε της άνάλογον λεγεται, και 
του πξδ αμμάτων ποιείν, είξητα^.

Λεκτεον δε, τί λίγο μεν πξδ δμμάτων, κα}^ I 
τι ποιουσι γίγνεται τούτο. Λέγω δη πξδ όμ- 

μάτων
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f Ν i /μ.ατων ταυτα. ποιειν, οσα ενεξγουντα σημαίνει* 
οίον, τον αγαθόν άν3ξα φάνα^ είναι τετξά- 
γωνον, μεταφοξά’ αμφω γαξ τελεία’ αλλ' 
οΰ σημαίνει ενέργειαν. 'Αλλα το, άν&οΰσαν 
»1 \ \ > t „ \ \ \ Ε.εχοντος την ακμήν, ενεξγεια. Και το, σε ο 
ωσπεξ αφετον, ενεξγεια. Καί, τοΰντεΰ&εν οΰν 

'‘'Ελληνες άί ξάντες ποσί, το αίξάντες, ενεξγεια 
και μεταφοξά. Και ως κίχξητα 'ομηξος πολ- 
λαχοΰ τω τά αψυχα έμψυχα λεγειν, 3ιά της 
μεταφοξάς. 'Εν πάσι 3 ε το ενέξγειαν ποιείν, 
ευδοκιμεί* οίον έν τοίς3ε,

Αΰ&ις έπ} 3άπε3όν τε κυλίν3ετο λάας 
αναιδής.

\ V , , · fΚαι, Επτατ οις-ος.
κα), ’Επιπτε&ιμ μενεαίνων.
Κα}, 'Εν γαίη ίςαντο λιλαιόμενα χςοος ασαι. 
Και, Αιχμή 3ε σεξνοιο διίσσυτο μαιμ,ωωσα. 
’Εν πασι γαξ τοΰτοις, 3ια το έμψυχα είναι, 
ενεξγοΰντα φαίνεται’ το αναισχυντέϊν γαξ, κα} 
μαιμαν, κα\ ταλλα, ενεξγεια. Ταυτα 3ε 
ττξοσηψε 3ια της κατα αναλογίαν μ.εταφοξας’ 
ως γάξ ο λί^ος ττξος τον Σίσυφον, ο άναισχυν- 
τόύν πξος τον αναίσχυντου μεν ον. ΤΙοιεί 3 ε και 
εν ταίς εΰ3οκιμοΰσαις είκόσιν ετάί των άψυχων 
ταυτα’

Κυξτά, φαληξίόωντα· οτξο μεν ταλΚ, 
αΰτάξ ετι άλλα' 

κινούμενα γάξ και ζωντα ποιεί πάντα. *Η 
ενεξγεια, μ.ίμησις. Αεί ^6 μεταφίξειν, κα~ 

&απεξ
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θαπεξ εϊξηται πξότεξον, άπό οικείων, και μη 
φανεξων* οϊον και εν φιλοσοφία τό ομοιον, 
και εν πολύ διεχουσι θεωξείν, εύτόχου. 'Ωσπεξ 
’Αξχντας εφη τούτον είναι διαιτητήνκαι βωμόν” 
όπ αμφω γαξ το οδικού μεν ον καϊαφεύγει. Ή 
ει τις φαιη αγκυξαν και κξεμά<?ξαν τό αυτό εί
ναι’ αμφω γαξ ταύτό τΓ άλλά διαφίξει τω 
άνωθεν κα} κάτωθεν. Κα} τό ανωμαλία^ 
τας πόλεις, εν πολύ διεχουσι ταύτό, εν επι
φάνεια και δυνάμεσι τό ίσον. 'β^ι δε και τά 
άςεΐα τά πλείςα διά μεταφοξάς, κα} εκ τού 
π ξοσ εξαπατάν’ μάλλον γαξ γίγνεται δηλον, 
ότι εμαθε παξα, τό εναντίως εχειν, και εοικε 
λεγειν η ψυχή ως αληθώς, εγω δε ημαξτον. 
Καί των αποφθεγμάτων δε τά ά?ε7ά έ<τιν εκ 
του μη ο φηστ, λεγειν οιον το του Στηιτιχοξου, 
οτι οι τετΙιγες εαυτοίς χαμόθεν ασοντζμ. Κα; 
τά εύ ηνιγμενα διά τό αύτό ηδεα· μάθησΊς 
γάξ, κα} λεγεται μεταφοξά. κα} ο λεγει 
Θεόδωξος, τό καινά λεγειν. Γίγνεται δε, όταν 
παξάδο^ον η, κα} μη, ως εκείνος λεγει, πξός 
την έμπξο^εν δό^αν’ άλλ' ωοτπεξ οϊ εν τοίς γε- 
λοίοις τά παξαπεποιημενα. ''ππεξ δυνατοί κα} 
τά παξά γξάμμα σκώμματα* εξαπατά γάξ. 
Καί εν τοίς μ,ετξοις* ού γαο, ωσπεξ ο άκουων 
ύπελαβεν*

^Εςειχε δ’ εχων υπό ποσσ} χίμετλα* 
ό δ' ωετο πέδιλα εξέίν. Γούτου δ' άμα λεγόμε
νόν, δεί δηλον είνιμ. Τα δε παξά γξάμ,μα 

ποιεί,
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ποιεί, ούχ ο λίγα λεγειν, αλλ’ ο μετα^ξίφεί 
όνομα' οιον το Θεοϋωξου εις Κικωνα τον κι&α~ 
ξω$όυ, &ξάτ]ει σε' πξοσποιειται γάξ λεγειν 
τό, &ξάτ]ει σε, και εξαπατά’ άλλο γάξ λε- 
γεί' $ιο μα&όντι η$ύ· έπει εί μη υπολαμβάνει 
®ξάκα είναι, ού $ο^ει άτείον είναι. Καί tc» 
βούλει αυτόν πεξσαι. Δεί όό άμφότεξα πξοσ· 
ηκόντως λεχ&ηναι’ ουτω όε καί τά ά^εία’ οιον 
τό φανοί ' Αθηναίο ις την της &αλατ]ης άξχην, 
μ,η άξγην είναι των κακών' ova&oq γάξ· ’Η 
ωσπεξ ’ΐσοκξάτης την άξχην τη πόλει, άξχην 
είναι των κακών' άμφοτεξως γάξ ο ούκ άν ωη- 
&η τις εξείν, τούτ είξηται, και εγνω&η ότι 
αλήτες. Το, τε γάξ την άξχην φάναι άογην 
είνοοι, ού$εν σοφόν* άλλύ ούγ ουτω λεγει, καί 
άξγην, ούχ ο είττεν, άττόφησιν, άλλ’ άλλως. 
’Εν άπασι $ε τούτοις, εάν τΐξοσηκόντως τό ονο/αα 
ενεγκη ό^ωνυιαία η μεταφοξά, τότε τό εύ · οίον, 
άνάσγετος ούκ άνάσγετος, ομωνυμίαν άπίφη- 
σεν, άλλά ττξοσηκόντως, εί αιεί $ίς. Καί,

ούκ άν γενοιο μάλλον, η σε $εί ^ενος, 
Έενος'

η ού μάλλον, η σε $εί, τό αυτό. Καί, ού $εί τόν 
^ενον, ^ενον αιεί είναι’ άλλότξίον γάξ καί τούτο. 
Το αύτό καί τό ’Αναξανάξίδου τό επ αινούμεν  ον.

Καλόν γ' άτΓο^ανείν, ττξίν ^ανατου άξάν 
ά^ιον’

ταύτόν γάξ εςι τω είττεΐν,α^ιον γάξ άπο&ανείν, 
μη όντα ά^ιον άτο^ανείν' η ά^ιον άττο^ανείν^

μη 
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θανάτου ά^ιον οντα, η μη ποιουντα θανά
του α^ια. Ίο μεν ουν είό'ος το αυτό της λε^ως 
τούτων · άλλ’ οσω άν έλατ]ονι και άντικειμενως 
λεγ&η, τοσοΰτω μάλλον. Το ό'’ αίτιον, ότι 
η μά&ησις, όιά μεν τό αντικεί^α^, μάλλον’ όιά 
όε τό εν ολίγω, ^α^ν γίγνεταμ Δηαιεί πξοσ- 
είνα], η τό πξός όν λεγετα^, η τό οξ&ώς λεγε&αι, 
εί τό λεγόμενόν αλήτες» και μη έπιπόλαιον* 
ίςι γαξ ταυτα χωξίς εχειν οίον, άπο&νησκειν 
όεί, μη&εν άμαξτάνοντα· άλλί ουκ άς-είον. 
Τ^'ν ά^ίαν όεί γαμείν τόν ά^ιον · αλλ’ ουκ 
άςείον αλλ εάν άμα άμφω εχη. 'a^iov γ 
άπο^ανείν, μη α^ιον όντα του άπο&ανείν· 
Οσω άν κλείω όχη, τοσουτω άςειότεξον φαί~ 
vετa^‘ οίον, εί καί τά ονόματα μεταφορά είη, 
καί μετα^οξά τοιαόι, καί άντί^ετις, καί πα- 
ξίοτωτις, και εχοι ενεξγειαν. ΐίκτι όε καί αί 
εικόνες, ωτκεξ εί^ητα] και εν τοίς άνω, αίε} 
εύό'οκιμ^ουα’ουι τζόττον τινα μεταφοζαί’ αιεί γάξ 
εκ όυοίν λέγονται, ωα-ττεξ η άνάλογον μεταφο- 
ξά' οίον, η ά(Γκίς, φαμεν, φιάλη ^ξεος· 
και τό^ον, φόξμιγ^ αχοξόος. Ουτω μεν οΰν λε- 
γουιτιν ουχ άκλουν · τό ό' είκείν τό το^ον φθξ~ 
μιγγα, η την άο’ττίό'α φιάλην, άκλουν. Κλλ 
«ίζαζουσ·* ούτως, οίον κι^-ηκω αύλητην* 
λΰκω -φακαζομίνω είς μύωπα* αμφω γάξ 
συνάγειομ. Το 0' ευ ίςιν, όταν μεταφοξά γ 
ές-i γάξ είκάσαι την άσπίόα, φιάλην Αξεως’ 
και το ίξίίπιον ρακει οικίας’ και τον Νικηξατον 

φαναι
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φοίνουί Φιλοκτητην είνομ άεάηγμάναν υπό Πξά- 
τυος, ωσπεξ είκασε &ξασύμ.αγος, τόν 
Νικηξατον ητίημίνον υπό Πξατυος ραψωοούντα, 
κομωντα ίε κα) αύγμηξον ετι. 'Εν ας μάλις 
ίχ,πίπ]ουσιν οι ποιηταϊ, tdv μη εύ, καί εάν ευοο^ 
•κιμωσι. Αεγω ό' όταν άποάίόωσιν, 

fj f "^ \ /
Ωσπεξ σελινον, ούλα τα σκέλη φοξει.

1 Ωσπεξ Φιλάμμων ζυγομαχων τω Κωξύκω.
Κα) τά τοιαυτα παντ εικόνες είσίν. Αί ό’ εικό
νες, οτι μεταφοξαί, εϊξηται πολλάκις. Κα; 
αί παξοιμίαι, μεταφοξαϊ απ’ είδους επ' είοός 
είσιν’ οιον, άν τις ως άγαμόν πεκτόμενος αυτός 
επαγαγητα^, εϊτα βλαζ^, ως ό Καρπάθιός 

% / y \ χ ν r /ψηοΊ τον λαγ^' ααφω γαξ το είξη/κενον πεπον- 
3~ασιν. 'θ&εν μεν ούν τα άςέϊα λίγεταΐι και 
^ιότι, σγεόόν εϊξητα) τό αίτιον, Εάτι και 
εύόοκιμουσομ ύπεξβολαϊ, μεταφοξαί' οιον εις 
ύπωπιατμόνον’ ίΐίό^τε γάξ αυτόν εινιμ συκά
μινων τάλαξον ’ ίξυ&ξόν γάξ τι τό ύπωπιον. 
’Αλλα τό πολύ σψοόξα. Το όε ωσπεξ τό κα'ϊτό, 
ΰπεξ/ύολη τ^ λεζει ^ιαφεξουσα.

''είσπεξ Φιλάμμων ζυγομαχων τω Κωξύκω’ 
ωή^τ άν αυτόν Φιλάμμονα είναι μ,αγ^όμενον 
τω κωξύκω.

Ωσπεξ σελινον ούλα τα σκέλη φοξείν 
ωη&ην ύε ού σκέλη, άλλα σέλινα εγειν ούτως 
ούλα. Εισϊ όε ύπεξβολαι μ,εΐξακιωάεις ’ σφο~ 
όξότητα γάξ άηλούσιν. Διό όξγιζόμενοι λίγου- 
σι μαλιςα’

_ »i? *> Ουο α
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θΰδ' εί μοι τόσα, δοίη, οσα ψάμα&ός τε 
κόνις τε.

Κουλήν οΰ γαμέω ’Αγαμέμνονος 'Ατξείδαο, 
Οΰδ si ^ξυσείη "Αφξοδίτ^ κάλλος έξίζοι, 
Εξγα ί’ Α^ναρ/.

Χ^ντα/ Je μάλιςα τοΰτω οί 7Ατ]ικάι ρητοξες* 
διό πξεσβυτέξω λέγειν άπξεπές.

Αεί δέ μη λελη&εναι, οτι άλλη έκάσωΙΖ 
γενει άξμότ]ει λέζις· οΰ γάξ η αΰτη γξαφικη 
κάι άγωνι^Μη’ οΰδε δημηγοξίκη κάι δικα- 
νικη. Αμ,φω δέ ανάγκη είδένα)· τδ μέν γάξ, 
ετιν έλληνίζειν έπίςα&αι * το δέ * μη άναγκά- 
ζεε&αΐ κατασιωπαν, άν τι βοΰληται μετά- 
δούναι τοίς άλλοις· όπεξ πάσχουσιν οί μη 
επι^άμενοι γξάφειν. Eri δέ λέξις, γξαφικη 
μέν, η άκξίβεςάτη’ άγωνιςτκη δέ, η υπο- 
κξίτικωτάτη. Ταυτής δέ δΰο είδη· η μέν γάξ, 
η^ικη· η δέ, παθητική. Διδ κάι οί ΰποκξΐ~ 
τα} τά τοιαυτα των δξαμάτων διώκουσι, και 
οί ποιηταί τους τοιοΰτους. Βας-αζονται δέ οί 
άναγνωςικοί' οίον Χαίξημων* άκξίβης γάξ, 
ωαπεξ λογογξάψος· κάι Αυκίμνιος των δι^υ- 
ξαμβοποιων. Κα) παξαβαλλομ,ενοι, οι μέν 
των γξαψικων έν τοίς άγωσι, σενοί (paivov- 
τα]· οί δέ των ρητόξων εΰ λεγ&έντες, ιδιωτι-

\ » r« Ζ .V λ 7 J —κοι «y ταις γεξσιν. Αίτιον οε, οτι εν τω 
άγωνι άξμότ]ει. Διό και τά ΰποκξίτικά άψη- 
ξημενης της ΰποκξίσεως, οΰ ποιουντα τδ αυτών 
'ίξγον t φαίνεται εΰή&η’ οίον τά ασύνδετα,

Ν κάϊ
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ηλ) το 7ΓολλΛκ»ς το αύτο ίΐττίίν εν τ? γξα^ι- 
κη, οξ^ως άποϋόκιμαζετα)' εν <5e αγωνιώ ικη κα} 
οι ρητοξίς χξωνται· ε^ι γάξ ύποκξίτικα’ 'Ανά
γκη όέ μεταζάλλειν το Αυτό λέγοντας" όπεξ 
ωσπεξ οδοποιέ! τω ύποκξίνε&αι· Ουτος ίςιν ό 
κλεφας υμών" ουτος έτιν ό έ^απατησας- ουτος 
ο τό έσχατον πξοόούνομ έπιχείξήσας, Οιον κα} 
Φιλημων ό ύποκξίτης έποίει, εν τε τρ ’Ανα^αν- 
$ξ$ου γεξοντομανία, ότε λεγει ^αόάμανΒ'υς 
κα} Παλαμηύης, και έν τω πξολόγω των 
Εύσεζων, τό ’Εγω. ’Εαν γάξ τις τά τοιαυτα 
μη ύποκξίνητίμ, γίγνεται ό τον ^οκον ψεξων. 
Κα} τά άσάν^ετα ωσαύτως· ηλ^ον» άπηντ^σα» 
εδεόμην ανάγκη γάξ ύποκξίνε^αι» κα} μη ως 
$ν λεγοντα τω αύτω η^ει κα} τόνω ειπειν. ^Ετι 
ϊχει ϊ^ιόν τι τά ασύνδετα' εν ϊσω γάξ γξόνω 
ρολλά ^οκει εΐξίμ&αι. Ο γάξ σΰν^εσμο^ εν 
•ποιεί τά πολλά· ως τε εάν ε^αιρε^ίί, ύηλον 
ί ' ν / >/ \ λ . . / τοτι τουναντίον ε^αι το εν πολλά. Εχει ουν 
αν^ησιν ηλ3ον» ^ιελεχόην, ικέτευσα πολλά. 
Δοκεί ύε ύπεξίδείν, όσαειπον» όσα ((>ημί. Τού
το όε βούλεται ποιείν καϊ 'ομηξος έν τω,

Νΐξευς αυ Συμη^εν·
Νΐξευς 'Αγλαιης* 
Νΐξεύς, ος κάλλις-ος.

Ήεξΐ ου γαξ πολλά είξητιμ, αναγκη και πολ- 
λάκις εϊξη^α^. Ει ούν κα} ττολλακις, και πολ
λά ύοκεί. Τϊς τε ηυ^ησεν άπαξ μνη^εϊς ^ιά 
τβν παξαλογισμον, και μνημών πεποίηκεν, 

ούόαμου
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ούδαμού ύς-εξον αυτου λόγον ποιησάμενος. 'Η 
μεν ουν δημηγοξίκη λεξις, κα; παντελώς εοικε 
τη σκιαγξαφία· όσω γάξ άν πλείων η ό οχλος, 
πορρωτεξον η &ta' διό τά άκξιζη πεξίεξγα καί 
χείξω φαίνεται εν άμφοτεξοις. 'h δίκη, άκξΐ- 
βεςεξον · £τι δε μάλλον, η εν} Κξίτη · ελάχιςον 
γάξ εςιν εν ρητοξίκόίς* εύσύνοπβν γάξ μάλλον 
τό οίκεϊον του πξάγματος, κα} τδ άλλότξίον 
καί ό άγων άπεςιν. 'Ως τε κα&αξά η κξίσις. 
Δ;ο ούχ οί αυτό} εν πάσι τούτοις εύδοκιμούσι 
ρητοξες’ άλλ’ όπου μάλιςα ύποκξίσεως, εν
ταύθα ηκιςα άκξί^εια ενι. Τούτο δε, οπού 
φωνής, και μάλιςα όπου μεγάλης. Η μεν 
ούν επιδεικτική λεξις, γξαφικωτατη' το γαξ 
&ξγον αυτής t άνάγνωσις· δευτεξα δε, η δικα- 
νικη. Το δε πξοσδιαίξεί^αι την λεξιν, οτι 
ηδείαν δει κα} μεγαλοπξεπη, πεξίεξγον · τί γαξ 
μάλλον η σωφοονα κα} ελευ^εξίον, και εί τις 
άλλη η^ους άξετη; τό γάξ ηδεΐαν εινοοι» ποιη· 
σει δηλον ότι τά είξημενα, είπεξ όξ&ως ωξίςα^ 
η άξετη της λε^εως" τίνος γάξ ενεκα δει σαφή, 
κάι μη ταπεινήν είναι, αλλά πξεπουσαν ; Αν 
τε γάξ άδολεσχη, ού σαφής» ουδέ άν σύντο
μος. *Αλλα δηλον ότι τό μέσον άξμότ)ει. Κα» 
τό ηδεΐαν τά είξημενα ποιήσει, άν ευ μιχ^η το 
είω&ός, κα} ξενικόν, κάι τό πιθανόν εκ τού 
πξεποντος. Πεξί μεν ούν της λεξεως είξηταμ και 
κοινή πεξί απάντων, καί ιδία πεξί εκατόν γένος· 
Λοιπόν δε, πεξί ταξεως είπείν.

Ν 2
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Eri δε του λόγου δύο μίξη* αναγκαιον 
γάξ, το, τί πξάγμα ειπείν πεξ} ού, καί τότ 
άποδε}^. Διο ειπόντα μη αποδείξου), η άπο- 
δειλοί μη πξοειπόντα * άδυνατόν, νΟ, τε γαξ 
άποδεικνυων, τι άποδείκνυσι · κα; c ποολεγων» 
«νίκα του άποδεΊ^ομ πξολεγει. Τούτων δε, τδ 
μεν» πξό&εσίς t^r τδ δί» πίτις. ''Ω,σπεξ άν 
εί τις Σίελοι, ότι το μεν, πξόβλημα’ τό δε, 
άπόδει^ις. Νυν δε διαίξούσι γελοίας’ διηγησις 
γάξ που του δικανικού λόγου μόνου ε^ίν. 3Επι- 
δεικτικού δε καί δημηγοξίκού, πως ενδέχεται ει- 
να] διηγητιν οίαν λέγουσιν, η τά πξός τον άν- 
τί^ικον, η επίλογον των αποδεικτικών \ Π^οο;- 
μιον δε, και αντιπαραβολή, κ.α\ επάνοδος, εν 
ταις δημηγοξίαις τότε γίγνέτα), όταν αντιλογία 5· 
και γάξ η κατηγοξία» και η απολογία πολλά- 
κις, άλλ" ούχ η συμβουλή’ αλλ3 ό επίλογος. 

31 Ετι ούοε δικανικού παντός, οίον, εάν μικξός 
ο λόγος, η τό πξάγμα εύμνημονευτον’ συμ>· 
βαίνει γάξ τού μήκους άφαίξεί&αι. 'Αναγκαία 
άξα ράξία, πξό^εσις, κα} πί<τις. ’ΐδια μεν ούν 
ταύτα · τά δε πλεί^α, πξοοίμιον, πξό&εσις, 
πίτις» επίλογος* τά γάξ πξός τόν άντιόίκον» 
των πίςεων εςτ κα} η άντιπαξαβολη, αύ^ησις 
των αυτού, ώς τε μίξος τι των πί^εων · άπο- 
δείκνυσι γάξ τι ό ποιων τούτο» άλλ3 ού τδ 
πξοοίμιον, ούδ3 ό επίλογος, αλλ" άναμιμνησκει. 
Ε^αι ουν» αν τις τα τοιαυτα οιαίξη, οπεξ 
εποίουν οι πεξ} Θεόόωξον, διηγησις ετεξον» κα} 

ίπιδιηγητις,
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επιδιηγησις, καί πξοδιηγησις, και ελεγγος, 
και επεξελεγγος. Δί7 δε είδος τι λέγονται, και 
δια^οξάν» ονομα τί&ε&α/μ ειδεμή, γίγνετα] 
κενόν καί ληξωδες, οίον Λυκίμνιος ποιεί εν 
τέχνη, εποΰξωσιν όνομαζων, και άποπλάνησιν, 
και οζους.

Το μεν ουν πξοοίμιον, εςτν άξχη λόγου·14 
όπεξ εν ποιήσει πξόλογος, κα} εν αυλήσει προ
αύλιο» · πάντα γάξ άξχαι ταυτ είσί, καϊ 
οιον όδοποίησις τω επιόντι. Το' μεν ουν πξο- 
αύλιον, όμοιον τω των επιδεικτικών πξοοιμίω· 
και γαξ οι αυληται, ο, τι αν ευ εγωσιν αύλησή 
τούτο πξοαυλίσαντες, συνήψαν τω ενδόσιμα*, 
και εν τοίς επιδεικτικοίς λόγοις δεΊ ουτω γξά- 
φειν' ό, τι γαξ άν βουλ^τα] εύ&υ ειπόντα, εν- 
δουναή κα} συναιγαι· όπεξ πάντες ποιουσι πα- 
ξάδειγμα τό της ’ΐσ-οκξάτους 'Ελένης πξοοί^ιον* 
ϋΰδεν γάξ οίκείον υπάξγει τοίς εξί^ικοίς και 
'Ελένη. Αμα δε και εάν εκτοπίση, άξμότ]ει 
μη όλαν τόν λογον όμαειδη είνα^. Λεγεται δε τά 
των επιδεικτικών πξοοίμια^ ε£ επαίνου η ψόγου· 
,/c* / \ 9 / <\οιον Γοξγιας μεν εν τω ολυμπικώ λογω, Επο 
πολλών άξιοι ^αυμάζε^α^^ ώ άνδξες ' Ελληνες* 
επαινεί γάξ τους τάς πανηγυξεις συνάγοντας· 
’ΐσοκξάτης δε ψεγει, οτι τάς μεν των σωμάτων 
άξβτάς οωξ&αις ετίμησαν τοίς δ' ευ (^ξονουσινι 
ουδόν ά^λον εποίησαν. Και από συμβουλής, 
οιον οτι δει τους άγαμους τιμάν δη και 
αυτός 'Αξί^είδην επαινεί' η τους τοιουτους,· οϊ

' Ν 3
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μήτε εύδοκιμούσι, μήτε φαύλοι, άλλ' όσοι 
άγαμοί οντες άδηλοι, ωσπεξ 'Αλε^ανδξος ο 
Βξΐάαου· ούτος γάξ συμβουλεύει. 'Ετι εκ 
των δικανικων πξοοιμίων τούτο Α’ εάίν, εκ των 
πξός τον άκξοατην, εί πεξί παξαδόξου λόγος, η 
πεξί χαλεπού, η πεξί τε^ξυλλημένου πολλοίς»Vf. 1 ,

.. ως τε συγγνώμην εχειν · οιον Χοίξίλος»
Nt/v οτε πάντα δίδας-of.

Τα μεν ούν των επιδεικτικών λόγων πξοοιμια, 
εκ τούτων · ε% επαίνου» εκ ψόγου, εκ πξοτξο- 
πης» ε^ άποτξοπης, εκ των πξός τόν άκξοα- 
την. Αεί δε η ^ενα, η οικεία είναι τά ενδόσιμα 
τω λόγω. Τα δε τού δικανικού πξοοίμια, δεί 
λαβείν, ότι ταύτό δύναται όπεξ των δξαμάτων 
οί πξόλογοι, και των επών τά πξοοίμια* τά 
μεν γάξ των δι3·υξάμβων„ όμοια τοίς επι· 
δεικτικοίς·

Διά σε καί τεά δωξα, εί τε σκύλα.
'Εν δε τοίς λόγοις καί επεσι δείγμά ετι τού λο- 
γου, ίνα πξοίδωσι, πεξί ού ί, ό λόγος, κάι μη 
χξεμηται η διάνοια’ τό γάξ άόξιτον, πλανα. 
Ο οους ουν ωσπεξ εις την χείξα την αξχην, ποιεί 
ίχόμενον άκολουβ-είν τω λόγω. Διά τούτο»

Μηνιν άειδε ^εά.
ΫΑνδξά μοι εννεπε μούσα.
Ηγεο μοι λογον άλλον» όπως Ασιας απο 

γΛί^ς
^Ηλ3·εν ες Ευξωπην πόλεμός μεγας.

Κάι οί Τξαγικοϊ δηλούσι πεξί τό δξάμα» καν μη 
εύ^ύς»
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, ωσ'πεξ Ευξίπώης · αλλ’ εν τα πξολόγω 
γε που δηλοί, ωππεξ και Σοφοκλής,

’Εμο} πατηξ ην Πολυβος.
Κα) η κωμωδία ωταύτως. Το μεν ουν αναγκαίο· 
τατον εξγον του προοιμίου και ίδιον, τούτο, δη- 
λωσαι τι ε<τι το τέλος, ου ενεκα ο λογος. Διβ· 
πεξ άν δηλον $ και μικξόν το πξαγμα, οΰ χςη- 
ςεον προοίμια. Τα δε άλλα είδη οίς χοωντα/, 
ιατξευματα, και κοινά. Λεγεται at ταυτα, εκ 
τε του λεγοντος, και του άκξοατοΰ, και του 
πράγματος, και του εναντίου. Πεξ} αυτοΰ μεν 
κα} του άντιδίκου, οσα πεξί διαζολην λΰσαι και 
ποίησα^. ^Ε^ι δε οΰχ ομοίως’ απολογούμενα 
μεν γάξ, πξωτον τά πξός διαβολην’ κατηγο· 
ξοΰντι δ\ εν τα επιλόγω. Δΐ ο ύε, οΰκ άδηλον 
τον μεν γάξ άπολογοΰμενον, όταν μέλλει είσ·ά~ 
^ειν αυτόν, αναγκαιον άνελειν τά κωλΰοντα’ 
ως τε λυτεον πξωτον την (ίιαβολην τω άε ^ια· 
βαλλοντι, εν τω επιλογω ^ιαβλητίον, 'ίνα 
μνημονεύσωοτ μάλλον’ τά άε πξος τον άκξοα· 
την, εκ του ευνουν ποιητα^, και εκ του οξγισομ, 
καί ενίοτε $ε εκ του πξοτεκτικον, η τουναντίον’ 
οΰ γάξ αίεί συμφέξει ποιείν πξοοτεκτικον. Δια 
πολλοί εις γέλωτα πείξωντομ πξοάγειν. Εις 3ε 
ευμάθειαν άπαντα ανάβει, εάν τις βουλητομ, 
καί το επιεική φαίνε&α\ ’ πξοσάγουσΊ γάξ μαλ· 
λον τοΰτοις. Πξοοτεκτικο} άε τοίς μεγάλοις, τοις 
ι^ίοις, τοίς ^αυμα^οίς, τοίς η^εοΊ. Διο δεί 
εμποιείν, ως πεξ} τοιοΰτων ο λόγος. *Εαν ^ε

Ν 4 ’
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χ \ Ί , X '/ »ΚΧ 5μη πξοσεκτικους» οτι μικξον» οτι ουοεν πξος 
εκείνους, ότι λυπηξόν. Δει οε μη λαν&άνειν» 
οτι πάντα, ε£ω του λόγου τά τοιαυτα' πξός 
(φαυλον γάξ άκξοατην, καί τά ε£ω του πξά~ 
γματος άκουοντα· επεί αν μη τοιουτος η, ουόεν 
δει πξοοιμίου, άλλ' η ocroy τό πξάγμα είπείν 
κεφαλαιωόως, ίνα εχ,η ωσπεξ σώμα κεφαλήν. 
7Ετι, τό πξοσεκτικους ποιείν» πάντων των μεξών 
κοινόν» εαν όεη* πανταχου γάξ άνιάσι μάλλον» 
η αξγομενοι. Διο γελοιον εν αξ^η τατιειν» οτε 
μάλισα πάντες πξοσεχοντες άκξοωνται. Ως τε 
όπου άν η καιξός» λεκτίαν» Καί μοι πξοσεχετε 
τόν νουν ουάεν γάξ μάλλον έμόν» η υμετεξον 
και» Εξω γάξ ύμίν» οιον ου^επωποτε άκηκοατε 
δεινόν» η ουτω &αυμας·όν. Τούτο ό'' ε^ιν, ωσπεξ 
εψη Πξόάικος» ότε νυ^άζοιεν οί άκξοαται» πα- 
ςεμβάλλειν της π-εντηκοντα^ξαχμου αύτοις» 
νΟτι άε πξός τόν άκξοατην» ουγ η πεξ ο ακξοα~ 
της» ^ηλον πάντες γάξ» η όια^αλλουσιν» η
φοβους απολύονται εν τοις προοιμιοις.
Τ >/ Ο , Α. χ , ί νΑναξ, εξω μεν» ουγ όπως σπουοης υπο»

Τι ψξοιμιάζη',
Κα« οι πονηξόν τό πξάγμα εγοντες» n άοκουντες* 
πανταχοΰ γάξ βίλτιον άιατξίβειν» η εν τω 
πξάγματι. Διό οί άουλοι» ου τά εξωτωμενα 
λίγουσιν» άλλά τά κύκλω» καί πξοοιμιάζον· 
ται. ΙΊο^-εν ά' ευνους άει ποιείν» εϊξητα^» καί 
των άλλων εκατόν των τοιουτον» Επει όε ευ 
λόγετα{»
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Δο? μ? ές Φαίηκας ψιλόν ελ&ειν» ηδ' ελεεινόν» 
τούτων δεί δυο ς-οχάζε^η. 'Εν δε τοις επιδεικτι^ 
κοϊς οϊε&η δεί ποιειν συνεπαινεί^η τον ακ^οα- 

x > χ X / X» $» / 5 >*/Την» η Αυτόν» η γένος» η επιτηοευματ αυτου» 
λ >/. . / λν ' ~

3/ άλλως γε πως. Ο γαξ λεγει Σωκξατης εν τω 
επιταψίω, αλήτες, οτι ού χαλεπόν 'Αθηναίους 
ίν 'Α&ηναίοις ίπαινιίν» αλλ' ίν Λακεδαιμονίοις. 
Τα του δημηγοξίκού εκ των του δικανικού λό- 
γου εςι. Φύσει όε ηκιςα εχει και γαξ και 
πεξί ού ίσασι. Κα) ούδεν δείτη τδ πξάγμα 
πξοοιμίου» αλλ' η δι αυτόν» η τούς άντιλεγον· 
τας» η εαν μη ηλίκον βούλει» ύπολαμβάνωσιν» 
αλλ’ η μεϊζον» η ελατ^ον* διδ η διαζάλλειν» η 
απολύεσαι ανάγκη» και η αύ^ησαι» η μ,ειωσαι. 
Τούτων δε ενεκα» προοιμίου δειτα^» η κόσ/Λου 
χάξίν' ως αύτοκά^δαλα ψαίνεται» εάν μη 
τοιούτον γάξ το Γοξγιου εγκωμιον εις 'Ελείους' 
ειύδεν γάξ πξοε^αγκωνίσας, ούδε πξοανακινησας» 
ξύ&ύς άξχετ<μ» ’Ηλις» πόλις ευδαίμων.

Πεξί δε διαβολης» ev μεν το ε^ ων αν τιςτ^ 
ύπολη·φιν δυσχεξη άπολύσαιτο· ούδεν γάξ 
^ιαψέξει» είτε ειπόντος τίνος» είτε μη’ ως τε 
τούτο κα^ολου. ’ Αλλος τξοπος» ως τε πξδς τά 
άμψισβητούμ,ενα απαντάν» η ως ούκ εςιν, η 
ως ού βλαβεξδν, η ού τούτω» η ως ού τηλικού^ 
τον» η ουκ αόικον» η ου μεγα» η ουκ αισχξον» 
η ούκ εχον μεγεθος” πεξί γάξ τοιούτων η άμ^ 
ψισζητησις· ωσπεξ'ϊψικξάτης πξδς^αυτικξά- 
την· εψη γάξ ποίηση ο ελεγε» καί βλάψη·

Ν 5 ά>λ?ύ
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«λ λ’ ουκ βί^κην* η άντικαταλλάτ]ε&αι άοι- 
κούντα, εί βλα^εξόν άλλα καλόν, εί λυπη
ρόν' άλλ' ωφέλιμον, η τι άλλο τοιουτον. ^Αλ-
. / < V e / λ > /λος τξοπος, ως ετιν αμαξτημ,α, ή ατύχημα, η 
αναγκαιον · οίον Σοφοκλής εφη τξέμειν, ούχ ως 
ό ^ιαβάλλων εφη, ίνα $οκη γέξων, αλλ' έ£ 
ανάγκης' οϋ γαξ έκοντι είναι αύτω έτη ογ^οη- 
κοντα. Καί άντικαταλλάτΙε^αι τό οΰ ένεκα, 
οτι ού βλαψαι η£ούλετο, άλλα τό^ε, καί ού 
τούτο ο άιεβάλλετο , ποιησαι · συνέβη $έ βλα- 
βηνωι. Δίκαιον ΰε μισέίν, εί όπως τούτο γένητιμ, 
έποίουν. ’ Αλλος, εί έμπεζΐείληπ)αι ό ύιαβαλ- 
. ~ λ / ’ , \ ,\
λων, η νυν, η πξοτεξον, η αυτός, η των 
εγγύς. Αλλος, εί εμπεπιλαμβάνονται, ους 
ομολογουσι μη ενόχους είναι τη ^ιαβολη' 
οίον, εί ότι κα&αξός ό μοιχός, καί ό ύεΊνα, καί 
ό ^είνα άξα. 'Αλλος, εί άλλους ΰιέβαλλεν, η 
άλλος αύτόν, η ανευ διαβολης ύττελαμβάνοντο, 
ωσπεξ αύτός νυν, οί πεφήνασιν ούκ ένοχοι, 
7Αλλος έκτου άντι^ιαβάλλειν τόν ^ιαβάλλοντα'
,f X . e , X »/ < / . /ατοπον γαξ, ει, ο αυτός απιτος, οι τουτου λογοι 

εσοντα^ πιςοι. /Αλλος, εί γέγονε κξίσις' ωσπεζ 
Σύξίπί^ης πξός 'Ύγιαίνοντα έν τη 'Αντι^όσει κα· 
τηγοξούντα, ως ασεβής, ός γ έποίησε κελεύων 
επιοξκέίν ·
. 'H γλωσσ όμωμοχ', η ύέ φξόν άνωμοτος· 
εφη γάξ αύτόν ά^ικείν, τάς έκ του Διονυσιακού 
αγωνος κξίσεις εις τα οικασηξία αγοντα' εκεί 
γάξ αύτόν ^ε^ωκενομ λογον η ΰωσειν, εί βούλεται

κα-.ηγοξειν. 
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κατηγοξείν. ”Αλλος «ζ του ^ιαβολης κατηγοξείν, 
ηλίκον' καί τούτο, οη άλλας κλίσεις ποιεί. 
Κοινός ό’ άμφοίν ο τόπος, τό σύμβολα λεγειν 
οίον εν τω Τεύκξω ό ’ΟϋυτσΈυς, ότι οικείος τω 
ίΐξΐάμω' η γάξ 'Ησιόνη αδελφή’ ό δε, ότι ό 
πατηξ εχ^ξός τω Ιίξιάμω, ό Ύελαμων και 
ότι ού κατειπε των κατασκόπων. Αλλος, τω 
διαβάλλοντι, τω επαινούντι μικξόν, μακξως 
ψεξα], συντόμως, η πολλά άγα^α
π^εντα, ο εις τό πξάγμα πξοφίξει, εν ψεξαι. 
Τοιούτοι δί οί τεχνικωτατοι καί άδικωτατοΓ τοις 
άγα&οίς γαξ βλάπΙειν πείξωντα^, μιγνΰντες 
αυτοί τω κακω. Κοινόν δε τω διαβάλλοντι 
καί τω άπολυομίνω, επειδή τό αυτό ενδεχετα^ 
πλειόνων ίνεκα πξα^^ίόνο^, τω μ.εν όιαβαλλον- 
τι, κακοη^ιτεον εςί τό γείξον εκλΛ^άναντι· 
τω^ε απολυοαίνω, επί τό βίλτιον οιον οτι ό 
Αιο/αη^ης τόν 'ο^υσσεα πξοείλετο, τω /αεν, οτι 
^ιά τό αξί^ον ύπολΛ^ανειν τον Ο^υσσεα' τω 
^ε, ότι ού· άλλα ^ιά τό μονον μη άναγωνιών, 
ως φαύλον. και πεξί μεν ^ιαβολης ε'ίξη^ω 
τοσαύτα,

Αιηγνισις εν μεν τοίς επιδεικτικόίς εςιν ούκγ^ 
ί^εζης, άλλα κατά μίξος' ΰεί μεν γάξ τάς 
πξάξεις ^ιελ^ειν, εξ ων ο λογος' συγκειτιμ 
γάξ εχων ό λόγος, τό μεν, άτεχνον ούόεν γάξ 
αίτιος ό λίγων των πξάξεων4 τό ^ε, εκ τ^ς τε^ 
χνης" τούτο ό' ες~ίν, η οτι εσι ^ειξαι εαν ό απι- 
^ον, η οτι ποιον, ί] οτι ποσον, και απαντα.

άιά
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Αιά δε τούτ ενίοτε ουκ. έφεσης δεί διηγείσαι παν- 
τα, οτι όυσμνημονευτον το οεικνυναι ούτως. Εκ 
μεν ουν τούτων, άνδξείος· εκ δε τωνδε, σοφός, η 
δίκαιος. Και άπλούς·εξθς ό λόγος ουτος' εκείνος δε» 
ποικίλος, καϊ ου λιτός, Αεί δε, τας μεν γνωξίμους 
άναμιμνησκειν' δίό οϊ πολλοί ούδεν δέονται, διη- 
γησεως· οϊον, εϊ 3-ελεις'Αχιλλεα επαινείς ίσα- 
σι γαξ' πάντες τάς πξα^εις· αλλά χξη&αι 
αύταίς δεί· εάν δε Κξιτίαν, δεί* ού γάξ πολλοί 
ίσασιν. * * Νυ/ δε γελοίος την διηγησίν φασι 
όείν είναι ταχείαν. Καί τοι ωσπεξ ό τω μάάον- 
τι έξομενω, πότεξον σκληξάν η μαλακην μάξει» 
τι δ’, εφη, εύ, αδύνατον; και ενταύθα ομοίως* 
δεί γάξ μη μακξως διηγεισ^αιμ ωσπεξ ουδέ 
πξοοιμιάζε^αι μακξως, ουδέ τάς πίνεις λεγειν' 
ουδέ γάξ ενταύθα εςτ τδ εύ» η τω ταχύ, η τω 
συντόμως, αλλά τω μετξίως· τούτο δ' εςϊ, τδ 
λεγειν όσα δηλώσει τό πξάγμα, η όσα ποιήσει 
ύπολαζείν γεγονεναι, η βε^λαφεναι, ή ηόικη· 
κενοί, η τηλικαύτα ηλίκα βουλει' τω δε ενάν
τιο τά εναντία. ΙΙαξαδιηγεί^αι δε, οσα εϊζ 
την σην άξετην ψεξει · οϊον, *Εγω δ? ενου&ετουν 
αϊει τά δίκαια, λεγων μη τά τέκνα εγκατα- 
λείπειν. ,ΧΗ 3-ατεξου κακίαν' Ό δε άπεκξίνατο 

ί τλ-ί > \ >/ Ί \, , *yμοι, οτι ου αν η αυτός, εσο) αλλα παιοια ο 
τούς ά(^>ιταμώνους Αιγυπτίους άποκξίνα&αι φη- 
σιν δ ‘^ξόδοτος. ’^Η όσα ηδεα τοις δικασαίς. 
* Απολογούμενο δε, ελάτ]ων η διηγησις. Αι δ' 
αμφισβητήσεις, μη γεγονενα^, μ^η βλα-
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/O X ~ \ X λ X - ~ V ,fef^ov εινμ, η μη αοικον, η μη τηλικουτον’ ως τε 
•πεξ} τό ό μολογοΰ μενον οΰ ΰιατξίπ/έον, έάν μη 
τι εις εκείνο συντείνη, οίον, εί πεπξακίομ, λΑΛ* 
οΰκ άδικον. Ετι πεπξαγμενα δεί λέγειν, όσα 
μη πξατ}όμενα, η οίκτον, η δείνωσιν φέξει. Πα- 
ξάδειγμα ο ’Αλκίνου άπολογος, ότι πξός την 
ΊΊενελόπην έν εξήκοντα ’έπεσι πεποίηταμ Κα) ως 
φάΰλλος τον Κύκλον, καί ο έν τω οίνει πρόλο
γος. ' Ηθικήν δέ δεί την διηγησιν είνομ. ^Εται δέ 
τούτο, άν είδωμεν τί ήθος ποιεί. ΛΕν μέν δη, 
τό πξοαίξεσιν δηλοΰν ποιον δέ τό ήθος, τω 
ποιαν ταΰτην. Η Je πξοαίξεσις ποια τω τελεί' 
διά τούτο οΰκ εχουσΊν οί μαθηματικοί λόγοι 
ηθη, ότι οΰ^έ πξοαίξεσΊν · τό γάξ ού ένεκα οΰκ 
'έχουσιν, άλλ1 οί Σωκρατικοί’ πεξί τοιοΰτων 
γάξ λέγουσιν. 'Αλλά ηθικά τά επόμενα έκά- 
•τω ηθει· οίον, οτι άμ>α λίγων έβά^ιζε· ^ηλοί 
γάξ θξα,(τυτητα και άγξοικίαν ήθους. Και μη 
ως από διάνοιας λέγειν, ωσπεξ οί νυν, άλλ’ ως 
άπο πξοαιξέσεως. ’Εγω έ^ουλόμην, και 
πξοειλόμην γάξ τούτο · άλλ' εί μη ωναίμην, 
βέλτιον · το μεν γάξ, φξονίμου · τό ^έ, αγα
θού’ φξονίμ,ου μέν γάξ, εν τω τό ωφέλιμον ^ιω~ 
κειν ’ άγαθοΰ ΰέ, έν τω τό καλόν. ^Αν άπι- 
•τον η , τότε την αιτίαν έπιλεγειν ’ ωσπεξ Σο
φοκλής ποιεί παξά^ειγμα, τό έκ της 'Αντι
γόνης, οτι μάλλον τού άΰελφου έκη^ετο-, η 
άνοξός, η τέκνων τά μέν γάξ άν γενέθομ 
άπολόμενα’

Μητξός
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Μητξός δ* εν άδου κάι πατξός βεζηκότων, 
Ουκ εά αδελφός, ας τις αν βλάςοι ποτέ.

*Εαν δε μη αιτίαν, αλλ' ότι ουκ αγνοείς 
αττίλα λίγων, αλλά φύσει τοιούτος ει · α'πι- 
ς-ούσι γάξ άλλο τι πξάτ/ειν εκόντα, πλην το' 
συμφίξον. εκ των πα&ητικων λεγειν, διη-

/ \ χ « / \ Α ν \γουμενον και τα επόμενα, και α ισασι, και 
τά ιδία η αύτω, η εκείνω πξοσόντα· Ο ωγε~ 
τό με ύποζλεφας. κα} ως πεξ} Κξατύλου Αά 
σχίνης, ότι διασίζων κάι ταίν γεξοίν διασείων· 
πιθανά γάξ· διότι σύμβολα γίγνεται ταύτα 
α ίσασιν εκείνων ων ούκ ίσασι. ΙΙλείςα δε 
τοιαυτα λαβείν ίζ Ομηξου Ιςίν ·

‘■Ως άξ εφη, γξύύς ύε κατεσχετο χεξσι 
ττξόσωπα·

οι γάξ ύακξύειν άξχομενοι, επιλαμβάνονται των 
Ιφ&αλμών. Και ευ&ύς εισάγαγε σεαυτόν 
ποιόν τινα, ίνα ως τοιουτον &εωξωσι κάι τόν 
αντρικόν · λαν^-άνων ύε ποιεί. 'θτι ^ε ράύιον, 
όξάν δει εκ των άπαγγελλοντων πεξϊ ων γάξ 
μ^δεν ίσμεν, όμως λαμβανομεν υπόλ^φίν τινα. 
Βολλαχού δε δει ύιηγεί^αι, και ενίοτε ούκ έν 
άξ^>· £·ν δημηγοξία διηγησίς ετιν,
οτι π εξ} των μελλόντων ούδε}ς διηγείται' άλλ* 
εάν πεξ διηγησις η, των γενομίνων εσα], ινα 
άναμνη^εντες εκείνων, βελτιον βουλευσωνται 
πεξ} των ύ^εξον, η διαβαλλοντες, ii ΐπαι- 
νούντες. *Αλλά τότε, ού το τού συμ.βούλου 
ποιεί εξγον. Αν ό η απι^ον, υπισγνειάαι τε 

κάι
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κα» αιτίαν λεγειν εύθύς, κα} διατάτ]ειν οίς 
βούλονται · οίον, η \οκάςη η Καξχίνου έν τω 
Οίλπολ αίε} ύπισχνέίται, πυνθανομένου του 
ζητούντος τον υιόν. Και ό Αιμων ό Σοφοκλεους.

Τας πίνεις δεί άποδειχτικάς είναι’ άπο-Ι? 
δεικνύναι δέ χξη, έπε} πεξί τετ]άξων η άμφισζη- 
τησις, πεξ} του αμφισβητούμενου φέξοντα την 
άπόδειξειν οίον, εί οτι ού γέγονεν, αμφισβη
τεί, έν τη κξίσει δει τούτου μάλιςα την άπόδει- 
ξιν φέξειν · εί δ' ότι ούκ έβλαψε, τούτου, και 
οτι ού τοσόνδε, η ότι δικαίως. 'Ωσαύτως και 
εί πεξί τού γενέ&αι τούτο η άμφισβητησις. Μη 
λανθανέτω δε, ότι άναγκαίον έν ταύτη τη 
άμφισζητησει μόνη τόν ετεξον είναι πονηρόν* ού

' 9 V > / 1r/ \ V <7^^ VW αγνοια ama, ύύ^ττ^ς αν ei πνες ττεξΐ 
τού δικαίου άμφκτβητοίεν. Ώ,ς τ εν τούτω χξο- 
νιτεον' εν δε τοίς άλλοις,ού. ’Εν δε τοίς επιδει- 
κτικοίς, το πολύ, ότι καλά κα} ωφέλιμα, η 
αύ^ησις ε<ταΓ τά γάξ πξάγματα δεί πιςεύε- 
σ3·αΐ' όλιγάκις γάξ κα} τούτων αποδείξεις φε- 
ξουσιν, εάν άπι^α η , η εάν άλλος αιτίαν ε^η. 
’Εν δε τοις δημηγοξίκοίς, η ως ούκ εςαι, άμ~ 
φκτβητηαειεν άν τις · η ως ’ίς-αι μεν α κελεύει, 
άλλ’ ού δίκαια’ η ούκ ωφέλιμα, η ού τηλι- 
καύτα. Δεί δε καί όξάν, εί τι ψεύδεται εκτός 
τού πξαγματος · τεκμηξία γάξ ταυτα φαίνεται 
και των άλλων ότι ψεύδεται· ''ε^ι δε, τά μάν 
παξαδείγματα, δημηγοξίκωτατα * τά δ' ενθυ
μήματα, δικανικωτεξα. Η μεν γάξ, πεξί τό 

μέλλον
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μέλλον* ως τ’ «κτων γενομάνων άναγκη παξα· 
ύείγμ^ατα λέγειν* »; ύε πεξί οντων η μη οντων, 
ου μάλλον άπόύει^ίς έςι καί ανάγκη· έ^ε: γαξ 
το γεγονός ανάγκην. ού ύεί ύέ εφεξής λεγειν τα 
εν&υαέαατα, άλλό άναμιγνυναι · εί οε μη, κα- 

1 / η >/ ν \ \ ~ ~ ίταβλαπ/ει αλληλα’ εςιγαξκαι του ποσού οξος. 
Ώ φίλ\ επε} τόσα είπες, ότ αν πεπνυμέ

νος άνηξ.
'Λλλ' ου τοιαυτα. Κα} μ>η πεξί πάντων εν&υ- 
μημ,ατα ζητεϊν’ εί Je μη, ποιήσεις οπεξ ενιοί 
ττοιούσι των (βιλοσοφουντων, ά συλλογίζονται 
τά γνωξίμωτεξα κάι πιςοτεξα, η ίζ ων λεγου- 
σι. Καί όταν πά&ος ποίης, μη λίγε ενΟ-υμ,η- 
μα· η γάξ εκκξουτει το πά^ος» η ματην είξη- 
μάνον ’εςΊμ το εν&υμημα’ εκκξουουτι γαξ αί κι- 
νητεις αλληλας αι αμ^α^ και η αψανιζουτιν > η 
άο^ενεΊς ποιουσιν. Ου^' όταν η&ικον τον λογον» 
ού ^εϊ ενθύμημά τι ζητεΐν αμα' ού γάξ εχει 
ούτε η^-ος t ούτε πξοαίξεσιν η άπόδει^ις. ΐνω- 
μαις ύε γρητεον καί εν (ληγησει^ και εν πιςει* 
άδικον γάξ ’ Καί εγω ύεύωκα, και ταύτ εί^ως^ 
ως ού ύει ττιςεύειν. Καν ύε πα&ητικως, Και 
ού μεταμελει μ^οι, καί πεξ ^οικημΛνω' τουτω 
μεν γάξ πεξίε^ι το κεξ$ος> εμοι οε το δίκαιον. 
Το ύε ύημηγοξείν γαλεπωτεξον τού οικάζε^αι» 
εικότως’ ύάτι πεξ} τό μέλλον’ εκεί ύε πεξί το 
γεγονός, ο επιτητόν ηύη καί τοίς μ.αντετιν, ως 
εψη ^πιμενίύης ό Κξης' εκείνος γάξ πεξ} των 
εσομενων ούκ ΐροαντεύετο, άλλα πίξ} των γε

γονότων 
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γονοτων μεν, άδηλων δε. Κα< ό νόμος, ύπό- 
&ε<τις εν τοις δικανικόις. ''Εχοντα λ' άξχην, 
ράον ευξείν άπόδειξιν, και ουκ. εχει πολλάς λα- 
Τξίβάς* οιον, πξός άντίδικον, δ πεξί αυτου, η 
παθητικόν ποιείν. *Αλλ’ ηκις-α πάντων, αν μη 
εζΐ^ηται. Δει ουν άποξουντα, τούτο ποιείν, όπεξ 
οι ’Α^ηνησι ρήτορες ποιουστ κάι ’ΐσοκξάτης' κα} 
γαξ συμβουλεύων κατηγοξεί, οιον Λακεδαιμο
νίων μεν, εν τω πανηγυξικω · χάξητος δε, εν τω 
συμμαχικά. ’Εμ λ τοις επιδεικτικούς, δει τον 
λόγον επεισοδιουν επαίνοις, οιον ’ΐσοκξάτης ποιεί· 
αίει γάξ τινα εισάγει. και ο ελεγε Εοξγίας, 
ότι οΰχ ύπολείπιι αυτόν ο λόγος, τούτο έ^ιν ει 
γάξ' Αχιλλεα λεγει, Πηλεα επαινεί, είτα Αιακόν, 
ειτα τον &εόν. 'Ομοίως δε κάι άνδξίαν η τά κα}

\ Α / τ ' ν χ Λ ,τα ποιεί ο τοιον γε ε^ιν. Εχοντα μεν ουν απο
δείξεις, και ηθικώς λεκτεον, και άποδεικτικως, 
*Εαν δε μη εχγς ενςδυμηματα,η&ικως· κα} μάλ
λον τω επιεικεί άξμότ/ει γξης-όν (ξαίνεσαι, η 
τον λόγον άκξίβη. Των δε εν&υμημ.άτων τά 
ελεγκτικά, μάλλον ευδοκιμεί των δεικτικών ότι 
όσα ελεγχον ποιεί, μάλλον δηλον ότι συλλελό- 
γΐζ-αι* παξάλληλα γάξ μάλλον τάναντία γνω- 
ξίζετα/. Τα δε πξός τόν άντίδικον, ούχ ετεξόν 
τι είδος, άλλα των πίςεων ε^ι, τά μεν λυσαι 
εν^άσει, τά δε συλλογισμω. Δεί δέκα} εν συμ
βουλή, . κα} εν δίκγ, άξχόμενον μεν λεγειν τάς 
εαυτου πίνεις πξότεξον · υςεξον δε, πξός τάναν
τία απαντάν λύοντα κα} πξοδιασυξοντα. λΑν

Ο πολυχονς
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πολΰχους η η εναντίωσές, πξότεξον τά εναντία· 
οϊον εποίησε Καλλί^ξατος εν τη Μεσσηνιακη εα- 
κλητία’ α γάξ εξοΰσι, πξοανελων ούτως τότΛ 
αυτός ειπεν. 'Ύςεξον όε λεγοντα, πξωτον τά 
πξός τον εναντίον λόγον λεκτεον, λύοντα καϊ αν· 
τισυλλογιζόμενον, και μαλις-α άν εΰάοκιμηκότα 
γ · ωσπεξ γαξ άν^ξωπον πξοδιαβεβλημενον οΰ 
άγεται η ψυχή , τόν αυτόν τξόπον ού^ε λόγον, 
εαν ο ενάντιος ευ όοκη εΐξηκενα{. Δει ουν χωξαν 
ποιειν εν τω άκξοατη τω μελλοντι λόγω, 'Εςαι 
άε, άν άνελης" διό η πξός πάντα, η τά μεγιτα, 
η τά εύόοκιμουντα, η τά εύελεγκτα μαγ^ατά·

Ί X « - \ /μενον, ουτω τα αυτου πις-α ποιητεον.
Ύαϊς ^-εαιτι πξωτα σύμμαχος γενησομαγ 
^Εγω γάξ 'Ηξαν ——

"Εν τουτοις ηφατο πξωτον του ευη^-εςάτου. ΤΙεξι 
μάν ουν πί^εων ταυτα. Εις ^ε τό η&ος, επει·. 
όη ενια πεξί αΰτοΰ λεγειν, η επίφθονον, μα- 
κξολογίαν, ή αντιλογίαν εχει' καϊ πεξί άλλου, 
η λοι^οξίαν, η άγξοικίαν' ετεξον χξη λεγοντα 
ποιειν, απεξ Ίσοζξατης ποιεί εν τω Φιλίππω, 
καϊ εν τ^ ’λντιόόσει ’καϊ ως ό 'Αξχίλογος ψεγει· 
ποιεί γάξ τόν πατεξα λεγοντα πεξϊ της 3~υγα· 
τξός εν τω ϊάμβω,

Χρημάτων J’
^Αελπ/ον ου^-εν ε^ιν, ού^' άπωμοτον.

Και τόν χάξωνα τον τέκτονα εν τω ιάμβω οί/ 
η Λξγη,

Oy μοι τά Τυγεω.
Και
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Και ως Σοφοκλή τον ΑΪρονα ύπεξ Της ’λντιγό· 
νης πξός τόν πατεξα, ως λεγοντων ετίξων. Δη 

καί μεταβάλλει τά εν&υρηρατα, καί γνω· 
μας ποιείν ενίοτε· οίον, Χξη δε τάς διαΚλαγάς 
ποιειν τους νουν έχοντας εύτυχουντας· ουτω γάρ 
αν ρεγιςα πλεονεκτοίεν. ’Εν&υρηρατικως 
Έι γαξ δεί, όταν ωφελιρωταται ω<τι και πλεο· 
νεκτικ,ωταται αί καταλλαγαι, τότε καταλλατ· 
τε^Ό/, εύτυχουντας δεί καταλλατ/ε^α/.

Πεξί δε έξωτήττεως, εύκαιξόν ε<τι ποιείσαι, ί§ 
ράλι^α ρεν, όταν τό ετεξον είξηκως η, ως τε 
ενός πξοτεξωτ^εντος, συρβαίνει τό ατοπον* 
οίον Πεξίκλης Λαμπωνα επίθετο πεξί της τελετής 
των της Σωτείξας ίεξων είπόντος δε, ότι ούχ 
οίον τε άτελετον άκούειν, ηξετο, εί οίδεν αυτός’ 
ζρατκοντος οε, και πως ατελες-ος ων, Δευτεζον 
^6, 'όταν τό ρεν, φανεξόν τό £ε, εξωτηταντε 
ί'ηλον η ότι ό^εν πυ&ίρενον γάξ ^εί την ρίαν 
πξόταα-ιν, ρη πξοσεξωταν τό φανεξόν, αλλά 
τό συρπεξασ-μα ειπείν οίον Σωκξατης, Μελί· 
του ου φάσκοντος αυτόν &εους νομίζειν, είξηκεν, 
ii ^αιμόνιόν τι λίγοι. 'Ομολογηιταντος ^ε, ηξε· 
το, εί ουχ οι δαίμονες, ήτοι ^εων παίόες είεν, 
η 3είόν τι. ^ησαντος ό'ε, ^Ε^ιν ουν, εφη, ός τις 
&εων μεν παί^ας οίετα^ είναι, 3-εους ^ε ου; ^Ετι, 
όταν ρίλλγ η εναντία λεγοντα δείξειν, η παξά· 
$ο£ον. Τεταξτον όί, όταν μη εν^, αλλ' η σο· 
Φιτικως, άποκξίναμενον λυταΓ εάν γάξ ούτως 
αποκςινηταΐ9 οτι εςι ρεν, ετι β ον η, τα ρεν,

Ο 2 τά ού·
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τλ ου * ττ^ μάν, ττί ού’ ^οξυβούπΐν ως 
άποξούντες. 'Αλλως όε μά εγχείξείν’ εάν γάξ 
ίντ^■> κεκξατη&τμ δοκεί* ού γάξ οιον τε πολλά 
ίξφταν} ^ιά την αγένειαν του άκξοατου. Διό 
κάι τά εν&υμηαατα ότι μάλιςα συς-ξεφειν όάί. 
'Αποκξίνα&αι άε οει, πξός μεν τά άμ,φίβολα, 
ύϊωϊξούντα λόγω, κάι μη συντομώς' πξός ^ε 
τα ύ'οκούντα εναντία, την λύσιν φεξοντα εύ&υς 
τη άποκξίπει, πξίν επεξωτηπα\ τό επιόν, η συλ- 
λογίπα&ομ · ού γάξ χαλεπόν πξοοξάν, εν τίνι 
ό λόγος. Φανεξόν J’ ημίν ες-ω εκ των τοπικών 
κάι τούτο» και αϊ λυπείς. Και πυμπεξαινόμε^ 
νον , εαν ε^ωτημ,α ποιη τό πυμπεξασμα y την αϊ· 
τίαν εϊτείν' οϊον Σοφοκλής έξωτωμενος υπό Πει· 
πάν^ξουί εϊ ε^ο^εν αυτω, ωππεξ και τοίς άλ· 
λοις πξοβουλοις, καταςηαομ τους τετξακοπίους» 
εφη t Τι 0ε, ου πονηζά ποι ταυτα ε^όκει είναι} 
Ουκουν/όρη, πυ ταυτα επξα^ας ταπονηξα; Nctb 
εψη · ου γαξ ην άλλα βελτίω. Καί ως ό Λακών 
ευρυνόμενος της εφοξείας, εξωτωμενος ει ^οκουπιν 
αύτω δικαίως άπολωλενα^ άτεξοι, 'εφη' ό ^ε, ού- 
•κουν <τύ ταύτα τούτοις έ&ου·, και ως εφη. Ον- 
κούν δικαίως άν, εφη, καί πύ άπόλοιο} Ου άητα, 
εφη’ οΐ μάνγάξχξήματα λαβόντες, ταυτα επξα· 
^αν εγω όε, ού’ άλλα γνώμη. Διό ούτε επεξω^ 
τάν ^εΊ μετά τό πυμπεξαπμα, ου]ετό πυμπίξα· 
σμα επεξωτάν, εάν μη τό πολύ πεξιη τού άλη^ούςι 
Πεξί άε των γελοίων, επειδή τινα ύοκεί χξηπιν 
χειν εν τοίςαγωπι, και ό.ειν εφη Γοξγίας, -την
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μέν σπουδήν διαφ&είξειν των εναντίων γέλωτά 
τον δέ γέλωτα σπουδή» όξ&ως λέγων, είξηται 
ποσά ειόη γελοίων ε?ιν εν τοις πεξί ποιητικης\ 
ων το μέν, άξμότίες έλευ^ίξω' το δέ, ου. 
Οπως ουν το άξμότ]ον αυτω ληψετο*. Εςτ 
η είξωνεία της βωμολοχίας ελευ&εξίωτεξον' ό, 
μεν γάξ αυτού ένεκα ποιεί το γελοίον ο δέ βω- 
μολοχος, έτεζου.

Ό επίλογος σΰγκειταμ έκ τετ]άξων, 
~ \ c X t Τ X »τε του πξος εαυτόν κατασκεύασα^ ευ τον ακξοα- 

την, καί τον εναντίον φαυλως’ και έκ του αύ- 
^ησαμ και ταπείνωσα^ · και έκ του εις τα πά&η 
τον άκξοατην κατα^ησαι* καί ε^ άναμνήσεως. 
Πεφυκε γάξ μετά το άποδεί^ομ, αυτόν μέν 
άλη&η , τον δέ εναντίον ψευδή, ουτω το έπαι-. 
νείν, καίψέγειν, και έπιχαλκεΰειν. Δυοιν άέ 
^ατεξου τοχάζε^ομ, η ότι τουτοις άγαμος» 
η οτι απλώς · ο όε, οτι κακός τουτοις, η οτι 
απλώς. ’ε£ ων όέ ^η τοιοΰτους κατασκ,ευά- 
^ειν όεί, είξηντομ οί τόποι, πο&εν σπουδαίους 
δ'εί κατασκευάζειν και φαύλους. Το δέ μετά 
τούτο, δεδειγμάνων ηδη, αυτειν έ^\ κατά (^ΰσιν, 
και ταπεινουν · δεί γάξ τά πεπξαγμένα ομο·^ 
λογεί^αμ, εΐ μέλλει το ποσόν έξείν καί γαξ 
η των σωμάτων αυζησις, έκ πξοΰπαξχοντων 
έσίν. 'θ3~εν δέ δεί αυξειν και ταπεινουν, εκ- 
κεινταμ οί τόποι πξότεξον. Μετά δε ταυτα δη- 
λων οντων καί οια και ηλίκα, είς τα πα^-η 
άγειν τον άκξοατην' ταυτα ό έάίν, ’ελεος, καί 
, Ο 3 δείνωσις»
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^είνωσις, κα) όξγη, na) μίσος» κα) φφ-βνβ?» 
και ζήλος, κα} έξις' είξηνται δε και τούτων οί 
τόποι πξότεξον. 'Πς τ« λοιπόν» ανάμνησή τά 
πςοείξημενα. Τούτο Αέ άξμότ]ει ποιειν ούτως» 
ωσπεξ φασίν εν τοίς πξοοιμίοις, ούκ όξ^ως λε- 
γοντες · ίνα γάξ ευμαθή ρ, κελεύουσι πολλά* 
κις ειπείν. 'Εκείμεν ουν δεί τό πξάγμα Ειπείν» 
ενα μη λαν&άνη πεξ} ου η κξίσις* ενταύθα 
δί ων δεδεικτα), κεφαλωιωδως. 'λξχη δε» 
% ' Α « / > </ '/ \eiori α υπεσγετο, απεοωκεν* ως τε α,τεκαι 
λ’ ο, λεκτίον. Λεγετα^ ε^ άντιπαξαβολής 
του εναντίου. Παξαβαλλειν ^ε, η οσα πεξί το 
αυτό αμ^ω είπον, η μη κατ άντ^ξύ. ’Αλλ* 
ούτος μεν τά^ε πεξ} τούτου* εγω οε, τα^}, 
κα\ ^ια ταυτα. ’Η ε^ εΐξωνείας, Ούτος γάξ 
τά^' ειπεν, εγω Je τά^ε. Κα), Τι άν εποιει, 
ίί τά^ε εά-ιζεν, αλλά μη τα^ε, *Η ί£ εξωτη· 
σεως* Τι ού άε^εικτα^’, η ούτος τί εάει^εν, ’ΧΗ άη 
ούτως, η εκ παξαβολης, η κατά ψύσιν, ως 
ίλεχ&η, ούτω, τά αυτού· καί πάλιν, εάν βον· 
λη» %ωξίς τά τού εναντίου λόγου. Τελευτή 
της λε^εως άξμότίει η ασύνδετος, όπως επίλο· 
γος» αλλά μη λόγος j· ιίξηκα» άκηκόατε^ 
1^1» ^ξίνΛΤΙ, _

INDEX.
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Accvfationis argumentavnde (umenda i, io
Achillis laudes propriae et communes 2, 22
Actio 3, 1 addit vim etiam imperitorum orationi 3,12 
ASiouum humanarum cauflae feptem I, 10
Admiratio, iucunda 1, n quibus admirationi veli

mus efle 2, 6
Adulationis figna 2, 6
Aemulatio 2, II
Aenigma vbi conueniat 2, 21 metaphoram habet 3,

II aenigmatis exemplum celebre 1 3,2
Aequi et boni defcriptio et loci I, TJ
Aetatis cuiusque affectiones 2,12fqq. pulchritudo 1,5 
Affe&atio, fufpe&a 3» 2
Affectuum defcriptio 2, I mentis iudicium immutant

I, 2. 2,1 elocutione debent exprimi 3, 7 
Amans quisque fui I, II
Ambigua, vitanda 3,5 dicuntur ab iis qui non habent 

quod dicant ibid. ambiguorum in vrbanis dictis 
vfus 3, II

Amici definitio 1,5. 2,4 veri officium 2, 21 
Amicitiae fpecies et cauflae 2, 4
Amor quid fit, in quos et quibus de cauffis feratur

2, 4 amores an conferant ciuitatibus 2, 24 
Amplificatio et extenuatio, non funt loci peculiare»

2, 26 habent locum in omnibus cauflarum gene
ribus 2; 18 amplificationum loci 1,7. 9. 14.
2, 19 amplificatio demonftratiuis orationibus ac-
commodatiffima I, 9

De Amplitudine orationis 3, 6
Animi vigor quando maximus 2, 14
De Annona confilium daturus, quid nofle debeat 1,4
Apophthegmata, funt vrbana 3, II Laconica vbi con-

ueniant 2, 21
Arbitri et iudicis difcrimen I, 13
Areopagiticalex * i> I

O 4 Argu-
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Argumenta vel artificialia, vel inartificialia i, 2· 5, i6 
artificialia triplicia 1, 2 inartificialia quintupli
cia I, 15

Arifiocratia I, 8
Arrogantiae et iaflantiae figna 2, 6
Ars non confiderat lingulare I, 2
Artificium eit occultandum 3, 2
Afvndetorum vfus 3, 6
Atbenienfes quomodo et laudari et vituperari pof.

fint 2, 22
Attentionis excitandae ratio 3, 14
Attici oratores byperbolis vtuntur 3, II
Auditorum differentia 1, 3 "

B.
Belli et pacis confilia I, 4
Beneficium quotuplex i, 5 et dare et accipere, iu- 

cundum 1, 11. v. Gratia
Beneuolentiae conciliatio 3, 14
Bona fortunae 1,5. 2, 9. boni definitiones et loci

I, 6 bonorum comparatorum loci I, 7

C,
Canes haud mordent proftratos 2, 3 mordent lapi

des conie&os, non eos qui coniecerunt
Cafiigatio et vitio qua re differant 
Categoriae inferuiunt amplificationi 
Caujfarum genera tria 
Certatrix virtus corporis
Confidentia 2, 5 fortitudinis affectus 
De Confirmatione et confutatione 
Coniunctiones 3, 5 earum vfus 
Confequens dupliciter dicitur 1, 6 

citer

3’4
I, 10

2, 7
I, 3

2, 8
3’ ^7

3, 6 et 12 
immo tripli-

1,7
ConfuetudO' altera natura i, ii confuetudine quae

fiant 1, 10 confueta, iucunda I; U 
2, 2. IIContemtio 

Controuerfiae ftatUB 
Contumelia

i, 13. 3, 15. 16. 17
2, 2 

Corporis
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Corporis vigor qua aetate maximus 2,14 vires aptae
ad certamina I, 5

Corrigere alios, iucundum T, 11
Criminationem accufator inffituit inepilogo, in prooe

mio repellit reus 5, 14
Criminum diffinclio i, 13 eorum depellendorum et

inferendorum loci 3, 15
Cupiditate quae fiant 1, 10 cupiditates duplices 1, n

D.
Decorum elocutionis 3, 7
Defendentis melior quam accufantis conditio 2, 25

defenfionis argumenta vnde fu menda 1, 10
Deliberatiui generis auditor, partes, tempora et 

finis 1, 3 praecipua capita I, 4 loci 1, 5 feq.
iudiciali pulcrius I, I etiam difficilius 3, 17

Delinitio 2, 3
Detnocratia I, g
Demonfratio fit allatis vel enthymematis, vel exem

plis T, 2 non habet mores 3, 17
Demonfiratiui generis auditor, partes, tempora et

finis I, 3 loci I, 9
De variis Dicendi generibus 3, 12
Difficile I, 6
Diminutiuis parce vtendum 3, 2
Difcere, iucundum I, II
Dtjjimulatio et fcurrilitas differunt 3, ig
Dfoluta valent ad amplificandum 3,12 conueniunt

epilogo 3, 19 aftione funt adiuuanda 3, 12
Diuites, contumeliofi 2, 2
Diuitiarum partes I, 5 diuitias qui mores comiten

tur 2, 16
Docilitas vt paretur 3, 14
Donum duplici de cauffa expetitur I, $

Efficiens tripliciter appellatur I, 6
Egere dicuntur homines omnibus quae appetunt 2, 7

O 5 Elocu-
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Elocutio alia poetica, alia oratoria 3, ϊ et 2 fcriptio- 
ni alia conuenit, alia contentioni 3, 12 elocutio
nis virtutes et partes 3, 2 emendata elocutio ex 
quinque rebus conftat 3, 5 v. Oratio

Encomium differt a laude I, 9
Enthymema, fyllogifmus oratorius I, 2 corpus fidei 

I, 1 eiicit affectum 3, 17 eius duae fpecies, 
oitenfiuum et elenclicum 2, 22 eleniticum often- 
fiuo praefertur 2, 23 3, 17 enthymematis et 
exempli differentia 1, 2 enthymemata ducuntur 
ex quatuor 2, 25 non funt de omnibus quaeren
da 3, 17 quomodo fint quaerenda 1, 22 non 
funt continuanda, fed cum aliis probationibus per- 
rnifcenda, er aliquando in fententias commutanda 
3, 17 orationibus judicialibus maxime conue- 
niunt 1, 9. 3, 17 enthymematum rhetoricorum 
et aliis artibus conueniencium difcrimen 1,2 ve
rorum loci 2, 23 fallacium 2, 24 folutio du
plex 2, 25

Epilogus v. Peroratio
Epitheta debent elfe apta 3, 2 eorum regula ibid.

vfus 3, 3
Erratum I, 13. 3, If
Eruditi funt mifericordes 2, 8
Excejfus faepe habentur pro virtutibus I, 9
Exemplum quid fit I, 2 quomodo ab inductione dif

ferat ihid. exefnpti et enthymematis differentia 
ibid. exempla concionibus aptiifima 3, 17 eorum 
genera duo 2, 20 vfus ibid.

Exordii officium 3, 14 in deliberatiuo genere quan
do requiratur 3, 13

Extenuatio v. Amplificatio

F.
Fabula, exemplum fiCtum 2, 20 fabulae aptae con

cionibus ibid.
Facilia dupliciter dicuntur 1,6
Factum quid fit, an non, quibus e locis indagan

dam / 2, 19
. > Fama
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Fama bona 1, 5
Felicitas I, $
Feminarum virtut , I, 5
Fiduciam quae res efficiant 2, 5
Finis quis et cuique priuatitn, et communiter omni

bus conftitutus I, 5
Formidabilia quae 2, 5
Fortitudo 1,9
Fortuito accidere quae dicantur I, 10
Fortuna quorum cauffa 1, 5 fortunae bona 2, 12

ea funt, quibus inuidetur 1, 5 mores fortuna
torum 2> 17

Frigus orationis quatuor modis exiftit 3, 3
Futurorum et non futurorum loci 2, 19

G.
Gnomologiae quos deceant 2, 2t
Grandis oratio 3, 6
Gratiam quibus habeant, cur, et quo aSeftu 2, 7

H.
Uelknifmus quot rebus conftet 3, 5
Herous numerus qualis . 3,8
Homonymiae locus 2,24 fophiftis Vtilis 3,2 homo

nymorum in vrbanis diHis vfus 3, II
Honefti definitio et loci I, 9
Honor, iucundiffimus I, 11 honoris defcriptio et

partes I» $
Hortantem et dehortantem quae fpedare oporteat 1,5
Hyperbolae quae probentur, et quibus conue-

nianc 3» II

I.
Iambus, frequens in oratione 3» 8
illiberalitatis figna 2> 6
imaginis et metaphorae fimilitudo ac differentia 3, 4·

10. 11 vfus imaginis debet in oratione foluta
parcus effe 3, 4

" Imitando
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Imitando exprefia, iucunda I, II
Improbus·, iniuftus i, io
Impudentia quid 2, 6
Incommodatio 2, 2
De Indignatione 2, 9
Indigentes dicuntur dupliciter T, 12
Ineruditi apud plebem citius perfuadent 2, 22
Infortunium quid I, 13. 3, 15
Inimicitiarum caullae 2, 4
Iniuriarum cauflae 1, 10 et ii genera 1, 13 qui 

quibus iniuriam faciant, et in quibus potifllmum 
rebus 1, 12 iniuriae quae maiores I, 14

Inflantia fit quatuor modis 2, 2j non eft enthy
mema 1, ‘ 2} 26

Interieflionis obfcuritas vitanda 3, $
De Interrogatione 3, Tg
De Inuidia 2, io quomodo inuidia et indignatio 

■v differant 2, 9
Ira quid 2, 2 fortitudinis aflefhts 2, g vnde oria

tur, et qua re ab odio differat 2, 4 confidentiam 
affert 2, $ ex ira quae fiant j, 10 irafci, iucun
dum T, II. 2,2 qui, quibus., quo modo, et ob 
quae irafcantur 2, 2 negantibus et contradicen
tibus irafcimur grauius 2, 3 iratis hyperbolae 
conueniunt 3, II

Iucunda quae I, II
Index quis 2,· Ig eft quafi probator nummorum

I, 15- ftaruitur fimplex efle 1, 2 aliquo modo 
eft afficiendus 2, I non eft peruertendus 1, 1 
iudicis officium I, I. 2, 25 eius et arbitri difcri- 
men I, 13 iudicum genera duo 1, 3

ludicialis generis partes er finis 1,3 loci I, lofeq. 
ludicio et mdu&ione animi quae fieri dicantur 1,10 
ludicium faciendum non modo e neceflariis, fed etiam

e verifimilibus 2, 2^
lura fcripta et non fcripta 1, 14 et 15 iuris non 

fcripti bipertita diuifio 1, 13
lurinurandi quadripertita tractatio I, 15

lufla
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Jufla et iniufta, ciuiliter et naturaliter, priuatim et 
publice i, 13 iuftum non omne bonum eit 2, 23 

lufiitiae definitio I, 9
luuenum mores 2, 12

L.
Laudis et encomii difcrimen I, 9 laudis et confilii 

ratio communis ibid.
Lenes qui fint, erga quos, quibus de cauflis 2, 3
Lex debet iudicis arbitrio pauciilima relinquere 1, 1 

in indicio eit fundamentum 3, 17 legis diuifio 
1, 10 et 13 pro lege fcripta et contra eam loci
I, 1$ legumlario quid requirat I, 4

Liber alitatis definitio ? I, 9
Loci proprii I, 2 generis deliberatiui 1, 5 feq. de- 

monitratiui I, 9 iudicialis 1, 10 feq. loci com
munes 1, 2. 2, IS et 19 in fumma genera diftri- 
buti 2, 23 qui ex communibus ad quodque ge
nus cauffae accommodatior 2, 18

Lugere^ iucundum quodammodo 1» It

M.
Magnanimi figna 9
Manni fieri a quibus velimus 2, 2
Magnificentia I, 9
Magnitudo rerum et paruitas 7* 2, 19 magnitu

dinis corporis virtus Ϊ, 5
Mala maxima minime fentiuntur 1, 4 mala cogunt 

et conciliant homines i, 6 quae metuantur, qUae 
non 2, 5 mali qui 1, 6

De Membris, periodi partibus 3’ 9
Memoria praeteritorum grata I, It
Metaphora v. Translatio
Metrica oratio facilius mandatur memoriae 3» 9
De Metu 2, 5
Mirabilia folent appeti I» II
De Mifericordia 2, 8 quae mifericordiam impediant

2, 8 et 9 miferari qui facile foleant 2, 8 et 15
Molefium quid I>H

Mollitiei
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Mollitiei figna 2, 5
Monarchia i, g
De Morata oratione I, 2. g. 9. 2, I et 21. 5,7 et 17
Moret verbis fidem faciunt 1, 2 mores iuuenum 

2, 12 virorum 2, 14 fenum 2, 15 nobilium 
2, 15 diuitum 2, 16 potentium et fortunato
rum 2,17 orator debet ciuitatis in qua dicit, mo
res exprimere I, g

Mulieres. Dimidia felicitas iis abefl, quibus quae 
ad mulieres pertinent, male iniiituta funt 1,5

Mutatio, iucunda I, n

N.
De "Narratione 3, 16 cuius generis propria fit nar

ratio 3, 13
Natura quae fieri dicantur 1, 10 naturae fimile 

quiddam eft confuetudo I, n
Neceflitatis fa&a quotupbcia 1,10
Neglectus definitio et fpecies 2, 2
Nobilitas quid et quotuplex r, 5 nobilium qui 

mores 2, 15
De Nominibus et verbis praecepta 3, 2 et 3
De Numero oratorio 3, g

O.
Obiectio V. Inflantia
Obliuio mouet iram 2, 2
Oculi, pudoris fedes 2, 6 ob oculos ponere vt pof- 

fit orator ' 3’11
De Odio 2, 4
Oligarchia I, S
Oracula fidentiam afferunt 2, 5
Oratio ex quot rebus conflet i, 3 quot modis fi

dem faciat 1, 2 alia exemplis, alia enthymema
tis abundat I, 2 fcripta, ornatum requirit ver
borum 3, I fi&a et fucata tegenda eft 3, 2 quae 
fit ampla et grandis 3, 6 quae decora 3, 7 quae 
frigida 3, 3 quae morata I, 2. 8· 9. 2, I et 21. 
3, 7 et 17 quae numeroia 3, g quae pendens 
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et ambitu conclufa 3, 9 quae vrbana 3, io et H 
orationis partes, earumque ordo ac difpolitio 3, 
13 exordium 3, 14 epilogus 3, 19 genera 
tria 1, 3 omnium generum communia 2, Ig
cf. Elocutio

P.
Pacis et belli confilia I, 4
Pro Patiis et contra pa&a loci I, 15
Paean, pes 3, g
Pancratiaftes , I, 5
Parabola 2, 20
Pecunia cur et a diuitibus et a pauperibus appeta

tur 1, 10 de pecuniae apparatu confilium datu
rus, quid nofie debeat 1, 4

Pentathlus I, 5
Peregrinitas orationem reddit iucundam 3, 2
Periculi definitio 2, $
De Periodis 3, 9
Peroratio non femper adhibetur 3, 13 partes habet 

quatuor 3, 19
Perfpicuitas, virtus elocutionis 3, 2
Poetae primi elocutionem et aclionem excolere coe

perunt 3, 1 amant fynonyma 3, 2
Pofiibilia quae dicantur i, 6 poflibilium et impoffi- 

bilium loci 2, 19
Potentium mores 2, 17
De Probationibus 3,17
Probi et prudentis difcrimen 3, 16
Proles bona et multa I, 5
Prooemium v. Exordium
Propofitiones rhetoricae I, 3
Propria nomina elocutionem reddunt perfpicuam 3,2 

et emendatam 3,5
Proventuum coniideratio I, 4
Prouerbia, translationes a fpecie ad fpeciem 3, II 
. teftimonia I, 15 fententiofa 2, 21
Prudentiae definitio I, 9 prudentis et probi dif

crimen 3, 16
Pudert
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Pudere quos, et quarum rerum, et apud quos, et 
quomodo foleat 2, 6

Pulchritudo aetatis cuiusque I, 5
Puritas elocutionis quot in rebus confiftat 3, £
Pufillan imitat is figna 2, 6

Quaeflionum (fiue reiponfionum quae torro funt
expreffae) confirmandarum eneruandarumque
loci I, 15

R.
Ratione quae fiant I, 11 rationes quae proprie 

dicuntur, funt vel enthymemata, vel exem
pla I, 2

De Regionis cuftodia confilium daturus, quid nofte 
debeat I, 4

Regnum eft monarchia certis legibus definita 1, §
Reipui licae formas, et quae cuique vtilia, quae no

xia fint, noffe oratori neceffarium I, 4 et 8
Refiundendi ratio 3, 18
Rhetorica quid fit I, 2 dialedicae fimilis 1, 1 dia

lecticae ac politicae propago 1, 2 et 4 eius vtili- 
tas Ϊ, 1 panes 3, I fpecies tres, et quis cu
iusque finis I, 3 officium 1, I rhetorica de- 
monftratio, enthymema 1, 1 rhetorum antiquo
rum reprehenfio I, 1 & 2

De Rhythmo oratorio 3, 8
Ridicula, iucunda 1, II vfum habent in cauffis fo- 

renfibus 3’
Robur quid )

S.
Sanitas quid ϊ, $ cur inter optima habeatur τ, 6
Sapientem videri, iucundum ί, II fapientes vbique 

honorantur 2, 23
Scurrilitas er diffimulatio differunt 3, l§
Σεμνούς, placida quaedam et decora grati itas 2, 17
Seneclus bona vnde aeftimetur I, 5 fenes funt nii- 

fei icordes 2, 8 inuident junioribus 2, 10 fenum 
affe&iones et habitus 2, 13

Sententia,
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Sententia, feu di&um fententiofum, pars enthyme
matis 2, 20 de fententiis, quid fint, quot ea
rum genera, quomodo iis vtendum, et quam* 
nam vtilitatem habeant 2, 21 quando illis vten
dum 3, 17

Signorum genera 1, 2 figna et enthymemata e li
gnis facta vt foluantur 2, 25

Simile omne, iucundum t, 11 fimiles qui dican
tur 2, 6- IO fimilium fimiles exitus I, 4

Singularia, ad vfum potiora quam vniuerfalia 2,19
Socraticae parabolae 2, 20 Socratici fermones mo

rati 3, 16
Soluendorum argumentorum ratio 2, 25*
Sophiftae ac dialectici difcrimen 1, 1 fophiilis con

ducunt homonymiae 3, 2
Spes, iucunda ϊ, II
Sponte facere I, 10
Status controuerfiae T, 13. 3, ty. 16. 17
Suadentem et diiliiadentem quae fpectaie opor

teat 1, 5
De Subiefiione fub oculos 3, n
Sumtuum confideratio I, 4
Synonymiae poetis conferunt 3, 2

T
Tecmerium I> 2. 2, 2$
Temperantiae definitio 1,9
De Teflibus et eorum auQoritate firmanda et infir

manda 1,
De Tortura 1, iy
Tragica diitio 3, I
De Translationibus 3, 2 quate iucundae fint 3, 9 

earum fpecies quatuor 3, 2 et 10 translatio ex 
proportione 3, 4 et 10 translationes indecorae 
3, 2 et 3 obfcurae 3, 3

Trochaeus, pes incitatus et celer 3, g
Tuta quae dicantur I, 5
Tyrannis eit monarchia legibus nullis definita i, g

. - - F V. De
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P. -
De Verbis et nominibus praecepta 3, 2 et 3
Perum videtur, quod femper videtur ita fe habere

2, 9 verifimile 1,2. 2, 25 veritatem plerumque 
homines confequuntur ' 1, 1

Pi fieri quae-dicantur I, 10
Vigor corporis et animi quos in annos cadat 2, 14
Vincere, iucundum « 1, II
Violentum, moleftum I, II
De Pirtute ac vitio, ex quibus ducuntur argumenta 

vel ad laudem, vel ad vituperationem 1, 9
Vitio, iucunda 1, 11 differt a caftigarione 1,10 
Voluntas, eft boni appetitio cum ratione con- 

iumfta I, IO
Voluptas quid I, II eam omnia feftantur 1, 7
Vox, imitatrix maxima ' 3, 1

Vrbana et celebria vnde ducantur 3, 10 er 11
Vtilia quae I, 5 vtilium comparatio 1, 7
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Androtio 3, 4
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Ariftophanes 3, 2
Ariftippus 2, 23
Autocles 2, 23

Bias 2, 13
Bryfon 3, 2

Callippus 2, 23 bis
Calliftratus i, 24. 3, 17
Carcinus 2, 23. 3, τό
Cephifodotus 3, 10 ter
Chaeremon 2, 23. 3, 12
Chilo 2, 12
Choerilus 3, 14
Cleophon r, 15. 3, 7
Conon 2, 23

Corax 2, 24
Cydias 2, 6

Demades 2, 24
Democrates 3, 4
Democritus Chius 3, 9
Demofthenes 3, 4
Diogenes Cynicus 3, 10
Diomedon publicanus 2, 

23·
Dionyfius e Χαλκοίς 3, 2
Draco 2, 23

Empedocles I, 13. 3, 5
Epicharmus 1, 3. 3, 9
Epimenides 3, 17
Eubulus ϊ, 15
Euripides 1, n. 2, 6.23.

3, 2 bis. 14. 15 
Euthydemus 2, 24

Glauco Teius 3, I 1
Gorgias 3, I. 3 ter. 7. 14 

bis. 17. ig

Heraclitus 3, ζ
Herodicus 2, 23
Herodotus 3, 9. 16 
HOMERVS

lafon Tbeffalus I, 12
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SCRIPTORES

Iphicrates τ, 7. 9. 2, 23 
quater. 3,10 bis. 15 

liberares 1, 9. 2, 19. 23.
3> ΙΟ. II. 14 bis. 17bis

Leodamas 1, 7. 2, 23
Leptines 3, 10
Lycimnius 3, 2. 12. 13
Lycoleon 3, IO 
Lycophron 3, 3 bis
Lycurgus 2, 23

Moerocles 3, io

Pamphilus Rhetor 2, 23
Periander Corinthius I,

15Pericles 1,7. 3, 4.10 bis.
18

Phayllus 3, 16
Philocrates 2, 3
Pindarus 2, 24
Pitholaus 3, IO
Pittacus 2, 12. 2 5
Plato 3, 4
Polycrates 2, 24 bis
Polyeudus 3, 10

Prodicus 3, 14
Protagoras 2, 24. 3, $

Sappho 1, 9. 2, 23
Simonides 1, 6. 9. 2, 16. 

3. 2
Solon i, 15. 2, 23
Sophocles i, 13. 1$. 2, 

23. 3,9.14.15.16 bis. 
17· 18

Sophocles orator 1, 14
Socrates 1, 9. 2, 23. 3, 

14· 18
Steiichorus 2, 20. 21. 3, 

II

Theodamas 3, 4
Theodectes 2, 23 fexies.

24 .
Theodorus 2, 23. 3, II 

bis. 13
Themiitocles I, IJ
Thrafybulus 2,23
Thrafymachus 3, i. g. II

Xenophanes I, 15. 2,23 
bis

Heiiodi, Theognidis, StaGni, Eueni, aliorum, 
omiflis nominibus, loca plurima paflim 

afferuntur

NB. Lycimnius alii feribunt Licymnius.
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