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τοΰτο άποδεικνύσθω. γην οΰσάν μοι πατρωαν άπέδοτο, ο δε έωνη-
μένος επ’ 'Ιταλίας πορευόμενος δείσας μη παρακαλέσας ύστερον την
συμμαχίαν των νόμων η ζώσης της μητρός η οίχομένης επιστρα
τεύσω τη πράσει, λύειν ήδη ταύτην ή βεβαιοΰν έδεΐτο. ήρόμην οΰν

5 ει και αυτός εν τοΐς πεπραμένοις εΐην, ώς ουδέ τούτω μαχούμενος·
και δς τό βιβλίον προΰτεινεν ώς προσλάβοι ταυτησι της χειρός γράμ
ματα, και ή μεν έγραφεν, ό δε οίς έώρα διηπίστει. 59· δεινά δη

R δο|κών έμαυτώ | δραν ει την οΰτω στεργομενην μή συνών γηροτρο-
φοίην, οπότε άκούοιμι φθεγγομένου τοΰ φίλου, δεσμός τοΰτο ήν,

ίο ώστε και ήνίκα δεΰρ' έπανηειν, επι μόναις ταΐς παρ' εκείνου τοΰτο
έπράττετο άνάγκαις άπειλοΰντος ή μην χείρω με, ει τούτω άτιμά-
σαιμι τό δίκαιον, νομιεΐν.

6θ. Πλείοσι τοίνυν καί μείζοσιν άγαθοΐς τα δυσχερέστερα ήφάνι-
ζεν ή Τύχη, και ή λύπη μικρό, δια τό πλήθος ήν των ηδονών, μάλλον

15 δε οΰδέν τοσοΰτον όπόσον και άνιάσαι δύνασθαι, ώσπερ αυ και τοΐς
άριστεύουσιν α πλήττονται κοΰφα δια μέγεθος ών δρώσι. λεγέσθω
ούν και τό. χείρω· τηδε γάρ αν καθαρώτερον φανείη τα βελτίω
δεικνυμένων των ύπ’ αυτών νενικημένων.

6 ΐ . Ό  μεν δη παΐς άνηβος έλπίσιν άπατηθεις ΰπό τών οΰς
so άναπείθουσιν άποκτιννύντων πεντακοσίους τε καί χιλίους ΰφελό-

μενος στατήρας ωχετο, ώς εικός, αποθανούμενος μέλλοντος μοι
R43 δέξεσθαι τοΰ άρχοντος λόγον, και | έπεδεικνύμην κινούμενος τό.

ειωθότα τών ακροατών τη κλοπή τεταραγμένων, ώστε είναι μοι
διπλοΰν το θαΰμα, τό μεν ώς λέγειν έπισταμένω, τό δε ώς τα τοιαΰτα

25 φέρειν· και τρίτον γε έτερον προσεγεγόνει διωθουμένου μου τον
F Π3 ήθροισμένον εκ τών | πόλεων άργυρον παριόντα τον έξεληλυθότα

χρυσόν θεραπεύειν πειρωμένων τοΐς παρά σφών την βλάβην.
62. Ταυτι μεν άφείσθω την ζημίαν εχοντα έν χρημυασιν, ά δη

διαπτύσειεν αν άνηρ ελεύθερος, άλλ’ ένόσει μΑν ή γυνή τώ σοφιστή
30 τάς φρένας, ο δε ου βουλόμενος ταΰτ είναι τής τοΰ σώματος πονη

ριάς επ' εμέ τε ήγε την αιτίαν καί κακοΐς επόμενος παραδείγμασι

11 τοιζτω F : τοΰτο Re (MSS.). 15 ά«άσαι F, conj. Re (correction in
Par. 3016) : <mao0<u MSS.
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βιβλογράφον και αυτός εΐλκε και οίχομένης δη της γυναικός
άπό τοΰ τάφου μΐτά δακρύων εις τό δικαστηριον έλθών κατήγορος
μέν κατά τούς νόμους ουδέ ούτως γίνεται, τοσοΰτον δέ εύρε, το

R 44 δησαι τον άνθρωπον, 6β. επί τούτοις τό | πράγμα άνέστραπτο τοΰ
5 μέν φεύγοντας την κρίσιν, εμοΰ δέ έπ αναγκάζοντας. 6 δικαστής δέ

άρα έγέλα, ει περί γυναίκα εγώ παρανηλισκον τον θάνατον ύπερβάς
τον σοφιστήν, ώσπερ άν εΐ τις αθλητής κτεΐναι έχων τον αντίπαλον
τούτω μεν ηδεΐτο συμπλέκεσθαι και διέσωζε, την τεκοΰσαν δέ
αυτόν ηρπαζε διά δαιμόνων, τω μέέν δη έργον ήν φεύγειν, ο δικαστής

ίο δέ, ουδέ γάρ άν'ιην, εΐλκέ τε δια των υπηρετών και έπηνάγκαζεν η
λαβεΐν η δοΰναι δίκην, τον γάρ αΰ νόμον ούκ εάν κεναΐς αίτίαις

F 114 ύβρίζειν. ο δέ πεσών ικέτευε μη άτιμος άπελθεΐν | μηδέ αύτοΰ μάλ
λον η τοΰ πένθους εκείνα νομισθηναι. 64. ελεεί τον σοφιστήν ό
δικαστής, και ούκ έμεμφάμην τον οΐκτον· έμοι γάρ εΐη τον εχθρόν

r εις συγγνώμην καταφεύγοντα ιδεΐν καί | ούδέν άν έτέρας δέοι δίκης,
και δη και φίλον εΐναι βουλόμενον ούκ ατιμάσω· οστις δέ αίσχυνό-
μενον τον ήμαρτηκότα όρων προσαπολέσαι βούλοιτ άν, θηριώδης τε
ούτος και ούκ αισθανόμενος, ώς άνθρώπω γε όντι γένοιτ άν ποτέ
ΐσως εις την των όμοιων χρείαν πεσεΐν. άλλ’ ούχ οί Βιθυνοι προς

20 εκείνον ούτως, άλλ’ ό μέν άπαντών έξετρέπετ' άν, τω δέ πρόνοια
μη άπαντησαι, τό δέ μη κεκολάσθαι τοΐς προσηκουσι τον υβριστήν
ηδη τινά τι καί άπορρΐφαι εις τον έψηφισμένον καίτοι σφοδρά
άγαπώμενον ήνάγκασε. 6ζ. πιεζόμενος δη πολλαχόθεν και ούκ
άποχρώντων οί των λόγων άλλως τε και τοΰ τρόπου προσδιαβεβλη-

25 μένου τρέπεται επ' ώνην των νέων, χρημάτων ου φειδόμενος πολλών
οί προσιόντων εκ γης· οί δέ δέχονται μέν τό διδόμενον, σφάς δέ

R 46 αυτούς ού προιενται, άλλ’ εις μέσον τε τό απόρρητον | ηγετο καί
γέλως διά της πόλεως έχώρει, οΐα μέν έμεμηχάνητο, οΐα δέ ηλπισεν,

F 115 οΐα δέ έπεπόνθει. | 66. ώς δέ αύτω μόνος Βιθυνών συνελάμβανεν
30 άνηρ είς δ τι όρμήσειεν άπαύστω φιλονεικία χρώμενος φησας έν τω

4 άντίατραπτο Re (L), Mor. 8 δ̂«Γτο conj. Schenkel: ι}/»>«ΐτο F
(Par.: C, corr. from ψ/κίτο): ήι/χΐτο A: ήρΐίτο Re (PVL). 12 αύτοΰ F :
αύτοΰ Re (MSS.). 20 av Re (MSS.): αύτύ>> conj. F. 26 προσιόντων F,
Re (L): προσόντων other MSS.
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περί τουτωνι τών δώρων λόγω τε και ελέγχω και γέλωτι μηδέ τό της
αυτόν γυναικος όνομα σεσιγησθαι ώς δη του τε έργου κεκοινωνηκυίας
των re άνηλωμένων, επί ζεύγος δρικδν άναβάς ήλαυνεν m  Καπ
παδοκίας παρά άρχοντα φίλον εΐδότα χάριτι βλάφαι νόμον, νέω δέ

5 άρα τώδε πάρτα άλλήλοιν Άθήνησι κεχαρισμένω διά τέλους έμέλλον
τούτο ποιεΐν. ό δέ παρασκευής τε αυτόν της προς τον Περσικόν
πόλεμον δς τότε ήν, ετέρων τε προμήθειας ού μείονος άξιων μενειν
άναγκαζόντων πάντα τά μέγιστα μικρά ήγησάμενος άναστάς έφέρετο
γυμνώ τώ ξίφει προπεμφας στρατιώτην, ω χρήν με εις Νίκαιαν

ίο επεσθαι, των νέων άγοντα επτά τούς ότι μη σφάς αυτούς άπεδοντο
ηδικηκότας. 6"]. Νικομηδεΐς μεν οΰν ημάς ετι ζώντας επενθουν,
ώσπερ ούς ε'ις τον Λαβύρινθον επεμπον Αθηναίοι, σωτηρ δε άρα

R47 ήμΐν | έμελλε της Τύχης βουλομένης 'Ηρακλής ο' Λ ιός εσεσθαι και
προύδηλου γε δ ποιήσει και ώς σβεσει την πυράν, δνείρατι· πυράν γάρ

15 δη μεγάλην εν μέση τη Νικαία. των τινα Άντισθενους μιμητών εδόκουν
εφιζάνοντα σβεννύειν και είναι κρεΐττον του πυρός τό σώμα, θαρρών

F 116 δη τοΐς | τε από της αλήθειας τη τε επαγγελία της επικουρίας ηειν
οι συνήγοροι δέ ήμΐν μέχρι Λίβου μέν ήκον, αυτού δέ καταδύντες
άπεσκόπουν όπη τό πράγμα πεσεΐται, καί άναφανεντες επί τώ τελεί

20 συνέχαιραν, ώσπερ οι Λακεδαιμόνιοι μετά την έν Μαραθώνι μάχην
τοΐς Άθηναίοις. 68. ήν δέ άρα κάκεΐνο Ήρακλέους τό έργον, δς και
ήμΐν τό νέφος άπέωσεν· ήδον μεν γάρ άλεκτρυόνες και έκήρυττον οι
κηρυκες, έκρούετο δέ ή θύρα και δτω μέλει τών τοιούτων, έβόα

R 48 καταβαίνειν. έκαθήμεθ* οΰν έν μυροπωλίω | τινι τον καιρόν άνα-
25 μένοντες Άλκιμός τε και εγώ (τον Άλκιμον τούτον θεού τίνος έγαιγε

παΐδα ήγού)ΐαι γεγονέναι, μή γάρ αν εξ άνδρός φύναι τοιούτον).
σμικρόν δή προ μεσημβρίας ούδενι κόσμω κεκραγώς ο συκοφάντης
έστειχεν ήμιμανής κεκρατησθαι τη βαφη και Φιλάγριον λέγων, ήμΐν
γε ού συνετά λέγων. 69. και αύτίκα ό δικαστής έξήει, και φαιδρούς

24 μυροπωλίω Hcrwerden (ΑΡ): μυροβολίω C: μνροπωλείφ F (BVL).
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εωρώμεν τούς φίλους ώς δη επ' άγαθω τω, τουτι δέ ό τι τε ήν στω

F 117 τε τρόπω συμβάν, | ειδό'αι ούκ ήν, πριν δη τις των ήμΐν εΰνων

πόρρωθεν έσήμηνε τη χειρϊ τον πολέμιον πεφευγέναι, τω δικαστή
γάρ ανάγκην έξαίφνης της του νόμου φυλακής επιπεσεΐν έγνωκότι

R 49 *π 1' π Ρ°^’Ί^ο ν  εΐσάχειν σφαγήν ήκειν τινά άγγελον της | Φιλίπ
που κινησεως και δεΐν ήδη θεΐν και δεχεσθαι τοΐς όροις την βλοσυρόν
αρχήν- και τον δείσαντα είπεΐν άπολωλε'ναι τον καιρόν τη χάριτι και
είναι τοΰ νόμου τό κράτος, δεΐν οΰν η γραφήν άπενεγκεΐν η μη
αγανακτεΐν υπό ανάγκης νικώμενον. διά ταΰτα εκείνον μεμνησθαι

ίο τηςβαφηςώςδημεταπεπεισμενου. fO .καιόμεν δν θυμόν κατέδων
ωχετο οϊκαδε στενών, ο δε οΐς εδωκεν άνερυθριων καλεσας εμέ και
παρ' αυτόν καθίσας εν τω δικαστηρίω τρίβων τη χειρι τό πρόσωπον

R 50 διασύρων τε τούς υπέρ τοΰ σοφιστοΰ παρά τοΰ φίλου λόγους | ηξίου
με πράως τε έχειν τη παρ’ αύτόν όδω και μηδέν οΐεσθαι των πεπρα-

ΐ5 γμενων πεπράχθαι, φήσαντος δε μου και προ των αύτοΰ λόγων ώδε
εχειν πίστιν άπήτει των ειρημενων, είναι δε πίστιν, εί ποιησαίμην
αύτόν ακροατήν έν μέσοις Νικομηδεΰσι λόγου τινός. Καίτοι δ γε
Φίλιππος, έφη, καλεΐ, ταυτι δε όμως προτετιμήσθω. J I , νεύω καί
ύπισχνοΰμαι, και ήμεν έν τη Νικομηδους και εισηγον την έπίδειξιν.

F 118 *7Γ€1τα | ποθεν, ώσπερ πνεύμα, ό συκοφάντης άγων τον ύπόπτην
εκείνον και έφασκε δεΐν τον εκείνου φθάσαι λόγον, πριν υπό κρότου
πολλοΰ καταληφθήναι τον δικαστήν, ο μεν οΰν ησχαλλεν, εγώ δέ
συνεχώρουν. ο δε εισελθών ήν αύτός καίτοι γε λέγων έν πεντεκαίδεκα

R 51 άνθρώποις αύτός δεηθεις την έμην άπεΐναι | μερίδα. ώς γάρ είδε τό
25 στάδιον, Ιλιγγιάσας έξενηνεκτο της μνήμης και έβόα μηδέ τότε

πεπαΰσθαι τον γόητα εμέ- τοΰ δε άναγνώναι κελεύσαντος, εισελθεΐν
γάρ λόγον, ού μνήμην κρίνων, ούδέ τούς όφθαλμαύς έφη δύνασθαι τό
αυτών υπό τοΰ αύτοΰ ποιεΐν. Άλλ’ ό δεΐνα λαβών άναγνώσεται,

11 άνερυθριων conj. F (crit. note): αν ερυβριων F (text), Re (MSS.). 12 αυτόν,
F, conj. Re: αύτόν MSS. 26 κελεύσαντοί F (VL): κελεύοντο? Re (ACPB).
27 κρίνων F, conj. Gasda, Cobet: κρίνων Re (MSS.).
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δείξας των ρητόρων τον άριστον. ό δέ ώς τοΰτο ηκουσε, ρίφας τό
βιβλίον άπηει πιμπλάς την αγοράν ανόητων ρημάτων. J2. της 8ε
υστεραίας ο μεν όχλος εν τω βουλευτηρίω, τοΰ 8έ εγγύς εγώ την
φωνήν άνακινών τε και αποπειρώμενος, ο δέ αρχών περί έξοδον, ό

5 δέ αΐσχιστα άπηλλαχώς εκείνος εξ άκροπολεως επί το σώμα τούμον
(οπλισμένος παρην, και εμέ μεν αι θύραι ρύονται τοΰ νεώ της Τύχης,
ούπερ και έκαθήμην. τον άρχοντα δέ κα'ι προ των λόγων τη 'κείνου

R 52 τόλμη κτώμαι, καί συν | εύνοία μεν εισέρχεται, γενόμενος 8έ
F 119 εραστής άνίσταται και παραχρήμα | γράμμασι συγγενείς τε οι

ίο αύτω παρ' άλλοις διέτριβον φίλων τε παΐδας εις εν τοΰτο διδά
σκαλε ΐον ήθροιζε τω λόγω τε δν ηκηκόει συνην αίτησας τε και λαβών,
τω συκοφάντη τε οΐαν ούχ έτέραν όφείλειν έλεγε χάριν γνώναι δόντι
ταΰτα ά άγνοεΐν ζημία.

73 · λεγομένων τε καί πραττομένων φερομένης τε εις εκείνους
ΐ5 παρ' ών άπεληλΰθειν της φημης, οΐ ούχ ότι τα άστη, αλλά και τούς

σμικροτάτους των αγρών άβάτους ωοντό μοι ταΐς διαβολαΐς έργάσε-
σθαι, τίς Τέλλος, τίνες Άργεΐοι νεανίσκοι διά τών περί την άμαξαν
τη μητρι κεχαρισμένοι, τη σφών αυτών την έμην ευδαιμονίαν
παρηεσαν; ώστε μοι δοκώ καί της αιτίας ην επί τη γενέσει τούτων

20 ητιασάμην | την Τύχην άφησειν την θεόν, εΐπερ εκ της βασάνου
ταΰτα. ουδέ γάρ Μέλανθος δήπουθεν ητύχει φεύγων μέλλων αντί
τοΰ Μεσσήνην οικεΐν βασιλεύειν Αθηνών.

74· Ηύξημένης δη της 8όξης μυρίων τε ήμας έπαινούντων στομά
των όντων τε τών καί τοΰτο λεγόντων, ώς συνείην άνθρώποις οΰς

25 έξέβαλεν αν κατά τον Αρχιλόχου φονέα τοΐς χρησμοΐς ό Πύθιος,
F 120 επικειμένων | τε τών έξω της αιτίας τοΐς έν αύτη γίνονται προς τον

ύπαρχον ίκετεΐαι της έμης άποδόσεως πέρι· ώς δέ άδικησειν τούς
ύποδεξαμένους έφην καί άμα έδεόμην μη με αΰθις έμβαλεΐν εις

R 54 άηδη σιγήν, άπελθών ώς δη ούκ έπαναγκάσων, | ανάγκη μεταφέρει

9 γράμμασι inscr. F (V) : γράμματι L : om. ACPB. 16 ΐργάαίαθαι F
(crit. note): έργάζισθαι F (text) M SS.: έργάσασβαι Re (M or.).


