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Ἢ ΡΟΘΚΑΡΘΓΟ Σ.: 

,ὔ 

Ὃ πέμπτος οὗτος τόμος τῆς Μεσχιωγνιχῆς Βιολιοθήχης, θεω- 

ρητέος μᾶλλον ὡς δεύτερος ἰδίας σειρᾶς ἀνεχδότων πονημάτων 

ἑνὸς χαὶ μόνου συγγραφέως, τοσοῦτον μᾶλλον περισπουδάστου 

ὅσον ὁμολογεῖται ὁ πολιτιχὸς καὶ φιλολογικὸς ἀντιπρόσωπος 
; 

μιᾶς τῶν σχοτεινοτέρων περιόδων τοῦ βυζαντινοῦ ἑλληνισμοῦ 

διὰ τὸν τελευταῖον δὲ τοῦτον λόγον οὐδὲν παράδοξον ὅτι, μὴ 

ἀρκούμενοι εἰς τὴν πρώτην περὶ αὐτοῦ μαχρολογίαν (1) ἀρκετὰ 

χαὶ νῦν προστιθέμεθα, εἰλιχρινῶς μάλιστα ὁμολογοῦντες ὅτι 

3 

4 , , 5 Α » , Ο, 

διὰ τούτων διαφωτίζεται μὲν ἡ ἀμαυρὰ εἰκών, μένουσιν ὅμως 

χα τελιχῶς ἀπαλειφθησόμενα διὰ ἔτι ἐν αὐτῇ σκιερὰ τινα σημιξ 
Ὁ 

5 ἜΝ “ ε 3, ᾽ Ν ἢ τοῦ ἐχχαθαρτιχοῦ χρωστήρος ἔν γὸς ἔτι τόμου ἀνεχδότων. 
“ Ὶ ο«, , » ΙΝ -“Ἅ » 3 Ὀλίγοι, ὡς ὁ Ψελλός, ἐπαξίως διχαιοῦνται τοῦ ἐπωνύμου 

ἐχείνου δι᾿ οὗ χαταλλήλω:ς ἡ ἑλληνιχὴ γλῶσσα ἐχαρχκτήρισε 

(1 Τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ τόμῳ ἐχτεθέντα οὐσιωδῶς ἐτροποποίησαν 
Ν 

τὰ περὶ Ῥελλοῦ βιογραφιχὰ ἄρθρα: πρῶτος ὃ διάσημος ἑλληνιστὴς κχ. 

Ἐσρον, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἡμετέρων πληροφοριῶν μετερρύθμισε τὴν περὶ ον.“ ! ι βετερ ἡροφορ ἐπε ρρον 9" ἘΥ) κ Ἢ 

τοῦ βυζαντινοῦ φιλοσόφου μελέτην ἐν τῷ νῦν τὸ δεύτερον ἐχδιδομένῳ 
μεγάλῳ Φιλοσοφιυκῦ λεξιχῷ (ὈΙοΠομπαῖρο 95 Βοίθμοο5. ῬΪ]ΟΒΟΡ Δα τι65 ΡᾺΓ 

16 βοοσίόϊό ἀο ῬΓΟΐΒΘΘΌΓΒ οἱ ἀὁ Ξαγδη(β). 



ἡ. ΠΡΌΛΟΤΟΌΟΣ 
Α ν᾿ Α . - ΚΜ “ ᾿ ; 

τὴν ἐξχιρετικὴν φιλοπονίαν (1)" τοῦ ὄντως χαλκχεντέρου τούτου 

πολυγράφου ἀρχετὰ μὲν φιλοπονήματα ἐδημοσιεύθησαν ἀπὸ 

τοῦ 1508 ἔτους μέχρι τῶν. καθ᾽ ἡμᾶς χρόνων, τὰ πλείω ὅμως 

ἀπόχεινται ἔτι ἀνέχδοτα, διεσπαρμένα ἐν πάσῃ σχεδὸν βι- 

βλιοθήχη. 

Ἢ τῶν ἁπάντων ἔχδοσις τοῦ Ψελλοῦ ἀποτελέσει ἀληθῆ 
ὮνΦὋον 

ἐγκυχλοπαιδείαν παντοίων γνώσεων, τοσοῦτον μᾶλλον περισπού- 
- ς φρο ν ΝΣ - Ὁ ᾽ 

δχστον, ὅσον αἱ πεοὶ παντὸς τοῦ ἐπιστητοῦ εἴδους ἀπειράριθμοι 
,ὕ ᾽ δὲ "ὕ ἌΡπΦ ἊἋ » ι τ ,ὕ 

υονογραφίαι αὐτοῦ οὐδὲν ἄλλο εἰσὶν ἢ ἐπιτομαὲ ἀρχαίων φιλο- 
ἱ Π 

“πε » -- Ἁ ὌΝ οὐ τον " ι 

σοφιχῶν, ἰατριχῶν, γραμματικῶν, μουσικῶν, νομιχῶν καὶ το- 

σούτων ἄλλων πραγματειῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὴ π 

θουσῶν εἰς ἡμᾶς. 

᾽Απ αὐτῆς τῆ: ἱδούσεως αὐτῆς ἡ Μεσαιωνιχὴ Βιθλιοθήχη 
᾽ὔ 

ὡς χύριον σχοπὸν προέθετο τὰν ἔχδοσιν τῶν ἱστορικῶν ἐκείνων Ψ 

υνημείων τὰ ὁποῖχ συμοάλλουσιν εἰς διχφώτισιν τοῦ μεσχιω- 
δὼ Ὁ τα “ , “ Φὲ αἰ ν 5 ποθι » τ 

νιχοῦ ἑλληνισμοῦ " χαίτοι δὲ πολλοὶ τῶν δι ἐξαιρετιχῆς εὐμε- 

νείχς τιμιησάντων τὸ ἑλληνιχὸν τοῦτο ἔργον ἑλληνιστῶν ἐπα- 
ὍΣ τ »" 5 Ὲ Δ ἐπιθ Μ τ τῖΕ » ἴὸ ͵ Ἂ νειλημμένως ἐξέφρχσαν τὴν ἐπιθυμίαν ὅπως ἴδωσι συμπεριλαμ.- 

βχνόμενα χαί τινα τῶν ἄλλων ἀνεχδότων υνημείων τῆς ἑλλη- 
Ἐν “ Α - » , . 

νικῆς φιλολογίας, νῦν ὅτε τὰ ὁσημέραι ἀνευρισχόμενα ἱστοοιχὰ 

ἀνέχδοτα, ἀφ ἑνὸς υὲν ἐγγυῶνται τὴν διηνεχῆ. τοῦ ἔργου ἐξα- 
Β ε ε γώ ὯΝ 

χολούθησιν, ἀφ᾽ κα αν δὲ λον ϑρ ἐρα ὁμολογεῖται ἡ διὰ 

τούτων ποιχίλη πρὸς τὸν ἑλληνισμὸν ὑπηρεσία, ἔτι μᾶλλον προ- 

τιμιῶμιε: ἵνα υὴ π χρεχχλίνωμε εν τοῦ ἀρχιχοῦ προγράμμιατος Σ 

(1) ᾿Ιδοὺ πῶς πρὸ δύο ἑκατονταετηρίδων ἐχαραχτήρισε τὸν Ψελλὸν ἀνὴρ 

πέρ τις χαὶ ἄλλος ἐγκύψας εἰς τὴν μελέτην τῆς βυζαντινῆς φιλολογίας, 

« Ηΐο ΘΥΓΡῸ ῬΒ6]]1ὰ5, υὖ ἀοδιιῖθα Ῥτδθϑίδ 55 πη] 5, ἴα ΟΥ̓ Ϊ Τὴ πολυγραφώ- 

τατος αἴξ. Αὐδίτη αἴσθρθ ὨΘΙ Ϊ ΘΙ, 68, 6] Βα ρϑθαπθηΐθ δϑίαϊθ, ατᾶθοθ 

γ6] ᾿νθηΐβθθ ΔΟΡῚ 5, Ὑ6] ΟΥΑΙ ΠΔΒ56 ρίϊα5, γ 6] Ἰοσαϊαχῃ Θ]οα μη π|5, γ6] 

Ῥτο μα 5 Τ65. Ῥουγοίαββθ. ΝᾺ]]ὰ ζαϊῦ βοϊθηα, 4 Δ 1 056. γ6] ποϊβ ΠΟΠ 

1ΠῸβίταν υῦ, 61 σοΙαρθηαΐο Ὡοη ἰθηΐανθυϊῦ, γ61] ορίΐϊμηϑ, τοϑίμοᾶο ἤοῃ 

ΟΧΡΘαΙοΥΙΌ, » ΑἸ]]αἰ 5 ἀο Ρ561}}15, ΧΧΧΙΠ, 



ΠΡΟ ΘΕ ΟΥΣ: Ὁ 

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, εἰς ἄλλους μᾶλλον φιλοψέλλους 

χαριζόμενοι τὸν τιμητιχὸν ἄθλον τῆς ἐχθάψεως χαὶ συναρμο- 
’ 

λογήσεως τῶν εἰς τοσαῦτα βιολιοταφεῖχ διεσπαρμένων ἄοθρων 

τοῦ ἑλληνιχοῦ τούτου σχελετοῦ, περιορίζομιεν τὸ ἡμέτερον ἔρ- 

γον εἰς τὴν δημοσίευσιν τῶν πονημάτων χαὶ ἀλίο φων ἐχξίνων, 
.Ὡ 

τὰ ὁποῖχ διαλευχαίνουσι μίαν ὅλην ἑχατονταςτ οίδα τῆς ἑλλη- 

νικῆς ἱστορίας καὶ φιλολογίας, ἜΕΨΜΨΞΗΡΟ Ἰὴὲ ὁποίας, ὡς 

ἐρρέθη, ὁ Ῥελλὸς ὁμολογεῖται ὁ χύριος ἀντιπρόσωπος. 

Τὰ ἱστορικὰ ταῦτα μνημεῖα, ἰ ἰδίᾳ δὲ αἱ ἐπιστολαί, ἔχουσι 

τὸ ἐξαίρετον πλεονέχτημα ὅτι εἰσὶν ἐκ τῶν σπανιωτέρων προῖ- 

όντων τῆς βυζαντινῆς φιλολογίας" ἐνῷ αἱ ἄλλαι τῶν ἐγνω- 

σμένων περιστρ έφονται εἰς φιλοσοφιχὰς χαὶ θεολογικὰς αυζη- 

τήσεις, ἀφ᾽ ὧν ἐλάχιστα ἡ ἱστορία πορίζεται, αἱ τοῦ Ψελλοῦ 

ἐπιστολαὶ ἐξεικονίζουσι τὸν βυζαντινὸν βίον ὑπὸ πολλὰς ὑπόψεις. 

Ὡς ἐπιστολογράφος ὁ ψελλὸς δύναται ἵνα συγχριθὴ πρὸς 

μόνον τὸν Συνέσιον χαὶ τὸν Φώτιον, ἰδία δὲ πρὸς τὸν πρῶτον, 

πρὸς ὃν ἀναγνωρίζεται καὶ στενωτέρα ὕφους συγγένειχ. Εἰς τὴν 

σύγαρισιν ταύτην περιοριζόμεθα ὃ ἵνχ μὴ δειχθῶμεν ὑπερθολιχοὶ 

τοῦ Ψελλιχοῦ ὕφους θαυμασταί, καίτοι ἄλλοι, τ Ἀϑεαώβηρα 

τοῦτον ἀπὸ τῆς βυζαντινῆς φιλολογίας, θεωροῦσιν ὡς ἕνχ, οὐ ὑχὶ 

τῶν τελευταίων μιμιητῶν, ἀλλὰ τῶν πρώτων διδασχάλων τῆς 

ιτὸς (1). ἄρ 

Γὴν περὶ τὸ λέγειν δεινότητα χαχὶ τὸ ἁπαλὸν χαὶ χομψὸν 
“ 

τῆς φράσεως τοῦ Ψελλοῦ, οὐδεὶς οὐδὲ τῶν συγχρόνων αὐτοῦ 
ΩΣ 

ἀντιπάλω μεν ΠῚ Ὡ 
“συῃὴ 

0) 
.- 

-« Θ- .᾽ 3 0) ρισε, καὶ αὐτὸς μάλιστα οὗτος πολλαχοῦ 

(1) « ΠΙ6 (Ὑελλὸς) Ρ] ΣΙ τη 5ΟΙ ΘΠ] ΡΤη 11 σ᾽ ΔΤ ΤΊ. 16. ΘΟΡΉ ΐ-- 

{10Π6 ἰπβίν αο Ἰββίτη 5. 11 06]] τὴ Ἱερὲ ἐνεργείας δαιμόνων ΘΟμΒοΥΙρΒὶῦ, απὸ πϊ- 

ὮΠῚ ἀπααδπ ἱπίθι νϑίθυοϑ αστάθοοβ ἴῃ ἤοὺ βου ὈΘηαϊ ΟΘΏΘΓΘ. Δοσαγαί 5 

οΙοσδης θα πθ ῬΡΟαΙΌ,» ΜΊΟΗ. ῬΞ6]11, 46 ορϑγδίίοηθ ἀδθιηοππμ, 10], 

(δα! μϊηϊ αἀραϊοαίϊο, « ῬΒΘ111 ᾿ΠΟΟΙΠΡΑΡΔΌΙ 5... . {1 π|5ΌὉ15 ΠΡΌΠΙΪ τη 011|-- 

τηρηΐα » ΗδΒΘΏΙ ΠΟΙ, ΡΒΘΙ]Ὸ5, 1088, ργδρθίαζο. 



ἔι ΒΥ ΕΘΚΓΘΌΣΕ 

χομπορρημονῶν χαυχᾶται τὴν ἀπαράμιλλον αὐτοῦ εὐγλωττίαν, 

0) ἰς τὴν ὁποίχν χαὶ μόνην ὦφειλε τὴν ἐχ τῆς ἀφανείας λαμ.- 

πρὰν αὐτοῦ ἀνάδειξιν. 
ε 

ἽἍΛυα ἐδασίλευσεν ὁ Μονομάχος, ὁ τότε πτωχὸς καὶ ἄσημος 

Ψελλὸς ἀπέτεινε πρὸς τοῦτον ἐγκωμιαστιχὸν λόγον, μὴ ἀπηλ- 

λαγμένον μὲν τῶν ἰδιχαζόντων εἰς τοὺς βυζαντινοὺς ἐλαττω- 

μάτων, διαχένου φρασεολογίας, θεατριχοῦ πάθους καὶ ὑπεροολῆς 

ἐν τῷ ψόγῳ καὶ τῷ ἐγκωμίῳ, κατηνθισμένον ὅμως ἐξ ἐκλεκτῶν 

ἀνθέων τοῦ ἀττιχοῦ λειμῶνος. Εἰς τὸν χαρίεντα τοῦτον λόγον 

ὀφείλει ὁ μὲν Ψελλὸς τὸ μέλλον αὐτοῦ, τὰ δὲ ἑλληνικὰ 

γράμματα τὴν ἀναγέννησιν αὐτῶν, καὶ ἡ βυζαντινὴ ἱστορίχ 
“- τὴν συμπλήρωσιν τοῦ προὐφισταμένου ἐν τῇ σειρᾷ τῶν χρονο- 
ὲ 

ράφων αὐτῆς χάσματος. ᾿Εγκωμιάζων τὸν νέον βασιλέα προ- .-Ὁ 

« ρέπει αὐτὸν ἵνα ἐγχαινιάσῃ τὴν ἀρχήν, ἐπανάγων ἐν τῇ ἑστίᾳ 

αὐτῶν τὰς ὑπὸ τῶν τελευταίων ἀπογόνων τοῦ Μακεδονιχοῦ 
» 7 ,ὔ 7 ΕΣ , Ε οὖ ,ὔ 

οἴχου φυγαδευθείσας μούσας, προτείνων ἐν τέλει εἰς τὸν λόγιον 

συμ. πατριώτην αὐτοῦ καὶ ἡγε μόνα τὴν ὅλως πρωτότυπον ἰδέαν 

περὶ ἱδρύσεως συναγων!σμοῦ ἐν λόγοις καὶ Ἀοϊναμολέ τῶν ὑπουρ- 

γημάτων εἰς ἐκείνους, οἵτινες μετ᾽ αὐστηρὰν δοκιμασίαν ἀνα- 

χηρυχθῶσι νικηταί (1), τῇ 
Τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἐπροχάλεσεν ὁ Ψελλός, διότι ἐθεώρει 

ἐξησφαλισμιένον τὸν ἐν αὐτῷ οὐδε ἜΣ ᾿Αλλ ἡ ἐπιτυχία 

ἐχείνη συνετέλεσεν ἵνα μεταθάλῃ εἰς ἐπίψογον ἐλάττωμα τὴν 

ἐπίζηλον ἀρετήν, δί ἧς 0 φύσις εὐ ρβυϑδο αὐτόν. 

βυζαντινοὶ τῶν χρόνων ἐχείνων, καίτοι ἀποχοαλοῦντες 

ἑαυτοὺς Ῥωμαίους, οὐδὲν ἕτ τερον ἦσαν ἢ Ἕλληνες, χεχτημένοι 

τινὰς μὲν τῶν ἀρετῶν, πολλὰ δὲ τῶν ἰδιχζόντων εἰς τὴν ἀθά- 

νατον φυλὴν ἐλαττωμάτων. Οἱ περὶ τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν 

φιλοσοφήσαντες παρετήρησαν ὅτι, ἐν ᾧ εἰς τοὺς ἄλλους λαοὺς 

Ὁς (1) Σελὶς 117- 1432 τοῦ πχρόντος τόμου. 



π ΡΙΘ Ἃ Θ. ἢ Θ. Σ. ια΄. 

9 

ἡ ἐπιτυχία ἀποθαίνει ἀκοίμητον κέντρον ω ς νέους ἀγῶνας, 
»" κ [4 ΕΣ » ’ ᾽ 3 ΕΣ - [ “ 

αὕτη ἐξασχεῖ ἰδιόρρυθμόν τινα ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς καρ- 
͵ ᾿ “ 

δίας ὡσεὶ θαμθούμιενος ὃ Ἕλλην ὑπὸ τῆς πρώτης τῆς ἐπιτυ- 

χίας λαμπηδόνος, ἢ ἀρχεῖται εἰς τὸν πρῶτον τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ 

θρίαμοον, ἐπισύρων οὕτω τὴν μομφὴν τῶν μεταγενεστέρων, ἢ 

ἐξοχέλλει εἰς τὸ ἐλάττωμα τοῦ ἐγωϊσμοῦ, καὶ τότε χορηγεῖ 

τὴν εὔλογον “πρόφασιν τῆς ἐχρήξεως τοῦ φθόνου τῶν συγχρόνων. 

Ὃ φθόνος ὁμολογεῖται ὡς ἐλάττωμα, ἢ μᾶλλον νόσημα τῆς 

ἀνθρωπίνης ἀτελείας, ἐποβένος οὐδέποτε ἔπαυσς πᾶσχν χοινω- 

γίαν λυμαινόμενος" τὰ ἱστορικὰ ὅμω: αὐτοῦ χατοοθώμαται πρώτη 

ἀνέγραψεν ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία. Καθ᾿ ὅλην τὴν μαχρχίωνα αὐ- 

τοῦ ὕπαρξιν ὁ Ἕλλην παρέστησε τὸ παράδοξον χρᾶμα, οἴκτου 

μέχρις ἐλαττώματος καὶ φθόνου μέχρις ἐγχλήμιατος " οὐδεὶς τῶν 

ὄλλων λαῶν ἐλεεῖ τὴν δυστυχίαν συμπαθέστερον, ἀλλὰ συγ- 

χρόνως οὐδεὶς πώποτε ἠσθάνθη ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ τὸ χέντ ὮΝ 

τοῦ φθόνου ζωηρότερον τοῦ Ἕλληνος. Εὐτυχὴς ὃ δΑβὰ ΝΩΡΝΕΙ 

ἵνα λάθῃ βιώσας, εὐτυχέστερος δὲ ὁ δυνηθεὶς ὅπως, ἐν ᾧ ἀνα- 
“- 

βαίνει: μίαν βαθμίδα κοσμιχῆς περιωπῆς, χαταθαίνῃ συγχρόνως 

μίαν πρὸς τὴν ταπεινοφροσύνην. 

Ὃ πατὴρ τοῦ Ψελλοῦ φαίνεται πεπροιχισμένος διὰ τῆς τε- 

λευταίας ταύτης ἀρετῆς, διὸ χαὶ χατώρθωσεν ἵνα διέλθῃ τὸν 

βίον, κατὰ τὴν πλατωνικὴν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἔχφρασιν, « ὡς ῥεῦμα 

ἐλαίου ἀψοφητὶ ῥέον (1) »" αὐτὸς ὅμως οὗτος, καίτοι ὁμολογῶν ψύφττε μὲ τὸς Ὁμὸς Οὐ τὸς, κα 9.101 
ἑαυτὸν πιστὸν τοῦ πατρὸς ἀντίτυπον, ἐκέκτητο εἰς μεγάλην 

᾽ὔ Α Ε “. ᾿ ᾿ .] ΕΣ “ ᾽ ,ὔ ᾿ ξ “ 

δόσιν τὸν ἐγωϊσμοὸν χαὶ τὰ ἄλλχ τῶν ἐλαττωμάτων τὰ ὁποῖχ 

χαθιστῶσι τὸν βίον πολυτάραχον. 
ε ᾿ ᾽ Ν ᾽ » , 

Ἅμα ὁ Ψελλὸ: εἰσεπήδησεν εἰς τὰ ἀνάκτορα, πρώτην φρον- 

τίδα ἔθετο ἵνα συνχοπισθῇ πρὸς τοὺς ἄλλους αὐλιχοὺς καὶ 
Ἁ 

συνομολογήσῃ πρὸς τούτους ἑταιρίαν οὕτως εἰπεῖν ἀλληλοθοη- 

(1) Σελὶς 109-50 τοῦ παρόντος τόμου. 



μι: 
ιδ΄, ΤΕ ΒΟΟΣ ΡΟ ΤΟΣ 

εὕρισχεν ἐν αὐτῷ λαδὴν εἰς ἐξύφανσιν τῆς συχοφαντίας, ἢ ἂν 
, 

τοιαύτην ἐφεῦρεν, ἐχαραδόχει τὴν κατάλληλον ὥραν πρὸς ἐπι- 
“ εἶ τυχὴ ἀνάπτυξιν αὐτῆς, διότι οἱ ἀλλεπάλληλοι τῆς συνετῆς 

πολιτικῆς τοῦ Λειχούδη θρίχμόοι ἐπέθαλλον εἰς τοὺς φθονεροὺς 

σιωπήν. Ἔν οἰχτοῦ ἀληθῶς χαταστάσει παρχλαθὼν τὸ χράτος 

ὅδ᾽ ἘΞ χος ἀνήρ, ἀνέδειξεν ἔχτακτον δραστηριότητα, χαὶ ἀφοῦ 
κ ,ὔ . "ἢ --Ὁ ᾿ ἀπέχρουσς τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Ῥώσσων, καὶ κατέπνιξε τὰς ἀλ- 

Α 5 5 » 

ληλοδιαδόχους στρατιωτικὰς ἀνταρσίας, ἐπλάτυνε τὰ πρὸς ἀνα- 

τολὴν χαὶ δύσιν ὅρια τοῦ χράτους, καὶ ἐπὶ τέλους ἐδώρησεν 

εἰς αὐτὸ βαθεῖαν εἰρήνην, ἥτις τοσοῦτον σπανίως ἀπαντᾷ ἐν 
τὰν τῇ βυζαντινῇ ἱστορίᾳ. Ὁ βασιλεὺς τοσοῦτον εὐχαριστημένος 
͵ 

“ 

ἐχ τῆς διοιχήσεως τοῦ ἀνδρός, ἕν μόνον Ἐν χατ αὐτοῦ πα- 
3 

ράπονον, ὅτι ἦν ὑπὲρ τὸ δέον αὐστηρός, έγχων χαὶ αὐτὸν 

ἡππὶ 

ἐλε 

οὗτον διὰ τὰς ἐρωτικὰς αὐτοῦ ἰδιοτροπίας χαὶ τοὺς χάριν 

αὐτῶν διχσπ παθωμένους θησαυροὺς τοῦ βασιλείου. Τοῦτο οἱ ἐχ- 

θροὶ τοῦ Λειχούδη γνωρίζοντες, ὑπέδειξαν διαφοροτρόπως εἰς 

τὸν παλίμπαιδα ἡγεμόνα τὸ ἄτοπον, ἵνα ἐκεῖνος μὲν βασιλεύη 

πραγματικῶς, αὐτὸς δὲ ὁ ἀληθὴς ἡγεμὼν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τῆς 
᾿ 

ὸ 
"Νὰ Ψ - - “ 5 Ἅ 4 

ἰδιοτροπίας τοῦ πρωθυπουργοῦ, τολμῶντος ὅπως ἐπιχρίνῃ τὰς 
Α » , Μχπ ε ,ὔ » ’ 

βχσιλικὰς ὀρέξεις. Ἔχτοτε ὃ Μονομάχος οὐ μόνον ἔπαυσεν 

ἀχούων τὰς συμθουλὰς τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐσκέπτετο 

περὶ ἀντιχαταστάσεως αὐτοῦ. Οἱ φίλοι προαισθανθέντες τὸν 

χίνδυνον, ἐν χαιρῷ παρεχάλεσαν τὸν Λειχούδην ἕνα χαλαρώσῃ 
᾿ 5 - » » μ ᾽ 

τὸ αὐστηρὸν ἦθος χαὶ ἐνδίδῃ εὐχολώτερον εἰς τὰς ἀνοήτους 

ἀπαιτήσεις τοῦ ἐχμεμωραμένου πα ταν ἀλλ ὁ ὌΝ ἀνὴρ 

ἀπέπεμψεν αὐτοὺς λέγων τὰ ἀξιομνημόνευτα ταῦτα λόγια 
» “ 5 "Ι ᾿᾽ ᾿ ἵν 

« ἐν ὅσῳ ἐγώ εἰμι πρωθυπουργός, οὐδέποτε θέλω συναινέσει ἵνα 

ἐπιτρέψω τι ἀτιμάζον τὸ στέμμι ». ᾿Αλλὰ μετ᾽ οὐ πολὺ ἀπε- 

πέμφθη καὶ αὐτὸς τῶν ἀναχτόρων. 

᾿Αγνοοῦμεν ὁποίας συχοφαντίας ἐπενόησεν ὁ φθόνος καὶ κατὰ 
» 

τοῦ ὑπουργοῦ ᾿Ιωάννου Δίχυροπ πύδη, οὐδόλως ὅμως ἀπίθανον ὅτι 



Εν Ὁ Ὁ ιε΄, 

Α ’ 

αὐτὸ τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ὀφείλεται εἰς τὴν ἄχαριν εὐφυολο- 

γίχν τῶν ἀντιπάλων. 
᾽ “ὦῳ ε 7 - ξ 

Ὃ ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης ὑπουργὸς ᾿Ιωάννης ὁ Ξιφιλῖνος, ὁ 

ὕστερον τὸν Ἀδηϑύϑην διαδεχθεὶς ἐν τῷ πατριχρχιχῷ θρόνῳ, 

ὁμολογεῖται ὡς εἷς τῶν δοχιμωτέρων νομοδιδχσχάλων, φιλοσό- 

φων χαὶ θεολόγων τοῦ χαιροῦ ἐχείνου: χάριν αὐτοῦ τούτου 

ἱδρύθη, τὸ τέως ἄγνωστον ὑπούργημα τοῦ Νομοφύλαχος. Κατὰ 
ε 5» ΄“- 3.8 τ» Ν 

τούτου ὁ ὄχλος τῶν συχοφαντῶν, ἀφοῦ ἐξήμεσε πᾶσαν διχθο- 
7 ΕΣ 

λήν, προσήηγαγϑν ἐπὶ τέλους ῥητὴν κατηγορίαν, ὑπογεγραυ.- 
,ὔ ε ,ὔ ᾽ὔ 9 - ͵ὔ 8ὲ 

μένην ὑπό τινος γεροντίου, Ὀφρυδᾶ χαλουμένου, δι ἧς προσε- 

χαλεῖτο ὁ ἐγκωμιαζόμιενος αὐτοκράτωρ ὅπως ἀποδιώξη τὸν 

τοσοῦτον ἀτιμάζοντα τὸ στέι Ὁ. ἀγράμματον χαὶ τῶν νόμων 

» 

ἀνίδεον ὑπουργόν! 

᾿Αλλὰ παρὰ πάντας τοὺς ἄλλους ὁ ψΨελλὸς ἐκίνει τὴν “ο- 

Δ] οἷς σοδὸιὴςἼ τότ - ῃ ν δ διό ῃ Σνς ἔνι ὡ ἡλι- ν εἰς τοὺς τότε φθονερούς, διότι καὶ νεώτατος ἦν τὴν ἥλι 
7ὔὕ » 

χίαν, χαὶ ἐν βραχυτάτῳ χοόνῳ χατώρθωσεν ἕνα ἀνέλθῃ εἰς τὰ 

ἀνώτατα τῶν βχσιλιχῶν ἀξιωμάτων, ἄο οχιθχλαμηπόλου, χχὶ 

βασθικοῦ ἃ ἀρχιγραμματέως, λαθὼν καὶ τοὺς τιμητιχοὺς τί- 

τλους, ὑπέρτιμος καὶ ὕπατος τῶν φιλοσόφων. ᾿Αλλὰ τί νὰ 

τῷ εἴπωσιν, ἀφοῦ πάντες ἀνωμολόγουν τὴν εὐφυΐαν, τὴν περὶ 

τὸ λέγειν χάριν καὶ ἰδίως τὰς περὶ παντὸς τοῦ ἐπιστητοί 

εἴδους ων αὐτοῦ; Τέλος πάντων ὁ φθόνος ἀνεκάλυψεν ἐν 
ἐ 

5 ᾿ 5 7 

αὐ τῷ φοθερὸν δι ὑμηνργὸν ἐλάττωμα, τὸ ἐπίγρυπον τῆς ῥινὸς 

ὲ αὐτοῦ" καὶ λοιπὸν χατὰ τῆς μύτης τοῦ Ψελλοῦ ἐπετέθησαν 
« » 

οἱ ἀντίπαλοι. 

Εἰς τοὺς πρώτους χατ᾽ αὐτοῦ κι ἐδενὰ ὁ Ψελλὸς ἀν- 

τέταξε σεμνὴν μετοιοπάθεια ᾿ διότι οὐ μόνον ὑπέμνησε τοὺς 

ἀντιπάλους διὰ γλώσσης ἠπίας, ὅτι τὴν ἐν τῇ αὐλῇ ἐπίζηλον 

θέσιν αὐτοῦ ἀπέχτησεν ὡς γέρας τῆς δοχιμασ θείσης ἱκανότητος 
, αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνχ ἐξευμενίσῃ τὸν δαίμονα τοῦ φθόνου παρῃτεῖτο 

τοῦ ὑπουργήματος τοῦ βασιλιχοῦ ἀρχιγραμματέως" ταῦτα δὲ 



᾿ 

ις΄. ΡΤ Ὁ Σ 

ἀναγγέλλων προσεχάλει τοὺς θεσιθήρας, ὅπως παύσωσι τὸν 
9 

- ἄδοξον ἐχεῖνον ἀγῶνα χαὶ χατέλθωσιν εἰς τὴν ἔνδοξον τοῦ 

συναγωνισμοῦ παλαίστραν, καθ᾽ ἣν οἱ ἀριστεύσοντες ἦσαν ἐκ 

τῶν ον βέθαιοι περὶ τῆς φιλίας χαὶ προστασίας αὐτοῦ 

μὴ δυνάμενος ὅμως ἵνα γωνεύσῃ τὴν διακωμῴδησιν τῆς μύτης 
αὐτοῦ, ἐνηβῆρεᾷ « εἰ ἐπίγρυπος μὲν ἐγὼ τὴν ὀῖνα, ὑμεῖς δὲ 

σιμοὲ ξύμπαντες, πρὸς τί νὰ ἐπαιτιώμεθα τὴν δημιουργὸν 
φύσιν; (» 

Μετ οὐ πολὺ ὅμως ἀποδάλλει τὴν ὑπομονήν, χαὶ παρασυ- 
ρόμενος ὑπὸ τοῦ πάθους τῆς ἐχδικήσεως φιλοτιμεῖται ἵνα ὑπεροὴ 

τοὺς ἀντιπάλους ἐν τῷ ἀγῶνι τῆς βωμολοχίας" ἀποχαλεῖ αὐ- 

τοὺς βατράχους, κῦνας ὑλαχτοῦντας χαὶ χανθάρους ἐν χοπρίχι: 
τ Α ’ὔ ἢ ’ » ’ « κ « 

παίζοντας. Διὰ τοιχύτης δὲ γλώσσης οὐ μόνον ξαυτὸν ὑπέρ- 

ασπίζει, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων συναδέλφων συνηγορεῖ" ἡ 

ὑπὲρ τοῦ Ξιφιλίνου ἀπολογία αὐτοῦ εἶναι ἀληθὲς ῥυπαρογρα- 

φίας ἀποχύημα" τὰ πάντα ἐν ταύτῃ εἰσὶν ἐπιτετηδευμένα, 

μὲν ὕφος χαλαρόν, ἄκομψον χαὶ ἀσυνάρτητον, τὰ δὲ νοή- 

ματα, σχοτεινῦ, ὄζοντα σοφισμοῦ χαταντῶντος εἰς τὸ γϑλοῖον. 

Διὰ τῆς σατύρας ταύτης πατάσσεται ἄθλιον γερόντιον ὑπὸ 
Ρ Ν 

ἀσεοοῦς νεανίου, ὅστις ἐπὶ τέλους λραν ἀρ δ. οὺ τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ χείμενον τὸ ἄθλιον θῦμα, προσφέρει αὐτῷ οὐχὶ χεῖρχ 

συμφιλιώσεως, ἀλλὰ χόπρον χανθάρου. 

Ἔν τῷ διηνεχεῖ τούτῳ ἀγῶνι παρχατυηρεῖται σημαντιχὴ δ Χ- 

λοίωσις ἐν τῷ χομψῷ τοῦ Ψελλοῦ ὕφει: ἡ γλῶσσα αὐτοῦ 
ρ;, ᾿ » ᾽ 7, ε ᾽ ᾿ Ἁ 

ποοάλλει τὴν ἀρ ος ϑλην ἩΜΑ Ὁ ἁθρότητα χαὶ τὴν 

Ο 

ἀ 

περιχνθίζουσαν ὑτὴν ἀττιχὴν χάριν, ἢ μᾶλλον δὲν εἶνχι πλέον 

αὕτη εὐγενὲς ὄργανον εἰς χολλιτέχνου χϑε ἣν» ἀλλὰ βάναυσον 

ὅ στοῦ. Ὃ Ψελλὸς 
᾽ Ἁ 

ὅπλον εἰς μαλδαρόν παλάμην ἐπιδεξίου πολεμ 
» “Ψ -- 5 - ᾽ . 

ἐστερεῖτο τῶν ἀρετῶν, οἵτινες πον λιν τὸν σχτυρογράρον, 
Ἴςς 

(1) Σελὶς 170 τοῦ παρόντος τόμου. 



ἩΡΘΛΔΘΈΕ ΟΣ. ἸΘ 
ΠΝ κ 

πιτηδεύεται τοῦτον ἐζοχέλλε: εἰς τε Ξτριμμένας ω- ἴω ΧΙ] ω] ῳς. Ν φ- ψν Ο᾽᾿᾽ ) (η». 

᾿ --ν δ ’ ἣ 

νολοχίας, αἵτινες κάλλιον ὅπως υἱἣ πεοιήρχ οντὸ εἰς ἡμᾶς. 

δυστυχῶς ἡ θρχσύτης καὶ ἡ ἀναίδειχ 
τ. ἡ ζῶν ἐν χοινωνίσχ, ἐν 

» -“ . ε Ἃ ᾽ 

ἐθξωροῦντο μᾶλλον ὡς ἀρεταὶ ἢ χαχίαι, ἀχαταπαύστω: ἔνο- 

χλούμενος ὑπὸ τοῦ φθόνου, χαὶ βλέπων ὅτι αἱ γελοῖα: ἐχεῖναι 

σάτυρχι ἐγένοντο τὸ ἐντρύφημα τῶν ἀργῶν τοῦ δήμου χαὶ 
κα οϑω τ ΤῈ “ε΄. ὑλῇε τ μξβδνες « γαἢ: “ τέλθ: τ "δ οσοτ λυ Σ ε 

σαὺτ ι τ -- αὺ Ὡς, Ὥνα ΑΝ] " εκ Χ. γνῷ ἢ τῆς φιλοσοθυκῆς 

αὐτοῦ περιωπῆς χαὶ χυλισθῇὴ ἐν τῇ ἄδη παλαίστρᾳ, εἰς τὴν 

ὁποίαν ἐπίτηδες ἐπροχάλουν αὐτὸν οἱ ἀντίπαλοι, υὲ τὴν μοχθη- 

ν] ρᾶν πρόθεσιν πως ἴδωσι τὸν ὕπχτον τῶν φιλοσόφων ἀφομοι- 

δ νον αὐτοῖς, καὶ παρχπέμψωσιν εἰς τὰ ἀνάχτορχ τὸν νεχρὸν 
Π , "» Δ : Ν᾿, , » ι ᾿ Ὁ 

ὕπουρ γόν, νιχητὴν μέν, ἀλλ ὁπωςοήποτε φέροντα ἐπὶ μὲν τοῦ 

προσώπου τὰ ἀνεξάλειπτα στίγματα ἀγοραίων γρονθοχοπημά- 
“ἢ , 1 "» , 

τῶν, τὸν δὲ ὑπουργικὸν ἐδδι λοι χατεζεσχισμένον χαὶ ἀνα- 

πλεὼν βορθορώδους κονιορτοῦ. 

Καὶ ὅμως, ἂν ὁ Ψελλὸς περιωρί (ζετο εἰς τὸν πρῶτον τοῦτον 
Ν - ᾿ Ἂ 

χαὶ δὸ 9 οξον θρίχμοον, οἱ τιμῶντε; τὴν μνήμην αὐτοῦ ἠδύναντο 
δι ᾿ ͵7 -« 

ζω χ προτείνωσιν εἰς. τὴν ἘξΕν. αὐτοῦ αὐστηρᾶν οὐ τῶν υὑε- 
» 

ρον τῆς ἡλι- ] (᾿ 
Ὁ 

ΕΣ Ω τὶ ὃς [9] Ο ΗΝ ὧν Ῥ « «] . ὌΝ 
«Ὁ 

ταγενεστέρων ὡς ἐλαφρυντ ιχὰ 

χίχς, τὸ εὔθικτον τοῦ χαραχτῆρος αὐτοῦ, χαὶ τ πάντων τὸν 

χίνδυνον ὃν διέτ τρεχε μένων ἀναπολόγητος ἐν χοινωνίᾳ τοσοῦτον 

ἀρεσχομένη εἰς τὰς χοαιχεντρεχεῖς διχόολάς. Αλλο ὅμως νέος 

βωμολόχος, καὶ ἄλλο γέρων βρωμολόγος. Δυστυχῶς ὃὲ ὁ Ψ:λ- 

λὸς ἐπιμένει. ἐν τῇ ῥδυπαρο γραφίᾳ χαὶ ὥριμος ἤδη τὴν ἡλιχίαν, 

χαὶ ὅτε μάλιστα τὸ μον Τχοτν ἔνδυμα, τὸ ὁποῖον 

πρῶτον πολιτιχὸν νχυΐζγιον περιεολήθη ὡς θυρεὸν κατὰ τῶν 

κοσμιχῶν βχσασχανιῶν κι πο λῆς, αὐτῷ χριστιανιχὴν ἀνοχὴν χαὶ 

Υ ἰδῶ “ δὲ ᾿ . ͵ Α ὃ. ᾿ ’, 

αιόὼ. Οὕτω ξ ρου πα 921 οχῶΞ Οὐ) νον χΧατὰ τῶν δεῷῪ ΟῚ" 

- ᾿ , ᾽ ζω .,»ΜΧΝΛλ«1ἃ ᾿ ᾿ ᾿ » 
υχτος ἐπιτιθεμένων αὐτῷ, ἀλλὰ χαὶ κατὰ παντὸς ὅστις ἔστω 

}] ᾿᾽ - " ’ Ύ , 

χαὶ ἄστει ευόμενος τολνᾷ ἃ ἴψ τῷ ἀποτείνη εὐφ' γΧ τινὰ εἰοων ξεῖλν. 
" ᾽ " : 

Πάντες οἱ πρὸ ορ:ηϑέντε: τοῦ. ΔΙονομάχου ὑπουογοὶ ἐς ἡ τησαν 
᾿ ΄ 18 Ξ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Ε΄ β. 



(ἢ. ἡ ὃ 8; 

ἐν τῷ μοναχιχῷ βίῳ τὴν εἰρήνην, ἧς οὐδ᾽ ἐπὶ στιγμὴν ἀπή- 9. Ν υ. χ: ' ' Ἶ θη ὶν, ἸΞ ( ἐν γβὴη ἐν ἢ) 

Ω Ψ “- ᾽ Ἢ 5» ᾿ς 

λαυσαν ἐν τῷ πολιτιχῷ σταδίῳ, χαὶ ἀποσυρθέντες εἰς ἐρημικὰ 
ὑσ»"» πολ ᾿ “- ἱ ϑι- ἘΝ ΑΎΓΞΙ )κ ὼ ἔχον » "ΣΣ ΤΕΥ γληθεῖς χΟ- ἀσχητήριχ χαὶ ἀποχέντρους ἐπαρχίας ἔζησαν ὡς: ἀληθεῖς φιλο 

σοφοι" μόνος δὲ ὁ Ἰψελλός, ἀφροῦ πολυειδῶς χαὶ πολυτρόπως 

προσεπάθησεν ἵνα διαφύγῃ τὴν ἐχπλήρωσιν τῆς κοινῆς χαὶ ἐνόρ- 
» ὧν » ᾿ Ἢ ς᾽" » δὲ ςτὸ Ῥ ᾿ Ἁ μὰ 

χου εὐχῆς, ἐπὶ τέλους ἐξ ἀνάγχης περιοληθεὶς τὸ μοναχικὸν 
ρ 3 Ἂν « ε ᾽ » » ᾽ 

τριοώνιον, οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν ἡσύχασεν" ἀλλ ἀμέσως ἐλθὼν εἰς 

ἔριδας πρὸς τοὺς ἐν τῷ Βιθυνικῷ ᾿Ολύμπῳ συνασχητάς, ἐγχα- 
,ὔ , ᾿ "» ΜῈ ς 43 Ω 

τέλιπε τὸ μοναστήριον, ἐπὶ τῇ προφάσει ὅτι ἠδυνάτει ὅπως 
ϊ ᾽ ' ΠΡ 3 

- ἀν ΣἈΈΑΕΥ ἢ ν᾿ Α ἐς , Ὡ "» , ῃ 

μεταρσιωθῇ ὡς ἐκεῖνοι πρὸς τὸν θεόν, πράγματι ὅμως ἵνα ἐπανέλθῃ 

εἰς τὸν πολιτιχὸν βόροορον τοῦ Βυζαντίου. 

Τοιαύτη διαγωγὴ ἐσκανδάλισεν ὡς εἰκὸς τοὺς ἄλλους μονα-- 

χούς, οἵτινες οὐδὲν ἧττον ἠνέχθησαν τὴν προσοολήν, περιορι- 

σθέντες εἰς εὐφυδ μόνον διαμαρτύρησιν" χαὶ δὴ ἀπεκάλεσαν τὸν 

δραπέτην, Δία ἐγχαταλιπόντα τὸν "Ὄλυμπον, διότι δὲν εὕρ!:- 

σχεν ἐν αὐτῷ τὰς θεάς. Βεθαίως τὸ κατὰ τοῦ ἹΨελλοῦ τετρά- 

στιχον τοῦ μοναχοῦ Ἰχχώθου εἶναι δηχτιχὸν καὶ χακόηθες, 

χαλύπτεται ὅμως ὑπὸ εὐφυᾶ χγαριεντισμόν, τοῦ ὁποίου τὴν 

ἀληθὴ σημασίαν μόνον οἱ ὀλίγοι τότε τῆς ἑλληνικῆς μυθολο- 

γίας γνῶσται ἠδύναντο ἵνα ἐννοήσωσι»" ἀλλ ἡ ἀπάντησις εἶναι 

αὐτόχρημα βρωμολόγου σάτυρα, δι᾿ ἣν τοσοῦτον υᾶλλον πρέπε! 

ἕνα μεμφθῇ ὁ χαλόγηρος καὶ τὸν θεολόγον ἐπαγγελλόμενος 
« . , Ὁ 7ὔ ᾿ ΓΕ 2.4 « “Ὡ“Ὃ εἰ 

ψελλός, ὅτι παρίσταται ὃ σχολάρχης τῆς μέχρις ἡμῶν παρὰ 
- " » 9 σὲ “ὖ -Ὁ 4 

τοῖς μονλχχοῖς ἐπιχρατούσης ἀσεθοῦς παρῳδίας τῶν ἐχχλησια- 

στιχῶν ὕμνων (1). 
Ὅ Η δὲ “ Ψ Ἶ ε ε ,ὔ " ΡῈ ἌΣ Σ τὰ » , θ᾽ ς 

ταν δὲ ὕστερον ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς ἐν ἢ ἐτάχθη ὁ 

Ψελλός, ἠθέλησεν ἵνχ ἀναχαλέσῃ τὸν ἐν τοῖς βασιλικοῖς προ- 
“Ὦ , ἡ Ὁ Ν 

θαλάμοις χυλινδούμιενον ἀδελφόν, οὗτος δι ἀποτόμου γλώσσης 
, » ͵ 

ἐπιθάλλει αὐτῷ σιωπήν, ἀρχόμενος τῆς ἀπαντήσεως διὰ τῆ: 

(1) Σελ. 177-181] τοῦ πχρόντος τόμου. 



ΠΡΟ ΘΤΌΘ. ιθ΄, 

ἐδ ΓΥᾺ 

υδριστιχῆς προσφωνήσεως « σαλὲ ἡγούμενε! » Διὰ παρυπλη- 

ρεὼν ἐχπλύνει χαὶ τὸν περὶ τῆς αὐτῆς  κάν 

γράψαντα αὐτῷ μοναχὸν Φε 

Ἢ γλῶσσα τοῦ Ψελλοῦ εἰχε παράδοξον ἐλαστικότητα, χαὶ 

ἐν ᾧ διαστελλομένη βωμολοχεῖ, ταὐτοχρόνως συστέλλεται διαρ. 
ν 

“ὦ Α ΕΓ ᾿ Ὁ» φ“ω “᾿ 

θροῦσα ταπεινὰς φρασεολογίας εἰς ἐξευμενισμὸν ἰσχυρῶν ἀντι- 
ο " " ᾿ 

πάλων, ἢ χαὶ πλατυνομένη χαχλάζει ἐγχωμιαστικᾶς περιφρά- 

ἐπιτυ- 
.- Φ « 9 τω Ἁ Ε ἊΝ 

σεις, τῶν ὁποίων ἑχάστη ἀντιστοιγεῖ πρὸς μίαν ἐλπίδα 

χίας ἀξιώματος, ἢ ἄλλης ὑλικχωτέρας ἀμοιοῆς. ᾿Αναλόγως τῶν 

ὥὸς « δ τὴ “-»Φ ες ́ ἣ ]) περιστάσεων δύναται ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπον, 

ταταρταρώσῃ, ἢ νὰ τὸ ἀναδιθάσῃ εἰς τὸν παράδεισον περι- 

βεδλημένον αἴγλην ἁγιότητος. Τῆς διδύμου ταύτης ἱχκανότητος 

τῆς γλώσσης τοῦ Ψελλοῦ καταπληχτιχὸν περιεσώθη παρά- 
’ὔ Ὁ 

δειγμα, οἱ δύο λόγοι αὐτοῦ κατὰ χαὶ ὑπὲρ τοῦ πατριάρχου 
΄- τ - ᾽ ᾽ ς 

Μιχαὴλ τοῦ Κηρουλαρίου. Ὅταν ὁ αὐτοχράτωρ ᾿Ισχάχιος ὁ 

ζὲ ΟΝ Η υἢ Κομνηνός, βαρυνθεὶς τὰς ἀχατονομάστους ἰδιοτροπίας το 

χινδύνου π ι(τριάρχου, ἀπεφάσισεν ἵνα ἀπαλλαγῇ αὐτοῦ, νέῇετο 

εἰς τὴν φοθερὰν τοῦ Ψελλοῦ γλῶσσαν τὴν ἐξύφανσιν χαταλ- 

λήλου χατηγορητηρίου - οὗτος δέ, καίτοι πρὸ μιχροῦ χαμερπῶς 

ἕρπων πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ παντοδυνάμου Κηρουλαρίου, ἀμέ-- 

᾽»: ἐὦ .λ -- 2ῃ ΠΦΒΘΡΦΌΒΝ κ ὌΠ Ν - " λ ““ΩἿὴ ὃ σὼς ἐφιλοτιμιάθη ὅπως συσσωοεύσῃ κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ ὁυ- 

στυχοῦς θύματος ὅ,τι ἡ ἀσυγειδησίχ ὑπηγόρευσεν αὐτῷ. ᾿Αλ- 
“)»»ὦ - ᾿γὼ αν ὮΝ ,ὕ 5 , . , 

λ᾿ ὅταν ἡ μετ᾽ ὀλίγον βχοιλεύσχσα Εὐδοχκίχ ἠθέλησεν ἵνχ ἀθωώσῃ 

τὴν ἀδίχως συχοφαντηθεῖσαν μνήμην τοῦ θείου αὐτῆς πατριάρ- 

χου, ἡ αὐτὴ τοῦ Ψελλοῦ γλῶσσα παρέστησεν ὡς ἅγιον χαὶ 

μάρτυρα ἐχεῖνον τὸν ὁποῖον πρὸ μιχροῦ εἶχε παραπέμψει ὡς 

δαίμονα εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον (2). 

(1) Σελ. 424. 
(2) Τῶν λόγων τούτων μόνον ὃ δεύτερος ἐξεδόθη ἐν τῷ Δ΄ τόμῳ 

τῆς Μεσαιωνιχῆῇῆς Βιθλιοθήχης σελ. 8083 -- 387. 



51: ΠΡΟ ΘΙ ῸΣ 

Διὰ τοιαύτης ἀμφιδεξίου χρήσεως τῆς γλώσσης αὐτοῦ ὁ 

ὶ 

᾿ Ἁ 

" εὐ ἶν , “᾿ Ψελλὸς χατώοθωσςε μὲν ἵνα διανύσῃ θοιαμθευτικῶς τὸ υὑχχρὸν 

ον, εἰς τὸ ὁποῖον ὦθει αὐτὸν τὸ ἀκοίμητον χέντρον φιλο- 
- » Ὡ 3 5 3 δοξίας ἀχατ χσχέτου, οὐχὶ ὅμως καὶ νὰ ἐφελχύσῃ τὴν ἐκτίμη- 

σιν χαὶ τὴν ἀγάπην τῶν συγχρόνων. Οἱ ἐκ παιδὸς γνωρίσαντες 

χαὶ δύ ἰσοδίου φιλίας ἐοόβ ποιμένι αὐτῷ, Ξξιφιλῖνος χαὶ Μαυρο- 

πόδης, θαυμάζουσι τὴν γλῶσσαν, οὐδόλως ὅμως ἐχτιμῶσι τὸν 

χαρχχτῆρχ τοῦ Ψελλοῦ- χαὶ αὐτὸς μάλιστα οὗτος αἰσθάνεται 

πολλάκις τύψιν συνειδότος διὰ τὸ πὰ ρελθόν, ἐκ μέσης ψυχῆς 
Ά 

εὐχόμενος ὅπως υὴ ἔθλεπόν ποτε τὸ φῶς πολλοὶ τῶν λόγων 
᾿ ἦν 

αὐτοῦ (1), καὶ πιχρῶς παρχπονεῖται ὅτ' οὐδεὶς τῶν πολυχρίθμων 
ε φίλων, μαθητῶν χαὶ ἄλλων ὑπ᾽ αὐτοῦ ΚΡΙρ συνέταξε, 

3 

χατὰ τὸ τότε ἐπιχρατοῦν ἔθος, ἐγχωμιχστικὸν ὑπὲρ αὐτοῦ 

λόγον, ἐν ᾧ αὐτὸς οὐδένα τῶν γνωρίμων ἀφῆκεν ἀνεγχωμία- 

στον (2). 

Οὕτω δὲ χαὶ μετὰ θάνατον ἐκρίθη ὁ Ψελλός. Οἱ χρονο- 

γράφοι χκατακρίνοντες, ἀδίκως πολλάκις, τὴν ἐν τῇ πολιτικῇ 

ἀνάμιξιν αὐτοῦ, τὸν διχχρίνουσι διὰ τοῦ γαραχτηριστιχοῦ ἐπι- 

θέτου « ὁ πολὺς τὴν γλῶτταν ». Ὃ συγγραφεὺς τοῦ εὐφυοῦς 

διαλόγου « Τιμαρίων » παριστᾷ ἐν τῷ ἅδη τὸν Ψελλὸν προε- 

δρεύοντα τῶν σηφιστῶν, οἵτινες ἐν ᾧ θαυμάζουσι « τῆς ἀπαγ- 

γελίας αὐτοῦ τὸ χάριεν, τὸ ἐγρυιῳ τὸ σχφὲς τῆς λέξεως, τὸ 

χοινόν, τὸ σχέδιον τοῦ λόγου χαὶ πρόχειρον, τὸ πρὸς πᾶν εἰ- 

δος λόγου ἐπιτήδειον χαὶ οἰχεῖον », σχώπτουσιν οὐδὲν ἧττον 

τοὺς πολιτιχοὺς αὐτοῦ λόγου; (9). ᾿Επὶ τέλους δὲ Θεοδώρητος 

ὃ Βουλγαρίας ἀοχιεπίσλοπος, χαλῶς γνωρίσας ζῶντα τὸν τὴν 
“ ; Ζ ν Ἂ τὰ ν γλῶτταν ἀπαράμιλλον; περίφοδος συλλογίζεται ὑὴ ἐμ.- 

:σ. Βιόλ. Τόυ.. Δ΄, σελ. 370. 

(7) Νοξίσου οὐ οχέγαϊίς ἄοϑ τηαπιϑουῦ σα, ἴογη. ἘΧ, 29 ραγίϊθ, 298. 



ΠΡΟ ΟΣ, χα΄. 

ἘΞ » -“  ἈΡ΄, ᾿ ,ὔ ““ . -- “ δ ὦ 

φανισθῇ αὐτῷ χατ ὄναρ τὸ φάντασμα τοῦ Ψελλοῦ χαὶ ἐπα- 

φήσῃ τὴν δωδεχάχρουνον ἐκείνην γλῶσσαν (1). 

Τὰ πρὸς μόνην τὴν γλῶσσαν τοῦ Ψελλοῦ ἐπιδαψ λευόμιεν 

ἐγχώμιχ ὑπεννοοῦσιν ὅτι καὶ οἱ τότε ἄνθρωποι ἀποτ ροπια 76-. α-ο 

υξνοι τὴν πολιτιχὴν τύρθην, ἐπροτί ὑῶν ἵνα ἴδωσι τὸν λόγιον 
-“ “ » - 4.) ὧν, 

μᾶλλον σταδιοδρομοῦντα ἐν τῷ ἐνδόξῳ τῶν γραμμάτων ἀγῶνι, 
ΝΞ » Δ ῳω 

ἀληθὴ τῆς ἐπιστήυιης δαδοῦχον καὶ ἱεροφάντην, ἢ κυλιόμενον 
: ἂν» γδόξ Ε ερόων Ξ- Ὗ ΟΞᾺ ἄς ΕΠ Ἀν γι ᾿ Δ σι: 

εν ν αι οζῷ 3.) 3 Α Χ πα αιο τρᾷ Ὡ "- ἪΞ Π ΟινωνιχΧ ν γέμε ὃς πχ- 

ο χλαμθάνει τοὺς ἀποπομπαίους τράγους τῆς πολιτιχῆς: καὶ- 

ΞῚ 

Η πολιτικὴ ὁμοιάζει πρὸς τὸν ἀποτ ρόπαιον τῆς Καρχηδόνος 
Α ἥ “- ᾿ . δ 

θεὸν τὸν ἐζευμ Ξνιζόμς γον ὀιὰ μόνης τῆς θυσίας τῶν κρατί- 
“Ὁ ᾿ ν ὃ » ᾽ ᾿ 

στῶν τῆς πολιτείας παίδων. Οὐδεὶς πώποτε ἀφωσιώθη εἰς τὸ 
» -- “ , ἐ θα. Α 

ἀχανθῶδες τοῦτο στάδιον, ἐὰν μὴ πρότερον συνησθάνθη ὅτι 
ζ' 

ἐγχλείει ἐν ἑαυτῷ τὸν ἑρμαφρόδιτον δαίμονα τοῦ πατριωτισμοῦ 
᾿ “ γγν τ ᾿ Α 7 , ᾿ 

καν “Ἔς φιλοδοξίας" Ουτος, χαθὼς τὰ μυθευόμενα δαιμόνιχ τῆς 
τ' . ὦ Ὁ ε τὸ ᾽ 9 ’ Ε «ἷ κφ ὁ 

Σολομωνιχῆς σφραγῖόος, ἀχώρητος ἐν τῷ ἀτόμῳ, ζητεῖ ὥνα 

διχνοιχθῇ εἰς τὸ ἀπέραντον τῆς κοι ΚΩ͂Ν πέλαγος. ᾿Εν τῇ 

" 3 

τῆς χεφαλῆς αὐτοῖ ἀγρίως ὠρυόμενα τὰ χύματα τοῦ φθόνου 

αἱ 
΄ ᾿ » ͵ 

ς, χάτωθεν δὲ μηχωμένην τὴν ἀπέραντον «) ΨἊ-" ΓΒῪ 

ὌΠ» 
ὃ" 
ῷ τὰ Ὧ εἰ ΝΣ 

ἐχείνην ἀϑφαλῇ τὴν καλουμένην Κοινὴν Γνώμην, τῆς ὁποίας 

τὴν μὲν ἐπιφάνέιαν χρωματίζει ὃ ποιχιλόμορφος Πρωτεὺς τοῦ 

συμφέροντος, τὰ δὲ βάθη συνταρύσσει, ὡς ὁ τῶν Ψαλμῶν 

δράχων, ὁ τυφὼν τοῦ ἐγωϊσμοῦ. ᾿Εν μέσῳ τοιούτου φοθεροῦ 
“ ΠῚ) χά 9 “-- «ε ΓΩῚ ᾿ Ὡαλ 

χλυδωνισμοῦ, ἀδύνατον ὅπω: ἀνχγνωρισθῇ ἡ τοῦ πολιτιχοῦ 
. “ ι , ; “5 φ Ὁ, 

ἀρετή, ἔστω χαὶ ἂν εἰς ταύτην καὶ μόνην ὀφείλεται ἡ διά- 
-“ ᾽ Ὁ ὯΝ [ 

σωσις τοῦ χράτους ἀπὸ προφανοῦς ναυαγίου, διύτι ἡ κοινὴ 
, Δ γ κ"Ά Γ᾿: ΡΒ ι ΓἜ Ὁ “ Α Ἵ ᾽ .᾿ ᾽ 

γνώμη ζηλοτύπως οἰχειοποιοῦτα,. τὰς δάφνας αὐτοῦ, ἀπαραλ- 

(1) Ορϑγα, θᾶ, Μρυγβιὶ, Υ11|, 817. 



χβ΄. ΠΡΟ ΑΡΟΤΟ Σ: 
λάκτως ὡς ἡ ἄτεχνος Γελλὼ ἡ χαταπίνουσα τὰ τέκνα τῶν 

ἄλλων μητέρων, μόνον δὲ ὁπόταν ἴδῃ τοῦτον προσφερόμενον 

ἀληθὲς ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος, ἀπαθανατίζει 

τὴν μνήμην αὐτοῦ, μὲ τὴν μονομερὴ πρόθεσιν ὅπως ἔχῃ πρό- 

χειρον ἕνα χαλάμινον γίγαντα ἵνα τὸν ἀντιπαρατάξῃ εἰς τοὺς 

περιφρονουμένους νάνους διαδόχους αὐτοῦ. 

Τοιαύτη ἡ πολιτικὴ εἱμαρμένη καθ᾽ ὅλην τὴν υὑακρὰν τοῦ 

Ε' λληνισμοῦ διχθίωσιν: ἡ δόξα εἰς τὴν χοινωνίαν, τὸ ὄνειδος 

εἰς τὸν πολιτικόν. Οἱ Βυζαντινοὶ ἡμῶν πρόγονοι, οἱ πρὸς ταῖς 

ἄλλαις ἀρεταῖς στερούμενοι χαὶ τῆς λεπτότητος τῶν ἀρχαίων 

πρὸς ἐρατεινὸν ψιμυθισμὸν τῆς μοχθηρίας, ἐχαρακτήρισαν διὰ 
τω 3 ,ὔ ᾽ ,ὔ ᾿ 7 , κ ΞΑ͂ 

βαναύσου ΝΑ, τὴν πολιτικήν, διότι διὰ τοῦ αὐτοῦ 

ὀνόματος ἀπεκάλουν χαὶ τὴν λειτουργίαν χαὶ τὴν ἑταίραν " 

χατ αὐτοὺς χοινὴ ἀμφοτέρων τῶν ἐπιτηδευμάτων χαὶ ἡ λάμψις 

χαὶ τὸ τέλος. ᾿Εὰν δὲ ἐστεοούμεθα ἄλλων παραδειγμάτων εἰς 
» .- τίς , ΡΞ , ο“ δ -- 

ἀπόδειξιν τῆς χοινότητος τῆς τύχης τῶν δύο Βυζαντινῶν πο- 

λιτιχῶν, αὐτὸς ὁ Ψελλὸς ἤρχει πρὸς τοῦτο. 

Αὐτὸς ὁ διατελέσας ὑπουργὸς πέντε αὐτοχρατόρων, ὁ ἐπι- 

δαψιλεύσας τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ πλούτη εἰς τοὺς ἀπειρα- 
7 Α -- Ρ.: » “-“Ὃ 7] 7ὔ ἿΣ 

ρίθμους θαυμαστὰς τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ μεγαλείου, μόλις ἐκ- 

βληθεὶς τῆς αὐλῆς, λιμοχτονῶν ἐπικαλεῖται τὴν συνδρομὴν τῶν 
ὯΝ δ; ᾽ “-“ ᾽ 5 , κι 

διχδόχων αὐτοῦ εἰς ἀπόλαυσιν θέσεώς τινος παρεχούσης τὰ πρὸς 

διατροφὴν τοῦ λιτοῦ γήρατός τὸυ ἀναγκαῖα (1), Οὕτω δὲ ἐν 

παραθύστῳ τινὶ γωνία, ἢ τὸ πιθανώτερον ἐν πτωχοτροφείῳ, 

διῆλθεν ἐλεεινῶς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ πολυταράχου βίου αὑτοῦ, 

ὃ πρὸ μιχροῦ περιλάλητος ὕπατος τῶν φιλοσόφων, ὁ βεστάρ- πρὸ μιχι ξοιλά ς τος φ φων, Ξστάρ 

χης, ὁ βασιλικὸς ἀρχιγραμματεύς, ὁ παντοδύναμος ὑπουργός, 
“δ " ΓΞ ΄, “ ᾽ ε 

ὁ προόξδρος τῆς συγχλήτου! Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ "Ν ἐπιζήσας 

τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ, φοθερδὶ πενίᾳ ταλαιπωρούμενος, μάτην 

(1) ᾿Επιστολχὶ πρὸς ᾿ηφᾶν, σελ, 490 - 499. 



ΠΡ ΑΙ ΟΡ ΟΣ ΣΙ ἈΥ͂Σ 

ὙΓ , ΓΤ ρ. ᾽ὕ “ - 7 

ἐθυροχόπει ἐξαιτούμενος τὴν προστασίαν τῶν πατρικῶν φίλων, 

μέχρις οὗ ὃ προρρηθεὶς Θεοδώρητος λυπηθεὶς τὸν ἄνθρωπον 

συνέστησεν εἰς τὸ ἔλεος ἄλλου φίλου" οὕτω δὲ πράττων ὁ 
τ “, - “οὐκ -ἃ ἕ “ ᾳ " Α ν 

χαλὸς ἀρχιεπίσχοπος νομίζει ὅτι ἐξοφλεῖ ἐντελῶς τὰς πρὸς τὸν 

ἸΨελλὸν ὀφειλομένας εὐεργεσίας χαὶ ἐξευμενίζει τὴν παρωργι- 
“- Α αν 

σμένην σχιὰν αὐτοῦ χατὰ τῆς βυζαντινῆς ἐκείνης ἀχαριστίας. 

Ὡς πολιτικὸς ὁ Ψελλὸς διέπροξεν ἀναντιρρήτως μεγάλα λόθη 

χαὶ τὸ πάντων πρώτ στον, ὅτι δὲν χατώρθωσεν ἵνα, ἐφαρμιόσῃ 

“- ’ 

ἑαυτῷ πρώτῳ τὴν φιλοσοφιχὴν ἐχείνην ῥήτραν, τὴν ὁποίαν ὡς 
» ἈΝ - - 

ρέγχλιτον εἰς τοὺς ἄλλους ἐδίδασκεν, ὅτι δηλαδὴ ὁ 

᾽ 7 Ν᾿ “ - -. 4 

χους ἀρετάς, αἵτινες ὁ50) ἔνα μὴ ὺπ ὃ- 

,ὔ ᾿ 3 . 

Ψιν ἐν τῇ διχαίᾳ ἐχτιμήσει τῆς εὐθύνης, τὴν ὁποίχν φέ :οξ ὑ ἐπὶ 

«) ωὶ 
’ ’, 

ν τότε πεπραγμενοῶν. 

᾿Απὸ τοῦ θανάτου Βασιλείου τοῦ Βουλγαροχκτόνου μέχρι τῆς 

ἀναρρήσεως ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ (1020 -1081) ἀνέῤδησαν 

τὸν βυζαντινὸν θρύνον δέκα βασιλεῖς καὶ τρεῖς βχσίλισσαι. ᾿Εὰν 
Ὧν» , " Κ - 8, ας Ν 
δ᾽ ἐκ τούτων ἐξαιρεθῶσιν ὁ ᾿Ισχάκιος Κομνηνὸς καὶ ὁ Ῥωμμανὸς 

Διογένης, οἱ ὑπόλοιποι, ἐν ᾧ παρίστανται πρότυπα νωθρότη- 

τος, παραφροσύνης, λαγνείας καὶ ἄλλων ἀκατονοιμάστων χακιῶν, 

τεροῦντο καὶ τῆς βασιλιχῆς ἐκείνης ἀρετῆς, ἥτις ἀρχεῖ εἰς 

ἐρωνθ ἁπασῶν τῶν κακιῶν, τῆς στρατιωτιχῆς οιλοτιμιίας. 

Καὶ ὅμως τὰ χρονιχὰ τῆς περιόδου ταύτης ἀνχγράφουσι συνεχῆ 

«χατὰ ζηρὰν χαὶ θάλασσαν ἀνδραγαθήματα, ἀντάξιχ τῶν ἐνδο- 
- ᾿ ΓΝ ὍΝ 7 -“ρ' ες 

ξοτέρων σελίδων τῆς ῥυζαντινῆς ἱστορίας" ἀντίθεσις, τῆς ὁποίας 
ε 

, . ΕΔ - ἕ Ἱ - “-" ἵν “ :: “Ποὺ . “ » ΣᾺ μάτην ἤθελε ζητηθῇῆ ἡ ἐξήγησις ἐν τοῖς χρονογράφοις. ᾿Εὰν 
ς ᾽ ΄, “ - , ᾿ ΑΝ ε ΞῬ - 

ἡ ἀχριτομυηίχ τῶν τελευταίων τούτων δὲν ἐδίδασχεν ἡμᾶς ὅτι, 

ὁ μὲν τῶν βασιλέων ἐχείνων ἔτρεχεν εἰς τοὺς θχυματουργοὺς 
Α Ἁ Ὁ “-- “- ᾽ ᾿ 7 -“- 

ναοὺς πρὸς ἐζόρχισιν τοῦ τυραννοῦντος αὐτὸν δαιμονίου τῆς 
! 

θδως ὙΦ ἐν ΕΡῈ τι Ρ- αὖ » ΤἊΝ ἮΝ ΔΑ ᾿ς ἣν ᾿ ἐπιληψίας, ὁ δέ, παράδοξον εἶδος δαιμονολήπτου, εἶχε τὴν μα- 



διδ΄, ΡΟ ΛΘ ΟἿΣ 

΄ - ΡΝ ., ἿΝΝ 
γίαν ἴα τυφλὴ τοὺς ἀνδραγαθοῦντας στρατηγούς, καὶ ἄλλος, 

χατάχλειστος ἐν τῇ βιολιοθήχῃη ἐταλάνιζε τὸ πτωχὸν αὐτοῦ 

πνεῦμα εἰς γέννησιν ἰάμοων, ἠθέλομεν πιστεύσει ὅτι οἱ ἀπό- 

γόνοι τοῦ Βουλγαροχτόνου ἐνδεδυμένοι ἀείποτε τὴν πολεμικὴν 

πανοπλίαν υῤβι κί βα τὴν ᾿Ασίαν χαὶ τὴν Εὐρώπην ἕνα ἄντι- 

ς ἐὐιψμ ὮΣ ο) “ 
“ἜΣ 

ἢ... ὕ φ» ο ζ Ω͂ - -Ὁ ῶ΄- Ψψυ εὴ ῷ ὩΣ 

Οἱ βασιλεῖς τῶν χρόνων ἐκείνων ἦσαν ἁπλὰ ἀνδρείχελα, τὰ 

ὁποῖα χατέχειντο ἐν τῷ παλατίῳ μετὰ τῶν ἄλλων τοῦ στέρ.- 

ματος ον" μόνον δέ, ὅταν ἕτερος τοῦ θρόνου μνηστὴρ 

χατώρθου ἵνα ἐ αναστατήσῃ τὸν στρατὸν χαὶ ὁδηγήσῃ αὐτὸν 

πρὸ τῶν ἠδώΝ ὃν τοῦ Βυζαντίου, τὰ ἀνδοείκελα ἐχεῖνα ἐσύροντο 

ὧν χαὶ μηγανιχῶ: ἐχινοῦντο, ἵνα οὕτως ἐπιδει- ὺ ᾽ .] 0» ̓ εἷς “ἢ Ψ, - ογ». τὶ ῳ- τ» ΠῚ 07) 

χνύμενοι ΝΗ τοὺς πολιορχητὰς ὅπως ἐπαναστρέψωσιν εἰς 
ἅ ἊΝ , ς μι ΕΣ 

τὰ ἴδια, διότι ὁ θρόνος ἦν ἔτι καταλελειμμένος (1). 

᾿Αλλ᾽ ἡ κινοῦσα τὰ βασιλικὰ ἀνδρείκελα χεὶρ χαὶ ὁ ἐν ὀνό- 

ματι αὐτῶν ἐργαζόμενος νοῦς ἀνῆχον εἰς ἀφανῆ πολιτικὸν γί- 
3 “--᾿ “Ὁ “1 ΠΡ Ὁ 

γαντα, ἐκ τῶν νευμάτων τοῦ ὁποίου ἐξηρτῶντο χαὶ στρατοὶ 
. , ᾿ ᾿ , ε , κ ν᾽ 

χαὶ στόλο! χαὶ πρὸ πάντων ὃ πολύπλοχος διοιχητιχὸς ὑηχα- 
: Ψ 

ὁ τοσοῦτον ἀχριθῶς λειτουργῶν ἀπὸ τοῦ Καυχάσου μέχρι 
,ρ 

τ 
“2 

τῶν ᾿Απεννίνων καὶ ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου μέχοι τοῦ Δουνάοεως. 

Οἱ πολιτιχοὶ ἄνδρες τῶν χρόνων ἐχείνων σαν ἀληθεῖς τοῦ 

χαθήκοντος ὑπουργοί" ιότι χαλῶς γνωρίζοντες, ὅτι ἐν τῷ ἑἐλ- 
ε Ὺ' 

ληνισμῷ ἡ ὑυὲν δημοχρα τία σημαίνει ἀποσύνθεσιν, ἡ δὲ βαχσι- 

λεία ἦν ὁ μόνος δεσμὸς τῆς ἐθνιχῆῇῆς ἑνότητος, εἶχον τὸν ποᾶ- 

τριωτισμὸν ἵνα θυσιάζωσι τὴν ἀτομιχὴν φιλοδοξίαν ὑπὲρ τῆς 

λάμψεως τοῦ στέμματος, χαὶ τὴν οὐχ ἧττον ἰω μόν τῷ ἀρετὴν 

ὅπως ἀποχρύπτωσι τὰς βασιλικὰς παρεκτροπὰς ἀπὸ τῆς βᾶ- 

σχανίας τῆς χοινῆς γνώμης, αὐτοὶ καὶ μόνοι ἀναδεχόμενοι τὴν 
Ὰ Ρ- Ν , ε - ε 5 Α - 

εὐθύνην τῶν δυστυχημάτων, τὰ ὁποῖα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

(1) Μεσ. Βιάλ. Δ΄, σελ. 158 - 154, καὶ 390 « 402. 



ἐποοχάλει ἡ ἐν τῇ διοιχήσει ἀνόητος ἐπέυθχσις τῆς βασιλικῆς 

ἰδιοτροπ πίας: 

᾿Αγνοοῦμεν τίνες οἱ πρωτεύοντες ὑπουργοὶ τοῦ Κωνσοταντί- 

νου Η΄ καὶ Ρωμανοῦ Γ΄ (1020 γυμϑρν διότι οἱ χρονογράφοι 

φιλοτιμούμενοι ὅπως ἐχπλύνωσι δι ὕόρεων τοὺς δευτερεύοντας, 

ὑπαλλήλους τῶν βασιλέων τούτων, ἀποκαλοῦντες αὐτοὺς « οἰνό- 

ληπτα χαὶ ἐχτετμημένα ἀνδρά χαὶ πάσης υμιαρίας χαὶ βδὲε- ] 
“49}} 

Ὁ 
.2 

Ὗ" 

λυρίας ἐμπεπλησμένα (1)», παρέρχονται ἀμνημόνευτον τὸν ΤΩ, 

παρ 

᾿] 

θυπουργόν, ἢ ὡς ἔλεγον τότε, τὸν χδυναστεύοντ 

δυνάμεθα ὅμως ἕνα ἐν, ὠεδςτὸν ὅτι εἷς τῶν 

ὑπουργῶν τούτων ἦν χχαὶ ὃ πολυμήχανος Πχφλαγὼν ᾿Ἰωδννης 
, ἯΝ ὃ ᾿Ορφανοτρόφος" οὗτος, ἀφ᾽ οὗ κατώρθωσεν ἕνα ἀναθιοάσῃ 1 ᾽ 

--" ; Ν ᾽ ΄ ᾿ ; 

τοῦ θρόνου τὸν ἴδιον ἀδελφόν, Μιχαὴλ τὸν ᾿Επιληπτιχόν, πε- 

“ἢ ξὶς: Α 3 - -- -- ὃ, "ξᾶς ωσῦξις ἐν Ονῦμχ τι τούτου τὴν τῶν ὅλων διοίκησιν, ἀνέπτυξε ρ' 
ἱ 

᾿ » ΩΝ 

δοχοστηριότητα χαὶ ὀξύνοιχν οὐ τὴν τυ οὖσαν " διότι καὶ τοὺς 
: : Ξ 

, » ͵ διν 3 

χατὰ τῶν Αρόόων τῆς ᾿Ασίας καὶ ᾿Αφριχῆς πολέμους ἐπιτυχῶς 

ἐξηχολούθησε, χαὶ τοὺς "ΕΣ Ό ΙΝ, ὟΣ Β Σέρθους χαὶ βουλγάρους 
ῃ: ἘΣ Ν ) ΓΟΥ͂Ν Η Β Χ 7ὕ ε δῖτο ἔα ἜΜ ᾿ ε σίσε 

χα υπέταζε, καὶ τὰς ὃν υ-χντιῷ ρζχ. "ουῤγιᾶς καὶ συνωμοσιᾶς 

“Ὃ“ 
χο ἐγχαίρως ἐπρόλαοε χαὶ κα τέπνιξε. Τὸ μόνον λάθος τῆς πολι- 

᾽ὔ 

τιχῆς τοῦ πᾶρα χδυναστεύοντος ᾿Ορφανοτρόφου ἣν ἡ τι τετυφλω- 
, ῦ [λ “ἷ ΕΝ ΣΧ “Φ περ ᾿ Ὰ» 

βξνος ὺ ὑπὸ τοῦ συ γγϑενιχοῦ φίλ τρου, τ ῤμ ες ἑαυτοῦ πέρι τῆς 

διχνοητιχῆὴς χαταστάσεως τῶν οἰκείων, καὶ 

ὃν τε 

ἢ εκρκαθῆὰ ἐξ ᾿ξ 
ἃ. -’ ΑΕῈΝ ΄ ΓΈΕΙ ἰὴ ἐδ, Ἂ" δέ .. - ΘΝ 0 Η͂ τῆς πρώτης: αἀποτυχίας, ἠθέλησεν ἕνα μμξταοιοχσῃ τὸν ούνον 

εἰς ἕνα τῶν βλαχωδῶν χαὶ χυδαίων αὐτοῦ ἀνεψιῶν, υἱὸν ἑνὸς 

σαλ ᾿ ΕΞ λᾷ θος ὅ' ΄ πο σι σοῶσ ἀἐσ-λλ πε διότ ςσὸῷ χαλαφάτο ὃ λάθος ὅμως τοῦτο πιχρῶς ἐπλήρωσε, διότι μετὰ 

τοῦ Ἀρζ ὀάτοο βασιλέως: ἔπεσς χαὶ τὸ ἄλλο γένος θῦμα τῆς 
, - «ἃ ἢ 4»: »-Ν 

διχχίας τοῦ λχοῦ Ἐοσονος 

ίοδον τῆς βασιλικῆς παραχμιῆς (1042- 1078) 

λχμπρύνει ἢ πρωθυπουργία τοῦ Λειχούδη χαὶ τοῦ Ψελλοῦ. 

γῃν Ν 
Γὴν δευτέραν περί 

(1) Κκεδρηνός, ἔκ. Παρισίων, 480. 



χς. ὭΣ 
“ ᾿ 

πρῶτος κατὰ πᾶσαν πιθανότητα καὶ πρὸ τῆς βασιλείχς, τοῦ 
«ε 

Καλαφάτου ὑπ τουργήσας, ἀνέλαθεν ἀπὸ τούτου ἰδίως τὴν τῶν 
ι 7] τ , 

ὅλων ἀρᾷ χαὶ εὐδοκίμως ἐπὶ πάω λει τὸ χράτος 

διευθύνας, ἀπεσύρθη τῆς πρωθυπ ίας, ὡς εροέθη, ἅ ιξ ἰς, ἀπεσύρθη τῆς πρωθυπουργίας, ὡς προερρέθη, ἅμα 

ἀναγνωρίσας ὅτι ἠδυνάτει ἵνα θέσῃ φραγμὸν εἰς τὰς αἰσχρὰς 

παρεκτροπὰς τοῦ παλίμπαιδος Μονομάχου, αἵτινες πρὸς τοῖς 

ἄλλοις χαχοῖς εἶχον τὸ χείριττον ἀποτέλεσμα ὅτι παρέδιδον 

εἰς τὴν χλεύην τοῦ ὄχλου τὸ γόητρον τοῦ θρόνου. Ἵνα γνω- 

σθῇ ὁπόσον ὁ Λειχούδης ἐνδιεφέρετο εἰς τὴν λάμψιν τοῦ στέμ.- 

ματος ἀρχεῖ τὸ ἑξῆς" ἐν ᾧ δηλονότι οἱ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ 

Βυζαντινοῦ χράτους πρωθυπουργήσαντες ἔφερον τὸν κομπώδη 

τίτλον « ΕΣ ἐπ ξυμ; τῷ βασιλεῖ», ὁ μετριόφρων οὗτος 
5 Α 9 7 »᾽ .“ ᾽ ,ὔ » Α ΕῚ 7 -ὦο 

ἀνὴρ ἐπενόησεν ἄλλον, ὥστις οὐ μόνον οὐδὲν ἀφήρει τῆς βα- 

σιλιχῆς μεγαλοπρεπείας, ἀλλὰ καὶ παρίστα τὸν πρωθυπουργὸν 

πλοῦν ὄργανον, ἀληθῇ τοῦ στέμματος ὑπουργόν ὅθεν ὁ 

ὥς παραδυναστεύων τῷ βασιλεῖ ἐπωνομάσθη « μεσάζων », 

δηλαδὴ τὸ μέσον πρόσωπον δι οὗ ἐπεδαψιλεύοντο εἰς τὸ χράτος 

αἱ βχσοιλιχαὶ διαταγαὶ χαὶ χάριτες (1). 

Ἢ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ Λειχούδη ἐπελθοῦσα παραλυ- 

σίχ ἤνοιξεν ἐπὶ τέλους τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ ἑτοιμοθανάτου ἤδη 

Μονομάχου, ὅστις καταρώμενος τοὺς ὑπαγορεύσαντας αὐτῷ τὴν 

ῥούβα δρρ κα ἀδιχίαν, ἐδείχθη πλήρης τρυφερότητος πρὸς τὸν 

τέως μεσάζο: τα αὐτοῦ, πρὸς ὃν χαὶ εὐγνωμονῶν ἐδωρήσατο βἰς 

ἀνχφαίρετον χτῆμα τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ τότε οἰχκοδομηθεῖσαν πλου- 

σιωτάτην τῶν Μίχγγάνων μονήν (2). 
ε ὃς » Α 

Η͂ βασιλεύσασχ Θεοδώοχ ἐπανειλημμένως παρεχάλεσς τὸν 
ϊ ἐπέχ" » ϊ 

(1) Ψελλοῦ, ἐπιτάφιος εἰς Λειχούδην, σελ. 398, 40] -402, Μιχαὴλ 

Αἰ τταλειάτου ἱστορία σελ. 66. 

Ζωνχρᾶς, ΧΥΠΙ, ὅ. ᾿Επιτάφιος εἰς Λειχούδην, σελ. 406. 



ΠΡ ΠΥ ΟΡῪ χζ'͵ 
Ἂ ᾿Ξὡωὗ ΄ῸΞτὋὉὋ' “ » 

Λειχούδην ἵνα ἂν “λάθη τὴν διοίχησιν τῶν χοινῶν (1), ἀλλ ὁ 
' 

Α 
ἀνὴρ ζωηρὰν διατηρῶν τὴν μνήμην τῶν χθεσινῶν παθημάτων 

ἐπροτίμησεν ὅπως ἡσυχάζῃ ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ" χαίτοι δὲ ἀπο- 

ποιηθεὶς τὴν πρωθυπουργίαν, οὐχ ἧττον προθύμως παρέσχε τὴν 
’7ὔ Ε] Α - 3 “- » ἶ ΠΝ. “ 3 “ 

συνδρομὴν τῆς πολυπειρίας αὐτοῦ, ἐν ὅσῳ οἱ ἐν τῇ αὐλῇ ἰσχύ- 

οντὲς ἐπεχαλέσθησαν αὐτήν. Τὸ παρ οὐδε! εἰγμα δὲ τούτου ἐ ἐμιμήθη 

χαὶ ὁ Ψελλός, συνεχῶς ὑπὸ τῆς Θε τοδώ ρᾶς συμθουλευόμιενος χαὶ 
Ἁ Ὁ ᾽7 ᾽ “ 

τὰ ἰδιχίτερα αὐτῆς γράμματα συντάττων, ἀλλ ἐν ὅσῳ ἔδλεπε 
κ ᾽ Α » 9 ε « τοὺς αὐλιχοὺς ἀνεχομένους τὴν τοιχύτην ἀσύμφορον ὑπηρεσίαν (2. 

ὋὉ πρωθυπουργὸς τῆς Θεοδώρας Λέων ὁ Στραθοσπόνδυλος 

εἶχεν ἀρχετὴν πεῖραν τοῦ οὐϑμῥῥαβξηος υ᾿ηχανισμοῦ, ἀλλ αὕτη 

χαὶ μόνη δὲν ἤρχε : εἰς αἰσίαν ἐξομάλυνσιν τῶν ἐθῳτερενδι ἂν χαὶ 

ἐξωτερικῶν ᾿ὐϑορα ας τοῦ χράτους, τὸ ὁποῖον ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν 

ἡ ἀθεθαιότης τῆς ιαδοχῆἧς τοῦ θρόνου ἠδύνατο ἵνα ῥίψη εἰς 

τὸ ΚΝ τῆς ἀνταρσίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἡ θρασύτης τῶν βαρύ 

σ ἱ 
ϑὸὺ Ὁ 2 ο - βές ἩΙΘῈΝ κ᾿ 56 ἊΝ ΒΕῚΡ ὃ 

τοῦ χαχοῦ ὁ Στραοοσπο ἢν Ὁλος εἴγε στοχοον Οογι τὸν σπονου- 
᾿ ν 

ο 

λον, ἀλλὰ τὸν χαρακτῆρα" ὅθεν ἀντὶ γὰ ἐπιχκαλεσθῇ εἰλικρινῶς 

τὴν συνδρομὴν τῆς πείρας τοῦ Λειχούδη χαὶ τοῦ ΨΨῬελλοῦ, ἀπέ- 
ν᾿ 9 - τ; " 

χλεισεν ἐπιδεξίως τὴν εἰς τὰ ἀνάχτορα εἴσοδον αὐτῶν, καὶ 
δ τὸ ον "εἴτε δὲ. ΑΝ ζή Η͂Σ δι χὃ μετὰ τῆς πεοὶ αὐτὸν συμμορίας ἔλυσε τὸ ς(ἡτημα τῆ: ὁιχὸο- 

χῆῇς κατὰ τὰ ἴδια αὑτοῦ συμφέροντα. 
ἶν ΠΥ ε , ε , κ 

Οὕτω δὲ ὁ θρόνος διπλῆν ὑπέστη προσοολήν, διὰ μὲν τὸ 
, ἐῶ δι, 3 ᾿ ᾿ - 3 , 

θχγάτου τῆς Θεοδωρᾶς ἀποῤχλὼν τὸν τελευταῖον ἀντιπρόσωπον 

“΄ , “ἐν δὲ “ ὡ ἢ β' ΒΕ ἿΝ " τ' 6 

τῆς νομιμότητος, διὰ δὲ τοῦ πραζιχοπήματος τοῦ Στραοο- 
, ᾽ , ᾿ » Α ι . -" ΨΦ" ἐν. ων 

σπονδύλου ἀπολέσας καὶ αὐτὴν τὴν σκιάν τῆς ἀξιοπρεπείας 

αὐτοῦ. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἦν πλέον παραδυναστεύων χαὶ 

μεσάζων τοῦ ἡγεμόνος, ἀλλ᾽ ἀπόλυτος κύριος βασιλέως δούλου, 

ἐνόρχως υάλ στα ὑποσχεθέντος τὴν ἀτιμωτιχὴν αὐτοῦ εὐπεί- 

(1) Ψελλοῦ ἑχχτοντχαετηρίς, σελ. 20] - 200. 



χη΄. ΡΟ ἰλϑρεγ ΟἿΣΙ 
᾿ 

θειαν. ᾿Αλλ ἐπὶ πολὺ δὲν ἀπήλαυσεν ὁ Στρχθοσπόνδυλος τοῦ 
ἣν; ᾽ τ , ς ,ὔ ε 5 Ν - 

ἀδόξου θριάμθου αὐτοῦ, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀπὸ πολλοῦ 
ε ΘΙ " » πὐῶνι. ᾿ "Ῥ ἄις ὅν ᾽ Ρ ᾿ ὑπούράζουσα χατ᾽ αὐτοῦ δυσαρέσχεια ἐξερράγη εἰς φοοερὰν στρα- 

τιωτιχὴν καὶ πολιτικὴν ἀνταρσίαν, ἥτις ἀναιμωτεὶ χαθήρεσε 
Ξ᾿ ᾿ ἘΝ ᾿ ᾿ Ε τ ᾿ Ἦ Φ , : “-- ΄ 

χαὶ τὸν μωρὸν Μιχαὴλ καὶ τὸν μωρότερον αὐτοῦ πρωθυπουργόν. 
. ’ ε ἔς » ρον ἐό τῇς » Ἔ 

Οἱ χρονογράφοι οἱ τοσοῦτον ἀσμενιζόμιενοι ἕνα ἐπαναλαμ. 
“:“ Ἁ 

ραμορφῶσι τᾶς περμολογίας τοῦ 

ἐλαττωμάτων τῶν πολιτιχῶν ἀνδρῶν, ἐν ᾧ 
Ν 

-- 

βάνωσι χαὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον πὰ 

ὄχλου περὶ τῶν ἐ 
᾿ κ » ΕΣ τὦο 3 

συνήθως ἀποχρύπτουσι τὰς ἀρετὰς αὐτῶν, ἀφηγούμενοι τὰ τε- 
““" λευταῖχ ταῦτα συμόάντα θεωροῦσι συνυπευθύνους αὐτῶν χχὶ 

τὸν Λειχούδην χαὶ τὸν Ψελλὸν καὶ ἄλλους. Καὶ πρῶτον ὁ 

σὐγχρονὸς ᾿Ατταλειάτης (1) δὲ ἀορίστου ἐκφράσεως θεωρῶν τὴν 

πρωθυπουργίαν τοῦ Λειχούδη ἀδιαχόπως παραταθεῖσαν ἀπὸ τοῦ 

Μονομάχου υέχοι τῆς ἀναρρήσεως Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ, 

ἤθελεν ἐπιόαρ ὕνει τὴν μνήμην τοῦ πολιτικοῦ τούτου διὰ τῆς 

εὐθύνης τῶν ἐπὶ τῆς Θεοδώρας ἰχαὶ τοῦ Μιχαὴλ πολιτιχῶν 

ἀνοησιῶν, ἐὰν ἔλειπον οἱ ἄλλοι χρονογράφοι, οἵτινες ῥητῶς ὄνο- 

μάζουσι τὸν ἀληθῇ τῆς πολιτιχῆς χω ωμῳδίας ᾿ἥρωχ. Ὁ Σκχυ- 

λίτσης (2) εἰδικώτερον ἀφηγούμενος τὰ τότε διαδραματισθέντα 

ὑπὸ τοῦ Στραθοσπονδύλου, ἐπαναλαμιθάνει φήμην τινὰ καθ᾽ ἣν 

οἱ πρὸς τὸν ᾿Ισαόάχιον αὐλιθϑ ας τῇ ἐπιμόνῳ παραχλήσει τοῦ 

ιλέω: Μιχαὴλ πρεσοεύσαντες Λειχούδης καὶ Ψελλὸς ἐπρό- 
ε ϊ 

δωχὰν τὴν ἀποστολὴν αὐτῶν, ἄλλα ἀναγγείλαντες εἰς τὸν βχ- 
, ᾿ 5») ". 7, ᾿ ᾿ - , 

σιλέχ καὶ ἄλλα κρυφίως πρὸς τὸν ἀνταρτὴν παραγγείλαντες. 

Ε᾽ πὶ τέλους ὁ Ζωναρᾶς, μὴ ἐπαναλαμοάνων τὰ παρὰ Σκχυ- 

Κεδρηνός, σελ. 634 ἔκδ. Παρισίων. ᾿Αναφέρω τὸν Σχυλίτσην ἀντὶ 
ἀν Γ᾿ ἃ ᾿ὖχ » ΕῸ 55. 5 , , Ω ἡ ν 

τοῦ Κεδρηνοῦ, διότι ἀληθῶς ἐξ ἐχείνου παρέλαύεν οὗτος τὸ χρονογρα- 

φικὸν τοῦτο τμῆμα, ὡς ὃ ἴδιος διυολογεῖ" ἀλλὰ περὶ τούτου διὰ μα- 
΄ς 

: 

χρῶν λόγος γενήσεται ἐν τῇ ἐχδοθησομένη ἀληθεῖ ἱστορίχ τοῦ Σχυλίτσαη. 
ἐ 



ἩΡΘΑΘΥ Σ, χῇ΄͵ 

, ᾿ ᾿ ΝῪ “ΜΠ 4 Σ᾿ ὌΝ 

λίτσῃ λεγόμενα, προστίθησιν ἴδιον λέγεται καθ᾿ ὃ ὁ“ τὴν πο- 
ε 3 , μ - 

λιτιχὴν ὑποχινήύσας ἀνταρσίαν πατριάρχης ἈΕιχαὴλ ὃ 

λάριος συνεννοεῖτο πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς. σ τρατιωτιχῆς ἀνταρ- 

σίας τὸν Κομνηνόν (1)" αἱ διάφοροι χαὶ τοσοῦτον ἀντιφατικχὶ 

αὗτα: φῆμαι, ἀποδειχνύουσιν ὅτι ἡ χοινὴ γνώμη τῶν χρόνων 

ἐχείνων ἐν τῇ ῬΟΝΙΡΕΙ αὐτῆς παραζάλῃ δὲν ἠδύνατο ἵνα διχ- 
; 

(ρίνῃ τὸν πατριώτην ἀπὸ τοῦ προδότου. 
᾿ 

Ἔν τούτοις αἱ φῆμχι αὗται ἀναιροῦνται ὑπὸ αὐθεντιχῶν 

ἐγγράφων, ἤτοι τῆς ἐκθέσεως αὐτοῦ τοῦ Ψελλοῦ, ὅστις τοὐ- 
5 

ν νὰ ἴω") 5 μπαΐζε --} σ “ οὗ: ..59᾽ ἧς “-οὺδ οὺςε ἃ τὰς: χντίον χομπαζει ἐπὶ παρουσίᾳ μεῶ ἧς πρὸς τοὺς ἀνταρτᾶς 
ε 5» ’ κ 

ὡς π πρέσους ἐλάλησε, ἊΣ πεοιγράφει τὸν μετὰ τὸν θρίαμοον 

( 

5 ’ » ΝΥ ᾽ “ τ Ὃν 

αὐτῶν τρόμον του, ἀποδίδων εἰς ὑξγαλοφροσύνην τοῦ Κομνηνοῦ 
»" - ΕΝ ᾽ὔ 

οὐ μόνον τὴν σωτηρίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὕστερον ἰδι Χ ουσαὺ 

ἐχτίμησιν (2). Τὸ δεύτερον τῶν ἐγγράφων τούτων εἶναι αὐτὸ 
Ἁ κ Ἀ 

τὸ χατξ τοὶ πατριάρχου Κυηρουλλαρίου χατηγορητήριον, τὸ 
ΕῚ 

ὁποῖον χοτ' ἀπαίτησιν τοῦ αὐτοῦ βχοιλέως ὁ Ἰψελλὸς συνέτα- 

ξεν᾽ αὐτὴ ἡ ὑπὸ τοῦ πὰ τριάρχου ὑποχινηθεῖσα ἐν Βυζαντίῳ 

ἀνταρσία γχατὰ ποῦ βασιλέως Μιχαὴλ τοῦ Στρχτιωτιχοῦ γοη- 

σιμεύει ὡς μία τῶν κυρ'ωτέρων χατ' αὐτοῦ χατηγοριῶν, ὅπερ 
“ ς 

σημαίνει ὅτι ὁ Κηρουλλά (ριος οὐδεμίαν εἰχε πρὸς τὸν Κομνηνὸν 
, ε ᾿Νδ --Ὁ ᾽ ε 

συνεννόησιν, διότι τότε οὗτος σύρων ὑπόδιχον ἐκεῖνον εἰς ὃν 
" Α , » ὔ » ᾿ ᾽ ,ὕ ᾿ Π 

ὥφξιλε τὸν θρόνον, οὐ μόνον ἀγνώμων ἐγεδέρσημα ΚΘ καὶ 

πισήμως ἀελθα ώριζεν ὅτι διὰ λῃστριχοῦ πραξ 

ΠῚ 8} θ)» ἣΝ Ο) ὅ-ςΞζ τ΄ ἧς: ν Ο᾽ τ] ο.. 

ἐ 

χαρλν «τηρίζεται ᾿ πῶς 
3 , 

., Αλλὰ χαχὶ πάλιν ἀδιχοῦσι τὴν υνήμιην τοῦ Λει χούδη χαὶ 

ποῦ Ψελλοῦ οἱ χρονογράφοι παρχσιωπῶντες τὴν συμμετοχὴν 
’ ΄“-- “Ψ 

ἄμφοτ ἔρων τῶν πολιτιχῶν τούτων ἐν τῇ ϑοχχυχϑονίῳ μέν, πλὴν τὶ 

’ εἰψ τοῦ πρώτου τούτου τῶν Κομνηνῶν. 
- Ψ" 

τοσοῦτον ἐνδύξῳ βχσιλ Σ᾿ 

(1) Ζωναρᾶς, ΧΎΙΠΠ, 3. 

(2) Μεσ. Βιόλ. Δ΄, σελ. 2316 - 233. 



᾿ ΦΗ ΡΟ ΟΣ 

Κατὰ τὸν ΨΨελλὸν (1) ὁ ᾿Ισαάχιος ἐνεχαίνισςε τὴν βασιλείαν 

αὐτοῦ προσλαθὼν ὡς πρωθυπουογὸν τὸν Λειχούδην, ὅστις ἐπὶ 
“- 

διετίαν μετὰ τῆς διαχρινούσης συνέσεως διοιχήσας τὰ χοινό, 

μετετέθη ἐκ τοῦ βασιλικοῦ βήματος εἰς τὸν πατριαρχικὸν 

θρόνον (1059. 

Ὃ Ψελλὸς τιμηθεὶς τῷ ἀξιώματι τοῦ προέδρου τῆς συγχλή- 

του (2) διετέλεσε συνυπουργῶν τῷ Λειχούδῃ, μετὰ τὴν ἀπο- 

χώρησιν τοῦ ὁποίου ἀνήχθη εἰς τὴν πρωθυπουργίαν. Ἔχ τῶν 

δημοσιευομένων νῦν ἐπιστολῶν αὐτοῦ δηλοῦται ὁπόσον ὁ Κο- 
Α ᾽ 

υνηνός, ὃ τοσοῦτον πρὸς τοὺς ἄλλους χαὶ αὐτοὺς τοὺς οἰχείους 
5» οὔ Ξ ΑΣΕΣ ΟΥ̓Ν ᾿ ΟῚ Ψ ’ὔ κι οϑ ἌΣ Χ 0 

ὑπερόπτης χαὶ ἀπότομος (9), ἐτίμα καὶ ἠγάπα τὸν πρωϑυ- 

πουργὸν αὐτοῦ. ᾿Αναλαδὼν αὐτῇ τῇ συστάσει τοῦ Ψελλοῦ αὐ- 
ῃ 

τοπροσώπως τὴν χατὰ τῶν Οὕγγρων καὶ Πατοιναχῶν ἐχστρα- 

τείαν, πρὸς μόνον τὸν γὲ εὐγροῖηρὸ ῥίον αὐτοῦ γρόφει:, καὶ δι᾽ αὐὖ- 
ι ἡ τοῦ μανθάνουσι τὰ περὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἡ βασίλισσχ καὶ 

᾿ ᾽ὕ » τΞ ᾿ ε , ι ΜΕ ε Ξ “ ᾽ὔ 
ἘΣ εν τοῦ, ΘΕ ἢ συγίλητος καὶ ἀὐὕτος Ὃ τοὺ Βυζαντίου 

δῆμος, ὅστις ΓΝ δυνάμει τίνος προνομίου ἀπήτει ὅπω: 1 

ΕΣ 5» κ ε Ὰ Α »Ἶ ἊΣ τ , 5 ,7ὔ 

Ἐν βρλυδγ ς ὡς ΕΠ ΣΟ Σ βχσιλεὺς τῷ γράφει ἰδιχίτερχ 

τος βχαρθάρων" ὁ δὲ βχοιλεὺς ἀναγγέλλει αὐτῷ ὅτι κατετρό- 
ϑ 5» Ὁ Ν Ὁ ᾽ 

πῶὼσε μὲν αὐτούς, ἐξακολουθεῖ δὲ χατα «ζητῶν χρυθέντας εἰς 

τὰ ἕλη. Ὃ πρωθυπουργὸς ἀντεπιστέλλων συγχαίρεται αὐτῷ 

ἐπὶ τῷ τροπαίῳ, παρακαλεῖ δὲ ἕνχ περιορισθῇ ἐπὶ τοῦ παρόν- 

(1) Μεσ. Βιόλιοθ. Δ’, σελ. 409. 

(2) αὖτ. σελ. 293. “Ὃ διορισμὸς οὗτος διήγειρΞ τὴν χολὴν τινῶν, τοὺς 

ὁποίους παντοιοτρόπως προσπαθεῖΐ ἵνα ἐξευμενίση ὃ Ψελλός. ᾽᾿Ἔπιστ. 108. 

(9) Μεσ, Βιόλ. Δ΄, σελ, 249, 

(4 ᾿Ἐπιστολαὶ 69, 81], 16] χαὶ 19]. 

(6) ᾿Επιστολὴ 16]. 



ΡΟ Ρ 5. λα΄. 
; ᾿ ᾿ " “Ψ: ΝΜ ᾽ ᾿ Μ θ ὃ ΄ 

τος εἰς τοῦτο χαὶ ἐπιστρέψῃ εἰς Βυζάντιον, ενῇῆχ σπου χιοτεραι 
ᾳ 

- 

ποῦ χράτους ὑποθέσεις ἀπήτουν τὴν παρουσίχν αὐτοῦ. Οὐ μό- 
᾽ ᾿ Ν ΄, 

νον δὲ π πρὸς τὸν βχσοιλέχ, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὴν βασίλισσαν Αἰχα- 

τερίναν δι τοὺς ἄλλους Κομνηνοὺς ἀντεπιστέλλει ὁ Ψελλὸς 
[74 

μετὰ ὕφους δειχνύοντος τρυφερὰν οἰχειότητα. 
Ὅ 

συνεδέ 

γνωμοσύνης, διότι εἰς τολῦ, ρὸν πραξικόπημιχ τοὺ πολυ! 

0 μετὰ τὸν ᾿Ισαάχιον βασιλεύσας Κωνσταντῖνος ὁ Δούχας 

ἢ 

᾿-Ὡ΄ δ 3 » 

το τῷ Ψελλῷ διὰ παλαιᾶς φιλίας χαὶ πρὸ πάντων ὁ: εὐ- - 

χὰ 

φιλοσόφου ὥφειλε τὸν θρόνον (1). Ὃ βασιλεὺς οὗτος, καίτοι 
᾿ ΝΜ Ύ » “ ἱΝ ε 

ἀνήχων εἰς αὐ γεήμώνο να, οἶχον ἐν ᾧ πατροπαράδοτος ἤνθει ὁ 
ῃ7Ἴχκ͵Ἵ Ὁ 2 - Ὁ » ἅδ᾽ 

ς χαὶ ἡ φιλοτιμία, προτιμᾷ ἵνα οἰχουρῇ τρυφῶν, καὶ ἐξα- 
4, » 3 “ Ἴου 

γοράζῃ δι χρημάτων τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῶν βαρθάρων. Τῶν 

θλιοερῶν συνεπειῶν τοῦ τελευτχίου τούτου ἀτόπου συνυτ:Ξ- 
ἂς... ὁ θυνος ἠδύνατο ἵνα θεωρηθῇ χαὶ ὁ τότε παραδυνχστεύων αὐτῷ, 

λ τ μέ ς » 

ἢ μᾶλλον πρώτιστος σύμοουλος χαὶ ὁμοτράπεζος Ψελλός, ἐὰν 
Ὁ " ,ὔ ε ι - ᾽ » 

υἢ ἐγχατέλιπε ῥητὴν περὶ τῆς ἀθωότητος αὐτοῦ διαμαρτύ- 

ρησιν (2) καὶ αὐταὶ δὲ αἱ νῦν δημοσιευόμεναι πρὸς τὸν βέιοὐχός 
5» Ν “ Δ ν ΤᾺ ᾿ Ζ 

τοῦτον ἐπιστολαὶ αὐτοῦ χαλῶς ἐξειχονίζουσ! τὰ αἰσθήματα 

αὐτοῦ ἐν αὐταῖς δὲν λαλεῖ ὁ ἐνθουσιώδης πατριώτης, ὁ συγ- 

χαιρόμενος τῷ βασιλεῖ « ὅστι: ἀνέστησε τὴν εἰς γῆν χειμένην 
᾿ » Ε 7 - ᾿] ,ἷ ι "- ᾽ : νέ πὼ ἐπ) Σ 

βασιλείαν τῶν Ρωμαίων καὶ τὸ ἀρχαῖον αὐτῇ ἐπανέσωσε κάλλος 

χαὶ μέγεθος, ἀπαλλάξας αὐτὴν τοῦ τελευταίου μην ά (9)» 
᾽ 

᾽ 9... δ ’ Ε 7 ’ Ἁ , 

ἀλλ ὃ παράσιτος φιλό ὁσοφος ὁ θαυμασίως γινώσκων τὴν τέχνην 
Ν 

τοῦ ἀφομοιοῦσθαι πρὸς πᾶσαν ἀδυναμ αὐ τοῦ σιτίζοντος αὐτόν" 

διὸ χαὶ ἐπανειλημμένως εὔχεται ὑπὲρ τῆς εὐζωΐχς τοῦ βχσι- 

λέως, ὅστις 1 παραγνωρίζων τὰ ὁποῖχ τὸ στέμμα ἐπιθάλλςε: χα- 

θήχοντα, ἐθεώρει τὸν “ΡΝ ὡς ἁπλοῦν μέσον ἀνέτου βίου καὶ 

χτηνώδους παχύνα σξὼς 

(1) Μεσ. Βι6λ. Δ΄, σελ. 2364. 

(Ὁ) Αὖτ. σελ. 966. 

(3) ᾿Επιστολὴ 69. 



λβ΄. ΗΘΔ ΌΟΓΟ 5 

Τὸ χατὰ τοῦ Ἰσχαχίου πραξικόπημα τοῦ Ψελλοῦ, ἡ ἐπὶ 
3 Ὁ ΩΝ Μ“ “Ὁ Ὡ , : -“,  Σ ’ ε 

τοῦ οἴχου τῶν Δουχῶν ἀπ τέραντο: αὐτοῦ εἐπιρροΐ, αἱ πολυειδεῖ: 

, ι ε ι τ ε “- ς ᾿ 
γνῶσξε!:ς καὶ ἢ πολιτιχὴ πξιρα, Ἣ υχγευτιχὴ γλῶσσα, αι προς 

τἄσαν τῆς χοινωνίας τάξιν χαὶ αἱ πρὸς αὐτὸν τὸν δῆμον σχέ- 
9. » Ρ- 5 ὃ » Χ ἌΆΣ , ε Ν »᾿ 

σεις αὐτοῦ, ἀνέδειξαν τὸν πε οἰλάλητον φιλόσοφον ὡς τὸν ἀν- 

- 

θρωπον τὸν ὁποῖον οὐδεὶς ἠδύνατο ἵνα παρχολέψῃ ἀχινδύνως. 

Αὐτὸς ὁ ἡρωϊκὸς χαὶ τραχὺς ῬΡωμανὸς ὃ ἀφο γθρῖξι εἰς τὸν 

ὁποῖον ἡ Εὐδοχία προσήνεγκε τὴν χεῖρα χαὶ τὸ στέμμα, χχίτοι 

χαλῶς γνωρίζων ὅτι παρὰ τὴν θέλησιν. τοῦ Ψελλοῦ ἀνέθη εἰ: 

τὸν θῤόνον, περιποιεῖται οὐδὲν ἧττον μέχρ' ταπεινώσεως τὸν 

ἐπιχίνδυνον φιλόσοφον (1). Διὰ τῆς γλώσσης τοῦ Ψελλοῦ οἱ 

πανηγυρίζοντες Βυζάντιοι συγχαίρονται τῷ βασιλεῖ χαὶ προ- 
ὔ ’, » Ψ,. 

πέμπουσιν αὐτὸν εἰς τὰς χατὰ τῶν βαρθάρων ἐκστρατείας 2)" 

πρὸς τὸν ψΨελλὸν δὲ οὗτος ἀνχγγέλλει τὰ; χχτὰ τῶν Κούο- 

δῶν νίχας αὐτοῦ, χαὶ διὰ τούτου πληροφορεῖ τὴν βασίλισσχν 
ι ἢ ᾿ [4 γ᾽ Α τυ ς 7 ᾽ -“ εἰ - 5» 

καὶ τοὺς οἰκείους τὰ περὶ τῆς ὑγείας αὐτοῦ (9). Διὰ τοῦ αὐ- 
7ὔ 

ἀτυχὴς Εὐδοκίχ ἴα ἀναζωογο- 
.» 

τὴν πρώτην τρυφερότητα εἰς τὴν σχιληρὰν χαοδίαν τοῦ 

ἀποτόμου αὐτῆς συζύγου, χαὶ φιλοπόνημχ αὐτοῦ τοῦ Ψελλοῦ 

(4) τὴν ὁποίαν ἡ βχσίλισσα προσφέρει μετὰ τρυ- 

φερᾶς προσφωνήσεως εἰς τὸν ἐκ τοῦ πολέμου ἐπανχστρέφοντα 

σὐζυγὸν αὐτῆς. 

᾿Αλλ ὁ τοσοῦτον θχυμάζων τὸν ἡρωϊσμὸν τοῦ Διογένους φι- 

λόσοφος οὐδέποτε ἐλεησμόνησεν ὅτι οὗτος ἦτο ἐπείσακτος βα- 

σιλεύς, χαὶ ὅτι ἡ Εὐδοχία ἀννηστεύσχοχ τὸν συνωμότην τῆ: 
ἣ ᾿ ᾿ 

Σαρδικῆς, παρέλχοςε τοῦτον παρὰ τὴν θέλησιν αὐτοῦ τοῦ Ψελλοῦ, 

(1) Μεσ. Βιόλ, Δ΄, σελ. 215. 

(2) ̓ Επιστολαὶ 2, 4. ὅ, 90. 

(3) 

[ (4] Περὶ τῆς ᾿Ιωνιᾶς λόγος γενήσεται χκχτωτέρω. 



περθοόλλοο ΓΌΟΊΣ: λγ΄. 

οὐ χὶ συμμέτοχον τοὶ τὲ θρόνου, ἀλλ ὡς προσωρινὸν τοῦ χρά- 

τοὺς σωτῆοα χαὶ ἁπλοῦν χηδειλόνα τοῦ ἀνήλιλος διχδόχου, 
“ὶ τ ι ΄ ᾿Ξ 55 ᾿ Α ες τ ΙΒ δ Ξ ᾷ ῖ θ᾽ ᾿ - Ὑελλ “ὖ » διῶ 

οστις ἧτο χαὶ υἷος ἐχείνης Χχαὶ μαθητὴς τοῦ ξλλοῦ, ἀγαπῶν 

“ 

ὑάλιστα τὸν διδάσχαλον τρδὰ μιὰ τῆς υὑνητρός᾽ διὸ χαὶ ἀνέ- 
“ ᾽ 

χεται τὸν συμοασιλεύοντα ὡς ἄνθρωπον τῆς ἀνάγχης, δυνάμενον 
“ "ἢ - ι ἂς ὦ με οὖν ἀὰ , ἊΝ , 

ἴα. ἐξασφταλίσῃ τὴν εἰρην!κὴν βασιλείαν τοῦ νομίμου διαδόχου. 
ο΄, ει ᾽ ᾿ ε » ᾽ "»"Σ"7 . “ 

Αἷμα ὅμως αὐτὸς ὁ Διογένης, ἐπαρθεὶς ἐχ τῶν χατὰ τῶν 

Κούροδων προσωρινῶν θοιάνμθων, ποῶτος χατεπάτησςε τῷ 
Ὶ ἷ ἵ ϊ » Ὶ ς 

χοὺυς αὐτοῦ ὑποσγέσει:, χαὶ δὲ ἀγαριστίας ἀντέυειψε τὴν πα- ἊΨ « ν᾽ ἕ ἐξ Ψ 

τριωτιχὴν θυσίχν τῆς τρυφερᾶς Εὐδοχίας, πρὸ πάντων δὲ ὅτι 
ἈΝ 

ὡς ἴδιον κτῆμα θεωρῶν τὸν θρόνον, διεπραγματε θὴ συνοιχέσιαχ 
9 "᾿ 

’, εὖ 

τῶν ἰδίων παίδων Ὰ) πρὸς ἄλλους ἡγεμόνας, ὁ Ψελλ 

᾿ 

λὸς πρῶτος 
. » ᾿ » » ὺ , » 

ἐκήρυξε τὸν χατ᾽ αὐτοῦ πόλεμον, ἀπολήξαντα εἰς τὴν τραγι- 
- πιο ν 

χὴν σχηνὴν τῶν Αδάνων (2). 

᾿Ενταῦθα λήγει τὸ πολιτιχὸν τοῦ Ψελλοῦ στάδιον, δυστυ- 

χῶς ἐπεσφραγισμένον διὰ πολιτιχοῦ λάθους, εἰς ἀντισέκωτιν 

σ ΝΑ ϑ τς ΐἕ (1) Ὅταν ὁ Ῥωμανὸς ἐνυμφεύθη τὴν Εὐδοχίαν ἦν χῆρος χαὶ οὐχὶ ἄγα- 

μος, ὡς λέγει ὃ χ. Μυγαὶϊ μι ΒυζΖ. 18) ἐπιχαλούμενος τὴν τοῦ 

Αἰ τταλειάτου μαρτυρίαν. “Ὁ χρονογράφος οὗτος (σελ. 101) ἁπλῶς λέ- 

γξει τὸν Ῥωμανὸν « γυναιχὸς ἁμοιροῦντα ν" ἐχ δὲ τῶν νῦν δημοσιευο- 

μένων ἐπιστολῶν τοῦ Ψελλοῦ (3, 143, 144) πληροφορούμεθχ ὅτι χαὶ 

υἱὸν εἰχεν ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ γυναιχός, τὸν ὅποϊον καὶ ἐμνήστευσε 

πρὸς μίαν τῶν θυγατέρων τοῦ Ροδέρτου Γυσχάρδου - τὴν μνηστείαν 

ταύτην ἅυχ βασιλεύσας ὃ Μιχαὴλ " ἔσπευσεν ἵνα διχλύσῃ; ΠΡΊΝ. 

τείνας ὡς γαμύρὸν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ Κωνσταντῖνον τὸν πορφυρογέν- 

νητον. βλέπε τὰς ὕπ᾽ ἐμοῦ δηυνοσιευθείσας ὩΘῸχ ΙΘἰἐγ65 ἰηφαϊο5 46 1" ϑιη- 

ῬΟΓΘῸΡ ΜΊΟΠ6Ὶ Ὁαοαβ ἃ Ποροτὺ Ουϊξοατᾷ, Ῥαν5 1870. 

(2) Κατὰ τῆς τυφλώσεως τοῦ Διογένους διχμαρτύρεται ὃ Ψελλὸς ἔν 

τε τῇ ἱστορίᾳ αὐτοῦ (σελ. 287) χαὶ ἰδίως διὰ τῆς ὕπ᾽ ἀριθμὸν 82 ἐπι- 

στολῆς" ἐ ὕτοις ἐ τέρᾳ ἐπιστολῇ (145 ίνετα: ἐγχχρδίως ἧς - ἐν τοὔτοις ἐν προγενεστέρᾳ ἐπιστολῇ (145) φαίνετα: ἐγχαρδίως 
Ύ ,ὔ Ν ἣν - δ - , “Ἃ 3 Ἃ.» 021 εὐχόμενος τὴν ἐξόντωσιν τοῦ δυστυχοῦς βασιλέως, ὃν ἀποχαλεῖ θ7νχ 

χαὶ δράχοντα. 
"τι ᾿ - ᾿ 

ΜΕΣ, ΙΔΆΙΟΘ. ΚΕ. τος 



λδ΄. ΠΡΟΥΑΟΙ Γ ΊΟΥΣΕ 

“- ὡ δ ΕΣ τὦ ς ἤ [ 3 Ὁ .᾿ 

τοῦ ὁποίου δὲν ἐξαρχεῖ ὁλόκληρος ἡ πολιτικὴ αὐτοῦ εἰχοσὶ- 
Ρ᾿᾿- , θ᾽ τὰ ξ ,ὔ » δ [ τ ,ὔ ι 

πενταετηρίς, καθ᾽ ἣν ὁμολογουμένως ἀνέδειξε χαὶ σύνεσιν καὶ 
4 5» 7 δ -- " 5» -" 

πατριωτιχὰς ἀρετάς, αἵτινες τοσοῦτον σπανίζουσιν ἐν τοῖς χρό- 

νοις ἐχείνοις τῆς χοινωνιχῆς διαφθορᾶς χαὶ τῆς πολιτιχῆῇς ἐξα- 
᾿ χρειώσεως. Διὸ καὶ βαρεῖα χατ᾽ αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἡ Νέμεσις, 

ι ε 3 ’ 

χαὶ ὁ ἄθλιος πολιτιχὸς ἐν χρυπτῷ καὶ παραθδύστῳ, λιμώττων 
, ᾿ ι Α ,ὔ » ,ὔ ΕῚ εἶ » "-Ὁ χαὶ ὑπὸ πάντων ἀποθαλλόμενος, ἀπέτισε τὸ πολιτικὸν ἐχεῖνο 

᾽ ᾿ ς ὦ 3 ε δ ε τῳ ς 

λάθος, εἰς τὸ ὁποῖον ὀφείλεται ἡ διαδοχιχὴ ὑποδούλωσις τῆς ἑλ- 

ληνιχῆς ᾿Ασίας ὑπὸ τῶν Κούρδων, τῶν Μογγόλων χαὶ τῶν Τούρκων. 

Καὶ ἀνθρωπίνως μὲν δικαιολογεῖται ἡ χατὰ τοῦ Διογένους 
» “ “ » τ 5 ᾽ “Ὁ . 

ἀντιπολίτευσις τοῦ Ψελλοῦ, ἐχ τῆς ἀφοσιώσεως αὐτοῦ πρὸς τὰ 

χεχτημένα δικαιώματα οἰκογενείας πρὸς ἣν συνέδεον αὐτὸν πα- 

λαιοὶ δεσμοὶ φιλίας καὶ εὐγνωμοσύνης, πολιτικῶς ὅμως μένει 

ἀδικαιολόγητος. Τὴν χαρδίαν τοῦ ἐκτάκτου ἐχείνου ὄντος εἰς 

τὸ ὁποῖον ἀνατίθεται ἡ τύχη ὁλοκλήρου κοινωνίας δέον ἵνχ 
ὃς ε Ε] ΕῚ το Ε) 3 

περιχλείῃ χαλύόδινος ὑμὴν ὑπ οὐδεμιδ: ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας 
» » ᾿ ᾿ , ς Ἂ2Ἀ » 

ἐπηρεαζόμενος, ἀλλ εἰς ἕν χαὶ μόνον ἐνδίδων ἐλατήριον, τὸ 

συμφέρον τῇ 
ΕΣ » πος, ἄδοξος 

πατρίδος, ἄλλως ὁ πολιτιχὸς εἶναι χοινὸς ἄνθρω- 

ἰς ἣν οὔτε ἡ πρόνοια προώρισεν 

αὐτόν, οὔτε αὐτὴ ἡ ἐξηπατημένη κοινωνία δύναται ἐπὶ πολὺ 

ἵνα τὸν ἀνεχθῇ. Τοῦ δὲ πολιτιχοῦ τούτου ἀξιώματος ὁ Ψελ- 

πιοάτης θέσεως ε 

» ἘΡ ΠῚ ’ » ἘΠ »" “8 τὴ - 5.24 πὶ δος, ᾿ Ἂς Ὁ - 

λὸς εἶχε δύο πρὸ ὀφθαλμῶν συγχινητιχὰ παραδείγματα, πρῶτον 

μὲν τὸν μεγάθυμιν Ἰσαάκιον τὸν Κομνηνόν, ὅστις ἄκαμπτος 
Α εἰς τὰ δάκρυα καὶ τὰς παραχλήσεις συζύγου καὶ ἀδελφῶν, 

Οοιοάσῃ τὸν θρόνον οὐχὶ εἰς τὰ ἴδια σπλάγ- ἐπροτίμιησεν ἵνα μετα 

χνα, ἀλλ εἰς ἕνα ξένον ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἤλπιζε τὴν σωτηρίαν 

τοῦ χράτους, χαὶ δεύτερον τὴν ἡρωϊχὴν Εὐδοχίαν, ἥτις ἐθυ- 

σίασε χαὶ σωφροσύνην χαὶ δυναστιχὰ συμφέροντα εἰς τὸν βω- 

υὸν τῆς πατρίδος. 
»Ν 



ΠΡ ΘΙ ΟΥ ΕΓ ΟἿΣ λε΄, 

ΨῬ 

Ο Ψελλὸς δὲν ἦν μόνον πολιτιχός, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἔξοχος 

λόγιος, ἢ μᾶλλον ἡ τελευταίχ χορωνὶς τῆς ᾿Ελληνιχῆς φιλολο- 

γίας " ὡς τοιοῦτος δὲ ὁπωσοῦν ὑπὸ τῶν ἑλληνιστῶν γιγνώσχεται, 

γνωσθήσεται δὲ κάλλιον, ὅταν φιλόψελλός τις ἀποδυθῇ εἰς τὸν 

ἀγῶνα τῆς συμπληρώσεως τοῦ ἀτελεστάτου φιλοπονήματος 

τοῦ ᾿Αλλατίου. 
- Ὕ Ὁ - «ε . Ε ’, 

Τὰ νῦν πρῶτον δημοσιευόμιενα ἱστοριχὰ πονήματα, ἰδίᾳ δὲ 

αἱ ἐπιστολαὶ αὐτοῦ ἔχουσι τὸ ἐξοίρετον πλεονέχτημα ὅτ: εἰσὶν 

ἐκ τῶν σπανιωτέρων προϊόντων τῆς βυζαντινῇς φιλολογίας " ἐν 

ᾧ δηλονότι αἱ ἄλλαι τῶν ἐγνωσμένων βυζαντινῶν ἐπιστολῶν 

Χ15 ἕ ἰς οιλ δ ἐχὰς ᾿ θεολ χὼε ζΖητλξεις ἐξ τὰκ οῦχος εἰς φιλοσοφιχᾶς χαὶ θεολογικὰς συζητήσεις, ἐξ 
κ᾿ . ,.ξ διὸ τ , ἡγῷ ᾿ 
ὧν ἥχιστα. ἡ ἱστορία διδάσχεται, αὗται ἐξειχονίζουσι τὸν βυ- 

ζχντινὸν βίον ὑπὸ ποιχίλας ἐπόψεις. Ως ἐπιστολογράφος ὁ 
᾿ 

ψΨελλὸς δύνχται ἵνα συγχριθῇ πρὸς μόνον τὸν Συνέσιον χαὶ τὸν 
- 

Φώτιον, ἰδίᾳ δὲ τὸν πρῶτον πρὸς ὃν ἀναγνωρίζεται χαὶ στε- 

γωτέρα ὕφους συγγένεια. 

Ὡς ὑπουργὸς χαὶ σύμοουλος τῶν βασιλέων ἀποτείνει συμ- 

βουλὰς ποὸς τοὺς χατὰ τόπους στρατηγούς, διοιχητὰς χαὶ 

χριτάς, οἵτινες, ὡς φαίνεται, δὲν ἦσαν τυχαῖοι ὑπάλληλοι, ἀλλὰ 

λόγιοι καὶ φιλόσοφοι, ἰδιχζόντως ἀφωσιωμένοι εἰς τὸν ᾿Αριστο- 

τέλην καὶ τὸν Πλάτωνα, περὶ ὧν καὶ συζητοῦσι πρὸς τὸν 

προϊστάμενον αὐτῶν ἐν μάν σχολῆς. 

᾿Αλλὰ χκαὶ ὑπ᾽ ἄλλην ἔποψιν διχαιοῦται ὃ βυζαντινὸς ἐπι- 

στολογράφος ἐ ἐξαιρετικῆς τινος γνωριμότητος " ἐν ᾧ οἱ ἄλλοι 

βυζαντινοὶ λόγιοι, μόνον τὴν Πόλιν πρὸ ὀφθχλμῶν ἔχοντες; 

ἀδιχφοροῦσι περὶ τῶν ἐχτὸς τῶν τειχῶν αὐτῆς συμθαινόντων, 
; 

Ψελλὸς ἀριθμεῖ ἐν ἑχάστῳ θέματι ἐχλεχτὴν μερίδα θαυμα- ὁ ᾿ 
΄-« “-«- 7ὔ » “- ι . “«μΌ“ῃὉὖ “ ᾽ ’ 

στῶν τῆς πολυμαθείας αὐτοῦ χαὶ ἁπλοϊχῶν χωριχῶν εὐλογοῦύν- 
᾿ς “τὴ , ᾿ ᾿ Ξ- , 3: " 

τῶν τὸ ὄνομά του᾽ διὸ χχὶ πᾶσα πόλις φιλοτιμεῖται ἕνα ἀνα- 

χηρύξῃ αὐτὸν πολιοῦχον, ὅπως διχαιωματιχῶς ἐπικαλῆται τὴν 
᾽ Ρ- ᾽ ν ᾽ 

ἰσχυρὰν αὐτοῦ προστασίαν εἰς ἐξευμένισιν τοῦ αὐτοχράτορος, 



ἃς΄. ΤΡ ΟΘΓ ΟΥΣΕ 

χαὶ λύσιν ἐχχρεμοῦς πρὸς τὸ δημόσιον χοινοτικῆς διενέξεως, ἢ 

χαὶ σωφρονισμὸν τῶν λυμαινομένων αὐτὰς ἀπλήστων φορο- 

λόγων (1). 

Αἱ πλεῖσται τῶν ἐπιστολῶν τούτων εἰσὶ συστατιχαὶ πρὸς 

βασιλεῖς, ὑπουργοὺς χαὶ ἄλλους ἀνωτέρους ὑπαλλήλους, οὐ μόνον 
ΓΙ κ᾿ 

ὑπὲρ πόλεων, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων πάσης τάξεως, τῶν 

ὁποίων τὰ δίκαια χατεπάτει ἡ αὐθαιρεσία. Πρὸς τὸν Ψελλὸν 

ἀποτείνονται καὶ ἐπίσχοποι, καὶ πτωχοὶ μοναχοὶ ἐξαιτούμενοι 

ἐγκύκλιον γράμμα ὅπως περιέλθωσι τὸ χράτος χαὶ ζητήσωσ! 

ξ τὸ ἔλεος τῶν ὁμοθρήάσχων (2). Τὸ ἀξιοσημείωτον δὲ ὅτι ὁ πο- 
, » » , 

λυάσχολος πολιτιχὸς χαὶ λόγιος εἰς οὐδένα κλείει τὴν θύραν 
ἂς ον Δ ᾽ .π τὶ ΄- »: ἘΝ ΑΤ ν Ξπρι ’ ᾿ ΚῚ ἢ χαὶ ἀρνεῖται τὴν συνδρομήν του" ὑπὲρ πάντων γράφει, ἢ 

μᾶλλον ἐπαιτεῖ, ὡς λέγει, ἡ δὲ ἐπαίτησις ἐκείνη ἐπὶ μᾶλλον 

τιμᾷ αὐτόν, ὅσον οὔτε εἰς ἀτομιχὰ συμφέροντα ΥΕΡΗΝ οὔ- 
- 3 ΝΟ . 

τε ὑπαγορεύει αὐτὴν ἡ δωοοδοκία ἢ ᾽ ἄλλη τις ἀμοιθή. Παρ᾽ οὐ- 

δενὸς ζητεῖ τὴν χαταπάτησιν τοῦ γόμου χάριν τοῦ συνιστα- 
" ν᾽ ᾽ “τ 5 

μένου προσώπου, ἀλλὰ τὴν διχαίαν αὐτοῦ ἐφαρμογήν, χάριν 
3 “-ἄ τὰν ,ὔ , 3 - --Ὁ ΠῚ ο΄ ι ᾿ 

αὐτῆς τῆς διχχαιοσύνης καὶ αὐτοῦ τοῦ αἰτοῦντος. Καὶ τρϑλλοὶ 
ἡ ΔΒ - δὲ τἰκ ᾽ 7 Δ 6 7 
καλόγηροι πολιορχοῦσιν αὐτὸν ἐξαιτούμενοι τὴν μεσολάθδησίν 

τοῦ ὑπὲρ φαντασιώδους χχαταπατήσεως τῶν ἀνυπάρκτων δικαίων 

αὐτῶν ὑπὸ αὐστηροῦ χριτοῦ᾽ οὐδὲ τούτους ἀποδιώχων γράφει 
Ν ᾿ “ ᾿, 

πρὸς τὸν ὑποτιθέμενον ἄδιχον ὑπάλληλον χαὶ παρακαλεῖ αὐτόν, 

ἵνα σε 

ξως τοῦ φαντασιοπλήχτου ἀπαιτητοῦ, ἕνα οὕτως 

ἱχανοποιηθὴ ὁ παραπεμπόμενος τρελλός (39). Ἢ πρὸς τὴν πων, 

στυχίαν συμπάθεια αὐτοῦ δὲν ἔχει ὅρια" οὐ μόνον ἐνθέρμως 
᾽ συνιστᾷ τὰς ὑποθέσεις, ἀλλ ἀνέχεται ὅπως αὐτοὶ οἱ δυστυχεῖς 

(1) ᾿Επιστολαὶ 9ὅ, 180 χαὶ ἕτεραι. 

(3) ᾿Επιστολχαὶ 149, 153, 154. ᾿ 
(8) Ἐπιστολὴ 119. 



ΠΡΟ ΔΥΟΊΤΛΟΟΣΙ: λζ΄. 

θεσιθῆραι χαταλύωσι χαὶ τρέφωνται ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ μέχρ! 

τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ποθουμένου " πολλάκις ὅμως ἡ ὀχληρὰ αὕτη 

θυσία ἀναγκάζει αὐτόν, ὅπως ἐπανχλαμθάνη τὴν αἴτησιν περὶ 

ἐπισπεύσεως τοῦ διορισμοῦ, διότι οἱ πολυθορώτ τατοι οὗτοι ἄν- 
Ἃ 5 

θρωποι χατέφαγον τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἢ ἂν βραδύνῃ ἡ ἐπιτυχία 

τοῦ αἰτήματος, τότε πρέπει ἕνα καὶ αὐτοὶ οἱ ἰσχυροὶ συμμε- 

τάτχωσι τῆς γριστιανιχῆς θυσίας (1). 

Ἢ ἐπιτομωτάτη αὕτη συγχεφχλαίωσις τῶν ἐν ταῖς δήημο- 

σιευομέναις: ἐπιστολαῖς περιεχομένων σχοπεῖ, ἕνχ ἁπλῶς ὑπο- 

δείξῃ τὴν σπουδχιότητα τῶν ἱστοριχῶν τούτων μνημείων, τὰ 
͵ 

9 

ὁποῖα, ὅταν συμπληρωθῶσι χαὶ ἐπισταμένως μελετηθῶσι, θέλου- 

σιν ἐπιχύσει ἱκανὸν φῶς ἐπὶ τοῦ ἀγνοουμένου βυζαντινοῦ βίου 

χαὶ ἰδίως τοῦ διοιχητιχοῦ ὀργανισμοῦ. Οὕτω πρὸς τοῖς ἄλλοις 

ἐκ τούτων μανθάνομεν ὅτι ἐπὶ ἑχέστη; μὲν βασιλικῆς μεταφολῆς 
Ἁ - Α -- . , 

τρυποπονειτο τ 1.207 σώπιῖχον τῶν ςιλπὲεπ στοῦ ἕνας θέσει: “.Χ- ! 
ἱ 

τεχόντων ὑπαλλήλων (2), ἀλλὰ συγχρόνως ὅτι χαὶ οἱ ἱχανοὶ 

ὑπάλληλοι οὐ μόνον ἔφθανον ἀνενόχλητοι εἰς βαθὺ γῆρας, ἀλλὰ 

καὶ ἐπανειλημμένως ζητοῦντες τὴν ἀποχώρησιν αὐτῶν, προ- 

βάλλοντες μάλιστα πρὸς τοῦτο ἀθεράπευτον νόσον χαὶ ἰδίως 
, ᾽ νος - ᾿ ἔ ΄ " ἌἜΞΡΕ 5: ὦ ᾿ Δ 3. τὸ ἰσχυρότατον διὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους ἐπιχείρημα, τὴν εἰς 

τὸν μοναχιχὸν βίον μετάθεσιν, οὐ μόνον ἔολεπον ἀπορριπτο- 
ι " Νν,; » 

μένην τὴν αἴτησιν αὐτῶν, ἀλλὰ καί πω: ἐδιδάσχοντο ὅτι 
. ε ὥφειλον μᾶλλον τὴν πολιτείαν ἢ τὰ μοναστήοια νὰ ὑπηρε- 

τήσωσι (9). Πρὸς δὲ τούτοις ὅτι εἰς ἀπολαυὴν θέσεώς τινος, 

οὔτε ἡ ἀτομικὴ ἱχανότης, οὔτε αὐτὴ ἡ τοῦ ὑπουργοῦ, ἢ 

χαὶ μέλου: τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας σύστασις ἐξ: 

προσαπῃτοῦντο καὶ ἄλλαι ὑλικώτεραι ἐγγυήσεις ἐξασφαλίζουσο προσ ΧΤ ἢ τοΟυντο χαὶ αἀλλι υλ κωτξερα γγθὴ Φὺς ξζςαστχ ἐψουσαι 



χὰς π Ῥ' ὐϊ τὸ πλῦι 5ὶ 
᾿ ; : ᾿ 5» , ’ὔ 7] ε 7 

τὸ χράτος ἀπὸ ἐνδεχομένης χαταχοήσεως (1), διότι, ὡς φαίνε- 

ται, οἱ τότε τῶν ἐπαρχιῶν διοιχηταὶ ὑπεχρεοῦντο ἵνα συνεισφέ- 

ρωσιν εἰς τὸ δημόσιον χατ' ἀποχοπὴν ὅλα τὰ ἡδίων πον τέλη, 
’ “ 

ὁ δὲ σχληρότερος τ παιτητῶν τοῦ χαιροῦ ἐ ἐχείνου ἦν τὸ 
εἶ 

μῶως χανὼν δὲν φαίνεται φη- Ο, δ Ὡ Κων τὴ [-- ἡ “᾽ν ΄ς 

ἑ 

δημόσιον ταμεῖον (2). 

ρούμενος καὶ ἐπὶ τῶν ὑποδεεστέρων διοιχητῶν, καὶ ἰδίως τῶν 

νοταρίων, ἢ γραφέων, οἵτινες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἦσαν παῖδες 

εὐγενῶν οἴχων ΠΡ εἰς τὰς ἐπαρχία: πρὸς ἀπόκτη- 

σιν τῆς δ ἀνώτερα ἀξιώματα ἀπαιτουμένης πείρας " εἰς διορι- 

σμὸν τούτων πολλάκις ἐξήρχει χαὶ αὐτὴ ἡ προστασία ἰσχυού- 

σῆς ἐν τῇ αὐλῇ γυναικός. Τούτους ἀποχαλῶν πρωτοζεύ- 

χτοὺυς πώλους ὁ Ψελλὸς συνοδεύει ὡς ὑπουργὸς διὰ συ- 

στάσεων εὐφυῶν πρὸς τοὺς προϊσταμένους αὐτῶν ὑπαλλήλους, 

οἵτινες δυσαρέστως διὰ τοιούτου βάρους ἐπεφορτίζοντο (9). 

Α᾽λλ' οἱ νοτάριοι οὗτοι, μὴ ὄντες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀμίαντοι 

τὰς γε εἴρας, ὅταν ἠδυνάτουν ἵνα ἐκ τῶν ἐνόντων συμπληρώσωσι 

τὸ χρηματικὸν ἔλλειμμα, ἔφευγον λάθρχ χαὶ ἐρχόμενοι εἰς 

Κωνσταντινούπολιν προσεπάθουν ἵνα εὕρωσι τὰ χρήματα, καὶ 

ὀδυρόμενοι σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀπελάμθανον ὑπουργικῆς 

συστάσεως πρὸς τὸν προϊστάμενον αὐτῶν, παρακαλούμενον ἕνα 

προσενεχθῇ ἐπιεικῶς πρὸς τὸν μετανοοῦντα ὑπάλληλον αὐτοῦ (4). 

Πρὸς τούτοις δὲ μανθάνομεν ὅτι καί τινα τῶν ἀξιωμάτων ἐδω- 

ροῦντο ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰς ἀναφαίρετον κτῆμα ἀτόμου, δυνα- 

μένου μάλιστα ἵνα μεταδιθάσῃ ταῦτα εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ ὡς 

προῖχα" τοῦτο πληροφοροῦσιν ἡμᾶς καὶ δύο ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα 
᾿ 

ἔχουσι τὸ ἰδιάζον πλεονέχτημα ὅτι εἰσὶ τὰ μόνα γνωστὰ μνη- 

(1) ᾿Ἐπιστολὴ 128. 

(2) Ἱστορία, σελ. 185. 

(3) ̓ Επιστολαὶ 100, 130, 

(4) ᾿Επιστολχὶ 24, 471. 



ΗΒ ΘΝ. Θ᾽. Θ᾽ 5. λ0.. 

υεῖαχ τῆς βυζαντινῆς διχδιχχσίας, ἤτοι τέλειοι τύποι: διχαστι- 

χῶν ἀποφάσεων (1). 

᾿Αλλ᾽ ἂν αἱ ἐπιστολαὶ χαὶ τὰ ἄλλα ἱστορικὰ τοῦ Ψελλοῦ 

πονήματα τὰ μάλιστα συμθάλλουσιν εἰς τὴν διχφώτισιν τῆς 

χαθόλου ἱστορίας τῶν χρόνων ἐχείνων, ἐξαιρετικὰ ἔχει ὁ βυζαν- 

τινὸς οὗτος πρόγονος δικαιώματα ἐπὶ τῆς ἡ μετέρας εὐγνωμοσύνης, 

διότι παρίσταται ὃ πρωτοστάτης τοῦ βυζαντινοῦ ἑλληνισμοῦ. 

Ὃ Ψελλὸς δὲν μυχτηρίζει, ὡς Ιωάννης ὁ Γεωμέτρης καὶ ὃ 

Φώτιος, πρὸ πάντων δὲ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, τοὺς 

ἐπὶ τῇ ἑλληνιχῇ αὐτῶν χαταγωγῇ σεμνυνομένους ἀτυχεῖς τῆς 

Ελλάδος κατοίχους, ἀλλὰ συνηγορεῖ ὑπὲρ αὐτῶν μετὰ τῆς 

αὐτῆς ἐχείνης γλώσσης τὴν ὁποίαν μίαν μετὰ τὸν Ψξελλὸν χι- 

λιετηρίδα ἀπήγγειλαν τὰ συμπαθῆ τῶν φιλελλήνων χείλη (2). 

Δυσανασχετεῖ ὅτι οἱ εἰς ᾿Αθήνας πεμπόμενοι ὑπάλληλοι θεω- 

ροῦσι τοὺς τόπους τῶν ἱερῶν ἀναμνήσεων ἀληθῆ ἐξορίαν χαὶ 

Σχυθιχὴν ἐρημίαν, χαὶ παραχαλεῖ τοὺς διοιχητὰς ἕνα φροντί- 

σωσι καὶ χαταστήσωσιν εὐάρεστον τὴν ἐν τῷ τόπῳ διαμο- 

νήν (9). Συνιστᾷ εἰς τοὺς κριτὰς χαὶ διοιχητὰς τῆς Πελοπον- 

νήσου τὴν εὐσπλαγχνίαν πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ λῃηστριχοῦ συν- 

τάγματος τῶν φορολόγων αὐτῶν ἀπογυμνουμένους χατοίχους, 

χαὶ γράφων ἰδίᾳ πρὸς τὸν διαδόητον Νικηφορίτσην, τότε πραί- 

τορὰ τῆς Ἑλλάδος, συμθουλεύει τὴν χατάπαυσιν τῶν λῃστρικῶν 

αὐτοῦ ἔργων, τῶν ὁποίων ἡ φήμη περιηχεῖ καὶ τὰς τοῦ βασι- 

λέως ἀχοάς (4). 

(1) Δικαστιχά, σελ. 197-212. Ἔχ δὲ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ (165, 192) 

μανθάνομεν ὅτι, χατὰ προνόμιον δωρηθὲν αὐτῷ ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ 

Μονομάχου, ὃ Ψελλὸς ἐδικαιοῦτο τῆς εἰσπράξεως ὡρισμένου τινὸς τέλους 

τῆς τούρμας “Απλοχονήσου. 

(2) ᾿᾽Ἐπιστολὴ 20. 

(3) ᾿Επιστολαὶ 26, 82, 89, 84, 135. 

(4) ᾿Επιστολχαὶ 103, [94. 



δ ΠΡΟΔΟΤΘ 
- 

Ὁ Ψελλὸς ἠγάπα τὴν χλασικὴν γῆν, ὡς οἱ σημερινοὶ ἀρ- 

χαιολόγοι, διότι καὶ τοιοῦτος ἦν" ἐν ᾧ οἱ ἐν τῷ ἄλλῳ χράτει 

τῇ 

τυχόντες τῆς προστασίας αὐτοῦ πέμπουσιν αὐτοπροαιρέτως 

βούτυρον, περδίχιχ ὧάζ, βρώσιμα, χαὶ ἄλλα τοιαῦτα εὐτελῆ 

δῶρα, ἀπὸ τῶν ἐν Ἑλλάδι ὑπαλλήλων ἐπανειλημμένως ζητεῖ 

τὴν ἀποστολὴν ἀγαλμάτων (1). ᾿Αποτείνει πρὸς τοὺς οἰχείους 

χαὶ μαθητὰς ἐπιστολὰς περὶ τῆς τοπογραφίας τῶν ᾿Αθηνῶν 

χαὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος χαὶ ἑρμηνεύει αὐτοῖς τὸ ᾿Αττιχὸν 

δίχαιον (2). 

Επὶ τέλους δὲ πρῶτος ὁ Ψελλὸς ἀναθιθάσας τὴν τέως: 

ἀπόδλητον δημοτικὴν ἡμῶν γλῶσσαν εἰς ἐπιστημονικὴν περιω- 
ε 3 » ΄΄Ν πήν, ἑρμιηνεύει ἀπὸ τῆς ἀκαδημαϊκῆς αὐτοῦ ἕδρας τὰς προλή- - 

γεις, τὰ ἔθιμα καὶ τὰς παροιμίχς τοῦ δήμου, μετὰ τοῦ αὐτοῦ 
᾽ τ . ΝΟ ὦ 

ζήλου μεθ᾽ οὗ ἐδίδασχε χαὶ τοὺς χλασιχοὺς συγγραφεῖς χαὶ 

τοὺς πατέρας τῆς ἐκκλησίας (9). 
ΕῚ ᾿ “ δύ ᾿ ν 5 ,ὔ ᾿ εἶ Α 
Αλλὰ ταῦτα δύνανται μὲν ἵνα ἐπισπάσωσι τὸν πρὸς τὴν 

- οὺ ε ΔΝ » “ῳω Ω 

μνήμην τοῦ Ψελλοῦ ἡμέτερον σεθασμόν, δὲν ἀρχοῦσιν ὅμως 
-“ ᾽ ῃ , εἰ .Χ πο “ - , τ ᾿ - 
ἵνα ἐνθουσιάσωσιν ὑπὲρ τοῦ βυζαντινοῦ φιλοσόφου χαὶ τοὺς νῦν 

ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, οὐχὶ δὲ χαὶ ὑπὲρ τοῦ σημε- 

οινοῦ ἑλληνισμοῦ ἐνδιχφερομένους ἑλληνιστάς. ᾿ΑλΧ ὁ Ψελλὸς 

ἦν φιλέλλην, οὐ μόνον χατὰ τὴν σημερινὴν τῆς λέξεως σημα- 
7ὕ » Α ι ᾽ ᾽ Ε Δ 7 δἋ τ κε - ,ὕ 

σίαν, ἀλλὰ χαὶ κατ᾿ αὐτὴν τὴν παλαιάν, ἢ μᾶλλον ἦν αὐτό- 
ἊΝ 2 5 ς 

χρῆμα Ἕλλην χατ αὐτὴν τὴν παρεφθαρμένην βυζαντινὴν ἑο- Ἵ ϑὶ ί 
μηνείαν τῆς λέ ξεως. ᾿Αληθὴς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐνσάρχωσις, δις:- 

τέλεσεν ὁ τελευταῖος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ταμίας" ὑπὸ 

τὸ μοναχικὸν αὐτοῦ ὑπ το σφαδάζει χαρδίχ αὐτόχρημα ἑλλη- 
ν ε Φ κ 

μὸν Ἂν ὁ Ψελλὸς ἔ 
᾽ Α 7 “ ᾿ ’,ὔ ς 

ζη εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Πλωτίνου, ὁ 

"ηγὸς τοῦ νεοπλατωνισμοῦ ἤθελεν ἀπαντήσει ἐν αὐτῷ ἀμεί- 

(1) ᾿Ἐπιστολὴ 14]. 

(2) Ψελλὸς οα. Βοἰϊβεοηαᾶθ, σελ. 44 - 48, θῦ - 110. 

(3) Σελὶς ὅ20 - 19, 



ϑιε τ ὦ ΒΌΟΘΙΣ: μα;. 

λιχτον ἀντίπαλον. ᾿Αδυνατῶν ἕνα ἐννοήσῃ πῶς ὃ χριστιχνισμὸς 
9 ᾽ εἰ 

τοσοῦτον ἀποτόμως διεζ ςεὐχῆη τοῦ Πλάτωνος, εἰς ὃν ὀφείλει τὰ 

χυριώτερχ τῶν δογμ ιάτων σὐτοῦ, ἐξεγείρεται δριμὺς τοῦ νεο- 

πλατωνισμοῦ ἐπι τήν ἧς, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνῆκον οἱ πρῶτοι τῶν 
ο᾽ - 

αἱρεσιαρχῶν, χαὶ ὅσ χαχῇ μοίρᾳ συνεδέθη πρὸς τὴν χριστιχ- 

νιχὴν θρησκείαν πος μενεῖ ἀποχρύφων συγγραμμάτων Διονυσίου 

τοῦ ᾿Αρειοπαγίτου (1). Ἕνχ μόνον ἐπιδιώχεν, σχοπὸν χαὶ ὡς 

καθηγητής, καὶ ὡς πολιτιχός, καὶ ὡς θεολόγος, ἵνα ἀθωώση 

(1) Ἔν τῇ θολερῷ τοῦ διεφθαρμένου νεοπλατωνισμοῦ ἰλύϊ ὃ Ψελλὸς 

οὔτε τὴν πλατωνιχὴν φιλοσοφίαν ἀναγνωρίζει, οὔτε αὐτὸν τὸν ἐχλεχτι- 

κισμὸν τοῦ Πλωτίνου, ἀλλὰ μᾶλλον τὸν υυστιχισμὸν τῶν δύο ᾿Ιουλια- 

νῶν, τῶν ἐπιλεγουένων Θεουργῶν (περὶ ὧν πολυτίμους διέσωσε βιο-- 
᾿ ᾿ δὰ, ΡΝ ΨΡ ΜΙ" , 2 Νὰ Ὁ 

γραφικὰς εἰδήσεις), χαὶ πρὸ πάντων τὰ ὑπ αὐτῶν ἐμμέτρως ἐχτεθειμενχ 

Χαλδαϊχὰ Λόγια, τὰ δποῖχ ἀποτελοῦσι τὸ εὐχγγέλιον τῆς νεωτέρας 
Ἀ 5 τἫ αἵρέτεως. Ὥς γνωστὸν ἐν τῇ πατρολογίᾳ ἐπέχουσι τόπον ἱερῶν "»"»" 

Ν Ν ς Ν Ν Εὴ ,ὔ -μ92 χαὶ τὰ ὑπὸ τὸ ὄνομα Διονυσίου τοῦ ᾿Αρειοπαγίτου ρλίωμ συῪ Ὑρσις 

ματα χατὰ τῆς αὐθεντιχότητος τούτων ἀρ ευς ἣ ἀφο χριτιχή; 
Ν .5, δ »} δε χαὶ ἐπὶ τέλους ἀπεδείχθη ὅτι ταῦτα οὐδὲν ἕτερόν εἰσιν ἢ ἀπόχρυφα βι- 

βλία πονηθέντα ὑπὸ νεοπλατωνίζοντος χριστιανοῦ τῆς πέμπτης ἕχατον- 

ταετηρίδος " ἀλλὰ πολὺ πρὸ τῆς γεωτέρας χριτιχῇς ὁ Ῥελλὸς ἐτόλμαρον 

ἵνχ χαταδείξη τοῦτο, οὐχὶ βεθχίως μετὰ τῆς πρρσηχού σης εὐχρινείας 
ΚΣ ν 

ς , Ν 7 ᾿ εἵ - Η 

ὡς φοδούμενος μὴ χορηγήση νέα ὅπλα εἰς τὸν χατ αὐτοῦ ἀγῶνα, ἀλλὰ 

-- 

ΤΌΣ δ δά δα λεπτότ; ἜΣ [ἡ κε τ ὃ » - 5 
μξτ αμῷι ολοὺ τινὸς λεπτοτῆτος, γράφων οτι αἀγνοξι πότερον τνὰ διχ- 

χρίνη ἐν αὐτοῖς τὸν νεοπλατωνιχὸν ᾿Ιάμόλιγον, ἢ τὸν χριστιανὸν Διο- 

νύσιον. Ἰδοὺ τὸ περὶ τούτου ἀπόσπασμα ἀνεχδότου αὐτοῦ πραγματείας 

« Περὶ δὲ τῆς ἀπολυομένης ἀπὸ τοῦ σώματος (Ψυχῆς) οὐδὲν τέως ἂν 
' 

εἴποιμι, μέχρις ἂν τὰ τοῦ Χαλχιδέως ᾿Ιχμόλίχου πρὸς τὰ τοῦ Διονυσίου 
ΝΕ , Ω͂ 

συναγαγών; χαὶ πρὸς τὴν λοιπὴν ερρλογίαν ἀντεξετάσας, εὕροιμι εἰ 
- - ’ 

χαλῶς διατετύπωται. Εἰ μὲν οὖν ἕτε ερός τις ἔχοι τι χρεῖττον δμῖν τούτων 
“- Φ 3 ν - 5 τ 5» “ 

πέϊν ὧν αὑτὸς εἴρηκα; ἐχείνῳ ἡ ἀν σθε’ ἕως δ᾽ ἂν οὗτος ἐν τῷ 
᾽ Ρ ,ὔ 

ἀφανέϊ πέφυχε, χαὶ τὸ τῆς ἰσημερίας περιέχη κλίμα, ὥς πέρ που πάλαι 

ἢ ἐχεῖθεν εἰς Αἴγυπτον παρεγένετο ἰχθύος ἠμφιεσμένος 
" ,ὔ “«-᾿Ὁ ’ ΄ 

οράν, τούτοις ἐμμένετε». Παρισινὸς χῶδιξ 11δ2, φῦλ. 300. 



μβ΄ ΠΡΟ ΟΤ ΟἿΣ 
κ , -- ε ’ - ,) » ’ Ν ’ὔ 

τὴν μνήμην τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων, ἀπὸ πάσης δυσφημίας 

χαὶ ἰδίως τοῦ χριστιανικοῦ ἀναθέματος. 

Οἱ ἀτελῶς τὸν Ψελλὸν γνωρίσαντες ἀνομολογοῦσιν αὐτὸν 

ῬΙ]αἰοπίοδθ ἀἰβοὶ ρ!παθ βὐυαϊοβιββιίσηστα (1), τοσοῦτον διαλάμ.- 

πει ἐν ἅπασι τοὶς συγγράμμασιν αὐτοῦ τὸ πλατωνικὸν πνεῦ- 

υα, ἀγνοοῦσιν ὅμως χαὶ τὰ ἐπεισόδια τοῦ μεγάλου ἀγῶνος 
τὰς ε , - ’ ᾽ , Α Α ᾽ ᾿ 

ὃν ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνος ἀνέλαοε πρὸς τοὺς τότε ἀριότοτε- 
᾿ ἃ “ ὥς Ε α᾽ , ΞΞ ε ͵ὕ ε 

λίζοντας, ἣ υᾶλλον χαλδαΐζοντας ἡρμμ-: τῶν ὁποίων αἱ 

ἀπειλαὶ ἦσχν τοσοῦτον μᾶλλον ἐπ τίφοθοι, ὅσον ὑπεδείχνυον εἰς 

τὺν ἑλληνίζοντα μοναχὸν ὅτι ὁ συμπαθῶν τῷ Πλάτωνι παύει 

ἀποτελῶν μέλος τοῦ χριστιανιχοῦ πληρώματος (2). 

ὋὉ ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνος ἀγὼν ὑπέστη διαφόρους περιπετείας, 

ἃς ὁποίας ἐξ ἀνάγκης συμμορφούμενος ὁ ΨΨελλός, ἄλλοτε Σ] 
“Ὁ 

"»» “'ι τὴ 

ὑὲν σιωπᾷ, ἄλλοτε δὲ προσπαθεῖ ἕνα συμθιοάσῃ τὴν χριστια- 
᾿ 

νικὴν πίστιν ποὸς τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, εὐνοϊκῆς δ᾽ εὐ- 

χαιρίας ἐ ἐπιλαμοανόμιενος δὲν λείπει ἵνα ἐχσφενδονίσῃ χατὰ τῆς 
ΘῈ: 

ἐκχλησίας τὸν Πλατωνικὸν δαυλόν. Ὥς ἐν τῇ πρὸς τὸν πα- ς ἢ πρὸς 
ἣν ᾿Ιωάννην Ξιφιλῖνον νῦν δημοσιευομένῃ ἐπιστολῇ, οὕτω 

ν 

,’ὔ 

τριᾶρχ 

χαὶ ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι δείκνυται ὁ πλατωνιχὸς φι- 

λόσοφο: παλαίων πρὸς τὴν ἑλληνικὴν αὑτοῦ συνείδησιν καὶ τὰς 

ἀντιπλατωνιχὰς τῆς ἐχχλησίας προλήψεις" διὸ ἀλλαχοῦ μὲν 
- ᾿ Α ε [7 » Ὰ 

θεωρεῖ τὴν πλατωνιχὴν φιλοσοφίαν ὡς ὅλως χριστιανιχήν, ἀλ- 

λαχοῦ δὲ ὡς ἀντιστρχτευομένην πρὸς τὰ χριστιχνικὰ δόγματα. 
- - Ἥ» Ν ε ε - 

ἴὴ σχοπῶν ἵνα ἐξετάσω τὸν Ψελλὸν ὡς φιλόσοφον, ἁπλῶς: 

μνημονεύω τὸ ἄγνωστον τοῦτο ἐπεισόδιον τῆς βυζαντινῆς ἱστο- 
΄ ᾽ ελέ , “" ε ΄ , 

ρίας, εἰς μελέτην τοῦ ὁποίου προτρέπω ἄλλους εἰδικωτέρους, 
" ΄- , ὃ 4 “- φ- 

ἀφοῦ μάλιστα διὰ τῶν πολλῶν περισωθέντων μνημείων διχφω- 

(1) ἀδυ!πηΐηυβ ἐν Ὑελλῷ Βοϊθθοηδᾶθ, ἢ. ΧΥ. 

(2 Ἔπι στολὴ 75 



ΠΡΌΟΙΔΟΓῸΟΙΣ: γ᾽, 

τίζονται πρὸς τούτῳ καί τινες ἄγνωστο! τῆς ᾿Αλεζανδρινῆς 

φιλοσοφίας σελίδες. 

Μετὰ τοῦ αὐτοῦ ἐνθουσιασμοῦ (ἢ σεμνῆς βχχχείχς, ὡς λέ- 

γε:}) ὁ Ψελλὸς ἑρμηνεύει καὶ τὰ ᾿Ομηρικὰ ποιήματα, δογμα- 

τίζων ὅτι, οἱ Ἕλληνες χαὶ ἰδία ὃ ποιητής, οὐδὲν ἕτερόν εἰσιν 
ΗΠ 

“ 3 -“ “- -“- τ ΕΣ Φι να 

ἢ ἀληθεῖς τοῦ χριστιανισμοῦ προφῆται, ἀλλ ὅτι φύσει τῆς 
᾽ὔ » ι ε ,ὔ ᾿ 5 Α » ᾽ὕ ε ᾿ 

ἀλληγορίας ἐρασταὶ ὑπέχρυψαν τὰς χριστιανικὰς ἀληθείας ὑπὸ 

πέπλον, καὶ ὅτι τούτου αἰρομένου ἀμέσως ἐξαστράπτει τὸ ὑπο- 
, Ἁ “-΄ 

(εχρυμμένον χριστιχνιχὸν φῶς. 

Ὁ Ψελλὸς διετέλεσεν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ διὰ μακρῶν ἀπεδεί- 
»Μ ᾽ 

ἔαμιεν, ἀληθὴς τοῦ ἑλληνισμοῦ ταμίας" ἄν που δὲ ἀναχαλυφθῶσί 

ποτε τὰ εἰς τὸν Μέν ανδρον χαὶ τοὺς ἄλλους χωμιχοὺς ὑπο- 
Ἁ 

υνήματα αὐτοῦ, αἱ ὁμηριχαὶ μελέται καὶ ἡ ἄλλη σειρὰ τῶν 

εἰς τοὺς π πεζογρά ἄφους χαὶ ποιητὰς ἑρμηνειῶν αὐτοῦ, τότε 

(ποχτήσει μεγαλείτερα ἐπὶ τοῦ σεύχσ ὑοῦ τῶν ἑλληνιστῶν 

διχατώματα (1). 

Κατὰ πόσον ἐπηρέασεν ὁ ἑλληνίζων Ψελλὸς τὰς ἰδέχς τῶν 

Βυζαντινῶν, οἵτινες ἐν ᾧ τὴν ἑλληνιχὴν ἐλάλουν χαὶ ἑλληνικῶς 

ἐσχέπτοντο ἤθελον ἵνα ἀποχχλῶνται Ρωμαῖοι, ἔχομεν ἐπίσημον 

τῶν χρόνων ἐχείνων μνημεῖον, τὴν ἐπιστολὴν τῆς βασιλίσσης 

Εὐδοχίας πρὸς τὸν σύζυγον χαὶ συμόασιλέχ Ρωμανὸν τὸν Διο- 

γένην. Ἢ διὰ τοῦ στόματος τοῦ Ψελλοῦ ὁμιλοῦσα βασίλισσα 

ἀναγγέλλει εἰς τὸν νικητὴν τῶν Τούρχων ὅτι οὐχ ἥττον ἔν- 

δοξον ἐξετέλεσεν ἐν Βυζαντίῳ θρίχμιοον, τὴν ἐξελλήνισιν τοῦ 

χράτους, τὸ ὁποῖον διὰ μόνης τῆς ἑλληνικῆς παιδείχς ἠδύνατο 

ὥα σωθῇ ἡ ἕνεχα τοῦ πλατωνιχοῦ ἰδίως ζητήματος κεχλει- 

σμένη ἀχκαδημία ἐκ γέου ἀνοίγεται, τὰ ἑλληνιχὰ χειρόγραφα 

(1) Βλέπε τὴν ἐμὴν πραγματείαν 501 165 ΘΟΙηΤηΘηΐαῖτο5. 46 Μόπαπανο οὐ 

Ιος. ἁ]Ἱόσονῖοϑ ποιηόρία θα. Αηησαῖσο ἀ6 1᾿ ἀϑβοοϊ ἴοι. ῬΡΟῸΓΡ 165 ὀξ 685 

Οτοοατῖιοϑ, θη ΕἼΆΠΟΘ, 1870. 



ΡΟΣ ΟΣ Ἶλθ Φ ὅῳ μ 

μετὰ ζῴλου ἀναζητοῦνται ἵνα ἀποθησαυρισθῶσιν εἰς τὴν βχσι- 

λικὴν βιολιοθήχην, χαὶ ἡ νέα .Ε λλὰς προσφέρει εἰς τὸν νιχητὴν 

βασιλέα τὸ περὶ τῶν ἡρώων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος πόνημα τοῦ 

Ψελλοῦ ὡς ἀντάξιον γέρας τῶν κατὰ βχρθάρων τροπαίων αὐ- 
ι ὮΣ 

τοῦ (1). Δυστυχῶς ὅμω: ἡ ̓ Ελλὰς τοῦ Ψελλοῦ καὶ τῆς Καὶ Εὐδοχίας 

ἦν ἐφήμερος" οἱ μεταγενέστεροι ἐπανῆλθον εἰ; τὰς πρώτας 

Ρωμαϊκὼς παραδόσεις (2), μόνον δὲ ἐν τῷ στόματι τοῦ τελευ- 

ταίου τῶν βυζαντινῶν βασιλέων ἀκούεται τὸ ὄνομα Ἕ λ λ- 

νες (9), ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἡνωμένον μετὰ τῆς Ῥωμῃοσύνης, διότι 

ΡΩΝ Γραιχορρωμαϊχκὴ αὐτοχρατορία ἦν τὸ δῦσαν κρά- 

τος, καὶ οὐχὶ ᾿Ελλάς, ὡς ὁ ΨΨελλὸς ὠνειρεύθη. 

Τὴν ϑηρηδβοράηα ταύτην ἐπιστολὴν ἐπισυνάπτομεν οὐχὶ 

μόνον ὡς ἐξειχονίζουσαν μίαν τῶν περιεργοτέρων φάσεων τοῦ 

Θυζαντινοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς χρησιμεύουσαν εἰς λύσιν 

σπουδαίου φιλολογικοῦ ζητήματος. 

« Καὶ τοῦτό γε τοῖς πολλοῖς ἄλλοις τοῖς εὐφρχινομένης σε 

εἰς τὰ βασίλεια ἐπανήξοντα, τροπαιοῦχε βασιλεῦ, συγκατα- 

οιθμήσεσθαι εὔελπίς εἰμι. οὐχ ὅπως γὰρ τὴν βασιλείαν εὖ διοι- 

χουμένην εὑρήσεις τὸ κατ᾽ ἐμέ, ἀλλὰ χαὶ τὴν πόλιν πάσῃ ἂρ ρετῇ 

καὶ ἤθεσι χρηστοῖς χεχοσυνημένην, παιδείᾳ τε, ἧς οὐδὲν τιμιώ- 

τερον, τ τῇ τῶν ΡΟΝ ἀνδρῶν ἀναγνώσει, χαὶ τὴ τῶν ων. 

μελέτῃ ἥτις, δίχην ᾿Αδώνιδος χήπου παντοδαποῖς ἄνθεσιν εὐώ- 
Α 

ὃε:σ' βρύοντος, τῇ καλλονῇ τῶν ἀρΞτῶν αὐτὴν ἐν "λαΐσεν, ἐφά- 

( Ὅτι ἢ Ἰωνιὰ εἶναι σύγγραμμα οὐχὶ τῆς Εὐδοχίας, ἀλλὰ τοῦ 

Ψελλοῦ ὑρομαήῃ: ὑποδειχθήσεται. 

(23) Δύο μετὰ τὸν ψελλὸν ἑκατονταξετηρ οίδας ἕτερος πρωθυπουργὸς χαὶ 
ς 

πλαετωνίζων φιλόσοφος, Θεόδωρος ὃ Μετοχίτης, εἶπεν ὅτι οἵ Βυζαντινοὶ 

«ἦσαν τοῦ γένους χχὶ τῆς γλώττης αὐτοῖς (τοῖς “Ἑλλησι) χοινωνοὶ χαὶ 

διάδοχοι». Μεσ. Βιόλ. Α΄, οζ΄. 

(8) « ἀπόγονοι “Ἑλλήνων χαὶ Ῥωμαίων ». Φραντζῆς σελ. 27Ὁ, ἐχὸ. 
͵7ὔ 

θόννης. 



ΠΕΡ ΟΣ ΟἼΟΥ Σ, υνξ΄. 
᾿ 

υὐλλον τῷ Μαχεδονικῷ ἄστεϊ, τῷ πολλοὺς 0γ»- 

Ρ Υὲ 

σχηκότι λογίων 

πος ἡ , τ , ᾿ ὔὕ 

ἀνδοῶν, γενομένην, χαὶ πάντα τρόπον τᾶς πάλαι χλεινᾶς ᾿Αη)7- 
- , ᾿ ε 

νας, ὧν τὸ χλέος οὐ ρανομηχες, ἐζηλωμένην. Οὕτω γᾶρ ἡ παι- 

βθάρόσρον ᾿ ὃδεί -» , ᾽ 
εἴχ χαλῶς τὰ πᾶαντ 
» 
Ἕ 

ἥ πανορθοῦν οἶδε, ὥστε χαὶ τὸ 

σοεννύειν, καὶ τὸ εὐφρὰ αδὲς τῆς φωνῆς ἀναχαινίζειν, χαὶ πάντα 
- 
- 4 2 κα “- -ρ 

χατὰ κόσμον ῥυθμίζειν δύνασθαι" ἧς περ ὄργανον, αἱ τῶν λο- 

᾿ὐδρΝ ἀνδρῶν ὁσημέραι παρχινέσεις δι᾽ ἀναγνώσεως τῶν τὴν τῆς 

ψυχῆς ἜΑ ΘΈΨΎΝ ἀποσπώντων χαὶ κατάληψιν σταθερὰν νοέυς 
ΕἸ δ ᾿ 3 ων -“- , ρ (δ 

φυτευόντων, καὶ τόδ᾽ οὐ μόνον ἐν τῇ τῶν πόλεων βασιλίο:, 
- 
᾿ 
." ἀλλὰ χαὶ ἐν πάσῃ τῇ “μχλάδι. φιλε γὰρ τὸ ὑπήχοον φύσει 

τῇ τοῦ ἡγεμόνος γνώμη διαἰιφάσβάι: ἀεὶ πρὸς αὐτὸν ὡς ἐπὶ 
᾿ ὑξὰ μἷὸ ᾿ γι ᾿ ε “ω Ἶ ᾿ ῊΝΣ ἸΕΡ, 

σχοποῦ στοχαζόμενον. Ορῶμεν γὰρ ὡς αὑτῆς φαν 
ε ᾿ν » ͵ .“ο᾿Ὰ 

στάσις (1) πέπαυται καὶ αἱ τῆς εἰρήνης διαλλαγαὶ ἡὐρᾷ αιαι ἀδι- 
7 » ᾿ , 7 ͵ - ’, “ , ᾿ 

στάλτως ἐγένοντο. Καὶ τί πέραν τοῦ μετρίου δεῖ λέγειν, χαΐ 

τὴν ἐπαινουμένην τοῖς πᾶσιν ἐπαινεῖν; οὐχ αὐτὴ τὴν ἐμφύλιον 

ζάλην πειθοῖ ἐξευδίχσεν ἔναγχος; οὐ υηχανὰς καὶ πορχτάξει: 

ὶ τὸ παραχρούεσθαι τοὺς ἀντιπάλους, ἡνίκα τούτου 
᾿ ; . , Φ 5 

ἐ σα 
" ΓᾺν Ἃ ᾿ , 

ὃ γ, χαὶ σῶςξιν τοὺς φίλους, χαὶ πᾶντὰ οσὰ προσφορχ τῷ ἔπ'ι- 

Ὁ Ξ' ρΞ, .Ὰ 

ΤᾺ 

εἶ .- 3 0 ,ὔ γεν δ . ΠΩΣ δι » , 

ΣΝ τοῦτωι τῷ ἂν ρωπινῷ ὑιῳ; ου οὐσοι αὐτὴν ἀσμένως 

δ » ἥν, , » ἮΝ εἦ ᾿ 5. 0 ἢ ΠῚ -»Ὃ ρ 

δεξάμενοι λίχν εὐδαιμονήσαντες ὑψώθησαν, τὴν ἐχυτῶν ὥσσι- 

(1) Τὴν τοῦ Πελτιανοῦ στάσιν λέγει χαὶ τὴν τοῦ ἄἀχολάστου ΔΙιαΐου- 
οτὼω --- 8 ,ὔ ὦ , “Δ 

υὰ, οἱ τῇ βασιλείᾳ ἐπιθέμενοι, ἀπόντος τοῦ φιλοχγρίστου βασιλέως, οὕς 
«7 

ὃ σοφώτατος ᾿Ασσωρῖνος, παραχλύήσε: τε χαὶ προστάξει τῆς ἐλλογιμω-- 
Ν 

τάτης βασιλίδος, ἑητορεύσας, τῆς ἐπιθέσεως χατέπαυσε καὶ τοῦ ἐμφυ- 

λίου βολέμοῦ; περὶ οὗ χαὶ Παλατιανὸς μνείχν ἐποιήσατο κ- ἐν τῇ 

σημειώσει ταύτη φερομένων γεγονότων οὐδενὸς μνημονεύει ἣ βυζαντινὴ 

χρονογραφίχ, οὔτε Παλατιανοῦ τινος σύγγραμμα εμθηνατλιλς ἮΑν τὰ 

γεγονότα εἰσὶν ἀληθῆ, τότε δυνάμεσθα ὗ εἰχᾶσαι ὅτι τὰ ὀνόματα τερα- 

τωδῶς παρεμορφώθησαν, χαὶ ἐν τῷ ἀγνοουμένῳ πέοσαν: ἐὐροεορα 

εὐχόλως ἀνχγνωρίζεται ὃ Ψελλὸς ἃ πρωτο)χοηχοῖῆτις, ἢ δίπρωτο)πρόε- 
, Ὕ 

ὄρος. Σ. ΕΊ. 



μς΄. ΡΌΘΟΣΑΧΧΟΥΤΌΟΥΣ 

λείαν εἰς ἄχρον αὐξήσαντες, αὐτῆς δὲ ὀλιγωρήσαντες μεγάλοι: 

χινδύνοις τῆς ἀπαιδευσίας περιπεσόντες, τὸ παράπαν ἀπώλοντο, 

τρόπον ἑαυτοῖς βοηθῆσαι μὴ δυνηθέντες. ᾿Εγγυῶνται δέ μου 
-Ὡ τῷ λόγῳ πολλαὶ τῶν βασιλειῶν, αἱ τέως εὐδχιμονήσασαι, ἕως 
͵ 

πολυωροῦσαι τῆς ἀρετῆς οὐκ ἐπα χύοντο. 

Ταῦτα χατὰ νοῦν ἀδιαλείπτως ἀναπολοῦσα, τὸν σπινθῆρα 
“Ὁ τ 3 “ - Ἁ 

Ε ἀρετ ἧς, τῇ ἀναχαινίσει τῶν φροντιστηρίων, τῷ τε τοὺς 

λόγου: ἀναχαλέσασθαι, καὶ τὸ πάντας ἐποτρύνειν σπουδάζειν, 

ἀναζωπυρῆσαι δεῖν φήθην. ᾿Εν οἷς καὶ αὐτή, ἵνα μὴ δόξω τοῖς 

ἄλλοις κηούττουσ᾽ ἀδόχιμος, τῇ τὰ πάντ᾽ αὐξούσῃ υϑλέτῃ, ἣ 

καὶ αὐτὸς τροπώσαισθαι τοὺς πολεμίους χέχρησαι, μεταξὺ ταὺυ- 

τηνὶ τὴν παῖδα ἐκ στέρνων ἐγεννησάμην, παντοίαις ἱστορίαις 
ε 

χαὶ γενεαλογίαις θεῶν τε χαὶ Νυμφῶν, ἡρώων τε καὶ ἡρωΐνων 

πεποιχιλμένην, ἅτε τινὰ Ἰωνιὰν ἀχμὴν ἐξηνθηκυῖχν περιέχει 

γὰρ καὶ πολλοὺς σοφοὺς χατὰ διαφόρους χρόνους ἀνθήσαντας, 

υύϑους τε χαὶ ἀλληγορίας καὶ ἐξηγήσεις αὐτῶν, κατὰ τὴν τῶν 

παλαιῶν δόξαν, χρησίμους ὄντως τοῖς φιλολόγοις, καὶ ἄλλα τινὰ 

οὐχ ἧττον γρήσιμα ἐφόσον χαὶ τοῖς σπουδαίοις ἀναγκαῖα " οἷς 

περ ἐσπ ταργανώθη ἐκ τῆς τιμαλφεστάτης ἡμῶν βιόλιοθήχης ἐρα- 

νισαμένη" ἧτινι καὶ πολλὰ τῶν βιθλίων προσέθηκα ἐκ διαφόρων 

μοι. χωρῶν συναθροισθέντα μελέτῃ καὶ δαπάνῃ πολλῇ " βασιλι- 

χὸν ἡγησαμένη τὸν νοῦν ἔγγραφον ἀπθιιώπδον συναγξίρειν χαὶ 

μὴ καταλιπεῖν ἀκηδίᾳ διχφθαρῆναι. Τῆς σῆς τοίνυν βασι-- 

λείας χρινάσης ἐχδοθήσεται, χαὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν (1) παρέ- 

σεται (2) ». 

3 

(1) Λέγει ὅτι χαὶ ἄλλα τινὰ συνέθετο ἡ ἀοίδιμος βυσίλισσα, τόν τε 
Ν τῷ πλόχαμον τῆς ᾿Αριάδνης ἐπικῶς, χαὶ τὰς τῶν γυναιχῶν χρείας, χαὶ τί 

δεῖ τὰς βχσιλίδας ἀσχεέϊν, καὶ περὶ διαίτης μοναζουσῶν, ὅπερ χχὶ νῦν 
Φ ο 

χαθ᾽ ἡμᾶς ἐν τῷ τῆς Προιχονήσου σεμνείῳ σώζεται. 

(2) ΨΠΠοΐβου, Δηροάοίαᾳ ἀγαθοῦ, 11, 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ "ζι 
Ταῦτα συνδυαζόμενα πρὸς τὰ ἐν τῷ τετάρτῳ τόμῳ εἰρη- 

ε “το ΕΣ “΄ ᾽ “ ’ ᾽ 

ένα παρέχουσιν ὁπωσοῦν ἀκριοῆ ἰδέαν περὶ τοῦ τέως ἀγνοου- 

ὑένου πολιτιχοῦ χαὶ ἑλληνιστοῦ ψελλοῦ" λέγω δὲ ὁπωσοῦν, 

διότι μένουσιν ἔτι ἀνέχδοτοι πλεῖσται ἄλλαι ἐπιστολχὶ χαὶ 
“ἤ 5 “Ὁ ᾽ ᾿ " » “- δ ΕΥ̓ ΟΝ τ δὲ 

ἔγγραφα ἀφορῶντα εἰς τὸ πολιτικὸν αὐτοῦ στάδιον" ὅταν δὲ 

1 -" “ , ᾽ - .Φ. Ὁ 2 ᾿: ν ΑΥτα, Α΄ 

χαὶ ταῦτα δημο σιευθῶσι, τότε ἐντελῶς γνωσθήσεται ὁ ἐξοχώ- 
- - ἍἋ οτ7ὦοιΤ «ς τ 

τατος τῆς βυζαντινῆς φιλολογίας, ἢ μᾶλλον ὁ μόνος τοῦ με- 

σαιωνιχοῦ ἑλληνισμοῦ ἀντιπροσώπος. 

Οἱ ΕἼΡΡΝ τῶν τοιούτων ἐρευνῶν χαλῶς γινώσχουσιν ὅτι 

τὰ ἱστορικὰ σχότη διαφωτίζονται διχδοχιχῶς διὰ τῆς ἐπιμόνου 

πολλῶν συνεργασίας, καὶ ὅτι πολλάκις ὁ αὐτὸς ἐρευνητὴς ἀναγ- 
4 " Α 

χάζεται ἕνα τροποποιήσῃ «τᾶς πρώτας εἰκασίας χατὰ τὰ ἷστο- 
" "Ῥ , - ὃς , [ὃ ἕ » τὰν “ἊΣ 

ρικὰ ῥοβίρημεγα τῶν δευτέρων φροντίδων ἐν οὐδεμιᾷ ἄλλῃ 

ἐπιστήμῃ ἢ ἐν ταύτῃ καταλληλότερ ον ἐφαρμόζεται τὸ σοφὸν 

τοῦ Γαληνοῦ παράγγελμα « Χαλεπὸν μὲν ἄνθρωπον ὄντα μὴ 
’ 3 - ᾿ Ἀ .“ ᾿ δὲ 

διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν οτῷ ἀγνοήσαντα, τὰ ὃξε 
δ τα ,ὔ Α ΝᾺ Ε] ᾿' ὦ Ξ ᾿ . [2 τ Ἐ 4 

χαχῶς χρίναντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γράψαντα ». Τοῦτο καὶ 

ἐγὼ ἐπ παναλαμθάνω ἀποχαιρετῶν πρὸς χαιρὸν τὸν ἸΡελλόν, τὸν 
ς “» τὋ ὮΝ » 

ὁποῖον ἄλλως παραλαθών, νυ τὺν παραδίδω εἰς τὴν ἐπιστή- 

“ ᾿Ὶ "ρ΄ ἤν "» ᾿ .) 4 ν , Ἁ » χὶ μὴ ἀνεχόμενον, ἀλλα ἃ μάλιστα χαὶ ἀναμένοντα νέαν 

3 τελιχὴν αὐτοὺ διχφώτισιν. 

; 

᾿Αλλ ἡ πεορὶ Ψελλοῦ μελέτη οὐδέποτε συμπληρωθήσεται 
3) -»"» ἊῚ ΕΣ ᾿κ 

αἀνεῦ τῆς Ἀρ: ὑτιχὴς ἐπξεζερ γασίας τῶν ἐπ ̓ ὀνόματι αὐτοῦ φξρομε- 
Ἵ 

ω 

, 

ν ἱ 

ν ΠῚ 

νων πολυαρίθμων πονημάπτων πε οἱ παντὸς τοῦ ἐπιστητοῦ εἴδους. 
-΄ 

Εἶν τῇ εἰδιχῇ περὶ Ψελλῶν πραγματείᾳ ὁ ᾿Αλλάτιος χατέστρωαε 
3 5 ὅδ 

τὰ τότε γνωστὰ συγγράμματα τοῦ βυζαντινοῦ πολυγράφου ἀνεο- 
" , ε ω Α. "5 ε Τ " ᾿ ἮΝ 

χόύμιενα εἰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, μεχοΐ τὸ καὶ ὑεγάλα, ἐχδΞὸο- 



᾿Ξ - η΄. ΠΡΗΘΉΛΔΌΘΥΡΟΩΣΣ 

μένα χαὶ ἀνέχδοτα. ΡΝ ὃ 1 πολυμαθὴς Χῖος ὀλίγα τούτων ἰδίοις 

εῦαμ ἐγίνωσχε, καὶ αὐτὰ δὲ τὰ πρὸ ὀφθαλμῶν ἐπιτροχάδην διῆλ- 

θε; δικαιολογῶν οὕτω τὰς ἀτελείας τῆς Ψελλιχῆς βιολιογραφίας. 

« Ἠδοο βαπὺ, Ἰθοῦον, Ῥ561}}} τηοηπηθηΐα, ααδ8 Παούθηαβ, αὖ ταὶ ϊ 

υἱἀθίαν, ἴῃ ἰδύϊβ. ὉΠ] Οὐ ΠΘοἷβ Γοροβιύα Ἰαύθηῦ, αα8θ. ΟῚ ΒΟ] Ὰ 

υἱάθυθ, βθ6α οὐϊδιηῃ ααθᾶβ, αὖ ἰδ ἰοδη, θα ΡαΓΘ: ἈΒΌΡΡΔΌΙΒ 

Θμἶμα, ἀὰπ ΘΟὨ ΘΓΘΠαΙ, ἱπἰορρυθίδμαὶ, δἀθπάϊααθ οορὶα ααΐα, 

0886. ἴῃ ἰδηξαϊη βου ρύον θα βυπαϊατα οὖ ὑθ ΡΒ ΠΒΌΠΊΘΒ.. 5011- 

ῬΌΪΟΩΪ τηθ886 ἤηθὴ Ποὺ ΡΟ ΘΓ6. φΘΙΟρροΥύαπατα νἱαθραῦαν; 

ΒαΌ65 θῃΐῃ, ηἰ ἴϑ]]ον, θχδοίδτῃ 561} βου ρύο  απὶ ΘΠ Τ γα ύ]0- 

ΠΟΘΙ; ὑδ0 ὯΘ ΓΘΠΙΡΌὈΙΠΙΟδ ΠΣ 1 ον ρϑτη ἰτϑυάδιθ υἱάθα}, 46 

αὰὰ ὈΘΩΘ ΤΘΡΘΡῚ ΒΘΠΊΡΘΙ 50]}]οἰ 5 Θατη, 6 ὑθυ ϊα πὶ Ὦϊο 850} 1- 

Ὀατὰ οαἰαϊορατη ἸΙΌΡΟΓαΠὶ Ῥ56]1}1, ἄμποβ, ἀππιὶ ΒΘ ΡΘ Δα υ]ὰ 

ὭΟΥ͂Ϊ ἃυιάαθ οαρύο, τὰ] 1 Ἰθρββθ σοη ῖϊριύ. Μίλαπι θηΐπὶ ϑϑῦ, οὐ 

ΔΏΗΙ. Δ ΓῈ5 ΠΟΥὰᾺΒ ΒΘΙΊΡΟΡ οὈβύϊαῦ, Π0}}15 ἸΔΟΥ ΌᾺ5, ΠᾺ}}15 

ΒΟ ὈΘΠ5. Ὑ]ρῚ 115, βοῖο 8]Π]1]8 τ Ποιὰ Ὀθαυαύθηι ρᾶΓἃ- 

ἴδιη, δὰ αἀυδίη ἐούϊβ σοηδῦ! 8 οοη θη 66 ὉΠ θα αἰβααθ ἀθὈθῦ : 

ααοα 5] ΠΘΒΟΙΡΘΏ,, [ἢ 501ἃ Οὐ ΟΡ πὰ ΟΡ ΡΟ ΓΤ Ἰδού οηβ 60]- 

Ἰοσδη δὴ 6586 δαὶ βυ ΠΥ ΘΠ : οὐ ἴῃ 11Π185 ΘΟ ΒΟΥ Πα 15 οοσαρδ- 

στη ΒΌΠΊΤη8 1 ἀπο Θὰ [θ᾽] οἱ αύοτη.. [ἢ ααϊ 5 ΟἹ ποι. ποβύτϑ πὰ 

αΠΠΠροη τη πα υ]ρΘη ἰτηα 6. ΘΟΠΒΌΙΩΙ ΠΟ αἰ βδιχαιῃ ἃ ἀἰ- 

Θ᾽ ἸΒΒΙ ΠῚ οϑῦ. ΜΙΠΙ 5806 ᾿ἰτηθῃ 5015, ἀ165, νιὐδααθ ἰρ88 δραηῦ 

᾿ηρΡαύδ δὺ διῃ1878, 5], α1Ὧ6 Ἰ6ρ'8Π, πο. δ ὈΘΔΠῚ : 51 ἸΏ ΟΠ Ὁ ΠΊΘῊ ὕᾶ 

ΟΡ ΒΒ ΟΡ ΌΤΩ ὙἹΡΟΓΤη ἀοἰθοθυϊηὖ ; ργδθ {ΟΡ αΤα Ὠδιηα.6 αϊρ'ἩΪ- 

ἰαύθ, οὖ βυδνιαίο, αἀἰϊνιἴ86, νοϊαρίαϊοβ, οὗ ααἰαααϊά ἃραα Βο- 

ΠΪΏ65 1 ὈΓΟΌΪΟ οϑῦ, βουιθβ ϑαηὖὺ οὗ πῦρδαθ. Ηδθο ἰΐδααθ 5118, 

ΒΥ ἴαγοῦ (Πἰσοαῦ Ῥγορθηβὶ δά 1ὐύθναβ δῃϊταὶ οαρίαϊναύθιη, αὰὰ 8 

ῃσβοϊαῦ τηοάπηῃ), [ζᾶ ΔΡΡΘΙ]αΓ 6) ἅἀσπὶ ταὶ] ἀββϑιαθ ΠοΥοϑ ἀὰ- 

Οἴοῦοβ ᾿ηγοδυ ρΠαΙ βὐπαάϊατη ᾿ηρΘΡ 1, ΒΘ ΡΟ πογαπι αὐἱά ἴη- 

ϑθηΐο ΟὈ]]οΙῦ ; αὐοα ροβίααδπι ἀἸαἸοΙ, ΔΠΡῸΡ οὖ ἄοϊθο, τη 1110, 

ἰαηΐο ὕθιθοῦο ἔπ αδἐνλαθα ῃ ἔπϊθβθ, ΠΟ ΠηΔρῚ5. δὺ Τ]ΔρῚ5. 1Π|- 

ῬΘΠΠΟΡ σοποιἑα  ἸΟΥῸ5. βυϊ. }15, ὍΔΡρο ἰριθαν Ὁ], Ἰθοίον, 51Π8 

ἴασο οὐ ἰδ} ]ὰο]5. πυτηθρατα. ΠΌΤΟΥ. ΘΠ αΒΟΡΙ ρὕοΓατη Ῥ58]1]1, 



ΠΡΟΔΛΔΟΓῸΟΣ. μῇ΄. 
ααἱ 18ηὶ Ιαἰθηῦ ἴῃ ὈΪΌΠ Οὐ ΘΟΙΒ, Π60 Ἰασθὰ υἱἀθυαηΐ, οὐ ΦΘΟΡᾺ ὨῚ 

ΒΙΠ1Ὰ] ῬΡΙΠΟΙ ρα, αὖ ΓΟΡΌΙΩ ΒΑΡΌΤΩ 101 πού ϊδα Πα ΌΘα5. ἀ1]ὰ- 
οἸαϊογοα. Αα Βμοάστϊα ἰρϑᾶτα οὐ βαϊίαμ (1) ». 

Τὰ νῦν ὅμως γνωστὰ τοῦ Ψελλοῦ πονήματα εἰσὶ τοσαῦτα, 
[τᾺ4 

ττὸ εἰς χαταγρχφὴν χαὶ ἐπιστημονιχὴν αὐτῶν ἀνάλυσιν 

ἀπαιτεῖται εἰδιχὴ χαὶ πολυχρόνιος μελέτη. Ὃ ̓ Αλλάτιος μόλις 

ἐγίνωσχε τρεῖς εχόδας ἐπιστολῶν τοῦ ἹΨΓελλοῦ, νῦν δὲ αὗται 

ἀψέρχανται εἰς τὸν χκαταπληχτιχὸν ἀριθμὸν ἡμισείας χιλιάδος" 

ὁμοία χ δὲ ἀναλογίχ παρατηρεῖται καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦ πανε- 

πιστήμονος λογίου πονημάτων. ᾿Εντεῦθεν δὲ γεννᾶται χαὶ ἡ 

εὔλογος ἀπορία, πῶς εἶναι δυνατὸ» εἷς χαὶ μόνος ἄνθοωπος, 

χαὶ μάλιστα τοσοῦτον πολυάσχολος, νὰ συγγράψῃ τοσαύτας 

πραγματείας, εἰς ἁπλῆν τῶν ὁποίων ἀντιγραφὴν ἀπῃτεῖτο ὁλό- 

χληρος ἀνθρώπου βίος; ᾿Αλλὰ τὸ περίεργον τοῦτο χινόμενον 

λυθήσεται διὰ τῆς ἐπισταμένης μελέτης ἑνὸς ἑχάστου τῶν 
᾽ὔ 

συγγραμμάτων, τῶν ὁποίων μόνους τοὺς τίτλους γιγνώσχομεν. 

χρεία τως δὲ ἀναγγέλλω ὅτι, εἰς τὸν ἀληθῶς ἐπίπονον ἀγῶνα 

τῆς Ψελλικῆς βιθλιογραφίας πρὸ πολλοῦ ἀποδέδυται χαὶ εὐ- 

γέρο μῦν, μὲ Ἰνᾷλεῃ ὃ τῶν φιλοψέλλων ὕπατος ΟἸ. Επη. ΒΌΕ]16, 
’ 

πολυξιδῶς χαὶ πολυτρόπως τιμήσας τὴν μνήμην τοῦ βυζαν- 

τινοῦ πολυγράφου, καὶ μάλιστα ὅτι ὁ χαλὸς κἀγαθὸς φίλος 

συνήνεσεν ἵνα δημοσιευθὴ τὸ φιλοπόνημα αὐτοῦ ἐν ἡμετέρᾳ 

Ψελλιχῶν ἀνεχδότων συλλογῇ. 

Ὅτι δὲ ἡ Ψελλιχὴ βιολιογραφίχ δςῖται χριτιχῆς ἐπεξεργα- 

σίας εἰς ἐκκάθαρσιν αὐτῆς καὶ εἰς τελιχὴν λύσιν τῶν πρὸς αὐτὴν 

συνδεομένων πολλῶν φ'λολογιχῶν ζητημάτων, ἀρχοῦμαι ἄνα- 

ἐρὼν τὰ ἑξῆς δύο παρχδείγματα. 

ὋὉ ᾿Αλλάτιος χαὶ πάντες οἱ μέχρις ἡμῶν ἀντιγράψαντες αὐ- 

τόν, χαταπλαγέντες ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπ᾽ ὀνόμχτι τοῦ Ψελ- 

(1) 86 Ῥβθὶ}β 1Χ. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Κ΄. δ΄ 



ν΄. ΠΡΟ ΑΟ Ὁ 

ΕΞ , , Η " Α Ψ Ά᾿ 
λοῦ φερομένων συγγραμμάτων, ἐθεώρησαν χαλὸν ἵνα καταμε- 

λίσωσι τὸν βυζαντινὸν λόγιον, ἐπινοήσαντες χαὶ τρεῖς ἔὐθημάς 
δι ἐθιὶ 

ἄλλους ὁμωνύμους αὐτῷ - διὰ τὸν ἐν ὑᾷ τοῦτον χαὶ τὰ ἐπὶ ὁ- 

νόματι τοῦ ἡμετέρου πολιτιχοῦ χαὶ φιλοσόφου χαταγραφόμενχ 

ἰατρικὰ πονήματα ἀποδίδονται εἰς ἕτερον Ψελλὸν τὸν ἰατρὸν 
, 9 τ-' 9. οἷ - - » -“ο 

ἐπαγγελλόμενον. ᾿Αλλ ἰδοὺ ὁ ψελλὺς αὐτὸς διεχδιχῶν καὶ 

τὴν τιμὴν ταύτην, διότι ῥητῶ: λέγε! ὅτι οὐ ἐμὲ τὴν 
Α ᾿ , “αν ᾿ »»» 

ἰχτριχὴν ἐμελέτησεν, ἀλλὰ καὶ ἐξήσχγησεν αὐτήν (1). ̓ ῶς τοι- 

οὔτος δὲ συνέγραψε καί τινὰς ἰατρικὰς διατριθὰς χαὶ ἰδίως ἀνα- 

τομιχὴν περιγραφὴν τοῦ ἀνθρώπου, ἔχουσαν τρὸς τοῖς ἄλλοις 
» ᾽ Ἃ 3 Ὁ “ 

πλεονέχτημα ὅτι ἀνήκει εἰς τὰ ἀρχαιότερα υνημεῖα τῆς 
ῳ ." ξς ὧν , ᾿ δ. Ἂ ρλ φῆ » , ΞῸΝ 

χαθωμιλημένης ἡμῶν γλώσσης " ἡ διατριοὴ αὕτη οὐ μόνον ξδω- 

πὸ ΘΗ ἡ », λολονιχὶ ζήτησι νχλὸὰ ὶ χαχῷ: ἐ; χεν ἀφορμὴν εἰς φιλολογικὴν συζήτησιν, ἀλλὰ χαὶ κακῶς ἐχτι- 
Ἢ " ,ὔ ει -- 3 Δ ᾽ ἀὼν κα , Α 

μιηθεῖσα ἐπλούτισς διὰ τοῦ ἀνυπάρκτου ἰχτροῦ Ὑπάτου τὰ 
- Ν 5 

βιογραφιχὰ εξικά. Ὡς γνωστὸν ὁ ἃ" :Ξλλὸ: ἰδιχζόντως ἀρέσκε- 

ται τιτλοφορούμενος τῷ ἀξιώματι « ὕπατος τῶν φιλοσόφων », 

ὅπερ χαὶ ὡς διαχριτιχὸν αὐτοῦ ἐπώνυμον παρέμεινεν" ὑπὸ τὸν 

τίτλον δὲ τοῦτον περιῆλθεν ἡμῖν καὶ ἡ προρρηθεῖσχ ἀνατομιχὴ 

διχτριοὴ αὐτοῦ. Ὃ πρῶτος ἐχδότης αὐτῆς Στέφανος ὃ 1,6 

Μουπο (2), ἀγνοῶν τὴν σημασίαν τοῦ ἀξιώματος ὕπατος, 

ἔπλασεν ἰατρόν τινα ὀνομαζόμιενον Ὕπατον. Στέφανος δὲ 

Βερνάρδος μετὰ χριτικῶν καὶ ἄλλων σημειώτεων ἀναδημοσιεύ- 
ε 

σὰς αὐτὴν ἐνόμισεν ὅτι ἀνεῦ Νὴ ἐν τῷ Ὑπάτῳ τούτῳ τὸν 
" 

Κύπριον ἰατρὸν Γεώργιον Σαγγινάτ πῶ, χντὰ ἐν ἔτει 1450, 

ων τὴν κῶδιξ ἐγράφη 
΄, ΓΙ Ε Ἂ 

υἱχν ὅλην ἑκατονταετηρίδα πρὸ τῆς ΝΣ ως τοῦ Σαγγινα- 

ον 

᾿ “Ἃ }] ε 

χωρὶς κἂν νὰ παρατηρήσῃ ὅτι ὁ ἜΣ ΠῸ 
-" 

(1) ᾿Ἰστορία σελ. 96]. ᾿Επιτάφιος εἰς ἀδελφὸν ᾿Αχτουαρίου, σελ. 99 

τοῦ παρόντος τόμου. 

(2) ανα βαονα, ρα. Βαίαν. 1, 518-516, 



ΠΡΘΟΔΟΓΙΓΟΣ. να΄, 

τίου (1). Ὅ Λαμπέκιος καὶ ὁ Κολλάριος ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν ἕτερον 

τῆς Βιεννχίας βιολιοθήχης χώδιχα προέτειναν τὴν εἰχοτολογίαν 

ὅτι ὁ ἐν λύγῳ Ὕπατος οὐδεὶς ἕτερός ἐστιν ἢ ὁ Ψελλός (2). 
» 

Αὐλλχ ὁ Φαορίχιος ἀπορρίψας τὴν γνώμην ταύτην συνετάχθη τῷ 

Βερνάρδῳ, καὶ ἔχτοτε πάντες οἱ βιδλιογράφοι καὶ οἱ λεξικο- 
Γ εἰ -" - ἘΠ ΨΞ » , ᾿ Σὰν ΓΙ Εὐε ἂν 

γράφοι χαλῇ τῇ πίστει ἀναγράφουσι τὸν ίον ἡπάτου τοῦ 
» “ ᾽ ᾽ Σ , ᾽ὔ Η 
ἰατροῦ. Εἰς ἐπαύξησιν δὲ τῆς περὶ ὑπάτου συγχύσεως οἱ συν- 

τάχται τοῦ χαταλόγου τῶν ἐν τῇ Παρισινῇ ἢ Παρισινῇ βιολιοθήχῃ ἀπο- 
, 

τεθησαυρισμένων χειρογράφων ἀπέδωχαν εἰς αὐτὸν τὸν Ἵππο- 

χράτην τὴν διατριθήν (3), πλάσαντες οὕτω τὸν Κῷον ἰατρὸν 

σχολάρχην πῆς αὺλ χρίσεως τς δημοτικῆς ἡμῶν γλώσσης πρὸς 

τὴν ἀρχαίαν. 
Κα ν »" ἐδ ε, ὑὸν ἀδοιο παλειΦ. λύε Ἃ “--λῷ- χαῦ, 

᾿ ἡ τοιαύτη ὁιένεξζις ὁριστιχῶς λύεται, ἂν ἁπλῶς: λάοω- 

εν ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ μὲν Ὕπατος ὁ Σαγγινάτιος τῶν βιογραφιχῶν με ἐν κ" τῶν ͵ - Ρ" ΕΥΥ - γί φι 

.-" “ " ἴων ο ε 

λεξιχῶν ἤχμασεν ἐν τῇ δεχάτη καὶ ἕκτῃ ἑκατονταετηρίδι, 

δὲ περιέχων τὴν εἰς αὐτὸν ἀποδιδομένην ἀνχτομικὴν διατριθὴν 
ΕΣ ’ 

ἐγράφη ἐν τῷ τεσσσαρεσχαιδεχάτῳ αἰῶνι (4). Εἰς τὴν σύγχυσιν 
Π 

φ » » " » ἊΝ ΨΝ - ε 

δὲ ταὐτην ἀφορμὴν ἔδωχεν ἡ εἴδησις ὅτι πραγματιχῶς ὁ ἐν 

(1) « Υἰχῖῦ Ἡνραΐαβ δηο. 1450. Ἐαὶϊ αααΐοσα σοθϑϊ ἘΟΥΛΔΠῸΞ 86 ΘΟΟΤΉ 65 

Του απ θηβίβ, ἀπᾶρ ΗἩγραΐαβ αἰοίαβ, αποᾶ οϑῦ ποτίσῃ αἰρηϊζαί5, αὖ ΙοΔΠη- 

Π65 ΖΔΟΠΑΥαΘ ΕΗ]. Αοίθανπϑ Δαρο!]αίαν " νοσαΐαν οηΐτη Ἡγραΐαβ Ποβίου 

Οροτοῖτϑ Θαηρηδίιβ.». Ιηἰροάποίίο ἃπαίογαΐϊοα οἷο. ρα. δ. 11}. 

ΤΠΊΘΡῸΒ οὐ Ιο. Θίθρῃ. Βουπαρᾶ, 1π|ρα. Βαΐδαν. 1744, Ῥγδοῦ. 

(2) (οταπιθηίαν ΒΙΡ]Ιοίἢ. ὙΙπάοθοη. ὙΙ1, 297. 

(3) « Ηἱρροογαίβ. 46 δοῦρουῦῖβ ραγύϊθυβ.». Οδίδϊοσιιθ οοα. Μαπυβουρῦ. 

ΒΙΡΙΙοίπμοοαθ ΒΘρΊ86, 11, ». 9518. Ν." 110. 

(1) « [5 σοᾶθχ βαθοι]ο ἀθοΐσηο αποτίο οχαγαΐαβ υἱδοίαν». 919. Ὃ χῶ. 

διξ οὗτος περιέχει πολλὰς χαὶ τ βυῤλας: διχτριοὰς διαφόρων λογίων, - 

ἐν οἷς χαὶ τοῦ Ψελλοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ ὅ ὄνομα ἀναγιγνώσχεται ἐν τῇ μετὰ 

τὴν ἀνατομιχὴν ταύτην διατριδὴν ἐπισυνημμένη ἑτέρα ἰατρικῇ πραγμα- 

τείχ « Τοῦ σοφωτάτου Ψελλοῦ περὶ χαινῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τοῖς 

νοσήμασι ἋΣ 



νβ΄. 190 ΘΕ. 

λόγῳ Κύπριος ἰατρὸς συνέγραψε παραπλησίαν τῇ τοῦ Ψελλοῦ 

διατριοήν, ἣν οὐδεὶς εἶδε. Ταύτην δ᾽ εὑρὼν ἐν τῇ Παρισινῇ βι- 
βλιοθήχῃ ἐχδίδωμι νῦν μετὰ τῆς τοῦ Ψελλοῦ, ἕνα οὕτω τε- 

λιχῶς τὸ ζήτημα λυθῇ. 

(1) Ἑρμηνεία τοῦ ὑπάτου [τῶν φιλοσόφων Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ] 

περὶ τῶν τοῦ σώματος μερῶν. 

Βρέγμα, τὸ λεγόμενον ἁπαλόν" ἰνίον δέ, ὁ ὀπισθόλακχος. 

Κρόταφος, αἱ μήνιγγες. ὙΠΟ ν ὃ μυελὸς τῆς χεφαλῆς. Βλέ- 

τρίχες τῶν ὀμμα- 

χοιλότης τοῦ ὀφθαλμο 

αρα, τὰ ὀμματόφυλλα. ᾿Επιολεφαρίδες, αἱ ρά, μιμαᾶτος ᾿ 
52 

Ξ 

ε “» 

υ, τοφύλλων. Μέγας χκανθός, ἡ ἡ πλησίον 

δηλονότι τῆς ῥινός" μιχρὸς δὲ χανθός, ἡ πλησίον τοῦ χροτά- ὺ ν ; ν 
φου χοιλότης τοῦ ὀφθαλμοῦ" τὸ δὲ ὅλον τοῦ ὀφθαλμοῦ χοῖ- 

λον, λέγεται ταρσός. Ὑπώπια, τὰ μῆλα τῶν μαγούλων, δηλο- 
«ε νότι τὰ ὑποχάτω τοῦ ὠπός. Σιχγόνες χαὶ παρεια μὲ τὰ μάγουλα. 

τὰ 

Ῥώθωνες καὶ μυχτῆρες, τὰ ῥωθώνια. Γένυες, τὰ χείλη. Λωδός, ( 
τὸ ἄκρον τοῦ ὠτός. 

Τῶν ὀδόντων οἱ μὲν πρόσθιοι, γόμφοι, οἱ δὲ μεταξὺ τῶν 

προσθίων χαὶ τῶν ὀπισθίων, οἱ τέσσαρες ὀξεῖς, κυνόδοντες, οἱ δὲ 

ὀπίσθιοι, ἀλήθοντες. 0 οὐρανίσχος, ὑπερῴχ " σφαγή, ὁ λάκκος 

τοῦ τραχήλου. Ὅλμος, τὸ ἀπὸ τοῦ τρχχήλου μέχρι τῶν χώ- 

λων, τὸ αὐτὸ χαὶ θώραξ. Στέρνα, τὰ στήθη. Μασθὸς ἐπὶ ἀνδρός, 

ὁ μὴ ἐσθιόμενος δηλαδή, μαστὸς ἐπὶ γυναικός, ὡς μασητὸς 

τῷ βρέφει. 

᾿Επισχήνιον, ἡ τοῦ μετώπου ῥυτίς, ΤΩΣ ἡ σούφρα. Κύστις, 
Ἁ « ’ “ ε ξεω Ἧι εἶν ’ [ ’ 

τὸ ὑπογάστριον. Μεταφρενα, ἡ ῥᾶχις. ᾿Ιξὺς καὶ ὀσφὺς, ἡ ζώνη, 

(1) Κῶδιξ Πχρισινῆς βιδλιοθήχης 1030, φ. 200. 



ΠΡΌΔΟΓΟΣ. Υγ.. 
οὐ μόνον ἡ πλευρά, ἀλλὰ καὶ τὸ πλευρόν. Ψόαι χαὶ ψοιαί, 

αἱ σάρχες αἱ ἐπιχείμεναι τοῖς νεφροῖς, τὰ λεγόμενα ἀπάκια. 

Λαγόνες, αἱ λαπάραι. Τλουτά, αἱ σφαιροειδεῖς σάρχες αἱ ἐπι- 
᾿  ἶ ὔ “ “ - ᾿ ςε " 3 “ " “« 

χείμεναι τοῖς χώλοις. Κῶλον χαὶ ἱερὸν ὀστοῦν, τὸ ἀπὸ τῶν 

γλουτῶν μέχρι τοῦ γόνατος ὀστοῦν. Γόμφος, ὁ ὑποχάτω τοῦ 

λαγόνος σύνδεσμος. Πόσθη, τὸ σπερμογόνον μόριον. Βάλανος, τὸ 

ἄχρον τῆς πόσθης. ᾿Αχροποσθία, τὸ δέρμα τὸ χαλύπτον τὴν 
ὔ 

βάλανον. 

Σφυρά, τὰ ἀπὸ τοῦ γόνατος μέχρι τῶν ἀστραγάλων. Κνήμη, 
5», “- ᾽ ε “ 9 

τὸ ἔμπροσθεν τοῦ σφυρίου. ᾿Αντιχνήμιον, ἡ ἄντζα. ἸΙγνύες, τὸ 

ὑποχάτω τοῦ γόνατος. Πέλμα, τὸ ὑποχάτω τοῦ ποδός" ταρ- 
» σός, τὸ ἐπάνω. Βραχίονες, τὰ ἀπὸ τῶν ὦὥμων μέχρι τοῦ ἀγ- 

κῶνος. ᾿Ωλέχρανον, τὸ ἐκ τοῦ ἀγχῶνος. ᾿Ωλένη, τὸ ἐντός" πῆ- 

χυς, τὸ ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος ὑέχρι τοῦ χαρποῦ. Καρπός, τὸ ἀπὸ 

οι τοῦ σχίσματος τοῦ μεγάλου δακτύλου ὑε- 

ταχάρπιον, τὸ ἀπὸ τοῦ σχίσματος τοῦ μεγάλου δαχτύλου μέ- 

χρι τῶν ἄχρων δαχτύλων. Τὸ συναμφότερον, ὃ καρπός, χαὶ τὸ 

μετακάρπιον, ταρσύς. 

Πρωχτός, ὁ χῶλος. Καὶ χοτύλη, τὸ χοῖλον τῆς παλάμης. 



νὸ-. ΠΡ ΟἾΛΘΟΙΣΤΥΟΥΣΣ 

(1) Διὰ στίχων πολιτικῶν ὀνομασίαι τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου 

πρὸς τὸ χοινότερον. 

Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ μαχαριωτάτῳ Νικολάῳ ἄχρῳ ἀρχιερεῖ 

υτέρχς Ρώμης Γεώργιος Σανγινάτιος, κόμης παλατῖνος 

Λατερανένσης εὖ πράττειν. 

᾿᾽οΟνόμαζέ μοι χεφαλὴν κάρη, σήντα χαὶ χέθλην, 

κόδη, ὀγύρη, κύμθην τε, κόρση, τριτώ, χρᾶς, κόρρῃη. 

Τὸ ἁπαλὸν οὖν λέγεται, βρέγμα, καὶ βρόγμον πάλιν, 
’ 3 ᾿ ἕ 

χοοτάφους δὲ τοὺς υήνιγγας, χαὶ χόρσα καὶ μηλίγγους 

ὅ ταρσόν, τὸ ὀμματώφρουδον, νεῖλον, χοιλάς, τοὺς λάχκους. 

Τὸ στόμα δὲ ὀνόμαζε στράγγος, καὶ μάταξ εἶναι" 
κ ’ ΄ ᾿ Α ι Ἂ 

τὴν σιαγόνα, γαμφυλήν, καὶ παρειὰν καὶ γνάθον. 

Οὔχτα τὰ ὠτία δέ, λοθοὺς τὰ πέριξ κύχλῳ, 

χαὶ ἐπισκήνιον φχσι τὸ μέτωπον τινὲς ἄλλοι. 

10 Καὶ ῥὶς ἡ μύτη μέν ἐστι, χαὶ χλίνεται ῥινός τε. 

Μύλας, χρατῆρας, καὶ ὀδούς, τοὺς ὀδόντας μοι φράζε. 

Ρέθος φασὶ τὸ πρόσωπον, χαὶ παρειά, καὶ κόρρη. 

Τὸ χεῖλος, ἕρχος λέγεται" ἀνθερεών, πιγούνι, 
Ἀ ͵ “- δ Χ δινΝ ΚΑῚ 

τὸν σφόνδυλον δὲ στροφέα, ἰνίον, χορυφήν τε. 

15 Λαιμός ἐστι παρηγορεών, ἀσπάραξ, λευχανία, 

τὸ ὠμοκόπιον λέγουσι, μετάφρενα τὄπισθεν. 

Καὶ ἴγγρος ὁ ἐγκέφαλος, λαιμὸς ὁ βρόγχος ἔστι" 

οὔλιξ ὁ οὐρανίσχος, οὐλαπισμὸς τὰ οὔλη. 

(1) ΙΚῶδιξ Παρισινῆς βιδλιοθήχης 2242, πιϑανῶς αὐτόγραφος. Τοῦ 

αὐτοῦ εὕρηται καὶ ἕτερον σύγγραμυνα « Βιόλίον εὐσύνοπτον περὶ σφυγ- 
ΠΩΣ ΤᾺ Ἁ ,ὔ ΡΞ 

υἱῶν συντεθὲν παρὰ Γεωργίου Σχνγινατίου ὑπάτου Ῥωμαίων χαὶ χόμη- 
- “ " 2 - - δι ἈΝ, τος. ΓἼΑρχ. Ὅταν εἰς παρόντα μεταχληθῆς ν. ᾿Αμφότερα τὰ πονημάτια 

ρτυδόν σον ον τὲ τ ρος ἊΣ ΣἊν τ ἀν συ , τῷ - ταῦτα τοῦ Σανγινατίου εὕρηνται καὶ ἐν ἑτέρῳ χώδικι τῆς αὐτῆς βιόλιο- 
Ἵ , : Ω ᾿ ΄ θήχης 2910. φύλ. 208 -213. 



20 

90 

40 

Ὀσφύς, ψοιὰ δέ, κα 

1 Ἐὸ Στὸ το τ ΕΥ̓ ὰ ΣΣ γε΄. 

Κοτύλη, τὰ σφαιρώματα, γλουτοὺς τὸν κατονομ. κάζει" 

[Π᾿ 

παρίσθμια, τὸν φάρυγγα, ἐντόσθισ, τὰ σπλάγχνα. 

3} Ἴριγγας καὶ ἀορτᾶς, λέγε. τὰς ἀρτηρίας. 

Νῶτος, ἡ ῥάχις λέγεται, καὶ ἄκνηστις, καὶ ψύα-" 
; 

περίαλλος, ἰσχίον δέ, χαὶ μήκωνες αἱ πλάται, 

χυρίως τὸ ἰσχίον δέ, ὑπονέφριος τόπος. 
7 

Μαζοί, οὔθατα, πάλαθοι, ὑπήτριαι, μασθοί τε" 
» “Ὁ ᾿ Α Α », “- ᾿ ΨΚ 

ὀφρῦς καλοῦσι τοὺς γλωτοὺς τοὺς ὄπισθεν τῆς ῥάχης, 

χαὶ ἐν τρισὶν ὀνόμασιν ὀνομάζεται αὕτη. 
δε Κ 
ἰξύν, ὅπερ ἐστιν ἡ ζῷτις. «-- 

- ᾿ “5 ᾽ 5» 3 

Κύοη, ἀγχοίνη, καὶ εἰ ἀκάς, ὠλήν, ἀγκώνας ἔστι. 

᾿Ωλέχρανον δὲ λέγουσι τὸ τὴν τοῦ πόρτας 

ὀνομάζεται χαὶ ἱερὸν ὀστοῦν, τὸ τῆς ῥάχεως ἄχρος. 

ΠΝ ““ο. 

“ ΝΣ ζῶ “- " 

Ιπους, παγίδας τῶν πλευρῶ» ἐν ἑνὶ πῖ μοι γράφε. 

Μάλη, ἡριάας λέγεται, «αἱ βυλμὸς δὲ ὁ πνεύμων. 
; » , , 

Λαπάρα, ψοίχ, χενξών, χαὶ ἀγκυλη, λαγκόνη. 

Στηθήνιον, καὶ κίθχρον, θώραξ, ἐστὶ τὸ στῆθος 
,ὕ ᾿ ἣν ᾿ { , : , ᾿ 

ψόαι καὶ ψίχι χαὶ ψοιά, τὰ λαγγώνιχ λέγε. 

Νηδύν, οἶστρον, εὐχατὴν, κύστιν, κοιλίας φύσχα, 
λ ΄ λ ΡΝ ΞΞ- Α ΄ , 

γηδὺν δέ, τὴν τῆς γυνχιχὸς μητροδόχον γαστέρα. 

Φολίς ἐστιν ὃ στόμαχος, ἦτρον, χαρδίας τόπος. 
΄ » ψῬ» 

Καμπύλη, μάρη, χείρ ἐστι, καρπός, ἔξω παλάμης, 

ἀντίχειρ, μέγας δάκτυλος, μύωψ, ὁ δεύτερός τε, 

σφάχελος, ὁ τρίτος δάχτυλος, τέταρτος, ἐπιόάτης" 

χαὶ λιχανός, πέμπτος ἐστι, κοῖλον χειρός, κοτύλη. 
ΡΝ ὌΝ ε » 

Πυρῆνα, ποσθή, βάλανος, δίδυμοι δὲ οἱ ὄρχεις 

τυ ῶ [Ὡ] - 
͵΄ - ᾿ ἣΝ " « ᾿ 

πέριλλος δὲ καὶ δόρυλλος, τὴς γυναιχὸς 

Χόντρος, καὶ πρό ἐΡΌεΙς ἐστι, τοῦ ὀμφαλοῦ ὁ τόπος, 

τρον, ἄτρον ὑπόγχοστρον, ἐφήθχιον, ποχοίλη (1): 

᾿ ΝῚ , ᾽ν “, ὩἉ -ῸὋ. ξ ν ΓΝ μν (}) Γρχπτέον, προχκοίλη, ἢ μᾶλλον προχοῖλι ὡς χαὶ νῦν λέγομεν. 



νυς. ποριο  Ἀεθύ-τδε 

παλάμης μέσον, γυίαλον, μετακάρπιον πάλιν 

Καρθμόν, καὶ πέζαν, καὶ προιὰ ὀνόμαζε τοὺς πόδας" 

Ὁ0 χόριον, σύνυστρον, χολάς, κωλήν, ἔντερα φράζε. 

᾿Επιγουνίδες, ἄντζαι δέ, γαστροχνήμιον πάλιν, 

χυλῶναι τὰ μετάσχελα, γνῦξ, γυῖαι δέ, τὸ γόνυ. 

ἤλντυγες, χαμαρόποδες, ταρσοί, ποδῶν τὰ στήθη. 

ἤΛλρδιον, τὸ πλατύποδον, καὶ χήλη δὲ ἡ ὄνυξ, 

Ὁ ψελίδωνες καὶ ἴσματα, βήματα ἰχνοπόδων. 

Ἕτερον δὲ περιεργότερον ζήτημα τῆς Ψελλιχῆς βιόλιογρα- 

φίας ἔσεται χαὶ τὸ περὶ τοῦ ἀληθοῦς συντάκτου τῆς γνωστῆς 

Τ᾿ ωνιᾶς, ἥτις φέρεται μὲν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς βασιλίσσης Εὐδοκίας 

τῆς Μαχρεμθολιτίσσης, ἰσχυροὶ ὅμως λόγοι πείθουσιν ὅτι μᾶλ- 

λον ὁ Ψελλὸς συνέταξεν αὐτήν. 

Καὶ πρῶτον αὐτὸς οὗτος γράφων πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμανὸν τὸν 

Διογένην ἐν καιρῷ τῆς πρώτης κατὰ τοῦ σουλτάνου ᾿Αρπ-ἀσλὰν 

ἐχστρατείας (1), ὑπόσχεται ἵνα προσφέρῃ αὐτῷ τροπαιοφόρῳ 

οὐ ταοθα, 55 τὴν ᾿Ιωνιάν παρεντίθημι δὲ τὸ σχετιχὸν τῆς 

ἐπιστολῆς {τ ὡς δεόμενον χριτικῆς τινος διορθώσεως" « ὥς 

γὰρ σὺ υ᾽ ἐποίησας ζηλωτὴν διὰ πάσης ἡμέρας ἐγκωμιά- 

, ἤ 7ὔ 

ζων χαὶ τῶν ἄλλων ἀσυγχρίτως προχρίνων, οὕτω δή σε χἀγὼ 

τῶν ἄλλων βασιλέων ὑψηλότερον θήσω βιθλίον ἐξενεγκὼν ἐπὶ 

(1) ἫἩμαρτημένος ὃ χ. Ματαϊὺ (ομτομορταρηΐθ Βυζδηίίπθ, ἀθπὸνθ, 1 

αδπένο) λέγει ὅτι τὴν ᾿Ιωνιὰν ἈΠ εγχεν ἣ Βυὐδοχία τῷ πρενωο. μετὰ 
Ἀ 

τὸ πέρας τῆς δευτέρας αὐτοῦ ἐχττρατείας, ἐπικχλούμε νος εἰς πίστωσιν 
Ν 

τὴν βαρτύρίαν τοῦ ΠΟΤΕ καὶ τοῦ Γλυχᾶ, ἐν ᾧ οὐδεὶς τῶν χρονο- 

γράφων τούτων λέγει τι περὶ τούτου. 



ΠΡ ΟἸΔΙΟΣΓΊΟΊΣΙ - νζ΄. 

σοί, οἷόν τινα λειμῶνα γέμον ἀνθέων χαὶ χάρι- 

τος (1) ». Νομίζω ὅτι ἡ τελευταία φράσις ἔχει κάλλιον οὕτω 

«ἴων τινα λειμῶνα, γέμον (τὸ βιόλίον δηλαδὴ) ἀνθέων 

χαὶ χάριτος »' τοσοῦτον δὲ μᾶλλον δυνάμεθα ὅπως διὰ τῶν 

λέξεων ἴων τινα λειμῶνα ὑπεννοήσωμεν τὴν ᾿Ιωνιάν, ὅσον 

ὁ Σουΐδας γράφει « Ἰωνιά, ὃ λειμὼν τῶν ἴων, ὥς περ 

ῥοδωνιὰ τῶν ῥόδων, καὶ χρινωνιὰ τῶν χρίνων ». 

Δεύτερον, αὐτὸς ὁ ΨΨελλὸς ἀπαριθμῶν ἐν τέλει τοῦ ἐγχω- 

μίου τῆς μητρὸς τὰ διάφορα φιλοπονήματα αὐτοῦ ἀναφέρει 

χαΐ τι σύγγραμμα ἐν ᾧ ἐξέθετο τοὺς βίους τῶν ποιητῶν χαὶ 

πεζογράφων « τίνες μὲν ἐν ἕπεσι συνεγράψαντο, τίνες δὲ τῇ 

χατὰ λογάδην λέξει ἐχρήσαντο (2) »" τοιαύτη δὲ πραγματιχῶς 

ἐστι χαὶ ἡ ἐν τῇ Ιωνιᾷ διχίρεσις ὑπὸ χωριστὸν τίτλον ἀλφα- 

βητικῶς φερομένων τῶν ποιητῶν καὶ τῶν πεζογράφων. 

Τρίτον, πάντα τὰ ἐν τῇ ᾿Ιωνιᾷ περιεχόμενα ἄρθρα ἀφορῶσιν 

εἰς τὰς μελέτας περὶ ἃς ὁ Ψελλὸς ὡς καθηγητὴς καὶ φιλό- 

ς ἰδία ἠσχολήθη. 

ἐἰξωι ὲ δὲ ὅτι ἡ φιλόμουσος βασιλὶς θέλουσα ἵνα προσ- 

φέρῃ φιλολογιχόν τι δῶρον εἰς τὸν τραχὺν Καππαδόχην, ἵνα, 

ἂν μὴ δί ἄλλο, ὡς λογία τοὐλάχιστον ἐφελχύσῃ τὸν σεσασμὸν 

αὐτοῦ, τῇ συναινέσει τοῦ πολυμηχάνου Ψελλοῦ προσήνεγχεν 
ἔ ε ΠΝ ω ἩΦΞ λ - ὡς ἴδιον φιλοπονήημα τὸ ἔργον ἐχξίνου. 

μ» Ὡ- εὴ Θ᾽ « φυ -« ξ 
“Ὁ 

τέρω προεθέμην ἁπλῶς ἵνα ὑποδείξω ὅτι ἡ Ψελ.- 
7ὕ ΝΣ ΕΥ̓ » Θ᾽ ὁ 

λιχὴ βιολιογραφία δὲν εἶναι ἔργον ἁπλῆς ταξινομή ἥσεως, ἀλλ᾽ ἀ- 
(65 τῷ ; 
[ῸὉ παιτεῖ γνῶσιν ἀχριοῇῆ τῶν πραγμάτων καὶ πρὸ πάντων μελέ- 

τὴν ἐπισταμένην περὶ ἑνὸς ἑχάστου τῶν φιλοπονημάτων τοῦ 
’ 

βυζαντινοῦ πολυγράφου. 
ἱ 

(1) Τόμ. Ε΄. σελ. 226. 

(3) Αὐτ, σελ. 59. 



νη΄. ᾿ ΠΡΟΟ ΔΙ ΌΣΓΟΟΙΣ: 

Πάντα σχεδὸν τὰ ἐν τῷ παρόντι τόμῳ περιεχόμενα πονή- 

ματα τοῦ Ψελλοῦ ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 11 δ᾽ ἑλλη- 
-" Ν «ὦ » γκΚ}π - ς τ. ἶ νιχοῦ χώδιχος τῆς ἐν Παρισίοις ᾿Εθνικῆς βιολιοθήκης " ὁ κῶδιξ 

τὰ ᾽ ἧς. ὌἫἪΡρσννε ε οὗτος γεγραμμένος ἐν τῇ δωδεχάτῃ ἑχατονταετηρίδι ὑπὸ λογίας 
9 ᾿ » » ω 5 

χαὶ ἐξησχημένης ἐν τῷ ἀντιγράφειν χειρό:, ἀπέκειτο σηπόμενος 

ἐν. τῇ μονὴ τῆς ἁγίχς ᾿Αναστασίας τῆς ᾿Φαρμαχολυτρίας () 

μέχρι τῶν μέσων τῆς ἑπταχαιδεχάτης ἑκατονταετηρίδος, ὅτε 
, 

ἄγνωστός τις ἁρπάσχς αὐτὸν ἔσωσεν ἀπὸ προφανοῦς καταστρο- 

φῆς, χαὶ κομίσας εἰς Παρισίους προσήνεγκεν εἰς τὸν φιλόμουσον 

χαρδινάλιον διαζαρῖνον (2). Ὁ διάσημος Φρχγκχῖσκος ὁ Οοτ 6 Η5 

πρῶτος μελετήσας τὸν χώδιχα τοῦτον (9) ὑπεσχέθη τὴν δημο- 
7 1, ΟΣ σίευσιν ἐνίων τῶν ἐν αὐτῷ περιεχομένων λόγων καὶ ἐπιστολῶν, 

πλὴν διάφοροι περιστάσεις ἐκώλυσαν τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑπο- 

σχέσεως τοῦ φιλοπόνου ἀνδρός, ὡς καὶ τοῦ ὕστερον ἀναλαθόύντο: 

τὴν ἐχπλήρωσιν αὐτῆς Μιχαὴλ τοῦ 1ιϑαυΐθη. ᾿Απὸ τῆς βιόλιο- 
ὙῈΣ “Ὁ γ , » ΣΝ ἐπὴν Ἷ » Δὸν Ρρ 

θήχης τοῦ δυνά τ ρτν μετήχθη τὸ χειρόγραφον εἰς τὴν βιόλιο- 

μέχρι τοῦ νῦν ἀποτεθησχύρισται. 
-δϑο 

θηχην ἐ 

Ἡ ἀρχικὴ τοῦ χώδιχος ἀρίθμνησις ἐγένετο χατὰ ὀχτάδια, 

σημειούμενα δύ ἀλφχοητιχῶν χαρακτήρων ἀλλὰ ταῦτα, καλῶ: 
ι 

βχίνοντχ μέχρι τοῦ ε, ἐπὶ τοσοῦτον ὕστερον συγχέονται, ὥς τε 

οὐ μόνον ἡ συνέχεια μεταπηδᾷ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸ ἕτερον, 

() Ἔν τῇ δευτέρχ χ ἀγράφῳ σελίδι ἀναγινώσχεται « βιόλίον τῆς ἁγίας 

Ἀν οσρανίαι τῆς Φαρ μαχολυτρίας τῆς ἐν τῷ μεγάλῳ Βουνῷ ». Βἰχάζω 
« 

ἡ μονὴ αὕτη ἐστιν ἢ αὐτὴ ἐν Θεσσαλονίκη χαὶ ἐν τῇ ἐπισχοπὴ ᾿Αο- 

ΟΞ Ξῷ χμερίου ἀνήκουσα ἁγία ᾿Ανχστχσίχ ἣ Φαρμακευτρία (βλ. Μεσαιωνιχὴν 

Β ὅλιοθ. Γ΄, 568). 
(2) Ἐν ἀρχῇ τοῦ κειμένου ἀναγινώσκεται « Ἐκ ὈΙΟ]ούμθοα οαρα μα] 5. Μὰ-- 

ΖΟΥΙηΐ ». 

(8) « Εὐπ5 (Ἴελλοῦ) ΟΡΘΙ ΤΩ ΒΡ ΒΒ ΒΤ ἀγὼ νο! ατηθη δια ἰΐὰ Ῥυϊάθιη 16-- 

οορῦ οαν Π8]}15 ΜαζΖαυίητβ, 5Β0α σαρῖθ οὗ νρίπσίαΐο Τοράἀαύαχῃ ». Οὐ ὈΟΗ͂Β, 

ΤΠΘοΟΡΒδηΐβ ΟΠΤομΟρΤΡΗΐΪα, 40, ἢ. 80, 



ΗΘ, ΘΙΟΟ Σι νθ΄. 

χτάδιχ, ἄλλοτε μὲν εἰς ἐννεάδια, ἄλλοτε δὲ εἰς τριά- ὃ ι ΄ 
αι τὰ 

ριορίζονται, ἀλλὰ χαὶ δὶς ταῦτα δια καὶ μέχρις ἑνὸς φύλλου πε 

σημειοῦνται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀλφαδητικοῦ χαραχτῆρος, καὶ τὰ 
" ε “- ν᾿ ᾿ , »᾿ 

τελευταῖχ ὡς πρῶτα λογίζονται. Ἔν τούτοις ἄγνωστ τός τις, πι- 

θχανῶ: ὃ φιλοπονώτατος ΟοΙΠθΘΗΒ, ἐπισταμένως τὺν χώδιχα 

μελετήσας, καὶ λύσας αὐτὸν ἐταχτοποίησε χάλλιστα, ὥστε χαὶ 

ἡμεῖς ἐπιμελῶς μελετήσαντες αὐτὸν εὕρομεν ἄριστα ἔχοντα, 

πλὴν μιχρῶν τινῶν ἐν τῇ σελιδχριθμιήσει σφαλμάτων" οὕτως 

ἡμαρτημένως μὲν μετρεῖται τὸ φύλλον 40, ἀντὶ 99, χαὶ τοῦ- 

το, ἀντὶ 40, ὡς ὑπεδείξαμεν ἐν τῷ ἐχδεδομένῳ ἐπιταφίῳ εἰς 

Ξιριλῖνον (Δ΄ σελ. 409), ἐπίσης δὲ χχτὰ λάθος ἐσ σημειώθη ὁ φ ἢ 
ὁλιχὸς ἀριθμὸς τῶν φύλλων 919, ἀντὶ τῶν πρχγματιχῶν 520, 

ἀολεψίχς μετρηθέντος τοῦ φύλλου 194. 
γϑς ν᾽ ΝῪ ΄ - ἢ. ΄ 

᾿Επειδὴ δὲ ὁ χῶδιξ, ἀποτελῶν τὴν κχυριωτέ 
ἘΣ 

δὰ - το ως Ὁ Φ - 

ψΨελλιχῆς βιολιογρχφίας, ὑπ᾽ οὐδενός ποτε περιεγράφη, θεωροῦ- 
ΑΘΕΕ ί -“΄ ἀς-  Α͂, ΘΟΥΡ ἢ ὑεν ἀπαραίτητον ἵνα ἐπισυγάψωμεν λεπτομερῇ κατ αγρα φὴ 

ἐν αὐτῷ περιεχομένων. 



τ 

Ὁ) 9 Σ᾽ 4. Θε Το θὲ Ζὲ 

Ἑλληνιχὸς χῶδιξ τῆς ἐν Παρισίοις 

βιόλιοθήχης 11δώ, μεγάλου σχήματος. 

φύλ. 1. τἀὐθο πρῶτος. Εἰς τό, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. ἔΑρχ. 

"Εδει υε ἐν αὐτὸν ἐχεῖνον τὸν πρόδρομιον τῆς θειοτέρας 
ὃ 

Χριστοῦ παρουσίας. 
Ἂ 3 

φιν Ὁ: Εϊε τὸ εὐαγγελιχὸν ἐπτέν Πνεῦμα ὁ θεός, χαὶ τοὺς 
Ὁ" 

, 

εὸς 

προσχυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι χαὶ ἀληθείᾳ δὲ εἴ προσ- 
Α 

χυνεῖν. Αρχ. ᾿Ιδοὺ καὶ αὖθις ἐπὶ τὰς εὐαγγελικὰς ἡμᾶς 

ὑεταχχλεῖται φωνάς. 

φ. 2". Εἰς τό, Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. ΓΑρχ. Πῦρ 

φησιν ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 

φ. 8᾿. Ἐκ τοῦ εἰς τὴν Πεντηχοστὴν θεολογιχκοῦ λόγου, 

Οἶδε μὲν τρέφειν καὶ πέντε ἄρτοις. Αρχ. Οἷδε μὲν τρέ- 

φειν καὶ πέντε ἄρτοις πενταχισχιλίους. 

φ. 4. Εἰς τό, Ἅ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ 

ἐργάζομαι. ἼΑρχ. Πῶς φασι τῆς χατὰ τὴν γένεσιν βίολου. 

φ. 4." Εἰς τὸ εὐχγγελικὸν ῥητὸν τό, ᾿Απάρτι ἐγὼ οὐ μὴ 

πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου. ἔΑρχ. ᾿Επειδὴ 
’ ΠῚ λ Ὁ 2 “Ὃ πρὸς τῷ πέρατι γέγονε τῆς μετὰ τοῦ σώματος ἐν τῷ βίῳ 

. δ΄, Εἰς τό, ᾿Απάρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ 

τοὺς ΕἾ ΑΝ τοῦ θεοῦ ἀναθαίνοντας χαὶ χαταθαίνοντας. 
ς Α 

Λρχ. Ζητεῖτε οἷχ εἰκός, τί μὲν τὸ ἀνεῳγέναι τὸν οὐρανόν. 
μὴ ν Ν ᾿ 

φ. 6. Εἰς τό, Προέχοπτεν ὥς περ ἡλικίᾳ, οὕτω δὴ χαὶ 
7 . ΠΣ σοφίᾳ καὶ χάριτι. ΓΛρχ. Καὶ τοῦτο τῶν δυσχαταμαθήτων 

ἢ 7) » , δ᾽ ΘΗΝ ΜΣ,: , Α τὴν 
χαὶ λίαν ἐργωδη χεχτήημενων τὴν νόησιν. 

φ. 6", Περὶ μύθων [ὁ αὐτὸς λόγος ἐν φύλλῳ 157 ὑπὸ 
4 » 

τὴν ἐπιγραφήν, Λόγος ἀλληγορῶν τὴν τοῦ Διὸς γένεσιν 



ἘΘΘΑΛΘΟΤΡΟΟΣ. Βι. 

τὸν χαταποθέντα λίθον τῷ Κοόνῳ τὴν Διὸς ἀνατροφὴν 

ὑπὸ τῶν Κουρήτων χαὶ τὴν τοῦ Κρόνου ἀναίρεσιν). Αργ. 

Μῦθος μὲν ὡς ἀληθῶς ἅπας μῦθος ᾿Ελληνιχὸς [Ἐδημο- 

σιεύθη ἐν τῷ ΑΠπυδΙΓΘ Ῥοὰν 165 Εὐπᾶοθ5 ατθοασθβ 6ἢ 

Ετδησο, 1870]. 

10 φ. 7. Ἔχφρασις ἢ ἀλληγορία. Αρχ. Βούλεται μὲν ἡ 

Κίρκη καὶ τὸν ᾿οΟδυσσέα μεταμορφοῦν. [Ἐξεδόθη ὑπ᾽ ᾽᾿Αο- 

σενίου Μονεμθασίας, μετ᾽ ἄλλων πονηματίων ἐν τέλε!: τῶν 

᾿Αποφθεγμάτων [Ρώμη 1500 1] χαὶ ἐν τέλει ἩογΔΟΙΙα 5 

Ῥοπύϊοϊ δ]]θρουῖαθ ἴῃ Ἠοτηθρὶ [ΡῈ] 85, Β851186 1044]. 

11 φ. 1." ᾽Εκ τῆς πρὸς Φιλιππησίους, εἰς τό, ἐν ὁμοιώματι 

ἀνθρώπου γενόμενος.᾿ γθώ Τρεῖς ἐμφαίνει τὰς ἀτοπίας τὸ 

ἀποστολιχὸν τοῦτο καρ 

χὰ πρὸς τὸν πατέρα μου. 
Ἁ 3) » ΕῚ ’ὔ ,ὔ κ 

Αρχ. Προπετὲς ἄλλως εἴ τις ἀποροίη πρός τινα γραφικὴν 

ῥῆσιν ἢ ἔννοιαν. 

18 φ. 8". Εἰς τό, ὅστις ἐρεῖ λόγον χατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 

θρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 

βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. Αρχ. Ἔστι μὲν χάν τοῖς 

Μωσαϊχοῖς διδάγμασιν ὁ λόγος ἀπόρρητος. 

14 φ. 9. Εἰς τό, ἄπειρον οὖν τὸ θεῖον καὶ δυσθεώρητον. Αρχ. 
, Τρία ταῦτα προσμαρτυρεῖ ὁ μέγας πατὴρ τῷ θεῷ. ὃ 

106 φ. 9΄. Εἰς τό, χἄν τις οἴηται τῷ ἁπλῆς εἶναι φύσεως ἢ 

τελέως ἄληπτον. ΓΑρχ. Τὸ χἄν τις οἴηται τῷ ἁπλῆς εἶναι 

φύσεως ἢ τελέως ἄληπτον, ἢ τελέως ληπτόν, οὐ πρὸς τὸ 

προσεχές μοι: δοχεῖ ἀναφέρεσθαι. 

16 φ. 10. Εἰς τό, Τὸ γὰρ ἦν καὶ ἔσται τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς ψ»- 

γου τμήματα χαὶ τῆς ῥευστῆς φύσεως. ΓΑρχ. Δοχεῖ μὲν 

οὕτως κατὰ τὸ τυχὸν προσερρῖφθαι τῷ μεγάλῳ πατρί. 

17 φ. 10". Εἰς τό, Αἰὼν γὰρ οὔτε χρόνος, οὔτε χρόνου τι 
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ΠΡΘΟΘΟΑΘΓΟΣ 

μέρος. ΓΑρχ. Παντάπασί μοι δοχεῖ ὁ μέημις οὗτος πατὴρ 
ι ὶ 3 -» ᾿᾿ ι “ 5 ὦ Ξ ᾽ Ε 

ἐν τῷ περὶ τοῦ αἰῶνος λόγῳ χα χρόνου. 

φ. 11". Εἰς τό, ᾿Επεὶ δὲ οὐκ ἤρκει τὴ ἀγαθότητι τὸ χι- 

νεῖσθαι. Λρχ. ᾿Αγαάμαι ὑμῶν ὦ παῖδες, οὐ τὸ ἁπλῶς 

φ. 12. Εἰς τό, Νοῦς μὲν οὖν ἤδη καὶ αἴσθησις. ΓΑρχ. ᾽Εοί- 

κασί μοι τῶν ἐξηγητῶν ἔνιοι. 

ῳ. 13. Εἰς τό, Τὸ -μὲν ἵνα μένῃ καὶ δοξάζῃ τὸν εὐερ- 

γέτην. ἼΑρ) . Οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τοῖς μεγάλοις ζητήμασι, 

τῆς εὐπαιδευσίας ὑμᾶς ἄγαμαι. 

φ. 18", Εἰς τό, Ζῶον ἐνταῦθα οἰχονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ 

μεθιστάμενον. "Αρχ. Δείκνυσι χαὶ φυτὸν τῆς ῥίζης τὴν 

δύναμιν, καὶ καλάμη σίτου τοῦ σπέοματος τὴν χχταθολέήν. 

φ. 14. Εἰς τό, καὶ πέρας τοῦ μυστηρίου τῇ πρὸς θεὸν 

νεύσει θεούμενον. ΓΑρχ. Οὔτε πηγὴ ἐλευθέρα καὶ προχει- 

μένη καὶ ἄφετος. 

φ. 14", Εἰς τό, λεῖπον τοῦ λαμπροτάτου θεοῦ καὶ ἰδεῖν 

χαὶ παθεῖν. ΓΛογ. Χθές που μετὰ Μωύσέως τῷ τῆς θεω- 

ρίας ὄρει προσπελά ἄσαι τολμήσαντες 
Θ 

φ. 15", Εἰς τό, θεωρία γὰρ ἦν τὸ οὐθάμ ὡς ἡ ἐμὴ θεω- 

ρία. ἼΑργ. ἙἭ ρων ὑμᾶς καὶ πάλαι περὶ τοῦτο λιχνευο- 

μένους τὸ ζήτημα. 

φ. 16". Εἰς τό, διὰ πασῶν ὅδευσον τῶν ἡλικιῶν Χριστοῦ 

χαὶ δυνάμεων. Αργ. Κινεῖ μὲν ἡμᾶς πρὸς τὴν ἐπίλυσιν 

τοῦ νῦν ποοσληθέντος ῥητοῦ τὸ ὑμέτερον πρόθυμον. 
ϊ ἱ 

ΓΙ 
ᾧ. 17. Εϊξ᾽ τὸ; ᾿ξ ἐδτιν δ᾽ τοῦ ποτῥοξ τ ὅροι ὍΝ νος, 
"Δρ. 7: .7.5. ,ὔ β-- Ὅν, “ ς 9} » .“ νὰ ὶ λό 

θχ: τϑῖται τί ποῖξ ἐστιν ὁ τοὺ πτρος ορος χκαὶι λο- 

ς γὸς, παρὰ τῷ πατρὶ ῥηθὲν περὶ τοῦ υἱοῦ. 

ἐπαίνους οἷδα τούτων σαφῶ: χαὶ 
3 
Ὁς 

" ΒΕ ᾽ » 

τὰς πω; Αρχ. Οἱ δὲν ἀπειχὸς φιλοσόφους ὄντας 
᾽ 



πΦΌΛΟοΟΦ Ο.. ΕΥ. 

28 φ. 18 Εἰς τό, χἀὲ ἡμῖν μὲν βρωθήσεται ὁ ἀυνός, οἱ 
" γ - .ς “Ὁ » ΄-« 

δέ, θρηνείτωσαν. ΓΑρχ. Τῷ χατὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀμνοῦ 

πράγματι προσχρορμ κμόζων ὁ μέγας πατὴρ τὸν τῆς ἀναγω- 

γῆς λόγον. 

29 φ. 19". Εἰς “τό, ἔστι τοίνυν ἐξετᾶσαι πρᾶγμα καὶ δόγμα. 
ΕῚ 

Αρχ.᾿ "Ἔδει ὑέν, ὦ φίλτατοι παῖδες, υὴ πολυπραγμονεῖν 

τὴν τοῦ μεγάλου πατρὸς λύσιν. 

90 φ: 20". Εἰς τὸ εὐχγγελυχὸν ἐθθὴν τό, γρηγορεῖ 
[2 ες ’ ι Α 7 ς ΕΝ 5 

οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ χύριος ἔρχεται, χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Αρχ. 

ω, Ξ ο) τὴ μὰ. ο Ὄ ὮὩ 

ς ἀληθῶς, μᾶλλον δὲ γρηγορήσωμιεν, ὅτι οὐχ «ἡ 
) 

Θ. 

οἴδατε ποίᾳ ὥρχ ὁ Κύριος ἔρχεται. 
Γ᾿ 9) » ᾿ οὐδ ΑΌν Α ΒΕ , ᾿ Ὄ 

ΘΊ φ. 22. πξηγαρες γλαφυρὰ εἰς τὸν τῷ χω πατοὶ ΤΕ 

λαμπρᾷ ἡμέρᾳ τῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ ἡὐδὰ ἀναστά- 

σεως. ἼΑρχ. Πολλοὶ τῶν χαταστησαμένων τὰς θεολογιχὰς 

τέχνας, οὐ γὰρ θεολόγος μέγας. 

9.9. φ. 29. Διήγησις εἰς τὸν θεολογιχὸν δεύτερον λόγον οὗ ἡ 

ἀρχή, ἐπὶ τῆς φυλαχῆς μου στήσομαι. ἼἌρχ. Οἱ τῷ με- 
ἵ 

γάλῳ θεολόγῳ τὴν πεοὶ τοῦ πάσχα ὀπτασίαν ὡς ἀληθῶς ἐλ Φο. 1 “νῷ Β ἀκοὰς δ᾽ ἃ ν τ ὦν 4 Φ 4Λὴηὴ 93 
ἱ 

εἰναι. -« 
; δ “ 

χαριζόμενοι, χόλαχές μο: δοχοῦσι 

89 φ. 24. ᾿Εχ τοῦ εἰς τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον εἰς τό, ᾧ τινι: 
τ .-" "' γ Ὁ ιν 

υὑὲν οὖν εξε ΣΥΝ Ἢ ἧι Αρχ. Τῆς θείας ὁ πατὴρ μαχαριό- 
ὶ ὶ 

ὕλην. 

94. ῳ. 24", Ἐκ τοῦ, πάλιν ᾿Ιητοῦς ὁ ἐμός" εἰς τό, πατὴῤ ὁ 
ἑ φιλοσορώτα- 

" - 
πατὴρ χαὶ ἄναρχος. Αρχ. “Ἑλλήνων μὲν ὁ 

τοι πεοὶ τὴν παο᾽ ἐχείνων θουλλουμιίένην μοναρογίαν τοῦ πέρι τὴν παρ -Ἐκξ ί ε μοναρχίαν. 

9 φ. 20. Ἔκ τοῦ περὶ τοῦ πνεύματος λόγου εἰς τό, Σχὸ- 
ἮΝ ΕΣ ᾽ ᾽ ᾿ 7 “ ᾿ 

δουχαῖοι μὲν οὐδ᾽ εἶναι. ἼΑρχ. Παρὰ τοῦ πνεύυχτος ὁ 

θεολόγος πατὴρ περὶ αὐτοῦ δὴ τούτου τοῦ πνεύματος: 

διαλέγεσθχι εἰληφώς. 
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φ. 26". Εἰς τὸ Σολομώντειον ῥητὸν τό, ἀνατέλλων αὐτὸς 

ἐχεῖ πορεύεται χαὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν χαὶ εἰς τὸ θεο- 

λογιχὸν ῥητὸν τό, ὁ μὲν οὖν ἡμέτερος λόγος, ὥς περ ἵπ- 

που χαὶ βοὸς καὶ ἀνθρώπου καὶ ἑκάστου τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ 

εἶδος εἷς λόγος ἐστίν. ΓΑρχ. Οὐ δύο μοι γλῶσσαι ἵνα κατὰ 

ταὐτὸν τοῖς ἐρωτήσασιν ὑμῖν χαρίσωμαι. 

- [Εἰς τὸ θεολογικόν, Ὃ μὲν ἡμέτερος λόγος ὥ 

ἵππου χαὶ βοός. ΓΑρχ. Εἶτα πῶς οὐκ ἐσκότωνται ὁ 

τὸν τοῦ πατρὸς λόγον κυρίως θεὸν ὀνομιάζοντες]. Ὃ αὐὖ- 

τὸς λόγος χαὶ ἐν φύλλῳ 909", ὑπ᾽ ἀριθ, 201. 

φ. 21", Περὲ τοῦ χατὰ τὸν σταυρὸν χαὶ ταφὴν τοῦ Χρι- 

στοῦ μυστηρίου. ΓΑρχ. Ἢ τοῦ λόγου οἰκονομία. μυστή- 

ριον μέν ἐστιν οὐσιώδους πρὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν ἑνώσεως. 

φ. 21", Περὶ τῆς κιθωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, τοῦ ἱλαστηρίου 

χαὶ τῶν λοιπῶν. ἼΑρχ. Ἢ χιθωτὸς τοῦ μαρτυρίου ἐκ ξύ- 

λων ἀσήπτων ἐγεγόνει τῷ Νωῦσῇ. 

φ. 28", Σύντομοι ἀλληγορίαι τῶν παρὰ τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

νομίμων τε χαὶ ἐθῶν. ΓΑρχ. Αὐτίκα ἡ περιτομὴ οὐχ ἐστι 

τῆς ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν ἀρτιότητος περιαίρεσις. 

29. Περὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς θείων ἀριθμῶν. Αρχ. Δοχεῖς 

μοι θαυμάζειν ἀεὶ τὴν Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν, ἀδελφὲ 

φίλτατε. 

φ. 80. Περὶ δογματικῶν ὀνομάτων, ἴΑρχ. Σὺ μὲν περὶ 

τῆς σημασίας τοῦ ἐνυποστάτου ἐζήτησας. 

φ. 90" Περὶ τῶν μετὰ θεὸν χαὶ περὶ θεὸν τεταγμένων 

βερεημα» καὶ τάξεων. Αρχ. Οὐδὲν 1 προοιμιασάμενος, διὰ 

τὸ πολλὰ δεῖν ἐν ὀλίγοις εἰπεῖν. 

φ. 91". Περὶ τῶν ἐν τῷ Νομοχανόνῳ. ἔΑΛρχ. Ἢ περὶ τοῦ 

Νομοχανόνου περὶ οὗ μαθεῖν ἐζήτησας διάταξις “τοιαύτη 

φ. 92. Περὶ τῶν ἀλληνάλλως ἐγχξειμένων προθέσεων τῇ ἷ ἐμ» β ' 
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ἤΑρχ. Δεῖ τὸν φιλόσοφον παντοδαπὸν εἶναι καὶ ἜΗΝ 

σθαι μὴ μόνον ἐπιστήμας καὶ τέχνας εἰδέναι. 

φ. 89. Τοῦ αὐτοῦ- ἐπιτάφιος εἰς τὸν μαχαριώτατον πα- 

τριάρχην κῦρ Ἰωάννην τὸν Ξιφιλῖνον [ἐξεδόθη ἐν τόμῳ Δ΄ 

τῆς Μεσαιωνιχῆς Βιδλιοθήχης σελ. 421-62]. 

ἜΤ: Τέλος τοῦ εἰς ταν ρδνικον Δούκαν ἐπιταφίου, οὗ 

ἡ ἀρχὴ ἐν φύλλῳ 179", ὑπ᾽ ἀριθμόν 139. 

φ. 41". [Μονῳδίχ! εἰς τὸν σοφώτατον μητροπολίτην Με- 

λιτηνῆς. ΓΔρχ. Οὐ τὸν Μελιτηνῆς σεμνῦναι βουλόμενοι τὴν 

ἐνταῦθα μετηλλαχότα ζωήν" [ἐλλείπει τὸ τέλος]. 

φ, 42. Σημείωμα [|δημοσιεύεται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ 

σελ. 203-319]. 
φ. 43". Τοῦ αὐτοῦ, ὑπόμνημα ἕτερον [ὁμοίως σελ. 197-203! 

φ. 45. Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστουον. 

Αρχ. Τῷ χρυσῷ καὶ τὴν ψυχήν, καὶ τὴν γλῶτταν Ἰωάννῃ. 

φ. 46". Τοῦ αὐτοῦ, ἀπόχρισις σχεδιασθεῖσα πρὸς τὸν χῦ ῦρ 

μενδθδννδ ον ἐρωτήσαντα ἘΡΥ τοῦ τῆς γεωμετρίας υαθή- 

μᾶτος, ποῖον τὸ τέλος αὐτῆς. ΓΑρχ. Πολλο ί μοι πολλάκις 

διηνωχλήχασ! περὶ τῶν δυοῖν τούτων μερῶν τῆς ὅλης 

μαθηματιχᾶς [ἐξεδόθη ὑπὸ Βοϊδδοπαάθ, ἩῬελλός, Νογίτα- 

ῬΕΓρδΘ 1898, σελ. 189]. 

φ. 417. Τοῦ αὐτοῦ, περὶ νοητοῦ χάλλους. ΓΑρχ. Τὸ πρῶτον 

χαὶ νοητὸν χάλλος, ὁ θεῖός ἐστι χαὶ πολύτιλος νοῦς. 

φ. 47". Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῶν ψαλμῶν, πρὸς τὸν βχσοιλέχ 

χῦρ Μιχαὴλ τὸν ῥαβῤμαρὴ χαὶ περὶ τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν, 
' ἱ 

᾿ -“ “ Τῷ ΕΣ -“ “Ὁ - “-- χαὶ λοιπῶν. Δ, Γῷ ἐμῷ βασιλεῖ χαὶ θεῷ, τῇ χρείτ- ῃ - 

τον: ὄντως: χαὶ ψυχῇ καὶ φύσει. 

φ. ὅ0. Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸν Λογγίοχοδον ᾿Ιωάννην ἐπαινε- 
, 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ε΄. ξ. 
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᾿ΕΡ Θ Ὸ ἜΤ Ὸ ἜΣ 
, Μ « - ΕΣ “Ψ » τιχός. ἼΔρχ. Ὡς εὖ τῷ Ἰταλῷ, εἰ δὲ βούλοιτο Λατίνῳ 

φ. 51. Πρὸς Πόθον τὸν βεστόάρχην ἁ 

τοῦ θεολογικοῦ χαραχτῆρος. ΓΑρχ. Ν 
φίλτατε, εἰ τῶν πρὸ ἐμοῦ ῥητόρων Ἰ λόθῃ ὑπὸ τοῦ Κ. 

Οοχο ἐν Οδίδϊοραβ Οοά. ΒΙ Π)ούμθοδθ Βοάϊθίδηδθ, ΠῚ, 
σελ. 148 - 751]. 

φ. 4". Πρὸς αὐτὸν ἐρωτήσαντα, ποῖος ἐγχωμίων χρείτ- 

[ἐχδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 497 - 499]. 

φ. ὅθ. Περὶ τοῦ χλέμματος οὗ πέπονθεν [ἐξεδόθη ὑπὸ 

Βοϊββοῃδάθ, ἸῬελλός, σελ. 1117]. 
ι 

φι ΘΌς ᾿Απολογητιχὸς ὑπὲρ τοῦ Φιλιπποὺυπ τόλεως Λαζά- 

ρου χαθαιρεθέντος. Αρχ. Εἰ μὲν οὖν ἕτερός τις, ὦ θεία 
Ἁ ι ε ’ὔ 

χαὶ ἱερὰ σύνοδος. 

φ. ὅ9. Πρὸς τοὺς μαθητὰς περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν διχῶν. 

ἼΑρχ. Ὁρῶν ὑμῶν ἐνίους [ἐξεδόθη ὑπὸ Ποϊπϑοπδάο, ᾿δελ- 

λὸς σελ. θῦ, χαὶ μετὰ λατινιχῆς μεταφράσεως ὑπὸ Μ|- 

στθ, Ῥαύγοϊορία Οατγϑθοδ, νοὶ]. ΟΧ ΧΙ, σελ. 1001]. 

φ. ΟἹ, Εἰς. τὸν δρουγγάριον τῆς βίγλης κῦρ Κωνσταντῖνον 

τὸν Ξιφιλῖνον ἀξιώσαντα αὐτὸν μεταθαλεῖν τὸ τοῦ ᾿Αρι- 

στοτέλους λογικὸν ὄργανον ἀπὸ τοῦ ἀσαφοῦς ἐπὶ τὸ σαφές. 

Ι᾿ Ἐχδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 499 - 502]. 

φ. 61". Πρὸς τὸν λογοθέτην τοῦ δρόμου τὸν ᾿Αλωπὸν 

ἐρωτήσαντα, οἱ δύο Βασίλειοι ἢ οἱ δύο Γρηγόριοι ὁμώνυμοι 

ἢ συνώνυμοι; Αρλ. Τοῖς μὲν ἄλλοις, πάντων ἀνδρῶν ἐμοὶ 

λογιώτατε, περί τινος τῶν χατὰ φιλοσοφίαν διαπορουμέ- 

νων πυνθανομένοις |᾿ Ἐλλείπει τὸ τέλος]. 

φ. ΘΖ. Οἴνου ἐγκώμιον. [᾿Ἑλλείπει ἡ ἀρχή]. 

62". Πρός τινα χάπηλον μεγάλαυχον χαὶ φιλοσοφοῦντα 

διάχενα. [᾿Εχδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ, σελ. ὅ02 - 505]. 
-“ 

φ. 60", Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὴν τῆς ἁγίας Σοφίας σύμ πτὼ- 
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ἼΛρχ. Ἦν ἄρα χαὶ συμφορὰ συμφορᾷ: χαὶ πάθος πά- 

θους [ἐξεδόθη ὑπὸ ᾿Αλλατίου ἐν σημεξιώσεσιν εἰς Γεώρ- 

γον ᾿Αχροπολίτην, σελ. 281, χαὶ ὑπὸ Μίρπο, Ῥαΐγοὶ. 

ἄτγαθοα, ΟΧΧΙΠ, σελ. 912]. 

φ. 64. Τοῦ αὐτοῦ" πρὸς τοὺς βασχήναντας αὐτῷ τῆς τοῦ ὑπερ- 

τίμου τιμῆς [᾿ Ἐχδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 168. 470} 

φ. 64". Τοῦ αὐτοῦ ἀλληγορία τοῦ, Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ 

χαθήμενοι ἠγορόωντο. ἼΑρχ. Τοῦτο μάλιστα ῥητοριχὸν 

ἐγὼ χαὶ τεχνικὸν τίθεμαι [᾿Εδημοσιξύθη ἐν τῷ ΑΠΏσΔΙΓ[8 

ΟΡ 165 ὀδιᾶο5. ΟἸθοασθθ θη ΕἾΔΠΟΘ, 1870]. 

φ. θύ. Τοῦ αὐτοῦ: ἀλληγορίχ εἰς τὸν Τάνταλον. Λρχ. 

Πάλιν ἡμᾶς ἐπὶ τὰς ποιητιχὰς θύρας ἀνθέλκετε ἐξεδόθη 

᾿(Οασίας ἐν τέλει ̓  Αποφθεγμάτων (ἐν 

Ρώμῃ) καὶ ὑπὸ γεΐϑξρο ἐν τέλει: Ηδγαο1}1415 Ῥοπέϊοὶ Α1" 

Ἰορουῖδθ ἴῃ Ηοσηθῦὶ θυ ]α5, Βαβ11θαθ, 1944]. 

φ. 66". Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν Σφίγγα. Αρχ. ᾿Επὶ τῶν λε- 

γομένων τελετῶν τὰ υἱὲν ἄδυτα | Συνεξεδόθη τοῖς ὑπὶ ἀ- 

οιθμὸν 10 χαὶ 69 ὁμοε ιδέσι πονήμασιν ἐν τέλει τῶν 

εἰρημένων συλλογῶν]. 

φ. 67. Τοῦ αὐτοῦ" εἰς τὸ ἐν Νικομηδεί ίᾳ ἦχ 

Θαυμάζουσιν οἱ πολλοὶ τὸ ἐν Νιχομιηδείᾳ ἠχεῖον ΤΕξο. 

δόθη ὑπὸ Βοϊδϑδοπδᾶθ, Ψελλός, σελ. 8]. 
Υ “-᾿ » ΝΕῸΝ ἃ. ὥ ΞΡ Φ5Ξ » Ξ , ", ᾿ φ. 68. Τοῦ αὐτοῦ ἐπιλύσεις διαφόρων ἐρωτημάτων. ἴΑρλ. 

Ἑτέροις λόγοις ὃ τοῦ ἀρτίου ὅρος προείληπται 

φ. 69. ἙἭρμηνεία περὶ τῶν εἰχοσιτεσσάρων στοιχείων, συγ- 

γραφεῖσα χαὶ ἐχτεθεῖσα πρὸς τὸν βεστάρχην κῦρ ᾿Ιωάννην 
ἱ 

᾿ 
τὸν λιθελλίσιον, ὃς χχὶ τὴν περὶ τούτων ἐρώτησιν πρὸς 

αὐτὸν ἐποιήσατο. [Αρχ. Οὐ μετρίαν σοι χάριν ἀποτιννύς, 

φίλτατέ μοι πάντων ἀνδρῶν χιδελλίσεϊ. 

φ. 4. Τοῦ αὐτοῦ᾽ ἐγκώμιον εἰς τὴν υἱητέρα αὐτοῦ [ἐν 

τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 3 - ΟΊ]. 
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φ. 84. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιανὴν πρὸ ὥρας 

γάμου τελευτήσασαν ὁμοίως σελ. 62 - 817]. 

φ. 90. Τοῦ αὐτοῦ: ἐπιτάφιος εἰς Νικήταν μαΐστωρα τῆς 

σχολῆς τοῦ ἁγίου Πέτρου ᾿ὁμοίως σελ. 81 - 96]. 

φ. 91᾽. Τοῦ αὐτοῦ’ ὅτε παρητήσατα τὴν τοῦ πρωτοαση- 

χρῆτις ἀξίαν ᾿ὁμοίως σελ. 1171 - 116]. 

φ. 93. [[{8ῷπιτάφιος εἰς Πατρίκιον " ἐξεδόθη ἐν 74 Ππ᾽5 

Αὐοπῖν. 1845, Βα: 11. 847]. 
᾿ ᾿ 

( κ πν κ ᾿ κ “ ΕἾ τω Ὡς »ϑὀ ΩΝ 

φ. 95". Εἰς τὸν σεισμὸν τὸν γενόμενον τῇ εἰκοστῇ τρίτη 

τοῦ σε πτεμόρί Οὐ μηνὸς τοῦ Προδρόμου.᾿ Ἀρχ. Ἣ μὲν τοῦ 

λόγου ὑπόθεσις, ὦ θεῖον χαὶ θεῷ φίλον ἀχροατύριον. 

ρὸς τοὺς λέγοντας μὴ εἶναι φύσει χρηστὸν τὸν 
» ᾿ 

ἄνθρωπον - ἐλέχθη δὲ ὁ τοιοῦτος λόγος αὐτοσχεδίως. ἼΛρχ. 
᾿ 

Οὐ μελβδ ὃ λόγος τῆς ἀπορίας, οὐδὲ βραχεῖχ ἡ" τοῦ 

φ. Θ6. Πρὸς τοὺς ἐρωτήσαντας πόσὰ Ὑένη τῶν φιλοσο- 

φουμένων λόγων. Αρχ. Οὐ πόρρω τοῦ προτεθέντος σχοποῦ 

τὸ ἐρώτημα. 

φ. 97". Εἰς τό, οὐσία πρᾶγμα αὐθύπαρχτον. ΓΑρχ. Οὐσία 

ἐστὶ πρᾶγμα αὐθύπαρχτον. 

φ. 98". Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἀντιλέγειν τὸν λογικῶς ἀντι- 

λέγοντα. ἼΛρχ. Τοὺς γρχφιχοὺς τὴν τέχνην πρὸς τοὺς λό- 

γους ἐγὼ μεμίμημαι, βέλτιστε. 

φ. 99". Ὅτι οὐχ ἀρκεῖ ἡ φύσις, κἂν γενναία ἦ, πρὸς τὴν 

τῶν ηὐϑιθρρμα ἀνάληψιν ἄνευ παιδεύσεως. ΓΑρχ. ᾿Εγὼ 

δὲ οὐδὲ τὴν πρώτην συνορᾷν δύναμαι. 

φ. 100. Περὶ χαραχτήρων συγγραμμάτων τινῶν. ἸΑῤὰ.. 

Οἱ τὸ τῆς Λευχίππης βιθλίον καὶ τὸ τῆς Χαριχλείας χαὶ 

εἴ τι ἄλλο ἐπιτερπὲς [[᾿Εξεδόθη ὑπὸ Βοϊδϑομδᾶθ, Ψελλὸς 
Α 

σελ. 48. Περὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ ἀντιχειμένου ἕτερος χόγος 
,ὔ 

τοῦ αὐτοῦ Φελλοῦ ἐδημοσιξύθη ὑπὸ α᾽ Οὕνα ἐν Μι|βοο]- 
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π᾿ ῬΥ ΘῚ ἃ ὁ τὴ ῦ Σ. ξθ΄, 

Ιαηθδθ ὉρβοΡγϑύϊοηθϑ Οὐ] 6᾽ ̓ἴῃ δαοίογοα γϑύθιοϑ οὐ τ- 

οοῃἐΐοσοβ, Διαβίρδθάδιαι : 1796, το]. ὙΠ], Ρ. 966 - 279, 

Εἰχάζω δὲ ὅτι ἀμφότεροι οἱ λόγοι οὗτοι ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ 

ἀποτελοῦσι πόνημα, ἐξ ἀμελείας τῶν ἀντιγραφέων διχο- 

τομηθέν, διότι ἀληθῶς τὸ παρὰ Βοἰδδοπδᾶρ οὐδὲν ἕτερόν 

ἐστιν ἢ αὐτὸ τὸ προοίμιον τοῦ ὑπὸ α᾽ ΟΥ̓] 16 προεχδε- 

δοιμένου κυρίου λύγου!. 

φ. 100". Χαραχτῆρες Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, τοῦ μεγά- 

λου Βασιλείου, τοῦ Χρυσοστόμου, χαὶ Γρηγορίου τοῦ Νύοσ- 

σης. Ἄρχ. Ἠρώτησας, λογιώτατε :ἀδελφέ, τίνες τε καὶ 

πόσοι [᾿Ἐξεδόθη ὑπὸ Βοϊβϑομαάθ, Ψελλὸς σελ. 124, χαὶ 

ὑπὸ Μῖρπθ, μετὰ λατινικχῆς μετχφράσεως κνυδλ θαι 

ατδοοα ΟΧΧΙΙ], σελ. 902]. 

φ. 101". Εἰς Λογγίθαρδον Ἰωάννην, χαταναγχάζοντα αὐ- 

τὸν εἰς τὸ ἑρμηνεῦσαι τάχιον τὰ υχθήματα. ἼΑρχ. Ἣ 

περὶ τὰς ἐπιστήμας προθυμία σου. πολλοῦ ἂν ἀξία ἦν 

ἐξεδόθη ὑπὸ Βοϊπδομδᾶορ, ψ᾿ελλός, σελ. 164]. 

φ. 102, Μονῳδία εἰς τὸν τοῦ ᾿Αχτουχρίου ἀδελφὸν [ἐχ- 

δίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 96- 1093]. 

φ. 109", Εἰς δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ λογογραφήσαντας 

πρὸς ἀλλήλους. Λρχ. Οὐδεὶς παρ ὑμῖν οὔτ᾽ αἰχμιητής, οὔτε 

ἀχοντιστὴς [ἐξεδόθη ὑπὸ Βοϊδοοηδᾷθ, ἸΨελλός, σελ. 191]. 

φ. 104. Ὅταν ἔορεξε καὶ οὐκ ἀνῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

εἰς τὴν σχολήν. Αρχ. ᾿Αλλ οὐχὶ θέρους μὲν ἐσθίετε, χει- 

μῶνος δὲ ἐγχρατεύεσθς [ὁμοίως, σελ. 135]. 

φ. 104". ᾿Εμοραδυνάντων τῶν μαθητῶν τῇ τῆς σχολῆς 

ξυνελεύσει. ΓΑρχ. Οὐδὲν καινὸν ποιΞῖτϑ οἵ τε δοχοῦντες 

ὑμεῖς φιλοσοσοφεῖν ἰὁμοίως, σελ. 140]. 

φ. 10ὅ. Ἑρμηνεία τῶν δασέων χαὶ ψιλ ὧν χαὶ μέσων στοι- 

χείων. ΓἌρχ. Κομψοὺς ἡγοῦμαι καὶ περιττούς, ἀδελφὲ λο- 

γιώτατε. [ὁμοίως σελ. 09]. Ἷ ' 
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98 φ. 100". ᾿Αλληγορία τοῦ παρ Ὅμήρῳ ᾿Ιθακησίου ἄντρου. 

ἼΑρχ. Εζήτησας τίνα ποτὲ νοῦν τὸ ἐν τὴ Οδυσσεία τῶν 

Νυμφῶν ἄντρον αἰνίττεται [ὁμοίως σελ. ὍΦ9]. 

φ. 106. Περὶ τῶν ᾿Αθηναϊκῶν τόπων καὶ ὀνομάτων. Αρχ. 

Σὺ δὲ ἄρα οὐκ αὐτῆς μόνον τῆς ᾿Αθηναίων ἐρᾷς πόλεως 

[ὁμοίως σελ. 5.61]: 

φ. 106", Περὶ πολεμικῆὴς συντάξεως. ΓΑρχ. Φιλοσόφῳ δὲ 

οὐ πολεμητέον μέν, ἐπιστατέον δὲ χαὶ πολέμοις χαὶ στρα- 

τοπέδοις [ὁμοίως σελ. 120]. 

φ. 107. Περὲ σεισμοῦ χαὶ κινήσεως γῆς. ἼΑρχ. Τὸ μὲν 

ἡμέτερον δόγμα, λογιώτατε ἀδελφέ, περὶ σεισμοῦ. 

φ. 107", Περὶ συνθήκης τῶν τοῦ λόγου μερῶν. ἼΑρχ. Ἠ- 

ρώτησας, λογιώτατε, τί ποτε [ἐξεδόθη ὑπὸ 812, ΒμοίοΓΟΘ 

ατϑθοὶ, νο]. Υ, ρ. 598 - 601]. 

φ. 108. Σύνοψις τῶν ῥητορικῶν ἰδεῶν. ἴΑρχ. Τεχνύδριόν 

σοι ἐπιτομώτατον [ἐν τῷ αὐτῷ τόμῳ σελ. 601 - 600] (1). 

φ. 1051: Ὅτι φιλοσοφίας μέτοχος ἡ νομικὴ ἐπιστήμη. 

Λρχ. ᾿Εμοί, οὐ μόνον οὐχ ἀντίθετος τῇ φιλοσοφίᾳ ἡ τῶν 

γόμων ἐπιστήμη δοχεῖ [Ξὥρηται μόνον τὸ προοίμιον]. 

φ. 109. ᾿Επιτάφιος εἰς βασιλέα [Κωνσταντῖνον τὸν Νο- 

νομάχον ἢ Εὕρηται μόνον τὸ τέλος. 

φ. 109". Πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Μονομάχον [᾿Εχδίδοται 

ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 106-117]. 

φ. 111". Τοῦ αὐτοῦ’ πρὸς τὸν βασιλέα Μονομάχον [ὁμοίως 

σελ. 1117]. 

φ. 116. Τοῦ αὐτοῦ ἐγκωμιαστιχὸς εἰς. τὸν μαχαριώτατον 

Ψ 

τόμῳ τῆς Μεσ. Βιόλ. σελ. 808 - 387|. 

πατριάρχην κῦρ Μιχαὴλ τὸν Κηρουλάριον [ἐξεδόδη ἐν Δ΄ 

υς 

104 Πρὸς τὴν σύνοδον, χατηγορία τοῦ ἀρχιερέως [γραπτέον, 

(1) ᾿Αμφότερα τὰ πονημάτια ταῦτα ἀντέγραψεν ὃ Υ8]2 ἐχ τοῦ αὐτοῦ 
Παρισινοῦ χώδιχος. 
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ἱ 

Ὃ μὲν Ὅμηρος ἴσως μέχρι τοῦ μυθικῶς εἰπεῖν [[ἔδημο- 

ἘΒΘ  ΌΥ Ὁ Σ. οα΄. 

πατ ριαρχο υ Μιχαὴλ τοῦ Κηρουλαρίου!. " Αρλ. Δ), υὲν τοῦ 

λόγου σχοπό:, ὦ θείχ χαὶ ἱερὰ σύνοδος, ἀληθείας ἐστὶ 

ΡΝ χαὶ ἐξέτασις. 

φ. 149. ᾿Απολογία ὑπὲρ τοῦ Νομοφύλχχος χατὰ τοῦ ᾽Ο- 

φρυδᾷ ἰἐχδέδοτα! ἐν τῷ παρόντι τόμῳ, σελ. 181 - 196]. 

φ. 151". Πρὸς τοὺς μαθητὰς βραδύνοντας. ΓΑρχ. Ποὸς τοὺς 

ἀπολειφθέντας ὁ λόγος ὑμᾶς [[Ἐδημοσιεύθη ὑπὸ ΒοΙ550- 

ῃδάθ, Ψελλός, σελ. 144]. 

- [Ὅὁτι τὰ κινήματα τῆς ψυχῆς ἐοίκασι ταῖς τῶν οὐ- 

ρανίων χινήσεσι, στίχοι Θἱ, δημοσιευθέντ τες ὑπὸ Βοῖϑβ5ο- 

ὨδΔάδθ,, Ψελλός, σελ. Ὅ6, χχὶ Μίρπο ῬΡαίγοϊορία ατᾶθοᾶ 

ὌΧ ΧΙ ελι 2075]" 

--- Εἰς τὸν χαλχοῦν ἵππον τὸν ἐν τῷ ἹἹπποδρομίῳ ἀπηω- 

ρημένον τὸν πόδα ἔχοντα ἐπίγραμμα βδηβοόι Ξἤθη ὑπὸ 

Βαπάᾶανῖ, Παροϑρίατη Οὐ θηὺ. 1, 11, χαὶ ἐν Μίρῃμθ Ῥϑίγ, 

αν. ΟΧΧΙΙ, σελ. 1161]. 
.- Π Ἷ 

φ. 162. Περὶ τῆς χρυτῆς ἀλύσεως τῆς παρ μη, 
ΨΦΈΣ Φ »- 

σο ». ὉΠ 

ιφύθη ἐν τῷ ΑΠησδῖ[6, 1870]. 
ε Α ,» » γι 

φ. 10". Χρυσόοουχλον ὑπὲρ ᾿Επιφανίου πρωτοχσηχρῆτις 
΄- 

[ἐκδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 218 - 2117|. 

φ. 109. Πρὸς τὸν πρωτοσύγχκελλον ἀξιώταντα ἱστορῆσαι 

τὰ θαύματα τοῦ θχυματουργοῦ ρηγορίου. ᾿Α Α, θχ. Χαρα- 

χτηρίζειν τὸν ἄνδρα, ἔστω γὰρ τέως ἈΑΎΝΣ 

φ. ἀν ἀδζει τοὺς μαθητὰς ἀμελοῦντας. "Ἄρχ. Σι- 

γᾶτε χαὶ τὴν τήμερον οὐ ποούάλλετε; [ξδιημοσιεύθη ὑπὸ 

Βοιϊιθϑδοθδᾶθρ, ξελλύς, σελ. 141]. 

φ. 154. Περὶ φιλίας, πρὸς τοὺς ἀνεψιοὺς τοῦ πατριάρχου 

χῦρ Μιχαὴλ [ἐκδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ, σελ. 513-529]. 

φ. ἘΕΡΕ Λόγος χαοαχτηρί ἰζων τὴν τοῦ ΜΈΡΎΝΕΝ λλου ἀρε- 
, 

τήν." Δογ. Χαρχχτηοί (ἴξιν τὸν ἄνδοα, ἔστω γὰ χο τέω: ἀνώνυμος. 



οϑ΄. Ὁ ἀν Ὁ Σὰ 

115. φ. 150. Πρὸς τὸν πατριζ ἀρχὴν χκῦρ Μιχαὴλ τὸν Κηρουλά- 

ριον [Δημοσιεύεται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 0 - 

ἔχτν, 

116 φ. 151. Λόγος ἀλληγορῶν τὴν τοῦ Διὸς γένεσιν χαὶ τὸν 

χαταποθέντα λίθον τῷ Κρόνῳ, τὴν Διὸς ἀνατροφὴν ὑπὸ 

τῶν Κουρήτων χαὶ τὴν. τοῦ Κρόνου ἀναίοεσιν [ὁ αὐτὸς 

ὑπὸ τὴν ἐπιγραφήν, Περὶ μύθων, ἐν φύλλῳ 6". βλέπε 

ἀριθμὸν 9]. ᾿Εδημοσιεύθη ἐν τῷ Αππηαδίγο, 1870, 

1117 φ. 151". Περὶ τοῦ, πῶς οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων γίνοντα!: 
, δ, ,ὕ Μ ΒΕ ἔν Ὄ ᾿ τ "» ,ὔ 

φρόνιμοι, οἱ δέ, υωροί. Αρχ. γμε ς μὲν εὐθὺς ἐγελάσατε 
᾿ 

εἰρηχότος ἐμοῦ ὑπόθεσιν 

118 φ. 158". Τί ἐστὶ τὸ Πανδάρου τόξον. Αρχ. Ἔστι μὲν 

οὐδ᾽ ὅπερ εἰρήχειν εὐθὺς ἐρωτηθεὶς [Ὃ αὐτὸς λόγος ἐν 

Βιεννχίῳ χώδιχι ἐπιγέγραπται « Εἰς τὸ λίγξε βιός, νευρὴ 

δὲ μέγ᾽ ἴ ἴαχεν ». Ἰλιάδος Δ΄. στ. 129. ᾿Εδημοσιεύθη ἐν τῷ 

Απησβῖτο, 1870]. 

119 φ. 159". ᾿Εγκώμιον εἰς τὴν ψύλλαν. ΓΑρχ. Καὶ ὡς ἀλη- 

θῶς ἄπορον; εἰ πάντων μὲν ὑποχειμένων [ἐξεδόθη ὑπὸ 

Βοϊββομδᾶθ, Ἰδελλός, σελ. 179]. 

120 φ. ΔΘ. «Ποὺ ἰαυποῦςΣ ἐξήγησις τῶν Χαλὸ χίχῶν ἐδ τοι: 

ἼΛρχ. Χαλδαϊχὸν λόγιον. Ἔστιν εἰδώλῳ μερὶς [ἐξεδόθη 

πολλάχις, χαὶ τελευταῖον ἐν Μισπθ Ῥαύγοϊορια Οαταθοᾶ 

ΣΧ .πελι.2..:.995]. 

121 φ. 168", Τοῦ αὐτοῦ ἔχθεσις κεφαλαιώδης χαὶ σύντομος 

τῶν παρὰ Χαλδαίοις δογμάτων. ἼΑρχ. Ἕπτά φᾶσι σωμια- 

τιχοὺς κόσμους ἰὁμοίως, σελ. 1149]. 

122 φ. 165. Τοῦ αὐτοῦ" ἐγχώμιον. εἰς τὴν ψύλλαν ἕτερον. 

ἼἜΛρχ. Τὸν χώνωπά φασιν ὡς ἐλέφαντα᾽ [ἐξεδόθη ὑπὸ 

Βοϊδβθοηδᾶο, ελλὺς σελ. 78]. 

129. φ. 108". ᾿Εγκώμιον τῆς φθειρός. ἼΑρχ. ᾿Αλλ ἡ φθεὶρ ἴσως 

τῇ ψύλλῃ τῆς εὐφημίας ἐπιοχσχήνειν [ὁμοίως, σελ. 80]. 
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νοῶ αν ὦ 5 ογ΄. 
φ. 1606". Περὶ χόρεως. ἴΑρχ. Οἱ δὲ πολλοὶ τοὺς κόρεις 

χακίζουσιν [ὁμοίως σελ. 91]. 

φ. 1608. Περὶ τῆς γυναιχείας πανηγύρεως τῆς ᾿Αγάθης 

[ἐκδίδοται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. Ὁ21 - 591]. 

φ. 168". Εἰς τὴν φωνὴν τὴν λέγουσαν, Σήμερον τὰ ἅγιχ 

χόντουρα καὶ αὔριον ἡ ἀνάληψις [ὁμοίως σελ. ρος ὅξρ!ωο 

φ. 169". Πρὸς τό, ἴδε καὶ ἐξέστηκεν Ἰὁμοίως σελ. 596-911]. 
᾽ὔ ο᾽ 

-- Εἰ: κοινολεξίαν, τό, ὅτι ἔφθασεν [ὁμοίως σελ. 591-841]. 

φ. 170.. Ἕτεραι ἐξηγήσεις καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀστείων 

λόγων χαὶ δημωδῶν, χαὶ μετάφρασις τούτων ἐκ τοῦ ἀστείου 

εἰς τὸ βέλτιον χαὶ ὑψηλότερον [ὁμοίως σελ. 544... 549]. 

φ. 171. ᾿Εγκώμιον εἰς τὸν ὁσιώτατον κῦρ Κωνσταντῖνον 

χὴν Κωνσταντινουπόλεως τὸν Λειχούδην [ἐξεδόθη 

ἐν Δ΄ τόμῳ Μεσ. Βιθλ. σελ. 588 - 421]. 

ιν ἀμ Ὁ, ᾿Εγχώμιον εἰς Ἰωάννην τὸν θεοσεθέστατον υἡ- 

τροπολίτην Εὐχαΐτων χαὶ πρωτοσύγχελλον [ἐχδίδοται ἐν 

τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 142 - 167]. 

φ. 1719. Μονῳδία εἰς τὸν πρωτοσύγχελλον χαὶ μιητροπολί- 

τὴν ᾿Εφέσου κῦρ Νικηφόρον" [ὁμοίως σελ. 102 - 1001. 

φ. 119". Ἑτέρα μονῳδίᾳ, εἰς τὸν βασιλέα κῦρ ᾿Ανδρόνι- 

χον τὸν Δούχαν. ΓἼΑρχ. Τί ποτε ταῦτα, χαὶ τίς ὁ χλόνος 

τῆς πόλεως. [Καθὰ ἐσημειώθη «ἐν ἀριθμῷ 48, τὸ τέλος 

εὕρηται ἐν φύλλῳ 41]. ἃ 

φ. 80. Τοῦ Ψελλοῦ. Περὶ προτελείων τῆς τῶν γόμων 

ἐπιστήμης. ΓΑρχ. Ἐπιθατήριά σοι ταῦτα τῆς νομικῆς, 

εἶτά σε εἰσαγάγω χαὶ εἰς τὰ ἄδυτα. 

φ. 180". Περὶ τῆς τῶν ἀγωγῶν διαιρέσεως. ΓΑρχ. Προά- 

γωνές σοι καὶ ταῦτα τῶν μεγάλων ἀγώνων τῶν νομικῶν, 

φ. 181, Περὶ χονδικχτιχίων χοινῶς πάντων περὶ ἀγωγῶν 

διαιρέσεως. Αρχ. ᾿Αποδίδωμι μέν σοι ὥς περ ἔλλειμμα ὧν 

ἀπωφλήχαμεν, καὶ τὰ τῶν χονδίχτων χοινά. 
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ΡΟ ΘΓ ΟΣ ΣΣ 

φ. 181", Περὶ καινῶν δογμάτινν χαὶ ὅρων τῶν νομικῶν 

μραιναν λεγομένων λέξεων. Αρχ. ᾿Αδριάνειον δόγμα, 

ὅπερ βούλεται τὸν χαλὴ πίστει νομέα [{Ἐξεδόθη ὑπὸ 

Βοϊββοπδᾶθ, Ῥελλὸς σελ. 110, χαὶ ὑπὸ ΜΠρμΘ μετὰ λα- 

τινιχῆς μεταφράσεως Ῥαΐγ. Ε΄. ΟΧΧΙΙ, σελ. 1029]: 

φ. 182", Περὶ τῆς τῶν Διγέστων διαιρέσεως. ἴΑρχ. Τοῦ νομι- 

χοῦ πτυχίου παντός, τὸ μέν εἰσι χώδιχες, τὸ δέ, δίγεστα. 

φ. 1δ2. Περὶ διαφόρων νομίμων. ἴΑρχ. Ἢ τῶν χαλὴ πί- 

στει ἀγωγῶν ἀπαρίθμησις, αὕτη, πράσις, ἀγορασία. 

φ. 182". Σύντομος διαίρεσις τῶν Νεαρῶν τοῦ ᾿Ιουστινια- 
Ὁ 

νοῦ; ΤΑ ᾿Εδεήθης θεῖν παρ ἡνιῶν, ποῖαι ῦχ: υ 9. ἡμῶν, ἜΣ 
0) « “ ξ 

Νεαρῶν τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ νομοθεσιῶν. 

φ. 188". Τοῦ αὐτοῦ Ψελλοῦ, σύνοψις διὰ στίχων σαφῶν 

καὶ πολιτικῶν, περὶ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, γενομένη πρὸς 

τὸν εὐσεθέστατον βασιλέα κῦρ Μιχαὴλ τὸν Δούχαν, ἐκ 

προστάξεως τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ βασιλέως, ὥς τε δι 

εὐχολίας χαὶ ἡδύτητος ἐναχθῆναι τοῦτον εἰς τὴν μάθησιν 

τῶν ἐπιστημῶν. ἼΑρχ. Μελέτω σοι γραμματιυλῆς καὶ “ἑξῆς 

ὀρθογραφίας. [ξξεδόθη ὑπὸ Βοίβδοπαάθ, Απθοᾶοία ΘΙΔΘ- 
ὅδ νὸϊ. Π᾿ σελ, 200, ἐξ ἄλλου ἀτελοῦς χειρογράφουϊ. 

189 - 239. ᾿Επιστολαὶ διάφοροι πρὸς διάφόρους τὸν 

ἀριθμὸν 210. {Ἐπ οὕτων ἐννέα πρὸς Καίσαρα τὸν Δού- 

χαν διευθυνόμεναι {φ. 189". --- 191, καὶ 215".) ἐξεδό- 

θησαν ὑπὸ Βοϊἰθθομϑάθ, Ψελλὸς σελ, 170 - 1δὃ, καὶ ὑπὸ 

Μίρπθ μετὰ λατινιχῆς αλλ.» Ῥαΐν. σὺ. ὌΧΧΙΗΙ, 

σ. 1169-11856: τρεῖς δὲ π 

λονίκης (φΦ.- 201" καὶ 214 

ο᾽υβαᾳαθ Δρ1Ὸ, χαὶ ἐν τῇ προρρηθείσῃ συλλογὴ τοῦ ΜΙρΏΟ, 

ς. 1162-.-1169: αἱ δὲ λοιπαὶ 208 ἐκδίδονται ἐν τῷ πα- 

ρόντι τόμῳ σελ, 919 - 407]. Ἐν τέλει τοῦ φύλλου 296" 

“ ΘΟ  ὰ ἀΐ ἘΞ Ξ ΤΡ κα ὌΡΆΝ 
ξφυρηταν το ἘΞ μι ΟΝ προοίμιον φττρᾶς αὐξ πὶ φ 9 θητὶ- 

τὸν μητροπολίτην θΘεσσα- 
λ 

ὑπὸ Ταΐοὶ ἄἀθ ΤΠ οϑβδ] οι 
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ΤΡ 9 ἃ ΟΕ ΘΕ. οε΄ 

στολῆς τοῦ Ψελλοῦ « {Ἡ] περὶ τὰς ἐπιστήμας προθυμία 

σου πολλοῦ ἂν ἀξία ἦν, εἰ, καθάπερ ἐπὶ ζυγοῦ σταθμου- 

μένη πραγμάτων ἐναντίων, ὅλῳ βάρει χαὶ ὅλαις ῥοπαῖς 

πρὸς τὸ χρεῖττον ἀπένευεν - ἐπεὶ δὲ μεῖζον τῆς ἀληθε 

τὸ ὑπονοούμενόν σοι πεφώραται, καὶ οὐχ ὥςπερ αἱ λά- 

χαιναι χῦνες λαγῶ καὶ λοπάδος προτεθειμένων ἐπὶ τὸ 

ζῷον ὁρμᾷς; ἀλλ ὡς: .ὑτὺς- 

φ. 298". Τοῦ Εὐχαΐτων [ἐπιστολῆ πρὸς Ψελλόν]}:" ἐχδίδο- 

ται ἐν τῷ παρόντι τόμῳ σελ. 490 - 496. 

φ. 299 - 200", Τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου Θεσσα- 

λονίκης κῦρ Εὐσταθίου ἐπιστολαὶ [τὸν ἀριθμὸν 48]: ἐξε- 

δόθησαν ὑπὸ Ταίο], ἐν Ἐπαδύα  ]ϊ οραβουϊα, Τἰρβίαθ 1898, 
χαὶ Μίρῃθ Ῥαΐν. αὐ. ΟΧΧΧΥ͂Ι, σ. 1240 - 1517. Αἱ ἐν 

φύλ. 249" - Ξ4δ' πρὸς Γρηγόριον τὸν ᾿Αντίοχον καί τινα 

ἀνώνυμον δύο ἼΩΝ τε ἡμαρτημένως ὡς μία καὶ μόνη 

ἀοιθμηθεῖσαι ἐσημειώθησαν δὶς ὡς ιθ΄. διὰ τὸν λόγον τοῦ- 
᾿ μος ἢ 

τον, τόσον ἐν τῷ χειρογράφῳ, ὡς καὶ ἐν τῇ ἐχδόσει τοῦ 
' ͵ 

" 

Ταΐο] χαὶ τοῦ ΜΙρΏΘ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιστολῶν τούτων 

ἀναδιθάζεται εἰς 47, ἀντὶ τῶν πραγματικῶν 48, ἢ μᾷλ- 

λον 49, ἐὰν ὡς ἐπιστολὴ καταλογισθῇ καὶ ἡ χχατὰ Νω- 

χησῶνος ἠθοποιΐα!. 

φ. 294 - 291. Μιχαὴλ Ψελλοῦ ἐπιστολαὶ εἴχοσι χαὶ ἑπτὰ 

[Ταύτας ὁ Ταΐε!, ἀπατηθεὶς ἐκ τοῦ χειρογράφου, μὴ φέ- 

ροντος διαχριτιχήν τινα ἐπιγραφήν, ἐξέλαοεν ὡς τοῦ Εὐ- 
ὐέ. 

σταθίου Θεσσαλονίχης καὶ ἐπ᾽ ὀνόματι τούτου ἐξέδωχεν 
- 

ἐν συνεχείᾳ τῶν προρρηθεισῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ ΕΡΟΌΔΙ. 

ἐξ αὐτοῦ δὲ π εἰ αὐὼν καὶ ὁ ἀοοθᾶς Μίρτο, ἐπὶ ὀνόματι 

ὁμοίως τοῦ Εὐσταθίου ἐδημοσίξυσεν ἐν Ῥαύγοϊορία ατϑθοδ 

ΟΧΧΧΥ͂Ι, οσ. 1317- 1994. Αἱ ἐπιστολαὶ αὗται διευθύ- 

νονται πρὸς γνωστοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον φίλους χαὶ συγ- 
- ΕΣ “ο΄ » ΄ Ἁ ’ κ ᾿ 

χρόνους τοῦ ΨῬελλοῦ, τοι αἱ μὲν πέντε πρὸς τὸν χαί- 
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1 ταὶ 

ΠΡΟ ΟΨ ΌΌΝΣ 

σαρχ Ἰωάννην τὸν Δούχαν (48, 49, ὅ0, 51, 74), μία πρὸς 

τὸν πατριάρχην Κωνσταντῖνον τὸν Λειχούδην (68), ἑτέρα 

πρὸς τὸν χριτὴν Θράκης χαὶ Μαχεδονίας Πόθον τὸν μά- 

γιστρον (68), αἱ δὲ λοιπαὶ 18 πρὸς διαφόρους ἀνωνύμους (2 

- ὅ9, 62, 64, 617, 69 - 19). Ἔν μέσῳ τῶν τελευταίων ἐπιστο- 

λῶν 18 χαὶ 14 παρεντίθεται χαὶ ἐγχώμιον εἰς τὸν Βιθυνικὸν 

Ὄλυμπον, ποιηθὲν κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ὑπὸ Ψελλοῦ ὅτε 
"΄ 

ἐξελέξατο τὸ ονῶ τοῦτο ὡς προσωρινὸν ἀσχητήριον]. 

φ. 208. Τοῦ αὐτοῦ [Ψελλοῦ!, εἰς τό, ἀκολουθήσατε αὐ- 

τῷ χαὶ τῷ ῥωο σπότῃ εἴπατε. ΓΛρχ. Πολλοῖς πολλάκι: 

ἐζῴτηται τὸ τοῦ οἰκοδεσπότου ὄνομα ὑφ᾽ ὃν ὁ Χριστὸς 

δύο τῶν μαθητῶν. 

φ. 28", Ὁ Πατὴρ οὐσίας ἢ ἢ ἐνεργείας ὄνομα; ἴΛρχ. Ποὸς ἕτε- 

ρον αὖθις ποόολημα τῶν τοῦ Εὐνομίου ὁ πατὴρ διχμάχεται. 

φ. 259". Εἰς τό, ἐὰν δὲ λεγόντων ἡμῶν. Αρχ. ᾿Εὰν δὲ 

λεγόντων ἡμῶν, φησὶν ὁ πατήρ, ὅτι τῷ αἰτίῳ ὑείς ζων ὁ 

πατὴρ τοῦ υἱοῦ. 

φ. 261. Εἰς τό, γινώσχοντες χαλῶς τὸν ποιμένα καὶ γι- 

γωσχόμενον. ΓΛρχ. Τὴν ἐργασίαν ἐνταῦθα τοῦ παραδείγ- 
ΤΑΣ ἔεὶ ᾿ ᾽ Η «λιχὲ ΉΜΨΗΡΟ, »-τ' μ᾽ ΕΥ̓ κι ὐλ 

νῶτος χατὰ το ξυχγγξ ιχὸν ρὴ ΤΟΝ προ Ο ξοουλξτο. 

φ. 262. Εἰς τὸ ἀποστολιχὸν ῥητὸν τό, πᾶν ἁμάρτημα ὃ 
“ ,ὕ 5 Ν “ ’ , » “΄. ι 

ἂν ποιησῃ ἄνθοωπος ἐχτὸς τοῦ σώματος ἐστι. Αρχ. Καὶ “ 

μὴν καὶ τὰἀλλα τῶν ἁμαρτημάτων σώματος δεῖται ὥς τε 

προχωρῆσαι δὴν δύναμιν αὐτῶν εἰς ἐνέργειαν. 

φ. 262", Εἰς τὸ ῥητὸν τῆς πρώτης ὁμιλίας τῆς Ἑζξαημέ- 

ρου τοῦ μεγάλου Βασιλείου τὸ λέγον, Διὰ τοῦτο οἱ μέν, 

ἐπὶ τὰς ὑλιχὰς ὑποθέσεις χατέφυγον, τοῖς τοῦ κόσμου 

στοιχείοις τὴν αἰτίαν τοῦ παντὸς ἀναθέντες, οἱ δέ, ἄτομα 

χαὶ ἀμερῆ σώματα καὶ ὄγχους χαὶ πόρους συνέχειν τὴν 

φύσιν τῶν ὁρατῶν ἐφαντάσθησαν. ᾿Αραι ᾿Ικανῶς ἐννεάσ 

τοῖς ἐκ τοῦ περιπάτου δόγμασιν ὃ μὲ ἐγὰς Βχσίλξιος 



ΠΡΟ ΡΟ ΚΕ. οζ΄. 

102. φ. 265". Εἰς τὸ παροιμιαχὸν ῥητόν, τό, ἡ σοφία ᾧχοδό- 
’ Ἱ 

πτὰ. Αρλ. 
“» 

υησεν ἑχυτῇ οἶχον χαὶ ὑπ 
ε 

Ο ἑ 

ἴἼΕγραψε μὲν ὁ Σολομῶν χατὰ τὴν ἐν τοῖς βασιλείοις εὑ- 

ρισχομιένην ῥῆσιν 

158 φ. 264", Τὰ λειπόμενα τῆς προηγησαμένης ἐξηγήσεως. 

Λρχ. Κατὰ τὴν τοῦ Σολομῶντος ἐν παροιμίαις παραίνε- 

σιν [Λόνον ἡ ἀρχὴ εὕρηται]. 

10ῷ4 φ. 2θΌ. Τὸ τέλος ἕτέρου λόγου. 

εήήβι φ. 265". -- Εἰς τό, Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ 

Αγ. Σολομῶν μὲν ὁ σοφώτατος, τό, Κύριος ἔχτισέ με 

ἀρχὴν ὁδῷν αὐτοῦ. 

166 φ. 266. Εἰς τὸ τροπάριον τοῦ κανόνος τῆς Μεταμορφώ- 

δεῶς ἐκ τῆς πέμπτης δῆς. ΓΑρλχ. Τὸ ἀρχέτυπόν σού φησι 

“Ὁ Ὁ 
, 

τὸ τῆς Δαμασχοῦ χάλλιστον θρέμμα ᾿Ιωάννης ὃ μελῳδός. 

ἰς τό, ὡς ὄγβρωπος ὑπάρχω, οὐσία, οὐ φαντα- 
ς νῳ ΡΨ 5» ΄ ’ ΄.4 

ὕτω θεὸς τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως ἡ φύσις ἢ ἕνω- 
-ν« , ᾿ . ’, “ ᾿] :» - ᾽ 

θεῖσά μο!. Χριστὸν ἕνα διό με γνῶτε, τὰ ἐξ ὧν ἐν ο 

ο 
ΔΒ Ζ ΧΨΑ4 ΕΣ " ᾿ . , 

ἀπεὲρ πέφυχα σώξοντα. Αρχ. Προ τῆς κατὰ μέρος τ 
[ » 

ὡς ἐὐῤῳτρι ὑπάρχω, ζητήσεώς τε χαὶ ἐξηγήσεως. 
Α 

188 φ. 268. Εἰς τὸ αὐτὸ διὰ σ τίχων ἰχυθιχῶν. Ἀρχ. Ὡς περ 

-τὸ ροτὸς πέφυχα χαὶ θεὸς πέλω. 

199 φ. 268" Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τό, Κύριε ἐλέησον. ΓΑρχ. Δοχεῖ 

τισιν ἁπλοῦν εἶναι χαὶ ταῖς προχείροις ἡμῶν ἐννοίαις. 

160 φ. 269. Τοῦ αὐτοῦ" εἰς τό, σοὶ μόνῳ ἥμαρτον χαὶ τὶ 

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα. ΑΟῚ 
ΓΔο" 

Σοΐ φήῆσιν ὃ 
, , » " Α 

μόνῳ ἥμαρτον χαὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, πρὸς 
Α Α ε 1 

τὸν θεὸν τοὺς ἱλαστηρίους ποιούμενος. 

101 φ. 2710". Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τό, εὐαγγελικόν, Μαρία, στρα- 

φεῖσα ἐχείνῃ λέγει αὐτῷ. Αρχ. Ὅπερ τοῖς ἀποστόλοις 
ἐ 

ἦν ὃ Θωμᾶς, ἀμφιρρεπὴς τὴν διάνοιαν, καὶ χατὰ τοῦτο ὙΦ) 

υᾶλλον δίδυμος χαὶ ὧν χαὶ καλούμενος. 
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φ. 211. Εἰς τὸ θεολογικόν, τό, ταῦτα τοῖς αἰνιγματιστχῖς 

παρ᾽ ἡμῶν. ἔΑρχ. Λύσας ἱκανῶς ὁ μέγας οὗτος πατὴρ τὰς 

τῶν ἐριστικῶν ἀντιθέσεις, ἃς κατὰ τῆς ἐχχλησίας μεμε- 

λετήχασι. 

φ. 212. Περὶ αἰῶνος χαὶ χρόνου. ἼΑρχ. Ὁ ἡμεδαπὸς θεο- 
7 

λόγος Γρηγόριος τὸν αἰῶνα ὅ, τί ποτε ἐστιν ὁριζόμενος. 

φ. 219. [Εἰς τὰς ἐρωτήσεις, τίς ὁ ἐπενδύτης ὃν ὁ χορυ- 

φαῖος περιζωσάμενος Πέτρος ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θά- 
΄ 

λασσαν, καί, τίνες αἱ ἀχρίδες χαὶ τὸ ἄγριον μέλι ὅπερ 

ἡ πρόδρομος τοῦ Λόγου φωνὴ ἀποχρῶσαν ἐκέκτητο δίαιταν, 

καί, τίς ὁ ἐπικείμενος ἄρτος τῇ ἀνθραχιᾷ]. ΓΑρχ. Τρία 

ταῦτα εἰώθασιν ὁ πολὺς ὅμιλος ἐρωτᾶν, τίς δ᾽ ἐπενδύτης. 

φ. 218". Εἰς τό, ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος χαὶ ἐξηράνθη ἡ 

χαρδίαᾳ μου. ΓΛρχ. Εἰ φαμὲν τρέφεσθαι τὴν ψυχὴν καὶ αὐ- 

ξάνειν καὶ θεωριῶν χρειττόνων ἐμπίπλασθαι. 

--- Εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητὸν ὅτι, δέον τὰ ἐναντία τῷ 

ἐναντίῳ χαρποῦσθαι. ΓΑρχ. Κἀμὲ πολλάκις ἔθραττε τὸ 

θεολογιχὸν τοῦτο ῥητὸν περὶ οὗ συνετῶς. 

φ. 214". Ἔκ τοῦ περὶ υἱοῦ εἰς τό, διὰ τοῦτο μονὸς 

ἀπὶ ἀρχῆς εἰς δυάδα κινηθεῖσα μέχρι τριάδος ἔστη. ἈΛρχ. 

Οὐκ ἀποχρύψομαι πρὸς ὑμᾶς, ὦ φίλτατοι παῖδες, οὗς διὰ 

τῆς φιλοσοφίας ὠδίνησα, ὅ, τί ποτε πέπονθα. 

φ. 210". Ἔχ. τοῦ αὐτοῦ λόγου. Λρχ. Ἴσως ὁ μὲν. Πλά- 

τῶν ἀσυχοφάντητος ἰδίαις ἐννοίαις ἁρμόζων τὸν περὶ τῆς 

ὑπερχύσεως λόγον. 

φ. 216. Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου. Πῶς οὐ συνάναρχα εἰ συν- 

αἴδια; ΓΑρχ. Πῶς οὖν εἰ συνόναρχα, οὐ συναΐδια; ἤρετό 

τις ὑμῶν. 

φ. 211, Ἔκ τοῦ πρώτου λόγου τοῦ περὶ υἱοῦ" εἰς τρεῖς 

αἱ ἀνωτάτω τάξεις (γρ. δόξαι) περὶ θεοῦ. Αρχ. Τρεῖς τὰς 
» Ἄτην ὌΕ ι θ0 ΡΨ ,ὔ ε , 

ἀνωτάτω δόξας περὶ θεοῦ φάμενος ὁ πατήρ. 



Οὐδὲν χαινὸν εἰ διαποροῦσιν ἡμῖν συμιοέ 

θεολογικοῦ ῥητοῦ. 

118 φ. 280. Εἰς τό, ὄψει τὰ ὀπίσθια. Αρχ. Τὴν μὲν οἰκονο- 
, δ Α 

μίαν δι ἣν οὐ τὸν Μωῦσῶν μόνον, ἢ τὸν δεῖνα στρατηγόν. 
᾿ 

1714 φ. 281. Εἰς τό, εἶδον ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν ὃε- 
, Μ Ἁ ᾿ 5 ὕ δι ὃ ς ταν, 

χατεσσάοων. ΓΑοχ. Τὴν μὲν οἰκονομίαν δι ἣν ὁ μαχάριος 

Παῦλος τῆς οἰχείας ἀποχχλύψεως τὸ μυστήριον. 

176 φ. 282". Εἰς τό, ἀπάρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, 

χαὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀνχθαίνοντας χαὶ καταῦθαί- 

ς τὸν Ναθαναὴλ τεθαυμαχότα ὅτι περ 
᾽ - Ε] ,ὔ ες ’ὔ 

αὐτῷ εἰρήχει ὃ Κύριος. 

116 φ, 285", Εἰς τό, οἱ μὲν ἄνθρωποι τρεπτοί, οἱ δὲ δαίμο- 

γες ἄτρεπτοι. ἼΑῤχ. "Τοῖς μεγάλοις χαὶ τοῦτο συνηρίθμη- 

ται τ τῳ τε χαὶ δόγμασι. 

177 φ. 284", Ἥρμηνεία εἰς τὸ ῥητὸν τῆς Κλίμαχος. ἔΑρχ. Ὃ 

μεμάθηκα, ἀλλ οὐχ ὃ πέπονθα ἐπη γγειλάμην διδάσχειν 

μᾶς. ὑ 

1τὃ φ. 2δ0", Εἰς τό, ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως χαὶ ἀπο- 
ΡῈ σ ξ ᾿ ν 6 ἘΛΩΣ Α " Γ ἈΠ 5 ᾿ 

λοῦντα:ι. ἼΛρχ. Ὅσοι, φησὶν ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως χαὶ 

ἀπ ολοῦνται, χαὶ ὅσοι ἐννόμως ἥμαρτον, διὰ νόμου χριθή- 

σονται" εἶτα ζητεῖτε. 

119 φ. 286. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ᾿Ιώ6, καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελο: τοῦ 

θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, χαὶ ὁ διάόολος σὺν 

οἴς. ἌΑρχ. Οὐχ ἐθουλόμιην τοῦτο μόνον διαλύσασθαι τὸ 

ἀπόρημα, διότι φάραγγες αὐτῷ. 

180 φ. 281", Εἰς τό, χαὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν χατεύ- 
» “ τὰ ὡ ὧν 

ἥξω, ἐν ἡμῖν, καὶ τὸ ἔογον τῶν χειρῶν ἡμῶν χατεύθυ- 
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νον. ἼΑρχ. Πεφιλοσόφηται τοῦτο θαυμασίως τῷ θείῳ Δαυΐδ 

νῦν μὲν πληθυντιχῶς εἰρηχότι. 

φ. 288. Εἰς τό, ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, χαὶ οὐχ 

ὑπάρξει χαὶ οὐχ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. ἽΑρχ. 

Εἴτε πνεῦμα βούλοιτό τις τὴν ψυχὴν ὀνομάζειν, εἴτε. τὸ 

ἐξ ἀέρος δ᾿. 

φ. 288", Ἐξήγησις σύντομος κατὰ ἀλληγορίαν τοῦ νθ΄ 

ψαλμοῦ. ΓΑρχ. Εὐεπιχείρητος πρὸς ἀλληγορίαν ἣν ἐζήτη- 

σας ἐπιγραφὴν τοῦ πεντηχοστοῦ ἐνάτου ψαλμοῦ. 

φ. 289. Εἰς τὰ ζητούμενα τοῦ ἑξηκοστοῦ ἑόδόμου ψαλ- 

μοῦ. Δρχ. Τί μοι τάδε, ἢ τάδε τοῦ παρόντος ψαλμοῦ; 

ξύμπας οὗτος οὐδέν τι τῶν αἰνιγμάτων ἀπέοιχε. 

290. Ἑτέρα "ἐπίλυσις ψαλμικῆς ῥήσεως. φυλῆς Ὃ δοχεῖς 
υὐδν. ᾿ ἀχατάλληλον χαὶ ἀναχόλουθον εἶναι οαλά τῷ ἑδδομηχο- 

στῷ ψαλμῷ ῥητόν. 

-- Λύσις προφητικοῦ λόγου, ἐκ τοῦ Ἡσαΐου. ΓΑρχ. ᾿Εκ 

μέρους ἠρώτηχας τὸν τῆς προφητείας χρησμόν, δεῖ δὲ 

ὅλην εἰπεῖν τὴν περικοπήν. 

φ. 291". Ἑτέρα λύσις προφητιχῆς ῥήσεως. ΓΑρχ. ᾿Ασαφέ- 
ὶ 

" ’ὔ 

στατὸον μὲν χαὶ τοῦτο παντάπασιν ὅπερ ἠρώτησας τοῦ 

προφήτου ᾿Ησαΐου ῥητόν. 

φ.᾿ 292. Ἑἰς “τὸ ΗΝ ρητόν, τὸ ὥς περ στέφανος δόξης 

οὕτω χαὶ στέφανος ὕσρεως. "Ἄρχ. Οὐκ ἔστι τῆς τοῦ 
- 

5 ’ 

θεολόγου Γρηγορίου γλώττης πρώτης, ὅπερ ἠρῶτησας. 

-- Εἰς τὸ δρέπανον ὃ τεθέχται Ζαχαρίας πετόμενον. Αρχ. 

Τὸ δρέπανον ὃ τεθέχται Ζαχαρίας πετόμενον, τὸ δεχά- 

πῆχυ τὸ πλάτος. 

φ. 2922". Περί τινων γραφιχῶν ῥήσεων ἐναντίως ἔχειν ὑπει- 

λημμένων. ΛΑρχ. Οὐ χρή σε θαυμάζειν εἰ τὸ αὐτὸ δια- 

φόροις χαὶ ἐναντίοις δηλοῦται ὀνόμασιν. 

φ. 2990. Τῶν εἰς τὸ ἅγιον Πάσγα ἀλληγορουμένων χρυφίω- 
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τῷ θεολύγῳ Γρηγορίῳ ἐξ ξήγησις. ΓΑρχ. Ὁ μὲν μέγας πα- 

τὴρ Γρηγόριος ὁ τῆς θεολογίας φωστὴρ τοῖς εὐαγγελικοῖς 

φ. 295". Ἔχ τοῦ περὲ υἱοῦ λόγου" τό, καὶ πολλούς, ὃ 

φρίττω λέγων, Χριστοὺς ἀνθ᾽ ἑνὸς ἡ μετὰ θάρσους θερμό- 

τῆς πεποίηκεν. "Αρχ. Κατατρέχων οὗτος ὁ μέγας πατὴρ 

τῆς θεομῆς μετὰ θράσους φύσεως. 

φ. 294. Εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητόν, τό, ὁ μὲν χαλκοῦς ὄφις. 

ἼΑρχ. Δοχεῖ πως ὃ μέγας οὗτος πατὴρ ἐναντία τῷ νόμῳ 

χαὶ τῷ Μωῦσῇ φθέγγεσθαι. 

108 φ. 29ὅ. Εἰς τό, τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χοιστοῦ. ΓΑρχ. 
- ς 

Εἰπὼν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ ὅτι, τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ 

Χριστοῦ τέλος ἔχει. 

φ. 290". [Εἰς τὸ θεολογικόν, τί φήσω πρὸς τοὺς τὴν ᾿Α- 

στάρτην προσκυνοῦντας]; ἼΑρχ. Τί φήσω, φησὶν ὁ μέγας, 

πρὸς τοὺς τὴν ᾿Αστάρτην προσχυνοῦντας, ἢ τὸ Χαμὼς βὸέ- 

λυγμα Σιδωνίων. 

φ. 296. [Τἰ σημαίνει τὸ πρωτότοχος]; ΓἼΑρχ. Ὑμεῖς μὲν 

τὸ πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἦρω- 

τήχατε, ὅ, τί ποτε σημαίνει τοὔνομα πολυπραγμονοῦντε 

φ. 291. Ἔκ τοῦ περὶ θεολογίας λόγου" εἰς τό, τί ποτέ 

ἐστι τὸ θεῖον; ΑἌρχ. Ἢ διαλεχτικὴ οὐχ ὡρισμένχ τινὰ 
᾽ 

ἔχει, ὥς περ αἱ λοιπαὶ ἐπιστῆμαι. 

φ. 298. ᾽Εχ τοῦ αὐτοῦ λόγου" εἰς τό, εἰ δὲ ἄυλον φή- 

σομιεν. "Ἀρχ. Καὶ πάλιν ὁ υὲν περὶ τοῦ ἀσωμάτου λό γος 

ἀναμεινάτω. 

φ. 298". Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου" εἰς τό, πῶς δὲ οὐχ ἐν 

τόπῳ πάντως φησί. ΓΑρχ. Πῶς δὲ οὐχ ἐν τόπῳ φησὶν 

εἴγε φερόμενον: οὐχ οἶδα μὲν ὡς τί τοῦτο εἰρηκὼς ὁ 

πατήρ. 

ῳ. 2399. ᾽Εχ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, ἐπεὶ γάρ φησιν οὐ 

ΜΕΣ. ΡΙΒΑΙΟΘ. κ΄. “"Ξ 



ἘΦ ἃ ὦ Ἔ. 

ἘΡ . , » » τῷ ἊΣ -- 

σῶμα ὁ θεό:. ἼἌρχ. Ποὸς τὸν αὐχοῦντα διχλεχτιχχῖς με- 

θόδοις τὸν θεὸν ἈΑΡΘΟΙ ΝΣ οἴεσθαι. 

φ. 800, ᾽Εχ τοῦ περὶ υἱοῦ ον λόγου" εἰς τό, ὁ χρό- 

νος ἐν χρόνῳ, ἢ οὐχ ἐν χοόνῳ. Αρχ. Θρυλλούμιενόν ἐστιν 

ἀνὰ τὰ: ἁπάντων γλώσσας τουτὲ τὸ ἐρώτημα 

φ. 500". ᾿Εκ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, τοῦ δὲ νῦν ἐγὼ 

ψεύδομαι, δὸς τὸ ἕτερον. ΓΑρχ. Πρὸς τὸν εἰρηχότα τὸ 

διλήμυχτον ἐχεῖνο, μᾶλλον δὲ ἀσεβές τι πρόολημα. 

φ. 9801", Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου " εἰς τό, ἕν ἔτι μοι λύσον 

τῶν αἰνιγμάτων. ᾿ Αρχ. Οὕτω υὑέν φησι Ἄρη τὸν ἀντίδο- 

ξον ὁ πατήρ᾽ σὺ δὲ αἰνίγματα οἴου. 

902. Ἔκ τοῦ αὐτοῦ λόγου: εἰς τό, τίς οὐσία θεοῦ. 

Ταῖς λογικαῖς τοῦ μεγάλου πατρὸς λύσεσιν, ἃς δὴ 

πρὸς τὰς ἐπαγωγὰς τῶν διχπορήσεων. 

φ. 302", ᾽᾿Εχ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, τίς ἔτι λόγος αὐ- 

τοῖ: τῶν ἀφύχτων. Αρχ. Ὁ μέγας πατὴρ τοῦτο προτείνεται 

προστιθείς" τάχα δ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἐχεῖνο χαταφύγοι εντελευταῖον. 

φ. 903", Ἔκ τοῦ αὐτοῦ λόγου- εἰς τό, ὁ μὲν ἡμέτε- 

ρος λόγος ὥς περ ἵππου καὶ βοός. ἜΑρχ. Εἶτα πῶς 
» » ΄ ΠῚ ᾿ »" 

οὐχ ἐσχότωνται οἱ μὴ τὸν τοῦ πατρὸς λόγον κυρίως 

θεὸν ὀνομάζοντες [Ὃ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐν φύλλῳ θ". 

ὑπ᾽ ἀοιθμὸν 917]. 
᾽ , ᾽ “ὦ Π 5 ἈΝ ε .»" 

ρ. 504. Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου: εἰς τό, ἔστω δὲ ὑμῶν 
»᾿ 

χάριν καὶ οὐσία τις ὁ πατήρ. ἼΑρχ. Φιλοσόφως ἄγαν ὁ 
Ἁ ͵ Σ Ἁ ᾽ ς΄ - ᾽ ͵7 ᾽ 

μέγας οὗτος πατὴρ τὴν ἀμφίοολον τοῦ Εὐνομίου ἀνα- 
,ὔ 

Φ 904", Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, οὗτος ὃ νῦν κα- ϑ 

ταφρονούμενος ἦν ὅτε χαὶ ὑπὲρ σὲ ἦν. ΓΑρχ. ᾿Επειδὴ ὡς 

περὶ ψιλοῦ ἀνθρώπου ὁ Εὐνόμιος διελέγετο τοῦ Χριστοῦ. 
" Μ 

τό, ἔστι 0) -ν» ΓΕῚ 906. Εκχ τοῦ τῆς Πεντηχοστῆς λόγου“ 

διαφορὰ χαρισμάτων. Γλρχ. Ἡρωτήχατε τίς ἡ τῶν χαρι- 



Ὁ --" Δί 

210 

2411 

, δ ᾽ ι “- Α , ΦΡῸΝ διω ᾿ σμάτων διαφορά, καὶ πῶς τὰ μέν, ἑτέρων δεῖται πρὸς 
, διάκρισιν 

φ. 906". Ἐχ' τοῦ, ἔμελλεν ἄρα εἰς τό, καὶ εἰ τὸ πάντα 
᾽ “Ὁ » ᾽ . ΕΣ 

ἐν πᾶσι. χεῖσθαι. Αρχ. Εἰ χχὶ π ρόρρῦ:: τοῦ ἔρως τὸ ἐρῶ- 

δὩ- 4 ἂν δῶν ὉΝ ᾿Ξ δῸ Ὡς δὲ ΠῚ δ᾽ ζὲ ον ῷ- 
.Ὁ ΓΕ 5 τὴ [Ὁ] 

ΝῚ ὃν ὃς δ᾽ ῷΦῷ- τῆρμα, χαὶ μὴ μετ 

εὔχαιρον ἔχον. 

φ. 907. Εἰς τό, ἢ βούλεται μοῖραν ἰραίᾷ ὄντας θεοῦ. 

ἼΛρχ. ᾿Αλλὰ πῶς ἡμεῖς μοῖρα θεοῦ; ἤρετό τις τῶν συνε:- 

λεγμένων ἐνταῦθα τὸ θεολογιχὸν ῥητὸν δ νου 

φ. 9807". Εἰς τό, τοσοῦτον διὰ σὲ ἄνθοωπος, ὅσον γίνη 

ς θείας ἐνανθρωπήσεως 

--- εἰς τό, θεὸς θεοῖς ἑνούμενός τε χαὶ γὼ 
Μ τ δι ᾿ ε ,ὕ ᾿ γἊ-ὦ Ἁ “ 

ἌΡ Επειὸ) χαὶ ὃ. μέγας οὗτο: ἐτόλμησε ρα τῶν 

ἀνερίκτων ἐφάψασθαι. 

φ. 908", Εἰς τό, θεὸν στχυρούμενον βλέπειν. ἴΛοχ. Τοιοῦτόν 

ἐστιν, ῶ φίλτατοι παῖδες, τὸ υμὴ θείοις ἡ προσομιλεῖν. 

3509. Ἔχ τοῦ, πόλιν ᾿[ησοῦς ὁ ἐμός: εἰς τό, δεινὸν 

γὰρ ἦν ὡς παιδίον χλαυθμυρίζεσϑαι. ἼΑρχ. Δέον ἐστὶν 

ὡς ἀληθῶς χαὶ ὑμᾶς παιδίων δίκην πρὸς τὸν διδάσχαλον 

χλαυθμυρίζε ςσῦχι 

φ 909". ᾿Εχ τ ἥττημαι χαὶ τὴν ἧτταν ὁμολογῶ. Εἰς 

τό, μὴ φαινώμεθα τῆς θαυμασίας ἀρετῆς καχοὶ ζωγράφο:. 

ἼΔρχ. Κακός ἐστι ζωγράφος τῆς ἀρετῆς ὁ μὴ ἐξειχονίζων 

ταύτην ἐν τῇ 

φ. 940. Εἰς. τ 

ε , ὩΝ 

ἡμῖν ὁ μέγας οὗτος πατήρ. 

φ. 910". Ἔχ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, χαινοτομοῦνται 

ούσεις. ΓἼΑρχ. Ὑμεῖς τὸ χαινοτομοῦνται φύσεις 

ἀκούσαντες, τίς ἡ καινοτομία τῆς φύσεως ἠρωτήχατε. 



ἥ ΦῸ τσ “".." 
φ. 3811", Ἔχ τοῦ εἰς τὰ Φῶτα δευτέρου λόγου - εἰς τό, οἶδα 

χαὶ πῦρ οὐ καθαρτήριον, ἀλλὰ κολαστήριον. Αρχ. Ὥς περ 

εἰσι παρὰ τῷ Σολομῶντι, εἴτε τῷ τοῦ Δαυὶδ προσεχῶς υἱῷ. 

φ. 812", ᾿Εκ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἰς τό, θέλω τὸν πατέρα 

μείζω εἰπεῖν. ΓΑρχ. Ταῦτα μὲν ἃ βούλεται μὲν εἰπεῖν ὁ 

μακάριος, ὀκνεῖ δὲ διὰ τὴν τῶν ἀκουόντων ἀσθένειαν. 

φ. 919, Εἰς τό, περιεπάτει ὁ θεὸς τὸ δειλινὸν ἐν τῷ πα- 

ραδείσῳ. ΓΑρχ. Εἰκὸς τί μοι πεποιηκέναι δοκεῖ καὶ ὁ τὴν 

γλῶτταν χρυσοῦς ᾿Ιωάννης. 

φ. 914. Εἰ μνημονεύουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν σωμάτων ἀπορ- 

ρχγεῖσαι. ΓΑρχ. Πολλοῖς τοῦτο οἶδα ἐρωτηθὲν καὶ τῶν ἐπὶ 

τῆς ἐμῆς ἡλικίας καὶ οὗς ὁ χοόνος προέλαθεν. 

--- Ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ νοῦς ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς. ΓΑρχ. Τοῦτο 
Ν Α , 

δὴ τὸ ἐρώτημα νῦν μὲν σὺ πεποίηκας πρόδλημα. 

ῳ. 914". Ἐϊς. τὰ ὑποκείμενα ῥητὰ τοῦ ἑπταχαιδεχάτου 
- Ε ᾿ . » δ ΕΣ “- ι ψαλμοῦ. ΓΑρχ. ᾿Ανέθη φησί, καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ χαὲ 

πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεχθήσεται. 

2294 φ. 815", Εἰς τό, ἐπλήσθησαν οἱ ἀπόστολοι πνεύματος 

Ὁ 

ἁγίου χαὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ 

πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. ΓΑρχ. Πολλοὶ τὸ 

ἐναντίον οὗ περὶ τῶν πυρίνων γλωσσῶν ἡ θεολόγος φωνὴ 

διηρμήνευχε θαυμάσιον ἥγηνται. 

φ. 917. Τοῦ ὑπερτίμου καὶ ὑπάτου τῶν φιλοτόφων χυροῦ 

Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ ἀπόδειξις ἀπὸ διαφόρων λόγων τῆς᾽ 

τοῦ Κυρίου ἐνσωματώσεως: ἐστάλη πρὸς τὸν σουλτάνον 

ἀπὸ τοῦ βασιλέως. ΓΑρχ. ᾿Εν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις με- 

γαλοδοξότατε φίλε, χατανενόηχά σου τῆς ψυχῆς τὴν εὐ- 

γένειαν ᾿Ατελὴς ἐν πολλοῖς διὰ τὴν διαφθορὰν τοῦ χει- 

ρογράφου, καὶ ἐλλειπὴς τὸ τέλος]. 

-«..Ὄν 



ΜΙΧΑΗ͂Λ ΨΡΕΡΛΑΛΛΟΥ͂ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΒΚΔΟΤΑ 



᾿ ΜΡ ς ΜΝ ΣΝ ν  : 

ἜΚ ἕὰ Ῥιὸ εἰς ἀς ϑυσεὀῥυνήρφιἐ ψάνγοθ" ἸΑΣΆΨΘΟΝ 
πὶ πρὶς ἌΣ ΩΣ, "»ν, ἄλλ ΝΥ ΠΟΙΟΥ͂ 

ΕΝ ΤΥ 0 χῇ 

Ὁ Ἂν τοῦ ὐτὐ.. ἡϑμοδα εἰς τ “οἷν ἐὐδι 
εἰν. λιν "ΜΕ βιδὺ ν πο δος αν μὰ 

ϑυιυ ΓΝ " ἐρνοΐῦ δι ἷ ΧΑ ἀϊ ΟΣ ᾿ ᾿ ; 

᾿Ἅ ᾿ φ᾿ ὙΑ ͵ 4 

ἀσὸ τ᾿ Ἀ’ ΤᾺν ὑλλλιεριν, ὁ τ ΑΒΕ ΔΝ Ν 
δῶμεν Ὁ" ἀχῖ' ᾿ ᾿ “ἦ ΠΣ Δ δοχαν. Καὶ »νἦν Ἧ ἣ τς 

ΨΥ τ ΙΝ “κυ νῆς. , ἜΦΗ , Κι 
Δ Ξ- ας ἶ : “᾿ , Ἅ" 

60 Λ λ ἩΨ Ἂ ΤῈ} " ες ΦΙΝ 
ΩΝ τόν, - “Μ νυν ὀψϑιλινος μῆξα ἀν ΟΝ χὰ “τ : 

᾿ ἡ πολ νν ἢ Ἰϑ χη 

ὡ κυῖ οὐλααι. αὶ φὐτῷ 
' ἐ δον ἊΨ ἀνέδην ψυ, ἘΤΒΕΝΗτν 

ἘΣ ΣΝ ἐϑη δ  μϑηδι γρὴ ἰηρίροι δ τ ΓΝ ΤΩ 

᾿Ψθῳ. ῳ , κὰκ Ὶ ἐτλφδηγλν.᾿ φῇ 

ΩΣ 6,9. ἐπὶ νεῖν τμν: ΤΣ 
να ΠΝ ΠΣ το ΧΙ Δ ΝΝ 

δφνερν δ ἐν εὔνν ἐμι6; ἼΣΩΝ ᾿ 

, μι δεν» ΕΣ ΧΦ ΧΩΣ 

γα 4. ΡΝ ΔῸΣ ἀθολυῦτδν ὁ 

ἀκ μι ΣΑΣ ΕὙῚ ὁ ΜῈ 

ἐγ 

Η ὥι Ὁ] 
ἢ οἿ ΝΣ Ἶ 

, 

᾿ ΄ 

᾿ ᾿ 
- Π 

"" ὁ 

δ δ" , . ἢ 
᾿ ὲ ' 
ὃ ἰ ., γὴν 

Ἵ ἁ Ἵ ΠΣ Ψ [ Γ 

φ΄ Γ δὼ καῖ, » ᾿ 
" ᾿ τη. - . Ὕ ἢ ἑ ὧδ ᾿ 

4 υγ: ΘΟ. ᾿ 5 ν} "ή ὰ ἱ ᾿ ΤῊΝ τ" Αἱ 

« “4 ἃ ᾿ συμ; ΠῚ ὰ ἃ ἢ γον 



ΜΙΧΑΜ ΛΟ ΒΑΛΟΥ 

Λόγοι ἐπιτάφιοι, ᾿Ἐγχώμια, χαὶ ἕτερα. 

Α. 

΄ “- ᾽ “ ’ ᾿ κ ; ᾽ ΡΞ 

Ι Τοῦ αὐτοῦ. Ἔγχωμιον εἰς τὴν μήητερα αὐτοῦ. 

Τῇ υτητρὶ τὸ ἐγχώμιον, ἀλλ οὐχ ὡς τεχούσῃ τὸν λόγον κατα- 

χαρίζομαι, οὐδὲ τὴν εὐφημίαν πεφιλοτ 

τ 

τέμη μαι" ἀλλὰ χαὶ τῇ φύσε: 
᾿ ,ὔ ᾽ ἣὦ"᾿ » ι --..4 “Ὁ Α 

πὸ δίχχιον ἀποδίδωμι ὄφλημα, καὶ τῇ ἀρετῇ τὴν 1 πρέπουσαν εἰσ 
, » ᾿ “ [ ’ . ᾽ “ Α εἴ 

γὼ συνεισφορᾶν, οὐχ! διαιρῶν ἑκάτερα, ἀλλ οὕτω τυχὸν διὰ ὑυιᾶς 

ὑποθέσεως, τὸ εἰχὸς ἀυφοῖν ἐπιμεριζόμινος " εἰ γὰρ χαὶ διηρη- 
κ 

μένον ἑχάτερον τοὺς ἐπαινέτας λόγους ἐφέλχεται, ἐκεῖνο μὲν διὰ 

τὸ ἀναγχαῖον τῆς φύσεως, τοῦτο δὲ διὰ τὸ τῆς οὐσίχς ἀξίωμα, 
͵ 

πῶς οὐ δεῖ συμπλαχεῖσιν ἀλλήλοις, χαὶ γενομένοις παρ ἑχατέ- 

ρὼν χαλλίοσι, χαὶ τοὺς ἐκ τῶν λόγων ἐπαίνους μετὰ τοῦ χρείτ- 

τῶνος συνεισενεΎχεῖν στ δτδο; οἷς γὰρ παρ ἑαυτῶν ἐν μεγέθει: 

τὸ ἀγαθόν τούτοις χαὶ παρὰ τῶν εὐδοχιμούντων ἐν λόγοις λαμ.- 

προτέραν δεῖ προσεῖναι τὴν ε ὑφημί ίχν, καὶ τόσῳ μᾶλλον, ὅσω: περ τ 

χαὶ ὁ τὸν λόγον ἐξεργαζόμενος οὐκ ἀλλοτρίᾳ χρῆται ᾽ ζςΞὉγΥ Ὁ υ. Ξ3 νυ τρια χρῆς ᾿ 

, «“«Ψ.6 -- δά α “ ς"ὋῬ ἡ 

Ἅ περ αὶ θεν συμώξόηχεν ξεὺ ποι 
ΠΩ 

ἀλλ οἰχείχ χαὶ σΟῪ «ὦ ο “4 ον "ν 
[Ὁ] ς-) -. 

φ. 74. 



4 ΜΙΧΛΗΛΨΕΛΛΟΥ 

» ᾿ ἝΞ Α ᾿ » ,ὕ ι , “- , 

Οὐ δῷ δεῖ τοὺς μὲν ἀλλοτρίους καὶ πορρὼ τοῦ γένους 
κ 

ἐγχωμιά ἕξειν θχο ρρούντως, λαμπρὰς ἀφορμὸς τοῖς ἐγκωμίοις πα- 

ρεσχηχότας, χατολιγωρεῖν δὲ τῶν οἰχειοτάτων, χαὶ διὰ τοὺς 
»"" Ὁ ε » “ 

ἔξωθεν ὑποπτεύοντας ἀποστερεῖν ἐχείνων τὴν προσήχουσαν τῆς 
» ἜΝ ἡ; ςε ν»} » 

εὐφημίας ἀξίωσιν, ἵν οὕτως ἡ ἀλ λοτρίωσις γιχῴη τὴν οἰκειότητα, 
᾿ Η͂ “} 5) ὰ ταῆρς »».υ « ν᾿ Ε “Ἅ},2“2“.-- χχὶ πλέον ἔχῃ τὸ ζένον τοῦ συγγενοῦς" χαλοῦ γὰρ ὁμολογη 

θέντος πατράσιτε χαὶ μητράσι χαὶ τοῖς ἄλλως οἰχειοτότοις 

χάριν ἐχτίνειν ὁπόση δυνατή, πῶς ἀνολυτέον ἡμῖν τὴν τοιαύτην 

ὁμολογίαν, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἴσως τὰς συνθήχας φυλάττουσιν, 
᾿ δὲ τὸ Ψ ᾿ ὩὟἦ ; ι “. ὑδι: Δ ἐτΥΣ ὧς 
ἐν δὲ τοῖς χαιρίοις ἐλλείπουσι, χαὶ ζῶσι μὲν ἐχείνοις παρέχουσι 

τὰς εὐλόγους συνεισφοράς, ἀποθανοῦσι δὲ τῆς ὁσίας χκαταμε- 
᾽ὔ 

λοῦσ! χαὶ τὸν χοσμοῦντα λό γον ἀφαιροῦσι, μόνον ἐχείνοις κατα- 

λελειμμένον πρὸς ἑτέραν ζωὴν μεταλλάξασιν; 
» 

- 

ἔπ: πειτα τοῦτον μὲν φοθητέον τὸν φόρον ἐχείνοις οἷς ἐς 
οἱ 

τοὺς ὄνω τοῦ γένους: πεποίηται τὰ ἐγκώμια, ὧν ἴσως τὰς ἀρετᾶς 
» ς “- ἄς ἘΝ Ε » " ἢ ὅω» 

οὐκ ἴσασιν οἱ τῶν λογῶν ἀχροκχτχί, ἀλλα νῦν πρῶτον ἀχούουσι 
, 4 ε 

τῆς εὐφημίας, ὁμοῦ μὲν ἱστορούσης, ὁμοῦ δὲ χαὶ χοσμούτης" 
" κ εἶ » “ , » Δ ) ΡῈ τ Ἁ , 

ἐγὼ δὲ χἀνταῦθχ τεθάρρηχα | ἐν εἰδόσι τῇ μητρὶ τὸν λόγον 

διδούς, χαὶ ὧν πολλοὶ μάρτυρες ταῦτα ἐχεί 
δα “-“" »" “ὔ » 

δὲ χαὶ ἀδιχοίην ἂν τὴν μητέρχ ἐλλείπων τοῦτον τὸν ἔρανον, ἐ 
᾿ 5 ε ..᾽ " - ι Α 

ἐχείνης μὲν τοὺς λόγους λαζών, ὡς προϊόντες ἐοοῦμεν, καὶ μηδὲ 
ΩΣ 

βραχύ τι μέοος τοῦ χρέους ἁἀποπληρῶν. Οὐ τοίνυν τοῦτον ἐγὼ 

ο θοῦμαι τὸν φόῤον, μή τις ἡμᾶς͵ ὑποπτεύσειε ψεύδεσθαι τὰ 

ἃ 

" , Ν ς ἣ τ ν ὦ" λόγων ὀυνόμεως, ὁριἥσαντας μὲν τὸ. ἔγγξνες χρέος τῇ 
,ὔ 

ἰ 
τὸ 

[Ὁ ς» ς τε Π 
Ἕ δὲ νευθβ μητρὶ διχλύσχσθαι, ἐλάττους δὲ ὀφθέντας τῆς; π 

διδόντας οὐχ ὅσον δέον διδόναι, ἀλλ᾽ ὅσον ἡμεῖς: βε 
᾽ ,ὔ 

’ὔ ὦ ᾿ . μ᾽ Ἂ! τ » “7 . ΘΙ .» ϊ 

δεδυνήμεθα. ζχ; ἀπωινησα. ἂν. τὴν ἐγχείρησιν, εἰ μὴ χαὶ 

“ δ ᾿ ε ΓΝ ! » ἈΝ ἘΡιν ᾧ ᾽ τ Ἐν 

τοῦτο τῇ μητρι υὑποληνιν ξὸιδοῦυ μξινςονος ἀρετῆς, χρείττονι 

7 “- ς , ρ ἔρισ .. ἢ τ τ 
φχνεϊσῃὴ τῆς ἡμδξτερας βουλήσεως καὶ ἈΑΕΙΤῈΝ 

᾿ πῃ 9. "Ὁ Φ Α ὲ ᾿ τ ΞΣΑ - 

Ἐπεὶ οὖν ἐκ πάντων ἡμῖν ὁ πρὸς ἐχείνην λόγος ἀσφαλέστατος 



 ΠΙΤΑΦΊΙΟΙ ΛΟΓῸΟΙ. 
ἂχ; 

ἀπεδείχθη καὶ πρεπωδέστατος, 

Οἵ 

ἀρχτέον τῶν ἐγχωμίων" σὺ δέ 

μον ἵλαθι μῆτερ, εἰ μή σοι τῇ ἀρε 
“- Ῥ» , ι ᾽ 

τῇ ἀξ σώσω τὴν εὐφημίαν, 

οὐ ὙΖο τοῦτο ποιεῖν ἔπι ὀέξόλημααι, ἀλλ᾽ ὥς: τὲ πχοχσχξυζσαι τοῖς α ὶ 

λόγῳ προσέξουσιν, ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ προσμιαρτυρήσουσι τοῖς 

δέ ης μεθ᾿ ἡμᾶς τοσοῦτον προδιαστέλλομαι, ὅτι οὐ τῷ σῷ μέτρῳ 
ι “- “- “ἂν ἣν , -ὦ , δι ᾿ 

χαὶ τῇ σῇ τοῦ χχλοῦ δυνάμει, τῷ δέ γε τῆς ἐμῆς προθυμίας 

ὃ λόγος παραμεμέτρηται. 
ν γῇ ᾿ “μὰ , ΄ 4 

Γὴ ἐμῇ τοίνυν μητρὶ ἄνωθεν καὶ παρὰ τοῦ γένους χατὰ 
»Ἅ.υ ᾿Ξ “ [ ς ᾿ » 9 -Ὁ 

χλῆρον ὠςπὲρ προῆλθεν ἢ ἀρετὴ, εκ τῆς ἀμφοῖν τῶν γεννησα- 

“ 9 ἣν "-ὉὉ τ 

υένων συΐζυ" γίας ὥςπερ ἐκ δυοῖν ποταμῶν εἰς υίχν συρρεύτασχ 
“ἷ΄᾿ ᾿ ᾽ ᾽ὔ ΄ἮΝῬΟ . 

θάλασσαν" τοσοῦτον γὰρ ἐχείνῃ δίδωμι πρὸς εἰ ἀρχηγέτας 
» 

-. Ἶ “- χ»" ἣν- - . δ ᾽Ἤ “πϑοο ΄ Υ “κ᾽ ὲ τῆς φύσεως" φροντίς γὰρ ἐχείνοις οὐ περιφανεστερας ςωῆς καὶ 

λαμπρ τέρα ς διαγωγῆς, λέγω δὲ περιφάν γειαν χαὶ ̓ χαμπρότητα 
Ὰ : Ν ᾿ 
ὅπερ οἱ οὐ οὕτω χατονομάζουσ: τάχα καὶ διὰ τὴν πλάνην 

« 4 , “; ’, 

οἰόμενοι" οἱ γὰρ κρεί ίττου:ς ἐ μεταφέρειν εἰώθχα!. τὰ ὑνύ- « Ο) 
Ἂν 

ὡς 

ματα, οἷς οὐκ ἐπικέχρωσται τὸ περ'φανὲς καὶ λαμπρόν, οὐδ᾽ ἔ- 

ξωθεν ταῦτα ἐφάπτεται, ἀλλὰ χάτωθεν χαὶ ἀφ ἑχυτῶν Ἢ τῆς 

λαμπρότητος ἀνχολύζει πηγή" οὔκουν ἐκείνοις λύγος τῶν ἔπαι- 
-“ 5 ΄ ᾿ Ἐχὶ “ » ᾿ 

νετῶν μέχρις ὀνόμχτο:, ἀλλ᾽ ἐχκ τῶν ἀντιθέτων τούτοις ἐκο- 
; “ω ᾿ γΝ Α ’ - ,"» ., 

σμοῦντο χαὶ χατελάμποντο᾽ ἤδεὌισαν δὲ μόνον ἀλλήλους ἀμφὸ- 
’ 

περοι, καὶ δι᾿ ἑκατέρων ὡς οἰχειοτάτων παοαδειγμάτων πρὸς τὸ 
΄ 

χαλὸν ἐρρυθμίζοντο, μορφοῦντες ὁμοῦ καὶ μορφούμενοι, πρωτό- 
ἱ 

’ , »Ἕ -- 9 ,.2 Ψ ; Ἀ ; ι 

τυπὰ τε ὄντες ἀλλήλοις χαὶ μιμήματα, τὸ θχυμχσιώτατον, ἀαὶ 
: 

λχμόό ἄνοντες μὲν ὃ διδόχοσι, διδόντες δὲ αὖλι: τὸ λα “μοανόμινον᾽" 

τῇ μὲν μεγαλωνύμῳ ταύτη πόλει ὡς πατρίδι περιγοχφόμιενοι, 

ἀκεβξ ἀὐίν δὲ τῷ παντὶ τῷ μεγέθει πεφυχότες τῶν ἀρετῶν" 

ἶσοι τὸ μέτρον ἑκατέρας ζωῆς, τῆς τεὸ ἱσταμένης χαὶ λυομιένης, 

ἐρας τὴν ἑτέραν ἘΝ Ῥῆς ἄχρι πολλοὺ προϊούσης 

ιστον χαὶ ἀπέραντον" κατατχὐτὸ γὰρ πρμῇ ἐς τὴν τῆλε 

Χχ προξληλυθότες ζωὴν χαὶ δὲ ὁμοίας τῆς ἀολο τῳ ἂς ἐπα) αχτείλαντες, 



.α . 710» Κψὲ 

«πάνυ προσοιχειούμενος, εἴ 

6 ΜΙΧΑΠΙΛ ΔΎ ΔΙΘΣΥ 

ἐν ταὐτῷ δὴ σγεδὸν γρόνου μέοξει χαὶ τὸ λαγὸν αὐτοῖς τοῦ ξυνών, . χί ϑερθὼ ἃς ἘΞ βων ἡ ών 
αἰῶνος μέρος χαταλελύχασι, τοσοῦτον θατέρου προδραμόντος 

μέρους, ὅσον θατέρῳ τὴν προσήκουσαν ἄνω ζωὴν ἑτοιμάσχοθαι 

προσηχούσῃ παρασχευῇ. 
» Ὁ ,ὔ Ν Ι ὁ , ΕΣ κ [4 

Εχ τοιούτων Χαὶ τυλαϑυχῶν ἐναι ἐν Το ἡ ἐμὴ προελή- 
- ’ 
λυθς μήτηρ, πρώτη μὲν τὰς μιητριχὰς ὠδῖνας λύσασα, πρώτη 

δὲ χαὶ τῶν πατρικῶν εὐχῶν χληρονομήσασα ὥςπερ εἰχὸς ἦν. 

Εἰ μὲν οὖν μὴ φιλόσοφος ἦν, τοῦ χεχρυμμένου μόνου χάλλους 

ἐπαινέτης καὶ ἐρχοτής, τὸ δὲ ἐν συμμετρίᾳ καὶ χρώμασιν οὐ 
, ᾿ , ᾽ ἣ; 

ρηχα ἂν ὁπόσον φασὶ τὸ κάλλος εὐθὺς 
, ἢ ᾿ «͵λ Ν ἐλ ᾿ τ ’ Α ᾿ 5 "α 

γεννωμένῃ διὰ παντὸς διέρρει τοῦ σώμχτος " τὸ γὰρ ἐν ψυχὴ 
᾿ »Μ ΟῚ τέως ἀθέχτον ἦν; ὐπὼ «τῆς ἡλιχίας χωρούσης τὴν δύναμιν" ) 

ὥςπερ ἔνια τῶν ἀνθέων εὐθὺς τῆς γῆς ἀνατέλλοντα βχφὴν ὅλην 

ποῦ χάλλους δείκνυσι, χαὶ ἔστ: τὶ πρώτως φανὲν τοιοῦτον, οἷον 

δὴ χαὶ ἀχμᾶσαν ὁρᾶται, οὕτω δή μοι καὶ τῇ μητρὶ λέγουσι 

πεοιχεχύσθχι τὸ χάλλος, ἐν συμμετρίᾳ μελῶν, ἐν ἄνθῃ τριχῶν περ υσ - " - ἡ ὑ ϊ "- με δ. Χ ᾽ 

» 7 1! Ἷ ᾿ “ν ν» ἃ ,ὔ Χ 

ἐν στίλῳει γρωτός, χαὶ εἴρηχα ὁ ἂν πλείονα ὁπόσχ τῆς υητρὸς 

ἐχείνης χαὶ τοῦ πατρὸς ἤκουσα, ἐπισχιρτώντων τῷ εἴδει τῆς 
,ὔ » “- “- Ἀ Ω ἊᾺ τῶ 

θυγατρός" ἐπεὶ δέ υοι πεδοῖ τὴν γλῶτταν τὸ ἐπιτήδευμα, τοῦτο 
- 

ὃ ν΄ 
υὑὲν ἀφήσειν μοι τὸ υέοος δοχῶ, ἐπὶ δὲ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου τρέ- 

ψοικαι " εἰ δέπου χαὶ τούτῳ φανήσομαι πὰρ ἵν ὦμινος, ἌΝ 

τῷ λόγῳ, ἐντεῦθεν ὅπη πχρήχοι, τ τὰ ἀναγχαιότατ τα δι λει τὰν 
ὶ 

δ 

σεως. εἰ δὲ μή, ἃ μηκέτι ὁ σύνοιδχ ταῦτα ἐπικχεχείρηκα ἐδεμα 

ΡΥ 
7 » 

ἅμα καὶ ἐπαινεῖν, θαυμάζειν οὐ χρή" τὰ Ν᾽ γὰρ πλείω αἱ | ἅ 
πὰρ αὐτῆς τῆ: υητρὸς διηγου μένη ἀκήχονχ, τὰ τ ἄλλα ὅσα χομψόν 

τι ἔχει χαὶ γλαφυρὸν - παρὰ τῶν προσηχόντων τῷ γένει μεμάθηχα. 

Ἔφασαν οὖν ὅτι ὥςπέρ τινος μεγάλου λαμπτῆρος, ἢ διαφα- 

νοῦς χαὶ ἀερίου πυρσοῦ, ἢ διαφεγγοῦς φωστῆρος ἀνατολῆς ἀχτῖ- 

γές τινες χαὶ διαύγειχι 1 προεφχίνοντό τε χαὶ τὴν ἐχείνης προχα- 
’ ΚΗ͂Ρ ελλον ἀρετήν, οὐ τοῦ σωματιχοῦ μόνον χάλλους τὸ τῆς 

φ 

᾿ ᾿Ν “ 5 ᾿ ΡΕ 

ψυχῆς εἶδος ἐξειχονίζοντες, οὐδὲ τοῦ γοργοῦ ὄμματος τὸ ἕτοιμον 



ΠΕ ΠΟ . γ 

τοῦ ἤἄθου: διχσημχίνοντες, ὁ οὐδὲ τοῦ λευχοῦ χρώματος τὸ χαθχρὺν 
ΤῊ ΤΡ ΤῚ 4“ 6 διχτυποῦντε: ἠδὲ ΒΕ» ὑσπτ χθοῦ-: λώττιε: τὶ 

τῆ: γνώμιης ΤΌΠΟΟΥ ν ὦ :) οΟὐ)ὸὺξ ἍΠ ξ.02 Γ ΟῸΞ τ ̓ ωτ 59 τω 

Ε ι ῖ ᾽ ῬΞ- “- ΄“ ᾽ ’, “ 

στάσιμον, ἀλλὰ χαὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς τοὺς οἰχείους χαρακτῆρας 
᾽ ΞἜ ἘΞΨΕ ΨΕΨ' -“ “ . ᾿ ι ΡΞ ᾿ 

ἐν ἀτελεῖ ἐπιλχμπούσης τῷ ἀρ τ ὥςτε μὴ δὲ ἐξεῖνχι τοὺς 
, ΦΈΡ « “ο΄ ς δ “ἅν ὦ 

7ὔ "᾿ Ω ΡΞ “πῷ ᾿ 

προτρέχει: ταρλμαι Ἢ αὗται τῆς σωυχτιχῆς προχνχτελλουσ! 

"  ῷ Ψ: 2 ᾿ “- μα, ἀνταυγάζοντος θατέρου θχτέρῳ, χαὶ τοῦ 
’ ᾿ "ὩῸ ΄ ᾽ ε Α χὰ αν , 

μὲν, τοὺς τῶν ἁπάντων ὀφθχλμοὺς εἰς ἑχυτὸ ἕλχοντο:, τοῦ ὃξ, 
Α 7 ᾿ ’ὔ 

τὰς διχνοίχς ἰῶρν; οντος. 
ἢ ξ΄ γ᾿ Α 5 ε Ὁ -“ -“ Γὰ μὲν γὰρ πρὸς ἱστὸν χαὶ ὅσχ γυναικῶν γεῖοες ὑτφχίνουσιν, 

ΠῚ φ “- » “ ᾽ « ἂν Η͂ αι 

ἢ ὅσα γνῶμαι εὐφυεῖς ἀναπλάττουσιν, ὧν χαὶ αὐτὸς πολλάχις 
, ΠΣ «ὰ ε ἘΦ “ ᾿ , 4. -ἄ 

γέγονα θεχτής, οὐδεμίχ τῶν ἁπχσῶν γυναικῶν ἐκείνῃ ἐρί-- 
Α » ᾽ ο2ὦ΄νἫοἥ - ΡῸ ᾽ " Φ σειεν, οὐδ᾽ ἡ παρὰ τῷ Σολομῶντι ἐπὶ τούτοις μαρτυρηθεῖσα 

. 

ὅρφημι, ὅτι ὅπερ ἐχείνῃ ὃ τοῦ σοφοῦ λόγος ἀνέ- Ν᾽ ο Ω͂ [9] δ με [φἹ - τοὶ 
τὰς σῇ τῇ μητρὶ διπλῷ τῷ μέτρῳ πρ05 σμεμχοτύ- 

ν ἧττον ἐφρόντι ιζεν, ὅτι μἢ χαὶ χχτω- 

᾿ ξ 
᾿ ἘΣ , ᾽ τὰ , ω ᾿ Ν -“ ᾽ - ἰγὰ 

ἐξῆν ταὐτῃ μυαα, ἐρερα ἐρήμυδία ἐν δεινῷ ἐπο!ιεῖτο ὅπου 

ο᾽- 
Ἔ, 

Ὡ:-: 
το 

Ν ) ΝΣ ἔλ “ΘΟ ᾿ δὲ Χορ γνο -τῊΥ φυσιν ξλίχξ, μὴ ὃς 

ὔ , ᾿ “ὡ , ΄ 

δὲ τὴν μητέρα λάθοι: τὰς τῶν γραμμάτων ἀρχὰς παρά του μό- 
Ν ΟΝ ον -- " ᾿ 

νας λαθοῦσα, εἶτα δὴ ἀφ, ἑχυτῆς τὴ ἃ χαὶ συλλχοὰς ἐποίει 

χαὶ λόγους, υηδὲν προσδεομένη ποῦ στοιχειώσοντος. 
ΣῚ Ν ἕω ΄ τω ᾽ ΡΞ . Νπ ὺ, , 

Ην δὲ χαὶ τοῖς θείοις νχοῖ: οὐ πχρὰ τῆς μητρὸς δεδομένη, 

οὐδ᾽ ὥςπερ ἄψυχον ἀνχτεθειμένη ἀνάθημα, ἀλλὰ π' ἐτῶν ἐχ 

προχιρέτεως, καὶ φθάνουσα τῆς μητρὸς τὴν ὑπόσχεσιν, καὶ οἴ- 

χοῦῇεν ἀδευθργοῦσα θεῷ καὶ λατρεύουσχ. ᾿Εντεῦθεν ἡ μέν, ἠμέ- 
“Ὁ ὦ. τὰ ’ “αν τ 

λει τοῦ σώματος, τὸ δέ, οὐκ ἐδεῖτο τῆς προσποιήσεως, ἀλλ ἦν 

ὥςπερ τὰ δύδα ἐπιθέτου κάλλους μὴ π προσδεόμιενον᾽" αὶ ἦν αὐτὴ 

τὶ " « τὸ ἠμελημένον καὶ ἀσχημάτιστον, προσθήκη μᾶλλον ἀνεπιτή- 
Ν ᾿ ζ ; ὰ -- ΝΆ, ..8 ᾿ ᾿ -“ »Ἔπ Ε. 
ὄευτος χαὶ φυσιχή τις ἐπαύξησις. Καὶ τὸν μὲν ἥλιον παρχσχιλςει 

᾽ " Ν 

ἀχλὺς ὑποτρέχουσχ, χαὶ τὴν ἀχτῖνχ ἐπέχει νέφους ὑποὸρομ. 



8 ΔΕΙ ΧΑ ΕΔ ΘἿ 
» 

ὅθεν τηνιχχαῦτα οὐὸ ἴσμεν ὅπη φωτίζει τοῦ κ τὉ 
διλ - 

Ὁ 

» ; ᾿ ν᾽ ἈΝ ᾿ 

ἐχείνη δὲ τὸ χάλλος οὐδὲν ἐπεχάλυπεεν, οὐὸ 

τῆς ὥσοχς ἀμέλει ιχ, ὅθεν ὥς: πεῦ λαμπτῆρος ΜῊΝ ἁπανταχῇ 
, δὲ ᾿ . ,ὔ ὙΝ 0 αὖον 

χατεφχίΐίνετο, ὥςτε πόντας σχεδὸν τὸ ἐχείνης εἶδος ἢ ἰδόντας 
Ο᾽ , δ Ἄ που ἵστασῦχι θαμοηθέντας, ἢ ἀχούοντα: χαταπλήττεσθαι᾽" ἐνίοις 

υχ ἄλλως ἐδύχει εἴ που ἐχείνην θεζσχιντο.-. 
ΟΝ Ν » " ᾿ , “ὦ ΄ "Ὰ 5 

λεγω δὲ οὐχ ἐραστὰς μόνον τοῦ προθεθλημένου χάλλους, ἀλλὰ 

, " ᾿ ’ 

μέντοι γϑ χα' εὐτυχὴ 

χαὶ ὅσγι φιλοσόφως ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ἐνταῦθα ἐπὶ τὸ 

νοητὸν χὰ 

ς τοῦ λύγου, ὅπη με τὸ ἀναγκαῖον τῆς 
. συνεχείας ὑφρεῖλε καὶ παραξένευσεν! ὃ γὰρ ὅσον ἐπὶ τῷ λόγ - 

Ὁ ,. « " , γὴν ΩΣ ἣΝ 

χάλλος ἠτίμακα, τοῦτο τῇ γειναμένῃ ὥςπερ ἐσχάτην χορωνίδα 

ποοσυχρτυοῶ, οὐ τοῦτο βδύχύδιενδε; ἀλλ᾽ ὅτι ἐντεῦθεν αὐτῇ τὸ 
᾿" " “- , ϑ. ᾿ [γι Ε ἌΧ, ᾽ ᾿ 

πρὸς βίον νεῦσχι προσγέγονε᾽ ζυνεῖχε γὰρ ἅπαντας ἡ περὶ αὐτὴν 

φήυ καὶ συνΞδέσμει ἄλλον ἐπὶ ἄλλῳ ἐφελχομένη, καὶ πάντας 
“« ᾿ ᾽ , ποῦν Ὁ 

χεγηνοτας ἔστη, μᾶλλον δὲ ἀνηοτημιένους, τοὺς μὲν πλείους τῆς 

ἀγοῖς, ἐνίους δὲ τῆς δράσξω:" ἀλλὰ τί μἢ τὸ ἕτερον λέγω, 

χαὶ ὃ μάλιστά μοι λέγειν καθήκει; οὐ γ᾽ τὸ θεχτὸν αὐτῆς 
“Δ [χά ᾿ 

2 τοὺ: πολλούς, ὅσον τὸ χε ἐχρυμμὲ έγον τὲ 
᾿ δ ὦν. ΠΥ δ) ϑοαν λο Σ- ΟΟΡΆ 6 εν Ἵ ἢ Δ 

καὶ ἀθέχτον, φημὶ δὴ τῆς ψυχῆς, ὥς τε συμοχίνειν, εἰ χαὶ μὴ 

θάτερον παρῆν, διά γε θάτερον ἐχπεπλῆχθαι τοὺς ἀχροατάς, ἢ 

0 [ΟἹ « «) ῳς-. {ΕῚ »"ἤ (.- 
» τς . ς, ον ο)- ΘΥ͂ 

τΞ21 “ἊΣ τ τε 
{)- « Ξ ΤᾺΣ φΦ “ [Φ] «- 

Ὶ ) ἐχτὸς ὁρῶσι χαὶ ὅσοι ἐς 
Ἂ, ἈΔ 

χχύππουσιν ἐπεὶ ἄσφω ἤστην, χαὶ ἀμ υξΞ ἰς ΧΟ 
ἱ 

ἔῤμέ, παρῆν, οἵτε τὸ φαινόμενον ἀσπα΄ὁ υμξνοι, χαὶ οἱ 
, ᾿ , 5 ᾿ ΝΑ ἣ - “ἃ ,ὔ 

πεοιπτυσσόμιενοι τὸ νοούμενον, ἀλλχ δ) καὶ ἡ τρίτη καὶ μ᾿ 
ε » , ΓΝ τ “- δινϑ 

οἱ ἀυφοτέθων εὐρύ ε το χαὶ ἐξεγόμενοι, πρῶτα τοίνυν ὁ ἐκεί- 
. » -Ὁ ποούχλόιμ. κ ἱ λό» ΄ γωνίχς αὐτῇ τνθ0 ἘΝ και γόους « ΟΝ ψν εὲ Ὡ «ἡ ᾿-“ 

ΔΘ 
ΕἸ 4. - {«᾽ Ὡς - ε . 4 ἐς Ἂς [ΦἹ ̓- 

χινήσας πολλούς, ἐπεὶ μὴ πειθομένην εἶχεν, ἀφεὶς τὴν ἐκ τῶν λό- 
( ᾿ 5 ᾿ ἊἋ δύ διε “-“ . Ε Μ᾿ - ᾿ ἔν ὦ “- γῶν πειῆω, ἐπὶ τὴν ξχν ἀπελλινεν" ὦ; ὁξ Χχὶ ἀοὰν αὐτῇ ποοῦε- 

-- 5 - Α 

ποιεῖτο, φῇάνει τῇ κατανεύσει τὴν προσποίησιν " ἠγνοεῖτο γὰῤρ 
δι ἀν ταις, ; -᾿ Π ε ἐκας αν, ὃ Β- τ Νἤ ""ἢ ὃ - 

οὐτῇ τὸ πλάσμα, ὡς: ὕστερον ὀνεξήει τὸ ὀρᾶμα, 



ἘΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ. Ω 

- -" ὯΝ, « » , Ἅ , 

Πολλῶν τοϊγχροῦν ἐπ αὐτὴν συντρεχόντων, ἢ προτροΞξγχόντων, 
᾽ ,, “ » ΄ Ε δ, Ὁ ἈῚ ΞΉῃ , 5 

νιχᾷξ οὐχ ὁ μείζων τὴν τύχην, ἀλλ ὁ πλείων τὴν ἀρετήν, λέγω 
᾿ 

δὴ τὺν ἐμὸν πατέρα, ᾧ δὴ τοῦτο ἔλλε!: ἱμμα πρὸς ἿΣ ὑδχιμο νίαν 
᾽ν εν ᾽ αὐ Α “-ΔὟ -Ξ ͵7 

ἦν, εἰ τοιαύτης ἀπεστέρητο γυνχιχός, ὥςπερ δὴ πλή ὠμα ταύ- 
Ὁ" 

’ 

τῆς τετυχηχοτι. ᾧ 

Ἢ") μὲν οὖν ὥς: φασι τηνιχαῦτα προῶτος ὑπηνήτης χαὶ ἀγχλ- 

ματίας Ι τὸ εἶδος, οὐ υὴἣν ταύτῃ μόνον ἐχείνη προσόμοιος, 
Ε αὖἜθ.8 ᾿ ΄ “ » ΄“- ϑ'. ὁ Α Ἁ Ν ,ὔ " 

ἀλλὰ χαὶ ἡ τῶν ἠθῶν χοινωνίχ βραχὺ τὸ διάφορον ἔχουσχ᾽ χαὶ 

ἂν ὥςπερ συνδοομὴ ψυχῶν ἐπεγνωχυιῶν ἀλλήλας διὰ μέσου τοῦ 
ὶ 

“Ὁ «“ ,ὔ ς ’ὔ ᾽ ΡΨι ΄ 

σώματος" οὕτω γοῦν συνηλθέτην ἀλλήλοιν ἐχ τῆς αὐτῆς δυοιό- 

τητος εἰς τὴν ἴσην ὁμόνοιχν. Ἑχάστη μὲν οὖν τῶν ἡλικιῶν οὐ 
, " Α » Ὁ 

παντὶ χατάλληλός ἐστι πρά υὑχτι" ἀλλ ἡ μὲν ἀτελής, παιδιᾷ, 

- ᾿ ἢ 3 ἢ κ ΠλΝς . δ »": τοῖο - Εν ᾿Ξ θέ ΄- ., , χαὶ ἡ ἀχμάζουσα, βίῳ, χαὶ ἡ τελείχ, χρξίττοσιν ὑποθέσεσι᾽ καὶ 
Ν Μ' ν “ , ΩΣ ᾽ ΄, 

αὖθις, ἡ μέν τις, πρὸς τόδε μᾶλλόν ἐστιν ἐπιτήδειος, ἡ δέ, πρὸς 
ἱ 

ε ' “ ΄, ὕὔ » “» ε 

ἕτερον" χαὶ τῶν βίων διηρημένων εἴς τε πρᾶξιν χαὶ λόγον, ἢ 
Ὶ Έ ΣΈ ᾿ εν 

μέν τις ποχχτιχωτάτη ἐστίν, ἡ ὁέ τις θατέρῳ προσνένευχε" τῇ 

δὲ ἐμ μητρὶ οὔτε διαίρεσιν ταῦτα ἔσχηχε, καὶ ὁμοῦ πάντα 
ι - “Ὁ ᾿ “ »“ἷ ὯΝ ἊΝ «“ κ᾿ 

συννένευχε, καὶ ἐν ταυτῷ ; 
» ΕΝ Φ 

ἄ,)θος ἔχοντι, ἥ τε φού 

λόγον τάξις, χχαὶ ὃ πρὸς τὴν πρᾶξιν λόγος, καὶ τὸ διηρῆσθαι 

πρὸς τἀναντία γχαὶ "μὴ διγοζσθχι, χαὶ ἐχχτέοου μὲν ἔχεσθαι, ἦν - ω ΄- ν ἣΩ ΠῚ . “" νον Φ᾿ “ἘΠ ἃ ᾿ὰ 

χι δοχεῖν δὲ θατέρου, ὡς μήτε θεοῦ ἀπολελεῖφθαι ποτέ, μήτε τῆς 

ἀχριθοῦς οἰκουρίχς" ἀλλὰ θεῷ μὲν προσιοῦσα, μᾶλλον δὲ προσοῦ- 
᾿ ον ὦ νι “ “ «ἃ , δι ᾽ 

σχ ἀεί, οὐδὲν ᾧετο δεῖν μεμνῆσθαι πραγμάτων, τούτοις δὲ οὐχ 
“- Ἅ “- ᾽ 

ἄλλως προσῆν ἢ μετὰ θεοῦ, Αὐτή τε γοῦν ηὐξάνετο, καὶ τὸν 
᾿] 

μένη, καὶ τὰ οὐκ ὄντχ 
τ ᾿ - “ ΤῈ τῷ 

οἶχον ἐπηύξχ)ξ, τοῖς τε οὖσι δεξιῶς χρω; 

Τῷ τοίνυν ἐμῷ πατρί, τὸ μὲν ἄνωθεν γένος ἐς ὑπάτους 

ἐχεῖνον πράγματα οὐχ οὕτω εὶ Ὡ εὶ 
“ἜΣ 

Ό- Ν, «-ς [ΦῚ "τ: “ὺ Ψ «) Ν- ΟΞ ω᾽- δέ Ὁ ἀνῆχτο χὰ 

’ 

ὃς: “ ο Ἐ ι. »Ὰ ΩΝ “ ᾽ ᾿ λ ᾽ ι ι ᾽ ι »Ἤ 

δεζιῶς εἰχεν ἀλλ εἴ τις ὥςπερ ἐπὶ (υγοῦ αὐτὸν μὲν ἐπὶ τῆς 

μιᾶς πλὰσ ς θείη μητρός, τὸ δὲ λοιπὸν σὶ 2 ον ᾿ ΟΦ ΠῚ Φ [ .} Δ΄ ἡ) 9 “Ὁ Ο᾽ Ἐ «“ὲ δ, 

φ. {3} 



10 ΜΙΧΛΗΛΨΕΛΛΟΥ 
ὔ “ Α 

γένος ἐπὶ τῆς ἑτέρας, νικῴη δ᾽ ἂν οὗτος παρὰ πολὺ τῷ σταθμῷ 

τῆς μητρὸς τάλλα ἐκείνων ἐλλελειμμένος. Ἢ μὲν οὖν παρὰ τοῦ 

σοφοῦ ἐπαινουμένη γυνὴ γλίσχρως μοι δοχεῖ καὶ ἰδ ο. ἧφθαι 
ἜΣ 

τῶν πράξεων, ὅσον ἄτρακτον μεταχειρίσασθαι, καὶ δισσὰς τῷ 

ἀνδρὶ χλαίνας ἐργάσασθαι, ὡς μὴ βούλεσθαι πλέον, ἢ υὴ δὲ 

δύνασθαι χαὶ τἄλλχ τοιαῦτα ποιεῖν, ἡ δὲ ἐμὴ μήτηρ μεγαλο- 

πρεπεστέρα ἐκείνη: πολλῷ, οὐχ ἄτρακτον μόνον στρέφουσα, ἀλλὰ 

χαὶ εἴ τι ἕτερον ὄργανον υεταχειριζομένη, προσῆκον γυναιχω- 

νίτιδι, Χλαίνας δὲ τῷ ἀνδρὶ μὲν οὐχ ἐποίει, οὐ γὰρ οὕτως ἀτυ- 

χῶς εἶχεν ἐχεῖνος, ἑαυτῇ δὲ χαὶ ταῖς θεραπαινίσι καὶ τῶν ἐκ 

γένου: πολλοῖς, χαὶ τῶν ἄλλως ἀτυχησάντων τοῖς πλείοσι συνε- 

ξύφχινεν, ὧν αἱ πλείους μετὰ τοῦ περιττοῦ κάλλους οὖσαι 

ἐτύγχανον. 

᾿Επεὶ δὲ χαὶ παῖδα ἔτεκε, θυγάτριον δὲ τὸ τεχθὲν ἦν οἷον 

οὐκ ἄλλο, εἴ τις τὴν τεχοῦσαν ἐξέλοι χαὶ οὐ κόμπος ὁ λόγος" 

διὰ θάμθους γὰρ ἔτι τοῖς πλείοσιν ἡ ἐχείνης ὥοχ, πεοὶ ἣ 
“ 

9 

3, 

οὗ 

λόγος προϊὼν τρανότερον γνωριεῖ" ἐπεὶ τοιγαροῦν μήτηρ ὥφθη, 
ι ε 2 ᾿ “- ΔΕ, ΄ δ ͵ ὮΝ “ -“- 

χαὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ τόκου πρέπουσα τῷ δόντι θεῷ, ἔτι μᾶλλον 

πρὸς ἑαυτὴν συνείλεκτο χαὶ πλέον τῷ βίῳ συντέτατο, οὐχ ὡς 
ΝΥ ᾽ν 

αἱ πλείους τῶν γυναιχῶν, ἐντεῦθεν πρὸς τὸν σύντονον βίον ὀλι- 

γωρήσασα χαὶ καταρραθυμήσασα τὴν ζωήν, ἀλλὰ ῥωσθεῖσα πλέον 

ἢ ἀτονήσασα, χαὶ ῥωμαλεώτερον διχτεθεῖσχ χαὶ τὴν φύσιν ὁμοῦ 

χαὶ τὴν γνώμην. Ἣ μὲν οὖν φύσις ἡβνιο ἑχυτὴν ἀγαπήσασα, 

καὶ θαυμάσασα ὅτι τοιοῦτον χάλλος ἐξήνεγχε, τὴν ἐμὴν Βα τε χ 

φημί, εἶτα δὴ καθαπερεὶ λογισαμένη ὡς οὐκ ἂν τοιοῦτον ἐνδείξη- 
᾽ Α 3. ᾿ » - ΄ 

ται, εἰμὴ παρ ἐκείνης, ἡγεῖ τ ἐξειχονίζε: τὴν ἐ ἐμὴν ἀδελφήν, ὡς 

ἂν ἔχοι καὶ τοῦ πρωτοτύπου διαρρυέντος ὁμοιότατον τὸ εἰχό-- 

γισμα᾽ ἡ μὲν οὖν Πβα κα οὕτως, ὁ δέ γε θεὸς ἑτέρως. τὸ. πρᾶγμα 

ποιεῖ, χαὶ ὁ λόγος ἐρεῖ τοῦτο χατὰ χαιρόν. 

Δεύτερος αὖθις τόχος, χαὶ πάλιν τὸ τεχθὰὲν θῆλυ, χαὶ οὐ 

πάνυ τοῦτο πρὸς ἡδονὴν οὔτε τοῖς τεκοῦσιν, οὔτε τῷ λοιπῷ 



ἘΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ. 1 

γένει" ἀλλ ὥςπερ αἱ ἄτοχοι χαὶ τοῦ τυχόντος τόχου ἱμείφουσιν, 

οὕτως ἐχείνη θατέρου πλέον τοῦ ἄρρενος" ἀλλ αἱ ὠδῖνες ἐπ ἀμ.- 

͵ φοῖν τοῖν γενοῖν ἐπεσχέθησαν, ὥςπερ τῆς φύσεως παρχσχευχζο- 

μένης καὶ χρόνου τινὸς πρὸς τὸν τοχετὸν δεομένης. ᾿Επεὶ δὲ 

ἔδει ἐπήχοόν ποτε τὸ θεῖον τῶν ἐχείνης γενέσθαι δεήσεων, ἅ τε 

νηδὺς ἐπετάχθη τὴν πλάσιν, χαὶ ὁ τῆς ὠδῖνος παρῆν καιρός, 

καὶ ὁ συγγραφεὶς ἐξερράγη τῆς φύσεως, πολλῶν μὲν εὐχῶν, 

πολλῶν δὲ ἐλπίδων προηγησαμένων, μεγάλου δὲ πχιᾶνος καὶ 
- 

2 ᾽ , 

θείου ἐπὶ τῷ τόχῳ ἀσθέντος, εἰ καὶ μὴ τοιοῦτος ὁ τόχος, οἱχ 

δὴ τὰ αἴτια τῆς γεννήσεως. 

Τὸ μὲν οὖν ἐμὸν μέρος ἀφείσθω νῦν, ἐχέσθω δὲ τῆς μητρὸς 
ε ’ ᾿ ,ὔ ι 

ὁ λόγος" εἰ δέ τι καὶ 

πρᾶγμα, ἀλλ αἰτιολογία ὅπη ἴω ζω δείς, οὐ γὰρ περιαυτολογίχ τ 
ἣΝ 

παρήχοι τῶν τῆς μητρὸς καλῶν ἀδικοίην γὰρ ἂν ἐκείνην πάντη 

τῶν ἐλ λπίδων δειχνύων ἐ τερημένην χαὶ τῶν εὐχῶν ἀτυχῆ" οὐχ 

.“ } -“ ΩῬ» ᾿ ᾿ " 9 . ΕΝ “- Ν Ξ 
οὕτω δὲ ταῦτα ἕξει, εἰ μὴ τὸ ἐλπισθὲν ἔχον τι τῶν προηγὴ- 

, Α 

σχμένων φανείη χαὶ μὴ πάντ: ἡ πρὸς ἐχείνην ἀπᾷδον. Ὅσα μὲν 

οὖν μοι. τὸ Ὑένος ἐπιφημίζει τεγθέντι, τὸ μήτε χλαχυθυυοίσχ! [" ΄ ν γξΞ - ῬΣ ι.35 ὧν Ξχ .᾿ ΄, ν μη ν 4 υ. ῖ ΑἹ 

Ἁ Α 3... - ᾿ ; “ ’ ΄“ ’ ,. νὰν 

ποτὲ μὴ δ᾽ ἐν ταῖς ἀναγχαιοτάταις χρείαις τῆς φύσεως, μήτ ἄλ- 

λὴν θηλὴν μλθεδέχεοθαι ἢ τὴν τῆς μητρός, γνωρίζειν τ τε ταύτη 

ὡς γειναμένην, ὥςπερ ἀπὸ γνώμης, οὐκ ἀπὸ συνηθείας, χαὶ λῆξιν 
ἢ » ᾿ , » δι 

περι ὧν οὐδὲν δέομα! λέγειν, ἀφίηυι τῇ γυναιχωνίτιϊδι, 
» 

ο΄ 

φιν- ΟΡ 
» " , ον “- 

αὐτὸς τυγχάνω εἰδὼς τῆς φρονούσης ἡλικίας ἁψάμενος, περ 

τὸ ἐμαυτοῦ χαὶ τῆς μητρός, αὐτὰ δὴ λέξω σαφέστερον υνμηδὲν 

ἐνδοιάσας, μὴ δὲ τὰ: τῶν βχσχαινόντων ὑπειδόμιενος γλώσαας. 

Τὴν ἐμὴν τοίνυν μητέρα ἐπ τήγετο ὑὲν πρὸς λόγου παραδο- 

“ἣν αὐτό τε τὸ περὶ τοὺς λόγους ἐραστὸν χαὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ 
ἱ 3 ὶ Ξ 

ατος, μᾶλλον δὲ πρὸς τοῦτο χαὶ ἡ ." φύσι: ἐπέρρωσεν, πράγμ. ἡ 
ἱ υ ἱ 

αὐτόθεν τε ὑβμμδαρμώσι τῷ ἑτοίμῳ τῆς γνώμης, κἄν τοῖς 
᾿ νι “- ᾽ ΄ὔ ι τ . πράγμασι δὲ βεοχιουμένης τῷ εὐροοῦντι περὶ τὴν μάθησιν. Φασὶ 

“ω «. " , -“ ᾿ » 

γοῦν τῶν παρὰ τὸ γένος οἱ πλείους, ὅτι μοι χαὶ παιδὶ ὄντι 
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Ν,ι ὌΨΙ ᾽ ’ ;» ' “- » τὸ 39. ἘΠ ᾿ οὐὸὃεν τῶν λὲν βενὼν βάτην" ἐπ νερρει τῇ αχοῇ, ἀλλ ἀπὰς λογος 

" , δὰ εὦ γ . κ 4 
ἐχσφράαγισμυχ τῆς Ψυχῆς ἣν. Ἐντεῦθεν οὖν ἡ υὑήτ τῊρ πρὸς τὰ 

, ’ 

χρείττω γειρχγωγουμένη, εἰς πέμπτον ἔτος τελέσαντα διδα- 

χ 
᾿ » ᾿΄ ι ΕΥ̓ , ᾿ ᾽ , 

σχαλῳ ἐφίστησι" καὶ ἣν μοι τὸ μάθημα οὐ μόνον εὐχερές, ἀλλὰ 

χαὶ ἡδύ, ἀντ᾽ ἄλλης τινὸς παιδϑιᾷτ’ ἠνιώμην γοῦν εἰ κἡ μοι διὰ 
ἢ ρα διδηῦ ἌΝ ΠΡ ΟΝ ασὴς ἡμέρας ὁιόηίη τὰ παιδιχά, καὶ ἦν μοι παιδὶ μὲν Ἱ 

πυδύ. ἐξ ουδὸ δέν ἢ δος δὸν Ὁ Ξ ΨΥ ἥν ΎΝ 
σπουδή, σπουδὴ ὁὲ ἡ παιδιά, οὐχ ὡς ταῦτα παίζοντι, ἐχεῖγα 

ΝΥ ᾽ -- 4 » Α ΙΝ 

δὲ σπουδάζοντι, ἀλλ᾽ ἐχείνων μὲν ἐχομένῳ διὰ τὸ ἡδύ, τούτων 

δὲ ἀπεχομένῳ διχ τὸ τραχὺς Λέγω γοῦν ταῦτα οὐκ ἐυχυτὸν 
Ψ ᾿ ᾿ . ι 

βουλόμενος ἐπαινεῖν, ἀλλ ἐνδειχνύμινος ὁπόθεν μοι ἡ πεοὶ τοὺς 

λόγους ἐγεγόνει σπουδή. 

Βραγὺξ: ἐπὶ -τούὐξτοι: Ὑρόνος -ἐπξοδεῦσε οὐχ ἐδιε ϑυδοοξὸξ Ϊϊ (95 ὧν τοτοῦιϊ χρ9 Φ Ἐπ ΞἼ)ϑυσΞ, Χ ἀν μὴ} ὄγι οΌς ἣξ 

ὡ“ ἡλικίας ἐνειστήχει χαιρός, χαὶ πρὸς τ χρείττω μαθήματα ἡ 

φύσις ἀνῆγε᾽ πολλοῖς μὲν οὖν τοῦ γένους παρίστατο μὴ εἰς 
“- , 

τοῦτό με ἐφεῖναι τὸ ΤΩΝ λαγος, μᾶλλον δὲ ἀφεῖναι, ἀλλ᾽ εἰς ἄλλό 

τι τῶν ῥήόστων μεθέντας χαὶ διχπε εραιωσαμένους ἐπὶ λιμένος 

ΠῚ Ἢ συνῇ δὲ μεν ἦν ἄλλω; χαὶ μέχρις ἀκοῦς 

ἄλλό τι πρὸ τῶν λόγων ἐμπορεύεσθαι: ἐπεχλίνετο δέ μοι τῇ 

γνώμῃ χαὶ ἡ μήτηο μάλα ἀσμένως" χαὶ τέως ἀμφισοητήσιρμος 
σὰ» . 

ἣν τῇ τε ἐμῇ προθυμίᾳ, ταῖς τε τῶν πολλῶν ἐπιτροπείασις χαὶ 
Ν Ν - ᾿ 

διατάξεσιν, ἔχρινε δὲ τὸ 
Ψ Ύ “λ 

ἀμφίθολον, εἶπεν ἂν ὅς τις; εἰ ἀνάστα- 

΄ ἐν »" . »-“-- “ΑΨ .. » ΤᾺ τὸ: ΓῊ σιν εὑραμένη παρά του τῶν χρειττόνων ἡ μήτηρ τῷ λόγῳ πα 
“- 5 ΄ ᾿ “᾿ Ἵ ς 

ρῆν ἐχεινηὴ γὰρ ἂν χάλλιον ἣν εἶδεν ὄψιν ἡρμήνευσε" τὰ Ε 
9 , ν } υ “-- 5» 7 

ὀφθέντα, διττά - καὶ τὸ υὲν παρ᾽ αὐτῆς ἠχηχόειν, τὸ “δέ, πεπὺ- 
, ὙπῈ » , "» " 2) γα “- 

σμένος ᾧ ἐχείνη ἐπίστευσεν, εὐλρυοῶ ὕστερον. Ελεγξ γοῦν μοι 
“ἢ ' “Ζ Ψ ΡΥ ξῆὶ ἐκ ἊΞ ἘΡΕῚ ἄϑωι " ὃι τ ἢεῖ " ἔδ » 3 ω ἘΠ ΚΒ ) 

ἡ μητηρ ὡς ἅπαξ ποτὲ εἰ: ὕπνον διχχυθεῖσχ, ἔδοξεν αὖθις περὶ 

τῶν ἐμοὶ καθηκόντων ἄμφι ισθητεῖν: ὡς; δὲ πολλάκις τοῖ: λογι- 
» ᾿ς » ου ᾽ , 

σμοῖς ἀντιπίπτουσι χχταχεκλόνητο, ἀνήρ τι: τῶν ἀφωμοιωμιένων 

θφῷ, συνήθης ἐκείνῃ καὶ πρὸς τὸν χρυσοῦν τὴν γλῶτταν ᾿Ιωάν- 

γὴν παρειχασμένος, λέγω δὴ τὸν ᾿Αντιοχέχτε καὶ ἡμέτερον, 
Α διιν 7 , » μὰ “ἃ 

«μιὰὴ δῆτα κυμαίνου, φησίν, ὦ γῦνχι ταῖ: ἐγθυμήσεσιν, ἀλλὰ 
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, ΖΚ] ᾿ » ι 4 ς 

ει νιχώσῃ ψήφῳ λόγοις συμοίοαζςε τὸν υἱόν᾽ ἐγὼ δὲ χαὶ ὡς 
Ν ο, » 

παιδαγωγὸς ἕψομαι τούτῳ, χαὶ ὡς διδάσκαλος ἐμπλήσω πα!- 

δεύσεως ». 
Μ ἘΕ 5. ᾿ ᾿ ᾿ - πόδι νὰ Ὁ Ξ (δὶ Ταύτην μὲν οὖν τὴν ὄψιν πχρὰ τῆς μητρὸς ἐδεδέγμην, ἣν 

» ἕω “οΖ ᾿ » “ ΦΎΞΟΝ “», ΒΝ 

δὲ μέλλω ἐρεῖν ἅτερος τῶν ἐχείνης ἀδελφῶν, μεταλλχξάσης 

ἐχείνης ὑφηγήσχτό 
γ 2 » , 3 , “ἷ 

υοι ὀρχου: ἀορήητους ομνυς ἔφησξ γὰρ ὡς 
3) ἐ 

ἮΝ «ὦ τ ΠΕ - 8 δ :) "ἃ τα ὃ Ὁ ὁ ιΆ ὌΠ ΞΙΓῪ ΟΣ δᾳὶ τ 

διηγεῖτο αὐτῷ ἅπαξ ἡ ἀδελφή, ὅτι διαιρουμένοις τοῖς περὶ ἐμὲ 
-" 9 -. "- ι ’ 3 δ ᾿Ρῃ 

λογισμοῖς, τοιοῦτος ἐπῆρεν ὄνειρος ἐπὶ μίαν διζνοιχν ἐδόχε: 

γὰρ τὸν σηχὸν εἰσιέναι τῶν ᾿Αποστόλων, μάλχ σεμνῶς ὁορυ- 
Α ᾽ [4 » φορούντων αὐτὴν ἐνίων οὕς περ ἠγνόξι" ἐπεὶ δὲ πρὸς τῷ βή- 
; Α Α ͵,ὔ ᾽ “ 

ματι γένοιτο, ἐθάρρει γὰρ τὰ χρείττω κἂν ταῖς σχιαῖ:, γυναῖχά 
ει 

τινα τῶν δυσθεάτων ἰδεῖν, ἔσωθεν ἀπχντήσασαν, χαὶ παρχχελευ- 
’ " : " ι » “-- 2 

ομενὴν ἐχτὸς ὑπομεῖνχι ὡς ἐξιοῦσχν᾽ ἡ δέ, ἐπεὶ ἐνταῦθα γεγόνοι, 
᾿" κ᾿ , δι ᾽ - ᾿ : ᾿ ε ’ ει 

πρὸς μὲν τὴν μητέρα μιηδὲν εἰπεῖν, πρὸς δὲ τοὺς ἑχατέρωθεν 
᾿ Ἂν » , Ἀ 
ἐφεστηχότας στραφεῖσά τε καὶ μεταστρχφεῖσχ « ἐμπλήσατέ φησι 

τὸν τχύτη: παῖδα γολμμάτων, δοᾶτε γὰρ ὥς μ κατασπά 

ἀπήγγελλε δὲ Ἀ δὶ δα ἑχατέρωθεν ἑστηχότων τὸ νδυ ἄμφω 

» 

στρογγύλη χαὶ ἀχοιοῶς λευκὴν ἀνχολχατάνουσχ τρίχωτιν, ἥ τε 

δὶς οὐκ ἀπεχρέμχτο, χαὶ τὸ γένειον οὐ πάνυ χαθεῖτο" τῷ δέ 

χαὶ ἡ χερχλὴ χαὶ τὸ λοιπὸν σῶ 
- , , γεν ,ὔ ΕΥ̓ ᾿ 7 

γῶν μαχοῷ θχτέρου μαχρότερος. Ταύταις οὖν ταῖς δυσὶν ὄψεσιν 
] ᾿ 9 4 ε ᾿ “ο΄ ΕΣ , "- 

ἐπ ἐμοὶ ἡ μήτηρ ἐς Ἀδμαρνμα τὴν ὑπὲρ ἐμοῦ ψῆφον ἐκφέρει 
᾿ 

ΕΙΣ , , "ε"᾿ ’ 

χχὶ ἐς τὰ προτέλεια μὲ ἄγει τῶν παιδευμάτων. 
- ᾽ τὸὰἃἋἍθ δὼ » ἡ - 

᾿Αλλ᾽ οὐχ οἷδχ τί πάθοιμι, πῶς δ᾽ ἂν τῷ λόγῳ χρησχί"μην; 
ῃ 

΄ , . , ᾽ , ΄ ’ » 

ἔτξοχν γάρ ὑπόθεσιν ἐνστησάι!ιενον, ἐφ ἐτέραν με ὃ λόγ ς ἄγξι 

ΡΨ 4 2 πνῶ, “ . “δὲ ΡΗ » “ δ ονς, (ο -" 
φξέροιλξενος χ γι ϑούλομαι ..5" μῆς εν τῶν τὼν ἐγχκατὰμίξ ξχι τοις 

ἐχεςίνης χαλοῖς, οὐκ ἔχω δὲ ἄλλως ἐχπληρῶσαι αὐτῇ τὸ ἐγχώ- 
“«ῳ “. " “Φ , » , - Δ πΞπΞι 

μον, μᾶλλον δὲ τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀλήθειαν, μἢ τὸ 
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εἰς τοῦτο ὑπήχθην; καὶ ἢν βούλοιτό τις τοσοῦτον ἑχατέροις 

ἀπομεριζέσθω, ἐκείνη μέν, τὸ τὰ χρείττω ἐμοὶ καὶ γνῶνα! χαὶ 

διελέσθαι, ἐμοὶ δὲ τὸ μὴ ἐπεξιέναι τούτοις εἰς | [τέ]λος. Διχι- 
εεἷὖ» δὲ ὌΥ “,ὐξ " ὃ ᾿ ν ᾿ ,ὕ ᾽ γ' “τῇ ι 
τῶμαι δὲ φιλοσχώμμοσιν ἀνδράσι καὶ φιλαιτίοις" ἐπεὶ ὅ γε μὴ 

βασχαίνων ἀκροατὴς οὐδὲν ἄν μοι προσάψοι αἰτίαμα ἀπολαύοντι 

τῆς μιητριχῇς ἀρετῆς χάν ταῖς περὶ ἐκείνην ἱστορίαις χαὶ διη- 

γήσεσιν. 

᾿Αλλ ἀνακτέον αὖθις τὸν λογον ἐπὶ τὴν οἰχείαν ἀρχήν, χαὶ 
, ΓΝ » δ ὦ “ Ν ᾽ “ 

προσεχτέον τῇ ὑποθέσει τὰ ἐφεξῆς, μᾶλλον δὲ ἐνταῦθά μοι γε- 
Ψ Ἁ ΄-- νομένῳ αὐτοί μοι προσμαρτυρείτωσαν οἱ τὰ πρῶτα δεδωχότες 

7, Ὁ 

μαθήματα, ὡς διήειν ἐπιτροχάδην αὐτά, ὡς συνίην τῶν πολλῶν 

πλέον, ἵνα μηδὲν πλέον ἐρῶ, ὦ, εὐφυῶς ἀνελάμθανον, ὡς ἐμ- 
, “- , - ε ᾽ ’ὔ Ἐ » δὼ, κνς ΔΕ: μΡ μόνως κατεῖχον, ὡς ἀπήγγελλον εὐφρχδῶς, ὡς ἐπὶ μιᾶς τοῦ 

φωστῆρος περιόδου τὰ τέ μοι τῆς ὀρθογοαφίας ἠκρίδωτο, χαὶ ἡ 
ὶ 

μ ἃ - » » Α ε “ὦ. ὙΝΝ »"-ὦ ᾿ 

πᾶσχ ἀπήγγελτο ᾿Ιλιάς, οὐ τὴν ἐποποιίχν ἁπλῶς εἰδότι, ἀλλὰ 
τ “ ᾿ ΄ "3 ὶ τοι « ) “- ; τᾷς “ ὶ χαὶ σχῆμα καὶ τρόπον, χαὶ λέξιν, καὶ μεταφορᾶν εὔκαιρον, καὶ 

ς ΄ Ν ἤν. ᾿ , ἜΡΎΒΘΥ Μ0ὐὺ5 {᾿ς τ ον τότ 
ἁρμονίαν συνθήχης " ἣν δέ με μὴ πάνυ φχίητε ὀνειρόφρονα, κἀγὼ 
ΕΞ Ὑ. - 5 “ ε Ὁ ΠΑ "ἢ Χ} 3: 

τι βραχὺ τῶΤτΝ,ν μῶν ιν διηγήσομαι ὀνξῶν. 

Οὔπω δεκέτης ἦν, 
λγ ἐν ᾽ 6 ΡΣ “Ὁ Ἔν ἢ ἴσως ἐπιοΞεγήκειν τοῦ ἔτους, καί με 

᾿ Ἂ 5. ὐὐϑὰν ας ς ᾿ ᾽ 5 ςεὐθε 5.» -Ρ 5 ΦὙΥῸ Ἃ ᾿᾽ νυχτὸς θήρα τις ἐπῆρε χαὶ εἰς ἐλεύθερον ἀέρα μετήνεγχεν" εἰ 
ἣν. 5 5 ὟΝ 3 2 - μὲν οὖν ἐθήρων οὐκ οἶδα, τεθηραχέναι δὲ ᾧμην ὄρνιθες δύο τῶν 

ὑουσιχῶν, ὧν ἡ υὲν Ψιττακίῳ ἐῴκει, ἡ δέ, ἦν ἀκριοῶς χκίττα, 

ι χαὶ ὑπὸ τὸν κόλπον ἄμφω ἐνεδεδύχει" καί μοι ἐπὶ τούτοις δὶις 

χεῖτο χαὶ ἐγαννύσχετο ἡ ψυχή, καὶ πολλάκις ταῖς χερσὶ διω- 

μάλιζον χαὶ προσήρμοττον τοῖς πτεροῖς᾽ ἀλλὰ τά γε ὄρνεα 

« μὴ τυρόάννει, ἀνθρωπιχῶς ἔφασαν, μὴ δὲ βίᾳ λαύὼν οἷχ δὴ 

νόμῳ δεσπότης χυρίευε, ἀλλ᾽ ἐξελών, λογιχῶς τε συγγίνου χαὶ 

διαλέγου" χἂν μὲν πείσῃς, ἐκεῖθεν ἡμῶν ἄρξαι, εἰ δ᾽ οὖν, ἄφες 

ἡμῖν ἐλεύθερον τὸ πτερόν ». ΓἼἜδοξα γοῦν αὐτὰ λέγειν τι τῶν 

δεόντων, χαὶ ἑκατέρας ἀπρὶξ ἀμφοτέρων δραξάμενος τῶν πτε- 

ρῶν, φιλοσόφου: πινὰς ᾧμην πρὸς ἐκεῖνα λόγους ἀνχκυκλεῖν, 
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ὥς περ τότε πρώτως ἀφαιρεθείσης μο! τῆς ἀχλύος ἣν ἡ γένεσις 
ΕΣ “» “- ᾿ ΙΕ “ῳἦ ᾿ ΕἸ ’ ᾿ ε 

ἐπιτίθησι τῇ ψυχῇ. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα ἰσόρροπος ἀμφοῖν ὁ 

λόγος καθίστατο, ἐνθυμουμένων ὥςπερ χἀχείνων χαὶ συλλογι- 

ζομένων χαὶ πρὸς τὰς ἐμὰς ἀντιθέσεις ἀντιπιπτόντων " ὡς δ᾽ ἡ 
[4 Δ Α “ ΕῚ ,ὔ ,ὔ 

συνουσία ἐπὶ μήχιστον παρεξέτεινς τὸν διάλογον, κάγω τι πλέον 

ἐκείνων ἐστωμυλλόμιην, « πέπαυσο, ἔφχσαν, ἐπειδή σοι χαὶ παρ ἡ- 

μῶν τὸ νιχᾷν ἡ" ᾶς ἐπεψήφισται ». Τότε μὲν οὖν οὐ πάνυ συνίην 

τῆς ὄψεως, ἀλλὰ τοῦ ἀλογωτέρου μέρου: τῆς ψυχῆς ἀνάπλχοιν 
δες " - “ δ, ᾽ Ξιδ) ΜΝ ε δι τὰ Η δι. ὦ 

ᾧμην τὸ ὅραμα, ὕστερον δέ, ἐπειδὴ μουσικῆς ἡψάμαν χαὶ τῆς 

ἀὐλμῖδεφεέρας Ὁ μαθήσεως, εἰς τοὺς λόγους τὰς ὄψεις ἐτεχμαιρόμην " 

ὃ 
ἱ 

ἢ χἀχεῖνχ χωτῖλχ χαὶ μουσικά , καὶ ἀνθρωπιχὴν πολλάκις 

- ΄,ὕ τ “" , Ἁ ε 

ἴδ τοῖς ἐγκωμίοις ἐφίστημι τῆς μητρός" οὔπω γὰρ ἡψά 

ἐπεγνωχώς, ἀλλὰ τὰ μὲν πατρ ἤ 

ἐκείνην γεννησαμένων, τὰ δὲ ετόβων τῶν εἰδότων αὐτὴν ἀκρι- 

, τὰ δὲ αὐτὸς ἀνεμνήσθην χαὶ εἴχασα, τὰ δ᾽ ἐντεῦθεν καὶ Ὁ “ν -ῷὋἍὁ 

ὲ 

, 

εν χαὶ ἠχηχόειν χαὶ συνίην φιλοσοφώτερον: Καὶ ἀποφή- 

σχιμ ἂν ἐν χερχλαίῳ τὸ ξύμπαν ποιούμενος, ὡς οὔτις ἐκείνη 

τῶν θνητῶν ἐρίσεις γυναικῶν ἐῶ γὰρ ἐχείνας αἷς δὴ μόναις 

προ υμαξμᾷ Ἢ ἀθάνατον" τίς γὰρ ἐχείνης ἢ τὴν γνώμην 

ἑτοιμοτέρα, ἢ εὐσχημονεστέρα τὸ ἦθος, ἢ τὶς ἢ σταθηροτέρα 

τὸν λογισμόν, Ἂ χριτικωτέρχ τῶν λαλουμένων ἢ πραττομένων; 

μέτρα δὲ γλώσσῃ καὶ λαλούσῃ καὶ σιωπώσῃ τίς μᾶλλον ἐπέ- 

θηχεν; αἰδοῖ δὲ τίς οὕτως ἄλλη χεχόσμητο; τὰς δὲ τῶν ἐναν- 

: ξιαν φημὶ καὶ ἁπλό- 

τῆτα, ἐπιστασίαν τε εὔχαιρον χαὶ πραότητα ἔμμετρον, Ψψὴ λόν 

τε φρόνημα χαὶ ὑπεσ ΠΡῸΣ ὧν ἄνοιαν; Ὦ σώφοων ἐχείνης 

Ὁ ΘΗΝ - . « Ε' -- ᾿ ᾿"» Δ “-“ δι " . 

χε εμδῇ ἁπαλαῖ μὲν τῇ φύσει χαὶ τῇ ἡλικίᾳ, ταῖς ὁὲ πρὸς τὸ 

θεῖον ἐ ς γόνυ χλίσεσί τε καὶ ὑποχλίσεσι τὴν τραχύτητα εἰσδε- 
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ΠΡ Ν ὁ ΄ ! ἐς ιν τὰ ΐ ΄- τὰ ν᾿ ΄ - ΔᾺ τ μ ξάμεναι! ὦ πᾶσα ὑὲν αἴσθησις πρὸς τὸ φίλον θεῷ ἀπηχριοω- 
-“ ν “Ὁ Ν " ἕ ᾿ ᾿ 

μένη, πᾶσα δὲ νεῦσις πρὸς ἐκεῖνο μόνον συντεταμένη ᾿΄Ω γραφαὶ 
᾿ 

- 
ῃ ὶ 

Υ [ « "9 » ᾿ , , “ 

χαὶ ὑπογραφαὶ τῇ ἐμὴ μητρὶ μόνῃ μὴ γινωσκόμεναι! ὦ δολερὸ 
» ᾿ ΤΕΣ κ ἘΣ εἰς ἔ εν Ἀν παι δὶ Ε “ ε , 

ἄνθος χαὶ λευκότης ἐπείσακτος, ἐχείνῃ χοινῶς ὑποσταλέντα τε 

χαὶ ὑποχωρήσαντα! ὦ χόμης προσθέσεις, οὐχ ἔχουσαι ᾧ προ- 
, "» » "» ε 7 “ἊΝ πῶ. » ᾿ 

σθήσεσῆς, ἀλλ ἀσυγκρίτως ἡττώμεναι ! ὦ νοῦς ὀμμάτων χαὶ 

ἀθος ὀφρύων, χαὶ φρόνημα πάσαις αἰσθήσεσιν ἐγκαθήμενον! ὦ 

μηδὲν εἰδυῖχ θῆλυ, πλὴν ὅσον τῆς φύσεως, τὰ δ᾽ ἄλλα ῥωσθεῖσα 

τὴν ψυχὴν χαὶ ἀρρενωθεῖσχ, μᾶλλον δὲ στερροτέρα φανεῖσα χαὶ 

τῆς ἑτέρας μερίδος τοῦ ὑω χαὶ πάντας χαὶ πάσας νιχή- 

σασα, τὰς μὲν τῷ ἀσυγχρίτῳ, τοὺς δὲ τῷ πλείονι] ᾿Αλλὰ πῶς 

ἄν σοὺ τίς ἈΝ ἀνήσει τὴν χεχρυμμένην σὺν τῷ θεῷ ζωὴν χαὶ 
,ὔ 

διαγωγήν, «ἃ: νυχτερινὰς στάσεις χαὶ ἐπορθρίους, τὴν πτέρω- 

σιν τῆς ψυχῆς, τὴν ἔκστασιν τοῦ νοός, τὴν ἔλλαμψιν, τὴν ἀνά- 
Ἃ “ ἍἋ ν “- ».νΡ 

βασινχοά χατῶς τἂν υ μηδενὸς ἐφεισάμην τῶν σῶν! ᾿Εοουλό!λην 

ἀλλοτρίους εἰδέναι τὰ σά, εἶτα δὴ χαὶ ἐγκωμιάζειν βούλεσθαι, 
’ 

ἀδεχάστοις ς 3, ς 

ὥζα μή σου ὃ ἔπαινος ὑπὼπ πτεύετο- ὥφϑθλον ὑπὸ 

λέγειν χριταῖς καὶ ἀνυπόπτοις διχιτητχῖς, ἵνα μηδεὶς τὸν λόγον 

ὑφεωρᾶτό μοι΄ νῦν δὲ δύο τῶν μειζόνων ἐὐῆδτα. χαὶ βάλ- 
᾿ - ε Ἁ 

λομαι ἑκατέρωθεν" πεφεισμένως γὰρ τὰ σὰ διηγούμενος, χαὶ τὰ 
- ,ὔ }} 7 -" Μ ; . "» Ψ, 

πλείω καὶ χρείττω σιγῶν, ὅτι χα! πῆρι τῶν ἐλχττόνων διχι.- 
“΄ΛΑ Ὁ δ - 3 ΥΝ ᾿ "» 

ζ ισοητοῦμαι, πλὴν τῶν εἰδότων, τοῖς πλείοσιν οὐκ οἷδα δὲ ἐς 
Ἁ 2 .-» "-Ὁ΄ τὦ , 

τὸν βυθὸν τῶν σῶν ἐμπεπτωχὼς ἀρετῶν, ποῖον πρῶτον ἀπῶσο- 
“- οἰ ω ᾿ -- ᾿ Ὑ ε “ω 

μαι τῶν | ἐπεισρεόντων χυμάτων, ἢ ποῖον εἰσδέξομαι ὁμαλῶ:" 

πῶ: δέ γε διανηξάμενος πόρρω τῆς ἑκατέρωθεν ἐπιρροὴς στή- 

σουαι, οὐχ οἶδα δὲ χαὶ τίνι δώσω τὰ πρῶτα, πάντων πρώτων 

εἶνα! νενικηχότων, χαὶ χύχλῳ ων ἢ μ8; “καὶ πέχάσπου 

πρὸς ἑχυτὸ ἀντισπῶν τός τε καὶ ἐφέλχοντος βούλομαί σου τὴν 
᾿ -- ς , » 

σωφροσύνην θαυμᾶσαι, χαὶ ἀνθέλχει με ἡ πρὸς τὰ κρείττω ἄνα- 
» “ 5 ὯΝ . ι , , ,ὔ 

γωγὴ τῆς νυχῆς΄ ἀνῆγμαι ἐκεῖσε, χαὶ καθεθμ ἱδιτπὸ βάθος 
: : 
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μετατίθησι, καὶ αὖθις ἄλλη, καὶ πάλιν ἑτέρα μεταοιθάζει χαὶ 

μεθιστᾷ, ὥς τε μηδὲν τι μέρος τῶν σῶν εὐφημεῖν ἱκανῶς δύνα- 

οὔχι, ἀνθελχόμιενον καὶ μετατιθέμενον, καὶ χορείαν ταὐτὴν κενὴν 

ἀνελίττοντα, μᾶλλον δὲ πορείαν ἀνήνυτον ἡ γὰρ ἄπειρος πλη- 

θὺς τῶν σῶν ἀρετῶν ὑποστροφὴν ἐπὶ τὰς πρώτας οὐ δὲ ωὠσιν. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν πολὺ τῶν σῶν ἐλπίδων ἐλάττων «γενόμενος, 

εὐθύναις σοι ὑποχείσομαι μὴ χατὰ τὰς ὑποθήχας πολι ἐν λζίοι: 
“΄ Π , ὗ -“» ΕἸ “ 

νος, σὺ δέ γε ἐξ ἀρχῆς ὥς περ αἱ μαῖαι τὰ ἄρτι γεννώμενα πᾶσαν 

μέν μοι ἐρρύθμιζες αἴσθησιν, πᾶσαν δέ μοι θείαν ἐνήχεις φωνήν, 
ῳ Ὦω ΄Ἁ" 

οὐδὲ χαταμυθολογεῖσθαί με παρὰ τῆς τίτθης ἐῶσα ἀναμιμνή- 

σχομαι γὰρ ἀναφέρων ὥς περ ἀπὸ βυθοῦ, ὅτι με καὶ χλαυθμυ- 

οίζοντα χαλάσαι βουλομένη πρὸς ὕπνον, ἀντὶ τῶν μύθων καὶ 

τῆς μορμολυττούσης λαμίας, διήεις νῦν μὲν τὸν ᾿Ισχὰκ ἀγόμενον 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ θυόμενον, καὶ πάντα πειθόμενον τῷ γεν- 

ν τὸν Ιχχὼδ εὐλογίας τυγχάνοντα πατρικῆς, ὅτι 
ε Ὑ Δ ΕΑ - Ρ , - Ν » Ἵ “ 

χατὰ τὰς ὑποθήκας πεποίηχε τῆς μητρός, νῦν δ᾽ ἄλλό τι τῶν 
,ὔ ι᾽ » κ -«0᾿ ᾿ ,ὔ Ε] , Ἁ Α ι Ἁ 

θειοτέρων, χαὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν νέον Αδάμ,, τὸν σὸν φημὶ θεὸν 

χχὶ δεσπότην, ὑποτασσόμενον τοῖς τοχεῦσι᾽ μέμνημαί σου χαὶ 

τῶν περὶ παρθενίας λόγων, καὶ τῶν ἀχηράτων ἐκείνων συμθου- 
φ, Α 5“ 6 “Ὁ » . , ,ὔ 

λιῶν, εἰ χαὶ μὴ οὕτως τὰ χαθ ἡμᾶς γέγονεν" οὐχ ἐπιλέλησμιχί 

σου οὔτε τοῦ πυρός, οὔτε τοῦ φωτός, ὧν τῷ μέν, τοὺς σωφρο- 
“-΄ 7 -“-ο δ Α » , 

νοῦντας κατέλαμπες, τῷ δέ, τοὺς ἀχολάστους χἀτέφλεγες, 

παρήσω δέ σοι οὐδ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἔργον ὅ με λαθεῖν βουλομένη οὐχ 
ε -“ "“ “Ἃ 

ἡμᾶς ἡ μήτηρ πῶς ἂν εἴπῃ τις σφο- 

δρῶς χαὶ πεοιχαῶς, καὶ ἐζήτει πολλάχις τῷ τρχγήλῳ περι : ρῶς χαὶ περιχαῶς, καὶ ἐζήτει πολλάκις τῷ τραχήλῳ περιφῦναι 

χαὶ χατασπάσχσθαι, ἐπεῖχε δὲ τὸν πόθον νόμῳ χρείττονι χαὶ 
’ 

χρίσει καλλίονι, ἵνα μὴ χαταθαρρήσας αὐτὸς πρλ ϑηλβρος ἐπι- 

γενοίμην ταῖς ἐχείνης ἐπιταγαῖς ὡς δὲ τὸ φίλτρον ἦνά ἔραν 

0). πὺιυ- 
. ῃ ᾿ «ἢ ἣ ε ᾽ ὩΣ ὰ ΞΡ ΡῈ σαν“ οἱ 
ξγω μξν ξῶχξιν υπνωῶττειν, ἣν δὲ το πραγ μέχρι 

πρύσειοσί μοι καὶ ὁμαλῶς πάνυ περιλχοοῦσχ τοῖς πήχεσι, πολλάκις 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Τ᾿. 2 

μύσεως τῶν βλεφάρων, ἡ δέ, ἀγνοήσασα καθάπαξ τὸ κε νὸν 
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, Ὧν δι ᾿ ’ δ ’ ἘΠ ,ὔ 
φίλε! τὸ πρόσωπον, εἰτα δὴ χαὶ δαχρύσχσχ ἀστακτί, « ὦ σπλάγ- 

χνον ποθούμενον, ἔφη, ποθῶ μέν σε, φιλεῖν δέ σε πολλάκις οὐ 

δύναμαι! » οὕτω μοι καὶ τὴν σχέσιν ἐφύλαττε, χαὶ τὴν παί- 

δευσιν παρεφύλαττεν- ἦν γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ τὸν τῆς ψυχῆς 

χαραχτῆρχ τοιαύτη, ἀλλὰ ποὶν τοῦτο εἴποιμι, χοινότερον 1 περὶ 

τούτου διέλωμαι. 
᾽ ἂν ν Ἁ 3 ’ ς το ᾿ » 

Οὐ μίαν ἐγὼ τὴν ἰδέαν ὁρῶ τῶν πρὸς ἀρετὴν τεταμιένων 
᾿ -“ο " ᾽ ε , ς - 7, ᾽ - 

ψυχῶν, ἀλλ αἱ μέν, ἁπλαῖ τινές εἰσι χαὶ χάριτος γέμουσαι, καὶ 

τοῖς προσιοῦσιν ἥμερον ἐπιολέπουσιν, αἱ δέ, δριμεῖαι ὃξ αὗται 
. ᾿ ᾿ " “Ὁ ,ὕ Ὁ 7ὔὕ 5 ἐγ 

χαὶ σχυθρωπαὶ χαὶ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ βίου ἐπιστυγνάζου- 

σαι, τραχύτερχί τε τὸ ἦθος χαὶ ἀπρόσιτοι τοῖς πολλοῖς, χαὶ 

εὶ ρὃς πᾶν ὁ,τιοῦν τῶν ἀοουλήτων π ροξυ νόμεναΐ τε χαὶ δυσχε- 
Ξ» 

αίνουσαι, καχίχν δὲ μισοῦσχι μᾶλλον ἢ πρὸς: ἀρετὴν μεταοάλ- 
-Ὁ 

λουσαι. Τῇ δέ γϑ ἐμῇ ὑὴτρ οὐ ἐξ σλφοῖν τούτων ἡ ἀρετὴ συνΞε- 
᾿ " ,ὔὕ “ἃ ε ᾿, ΄ 

κεκρατο τίς γῶρ ἐκείνης ἢ ἱλχρώτερον ἔολεψεν, ἢ χαριξστερον 
΄, «ἃ , ἘΞ Ἀ ε δ , 

ποοσωμίλησεν, ἢ πραοτέρῳ τῷ ηξι τὸ ἄἁμιχρτ τανόμιενον ιωρθώ- 
δ 

σατο; τοῦτο μὲν οὖν αὐτῇ τὸ μέρος ἔμφυτον ἦν, θάτερον δὲ 
᾿ τ 

πολλοῖς χαὶ πολλάκις ἐπιτετήδευτο, χαὶ ἦν τὸ φοθοῦν μέχρι 
- » ἃ -“ , 5, , 

τῆς τῶν ὀφρύων συννεύσεως. Ὃ δὲ τοῖς ἄλλοις ἤθους σχχαιότητι 
μὴ 

ἢ τραχύτητι πρόσεστι, φημὶ δὴ τὸ ἀπρόσ σιτον ἢ δυσπρόσιτ τον, 

χαὶ τὸ ἐνίους τῶν προσιόντων χχταπτοοῦν, τοῦτο ἐχείνῃ διὰ τὸ 
«ἷὦ Ε » Ν » ᾽ , 

τῆς ἀρετῆς. ὑπερέχον ἐδέδοτο᾽ ἀυέλει οὐχ οἱ πολλοὶ υόνον 
ΝΙΝ, 
ἐδεδίεσχν ταύτην καὶ ΠΣ ον ἀλλὰ χαὶ οἱ τεχόντες, χαὶ 

ταῦτα ἐν βαθείᾳ τῇ πολιδ' ὥςπέρ τινα κρείττονα φύσιν προσεχύ- 
᾿᾽ ζοιονε ἐν α Α «νιν » ΑἿΣ »" Αι 

νουν καὶ ἐσεθάζοντο, χαὶ νόμον ἐχείνην ἐλογίζοντο ἔμψυχον, 

παράδειγμά “ τε εἶχον χαὶ πράξεω ς χαὶ »"" χαὶ σιωπῆς, εἰ καὶ 

χετυπίως ἀπελιμπάνοντο᾽ εἴ τε γοῦν ταραττομένοις ς ἄρ 
᾽ “ΨΦ να - , “- 

αὐτοῖς ἐξαπίνης ὦφθη, τὸ ἀστατοῦν αὐτοῖς κατέταττε τῆς ψυ- 
» 
ξ εἴ τε θυμουμένοις διέλυς τὸν θυμόν, εἴ τ᾽ ἄλλό τι ποιοῦσιν 

ἢ πάσχουσι πρὸς τὸ χρεῖττον αὐτοῖς τὴν ἕξιν μφτέθαλλεν᾽ οὐ 
͵,ὔ » 7 7 Α “᾿ 

έ τι ἐχείνην ἔλαθον πλημμελήσαντες, παρεφυλάττοντο μὴ γνῶ- 
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᾿ 

, " 7, , διι τ ὧὖ Π ε ΟΡ ΑΣΈΕΥ ΞΑ͂Ν τὰ - 

να! ταυτὴν τὸ γξεγονος᾿ λέγω ὁὲ ταῦτ ΟἿ ὡς εἰξίνης τῆς τῶν 
Ις ΄“ ᾿] φ ΄“ ΄ ΡΞ 

τεχόντων χατεπαιρομένης ψυχῆς ποία γὰρ οὕτως τῶν ἁπασῶν 
ςε δ", ᾿ 

8 δὲ γϑρ 
“- ᾿ , ι 

γυναιχῶν γονεας τεθεράπευκε χαὶ τετίμηκεν; ὑπήρει 

- 

᾽ ι , ἢ δῷ ᾿ , Δι. δῶν ἀξ 
αὐτοὺς γὙεγηραχοτας, χαι παρειλυθεῖτο ὅκοῦῖ λόγοις χαὶ ποΐζεσι, 

κ, νοσοῦσί τε παρεχάθητο χαὶ ἀλγυνομένοις συνήλγει, χαὶ 
Ε ᾿ . ΚΜ -“" ’ τὰ "ὦ » Ξ νει 3, 

πνοῦσιν ἀνύσταχτον εἰχε τὸ ὄμμα. ᾿ὰ τοίνυν μεῖζον δεῖν φήθη 
- , - “Ν [γᾺ ΓΙ , 

τῶν γονέων φρονεῖν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι χαὶ οὕτως ἔχουσαν διαφερόν- 

τως ἐτίμων, οὐ πρὸς τὴν ἐχείνης π᾿ ἐχείνους γνώμην ὁρῶντες, 
9 ε , » ’ “ν» » 

ἀλλὰ τὸ ὕπερεχον αὐτῇ τῆς ἀρετῆς ἐκπληττόμενοι. Εἶχε δὲ 
ἱ 

χαὶ πᾶσι τὸ 9ος καρ ὑερισχαι χαὶ | ταῖς διαφόροις τῶν 
Ἷ "»ἰ “Ὁ ΄ » ο» ᾽ ε 

συνοντῶν Ἢ τῶν ὁμιλούντων επ τι. 8 εριζόμενον εζξσιν, ουχ ως σο- 

’ὔ ι ," Α 3 δ. ΙΝ . ’ Ἁ 

φιστεύουσα τὴν πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁμιλίαν, ἀλλ᾽ ὡς ἑκάστῳ τὸ 

πρόσφορον χρίνουσα χαὶ διχτυποῦσα χυτὰ χαιρόν. 

Τῷ δέ ΘΥ “ᾳ “-:} ! Ὁνθον » 4 Ν [6 “ὔδε ς»οἤὰ ᾿ ΝΥ ἐμῷ ποιτοι οὐ ΟσὺνΞ ργὸς ψο ονον χαι ΟΟΉσΟς ἐτυγ- 

-: » “ 

χανεν οὖσα κατὰ τὴν θείαν ΣΕ χα ἄλλα χαὶ πρωτουργὸς τῶν 

χαλλίστων καὶ εὐρετής. Ἢν δὲ χἀχείνῳ τὸ 2θος, οἷον οὔπω 
"Ὁ ; Ν 

παρὰ τοῖς ἄλλοις τεθέαμαι, χαίτοί γε πολλοὶ τὸν ἄνδ:α συνί- 

σασι, χαὶ εἰ βούλοιντο, μαρτυρήσουσι-“ τὸ δέ, ἦν ἁπλοῦν ὁμοῦ 
" "Ἣὕ δ Α 5᾽ 5» ᾽ ᾽ ’ 3 

χαὶ ἀμ αΣ θῆλυ μὲν ἔχον οὐδέν, ἀπλάστῳ δὲ συγχεχραμένον 

- 
' 

ἘΞ- “Ὁ 
» ει 

συμπίπτον. Ἔγωγ᾽ οὖν οὔτε θυμουμένῳ, οὔτε ταραττομένῳ ποτ 

πραότητι, ἀκίνητον πρὸς ὀργήν, ἡδώμνα πιὸς πᾶν ὁ,τιοῦν τὸ 

Ἂ ἢ 

Φ - ᾽ ν ἮΝ» 5 » 

ἐντετύχηκα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔπληξέ τινα πώποτε πῇ χει ξιο ε οὐδ᾽ ἃ ἄλλοις 

οὐ πρόχειρος μέν, σὺν ἡδονῇ δὲ ὁπότε ΤΑΝ τοὺς ΨΉ ὦ ποιού- 
᾽ μενος τά τε περὶ τὸν βίον καὶ λίαν δραστήριος, τὴν τε χεῖοα 

οὐκ ὄργανον ὀξυγράφου, ἀλλα πτηνὸς μᾶλλον ἢ λόγος, καὶ οὐ- 

δετέρῳ ὀργάνῳ, ἀλλ᾽ ἑχυτῷ χρώμενος: χούφως τε διϊὼν χαὶ 

ἀπταίστως: καὶ ὁμαλῶς, οἷον ἐλαίου ῥεῦμα ῥέον ἀψοφητί. Τὰ 

δὲ τοῦ σώματος, ἀλλὰ πῶς ἂν εἴποιμι ταῦτα, πὰ δὲ πάρερ- 

γον τοῦ λόγου ποιήσομαι, οἷς ἔργον ἡ εὐφημ α, παγχάλεπον; 
: οὶ ᾿ . 7 » ἢ ᾿, Ν 

Τὴν μὲν γὰρ ἡλικίαν, εὐμεγέθει χυπαρίττῳ ηλλ 8 εἰς ἰσὸν τε 
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» κι Ὡ ΕΡῚ - ,ὔ ,ὕ ’ ᾿ 

ἀνχτρέχων, χαὶ ὅπη δεῖ τοῖς μέρεσι ὑεγεθυνόμιενός τε χαὶ πλα- 

τυνόμενος" τοὺς δὲ ὀφθαλμούς, ἱλαραὶ τούτοις αἱ βολαΐ, καὶ 
ε “Ἃ .᾿ 3 » » " 

ὡς ἂν ἕτερος εἴπῃ χάριν ἀφροδίσιον ἀποπνέοντες ἐπεδέδλητο 
δὰ ὔἢ » ἄχ » » Ἢ ᾿ ᾿ ᾿Ὶ » , » Ε » ᾿ 

δὲ τούτοις ὀφρῦς οὐκ ἐπηρμένη καὶ ἀλαζών, ἀλλ εὔγραυμος καὶ 

ὀρθή, χρηστὸν ἦθος ἐπισημαίνουσα - ἦν γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ ἀπὸ 

ψιλῆς ὄψεως κατήγορος τῆς οἰχείας ψυχῆς“ καὶ εἴ γέ τις εἰὸς 
ι Ἅ 

οἷν ἢ λαλοῦν- τῶν γνωματεύειν εἰδότων ἀπὸ σωμάτων ψυχάς, π 

τος ἀχούσεις, πρὶν ἄλλως χρήσαιτο, ἀπεφήνατο ἂν περὶ τῶν 

τέως χρυφίων, ὅτι τῆς ἀρχαίας ἁπλότητος ζώπυρον ἐχεῖνος τῷ 
, Ν Ἔν δανν “Ὁ 

βίῳ περίεισιν : ὥς τε εἔπερ δή που καὶ ἡμῖν τοιοῦτον χέχρωσται, 

ἐχεῖθεν ὡς ἐκ παραδείγματος μετενήνεχται" τῆς μὲν γὰρ μη- 

τρικῆς ἀρχετυπίας, πάντη δὴ ὑστερῶ τε χαὶ ἀπολέλειμμαι, ἐπεὶ 

μὴ δὲ εἰς μίψησιν ἐκείνη τῷ βίῳ καθίστατο, ἀλλ᾽ εἰς ἔκπληξιν, 
“ Χ ᾿, κἢ 5: οϑ δ) "7 Ἃ - , 

τῷ δὲ πατρὶ ὡς περ ἀξτιδης συμπαρίπταμαι, ἢ μᾶλλον συνέπο- 
ε “ἃ 5» 

μαι ὡς σκιά, ἢ χαὶ τούτου ἔλαττον μὴ πάντα ἐχείνῳ συναρ- 

μοζόμιενος χαὶ μεταστρεφόμενος. 
“λ ᾽ Β᾽ οὖν , - “΄ . ᾿ 5» ὔ , 

Τὸν τοίνυν ἐμὸν πατέρα τοιοῦτον ὄντα πᾶς μὲν ἐθάρρει διὰ 
Α ε , τ. τὰν ι 5 ; - Ἂ ΕΣ 7 

τὴν ὁμαλότητα τῆς ψυχῆς, καὶ οὐδεὶς τῶν πάντων ἐδεδίει 

γαι χαὶ διαλέγεσθαι, μόνη δὲ ἡ υήἡτὴρ ἐξ ὑπερυψήλου ἘΞ} 

Ἂς γλομοσα ον 

ο Ω .-- {). 

τῆς ἀρετῆς, οὐ δὲ ἐκ τοῦ ἴσου, ἀλλ ἐκ τοῦ ἐλάττονος συνῆν 
᾿ δις Πα: ς 7 ᾿ “Ὁ ᾿ ᾿Ν . , 

τε χαὶ διελέγετο, μόνον ἐντχῦθα φυλάττουσὰ τὸ ἀνάρμοστον 

χαὶ μὴ χαταλλήλως συνομιλοῦσα, ὅτι μὴ πρὸς τὸ ἦθος ἐχείνου 

ἑώρα, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀρχαίαν διάταξιν. 
“ 

᾿Αλλ᾽ ὦ τί ἂν εἰπών, τῶν ἐκείνης καλῶν ἀχροθιγῶς ἅψωμαι ; 
δ. Ἀὐ ἀνὰ βούλομαι μὲν γὰρ υμἡ πολὺ ἀπολελεῖφθχι τὸν λόγον αὐτῆς, 

΄“- 

χαὶ ἐπιχειρῶ χαὶ συμπροθυμοῦμιαι, καί γε οὕτως οἴομαι πρὸ 
δὰ , ε ’ Ν 7 4 Ἄ 3 ε “- 

τῆς πλάσεως" ἁψάμενος δέ, ὥςπερ παλαιστὴς ἄτεχνος ἡττῶμαι 

τοῦ συμπαλαίοντος, καὶ τοῖς μὲν πολλοῖς ἴσως δόξω τι λέγειν 
» » ε , ᾽ ν 

περὶ ἐχείνης χομψότερον, ἐμοὶ δὲ ὁ λόγος οὐδὲ κατὰ βραχὺ 

τοῖς ἐχείνης χαλοῖς πρόσεισιν, εἴτε τῷ ὑπὲρ μέτρον ἐκείνης, εἴτε 
ἢ 

τῷ ἐλάττονι τοῦ τοῖς λόγοις ἐπιόάλλοντος μέτρου" καίτοι σύ 
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δ - ΝΡ Ἑ Σ ἤ : ᾽ ὃ οίδε ν .. ἘἢΡ ᾽ Αι; , υλ Ἂ, 

εξ, ὦ μῆτερ, πρὸς τούτους ἐπαιδοτρίοεις ἀεί, οὐ σύμοουλος 
,, 

μόνον χαθισταμένη μοι δεξιός, ἀλλὰ χαὶ συμπράττουσχ τὴν 

παίδευσιν καὶ συμπνέουσα, ὁπότε με ἀνέχρινες τοῦ διὸχοχαλείου 

Ἐπιροδιυλ ἐμ δδορ; τίνα μὲν παρὰ τῶν παιδευτῶν εἴληφα, τίνχ 
“ἃ -Ὃ7 Ὁ ι) τα » , 

δὲ ἢ συνήνεγχα τοῖς συνομιληταῖς, ἢ παρ ἐκείνων ἐμπεπόρευμαι" 

εἶτα δὴ χαὶ συμόιοάζουσά με πρὸς τὴν μνήμην ὧν ἐμεμαθή - 

χειν, προσεποιοῦ ἡδέως ἀκούειν, εἴ τι περὶ ὀρθογραφίχας ἐγοιμ., 

εἴ τι περὶ ποιήσεως, χαὶ πόθεν ἕκαστον παρῆχται χαὶ πῶς ἥρ- 

ὕοσται, τίς τε ἡ ἐν αὐτοῖς χοινωνία, χαὶ τί παρὰ ταῦτα τὸ 
΄ ’ὔ’ 

διαλλάττον. Οἷδά σου χκἀχεῖνο χαὶ μάλα τεθαύμακα, ὁπηνίκα 

μοι μέσων νυχτῶν συνηγρύπνεις ἀναγινώσχοντι ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
“ 

χλίνης καθεύδουσα, χαὶ μένος μοι χαὶ θάρσος ἐμπνέουσα μᾶλλον 
δ -“ ς- ΄ ἢ τῷ Διομήδει ἡ ᾿Αθηνᾶ" καὶ οὐδὲ τοῦτο ἠγνόησα, ὁπηνίκα 

ἐγὼ μὲν τὸν αὐτὸν πολλάκις ἀνελάμοχνον λύγον, ἢ ἔμμονον 
Μ 
“ ποιῶν τῇ ψυχῇ, ἢ θηρώμενος εἴ τι τούτου δυσθάρατον, σὺ δὲ 

΄ ᾽ “-« " Α - ΝΣ Ἂ- 

ὡς ἀγωνιῶντι περὶ τὸ πάλαισμα, ἐτεχμαίρου δὲ τῇ ἀναδιπλώσε: 

τοῦ ἔπους, συμπαρίστασο χαθαπερεὶ χαὶ συνήσπιζες, τὼ χεῖρς 

πρὸς θεὸν αἴρουσα, καὶ πὺξ τῇ χειρὶ τὸ στῆθος πατάσσουσα, 

τοῦτο δὴ τὸ σὸν ἐν ταῖς προσευχαῖς, καὶ ἄνωθέν μοι τὴν τοῦ 

ἀμφιθόλου ἐπισπωμένη διάγνωσιν. 

Πᾶσι μὲν οὖν παισὶν ἐπώφληταί τι πρὸς τοὺς τεχόντας, μᾶλ- 

λον δὲ τὸ πᾶν, ὅτι ἐχεῖθεν τούτοις τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐπώφληται 

τὸ παρὰ τῆς φύσεως μόνον, ἐμοὶ δὲ διττὴ πρὸς τὴν μητέρχ 

ἡ Ὁ φειλή, ὅτι με χαὶ οὐσίωσε, χαὶ τῷ τῶν λόγων χάλλει χατή- 

στραψεν, οὐχ ἐγχελευσαμένη τοῦτο τοῖς ἐμδικῶν ἀλλ᾽ αὐτὴ 

ὑποθεμένη καὶ κχτασπείρουσα " ἀλλὰ τὸ μὲν ὄφλημα ἀναγκαῖον, 

Ι οὐ πάνυ δὲ χαὶ φορολογούμενον, οὐχ ὡς ἀγνωμονοῦντο: τοῦ 

εἰσπρχττομένου, ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἔχοντος δοῦναι ὅπερ ὁ εἰσπράττων 

βεθούληται" χαὶ περίΐστταται τῇ ἐμῇ μητρὶ μόνῃ πολλὰς δεδω- 

χκυίᾳ τῶν εὐφημιῶν ἀφορμὰς μηδεμιᾶς ἐπιτυγχάνειν" οὐ γὼο 
. 

λετο τὰς ὁδοὺς δι πεδιάδος, οὐδὲ διὰ λείχς χὐτῇ ποόσι- 

᾿Ν 



Ὁ ΜΙΧΛΑΗΛΨΕΒΛΑΛΟΥ 

᾿ βιε , ᾿ ΘΙ ΡΗ ἊΨ γέν ἦς 
ἀστιοὴ πάντα τὰ ἼΩΝ καὶ -ὄῤεια: κῶῦ ὕω. 2.), 

τσ ΝΑ 2 , ΩΣ 

Καὶ οἶδα τὰ ὅτι οὐδέν σοι δεῖ τῶν χάτωθι λόγων, ἐχούσῃ τὴν 

ἄνωθι σιωπὴν τὴν μυστικὴν χα Ἦν ὀρρητον, ἀλλ᾽ ἡμῖν τὸ πρᾶγμα 
᾿ " κ “ εἶ “ 

δεινόν, εἰ ρίξε σοῦ τὸν λόγον συνειληφότες, μηδὲν τί σοι ἐν- 
ξ 9 

Ἂν συνερανίσαιμεν, ὥς περ ἀθαθὴς γῆ χαὶ φ- [8Ὶ Ω ς Ἔ ἘΝ Ἕ «τ ἣ: 

- ἀπόχροτος μηδέν τι τῷ γεωργῷ εἰς τὴν τῶν σπερμάτων χατα- 

βολὴν συντελέσασα. πλὴν διάφορον τὸ ἡμέτερον οὐ γὰρ τοσοῦ- 

τον ὃι εφθείρχμεν τὴν δέ τονὸν ἀλλὰ τὸν μὲν στάχυν ἀναδεδώ- 

χαμεν, οὐ πάνυ δέσοι χατάλληλος ἡ τροφή, τὴν θείαν τρυ- 

φώσῃ τρυφήν, ἧς δὴ ὶ ζῶσχ ὅσον προσῆκον χαὶ τρόφιμον 

ἐφ Ψ οὴῷ) δ. «6; ᾿ -- ΕΚ » μ Ζ Ε , “ τῇ ψυχῇ παρεῖχες, χαὶ πρὸς τὴν τελεωτέραν ἐπιθυμίαν ῥωννύντως 

Ἡ γὰρ ἐμὴ μήτηρ τῷ νόμῳ μὲν ἀρμν ὐλθην ἐν. σχρχὶ χαὶ 

αἵυιχτι συνεδέδετο λέγω δὲ νόμον τὸν μετὰ τὴν ἔχλπτωσιν τοῦ 
᾿ ΡΞ ἢ »- ες Ν 3 7 ὰ ἃ ,ὔ ὍΝ 

πρώτου χοαληῦ" τὸ δὲ τῆς ψυγῆς γενιχὸν ἀξίωμα, χαὶ τί μὲν 

αὐτῆς τὸ πρὸς τὸ δῶμα ἄμικτον, τί δὲ τὸ υιγνύμενον, χαὶ τίς 
ε 

μὲν ταύτῃ 1 πρὸς «τὰ τὴδε ῥεῦσις ἢ νεῦσις, τίς δὲ ἡ ἄνοδος 

χαὶ ἀνάύχοις, χαὶ ὁ πόθος χαὶ πῶς ἀφίπταται, ποῖ τε πρόεισι 

καὶ ποῦ καταλήγει, χαὶ τίφιὁ: μετ τὰ ταῦτα κλῆρος, χαὶ τίνες 

οἱ ἀποχληροῦντες, τί τε τὸ δεδομένον, χαὶ τί τὸ ταμιευόμενον.͵ 

ταῦτα δὴ καὶ τἄλλα ταῖς θείαις συμφιλοσοφοῦσα γραφαῖς, ὥςπερ 

αἱ διψητιχώταται τῶν ἐλάφων, ἀχαθέχτως ἐπὶ τὰς τῶν τοιού- 

τῶν: ναμάτων πηγὰς ἴξτο- χαὶ ἐθούλετο μὲν ῥαγῆναι χόσμου 

χαὶ προσχωρῆσαι θεῷ, οὐκ εἶχε δὲ ὅ,τι χαὶ δοάσειεν, ἔτι τοῦ 

ἀ δοὺς ἀτεριόντος; χοῦ τὸ διαζυγῆναι ἐχείνης, ἴσον οἰομένου χαὶ 

αὐτοῦ ἀποστῆναι θεοῦ" ἐχυμαίνετο γοῦν ἐπὶ τούτῳ τοῖς λο- 

γισμοῖς, πολλὰς ἐνθυμήσεις χυχλοῦσχ καὶ ἀνελίττουσα, εἴποθεν 

εὕροι τοῦ ἐρωμένου χατάληψιν" ἐθούλετο δὲ ὥς πεὸ ὁδοῦ διττὰ 

χαὶ ἴσχ τμήματα τὴν ὁμοίχν ἀμφοτέρους δο ραμεῖν χαὶ πρὸς τὸ 

αὐτὸ χκαταλῆξαι πέρας, χαὶ ἦν αὐτῇ εὐχὴ ἡμερινή τε ὁμοῦ χαὶ 
: 

χὶ 
Α - 

νυκτερινή, χαὶ τὰ πολλὰ χρύφιος χαὶ λανθάνουσα, εἰς τὸν μο- 
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ναδιχὸν βίον τελέσαι χαὶ τὴν ἀπαθῆ ὑϑξτιένχι Ξοὴν᾿ Ὥρα γῶρ 

ἐκ πολλοῦ τοῦ τριχίνου ῥάχους χαὲ τῆς ἐρημικῆς ζώνης, καὶ 

τοῦτο τῶν πάντων αὐτῇ τὸ ἀρονὰ ὐδυ με καὶ φιλοσοφούμιενον 

ἣν, χεῖραι τὴν χόμην ἐν χρῷ, καὶ τοχχῦναι τὸ σῶμκχ, χαὶ τύ- 

λοις χαταλιθῶσα!ι τὸ γόνυ, χχὶ τοὺς δαχτύλους: σκληρῦναι, χαὶ 

χαθαρῶς τῷ χαθαοῷ βιῶναι θεῷ. Ὅθεν χχὶ ἀπ ὀπὸν τς μά ον τῆς 

προθέσεως, τοῖς οὕτω: ἔχουσιν ἀνδράσι τε χαὶ γυναιξὶν ὁμοίως, 
-" ι ε , “- δὲ ι , " ’ Ν ὡ ἢ 

τοῖς μὲν ὑπέστυλτο, ταῖς δὲ χαὶ συνίει, χαὶ συνεχάθευδεν ἐπὶ 
. ΕΈΒΟ ᾿Ν 5). διε Ν ἰν “ χίθ εἣ ΨΈΒΕ Ἃ) Ρρκ8 ΕἉΙ͂Ν ΡΝ 

τῆς αὐτῆς ὁορᾶς, ἐπὶ ταὐτοῦ λίου τὴν χεφχλὴν ἀνχπαύουτα 

δὲ σὰν εὐνὴν μχλαχὴν καὶ τὴν περιττὴν τῶν 

περιόλημιάτων τρυφήν, καὶ οὔτε γρόχς αὐτὴν ἀνθηρὸν ἄνθος, 

οὔτε μαλαχότης ὑφάσματος, οὐ λαμπρότης ἐσθῆτος, οὐχ ἄλλό 
7 .Ν , τ ΕῚ “-τ:-᾿.᾿ὺὺ - 

τι τῶν τοιούτων ἐδυσώπει χαὶ ψόνίψμε ἀλλ ἦν αὐτῇ καὶ πε- 
. «Ὁ ᾿ ε - Ὃ 

ρίολημια χαὶ ἐντρύφημια ἡδύ τε χαὶ ποθούμενον ἡ τοῦ τριοωνίου 
3 Ὰ Ἑ ἥο --» νῶν ξ ἂν ὦ Ψ" ἃ δι. ἠῶ  ς εν -" "ᾷ 

τραχύτης, καὶ τὸ θεῖον σχῆμα, καὶ ὁ σταυρός, καὶ ὁ ἐπὶ τῇ κε- 

φαλῇ πνευμχτιχὸς λόφος, καὶ ὅσχ δὴ ἄλλα σύμοολα ἡμῖν χα- 

θεστήχοι τῶν τρρτόν χαὶ θειοτάτων. 

᾿Επεὶ δὲ τέως: οὐχ ἐξῆν ἀπολαύειν αὐτὴν τούτων, ἀλλ᾽ ἐν 
᾿ . 

τοῖς περιττοῖς στενοῦσθαι καὶ πένεσθαι, χαὶ πτωχεύειν ἐν τοῖς 
,ὔ . ξ ᾿ 

0. ἐσθήμασι, καὶ τοῦτο ἅπ ΤΙΝ χρυσαυγ ἐσι χαὶ χαταστέροι 
δ κι ᾽ - ᾽ ξ ΕΥ ᾽ 

τοῦ ἔτους, ἵνα μὴ ἀπαίσιος τῷ ἀνδοὶ φαίνοιτο, ἕως οὖν οὐχ 
Ὕ “Ὁ ᾽ “ὡ ων ᾿ 

ἐξῆν αὐτῇ τῆς ἐνόείας καταπολαύςειν, ἀνεχεραννυέ πω: αὐτὴν 
α Ἶ 

ὯΝ 3 τ . νὰ ἃ πο - -- νυ -..» ΄ - -- . »; τοῖς ἐπειλημμένοις τῆς ἀκροτάτης περιωπῆς, ὥςπερ συνπραγ- 
ζ ,ὔ Ε 3 ᾿ Ν 

ματευομένη τούτοις τὴν ἀρετὴν χαὶ τοῦ κέρδους χαθχρῶς συ ..- 

όχνε, χειρῶν ἐπαφᾶς 
ι ι " ἈΝ 

ἔϑϑχοροας τὰ μὲν γὰρ ἐδίδου, τὰ δὲ ἐλάμ. 

παρ᾽ ἐχείνων, εὐχὰς ἐκτενεῖς, ἐλπίδας τοῦ φὐμορίας θεραπείαν 
Ἁ Αι 5 ΝΡ ι 

ὃ τὰ ὄντα αὐτοῖς: συμιμερίζεσ σῦθχι, χαὶ χερσὶν 
« ᾿ ,ΓΜδὸ, " 

ὑπηρετεῖν καὶ λατρεύειν, καὶ ῥύπτειν μὲν τὼ πόδε, ἀνα- 
,ὔ . 9 ᾿ . ; , , ,ὔ 

παύξιν δὲ ἐπὶ τῆς εὐνῆς, χαὶ τὰ μέλη τούτοις καταφιλεῖν, 
΄ » .' ᾽ὔ 

ὁπόσα ἢ τετρύχωται, ἢ χαθήλχωται. ᾿Αλλὰ τί υὴ μεγαλοπρε- 
κ“ ᾽ Υ ΨῬ Ῥ ᾿, 

πέστερον ἀπαγγέλλω τὰ τῶν ἐχείνης πράξεων ἀξιώματα; τί 
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ΕῚ Ψ 

δὲ μὴ χρωματουργῶ τῷ λόγῳ τὰς αὐτόθεν λαμπρὰς εἰκόνας 

τῶν ἀρετῶν; ᾿Επτωχοτρόφει γάρ, οὐχ ὥςπερ οἱ πολλοὶ ὡς ἀρ- 

γυρωνήτοις τοῖς πένησι παρχγρώμενοι, ἄνωθεν ἐπικύπτοντες καὶ 

τὴν δυστυχίαν αὐτοῖς πολλόχις ἐπονειδίζοντες, ἀλλ ὥς περ οὐ 

διδοῦσα, ἐκεῖθεν δέ τι παραχερδαίνουσα καὶ λαυδάνουσα, αἰδὲ8ε- 

σίμως προσεῖχε τοῖς ἐφ᾽ ὁτῳοῦν κάμνουσιν" ὅθεν ἐχειραγώγει 

διὰ τῆς χλίμαχος, καὶ δεξιὰν ἐδίδου, καὶ προσεκύνει βαθύτερον, 
’ 

εἶτα πᾶν μέλος πλύνασα χαὶ καθάρασα, χαὶ χρισαμένη οἷα μύρῳ 

τῷ ὕδατι, οὐ τῇ» ταμίῳ προσέτ αττεν, ἀλλ᾽ αὐτὴ παρατιθεῖσχ 
5 Ὰ Υ δὲ 5. νὴ ἘΞ 20 ΗΙΡ “ 

τράπε(αν, εἶτα δὴ καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοῦ στήθους συμπλεέξασα, 
ἕ 

χαὶ περιδεῶς ὡς δεσπόταις δια; ἔν λλάχκις τε ἢ (αἱ περιδεῶς ὡς δεσπόταις διαχονησαμένη, πολλάκις τε τὸ χυ- 

πέλλιον ἐπιχλύσχσα ὡς ἂν στίλόον ὀφθείη, καὶ τοῖς δαχτύλοις 
» , δον "Δ, - , » -“’2 “ ᾿ » 

ὀγήσασα | δεξιῶς ἐδίδου τῷ πένητι, εὐφυῶς χεραννῦσα ἵν᾽ εὖ- 

χυτον εἴη τῷ πίνοντι καὶ ἐράσμιον. Οὕτως ἤδει πτωχοτροφεῖν, 

χαὶ μετὰ τοιᾶεὸς τῆς ἀχριθείας ἑκάστης τῶν ἀρετῶν ἐπεμέλετο. 

μὲν οὖν ἄλλα ἀπράγμονι συνέζη ζωῇ, χαὶ οὐχ ἐθούλετό 

τι τῶν πάντων εἰδέναι, οὐχ ὅσα ἐπὶ ἀγορᾶς πράττοιτο, οὐχ ὅσα 

ἐπὶ τῶν βασιλείων, οὐχ εἴ τις σιτώνης, ἢ ταμίας προδέόληται, 

οὐδ᾽ εἴ τῳ τῶν ἐγγειτόνων προσῆν ἢ προσεγένετο" ἀπέφραττε 

γὰρ πρὸς πάντα πεοιττὸν λόγον τὴν ἀχοήν, χαὶ οὐδὲ πλήθου- 

σαν ἀγορὰν ἔδει, οὐδ᾽ εἴ τις εἴη δῆμος χυμαίνων " τούτων μὲν 
᾽ ι Β ᾿ ,ὔ Ε » δέ ᾿ [ἄγος . ᾿ "ὔ ὡς 

οὖν καὶ πόντη χατωλιγώρει" εἰ δέ τις ἐργάζοιτο ἀρετὴν ἔν τε 

ἀνδράσιν, ἔν τε γυναιξίν, ὁμοίως πάντας πόρρωθεν συνήθρει χαὲ 
- 

συνελάμοανεν ὅπου ποτὶ ἂν εἶεν, εἴ τε χύλπους οἰχοῦντες χαὶ 

κχταδύσεις, εἴ τ ἐπὶ τοῦ ἀέρος ἱστάμενοι ἢ αἰρόμενοι. 

᾿Επεὶ δὲ οὐχ ἔμελλεν ὁ τῶν αἰτήσεων χύριος ἐπὶ πολὺ αὐτῇ 

τὰς εὐχὰς ὑπερθήσεσθαι, ἀλλὰ δοῦναι κατὰ καιρὸν τὸ ζητού- 

μενον, Ἰαρε να αἰ τοιοῦτον" ἀλλὰ δεῖ τὸν λόγον ἄνωθεν ἀπο- 

στήσαντα:, οὕτως ἐπ αὐτὸ τὸ χεφάλαιον ἰέναι τῆς ὑποθέσεω:. 

Ο᾽ πρῶτος τῆς ἐμῆς μητρὸς τόχος, τὸ ὡραῖον ἐχεῖνο θυγάτριον, 

περὶ οὗ τι εἰοηχὼς ἄ ἄνωθεν ἐπαυσάμην, ὥς περ ἐκ κάλυχος ἀχμάᾶ- 
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3, , τ ἢ τ ξ » “- 

σαν εἰς ὥραν ἐξήπλωτο, καὶ ἤδη πρόσηθον ἦν καὶ οἷον εἰς χῆδος 

ἐχδίδοσθαι: χαὶ ἵνα τὰ ἐν μέσῳ ἐάσω, ὁπόσα καὶ τῇ μητρὶ 
κ “ 

» 

ξυμθεθήχει ἐπὶ τῷ κάλλει, τὴν φήμην, τὴν ξυνδρομήν, τὴν ἐπὶ 
ἐ 

ς ’ Α ’ὔ 

τῷ καλλίστῳ χρίσιν καὶ πρόχρισιν, καὶ τούτων τὰ χρείττω 

ὁπόσα ἐς τὰς ψυχικὰς ἀνάγεται χάριτας, τοσοῦτον εἴποιμι, ὅτι 

ἿᾺ Α ΩΝ ΧΡ Σ Α Α -, γλλ δ ἴε “- Ὁ ᾿ ὲ 

συζυγία τις ἦμεν, εἰ καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις, τοῖς γοῦν γονεῦσι καὶ 
᾿ ε ’ δ. 6 5ϑίας, ““ ο 

τῷ λοιπῷ γένει, περιφανὴς χαὶ διάσημος" ἡ μέν, χαὶ ὡς ἀληθῶς 
κῚ ᾽ , " , Ἄ ἊΣ ε , ᾿᾿ 

οὖσα χαλλίων, ἐγὼ δὲ νομιζόμενος " χἀχείνης μὲν τὸ χάλλος 

ἀπήντα τοῖς ἰδοῦσιν εὐθύς, καὶ διὰ τοῦ φαινομένου χαὶ τὸ 

χρυπτόμιενον εἰχονίζετο, τὸ δὲ ἐμόν, ἴσως οὐ τοιοῦτον, οὗ δή 
Γ » » ’ὔ " - Α ΜΝ, 

μοι χαὶ βραχὺς ὃ λόγος, ἀλλ οἵγε τεκόντες καὶ τῷ μὴ ὃντι 

περιπεπλαν: δεχάζοντες τὰς χρίσεις ὃ ἣν εὔνοιαν" χαὶ Ἵν ξριπὲπ ανῆντο, ξεχάαςφοντες τὰς χρισξ!" : τῊν νοιὰ “Ὁ. 
Α 

ὰ 

οὐχ οἱ μὲν γεννήσαντες οὕτως περὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ ἀλλοιότερον Ξ 

πρὸς ἀλλήλους διατιθέμεθα, ἀλλ ὥς περ ἐκ ταὐτοῦ πρέμνου δύω θ 

ἀνιόντε χλάδω συνεπεφύχειμεν ἀλλήλοις διαιρούμιενοί τε ἅμα 

καὶ μὴ διαιρούμενοι, πλὴν ὅσον τῇ μὲν πρωΐ χιτέρα ἡ ἔκφυσις, 

ἐγὼ δὲ ἀνέδραμον ἁπαλώτερον᾽ χἀκείνῃ μὲν ὁ χρόνος τὰ πρε- 

σθεῖχ ἐδίδου τῆς φύσεως, ἐμοὶ δὲ τὸ ἔλαττον ἀντανίσου πρὸς 
» 

ἐχείνην ἡ χρβείττων τοῦ γένους μερίς" ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν πατοώξζων 
’ 

ἀτεχνῶς ἦν, ἡ δὲ πρὸς τὴν γεννησαμένην ἀναπεφυύχει, δυεῖν 

τῶν ἐκείνης ὥς περ ἀποσπασθεῖσχ μερῶν, καὶ τῆς ψυχῆς καὶ 

τοῦ σώματος, χαὶ πρὸς ἄμφω τὴν ὁμοιότητα διχσώζουσα, ὅθεν 

ἀμφοῖν ἐχράτε: πασῶν, πλὴν τῆς γε μητρός" πρὸς γὰρ ἐκείνην 

οὐδὲ χατὰ βραχύ τι διήλλαττεν, ὅθεν ἑχάστῃ διὰ τῆς ἑτέρας προ- 

σὴν τὸ νιχᾷν" εἴ τε γὰρ ἡ μήτηρ χρατεῖν ἐδόχει, ἡ ἀὲ ελφὴ τὸ 

χράτος ἀνήοητο, εἴτε χρείττων αὕτη τῶν ἄλλων ὦπτο, ἡ μήτη 
-- 3 , 

τὸ χαλλιστεῖον ἐλάμθανε" χαὶ τοσοῦτον ἦν τὸ παρ ἀμφοῖν 

ὅμοιον, ὡς ἀριθμῷ μόνῳ τὸ παρ αὐταῖς εἶνα! διάφορον ᾿ εἰ γὰρ 
θὰ τε. νἊ θά ΧΆ ᾿ ᾿ δὲ ι ῃ » , Ἐ “ 

«ἢ τὰς ἴὸοι θάτερον μέρος, περι ὕάτερον ἐπεπλόνητο᾽ χἂν ἄυφω 

θεάσαιτο, οὐχ εὐθὺς τοῦ βαθμοῦ τὴν γνῶσιν ἐλάμθοανεν᾽ οὕτως 
Ε »᾿ ᾽ Ὁ ᾿ ΄ ’ ν᾽ ; ᾿ 

ἄρρητος αὐταῖς ἡ ὁμοιότης παντάπασιν ἦν᾽ ἐπ ἀνθούσῃ γὰρ 



“ 
ψΜο 

ΡΝ 
Ἴ 9, 

0. Ὁ ΜΙΧΑΉΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

κ᾿ 

τῇ ἡλιχία ἡ μήτηρ αὐτὴν ὠδινήσασα, καὶ βοχχεῖ τῷ μέρει 
͵ 

’ 

προλαθοῦσα ἐτῶν, ἀδιάφοοος χαὶ τὴν ἄνθην πρὸς τὸ γέννημα 
ἐ ! 

» 

ἣν. ᾿Αλλ ἀπ ἀλλήλων υὲν χατ' οὐδὲν ἄοχ διήρηντο, ἐμ οἱ δὲ 

ἐπρέσοευεν ἡ ἀδελφὴ χαὶ τῇ ὥρᾳ χαὶ ταῖς τῆς ψυχῆς χάρισι, 
1. Ὁ’ δ ἡ Β “ χαὶ Ἣν αἰδέσ ἱμοὸς ἐκ πολλοῦ, πλὴν οὐχ ὥς περ ἡ μήτ ἢρ ἐπεῖχέ 

λοι δι οἰκονομίαν τὴν σχέσιν, οὐδὲ τὸ σπλάγχνον. ὑπήνοιγεν, 

« ν᾽ ν ““᾿ΘΟΛ [}.ε ᾿ ) “δ . γΠ “-- ὶ ἃς Α ἀλλὰ χαὶ πυχνὰ αὶ τεφίλει χαὶ ἠγχαλίζετο, καὶ ἐχοινώνει μοι 
, ι Ὶ ἘΥ ε ι ᾽ὔ ὰ 4 Ὁ » ͵ 

πάντων, χαὶ βουλῆς, χαὶ γνώμης, καὶ πράξεων, ἐρρύθμ. οι τὸ 

χαὶ πρὸς σωφροσύνην" χαὶ ταλλα μὲν ἐξ ὁμοίας μοι προσω- 
, τῶ Ὡρι ἢ : ᾿ λ -“ δ -- Φ » , 

μίλει τῆς ἀξιώσεως, τὸ δὲ σωφρονεῖν δεσποτιχῶς ὥςπερ ἐπέ- 

ταττεν. ᾿Αλλ᾽ ἡ μέν, οὕτως ἀδελφιχῶς ἅμα χαὶ φιλιχῶς" ἐγὼ 
τ ᾿ ᾿ δ τῷ 

δὲ πάντα ὑποπεπτώχειν αὐτῷ, καὶ σὺν αἰδοῖ προσΐειν, χαὶ 
ΡῚ 4 κῶν» γεν ὔ Ν ᾽ “ 7ὔ 7 

ὁπότε υι3 μάλιστ γχαλίζοιτο. Γαυτὴν οὐ τὸ γένος μόνον χ 

ἐθαύμασεν, οὐδ᾽ ὅθεν ἐξεδόθη, ἀλλὰ χαὶ ὅπη χεχήδευτο᾽ ἐρῶ δέ 

ἐχ τινα βραχεῖαν περὶ ἐχείνης διήγησιν, ἵν ἐντεῦθεν ἐνδείζαιμι 
Ὁ ς » ᾽ὔ ᾽ : 

ὁπόσον ἐχείνῃ τῆς σωφροσύνης τὸ περιὸν. 

Γυνή τις τῶν ἐγγειτόνων μισθὸν τοῖς βουλομένοις τῆς ὥρας 
1 

ἐλάμθανε, χαὶ φχύλως περὶ τοῦτο ἔζη, ἑταιρικῶς ἑχυτὴν ὑπο- 
» ’; οὶ οςἘ 

γράφουσα καὶ τῷ ἐπιποιήτῳ χάλλει τοὺς εὐῤόλος καταθέλ- 

γουσα" ἀμέλει, καὶ νεότης νοσοῦσχ περὶ αὐτὴν ἐπερρώννυντο, 
ὌΝ » » ζῳ ἡ ος- 

χαὶ διημφισοήτουν αὐτῆς τοῖς ἄλλοις οἱ χρείττους χαὶ γενναιό- 

τεροι᾿ ταύτην ἡτιᾶτο πολλάκις ἡ ἀὸς λφὴ χαὶ ἠλέουν τὸ 
͵ 

Ἐπ χόλαστον, χαὶ χατεμέμφετο τῆς πω μοσύνης, καὶ τέλος οἰ- 
Η 

,ὔ «. Α ᾽ 

ἀδελφὴ οὐχ ἀνίει πλήττουσα τε 

᾽ ,ὕ δὲ ἔξω. Ο᾽»- τὶ τὸ τὴ τ «) τ) [Ὁ] Ὁ Ω δὲ 
Ν Ξο ΤΥ 

Οῃ ογ). 
Ν 

ὡν »Ἥ 
ὶ 

στήσωμα!ι, πόθεν τὰς ἀναγκχαίχς "τοῦ ζὴν λήψο νὰ αι ἀφορμάς; » 
ε ΨΥ , ε ͵ ᾽ 

Αιρπαάςει τὸ) λόγον φιλόχαλος ἐχείνη φύσις, ἢ μᾶλλον φιλό- 
Ν [2 ᾽ ψ' » “- ᾽ 7 

σοφος:, καὶ δίδωσιν ὅρχους ἀρρήτους, ἡ μὴν οὐ τοῖς ἀναγκαίοις 

μόνον ἐκθοέψειν, ἀλλὰ] χαὶ τοῖ: πεοιττοῖς. ᾿Επὶ τούτοις πεί- 
ϊ Ῥ ᾿ } ὶ 9 
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θεται ἡ γυνή, χαὶ συντίθενται πρὸς ἀλλήλας, ἡ μέν, μηκέτι 

κλήβοδοι ἀνασχέσθαι ἀρρένων, ἀλλὰ παντάπασι τῆς προ- 

τέρας ἀποστήσεσθαι ὁμιλίας καὶ συνηθείας, ἡ δέ, χοινωνήσειν 

αὐτῇ λον ὧν ἐνδεῶς ἔχοι, οἰκίας, ἐσθῆτος, τροφῆς, εἰ βηύ- 
ῃ ἕω ζ » ΄“- ἊΝ » ᾿Ξ. ᾽ὔ ἝΞ ᾿Ξ Ἅ “Φ' αν Ῥ - λοιτο χαὶ τρυφῆς ἔχαιρε γοῦν ὡς ἀφελομένη ψυχὴν τῷ πονηρῷ 

θηρὶ γενομένην χαταθρωμα. Οὕτω γοῦν περιεῖπε ταύτην καὶ 

λιπαρῶς ἐθεράπευεν, ὡς καὶ πολλὰς ἐκ τοῦ γένους ἐπὶ ἐχείνη 

ζηλοτυπεῖν, καὶ τὴν σώτειραν χαταμέυφεσθαι, τῶν οἰκείων τὴν 

ἀλλοτρίαν προχρίνουσαν - ἡ δέ, εἰδυῖχ ἐφ᾽ ὅτῳ προςτ τίυιχ ἐχείνην, 

οὐ μάλα τοὺς ὀνειδισμοὺς ἐδυσγέρχινεν, ἀλλ᾽ ἡἁμέοω: χαὶ προση- 

νῶς μειδιῶσα ἐφ᾽ οἷς ἐχεῖναι πληχτιχώτατα αὐτῇ προσήεσαν, 

αὔραις τοὺς λόγους ἐδίδου. Χρόνον μὲν οὖν τινα ἡ γυνὴ ταῖς 
΄ - Α 

συνθήχαις ἐμμένουσα, μετήλλαξε τὴν φλύλην ζωὴν χαὶ σωφρο- 
- , το ὦ “᾿ 3 Α 2 Ε 

σύνης ἐχεχόσμητο. χάλλεσι. Κἀγὼ γοῦν αὐτὴν ἐθεασάμην αὐ- 
- ἢ 3, ϑι 

τομάτως σώφρονα χαὶ καλήν" τό τὸ γὰρ ὄμμα χκατήνεγχε, καὶ 
ων Δ. ᾿" ,ὔ ἐαρρδρλοΝ ᾿ξ, θείοις τε "Ζ “" 
ξύμπαν τὸ πρόσωπον αἰδοῖ χκχτεχάλυψς, θείοις τε προσήει ναοῖς, 

᾿ ᾿ ι τ (, «ἃ -΄ὕὔ] ᾿ Μ ψῃἊΝ » Ἑ 
χαὶ τὴν χεφαλὴν εἶχεν ὑπὸ καλύπτρᾳ, καὶ εἴ τινα ἴδοι ἐξαπι- 

ἐ “ ἐ 

ο νχίως, εὐθὺς ἠρυθραίνετο- ἀτημελήτως τε εἰχε τοῦ σώματος, 

ἰω 
2 «ὦ ὮΝ - 3 

οὔτε τὰς χεῖρας δαχτυλίοις χαταποικίλλουσα, οὔτε τοὺς πόδας 
ε δ “ 

ὑποδέουσα " οὕτως ὅλη μ.:- ς:-- «ἢ ο) Ω .- - πε ὁμίλῳ χαὶ ἄνθο ὀχφέσι σΥ. 
--. » ΄ .Ῥ ᾽ 

ταπεποίητο, χαὶ ἀχριοί ὥς εἰς τὴν ἐναντίαν ἕξιν μετακεχίνητο. 
« ὋΦ : “- ᾿ » 

ἘΝ ὥριστο χαιοῷ ἡ μεταοολή, χαὶ πρινὴ πῆξιν τὸ ἔθος λα- 
“- ’ “ » ᾽ “ ᾿ “- δ 

βεῖν, εἰς τὸ ἀργαῖον ἰδος τῆς ζωῆς ὑπωλίσθησεν- ὦ τῆς πλά- 
ΩΣ 

ε 

γῆς, ὦ τῆς ἀθρόας αὖθις μεταποιήσε ως! ἐλάνθχνς δὲ τοῦτο ἄρχ 
ι Ὡνἥἤ» ΄ ε , ς ,ὔ δ ε τὴν ἀδελφήν, χαὶ ἡ χα ἑταιρήσεως εἶχεν αἰτίαν, ἡ δέ, ὡς 

χαθάπαξ μετασεολημ. ρόντως ἔστεργέ τε καὶ ἐθερά. 
“Ὁ “ "Ὁ νῶσιν τοῦ κεχρυμμένου λαθεῖν, δὴ [ΟἹ σ΄ [Ὁ] « ὡς ὡς 0) » “Ὁ {) ο᾽- ῷ 

“ἢ 
Ὁ ἘΞ ἝΝ δ ἣν « »} ι-. Καὶ Ὡν» -ὦ 

Ἴ “" ’ ᾿" οἱ ᾽ὕ ἮΝ , 

χἀνταῦθά μοι τὸ τῆς ἜΝ ἠδιστόν τε καὶ σχυθοωπότατον, 
’ δι" 

διχιτήσει δὲ ὁ ὁ λόγος ἀμφοῖ 

Κύουσχ τηνιχαῦτα ἡ ρῶν πρὸς ταῖς ὠδῖσιν αὐταῖς ἐγεγό- 
ι 

νει" ἐδυστόχε: δὲ ἄοχ καὶ πονήρως εἶχε τῆς ἀποτέξεως, αἱ δὲ περὶ 



φῷ ΜΙΧΑΗ͂ΛΨΒΑΛΟΥ 

τὰς ὠδῖνας περιεῖπόν τε χαὶ ἀμφιπόλευον, ἐγείρουσαι ταύτας 
εἶ 

χαὶ ἀνιεῖσαι, καὶ τοῖς ὀλίσθοις τὸ βρέφος διευπ πρεπίς ουσαι" 
ε Ν 

ἐκοινώνει δὲ τῆς μαιείας αὐταῖς χαὶ ἡ τὸ πλάσμα τῆς σωφρο- 

σύνης περιχειμένη, χαὶ ἡ ἀδελφὴ ἐχείνη μᾶλλον ἢ ταῖς μαίχις 

προσανεπαύετο᾽ περὶ ὅ τις ἐχείνων ζηλοτυπήσασα « ἀλλ᾽ ἐκ 

ταύτης σοι, φησί, τὸ δυστοχεῖν! ἐγχύοις γὰρ οὐχ ἀνεῖται διδόναι 

τὰς χεῖρας ταῖς ἐν ὠδῖσι τοῦτο γὰρ ἴσως ἡ γυναικωνίτις νο- 

μοθετεῖ». Ἢ δὲ ἀδελφὴ « καὶ τίς ἄρα, φησίν, ἐνταῦθ᾽ ὑμῶν 

χύει; ν» ἡ δέ, αὐτίχα ἐχείνην ἐδςξίκνυ, καὶ τὸν χιτῶνα διχλα- 

βοῦσα προὔφαινε τὴν γαστέρα. ᾿Ενταῦθα μιχροῦ δεῖν ἐξεπεπνεύ- 

χει ἡ ἀδελφή, καὶ τῶν ὠδίνων ἐπιλαθομένη, ὀδύναις ἀρρήτοις 
᾽ κι 

πὶ τῷ λόγῳ διύρητο τὴν ψυχήν ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως τοῦ γενναίαν 

ἀποόλέλειπτο λήμματος, ἀλλὰ τὴν μέν, εὐθὺς φυγεῖν ἐπ᾽ ἔσχατα 
’ὔ 3 

παρεκελεύσατο γῆς, τῇ δέ, αὐτίχα ὁ τόκος ὡραίως τε εἶχε, καὶ 

τὸ βρέφος ἐξέθορε. 

Ταύτην παραδόξως ἡ φύσις ἐόλάστησε μετὰ τοῦ πρώτου 

χάλλους τὰς ὥρας, καὶ παραδοξότερον ἐξεῖλεν ὁ θάνατος, κἀν 

τῷ εἰδώλῳ τὴν ἀμήχανον εὐμορφίαν ἀφεὶς καὶ μὴ συλήσας ἐχεῖ- 

θεν, οἶμαι μὴ δυνηθείς. 

ὔ 

᾿Εγὼ μὲν οὖν τηνικαῦτα συμθὰν οὕτω, ἐν τοῖς πρὸ τῆς 

πόλεως διῃτώμην ἀγροῖς, ἀνδρί τινι τῶν πάνυ γενναίων πεοὶ 

τοὺς λόγους βραχύ τι συναποδημήσας πεπιστευμένῳ δικάζειν 

οὐ σμιχρὸν μέρος τοῦ ἑσπερίου τμήματος ἐγὼ μὲν οὖν τότ 

πρῶτον ἐξῆλθον τῆς πόλεως, καὶ τὸ περιφρόττον τεθέαμαι τεῖχος, 
᾽ - δὲ ἈΠΎΝ. , δ. ὁ 1 ε , » ᾿ 7 

εἰπεῖν δὲ χαὶ ξύμπαν τὸ ὕπαιθρον, ἑχχαιδεχέτης ὦν, χαὶ μεί- 

ζονα ἔχων τοῦ χρόνου τὴν ἡλικίαν, ἄρτι τοῦ ποιημάτων ἀχούειν 

ἀπαλλαγεὶς χαὶ παρακύψας εἰς τὴν τῶν λόγων τέχνην σὺν 
Ν 

͵ 

χάριτι" τῇ δέ μοι ἀδελφῇ, «ες Ὡ 

)ς ὡυστξ ξρον ἔφασαν οἱ γεννήτορες; 

ι 

ο 

νόσος ἐνσχήπτει περὶ τοῖς σπλάγχνοι οις δεινή καὶ τὸ μὲν ἧπαρ 

ὕπουλον εὐθὺς ἦν, εἶτα δὴ καὶ οἰδοῦν, πυρί τε μυχίῳ τὸ ξύμ.- 
ν ῷ, 

παν κατεπίμπρατο σῶμα, καὶ ἡ φύσις ὑπεδίδου, τῷ δυναστεύοντι 
! 
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εἴχουσχ, χαὶ οὔπω δαπανηθεῖσα τῷ τήχοντ', ἐπ ἀνθηρῷ ἔτι καὶ 
» ͵ ᾿ , “ο ᾿ ε , , Ύ " Α 

ευσαρχῷ ἐτεθνήχε: τῷ σωμᾶτι. Οποσα μὲν οὖν εὐθὺς συμθε- 

βήκει παρὰ τῶν γεννησχμένων ἐπὶ τῷ πάθει, ὕστερον ὁ λόγος 

δηλώσει, νῦν δὲ ἐχέσθω τῶν ἐφεξῆς. Ἐπεὶ οὖν μοι ἡ ἀδελφὴ 

πρὸ ὥρας ἀπόλωλε, χαὶ οὐκ ἦν ἀναλυθῆναι τοῖς γονεῦσι τὸ 

γεγονός, οὐχ ἧττον ἐπὶ ἐμοὶ ἐδεδοίχεσαν μὴ τῷ τῆς ἀχοῆς 

ἀπροσδοχήτῳ απέβκἐλνιρὶ χον πάθος αὐτοῖς πάθει συνάψω μεγίστῳ 

οὐχ ἔλαττον ἤδεισαν γὰρ ἡμῖν ἀλλήλοις τὸ σύμπνουν, χαὶ ὡς 

τῷ μέρει ἀπολωλότι, τὸ πᾶν σχεδὸν ξυναπόλλυται ἐδούλοντο 

οὖν με ἐν χερσὶν ἑλεῖν χαὶ κύκλῳ λόγων περιλαθεῖν, εἶθ᾽ οὕτως 

αὐτὸ τῆς πληγῆς τὸ κέντρον ἐχφῆϊναι ὅθεν μοι καὶ ἐπιστολὴν 

προὔπεμψοαν τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ μήκιστον ἀχοινωνησίαν χατο- 
Α διζ Ἔ ππ Ἄ ᾿ , 5: ὅΔὲ 5 ’ 

νειδίξουσαν, καὶ τὴν πέρι τοὺς λόγους ΠΡΡΗΙΡ ἐπισχωπτουσαᾶν, Φ 

χαὶ ὡς οὐχ ὦ πρχϑ μενος λήγω, ἀλλ ὀξέως ἐχθορόν τι τῆς ἀφε- 

τηρίας ἐπιλεί ταχὺ τοῦ δρόμου τὸ πνεῦμα, προσέθεσάν τι 
τω 

χαὶ τῶν που, τῆς ἀδελφῆς εἰωθότων, οἷς ἐγὼ πολλάκις τεθη- 

ραμένος ἐτύγχανον. Τούτοις οὖν με πρὸς αὐτοὺς ἀναστρέφουσι᾽ 
ὃ “ Ἵ Ἀ ͵ » κ Ξ ἃ ,ὔ 

χἀχεῖνοι μὲν ᾧοντο διαλαθεῖν τὸ μηχάνημα, ἐγὼ δ᾽ ἑτέρωθεν 

ἐχπολιορχηθεὶς ἑάλωκα, καὶ πρὸ τῆς καλῆς ἀπάτης κατήνεγκεν 

ἡ ἀλήθεια, τὸ δ᾽ ὅπως ὁ λογος ἐρεῖ. 

Ἔτυχον μὲν οὖν ἤδη τὸ τεῖχος εἰσεληλυθώς, χαὶ κατ᾽ ἐκεῖνο 

τὸ μέρος γενόμενος ἔνθα τὸ σῶμα τῆς ἀδελφῆς τέθαπτο᾽ ἐό- 

δομαία δὲ παρὰ τὰς ταφὰς οὖσα ἐτύγχανε, καὶ πολλοὶ τῶν 

ἐκ τοῦ γένους παρῆσαν, τήν τε χειμένην πενθήσοντες χαὶ τὴν 

υὑἱητέρα παρηγορήποντες- αὐτοῦ γοῦν τῶν συγγενῶν τινι ἐντυ- 

χών, ἀνδρὶ ἁπλοϊχῷ καὶ γενναίῳ, τὴν ἀπάτην εἰδότι ζῳ ) συ “ν᾿ νῶν. ν ΐ μ. τε ἊΝ «πα τῺν ξι οτι, 

μήθ᾽ ὅτι πρὸς τῶν γϑννησαμένων θηραθεὶς ἕλχομαι, περί τε τοῦ 

πατρὸς ἐπυθόμην, καὶ τῶν ἄλλως ἐμοὶ προσηκόντων" ὁ δέ, μη- 
"τ Ἅ » “ ᾿ “ ε τι συμπλέξας ἢ ἐπηλυγάσας τοῦ ἀληθοῦς « ὁ μὲν πατὴ 

κ᾿ 7, » ε τοὺς ἐπιχηδείους, φησί, ἩβΝοϑὸ τῇ θυγατρὶ ἀποδίδωσιν, ἡ ὃ 
μήτηρ ἐπ αὐτῷ καὶ δὴ πάρεστιν, ἀπαραχλήτως, ὡς οἶσθα, περὶ 

ν τὰ: 8}: 



9᾽0 ΜΙΧΑῊΗ ἃ  ΨΕ ΑἸ ΔΙΟὴ: 

Π » ᾿ δι - 

τῊΝν οὐ εγὼ ὸς οὐχ 

οἶδ᾽ ὅπως ἐπεπόνθειν" ὥς περ γὰ2 πυρὶ θείῳ ἌΜΕΗΝ αὖος ἐγε- 

νὴ ε Ὕ ὡς ἐν» γ᾽ 

μμῷοσὰν ἔχουσα ». Ὁ υὲν οὖν ταῦτ᾽ εἰπὲν, 
δΎ ι Ψ"- 

2 τ Ε “ ι εἿ ΄ 

γόνειν χαὶ ἄναυδος - χχατωλίσθησα γοῦν χαὶ τῆς περὶ τὸν ἵππον 

ἕδρας " χαὶ ἡ περὶ ἐμὲ φήμη τὰς τῶν γονέων ὄρυνψαυ. ἀχοᾶς. 
ι Α 

Θρῆνος οὖ ἄλλος ἐγήγερτο χαὶ πλἀμλνὰς ἐπ ἐμοί πολὺ τὸ ζε 

προτέρου σφοδρότερος "ἐπὶ γὰρ ἡμμένῳ πυοὶ καὶ βραχύ τι ὑπο- 

β)λῚ θὲ .;"» [55 ἊΝ λό ΣΝ χὰ ΤΑ ) ἿἿΝ σεν ἔχχαυμα ἐγείρει τὴ φ ογᾶ ων 4: ανδροιπις ει το πνξυμα, 

ε ι » 

χαὶ διπλασιάζει τῆς πυρχαϊᾶς τὴν ὑπερθολήν" ὡς γὰρ ἤσθοντο, 

καθαπερεὶ μεμηνότες ἔθεον ἐπ᾽ ἐμέ" χαὶ τότε πρῶτον ἡ μήτηρ 

τὴν ὥραν ἐδημοσίευσεν, ἄρ; οένων καταφρονήσασα ὃ ὄψεως. Κατε- 

νεχθέντες γοῦν ἐπ φως χειμένῳ, χαὶ ἄλλος ἀλλαχόθεν μεταλα- 
,» 

ῃ 

, - ,ὔ γ᾽ 

Οόντες, τοῖς ἑχυτῶν θρήνο!:ς ἀνεχαλέσαντο εἶτα 
“ ἜΣ , » ὃς " Δ, τῶν 

γῆς τάφῳ ἀποδιδόχσιν ἀλλ᾽ ὦ, 
“ δ νυ Ε ᾿ “ ᾿ ν οά “ὦ δὲ ἢ ι Ἴ α ΡΞ 

πῶς ἐφέξω χαὶ νῦν τὸ δάχουον διηγού μενος, πῶς δὲ καὶ ἐξυφᾶναι 
Α Α 

τὸν λόγον δυνήσομαι, ἀγλύϊ ζι: « " ὃ «) δὰ --» “ᾧ 9 φΦ» Ο᾽) .«-- [ΠῚ δ «Ὁ “4 ὡν «-« ν ».) [ΟἹ ξ 

οὖν ὡς ἂν οἷός τε ὦ, χρείττοσι λογισμοῖς ἀναρρωννὺς ἐμαυτόν. 
ΜῈ 

Ως γοῦν τοὺς ϑῳθυδεμνῶο ἀνοίξας, τὸ" τύμοον ἐθεχσάμιην τῆς 

ἀδελφῆς, χαὶ ἐπεγνώχειν τὸ πάθος, χαὶ ἐνπεθοχῳ τὸ φοονοῦν, 

ἀθρόον χατενεχθεὶς ὥς περ ἐπιτ υμοίους χοὰς “τοὺς τῶν δακρύων 

ὃχξ ετοὺς τῇ κε μένῃ χατέσπενδον: ὦ γλυκεῖά μοι λέγων, οὐκ 

ἀδελφὴ μόνον, ἀλλὰ χαὶ εἴ τι ἕτεοον ὄνομα συγγενέστερον ἢ 

συμπαθέστερον᾽ ὦ χάλλος ἀμήχανον, φύσις ἀσύγχριτος, ἀρετὴ 

ἀπαράμιλλος, Ήν ἄγαλμα, χέντρον πειθοῦς, λόγων σειρήν, 

χάρις ἀνίκητος" ὦ πάντα ἐμοὶ καὶ ύνοι ἢ ψυχή! ἀλλὰ πῶς 

πῆλθες ἀφεῖσα γα μρανδαή πῶς δὲ ἀπεοράγης τοῦ συμφυοῦς; 

πῶς δὲ χαὶ τὴν μοναυλίαν μέχοι πολλοῦ χαρτερεῖς; ὦ, ποῖός 

σε σταθμὸς ὑπεδέξατο, ποία ἀναπαύει λαχοῦσα χαταγωγή, τίνες. 

λειμῶνες, τίνες γάοιτες; ποῖός σε χαταθέλγει παράδεισος; τί 

δ᾽ ἐστὶν ἐχεῖνο τὸ χάλλος ὃ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας χαὶ θέας προχέ- 

χριχας; ποῖόν σε ἄνθος ἀνθέλχει, τίνες ῥο ὠνιαΐί, ποῖον βλύζον 
ΕῚ “-ο . οΦ΄ὦ΄ 242 ᾿Ξ 

ὑδάτιον; τίνες ἀηδόνες, ποῖοι τέττιγες ἡδεῖαν ίεντες φωνὴν: 
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τὸ δέ σοι χάλλος τοῦ σώματος, πότερον 1 φύσι: παραλαθοῦσα 
ΩΝ - 

ἍἋ Ἵ ς “- ᾽ , ι » ᾽ 

παραφυλάττει χαὶ ταμιεύςι, ἢ ὁ χοῦς ἐξανάλωσε, χαὶ ἀπέσοη σοι 

τῶν ὀφθαλμῶν ὃ λαμπτήρ, χαὶ τὸ ἐπὶ τοῦ χείλους ἄνθος ἦἠφά- 
: 

νισται, χαὶ οὐ διαλέλυται ἡ συνθήχη, χαὶ ἡ σύγχρισις ἀναλέ- 
“ἃ , , » - Ὁ 

λυται, ἢ ἔτι σου μένει τὸ κάλλος ἐν θησαυρῷ τῷ τάφῳ τη- 
,ὔ “Ἃ Α » τ ᾿ " ᾿ ᾽ ᾿ ΓΞ - 

ρούμενον; ἣν μὲν οὖν τὸ ἀπελθὸν ἀπὸ σοῦ πνεῦμα ὅλον 
- 

ἐπέστραπται πρὸς θεόν, καὶ οὐδαμοῦ σοι τῶν ἐνταῦθα λόγος, οὐ 

δὲ γι σις ἔ: -ῇξ ἐγταῦθ θε “οὶ σε ἐλλα!: ὕξὼς- 7 σνοαιλν σις, ξχου ν τ "- ενταῦνα ᾧ ρις Οτῖ ΓῊς [ ᾿ξῶς 

οὐ μέμνρομιαί σοι τὸ ἀκοινώνητον, οὐχ ὀνειδίζω τὸ ἀμετ τάδοτον, 

ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἡ μετοχή" εἰ δὲ βραχύ τι χαὶ πρὸς 
’ 

τὸ ὁρατὸν νένευχας, μὴ φθονήσῃς ἡ 
“ὁ τ 5 ᾿ ,ὔ 

μῖν τῆς ἐπὶ σοὶ μετουσίας, 
[ Θ ω ᾿ , , “ ,ὕ ᾽ ; » ΡΞ 

οοὔῦσα χαὶ χΧοινῶνησον μοι τῆς λήξεως εἰ δὲ χἀνταῦθα ἔχε λα ο 
᾿ ,ὕ » » » ὦ , » , “ , 

γοθήσορμαι ἄμετρος, ἀλλ ὅ γε ἰῴλῷ δ τοῦ δισιρήσει με τοῦ σω- 

τὶ ματος, ἀλλὰ τῆς ἀμφοῖν ἀναλυθείσης κόνεως, μεθέξω σοι τῆς 

συναναλύσεως χἂν ἐν τῷ ϑανὰν 

Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ἔτεῥα τούτων αὐ ψὐβενηνῥνο ἐπωλοφυ- 

ράμην τῷ τάφῳ τῆς ἀδελφῆς᾽ ἀνῴμωζον δὲ οἱ γεννήτορες 

ψονονοὺ ῥανίδας αἱμάτων ἐχ τῶν ὀφθαλμῶν χαταρρέοντες " συνε- 

θρήνε: δὲ χαὶ πᾶν τὸ συνδεδραι ηχὸς πλῆθος χαὶ τοσαύτη τις 

πένθους ὑπεροολή, ὡς μικροῦ δεῖν ἅπαντας τῷ πάθει 
} 2 . ΄ “-" “- 

χατενεγθῆνα: χαὶ εἰς χφωνίχν περιστῆναι τῇ συμφωνίαν τῶν 

ῷ, 
ἊΝ »- ΄ ᾿- - , 

ὀδυρμῶν. Μόλις γοῦν με τοῦ τάφου αἀποσ πάσαντες οἱ γξννη ἥτορες ΕΣ 
’ « - Μἷ 

« ἀλλ οἴκτειρον ἡμᾶς, ἔφασαν, σπλ ἄγχνον μοι ον! τήρησον 
ε - δ ᾽ Ρ- 

ἡμῖν τὸ ἐλλελειμμένον τοῦ πνεύματος, μηκέτι διαφθείρῃς εἰς 
πξέλο: . δὲ εξ 45 Ὁ χἰτισς ἴτο «᾿ς δι “- μι » οῃ κ»ῷ,.». " ΐ “Ῥ ὙΞ τολος, | μιὴ ὃς σὲ τις αἰτιάσαιτο τῆς μετερας φυοοζξ" ναὶ, πρὸς 

τῶν ὃς τῶν πολιῶν αἵ σε ἀνέθρεψαν, πρὸ: τῶν ἡμετέρων νυχῶν 
ἃ δ᾽ ΠΡ  ὉΝ ᾿ ᾽ὔ “ ᾿ “ωὭω ἢ ! 

“ι Ὥ τῷ δι 6Οοιῖ πνξυμᾶτι τοις σωμαᾶσι τοιζςὸξ Ἀφλρατηντοι. " 

δι δ Ἁ [2 » ι « ΟῚ 3 Καἀχεῖνοι μὲν οὕτως " ἐμοὶ δὲ χαὶ αὖθις εἰς θρῆνον ὁ θοῆνος ἀπε- 
ὧν ,ὔ Ψ ε γὝ ᾿ “νι ᾽ ᾿ 

τελεύτησεν. ὡ)-ς γὰρ ἰδὼν ἐπ ἐγνώχειν τὴν μητέρα, υέλαν αμφιχσα- 
4 

“4 ᾿ “Φ“ὴΔῇ ὦ ΜΙ ντ μενὴν τρ.Ο Οώνιον, κα! πὰ νταχόθεν ἑ ἑχυτὴν τριχίνοις ῥάχεσιν ἀτιμά “4 

σασαν, οὐκ εἶχον ὅτι γενοίμην, ἀλλὰ μικροῦ δεῖν χαὶ ἀπολώλειν. 

80. 
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» ’ κ ᾽ » - 

γεγόνει γὰρ τὰ χατ' αὐτὴν τοῦτον τὸν τρόπον. ᾿Ελύετο 
Ἁ » δὰ Ἂ, 5] να οἱ » ,ὔ Α Ὁ τ ,ὔ Ν . μὲν ἡ ἀδελφὴ χαὶ ἀνέπνει τὰ τελευταῖα τῷ χόλπῳ τῆς υμητρὸς 

ἐ 

δος τὦν “ἢ Ἔ 7 ᾿ ᾿ Νὰ» πὰ 

ὑποθεῖσα τὴν χεφαλήν, μήτε δὲ τῆς ψυχῆς παρεθείσης, μήτε 

παραχινηθείσης τῆς γλώττης, μήτε μὴν ἐπιλελοιπότος τοῦ 

πνεύματος, φυσικῶς χαὶ ἀθιάστως τὸ τῆς φύσεως χρέος τοῖς 

εἰσπραττομένοις ἀπέδοτο" ῥώσασα δέ πως τηνιχαῦτα ἑαυτὴν ἡ 

μήτηρ συνῆψε τὰς βλεφαρίδας, χαὶ δαχρύων ἀθρόον ὑποπλη- 

σθεῖσα, μᾶλλον δὲ πυρὶ ἀφάτῳ ὅλη χαταφλεχθεῖσα, χαὶ τὰ 

ἐπιτάφια στενάξασα, χαὶ ἡζχα ύσασα, ἐπεὶ χαὶ τὸν ἄνδρα εἶδεν 

ὑποχινηθέντα τῇ ῥύμῃ τῆς συμφορᾶς" ἦν γὰρ χαὶ ἄλλως ἐκεῖνος, 
, εὐχατάφορος πρὸς τὰ τοιαῦτα παθήματα, χαὶ γινώσχω τὸν 

χαραχτῆρα ἐν τοῖς ἐμοῖς εἴδεσι τῆς ψυχῆς" ὡς οὖν οὕτως ἔχοντα 

ἐθεάσατο, βραχύ τι ἐπιτάξασα τῇ ψυχῇ μὴ συγχεῖσθαι τῷ 

αίου χαὶ ἀνεπιχλύστου φρονήματος καὶ ἐν το- 

σούτοις ἀχειμάστου πελάγεσι! φιλοσοφεῖ τι τῶν πολλῶν ὑψη- 

γρσάν: χαὶ τοῦ χαιροῦ δυνατώτερον, χαὶ λόγους πολλοὺς 

ἀνδρὶ π περὶ τῆς χρείττονος μεταοολῆς ἀνελίξασα, συνήγο- 
ε 

ρὸν ἅμα χαὶ τὸ πάθος λαθοῦσα πρὸς τὴν πειθώ, θηῤᾷ παρ᾽ ἐλ- 

δ φς, χαὶ οὐχ ἀγαθάλλεται τὸν χαιρόν, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὰ πρωτόλειχ 

μεταθέσεως θύει τῷ χρείττονι" καὶ μεταμφυέννυται τὴν 

στολήν, χαὶ χείρει τὰς τρίχας, καὶ τριθωνοφορεῖ ἔτι ἀχμαίαν 

τὴν ὥραν ἔχουσα, οὔπω ἀπ πορεοληχυῖα τὸ ἄνθος, ἔτι φύλλοις 

χομῶσα, οὔπω ῥυσοῦν τὸ πέταλον ἔχουσα, ἔτι τὸν χλάδον 

ἁπαλὸν φύουσα, ἔτι ὀπώρας βλαστάνουσα. Συνήνει δὲ τοῖς 

λεγομένοις χὰ δούπαπκηῤ ’: καὶ οὕτω δὴ ἐπὶ τὰς ταφὰς τὴν 

ἀδελφὴν ἐχχομίζουσιν, ἔτι ἡ μβδου νοῦ ξίοι τῷ χάλλει, ἔτι τὴν 

φαιδρὰν χάριν τοῦ προσώπου προφαίνουσαν. 

Ἔφασαν οὖν ὡς ἐπειδὴ τὰς τῶν τριχῶν αὐτῆς χατέξαναν 

ἕλικας, χαὶ τῶν ἐσχάτων τῆς χλίνης οἱ τὸν νεχρὸν κοσμήσαντες 

ἀπηώρησαν " ἦν γὰρ ἄλλως ἐχείνη τὴν χόμην χρυσὴ χαὶ πο- 
Ὁ 2 

λύχους: χαὶ ἡ ἐχφορὰ μετέωρος ἦν χαὶ τοῖς ἐχ τριωρύφων 
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Ε) 7 ο, Α ΩΣ , , 

χαταφανής, οὐχ ἔστιν ὅς τις πρὸς ἐχείνην ὑξταστρέψας τον 

δίας μετεῖχον χοινῇ. Τοιαύτη τῇ μητρὶ ἡ πρὸς τὸν χρείττονα 
7 ᾿ - , 

βίον μεφἄθραν, αὕτη ἐχείνῃ τοῦ μοναδιχοῦ ἡξαυῳ ἡ πρόφχοις, 
-- Α ὔ; ᾿ 

τοῦτο τὸ πάθος πρὸς τὴν ἀπαθῆ ζωὴν ἐχείνη μετήνεγκεν, 
- 
6, ᾿ ; " 9 - 

οὗτος ὁ θάνατος ἀθανασίας ἐκείνῃ πρόξενος τᾷ 
τ ᾿ Α ι ο΄ » - Α " 

Οἷα δὲ χαὶ τὰ υξτὰ ταῦτα; οὐ γὰρ ἅπας τὸ ἴχνος ἐρείσχσα 

“ 

κ ᾿ - ἝΝ δῷ ὃ ΛΒ ; δον » 
πρὸς τὸ πνευματικὸν χαταοᾶσα στάδιον, συνεχύθη τὴν ψυχήν, 

ἰδοῦσα τὸ θέχτρον ἐξ ἀγγέλων χαὶ ἀνθρώπων πληρηύμενον, ὃ 

δ᾽ πάσχουσιν ἔτι χαὶ τῶν ἀρρένων οἱ πλείους, χαὶ οἱ μὲν 
Ν ὡς : , Ἐπ » 12 ε δὲ - ἸΌΝ τῶν 2 , 
ἀπ αὐτῆς ὑποστρέφουσι τῆς ἀφεσ δὰ οἱ ὁὸς τῆς δὸοῦ ἐμαοθαυν, 

οἧς ἐχεῖσε προ ϑὰα τ ϑορε μηρί νει ἐν 
Ἂ " ὔ Α 7 ι - Ὁ» 

εἶναι ἀπρόϊτος " μένει γὰρ ἔτι χαὶ μενεῖ φιλοσό Ὅ9.Ὲ γὴρναν πρὸς 

Ο ἱ- τὴ 
“Ὄ 
[Φ σὶ 0) ́-Ρ, Ω Φ Ω Ὁ 5 

ν᾿ 
γν Ν π εὶ [9] ς «) [ΦἹ ὧν 0)» Ν ς- 

ο 
-» ᾿ , 

ὅσον ἐν χαλῷ τὰ προσόντα ἐ 

2 -“ ο“τὉ νι 

Επεὶ δὲ οὕτω: χαθαρῶς χαθωσίωτο τῷ θεῷ, οὐδὲ 

θηγεμόνι πνευματιχῷ τὰ τῆς μεταδολῆς ἐτετέλεστο, ( 
, , μ “Ἃ ’ ’ ᾿ 

ταί τι πάλιν ἐνταῦθα συνετώτερον, ἢ σοφώτερον᾽ προῇύεξι τὸν 
,ὕ “- ᾿ ΝΟ ᾽ ΄σω , Ἁ “Δ΄»ν ι ΞΕ 

πατέρα θεῷ, χαὶ δίδωσιν αἱ τῷ πᾶλιν τὰ πρεσοεῖα χαὶι τῆς ἦν 

» 

- ᾿ δ ι ΩΝ , ἄχει Αἴλε ὦ ἑτέρας ζωῆς. ᾿Επεὶ δὲ τὴν τοῦ μέλους ἀφιέορωσιν ἐθεάσατο 
. ΝΟ ἴω ε , Α 7, -“- Και ᾽ " 

ἀποδίδωσι τῆς δλοχαυτῶώσξως τὸ μέρος τῷ χρείττονι, χα! τὸ 

πρῶτον τῆς: ἀναγωγῆς τελεῖται μυστήριον. 
χει δ 5... -“ ; 5᾽ ᾽ὔ , ᾿ ᾽ὔ ν᾽ ᾿ 

Τὰ δ᾽ ἐντεῦθεν, οὐχ ἔχω τίσι λόγοι: ἐκείνην ὀγχωμιάσω" 
᾿. “- ΝᾺΨ" ᾽ ,ὔ “ » ’ ε 

ὥςπερ γὰρ εἴτι σῶμα γενναῖον εἰς κύχλον ἀποτορΞξυθέν, εἶτα 
᾿ 3 ψον “οἅ᾿ -“ ’ , Ν " 

δὲ ἐφ διιχλοῦ κινοῖτο χωρίου, δείχνυσι μὸν χὰ ἀγνταῦθα τὸ εὖ- 
ι ᾽ ᾽ὔ “Ὁ - Ν “ἦ΄ ᾿ ᾿ 

δροιλον χαὶ εὐχύλιστον τῷ ἐπιτηδείῳ τοῦ σχήματος, ἐπειδὰ" 

ΜΕΣ. ΒΙΡΛΑΙΟΘ. Κ΄. 3 

-- 
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ἍἋ ἃ " δ ) “- ς “ » »" δὲ ἐπιχλινοῦς ἐδάφους ἢ πρανοῦς ἅψηται, ὅλον εὐθὺς ἀχατα- 

, , Ν ς σχέτῳ φορᾷ φέρεται πρὸς τὸ χάταντες, οὕτω δή μοι χαὶ ἡ 

μήτηρ, εὐάγωγος χαὶ πρῶτον οὖσα τὴν Ψυχὴν πρὸς τὸ χρεῖτ- 

πρὸ Ψ «ἢ [9] ξ ὃς ὃς -- 
ἡπῦν. 6. 

Ν ν »Μ ) “Ὁ 5 τὸ χαλὸν εὔτροχος διὰ τὴν τῆς φύσεως ἐπιτη- 

δειότητα, ἐπειὸὶ πρὸς τὴν πνευματικὴν μετεληλύθε: ζωήν, ἥτις 
ι , ι ν Α 5 " 

δὴ χατάντης ἐστὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν χαὶ εὐάγωγος, ε εὐθὺς ἀχω- 

λύτῳ φορᾷ πρὸς τὸ τῆς χαθόδου κῶν ἠπείγετο" μὴ γὰρ ἔτι 
“ξοιζου, ἐν ΑἹ -»- ΝΑ “ --" Ἷλ 5 ι χ)λί μεν λῷ ψεριςομενὴ σώματι ἀμα χαὶ πνεύμα ., ὕλῃ χαὶ ἀϊλίᾳ, πηλῷ 

χαὶ ἁγίᾳ γῇ, μὴ δὲ |, διαιρουμένη Ἀπ ηρο,ν χαὶ θεῷ, ἀλλὰ 
" ο ν 5 - - ““Ὃ καὶ πᾶσαν μὲν ἐπιθυμέχν, πᾶσαν δὲ ἔφεσιν συμιμεταγαγοῦσα θεῷ 

χαὶ συναποχλίνασα, ὅλαις πρὸς ἐχξεῖνον ἐφέρετο ταῖς δυνάμεσι 

τῆς ψυχῆς. Εὐθὺς γὰρ ὑφαιοεῖ τ’ 
, 

-- 
ἣν σάρχα, καὶ χαθαιρεῖ τὸν 

ὄγχον, καὶ τὸ σῶμα χενοῖ τὸν δεσμὸν τῆς ψυχῆς, καὶ χατα- 

φρονεῖ πάσης οἰκονομίας τῆς φύσεως, συνάγει δὲ περὶ ἑχυτὴν 

τὴν ψυχὴν χαὶ συστέλλει ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων" χαὶ πᾶσαν μὲν 

αὐτῇ ὑποτάττει ἐπιθυμέχν, δουλοῖ δὲ ἅπαν τὸ ἄλογον, ἀναιρεῖ 
ι 

φαντασίαν ἔχτοπον, καὶ λογισμὸν ἔχφυλον, χαὶ δόξαν ἄλογον, 

χαὶ φιλόῦλον αἴσθησιν, χαὶ διάνοιαν διχρρέουσαν, νῷ δὲ συζῇ 

μόνῳ, καὶ τούτῳ ὀργάνῳ χρῆται πρὸς τὴν θείαν ἀναγωγήν. 

Ἔδει μὲν οὖν θεατὰ: ὑμᾶς εἶναι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀχροατὰς τῶν 

ἐχείνης χαλῶν᾽ οὕτω γὰρ ἂν ἐγώ τε ὰδπ τ λλάγην ὑποψίας, χαὶ 

ὑμῖν ὥπτο τὸ ἀληθές: νῦν δὲ οὔτε τὸ πᾶν ἐρεῖν δεδύνημαι, 

χὰν τῷ βρχχεῖ τῶν ἐχείνης χαλῶν ὑποπ κρευθβμην μαι τοῖς πολλοῖς" 
Ψ 

3 “" δ᾿ " ὃ γ,. -- “ ἐν 7 ᾽ εὐθυρί Ω δ 
ὡς πὲρ γὰρ αἰδουμένη ὅτι χαὶι εἰ: σῶμα χαταθεθήχει, Ο ὁὴ 

, ἐρί τινος τῶν παρ Ἕλλησι φιλοσοφησάντων τεθρύλληται, βραχύ 

τι μὲν τοῦ προσώπου μέρος, βραχύ τι δὲ παρενέφραινε τῶν 

χειρῶν, χαὶ ἑωρᾶτο γυμνὸν αὐτῆς μέρος οὐδέν ἐφιλοσοφεῖτο 

δὲ ἑαυτῇ τὸ δέρας, οὐκ ἀμέσως μόνον προσομιλοῦν τῷ σώματι, 
᾿ἢ "» ᾿ "» κ 

ἀλλὰ χαὶ ἔξωθεν προστιθέμενον, νυχτὸς δὲ χαὶ ἐπὶ τούτου μόνου 
ἊΝ - κου ς. δ 

χατέδαρθεν. Εδούλετο μὲν οὖν μὴ δὲ τρέφειν ὅλως τὸ σῶμια 
5» ϑ ὦ . δ, -" ἔνα ὅσ“. ᾿ “ 
ἀλλ᾽ ὥς περ τινὰ πέδην τῆς ψυχῆς παρσξέειν τς καὶ χαυνοῦν᾽ 
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"» ι Α ᾽ ἣν Ἁ κ 7 -᾿ 9 ͵ ᾿ 

ἐπεὶ δὲ οὐχ ἦν πρὸς τὴν φύσιν παντελῶς ἀπουνάχεσθαι, πρὸς 

γοῦν τὸν χαιρὸν γενναίως ἀνθίστατο, χαὶ τοῦ μέτρου δὲ τοσοῦ- 

σον ὕ: ρει, ὅσον μὴ δὲ μέτρον ἔχειν τὸ ἄμε τρον. Θεῷ δὲ 

προσιοῦσα, εἰ μὲν εὐθὺς ἁ ἀνήρπαστο, οὐ μάλα οἶδα, ο οὕτω δὲ πᾶσιν 

“- 

ᾧχεν" οὐ μετέστραπτο γάρ, οὐδ᾽ ἐχεχίνητο ταύτης, οὐ χθρράλη, 

ὑ χεῖρες, οὐ πόδε:, οὐδέ τι τῶν τῆς πε εριθολῆς μέρος, ἀλλ ἦν 

Α 

ὥς περ ἡ ἐν σανίσι σχιά, τοσοῦτον μόνον μεταδαλλομένη, ὁπόσον 

χάμνων ὃ ὀφθαλμὸς ᾧετο" ἐγνωρίζετο δὲ ὅτι γε ζῴη τοῖς 
; στεναγμοῖς: χαὶ τῷ σχήματι. ᾿Εφιλοσόφει δέ μοι πολλάχις πεὸ 

τοῦ πράγματος, ὅτι ἐντυχία τίς ἐστι τοῦ χρείττονος ἡ εὐχή, 
. “ Ἁ 3 ,ὔ »᾽ “᾿ Ἁ [ 

χαὶ οὐ δεῖ υεταθεολῆσθαι τὸν ἐντυγχάνοντα, ἄχρις ἂν τὸ ὁμι-- 
2 

λοῦν ἀποστῇ ἀπόστασιν δὲ τοῦ θείου, τὴν τῆς ψυχῆς ἔλεγεν 
» Δ » “ῳ "» “0 ν᾽ 

ἀνεπιτηὸδειότητα " οὐ γάρ ποὺ δεῖ φησιν ἐχεῖνο λέγειν ἐχτείνε- 

σθαι ἢ συστέλλεσθαι, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀνεχφοίτητόν τε ἐστὶν ἑαυτοῦ, 

ῶς ι. τῶν χοινῶν χαὶ ἁπανταχοῦ ἕστηχεν, ὡς φῶς, ὡς ἀήρ, ὡς ἄλλο τ 
᾿ 5» , ε ἌΧ - . - ἊΣ ΞΟ, τ Π 

τε χαὶ ἐχχειμένων, ὡς σάλπιγξ ἠχοῦσα" ὁρῶσι δὲ τοῦτο χαὶ 
᾿ Β- -, ἣ - δι. ας “5... ε οὐδ 

ἠχοῦντος αἰσθάνονται ὅσοις τό τε τῆς ψυχῆς ὄμμιχ ἐπιτηδείως 

πρὸς τὴν ὅρχσιν ἔχει, ἥ τε τοῦ ἠχοῦντος οαἴσγησι: εὐηχκόύως ἔχε: 

πρὸς τὴν ἠχώ ὅσοι δὲ ὁρῶντες οὐχ ὁρῶσιν α αὖθις, ἢ ἀχούοντες 

οὐχ ἀχούουσιν, ἀπείρηχε τούτοις ἡ συντονίχ χαὶ τῆς ὁράσεω: 
, Ὁ ν ΄-Ὁ Α Ἁ ς ε ΄“-ὖ δι. 9.99 οΥῷ ᾿ ΕῚ “ 

καὶ τῆς ἀχοῆς" μετὰ γὰρ τῆξυ ὕλης ὁ νοῦς τῆς ἀὐλίχς αἰσθά- 
΄, “, Ἁ 3 ΓΑ ἰδέ ΒΞ Ἁ 

νεται, ὅθεν ὅπη μὲν ἀποχριθείη χαθαρῶς οὗτος, εἰδέ τς τὸ θεα- 

τόν, χαὶ ἠχηχόει τοῦ ἀχουστοῦ" ἐμμιχθείσης δὲ αὐτῷ τῆς ὕλης, 
᾿ - ὮΝ » » - “ὖ ,ὔ » 

τὸ ἐπιτήδειον εὐθὺς ἀπόλλυσιν" οὕτω γοῦν πολλοί τινες ἔδοξαν 
-» χούειν φωνῶν, χαὶ ἤχους αἰσθάνεσθαι, τεθειχσιλένην λαθόντες 

ψυχὴν χαὶ σωφρόνως βακχχεύουσχν᾽ τηρητέον γοῦν ἡμῖν τὴν 

Μ" ΗΝ ἀχλινεῖ χαὶ ἃ ῥτάβοτη τῷ σώματι" ἐπεὶ μὴ δὲ πᾶσα 

ψυχὴ τῷ σωματικῷ σχάφε: κατέδυ ἀλλὰ τὸ μὲν ὅσον αὐτ 

ἐμίγη σαρξίν, εἰς αἴσθησιν ἀπετελεύτησε, τὸ δὲ ἕτερον ἐπιπλέει 

ἄνωθεν ἀχρύπλουν, οἷον ἄρτημα χορυφαῖον, φελλὸς χαθαπερεὶ 
“Ὁ , -“ “ “ῳ ᾽ν» )ν 

κοῦφος ὑὴ κχτασπασθεὶς τοῖς δικτύοις" τοῦτο γοῦν ἔξωῆέν τι: 
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ἄλλος ἀγγελιχὸς νοῦς μεταστρέφει πρὸς ἑαυτὸν χαὶ ἀνάγει πρὸς 

τὸν θεόν. Αὕτη ἐχείνης ἡ πνευματικὴ τῷ ὄντι καὶ θεία σοφία, 

ἣν ἄνωθεν ἐμυήθη, ἣν ἡμᾶς ἐμύει τοὺς χάτωθεν. 

᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῆς μητρὸς καὶ αὖθις λέξω, ὁ δὲ λόγος χαὶ 

πάλιν πρὸς τὸν πατέρα ὁρᾷ ὃς ἦν μὲν καὶ ἄλλως γαρίεις καὶ 

τὸ σῶμα χαὶ τὴν ψυχήν, ἐπεὶ δὲ χαὶ τῆς τελετῆς ἠξιώθη καὶ 

πρὸς τὸ γονδῆμεν ἀναθάσεως χαὶ ὑψώσεως, ἔτι μᾶλλον 

Ρ 

ως χαὶ χαριέστερος γέγονεν" ἐῴχει γοῦν δέσμη 

λαγμένος τινός, χαὶ ἀχριοῶς 

΄ε 
Ὡς 

ἐπτερωμένος τε χαὶ ἐλεύθερος, ὥς 

περ τι ἀνάθημα ἔμψυχον τῷ θεῷ γεγονώς " περιΐει γοῦν ἡδον 

ἀχὴρ ὅτου πλήρη τὴν ψυχὴν ἔχων᾽ χαὶ εἰ μέν τ πὰξ ἑτέρα, πολ- 

᾿αϑῆς ἔλεγεν, οὐρανῶν βασιλεία τοῖς εὐηρεστηχόσι θεῷ τετα- 
ὙΝ ε ᾽ ᾿ 3 λ ε ιἰἴευται, πάντως οἷδε θεός, καὶ ὁ εἰπὼν ἀψευδής ἀλλὰ καὶ ἣν 

,ὔ 

ὅ,6Α : ζωὴν οἱ πρὸς ἐχεῖνον ἀπευθυνόμενοι, οὔ μοι πάνυ δοχεῖ 

ὦτης" ἔμοιγ᾽ οὖν ἡ ψυχὴ οὐχ ὡς τὸ ᾿κὰ, τῆς ἑτέρα: καὶ πρ 

οεῦ κάτι συμοεοάπτισται, ἀλλ ὥς περ ἐν θείων τεμε- 

νῶν ὁρίοις χορεύει χαὶ γέγηθε" χαί μοι νῦν οὐ συλλελόγισται 

αὐτῆς τὸ ἀθάνατον, ἀλλὰ τεθεώρηται" ἀφεῖται γὰρ τοῦ σώμα- 

τος χαὶ ὑφέστηχε, καὶ κεχώρισται τοῦ συμφυοῦς, οὐ τὴν ἐνέο- 

γεῖᾶν μόνον καὶ τὴν οὐσίαν, τοσοῦτον δ᾽ οὐχ ἀπολέλυται ὅσον 

ϑξοούληται τῷ δεσμιίήσαντι" τέως γοῦν καθχρῶ: ἐπανχστοέφξι 

πρὸς ἑαυτήν, καὶ πρὸς νοῦν ἔστραπται, καὶ διὰ νοῦ πρὸς θεόν. 

Ταῦτα φιλοσοφῶν ἐχεῖνος, κἀμοὶ τοὺς πολλοὺς διέλυς τῶν ἀσυλ- 
τ , " ἮΝ 3 Ὁ 

λογίστων συλλογισμῶν, χαὶ ἄμεσον ἐδίδου τὴν νόησιν, ἀπὸ νοῦ 
ι 

προτεινόμενος ὁμοῦ χαὶ συμπεραινόμιενος, καὶ τῆς μέσης πλάνης 
Α 

υὕ.ὴ πξυρδεθλνιρος Ὁ ἑώρων γοῦν αὐτὸν ἕτερον ἐξ ὅτε ἔρου γινόμενον 

"ἢ - ᾿ 

καὶ ταῖς ἀναγωγοῖς ἔρηββεσι Ἀ θρ τὸ ἀχρότατον ἐπαιρόμενον, 

χαὶ τοὺς ἀπὸ βχῤθυλῶνος ἀνχό σϑμοὺς ἄδοντα χαὶ εἰ; τὴν Ἑ- 

ρουσαλὴμ, ἀναγόμινον. 

Οὔπω πολὺς διεληλύθει χαιρός, χαὶ παρ αὐτὸν ἐφοίτησχ 
΄ » 

. 81. πρητκληθείς " καὶ εἰσιόντι, « ἀλλὰ νῦν ἔφη, τεκνίον, [κοὐ πάνυ [4 Ὕ 
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τι τὸ χάρο οπόν μοι ἐκεῖνο ἐμπέφυκεν, ἀλλά τις ἀχλὺς ἀθρόον 

ἐπιπεπλάνηται τὴν ψυχήν - χαὶ οἶδα ΜΡ ὅτι παρὰ τῶν χειρόνων 

τοῦτό μοι ἐ ἐπιδεδράμηκε φύσεων" ἡ γὰρ ὑερὶς αὕτη, χαὶ προσέ- 

θηχε περὶ τούτου φιλοσοφῶν πλείονα, τί ποτε δρᾷ, 1 πῶ: εἴσΞισ 

τὴν ψυχήν, χαὶ τὰἄλλχ τῆς τε φύσεως ἐχείνων χαὶ τῆς δ εἴδϑοι 
’ 

τῶν πεπειραμένων παρατηρήσεως, ἀπώσασθαι δὲ οὐχ ἔχω τὴν 
Ὶ ᾽ Ἥ 

πολιορχίαν, ἀλλ᾽ ὥ; περ τειχήρης ἡ ψυχὴ ἐνδομυχεῖ χαὶ πρὸς 

τὸ βάθος ὑπείσεισι». Ταῦτα μὲν ἐχεῖνος - ἐγὼ δὲ εἰς δέον τῇ 

εὐγλωττίχ τότε γρησάμενος, χαὶ τοὺς τρόπου: εἰρηχὼς καθ᾽ οὗ; 

κατατρέχει μὲν ΜΡΝΝ τὰ πνεύματα, ἡμεῖς δὲ νιχῶμεν ὌΝΟΝ 
Ἁ 

φόμενοι, χαὶ τὸν τάρχχον αὐτοῦ ἀφελών, χχτέστησχ τὴν Ψυ.1 
ὔ 

---- 
Ὧν 

᾿ εν ,ὔ " ᾽ὔ ’, ᾿ 

χαὶ « ὦ ΑΥΜΕΡΝΗ ἔφησε, ἐῤραφαρειῥή, τί δὲ οὐχ ἀντ ὃφΞ- 

στιάσω σε τοιούτοι: με λόγοις ξενίσαντα; ὡς ἡδὺ δὲ καὶ τὸ 

χρῆμα πατὴρ χαὶ υἱὸς φιλοσόφως συνδιχιτώμενοι, χαὶ χοινῶν 
. 

ἁλῶν συμμετέχοντες! --τ ̓ Αλλ οὐχὶ μὴ βουλόμενον, ὦ πάτερ, 

ξενοδοχεῖς" ἀπηλλάγην δ᾽ οὐ» οὐδαμῶ:, εἰ χαὶ μὴ αὐτὸς ἐπὶ 

τὴν σὴν ξενίχν μὲ παρεχάλεσχς». οχχύ τι πρὸς τὸν λόγον Π Π Ὁ -Ξ ἐν οΞ νἀ ιν. 2) Ξ . ἢ (χ ν᾿ ͵ ρ - Υ 

» 

παρεμιειδίασεν ὁ πατὴρ « χαὶ εἰ μὲν εἰσί τινα, ἔφη, ζῶχ τὰ ἔκ- 

γονα παλιν τεταρα ΤΡ. χαὶ τοῖς φυσιχοῖς κόλποις ὑποδΞεχόμιενν, 
-" 

ἱστορούντων ἀχήκοσ " ἔγωγ οὖν ἄν σς χαὲ τοῖς σπλάγχνοις ἡδέω; 
“Ὁ 

ας αὐτά ». Τὴν ἡμέραν τοίνυν ἐχξίνην χοινῇ συνε- 

,ὕ 
ὯΝ 

ΤΣ 
ἧξζ 

κι ' 
ἐνέθηχχ ἀναρρή 

,ὕ Ω Π ι Ω “ω ε «“ 

στιαθεὶς τῷ πατρί, ἐπειδὴ ποὺς χαταφορᾶαν ἐκ πολλοῦ ὁ ἥλιο 

ἐγεγόνει, πολλοῖς τοῦτον χατασπασ μενος ἀσπασμῖς, ἐχδὺς τοῦ 

ἔδ 4 

ἀσχητηρίου ἀπηλλάγην, ἐκεῖνον αὲν φαιδρὸν ἐγχαταλιπών, αὐτὸς 

δ᾽ οὐ πάνυ εὔθυμος ὦν" ὅθεν ἔδοξέ μοι ἀπιέναι πρὸς τὴν μητέρα, 

χἀκείνῃ φαρμάχῳ πρὸς τὸ πάθος γρήσασθχι τῆς ψυχῆς ἡ δέ 
᾿ ἷ νυνὶ ἢ 

"5 σύ “ς κε »πτόδ- ῃ ἰσεδέξ Ὁ σχΞ πϑοι μξ τοτὸ ὡς πξρ σαῖτο μον ξειἰσξόςζατο τε πτϑου 

νυχτὸς ἐχεῖσς διχναπαύσασθα!. πέπειχεν. 
᾽ ᾽ 3 ᾿ ᾿ » ᾿ 

Αλλ᾽ οὔπω μέσαι νύκτες, χαΐ τις ἐψόφει τὴν αὔλειον, χαὶ ἡ 
“ , "ἢ , ᾽ 

θυρωρὸς γνοῦσχ ο΄ τις εἴη, τεταραγμένη τῇ μητρὶ χἀρμοὶ προσξι- 
Ν 

ἢ γὰρ πρὸς τὸν ὄρθριον ὕμνον ὃ καιρὸς ἐχείνην ἐχάλει᾽ 
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ποοσιηοῦσα οὖν αὖ πχτήοσοι, χάλλιστόν μοι μειράχιον, (ποὺς ἂν ΜᾺ ) ἐν ν ἢ ) ν 2 μ μ. 1:θ 4 ᾽ ( ἐν 9 

ἐμὲ νεύσασχ), ἑσπέρας ἀθρόον κατενεχθεὶς λάόρῳ θαίρεται 

ςτῷ. Αὐτίχα τοίνυν ἐγώ τε πρὸς τὸν πατέοα ἐπεπορεύμην β ἷ ΔῊν, 
᾽ Α » ἐ ᾿ς ᾿ ΣΟ , 

χἀχείνη χατὰ πόδας εἵπετο" εἰσεληλυθότες οὖν τὸν οἰχίσχον, 

ἑωράχ ξιμεν αὐτὸν πυρὶ υὲν ἀ τεχνῶς χαταπιμπ τράμινον, ἄσθματι 

δὲ π χνῷ συνεχόμιενον χαὶ φ λεγμονὴν ἀγριθῶς ἐν τοῖς σπλάγ- 
ε ἊΝ - Ρ- » 

νοις ὑποδεικνύοντα " ὡς δὲ χαὶ τοῖ: δχχτύλοις τὰς τῆς ἀρτηρίας 

κινήσεις ἐτ ἘΒΉΘΗΤΝ (ἐσπουδάζετο γόρ μοι μαχρόθεν ἡ περὶ 
ΤΑΝ ᾿" , Ὦ πω: -- Σ αι , ΣΞ Ν ΓΟ 7, Σ 

τοῦτο τέχνη), ἀπειρήχειν εὐθύς ἐχλέλοιπε ἔκ τῷ μορίῳ ἡ 
, ἣ -- - - Χ - 

χίνησις, ὥς τε βραχύ τι χινεῖσθαι, ἢ ἀράν»; χατὰ τὰς τῶν μυρ- 
 ο , ᾽ὔ , « ἤ 

υήκων χινήσεις χυμχίνεσθαι. Αὖος οὖν χαὶ ἀπόπληχτος εἱστή- 
Ε “ 2 “ 3 Ἃ 

χειν, οὐκ ἔχων πότερον ἐχεῖνον ἀποχλαύσαθαι, ἢ τὴν μητέρα 
Ν ᾿ ε ᾿ 

παραμυθήσασθαι, ἢ ἐμαυτὸν ἀποδύρασθαι" ὁ δέ, χαὶ ἐγνώχει 
5 , 

ὑξε ταραττόμενον, χαὶ τῷ δεξιῷ περιλαθών υς βρχχίονι, « ἐγὼ 
ῃ 

ἔφη, τὴν τεταγμένην πορείαν χαὶ ἣν ὁ 
ΓἜἝ ο»)- Φ 85. « Ὡς ὅ -Ξ Ὁ Ξ τ Ἔ 
λόγος ἣν σε" ΜἪ χλ ἀλλὰ χαὶ σχυτῷ παρχχέλευς μὴ θρηνεῖν, 

ι «2 ως ἢ: Α ΚΦ τὦα ΞΞ 

χαὶ τῇ μητρὶ ἀρχοῦσχ παραμυθία γενοῦ ». Εἶτα δὴ βοαχύν τινα 
᾿Ὶ 

ιλ 
ὶ 

ισχὼν χρόνον, χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διχνοίξας ἀθοόον, χαί τι ἥ 

Α 

ἡσχφῶς ὑποψιθυρίσας, ὁμοῦ τε τάς τε βλεφαρίδας ἀφῆκε τοῖς 
- 3 ν 

τὴν μὲν ψυχὴν θεῷ παραθείς ἐμὲ δὲ 

Ε ᾿ ΕΙ -- 3 ι - , -Ψ » 7ὔ 

Επειδὴ γὰρ οὔπω παρῆν οὐδεὶς τῶν συνχοχησάντων, τῷ ἐκεί- 

νο) οατήθε: ἐπιπεσών, χχὲ τὴν χαρδίχν ἐμρόν» ἀντς Μ μρηγμῇ 

τὸ πνεῦμα συνειλεγμένον ἔπειτα δὴ αδότα χαὶ βύθιόν. τι 

ἀσθιυνήνας, ὦ πάτερ, πκῶθας ἐθόων, ποῦ ποτε ἀθρόως πεπόρευσαι; 
Α » ᾿ ᾿ Γν. ᾽ Ν 

πῶ: δὲ ἀπέπτης καταλιπὼν τὸν υἱόν; ὦ αἰφνιδίου διχοτομίας» 

ὦ πικρᾶς διχιρέσεως! ἔτι ἡ πρὸ τῆς ἑσπέρχς τῶν σῶν λόγων 

ἠγὼ ἐνχυλεῖ μοι τῇ ἀχοῦῇ, ἔτι δοκοῦμεν φιλοσοφε 
νυν ς ὃ’ λέγεσθαι" τίπ ς 2. ἐχεῖνο 
ψ Ὁ χὴῆς ἄφ ἐ Ξγξσ αι τιποτξ ΠΝ φλξινο ν 

» 

τὴν Ψυχὴν ἐτρχυμάτισε; τίς ἀφῆχε ΜΘ 
ὧς» 
. »ἥ} [- -ὦ Ὡω" --. 

- Ο ἣΝ {η «-- - - - 0. :) 
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σπλάγχνα; τίς τὸν θανατηφόρον ἐχεῖνον ἐνέχεέ σοι ἰόν; ἐγὼ 

δὲ ἐδόκουν τὸν ὀϊστὸν ὑφελεῖν, τάχα που χαὶ ἀνέρρηξά σου τὴν 
᾽ ΄- Α » » 

ὠτειλὴν τοῦ βέλους, τὴν ἀχμὴν ἀφαιρούμενος, τάχα σου χατέ- 
" - ’ . λ δὲ ΄-“" Ρβ.͵,Ρ Γ , - , . ξανα τὴν πληγὴν σὺ ὃς μεταοΞξοληχότι ἐφχεις χαὶ ἀνήνεγκας 

΄ 5 “- "5 7ὔ ᾽ , ε α 

τὴν ψυχήν" ὦ μοι τῶν ἐξιτηρίων ἐκείνων ῥημάτων χαὶ τῶν προ- 

πεμπτηρίων φιλημάτων! Καὶ σὺ μὲν ἴσως, ὼ πάτερ, τὰς τελευ- 

ταίας ἡμῖν ἐδίδους περ! πλοχάς, ἀπαίρειν μέλλων καὶ στέλλεσθχι 

πρὸς ἐχδημίαν μαχράν, ἐγὼ δὲ ᾧμην φύσεως εἶναι ταῦτα φιλο- 
΄ 

τιμίαν εἰς φιλοστοργίαν χαλασϑείτης ἀθρύον, ", οἷα οὐ πολλὰ εἴω- 

οἱὴ 
“ θεν: οὐκ οἶδα ποῖ τράπωμχι, πῶς δὲ τὸ ἐξοι ἐὰν [ὩἹ [τ] « ὡΝ ΝΣ «) Ὡ Ω τὶ ο᾽) » ξι 

ι . , 
τῆς ψυχῆς ἧς ΣῊΝ δὲ μήτε παρηγορήσω πρότερον, τς πχρηγ5- 

ροῦσαν εἰσδέξ ξομαι; Σὺ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, ἀπελήλυθας τὴν χαλὴν 
Ἁ , 

ὄντως πορείχν, μᾶλλον δὲ ἐστάλης πρὸς οὐρανὸν τῷ ἀέρι ἐφείς, 

3 Γ "Σ οἰ [] Ξ Ξ, ὧν -» {) 
: ᾿ 6έ01 Α ΩῚ , 

ον ἀναοέοηχας πρὸς ὃν τὰ πολλὰ π πρχγμάτευσαχι, 
᾽ 4 , “ ᾽ ΕΝ 

ἐγὼ δὲ περὶ τὸν πλάνητα τοῦτον βίον ἐλλέλειμμαι, οὐχ οἷδα 

εἰς ὃ τελευτήσων ἢ ῥηνΑνμλευμφναμνν τὸ μέγα περχιωσάμενος 

: ἃ » τὸ γλυχὺ τοῦτο ἐμοὶ καὶ ποθούμενον 

ὄνομα, εἴ τις μνήμη ταῖς θείχις ὑμῶν ψυχαῖς: τῶν ἐνταῦθα ἐγ- 

χάθηται, εἴ τις ἀνάμνησις πυρὰ τοῦ χρείττονος δέδοται, μέννησο 

τοῦ υἱέος οὐ γὰρ ἐχχόψεις σχυτῷ τὴν ἜΑΡ οὐδ᾽ ὑφαιρή- 

σει: μῃ- βρη οὕτω γὲὴρ χαὶ πε 
Ξ9᾿ Ε . « Ἁ - Ν 

ὅτι πρὸς τὰ ἄνω ἐπτέρωνται ἅμα καὶ τὰ || τὴδ 
᾽ ᾿ »», , 

ἀγγβεκας χαὶ αὐτὸς ἠξίωσχι χατχστάσ ο) ξ 
“ ΩΣ ν᾽ ( .-} 

« "Ὁ «ὟΦΑ 

ον ἡμῖν τὸ Ἀἀμοιδοὴ 

μα, δεῖξον τὴν ῥοπὴν ἀμετάθετον. 
᾽Ε, ᾿ ἅ κα το τα ιν Λ ᾿' Ἀ ““ΡΩΙ λὲ" ᾽ ἐ. δ - »" --“ὦοεἯεἷ γὼ μὲν οὖν ταῦτ νῷμωζον, περιπλέγδην ἐχόμενος τοί 

, ε κ᾿ ’ὔ - , ᾿ς “ὡὖ ᾿ ᾿ 

πατρός" ὡς δὲ βραχύ τι ἄνένευσα, τότε πρῶτον ἐγνώκειν ἐπι- 
; κ ΣΝ ᾿ , ἂ 

πωμένην με τὴν μητέρα χαὶ χεροὶν λάψρ ἀνθέλχουσχν" ἐπι- 
' Ρ- ΄ ἍἋ - στραφεὶς γοῦν τεθέχμαι ταύτην, ὦ ψυχῆς ἐκείνης! ἀλλὰ πῶς 

“λ ᾿ Α “- -“ ᾽ ΟῚ χά ἂν εἴποιμι τὴν τῶν πχθῶν αὐτῇ χράσιν, πῶς «ὠλελῦμῃ χρείττων 
φ , “ω Ὦ “-« 

ἐγεγόνει τοῦ δυνχστεύοντος; ἐδριμύττετο γοῦν τὰ σπλάγχνα 
. ἕ ’ ᾽ .» α ἢ , σω 

δεινῶ:, καὶ ἡ φύσις αὐτῇ κατενήγεχτο᾽ ἐῴχει δὲ χρείττονι νῷ 
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- Φ ΠΑΡῸΝ Ὁ», ᾿ “, - » 

ἐμοριμωμένη τοῖς φυσιχοῖς πάθεσι χαὶ ἀμόνι, ἑχυτήν ἀνέ- 

ξέρω γοῦν καταρρέον τὸ βάχ Ηνα χαὶ ἀνασπώμιενον χόάτωθεν 

πεῖχε τὸν στεναγμόν, χαὶ τὸ π πρόσωπον ὠχριχκὸς αἰδοῖ τῇ περὶ 
Ἁ τὸ πρᾶγμα ἠρύθαινε, χαὶ ἦν ἐν αὐτῇ μίξις χαὶ στάσις πλειό- 

νων ὙΡΥΒΑΔΗΘΗΡ ἐνίχησς δ᾽ οὖν ὅμως αὐτῇ τὸ φιλόσοφον. Εἴτα 

δὴ καὶ πρὸς ἐμὲ ἀτενὲς ἰδοῦσχ « ἀλλ᾽ οὐδέν σε, παιδίον, ἔφη, 
ε 

ὃ θύρα γὼ ὥνησςε λόγος πρὸς θεοσέοειαν; ἀλλὰ μάτην μέν σοι 

ἡ παίδευσις, μάτην δὲ τεθρύλληται ἡ εὐμάθεια ! οὔπω γὰρ τὸ 

φιλοσοφούμενον τοῖς τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας τροφίμοις μὲΞ: 

μάθηκας! ἡμῖν γὰρ τοῦτο σπούδασμα, λῦσαι τὸ σῶμα δι᾿ ἐγ- 

χρατείχς χαὶ ἀναλῦσαι τὴν Ψυχὴν τῆς φυσικῆς ταύτης χράσεως, 
εΥ' 

χαὶ συνεῖνχι θεῷ χαὶ τοῦτο τέλος ἡμῖν τῆς πολλῆς ἐνταῦθα 

πραγματείας καὶ συντονίας, οὗ δὴ νῦν ὁ πατήρσοι τετύχηκε, 
« ᾿ ΠΠ 'χγ πὸ ἼΩΝ Γ ἘΡῈΗ͂ --- δ δι ΔΕ ΝΣ ᾿» (αὶ νῦν πρώτως χαθαρῶς ἠλευθέοωται αὐτοῦ ἡ ψυχή" ὃ δὲ νῦν 

ὁρᾷς, ὕλη ἐστὶ μορφωθεῖσα παρὰ τῆς ἀμόνι στομχείων συγ- 

χειμένη, χαὶ αὖθις εἰς αὐτὰ διαχρ ρινομένη. ἢν υἱὲν οὖν ποτε 
ι 

“Ὁ χαὶ τοῦτο τὸ σῶμχ καλὸν χαὶ ἐγκείμενον τῇ ψρ(ὼ ἀλλ ὁ τοῦ 

φεως ἐκεῖνος ἰός, σκότους χαὶ ἀχλύος ἐμπέπληκχς" βούλεται 
ι δ 2λ 5 

γοῦν αὐτὸ χαθᾶορα: πάλιν θεός, καὶ τὸν ἰὸν ἐξελεῖν, διὰ ταῦτα 

διεῖλς τὸ χρᾶμα, καὶ διχιρεῖ τὸ σύνθετον, καὶ ἐχχεῖ τὸ δεινὸν 

Μ“ἷ 

φάρμακον, ἵν᾿ αὖθις ἀναπλάσῃ χαὶ οἰκοδομήσῃ, καὶ τὴν ψυχὴν 

ύτῳ πάλιν ἐγχχταστήσῃ᾽ ὄψει: μὰ δῶ, τὸν πατ ἜΝ εἴ γε 

οῦς πο 
᾿Α κα ι 

ς, Ῥηκὶ βαρ, χαὶ εἰδοποιήσει τὴν 

ὕλην ὁ τϑνηρ χαὶ προ δ τὴν χόνιν χαὶ ἀνχπλᾶσει τὸν 
Ε “ᾳι 7 ὔ 7 ᾿ (ὃ 

ἄνθρωπον. Ταύτην μοι τέκνον, παιδεύου τὴν παίδευσιν, χαὶ 
͵7ὔ ΄ »᾽ -“ " Ὁ » ᾿Ὰ 

φιλοσοφίας ἔχου τῆς χρείττονος᾽ Χαὶι θρηνεῖν εἰ γξ βούλοιο, 
ν᾽ ὡν, ὮΝ» δ , ι ὩΣ ΄- 

σαυτὸν Ὅν ἔτι τῷ δεσμῷ κατεχόμενον, καὶ τῷ τοῦ βίου 

πελάγει πλανώμενον χαὶ οὔπω ἐλλιμενίσαντα ». 

τὴ τς ν εἴπ ὕτα διεξιούσης μοι τῆς υνητρός ἣν πῶς ἂν εἴποι τις, ταῦτα ὁιεζιούσης μοι τῆς μητρύς, 
ἤ : ἧς ὦ “7, γον πον Ὡς ἜΘΙ: ὅΧ" γνδς 

αι ῶ2.Χ.,. πὶ ΤΟΥ θρῆνον ἐπισχῶν, τόν τὰ ΠἌΥΞΟᾺκ τὴ γῇ ἌΑτεο- 
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ι ᾽ » 

θέμην, καὶ πρὸς τὴν μητέρα μεταστραφεὶς « ἀλλὰ σύ μοι, ἔφησα, 
7ὔ 4 είτ γενοῦ τοῦ χρείττονος λόγου διδάσχαλος, χα τῆς σῆς μετάδος 

σοφίας, ἣν αὐτὴ δαψιλῶς ἐκ τῶν ἄνωθεν ἠρρύσω πηγῶν ». 

Βούλομαι μὲν οὖν τὸν λόγον εὐθὺς ἐπὶ τὴν υητέρα μτε- 
- Ὁ ᾽ ΄ . 7 ῖ ι ᾿ ᾿ 

νεγχεῖν, ἕτερος δέ με λόγος ἀνθέλχει χαὶ περὲ τὸν ΕΝ χα- 

ταναγχάζει φιλοχωρεῖν, μᾶλλον δὲ οὐ λόγος, ἀλλ᾽ ὄψις νυχτε- 
᾿ “ - Χ Ἕ . - 

ρινή, εἴ γε μὴ καὶ αὕτη λόγος ἐ ἐστίν, ἢ ἔμφυτος χαὶ παρὰ τῆς 
ι , 

ψυχῆς ἀναδιδόμενος καθ᾽ ὃν οἷδε τὰ ὄντα, ἢ ἔξωθεν χαὶ θειό- 

δι - 
ῃ 

ε . , ᾿ς ε 

ἑστώτων ἀλήθειχν᾽ μιχρὸν δέ τι προλήψομαι. ᾿Εσφάδαζέ μο! ὁ 
Α 7 

" 

λογισμὸς υαθεῖν ἐθέλοντι οἵα: ὁ πατὴρ τετύχηχε λήζεως᾽ ἑσπέ- 

ρας γοῦν πρὸ τῆς ὄψεως πολλὰ περὶ τούτου τῷ χρείττονι 

τερος ὑποδεικνύων τῇ ψυχῇ ἀφιεμένῃ τοῦ σώματος τὴν τ 

᾿ τ. 7 ι “- ν ᾿ " “ 

προσευξάμενος, αὶ ποῦ καὶ τὴν τοὺ π ἰτρος ψυχὴν προς τοῦτο 

«ὖ» 

ἐφελχυσάμενος, χαὶ αὖθις ὡσανεὶ χαταναγχάσας δεῖξαι ὅπῃ κε- 
͵ ἐ 

χώρηχεν, ἀπήειν ὕπνου μεταληψόμενος. Οπόσον οὖν μέτρον 
“ὃ : ᾽ δὼ : “ 5 6 δ ᾿ ͵ 

χατέδαρθον τῆς νυχτός, ἀγνοῶ" ᾧμην γοῦν ἀναολέψας ἀθρόον, 

εἴ γε ᾧμην, ἀλλ᾽ ἦν ἀληθὲς τὸ ὀφθέν " τέως γοῦν ὥς περ ἀνοίξας 
Ὁ 5 ’ " 

τοὺς ὀφθαλμούς, ἑωράχειν τὸν πατέρα μετὰ τοῦ σχήματος οὗ 

τέθχπτο, ἐξόχως καλλίονα ἢ τὸ πρότερον" ἐγεγήθει γοῦν ἀτε- ᾽ 

χνῶς καὶ σχιρτήματι χαθαρῷ ἀνέφερξε τὴν ψυχήν᾽ τὰ τε ὄμ.- 
᾿ 

ματα, πυρσοί τινες ἐχεῖθεν ἐστέλλοντο, χαὶ ἡ χαροπότης τὸ 
- 
ΕῚ 

μέτρον παρήλλαχτο" ἦν οὖν ἑκάτερον, χαὶ τὸ νοούμενον παο αὐ- 
“- 

τῷ χαὶ τὸ ὁρώμενον, ὑπερχείμμενα χαὶ τῆς αἰσθήσεως χαὶ τοῦ 

νοῦ" προσήξ: γοῦν μη). ἀνθρωπιχκώτερον, καὶ τὴν ἐπχφὴν οὐχ 

ὑπέφευγεν, ἀλλ᾽ ἐδίδου ἐφάπτεσθαι" ὁ δέ, χαὶ αὐτὸς ἀνθήπτετο, 

χαί με τῇ συνήθει προσαγορεύσας φωνῇ « τέκνον, ἔφη, καὶ 

πάλαι χαὶ νῦν πλέον ποθούμενον, θάορε!: δὴ ἐπ᾿ ἐμοί" διλοῦ γὰρ 

ἐτεθνήχειν, καὶ τὸν θεὸν ἑωράχειν, οὕτω δὴ καὶ τὴν λέξιν εἰπών, 

χαὶ πολλὰ δὴ περὶ σοῦ τὴν ἄρρητον ἐχείνην φύσιν χατεδεήθην 

χαὶ ἐλιπάρησχα ». Τὰ δ᾽ ἄλλα, πότερον ἐρῶ, πάτερ, ἢ ἀποχρύ- 
! ᾽ Ξὰ ν ἂν - ν - ᾿ ΄, » ", - ᾿ Α -" ᾿ » - ἔ ψομαι; ἐγὼ μὲν Ὑὰρ χαὶ μάλα προήηρημαι, ἔχε! γὰρ ο'λοτιμίαν 
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Ψ 

τὴν 

ς , , » Φ 

ὃ λόγος ἐμοί, χαὶ μάλισθ᾽ ὅτι καὶ θεῖος καὶ περὶ θεοῦ - αἰσχύ- 
. 

κ 

ἣ 0 
᾿Ὶ 

ὼ 

νολαι δὲ ψευσάμενο ποχρισιν" τὸ μὲ Ν ϊ ῳ "ἶ τ ς ἐν . μεν γῶρ 

3 

ὰ 
, 7ὔ 5 

ληταί μοι χαλλίονα, ἐγ δὲ μέχρι παντὸς ἀντιπράττω τοῖς 

8 δόξασιν ὅθεν οὐ διαμαρτίχ τῆς ἀληθείας ἡ τοῦ θείου φωνή, 

ἀλλὰ κακία ἐμή" οὐ γὰρ ἠναγκάσμεθα περὶ τὰ χρείττω, πάτερ, 
[χ 3 ιἶ Α ᾽ 5» 

ὥς περ οὐδὲ περὶ τὰ χείρω, οὐδ᾽ ἐκ προγνώσεως παρασεοιάσμεθα 
Α , “ἃ , » 5 ε πρὸς τόν ὃς ἢ τόν ὃς τὸν βίον, οὐδ᾽ ἀλλοία τὸν τρόπον ἡ πρό- 

"»«. Α » » ς “Ὁ ι ς ε ε “ γνῶσις, ἀλλὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἡ προαίρεσις, χαὶ ἡ ῥοπὴ τοῦ 

θελήματος τῶν πολιτειῶν ποιεῖ τὸ διάφορον. τὸ μὲν οὖν θεῖον, 
᾿ τὰν ἈΝ " , ἊΣ Α ι - , ᾿ ᾽ 

παντὸς ξἕνεχα ἀγαθόν, υᾶλλον δὲ πῊ ἢ ἀγαθότητος χαὶ ἀγα- 
,ὕ , 7 

θύνειν πάντα βουλόμενον" ἐγὼ δὲ φαῦλος περὶ τὴν γνώμην χαὶ 

ἑχουσίως εἰς τὴν χαχίαν ἀδρουΝῃ εἰ δὲ ζηλοτυπεῖς τὴν θείαν 
οὰ " 2 τ ἊΝ ἐπ 

φωνὴν ἐπὶ τῇ ἐμῇ παρχχεχινημένην ῥοπῇ, προσλιπάρησον αὖθις, 
᾿ “τω - ,ὔ 7] τὸν 

χαχὶ τοῦτο πολλάχις τὸν ζηλωτὸν ἐφ ἡμῖν Κύριον, καὶ με τῶν 
» Ἁ 5 4 Α ,ὔ ΕΣ 

αἰσθήσεων ἐπὶ τὴν νόησιν ἄφελε. 

Ὁ μὲν οὖν περὶ τοῦ πατρὸς λόγος ἐνταῦθα λήξας, τέλος 

ἐχέτω, τῇ δὲ μητοὶ τὸ λειπόμενον ἡμῖν τοῦ χρέους ἀποδο- 
, 

τέον. ᾿Εχείνη μὲν γὰρ καὶ πρότερον τῆς μαχαρίας ἤρα πρὸς 
᾿ 

τὸν θεὸν λήξεως, ἐπέϊ δὲ καὶ ὁ πατὴρ ἀνελύθη, ὅλη πρὸς ἐκεί- 

γὴν ἐπτέρωτο τὴν ζωήν᾽ δεινὸν γὰρ ἐποιεῖτο, εἰ σώματι μὲν 

μϑ βεήβανν ἀδιχίρετοι ἀλλήλων ὄντες ἐτύγχανον, πνεύματι δὲ 

συναφθέντες ὕστερον, τὸ διάφο]γον ἔχοιεν, καὶ ὁ μὲν θεῷ συνο!- 

χοίη, ἡ δὲ τῷ χόσμῳ ἐχθιοτεύοι" ἐζήτει γοῦν αὖθις τὴν θειο- 

τέραν συνάφειαν, χαὶ πολλὰ τῷ δεσμῷ ἐπηρᾶτο ὅτι τούτου 

χάτοχος ἡ ψυχὴ γένοιτο, τὸ θεῖον χρῆμα τῷ χείρονι. Προσετίθ ει 

γοῦν τῇ τοῦ δεσμοῦ λύσει ὁπόσα ΓΥ λύειν εἰς τὸν σχοπὸν 

συλλαμθάνουσα, δάχρυον ἀσταχτὶ καταρρέον" τὸ γὰρ πολὺ τῆς 

ὕλης ἤδη χεχένωτο᾽ ἀπ τοχὴν οὐ τῶν ἡδέων υ νον, ἀλλ ἤδη χαὶ 

τῶν ἀναγκαίων ᾿ σώμισιτος στένωσιν, χαμευνίαν χαὶ τὴν ἄλλην 

ἐγχράτειαν. Ὅθεν πᾶν μὲν τὸ γεῶδες ποραναλώσασα, πᾶν δὲ 

ζ᾿ 
κ᾿ ΄ Α .} -“Ψ κ ν » Ν ἐν ε ξΞ- -“ 

τὸ ὑγρὸν ἐχκενώσασα, πᾶν δὲ τὸ ἀερῶδες διαφορήσασα, τῷ 
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ἐφ᾽ ἡμῖν στοιχειώδει πυρὶ ἐδεδώχει τὴν ἐξουσίαν" τὸ δέ, μὴ 
᾽ , ’ ε ᾿Ξ 

ἀντιπαλαιόμενον, νὴ δὲ ἰσορροπούμενον, χαυστιχώτερον ἑχυτοῦ 
Α 

γίνεται, καὶ τὴν φυσιχὴν δύναμιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν τροπὴν 
- 

μεθιστᾷ εἶτα δὴ καὶ εἰς ἕξιν τῷ περιλελειμμένῳ χαθίσταται 
ε ὅω “ 

σώματι. ᾿Εντεῦθεν ἐφρύσσετό τε καὶ χατηνάλωτο, χαὶ ὑπέρρει 

χατὰ βραχύ, καὶ ἦν οὐχέτι τῇ ψυχῇ ἀντιπίπτον, ἀλλὰ ῥᾷστα 
ἃ ᾿.  ἜΩΒ 7 5 , ι " , ,ὕ ι 

δὴ ὑπὶ ἐχείνης ὀχούμενον χαὶ πτερούμενον πρὸς θεόν λέγω δὴ 

οὐχ ὅτι τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων χαὶ αἱ βοχχύτητες χαθέλ- 

χουσιν, ἢ ἀνάγουσι τὴν ψυχὴν καταγομιένην ὑπὸ τούτων ἢ 
5. ᾿ 5 » "ὦ ο 5 κα 

ἐχεῖνχ ἀνάγουσαν, ἀλλ ὡς ὅποι δ᾽ ἂν παραληφθείη τὸ χρῆμα 
7 ᾽ Μ 

τῆς ἐγχρχτείας, χαὶ χενῴση τὴν ὕλην, χαὶ ὃδχπ πανήση τὸν ὄγκον, 

πελαφρίζει τὸ σῶμα τῇ συνδεδεμένῃ ψυχῇ, οὐχ ὥς: τε αἴοε- 
Α » 

σθαι σὺν αὐτῇ φυσιχῶς" οὐ γὰρ παρὰ τὴν φυσιχὴν λεπτότ: 

τὰ ἢ 

ὍΝ 
" ΝΞ: 

τῆς ὕλης ἡ ἄρσις, ἀλλ ὥς τε μὴ ἀνθίττασθαι αἰρομένη τ δὴ 

πρὸς οὐρανόν, ἀλλ ὡς εἰπεῖν χαὶ συμμεθίστασθαι. Τοιοῦτον αὐτῇ 
ἱ 

γέγονε τὸ σῶμα κοῦφον, ὡς ἀληθῶς λλννῦδεν ἡ δέ, ὦ: νῦν 

ἠργμένη τοῦ σωφρηνεῖν, ὡς πρῶτον ἁπτομένη τοῦ ἐγκρχτεύε- 

Ὁ δὴ ἄλλα ἐπὶ ἄλλοις ἐφιλοτιμεῖτο, οἷχ χαὶ διηγήσασθαι δέον, 

εἰ χἀχείνη τὰ πλείω τούτων ἀνέχφορα χἀμοὶ ἐποιεῖτο, χαὶ οὐχ 
»δ᾽. ὦ ΞΞ , ι , -- 
ἐφούλετο παρά τινος ταῦτα γιγνώσχεσθαι, πλὴν θερχπαίνης μιᾶς 

ἔφευγε γὰρ ἐχ παντὸς τὸ φιλότιμον, εἰ καὶ ἐν τῷ χρυπτῷ 

οιλοτίλως εἰργάζετο τὸ χαλόν" χἂν εἴ που τις Εν οὕτω πε- 
ἱ 

", Ἂ ν" -- -ἿᾺ - δὶ »“( ὃ ἜΘΗ: -» “5 - ν , 
ρ᾽Ξ9 εξ τι τῶν γυνομιενῶν, Ἢ ξ, ξπεσχε χα! ἐπεσχί ίχσε, κι: 

» 

ἄλλο τι ποιεῖν ἐμηχανᾶτότΞε καὶ ἐσχήπτε 
᾿ Ψ Α ΄ “ὖ 

ἄν, εἰ παντάπασιν ἀποσιωπήσαιμι τὰ τῆς ἀρετῆς αὐτῆς ἐφευ- 

ἥματα, χαὶ μάλιστα ταδυλδίω ὁπότε χαὶ ὁ λέγων τοῦ θω- 

ύξιν νοῦ (ζςσθχι ἠλευθέρωτα!, καὶ τῇ ἀπελθούσῃ οὐχ ἔχει πα- ω] δ" 

ρασχίασιν ἀρετῆς τῆς ἍΑΝΝΩΝ τὸ φιλότιμον. 
- 

Πολλοὶ μὲν ΟὗΥ καὶ ἄλλοι τὴν ἀχαιρίαν αὐτῇ τῆς ἐγχρατείας 
" , ΧΩ “«οὉ 

“ ἐμέμφοντο, τῶν τε τοῦ σώματος θερχπευτῶν ῥωννύειν βουλομέ- 
Α Α Ν ' " 

γῶν τὴν δύναμιν, χαὶ τῶν ὅσο: τὰ μέτρα χαὶ τοὺς ὅρους τῶν 
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᾿ ᾿- , ι , ᾿ ι Ὡ,. Ἃἃ Ἃ 
ἀρετῶν πεφιλοσοφήχασι, καὶ μάλιστα τοὺς καιροὺς καθ᾽ οὗς ἢ 

, ὝΨ 5. οὐ - , ἢ ᾿ ὦ 
μεταληπτέον ἡμῖν, ἢ ἀφεέχτέον τῶν..... μάτων, μάλιστα δὲ ὁ 

, 

ἀνχγξεννήσας ἐκείνην πατήρ᾽ οὗτος δὲ χαὶ τὸν βίον λαμπ πρὸς 
᾿ ᾿ , Ἐ5Ὶ Ω ΨΥ ας... 5. δά 

καὶ τὸν λόγον παιδευτιχὸς ἐγνωρίζετο ἐπετί 

ὅλως ὃ οὖν ἐμηχανᾶτο ταῖς ὑποχρίσξσ! κατενεγκχεῖν ὑτὴν 
᾿ ᾿ ,ὔ ι δ ι δί ὃ 

παρὰ τὸ βούλημα χαὶ μεταποιῆσαι τὴν διχιταν" ἣ ὃ᾽ ἁπαξ ποτὲ 

«ὧν ν ᾽ δ 
προσῆχτο, χαὶ τράπεζά τις τὸ ἰχθύδιον ποοσεδέ 

ἐχείνης τὸ τῆς πολυτελείας ἀσύνηθες, κανᾶ χαὶ χειρόμακτρα 

χαὶ εἴ τι ἄλλο τῶν περὶ τρόπ εζαν, λιόάδας δαχρύων εἰσόιχοαα- 

μένη τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ βαρύ τι στενάξασα, χαὶ χερσὶ τὸ στῆ- 

θος ὡς δυνχτὸν πλήξασα « ὦ μοι, φησί, τῶν χαχῶν! ἀπώλετό 

μοι ἀθρόον εἴ τι μοι καὶ πρὸς ἐφόδιον παρεσχεύασται" ὡς κα- 
ἊΝ τ 

εβωψιρνὸ ὃδέμο: χαὶ τῷ βίῳ τὰ δρώμενα α,, τράπεζα, χαὶ χρα- 

Χ ] 
07) »} ῳ᾽ ἔνι ἝΝ « τῆρες, καὶ ἰχθύες καὶ χύπ ἀναμέμιχ ταί μοι ΉνῚ 

φούσῃ τ πολυτελὴ ταῦτα χαὶ περισσά " οὐ γνωρίς ὕω τὰ παρχ- 

τεθειμένα, οὐχ οἶδα τουτὶ τὸ δρὰ οὐδ᾽ ἐπίσταμαι τὴν σχη- 

- Α ὥῳ 

ἀποσεσυλημιαι τὸ" πλοῦτον «ἢ Φὸ ῳν ῷν 
““Σ 

0) « ἐν «Ὁ Ν δῷ ἐπι, 4 
“Ὁ 

φν»- ὧν [ΦῚ - [9] Ὡ «- [«ὶ - 

ἀνασχοῦσα τὰς χεῖρας « ἡμάρτηκα, φησί, τῷ Κυρίῳ μου! » ᾿Επεὲ 

δέ ποτε ἐπέπαυτο γοερῶς ἀνοιμώζουσα, παραχελεύεται τ 

ραπαινίδι τὴν θύραν ΤΕΥ τοῦ ἀσκητηρίου, ᾧ ἂν πρώτῳ ἐν- 

τύχῃ πένητι, τοῦτον εἰσενεγκεῖν - ἥ δ᾽ ἐξιοῦσα καὶ βραχύν τινα 

χρόνον διαλιποῦσα, μηλεμ τι γύναιον, γεγηραχὸς ἤδη χαὶ ἔξω- 

ρον ἡ δέ, εὐθὺς ὡς ἐνὸν ὑπανέστη, χαὶ παρ᾽ ἐλ πίδας ῥωσθεῖσα, 

ὑπήντησεν. εἶτα δὴ καὶ χειρχγωγήσχσα, ἐκάθισεν ἐπὶ τῆς εὐνῆς, 
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δεσπότιν ἀποχαλοῦσα, εὐεργέτιν, σώτειραν, χαὶ τἄλλα τῶν ὄνο- 

υάτων τὰ χάλλιστα. ϑῖμ: δὲ ἐχκτετρύφητα; τῇ γρὰξ ὁ ἰχθῦς, 

τῷ οἰχείῳ ἘΕΝΗΝ ῥάχει χαλυψχμένη, ἀφῆχεν. Οὕτως ἐχείνη 

ἀπήλχυσς τῆς ὃς ἐδομένης τροφῆς, τοσοῦτον τῆς τρχπέζης ἀπώ-- 

νατο, τοσοῦτον τοῦ ἐγχρχτοῦς βίου διέφθορεν. 

᾿Επεὶ δὲ ἅπαν αὐτῇ τὸ σῶμα χαναπεπτώχει, καὶ οὔθ᾽ αἱ γεῖ- 
ΜΝ ὟΝ ὼ Ἔχω οὐδ τὸς δ δὰ : ρες χεχίνηντο, οὔθ᾽ οἱ πόδες τὴν φυσιχὴν ἐδίδουν ἐνέργειαν, μή 

᾽ 

ποτε ἄρα ἐνταῦθα χαθυφῆχε τοῦ ἐπ᾽ ὀρθῷ ψάλλειν τῷ σχήματι; 
“ δ 

πῶ: ἄρα δεδύνητο Ὁ » Ὁ [Φ Ὁ 
-- 

0) ἝΝ δ Ὡ] ο) - ῳ. “Ὁ ὅν “ἢ ῳ, ̓ ΤᾺΣ " Ω ῳ ̓  κἢ ΄ν δέ 

γὰρ ἥχοι ὁ τῆς ὑμνῳδίας χαιρός, δυσὶ 

δουσα “" ἊΝ - ς εἶ “(Ἃ - . ες , 
τῶν θερχπαινίδων ἐπε εαυτὴν, Ἢ υᾶλλον αὑται ἐχατεραν 

3 ἼἍ ᾿ ., ΦῸ -  Ἐ ἜΡ ΞΡΕΞ 5 Ρ δ. Γι ΣᾺ ὃ: « ᾿. ἦ ἔων ὑπιουσαι αγλα Ὼν και πξερὺπ ἰφζαμεναι, εὐτὰ ΟἿ καὶ κουφῶς ι01-Φ 

-ῃ 

βχοτάσασαι, ἐπὶ τοῦ ὀρθοῦ ἵττχσαν σχήματος" χαὶ οὕτως ἄχρ' 
ΩΣ 

τῆς λύσεως ἀπεδίδου τὰς εὐχὰς τῷ θεῷ. 

Ῥοῦ δὲ θειοτέρου σχήματος ἤρχ μὲν ἐχ πολλοῦ, ἐδεδοίχει 

δὲ τὸ χρῆμα, ὡς οὐκ ἔχουσα πρὸς τοῦτο | παρχσχευήν " πάλιν 

ὲ οὐδὲν ἧττον ἐδεδίει ἀπ τοτυχεῖν τούτου δὴ τοῦ μεγίστου καὶ 

λαμπροῦ ἀξιώματος. ᾿Ενδοιζζουσαν οὖν περὶ τούτου καὶ ἀμφι- 
ἱ 

βάλλουσαν, θειοτέρχ ὄψις περὶ τὸ πρᾶγμα ἀπηύθυνς " πρεσθύτις 

γάρ τις ἐκ σπαργάνων αὐτῶν τῷ ἀχηράτῳ βίῳ χαταγηράσασα, 

ἐν ὕπνοις ἁρπάζεται τὴν ψυχήν ἡ δὲ ἁρπαγὴ οὐχ εἰς ἀέρα 

ἐκούφισεν, ἀλλ εἰς θεάτρου σχῆμα μετήνεγχεν, εἰς τὸ στάδιον 

υὲν οὐ χαταγαγοῦσα, ἄνω δέτι ὑετεωρίσασα ἔνθα ἔδε. τὸν 

βασιλέα τὸ βῆμα ποιήσασθχι" περιολεψ χαμένη γρ χρυσοῦν μὲν 

ἕνα τεθέαται θρόνον, πολὺ τὸ ἄρρητον ἔἀρόνως ἡ γὰρ ἀστρχπὴ 
9.᾿ ,ὔ ᾿ ΄ 

ι. οὔτε ταὐτῇ ἐὸι- ῶ τῆς ὕλης οὔτε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρᾷν ξυνεχώρ 

δου εἰπεῖν τι περὶ ἐχείνου " ἑχατέρωθεν δὲ πολλοὺς παρεσχευα- 

σμένους θρόνους, τοὺς μέν, χαὶ χρυσοῖς, τοὺς πλείους δὲ ἐξ 

ἐλέφαντος, ἐν μέσῳ δὲ τούτων ἐχ δεξιᾶς ἕνα παρὰ τοὺς ἄλλους" 

τὴν μὲν γὰρ ὕλην οὐκ εἶχεν εἰδένχι ἅτις αὐτῷ ὑπούέζλητο, 

πλὴν ὅσον μέλον. μὲν ἐδέόχπτο χρώματι, ἐδίδου δέ τι λαμ.- 
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πρότητος ἡ βαφή χαὶ οὐδὲ αὕτη ἀκτίνων τινῶν ἀπεο στέρητο᾽ 
᾿ ϊ ; 

- ᾿ 

περὶ ἧς δὴ χαὶ ἔρεσθαι τὴν πρεσθύτιν, χαὶ εἰπεῖν τὸν ἀπαγα- 
, Ὁ ἢ ε ’ ι » τ 

γόντα, ὅτι Θεοδότης ὁ θρόνος, (τοῦτο γὰρ ἐχχλεῖτο ἡ υμἡ τὙρ), 

ὀνομαστὶ δὲ χαὶ τάλλα εἰρήκει" « ἐκείνῃ γὰρ ὁ βασιλεύς φησι 

τοῦτον παρασχευάσασθαι, μέλλουσαν οὐ μετὰ πολὺ ἐνταῦθα ἀφί- 

ξεσθαι». ᾿Επὶ τούτοις ἀφεῖσχ τὸν ὕπνον ἡ θεωρός, δρομχίχ 
» 

πρὸς τὴν μητέρα χωρεῖ χαὶ ἀπαγγέλλει τὴν ὄψιν: ἡ δέ, γνοῦσα, 

χαί, ὦ ψυχῆς πᾶν ὕψος χαὶ γνώσεως ορυθμδοδη χαὶ ορρανὴ 

ως αὐτῇ διχλύει τὸν ὄνειρον καὶ ἀφῆχς μὴ μέγχ περὶ 

νης φρονεῖν. 
9 ᾽ Φῷ κ ΕΣ Ἷ "7 Ὡ Α ε , 9 "- 

Επεὶ τοίνυν τὴν ἀνάλυσιν ἔγνω, ὥχ μὴ ἀτέλεστος ἐχεῖσε 

ἀφίκηται, εἰς ὦ ὡρισμένην ἡμέραν παραγγέλλε ι προοήσεσθχι αὐτῇ 

τὸ μυστήοιον ὡς δὲ πάντα εὐτρέπιστο, ὁ σταυρός, ἡ ζώνη, 
Ν Α Ν ᾽ 4 

χχὶ πρὸ τούτων ἡ χάρις, ἐτύθη δὲ χαὶ ὁ σιτευτὸς μόσχος, καὶ 

ἡ τράπεζα προὔχειτο, ἥ τε λαμπὰς ἀνῆπτο, καὶ αἱ τῆς ἽἼερου- 

σαλὴμ. θυγατέρϑς ἐν τάξει καὶ κόσμῳ ἑτοιμασθεῖσαι δορυφορή- 

σειν τὴν βασιλίδα, ἡμεῖς μὲν φόμεθα ἩΒΙΒΗΝ ἐχχομισθήσεσθαι, 

καὶ τί γὰρ ἦν ἄλλο ὑπονοεῖν; ἡ δέ, πῶς ἂν διηγησαίμην τὸ 

αὖ φῳ “- Φ ᾿ ᾽ 

θαῦμα; πῶς δὲ πείσαιμι λέγων ; οἷς γὰρ αὐτὸς ἑωρακὼς οὐ πάνυ 

πεπίστευχα, πῶς ἂν ἕτεροι τῷ λόγῳ πεισθεῖεν; ἀλλ᾽ οὖν ἴστω 
Π 

θεὸς καὶ μάρτυρες ἄγγελοι, ὡς οὐ ψεύδομαι τὴν διήγησιν. Ἡμῶν 

τοίνυν οὕτως οἰομένων, ἐχφχίνεται αὕτη ἀθρόον ὥς περ ἐκ χοι- 
, 

τῶνος βχσιλιχοῦ τῷ βχσιλεῖ χαὶ νυμφίῳ προτάγουσα ἑχυτήν, 
“Ὁ 

ὡραία τῷ χάλλει, φχιδρὰ τῷ προσώπῳ, ἀχυχίχ τὴν δύναμιν, 
͵ 

, 

ἔδνα προσάγουσχ τῷ νυμφίῳ οἷχ οὐκ ἄλλη, χόμην πιναράν, 
, 

τύλους γονάτων, ὀστᾶ χατεσχληχότα, χαὶ τὴν τοῦ δέοους τρα- 
΄ » Ν 2 “» 

ὑτητα" ὁ δέ, ἀντεδίδου φιλοτιμότερον, ὀχχτύλιον ἐπὶ τῆς χειρὸς 

᾿ς δέ δ: τοὶ δὲς ἵνα δ) στράπτον σφΞνδονῃ χρυσῇ, ὑποδήματα πεοὶ τοὺς ποὸλς ἵνα δὴ 
- 

ἈΚΥΤΗ ἐπάνω σχορπίων χαὶ ὄφεων, τὸ τοῦ σταυροῦ τρό- 
“ “ὟΣ “ 

παιον, τὴν πεοιχεφχλχίαν τοῦ σωτηρίου, τὴν ὀξεῖχν τοῦ πνεύ- 
Ξ ἤ" Ἄ ἃ ἃ δώ9 ΚΣ ἢν ὙΔΙ ,ὕ Ἶ χχὶ λέ- τος δΖ 

ματος μιαχαυρὰν ω οοϑῶν ΕἈΘΙΝΩΥῚ αὶ 92» Ὡχὶ Ξγοντος »άς 
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χνεται ἡ ψυχὴ ἀποτυχόντος ὧν προτεθύμημαι. έλος χαὶ ἑχυ- 

τὸν χαταθύσας, ἐδίδου τῇ νύμφῃ φαγεῖν τοῦ θύματος: ὡς δὲ 
᾿ , ι - Ἐς ἃ "- “ὦ δ πλὴν 5... 2 

χαὶ πάντων δὴ χεχοινώνηχξς τῶν γυμφιχῶν δωρεῶν, ἐλέλειπτο 

δὲ μόνον τὸ θῦμχ, εἶτα δὴ συμποοῖέναι ἐπετάχθη τοῖς Χερου- 

Ἵ, 
Ε 

βίμ, καὶ εἵπετό τε χαὶ συμπαρίπτατο, κἀγὼ τὸ ἄορητον ἐχεῖνο Ὁ 

τεθέχμαι θέχμα, εὐθὺς δὴ χατενεχθείς, χαὶ τῷ ἐδάφει ἐμαυτὸν 
ἣν 9 , ““ ἐΣ - 

προσαρμόσας χαὶ ἐξισώσας, δράττομαί τε τῶν ἐχείνης ποδῶν χαὶ 

λόγου τυχεῖν τηνιχχῦτα ἐχλιπαρῶ χαὶ εὖ ὑχῶν. Ἡ δέ, ἡρ οεμαίᾳ 
’ » Ἁ 

τῇ φωνῇ βρχχύ τι πρὸς ἐμὲ νενευκυῖα « τύχοις 
, τέκνον, φησί, 

τούτων τῶν ἀγαθῶν » χαὶ εἰποῦσχ ἀπέπτη σερχφιχῇ πτέρυγι, 

ἝΝ 5 Ω ς, «- Ν -. τὶ τὶ ΝΣ τὶ [Ὁ] τὶ [Ὁ ψῴν πῶ ς - ἐς. 
Ἂε 

{ἢ ΩΣ « πο] τὶ ο) μη οἷ Ο» ῶ“ 
: ἣ 
ἢ ο ξ ; 

σ--. 
ν»- 

Ἄν» 
Ν ἷ δ ΘΟ». - 

μὰ ν ὅ του γέ γευστο, εἰδεί; 

ἠλλοίωτο χαὶ ἀκτῖνας πὴ ἡ ὄψις αὐτῆς, οὐχ ἔστιν ὅςτις τῶν 
ἐ 

παραγεγονότων οὐχ εἴδεν, ἢ ἰδὼν οὐχ ἐθχύμιχσε:ν᾽ ἐντεῦθεν οὐ- 
,ὔ » , Ε Ἁ ΩΝ “- 3 - 

χέτι οὐ δὲ τοῦ τῆς ἐχχλησίχ ς ἐδάφους ἀπῆν. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἦν ἄρα χαὶ τοῦτο οἰχονομία καὶ τῷ χρείτ- 

σον: ἐδέδοχτο ἄνωθεν μὴ ἰδεῖν τῆς υμητοὸς τὴν μετάθεσιν, υνηδέν 

τὶ πρὸς ἐχεῖν προχαθηοάμιενον τὸ υυστήριον᾽ ἐγὼ μὲν οὖν τὴν 

υττέρχ Ἰάβθη ἀλλοιωθεῖσαν ἰδών, χαὶ οὐ πάνυ ὑπονοήσας ὅτι 

α 
- " “ ᾽ » ΄ 

ὑτίκα τεῦθνήξεται, ἐπέσχον τὸ συνεχὲς τῆς ἀφίξεως ἡ δέ, 
’ 

ἐπειδὴ ὁ τῆς τελετῆς ἀφώριστο γοόνος χαὶ ἔμελλες βραχύ τι τὸ 

σῶα διαναπαῦσαι, ὡς γοῦν διηγοῦντό ὑοι αἱ θεραπεύουσαι, ἐπί 
ἢ , ῃ ΝΣ 4 ῃί Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ὟΝ. 

τινος χαμαιςήλου θώχου χαθίσασα, εἶτα δὴ χαὶ πρὸς τὸ εὐώ- 

νυμον μέρος ἀναχλιθεῖτα, χαὶ πολλὰ τῷ λόγῳ εὐχαριστήσασα, 
- ’ Α ονῖς Ἢ δ ,ὔ κει ’ " ᾿Ξ ὧὰ ἮΒΥ «ἢ Ξε 

ἀθρόον, ὥς περ τινὺς ἐκ θχτέρου μέρους φανέντος, μετεστράφη 
᾿ ᾽ «“«-«ν" “. “᾿ ᾿ ὩΣ ᾽ κ᾿ ᾽ Ἷ 

ἐχπληχτιχώτατα. ᾿Αλλὰ πῶς ἂν καὶ αὖθις ἐμαυτὸν ἀποδύρω- 
Α ΄- ’ " Ἐπὶ Α ᾿Ξ Α ν ᾿ ε-3 », 

υ αι; πῶς δέ σου τὴν ποὺς ἐμὲ σχέσιν, ὦ υὑἥτερ, ἐγὸς ίξαιμμιι τοῖς 
“ ᾿ -» , “ΔΝ . τ ε Δ » 

πολλοῖς; ὡς γοῦν ἀτενὲς εἶδεν ὥς περ ἐχοτᾶσα, εἰτὰ δὴ πρὸς 



Ὕ 

»".Ό- 
. 
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ἑχυτὴν ἐγεγόνει « ὁ φίλτατός μοι, φησί, παρίτω υἱός] » ὦ τῆς 

θείας ἐχείνης φωνῆς, ὦ τῆς ἐμῆς ἀτυχοῦς χαὶ ζωῆς χαὶ ψυχῆς! 
»", ἕω ο' ΝΜ “ἣν » - ὦ, πῶ: ἂν λέγων ἐνέγκω τὴν συμφοράν! καὶ αὖθις, « ἀλλὰ ποῦ 

Α ε “ ᾽ 3) ὦ 9. 8) ᾽ τ ἢ δὴ ἐχεῖνος; » ᾿Επὶ τούτῳ ἄλλοι ἐπ᾿ ἄλλοις παρήεσαν" ἀλλ ὅ μοι 
3 ᾿ » Ν ὔ » 

λόγος ἀναμεινάτω. Ὡς δὲ καὶ πάλιν τὴν αὐτὴν ἀφῆχε φωνήν, 

χαὶ οὔθ᾽ ὁ ἀγγέλων ἐμοὶ τὸν λόγον ἐπτέρωτο, οὔ τε με πνεῦμα 

ἐχεῖτε ἐχόμιζεν ὡς τὸν ᾿Αμθαχούμ, αὖθις τὸ ὀφθὲν ἰδοῦσα, καὶ 
2 

ο 
ὲ 

ἷον συμπροθυμηθεῖσα ἐχείνῳ, χουφισθεῖσα τοῦ ἐδάφους ὅσον 

ἐξῆν, εἶτα δὴ χαὶ τὰς χεῖρας συμπλεξαμένη κατὰ στήθους, 

ἡδέως ἅμα καὶ ὁμαλῶς ἀφῆκε τὴν ψυχὴν τοῖς ἀπάγουσι, πλη- 
ΝῸ ἀ ρωθέντος αὐτῇ τοῦ τῆς ζωῆς μέτ 
͵ 

ρου, χαὶ τοῦ δεσμοῦ χαλα- 

φ» ῷ ς-:-- Ω ̓ ς ΓΝῚ ἔν «ἡ 0) ει ἵν" 
θέ ᾿- Ἂ ΕΞ »- δ ἩΡΘΡΕΒ. 3 σὔεντος τῆς φύσεως, καὶ τῆς ψυχῆς ἐάσει ΡΩΝ 

φανέντι διχχυθείσης φωτὶ καὶ δ Ξ) 
“60ᾺΝ-ὑὉ 
Ἰ το ΓΒῚ 3 ς 

- - ω τ3 ῳ-. - δ . 
'-.-᾿ 

δὲ 4: Οῳ τ: Ω ΦΝΦ .“ 
Χ ι ᾽», θεὶ ᾿ ΘΗΝ ΒΞ ,ὔ ὥς 

χὶ εἰς ὕεον απο͵πτασῆς. 

Καὶ τὰ μὲν ἐχείνης οὕτως ἐγὼ δὲ τὴν ἀγγελίαν ἀκούσας, 
ὃ , Ἄβω. ι 5 ᾿ - φρις 4 , ἰὸ “- ι 
ρόμῳ ἥειν καὶ ἀχαθέχτῳ φορᾷ ζῶσαν τὴν υὑητέρα ἰδεῖν, καὶ 

Ψ 

λόγων ἐξιτηρίων ἀχοῦσχι, χαί τι χαὶ ὄνχοϑαι δου. τῆς μετα- 

θέσεως" ὡς δὲ οὐχ ἦν με τυχεῖν πάντως: τοῦ ἐφετοῦ, νεχρὰν ἤδη 

ἑωραχώς, δαχρύων ἀθρόον ἀμώθἡτῶν πλησθείς, καὶ τὴν ψυχὴν 

ὀδύνῃ δοιμείᾳ κατασχεθείς, ὡς εἶχον κορυθαντιχσμοῦ ὡς εἰπεῖν 
9 Ὁ 

χαὶ ἐχθχχχεύσεως, ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χαὶ θείου σώμχτος καὶ 

ζῶντος ὡς: ἀληθῶτ᾽ ἀψευδὴς γὰρ ὁ εἰπών, καταπεσὼν ἐκείμμην 

νεχρός, ὁ οὐδὲν ὧν ἐπεποιήκειν ἢ ἐπεπόνθειν εἰδώς ἕω: με οἱ 

τευ ρηῆρῆβα οἱ..... καὶ διειληφότες, εἶτα δὴ διαναστήσαντες καὶ 

ψυχρῷ ὕδατι γον ἐμεδθβια εἶτα δὴ χαὶ δακτύλοις εὐωδιζζουσι 

τῶν δινῶν επ χφῷ ξνο!, συνήγαγόν τέ μοι τὸν νοῦν καὶ τὰ: δυ- 

νὰ ἀμ μεῖς ἀνεχαλέσχ ῶς δὲ αὖθις συνίην οἵ χχχοῦ ἦν, πινρῶξ τε 

μομηρ αν χαὶ με ἀπῴνωζον, ---- ὦ μῆτερ, λέγων, καὶ τοῦτο 
ι 

“ὦ “- Ε , " 

τῇ φύσει μόνῃ, τῷ δὲ τῆς ψυχῆς ἀξιώυσατι χαὶ δεσπότις χαὶ 
Π 

εὐεργέτις! ἀλλ ὦ μῆτερ, κλῆσις γλυχεῖχ, (τοῦτο γὰρ βιάζομιχι 
7 ᾽ ι ᾿ Δ ᾿ ὲ 9 δ Α " Ὁ» ,ὔ ἥν 

λέγειν, εἰ καὶ πὺρὰ τὴν ἐμὴν ἀζίχν τὸ ὄνου.“), ω φυσιξ μονὴ 
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» -. ᾽ 

τῶν ἐπὶ γῆς θειοτέρχ χαὶ πλέον ἐξβρό, οὐ σωματικῶς μόνον 

κυήσασά με χαὶ ὠδινήσχοαα, ἀλλὰ καὶ αὶ ψυχιχῶς ἀποτεχοῦσα χαὶ 

λόγοις χοσμήσασχ χαὶ τρόπο!ς ὡς Ἀχρὰς διχποιχίλλχαχ, χαὶ 

δοῦσα ἐπὶ σοὶ καὶ σεμνύνεσῆχι χαὶ χαλλύνεσθα!ι, καὶ μείζονα 

τῶν ἄλλων ἐντεῦθεν φαίνεσγχί τε χαὶ ὀνομάζεσθαι" ῶ πηγὴ ἔμ- 

ψυχε, ὦ φωστὴρ νοητέ, βλύσασα μέν μοι τοὺς τῶν σῶν ἀγαθῶν 

ποταμοὺς καὶ τῷ τῶν σῶν ἀρετῶν φωτὶ χαταστράψασα, νῦν δέ 

ῶ παρ᾿ ἐλπίδας ἐπισχοῦσα τὸ ῥεῖθρον χαὶ τὴν αὐγὴν ἀποχρύ- 

ψχσχ, πῶς: δ᾽ ὄρχ σοὺ χὰ 

τῆς φύσεως, πῶς οὐχὶ τοῖς ἘΣΑΊΜΕΨΑΥ ἀγγέλοις βραχύν τινὰ 

:- Ω» ς» ὡ΄ς- ἀξ, ὃὲ «ἡ ΠῚ 0» 
-“ 
ῷ δὰ ὩΣ [9] ο κ. Ω) ἰοῦ ο)- «ἡ [Ὁ [-] ἢ ῷ 

“-᾿ » 

, Π ““ , ς 
Ἴ 

χρόνον ἀγασχέτ τθχι ἐπέσληψας, μέγ! οἱ: ἂν τὸν υἱὸν ἴδοις χαὶ τὰς 
ἀφήσεις φωνάς; ἀλλ᾽ οὕτως ἀῇρόον μέμυχέ σοι τὰ τελευταίας 

» Ὁ ΩΣ ὮΝ κ 

«ἰδοῦ: γέμοντα, χκέχλεισται δέ σου τὸ θεηγόρον 

στόμα, καὶ σεσίγηχέσοι ἡ θεοφόρητο: γλῶσσα; ᾿Αλλὰ ποῖόν σου 
’ -Ὁ - Ξ - Ν ΡΞ δι » 

ἘΡΜΕν! τῶν μϑλῶν κατασπάσομαι; ἐγὼ δὲ οὐ δὲ οἷδαχ εἰ χαὶ 
΄ 

: θελητόν᾽ ἀλλ ὁ πόθος χαὶ τῶν ἀψχύστων χατχτολμᾷ' ὕτό σ 
Ξ -ἦ Δ » δί “-- Γ, 

εν ἄρρεν, σοι! τὴν καρὸίχν τὴν ζωήρρυτον πηγὴν τῶν λογίων 
γκἜ ε ἃ, 

πτύξομαί σου τὸ στῆθος τὸ δεχτιχὸν ὁμοῦ ἐν 

- ,ὔ ἀνῖς 

τοῦ πνεύματος; περ 
ι ἐμ“ τὰς αν» πάω ἐν ’ ΡΑΔᾺ 7 ΡῚ ἊΨ" , 

χαὶ χωρητιχὸν τῆς ἄνωθεν χαταπεμπομένης ἐλλάμψεως; κατα- 
» " ς “ “ ᾿ 

σπάσομαί σου τὴν χεφαλήν, τὸ ἱερὸν τέμενος τοῦ θεοῦ; προσαρ- 
, . ᾽- “- " Ω Ὡ 

μόσω τὰ χείλη τῷ στόματι, εἴ που ἐχεῖθεν θείου σπάσομιχι 
, , ΕΣ ΄ φς κ 

γάματος; παντός σοι μέλους ἐμφορηθήσουαι, εἴ πως οὕτω: τὸν 

“60 » ’ " τάν χα ὩΣ Ἔξ. ΠΡ Α Ὲ" Ὰ 

πόθον ἀφοσιώσομαι; χὰ ποῦ ποτὲ μου ἐκεῖνο τὸ νοοῦν, τὸ 
“- - ς ε » -- ᾿ 3 , 

λχλοῦν; ποῦ ὁ ἱερὸς νοῦς χαὶ ἡ διχυγεστάτη ψυχή; πότερον 

ἀψγέλων σς τάξι; ἔχει, ἢ ὃ ἀρ) λιχὸς διάχοσμνος εἴληφε; ἀγγέλων σς τάξις ἔχει, ρχα ἐδν χὸς διάχοσμος εἴληφξ; 
᾿ ἣ 90 2 ᾿ “ ἦν , ᾿ ᾽ ἢ 

χαὶ πότερον αἰθέριον εἴληχας λῆζιν, ἢ ὑψηλοτέραν τε χαὶ οὐρᾶ- 
Ἃ -Ὡ». Ὡς δ. ὦ» - - ᾿ ἝΞ ᾿ - - ΜΞ » -.σ γιον; ἢ πᾶν σῶμα ὑπερπεπήδηχκας καὶ πόρρω χορεύΞξις τῆς 

μεγάλης περιοχῆς τοῦ παντός, ἔνθα ἡ ἀχήοχτος λχμπηδὼν χαὶ 

αἱ μακάριχι θέλι χαὶ πᾶν τὸ ἀναφὲς χαὶ ἀύρχτον; ἄρα δὲ χἀχεῖ 

δυνοῦσχ τῷ χρείττονι ἀνθέξηῃ χαὶ πάλιν ἡμῶν; ἤ σου τὸν πόθον, 
, ε ᾿ς ΝΑ κ ἀπ ν » ὦ Ἔν. αι. ᾿ { εἰ ὕσξς δὰ 

πόθος ὑφείλετο, ὁ περὶ θεόν, τὸν ἡμέτερον; Ὃ μὲν οὖν πατὴρ 

ΜΕΣ. ΡΙΒΛΙΟΘ. Κ΄, Ε 
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ἀποπτάς, περὶ ἡμῶν εὐθὺς τὸ θεῖον ἠρώτηχε, καὶ τορύμμεν 

ἀποχρίσξως " μὴ σύ γε χεῖρον ἐκείνου διατεθῆς, ἀλλὰ τὰς αὐτὰ: 

ἐρωτήσεις προσένεγχαι" ἐξευμένισον δέ μοι χαὶ τὸν θεόν, χαὶ 

νῦν μᾶλλον ἢ πρότερον τοῦ υἱέος ἐπιμελήθητι. Ὑφύήρηκάς μοι 

τοὺς σοὺς λόγους ἀπαίρουσα, χαὶ τοὺς ἐξοδίους οὐκ ἀποδέδω- 

χας" ἀντανίσωσον ἐχεῖσε τὴν ἔλλειψιν, δίδου μοι δὲ καὶ τὴν σὴν 

ὄψιν ἐν τοῖς ὀνείρχσι μετὰ τῶν συμθόλων τῆς σχέσεως. ᾿Αλλ ὦ 

χαὶ πάλιν γλυχεῖά μοι μῆτερ, καὶ τοῦτο πολλάκις καὶ ἐσαεί, 

χαὶ τὴν φωνὴν ἐπιχέχομμαι. 

Ῥαῦτα χαὶ πλείω τούτων ἐπιθρηνήσας, καὶ κατόπιν μὲν τῶν 

ΠΡ ἢ ἐληλυθώς, ἀποστολιμαίου δὲ τοὺς λόγους πε- 
μἿ 

ς 

ς, χαιροῦ ἤδη καλοῦντος αὐτὸ τὸ θεῖον ἐχεῖνο σῶμα χαὶ 

Ξ; 
τ σ: 
ῷ 

5 

Ὡ 

ὃ- 

ἱερὸν ἀνελόμενος, χαὶ ταῖς ἐμαῖς κουφίσας χερσὶν ἐπὶ τοῦ νεὼ 

χατεθέμην. Εἶτά τι γον τστο χαὶ τὸ γεγονὸς θαυμάσιον οἷον " 

τῆς γὰρ περὶ αὐτὴν φήμης ῥυείτης, ἐκ παντὸς ὡς εἰπεῖν μέρους 

τῆς πόλεως ἐξ ἑκατέρων μερῶν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ συνήεσαν ἐπ᾽ αὐ- 

τὴν χαὶ συνέθεον προχατειλημμένοι γὰρ τὴν ἀκοὴν περὶ τῆς 

ἱερᾶς ἐχείνης ἐτύγχανον: οὐκ ἦν οὖν τὸ πλῆθος ἀπώσασθαι" 

ἀλλὰ συνεχδραμόντες ἄνδρες ὁμοῦ χαὶ γυναῖχες, πρεσούται χαὶ 

νέοι, γένος χαὶ ἡλικία διάφορος σὺν προθυμίᾳ μιᾷ, παντὸς αὐτῇ 

μέρους καθήπτοντο" οἱ μέν, τὰς χεῖρας ἐτίθουν, οἱ δέ, τὸ 

πρόσωπον, οἱ δ᾽ ἄλλο τι μέρος τοῦ σώματος" τελευτῶν δὲ χαὶ 
Ν 5 Ε - » Ἂ » 

τὸ ῥάχος αὐτὸ περιέσπασαν ᾧ ἐχείνην χεχαλυμιμένην ἤδεισαν, ἐπι- 
νυ 

ὑεριξόμενοι ἑαυτοῖς οὐκ ἐξ ἰσονομίας, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἐτυράννει 
ΑἹ ὑντὸ . Ὁ 

περὶ τοῦ πλείονος " χαὶ εἶχεν ἐνταῦθα φιλοτιμίαν ἡ τυραννίς. 
Ἢ 

- Εἰ πεὶ τούτοις ἧκε χαὶ ὁ μέγας ἐκείνης πχτήρ, καὶ τὸ εἰκὸς 

ἀποδούς, εἶτα δὴ καὶ περιολεψάμενος πάντας, τοὺς μὲν ἄλλους 

ἀφῆκε, τὴν δὲ υἡτέρχ τῆς χειμένης ἰδὼν αὐτοῦ που παρὰ τὴν 

χλίνην ἑστῶσαν, ἔτι γὰρ περιῆν, ἐπαρρησιάσατο τὴν φωνὴν εἰς 

ἐπήχοον εἰρηχὼς « ἀλλὰ σὺ γύνσι ἴσθι, ὅτι μάρτυρος ἅμα καὶ 

ὁσίχς μήτηρ καθέστηκας, ἐγὼ δὲ ἄμφω καὶ σύνοιδα, καὶ τῇ σῇ 
᾿ 



ΡΥ ΦΙΘΙΤΙ ΘΕ ΘΙ. 5] 

προσμαρτυρῶ θυγατρί ». Ὃ μὲν οὖν ταῦτα εἰρήκει" ἐχίνησε δὲ 

ὃ λόγος τὸν σύλλογον, καὶ εἰ μή τινες ἀντερείδοντες τοῖς εἰσιοῦσι 

κατέθεντο τῇ γῇ τὸν νεκρόν, οὐ δὲ εἰς τρίτην ἂν ἡμέραν ἡ 

συρρεύσασχ διεσχεδάσθη πληθύς. 

Οὕτω χαὶ ζῶσα ἀσύγκριτος τὴν θείαν ζωὴν χαὶ τελευτήσασα 

τὴν ἃ ἱερὰν ἐκφορὰν ἐγεγόνει" χαὶ τὰ ἀνό ὁμοιχ παραπλήσιχ ταύτῃ 

κατέστη, χαὶ ἡ ἐναντίωσις τῇ ὃς μόνῃ ἐσπείσατο, ἢ τὰ ἐναντία 

ἐπὶ μιᾶς φύσεως ὥφθη πῶς ἂν εἴποιμι ὁμοιότροπα. Αὕτη χαὶ 

τῇ προμήτορι [| ἐκάλυψε τὸ ἐμαμμαρμβ οὐ μόνον ὅτι σύμθουλος 

γόνει πρὸς τὸ χαλὸν τῷ ὁμοζύγῳ τὴν ὁμιλίαν ἀποκχρουσα- 

Ἢ 

ἕω ἡ 

“ο Ε 9 »" ὧν ι ι 3 ,ὔ 5 ᾽ ἣ 

τοῦ ὄφεωξ, ἀλλ ὅτι χχὶ τὴν ἀθχνχοίαν ἐπή νεγὰξ τρόπον 
Ἁ - Ἢ ᾽ , ο- » Νὰ ὔὕ 

τέρον, Οὐ συνθάψχσα τῷ σώματι τὴν ψυχήν, οὐὸε γϑνομένη 

τῆς φύσεω:, ἀλλὰ τὴν φύσιν ποιήσασα ἑχυτῆς, χαὶ μόνη τὸ 
“ σῶμα τῇ κρείττονι φύσει ἐνθεῖσα, καὶ τῷ μετὰ ταῦτα δὲ γένει 

χόσμος χατέστη χαὶ παράδειγμα ἀρετῆς" ἐδίκασε δὲ ἄ ἄμφω χαὶ 

ἐν δοῦσα τὸ υἱεῖ ἴζον, τῷ δὲ τῷ θήλυϊ καὶ τῷ ἄρρενι, οὐ τῷ μ 

λοιπῷ γένει τὸ ἔλαττον" τοῦτο γὰρ ἀλογίστου διχιτητοῦ, καὶ 
» 
» » ΝΣ , “ω 5 κι Α 

οὐ δεδοχιμχσμένης τῆς διχιτήσεως" ἀλλὰ τὸ ἴσον ἀμφοῖν ἀπο- 
’ὔ ᾿ κ Ξ τ ς “ω -- ͵ . ΕΞ 

νείμασχ᾽ εἰ γὰρ χαὶ ὁ τοῦ σώματος τόνος ἀμφοῖν τοῖν γενοῖν 

διάφορος, ἀλλ ὁ λόγος ἶσος χχὶ ἀπαράλλαχτος᾽ καὶ οὐχ οὗτος τοῖς 

χείροσιν ἐξατονεῖ μέρεσιν, ἀλλ ἐκεῖνα νευροῦται τῷ χρείττονι. 

Ταύτην ἄν τις λογιζόμενος καὶ ὁσίχις συναριθμήσεις, καὶ συγ- τὰ 

᾿ ΝΟ 

χχτατάζειε μάρτυσιν" ἀντὴ γωνίσχτο γὰρ χαὶ αὕτη πρὸς δεινό- 

τατον γκν κἀν χαὶ οὐμ τὴν ὀφρύν, καὶ οὐ μᾶλλον παρ ἐκείνου 

χατεπτοήθη, ἢ χατεπτόησεν, ἐγχαρτερήσασα τοῖς δεινοῖς χαὶ -7] 

ω»- 

᾿ ε ΠΣ Ἐ , ὃ ἢ ι ΜΕ “ 
τας τιμωρίχς οὐχ ὑποπτηζχοσχ᾽ χαθηγίχοε καὶ τὴν γὴν αι- 

μασιν οὐχ ἀφ ὧν ἡ φύσις τὴν προχοὴν οἶδεν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν τὸ 

δάκρυον εἴωθε ῥεῖν" ἐτμήθη δὲ χαὶ τὸ σῶμα οὐ ξίφεσιν, ἀλλὰ 

χλίσεσι, διαλυθεῖσχ τὸ συνεχὲς ταῖς ἐπ᾿ ἐδάφους τῶν μερῶν συν- 

τονίχις χαὶ χάμψεσι-" διῦλθε χαὶ διὰ π ρός-" φλεγομένη μὲν 

ταῖς τῶν ἀναγχαίων ἐπιθυμίαις, οὐ μεταλαμόάνουσα δέ, ἀλλὰ 

φ. δ΄, 
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Ν ὔ » -Ὁ » 5 Α 1 

καὶ μέχρι τῶν δεδομένων φγχχρτερουσα ουλ ἔλχττον δὲ χαὶ 

3 

δι᾿ ὕδατος, τὴν τοῦ οἴνου χρῆσιν ἀπ τωσαμιένη χαὶ τῷ ἀρχαίῳ 
ΕῚ ΩΝ ι 

πόματι τὴν χρείαν ἀποπληροῦσα τοῦ σώματος" διὰ ταῦτα καὶ 
ἊἝὖ εἰς ἀναψυχὴν ἐξελήλυϑε. Τῆς. δέ γε ὁσιότητος καὶ παρὰ πάσας 

Χ ἢ καὶ πασῶν τὸ πρεσόεῖον ἠνέγκατο᾽ τήξασα τὰς σάρχας δὲ ἐγ- 

ΧΑ κ -- δι “ὦ . ,ὕ κρατείχς χαὶ τὸ σῶμα κενώσασα, χαὶ τὸν χοῦν τῷ πνεύματ 
ι 

(ξασα, χαὶ τὴν φύ σιν δουλαγωγήσασα, χαὶ ταῖς υὑὲν πρα- 

-- 

ς» Σὶ ἴω τὴ ῳ- τ 

Ὸὖᾧο 

χτικαῖς ὁρμαῖς καλῶς ἢ πρακτικῇ ἐμμελετήσασα ἀρετῇ, τῷ δὲ 

θεωρητικῷ βίῳ ἀσφαλῶς προύᾶσα ταῖς τῆς θεωρίας ἐλλάμψεσι» 
,ὔ χαὶ τοῖν δυοῖν βίοιν πᾶσι χαὶ πάσαις καταστᾶσα παράδειγμα, 

ὕλῃ χαὶ ἀυλίᾳ σοφῶς διαιτήσασα, καὶ ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι 
ΝΣ Ν γὰν Ἷ Ε 

διελομένη τὸ πρόσφορον, μᾶλλον δὲ τῇ μὲν ὕλῃ τὴν ἀὐλίαν 

κατακεράσασα, ταύτην δὲ τῇ μετουσίᾳ τοῦ χρείττονος ὑψηλο- 

τέραν χαὶ χαλλίονα ἀποδείξασα. 

᾿Αλλ ἐγώ σς μῆτερ, θαυμάζειν μὲν ἔχω χαὶ κχταπλήττεσθαι, 
, 

μιμεῖσθαι δὲ οὐ πᾶνυ δεδύνημαι" ἀλλᾷᾶ σοὶ μόνος ἐγὼ καὶ τὴν 

εὐχὴν ἐπενόθευσα, καὶ οὐ χατὰ τὰς σὰς ἐλπίδας προθέθηχα᾽ 

υδλλον δὲ ὁ μὲν σὸς οὐδ᾽ ἐνταῦθα διχπέπτωχε λόγος" τοῦ γὰρ 
Ὡ Ν 

ἐφετοῦ ὅσον ἐν σχήματι τετυχήκαμεν, υ. ἔχρι δὲ τοῦ τρίοωνος 

φιλοσοφίχ- καὶ τοῦτο δὲ σὸν ἔργον χαὶ μετὰ θάνατον " ὑπο- 
-Ὁ ’ “- ΄ “ἤ 7 Ε ᾿ Α ᾿ Ἁ 

κινεῖ μιε γὰρ τις τοῦτο λέγειν ὄψις ὀνείρατος. πε: γᾶρ σὺ μὲν 
3 ͵ 5 “Ὁ ΕΣ οὖ λ Ν δῶ » τωὦ 7 ΕΣ ον »Μ 

ἀπηλλάγὴς ἐντεῦθεν, ᾿- δὲ τὸ τῆς ευχἧς σπέρμα ἐν ταῖς αὐ- 

λαξ' χχτέκρυψα τῆς ψυχῆς, ἔδοξά ποτε τῆς νυχτὸς καθεύδων, 

ἱεροράντας τινὰς λευχειμονοῦντας θεάσασθαι" οἱ δέ, καὶ δὴ 
ὲ 

. ᾿ Ἃ, 

ἐληλυθέναι ἔφασαν, οὕτως αὐτοὶς προστεταγμένον, εἰς- τοὺς 

ἁγίους υξ ἀρξάδας ἀπενεγχεῖν, καὶ τῇ λέξει οὕτως εἰ ἰρηκότες" 
Α ς 7 

ἐγὼ δὲ εὐθὺς ἀναστὰς εἱπόμην αὐτοῖς ὥς περ τισὶ χρείττοσι᾽ 
ἣν σῳ ς ὦ ει ΓΞ ἊἋ , 

προϊοῦσι δὲ ἡμῖν, ἡ δὸὸς πλχτεῖα οὐσχ συνῃρεῖτο χαὶ συνέτπι- 

Ἂ 

’ ε ͵ ε ὅ ὥ ’ 

πτέ πὼς πρὸς ἑχυτήν, ὡς μικροῦ δεῖν καὶ στε νοχωρεῖσθαι ἀπιόν.- 
“-᾿ Α 5 ι τὰ 3 6 

τας ἡμᾶς" πρὸς ἐμξε γοῦν « ἀλλὰὶχ πολλή τις ὦ τέχνον, ἡ στέ- 
, , ὌΝ ἐρπσοπὰ νωτις, ὡς: διᾷ: καὶ τοῖς πλείοσιν οὐὐς ὥχσιμος" ο7εν ὀεοίχμεν 
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“« 7 

Οὲ μὲν ταῦτα, μάνδξι μεᾷ ω)»» 
τ ε οὦὦν ι [2 , ι ξ εδ) 

εἶχεν ἡμῖν καὶ ὁ λόγος χαὶ ἡ ὁὸος᾽ 
Σ - ν Η “-. “7. ΧΩ ἧ δὲ 5 ΝΣ λίθ » Ζ σι ά» φραγμὸς γὰρ ἡμᾶς: ἀπετείχιζεν, ὁ δὲ φραγμὸς λίθος ξεστός, 

οὔτΞ λευχὸς ἄγαν, οὔτε τοῦ ἐναντίου χρώματος, ἀλλ᾽ οἷον ὠχρός, 
κ᾿ ᾽ ι δ 

ἑπτὸς μέν, οὐ πάνυ δὲ διαυγής" κατὰ δὲ τὸ μεσαίτατον οἷον 

ὀμφαλός τις αὐτῷ ἐντετύπωτο, χαὶ ἀνέῳχτο οὐκ εἰς μαι 
, » δι 4, μΔδι ε , 

κύκλον, οὐ δὲ εὐρύχωρον" οἱονεὶ γὰρ ἀχίδες ἑχασταχόθεν τῇ 

περιφερείας ἀπηῃωρημέναι τὸ τοῦ λίθου ἔτι ἀπεστένουν τρημά 

τιον. Ταύτην οἱ ἄγοντες τὴν ὀπὴν διχδῦναί με ἔφχσαν δεῖν, 

μὴ γὰρ ἄλλως εἶναι ἐχεῖθεν διεληλυθένχι" χχὶ ὑπέθεσαν τὴν 

χεφραλὴν ὑποθεῖναι πρότερον, εἶθ᾽ οὕτω τῷ λοιπῷ διολισθῆσαί μις 
΄᾿ὉΝΟΦϑ 

σώματι. ᾿Εποίησα κατὰ τὰς ὑποθήκας, καὶ ὁ λίθος ὑπεδίδου μο! 

ἐξιόντι καὶ ὥς περτι σῶμχ μαλχχώτατον διΞλύετο χἀγὼ καθ᾽ ἕ- 

τερον μέρος γενόμενος, βχθυτάτῃ πρώτως ἐντετύχηχα κλίμακι, 

χχὶ χατήειν θχρρούντω: χαὶ δή μοι ἐυρὸΣ τῷ τέρμχτι νεὼς 

ἀνέῳχτο, καὶ τὸ μὲν λαιὸν μέρος εἰχὼν ἐκόσμει τῆς Θεομήτορος, 

τὸ δ᾽ ἄλλο οὐ πάνυ εὐθὺ βελέφμκην Εἶτά σε τὴν τεκοῦσαν πρὸς 

ὡς εἶχον παρ με βεμα σὺ δέ μοι τῇ χειρὶ βραχύ τι στῆναι ἐπέ- 
» ε , ΩΣ » 

ταξας" χαὶ ὑπὸπ ἄμ ἐπάγην ἀθρόον καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐπεστράφης 
᾿ Ν ν» 

ἀλλ οἷον ὑποολέπουσζ ζ μοι τὴν Ἰλδ « ἐπὶ τὰ ὄξξιζ, ἔφησας, 

τοῦ νεὼ στρέψαι τοὺς ὀφθαλμούς »" καὶ τοῦτο πεποιηχότι, μο- 

γχχός τις ὠπτο οὐκ ὄρθιος, ἀλλ ὑποχλάσας τοῖς γόνασι" δέλᾳτος φ. 84. 
᾽ ΓΝ 3 “Ὁ Α ε ᾿ -οὡω Ε ν ἢ 

αὐτῷ ἐν χεροῖν, πρὸς ἣν δὴ καὶ ἐπεπήγει τοῖς ὄμμασιν - ἐῴχει 

δὲ ὑπερμεγέθει τινί, στρυφνὸς τὴν ὄψιν χαὶ σκυθρωπὸς τὴν 

ὀωρύν, χαὶ τὴν ἀσκητιχὴν ἀκριοῶς ἀποπνέων ζωήν « χαὶ τίς 
Α , 

δὲ 
: Νὕὔ " 

οὗτος;» τὴν μητέρα ἠρώτησα" ἡ δέ, ἀμεταστρόφως αὖθις 
ἥ ἄ » ΡΝ γὴν λε ». “) ε Ἂν ῃ --.’ - «ὁ «ὃ μέγας, ἔφη, τέκνον, χοίλειο: . ἀλλ ἄπιθι προσκυνῶν 

ι ὝἝΨ ᾿ Ἔα 2 Φ δ. ἃ 
αὐτῷ »ν. ᾿Επεὶ δὲ προσελήλυθχ, καὶ προσολέψας οὗτος ἀνένευσεν, 

᾽»Ἑ ,ὔ -" Ε 

μέν, ἀθρύον συμπτύξας τὴν δέλτον χαὶ βροντῆς ἦχον πεποιη- 

“0 ὭΡΖΩ, - “ " } οἱ ῳ Ἂ ν «ν, δ - “-εἢ ἐ χώς, ἀφανὴς ἐγεγόνει" χαὶ οὐ δὲ τὴ νητέρχ ἔτι τεθέχμαι, 
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ἀλλ᾽ ἑτέρωσέ πὴ διαιτώμενος ἦν" καὶ οἱ ἀπαγαγόντες, ἀφανῶς 

μοι αὖθις προσεληλύθεσαν, χαὶ ἐδόχουν τήν τε στολήν μοι χα- 

ταχοσμεῖν, καί τινας λόγους ἐπιψηθυρίζειν (510), οὗς οὐ κατέσχον 

τοῦ ὕπνου διχφειμένος. 
[χ2 Α γ ἊἜ - τ - » 7 7] 

Οτι μὲν οὖν, ὦ μῆτερ, καὶ θανοῦσα ἐπιμέλειαν πεποίησαι 

τοῦ υἱέος, πέπεισμαι τοῦτο πολλοῖς τεχμηρίοις τὸ πρᾶγμα κα- 

τειληφώς᾽" ἐγὼ δὲ ὥς περ ἀντιπίπτων σοι ταῖς εὐθύτησι, καὶ 

ἀντικλώμενος τῷ χανόνι, οὐ πόνυ τὴν σοὶ φίλην φιλοσοφῶ᾽ 
Ε ᾽ ᾿ ἊΝ ο᾽ ᾽ὔ Ξε. Ἄδαν 3 δι ἀν 7 ῬΡ 

ἀλλ οὐχ οἶδα ἥ τίς με μερὶς εἴληφεν ἐξ ἀρχῆς, καί με τοῖς 

ροσήλωσς χαὶ οὐκ ἔχω τούτων ὐϑμοννο ....... . θέλ- 

γϑι γάρ μξ χαὶ ἡ τέχνη τῶν λόγων, χαὶ μετὰ τὴ ς οἰκονομίας 

βιθλίοις π 

τὰ « 

τῶν ὑποθέσεων καὶ τὸ ἐπανθοῦν αὐτῇ ὑπερηγαπήκειν χάλλος, 
ῃ 

“ 

χαὶ χατὰ τὰς μελίττας τοῖς λογικοῖς λειμῶσιν ἐφίπταμαι, χαὶ 
ν 

τὰ μὲν ἄνθη χείρω, τὰ δέ, τὸ δροσῶδες ἀναπίνω τῆς λέξεως, 

καὶ ἐν τοῖς ἐμοῖς σίμολοις μελιτουργῶ. Οὐκ ἐᾷ με ἡσυχάζειν 
Ὁ ἡ τῆς σφαίρας περιφορά, ἀλλ ἀναγκάζει με πολυπραγμονεῖν, τίς 
7 , ᾽ὔ ὁ ε Ψ 7 ε 7 “ 

χίνησις, πόθεν χεχύλισται, τίς ἡ φύσις, τίνες οἱ χύχλοι, πῶς “. 

» , Α - ᾽ - 

ἐπιθέόληνται, πῶς διήρηνται, πηλίχα τὰ τῶν εὐθειῶν τμήματα, 

τίνες αἱ γωνίαι, αἱ συναναφοραί, αἱ ἰσότητες, αἱ λοξώσεις, τίνα 

τὰ μεγέθη, ποδαπῆς φύσεως, πῶς αἱ κινήσεις καὶ πόσαι, εἰ τοῦ 

πυρὸς ἅπαντα, εἰ φύσεως ἄλλης. Κινεῖ με καὶ ἡ στάσιμος ἐπι- 

μη, χαὶ οὐχ ἔχω μὴ συννοεῖν τὸ συνεχὲς μέγεθος, μὴ τὸ 
ἐς τῆς ὁπ δείξ Ἂ θ εὖ ἣν, τον δ δ . ς ἀξιώ ξῖς 

ς τῆς ἀποδείξεως θεωρεῖν, πῶς ἀπὸ νοῦ μὲν αἱ ἀξιώσεις, 
» Ν - ε - ἰγᾺ 

ἐκ δὲ τῶν ἀξιώσεων αἱ ἄμεσοι προτάσεις εὐθύς" πῶς ἕστηκε 
“ 3 ΙᾺ 

πάντα, πῶς ἠχρίοωται, τί τὸ ἀνάλογον, τέ τὸ εὔλογον, τί τὸ 

ῥητόν, τί τὸ ἄμετρον, τί τὸ σύμμετρον, ὁποῖα δὲ χαὶ τὰ μήχη 

χαὶ αἱ δυνάμεις, καὶ ἡ περὶ τὸ στερεὸν στροφή᾽ τὸ δέ γε πρῶτον 

μέρος καὶ ἄσλον οὐ δὲ καθεύδειν ἐᾷ - τεθαύμακα γοῦν αὐτοῦ 

πρὸς ἅπαντα, ἢ τῶν πάντων πρὸς τοῦτο, τό τε πέρας αὐτοῦ 
ὄ 

ὃ 
᾿ Ἀ ι “ "» τ , εἶ " ι “- 

χαὶ τὸ ἄπειρον, καὶ πῶς ἐκ δυεῖν τούτοιν τὰ ἄλλα" χαὶ πῶς 

χαὶ ἡ ἰδέα χαὶ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ φύσις εἰς ἀριθμοὺς ἀναφέρονται, 



ἘΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ. ΒΘ 

ἡ μέν, κατὰ τὸν τῷ νῷ σύμφυτον, ἡ δέ, χατὰ τὸν τῷ λόγῳ 

σ 7, ε ’ ὯΝ εν Ν 

ὕνδρομον, ἡ δέ, χατὰ τὸν τῇ φυσιχὴ ἀὐδὸι ἰσόμετρον " ποὸα- 
ὅ' , ξ 7ὔ ι ᾽ὔ Α Α » ,ὕ , 

πὸς τε ὃ λόγος ὁ φυσιχός, χαὶ τί μὲν τὸ ἐν τούτῳ τέλειον, 
ὮΝ 

τί δὲ τὸ αν τὸ ἐμ ἐπρνενς τὸ χάλλος, τὸ αὔταρχες, 

ἰ σον, τὸ ταὐτόν, τὸ ἀμιγές, τὸ ἁπλοῦν, τὸ παράδειγμα, ἡ 
δ ᾽ὔ ε 

ἀρχή, τίς ὁ ζωογονιχός, τίς ὁ ψυχιχός, τί τὰ τῶν ἀριθμῶν ἄχρι 

χαὶ δεχάδος φυσιχὰ ἰδιώματα, πῶς ἡ τριὰς παράγεται, τίς ἡ 
’, 

πρόοδος, πῶς δ: ὅλων διχτείνει τῶν θείων γενῶν. Ἡ δέ γε μου- 

σικὴ θελγήτροις ἀρρήτοι: πρὸς ἑχυτὴν ἐπισπᾶται, καί πως ἀνα- 
Αι ᾽ 

πέφυχα πρὸς αὐτὴν χαὶ ὧὠχ (είωμαι, οὐχ ἐπιπολῆς δὲ ταύτης 
ῃ 

, ἵσταμαι, οὐ δὲ τοὺς τύπους μόνους τῶν λεξεων, τῶν μέτρων, 

τῶν ἐντέχνων κινήσεων περιεί ίργχσμαι, ἀλλὰ χαὶ τὰς δυνάμεις 

ταύτης ἐζήτηχα, χαὶ τὰς ἐνεργείας, καὶ τὰ αἴτιχ, χαὶ τὴν 

τῶν ῥυθμῶν οὐσίχν, τίνες τε τούτων οἱ ὀρθοὶ χαὶ τίνες οἱ μὴ 

οὕτως ἔχοντες, ποδχπὸν δὲ αὐτῶν τὸ χάλλος, χαὶ ὅτι ρὐϊεφθθε 

τῇ ζωῇ τῆς ψυχῆς 

Οὐ τὰ γένη δὲ αἰδνθῃ ζητῶ τῶν ἐπιττηυῶν, ἀλλλχ χαὶ εἴ 

τινες ἐχεῖθεν ἐρρύησαν ῥύαχες" τὴν δέ γε 
ΠῚ 

ε χ) ᾿] 3 ε ἥτις ταῖς ἄλλαις πρεσθεύει χαὶ δίδωσι τὰς ἀρχάς, καὶ ἑρμη- 

περχειμενὴν σοφίαν, 

νεύε: τὰ ἀξιώματα, κχὶ χαθχρῶς ἐστιν ἄῦλος, χχὶ μετὰ τὴν 

φυσικὴν τέταχται, οὐ ζητῶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τιμῶ χαὶ σεοά- 

ζομαι, εἴ τε διαλεχτιχήν τις ταύτην χαλεῖν βούλοιτο ἄνωϑεν 

δρῶσαν τὴν λογικὴν πραγματείαν, εἴ τε σοφίαν ἁπλῶς τὸ γὰρ 

ἕτερον ὄνομα ἐπί τι μέρος τῆς λογιχῆς ς χατέσπασαν οἱ νεώτεροι 

τῶν σοφῶν. ἴλγαμαι δὲ χαὶ τὴν διὰ τῶν υὐλλογία αν ἀπ εὐδε εἰ- 
» ς ; “« ᾿ ε 7 ᾽ κ᾿ 

ξιν, οὐ μόνον ὅσοι ἐκ τῶν χαθ᾽ αὑτὰ συμπεραίνονται, ἀλλὰ καὶ 

ὅσοι ἐπαγωγιχὴν χαὶ ὑστέραν τὴν προχείρισιν ἔχουσι" τοῖς δὲ 

μασι τοσοῦτον γρῶμαι, ὅσον μὴ τούτοις ἁλίσχεσθαι, μὴ 
δὲ (ῃς:σί ϑ : Σ ἘΣ ηἥ δὲ συντίθεσθαι ὅτι ταὐτὸν ἐπιστή!λη τε χαὶ σοφία 

μὲν ἐπιστήμονες οἱ σοφοί, σοφοὶ δὲ ΡΝ οἱ ϑπρρριυξη οὐ»- 
δι ἐ , ΄ 

)᾽ ὅτι μόνος ὁ ἄνθρωπος 



δ ΜΙΧΑῊΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

, 

γελαστιχὸν ζῷον. Ταῦτά με ἕλχει, χαὶ ἔτι μᾶλλον ἡ “τῶν 

᾿Ψ 
-» 
φὡ Ἔ ξ «} ης ζ» ξ «ἃ ὃν τὲ «] φφι- ἐπ βι ἢ Ἐ- ἘΣ “ γ μ᾿ εἰ το Ω- νοια χαὶ εἰλαρμένη, καὶ εἰ ὅλως 

» ὄ ᾿ ,ὔ 7, ἃ ως νὗ 7 δὲ ᾿ » 7, 
ἐν οὐσίχ τὸ δεύτερον, τί τὸ ἀκίνητον, τί δὲ τὸ αὐτοχί- 

᾽ , » τ» , » 

νήτον, χαὶ πότερον εἰσδέχεταί τι ἀπὸ τῆς γένεσεως εἰς ἑαυ- 

ζ.- 

ΕῚ ς 
τὴν ἡ Ψυχή, ἢ οἱ δ᾽ ὁπωςτιοῦν " διαπορεῖται δέ μοι χαὶ περ 

«οὔ χοινοῦ ζῴου, εἰ ἀντιλαμθόνεται ἐσαεὶ ταύτης τῶν γνώ- 

σεων, χαὶ εἰ ἐστιν οὐσία τῆς ψυχῆς ἡ ἀθανασία, ἢ ἄλλως ἐπι- 
,9 ΑἹ , - ν ᾿ ΡῊ Ὁ“ 

συμθέσηκε " περὶ ὃς γε τοῦ ἀθάνατον αὐτὴν εἶναι, καὶ πλεῖστά 
Α νον περι ιλοσόφηται, ἀπὸ τῆς πρὺς τὸ θεῖον ἀφομρφιώσεως, ἀπὸ 

ὲ 

ΌΣ ἦ ᾿ ; » ᾿ -ν Ν “" Ἢ 

τοῦ τἀναντία μὴ ἐπιδέχε εσθαι, ἀπὸ τῆς ἐπιστροφῆς, ἀπὸ. τ ᾿Ξ 

ς ὕπνοις χκινήσφως χαὶ Η͂ΝΕ - ζητῷ δὲ χαὶ εἴ τι; ἐστὶν 
»-» Ν ἣ ΓΟ ἕξ οὖ ε ’ “ὦ 

αὐτῇ σύνδεσμος πρὸς τὸ σῶμα, οὗ δὴ πρῶτον ὡς δευτέρας ζωῆς 

πρὸς αὐτὴν τοῦ ἀλόγου, τί τὸ ἀχρό- 

-«-»“- : 5 στῶ" ᾽ ἐ ΄ Η δ,6ςς “ δ ΝᾺ ὩΣΠΩ 
τατὸν ἐν τῇ ᾿ἀποχαταστάσει τελος, τίς ἡ χρίσις, πῖς. ἡ λῆξις, 
«-όθε δα. Εν ΤῸ Ὁ "τ δύ 7ὕ . -Ὁ 7 ἘΠ 
πόθεν γίνεται, τί ποτε ἐστι, τί δύναται, πόσχ ἐνεργεῖ, τίς ἡ 

“-οὺς σ ν αὐτῆς υἱ ίξι: ί. ἡ ἐ ἈΎΤΑ ἅ ΤΣ Δ ἢ δ; 

πρὸς τὸν νοῦν αὐτῆς μίξις], τίς ἡ ἐπιστροφή, χαὶ ἵνα μὴ καθεχα- 
Ε “Ἂν ἅ “Ὁ ᾿ 

στον λέγω περὶ αὐτῆς, ὅλος ὑπὸ τῶν ζητημάτων ὑφήρπασμαι. 
2 3 , ε ΓΝ ν 

᾿Αλλ οὐδὲ μέχρι τούτου τὴν πολυπραγμοσύνην ἱστῶ, ἀλλὰ 

τῶν ἀστρολογησάντων ἀχούων, τοὺς μὲν τῶν ἀστέρ ὧν ὥς περ 

ἐξυόρι ζόντων, τοῖς δὲ μονονουχὶ θυόντων, διχπ ποροῦμιαι πόθεν 

ε ν᾿ - ᾽ 

ἑχατεροιῖς τὸ παραλλάττον ἐρήχει, ἢ πῶς πρὸς τὸν ἐχείνων 
ἘΞ , “» ; 

σχηματισμὸν μετρεῖται ἡ γενέσις χαὶ χαῆηίτταται᾽ ἀπεπτυσται 

φῇ, μύτε ἀληθῆ, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ 
ΠῚ ᾽ κ᾿ ΙΣ 

γ' ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὰ γνώσεως ἐχεί- 

νων χατηγορεῖν᾽ ἀπείρηται γοῦν μοι τὸ ἐχεῖθέν τινας πλάττε- 

σθχί τε χαὶ μεταπλάττεσθαι, διαθεόληνται δέ μοι χαὶ αἱ χα- ! 
ἱ 

ραχτῆρες χαὶ τὰ ἤΔΩΝ αἵτε εἰσχρίσεις χαὶ ἡ τῶν θεια- 

, : ἀλιοκδξδν ἐλαθαΥ ἀχρο ὍΣς 
τέρων σωμάτων ΧατΧΎΘΥ ἡ ̓ τὸ ἀληθεύειν περὶ τοῦ μελλοντος 

) 

ΟΝ , Μ ,ὔ ᾿ -- ᾽ 7, 

οὔτε σχηματισμοῖς δίδωμι, οὔτε πλάσεσιν, οὐ φωναῖς ὀρνίθων, 
ἌἍ 7 

οὐ πτήσεσιν, οὐ χλαγγαῖς, οὐ χινήύσεσιν, οὐκ ἀσήμοις ἤχοις, οὐ 

λόγο": υραίοις, οὐχ ὅσοις ἣ ᾿Ελληνιχὲ ὴς λόγος περιπὲπ τλανηται" 



ἘΠΙΤΑΦΙΟΙ ΔΟΓΟΙ. Ὁ 
Ν ῃς » ΡΞ τ. ν ῶνα " 

εἰ ὃε μοι ἡ τῶν χανόγων πολυπραγμονεῖται ἀχρίοεια τῆς ἀστρο- 
3 ’ “-Ὁὖὗ7 ε Ὃ-ὦ Ι 

νομουμενὴς σφαίρας, ἀλλά γε τοῦτο φιλόχαλον ὁμοῦ χαὶ φιλό- 
“ἡ ᾽ “ ΩΝ “- 

σοφον, χὰν εἰ περὶ ἀρχῶν ζητῶ καὶ πηγῶν, καὶ τοῦτο ψυχαῖς 

φιλοθεάμοσιν ἐφετόν. 
ΣΡ », δὲ ΝΙΝ Εν Χ » ΣΤᾺ , Μ᾿ σὰ δὲ " 
Ιερατιχὴν 6. τεχνὴν ὁ οἰὸχ μεν ξὶ τίς ἐστίν, ἐρίῳ ὃς στεῦας 

' 

ἐξήλχσα" λίθοις δὲ χαὶ πόσις δυνάμεις μὲν ἀρρέτους καταμε- 

μάθηκα, τὴν δὲ περί ίεργον τούτων χρῇ 
: υὶ 

᾿ 5 

βδελλύττεταί μοι τὰ φυλαχτήρια, ὁ ἀδάμας καὶ τὸ χουράλιον " 

χατα γελῶ ὦ τῶν διοπετῶν ἀγαλμά τῶν τεοχτῶδες ἥγημ. χι τὸ τὴν 
οὖ. - εὖ 5 7, 7 

τῶν ὅλων τάξιν μεταποιεῖν ἐπαγγέλλεσθαι, πάντων τς Ὁ τὴ ῷ Ε 

θεοῦ προνοίᾳ τεταγμένω» χαλῶς διαλοιδοροῦμαι ταῖς ἐξευμε 
δ. ὔ τὰν - » ς -- 

νίσεσι, ταῖς καθάρσεσι, τοῖς χαραχτῆρσι, τοῖς ὀνόμασι, ταῖς λε- 
’ 

γομέναις θεοφορή τοῖς χινήσεσι, τῷ αἰθερίῳ συνοχεῖ, τῷ ἐμπυ- 
΄ - τ - ’ . ρίῳ, τῇ ΣΙΝ πηγῇ, τῷ πρώτῳ πατρί, τῷ ὃς 

9.» .... δ Ν -“ ἢ). Εν πὰ απὸ , 7ὔ ΣΝ 
(ὕγξι, τοῖς χοσμαγοῖς, τῇ Εχάτῃ, τοῖς ξχκατησίοις, τῷ ὑπεζω- 

τ , 2 , " “υ ’ 

χότι, τοῖς λήροις χαὶ μέχρις ὀνόματος " αἰῶνος δὲ πέρι χαὶ χρό- 

νου, καὶ φύσεως, χαὶ θεωρίας, χαὶ τοῦ ἑνός, αἰσθήσεώς τε καὶ 
- , » 

μνήμης, καὶ τῆς τῶν ἐναντίων μίξεώς τε καὶ κράσεως, καὶ εἰ 
-“" . ᾽ 

ἐν τῷ νῷ τὰ νοήματα, ἢ ἔξωθεν ἕστηχεν, εἴ γε ζητοίην, φιλό- 

σο0Ή0.) οἰμαι δεῖν π ἄγυα ποιεῖν. 

ἔμδει υὲν οὖν μόνῳ σχολάζειν θεῷ, χαὶ μάλιστα νῦν ὁπότε 
ε 

μοι ὁ χόσ νος ἀπείρ᾽ ται" ἀλλὰ τὸ ἐπιτήδευμα, ἀλλ ὁ περὶ πᾶσα - 
ο-Ὃ - “ 

γνῶσιν τῆς ψυχῆς ἀχάθεχτος ἔρως, ἀλλ ἡ παρὰ τῶν ὁμιλοῦν 

τῶν ἀνάγκη, πεπείχασι καὶ τούτοις ἐμφιλοχωρεῖν᾽ πλὴν περ 
ν᾿ ἐ κὸ ΨΥ, ᾿ ᾿ “' εἰδεί, ς Ἵ ΓΝ ΕΣ κι 

ἐρεῖν βούλομαι, σὺ μὲν ἂν εἰδείης, ὦ μῆτερ, ἀκήρατος οὖσα 

Ψυχή, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους ὁ λόγος, ὃν οὐ πρὸς ἀνθρώπους 
᾿ ᾿ ᾿ ι " ( ᾽ , » “ 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ πρὸς ὑξὸν χαὶ ἀγγέλους ποιοῦμαι" ὅτι πᾶσιν 

ἐντυχὼν [ᾧ "Θλίοι: τ γιρράηρῃ εἰπεῖν δὲ χαὶ βχρθαρικοῖς, ὁπόσα 
᾽ 7 “ "ἃ ᾽ “Ἅ ᾿ 

Οἰρφεύς, ἢ Ζωροάστρης, ἢ ᾿Αμμοῦς συνέγραψεν ὁ ῥὐγύσετιρς, 
᾿ ᾿ - δΟ ᾽ 

ὁπύόσχ τΞ Πχριενίδαι Νὰ ᾿Εμπεδοχλεῖς ἐν ἔπεσι συνεγράψαντο, 

ἐῶ γὺρ Τλάτωνάς τε χαὶ ᾿Αριστοτέλεις καὶ ὅσοι κατ᾿ ἐχείνου: 



Ὁ8 ΜΙΧΑΙΛ ΨΒΛΑΛΟΥ͂ 

ἢ μετ' ἐχείνους φιλοσόφοις λόγοις ἐταλχιπώρησαν, περί τε ῥητῶν 

χαὶ ἀρρήτων ξυγγεγραφήκασι, χαὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν τε θεολο- 
᾿ ι 5 -ἷ 

γίαν, καὶ τὰς περὶ τὴν φύσιν πραγματείας, καὶ τὰς ἀποδείξεις 
3 , 

ἀνεγνωχώς, τὸ μὲν βαθὺ τῆς γνώμης ἠγάσθην, καὶ τὸ περίεργον 
ὶ 

» ῷ - ὕὔ Α Α δ' - , , 
ἐθαύμασα τῆς ζητήσεως" εἴ τι δὲ παρὰ τὸν ἡμέτερον τεθεώ- 

οἾχα λόγον, χἂν μετὰ τῆς ἀχριδοῦ: ἐξειχόνισται ἀποδείξεως Γ , Ὶ Ξ Ξ ες 
- - ᾽ , ε 

χἂν πᾶσαν εἶχε περιχεχυμένην σοφίαν χαὶ χάριν, ὡς λήρου 
“Ἃ , δ 

παντὸς ἢ πάντη ἀτόπου χαταπεφρόνηχα, ὅς γε οὐδὲ τοῖς χρείτ- 

τοσιν αὐτῶν προσέχω τὸν νοῦν, ἀλλά υοι τὸ φιλότιμον τῆς 

ψυχῆς μέχρι τῆς πὧῶν δογμάτων αὐτῶν χεχίνηται γνώσεως. 

υἰσὶ γὰρ χαὶ παρ᾽ ἡμῖν θησαυροὶ σοφίας ἀνέχλειπτοι, καὶ βάθη 

δογμάτων, χαὶ νοημάτων χάλλη, εἰ δὲ βούλοιτό τις καὶ λέξεων 

αὐτόματον ἄνθος, ἀλλ οὐ περίεργον καὶ ζητήσειεν ἄν τις, τί 

δ ἐχκφαντορία θείχ, τί δὲ νοητόν, καὶ τί νοερόν, τί μὲν τὸ 

ῥέον. ἀπὸ τῆς ὅλης πηγῆς, τί δὲ τὸ ἐξ ἑνὸς τῶν αὐτῆς ὑπο- 

στάσεων, τί τὸ θεὸς ὄνομα, χαὶ τί τὸ ἐκ τούτου δηλούμενον, 

τί τε τὸ πᾶν, χαὶ τί τὸ μέρος, καὶ πότερον τούτων προσάψομιεν 

τῷ θεῷ, ἢ οὐδέτερον, τίνα τὰ νοητά, χαὶ ποῖα τὰ νοερά, οἷα 
,ὔ δ Α ι Υ͂ ἰγ4 ὁ 

δὲ χαὶ τὰ θεῦλογο ὑμιενα σύμθολα, χαὶ τί ἕἐχαάστον, τίς ὁ τρο- 
7ὔ ᾿ , Ν ,7ὔ 9 Ἄ ε 

χός, τί τὸ ἥλεχτρον, τί τὸ χρυσίον, τὸ χαθαρόν, ἣ ἀτμίς, ἡ 
Ὡ οὖς , ᾽ 2 ε , - 

τοῦ νέφους ἐπίοασι:, ὁ θοόνος, ὁ ποταμός, τί τὸ πετ Ξ ἣ τ: όμιενον δρέ- 
ς 9 Ὁ ᾿ ἣΝ ς ε ς “ὦ πᾶνον, ἡ ἀξίνη, τὸ δένδρον, ἡ τομή, ὁ λίόανος, ὁ δρῦς, τίνες 

ε “ὦ 5 » ’ ε δ ἘΔ ε 

αἱ τῶν ἀγγέλων ἐπωνυμίαι, τίνες αἱ παρ᾽ ἡμῖν τελεταί, τί; ἡ 
«ες Θ χοινωνία, χαὶ τὸ μῦρον, χαὶ ἡ λαμπάς, καὶ ἡ κλίμαξ, καὶ οἱ 

"ἤ ι 

στυλίσχοι, χαὶ ὃ ἀναγωγὸς ἔρως, καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ, χαὲὶ 
ἃ ε 

τὸ καλόν, ἀφ ὧν τὰἀλλα χαὶ πρὸς ἃ ἐχείνοις ἡ ἄνοδος τίς ἡ 

τεθυμιαμένη νύμφη, ἡ θύρα, τὸ δίχτυον, ὁ χαύσων ἥλιος, ὁ 
»- » ,ὔ “Ἀ 5» " ΓΝ , 

ἀμιπελών, ἡ φυλαχή, ἣ ἐχεῖθεν ἀπόστασις. Κἂν ἀφείς ταῦτά 

ἥ . “» ρκ“- Ὄ- “᾿ “ 4 »» τις ὡς ὑψηλὰ χαὶ μετέωρα, προσέλθοι τοῖς παρ᾽ ἡμῖν σχυτοτόμοι- 
᾽» ,ὔ “ἃ ι πῶ κι ΙΝ ΄ δ᾽ δ) "ΑΝ 

ἢ σχηνορρᾶφοις αι. τοις τὸ ὀίχτυχ πλεχουσιν, εῖτα Ὦ ΕΚ" 

, ἄν ὦ ἃ 

στον τῶν παρ ἐκείνοις λεγομένων ἐξχκριθοῦ ῦν ἐθελήσειξ, τότ᾽ ἂν 
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γνοίη ὅτι τἄλλα μὲν ὥς περ τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου τὸ προδεθλη- 

μένον ἐξέπληττε τοὺς πολλούς, ταῦτα δὲ ὁ ἀχλυώδης ἔστι φω- 

στὴρ χαὶ ἀφώτιστος, ὃν μόνος ὁρᾷ νοῦς, οὐ δύναται δὲ προσπε- 

λάζειν ἡ αἴσθησις " οὐδὲν γάρ ἐστι τούτων ὃ μὴ μυστηρίου γέμει 

χαὶ τελετῆς ἀπορρήτου" οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ἀθεώρητον, ἀλλ᾽ οὐ 

δὲ τὸ βραχύτατον, οὐ τὸ ἐστρωμμένον ἀνώγεων, οὐ τοῦ ὕδατος 

τὸ χεράμιον, οὐ θυρῶν χλεῖσις χαὶ ἐπιστασία τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ ὑ- 
᾽ὔ ποπέπτωχε τῇ θεωρίᾳ καὶ ὁ δίδυμος μαθητὴς ὡς ἀμφίοολος, 

χαὶ ἡ συντρέχουσχ συζυγία, χαὶ οἱ προτρέχοντες, οὐδὲ τὸ ἄγ- 

χιστρον λόγου χωρί;, οὐδ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς θαλάσσης φρριηραρ νυν 

ἰχθῦς, οὐ δὲ ὁ στατήρ, οὐ δὲ |ἰ ὁ ἀριὴμὸς τῶν ἰχθύων - ἀσύμθολχ 

δὲ οὐδὲ τὰ τῶν ᾿Αποστόλων ὀνόματα, οὐδὲ ἡ τοῦ Προοδούμου 

ζῴνη, οὐδ᾽ αἱ τῆς χαμνήλου τρίχε:, ἀλλ ὥχ τὸ πᾶν συντεμὼν 

εἴπω, ὅτι πᾶς εὐχγγελιχὸς λόγος γνῶσιν ἔμφυτον ἔλχγε δυσθεώ- ; ἴδε χὴν χλὲ να} παρονν ν αρδρ κα 
ρῆτον τοῖς πολλοῖς. Τούτοις ἐγὼ λιπαίνων τὴν χεφαλὴν χαὶ 
“) Ο εχ “2 ὁλλὶ ὐὐτρο ε' ῃ "- ᾽ ὃ ᾿ 6: 

ἣν ψυχὴν ῥύπτων, ἑλληνιχῶν χαθαρσίων οὐ δεηθήσομαι. 

᾿Αλλ ἐπειδή μοι ὁ βίος τοιοῦτος ἀπεχληρώθη ὥς τε υἱὴ ἑχυτ 
59 

μόνῳ ἀρχεῖν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἄλλοις προχεῖσθαι χαὶ διδόναι ἀρ- 

ρύεσθαι, οἷα δή τις χρατὴρ τῶν ναμάτων ὑπερχειλής, διὰ ταῦτα 

χαὶ σοφίας τῆς θύραθεν ἅπτομαι, οὐχ ὅση θεωρητιχὴ μόνον, 
Ἁ « » ᾿ ι ὅδς 7 ὔ ; ,ὔ 

ἄλλα χαὶ ὅση πρὸς ἱστορίαν χχταδαίνει χαὶ ποίησιν" ΧΑ αὶ γὰρ 

καὶ περὶ ποιημάτων πρὸς ἐνίους τῶν ὁμιλητῶν φθέγγομαι, χαὶ 

περὶ Ομήρου χαὶ Μενάνδρου, χαὶ ᾿Αρχιλόχου, ᾿Ορφέως τε χαὶ 

Μουσαίου, καὶ ὁπόσα χαὶ τὸ θῆλυ ἦσαν Σιδύλλαι τε χαὶ Σαπφὼ 

ἡ μουσοποιός, Θεανώ τε καὶ ἡ Αἰγυπτία σοφή. Πολλοὶ δέ με 

χαὶ περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ὀνομάτων χατελιπάρησαν, ὥς τ᾽ εἰδέναι 

τί τὸ ἀκράτισμα, τί τὸ ἄριστον, τί δὲ τὸ ἑσπέρισμα, καὶ τίς 
,ὔ 

ἡ δορπίς, χαὶ ἡ ἐν τοῖς δείπνοις...... α, καὶ τίνες υὲν ἐν ἔπεσι 

ΟἹ 
ἰ 

συνεγράψαντο, τίνες δὲ τῇ κατὰ λογάδην λέξει ἐχ 
5 

ἤσαντο, χαὶ 
ε ς ᾿ τίς ἡ παρ Ὁμήρῳ ὄρχησις, χαὶ ὅλως τίς ὁ παρὰ τῷ ποιητῇ 

ἡρωϊχὸς βίος, τί τε ὀψοφαγί ἱ τί πολυτέλεια, χαὶ τίς ἡ τῶν ἡρωϊχὸς βίος, τί τε ὀψοφαγία, καὶ τί πολυτέλεια, κα ς ἡ τ 

φ. 80. 
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ἀκροδούων γρῆσις, καὶ ἡ ἀρκβμοκέῃς τῶν Τρωϊκῶν, τί τε τὸ 

ἐχταρ χαὶ ἡ ἀμιροσία, καὶ τὸ πρόπομα, καὶ τὸ ὑπὸ γῆν γε- 
ἤ 

ράνιον, χαὶ ἡ ἐγγεωτόπος γένεσις" ἐ ἐῶ λέγειν ὁπόσχ ὕοι πάρε- 
’ὔ ε ΕΣ ᾿» ς ράγματα" τίς ὁ ΓΛλεξις καὶ ὁ Μένανδρος, χαὶ ὁ αὐτό- χουσ!: πᾷ 

σιτος Κρόδαλος, χαὶ ὁ Κλήσχφος, χαὶ εἴ τις ἕτερος ποιήσει 

λεγόμενος χρήσασθαι. 

Πολλοὶ δέ με καὶ εἰς θερχπείχν σωμάτων χατανχγχάζουσι, 

χαὶ χρῆσιν ἀπαιτοῦσι, χαὶ τὴν πρὸ τούτων διάγνωσιν" διὰ 

ταῦτα ἡ πᾶσά υοι περὶ τοῦτο τέχνη πεφιλοσόφηται, ἵνχ υὴ 

τοῖς καθ᾽ ἕχαστον ἐπεξέοχωμαι. Πολλοὶ δέ με οὐ λόγοις μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ χερσὶν αὐταῖς πρὸς τὴν ἰταλικὴν σοφίαν κατήγαγον, 

οὐ τὴν Πυθαγόρειον ἐχείνην φημὶ τὴν φιλόσοφον, ἀλλὰ τὴν 

φιλόχοινον ταύτην καὶ φιλόνλον ἀτεχνῶς, ὥς τε περὶ ἀγωγῶν τι 

λέγειν ἰδιωτιχῶν τε χαὶ δημοσίων, περί τε πρχγματωδῶν ἀπο- 

δείξεων, δουλείας τε καὶ ἐλευθερίας, καὶ γάμων νομίμων καὶ οὐ 

νομίμων χαὶ τῶν ἐν τούτοις δωρεῶν καὶ χερδῶν, χαὶ συγγε- 

γείχς βαθμῶν, χαὶ διαθηχῶν ὁπόσαι στρχτιωτιχαὶ καὶ ὁπόσαι 

ἐγγύη καὶ τί παρὰ τοῖς πράγμασιν ἡ ἔγ- ὦ» πολιτιχοαΐ, τί τε 

-- γυος δύναται, καὶ μὲν ἵππος λαχτίζων, ἢ βοῦς χερατίζων, 
“᾿ Ὁ “- ε - 

ἢ δάκνων χύων, τῷ δεσπότῃ τῆς ἑαυτῶν καχίας προσαμόργνυν- 
ΞΕ ἽΨ» ΔῈ 7 ᾿ Ἶ ’ δι ὰ ᾿ οὐδ Ἦν » Κρ ταις ται, τίς τε ὁ νόμιμος χανών, καὶ διχτὶ ψεύδεται τοὔνομα, ἥ τε 

χληροδοσία, καὶ ὁ ἀνιὼν χαὶ ὁ χατιών, ὅ τε φυσικὸς παῖς καὶ 

ὁ νόθος, καὶ τί ἕκαστον τῶν ῥημάτων δεδύνηται, χαὶ τίς ἡ 

ὕόρις καὶ εἰς πόσχ διήρηται, πόσος τε ἑκάστῃ τῶν ἀγωγῶν 

χρόνος ἀφώρισται, Εἶτά με τούτοις προστρίδοντες ὥς περ ἐν 

φιλοσοφίᾳ τοὺς λόγους τῶν νενομοθετημένων εἰσπράττουσιν. 
᾽ ᾽ -τοἷ΄ ἣΝ 7, “-ὧ ᾽ 5» Ὁ 

Οὐκ ἀφιῖρι δὲ χαὶ περὶ σταδίων τῆς οἰχουμένης ἀνερωτῶντες, 
᾿ 

χαὶ πόσον μὲν τῶν ἀοιχήτων τὸ μέτρον, πόσον δὲ τοῦ πέμπτου 

μέρους χαὶ οἰχουμένου᾽ ἀνάγχην γοῦν ἔχω τὸ ξύμπαν τούτοις 
τ ι “- ᾽ “- “ὁ 5 » ᾿ ᾽ 

γεωγραφεῖν, χαι διορθοῦν αὐτοῖς ἢ ἀνχπληροῦν τὸ ἐλλελει ιἱμμένον 
᾿ 

τῆς γεωγραφίας πινάκιον, χαὶ ὁπόσχ ᾿Απελλὴ τε χαὶ Ρίωνι χαὶ 
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Ε᾽ ρατοσθένει περὶ τούτων ἐς τὸ ἀχριθὲς πεπραγμάτευται. Τοὺς 

δὲ παρ Ἕλλησι μύθους οὐδ᾽ ἐπαυσάμην τούτοις ἀλληγορῶν" οἱ 

δέ με χαὶ οὕτως ἀνθέλχουσι χαὶ σπαράττουσι, τῆς ἐμῆς γλώττης 

μόνης ἐρῶντες χαὶ τῆς Ψυχῆς ὡς περιττότερόν τι τῶν ἄλλων 

εἰδυίας. 

Ἐμοὶ δὲ, ὦ μῆτερ, ἀφωσίωται οὗτος ὃ βίος, ὁ δ᾽ ἕτερος τε- 

θησαύρισται, πρὸς ὃν ἐκ πολλοῦ δραμεῖν ἐπείγομαι" εἰ δὲ πολ- 
“ὦ ᾽ Ε Δ τς Ἂ Υ, ακὦὉ Υ̓Ψ'Η Ῥ ἐδ - Δ 

λοῖς ἔτι ἀγχίστροις τεθήραμαι, βασιλεῖ ἀπρὶξ, ἡμῶν δραττομένῳ, 

χαὶ πρὸς τοὺς προ γησαμένους περὶ ἡμῶν ἀντερίσαντι χαὶ νιχή- 
’ὔ 

σαντι τῇ τε ἄλλῃ τιμῇ καὶ λαμπρότητι, καὶ τῷ προχεχρίσθαι 

τῶν ἄλλων ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ὅσοι χαὶ νῦν χαὶ πρῴην τῶν αὐ- 

τῶν λόγων συμμετειλήφασιν, ἢ τὴν χοινωνίχν αὐτῶν προειλή- 

φασιν" εἰ γάρ τοι χαὶ τὸ σχῆμα χαὶ ὁ τρίοων ἄμιχτά πως χαὶ 

βασιλεῖ καὶ τοῖς περὶ βασιλέα δοχεῖ, ἀλλ᾽ ἡμῖν ταῦτα μόνοις 

χεχαινοτόμηται, χαὶ ἄδιστά πως δοχεῖ οὐ τοῖς χοινωνοῖς μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἀχοινωνήτων τοῖς πλείοσιν" εἰ δέ μοι τὸ ἦθος 
- ὃ , ., -" 2 προ ’ 

προσήρμοσς τοῖς διαφύροις χαιροῖς, ἄλλοι περ! τούτου φιλοσο- 
“ει 

ξίτωσαν, ἐμοὶ γοῦν ηὐτομάτισται. Καὶ ἕλαθι ἄνωθεν ταύταις 
"Ὁ 

ζο 
ἐν » ,ὔ Ἁ 

δή μοι. ταῖς μϑδ μων υᾶλλον δὲ πρὸς τὴν ἀνάγουσαν πρὸς 
’ 

θεὸν μετάχλινον καὶ ἀπεύθυνον, χαὶ δίδου χαθαρῶς τοῦ εὐαγ- 

γελικοῦ βίου χατατρυφᾷν, τῆς χεχρυμμένης ζωῆς ἐν θεῷ, εἰτα 
“Ὁ ᾽ δὴ καὶ τοῦ τῆς ἀρετῆς νάματος παρχσχοῦσα πιεῖν ὁπόσον ἡμῖν 

τοῦ ῥείθρου ἐνδοσιμὸν τε χαὶ χωρητόν, μετὰ ταῦτα δέξαιο υε- 
’ ἊΣ ι . ᾿ 

ταστάντας, χαὶ πλήρωσον ταῖς πρὸς τὸ θεῖον παρρησι ίαις σου χαὶ 

δεήσεσι τῆς πρώτης χαὶ θείας τῶν νοουμένων πηγῆς. 
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Β. : 

Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιανὴν 
Α 

πρὸ ὥοας γάμου τελευτήσασαν. - 

Θυγατέρα τῷ λόγῳ τιμῶν, αὐτὴν ἐχείνην τιμῶν τὴν ἀλή- 
φ' 86΄, θειχν πέπεισμαι" ἀλήθειαν δὲ τιμῶν, τῇ κοινῇ τῶν ἐν γενέσει 

φύσει τὴν τιμὴν ἀποδίδωμι, καὶ τοῦτο εἰκότως" τῆς γὰρ φύ- 

σξω: ἀμιγὴ καὶ ἀνόθευτα τὰ γένη προαγούσης, καὶ καθ᾽ ὁμοιό- 

τῆταὰ τῶν πρωτοτύπων τὰ παράγωγα θείῳ νεύματι διχπλαττού- 

σῆς, κἀν τούτῳ τὸ ἀληθὲς ἐχούσης καὶ ἀψευδές, τῆς τε ἀληθείας 
οἱ ᾿ 

πᾶν τὸ ἑτεροχλινὲς χαὶ διάστροφον ἀπωθουμένης, καὶ γυμνὰ 

αἱ χαθαρὰ τὰ πράγματα καθὸ φύσεως ἔχουσι προφαινούσης, 

οὐκ ἄπο σχοποῦ φαίη ἄντις μὴ οὐχὶ ἀλλήλοις ἄμφω συνάδειν 

χαὶ τὸ ἰσοδυναμοῦν καὶ μὴ κατά τι ἀπονεῦον πανταχῇ ἀποφέ- 

ρέσθα!:" ὅπερ μοι δοχεῖ πάμπολυ χὰν ταῖς τῶν παλαιῶν σοφῶν 

βίόλοις ἐγκείμενον καθορᾶσθαι, τὸ τὴν φύσιν ἀντὶ ἀληθείας 

παραλαμθάνεσθαι, διὰ τὸ τὰς ἀλλήλων σημασίας ἐν ἑκατέροις 

παραχωρεῖν, καὶ μηδέτερον θατέρου ταῖς ἐννοίαις διΐστασθαι. 

Διά τοι τοῦτο, δίκαιον οἶμαι καὶ τῇ φύσει τὰ οἰκεῖχ προσαπο- 

νεῖμαι, καὶ τῇ ἀληθείᾳ τὸ ἴδιον ἀφορίσαι, καὶ ἀμφοτέροις τούτοις 

πρὸς τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν χρήσασθαι" χαὶ ὅ,γε φιλαχροάμων 

χαὶ τῶν τοιούτων ἀδέκαστος διχιτητὴς οὐκ ἂν χαταγνώσεως 

λαθαῖς ἡμᾶς ἐγχατάσχοι, ὅτι μὴ προσπαθείᾳ τὸ ἀληθὲς προδε- 

δώχαμεν, φύσεως δὲ δεσμοῖς συμπεδούμενοι τὸ ἀψευδὲς τετι- 

υήκαμεν. Οὐχοῦν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἐγὼ δέδοικα, τὸ καταισχῦναι 

τὴν φύσιν χαὶ ταύτην ἐλαττῶσχι τοῖς παρ ἐμαυτοῦ λόγοις 
᾿ 0 Μ᾽ ΤῸ ὃ λὲ ἘΠΕ ΡΝ ΡΝ Α 0 "ἢ ΘΙ 

πανταχοῦεν ξχουσι το ξιλὸν χαὶ υπότρῥομον, μὴ σϑξνοῦυσι προς 

πίζει, τὸ σὺν ἀληθεία τῶν προχειμένων ἐφάπτεσθαι, δι᾿ ἧς καὶ 
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φύσις ἐπαινεθήσεται χαὶ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡλίχη τίς ἐστιν καὶ 

ὅση θεωρηθήσεται 

᾿Επεὶ οὖν περὶ παιδὸς ἡμῖν ὁ λόγος προοιμιάσγη, καὶ παιδὸς 
ε Σ ᾽ “κ 

ἧς οὐχ ἄν τις ἴσην εὑρεῖν ἢ ἀχοῦσαι νεανιεύσοιτο, χἂν διχφέ- 
7) ι ε “ ᾿» » , ἣν ; ἢ 

ρεῖν τῶν ἄλλων ἐν πείρᾳ καὶ ἱστορία χέχριται, φέρςξ τὰ περὶ 

«-. αὐτῆς διαλαθεῖν πειραστώμεθα, εἴ γε χαὶ μικρὸν ἡμῖ συγχωρήσει 
Φ'΄ . ὅν 7 

τὸ δάχρυον, τὰ ἐξιτήριχ φθέγξασθαι " ἀναστρέφεται γάρ μου τὰ 

σπλάγχνα, καὶ ἡ χαρδία σποράσσεται, χαὶ συγχλονοῦμαι διόλου 

τῇ περὶ ταύτης μνήμῃ συνωθούμιενος πρὸς τὸ λυπηρότερον᾽ οὐδὲ 

» ΐ Ζ ΄ ; » {. ᾿ ἔπι»). 5 σ-δι Ύ. γὰρ εἰ σιδηροῦς τις καὶ σχληροτέραν λίθων ἔσχηχε τὴν ψυχήν, 

δύναιτ᾽ ἂν ἐν τηλιχούτῳ πάθει φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ τὸ τί λέγειν 

περὶ αὐτῆς τῶν δεόντων ἀφέμενος ποὸς σχυθρωπότητα χαὶ θρή- 

γους τραπήσεται, εἰ χαὶ υτηδείς ἐστιν ἱχανὸς ὥς τε συνεξισοῦν 
Ἀ , ΡΞ . ». ᾿ , Ἔ ᾿ «ε Ἵ Ὶ »" 

τὸ δάκρυον τοῖς ἀλγήμασι' μόνος γὰρ ᾿Ιξρεμίας τὸν θρῆνον 
« “ν ’ . ὦ Ὲ 5. Ὁ τ δ 4 ὃ « , -- ον ΡΣΩ͂ΣΞ “--ὉἹ ἡμῖν συνειργάσατο; εἴπερ ἐξῆν, τὰς δχχρύων πῶγας ἀνελλιπεῖς 

4, 

προχέων ἐξ ὀφθαλμῶν. ᾿Αλλ ἐπειδὴ τὰ τῆς φύσεως ἡμῖν ἐνήρ- 

γῆται, καὶ «μικρὸν ὅσον ὁ δεσποτιχὸς ἀπαιτεῖ λόγος τὸ κλαίειν 

ἐπεδειξάμεθχ, τὰ περὶ τῆς θανούσης καθ᾽ ὅσον ἡ μνήμη δίδωσι 

διεξέλθωμεν - διεξέλθωμεν δὲ ὅσα περὶ γένους, καὶ ἀγωγῆς παι- 

δείας τε καὶ ἀναστροφῆς, ἤθους τε σεμνοῦ καὶ σεμνότητος, καὶ 

ἄλλα ὅσα ἡ παῖς πλεονεχτοῦσα τῷ φιλοτίμῳ τῆς φύσεως τῶν 

ἄλλων διενήνοχε γυναιχῶν " οὐ δὲ γὰρ ὡς οἰχεῖχ θαυμάζων ἀπο-- 

βληθήσομαι, ἀλλ ὡς ἀληθῆ συγγράφων ἀποδεχθήπομαι παρὰ 

τῶν ἀφθόνοις ὄμμασι τὰ ἡμέτερα βλεπόντων, καὶ μὴ μώμοις 
, καὶ μέμψεσιν ἐπιφορούντων τὰ πράγματα. 

Εἶχε μὲν γὰρ τὸ εὐγενὲς μητρόθεν πολύ" βασιλιχῶν γὰρ 

αἱμάτων ῥανίδες ταύτην διέπλαττον, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ προγό- 

γων βασιλεῦσι προσῳχειωμένων χαὶ εἰς πατέρας βχσιλέων ἀπο- 

γραφομένων, χαὶ τούτοις πρὸς χξδος συναπ τομένων, ἐξ ὧν ἀνα- 

σχοῦσα κατὰ μετοχὴν τὸ λαμπρὸν τοῦ “γένους ἐχέκτητο " εἶτα 
, 

σπαργανωθεῖσά τε χαὶ ἀπογαλαχτισθεῖσχ, εὐθὺς ἐκ νηπίου τὴν 
ἐν 



.Ὁ 
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Α » ἐσύστερον ἐχοησομένην προεδήλου τὰς ἀπαρχάς. ᾿Εντεῦθεν συνω- 
υἵλει ταῖς τιθηναῖς, ἤναι προσεπέλαζε, θεραπαίναις συνέπαιζε, 

χαὶ τὸ τῆς διχπλάσεως ἀτελὲς ταῖς νηπιώδεσι τέρψεσι ἀντα- 

νεπλήρου. Εἶπες ἂν αὐτὴν ἰδὼν ῥύδον ἐκ χαλύκων ἄρτι ῥαγέντων 
ἐξανασχόν, χαὶ τῷ χάλλει τῆς ὄψεως τὰ: ὁμήλικας ὑπεραίρου- 

σαν. Ταύτην ὁρῶντες γεννήτορες ἔχαιρον, καὶ ὡς ἐπί τινι με- 

γάλῳ εὑρέματι ἐπ᾽ ἐκείνῃ ἑώρταζον " οὐ δὲ γὰρ ἦν πὼς ἄχαριν 

τὸν πρὸς αὐτὴν ἀτενίζοντα γενέσϑαι, τῆς τοῦ χάλλους ὑπερ- 

βολῆς διὰ βάθους παραπεμπούσης τὴν ἡδονήν. ᾿Ανήγετο μὲν 

ὑπὸ μητρὶ φιλοσέμνῳ, πάντοθεν αὐτῇ προνοουμένη τὸ κόσμιον, 

χαὶ μὴ ἐώσῃ τῷ ἁπαλῷ τῆς φύσεως ἐντυπωθῆνχι τὰ Ἀρίρίθ αν 

αὐτῆς προχγωγῆς χαὶ γεννήσεως τοῖς χατὰ μικρὸν πρὸς 

τὸ σεμνότερον τοῦ ἄθους διχπλάσεσιν ἀναδραμεῖν πρὸς τὸ χο- 

σμιώτερον " εἰ γὰρ χαὶ υή πὼ τὰ τῶν τελείων ἐνήργει, ἀλλ οὐχὶ 
Α “, 

καὶ πρὸς τὰ τῶν ἀτελῶν τέλεον ὑπεσύρετο, τοῦτο μὲν ὑπὸ :... 

εἰργομένη, τοῦτο δὲ ὑπὸ τῶν γϑϊάξα, κινημάτων καὶ μητρι- 
πὐς ὃς 7 5 - , ε , ΄ ᾿ χῶν παιδευμάτων ἀνθελχομένη, αἱ δυνάμει: συμπεπλασμέναι χαὶ 

συγχαταδεθλημέναι τῷ νεαζούσῃ ἀμυδρῶς πω: τῶν νηπιωδῶν 
᾿ ΡΥ. - 

ταύτην ἀνθεῖλκόν τε καὶ ὑπεξίστων. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν τὰ τῆς 

νηπιότητος, χαὶ οὕτω πολυέραστα χαὶ σεμνὰ χαὶ τῶν ὁμηλίκων 
κ σεν {50 ὅς πόσο, ἐδ Ευρα,, ἥτε ἃ δὲ ᾿ β, τὸ ἀτελὲς ἀποχρύπτοντα" ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν νηπίων ὑπεροᾶσα 

γένετο, χχὶ τῇ σωματικῇ αὐξαλόψω τὰ 
, 

ἐ 
᾿ ἐξ ᾿ τ 

ξτο, χαὶ τὰ τοὺ τούπου διηύγαζε χαὶ τὰ «ἢ - δ" Ὡ- ») »» 

ἌΡ... 
: ξ 

«0 Ω ςς -« δ ς- 

χαὶ βεθαιώτερχι καθεστήκασι, τότε καθόσον ὑπὸ τῆς φύσεως 

προὐτρέπετο, κατὰ τοσοῦτον ἐπεδίδου τοῖς χρηστοτέροις. ἾΠ7)ος 

υὑὲν γὰρ ἦν αὐτῇ εὐαγὲς χαὶ σεμνόν, καὶ μαρτυροῦν τὴν τῶν 
Ν 

. ἔνδον κατάστασιν, κατὰ μιϊχρὸν μεταλλαττόμενον πρὸς τὸ ἄμει- 
“« ον δ ,ο Α 

νον καὶ τῶν χαμόθεν "μετεωοιζόμενον" χαὶ ὥς περ τὰ τῶν νεο- 
δ ξ : “7 ΟΝ “πΠ - Σ . γνῶν στοου)ῶν, ἕως μὲν ὁρᾶται ἄπτερα, προσγειοτέρᾳ χ 
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- τ ΞΆ » . Ὁ » ᾿ τῇ πτήσε,, ἐπὰν δὲ πτεροφυεῖν ἄρξηται (ἢ), τηνιχχῦτχ πτερύσ- 
ὌΝ κ'. ἀ1 “"γ,λ ., ᾿ ἔέω δὲ " - - ὃ ἥ σεται ὕψηλα χαὶ μετέωρα, οὕτω δὲ χαὶ αὕτη ταῖς παιδιχαῖ: 

πὶ - “- ᾿ - ».»»» 4 δὰ , ---» -» “5 πρότερον χαὶ γαμχαιπετέσιν ἀἰδδὰ ,νασθεῖσχ πτήτεσιν, ἔπειτα τοῖς 

ἔοξτο ὐξραῳ ἰσοὸν ἀπέχουσχ νη- 

αἱ δι’ ἀμφοῖν, ἀποχῇ τῶν ἄχρων, ο 
" 2] ᾿ 

τῶν μέσων "μηκῆμηδε κορτολ μᾶλλον δὲ καὶ τελε τέρον, ὅσῳ 

ρχυτίχχ πολλῇ τῇ ἐκ τῆς γλώττης ἐχεχρητο τς τία, ἐλευ- 
᾿ς Ν ,ὔ ι [7 

θεροστομούσῃ χαὶ τρχνῶ: διχρθρούσῃ τὰ ἐχφωνούμενα, ὅπερ 
μ᾿ 9 ᾿ “ ο " Α ν, γ 

ΕΞ ὀλίγ ν ἐστὸν, ἰδεῖν. εἰ γὰρ χατὰ τὸν προφήτην « ἐλάλουν 
“ ᾿Ὗ ᾿ ᾿ " ᾿ κ᾿ 

γλῶσσχι ψελλίζουσχι χαὶ εἰρήνην ἐχήρυττον», ἀλλ᾽ ἡ τὰ παί- ͵ 

5 ᾽ν " “" “ “΄ ὥσωυ ρ. ᾿ δὼν ἰδιώμχτα μχχρῷ τῷ μέτρῳ ὑπεραναύᾷσα, ἀπειχὸς οὐδὲν 
3 π ᾿ -- - - ᾿ ἐνάρῆρῳ χαὶ τρχνῇ τῇ φωνῇ τὴν εἰρήνην ὑποφωνεῖν 

᾿ »»Ἅ 4 ι - 

Οὑτω τοι χαὶ στοιχειωδῶν ἥπτετο γραμμάτων, χαὶ μιξε “ ( ΠῚ 

συλλαθῶν, χαὶ ὀνομάτων συνθήχης, ἐν ὧν προχαταρτισθεῖσα τὸν 
[χά 

νοῦν, χαὶ Δαυϊτιχοῖς ψαλμοῖς ἐνεόιθ αι ϑον δι) πες, τῶ τὴξ φύσεως 
7 

ὀξεῖ χαὶ ταχεῖ τούτοις ἐμμελετῶσα, χαὶ ῥαδίως πρὸς νοῦν ἀνα- 
᾽ τ , ΄ , 

πλάττουσχ, ἀπταίστως εἶχε τὴν διὰ στόματος προφοράν, Καί 
᾿ - Ν 

μου τὸ τῆς παιδὸς θχυμάσατε μεγαλοφυὲς χαὶ πρὸς τὰ φύσει 
- 

᾿ 3. “ Α 

χαλὰ εὔπειθες χαὶ εὐήνιον τοῖς μὲν γὰρ ἄλλο!ις παισὶ πολὺ 

τὸ πρόσαντες χαὶ δυσάγωγον πρὸς τὴν τῶν τοιούτων χαθέστηχε 
’ [74 “ὖ ’ Ε “- “ Ε ᾽ ᾽ὔ 

υύησιν, ἅτε τῆς μαλαχότητος τῶν φρενῶν οὐχ ἐθελούσης τερ- 
ἰ 

’ ’ » » »- Α “ ᾿ 

οοτέοων λόγων ἀνχτύπωσιν δέξασθαι ι, τῇ δὲ τοσοῦτον ἐπένθει Ὗ » : ΤΥ 
- 

Ἁ 

τὸ τοῖς τοιούτοις εὐμαθῶς χρῆσθαι, ὡς καὶ αὐθαιρέτως τοῖς 
“ ’ ᾿ - -“ ’ 7 ’ὔ 

παιδαγωγοῖς προσιένχι χαὶ τῷ τῶν θείων λογίων κχταγλυχαί- 

νεσῆῇαι μέλιτι - ἀλλ᾽ ἐχείνοις μὲν ἔσθ᾽ ὅτε χαὶ φόῤος χαὶ ἀπειλὴ 

(") χειρ. αὔξηται. 

ΜΙΕΣ,. ΒΙΒΛΙΟΘ. [ οι 
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μιχρὰ χαὶ μάστιξ (ἡ ἐφέλκεται πρὸς τὴν μάθησιν" τῇ δὲ καλλίστῃ 
ἡ ταύτη παιδὶ ἀπέχρησε μόνος ὁ φυσικὸς πρὸς τὰ τοιαῦτα ἔρως, 

͵ 

, 

ὃν ἐχείνη προσηχαμένη εὐπετῶς εἶχε πρὸ: τὴν μάθησιν, χαὶ 
“Ὁ ε τ ι - ι. 

τοσοῦτον ὡς καὶ συμμαθητριῶν φέρειν τὰ πρῶτα χαὶ ὑπερχεί- 

μενα, φιλοτιμίᾳ φύσεως πλουτοῦσα τὸ περὶ παιδείαν ἀμίμιητον. 
δὲλ δ: ΔΙᾺ ἵ “ ΑΚ , ΝΑ 
Ἀρ᾽ οὖν φύσεως μὲν οὕτως εἶχε περὶ γραμμάτων προπαίδειαν, 

᾿ Ε] 

δυσχόλως δὲ τὰ πρὸς ἱστουργίαν καὶ ἀνεπιστημιόνως ; οὐχ ἄν τις 

τοῦτ᾽ εἴποι" διελθοῦσα γὰρ παρ᾽ ἑχυτῇ τοὺς τῆς ἡμέρας καιροὺς 

ἐμφρονέστατα, χαὶ ἄλλον μὲν ὁρισαμένη τὸν τῆς παιδείας, ἄλλον 

δὲ τὸν τῆς ἱστουργίας, ἀμφοτέροις προσένειμεν ἑαυτήν, νῦν μὲν 

περὶ τὴν τῶν γραμμάτων γνῶσιν ἀσχολουμένη, νῦν δὲ περὶ 
“ » οἰ {11 χ ΕΣ ͵7ὔ 37 τ Α ᾿ 

γυναιχῶν ἔργα χαὶ ἱστοπόνους ἐπιμελείας " ἄρτι γὰρ παρὰ μητρὸς 

ἐμοιξαζομένη πρὸς τὴν ἐν ὑφάσμασι ποιχιλτιχὴν τέχνην χαὲὶ 

πρὸς ταύτην μυσταγωγουμένη καὶ χειρχὴ ὠγουμένη, οὐ πολλῶν 
»“ ιν “ ε - 3 ζ ΡΨ ᾽ Ρ- , 

ἐδεήθη τῶν ἡμερῶν, οὐ χρόνου πορολχῆς, οὐ παιδευτριῶν πλειο- 
» ε τὦ ΕΣ » 9 Ω , “ὦ 

γων, οὐχ ὁδηγῶν ἐμπείρων, ἀλλ᾽ οὕτω τάχει φύσεως τῶν διδα- 

σχομένων ἀντελαμθάνετο, ὡς δοκεῖν ἐντετυπωμένα ταῦτ᾽ ἔχειν 

χατὰ νοῦν, χαὶ διὰ ταῦτα μὴ πολλῆς δεῖσθαι τῆς περὶ ταῦτα 

φιλοπονίας, εἴ περ τῷ σοφωτάτῳ Πλάτωνι πειστέον, ἀναμνήσεις 
“ 3.5 - Ν » -- 

τὰς ψυχῆς μαθήσεις διαγορεύοντι. Εντεῦθεν χερκίδες αὐτῇ 
- ᾿ τ ᾿ 5. ῬΗ ͵ ι “ ὩνΐΝ ᾽ 

προσεχτῶντο, χαὶ λῖνα λεπτὰ ἐζυφαίνετο, χα! τὰ διαπλεχόμενα 

τοῖς τῶν σηρῶν νήμασι σχήματα χαὶ ποικίλματα τοῖς ἐλεφαν- 

τίνοις ἐχείνης δχχτύλοις εὐαφῶς ἐναπαρτιζόμενα, οὐκ εἶχε χόρον 

ἐς τὸ θαυμάζεσθαι. 
γεν ἷν Ἃ 5 " » ᾽ 

Τίς δὲ οὕτως ἢ γεννήτορας ἠγάπησεν, ἢ τὸ ἀχώριστον ἐξ 
» “ ΧΊᾺ “Ἃ ᾿ » ,ὔ " "Ἂ 67 “Ἃ » ε 

αὐτῶν τετύήρηκεν, ἢ τὰς ἐχείνων ὄψεις εὐλαοήθη, ἢ οὐχ ὑπερ- 

βαλλόντως τῷ πρὸς ἐκείνους ἐχράθη ἔρωτι; ἔγωγ᾽ οὐν οἶδα τοῦτο 
ι 7ὕ Ν » ᾿ Ἷ Α Α ἧ Α 5» 7 

χαὶ πείρᾳ τὸ ἀληθὲς χέχτημαι" πολλὰ μὲν γὰρ τὰ εχείνης 
, -" ΡΞ “ἢ ΡΥ ΠΕΣ , ᾿ ᾿ 2 Ἶ 5 ὩΣ 

πρὸς με τῆς φιλοστοργίας σύμοολα τε χαὶ σήμαντρα, ἐπαυχένιοι 

( χεῖρ. μάστης. 
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περιπλοχαΐ, ἀσπασμῶν προσχγωγσί, συνεδρεῖχι διηνεχεῖς, ἀνα- 
“ὦ Ἃ 5 (, 2 ψ τ “ » ᾿ ,ὔ , Η " ᾿ 

χλίσεις ἐπὶ χλινῶν, ἐπὶ γονάτων ἐν ἐπ' χόλπων περιπο- 
Χ “ » ’ “ 3 “ο᾿ » “ ΄ 

βξυσεις, τὸ τῶν αὐτῶν Δ: πογεύςε Ξσθαι ὄψων, τὸ τοῦ αὐτοῦ πο- 

χτος ἮΝ τὸ περὶ πᾶν τῶν ὁτιοῦν προσφερομένων χαὶ 

γ Α . ᾽ .. “ “᾿ 

κ: ἰδ ὑπολα αμόνες κελκοὴ τὰ μὲν τοῦ σώματος χαλῶς 
τ Α δὲ " ᾿ ! Ρ Δ ϑι 

ως: ἔδει, τὰ δὲ χχτὰ ψυχὴν οὐχ ὃ ΒᾺΝ τ ν 

Ν “Ό  ρ 

-ς, ψῳν ἂν ω 

ε 7 ε , 5 Α 

ὁμοίως; Ἢ ὡς οὐχ Ἂς τὶς παῖα η περὶ αὐτῆς; οὔμενουν " περὶ γᾶρ 

τοὺς ἐπιλυχνίους ὕμνους χαὶ τὰς ἐννύχους δοζολογίας, ποσοῦτον 

ηδενὸς ἐφυστερίζον τῶν τῷ νχῷ προσιόν- 
.᾽ ᾿ ι ἐν ας, νέφει, ἡ : εἰχε τὸ τρόγυμον χχὶ [ .λ 

" 

τῶν, ὡς ὑπόπτερος πρὸ: τοῦτον αὐτομολεῖν, καὶ στάσει ἀκλινεῖ 

χαὶ προσο ἢ τῶν ὕμνο υμένων τὸ πρὸς θεὸν ὑποσημαίνειν εὐλα- 

βές, ἢ καὶ ψαλμοὺς ἑσπερίους αὐτομαθῶς ἀπεφθέγγετο, καὶ 
αι -. 4 » , ᾽ “ο » , εὐ ῶν ἘΞ 
ῥήσεις Δχυϊτιχὰς ἐκ πρώτης ἀκοῆς ἐδιδάσχετο, καὶ ἄδουσι συνῇ- 

᾿ , ᾿ ς " 

ὃς, καὶ τῶν ὑπ φωνουμένων τοὺς θείους ὕμνους ἐπαχροωμένη 

οὐδὲν παρίει τῶν ὅσα ἀδψὺξ ὑμνῳδίαν θεῷ πε μέμά ἀμ ἀναφέρε- 

σθαι. τί οὖν, ἐν μὲν ἐχχλησιαστιχῇ παρχστάσει τοσοῦτον εἶχε 

τὸ ἐφετόν, ἀπελείπετο δὲ τῶν μυστικῶν τελετῶν χαὶ ἱερουρ- 
’ - “ἍἋ » , τὼ ᾿ ,ὔ : ᾿ » 

γιχῶν; ἢ κἀν ταύταις ἐδείκνυ τὴν προσεδρείαν χαὶ ἐπιμονήν; 

οὐ τῶν αὐτόθεν δὲ μετεῖχεν ἁγιχσμάτων ὡς καθαρὰ χαὶ ἀυό- 

λυντο:, ἢ τούτων μὲν μετεῖχεν, οὐχ εὐλαζῶς δὲ χαὶ χοσμίως 
ι ᾽ν Ν 

χαὶ μετὰ τῆς πρεπούσης αἰδοῦς γυναξ ίν; ἢ καὶ τοῦτο ἔπραττεν, 
᾽ - ’ , « ᾽ 

οὐχ ἐπιχαλυμμᾶσι ὃ᾽ εὐστόλως ἃ νεάνισι υᾶλλον προσήχε: χα- 

τεχαλλύνετο; ἀλλ εὐρεθήσεταί τις οὕτω: ἀχράντως, ἀμολύντως 

τῶν μυστηρίων μετέχουσχ; ἀλλ ἐπ ποφθήσεταί τις ἐν κόραις οὕτω 

τοῖς θείοις πρύτοσετοις ξειμένη, ὡς ὀρθρίοις παρουσιάζειν ἐν ἄσμια- 
«ς σι, 1 χαὶ τῶν ἀδόντων τοῖς χοροῖς συνεφίστασθαι χαὶ ὑμνῳδὸς 

μετὰ τῶν ἄλλων γνωρί (ζ: σθαι; ἐγὼ μὲν οὐχ οἶμαι" εἰ δέ τι; 

εἰς τοσοῦτον χάριτος ἀναῦι ιθχοῆ νυν! χομπάσει, ὡς ἐξισωθῆναι 
ἢ 

τοῖς τχύτη: προτερήμασι, πάντως τὸ τῶν χολοιῶν πείσε:τχι" 

Ὁ 
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πτερορρυήσει γὰρ τάχιστα καὶ ἀποθαλεῖται πᾶν τὸ ἐπείσακτον, 

χαὶ τότε γνώσεται ὅσον τὸ διάφορον τῆς φυσικῶς χεχτημένης 

τὰ χόάλλιστα, πρὸς τὴν ἐπιπλάστως καὶ περιέργως πτεροφυοῦ- 

σαν χαὶ ἀναθάλλουσαν. 

Ἔχ τούτων ποὶ τὰ τῆς ἀγωγῆς αὐτῇ προήχθη; ὡς γὰρ 

φυτὸν εὐγενὲς γῆθεν προχύψαν χαὶ πρὸς αὔξησιν ἀναδοθὲν πα- 

ραδείχνυσι ταῖς χατὰ μικρὸν αὐξήσεσι τὰ τῆς εὐγενείας γνω- 

ρίσματα, πάλαι μὲν δυνάμει ἐν αὐτῷ ἐγχείμενχ, νῦν δὲ χαὶ 

πρὸς ἐνέργειαν ἐχφαινόμενα, οὕτω χἀν τῇ πανευπρεπεστάτῃ 

ταύτῃ χόρῃ, ταῖς μεθηλιχιώσεσι καὶ σωματικαῖς διαπλάσεσι τὰ 

ὑπερφυοῦς αὐτῆς κάλλους παρεγυμνοῦτό τε χαὶ ὑπεφαΐνετο, 

ἕως ἔνατος ἐνιαυτὸς ἐπιστὰς ἐχφαντιχώτερα ταῦτα παρίστη χαὶ 

πρὸς πολιόν μα μετήμιειθεν ὡραιότητα " καὶ οὐ τοῦτο μόνον, 

ἀλλὰ καὶ πᾶν εἴ τι ἄλλο ταύτῃ προσῆν ἀτελές, τοῦτο ἀδήλως 

μετερρύθμιζε πρὸς τὸ τέλειον. ᾿Εντεῦθεν ἀνεζωπυροῦντό μου τὰ 

σπλάγχνα, καὶ ἡ ἐγχόρδιος φιλοτεχνία ἐπὶ πλέον ἀνέφλεγε, 

καὶ οὐχ οἷός τε ἦν φέρειν τῆς ἐπὶ τῇ κόρῃ χαρᾶς τὸ ἀμέτρητον" 

τὰ γὰρ τοῦ χάλλους αὐτῆς κατὰ μιχρὸν ἀναχαλυπτόμιενα σή- 

μάντρα, χαὶ ὥς περ ἀπότινων χρυπτῶν ταμείων ὑπεξιόντα χαὶ 

φανερούμενα εἷλκέ με δεσμώτου δίκην πρὸς τὸν ἐκείνης ἔρωτα 

πατριχόν, χαὶ οὐκ ἦν πως μὴ τῷ τοιούτῳ πάθει ἁλόντα με 

ἀπαθὴ τελεῖν καὶ ἀνέοαστον. Καλὸν δὲ μιχρὰ περὶ τοῦ ταύτης 

χάλλους διαλαθεῖν, ἵν ἔχωσιν οἱ ἀχούσαντες εἰδέναι οἷον εἶχε τὸ 

πανευπρεπὲς χαὶ ὑπέρσεμνον καὶ τοὺς τῶν πολλῶν ὑπερνιχῶν 

ὀφθαλμούς. 

Ἔπλασεν ὁ ἀνεπίληπτος πλάστης κεφαλὴν οὐχ ἐπιμήχη, 

οὐδ᾽ εὐρύτερα τὰ ἐφ ἑχάτ τεοῖὰ ἔχοναχν, οὐ δὲ υὑετώπῳ πλατυτέρῳ 

χεχρημιένην τὸ μὲν γάρ, Σκυθικόν, τὸ δέ, ἀπρεπές, χαὶ ἀμφό- 

τερχ οὐχ ἐπαινετά ἀλλὰ τῷ στρογγύλῳ μὲν αὐτὴν περιεχό- 

σμησε πάντοθεν, χαὶ δεχτιχὴν τῶν χοριχῶν κόσμων χαὶ χαλ- 
Ν Ἀ λωπισμῶν εἰργάσατο. Αἱ δ᾽ ὀφρύες οὔτε πρὸς τὸ ἄγαν καμπύλον 
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πεοιεχλίνοντο, οὔτε πρὸς τὸ λίαν εὐθυτενὲς ἀπετείνοντο τῶν 

ἀμέτρων γὰρ ταῦτχ᾽ ἀλλὰ ΠΡΟ περὶ τὰ ἄχρα ἐπιχαμπτό- 

μεναι χαὶ ἠρέμα χατὰ τὸ μέσον χοιλχινόμεναι, τὸ εὐπρεπὲ 

ὑετὰ συμμετρίας ἐπλούτουν τά γε μὴν πέρατα ὅσα πρὸς τὴν 

τῆς ῥινὸς ἀπαρχὴν χαταλήγει ἑκατέρωθεν εἰς ταὐτὸ συνιόντα » 
τοπτοῦτον εἶχον τὸ ἀπ ἀλλήλων διχιρετόν, ὅσον τῇ διαστάσει 

Ἁ 

τὸ εὐθὺ τῆς ῥινὸς χαταφαίνεσθαι, καὶ ὅσον ἀρχομένη μέχρι 

πόσου χάτεισιν. Αἱ μέν τοι τῶν ἄχρων συνελεύσεις οὐ πάντη 

ἀπελεπτύνοντο᾽ ἦν γὰρ ἄχοσμόν τε χαὶ ἀκαλλώπιστον " ἀλλ᾽ ὡς 

ἀπό τινος στιγμῆς ἀπαρχόμεναι, χαὶ δασύτητι ᾿ Ἐῤμμ παχυνό- 

μεναι, καὶ βραχεῖ τῷ ἐπιχαμπεῖ σεμνυνόμεναι, καὶ χατὰ μιχρὸν 

λεπτυνόμεναι εἰς ὀξὺ κα Ἀρίαν ἐμελαίνοντο δὲ χαταχόρως τῇ 

ἐχκ μετώπων ἀποστιλθούσῃ λευχότητι πολλαπλάσιον πλουτοῦσαι 

τὸ εὐπρεπές. Τὰ μὲν τοί γε ὄμματα δίχην ἀστέρων ἀπέλαμ-- 

πον, οὐ χκυχλοτερεῖ σχ: ὐβ ἀλλὰ μὑεὶ ἔθει υὲν ἐχχαλλύνοντο᾽ 
ϑωὼφ 

ή 

τὸ δὲ πάντοθεν ἶσον ἐχφεύγοντες, ταῖς ἐφ᾿ ἑκάτερα παρεχτάσεσ 

διετείνοντο. ἃ τῇ ῥινὶ γειτονοῦντα χαὶ οἷον χαλύχων ἄρτι 

διχσχιζομένων τερπνότητι ὁμοιούμενα, εἰς ἀμίμητον χάριν ἀπει- 

χογίζοντο, δίχην ῥοιᾶς λεπύρων τῶν βλεφάρων ἐπιχειμένων, χαὶ 

τὸ περιχαλλὲς φρουρούντων τῶν ὀφθαλμῶν, ὑφ᾽ ὧν ὡς ἄψαυστοι 

χόραι θαλαμευόμιενοι παρθενικὴν ἀγλαΐχν ἀπέλαμπον " ὅσον δὲ 

μέσον συνελαμθάνετο, ἀκράτῳ λευχότητι χατηγλάϊστο, ἐπινη- 

χομένου ταὐτῃ τοῦ χυχλοειδοῦς μέλανος, χαὶ ἀμιγεῖ τῷ χρώ- 

ματι τὴν ἑκατέρων εὐπρέπειαν πρὸς τὸ ἀσύγχριτον ἀναφέροντος. 

Τί δὲ χαὶ ἡ ῥίς; διεμορφοῦτο μὲν πρὸς τὸ εὐθυτενὲς χαὶ 

ἀπαρέχχλιτον, μήτε τῷ σιμῷ ὀὐλ δαξε μένα υἱήτε τῷ ὑπερα- 

γεστηχότι ἀντιμιμουμένη, ἀλλὰ τοσοῦτον ἀνέχουσχ, ὅσην μεθό- 

ριον εἶναι τῶν παρειῶν, διϊστῶσα τὰ φυσιχὰ τῶν χρωμάτων χαὶ 

τοῖς οἰχείοις χώροις συμπεριχλείουσα. Μυχτῆρες δὲ τῇ λοιπΊί 

τῶν μελῶν συμμετρίᾳ παραμιλλώμενοι, οὖτε πρὸς: τὸ ἀσχημο- 
» 

γέστερον ἀνεώγνυντο, οὔτε πρὸς τὸ ἀτιμότερον συνεστέλλοντο, 



Θ᾽: 

το ΜΙ ΧΑΗΛ ΨΕΛΔΔΟΥ 

» Α - Σὲ ς - ᾽ 

ὁλλὰ μέσω: πως ἀνχπ ταμένοι, χχὶ τοῦ ἀέρος σπῶντες ἐλευ- 

ἐμ ὅσον ὑγ ιὲς κι νδὶ ὔχκρατον, ὑπὲρ τὰς τῶν χολοσσῶν ἐθχυ- 

μάζοντο μυριότεχνα. Τό γε μὴν στόμα συ υμέτρως διηνοιγμένον 

τοῖς χείλεσιν ἐσεμνύνετο, χείλεσι τοῖς ἐρεύθει πολλῷ χαταπυρ- 

σευομένοις, οὐ ῥοιὰν ἀπομιμ. 
5 

Ξ 

ὀαμέγθις την ὕπο οσχις ζομιένην χαὶ 
“-ὧὦ ᾽ 

τῇ ἐρυθρότητι τὸ εὐπρεπὲς ἐπιφερομένην, ἃ χαὶ Σολομῶν ἐν τοῖς 
5 

ἄσμασι χαλῶς ἐπαινέσας, πολλὴν αὐτοῖς τὴν εὐφημίαν ἐπέχεεν ᾿ 
9 5 

ἐμοὶ δοχεῖ μὴ δ᾽ ἂν αὐτοὺς τοὺς τῶν λίθων ἄνθρχχας ἐρίζειν 
ε 

ὑσοφανὲ: καὶ πολύφωτον, ἡνίκα τὸ ἡλιαχὸν πρὸς τοσοῦτον πὺυ 

φῶς προσεμιπίπτον αὐτοὶς τἐρ ρυθροθαφεῖς ἀκτῖνας ἀποπέμπειν 

ἐ χριζζεται" ὃ ὁπηνίχα τῷ σεμνῷ μειδιάματι τῆς χόρης δια- 

νοιχθεῖεν, τοὺς λευχοτέρους ὀδόντας παραδεικνύουσι δίχην μαρ- 

γάρων στιλθολάμπων στοιχηδὸν συχτεβθι εύρυο χαὶ ὅρμῳ τινὶ 
5" ἧς ᾿ ͵ὔ » 

κρυστάλους ἔχοντι λαμπροτάτους χαὶ εἰς: πἪ Ξριστέονιον 

χόσμον ἐξειργασμένους οὗτοι τοῖς πυρσολαυμπέσι περισχεπόμενοι 

χείλεσι πολλὴν τὴν ἐκ τοῦ μειδιάματος ἀποσ τάζουσιν ἡὲ 

συγ[χε ερχννυμιένης τῇ ἐἰμεργαιονς λευκότητος, τὴ ἐρυῦ ότητι, 
᾿ Α 

χαὶ πολύχρουν τινὰ χαὶ συμυλγῆ χβιν ἀποτελούσης. 

Αἱ δέγε. παρειαὶ τῷ εὐτραφεῖ τῶν ἁπαλωτάτων τΘΡ ΩΝ - 
"- 

“- ,ὔ ι ᾿ “Ὁ ΩῸ , 

ποσῶς παχυνόμεναι, καὶ πολλὴ τῇ λευχότητι καταγλαὶζ τἰμάναμ, 

τὸ ἀπαστοάπτον εἶχον μετὰ τοῦ θέλγοντος᾽ ὧν χατὰ μέσχ 

ῥύδων ἐρυθρῶν ἐπεφύοντο χάλυχες, ἃ ἐκ τοῦ περὶ χαρδίαν ἀνα- 

διδόμενα αἵματος χαὶ διά τινων ἀποχρύφων πόρων ταῖς παρειαῖς 

ἐξανίσχοντα, τὸ γλυχὺ καὶ ἀκόρεστον ἐνεποίουν τῆς ὡρχιότητος, 

διηνεχῆ πλουτοῦντα τὴν ἀνθηρότητα, μήτΞ χειμῶνος φθίνοντα, 

υήὴτε ἐν μετοπώρῳ φυλλούολοῦντα, ἀλλ᾽ εἰσαεὶ τὸ ἀερίζον τε 

χαὶ τεθηλὸς συντηροῦντα χαὶ σώζοντα " ἐς τοτοῦτον γὰρ ἡ 

τεθήχει καὶ ἤκμαζεν, ὡς πείθειν. τοὺς θεῶΞ ἐ 

μένου: καὶ χερσὶ δρέπεσθῦχι τὴν τῶν φυσιχῶν ἀνθέων χαλλονήν 

οαχήλου δὲ ἡ χεφχλὴ ἐπεπήγει, ταύτῃ ἀνχλογοῦντος, 



ΕΗ ᾺΦΥΘΗ ΚΘ ΘΙ. Τὰ. 

΄ κ , ᾿ 

ὡς: μὴ τὴν ἐκείνης λυμαίνοιτο χαλλονήν, υή τ ἄγαν ἰσχνοῦ χαὶ 

λεπτοῦ χαὶ τὴν τοσχύτην ἀτιμάζοντος ὡραιότητα, ἀλλ ὥς: πϑξο 
" »Ῥ» "5 

τις χρύσταλος τορευτός, ἢ τὰ ἐξ ἐλεφάντων διχστιλθούμενα 

τυήματα, ἢ πύργος Δαυΐὴ ὁ ἐν Θχλφιὼθ κχτὰ τὸ ἐν ἔσμαοσιν 

εἰρημένον, τὴν τῆς χόρης ἀνεῖχε χεφαλήν, θρόνον οὖσαν αἰσθή- 
ε Α 

σξων, χαὶ δοχεῖον τῆς προσούσης αὐτῇ ὑπερ ἡλιχίχν χόρη ς φρο- 

γνήσεως. Τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ τριχῶν; ἀπὸ κἀρυφῆς γὰρ αὐτῆς 

ἐχφυόμεναι, μέχρι σφυρῶν χαθίεντο, ὥς περ ἐξ ἀρούρας εὐγείου 

χαὶ νάμασι χαταρρύτου στάχυες εὐθαλεῖς ἀναφυεῖσχι χαὶ βλα- 

στήσασχι, αἱ χατὰ νῶτα μαχροτενῶ: ἐφχπλούμεναι χχὶ δίχην 

ἀνθέων αὐτὰ περισχέπουσαι, οὐλότησί τισι χαὶ περιχλάσεσιν ἐφχι- 

δρύνοντο, ξανθότητι βαθείᾳ καὶ μικρὸν ὑποχρυσιζού οὐσῃ κατα- 

γλαϊζόμεναι " αἱ δ᾽ ἄλλαι χατὰ μέτωπον διχῆ διχιρούμεναι, χαὶ 

χαθ᾽ ἑκάτερα μέρη ἐχτάδην ἐπιχαμπτόμεναι χαὶ διευθε ετι ζόμιε ἐναι, 
᾿ - , 3 νῇ - ἼΞΞ Ἵ 

χαὶ τοῖς ὑπενθέτοις ἀμφιδέσυοις περισφιγ γόμεναι ἜΣ ΣΤ ΈΤΕ ΠῚ 
δ ωὐθλυζου»δωνδνρ τ δον τὼ: μεναι, ἀχόρεστον ἄνε λυζον ἡδονήν μ80 ὧν χαὶ ἀπὸ υην[γὴ κῶν 

Ἅ χατιοῦσαι, χαὶ δίκην βοτρύων, ἢ χροσσωτῶν ἀνθοθαφῶν εἰκα- 

ζόμεναι χαὶ σιαγόνας χατασχιάζουσαι, ὡς ἐχ μιᾶς πηγῆς: κρουνοὶ 
ἥν. Δ ᾽ Α ᾿ ᾿ ,ὔ -“ » , . 

παρεθείχνυντο᾽ ἀλλὰ χαὶ τὸ τούτων γρῶμα οὔτε πάντη πρὸς 

ὃ ξανθὸν διεχρώννυτο, οὔτε πρὸς τὸ λίαν μέλαν συνεσχιζ τὴ 

ἀλλὰ βραχύ τι βαυβίδθνσθει πλέον δὲ πρὸς τὸ χρυποΞιδέστερον 

ὑεταμορφούμενχι, οὐ καθὸ τὴν φύσιν ἐστίν, ἀλλὰ χαθὺ μεθ᾽ ἐ- 

τέρων ἀνακιρνάμιενον τβνία ἤτρΝ ἀμυδροτέρχν χαὶ βχθυτέραν 

τὴν αὐγὴν ἐπαφίησι. 

Καὶ μὴν χαὶ οἱ βραχίονες εὐαβμόροιος τοῦ σώματος ἼΣΟΣ 
᾽ Α , ͵ "»" Α 

μένοι, οὐ πρὸς τὸ ἀνδρωδέστερον, ἀλλὰ πρὸς τὸ θηλυπρεπέστερον 
. , ᾿ -“-. ᾿ , ἣΝ 

διαπλαττόμινοι, χαὶ τῷ λείῳ χαὶ ὁμαλῷ τῆ: ἐπιφχνείχς ᾿ἐκὴ 

υορφούμινοι, μέχοι καὶ προχαρπίων διέσωζον τὴν ὁμοίωσιν " ἣν 

χαὶ λευχώλενόν τις πρϑφειξών, οὐ πόρϑω πεσεῖται τοῦ ἀληθοῦς. 

Εἶχ ὃὁς Ἂν τῶν πρηχαρπίω εϑόστωρο! συμπεφυχότες οἱζ περ χλά- 



Ἵ2 ΜΙΧΑΗΛΔΨΥΨΚΚΑΛΟΥ 
᾿ ’ . “ Α Α , ᾽ὕ » ,ὔ 

καὶ λειούμενοι, εἶτα κατὰ βρχχὺ λεπτυνόμινοι, μέχρις ὀνύχων 
-» 
ΚῪ 

κατέληγον᾽ εἶπες ἂν αὐτοὺς ἰδὼν ἐκ γε πρίστου ἐλέφαντος ἄρτι 

διατμιηθέντας εἰς δχχτύλους χειρὸς διαγεγράφθαι. 

'“Γοὺς μ τοι μαστοὺς εἶχεν ἀώρους χαὶ ὀυφακίας, μικρὸν ἢ 

οὐδὲν προ πτξιν δυναμένους, χαὶ ὑήπω εὐαφεῖς εἶνα! γινῶσχο- 

᾿ 

μένους, ὑμν τι. λλοντο νΑι ἀτελείχ, καὶ τοῖς ἔνδον ὑέλεσι 

συνεχρύπτοντο, οἷά τινα χειμιήλια ἄψαυστα ἀσυλίᾳ μόνῃ τετιμη- 

μένα. ᾿Οσφύς, οὐδὲ μϑΝ πόρρω χαθεστηχυῖα τοῦ εὐπρεποῦς, 

ἀλλὰ ζώνῃ περισφιγγομένη καὶ δεσμουμένη ἐστενοῦτό τε καὶ 

ύνετο, τῶν χενεώνων εἴσω συννενευχκότων, ἅτε χενῶν ὄντων 

χαὶ μιηδεμιᾷ ὀστώδει πλάσει συντεθειμένων " εἶτ᾽ ἐχεῖθεν καθ᾽ ἑἐ- 

χάτερα τῶν μηρῶν εὐρυνομένων, τοῦ ἐν πὰρ τ ᾿Αφροδίτης 

ἀγόλματος κατ᾽ οὐδὲν ἠλαττοῦτο, ᾧ καὶ πρὸς ἔρωτα συμμιγῆναί 

τινὰ υὖθοί φασιν ἁλόντα τῇ ὡρχιότητι τοῦ ῦ ἀγάλ ϑατος. Κνῆμαι 

δὲ χαὶ γονάτων ἁρμονίαι, αἱ μὲν λειότητι χαθωραΐζοντο, --- 
» ΙΝ το, » 4 2 " ᾽ Ε 

δὲ τῇ εὐστρόφῳ κινήσει τὸ ἄπταιστον ἀπεφέροντο᾽ ἀλλ οὐδὲ 
Ἁ 

ὰ 

σφυρὰ χαρίτων ἦν ἄμοιρα, κἀκεῖνα γὰρ λευχαινόμενα καὶ εἰς 

δ “᾿ Α 77 » ᾽ ἰγ 

Οὑτὼ τοῦ παντὸς: ἔχοντος αὐτῇ σώματος, καὶ εἰς ὅσον μὲν 

δεῖ λεπτυνομένου, ὅπου δὲ γρὴ εὐρυνομένου, χαὶ μηδὲν τῶν [ λῶ ἡν ἰ" ᾽ ν Ψ χρὴ ϊ με ᾽ μη [] 

-Ὡ ᾽ , “ Α Α ,ὔ ι 7 ᾽ ᾽ 

μελῶν ἐχουσῃ ὃ μὴ μετὰ συμμετρίας χαὶ κάλλους ἐχεχτήτο, 
» ᾽ 3 ᾽ ε » 7 

οὐδ᾽ ἡ τοῦ παντὸς χροιὰ σώματος ἀτερπὴς ἦν καὶ ἀνέραστος. 

Λευχόώτητι υὑὲν γὰρ ἀνιγεῖ χαὶ εἰλι ἰχρινεῖ διεπέπλαστο, ὡς νο- 
Ὁ». τ χ ε 

υΐξειν χιόνα καταπεσοῦσαν ἄρτι λευχαίνειν τὸ ὑποχείμιενον " τὸ 
Ἁ 

δ᾽ αὖ ἐρυθρὸν ἐν μὲν παρειαῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν μελῶν οἷς 
"“, ᾽ ᾽ " Ν Ν᾽ δ 

προσῆχεν ἐχφύεσθαι, ἐπλούτει τε καὶ ἀπεφέρετο, τὰ ὃ ἄλλα τὴ 
Π 

λευκότητι παρῆκεν ὅσα πλέον ἔδε,; τῶν ἄλλων χχταχαλύπτεσθαι. 

Καὶ τούτων ἐμνήσθην, οὐχ ἵν ἐκείνην ὡραιοτέραν τῷ λόγῳ 
͵ τη ω͵-ἍνὸΟ'ὃ “ “- 

καθυποδείξω - εἶχε γὰρ χαὶ πρὸ τοῦδε τὸν λειμῶνα τῶν φυσι- 
» 

“ Ε , ᾿ Ὁ Α ξ 

χῶν ἀνθέων ἐν τῷ ταύτης πεφυτευμένον σώματι, καὶ τὴν ῥο- 
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δωνιὰν τῆς ἀμωμήτου μορφῆς ἐν αὐτῇ χομῶσαν χαὶ θάλλουσαν, 

ἀλλ᾽ ἵν ὑμῖν ὑποδείξαιμι ὅσον ὑπερλάμπουσχ τῷ χάλλει, καὶ 

ἡλίχον κύώόσμον καὶ συμμετρίαν μελῶν ἐν ἑχυτῇ περιφέρουσα, 

Ι καὶ πᾶν κάλλος καὶ ὡραιότητα τῇ ῬΑ ἀρραδᾷ νικῶσα χαὶ ὑπερ- 
5 ε , 

αίρουσα, καὶ τὰς πώποτε θαυμαζομένας ἐπὶ ἐκ ομῇ, τὴτι χάτω 

θεῖσα, χαὶ υηδ᾽ ἐγγὺς στῆναι παραχωρήσασχ, ὅμως ὑποπέπτω- 

χε βρόχοις θανάτου χαὶ τῷ κοινῷ τῶν ἀνθρώπων ἐλειτούργη- 

σξ νόμῳ. 

Ταῦτα μὲν πρῶτον ἀνεπτέοουν χαὶ διανίστων χαὶ πρὸς γα- 

νἡλίους ἐλπίδας ἠοέθιζον- τό τε γὰρ τῆς ἡλικίας ἐμδισονοίδος 
“. ς 3 ΄"- δωυ 

ἀνάστημα, χαὶ ἡ ἐναέριος τῶν ποδῶν χίνησις, χαὶ ἡ τῶν “ιτώνων 
ε , ΕΙ ι « "εὭ - , 

ἐν τῷ βαδίζειν ὑπηνέμιος ἔπαρσις, χαὶ ἡ τῶν λεπτῶν λίνων 
Α 

χαὶ διαφανῶν χατ' ὀσφὺν μὲν συναγωγὴ χαὶ συνίζησι:, χχατὰ δὲ 
Ἀ χά , ᾧ Φὺν 

σφυρὰ χαὶ πόδας ἐξάπλωσι: χαὶ 1 πρὸς ἀέρα ἐπίδοσις, ἥ το ἀπὶ αὐ- 
-“" 2 » , 9). ᾿ κ - 

τῶν ὥμων καὶ αὐχένος περιοολὴ χαὶ σύνθεσις, καὶ πρὸς ἕκαστον 

τῶν περ ιστερνίων χαὶ γωτιχίων υὑξλῶν ὥς περ χόλλησις χαὶ 

κἀρίθοῦν: οὐχ ἀτερπῆ με πρόμαντιν ἔπειθεν εἶναι, ὡς ταῖς 
. , ,ὔ : 7, λ᾽ "ἢ “- 5» ΓΡ π ᾿ 

ἁπάντων γλώσσαις ἐγλείσεται, καὶ πολλοῖς τῶν ἐν δόξῃ ἐπαι- 

νεθήσεται καὶ θαυμαστωθήσεται, καὶ εἰς λόγου νύμφην ἐξαι- 

τηθήσεται. Διά τοι τοῦτο μάργαροι μὲν καὶ λίθοι, καὶ ὁ πονηθεὶς 

εἰς χιτῶνα χρυσὸς τοῦ ταύτης χάλλους ἡττώμενα, ὡς τῇ ἀστρα- 
’ - “ , ε » , 

πῇ τῆς θέας ὑπερνιχώμιενα, πρὸς χολὴν ἐτρέποντο, μὴ ἜΝΑΝΝΝ 
“-- ; “ὖ κ “ ᾿ 

ταύτην κοσμεῖν περιττότερον᾽ ταῦτχ γὰρ τῶν μὲν ἀμόρφων 
ῃ ΜΝ ᾿ ᾿ ᾿ ΝΣ: 

χαὶ ἀώιω, ἐλέ έγχϑι τὸ ἄκοσμον χαὶ ἐπίπλαστον, ἐπὶ δὲ φυ- 

σικαῖς μορφαῖς χαὶ κάλλεσιν ἐντιθέμενα, τὴν ἧτταν φέοΞιν οὐχ 

ἀπαναίνεται" οὐ δὲ γϑϑ ἦν ριχυχένιοι χόσυοι χαὶ ομβΑρόμ Ο τοῦ, περ 
" 

“᾿ " "“- νΡΡῬ Κ , Ἂς , -. - ᾽΄ δέ Ἢ ἢ ὦτων ἐλλόθια, ἢ στέρνων διαφχνῇ χαλλωπίσματα, ὴ χοηδέμνων 

" ᾿ δι. -- ΟΥ̓) Λ , » δι Ξ-᾿ "“.: - » Ἢ λῪ χαὶ ἀμφιδέσμων πυργώματα, ἢ γεγοητευμένων φαρμάκων χρά 
ΠΩ ᾽ ΄, « - » 2 ε ὰ 

σξις καὶ μίξεις ἀντίῇεοι, ἢ πλοχάμων ἀλλοτρίων εὑρέματά τε 
» ἃ ; 

χαὶ μα] χυεύματ α, δύναιντ᾽ 2: ρὃς πλείω χαλλωπίζειν ταύτην 
ἰ 

εὐπρέπειαν, ὡς τῶν φυσιχῶν μαλαμρα έν τὰ τῶ» θέτει 



14 ΜΚΑΗΛΟΥΕ Δ ΟἿ 

παρωθουμένων, καὶ τοὺς αὐθημέρους πλάστας ὡς λήρους καὶ 
» 
᾿] 

νόθους ἐξελεγχόντων. ᾿Ελχεσίπεπλον ἂν αὐτὴν ἰδὼν εἶπεν Ὅμη- 

ρος, ἢ καλλίσφυρον, ἢ ἀργυρόπεζαν, ἢ ὅσα ἐχεῖνος τὰς ᾿Ελλήνων 

θεὰς ἐξυμνῶν, τὸν περὶ αὐτῶν ἔπαινον εἰς ὕψος ἀνήγαγε" πῶς 

ἂὰρ οὐ χρεῖττον αὐτῶν δοξασθήσεται; ὅπου γε, αἱ μὲν πάθεςι 
ὡ 

ὮΝ Ὁ 
“ἸΝ 

«΄- 

- 

ιίξεσιν αἰσχραῖς ὑποπεσοῦσαι, τὸν περὶ τοῦ κάλλους ἔπαινον 
΄- πηνέγχαντο, χαὶ τὴν τῆς θεώσεως χλῆσιν χρόνῳ χαὶ 

ι προσεχτήσαντο; ἡ δέ, καλλίστη ἡ γυναιχῶν χαὶ οὐσχ 

χαὶ γνωριζομένη, χαὶ τὸ τῆς παρθενί χς χάλλος ἀμόλυντον φέ- 

ρουσα, καὶ μηδενὶ ἐμπαθεῖ λογισμῷ καταμολυνθεῖσχ τὸν νοῦν, 

οὐκ εἰχίτως τοὺς μύθους παραγχωνισαμένη, μετὰ τῆς ἀληθείας 

τὸ οἰχεῖον κάλλος, ὃ παλιὰ αιλαι διςαόρφωσαν ἄχραντοι, ἀυνιώμ᾽ητον 

τοῖς εὐφημεῖν ἐθέλουσι παραστήσειεν; 

Τούτοις ἐγὼ γεγηθώς, χαὶ περιχαρὴς τῷ τῆς παιδὸς εὐτυ- 

χήματι ὦν, οὐχ εἶχον ὅς τις χαὶ γένωμαι, ἀεί μ τῶν περὶ αὐτῆς 

χρειττόνων ἐλπίδων διαδεχομένων πρὸς τὸ φαιδρότερον, καὶ τὰ 

πατρῷα ἐρὸν ἡ μϑδὴ παρὰ ταύτῃ ἀναφλεγόντων, καὶ τῶν τῆς 

ἡλιχίας μειζόνων ϑαθμῶν καὶ ἀνχόάσεων τὴν ἐμὴν ἀνακτωμένων 

ψυχὴν καὶ πρὸς τὸ εὔελπι μεταφερόντων " τίς γὰρ ἐκείνην ὁρῶν 

χαὶ ὑπὸ τοῦ ταὐτῆς κάλλους, τοῦ ὥς περ μὴ ἐκ στοιχείων 

υξμορφωμένον, ἀλλ ἐξ ἀκηράτου χειρὸς διαπεπλασμένου, θελγό- 

υξνος, οὐχ ἐντροπαλιζόμιενος ὁρᾶται, χατὰ τὴν ποίησιν; τίς τὸ 

ἐχείνης ἦθος χαὶ τὸ τοῦ καταστήματος σεμνόν τε χαὶ τίμιον 

ἐνωτιζόμενος, τὴν «πρὸς τὰ κρείττω μεταθολὴν οὐχ ἐδέξατο; 

τίς τὴν τοῦ σώματος διάπλασιν στοχαζόμενος, καὶ μελῶν χαὶ 
- . ον τ κ ΕΣ ᾽ 3 “- 

υξρῶν συμμετρίας χαὶ ἁρμονίας περισχοπῶν, καὶ τὴν ἐπ αὐτῇ 

« 

τοῦ πλάστου φιλοτιμίαν ἐννοούμιενος, οὐ μετὰ θάνατον ἀπῆλθε 
,ὔ 7 ο Α “Ὁ »» ζ ’ , 

χταπληττόμενος; τίς μελετῶσαν τὰ τοῦ Κυρίου λογια θεχοά- χὰ 
“' Ν" Ἷ “ἃ » Ν ΩΣ , ΄ ᾽ 

μένος, ἢ χελιδόνα ταύτην ἢ ἀηδόνα ἐνόμισς πολυφωνοῦσαν ἐν 
-Ὁ 7 7, ΗΝ ἢ 5» - ' 7, " , ῃ 

τοῖς), βελτίοσι; τίς ἀδούσης ἐν νχῷ Κυρίου ἐπαχροώμενος, χαὶ 
4 Ὁ 

τοῖ; τῶν ὑμνούντων μέλεσ! τὰ. ἐχυτῆς παραμιγνυούσης ψελλί- 
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΄- Ν ᾿ »ε "πε Ἢ λά -. :δόξ - ὶ Ἂ-“ νὴ ἤ σ᾽" - σματα, οὐ τὸν τῆς φύσεως πλάστην ἐδόξασε, χαὶ τῆς ἀδούσης 
Ἁ 

τεθαύμαχε τὸ φιλόθεον; τίς τὸ πρὸς τοὺς πένητας ταύτης 

βλέπων φιλάνθρωπον χαὶ υεταδοτικὸν καθ᾽ ὅσον ἡ χεὶρ εὐπόρει, 

οὐ πρὸς οἶκτον ἐχάμπτετο, κἂν εἰδάρων ὑπῆρχε σχληροότερος; 

τίς τὸ πρὸς γονεῖς ἐρωτιχὸν χαὶ διάπυρον ἐπιστάμενος, καὶ 

πὼς ὅλη τῆς ἐκείνων ἀγάπης ἐξήρτητο, καὶ ταῦτα ἐν σώμχτι 

ω Γ ΒῚ χόρης θχυμάσεται τὸ φιλόστοργον; τίς τὸ πρὸς 

ἱστουργίχαν χαὶ λόγους παιδεύσεως διαμερίζειν ἑχυτὴν ἐπιττά- 

μενος, καὶ ὅπως ἀμφοτέρου ἐπεονενοι οὐδετέρου ἀπελιμπάνετο, 

οὐ καὶ τοῖς ἄλλοις κῆρυξ γενήσεται; τίς τὰ τῆς τελειότητος 

πρὸ τῆς τελειότητος ἐνήργησε, φύσεως λαχοῦσχ νόμων ἀνθρω- 
δ “Ὁ Ὁ 5 ΄--. 

τίς δὲ τῆς τῶν νηπίων ἠνέσχετο παιδιᾶς, πίνων ὑπερτέρας; 

παιδιᾶς ὅσον μὴ ἐχουῆναι πρὸς τὸ ἀπρεπέστερον, χχαὶ ταῦτ᾽ ὁ ἐν “. “ μη ΞΡ) αὸ ἢ Ξ ΑΙ ΟΊ ΑσῚ τϑοῦν, ΕΨΈΕ τχυτ 6.- 

[χὰ Α “ κ 

πεοΐλετο, ὅτε πρὸς τὸ χοσμιώτερον ΣΟ ο 

ως τὰ τῆς ω) 

᾽ὔ 

ἁ 

εὐπαγῆ ἐν σώματι ἁπχλῷ, καὶ μείζω τῆς ἐνηλικιώσ 

φρονήσεως ἐνε δείξ ξατο; τίς οὕτως ἠδεῖτο γεννήτορας, χαὶ τὸ 

δοῦλον ἐτήρησε πρὸς αὐτούς, ἐν τῷ καθ᾽ ἑχυτὴν ὑποδείγματι 
- “-ἄ ᾿] 

τῆς ὑ ἧς παιδεύουσχ τοὺς θεράποντας; τίς διηκόνησεν 
3 “ -Ὡ“ “ 

ἀσθενοῦσι, καὶ τοῖς τούτων συνήλγησε τραύμασι, καὶ συμπα- 
- - » “- δ ΄ , ᾽)σ ἔ “ἔα τ ΞΝ θεστέρου: τοὺς φύσαντας πρὸς τούτους εἰργάσατο; τίς διέθουψεν 

»"᾿ , " - ᾿ - 

ἄρτον τοῖς πένησι, χαὶ τῶν ἐκ τῆς τρχπέ 
ὲ ἀφηονώτατα; τί: τὸ φιλόχαλον τετήρηχε πανταχοῦ, καὶ τὸ 

" 

ἐπαινετὸν χαχὶ κόσμιον χχτηϊπάσατο, τὸ δ᾽ ἀπειρόχαλον χαὶ 
» Α ’ ’ « ᾿ ,: Α 

χχλλωπιστιχὸν ἀπερράπισε; τίνο: αἱ περιπλοχαὶ πρὸς τοὺς τε- 

σα 
᾿ ι ε "- 3 ι 

χόντας, χαὶ οἱ συνεχεῖς ἀσπασμοί, καὶ 
Α ᾽ , δ ,ὔ » “κ᾿ ΄ Ἔ χένος πε οιοολαί, οἷς τὸ ἐχείνων ἐξανῆπτε φιλότεχνον; τίς ἦν 

" ι ίχ Ε] “- ν᾽ ’ 

ἐμοὶ παραμύθιον, καὶ συμφορῶν θερχπείχ, καὶ ἀνιχρῶν ἰχτρεία, 

χαὶ θλίψε ΩΝ μι εταρολή, χαὶ δυσχερῶν ἀῷ ΘΥΜΕΡΡΝ τίς ἐν χόλποις 

ἐποχουμιένη, οἱζ τις ἄωνις γέχ χαὶ ἁπαλῇ χαὶ | μεχοῦ, πτερυσσο- 
ὔ 

μένη χαὶ περιψχύουσ;, ταῖς νυμφοστόλοι: ἐλπίσι χατηύφρανξ; 
, Ἷ2 ᾿ ; , ᾿ , ᾽ τίς οὕτω: ἀχράντους καὶ θείας εἰκόνας ἐτίμα χαὶ περιτπτύσ- 



τὸ ΜΙΧΛΠΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

᾿ » - ᾿ δ ͵ “ , ᾿ 
σετο, καὶ λαμπάδων φωτοφανείχις χαὶ εὐωδιῶν προσενέξεσι τὸ 

ἃ 428 Η -» ,ὔ 5 ἢν. ἃ ,ὔ 
περὶ τὰ θεῖα ταύτης ἐδείκνυ διάπυρον; 

Α ᾽ὔ Α - 5 " 

᾿Αλλὰ τί, μὴ πᾶσιν ἐν τούτοις ἐπλούτει χαὶ χεχαλλώπιστο, 
" } ε - -“-᾿ ’ ᾽ ε , 

τὸ δὲ ὡραῖον τοῦ σώματος οὐχ ὑπὲρ πάσας Βυζαντίδας χόρας 
- , Ε Α “ Α " » δώ » “- 

ἐχέχτητο; ἢ χατὰ τοῦτο μὲν εὐτύχει, οὐχὶ τῇ περὶ αὐτῆς δὲ 
ἐρα, ἐκ ον ι Ξ- . , ΡΨ, ’ , , "-- 
ἀχοῇ πολλοὶ τῶν ἐν γένει χαὶι πλούτῳ χομῶντων, δίχην ἴὕγγος 
ε ΠΑΨΕΙ ὟΣ Γ ΒΞ - ΓΞ, ὥρσσις δὰ λ λ 
ἁλισχόμενοι, πρὸς γαμικὰς χατηπείγοντο συμφωνίας; ἢ τὰ μὲν 

τοῦ χάλλους εἶχεν ἀμίμητα, καὶ τὰ τῶν μνηστήρων ἐπέρχστα, 
᾿ »}ὔ κ ὅμ , ι , δ: , 5. ΤᾺ ᾷ ἐξέχλινε δὲ τοῦ χαθήχοντος, χαὶ πρὸς τὰ τῶν νέων ἐξεχυλίσθη 

ε 5» "Ἃ Ἐν - βῆριστι : » ἢ 5, ἡ ι Ἄ, κὸν " ἑταιρικὰ μχγγανεύματα; οὔμιενουν οὐ γὰρ ἀχοαὶ ταύτην συν 
τ' “- “Ὁ » - » ᾿ αλλαγμάτων τῆς παρθενικῆς αἰδοῦς μετεποίησαν οὐ τὰ νεό- 

τῆτος πάσχουσα, πεοὶ νυμφίους ἐπτόητο χαὶ τὰ τούτων ἤθη 

περιειργάζετο" οὐ νυμφαγωγὸν ἐπεσπᾶτο χαὶ προαγωγούς, καὶ 
᾿ τ 

τῶν πρὸς ταῦτα συνωθούντων τοὺς ἐμπαθεστέρους " οὐχ ἐπὶ 
᾿. ι 

τριμμᾶσι καὶ γ 
ν 
ρώμασι ῥέουσι τὴν τιμίαν ὄψιν κατήσχυνεν ἀτυ- 

μότατα- οὐ τὰς “περὶ ταῦτα ἐπιτηδείας συνήγαγε, καὶ τὸ 

ἀμεμφὲς ἐχεῖνο καὶ ἡλιόόλητον χάλλος ταύταις ἔχδοτον παρε- 

στήσατο. οὐχ ἄλλον τινὰ κόσμον τὸν ταῖς γυναιξὶ φροντιζόμενον 

εἰσεποιήσατο χαὶ προσήχατο᾽ ἤδει γάρ, ἤδει ὡς εἰ τούτοις 

ἐπιχειρήσεις χαὶ ἀντιδημιουργεῖν τῷ πλάστῃ τολμήσειε, καὶ 

οἷον ἐπανορθοῦν τὰ ἐχείνῳ παρὰ τὴν φύσιν ἐπιλήψιμα θελήσειε, 

πλατὺν χατ᾽ ἐχείνου κινήσει τοῖς ἀστηρίκτοις τὸν γέλωτα χαὲὶ 

τὴν βλασφημίαν ἀνύποιστον᾽ ἀλλ᾽ οὕτως ἐν ὅροις ἔμεινεν εὐτα- 

ξίας τε χαὶ σεμνότητος, χαὶ οὕτω τὸ τοῦ δημιουργοῦ πλάσμα 

διετήρησεν ἄσπιλον, καὶ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ δεδομένην ἀμόλυντον 

διεφύλαξεν ὡραιότητα, ὡς ἐχ τούτοϑ μᾶλλον θαυμάζεσθαί τε 

τὺν πλάστην χαὶ μεγαλύνεσθαι, ἐν σώματι πηλίχῳ χαὶ χοϊχῷ 

τοσοῦτον χάλλους λειμῶνα χαταφυτεύσαντα. 

᾿Αλλ εἶχε μὲν οὕτω τὰ τῆς παιδός, χἂὰν πάντων τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐπέστρεφε πρὸς αὐτήν᾽ ἐλπίδες δὲ χαὶ προσδοχίαι 

γαμήλιοι χαὶ τὰἄλλχ ὅσχ ἐπὶ νεχζούσαις χόραις ὁ βίος ἑώραχεν 
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"1 

εἰ ε - Μ ," 

Ἔ: εἰχόν τε ἡμᾶς καὶ περιῆγον χαὶ τὸν χαιρὸν ἐζήτουν 

ἄντα ἐν συρίς χαὶ προνοίᾳ διεξάγων 
ψν 

. 
«ὶ «- »᾽ ()- ῷ» 

Α 

«ὦ » 

τῆς πράξεω 

ὶ διοιχῶν, τί πεοὶ τ χαὶ ὃς ποῖον πέοας: .ο0) ; δ τυξοι τχύτ ἣΦ (ζ:ται (Ο πρ ᾿Ὶ ἦν “ περ - 

ἄγει τὸ Ψηφιζόμενον; τῶν ἀτοπωτάτων ἡγούμενος, εἰ χάλλος 

ἀμέμνητον, ὅπερ αὐτὸς παλάμαις θείχις διέπλασε, τοῖς ἐκ συνα- 

φείας χαταχρανθήσεται πάθεσι, χαὶ παρθένος οὕτω χαλή, οὕτω 

σεμνή, οὕτω καθ᾿ Ὅμηρον ἐρχτεινή, γυμιχοῖς ὑποπεσεῖται μο- 

λυσμοῖς, ἄλλως τε χαὶ ἀπόρρητά τινα χαὶ ἀνέχφραστα περὶ 

ταύτην προειδὼς συμοησόμενα, ἅπερ ἡμῖν μὲν ἄγνωστα, μόνῳ 

δ᾽ ἐχείνῳ γνωστά, τὰ μέλλοντα τοῖς φθάσασι προχναχαιτίζων 

χαὶ προαναχόπτων, νόσῳ περιδάλλει ταύτην λοιμιχῇ, βαρείᾳ τε 

χαὶ δυσεντεύχτῳ χαὶ μόνοις τοῖς πειραθεῖσι γινωσχομένῃ 

Αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι τῶν νόσων, ἢ ἐχ βλχοερῶν ἐπιφυόμεναι. 

σιτίων, ἢ ἐχ Βοχβαροτέβφν χυμῶν, ἢ ἑνὸς τῶν ἐν ἡμῖν στοι- 

χείων πλεονάσαντος , ἢ ἐχ τραυμάτων χατὰ μέρη ἐ ἐξηνθηχότων, 

δεινῶς τὸ σῶμκχ πεν; αἷ χαὶ ἰατοιχαῖς ἐπιμελείαις πρὸς 

ὑγίειαν μετεποιάθησαν" αὕτη δὲ ἐξ ἡὐδρν: τούτων ἀπογεννᾶ- 

σθχ! πέφυχεν, ἀλλ ἐχ μυελῶν αὐτῶν χαὶ ὀστῶν ἀναταρασσο- 

μένη, χαὶ πάσης τῆς σωματιχῆς διχπλάσεως ἀπ τογεννωμένη, 

χατ' ἀρχὰς μὲν πυρέττειν λώδυ νι τὸν νοσήσαντα, ἔπειτα 

“χαθ᾽ ἤὐδες τῆς σωματιχῆς ἐπιφανείας βοτρηδὸν διχχεθ εἶσα χαὶ 

εἰς πομφόλυγγας ἐξογχωθεῖσα, χαὶ πδῃ ἁρμονίας τοῦ παντὸς 

διαλύσχσχ σώματος, ἄμορφον μὲν χαὶ εἰδεχθὲς τὸ πρὶν ἀπὸ 
“-"»ἭἬ δείχνυσι χάλλος τῆς σχροχός, ὡς ἀπὸ τῆς τῶν τραυμάτων πλη- 

᾽ Ν ι , “ὦ 

θύος ἐξοιδηθείσης χαὶ διαφυσηθείσης, χαὶ δέος χαὶ αὐτοῖς τοῖς 
΄ ᾿-: ᾿ φ « , μράλον, “Ὁ Ἃ ᾽ " τἷ, ."᾿ λ δ ᾿Ν . . 

ὁρῶσιν ἐμποιούσης" ἣν οὐκ ἰατρῶν τέχναι, οὐδὲ χράτος φαρ- 

μάχων δύναιντ᾽ ὃν ἐξιάσασθαι, οὐδ᾽ ἄλλη τις ἀνθοωπίνης βοηθείας 
αἰ Ψ ὧν ͵ 89 -"»" - ». ΄΄ δ γὸνς τ - τ περίνοιχ " χαὶ τοῦτο συμφερόντως. ἵνα μὴ πάντα ὠμὲν θαρ- 
ὅΐ μ ᾳ0Γ0Ὲ . ὦ ᾿᾽ Α ᾿ 

οὔὖντες ἐφ ἑαυτοῖς ἐπὰν νόσῳ περισχεθῶμεν, μήτε ἰατροῖς ἐφὴ- Ἵ σχ ἐ ἣ ϑ 

’ ᾿ “ ε ᾿ ᾿ 

μέροις τὰ τῆς ὑγείας πυπν δῆ οἷς πλέον τῆς ἐπιτυχίας ἡ 

ἀποτυχίχ, ἀλλ ἐπ᾽ χὐτὸν ἄτεν ίζωμεν, χαὶ αὐτὸν εἰς βοήθειαν 



Τὸ ΜΊΧΟἭἪΗΉ λυ πα 
" Ρ ,ὔ 0 3 ι ; δ , Ν « αν ’ὔ ἐ κ [ἢ “ ἐπιοοώμεῦα, χαὶ παιδευώμεθα διὰ τῆς τοιχύτης νόσου τὸ ἡμῶν 

τρεπτόν τε χαὶ ἀλλοιωτόν, χαὶ πρὸ τῆς ταφῆς διεφθορός τε χαὶ 

σεσηπός, αὐτοῦ τὸ παντοδύναμον χαὶ ἀνεξιχνίαστον τῶν χρι- 

μάτων, χαὶ ὅτι πρὸς τὸ συνοῖσον ἑχάστῳ τῇ οἰκείᾳ προγνώσει 

χαθὼς αὐτῷ βουλητόν, διά τε νόσων χαὶ θλίψεων, εὖ διατίθησι 

τὰ ἡμέτερα, τοὺς μὲν χαὶ μεθιστῶν τῶν ἐνθενὸς, ὅσους ἐπίστα- 

ται χείροσι περιπεσεῖσθαι χαχοῖς, ἢ ἵνα υἣ τὸ ἐχείνων ἁγνόν 

τε χαὶ χαθαρὸν τοῖς βιωτιχοῖς ῥύποις συμμολυνθὴ χαὶ χηλι- 
: 

δωθῇ, τοὺς δὲ χαὶ τὴ νόσῳ ἐγχαρτερεῖν ἐὐοο. πρὸς ὑγίειαν 
͵ ἐ 

» υξθίστησιν, ὧν ἡ οὐκος χαὶ διόρθωσις ὑπ᾽ αὐτοῦ προγινώ- 
ε σχε τα ξει ̓ ΑἸλὺς οὐχ ἡ θυγάτη ἡ ἡ μετέρχ ταῖ: τοιχύταις ὑπο- 

πέπτωκεν αἰτίαις, μιᾷ δὲ μόνῃ τοῦ ἐπ τὸ ταύτης ἀχίοδηλον 
ι » , . Ἐ- ε ͵ » ͵ 

χαὶ ἀμεθεχτοὸν ἐχ μὰ σωμρχτιχαῖ: ὁμιλίχις ἀνθρωπέναις 
κιδδηλευθέ : νεὺ ΕΠ ΕΣ ρον ΣΝ 39) χιοδηλευθέν, συμμετασχεῖν τῷ νέῳ τῆς σαρχὸς χηλίδων χαὶ 

ῥυπασμάτων. 
“ὔ τ ε - 

ἔχειτο οὖν ἡ παῖς τραύμασι πυχνοτάτοις πανταχόθεν πιε- 

ζομένη, χαὶ τοσούτοις ἕν αἱ τηλιχούτοις ὅσοις: οὐδὲ ἀριθμεῖν τις 

ἐξισχύσειε " περὶ γὰρ ὥτων πόρους χαὶ ἀναπνοὰς μυχτήρων, καὶ 
στόματος ὑπερώαν, χαὶ αὐτὸν λαιμὸν ἐχφῦντα, πόσην εἰχὸς 

παρέχειν τῇ ὀδυνωμένῃ τὴν αἴσθησιν! Εἰχοστὴ μὲν οὖν ἡμέρα 
“ “- ἊΝ ΄“ ΡῸ 

διηύγαζε, καὶ χρηστοτέρων ἦμεν ἐλπίδων, ἅτε τῶν τραυμάτων 
» ᾿ 7ὔ ᾿ ,ὕ ΝΡ 

ἀπομαρανθέντων καὶ δίχην φολίδων ἀποπιπτόντων τοῦ σώματος" 

ἀλλ ὦ οἷον συμοέδηχεν αὐτῇ! οἵῳ νχυχγίῳ μετὰ τὴν εἰ: λι- 
ἢ ΕΝ ᾽ ΝΥ ὧν 

μένα διάσωσιν ὐνϑδωμ πυῤῥὲτὸς ἢ δὴ λΕτροε, οὐχ οἱδ᾽ ὅθὲν 

χαὶ ὅπως: ἀναφθείς, τὰ τῶν σαρκῶν ὑπολειπόμενα χχατεθόσχετο᾽ 
ς δέ - “ ῖσ. θ᾽ ἐᾷ ἔχ ᾿ ε ΞΞ εἴ ο, ῃ -- Ἄ τ ἡ δέ, χαί περ τοῖς προλαθοῦσι πόνοις χατατηχθεῖσα, χαὶ οἷον 
" εν ς " ἤ ι ᾿ ΩΝ ;- “ ΕῚ γὴν 

ἀποταριχευθεῖσα, ὅμως ἐχαρτέρει τὴν ἐκ τοῦ πυρετοῦ ἀνύποι- 

στον φλόγα, μηδὲν τὸ παράπαν ὙδΠλΕβις ἐν παρολχῇ τοσούτων 
Ηχὶ μ᾿ - . τὶ Αἱ ᾿ Ἂς “- ΣΙ - ἐδ " Σ . ᾿ Ἅ ἡμερῶν ἀποφθεγξαμένη, μὴ κλαυθμὸν ἐξενεγχασα, μὴ χραυγὴν 

ζ “ 
μήσημον, μιὴ ἄλλο τι λυπηρὸν ὃ τοῖς τοιχύτῃ περιπεσοῦσι νόσῳ 

φιλεῖ λέγεσθαι" ἀλλ᾽ ἐπεδείχνυ τὸ χαοτεριχὸν δίχην ἀδάμαντος, 



Ὧ ΕΟ Τα ΦΗῚ ΟΠ  ΟἸΘΙ. “9 

; ’, ᾿᾽ γ΄ Ἐν 

χαὶ πυρετῷ μαχομένη χαὶ τραύμασι. Τίνα οὖν τ 
.] 

Χ 

- - " «2 γώ ““ ΑΦΣ: ὃ ΤΡ ροφίας αὐτὴν ἐχ πολλοῦ χατασ᾽ οὐσὴς », χαὶ τῆς (ωτιχῆς ὀὺυ- 

« 
Α “4 ," κ 

νάμεως χατὰ βοχχὺ ἀπομειουμένης, οὐδὲ ἀντέχειν πρὸς τὴ 

ἐχ τοῦ πυρετοῦ φλόγα ἠδύνατο, μάλιστα προδαπανηθεῖσα χαὶ 
Ὁ "υ ᾽ὔ 

προαναλωθεῖσα τοῖς τραύμασιν. 
3 “ ᾿ ᾿ “ , ᾽ Εντεῦθεν πρὸς δάχρυον ἀν δ εὐτα χαὶ τὰ τοῦ τέλους ἦλ- 

᾿ν ΨΉΝ « ᾿ δ᾽ κ᾿ ᾿ Ζ --»»- ΡΣ - ὃ ξ ὌΝ» 
πιτθτο, Χχόαῖὶ εχο ἡνία ὅσον οὔπω ἥξει ὑπειλὴπτ ΠΟΘ ΤῊΣ 

τελευτῆς ὡς ἤσθετο, φθόγγο"ς ἀσήμοις ΗΝ ἀνάρθροις τὴν γεννύ- 3 - 29 27)ὼ » ἋἽὉ ΤΣ ἜΣ 9 ὙὌ ἀἔδου: ρ π» γΞ ͵ 

. , 1 ᾿ , ’ δι» ἢ δι. 
σχσαὰν ἀναχαλουμένη, χαὶ μηδὲν πλέον μήτε φθέγξασθαι, μήτ᾽ ἐχ- 

“Ὁ ὮΝ , τὦο ΄ Ὡὦο τ“ὦο ΕΣ 

φωνῆσα' δυναμενὴ" 1 παρξῖτο θ ο καὶ ἡ τῶν φωνητιχῶν ὀργάνων 

ἐνέργεια " μιχρὸν τὰς τὰ τος χεῖ ς διάρχτα, χαὶ ταύτας τραύ- 
βρ, δι Ἷ 

μασι χαταθαρηυμένας Κα ὶ δεὸσχπ ανημένας χαὶ μἢ ἡδὲν πλεοὸν τῶν 

3 -“ » ᾿ ΛΡ 

οστωῶν χουσῦς καῖ “τῆς ἡὐνεὐδς τοις υἱμητριχαῖς χξῦσ: πρδ 

Υ 
ΩΣ κ: ,; δ - κῸ 

εὐταῖον ὡς οἶμαι ἀσπασμὸν τῇ διὰ τῶν χειρῶν 

’ 

σπλάγχνα πλέον ἐξέχαυσέ τε καὶ ὑπαν ἐρλεῖο, τῶν δὲ περιε- 

ὃ δάχρυον ἀπετέλεσε συνέπα χσγον γὰρ ἡμῆν 

οἷχ χἀχεῖνοι φιλύτεχνοί τε χαὶ φιλόπαιδες, καὶ ἀντ τιμετροῦντες 

“ ι "Ῥ δ ᾿ 

οατο αι προς τὴν ξζοῦον ΤΩΥΕ. ἘΡΕ,, ΠῈΣ ῷ πιξοιξστηλος 

“- 

πλῆθος δαχρυρροοῦν καὶ χοπτόμενον συνθανεῖν τῇ θνησχούσῃ 
: ., “Ὁ “ὦ΄ » ᾽ , δὴν 

ἐπηύχετο, ἕως τῶν φωτοειδῶν ἐπιστάντων ἀγγέλων τὸ πνεῦμα 

τούτοις ὀδυνωμένη παρέθετο. ᾿Εντεῦθεν ἐχινοῦντο οἰμωγαί, ὀλο- 
. λῖοξ ιν --- ρ . . } «Δ Ὁ ) -.- ὦ Ὁ» πέρ -- .--- φυρμοὶ ἐξηχούοντο, βοαὶ καὶ στεναγμοὶ ἀντεπέμποντο, προσπε- 

, Ἅ. , , ,. Δα κω ΣΝ ὃ ,ὔ “αἣΝοΤ᾽ σόντων τῷ ταύτη: σώματι φίλων, συγγενῶν, δούλων, δουλίδων, 
᾿ “ Εἰ -ὦΝἃρ Ἃ - -» , 

ἀτον, τιτθῶν ἅμα χαὶ τροφῶν, αἵ πλεῖον τῶν ἄλλων δίχην 
“α - --ὩωἍΔ , “΄ 

υἱητέρων τῷ νεχρῷ τῆς χειμένης προσφῦσαι, περιεπτύσσοντο 

ἀνεχχλοῦντο τὴν δέσποιναν, τὴν χυρίαν, τὴν πλὴν γεννήσεως 

ΟῪ «τ ὑπ αὐτῶν χχὶ σπ ΟῚ χγωῆεῖσχν χαὶ ἱ θηλχσθεῖσαν χαὶ ἀγχτραφεῖ: 
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χαὶ εἰς τόδς ἡλικίας ἐλάσασαν. Ὡς δὲ ἀρχούντως εἶχε τὰ τοῦ 
ν» 

, Ε“ , τῶ " 

πένθους, τοῖς τελευταίοις λουτροῖς ἀπεσμ. 

λοις ἀμφίοις χοσμηθεῖσα, πὶ κλίνης προὐτίθ το, τὰ ὑὲν πολλὰ 

τῶν χατ ὄψιν τραυμάτων ἀποῦςξ Οληχυῖχ, τ ὰ δ᾽ ὄλλα τῷ σώματι 
- ’ ἃ ᾿ 7, 

περιφεργυσα, ΠΉΕ ΩΝ τῆς ἐν ἢ διήθλησς νόσου ταῦτα Ἀθουρ 
» ουσα᾿ οὐ δὲ γὰρ ἦν πως τοὺς ἀσπάσασθαι βουλομένους τούτου 

τυχεῖν, ἑνὸς τραύματος χαὶ μιᾶς πληγῆς παντὸς δεδειγμένου 

τοῦ σώματος. Γεννήτορες δέ, ὡς ταύτην εἶδον προτεθειμένην 

χαὶ τὴν πρώτην ἀλλοιωθεῖσαν ὄψιν, χαὶ μηδέν τι σημεῖον ἢ 

λείψανον τῆς φυσικῆς μορφῆς διχσώζουσαν, ἀλλ ἄμιορφόν τινχ 

χαὶ ἀδιάγνωστον, καὶ τρχυμάτων ἀνάπλεων, τῷ πάθει: ἐχθχχ- 

χευθέντες, χαὶ πεφυρμένως τῇ προχειμένῃ συνειισπεσόντες, εἴ 

τι μὲν εὕρισχον ἀποτρχυμιχτισὴ)ὲν τῶν σχρχῶν, τούτῳ ἀπλήστως 

προσεφύοντο, « τέκνον λέγοντες, ποθητόν, τέκνον ἀγαπητὸν χαὶ 

ἡδύ, χαὶ ποῶτον ἡμῖν καὶ μόνον γεχαρισμένον ὑπὸ θεοῦ, τί τὸ 
͵ « 

βλεπόμενον, τί πὸ (παρ. ἐλπίδχ συμοεοηχός; τίς: ἡ θηριώδης χαὶ 

βάρόαρος αὕτη νόσος, ἥτις π περισχοῦσχ χαὶ τοχυμάτων χαὶ ἰχώ- 
,ὔ 

τῷ ἀνάπλεων ἘΠ) τῷ θανάτῳ παοέπ ἔυψς τάχιστα; ἵνχ 
ΞΞ » 

χίχις χχταστίξασα χαὶ χατατοῦ ὦσασα ταῖς ὀδύ- ἋΣ μὰ Σ] “τῷ »» » δ «ὃ ΠῚ ὡς ςφ΄ον 

ὸ 

ναῖς ἀνάρπχστον τῶν ἐντεῦθεν ἀπ ἡγαγεν; ἐνέσχηψ- υὲν χχὶ 

δῶ φςο Ξ Ε «-« ο.- « (ης- ͵ ἄλλοις πολλοῖς, καὶ τρχυματίας εἰργάσατο, καὶ φλυχτ 

πλησεν, ἀλλ οὐδενὶ τούτων θανάτου Ὑέγονε πρόξενος σοὶ δὲ ᾽ δῦχός- 9 

ς (κ 2 ς 

τίς ὁ φθονήσας, τίς ὁ ἐποφθαλμίσας, τίς ὁ βχσχήνας, τίς ὁ τὴν 

(τηφόρον μοῖραν ἐπικλώσας χαὶ πρὸ τῆς ὥρας τὸν θάνχτον 
᾿ 

Ω5 κω 

υνηστευσάμιενος; τίς ὁ ποὸ τοῦ θέρους τὸν ἄσταχυν ἐχχόψας 

σου τῆς νεότητος; τίς ὁ τὸ ἡλιοφανές σου χάλλο: ἀμαυρώσας, 

χαὶ μηδὲν τῶν ἐν τάφῳ νεχρῶν διχφέ ἔρουσαν δείξας; εἰ μὲν τὸ 

τῆς ὕλης ἄτακτον, οὐκ ἀθυμητέον, πολλὰ γὰρ παρ᾽ ἑαυτῇ νο- 
ΕΝ ᾿ - ΝΝ ῃς 5 ᾽ δὲ -" ἢ “ 7, 

σημάτων εἴδη ἀπογεννᾷν εἴωθεν " εἰ δὲ τῆς θείχς τοῦτο προνοίας, 
΄“- ΄ "- 3 » τῆς πάντα συμφερόντως διεξαγούσ᾽ ς, ἡμῖν μὲν οὐκ ἔξεστι θείοις 

᾿} 4 “Ὁ Ὶ ΄ 

ἀντιμάχεσθχι χρίμασι, καὶ χατὰ τοῦ πλάστου τὴν γλῶτταν 
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κινεῖν, χαὶ ὅτι μὴ πάντα ἡμῖν ἐφιχτὰ τῶν αὐτοῦ χρι"λάτων, 
᾿ - Α . “Ὁ ᾽ --ν “ 

ἀποσχιοτᾷν δὲ χαὶ ἀποδυσπετεῖν ἀλλ ἔστιν ἰδεῖν χαὶ ἄλλου: 
κ ᾽ Α τ . ᾽ὔ ᾽ , " ᾿ ι - ἣ 

πρὸς αὐτὰς μὲν τὰ: τελευταίχς ἐληλυθότας ἀνχπνοάς, χαὶ τοιᾷδε 
, ὃ . ὔὕ Ψ ᾿ ὔὕ " » . “Ὁ ᾿ “- 

νόσῳ ὀαπανηθέντας καὶ χατατρυχωθέντας, ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν 

ποοσθέχην ζωῆς εἰλη- ϑ τοῦ θανάτου βρόχων ἀναρπασθέντας χαὶ πὶ 
Α 

φότας, καὶ ταῦτα πονηρίᾳ καὶ μοχθηρίᾳ συζήσαντας τὰ πολλά, 
ν ἢ 

χαὶ πρὸς ἐπέχτασιν χρόνων ἐληλαχότας τί οὖν υὴ χαὶ σὺ 

τέκνον, τῆς ὁμοίχς ἔτυχΞς ἀναχλήσεω:, καθχρά τις οὖσα χαὶ 

ἄσπιλος, χαὶ μηδενὸς ἐπιτοίμμασι μώμου ἐπιζοφουυένη τὴν ἐν Ὁ 3) μὴ Ψ - Ἵν εἰ. υ9. 7) μυ. ὰ ͵ “ φῴ Γ- ἢ 

καθαρότητα; ἕνα τίσου τοῖς τραύμασιν οὐχ ἐπεχάμφθη ὁ 

πὐδυσονη χα χαὶ τὴν ἐν τούτοις ὑπομονὴν χαὶ καρτερίαν ἀπο- 

ἐξάμενος, πρὸς ζωὴν ἐαμπγηγους ὥχ τί μὴ ταῖς ἁπάντων 
ἜἜἘ. ᾽ ,ὔ ,ὔ «ἃ ἘΡΟΕῚ ρ ᾿ ᾿ "ἢ 
ἀγίων ἐδυστωπήθη δεήσεσιν, οὺ: ἱχέτας χαὶ πρεσοξις προς αὐτὸν 
» , ἢ ᾿ “ , ΡΗ ,ὔ τὸ ἴδε Α 
ἐστησάμεθχα, χαὶ τὴν τοῦ θχνάτου ψῆφον πυρηγλγεν; οἰὸς τὴν 

ἔμφυτον τῶν πατέρων περὶ τὰ τέχνχ στοργήν, οἷδε τὸ πεὸς 

ταῦτα τοῦ πόθου διχχαέ:, χαὶ τὴν φυσιχῶς ἐγχειμένην ἡμῖν 

φιλίαν πρὸς τὰ γεννώμενα" μετέσχε τῆ: ἀνθρωπίνης φύσεως, 

τοῖς ταχύτης ἰδιώμασιν ἐχοινώνησε, πάντα ὅσα ἡμεῖς, πλὴν ἁμαρ- 

τίας, γέγονε" τί μὴ τὴν φύσιν ᾧκτειρε [ πάσχουσαν; τί μὴ 

τὴν νοσοῦσαν ἠλέησε, πολλῶν τραυμάτων χατατιτρωτχομένην 

βέλεσι; τί τῶν γεννησάντων τοὺς σπαρχγμοὺς καὶ κλόγους 

παρέόλεψεν ἀλλὰ καὶ σὲ τὸ μόνον αὐτοῖς παρχμύθιον ἀφήρ- 

πασεν; Ὦ μοι τέχνον, τὸ ποτὲ μὲν εὐειδές, νῦν δὲ δυσειδὲς καὶ 

δυσθέχτον, πῶς τὴν τοσαύτην τῶν τρχυμάτων ὑπήνεγκας ἀγριό 
- »ἍἙ’ 

τα; πῶς τῶν ἑλχῶν χαὶ ἰχώρων τῆς δυσωδίας ρον: πῶ; « 

ὡς ἄγριος θὴρ ἡ θανατηφόρος νόσος ὀδόντας σο! προσπήξα 
“- ᾽ “Ὁ . « Α “ὦ, 

νεχρᾶν ἀπετέλεσε; ποῦ τὰ τῆς ὑπὲρ ἄνθρωπόν σου μορφῆς τὸς 
᾿ ἜΘΡ ;" ᾿ν ἊΝ ᾿Ξ -“ Σ᾿ αγῇ) ἢ)" ᾿ Σ ὁ .- χὐὐὐν ᾽ ὃ 

βολα; ποῦ τὸ τῶν παρειῶν ἐρύθημα, καὶ ἡ ὡς ἐπὶ χρίνων ῥόδχ 
ἴ 

τὴν αἴγλην ἀπαστράπτουσα τῶν μελῶν εὔχροιχ χαὶ συμμετρία, 

χαὶ ἡ τῶν βημάτων ἀπαρχπόδιστος κίνησις, δι ὧν οὐ γεννή- 
᾽ Α ι “ “ “ 

τηρὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς βλέποντας τῷ ἀμωμήτῳ τοῦ χάλ- 
᾿ 

ΜΕΣ. ΡΙΒΑΙΟΘ. Ε. 6 
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λους ἐξέπληττες; ᾿Επεὶ δέ σε θεὸς ὁ ἀνεφίχτοις προγνώσεως 

χρίμασι τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς χατὰ τὸ δοχοῦν αὐτῷ συμφέρον οἰκονο- 

ὑῶν τῶν τὴδε μετέστησε, χαὶ λειμῶνά σοι τερπνὸν ἀναπαύσεως 
ξ ᾿ » ὮΝ 

ἡτοιμάσατο, χαθά σοι τοῦτο χαὶ προδεδήλωται, σὺ μὲν ἄπιθι 
Α Α “- ᾽ 

τὴν χαλὴν ταύτην χαὶ υναχραίωνα πορείαν, καὶ ταῖς οὐρανίαις 
ὴ "Ὁ 

ἀναπαύου σχηναῖς, καὶ τοῖς τῶν φρονίμων παρθένων συνεπα- 
“ Ν -ὝΜ 

γάλλου πνεύμασιν, ἡμῖν δὲ τοῖς ὑπὲρ σοῦ φλεγομένοις χαὶ 

πυρουμένοις ἐπιφαίνοιο κατ᾽ ὄναρ τοιαύτη οἵχ περ ἧς χαὶ πρὸ 

τῆς νόσου, ψυχαγωγοῦσχ καὶ ἀναχτωμένη τὸ ἡμῶν ὀλιγόψυχον, 

ὶ τοιαύτην χάριν τοῖς σὲ γεννήσασι! δωρουμένη, τὸ τῆς περὲ 

σὲ λύπης εὑοέσθαι μιχρὰν ἀπαλλαγήν! » 

Ταῦτα καὶ πλείω τούτων ὀδυνηοότερον χαὶ γοερώτατα τῶν 

γεννητόρων μετ᾽ οἰμωγῆς ἐπιφθεγξαμένων, ἦρτο μὲν ἡ παῖς ἐπὶ 
τ “Ὁ ΕΣ " τὦ -“ Ὁ σχίμποδος, καὶ πρὸς τὴν ἔξοδον ἐχομίζετο, τοῦ χαιροῦ τοῦτο 

χελεύοντος χαὶ διὰ τοῦτο τὴν ἐκύολὴν ἐπισπεύδοντος ἐπεὶ δὲ 
" 

μάκτου θυσίας ἐπ᾽ αὐτῇ τελεσθείσης, οὕτω τῷ τάφῳ παραδέ- 
" δοται, χαὶ τῷ λίθῳ συγχρύπτεται, πολλὰ μὲν δάχρυα χινήσασα 

ἐπὶ αὐτήν, πολλοὺς δὲ στεναγμοὺς ἐγείρασχ, πλείονα δὲ τὸν 

περὶ αὐτῆς μαχαρισμὸν τοῖς ἁπάντων γλώσταις ἀποθεμιένη 

οὐδὲ γὰρ ἦν τις τοσούτῳ λιθώδης χαὶ σιληροῦς, ὃς οὐχ ἑάλω 

τῷ περὶ αὐτῆς πάθει χαὶ πρὸς ὀδυρμοὺς χαὶ δάκρυχ μετενήνεχτο. 

Ὃ δὲ τῶν ταύτης χαλῶν “ἀξιέραστον, ὡς οὐχ ἀθεεὶ τὴν ἐν- 

τεῦθεν μετάστασιν ἐποιήσατο, αὐτὴν ἐκείνην παραστησόμεθα 

μόρτυρα τὴν χαὶ θεασαμιένην τὴν ὀπτασίαν καὶ τῇ μιητρὶ ἀπαγ- 

γείλασαν. Ἡμερῶν γὰρ οὔπω δέχα πορελευσασῶν πρὸ τῆς τε- 

λευταίας ἐχδημίχς, νύχτωρ ἡ μήτηρ προσεπιστᾶσα, ἦν γὰρ 

χαμευνοῦσχ χαὶ τῆς παιδὸς τῇ χλίνῃ προσχειμένη, ὅπως ἔχοι 

διηρώτα, χαὶ εἰ χρηστὸς αὐτῇ ἐπεφοίτησεν ὕπνος ἡ δέ, « υἧτερ, 
ι [᾿Ἱ 

πολλήν μοῦ ποιησαμένης παράκλησιν πρὸς ὃν ἑώρων ἄνθρωπον, 
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ὑπανοῖςαί μοι τὸν χἥπον, οὐκ ἐπένευσε, καί πὲρ ἐν χερσὶ τὰς 
,ὔ 

χλεῖς ἔχοντα" ἐγὼ δὲ τῆς: πχρχχλήσεως ἐγομένη συνειπόμιην χ : β Ὁ" μ 
τούτῳ πορευομένῳ χαὶ τὴν ἄνοιξιν ἐπισπεύδουσα - ὡς δὲ μα- 

χρόῶν τινα χαὶ πολλῷ τῷ υήχει ὑπερεχτεινομε ΞνΝῊν διήλθομεν 
«ὦ το εΨ3 . 

ὁδόν, ἐγὼ υὲν χεχοπιαχυῖχ ἱδρῶτι παμεν; τῷ μήκει τῆς 
“.-ὦ «“ " ᾽ Ὧν» » 

ὁδοῦ ὥς γε ᾧμην ἐχλελοιπυῖχ, ἀπ τοψύχους σα ἐπεὶ δ᾽ ἔν τινι γε- 
, » τ: 3, δ, , - 

γόναμεν τόπῳ, ἐν ᾧ εἴσοδός τις ἦν χεκχλεισμένη, ταύτην ταῖς 
᾽ ι ξ ͵7ὔ » ι Ἦ καἰ "» "» 

ἐπιφερομέναις χλεισὶν ὁ φανείς μοι ἀνὴρ διανοίξας, ἔνδον ἄμφω 
“- ΄ , , , 

γαρμεν, χαὶ ΚΎΠΟς ὙΠας ὑπεδέχετο δένδροις χαταοσνιος, αρ- -ὦ ο᾽ - Ων. ᾿ 

ποῖς χατάχομος, καὶ πᾶσιν ἄλλοις φυτοῖς ἀμφιλαφὴς καὶ τερ- 
" » . ε;; “ὰ “ » - 

ψίθυμος- ἀλλ᾽ οὐδὲ ῥόδων, Ἢ χρίνων, ἢ τῶν ἄλλων εὐωδῶν 

ἀνθέων ἀπελείπετό τι γένος" ὡς οὖν τῇ τερπνότητι τοῦ χήπου 

ἐπευφραινόμην, μικρὸν προθάντες εἶδόν τινχ χατὰ τὸ μέσον χα- 

θήμενον ἄνθρωπον ὑπερμεγέθη χχαὶ ὑψηλότχτον, χαὶ μέχρις 

οὐρανοῦ ἀρι χνούμενον᾽ οὗ χύκλῳ λευχειμονοῦντες ὑπηρέται 

- ἐνδεσμότειος:, ὑπότρομοίτε χαὶ ἔμφοθοι - νυ τ “5: “1) ἐν ἡ ΕΙ Ψ ν 7. ΞΙ ιῷ : 

Τοῦτον ἰδοῦτχ χαὶ δειλίᾳ ΓΑΔΆΡΘΝΝ σα, φόοος με χαὶ δέος 

περιελάμθανε τῷ μεγέθει τοῦ φανέντος ἰλιγγιῶσαν χαὶ περι- 

τρέμουσαν᾽ τῶν οὖν χύχλῳ περιεστηκότων ΑΘ ΈΝΟΝΝΝ τὸν 

φαινόμενον ἄνθρωπον, προσεκύνουν χἀγὼ μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ ὡς εἷς 

τῶν τοιούτων συνιστάμην" μετὰ γοῦν τὴν προσχύνησιν, αὖθι: 

σὶ συνεσταλμέναι: παρεστηχότων ἐν φύδῳ, ἰδού τινες ὃ φς. ὼν κὴ ξ -« 
“Σ 

δύο νεανίαι λευχείμονες ταῖς ἑχυτῶν χερσὶ βρέφος ἐπιφερόμενοι 

πάνυ σμικρότατον χαὶ ἰσχνότατον χαὶ λεπτότατον χαὶ λίαν 

ἠσθενηχός, οἱ χαὶ πλησίον τοῦ. μεγάλου γενόμενοι, τῷ τούτου 
-Ὁ- - 

“καἹ 
Ψ ἐνχπέθεντο χόλπῳ᾽ τοῦτο ἐχεῖνος ταῖς ἰδίχις ἀναχουφίσας 

“«ω Ξ ’ὔ ς- ΡΞ 7 “ Ξ ᾿ δέν »" τὰς εὐὰ δὰ - ᾿ 

χερσὶ ὶ τῇδε κἀκεῖσε περιέστρεφεν ὃ χαὶ περιττρεφόμιενον ὑγιοῦτό 

τε χαὶ ἀνεοώννυτο, χαὶ ἀρτιγέννητον ἀπεδείκνυτο" εἶτα χαὶ πρὸς 

τοὔδαφος παρ αὐτοῦ χατετίθετο παντοίων ἀνθέων πεπληρωμέ- 

νον. Ταῦθ᾽ ὡς εἶδον εὐθὺς ἀνεστράφη μοι τὰ σπλάχνα, ἔφριξαν 
δέ Ὶ ᾿ Γὰ ΒΡῈ δόξ ΡΞ » Ὁ Ψ 8 ᾿ Δ ἐν. εὖ 

μου χαὶ τρίχες τῷ παρχδοξῳ τῆς ὄγξως, χα! μὴ οἵχ τε οὐσχ 
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τὴν ὄψιν ὑπονγεθοη ὀδυρμοῖς ἐχρώμην χαὶ δάχρυσι πρὸς τὸν 

τὰς χλεῖς ἐπιφερόμενον ἄνθρωπον, χαὶ τῶν αὐτοῦ γονάτων ἡπτό- 

μην, ἐπαναστρέψαι με προσδυσωποῦσα χαὶ ἱχετεύουσα " ὅπερ ἐν 

ἀνοχὴ καρδίας ποιουμένη, διυπνισθεῖσα ἱδρῶτι νῦν περιρρέομαι 

τῷ ἐχ τῆς ὁραθείσης μοι ὄψεως ». 

Ταῦτχ τῆς παιδὸς ὑργῥησαμένχς, εὐθὺς δδύχαν ον τοῦ περὲ 

αὐτῆς ἡμῖν εἰσήει θανάτου, καὶ ὡς ὁ μὲν 

« «ἢ Ξι 
Ὁ 

- « τὰ [ -- Ξ] 
πὰς « Ὁ - φ» 

“΄“-λ 
ξ ι 

ν ἁγίων τῶν ἐπιτετραμμένων τὴν τοῦ μβίμονη τε 

εἴσοδον, ἢ ὡς: ἐγῷμαι ὃ χορυφαῖος χαὶ πρῶτος τῶν ᾿Αποστόλων, 
ἃ. 

ᾧ τὰς χλεῖς τῆς οὐρανῶν βασιλείας ὁ Χοιστὸς ἐνς εχξ 
ν» 

ξίοισεν " ὁ δὲ 

πάντων μέγιστος χαὶ ὑψηλότατος αὐτῇ ὁραθεὶς οὗτός μοι εἶναι 

δοχεῖ ὁ τοῦ παντὸς ποιητὴς χαὶ δημιουργός, ὁ παλχιὸς τῶν 
δ6 ““ ἐ ι , ἐπ ἡ δ, 4: ι ᾽ , ΠΡ ΒΝ , οὐλάν 
ἡμερῶν, χαὶ μόνος ὑψηλὸς χαὶ ἀπειρομεγέθης κατ᾽ οὐσίαν δει- 

χνύμενος " ἄγγελοι δὲ οἱ χύκχλῳ παρεστηχότες χαὶ τὴν προσχύ- 

νῆσιν ὡς δημιουργῷ ποιούμενοι" οἱ δὲ νεχνίσχοι, ὧν ταῖς χερσὲ 

τὸ βρέφος ἐπεχομέζετο, οἱ εἰς διχχονέχν ἀποστελλόμενοι ἄγ- 
γέλοι, οὗ χχὶ τὴν ψυχὴν τῆς παιδὸς δίκην βρέφους ἐπιφερόμενοι 

τῷ πάντων ποιητὴ προσεχόμιζον, χατεσχληχὸς μὲν χαὶ ἀρρω- 
“- διὰ " “- , ᾿ ᾿ ὃ , ε θὲ δὲ Α ᾿ 

στοῦν διὰ τὸ τῆς νόσου χρόνιον χαὶ δριμύ, ὑγιωθὲν δὲ καὶ 

ἀναρρωσθὲν διὰ τὴν ἐχ τῆς νόσου ὑπομονὴν καὶ χαρτερίαν, ἅτις 

αὐτῆς τὴν ψυχὴν εὐρωστεῖν ἐν θεῷ παρεσχεύασεν. 

᾿Αλλ οὐδ᾽ ὅπερ πρὸ τούτου χατεῖδεν ἐνύπνιον παρορατέον, 

θεῖον γάρ τι χαὶ τοῦτο, χαὶ θεόθεν πεφάνθαι ταύτῃ πιστεύε- 

ται" ᾧετο γὰρ γυναῖχά τινα βρέφος ἐν ἀγχάλαις βχστάζουσαν, 

οὗ χχτὰ χεφχλῆς τὸ σταυριχὸν σημεῖον διεμορφοῦτο, χλάδους 

δύο χατέχουσαν ταῖν χεροῖν, πλησιάσασαν τῇ χλίνῃ συναναχλι- 

θῆναι αὐτῇ, εἶτ᾽ ἐξανχστῆναι χαὶ μέλλειν ἀπιέναι" τὴν δὲ παῖδχ 
., “ ,ὔ ἦ᾽ 7 " 3 , ι Α ᾽ 

ἕνα τῶν χλάδων αἰτησαμένην, τὸν ἐλάττω χαὶ βραχὺν ταῦτ 

-- πιὸ τ οχ ἀξ δὲ Ζ Ὁ « ὶ ὃς ΡΒ . ὶ λ “γς προσεπιδοῦναι᾽ ἡ ὁὲ ἀντιοολοῦσα χαὶ ὀξομενὴ χαὶ τὸν μείςω 

λαθεῖν, οὐχ ἐπένευσεν ἡ φανεῖσσ, ἀλλὰ τοῦ δόμου ἐξιοῦσα 

ᾧχετο: τυῦτα τὴν παῖδα θεχσγμένην, διυπνισθῆναι, χαὶ ταῖς 
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προσχαρτερούσαις διεξιέναι τὰ τῆς ὁράσεως. Δοχεῖ δέ μοι αὐτὴν 
,ὔ 

εἶναι τὴν παναληθῇ τοῦ Κυρίου χαὶ Θεοῦ ἡμῶν μητέρα, ἧς ἡ 

τιμίχ μορφὴ τῇ χλίνῃ τῆς νοσούσης προσήρμοστο, τὸν υἱὸν χαὶ 
Α ᾿ - ,͵ ,ὔ -ἀἋ ῊῪ " με κι Ἐ ἃ. ΗΒ Ἁ Μ᾿ 5 Α 

Θεὸν ἐν ἀγχάλαις φέρουσα ἡ δέ γε χατάχλισις, ἡ πρὸς μιχρὸν 

ταύτης ἐπισχοπὴ χαὶ ἐποψίχ" τὸ δ᾽ ἐπιδοῦναι ταύτῃ τὸν βρα- 

χύτατον χλάδον, ἡ βραχεῖχ χαὶ σύντομος τῆς ζωῆς ἐχχοπή. 
α' ὦ ᾽ ι , » ;ὔ δο ΦΑ ἢ " 

Ταῦτα, εἰ χαὶ ΠΆΡΟΥΝ τυγχάνε: χαθ᾽ ἑαυτά, παρχδοξότερά πως 
", 

πάρχει τῷ παρὰ τοιχύτης παιδὸς ἐναετιζομένης χαὶ ὁραθῆναι 

χαὶ σαφηνισθῆναι, υὴ ἀνασχομένης τῆς προνοίας τοῖς ἐν ἡλιχίᾳ 

ταύτης ἐμφανισθῆναι, ὧν οὐ μέγα τὸ τοιχῦτα ὁρᾷν διὰ τὸ 
᾿] ε » θ᾽ -“ ’ , κ ᾿ ὺ » “ » Π τῆν 

ξἑσῦ ὁτὲ τὰ ὁρωμενα μετατρέπειν πρὸς τὸ ὁοχοῦν, ἀλλὰ ταῖς 

υήπω τελείαις χαὶ ἀνίθοις, χαὶ πολὺ τῶν τελείων ἀπολειπο- 
“ 

μέναις, ἃς χαὶ θαυμάζειν ἄξιον τῆς χαθαρότητος χαὶ τῆς πρὸς 

τοιαύτας ὀπτασίας ἐπιτηδειότητος. ᾿Αλλ᾽ αὕτη μὲν υτηδὲν τῶν 
9 ᾿ 

ντεῦθεν σπίλων καὶ ῥύπων ἐπισυρομένη, ἄσπιλος χαὶ ἁγνὴ [ω 

Α 

πρὸς τὸν νοητὸν παράδεισον μετεσχήνωσεν, ὡς ἡ φανεῖσα ὄψις 
- 

ὑπεσημήνατο- ἐγὼ δὲ θρηνῶν χαὶ σχυθρωπ -ἀζων πορεύομαι, χυὶ 

γεχροῦ μηδ᾽ δὁ,τιοῦν διαφέρων τὴν τοῦ οἰχείου μέλους ἀπολοφύ- 

ρομαι στέρησιν, χαὶ πρὸς τὸν τάφον ἀπιὼν χαὶ τὴν χειμένην 

ἀναχαλούμενος, αὖθις ἐπαναστρέφω χοπτόμενος, καὶ οὐχ ἔχω τίς 

γένωμαι, ἢ ποῖ τρέψομαι, ἢ ἢ ποῖον φάρμαχον τῆς παρούσης λύπης 

λήψομαι θεραπευτιχόν, Ἔκλαυσεν ᾿Ιχχὼς τὸν ᾿Ιωσὴφ ὑπὸ θηρίου 

δῆθεν χαταποθέντα, ἀλλ εἰ χαὶ προσολίγον, ὅμως μετέπειτα 
.] “ -Ὁ- ΕΣ 

ζῶντα τοῦτον ἀχηχοὼς τὰ τῆς χαρᾶς ἐπολλαπλασίασεν " ἐθρή- 

νησεν ἹἹερεμίας τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν αὐτῆς προορώμενος ἅλωσιν, 

ἀλοδι Α  το ΤῊ ΔΤα ἃ, ἐμόν, οὐ τοιοῦτον, οὐ χρόνοις 

διοριζόμενον, οὐ προθεσμίαις παραγραφόμενον, οὐχ ἐπ᾽ ὀλίγον 

συγχωρούμενον, ἀλλὰ τῷ παντὶ αἰῶνι συμπαρεχτεινόμενον, χαὶ 

μέχρ': τῆς τελευταίας καὶ χοινῆς ἀναστάσεως συντηρούμενον. Διά 

τοι τοῦτο, Κις μου διαχυθεῖσα τοῖς ὀφθχλμοῖς ἀμολυώττειν 

καταναγχάζει με, καὶ στεναγμοὶ τῆς χαρδίχς ἀναπεμπόμενοι 
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τοὺς τῶν δαχρύων συναναφέρουσιν ὀχετούς, χαὶ χρχιπαλῶ τῷ 

παθει, χαὶ οὐχ ἔχω πῶς παύσω τὴν ἀλγηδόνα" παρακλήτορες 

δέ ὕοι πάντες χρηστοί, οἱ ὅσῳ μοι τὰ: παραχλήσεις προσάγουσι, 

τοσούτῳ τῶν ὀδυνῶν τὰς χαμίνους ἀνάπτουσι" χαὶ γὰρ ἐν μὲν. 

τοῖς ἀλλοτρίοις πάθεσι φιλοσοφεῖν εἰώθαμεν οἱ πολλοί, καὶ τὸ 

μεγαλόψυχον χεχτῆσθαι χαὶ σταθερόν᾽ ἐπὰν δ᾽ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 

τὰ λυπηρὰ περιστῇ, τότε τὸ φυσιχὸν πάθος πόντα λόγον χαὶ 

ψεγαλοψυχίαν ὑπερνικῶν, δείκνυσιν ὡς οὐδὲν ἰσχυρότερον φύσεως, 

χαὶ οὐδὲν στερήσεως παίδων ἀνιαρότερον" αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι 

τῶν θλίψεων ἐχ τῶν ἐχτὸς προσγινόμεναι, εἰ καὶ ὀδυνᾶσθχι 

παρασχευάζουσι τὴν ψυχήν, ἀλλ ἐξ ἐπιπολῆς χαὶ οὐκ εἰς βάθος 

τὸ ἄλγημα παραπέμπουσιν, αἱ δὲ τῶν τέχνων, ἐπειδὴ σάρχες 

ἡμᾶν εἰσι καὶ ὀστᾶ, χατὰ τὴν Γραφήν, ἐκ τῆς ἡμῶν οὐσίχς ἀπο- 

γεννώμενα, οὐκ ἔστιν ὅπως μὴ οὐχὶ ἀδιάπταιστον ποιεῖσθαι τὸν 
Ὁ 3 Ὁ τ » σὰν ΟΝ ΒΞ - , 

περὶ τῆς αὐτῶν ΑΝ ἡρᾶνθα; χαὶ τοῖς ἐχεῖθεν χέντροις χαὶ 

᾿Αλλά μοι παί δεν φιλτάτη τε χαὶ ξάνθανκ γεννητόρων χαλ- 

λώπισμα, συγγενείας καύχημα, οἴκου παντὸς ὡρόάϊσμα, ἡλίκων 

ἀγλαΐσμια, αὐταδέλφων εὐτύχημα, ἐπεί σε χέχοιχεν ἡ μεγάλη 

χαὶ ἄρρητος τοῦ θεοῦ πρόνοια τὰς οὐρανίους παστάδας περι- 

πολεύειν, χαὶ ἀρρεύστου τερπνότητος ἐμφορεῖσθαι, χαὶ πνεύ- 
“Ὁ 

μασι δικαίων συναγελάζειν, ἄψχυστόν σε χαὶ ἀμέθεκτον τῶν τοῦ 

χόσμου σπίλων προσλαθομένη, στῆσον ἡμῖν τὴν δακρύων φορᾶν, 

παῦσον τὴν τῶν στενχγμῶν συνοχῆν, χατάσοεσον τὰς ἐξαφθεί- 

σας περὶ σοῦ τῶν πόνων καμίνου: στήσεις δέ πως, γύχτωρ 

γομένη, ἐν ὕπνοις φοιτῶσα, χαὶ ταῖς ἡδίσταις σου προσ- 

μιλοῦσά μοι καὶ προσφωνοῦσα, καὶ ὥς πέρ μοι 

(ζῶσα περιεφύου, χαὶ: χεῖρας τῷ αὐχένι ] ἐπέοαλλες, καὶ. τοῖς 

ἐκ σοῦ ἀσπασμιοῖς τὸ φίλτρον ἀνέφλεγες, οὕτω μεταστᾶσα 

χαὶ δι ὀνείρων ἐμφανι ιζομένη περιθάλλειν με. τοῖς φοσάταις 
ΠΩΣ » Δ ὙΑΑ ΑΒΕ ϑρεν. νὰ " “᾿,. ἄμμι, δά Ὁ ἫΝ 

ειλοι ψξβρσ: μὴ τχρόψει, χαὶ τοῖς χὰ σοὺ ἀσποσ μοῖς - Ἀχτοαορος- 
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σίζειν χχαὶ τὸ αὐχμηρὸν καὶ χατάξηρον ἡμῶν στόμα χαὶ διὰ 
- 

τὴν περὶ σὲ ἀνίαν καὶ ἀθυμίαν μὴ παραιτήσῃ" εἰ γὰρ καὶ 
- 

« 

ἀπ ἀλλήλων τῷ θείῳ βουλήματι διεστήχαμεν, ἀλλ᾽ αἱ τῆς ἑνώ- 

σεως χαὶ συναφείας σχέσεις ἀθάνατοι ΤΕ Ναὶ τέκνον, 

παραγενοῦ πρός με τὸν πρὸς ὀλίγον σου κληθέντα πατέρα, ἐπὶ 

ὑακρὸν δὲ ἄτεχνον διχτελοῦντα᾽ μνήσθητι πατρικῆς ἀναστρο- 
“ 7] «ὦ 7 ΝᾺ 2 Α ᾿ 

φῆς, μνήσθητι μητρικῆς φιλοστοργίας᾽ οἰὸχς ὅσα παρὰ σὲ πε- 

πονήχαμεν, ὅσχ τεταλχιπωρήχαμιεν, οἵχις ἀγρυπνίαις ἐχρησά- 
Ὁ Ε 7 ι "Ὁ ’ὔ 

μεθα, ὅσχις ἀσιτίαις καὶ χλχυθμοῖς προσεπαλαίσαμεν, ἡλίχας 
5» ,σ " ὧ . ᾿ 

ἐντεύξεις περὶ σοῦ πρὸς θεὸν πεποιήχαμεν, ἵνα σε πρὸς μέτρον 

ἡλιχίας χαταντῷῶσαν ὀψόμεθα. Τούτων μεμνημένη, ἀπ τος ἡμῖν 

τὰ θρέπτρχ χαὶ τὰ τροφεῖχ καὶ μαίευτρχ, ποῖα δὴ ταῦτα; 
» ,ὔ »»ν 

τὴν σὴν ἐπισχοπήν, τὴν σὴν ἐπιφάνειαν, τὴν σὴν δι ὀνειράτων 

ἐπιφοίτησιν, ἵνα σου τῇ ὄψει: τῶν πολλῶν χουφιζόμενοι θλίψεων, 
“:- ζ. δεν. εν, ." ᾿ πῦχ ἢ σ' Ὁ 0 “αν τας »- ᾿ τ χλύ Ὡ  Ἑ 

εἴημεν εἰς τὸ ἑξῆς μιχρὰ περὶ σοῦ ἀθυμοῦντές τε καὶ ἀλύοντες 
.] , - 

τὸ γὰρ πάντη τῆς περὶ σοῦ ἀπηλλάχθαι θλίψεως, θάνατος μόνος 

δύναιτ᾽ ἂν ἐργάσασθαι, ἢ τὸ τῆς λήθης ἐχπινόμενον νᾶμα χατὰ 

τὴν μυθιχὴν ἀνάπλασιν χαὶ διήγησιν, υὴ ὅτι γξε λόγοι παρα- 

χλητικοὶ εἰς ἀέρχ χεόμενοι καὶ λυόμενοι χαὶ τῷ μεγέθει τῆς 

θλίψεως ἐκνενιχημένοι. 

ι ἣΐ 

Γ ; ᾿ , ᾽ 

Τοῦ αὐτοῦ" ἐπιτάφιος εἰς Νιχήταν μαΐστωρχ 

τῆς σχολῆς τοῦ ἁγίου Πέτρου. 

ΕΓ] Α Ἁ »᾽ 9 ᾽ ’ “ὦ ᾿ ᾿ “ , 

γὼ μὲν ᾧμην ἀναχωχὴν εἰληφέναι τῶν ἐπὶ τοῖ: φίλοις 

ἐπιταφίων χαὶ πεπαῦσθαί ποτε θρήνου ποιούμενος συγγραφάς᾽ 
᾿ Ὧ,; νι ». ͵ ὧρ 

ἀλλὰ τὺ δαιμόνιον οὐχ οὕτως ἐδίκασεν, οὐδὲ χατ᾽ ἐλπίδας ἐμῖν 
ν 

3 τερον μὲν ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις χεῖσθαι τῶν ΞΕ. 
. "- κ 

ἀπεφήνχτο᾽ ἀλλὰ πρ 
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,ὕ ἘΞΕΥΗ͂ΨΗΝ  Ἀς νος ᾿ γε πδὰ ὦ , ἂν Α , ν 

φίλων πεποιηχός, εἶτα βραχεῖ γέ τινι διαστήματι τὰς πτώσεις 

διχλαθόν, ἐπ᾿ αὐτὸ νῦν ἀπήντηκχς τῶν συμφορῶν ἡμῖν τὸ κεφά- 

λαιον" οἴχεται γάρ μοι χαὶ ὁ φίλτατος πάντων ἀνδρῶν, τὸ 
᾿ ᾿ 9 Α ,ὔ , ᾽ ᾿Ξ ὔ 4 

χοινὸν χαὶ ἐμὸν μάλιστα σεμνολύγημα, κὰν τῇ προσηγορίᾳ κατὰ 

πάντων χτυσάμενος νιχητήρια. Σοφὸν δὲ ὄρα ἡ πρόνοια, αὐτὸ 

τοῦτο ὅπερ χαλεῖται ἡμῖν ἐνεργήσασα καὶ προνοησχμένη τῶν 

χαταλελειμμένων ἡμῶν, ἵνα μὴ τῷ ἀποδεδημηχότι τάχιστα 
» Α ο » 

ἘΝ 

συναπέλθοιμεν" οὐ γάρ εὐθὺς ἐπὶ τοῖς συνεχέσι πρῴην τῶν 

φίλων θανάτοις χαὶ “ταύτην ἐπήνεγκε τὴν πληγήν, ἀλλ᾽ ἀνα- 

μείνασα τινὰ "ἡ κὺς χαὶ τὴν ψυχὴν ἐπαναγαγοῦσα, χαὶ οἷον 

Ἢ Δ ΑΡΣΥ ΣΡ: τὰ τε καὶ ῥώσασα, οὕτως τελευταίχν ταύτην ἐπήγαγε 

υφοοράν. Καὶ γὰρ ἔμοιγε πάντε; μὲν ἡδεῖς καὶ περιδέξιοι οὺυ υφῳ ϊ ΕΥ̓ γΧῚ ὋΣ γξ ἐν..- Ψ μ. Ὧ Ψ "Δ. πξρ 

ὅσοι τε τῶν τ προαπηλλάγησαν, καὶ ὅσοι μεμενήχασιν, ἐν 

οὐτοις γὰρ ἐμοὶ τὸ πλουτεῖν, χἀντεῦθέν μοι ἡ τῆς εὐτυχίας 
» ὦν “- ὩΣ ᾿ ΕΣ ᾿ς Α ο ΑΒΘ Η 3. ᾿ Ξ Ξ ΠΡ ὧν ΓΝ ᾿ 

ἐπιχεῖται πηγή οὐδεὶ; δὲ οὕτω χαριέστερος ἡμῖν ἐγεγόνει χαὲὶ 
7 5 ἷν : ν 5» Α » ὦ "ὔ -ν 

φίλτερος, οὐδ᾽ ἄλλῳ τῷ συνανεστράφην ἐγὼ ἐκ βραχείας ἔτι τῆς 

ἡλικίχς, τῶν αὐτῶν μὲν παιδευμάτων συγχοινωνήσας, ἐς τοὺς 

αὐτοὺς δὲ φοιτήσας παιδευτάς τε χαὶ διδασχόλους, δί ὧν ἀρχὰς 

ἐ τινας ὀλίγων τῶν μαθημάτων λαθύντε:, τἄλλα παρ ἑαυτῶν 

“02 
κῇ κω δι δον ᾿ “-“,ΩΥἹ δ ν ἊΝ ΄ πρ τ ῃ ἡστεθείχαμεν, Ὥττον φροντίσαντες τοῦ ὁιὰ τέλους ἑτέρωϑεν 

-- 

υῖ, τοὺς τῆς παιδείας ῥυήσεσθαι ῥύήαχας 0.» τοὺς τῆς γιαυί ξιας βρυὴ Ψ2 ν ρ9. Ξ 

Ὸς κ ΕΣ Α ’ »ὕ ᾿ 

ὀὁχχουτὶ Ξ.5 τὲ τούτων ἔλθοιμι υνήμας; 

πῶ; δὲ τοὺς . ἐχξίνους ἀνχλογιζόμενος, χαὶ ὅθεν ἡμῖν ἢ: δὲ τοὺς χρόν νους ἐχξίνους ογιζόμενος, καὶ ὅθεν ἡμ. 
᾿ ιν ἑχάστῳ τῶν γενομένων ἐπί- 0ωγ». ἡ τῆς φιλίχς ὑπόθεσι: γέ γον 

σχὼ τὸ δάχουον; ᾿Επειδὴ γὰρ ὃ χρόνος ἀξί τι πλέον ἐμοὶ 

προστιθεὶς εἰς ἔρωτ α παιδεύσεως ἤγα γε, καὶ ῥητορικῆς ς τὰ πρῶτα 

πεποίηκε ζηλωτήν, τὰ γὼρ τῆς φιλοσοφίας ὕστερόν μοι διεσπου- 

δάσθη, ἐζήτουν ὅς τις ποτέ μοι καθηγητὴς γενήσεται τοῦ σπου- 

δάσματος᾽ καὶ δῆτα ἐφευρηχώς, οὐχ οἷον μὲν ἐθουλόμην, ἀλ- 

λ᾽ οἷον ἡ τηνικαῦτα νεότης ἐπρέσθευε, δεύτερόν μοι μετὰ τοῦτο 

σΊ πούδχσμια γίνε ται, Ξὑρεῖν ὅ: τις τῶν ἐχείνου ὁμιλητῶν χαὶ 
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ἄλλον ἅπτοιτο τοῦ μαθήματος, χχὶ μὴ ἀποστρέφοιτο τοὺς 
πο ν 

[ω] «ν-΄ Ω λυδας" ἑώρων γὰρ πολλοῖς τοῦτο ἐγχείμενον, καὶ ὥς περ 

χαὶ τοῦτο ῥητορικὸν ἡγουμένοις, τὴν χατὰ τῶν ὑστέρων ὑπερο- 

ψίαν ἀλλ οὐχὶ τοιοῦτος ὁ νῦν τοῦ λόγου προχείυενος, ἀλλ᾿ ὅσῳ 

τῶν ἄλλων προεῖχε, τοσούτῳ καὶ τῶν ἐλαττόνων ἄηας τὸ πὰ 
: 

μενος ἦν, καὶ τῷ δρόμῳ νιχῶν, ἐῴκει μὲν εὐθὺ πρὸς τὴν νύσσαν 

έναι, ὥς περ μόνος ἀγωνιζόμενος, ὁ δέ, καὶ ἐπεστρέφετο, καὶ 

χαὶ πρὸς τὸν ἶσον δρόμον ἐπάγων χαὶ προτρεπ ἩΆΎΘΝΝ ἑώρα 
Ὕ ͵ὔ » κ ᾽ 

ἢ ἐκ πρώτης ἀφετηρίας τὴν τοῦ νοῦ να μν- 
, » 

λόμενον ξύτητα᾽ διὰ ταῦτα γοῦν ἐπεμθοῶν ὥς περ χαὶ πχοχ- 
’,ὔ 5» ι ᾿ 

κελευόμενος ἐπὶ τὸν τοῦ λόγου δρόμιον ἀπεύθυνε. 
γγν ᾽ Ν 

Γαύτην ἐγὼ πρώτην ὑπόθετιν φιλίας πρὸς τὸν ἄνδρα πεποιη- 
; ,ὔ 

ων. ἀλλὰ χαὶ ὁδεύτε- 
Α 

μένος, εὐθὺς μὲν οὐχ ὅλον ἐμαυτὸν ἐ 
5 

ρόν τι καὶ τρίτον ἐπιδειξ ξαμένῳ πρὸς ἀγάπης ὑπόμνησιν, τὴνι- 
-“ ᾿ 

χαῦτα χαὶ τὸν πόθον ἐγνώρισα χαὶ συνήφθην αὐτῷ γνησιώτερον 

Εντεῦθεν δυὰς οὐχ ἀνώνυμος, τῶν ἄλλων χπορραγέντες, τῇ 
. Ις - φ, “οὖ “Ὁ 

ὁμοιότητι μᾶλλον, ἢ ἕτεροι τῷ πλήθει διεοοώμεθα" χοινὴ τε 
4 μὰ “Ὁ “, ἂν 

γὰρ συνδιΐγομιεν, χαὶ χοινῇ τῶν ὅλων μετείχομεν, | προϊόντες, 
, “ ’ ᾽, 

ὑπο|ν)ιόντες, συντρέχοντές τε χαὶ τῶν ἄλλων προτρέχοντες΄ τί 
. ΄“« γᾶρ δεῖ υὴ τἀληθῆ λέγειν, χαὶ τῆς ἐκείνου φιλίας παραπο- 

λαύξιν χχὶ τεθνηχύτος; 

Αἱ δὲ τῶν ἠθῶν ὁμοιότητες μιᾶς ἐδόχουν Ψψυγῆς οὐ γὰ 
ϊ ἔθου μας ἣ ΡΤ ν ΤΡ 

ι ᾿ ᾿ Ε 
τὰ μὲν πρὸς τὴν φύσιν δεξιοί τε χαὶ ἴσοι, τὴν δὲ γνώμην ἀλ- 

λότριοι, ἀλλὰ χαρίεντές τε ἄμφω χαὶ τοῖς χχαλλίστοις ἐφηδό- 

μενοι χαὶ ἤθεσι καὶ παιδεύμασι" τῶν γὰρ ἄλλων σκυθρωπα- 

ζόντων, χαὶ χόμνην τρεφόντων, ὥς τε ταύτῃ δοχεῖν περιττοί, 

χχὶ τἄλλα ποιούντων οἷς τὸ δοχεῖν θηρᾶται, ἀλλ᾽ οὐ τὸ εἶναι 
ὴδ τί ε - ᾿; ; , Π ᾽ ὃς [4 ᾿ ι Ἢ 

δείχνυται, ἡμεῖς ἐν γλώττῃ ποιούμενοι τὴν ἐπίδειξιν, χαὶ τὸ 
᾿ 5 -“ , .. ἢ, ’ ΝΑ 5 Ἂ" 

περιττὸν ἐν τοῖς παιδεύμασιν ἐνδειχνύμενοι, οὐδὲ τῆς πολιτικῆς 
» 

ἠμελοῦμεν χάριτος, τὸ εὐτράπελον αὐτῆς χαὶ ἀδόλεσχον ἀπο- 
τ 
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πτύοντες, ζηλοῦντες; δὲ τὸ 
3, 

ὑάγωγόν τε χαὶ περιδέξ ξιον. ᾿Εμέ ΠΣ [ΟἹ 

λομξν δὲ ἄρα ποτὲ τῶν ἠγ)ῶν ἐσαεὶ χγινωνοῦντες, υὴ τὰ αὐτὰ 

διὰ παντὸς αἱοεῖσθχι μαθήματα: ὅθεν ἐγὼ μὲν πρὸς φιλοσο- 

φίαν μετεσχευχζόμην, χχὶ πάντα τὸν ζἕλον πρὸς ἐχείνην με- 

τήγαγον" ἱχανῶς γὰρ τὴν γλῶσσαν ἐνχοχηθείς, χαὶ τοὺς σοφι- 

στιχοὺς τῶν λογῶν ἀχριοωσάμενος, πολλάςτε τοιαύτας ὠδινήσας 
, ι Ὁ τὦο τὰ ςε -- Ἃ , 

γονάς, καὶ πολλοῖς πεῖραν τῆς ῥητορικῆς παιδεύσεως παρχσ ὁ- 

νέχθην φερόμενος 

᾿Εγὼ μὲν οὖν οὕτω, χαὶ πρὸς τχῦτα ἐπειγόμενος ἦν" τὸν 
οὖ ΡΥ ᾽ 

ὲ ἡ παρὰ τὴν ὀρθογρυφίαν πονοῦσα νεότης συρρεύσασχ, ἐπὶ 

τὸ χαθηγεῖσθαι ταύτης ἠνόγχασέτε καὶ μετεοίόασε᾽ δυεῖν οὖν 
ἜΣ ἐς δ 5) » ι ι ’ κἢ Η 

ἑλχόμενος, ἀναγχῊ χαὶ ἔρωτι, ἐμοὶ περὶ τούτου συμογύλῳ χρης- 
5 " γος ς , ’ 

σάμενος, ἐπέδωχε τοῖς ἕλχουσιν ἑχυτόν, τὴν δευτέραν υεοίδχ 
-" ἦγ πο Ὁ Ε ι . ιλό . ἥῆς ἬΑΡΨΕΝΝ " ι 
τῶν λόγων προέμενος, καὶ τὸ φιλόσοφον εν Ἡγεσί τὲ χχὶι 

πράξεσιν ὑποσχόμενος. 

Τὰ μὲν οὖν πρῶτα ὑπεγρχμμάτευξν οὐ χρίσει υᾶλλον ἢ 
" Α Ἐπ ᾽ εΥ ε 

νόμῳ ἐχείνη μὲν γὰρ προχαθῆσθαι εὐθὺς δίχαιος ἦν, ὁ δὲ νόμο: 
Ε ᾿ ͵7ὔ ι “ ᾿ «“ 

οὐχ οὕτω: ἐποίει. Ἡγούμεῆα γοῦν χαὶ τοῦτο φιλόσοφον, ὅτι ὃν 

- 
Ζ 

-Ξ 
"ἢ πρὸς τὴν τέχνην τὸν θρόνον ἐξήτασεν, ἀλλὰ τῷ θρόνῳ τὴν 

Δ .-ὡρ τέχνην προσήρμοσεν, ἢ μᾶλλον, ε 

-- 

ςου δεῖ τἀληθὲ; εἰπεῖν, ἀντι- 

στρέψας τῆς τέχνης ἐκεῖνον ἀνήρτησεν ἐποίησε ὃ ἂν ἐντεῦθεν 

Αἴσωπος: υῦθον οὐ Φχέθοντο: ἡνιοχοῦντος ἡλιχχὸν ὁ ὄχημα, ἀλλὰ 

τοῦ ἡλίου τὸ ᾿᾽χείνου χινοῦντος χαὶ μετάγοντος. Οὕτω γὰρ 

ἥψχτο τοῦ μαθήματος, μᾶλλον δὲ οὕτω: αὐτοῦ καθηγήσατο, ὡς 

τὴν γραμματικὴν στοιχεῖον πάλαι δοχοῦσχν πάσης πχιδεύσξωξ, 

τέχνην πεποιηκέναι τεχνῶν καὶ ἐπιστήμην ἐπιστημῶν, οὐκ 

ἀλόγως παρατιθεὶς τὴν παίδευσιν τοῖς δὰ, ὥς οὐδὲ τὰ 
» 

ὲ 4 

ΑΣΜΝ πρῶτα 1 ποιούμενος, ἀλλὰ λόγῳ αὐτὰ διχιρῶν, χαὶ τὰ 

υὲν ἀρχὴν τιθέμενος, τὰ δ᾽ ἐχεῖθεν συναιρῶν τς χαὶ συντιθέ- 

. 
Π 

κ 3..." Ἷ Ω , ΄ ᾽ 

γος, τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐπάγων, καὶ ὡς ἐπιμέμικται ξύυ.- 
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Α , - 7 ’ ι 

πᾶσα λογικὴ τέχνη τῷ μαθήματι διεομιηνεύων τε χαὶ διχασχ- 
᾽ , ᾿ Α ι Α » . “ -“Σ΄ὔ 

φῶν" οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἄρχα: τῆς εὑρέσεω; τῶν 

“ . - , »" Ἂ υ ᾿ εκ ΄- ἔ ΄ε ποῶτ ΄ ΓΑ͂ΝΕΝ στοιχείων ἐχδιηγούμενος, χαὶ εἴ τις Κάδμος πρῶτος ἔμμραο 

εὑρετής, εἴτε τινὲς Φοίνικες μετὰ ταῦτα, καὶ ἄλλος ἄλλοτ 

ἐφευρίσχων καὶ προστιθείς. 
᾽» 

Τὰς δὲ διαλέχτους ὡς ἄριστα διχιρῶν χαὶ ἐπαχριθούμενος, 

χαὶ διαφορὰς αὐτῶν χαὶ κοινωνίας ἐφερμιηνεύων, χαὶ ὡς φιλο- 
ὔ κ -Ὸ- 7 ξι ’ὔ Ὧν ὩΆΡΑ « 2. Α Ξ ι - 

σοφίας χαὶ μουσικῆς γέμει τὸ μάθημχ, οὐχ ἥκιστα δὲ χαὶ τῆς 
᾽ ἡ Ε ’, .“ ᾽ - Α Α “ὧ΄ 

ἀριθμητιχῆς ἀνχλογίας" ὅθεν αὐτῷ τὴν μὲν τῇ 

“-. α΄ 

"ἢ [9Ἱ ῳφ Ω ς 

. δ 

«-- ἝΝ ψν «} ὡς Ω -« 

μουσιχῶ:, τὴν δὲ ποιὰν χοινῶς οὕτω: τε καὶ φιλοσόφως, τὴν 

δὲ ὁμολογουμένην διάλεχτον γεωμετριχῶς ἀπὸ τῶν ὁμολόγων 

μεγεθῶν τὰς ἀρχὰς τῆς ἐξηγήσεως εἰληφώς " τόν τε ἀναλογικὸν 

ρον χατὰ τὰς πρώτας ἐπιστήμας φιλοσοφῶν, καὶ τἄλλα ὁμοίως 

ποοστιθεὶ: χαὶ ἐπιδειχνύς, ὅς τις ὁ τόνος, ὅτι ἀπλχτὲς σύστημχ 

χαὶ κατὰ τὸν ἐπόγδοον λόγον διεστηχός, χαὶ ὦ 

φορὸν ἐν τοῖς γένεσι τὴν ἠχὼ δέχεται, ἥτε βαρεῖα χαλώσης 

ἐστὲ τῆς φωνῆς, χχὶ ὡς ἄμφω μὲν τάσεις, ἀρχ 

ἄνεσις, τῇ δέ, ἐπίτασις χχὶ ὡς ἄλλω; ὑὲν ἐν τοῖς χαθαπτοῖς 

ὀργάνοις νοοῖντο ταῦτα χαὶ γίγνοιντο, ἄλλως δὲ ἐν τοῖς λογι- 

χοῖς καὶ μελῳδικοῖς διαστήμασι, χαὶ ὡς ὀξύτητος καὶ βχρύτητος 

μέσον τι, ὁ τρίτος τόνος, ὅθεν χαὶ τοὔνομα ἔσχηχε, μεοιζόμενος 

χαὶ περισπ τώμενος ἐφ᾽ ἑκάτερχ 

Ἐς δ: τὴν ᾿Αριστάρχου Κι ᾿Απολλωνίου τέχνην ἑχυτὸν 

χχθιςίς, υᾶλλον ἐδείχνυς τὴν τῆς γραμματικῆς τέχνην, τίνχ τε 
᾽ , ι 

τὰ ἐπιφερόμενα ῥήματα, χαὶ τί 
« ἡ τούτων διχφορΖ, τίς τε ἡ 

τῶν ὑποταχτιχῶν ἔϑγον σύνταξις, χαὶ τίς ἡ διχφορὰ τῶν ἐν 

προταχτιχοῖς πρὸς τὰ ὑποτακτιχά, καὶ διατὶ μὲν ἀντὶ τοῦ ὀνό- 

ματος αἱ ἀντωνυμίαι ἐπενοήθησαν, τίνες τε τῶν συνδέσμων ὀρήο- 

τονοῦσι τὰς ἀντωνυμίας, καὶ τίς ἡ τούτων αἰτία. 

Καὶ ἕνα μὴ τὰ καθέκαστον. λέγων διατρίοω, μόνος ἐκεῖνος 
Α 

τῶν πάντων τὴν τέχνην ὡς ἐνῆν διηχρίοωσς, καὶ τὰς φιλοσο- 
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"» ΠῚ 5} Ν᾿ , ,ὕ - ,ὔ ;ὔ 

φους ἀρχὰς οἷόν τινας ἀργυρίτιδας φλέδας τῷ καλλίστῳ τούτῳ 

χεχρυμμένας μαθήματι, ἀφμδίωι τε χαὶ ἀνεστόμωσε. Τοῦ δὲ τῶν 

ποιημάτων μέρους ὅπως ἐφρόντισε καὶ ὡς ἤδει ταῦτα διχχρί- 
Α , 

νειν καλῶς, τί ἄν τις ζητήσειεν τῷ τεχμήριον, ἢ τοὺς ὅσοι 

τῆς ἐχείνου γλώττης ἐμφορηθέντες, παράδειγμα τοῖς: ἄλλοις 
4 Ε- 

πλμμμἑ πεοὶ ταῦτα τέχνης τε καὶ δυνάμεως; 

λληνας μυστγρ: ιώδεις: ὄντας καὶ τελ:- τ! εἰ ὡ ς᾽ 
Εις το 

- .-- 

ᾧῷ “ὦν 
ΞΣ -Ξ 

τ ω 

Ο᾽) τὴ [Φ] ζΦ" ΝῚ -- Ὡἷ 

τιχοὺς τὰ πολλά, καὶ ἀπόορη τον ἔχοντας τὴν ἀλήθειαν ὑπὸ 

2 φχυλοτέρῳ τῷ σχήρμνχτι, περ'ῆρξι τὸ περιχάλυμμια χχὶ τὸ ἐγ- 

χεχρυμμένον ΠΕ ΝΝΝ θεώρημα. Τοιγαροῦν αὐτῷ ἡ ἐν χα- 

θιεμένη χρυσῇ παρ᾿ 'Ομήρῳ σειρά, στάσις τις ἐδόχει τῆς περι- 
- “-“ ,ὔ Μ Ἁ 

φορᾶ: τοῦ παντός, ᾿Αρης δὲ ὃὲεσ σμούμιενος, ὁ θυμὸς ἐγινώσχετο 

ἀρρήτῳ δυνάμει τῶν λόγων, ὅς τις τε ΟΕΌΣ ΞΟΝ χχὶ διὰ τῶν 

ὦτων τῆς ψυχῆς ἐφικνούμενος, καὶ ὅς τις οἴχοθεν ἅλλεται" ἡ 

δὲ φίλη πατρὶς πρὸς ἣν οἱ περὶ τὸν ᾽Οδυσσέα ἀπὸ τῆς χατα- 

φαρματτούσης ἠπείγοντο, ἡ ἄνω ὑπενοεῖτο ᾿Ιερουσαλήμ, ἐν ἧ 

πρώτως γεγενημένους ὁ πολυπαθὴς οὗτος χῶρος ἐδέξατο, ἐν ᾧ 

δή, εἰ μὴ πρὸς ἐχείνην ἐπειγοίμεθα τῇ τῆς ἡδονῆς ἀπάτη ὃε- 

λεαζόμιενοι, εἰς θηρίων ἰδέχν ἀπὸ τῶν χρειττόνων μορφῶν 

υεθιστάμεθα. 

'Γοιοῦτος ᾿Ομηρίδης ἐχεῖνος ἦν, οὐ κατὰ τοὺς πολλοὺς προσέ- 

χων τῷ γράμματι, οὐδὲ θελγόμενος τῷ μέτρῳ τὴν ἀκοήν, οὐδὲ 

τῷ φχινομένῳ διδούς, ἀλλὰ τὸ ἀπόθετον χάλλος ζητῶν, λόγῳ 
5, ᾿ , δ τι οἷ Ἧ ΠΣ τε ἜΒΡΗ. , “ ἡ δέ , 

αὶ θεωρία ὑχσγῶν τὴν ὕλην, αι ξεἰσὼ τῶν χουτῶν γενόμενος. 

Οὕτω: αὐτῷ ᾿Επίχαρμοί τε χαὶ ᾿Αρχίλοχοι, Νίκανδροί τε χαὶ 

Πίνδαροι, χαὶ ἡ λοιπὴ ποίησις ἐγινώσκετο, ὅση υἢἡ ἄνευ μου- 

σικῆς ἐπιπνοίχς ἐπὶ τὸ λέγειν ἐχώρησε. 

Τοιοῦτος ἐκεῖνος περὶ ταῦτα γενόμενος, καὶ πᾶσαν ὁμοῦ 
΄ ᾽ "νιν - , " 

θέλξας ἀκοὴν χαὶ διάνοιαν ὅση τε φιλότοφος χαὶ ὅση φιλόμωυθος, 
"Ξ ἢ ζΩ} »Ὡ 5 ΓᾺ μύθῳ ὀπὶ κῶν ΕΝ ΄- ) δέ Ἄ "ἢ ἔχ τὸ μέν, γλχφυρῶς τῷ μύθῳ ἐπε ἐρεμράφα τὸ δέ, ἠρέμα τοῦτον 

“ἝἜ 
7 ᾿ Ὁ ΑΔ... “9 “« 7, ᾿ , ῳ 

παγοίγων καὶ δεζι ὥτατα λύων τοῦ νοήματος τὸν δεσμόν, τοῦ 
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μείζονος ἠξιώθη παρὰ ταῦτα βαθμοῦ, ἔνθχ δὴ καὶ πλέον ἐξ 

λαμῴςε χωροῦντα τὸν δίσχον τὸ οἰχεῖον φῶς ἐφευρών. 

Ἡ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἡμᾶς ἀγαγοῦσα καὶ συμφυεῖς δείξασα πρό- 

γοιχ, ἐς ταὐτὸ πάλιν ἐκ περιόδου συνήγαγΞ᾽ χαὶ ὃ αὐτὸς ἀμφοῖν 
7ὔ ἊἝ ᾿ 7, ᾿ " “ ᾽ , 

χῶρος τῆς διδασχαλίας ἦν, ἐκείνου μὲν τὸν τῆς ὀρθογραφίας, 

ἐμοῦ δὲ τὸν τῆς φιλοσοφίας θρόνον διέποντος " ἐῴχειμεν δέ, ὁ 

μὲν σκιαγραφοῦντι γραφεῖ, ἐγὼ δὲ ἐξειχονίζοντι τὸ σχιχ τρα- 

φούμενον τέλεον- ὁ μὲν γὰρ ἀγράφου - παρχλχμθάνων ψυ,άς, 

τὰς τῆ: παιδεύσεως σχιογραφῶν ἦν νον ἐγὼ δ᾽ ἐχεῖ)εν 

δεχόμενος, χρώμασι διετύπουν, χαὶ τὴν τελεωτέραν ἀπεδίδουν 

μορφήν. 

Τὸ μὲν οὖν ἐμὸν ὅπω: ἔχοι, ἐφ᾽ ἑτέρων κείσεται λόγοις, τὸ 
Ἄν Δ ᾿ ’ὔ ἘΤ ’ ο, κ 

δ᾽ ἐχείνου χαὶ λίαν ἦν θαυμαστόν, ὅτι τὴν σχιὰν χατάλληλον 
᾽ ; 2 , » " 

ἐποίει προς τὴν γρχφήν, 5. περ τις δρυτόμος ἀποξέων προς 

πεντηχόντορον ναῦν. Τὰ μὲν οὖν παρ᾽ ἐκείνου γινόμενα καὶ 

τελούυ μενα, τὰς χχλλίου;ς ἐλπίδας ὑπέτιχτεν" ἀρχ'Ξρωσύνης τε 

γὰρ ΑΝ βαθμοὲ ἐπηγγέλλοντο, καὶ ἡ ἄνω ψῆφος ἀπὸ τῆς 

κάτωθεν οὐδεὶς γὰρ ἦν ὅςτις μὴ πρὸς ἐκεῖνον ὅλαις ταῖς ψή- 

φοις ἐφέρετο᾽ οὕτω ἃρ ταῖς ἁπάντων ἥρμοσε γνώμαις τε καὶ 

ψυχαῖς, καὶ οὕτω πᾶσι κατάλληλος ἦν, ὡς ἐοικέναι τῷ παρὰ 

πολλῶν ἐχείνῳ θρυλλουμένῳ ἀγάλρμιχτι, ᾧ δὴ τέχνη τις ἀνδοιχν- 

τοποιητιχὴ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑχχτέρωθεν φερομένους εἰργάς 7χτο, 

ἑστῶτάς τε τοὺ: αὐτοὺς χαὶ συγκινουμένου; τῷ δοχεῖν, ὃ τοῖ; 

ἑκατέρωθεν ἐφεστῶτιν ἐπίσης ἠφίει τὸν ὀφθαλμόν" οὐ γὰρ ὥς 

περ Φωχίων χαὶ Κάτων, βαρεῖς καὶ οὐχ ἀνεχτοὶ φανέντες, οὐδὲ 

χατάλληλοι τοῖς χαιροῖς, μετὰ τῶν πραγμάτων χαὶ ἑχυτὸν 

προσαπώλεσεν, οὐδὲ σχυθρωπὴν ἐδείκνυ τὴν ἀρετήν, οὐδὲ μὴ 

σπουδαίαν τὴν χόριν, ἀλλ᾽ ἕκαστον τῇ τοῦ ἑτέρου σπουδὴ δει- 

κγὺς σπουδαιότερον, ὁμοῦ τε τοῖς ὁμοίοις ὅμοιος ἦν, καὶ τῶν 

’ 

δὲ μέρους ἀράμενον χαλλίων παρὰ πολύ" σχυθρωποῦ τε χαὶ 

χαρίεντος ἐν μέσῳ γενόμενος, ἀμφοτέρους ἂν ἥδυνε, πρὸς μὲν 
ἱ 
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͵ 

τόν, σχυθρωπάσας συμμέτρως, πρὸς δὲ τόν, ἐμμελῶς χαριεντι- 
Α “-“ »" 3 Σ ν᾿ - - ῃέ δ ,ἢ “" Ηκὶ λέ - 20 » σάμενος" εἰ γὰρ καὶ γεγηθέναι ἐῴχε: τῷ βλέμματι, τό τε ἦθος 
» .- ΄ ΜῈ" ΕΥΆΕς , ν Ξ 

αὐτοῦ πρὸς τὸ γαριέστερον ἐτετόρευτο, ἀλλ ἡ φροντίς, ἔστιν 
.- ΒΞ » "ὦ Νὰ 7 . , ο » 

οὗ, συνὴγε τὰς ὀφοῦς χαὶ ἐδέσμει τὸν γέλωτα. Οὕτως εὐάγω- 

τὴν ψυχήν, οἷόν τις κηρὸς εὔπλαστος καὶ εὐκίνητος, 
΄ 

μήτε ἁπαλὸς ἄγαν χαὶ διχρρέων, μήτε σχληρὸς καὶ ἀντίτυπος, 
ιι 

ἀλλὰ διχχιότατα τὴν τῶν ἠθῶν ἁρμονίαν" προδέόλητο δὲ ταύτῃ 
᾿ Ν -“- :,' “ἤ 3 7, ᾿ Α “ ᾽ ΕΣ 

χαὶ τὸ σῶμα οἷόν τις εὔτεχνος ἀνδριάς, πλὴν ὅσον οὐχ ἄψυχο: 
» ᾿ . ͵ὔ 5» , Χ Α, ᾿ τ "»ὕ ἈΝ Α 

οὐδὲ ἀνηθοποίητος, ἀλλὰ τὸ μὲν χοινὸν τοῦτο ἐηχοα τὸ δὲ 

τῶν ὀλίγων, κἀκ τὰς ἀρίστης ψυχῆς τῆς εὖ κεχρχμμε ἔνης τῷ 
ε 

σώματι, ἦθός τε ὑπεμφαίνων χρηστὸν χαὶ πάντοθεν ἕλχον τὸν 

θεωρόν. 
κ , ᾽ , ἰ ΡΞ ᾽ - ι ἕω 

Ελεέγετο δέσοι ταῦτα μὴ εἰς μάτην πεποιῆσθαι παρὰ τοῦ 

χρείττονος, ἀλλ᾽ ὑπόθεσιν εἶναι ἀ χὰ 
“ἜΣ 
δ᾽ «) ξ τ] 

“Ὁ 
δ -Σ ς: ὡς «) ξ .-- Ο ΚῚ ὩΣ» () « 

᾿ ὁ. .ὦ ᾿ Ὥς ε -, ὩΣ ν 4 ι » χ ΙΣ 

πρὶν τ ἐστοχαζόμεθα ὡς ἀρίστου τοῦ ὑπυΒΕΌΜΕΘΝ χαὶ ἄλλος 

ἄλλο τί σοι τῶν χρειττόνων στοχαστιχῶς ὑπελόμ Οχνε᾿ σοφω- 
, ᾿ » Ἷ 7, “ τ ι Ἁ ε , 

τεραχ δὲ ΧΡᾺ παντοῶν Ἢ προνοιῦ, ὅθεν καὶ τὰ: ἀπᾶντοων προρ- 

εἶ , “- » ι 

ἥσεις νενίχηχε. Σὺ μὲν γὰ χορ ἐφ᾽ ἑτέροις χινοῦσιν ἀφεὶς τὸ γυ- θ 
3, δ" . , 

υνάσιον, ὄψεσθαι πάλιν προσε δόχας, καὶ τὰς χρηστοτέρας ἐλπίδας 
β ἔ ᾿ ἝΝ Ἂ ᾿ Αἰ Γ, πὰ »υ: “- ὑπέτεινες- ὅθεν χαὶ ἀφῆχχς μὴ ἀφιέν, πρᾶγμα καινὸ ἡτερον 

7 ι , 5 , ᾿ Ὶ ᾿Ὶ 

πίστεως, χαὶ πρὸς τὴν Πριάμου πόλιν ἐστέλλου, καὶ τὴν τὰ 
τὰν , , 

δεινότατα παθοῦσαν Τροοίχν, ἣς Κύζιχος ἐπισημότατον γνώρισιλα, 
φ» 5 ι Ἁ 

τὸν προχαθήμενον αὐτῆς ἐποψόμιενος᾽ θεῖος γάρ ἦν σοι |[; χαὶ τὸ 

γένος καὶ τὴν ψυχήν, χαὶ μεθ᾽’ ἡμᾶς τῶν ἄλλων ἀξιοθέχτος ̓  

εἰ: μάτην δέ σοι τὰ ἐλπιζόμενα, υέγρ: γὰρ τῶν λόγων αἱ προσδο- 

χίαι, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων μὴ λχοοῦσχι περαίωσιν. Τίνος με 
-Ὁ ου ’ “ 

κατειπεῖν ; τίνος χαταθοΐοαί υξ δεῖ; τοῖ πρώτως σε πρὸς τοῦτο 
“ἃ 

χινήσχντος, ἢ τῶν οὐχ εὐχράτων ἀέρων, ἢ τῆς μεταθδολῆς τῶν 
» ΓΨ -Ξ “ 7 

ἠθῶν, καὶ τῆς τῶν συνήθων ἐξαλλαγῆς; .Ὦ βάσκανον χωρίον 
τ , “ Α “- ω- 

χαὶ πονῆρον, ὼ δυσχρά των ὡρῶν, αἵ τὴν τοῦ σώματος εξζιν 

μεταχκινήσχσαι, οὐ πρότερον ἐλήξχτε τοῦτο πράττουσκι, πρὶν 
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“Ἃ ἘΣ 3 ὝὙΨΟ 3 “σ΄ο Ἃ , ᾿ 
ἂν στάσει παντελεῖ περαιῶσαι τὴν χίνησιν. :Ὦ ποίχν χθροίσχιμι 
θρ: "δ "δ "ἱ δι ᾿" »»» Οὐ ἢ Θ 5 -" Β δηνωδὴ ᾧδήν, ποῖον δὲ μέλος ἐπὶ τῇ συμφορᾷ ἀνχχρούσομαι, 
οι. Θ᾽ ἈΞ Ὲ » - 4 νος διε δ. Ξ ὉᾺ ΤΑΣ » ᾿ ἊΣ ΒΝ πω 

ὃς γΞ8 καὶ ἀμόώλυς εἰς λόγων γονᾶς γέγονα, χαὶ οὐχ ἔχω τί 
᾿ - ᾽ὔ , « “- ΕΣ ͵ Ὁ» φθέγξομαι, ἢ τί πρότερον τῶν σῶν ἀναχλαύσομαι; μᾶλλον δὲ 

Μ “- ΕΣ ἣν “ ᾿ 

ἔμελλον ἐπὶ σοί μ᾽ ἐπιλιπεῖν χαὶ τὰ δάχρυχ, ὥςτε μὴ ὃ ἔχειν 

ο 
- ᾿ , ᾿ ᾿ ΤῊΝ »Ἔ ᾿ Ν' ι 
ῳ τὸ πάθος Χ μα τὸ γζο φλεγμαῖνον ἜἢΠΞ ἀλγηόονος χα! 

᾿Εγὼ μὰ  Ὡρώδῃ ὦ σοὶ λόγους ἐπρχγματευόμην, οὗ: πολ- 
,ὔ ᾽ ᾿ , " “ » ᾽ 

λάκις αὐτὸς ἐκίνεις ἐπὶ πολλοῖς θεωρήμασιν, ἔμελλον δὲ ἐπὶ 
Α » » ἋἋ -- 

ἣν ἐπιχήδειον ταύτην ἀποτελευτήσειν ΕΝ ᾧ Ψυχῆς Ω 

, »ἱ , ΣΩ-" “Ἃ 
,χᾶριτος διχφαινομένης τῷ σώυμχτι γαΣν ἀρασςως ἠηῶν Ω συμ μ.:- 

΄ “᾿ ͵ “᾿ -π ᾽ ΓΟ. 

τρίχας μελῶν" ὦ συμφωνίας χαλοῦ πίντος" ὦ. τῆς ἐν λογοις 
«Ὁ - ᾿ ’ Εν “ὦ ᾽ 

ἡδονῆς τε χαὶ τέρψεως" ὦ τῆς ἐν σιωπῇ -εὐχοσμίας χαὶ χατα- 
’ “ - - - - 

στάσεως" ὦ νοῦ γεννῶντος, χαὶ γλώσσῃ: ἀττιχ!: ὀ ρον χαὶ 

λογισμοῦ χρίνοντος, χαὶ μνήμης συναθῦροιζ ύσης, καὶ διχνοίας 2 

ιθαλλούσης, χαὶ φαντασίας ὀλί γον οἀδέϑ ον τῷ νῷ’ ὦ 
“"ιὖνὗ ᾿ ’ Ε 

τῆς περὶ τὸ λέγειν δυνάμεως, χαὶ τῆς πεοὶ τὸ πλαττεὶν εὐὖ- 
δ εὖ ἊΣ ἘΤΗ͂Ν 4 ᾿ ΖΑ -" "» “ 

φυΐχς, ὁπότε σοι τὰ τῆς ὀρθογραφίας διεποιχίλλετο- ὦ τῆς ἀρ- 

χαίχς ἡμῶν συνηθείας χαὶ ὁμιλίας, καὶ τῆς ἐτύστερον συμπνοίας 
᾿ Ε " Ε] Ἷ , ε 

χαὶ ἀνχχράσεως" ὡς: ἀπόλωλΞς πάντα χαὶ ᾧχετ το, καὶ ἡ περι- - 

- ι . ᾿ , , Ξ 

χαλλὴς αὕτη χορεία εἰς κόνιν ἀπετελεύτησεν " ὄφελόν σοι: συνεῖναι 

χαταχρατήσαντός σου τοῦ πάθους" ὄφελον τῶν τελευταίων ἀχσῦ- 
΄ ᾿ δι ᾿ - 

σχι λόγων, του: ὃδ χαὶ προσειπεῖν᾽ ὄφξλον χαὶ συνχπελθεῖν, 

Ὡς καὶ προαπελῇεῖν, ἐπὶ σοὶ γὰρ μόνῳ - ᾿ [Ο͵ δὴ ςο εἰ ἑᾷ- 
Ὁ 

- ΩΟ «(Ὁ οΛς ὃ- {) ω [πὶ Ο ῷ 5 

Ὑ ες ᾽ ἘΤΊΡΥ, ἃς ΟΝ, ἘΠ ΕΥΓῚ ΑΝ ΞΕ , ὰ, 2 Γι: ι δὲ Α “:ἢ1 

ξπθὶ οὐ τ ελπίδχς ἡμῖν τὰ πραγματα γξέγονς, καὶ διηρε)ὴς 
7 ὰ δι, ὦ . δ] ς .Β ἸΑ ἫΝ ὸ! ἘΠ Ἔ ν - ἔεδωνν "ἢ ἐλ τ. ᾿ ᾿ , ῃέ. Ἔε. 

φ Ὥμῶὼῶν ὁ τξως ἢ Οὐλιρηυμιενοῖ, Ὡμιξιξ μὲν ἐπὶ 5091: σξισύξντες 

ἜΤ οῶΥ ι ι 
χαὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τοὺς λογισμούς, οὐ πρότε Ω:.: - -ὰ [0] δ Φ Σ Ω [«Ἱ - « [«Σ δ 

, “Ψ ο’ “Ἃ ᾽ » ι. ὭὩ “- ᾽ Ἁ ᾿ 

ἐπὶ τῷ σῷ πάθε: δεινῶς συγχινούμενοι, ἕως ἂν εἰς αὐτὸ τὸ 
Ξε. ἊΣ “Ἃς. 4 ἃς - , - ἊΝ - ᾽ 4 - οἑ ΓᾺ “5. πέρας τῆς ζωῆς χαταντήσχιμεν. Σὺ δὲ ὑψηλότερον ἡμῶν γε γο- 

’ , "“ “- , 

νώς, χαὶ τοῦ νοητοῦ χόσμου ἔνδον γενόμενος, τὴν ὕλην ἀφεὶς 
εὐ " “ , ͵ ὦ» 

χάτω μετὰ τοῦ σώματος, μ1δ᾽ οὕτως ἡμῶν ἐπιλάθοιο, ἡ δ᾽ ὅτι 



φ. ] Ὡς 

00 ΜΙΧΑΗ͂ΛΨΒΕΛΛΟΥ͂ Ἶ 

σοι φευχτὸς ὁ χάτω χόσμος, διὰ τοῦτο χαὶ τῆς φιλτάτης κα- 

τολιγώρει ψυχῆς" ἀλλ᾽ εἴ τις ἐστὶ χαὶ παρ ὑμῖν τοῖς ἔξω σώ- 
» , ,ὔ 

ϑατος μνημη, μνημονεῦοις ἂξ .--.. χαὶ πρεσθεύοις, εἴ τις σοι χἄν 

τούτῳ δύναμις πάρεστιν, ὡς ἂν ὁ βίος ἡμῶν μετριώτατα 

διεξάν ξξάγοιτο. 

Δ. 

3 “- ᾽ 5 Μονῳδία εἰς τὸν τοῦ ᾿Αχτουαρίου ἀδελφόν. 

᾿ Α 

Ἂ ποίας ὁ δαί χφορυἃς λό" ὥς περ ἀπὸ τραγικῆς μο ποίας ὁ δαίμων ἀφορμὰς λόγων ὥς περ ἀπὸ τραγιχῆς μοι 

σκηνῆς ἐχορήγγυσεν᾽ ὦ οἵων ἐλπίδων ἐπὶ σοὶ στερήσας, τὴν 

[ ᾽ , ,ὔ οἱ 5 ᾽ὔ ἀπροσδόχητον ταύτην συμφορὰν ἐπεισήγαγεν 

ᾧμην, φίλτατέ μοι πάντων ἀνδρῶν, τὴν τῶν λόγων ἐπὶ σοὶ 

ποιεῖσθχι ἐπίδειξιν, καὶ σεμνύνεσθαι τοῖς μαθήμασιν οἷς ἐξ ἀρ- 
Ὁ 

γῆς ὡμιληχὼς παρὰ σοὶ τῆς ἀρίστης" ἐτύ γχᾶνον χρίσεως, ἣν δὴ 
ΕΣ ΕΣ κ » 

ἐπὶ ἐμοὶ ἐψηφίζου, τὸ μέν, τῇ ἀληθείᾳ, τὸ δέ, τῇ φιλίᾳ διδούς, 

χαὶ δ ἀμφότερχ τῶν ἐν μαθήμασι πάντων χρχτούντων ὑπερ- 
, ᾿ τ. » Ὁ ΩΝ 5 τ 

τιθείς - σὺ δέ μοι μετὰ τῆς ἐν τῷ νῦν χρίσεως, καὶ τῶν ἐν τῇ 

λώττη ψήφων ἀθοόως ἐστέρησχι, χχὶ τὸν τῆς εὐγλωττίχ γλωττῇ ψὴφ θοῶς βῆσχι, Ὧξ “Βυγ φ 
πλοῦτον πυρὰ δόξαν εἰς ἀφωνίαν οἴκη μεταδεθληχώς χαὶ ὁ 

πολλοῖς ταῖ: ἐσχάταις προσθεὶς ἀνχπνοχῖ: καὶ πὸ τὴς ζωῆς 

μέτρον ἐκτείνας, εἴπω γὰρ καὶ τοῦτο θαρρήσας, χαὶ κατέχων 

ἐπειγομένην ἐκ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, σεαυτῷ ταύτην οὐχ 

ἐχαρίσω τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἀθρόον ἀπέπτης, καὶ παρ᾽ ἐλπίδας 

οἴχῃ, οὐ φαρμάκοις τὴν νόσον, οὐ πε μας, ἐπισχὼν τὴν ψυχήν 

᾿Αλλ ὄντως σοφὸν ἡ πρόΪνοιχ, καὶ τῆς σῆς εὐτεχνίχς σοφω- 

τέρα᾽ ἵνα γὰρ μὰ χρόνῳ κάμνων ᾿δγομδαμθας τῷ ἀρρωστήματι, 

ἔφθασε τῷ θχνάτῳ τὴν σὴν ἐπίνοιχν, καὶ προύα θα τῇ φύσει 
" ᾿ «“ ε τῷ : Ύ ὰ 

τὴν τέχνην, ἵἴ, ὁμοῦ τε γνώσῃ τὴν νόσον, καὶ υὴἢ ἔχῃς ᾧ ἀπώσῃ 
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λόν. ᾿Εμοὶ δὲ χαὶ μεῖζόν τι ἄλλο ἐπινενόηται" ὡς 

ει σε θνητὸν ὄντα θανεῖν, τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ ἔὸς: 

αι 

Ἂν , , , "ἘΞ 

ᾧ δὴ καὶ τέθνηκας" νόσον μέν σοι μὴ προσωχλεῖν πολλάχις 

ἢ ν ἀλλοτρίοις παθήμασιν, εὐθὺς δὲ τὸν θάνατον ἐπελ- 
“ Ὁ ὑδ᾽ ΕΣ ". ν. ’ ᾽ν “- - ,ὕ 

θεῖν, ὃν οὐδ᾽ ἀπ ἄλλων σωμάτων ἀπῶσχι ἐπήρχξσας. 

᾿Αλλ οἵἷχ φιλοσηφεῖν προῆγμαι, οἵους δὲ λογισμοὺς ἐπεισ τοάλ- 

λω τῷ πάθει, ὁποίοις δὲ λόγοις πειρῶυναι τὴν συμφορὰν απο - 

»)}ς “ἢ 

᾿ ́
- 

[5] 

χρούσασθχι" ὦ ποῖ τρια όμουμς παραμυθίαν εὑρήσω τοῦ πΖθο' 

ποίων δὲ λόγων δρας ἄμιενοξ, παρηγορήσω τὸ λυποῦν τῆς: Ψψυχ 

υᾶλλον δὲ π ρὺς ποῖχ ἀρ ἐνετῆ ἥττονά μοι ποιήσω τὴν συμ.- 

φοοάν; τάτε γὰρ πιχρεληλυθότα αὐξᾶνει τὸ πΖθο: εἰ: μνήμην φοράν; τά τε γὰρ παρεληλυθότα αὐξάνει τὸ πά ἰ: μνήμην 

ἰόντα, καὶ τὰ παρόντα εἰς ἀφορμήν μοι δαχρ οὔων χαθέστηχε᾽ 

βαλλόμενος δὲ ἐχχτέρωθεν, ἴτχις ταῖς συμφορχῖ: τχλχντεύομαι, 
εν , «Ὁ ᾽ , -- “ο“ 

χαὶ τῶν μὲν παρῳχηχύτων ἡδονὴν ἐχόντων τῇ μνήμη, τῶν δὲ 

γῦν ὄντων λύπην ἀντίμετρον, αὐτὸς ἐν ἀνομιοίοις πράγυσιν 

ὅμοιον πάθος ὑφίσταμαι. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν παρόντα, πρόδηλχ πᾶσι χαὶ λόγων εἰς γνῶσιν 
᾿ ὃ ᾽ ’ " ΕῚ Ψ ΜῈ Δ , ᾿ , ε "- " 

οὐ δεῖ ἀθρόως γὰρ ἀφήρησχι τὴν ψυχήν, καὶ χόνις- ἡμῖν ἀπ ἐλεν ὶ 

χῆτος δέδειξαι, μιχρά τινα ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ θανάτῳ φθεγξάμενος ἢ νω.- “5 .-ς, ᾿ ρᾶ [᾿ , τῷ α Γ᾿ ἷ - (ΝΟ Ξ, 

χαὶ ὅσχ ψυχὴ τ ΝΣ πρὸς τὴν ἐχεῖθεν πορείαν φθέγ- 
γεν ᾿ , . “ς 

γέσθαι δύναται. Τὰ φθάσαντα δέ, φύσις καὶ τρόπο, ἡ μὲν ἐχ 

λοτιμούμενά τε ἀλλήλοις καὶ 
, 

δεύτ ηδ 
πατέρων, ὁ δὲ ἐκ παιδείας, ἀντιφι 

τιτ , ξ 
ΡΨ Ὁ ἘΡ͵ -φὉφι 5 7, ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , 

χρατεῖν ἠξίου τοῦ ἐπικτήτου φρονήματος, ὁ δὲ διὰ τῶν μαθημά- 

ᾧ χάλλει σεμνυνομένη, ἀντερίζοντα. Ἢ μὲν γὰρ ἀνεπ 

» " 7 “ » 4 

τῶν χοσμούμιενος, οὐχ ἠνείχετο τῆς ἀνασχήτου περὶ τὴν φύσιν 
; 

ιλοτιιλίχς φέοειν τὰ δεύτερα ὅθεν σφοδοχ μὲν ἐν ἀυτοτέον!-: φιλοτιμίας ζ ξυτερα " ουξ ῦΧ μὲν ἐν ἀμφοτερο": 

ἡ ἅμιλλα, τὸ δὲ νιχῶν οὐχ ἦν, ἀλλ᾽ ἰσοπαλὴς ἡ μάχη, χαὶ τοῖ 
᾿ ἐν 855 ΕΣ ΣΡ Ξα; ΥΧΣΙ ΝΎ χράτους ἡ ψῆφος χοινή. ᾿Επέπρεπέ που δέ σοι χαὶ ἦ)ο: τῷ λόγῳ 

χατάλληλον᾽ χαὶ τὰ μὲν σωματικὰ τοῖς ψυχορῖς ἐφχιδρύνετο, 
ον τὰ δὲ ψυχιχὰ τοῖς σωματιχοῖς ἐλαμπρύνετο, ἢ μᾶλλον ἀμ. ότερ ν Γ᾿ Χ, ν - δ" ν Ὁ “- -«ᾳ φ“-΄ (μετ ν ". ι μϑ 

χαθ᾿ ἑχυτὰ χόςσ τῆς ποὸ- ἄλληλα χοιγνωνίχς μὴ ἐπιδεόμενα ν 7. ξαὺ το ἈΟσμ.Ί, [Ὡς προς οι ΛῺ ἕν, 4 4 ινωνίας μὴ ὥ ἐν οὀξόμὲν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Κ΄. Ἵ 
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Τὰ μὲν οὖν ψυχιχά, ἐλευθεριότης φρονήματος, χαὶ νοῦ τας- 

χυτής, καὶ χωρία μνήμης ἀπέριττα, παιδεία: τε μόλοι, πρόσ- 

ληψις, χαὶ τῶν προσειλημμέν νων ἀκίνητος χατοχΐῆ, ὀξύτης τε 

βεθηχυῖα χαὶ στερεωτάτη ἀγχίνοια, τό τε ὀξύρροπον τῷ βε- 

βηχότι πεδούμενον, χαὶ τοῦτο τονούμενον τῷ ὀξεῖ" ἐφ᾽ οἷς 

παραλόγως τὸ πρᾷον ἐπισυμθαῖνον χαὶ τὸ ἀόργητον, τὴν ὄντως 

ἡμῖν ἁρμονίαν ἐδείκνυε, λόγοις ἀγομιοίοις τὴν συμφωνίαν προ- 

βάλλον. Τὰ δὲ σωυατιχά, σώματος κάλλος, τὴν φιλοτιμίαν 

ἐμφαῖνον τοῦ πλάστου, ἰσχύς τε χαὶ ῥώμη, καὶ ὁμιλίας χάρις, 

καὶ μουσιχὸν μέλος φωνῆς, κα ὶ χειρῶν ἐπιτηδειότητος ἐνέργεια . 

οἷς πρῶτα μὲν τὸν σὸν ἀδελφὸν ὁμοῦ καὶ πατεῤᾶ, χοινὸν δὲ 

τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς γένους νομέα τε καὶ διόάσχαλον, οἷά τισι Σειρή- 

γῶν θέλγων φδαῖς πρὸς ἑαυτὸν εἷλχες, υᾶλλον δὲ ἢ τὸν σίδηοον 

ἧ ὅστις ἀποροήτῳ τῷ ἔοωτι. Ὅθεν νεχοὺὸς τἄλλα γενόμενος ἡ μαγνῆτις ἀπορρήτ Ὁ ἔρ : εχοὸς γενόμενος 
ἐ 

7] τῷ θεῷ καὶ πρὸς τὴν θείχν ζωὴν πάλαι μεθαρμοσάμιενος, ἐπὶ 
ἊΣ ᾿ “Ὁ ᾿ ἢ Ὗ ἐπὶ 5.1 ῦθ. ».) Ἐ ε᾿ ἕε «νὰ ᾿» 

σοὶ χαὶ ἔζη χαὶ βιώσιμον τὸν ἐνταῦθα ἀέρχ ἐνόμιζε, χαὶ τοῖς 

σοῖς ὡς οἰκείοις φιλοτιμούμενος ἐγάννυτο οἷχ εἰκός, καὶ θαυ- 

μασίως ἐχαλλωπίζετο: ἔπειτα δὲ χχὶ τὴν ἄλλην ἡλιχίαν τῇ 

χαταλλήλῳ γνώμη πρὸς ἅπαντας, ἤρξ ὑίαν τὴν σὴν ψυχὴν 

ἁρμοσάμενος, σύμφωνον μὴ ἢ πάντων εὐφημίαν ἐκράτησας. 

Καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἢ τέχνης πλξῆς, μόνῃ σεμνυνομένων, 

μουσιχῷ χρόματι τῶν ἠθῶν, αὐτὸς δι ἀμφοτέρων χτησάμενος 

τὸ ἐξαίρετον, οἷς μὲν ἔδει τῆς τέχνης, τὴν γνώμην ἐχίρνας, 

οἷς δὲ ἔδει τῆς γνώμης, τὴν τέχνην ἐμίγνυες, οἷς δὲ ἀμφοτέρων, 

προσῆγες ἀμφότερα. 

Τέχνης δὲ νῦν ἐπιμνησθείς, ποίοις δάχρυσιν ἐπαρχέσω πρὸς 

τὴν θαυμασίαν ἀπολωλυῖαν ἰατρικήν, ἣ τοὺς ἄλλους φυγοῦσα, 

πὶ μόνον οἰκητήριον ἑαυτῆς ἐποιήσχτο; ἔφυγε δὲ ἢ μισουμένη, 

ἢ μὴ χωρουμένη" σὲ δὲ καὶ ἀγαπήσαντα χαὶ χωρήσαντα, δια- 
ε΄ , ῃ ᾿ ;ᾳΒ 5 ᾽ 

φερόντως χαὶ ἠγάπησΞ χαὶ πεπλήρωχεν ἑαυτῆς, οὐχ ἀθρόον “ἘΣ 

Ογ. 

Ε] } , Ὁ 7 

δερμαδοσῥαΐ οὐδὲ συγχέχυμενο!ς: τοῖς μέρεσιν, οὐδ᾽ ἀπὸ λεραλῆς 
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ῳῷῳ, Σ δ. «) Φ) -« Ω͂ εὶ 8 ὴ 
» 

-» 0) φς"2 ΠῚ 
σευ 
Ὁ» «ἥν -Ἑ- 

Ω 
᾿ 

- Ψ 
« οχείων, χαὶ ὡς ἔὸξ: τέχνην επξ 

" τς οἱ Θ Ω 7 σοι πάντα ἠκρίόωτο, ὅσα τε Ὑδα χεται τῆς τε 

χοινὴς χαὶ ἰδίας, αἵ τε ιάφοροι χράσεις, ὅσα τΞ εἰς πρόγνωσιν 
ἐ 

ἤχει τοῖς φθάνουσι συμοόλοις τὸν θάνατον, καὶ ὅσα εἰς διά- 

γνωσιν τῶν τε αἰτιῶν, χαὶ ὅσα συμπίπτει" χαὶ ἵνα μὴ τἄλλα 

α καθέχαστον λέγω, σφυγμῶν θεωρίας ἀπαριθμούμενος, καὶ χρείας 

μορίων, καὶ ὀργάνων ἐνέργειαν ὡς ἀρχεῖν, εἰ χαὶ μὴ τὰ Ἱ1π- 
ἔ- ἋἋἙ ἐς 5 -" " ποχράτους παρῆν, ἀπὸ γλώττη: φθέγξασ ζῶ ὅσα ἐκεῖνος τοῖς 

’ 

Ὺ0 ἀμιυ σα! ᾿ 

Σ ΤῚ ᾿Ξ Ἂ" Ξ --. ΘΡ Ν - ΑΥ̓͂“ ᾿ Ὁ οἷς ὰ ἐδύ:: Διαν ταῦτα τίσι: τῶν. παντῶν ουχ: Ξοσιιῶ ταΤΟς ξοοΐξις 

κι » ε “ , , δι ᾽ “ ς “ "Ἔ 

ὁμοῦ καὶ ἐρασμιώτχτος; τίνα ὸς οὐχ ἔθελγες ὁμιλῶν, παιδιχῖς 

χαταμιγνύων χάριτας, τοῦτο δὴ τὸ τῆς σῆς μούσης, χαὶ νῦν 

υὲν ἐπαίρων χαὶ διαχέων τὴν ψυχήν, νῦν ὃὲ τῶν χεχ υμμένων 
᾿ “ὖ΄ ὯΝ δ . ΕῚ ν΄; 

ἐμπιπλῶν μαθημάτων, καὶ ὃι ἀμφοτέρων χαλλίονα ἐργαζόμενος; 
.] Α ε ι ;ὔ ’ εν ’ ΕἸ μὲ δὲ λισ τοις θελγήτροις χατεῖ) με ες. Χχαὶι πάντων μα ἱστὰα Χρρὴ τοις Ξλγήτροις ἀχτειχες, 

, Ὰ - ᾿ , " ᾿ ν , κι , ᾿ 
τέρπων ὡς ἥδιστα, παρὰ μέρος δὲ καὶ τερπόμενος, τὸ μέν, δι- 

δούς, τὸ δέ, προσλαμθάνων, χαὶ χαίρων δ ἀμφοτέρων, καὶ χαί- 

ρειν ποιῶν, οἷς τε παρεῖχες χαὶ οἷς ἐλάμοανε:" ἐλ νώριζον γάρ 
ι ἣΝ -“. , “ 

σου τὴν ψυχὴν διὰ τῶν ἐμῶν χαρακτήρων, καὶ συγγένειαν 
" Ἀ “ 9" το [ 

ἄρρητον τὸ πρᾶγμα ΔΆ ΑΥΩΣ ἥδιστά τε βυλα θην καὶ τῶν φ. 103. 

λόγων συνεχοινώνουν σοι. Σὺ δέ, ἐπειδή 1 πξὸ ὁ ὐχ εἶχες συνξῖναί 

υοὸ: διὰ παντός, διὰ μέσου συνεγίνου μοι τοῦ παιδὸς προσάγων 
Α » Α ΕΣ ᾽ ΄“ω ᾿ , ᾿ 

τὰ σά, χαὶ δι᾿ αὐτοῦ χαὶ τὰ ἐμὰ χομιζόμενος, χαὶ τὴν συνου- 

ω)- 

ν᾿ » ; .. Ἃ. ’ 

σίχν οὕτω μοι σοφιζόμενος" εἰ δέ ποτε χαὶ χατὰ τύχην ἀλλή- 

λους ἦν ἐφ ἵππων διαμείοεσθαι, σὺ δὲ ἐπεῖχες τὸν χαλινόν, χαὶ 
ο . “ » , Σ 

ὥ: πξρ διὰ πολλοῦ μι νῦν χρύνου εώμενος, ἐφρίστας τὰ ὄμματα, 
Ξ5.Ὲ 

χαὶ τὴν χεῖρα δον τῷ τραὰ χήλῳ δεξιῶς τε ἀρζ, χαὶ 
Ἐν Ἔξω. . ἢ ι ἊἋ 

φωναῖς εὐφήμοις παρέπεμπες, τάλλά τε λέ ἔγων, χαὶ ὡς τῆ: πα- 

᾿ρλμδαβευρϑὸ ἀμ με αὶ ρὐρη δε ὶν μοὶ 

ΤἩαῦτα μὲν δὴ ἐφ᾽ οἷς σε προλαδὼν ὁ χρῦνος ἐγνώρισεν" ἃ 
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δὲ ἡδέως τῷ λόγῳ γνωρίζων χαὶ διηγούμενος οὐχ ἔχω μὴ 
χαθέχαστον ἀπ ποδύρεσθαι" ἅμα γὰρ τί μοι λέλεχται, καὶ οἷδχ 

ὡς ἐπιλέλοιπεν, ἐφ᾽ οἷς ἐπιχεῖται μέν μοι τὸ δάχρυον, ἐπιλείπει 

δὲ ὁ τῇ συμφορᾷ λόγος κατάλληλος" ἕν γὰρ οὐδέν ἐστι τῶν 

σῶν ἐγ εννι κῆν τς ἐρ Τὴ ἀλα συνεπιλέλοιπεν ἐκλελοιπότι ἡ 
!] 

-" 

προσήχουσα τῷ πάθει φῶν 

ῶ 
χεν δ ΕῚ » “ὥ 

ΠΡ μὲν οὖν ἀρχαῖα τῶν σῶν χαρίτων καὶ τοῖς πολλοὶς γνώ- 

ριμα, αὐτὸς ὡς οἷόν τε τῷ λόγῳ διηγησάμην, χαὶ εἰσέτι διη- 

γήσομαί τε χαὶ ἐπαινέσομαι" ἃ δὲ νῦν ἐπὶ τῇ τελευτῇ συμ:- 

πεπτώχασιν, αὐτὸς ἡμῖν διήγησαι, ἀνδρῶν χάλλιστε καὶ φιλα- 

δελφότατε, καὶ παρ᾽ ἐλπίδας μετὰ τὸν ἐχείνου θάνατον ζῶν 
ε ᾽ δέ ᾿ , “ὔ Ψ ι Α κ ΡΨ) Ὁ 

εἰ δέσε τὸ πάθος ἔτ' κατέχει, χαὶ τὴν μουσιχὴν ὁ τοῦ ἀδελφοῦ 

τύμθος ἐπέδησε γλῶτταν, καὶ ταῦτα παρὰ τοῦ παιδὸς ἐκείνου 

μαθών, ἐπ τιδιηγήσομλι. 

Ὄντως οὐδέν ἐστιν ὃ τὸν θάνχτον ἀπ τοχρούσασθαι δύνχται, 

οὐ φιλόσοφος τράπεζα, οὐ σώφρων διαγωγή, οὐκ ἀχριδὴς δίαιτα " 

ἀλλὰ ταῦτα τὰς μὲν τῶν νοσημάτων ἴσως προσθολὰς ἀποπέμ:- 

πεται, τὴν δὲ φύσιν οὐχ ἀλλοιοῖ, οὐὸ εἰς ἀθανασίαν μεταποιεῖ 
κ ᾿" τὸ θνητόν: προσοάλλει γὰο τὸ πεπρωμένον ἑτέρωθεν, εἰ καὶ 

: 

Α .] ΄“. "“ἤὕ “- Υ » Π “ “«Φ ,ὔ ’ 

μὴ διὰ περιττοῦ ἔπεισι τῆς γαστρός: ἀλλὰ χὰν πᾶσαν τις του- 
νι. ,ὔ 

τῷ ἐπιτειχίσῃ τὴν ὁδόν, τὸ δέ, χεχρυμμένον τῇ φύσει τοῦ 
͵ 

Υ 

σώματος, ἀνερράγη τε ἀθρόον, χαὶ τὸ ταμιεῖον διέρρηξε . Διὰ 

ταῦτα οοι χαὶ ἀχριθῶς βιοῦντι λεπτότητι διχίτης, ἐλευθερίαν 
" “ τὰ ς Ν μνηστευομένῳ τῷ σώματι, τῇ φύσει ὥς: περ ἐφεδρεύουσα πάλα:, 

χαὶ τὰ περὶ τὴν χαρδίαν χοχῶσα, ἐχεῖθεν ἀσφαλῶς ἐπεισέδαλε, 

μᾶλλον δὲ λαμπρῶς ἐντεῦθεν χατέδραμιεν ὥς περ ἐξ ἀχροπόλεως, 
ι , ,ὔ ᾿ εν ὩΎ. “ἃ -- γ ἃ 

χαὶ γέγονέ σοι τὸ μαντευόμενον, ἢ τεχνικῶς εἰχαζόμενον. Ὃ 

γὰρ προὔλεγες, πέπονθας, καὶ ἡ προφῆτις γλῶσο ὶ τοῖς ὧω ἐν 5 Ξγξς, νξ ͵ 7, ἐ θξρ ἐ ἢ γ͵) τ ρΟφητις Ἵ οσσα ἐπὶ τοῖς 

πράγμασιν ἐγνωρίζετ ὁ" χα ἀποὶς ΜΕΝ 'Ἔλχοις ἀπροόρχτον τὸ χα- 

χόν, τοῖς ἔξωθεν συμιοούλοις οὐχ ἐπισημαινόμενον, σοὶ δὲ ἐπειδὴ 
, τ ΩΣ ι δῷ ς 

χατεῖληπτο τεχνιλώτατα, τὰ ἐπὶ τούτῳ παρῆν ἅπαντα, εὔφη!λοι 
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φωναὶ πρὸς θεόν, τὸ ἐπὲ πᾶσιν εὐγνομονεῖν χχὶ τὴν εὐχαρι- 

στήριον προσφέρειν φδήν. ᾿Επεὶ δέ σοι χαὶ ὁ παῖς ἐγγύθι πα- 

ρίστχτο, καλὸς υὲν ἰδεῖν, καλλίων δὲ φθέγγεσθαι, ὅλην ἐπ᾿ αὐτῷ 

διχχυθεὶς τὴν ψυχήν, χαὶ δάχρυχ χενώσας τῶν ὀφθαλμῶν, εἶτα 

χαὶ ἀμφοτέραις περιοαλλόμιενος ταῖς χεροί, χαὶ πολλὰ καταφι- 

λήσας τὸν τράχηλον, ἐσχάτα: ταύτας ἐδίδου: περιπλοχάς" τοῦ 

μὲν ἐγγύθι θανάτου μηνυτὴς μὴ γενόμενος, ὥγα μὴ χαὶ θοοήσης 

ἀθρόον πλήξας τὴν ἐχείνου ψυχήν" ἀφανῶς δὲ τῷ θεῷ παρα- 

τιθείς, πρὸς ὃν δὴ χαὶ πάντων εἰώθεις ποιεῖν τὴν ἀναφοράν 
» Α 9 ’ εἶτα τοὺς ὀφθχλμοὺς ἐπιμύσχς ὦ; ὕπνου μεταληψόμενος, κἂν 

, ε » δι , 3. ἘΎ, τῇ 
τούτῳ τοὺ: παριεστηχότας ὑπεξχγαγών, τῆς κλίνης ἀνίστασαι, 

οἴ!και τὴν δύναμιν ὁ ὁπόσῃ μι ἑτρού" ἰξνος ἀλλ᾽ ἦν ἑτέροις ἡ χρίσ 

ληπτή, σοὶ δὲ τὸ μέτρον οὐχ ἐγινώσχετο σχότου: ὁμοῦ ἀν 

σθέντι καὶ χατενεχθέντι, χαὶ πᾶστν εὐθὺς τὴν οἰκίαν κινήσαντι. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ τῷ ἀὸς ελφῷ περ! ιγγγέλη τὸ πρᾶγυχ, ὥς περ τῆς 

δεῖν ἀθρύῳ τῷ πάθει βληθεὶς 
Α 

τὴν ψυχὴν ἐπαφῆχεν 

χχὶ τοῖς ἄλλοις γαξρλρο δνν τέω 

σἧς ψυχῆς ΩΣ δ᾽ χρ οοῦ 

ῦ δὲ γεγονώς, ἀνορθοῦν τε ἐπειρᾶτο 
, 

“Ὺ ἊἜ ω- 
«-« ὡ- τε Ὁ 

ς-- Φ [ὩἹ »} [9] ων ΄ο [ἴω -ῷ Ο᾽) τὶ πτκβ Ω [.᾿ »--" 

. Α Α ὔ ’ 

ἐπεὶ δὲ τοὺς ὃχχ απ ως τῷ πήχει προσέ 

0) “Ὁ Ο) «-} [-} ω -. 0» τὴ [0] Ν - ΟΥ ““οὝΞῬ 
Ν Φ» ζὺν « φὰ τς 

Ψ οΟ) τ] Ω) «- 
“ἣὌ 

τ ΝΣ 

«εἰ ῶι «εὶ {) (η- τ Ν « Ν 
»“Ὁ 

ΟἽ 
ΨΙΣ 

ο ὑὰ «-« ὡΝ- δὲ «- “ [9] Φ “Ψ 
: 

τὸ φρονεῖν ἐπανάγειν, τεχνιχὰς ποιούμενος τὰς προσαγωγάς᾽ 

χί τι μὲν κατορθοῦν ἔδοξεν, ἐπὶ βραχεῖ δὲ χρόνῳ ὅσον τοὺς 

περιεστῶτας ἰδεῖν χαὶ περιπτύξασθαι, τούς τε Ἡλρλ μη χνοί- 

ξας χαὶ τὴν γλῶτταν χινήσχς, χαὶ τὰ μὲν εἰπών, τὰ δὲ ἐπει- 

πών, τελευτχίχν πρὸς θετὸν ἀφῆχας φωνήν, ἐφ᾽ ἣ δὴ προσαφῆχας 

χαὶ τὴν ψυχήν. 

Ὦ χάλλιστα σὺ τοῦτο προμεμελετηχώς, κἂν ταῖς τελευταίαις 

ἀναπνοαῖς ἐπισφρχγισάμενος χαὶ τῷ χαλῷ ἘΝ ΤΟ μελε- 

τήμχτι" ὦ τὰς πάντων Ψυχὰς εἰς ἑχυτὸν ἀναρτήσας χαὶ ὥς 

πὲρ ἀπὸ λεπτοῦ υἵτου τῆς σῆς χχτέχων ἀνχπνοῆς, τὰ νῦν δὲ 
Ν ΄, ᾿ “-“"Ύ ᾿ .- 

κινήσας χαὶ διαμερίσχς χαὶ τῷ θχνάτῳ τὸν ἄροηχτον ἐχεῖνον 
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ἀποτεμόμενος σύνδεσμον" ὦ πάντα τὰ χάλλιστα ἐν μιᾷ τὴ σὴ 

ὃν κα δι δοὺς καὶ πληρῶ συναγχγῶν ψυχῇ, χαὶ ὃι αὑτοῦ πᾶτι ὑεταδι ους χκαᾶι πληρῶν, 

αἱ πληρούμενος οἴχοθεν, νῦν δὲ συναπελθὼν τούτοις χαὶ χενὸν 
3 τὼ - ἊΣ Ω τ ΕῚ ὌΝ - 

ἀφεὶς τὸ περὶ γῆν χωρίον τῶν σῶν ἀρετῶν" ὦ ποῖόν σου πρῶτον 

ἐπαινέσομαι, ποῖον δὲ ὕστατον; εἰ καὶ μὴ δυνατὸν πάντα, ἀλλά 

τι τῶν χατὰ μέρος ἀπολεξάμενος πρὸς τοῦτο τὸ μέτρον κινήσω 

τὸν λόγον" σὲ γάρ τις χαὶ ἐρρωμένος δαχρύσε! χαὶ νοσῶν ἀπο- 
ΤΙ " » -- ΑΝ κ ᾽ » , ,ὔ 

ἐλευσέταυ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς χαϊροῖς τὰς χατ' ἀμφότερά σοι 
» » κ ᾽ 

ἐπὶ ιλογιζόμ ἐνὸς χάριτας" ἔθελγες γὰρ καὶ ὑγιαίνοντας, καὶ ἐρ-- 

οώνυες τοὺς χάμνοντας. Ποῖοι τῶν ἐπιφανῶν οἴχων οὐ τῆς σἧἣς 
, 

φ. 109". τέχνης ἐπ μνησθήσονται; ποῖοι δὲ πένητες οὐχ ὁμοῦ τε] νοσή- 

σονται χαὶ τὸν ἄμισθον εὐεργέτην ἐνθυμηθήσονται; ᾿Εγὼ δὲ 

πότε σου τῆς ψυχῆς ἐπιλήσουαι, ἢ τοῦ θρηνεῖν παύσομαι; ἐφ᾽ ᾧ 
᾿᾽ οὖ 5 γὰρ ἔχαιρον ζῶντι, ἐπὶ τούτῳ εἰκὸς ἀνιᾶσθαι θανόντι" ὅθεν μοι 

γῦν μᾶλλον τοῦ πάθους ἀχυιάζοντος, οὔτε τὸ εἰωθὸς ταῖς υο- 

νῳδίαις τῆς χλρ νβοϑην ἀχροτελεύτιον ὁ λόγος οὐμὸς ἕξει, οὔτε 
’ ρα 

μδος ἑτέρων Ἢ ξςνόμιξενον οχέσει παραμυθού μενον. ᾿Αλλὰ νῦν υὲν μ,ωὦ 
μι ι 

χπόνηται ἡ ψυχή, χαὶ πρὸς πᾶσαν παρηγορίαν 

“ας γέγονα εἰ δέ μοι τοῦτο σὺ καὶ μετὰ τὴν ἀποδημίαν 
,ὔ μεταποιήσειας, τηνικαῦτα καὶ ποιήσω καὶ δέξομαι. 

Ε. 

"»» ἣΝ ᾽ ᾿ 

φ. 179. Μονῳλίχ, εἰς τὸν πρωτοσύγκελλον χαὶ υητροπολίτην 
7 “- , 

Ἔφέσ ου χῦρ Νιχηφοόρον. 

3 « 

Εἰ καὶ σὺ κατέπαυσας εἰς οὐρανὸν ἐκ γῆς ἀπιὼν ὑπὸ φρυχτοῖς 

ἀοράτοις χαθορμισάμενος, ὦ πάντων ἐμοὶ ἀρχιερέων θχυμασιώ- 
“ 
. 

" ρ.9 ι ΕῚ ΄ Ε] Α “ω - Α » 

τατε, ἀλλ δμοῖ τουναντίον ἀπὸ τῆς σῆς ἀνόδου χαὶ ἐλ καθορ- 

5 

έγχι φορὰ" φ- τὴ Ω} Ὁ Ὁ -- «- 

᾽ὔ ᾽ . 

μίστως περιγέγονε᾽" τί τοῦτο; εἰς τὴν ἐπὶ 
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χοὶ τῆς σχυθρωποτέρχς τύχης χατά 

χεῖν τῆς χρείττονος ἀπολαύσεως ὁ ἐνταῦθχ σχοπὸς χαὶ ἡ περὶ 

τοῦτο ποαγματεία χαὶ σύνεσις, ἐμοὶ δὲ τὸ τῆς ὁμιλίας ἐχπε- 
' ἱ 

ψ΄ι 

χ 
, " Α »" , ς ὦ ᾿ Α 3 

πτωχέναι, καὶ μὴ ἔχειν τὸ σύνηθες ὁρᾷν χαὶ γλυχὺ θέχμα 
ἘΞ ς -Ξ- ᾽ ᾽ ἀν 4 “Ὁ ὮΝ 

τελευταῖος ὅρος τῆς ἀτυχίας: ἐστίν. ᾿Αλλὰ πῶ: δὴ τὴν. σὴν 

ἀποδημίαν χατονομάσαιμι, πότερον ἀπόλειψιν τῆς ἐνταῦθχ ζωῆς, 
“ » ,ὕ - ε - ᾿ , “ ᾿ Α , 

ἢ ἐπιτυχίχν τῆς ὑπερφυοῦς χαὶ καλλίονος, ὥς τε μὴ δὲ ταύτης 

ἀφεῖσθαι, χἀχείνης ἐπιτυχεῖν; εἰ μὲν γὰρ τὸ πρῶτον, φεῦ ὁποίου 

χαλοῦ ὁ βίος ἐστέρηται, οἷον τείχους τινὸς περιφράττοντος, ἢ 
ν᾿ ᾿ ᾿ Ν ᾽ 

χόσμου χαλλύνοντος, ἢ στύλου τινὸς ὑπερείδοντος " εἰ δὲ τὸ 

δεύτερον, οὐδὲ τοῦτο μὲν στυγνότητος ἄτερ, ἔχει δέ τι τὸ πα- 

ρηγοροῦν, αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ οἴςσθχι, ὡς ὁμοῦ τῶν τε κρειτ- 

τόνων χαταπολχύοις, χαὶ ἡμῖν ἐντυγχάνοις τοσοῦτον, ὅσον 

προΐττασθαι. 
-Ὦ κΥ ἫΡ τι » ' “4 

Ἔδει μὲν οὖν, ὦ φιλότης ταῖς γὰρ ἐμψύχοις σοι καὶ αὖθι 
-- 
ἐν τὸ ἴ; ῷ “9 ξ - ̓  Ὡ ξ προσηγορίχις " ἴχνη τινὰ ἡμῖν καταλελοιπένα! χα 

σπέρματα ἐν ταῖς σαῖς τῶν λόγων πραγματείαις τῆς σῆς ἀρετῆς ̓
 

σὲ ' «Ψ ᾿ ἐπὼ Ἢ ᾿ , 3 β Ὁ» " 

ι) ξχοιμεν ἐχεῖθεν προς τᾶς τελεωτέρας ἐργχοίας δύνχμιίν τινὰ 

Ἅ ᾿ , . “Β Ἃ 

ἐρανίζεσθαι" ἐπεὶ δέσοι τοῦτο ἢ πεπόνηται, ἢ μεμελέτητχι 
πες νει δ, ἐπ σον , Ἢ , Ρ» να σῶς ἃ 
πορὼν Ἡμῖν ἢ ἐμμυχος καὶ μονὴ πρωτοτυπία, ξἰ χαὶ ὑτιξο- 

᾽ 

,ὕ οὐ Α “ὃ ,ὔ δ "“Ξ Σ ᾿ » ᾿ 

φυής τις οὖσα τὸν ἡμέτερον λόγον οἷον ἐξαμαυροῖ. 
Ἥ ΄ δ: Ζ “ὁ ὶ ἠςις ΣΝ --- ͵," Ἂ-: ὑθὺ- ὁ.) ΐ ΄ τοίμαστο μὲν οὖν ἡ σοὶ φύσι: ἐκ πρώτης εὐθὺ: ἡλιχίχς 

τ, ἐξ - ΗΒ 3. « δὰ “ δ - “ἷ«-Ἃ ἊΣ Ν ἐν ἢ ». οἷά τις χεχαθαρμένη σανὶς εἰς ἐγγραφὴν χαρχχτῆρος ἀμείνονος 

ἐπεὶ δὲ χαὶ τὴν γραφὴν ὁ χαιρὸς ἤνεγκεν, εὐθύς σοι τὰ παν- 
᾿ , ’ δ΄ “-“οο,' --Ο .1 

τοδαπὰ ἐχεράννυτο χρώματα, ὅσα τε τῆς πρώτης τῶν ἐπιστη- 

υῶν χαὶ ὅσα τῶν μετ᾽ ἐκείνην μερίδων ἐστί. Καὶ ἣν μέν σοι ἡ 

πρώτη φιλοσοφίχ τὸ σπουδαζόμενον, δύ ἧς ἀναπτεροῦται ᾿ἡμιῖν 
ς 

ποὺς θετὸν ὁ νοῦς ἵνα δὲ μνἡ οἷον ἅλμχτι τοῦτον εἰχάσειχς, μ.} προς Ρ᾿ ᾽ - [᾿ μη " Ὁ 9 Ὁ ν ν ξΞι ος Ὑ Ὁ) μη 

Ο᾽ 
᾿ ᾿ ὔ , ΝΕ... 4 ᾿ ᾽ ΠΑΒΑ κ ᾽ ον», 

ξ ἀλογίστῳ πτερωματι, διὰ πάσης ἐφοίτησας πρὸ ἐχεῖνο ἐζεως 
ΡΞ ᾿ , ᾿ : , . "Ὁ 

τε λογιχῆς χαὶ δυνάμεως, καὶ τὴν φύσιν τὰ πρῶτα ζητήσας, 
᾽ “ ν ᾽ , ’ , .“ 

καὶ τὰς αἰτίχς ταὐτῆς: -ἀνευρηκώς, ...... οὕτω τοῖς υναθήμιασιν 
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» , » « » 

ἐντετύχηχας, χὰν τούτοις τὰς ἀσωμόάτους φύσεις ὡς ἐφιχτὸν 

θηρχσάμιενος, ἐντεῦθεν ὅλοις ἱστίοις πρὸς θεὸν ἀνεπτέρωσχι, 

Α΄ λλὰ τί ποτ᾽ οὖν τοῦ ἐχεῖσε χάλλους γενόμενος, καὶ τῆς ἀρ- 

δη τού τῶν πεοοδὺ, ἀἶ' : . ἐΚ Ως χατωλιγώρησας, λέγω δὴ 

τοῦ ἐν λόγοις τε χαὶ μαθήμασι; πολλοῦ γε καὶ δεῖ" χαὶ βοᾷ 

ταῦτα ΑΚ ΤΥ, δ κεπόνηκας " ΝΈΡΕ ΤῈ μέτρα χαὶ ἔπη, καὶ περὶ 

τὰ χατὰ λογάδην συγγοάνιμματα, οὐ μουτῶν ἔμπλεχ μόνον “Ὅ Ψ΄ Ἶ - ΥΥ! αν ) μ ϊ ἐν ῳ μ". “τὸ 

Εν ΣΉΝ ἐῶν ἡδύτη... ἀυνροῖν γαὶ πλείονος μέρους 
- “- « Ν ς “- 

καὶ τοῦ ὑπερχειμένου καλοῦ" ὃ δὴ καὶ οἱ σοφώτεροι τῶν... 

ἐκννινν ἔνονται ταῖς Μούσαις ἐπορχεῖσθαι τὸν ᾿Απόλλωνα φ΄- 

σχοντες, οἷόν τινα δύνχμιν τοῖς πολλοῖς ἀπὸ... Ὁ 0 τ}: 

τοὔνομα. .... τῆ: σοφίας ὑπερχειμένην. ᾿Αλλὰ φιλοσοφίας μὲν 
γ Φ , ᾽ »᾿ » , “- ΩΝ 

ἐχηλάχεϊξε εἰ Ὁ ἄχρον ἐν ϑε δ᾽ ὁ. ΥΞιδι ἡ κοῖς δόγμασι ἀξ, μώρρῦ 
ἢ ΑῚ “ἃ ΩΣ 

περιπάτου δόξαις, νόμων δὲ πολιτικῶν κατημέλησας ἢ θεσμῶν 
ε “Ἃ ᾿ -» 5 

ξεῤ ούδιὺν ἐδ, ὃ κανόσι σωφρωτέῤοις . ἣ μέτρα γῆς ἠγνοή- 
“ "- 2 

χεις παντοδαπά, ἢ ὅσα τοῖς περὶ ταῦτα κομψοῖς ἐκπεπόνηται; 
» γ ᾿Ὶ 3 

οὔμενουν. Οὐ γὰρ μονοξιδής, ἀλλὰ ποικίλος ἐγεγόνεις τὰς τέ- 
, . ς Ν , τω ᾽ ᾿ 

χνᾶς ἁπάσας, ὁπόσχι τε τὸν ἡμεδαπόν.... χοσυιεῖν εἰώθασι, καὶ 

ὁπόσαι τὸν πολιτιχὸν βίον σΞεμνύνουτι" καὶ τό γε θχυμασιώτε- 
-“ “ἃ ε ᾽ 

ροῦν, ὅτι μελιχρὸς ὧν καὶ ἡδύς. οςςς ον, δυνάμενος, ἀνάλωτος 
᾽ , μα ᾿ ᾿᾿ - 

ἐγεγόνεις τοῖς πάθεσι, χαὶ οὐδέν σε ἕτερον ἔθελξε κάλλος, μετὰ 
Φν ΄-“- η ᾽.. Ὁ .« ῃ ἢ» δι) 9 Ἃ “πὶ “εὶ ζει λό ᾿π “ἡ τὸ ἐν προύροις τοῦ ἀγαθοῦ χείμενον, ἢ τὸ ἐπὶ τοῖς λόγοις, ἡ 

. ͵ ι ἐὰν “. “ 

ἀπαθεστάτη προσπάθειχ. ᾿Αλλὰ ποῦ ταῦτα νῦν. , Ὁ. τς τὸ 
-Ὦὔ , “ . “» , ᾽ δ 7 ι “- ,ὔ 

ὄγαχυα τὴς ἀρεέθῆς λαὶ τοῦ “λόγου " πότε δέ σου χχὶ δεξαί!μην 

ἐπιστολήν, οἵχν εἰώθεις ποιεῖν πρόδιύδιθθΝ,, ἀνηχμιλλώμε- 

νος. Εἰ μὲν οὖν ὥς περ ἐνταῦθα πλησιόζων θεῷ, ὁμοῦ τε προσω- 

ὑέλειο οΥΖ χρείττοσι, χαὶ οὐχ ἀπεστότεις ἡμῶν, αὔταρκες ς ἡμῶν 

τοῦτο, εἰ χαὶ βραχεῖ τινι μέρει συννεύε!: ἡμῖν, καὶ υἣ παντὰ- 

παι μὲτ εωρίζοις τῶν χοινῶν ἠθῶν χαὶ ἐθῶν" εἰ δέ σε τοσοῦτον 

ἡ νεορξλη ἐξήρτ πᾶσεν, ὡς γχαὶ πλέον τι τοῦ ἀδύτου ἐνδοτέρω γε- 

νέσθχι, καὶ τὸν πρῶτον οὐρανὸν ὑπερθεθηχέναι, ἀλλ ἡμῖν γε 
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μὴ παραμυθίαν φέρον ἐσ τίν, ἀλλὰ θχυμχοίχ 
᾿ἣΝ “ 

τινὰ περὶ τὸν φίλον ἡδονὴν χαὶ γλυχεῖχν᾽ χαὶ ϑριψλθεάδῳ 
"Ὁ ᾿ , “- ΡῈ » “ὖ ᾿Ἶ " ὰ ἕ -" 

ταῖς εἰχόσι τῆς σῆς ἀμιμήτου φύσεως, ποῖσι δὲ αὗται; αἱ τῆς 
» « ΄“«- ᾿ “ὦ ’ 3 ὡΐξ ξ ει ι 

ἀρχιερωσύνης ἀχρότητες, αἱ τῶν ἀρετῶν τελειότητες, αἱ περὶ 
΄, .Ῥ ε ι ᾿ ΄, ὃ Ἷ ΕΝ ἂς 

τὰ μαθήματα ἕξεις}, αἱ περὶ τὸν λόγον δυνάμεις, τὰ τούτων 

ττω, τοῖς πλείοσι δὲ τιμιώτερα, ὅσα ἐπήρχεις τοῖς χοή- 

ζουσιν, ἡ πλατεῖα χει, Υ ξυγξενεστατη μετα τοὺυ χριτιχοῦ φρο- 

μὲν ἐλάτ ἫΝ 

νήμιχτος προαίρεσις, τὸ μετρεῖν πάντα πᾶσι, καὶ τὴν ἀλογίαν 

φυλάττειν χὰν τῷ πλείονι μέρει. ᾿Αλλ’ ὦ τῆς ᾿Εφεσίων ἱερᾶς μη- 
, ο- " , κ ,ὔ Α Α ( βῥό ἘῸ 

τροπόλεως, ἧς ἀντίθετα τὰ γείρω πρὸς τά προλαθόντα χρείτ- 

τονα, ὥς περ εἴ τις ἐπιλάυποι μέρε ξι τινὶ γῆς ὑπ τεοφυὴς ἥλιος, 

εἶτ᾽ ἀθοόον ἀπολίποι ταύτην, καὶ ὁ μὲν ἐφ᾽ ἑχυτοῦ γένοιτο, ἡ 
΄ὔ δι Ε 

δὲ μᾶλλον αἰσθάνετχι τῆς ψπϑνρρο τοῦ φωτός. ᾿Αλλά με 

πείθουσι ἸΑ σοφῶν, ὡς αἱ τῶν ψυχῶν χρείττους τὰς ἀντι- 

θέτους ῥοπὰς ἔχουσι, καὶ ἐν ταὐτῷ θεῷ τε προσεγγίζουσι, καὶ 

οὐχ ἀποστατοῦσι τοῦ ἥττονος" ἔνυλος μὲν γὰρ οὐκ ἂν τοῦτο 

εὐτυχήσειε νοῦς, ἄύλος δὲ χαὶ θεοειδὴς ἀδιάφορον ἔχει τὴν 
᾿ » ᾽ὔ ε 7 ᾿᾽ " τ Μ " Α Α ᾽ : 

πρὸ: τὰ ἐναντία ῥοπήν. Εἰ μὲν οὖν ἔδει πρὸς τὴν σὴν ἀρετὴν 

τοὺς ἡμετέρους λόγους παρχοεύλῆσθα!, οὐκ ἂν δὴ οἷαι κατὰ 
Α Ἁ ᾿ » ἣν » Α Α “ “Ἂν 

τὸν σὸν ᾿Ιωάννην οὐὸ αὐτὸν τὸν χόσιιον τὰ περὶ σοῦ χωρῆσαι 
᾿Ὶ 

συγγράμματα, ἀλλ οὐ ὑδὲ τὸν χρείττονα κόσμον, λέγω δὴ τὸν 
᾿ 8 

ἀνθρώπινον νοῦν τὰ σὰ νοῆσαι θεῖχ νοήματα χαὶ διδάγματα 
, ᾽ ᾿ , ᾿ ᾿ ,ὕ τὦω δα 

ἐπεὶ δέ σοι καὶ μετὰ θάνχτον πάντα μεμέτρηται, μᾶλλον δὲ 

αὐτὸς μέτρον πᾶτιν ἐφέστηχας, δέχοιο χαὶ τὸν βραχὺν τοῦτον 

λύγον χαὶ ΘΗΝ χαὶ μὴ τῇ σῇ φύσει, ἀλλ᾿ ἡμῖν τοῖς συγ- 

γράφουσι᾽ τί γὰρ ἂν πάθοιμεν ἐν πελάγει γενόμενοι τοὺς ῬΥΝ 
κι 

“Δοὺς οὐχ ὁρίζοντι, εἰ υνή περ αὐτὸς τὴν σὴν ἡμῖν κορμρμανα 
, 

ὦ παντὸς μέτρου καλοῦ, καὶ πάσης στάθμιης χεινα ! 

φ. [19΄. 
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Α. 

Πρὸς τὸν βχσιλέα τὸν Μονομάχον. 

᾿ βασιλεῦ ἥλιΞ! χαὶ τίς ἄν με καταιτιάσχιτο ταύτην σο: 
προσφυῶς τὴν χλῆσιν ἁρμόζοντα; ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ αὐτὸς τῷ 

, - » ΄“ 1 Ἔ » ω ἡ . χυκλῳ τῶν αρέτωῶν γι: τὴ ἀγχιστρόφῳ χιγήσξι τοὺ νοὺυ, τῷ τε 

μεγχλείῳ τῆς φύσεως καὶ τοῦ χάλλους τῷ δ ἐωυ πᾶ- 

σὰν χχταυγ αἰνῶ τὴν γῆν; ᾿Αλλὰ συμμέτρους μοι τὰ: ἀχτῖνας 
50 ἐπάφες τὴν τήμερον, καὶ γενοῦ μοι κατὰ μεσημορίαν ἱστάυξνος 

χαὶ βρχχυτέρῳ τῷ κύχλῳ φαινόμενος, ἀλλὰ μ.ἢ ἑῷος καὶ ἀπρό- 
σιτος ταῖς μχρμαρυγαῖς, ὥα μ.ὴ ἐχπλήξης τῷ ἐὀννλ μον τῆς 

αὐγῆς, δύναμιν δέ τινὰ υᾶλλον θείαν ἐνθήσεις χαὶ 

θαρραλεώτερον ἀντωπῆσαί σου τῷ ἀρρήτῳ φωτί: εἰ υἢ γὰρ 
αὐτός με πρὸς τοὺς περὶ σοῦ λόγους ὁρμῆς θεοφορήτου πλη- 

ρώσειας, καὶ τὰς χρυφίους τῆς ψυχῆς ὠδῖνας ἀνερεθίσας, θεόλη- 

πτον οἷον ποιήσειας, πῶ: ἂν ἐπίπνου; τῶν σῶν πλεονεκτημάτων 

γενοίμην τοῖς μικροῖς τὰ μεγάλα σταθμώμενος, καὶ λόγῳ βραχεῖ 
τῷ σῷ ἀπειροπλάστῳ υξγέθει παραυετρούμενος; 

Σὺ μὲν οὖν ἐν μετεώρῳ τῶν σῶν πλεονεκτημάτων ἱστάμενος 
καὶ ὑπεραστράπτων λαμιπρῶς, ἀνέφιχτος χαὶ τὸ χάλλος καθέ-. 

στηχας καὶ τὸ μέγεθος" φιλοσοφίχ δὲ χαὶ νομοθετιχὴ καὶ ἡ 
᾿ϑκοροδα τέχνη, ἡ μὲν ἐξ οὐρανοῦ, αἵ δ᾽ ἐκ πε οιπεζίων σφαιρῶν 

σ΄ ὥς περ ἀπὸ συνθήματος εἰς ταὐτόν σοι ἥκασι νῦν, οὐχ ὥς τε 
Α ΡΞ 5 χρίνειν ἢ δοκιμάζειν τὰ σά, τί: γᾶρ τοῦ κανόνος εὐθύτερος; 

οὸὦὦῊν.ν " οἷ , ΄“ ΧΩ ,ὔ ἀλλ ἰδεῖν χαὶ θαυμᾶσχι, χαὶ τοὺς λογοὺς δωροφορῆσα:ι τῷ τούυ- 

τους ὑψώσαντι" ἑστήκχσι δὲ ὡς ὁρᾷς λίχν ἀγωνιῶσαι καὶ πνευ- 
ἘΞ " πὰ ΡΟ ᾿ . ῶ " . 

ΩΝ ΩΝ χαὶ ἱδρῶτι ἀρῶ... χαὶ πρὸ τῶν ἀγώνων ἀπαγο- 
᾿ Α Φ ὃς)  ς. γῆν , 18 Ξ- ᾽ 

ρεύ σχσχι χαὶ τὴν ἥτταν ἐπιὲὶ ξιχνυμέναι, Τὸ ἡδων ἡος οὐ 
, 

ὑξτηλλάχασιν, ἀλλ᾽ ἡ ἣν φιλοσοφίχ, πρὸς τὸ εἴσω χάλλος ὁρᾷ 
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χαὶ νοῦν τοῦ λόγου π προῦάλλ εται, τὸ δὲ τῆς νομοθετιχῆς ς σχῆρμχ, 

ὑψοῦ χαὶ αὐτὸ ἀνέχει τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς τοῦ Διὸς δέλτους 

αὐχεῖ᾽" ἡ δὲ τέχνη στωμύλη τίς ἐστι χαὶ ἐπ τίχαρις χαὶ χεχοσμιη- 

υένη ἁορῶς, χαὶ πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ αἱμῦλον τοῖς λόγοις 

ἐπιδειχνύουσχ" αὕτη τοιγαροῦν λόγους ἱλαροτάτους συνθήσεται 

χαὶ χαρίεντας καὶ γενεαλογήσχσα ἑχατέρωθεν, ἀμφοτέρωθέν σε 

θαυμάσεται" συνερανίσεταί σοι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς πατ ρίδος ἐγχώ- 

μιον, ἐπαινέσεταί σου τὴν εἰς τὸ εἶναι πρόοδον, τὰ ἐπὶ ταύτῃ 

ἐχπλαγήσεται | θαύματα, ἐρεῖ τι καὶ περὶ τοῦ κάλλους χαὶ τῆς 

ἐπ αὐτῷ πάμχάμ ἐφάψεταί σου καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ νοῦ πηγῶν 

χαὶ τῶν ἀπὸ ἧς γλώτ τῆς ῥευμάτων ἐπεντρυφήσει σου καὶ τῷ 

ἤθει χαὶ τῷ εὐχρμόστῳ τοῦ σώματος" ἐπιθειάσει σοι χαὶ πλοῦτον 

χαὶ τύχης ὄγκον χαὶ περιουσέχν δυνάμεως. Ἔἰτα τί; χρηστη- 

ριάσει σοι τὰ ἀπόρρητα, οἰωνοὺς αἰσίους, ὀμφὺς ἀρρήτου:, προρ- 
᾿ ᾿ , 

ρήσεις ἐναργεῖς, ἀπορρήτους ἐπιστασίας δυνάμεων, χαὶ τὸ ἐπὶ 

τούτοις ἐπαγάγῃ βιπεϑοδη Νὰ τὴν θείαν ταὐύτὴν τοῦ κράτους 

ἀνατολήν. 

Ταῦτα μὲν ἴσως καὶ πλείω τούτων ἡ τέχνη, εἴ γε μὴ τὴν 

δύνχμιν φεύδεναι; φθέγξεται. Φιλοσοφία δὲ τὰ μέν, ὡς ἀλυσι- 

τελὴ πρὸς ἔμψυχον ἀρετῆς ἄγαλμα, ταῖς ἐφάδμε αὐτῆς οὐ 

συλλήψεται, τὰ δ᾽ ὡς πολλάχις εἰποῦσχ οὐχ ἂν φανξ (η παλιλ- 

[ΟἹ 
ὥ ᾽ ᾽ “ 

λογοῦσα, οὐ δὲ ἀνέξεται ἐν ἄλλῳ νῦν, ἢ τῷ τῆς ἜΡΑΡ ΡΟ 

σχήμχτι ΝΣ Σὺ γάρ, ὦ θειότατε βασιλεῦ, ὁμοῦ τε τοῦ 
" ,ᾳἬἅ9 

πιοέοηχας ἅρματος, καὶ πάντες τῆς ἀρχῆς ς οἷα δή τις φ 
δ Κ΄ ἃ. 

ΝῚ εὶ 0 ΨψΦ 
“Ὁ 

0γ-. 

χρύθησαν" καὶ πρινὴ τὴν τῆς διφρείας 
“- » ,ὔ “«ΦΦ 4 Ἵ 

ξασθαι ὥς περ τις ᾿Ολυμπιονίχης ταῖς κατὰ πάντων 
ΕΝ κα ΄ ’ ᾿ [ -Ὁ 

ἐξ ἁπάντων νίχαχις χατέστεψχι. Ὥς: περ γὰρ ἡλίου διφρηλατεῖν 
ς ᾽ »" ᾽ ὙΡΨ, ᾿ς Η͂ΙΕ ΞΘ κι ἰῷ ἊΝ » 7 ᾿ Α 

ἐς ἀνατολῆς ἐοιχότος ἀποοεοηκέναι τῶν ὀχημάτων τοὺς λοιποὺς 

φωστῆρας εἰκότως ἄν τι: εἰχάσειεν, οὕτω δή σοι τὰς τῆς ἀρχῆς 

οὐ περιζωσχμένῳ ἡνίας, οὐδεὶς συνθέξιν οὔτ ἀντιθέξιν ἐξ ἀν- 
΄ : « Α ͵ ’ ΄ “ 

τιπάλου μοίρας ἠνέσχετο: ἀλλὰ ρῶν σοι ὁ πέντχθλος, 

φ. 109". 
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χαὶ ἤνυστο «) Ο- παγχράτιον, μηδενός σοι συγχαταθάντος εἰς 

τὸν ἀγῶνα. 

Τοῦτό σοι τοῦ χράτους προοίμιον, αὕτη σοι τῆς ἀρεἧς ἡ 

νάρρησις, οὗτός σοι τῆς βχσιλείου τέχνης ὁ πρόλογος. Εἶτα 

θύων τὰ ἐπινίχια, μχχρῷ τὸν ᾿Εμπεδοκλέχ τῷ πολυτελεῖ τῆς 

ἵνος γάρ, ἐπειδὴ Πυθαγοριχὸς ὧν ἐμψύχων 

ἀπείχετο, βοῦν ἐξ ἀρωμάτων πλασάμενος, εἶτα τῇ πυρᾷ θέμε- 

νος, ἀποφορᾶς Ἴνδιχῆς τὴν ᾿Αττιχὴν ἐπ τλήοωτσε γῆν, χαὶ νῦν 
' 

- 

χαινὸς θύτης ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς δαῖς ὁ φιλόσοφος " αὐτὸς δὲ 

πᾶσαν εἴσω τῆς πανηγύρεως τὴν οἰκουμένην πεποιηχώς, θεῷ 

Α ἘΞΡΕ . δ, ΠΗ . -. » δ᾽ Ων [χ ν)" ἡ Α ΐ ᾿ ἣν μὲν ἀπαρχὰς τοῦ χράτους τὴν σεχυτοῦ ψυχὴν ἐσφαγίχαχς, τῷ 
Α ,ὔ » » 

σιτευτῷ μόσχῳ διὰ σὲ τυθέντι τὴν ἀναίμιχκτον σφαγὴν ἄντε 

πρυθγμδος χαὶ δῆτα συμπανηγυρίσας τοῖς εἰσελθοῦσιν ἅττα εἰ- 
τ Α “ῖ » ᾿ 

χός, ἀνοίγεις μὲν τοῖς πᾶσι τὰς τῆς εὐδαιμονέχς πηγάς, καὶ 

πάσας φλέθας χρυ "σίτιδας συγχεγωστμένας ἀνχστομοῖς, καὶ ποτα- 

οὺὑς ὅλους ἡμιξο ς ἐπιχλύζοντας δώλτα τῶν βασιλείων ἐχ- 

φράττεις πηγῶν, τοῖς τε νέφεσιν ἐπιτάξας αὖθις ς γεννᾷν, ὥς περ 
« ᾿᾽ ᾽7ὔ 5 » ͵ 

τις Ἠλίας τὸν οὐρανὸν χεχλεισμένον ἠνέῳξας, χαὶ θάλασσαν νέων 

χαρίτων ἀχηράτων Ἰδνώνεις οὐκ ἔστιν ὅν τινα τοῖς νάμασιν 
Νν 

οὐκ ἐχάθηρας. 
Ν 

Οὕτω δὲ δὴ τὴν παντοδύναμον τχύτην τετελεχὼς ἑορτῆν, 
᾿ ,ὔ " ΕΙΣ ἐ ον ὔ ,ὔ Ἃ ι - 

χαὶι δευτέρων ἀπήρξω χρχτήρων μάλχ σεμνοτέοων χαὶ πολλοῦ 
, ἘΞ , Ω Ν » ᾿ ᾽ 

μετεχόντων τοῦ νέχταρος" οὗ δὴ χαὶ αὐτὸς εἰς χόρον πέπωχχ 
4 "ἢ ᾿Ξ 7 Α Ἅ ε ͵ὕ 

χαὶ μακαρίοις ἠρίθμημαι τὸ δὲ ὁποῖόν ἐστι δηλώσω. 

ο ᾿Εδόχει πάλαι χχτὰ χλῶρον πο -":Ἅ ἴξνχι ἡ τῆς εὐδαιμονίας χαὶ 
» ; "Ὁ 

ὴ υσπροχξίας πηγή; χαὶ παῖδες παρὰ πατέρων τὰ διάφορα πῆς 

τύχη: δεχόμενοι ῥεύυμχτα εἰς υἱωνοὺς μετωγέτευον: ἀλλὰ σὺ » λῆς: ἘΠ χὰ Ὡμ ρΞ πω ὧν"ς - με χ φῷ ς ᾿ὶ - 

“ι» Α Ν ΡῸ 

πρῶτος τὴν χαχίστην ταύτην συγχέας διχίρεσιν, καὶ τῷ τρόπῳ 
ζω .Ἃ “ , , “- ᾽ ΄ὕ ν, 

ὑᾶλλον ἢ τῷ γένει τὰ τῆς εὐτυχίας ταλαντεύσας ζυγά, τοὺς 
᾿ “ὖ «- “᾿ ζ΄ » , 

χλήρου: ἡμῖν μετεχίνησας " καὶ πολλοὺς ἂν ἴδοι τις τῶν ἀπτέρων 

πάλαι γεγονότας ἐκπετασίμου: καὶ ἐγγύτατα τοῦ σοῦ περιἴ- 
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πταμένους φωτός οὐ γάρ ἐστιν ὅν τινα τῶν ἐξ ἑκάστης ἐπι- 
-ἰν ΦΈΜΕΩΣ δὰ εὐξεδένειον Ἃ ὩΣ »λ).λης δὺν ἘΡ ᾿ Ὁ ΝΗ, ΑΝ ΠᾺ Ν 

στήμης Ἢ τέχνης, ἢ τινὸς ἄλλης δυνάμεως τὸ ἐξαίρετον υ ως 

οὗ τετίμηκας" σύ γε καὶ τὸν πρῶτον ἐσξο θάσϑης φιλόσοφον, 
Α “- ᾽ “ , » " 

υὴ δεῖται ἀρχῶν, καὶ τὸν ἐν μαθήμασιν, ὅτι τῶν εἰδῶν ἐσ 
Α 

θεωρός, καὶ τὸν φυσιχόν, ὅτι τὰς ἀπαρχὰς ἐφεῦρε τῶν στοιχείων 
-Ὁ- ᾽ , ο΄ δι. “Φ ᾽ γς 

τοῦ σώματος, καὶ τὸν ἀποδειχτιχόν, ὅτι χρῆται τοῖς οὐσιώδεσ', 
᾿ , ε “ 5» ᾿ν ᾽ ᾿ 

χαὶ τὸν διχλεχτιχόν, ὅτι συλλογισμοῖς ἐφοδεύει ἀμφιδεξίως, χαὶ 

τὸν σοφ'! ἰζόμιενον, ὅτι παραλογίζεται εὐφυῶς, καὶ τὸν ἁρμονιχόν, 

ὅτι τοὺς λόγους οἷδε τῶν χράσεων, καὶ τὸν ὁ ῥυθμιχκό ν, ὅτι τὴν 
“': 

τῶν χρόνων ἀναλογίαν ἐπίσταται. Σὺ χαὶ μέ, νουμοθετιχὴν χε- 

χόσμηχας, ὅτι ἀὐμώων χόσμος ἐστὶ χυὶ τῆς ἀπείοου ὕλης 
ΕΣ “ ε , -7᾽ 

εἰδοποιός, πέρατα ὡσανεὶ τοὺς μεριχοὺς γοόνους περιτιθεῖσχ τοῖς 
ι 

’ , “- ε ὙΞῸ, 5 “- δ -- ᾽ τῷ ες -“α ξ ἃ “ῷὁ πράγμασι" καὶ τὴν ῥητορικὴν ἀρδπαφιῃς ὅτ' ἑἐχχτέρωθεν ἐπι- 
"Ὁ ἐπ -ο“Σ“-7᾽Ρ "»-Ὁ ΝᾺ , 

χειρεῖ ὀεξιῶς χαὶ ποικίλλεται τοῖς εἴδεσι χαὶ ταῖς χρζσεσι. 

χαὶ τὸν τοζότην ἐπήνεσας χατὰ σχοπῶν ἀφιέντα, χαὶ τὸν ἄκον- 

τιστὴν εὔστοχα πέμιποντα, χχαὶ τὸν στρατηγὸν τὴν τῆς φάλαγ- 

γος ἀσπῖδχ συνέχοντα, καὶ τὸν πρωτοστάτην θαρροῦντα, καὶ 

τὸν οὐραγὸν τὸν λόχον φυλάττοντα᾽ σὺ καὶ ῥώμην ἐθαύμασας 
᾽ ΄“-Ὑ ᾽ ; 

σώμχτος, χαὶ ἀνδρείαν ψυχῆς, χαὶ υνηχανηυνάτων ἐπίνοιχν, καὶ 
, , δ 

Ι γλώττης περ!οολήν, καὶ λόγου κάλλος, χαὶ τέχνης δύναμιν, φ' 10. 

χαὶ μέγεθος ἐπιστήμης, χαὶ ὑλῶν ἀογιτεχτονίχν, χαὶ φύσιν “4 υεγξ ος ἔπιο τημιῆς, υλὼ χα “τ ϊ (αι φυσ! 

φΦΡΦι , ; ,ὔ 

ὀξεῖαν καὶ φρόνημα ςοηχός, καὶ αἰδοῦς ἄνθος καὶ παρρησίαν 

ὀυτιχήν, χαὶ σιωπὴν εὔλογον, καὶ λόγον σιωπῆς εὐχχιρότερον, ττῦξο 

- 

χαὶ πάντα ζηλώτας προσφυῶ:, ἐκ πάντων συντέθειχας σεχυτόν" 

οὕτω γάρσου τὴν ψυχὴν ἁπαλὸν ἐ ἐχυχγεῖον πεποίηχεν ὁ θεό:, 

πρὸς πάντα υξθχουόζςεσῆαι εὐφυῶς, καὶ πᾶν μὲν ε εἶδος δυ- 

νάμεως ἀναδέχεσθαι, πρὸς πάντα δὲ λ λόγον εὐκόλως μεταρ- 

ουθμίζεσῆχι . 

Ὅταν σε ταῖς ἐχ τῶν ἐθνῶν πρϑϑβεί φὰς θεάσωμαι χοηματί- 
Ὗ ι Ν ᾿ ΕΥ̓ ᾿ - 

"όντῶ, καὶ προς τὸ τῆς οἰχο ονομ! ίχς εἶδος ἐμοιοσσω τὸν νοῦν, 
, 

ὑπό). σΞ τῆι λογίζ! δεινότητος “Π δον " ὅτ αὐτοχοημα σε τεχνὴν λογίξοιλχι, χαὶ δειγότητοης μεοδον" ταν ω» 
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κληροῦντα τὰς ὑποθέσεις καὶ διχιτῶνταχ ΦΟΝΞ δίκαις, χαὶ χϑει- 

ροτονοῦντα τὰς ψήφους, τὴν θείχν δίκην φαντάζομιχι χὰ 

τὺ ἀδέχαστον δικαστήριον ἀναφέρομαι" ὅταν ἐν ἀρχαιρεσίαις σε 

δοκιμάσω, θαυμάζω τὴν σύνεσιν χαὶ τὴν χχτὰ ἌωΜ κρίσιν, 
“ χαὶ τὸ ἀπαρχλόγιστον τοῦ φρονήματος" ὅταν εὐεργετοῦντί σοι 

᾿ 

, “" ᾿" δερω » γγ7κ προσέξω τὸν νοῦν, τὸ ᾿Ατλαντιχὸν δοῶ πέλαγος, τοὺς ἐξ Εδὲμ 

ῥέοντας ποταμούς, τὴν ἀνεξάντλητον πηγὴν τοῦ θεοῦ" ὅταν 
ς Α Ὺ τ » ΕῚ 5» 

βλέπω τοὺς Τιτᾶνας χολάζει" ἀναγχαζόμινον, τοὺς εἰς οὐρανὸν 
Α ,μ Ω κΨ « Ἃ ὃ “ κα τὸ δέ: » , τὸ τόξον ἐντείνοντας, ἵνα σὲ τὸν τοῦ θεοῦ παῖόχ, εἰρήσθω γάρ, 

ἐν σχοτομιήνῃη Ἀχτχτοξεύσωσιν, ὅταν ἴδω τεθηγμένην τὴν μά- 
Α Ε 5 ᾽ 

χαιραν, τὴν ῥομφχίχν ἐστιλοωμένην, ἀνημιμένους τοὺς ἄνθρχχας, 
3 . ἐς τὼ ἘΣ 
ἀνεστομωμένας τὰς ἀχτῖνας τῆς πρηστηρίου φλογός, ὅταν ἴδω 

ΝΣ ’ » κ κ 5 . ΕῚ Ά, ,ὔ ᾿ 

τὸν τύραννον ἐπὶ χεφχλὴν ὠθούμενον εἰς τὸ βάρχθρον, πρὸς 
, 

ξιφουλχίαν αἰρόμενον, κατὰ γῆς ἐρριμμένον χαὶ τοῖς δημίοις 

ἀφειχότα τοὺς ὀφθαλμούς, εὐθύ: σε μετατιθέμενον ὁρῶ καὶ σπεν- 
τ᾿ δόμενον τῷ φονεῖ, καὶ πρὸ Α Ὁ 

τὴν χεῖρα ἥμερον βλέποντα τὴν «ν 

τ ε “ » ΡΨ , τυραννικήν. Ὅταν ὁμιλοῦντος ἀχούσω, τῆς Δημοσθένους γλώτ- ᾿ 9 

τὴς αἰσθάνομαι, τῆς τοῦ Περιχλέους, τῆς τοῦ Πολέμωνος, τῆς 

τοῦ Πλάτωνος, τῆς Λυσιχχῇς εὐστομίχς τῆς ᾿Ισοχράτους σξι- ὑὙ] 

ρνος, τῆς Ἡροδότου γλυχύτητος, τῆς χρυσῆς γλώττης τοῦ 
9 

᾿ Α 
Δίωνος, ἐμφράττω τὴν ἀχοήν, ἐπέχω τοὺς λογισμούς, ὥςτε μὴ 

“Ὕ 

τῷ χαταχλυσμῷ τῶν σῶν λόγων ἀπορρυῆναι. Ὅταν χαριεντι- 

ζομένῳ ἐντύχω, βαδαὶ τῶν ἰύγγων τῶν θελχτηρίων, τῆς Πιν- 

δαριχῆς δῆς, τῆς Σχπφικχῆς λύρας, τῆς ᾿Ορφιχῆς πειθοῦς, τῆς 

Ο'μηρικῆς Καλλιόπης, τῆς ᾿Αναχρέοντος γλώττης, τῆς ὀργανιχῆς 

μούσης, ὅσης πληροῦμαι τῆς χάριτος, ὡς προσανάχειμαί σοὺ τῷ 

μειδιάματι, ὡς ἱλαρώτατα διαχέομαι! ὅταν ἐνατενίζω φροντί- 

ζοντι, χαὶ συνεσπαχότι μὲν τὰς ὀφρῦς, συννεύοντι δὲ πρὸς τὸν 
"Ὁ ᾿ "πὶ ᾿ ᾿ , ᾽ Ψ ΑῚ ε ΐᾶ γοῦν, τὰς Ξενοχράτους εἰκόνας ἀνατυποῦμαι, τὰ: ᾿Ποακλείτου, 

ἕ δὴ ἐ 7ὔ , Ύ »Ν ,Ἱ) δωτ “Ὁ [ὦ Ἰδνοὐχὰ, σὴ 
οἵ δὴ ἐγχείμενοί πως ἦσαν τοῦ ἤθους καὶ ἐμρριθῶς ἔχοντες " ὦ 

9 “Ὸ 

ποσάχις ἀπὸ τῆς σῆς γλώττης τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐπήνθισα, 
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“ δ. σον)" ὃ Λ,τι|ς ὅσυε ᾿ ἐλεξ τέ- νΖε ἴχει Ξῃό ὅσας ἐχαρπωσάμιην δυνάμεις, ὅσχς συνέλεξα τέχνας, οἵχς μ3θο- 
ὃ ἜΔΕ ἰκᾳ “ υ ; Φ,Ὰ ἘΣ . “τὰ τὸ Ἄ ὩΣ ᾿ τι ους ἠχριοωσάμνηνὶ ἐῶ τἄλλα ὅταν ἴδὼ σου τὴν πρὸς τὸν μέγαν 

ἀρχιερέα αἰδῶ, ὃν τῷ ἐλαίῳ τῆς Νν μέ ορῃ δὴν ἔχρισας, χαὶ τὸ 

ποῦ τελέσματος μῦρον ἐπέχεας ἄχρι πώγωνος χαὶ ἐνδύματος, 

τὴν τοῦ Δαυῖΐ) ἐνθυμοῦμα: περὶ τὸν Σαμουὴλ ὑποχώρησιν, ἐπεὶ 
΄ ΡΞ » ’, » τὰ ᾽ 

υἢ δ᾽ ὑμεῖς ἐκείνων ἐλάττονες. Εἰδόν σε χαὶ ἐπὶ φίλων δαχρύ- 

- γ, χοὶ ἡοξι 5 ὗ γηαχπτέωᾳ : σ σαντα συμφοραῖς χαὶ ἠρέμα στεναγμὸν ἀναπέμψαντα τὸ γαρ 

- . Ἦν δὼ 

τῆς βασιλίδος οὐδ᾽ ὑπερθολὴν τοῖς μετέπειτα χαταλέλοιπε Καὶ 

Ἃ “Ἃ ΓᾺ ἤ π -ὯἋδ --" ὶ ᾿ς -“- ““εδ͵εεμ΄ 

ἣν ὑπόσχοιό μοι νῦν ἐγχαρτερῆσαι τῷ πάθει:, τῷ περὶ ἐχείνης 
» ΟΣ 

υφιλοχωρήσομεν" ἀλλ ἰδοὺ χαὶ πάλιν συγχέχυσαι 
» 

Ὁ το θὰ ἵ δ, ΨΦ ὥχονα ἘΞ ΔςῚ δες ΠΡ ΎΤΗΣ. ἕπτ ἄκδα 
καὶ τῷ τῆς λυπὴς νέφει τὴν ἡλιῶσαν ὄψιν ἡφαάνιχας δ λινας 

οὐ) δῖ τ ι ἣ ΝΆ κε Ρ ι ν᾿ Ά, ᾿ ΟΥ͂Ρ θξός χ}.}.2 τῶν» 

γὰρ χαὶ αὐτός, εἰ χαὶ μὴ τοὺς ἡρανοὺς ὡς ὕξος, ἀλλὰ τοὺς 

- ὩΡ ., »,"»Φ “- 

ὑψηλοτάτους τῆς βχσιλείχς ὅρους, χαὶ χχτχθέθηχχς τοσοῦτον 

ὥς τε χαὶ ὑποχεῖσθαι τοῖς ἐχείνης χαὶ νεύμασ'! καὶ βουλεύμασιν" 
" » κε , “οἫο ι , φ«- δ ᾿ , 5) α » Π 

ἀλλ ὑπόχρισις ταῦτα χαὶ πάντα φροῦδα ὃ ἐχείνης Ἥλεγζϑ θά- 
» » «κ4« ἴω » ’ὔ “- ’ ἍἋ “ 3 ’, 

νᾶτος᾽ ἀλλ ὦ τῆς ἀχενώτου τῶν δαχρύων 1 πηγῆς, ὦ τῆς ἀρρήτου 

τῶν ὀμμάτων δυνάμεως᾽ ἔχαμον καὶ νεφέλαι στάζουσχ! ΡΥ 

ἔστησάν ποτε χαὶ ποταμοὶ τὸ ῥεῖθρον ἀέννχα ῥέοντες, χα λίθων 

στερρύτητες σταγόσιν ὑδάτων ἐνέδοσαν, αὐτὸς δὲ ἊΣ μα πὴ- 
ΕΡ ᾿ δά; ἢ ψω. 7 δ.) ὃ , 

γᾶάξων τὸ ὁὀάχρυον, χαὶ φύεις χειρόμενος χαὶ αὐζάνε:ς- ὀχπανὼω- 
, ὑξνος χαὶ ἀν μαραινόμενος " ὁ δὲ τῆς λήθης χρόνος νενίχητα 

-- ΄ ν . . Ν Ὁ "4: “δ. » ᾿ τ -- ρᾷ ἐν ἐν 5 : παρὰ σοί" τὴν γὰρ ἐκείνης μνήμην ἅπαξ τῇ σῇ ἐμφυτεύσας 
παν ᾽ ΘΒ ΟΣ ΥΤΡῚ πρὶ - “Ὁ . » Ἴς Ἄν 4 ψυχῇ ἀρδεύεις τοῖς δάχρυσι χαὶ οἷόν τι φυτὸν ἐργάζῃ ἀείζωον 

“ Ν » 7 ᾽ 7 ’ , 

ς ἐκείνην ἀνάγει βλεπόμενα, ὁ ναός, ὃ | τύμ- 

βος, ἡ ἁλουργίς " ἂν τὴν εἰχόνχ ταύτης θὲ ἀσῃ η, τὴν ἐχείνης ἐν 

Ὰ .νς ἐξ (εις Ν᾿ ᾿ . ᾿ “, τῇ ψυχῇ ξειχονίζεις μορφήν ἂν τὴν ἀυχόπ μα, τὴν ἱερὰν 
Ψ ΟΝ .] ᾽ “ ΄ -“ 

ἀνατυποῖς χεφγλήν.᾿ Ξν τὴν ἐσθῆτα, τὴν συμμετρίαν τοῦ σώ- 
“Δ Ἀ »Ὸ ᾽ ὕὔ ὦ» ᾿ ᾿Ψ - 

μᾶτος" ἂν τὸ τῆς ἀδικίας μαρτύριον, τὴν νῆσον ἐνθυμηθῇς, ὅλοις 

ἱστίοις τῶν βασιλείων ἀπαίρεις" ποθῶν δὲ χχὶ τὸ ἐχείνης πῶ; 

ἀν ΒΕ ιμι, πῶς καρτερήσαιμ:, δεσμωτήριον, εἰς βχσιλείου: σχη- 
" , - ΚΠ) ε “-ω 

γὰς μετεποίγσχς, καὶ νῦν οἷά τὶς φρυχτὸ: ἡ νῆσος πόρρωθεν 
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τοῖς χαταίοουσιν ἀπχοτράπτει καὶ - χεῖλα ὀρέγει τοῖς ἐχ πελά- 

Ἴοὺυς πρὸς τὴν Ῥώμην ἀλυπότατα παραπέμπουσχ. 
ε 

Τί δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἡ φιλοσοφίχ χατῆπα αγγέλλεται; ὅτι χαὶ 

ταῖς περὶ θεὸν ἐχείνη συνῆπται δυνάμεσι χχὶ πανταχοῦ σοι: 

σύνεστι καὶ συμποόεισιν" ἀλλὰ τοῖς ὀφθχλμοῖς ἰδεῖν τὸ θεῖον 

ἐχεῖνο χρῆμα ποθεῖς; ἔχεις οὐχ ἀμυδρὰ χαὶ τούτου ἰνδάλματα, 

οὐχ ἀπαφεῖς σκιάς, τὴν ἐχείνης ὁμόγονον, τὸ ἐκείνης ἐχσφρά- 

γισμα, τὸ καθαρὸν ἀφομοίωμχ᾽ αὕτη σοι τὴν ἐχείνης παρχδει- 

χνύτω χαὶ ἀρετὴν καὶ μορφήν. 

᾿Αλλ ἐκεῖσε πάλιν ἐπάνειμι" ὅταν ἐπὶ ἡχλάσσης τοὺς ἫΣ 

σομένους πύργους θεάσωμχι, ὥς περ τινὰς λόφους, καὶ ἐπαναστ 

σεις τῆς ὑγρᾶς φύσεως χιλία κώπῃ εὐθυνομένας, χαὶ ταῦτα 8 

τὰ σὰ μηχανήματα, δοχῶ χλονεῖσθχι τὺς τῶν ὀρῶν χορυφάς, 

καὶ ἐνθουσιῶ μὲν πρὸς τὴν ἄρρητον τοῦ ποάγματος δύναμιν, 

δέδοιχα δὲ μὴ συγκίνησις ἡ τοῦ παντὸς χαχὶ οὐχ ἔχω ποῖ 

τράπωμαι. 

Ὅταν δὲ χαὶ τοὺ: λαμπροὺς ἡγεμόνας Περσῶν χαὶ Μήδων χαὶ 

Βχθυλῶνος θεάσωμα! ὥς περ ἀπὸ μιηχανῆς πρὸς τὴν σὴν ἐλα- 

θέντας ἀρχήν, μετὰ τῶν ὀνειρωττόντων εἶναι δοχῷῶ, καὶ πυχνὰ 

διξοευνῶμαι τοὺς ὀφθαλμούς, σὺ δὲ τί; μὴ γίνη τούτοις τῆς τύ- ιξι μα ς ὀφθαλμούς, σὺ δὲ τί; μὴ γίνῃ τούτοις τῆς τύ 

χὴς βαρύτερος; πολλοῦ γε χαὶ δεῖ. Δαρεῖοι μὲν γὰρ ταῦτα χαὶ 
ἕῳ ΡΞ - . ς Ξιέρξχι χαὶ Κῦροι χαὶ ᾽Ὧχοι, οἱ χαὶ συγγενιχοῖς αἴλχσι τὰς δὲ- 

"). ξιὰς χκατεχράνθησαν, αὐτὸ: δὲ καὶ δεξιὰν ἐμδάλλεις καὶ τοῦ 

σοῦ χοινωνεῖς νέκταρος, χαί που δὴ χαὶ φιλεῖς" χαὶ ἵνα παρῶ 

τἄλλα, πῶς οὐκ ἂν τὰς σὰς ἐπιφροσύνας θαυμάσαιμι, ἐφ᾽ αἷς οὗ 

τῶν μέγα δυναμένων παῖδες ὥς: περ τινῶν γιγάντων γοναὶ πρὸς 

τὴν σὴν αὐτομάτως ἥχασι πόλιν, καὶ μέρος τοῦ σοῦ γεγόνασι 

βήματος; 

᾿Αλλ ὦ τί ἂν εἰπών σε τις, ὀρθῶς προσείποι; βασιλέχ; ἀλλὰ 

τὸ μὲν τῆς ἀρχιχῆς ἐπιστήμης ἀξίωμα καθορῶ, ὁ δὲ τῆς τύχης 

Ὡ 

"ὔὕὥ Α -ο»“-Ὁ 

ὄγκος ποῦ; ὁ δὲ χόμπο; τῆς μονχρχίας, τὸ δὲ χχτὰ τῶν πολλῶν 



ΒΙΚΩΜΙΑΣΙΠΊΚΟΙ ΑΘΓΟΙ. ι19 
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στρατηγὸν; ἀλλ αἱ μεν γἴαχι σχῳ:ξ 
ἮΝ - - Ρὸ 

φρύχγμα, τὸ δὲ ἠλχζονεῦθχι; 
δὲ Ν . ᾿ , ᾽ τῷ ΝΝ , . ᾿ 

οὐδχμοῦ ὃς τὸ ἐπὶ ταῦταις αὐχεῖν- διχχστῆν; ἀλλχ χὰ 

'χχτχψηφισ)έντα ἡδόμεν Υ τὰ 

σ:ται διχχοτής; ἀρχιτέχτ να; ἀλλ ὁ τῶν δὴμ 
Ἕ 

- 
τ: ὧν ΓἜ τς .} 

Ἂς. 
- ἊΩ δὲ «- Ι 

ι Α ἰγ “--ο ᾽ ᾽ ιν ν 7 

ρος τοὺ: ὅρους τῆς ἀρχιτεκτονίας νιχᾷ᾿ ΕΣ νον; χχαὶ τίς 

᾿γαλβαρι δ οὐ ὅτρα ἐςδραξον  χλῆς δος  ς ὐΟ ΑΗΘ ΤᾺ Ὑ: ρχ μη ἢ. 5 τὸν στ) υφξιῶν μέμὴς να, ἘΞ ρύῦπας; τι: Λιυυὴν 

“οὶ ΒΩ ; “ἫΝ χί ὀύψαν κατέκλυσεν ὑὄχτ'; τ 
» , ᾽ὔ 

εἰς μίχν συνήλχοας σήραιγγαν ἃ δι γχγέ τε χαὶ αὖθις κατ γε; 
κ ’ -- Ἢ 7 

τις ἱστῷ) χχαὶ χινξῖν τὴν ὑγρὰν φύσιν ὅτε βὸ ὕλοιτο ἐπε χείρησεν; 
γε: ᾿ Ὧι ᾿ Ἶ ι ἘΣ ΐῳ ͵ ᾿ Ά᾽ " " 

Εγὼ δὲ χαὶ τάλλα μὲν τῶν σῶν ἄγαμαι χαὶ οὐχ ἔχω οἵοις 
ς πέρι ΚΟΥ Ν ὠλϑιν ΥΨΌΝ ας χατοστένω τοῖς ἐγκωμίοις, τὸ ὁ ὁπως: τὸ τῆς μοναρχίας ἡμῖν 

έν ἜΤ τ ΩΝ ᾽ «αν τ» ᾿ 5 »ἤ ΝΣ ν ι 

διασώζει: χρῆμα, καὶ οὐ ψ:ύ: ταί σξ τὸ ὀνομῶ, οὐδὲ αὐτὸς 
Νὰ 7 

χαταψεύδῃ τῆς χλήσεως, τοῦτο χαὶ μᾶ 

νῦν γὰρ ἡμῖν ὅροι τῆς ἀρ χν. 190 

λλον ὑπερεχπέπληγυνχι" 

τῷ , “ΑΝ ἀνα: Φ Ἶ οταμοι γνωριφομινο!ι, Ο' ς 
"« 

ι, οὐκ ἥπειροι γινωσχόμενα!, χλλᾷ στῆλαι θρυλλούμεναι, οὐ νῆσο : 

περχτούμεθχ οἱ βουλόμεγχ, καὶ ὧν εἰ περαιτέρω χωρεῖν ἑλοί- 
᾽ “᾿ “ 

μεθα, οὐκ ἂν τὸ βάθος τῆς ὕ 
ὔ 

τοιούτων ὅρων ἐντὸς λή 

οὐ χρή ἧ 

ἀλλὰ μέρη καὶ μέλη τῆς κῷ ἀοχῆς 

ὲ 
- ι ͵ 
ἕξεις ϑὐτς ἱγεμονίας εἰλήχασι, θχυμάζειν 

οὐ γὰρ ἀντιχαθιστάμεναι ἡμῖν πεφύκασι χαὶ ἀντίλετοι 
᾿ , ΡΟ. 

αἱ πέρατα τῆς: ὁλότητος 
“ὁ κι Δ ᾽ ὈΕΞΣ ΣΝ ἘΞ ΤΣ ΟΣ Ξ δ “ἃ ᾿ » , “᾿ ι 

χἂν γὰρ τὴν Αἰγυπτίων εἴπῃ τις, χἂν νας Αἰθιόπων, χὰν τὰν 
"ἄς “᾿ 7, “᾿ , “᾿ ᾿ 

Ινδῶν, χὰν Σχύθχς, κὰν Σχυρομᾶτας, χἂν Ὑπε ἐρθορέτυς αὐτοῦ: 
“7 

Σ Α ἥ τ 4:5 ΧΗ , - » “ ΞΟ ΚΩ͂Ν δ ων οἷς χατὰ χορυφὴν ὁ τῆς σφχίρχα: πόλος ἐφέστηκε, μέρος εἰσὶ 

γῇ τῆς ὑπὸ σοῦ ἰθυνομένης ἀρχῆς ὅθεν ἄλλος ἄλλοθεν ἥχει δωρο- 
᾿] 

φορῶν, οὐχ ὡς πάλαι τὰ ἐκ σηρῶν νήματα, οὐδὲ τὸν τυραν- 

γηθέντα εἰς ἐσθῆτα χρυσόν, οὐδὲ ἢ ἀλθανθύδος τῶν λίθων 

χαὶ ἠρινὴν ἀποστιλοούσα: χροιάν, πὲ ζώων φύσε:ς οἷς ἐχεῖνοι 

παρχχωρεῖν τοῖς τὸ πλέον εἶχον ἡ υῶν, χχὶ ὧν οὐδὲ τῶν ἰνῶν , 

πρὸ σοῦ βχσιλεῦτιν ἠνέσγοντο. χαὶ νῦν ὅταν ἀρ τὸν 

Ι ἐλέφχντα τὸν μετὰ τῶν υμύθων 00: πᾶλχι ἀπιστυηύμενον διὶ 
, ,᾿ ε ς , » , ὮΝ »-“ 

μέσου θεάτρου ὑφ ἡνιόχου ἀγόμενον, σιδηροῦν χαὶ ἄτ ὙΡΝ τὴν 

ΜΕΣ, ΡΙΒΛΑΙΟΘ. Κ΄, 8 

1 
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ε ὙΝ ᾽ ͵ 

δοράν, τὸ μέγεθος ὑψηλόν, τὸ εἶδος ἀλλόχοτον, τὸν δρόμον παρὰ 

τὸν ὄγχον, ὥς περ ἐπὶ θεμελίοις ἀρραγέσιν ἐπῳχοδομιημένον τοῖς 
κ. Ὡ ΨὯἊΞ ᾿ γ ε , , ΄ ᾿ Ν "ϑ Δ Ὗς ε ᾿᾿ 

σχέλεσιν, ὅσα χειρὶ τῇ ῥινὶ χρώμενον, καὶ πρὸς τὴν γένυν ὑπο 

καθημένην ὑποχλῶντα ταύτην καὶ χάμπτοντα, ἐνθυμοῦμαι τοῦ 

᾿νδοῦ τὴν ἐπὶ τούτῳ ὀφρῦν ὅπως εἶχε ταύτην ὑπὲρ ἕνχ πῆχυν 
Ὁ -- ι .} , Α ’ ἐ Ἕ -- ὃ δέ ΕΣ 

τῆς χεφαλῆς, χαὶ ἤρέμα μὲν ταὐτὴς χαταγελῶ, ἦλος ὃξ εἰμι 

τῇ θέᾳ ἐνθουσιῶν καὶ τῇ πατρίδι συγχαίρων ὅτι τοῖς τοιούτοις 

τετίμηται. Ὅταν δὲ Ἂ τὴν ἐν παρδάλει θεάτωμχι χάυηλον, 

ἢ τὴν ἐν τῇ καμήλῳ ἔλαφον, τὸ ἁπλοῦν ζῷον χαὶ σύνθετον, 

ὑψηλὰ βιθῶσαν, ὥς περ ἂν, υηχανῆς τὸν τράχηλον ὑψοῦσαν χαὶ 

αὖθις συστέλλουσαν, δίπουν ὁμοῦ καὶ τετράπουν κατὰ τὸ αἴνιγμα 
“ “Ὁ Α "Ὁ 4 ς 9 δ» ι Α ΄, 

τῆς Σφιγγός, τῷ μὴ τοῖς τέτσαρσιν ἐναλλὰς χαὶ παρὰ μέρος 
ἈΡΤ " ν: ὑχλὰ σ ΝῊ πὸ ἐν τιν ΄ Α , τ Ξῷ Ἂν 

χρῆσθαι πρὸς κίνησιν, ἀ υνδύο οἴέναι παρὰ μέρος ἑχά 

τέρον, ἐχπλήττομαι ὅπως οἱ Αἰγύπτιοι χαὶ Αἰθίοπε:, οἱ χαθάπεο 
8 3 Ξ-’ ὃ 

χρείττονι φύσει τῷ ζώῳ τούτῳ προσχναχείμενοι, ἐς τὴν Ῥω- 
᾽ - ε Ψ. -᾿ ᾽ Α “-“ Α [γ 2 ᾽ 

υχίων βαδίζον ἰδεῖν ὑπεμξινὰν γῆν" ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅποι φέρει 
' 

Φ 

ἀναθεολήσθω τανῦν, ἔχει γάρ τινὰ λόγον ἀπόρρητον ἐν συμθό- 

λοις παρχδειχνύμιενον. 

᾿Εγὼ δὲ τί πάθω καὶ πρὸ τῶν ἀγώνων ἀποκαμών, χαὶ νῦν 

μόλις ποτὲ ἐφαψάμενος ; ἀλλὰ συλλάθοισθέ μοι πάντες ὅσοι μοι 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν χρατήρων τοῦ λόγου πεπώχατε᾽ εἰ γὰρ ἔτ 

περὶ τὴν τοῦ ὄρους ὑπώρειαν διχτροίοοντι τὸ πνεῦμα ἐπέλιπε, 

τί ἂν γένωμαι τῆς ἀνόδου δρχξάμενος; ὅθεν τοῦτο μὲν οὐκ ἂν 

ἐγχειρήσαιμι, μαινοίμιην γὰρ ἄν, τῶν δὲ προπόδων ἀνθέξομι. 

Καί μοι κἀνταῦθα συγχάμοιτε, καὶ ἄλλο ρ(ὴ ἄλλο τ' τῷ βασιλεῖ 

"»ν ὥς περ ἔρανον εὐφημίας συνεισενέγκοιτε, τὸ μὲν ἐν ἤθει φιλό- 

σοφον οἱ φιλόσοφοι, τὴν εὐγλωττίαν οἱ ῥήτορες, τὴν περὶ νό- 

ὕους ἐπιστήμην οἱ τῶν νόμων ἐπήδολοι, οἱ στοχτηγοὶ τὴν ἐν 
Ρ λί ὙΚΆΣ ᾿ ΛΙ “ ἸΡ! ἘΣ Ἢ δύ ἔ Δ “ ἤη 

συμθουλίχις χαὶ γνώμαις στρχτηγικαῖς: δύναμιν, τὴν τοῦ ἤθους 

ἁρμονίχν οἱ μουσιχοί, οἱ ὀξεῖς χχὶ ἀγ,ῖνοι καὶ μνήμονες τὸν 
ε " ι ᾽ “ἢ ξ “ 5 ὑπερφυῇ καὶ ὑπέρνουν χαὶ ἀνεπίληστον, οἱ ταχεῖς καὶ ὀξύρροποι 



ΒΡΓΚΟΜΑΣ  ΙΘΙ ΘΓΟΙ. 115 

τὸν ἐν ταχυτῆτι βεθηχότα φρενός, ἡ νεότης τὸ πολιὸν τῆς 
Ξ ε . κι “ω . ᾿ 4 

ψυχῆς, ἡ πολιὰ τὸ τῆς διχνοίας σύντονον χαὶ ἀκάματον" πρὸς 

τούτοις χαὶ τάλλα προστιθείητε, τὴν περὲ τὰ θεῖα σοφίαν, τὴν 
4 ,ὔ - ’ἢ ι “«Ὕ ὮΝ ,ὔ ᾽ὔ 4 

λον ϑαη πηγήν, τὴν τῆς διχχαιοσύνης στάθμην, τὴν 

πρὸς τὰ δεινὰ μὲ εγαλοψυγίαν, τὸ πρὸς τὰ συμπίπτοντα ἀδεές, 
᾿ “ , ᾽ , Ω 

τὸ τῆς γνώμης ἐπιξιχές, τὸ τοῦ φρονήματος ἀξρι 'θές, τὴν ἐν 

τῷ μεγαλοπρεπεῖ μετριότητα χαὶ ἐν τῷ μετρίῳ ἈΠ ΣΩΝΑΣ 

πειὰν. ᾿Αλλ ὅταν μὲν σὲ ἴδω μεγαλοπρεπῶς ἐπαιρόμενον καὶ 

τῷ τοῦ χράτους ἀξιώματι σεμνυνόμιξνον, χαὶ τὴν ἀρχικὴν δη- 

υἱουργοῦντα σχηνήν, ἐπὶ τῶν νεφελῶν σὲ βλέπω καθήμενον χαὶ 

υετ τὰ γνόφου ςπὶ Διαίλαχσεος χρηματίζοντα, χχὶ θείων ἀχούειν 

δοκῶ φωνῶν ὅδεν οὐδὲ τὸν ἀθέχτον γνόφον εἰσέρχομα!, ἀλλὰ 

μετὰ τῆς γερουσίας ἵτταμχι πόρρωθεν, ἵνχ τ τοῖς στερροῖς 

λόγοις ὡς λίθοις βληθῶ- ὅταν δὲ φιλοσοφοῦν α ἴδω χχὶ τὴν 

σχηνὴν ἀποθέμιενον, τὴν ἄρρητον ὁρῶ τοῦ "Ἐπ. συγκατάθασιν, 
--Σ ᾿ »Ψψυ ,{ ἘΞ ΑΙ ἘᾺΡΡ  ΥΞδο δ ᾽ " χ. ,3 Ὁ ἱν 

τὸ ἀμέτρητον βάθος τῆς ταπεινώσεως᾽ εἰ γὰρ κα ὶ φίλων πόδας 

οὐχ ἔνιψας ἀλλὰ νοσούντων τρχύματι χατεφίλησας, χαὶ τοὺς ν᾿ ΠΡ - ᾿ τῶν αν ΝΣ ΨΩ" 

μὲν λευχανθίζοντας ὄγχους ὡς μαργαρίτας ἠγάπησαξ, τὰ δὲ 

πυρρὰ τῶν οἰδημάτων ὡς τοὺς ἀνθραχώδεις λίθους καὶ πυραυγεῖς. 

Τί δὲ οἱ τῷ θεῷ τοὺς τῆ: ἀσχήσεως δρόμου: ἰθρύνοντες οὐχ 

ἄν μοι γένοισθε καὶ αὐτοὶ μέρος τῆς πανηγύρεως χαὶ τοῦ χαινοῦ 

τούτου ἀγῶνος συλλήπτορες; οὐχ οὗτος πρὸς μὲν τὴν πρᾶξιν 

ὑμᾷ- ἐγείρει, πρὸς δὲ τὴν θεωρίαν πτεροῖ, καὶ τὴν μὲν πιναρὰν 
: 

τ .] 9 ᾽ 

ὑμῶν κόμην χαταφιλεῖ, τῆς δὲ πορφύρας τοὺς τρίοωνας ἀνταλ- 

λάσσεται; Καὶ σφραγίσατέ μοι τὸν λόγον τὸ Σινχῖον ὄρος, τὸ 
ξ » ε " , " ΄ , 3, ᾿ - 

ἐμαῖον, ὁ ὑψηλότατος Αθως:, ὁ βορειότατος Ὄλυμπος, ἐφ᾽ οἷς 
᾿ ᾽ , , ὮΝ ε ᾿ 

οὐχ ἐξενοδόχηται μέν, τοὺς δὲ ὑμῶν ἀνίπτους χαὶ χαμκαιξύνας 

“π“-οὺε ᾿ : " λεί ἔξι ΄ 6) “ΔΊ ν πρὸς τὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ ξενίχν εἰσχέχληχεν. 

᾿Αλλὰ τί δράσω, πῶ; δ᾽ ἐμχυτὸν ἐπίσχω, πῶς χαθέξω τοὺς 

λογισμούς; ὁμοῦ γε γὰρ ἡψόμην ὅσον ἐν σκιαῖς τῶν σῶν ἐγχω- 
Ι] γ᾽ ,ὕ ᾿ ι ᾽ ἔ - ᾿ . ᾿ ε". ἮΝ Ψ Μ ( '- 

μίων, χαὶ τὴν γνώμην ἠλλοίωμαι, καὶ οὐχ οἱδ ὁπως Ξξἴπω, ὕε0- 
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φοροῦμαι, χαὶ ἀχαθεχτός εἰμι τὴν ὁρμήν ἀλλ᾽ ἐπεὶ στέγειν τὴν 

θεοληψίχν οὐ δύναμαι, ἐπαναχάμπτω πρὸ: ἐμαυτόν, ἵνα σε θεω- 

βήσω χαὶ πρὸς ἀνθάμιλλον ἄλλοι μὲν οὖν οἷς ἂν βούλοιντο 

παραμετρείτωσαν σς χαὶ ἀντεξεταζέτωσαν, ἐγὼ δὲ εἰ χαὶ χαινήν 

τινα καὶ ἀνόμοιον δόξω ποιεῖν τὴν παράθεσιν, ἡλίῳ σε παρα- 
φ. 111΄. βάλλων, σαφῆ [δώσω τὴν ὁμοιότητα. 

Κάλλος ἐχείνῳ χαὶ μέγεθος χαὶ σχῆμα περιφερές, καὶ διπλῆ 

κίνησις, ἡ μὲν ὑπὲρ φύσιν, διὰ τὴν συμπεριφορὰν τ οὔ παντός, 

ἡ δὲ χατὰ φύσιν, τὴν πρὸς ἀνατολὰς χαὶ πρὸς ἑσπέραν φημέ: 

σὺ δὲ τί; τ ὡραῖος χάλλε: παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ; 

οὐ τοῦ πρώτου χάλλους μοτέχων: ἐπὶ -τῷ "τῆς ψυχῆς εἴδει; 
» - Ὁ μέγεθος δέσοι οὐ πρόσεστι νοητόν, ᾧ ψχύεις τῶν οὐρανίων 

“Ὁ Ἁ Φᾳῳ ϑ᾽ Ὁ 

στοῶν; τὸν δὲ νοῦν οὐ πρὸς χῦκλον στρεφόμενο:, οὐ σεχυτῷ 
ΤῈ 1 » , , τῇ ΡΝ κα ε 
ἰσος χαὶ ὅμοιος; οὐ χέντρου μέσον, οἷον τῆς Ψυχῆς ἡ πρώτη 

χαὶ ἄτομος κίνησις, χῦχλο; δὲ ὁ περιέχων αὐτὴν νοῦς, γραμμὴ 

δὲ αἱ πρὸς ἐχεένην φέρουσλι ἀρεταί; οὐκ αὐτοχίνητος ὁ αὐτὸς 
τ . Ψ' “-- ε ᾿ν » “ν - 

καὶ ἑτεροχίνητος, νῦν μὲν ἐκ τῆς ἀνχτολῆς τοῦ πρώτου ἡλίου 
, “ δ » “-- ΠΩ , ἧεν 

χινούμενος, νῦν δὲ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας, τῆς: γεώδους καὶ χθαμα- 
“Ὁ ᾽ὔ Ε] ΕΣ » δ, -ο 

λῆς φύσεως; οὐχ ἐπίπνους, οὐχ ὅλος μετχπεποιημένος καὶ θεοῦ 
, ὔ Ὡ «ε 5 χιγούμενος νεύματι; Τὰ δὲ σωματιχὰ πῶ:; ὡς; λέχν ἀνθάμιλλχ 

χαὶ ἀνθήλιχ ̓  κόμαις ἐπιχρύσοις ἀστράπτεις, ἈΡΟΙΈΘΟΝΣ ἀμιυ.) - 

ὑγάζεις, φέ γγεσιν ἀμυγή- 
Ἄ [γ 2 ΞΞ «- ν ΜᾺ ΙΕ Ὡ ᾿Ξ ἿΣ ᾿ 

τοῖς προλάμπεις, οὐχ ὅλος ἥλιος, οὐχ ἡλίου λαυνπρότερος, φχίην 
“ἃ "ὕ Ύ 3 τὰ 9 9 - ε 

ἂν ἔγωγε; εἶεν" ἀλλ ἐκεῖνος ἅπαντ ς ᾿ς Ὁ: ῷ ω 
«-] 

[9] εὶ 
τὲ 

« «- - 

ἌΝ Ρ 

[Ὁ] δ: (ἢ «ν᾽ ζν 

βορρᾶν ἀνιών, νῦν δὲ τὸ" ν χειμερινὴν πρὸς νότον ἀπελαυνόμενος, 

χαὶ τί χαινόν; τοῦτο γὰρ καὶ πτηνοῦ φύσις ποιήσειεν" ἀλλ᾽ ὁ 

ἡμέτερος βασιλεὺς ἀφ᾽ ἑνὸς τῶν τῆς ἀνχτολῆς σημείων, τῆς ἀρ- 

ρήτου μαρμαρυγῆς πάντα πληροῖ᾽ ἔχω δέ τι χαὲ πλέον εὑρεῖν 

παρὰ σοί᾽ ὅτι ὁ μὲν λοξὴν καὶ παρεγχεχλιμένην ποιεῖται τὴν 

χίνησιν, δίς που χατ᾽ ὀρθὺν τῆς ἰσημερινῆς ζώνης ἱστάμινος, σοὶ 

Ἰὴ“σ δὲ ἀπλανὴς μὲν ἡ χίνησις, ὁ δὲ ἌἌΨᾺ ὀρῆός τΞ καὶ ἀπαρέγ - 
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χλιτος" χαὶ ὁ μὲν ὑπὸ γῆν διϊών, αὖθις ἐπάνεισι, σὺ δὲ ἄδυτος λιτος" χαὶ ὁ μὲν ὑπὸ γῆν διΐών, αὖθις ἐπάνεισι, σὺ δὲ ἄδυτος 

ῷῳ, 0) --- Ν 

"ἢ 
«-“ ὑπέργειος" ἣν δ᾽ ἅπαξ ποτὲ ἐς δυσμὰς ἥχκης, δέδοιχα 

' 

ξ- βο δ - ῷ παντὸς χόσμου τοῦτο ἀφανισμὸς γενήσεται χαὶ τῶν 

ξσις. Τὴν μὲν οὖν σύγχρισιν οὕτως ἡυεῖς κα- 

ταλλήλως ἀποδεδώχαμεν, χαί που διά τι χαὶ νγενιχήχαμεν, σὺ 

δ᾽ εἴης ὦ βασιλεῦ, ἐπὶ υᾶλλον φιλοσοφίας ἐρῶν χαὶ ταύτῃ τὴν 

βχσιλείχν κοσμῶν, ἣν ὁ μὲν χθόνιος χῶρος χωρεῖν οὐ δεδύνηται 

ἑστίχν ἔχουσαν πχρὰ τῷ θεῷ, νοῦν δὲ ἔλαχεν οἰκητήριον, χἂν 

ταύτην χατιοῦσαν γωρήσῃς εἰς δύναμιν, αὐτός τε θεὸς γένοιο, 
ε ΡΝῸ 4 Ῥ 

καὶ ἡμᾶς ἐξεργάσαιο. 

, 

Τοῦ αὐτοῦ, πρὸς τὸν βχσιλέχ Μονομόάγον. 

Ῥευστὺς μὲν ὁ ΨῬ,Ν χρόνος, ὦ μέγιστε αὐτοχράτορ, χαὶ 
. ὃ: ,ὕ ξδ. ᾿ 4. δυη ᾿ ι ᾽ ᾽ 

νηδεμίαν ἔχων ἕδραν ἢ παγιότητα, παροδιχὰ ὃς καὶ τὰ χατ αὖ- 

τὸν πράγματα, τῇ ἀπαύστῳ τούτου ῥηῇ παρχαρρέοντά τε καὶ 

συγχινούμενα - ἀλλ οἱ πάλαι σοφοὶ μεγάλα τῷ λόγῳ δυνάμενο: 
5 , ᾽ ᾽ , 

ἔστησλχν τε τὰ ἄστχτα τρόπον τινὰ χαὶ ἐπαγίωσαν τὰ ἀνὲν οα- 
ὃς ᾿ ᾽ “, “ἀδὋΣ Ρ 4 . 6 , Γ - 

στῶ, δεσμὸν αὐτοῖς ἀ ἄλυτον τὰς συγγράφας ἐμοχλόντες. Ομηρὸ 
. 

τε γὺρ ὁ πάντα εἰδὼς ῥοῆῇς ἔχγονα χαὶ χινήσεως, ὡς αὐτός που 

» βούλεται ἐν οἷς τὸν ᾿Ωχεανὸν εἰσάγει γϑνέτην, οὐκ ἀφρῆχε ου- 

γεῖν τὰ τῆς ᾿Ιλιόδος χαχά, οὐδὲ τὸν στόλον τῶν ᾿Αχαιῶν, οὐδὲ 

τὰ τῶν ϑελτίστων ἡρώων ἀνδραγαθήματα, ἀλλ᾽ ἐπέδησε τοῖς 

ποιήμασι πρὸς αὐτὴν τὴν φύσιν ἀντιταξάμενος" καὶ πάρεστι 

γῦν ὁρᾷν ᾿λένην ἀςπαζομένην, τοὺς ᾿Αχαιοὺς χχταπλέοντας, 

τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ βαλλομένους, τοὺς βάλλοντας, χαὶ πάνθ᾽ ὅσχ 

τοῦ χαχοῦ ὑπόθεσις ἤνεγχε. Καὶ Πλάτων δὲ ὁ πάντα σοφὸς 

χαὶ τῷ δόγμιχτι τούτῳ μᾶλλον προσθέμενος, ὡς μὴ δὲ τὸ ὃν 
΄“ω "Ὁ ε , ’ ᾿ 4 

χωρεῖν “ατὰ τῶ] ῥξόντων φέρε; σὔῇχι, χλλὰ τὸ γίγνεσθαι χχὶ τὸ 
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Ν ν 
ποιεῖσθχι χαὶ τὸ ἀπόλλυσῦχι, οὐχ εἴχσε ῥυῆνχι τοὺς Σωχραᾶτι- 

χοὺς διαλόγους, οὐ τοῦ καλοῦ Φυίδρου τὰς ἐρωτιχὰς ὁμιλίας, 

οὐ τοῦ εὐφυοῦς Θεχιτήτου τοὺς περὶ ἐπιστήυ ης ὅρους, οὐ τὰς 
ι 

περὶ ψυχῆς δόξας Σιμμίου καὶ Κέθητος, ἀλλὰ μεγίττων ἀνδρῶν 

γνώμας χινδυνευούσχς συνχπιένχι τῷ χρὸ όνῳ χαὶ λήθης ὅ φασι Χρὺ- 

φθῆναι βυθοῖς, ἐπέσχε τῷ λόγῳ χχαὶ παροδεύειν οὐ συνεχώρησε. 
ε 

Νῦν οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὁ χοστῶν τὸ ἀμνῶν οὐ λόγῳ πεζῷ, 
ὶ 

οὐ μέτροις τε χαὶ ποιήμασιν" ἢ πάρεισίγΞ ἴσως πολλοί, ἀλλ᾽ οὐ 

λόγος αὐτοῖς τοῦ πράγματος, ὡς Ἂ δὲ Δ λόγου αὐτοῖς ὄντος" 

χαὶ δέει μὲν ὃ χρόνος ἀχάθεκτα, συρρεῖ δὲ πᾶν εἴ τι χχαλὸν ἐν 
- 

αὐτῷ γέγονέ τε καὶ γίνεται, ὡς μὴ δὲ δόξαι ἐμέ νυν, ποτε. 

Καὶ θχυυχστόν γξ σχοπῶν χατενόησχ, πῶς ἐν οἷ: μὲν γηραιῷ 

τινι ἔοιζε΄ μήτ᾽ ὠδῖνας γενναίας ἔχοντι, μή τέτι; τανύτα ταν 

ἀποτίχτοντι, Ὃμήρους εἰσάγει καὶ Πλάτωνας, ἐν οἷς δ᾽ ἀνηθᾶν 

7 

δοχεῖ χαὶ ἀχμὴν ἔχειν νεότητος, καὶ παρχδόξων πραγμάτων 
» 5» Τα ι ε 4 : 

εἶναι τοκεύς, ἀντ Αριστοτελοὺς αὶ Μενεχράτους, ὑφαντας ἅπο- 

γεννᾷ καὶ ) υτρέας, χαὶ δῆμόν τινα τεχνῶν πρχχτιχῶν ἐμιπειρό- 

πατοὶς {ἘΕϊ, γάρ. τὰς πε ἘΡΕΛ τὸν κύμαῦὶ πῶν δλνονύν γϑι 5 

πο ἀπὼν τὰ ἀν᾿ ᾿ς ἥσει τὸ ὅλον ἡλϑξαῦδων χόρην ἁρ- 
Ε 7 , Α 7, Α. δ᾽ 

πάσαντα!, καὶ μάχην ἐπὶ τούτῳ συγχροτηθεῖσαν, τὰ δ᾽ ἄλλχ, 

μύθους τινὰς χαὶ βορέσειδια πλάσματα, ἔριν θεῶν ἑτερόδοξον, 

Κρόνου ῥίψιν χαὶ σύντριψιν, Δῖχ πατροφόνον χαὶ τύραννον, Τι- 

0)» 

-: ᾽ τῇ ’ 

τᾶνας αὖθις γῆοπ αἴδας τῷ υεγίστῳ τούτῳ ἐπανισταμενου- 

βεῷ “ », ΔῸΣ ᾽ ὁ δ. « ν - » ΠΡ β4 ΔΝ ΤΩ 3 (ὃ τ εῷ, χερχυνοὺς οὐχ ἐκ νεφῶν ῥηγνυμένους ἄ ἐκ τῆς αἰγίοος, 

ἴσως ἀφ᾿ ἧς καὶ αἱ βρονταί, καὶ τὸν ἄλλον λῆρον ὃν ὁ τῆς 

ματαιότητος ἀνέπλασε λογισμός" ἐν στενῷ γὰρ χομιδῇ τῶν 

πρ αγμιάτων χαθεστηχότων χαὶ τὴν ποιητικὴν οὐχ ὁρώντων 

μοῦσαν, παρχδοξολογίαι τινὲς ἀνεπλάσθησαν, χαὶ Καλλιόπη τις 

ἐσχεδιάσθη τῷ λόγῳ χαλλιόπην διδοῦτα τῷ ποιητῇ. 
δὰ » Ω ὧν ἘΞ 3. .ἃ ἜΝ 

Εἰ δὲ παρῆν “Ομηρο: νῦν, χαὶ εἴ τι; ἄλλος τῶν κατ ἐχξῖνον, 
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ὑδὲ πᾶται ἂν ἤρχεσαν μοῦσχι ε (πνέουσαι τῷ συγγρχφῳεῖ τὴν ο 

σουΐχν αὐτόματον χαὶ γάοιν τῆὴ- συγγοχοῖς ἐνστχλάλίουται" σΟΥΥΧ ἀπ ρος: - χαί -ἢ5 γγρλφης χοθυσαι 
;᾽ Α Α 

οὕτως χαινὰ τὰ παρόντα χαὶ πρὸς; τὰ π ἀρ τὸ ὗν 
, 

᾽ 

νηθῆναι τεχεῖν, χατὰ τοὺ: ἅπαξ ἑχυτοὺς ὅσω οομιχῶν ἐπιτεί- 

γχντας χαὶ τὸν τόνον τοῦ σώματος παρχλύσαντας ὡς πρὸς 
3 - » τ κεν, ᾽ “Ὁ 

δευτέρους ἀγῶνας μὴ ἐνεργεῖν. Τίνα εἰσὶν ἃ τέτοχςε νῦν; 

πολλὰ μὲν χαὶ παράδοξα, ἀρχὴ ὃ πρώτη χαὶ ὑπόθεσις, σύ. 
Α 

ὲ 
» 2 ὯΝ “ υ Ὁ Ὁ , Εὐτυχὴς δὲ ὧν πάντα χαὶ θεῖος, ὦ βχσιλεῦ, τοῦτο μόνον 

᾿ δὼ ᾽ ᾽ ; “ ’ » 

τὴν ἐμὴν γλῶτταν ἠτύχησας, οὔὐὔθ᾽ ὑπὸ μουσῶν κινουμένην, οὔτε 

ἄλλης δυνάμεως" ἀλλὰ θάρσει χἀνταῦθχ᾽ ἀντὶ γὰρ Καλ- 

λιόπης αὐτῆς καὶ μουσικῆς δάφνης αἱ τῶν παρὰ σοῦ πραγμάτων 
Α 

φοηαῦμοι χαινότητες, οὕτω τὸν λόγον ῥωννύουσαι, ὡς μὴ δὲ 

σοφίας δεῖσθχι τῆς ἔξωθεν" εἰ δὲ μηδέν τι χομψὺν εὐθὺς προ- 

ἄλλεται, μὴ δέ τι γχῦρον χαὶ ἐπηρμένον, μὴ χάχιζε, μὴ δ᾽ ἀ- 

Υϑμοιχίαν ἐγχάλει τῷ γράψαντι" ἱστορίχς γὰρ ἁπτόμενος, χα- 

ρχαχτῆρα ἐπεμοάλλει χατάλληλον, τελευτῶν δὲ εἰς τοὺ: σοὺς 
ι -Ὁ “0 ς, " , 

ἐπαίνους δώσει: τι χαὶ τῶν γλαφυρῶν καὶ ὥραν ἐχόντων γαρίξτ- 
« 9 Α -- “Ὡ ’ὔ 9 ,ὕ 

σχν᾿ ἀλλα νῦν τῆς ἱστορίας ἀπόργεται. 

Τῶν τοῦ Ῥωμανοῦ πχίδων ἅτερος ἐν βχρεῖ χαὶ βιχίῳ χαιρῷ 

χαὶ φύσεσι γενναίχι: πρὸς ἅπερ ὃρ 
ᾳ' εὐ χν ΟΥ να δες; ᾿ γ᾽ ᾿ 

μωμ ἀΐων ἀρχὴν εἰληφῶς, καὶ φύσιν μὲν ἔχων ὁ 
Ὁ » - ᾿ γὼ " 
δ᾽ οἷον ἀντιστῆναι δυνά!λενον πρὸς χειμῶνα χαὶ χλύδωνα, μὴ 

διδούσης τῆς ἡλιχία-, οἰχονόμοις: τισὶν ἐχρῆτο χαὶ ἐπιτρόποις 
᾿ ᾿ 

πρὸς τὴν τῶν ὅλων κυθέρνησιν᾽ οὐ μὴν ὥςπερ ἕτερος ἐν εὐ- 

εὖν ΝΣ ἊἌσσ “- - Ἵ χὰ ἐτό ., οἵ τυχίας μέ; ει τὸ νὰ εἶν ἀρίστων τῆ: πολιτείσς ἐφόρων χρίνων 
;» 7 " " ᾿ 

χαὶ λογιζ όμιενος, ψυχαγωλ ίχις ἐδίδου ἑχυτὸν χαὶ ἀνέσεσι χαὶ 

᾿ δ ἢ μὲν νῶν, δ “, ΒΨ οἷς χχταδουλοῦται τῆς ψυχῆς τὸ βχσοίλειον, ὥς που φασὶ τὸν 

γεώτερ ν Διονύσιον τῷ εἰ Αἰ χὰ γεῖ Δίωνι χχταπιστεύσχντα τὴν 

ἀρχὴν τὸ πρότερον᾽ ἀλλὰ χαὶ υᾶλλον ἤσχαλλεν, ἐδυσφόρει, τῷ 

ἀτελεῖ τῆς ἡλικίχς ἐμέμφετο, χαὶ ὅτι μὴ παρ᾿ ὥραν ὁ τῆς φρο- 
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Ὶ ᾿ »ἔ “ δ » ΑΓΕ ’ 

λαστὸ- ἐθυμοῦτο παραδοζότατα " χαινό- Ι΄ 
᾿ 

ἥτει χαὶ φύσεως χαὶ φρονήματος, χαὶ ᾧῷ. 
το 

{η- ΠῚ Φ -Ὁ 
ς ὃς 

“ν 6). ἐἢ 

πχο ὁλιχίαν Ὡοσσχξιν ἐ "Ὁ χνᾶτο χαὶ ποὶν ἢ χώπὴης ἅψχοῦν' Ε ιδλυλὺ δὲ [Ἐν νὰ Ξ.. “5 » “2 μὰ “ν δ᾽ 59 ν αὖ 

Ν 5» 

οἰχχοστροφεῖν, εἴ πως ἐνῆν, ἤθελεν. ᾿Αλλ᾽ ἦν αὐτῷ χαὶ τὸ ἐνδέον 

τοῦ λογισμοῦ, συμπλήρωσ'ς τοῦ φρονήματος" οὐ γὰρ ἐπλήρου 

τὰ ἐνθυμήμιχ τα" ἀλλ ἐξὸν αὐτῷ ὧν ἐζήτει τυχεῖν, οὐχ ἐύού- 
᾽ κι ᾽ , 

λετο, μή τὶ παοὰ τὸ εἰχὸς πράξειν αἰσχυνόμενος πρὸς ἄντα- 
Ἃ - , ,ὔ ᾿ Ἁ “4 

γωνιστὴν οὕτω γρύνον βθχρύτατόν τε χαὶ δυσχπάλλαχτον. Αρτι 
Ἁ 5 -“᾿ τῳ ς ““ γὰρ αὐτῷ δύο μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἡγευονίαν βασιλειῶν χα- 

ταστοσοεισῶν χαὶ γεγονυιῶν οὐχ ὀλίγων ἐν ἀμφοτέραις ὑξτα- 

βολῶν, οὗ τὴν τυχὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταλλαξάμενο: χαὶ ἀντὶ 

τῆς προσούσης τιμῆς τὸς ἐσχάτας ἀτιμίας πάσχοντές τε χαὶ 

ὑφιστήμενοι, χχὶ μάλιστα πάντων οἱ τὸ γένος τῷ Φωχᾷ Νι- 
’ὔ 

"ες ΓΑρεος καὶ θούριδας ρκρὶ υνή- 
ΩΝ 

μονες, παρχθολοί τε ἦσαν τοῖς λογισμοῖς χαὶ δῆλοι δ. ἥ τ ψν Ἢ 

Ῥωμαίων ἐπιθουλεῦσαι ἀρχῇ" ἐν οὖν τοιούτοις ὁ αὐ μα ἀν- 
τ Ὁ ε » δ , 

θήσας καιροῖς, παῖς μὲν ὧν τὴν ἡλικίαν, ἥοης ὃ ἁψάμενος χαὶ 
» ,ὔ ι 

ταύτην αὐτῷ ὑποοάθρχν ἀσφαλὴ ἐπιστασίας χαὶ χυθερνήσεως, 

λογισόμενος, αὐτὸς τῶν ὅλων ἐπεμελεῖτο πάντας ἐπιτρόπους 

καὶ οἰχονόνιους ἐκ ποδῶν θέμνενος" τύχαι: δὲ ἀλλοχότοις χαὶ 

παραδόξοις προσεντυχών, ἐντεῦθεν μᾶλλον εὐχλείχς ὑπερδαλλού- 
᾽ ,ὔ ᾿ ,»κΓΝδτῪῈ ,ὔ “Ἀ 7ὔ 

σῆς Ἀαοὶ τιμῆς ἔτυχεν" οὐ γάρ, ἐπεὶ τόὸς χχατώρῆωχεν, ἢ νενί- 

χῆχεν ὡ: οὐχ ᾧξτο, ἄλλο δ᾽ εὐθὺς ἐπανέστη σφοδρότερ οὐν τοῦ 

ιχηθέντος ἀςσσώνισυ. ὄνεσιν τῶν πιοτέοων ἀεῆλ αει Τν ἀν- νιν τος ΧΎΘνυσμι., αιξσιν τῶν τ Οτςοῶν ἀϑήλων στ ητει, τν ἃ 

ῃ ἀνὲν χου , ψν Ἶ ᾿ ᾽ . 
μάζων αἦθις τοῖς δευτεέίοις ἃ ἀγῶσιν ἐπίθοιτο, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπιθέ- 

μένος, νύχην ἐχ νίχης ἐλάμ δ χνς υεί είζονα - πολλάχις δ᾽ αὐτῷ τὐορμῳ 

ἑτέρους ἀγωνιζομένῳ, ἄλλος ἀντέπιπτε πόλεμος, χαὶ ὥς περ τις 

ἀθλητὴς άμφι ιδέξιος ἑχατέρᾳ χειρὶ τοὺ: χα τέρωθς ν ἀμφοτ ἀνθ 

ἀνέστελλε βάλλοντα:, ὥς που τῷ Σχληρῷ πολεμῶν ἀντέπεσεν 

ὁ Φωχᾷ:, καὶ τὴν Σχυθῶν χχχῶς ποιῶν χαὶ δουλούμενος: ἡ 
᾽ , , Ὁ 3 »; 
ἐχείνου βλαστός, τὴν συνήθη αὐτῷ ἐξήνεγχεν ἄχχνῃ αν. 
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ἐχαιλιχῇ δὴ ὑϑβλων: τρεπείαᾳ στρυτηγικὴν ἐμιπειρίχν σὺν ψας, 

Ν᾽ Ἂς - φ; « (ἢν Ό [Ὁ] 

ὃ ἜΣ ᾿ 

- Ν ξ- ἡ ὡς Ξ : ῷ 

φιλότιμον τῆς ἐνάμβανια δρῶ σῦχ', τῷ στρατηγῷ μᾶλλον 

ἔνε χιδρύνετο, ὅπλοις ἐπι χρύσοις ἀὐνκέξ τοῦ χαὶ δορυφορούμε- 

γος, οὐ σχήπτροις ἀπλήχτοοις, ἀλλ ἀσπίσι χαὶ ἐπιμήχεσι δόρα- 

σιν" οὕτω δὲ πᾶν εἶδος στρατηγίας κατώρθωσε φανερᾶς τε χαὶ 

ἀφανοῦς, ἢ υᾶλλον ἐφεῦρΞς χαὶ ἐπενόη ὴ 

ἄν τι: στρχτηγιχώτερον ἐνενόησεν. 

Ἐντεῦθεν σοι, ἡ νὲέχ Ῥώμη, τὸ πολλῶν μὲν ἄοχειν ἐθνῶν, 

πολλῶν δ᾽ ἐπι χρχτεῖν πόλεων χαὶ τῶν θρυλλουμένων ὑπερχεῖ- 

σῦχι ἐπαρχιῶν" ἐντεῦθέν σοι τὰ ᾿Αῤχτῶν χχτεδουλώθη φρηνή- 

υατα χαὶ Σκυθῶν ὑποπέπτωχε, καὶ τἄλλα, ἵνα μὴ καθ᾽ ἕκα- 
, ᾿ ͵ὔ ε -» 

στον λέγω, ἢ ἐν υοί-α προ τῇ χης γε γονς, χαὶ φόρους ὑ ὑποτελεῖ, 
ἱ Βι Ἢ 

“Ἃ "Ὁ -- ᾿-, “, ᾽ ᾽ , 

ἢ ΥΡΌΤΡΙ σοι τοῦ εὐ ἐμῷ ευραβθρε χλλ οὐ πρῶὴν οὕτως, πολλοῦ 

ἡξ ταὶ δεῖ" ἀλλ ἐληξζου μὲν ὅσαι ἡμέραι, αἰεὶ δέ τι τοῦ παντὸς 

ὑπεσπῶ χαὶ συνηλχύνου πρὸς τὸ στενότερον᾽ ἥτως ἐκ στενῆς ο 

πλατεῖα, ἐχ πολευ [ας ἢ] ἀπολέυνητος γέγονας, χαὶ τό, νέχ Ρώμη 

χεχλῆσθαι ἐδέξω τοῖς πράγμιχοι ς ἐμποέπεις, τὴν παλαιὰν ν ὦ ν ι2 Α ψςς-ς - πρ τυ Υ οἷ: ἐμ πόξτπεις, τὴν 7. ἃ (υχ 

ἀποχρύψασχ 

“Ὑπὸ τοιούτῳ ἊΝ μὰ υπρολς δα ταττόμ ἘΨΗΗΝ οὐκ ἀθή- 

λχμώάνου, ἐρεάδθ βο αὐδόδυ Ἀὐ ΝᾺ ἀμ πᾷ ἄριν προφ χιών ἀνεχίνει:" 

καὶ πόρεισί γε πολλοὶ νῦν τῆς προφητείας ἀκῃοχταὶ χαὶ τῷ 

λύώγῳ μο! μιχρτυρήσουσι, χαὶ θαυμαστὸν οὐδέν" αἱ γὰρ μεγάλαι 

οὔσεις ἐκ τῶν φὰ ινομένων λαμθάνουσιν εἰχασίχς τῶν ἀη)χνῶν᾽ 
ῳω ᾽ “ Νδϑο.,, 

φησὶ δέ το! χαθσῆχι χαὶ ἐν ὀφρύσι καὶ ἐν ὀρθχλυοῖς ἀδήλων 

ποχγμάτων τεχιλήριχ, τοῖς μὲν πολλοῖς ἀγνοούμινα, τοῖς ᾿κ Ἄρης 

δι ᾿ β , ᾽ Νι ΒΨ, [2 Μ ᾽ , , 

ὸξ χοταλαμοσνόμενα᾽" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον ἐστι, τίς μὲν σοῦ 

6όλ ΝΥ π)έ "ὦ δ ἀρὰ. 20. ῬΒΗΒ, , ἊΝ ὦ δ πω 
συῇ. λοι: ΟοὐΤὼ σπλξον Ξππολησ μὴ ἾΩ “.4᾽ σώματος ἈΧι ψυχῆς, 

, Ἂ -“ “- σω "» ᾿ ᾿" . 

τίς δ᾽ ἐχείνου διαγνῶνχι τχῦτα "ἄλλον ὀξύτερος; ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖγος 

ῳ. .1 
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μὲν οὕτω μεγαλοπρεπέστχτχ χρησάμενος τῇ ἀρχῇ, ἐπὲ τέλει 
Ὁ Ν ει ὉΑ͂ , 

δὲ χαὶ προφητευσάμενος, τὸ τελευταῖον τῆς φύσεως χρέος ἀπέ- 
᾿ 

ἊΝ 3. 9 δε ΄, κ᾿ ΤᾺ ᾿ - ᾿ ι 
δοτο, τῷ ἀδελφῷ Κωνσταντίνῳ τοὺ: τῆς ἀοχῆς ἐγχαταλιπὼν 

Ἑ τ " ᾽ »5᾽ ’, ὥ- 

οἴχχας" ὁ δέ, χαὶ ἡλιχίχς ὧν πρόσω, δυξῖν γὰρ πλέον ἢ ἔλατ- 

τον τῶν τοῦ ἀδελφοῦ χρόνων ἀπελιμπάνετο, καὶ μήτ᾽ ἐρρωμέ- 

νως ἔχων τοῦ σώματος, πλούτου τε ἀπείρου τὰ βχοίλειχ πα- 

ρχλαθὼν ἔμπλεα, οὐ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ ἐπαγωνίσασθαι ἐδοχέ- 

υασεν ἀγωνίσυσσιν, οὔτε μὴν πολέμου: χροτεῖν χχτὰ τῶν ἀν- 

τιστατούντων ἐθνῶν ἐδουλεύσχτο, ἀλλὰ χρυσοῦ πάντα ποιουμε- 

νος ὦνιχ χαὲὶ λαμπροτάτων βχσιλιχῶν, ἐντεῦθεν τὰς τῶν ἁπάν- 

τῶν εὐνοΐχς ἐχέ ἐοδχινε, χαὶ τὸ ὑπερχεῖσθαι πάντων ἐχ πολεμικῆς 
; ΕΥ 2 » ᾿ 

χειρὸς μὴ βουλόμενος, τὸ ἶσον ἔχειν ἐ 
» ᾿Ν » “ ἣ Ἔ ἢ 

Ταὐτὸν δὲ χεχτημένος τῷ ἀδελφῷ τὸ ὀξύρροπον χαὶ θυμοειδέ: 
Ὗ ε Η 5 , -- “-- 

οὐχ ὁμοίως ἐχρῆτο" ὁ μὲν γάρ, ἐν πολέμοις τοῦτο χατεχενοῦτο, 
-- νι ι “« “ » ΄ 

μηχανῶν τὸ ὧν εὑρετής, χχὶ βουλευμάτων καινῶν ἀοχηγός, καὶ 

τῶν ἑχλωχότων τιμωρὸς ἀφειὸ ἧς ὁ δέ, δύσοργός τις ἦν χαὶ πρὸς 
ε 

πᾶσχν ὀϊξηγίαῦι δυσεχοίχοτός τε χαὶ δυσπαραίτητος" ὧγχ γὰρ μὴ 

“ ἧς πρῶ τῆς συγχωρηθείσης τοῦ χαχοῦ ἀφορμῆς, χίνδυνός τις μέ- 

γᾶς ἐκ ταύτης ἀναχχυθῇ, τῷ ὑπαιτίῳ τὸν ἀναίτιον προσαπώλλυς. 

Γήμας δὲ 1 πρῶτα θυγατέρα τινὸς τῶν ἐν τέλει χάλλει διχ- 

πρεπῇ, χαὶ χαλλιτεχνότατος ἐξ αὐτῆς γεγονώς, οὐ Σκιπίωνα 

τεχούσης Φάθον, οὐ δὲ Τερτίαν (5ἰς) τινὰ πυθιχοῦ ἔμπλεων πνεύ- 

ματος, ἀλλὰ χόριτας ὡς ἀληθῶς ταῖς θρυλλουμέναις ἐχείναις 

ἰσαρίθμους καὶ ἀνθαμέλλους, καὶ τῷ θείῳ τούτῳ ἀριθμῷ τὸ τῆς 

γονῆς περιορίσας φιλότιμον, τὴν μὲν ἀφῃρέθη θανάτου νότῳ, 

τὰ: δὲ θυγατέρας τροφῆς ἐν τοῖς βασιλείοις ἠξίου βχσοιλιχκῆς" 

υτέρχν ἀρρενωπότερον ἢ μᾶλλον θειότε- 

ρόν τι φωνήσασαν, χαὶ ἀγγέλων ἐντεῦθεν συναριθμιηθῆναι ἐθελύή- 

ὰ σαν τάγυασι, τὴν βασιλιχὴν ὄντω: στολὴν ὑφιέννυσι χαὶ 

τῷ θείῳ γυμφίῳ γύμφην εἰσάγει ἀκήρατον, χαὶ ταῖς πχστάσιν 

ἐγχὰ χηιὸ- ὕς: ταῖς κρείττοσι. 



.Ν μ᾿ 
Μετὰ δὲ ταῦτα νοσήσχ 

τῶν ΘῈ ρων, τῇ μείζονί τε καὶ πε λὼ ν! ἔϑοδειι Ξ ἼΒΒΟΥ 
Μ ὃ ,ὕὔ ’ ’ ᾿ . 

χαὶ ψυχῆς στ χαθτρότ ἥτι, ἄνδρα πρωτεύοντα τὸοῦῖξ Ρωμχίωῶν ἐπὶ 

ε ὮΝ τν ε “᾿ , 

Ο δέ, εἴχε μὲν καὶ τὸ εἶδος ὡς ἀληθῶς τυραννίδος ἄξιον, 

υνάλιστα δὲ τὴν Ψυχὴν παντοίαις ἐχεχόσμιητο ἀρεταῖς, χαὶ τὸ 

ἦθος ἐπὶ τὸ πρᾳότερον μετεσχεύαστο, λόγου δὲ χαὶ παιδεία: 

ράμιλλος, χαὶ ὅλως ἀνδρὸς ἡγεμονικοῦ καὶ πρὸ τῆς ἡγεμο- 

» “ » ᾿ . “ ῳῬ» “ω ᾽ 

ΕΣ ἄυοιρος ἦν, ἀλλὰ τῇ πρὸς ταῦτα ἕξει τοῖς πρώτοις 

ἐ .ο ὶ 
0) Φ 

“μῇ τάξιν χαὶ σγῆμα διέσωζεν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ταύτη: ἐπείλη- 

πτο, ἔτι χαὶ μᾶλλον συνεπεδίδου τῷ ἀξιώματι, χαὶ πλέον ἢ 

πρότερον λόγου τε ἥπτετο χαὶ φιλοσορίας ἐπεμελεῖτο " βασιλι- 

χῆς δὲ χολαχείας χαὶ θρύψεως τοσοῦτον ἀπήλχυξν, ὅσον τῷ 

σώματι περ'σσῶς ἀυνφιέννυσθαι, ἄλλη; δὲ πάσης κατεφρόνει 

λυμπρότητος ἐν ἡδονῇ τὸ χαλὸν ὁριζούσ Ὡς: τὸ δὲ δίχχιον, οὐ 

χχτὰ τοὺς χοινοὺς θεσμοὺς ἐδίωχεν, ἀλλ᾽ ὥς περ ἐν τῇ Πλάτωνο; 

πολιτείᾳ πολιτευόμενος, ἣν χαὶ Κάτων ΘΣΘΟΝ ἀπαραιτήτως 

τε τὸ ὀφειλόμενον εἰσεπράττετο, καὶ εὐδχπάνως τὸ χρεωττούμε- 

νον χχτεθάλλετο᾽ πρὸς τοὺς λιπχροῦντας ἢ ἢ χολαχεύοντας ἄχαρμ.- 

πτος καὶ ὄρθιος ὦν, οὐ χαλεπαίνων, οὐ δὲ ὀργιζόμενος, ἀλλὰ 

τῷ ἤθει πράως διχτιθέμενος, τῷ στερρῷ δὲ τοῦ | λογισμοῦ 

ἀνένδοτος μένων χαὶ ἄτρεπτος. Κεὶ ταῦτα μὲν πάρεργα τῆ: 

ἔργον ἐχείνῳ χαὶ σπούδασμα, 

τὸν χεχρυμμένον ἀνορύτ- 

τεῖν νοῦν, χαὶ τὸν σχοπὸν ἀνευρίσχειν τῶν αἰνιγμάτων, ὅθεν 

μέλει καὶ ῥήτορσι, καὶ περὶ τούτου: μᾶλλον ἐσπου- 

ι 

᾿ ΎῬΟΝ - ᾿ “ «- ᾿ , ὡς “-ω ῷ ὝὙ' " 

Επελλον δὲ χὶ τῶν φαύλων ὁμιλίχι τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἤθει 
Π 9 

συν ΧΥ ΧΊΟΥ ἄμενχι π ᾿ξον ἰσχύ σειν τῶν ἀγαθῶν᾽ γένος γάρ τι δου- 

« 9 
ῇ 

λόπροεπες χαὶ ἐπεισαῖχτον, πονηρὸν χχὶ τὸ ἦθος: χαὶ τὴν διά- 

φ. .1:- 
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νοιᾶν, ἐπραρ μὲν οὐ μετεσχηχός, κακία: δὲ εἰς ἄχρον ἐληλαχὸ: 

καὶ ταύτῃ μᾶλλον γνώριμον χαθεστῶς (ἢ), τοῖς ἡμετέροις πάλα: 
ὅν ᾿ 

τἰδθμῃ σαν ἔθεσί τε χαὶ πολιτεύμασιν, ἕω: μὲν τῇ ἀφρασίσ 

συνεχαλύπτετο, αὐτὸ ἀφ᾽ ἑχυτοῦ διεφθείοετο, μὴ χοινωνοῦν τῆς 

λύμης τοῖς πλησιάζουσιν" ἐπεὶ δέ, χχτὰ τοὺ: ἀρρήτους τοῦ 

βξοῦ λόγους, καὶ συγχλήτου μετέσχε βουλῆς, χαὶ πάσης: τῆς 

χρείττονος ἀπήλαυσε δχίμονος, συναναφαίνει τῇ τύχῃ τὴν πο- 

ὑμρρ καὶ ὥς περ ἀπὸ ἡγεμονιχοῦ μέρους τῆς τοῦ βχασιλέω-: 

Ν 

ψυχῆς ἀρξάμενον χατενεμήθη τὸ πᾶν. Καὶ μή τις καταγνοίη 

ξείνου νβεοθὰ τ προδήλοις χαὶ ἀτχηματίστοις τότε βατσί- "Ὰ 

δες: ᾿ ΒΡ ι πος ἴπ: " ᾽ , λεῖον ἀνεῴξαντος χαὶ αὐτὰς τὰς τῆς ψυχῆς πύλας ἀναπετά- 

σαντος, χαὶ πονηροῖς βίοις καὶ διεφθορύσι συγχοινωνήσαντος᾽ οὐ 92 ) 
᾽ , ; » 6 

δὲ ὙΣΡ εἰ τ τὴν ὅλην ἐγνώκει τοῦ γένους σειράν, ἀλλ᾽ ἑνὶ 
Ν 

ξίνοις χοινωνοῦντι, τρόποις δὲ χαὶ ἤθεσι διχφέροντι, ᾽» ν Ἃ 
0)... -« ({) ῶ 

"μῆς Ἄθως, 
ο᾽.- - 

ἀπορρήτων τὲ χοινωνήσας χαὶ ἐς ψυχὴν συναναχραθείς, δι ἐκείνου 

τὸ συγγενὲς ἐφειλχύσχτο. 

᾿Εντεῦθεν γνώμαις φαύλαις συνομιλῶν χαὶ διχνοίχι: συνδιχι- 

τώμενος χαχοήθεσι, μετεολήθη τὴν ψυχὴν καὶ πρὸς πρόξεις τὸν 

λογισμὸν ἠλλοίωσεν οὐ καλάς. "Αραψί τὸ πόλεμον προσοχλὼν 

χαὶ ἧτταν ἡττηθεὶς αἴσχιστον, πρὸς δὲ καὶ τὸ σῶμα νοσήσας, 

δύσορ. ς τὶς γέγὸνε χαὶ μιχρόλυπος-, χαὶ τὸ θος ΕΜΟΘΘΕ, 

πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν χαὶ λόγον ἐξαγριούμενος " χατὰ μιχρὸν δὲ 

Γν νόσῳ δχπανώμενος, δῆλο: ἦν πάντω: τεθνήξεσθαι" τό τε γὰρ 
τ ΝῊ , , ᾿ ᾿ κῶν τὰ δ Με ᾽ 

ὃν τῆς δυνάμεως χαταλέλυτο, χαὶ τὰ τῆς ὀρεξεως ἐπηΐ- - 
ῷΩ Ὁ 

-ὸ 

ἤμιδ Φ Ψ ι ΄ ΩΓ. - "᾿ 5 } βλςε ,ὔ νὰ ᾽ ὰ ͵ 

ὄλύνετο, χαὶ ὁ ὕπνος ἄχροις οἰὸς ἄνων βλεφάοοις, ἐγρηγορότα 

δου ἐνύπνιχ᾽ χαὶ τέλος λανθάνει ἐπ αὐτοῖς ταῖς θεραπείαις 

ἀποψύξας τοῦ σώμχτος" τοῦτο δέ τινι μᾶλλον χατόάδηλον ἐγε- 
ΩΝ ῖ , Ἃ , ἐ , ᾿ 

γύνει, ἢ τῇ βασιλίδι τῇ χαὶ νοσηλευομένῳ παρούσῃ χαὶ θερυ- 
᾿ ἰδ»... ΒΞ ͵ ἊΝ; ν “ δι “᾿ ι 

πευομενῷ τὰ ἐχ τῶν λύγων ὁὀιδου σῇ πχρηγορήματα᾽" ἢ τὸν μὲν 

(΄) γρ. καθεστώς 
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ἄλλον χρόνον ἐν ᾧ τὰ τῆς θερχπείας ἦν πράγματα, τῷ ἐχξεώου 

πάθει συνέπασχε χαὶ τὸ ἶσον εἶχε τοῦ ἀρρωστήμχτο:" τότε δὲ 

πάντων ἀπογνοῦσα οἷ: τὸ σῶμα τεθεράπευτα!, μᾶλλον μὲν οὖν 

χαὶ τὴν Ψυχὴν τονώσασα ἀρρενωποῖ: λογισμοῖς, οὐδὲν ἀγεν"ὲ: 

ἔπαθεν, οὐ σόρχας ἐδρύψα χτο, οὐ χόμην ἐσπάοχζεν, οὐ γοερὸν 

ἀνεχώχυσεν, ἀλλὰ τὰ εἰχότχ ὑρηνήσχσχ τῷ νεχρῷ, τοῦ χαθή- 
᾿ δ᾽ ᾽ “ων “, Α “ον ’ ’ 

οντος Ὁ ΜΝ χαὶ ἑωου ἀρθνρν οϑὴρ ἕξει τὰ τῆς βασιλείας λογί- 

ί 

“Οὔεν αὐλννᾷ τὸ γεγονός, καὶ βασιλέα τοῖς θρόνοις ἐγχαθι- 

δρύει ὃν ἐχεῖνος τῶν ἄλλων ὑπερηγάπησέ τε χαὶ προέκρινεν 

ἴσως κἀν τούτῳ τιμὴν ἀφοσιουμενὴ τῷ ἀπ:ιλθόντι, ὅτι μὴ ἀν- 

τιθέτοις ἐκείνῳ, ἀλλ οἷς μᾶλλον πεπίστευτο τὴν Ρωμαίων ὑγε- 
" ’ » » Ιὰ Α ’ ᾿ 

υονίαν ξυξξιρισλτο, ΟΝ νι ΣΟ. τον χὰ (ε90ν, οὐ συγλλήτου 

- 

ψήφους ἐχδεξχμένη, οὐ δήμου βουλήν, ἀλλὰ ταῦτά τε προλα- 
΄“- 4 ᾽ -»" “ : βοῦσχ χαὶ ὅτα ἐν ταῖς ἐεόῤῥευ κῳ ἴς καινοτομεῖσῆχι εἰώἼχσιν. 

Ἵ Α 3 κ τ ξ -“" ᾽ - ὃ ’ , 

Πἶν δὲ οὗτος οὐ τῶν εὐπατριδῶν, οὐ τῶ» τελθίξηι χομώντων 
᾿ , »Ῥ» ἐπ "ἊΝ Ὁ. , 

χαὶ οἷς τὰ τῆς ἔξωθεν εὐγενείας χαραχτηρίζεται, ἀλλ᾽ ἀσήμου 

γένους χαὶ τύχη: τῆς φαυλοτάτης ̓  τῶν δὲ τῆς ψυχῆς ἀγα)ῶν 
ἢ ] 

ΟΝ [Ἀν [Ὁ .- Φ.- ΠῚ «ὶ Ο) οὐ υ.ἅλα 'ς ἐνδεής" μεγαλεπὶ Χο ἦν, χαὶ νοῦσαι ὀξύ- 

τατος, χαὶ ἡδονῶ, ἧττον ἁπτόμενος, τότε ἦθος χαρίεις καὶ τὸν 

λόγον οὐκ ἄγοι οὐ βγαλα 

διχπρέπων, ἀλλὰ χρημχτιστὶ ἣς μὲν εἴπεο ἄλλο:, ἀφιλότιμος 

δὲ χαὶ συμ ιχρολόγοξ, χαὶ τὸ εὑς ξργε ετιχὸὼν πον τε χαὶ ἄχαρι. 

Αἰ λλ᾽ οὗτος μέν, εἰ καὶ μὴ πᾶτι τὸ 
, ’, » ᾿ ἢ ᾿; , ὮΝ , ᾽ “9. »᾿»; 

τέως χεχύσμητο' οὐκ ἀδελφὰ δ᾽ ἐφρόνουν οἱ ἀδελφοί, ἀλλ ὅ- 
-. ᾿ ᾿ Ἵ . . ᾽ ε᾽ ; ᾿ , ᾽ ᾿ " 

λως αἰσχροί τε ἦσαν ἀπ αἰσγεῶν, καὶ αἰσχιόνων πατέρες ἐφχί- 
, ᾿ ᾿ ἢ , “ “ Ν 

νοντὸ τὸ χαὶ ἐγινώσχοντο, ῥξχαται χαχῶν, τῶν ἀδιγωτ 
, - ω ᾿ “ ᾽ς ᾿ Δ » 

γάται πράζεων᾽ πῶ: γὰρ οὐκ ἔμελλον; ἀνὸρες ἄμοιροι μὲν 
- 

Α ’ ᾿ Νὰ Ν -. 

λόγου, ἀνήχοοι δὲ παιδείας, ἄγευστοι δὲ παντὸς ὄλλου χχαλοῦ, 
, ι ᾿ Ὧι " - Υ -“- 

γαλακτοποται δὲ χαὶ ϑχλανοφᾶγοι, χα! μηδὲν ἀλλο ἢ χεῖολι 
' γῇ 9 ᾿ ᾽ Δ 55. δι ΜᾺ, , » - ' 

μὲν .εἰδῦτος τὸ ἐριοφοροῦν, χμξλξαι δὲ οὐθχτὰ ϑχρυνίμενν, καὶ 
᾿ 



ο. 115: 
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τῇ ποιμενικὴ ἐμπνεῖν σύριγγι, χαὶ ἄττειν κατὰ τῆς χλύης 

χγροικιχὰ μετὰ Πανός, ἢ Πριήπ του, χαὶ εἴ τίς ἐστι δαίμων ὃ ἕτερος 
3 Ἁ τούτου τοῦ κόμματος, χαὶ πρὸς τὴν ἠχὼ στρέφεσθαι χαὶ ἀχ- 

χίζεσθχι ὡς πρὸς χόρην εὔηχον χαὶ ἀντάδουσαν, καὶ χαθαίρε- 

σἤαι τοῦ γράσου ἕνα υὴ ἀηδεῖς γένοιντο μαλαχῇ καὶ τρυφώσῃ 

μείρακι" πῶς οὖν οὐκ ἔμελλον ἄνθρωποι τοσαύτης ἀνοία: με- 

στοὶ παρὰ πάσας ἐλπίδας τῆς ἄχρας εὐδαιμονίας ἐπιλαθόμενοι, 

ἄξιχ τῶν προτέρων ἐπιτηδευμάτων φρονῆσαι καὶ τῇ ἀγροιχίᾳ 

χαὶ πονηρίαν προσχτήσασθαι; Οἷς γὰρ περὶ τῆς» τοῦ κρείττονος 

ἐφορείας ἀπη) ροιχίζοντο, υδίλλον ἐπονηρξεύοντο, ὡς μή τινος: ὄντος 

τοῦ τιμωρήσοντος. 

᾿Αλλ ἕως μὲν ὁ βασιλεὺς ἔρρωτο χαὶ τῆς ἥγης ἀπέλαυε, 

λανθάνειν ἘΝ Νὰ ἢ προδήλως τὰ τῆς ἀϑι; 
ὔὕ 

“1: 

ε. δος , ΄ ᾿ς ΡΨ Ὁ εἰ νας ΚΨΨΝ 
ζξσθα! ἐχαλέπαινέ τϑ ἀδιχοῦσιν ἐχεῖνος χαὶ ἐπεζήρχ 

“Ἃ 
Ὧ 

Αραδ δὲ “- “ εὐ ἢ ἀληα δὲ , » ἡ τ 
ξπξι ὃς νοῦξιν Ὁ Χ το δὲ χαὶ τὰ τοὺ σώματος ὑυπέερῦει, 

δὰ ὄγκοις ἀλλοτρίοις διῳδήχει τε χαὶ ἐπηύξηται, δημοσίᾳ πράττειν 

τὸ χαχὸν οὐκ φσχύνοντο, δεδοιχότες δὲ μὴ συνεξαπολήξῃ τῷ 

» 
Ὠχοιλεῖ τὰ τῆς εὐτυχίας αὐτῶν, τάφρους τε πόρρωθεν ἀπεχών- 

γυσαν καὶ ἑοκίοι; ἑχυτοὺς ἐπελάμθανον, τὰ τῶν Ῥωμαίων ὅριχ 

στοιχηδὸν ὥ: περ περιχυχλοῦντες καὶ πάντων φροντισταὶ χαθι- 

στάμενοι. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐκτομίχι ὄντες ἐτύγχανον, ἑνὶ τῶν συγγενῶν 

τὴν ἡγεμονίαν ἐμνῶντο, χαὶ τὸ τοῦ Καίσ σαρος περιθαλόντες 

ἀξίωμα, πρὸ τῶν βασιλείων πυλῶν ἔστησαν, ἵν᾽ ἀντεπιρρεύσοι 

τῷ ὑποοοείσχντι. Σὺ δὲ Κύριε ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικῶν ἐμυ- 

χτήριζες μὲν τὰς βουλὰς αὐτῶν, οὐκ ἤλεγχες δέ, ὅς περ σὸς 

νόμος, οὐδ᾽ ἐχρῶ τῷ χολάζειν, ἀλλὰ τῷ ἀνέχεσθαι" οἱ δὲ τὴν 
3 " σ] ζω , , Α ᾽ 

σὴν ἀνοχὴν ἀκυθερνησίαν τοῦ παντὸς οἰόμενοι, κατὰ τᾶς ἐνθυ- 
κ Α ᾽ ῖ ΝΟ 

μιήσεις αὐτῶν τάς πονηρᾶς ἐπορεύοντο, χαὶ τῆς ἑχυτῶν ἐξήρτων 

βουλῆς τε χαὶ σχέψεω: τὰ τῆς σῆς προνοίας ἀποτελέσματα. 
ι . «. «δὋΦ,) 

Εἶχε ταῦτα᾽ χαὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ὑδέρῳ περιπ Ω}) εὶ « ξε- ὃΝ Θ [ῳ] ς 

, 

μὴν ἀλλό, τί γὰρ δεῖ χρύπτειν ἱστοροῦντας, οὐχ ἐπαινοῦντας; 
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χαὶπε οιοδιχκαῖς φρενίτισιν ἔχαμνεν, εἴτε τινὸς βχοχανίᾳ ὀχίμονο: 

πονηροῦ αὐτὸ δὴ τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονιχὸν περιτρέποντος, εἴτε 
“Ὁ ι , "» .] ͵ 

τοῦ τὸ έν ον χαὶ γεωὃς τέρου χυμοῦ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν ἀνιόν- 
᾿ τὸ Ξ » δὰ Ὗ Α - Α ,ὕ 

τος χαὶ τὸ φρονοῦν ἀμιαυροῦντος, οἷχ δὴ τὰ πολλὰ γίνεσθαι 
"ἢ ᾿, “- ". ᾿“ “ : μι: ἘΙ “Δ »α ..-. εἴωγεν- ὁ μὲν οὖν ἀμφοτέρωθεν ἔκαμνε, καὶ τὸ ἐνεργὸν τῆς 

7 , « ’ 5 7 ᾿ " 

βασιλείας διὰ τῆς νόσου ἀποσεσύλητο, οἱ δέ, ἐχείνῳ μὲν τὸ 
ΞΞΞ ’ὔ 3, “ , ’ 

τοῦ βασιλέως ἔσωζον ὄνομα, αὐτοὶ δὲ τῶν πραγμάτων εἴχοντο 
᾿ ,ὔ -“ , ᾿ [2 , ΄ ΞΕ “ 

χαὶ ψετεχύθευον ὅποι βούλοιντο" καὶ ἅτερος μὲν, ὁ τῆς ὅλη: 

πρΞσοξύων γϑνεᾶ:, μὲτ αγνοὺς ἐφ οἷς ἐπεπρὰ χει πε ερὶ τοῦ ἵίαϊ- 
Α γ ’, 

σᾶρος, πρὸς ἕτερον τῶν συγγενῶν ταῖς: ψή 
ἐγάπ ξ πα 

Ἔν τούτῳ δὲ ἀνήρ τὶς, τό τε εἶδος τῶν φαυλοτάτων χαὶ τὸ 

Ὁ ῷ 
-«- ὧν ἽΣ 

. τὶ Ο) τὶ μὴ τ] τὶ [9] ἀρ, 
.} 

Ν τὶ .ω ἥ 

ρος δὲ τοῖς ἅπα δόξχσι χαὶ οὐκ ἦν ἑτεροκχλινής. 

’ “Ὁ “» “ο “ ο 

γένος τῶν ἀχλεῶν, τοῦ τῶν Βουλγάρων χούφου χατατρυφᾷ, χαΐ 

0». τινὰ αὐτῷ ἐπιφημίσας ε ὑγένε ξιχν, χαὶ λό γον ἐλευθεοίχς ὑποῦα- 

λόμενος πρὸς ἀποστασίχν ἐπαίρει, χαὶ σπινθὴρ ἀφανὴς εἰς πῦρ 

ἀναχαίεται" ὅλον γὰρ τὸ ἔθνος Δ ΝΜΝΉΘΟΝ λχοών, καὶ ταῖϊ 
ε ΡΨ Α Ω ’ - ὁμοφροσύνχις τοῦ πλήθους θαςρήσας, τὰ ἡμέτερα χαϊνοτομεῖν 

ἐθούλετο ὅριχ. Ζῆλος ἐντεῦθεν τῇ νόσῳ σῴώεννύμενος ἀνάπτει 
Ἁ . ᾿ δι ᾽ν “ Ο᾽ 

τὸν αὐτοχράτορχ, χαὶ ὃ: μηδὲν ἐννοήσας τῶν ὅσχ μα λαχίζειν 
“ ’ Α - . εἴωθε, μὴ τὴν διπλὴν δαπάνην τοῦ σώματος, μὴ τὸ τῆς ὁδοῦ “-“" 

υἷκος, μὴ τὸ τοῦ πολέμου δύσελπ', μὴ δ᾽ ἄλλο μηδέν, τῇ 

πόλεως ἔξεισι χαὶ κατὰ τοῦ ἀποστατήσαντος ἔθνους στρχτεύε- 

ται, χαί, ὦ τῶν χριμάτων σου Κύριε, λογίζεται, παρχτάττετα! 

ἐλαύνει: ἐφ᾽ ἵππου νεχρός, τί γὰρ ἄλλο δεῖ λέγειν; στενοχωρίας 

χαὶ ὀρέων χατατολμᾷ, ὁ χειρῶν ΓΟΥΜΩ οΐων ὃς Ξόμενος πρὸς τὴν 

χίνησιν, νιχᾷ τὸ ἀντίπαλον, ἐπάνεισιν αὖθι: ἀπιστούμενος ὅτι 

ζῇ, ἐπεντρυτᾷ ταῖς τῶν ἡκέδιρος πομπαῖς. Λαμπρύνεται τοὶς 

τροπαίοις τὴν τήμερον, καὶ τὴν αὔριον τοῖς ἐξοδίοις περιστοι- 
᾿ ᾿ “Ὁ » “ο΄ , 

χί {: ται" παμφιέννυται τὰ παράσημα τῆς ἀρχῆς, μεταμφιέν- 
' 

᾿ ΓΝ “ ,ὔ “ 7 κα αὶ 

νυται τὴν ἁλουργίδχ τοῦ πνεύματος, τὸ νεχκεὸν ἀποοάλλεται 

τῶν τριχῶν καί ἀνχίυθγτον, σταὺυ οοὔτχ! τῷ χόσμῳ, ἡπλιζετχι 
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ἜΣ. Ἂ κ -ρδϑι, ’ 3 τὰν 7 τὰ γοητὰ ὅπλα, ζώννυται τὴν μάχαιραν, τῇ περιχε »οαλχίᾳ 

-Ὦ 
Ϊ τ Ν᾿ εὴ Ὁ- « [Ὡὐν] ΟἹ Ω τὶ ὥ- «ὶ ῬΡΩ « σχέπεται, χαὶ τροπαιοφόρος ἀναίμοαχτος π 

χωρεῖ. 

Καὶ ὁ μὲν ἀπῆλθε, τοῖς δὲ τῶν βασιλείων χειροτονηταὶς 

ἐντεῦθεν ἀμφιδοξία τις ἦν χαὶ διχόνοια, ᾧ τινι χρὴ τὰ σχῆπτρ: 

Ῥωμαίων ἐπιτραπῆναι" ὁ μὲν γάρ, ὑποπτεύσας τι πρὸς τὸν 

Καίσαρα τὸ ἐσόμενον, ἐδεδίξι χαὶ λάθρα τ' ἐσκέπτετο, ὁ δέ, 

πολλὰς ἐχείνῳ πόρρωθεν προχαταθχλλόμενος χάριτας δι᾿ ὃ πάν- 

τοτε ἔπραττεν, ἔσπε ευὸς " χαὶ τέλος νιχᾷ, χαὶ τὴν βασίλειον 

ἀρχὴν περιζώννυται, οὐχ ᾿Αντίοχος, οὐδὲ Σέλευχος, ἄνδ;ες χαὶ 

πολεμῆσαι δεινότατοι καὶ τὸ δέον φρονῆσαι ὀξύτατοι, ἀλλ᾽ ἀνὴρ 

χθές τε χαὶ πρῴην νῆας ἁομόττων χαὶ συμπηγνύμενος, καὶ πίτ- 

τὰν ἐπεμθάλλων τοῖς γόμφοις χαὶ τῆς ἀσοόλης πληρούμενος, 

οὐχ εἶδος ἔχων τυραννικόν, οὐ φρύνημα ὑξεγαλοπρεπές, οὐ λόγον 

ἔμμουσον χαὶ χαρίεντα, οὐκ ἄλλο οὐδὲν τῶν οἷχ ψυχὴν οἷὸς 

χαλλύνειν χαὶ φύσιν σώμχτος᾽ ὦ νέχ Ρώμη, χαὶ γένος μὲεγα- 
ν - » , “- 

λοπρεπὲς χαὶ ἐλεύθερον, ὦ οἱ ἀνέχαθεν βασιλεῖς, χαὶ βῆμα θα- 
πεν Σ τ ΕΣ - ἘΕΈ ΞΕ σε 0- ἡ ῃῇς:! οἷο- σιλιχὸν καὶ βασίλειχ, οἵχν αἰσχύνην τότε περιεοάλεσθε! οἷος 

ς - 7ὔ 5» , 2 -- κι Ἁκ » ’ 

ὑμῖν δαίμων ἐφηόνησς βάσχανοςϊ πλὴν ἀλλὰ τοῦτο, εἰ μέν τι; 
Ξ Δ ᾽ “ἢ " ἘΞΙ ἘΞ ὃ ς ΠΕΝΝ ἘΣ δ , λει ΜΕ ΞΕ. ) ἊΝ 
νὴ αἰτιῷτο, τῷ αυτομα τῷ οοτξον, ξὶ ὁξ φιλφυσξοσίη, τοῖς αρ- 

ϑήτοις τοῦ θεοῦ χρίμασιν. 
ε ,ὔ τι ΑΣ τπ τρια 5. ᾿ ἷὰ Ά Ἷ ᾿ ἵ “ΕΖ 

Ο δέ, σαλευομένην ὁρῶν ἀκμιὴν ἑχυτῷ τὴν ἀργὴν χαὶ πῆξιν 
ω : ὶ , ἴ Ψ - 

᾽ ΕΣ ,ὔ Α " φν ΡΨ 

βεοχίχν οὐχ ἔχουσαν, χρύπτει μὲν ἐν ΣΞΩΣ τῆς νυχῆξικπὸ κὰν 
Ἁ Ἁ ς κῶς πϑλ τε ΟΜ ἈΦ. ἀρσίβυ, ὦν 0π. ὅ κοηῦες, θεραπείαν ὃξΞ τοῦ {τὸ συγγενε: ὑποχρίνεταν κχ' ταῖς 

- ,ὔ ων 

μεγίσταις λαμπρύνει τιμαῖς" ἔπειτα ῥηγνύει: τὸ καταπέτασμα, 
ι “". . » "- ,ὔ 

τὰς πύλας τῆς καρδίας ἀνχπετάννυσι, χαὶ τὸν ἐχεῖοσς ὀξίκνυσιν 
τ , -" 7 ἵν ᾿ " -“- " ᾿ ᾽ Ἃ 

ἐμφωλεύοντα ὄραχοντα, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἐπὶ τοὺς οἰκείους 
᾿ “ ᾿ Ζ “2“λ Ω "Ψ ᾽ « 

χαὶ συγγενεῖς τὸν χαχίχς ἰὸν ἐχχενοῖ" χαὶ οὖς υὲν ὑπερορίᾳ 
ΙΝ «ἃ δι ἣ ͵ ἐν . ͵ εὐ δν 

χαταδιχάσας, οὗς ὃὲ τῶν πχιδογόνων μορίων ἀποτεμόμενος ἤδη 
ι ΓᾺ; 3, ο ι 

ποὺ γενειάσκοντας χαὶ υἱέων. ὄγτας τοχεῖς, στερχνηφορεῖ χαὶ 

λαμπρύνεται, οὐ Περσέα χκαθελών, οὐδ᾽ ᾿Αντίγονον, οὐ δέ τι 
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βύροχρον ἀπελάσας φῦλον, ἀλλὰ τοὺ: ἀφ αἵμχτος ὁ δυσιλενῆς 

χαταγωνισάμενος. Σύγε ὦ βέλτιστε, ἄνατοσε γὰρ τῷ λόγῳ, ἱ 
᾿ Ω 

χεφαλήν, χἂν ἐπίοουλύς σοι οὐ- σχολῇ γΞ τὴν ἐμὴν ἀποτέυυοις ι 
“4 4} - Ἂν Ἴ , ᾿ , “ε 

νήσοιλχι, ἀλὰ οὐδ᾽] ἀποτέμοι: τὰς τρίχας χἂν ἱΞροσυλήσας φανῶ, φ. 114. 
ἱ ζ 3 

"᾿ δ ἃ, ᾿ « . Ὁ ἈΥΒ Ὰ Κ᾿ ἔνκι 5 ς ἶν 4 - 

ἢ δεδοιχα μὴ χαὶ τοὺ: υστου: εἰχοψῆς, ἢ τὴν χαρδίχν ἔξο- 
» ᾿ . ο’ 

ρύζης μετὰ τοῦ ἥπατο:, οφάσι τοὺς Περσυς ὁνα ταριχείαν ἐπὶ 
Α ; μδ ἐὰ : ’ ἔν. εν ει. ὃ ὧν 

τοὺς ΧΧτοΟΙχΟΙ μένους ποιξτῖν τύρχννς χαὶ μισανθρωπε, τὰ Σιχελῶν 
᾽ τ ν το , , ΞῊΒ κυ» ΒΕ : , 5 Ἢ Ξ 

ὠδίνς:, ᾿Ιταλίχ πᾶτα πρὸς ἀπόστχαι» χεχίνηται, χαὶ σὺ ταῖς 

ων ΟΝ τ ΣΝ ς ΣΣΔΑ διδυωκι ίω. τ Στ, ἐπε οσινεῖις, ας ΛΟ θυ γονὴν κα: στράτευξιξ 

Ὰ ᾿ “ἅ “ -ςἷ υΞ ᾧ “- ᾿ , Ω " «Ὥ ᾽ Φ . κ'ςν" 

χατὰ τῶν σῶν; ἀλλ εὖ γε ποιεῖς, χαὶ θχλχ οὕτως, ὥωα παταχῇῇ 

᾿ , ε -Ὦ ΄ ἢ» δι - ν 

πακεξανέστης, κκτὸ νόμους: ἱεροὺς αἰδεσθείς, 0 ὄοχους εὐλχ- 

βηθεί:- ἀλλά με προφήτην ποιε 
. » ΄. ᾽ ’ ᾿ 

χαὶ τῶν βχσο!λείων ἐξζχγΞις τὴν εὐγενῆ ὁ ἐπείσχκτος, τὴν εὐερ- 

Ὶ 
΄ -- , ἣδΝ., “ «" , ᾿ κῇ ὦ 

δοι ὁ τῆς πόλεως δῆμος, καὶ πᾶσα ἡλικία. ξιρήρης χωρεῖ χατ 
“ἢ ᾿ » » -» δ...» ἢ γ ΝΝΝψ “ὦ ἾΞΕΙΣ τὰ ᾿ ᾿ 

σοῦ, καὶ ὠμῶν σου τῶν ἡπάτων (ζητεῖ ἀπογεύσασθαι" σὺ δὲ 

νῦν πολὺς εἰ ῥέων χατ᾽ αὐτῶν τῷ θυμῷ" αὖθις δὲ ὑποστέλλ: 

καὶ δειλιᾷς, χαὶ τὴδε χάχεϊσς φοιτᾷ: ἐμρολημδι ψυχῇ 
τῷ ν» “Φ “ὦ ΩΝ ΦὩ τῶ 

᾿ , ι ᾿ , -" ΄ ᾿ 

δὲ πολλά, χαὶ πολυπροσώπος γὙ ἢ ταῖς: ὑποχρίσετι, χαὶ ἀμι9.- 

βὰς ἐπαγγέλλῃ τοῖς βοηθήσουτιν, ἀλλ᾽ ὡς μελάμπους περώρχ- 

σα! χαὶ καταπεφρύνησαι. ᾿Αλλὰ πῇ φεύγεις υετὰ νῶτα βχλών, 
δι ΤᾺ 

ποι Ὁ. χα ταφεύγεις πρὸς ὃν ἠθέτησας; οὐκ οἷὸς "λχνθρωπεύ:- 
«Ὁ 

σθχι ὡς ἀεί, γίνεται πολλάκι: ἀπότομος ὁ φιλάνθρωπος σὺ 

δέ μοι χαὶ τὴν ὀρϑϑῃ ἣν ὑποκλίνει: τῷ ἱερεῖ, χαὶ κείρῃ τὰς 

αν παλινζωΐχν, καὶ γίνῃ φιλότιμος ἀθλη- 

τῆς ἐπὶ τοὺς ἀὐβὴν ἀδιθμ ΠΝ χωρῶν, καὶ ἀπογεύῃ τῶν 

οοεῖ; χαὲ 
᾿ 

ἢ φΦΨ» Α 

μυστηρίων καὶ ἐξ γορεύεις τὸ οχνόμ. μι, χαχὶ δχχρυρ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Ε΄. 9 
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γίνῃ Μανασσῆς δεύτερος. ᾿Αλλ οὐ δεχτά σοι τὰ δῶρχ θεῷ, 
᾽ ι ἢ Ἂ " 7ὔ 5, Α Ν « ὌΨΗ , ἘΣ 

ἀλλὰ βδελυγμα μὲν τὸ θυμίχμα, χαὶ τὸ ὁλοχαρπωμιά σου ὡς 

ῥάχος ἀποχαθημένης. Καὶ σὺ μὲν δοχεῖς ἀπηλλάχθαι, ὁ δὲ θεῖος 
εν ι » ἀξ . ν δῷ 5 , ι , 

βοᾷ χαὶ τοῦ θείου σε βήμχτος τὸν σῦν ἀπελαύνει, χαὶ θήγει 

τὸν δήμιον, κἀχεῖνος σχεδιάζει ἐλαύνων τὸν σίδηρον" καὶ σὺ 
Α ΝΜ ᾿ Ἁ 5 Α " ι » ἡ , 

χατὰ ᾿ξ ἔρριψαι, χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκχοπεὶς ἐρ᾿ ἡμιόνῳ 

εις, ὥς περ ἧς ἄξιος" ἡ δὲ βχσοιλὶς αὖθις ἀνθεῖ, χαὶ οὐ Ὁ Ἔ Σ [ΟἹ [Ὡς ἢ 

ΓΩ 

ζηλότυπος γίνεται χατὰ σέ, ἀλλὰ κοινωνεῖ τῶν σκήπτρων τῇ 
"Ὦ Ἢ : Δὐ ᾽ “ὦ 

ἀδελφῇ, καὶ οἷά τις σελήνη δαδουχεῖ τὰ ἀνάχτορα. Δεῖται δὲ 
τ » 

ἡλίου ἵνα λαμπρὸ τέρου φανῇ μεταλαθοῦσχ φωτός, χαὶ χατὰ 

ποὺς ἐπιστήμονας ἀπὸ δύσεως; τοῦτον ὁεᾷ προερχόμιενον, οὐ 

λοξῷ πορείας σχήματι ὡς ἂν ἀρ ϑοφὰς φήσαιεν, ἀλλ᾽ ἀχλινεῖ χαὶ 

ὀρθῷ ὅθεν εἰς σύνοδόν τε ἐχείνῳ ἔρχεται χαὶ παμφχὴς γίνεται 

χαὶ τὸ οἰκεῖον αὖθις ἀπόλλυσι φῶς" οὐδὲ γὰρ ἡ μὲν πα υτν 
4 ᾽ Ἂν 

ιἐὲν ἐσάπυξ, ἡ 
» , τω ε Α Α ε ἔ ΟᾺΡ ε 

ἐλαύνει σφαῖραν, ὁ δὲ τὴν ὑπέργειον, ἵν ὁ 

ἢτχι χαὶ ἀπ ΠΝ 

3) 
ὕ 

ε ΝΜ . ΠΣ 

δώδεχχ χύχλους τὴν ἑχυτῆς ζώνην π ἐριελίξ 

τὸ φῶς καὶ πάλιν ἐνδύσηται, ἀλλ ἀξὶ τῷ λαμπρῷ τούτῳ φω- 

στῆρι συμιπεριοδεύουσα τηλαυγής ἐστι χαὶ λαμπρά. 

Ἂλλχ τχῦτχ μὲν ὦ μέγιστε χὑὐτοχοάτορ, πάρξ.ὙΧ τυγγάνει ὡλῶς, Σ ψὴν ΡΟΧΙ ὃ, πΧΡΕΡΥ γχόνθις 
Χ ὁ δὲ λόγος πονήματα, καὶ μόνον οἵχ τ 

--- ἐὰ ἐπὶ σέ τε χωρεῖ ἄνωθεν καὶ 
, Ύ ᾿ ΄ἦΝ ᾿ ͵ 1 ἔ, ᾽ 

φημίας ἀπάρχεται᾽ καὶ πατρίδα μὲν χαταλέγειν καὶ γένος, εἰ 
ι ἘΞ ΤΕ δκολ. ὧν ε . ᾿ ΔΉ ᾿ ΕΜ » ὧδ ἃ 

χαὶ τεχνιχόν ἐστιν ὑπεροήσομαι, οὔτε γὰρ πρὸς ἀγνοοῦσαν 
» 3, “ "ὦ ε ΕΣ 

ἀκοὺν φθέγγομαι, οὔτς τοῖς ζωθέν σΞ σχιχγραφῆσαχι τὸν χαθ᾽ αὑ- 
Α Ά ’ 7, -- Α ἘΞ νῶν , " 7ὔ 

τὸν ζωγραφούμενον βούλομαι" τοῦτο δὲ τοῦ σοῦ πρώτου ἐπαί- 

νου θεμέλιον τίθεμαι, ὅτι σοι τῆς μητρικῆς ῥαγείσης ὠδῖνος, 
, 

αὐγήν τινα τοῦ νιχοποιοῦ τύπου διέλαμπε τὸ μεσόφρυον, οὐχ 

ἐκ τριχῶν αὐτοματισθεῖσαν, ἀλλ ἔκ τινων οἶμαι ἀκτίνων σχὴ- 

ματισθεῖσαν ἡλιχχῶν. Οὕτω: σοι ἅμα τῇ γενέσει τὰ ὑπὲρ γένεσιν 

χαταμέμικτο, καὶ τὰ μέλλοντα προχνεχηρύττετο πόρρωθεν, καὶ 
Ἀν Ν , » ᾿ «“ ν. “ἴ » βος. δὰ ἥμς-- 5 ι ; ΒΚ. 

δι ενοΞ σχημτος- χϑχὴ σου Ἀχὶ νος ςπϑυτάνξυξτο, χι τυ 00 
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“- ͵ὔ Ἁ Ἧ , ῖ Α - ᾽ 

τῶν σκήπτρων βασιλεὺς ἦσθα τροπαιοφόρος, καὶ πρὸ τῶν ἀνα- 

χτόρων ἀναχτοριχῷ χοσμιήμ. τι λαμπ τρυνόμενος " οὕτως σοι οὐχ 

λίθων ὁ σταυρὺς χατεσχεύαστο, ἀλλ᾽ ἐκ θείων ἀχτίνων χα- 

τηύγαστο, οὐκ ἐν χρυσῷ στέμματι, ἀλλ᾽ ἐν θείᾳ καὶ ἱερᾷ χε- 
Ὁ Α ’ -“μ ᾽ τύὴθετ ἪὋ ,ὔ “ι “ 

φαλῇ σὺ δέ μοι ταῖς ἐν στήθεσι σεμνύνου θριξὶν ὅτι πτερῶν 
᾿ ᾿ ᾿ ε Ὁ. ’ “ “Ὁ " 

εἰχασίχν καὶ ῥάμφους διδόασι, καὶ τοῖς μητρικοῖς ἐπαγάλλου 

τρμξθνα οἷς πλάνη τις χχὶ αὐτομχτισμὸς ἕπεται ἄλογος" τούτου 

ε-Ὁ »᾿» 0)- το ῳ ς- 
Ι γὰρ τί τις μεῖ ἴζον ἂν εἰπεῖν ἔχοι καὶ τηλχυγέστερον; Ε 

λει, ΜΝ βρὰ σύμοολχ ἄφες χαὶ τὰ μηνύματα, ὅρα δέ μοι τὴν 

χάριν τοῦ σώματος ὅση, τὸ τῆς ψυχῆς κάλλος, καὶ ὡς πρὸς 

ἄλληλα ἤριζον καὶ θάτερον θατέρου ἡττᾶτο νικῶν" ἡ μὲν γὰρ 

ὀξεῖαν φύσιν προὐδάλλετο χαὶ ἀγχίνοιαν, τὸ δέ, τὴν τοῦ προσώ- 
ε ἮΝ - » Ὁ “΄“΄ ΩΝ 

ποὺ ῥοδωνιάν, τὴν τῶν ὀφθαλμῶν χάριν, τὴν τοῦ λευχοῦ πρὸς 

ἱ σ 

ἀχτῖνας τῇ 
Α Π 

ὲἐ χχὶ δυσχά- 
" 

»} 
1 

{᾽ νυν ὧν ὅς δ ΠῚ νυ Ο»᾽ ὃ ΚΙ ) »ᾳ “ἣ ΄ » ὗ Δ. ὀξὺς μὲν ἦν χαὶ ἀγχίνους, ὀξύρρο 

θεχτος τὴν ὀογήν, ἢ τοῦτο μέν, οὐγί, ἧττον δὲ σπουδαστὴς ν - ν ἡ, ΟΎ ἐ ἢ, ἰ ν μ ζ» δνν - Π ΟῺῸ ασπτ Σ 

ε “» -“ “Ἃ 

ὡς τῇ φύσει θαρρῶν, ἢ καὶ τοῦτο ὑὲν, ἄχροος, ταχὺ δ᾽ ἀποθάλ- 
' 

λων ἃ μεμάθηκεν; οὔμενουν, χἂν Πλάτωνες ἀντιφθέγγωνται 

χηρούς τινας ἀναπλάττοντες τῇ ψυχῇ ὑγροτέρους χαὶ σκληρο- 
ΕΞ Α 

τέρους, χαὶ τύπους γραμμάτων σχολῇ μὲν “ἐνραμαινομθγεφς 
« σχολαιότερον δὲ διαρρέοντας" οὐ γὰρ οὕτως ὁ ἡμέτερος βχσι- 

κεύς, ἀλλὰ ταχὺς μὲν ἐγγράφων τῷ κηρῷ τῆς Ψυχῆς τὰ μα- 

θήματα, ποιούμενος δ᾽ αὐτὰ ὥςπερ ἐγχαύματα ὡς υηδέποτε 

ἀπαλείφεσθαι" χαὶ πρὸς μὲν ὀργὴν ἀκίνητος | μή πρὸς δὲ νοη- 

οὐχ ὥςπερ ῥεῦμα ἐλαίου ἀψοφητὶ ῥέοντος κατὰ τὸν σὸν Θεχί- 
᾿ » “ζ΄ , «᾿ ἮΝ, 

τῆτον, ἀλλ ὥς περ τι ὕδωρ σφοὸ 

φορᾶς: παρασύρον τὸ ἐνιστάμενον" χαὶ σὺ μὲν τὸ εὐφυὲς: τοῦτο 

ε«}ὔ ι “ . Κ κδο -“ ῥέον καὶ τῷ ὀξεῖ τῆς 
“ἜΣ 

[Ἱ «ὶ ὃ: “ ὃ 

θαύμαζε ὑοι μειράχιον, καὶ φιλοσοφίας, γεωμετρίας δὲ υᾶλλον 
ΕΣ ’ , "ἢ ᾿ » , » , ᾿ 

ἐπιμελούμενον, καὶ τὸν περ! ἐπιστήμας ἀνχκχύχλει λόγον, καὶ 



ΕΣ ΟΥ̓ ΜΙΧΔΑΔΗΛΎΨΕΑΧΟΥ 

3 ῬΆΕΝΝ ἘΞ « τ ’ὔ ν ,ὔ Ἃ , Ἂ Ἰὼ» ᾽ 9 

διαστρεφε ὡς βούλει τὸ νόημα, καὶ πρόσπαιζε τῷ νέῳ ἀλλο- 

τρίχας δόξας ὑπ τοχρινόμινος, χαὶ ἐπαίνει τοὺς εἰδότας ἐν “ὐχλῷ 

μὲν ἐγγρόψαι τρίγωνον, ἐν δὲ τριγώνῳ κύκλον" ἐγὼ δ᾽ εἰ ἀπὸ 
᾽ὔ » ᾿ » ΞΞ » » “Ψ 

οὕτων βουλήσομαι τὸν ἐμὸν ἐπαινεῖν αὐτοχράτορα, ἀπὸ τῶν 
ες 

δῆς ἐς 
᾿ - “«κ ; ες. " , Ὁ » 

σχιῶν ἂν τὸν ἥλιον ἐπαινεσαιμι" οὐδὲ γὰρ ἡμέτερον, οὐδὲ 

θείου σχοποὺ ὅρους συντιθέναι πραγμάτων καὶ παίςειν ἐν οὐ 

“οαιχτοὶ ῶς 

“ » ὝΞΕΝΕ ; ἘΨᾺ Σ 

Οθεν ἐπιστήμην μὲν οὐχ ὡρίζετο εἴτε ὡς αἴσθησις, εἴτε 

ἄλλο τι, αὐτὸ δὲ τὸ ὑποχείμιεενον οὗπερ ὃ λόγος κατηγορεῖται, 
ἜΤΗ, ᾿ ἴ ᾿ ᾿ 9 ἢ 

ἠπίστατο, οὐ χατὰ τὴν Πρωταγόρειον δόξαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν 

τῶν θείων χοθαμῶν ἀλήθειαν. Κύκλους δὲ γράφειν ἠπίστατο 
ΒΑ ἜΑ, ερε οτος πολ αδ, τὰ , Ἃ ΠΕΡ Ν ΡΠ νν 
ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς ἐξ ἀρετῶν, καὶ τούτοις τὴν ταύτης ἐγγράφων 

τριμέρειαν, οἷα τρίγωνον αὖθις μετήλλαττε, πῆ μὲν τὸ τριμερὲς 

τῇ τῶν χαλλίστων πράξεων περιελίττων χρείᾳ, πῆ δὲ τὸ ἄλογον 

χοσμῶν τῷ λόγῳ, χαὶ τὴν ἐπιθυμίχν πρὸς ὃν ἀπευθύνων τὸ 
ἷ ὕ ᾿ . 

ετόν, χαὶ τῇ -τοὐτοὺ δυνάμει τὰς ἀρετὰς ὁριζόμενος, χαὶ τὴν (- 
Θ- 

᾽ν 

ὑψηλοτέραν γεωμετρίαν ἀσκῶν: ἡ μὲν γάρ, ὡς χαὶ Προόχλο; 

φησί, τὴν μέσην ἀπείληφε χώραν τῶν ἀμερίστων καὶ μεριστῶν, 

χαὶ ἔστι τι χρῆμα παράλογον χαὶ ἀσωματοχσώματον ᾽" σὺ δὲ 

τὴν ἀσώματον ἐπε τήδευες, χατὰ ψυχῆς γὰρ ἡ καταγραφή, καὶ 

γραμμὰς ῥητάςτε καὶ ἀλόγους ἐχάραττες᾽ ἔστι γὰρ ἐν οἷ; τῶν 

ἐπιτηδευμάτων οὐδὲ πρός τι ἐδέχου συγχοιτικόν, τοῦτο γὰρ ἡ 

ἄλογος ὑπαινίττεται" βάσεις τΞ ὑπετίθεις, χαὶ μεγέθη ἀνῳχο- 

δόμεις ἀνάλογα, καὶ ταῖς χορυφαῖς εὐθείας τινὰς ἀπῃηώρει; ἴα 

σοι στερρὸν τὸ δοχούμιενον γίνηται" κἀντεῦθεν χινούμενος τοὺς 

ὁμοχέντρους χαὶ ἑτεροχέντρους κύκλους ἠπίστατο, χαὶ τὰ: τῶν 

φωστήρων περιόδους ἠχριθολόγεις εἴτε χατ' ἔχχεντρον, εἴτε, 

χαθ᾽ ὁμόκεντρον τὴν οἰχείαν ἀποτελοῦσι μων... εἰ οὐπὸὶ 

τῶν χατεστηριγμένων ζωδίων κινοῖτο ὁ ἥλιος, ἢ τοῦ ζωδιχχο 

κύκλου κατώτερον φέρεται, χαὶ εἰ διχλάττει τὴν χίνησιν, χὰ τ "Ἴ 
ἮΝ πᾶν Ψ “- » . Ὰ ἕν - 

μὴ διχλλάττει, πῶς ἐνισοταχής ἐστιν. Οὕτω σοι πάντα τῇ φύσει 
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ἐσχεδιζί ετο καθ᾽ ὑψηλοτέρους μάλιστα λόγους καὶ χρείττονας 
ἘΙ , ι , Ω ἥν... ἃ “ Δ 
ὁμοχέντρους τε γὰρ κύκλους ἀϑόμαϊνα οἷς ἡ αὐτὴ τοῦ χαλο! 
Χχ : δ ς - ᾿ τῷ πΩΝ ὙΦ ῬΉΣΣ τς δὲ ᾿ Ὃ ΟΝ, ἌΨῸ τ οι, ς 

σῷ» 4. πρῶ ΤῊ ΧΏΌΞ0!λ, ἑτεργχέν :90 )ς ὃς του: ἵν ν Ὡς αὐτὰς 

ὔὉ 

ράξει: ἑλίττοντας, χαὲ φωστῆρας τοὺς καθ᾽ ἡμᾶς ἐνεργητιχοὺ 

λόγους νοῶν ἑώρας ἰσοταχῶς μὲν χινουμένουξ, τὸ δὲ ἀνιὸν ταῖς 

σεσιν ἔχοντας, χαὶ ἐφ᾿ ὕψους μὲν τοῦ νοὸς δι κά ροίςῳ 

ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ὑποτοέχοντας, ὁπηνίκα τὰ ἄλογα τῆς ψυχῆς 

ὑπερνιχῶσιν εἴδωλα. Οὕτω πραχτιχαῖς ἀλληγοοίχις ἡρμιάνευες 

τὰ νοήματα, καὶ ἥκιστα λόγου δεόμενος σχοπῶν ὑπανῆγξς τοὺ: 

τελουμένους πρὸς τὰ θειότερα. 

Τί οὖν ἐντεῦθεν; πάντε: σοι προσεῖχον ὡς κρείττονι χαὶ ἀπὸ 

σοῦ προεφήτευον- οὐ γὰο μάτην ᾧοντο τοσχύτην σοι χχταῦε- 

βλῦσθαι σύνεσιν, εἰ μή τι μεῖζον ὁ χαταθχλλόμενος οἰκονομεῖν 
ΕΣ “ΔΩ. 5» -“ . ’ ΓΙ 7, ᾿ ᾽ ων ὦ ’ 

ἔυελλεν ὅθεν ἐν τοῖ: ἁπάντων ἔχεισο στόμασι, χα! Ο' δὲ ὑπνώτ- 
“Ἃ 

"- “ ΩΝ .Ἃ κ᾿ Ἄ δ 

πετεῖ σχεπόμιενος αἰετῷ, ἢ στεφχνηφορῶν, ἢ λέουσι βχσιλιχώ- 
Ψῃ 

'πν σὶ [σ] -.. Ο. ο)- τατα φυλασσόμενος. 
Ν, ’, ΄ ! 7ὔ 

διέπων Ρωμαίων ὑπουτν τϑ λαοεῖν Και τιμῶρ! 

Ὁ “- ἢ , ; Α ᾿ « Α ᾽ . - 

σασθαι, πλανᾷ τοῦτον ὁ θεός, χαὶ τὸν Ιωσὴφ σὲ ἀφεὶ: τιμωρεῖται 

τὸν ᾿Ιχχῴώῤ, τὴν γουσὴν ἐχείνην θεος.δὴ Ψυγήν" οὕτω: σοῦ ν 7 ν έ, 23 21 (εὶ χαὶ οξΞ Ὧ ν9χΧ} ὯΥ ΟτΤΩ: σου 
Ψ 

Γ, 

ΑΞ «. ζω κ - 2 ’ “ἃ " -ῳὋ“᾿. 

μᾶλλον ἢ τοῦ πατρὸς ἐφείδετο ὁ θεός, ἢ χάχείνου μᾶλλον 

ἀοροήτοις τρόποι: ἐχήδετο χαὶ βχοιλείαν ἡτοίμαζεν οὐρανῶν διὰ 

ἐν: τῆς ἐνταῦθα χαχώσεως οὐκ ἃ τώρ νὰ πάντη ἄθδλητο: τῷ 

» δ» ι 7 Ἁ δῶ , 58 

οὐδ᾽ ἄνευ καμάτου καὶ πόνου τὸ τῆς βασιλείας: ἡξρβς λαβεῖν, 
, 

ἵνχ μὴ χάρις σοι τὸ πρᾶγμα δόξῃ, ἀλλὰ ἀντίδοσι ΄ 
“- 

- 4 Ἁ . ᾿ Α . 3 -Ὁ ’ Ἐπεὶ γὸρ ὁ μὲν πατὴρ πρὸς τὸ θεῖον ἀπᾶλθς βασίλειον, 
; ᾿ Ἄι Σ “ Ἁ “ - , Ψ αὐτὸς δὲ οἴχ νῦν ρωστὴρ τοῖς συγχλητιχοῖς διέλαμπες ἄστρα- 

᾿ δι 
“σ' ᾿ - ΡΥ εἰ Ρ ! ΐ ἴση ὃ“ ᾿λ 2 “᾿ ΡΥ. Ξ ἊΠ ΟΣ. 9,0 
ὙἾΥ, Ἢ ῷ ὥχσιλξιχ ὠμῶν προς Ὁ χυ ἰοὺς τινας μξτξπξεσεν 

οἰὐτήδρα θείους μὲν ἀγνοοῦντας νόμους, χχὶ ὡς ἀμετάτρεπτα 

τ ἧς προνοίυς τὰ δήγμχτ, ὑπ τερορίαν ποὸ τῶν ἄλλων χχταδι- 
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Βυζ ὍῈΞ ν ." ᾿ Ὡ- ἘΡ Ἁ ᾿ ϑ Ἂ δέ ξ ᾿ ζῶ 
ἄντιον, πολιοῦχον ταχὰ χαὶ οἰχιστὴν ὁὀέχεται, χαὶ γίνῃ 

χάζη, χαὶ νῆσός σε φχύλη, διὰ σὲ δὲ ὄλόιος Βχθουλὼν ἢ νέον 

χατάχριτος τῶν πάντων ὁ πρόχριτος, χαὶ χαρτερεῖς παροράσεις 

χαὶ χαχοπαθείας ἀνέχῃ, χαὶ ὄρη τινὰ ἀνεπλάττου τοῖς λογι- 

σμοῖς ὑφ᾽ οἷς χρυθήσῃ φυγών, χαὶ σταθμὸν ἔσχατον ἐπεζήτεις, 

χαὶ σχισμὰς πετοῶν ἐνενόεις, χαὶ τὰς γρυσᾶς: τέμνειν τρίχας 

προεθυμοῦ, χαὶ τοῖς συμδόλοις ἐπεμέμφου, καὶ τῶν πλεονεχτη- 

μάτων χατεθόας τῶν σῶν. ᾿Αλλ’ ἄρα, ὦ θεία χαὶ βασιλικὴ 

χεφαλή, τούτοις ἀλύων τοῖς πο ἔσχες τὸν θεραπεύοντα 
τὰ χαὶ λόγοις παρηγοροῦντα τῆς ψυχῆς τὸ λυπούμενον, χαὶ ἷστο- 

, 5 Ω ἉἌἊ 

οίχις χαὶ παραδείγμασι πρὸς τὸ εὔθυμον ἐπανάγουτα; ἢ καὶ 

τοῦτο μετὰ πάντων τὸ ἀπαραμύθητον ἐχαρτέρεις; αἴθε παρῆν 
ΨΥΆ, . " - ΑΝ ὀὃ , Ἢ μας Δ 
ἐγὼ τῇ νήτῳ, αἴθε συμπαρεχαθήμην ὀδυνωμένῳ καὶ σχυθρωπά- 
"4 ἃ ΨΥ. Ν ΠΝ ΡΣ, Ε “ 
ζοντι, χαὶ τὸ δύσθυμον ἀπήλαυνον πρὸς τὸ εὔελπι, τὴν τοῦ 

Γωσὴφ χαταλέγων αἰχμαλωσίαν, τὴν εἱρκτήν, τὰ δεσμά, χαὶ 
ε » “ » αὖ ᾽ -- ω ᾽ 

ὡς ἐκ τῶν ἐναντίων τὸ τῆς βασιλείας αὐτῷ κράτος ἐγένετο, 

πρὸς τούτοις τὴν ἐν τοῖς ποιμνίοις ζωὴν τοῦ Δαδίδ, τὴν δίωξιν, 
ἐ) 

τοὺς πολλοὺς ἐκείνους ΜΑΉΜΑ οἷ: οὐχ ἥλω περιπεσών, χαὶ 

τὰ λοιπὰ τῶν ἰωρβλδν τοιουτότροπα παραδσίγμαισαδῦ ̓Αρὰ δὲ 
᾿ - 

τοὺς πολλοὺς νυν οὺς ἔστενες, μετὰ τὴν τῶν 
ἽΣ ,4 

ὰ 

δαχρύων ῥοήν, οὐχ ηὐγάζετό σοι παρὰ θεοῦ ἡ ψυχή, οὐδ᾽ ἐφαρ- 

μάσσετο εὐσυμοόλοις ὀνείρασι τὰ παθήματα, ἤ τισιν ἄλλαις 

ὁράσεσι; Μὴ ἀποχρύψης τὸν λόγον, ὦ βασιλεῦ, περιθόητον γὰρ 

τὸ γεγονὸς γέγονε καὶ "πσρὰ πᾶσιν ἄδεται στόμασιν" εἰ δὲ σὺ 

σιωπᾷς, ἐγὼ τοῦτο χεχράξομαι. 

Ποὸς οὐρανὸν εἶχες τὰ ὄμματα, καὶ τὴν ποικίλην τῶν ἄστρων 
,) » ,ὔ γα ἔ ι ᾿ ὃ: ) 5 Γ δ θ , ἜΤ Έ 

. χορείαν ἐθαύϊμαζες, χαὶ τὸν δημιουργὸν ἀνύμνεις θεόν, τάχα 
φ᾿» , “δ" ἔ -- δή που χαὶ διηπόρεις τοῦτα δὴ τὰ ζητούμενα, πέπηχταί που 

» 5» -" “κ 

τὰ ἄστρα, ἢ ἀπῃώρηται, ταὐτομεγέθη πάντα χαὶ ἰσοφανῆ, ἢ 
4 4 “Ἃ - ὦ 

τὰ μέν, ἔλάττονα, τὰ δέ, μείζονα; ἐπιμέκη, ἢ χυχλιχά, πολλῷ 
᾽ , “Ἃ Ἁ ΤΡ 

ἀπέχοντα τῷ διαστήματι, ἢ πλησιάζοντα; τὰ πλείω τούτων 



’ « σὲ» - : ΚΣ ε ᾽ Ν 1 45... ᾿ κ᾿ 

χαὶ τῆς γῆς μείζω ὡς ᾿Αριστοτέλης φησίν, ἢ χέντρῳ τινὶ πρὸς 
» Ν . » 

ἐχείνην τὰ πάντα ἔοικεν; ἔπειτα πρὸς ἕν τούτων πήζας 

ὀφθαλυὸν « νῦν, ἔ νώσομαι, εἰ χχτὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε 
ἵ ᾽ ΦΉξΞ, Ἴ μ. Ψψ ν ον. - δ ιὁὃς, 

Κύριος ἔσται " ἢ, χαὶ ΡΝ τῆς βασιλείας τὴν ἐκείνου 
-Ὁ 

χίνησιν χαὶ δίψιν ποιεῖς, χαὶ ὦ τῶν ἀρρήτων σου χριμάτων Κύ- 
ν᾿ ε ᾿ 

ριε, ὦ τῆς πάντα νοῦν ὑπερΞεχούσης σου σοφίας καὶ δυνάμεως, 

ἀχοντίζετχι τὸ ἄστρον εὐθὺς ἐξ οὐρανοῦ ὥς πέρ τινὸς ὥστχντος 

χαὶ χενὸν ἀρῆχε τὸν τόπον ἐφ οὗ βεθηχὸς ἦν, χαὶ σοὶ τὸν 
» ἥν , ’ ΄ ι ’ὔ’ ,ὔ , 

οἰωνὸν δέδωχςε τηλαυγέστατον. Καὶ μή μοι κενοφώνει φυσιχώ- 
" ΕΙ ᾽ ᾿ ; ᾽ 7ὔ ῳἣ}Ο 

τῶν ἄστρων οὐδὲν τὴν οἰχείχν ξὸραν ξ» τατα, ᾿ἈΑριστότελες, 

ἀφίησιν - ἀλλ αὐτὰ δὴ τὰ δοχοῦντχ δίχην ῥεύματος χεῖσγχι καὶ 
, “- ΄ὔ ᾽ » ᾿ ᾿ 

φέρεσθαι τοῦ αἰθερίου πυρός εἰσιν ἀποσπάσματα πρὸς τὸ χά- 

-) 

;ὔ . ͵ ,ὔ Α ᾿ Α -Ὡ- 

νάμεως: ἀποτέλεσμα" φύσει μὲν γὰρ τὰ ἄττρχ οὔτε ῥιπτεῖται 
-“ "' ΙΝ 

οὔτε πρὸς τὸ κάταντες φέρεται, ἀλλ᾽ ὅταν δόξῃ τῷ δημιουρ- 
, ι Ρ “ὡ ᾽ , 

γήσαντι λόγῳ, χαὶ σοέννυται χαὶ ἀπόλλυται, χαὶ τῆς: οἰχείχς 
, »“Ὰ ᾽ ᾿ “ Ρ- " “ὦν 

περιόδου ἐξίσταται. Οὐ παύεται ὁ ἥλιος τῆς κινήσεως, ἀλλ᾽ ἔ- 

στὴ ποτὲ κατὰ Γχόχὼν ἴ᾽ ὁ Ἰσρχὴλ νιχήσῃ καὶ πανωλεθρίᾳ 

φονευθῇ τὸ ἀλλόφυλον. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὕτω:, καὶ μάρτ τυρες πολλῶν ὀφήχλμοί, καὶ 
᾿ 

πρὸ τούτων σύ. ᾿Εχεῖνο δὲ χαὶ λίαν θαυμάσιον " χυροῦται χατὰ 

σοῦ παρὰ τῶν πονηρῶν ἡγεμόνων πονηρότατον βούλευμχ᾽ πῶς 

εἴποιμι τοῦτο; πῶς καρτερήσω λαλῶν; ἐχκοπὴ τῶν σῶν ὀφθαλ- 

- θὲ δὲ -» Ρ, -“ ᾽ 7 

μῶν τὸ βουλευθὲν ἦν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν σοέσις τῶν οὐρανίων 

φωστήρων χαὶ σύγχυσις τοῦ παντός" ὁ δήμιος εὐτρξπής, ἡ ναῦς 

ἕτοιμος, τὸ πνεῦμα ἐπίφορον, τὸ ἱστίον ἐπτέρωτο, ἐπὶ μέσου 

πελάγους τὸ σκάφος, ἐν ἐλπίσι τε ὁ λιμήν, χαὶ ὁ σίδηρος ἐν 
Μ 

χερσί, τί οὖν γίνεται; αἰθρίας δα ἐπεισοάλλει ἄφνω ἀπαρχτίας 

λαμπρός, χαὶ θαυμχτουργεῖται πρᾶγμα μεῖζον λόγου καὶ ἐνθυ- 

μήματος ἐγείρεται ἐφ᾽ ὕψους ἡ ἀωνω ἀρένερξ τὴν νχῦν ἐπὶ 
’ 

χσμ. διχρρα- μετέωρον, ἔπειθ᾽ ὑποδραμόντος τοῦ χύματος εἰ: γ 
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- Ὁ ς , ᾿ μῷ . Ν ἦ 

γεῖσα αὐτοῖς ἱστίοις χαὶ οἴχξιν ἀναοοοιοδήσγσαχ ὥς πεῦ ἄμπωτις 
- νι ὶ ϊ ϑ 

-- » γα, ὭΣ Ὡ ΩῚ 

τοῖς βάθεσιν ἐνχπέχρυψε. Τί οὖν τούτου υἱεῖζον ἂν ἢ θχυμ.- 
᾿ Ὸ α -Ὁ᾿ -- 

σιώτερον γένοιτο τῆς περὶ σὲ τοῦ θεοῦ προνοίας τεχμήριον; 
’ ὙΠ Ν᾿. ΑἸ ΑΣ 5 Ἁ "᾿ ΤΣ «Ἐ. 7, ι 

ὺ δέ μο! σχυθρώπας:- καὶ χατηφὴς ἔσο χαὶ ἀπογίνωσχε, χαὶ 
ι “ “Ἃ Ν 3 ς, ᾽ ΡΞ 

τὴν Σιὼν πεοινόει, ὁ τὸ Καρμήλιον ὄρος ἵν᾽ ἐχεῖ χρυθήσῃ {ε- 

νόμιξ:ος᾿ διὰ ταῦτα ἄρ σοι τὸ ἄστρον ἐχεῖτο, ὁ ἀπαοχτίας 
ἣ ε ᾿ 2 ε τῶ " 

ἐσχεδιάςετο, ἡ θάλασσα ἵστατο, ἡ ναῦς ἐῤι ἀνοτὰι ὁ δήμιος, ἵνχ 

σὺ τὴν ἔρημον οἰκήσηῃς χαὶ γένη ὡς οουλίον υονάζον ἐπὶ 
»" Ἁ τὰν 

δώματος; ἀλλὰ μέλει τὰ γενησόμενα" τοιοῦτόν ἐστι τὸ θεῖον, 
᾿ ΄ΝῬ » 

οὐχ εὐθὺ ὺς ἃ μεοθαρα δίδωσιν, ἀλλὰ τὰς μὰν ἐπαγγελίας οὐκ 

ἀνχλύει, δοχ! χιμάζει δὲ προαίρεσιν, χαὶ τὸ μαχρόθυμον ἀποδέ 
» , “Ὁ ᾿ ὃ ᾿ εἶ ε " ν 

χεται" ἀνάδοαίω ταῦτα, “καὶ δ'.οὐγαγὸς. καὶ ἦ: θάλασσα, πῆς. πὸ 
Ὶ ςε κ , ε ΝΣ » 7 ι 

θεοῦ βουλὴς ἤσϑετο, ὁ δὲ τετράρχης Ἡρώδης- ἐτύφλωττε, -χαὶ 
- ᾿ν ἐ "» ΤῊΣ 

τὸν ἄνεμον ἀτιᾶτο σφοδρότερον τῇ νιῖὶ ἐπαρράξαντα. 
ἊΣ ΠΟ σ, δ ἐν 7 

Εἴτα συ υιπληρθοϊ τὸ πῆ ζωῆς ὅρον; ὁ βχοιλεύς, ἀνίσταται 
ε" » “᾿ "Ἢ ὌΝ Ν᾿ ι τ ᾷ Σ 3 δος 5» κι ον» 

ἕτερος ἐχ τῆς αὐτῆς φυλῆς τε χαὶ αἵἴυχτος, εὐθὺς ἀχαριστεῖ 
7 5» ,ὔ ΕΣ Π 

πρὸς τους εὐεργέτας τὸ πολύαργον εἶ: μονχογίαν χαταχλείει 
ἽΝ 

εἶ τω "ΟἿ .} ἘΝ αοοος ΓᾺ ἐξ ΗΠ ΟΕ τε δίν 
τυρχννιχήν, χαχοῦ χαχὸν ἀλλαξάμενος" οὐχ ἡσυγᾶςει. ἢ Οἰχη, 

(η. ὩΣ ΕἸ 
} 

« 7 7 

ἀνάπτει τοὺς ἄνθραχας, πέμπει τὸ βέλος, πίπτει ὁ πονηρός, 

συμπίπτει πᾶν εἴ τι σφαλερώτατα ὑπηρείδετο, λάμπει χαὶ αὐή:: 
ον ᾿ ᾿Ὑ τ - ν - 

ἡ βχοιλί:, καὶ ἦν σελήνη μὴ ἔχουσα ἥλιον" γῆς ἐζητεῖτο φω- 

ἄϑθν; χαὶ τοῦτον εἰγχέ σε ἡ Μιτυλήνη᾽ τρ'ήρεις οὖν σοι εὐθὺς 
" 

ἐπέμποντο χαὶ τὰ παράσγμμα δεν ἀαγ,32:: 
Ἢ " " τὰ Ἶ 

ΗΠ δὲ πόλις αἰσθομένη τοῦ πράγματος ἀρ ἐχὰ οτέρησεν, ἢ 
, " Ε Ψ. 

νερισθεῖσα ταῖς γνώμαις ἐφ᾿ ἡμισείας σοι προσξορύη χαὶ προσυπήν- 

4 . 5, ΄-“" ᾿ ὃ δ “--- 2) “ - θεῖς Ὡ ( Ἴ τῆσεν; οὔμενουν " ἀλλὰ πᾶτα χυθεῖσα τῆς σῆς θέας ἀπέλαυξ, καὶ 

δεσπότην ἐχό ῥῶ καὶ χατήπειγε τὴν εἰσέλευσιν γίνεται οὖν 
, ΕΟ ὔ 

σύνοδο:, χαὶ ἀντιλάμπεις φανεὶς: «τῇ, σελήνῃ; 
᾿ Ν ᾽ ΝδΝΟρ 

“αὶ φλῤ δῷ ὅσον ἀμφοῖν τοῦ φωτὸς τὸ διζφορον. 
: 4, Ύ ᾽ : τς Α τ Ν " «Ὁ ᾿ 

Εὐθὺς οὖν οὐχ ἡδοναῖς σεαυτὸν δέδωχας, εἰ νἡ πού τις ἥδονδς 
εἶ ς ᾿ Ἀ Α ͵ 

λέγξι τὰς πρὸς τὸ ὑπήχοον χάριτας χαὶ τῶν ᾿εὐεογετημόάτων 
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Ἁ ὅνα , « ’ , 

πὸ ἄσνθονον᾽ τοῦτο γάρ σοι χαὶ ψυχαγωγίχ χαὶ θυμῆρες ἐντού- 
4 ε » » ΜΡ 

οημα- βὐδὲ γὴρ ἅπαξ ἀνοίξας τοὺς θησαυροὺς αὖθις συνέχλε.- 

σας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπεμθάλλεις- τῷ ῥξύματι, καὶ τοὺς κρουνοὺς 

αὔξεις χαὶ χαταχλύζει: τοὺς ἐπαντλοῦντας, χαὶ γίνη χουτόρε!:- 
ι » ΩΣ , 

θρος Πχχτωλός, χχὶ οὐ βχσχαίνεις τοῦ νάματος τοῖς ἀοήουσιν 
᾽ 4 ὥ-: 

οὐ γὰρ ὥς περ ἕτεροι μεταποιεῖς τὰ θχσίλεια, καὶ χαινοτομεῖς 

τὰ πολλὰ πράγματα, χαὶ νέου: χαθιστᾷ: τῶν ορτα ἐπν- 
. 5» ι , ᾿ “» “ 

ἀελητὰς τὲ χα! σπουδαστάς, ἵ, ἐχπληξῃς ταῖς μετὰπ Φ τ 
ὡς 
Ω {» [9] 

᾿ 4 ᾿ ’ » Α - 

χαὶ ὕποπτος ϑηλία πρὸς οὐλῥοήάν χαὶ χαινοποιός, ἀλλὰ τηρεῖ: ἱ - 

-- ,ὔ ᾽ Α 

υὲν ἀδιάπτωτον τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας, οὐ μεταλλάτ τεις δὲ 

τοὺς τῶν χοινῶν οροντιστάς, νμαλίῳ μὲν οὖν λαμπρύνεις, καὶ 
“» ἈΦ’ ᾿ “- ς , ταῖς, προσούσχις δόξαις τε χαὶ τιμαῖς ἑτέρας προστίηης, καὶ ὅσα 
- Ὁ » , Ὗ' . , ᾿ 

ταῖς τῶν ἀνέχαθεν ὥχσοιλέων χατὰ μέρος ΜΡΕΜΒΝΝ εὐ- 
" «Ρ ͵ " “- ΄, ΒΞ μ᾿ ᾿ , 

κλείαις τε χαὶ λαμπιοτησι διὰ υἱᾶς φιλοτιυίχς τὸς σὴς ἐτά- 
᾿ ἐ ἰ 

πὺξ Ὑξγονυίαχς ἀπέχουψ.ς ἐν τ - γξγ ἐς ἋΣ '. νυ ΐ ἵ 

-.- « "» ; ᾿ ι 

Αλλ᾽ ἴσως ψυχὴ μέσω: ἸΟΝ πονηρίας χαὶ ἀοετῆς, καὶ μὴ 
, “ “- ο» ᾿ : Ἷ 

τὴν θχτέραν τοῦ χαχοῦ ἕξιν ὄἄμιχτον φέρουσα, οἷς εὖ πάσχει 
᾿ - , , φι, ῬῬΕῚ " διι 

χαὶ φιλανθρώπων τυγχάνει, ταπεινοῖ μὲν τὸ κακόηθες, τὸν δὲ 
. φφΦ , 

εὐεογέτην κηρύττει, καὶ πρὸς τὰς ἐκείνου οὐχ ἐξαγριαίνεται 
᾿ ᾽ δΝν, ᾿ Π ᾿ , Ν δον, ». ’ , 

᾽ βρύστςΣ εἰ δέ τις ἐστὶ μόνον χακός, ἐχιδνῶν πάντως τε γέν- 
ΩῚ " 

νῆμα, κἂν θάλασσα | τούτῳ ῥχγῆ, κἂν πέτρα βλύση χρουνούξ, 
“ἃ Ἃ ," Ῥ ᾽ "-Ὁ- “-»" 

χἂν πραρρὶς πεδήσῃ τὰ ῥεύματα, κἂν ἐξ οὐρανοῦ κατενεχθῇ 

τροφὴ δαψιλὴ: χαὶ αὐτό!λατος, χἂν εἰς μαθητ ξίχν χληθ χαὶ 
9 σι ᾿ ͵ 

πνεύματοξ μυστηρίων ἀξιωῆῇ, οὐ λογίζεται τὰ: εὐεργεσίας, 
- ἂν Ν- τ , , « ἷ 

τοῦ. δοτῆοος κατχγογγύξζει, μόσχον χὐτοματίζει θεόν, ζητεῖ 
Ω “Δ δ ΄ “Ὁ ἊΝ. ' ᾿ 

πλησμονὰς ἑτέρας, ἢ δυσμεναίνε: τῷ διδασκάλῳ, καὶ νιπτόμεγος 
( - δὲ 4 “αὐὐὴδνέ, “ «. : “ οὐ “καθαίρεται, ἀλλὰ μᾶλλον ῥυπαίνεται, καὶ προδίδωσ! 

᾿ “»": ΄“- . ͵ : , , ᾿ 

τιλὴν λαιλόᾶνει τοῦ «τισήμχτο:, χαὶ μεταμέλεται μὲν, ἀπογι- 
. " 

ἣν μ᾿ , ς Ά Ν ᾿ ᾿ “- 
νῶσχει ὃὁξ, καὶ τῇ χαχίχ α συνχποθνήσιξι ὥς περ ὁ παλχιὸς Τὴλ 

χιχὶ ὁ ἐχείνου βλχοστός " ὧν εἰς χαὶ ὁ χαθ᾿ ἡμᾶς ἐγεγόνει Δαθὰν 
ι ΄ “" ΄“Ἄω χ.! νΦ Π 

Ἢ ᾿Αὐξιοὼν τὴν ποοχίρετιν, τὸ τῆς ἑῴχς ἕσπεοον θρέμμα καὶ 
᾿ ᾿ 5 
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ἊΜ Ξ ε - » ,ὔ " ἠδ - 92 ἊΝ 5» 
ςοφέρον, ὃ τῆς ἀπωλείας υἷος, ἡ προόφρομος τοῦ Ἀντιχρίστου 

ψυχή, ἐχ τῶν αἰσχίστων καὶ ὧν ἐνθουσιχστιχώτατα ἐμευήνει 

γνωριζόμενος χαὶ χαλούμενος, ὃ ᾿Ασσύριος νοῦς, ἡ ἐπηρμένη 

φύσις χαὶ ὑπερήφανος, ὁ τοῦ σχότους προστάτης, ὁ τὸν αὑτοῦ 
-“ 

ἐν θρόνον ἐπὶ τῶν νεφελῶν θεῖναι διανοηθείς, ἀντιταχθῆναι δέ ΓΕ 

Ω ο! τῷ υἱῷ τοῦ ὑψίστου ἀλαζονικώτατα βουληθείς, καὶ ἀντὶ 

τοῦ ἑωσφόρος, χαλεῖσθχι σχότος, ἥ τι ἄλλο τῶν ζοφωδεστέρων 

γϑξ ἐνόμενος πδὴ» ΧΕ. όμενος. 

Καὶ τούτῳ χαὶ πέτρα ἔδλυσε νάματα, ἡ στερρὰ τοῦ βαχσι- 

λέως ψυχὴ εὐεργεσίας χαὶ χάριτας, χαὶ ἡ πᾶν εἴ τι καλὸν 

βλύζουσα γῆ ἤνοιχτο εἰς χατοίχκησιν, τί δὴ λέγω; τούτῳ τῷ 

πονηρῷ χαὶ ἀνοσίῳ τὰ εὐραρλμοδ τῶν ἡμετέρων ταγμάτων 

τε χαὶ δυνάμεων ὥς περ τινὶ σατράπγ, ἢ τ τοστρχτήγῳ ὑπέ- 
» Α , ς , Ἁ τ λέ 

χειτο, οὐ διὰ μέσων ἑτέρων τὰ τοῦ ἥρω λέως διχπορθμεύοντ' 

δόγματα ὥς που τῷ ἐχείνου πατρί, ἀλλ᾽ ἩΝ ἡγε ο. αὐτό- 
τὦ 

πτῆς τε ἂν ἦν ἀεὶ τοῦ ἀναχτοριχοῦ βήματος χαὶ τῶν θείων 
᾽ » ᾽ » Σ ᾿ - 

θεσπισμάτων αὐτήχοος" ἀλλ οὐχ ἐθούλετο. ᾿Αλλὰ χινεῖ μὲν 

Ϊ ταλίαν πᾶσαν καθ᾿ ἡμῶν ἧς ἄρχειν κατεδικάσθη, οὕτω γὰρ ἐγὼ 

τὴν ἐκείνου ζώνην χχλῶ, ὑποσπᾷ δὲ καὶ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης 

οὐκ ὀλίγην ἱππικήν τε καὶ πεζιχὴν δύναμιν, συνάπτει τούτοις 

χαὶ τῆς ἑῴας τὸ χράτιστον στράτευμα, καὶ τῆς Ῥωσιχῇ- μοίρας 

οὐχ ᾿ὐϑὦ στον, χαὶ ἀνυπόστατος τοῖς πλήθεσι γίνεται χαὲὶ 

ὃ πολεμεῖν ἐμπειρίαις " ὅθεν χατατολυᾷ τοῦ πελά- 

γους, ἐν τοῖς τῶν νον ὁρίοις γίνεται, καὶ φόρων ἀνέ- 

σεις εὐθὺς πρυτανεύεται- συμόάλλει τῷ τῆς δύσεως στρατηγῷ, 

νιχᾷ, τροπαιοφόρος ἐ ἐπάνεισι, σοθαρώτερος τῷ εὐτυχήματι γίνεται 
Ὁ 

χαὶ τὰ τοῦ Καπανέως μιμεῖται" τί τὰ ἐπὶ τούτοις; Συλλέγεται 

τὰ ἡμέτερα τάγματα ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ πόλεως, ἵσταται 

εἰς συνασπισμόν, οὐκ Αἴλιον εὐτυχοῦντα στρατηγόν, οὐ Περσέα, 

οὐ Βροῦτον, ἄνδρας θυμοειδεῖς χαὶ θρασεῖς ς, ἀλλά τινα Γερήνιον 

Νέστορα ἢ ᾿Οδυσέα τὸν ποικιλόφ ρονα, οἷς ἀντὶ ξίφους ὁ νοῦς, 
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ἀντ᾽ ἀτπίδος ὁ λόσμιε ς, ἀντὶ θυρεοῦ τῶν μηχανῶν αἱ χατα- 

σχευχί" ταῦτα δὴ τὰ ὅπλα ἐχεῖνος ὥπλιστο, τούτοις πρὸς τὸ 
» , 7ὔ 3 ’ ΄ 

ἀντίπαλον ἀντετάττετο, βουλευόμενος, μηχανώμενος, διε ξίρω «-. 

Α “ ’ὔ ᾽ -“ο:᾿ 2 

παντὸς τοῦ στρατεύματος, αὐτὸς τῶν ὅλων προχινδυνεύων. 

Εἶτα τί; κλέπτει τὴν ἔφοδον ὁ ἐχθρός, ἀναφχίνεται σὺν 
7 » Α 

μυριάσιν ἱππέων, συρρήγνυται ταῖς ἡμετέραις δυνόμεσιν αὐτὸς 

χαὶ στρατηγῶν χαὶ εὐξον, δὴν»: χαὶ γὰρ ἦν κατ ἀμφότερα ἀμ- 

φιδέξιος, φόνον πλεῖστον εἰργάζετο, νιχᾷ τῷ πλείον τε ἴς τὸ Ω 
ὑς « μὰς. 

Ὁ 
ι 

ᾧῷ- γὰρ δεῖ υμηχκύνειν δὶς π ερὶ τῶν αὐτῶν ἐγὴ ράφ ονταξΣ χα τὸ 
» ; Α « ,, ο΄ » -“ 

χάραχκος͵ ἵεται, ἐπὶ τὸν ἡμέτερον βουληφόρον ὁρμᾷ, οὐ τὴν τοῦ 
ε » ε 

πολέμου ῥοπὴν ὑποπτήξαντα, ἀλλ ἀπτόητον ἑστηχότα χαὶ 
7 ᾿ ᾿ Ε - 

ἄτροεστον, καὶ τὸν στρατὸν διεγείροντα " γίνεται οὖν πρᾶγμα 

παράδοξον᾽ πίπτει νεχρὸς ἄολητος ὃ ἐχθρός, ὥς τινος ὥσαντος 
“Ὁ 

Ἃ “- » 4 ᾿ “- - Δ “ ὃ , “4 ἢ χαιριώτατα πλήξαντος" χαὶ παρευὴυ κλίνει τὰ τῆς μάχης, 
, -- “ ὃ ἄ θ 4 ἀν... Ρ ( ́  [9 “0 ΕΥ͂ΒΕΞ 

συνίσταται το ιἀρρᾶγξν, υμουταῶι το Φ90γ) έν, νιχα τὸ τ- τὶ 

τώμενον. 

Ὁρᾷ-, ὦ βασιλεῦ, οἷχ τὰ σά, οὐχ ἀχολουθίᾳ δουλεύοντα, 

ἀλλ ὑπὲρ φύσιν χαὶ λόγου τυγχάνοντα δύναμιν; τί οὐχ ἂν 
᾿ » ΓΔ 

εἶπεν εἰ παρῆν Ὅμηρος νῦν; πόσας ἂν υοι δοχῇς Ιλιχὸχς συν- 

θεῖνχι χαὶ παραδοξότερον φθέγξασθαι τὰ ἀμ μάδοξαὺ ὃς γὰρ 

ως τὸν Ἕκχτορα τρώσαν τός τε χαὶ χτείναντος, ὡς αὐτὸς . γ» 
δ. 

«-- Ν ἿΣ »»} (.. 

διαρρήδην βοᾷ, τῇ Αθηνᾷ τὸν φόνον γαρίσχσθχι οὐχ ἐφείσατο, 
: 
᾿ “Ὸ .». ἃ ; ᾽ ᾽ { ΟΣ 

ποίαν οὐχ ἂν ἐντεῦθεν παραδοξολογίαν ἐκίνησεν; ᾿Αλλ ἡμεῖς 

γξ οὐχ οἴχοθεν ἀνχπλάττειν βουλόμεθα, οὐδ᾽ ᾿Αθηνᾶς τινας 

“πο0 σάγε ειν τῷ λόγῳ χαὶ πλάνας ἐπιχυχλεῖν τοῖς: συγγράμμασιν, 
' 

ἀλλ αὐτὰ δή που φθεγγόμεθα ἃ πάντες ἤχουσάν τε χαὶ ἐθεά- 

σαντο᾽ οἱ μὲν γὰρ ἄστρον τι τῶν ἀσυνήθων ἐπὶ τὴν χεφχλὴν 

ἐν ας θυ δεν θδοκεαν αἱ ἀν αο ων» νδα. εἶδον χυθὲν τοῦ ἐχθροῦ καὶ θροῆσαν αὐτόν, τοῦ φωττῆρο: ἀχμὴν 
4 Ἁ ςς Α » ᾿ , ᾿ “ἢ Ὧν " δὼ “ : 

τὸν ὀυτιχὸν οὐχ ὑπελθόντος ὁρίζοντα " οἵ δ᾽ αὐτοῦ βοῶντος ἐπή- 
ε , ἕ » ς έ » ΦΞῸΞ σθοντο, « ὑφ ἱππότου τέτρωμαι, ἱππότης με ἀναιρεῖ, ἱππότης 



ι4ῦ ΜΙΧΛΗΛ ΨΕΛλΛΟΤΥ 

- -- ὦν, Ὁ - ΓΝ ς » ΑΥῈΣ ΞΘ “- . ν Έ ΞΕΞ. ὙΎ ΟῚ " Ε ᾿ ν μετῃλήξας χοαιρίως ἀπῆλθεν ἕππος “αὐτῷ “χαὶ ἐσθὴς τὰ “πάντα 

λευχά »" ἐγὼ δὲ οὐχ ἄλλο παρὰ τὸν ἱππότην τὸ ἄστρον φημί, 

ἀλλ᾽ ἄγγελον μὲν εἶναι τὸ φανὲν τίθεμαι, διττὴν δὲ παρασχεῖν 
Ν φαντασίαν, ἵνα χαὶ τὸ λαμπρὸν πῦρα 

οἰχεῖον σ᾿ ἢ! λέ ἐγὸείξη Τοῦτόσοι τάγα τὸ ὦ λει “ῆμὰ τῷ “ο Φ μῳ Ξφνοξίζηται. Οὐτοσοι ταγὰ το αστρῦὴν 

3 
Ὁ»Ἢ , ᾿ 

τήσῃ τῆς φύσεως χαὶ τὸ 

Ξ ᾿ , ᾽ ΡῸ ι Πὰν, Ἵ » - 
ποῖ πάλαι ἐθεᾶτο ξν οὐ ρῦνῷ αι δισταζοντός σοῦ ἐπιστοῦτο 

, » οὐὰ γ 3 ΡΞ ΛΝ Ὲ- 

τὸν λογισμόν, τοῦτο χαὶ αὖθις χατ' εὐθεῖχν τοῦ δυσμενοῦς ἔστη 
τὰ "» κ᾿ " Ἂν. ᾿ ΐ Ἢ » - ΕΠ - ἡ Ἂς Ἕ Ἷ ΄ Ὁ τῆς κεφαλῆς, δ' “πρυσίω: τὴν χρείττω συμμαχίαν νερὰ 

Ρεγόνασ: πολλάκις, ὦ βασιλεῦ, ἀνελπίστων πρχγμάτων με- 

τοθολαί, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπισηυμήναντος οὕτω τοῦ χρείττονος, εἰ μή 
ἢ , ἃ ι εὖ ϑ ὦ» Ὁ “ ΣικῳωδδοΝ Α ᾿ 

ποὺ τις τὰ Ισρχηλιτικὰ φήσεις. “κατορθώματα, οἷς ἐγὼ τὰ σὰ 
- » “Ἃ » 7 Γ ΒΘ“... 

ἀντιθεῖναι οὐκ ἂν ὀχνάσχιμι" διέστη τοῖς ᾿Ισρχηλίταις ἡ ἐρυθθχ 
5, 

οόχοις ἐπ εζεύθη ἡ ἄοατος, τ χράχθη αὶ διὰ πὲ 

ΕΣ ς , » 3 

χύυχτιν ἀνελπίστοι; ἡ θάλασσα, χαὶ ὄνεμος ἐσχεδιάσθη μὴ 

προσδοχώμενος᾽ συνεχχλύφθη τοῖς κύμασι τὸ Αἰγύπτιον αὐτοῖς 
ἔζρα ὃς Ε ᾿ ς Ν ᾿ ε χα τ΄ ᾽ ῦθ 4 

πποῖς καὶ ὅομασι χαὶ ον πολεμιχοῖ:, ϑυθοῦ κἀνταῦθα γέ- 
Π 'Α 

ἱ 

3 Α Ὧν ἃ ““ ᾿ -- » πο χες " 

γονεν ἀνὴρ ὁιὰ σὸδ τιμωρός, παραϊνάλωμκχ᾽ στῦλος ἐχεξ πυρὸς Ν 

ἄστοον ὧδε ἐξ οὐρανοῦ" ἠριῥὰὲ ἐκεῖ ἔκτασις μυριάδας ἐτρέπετο, 
᾿ς ε χ ΜῸῪα 

χαὶ ὧδε ἱππεύων ἀδρό πεοιφνεσ στέραν νίχην εἰογάζε το. ἔχω 
᾽ "Ὁ -» 4 

τινε λον εἰπεῖν τῶν θχυμχσίων ἐκείνων “ ἐν τύποις ἐχεῖ καὶ 

: 

" ε μ᾿ 5 » “οὖ δ᾽ 

εἰχονίσυχοιν ὃ᾽ σταυξοξ, ΡΤ χαλχοῦ: ἐπ ἰθυτενοῦς στηλιτευὸ- 

ι 
δὲ, ὔ ὖθ 

ἰν, ἀαὶ ξῦλον γλυκαῖνον ὕδωρ πιχρον, χαὶ αὖθις 
5 

ρ΄ ,ὔ . ἢ ς΄ 7 ͵ἥπ 

ἔτϑβρον ΝΉῸ ἐξ ὕδχτος ἀνυλώμενον, ἐντχῦθχ δὲ δαχτύλῳ θεοῦ 
» Ὁ ς , ι 

γΞγογμιλένον ἐν οὐρανῷ ὥ; ποῦ πάλαι τῷ σοὶ ὁμωνύμῳ καὶ βυ- 
.-» “) .. . ν᾿ Εν Φ' ΘΒ " κ 4 

σιλεῖ, ᾧ σε χαὶ πιραθάλλω, χαὶ φειδοῖ τοῦ ἀνδρὸς οὐχ ὑὕπεο- 
Γ υ ᾿ ἀνα Δ δὴ τ δι “χὮθ Ἢ ὌΝ τοῖν 

τίθει, ἀλλὰ τὸ ἴτόν σοι δίδωμι, τιμῶν χἀνταῦθο τὸν ᾿αὐτο- 
" ΄ ᾿] ᾽ « ͵7 ϑ 

χρτορχ ἀμφοτέρων γῦρ τὴν χὐτὴν δύναιν ὑπεσήμηνεν ὁ 
»"Ἃ 

βχοηιλέύδας θεὸς: καὶ ταῖς συταοῖς καϑηδοξοκοι δή ἐλάμπρονς. 

ΕΨΕ, » . ἜΗΙ ῃἭ ΨψΎ ΤΥ 
Καὶ ταῦτα μὲν τὰ σὰ οὕτω: ὦ βασιλεῦ, πᾶσαν τέ ων ἣν χαὲὶ 

» 

ΥῚ 

μεγαλοφυΐχν ῥητόρων ὑ περεκπίπτοντα, τὰ δ᾽ ἡμέτερα οἵχ᾽; 
͵ ι 

ρίμμξθχ, καταπεφρονήμ:θ., μὴ καγίτης εἴ καὶ τοῦτο φήσω, οὗ 
δ᾽. ͵ ΟΝ - 
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Ω 2" 4 Ὰ ᾿ς τὰς Χο: , Ἔν. 
: ξι στὸν εχὥώρον ἐπαιτεν, Ὁ μόνον τὸ δόρυ 

- π- κ Α σ΄ "»: Ὁ» σ΄ Ἵ ΄ Δ - -.΄ ε --Ἔ Δ ΝΗ “9 τῆς γιώσεως τρόφιμοι, οἱ τῆς σοτίας ἐθὸςς, οἱ τῶν μουσῶν 
Π 

“ἃ 
᾿ς 

"» 

“ . ΩΝ --  ΡΡΘΗ͂Ν Εν -“ - εἰ» νῃ λο: κὺ ΕΟ 7 ΑφΦ χα! ᾿ ὑνοσ)τας ξΞ4Ξ: τοΒ. ἐς, αλλος τὸ ΤΕ 

ΓΦ ἈΞ αν ΝΝ : “ον μ᾿ ὕξχοι σήματος ἐνεόείζαχτο, χαὶ τὸ στοῦ πλούτου ρτῦμα τούτῳ 
, ἔροευσεν ὄἄοθονον- ἐμεῖς δὲ λόγοις χηρύτ ξῶνεος ω δ 55 ᾿» Υ ϑμμμώδ ἀναὸὶ 

. [9] 
τ 
Ὁ 

͵ 

ν, εὐφημίαις ο4λ- 
π ν Σ 7 : ε »ἊἋ “ὠμὰ 

λόμιεν, οἷς γυώμῷ θεραπεύομεν, καὶ ῬΝ ποὺ ῥανίδα ἐλέους 
Α δεχόμεθα. ᾿Αλλὰ πάλιν τὸν αὐτὸν λόγον ἐρῶ, ἡ χάχιζΞ τὴν 

ἽἝἜ Ω ᾿ ᾽ὔ - »Ξ-- ᾿ - ΠΟῪ , ᾿ ΞῈ ᾿ 

παρρησίαν, ὦ ὥχαιλεῦ, τόχος ἐστὶν ὀδυνωμένης Ψυχῆς" πόθεν 
᾿ ΄-ὔ“ ’ ι 

Ρωμῦλοι χηρύττονται, πόθεν οοῦτοι καὶ Αἴλιοι, 
αι : » ἮΝ - , - . 

καὶ Σέλευχο! καὶ ᾿Αλξέζανόροι; οὐχ ἐκ λύγων, οὐχ ἐκ συγγοχ!- 

ν" 
ΟΥΕΞ ᾿ " ἢ ΔΑ - ΠΕ Ὁ -.» ἐῃ-: .«- 7 ΣᾺ ν" «ἢ- μάτων; οἱ ὃς συγγοάφοντε: π' ϑν εἰς σ γγραφας ἐχυνη θησαν; 

: - Ὡ Ψ ΕΣ : ᾿ , εχ. 7 

οὐκ εξ ὧν εὖ ἔἐπασγον; οὐχ! Διόνυσος λίχῳ τῷ Κυζιχη νῷ 
β , Ἐ , 2, ες ᾿ - ,ὔ ’ ΒΩ ἫΝ ΄ 

ἡλίου μνϑί ἐκ ἔκλειψιν, ΔΟΎο:00 τάλαντον ἐδωοήσχτο; 2 
δι» ᾿ 4 “ὧν τας - “-- “ " “ 

ὁ αὐτὸς χαὶ Πλάτων! μικροῦ ὁῪεῖν. ὡς ἡξῷ προσεῖχε, τοῖς τῆς 
΄ὔ μῷ . “- Ὃ ᾿ ἢ ͵ ΝΝ ᾿ 

φιλοσο ορίας τοῦτον ἠθικοῖς προυιοάζοντι᾿ πόσους ἄν μο! δοχῇς, 

εἴπερ βούλει, ἀπογεννήσειν Πλάτωνας νῦν, πόσους Ὁμήρους, εἰ 
ι ι ᾿ ι ν᾿ " , ; 

δὲ μὴ ποιούτους, διὰ τὸ τοὺς ἄνδρας πάντων ὑπεξηρῆσθαι, ἀλλὰ 

πόσου: Μητροδῴώρους, πύσους Φοιοάμωνας; Καὶ οὐ τοῦτο λέγω 
ΡῸ- ᾿ ᾿ κ 

βασιλεῦ, παντὶ συγγράφοντι τὰς τοῦ ἐλέους ὑπανοίγειν πηγάς, 

ὥχ μὴ ἧς ὁ χείρων τῷ χρείττονι, ἀλλὰ δοχ:- . Δ .ν δὰ -- .} ΒΥ “ν᾿ "} 
“ἦν 

ὃ- 

" 
͵ Δ 

“᾿ 

.. καὶ ὅτῳ ἂν 
““Ἥ“"ν 

“5.2 ἐς ΡᾺΥ ἘῊΡ ΚΞ. ὅ- ΤΕ ΞΕΣ αἱ" οἷ ΡῈ Ἀλλ, -᾿ 
μαςζεσθω τῷ συγγράμματα ὑπὸ πολλαῖς ἄἀχοχ 
ἃ δ “« ἀὲν ΕΎΡΕ ἘῸ Γι ς δὰ δ. 8 οἵ ( - Ν οὐ τὸ ἐξαίρετον, ἐκείνῳ οἱ τῆς σῆς βασιλείας θηταῦροι ἄνοι- 

, τ “ὦ " ᾿ 

γέσθωσαν᾽ ἔχϑις, ῶ βασιλβ, κριτὰς λόγων Ἐλθοα μούσας 

αὐτόχρηυν, οὗτο! χρινέ τωσχὶ τὰ ἡμέτ ἐρὰ, οἱ δ᾽ ἄλλο: τὸν ἄξυχ 

χαθ᾽ εἱρμὸν διαιοείτωτσαν. Αἰσχύνομαι παρ᾽ οὐ χανόν: χάνον!: .ὁ- 

“-λ ,»᾿οο  Α͂ -“" ἜΡΡΡ “--γ πὸ -- κι: " ϑ ΕΞ δ᾽. ΄ χχὶ πάλο ΞΡ. Ξ-οὔ; 
μ: 02 ξΞχΞ τος ᾿ 4} τιμῶν σλονοῦς, εα με . 2. ἐν ἡ. ΑΝ] νωντῶ χι, 

»ἣΝ " "ὦ 5 ΄ , ᾿ ᾿ Ἂ 

δίδου τὰ: τῶν ἐπχίνων, χαλοίυην παρὰ σοὶ συγγραφξυξ προ- 
Ε 

ἴ 
᾿ ᾿ “ “Ὁ ε ΝΣ 

χριτος, χαὶ πάλιν ἐν μοίρᾳ. εἴην τῶν δυστυχῶν. Ὁ δὲ β.σι- 

Ω φς-» 0) “ιν ᾿-Ὸ .“ ο ὦ 
« . , ᾿ 

λεύσα: σὲ καὶ . λχμπρούνας θεὸς αὐτόςσοι. καὶ προ 
Ξ ΨῚ ω ἣ 

Ἃς, διδῶ Ἀχὼ ΞΈΘΕΌΣ ΥΞῈ ΦΊΤΥΕΝ ΣΈΝΗΎΟΝ ἌΓ ΘΡΟΝΝ ν ἐχεῖθεν βασιλείχν χορίσαιτο τὴν ὁντως ὑνηλῆν τΞ 
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1 ΜΙΧΑῊΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

Ε] ὔ ΕῚ ᾿ ,ὔ 

Εγχώμιον εἰς Ἰωάννην τὸν θεοσεθέστχτον υνητροπολίτην 

Εὐχαΐτων χαὶ πρωτοσύγχελλον. 

ε Α ; 5 Ἂ- 3, Ὁ» ε ς 

Ὁ μὲν λόγος ἐλάττων ἴσως τῆς ὑποθέσεως, ὁ δὲ πόθος προ- 

δήλως υείζων τοῦ ἐγχειρήματος, δι ὃν Νὴ τῷ σοφῷ ᾿Ιωΐννγ 

τῷ τῆς Εὐχαΐτων προχαθη!μέ νῷ λαμπρᾶ ς μητροπόλεως, οὐδὲν 

δὲ ἧττον χαὶ οἰκιστῇ ταύτης ἐρεῖν, τῷ ἐμῷ φημὶ χαὶ φίλῳ χαὶ 
Δ , » Ἁ Α Ω ,ὔ - Ὁ Α ι 

διδασχάλῳ, οὐ δὲ γὰρ αἰσχύνομαι τοῦτο εἰπεῖν ὅτι μὴ καὶ 

υᾶλλον ἐντεῦθεν σεμνύνομαι, πεποίημαι τὸ ἐγκώμιον " ἄτοπον 
᾿ δι Δεν 6ό “Ὁ , Ἅ δύ " 

γάρ, εἰ παρ᾽ ἐκείνου λαθοόντες τοῦ λόγου τὴν ΠΝ ἔπειτα 

μή τι τοῦ προσειλημμένου ἐχείνῳ ἐπαναθήσομεν, μὴ δὲ τιμή- 
᾽ ᾽ τ τ - Ν 

σομεν τὰ εἰχότα, παρ οὗ τοῦ λόγῳ τιμᾷν δύνασθαι τὰς ἀφορμὰς 
ιι 

ΙΑ Υς “ νἢ » ᾽ -“2ὡΨΝ ᾿ Τ᾿ “- 

προειλήφχμιεν" ἔτι δὲ χτοπῶτϑρον, εἰ τοῖς μὲν τελθουτήσασι τῶν 
ε - ᾿ ,ὔ δι. δ, «ὦ 

ἀγαθῶν καὶ γενναίων ἀνὸρῶν εὖ ὑφημίας ἀποδιδόαμιεν, ὧν τε εἰ- 

ρήχασιν ἐφ᾽ οἷς πεπράχασι, χαὶ ὦ ν πεπράχασιν ἐφ᾽ οἷς εἰρήκασι, 

τοὺς ζῶντας δὲ τοῦ λόγου στεοήσομιεν, ὃς τήν γε ἀρετὴν τού-᾿ ν - ὙΦ «- υΐ ἣ " ᾽ - { ἢ 0Ξ 

τοις δημοσιεύσεις, σέτι ὁδὸν εὐρεῖχν τῶν ἀγαθῶν ὑπα- ) 
ἣδΝ ὡς -- σὴ 

το 
[Φ] 

(ξομεν ποάξεων. ᾿Εχείνοις μὲν γὰρ ἄδηλον εἴ τις ἐμφανιεῖ γνοιζομ, γ} ὙπφΦπ . " μξ Ἧ ϊ Ὧ » Ὁ -“ 

λέγων τὰς φιλιχὰς χάριτας, ἐνταῦθα δὲ καταφανὴς ἡ ἀντίδοσις 

τοῦ χαλοῦ᾽ χἀχεϊῖ μὲν δυοῖν θάτερον πράττεται, τοῦ τὸ ἐγνῶ- 

σθαι τοῖς ἐγχωμιχζομένοις τὸν λογοόν, αὶ τοῦ τοῖς ἄλλοις γΞ- 
» τὦἅα «ςἾ - 5» ’ τ-ὦν ἢ ϑ' » 

γέσθαι ἀφορμὴν τοῦ καλοῦ τὸ ἐγκώμιον τοῦτο δὴ μόνον, οὐ 

γὰρ δὴ τὸ πρῶτον ὁμολογουμένην ἔχξι τὴν δήλωσιν εἰ ὃδέ τις 
« 3 ῃ » εἰς 7 : Ὁ 

ἐγχωμιάςε ιν τοὺς ἔτι περιόντας ἐπιχειρεῖ, τουτοῖς τὲ λαμ. τρᾶν 
» 

Α 5 ΄ ε ἄπ πὴ δ πγι 

τὴν χάριν ἐπιδειχνύει, χαὶ τοὺς ἀκούοντας ὡς πρὸς ἐ ψυχον 
. “ "ὃς “ ᾿ τά 5. κα ᾿ ᾿ 

ἐπαναφέρει τοῦτον παράδειγμιχ, ἵνα χαὶ ὧν ἀχούοιεν, καὶ οὗ: 
οι. δ εΝ “ ΕΊΕΣ » » 9 ὁρῷεν ἄμφω πρὸς ὁδηγίαν τοῦ χρείττονος ἔχοιεν 

Σὺ δέ μοι φίλτατε πάντων ἀνδρῶν χαὶ σοφώτατε, εἰπεῖν δὲ 

ιδέστατε, χὰρ ἯΕ εὐαθησίνῳ τὴν εὐφημίαν, χαὶ μιὴ προε- Ἑ δ -» ο) Ὁ τ᾿ 
“-» μεν ν } 

ταβα τοῦ λόλ γου, μ. ὴ δ᾽ ἐπυχλει [σὉ 3 τὰ ὦτα, ὅπερ ὁ ποιεῖν 
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εἴωθχς ἐν τοῖς χοινοῖ: διαλό" γοις, μὴ δὲ τὸν βραχύτατον ἔπα:ι- 
μ » “ ’ ,ὔ ι 

νον προσιξ μενος" εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ τοσοῦτόν υνο! φιλοσόφησον, υ. 
Α -- 

ποὺς λοιποὺς ἀποστερῆσαι τὴν ἐχ τοῦ λόγου βαθθωστὶ οὐ 

γὰρ ὥς τέ σοι χαρίσασθαι ὑφαίνω τὴν σὴν εὐφημίαν, ἀλλὰ δυοῖν 
"Ὁ ι -, Ἁ “ο-Ἁ΄ , τούτοιν ἕνεχα, τοῦ τε σοὶ τὸ χρέος τῆς ὁὀιόχσχαλίας ἀφοσιώ- 

ἐσχσθαι χαὶ τοὺς υἱοθοὺς ἐχτίσχσθαι χαθὼς ἂν δυνχίμην, χαὶ 
-μ "- »᾿ 5 δ , ᾿ . πὰ 

τοῦ τοῖ: ἄλλοις ὑπὸὸ ξιγμά σε καὶ ἀρετῆς χαὶ γνώσ πεὼς χαταξ 
θ; ἹῸ Ὑν ΩΣ ΟΥ ἃ ἂν Ὑ8 ΔΝΕΣΩ͂ ᾿Ξ 5», “" ἔ 

τήσασθαι ὁποτέρας βούλοιτό τις ἀχούειν, εἴτς τῆς ἐκ θεωρη- 

μάτων ὐοδ δόροίωι δ: εἴτε τῆς μετὰ τὴν τελείωτιν τῶν ἀοξτῶν 

ι Α ᾽ ΝΟ 

ἀναφαινομένης, ὧν ἡ μὲν τὰ χάλλ: ἐπ τόδ ἣς φύσεως, ἡ 
.} , “-- ε Α , ’, ι 7 

δέ, τῶν ὑπὲρ φύσιν δείκνυσι τὰς ἀρχάς. 

Τοσοῦτον δὲ ὁ λόγος ἐπιστρχφεὶς πρ 
τ »Μ 

Ἁ 

ὃ 
πς ἰαθατ', Β ἜΗΙ τ ἢ χεχλίσθω πρὸς ἑχυτὸν καὶ ὃ προὔθετο περαινέτω᾽" ἡ δὲ πρόθεσις 

ἀνδρὸς λόγον χαὶ πιᾶξιν ἐγκωμιάσαι" ἃ δὴ πρὸς ἄλλιηλχ μόλις 

ἀντιχρινόμενα, οὐδ᾽ ἐγγὺς: ἐλθεῖν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις διδόχσοι. Καὶ 

εἰ μὲν μοι χαὶ τοῦτο ἦν παρ αὐτοῦ νι χαὶ ἀπὸ τῶν 

ἔξωθεν λαμπ τροτήτων συγχροτῆσαι τούτῳ τὴν φημίαν, οὐδενὸς εὐ 

ἂν τῶν ἐνταῦθα σεμνοτέρων ἠπόρησα, οὔτε χὰ ὑε ΣΙΝ αὐλῶν, 
, ε ἍΨΟΥ ὦν "» ἘΞ τὰ οὔτε θρόνων ὑψηλοτέρων, οὔτ᾽ ἰδίων, οὔτε δημοσίων καλῶν. ᾿Επεὶ 

» “᾿ ς Ἅ ᾿ 

δὲ οὐ μᾶλλον σ τυνύνετ αι τούτοις ὃ ἐλ οὐλμ τὲς ὄμενος, ἢ αἰσ ύ- 

νεται, ὅς γε μικροῦ δεῖν χαὶ ἐπιλέλησται ὅθεν γεγένηται, το- 
.] 

σοῦτον ἐντεῦθεν τοῦτον ΠΝ ΈΟΜΜΌΥΤΕΣ τ δύο τινὲ χαθηγετὰ 
Σ ’ “ » δος παν ψ{ά ἢ ὦ ἢ ὃ » δι ἐν : Ν 
ἐγενέσθην αὐτῷ τῆς ἀρετῆς ὁμοῦ χαὶ παιδεύσεως, θείω μὲν τὸ 

γένος αὐτῷ χαὶ τὴν ἀληθῆ τοῦ ὀνόματος δύν γαμιν ἐκ σπαργάνων 

ἀνατεθειμένῳ αὐτοῖς, οὐ τῷ ἐδάφ φει προσερριμμένω τοῦ θείῳ 
’ Ν 

νεώ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἔνδον τῶν ΓΎΡΗ χαθιδουμένω" σοφὼ ἄμφω 
᾿ , “κ" ᾿ Α » , ΄ , ι ᾽ ὔὕ  »; 

χαὶ τὰ θεῖχ χαὶ τὰ ἀνθρώπινα, ἰὼ ὡς τὴν ΟΡΕΣ Τα περιόεζίω 

᾿ . - μ ΄ - ὌΝ -»». Ἂ »" τὴν φύσιν, χὺ ρίτ ὃν ἄμφω μετέχοντες ὧν ὃ μέ ν, τῆς ἐν Κλαυ- 

διουπόλει ἐχχλησίας ἰθύνας τοὺς οἴχχας ἐχ πρώτης εὐθὺς ἀφε- 
’ Α Α ΕΣ » Ἷ : 

τηρίας, πρὸς τοὺς ἄνω πυρσοὺς ἀπ τοδλέψας, ἐκείνην τε ἐς ὅρμου: 
᾿ ’ , μεν ᾿ 

ἀχλύττους χατέστησε, χάἀχεῖννος οὐ πολὺς ἐξ οὗ χρούνος τῷ θείῳ 
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᾿ » ͵ ͵ «ς Ὄχι 

χαι καθὰ χνεχύθη φωτί. Ὃ δέ, ἀποστολικὴν χληροδοσίαν 
Π ᾿ - “ “κ᾿ ὶ Υ̓ 

πιστεύεται, καὶ μετὰ λαμπρῶν τῶν ἐλπίδων ἐς τοὺς πρὶν Νο- 
» 

"1 ὃ δὲ δ» Ἂ ΝΟ: ΝΣ »ἡῦφε ἜΣ τν τῇ ἥκεζε δὲ " ΄ Ἢ μᾶδας κεχλημένους Σκύθας, ἔπειτα δὲ Βουλγάρους ὠνομασμένους 

ἐκ τῆς προχαθημένης συμπασῶν τῶν πόλεων πέρλεῦ Οὐκ 
κ ᾿ ᾿ ΩΝ χά ᾿ 

ἔνευσε τὰς ἐλπίδας τοῖς ἀποστείλασιν, ἢ τοσοῦτον, ὅτι χρείτ- 

τῶν ἐκείνων ἐγένετο, ὅλον ἔθνος καθαρῶς μεταπλάσας πρὸς τὸν 

θεόν, οὐδὲν ἔλαττον ἢ τὴν Ἰνδῶν ὁ Δίδυμος σύμπασαν. 

-ῷ 
ῶ- “ν᾿ 

» ἽΣ Ὁ Ἁ Ν ᾿ 

Ὑπὸ τοιούτοις οὗτος χχθηγητοῖς χαὶ πος γνῶσ τ 
υ 4 » δο » , .ἷ Ἂλ κτρν 3 ὧ Ν Ρ 

σρξτὴν ἐχπαιδεύεται, ου μόνῶς προς τ Ἄρϑιστωῶ παιδοτριοού- 

- » Α ο' ; Α 

υξνος, ἀλλὰ χαὶ ἀδελφὸς αὐτὸς ξτερος, θεῖδε δὰ πρωτὴς τριχὸς 

χαὶ τὴν φύσιν καὶ τὴϑ ψυχήν, ὑπὸ τὸν αὐτὸν τούτῳ ἐπῶωλο- 
ῃ “᾿ ", χ δι Σ “ ΄ Π 

δαμνε ἴτο ζυγόν" καὶ ἤστην ἄμφω κατωμιχὸδὸὸν ἀραμένω τὴν 
ο᾽ , ᾿ 5 ϑι κὰν 

πουίδευσιν χαὶ ἀροτριῶντε τὸν λόγον, χαὶ οὐ πολλοστῷ μηνὶ 
Ἔ ῃ "ΟΝ ι , ν ἡ , ᾿ , ΠΟΤ, 

τῶν σπερμάτων, ἀλλὰ παραυτίχα κομιςζομένω τὸ θέρος, καὶ ἕνα 
Ἁ ὦ -ν ΓΌ » 5, Α εξ “ ς ας Ἁ πλοῦ, 

το τοὺ Ευαγγξλίου εὐπουμβρ.;, ἐτρέγον μὲν οι δύο ομου, ὯΘ ὃ ἐ- 

Ἂ- " Ἂ ε » τ Σ ᾽ ἣν , ῬᾳΡ "5 ἧς 

φεξζῆς ὀχνεῖ μὲν ὁ λόγος ἐρεῖν, εἰρήσεται ὃ οὖν᾽ προξλαοεν ἐχεῖ- 
ι 

νος τὸν συνοδοιπόρον χαὶ σύννομον, χαὶ εἰσῆλθε πρῶτος εἰς τὸ 
ε 

μνημεῖον" ὦ τῆς ὁμονοίας τῶν ἀδελφῶν χαὶ τῆς ἀδιαιοέτου 
. ᾽ὕ 5 , ᾿ “ ῃ 

συζυγίας τὸ πρότερον ὦ τῆς τελευταίας διαζεύξεως χαὶ οἱονεὶ 
" 

τομῆς ἑνὸς σώματος καὶ μιᾶς φύσεως. 
Ἵ 

᾿Αλλ ὁ μέν, ὁπόσον ἐδόχει τῷ λόγῳ παοαθιώσας ἐνταῦθα, 
“ “ 5» " ΑἹ τα ᾽ὔ 

οὕτω γὰρ δεον ςοξῖν, φπξι καὶ τοις πραγβᾶσι παραχρώμενος Ὧν, 

ῳ τῷ σώματι » πρὸς 

Ν . ἘΡῸ-. ᾿ Δ μὴτῇ Ζ τ ἮΣ ἐπε εἰ τὴν ΕἸ ΟῚ Ξτετεθὴ ζωήν᾽ ὁ δ᾽ ἀπΞερρωγὼς τοῦ ζυμφυοῦς, ἐκείνῳ 
ι ᾽ .“, Α ο τ σὰ ν΄ 

υδν ἀπετετμητο, ὅλος δὲ τοῖς σύμπασιν ἣν, τῇ ἘΞ προτέρᾳ 
7, Ἃ 

δυνάμιε: ποοσθεὶς καὶ ὅλον τὸν τῆς ΠΡῸΣ ἧς ἀναδεδεγμιένος ζυγόν. 

Εἱστήχει δὲ οἷ τι; γραφεὺς δυοῖν μέσον παραδει ἰιγμάτων, φημὶ ) 

δὴ τῶν θείων, ὁμοτίμων μὲν τὴν τοῦ καλοῦ θεωρίαν, ὑὐδακο: 
δ δι , ᾿ ε δι ῃ ΄ΝἣΝ , 

δέ τινας ὥς περ δὴ χοινότητας, οὕτω δὴ χαὶ διχφοράς “οὐ γὰρ 
9 ἥ "κ᾿ ᾿ 4 Υ : 

ψονοειδὴς ἡ τῆς ἀρετῆς φύσις, ἀλλὰ καὶ τὸ χάριεν" αὐτῆς καὶ 
ΚΠ) δ ὉΡΑ͂Ν ΥΥ δ δὰ πὲ δέν ᾿ ΕΣ Ν ΟΝ 

45 ἀμιξιὸξς" σιν: μὸν χαλᾷ, ΟὐΧΦΟΡᾺ Ξ ν ΤΟΝ, υϑν, (ρχτ 
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“ὦ , αὐ» ὁ “ 3 κο ΕΣ 

ταῦτα προσεγεγόνει, οἱ ὃξ τινες, ὡς περ ἐν χρατῆρι ἄμφω συνε- ἱ 
ε ι Α 7 , - ι 

χεράσαντο. Ὃ μὲν γὰρ τὴν Κλαυδίου πόλιν κεκοσμιηκώς, ῳ δὴ 

ῷ “Ἕ“- »» ῃ δ - «Ὁ -- “Τὺ “"“ Ὡ -- Θ ς Ὶ ο ψν Η᾿ 0) τ) ». Ἃ τς σίχχεν, ὥς περ δὴ χαὶ θατέρῳ, ἔσω 
Α συν » 

τἪὸ τὰ ἴχνη τῶν ἀρετῶν ἔστρεψε, καὶ οὐδὲν ἧττον, χαὶ τὴν 

γλῶτταν ἐχεχόσμητο χάρισιν, ἠθῶν τε χράσιν ἀρίστην χαὶ οἵαν 
ΙΝ ἊΨ 

οὐχ ἄλλος εὐτύχησε" παντοῦχπός τε τὸν λόγον ἢν, καὶ εἴ τις 

αὐτῷ παρετύγχανεν, εὐθὺς χαρίτων ἐμπέπληστο. 

Τοιοῦτος μὲν οὗτος ἅτερος δέ, οὐδὲν ὅτι μὴ τὸ ὅλον τῶν 
δ “ Ἁ . 7 ο΄, ᾿ , 

τῇδε ὑὲν ἀπεστραμμένος, ὅλος δὲ ἐπεστραμιμένος πρὸς τὸν θεόν 

- νι ΄- “- ξ΄ σε διρ ῬᾺ “-"ὴ ΄- ΣΩ.. ἃ διηγωνισμένος γενναίως πρὸς σῶμα, πρὸς φύσιν, πρὸς ἑτέρα 

ἀναγχαιοτῆτας, καὶ τοῖς ὅλοις ὅλους νενιχηχώς, αὐχμοῦ πλέως 

ἅτε ἰσχυρῶς πρὸς τοὺ: ἀνταγωνιστὰς χονισ μενος, καὶ ἀθλητι- 

“ “» Ἂ - » ἴω ΝΞ Ηχ -“.-- [ ᾿ “ἰῶ σ Η δε Ἶ - “" ,ο ᾿- χοῖς Ἢ μαρτυριχοῖς ἱὸρῶσι περιορεόμιενος, οὐδὲν ὑφιέμενος τοῖς: 
» ᾿ ἊΝ ἮΝ ,ὕ Ω δι 

ὅπη δεῖ παρρησίας, ἄλλα σχῆμα μὲν ἤδει βχσιλείας, οὗ δὲ 

χαιρὸς Ὧν λόγον δημοσιεῦσαι χαὶ ἀντιστῆνχι γενναίως, οὐχ ἐκ 
ἊΨ ποὺ , » Ν» -ἰἷ,ς ε , "» κ᾿, ων κα ιν Ζ ἢ “" 

τοῦ ἐλάττονος, οὐδ᾽ ἐχ τοῦ ὑφειμένου, ἀλλ ἐξ ὑπερυψήλου τοῖς 
«, “- τὶ φ ΤᾺ ὦ «( ΄- χρατοῦσιν ὡμίλει φρονήματος. 

. ς ορ'» ᾿ ᾿ Ν ᾿ 

Τοιούτοι: ὁ ἐγχωμιαζόμιενος χρώμενος πρὸς τὸ παντοὸχπὸν 
“«,ὦ»"» ᾿ “ ΝΟ ΄ ξ ᾽ ᾿ 

χαλὸν παραδείγμασιν, οὐχ ὥς περ δυοῖν πελάγοιν ἀπείροιν, τὸ 

ὑέν, μεθῆχεν, ἐς τὸ δ᾽ ἀφῆκεν, ἀλλ ἄμφω διέπλευσε" πῶς χαὶ 
7 , ᾿ “ ΞΕῚῪ “᾿ ᾽ ᾿ ᾽ Χ ,« Ω ’ » - ὃἣγνν 

τίνα τρόπον; ὥς περ ἂν εἰ καὶ ςωγράφος βουλόμενος ζανθᾶς 
᾿ 

Η ᾿ -"" - Υ Ἐ5Ὶ Ἂ , ἢ) “- τρίχας ἀπομιμήσασθαι, τὰ ἄκρχ συγλε »- χρώμχτα, οὕτω 

δὲ χαὶ ὁ σοφὸς τὸ ταὐτὸν χαὶ θάτερον ἧς ψυχὴ ἧς συνεχέρασε" 
“- 

τὸ γὰρ ἐκ τῶν ἐναντίων χρᾶμα ἀμφοῖν τῶν ἄκρων Ὅν 

Οὕτω τοιγχροῦν ὁ ἐμὸς σοφὸς ᾿Ιωΐννης, τοῦ μέν, ν χάριν, 

τοῦ δέ, τὴν ἀχλινῆ στάσιν, χαὶ τοῦ μέν, τὸ νωὼδ.. τοῦ δέ 

τὸ εὐχαμπές, χαὶ τούτου μὲν τὴν πρὸς τὸ χρεῖττον, τελείαν 

ἰστροφήν... -.. ὅσον τάξιν ἐνθεῖναι πράγι 'χσι χαὶ λόγον οἱ- 

χονομῆσαι, χαὶ προστασίαν πολλῶν ἀναδέξασθαι, καὶ ἑκάστου 

τὰ ἰδιχίτχτα συλλχοὼν “εἰς: μίαν τὴν ἑχυτοῦ ψυχὴν ἐχεράσατε, 

χαὶ ἀπολελυμένος ἀμφοῖν τῶν ἄχρων, τῷ χράματι ἀμφοτέοους 

ΜΕΣ, ΙΠΡΛΔΙΟΘ, Ε- 10 
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; ἂ δὴ ὡ: ὅδ. “ὦν "4 εἶ τῇ , - - . “- γ ἕ ΑἿΡΙ 

ἐνενιχῆχει, τοῦ μὲν, τὸ χάριεν τῷ σεμνῷ, τοῦ δέ, τῇ χάριτι 

ὑπεροχλόμενος τὸ σεμνόν. Καὶ νῦν ὁ αὐτὸς ἀμφοῖν τοῖν τρό- 

ποιν διήρηται χαὶ συνήνωται" τίς γὰρ τούτου χαλλίων ἐν συνου- 

οσίαις χαὶ διαλόγοις χρατῆρα χαρίτων γέμοντα στήσασθαι, χαὶ 

λόγον ἐξενεγκεῖν χαταμελιτοῦντα τὴν ἀκοήν, χαὶ υαὐθῳ χρή- 

σασθαι, καὶ μεθ᾽ ἡδονῆς ὑπόθεσιν ἀφηγήσασθαι, καὶ ἐπιμειδιᾶσαι 

ὅσον εἰχός, χαί τι χαὶ τοῖς πολλοῖς χαρίσασθαι, ἵνχ μὴ δὲ τού- 

δόξῃ ἀξύμοολος ἢ δυσοιώνιστος ; τίς δὲ τὰ χρείττω θαυ- 

μασιώτερος, ἀρετῆς τε πέρι φιλοσοφῆσαι, χαὶ τοῦ καλοῦ δεῖξαι 

τὸν ὅρον χαὶ τὸ ὑπερχείμμενον ἀγαθονν χαὶ ὡς ἐν προθύροις τοῦτο 

ἐχείνου; τίς δὲ ἀχριθέστερος π τερί τε φύσεως ἐρεῖν καὶ τῶν ὑπὸ 
Δ ’ , ἢ -“ ε Ἢ Φ --χ ἢ τὴν φύσιν σωμάτων, χαὶ τῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ψυχῶν, χαὶ περὶ 

τοῦ ὄντος χαὶ ὅθεν πρώτως τούτῳ ὕπαρξις; 

᾿Αλλ ἵνα μὴ πρὸ τῶν χρηπίδων οἰχοδομεῖν ἐπιθά ἄλωμεν, ὃ 

θχυμιάσιος οὗτος χαὶ τὴν φύσιν χαὶ τὴν σπουδήν, πολλὴν μὲν 

χαὶ ἀπὸ τῆς συμφυοῦς ἀρχῆς πρὸς τὸν λόγον συντέλειαν εἴληφε, 

πολλὴν δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς οἰχείας γνώμης ἐνταῦθα μερίδα συνξι- 

σηνέγχατο" χαὶ φύσεως ἐκ πρώτης γενέσεως εὖ ἔχων ὑπεραλ- 
κα , « “Ὁ τ ε τ λομένης ὡς εἰπεῖν χαὶ πᾶσαν ὑπεροαλλομένης δύναμιν, οὐ πέ- 

πονῦς ταὐτὸν τοῖς πολλοῖς, οὐδὲ πιεῖν ταύτῃ τεθαρρηχώς, αὐ- 

τόθεν ἕξειν τὸν λόγον φήθη δεῖν, εἰ υὴ καὶ σπουδὴν προσλάθο: 

ταύτης συλλήπτορα᾽ ὥς περ εἴτις χαὶ στρατιώτης σίδηρον προει- 

ληφὼς τῶν εὐθήχτων καὶ τῶν αὐτίχχ τεμνόντων, εἴπερ ἐν 
ἢ ’ 

πρλξβθις εὐδοχιμεῖν βούλοιτο, χαὶ τὴν τέχνην προσλαμθάνει 

πῶ: ἂν αὐτῷ χρῷτο, χαὶ πολλὴν περὶ τοῦτο εἰσφέρει τὴν ὀπι- 
Α μέλειαν. Οὐ γὰρ ἀποχρῶσα καθ᾽ ἑχυτὴν ἡ φύσις πρὸς τὴν τε- 

ἮΝ τῷ « 
λεωτάτην χτῆσιν τοῦ λόγου, ἀλλὰ δεῖ χαὶ σπουδῆς τοῖς οὕτως 
ΒΩ ι , ε ᾿ - }Ὶ “ ε Ἁ “ἢ 

ἔχουσι, καὶ λόγου ὑποδεικνύοντος πρῶτα μὲν τίς ἡ πρὸς τὴν 
, ὁδὸς ΣΝ Ἑ ϊ ΝΕ ᾿ ᾿ θ2 ᾿Ξ 3 ᾿ ἫΝ 

φύσιν ὁδὸς ἀπάγουσα, χαὶ τίς ἡ ΠΝ τὰ μαθήματα, καὶ τὶς 
7 ι ,ὔ νὰ 

τί ταῦτα βούλονται, καὶ; τί μὲν ὀεὶ ἘᾺΝ 8 
“Ὁ 
Ξ» «“ν -» ο) ο » [ΦἹ .2 «- [ὩΣ « »“» Ο᾽γ εὶ ογ) ΓΝ τὴ ῷ 

ὡς στοιχεῖον λαθεῖν, τί δὲ ὡς ἣν ἐχεῖνο, καὶ ποῦ τῆς τελειό- 
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"» “3. [-- ν᾿ . ς ΄-- ΟΕ ς ζι “" ᾿ Ἁ ᾽ν" Ν «- - » τητος μετασχεῖν" ὡς πολλούς γε ἐνὶ ἄμονην ἐγὼ οὐχ ἀρχομένους 

τούτων, οὐδὲ προχόπτοντας, ἀλλ ὥς περ ἐμπίπτοντας χαὶ σπα- 

ράττοντας, εἶτα οὐδ᾽ ΠΡΉΚΗΝ τοῖς χρείττοσιν, ἀλλὰ χαὶ παρ- 

οἡσίᾳ χρωμένους, καὶ ἅττα ἂν αὐτοῖς ἡ ΡΣ συλλάόοι, οὐ 

ὃ νοῦς εἴποιμι, ἐχχέοντας καὶ ἀλλήλους ἐξαπατῶντας, εἰ- 
δὲ χ Ἢ ᾽ , ᾿ , τ ᾿ ᾿ 

ἵν δὲ χαὶ τοὺς ἀχούοντας᾽ χαὶ πολλόάχις οὗτοι χαὶ χατὰ 

ἄχ χριθεστέρων εὐδοχιμήκασιν, οὐχ ὄντος χανόνος, οὐδὲ τῆς 

ἬΡΙ χρίσεως. 

᾿Αλλ οὐχ ὁ θαυμάσιος οὗτος τοιοῦτος " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἑχυτὸν 

ἐγνώκει ἀφορμήν τινα νὸς θεοῦ πρὸς τὴν παιδείαν εἰληφότα 
κι , ᾽ Ἁ « " , ε ᾿" " 7, 

τὴν φύσιν, εὐθὺς ὑπὸ χρείττονας ἑχυτὸν διδασχάλους πεποίηται, 

χαὶ τὴν ἐγκύκλιον πρῶτα ἜΘΟΣ μεμαθηχώς, πρὸς δὲ χαὶ (ἢ 

τῆς γραμματιχῆς τέχνης εἰς ὄχρον ἐληλυθώς, οὕτω δὴ τῶν μει- 

ζόνων Ἄρα Ἀραρν ἀντιλαμθάνεται. Εἰ μὲν οὖν οὐδεὶς ἤδει τὸν 

ἄνδρα, ἔ πειτα ὧν ἐρεῖν μέλλω περὶ αὐτοῦ ἠχηχόει, ὑπώπτευσεν 

ν λό" Ἢ ἘΣ τὴν ὑπερ Θολὴν τῶν ἐπαίνων" ἐπεὶ 

ς-- ῶ. ὯΝ Σἢ ωὲ Ω͂ δ -« 

Ε. Ὧν ον 
““͵΄α 
ῷ 1 [ΦἹ δ « 

οὕτως εἰπεῖν τὰ μέρη τοῦ σώματος, εἴ τις ἀπιστοίη τῷ ἐπὶ 

πᾶσιν εὖ ἔχειν χαὶ ὑπερδαλλόντως, ἀμου» τὸ ἄγαλμα, χἀ- 

κεῖθεν τὴν πίστιν λαμοχνέτω τῶν λεγομένων. Πλὴν τοσοῦτον 

ἂν εἴποιλι, ὡς οὐ εὐραῃῷ ΝᾺ χάλλος ὃ ἀγχλμιατίας οὗτος 

δ νἀ μα ὐἰϑολθλε φεζχαςπτελν. ἔξω δε ἀνὴρ τὴν ψυχήν ξ οὐ ἣλχε χατὰ τὰς στήλας τὴν ἔξω ὃὲει- 

. 
ἑ 

᾿ ΒΘ ᾽ “ἮΝ ἢ . Ῥ 

νοις. «..} χρύπτει. δὲ τὰ πολλὰ τῶν ἀρετῶν τὴν ἰδέαν ἐξ 

ὧν μεμόρφωται, χαὶ οὔτε τῇ Ὑλώττη τὸν λόγον σαλπίζε:, οὔτε μευ. ἵ " . ) “ νῷ ἢ γλ . ν. ΟἽ δὴν 9 Ὁ 7) νὼ 

» 

δημοσιεύει τὴν ἀρετὴν σύμπασαν, ἵνα καὶ τοῦτο αὐτῷ μεγα- 

ο ὧν ἡμῖν ἀγῶνος 
Ἁ 

λομερὴς πρὸς τὸ χαλὼν εἴη συνεισφορά. Δεῖ 

΄ Ν ,ὔ () χειρόγρ. καὶ καί. 

᾿ Ὕ 
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» 4 ΠΥ " " ὃ ὃ ᾿ 5 , “ ὁ) » ᾿ » ἀνασχοπεῖν τὸν ἄνδρα καὶ ἀνιχνεύειν, ὥς περ δὴ χαγὼ ἀναχων- 

γύων τοῦτον, ὁμοῦ τε καὶ ἐγνώχειν οἵχν ἐν λχγόσιν ἔγει πηγήν ; { ᾿ 

χαὶ ἐπεπώχειν εἰς κόρον τοῦ ν νάματος. 
ε ῸΦ " 
Ὡμίλησα γὰρ ποωθήοης ὧν ἔτι τῷ μεγάλῳ τούτῳ ἀνδρί, ἱ ἱ 

! “Ὁ -Ὁ δ “- 

διψῶν πῶς ἂν εἴποιμι τῆς παιδεύσεως χαὶ περιφλεγόμενος, χαὶὲ 

προ τυρν ἀθρόον τῶν ἐκείνης ῥευμάτων εἰς δύναμιν, ἀρκοῦσαν 
» κ ᾿ » 

ν παρασχευήν οὐδὲν γῶρ πὰρ οὐ- 
ἊΝ ε 5» ΄ὕ » Ω δεγνὸς ἐεῖρδὶ οὖτε πον οὔτε ἘΡΌΒΟΝΝ ΜΝ ἀλλ ὥς περ ὃ 

τοῦ Μένωνος οἰχκογεν: ἣς ἀπὸ τῶν τοῦ Πλάτωνος ὀλίγων ἀρχῶν, 

τὸ διπλάσιον τοῦ μβειρῆρίς συνεπερενάμην, καὶ τὸν βωμὸν 
, ἐδιπλασίασα, οὐχ ἀνεπισ ἡρυόροι ὅξων τοσοῦτον Ἰδλ τ): σῶ- 

Α μα, ἀλλὰ τὰς μέσας γραμμὰς εὑρηκὼς οὐχέτι μὲν παρὰ τοῦ 

διὸχσχάλου, παρὰ δὲ τῆς φύσεως καὶ τοῦ χρείττονος. 

φερὶ μὲν ἐμοῦ τοσοῦτον εἰρήσθω ὁ δὲ μέγας οὗτος 

ὑπ ερδεζίων ἄνωθεν εἰδὼς βάλλειν περὶ τὰ μαθήματα, 
-ὦ 

Εν 
ὡ εὶ ΣΨ « Ξ - 

“Ὅλ 
δητοριχῶν λόγων ἀρξάμενος, ἐς τὴν φιλοσοφίαν συνε- 

περάνατο, οὐ δὲ τῆς ᾿Ιταλῶν σοφίας ἠμεληχώς - ὅσοι μὲν γὰρ 
: ἡ 4 -“ “- -- ἽΝ}. Ὁ ἕν τούτων προσειληφότες, τῶν λοιπῶν χατολιγωρῷεν, ἢ ὦτα 

νοῦ προϊστῶντες γλῶτταν ἀδιχνόητον ἔχουσιν, ἢ πηγαῖον ὕδωρ ' 

᾿ ἢ χαὶ ὄντως ἔννουν ἀπαντλησάμιενοι ἐστέρηνται τοῦ ἐξάγοντος 

τοῦτο ὁλχοῦ᾽ δεῖ γὰρ καὶ φιλοσοφίᾳ γλώττης ῥητορικῆς, καὶ 

τῇ τέχνῃ τῆς ἐπιστήμης" ὅ τε γὰρ μόνως φιλόσοφος, ἄχαοις, 

χαὶ ὁ τὴν τέχνην διγρημένως κομπάζων, τοῦ χοσμοῦντος ἐστέ- 

ρήηται σχήματος" χαὶ ὁ ἄμφω συνειλοχώς, εἰ μὴ καὶ τὰ πολι- 

τιχὰ εἰδείη πράγματα, χύμοαλόν ἐστιν ἀλαλάζον χατὰ τὸν 

ἀποστολιχὸν λόγον, εἰ μή γε βούλοιτο πόρρω πολιτείας ἑστᾶναι, 

τότε γὰρ αὐτῷ καὶ μέρος ἕν ἀπ τοχρῶν, φημὶ δὴ τὸ τῆς φιλο- 

σοφίας. ᾿Αλλ οἵγε πολλοὶ περί τι τούτων πραγματευσάμιενοι, 

αἴρουσι τὴν ὀφρὺν χατὰ τῶν ἑτέρων χαὶ συγκρίνουσιν ἃ οὐχ 

σασι" φιλοσοφία ὑὲν γάρ, ἅτε τὸ ἐκ πασῶν οὔσῃ, χαὶ τὴν διὰ -ξ 

πασῶν συμφω"ίαν ἐχούσῃ, οὐδὲν ἂν παραθάλοιτο᾽" αὐτὴν γὰρ 
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ἑχυτῇ συγχρίνοιεν ὁ οὕτω ποιῶν: ἢ πῶς ἂν αὐτῇ σωθείη, τὸ 
᾽ ᾽ὔ -“- -" Η Σ ἢ τέχνη τεχνῶν εἶνχι χαὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν; Ρητοριχῆς δὲ 

χαὶ νομικῆς τέχνης τοσοῦτόν ἐστι τὸ διάφορον ὡς ἡ μέν, τὰς Γν; 

ἀρχὰς καὶ τὰς πίστεις τῶν ἀγώνων παρέχει χαὶ ῥυθμί (ζς:, τοὺς 

ἀντιδιχτ τιθεμένους διδάσχουσχ οἷς μὲν ὃ χατήγορος, οἷς δὲ ὁ 

ἀπολογούμενος ἄριστα χρήσαιτο ἡ δέ γε νομιχὴ ἐντεῦθεν ἰσχύ- 

σάσα, τούς τε προσφόρους ἑχάστῳ ἀνελίττει νόμους χαὶ τὰ 

συμπεράσματα τῶν ὑποθέσεων δίδωσιν. 

Οὕτω τοιγαροῦν ἐχεῖνος ταῦτα μετεχειρίσατο, χαὶ χατώοθωτε 

συνάψας τὰ διαστῆνχι δοχοῦντα, χαὶ τόν τε νοῦν χαθηδύνας 
’ “Ὁ 

γλῶτταν σεμνύνας τοῖς ταῖς ἀπὸ τῆς ῥητοριχῆς χάρισι, τύ 
ν 

«ἢ «- ο ᾽ 

, ᾿ ᾿ κ᾿ 4 

φιλοσόφοις νοήμασι, χαὶ ἢ δὲ πρὸς τὴν πολιτείαν ἀσύμοολος 
ε ει Ω , ᾿ “ , ᾽ὔ Α - , 

εὑρεθείς, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ ἥνῃ συνεισενεγχῶν κε πάντι; 
., “ ., " 

παρὰ μέντοι. τῆς τέχνης καὶ κομψείας ἀγοραίου ἀπώναχτο᾽ οὐ 
ΝΥ 2 ᾿ - 

δὲ μέχρι τῶν περιττῶν ἔστη σχημάτων, οἷς τοὺς πολλοὺς ὁρῶ 
᾿ »“οο . » Ὁ 

χαίροντας «καὶ “τούτοις. τ Ο: τρίοοντας τὰ οἰκεῖα συγγράμ.- 
- ΓῸ 4{Ψ}' δ τὸ ᾿ ,ὔ ᾿ ε κ -“" ᾽ , 

ματα, ἀλλ ἀφ ὧν τὸ πείθειν καὶ ἡ παρχσχευὴ τῶν ἀγώνων 
, “« -. ᾿ " ᾽ ’ 

ταῦτα συνειλόγει, πρῶτος ἐξ ἀμφοτέρων τε ἐπιχειρεῖν ἐγνώκει, 

χαὶ ἴσους ἑχατ ἀῤωβο τοὺς λόγους ποιεῖν, ἵνα τοὺς ὅρους τὶ κκ-. τ 

, ΓΝ αἱ »υ- , ᾿- ’ ᾿ 7 Ν 

τέχνη φυλάξαιτο. ᾿ὑφρόντισε μέντοιγς χαὶ συνθήχης καλῆς χαὶ 

ὀνομασίας ἐπιτερποῦς᾽ ἐπιπρέπ πει δὲ αὐτοῦ τοῖς λόγοις ἠρέμα 
[4 

χχὶ ἡ τοῦ χάλλου: ἐπιρροή " τούς τε ἐπιστολιμαίους τύπους 

ἐγνώχει ὡς ἄλλος οὐδείς, καὶ ἐνιαχοῦ μὲν στύφων αὐτῷ ὁ χρα- 

τήρ, ἀλλ ἡ λέξις ῳ ἐλπίδας ἀνθήσχσχ δύδον ἐν ἐν χειμῶνι παρέ- 

δειξε: χχὶ χατά γ τοῦτο τὸ μέρος τῶν μὲν χαθ᾽ ἡμᾶς χαὶ οὗς 
» ᾿ ᾿ “ἃ «ὦ Ὡς ν 

αὐτὸς ἐγνώχειν, πὲς ἂν τούτῳ παραθληθείη, τῶν ὁέ γε πρὸ 

ἡμῶν χαὶ ἀκριθῶς λχαμψάντων ἐν λόγων λαμπρότητ' πολλοῖς 

“ 
᾽ 

’, “ ΄ ὯΝ - 

ἂν πεοί γε τοῦ πρωτείου δοίη ἀυφιθολίαν. 

᾿ τις ἐμοὶ μαχροὺς λόγου: ἐπιδειχνύςξι, εἶτα 
ὶ 

ἐπὶ διφθερῶν τηνάλως τούτους ἐγγράφοι, ἀλλοίους ἑαυτοῖς καὶ 

τ) Ν 
“ἝὮἢ 

{᾽ Ν 
»- κ᾿ ΓΞ 

“ὲ εἰ ͵ 
« « [Ὁ] ο φ ΕΥῚ δὰ .« ζὲ « 

ἭΝ 
« « τὶ τν ἕν 9 Ξ ..2 Ξ-ὀ:. 

) 
ὡΣ 
Ψ Ἅ 

«- ." - Ω᾽ Ὶ ὑχ μῶντας 
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« , Ὁ Σ ε ΜΗ 

χαὶ μέχρι νεχροπρεποῦς ἑστηχότας λέξεως, οὗτος ῥήτωρ ἐμοὶ 

λογίζοιτο χαὶ ἀνὰ μᾷλλον γάρ μοι ὃ νοῦς ἕστηχεν, ἢ τὸ οὗὺς 

ἵδρυται ἀλλ᾽ ὅς τις ἀπ᾽ ἐννοίας ἀρίστης ἀρξάμενος καὶ προοι- 

υἱασάμιενος, εἴτ᾽ αὐτόθεν τεχνιχῶς, εἴτε χεχρυμμένως καὶ ἀφε- 

λῷ-. νῦν μὲν ὁχγδαῖον ὑετὸν μιμοῖτο χαὶ χαταθαίνοι ὥς πεο 
Ψ υ Ρ Υ̓ ϑ ᾿ 

Ε'λλησποντίας, νῦν δὲ ἠρέμα ψεκχάζοι, οὔθ᾽ ὑπὸ τῆς ῥύμης ἀγό- 

μενος, οὔτ᾽ ἐνταῦθα στενούμενος, ἀλλ εὐλόγως χαὶ χατὰ χαιρὸν 
Φ ἃ: τ ᾿ ΠΣ: ᾿ ΝΣ λέ Ρ ἘΝ ΟΡ Ὴτ Ὁ λό Ν 

ἀμφοῖν χρώμενος" χαὶ οὔπω λέγω τᾶς εεἰξβρς τοῦ λόγου δυ- 

νάμεις, ὧν τοῦ μὲν καθ᾽ ἡμᾶς λόγου τὰ πρῶτα ὁ τῆς θεολογίας 
ε 

Γρηγόριος, ὃν οὐδ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἡ οὐρανία σάλπιγξ δον μετὰ 

δὲ τοῦτον τῆς θύραθεν σοφίας Δημοσθένης τε χαὶ Δημάδης, 

προσθήσω δὲ χαὶ ᾿Ισοχράτους ἀστραπαὶ καὶ βρονταί, τῆς μὲν 

Γρηγορίου ἥττους φωνῆς τοσοῦτον, ὅσον χρείττους τῶν ἄλλων, 

χαθηγεμόνες δ᾽ ὅμως τῆς ῥητορικῆς ξυμπάσης δυνάμεως - Λυσίαν 

δ᾽ εἴ τις ἐπαινεῖν βούλοιτο, προσίεμαΐ τε καὶ ἀποδέχομαι, ἀλλ οὐ 

μοι λόγος τὰ ῥητοριχὰ ἐν πᾶσιν ἐπαινεῖν κλέμματα, οὐδὲ τὰς 

ὑποχαθημένας φωνάς" τὸ δέ μοι μεγαλοπρεπὲς μᾶλλον ἀρέσχει 

τοῦ μικρολόγου χαὶ χατατέχνου. 

Τούτων τοιγαροῦν τῶν ἀπηριθμιημένων σοφῶν ὁ νῦν τῷ λόγῳ 

τιμώμενος, Γρηγόριον μὲν μιμεῖσθαι βούλεται, χαί γε χαὶ πα- 

ρχψαύει τῶν τοῦ μεγάλου ἰχνῶν, δεδίττεται δὲ ὥς περ προσεγ- 

γίσαι τῷ λέοντι“ διὰ ταῦτχ ἸἸσοχρατιχὸς μᾶλλον τούτῳ ὁ 

χαραχτήρ, πλὴν ὅσον οὐχ ἐχχεχυμένος, ἀλλὰ συνεστραμμένος " 

χαὶ οὐδὲν χαινὸν εἰ, ᾧπερ ὡς ἥνιστα θχμίζων προσωμίλησεν, 
᾿ 

ἐμιμήσατο" οὐ γὰρ ἐκ τοῦ βούλεσθαι οἱ τύποι τῶν χαραχτή- 
» ρων, ἀλλ ἐκ τοῦ πεφυχέναι" τὸ δὲ σύμπαν εἰπεῖν, κρᾶμα τούτῳ 

συνηρμοσμένον ὁ λόγος ἐκ τῶν ἄριστα τοὺς ἀρίστους μιμητα- 

μένων, ἢ χαὶ ὧν αὐτοὶ χαθηγεμόνες ἐγένοντο. 

Τοιοῦτος μὲν τὴν τέχνην ὁ θαυμάσιος οὗτος ἐ γένετο, “πλείων 

δὲ τὴν ἐπιστήμην, ὅλην εἰς μέρη μερίσας, καὶ ὥς περ οὐ διε- 
-. ͵ ω » » 

λεῖν βουλόμενος αὖθις συμπτύξας καί... οὐδὲν ἔλαττον ξυν- 
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θεὶς ἢ ἀναλύσας, πάντας μὲν τοὺς συλλογισμοὺς τ λήξρα οἱ 

ἑχάστων δὲ τὰς αἰ[τίας] ... ἀνευρηχώς, τάς τε πρώτας καὶ τὰς 

ἀπὸ τῶν πρώτων, χαὶ τὰς μετὰ τχῦτα τῶν ὑποθέσεων χαὶ ὧν 

ΕΝ τὸ ] τεχμήριον: χαὶ οὔτε διαλεχτιχὸν τοῦτον διέφυγε 

πο ὀόλημα, οὔτε ἀποδειχτιχὸν ζύ τήῆμα, οὔτ᾽ ἄλλο τι τῆς λογιχῆς 

ἄμ: ἀλλὰ καὶ προτάσξων χατὰ λόγον ηὐπόρησε, καὶ ἀνήνεγκϑν 
- ᾽ 5 ’ “΄" 

εἰξ ἀρχὰς τὰ συλλελογισμένα, τούς τε ὅοους τοῦ πρώτου νοῦ 
δ ἤδιυω ’ ι ῦ χαθ᾿ ἡμᾶ ὑς ξυγχε , χὰ 8 ἣν ὃ Ἀ 2. 

ξυρήχωξ, Καὶ τοῦ χὰ ὙΠ τοῦς ζὺ χξιμενοὺς ῊΝ Ὃ8 γΞ σο- 

Ω Ω Ὶ ( ἣν «) πὶ - «ἢ ε ἐν ὀνόμασι χαὶ ἐν εἰβουθὶε δ γάνος μέν, ἀπή- [᾽ 

λασς δὲ τῆς χατὰ ψυ χὴν πόλεως, οὐδὲν ἔλαττον ὃ τὸν ποιητὴν 

ἑχυτοῦ, μόνον οὐκ ἐρίῳ στέψας, ἀλλὰ γυμνήν ὲ 

Εἶτα δὴ χαὶ τὰς τῆς φύσεως ἀγασθεὶς θεωρίας, ἀπὸ τῶν 

ἀργῶν ἀρξάμενος ἐπὶ τὸ σύμπαν ἀφῆκχε᾽ χαὶ ἐπέζευσε υὲν 
Ψ -“" ἤπειρον, ἔπλευσε δὲ ἄχρι τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα πόλεων ἐστείλατ 

» Α » » ε᾿ ᾿ 

δὲ χαὶ πρὸς οὐρανόν, χαὶ οὐδὲν ἀρῆλεν αὐτῷ ἀθεώρητον, οὐχ 
“, " - » , Ἁ , “- ᾿ κ ᾽ὔ 

ὅσα ἐν ψυχαῖς, ἐπεὶ χαὶ τὸ γένος τοῦτο ἀρχὴν πρώτην τῶν 

φυσιχῶν λόγων τιθέασιν, οὐχ ὅσα ἐν ζώοις, οὐχ ὅσα ἐν φυτοῖς -- 

- ἐν ὦ Εἶτα τί; λεληθότως χαὶ τοῖς μαθήμασι προσωμίλησεν" ὥς πε 
᾿ ε “4 5 Ε ,ὔ ᾽ ΝΞ ᾽ μὰ 

εἴ τις ἐς Ἑλλάδα ἢ ἐς ᾿Ιωνίχν ἀποπλεῦσαι θελήσας οὐ ναῦν 

φιλοτεχνοίη, ἀλλὰ χρῷτο τῇ εὑρημένῃη τοσοῦτον ὅσον ἐς τὸν 

ἀπόπλουν, οὕτω τοιγαροῦν ἐχεῖνος τοῖς μαθήμασιν ὡς ὀχήμασι 
- 

χρώμενος, ἀπὸ τῶν σωμάτων τοῖς ἀσωμάτοις προσέοχλε, τῷ 

χρ 
ἱ 

, ᾿ 

ἄματι πρότερον προσεληλυθώς. Ἔνθα δὴ χαὶ γενόμενος ἐγνώ- 

χει τὸ πρώτως ἕν, τὰς ἐχεῖθεν ἑνάδας, τὸ κυρίως ὄν, τὰς τοῦ 
» ᾿ - “- ΔΣ ι , 

ὄντος μερίδας, τὰ τοῦ χαλοῦ παραδείγματα, τὴν θχυμασίαν 

σειράν, τοὺς μέσους δεσμοὺς δι᾿ ὧν τὰ ἄχρχ συνάπτεται. 

Ῥοιοῦτος ὁ ἐμὸς τῷ ὄντι χαὶ φιλόσοφος χαὶ διδάσχαλος, οὐ 

χατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν νῦν τὴν ἐπιστήμην μεταχειριζομένων, 

οὐδὲ χχτὰ τὴν ἑτέραν μερίδα ὅσοι χαὶ διχπτύουσ. ταῦτα χαὶ 

περιττὴν σοφίαν τιθέχειν, ὥς περ αὐτοὶ μάλιστα τὸν χαθ᾽ ἡμᾶς 

φ. 177. 



19 ΜΙΧΑΙΑ ἢ; 

Ὁ 0γ-.- Εἰ ςο Φ» Ο) ῷ.- ο) ἂν [Φ] ὡς Ο .-- 
.«- 

Ν 
. λόγον χτησάμενοι χαὶ μηδενὸς τῶν ἄλλω 

» 

οὔτε τοῦτον ἴσχτιν, οὔτε τι τούτων ἐγνώχασιν " ὃ δὲ λόγος πρὸς 
ν᾽ Ὁ “ “ ᾽ Ἷ ἊΣΦ ὁ ἢ ι ξ Ν ᾿ ε Ἷ )ὕ 
ἐνίους τῶν οὕτως οἰομένων. Εἰσι γι ὑπερ τοὺς ἑπτάχις χιλίους 

οἱ υ͵ήὴήτὲ τῇ Βάαλτ σέοχς ἀπονε ἱμιὰ ἄμιενοι χὰχ τῶν ᾿Ελληνιχῶν 
, ᾽ Ἶ Α Α 

λόγων ὠφελημένοι Ε᾿ ὑεοσέδοιαν: εἰ μϑδε: γὰρ πάντας τοὺς 
ἢ ᾿ .“ Αἱ ἣν Ἃ -» 

λόγους ἐγνώχεισαν, ὅσοι τε ἀπ Αἰγυπτίων, ἢ Χαλὸχίων, ἢ τῶν 

σὺν γεγνωσμένων ἡμῶν Ἰουδαίων μετωχετεύθησαν πρὸς ἡμᾶς, τῶν 

γε ᾿Ελληνικῶν εἰς ἄχρον προεληλύθεσαν χαὶ ὅπως οὗτοι τοῖς 
, ᾿ , ΡΥ δ , ΗΝ , Α " ᾿ , " 

λογίοις ἐχοήσαντο, εἶτα διχχρίνοιεν τούτους, καὶ τοὺς μέν, ἐγ- 

ὺς δέ ἀποχροίνοιεν χαὶ ἀπελέγγοιεν, ὥς πεο δὴ οἱ οὺς δέ, ἀποχρίνοιεν καὶ ἀπελέγχοιεν, ὥς περ δὴ 

περὶ τὸν μέγαν Βασίλειον χασὶ, σὸν τε θεολογίας φωστῆρχ 
, 

ΡΞ Α ΡΈ ΞΟΝ ᾿ς ΝΣ δα ᾿ ἜΣΣ ζ ἍἋ " Η ὌΝ : 

Γρηγόριον πεποιήχασιν, οὐχ ἀγαίλην ἂν τούτοις μόνον, ἀλλὰ 
Ὶ 

δ᾽ “1 

χαὶ ἐμαυτὸν ὑποθείμην μαθεῖν ὅπερ ἂν ἐκεῖνοι διδάξωσιν " εἰ 

δὲ υὴ ὃ ὅσον ἑνὶ βήματι τοῦ πεζοῦ προδεθήκχσι λόγου, υὴ 

δὲ ἕν τι τῶν πάντων ἐγνώχχσιν, αἰσχύνεσθαι μᾶλλον αὐτοὺς 

προσήχε! χαὶ ἐπιχρύπ τειν τὴν ἀμαθίαν ἢ ἀναισχυντεῖν χατὰ 

τῶν τὰς ἐπιστήμας συνειλοχότων. 
» τ -- -“ Ψ ι ᾿ς 

ι ἐμχυτοῦ τῷ τοῦ φίλου λόγῳ 
ἐ 

ΤΩ 1 Ύ “ ἘΞ εὖ ἐΞ Ξὰ 
ὙοΥγ οὖν, ἵνα τι χαὶ περ 

προσθήσω, χαίΐίμε μὴ βάλοι βέλος νεμέσεως, οὐκ ἐγνώχειν μόνον 

ὁπόσα Ἕλληνες οὐδ᾽ ὁπόσχ Χαλδαῖοι, ἢ Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ καὶ 
» “- ᾽ 2 « " ᾿ 

χατεγνώχειν αὐτῶν, πλὴν οὐ πάντων, οὐδέ ὑοι ὁ ἔλεγχος διὰ 
, ΕΣ “- Δ ξ πος , ᾽ὔ Ε ᾿] ; -ὦαοὕ 

πάντων τῶν ἐχείνοις εὑρημένων πεφοίτηχεν, ἀλλὰ χαὶ πολλοῖς 
μῶ 3, δι 7 κ᾿ ΟἿΟΣ Ἂς πον τὸ τ δ᾽ “Ὁ ο- Ψ ἜΕ  ΒΕ Ἢ 

τῶν παρ ἐχείνοι; πρὸς τὴν ἰσχὺν τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς λόγου ἀπεχρη- 
“Ἃ -“ 

σάμην ἢ τίποτΞ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσόφων οἱ ἄχροι τῶν ᾽Ωοι- 
’ “ 5 “ 

γένους συγγοχμμάτων οὐκ δ γωῖνν μέρος συνειλήχασι, χαὶ 

Φιλοκαλίαν τὸ συνειλεγμένον κατωνομάχασιν, ὅτι χαὶ σοφοὶ τὴ 
ἊΣ 3) ᾿ ᾿ 5... " ι “ 

παίδευσιν ἤστην, καὶ πρὸς ἀλήθειαν πάντα χαὶ λέγοντες χαὶ 

χ συγγράφοντ ςς. Τοσοῦτο δὲ παρξκ χοέθηχου, οὐχ αὐτὸς χκομπᾶσαι 

μα δ χοῖν, ἀλλὰ τοῖς πολλοῦ ὑποθεῖναι μὴ καταμελεῖν παι- 
Ν,. 7 Δ ᾿ , » -, ΕΥ̓ ι »"Ε , 

δείας, μιῇ δὲ πρόφασιν ἀμελείας χαὶ ὶ ῥαθυμίας τὸν ἡμέτερον λόγον 
, » 7 Ν " 

ποιεῖν" ἔσο τὰ χρείττω αὐτόθεν εἰδώς, ἀλλ ἔνθα δεῖ καὶ συλ- 
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λόγισα', ἵνα σφενδονήσης ποτὲ τὸν ἀλλόφυλον" οἱ μὲν γὰρ τρεῖς 

λίθοι παρὰ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου, ἡ δὲ τῆς ἜΕΚΎΝΝ τέχνη 

ταΐίη ποτὲ χαὶ Γολιὰ φῷ- χαὶ παρὰ σοῦ, χαὶ δέος, μή που τις ἀντισ 
“- ᾿ ᾽ Ἅ' ΡΞ: Ζ νΨ»Ῥ» ἊΝ Ἐ7Ὶ δι κ -- 

τῷ καθ᾽ ἡμᾶς ᾿Ισραήλ, εἶτα μὴ ποιμένος ἔξωθεν δεηθείημιεν πρὸς 
' 

5 ᾿ Ὧ » “- εὶ 

τὴν τοῦ ἀλλοφύλου ἀναίρεσιν, καὶ ἄδηλον εἴ τίς ἐστι νῦν υἱὸς 
"» 

ΤΠ εσχὶ ὄπισθεν τῶν λοχευομέ νων ἀναλαμθανόμιενος χαὶ πρὸς τὸν 

βάρθαρον ἀνταγωνιζόμενος οὕτω τὰ Ἑλλήνων χαθήρηται, οὕτω 
, 

ύσσται, οὕτω τὰ Βαουλωνίων διέφθαρται. ) 
ΠΝ μ»» -ν 

᾿Ξ 
ς Ὁ] εἰ ξ -« ῳ, Η ({ Ω ἕ 0) 

Οὐκ ὑπ υεν γοῦν πειρῶμαι τοὺς ἀσ υλλνγίσταῃε, ἀλλὰ διδά- 
-“, "» ’ 

σχεῖν ὅπ ἃν ἀπὸ τῶν ἐναντίων χατ ἐχείνων τὴν μάχαιραν 

πίγραμμα τοῦ ᾿Αθήνησι ναοῦ χατὰ -.- “" - --- . Ο- Ἷ Σὶ «--΄-ς λάθοιεν, μοῦτῶ δὴ 
“ ᾽ ΄ : ᾿, . ᾿ 

τῶν ᾿Αθηναίων ὁ μέγας ἀπόστολος. 

ὋὉ δὲ λόγος αὖθις ἐπὶ τὴν νύσσαν ἐπαναγέσθω: ὃς τὴν σύμ- 

πασὰν τοῦ λόγο τέχνην χαὶ ἐπιστήμην τῷ ἐγχωμ! ιχζομένῳ 
, ᾿ δὼ ᾿ ᾿ 5 ΝΣ 

συνειλογώς, νῦν βούλεταί τι ἐρεῖν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ 

ἀρετῶν, ἃς δὴ χαὶ τοῦ λόγου ἑχυτῷ προὐπέθετο χαὶ σὺν αὐταῖς 
- ΄, ς ἷἱις ᾿ ΄, , 7, 

τοῦτον μετεχειρίσατο, καὶ διὰ πχντὸς βίου ταύταις φαίνεται 

ρώμενος" οὐ γὰρ ὥς περ ἔνιοι τῷ τεχνιχῷ λόγῳ ἐποχηθείς, ων 

ἀρχεῖν οἴεται δι αὐτοῦ δὴ τούτου μόνου ἀνχθεοηχένα: πρὸς 
» 

οὐρανόν" οὐ ̓  οὕτως Ἠλίας, ἀλλ᾽ ἑχυτῷ πρότερον ὑποζεύξας 

τὸ τῶν ἀρετῶν τέθριππον, οὕτω τοῦ χχταθάντος ὀχήματος χατε- 

τύλμησε. Διὰ ταῦτα ταῖς γενιχωτέ ἐραις ἐμφιλοχωρήσας τῶν ἀρε- 

τῶν, καὶ ἀφ᾽ ὧν ἄν τις πρὸς τὰς λοιπὰς ὄναιτο, οὕτω πρὸς τὰς 

ὑποδεθηχυίοας ἐχώρησς. Τίς γὰρ τούτου τὴν γνώμην εὐθύτερος, ἢ 

τίς οὕτω τάθμη διχαία τοῖς πράγμασιν ὀχῥυμάκιρε, τῷ χρείτ- 

τον: δοὺς χατὰ τοῦ χείρονος ἀρ ιδήλως τὰ νικητήρια, καὶ διχά- 

ο)»» 

- Ν- , Ν [ 7 

σας δικαίως τῷ χράύματι; τίς σωφροσύνην οὕτω τετίμηκεν, 
᾿ἉἋ ΨΡΨΟΝΝ , ΡῈ Εἰς " ᾿ ᾿" " Υ̓ ΑΒΕ δ, 5 δ Δ ἊΣ ᾿ 

ἢ ὑπερεθάλετο, ὡς μὴ δὲ τὴν γειναμεένην, ὡς περ δὴ πᾶρὰ 
ὉΔ';ἷἰ “ω δίων ΟΥ̓ 3 } ᾿ς ΑΞ ε ᾽ ΒΩ ι 

πολλῶν ἠχηχόειν, ἐπὶ πλεῖστον ἰδεῖν ὑπενεὶ χεῖν, ἄλλα χαὶ 
“ ; αὐτοῦ δὴ τοῦ ἀδιχλολήτου καταφρονῆσαι μέρους τῆς 

ζς.. δ᾿ 
, Ἁ “- -Ὁ ’ [74 Ἐ 

κατὰ δὲ τῶν παθῶν, τίς οὕτως ἠνδοίσατο; χαὶ χεχρ 
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τῶν νιν παθῶν, χατετροπώσατο δὲ χαὶ εἴ τινες ἔξωθεν 

“Ὅροι χαθ᾿ ὧν χαὶ μέγιστα ἤγειρε τρόπαια; 

φ μι υὐ τρράθν πι: τοῖς ἘΝ Ἡλβυβ πον ὰ διεσχέ ὀψαώ ἡῖμκ: 

᾽ 

ἐπέσχε, χαὶ ταῦτα νεχνιχὴν χαὲὶ ἐνόει ἐπισταμένην “ἰὴ ὌΝ 

λινὸν ἅμα χαὶ τεχνικῶς; τίς δὲ οἷς λέγει νοῦν ἐφιστάνει, καὶ. 
- 

τῶν λεγουένων ἕκαστον γέμων πρώτως, εἶθ᾽ οὕτως ἐξάγει, 
Ν 

πολλάχις ἐπιχρώσας τὸ εἰχ χονιζόμενον, ἵνα σὺν χαλῷ χαὶ πρέ- 
: 

ποντι ὀφθείη τῷ σχήματι; τίς δὲ τηλικαῦτα ἔχων παρὰ τοῦ 
, .] ε 3 " - Ὁ 

γένους τὰ ὑποδείγματα, αὐτὸς χαὶ τοῖς ἄνω καὶ τοῖς μέσ 
“ » 3 

τοῦτον εἰς τελεώτατον παρά ἄδειγμα ἤρχεσε, καὶ βεοοήθηκχεν οὐ 

τῷ λόγῳ μόνον, ἀλλ ἔστιν οὗ χαὶ τοῖς πὶ ἄγμασιν, αὐτὸς μὲν 
ἣν ὦ » “ ᾿ν Ε εἶ δα , ,ὔ 

οὖν τῆς ἐνταῦθα τιμῆς χατωλιγωρηχώς, τὸ δὲ γένος ξύμπαν 
- εὐ ,ὔ δὲ Ἐδαο ΜΕΥ ΚΙ ᾿ ᾽, πὰ Ἰ 7 

χνενεγχῶν; τίς ὁς ἕτερος οὐτῶς Ἢ πρὸς βχσιλέχ πεπαορησίια- 

Ἁ ’ 

σται, ἢ τὴν τῶν ὅλων προστασίαν ἀναδε εξάμενος πᾶσι πρὸς τὸ 

ξέοχεσε; ποῖος δὲ τῶν πάντων οὕτω παρὰ τῶν χρχτούν- 
9} 2 ν 

ε κ ᾽ - τῶν τετίμηται, ὡς χαὶ δεξιὰς τούτῳ ἐμθάλλειν χαὶ χοινωνεῖν 
“Ὁ } 

κρατῆρος χα απ Ογ. ἴων » ΠῚ ἧς ξι : ς σιτεῖσθαι ἐᾶν ; 

Ὅ γέ τοι τοὺς βασιλεῖς πάντας ὑπεροχλόμιενος ἀρετῇ χαὶ 
ι φιλοτιμίᾳ, ὃ τῷ μεγάλῳ Κωνσταντίνῳ χαὶ ὁμώνυμος καὶ ὁμό- 

Ν 

τρόπος, χαὶ μόνος πρὸς πάντας γενναίως ἀνταγωνισάμενος, καὶ 

τὴν ὁμωνυμίαν λαθὼν τῆς ἔεχθθε χαὶ τῆς νίχης χατήγορον, 

χαὶ πατ έρα τοῦτον σοφῶς προύτημ ευσε, καὶ μᾶλλον τετίμηκεν 

Ἂν τὸν Πλάτωνα Διονύσιος" ἐς γὰρ τὸν ὅμοιον ἐγχαθίσας θρόνον 

μετεθάλετο, οὐδὲ μετέστησε τὸν φιλόσοφον ἐς τοὺς ἀντι- ο 

ζήλους, οὐδ᾽ ὑφειμένην δίχιταν ἐκλήρωσεν, ἀλλὰ χαὶ διδχσχάλῳ 

ἐχέχρητο, καὶ πολλὰ παρὰ τούτου πρὸς τὴν βασιλικὴν ἐπιστή- 

Ὧν ὠφέλητο, θαμά τε ὡμίλει, καὶ ἐχοινώνει τῶν ἀπορρήτων, 

χαὶ παρ αὐτοῦ τὰ συνθήματα τῶν πραχτέων ἐλάμθανεν. Οὗτος 

δὴ οὖν ὃ αὐτοχράτωρ χαὶ τὸ ἀρχιερατιχὸν ἀξίωμα τούτῳ ἐσκια- 
αν, ᾽ν ’ 

γράφησε, καὶ πρώτως ἰδών, (ἦν γὰο εἰ καί τις ἄλλος εἰς ψηχὴν 
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) ". 9 ,: [4 ι Α , . Α “ » “ 

βάλλων ἀπὸ τοῦ σχήματος, χαὶ τὸ μέλλον ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος 
“«, - ,ὔ ΕἸ » "Ὁ εἰκάςξων) τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος ἄξιον οὕτως εἰπεῖν 

ἐδ ογμάτισεν. 

᾿Αλλὰ τί μὴ εἰς ἁ ἀρχὴν τὸν περὶ τούτου λόγον ἐπανάγω ̓
 

ἵν ἔχοιμι ἐχεῖθεν χαὶ μὴ αὐτόθεν εἰσόάλλειν εἰς τὴν τῆς ἀο- 

τ χιερωσύνης ἀναγωγὴν τοῦ Μ᾿ ἀλκὶ, Τοῦτον γὰρ ἐδημοσίευσς μὲν 
, 
ος 

ΑΡΜΡΌΚαοΝς ὁ ἐς ἐς: θίς ΠΞΞΕΡ “ Ἃ 
ἀρετὴ, ἃ ες μ9σῚ Ὧν χαυισῖων π Ξριῶπῆν, ΟΝ ξ φ. - Ω.- 

᾽ .-Ὁ 

[ὉἹ ΓΕῚ ᾿Ν ὃ ᾿ ἊΜ 

»“ οἷ ε -» ) , « Ἔ, “- - «- ν - --ο- ὦ ᾿ σῷ στελλε ὃξ ἡ περὶ τὰ χρείττω εὐλάοειαι, χαὶ τὸ τῆς ψυχ! 

ἦθος, χαὶ τὸ καταφρονεῖν ὕψους θρόνων χαὶ τῆς ἐκεῖθεν δόξης 
! 

-- ᾿] ᾽ - 

τε χαὶ λαμπρότητος" τα μὲν οὖν ἐφιάζετο τοῦτον εἰς τὴν τοί 
- Ἁ “ὦ ᾿Ξ  φὰ Ὁ “- τὦἅο δὰ. 

χαλοΐ παροησίαν, τα δέ, κατεῖχεν εὉῷὸ ἐχυτοῦ χατατουφᾶν τῆς 

᾽ 4 Ἐ δι ᾽ “ , , ᾿ , ᾿ 

ψυστικ Ε εὐδοξίας: Ἣν δὲ αυτῷ τὰ ἕν, απνὸοὸ. τρόπου Ζ δὲ 

ματος τοῖς ἐλάττοσι, τοῦτο γὰρ ν 

τῶν χρειττόνων ἐντὸς ἐγεγόνει 
; «"} ᾽ -»Σ-: ’ Δ " ἘΓΕΡΥ, ᾽ ἐδ - - , 

Εγωγ οὖν αὐτῷ πολλάκις τὴν ἀμετρίαν τῆς ἀδοξίας ὠνεί- 
ὶ 

διζον, εἶχον γὰρ τὸ θαρρεῖν αὐτῷ παρὰ τὴν τοῦ λόγου χοινω- 
ἣν Ανυς ΣΨΝ ΟΝ ΞΟ Ὸ Ὶ 4 , νέχν, χαὶ ἐπειρωμὴν ἐχχαλύπτειν χαὶ ἐπὶ τῆς λυχνίας τιθέναι, 

“» » 
᾽ 

.» .“ “Ὁ 

ἐν οὕτως πυραξ εύοι τῇ οἱχ ουμένῃ α σὺνε ιλόχει σωτήρ! διδάγ- 
7 Ἁ 

υατὰ τε χαὶ δόγματα" ὃ δέ, ταχύ τι μὲν τὸ πτερὸν ἡπλώχει. 
΄ ὮΝ Α Ἕ » ΚΣ “ 

ὥς περ δὲ δεδιὼς τὸν πολὺ») ἀέοχ, αὖθις ἐπὶ τοῦ φωλεοῦ λα»- 

νῶν) θάνων ἐμεμενήχει" εἶθ᾽ ἑχατέρωσε διχλαθύντες, ἔνθεν μὲν ὁ 
» ; ᾿ -. Α « κ 3 ,ὔ » ’ 

αὐτοχράτωρ, ἐχεῖ)εν δὲ ὁ τὴν ἀρχιερωσύνην ἰθύνειν λαχών, 

μέν; ταῖς ἀνάγχαις, ὁ δέ, ταῖς: “ψήφοις, ὥς περ δὴ ἀετιὸδξ, χαὶ 

ταῦτα χούφοις πτεροῖς ἐπαιρόμενον, ἐπὶ τοῦ τῆς ἀρχιερωσύνης 
Ῥ 

θρόνου τιθέασι, καὶ ἐξαίρουσιν αὐτῷ ὥς περ τινὲ χρείττον: τὰ 

Εὐχαῖτα, οὐ μᾶλλον γε τοῦτον ἀνάθημα τῇ μὴτ ροπόλε: παρέ- 
. “ τῶν ᾿ , ΄Ὸ 

χοντες, ἢ ἐχείνην ἐξχρτῶντες τῆς ἐχείνου Ψυχῆς " ἔδει γὙ2ρ τῷ 

μεγίστῳ μὲν τῶν μεγίστων, τοῖς μείζοσι δὲ τοῦ μείζονος, ὅθεν 
Ἵ “ὖῳ ἮΝ ᾽ ᾿ 

εὖ ποιοῦντα τὰ ἄνοχ συνέδραμεν εἰς ταὐτό. 
ΕΣ ᾿᾽ ΕΥ̓ ὧν ι , ἠῶ δι ἃ 

Αρ᾿ οὖν τοῦ μὲν λόγο) εἰς ἄχρον ἀντεποιήσατο, τῶν δ᾽ ἐπὶ ῷ Ῥ- "Ὁ Ω 



[50 ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

“ὦ " » , “ἃ ι - Δι 4 ; ὧ ΡΨ 

τοῖς λόγοις ἔργων ἠμέληχεν, ἢ χαὶ ταῦτα μὲν κατώρθωχε, τῆς 
᾿ ΑΝΝ ΤΡ ᾿ Ἃ- “πο ὧς ᾿ ἬΞ Χ ε Αι λό 

δὲ τῶν ἠθῶν ἠμέλησε χράσεως; ἢ χαὶ ταῦτα μὲν ὑπὲρ λόγον 

ξυμπάσης οὐκ εἰς ἄχρον ἀφίκετο; 

πτὴ, οὐκ ἀρχοῦσαν δὲ ἰδεῖν .... 

πρὺς τὴν ἀρχιερωσύνην πεποίηται; ἀλλ ἀποχρῶν οὕτω δόξας" 
ν᾿ ᾿ 4. ε ᾽ ’ 

εἶτα δὴ τοὺς θρόνους ἐδίωξεν ὡς ἐπὶ τούτους παρεσχευχσμε- 
Α “- 5 

νος; ἀλλ οὐχ ἐδίωξε μέν, διωχθεὶς δὲ χαὶ λαδὼν τῶν ἐπει- 

ληλένων χατωλιγώρηχε ν; ὥς πε χαταποαύσας τῶν σπουδχσμά- 
μὴ ἱ 

των, ἀλλ οὐχ αὐξάνειν τὸ δὲ Ξδομένον βουλόμενος τάλαντον; πολ- 

λοῦ γς χαὶ δεῖ" οὐ γὰρ ἵνα τρυφῴη πέπειστο τὸν θρόνον λα- 
, ᾿ 

Θεῖν, ἀλλ᾽ ἕνα στενοχωροῖτο μὲν αὐτός, ἑτέροις δὲ παρχσχευάζοι 

ὃ ἀποχρῶν᾽ οὐδ᾽ ἵνα τι ὑφαιροῖτο τῶν τῆς ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἵνα 
νὶ 

. 

ΡῈ 

πλείονα ταύτῃ ὧν ἔχοι προσθείη. Διὰ ταῦτα, καί τοι τἄλλα 
, » . ᾿ ,ὔ ᾿ Ἁ Α 

ἀφελῶς ἔχων τῶν πραγμάτων, οὐ παρὰ τὴν φύσιν, ἀλλὰ παρὰ 
' 

τὴν γνώμην χαὶ τὸ οὕτω βούλεσθαι βιοτεύειν, ἐνταῦθα γενό- 
δι, Εν 

μενος, ὥς περ τὸν ἄλλον χρόνον χαταδαρθάνων, ἀθρόον ἀνίσταται, 
ι “ 

χαὶ περιζωσάμενος τὴν ὀσφύν, τί μὲν οὐκ εἰρήχει περὶ τῶν τῆς 
᾽ ᾿ 

ἐχχλησίας 1 πραγμάτων, τί δ οὐχ ἐπεπ ράχε ι, ποίαν δ᾽ οὐχ εἰση- 

νέγχατο προθυμίαν τε χαὶ σπουδήν; 
“ Α ε ᾽ ΘΝ 5.6 ὦ ο΄, 

Αὐτίχα, ἵν ἀφ ἑστίας ἄρξωμαι, ὥς περ τὴν ὑπερουράνιον 
- " “Φ θΞ: , - Ξ τ Ἃ ΓΆΡ ΤΌ Ξ ἰδέ ᾿Ξ ι 

πᾶσαν τάξιν ὀφθαλμοῖς θεασάμενος, κατὰ τὴν ἐχεῖσε ἰδέαν καὶ 
7 » κ “’͵ 8. - ’ ς ῃ "Α 4 , δκ αὶ μΣ 4 σύνταξιν τὴν τῆς ἐχκλησίας ῥυθυίζει κατάστασιν, οὐχ ἧἣττόν 

γε ἢ Μωυσῆς τὴν κάτω σχηνὴν συμπηγνὺς χατὰ τὸ δειχθὲν 
ΩΣ ,κὮ , Α 5" ΞΞ ᾿ ἼΑ ὰ δ 

ἐχείνῳ παρδόξειγι είτε γὰρ ἕν Σεραφὶμ. μέλη ὑμνούμενα, εἴτε 
᾿ ». ὐϑδ ᾿ ΡΞ , ἌΡ 

ἐν Χερουοὶμ. προσαδόμενα, εἴτε παρὰ τῶν θρόνων συναρμοζό- 
-“-; 

μενα, εἴτε παρὰ τῶν ἐφεξῆς τάξεων μελουργούμενα, εἴτε παρὸ 
, 7 ὅὼ ΄ δ δ . ἕω» 

τῶν θείων ψυχῶν μουσουργούμινα, πάντα ἄν τι: ἴδη ἐν τῇ κα- 
Ὅ:} 

τ αὐτὸν μήτροπ τόλει τῷ χρείττονι φωναῖς ἀσιγήτοις ἀναπεμπό- 

μενα προστέθειχε ταῖς χοροστασίχις τοὺς χύχλους τῶν ψαλ- 
Ὁ ᾶΪ ΡΥ» “Ὁ “. 4 ι "Ὁ « -- «ες Α 

λόντων, ἐπηύξησε τοῖς μέλεσι μέλη, χαὶ τοῖς ῥυθμοῖς ῥυθμοὺς 
Α , Ἷ Σ , , ε " 

προσενήηνουεν" ἐζχπτερυγά τινὰ χαὶ πολυόμυκχτα περὶ τὴν ἱξρᾶν 
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αν" τὰς στάσεις ἐφε ξῆς ἐν μέτροις ἐρρύθμισεν 

“- 

ω- 
» 4“ἊὌ τ 

ἀποστάσεων" ἐδημοσίευσε πᾶσι τὸ πνεῦμα ἀπὸ τοῦ γράμ! 
, ᾿ ’ ᾽ Ἵ δ » 

διέλυσε τὰ αἰνίγματα, ἀνεχάλυψε τὰ συνθήματα, ϑδι τὰ 
ον , -“ ’ 

σύμθολα, γυμνὴν πᾶσι παρέστησε τὴν χάριν τοῦ πνεύματος" 
-»" 2 » ,ὔ - , - 5 ΤΩ͂Ν »" Ν 

πᾶν ἔθνος ἐπισυνήγαγε, πᾶσαν τέχνην, πᾶν ἐπιτήδευμα, ἔνδον 
΄ῳ» [2 ΄“΄ ", » ’ " 

ὕ ἱεροῦ πάντας συνήγαγε, χαὶ τὰς ἀγροίκους γλώσσας πρὸς 
ν -" [2 ε δί 5 40 ἽΕΙ ΑΒΕΝΣ ῃ , ε “Ὰ») ς 

τὴν τοῦ κρείττονος ὑμνῳδίαν ἐρρύθμισεν - ὦ τοῦ θαύματος, οὐϑ᾽ ὁ 

τέχτων, οὔθ᾽ ὁ σχυτοτόμος, οὔθ᾽ ὁ γαλχεύς, οὐδ᾽ εἴ τις ἕτερος 

ἄνχυσος, τῶν μυστηρίων ἀτέλεστος, οὐδὲ τῆς πρὸς 

τὸ θεῖον ἐμμελείᾳς ἀμέτοχος, ἀλλ ᾧ πρὸ βραχέος τὸ σκύτος ν Ὡ"- υ, ͵́ῃ φις ἀμέ ἣ ἢ τ ρ ἣ χξΞ ᾿ιΨ » ν ΚῚ 

» Ὁ “ἶ , “ ᾿ 9 ; τ δ. 

ἐν ταῖς οὐϑαμ οὗτος ἔνδον γενόμενος τοῦ νεὼ ἀθρόον μεταπε- 

ἦν τε φωνὴν συνηχεῖ ταῖς ἀγ γελιχαῖς “ὦ πιγξι - οὶ []Ἱ Ἕ 
φᾷ 

.“} Ω «- 
ΝΜ“ 

ἝΝ δ - ΝΕ 
Α ἮΝ 

τούς τε Ἰρεζλδο ῥδυθμέζει πρὸς τὴν τοῦ χοροῦ συμφωνίαν 
5» ᾿ κ “ 9 λα. τ 

οὐδὲ τὸ θῆλυ πορρὼ στὸν εὖ τῷ ἐκ ἀλλὰ χαὶ ταύτχις ἔστι τινὰ 
᾽ αἷο “ " ν Ν ““"- 

μέλη τοῖς μείζοσι συνυπηχοῦντα χοροῖς" οὐ γὰρ χόχκινον νε- 

Ὁ" 

᾽ ᾽ “- " ἔχ - τ. Ὰ - έ νησμένον, οὐδὲ τρίχας αἰγείχς τῇ τοῦ θεοῦ σκηνῇ συνεισφέρουσι 

πολλοῦ γε χαὶ δεῖ’ ἀλλὰ ταῦτα ἡαϑὴ ἔξω που τοῦ νχοῦ ἀφιᾶσιν 
.- 9, “Ὁ Α κ 7ὔ Δ ᾿ ΄ὔ 

ὡς ἀσυντελῇ πρὸς τὴν χρεέττω ἱερουργίαν, ψυχῆς δὲ ἁρμονίαν 
“ , ; » ᾿ ΞΡ » ᾿ ,ὔ 

προσάγουσι, χαὶ γλώττης εὐρυθμίαν, καὶ χειρῶν ἐργασίαν 

πνευματικήν. 
γεν γ ἡ , ΩΣ - ᾽ -« "Ὁ ᾿ Ω͂ 

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἐχχλησίαν αὐτῷ τοιχῦτα χαὶ οὕτως 
: δ ἢ Ν ᾿ δὲ ᾿ ᾿ ὩΣ ΓΗ, . τῇ ΨῸ ὃ: 

εὖ ἔχοντα, ποδαπὰ δὲ καὶ τὰ ἐχτὸς τοῦ νεὼ θεωρήσωμεν" δη- 
- ᾿ “ 3 “ "Ῥ» » μοσίων τελῶν ἐχχοπαί, γεωργικῶν ἔργων τῶν ἔξωθεν ἐπηρεα- 

ἄρὺρ , ΝΣ “ ᾽ , - - 

ζόντων σχολαί, δυναστῶν ἐποχαί, δικαστῶν περὸ τὸν θεῖον 
» , » -. » 

ἀρχιερέα ὑποπτώσεις τε καὶ εὐλαύειαι, βχσιλέων περὶ τὴν ἐχ- 
- - - ω»τ τσ - Ἷ ἔχ" δ,κνά ᾿ --- τ “ ἥ »“- 4 : χλησίαν χεῖρες χαὶ γνῶμια!ι φιλότιμοι. ᾿Επωρύονται χύματα ἕως 

τῶν οὐρανῶν ἀναοχίνοντα χαὶ αὖθις μέχοι τῶν ἀθύσσων συγ- 

γαπαρρβρηυνα, ἀλλὰ τὴν θείχν ταύτην οὐχ ἐπιχλύζε: υνητρύπολιν, 
᾿ “πᾳ»» . ων ἕω , ᾿ 

ἀλλ ἐπειδὰν ἅψηται τῆς περ!Ό0 λῆς τοῦ νεώ, ὑποστρέφει χαὶ 
ΕΣ "-Ὁ ,ὔ ᾽ 

ἡρθμεῖ" πνεύματα ἐκ τῶν νεφῶν συρρηγνύμενα, τυφῶνες καὶ 

ἐχνεφίχι αὐτὸ δὴ τὸ νέφος ἐπισυρόμενοι, καὶ τὸ προστυχὸν 
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, ΕΒΩ͂Ν , ϑ Ὡς, ἰ ΄, ᾽ Θ.ω , παρασύροντα, ταύτην μόνην τὴν ἐχχλησίαν οὐ θορυόεῖ᾽ δεδίασιν 

αὐτὴν χαὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμοί" καὶ βασιλεῖς πῦρ 

πνέοντες ταύτην μόνην οὐχ ἐμπιπρῶσιν, αἰδοῖ τοῦ ἀρχιερέως χαὶ 
" “ὦ .“-: πο! ὑ ὦ ὩΣ ΝΣ ὃ δὶ ᾿ ὔ ι τ 

φόθῳ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀξιώματος " δεδίασι γὰρ τούτου καὶ χεῖρας 

ἐπαιρομένας πρὸς τὸν θεόν, τάς τε προφανεῖς εὐχὰς χαὶ τὰς 

ἀφανεῖς, χαὶ τὴν τῶν δαχρύων ἐπιρροήν, καὶ τοὺς λεπτοὺς στε- 

ναγμούς, καὶ τοὺς τῶν γονάτων τύλους: πεφρίχασι τὴν τῶν 

νώτων ἐν ἀδύτοις χάμψιν, χαὶ διὰ ταῦτα οὔτε τις πράχτωρ 
᾽ ΒΝ ΕῚ - 

ἐχεῖσε βχρύς, ἢ ἵνα αἰνιττόμενος εἴπω, οὔτ κι ὡς: τοῖς τῶν 
᾿Αδι εἷς ᾿ ἐπα δας ΟΝ .5 εξ τ ᾽ ες Ἂ ᾽ ΠΣ ᾿ 

Εὐχαΐτων καρποῖς ἐνοχλεῖ, οὐ βροῦχος ἐμ ̓Θέδηχεν, οὐκ ἀχρὶς 

χαθίπταται, οὐ χάμπη συγχαταρρεῖ, οὐχ ἄλλο τι τῶν πιχρο- 
ἱ 

; “- “ἃ κ 

τέρων ἢ τὴν χαλάμην διαλυμαίνεται, ἢ τὰς θήκας κενὰς δεί- 

χνυσι τῶν χαρπῶν" ἀλλ οὐδὲ "ἰὴ ἀμπέλους διολλύει ἡ χάλαζα, 

ἀλλ᾽ αἵ γε ἐλαῖχι τιθήλασι, χαὶ τὰ δένδρα βρίθουσι τοῖς οἰκείοις 
.“ [ν4 ς Α 

χαρποῖς, καὶ χαθ᾽ ὥραν πάντα τεξρύγπταν: Οὕτως ὁ ἀρχιερεὺς 

ἀντ ἄλλου φυλαχτηρίου πᾶσιν ἐστίν, οἷχ δή τι χάλχεον τεῖχος 
Ρβ;, 

ὅλην τὴν ἐχχλησίαν περιλαμοάνων, καὶ πᾶν ἐκεῖθεν τὸ βάρ- 
Ε] ΄“ ᾿ » Ἢ ε Ψ ᾿ ἘΡΡῚ “Ὁ βὸ ἧς ὌΝ -, 

ὥχρον ἐμπιπρῶν, οὐχ ὡς ὃ ἐκ Σιχελῶν ᾿Αρχιμήδη ς μηχαναῖς 

τισιν ὀστοχπὰ- ἐχεῖθεν ἐχπυρρηνίζων, ἀλλὰ θείῳ πυρὶ χαταὰ- 
Ὶ » ϊ ᾽ ἣ 

ΑΨ ι ᾿Νδὰ ᾿ ὔ 
φλέγων τοὺς προσύλους χαὶ φρυγανώδεις καὶ τὴν γνώμην χαὶ 

’ 

τῊν προχιρξεσιν . 

Ἴσως μὲν οὖν τις τῶν πάντων ἐρεῖ, ὅτι χειρὸς εὐπορούσης 

ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐ φιλοτίμου νυχῆς" τί δ᾽ ἄν τις εἴπη περὶ ὧν πρ 
" ᾿ Ε ς Ἁ " 

τῆς ἀρχιερωσύνης, ὁπηνίκα οὐδὲ πολλα' τῶν ΧΡΡΡΤΗΝ ἡσᾶν αὺὐ- 

Ν δὲ ῷ ἰδ τῷ ἀφορυ. αί, λαμπρῶς κατ εσχεύ μεγαλοπρεπ ς ἀπειογάσχ- 
εν. -. δ ΝῬν͵, 

οὐῶρῳ ναὸν ἐπ αὐτῆς τῆς πα- Φ το; ὃν γὰρ ἤγειρς τῷ μάρτυρι Θ 
ὮΝ ΝΒ τ δεύ Ἢ ΒΕ. “- Ξ-"- Ρ̓ Εις δον ᾿ Α ᾿ τὰ 

τρίδος οὐχ οἶμαι δεύτερον εἰναι! τῶν περιοοήτων τινὸς χα! οὺς 
4 Ε] 7 - [2 κ Ἂ ι “- » Νὰ ον " -, 

βασιλεῖς ἀφι[δρύσαντο " οὕτω γὰρ χαὶ τοῦτον ἐδείματο καὶ πᾶν 

ὅσον λαμπρότατον οὐυμ ύσ νω ὡς ὙΠ τῶν ἄλλων τοῦτον 
ε τ“ νιχᾷν δύνχσθαι, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἑαυτοῦ ἡττᾶσθαι ἐφ᾽ οἷς μετὰ ταῦτα ὑ 7} 

πεποίηχε. Καὶ οὐ μέχρι τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἔστη, ἀλλὰ χαὶ 
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ψυχῶν κάθαρσιν καὶ σώματος ἁγνείαν οὐκ ἔξωθεν τοῦ νεοῦ, ἀλλ ἔ- 

σωθεν οἷονεί τινα ψυχὴν σώματι ἐπεισήνεγκεν " ἱεροὶ γὰρ ὕμνο! 

χἀχεῖος χαὶ θεοπρεπεῖς λειτουργίαι διηνεχεῖς, καὶ Ναζιρχίων 

χοροστασίχι οὐχ ἐλάττους τῶν Δαυϊτικῶν χορῶν, τῷ γε χαλ- 

λίστῳ τοῦ σχήματος παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐνομοθετήθησαν ἔνθα 
»Ξ ὯΝ ᾿ " 

ψυχῆς μὲν κάθαρσις τὸ φιλοσοφούμενον, ὕμνος δὲ εἰς θεὸν τὸ 

5." 
τελούμενον" χαὶ μεμίμητχι τὴν τῶν χρηπί ίδων τοῦ νεὼ πῆξι 

τῆς νομοθεσίας τὸ πέχγιῷ “ χὲ γὰρ ἔγγρχφοι περὶ ὧν τοῖς ἀσ 

ταῖς ἐνομοθέτησς διχτάς 
-- χ 

ς 

, 

ταρίξις τὼ πράγματι" 

εἰς, ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς φυλαχτηρίου αὐ- 

σται τοιγαροῦν ὥς πὲρ φιλότιμος χείρ, 

οὕτω χαὶ πλουσίχ ψυχή, ταμεῖον ἔχουσχ μὴ κενούμιενον τὸν 

θεόν- καὶ ὅπερ ταῖς εὐπόροις χερσὶ τὰ ταμεῖα χαὶ τὰ χιρώτ;Χ, 

οὕτω ταῖς μεγαλοπρεπεστέραις νυγχαῖς αἱ ἄνωθεν θησχυροί" κἂν 

βουληθείη πένης φιλόσοφος ὕδωρ οὐράνιον ἐπισπόσχσῆχι, ἄνο!- 

γήσοντα! τούτῳ οἱ μῶν, ἠκροῤ! τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἥττον ἢ τῷ 

Θεσθίτῃ, χἂν χρημάτ ν ἐπιδεηθείη ποτέ, ὃ τῶν πάντων πλοῦ- 

τὸς εἰς ἔρχνον τούτῳ παν χαὶ ὥςπερ τὴν θείαν ἐργαζ 7ο- 

μένῳ σχηνήν, οὐχ ἀρρένων μόνον βραχίονες εἰς τὴν ἐργασίαν 

λυσιτελήσουσιν, ἀλλὰ χχὶ τὸ θῆλυ νήθουσα: τοῖ: δαχτύλοις 

ἔρια βεύχμμένα καὶ ὑφάσματα συνεισάζουσιν. Οὕτω γοῦν καὶ 

τῷ νέῳ τούτῳ βεσελεὴλ χαὶ ὄντως τῶν θείων σχηνῶν ἀρχιτέ- 

χτονι, αὐτὸς ὁ παρὰ τῶν στοιχείων εἰσχγόμενος πλοῦτος, θεοῦ 

προστάττοντος ἄνωθεν εἰς τὸ -» ἤ Ἃ “σ΄ «2.} - γε “Ὁ ν ο( Ὁ: τε γνηματα φζάραξι. 

Μ Α ε “« 3 ᾽ ᾽ Εοιχα δὲ πολλὰ ὑπερόχίνειν τῶν ἀναγκαίων εἰρῆσθαι, οὐ 

0 
Ω ΠΥ. , - , , [72 » Βι, ’ 

γάρ μοι κατ ἐξουσίαν ὁ λόγος συντέθειτχαι ὥς περ ἐπ᾿ ἐλευθέρου 

ἀγῶνος, ἀλλ᾿ ὥ:περ εἰ χωμῳδίαν ἐποιούμην τινὶ τῶν ἀξίων ΕἾ] Ξ᾽ - "" τὴξρ μ᾿ Νὰ] - τττονου μ»ὴν τινι τῶν “τῳ 

᾽ ’ὔ “ 3 ’ "ἡ ἮΝἮ ΩΣ ς 3 λ 

ἀκούειν καχῶς, ἠσχύνθην ἂν τὸν χωμῳδούμενον, οἷος ὁ ἐμὸς 
: ᾽ “ "Ὁ “ 

τρόπος, βάλλων ἀπὸ τῆς σχηνῆς χαὶ πολλοῖς προσώποις τοῦτον 
ε ΄ ἶ » “ “Ψ “ 

ὑποχρινόμενος" οὕτω δὴ ἐρυθριῶ χαὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον τιμῶν, 

εἰδὼς ὅτ τι περ χαὶ τοῖς ὀλί ίγοις ἐπαίνοις ἀπέχθοιτο, καὶ βαληόναρβ 

ὺ ἄλλω: αὐτῷ χαὶ τὸ βρχνχ τῆς εὐφημίας πούσρημᾳ. Τοσοῦτον 
᾿ 
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γοῦν ὁ λόγος ζῶντι τῷ ἀνδρὶ ἐζημίωται, ὅτι μὴ ἔχει τῶν ἐγ- 

χωμίων ἐλευθερίαν, τοσοῦτον τὸ περιὸν τῆς ἀρετῆς τῷ ἀνδρί, 

ὅτι ὥς περ αὐτὸς τὴν χαλοῦ διώξας ἰσότητα, τὴν ἐναντίαν 

ὁδὸν πρὸς ἑαυτὸν ἔρχεται, καὶ εἰ ὐζοοιν μὲν εἴποι ἂν ὑπνώτ- 

τειν πολλά, χαὶ δικαιοσύνης ἐπιμελόμενος, ἀδικίαν ἑαυτοῦ χα- 

ταγνοίη, καὶ τὰ πρῶτα ὧν »ὥξορι χαὶ φρονήσεως, μή τ ̓ εἰδέναι 

τι τῶν ὅσοις σοφία ἐπιστατεῖ, μὴτε πράττειν τε χαὶ λέγειν 

ὁπόσα δὴ ἐν καιρῷ ποιεῖν προσποιοῖτο, ἀλλὰ τἀναντία πράττων 

ξς καὶ λέγων, ἐχ τῶν ἐναντίων ἡδέως ἂν αὐτὸν γράψειεν" οὕτω 

δὴ χαὶ τοὺς περὶ αὐτοῦ λέγειν ᾿λδώρν μὴ εἰ μὴ ἀτιμά- 

ζειν πείσειεν, ἀλλ᾽ ἐλαττοῦν ἐὐθίδο, σειε τὰ ἐγχώμια. 

αδιάν οὖν, εἰ μὴ τοῦτον ἐφοθούμην τὸν φόθον χαὶ ὑπώ- 
Ι 

πτευον τοῦ ἀνδρὸς τὴν εὐλάθξιαν, πάλαι ἂν χαὶ τοῖς Πχύλου 

πόνοις τὰ χατ᾿ αὐτὸν ἀπείχεισχ πράγματα" ποιοῦμαι δὲ ἐν τῷ 

λεληθότι πρὸς ὑμᾶς τὸν λύγον, ἵνα μὴ χό εὐκωμό πύ- 

θοιτο" εἰ γὰρ χαὶ μὴ σύμπασαν διελήλυθε τὴν οἰκουμένην 

χηρύττων τὸ Εὐαγγέλιον, υὴ ὃ εἰς ᾿Αρραοίαν ἀνελήλυθε, μὴ δὲ 

μέχρι τοῦ Ἰλλυριχοῦ προελήλυθεν, ἀλλ᾽ ἥν γε ἐκληρώσατο πόλιν 

καὶ Ἵ δ᾽ ἐπιστεύθη ποίμνιον, οὕτω δή, τὴν μὲν ἐτείχισε, τὸ 

δὲ ἔθρεψε χαὶ ἐποίμανεν, ὡς ἐκείνην μὲν ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς φυ- 

κοι χαὶ τῶν ἐγγὺς προθεόλῆσθαι πόλεων, τοῦτο δὲ μήτε 

πηγῶν ἀπορεῖν τῶν ἡδίστων, μήτε νομῆἧς τῶν τροφίμων, ἀλ- 

λ᾽ ἔχειν τὰς μὲν χαὶ ἑτέροις ποιμνίοις ἐχχεῖν, τῶν δὲ καὶ ἐτέ- 

βοὲς μεταδιδόναι" χαὶ θαλαττίους μὲν ἴσως οὐχ ὑπέμεινε κλύ- 

τοῖς δὲ κατ᾽ ἤπειρον χαμάτοις ἐστὶν ὅπη παραμετρηθείη 
᾿ “Ὁ ,ὔ τῷ Πχύλῳ. Περὶ δὲ τῶν σχανδάλων χαὶ τῶν πὺυ 

κε Ὁ] 
Θ᾽ Ω { ξ - ν ΟΎ ςν 

βούλοιτ᾽ ἂν εἴπῃ περὶ αὐτοῦ μεγαλοφωνότατα, χαὶ τοσοῦτον 
᾿ -ς 4 ᾿ ΡΞ ͵ ε’ ὯΝ ᾿ ἕῳ β-- 

αὐτῷ τὰ περὶ τῆς πυρώσεως, ὅτι μιηόενι τοῦ λοιποῦ σχανὸδχ- 
«ὠ 5 " ι “οο ν ΩΝ “ῳᾧ ἂν 

λίζεσθαι δέδωχεν, οὔτε περὶ τῶν μειζόνων, οὔτε περὶ τῶν ἐλατ- 
, ᾽ δ " ἂν Π 

τόνων" ἀνεῖλε γὰρ τὰ σχῶλχ πᾶσι καὶ τὰ προσχόμματα, καὶ 
ας » ὔ ’ Ὁ 3 

διέλυσε τοὺς ἐν μέσῳ φραγμούς, καὶ πᾶσιν ἐσπείσατο, καὶ 
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πάντας ἀλλήλοις εἰς ὁμόνοιαν συνεχέρασε, καὶ συνασθενήσας τοῖς 

ἀσθενοῦσι, νῦν ἐρρωμένος χαὶ ὅλος ὑγιὴς εὐεχτοῦντι παντάπασι 

τῷ ποιμνίῳ συνήδεται. Τὸ μέν τοίγε περὶ πασῶν μεριμνᾷν τῶν 

ἐχχλησιῶν, τοῦτο οὐχ ἄν τις ἀφέλοιτο τοῦ ἀνδρός, τεκμήριον 

τῆς τοιχύτης φροντίδος ποιούμενος τὸ οὕτω φροντίσχι τῆς 

ἑαυτοῦ, ὡς 1 παράδειγμα τοῖς ἄλλοις στῆσαι, εἰ βούλοιντ᾽ ἂν τῶν 

ὁμοίων ἔχεσθαι πράξεων τῷ γὰρ περὶ ἕν πιστῷ γεγονότι κατὰ 

τὸ Εὐαγγέλιον, ἀρχεῖ πρὸς τὸ χατὰ πολλῶν ἢ ἐπὶ πολλοῖς 

Οὐ γὰρ ὥς πὲρ φιλοπεμύ μενος τὴν χατ αὐτὸν ἐχχλησίαν παν- 

τοδαποῖς τρόποις συνηύξησς καὶ ἐχόσμησεν, ἵν᾽ ἔχοι χατὰ τῶν 

ἄλλων ἐν δ δὰ ἀλλ ὡς παντὸς ἐχόμενος τοῦ ᾿θείου σχοποῦ 

τὸν ἑαυτοῦ ζῆλον διὰ παρ ταύτης ἐγνώρισε" χαὶ εἴ γϑ ἐξῆν 

χαὶ πάντες ἐδίδοσαν, οὐκ ἂν ὥχνησεν ἁπανταχῆ διαοῆναι, χαὶ 

πᾶσαν ὑψῶσαι χαὶ χαλλῦναι υνητρόπολιν" ἔστι δὲ ταὐτὸ τοῦτ 

χαὶ ῥᾷστον ὁμοῦ καὶ ἐπίπονον τῷ ἀνδρί, τὸ 

ψυχῆς φροντίδα τὰς σάρχας ἐχτήκουσαν, τὸ δέ, διὰ τὸ τῆς 

γνώμης ἀξίωμα, πάντων ὑποχωρούντων καὶ ὑποστελλομένων 

αὐτῷ. Τοῦτο γοῦν ἔχει πλέον τοῦ Παύλου, ὅτι τῷ μέν, δι ὑ- 

περθολὴν τῶν ἀποχαλύψεων, ἄγγελος ἐδόθη Σατάν, ἵνα μὴ 

φαντασθείη τι χρεῖττον περὶ ἑχυτοῦ, μὴ δ᾽ ὑπεραίρηται ὅς τις ὃ 

Σατὰν οὗτος χαὶ ὁ τῆς σαρχὸς σχόλοψ, τῷ δέ, οὐδεὶς τῶν πάν- 

τῶν ἀντεπανίσταται, ἀλλ ὅπη δὴ καὶ χωρήσεις, ῥᾷττχ πάντα 

χαὶ ἕτοιμα, οὐδὲν ἔλαττον ἢ τῷ τοῦ ᾿Αμφιτρύωνος πᾶταν γῆν 

ἐπιόντι χαὶ τοῦ ἄγους καθαίρουντι χρῶμαι δὲ χαὶ τοῖς Ἕλλη- 

νικοῖς λόγοις ἐνιαχοῦ, οὐ τοῦτο βῆχνθα, ὅτι χωρὶς τὰ Μυσῶν 

χαὶ Φρυγῶν ὁρίσματα, οὐδ᾽ ὅτι μὴ δεῖ τοῖς ποτίμοις ὕδασι 

συγχρίνειν τὰ ἁλμυρά, ἀλλ ἐπειδὴ τὰ παρ ἡμῖν ὑπερύάλλει ἐν 

θχύμασιν, ἀποχρῶμαι ταῖς. παρ ἐκείνοις ὑπερθολαῖς, ἵν᾽ ἔχοιμι 

δειχνύξιν ὅτι υὴ δ᾽ ὧν Ἕλληνες ἐπ᾿ ἐξουσίας συμπλάττουτσιν 

ἔλαττον ἡμεῖς ἐπὶ τῆς ἀληθείας συνομολ ογούμεθα. εἶεν. ΠΞερ 

δὲ τῆς εἰς τρίτον οὐρανὸν ἀνχοάσεως χαὶ τῆς ἐκεῖθεν εἰς τὸν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ε- Ι 
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παράδεισον μεταθέσεως, χαὶ τῶν ἀρρήτων ῥήμάτων τῶν οὔτε 

νῷ «ληπτῶν, οὔτε γλώσσῃ ῥητῶν, οὔτε ἀκοῇ χωρητῶν, τί ἄν 

τις εἴπη, καὶ πῶς εἰς ταὐτὸν ἀγάγοι τῷ ᾿Αποστόλῳ τὸν εὐφη- 

μούμενον; οὔχουν ἐγὼ τὴν ἐνταῦθα σύγχρισιν ψεύσομαι, οὐδὲ 

ταὐτὸν πείσομαι τοῖς περιττοῖς σοφισταῖς, τῷ περιόντι τῆς 

“ὥ ᾿ λ πιθχνότητος καὶ τῆς περὶ τὸ λέγειν δυνάμεως εἰς ταὐτὸν ἄγουσ: 

τὰ ἀσύμθατα, ἔνθα καὶ τὸ μεῖζον ὑδρίζουσι καὶ τοῦ ἐλάττονος 

χαταψεύδονται. 

Ι Ὃ μὲν οὖν Παῦλο:, ἅτε δὴ χαὶ θείαν φύσιν λαχὼν καὲ 

χρείττονα χάριν τοῦ θείου πεπλουτηχὼς πνεύματος, χαὶ Βενια- 
ΕΣ 5 “- 

μεὶν τῷ ὄντι νεώτερος ἐν ἐχοτάσει προχηρυχθείς, ἐπῆρται πρὸς 
Ἁ ,᾿ οὐρανόν, λέγω δὴ τὸν τρίτον, τόν τε ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα διχ- 

Ἐ ΈΆΘΣ, ι " ι0 , τ τὶ ὸ) ,ὕ - νὸν ΔΛ 
βεοηχώς, αὶ τὸ ἃιϊι ερίον σῶμα Ο Π στερεῶμα τὴ ἐχχλησίᾳ 

7 - οὦὡ ᾽ » “» τ “ ᾿ 

φίλον χαλεῖν, χαὶ τῷ ἐν ἀρχῇ πεποιημένῳ παρὰ τοῦ ποιήσαντος " 
πεπλησιαχώς" τούτῳ δὲ οὐ τοιχύτη ἡ ἔπαρσις, ἐπεὶ μὴ δέ τῳ 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, οὐ τῶν νῦν, οὐ τῶν πώποτε, τίς γὰρ 

ἂν Παύλῳ γένοιτο παραπλήσιος; ἀλλ εἴ τίς ἐστι νοῦ θεωρία τις, 

χαὶ ἀνάφασις, χαὶ μερικὴ τῶν ὄντων κατάληψις, καθ᾽ ἣν οἱ οὔ- 

τως αἰρόμενοι καὶ φωνῶν τινων δοχοῦσιν ἀχούειν χαὶ συνξεῖναΐ 
, 

τισι θεοειδεστέραις δυνάμεσιν, ἦρται κατὰ ταύτην καὶ οὗτος, 
νον Ὁ βῥὰ τ γνλὶ ὩΣ. ἄρβαγλα ἀπ τσοι τ μ - καὶ ὑπεροὰς τὴν ἀχλὺν τῆς γενέσεως, καὶ εἰς τὸ ὕψος τῆς 

ἂς, Ὁ ὃ 6άε- ὌΑΤΨΨΡΘΙ ὰ Ν λΞ Ὡῳ κι ΓΤ Ὁ: κα ἀξ »" 
γνώσεως διαδάς" ὥς περ γὰρ τὸ τελευταῖον ἄχρον τῆς πράξεως 

τῷ πρώτῳ τῆς θεωρίας συνάπτεται, οὕτω χαὶ εἴ τις ἀχριθῶς 

θεωρήσειεν, εὐθὺς ἔχει τὰ χρείττονα, δυοῖν θατέρου συμθαί- 
Ρ ἢ 

γοντος, εἴτε τοῦ θεοῦ χατασαίνοντος εἰς τὸν νοῦν, εἴτε τοῦ νοῦ 
, “ 

πρὸς θεὸν ἀγναθαίνοντος. ᾿Αλλὰ τίς τόπος τῆς τοῦ θεοῦ ἀναπαύ- 
9 Ἧ 

σεως, ἢ τίνι τῶν πόντων γωρητὸς ὁ ἀχώρητος, οὐχὶ δὲ χαὶ 
᾿ν “ “ . ᾿ . ε - 

διὰ χενοῦ τοῦ παντὸς χωρήσει, κατιὼν ἢ ἀνιῶν, ὅς γε δὴ ἑχυτοῦ 

τὸ πᾶν συμπεπλήρωχε καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ἐφ᾽ ἑχυτοῦ ἕστηκεν; 
Μ , , ᾽ὔ 5 δ᾽“. - Ε] 7 

οὕὔχουν ἐχεῖνον γινώσχομιεν χαταθαίνοντα, ἀλλ ἡμεῖς ἀναθχί- 

γοντες, ἐλλόμψεις παρ αὐτοῦ εἰς τὴν ἐκξίνου γνῶσιν δεχόμεθα 
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χαὶ τὸ ἐνοιχεῖν γὰρ τὸν θεὸν χαὶ ἐμπερι πατεῖν ἡμῖν, χαὶ τὸ σὺν τῷ 
5 

πατρὶ δὲ τὸν λόγον συνιέναι χαὶ μονὴν ἐπὶ τοῖς θειοτέροις ποιεῖν 

χαὶ τἄλλα ὅσα οὕτως ἡ Γρχφὴ συγκαταθαίνουσα διαλέγεται, 

οὐ συγκαταθάσεώς ἐστι τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς σύμοολον, ἀλλὰ τῆς 

᾽ 

ΕΣ “ “- » » - Α » » “ 

πρὸς ἐχεῖνον ἡμῶν ἀναθάσεως" αὐτῇ γὰρ οὐσίᾳ καὶ αὐτῷ πρόγ- 

ματι ἅπαξ χαταθέθηχε πρὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν ὁ ταύτην 

προσειληφὼς τοῆκμάερε τρόπῳ καὶ ὃν οὐδ᾽ ἂν γνοῖεν οὐδ᾽ ἄγ- 
“ 

γέλοι, οὔτε τὸν πατρῷον χόλπον ἀφεὶς καὶ τὴν τῆς παρθένου 

γηδὺν οἰκήσας χαινοπρεπῶς. Εἰ γοῦν τεθεώρηκεν ὁ εὐφημού- 

ὑξνος, πάντως χαὶ ἥρπασται, τοῦτο γὰρ ὁ λόγος διηγωνίσατο" 
, ᾿ ᾿ κ ᾿ ὃς 2 ,ὔ ᾿ 

ϑν δὲ χαὶ πρὸς τὸν παράδεισον, ἔνθα καὶ μεμύηται τὰ 

ἀπόρρητα τῶν μὲν γὰρ ἐν οὐρανῷ φωνῶν ἴσως Ἐχοψλέος; ἡ δὲ 

χθαμαλωτέρα μετάθεσις διρήμδρζ ἐἰ τῷ θεωρῷ τὰ μυστήρια, καὶ 

δεῖ χαταθαίνοντας τοὺς μύστας ἐκ τῆς οὐρανίας περιωπῆς, μὴ 

εὐθὺς εἰς τὴν γῆν καθέλκεσθαι, ἀλλ᾽ ὥς περ ἐν ἐλάττονι σταθμῷ 
ΓΩ 

υεταθάντας εἰς τὸν παράδεισον, χάχεϊ τῶν προσφυῶν μυστηρίων 
.- 

Ἃ " ΓᾺ -- ε ’ " 

ἀξιωθέντας, οὕτως ἐξ ὑπογύου πρὸς τὴν γῆν χατιέναι. 
“- ν᾽ [ ᾿ ὸ 

Τοιοῦτος ἡμῖν ὁ θεῖος ἀρχιερεύς, τοῖς μὲν ἄχροις ἀ πειχασμέ- 

νος, καί τινα σκιὰν ἔχων τῆς ἐχείνων μορφῆς, τοῖς δὲ μέσοις 

ἀφωμοιωμένος, τῶν δὲ μετὰ τούτους ὑπερανέχων. Ἔγωγ᾽ οὖν 
» κ .“ “Ὁ “ , Ὁ ν᾽ ᾽ » “ν᾿ 

αὐτὸν ὥς περ χαθυφῆχα τοῦ Παύλου, οὕτως εἰς ἶσον ἄγω τῷ 
5. δ "Ὁ 3 

Σαμουὴλ χαὶ τῶν μετ ἐκεῖνον ἀρχιερχτευσάντων προτίθημι" 
: ᾿ 

προχέχληταν γὰρ καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ μόϊοις χαὶ τῆς ἐπ ὠμίδος 

χαὶ πρὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ἠξίωται, καὶ ὌΎΡῬΗΝ τῷ ἐλαίῳ τῆς 

χάριτος, ἐντὸς δὲ τοῦ χαταπετάσματος οὐχ ἅπ αξ, ἀλλὰ πολ- 

λάκις τοῦ ἔτους γίνεται, χαὶ τὴν κιθωτὸν δρᾷ ἀτρ Θ᾽ ᾿- ὕ ῷ ς Ω ΝΞ 

ὄμμασιν, οὐχ ἐν τοῖς συμθόλοις, οὐδ᾽ ἐν τοῖς χρυσοῖς Χερου- 

βίμ, ἀλλὰ καθαρῶς καὶ γνησίως δορυφορουμένην ὑπὸ τῶν 

ἄνωθεν τάξεων, φημὲ δὴ τὴν παρθένον χαὶ θεοτόχον, ἧς ὁ σω- 

ματικὸς τύπος αὐτὸ δὴ τοῦτο σύμθολον χαὶ προχάραγμα. Δήλῳ 

δὲ πολλάχι: θείῳ πυρούμιενος, πῦρ μὲν οὐχ ἐφέλκεται ἐπὶ τοὺς 
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πονηροτέρους οὐράνιον, οὐδὲ δι ἀμφοῖν τῶν ἀσελγαινόντων τὸν 

σειρομάστην ὠθεῖ, ἀλλὰ παρρησιάζεται κατὰ τῶν ἀσεθούντων, 

χαὶ τὴν πλάνην αὐτοῖς ἐλέγξας χαὶ διασείσας υξτατίθησι πρὸς 

εὐσέόειαν ἀναλύει τε τὴν τῆς ἁμαρτίας πλοχὴν καὶ τὸ τῆς 
! 

, 
αἰσχύνης αἴσχος ἐν τῇ διχιρέσει προδείκνυσι, χαὶ οὺὃς ὁ τῆς 

ἐπιθυμίας οἷστρος εἰς μισουμένην μίξιν συνέπλεξε, τούτους ἐν- 

τεῦθεν ἀποδιελών, ἑνοῦ τῷ θείῳ σχοπῷ χαὶ τῷ τῆς σωφροσύνης 

θεσμῷ. Οὐ ταῦτα μείζω τῶν πάλαι θχυμαζομένων ; ἔμοι γοῦν 

χριτῇ, καὶ εἴ τις ἕτερος τὴν διὰ λόγου παιδαγωγίαν χρείττονα 

πάσης ἡγεῖται τομῆς τε χαὶ χαύσεως. 

Εἶτα τί, ὦ τιμία μοι χαὶ αἰδέσιμος κεφαλή; πρὸς σὲ γὰρ 

ἤδη τὰς τοῦ λόγου μεταθάλλω ἡνίας, ἵνα σοι ἐγγύτερον χαὲ 

γνησιώτερον διαλέξωμαι, εἰ δὲ χαὶ ἐν μέρει καθάψωμαι, ἸΠΡῸς 

τὸν λόγον ὑπένεγχαι, χὰἂν εἴσοι τὸ ἀπόρρητον ἐχχαλύψω, μὴ 
Ν 

ἐρυθριάσῃς, οὐ γὰρ ἵνα σοι ὸ 

᾿ ἐλέγξω, πρὸς δὲ καὶ ἐπίσχω τοῦ ἐνθυμήματος σοι τῊΝν γνωμὴν ξ ΞΎ ᾽ 17. - ᾧ ...“- ν᾿ “ ὴμ. 47 

ἡμοσιξύσω τὸ κεχρυμμιένον, ἀλλ᾽ ἕνα 

ἔχφορον τοῖς πολλοῖς ποιήσομαι τὸ τέως ἀπόρρητον" εἰ μὲν 

γὰρ ἔδειν ἄνωθέν σοι τὸ βεθουλευμένον δεδόσθαι, ἵν ὥς περ εἰς 

τὴν ἀρχιερωσύνην ἐχ τῆς προτέρας ζωῆς μετελήλυθας, οὕτω 

δὴ πάλιν ἐντεῦθεν εἰς ἑτέραν βπσαχοο σειὰς Χρείττονα, ἐδ-:ξά- 

Ὧν ἂν ὡς θεῖον τὸ βούλευμα, καὶ συνεθούλευσα ἄν σοι μὴ δὲ 

εθουλεῦσθαι περὶ τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ αὐτίκα χαταπράξασθαι 
; 
ὃ κ 

ν ἐντεταλμένον ὡς ἄνωθεν ἧχον καὶ τοῦ θείου βουλευτηρίου " 

ἐπεὶ δέ, οὔτε θείας περὶ τούτου ἠκηχόεις φωνῆς, οὔτε παρά του 

τῶν χρειττόνων ἐχρηματίσθης δυνάμεων, τὰ τῆς ἱερωσύνης μὲν 

ἀποθέσθαι σύμόολα, ἐπ’ ἄλλον δὲ σαυτὸν βίον μετενεγκεῖν, πόθεν 

οὕτως ἰσχυρογνώμων περὶ τοῦ δεῖν ὑποδύσχσθαι τὸν ποδήρη 

χαθέστηχας; ὅτι δεῖσο! τῷ σώματι ἀναπαύσεως, καὶ τῶν πολλῶν 

ἀπηλλάχθαι πόνων τε καὶ χχαμάτων ὧν τοῖς λογικοῖς εἰσενή- 

νεξζαι θρέμμασιν; ᾿Αλλ οὐ τοῦτο θεὸς βούλεται μέχρι μέν τινος 
Ρ» " ΒΞ. ἤὮὶ ἐν». υὲ- ΡΣ ΑΔΟΣ ᾿ , Υ δ᾿ 
ἐργάζεσθαι ἡμᾶς χρθτὴν χαὶι ἐπλυζανξιν τὸ τάλαντον, εῖτὰ ὁὴ 
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ὑετατίθεσθαι τοῦ σχοποῦ καὶ ἵττασθαι τοῦ προσωτέρου δρόμου 

καὶ τῆς συνεχοῦς συντονίας, ἀλλ᾽ ἀειχινήτους εἰναι πρὸς τὸ χα- 

λόν, ἄχρις ἂν πρὸς τὴν πηγὴν ἔλθωμεν τῶν τῇδε ἀπαυγασμιάτων, 
» ,ὔ ᾿ ᾿ Α ι ν δ΄ 

ἔφησέ τις σοφὸς χαὶ παρὰ σοὶ θαυμαζόμενος, χαὶ στῶμεν χαὶ 
-- ᾽ ΄ ᾿ νω ᾽ ; «“ Ν᾽. ἃ » , ε , 

τῆς ἐφέσεως καὶ τῆς ἀναθάπεως. Ἕως δ᾽ ἂν ἀθέχτος ἡ τοιαύτη 
“- τ πηγή, φωτὶ δχδαλιϊόμεθα φῶς, χαὶ ἀμαυροτέρῳ Ὁ ρέων ι 

χαὶ τοῦτο γὰρ τοῦ αὐτοῦ χρατῆρος" ἀλλ οὐχ ἀμολυντέον ἡμῖν 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξεπίτηδες, οὐδὲ τὴν πορείαν ἀναλυτέον, ἵν᾽ ἀπὸ 

φωτὺς μείζονος ἔλαττον θεασώμεθα, ἀπὸ δὲ τῶν ἄχρων περάτων 

ἐς τὴν μεσημορινὴν ζώνην ἀναποδίσωμιεν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἱερα- 

πεύειν τοιοῦτόν ἐστιν, ὁποῖον δὴ τὸ παλαίειν, ἢ τὸ παγχρα- 

τιάζειν, ἢ ἀκροχειρίζεσθαι, ἵν᾽ ἐπειὸν παρηχμακώς τις ὀφθείη, 

αύσοιτο τοῦ ἐπιτηδεύματος" οὐ γὰρ τὰ πολλὰ χειρῶν τῇ 

ἀρετῇ δεῖ, χαὶ ποδῶν χινήσεως, ἀλλ ὀλίγα μὲν γλώττης, τὰ 
Α 

πολλὰ δὲ χινήσεως νοῦ χαὶ τῆς πρὸς θεὸν ἀναθάσεως" τοῦτο 

γάρ ἐστι τὸ θεῷ λειτουργεῖν, τό, τὸν νοῦν ὑποδύεσθαι καὶ ὁρᾷν 

δι αὐτοῦ τὰ ἐν τοῖς ἀδύτοις υὑυστήρια. Ὥς τ᾽ εἰ υὲν εὖ ἔχων 

σώματος, ἐρρῶσθαι φράσας τοῖς πράγμασι, τὴν μετὰ τῶν πολλῶν 

ἐχχλίνεις διατριοήν, ἐντολὴν ἀθετεῖς, χαὶ νόμων χαταφρονεῖς 

ἱερῶν " εἰ δ᾽ ἀπηγόρευχέ σοι τὸ σῶμα πρὸς τοὺς ἐν τ 

ρωσύνῃ καμάτους, οὐδεὶς λόγος σΞ ἀναγὰ ἀζει τῆς αὐτῆς ἔχεσθαι 

σοντονίας, οὐ μόναι γε εἰ χαὶ τοὺς πυρέττοντας ἀναγχάσαιμι 

ἱππόάζεσθχί τε χαὶ προϊέναι χαὶ πὐϑεδκλοίων τῶν πόλεων" 

ἔπειτα χαὶ οἷς πεποίηχας τἀναντία βεοούλευσαι συναγαγὼν 

γὰρ διεσπ παρμιένον τὸ ποίμνιον, καὶ ΝΕΜΟΝ χαμάτοις χαὶ πόνοις 

εἰς τὴν αὐτὴν μάνδραν εἰσαγαγών, εἶτα διασπείρειν ἐπιχειρεῖς 

χαὶ διχιρεῖν τὸ συνημμένον, καὶ ἀπελαύνειν εἰς ὄρη καὶ τς 

χαὶ βάραθρα ἀφ᾽ ὧν συνηγήοχας" καὶ ταὐτὸν ποιεῖς, ὥς πὲρ ἂν 

εἴ τις στρατηγὸς τειχίσας πόλιν καὶ περι φρά άξας ἵνα μηδὲν ἐξ 

ἐπιδρομῆς πάθη, ἔπειτα ταύτην ἀφείς, ἐφ᾽ ἑτέραν βαδίζοι ἀτεί- 

χιστον" ἀλλ, ὦ μαχάρις, εἴποιμ᾽ ἂν ἐγὼ πρὸς αὐτόν, εἶτ᾽ οὐ 
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δέδιχς μὴ θᾶττον τὸ ἽΝ χαθαιρεθείη οὐκ ὄντος τοῦ περιέ- 

ποντος; τὴν αὐτὴν δὴ καὶ πρὸς δὲ φωνὴν ἀφίημι, ὅτι σοι αὐτίκα 
“Ὁ ᾽ Ἁ 

χαὶ τὸ ἔρεισμα αὐσθναλν ἐφ᾽ ᾧ δὴ πολλὰ πεπόνηκας, καὶ ἡ 
" , 

περιθολὴ διαιρεθήσεται, καὶ ] ἁλώσιμος ἡ πόλις γενήσεται. 

᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν ἦν σοι τὸ ποίμνιον ὁποῖον δὴ τὸ τῶν πολλῶν 

ἱερὸν πόλεων, ὀλίγον καὶ εὐαρίθμητον, καὶ τοῦτο νοσοῦν, πρὸς 

δὲ χχὶ πόας χαὶ μάνδρας δεόμενον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως ἀποστατέον 

ἣν σοι τούτου, οὐδὲ τὴν ποιμαντικὴν ῥάθδον ἀπορριπτέον, οὐδὲ 
ὰ διαθοχυστέον τὴν σύοιγγα, ἀλλ ἔδει χαὶ τὸ νενοσηχὸς ἰάσασθαι θ ΘΙΎΥ 

Α ι , ᾽ ἣ ᾿ ι ἣ ὃ , 
χαὶ τὸ πεπλανηϊλενον ἀναχαλέσχσθαι, καὶ τὸ διεσπαρμένον συνὸ- 

} 1 

γαγεῖν" ἐπεὶ δέ σοι χαὶ ἡ ποίμνη πολλή, καὶ ἡ μάνδρα πλᾷ-- 

τεῖχ, χαὶ ἡ νομὴ δαψιλής, οὐχ οἶδα ὅντινα δὴ τρόπον βεθού- 

λευσχι, τῶν χχλλίστων ἀφέμενος, τὰ χείρω τούτων ἀλλάξασθαι. 
ΒΕ ,ὔ δ... Ν " ἡ Εν. ὩἝἍ - ᾿ » 4 ε ε 7 

ΕἼοικας δέ μοι οἴετθαι τὸν ἐφ ἡσυχίας βίον αὐτόχρηνα ὁμιλίαν 

τε πρὸς θεὸν εἶναι χαὶ ἐπιτυχίαν χρειττόνων, χαὶ λογισμῶν 
ἩλΣ λ, ὴ ᾽ 

ἐν ἂν: ἢ ἀνάπαυσιν. Ὅτι υὲν οὖν καὶ χάρις τουχύτη τοῖς 
» “Ἃ " , 5» δ. 5 Δ΄ ι ΕΣ ᾿ 

ουσι γίνεται, οὐχ ἂν ἀρνηθείην, ἀλλ ἐνίοις, καὶ οὐδὲ 

τούτοις ἀεί, οὐδ᾽ ἐπὶ πολύ, ἀλλ᾽ ὥς περ ἀστρχπὴ ὁμοῦ τε ἔλαμψε 

χαὶ παρελήλυθε τὸ φανέν, χαὶ τοσοῦτον μὲν ἡ εἰρήνη, τὸ δὲ 

λειπόμενον μέρος τῆς ζωῆς οἱ κίνδυνοι" τῷ δ᾽ ἀρχιερεῖ ἔστι μὲν 
᾿ 

πολλάχις χαὶ πράγματα, τὰ δὲ πλείω εἰρήνη ψυχῆς καὶ κατά- 
Ἐν. ὦ “' - ᾽ 

στασι:" χαὶ ἵνα τ ἀκριθὲς εἴποιμι, ἣν νοὺς ἐπιστατῇ φιλόσοφος 
“- “Ἅ ΟΣ “ 

πᾶσι πράγμασιν οὐδὲν ἂν ἀηδὲς τοῖς μεταχειρίζουσι ταῦτα 

γένοιτο" σοὶ δὲ αὐτὸ τοῦτο ΠΡ ΣΝ τυγχάνοντι, τίς ἐπήρειχ 

παρὰ τῶν πραγμάτων γενήσεται; ὥς περ οὐδὲ κυθερνήτη παρὰ 
ι 

τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ στρέψει χαὶ ταστοέψει τοὺς οἴαχχα 
ἴ ! : 

᾿ 

χαὶ 1 ἡΝδυδκυῤοαωι ἐπιστημύνως τὴν ναῦν. 

Εἰ μὲν οὖν αὐτόθεν μΑ χρξιττόνων χχτέγνωχας, ἄλλο τοῦ- 

τ ἂν εἴη πρᾶγμα, χρεῖττον συμθουλῆς τε χαὶ παραινέσεως" εἰ 

δ᾽ ἕπεσθαι λόγοις χρείττοσι βούλοιο, οὐκ ἂν οἶμαί σς καλλίοσιν 
᾿ ᾿ » Ω ᾿ Ν 

ἐντυχεῖν, καὶ αὐτὸς ἂν ἐρεῖς, ὅς γε δή μοι καὶ τοὺς πρώτους 
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» ΩΣ 

λόγους κατασπείρας ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἐπὶ πᾶσι πρωτείου πα- 

ραχωρεῖς. 

Ἔχεις οὖν ἤδη φίλτατε πάντων ἀνδρῶν, παρ᾽ ἡμῶν καὶ τὸν 

λόγον καὶ τὴν παραίνεσιν, τὸν μὲν ἐπηγγελμένον πάλαι σοι 

χαὶ ὡς χρέος ἐχτετισμένον, εἰ χαὶ μὴ αὐτὸς τὴν ὀφειλὴν ἐθέ- 

λοις λαθεῖν, τὴν δὲ ἀπ' εὐνοίας ἅμα σοι προσενεχθεῖσαν χαὶ 

ἀχριθοῦς διασχέψεως οὐ γὰρ ὡςπερεὶ χοινωνῶν σοι τοῦ π ράγ- 

ματος, ἔπειτα δέδια μὴ τοῦ μέρους αὐτὸς στερηθήσομαι. 

Ε᾽ μοὶ δὲ τίς ἀποδώσει ἐξα λόγον ἢ ἢ ζῶντι, ὃ ΟΡ ΕΣ ΜΣ 

πολλοῖς μὲν γὰρ αὐτός, ε ἐ δὲ βούλει χαὶ ξύμπασι τὰ 

συγγράφειν ὑπέθηκα ἀφορμάς, οὐκ οἶδα δὲ εἴ μοι περ 

λόγον εὐγνωμονήσουσι, μᾶλλον δὲ θάτερον δέδοιχα, ὅπερ οὐχ 

ἂν εἴποιμι, καὶ μᾶλλόν γε τοῦτο βουλοίμην ἢ συγκχεχῦσθαι - 

ἀλλ εἰ μὲν ἀρχέσει μοι τὸ ζῶν ἦθος χαὶ τὰ συγγράμματα, 

πέλω τὸ ἀποχρῶν μοι ἐγχώμιον, εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλά μοι χαὶ 

τοῦτο κέρδος ἀμννημονεύτῳ κεῖσθαι ὑπὸ τὴν γῆν, οὔτε τιμω- 

μένῳ πέρχ τοῦ δέοντος, οὔτ᾽ ἐλεγχομένῳ ἐφ᾽ οἷς βεδίωχα 

μόνον εἴη μοι θεὸς ἵλεως παρ οὗ μοι χαὶ τὰ χρείττω συμθέ- 

βηχε, χαὶ ᾧ μόνῳ τὴν ἐμὴν ζωὴν ἀνχτέθειχα, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα 

εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. 



ν. 64. 
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εἰς 

᾿Απολογὴητιχοὶ λόγοι. 

1. Τοῦ αὐτοῦ, πρὸς τοὺς βασκήναντας αὐτῷ 

τῆς τοῦ ὑπερτίμου τιμῆς. 

Οὐθ᾽ ὑμῖν βασκανίας πεοιλείψεται ἀφορμή, οὔτ᾽ ἐμοὶ τιμῆς 

ὑπόθεσις καὶ αὐξήσεως ἐμοίτε γὰρ οἱ βασιλεῖς εὖνοι, κἀγὼ δὲ 

ἐχείνοις ἐν χαιϊροῖς λυσιτελής τε καὶ χρήσιμος, ὑμεῖς τέ μοι 
’ Ἂς 7] ΕῚ Ά οἾ ἐν “- 9 5) ιν ἡ 

δύσνοι ἀεί, χἀγὼ πρὸς ὑμᾶς ἀλυσιτελής " καὶ γὰρ ἔσθ᾽ ὅ,τι ποι- 
, ’ « 9 ἢ κι ,ὔ ’ 

σα: νοσούσας ὑμῶν ἰάσομαι τὰς ψυχάς; εἴ τε γὰρ λόγους δὴ- 
7 , “τὶ δ) - -“ -“ Μ 

ὑμουργήσω χαλούς, αὐτὸ δὴ τοῦτο βάσχανοι τῶν χαλῶν, εἴτε 
Ν “ » ᾿ ᾿ . ζ΄» εὶ ὃ) ᾿ » ͵ ᾿ 

τὸ ἦθος ἐνδείξομαι, ὃ δὴ πρὸς πάντας εἰμὶ εὐμενής τε καὶ 
“ -“ “ 5 Α ᾿ ᾿ ᾽ ,ὕὔ , 
ἵλεως, ὅτι τοιοῦτος ἀλλὰ μὴ τὸ ἐναντίον, φθόνου οι μεστὴν 

χαὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ψυχὴν δείκνυμι " εἰ δὲ χαὶ εὔνοιά μοι τὰ 

παρὰ τῶν βασιλέων γεγέ ἔγηνται, τοῦτο δὴ τὸ χεφάλαιον. τῆς 

χαχοηθείας ὑμῶν. Ἡδέως δ᾽ ἂν πυθοίμην ὑμῶν, πότερον μᾶλλον ὧν 

αἱρήσεσθε, εἰ ἀλλοιωθεὶς αὐτὸς τὴν γνώμην ἄχθος ἀοούρης ἐτώ- 
“ ωῇ» 

σιον ἔσομιαι, ἢ ἔχειν μὲν οὕτω τῆς ἕξεως, ἐλάττους δέ μοι στέφανοι 

γίγνοιντο; ἀλλ᾽ εἴτε τοῦτο, εἴτ᾽ ἐχεῖνο ΜΥΡΥΝ ὑου, δυσμενῶς 
᾿ ἕξετ Η Α “ Ἁ ϑις τ - ᾿Έ, 

αὖθις θατέρῳ ἕξετε " ἔστι γὰρ ὅτε παρᾶ θάτερον τοῖν μεροῖν γί 

γνομαι, οὐ γὰρ ἜΝ τοῖς ἀρίστοις στεφάνοις ἀναδοῦμιαι τῶν 
“ ε “ } ἢ ᾽ὔ - , , Ζ 

λόγων, ἡμεῖς δὲ καὶ τότε τῷ φθόνῳ τηχόμενοι διαρρήγνυσθε. 
ν -“ μι “- Χ 

Θαυμάζω δὲ ὑμῶν ὅτι πολλάχις ταῦτα πεποιηχότες ἢ πε- 

πονθότες ἐμοί, χαὶ μηδὲν πλέ γόντες τῆς γαχοηθεί ὶ τονθότες ἐμοί, χαὶ μηδὲν πλέον σχόντες τῆς χακοηθείας χα 

ἀθελτηρίας, οὐ πρὸς τὸ μέλλον ἐσωφρονίσθητε, ἀλλ᾽ ὥς περ ἐμὲ 

ἀναποδίζειν οἰόμιενοι ἢ ἐμποδὼν ἵστασθαι, ἀλλ᾽ οὐ σφᾶς ἑαυτοὺς 

συμποδίζειν, τοῖς αὐτοῖς ἐπιοάλλετε " οὐκ ἔστι δὲ ὁπότε προσ- 
ΡΕ;..- ᾿ , » ͵ Ἀ᾿ ΒΝ , -Ὁ “Ὁ ,’, 

χεκρουχότες ἐμοῖ, μὴ πεπόνθατε υᾶλλον ἢ πεποιήχατε. 
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Κἀγὼ υὲν οὔὗτε ἀνταγωνίζομαι πρὸς ὑμᾶς, οὖτε ἀντιπαλαίςξι" 

αἱροῦμαι, ἀλλ ἢ ἀτρέμας ἵσταμαι, ἢ βαδίζω τὴν τεταγμένην, 
» δ ᾽ὔ » ᾽ὔ ΡΥ «ὦ “ ΕΣ "- » . 

οὐδετέρωσε ἐπινεύων, οὔτε τοῖν ποδοῖν, οὔτε τοῖν ὀφθαλμοῖν" 

ὑμεῖς δὲ χχτόπιν ἐμοῦ ἐπόντες κα κεχράγατε μὲν ὁπόσα παΎ λώσιοι 

χόραχες τὸ τοῦ Πινδάρου φᾶναι, ἐμοὶ δὲ οὐδὲ τὴν ἀχοὴν βραχὺ 
, χατασείετε, ὥς πέρ τινες ἀρουραῖοι μῦες ἀετοῦ καθιπτάμενοι" 

χἀγὼ μὲν ἐπὶ μεῖζον αἴοομαι καὶ περιπτύσσομαι, ὑμῖν δὲ αὖθις 

αἱ μυωξίχι ἡ συνήθης καταφυγή. 

᾿Ἐστὲ δὲ εὐήθεις οὐδὲν ἧττον ἢ χακοήθεις δέον γὰρ τοῖς 

ἰσοπάλοις ἀνταγωνίς ζεσθαι χαὶ τοῖς ἴσοις ὅλως ἀνθαμιλλᾶσθαι, 

ὑμεῖς ὥς περ καχοὶ κῦνες, τὸν μὲν λαγωὸν οὐ μεταδιώχετςε, 
. ι ᾿ ἘΞ ᾽ ᾽Νδ ᾿ ων " 7, 

εἰθισ σε γον τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἠθάδων χαὶ προσεγῶν ἀπογνὸν- 

τες, ὧν οὐχ ἐφιχνεῖσθε τῇ φύσει κατὰ τούτων ἐνάλλεσθε. 
Εἰ ἢ Α ᾿ Ρ Ῥ »"- ᾿ ᾿-" ἠδὲ τ ἢ ἴῃ» ᾽ - 

ι μὲν γᾶρ οὐ χρίσις χα! ψῆφος, οὐὸε ἀντίδοσις αἰτιῷτο] 
ΕΗ 3 ε Ὁ» 

ἔμμετρος, ἀλλὰ πάντα ὥς περ᾿ αἱ χάλαζαι ἡὐλϑινς, οὐαβλῤφα ἄνω- 

θεν εἰχῇ καὶ ὡς ἔτυχεν, εἶτα δὴ ἐμοὶ κατὰ τύχης ἀναλογίαν 

τὰ χρείττω συνεπεπτώχε'!, εἶχεν ἂν ὑμῖν ἡ βασχανία λόγον- 
7 ΕΣ ᾿ Α ,ὔ 

πει δὲ παντὰ τοι: Χρείττοσιν ἠρίθμηται χαὶ ἠχρίοωται, χαὶ 

ὥς: ἀὴ τῷ πρώτῳ ἀνθοώπῳ ἐπὶ τοῖς θηρίοις τὰ ὀνόματα τέθειται 

) 

᾿ , -" ,ὔ - δ. ᾿ ᾿ Ὡς να πιὰ ᾿ υζς 7 

χατὰ τὸν λόγον τῆς φύσεως, οὕτω ὁὴ χαὶ ἐφ ἡμῖν τὰ ἀξιω- 

" 

ματὰ διπτεῖται χατὰ τὸ μέτοον τῆς ἕξεως, τί ἡ μᾶλλον τὸ τα - πωλωα Φσννυ. ν ν᾿. ν υ ν τ ν Ὶ “- ) .Ὶ μ. 

ἣ 
Ψ 

» 
» 2 εὐδόκιμον τῆς χρίσεως ἀποδέχεσθε, ἀλλὰ τὸ σὺν λόγῳ ὕὑμε 

᾿ ᾿ ᾽ ΝΟΦΤ,; 

ἀλογίστως χαχίζοιτε; Λογίσασθε γάρ᾽ ἦσαν πρὸ τῶν ἀντιὸδό- 
, . » ᾽ὔ ᾿ 

σεῶν χαὶ πόνοι χαὶ χάματοι, τὰ μέν, ἐν λόγοι, τὰ δέ, ἐν 
, ν᾿ ὦ , Ὅ, ὁ αν ΕΣ δ ΓΞ , 

πράγμασι" χαὶ ἵνα συγχαλύψας ἐρῶ, ἔδει δραμεῖν, ὑμῶν πλέον 
ὃ , Α » ᾿ , “- " 

δε ράμηχο." πυγμὴ προὔχειτο, χαὶ πυχτιχώτερος τῶν ἄλλων 
. ,ὔ Ρ δί ε Γὰ ) " » α ! ε Ρ. ε ΡᾺ , νά » ᾿ 

ἐγώ" δίσχου βολή, καὶ ἀνέρριψα ὑμῶν ὑψηλότερον ἠκόντισχ 
ΤΥ. ε “αὐ... “Ὸ , ε “- ᾿ , 

καὶ ἐτόξευσα ὁπόσον οὐδεὶς τῶν πάντων ὑμῶν" τὸν πένταθλον 

διηγωνισάμην χαὶ τὸν παγχράτιον" εἴπω καὶ τὰ λανθάνοντα 
΄΄ Ωρ «« " τ “ ͵ὕ : » - " , 

τοῖς πολλοῖς" προύστην τῆς φάλαγγος, ἐξιππασαρΐην, ἔννομα ἜΞ 
, ᾿ » ἦν 1 Α , Ω Α 

μοι πάντα χαὶ οὐδὲν παρὰ τὸν χαϊνόνα "],.... ἐχ 
ΞῸ 
ἡσάμιην χαὶ 
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6. τοῖς οἰκείοις, ἐπειδὴ χαὶ τούτων καιρός" ἔγραψα ὅ φησιν ὁ 
Δ “ Ἂν χὰ Α 3 Ἃ ῳ Παιανιεὺς χαὶ ἐπρέσοευσλ!...... ἐκεῖνα δ᾽ οὔχ, ἢ τοῦτο μὲν 

πλέον, ἧττον δὲ τὸ λοιπόν; ἀλλὰ καὶ ἐδημη γόρησα ὑσολος 3 δύο, 

᾿ 

Ι [σε!υνότερον τοῦ Πυλίου γέροντος, χαὶ προήγγειλα καὶ ἐξήγ- 

προφήτης ἦν χαὶ ἐπὶ τούτῳ τεταγ- γειλα οὐδὲν ἔλαττον ἢ εἰ 

μένος παρὰ θεοῦ. 

Τῶν δ᾽ ἄλλων, οἱ μὲν ταῦτα, οἱ δ᾽ ἐκεῖνα ἠρίστευσαν, χαὶ 

οὐδεὶς ξύμπαντα, εἰ ὃέ τις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐγὼ χαὶ αὐτοὶ φαίη- 
᾽ "ἮΝ » λ “ 3 “- κε τ ἄν, οὐδ᾽ ἐννόμως χαὶ μετὰ τῶν ἀμέμπτων θεσμῶν " εἶτα τί; 

Ἂν “ δ᾽» . ᾽ μ᾿ 

το δ᾽ ἀγὼν ὅσα γε ἐπὶ τῇ ἱππασίᾳ καὶ ταῖς ἡνιοχήσεσι, συνει- 
μ 

ἐ 

ς "»» ᾿ ᾿ “Ὁ “9 » 

στήκει ὃ ἔτι τὸ θέατρον, χαὶ ὑψοῦ βραθευτὴς ὁ ἀγωνοθέτης 
ΩΣ « - - Ὁ ως» 2 Ὁ 

μετρῶν ἑκάστῳ τὰ τοῦ καιροῦ χαὶ τῆς ἕξεως ἐνταῦθα τοὺς 
᾿ » “. ᾽ ὔ ι 5 , 5» » ΕΣ ᾿ Α 

μὲν ἄλλους ἀπηριθμήσατο καὶ κατὰ συνέχειαν ἔταξεν, ἐμὲ δὲ 

ὡς χορυθαιόλον καὶ τῶν ἐπικούρων καὶ Τρῴων προέκρινε, χαὶ 

τοῖς ἀριστείοις στεφάνοις μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐχόσμησε, καὶ 
. Α ᾿ Δ Χ5 ᾿ 

ουτον τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους τιμήν, οὐ τῷ ὀγόματι μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τῷ πράγματι τέθεικε. 

᾽ ,ὔ 

ασυγλριτ 

Καμοὶ μὲν οὐδὲν ἧττον χαὶ αὖθις τὸ ἦθος ὁποῖον καὶ προτοῦ, 

ὑμῖν δὲ τοιοῦτον μέν, οὐ τοσοῦτον δέ, ἀλλὰ πλέον καὶ πρόσθε 

χάχιον" ἕως τίνος οὖν οὐχ ἑαυτῶν γένοισθε, οὐδὲ τὴν ἧτταν 

ἐνέγχοιτε, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς τε χαὶ ἀλλήλοις διχφθαρήσεσϑε; ἄρ᾽ οὖν 

εἰ ἐπίγρυπος μὲν ἐγὼ τὴν ῥῖνα, ὑμεῖς δὲ σιμοὶ ξύμπαντες, οὐκ 

ἦν δὲ εἴ τι ἂν πεποιηχότες ἢ πεπραχότες ἐχοινωνήσατέ μοι τοῦ 

σχήματος, οὐκ ἂν ἡσυχάζειν εἵλεσθε τὴν δημιουργὸν ἴσως φύσιν 

ἐπαιτιώμενοι; Οὕτω τοιγαροῦν τῆς ἐμῆς γλώττης ἥττους τυγ- 

γάνοντες, Σπάρταν λαχόντες ταύτην χοσμεῖτε, μᾶλλον δὲ υὴ 

ἥττους ἐμοῦ τοῖς ὅλοις ὁμολογοῦντες εἶναι, ἐπὶ τῇ ἀνισότητι 

βιάξεσθε τὴν ἰσότητα. Εἰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχοιτε, τοιούτων ἀεὶ 

λύγων ἀχούσεσϑε, εἰ δ᾽ ἑχυτῶν συνίετε, κἀμοὶ τῶν χρειττόνων 

ἐθελονταὶ παραχωρήσετε, δυοῖν θάτερον, ἢ ἐμχυτῷ συμμετεω- 
-Ὡ- ρίσω ὑμᾶς, ἢ τό γε μετριώτερον ἑχυτὸν συγκχταθιδάσω ὑμῖν. 
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2. Τοῦ αὐτοῦ, ὅτε παρῃτήσατο τὴν τοῦ 
ΠΡ Ε] 7 

πρωτοασηχρῆτις ἀξίαν. 

᾿Εδόχει τοῖς πάλαι σοφοῖς, οἷς τό, σοφοῖς εἶναι τῶν ἄλλων 

προκχέχριτο, τὰ μὲν ἐν ταῖς πολιτείαις πράγματα ταῖς τε μο- 

ναρχουμένχις χαὶ ὅσαι εἰς δημοχρατίαν καὶ ἀοιστοχρατίχν 
᾿ ΜΟΥ͂ Ἔ ᾿ , ΤΥ ὃ “ δέ Ν 2 μ 

διήρηνται, “πορὶ ἐλάττονος είναι σπουοῆς, Οτι ξΞῸν ΤῊΝ ἔἕντος 
τ 

φύσιν χαταχοσμεῖν, αἱ δέ, ἐπιπλάστως τὴν ἐχτὸς καλλωπίζου- 

σιν" ὅθεν τὰ μὲν ἄλλα τούτοις ὅσα σπουδῆς ὁ πολὺς ἀξιοῖ, 
᾿. 1 ΒΩ ,ὔ Α ΄ 3 ’ ι 

ἠτίμαστό τε χαὶ ἔρριπτο, φιλοσοφίας δὲ μόνης ἀντείχοντο χαὶ 

πάσης ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν μουσιχῆς μουσικὴν δέ φήῆμι οὔτε τὴν 

ἐν αὐλοῖς χαὶ ῥυθμοῖς, οὔτε τὴν ἐν ἁρμονίαις καὶ λόγοις, ἀλ- 

λ᾽ ἣν ἡ πε ἑριοολὴ πἧς γλώττης εὖ ἠσγιημξνη τοῖς λόγοις χο- 

ρηγεῖ ξοναυθ: Διηρημένων γοῦν αὐτοῖς τῶν πάντων ὥς περ εἰς 

ὕλην χαὶ εἶδος, τὰ μὲν ἐν τοῖς πράγμασι μετὰ τῆς ὕλης ἐτί- 

σ θουν, τὸν δὲ λόγον τῷ εἴδε,: προσείχαζον ὅθεν οἱ μέν, ἐπὶ 
«ς κ κὰν ᾽ 

χαθαρὸν τὸ εἶδος ἀνήεσαν, ἀφέντες κάτω τὴν ὕλην, οἱ δ᾽ ἐκεῖθεν 
, 

ἀρξάμενοι, καὶ τὰ τῇδε πράγματα χατεκόσμουν τῷ λόγῳ. Οὐ 
ἐ 

γὰρ ἀἁπογνωστέον τῷ φιλοσόφῳ τῶν ἐν ταῖς πολιτ μα δ: πραγ- 

μάτων, ἀλλὰ μετὰ λόγου πρὸς ταῦτα ἰτέον" σῶμα γάρ εἰσιν 
57 Ν ᾿ δέ -. -Σ ε » ΚΞ ! “ὡ, .“ Σ 

ἄντικρυς καὶ δέονται τῆς ὡς ἐν εἴδει ψυχῆς, ἕνα τὸν σχε ααμὸν 

ἀποράλοιντο. 

Ταῦτ ἃ ἄρα Πυθαγόρας υὲν χαὶ Σωχράτης, ἀφωσιοῦντο ταῖς 
7 ες 

πολιτείαις τὴν γνώμην, χαὶ ὁ μέν, τοὺς ᾿Ιταλιχούς, ὁ Ἔ τοὺς 

Αἰ ττικοὺς νόμους ἐσέθοντο. Πλάτων φο χαὶ ᾿Αριστ οτέλης, υὲν 
.] ᾿ ΄ὔ » “- ᾿ 

δὴ χαὶ πολιτείχν τὴν ἀρίστην τῷ λόγῳ συγκατεσ ΠΩΣ", καὶ 

τὰς ᾿Αθήνας πρὸς ὀλίγον ἀφείς, εἰς το μκηρρα ἔπλευσε διορθω- 

σόμενος Διονύσιον, καὶ μὴ τυχών, αὖθις ἀπέπλευσεν, οὐ μνη- 
᾿] ΄Ψ "“ ’ 

σιχαχήσας χατὰ τοῦ παιδὸς τῷ πατ οἵ" ἔνθα δὴ χχὶ Δίων: 
-- ᾿ ἣ ῃ ,ὔ ᾿ ΄, ᾿ , 

προσέμιξεν, χνὸρι γεννχίῳ καί φιλοσοφία χξ ἐργοτῇ, χαὶ οἰλους 
᾿ 
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ἄλλους συχνοὺς ἐποιήσατο, χαὶ τοὺς τοῦ τυράννου θησχυροὺς 

οὐκ ὀλίγοις τῶν ἀχαδημαϊχκῶν χαὶ στωϊκῶν φιλοσόφων ἐξήντλη- 

σε᾿ τὴν δὲ τυραννίδα 1 μεθαρμόσαι υὴ δυνηθεὶς εἰς ἐπιστασίαν 

ἔννομον, αὖθις ἐπανῆλθεν εἰς ᾿Αττικὴν ὅλον ἑαυτὸν τοῖς λόγοις 

ἐμπαρασχών. ᾿Αριστοτέλης δὲ διὰ τὸν τοῦ Φιλίππου ᾿Αλέξαν- 

δρον τῶν ᾿Αθηνῶν τὴν Μαχεδονίαν ἀνταλλαξόμιενος, νόμους τε 

τῷ βασιλεῖ ὑπέθετο χαθ᾽ οὺς ἐχεῖνον ἐδέησε ζῇν, φιλοσοφίᾳ τε 

τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος διορθωσάμενος, χαὶ μένοντι χατὰ χώραν 

συνῆν χαὶ στρατευομένῳ σ συναπεδήμησε, νῦν μὲν τὸν ᾿ὐφράτην 

διχπεραιουμένῳ χατὰ τῶν Πόρθων, νῦν ὃ ὀχεῖθεν τῆς Αἰγύπτου 

ἡμνερονυὶ ἵνα χειρώσηται τὸν Ἰνδόν: χαὶ ὁ Μαχεδὼν ἐφ᾽ ἑχά- 

στῆς ἡμέρας τροπαίων αὐτῷ ἐγειρομένων, τῷ, τῷ ᾿Αριστοτέλει 

υᾶλλον συνεῖναι ἢ ἐχείνοις ἐχαλλωπίζετο᾽ χἀχείνοις δὲ συνή- 

δετο, ὅτι μετὰ λόγου αὐτῷ ἐγίνετο τὸ νιχᾷν, αἱ γὰρ πρὸς 

τοὺς πολέμους τάξεις χαὶ τὰ κατὰ τῶν ἀντιμαχούντων μηχα- 

νήματα, ἐκ τῶν ᾿Αριστοτέλους αὐτῷ ἐπινοιῶν συνειλόχατο " οἵ 

τε οὖν λόχοι αὐτῷ ἐν μέτρῳ, καὶ αἱ φάλαγγες, νῦν μὲν δίστομοι, 

νῦν δὲ ἀντίστομοι, χαὶ αὖθις ἀμφίστομ.οο!, τότε πλῆθος, ἄλλοτε 

μὲν χατὰ τετράγωνον σχῆμα συνείλεχτο, χαὶ αὖθις δεῆσαν, 

κατὰ πρόμηκες, ἢ ἑτερόμηκες᾽" ἀντέστραπτό τε θᾶττον ἢ λόγος 

ἡ φάλαγξ ἢ περ ἐδούλετο, καὶ τὸν μὲν οὐραγόν, λοχαγὸν γε- 

νέσθαι, τὸν δὲ λοχαγὸν εἰς οὐρὰν ἀπιέναι" τοῦ δὲ λόχου, τὸ 

μὲν ἐζύγει, τὸ δέ, ἐστοίχει, τὸ μὲν πλάτος ἐζύγει, τὸ δὲ βάθος 

ἐστοίχει ἐχεῖ μὲν γὰρ πρωτοστάτης παρὰ πρωτοστάτγ, ἐνταῦθα 

δὲ 1 πρωτοστάτης παρὰ δευτεροστ ἀτῃ. Ἦν δὲ τῶν μὲν ἄλλων 

χρείττων ὃ λοχαγός, τούτου δὲ ὁ φαλαγγάρχης, ὃν ἡμεῖς τὴν 

λέξιν μεθαρμοσάμενοι στρατοπεδάρχην καξοναμάϊεομον μεθ᾽ ὃν 

ὃ οἱ ρχγός, καὶ αὖθις ὁ γλρει νυ τὴν μεθ᾽ οὗς ὁ ἡμιλοχίτης, 

τομ ἦσαι τὸν ὙΗΡ χαὶ ἀριθς μὰ τὴν ἡαράρανι ὃ ἡμιλο- 

χίτης τὸν τοῦ λοχαγοῦ τόπον ἀνεπλήρου. ᾿Επεὶ δὲ ἐθούλετο 
. 
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τῷ τοῦ Φιλίππου νῦν μὲν πολλαπλασίους τοὺς λόχους τοῖς 
Ὁ ΄, “ῳ ἣΝ »» 

πολεμίοις χαταφχίγεσθαι, νῦν δὲ πολλοστημορίους, ἴα ὁ ἐχεῖνο ῃ] 

" ἮΝ δὰ . » 

υἱὲν φοδήσας ἀποσοθήσειε, διὰ τοῦτο δὲ ἀπατήσας ἐφελχύσειεν, 

ἐτριγώνιζεν ἐνταῦθα τὸ στράτευμα" καὶ εἰ μέν, εἰς πλῆθος 

φαίνεσθαι, κατὰ τὴν βάσιν ἐτίθει τοὺς λοχαγούς, εἰ δ᾽ ἐλάττους 

τῶν ὑπαρχόντων, τὴν κορυφὴν προτιθείς, τὸ βάθος ὑπέχλεπτεν 

ἐντεῦθεν αὐτῷ τὰ βεομ ἐχεῖνα προσεγεγόνεισχν κατορθώματα. 
" Ἂ - » δες: Δ ᾽ ε 

Αἰριστοτέλης δὲ χα αἱ τὴν πᾶσαν αὐτοῦ διήρει δύναμιν εἰς. ἱππι- 

χήν τε χαὶ πεζικήν, χαὶ τοῦ πεζοῦ, τὸ μέν, ψιλὸν ἐτίθετο, λίθοις 
' » “ ᾿ ἮΝ " 

βάλλον καὶ τοξεύμασι, τῷ δὲ θώραχα χαὶ χνημίδα ἐνήρμοζε, 
᾿- , ΕΞ ἈΝ ὔ ε . ᾿ - «ἔς 

τῷ δέ, κοῦφα ἐδίδου πελτάρια" ὡς δὲ χαὶ τοῦ ἱππικοῦ, τὸ μὲν 
» , τ ΓΗ͂Ν “ Ἂ, ὯᾺ δό “Ἃ πῶ βἰὰὸἰ “2 ΕΥ̓͂, 

ἀγχέμαχον ἦν ξίφεσι μᾶλλον ἢ δόρασιν, ἢ ταῖς ἐκείνου σαρίο- 
“χὰ ,ὔ ., Α ᾿ , ᾽ὕ Α 

σχις᾿ ἡ δὲ σάρισσὰχ ὅπλον Μαχεδονιχὸν ἐχτετάμενον ἔχον τὸν 

᾿ ἀἰο ὃ ἌΡ λ δύ ᾿ δέ ἼἾΥ γῇ Ὁ 5 ἘΡΕΥΣ 
στύραχα καὶ πρόμηκες τὸ σιδήριον τὸ δέ, ἠκόντιζεν ἢ ἐτόξευς 

“ 
-- 

, » 

ἐν ζ ὄρρωθεν " ἐτόξευε δὲ οὐ χατὰ τὸν Ὁμήρου τοξότην προσάγον πὰ 

τῷ μιαζῷ τὴν νευράν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτωπον ἕλχον πρὸς αὐτὸ 

τὸ δεξιὸν οὖς, οὐδ᾽ ὡς ὁ Τεῦκρος ὑπὸ τὴν τοῦ Αἴχντος ἀσπίδα 

κρυπτόμενος, ἀλλὰ χαὶ διῶχον χαὶ φεῦγον χαὶ ἡςθηχός. Καὶ 

τί δ᾽ ἂν τὰ πλείω λέγοιμι ὧν ᾿Αριστοτέλης μὲν ἐπενόησεν, 

ἐνεργὰ δὲ δέδε χοῦ ὃ ᾿Αλέξανδρος; 

᾿Αλλ᾽ ἡμῖν ὁ λόγος ς εἰς τὴν οἰχείαν ἀνίτω ἀρχήν. ὅτι τοῖς 

ἄνω χρόνοις τὰ πράγματα λόγος ἐχόσμει, χαὶ σπ υδάζουσα 

περὶ ταῦτα ἢ παρὰ τούτων δωλνζονκίω φιλοσοφία " ἔδει γάρ 

που λόγου τοῖς χαθέκαστον θίοις, διὰ ταῦτα ὅπη τύχῃ συγ- 

χεραννύμενος τάξιν ἐτίθει καὶ κόσμον ἐποίει, καὶ πάντα μετεῖχε 

νοῦ τε χαὶ χάριτος. Νῦν δὲ ἡ τάξις ἀντέστραπται, καὶ τὸ μὲν 

ἄνω, κάτω δοχεῖ, τὸ δὲ χάτω, ἄνω τοῖς πολλοῖς ὑποπτεύεται᾽ 
, 

διὰ τοῦτο φιλοσοφίαν υἱὲν ἄνω που τῶν οὐρανίων νώτων προοχα- 
᾿ 

’ 

θημένην χαὶ πάντα χοσμοῦσαν χαὶ περιέπουσαν μετὰ τῶν ἐσχά- 
ς ᾿ - τά Ε) “-ῃ“ . ᾿ ᾿ “ [ ᾿ 

τῶν οἱ πολλοὶ τῆς ὕλης ἀπορριπτοῦσιν, αὑτὰ δὲ τῆς ὕλης τὰ 

παίγνιχ, οἷς δὴ χακοδαίμονες ὑπόχεινται ἄνθρωποι, μᾶλλον δὲ 
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ἀνθρώπιάττα πονηρὰ χαὶ ἀνόητα, τῷ αἰθέρι ἐπελαφρίζουσι " χἂν 

μέν τις πρὸς αὐτὰ παραγίνηται, ἢ καὶ τυγχάνῃ παραγινόμενος, 
. Ἂν. ᾿ “- “Ἢ ,ὔ , 0; Χ "ὔ᾽ ὃ 
ἢ χαὶ τοῦ παντὸς τύχῃ παραγεγονώς, ὄλοιόν τε τὸν ἄνόρα 

χαλοῦσι, χαὶ τοῦ μακαρίζειν ἀ Ἰδυὐνα ἐποινοῦσι" τοῦ γὰρ υα- 

χαρισμοῦ ταῖς τύχαις προσαρμοζομένου, ὃ ἔπαινος ταῖς ἀρεταῖς 

συνῳχείωται" περιέπουσίτε τοῦτον χαὶ δορυφοροῦσιν ὁ ὥς περ τοὺς 
"» 

πάλαι Ῥωμαίων ὑπάτους δωδεχαπελέχεις χαὶ ἐἑξαπελέχεις σω- 
ἐ } “ἃ 

χτοφύλχνες. Ἢν δέ τις ἐπὶ ιλοσοφίαν ὁρμήσεις, τοῦτον εὐθὺς 
μ. ϊ ϑ 

οἰωνίζονται χἄν τις πρῶτον ἴδοι παρανατειλάσης ἡμέρας, χα- 
᾽ ἱ 

θαρσίων εὐθὺς ὁὀεῖται καὶ χαθαγνίζεται, ὥς περ οἱ τοὺς ἕππους 

ΤΊ 
γεν ὦ ἢ Α 

ζευγνῦντες ἣν τριδωνοφόρον ἄνδρα θεάσωνται. Τοῦτο δὲ τί 
9» 

ἐστιν ἄλλο ἢ γαυτιᾷν, μᾶλλον δὲ μελαγχολᾷν ἄντικρυς; ὥς περ 

γὰρ ἐκείνοις ἐναλλὰξ ὁρῶνται [ τὰ χρώματα, οὕτω δὴ χαὶ τούὐ- 

τοῖς ἑτεροίως τὰ πράγματα᾽ καὶ ἣν μέν τις αὐτοῖς τὰ" περὶ 

τῶν ὀχημάτων ἀφηγῆται, καὶ τὰ ἐν τοῖς θεάτροις γινόμενα, 

χαὶ τίνες μὲν ἐπὶ τοῦ βήματος ἐγράψαντο, τίνες δὲ ἑάλωσαν 

φεύγοντες, χαὶ ὅπως τοῖς μὲν ηὐδρόμει ἡ γλῶττα συχοφαντοῦσι, 
᾽ 5» , ΠΩ ΄- ς 

τοῖς δέ, ἐπεσχέθη, ἐμθριμησαμένου τοῦ δικαστοῦ, καὶ ὡς ὁ 
σα οῦ “ "2 ᾿ς ὃς “ ἧς ὃ ὺ: πολέ! .)κ Ἐπ “ πο στρατηγὸς τούς ὃς ἢ τούς ὃε τοὺς πολέμους νενίκηκε, χαὶ ηὖὔ- 

ξηνται μὲν οἱ φόροι τῷ βασιλεῖ, χατὰ ῥοῦν τε τούτῳ τὰ πράγ- 

ματα φέροιτο, ὑπερφυής τε δοχεῖ χαὶ ὑετὰ τῶν ἡμιθέων ἠρίθμη- 

ται" εἰ δέ τις ἐπὶ νοῦν ἄγοι, χαὶ πρὸς τὰ τῆς φιλοσοφίας 

δὲ ψυχή, τί 

, τί δὲ οὐσιώδης νοῦς, πῶς τε περὶ τοῦτον ἔχοι 

προῦιὸ ὁάζο : ἄδυτα, χαὶ δειχν ύοι τί υὲν φύσις, τί 

Ο, ({)»- ας [ῳἹ ΟἽ 
-οὌ 
ὧὼ ΠΝ -- 

δ ἶν 

ψυχή, καὶ οὗτος περὶ τὸ ἕν, καταφρονοῦσιν ὡς μαινομένου, καὶ 

θᾶττον ἀποπηδῶσιν ἢ τῶν βελῶν" γεωμετροῦντα δὲ εἴ ποτε 

θεάσαιντο, χαὶ μετροῦντα υὲν οὐρανόν, μετροῦντα δὲ ἥλιον, 

παραὸ ράλλοντα δὲ σ:λήνην πρὸς γῆν, χαὶ τὸ υᾶλλον ἢ ἧττον 

ἐφ ἑκάστῳ εὑρίσχοντα, ἐνταῦθα δὴ τὸ τοῦ ᾿Αριστοφάνους κατὰ 
“ δ᾽ « ς , 

τοῦ Σωχράτου: προσεζευρίσχουσιν, ὡς τὴν ψύλλαν ὁ γεωμέτρης 

λαθών, εἶτα τῷ χηρῷ ἐμόάψαυς τὼ πόδε, ἐπειδὴ ψυγέντων πε- 
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᾽ὔ 

ριθφὺσ ΟΝ περσικχαΐ, τχύτας λχοών, ἀνεμέτρει τὸν οὐ οανόν" τοῦτο 

᾿ 
γῶρ υόνον τῆς ἀρχαίας παραλλάττουσι χωμῳδίχς, καὶ οὐχ ἴσατι" 

ὡς ἣν μὲν ἐχεῖνοι πολιτεύονται πολιτείαν τὸν τῆς ψυ "χῆῇς ὀφθαλ- 

ὑὸν ἐξορύττει:, ἣν δὲ οὗτοι μετίασι ᾿ ἀμολ ϑὰ ἀναπλάττει καὶ 

ἀναζωπυρεῖ, καὶ τῶν ἐν οὐρανῷ φώτων ἀνάπτει" οἱ δὲ τούτων 

σεμνότεροι χαὶ μέχρι τοσούτου το ὥς τε τάς 
. ᾿ -- 

᾿ταλῶν ξυνθήκας χαὶ τὰ παρ᾽ ἐχείνοις νόμιμα ἀξιοῦν πρὸς φιλο- 

σοφίαν συγχρίνειν, ἐχεῖνα μὲν ὅλῳ τῷ πτερῷ ὑπὲρ τὸν αἰθέρα χου- 
, ΄“«ω 

φίζουσι, ταύτην δὲ ὥς περ οἱ υῦθοι τὴν Ἕλλην τῇ θαλά ἀττὴ χα-Ξ 

» ταποντίζουσι᾽ χἀχεῖνα μὲν ὥς περ αὐτὴν τὴν Ἥραν προσάγουσι τῷ 
ς ΝῚ ἴω ΤΑ, 

Διΐξ, ταύτην δὲ ὥς περ εἴδωλον ἀληθείας ἡμῖν ξυδόνν τοῖς ᾿ΙΞίοσιν" 
9 νε Ἁ » Ε} “-ἄ - 

ἀλλ᾿ ὃ μὲν πρὸς ἐχείνους λόγος ἀναθεολάσθω τανῦν, υᾶλλον δὲ 
’ Νν ὧδ 3 9 Ε] ΕΣ φ 

υἱπηδέποτ ἂν πρὸς ἐκείνους ἀντιχριθείην αὐτός " ἔστων γὰρ ὅπως 3 
“Ἃ ’ὔ 4 7 7 ν ; 

ἂν βούλοιντο σοφοὶ τὰ ὑχθνρως: καὶ πρὸς φιλοσοφίαν ἀπό- 
ἐ 

᾽ " ᾿ }] » το γε » τροφοι" ἐγὼ δὲ μιχρὰ περὶ ἐμαυτοῦ, οὐ πρὸς τοὺς Τελχῖνας 

ἐχείνους, ἀλλὰ πρὸς οήκαὶι διχλέξουχι, ὧν δὴ τὰ πλείω χαὶ “ 

αὐτοί μοι σύνιστε" οὐ γὰρ ἄλλοθί που βεδίωχα, ἢ παρ᾽ ὑμῖν, 

φησὶν ὁ Πχιανιεύς. 

ἼἜἜγωγ᾽ οὖν, ὦ φιλοσοφίας ἤὄφιμο!;, δυοῖν ὁδοῖν ἐχ πρώτης γῶγ᾽ οὖν, ὦ φιλοσοφίας τρόφιμο:, δυοῖν ὁδοῖν ἐχ πρώτης 
3 3 2 ὔ “ ε ᾽ “- ᾿Ὶ ΕΣ τ ᾽ ι 

ἐμχυτὸν ἐπιστήσας τῆς ἡλιχίας, τῇ μὲν ἐπὶ λόγους χαὶ φιλο- 

σοφίαν φερούσῃ, τῇ δέ, ἐπὶ πολιτείαν χαὶ πράγματα, οὐ τὸ 
᾽ὔ » 

τῶν πολλῶν φιλοτόφων πέπονθα, μᾶλλον δὲ τῶν ἀ...... χαὶ 
} ᾽ ς ᾽ , Ρ Ὁ - ᾽ 

ὀλίγων, ὥςτε πρὸς μὲν τήν, εὐθὺς ἰεναι, τῆς δὲ παντελῶς ἀπο- 
σ᾽ “ἢ ")λὰ ἡ ΡΟ. ὁ οἷ δ, ξὰλ μ ἂν ἢ ζ ΄“« Ὶ “ε. 
χέσθαι, ἀλλὰ κατατείνας ἐμαυτὸν ὥς περ ἐπὶ ζυγοῦ, καὶ τὰς 

ενδ᾽.᾽Ἠ 4 " " , " ἀῶ ὐοξ 

ὁδοὺς πρὸς ἀλλήλας ἀντισυγχρίνας, προσεθέμην μὲν τῇ καλ- 
9 “ . “ 3 ᾽ 

λίονι, ἀφωσιωσάμην δὲ χαὶ τῇ χείρονι" διὰ ταῦτα οὖὔτΞε ἐν 

οἰχίσχῳ χαθείρξας ἐμαυτὸν φιλοσοφεῖν μόνον ἐχέλευον, οὔτε 

παρωσάμενος τὰ βιολίχ, ταῦτα δὴ τὰ ἐν διχαστηρίοις μόνα 
-᾿ “ » “ὦ «- ε 

ποιεῖν, γράφεσθαί τε χαὶ διώχεσθαι χαὶ ξυνηγορεῖν τοῖς ἑχάτερα 
ὃ » ΔᾺ ΠΑΝ. ᾿ ᾿ ἌΣ Σ ΓΎΝ ἢ -“ δ) ᾿ .ἢ 
ρῶσιν ἢ πάσχουσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐν χεροῖν ἔχων ὅσα δὴ ἐς μνῆ- 

μὴν τῆς ἑχυτῶν προχιρέσεως ἄνδρες φιλόσοφοι ξυγγεγράφασιν, 
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" ᾽ , “- » - ,ὔ Ἄ ᾿ ᾿ 7 

οὐχ ἠμέλουν τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις γινομένων, χαὶ πολιτεύων 
Α » τ“ ε ’ εἰ Ὁ Ξ “ ", ι - } , ᾿ 

δὲ ἐναργῶς ἑωρώμην φιλοσοφῶν ὅθεν χαὶ τοῖς μὲν μόνως 

πολιτεύουσι χαλλίων ἐφαινόμην τὰ πολιτικά, τοῖς δὲ φιλοσο- 

φοῦσιν---.-- ... 

᾿Εντεῦθεν οὗτοι μὲ ἐμαχάριζον, καὶ βασιλεῖ γέ τοι τῷ με- 

γάλῳ ἐντεῦθεν μᾶλλον, ἀλλ οὐχ ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας κρείττων 

ὡς ἐδόχει, ἔδοξα - ἐγὼ δέ τι χἀνταῦθα τῶν φιλοσοφουμένων 

χαταμιγνὺς λόγοις καλλίοσι τὰ ἐχείνου ἐκόσμησα δόγματα, καὶ 

τὰ θεσπιζόμενα ὑνθαβιδάες ον ἐξεφώνησα " πολλά γέ τοι τούτῳ 

χαὶ τῶν χοινῶν συνέπρ ραξα, χαὶ περὶ πολιτείας ὑπεθέμην ἀρί- 

στῆς, καὶ πᾶσιν οἷς ἐειῤιῳραν μοναρχία ὥς γέ μοι δοχεῖ, συνήρ- 

μοσα. ᾿Επεὶ ᾿ ἅπαξ ἐμαυτὸν εἰς τὰ πολιτικὰ φέρων ἐνέθηκα, 

οὐ τὸ τῶν πολλῶν πέπονθα, οὐδ᾽ ἐπελαθόμην τῆς μοίρας τῆς χρείτ- 
3 . Ἁ Α ες ἵ ει Ν 7] Α , ὔ 

τόνος, ἀλλὰ χαι τὴν ἑτέραν ὁδὸν βχὸίσαι χατὰ φιλόσοφον γνωμὴν 

τ ὰ ὃ “ ι ᾽ κ “. ΕΡΕΡᾺΣ Ῥς θ δῷ λλ δὲ ᾿ ͵ 

ᾧμην δεῖν, καὶ ταὐτὸ τοῖς νέφεσι πέπονθα, μᾶλλον δὲ πεποίηχα 
5) ᾿ 5» " Α ,ὔ Ξ " ,ὔ Ε ι 7ὔ 

ἄντικρυς ἐχεῖνα γὰρ τέως μὲν πηγνύμενα χαὶ συναγόμενα, 

ἀπερίοπτα τοῖς πολλοῖς ἐδόχει τυγχάνειν, ὡς 5ξ6ξ ὕδωρ ἀποθλι- 

κ 5» σεται, ἐπειδὰν δὲ ὕῃ, τότε συνίχσιν ὡς ἐπυχνώθη τε πρὶν καὶ 

τοῦ ὄμόρου ἐνεπέπληστο" καὶ γὰρ αὐτὸς πρὶν οὔπω τοῖς πολλοῖς 

ἐδόκουν φιλόσοφος, οὐδ᾽ ὅτι πληροῦμαι τοῦ χαλλίστου νάμιατος, 

χαὶ συνάγω τὸν νοῦν, καὶ αὐτίκα τοῦτον ἀποθλίψω εἰς ὕδωρ" 

πόρρω γὰρ ἦν τοῦ τῶν θεωμένων μι ὀφθαλμοῦ οἱ μὲν γὰρ ἐπὲ 

γῆς, ἐγὼ δὲ ἐθεδήκειν ἐπὶ οὐρανοῦ" διὰ ταῦτα στεγανὸν χαὶ 

ἀνέφελον τὸν ἐν ἐμοὶ ἀέρα ὑπώπτευον" ἀλλ᾽ οὕτως ἔχουσι τὸ 

ἐπιπροσθοῦν ῥήξας γέφος, ἀπείροις ὡς ἴστε κατέχλυσα νάμιασιν, 

οὐ μονοειδέσιν, οὔτε μὴν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ποιότητος χαὶ ποσόΞ᾽ 

τῆτος. ᾿Αλλ ἵνα τὸ τροπολογεῖν ἐάσω, φιλισοφίαν ἐν παρχθύστῳ 
, , χειμένην αὐτὸς μόνος ἐδημοσίευσα, καὶ βραχεῖαν δοχοῦσαν, 

καί... ..- (ἐλλείπει τὸ τέλος). 
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9, ( Στίχοι Ἰχκώθου τινὸς μοναχοῦ ἀπὸ τῆς μονῆς 
᾿ν") 

τοῦ Συγχέλλου χαχτὰ τοῦ Ψελλοῦ. 

Ὦ δέσποτα ὡρ χαὶ πάτερ χαὶ βακλέα 

ὀδριμοθουγάϊε χαὶ βχρυ 

Ὄλυμπον οὐχ ἤνεγχχς χὰν βοχχὺν γρόνον ξ" τ τὰ ὑνῶβω»: “Σ ἐν ᾽ 

οὐ γὰρ παρῆσαν αἱ θεαί σου, Ζεῦ πάτερ. 

--τ---- 

ΓΞ ε - ὦ , » ᾿ “- » “- 

Ταῦτα ἀχούσας ὃ ψελλός, ἐποίησε κανόνα χατὰ τοῦ αὐτοῦ ἸἾχ- 
“ ὋΡ Ἔ Σ 

ΧΟΌΟυ 0 ςΊ ὧἷὲ δ ὃν 
“Ὁ 

ἴω Ω «ὶ φ- 
᾽ 

ε-ς - Μέθυσον Ἰάκωσον εὐρύθμως 

τ, ἜΗΝ πλ. ὃ΄. ᾿Αρματηλάτην. 

Μέθοι χαὶ πότοι χαὶ χοροὶ Ἰάχωθδε, ἡ σὴ πανήγυρις, καὶ 

σὺν ποτῷ χρότοι, χαὶ τρυφαὶ χαὶ χάριτες, ὀρχίσματα χαὶ χύμ- 
« 

ρ βαλα, χαὶ βοτρύων ἐχθλίψεις, καὶ 
ΐ 

(Ὁ) 

(γες ληνοοατούμεναι, καὶ 

χοιλίαι πίθων μβρούμονκῳ 
- ᾽ ᾽ , ᾽ 

᾿Επιποθήσας τὰς τρυφὰ ς- Ἰάχωθς, πάσας ἐμίσησας ἀσχητιχὰς 

πράξεις, πρῶτον τὴν ἐ φέκιαϑ τὴν χαμευνίαν ἔπειτα, χαὶ 
ὮΝ 

τὴν σκαληραγωγίαν, καὶ τὴν εὐχὴν χαὶ τὰ δάκρυχ, καὶ τὴν 

πρὸς θεὸν πάτερ, ἔπαρσιν. 
’ 

Θαυμάτων πέρα ὁ χαλὸς Ἴἄχωθος, ὁ τῆς Συγχέλλου μονῆς, 

ὡς γὰρ ληνὸς ἄλ ἡ, δέχετ ται τοὺς βότρυας, χαὶ σφίγγων ἐν τῷ 
» 

᾿ λάρυγγι, ἀπ Α- ξι μὴ οἶνον, ὥςπερ εἰς πίθον τὸν στόμαχον, 

χαὶ μεταγγιζόντων οἱ 

Ὕπ7πο. δινδε χν ρ ΤΩ γα“ ἤδρ . ΞΘ δ ποχωρεῖ σοι χαὶ Ὧν Ιχκωῦς, ζῶον ἀχόρεστον, χαὶ πυρετὸς 
Ρ ᾿ ᾽ ἊΝ - : 

φλέγων, πόσει μὴ σοεννύμενο:, καὶ ἐμπρησμοῖς ἀφόρητος, χαὶ 
᾿ ωὩΝ. “δὰ , ͵ὕ ᾽ ᾽ ᾽ὔ 

κχτάξηρον ΒΡῸΝ ὥς περ γὰρ ἄδης ἢ θάλασσα, πίνων οὐχ ἐπλή- 
Ἁ ’ 

σῇης τὺν στόμαχον. 

Εἴ ̓Αντεγράφη ὑπὸ τοῦ ἐλλογίμου φίλου χυρίου Ἶ. Βελούδου, ἐφόρου 
“ ΄ς 

ν Βενετίχ βιδιλοθήχης τοῦ ἁγίου Μάρχου ((οὰ. ΟΓΟΟΥΠΙ, Βο8- 

βανιῖρ. 148). 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Ε- 12 
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Ὡδὴ β΄. Οὐρανίας ἁψίδος. 

Σταθηρὸς τὴν χαρδίαν, χαὶ τὴν ψυχὴν πάντολμος, χαὶ ἀχα- 
ΤᾺ " θ᾽ ἣν: ε ἘΞ δὰ Ἀδ ᾿ ὅβε ᾿ »“ ἡξ ᾿Ξ ὑδὲ 

τανόητον ὦὥφθης, ῥοφῶν τὸν ἄχρατον᾽ ὅθεν οὐχ ἔπτηξας, οὐδὲ 

ληνοὺς χενουμένους, οὐδὲ πίθου; ῥέοντας ἐν τῇ χοιλίᾳ σου. 

ὋὉ πληρώσας ἀθφύσοους, δημιουργὸς Κύριος, καὶ τὴν τῆς θα- 

λάσσης χοιλίαν μεστώσας ὕδατος, σὴν οὐχ ἐπλήρωσε, πάτερ, 

πλατεῖαν γαστέρα, ὡς σωλὴν γὰρ ὅπαντα χενοῖς δεχόμενος. 

Νόμος ἔστι σοι πάτερ, χανονιχὸς χείμενος, πάντα σου τοῦ 

βίου τὸν χρόνον, πένειν ὡς ἄσαρχος" ὅθεν οἱ ὄρθροι σε, χαὶ μέσαι 
’ Ἂ "ὕ 

γύχτες πολλάχις, ἔχουσι μεθύοντα χαὶ ἐροι ἐἰδμθνθϑ 

᾿Ιωνᾶς μείζων ΝΑ νῦν ἐφ ἡμῖν γέγονας, μένων τῆς ζωῆς 

σου τὸν χρόνον ἐν τῇ τοῦ πίθου γαστρί, καὶ ψάλλων ἄπαυ- 
᾿ 

4 

στα, οὐ τὸ ἀνάγαγε πάτερ, ἀλλὰ τὸ χατάγαγε εἰς φθορὰν 

οἴνου με. 
ΕΣ ’ -“ἡῃ ΝΜ Ξ 

Ωδὴ γ΄. Σύ μου ἰσχύς, Κύρις. 
. κ Γῆ 5 ᾿ -- ,ὔ ᾿ ᾿ το 

Αναπεσὼν ὕπτιος ἐπὶ τῆς χλίνης σου, Χαὶ γυμνώσας στῆθος 

χαὶ τὸν τράχηλον, χαὶ τὸν υπηρὸν ἄχρ ι τῆς αἰδοῦς, πένεις ἀνεν- 

ὁε, ἐξόδοις τὰς εἰσόδους ἐχμετρῶν 
; 

δότως, ἴσως χαὶ πέρδεις᾽ Ι͂άχω 

παραχρῆμα, καὶ σχορπίζων χαχῶς ἃ συνήγαγες. 

Κανονιχῶς πίνεις ὁ μέγας ᾿Ιάχωδος, οἶνον τάξας μέλανα χαὲ 

ἄχρατον, καὶ μετρητὰς ἀχράτου ποτοῦ, χχτὰ τὰς αἰσθήσεις, τὰς 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, τὰς δέχα γὰρ βατ πτίζεις ἐν ἑνὶ 

νυχθημέρῳ, μηδεμίαν χαθαίρων ὁ πάντιμος. 

Ὥφθης ἐν γῇ, ἄμπελος πάτερ πολύχαρπος, οἶνον στάζων πάν- 

τοῦεν παχύτατον, ἐκ τοῦ λαιμοῦ, ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν, ἐκ τῆς 

χάτω θύρας, ἀπὸ παντός σου τοῦ σώματος" ἱδρῶτας γὰρ ἐχχέεις, 

ἀλλὰ μέθην βαρεῖαν, ὡς ἀσχὸς διαρρεύσας Ἰάχωδςε. 

Βέλει τρωθείς, σὺ τὴν χαρδίχν ὡς ἠῶε, ἀνενδότως τρέχεις 
“""Ἢ 

ἐγχυνόμενος, πάσας πιεῖν οἴνου τὸς πηγάς, ὅλους ἐχροφίσαι ἢ ς ἡ. 1) ἡ νύν, -}} ἐν “4... νυ" ἡνυνυῷ “ ὙπΞ ἡ -Ξ᾽ ιν - (ρ φ ν ( 
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᾽ , ᾿ ΞῊ ,ὕ 4 δ, " ᾿ 

ληνοὺς χαὶ πίθους ἀχόρεστε, χχὶ στῆσχί σου τὴν δίψαν, οὐδὲ 

Νεῖλος ἰσχύει, οὐδὲ θάλασσχ, πάτερ Ἰάκωθε. 

᾿Ωδὴ δ΄. Ἵνα τίμε ἀπώσω. 

, , δ ἜΟΕ. ἐς Θζ πολλὰς ἐτρί Οὐ φυτεύσας ἀμπέλους, πάτερ ἐν τῷ ὕίῳ σου, πολλᾶς ἐτρὺ- 
7, 

γῆσας, οὐδὲ θλίψας βότρυν τοῖς ποσί σου, ληνοὺς ὅλους πέπωχας, 

οὐδὲ ὕδωρ βάλλων ἐν τῇ φιάλῃ σου, τῆς μέθης ἐχροφᾷς θαυ- 

μασίως τὸν ἄχρατον. 

Νυσταγμὸν σοῖς βλεφάροις, οὐδὲ τ 
ε ᾽ 9 

δέδωχας, πίνεις γὰρ τὰς νύχτας, ὡς ἀσώματο: πάτερ [Ιζχῶοςε 
“ ᾽ ΄“ " “-Ὁ 9 “" 

χαίρων τῇ χαρδία, τῇ ἐργασίᾳ τῆς μέθης, χα! γελῶν ἀχρατῶς 

εἰς τὸν ἄχρατον. 

Ἔχ ΨΟΔΗ͂Ν χρχυγή σοῦ ἤχουσται Ἰάχωύε, ἐν τῇ τοῦ πίθου 
’ὔ ᾿ ΄ ’ὔ 

γαστρί, χαὶ ὑπήχουσέ σου ὁ τὸν οἶνον ἐκχέων σοι πάντιμε " πλη- 

ρωθεὶς γὰρ μέθης βορδορυγμούς, ὀξυρεγχίας, ὀρυγάς (ἡ τε ἀπο- 

πέμπεις χαὶ πνεύματα. 

Ὑπέταξας τὴν σάρχα, κκάρραμ γώγησας εις τὰ συ (πόσιχ, χαὶ ὦ 

δούλη πίθους ἐ ἐπεφόρτισας ἀχράτου γέμοντας {ι φεὺὲ πρὸς πᾶσαν 

μέθην, καὶ ἀχρασίαν ἀνάγειζξεις; χαὶ ὑπείχει σοι, πάτερ Ἰάχωδε. 

᾿Ωδὴ ε΄. Ἱλάσθητί μοι. 

Ροφήματί σου ἑνί, ἐκένωσας δέχα κύλικας, τῷ πνεύματι δὲ 
. » ᾿ Η ; 7] » , Ἁ ’ὔ 

προσθεὶς ἀσχὸν εἰχοσάμετρον " λείπεται Ιάχωδε, τὸ στόμα πλα- 

τύνας, ἐχροφῆσαι χαὶ τὴν θάλασσαν. 

Ὑπείχουσι σταλαγμοῖς χαὶ σίδηροι καὶ ἀδάμαντες, ῥανίδι δὲ 

συνεχεῖ αἱ πέτραι χοιλαίνονται" τὸν σὸν δὲ ἀκόρεστον στόμαχον 

οἱ πίθοι ἐχχενούμενοι οὐκ ἤμολυναν. 

Θυμὸν ὀργῶντα δεινῶς, σθεννύεις πάτερ Ἰάχωδε: πληρώσας 

γὰρ εὐφυῶς ἀχράτου τὴν χύλιχα, τῷ ψυχρῷ φλεγμαίνουσαν, 

τὴν ὀργὴν κοιμίζεις, χαὶ νιχᾷς τὰ πάθη πάνσοφε. 

Μὴ ἔλθῃς εἰς τὰς ἐμὰς ἀμπέλους πάτερ ᾿Ιάχωδε, μ. ’ 

χείρης 

υρεγμίας, ὠρυγάς. ( χερ. γέμοντος. 



180 ΜΙΧΑΙΑ ΊΨΕΛΑΙΟΥ 

’ ᾿ ’ , ε Α , ω 3) 

βότρυν ἐμόν, μὴ ληνοθατήσχίς μοι" ὡς γὰρ σπόγγος ἄνιχμος, 
3 - ἣ ΩΝ τ ’ ἀνιμᾷς τὸν οἶνον πᾶσι μέρεσι τοῦ σώματος. 

᾿Ωδὴ ς΄. Παῖδες ᾿Εὐραίων. 
» ΌΝ ’ὔ “Δ Ζ “ 

Ὥφθης χανὼν χαὶ τύπος πάτερ, τοῖς μεθύουσι, μὴ συγκιρνῶν 
ΕΥ μυ Ὁ Ε “- Ν Υ Ε 3. 

τὸν οἶνον, μήδ᾽ ἀμολύνων αὐτοῦ δι ὕδατος τὸν τόνον, ἀλλ ὡς 

νη “κα δ ὮΝ βΘοτού Ἔε Θύδος. ἐρρύει χρώμενος, τῶν ϑητρούων ἐχθλισόντων. 

Στέψον τὴν κάραν σου ταῖς δάφναις, ἐπενδύθητι χαὶ δέρματα 
᾿ «οὗ 

δοριάδων, καὶ τοὺς θύρσους χινῶν, τῷ Διονύσῳ χράζε" εὖ ὑϊὶς 

τῇ κ ᾿ - 9 νυἱσὶ  ὙδλῚ Ὃ , οὕτως βρόμιε, βοτρυοῦ γχεληνοοατα. 

ἽΑπτουσχν χάμινον τῆς μέθη: χχτεπάτησχς ὡς ἄλλος ᾿Αζα- 

ΧΙ 

Φ) 

ι » , ’ 

ρ χαὶ ἀγγέλου χωρίς, οὐδόλως χατεφλέχθης, σόξσας τὴν 

φλόγα πάντιμε, ἀχράτῳ πολυποσίᾳ. 

Δάκρυσι πλύνεις σοῦ τὴν χλίνην χαὶ βχπτίσματι β. πτίζῃ 

χαθ᾽ ἡμέραν: ἡ γαστήρ σου χαὶ γὰρ τὸν οἶνον μὴ χωροῦσα, 
Ψ. 

δι ὀχετῶν τοῦ σώματος ἀπούλύζει τοῦτον πάτερ. 

Ωδὴ ζ΄. “Επταπλασίως χάμινον. 

Ὥριμος βότρυς πέφυχεν ἡ σὴ ὄψις ᾿Ιζκωύε, οἴνους διαφόρους 

πανταχόθεν βλύζουσα, τὸν Χῖον τοῖς ὄμμασι, τοῖς γνάθοις τ 

τὸν Πράμνειον, χαὶ τὸν ἄνθοσ σμίαν ὀχετοῖς τῶν ὀφρύων, τοὶς 

ξρ, ἡδύοσι μον ὀσφρήνγ, χείλεσι τὸν Κεῖον, χαὶ τῷ στόματι, πάτει 
ι ΄ “ο , 

χαὶ μέλανα τῇ χροᾳ. 

Κλινοπετὴς χαὶ πάννυχος ἐχτελεῖς τὸν κανόνα σου, χαίρων 

6: ἀσχοὺς Ὑὰὼρ προθέμενος, φιά- 
Ἰ ϊ ϊ υ 7 φ 

λας τε χαὶ χύπελλα, πίνεις ὅλην νύχτα, καὶ χαυχώμενος λέγεις, 

- . “Ὁ 9 ͵ 

τῇ ἀσχήσει τῆς σαρχὸς ᾿Ιάχω 

οὐχ ἔμιξα τῷ οἴνῳ, ὥς περ κάπηλος, ὕδωρ, οὐ ψύχον, οὐδὲ 

ζέον, ἀχράτου τούτου σπῶυαι. ᾽ 

Ὡς οἰχονόμος πάνσοφος, νουνε)ής τε χαὶ φρόνιμος, ἀποθησαυ- 

ρίζεις μετοπώρῳ πάντοτε, κεράμια γέμοντα οἴνου χαλοῦ, Ἰάκωθε, 

χαὶ χχταχλιθεὶς ἐπὶ τῆς χλίνης εὐθέως, ἀφρόντιδι χαρδίᾳ, ἀμ.ε- 

ρίμνῳ τε βίῳ, τὸν χρόνον ὅλον πίνεις" ὦ ξένων θχυμασίων. 
᾿ ᾿ " ͵ ᾿ νὰ τῶ 2 - ᾽ 

Νέον ἀσχὸν εὐμήχανον ἀπειργάσω τὸ σῶμα σου, τάξας εἰσδο- 
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δι. Ὁ 
χὰς καὶ ἐκθολάς, Ἰάχωόε: χαὶ γὰρ εἰσδεχόμινος, πρηγορεῷ 

πέμπεις εὐθύς, χαὶ ἐμπιπλαμένη ἡ γαστήρ σου οὐχ ἔστιν" ὡς 

θάλχοσχ χαὶ γὰρ πάτερ, ποταμοὺς δεχομένη, ἰσόμετρος τυγ- 

χάνει διὰ υμηχανουργίαν 
Ἂ δ... ἃ , ι 

Ωδὴ η΄. ᾿Εξέστη ἐπὶ τούτῳ. 

Στηρίξας σου τοὺς ϑάδιονν ἐν τῷ ληνῷ, ἐν τοῖ: βότρυσιν ἔχεις 

«ἢ Ως ΓΙ ΒῚῪ Ω 
-Ὁ 
ως “Ἂν Ω ου, καὶ τοῖς ἀσχοῖς πέμπεις σου τὸ βλέμμα, πάτερ 

σοφέ" ἐρείσας δὲ τὸ στύμα σου βαθεῖ (7) κυπέλλῳ, πίνεις ὡς “.4ῳρ 

βοῦς οὐδόλως ἀναπνέων, οὐδόλως ἐπ ασθμαίνων, ἀλλ᾽ ἀνελχύων 

ὥς περ ἄμπωτις. 
-» 

Ῥὰς τάξεις τῶν ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ, ἐπὶ γῆς δὲ ἐχπλήττει; 

ἀνθρώπων ψυχάς, ὅτι τὰ σὰ χείλη ἐνχρμόττων: ἐν τοῖς ἀσχοῖς, 

ἀπορροφᾷς τὸν ἄκρατον, βλέπων ὥς περ ταῦρος τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
" 5 δφ, 3, 5 , 

χαὶ πίνων ἀνενδότως, ἄχρις ἰλύος πάτερ, χαὶ συγχκοπτόμενος 

τῷ πνεύματι. 

᾿Ασχήσεως κανόνας οὐχ ἀναγνούς, ἀσχητὴς ἀνεοάνης αὐτό- ἢ Ξ3 Ξ “ 

ὑατος, ἀσχῶν, σοφέ, ἄσκησιν τὴν ὄντως: ἀσχητικήν" μνδνθξ" 
Α "΄ κ . ; δι 

γὰρ Ὥσχησας, π ίνων ἐν ἀσχήσει πολλοὺς ἀσχούς" ἀσκήσας δὲ 
᾿ ᾽, ᾿ “Ὁ ψιν δὰ Ἁ » ’ , 

ἐν βίῳ ἀσχήσεως τοὺς ἄθλου:, ἀσχοὺς ἐν βίῳ πάντας εἴληφα 
, 

τεφάνου: ἐξ ἀυπέλων σῇ χορυφῇ ἐπ' ιθήσωμιεν πάτερ ᾿Ἴζγχωθςξ υά 

χαὶ τοῖς ὠσὶ βότρυας πρόρδδο μδὶ εὐφυῶς" ἀσχοὺς δὲ τοῦ Φ᾽.- 

χήλου σου κύκλῳ ἐξαρτήσωμεν οἰνηρούς, καὶ χράξ ῬῈ εὐτύνως, 

Ο᾽ πίνων ἀνενδότω: οὕτως πομπεύη καταγέλαστ 

, Ὁ 

4. ᾿Απολογίχ ὑπὲρ τοῦ Νομοφύλαχος χατὰ τοὺ ᾿Οφρυδᾷ. 

.] »᾿ 

᾿Απέχειτό μοι μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ τουτονὶ δυστυχῆσαι τὸν 
- ᾿ Ν , 

λόγον, ὃν ὡς οὐδὲν ἄλλ ἀνεδεξάμην ὃ χ- Ὁ 

7 

Ο) δο -« ̓ "“ Ὁ 

; τα 
[0] «ἡ ἂΦῸ : Ὁ »}) »"»» τὸν “ 

οὐτητος" τὸ γὰρ πρὺς ἄνδοχ φαῦλον χαὶ τοῦ μηδενὸς ἄξι οτος {59 τος ΚΥγί 4 4 τοὺ μιηόξνος ας: ΟΥ, 

Ν ,ὔ κ ᾽ -« 

χ διαμέτρου πρὸς ἐκεῖνον ἀντιχει- 

(5) χειρ. βαθύ. 

φ. 149. 
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᾿ Ὁ οεταῖς χαὶ τοσαύταις χεχοσμημένου ταῖς χάρισιν, 
« ᾽ ἘΞ » ΕΣ Ἃ νι “- 

ὅσων ἐχεῖνος ἐστέρητο, πόσης οὐχ ἂν εἴη δεινοπαθείας τῷ γρά- 

φοντ: αἴτιον, ᾧ τὸ χρχτῆσαι ἴσον τῷ ἡττηθῆναι ἐστί, καὶ 
ἐ 

φ ε » , 7 ᾽ (ὃ Χ . Ὁ ΨΨΡᾺ “ 

ἀμφοτέρων ἡ ἀδοξία περίεστι; Ἀριστείδῃ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῶν 
δ'.8 

3 

τεσσάρων ἀγωνιζομένῳ πρὸς Πλάτωνα, δύναμιν ὁμοῦ τῷ λόγῳ 

χαὶ εὐθυμίαν τῷ ῥήτορι ὁ φιλόσοφος ἐνεποίει, χαὶ αὐτὸς ἀχχι- 
ι 

ζόμενος, οἷα δὴ δεινὸς ῥήτωρ, οὐκ ἔχειν φησὶ πᾶσι χρήσασθαι 

αὐτοῦ Πλά- κ -Ξ , ; ΤῈ δὰ κ᾿ ΕΣ τη: 

πρὸς τοιοῦτο διχγωνιζόμενος πρόσωπον, ἐκ δὲ ὑπὲρ 

τωνος μὴ δὲ πρὸς Περικλέα ἢ Κίμωνα, ἀλλὰ πρός τινα λῆρον - 

ς ’ φ ε ,ὔ 

ἱστορίας λογος ὑπογράφει τὸν Κόροι- Ω.- «} το “ὧν διχμαχομένῳ, οἷον 

βον, αὐτὸ δή που τὸ ἀντιμαχόμενον πρόσωπον, τοῦ τε μὴ 

ἐρρῶσθαι τὸν λόγον, χαὶ τοῦ μὴ προθυμεῖσθαι πρὸς τοῦτον, 

ὑπόθεσις ἀκριοὴς καὶ ἐξ ἐναντίου πρὸς ᾿Αριστείδην τῷ Πλάτωνι. 

Δ ἃ υὲν οὖν μέχρ! πολλοῦ ὌΝΟΝ τὸν 1 πορόντα λόγον 
Ἁ ’ “ 

ἀνεδεξάμιην, καὶ τὸν μέχρι τοῦ νῦν διχτέτριφα χρόνον ταῦτά 

στιν" ἐπεὶ δὲ τοῖς πολλοῖς ἡ φλυαρία τοῦ λόγου σύνεσις: ἔδοξε 

χαὶ ἀτεχνίχ τοῦ γράψαντος, ἁπλότης ἀληθινή τε χαὶ ἀνεπιτή- 

δευτος, χἀντεῦθεν ἡ βχσχανίχ γώραν λαδοῦσα μετὰ συνηγόρων 

ἡνλλβρρρ τῷ Νομοφύλαχι, δεινόν μοι ἄλλως ἔδοξε μὴ καὶ τῷ 

Πλάτωνι δι τὸν νέον ὡς ἀληθῶς ᾿Αριστείδην βοηθῆσαι διαχιν- 

φρεσθσϑᾳ, ὃς πολλοῖς: τε ἄλλοις λόγοις χαὶ μάλιστα τοῖς πολι- 

τιχοῖς τὴν ἡμετέραν πόλιν ἐχράτυνεν, Εἰ μὲν οὖν εὐγνάβλις 

ἅπας ἀχοοχτὴς ἦν, οὐδεμιᾶς ἔὸξ: τῷ λόγῳ δυσχερείας καὶ ἀπὸο- 

δείξεως, ἀλλ ἤργει τὸν διχῤαλόντα δηλώσαντι ἀπ τηλλάχθαι 

πραγμάτων᾽ ὧν γὰρ ἡ δόξα ἀνοήτως ἐχόντων προείληπται, 

τούτων αὐτὸ δὴ τοὔνομα δηλωθέν, σχφὴς κατηγορία χαὶ ἔλεγ- 

γος" ἐπεὶ δὲ οὐ ταῖς ὑπολήψεσι διδόχσιν οἱ πολλοί, ἀλλὰ τοῖς Ξ 

ὲ διχθολῆς προσέχουσι ῥήμασιν, ἵνα χαὶ μᾶλλον αὐτῶν τε δ Ὁ» “ν 

δ κι τ ΤᾺ ΄ γρέό τὶ κῶς ὙΝΝ Ὑ ΤΥ , ἤνάσος 
ΤῊΥ ρασλαν ταν ΧΟΞΟΟΙΟΝν καὶ τὸν ἡμέτερον λόγον προθυμότερον 

ἐηψασώμ ᾽ ὃ ρος δξ δώς ον εἷ ᾿ “οϑιὶ - ᾿ ερ γ4 7) μ5 - ο μη τον φρὺς ΚΝ οὦ σομιὲν ξίναι τὸν γϑαναντῶ, τὸ 

ἀνόητον ἐχεῖνο γερόντιον, ἄλλον δέ τινα χαὶ λόγου μετέχοντα 
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χαὶ τῶν πολιτιχῶν ἀντεχόμιενον, καὶ τὸν προστησόμενον ἱχανῶς 

εἰδότα τῶν γόμων. 
᾿ ; τ . "ο΄ " ΝΟ , Α “- 

Διατὶ οὖν ὥς περ τῶν στρατιωτῶν οἱ δειλότεροι τὰ νῶτα 

τηρῶν ἔόῤαλε, τὸ δὲ συμμίξαι χαὶ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, ὡς ἄλλο 
“» ΄- 5» ΝΙΝ ὰ Α » » ἢ 

τι τῶν φοδερῶν ἀπεδίδρασχε; τοῦτο γὰρ οὔτε θαρροῦντος, χαὶ 
ἱ ἱ 

βχσχαίνοντος τοῖς ἐπαινουμένοις" οὕτω γὰρ τοὺς τῶν λόγων 

ἀγῶνας εὑρίσχομεν, ὅσοι τε ῥητοριχοὶ χαὶ ὅσοι φιλόσοφοι" ἐγρά- 

ψχτό τις ἀδικημάτων τὸν δεῖνα" ἐπηχροάσατο πρῶτον ὁ 

τοῦ λέγοντος, εἶτα ὁ φεύγων ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ ἀπ ἐμὰν ρα 

ἠλέγχετο Πρωταγόρας, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλοῖς φιλοσόφοις χαὶ ἐ 

αὐτοῖς ὁ συνδοξάζων ἐχείνῳ ἀπελ ογεῖτο Θεχίτητος. Οὗτος ὁ 
᾽ » “- ἢ» ε φι εἶ Ρ' -Θ- 

νόμος χατηγορίας χαὶ ἀπολογίας, κἀντεῦθεν ἡ ἀχριοὴς τῶν 
, ΄ Γ᾿: ε δ, ᾿ ΕΣ Ν- 

πραγμάτων δοχιμασίχ εὑρίσκεται" ὁ δέ, χαινὸν εἶδος γραφῆς 
᾿ Α 7 ᾽ , » “ ; , εἰς τὴν πολιτείαν εἰσήγαγεν, οἴχοι μᾶλλον χαὶ ἐν παραθύστῳ 
Ξ , ᾿ δ ! : ἠὴ ᾿ , ᾿ς δὲ μ τοξεύων" χαὶ διώχων μὲν οὐδενὸς φεύγοντος, μόνος δὲ καὶ 

᾿ , . Ἂν “Ἢ κ᾿ ΄- δ 

γράφων καὶ ἀποφαινόμενος, καὶ παρ ἑχυτῷ χριτῇ δοχιμάζων 
δ. ᾿ εν 8 δόξ 

χαὶι εγγβάφων τὰ ὁοζανταᾶ. 

᾿Αλλ οὐχ οὕτως | ἔχει, ὦ βέλτιστε, οὐδ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ διώ- φ 
Σ αι Α “ιν χοντος δόξῃ τὰ τοῦ φεύγοντος ταλαντεύετα: πράγματα, ἀλ- 

λ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν διχχζόντων γνώμαις ἡ τῶν λεγομένων χεῖται 
Ν Ω -᾿ Ν δῷ " ξ ι 

ἀναφορά" ὃ δὲ τὴν χρίτιν τῶν διχχστῶν ἀπωσάμενος, ἑχυτὸν 
ι ΄ὔ . “ ,ὔ "- , “᾿ ᾿ Μ ν» 

δὲ χαθίσας ὧν διώχει χριτήν, δυοῖν θάτερον, ἢ τὴν ἔμμιξιν 
» “ » “- » κ “ Ν 9 

δεδιὼς χαὶ οὐ θαρρῶν τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ τοὺς τῆς ψευδολογίας 
» , ᾽ , . Ἀ41' , 

ἐλέγχους φοθούμιενος, αὐτόθεν τυγχάνει χατά ἄχοιτος, ἢ ἀνόητός 
- ,’ “Ὁ νὰ ὔ;, Ις ἣν; ε ὔ 

ἐστι πάντη, τοῖς ἰδίοις πάθεσι διχιτᾷν οὐχ εἰδώς, ὡς δεχάσε: 

πάντως τὴν χρίο σιν, τὰ οἰχεῖα περιέπων γεννήματα, χαὶ ὡς ἀγάλ- 

μασιν ἐνατενίσειε ταῖς σχιαῖς. ᾿Αλλ ᾿Απελλῆς μὲν χαὶ Λύσιππος 

οἱ γραφεῖς τὴν ἑτέρου χρίσιν ἕκαστος εἰς τὰς οἰκείας παρεισῆγε 
,ὕ 

γραφάς" οὔτε δὲ Λύσιππος ἑχυτῷ ἐν πᾶσιν ἐχρᾶτο, χαὶ ᾿Απελ- 

λῆς ἦν οὐδαμοῦ. Ὅτι: δὲ οὕτως ᾧετο χαὶ τῶν πάντων πλέον 
" ᾿ ὡρο ἣν .. . Ἡ : Ἔ Ι ᾿ 5 ͵ 

ἐδόχει φρονεῖν, δῆλον ἐξ ὧν τῆς περὶ τὸν Νομοφύλαχα ψήφου 
᾿ 

. 149’. 
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δοθείσης, χαὶ πλείστων ὅτι διχαστῶν χαὶ τῆς λοιπῆς λογιό- 

τῆτος ἐπισυνδραμόντων τῷ πράγματι χαὶ συναινεσάντων τῇ 
» ᾿ »“ - ’ » -ν "» , 3) 

ὑδεὶς οὔτε τῶν παρόντων, οὔτε τῶν ἀπόντων ἄλλο τι 
πος Ὁ 

Θ ψ᾿ Ά. ο 

Ἢ -- »" ΝΥ Ἢ “- ᾿ ͵ ε 

ὰ δόξαντα λέγειν ᾧετο δεῖν: τῶν γὰρ κρειττόνων ἥ 
“ 

(ρτυρία πρὸς ἑχυτὴν τὰς πάντων δόξας συνήθροιζε. 

Στ 

2 ὦ 

ὩΣ Ὡὡσ - εἢ 

, ε » φ ε , Ὁ 

Νόνος δὲ ὡς ἔοιχεν οὗτος ὁ ὑπερνέφελος, χαὶ πλέον τι τῶν 

τοῦ Διὸς δέλτων εἰδώς, οὐρανῷ καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ θαλάσσῃ 

τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀντεῆηχεν, οὐ δημοσίᾳ φωνήσας, τάχα γὰρ 
᾿""ἦΝ 7 »-- διν ἂν Ν 5 ζ 

ἂν λάϊνον ἔδυ χιτῶνα χατὰ τὸν ποιητήν, ἀλλ εἰς τὸν ὀπισθό- 
.“ 

δοιον τοῦ θεοῦ γοάψος τὰ δόξαντα, ἵνα χαὶ γράψῃ χαὶ λάθῃ 

γράψας: καὶ τάχ᾽ ἂν ἔλαθεν, εἰ μὴ τῆς γδοδε ἡ ἐπισημασία 
ὥ 

ὥς πέρ τινα τυμθωρύχον ἢ ἱερό συλον τὸν πρό ροηοῃ ὡς ἀτόπη- 

μα" εἰ δὲ μὴ θανὼν ἦν, καὶ εἰς διχαστήρια ἂν εἰσῆγον χαὶ 
3 Ξ ἮΝ͵, διὰ ᾽ - ἕω 

δίχας τῶν τετολμημένων ἀπήτησα, ὅτι βασιλέως ἀνεῖλε ψῆφον 
ΒΕ 

ἢ ἀνΞξλεῖν ξεσπευσε, χαὶ τοῖς με να ἡμῖν τὸν ἄνδρα χαὶ 

οὕτω: ἐγκχρίνασι τὴν ἐναντίαν ἐθάδισεν " οἷς γὰρ τῷ δοχιμα- 

σθέντι ἐμέμψατο, τούτοις χαχίζει τοὺς δοχιμάσαντας. Νῦν δὲ 

ὃ μὲν ἐχεῖθεν τιννύήτω τὰ: δίχας, τῆς ἀχολάστου γλώσσης φημί, 

οὐδὲν ἧττον ἢ Τάνταλος ὑπερτέλλοντα πέτρον φοθούμινος, χαὶ 

τιμωρίχν ταύτην ἐναχέριον ὑφιστάμενος" ὁ δὲ λόγος ἐνταῦθα 

ἐξεταζέσγω, καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ὀμφαχοφλγίας ὑφιστάσθω τὴν 

ἱ 

᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν εὐθύνη τοῦ λόγου ὀλίγον ἀναμεινάτω, τῷ δὲ 

περὶ τὸν Νομοφύλαχα λόγῳ ἐνδιχτρίψωμεν, ὃν αἰσχυνοίμην 

ἀπολογούμενος ἢ σιγῶν, χαὶ σιωπῶν ἢ συνιστάμενος" ἀυφότερα 

ὄρ μο: ἀμ ιδεξίως περίεστι, τὸ υὲν διὰ τὴν τοῦ χεγραφότος 

ἶ διὰ τὴν περὶ αὐτὸν αἰδῷ χαὶ ἰὰκ γον πάλαι 

ἀνάχρισιν" ὃν ᾧμην μόνον ἐγὼ τὰς λγοὰς ἐχπξῳ ουγέναι τῶν 
.« “ ᾽ , ε ᾿» " "" Ἣ 
ὑπρισεῦδ χαὶ ἀνάλωτον εὑρεθῆναι καὶ αὐτοῖς τοῖς ριμρμβῥαοα, 

τὸ μέν, λόγῳ νικῶντα, τὸ δέ, αἰδοῖ γειρούμενον καὶ τῇ περὶ 
τ " " “ “ “Ἃ ο 

αὐτὸν χοσμιότητι" ὃν τί σὺ παθών, ἢ μᾶλλον ποίῳ συνελαθεὶς 
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᾽ 

διαίμον! χαχῶς ἐπήρθης εἰπεῖν χαὶ ἀλογίαν τῷ λόγῳ προστρί- 
-᾿Ἤ ε ΄“ Ε Φὸ , ’ Β - 

ψασθαι, χαὶ τῷ Ἕρυῇ μὲν τὸ ἀνόητον, τῇ δὲ μούση τὴν ἀμου- 
ά ΒΝ κι) πα 5 ) . “ - - ων ὦ ΑἹ - 2“. 

οσιχν προσξενξεγλειν; ος γρηρματιχὴς μεν π᾿ ΧΊᾺΝ 

φωνήν, ποιητικῆς δὲ τὸ ὑποχριτιχὸν εἰς ἄκρον ἐξή. 
2 Υ ὃ δ » Τὰ ΝΣ 

γρῦφιας δὲ οὐδενὶ παρεχώρησεν, ὁποτέρας βούλε:, ϑῖτε τῆς ἕν 
ν 

συλλήψεσι χαὶ διχστόσεσι συλλαθῶν, εἴτε τῆς ἄλλης, ἣ νῦν 

ἄλλον σπουδάζεται; ῥητοριχῇ δὲ οὕτω τὴν γλῶτταν ἐνίσχυ- 

σεν, ἢ ῥητορικὴν τῇ γλώττῃ ἐχράτυνεν, ὡς μέχρι μόνου τοῦ 

βήματος ἁμιλλᾶσθαι τῷ ῥήτορι, τὰ δ᾽ ἄλλα μιηδὲν Φωχίωνος 

ἔχειν τὸ ἔλαττον, ὃς χἀχείνου χόπις ὠνομάζετο; εἰ δὲ χαὶ 
- - , τόνῳ δεῖ δοῦναι φωνῆς, οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἀπαξιοῦται τῇ τέχνῃ, 

’ ᾽ , Α “ Ι ᾽ “- 

γλώττης εὐρύθμῳ, σὺ τάχα μόνον αὐτῷ πλη- 

σιάσειας, ὅς γς ἀργότερον μὲν ἢ τὸ θαλάσσιον χῆτος ἀνέ- 

χαιῖνες, θέρους δὲ τὸ πνεῦμ, χινήσας, χειμῶνος ἐποίεις τὴν 
- ΄, , κι - 

προφοράν, ὥς πέρ τινα μυλιχῖον λίθον βίᾳ τὴν γλῶσσαν μετα- 

χινῶν, ἀνεῳγὸς δὲ πολλάκις τὸ στόμα ἐῶν, ὥς περ τὰ ὄστρειχ 
7 

ταῖς ἡλιαχαῖς ἀκτῖσι θαλπόμενα, καὶ εἴγε καρχῖνός τις ψηφίσι τὰς τ᾿ 3: 

Α τῶν χειλέων συμθολὰς [μὴ] ἀπετείχιζε μέχρι παντὸς ἂν ὥφθης 

χασμώμενος, χαὶ τοῦτο μόνον τοῖς χερσαίοις αν: 

᾿Αλλ ὁ Νομοφύλαξ; οὐ παρχοάλλων δέ σοι τοῦτον φημί, μὴ 

οὕτω φρενῶν ἐχσταίην, ᾧ χαὶ τὸν βοῦν αἰσχυνοίμην, τῷ λόγῳ 
» Π Α - ὃ 7 ᾽ Η ν΄ 

δὲ τὸ ἐνδέον ἐπισυνάπτων " χτωνιχῆς ς μὲν εὐτονίας οὐδὲν ὅτ- 
κι: τὸν ἰσχύει »ητορικῇ δὲ εὐγλωττίᾳ πάντων μᾶλλ τον ἰσχύξ: τῷ λέγειν, ῥητορικῇ δὲ εὐγλωττίᾳ πάντων μᾶλλον 
͵ 

» 
» τῶν ὄλλων εὐδοκιμεῖ" ἀλλὰ μέχρι τοῦ σοφιστὴς εἶναι δοχεῖν 

Ὁ ᾿ - «ἢ ᾿ Α " ᾿ 

προῆλθεν -ἐν τοῖς μαθήμασι, καὶ τὴν μὲν γλῶσσαν ἐχάθηρε, τὸν 

δὲ νοῦν εἴχσεν ἀφοήθητον; φιλοσοφίχ δὲ τοῦ νοῦ ἡ βοήθεια, 
. , ᾽ " πὰνἤ 7 ᾿ ͵ ᾿ 

ἣς ταλλὰ μὲν εἰς ἄκρον ἐξ:παιδεύθη, ἀποδειχτιχήν τ τε φῆμι με- 
ἮΝ " , ᾽ ο - 

θοῦον, χαὶ φύσεως κατανόησιν, χχὶ ὅσα χατὰ ταύτην χινεῖται 

τι -δὲέτμετ ξώρων χατάληψιν χαὶ τῶν ὑπ ἐρ τ τὴν αἴσθησιν, τὴν 

στ «- διὰ νοῦ θεωρίαν, χαὶ τἄλλα, ἵνα μὴ χαθέχα - .Ψ ον λέγω οἷς ἐκείν: 
, - ᾿ Γ - Ὶὲ » -» ῃ- ΄ 

συν νξται τοῦτο ὃς υᾶλλον ταύτης τὸ μέξοος )χυνάσις πρϑ- 
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» Ἀ Ἧ ’ "» 

χτιχὴν ἠγχαλίσχτο, χαὶ πρὸς τὸ ἦθος χέχτηται τὴν ἀναφοράν, 

χαὶ χοσμεῖ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον τὸ νῦν συνάπτων ἀπὸ τῆς αἰ- 
γῆν οὦ ΟῚ ὰ ὰ “ γα κ χλς “ ε ὩΣ κ ἀξ ἡ 

σθήσεως. Τοῦ δὲ μαθηματικοῦ ταύτης ἀρα μέχρις ἁφῆς, οὐχὶ 
. Δ,  ΆΕΡΝΝ . ἔ ας, ΟΣ ι 5 πὰς Μ ι 

δὲ τομῆς ἵψατο, ἵνα μαϑημαπμναε χαὶ αὐτὸς εἴποιμι περὶ 

τούτων τὸν λόγον ποιούμενος; οὐχὶ τὸ μέν, τῶν Εὐχλείδου γ- 

9 

, 
Φ 
ῷ κατέλαδε, τὰ ὃε, ἐξεῦρε, τὰ δέ, ἀνεπλήρωσεν; Εἰ δὲ μὴ αὐτὸς 

ταῦτχ ἐπίστασχι, καινὸν οὐδέν, ὃ: οὐδὲ γραμμὴν ὅ, τι ἐστὶν 

οἶδας, οὐδ᾽ εἰ συνέστηκεν ἔχ τινων, ἢ εἰς ἄπειρα τυγχάνει διαι- 

ρετή, πολλοῦ γε δέῃ ἑξαγώνου καὶ δεχαγώνου εἰδέναι πλευράν, 

χαὶ ὡς ἰσοδυναμεῖ ταύταις τετραγωνιζομένη ἡ πεντάγωνος. 

᾿Αλλ ἔγωγε οἶδα τοῦτον χαὶ θεώρημα τῶν βαθυτέρων γραμ- 
᾿ ε “- ε ι τ Ν ἢ 

μιχῆς ἑρμιηνεύσαντα, χαὶ οἶδε τὸ ἑρμ᾿ηνευθὲν Αἴγυπτος ἢ παᾶρξ 

πέυνφθη τὸ θεωρούμενον" ἦν ὃ ὅπως τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς 

ἄλληλα ἐν διπλασίον: λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμιλικίτων ἢ πλευρῶν τοῦ 

διπλασίονος, ἄλλον τρόπον ἢ ὃν λείγεται τὴν ἐξήγησιν ἔχοντος. 

δὲ σῆς πολιτικῆς τέχνης τῶν νόμων, ὃἣ χαὶ τὰ ἐπίγεια 

ῬΈΕΙ καὶ πῆ Ανεόνε ὡς αὐτὸς πρῆα ὈΡΡΒΟΔΗΗ͂Ν τῆς ἀλή- 

ὰ 

φίχετο, χαὶ ἔβεθώοα αὐτὴν ἐχ τοῦ μένομεν εἴτ 
»ν. Φν 

οηγ».- Ω Με: «-- - 

᾿Ψ » - τι κα δὲ ΕΣ ον Ἂς πεν ΡΠ" 
ἔδειξεν, ἢ σὺ δὲ προσμαρτυρῶν ταύτῃ τὸ ἄληπτον; οὐ τῶν 

διχχοτιχῶν θρόνων διχαστιχὸν ἐπλήρου ἀξί ίωμο, ἀντιπνέων ὑμῖν 

ἔττιν οὗ τοῖς δικάζουσι, καὶ διερμηνεύων τῶν νόμων τὰ δύσ- 
᾿Ὶ 

ρραστα, γράγμασί τε ἐγνωσμένα παραδιδούς, νόμιμον μὲν τὸν 
ἘΣ ΝΟ ". ἘΠ ΡΟ, ΤΩΝ ΤῈ ἕο νὸδ ἐδδ Σα ἀποδειχνύμενον ἔχουσι, τὰ δὲ ἀποὸδειχνύμιενα οἷχ χαὶ ἐξ οἵων 

᾽ “ἃ -““-:7 7, - 

συγχείμενα; οὐ πρὶν ἢ σὲ δύο ἢ τρία τῶν νόμων συνεῖρχι χε- 
" 7, χ ᾿ , “ἤ ᾽ τὰ ᾿ 

φάλαια, τίτλους ὅλου: οὗτος διὰ στόματος ἔφερεν, εὐφυῶς μὲν 

ἀπομνημονεύων, προσφυῶς δὲ ἑρμηνεύων, ὑπερφυῶς δὲ συμθ:- 
3 Ἃ 3 , “ 3, ι δι 

άζων; ᾿Αλλ᾽ ὦ τί δ᾽ ἂν εἴποιμί σε οὕτως ἔχοντα καὶ οὕτω 
ἊὋ ᾽ ' 

ι Ἁ μαινόμενον; οὐχὶ σὺ μὲν ὁ ἄριστα τοὺς νόμους ξ οἰδς χαὶ ἑρμη- 
. ἐνΐῳ η 3 , ὲ “ ΑΨ » , 

νεῦσαι τούτους δεινός, οὗ μᾶλλον ἔχρη-ς τὰ πολιτικὰ πράγ- 

ματα, σὺν δικασταῖς ὁμοῦ σὺν ἄρχουσι καὶ βασιλεῦσι καταπε- 
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, - ᾿ »ς ΓΙ ῇ τ᾽ 25. 4 .- , ᾽ ι ΝΑ - 
φρόνησο χαὶ γῆς ἄχθος ἐλογίζου ἐτώσιον, ἀφορμὴ δὲ πᾶσιν 

ὑπέκεισο γέλωτος γελοιασταῖς χαὶ μίμοις παιζόμινος, τὴν γένυν 
’ὔ 5 ᾿ τ » γ ' 

χνώμενος ἐπὶ πᾶσι, καὶ ταχὺ μὲν ἐπιλανθανόμενος, εἶτα χαὶ 

ἐχπλήκτως σιγῶν ἐφ᾽ ᾧ τὴν μνήμην ἀθροίσειας; οὗτος δὲ τἄναν- 

τία τούτων ὑπείληπτό τε χαὶ ἔδρα χα, πρὸ τοῦ θρόνου τῶν θρόνων 
Ρ» ΄“- 

ἐπάξιος λογιζόμενος χαὶ μετὰ τὸν θρόνον τοῦ προοχαθέζεσθα!: 
ε ;ὔ Ὁ ε » »Μ - “- ε , ’ 

ἁπτόμενος μΡᾺ ὡς οὐχ ἄλλος τῶν πολιτιχῶν ὑποθέσεων, τέμνων 

δὲ εἰς λεπτὰ χαὶ διχιρῶν ἀχριθέστατα, γόμους τε πᾶσι ν ἐπάγων 

οἰκείους προσφυεῖς; ᾿Αλλ ὅτι ἐν ἀχμχίῳ τῷ σώματι χαὶ ποὺ 

τῶν ἄλλων μυθημάτων ἀποχεχήρυχται; σοὶ δὲ ἐν βαθεῖ γήρᾳ 
-“-- ,ὔ -' 

ποίχ μετουσία παιδεύσεως; τίς δέ σε τῶν πάντων ἔγνω ὅσχ 
᾿ ᾿ ᾿γὮ 7) ᾿ ι ᾿ 7ὕ δι ΚΥΥ, Ἅ 

ἐμε εἰδένα!: ὑετὰ τὴν λευχὴν τρίχα ῥητορευσχντα, ἢ φιλοσο- 
,ὔ "ἃ ,ὔ 7 » “ “ἃ ι 

φήσαντα, ἢ λόγους ρων ἀπογεννήσαντο, ἢ τισὶ συμπλα- 

χέντα διαλεχτιχῶς, ἢ ἀναμφίοολόν τι χατασχευάσαντα; Εἰ δ᾽ ὅτι 

τοὺς περὶ προιχὸς μετὰ τὴν παραχμιὴν ἤδεις λόγους, διὰ τοῦτό 

σξ τοῦ γήρως τιμήσομα! καὶ τὸν χρόνον λογίσομαι αἰτιώτατον 

τῆς παιδεύσεως ὅτι μὲν γὰρ χαὶ οὗτος μέγα μέρος συμθάλ- 

λεται τῷ μανθάνοντι, οὐδένα ἀντειπεῖν οἶμαι" οὐχ οὕτως δὲ 

ἔχει ἀεί, οὐδὲ πᾶσιν ὁ βαθὺς χρόνος ἀθρόα δίδωσι τὰ χαλά, ἀλλά 

τι χαὶ ἡ φύσις νεχνιεύεται χαὶ τοῦ χρόνου υᾶλλον κρατεῖ 

Καὶ Σωχράτης γὰρ οὐχ ἐν γήρᾳ μόνον σοφός, ὅτε Θεαιτήτῳ 

ὡμίλει χαὶ Τίμωνι, ἀλλὰ χαὶ ἐν νεότητι, ὅτε Ζήνων Παρμε- 

γίωνι παρεγένετο, χαὶ τῶν περὶ τῶν ἰδεῶν λόγων ἐπαχροώμενος, 

θχυμασίως ἀντέπιπτε, χαὶ τῶν γερόντων ἐπελαμθάνετο" χαὶ 

αὐτὸς δὲ ὁ Νεοθεαίτητος πολὺ χρείττων τῷ φιλοσόφῳ τῶν 
Α ᾽ , " ; ᾽ » " ,» ὃ Ὁ 

μαχροὺς ἐχόντων τοὺς πωγῶωνᾶς ἐλογίζετο. ἀλλ ὅπερ παίςων 

“ ΐ Α Ἃ “ὃ. σ " δ» νοι. δ...» νὰ ὧω δ. ὁ Πλάτων φησίν, ὁ τῆς ψυχῆς χηρὸς αἴτιος " ἔστι γὰρ ἐν ἑχά- 

στῷ χηρὸς ὥς περ τύπους δεχόμενος τὰ μαθήματα. Οὐχ ἀχούεις 

τοῦ ποιητοῦ, κῆρα πολλάκις τὴν ψυχὴν λέγοντος, ἵνα τι χαὶ 

αὐτὸς προσπ χίζω μιχοόν, ὅπερ ἀπὸ τοῦ χιηροῦ παραχθείη, πόθεν 
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᾽ 
Ὡ - 
“Ὁ 

ἌΨῚ »} ἴῳ) ἔν ἢ Ο᾽ « ὡς »7 κεῖ [ῳ] τος οὐ πᾶσιν ὁμοίως ὑπόχειται, ἀλλὰ τοῖς 

υὲν ὑγρός ἐστι καὶ εὐδιάλυτος, τοῖ: δέ, στερρός τὲ χαὶ συνεστη- 

χώς, τοῖ; δὲ ἀπεσχλήρωται χαὶ πρὸς ὁντιναοῦν τύπον ἐστὶν 

ἀνένδοτος οἱ μὲν οὖν τὸν ὑγρὸν λαχόντες κηρόν, ῥᾳδίως ἐντυ- 

ποῦνται τὴν παίδευσιν, οἱ δὲ τὸν συνεστηχότα, τούτων μὲν 

ἔλαττον, μέγα δὲ μέρος τούτοις ὁ χρόνος ἐστὲ πρὸς ἀνάλγψιν᾽ 

οἱ δὲ τὸν τρίτον, μεῦ᾽ ὧν σς αὐτὸς τάττοιμι, κτήνεσιν ὅσον εἰς 

παίδευσιν ἀπειχάζονται, μήθ᾽ ὑπὸ γρόνου, μήθ᾽ ὑπὸ φύσεως 

βοηθούμενοι. 
γ᾿ , τ » [2 7 Α ΓΝ Γί οὖν, εἰ ὁ μὲν τὸν ὑγρὸν ἔχων κηρόν, ῥᾳδίως τοὺς τῆς 

, " ἐς ςε .ο . 

παιδεύσεως λόγους ἐδέξατο, δεχομένης τῆς φύσεως ὁμαλῶς τὰ 
εΥ̓ 

τς λ ΔΑ, λ ." - ὁ “ ὶ 2) - ἘΦ ΄-- » μαθήματα, σὺ δὲ τὸν σχληρόν τε χαὶ ἄτμητον, μέχρι παντ Ξ 

3 ΄ 

ἀδιατύπωτος ἔμεινας, εἰ μή που ἐπιπολχίους τινὰς χατεγράφης 
7 ῸΥ , ΄ ᾿ ᾿ ᾿ ,ὕ τ , 

γραμμάς, οἷά τινός σοι πέτρας ἐπὶ ποσὸν χοιλανθείσης τῆς φύ- 
χω 5» . δ ᾽ ΝΕ 

σεως πρὸς τὴν πολυήμερον τῆς ἀναγνώσεως ἐνδελέχειαν ; Εἰ οὖν 

σὺ μὲν δι ἀμθλύτητος ὄψεως οὐδέποτε ταῖς ἡλιακαῖς αὐγαῖς 
᾿ ὔ ᾿ , ᾿ Νὰ ἢ ὦ 

ἐνητένισοας, χρόνῳ δέ τιν: χαὶ υεθύόδῳ βραχεῖάν που κατιδεῖν 

ἀχτῖνα ἐνίσχυσας, ὁ δέ, διὰ ῥώμην τοῦ ὀπτικοῦ πνεύματος ὅλον 
. ᾿Ξ ᾽ , . Η » Ε τὦ οο 

ἐκ τοῦ εὐθέος τὸν ἥλιον εἰσεδέξατο, οὐ διὰ τοῦτο μᾶλλον 
᾽ , ἢ ξ , -" ͵ ΜΚ Η ἡ» 2. δὲ “ Δι ὼς ὧλ 
ἐπαινετέος χαὶ τμητέος τῆς φύσεως, ἢ χαχίζοιτ᾽ ἂν ὅτι μιὴ “σοὶ 

ἀπειχάζετο, χαὶ τοῖς σοῖς χρίνεται “πάθεσι παρὰ σοὶ τῷ πε- 

πονθότι χριτῇ; Τί δὲ μὴ καὶ Σωχράτην χακίζοις, μδλλον τοῦ 
“ὦ , ᾿ ΡΝ » », “ω νὼ ι " 

τῆς φιλοσοφίας τὸν χορυφαῖον ἀποοάλλεις καιροῦ, ὃς τὰ πλεῖστα 
- “« Ν “Ἃ " 2 

τῶν μαθημάτων, μᾶλλον δὲ πάντα νέος ὧν ἀνελέξατο; ᾿Αρι- 
Ἷ Α Ε] » ’ Ν Α ς32ι-, “-᾿ [ ὦ 5» 

στοτέλην δὲ οὐκ ἀκούεις τὸν παρὰ Πλάτωνι νοῦν, ὅτε τῆς ἐν 

Αἰχαδημίᾳ υετεῖχε σχολῆς αὐτῷ Πλάτωνι ἀντιλέγοντα, ὃν χαὶ 
ἔθος ΝΑ “ ᾿ “ ΄ὕ ἐς , τ ᾿ » ᾽ » 
πῶλον διὰ τοῦτο γχαριεντιζόμινοί τινες κατωνόμαζον; ἀλλ οὐ 
Νν, δι ᾿ , " " ε ᾽ δ ΐ 

δή ποὺ διὰ τὸν χρόνον οὐκ ἐγχριτέος ὁ ἀνὴρ τῇ φιλοσοφίᾳ, 

προχριτέος δὲ μᾶλλον χαὶ τῇ φύσει πολλὰ χαρίσαιτο, ὅτι παι- 
7 » ἧς; ᾽ ᾿ Ϊ᾽ 

δόθεν αὐτὸν ἐνηγχαλίσατο᾽ 
“Ὁ 

ἣν συγγοχμμιάτων σχὺὐ- γγρῦρμυ ἊΝ] τω διων» - ΨἈΆ ογΎ- «“ φΦ 

"- εἰ ἢ Δ λ ν΄ ΕΗ ΄ Ἷ ᾿ Ἄ - ““ «ε 3 τοῦ, ὃ μὲν ἐν γήρᾳ ἐξενηνόχει ἰσχύει χαὶ χρατεῖ, ἃ δὲ ἐν 
. 
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, ἀχμοζούσῃ τῇ ἡλικίᾳ ἀπαράδεχτά τισι διὰ τοῦτο γεγόνασιν, 

οὐδὲ Πορφυρίῳ χαὶ Πρόχλῳ τοῖς Πλατωνιχοῖς εὐθυνόμενα, τῷ 
ἐ ,ὕ ΄ ἢ . , “ν. Ω 7 1] Α -“ , 

χρόνῳ φαίνοιτ᾽ ἂν ἐγχρινόμενα Ἢ ἐλεγχόμενα, ἀλλὰ τῷ λόγῳ 

χαὶ τῷ μὴ ὀρθῶς ἔχειν ἢ χατ' ὀρθὸν φέρεσθαι. ΄ 
Ξ 

Α Ὁ 
Ὁ 
[ 

“ῳ ᾽ “Δ 4 
ποῦ θήσεις τὸν Αἰγύπτιον, ἢ ᾿Ερμῆν τὸν Ζωροάστρην ὃ 

Τρισμέγιστον, οὺς καὶ φασὶν αὐτοδιδάχτους ΩΝ ἐσθαι, τῆς ψυχῆς 

μόνης ὥς περ ἔκ τινος χεχρυμμένης φλεοὸς ἀνχαστομωσάσης αὐ- 

τοῖς τὰ μαθήματα; ᾿Αλλ οὐ δ᾽ αἱ μαχρόσιοι νύμφαι, εἰ δεῖ 

πιστεύειν τῷ Πλάτωνι, δι ὃς τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν 

τῷ τοῦ ἀνθρώπου ὅρῳ προστέθειται, διαδόσιμον ἔσχον τὴν 

γνῶσιν ἑτέροις σοφοῖς ὁμιλήσχσαλι, ἀλλ Ὁμηρίδας ὁ ὅ φασιν αὐτο- 

φυεῖς αὐτὰς γεγενῆσθαι. 

᾿Αλλ᾽ οὐ δεχτέχσοι ταῦτα, χαὶ διὰ τοῦτό σς καὶ πάλιν γε- 

.-λάσομιεν, τὸ χαλὸν γέννημα ἀντὶ σοῦ τοῦ πατρὸς θυμῆρες χαὶ 

ψυχαγωγὸν ἔχοντες, ἔοιχε γάρ σου τῷ χαραχτῆρι χαὶ ὡς ἀληθῶς 
Ὁ » -“ Α “ἃ 

τοῦ πατρός ἐστιν: ἥ τε γὰρ συνθήχη τῶν λέξεων, πῶς γὰρ ἂν 

ἄλλως εἴποιμι, ὑμᾳ χροχὶ τ μὴ ἐν Αρραν καὶ τῆς τραχύτητος! 
Ψ4 ΄-ὔ ε - ι ’ 

ἥ τε τῆς φράσ ΑΡΉΡΜΕ ὡς λίαν δυσαχθής τις καὶ γεηρῦ, 
΄ὦ , -» φ΄ω . “- ἴχ παρὰ πολὺ ὄτεσ:, παχεῖ τῷ δὁλχῷ χαὶ τοῖς δίς, ς προσξοῖχυ ᾿ 

- ὃ ΡΒ - 3 Ἂ -“" ΄ -ΦΣ ’, ε ΄, " ι “-", 

κινουμένη καὶ ἐπαχθεῖ λίαν τῷ ἐπισύρματι, ὡς λίαν δὲ χαὶ τοῖς: 

! σχήμασι χεχαλλώπισται! ᾿Ελλήνων παῖδες ἢ μέγχ φρονείτω- 

σαν τὴν ὕλην εὑρόντες, ἢ | ἀνχπλάσαντες, χαὶ μόνην ἄποσον, 
» ὃν. " ᾿ Ἁ 

ἄποιον, ἀνείδεόν τε χαὶ ἀσχημάτιστον ἀποφήναντες, καὶ μὴ ὃν 
δὰ Ἃ. δὲ “ - ᾿ , 4 ι ΩΝ ᾿ τελέ- ΞᾺ . δέ ἘΦ ι 

μεν, ὃν ὃὲ ὅμως, τὸ μέν, κατὰ τὴν ἐντελέχειαν, τὸ δέ, κατὰ 
Δ να Δ Ὁ. ᾿ κ Α ᾽ , ε , ς '.Ἂ. φα, 

τὴν ταὐτης πρόοδον᾽ ἰδοὺ γὰρ αὐτομάτως ἑτέραν ἡμῖν ὕλην 
, - ες “Ὁ ΧΆ ε μ “- 

κχιρός, τὸ τοῦ ὑώριστοῦ σύγγραμμα, ὕλην ὡς ἀληθῶς ὁ 
»νὮ Ὁ ᾿ 

χαὶ ὑλώδους νοὺς ὑλικώτερον γέννημα, ἰδέας ἄτερ καὶ σχήμ»- 
" ; ΨἪ ᾿ Δ . -»- ω»» 6 --. » 3 : . τος, καὶ μορφῆς ἀλλότριον τεχνιχῆς" πῶς ἄν σου τὸ καλὸν 

ἐχῳράσχιμι φρόνημα, μᾶλλον δὲ πῶς ἂν τὴν τούτου ἀχοὴν 
; 

ὃ η 1. ἐν δὶ “πρΩ) 5 ἿΣ Ἂ ἔωηι.ς ἄ: ! ἐλεσι ἐχφυγϑυμι, ὍΣΑ ἐἈμΕτρ2}9 μεν τοῖς σειρῊν 9 .: Ξ,ουσᾶν Ξε Φσ", 

Ν 

τὸ δ᾽ αὐτὸ ἀποτέλεσμα; αἱ μὲν γὰρ τῷ ἡδεῖ διαφθείρουσιν, ἡ 
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δέ, τῷ ἀηδεῖ θανατοῖ τὸν ἀκροατήν" ὄνειος γάρ τις ὡς ἀληθῶς: 

ἐστιν ὁ ὀγκηθμός, ἢ εἴτι βαρυθυμότερόν τε καὶ ἐπαχθέστερον. 

Ἑρμογένης μὲν οὖν ὁ ῥήτωρ τὴν ῥητορικὴν τέχνην διοργα- 

νούμενος, παραδείγματι πανταχοῦ τοῦ πῶς δεῖ ταῖς τέχναις 

ἢ ταῖς οἰχονομίαις χεχρῆσθαι, τῷ Δημοσθένει ἐχρήσατο" ἐγὼ 

δέ, εἰ μὴ φορτικὸς ὑμῖν ὦ γέμα: δόξαιμι τῷ τεχνιχῷ ἀντεπι- 

ν , [ » ὅ- ν᾿ δ ὲ Ξ δειχνύμενος, ῥητορικὴν μὲν ἑτέραν ἐχθήσομαι, παράδειγμα δὲ 

χαινὸν ὡς ἀληθῶς τοῦ πῶς τ γράφειν τὸν τούτου λόγον ἐχ- 

θήσομαι, ἵν᾿ ἔκ τε τῆς θέσεως τῶν Δημοσθενικῶν παραδειγμάτων, 

ἔχ τε τῆς ἀναιρέσεως τῶν τοῦ ᾿Οφρυδᾷ παραληρημάτων, ἄριστα 

ὑμῖν προΐῃ τὰ τῆς μαθήσεως. Εἰ δέ τις οὕτως ἔχων φύσεώς τε 

ὁμοῦ καὶ μαθήσεως, συγγράμματά τινα χατὰ Δημοσθένους συν- 

τίθησι, δότε γάρ μοι πρὸς τὸν χαιρόν τι φθέγξασθαι, ὅτε χαὶ 
,ὔ 

τὸν Αἰσχίνην ἐρευνήσαντες οὐχ εὑρήσομεν, οὐ παράφορος ὡς 

ἀληθῶς καὶ μαινόμενος; ἀλλ εἰ μὲν τῶν ἄρτι ἀκμαζόντων ὁ 

“γοχοεὺς ἦν, συγγνώμην ἂν διὰ τὸν χρόνον δεδώχαμιν " ἐπεὶ Υγί ὡσο: ; Τὴ ἴτε ᾿ χί ἴω 

9 ωη7- 

Ξ' , Η " ,ὔ εἶ ’ » Α ’ 

τῶν χαταλυσάντων ἐστί, τὸ φιλότιμον αὐτὸς καταλελυχῶς, 
. Π κ Ἄς ἜΞΣ. δὲ οἱ ᾽ » Ὁ ’ Ξ ι 

οὐδὲ γὰρ προσεχτήσατο, οὐχ εἰς βάραθρον ὠθῆσαι χρεῶν; Καὶ 
᾽ ο ο " ἊΝ ᾿ - ὰ 

εἰ μὲν τοῖς πολιτιχοῖς ἐξητάζετο π ἄγμασιν, εἶτα οἷα εἰκός, 

ζήλῳ τοῦ ἀντιτέχνου διχφιλοτιμούμιενος τοῖς τοιούτοις ἐκέχρητο 

λόγοις, οὐκ ἄν τις ἴσως χατέχρινεν,. ἢ οὐ πιχρῶς ἐχαλέπηνεν " 

ἐπεὶ δὲ πόρρω καὶ νόμων καὶ δικαστηρίων, ὡς μέχρι τινὸς 

ἐδόκει πεποίηκας ἑχυτὸν χαὶ τοῖς χαθ᾽ ἡμᾶς Ναζιραίοις φέρων 

ἑαυτὸν συνηρίθμησας, ἔπειτα ὥς ἮΝ νὺξ ἀρξάμενος τῶν πολι- 
᾿ 

τιχῶν βχσχαίνων ἑάλω, χαὶ γραφὰς ἐξενηνοχένα:! ὕδρεων, χαὶ 

βασιλικοῖς ἀντιπίπτειν θεσπίσμασιν, οὐκ ἄν τις εὖ φρονῶν χαὶ 

ἐν εἰδώλῳ χαὶ σχιᾷ τιμωρήσαιτο, ὕόρεσι πλύνων χαὶ ἐπεγγελῶν 

χαὶ εἰκότα ἀντισυγγράφων; Εἰς ταῦτά σου τὸν νοῦν οἱ περὶ 

Σισόην χαὶ ᾿Αγάθωνχ προετρέψαντο; ταῦτά σε οἱ ἐν τῇ σχήτει 

ὦ 3 "Ὁ - "45 “ 

χαὶ ἐν τῷ Σινᾷ ἐξεπαίδευσαν μοναχοί; ὧν σὺ τὴν ἀναχώρησιν 
Α 

μευ ησάμενος, τὸν βίον οὐ παρεζήλωσας, μᾶλλον δὲ ἐχεῖνον μὲν 



ΑΠΟΛΘΙΓΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓῸΟΙῚ. 19] 

9. “ὦ » ᾿ ᾽ ᾽ Ὡ “ “ὦ " » “, 

ἔπαιξας ἀχριοῶ:, ἀλλ οὐκ ἀχριοῶς τοῦτον δὲ ἐμίσησας; οὕτως 

ὁ τοῦ Κυρίου παιδευόμενος; ὁπότερον βούλει, εἴτε, τὸν τῆς 
ΠΩ 

σχιᾶς, εἴτε τὸν τῆς ἀληθείας, προσθήσω δὲ καὶ τρίτον τουτονὶ 
᾿ , ͵ ΤᾺ ε , νιν «Ο᾽ “Ἂν σον" Ὅς. ᾿ , 

τὸν πολιτιχόν" ὧν ὁ μέν, οὐχ ὑορίςειν ὅλως ἐᾷ, ὃ ὁξ χαι πλέον 
͵ 

, ΄ ΄ ἍἋ . ε , 

προστίθησιν, ὥς περ κἂν τοῖς ἄλλοις εἴωθεν, ὁ ὁέ, χαὶ προστι- 
" ’ ε«, τὰ δέ λῷ Ἐὰ νεῖ Ξ ,ὔ , γῇ 

ματανι τον υοριστ ΓΝ. “ὡὖὺ ξ γξ ὧ στ τῷ, χαὶ τὴν μιν σιχγον ο ἡ 
ὃ 

, -᾿ 

τυφθείς, ἀντιπαρέσγες καὶ τὴν ἑτέραν τῷ παίοντι, ἢ ἢ παοεχάλεσας: 
ϊ τ ω ἱ ᾿ ϊ 3 

“Ὁ 
«- Ω Φ- Ο Ἂν “Ὁ ̓} -ο͵ ὑ λασφημηθεὶς ἀντευλόγησας; ὥ: τς χαὶ ὕορεως 

» ᾿ νι ’ » .“ »" ε ᾽ , 

ἄρχῃ, καὶ οὐδὲ νεώτερος ὦν, ὅ φησιν ὁ ποιὴτ ἧς αἰνιττόμενος, 
» ὙΦ }Ὶ ᾿] Ε ; - ͵ 

ἀλλ ὑπὲρ τὴν γηράσασαν ἔλαφον, καὶ ταῦτα πρὸς οὐ διενεχθέντα 

σοι πώποτε, οὐχ ἐν δίκαις, οὐχ ἐν βουλαῖς, οὐκ ἐν χοινοῖς, 

οὐχ ἐν ἰδίοις; οὐδὲ τοῦτο μὲν γὰρ ἀκατηγόρητον, εἶχε δέ τινὰ 

ὃ λόγος ἀπολογίαν. 

Ὅθεν δῆλον ὡς τοῦ θρόνου τούτῳ ἐδάσχηνας, χαὶ τῆς χοι- 
3 ’ὔ » ) α ι ᾽ ᾿ 

εὐδοχιμιήσεως ἐσούλου γὰρ αὐτὸς ο)- νῆς χρίσεως χαὶ τῆς ὑπὲρ σ 
ι Α Α ᾽ »»Ἥ» ’ ν 

προχαθῆσθαι τοῦ βήματος, καὶ τὴν νομικὴν ἐπιδείξασθαι τέχνην 

ὅση τε χαὶ ἅτις ἐστιν ὡς λίαν ἀτυχῶ εὐτυχῶν, ὅτι σε μὴ προ- 

χαθήμιενον εἶδον, ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ παιζόμενον οἷχ μαινόμενον" 
Ω Α υ- -- ,ὔ ἊΣ 

ὃ γὰρ τῆς μιᾶς πολλάχις λέζεως ἀπολύων τὸ ἥμισυ, χαὶ τοὺς 

. - ΑΝ Ἅ.., Ὁ» “"“ἤἦ - “--" χω ΔΘ οἴχοθεν λογισμοὺς οὺὃς πολλάκις διεμελέτησας προφέρειν ἀδυ- 
ΡῸΝ ’, “κ 3 ΕῚ ’ “- 

νχατῶν, τί ἂν ἐποίησας αἰτίας τῶν χεφαλαίων καὶ λογισμοὺς 

ἀπαιτούμενος καὶ ἀντινομιῶν συμοιθάσεις, καὶ ταῦτα μὲν ἐπ᾽ οὐ- 

δεμιᾷς ἀνχθολῆς, ἀλλ ἐν αὐτοῖς τοῖς ζητή υασιν; οἶδ᾽ ὡς ἀνέχαι- 
«, ι "ἃ »Ξ- ἝΞ - Ῥ.: Ε τ ᾽ “ὦ 

γες μὲν ἂν πολλάκις, προήνεγχας δὲ οὐδὲν πλὴν τοῦ πνεύμα- 

τος. ᾿Αλλ αὖθις ἀτυχήσας εὐτύχησα, ὅτι μὴ χρίσις τοῦ ἐμοῦ 

βασιλέως ἠλέγθη τοῖς πράγμασιν" οἷχ δὲ καὶ τὰ τοῦ λόγου ; 
"Ὁ ᾿ » Ἁ ; Ω , ᾿ ’ ΕΣ 

νῦν γὰρ αὐτὸς εὐθυνέσθω, ὃς βασιλέως ἐπαγγειλάμενος ἔπαι- 

νον, χαὶ τοῦτον ὑπόθεσιν ἑχυτῷ προστησάμενος, αὐτῆς τε τῆς 

ὃ 
Ὁ δ -Ὁ- 3 ’ " " 

ἐπαγγελίας πάσης μιχροῦ δεῖν ἐπελάθετο, χαὶ ψόγον ἀντ᾽ ἐγ- 

χωμίου παρὰ τὴν ὑπόσχεσιν ατο᾿ ὡς λίχν τοὺς ῥητο- 

ο 

ἐ 

οικοὺς νόμους ἠχρίοωσας χαὶ μετὰ δεινότητος ἅπτη τῶν ὑπ 
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θέσεων λεληθότως τε καὶ ὁμαλῶς μεταύχίνεις ἀφ᾿ ἑτέρων εἰς 

ἕτερα, καὶ μάλιστα ἔνθα χαί τις δεινὸς ἀντιχρούσειξν ὡς χατης- 

ναγχᾶσθαι δοχεῖν ὑπὸ τοῦ λόγου, χαὶ οὐχὶ οἰκείαν εἶναι ὁρμὰν 
ι »ῬὋρΡ ΡΟ τς ᾿ ὙΡ ἘΠ ᾽ 7ἷ ὑδὲ δέ » ι ᾿ 

τὴν μετάοασιν" ὅς γε τοὺς ἐπαίνους ἀφείς, οὐδὲν δέον ἐπὶ τοὺς 

ψόγους χωρεῖς, μὴ προοιχονουἥσας τὴν εἰσθολήν, υὴ προχαᾶτα- 
᾿ " γ Ἀ.’ ᾿ ΄ ᾿ς ᾽ ᾽ 3 Ἁ 

στησάμενος, μὴ διηγητικὸν προοίμιον προστησάμενος, ἀλλ εὐθὺς 

πὸ τῆς ἑῴας εἰς τὴν ἑσπέραν τραπείς, ὡς μὴ δεηθῆναι μεΞξ 

σουρανήσεω:; Πῶς δέσε χαὶ τοῦτο διέλαθεν ἐν μέσῳ προχεί- χ 

ΠΡ ὡς διὰ μέσου τοῦ Νομοφύλαχος ὁ ψόγος πρὸς τὸν Ψη- 

-“- 

“- δος ἐ ᾽ Χ Α Ἀ͵ὲ ὃς Ψ' Ὕ “ν» φισάμενον ἀναφέρεται; εἰ μὲν γὰρ ἄνευ ψήφου χαὶ συναινέσεως, 

οἵχ δὴ τύραννος ο οὗτος πολιοοχήσαχς τὰ χοινά, τοῦ διδασχαλιχοῦ 

θρόνου ἐχράτησεν, εἶχεν ἄν σοι λόγον ὁ λόγος" ἐπεὶ δὲ μᾶλλον 

οὗτος ἐτυραννήθη, δεδόσθω γὰρ οὕτω λέγειν τοῦ βασιλέως κα- 
’ ΕῚ ᾿τ“Ὲτω 7 Τ 

ή μποσδοο οὐ μᾶλλον ἐκείνου ὁ ψόγος ἢ τοῦ Νομοφύλαχος 
Ἐ ΤᾺ 

τ 

δὴ 

ἅπτεται; ἐγχωμιάζεται δέ τις ἐξ ὧν αὐτὸς πεποίηκε μάλιστα, 

ἢ ἐξ ὧν ὁ πατήρ, ἢ ὁ πάππος εἰργάσαντο; δῆλον γὰρ ὡς ἐχεῖνα 

μὲν φιλοτιμίας ἔχει τοῦ γένους, ταῦτα δὲ αὐτὸν χαθ᾽ ἑαυτὸν 

ἐπαινούμενον δείχνυσι. 

Συλλόγισχι οὖν, σὺ γὰρ αἴτιος τοῦ συλλογισμοῦ, οἷ σοι ὁ αὐ- 

τοχράτωρ χαθύόρισται! Τί δέσοι χαὶ ἡ πολλὴ φλυχοίχ τοῦ λόγου 

βούλεται, χαὶ ἡ ἄλογος ἐχείνη σχηνή, ἣν τελεστιχῶς καὶ μὺ- 

στηριωδῶς τῷ λόγῳ συνέπηξας; τίς ἡ προσαγομένη μήτηρ ἄνευ 

τοῦ σχήματος χαὶ τὸ ἀρτιγενὲς βρέφος, ἣν αὐτὸς τῷ λόγῳ 

ἐμαίευσας, καὶ ὁ χαινὸς δρόμος, καὶ ἡ τῆς τεχούσης ὑπόληψις, 

χαὶ τἄλλα τῶν ληρημάτων ἃ μόνος αὐτὸς ἐξήγτσαι ὁ χαινὸς, 

τῷ “ὄντι δραματουργός; ἐγὼ δὲ χλείσω τὰ ὦτα, ὡς υἱὴ φλυχ- 

ροῦντος ἐπαχροᾶσθαι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐατέον ὡς δεῖ υ ἡ ληρεῖν, 

ὡς ληρῳδίας πάσης ἐπέκεινχ᾽ ἐπὶ δὲ | τὸν θαυμάσιόν σου ἰτέον 

συλλογισμὸν ὃν χαὶ σφραγίδα τοῦ λόγου πεποίηκας. Εἰ μὲν 

γὰρ ὁ Νομοφύλαξ φὴς λόγοις ἀνθρωπίνοις καὶ τῇ κοινῇ φύσει 
᾽ ε , ε 7) Α , ᾿ ε , εὖ 

οὐχ ὑπόκειται, ῥχδίω: τοὺς νοβου: μεμαθηκώς, ὁ δὲ σαρκωθεὶς 
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ἄς εκ" ἘΣ ,ὔ τὰν "ἢ οὐχ ι Α αΓο. ᾿ ι Ὰ 

λόγος ὑπόκειται πλάσιν δεξάμενος καὶ μορφήν, ἄρχ, χαὶ πάλιν 
“ “ ᾿"" « ΞΞ “-: 

μπέρασμα, τοῦ θεοῦ μείζων ὁ Νομοφύλχξ 

ὁπῇ ἀρλὼ τοῦ μ-. ὙΜῊΝ ̓ ἀρ οὖν ῶ βΑλτρατε, 

,7 

σοι ἐπανιστᾷν διρτὴν χτίσιν τῷ χτίσαντι, ̓ μᾶλλον 

τὴν ῥύσιν οἵἷχ περλίων; ποταμὸν Ἄγυ μοῤβεο θα πῦρ λεππού- 

ψξνον ἁπτόμενον σώυχτος, φυλάττον δὲ τοῦτο τ᾿ ρλανάῆβα, ἀχρό-- 
“ΚΝ Ἂν τῇ »᾿ Α ν᾽ (ἘΠ Ὰ ᾿ 

τόμον πεέτοὰν ὑῶὼρ πηγάξζουσαν ἄφθονον, χαὶ ξύλῳ γλυχχινο- 
ἣ ΄ ᾿ ’ κι ε , ᾿Ν “3: 

μξνὴν ὑδάτων πιχρίχν, καὶ τούτῳ αὖθις ἐλβομδμδη σίδηρον. Εἰ 
᾿, ΄ 

"οὖν παρὰ φυσιν υἱὲν ἵστχτο τὸ ῥυτόν, χαὶ ὁ ποταμὸς ἀνεστρέ- 

φετο, χαὶ ἡ τοῦ πυρὸς φύσις οὐχ ἔφλεγε, χαὶ ἡ ἀχρότομος τὰς 

πῆρ 2 ε ἠοίεξι ν 4 ; -ἱ ξὺλ Ν ᾿ς “ἐν τὴν ᾿,.»λύ ὍΣ πηγὰς ἠφίει, χαὶ τὸ ξῦλον ὧδε μὲν τὴν πιχρίαν ἐγλύκαινεν, 

ἐχεῖσς δὲ τὴν βαρεῖαν φύσιν ἀοδῤφιζν, ὁ ὃ: ΠΣ λόγος 
᾽ Ὁ χατὰ φύσιν ἐμορφοῦτο χαὶ διεπλάττετο ὑπὲρ ἐκχεῖνα, σοὶ δὲ 

λο" (“9449 λχχογχιῖ " ΕΑ, ἃ "γιζέσθω ἡ βλασφημίχ, τὰ τὴν φύσιν νικήσαντα χτίσματα 
“Ἱ - ὃ τὴν φύσιν ἠγνόησε, τοῦτο χαὶ τὸν τῆς φύσεως 

Ὁ 7 ι ᾽ ᾿ ο΄ ξ ’ περῆρε δημιουργόν, οὔθ᾽ ὁ Νομοφύλαξ τοὺς ὅρους ὑπερανέση 
ΩΝ ’ » “ ᾽ ς- , “Ὁ “-᾿ “«ὠ 

τῆς φύσεως" οὐ γάρ, εἰ ὁ μέν, μᾶλλον τῶν μαθημάτων ἀντι- 

ᾶ ὃ 
, » Ἡ» " ᾿ ΄ ε ἣΝ - ᾽ - 

λαμοάνεται, ὀξεῖχν ἔχων τὴν νόησιν, ὁ δέ, ἧττον, ἀμ. ς 
Ἁ , 5» 

τὰς μαθήσεις ἐρχόμενος, παρὰ τοῦτο ὁ μέν, οἶδε τὴν φύσιν, 
ἱ 

ὃς ἶ 
΄ ’ Ε) Μν τὺμ Ξ » 

ὁ δέ, ταύτην ἐνίχησεν, ἀλλ᾽ ὁ ὑξν, λεπτοτέραν ταύτην ἐχτή- 

το, τοῦ φανταστιχοῦ πνεύματος ἀερώδους ὑποχειμένου χὐτῷ, 
ἊΣ »“» ᾽ Ἁ » 

ὁ- δέ, π τα δέδν αὐτὴν ἐδυστύχησς, χαὶ περιττότερον τὸν ἐγχέ- 
Α ε φχλον. Τοῦτο γὰρ ὑπὲρ φύσιν, ὦ βέλτιστε τοῦτό ἐστιν ὅταν 

ὡς ἐν εἰχόνι τῶν ἐπὶ εὐθείας φερομένων σωμάτων, τὸ μὲν χάτω 

πεφυχὸς φέρεσθαι μετεωρισθείη πως πρὸς τὸ ἄναντες ἐξ οἰχείας 

ἀρχῆς, τὸ δ᾽ ἄνω λαχὼν τὴν χίνησιν, οὕτω πάλιν χα τενεχθείη" 

εἰ δὲ τῶν ἄνω φερομένων ἢ κάτω, τὰ μέν, μᾶλλον ἄνω ἢ χάτω 

χινεῖτα!, τὰ δὲ ἥττονα, αὐτὸ τοῦτο ἡ ἐν οὐ οπ τοῦτο, 

τὰ μέν, τὴν φύσιν τῳ δὰ δέ, ἠγνόησεν" ἀλλὰ παρὰ τὴν φύσιν 

ΜΙΣ, ΡΙΒΛΔΙΟΘ. 13 

᾽ 
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᾽ δὼ » 7 ᾿ ἴν ς -“- 

χέντρον ἐλθεῖν ἐπείγεται! χαὶ τὰ μέν, ὅρον τῆς ἑχυτῶν 

χινήσεως τὴν τοῦ ἀέρος σφαῖραν ἐπίσταται, τὰ δέ, πρὸς τὸν 

αἰθέρα ἐπείγεται. 
νῈ » Β οι ’ “- 5 

Εἰ μὲν οὖν τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς φύσεως τὴν γνῶσιν ἐχούσης διὰ 

μαθήσεως, ὁ Νομοφύλαξ ἄνευ ἐχείνης ταύτην ἐχτήσα ὃ ὑπὲ μαϑὴ . Ο 'Δομοφ ὃς «ξινὴς τὴ (τῆσατο, τὸ ὑπερ 

φύσιν αὐτῷ προσμαρτυρῶ χαὶ αὐτός. εἰ δὲ νοῦν εὐτυχήσας ὀξύν, 

ὀξέως τὴν παίδευσιν ἀνελέξατο, παρὰ τοῦτο δώσω τούτῳ τὸ 
Ὁ, 

-γξ μᾶλλον τὴν φύσιν ἔσχηχε συνεργήσασᾶν - 
᾽ ε » “δ ᾽ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν μὲν αὐτὸν ἂν εἴποιμι, τὴν σὴν δὲ χαὶ οὐχὶ 

τὴν ἐμὴν ἴσως, εἰ δὲ χαὶ τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ τὴν κοινήν. 
9 τὶ δὲ ᾽ ’ ἔ Ἂ " θῷ , -“ ε ᾿ ’, 3 

“Ὁ ξ χμιουσῶς σανὺ αι χρυ. ὥς ΤῸΝ τὸ τῶν υτιξοὸ φυσιν οἰχο- 

ι 

γομουμένων νιχήσαντα, χαὶ τὴν φύσιν αὐτὴν συμπεραίνῃ νενι- 
-- 

χηχέναι, ἢ καὶ αὐτὸν τὸν πλάστην τῆς φύσεως" χαὶ καινὸν 

οὐδὲν λέγεις, ὅς γε υὴ ὅτι φύσις ἐστὶν ἐπίστασαι, πότερον ἡ 

ὕλη, ἢ τὸ εἶδος; ὅτι κυρίως τὸ εἶδος " ἐντεῦθεν γὰρ δριζόμεθα - 

χαὶ πότερον, τὸ φυσιχὸν ἢ τὸ τεχνητόν; ὅτι τὸ φυσικόν, ἐπὲ 
“ 

γὰρ τοῦ λοιποῦ ἡ ὕλη μᾶλλον ἔχει τὸ χῦρος καὶ ὅτι ἀρχή 
. ᾽ Ψ ΡΣ, ᾿ ι ψ - » , 

ἐστιν ἠοεμίας τε χαὶ χινήσεως χαὶ τάλλα τῶν ᾿Αριστοτέλους. 
ἘΞ , Ὁ Ἁ δὲ “ ἊΣ » , ’ 

φυσιχῶν θεωρημάτων, ἃ μὴ δὲ ψιλῶς οἶμαι ἀχηχοέναι σε πώ- 

ποτε᾿ τί δὲ βούλεται χαὶ ἡ χαινὴ βχὰ κ᾽»: ἄλλου πρὸς ἄλλο 
Α ᾽ ᾿Ὶ ε Ν 

παραδαλλομένου χαὶ οὐ χατὰ ΝΑῸΝ συγχρίσεως; Εἰ γὰρ ὁ μὲν 
Α ’ Α 7ὔ 

φύσιν ἐστί, ί, μἢ διὰ πολλοῦ ῦ χρόνου τοὺς νόμους « 

Νομοφύλαξ ὑπὲρ 
“ τι εχ 3 Ὁ " 

μεμαθηχώς, ὁ δὲ τοῦ θεοῦ υἱὸς χατὰ φύσιν πλασθεὶς ἅμα χαὲ 

μορφωθείς, ἄρα τι συμπεραίνεται" ἔδει γὰρ οὕτως εἰπεῖν" εἰ ὁ 

ΣΝ ἴωσι ὡς 97 ο)- Σ. 
τς 
ον εὶ ψ' ς :] Ὁ « ς μέν, διὰ πλείστου, - ἥ, εἰ μὴ οὕτως, 

ἐχείνως" εἰ ὁ μέν, ἐπλάσθη, ὁ δέ, αὐτομάτως μεμόρφωτο" ἢ 

γὰρ τὴν πλάσιν πρὸς τὴν πλάσιν ἐξέταζεν, ἢ τὴν υάθησιν πρὸς 

τὴν μάθησιν εἰ δὲ μή, ἀντισυλλογίσομαί σοι ἐγὼ χατὰ τὴν 

σὴν πρόθεσιν" εἰ ὁ Κύριος πλαττόμενος μὲν χαὶ μορφούμιενος 
᾿ς ἬΝ Α Ι͂Ω ως δὲ ι Ν ) “χὰ ᾽ 2 

οἰὸς τὴν φύσιν, συλλαμοασνόμενος δὲ χαὶ γεννώμενος οὐκ ἐπί- 
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σταται, ὑπὲρ φύσιν ἅμα ὁ αὐτὸς καὶ χατὰ φύσιν ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἅμα, ἤτοι χατὰ ταὐτό, ἀλλὰ χατ' ἄλλο χαὶ ἄλλο. 

Εἰ μὲν οὖν δείξεις ὡς ὃ μὲν Νομοφύλαξ πρὸ τῆς πολι Ξ 
ϑι οὖν 

γνῶσιν τῶν νόμων ἐπήνθησεν, ἡ δὲ αὐτοσοφίχ χαὶ βραδεῖά πως 

πρὸς τὴν υάθησιν ἀπαντήσασα ἐν ἐσχάτῳ γήρει μόλις κατέ- 

λαύεν, οὐδ᾽ οὕτω μὲν νικήσεις" ἐγὼ γὰρ αὖθις τὸ μᾶλλον χαὶ 
Σ μ 4 - 3 Δὲ Ε ε 

ἥττον τῆς φύσεως᾽ ὅμως δέ σοι τὰ τῆς συγχρίσεως ἔροωται 
.Ν “- , ᾽ δ᾽ ᾽ ,ὔ ὀ . -" ᾽ ὃ ἐξ ἀν κα -«» 

εἰ δ᾽ ἐστένωτό σοι τὰ τῆς ἀποδείξεως, πῶς οὐχι πλατεῖα 
ἿΙ͂ΒΕ 2 Εἰ κα ξ εξ ὦ 55 “ ᾿ “ 3 , 

νίχη ἐστίν; Εἰ δὲ τριαχονταετὴς βεοάπτισται, πρὸ τοῦ βαπτί- 
« ο΄, ᾿Ὶ ξ» "» 

σματος δὲ τὸ ἱερὸν χατέχων ἐδίδασκεν, ὅτε χαὶ παρὰ τῆς μη- 
κ᾿ “ Ε] ς , 

τρὸς ζητούμενος οὐχ εὑρίσκετο, πῶς οὐχὶ πρὸ τῆς τοιαύτης 
ε ο“΄΄Ὃ. » Ἁ “ο. 

ἡλικίας τὴν γνῶσιν ἔχειν ἀπόδδιρνώμν, παρὰ σοῦτε 

φύσιν προσμαρτυρούμενος, αὐτὸ τοῦτο οὐδημήμ νον χαὶ τῷ 
᾿ Νομοφύλακι, ὃς καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπερανέθη; χαὶ εἰκός γε 

ὦ βέλτιστε, ἐλευθεριωτέραν γὰρ τὴν φύσιν καὶ κατὰ ἀνθρώ- 

πινον ὁ Χριστὸς ἔ Ἀάδε ς 

Εἴτε οὖν τὸ ὑπὲρ φύσιν συγχωρηθείη τῷ Νομοφύλαχι, ἄλο- 

γον τὸ ἀπμθααῳᾳ οὐ γὰρ διὰ τοῦτο τοῦ τῇ φύσε: δουλεύ- 
ἐ 

’ ΒΩ 

σαντος δι οἰχονομίαν ὑπερανέστηχεν, εἴτε μὴ τοῦτο δοθείη, ἔτι 

γε μᾶλλον ὁ ἄτεχνός σοι συλλογισμὸς διαπέπτωχε, χαὶ ἐξ ὑπερ- 

δεξίων ἑκατέρωθεν βέοληται. ᾿Αμφιθόλου δὲ χαὶ τοῦ περὶ τῆς 

πλάσεως ὄντος λόγου, χαὶ πλείστων λογίων χαὶ μάλιστα τῶν 

Ε οὔ πνεύματως ἐνταῦθα ἌΑΜΘΜΝΩΝΗ χαὶ τῶν μέν, τοῖς 

χατὰ μιχρὸν δεξαμένων πλάσιν χαὶ διχμόρφωσιν, τῶν δέ, τὴν 

ἀηρόαν χαὶ ἄμεσον εἰχὸς γὰρ μὴ τοῖς πέρασι μόνον, ἀλλὰ καὶ 

τῇ μεσότητι τὴν φύσιν ὑπεραναθῆναι τὸν Κύριον, χαὶ τὴν τοῦ 

πρώτου ᾿Αδὰμ. μιμήσασθαι σύστασιν: ἐπεὶ δὲ χαὶ δι᾿ ἐχεῖνον 

ἐχρημάτισε δεύτερος, διατὶ σὺ τὸ τοῖς θεοφόροις πατράσιν ἀμ- 

φιοαλλόμενον ὡς χοινὴν ἔννοιαν παρεδέξω καὶ ἀναμφίόολον, καὶ 

τὸν σὸν ἐντεῦθεν συλλογισμὸν χρατύνειν φήθης, ὃς τῷ ἀντιπί- 

πτοντι λό γῳ εὐφυῶς χχταῤέξολητ ται, καὶ ἀδιασεξίστου μεμενὴ- 
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᾿ ἂν» 1» ἐξ ΡΩΝ ᾿ ᾿ ; ἀν 
χότος τοῦ ἐρείσματος, πῶς χαὶ σὺ συλλογισμοὺς πλέχειν ἐτόλ-- 

ὙΥ 
. «“ « ε , Ἢ -“ ΑΝ ἰδ ἐγ: , Ἃ 

υησας; ἐξ οἵων ὡρμημένος φωνῶν, ποίοις ὁμιλήσας γένεσιν, ἢ 

λόγοις ἁπλοῖς, ἢ ταῖς τούτων διαφοραῖς, πότε δὲ τὴν μέθοδον 

τούτων χτησάμενος; ἀπόχριναί μοι, τίς ὅρος συλλογισμοῦ, χαὶ 
,; ’; ᾽ὔ ι ,ὔ εἶ ε » ᾽ ι ΕΣ 

πόσαι τούτων διαφοραί, χαὶ τίς μὲν ὁ ἀληθής τε χαὶ ἀποδει- 
᾽ ὔ Α ε , ,ὔ δ ε ᾽ὔ κ ,ὔ 

χτιχός, τίς δὲ ὁ διχλεχτιχός, τίς δὲ ὁ σοφιστιχός; καὶ πότερον!, 
ἢ » 

τὸ σχῆμα, ὁ μὲν ἀναμαρτήτως [ω] τον [οὶ ο «“ ΝΜ ξ- Σ᾿ περὶ τὴν ὕλην, ἢ τ 
᾽ὔ 

ὸ 

ἀποδεικνύει, ὁ δὲ ἀξιοῖ, ὁ δὲ ψεύσεται, ὁ δὲ πρὸς τῆς ποίας 

Νῦν γὰρ ἂν ἀπολογήσῃ ἄπ ολελυμένος τοῦ πηκνρον: ἢ ὅτε 

τὴν γλῶτταν ἐχέχτησο, ἣν ἀργότερον ἐχίνεις, ἢ τὸν ἐκ κόπρου 

πόλον ἢ ὁ κάνθαρος᾽ δέδοικα δὲ μὴ καὶ τῇ ψυχῇ σου ὁ μέγας 

τῆς ἀφωνίας βοῦς ἐπικάθηται, ἢ τῆς ἀνοίας εἰπεῖν οἰκειότερον 

ἀνχπεπλησμένης τῆς τοῦ σώματος φύσεως, χαὶ συμμεταθλη- 
ΚΕΝ , ποὺ: 41 δἷν ᾿ φ΄ τὰ . δὴ ᾿ἌΜΈΖΥ 1. κὐροὶ Α. νὸς δ᾿ 

θήσῃ τούτῳ ἐλη τὸ ἀργὸν καὶ ἀνόητον" χαὶ οὐχ ἐμὸν τὸ δόγμα, 

Πλάτωνος δὲ καὶ Σωχράτους, εἴ γε τῷ Φαίδωνι χκαθωμίλησας " 
» ὮΝ , Μ “Ἃ “ ΕΡῚ Ε ΠΞΙ τ ἐν ᾿ Α 

ἔδει μέν, εἴποι τις ἂν τοῦ μηκέτ᾽ ὄντος φείσασϑαι, καὶ μὴ σχια- 
“- » ὦ . ᾿] Α ᾿ 5» » ΡΣ -- ε 

ϑοοᾷ ἀτεχνῶς, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐξιτήριον, ὦ λῷστε, ὁ προπεμ- 

, γα ριος" οὐ γὰρ ὁ ἀνθυπενεγκὼν χαχίς πρώτως 
τ ἐπ 

εἰ τἶρ χαχῶς" ἔδει δὲ πάντως πρὸς τὰς ἐπενεχθ 
3 ΄ 

οιτ ἄν, ἀλλ᾽ ὁ 

είσας αἰτίας 

ἀπολογήσασθαι, ἵνα μὴ διὰ τῆς σιωπῆς κυρωθείη τὰ χατηγο- 

ρήματα" εἰ δέ τις ἐχείνου ἀντιποιοῖτο χαὶ τῶν ἐκείνου. λόγων 

ὑπερμαχεῖν ἐθέλοι, συνιστάσϑω καὶ ὑπεραγωνιζέσθω, χαὶ μάλιστα 

λόγος εἴη ὁ ὑπερμαχόμενος, ἵνα μὴ πάλιν σχεδιάζειν χαὶ παί- 

ἕξιν ἀγαγχασθείημιεν Ξ 'ν Ἶ [“} - Ἢ 
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ΤΕΥ ΣΝ 

Διχαστιχ 
Ἄνῳ, ἮΝ 

ἀπόφασις συνταχθεῖσα ὑπὸ Ψελλοῦ ἢ 

Τοῦ αὐτοῦ. ὑπόμνημα ἕτερον. 

Τῶν τοῦ πάππου δικαίων ὡς ἐδόχει ἐχό ὑξνος ὃ πρωτοσπα- 

θάριος ᾿Ιωάννης καὶ βεστιαρίτης ὃ Ἰοηρίτ ζης, ὧν οὐ μετῆν τῷ 

πατρί, δίχην τινὰ ἀργῶν οἴνχι χαὶ π αίζων ἀνεπλάσχτο χαὶ 

ἐμόρφωσεν, ἥτις αὐτῷ μὲν τῷ πράγματι ἀνυπόστατος ἦν, σχιὰν 

δέ τινα χαὶ μορφὴν ὑποστάσεως παρ᾽ αὐτοῦ εἴληφε, χαὶ ἦν ὡς 

ἀληθῶς εἰχασμένη τοῖς χαθ᾽ ὕπνον φανταζομένοις ἃ δὴ τὸ ἄλογον 

χαὶ παθητιχὸν τῆς ψυχῆς μέρος ὑφίστησιν" ἐπλάττετο δὲ τὴν 

ἀνύπαρκτον χατὰ στάσιν οὕτως ὑπόθεσιν. Τὺ γὰρ προάστ τξιον 

ἔφχοχεν ὃ χαλεῖται Βιδάριον, ὃ πάππος αὐτοῦ χαὶ ἡ μάμμη 

διὰ χρυσοοούλλου δωρεᾶς: τοῦ μαχαρίτου βχσιλέω: χῦρ ᾿᾽.σι- 

λείου χτησάμιενοι, ἐκεῖνο: μὲν ὡς εἰχὸς ἀμφότεοχ εἶχον χαὶ τὸ 

χρϑσόθουλλον χαὶ τὸ μιβάρυῦν; αὐτὸς δὲ θατέρου μὲν καὶ οὗ 

μᾶλλον ἐθοούλετο, τοῦ χτήματος ἀπεστέρηται, θάτερον δὲ χαὶ 

ἔλχττον, χενὸν χαὶ ἀνόνητον χέχτηται" χαὶ δυεῖν ἔλεγε 

δεῖν γενέσθαι τὸ ἕτερον, ἢ τὸν μαγγλχοίτην Βασίλειον τὸν τοῦ 

Πιχρίδου υἱὸν σὺν τῷ χτήμχτι χαὶ τὸν χρυσόθουλλον λόγον 

οὗ ἐοᾷ 

λχόεῖν, χαὶ τὴν δεσποτείαν ἔχειν ἀπαρασάλευτον, ἢ παραχω- 

ρἦσαι τούτῳ τοῦ χτήματος, καὶ μὴ τὸν μὲν ἔχειν τὴν χτῆσιν, 
Α Ὧι ᾿ “ Ν 7 ΄- 7ὕ 

τὸν ὁξ τὸ χῦρος τῆς δεσποτείας τῆς χΧτίσξως. 
“᾿" " » Ὺ- ε ᾷς» ᾽ 4 

Γοιχύτη μὲν αὐτῷ ἡ τῆς δίχης εἰσαγωγή, εἰ καὶ μὴ τοιαύτη. 

δὶ 

.“ σὮ 

Ο:-: Ω πον γὰρ χαὶ μορφήν τινα χρείττονα ὃ λόγος ἀττιχίσχς 
Γ᾿ ᾿ “ο͵ ὠ ᾿ . , ᾿ . - 

ὡς γὰἠρ παρᾶ τῆς ἐχείνου γλώττης ἐχεῖτο, ὩΣ 9 ἐ; ὸς εἢ 4)» 
“Ὁ 
- «ἢ [ω] «-» ε ὡΝ (᾽ «.« 

. 45. 
ον 
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᾽ .Ἵ"“ .Κ,; ᾿ , ι , "ὦ ᾿ 

ἀνείδεός τις ἐδόχει χαὶ διχαστηρίοις καὶ νόμοις παντελῶς ἀπα- 

ρχδεχτος ᾿ ὃ δὲ μαγγλαθίτης Βασίλειος, ταῖς ὀλίγαις ταύταις 

προτάσεσιν ἀντιθέσεις ἀπεδίδου πολλαπλασίονας, ὡς χτήσαιτο 

μὲν ὁ πάππος διὰ δωρεᾶς τὸ προάστειον, ἀποποιήσαιτο δὲ διὸ 

πράσεως, ὡς ὁ ἐχείνου μὲν υἱός, τούτου δὲ πατήρ, τοῦ χτήματος 

εἰδὼς τὴν ἐκποίησιν ἐφ᾽ ὅλον τὸν βίον ἡσύχασε, τὴν τοῦ πατρὸς 
ὡ » ἄν Κ ε ᾿ ᾿ Ἶ 7 , δύ ἐ6Ὶ 

πρᾶζιν αἰδούμενος" ὡς ἐπὶ τῇ πράσει προικῴα ὁόσις προέθη 
"- ᾿ ε » με ς Ἁ 

τοῦ χτήματος, ὡς ἐπὶ ταύτῃ πράσις αὖθις ἑτέρα, χαὶ μετὰ 

ταύτην ἑτέρα, καὶ αὖθις ἀγὼν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷ ἀγῶνι 
᾿ , ’ ΡΨ, ὃ ὴ ὃν- 

διάλυσις, καὶ πάλιν πράσις ἑτέρα χαὶ διχαστιχὸν ἐπὶ ταὐτῃ 

χαίωμα" καὶ ὡς σε ρδῖς δίχην ἀλλήλων τὰ πάντα ἔχονται, ΜΉΝ 
» ’ ᾽ ι Ρ 

ἠρτημένον θατέρου, χαὶ συνῳδὰ πάντα ἀλλήλοις χαὶ σύμφωνα, 
’ 7ὔ Ἁ Α 

θατέρῳ θάτερον βεύαιούμενον, καὶ τὸ μὲν ὑποστηρίζον, τὸ δὲ 
ΞΕ ἜΡ  ΒΡΕΒΕ ἢ ᾿ ᾿ Ἐ ίδος ἔ- λό Ρ ᾿ γι νι « 
ὑποστηοιζόμενον, καὶ τὸ μὲν χρηπίδος ἔχον λύγον καὶ βάσεως, 

Α ᾿ ᾽ Ξε ε 5, ΝΣ 

τὸ δὲ οἰκοδομῆς χαὶ ὑψώσεως, καὶ ὡς εἴ πού τι διὰ μέσου νε- 
᾿ ν᾽ , ᾿ξῷ ε ᾿ “ 

νόσηχε, δὲ ἑτέρας πράξεως τεθεράπευται. Καὶ ἡ μὲν γλῶττα 
᾿ ᾿ ᾿ » ΠΣ 

ἡ δὲ χεὶρ σφάκελλον ἐπεδίδου δικαιωμάτων, τὴν 

τομὴν πᾶσαν τῆς ἀντιθέσεως αὐτοῖς σημαινόντων τοῖς γράμ.- 

διε ἰέναι χαθεξῆς ἀναγκαῖον. ῶ.- μασιν, ἃ καὶ 

Καὶ ἵνα χεφχλαις ιώδεις ποιήσωμεν τὰς ἐπιτομάς, καὶ μὴ χκα- 

θέκαστον ἐν μέρει διεξιόντες ταῖς μαχρηγορίχις κόπτωμεν τὸν 

ἀχούοντα, τὸ μέν, εἶχε τὸν πρωτοσπαθάριον ἐκεῖνον Στέφανον 
κ᾿ 9.9 ἊΣ. ᾿ ἜΞε " , 7 -. το ' Ἀ 

τὸν Ἰθηρίτζην τὸν τοῦ ἐγχαλέσαντος πάππον πωλοῦντα τὸ 

χτῆμα Μιχαὴλ τῷ ἀδελφῷ λέοντος χουθουχλεισίου κατὰ τὸν 
᾿ “ “« ΡΨ » - “Ὁ ’ 9, 

ὀχτώοριον μῆνα τῆς τα' ἰνδιχτιῶνος τοῦ “0 ἔτους, μεθὸ χαὶ 
- Σ με Ψ ᾽ -6 5 “- “ “ » ᾿ 

ἀπόδειξις ἠν αὐτοὺ ἀποληπτικὴ τῆς τοῦ πεπραμιένου τιμῆς “ἐν ἀμ.- 

φοτέροις δέ, τῷ μέν, ἐπέγραψα, τῷ δέ, ὑπέγραψα, αὐτὸς 

δὴ ὁ πωλήσας χαὶ τὸ τοῦ πραθέντος ἀπολαρὼν τίμημα. Συνε- 
,7ὕ ; ι κ » 

χρίθη δὲ χαὶ τὰ γρᾶ μματα πρὸς ἄλληλα, αὐτοῦ δὴ τοῦ ἐγχα- 

λέσαντος τοῦτο προτειναμένου, χαὶ ἦν ἡ ὁμοιότης ἀπαράλλα- 

χτος οὐ γὸρ | μόνον ὃ αὐτὸς χαρχχτὴρ τοῖς γράμμασιν ἐπε- 
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ἤν. ... οὐδὲ πὶ ᾿ ᾿ τὼ» ᾿ π᾿. 3 ν.}.λ2 Ἦ Δ '.Ν ᾿ φαίνετο, ουδὲ τὸ αὐτὸ ἰδίωμα τῆς χειρὸς, ἀλλὰ χαὶ ἡ παρὰ 

’ὔ 

τὸν χαγνόνα γραφὴ ἡ αὐτή, χαὶ ἦν τις ὀρθογρχαφία ἐν μὴ ὀρθο- 

γραφίᾳ ὥς περ γὰρ οἱ τὸν ὀξύρυγχον ἢ στρογγῦλον χαραχτῆρα 

ὐδνμνᾳ ἢ αὐτοματίσαντες, τὸν αὐτὸν ἀεὶ ἐπισημαίνον- 
ΐ « 

ται γράφοντες, οὕτω δὴ χὰ τοῦ ὑπογράψαντος χείρ, ὥς πέρ 

τινα ἰδιάζοντα χαρακτῆρα τῆς ἰδιωτίας, ἴσον πρὸς ἑχυτὸν χαὶ 

σύμφωνον ἐφυλάξατο. 
» “ 3, φ, ΧῚ ,ὕ 

Καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα τὰ ἔγγραφα" ἕτερον δὲ νομίμου 
᾿ ᾿ς 46λ ΖΦ ΡΨ: “ο δ) «δι “.» Ἂ , Ψ ἣ Ψ .}) 

σὐναφείας συμφόλαιον ἦν, αὐτοῦ δὴ τοῦ ἠγοραχότος Μιχαὴλ 

συνάψαντος ἀνδοὶ τὴν αὐτοῦ θυγατέρα Μαρίαν, χαὶ δεδωχότος 
Ε “Ὁ ᾽ " κ᾿ ἊΝ 

εἰς προῖκα αὐτὸ δὴ τὸ “τεθρυλλημένον προάστειον - ἄλλο δὲ 

εἶγε, τὴν τοῦ πρωτοσπαθαοίου Στεφάνου τοῦ ᾿Ιοηοίτζη γαμετὴν 

ἐλευτὴν ἐπικυροῦσαν τῇ τοῦ Μιχχὴλ "΄. [0] τὶ ὃ «ἢ -- « «) [« ςὲ ῷ « Ω 
-Ὁ 
ῷ:’ “᾽ν « 

θυγατρὶ ἢ ἐπροικίσθη τὸ χτῆμνχ, τὴν τοῦ ἀνδρὸς πράσιν, ἣν 
’ὔ 

πρὸς τὸν ἐχείνης πατέρα πεποίηχε " χρόνος δὲ τούτῳ τῷ διχαιώ- 

ὕχτι ὃ ςφχα᾿ χαὶ ἕτερον, αὐτὴν τὴν Μαρίαν ἅμα τῷ οἰχείῳ 

ἀνδρὶ διχπωλήσασαν τοῦτο τῷ τοῦ μαγγλαοίτη πατρὶ τῷ Π:- 

χρίδῃ - χαὶ ἐπεὶ τοῦτο ἐνόσει, ἑτέρῳ διχαιώμχτι τὸ νοσοῦν τε- 

θεράπευτο- αὐτὴ γῶρ ἡ πρὸς τὴν πράσιν παρανομήσασα, χαὶ 

διὰ τὸν βοηθοῦντα νόμον εἰς τὴν ἀνάληψιν διχαιουμένη τοῦ 

χτήματος, χγῶνα υἱὲν διχαστηρίου μετὰ τὴν τοῦ ἀνδοὸς ἀπο- 

ῥίωσιν κατὰ τοῦ Πιχρίδου ἐκρότησε, πρινὴ δὲ ἐξενεχθῆναι ἀπό- 

φασιν νομίσματά τινὰ παρ᾿ αὐτοῦ λαθοῦσα, χαθαρῶς διελύσατο. 

ἐπὶ δὲ τῇ διχλύσε: παρ αὐτοῦ δὴ τοῦ δικάζοντος ἀπελύθη 
7 

ὑπόμνημα" μεθὸ ἡ αὐτὴ πάλιν δευτέραν ἔννομον πράσιν τοῦ 
7 ἃ Ἁ 5 ᾿: ͵ὔ "7.2 Ἁ ᾿ χὰ ,ὔ 

χτήματος πρὸς τὸν αὐτὸν Πιχρίδην ἐξέθετο!, μεθὸ χαὶ ἕτερζ 

τινὰ δικέδόμανα προδεθήχκασ: παρέλχοντα τῇ γραφῇ τί γὰρ 
“Φ4Ὰ Ἐ ἀνέ λον θῖν τοὺς ᾿ ᾿- ᾿- ἀν ͵ ᾿ 
χρὴ εἰς ἀπέραντον γενεχλογεῖν τοὺς τὸ χτῆμα ὁ! χδεξαμένους, 

υζλλον δὲ ἀπαριθμιεῖσθχι τὰ ἔγγραφα; ᾿Αλλ ὁ ἐνάγων οηρί- 

τζης ἐθελοχχχῶν ἱμέν, εὐφυῶς δέ τινος ἀντ ἐλαμοάνετο πράγ- 

ματος" ἀνχποδίζων γὰρ εἰς τὸν χρόνον χαθ᾽ ὃν τὸ χρυσόδουλλον 

“ὦ 
44... 
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γένοιτο, καὶ συγχρούων αὐτὸν τῷ χρόνῳ τῆς πράσεως, ὑποψίαν 

τινὰ πλαστογραφίας τούτῳ προσέπλαττε" τὸ μὲν γὰρ προά- 

στειον πέπρατο εἰς τὸ ςφθ΄ ἔτος, ὁ δὲ χρυσόθουλλος λόγος 
, 5 

ελαμθάνετο οὖν ὁ ἐνάγων τῆς πρό- Ξ τὶ γεγένητο χατὰ τὸ ςφιε. ᾿ 

σεως ὡς πλαστῆς, πῶς γὰρ ἦν εἰκὸς πωλεῖν τὸν πάππον αὐτοῦ 

ὃ μήπω διὰ τῆς χρυσοθούλλου δωρεᾶς εἴληφε; καὶ οὐ μιχράν 

τινα ταραχὴν χαὶ θύρυδον παρεισήγαγε τῷ διχαστηρίῳ, μέχοις 

ὧν ἡ ἀχριθεστέρα τοῦ χρυσοθούλλου ἀνάγχὴ τὸ ταράττον 

χχτεύνασε ποινὴ γὰρ προδῆναι τὸ χρυσόθουλλυν, τὸ -πνᾶξα 

τῷ ἸἸοπρίτζη οὐ διὰ χρυσοθούλλου, ἀλλὰ διὰ πιτταχίου δεδώρητο 
" Δ ΑῚ , »Μ»ῬΤκγχκ ᾿ ’ ’ “ » ; 

χατὰ τὸ ςφὸ ἔτος" μεθὸ δὲ τούτου τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐδέσποσε, 
Π] 

προέ οέύη τὸ χρυσόθουλλον᾽ ἡ δὲ πρᾶσις μέση πως ἦν τῶν διτ- 

τῶν χαὶ διχλλαττουσῶν χατὰ τὸν τρόπ τον δωοεῶν᾽ χαλῶς οὖν 

ὃ ᾿Ιθηρίτζης τὸ χτῆμα ἐπώλησε" χαὶ αὐτὸ δὲ τὸ χρυσόδουλλον 
Ἁ 

μετὰ τὴν τοῦ ἼΘδηρος γέγονε τελευτήν" ὁ γὰρ πατρίκιος ἐκεῖνος 

ὁ Ξιοίας Ὑχυζξρὸς ἐπὶ θυγατρὶ ὧν τοῦ ἼΟηρος ἐχείνου, ἐπεὶ οὗτος νας μὸρ ξ “ν᾿ γατρ ν 5 ω ,) “! - 

μὲν ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ἡ δὲ ἐχείνου σύμοιος ἔτι τῷ βίῳ 
“ 

περιῆν, ὠμὰ: ὧν οὗτος τῇ πενθερᾷ, αἰτεῖται τὸν τηνιχχῦτα 
Ν κ Ὃτῷω ΄“» 

χρατοῦντα ἐπιχυρῶσχι ταύτῃ διὰ χρυσοθούλλου δωρεᾶς τὸ χτῆ- 
τὴ ( , δοὶ 4 3. » ὃ δάξ . Ἄ 

μα ὃ φθάσας τῷ ἀνὸρὶ ἐχαρίσατο, οὐχ ἀναδιδάξας ὅτι πέπραχε 
ε 

κοῦτο ὃ τὴν πρώτην εἰληφὼς δωρε Ξάν: ὅθεν οὐδ᾽ ὁ χρυσόθουλ- 

.)λος λόγος ἡ δύναμίν τινα βοηθοῦσαν τῷ ἐγχαλέσαντι κέκτηται" 

οὐ γὰρ μετ εδήσεος ὃ ἀϑοροι ἐδωρήσατο τὸ ἀλλότριον, ἢ, γὰρ 

ἂν ἐπεσημήνατο τοῦτο τῇ δωρεᾷ. 

Ἔδει μὲν οὖν τὸν ἐνάγοντα τούτοις ἅπασιν ἐπιστομισθέντα, 
᾽ ᾽ ᾽ 

υ͵ηχέτι λόγους ἐχ λόγων ἀμείοειν, μιηὸ φ᾿ ἑτέρων ἀχύρων ἐφ᾽ ἕ- 0)» 

τερα μεταπηδᾷν ἄχυοχ᾽ ἀλλ ὃ ἐδούλετο, σφό ἡδρα ἐδούλετο᾽ διὰ 

ταῦτα πᾶσιν ἐχοᾶτο, καὶ πᾶσιν ἐμάχετο, οὐ ξίφει πλήττων, οὐδὲ 

μαχαίρᾳ τέμνων, οὐδὲ λίθῳ βάλλων τὸν ἀντιχαθιστάμενον, ἀλλὰ 

δαχτύλῳ θιγγάνων αὐτοῦ" τοιαῦται γὰρ αἱ τῶν ἀντιθέσεων 

ἵ κι᾽ ὁ Ϊ Ρ Ἢ , β. “᾽ν ΜΙ ν "π- Δ. τούτῳ δυνόάψε!ς" ἐν οἷς ὁ μητροπολίτης ᾿Αγχήρας ἦν οὐχ ἄπροσφο 



- 
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ρως ἡϑμον ἀλλὰ χαὶ ἀφελῶς τῆς δίκης ἁπτόμενος, χαὶ ἀρ- 

χὴν τῆς δωρεᾶς τὴν χρϑηῤδαυλλαῖ ποιούμενος δωρεάν, καὶ 

δ): τῇ τοῦ ἐνάγοντος φωνῇ ἐν ἅπχοσι χρώμενος, χαὶ ἡ τοῦ Νι- 

Ξ΄ δια 
Ν 

χαὶ προσμιχρτυροῦσχ αὐτῷ τὴν κα ὸξ σποτείαν τοῦ χτήματος, χαὶ 

χαὴλ θυγάτηρ Μαρία τούτῳ διαλυομένη δῆθεν, μεθὸ διέπρασε 

5» 

τὰς ἐπὶ τούτῳ ἀγωγὰς αὐτῷ ἐχχωροῦσα" ἣ παρὰ φαῦλον αὖθις 

τοῦτο θεμένη πρὸς τὸν τοῦ υχγγλχθίτου πατέοχ περὶ τοῦ 

αὐτοῦ διελύσχτο᾽ χαὶ τὴν μὲν δευτέραν διάλυσιν, εἰχὸς διάλυσιν 
Ω 

μάζεσθαι, ἀμφιδολίας παρεμπιπτούσης ἐπὶ τῷ πράγ 

τὴν δὲ πρώτην διάλυσιν, πλάσμα: ἔπαιξε γὰρ αὐτὴν ἡ γυνή 

τὸ τοῦ ἀντιδίχου προσωπεῖον ὑποχρινα!λένη χαὶ τὰς ἐχείνου 

ὑιμησχμένη φωνάς. Πρὸς τούτοις χαὶ αὐτὸς ὁ ἐνάγων, ἐνάγων 

πολ)λάχις ἦν χαὶ ἐπι ἰφωγούμενος, χαὶ ψηφίσματα προχομίζων 
Ἂ "“ ως » “« 5» 

διχχσταῖς δικαστῶν ἐπεὶ οὖν οὐδὲν ἐντεῦθεν ἀπώνατο, ἐπὶ τὴν 

τελευταίαν χατέφυγεν ἄγχυραν, συστέσεις ἀπαιτῶν τὸν ἀντί- 
Ν᾿ - “ . ’, - ᾽ . 

διχον, ἢ τῆς πράσεως ἐμφανισθείσης τοῦ πάππου αὐτοῦ, ἢ 
΄.. ’ “ "» "Ὁ ’ ᾽ 3 6 » 

τῆς μάμμης ἐπικυρωτιχοῦ διχαιώμχτος: ἀλλ ὃ χρόνος αὐτῷ 

πολὺς μετὰ τὴν πρώτην ἐχποίησιν ῥέων, οὐδὲ εἰσαγώγιμον 

3 ΄ ς ᾿ “2 -.-- πὰ . ζ ΄ δ Ν ν “,57.5- - ς ἐποίει τὴν ἀγωγήν" παρ ἀμφοτέροις μὲν γὰρ ὡμολογεῖτο κατὰ 
᾿ ξι, δ 4 “ 2 , ᾿ --»χΡρ 

τὸ ςφθ΄ ἔτος τὴν τοῦ χτήματος γενέσθαι παρὰ τοῦ Ἴοηρος 
. « ὮΝ “ὖ ᾽ "» 

ἐχποίησιν, ὃ δὲ τῆς ἐχποιήσεως τρόπος ἠμφισθὴτ εἴτο᾽ ὁ μὲν 
ἱ 

γὰρ πράσιν τοῦτο ὠνόμαζε, χαὶ αὐτῷ τῷ τῆς πράσεως ἐγγράφῳ 

τοῦτο ἐπεσφραγίζ ετο, ὁ δὲ ἐνεχυρίασιν, ἁπλῶς οὕτως διΐσχυ- 

ρ'ζόμιενο ος. Πεντηχοστὸς οὖν τρίτος διχρρεύσας μετὰ ἥκοι ἐκποί- 

ἢσιν χρόνος, ἀπαράδεχτον τὴν τοῦ Ἴδηρος ἀγωγὴν ἐποίει περὶ 
7 . δὲ Α “- 

τοῦ κτήματος" ὁ δὲ διχτειμεῖν τὸν χρόνον πολλὰ μέγα κρχρο 

ἐπιφωνήσεως ἐνεράνισεν ἔγγραφα, ὧν τὰ μὲν ἄλλα μετὰ τὴν 

ϑ 
. “-““-ἴ , ΕΝ ἘΝ ἈΝ» ΄ 

τριχχονταξτίαν γεγονότα εὑρίσχετο, ἕν δὲ κατὰ τὴν ιβ΄ ἐνδι- 

χτιῶνχ γεγονέναι ἀνεγέγραπτο᾽ δὰ το δὲ οὗτος ταύτην εἶνχ: 

ΓΔ" 
᾽ “ἦ , » 

χαθῇ ἣν ὁ ἐν Ὀχοιλεῦσιν Χοίδιμος ἰωὰ Ρωμανὸς τῆς βασιλείας 

ἐπείληπτο, ὁ δὲ τότε χρόνος χῇ ἦν , μεθὸ ἐξεπονήθη πχοὰ τοῦ 
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᾿ ᾽ δ 6 πο “- ὔ Φ. 2] ᾿ νὰ 

πάππου τὸ χτῆμα. ᾿Αλλ ἡ τῶν τριῶν μαρτύρων ὑπογρχφὴ 

ἀνίσχυρον τοιχύτην τὐλυοννν ἐπιφώνησιν" ὅμως μέν τοι χατὰ 
᾽ 7 Ἐ 

συγχώρησιν δόντες ἰσχυρὰν αὐτὴν χαὶ ἔννομον εἶναι, πιστώσχ- 

σθαι ταύτην ἀπαιτοῦμεν τοῖς μάρτυσι, χαὶ τηνιχαῦτα ἀρχὴν 

ἀγώνων ἔχειν περὶ τοῦ κτήματος. Ὁ δὲ οὐχ οἷός τε ἦν ταύτης 
ἢ ͵ ἃ» 5 αὐ δ ΄ κὲ ὐ δ ο)Ὲ ΕΣ ᾿ 

τὸ βέοχιον παρασχεῖν, ἀλλ᾽ ἣν μέγα βοῶν, καὶ ὄχλον τῷ διχα- 

στηρίω ποιῶν, ὡς τῶν ἰδίων ἀποστερούμενος, τῆς τε πράσεως 

ὡς πεπλασμένης χαταψευδόμιενος, χαὶ τὴν σύστασιν αὐτῆς ἀπαι- 

« 
ἣ-: Α - ἮΝ ΝΣ ᾿ ε “ Ὁ" , Α ΕΣ 

τῶν τὸν ἀντίδιχον" ἤδει γὰρ ὡς τοῦ μαχροῦ χρόνου [ τοὺς ἐ 
» ΜΙ» ς "» 

- 

αὐτῇ ὑπογράφους ἐξαφανίσαντος μάρτυρας, μετοχλάσειεν οὗτος 

εἰς τοιοῦτον ἐμπεσεῖν ἀγῶνα καὶ παραχωρήσειε καὶ ἄκων τούτῳ 
ΝΣ ε ρ ς Ὑ ε 

τοῦ χτήματος. ᾿Αλλ ὁ μαγγλαοίτης, ἵνα μὴ καὶ αὖθις ὑπερή- 

μξοος ἡ δίχη γένηται, ἑκοντὶ χωρεῖ πρὸς ἀγῶνας, χαὶ χειμῶνος 
κ 

ὥρᾳ ἀδάτους ὁδοὺς διελθὼν καὶ πολλὴν ἀμείψας ἧχε χομίζων 

ἄνδρας τρεῖς, ὧν ὁ μὲν ἐμαρτύρησεν ὅτι παρῆν ἐν τῇ πρόσει 

χαὶ αὐτὸ τὸ λογάριον αὐτὸς ἐπεφέρετο, καὶ ὅτι αὐτοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς ἐθεάσατο χαὶ τοὺς ὑάρτυρας ὑπογράψαντας χαὶ τὸν πω- 

λήσαντα Ἴθηρα ἐν τῷ γράμματι τῆς πράσεως ἐπιγράφοντα᾽ οἱ 

δὲ λοιποὶ ἐμαρτύρουν, ὡς αὐτοὶ μὲν τῇ τοιαύτῃ πράσει οὐ 

παραγένοιντο, ἀχούσειαν δὲ τῶν ὑπογράφων μαρτύρων ἐν τῷ 

ἐπιχυρωτικῷ ἐγγράφῳ τήν τε ὑπογραφὴν πολλάκις ὁμολογη- 

σάντων, καὶ τὴν προτέραν πράσιν χαὶ τὴν μετ᾽ ἐκείνην ἐπιχύ- 

ρωσιν ἀληθεῖς τιθεμένων. Αλλ᾽ ὁ Ἴθηρ αὐτοὺς ἐκχείνου: τοὺς 

ὑπογράψαντας ἀνιστᾷν ἀπὸ τῶν νεχρῶν χαὶ παρόγειν χατηνάγ- 

χαζξς τὸν ἀντίδιχον, τὸν ᾿ΑἸἰδωνέα παρχιτησαμινους, δέχεσθαι 
δὲ 

, ι , " ς - ι 5 7 

κάρηνα" ἔπει δὲ πᾶσι προσόάλλων χαὶ ῥητοῖς χαὶ ἀρρήτοις 

[Ὁ] τούτους, κἂν ἐξ ἡμισείας ἐφθάρησαν καὶ ἀμενηνὰ τυγχάνωσι 

, . " , )ὔ ϑύῦσε τς 
γέλωτα παρὰ πάντων ὠορλία σζανξ, τελθουταίχν ταὐτὴν φζεῖπε 

ἐ 

, 

φωνήν, ἐπομόσασθαι τὸν υχγγλαοίτην ὡς οὐχ εἴη γινώσχων 
"4 “ » Ἵ --" 7ὔ] ἐδ 4( ἃ Α ΤΆΤ ΞΒΝ , “ἰῷ “οο εἰ “Δ » ,ὕὔ 

ὅτι κατ᾿ ἐνεχυρίασιν ἐδόθη παρὰ τοῦ πάππου τῷ Μιχαὴλ ἐκείνῳ 
Α ΤΑΝ “ὦο 5 

τὸ περιθόητον τοῦτο προάστειον, χαὶ ἀπιέναι νεγιχηκότα. 
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Καὶ ἀπεφήνατο ὁ διχάζων, ὅρχου: ἀμφοτέρους παρασ᾽ εῖν, τὸν 

εὐδῃ ὡς οὐ συχοφαντοίη, τὸν δέ, ὡς οὐκ ἐπίσταται τὴν ἐνε- 

χυρίασιν: προθέολητο οὖν τὸ θεῖον. Τῶν δὲ ἐπομοσομένων, ὁ 

ὑὲν ψενότο ΤΙΝ πρόθυμος ἦν, ὁ δὲ ᾿Ιθηρίτζης μετώχλαζε, τὸν 

μαγγλαοίτην μόνον ἐπομόσχσθαι καταναγχάζων τὸν ἐχθιθά- 

ζοντα τὴν ὑπόθεσιν. Ὁ δὲ ἀντεπῆγε τούτῳ τὸν ὅρχον, ὁ δὲ 

οὐδέτερον προσεδέχετ το, δοχῶν ἐντεῦθεν τὴν ἀπόφασιν γενέσθαι 

ἀνήνυτον, χαὶ εἰς χρόνους ἀπεράντους τεταμιεῦσθαι τὴν δίχην. 

᾿Αλλ᾽ ἄχουσον, ἀπειθέστατε σύ, τί σοι ὁ νόμος βοΐ" « ὁ ἐπα- 
“- γαγὼν ὅρχον, χαὶ μὴ ὀμνὺς τὸν τῆς συχοφαντίχ:, ἔοιχε τῷ 

παραχωροῦντι τὸν ὅρχον, χαὶ ἐχπίπτει τῆς ἀγωγῆς ». ᾿Επεὶ 
Ἀν » Ν ΞΘ » "" ’ 

οὖν ἐπήγαγες, σὺ δὲ τὸν τῆς συχοφχντίας οὐχ ὥμοσας, ἐχπέ- 

πτωχας, χατὰ τὸν νόμον, τῆς ἀγωγῆς" ἀλλὰ καὶ χατὰ συγ- 
Ρ ΚΡΕ τ Ν ,ὔ ’ Η δ, ᾿ ΕΥ̓͂ « ᾽ 4 ᾿ 

χώρησιν ἐκ μόνου τούτου χαταδεδίχασαι- ἐξ αὐτῆς γὰρ γραρμ- 

μῆς καὶ οὐκ ἐχ περιόδου χαταχέχρισχι" ὅπου γε οὐδὲ εἰσιτητόν 
. ᾿ ὃ Ἵ Ζ » Ά, 2.6.) “ , ᾿. "ἜΝ ! 

σο! ΕΥ ἄνξι τὸ ἰιχαστήριον, ἀλλ ἀπὸ τοῦ χρόνου μϑετείληψχι! 

χαὶ περώρασαι χαχουργῶν τὸν ἀγῶνα, καὶ μεν χόπτων τὰ 
ἣΝ 

ἜΜ . ἀλλὰ τὸ χύχνειον ἐφ ἡμῖν ἦσας, ᾿ὴ υᾶλλον τὸ Κχ- 

ν" χαὶ λοίσθιον μέλος, τοῦ 1 παρόντος σοι διχχιώματος τὴν 

φωνὴν ἐπιχύπτοντος. Ὃ δὴ χαὶ συνήθως πιστωθὲν παρ ἡμῶν 

Ὶ 
ππεδόθη, ἐμ μηνὶ μιρτίῳ ἰνδιχτιῶνος 3΄, ἔτους ςφνζ' (1049). 

Διχαστικὴ ἀπόφασις χατὰ Ψελλοῦ. 

Σημείωμα. 

τ' Ἁ "» Α 4 τ-ὦ ζ ᾿ ΄ - ΒΡ -» «ὦ - 7 

Σοφὸν ἄρα τὸ προορᾷν καὶ ὡς ἐνεστῶτι χρῆσθαι τῷ μέλ- 

λοντι, καὶ τίθεσθχι εὖ τὰ πραττόμενα, τοῦτο δὲ χαὶ τῆς θείας 

ἐγγύς που χαθέστηχε φύσεως" ἄνθρωποι δὲ σφχλλόμεθα, τῶν 

ἐσο ένων ὯΝ γνῶσιν οὐχ ἔχοντες, χαὶ πολλοῖς ἀοουλήτοι: πε- 

»( 
ἰδ] 
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ι , τ᾿ ΝΣ , , 

ρἱπίπτομεν πρχγυχοσι, χαὶι πολλάκις οἷς δοχοῦμεν ἐσχέφθχι 

χαλῶς, ἀντέχρουσεν ὡς οὐκ ἂν φήθημεν τὸ παρὰ τοῦ μέλλοντος 

ἄδηλον, χαὶ τὸ τοῦ προθουλεύματος ἀσφαλὲς καὶ ἀχριθὲς ἀνέ- 

τρ οεψε τοῦ γενησομένου τὸ ἀφανές" τὴν δὲ προοιμλιχκὴν ταύτην 

᾿ ὶ 

ζ Ν ρ Ν γ λ δὲ , ὦ , 
γονέναι παρὰ βασιλέως εὕρατο, τὸ δὲ φιλοσόφων ὑπατεύειν 

χὰ 

ὋὉ εὐλαθέστατος μοναχὸ: Μιχαήλ, ὃς τὸ μὲν βεστάρχης γε- 

ἐκεῖθέν τε χαὶ παρ ἑαυτοῦ, πολλήν τινα μοῖραν τοῦ λόγου νει- 
δ ΕΓ Ι ὑωδδο ιν: τ ᾿Ξ ’ὔ , Ξ ᾽ 

μάμενο: τῇ ψυχῇ οὗτος ἤγδροῦν ὁ ἀνὴρ θυγάτριόν τι ἑχυτῷ 

εἰσποιητὸν τὴν εὐφημίαν πρὸ πολλοῦ θέμενος, τὴν θέσιν εἰς 

φύσιν ιἰΞ-τήλλχξε, χαὶ τῷ ὄντι πατρῴαν χαὶ φυσικὴν “πεοὶ αὐτὸ 
᾽ ᾿ 

διάθεσιν ἔσωζε: μὴ γὰρ ὑπούσης αὐτῷ γονῆς ἄλλοθεν, περὶ 
Α -“ δ “ “» [γᾺ » , Α 

“ὮΝ παῖδα πος φῦης ψυχῆς απαν. εχῖνξϑι φιλότιμον, οὐ τὰ πα- 

, , ,ὔ , Ύ 5» .. “ὶ ᾿ “- 

οοντα μόνον ταὐυτὴ διχτιθέμενος εὖ, ἀλλ ὅπως ἂν χΧαὶ τῶν 
᾿, , ῳῬῬ ,ὔ Ἁ , ἐ 

υξλλόντων χάλλιστα ἕξει πόρρωθεν προνοούμενος" μὴ γάρ τοι 

τὸν τῆς ἐφησείας ἀναμείνας χρόνον χαθ᾽ ὃν γάμοι χαὶ συνό- 

φεισι νόμιμοι πεφύχασι γίνεσθαι, ἐν ἀτελεῖ ἔτι τῇ ἡλικία χα 
, ΕΣ [γᾺ ᾽ Υ .ο Ε - “- 

μήπω γάμου ἔτι ὥραν ἀγούσῃ, κατεγγυᾶται αὐτῇ τὸν τοῦ 

πρωτοσπαθαρίου ᾿Ιωάννου τοῦ Κεγχρῆ υἱὸν ᾿Ελπίδιον, ἄρτι που 

τὸν ἔρηζον παραλάττοντα χρόνον, χαὶ διπλὰ τῇ υνηστὴ ἔτη 

βιώσαντα. Τοῦτο μέντοι καὶ πολλοῖς ἑτέροις ἐγεγόνει χαὶ γίνεται, 
΄ τᾺ » 

χαὶ ὁ νόμος οἰὸς τὸ πρᾶγμα καὶ οὐχ ἀποδοχιμάζει τῶν συναλ- 

λαττόντων τὴν αἵρεσιν " τὸ γὰρ υὴ εἰδέναι ἕχαστον ὁπόσα ἔτη 

βιώσεται, χαὶ εἰ τοῖς παισὶν αὐξανομένοις οσυζήσεται, ἐμοάλλει 
-- ἀχτονας πό θῃςε (ζς ἘΣΡΦΗΝΒΗ͂Σ ΡΕΝΘΝ ΕΒῈ ᾿ Δ. συΐ ἌΣ 
τῇ ψυχῇ πόρρωθεν φροντίζειν τῆς φύσεως καὶ τὰς συζυγίας 

τῷ δέγε βεστάρχῃ χαὶ ἄλλο τι ἐπισυμθεοήχει " 

ἀγχοῦ γὰρ τοῦ τηνικαῦτα βασιλεύοντος χῦρ Κωνσταντίνου τοῦ 

Μονομάχου ἑστῶ:, χὰν τῇ συγκλήτῳ διχπρέπων βουλῇ, δεῖν 

ἔγνω τοῖς καιροῖς ἐν οἷς αὐτῷ τὰ τῆς λεγομένης παρὰ τοῖς 
Ἴ 

πολλοῖς τύχης εὖ ἵστατο, εἰς φροντίδα τῆς παιδὸς ἀποχρήσα- 

σθαι, ἵνα μὴ μεταθολῆς γενομένης, κατόπιν τε τῶν πραγμάτων 
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γένοιτο χαὶ μεταμελοῖτο ἀνόνητα᾽ ἤὸς τς ἼΔβ, οἷχ σοφὸς ὡς οὐχ 

ἐν στάσει τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ λανθάνει τοὺς πολλοὺς τὰ δο- 
΄-ᾧὉ ε ΙΝ -τἃ 

χοῦντα ἑστηχέναι χινούμενα χχὶ π ἐριτρεπόμενα᾽ χαὶ ὁδὲεῖ πρὸ 
ΩῸ 

τῆς ἐσχάτης περιτροπῆς καὶ τὸν τῆς νεὼς χυθερνήτην υετα- 

χειρίζεσθαι τὰ πηδάλια χαὶ τὸν ἐφεστηκότα πράγμασι ἜΝ τὸ 

δοχοῦν συμφέρον αὐτὰ διχτίθεσθαι: ἀλλὰ ταῦτα ἄν τις ὑπ τερ 

πολογήσαιτο τοῦ ἀνδρὸς χαὶ ἀπολύσαιτο αὐτὸν αἰτιάματος. 

Ὅθεν χαὶ πολλοὺς μὲν τῶν ἐν τέλει παραιτησάμενος, οὐκ 

ὀλίγους δὲ χαὶ τῶν οἷς ἡ χρηπὶς τοῦ γένους ἄνωθεν εὐ- 

κλεής, τῇ εἰσποιήτῳ θυγατρὶ μνηστεύεται τὸν ᾿Ελπίδιον, καὶ 

; ὅφασι γραμμῆς τῆς πρὸς αὐτὸν διχθέσεως ἄρχεται" 

τοῖς τε γὰρ πρωτοσπαθαρίοις τοῦτον ἐγκαταλέγει, καὶ τοῖς ἐς 

«Ἰ [ῳ] «ἢ [Φ] ς μ»» τιφϑωνητοῦ σεέχρετον μιχροὶς βασιλικοῖς νογχρίοις 
Ἁ - ,ὔ » Α - 3 ε ἐγχατατάττει, "ἔτι γε μὴν χαὶ τοῖς ἐς τὸν ἐηβῤήράμεν ἐγχρίνε! 

“ 3 Ἁ Ἁ ᾽ 

κριταῖς" ἀλλὰ τὸ μὲν πρωτοσπαθαράτον -εἰς μέρος 
ἱ 

λπιδίῳ λελόγισται, τὰ δ᾽ ἄλλχ φιλοτιμίας λόγον ἐπ πέχει" πεν- 
ε 

τήχοντα γὰρ λίτρας. τῇ θυγατρὶ ὑποσχόμενος, τὰς μὲν δέχχ 

διὰ χεχαρχγμένου χρυσίου δέδωχε, τὰς δὲ εἴχοσιν εἴδεσι δια- 
“« Α ᾿ “ “-“ 

φόροις ἀπαριθμεῖται, τὰς δέ γε λοιπὰς εἴχοσι διὰ τῆς τοῦ πρω- 
- , - ε ; ᾽ 

τοσπαθαράτου τιμῆς τῇ ποσότητι τῆς ὑποσχέσεως ἀνεπλήρω- 

Ἦν δ᾽ ἄρα ποὸ πώ ὃ ταῦτα εἰληφὼς σπαθάριος δυοχαί- 

δεχα νομίσματα ῥογευόμενος, ὁ δέ γε βεστάρχης ἑξήκοντα ἕτερ 
,ὔ , ε 

τούτοις προστέθειχε, πολλαπλχσοιάσας τοῖς ἑπομένοις τὰ προη- 
͵ “Ὁ ᾽ ᾽ » ΄ 

γούμενα. Ἔδει: δὲ ἄρα μὴ τοῖς ἐκτὸς αὐτὸν εὐθὺς χκαλλωπί- 

μηδὲ - ἐριάτ πτοις " χαταχοσμεῖν, ἀλλ ἀπὸ χρὴπ -ίδος ὅ φασι 

τοῦ νεὼ τῆς 8... ψυχῆς τὸ εἰς αὐτὸν φίλτοον ἐνδείχνυσθαι, 

χαὶ τὴν τρόπιν πρῶτον ὑποτιθέναι, εἶτα τὰς ἑχατέρωθεν συρμ.- 

πηγνῦναι πλευράς. ὋὉ δέ, οὐχ οἶδ᾽ ὅν τινα τρόπον ἀπὸ τοῦ σώ- 

ματος εἰς ψυχὴν ἤρξατο, τὰ πρῶτα ποιούμενος εὐτερα. ἀλλ ὅ 
γη- ᾿ Ν Π Ω 

γε Ελπίδιος τὴν ἔξωθεν τεθαυμαχὼς ἀστραπὴν καὶ τὸ τῆς 

φαινομένης δόξης χάλλος ἦγαπ τηχώς, πρὸς τὸ τῶν λύγων ἀπε- 
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μυσε φῶς χαὶ ὁ μὲν βεστάρχης ἐπόνει ἀροτριῶν τὴν ἐχείνου 
͵ ᾿ - δὲ ᾽ ΡΥ, Α Ν ἔα. ὁ ᾿ , δὰ Α ᾿ 
ψυχήν, ὁ δὲ ἀντεπόνει μὴ δεχόμενος τὰ βαλλόμενα" χαὶ ὃ μὲν 

ἐδίδου βιδλία χρατεῖν χαὶ πρὸς λόγοις εἶναι, ὁ δὲ ἵππον ἀντήτε: 

ὑήνιον καὶ μίμοις χαὶ ἡνιόχοις συζν" χαὶ ἀντεφιλοτιμοῦντο 0 

Ἁ Ω 

χάτερος, ὁ μὲν ὅπως ἂν ἀγαθὸς γένοιτο, ὁ δὲ ὅπως ἂν πο- 

ὀαίη- καὶ ἤστην ἄμφω διαμαχομένω ἀλλήλοιν περὶ 

6)» 

γηρὸς ἄπο 
Ν ωἭ» Ἁ 

] διχφόρων διχθέσεών τε χαὶ ἕξεων" καὶ λαμπρὰ μὲν ἡ ἅμιλλα, 

λαμπροτέρα δὲ ἡ τοῦ ᾿Ελπιδίου νίκη, καὶ ἀπῆλθεν ὅλαις ψήφοις 

τοῦ βεστάρχου χεχρχατηχὼς χαὶ τὴν ἐσχάτην ἀμαθίαν ἀναδη- 
; 

σάμενος. 
ἢν, τ αν εϑιαν ϑ' ν ρ-: Ἰν, ὦΣ», ἂν ενωυδον. Α ὦν Ὶ ΕΥΤᾺ 

Ταῦτα ἠνίχ μὲν τὸν βεστάρχην, καὶ πῶς γὰρ οὖ; καὶ τὰς 

παλαμναιοτάτας ἀρὰς χατηράσατο πολλάχις τῷ μνήστορι" οὐ 
" ἕῳ Ν 

χατηνάγκασε δὲ εὐθὺς διάλυσιν τῆς μνηστείας ποιήσασθαι, δι- 

δόντα τι χαὶ τῷ μέλλοντι χρόνῳ χαὶ τὴν παρ᾽ ἐχείνου ῥοπὴν 

ἀνομένοντα. ᾿Επεὶ δὲ καὶ οὗτος ἧχεν οὐ υεταθάλλων τὴν τοῦ 

Εἰ λπιδίου ψυχήν, ἀλλ ἐπχυξάνων τὸ πρὸς μὲν τὴν παίδευσιν 
᾿ ἢ ᾿ ᾿ Ν ᾽ ὃ ,ὕ , ,ὔ ΩΣ ,ὕ 
ἐθελόχωφον, πρὸς δὲ τὸν ἐχ διαμέτρου ταύτῃ βίον ἐπυτατικόν 

Α “ .- 

ογνωστέα μὲν τὰ πρὸς τοῦτο φέροντα τῷ Σὴ τε χαὶ σύντονον, ἀ 

βεστάρχῃ ἐδόχε!:, ἐφ᾽ ἑτέραν δὲ αὐτὸν ἡνίαν ἐρρύθμιζςε, γελοια- 
3 

στῶν μὲν χαὶ μίμων ἀπέχεσθαι, σωφρονεστάτοις δὲ ἀνδράσι 

προσομιλεῖν χαὶ παρ᾽ ὧν ἄν τις πρὸς σεμνότητα ὄναιτο" τῷ δὲ 

χαὶ πρὸς ταῦτα ἐξεχώφει τὰ ὦτα, καὶ οὐδὲν ὅτι μὴ τὰ τῆς 

ψυχῆς ἐπλήρου βουλεύματα᾽ δὲ βεστάρχης οὐδὲ πάλιν ἐμνὴ- 
᾽ 

ὁ 
, Ν Ω , 5 Ἄλλο» 

σικάκει, οὐδὲ ἦμύνετο, ἀλλ ἀξι ὦὠμασι προεθίοαζε καὶ λαμπρό- 
᾽ ἣ , ΨΩ 'ν » “ 8." ν 7ὔ » Ψ 

τερον ἀπεδείχνυεν, ἵν᾿ εἴ πως ἐντεῦθεν τὸν κρείττονα βίον ἀσπά- 

σοιτο᾿ χαὶ πρῶτον μὲν αἰτήσας τὸν αὐτοχράτορα χριτὴν τοῦ 
ΕΣ 

βήλου ποιεῖ, ἔπειτα θεσμογράφον τιμᾷ, καὶ μετὰ ταῦτα μυ- 

στογράφον, χαὶ οὕτως ἀνάγει εἰς τοὺς ἑξόχτωρας. Καὶ τὰ μὲν 

ἀξιώματα τούτῳ διηλλαγμένα τε χαὶ ἀνόμοια, ἡ γνώμη δὲ ἴση 

χαὶ πρὸς ἑχυτὴν οὐχ ἀπάδουσα. 

Χρόνος οὔ τι βραχὺς μετὰ ταῦτα παρεληλύθει, καὶ νόσος αἱρεῖ 
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, δ᾽ 9 Α ᾽ ι ᾿ ᾿ δ, 

τὸν βεστάργην, ἥτις αὐτὸν ἐπὲ τὸν θάνατον ἤπειγεν" ὁ δέ, 

εὐθὺς μεταθολῆς γε ἐμέμνητο καὶ πρὸς ὃν ἡρεῖτο πάλαι βίον 
Θὰ ’ 

οὐτομολήχει᾽" χαὶ πάντων χαταφρονήσας ὧν τε ἠπείλει βασιλεὺς 

αὐτῷ χαὶ αὖθις ἐξευμενίζετο, συγγϑνιχῶν τε ἀναγκαιοτήτων ΠΡΡῚ 

χαὶ τῆς συνήθου: ζωῆς, συνχποδύεται τῷ χιτῶνι χαὶ τὴν ἐν 

χόσμῳ διαγωγὴν χαὶ τρίοωνα μεταμπίσχετα! χαὶ πρὸς τὴν 

ὑοναδιχκὴν διχτριοὴν ιΞτατίθεται. ᾿Επεὶ δέ τι βοαχὺ τῆς νόσου 
. - ε ““ , , ᾽ « 
ἐράϊσς χαὶ ὁπόσα βούλοιτο τοῦ βασιλεως δόντος αἰτήσασθα:, ἕν 

«ἢ 
-Ῥ Ἷ ᾽ ᾽ὔ . ᾽ Ν᾽ ᾽ ᾿ αν , 

οὔτο μόνον ἠτήσχτο τὸν ᾿Ελπίδιον εἰς τὴν τοῦ πατριχίου 
» .ς “-ὖῪ ΕῚ , ἮΝ 

ἀϑαθῆξαι ἂν πήν" χαὶ ὃ βασιλεὺς δυσγερῶς υέν, ἐδίδου δὲ 
» ᾿ ,ὔ ᾿ ὅὰς 7 ε -“ } 

ὅμως, προσλιπαρούσης αὐτὸν τότε χαὶ τῆς βασιλίδος ἡμιῶν χαὶ 

ἉΡΟΒΕΥΡΙ ἐῆρον ταῦτα, χαὶ ὁ βεστάρχης εὐθὺς δρομαῖος εἰς 
» 

τὸ θεῖον ὄρος τὸν Ὄλυμ: πον ᾧ ὴχε το, τοῖς ἐχκεῖσς ἀσχηταῖς ἐντευ- 
“Ὁ ᾿ . 7, , 

ξόμενος, καί τινας ὑποθέσεις πρὸς τὸν ἀσχητικὸν θέον ληψόμ:- 
"να, ᾽ τ ᾽ - 

ος᾿ χαὶ τῆς πηγῆς ὅσον ἐξῆν ἀρυσάμενος, αὖθις ἐπανελήλυθεν 

ἐπισχεψόμενός τε τὰ ἑαυτοῦ χαὶ μιχ ὥστε τὸν λοι- 
“ἂθ, 
Ὡὡ» ῃ “«-{ 

τ: - «) «-᾿- ῶ ξ - 

πὸν βίον ἔχειν ἀφρόντιδα, ᾿Εντεῦθεν ἡ τῶν χακῶν αὐτῷ προσ- 
᾽ “ 

γίνεται Ιλιάς ὁ γάρ τοι ᾿Ελπίδιος ἐξουσίας ἐπ ἐπυληαβημενδις χαὶ 

τοῦ δρᾷν ὅσα χαὶ βούλοιτο, οὐ πλαγίῳ ποδί, ἀλλὰ κατ᾽ εὐθὺ 
; Α ΕΣ ’ ΓΙ , “ - ᾿Κῇ 

φέροντι πρὸς τὴν αντιλευμενὴν τῇ ἄρε τῇ ξεζιν βουνῶν κι τῇ δὲ 

΄ ι 

ι χι υνηστὴ τοσαῦτα ὡμίλει ὁπόσα χὰ ιλοσοφίο ὍΘ λόγοις. ᾿Απο- 

ρούμενος οὖν ὁ βεστάρχης ὅ,τι χαὶ πρρὴν τὰ προσεχὴ χαὶ 

ἐγγὺς ἀφεὶς πρὸς τὴν ἐσχάτην καὶ πρώτην κατέφυγεν ἄγκυραν, 

τὴν τοῦ Ρωμαϊκοῦ γένους βασιλίδα φαμὲν χαὶ πάσης σχεδὸν 

οἰκουμένης ἐπάργουσο ὶ ἱχετηρίαν πρὸς αὐτὴν ἔθ διδά (ΟὉ". ᾿ς ᾿ θχ ὩὉσᾶν, χὰ ὑλετὴρ αν προς χυτὴν ξῦξτο, οἱιὐδᾶ- 

σχουσαν μᾶλλον ἢ ἀναμιμνήσχουσαν ὁπόσα πρῶτα μὲν τῷ Ελ- 

πιδίῳ δωρήσαιτο, ὅπως τε ὕστερον τὴν αὐτοχράτορα ταύτης 
, ᾽ " ᾽ ᾿ ᾽ “ .-"» ᾿ , “ διεπούσης ἀρχήν, δευτέραν τε παρ αὐτῆς ταῦτα εἰλήφει δωρεάν, 

χαὶ αὖθις: τῷ ᾿Ελπιδίῳ τὰ δεδωρημέ ἐσ: χαὶ ὦ . ις τῷ πιδίῳ τὰ προδεδωρημένα παράσχοιτο, χαὶ ὡς 
΄ “-« ᾽ “ " ἣΝ ᾽ 7, . , 

ὁ μὲν ταῦτα αὐτῷ πεποιήχει, ὁ δὲ ἀντιδίδωσι τὰ ἐνχντίυ, 
Ἁ » ’ ᾽ ᾽ ϑἌω Ἁ « 

ἀπέχθειαν μὲν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀνηχοΐαν, μῖσος δὲ ποὺς τὴν 



“0ὃ ΜΓ ΧΑΗΝ 

υνηστήν, καὶ τὸ μὴ ἐθέλειν χατὰ τὰ ἐχείνου θελήματα πολι- 

τεύεσθαι, ἀλλ ἐκ χειρῶν μὲν ἀπορριπτεῖν τὰ βιδλία, ἀνθαιρεῖσθαι 

δὲ τούτων τὴν μετὰ τῶν αἰσχίστων διαγωγήν, χαὶ ὡς ἐντεῦθεν 
Ξ ῃ "» δ“ ᾿ ᾿ ,ὕ Ν ’ ι . -“ ΓΝ τ 

αὐτὸν ἀρνοῖτο, χαὶ τὴν μνηστείαν διαλύοιτο᾽ περὶ δὲ τῶν ἀξιω- 

΄- ," .« Ν , , ε » 

μάτων τοῦτο τὸ ἱχέσιον ὁὀιειλήφει γράμμα, ὡς οὐ βούλοιτο 

ταῦτα, διαλυομένου τοῦ συναλλάγματος, ἐφ᾿ ᾧ χαὶ δεδώρητο 
ε ς ᾽ ὮΝ . 9 ε 

δίς, ὡς ὁ λόγος ἀπέδειξεν, ἀλλ᾽ εἰ μὲν πρὸς ἕτερον συνχλλάττει 

τὸ κῆδος, ἀποδέχεσθαι εἰ τῶν πολλῶν αὐτῷ ἕν δοθείη τὸ χάλ- 

λιστον, εἰ δ᾽ οὖν, ἀσμενίζειν χαὶ μὴ δεχόμενος. Ταύτης τῆς 

ἱχετηρίας ὡς ἤκουσεν ἡ συμπαθεστάτη ψυχή, ἅτε χαὶ τὰ χατὰ 
᾿ , 5 δω λυω- - 5 7 - , 

τὸν βεστάρχην ἐπειδυῖα, χαὶ ὡς πολλῶν αἰτήσεων ταῦτα τούτῳ 

δεδώρητο χαὶ αὖθις ἐπιχεκύρωτο, εἰς οἶκτον εὐθὺς χατενεχθεῖσα 
᾽ Ἵ- ᾿ 7, 5. Ψ ον αὐ! » 7ὕὔ “.}1Υλ 

αὐτοτελῆ τὴν χρίσιν ἠνέγκατο, καὶ ζώνης ἀφαίρεσιν τοῦ ᾿1λ- 
, οἵ , τ ΨΥ ἐξ ΜῈ 5 ΟΣ ἘΣ ἣν τ Ν 

πιδίου χατεψηφίσατο, καὶ ἡ ψῆφος αὐτοτελής τε χαὶ ἔγγραφος 

χαὶ αὐτόθεν τὸ δίκαιον ἔχουσα, ὡς ἀναψηλαφήσει τινὶ ἢ ἐπι- 

χρίσει μὴ ὑποπίπτουσα. μιν δὲ ἐπετέτραπτο περὶ μὲν ὧν ἡ 

βασιλὶς ἔχρινέ τε καὶ ἀπεφήνατο, μὴ δευτέραις διαλαθεῖν δια- 
, “ 3 ι . ͵ “ ,ὔ ΄- 

γνώσεσι, ταῖς δὲ ] περὶ τῆς διαλύσεως τῆς μνηστείας διχιτῆσαι 

προτάσεσί τε χαὶ ἀντιθέσεσιν. 

Οὕτως ἡμεῖς ἐχκέλευστοι πῤῥὸς τὴν τοιαύτην γεγονότες 

δίχην καὶ εἰς ταὐτὸν συνελθόντες, εἴσοδον τοῖς μέρεσι πρὸς τὴν 
,ὔ ᾿ς; Υ Ὧν ες 

χρίσιν δεδώχαμεν. Εἰσήχθησαν οὖν, ἔνθεν μὲν ὁ μοναχὸς Μιχαὴλ 

χαὶ γεγονὼς βεστάρχης, ἐχεῖθεν δὲ ὁ ἀπὸ πατρικίων ᾿Ελπίδιος 
,ὔ, ὩὋ ,ὔ -“ ΕῚ 2 “ο΄ ὌΝ ἵν 

συνηγορούμενος τῷ σπαθαρίῳ κῦρ ᾿Ιωάννῃ τῷ Κορδακᾷ ̓  λόγου 

δὲ δοθέντος εἰπεῖν τὸν βεστάρχην ἐφότῳ διαλύοιτο τὴν μνη- 
9 "“᾿ ἴν ΕΣ “Αἱ Α “ιν 

τείαν, ἐῴχει μὲν δυσπαθοῦντι ὅτι περ ἐν διχαστηρίῳ τὴν τῆς Ω 

γλώττης περιθολὴν δημοσιεύειν ἠνάγχαστο" ἀπ ἀρχῆς δὲ λέ- 

γειν ἀρξάμενος ὧν εἰς τὸν ᾿Ελπίδιον καθ᾽ οὃς ἠδύνατο καιροὺς 

ἐνεδείξατο, περὶ ὧν δὴ χαὶ φθάσας ὁ λόγος ἄνωθεν διηγή- 

σατο, ἃ παρ αὐτοῦ εὐθὺς ἀντελάμθανεν, ἐπισυνεῖρε τῷ διηγή- 

μάτι, τὸ χαχόηθες τῆς ψυχ 
. 

“ 

ἧς, τὸ πρὸς μάθησιν ἀπεχθές τε χαὶ 
᾿ “ὉΠ, » 
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χυεπίστροφον, τὸ τῆς διχγωγῆς ἀποεπές, τὸ μὴ ἐθέλειν ὑπείχειν Δνξ πτιστρ φ ᾽ Ὁ . Ὡς ἰχγω ΠῚ ἀπρεπές, υ. ι Ὡς . ᾿ 

αὐτῷ, τὸ μὴ χατὰ συγκλητιχοὺ Ἱ 
9 

Υ ὔ " , ,ὕ κι Τ᾽ ᾿. 4 

χαὶ φλυάροις ἀνδροῦσι συναναστρέφεοσθαι, τὸ μὴτε παραχλήσεσι, 
᾿ τὰ 

τ᾿ ἐπιτιμήσεσι πρὸς τὸ δέον υ. κα μρίὰὰ (ζεσθαι, τὸ ἔντονον 

τῆς γνώμης χαὶ ἄτεγκτον καὶ ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγοι χαὶ πράττοι 

ἀμεταμέλητον, τὸ ἀπεχθάνεσθαι τῇ μνηστὴ ὅσα χαὶ τῷ ἀν- 

θρώπῳ ὁ δμριμδίβενοι, δι ἣν χαὶ πλούτου βαθέος χαὶ τῶν τη- 

λιχούτων ἀξιωμάτων ἠξίωται. Ταῦτ᾽ οὐχ ἔλεγε μόνον, ἀλλὰ 
᾿ ᾿ --. “ “ » , Ἢ χαὶ μάρτυσιν ἀπεδείκνυε, καὶ οἱ μάρτυρες ἀπ ταραλόγιστοι " ἦσαν 

γὰρ ὅτε ὕπατος Θεόδωρος χαὶ ἐπὶ τῆς χατχοτάσεως ὁ Μυρα- 

λίδης, ὅ τε μυστογράφος Εὐφρόσυνος χαὶ ὁ θεσμογράφος Γα- 

βροιὴλ οἱ Ξηρῖται, ὅ τε θεσμογράφος Μιχαὴλ καὶ τῶν βεστιο- 
“ » 5 Ἁ .] . , ς ᾿ 

πρατῶν ὃ ξζχρχος᾽ ὃ μὲν γὰρ ὑπάτος Θεόδωρος ὁ Μυραλίδης, 

τὸ σχληρὸν τῆς γνώμης αὐτοῦ, καὶ πρὸς μὲν τὸν βεστάρχην 

ἀπεχθές, πρὸς δὲ τὴν μπησπὶν ἀπόστροφον ὀμφρτ ὕοει " οἱ δά γϑε 

Ξιηρῖται αὐτά τε χαὶ τὸ μὴ ἐθέλειν χατὰ τὰ τοῦ βεστ ἄρχου 

ἐντάλματα ζῆν, ἀλλ᾽ οἰχείαν αἱρεῖσθαι ζωὴν χαὶ ἕτερον τρόπον 

ἀσπάζεσθαι ἢ ὃν ὁ βεστάρχης αἱροῖτο " ὁ δὲ θεσ σμογράφος Μιχαὴλ 

τὰς τῶν ἄλλων μαρτύρων φωνὰς συνειλοχώς, προσέτι χαὶ ἀχα- 

οιστίχν αὐτῷ προσεμαρτύρησεν, ἀναισχυντίαν τε χαὶ αὐθάδειαν 

χαὶ τὸ μὴ ἐθέλειν ποτὲ τῷ εὐεργετήσαντι ὑποτάσσεσθαι. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν σύμφωνα οἷς ὁ βεστάρχης ἐν τῷ ἱχεσίῳ 

γοάμματ ὃς τὴν μεγάλην ἡμῶν βχσιλίδα ἀπωλοφύρχτο, τὲ γράμματι πρὸς τὴν μεγάλην ἡμῶν βχο «πωλοφύρατο, τὸ 
Ὁ Ξῳ δὲ - .- ὃς ὃ Ω 5 
ἀψευδὲς τῆς πρὸς αὐτὴν ἀποδειχνύοντα διηγήσεως, ἐφ᾽ οἷς ἡ 

θχυμασίχ ἐκείνη ψυχὴ ἐκ βχσιλιχοῦ ὁρμηθεῖσα φρονήματος τὴν 
᾽ 

θχυμχοίαν ἑκείνην ἀπόφασιν ἐποιήσατο, καὶ στήλην ἔμψυχον 
᾿ γ 1. ἮΝ " ᾿ ᾿ 

χαχοήθους ψυχῆς τὸν ᾿Ιλπίδιον ἀπειργάσατο" ἐλείποντο δέ τι 

πρὸς ψνηστείας διάλυσιν, εἴ γέ τις βούλοιτο τῇ ἀχριθείχ τῶν 

νόμων πα ρίστασθαι. Ὅθεν δυοῖν θάτερον πρὸς τὸν βεστάρχην οἱ 

ρα ἔφασαν, ἢ καὶ τάλλα πρισίμδναι εἴπερ 
Ν᾿ ΡΣ "ἢ ον , ι ᾽ ᾿ . ἥ" 

ἂν αὐτῷ ἀζήμιος ἡ διάλυσις γένοιτο, ἤ, εἰ μὴ ἐμμένειν ἐθέλοι 

ΜΈΣ. ΡῚΡΑΙΟΘ. Ε΄. 14 
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τῇ υνυηστείᾳ, τὸ πρόστιμνο ν δοῦνα: χαὶ πραγμάτων ἀπαλλαγῆ- 

ναι. Ἐνταῦθα ὁ ϑαάρχηο, βραχύ τι σιωπήσας χαὶ ὥς περ 

παλαίοντι τῷ λογισμῷ ἐοικὼς -Οα ἀλλ γίνη ἔφησεν, ὦ νόμοι 

χαὶ διχχσταὶ χαὶ πάντες οἱ πεοιεστηχότες, οὐχ ὄν ποτε ταύτας 

δὴ τὰς πολιὰς χαταισχύνχιμι (τὰς ἑἐχυτοῦ δείξας), οὐδὲ ἀλλοῖον 

»ἈᾺνι 

᾿ Ὧω Ξι ᾽ ν πὰ ,ὔ 
ἐπεμ ι᾿Θαλῷ χαραχτῆρχ τῷ προηγησχυενῳ τῆς ζωῆς ψου μορφὼ- 

υατι, οὐὸς χρυσίου λιτρῶν εἶ ὃ 
᾿ ξ΄ εχα ἐπὶ. πράξεις 

᾿ 5» “το ε Ν 

ἀπηγορευμένας τὴν γλῶτταν ἀφήσω" χαὶ πρῶτον μὲν ἑχυτὸν 

α ιἰἰσχυνῶ ἐπίρρητα χαὶ ἄτοπα διηγούμενος πράγμχτα, ἐπεὶ καὶ 

πολλοῖς ἄλλοις πήσοβπι πρόσκομμα χαὶ συγχεχαλυμμένας 

πράξεις ἀναχαλύψω, ὃ υηδὲ ποτε φανοῦμαι πεποιηχώς, χαὶ ὑμεῖς 

μάρτυρες" ἈτΡΞΡ: τοίνυν τὸ πρόστιμον ἀποδίδωμι" ἀνταλλατ- 

τομαὶ τῆς ἐν ἣς ζημίας τὸ τῶν πολλῶν ἀνύύόριστον χαὶ ἀζήμιον. 

Ἐπὶ ἐδονα τὸ δικαστήριον ἅπαν ἡσύχασε, καὶ οἱ συνηγο- 
δ "» Α ΕΣ “Ἃ » 

ροῦντες ἐπαύσχντο᾽ τί γὰρ ἔδει: γλώσσης προτεινούσης, ἢ ἀν- 
ιν ,“Ὃ τ , 

τιτιθεμένης, τοῦ προστίμου χαταοχλλομένου; οὗ δὴ χαὶ υόνου 
Α το ,͵ὔ “ ϑωΐϑ ἢ βκο , -“ 

τὰ τῆς μνηστείας γραμματεῖα ἠώρηνται, χαὶ ὁ νόμος τῷ πρατ- 

τομένῳ συνεπιτίθεται, καὶ τὸ πραττόμενον τῷ νόμῳ συνηγορεῖ; 
᾽ ἐς Ὧι ι ,ὕ κι 

Εἰνταῦθα δὲ καὶ πλέον τι γέγονεν" ἐχ περιουσίχς γὰρ ἄυφω" 
κ᾿ ἣ “- 

ἡ μΩ διὰ τὴν τοῦ προστίμου δόσιν, χαὶ τὸ πρόστιμον 

διὰ τὰς τῶν μαρ τύρων φωνάς. ᾿Επὶ τούτοις ὁ τῆς μνηστείας 

- 

» 

λέλυται φύγδεσμὰς: χαὶ ὄνχιτο τῆς οἰχείχς ὁ βεσ Ξστάρχ Ὡς αἰδοῦς, 

ΘΙ παρὰ ταύτην αὐτὸς μὲν ἐζημίωται, ἀμφοτέρων δὲ Ι τὴν 

περὶ τὴν ὑπόληψιν ζημίαν ἀπήγαγεν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν τοῦτον 
,ὔ 

ν τρόπον ἐγίνετο, διδοὺς δὲ πρόστιμον ὁ βεστάοχης, λόγον τ Θ- 

» ᾽ εἰσποιήτου αὐτῷ ἐγύμναζε θυγα- 

ΒῚ τυ ὩΣ 5 ἢ 
Ὁ 

ΟὟ 
«. Ω ΝἭᾳὦ Ω) 

-- 
Ν- 
Ὁ 

ΦιΛ “᾿ [Ὁ -κξ 
ΚῈΣ 

χοσι λίτρας παρὰ τοῦ ᾿Ελπιδίου πρὸς 
᾿ ’ “ “ τὴν ποσότητα τῶν πεντήχοντχ λιτρῶν τῆς προιχὸς χεχρεώ- 

, , ν ᾿ Ὡ » “ὦ στῆται" τὸ γάρ τοι πρωτοσπαθχράτον ὅπερ αὐτῷ ἀντὲ λιτρῶν 
Ν ᾿ - “ εἴχοσ. δέδωχς, καθὰ δὴ χαὶ τὰ γραμματεῖα τῆς υνηστείας δια- 

δ, ι 

σαφοῦσιν, οὐχ ἀφήρηται τούτῳ ἀλλ ὅτε χαὶ τὴν περὲ τούτου 
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ἑἱχετηρίαν πρὸς τὴν βασιλίδα ἔθετο, τάλλα μὲν ἠξίου ἀφελεῖν, 

δὲ τοῦ πρωτοσπαθαράτου μὴ συναφελέσθαι ἀξίωμα, ὅτι φη- 
ν , ᾿ ’ὔ Ἁ 5 “Ὁ , , διΑ τ Ἁ “ 

σίν, ἀντὶ μέρους προιχὸς αὐτῷ δέδοται τεθέαται δὲ καὶ τὸ τῆς 

δεήσεως ἡμῖν γραμματεῖον, χαὶ τὴν γνώμην οὕτως ἡρμήνευεν" 

ἀλλὰ χχὶ τὸ περὶ τῆς ἀτιμίχς τούτου »εὐμωηομυν πιττά- 
εἰ , “- 

κιον, ὃ δὴ πρὸς τὸ τοῦ ἰδιχοῦ χατεπ τέ φθη σέχρε δτον, χατε- 
.] -“ 

στρῶσθαι μετὰ τῶν πρωτοσπαθαρίων τὸν ᾿Ελπίδιον διετάττετο, 

ὅτι περ τοῦτο χαὶ ὁ βεστάρχης φησὶν ἠτήσατο- χαὶ ἡ τῆς ὁεή- 

σξως δὲ λύσις οὕτως ἔχει τὸν πρόλογον « κατὰ τὴν αἴτησίν σου 

γενήσεται »" χαὶ συνάγεται τὴν ὅλην προῖχα ἐπὶ τῆς πησότητος 

τῶν πεντήχοντα λιτρῶν σώζεσθαι, νὴ ἀφαιρεθέντος τοῦ πρω- 

τοσπαθαράτου, ἀλλ ἀπολελειμμένου τῷ ᾿Ελπιδίῳ, οὐχ ὥς τε 
Ὁ 

δι οἴχτον, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἡ εὐδὶ τῆς παιδὸς ἐλχττοῖτο᾽ ἦ γὰρ 

ΦΌΩΣ Ὶ ἂν ἀπονείμη τῷ Ελπιδίῳ τὰς χάριτας, ἀφηρημένη μὲν 

ἅπερ ὁ βὲεσ τάρχης δι αὐτὴν τῷ ᾿Ελπιδίῳ πε[φι]λο τίμιηται, ἐχεί- 

νου ᾿Εϑα, τὰς ἀφορμὰς τῆς ἀφαιρέσεως, πρὸς δὲ χαὶ τῆς προιχὸς 

στερουμένη, χαὶ ἀδοξίαν ὁμοῦ καὶ πενίαν χαταχρινομένη. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ἀντιλέγε ιν ἐπικεχείρηχεν ὁ ᾿Ελπίδιος, καὶ ἀπε- 

δοχίμαζε τὴν τοῦ πρωτοσπαθαράτου τιμήν, ἐῴχει ταῦτα αἰσχυ- 

νόμενος λέγειν, ὡς εἰδὼς ὅθεν οἵ χαταπέπτωχεν, οὐ παρὰ τοῦτο 

δὲ ὁ βεστάρχης ζημιωθήσεται" εἰ γὰρ υ χατοδέγοιτο τὸ ἀξίω.- 

υα ὃ ᾿Ελπίδιος, ἐνχλλαξάτω πρὸς ἕτερον εἴ γε δύνχιτο, εἰ δὲ 

υὴ δύναιτο, τί παρὰ τοῦτο τῷ βεστάρχῃ χρεωστουμένῳ τὴν 

τούτου τιμὴν τὰς εἴχοσι λίτρας χαθὰ δὴ ἐξ ἀοχῆς συμπεφώ- 

νηται; Καὶ τί δὴ ἐπὶ πλέον τῷ λόγῳ ἀγωνιζοίμεθα; χέχριται 

γὰρ χαὶ τοῦτο τρόπον τινὰ παρὰ τῆς μεγάλης βχσοιλίδος, ὥσπερ 

δὲ χαὶ τἄλλα, χαὶ οὐ δεῖ πολλῶν ἡμῖν περὶ τούτου τῶν λό- 

γῶν" ὃ υὲν γὰρ βεστάρχης, ὥσπερ ἐν διχαστ τηρίῳ τῷ ἱχεσίῳ 

γράμματι ἡρμιήνευσεν, ὅπως δὴ αἷρο 

τοσπαθαράτον τῷ ᾿Ελπιδίῳ, ὅτι προιχὸς μέρος ἐστὶ χαὶ γχρΞω- 

λ -Ὁ- «ς , ἐξ . οὗ δὲ 2) ) στεῖτχι ἡ τούτου τιμή ἡ ὃε βασιλὶς προσηχαμένη τὸν λόγον 
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ἔν τε τὴ λύσει τὴν χρίσιν ἡρμήνευσε χαὶ τῷ πρὸς τὸν ἰδιχὸν 

πιτταχίῳ τὴν αἰτίαν τοῦ χαταλελεῖφθαι τῷ ᾿Ελπιδίῳ τὸ πρω- 

τοσπαθαράτον ἐπ τέγραψεν. ᾿Επεὶ τοίνυν χρίσις χαὶ περὶ τούτου 

προείληφε, χαὶ τὴν χῤίσιν τότε τοῦ χρίναντος ἀξίωμα καὶ 

νόμοι ἐπισφραγίζουσιν, ὁ δὲ βεστάρχης δεχχπέντε τῷ ᾿Ελπιδίῳ 

χεχρεώστηχε λίτρας. τὸ πρόστιμον, ὁ δέ γε ᾿Ελπίδιος εἴχοσιν 

ἀντὶ τῆς τοῦ πρωτοσπαθαράτου τιμῆς, ἀντιλογισθήσονται ἑχα- 

τέροις τὰ χεχρεωστημένα, καὶ τὸ μὲν πρόστιμον ἀντὶ τῆς τιμῆς 

τοῦ πρωτοσπαθαράτου τῷ ᾿Ελπιδίῳ, ἡ δέ γε τιμὴ τοῦ πρωτο- 

σπαθαράτου ἀντὶ τοῦ προστίμου τῷ βεϑτόρχῃ λογισθήσεται, 

χαὶ ὁ χαλούμενος ἀντέλλογος ἐπ᾿ ἀμφοῖν προθήσεται τοῖν με- 

ροῖν. ᾿Επεὶ δὲ μὴ ἴση ἡ τοῦ προστίμου πρὸς τὴν τιμιμὴν τοῦ 

πρωτοσπαθαράτου ἀντίδοσις, τὸ μὲν γὰρ δεχαπέντε λιτρῶν τυγ- 

χάνει, ἡ δὲ τοῦ πρωτοσπαθαράτου τιμὴ ἀντὶ λιτρῶν εἴχοσι 

συμπεφώνηται τὸ κατ' ἀρχάς, πέντε αὐ κα ἔδει προσεπιδοθῆνχι 

τῷ βεστάρχῃ ἀπὸ τοῦ ᾿Ελπ πιδίου, ὅπως ἂν ἴση ἡ ἀντιμέτρησις 

γένηται" ἀλλὰ τό γξ διχαστήριον φιλοίχτῳ γνώμῃ τῷ ᾿Ελπιδίῳ 

προσέθετο, χαὶ τὰς πέντε λίτρας ἀφῆχεν αὐτῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲ 

τοῦτον διπλοῦς ἐπιζητεῖν τοὺς ἀρρχοῶνας ἀνχλχθέσθαι οὺς τὴ 

μνηστῇ δεδωκέναι φησὶ γινομένου τοῦ συναλλάγματος, εἰς ὅσην 

δ᾽ ἂν περισταῖεν ποσότητα. 
ἐλμδὲ ρὰ τῆς ἁγίας ἡμῶν δεσποίνης καὶ “. 3, . 

Καὶ ἵνα δῆλα εἴη τὰ παι 

βασιλίδος ΑΜ ΟΤΝ καὶ παρ ἡμῶν δοκιμασθέντα καὶ ἀποφαν- 

θέντα, τὸ παρὸν ὑπ Νὰ ον ἀπελύθη, μηνὶ αὐγούστῳ, ἰγδιχτιῶνος 

θ΄, ἔτους ςφξὸ (1006 
Π 



͵ 

Χρυσόθουλλος λόγος ὑπὲρ τοῦ πρωτοασηχρῆτις Επιφανίου, 

συνταχθεὶς ὑπὸ Ψελλοῦ. 

Ι Οὐ θχυμαστὸν εἴτις τὸν μέγαν ἀν τεὶ ἥλιον ἀπείρῳ φωτὶ φ. 

χκαταλάμποντα χαὶ ἐφ ὑψηλοῦ διϊππεύοντα, καὶ ἀπὸ τῆς οὐρχ- 
» 

νίας ἄντυγος πᾶσαν καταπυρσΞξύοντα γῆἧν, τῷ τε ἐναντίῳ χχὶ 
ω- ’ [χ4 Ὡω Π 

διπλῷ, τῆς ἀνατολῆς μέρος ἅπαν χαὶ τῆς δύσεως, βοράν τε καὶ 
-" “ Ε2 7 Σὰ ι ᾽ὔ 

νότον χαταφαιδρύνοντα, τῆς χινήσεως ἄγαταί τε χαὶ τέθηπε, 
Α » 

καὶ ὅλαις αἰσθήσεσι! τοῦ φωτὸς ἀπηώρητχι, καὶ τιμᾷ ταῖς τῶν 

λόγων ὑπεροχαῖς" ὃ γὰρ ὁρᾷ, τοῦτο ἐχπλήττεται, καὶ ὃ πέπονθε, 
Ὁ Ε τῇ γλώττῃ χησμεῖ, χαὶ μαρτυροῦσαν ἔχων τῷ μεγαλείῳ τὴν 

αἴσθησιν, φὰς τῷ Ψψυχιχῷ πνεύματι ἐπὶ τὸ θχῦμα καὶ τὸ ἐγ- 
’ὔ; κώμιον διεγείρεται. 

Οὐδ᾽ εἴ τις τοίνυν βχσιλέχ ὁρῶν 1 πορφυρίδι καὶ υαργυρίταις 

συναποστίλοοντα, χαὶ ἀπὸ σχήπτρου ὅ φασι θεμιστεύοντα, χαὶ 
, ὁ) ἢ. ᾽ » , -“᾿ 

τῇ χρυσὴ τῶν λόγων σειρᾷ ὥς περ ἐς οὐρανίας ἀχρότητος πᾶσαν 

ἀπαιωροῦντα φύσιν χαὶ δύναμιν, εἶτα ὑποπτήσσει χαὶ σέθετχι, 
’ “Ὁ } ᾽ Υ ΝᾺ μέ "“ ; 

χαινόν τι ποιεῖ χαὶ ἀσύνηθες ταῖς τῶν πολλῶν διχθέσεσι" τοὺ- 
, ᾿ ΚΕ ᾽ν». ᾽ὔ »Ὲ » ᾿ - δ. , 

γαντίον μὲν οὖν ἐχεῖνο θαύματος ἄξιον, εἴ τις τὸν ἐπ᾿ ἐλάττονος 

σχήματος τοῦ μεί (ζονος χαὶ βχσιλιχοῦ ἀξιῶν, ὡς αὐτὸ τοῦτο 

ὁρῶν ὃ βούλεται χαὶ τὸ μέλλον ὡς ἐνεστῶς, ἴσα τοῖς βασιλεῦσιν 

ἄγει τὸν τέως μετ τὰ τῶν ἄλλων ταττόμενον, χαὶ διευλαύεῖτα: 

χαὶ ὑποστέλλεται χχὶ τἄλλα ποιεῖ οἷς ὑπηχόου σχῆμα γα- 

ρχχτηρί (ζεται. 
΄ - 9 ᾿ ,ὔ ᾿ - τ “ »γ.,-: Ἵ Γοιοῦτος περι τὸ χράτος ἡμῶν ὃ ποθι Ἐπιφάνιος χα! 

πρωτοασηχρῆτις ὦπται χαὶ δεδοχίμαχστ αι, χαὶ λυχνιχῖόν τ' φῶς 
δΟ, 

ἴσως ἐν ἡμῖν ἰδών, ἡλιαχὴν τοῦτο φρυχτωρίχν ἐτόπασε, χαὶ τὴν μος 
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ε ; ἕ “ὦ΄-΄ Μν γᾺ ε , ,ὔ » ,ὔ 4 

ὑπόγειον ἡμῶν αἴγλην ὥς περ ὑπέργειον δαδουχίαν ἐτίμησε, καὶ 

τὴν ἑσπέριον ἡμῶν δύσιν, ὡς ἀνατολὴν ἑῴαν ἐθαύμασε, καὶ τὸ 

ἀπόρρητον περὶ ἡμᾶς βούλημα τοῦ θεοῦ, ὠδῖσιν ἀρρήτοις τῆς 

Ξ 

Διὰ ταῦτα προσπέφυχε τούτῳ τὸ χράτος ἡμῶν, χαὶ τοῦ κύ- 
Η ἰγ4 - Ὁ 5», δ “- , 

χλου τῶν περὶ τὸ βῆμα ἠξίωσε, καὶ εἰς ὕψος ἣρξ τιμῆς, χαὶι 

τὴν μυστικὴν τοῦ χράτους ὑπηρεσίαν ἐπίστευσε" νῦν δὲ καὶ 

εὐπορώτερον ἀπεργάσασθαι βούλεται, ἵν ἔχῃ χατάλληλον τῷ 

περ ρέχοντι τῆς λαμπι οότητος τὴν ἐκ τοῦ βίου δαψίλειαν " ποιεῖ- 
Ψ 

7 ὃ , ᾿ ΄ 
ται τοίνυν τοῦτον ἡ βασιλείχ μου δεσπότην δύο προαστείων 
ε " “ ᾿ - 3 Ἐπ ᾿ - 

ὡς ἀληθῶς" ἐτυμολογικώτερον γῶρ τὴν χλῆσιν εἰλήφασιν, αὖ- 

τοῦ πρὸ τοῦ ἄστεος χείμενχ᾽" τὸ μὲν γὰρ πρὸς τῷ χωρίῳ ὃ 
᾽ ΄ἊΝῬ .- 

Φλώριον ὀνομάζεται, ἵδρυται, τῷ δὲ τὸ χωρίον τὰ Γαλατάριχ 
» “-- ᾽ - -- ς 3 - Ν. 

ἐγγειτονοῦν ἐστί" ὧν τὴν χυριότητα προσεχῶς ὁ ἐπὶ τῶν δεή- 
“Ὁ 9 .» τ , » πὶ ὧν ΄ - τὰ 

σέων εἶχε Νιχόλαος, οὐχ ἐξ ὁμοίας τῆς ἀφορμῆς τὴν χτῆσιν 
» ᾿ τ -ο ᾿ ͵ ς Ν εἾ Ἁ Ξ - 5 

χρῶ 9:ν εἰληφὼς τὸ μὲν γϑῷ [ΟἹ γνησαμεένος ἔσχηκξ, τὸ δὲ χατὰ 

τὸ Φλώριον παρὰ τῆς αὐτοῦ γαμετῆς προσεκτήσατο, οὐχ. εἰς 

προῖκα προσχγαγούσης, οὐ δωρησαμένης, ἀλλὰ γέγονεν αὐτῷ 

ἴδιον τὸ ἀλλότριον ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων περιστάσεως, οἷχ 

πολλὰ εἴωθε γίνεσθαι" ἡ γύρ τοι τῷ Νιχολάῳ συμοιώσασα γαμετὴ 

οὺς πρότερον χγρηματίσχσχ χατὰ νόμους συνῳχηχότος: 

αὐτῇ, καὶ δυσὶ θυγατράσι τὴν πρὸς ἐχεῖνον περιορισαμένη συνά- 
τ Ἢ 

- Ἂς κε ον 5ῳ», Θὐὐν ἜΑ ἘΣ Δ Σ φειαν, ἐπεὶ ἐχεῖνος μετήλλαξε τὴν ζωήν, πρὸς δευτέρους ἐννο- 

μως γάμους ἀπέχλινε, καὶ τῷ Νιχολάῳ μέχρι τινὸς συμοεθίω- 
ι 

σῶα ν ἢ ὶ ξ Ὁ ᾿ Σ Ν ᾽ δὰ ,ὔ -“-ὦ3Ἔ 7] 

κεν" εἶτα κατὰ τὸ βουλητὸν αὐτῇ χρησαμένη τοῖς συμθολαίοις, 
» , Α “- -᾿ 3 

ἐν γράμμασι μὲν τεσσχράχοντα λιτρῶν προῖχα τούτῳ ἀπηρι- 
7 Σ δΟ,, “ ΝΗ - θμίσατο, οἷα ὁέ τινα ἐφύλχιχ τοῦ σώμιχτος τῆς προιχὸς τοῦτο 

διε , “ “ , ἊΨ » 

δὴ τὸ χτῆμα τῷ γαμέτῃ προσήνεγχε, χαὶ οἶκον οὐ πάνυ λαμ- 
Α ὰ ᾿ δ 8 ΑΝ .Ν δὴ ξ΄ ,ὔ Ἔ τ τ ᾽ ᾿ ΜΕΝΟΣ 

πρὸν χατὰ τὸ βύχινον ἱδρυμιένον, (τόπος δὲ οὗτος ἀγχοῦ που 

τοῦ μεγάλου θεάτρου τοῖς πᾶσι χατάδηλος) ταῦτ ἅ 
ΩΣ, ἂν “Ἰὐδο 7) ὰ ποῦ Ἂ , ᾽ ᾽ ,ὔ ὯΝ ἀνδρὶ προσενήνοχε, χαὶ τὰ φίλτατα ἄχθος ἐχείνῳ μολίοδου 
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ἃ Ύ ᾿ ΜΝ ἤω Ἐν - - , 

περιοριθέστερον. Ἢν μὲν οὖν τηνικαῦτα τοῖς ἀδοξοτέροις συνα- 

ριθμούμενος ὁ δικόλαος, ὑπογραμμκχτεύων ἔτι χαὶ τῆς βελτίονος: 
Μ « "» ἡΆΙΒΕ δι. Ξ ἐΡΡ 5 , πὴ: “ Α δ " ᾽ , 

ὡς ἄντις εἴπῃ τύχης πόρρω χείμενος" τῶν δὲ πραγμάτων ἀθρόον 
, - ᾽ ΞΞ ὦ , ᾿ 

μεταθαλόντων, ὥς περ ἐκ μηχανῆς ἃ ἀνεδόθη τοῖς βασιλείοις χαὶ 
- - . ᾿ ’ ᾿ Χ » ο Α ἃ 

ἐντὸς τῶν ἀδύτων ἐγένετο. Εὐθὺς οὖν αὐτῷ τὰ πάντα μετε- 

σχημάτιστο᾽" ὅ τε γὰρ οἶκος αὐτῷ λαμπρότερος γέγονε, χαὶ ὁ 

πλοῦτος ῥχθύτερος, καὶ ὅλω: αὐτῷ τὸ σχῆμα τοῦ βίου μετήλ- 
᾿ 1 ᾿ «ὦ δ"; 

λαχτο" τὰ μὲν οὖν ἐξωνεῖτο χτήματα, τὰ δέ, κατηλλάττετο᾽ 
; 

ταῖς γὰρ δυσὶν χὐτοῦ προγονχῖς οἰχειοτέρῳ ἤθει χρησάμενος, 

καὶ τὸν πατρωὸν εἰς πατέρα μετενε “κών, καὶ διὰ μέσης τῆς 
Α 

γαμετῆς πρὸς ἐκείνχς τὴν σχέσιν μετοχετεύσχς, τὰ πατρῷχ 

ταύταις, τόν τε ἐν τῷ Βυχίνῳ οἶχον χαὶ τὸ κατὰ τὸ Φλώριον 
’ ε Ε - "» " ὉΝΟὃὥρ 

προάστειον, ὡς εὐτελῆ τε χαὶ εὔωνχ χατασχών, ἀντιδίδωσιν 

αὐταῖς εἰς προῖκας τούτων πολλαπλασίονα. καὶ τὸ ὅλον ὡς 
᾿ 

θυγατράσιν ἑχυτοῦ ταῖς ἀλλοτρίχις ] ἐχρήσατο, καὶ ἔννομον φ. 

ἑαυτῷ τὴν δεσποτείχν τοῦ οἴχου χαὶ τοῦ προχστείου πεποίηνε, 
ΟΡ. ,ὔ ᾿ » , ε . Ὁ 

χαταλλαζάμενος πλείονος τὰ ἐλάττονχ᾽ ῬΡΥΘΝΝ οὖν ἐχεῖθεν 
ἣΝ ᾿ “σῳ ἕξ - , » ’ ΞΞ- 

δεσπότης τοῦ χτήματος ὁ Νιχόλαος, ἐμφράξας τὸ στόμα ταῖς 
»- , » , ᾿ 

προγοναῖς ἁδροτέρῳ δεσμῷ χρυσίου, ἤτοι ἀποδέσμῳ. Πάντα δὲ 

ἀθρόον ἀφήρηται, παρχπλὴξ ὕστερον καὶ ἐμοροντησίας ἀπελεν- 

χθείς, καὶ χατὰ τοῦ ἡμετέρου χράτους μεμελετηχώς:, καὶ σχ- 
“- ᾽ ᾿ ὰ ῳ 5... ἢ ᾿ - νὴ ’, ὃ Α -“--Ὸ πν-. ἊΣ. 

φῶς ἐπὶ τυραννικαῖς αἰτίαις ἑαλωχώς" ὃιχ ταῦτα ὀεδήμευται 
, “ “ ὝΨΥΨΕΝΣ ψ Φιὼ 

αὐτῷ ἡ σύμπασα τοῦ βίου ὕπαρζις καὶ ὑπὸ τὴν βασιλικὴν 

πέπτωχεν ἐξζουτίχν, χαὶ ὡς ἀφωσιωμένα τῷ χράτει, δωρεῖται 
“- Σ Ων ε -“ 1 , ᾿ 

ταῦτα οἷς ἂν ἡ βασιλεία μου βούληται" ὥς περ καὶ τῷ μαγί- 

στρῳ ᾿Επιφανίῳ καὶ πρωτασηχρῆτις τὸ κχτὰ τὸ Φλώριον ἐκείνου 
ἀκα δ, 10: ὡς ἜΘ 4 ῥβιν τῶν ᾿ χτῆνα δωρησχμένη, τῷ πχρόντι γρυσοοούλλῳ ὡς ἀὸχμιαντίνῳ 
Ν -“ : ᾿ ᾿ ΝΣ ὦ. 4 

δεσμῷ τὴν δωρεὰν ἐμπεδοῖ. 
ΕΣ Α - “ ’ "ἦ " , 

Εἰ γὰρ τῷ μεγαλείῳ τοῦ χράτους τὰ ὑποχείμενα κατησφᾶ- 

λισται, καὶ οἷς ἂν ἐκεῖθεν μερὶς τούτων χχτενεχθῇ μετὰ τῆς 
᾿ ,ὔ ᾿ , δ; ᾿ δι ι 

ὁνοίχς ἀσφχλείχς περίεισιν " εἰ δὲ χχὶ βχσιλεὺς δημιξ φύω» χαὶ 

σι 
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ἀφαιρούμενος μετὰ τῆς τῶν λογισμῶν ἐπισχέψεως ποιεῖται χαὶ 
Π 

τὴν ἀνφχίρεσιν καὶ τὴν δήμευσιν, ἀμφοτέρωθεν ἰσχύει τοῖς ἐκεῖθεν 

λαυοῦσιν ἡ δωρεά᾽" ἣν μὲν γὰρ τῶν τῆς γαμετῆς τοῦ Νιχολάου 
᾿ κ ἍἋ 

θυγατέρων χατὰ πατρῴχν ἢ μητρῴχν χληροδοσίαν τὸ χτῆμα 

ἀλλ ἀντιδόσεως αὐταῖς παρὰ τοῦ πατρωοῦ γενομένης λαμπρο- 

τέοας χαὶ μείζονος, μέρος τῆς λλαξ πάρξεως τέρας χαὶ μείζονος, μέρος τῆς τοῦ ἀνταλλάξαντος ὑπάρξεως 

γέγονε: παντὸς δὲ αὐτῷ τοῦ βίου ἀφαιρεθέντος εἰς τὸν δημό- 

σιον, χαὶ τὸ μέρος προσχφῃ ηρέθη χαὶ τοῖς βασιλικοῖς διχαίοις τὰ 
τ ε 

εἰρημένα δύο ταῦτα ὑποπέπτωχξ χτήματα. ᾿Αλλὰ τί τῷ πρω- 

δι» “ ᾽ ᾿ ΕΣ ε , ε Ἁ 

τοασηχρῆτι ταῦτα; οὐ γάρ ἐρευνᾶν δεῖ τινα ὁπόθεν ὁ βασιλεὺς 

ἔσχηκεν, ἀλλὰ λαμόθάνοντα, προσχυνεῖν" πλὴν εἰ χαὶ γέρας ὥς 

πεο τοῖς βασιλεῦσιν ἐξαίρετον, τὸ παρὰ πάντων ἐστὶ συγχε- 

ωρηχὸς ἐν ἅπασιν, ἀλλ διδὸν ἔλαττον ἡμεῖς τούτοις ἀντιὸδι- 

δόαμεν τὴν ἐν νόμῳ ταύτην διοίχησιν, χαὶ ὃ δέον πραχθῆναι 

τῶν πράξεων προε!ισφέρομιεν. Οὐδένχ τοίνυν ὁ πρ βρῶ τοαροιημοβρει 

τῶν περιέργων φοσήσεται τοῦ κτήματος εἴγεχα τοῦ κατὰ τὸ 

Φλώριον, οὐ τῶν ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ Νιχολάου, οὐ τῶν ἀπὸ 

τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ θυγατέρων τῷ μὲν γὸ 
ὶ 

“ » » 

χείτεται, ταῖς δέ, ἡ υΞξίζων ἀντίδοσις, ἀμφοῖν ὃ᾽ ἐπίσης ὁ ἡμέ- 

0 ἡ δήμευσις ἄντι- 

᾿ 

τερος ὅρος χέκχλεισται γὰρ ἕκχτ ἔροις οὐ θύρχ μόνον διχχατη- 
’ὔ » ᾿ ι , ᾽ τὰ ᾿ ἈἉ “ῴ ͵7 ᾿ 

ρίου, ἀλλα χαὶι πρωτολογίχς εἰσχγωγη" χαὶ τὸ τῆς γνωμῆὴς 

πε:ίξογον ἐν ἄλλοι: ἴσως τὰς; πράξεις καινοτομοῦν, τὰ γέ περίεργον ἐν ως. τὰς πράξεις - καινότομοῦν, τότε οι 
᾽Ν “ τ 

παρὰ βασιλέως ταττύμιενα χαὶ τυπούμενα, οὐδαιιῶς υωρῆσαι 

δυνήσεται ἀλλ᾽ οὐδὲ ῥητορεύουσχ γλῶττα χαὶ πάντα ἰσχύουσα 

τῇ πειθοῖ, καὶ τῶν νόμων τοὺς μέν, συγχέουσα, τοὺς δέ, πα- 

ρατρέπουσχ, βασιλιχῆς ἄν ποτε κρατήσῃ δυνάμεως, οὐδὲν ἔλατ- 

τον, ἢ ῥεύματος παρασύροντος χαὶ πυρὸς παφλάζοντος χαὶ 

ποταμοῦ χαταχλύζοντος᾽ ἐνταῦθα γέ τοι καὶ δάχρυον πάθος 

νοῦν, ὀλολυγή τε χαὶ οἰμωγή, καὶ ὅσα χαυνοῦν δικαστὴν δύ- 

γαται, χαὶ μὴν χαὶ θέλγητρον γλώττης, καὶ φωνὴ γοητεύουσα, 

καὶ τάλλχ ἐλήλ ἐγχταί τε χαὶ ἀπελήλαται. Ἕξει τοίνυν οὗτος 
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»»“τ τῶν δωρηθέντων αὐτῷ χτημάτων τὴν χυριότητα, ὥς περ ἐν μυ- 

στηρίῳ τῷ βίῳ νο μώόλβημ ἁπάντων ὁ γὰρ χρυσόθουλλος λόγος 

ἡμῶν ὥςπερ ᾧδή τις ἢ ὕμνος τοῖς μύσταις ὑπαναγινωσχόμενος, 

σιγᾷν αὐτοῖς ἐγχελεύεται. Αὐτὸ γέ τοι χαὶ προλαοόντες πα- 

ρεγγυώμεθα τοῦ μηδένα τῶν ἁπάντων, μὴ δικῶν νομοθέτην, 

μὴ δικαστήν, μὴ τὸ δημευθὲν μέρος, μὴ τὸ πρὸ τῆς δημεύσεως 

ἀντιλχοὸν τοῦ χτήματος ἕτερα, μὴ δ᾽ ἄλλον τινά, ὄχλον τῷ 

πρωτοασηχρῆτις χαὶ δίυ ϑ παρασχεῖν ἐφ᾽ οἷς παρὰ τῆς βασι- 
“᾿ , ᾿] » Ῥ » “ ε λείας μου δωρεὰν εἴληφεν. ἐξέσται δὲ αὐτῷ ὡς ἂν βούλοιτο τὰ 

ὃ 
περὶ τῶν κτημάτων οἰκονομεῖν, ἐχποιεῖν, κατὰ πάντα τρόπον 

Φ᾽ ὠρεῖσθαι, κληροδοτεῖν, ἀνταλλάττειν, πιπράσχειν, τὰλλα ποιεῖν 

« ἿΝ σὰ χαὶ γόμος χαὶ ἔθος τοῖς ἀπεριγράφοις τῷ χρόνῳ δεσπό- 

διδόχσιν" ὥς περ δὲ λαθὼν οὗτος παρὰ τοῦ κράτους ἡμῶν 

τῶν χτημάτων τὴν δωρεάν, χαὶ τὸ ἡμέτερον προσείληφε δίχαιον, 

οὕτω δὴ χαὶ ὁ πρὸς αὐτοῦ ταῦτα λαμοάνων τὴν αὐτὴν ἐπι- 

σπάσεται δύναμιν, καὶ ῥυήσεται, ὥς περ ἀπὸ πηγῆς τῆς ἡμετέ- 

ρᾶς καὶ πρώτης χάριτος ἐπὶ πάσας δυδινὸς ὃ αὐτὸς τῆς ἰσχύος 

)όγος ἀντιπλεχόμιενός τε χαὶ συμπλεχόμιενος ὥς περ εὐπλόχῳ 

χαὶ ἀδαμαντίνῳ σειρᾷ. 
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ἀρ κολχ δι νὰ τ ἀνάκε Ὁ τὰ ἀφοτ 39 νατρββανεινος τὸ “ " 

πρὸ ἐᾶτ' εξδη οὐο ̓ 48. νυχυκάνα υὐδδυ μὲ μου 

ἀτοτνοκόοο, «ἢ χῶ, ὥτῳ ἀΐε- ωτοὶν) γἈΦ ΚΞ 8 , ᾿ 

γόπους ὠφνὸτε ἐὐκιν γήθλοπχο, νἰραονονίο, κωφὰ ἡκ ΨΥ 

υἴχιου εκ. “αρολοσποτν με φβάμοι φτνὸ ἰμῤνδοτ ἧς 

ἐπρρείοι ἤκεινονοφΑ ργεηρφεόν τῆδτ φοθϑ, ὑνοσατῳσαι ν 
ξυδεξοχιθοτο ον πο τάν, κώϑον. ΠῚ ΠΣ ἐν 

«δῷ Αὐδοοητε γοφούφαϊόν, ὁϑ' θρνοιναΞοωδν 
ΠΟ τε γιβνδρμον φμομξονοηοάνοναρνον. 

ἀϑθή δ, σαν. γβγοα ὁαὴν ροπτφῦν οατάφριο ἐκ κῃ 
ἐϑδχοὺ στ ἐνὸν ὁ μρχοόκηῦ δον ἐπ; οἀφαρον 
Κι ἀερηνς δ’: φραρω ρον φῶς τῶν γοψρδδῃ 

“ ἃ ὅλ; - ἐβαηδι ὧν 

ἡδει ονιτ  πθυρῶς ἌΝ αὐ θύρα ' 
ἜΣ Ὁ ἘΦ. ἀρχή; ΤῸ ὁ δι 

ἀνθ αλον ὄν ἃ ἣν» ωω;. τι φαν Ἀ ΦΘΙ 

Φω.  φσὸ ΟΡΩΡΙΣΣ,. ἐρολα με δ αν 

ΟΥ̓ ῬΗΤΌΝ "ς γλδθτα φοὶ τῇ 
δ “.... τὴ που ρει, 

γον -. . ᾿ 2 πῆς δ, τ κατίῃ δῦν Ε 

ν ὦ δδόλανς τα πο ῖς ͵ἰλαῖ; τρὺς 

ριον παν οῖ. τς ἐῆὰ τὴ τοῖ. ΝῊ 

κόνιν, δ: -ς ἐφ α, φυδὲ δ ΝΑ 

δ 7) τυρὸν γλώττης μοὶ 

αμδνια ΠΥ ΤΟΝ τ ἀπεληλα Δ ΟΝ 



᾿ , ἘΠῚ 

ΜΌΝ ἐν δἰ: Διοκ λυ ΔΘ ΘΟ 

ΕἘΠΙΣΤΟΛΔΑΙ. 

᾽ " εὡ ᾿] Ἁ ἃ κ .ΚΔ Ἰ. Τοῦ Ψελλοῦ, ἐπιστολὴ πρώτη πρὸς τὸν πρωτοπρόξεορον φ. 189. 
' ἱ 

χῦρ Κωνσταντῖνον πὸν Δρουγχάριον. 

Αὐθέντα μου καὶ ἀνεψιέ, ἐπίφθονόν τι χρῆμα, ὡς χαὶ αὐτὸς 

οἶσθα, φιλοσοφία τε καὶ φιλόσοφος, λέγω δὲ τοῦτο δῆτα ἕτε- 

ρον, οὐχ ὡς ζηλούμενα, ἀλλ ὡς ῥχσχαινόμενα, καὶ τοξεύουσιν 

ἐπ αὐτὰ οὐχ αἱ βάσχανοι μόνον γλῶτται, ἀλλ ἔστιν οὗ χαὶ 

αἱ σεμναὶ χαὶ ἐπιεικεῖς, αἱ μὲν ὡς βχσχχίνουσαι τῷ καλῷ, αἱ 

δέ, ὡς τὸ δοχεῖν ἀντέχεσθαι τοῦ καλλίονος. ᾿Εγὼ δὲ φιλόσοφος 
» « μὲν ἴσως οὐχ εἰμί, οὐδέ μοι τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης μέτεστιν οὐ- 

δ᾽ ὁ, τιοῦν, φιλοσόφου δὲ δόξαν παρὰ τοῖς ἝΩΣ ἔσχηκα" καί 
» ΄“.ὖ ε δ “» ΄-ὩὉρ' ἰγ -. ""Ὡ 

με ἀξιοῦσιν οἱ πλείους, υἢ δὲ τῆς γῆς ἅπτεσθαι τοῖν π δοῖν, 
ι 

περιεργάζονται δέ υοι καὶ προόδους χαὶ λογιχὰς συνουσίας, καὶ 
εἰ ὃ ας », νλλὲ Δ ὃ ι ᾿ ΕΣ. ". ᾿ ὁ να, 
ἰ δευρὶ τὴν χεῖρα, ἀλλὰ μὴ δευρὲ μετήνεγχα, καὶ εἰ τὰς ἀρχὰς 

τῶν ὑποχειμέ ζητῶ" βούλοντ χο με ἀπρὶξ ἔχεσθ δὲ τῶν ὑ μένων ζητῶ βούλονται γάρ με ἀπρὶξ ἔχεσθαι τῶν 
ε ’ ἢ , » , ᾽ ᾿ Α ιν. δ Ν - 
ὑποθέσεων χαὶ σπαράττειν αὐτάς, ἀλλὰ μὴ κατ᾽ ἄρθρα διαιρεῖν, 

᾿ “ Σ ὮΝ 7, ᾽ ᾽ὔ ι ὃ ᾿ Ξ ΄, ' 

χαὶ νομοθετοῦσιν οἷ βαδιστέον ἐμοί, χαὶ ὅθεν καὶ πηνίχα καὶ 

ὅσον, Σχοθάτου μοι ὥς περ παραμετροῦντες ὁδόν" καὶ οὐχ ἴσασιν 
»“, ν , ᾿ πιο δΝὦ ε , ᾽ὔ -““ 

ὅτι τοῦ φιλοσόφου, τὰ μέν, ἀπεῖναι δέον ὁπόσα λυμαίνεται τῷ 
σ᾿ - ἘΞ δ᾽ "Ὁ ὥς ζω εἶν ὡ» , ᾿ “«ὦ “γ,[ῸῺΗ “5 π᾿ Ψ, δ᾽ ἐ .λίχ' ὦ». σλοπῷ, τὰ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης τούτῳ συμπέφυχε, τὰ δ᾽ αἱ φιλίχι καὶ 

αἱ διχθέσει: αὐτῷ προστιθέασι, καὶ ὡς χρὴ τοῦτον χαὶ τὰ ἐχ 

τῶν χαρίτων μυεῖσθαι, καὶ τὰ μέν, ὑπόσεμινον εἶναι, τὰ δέ, 

ἀγεῖσθαι ταῖς χάρισιν. 



ο50 ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛλοΥ 

ρῶν ζὴν ὑπολήψεις, υνὴ δὲ 
: Ν ὗν ὦ 

᾿Εχρῆν υὲν οὖν ἢ πρὸς τας ἔτει 
Ὶ 

ζυγοστατεῖσθαί με ἀλλοτρίχις χερσίν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἑαυτῷ κανόνχ 
ἣ 3 3. Ὁ “ἃ 

χαὶ βπυϑώ τ ουνδι ι" ἀλλ ἵνα μὴ χἂν τούτῳ βασκανίας 

ὦ τούτοις ὑπόθεσις, ὡς παντάπασι τῶν παρ᾽ ἐκείνοις δοξῶν ὑπερ- 
, τ ; ἢ "- “ 

χείμενος, οὐτε δημοσίου τὰ πολλὰ μετέχω χρχατῆρος, οὗ νὴ 

τὴν ἱεράν σου ψυχήν, οὖτς ἀπὸ τῆς αὐτῆς σιτοῦμαι τοῖς 
6 , 5» ᾽ ; »Μ “ὦν οὐ παραδαλλω, οὔτε ἰδίαις, οὔτε κοιναῖς, 

᾽ Δ. χὰ Ὁ ΠΕΣ ἐξ " ἊΝ εὐ δο,, τ ; , ,ὔ ͵ὕ ᾿ 

εἰ μή που ταῖς σαῖς" γάμος δὲ ἱερὸς χαὶ τὰ τούτου προοίμ.. 

χαὶ προαύλια, χαὶ τὰ πρὸ τῆς παστάδος οὕτως: εἰπεῖν προθα- 
ἃ 

λάμια, ἀδύτων ἔμοιγε τυγχάνει προτεμενίσματα, κα αὶ ἀνχθολαὶ 
-» - ωἣΝ 

μελῶν μουσικῶν, καὶ ἥδιστον θυρχυλεῖν ἐπὶ τούτοις χαὶ ἀπαν 
᾽ν ὦ ᾿ - ὔ τέ- 

τὰν αὐτίχα, χαὶ συσπουδάζειν τοῖς τελουμένοις, χαὶ μὲ νῶν 

τῶν τελῶν. ἀλλὰ παντὲ μὲν ἄλλῳ ἐξὸν ἐντὸς τῶν θυρῶν εἶν 
» 
νι 

--Φ 

ἐμὲ δὲ δεῖν φασι πόρρω τούτων χαθίστασθαι, ὅτι πειρῶμαι φι- 

οσοφεῖν χαὶ τὴν ψυχὴν ἐχλύειν τοῦ σώματος " χαίτοι γε καὶ 

τὸ ὁρώυν κενὸν χάλλος εἰς τὸ νοητὸν τὸν φιλόσοφον ἀντιπεριά- 

γεῖν χάλλος δεδύνηται, χαὶ ἡ ἐμφανὴς ἁρμονία τοῦ ἀφανοῦς 

ἀνάμνησις γίνεται, χαὶ οὐ τὰ μχθήμχτα μόνον συνεθίζει τὸν 

ὁμιλοῦντα τούτοις εἰς χχτανόησιν τῆς ἀσωμάτου φύσεως ἀλλὰ 

τί ταῦτα τοῖς λεπτολόγοις μέν, ὀλιγογνώμοσι δὲ χαὶ υτηδὲν 

ἕτερον εἰδόσιν, ἢ οὗ. ἂν ταῖν χεροῖν ἅψαιντο; 

ἐγὼ δὲ ὥς περ καὶ πολλῶν ἑτέρων ἀπέχεσθαι ὑποσχόμενος 

τῷ θεῷ, ἑτέρους τούτων ὁρᾶν μετέχοντας οὐ χεχώλυμαι οὕτω 

δὴ χαὶ γάμον ἀπειρηκώς, οὐκ ἀπεῖργμαι παρ ἄλλοις τοῦτον 
΄ Ψ" ᾿ “᾿ ε “ -“ 

ὁρᾷν σπουδαζόμενον" ἢ ἢ γὰρ ἂν ὑπεύθυνος εἴην ξύμπασιν ὅτι με- 

τὸν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀπειρημένων ἐμοί" ἀλλ οἵγε βχοχαίνοντες 
.1 

νομοθετοῦντος ταῦτά φάσιν εἶνχι, ἀλλ᾽ οὐχ ἑπομένου τοῖς νο- 

μισθεῖσιν. ᾿ἐπὶ γοῦν τῶν ἀμφιλόγων ἐγὼ καὶ περὶ ὧν ἐστιν 

ἀμφισθήτησι:, τὰ μέν, ἐμιχυτοῦ, τὰ δέ, τῶν λεγόντων γίνομαι, 

καὶ οὐ τὴν ἑτέραν αὐτῶν, ἀλλὰ τὴν ἀδρνν ἀμφοῖν τρέπομαι. 

Οὐτε γοῦν σοι τῆς πανηγύρεω; ἀπ στήσουναι, οὔτε τὴς ἕορ- 



ἘΝ ΠΙΓῚΣ Τ ΘΠ Αἱ 1 29] 

“- ἴ ᾿ » Φ' ᾿ 

τῆς ὅλος γενήσομαι, ἀλλ᾽ ἀπαντήσω μὲν λαμπρὸς χχατὰ τὰ 

ξυγχείμενοα, καὶ τὰ μέν, ἀχροάσομαι περὶ τῶν γινομένων, τὰ 
ἱ 

δέ, διαλέξομαι καὶ συνησθήσομαί σοι τοῖς γαμιχοῖς προοιμίοις 
ι » ᾿ ’ὔ Ἐ ΓΑ ’ὔ Γ. ν᾽ [Ὶ , ἢ , 

καὶ ἐμφύτοις σχιρτήμασι συναγαλλιάσομαι, καὶ εἰ βουλει, χαλ- 

λιστόν σοι ἄσομαι τοῦ προοιμίου προοίμιον " μελῶν δὲ ἢ ὁυθμῶν 
» ᾽ , Ψ ν᾽ - , ὃ 61 ι ἃ 4 

οὐχ ἀχούυσομαι, ἵνα μὴ τοῖς λογολέσχαις ιχτριοὴ γένωμαι, καὶ 

τοι πῶς οἴει με τῶν σεμνῶν χαρίτων ἐρᾷν, χαὶ μάλιστα τῶν 

ἐν ῥυθμοῖς τε χαὶ μέλεσι; εἰμὶ γὰρ οὐκ ἀπεσχληχότως ἔχων τῆς 
, Μ 

φύσεως, οὔτε πάλιν ἐν ταῖς ὠδοῖς ὑποχαλῷ τοῦ βλοσσυροῦ (5106), 

ἀλλὰ βραχύ τι τὴν πρώτην τοῖς τῶν ὀργάνων χρούμασι συνη- 

σθείς, ἔπειτα ἐμαυτὸν εἰς τοὺς ἁρμονιχοὺς ἀνχφέρω λόγους, 

χαὶ τάς τὲ συμφώνους ἀναθεωρῷ τῶν χορδῶν, χαὶ εἴτι πα- 

ράφωνόν ἐστιν ἐν αὐταῖς ἢ διάφωνον, χαὶ ἀπὸ τῶν χαθχπτῶν 

οἰζομαί τι ἐς τὰ μέσα τῆς μουσικῆς, τοὺς τόνους 

φημὶ χαὶ τὰ διχστήματα χαὶ συστήματα. 

ὀργάνων πο 

᾿Αλλ’ οὗ ἐπιλέλησμαι" ἀρ οὐχ ἔστιν φίλτατε ἀνεψιέ, τὸ νέον 
δ ὮΝ ᾿ πὰ δι ὦ ᾽ ὦ ᾽ , ,ὔ κ 

τοῦτο νυμφίδιον, ἐχεῖνο δὴ ὃ ἐν τοῖς ἀναχτόροις τεθέαμαι, τὸ ο 
" , “ Ε “ » ν᾽ 

λαμπρὸν καὶ εὐτράπελον, ὃ δή με καὶ χειοῦτο αὐτίχα, εἶτα 

χήν, καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ψυχήν, ἄμφω υὲν τῆς μητρὸς ἧττον, 

τί γὰρ αὐτῇ ἶτον γένοιτ᾽ ἄν; τῶν δὲ ἄλλων ὧν ἐγὼ τεθέαμαι 

παρὰ πολὺ κάλλιον. Γένοιτο αὐτῇ χαὶ ὁ ἀρραοὼν χαὶ ὁ γάμος 

αἴσια πάντα χαὶ προσφιλῆ, χαὶ μηδὲν αὐτῇ τῶν πάντων ἀνάρ- 
ξ ᾽ ἡ“ μ-Ξ δι. Ῥ. » ἃ »: Ξ- ις ᾿" ἐκ ΒΝ - 

μοστον, υ"Ἴθ᾽ ἡ ταστάς, ὑνηθ᾽ ὁ θάλαμος!, μήθ᾽ ὁ ἐπινύμφιος 

χόσμος- ἀλλ ἁρμόσοι τἀνδρί, χἀχεῖνος αὖθις αὐτῇ, χαὶ γένοι- 

τ᾽ ἀυνφοῖν ἡ συμθίωσι:ς οὐ συνοιχείωσις σωμάτων μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ ψυχῶν: χάλλιστος γάρ μοι χαὶ ὁ νυμφίος δοχεῖ, χαὶ αὐτὸ 
κ “ ΄, ε 3 "Ὁ ᾿ “΄ ὔ ; » 7 ἢ 

δὴ τοῦτο νυμφίος ὡς ἀληθῶς χαὶ τῇ νύμφῃ προσόμοιος " ἐκείνῃ δὲ 

τοσοῦτον εἰπέ, ὅτι οὐ ζηλότυπος ἐγὼ ἐραστής, οὐδέ σου μέμφο- 

μαι τὴν μετάθεσιν, μόνον ἐρῴης αὐτοῦ, χαὶ τέκοις παιδία καλά 
ι “ὩὧὯΟΑ . , ἕ ᾿ Σ ᾿ , 

τε καὶ πολλὰ ὁπόσα ἡ μήτηρ χαὶ οἵ, ἄρρενα τε χαὶ θήλεα. 



φ. 19]. 

φῷ99 ΜΙΧΑΗΛΨΕΛΛΟΥ 

Καὶ ταῦτα μὲν δή σοι παρ᾽ ἐυοῦ τοῦ γάμου προοίμια" εἰ δὲ αμν 9ὴ τὸς όνα κα Υ βοοίμια " εἰ ὃς 

βιώσιμος εἴην καὶ πρὸς τῇ τελείᾳ σου τελετῇ, καὶ δᾷδας γα- 
} 

υηλίους ἀνάψω, χαὶ ὑποθήσομχι ὅπως σοι τῷ νυμφίῳ προσε- 

Ο 
ΩΣ « , » Α δα ᾿ -“ ὔ ε , 

νεχτέον᾽ οὐ γὰρ δὴ χαὶ τῶν ὑποθηχῶν χεχώλυται ὁ φιλότοφος " 

μόνον οὐδὲ τότε τῶν ἩΡΈΗΝ σοι πιοῦμχι χρατήρων, ἵνα μὴ 
τ ᾿] 

σθέσας τὰς ἐπὶ σοὶ δᾷδας μετὰ τὴν τελετήν, τὰς τῶν βαναύσων 

γλώσσας ἀνάψω. 

“ εὶ τ 3 Ὰ ΄ Ὰ ͵ Ὁ, Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν βασιλέα τὸν Διογένην 
» 
ὀασίλευσεν. 

Νῦν ἡμέρα σωτήριος, νῦν ἐλευθερίχ καχώσεων, νῦν τῆς νέχς 

Ρώμης ἰσχὺς καὶ χραταίωσις, νῦν βασιλείας πῦργος ἀκλόνητος, 

τεῖχος ἀχράδαντον, στῦλος ἄσειστος, θεμέλιος ἐπὶ τῶν τοῦ 

Κυρίου ἐστηριγμένος χειρῶν" νῦν ἐπεσχέψχτο Κύριος τὴν κλη- 
» -- 3 ο» ᾽ “- Ὅ ᾽ 

ρονομίχν αὐτοῦ χαὶ ἔκυψεν ἐξ οὐρανοῦ χαὶ εἶδε, καὶ ἀπέστειλεν 
φ΄ν. εἴ Α " ἊἾ 3 τ κ ι Η , ΣῈ, δῈ »ὦ "ἕ ι ,ὔ 

ἐξ ὕψους τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ παρόντων 

χαχῶν χαὶ μελλόντων δεινῶν, χαὶ συστροφῆς νεφῶν καὶ ἐμθο- 
“ “Ὁ “ ΠΩΣ 3 “ Ν 

λ)ς βελῶν. Ποῦ τὰ Περσῶν αὐγήματα νῦν; ποῦ τὰ Μήδων ΠΩ ἷ ἐ 

φρυάγματα; ποῦ ἡ τῶν Σχυθῶν ἐποπτευομένη ἐπιδρομή; ποῦ 

ἡ ἀλαζὼν τῶν Τούρχων ὀφρὺς καὶ ἡ ἀνυπόστατος τοῦ βαρθάρου 
΄ τε 2 » -“": ᾽ κ ᾽ 

ὁρμή; Νῦν ὥς περ ἐπὶ ζυγοῦ ἀντίοροπα πάντα καὶ ἀντίσταθμιχ 

γέγονε, καὶ αἱ ΠΟΤ τ ες μετετέθησαν, νῦν πάντα κχαινά᾽ καὶ 
, Α ς 

μετήλλαχται μὲν τὰ ἐχθρῶν, μετεσχημάτισται δὲ τὰ ἡμέτερα. 

Νῦν τεθεάμεθα βχσιλέα, οὔτε τὴν κλῆσιν, οὔτε τὸ σχῆμα ψευ- 
, ε ᾽, εν, 1 ῳ τὰ ἣν ἡ “Ὦ 

δόμενον, μέγαν ὡς γίγαντα, ὑψηλὸν τῷ βοχχίονι, χρχταιὸ" τῇ 
ρ ε Ψ, δυνάμει, χαὶ ἄοπλον φοθερὸν χαὶ ὡπλισμένον ἰσχυρόν τΞ χαὶ 

᾽ , Ἵ ᾿ ΠῚ “ “ἷ , Πρ ᾿ δὲ 
ἀνυπόστατον, τὸ μὲν εἶδος τῷ ὄντι τυραννίδος ἄξιον, τὴν δὲ 

᾽ »" “ὡΝἣ »γτ 
χαρδίχν ἀνθάμιλλον τῷ προφήτῃ Δαυΐδ. Ἔν σοὶ γὰρ θειότατε 
Ω “Ψ 5 , , δ ΡῚ .“ Ρρ ά - . «“ 
βασιλεῦ, ἀῇρόα πάντα ΕἾΝ ΤΉΝ ὅσα φοζερά, ὅσα ἥμερα, ὅσα 

Α 

λαμπρά, ὅσα θχυμάσιχ" γέν ος ἀσι ὑγχριτον τὴν εὐγένειαν, πατρὶς 
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Ω ᾽ - , »" ἐτὰ , “οο » ᾿ ᾽ Α 

ἡ καλλίστη τῶν πόλεων, ἐξ ἧς φύσεις γενναῖχι ( χαὶ ἰσχὺς 
. ᾽ 7 ’ 

ἀήττητος καὶ κράτος κατὰ βαρθάρον ἀφόρητον" φύσις σώματος 
ΕΣ “᾿ ᾽ , ’ εἴ . 

οἵχν οὐχ ἂν ἐπενέγχοι βάροαρος θεασάμενος, φύσις ψυχῆς οἵαν 

ἡμεῖς ὁρῶντες γαννύμεθα - ὁρμὴ κατὰ μὲν ἐχθρῶν ἀνυπόστατος, 

πρὸς ἡμᾶς δὲ | γαλήνιος καὶ ἥμερον ἐπιλάμπουσα. Διογενὴς τὸ 

φαινόμενον, θεοειδὴς τὸ χρυπτόμενον " σεμνὸς τὰ πρὸς αἴσθησιν, 
" 

λαμπρὸς τὰ πρὸς νόησιν, εὐσταθὴς τὸ φρόνημα, εὐφυὴς τὸ ἐν- 
," - 3 

᾿ 

θύμημ, τὸν νοῦν ὀξύς, τὴν γλῶτταν ταχύς, δάτωρ χαὶ στρα- 

τιώτης ὁμοῦ" ὦ τοῦ θαύματος, τὰ διῃρημένα, λόγους χαὶ ὅπλα, 
-- 

τόξα χαὶ μέτρα, ῥήματα χαὶ ὁρμήματα, σοφίαν χαὶ πανοπλίαν, 

εἰς μίαν τὴν σεχυτοῦ παρχδόξως ψυχὴν συνήγαγες᾽ χαὶ πολε- 

μεῖς μὲν ὑψηλῷ τῷ βραχίονι, ὁμιλεῖς δὲ ἐλευθέρως καὶ στρογ- 

γύλως τῇ γλώττῃ, καὶ ἔοικας ποταμῷ ἅμα καὶ ὀχετῷ᾽ ὁ ἐμὴν 

γὰρ νοῦς ποταμηδὸν ἐπιχεῖ τὰ νοήματα, ἡ δὲ γλῶττα ἠρέμα 

ἐπιχλύζει τὴν ὀχετηγίαν τῶν λέξεων" σὺ δὲ βασιλεῦ, χαὶ δη- 

υηγορήσεις ἐν στρατεύμασι, χαὶ ὁρμὴν ἐπενεγχης τῷ λόγῳ χαὶ 

συνεξορμήσεις τῷ πράγματι" καὶ οὗ μὲν καιρὸς ἀφέσεως βελῶν, 

αὐτίκα τὸ τόξον ἐντενεῖς, οὗ δὲ ἀχοντίου, ἀχοντιεῖς, οὗ δὲ δό- 

ρχτος, ἀγχαλιο σάμενος ἐρρωμενέσ ταταὰ ἐμθαλεῖς τοῖς τῶν ἀντι- 

τεταγμένων σώμασι" χαὶ οὗ μὲν χρείχ λόγου, ῥητορεύσεις 

λαμπρῶς, οὐ τὰς Δημοσθένους δεινότητας ἁρμοσάμενος, ἀλλὰ 

τὰς τοῦ Πυλίου Νέστορος χάριτας ἀνχψάμενος οὗ δὲ ἀνάγχη 

συνασπισμοῦ χαὶ τρῶς χαὶ χχατὰ μέτωπον στήσῃ χαὶ 

ἑχατέρω τὦ κέρχ, καὶ ὑπερφχλαγγίσεις, καὶ περιελίξεις τὴν 

φάλαγγα, καὶ ἐξα ἀράς τοὺς λόχους, χαὶ μετασχηι 

τὴν τάξιν, καὶ στρατ ἡγικῷ ἐμθομοήματι χαταπλήξεις τὸ 

φΦ. ὦ ᾿ ε , ε ᾽ ; 

Αλλ᾽ ἐξάγει με χαὶ πρὸς τὴν βασιλίδα ὁ λόγος, ἣν οὐ μόνον 

ἐγχωμιᾶσαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ θαυμᾶσαι δεδύνημχι" ὦ τοσοῦτον ἐνθυ- 

() χειρ. γενναῖε. 



22. ΜΙΧΛΑΗΛΨΕΛΛΟΥ͂ 
- 
ΕῚ Ὁ 

υἱηθεῖσα καλόν, ὦ τοσοῦτον ἀγαθὸν ἐννοήσασα" ὠχύρωσας τὰς 
ἡκόλ. ἐλ δὰ δρ δς οὐύ ς. διέ ἕξ ἌΤα ο ἀπ " ς Ἢ 
πόλεις ἡμῶν, τὰ τῶν βαροόρων τείχη διέρρηξας, ἐχόσμησας τὴν 

; μῆς ἀρχήν, σαυτὴν ὕψωσας, τοῖς παισὶ τὴν βασιλείαν « 
2 

Ὁ ξ- 

ας, δι᾿ ἑνὸς ἐνθυμήματος καὶ μιᾶς πράξεως εἰς ταὐτὸ τὰ 
Ψὺ [0] 

Ὁ 
ς-- ὦ ν᾽ ὃ 

ᾧῷᾧ. ὅντε 
, ’ 5 δι δ ᾿ ᾽ὔ " τ 

πάντα συνηνεγχαᾶς" ἀλλ ὑπὸ προθυμίας τε χαὶ χαρᾶς, ὡ-- “ἜΣ ων Ω “ 

μικροῦ χαὶ συνορχήσασθαι βούλομαι. 

Νῦν τῷ ὄντι φωστήρων σύνοδος, νῦν οὐρανὸς χαὶ γῇ συνευ- 
ι 

φραίνεται, χαὶ πάντα σχιρτᾷ καὶ ἀγάλλεται, καὶ ὁ καιρὸς ὡς 

ἀληθῶς πανηγύρεως. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ συγχρίσεως δεῖ τῷ λόγῳ, 

παράδοξον μὲν ἐρῶ λόγον, ἀληθέστατον δέ" σὺ μὲν ὦ βασιλεῦ, 
᾿ , " ) 7 , Ὁ : (δ ν 

χατὰ πάντων ἔχων τὰ νικητήρια, μόνης τῆς βασιλίδος, εἴπω 

δὲ χαὶ δεσπότιδος, ἥττησαι" σὺ δὲ ὦ βασιλίς, πάσαις ὀφθεῖσα 
᾽ ’ ΒΝ ΩΝ Ἂ " Ξ ᾿ - .] δ τ 7 Α 

ἀσύγχριτος ἵνα μὴ λέγω χαὶ πᾶσι, τὰ δευτερεῖχ φέρεις, χαὶ 

τοῦτο ἑχοῦσα, τοῦ βχσιλεύοντος. ὦ καὶ πάντας νικήσας χαὶ 

πάσας νιχήσασα, χαὶ ἀλλήλους νικῶντες καὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων τὴν 

ἧτταν λαμθάνοντες, ὦ σὺ μὲν ἀρρένων ἄγαλμα, σὺ δὲ θηλειῶν 

σεμνολόγημα! 

3, Πρὸς τὸν αὐτὸν βασιλέα ἐν ἐχστρατείᾳ διάγοντα. 

Εἰ καὶ μὴ τοῖς αἰσθητοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀλλά γε τοῖς νοητοῖς 

ἴδό -Ὡ Ρ “ὦ ». , -“ .λ » . " δ » ἘΞ εἰδόν σε τῆς Ρωμαϊκῆς ἐξηγούμενον φάλαγγος χαὶ πρὸς τοὺς 

ἐναντίους μαχόμενον, καὶ σὲ μὲν θχρραλέως ἐπὶ αὐτοὺς χω- 

ροῦντα χαὶ τῷ στρατηγιχῷ καταπλήττοντα ἐμοομοήματι, τοὺς 
Ν, » ’ 3 ὔὕὉ 

δέ, αὐτίχα πίπτοντας καὶ ἀντιστῆναι πρὸς τὴν σὴν μὴ δυνα- 

ένους ὁρμήν χαὶ θχυμαστὸν οὐδέν" ἐγὼ γάρ σε ἐν πολλαῖς μ. - ἔϊ ."ἢ Ψ ὁ4 Ὁ ἃ μ ν Υ Υ ρ ῳ Ἕ 

ἡμέραις σημειωσάμιενος, καὶ ἀκριοῶς διαγνοὺς ὅσον τέ σοῖς τὸ 

σθένος τῶν βραχιόνων ἐστίν, ὁποῖόν τέ σοι τὸ τῆς ψυχῆς θάρ- 

ρος χαὶ τὸ πρὸς τὰ δεινὰ γενναῖόν τε καὶ ἀήττητον, οὐ Τούρ- 
3 “ Ὑ ι .) 

χοις καὶ ΓΑρραψιν ἀξιόμαχόν σε τίθεμαί τε καὶ ἀποφαίνομαι, 

Αχιλλέα τε τὸν πᾶνυ χχὶ τὸν Μαχεδύνχ 



ἘΣ ΗΓ ΟΡ ΕΊ: Ὡ Ὁ 

᾿ - ΕΨ. Ἔ ὦ ἃ -- Ὲ - μ 

Αἰλέξανδρον : πλὴν τοσοῦτον ἐχεῖνοι ηὐτύχησαν, ὅσον ὁ μέν, Ὅ- 
“ὦν ς δέ λ 3 2 "» ὃ 

μήηρον, ὁ δὲ, τὸν ἈΑριστοτέλην ἐπαινέτας ἐσχήχασιν, ἄνδρας 

δεινοὺς τὴν γλῶτταν καὶ μεγάλα τὰ μιχρὰ δυναμένους ποιεῖν" 

σοὶ δὲ τῷ μεγάλῳ χαὶ βασιλεῖ καὶ στρατιώτῃ χαὶ στρχτηγῷ, 

ἡ ἐμὴ ψελλίζουσα ἀντ᾽ ἐκείνων ἐξαρχέσει φωνή. 

ἡ πόλις τῷ μεγάλῳ σου κατορθώματι, ἐθαύμασαν δὲ σύμπαντες 

ὅτι μὴ τὴν νίκην ἐχόμπασας, μὴ δὲ ἦρος τῷ λόγῳ τὸ τρόπαιον, 

εἰ καὶ μόνος ἐγὼ σάλπιγγος μεγαλοφωνότερον πάσχις ἀχοαῖς 

τοῦτο διήχησα. Ἢ μέν τοι δέσποινά μου χαὶ βχσιλίς, τὸ μέγχ 

Ῥωμαίων ὄφελος, τὸ τῆς σῆς ψυχῆς ἄγαλμα χαὶ χαλλώπισμ", 

ἐπειδὴ τοῦ μεγάλου σου χατορηώμιατος ἤχουσεν, ἔνθους ὑφ᾽ ἡ- 
τῶ ’ ᾿ ἕω “Ὁ » ᾽ 

δονῆς γενομενὴ χαὶ τὰ τῆς χαρᾶς εὐθὺς ἀποστάξχοαχ δάχρυχ, 
«2 " " 3 ᾿ . ᾽ ΄, ε λ “-“Ὕ" 

χεῖρας ἱχέτιδας πρὸς θεὸν ἤρχτο καὶ τὰς εἰωθυίας ὑπὲρ σοῦ 

φωνὰς ἀνεοθέγξατο- αὕ...... νων τροπαίου εἰσεληλυθότα. 
»- 5 7 , ᾿ ἂν “» ννννον πάντα τὰ σὰ ἐφεξῆς ἀνερωτήσχσά τε καὶ διδαχθεῖ- 

σα, χαὶ ἐθαύμασε καὶ ἐμεϑον; ἐθαύμασε μὲν 

ο΄ .Ἅ ᾿ 
, , μ- ι δ Ὁ ἘΣ ἢ 

πάντα σου σταθηρότητά τε καὶ δεξιότητα, καὶ τ 
ἀσίντυις , ἐδά ε ἘΞ δὲ Φ  Ὑ τᾺ ΞῚ φὦ ! ἄῳ 
ἄρρητον φίλτρον, ἐδάκρυσε δὲ ὅτι τοιαύτης στερεῖται ψυχῆς 

ὌῃὌῃ- 

οἵχς δὴ τυχεῖν παρὰ θεοῦ χαὶ ηὔξατο καὶ ἐπέτυχΞ. Διηγησά- 
Α » “᾿ “Ὁ τ 

υἱὴν γὰρ αὐτὴ πρῶτχ μὲν ὃν ἔχεις ὑπὲρ τῆξ Ρωμανίας ζῆλον 
» 

χαὶ ὡς ἀνταλλάττῃ μυρίων θανάτων τὴν τῶν ῬΡωμχϊκῶν πραγ- 
’ ᾿ ι 

μάτων διόρθωσιν ἐπὶ τούτοις διηριθμησάμην χχὶ τὰ λοιπᾷ 

τοῦ σοῦ χράτους πλεονεχτήματα, τὸ στερρὸν τοῦ φρονήματος, 

τὸ γενναῖον τῆς γνώμης, τὸ πρὸς τοὺ: πόνους ἐνδελεχὲς χαὶ 
ἂ" δ " Α »᾽ 

ἀήττητον, τὴν σύνεσιν, τὴν ὀξύτητα, τὴν εὐγλωττίαν, τὸ εὖ- 
“ ε "“ ᾽ "ὩὉ , 

χαρι" προσέθηχα χαὶ ἣν ὁφθαλιλοῖς αὐτοῖς ἔγνωκα σωφροσύνην, 
ὺ , 

ἷ ἧς ζ ς διηχριθω! λέ χ; χρατες-. οὐ χοσμᾧῷν λόγοις: τῇ τὸ τῆς (ωῆς ὀιηχριοωμένον χαὶ ἐγχρατες, οὐ κοσμῶν λόγοις τὰ 
, ᾿ ἢ Α 

σά, ἀλλ᾽ ὑπὸ τούτων τοὺς ἐμοὺς λόγους χοσμῶν. 

᾿Εγὼ γὰρ εἴτε τοῦ ἀληθοῦς εἰκαστὴς ἢ θεχτὴς ἐγενόμην, 
. ᾿ κν ' ἀξ α , 

ι πρὺς τὰ τῆς σῆῇς νυχῆς ἰδιώματα, πάντων 
τ ἱ 

ΜΕΣ. ΡΙΡΑΙΟΘ. Ε΄ Ι σι 
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τῶν ἐπαινουμένων ἀφέμενος ἀσυγχρίτως σε ὧν ὀφθαλμοῖς αὐτοῖς 

ἄς εἶδον, ὧν ἐξ ἀκοῆς οἷδα προτίθημι" ἡ δέ γε δέσποινά μου καὶ 

βχσιλὶς ὅτι μὲν πᾶν μέτρον ἀγάπης πεπλήρωχεν ἐπὶ σοὶ ἐπίστα- 

μαι ἀχριθῶ:, τοσοῦτον δὲ αὐτῇ χἀγὼ συνετέλεσα, ὅτι ῥητορι- 

χώτερον χαὶ λαμπρότερον τὰ σὰ διηγησάμην αὐτῇ προτερήματα. 

Ταῦτα χαὶ τῷ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ ἠχούσῃ τῇ γλῶττῃ 

χαὶ οὐρανίῳ διήγγειλα, καὶ τῇ συνόδῳ πόσῃ χαὶ τῇ συγχλήτῳ 

χαὶ χοινῇ χαὶ χαθένχ διηχοίοωχά τε χαὶ διετράνωσχ, μὴ δὲ 

τὴν χοινὴν χαὶ δημωδεστέραν ἀκοὴν ἀμέτοχον τούτων } κατα- 

λιπὼν χαὶ ἀνήχοον. 

Ὑπεψιθύρισα ταῦτα τῷ νέῳ βασιλεῖ χαὶ δεσπότῃ μου τῷ 

χαλῷ Διογένει παραψελλίζων αὐτῷ πρὸς τὸ οὖς τὰ τοῦ πατρὸς 

ἀγαθά" ἐφ᾿ οἷς χαὶ ἀνεπαισθήτως φυσιχῷ τινι καὶ ἃ 

ἀνεσχίοτησέ τε χαὶ προσεγέλχαξν. 

ο θεόστεπτε δέσποτά μου χαὶ βασιλεῦ, δύο ταῦτχ 

ἐν τῇ ἐμῇ ψυχῇ τοῦ σοῦ χράτους δεξάμενος, ἀλήθειάν τε τῶν 

οοσππάθειχν ἄρρητον ἐπ᾿ ἐμὲ σῶν προπορευομένην γεῤνθθν, χαὶ πὶ 
κ »ῸΝ Ὸ . - ᾽ Ἂ 7 

χεομένην παρὰ τῆς σῆς ἁγίας ψυχῆς, οὐ παύσομαι μέχρι παντὸς 
νῷ 

πρὸς τοῦτα διχ υὰ ἐχόμενος " χχαὶ τῶν υὲν ἔργων τοῦ ἐνθέου χρα- 
᾿ 

τους σου ἡττηθήσομαι, νικήσω δέ ὃς τοῖ: ῥήμασι καὶ τοῖς ἀπὸ 

γώττης χαὶ τῆς (ἢ ἀξεὺς τῆς χειρός" ὥ: πέρ. γὰρ σύ μἱ ἐποῖη- 
Ύ ΣΡ ἡ Ὁ ν.΄- ΓΞ ( “ἐν ΠῚ χξΞ Υ̓ - : ΠΕΣ ἣ ρ ἰῷ ἐν ἢ 

τ 3 οὦῳ 

σας ζηλωτὴν διὰ πάσης ἡμέρας ἐγκωμιάζων χαὶ τῶν ἄλλων 
ν 

συγχρίτως προχρίνων, οὕτω δή α- κἀγὼ τῶν ἄλλων βχσιλέων 
. -.- " .2 ,Ὃᾷ ""» ς ᾽ ι ὔ ΨΩ Ἂν τῶ ἐς 

ὑψηλότερον θήσω, βιολίον ἐξε ἐνεγχὼν ἐπὶ σοί, οἷόν τινα λειμῶνα 
’ Ε] 7 ᾿ Ἢ , Ξ β᾿᾿ ᾿ δὲ - ,ὔ " ᾽ -: 

γέμον ἀνθέων καὶ χάριτος προσεχύνησχ ὃ πόλλδνιξ Ἐῷ οἷς 
᾽ ᾽ " , » - ΤῸ -ρ» . }] ᾿ ι ΄ 

οὐχ αὐτὸς ΚΑξΑ ἢ -ἄ: τε χαὶ ἐλεεῖς, ἀλλὰ χαὶ τὴν δέσποιναν 
Π 

ὑπὲρ ἐμοῦ ἀξιοῖς, ὦ τῆς ὑπερθαλλούσης σου ἀγαθότητος, ὁ φω- 
ἅτ ς γι Ὁ φ ᾿ς τα - " ἐν “2.3 λό ς πο 7ὔ 
στήρ, ὁ ἄδυτος ἅλιος πρὸς τὴν ὑπερφχῇ σελήνην, ὑπὲρ τίνος; 

» 

ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ τεθνηχότος κυνός! ᾿Επὶ πᾶσιν ἐπαάνελθέ μοι: τα- 

([) Γραπτέον,͵ τοῖς. 



, κ ᾿ ,ὔ 

4, [Προσφώνησις Βυζαντίων πρὸς τὸν βασιλέα 
Ἁ Α ΄ » 

Ρωμανὸν τὸν Διογένην!. 

Ποῦ ποτε ἀπαίρεις ὃ λαμπρότατος ἥλιος, ὁ μέγας τῆς ἀλη- 

θείχς φωστήρ; πῶς δὲ καὶ χαρτερεῖς τὴν τοῦ χόσμου σελήνην 

ἀπολιπών, ὑφ᾽ ἧς ἐρωτίσθης χαὶ ἣν φωτίζεις λαμπρότερον; ἢ 

πὲρ ἡμῶν ἔρως χαὶ τὸ βούλεσθαί σε ἐλευθέραν εἶναι 

τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, μᾶλλον δὲ σύμπασαν τὴν ὑπήχοον 
Φ » “ΓᾺ ὥς ΥΡΌΝΝ Ὰ ΟῚ ϑ,.-«- -κ« . μ ΄ ὶ  κ τῆς τῶν βχροάρων ἐπιδρομῆς, πείθει σε χαὶ σώματος καὶ ψυχῆς 

“Ὁ “-ἉΨ ν “-ὔ ᾿ ’ 

ὶ τῶν φιλτάτων καταφρονεῖν; ζεούσης ψυχῆς, ὦ καρδίας 
5 , Ἂ ΄ ." » " Ψὕ»» δ ͵ - 
ἐμπύρου, ὦ γενναίου φρονήματος, οὐχ ἔθελξέ σου τὴν γνώμην 

ἡ τῆς βασιλείχς τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις, οὐ χατέσχε σου τὴν 
“ ᾿ 

Ψυχὴν ὃ τῆς ἀρχῆς κόσμος χαὶ τὰ λοιπὰ περιολήμχτα, χαὶ τὸ 

χάλλος τοῦ διαδήματος! ἀλλ ὥςπερ ἐπὶ τούτῳ τὴν βχσιλείαν 

παρὰ θεοῦ εἰληφώς, ἕνα ἡμεῖς μὲν τρυφῶμεν χαὶ ἀγχλλώμεθα, 
“ “ 

σὺ δὲ φροντίζῃς περὶ ἡμῶν πᾶσι πόνοις χαὶ πάσαις μερίμναις 
’ὔ “" "- Ν᾿ . 

ταλαιπωρούμενος, ὁμοῦ τε τῷ διχδήματι χατεχοσμήθης τὴν 

χεφχλήν, χαὶ τὴν αἰχμὴν ἠχόνησας χατ᾽ ἐχθεῶν: ὦ τολμήμα- 
Ἅ ᾽ 2, “- ““ 

τος, ὦ φρονήματος" οὐχ ἔμεινας τοῦ καιροῦ τὴν μεταθολήν, 

ἀλλὰ μέσου χειμῶνος, τοῦ ἡλίου χαλυπτομένου τοῖς νέφεσι, 

χατηφεστάτου τοῦ ἀέρος τυγχάνοντος, ὥ; πέρ τις ἀδάμας πᾶ- 
: , ’ ε , “Ἄς 

σαν πληγὴν φέρειν δυνάμενος καὶ μηδεμιᾷ ποβομνυὺ ὑπὸ 

χειμῶνι σφοδρῷ ( χαὶ ὄμόρῳ πολλῷ καὶ χρύε: δεινῷ, τῆς 9.- 
ἮΝ» ᾿ “ ᾿ ᾽ “ 

σιλίδος ἀπαίρεις τῶν πόλεων, χαὶ χατὰ τῆς τῶν ἐχθρῶν τυ- 

ραννίδος χωρεῖς. Τοιοῦτον ἡμῖν ἔπρεπεν ἐξ ἀρχῆς βασιλέα λα- 

(υ νυν (η Ἔν τῷ χειρογράφῳ, πολλῷ σφοδρῷ: ὧν ἢ πρώτη λέξις 
-Ὸ ’ 

σημειουτῖι ὡς περιττευουσὰ. 
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βεῖν, οὕτω μὲν χαλόν, οὕτω δὲ ΠΡΌΜΕΟΝ οὕτω πρᾷον, οὕτω 

τόλμης μεστόν: ὡς ὑπερφυὴ πάντα τὰ σά" τὸ γένος, ὁ τρόπος, 
ϊ Ξ 

ὃ χόσμος τοῦ σώματος, τὸ μέγεθος τῆς ψυχῆς, ὃ πρὸς 
) ὶ Ξ: ὶ 

» , ε ᾿ « Α ε “«ἷὌἮ ΕΗ ς » "ἰῇ ὔ δ ς 

θεὸν πόθος, ὁ σφοδρὸς ὑπερ ἡμῶν ἔρως, ἡ εὐγενὴς γνώμη, ἢ 

ὁ βίος 

, ἘΕΠΕς 2 ΕΣ ᾿ ὺς “- ΆΞ ΜΕ. ᾿ “ ᾽ » ἃ φιλότιμος χείρ, ἡ ἄφθονος δεξιά, ἡ τῶν χαρίτων πηγή. ᾿Αλλ ὦ 
ΠῚ 

τῆς ἡμετέρας ἡδονῆς, ὅτι τοιοῦτον εὐτυχήσαμεν αὐτοχράτορα" ὦ 
» » , 5 ’ὔ .“ "" ς ᾽ὔ [χά ἰγά » 

τῆς ἀντιθέτου ὀδύνης, θὁτισεὲ τὸν ἡμέτερον Ἅλιον ὡς περ εἰ [Ὶ 

ἐτ τέ αν οἰχουμιένην ὁρῶμεν μεταχωροῦντα᾽ χαὶ ἐπεί σε χατατχεῖν 
. Ν , » “ ι ἦ ᾽ 

οἱ δυνάμεθα, εὐχαῖς σς καὶ δάχρυσι παρχπέμπομιεν" δυναμω- 

θείης ἐπὶ πάντα ἐχθρὸν χαὶ πολέμιον, χαὶ στεφανωθείης τὴν 

χεφαλὴν ἐπὶ τροπαίοις πολλοῖς " χοσμιηθείης τοῖς κχτὰ τῶν βαο- 

βάρων ἀριστεύμασι, καὶ νίκαις δορυρορηθείης πολλαῖς" μὴ συγ- 

χαύσαισε ἡμέρας ὁ ἥλιος, μὴ δὲ ἡ τελήνη τὴν νύχτα, ἀλλά σε 

στῦλος ὁδηγήσοι φωτός, χαί σοι διαιρεθείη μὲν θάλασσα, ὑπα- 

γχχωρήσαιαν δὲ ποταμοί, χαὶ ἄγγελοί αΞ φωτὸς ἐπὶ πᾶσαν γῆν 
ἮΝ Ψ » 

παραπέμψαιεν᾽ ἴδοιμέν σε τροπαιοφύρον ἐπανχατρέφοντα πρὸς 

ἡμᾶς, στεφάνοις ἀριστείοις χατχχεχοσμημ ἔνον τὴν χεφχλήν, ὦ 

βχσίλειον ἄγαλμα , πολιτείας ἀξιοπρεπέστατον θέχμα, τῆς: ἡμε- 
4 ε σ:λν Ἶ Ὁ ᾽ὔ 

τερῦς σϑλη γυς φωστὴρ αζφιωτατε. 

ὅ, Προσφώνησις πρὸς τὸν βασιλέα χῦρ ᾿Αλέξιον τὸν Κο- 

μνηνὸν [γραπτέον Ῥωμανὸν τὸν Διογένην] παρὰ τῶν 

πολιτῶν ἐν χλητορίῳ. 

Νῦν πρῶτον ὁπλίτην βχοιλέχ τεθέχμα!ι, νῦν πρῶτον ὁρῶ στρα- 

τηγὸν ἅμα καὶ αὐτοχράτορχ᾽ ἀστράπτει μέν σου ἡ κεφαλὴ τῷ 

χρυσῷ στέμματι, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἡ δεξιὰ φοθερῷ δόρατι, 
᾿ Ὁ Ἁ ο Α , ε -Ὸτὦἅχ 3 

καὶ προσηνεῖ μὲν ἡμᾶς τοὺς πολίτας ὁρᾷ: ὄμματι, χαταπλη- 
ἀκ (8. ,Ὃ -ὀ 

χτιχῷ δὲ τοὺς βαροάρους καταδειμαίνεις βλέμματι" γλυχεῖχ 
᾿ »΄ “Ἃ ὡς δ ν χ Ὁ α ᾿ 5 " ὑὲν ἡ πρὸς ἡμᾶς σου φωνή, δριμεῖχ δὲ ἡ πρὸς τοὺς ἀντικει- 

μένους βοή" ἵλαρὸν υἱὲν ἡμῖν σοὺ τὸ πρόσωπον, φούερὸν δὲ τοῖ: 



ΓΗ 1 ΠΑ. ἈῸΗ 2929 

᾿ Ὶ Υ, ν 53 ἔ ἄγ ᾿ ἘΣ 5 Ψ “ ᾿ 
ἀντιμαχομένοις στρατηγιχόν σου ἐμθρίμημα. Ω βασιλεῦ, καὶ 

“ο΄ ᾿ ,, ι - Μ » « ’, Μ 

στρατιῶτα καὶ στρχτηγέ, χαὶ πᾶν εἴτι ἄλλο ὑπέρλαμπρον ῦὔνο- 

μα, ὦ χρχτὴρ πάσης ἀρετῆς, ὅση πολιτικὴ καὶ ὅση στρχτη- 

γική, ὦ χοινὸν ἀγαθὸν καὶ πολίταις καὶ στρατιώταις, καὶ μέγα 

ὄφελος τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, ἥτις εἰς γόνυ χλιθεῖσα, νῦν ᾿-᾿ 

᾿ς 

ἢ 

δα ἀνώρθωται χαὶ μέγα φρονεῖ ἐπὶ σοὶ τῷ δεσπότῃ 

οχράτορι, χαὶ στεφχνηφορεῖ σου ταῖς νίχαις, καὶ τοῖς 

χατορθώμιχσιν ἐπαγάλλεται καὶ τοιχῦτα πρὸς σὲ μονονουχὶ 

φθέγγεται" ὦ δαδοῦ ῦχε φωστήρ, ἀπείρῳ με χαταυγάσας φωτί: 

ὦ φχεινότατε ἅλις, ἐξ ἑῴχς μὲν τὴν κίνησιν ποιησάμενος, πρὸς 

δὲ τὸ μεσημορινὸν φθάσχς χέντρον χχὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταῖς 

ὑπερλάμπροις χαταστράψας μαρμαρυγαῖς ποῦ ποτε πάλιν ἦσθ χ 

τῆς βασιλείας πυρσὸς ὃς διὰ χρύνων μοι προςπεφοίτηχας; ἀλ- ὁ 

λ᾽ ὁρᾷς ὡς γηράσασαν ἀναγηλῆσαι αὖθις πεποίηκας, καὶ πρὸς τὸ 

ἀρχαῖον ἐπανελθεῖν τῆς νεύτητος ἰεγα. χαὶ μέγεθος! ᾿Επὶ 
ε 

οὐτοις χατασπάζετχί σου τὰ ὄμματα τὰ πολλάκις ὑπὲρ αὐτῆς .“ 

’ ἀγρυπνήσαντα, ἰδμινὼς, σου τᾶς χεῖρας ): πολλάχις τῷ φόνῳ 

τῶν βαροάρων ἐξήμαξας, προσφύεταί σου τῷ στήθει ἔτι τὰς 
" Α - ᾿ 

ὠτειλὰς τῶν πληγῶν ἔχοντι ἃς ὑπὲρ αὐτῆς ἐ τ κα βαλλόμενος, 
Δ δ Ρ «μι. Ἔ Ζ ᾿ γ-- ὡ ’ “ ᾿ καίσοι τοὺς ἐπωνύμους αὐτῇ χαὶ τροφίμους εἰσάγουσχ, φημὶ 

Α Α ’ ἃ ὔ Β -» 

δὴ τοὺς πολίταξ, τοιχῦτα φωνεῖ: τούτους σο! παραχχταθήχην 
“Ὁ " Α εξ Ἂ ᾿-" ’ὔ ἐν ὩΣ δι 

βασιλεῦ, ἐγὼ παρατίθημι, τούτους σοι προσάγω 

χαὶ φιλτάτους" ἀγχάλισαξι μοι αὐτοὺς εὐμενῶς, 

φιλοτίμησαι δεξιῶς - οὗτο: μὲν ἀγχπήσουσί σς χαὶ ἐπαινέσουσι, 
᾿ δὲ (ὃ ὁ σὺ ὃὲ πολυπλχηίονα τούτοις ἀντίὸς ος τὴν μέτρησιν. 

Τοιχῦτα μὲν θειότατε ϑχσιλεῦ, ἡ πόλις σοι προσφωνεῖ, σὺ 

ἐ χειμένην ἀνάστησον, ἀλλοιωθεῖσαν ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐπὶ τὸ 

χρεῖττον μετάθχλε, ἀφαιρεθεῖσχν τὸ χάλλος, τοῖ; σοῖς ἀγωνί- 
, ᾽ ᾽ἮἣδΟ ΄ , ᾽ 

σματι χαταμόρφωσον, ἀπχνθήσασαν φαίδρυνον ὁ θειότατος αὐτῆς: 
ι ᾿ , ᾿ : ᾿ ὡ» “« 

ἐραστὴς χαὶ ἐρώμενος, ὁ τὸ χράτος Ρωμαίων τῷ τῶν βαρθάρων 
“- 

δείξχς χράτει λομπρότερόν, ὃ τὸ πρᾶγμα πάλαι τῆς βασιλείας 

φ. 102". 
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ὰ δ᾽ , » γι δὲ εὐ ᾿ “ἢ ἐῶ ον Ἃ ἃ οὗ 0 , ΄ ρ σιλεῦ ἀναδησάμενος, νῦν δὲ εὐμοιρήσας χαὶ τοῦ ὀνόματος, βασιλεῦ 
, ᾿ ι πὸ , ΕΞ , 

βχσιλέων χαὶ στρατὴγΞ στρατηγῶν, χαὶ τῆς υεγάλης ταύτης 

χδὶ θχυμχσοιωτάτης τῶν πόλεων θαυμασιώτατον ὄντως χαὶ 

πρᾶγμα χαὶ ὄνομα. 

6. Τῷ αὐτῷ ἐν ταξειδίῳ ὄντι. 

γε" “- ᾽ ε "- « ἐπ; ,ὔ “» 

Γ( τοσοῦτον ἠδιχήσαμεν ἡμεῖς οἱ Βυζάντιοι, ἢ τί σοι τῷ 
)«- ᾿ ᾽ὔ " - τὺ ι « , Ὡ 

μεγάλῳ καὶ θείῳ προσεχρούσαμεν βασιλεῖ καὶ ἡλίῳ, ὅτι τηλι- 

χαύτην χατεχρίθημεν νύχτα πολυήμιερον χαὶ πάντη ἀλαμπὴ καὶ 

ἀφώτιστον, ἐστοραβένοι χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς σελήνης αὐγῶν;; ᾿Αλ- 

λ᾽ εἰ μὲν ἔκαμ τις οὕτως οἴεται, αὐτόθεν ἔχει τὸν ἔπαινον - 
9 ΄ Ν 

. ἐγὼ δὲ τί ἂν γενοίμην, ἢ 1 [π᾿ οίαν παραμυθίαν εὑρήσω τῆς σῆς 

πόξρω χαθεστῶ: υιχρμιχρυγῆς χαὶ λαμπρότητος, χαὶ οὖτε σοῦ 

τὸ τηλαυγὲς ὁρῶν ποόσωπον, οὔτε τῆς γλώττης ἀχούων, οὔτε 

τοῖς λόγοις θε εὐλράμενρς; ἀλλ οὐδὲ ἄλλό τι τῶν σῶν θαυμασίων 

ρῶν, τὴν τάξιν, τὰς εὑρέσεις τῶν νοημάτων, τῶν ἐνθυμημάτων 

τὸ χάλλος, τὴν με γαλόνοιχ αν, τὴν ἄφατον ἐπιείκειαν, τὸ ἀπρό- 
Μ , 3 ,ὔ ᾿ - 

σιτον ὁμοῦ χαὶ εὐπρόσιτον; Ὡ, πόσων ἀπελήλαμαι ἀγαθῶν, 
᾽ὔ ΡῈ " 7, ᾿ 5» ’ὔ » ὔ ΕῚ κ 

ποίας τρυφῆς ἀπεστέρημαι, καὶ ταῦτα ἀδικήσας οὐδέν, ἀλλὰ 

τὴν ἐμήν σοι ψυχὴν προσενεγχ ὧν χαὶ ἐξαρτήσας αὐτὴν τῆς σἧ: 
ι 

πνοῆς χαὶ ζωῆς; 

, 

; ἀφ ἡμῶν διχοτάσει τοῦ πάθους σου, καὶ νῦν ἕτερον 

ω τὶ Ο 
«εὖ 

Δγερται πολὺ τοῦ προτέρου βχρύτερον, ὅτι ἔγων οὐκ ἔχω μψ, ᾽ Χ ἐ 

ἱ ζητῶν κα Ξὑρίσχω σε, καὶ ἐν χερσὶ περιφέρων σε ὁρᾷν 
᾿ δεὸδ' ὰ Α : »»Ὅ, Σ ͵ » , ἫΝ ’ 

οὐ δεδύνημαι ἢ τῆς ἐμῆς τῶν ὀμμάτων ἀχλύος, εἰς ἀνατολὰς 

ἡ φωστήρ, χἀγὼ γνόφου χαὶ θυέλλης μϑβστός, καὶ ἡ τῶν ἀκτί- 

γων σοὺ λάμ Ψις 
΄ 

ἁτπιχνταχοῦ, χἀμὲ σχότος κατέχει διηνεχὲς χαὶ 

τῆς σῆς ἐκ. Ὁ τηχα αἴγλης ἀθέχτος. Εἰ μὲν οὖν χολά ἀζεις ἡμιχρ- 
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’ ς » ; »- 7, "» 

τηχότα, ἑτέραν πληγὴν ἐπινόητον᾽ οὐ παρχιτοῦμχι ξίφους ἀχ- 
ὦ ὐὴὰδι ΄ » ᾽ ἢ ᾽ 

μήν, κἂν εἰς θάλχσσαν ῥίψχι θελήσῃς, οὐκ ἀποφεύξομαι, κἂν εἰς 
--ῦ 2 Ε Ὁ 3: πες ἐδέ Ἐ ΄" να “Ψ{ Ἷ - 
πῦρ ἐμοάλῃς, καὶ τοῦτο ἡδέως δέξομαι" ἔσουχι γάρ τι τῶν 

“ὡ ᾿ ᾽ ὮΝ ᾽ , 

σῶν μηδὲν εἰδώς, μὴ δὲ αἰσθχνόμενος, καὶ οἴσω υετρίως τὴν 

συμφοράν. Εἰ δ᾽ εὐμενῶς ἔχεις, καὶ τοῦτο τεθχρρηχότως πεπί- 
ω 
᾿] 

ε 

ἡ πα ρόρχσις; 
ε στΞυχα, τίς ἡ ὐμόνῃ τ 

Καὶ μή με οἴου θειότατε βασιλεῦ, ὅτι δόζης ἐλάττων εἰμὲ 
ῳ 4 «Ὁ 

χαὶ τῆς παρὰ βασιλεῖ συνουσίας, καὶ δέομαι λαμπροτάτης δο- 

ρυφορίας" μὴ τοσοῦτον ἀπολαύσαιμι τοῦ θεοῦ, ἃ δὲ τοῦ τρου- 

χίνου ἐνδύματος ὃ δι ἐχεῖνον περίχειυλαι καὶ δ ὃν πᾶτχν τὴν 

λεγομένην εὐδχιμονίαν ἐοδελλυξάμην τε χαὶ ἀπέπτυσα. Τί οὖν 

ἐστὶν ὃ ζητῶ, καὶ πλέον τῶν ἄλλων ἐρῶ; ἡ σὴ ψυχὴ βασιλεῦ 
5 

ὃ σὸν ἀπόθετον χαὶ ἀπόρρηξ γλλος:. ὃ σὺς ἀε ἡ ΩΣ τὸ σὸν ἀπόθετον χαὶ ἀπόρρητον χάλλος, ὁ σὸς ἀειφανὴς νοῦς, 
ε 

ἡ τῶν ἠθῶν σου χάρις, ἡ ἔμφυτος ἡδονή, ἡ γαληνότης, ἡ ἐν 

ἷ [Ὁ 
τε 

Ο τὶ 
-ο 
5 - [Ὁ ἮΝ 

Ψ » -- ἐν τῷ μετεώρῳ ταπείνωσις, ἡ εὐθύτης, 

ἡ σταθηρότης, ἡ πρὸς πάντα κατάλληλος ἁρμονίχ, τὸ γλυχύ 

σοὺ μειδίαμα, ἡ ἐπιτερπῆς σου προσλχλιά, τὸ ἱἵλχρὸν τῶν ὀμ.- 

μάτων, ἡ τῶν ὀτρύων διζχυσις" ταῦτά με ἕλκει, τχῦτχ ὥς περ 

ἰχθὺν ἀπὸ τοῦ τῆς φιλοτοφίχς βυθοῦ τεθήραχε᾽ διὰ ταῦτά σοι 

πρόσειμι βχσιλεῦ, καὶ οὐκ αἰσχύνομαι φιλόσοφο: ὦν, ἐν τοῖς 

πολλοῖς μέσος ὁρώμενος " ὁρῶ γὰρ χαὶ τὴν σὴν βασιλείαν χαὶ 

λόγου χαὶ χάλλους ἐρῶσαν, χαὶ τέχνης καὶ ἐπιστήμης, καὶ 

γνώμης μεστῆς οὐσης συνέσεως᾽ διλ ταῦτα τὴν συνουσίαν 

θαρρῶ, χαὶ οὐ φεύγω τὴν ὁμιλίαν. Κἀγὼ μέν σε πάντοτε 

θηρῶν, οὔπω τεθήραχα, οὐ γὰρ χορέννυμαι τοῦ θηράματος, 

ἀλλ᾽ ὅσον ἄν σε θηράσω, τοσοῦτον μᾶλλον ἐπιθυμῶ οὐ γὰρ 

ὅλον ζωγρεῖν δεδύνημαι" ἄπλετος εἶ τὸ μέγεθος χαὶ ψυχῆς 

τοῦ σώματος, καὶ οὔτε σε τοῖς ὄμμασι καταλχθεῖν δύναμαι, 

οὔτε τῇ τύχῃ συμιπεριείληφα οἰύμενος δὲ ὥς περ εὐθήρχτον 

εἶνχι ζωγοῆσαι φιλόσοφον, ἐφ᾿ ἑτέραν θήραν ἐτράπης, καὶ γένοιτό 
’ ὝΨψι ἐνὰ “φ ε ὡμν κῇ ᾿Ξ ἢ Ψ » Ξ Ξ πω ΝΒ Ἢ “ 

τχυτῆς: τυχεῖν, χα! μὴτε σὺ: ἄγριος ὑπὸ λοχμὴν χρὺυ- 



φ. 1908, 
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"ςὶς λάθοι σε, μήτ᾽ ἔλαφος λο ) βεὶς λάθοι σε, μήτ᾽ ἔλαφος κατὰ ᾿αθὼν τὰ μετέωρα" ἰχνηλατοίη 
ἱ Ἱ 

ὃξ σοι χχαλῶς χαὶ ἡ Λάχαινα χύων, χαταλαμθάνοιεν δὲ θᾶττον 

χαὶ οἱ κοβὴ χαὶ υηδέν σοι σχῶλον εἴη θηρολετοῦντι, ἀλλὰ 

τέοποιο χαὶ ἀγάλλοιο, χαὶ τῆς θη οφονείας χαταπαύοις εὔστογχ ν ἱ 

βάλλων, μΥΝ ἱππαζόμενος. Τεθαύμαχα δέ σε κράτιστε 

βρχασιλεῦ, ὅπως χαὶ τῇ παιδιὰ παραμιγνύεις σπουδήν, χαὶ συνά- ι, ᾿ 3 Ἵ ᾿ -- ᾽ 

,ὔ 4. ἃς “ γ ᾿ δ ᾿ ᾿ 
πτεῖς τὰ διεστῶτα, θηρατικὴν σύνοδον χαὶ σεχρετιχὴν συλλο- 
. 0. , ϑῆσ. ἙΝ κἰ ΟΡ ῊΣ . Ἄς ε΄ δι, “ ε γα ι 
γήν, θηρόματα ὄρεια χαὶ σεχρετικὰ ζητήματα, δικῶν ῥοπὰς καὶ 

ἀχοντίων περιθολάς. Ταῦτα μὲν οὖν πλείονος λόγου) καὶ μα- 
, » " Ν. ᾽ 

χγροτέρων ἐγχωμίων, ἐγὼ δὲ υ»ἢ φέρων σου τὴν διάστασιν, ἀνα- 
Ὁ "ὕ » 

χαλοῦμαι τῷ γράμματι" ἔλθοις ἐφ᾽ 1 
ε ε ᾽ὔ , 3 ς τον ὡς νοῦ τάχος, ὡς ἡλίου δρόμος, ἔλθοις μετὰ γαλήνης ὁ 

"“" Ὁ» “Ὁ 7ὔ Α [γ4 

ἥλιος τῆς παμφχοῦς Βυζαντίδος μετὰ τοῦ εὐγενοῦς ἄστρου, ὥς 

περ ἀνδρηχτασίας ἀπὸ τῆς: ἑσπέρας, οὕτω δὴ χαὶ θηροφονείας 
πίσσα ἕ Ε] ὩΣ. ΨἊ" .5 

ἀπὸ τῆς ἀνχτολῆς χομίςων ἡμῖν. 

Τῷ πρωτοσυγχέλλῳ. 

'ΟἸπότε σὺ σχυτὸν ἑομιηνεύεις χαὶ -τὴν σὴν ἐξηγῇ φύσιν Ϊ [πὸ Εν Ὁ 5 )τὸ ξρμ.ἢ ,ξις , ᾿ Ὦ ΠῚ Ὁ Ἰγὴ φὺσ ὅ 

ἡγιχσμένη γυχή, ληροῦμεν πάντως ἡμεῖς ἐξ ἑτέρων σε χρωμά- 

τῶν χαρακτηρίζ ζοντες" διτ σοῦ γὰρ ὄντος τοῦ χαραχτῆρος ἑχάστῳ 

ἡμῶν, μᾶλλον δὲ τριττοῦ, ἵνα τ' πλέον περὶ τούτου φιλοσοφήσω, 

ἐδ 

Ὁ 

Ἐ- δ, 5 7) - Ζ ᾿ “ εἶτα . ὃς: 5 ᾿ ὴ ιν 

ἔχ τε τῶν δύο ἐναντίων ἕξεων καὶ τῆς ἐξ ἀμφοῖν, ἐγὼ μὲν ἀπὸ 

ταύτης τῆς μξηηο σξ εἴχαζον, ὡς οἷχ ψυχὴν χρωμένην σώματι, 
ι. Ὁ “- τα ἡ ὍΣ 5") τ .ὺ ᾽ ψῃΝ Ἃ 

διὰ ταῦτα ἑχάστῳ σοι τῶν μερῶν, ᾧμην δεῖν [ προσεῖναί τι ἴδιον 
κ Α » , ᾿ ᾽ 7 Α ΧΑ Α [2 

σὺ δὲ ἀληθέστερον σεχυτὸν ἐπιστάμενος τὴν σὴν ψυχὴν ὅπως 

ἔχοι φύσεως ἀπειχόνισας " ἐγὼ δὲ ἄρα τοσοῦτον εἰμὶ γεώδης τε 
ς » Α 

χαὶ παχύς, ὅσον τὴν ἐμὴν νόσον, νόσον οἴεσθαι, χαὶ πληγάς μὲν 
᾿ , ’ δὲ ᾿ , ι Ὕ “ σε 

τὰς πληγάς, τραύματα ὃς τὰ τραύματα, χαὶ τάλλα οὕτως ἐπὶ 
᾽ “Ζω ᾽ ἮἣΝἮΦ͵ "» ᾽ - 

τῶν χὐτῶν ὀνομάτων χαὶ δυνάμεων, ἐπειδὴ νενίχηχεν ἐκεῖνο 

δ᾽ 
Η ἢ "ἷ ο ,ὔ , " -“ } 

ἡ Πυρρώνειον ἔπος, ὅτι πόντων μέτρον ἄνθοωπος, τῶν μὲν 
γ ᾽ ὶ κω ι 
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ὄντων ὡς ἐστί, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐχ ἐστί χαὶ εἰ πνέοντος 

ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ, ὁ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὁ δ᾽ οὔ, τῷ μὲν ῥιγοῦντι 
“-Ὄ᾿ 

Ψυχρὸν τὸ πνεῦμα φατέον, τῷ δὲ μὴ ῥιγοῦντι θερμόν. ᾿γὼ 

» [2 » ἍἋ 

μὲν οἰήσομχι πληττόμενος πλήττεσθαι, καὶ δάχνεσθχι ἀνιώ- 
[χ 4 Α " 39 ὦ 

σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει ἢ ἕξει τὰ πράγματα, ἀλλ ὅπως 

δ 

Ὅτι μὲν γὰρ τοῖς παρὰ σοῦ γεγραμμένοις ἀλήθεια ἕπεται, 

ὦ σοι χαὶ αὐτός" δεινὸν δέ μοι ἄλλως ἐδόκει ὑψη- συνομολογήσ ᾿ 

ἱ 

τ Ε Α ΄ὔ 

λολογεῖν ἅμα καὶ ὑψηλοφρονεῖν ἐπεὶ δέσοι μετὰ τῆς δόξης 
" ᾽ -ι δ » κι 

καὶ τὸ ἐπὶ τὴ δόξῃ χράτος ἀπό...... με, καὶ βάλλεις μὲν 
, , 

τὸν ἐνταῦθα βίον οὐ τοῖς ἀπὸ γλώττης μόνον σχώμμχσοιν, ἀλλὰ 

χαὶ ταῖς πρὸς τοῦτον ἀποστροταῖς τῆς ψυχῆς, ἐπαινεῖς δὲ χαὶ 

τέθηπας τὴν ἐν περιστάσει ζωὴν ὦ: μακαρίαν τε χαὶ ἀκύμιαντον, 
5 ,ὔ έ » ᾿ ι " ᾿ ͵ Ε] , [4 

οὐ λέγων μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῆς πέτρας ἄν πχυόύμενος ὥς 

περ ἐπὶ στρωμνῆς μαλακῆς, χαὶ τὸ μέν ποτε δόξαν πότιμον, 
ε ς “ ἣν " ’ Η ὅλμην θαλαττίχν ἡγῇ, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς πράγματι πιχρόν, ἡδύ τε 

Π ἐς ἣν 

χαὶ νεχταρῷδες, ἔχου τοῦ σχοποῦ χαὶ τοῦ δόγματος, χαὶ χου- 

φιζέτωσε τὸ πτερὸν ἐπὶ πλέον, χαὶ μετεωριζέτω τὸ πνεῦμα; 

χαὶ ἀνχγαγέτω σο! τὸν νοῦν ὁ νοῦς, τὸν τῆς ψυχῆς ὁ θύραθεν, 
ὲ 

εἴτ᾽ ἄγγελος οὗτος εἴη, εἴτε τὸ θεῖον πνεῦμα πρὸς ἑαυτὸ υ:- 

θελχόμενον. 

Ἴ“θ. μέντοιγξ, φίλτατε ἀδελφέ, ὅτι ἐπιλέλοιπεν ἡμῖν ἐκ 

χρόνου πολλοῦ τὸ τοιοῦτον τῆς φιλοσοφίας γένος, καὶ οὐδενὶ 
᾿ ι ’ 

τῶν ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἡλικίας ἀνδοὶ τοιούτῳ συγγέγονα, ἣ ἐντετύ- 
-- 

΄“- 

ΧὩ χατὰ τὴν ἀνείλικτον πρὸς τὰ τῆδε τοῦ νοῦ φύσιν βιοῦντι, 
ε ΝΣ “Ὡ - δὰ - ᾽ -“ ὥς τε μὴ δὲ σεσωματῶσθαι δοχεῖν σοὶ δὲ νῦν ἐντυχὼν πρῶτον, 

Φϑὲ Π ΒῚ 9Θ "., [ω] {) ΠῚ - » ὅτι οὐχ, ὥς τις ἔφη, ἐν ἡμιόνοις μέσοις 
᾿ 4.5 ᾿ ἢ Ἶ ᾿ 

ἡμίθεος πέφυχας, ἀλλ᾽ ἐν ἡμιθέοις ὀλίγοις θεός - εἴτε οὖν παρὰ 

φιλεσοφίας τοῦτό σοι ἐπορίσθη τὸ χρῆμα, εἴτε παρὰ θεοῦ φιλο- 

σοτίχς ὡς εἰπεῖν, τοσοῦτόν γέ μο, ἴσθι ὅτι σεραφιχοῦ ἠξιώθης 

χαρίσματος. ἐπόνει οὖν φιλοσόφοις ἐντυγχάνων δόγμασι, παρ᾽ 



594 ΜΙΧΑ Ή Δ Θι 

᾿ Ἔ ᾿ ΠΡΆΡ: ᾿ ἀδυδωαζ ων ἡ Ψυχὴ τοῖ: χρείττοσι παρέπεται γένεσιν, ἐθαύμαζον μέν, οὐ 

“»» 
[1 

πάνυ δὲ ῥαδίως ἐπίστευον ᾿ νῦν δὲ πρώτως γνοὺς συνωμολύγησυ, 

μοι πρᾶγμα τὸ δόγμα" δραξάμενος οὖν τῆς χρυσῆς χαὶ γέγονέ 
᾿ »»ν» - » ,ὔ ,ὔ παιὴς “ᾳ, ἃ “Ἃ 

ταύτης σε ξιρᾶς, ἄπρις ἔχου τῆς ἀχχθέχτου ταύτης γραυμῆς, κὰν 
᾽ Ὡν Α , ͵, "᾿ ᾽ 

ἕλχῃ τις ἄνωθεν φύτις ἀνιῶν ἢ στένης, μέχρις ἂν εἰς αὐτὴν 
ἱ 

ι " Ὑ , δ᾿ 

τὴν ἐζωτατην φθάσῃς περιωπὴν. 

8, Τῷ αὐτῷ. 

χ ἐν ἡμᾶς ὁ ἀληθὴς τῆς φιλίχς ὅρος, ἄνθρωπε τοῦ 

θεοῦ, αὐτῶν σοι τῶν συμφορῶν χοινωνεῖν, χαὶ τῶν ἴσων σοι βα- 
Ὁ “Ὁ " ΕῚ δ Α Ὡ ΝᾺ , 

ρῶν ἀνεγεσθχι: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῆς π ρώτης φιλοσοφίας: ὅρος τοῦτό 
᾽ ε ἐὰ δ ΄ 

ἐστιν, ἡμεῖς δὲ χάτω που ἔτι χαὶ τὴν ὑπώρειαν τῆς χρείττονος 

βαδίζομεν, τὴν διὰ τῶν πραγμάτων σο! κοινωνίαν ἐκκλίνοντες, 

ποὺς τὴν διὰ τῶν λόγων παραμυθίαν τρεπόμεθχα " οἶυχι δὲ χχὶ 

νυχὴν χρείττονα τὴν λογικὴν ἡγεῖσῆῦσι παράκλησιν, 
« ἢ “ῳ τ ΑΩ͂ 7 » Α 

ἢ τὴν διὰ τῶν πράξεων μετουσίαν" ἀλλὰ πρότερόν γξ τοῦτο 
, 

συνομολογήσωμεν, ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι φιλόσοφος χαὶ ΄ »} τὲ 
Ας Ὸν 

»»}) Ὁ ὧν 

ἰδιώτης ἀνήρ, οὐδὲ εὐ νὼ ἐντεθραμμένος χαὶ τὴν ἄλογον τύχην 

ἠγαπην (ὡς ὃ μὲν γὰρ αἰσθήσεσι χαὶ ἐπιθυμίαις συζῇ, ὁ δὲ λόγῳ 
πὰ» , ΒΞ Ε ΒΨ εἶ ΦΎΞ " ͵ὕ 

χρξίττονι σύνεστι, χαὶ υὑξτὰ τῆς ἀοτηχλοῦς ἐπιστήμης, τὰ μέν, 

, ΄ ΠΟ ᾽ ρεῖται" διὰ ταῦτα, τῷ μὲν ἀπαιδεύτῳ χαὶ 

μιηδενὶ ἑτέρῳ ἢ αἰσθήσεσι τὰ πράγματα κρίγοντι, βχρύ πως »" 

,ὔ » 

δοχεῖ ἡ ὧν ἐπιθυμεῖ ἀναίρεσις, καὶ ἀντέχεται, ταῦτα γὴρ μόνα 

οἷδε, καὶ μέχρι τῆς φαντασίας τούτῳ ἡ ἄνοδος ὅθεν ἀλγεῖ, τὰ 

δοχοῦντα αὐτῷ ἡδέχ σεσυλημένος ἂὰ ἣρ δὲ φιλόσοφος, ὁποῖος 

εἶ σύ, χχὶ ἄνω βλέπειν δεδυνημένος, καὶ τὸν μετὰ σώμχτος 

βίον αἱρούμενο: κόδι ἀποζῆν, ἧττον ἀλγήσει, ἀντιπεριστάντωῶων 

αὐτῷ τῶν πραγμάτων" οὐ γὰρ αὐτός τι πέπονθεν, ἀλλὰ τὸ 

προσηρτημένον αὐτῷ σῶμα καὶ ἡ κάτω ζωή, καὶ ὁ ἐν φαντα- 
Ε] , ΄ ᾿ , ε 

σίχ βίος ὁ γρ λόγο: ᾧ συ ἣν εἵλετο, ἀνάλωται ταῖς μετα- 
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βολαῖς, χαὶ οὔτε φυγὴ τοῦτον αἱρήσει ποτέ, οὔτε πατρίδος 

στέρησις, οὐ χρημάτων ἀφαίρεσις, οὐκ ἄλλο τι “τῶν ὅσα λυπεῖν 
ΕΣ . 

οἷδε τὴν ἄλογον ζωὴν καὶ ἐν πάθεσι. 
᾿] - Ξ ΕΞ “ 4 ! «1 Τὴν κυ Ν Διὰ ταῦτα, φιλοσοφωτάτη μοι τῷ ὄντι ψυχή, νῦν μᾶλλον 

, , ᾽ τ ᾽, ᾿ ι 

εἴ πέρ ποτε τὸ φιλόσοφον ἐν οἷς πέπονθας ἐπιδείχνυσο, καὶ χα- 
ΜΝ “ΔΝ ΡῈ ᾽ , " ι 

θαιρεθείσης σον τῆς ἐν δόξαις ζωῆς, ἀνίστχσο πλέον ἐπὶ τὴν 
ΕΣ γ- ΑἉ ᾿ 

ἀληθεστέραν χαὶ χρείττονα " ἐκ ψυχῆς γὰρ καὶ σώματος τὸ 

ἡμέτερον χρᾶμα, ἀλλ οὐ τὸ συναμφότ ΕΡΡ ν ἡμεῖς" ἀλλὰ ψυχὴ μὲν 
Δ " ᾿ “ Ἁ ’ Α Α } , [ κ Α 

ἐσμέν, σῶμα δὲ προσηρτήμεθα, τὸ ἐ τὸ ἐφόλχιον βαρὺ μὲν 
“Ὁ 

ἄλλως καὶ " γεῶδες, ποικίλον δὲ χαὶ πρὸς πᾶσαν ἰδέαν μεταμορφού- 

μενον ἄλο δνρ συμ. υξταθάλλον δὲ ἔστιν ὅτε χχὶ τὴν θείαν Ψυχὴν 
Ἁ Ἁ Ἁ ΕΣ 7] [4 ,: “ἢ 

καὶ πρὸς τὸ ἀλογώτερον εἰδος ὑλι τδν εὐδῇ ὕλῃ πρὸς ταῦτα 

χρώμενον τῇ ὑπερηφάνῳ τοῦ βίου παρασχευῇ διὰ ταῦτα ὁ 

χιρεῖτι τῆς ὕλης, ἢ παντά- 

τῇ ψυχῇ καὶ χουφίσῃ πρὸς 

οὐρανόν. 

Τοιοῦτόν τι χαὶ αὐτὸς πέπονθας, μᾶλλον δὲ τοιχύτης προ- 

νοίχς ἠξίωσχι : χαὶ νῦν ἔστι σοι μετὰ θεοῦ ἡ ψυχή" ἀρχετὸν 

μὲν γὰρ αὐτῇ χαὶ τὸ σῶμα πρὸς μετουσίαν τοῦ χείρονος, ἡμεῖς 

δὲ διπλασιάζομιεν αὐτῇ τὴν χκαχίαν, καὶ μετὰ τοῦ σώματος 

χαὶ τὰς ἔξωθεν χαχίας ἐπιτιθέχμεν, φαντασιοσχοποῦντες αὐτῇ 

τὸ τῆς ἀληθοῦς ζωῆς εἴδωλον, καὶ μορφοῦντες τὴν ὕλην χαὶ 

οἷονεὶ δελεζζοντες, χχὶ διὰ τῆς ἐπιχειμένης μορφῆς πρὸς τὸ 

ἀδιατύπωτον χαταχέοντες αἶσχος. Ὅθεν ὁ ὃ προμιηθούμενος ἡμῖν 

τὴν σωτηρίαν θεὸς τὰς ἀφορμὰς ἀφαιρεῖ τῆς ἐπὶ τὰ χε β 
ρᾶς τῆς ψυχῆ ἧς, καὶ ἐλευθερίαν ταύτῃ μνηστεύεται διὰ τῆς τῶν 

χαχτεχόντων ἀπαλλαγῆς λέλυται γοῦν σοι: ὁ τῆς ἀπάτης δεσιλός ν "4 νέν.... ἢ ἡ Ῥ Ψ ν ν ἱ Ὁν σοὶ ο τῆς χπ της ξσμος, 

χαὶ ἐλευθερωθεὶς χαθαρῶς ἀπέπτης πρὸς τὸν θεόν. 

Οὐ πᾶσιν ὁμοία ἡ μετὰ τοῦ σώματος ζωὴ πέφυκεν, ἀλλὰ 

τοῖς μέν, πάντη τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα ἀπ ΑΡΈΜΟΟΝ τῇ ὕλη χκατα- 

χωσθέν, ὧν οὔτε θεὸς ἐπιστρέφεται, οὔτε λόγος ἐγείρειν δεδύ- 

φ. 193". 
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νήται" οἱ δέ, ἐξ ἡμισείας χεχράτηνται, υᾶλλον δὲ τῷ πλείονι 

μέρει ἀνεῖνται χαὶ πλείων αὐτοῖς πρὸς θεὸν ἡ ῥοπή" εἰς ὃ δὴ 

ϑέτρον καὶ τὴν σὴν ἐγὰ ζωὴν τίθεμιχι: τούτων καὶ θεὸς χή- 

δέεται, καὶ ὁ λόγος δύναμιν ἔχει πρυτοῖς ἢ πρὸς τὴν μετάθεσιν. 

Οἷλον οὖν σς ὁ λόγος προσείληφε τὸν πρὸς τὰ τῇδε δεσμὸν 

λελυχώ: μὴ τοίνυν ἄριττε φιλοσόφων, πρὸς τὴν λύσιν δυσχ- 
᾿ ᾿ Α » Ε 

νχσχέτει, μὴ δὲ οἴου τὴν προμήθειαν, ἐγχατάλειψιν, ἀλλὰ τὴν 
" ε 

οχοῦντα χείρω μεταθολήν, τροπὴν οἴου πρὸς τὰ ὡς 

Ο. διουΐής ἐστιν ἡμῶν ἡ Ψυχή, ὥς τε τὸ μὲν τουῖ; κάτω 

ὑπηρεσίαις δουλεύειν δύνασθα:, τὸ δὲ πρὸς τὴν θείαν ζωὴν μετα- 
δ' Ἐ 

τίθεσθαι, ἀλλὰ μονοειδῶς ἔχει τῆς φύσεως, καὶ εἰσὶν αὐτῇ ἐφ ἐ- 

χάτερα τροπαί, ὥς περ πλαστίγγων ῥοπαί" διὰ ταῦτα, νῦν μὲν 
ἰγ4 -“ , ᾿ ΄“ῳῷἅ κ “ἕω ᾿ δ΄ ’ 

μετέωρος ἔσταται, νῦν δὲ δῦσχ χχτὰ τοῦ σωμαᾶτος, ὅλῳ βάρει 

οὔ βίου τούτου κατώλισῆε βόθυνον. Σὺ δὲ θιάζου ΣἹ 
ΣΦ 
ϑ- ὅν τὴ Ὁ- « «ἢ 

Ὁ Α ΕΝ. Α ᾿ -“ ᾿ Ἔν ΟΝ κα ἘΠ ΤΉΣΣ ἐπόθ Γ. ῃςὶ ΣῊΝ 
μξριν, ξεῖν αυτὴν, ἀἂι τῷ υὲδν νΛϑΘίονι ξῦξι Φπούξις θοὸν Χαι ἢ2- 

πόάζου πρὸς αὐτὸν δι εὐχῆς, τῷ δ᾽ ἐλαχίστῳ ἐδίδως τι καὶ τῷ 

σώματι" ἀλλ ὁ τῆς σῆῇς ψυχῆς ἐραστὴς ἐζηλοτύπησε χαὶ πρὸς 
5" Ν Α -ὉὋ 

λενον ἐραστήν᾽ διὰ ταῦτα τὴν σωμιατιχήν σοι 

ἀποσχευζσας ζωήν, ὅλον πρὸς ἑχυτὸν ἐφειλχύσατο. Μάγος ἐστίν, 

εἴμς οὕτω δεῖ λέγειν, ἡ τοῦ πολυμόχθου τούτου βίου ζωΐ᾽ 
᾿ ᾿ " , 3 - 3 κ , Φ -Ὡ 

ἔπει γὰρ οἰκείου ἀπορεῖ χάλλους δι᾿ οὗ θελγειν ἡμᾶς δυνήσετχι, 
νπ- Υ ι Ἂ ἐδ Ξ Δι αι ἀῶ ’ ι ᾽-Ν ἴῦγξί τισι χαὶ θελγήτροις καὶ κομμωτικοῖς ὑορφώμασι καὶ χαλ- 

«ε -.- ᾽ ι , 3 Φ 

λεσιν ἐπιθέτοις, χαὶ χατατέχνοις ἰδέαις πρὸς ἑαυτὴν ῥέπειν 

ποιεῖ’ ἀλλ᾽ ὅγε θεὸς ἀναχαλύπτει τὸ αἴσχος αὐτῆς, ὡμο ἐπί- 

πλαστον ἀφαιρούμενος χαλλονήν, καὶ ἀπε λέγχων αὐτῆς τ ὺ ὃ ρᾶμιχ 
; ε ΝΣ ε υ - ἄἤ ε 

χαὶ ὑποδεικνὺς τὴν ὑπόχρισιν. ὍὍρχ γοῦν ὅπως σοι νῦν ὃ πρῴην 
θ΄.» ον ἐσπσννο᾽ ὺνούδλες δ ἄχει κε, "Ὡ ἡ Ά »ὲ 
9.23 ψεμσὴ αι ΧΦΏρη τοῦ γῦρ αὐτου τὸ χάλλος ς, Χὰι τὸ χρῶμα 

7 
᾿ ἠχρείωται: ὅθεν τὸ αἶσχος μόνον ὁρῶντί σοι, ἐκ τοῦ εἰκότος -ς 

ἕπεται μισεῖν σξ τοῦτον χχὶ ἀποστο ρέφεσθχι. 

Πότερον οὖν βούλει, λογιώτατε ἀδελρέ, φιλόθεον, ἢ φ'}ό- 
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’ » 

χοσμον ὀνομάζεσθαι, φιλόσοφον, ἢ φιλόυλον; πάντως ἂν εἴπης 
Ἁ , Ψ οὐ 4 

τα πρῶτα᾽ ταῦτα « δὲ νῦν σο! χαθαρδ Ὁ ς παρξστιν. ρα γοῦν Οιχ 

ἀνθ᾽ οἵων ἠλλάξω - φιλοσοφίαν, ἀντὲ χρημάτων περιουσίας χαὶ 
Ἔ Ξ ,ὔ Ρ ο2ὦο " , Α Α τῇ ᾿Ξ : Α͂Ν χτημάτων περιθολῆς, ἜΤΩΝ ἀντὶ τοῦ πρὸς τὰ χείρονα ἔρω- 

: 

τος, τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων ζωήν, ἀντὶ τῶν πολλῶν δορυτό- 

ρων, τὸ ἀγχοῦ ἑστᾶναι θεοῦ, ἀντὶ τῆς πρὸς τὸν κάτω βχσιλέχ 

οἰκειώσεως χαὶ φιλίας. Οὐκ ἀγνοεῖς μὲν γὰρ ὅσοι ἐρεῖν βούλο- 

μαι, ἐρῶ δὲ ὅμως. Μέχρις ἂν μετὰ τοῦ σώματος ἡμῶν ἡ ψυχὴ 
-.Ὁ5 Β " -΄ Ὧ ε ε -“ ΧΑ 

ζῇ, ἴση πως τοῖς πᾶσι δοχεῖ, ἀπαλλα γείσῃ δὲ ἡ ῥοπὴ τοῖς μὲν 
ἜΝ ᾽ὔ φιλοσοφήσχσιν, ἄνω, τοῖς δὲ ἀφιλοσόφως ζήσχοσι, κάτω" μὴ οὖν 

ὅτι χαὶ αὖθις χατέχῃ τῷ σώματι χαὶ οὐδέν σοι μέγα μετὰ τὰς 

ἀθουλήτους περιστάσεις πρμ κανι, σχόπει, ἀλλ᾽ ὅτι συμοήσεται 

χαθαρῶς, ἔλπιζς, εἴγε χατὰ τὰς θείας ἐλπίδας πεπολιτεύμεθα. 

ἜγωΥ οὖν μαργαρίτῃ σοι ΣΕ χπείχαζον τὴν ψυχήν, λευχὼν 

ὑὲν καὶ τότε, ἀλλ ἐκ μέρους: καὶ χηλίσι χατεστιγμένον τισί, 

νῦν δὲ ὅλην ὁρῶ, οὐ τῶν στιγμάτων μόνον ἀπ τηλλαγμιένην, ἀλλὰ 

χαὶ ἀχριθῶς πάλ ΤΩ χαὶ πρὸς θεὸν ἄνω πεμπομένην᾽ 

υᾶλλον δὲ ἵνα τί σοι καὶ τῶν ἀπ τρβρμνκρτέροαν εἴπω, οἱ ἐκ τῆς 
, ἀσχάσεως Ὦλοι, ὀδυνηροὶ μέν, ἀλλὰ χαὶ γλυχεῖς, ἡ δὲ τοῦ μα;- 

τυρίου μι ἐστιγξ ὅλη δριμεῖχ ὍΌΝΑ ὅθεν γυμνάσας σε τῷ 

προτέρῳ βίῳ ὁ θεός, πρὸς τὸν χρείττονα νῦν μετήγαγεν, ἕνα 

χαὶ τοῖς κατὰ γνώμην χαὶ τοῖς παρὰ γνώμην βασανίσας ἀϑλή- 

υιᾶσι, διττῆς ἀξιώσε!εν ἀναρρήσεως. Οὐ τοίνυν χατεοίθαπς τῶν 

ὑψηλῶν θρόνων, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ὑψηλοτέρους ἀνήγαγε, χαὶ γέ- 

γονέ σο! ἀνάθχσαις ἡ χχτόφχσις, χαὶ συνέσφιγξε δή σς |[ καὶ οἷζ 

τίσι πιέσμασι ταῖς τῶν ὀδυγώντων περιπλοχαῖς, ἵν᾽ ὥς περ οἱ 

πυρρῆνες διὰ τοῦ τῶν δχχτύλων πιέσματος πρὸς οὐρανὸν ἀφε- 
, 

θῇς, οἷα δή βέλος ἐντ τέχνου τοξότου χειρὶ πρὸς τὸν ἄνω σχο- 

᾿Εγὼ δέ τινι βραχεῖ ζήλῳ τῷ πρῴην σου βίῳ ἑπόμδνος, νῦν 
᾽ , ᾿ “ὦ ᾿ - , Ε΄. ᾿ΑΡΗΆ κ 

τοῦ ἐφεστηχοτος ἐπιθυμῶ, χαὶ λίχν σε τῆς μακαρίας ταυτὴς 

φ. ι94. 
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ι ἐχθειάζω μεταθολῆς, οἷχ δὲ ἴσως μικρόψυχος τὴν ἴσην ἀποφεύ- 

γὼ σο: ἀγωνίαν ἀλλ᾽ οὐ διὰ ταῦτα ἐν τοῖς ἀζήλοις αὐτὸ: χαθέ- 

στηχας, ἐπεὶ καὶ τοῖς μόάοτυσιν ἀθλοῦσι μὲν συνηδόμεθα, χου- 

νωνεῖν δὲ τῶν θχσάνων οὐ πάνυ δυνάμεθα. 

Ἴσθι δὲ 

τομεν νῦν, οὐδ᾽ ἐξ ἑτέρας μεταδεθλήμεθα ἕξεως - ἀναχαλύπτειν 

Ω οιλτάτι " “2 δ - ὴς ᾿ κ λό κ Υ̓ λό ριλτατὴ ψυχὴ, ὅτι τοὺς παρόντας λόγους οὐ πλάτ- ο) 

δέσοι τὰ τῆς ψυχῆς περιττὸν ἴσως τηνικαῦτα ἐδόχει" νῦν οὖν 

ὅτε χαιρός, χαὶ τὸν φίλον ἀποδειχνύομεν, καὶ ἀπ τομνημιονεύομιεέν 

σοὺ οὐχ ὀλίγων τῶν πρὸς ἡμᾶς χαρίτων " χαὶ νῦν υέν σοι τὴν 
κ ; , 

διὰ λόγων παραμυθίαν ἜΡΟΝ εὐ εύυψμει δέ σοι χαὶ καιρὸν 

εὔθετον πρὸς τὸν μέγιστον ἡμῶν αὐτοχράτορα, ἐν ᾧ τοὺς ὑπὲρ 

σοῦ λόγους τεχνικώτερον πρὸς αὐτὸν ἀποσχεδιάσομεν, ἕνα σὺ 
ι ᾿ Ω " ᾽ ω ἣΝ ᾽ 

μὲν τὸ κατάλληλον ἔχης ἐγχώμιον, ἐκεῖνος δὲ τὴν ἀνάλογον 

εὐφημία ἀποδῶ εὐθυμίαν 

; Μήποτε ἄρα, θείχ ψυχή, σὺ μὲν τὴν ἀτώματον οἶδας διά- 
Χ 

λεχτον χαὶ διὰ τῶν γοημάτων συγγίνῃ τοῖς νοητοῖς, ἡμεῖς δὲ 
ὶ 

μάτην γλώσσῃ καὶ πνεύματι χρώμεθα χαὶ ΠΑ ῖτρον τὰς τῆς 
Γ 

ἐρδᾷ ἧς σοι γνώμας ἐνσημαινόμεθα; ἰδοὺ γάρ σοι τὰς πάσας με- 

μὴν φωνᾶς, βϑχρθαρίσας, ἑλληνίσας, ἀττικίσας, ἵν εἰ μὴ 
’ 

ταὐτη, ἀδλν ἐχείνῃ ἢ τῇ ἑτέρᾳ ἀνθομιλήσεις χαὶ ἀντιφθέγξχιο, 
ς 

σὺ δ᾽ ἄρα ἐλελήθει; ἑτέρους λόγους εἰδὼς: ἁπλοῦς τε χαὶ ἀσυν- 
5 

ἔτους χαὶ υὴ οὃς αὐτοὶ ἴσμεν, τοὺς ἐξ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων 
ι 

φημί δὃπότε δὲ χαὶ οὕτως ἔλχγες φύσεως: ἢ ποοχλιοέσεως, ἐγοὴν ῬῊΜ. οποτὸ ὧς και Οοὐτῶὼς 8 ὁὴις Ξ φωσε ἢ 17: (ρε ξῶς, χρὴ 

τοὺς ἰσοπολίτας σοι ἀγγέλους μιμήσασθαι καὶ ἀνθρωπιχῶς ποτε 

ρἃς δὲ ὅτι χχὶ τὸ θεῖον τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἡμῖν φθέγγεσθαι" οὐχ ὁ 
ἊΝ , 7ὔ τ ᾽ , ᾿ " 2 Π 

ὀιαλέχτῳ συγγίνεται, καὶ ἐρωτώμενον πρὸς ἔπος δίδωσι τὴν 

Ω»- πόχρισιν; εἰ μὴ ἄρα τὰς τῶν μάγων φήσεις ἴ ἐν ἐχεῖνο!: 

Ὑ720 μόνοι πλχτχγίζουσί τε χαὶ. χχνχγίζο" ς γένυς σι γχ9 μόνοι πλαταγίζουσί τε χαὶ. καναχίζουσι τὰς γένυς συγ- 
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; ᾿ “. ἮΝ ΄ ᾿" Γ- ε΄ 

χλείοντες, σὺ δ᾽ οὐδὲ τοσοῦτον δίδως. Καὶ ὁ μὲν ᾿Απόλλων ὅτ!’ 

υὴ χρᾷ τοῖς πολλοῖς ἀὐμα δον. τὴν τῆς ὀττείχς νΝ το ιὰ 

παρασκευήν, σὺ δὲ τίνο: ἂν τῶν ἡμετέρων χαθάψαιο; οὐχὶ γὴρ 
Α 

κατὰ χαιρὸν τοὺς λόγους σοι προσηνέγχαμεν; οὐ φιλοσόφως σὲ 

ἠρωτήχαμεν, οὐ περὶ φιλοσόφου πράγματος; αἱ δὲ συνθξχαι 
Ἁ 

τῶν ἐρωτήσεων; τὸ δὲ σχῆμα τῆς λέξεως; αἱ δὲ τῶν ἐννοιῶν 

ἐπιθολχί; τὸ δὲ τῆς αἰδοῦς; σὲ δὲ ποῦ τεθείχαμεν; οὐχ ἔξω 

τῆς τρώτης πε ἰφορᾶξ; οὐ μετὰ τῶν πηγαίων θεῶν; οὐ υετα 

ἀζωναίων, ἢ τῶν ἐν ζώναις, ἵνα τι χαὶ βραχὺ χαλδαΐσω- 

μεν; Εἰ δὲ τῷ πατρικῷ χατεπόθης βυθῷ, ἐμμενῶ γὰρ ἔτι τοῖς 

τοῦ ἔθνους διδόάγμασιν, ἀλλ ἐγώ σε χαὶ τὴν ἐσχάτην ζώνην 

ἐθεώμην περ'πολοῦντα, εἰ μὴ ἄρα τὸ μέν, δίδως θεῷ τοῦ χρά- 

ὑατος, τοῦ δὲ χοινωνεῖ: τοῖς χάτω ἡμῖν, ὥς περ τὸν 'Πραχλέχ 

ποιητὴς τῷ λόγῳ συντίθεται ὁ 

Εἰ δὲ βάρόαρος ἦν, εἶτα βχρόάροις ὡμίλουν, οὐχ ἂν οἴῃ τού- 

τοὺς βϑυρόαρισ στί με προσφθέγξασθαι; εἰ δὲ πίτυς, εἰ δὲ χκυπά- 

ριττος, ἀντήχησαν ἄν μοι ἠχοῦντι αἱ ἐκ γειτόνων πίτυς χαὶ 

χυπόρισσο!. 'Οπότε δὲ ᾿Αττιχὸς ἀνὴρ ἐμμελεῖς ἀποτίκτων λό- 

γους, ᾿Αττικῷ, εἰ βούλει, διαλεγόμενος, ἐξ ἡμισείας ποιοῦμαι 

τοὺς διχλόγους, υᾶλλον δὲ ληροῦντι ἔοιχα πρὸς οὐδέγα τὴν 
’ “᾿ ς ᾽ κ᾿ 

συνουσίαν ποιούμενος, τί ἂν οἴῃ με πάσχειν; οὕτω σοι ἐν χαρὸς 

μοίςᾳ κείμενος" χαὶ χαπνὸς μὲν πῦρ ἐκκαλεῖται, κἀντεῦθεν ἡ 
͵ 

τ ν τὸ σα θρυαλλὶς ζωπυρεῦται, ἐγὼ δὲ πῦρ ὧν οὐδ᾽ ὅσον χαπνοῦ 

σοι μετείληφα ὁποῖον δέ σοι καὶ τὸ ἰσοτίμως πάντας ὁρᾶν; 
»Ὦ» ἯἜΕ. ἀν “᾿ ᾿ Ξ 5 ᾽ , ᾿ ᾽ , 

Θαυμάζω δὲ ὅπως θεῖ νὴρ ὧν τὰ θεῖχ ἠγνόητας ἐν ἐχεί- 
Π κ᾿ , ἬΝ , ᾿ κι ν» Ὁ -Ξ ε 

γοις γὰρ τὸ μέν, τι πρῶτόν ἐστι, τὸ δὲ μετ᾽ ἐχεῖνο, καὶ αἱ σειρχὶ 
Ρ 

οὕτως ἐρρύησαν χαὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων οἱ λόγοι κατχοαίνον τές 

τε Χχαὶ ἐλαταρύρονοι, τὸ δὲ τὰ της τοῖς ἐσχάψεις ἴσα ποιεῖ" 

ἀχοσμυία χαὶ ἀταζί ίχ. Ἢ διχτὶ σὺ ποὸ ἑυνῶν ἀξιοῖς ἐγτὺς ἑστᾷνχι 
ὴ Ὰ, 

τοῦ θείου, καὶ τῶν πολλῶν συγχεχυφότων τοῖς πρόγμασιν, αὐτὸς 

᾿ , - . " ᾿ Ὁ ’ὔ ᾿ - “ , ᾿ ΓΤ 

ἀῇρόον μετεωρίι-ἡ χαὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμιλεῖς γένεσιν; Αλλχ 
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᾿ χαὶ ὁ ἀὴρ πλέον ἡμῶν πεφώτισται ὅτι μᾶλλον ἐγγίζει τῷ θείῳ 

,ὔ εἶ Ῥ»» (ἢ ΡΣ ΟΣ ϑ - 2 Ὁ , ᾽ 
φωτί, σὺ δ᾽ ἄρα ἡμᾶ: ἐν ἴσῳ ταῖς ἐλπίσι χαταπυρσεύεις, εἶτα 

-" 3 - ΑἹ “Ἂν . ,ὔ 

δοχεῖς προὔργου τι πρὸς ἀρετὴν ποιεῖν; τὰ δὲ τῆς ἀναλογίας 
ΕΒ " , " - » ᾽ 

ποῦ; ἀνήρηται δέ σοι χαὶ τὰ μέτρα τῶν διατάξεων, καὶ οὐδα- 
“ 74 5 Ὁ ὐϑ., 5 , ἐὰν 4 κι; - λας ἡ ͵ 

υοῦ τάξις, ἀλλ ἀλογίας πάντα μεστὰ χαὶ συγχέχυται; 

Ὡς θαυμάσομαί σου τὸ πρός μι κοινωνιχόν, εἰ παμπληθῆ τοι 
Ὰ ᾿ς ἀϑτ τε ἘτΝ ε 

τὴν ἑστίαν ποιήσειας καὶ χατ ἰσὸν μὲ τῷ Σκύθῃ τιμήσειας " ἡ 

δέ μοι πολλὴ περὶ τοὺς λόγους διατριθή, ὑάτὴν ἄρα ἐσπούδα- 

σται, εἰ ἔξεστί μοι ἐν ἴσῳ τοῖς ἡμιόγοις συγχοινωνεῖν σοῦ τοῦ 

ποώτου λογίου χαὶ διὰ λόγου τῷ λόγῳ προσομιλοῦντος; πρ ἸΘῪ ᾿ ἵ ; μὰν ας Ξ᾿ 
Ἢσαν ποτ ἦσαν ἄλχιμοι Μιλήσιοι, ἡνίκα τοῖς ἐμοῖς λόγοις 

ε 7 ε , - Ἁ 

ὡς θείοις ὡμίλεις χρησμοῖς, καὶ τὴν γλῶτταν ἐθαύμαζες σ σχε- 

διάζουσάν τε καὶ ὑψηλολογοῦσαν ὁμοῦ, νῦν δέ σοι καὶ ἀγνοού- 
«ε 

μεθα τὰ πολλά, καὶ περὶ ἡμῶν ἑτέρων πυνθάνῃ, χαὶ τοῖς ἐγ- 
ἰ 

“7 Α ι Π- Α ᾿ ΦΦΨΎΆΕΝ λα. Ἄρα Α Ε Δ 

χωμιάζουσιν ἀπιστεῖς" καὶ πάλαι μὲν ὥς περ δὴ λόγιον τὴν ἐμὴν 
᾽ -ο » Α 3 

ἀπεγράφου φωνήν, νῦν δὲ ἐμφράττεις τὴν ἀκοὴν εἴ τί που φϑέγ- 

ξομαι, δεδοικὼς ἄρα τῶν ἐμῶν λόγων τὸ θέλγητ 
, 

Ϊ ΟΟΥ μας 7.0) 
ὶ 

ἡ σε καταμαγεύσχς ἀπέλθω. ᾿Αλλὰ θάρρει, κρείττων εἰ τῶν 

ἐμῶν ἐπῳδῶν θυραυλοῦσι γάρ σοι οἱ ἐμοὶ λόγοι, ἀλλ οὐχ 

εἰσρέουσι τῇ ψυχῇ᾽ ἐγὼ δέσε χαὶ τῆς θυραυλίας ἀφίημι, καὶ 

στραφεὶς ὁμίλει θεῷ: ἡ γὰρ κλίμαξ σοι πρόχειρος, καὶ οὐδέν 

σοι τὸ χατιέναι, ἀναθαίνεις γὰρ αὖθις ὁπότε καὶ βούλοιο. 

10. [Δνεπίγραφος!. 

᾿Εχίνησά τινὰ γοοδὴν ὡς; συνεθούλευσάς μοι διὰ τοῦ Λίζιχος, ΧΡ! 
Ἷ , 

λογιωτάτη φύσις, πρὸς τὴν τοῦ πρωτοσυγχέλλου ψυχήν, ἡ δὲ 

χορδὴ τῶν μέτων᾽ ἔστι γάρ τι διάστημα μουσιχὸν μέσον ὀνο- 

μαζόμενον μετὰ τὺ ὑπατοειδὲς εὐθὺς κείμενον, λέγω δὲ οὐκ 

ἀχαίρως φιλοτιμούμιενο: οἱ δὲ ἀρδνταρι ἰόν δεν: ᾿ῊῊ" 
ν᾽ 5». ὦ) ς δι ..8 Α 

τητας, ἀλλ ὅτι ὃ ἀνὴρ τὰς ἄνρ ῶ. εὴ ἢ... τὶ »ς ΓΝῚ κ:- .᾽ ὅ5ν 
- 
ξ΄. 0». “Ὑν Ν ε- - [Ὁ τὴ 0)... “5 9 -« Ἔ 
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ΙΒ . ι »: ν , λ ᾿ - “,»κ. Δ ἐπ ᾿ “- ΄ »»-"» συγχέλραται" καὶ τὸ μὲν, σεμνός, τὸ δέ, χαρίεις ἐστί μεμίμηται 

οὖν αὐτῷ τὸ ἦθος ὁ λόγος φιλόσοφον μὲν ὑποοε ὁλημένος ὑπό- πὰς 

Ἁ 

θεσιν, ἀπαγγέλλων δὲ τεχνιχῶς. Οὗ ἄκαιρον δὲ χαὶ τὸ ἐρώ- 

τημα ὥς γέ! μοι φαίνεται" τὸ γὰρ πεοὶ τοῖν δυοῖν ἀμφιθάλλειν 

με βίοιν, δίδωσιν ἐννοεῖν ὡς οὐδὲ τὸ ἕτερον μέρος, ὃ αὐτὸς 

διέξεισι τῷ λόγῳ ἀπόστροφον. Οἷδα μὲν οὖν ὅτι εὐθὺς ἀκούσας 

ἀποστραφήσεται" τοῦτο γὰρ αὐτῷ σύνηθες ἐπὶ παντὸς λόγου 

χαὶ πράξεως τὸ προοίμιον " ἀλλ᾽ αὐτὸς μάγον τινά μοι τέχνην 

υὑεταχειρισάμενος χατάγαγε τὴν σελήνην, ἢ συνάγαγέ μοι τὸν 

χύχλον ἐχείνης πρὸς τὸ τοῦ γράμματος ἄγγος. Εἰ δὲ μὴ ὁ 

χαιρὸς ἐπεῖχε, καὶ ἐπῳδὴν ἄν σοι ἀπεστομάτισα βαρθάροις ἐκτε- 

ξιμένην φωναῖς: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερόν ποτε μαθήσῃ, νῦν 

ὃξ μοι ἡ τοῦ σελεμνίου γενέσθω μετάθεσις" τὸ δὲ πιττάκιον 
Ἁ 

ὅμοιον ἔστω ᾧ τῷ πατ τριχκίῳ τῷ Λίζιχι αὐτὸς ὑπηγόρευσα. 

. [Ἀνεπί ὙρΆΦΟΣ]. 

Καὶ σιγᾷν χαὶ γράφειν ἄμφω με ποιεῖν ἠνάγχασεν ὁ χαιρός" 

ἐσίγησα μὲν γὰρ πρότερον, ἕνα παρὰ σοῦ λάθω τοῦ λόγου τὸ 
, , ᾿ ἘΞ “ κ ᾿ , ᾽ ᾿ ᾿ ,ὔ 

σύνθημα, γράφω δὲ νῦν ἵνα σε πρὸς τὸ λεγεῖν αὐτὸς ἐχχαλέ- 

σωμαι" ἐν αἰτίᾳ υὑὲν γὰρ ταῦτα, ἀλλὰ παρὰ τ τὰς ἐνηλλχγμένας 

αἰτίας χαὶ τοῦ χαιροῦ τὸ διάφορον, φεύγει τὴν ἐναντίωσιν. ᾿Ε- 

ρωτῶ οὖν σε πρότερον αὐτὸς τῆς σιωπῆς τὴν αἰτίαν, ἕνα τὴν 
-- , .“ " ᾿ ᾽ " Α ᾿ 5 "ΜΝ ι 

τοῦ γράφειν ὕστερον ἀποδώσω σοι" εἰ μὲν γὰρ ἐπ᾽ ἄλλῳ τινί 

υζλλον, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν λόγων ζῶν τυγχάνεις φορᾷ, ὑρνι ἂν 

σέ τις ἀφῆχε μέμψεως, ὅτι τοῦ "ρὴ ου σπουδάσματος ἀμελεῖς 

πρὸς ἑτέροις ἔχων τὸν νοῦν" ἐπε ὶ δ᾽ ἔλχττον τὸν ἀέρα, ἢ τοὺ: 

[ ἡ γλῶττα, 
κ᾿ 

ὥς περ τοῖς ἄλλοις πρὸς τὸ ἁπλῶς λέγειν, οὕτω δή σοι πρὸς τὸ 

ἀττιχίζειν, τί ποτε ἄρα τὸ αἴτιον τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀφωνίας; Εἰ 

λόγους ἀναπνεῖν ἔοικας, μετεσχημάτισται δέ σοι χαὶ: 

᾿ 

μὲν γὰρ πο νῦν φιλίας τιθέμενος τὸν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Ε΄. 16 
ὡς ῶ- 

΄- 
ὃ- - »} ςς δὲ “᾿ Ν ἰω - ψζν Φ - 
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ο, 

ὅπως δὴ χατὰ λόγον γένοιτο ἐδοκίμαζες, εἶχεν ἂν λόγον ἡ Ἢ 

σιωπή" ἐπεὶ δὲ ταῖς ἀντιδιαθέσεσι χατανεγηράχαμεν, διατὶ ὡς 

νῦν πρῶτα τὴν τῆς φιλίχς βάσιν πηγνύμενος περὶ ἡμῶν δια- 

νοῦ, καὶ τὸν καιρὸν ἐξετάζεις τοῦ λέγειν, ὃς δὴ πάλαι ἐξήτα- 

σται χαὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν ἠχρίθωται; μαντεύσομαι οὖν ὅπερ 

ς ἀπολογούμενος πρὸς ἡμᾶς" φιλόσοφος γὸρ ὧν ἀνὴρ καὶ 

ψυχῇ τὰ πλείω διδούς, ἀλλὰ μὴ γλώσσῃ, ὡς καὶ ὁρᾷς χαὶ 

ὁμιλεῖς, μήτε σώματι ἡμῶν διατειχιζόμινος, υήτε τόπῳ περ'- 

γραφόμενος" τί δὲ μόνοις ἄρα τοῖς φιλοσόφοις ὑμῖν ἡ γλῶσσα 

ἐγκαταλέλειπται; ἐχρῆν δὲ οὐχ ἀφώνους μόνον, ἀλλὰ χαὶ 
9 ,ὔ " τ, ἰγ2 ᾿ ἐ ’, , 

ἀχείρους ὑμᾶς γεγονένα (ι, ἵνα μὴτε λέγειν δύνησθε, υμὴητ3 

᾿Αληθὴς μὲν γὰρ ὁ λόγος, ὅτι σοφίζεταί τις τὴν τοῦ ἀπόντος 
Ν 

ὄψιν, φαντασιούμενος αὐτὴν χαὶ τυπούμενος " οὐ μὴν ἀρκεῖ πρὸς 

εὐφροσύνης λόγον ἡ φαντασίχ, ἀλλὰ τοῦ ἐμψύχου προσώπου 
" ,ὔ Ἃ ΕΣ , 

εἴδωλόν ἐστι τὸ εἰχονιζόμιενον " χἂν φωνὰς ἀναπλάσῃς, χἂν ἄλλό 

τι τοῦ ἀφεστηχότο:, ἐλάττονα πάντα τῆς ἀληθείας χαὶ βρα- 

χεῖα ἐαθν ψυχῆς οἷ: μὲν γὰρ οὐχ ἔξεστι λέγειν, οὐδ᾽ ἐ- 
» ΡΞ , » 3; ὦ “ 

οὐοήμαι μάν αὐτάρχης ἴσως ἡ τοῦ λέγειν ἀνάπλασι;, οἱ ὃ ἀμφοῖν 

ἐν ἐξουσίᾳ ὄντες, διχτὶ ἐξὸν ἀλη θίζεσῆχι, εἵλοντο ψεύδεσθαι. 

Εἰ υὲν γὰρ ἄνευ τῶν σωμάτων ἐζῶμιεν, περιττὸν ἂν τὸ λέ γειν 

ἐτύγχανεν ὄν᾽ ἐπεὶ δὲ δέδεται ἡμῖν ἐν τούτοις τὰ ΝΥΝ 
: ἥν 

τῶν ψυχῶν, χαὶ οὐ χωρεῖ ἐπ ἐξουσίχς πρὸς ἄλληλα, ἑπόμεθα 
᾿ 

Ἢ 

ὁμιλίας, ἀπόντες δὲ δι ἐπιστολῶν ὁμιλήσομιεν δύο γὰρ δυσὶν μ ἂμ γᾷ 
ὁτ: δέδ διό ΒΕ ᾿Ν ν εὐ Δὲ Νὰ , ἀξ πὰ Α 
χποὴξοοταὶι, 0γος χαὶ γράμμα, ἑνώσει κ“αὐςφοεασταξοιυντο μεν 

᾿ ΩΝ Α , 

τῷ νόμῳ ΤΕ φύσεως, ) καὶ ποαροντες μὲν διὰ τῆς ΩΣ προσῶπον 

πρῶτον τῷ πρώτῳ, τὸ δὲ λοιπὸν τῷ ὃε' υτέρῳ " καλλίονα δὲ τῶν 

δευτέρων τὰ πρῶτα πλὴν ἀλλ ἐγώ τι τῷ γράμματι πλέον 
᾿ 
α 

5 Ψ “ΝΣ " ᾿ 7 ὲ » ᾽ - 
χαρίζομαι" μάλιστα γὰρ τὸν φίλον ἀπειχον νίζεται χαὶ τὸν χρὸ 

Ψ Ἢ αὐ ΡΤ εἰ λχζως Χ ᾿ .. 
ραχτῆρα δείκνυσι τῆς ἐχείνου ψυχῆς. Ο υἱὲν γᾶρ ἁπλοῦς λόγος 

κατὰ τὸ ἐπι τυχὸν ἀπαγγέλλεται χαὶ οὐ μάλα σχφηνί ὍΝ τὸν 
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, »- δ᾽ ει “ω ι ; , ᾿ ᾽ 
ἐγοντα᾽ ὁ δ᾽ ἐπιστολιμαῖος τὴν ἐνδιάθετον μορφὴν ἀποτυποῦται 

τοῦ γράφοντος: ποῦ δὲ ἐν ταῖ; ἁπλαῖς ὁμιλίαις κάλλος, ἢ 

συνθήχη φράσεως, ἢ ἁρμονίας ἐμμελοῦς ἔμφασις; οἱ δὲ τῆς 

ἐπιστολῆς τύποι τὰς τοιαύτας ἀναμάσσονται χάριτας, καὶ 

λον εἰσδύνουσι. τὰ γράμματα ταῖς ψυχαῖς, ἢ ε 

πράγματα φέρων ἐνήρμοζεν. 
Ὁ 

ἱΘροᾷς ὅπως ὃ λόγος τὴν τῆς ἐπιστολῆς ἐπῆρε μορφήν, χα- 
οἱ ἕν. τ δὲ ἘΣ ᾿ ϑ ε 

τόπιν ταύτης τὴν ὁμιλίαν ἀφείς; Σὺ δὲ ἀξιοῖς εἰ μὴ ὁμιλεῖν 

ἔξεστιν ἄλλως μὴ φθέγγεσθαι ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοῦτο μόνον ἠδύνω 

ὥς: περ οἱ τοὺς λόγους στωμύλλοντες, τοῦ δὲ γράφειν ἐλάττων 
᾽ ! Α » ᾽ ἢ 

χαθέστηχας, οὐχ ἄν σου τὴν σιωπὴν ἐμεμψάμην" ἐπεὶ δὲ ὥς 
-- ες “Α ζ Ηκχϑ ο ἷ - θῃ, ΓᾺ - ᾿ ΄- Σ ᾿ ε λέ ἣν “τ λ ΓΕ ες περ ἐν ἴσῳ ζυγῷ χαὶ σταθμῷ, πρὸς μὲν τὴν ὁμιλίαν ὁ ἁπλοῦς 

, » , Ἁ κ «}ἊὮ 

σοι λόγος ἠχρίοωται, πρὸς δὲ τὸ γράφειν ὁ ἐπιστολιμιαῖος ἐξί- 

σταται χαρακτήρ, ἐχρῆν ὥς περ ἐχαρίζου προσομιλῶν, οὕτω δὴ 
Ε] ’ὔ ᾿ ΕΣ 

εὐφραίνειν χαὶ ἐπιστέλλων. 

τα" δ εξ γι ν 9: « ζ -“ δ . ἊΣ . - " Ἡ Τοιοῦτον ἡμῖν τὸ τοῦ λόγου γέγονς διχαστήριον χατηγό- 

ρηχα μὲν γάρ, πρὶν δέ σε ἀπολογήσασθαι, τήν τε ἀπολογίαν φ. 194.: 
γυ5πλ αι βξυ ἃν ν, αὐτῆς διελυσάμ. δος ψαν ὺ ὃ ἴσως 
χνεπ ἀσαμ.Ὴν σοι Χχαὶ τας αὐτῆς οἱξ σαμιὴν ἀναγλᾶς, σὸο τσως 

Ἁ ε ͵ Ε ᾽ὔ δι "οἴ " μή - - , ' 4 

πρὸς ἑτέρας ἀντιλογίας χωρήσεις, ὅτι τῶν πραγμάτων ὅλος Ἢ 

γόμενος, ἐκείνοις τὴν πᾶσαν χαταναλίσχεις φροντίδα, ἐν δευτέρ 
Αι τοὺς φίλους ποιούμενος. 

ὖ᾽ κε ΄ “ 3 » “ὖ 

Εἰ μὲν οὖν ἄλλό τι φιλίας σοι χρεῖττον ἔδοξε, τοῦτο δίδασχε 
᾿ ᾽ Ε] » Ε] -»» α] “« , " 

χαὶ σιγήσομαι, εἰ δ᾽ οὐκ ἀφῆχας τὰς τῶν χρειττόνων δόξας, 

ἀλλ᾽ ἔτι μεμένηχας ἡμῖν ὑγιῶς ἔχων περὶ τὰ δόγματα, οὐχ 

ἔστιν ὅ,τι ἄν τις μεῖζον χατηγορήσῃ σου. ᾿Αλλ οἴμαι σόφισμά 
-Ὕ» Ὁ » ᾿ ᾽ ’ ι 

σοι τοῦτο προθεθλῆσθαι πρὸ: τὰς μέμψεις εὐφυέστατόν τε χαὶ 

γενναιότατον" δειχνύεις γὰρ τὸν λόγον ὥςπερ τῆς πηγῆς τὸ 
᾿ τς. ΒΡῈ ΕΣ ; ᾽ »“᾿ , 

μετοχετευόμενον, μηκέτι ἐπ᾽ ἄλλο μέρος ἐπιρρεῖν δύνασθαι" 

ἀλλὰ κἂν τοῦτο δοίημεν, ὁ λόγος διάφορος" τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ 
-» Ἂ ΄, -,, -, 

σῶμα τυγχάνον, ἢ μεθίσταται, ἢ λεπτύνεται μεριζόμενον, ὁ 

δέ γε λόγος πανταχόσς μεταχκλινόμενος, ἐν ᾧ μερίζεται μᾶλλον 
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παχύνεται" δυναμοῦται γὰρ ἐν τοῖς μερισμοῖς" ἡ γὰρ πηγὴ 

τῆς ψυχῆς, ἀφ οὗ χκαταρρεῖ τοῖς ὀχετοῖς, ὥς περ ὀφθαλμὸν 
Ὁ 

ὑπανοίγεται. 

ἼΛλλοις μὲν οὖν ἴσως οὐκ αὐτάρκης ὁ λόγο: ἐπ᾽ ἀμφότερα 

διαιρούμενος, σὺ δὲ ὁ δώδεχα ὅλοις χρουνοῖς τὸ στόμα ἐμπλα- 

τυνόμενος, πῶς ἔλαττον ἕξεις ἐφ ἑκάτερα τὰ μέρη τὸ ῥεῦμα 
,' 

τοῦ λόγου ἀφεῖναι ἀναγχας ζόμενος; εἴπω οὖν αὐτὸς τὴν αἰτίαν, 
- 

ὅτι σιωπᾷν εἵλου νῦν τοῦτο δοξάσας πρὸς ἡμᾶς αἱ τύχαι σοὺ 
» 

ι « Ὁ 

τὰς γνώμας μετήλλαξαν, χαὶ ἡ τοῦ βίου ἐπὶ τὸ χρεῖττον με- 

ταθολή, τὸν λόγον ἐπὶ τὸ χεῖρον μετέθηχε" καὶ ὥς περ πάλαι 

εἰς Ἕρμοῦ λογίου τύπον εἰχονισθείς, τὰς ἰδιώτιδας ἠθέτεις τῶν 

ἀχοῶν, οὕτω νῦν μετεωρότερος τῶν πολλῶν γεγονώς, τῶν πέρι- 

γείων ἡμῶν ἀνθρώπ τῶν χαταπεφρὸ νηχας, χαὶ οὔτε σοι λόγος διὰ 

τιμῆς, οὔτ᾽ ἐπιστήμννη καὶ τέχνη διὰ σεθάσματος, ἀλλὰ δορυφο- ν 
3. 

ι , ᾿ , ,ὔ 5᾽ ᾿ Νὴ , ᾿ 

ριχι χαὶι θρόνοι χαὶ τυγῦς ογοι το σπου χζόμενον, χαὶι υϑτα- 

" Ῥ ᾽ ΡΟ ,ὔ Ἔ γ.) Α Ἂ Ἁ Α ΝῸ 

βεολησαι πρ ὃὡς τὰς ἐν τούτοι:- φωνάς" πάλαι μὲν. γὰρ τοὺς τῶν 
νὰ) 

λόγων χαραχτ εἐζ' ς- ἐξήταζες, νῦν δὲ τὰς τῶν λίθων δοχιμάζεις 
, Α 

μορφάς᾽ χαὶ πρῴην μὲν ὅπως ἂν τὴν τοῦ λύγου βάσιν ῥυθμίσης 

ἐσπούδαΐζες, νῦν δέ σοι ἡ ἀκριθὴς τοῦ οἴκου χρηπ ίς, τὸ υβλέτη- 

μα, χαὶ τὴν βάναυσον τέχνην προείλου τῆς ἀποδείξεως, χαὶ πάντα 

σο! μᾶλλον ἢ ὃ δες τετίμηται. Σὺ μὲν οὖν δοχεῖς ἀνχθεθη- 

, κ ΕΝ Ἂν Α ᾿ξ σα, - Υ , 

χεναι Χαὶι μετεωρίζ Ἢ τῷ πράγματι, ξστι δὲ το πραγυα Ξσ ατῊ 

’ , ΩΝ Ψ" κ ,ὔ 

χάθοδος, ἵνα μὴ πτῶσις λέγω, ἢ τοῦ ὄντος παντελὴς στέρησις. 

Α᾽λλ᾽ εἰ μὲν ἄμφω τιμᾷς, καὶ τὸν παλαιὸν πλοῦτον, τοὺς λόγους, 

χαὶ τὸν νεωστὶ προσερρυηχότα σοι, τὸν χρυσὸν καὶ τὴν ἄλλην 

λαμπρότητα, οὐ φθονήσομέν σοι τοῦ χοήματος, ἀλλὰ ὑέρος αοι 

χαὶ αὐτοὶ τῶν ἐπαινούντων γενώμεθα, οὐχ ὥς τε χολαχεύξιν 

ἐθέλειν, ἀλλ᾽ ἕνα ἔχῃς ὑποθήκας πρὸς τὴν τῆς τύχης οἰχονο- 
΄ ΩΝ Ὧν δε. Ξ. ᾽ ᾿ δὲν ᾽ , Ψ Ἁ ΞῈ τ 

υίαν" εἰ δ᾽ ὥς περ εἰ τοὺς ἄερας ἀμείοοντες, τὴν ἕξιν μετὴῇ- 
Ε] ε “ὖ ᾽ -“ ᾿ Ξ - ᾽ Ε 

μειψας, ἡμεῖς μὲν οὐδ᾽ οὕτως σοίτινα μέμψιν ἐπάξομεν, μὴ οὕτω 
Ν᾿ ὁ δ 

ας σὺ δ ὅρα ὅ,τι ῳ κς «- οὐ τὰ Π “. [τὰ ς εὶ [ΟἹ “ἡ υ α] ΡΣ »»» Φ [ δὲ «Ἵ.ν { Σ] »ἥΦὉ} 4᾽ »») δ.. Ἰ ῷ --» “ὁ -- «-᾿ 
»} «-ςςς 
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ἀπολογήσῃ εἴ τινές εἰσιν ἕτεροι ἔλαττον τῆς σῆς φροντίζοντες 

πολήψεως. 

Ὡς ὡραῖος ἐν κάλλει, ἣν δὲ βούλῃ χαὶ παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν 

. ἀνθρώπων" εἶτα πῶς ἐσχίρτησας, οὐδὲ τὸν εἰρηχότχ δὲν σας; 

ἀλλὰ σκωφθεὶς μὲν χατὰ τὸ πάρεργον, ἐσχυθρώπασας, ἐπαινε- 

θεὶς δὲ οὕτως λαμπρῶς, ὥςπε ἀνδριὰς ἀχίνητος ἔμεινας " τῶν 

γάρ τοι ἐναντίων, ἐναντία καὶ τὰ ἑπόμενα, καὶ κυροῖ τὸν λόγον 

Αὐρδθθποάς ᾿Αλλὰ μὴν τὸ μὲν πρῶτον χαριξντισχμένῳ σοι, 

ὥς περ τὰ ἔσχατα πεπονθώς, σεμνώσχς τὸ πρόσωπον προσω- 

νείδισας - εὐφημίας δὲ τηλιχαύτης ἀξιωθείς, πῶς οὐ προσφυῶς 

χατεφίλησας; 

Οἶδα ὅτι δεινὸς ἀνὴρ εἶ, χαχὶ τοὺς λόγους ἀπὸ γλώσσης 

ποιούμενος, ἀλλ᾽ ὁρᾷ: ὅπως τῷ χανόν: δ: "ἤλεγξαι χαὶ τῷ φιλο- 
» 

σύόφῳ πεφώρασχι οὐχ ἐχ καρδίας, ἀλλ᾽ οἷον ἐπιρχινομένην ἐξ 

ὀφρύος τὴν μέμψ. πεποιημένος ;᾿ Ἔοιχας οὖν μοι οὐ τῷ δόρχτ' 
ς “- » ᾿ Π ἰὼ 

μόνον ὡς οἱ Σπαρτιᾶται, ἀλλὰ καὶ τῷ περιθόλῳ ὡς οἱ ΛΑακχε- 
" Ὧ , ᾿ τς ς 

ὀχιμόνιοι τὴν Ὅν φρουρεῖν, ἵνα πάντοθεν ἀνάλωτος χαὶ ἀπο- 

λιόρχητος εἰ. ᾿Αλλ ὼ φίλτατε, οὐ πάνυ περιλοσόφηχας᾽" ἦ γὰρ 
“᾿ ι κ ᾿ ᾿ σὰ . Ἂ 

ἂν τὴν πόλιν ἀῃείς, ὑμόδανοΣ: τὴν ἀχρόπολιν᾽ ἀλλα τοῦ πο- 

λιτιχοῦ φρονήματος ΜΉ ὐὰς τὴν Περιχλέους σύννοιαν χαὶ τὴν 

Αἰ λχιθιάδου ζηλοῖς εὐπρέπειαν, καὶ ἴα σεμνὸς φαίνῃ χαὶ πε- 

βιττός, ἀναιρεῖς μὲν λόγου χάριτας, ΠΥ δὲ φιλίχς θάρσος, 

μισεῖς δὲ γλώττης χαριεντισμούς, χαὶ ἀθετεῖς πα αιδιάν, ὃ μόνη 

τῷ βίῳ χαταμεμιγμένη ἱλαρὰν ἡμῶν ποιεῖ ὑμᾶ ζωήν" καὶ σοὶ 
΄ ἂν ,» 

υὲν εὐφυῶς ἔχει τὸ σῶμα, ἡμεῖς ἃ παίζοντες ἴσως τὴν μορφὴν 

ἐπισχώπτομιεν" τὸν δέ γε Πλάτωνα φχσὶ ἐξεπίτηδες ἐπιχεχυ- 
ΤΗΝ ᾿ , ᾿ι φ ω δι ἩΣ «Ὁ "ἢ ᾿ με ΟΡ 

φέναι, χαὶ σχωπτόμενον τὸ ΌΌΌΝ ὐεσῦχι. πα κυ κὰ 

δὲ χχὶ ἡ γλῶττα ἐτρύφα τραὰ υχίζουτα, ὥ; περ δὴ χχὶ τὸ λοιπὸ 
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"5 σῶμα στολὴ χρώμενον περιττὴ καὶ ταῖς τῶν ἐφεστρίδων βα- 

: τ, χαὶ δαχτυλίοις ἡ χε εἰρ ἀπαστράπτουσα. ὁ 

δὲ δ ἐφ ὐὰ ἐχεῖνος ἀνήρ, ᾧ τοὺς γρύπας ὑ ὑποζευγνύουσιν οἱ 
- γα ε ἈΠ 

γραφεῖς χαὶ γῆθεν μετεωρίζουσι, τὰ πολλὰ ἐγχλίνων τὸν τρά- 

τ Ἰκν σξης τῆς τῶν πραγμάτων ὀρθότητος ἥπτετο" καὶ τούτων 
τ“ ς 5» ΓΙ “- ᾿ "ὦ 

μᾶλλον οἱ χατ᾽ ἐκείνους ἐμιμοῦντο τὰς προσποιήσεις, ἢ τῶν 
᾿ ε γ: . ἢ 

ἄλλων τὰς φυσιχὰς ὡραιότητας. Ἐγὼ δὲ ἠξίουν ἄνω σε βλέ- 

πεῖν, εἰ καὶ μὴ φιλόσοφον ὄντα, ἀλλὰ φιλοσόφου ὁμιλητήν, καὶ 
» Ἁ » -- ᾿ τ ΡΨ “- , ὕὔ ᾿" 

ντὸς ἐστρᾶφθαι χαὶ τοῦ τῆς ψυχῆς χάλλους φροντίζειν, τὸν 
δὰκ Ε 5 ῳ δὲ ᾿Αναξάρχειον θύλαχον χαὶ μαστίζειν ἐᾷν τοὺς πολλούς σὺ 

ὃ 

μξνος, χαὶ Νπνίζων χάλλους, χαὶ τῶν ἔξωθεν χαρίτων ἐπιμε- 

ο᾽). νοι ἐλάνθανες λαμπρότερον μᾶλλον ἢ φιλοσοφώτερον διαχεί- 

" Ὑ .Ψῳ , ᾿ ᾽ ἈΠῸ Α “Ὁ 
λούῦμενος. Και Ἀριστοτέλης μὲν εἰς πωλιχὸν φρύχγυαχ τοῦ 

Πλάτωνος αὐτὸν ἐπισχώπτοντος, τὸ τοῦ διδασκάλου σκὥμμα 
- 9. “Μῇ » “- . , Α Ω ςε , 

τῶν παρ ἄλλοις εὐφημιῶν ἀντηλλάττετο᾽ σὺ δέ μοι ὁ γενναιό- 
, 

ῖ ᾽ 7ὔ Ἢ » τ ᾽ Α » Ἁ 

τατος καὶ ἀντονειδίσας τὸν γαριεντισμὸν χαὶ εὐθὺς ἀντισχώψας, 

χαὶ τὸν δηγμὸν τῆς ψυγῆς ΘΟ ιἰενος, χαὶ μείζονι λίθῳ βαλών, 

ἢ μᾶλλον εἰς ἦθος ἀποτοξεύσας τὸ βέλος. 
Α ε “Ὁ ῳ ἘΝ ἘΝ "  Ὲ 

Καγὼ μὲν ὁμαλῶς ΕΝ τὴν παιδιάν, χαὶ ταῦτα πάσης 

φει μένος λα χργντος χαὶ τὸ γράμμα λαδὼν τῆς ἀφέσεως᾽ 

σὺ δὲ ὡς Ἕλλην ἐχεῖνος παραξεσθεὶς τὸν ταρσόν, εἰς τὴν χαρ- 

δίαν μ- ἐμηβοι ἀνήνεγχα: χαὶ βαθεῖαν πεποίηκας τὴν οὐλήν. 

μν »Ἥ" »»᾿ ΜΣ δι τᾶν, οὐκ ἐκ τοῦ σώματος ὁ σπουδαῖος ἀνή ἥρ, ὥς περ 

οὐδ᾽ ἐκ τοῦ Στ ὃ πυρός, ἀλλ ἐκ τῆς ψυχῆς χαραχτηρίζε- 

σῦχι εἴωθε τὸ γάρ τοι σῶμα τοῦτο, ὁ ἐς ἐν πολιτιχὸς βίος, ἵνα 

μὴ τὸν ἜΣ αὐυστιχὸν λέγω, ὥς περ ὄστρεον προσπλάττει τῇ 

Ψυχὴ καὶ συμφύει, ὁ δέ γε φιλόσοφος, ἌΣΥΑΣΣ μόνον ἔξωθεν, 

διαιρῶν ἐχεῖθεν ὁπότε βούλοιτο, ὥς περ οἱ περὶ τὸν σῖτον τοὺς 

λεγομένους ἀνθέρικας" ὅθεν οὐδὲν αὐτῷ μέλει τῆς ἔξωθεν εὐ- 
Α ᾿ . ἊΣ ᾽ Α 

οὐδὲ σχωφθεὶς περὶ τὴν πλάσιν ἀλγεῖ. ᾿Αλλὰ σὺ 

περιττὸς εἶ, ὥ; γέ μοι ἔδοξας, ὥς περ οἱ χαρίεντες τῶν χιθχ- 
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διω . ΜΒ Ἢ ΝΥ , ΕΣ αν τες ἐ ᾿- "λλὰ 

τῳδῶν οὐ τὰς χορδὰς μόνον ἐντείνοντες μουσιχῶς, ἀλλὰ χαὶ 

τὴν κιθάραν χαταχοσμοῦντες τῷ δέ γε ᾿Απόλλωνν ἣν ὁ μῦθος 

προσπλάττει χέλυν ἀπὸ τοῦ τῆς γχ 
, ᾽ , ἈΝ , 

ἐλώνης ὀστράχου διωργανώθη, 
Μ » χαὶ οὐδὲν διέφερε τῷ μουσηγέτῃ εἰ τὸ ὄργανον αὐτῷ ἀφελὲς 

» “- 

ἦν τὰ γέ τοι χρηστήρια, ἀφ᾽ ὧν οἱ τῆς ἀληθείας σπινθῆρες 

καὶ ἡ τοῦ μέλλοντος πρόγνωσις, ἐν χιττοῖς χαὶ δάφναις χαὶ 
“ -." Α ,ὔ ΕΠ ’ὔ Α » , 3 "- 

τριποδιχοῖς λέθησι τὴν τέχνην ἐδείχνυσαν, χαὶ οὐδὲν παρὰ ταῦτα 

τὸ ἐνθεάζειν ἠλάττωτο: τὸ δὲ τὰς οὐρανίας ἡυῖν περιφορὰς 
δ " “- » , -" δειχνῦον μίμημα τοῦ παντός, ἐχ ξύλου κατασχευάζεται τοῖς 

΄ 

πολλοῖς, καὶ οὐ ἘΝ ὕλην χαχίζομιν, ἀλλὰ τὴν τέχνην θχυ- 

νάζομεν. ᾿Αλλὰ τὸ φίλαυτον, ἀλλὰ τὸ πάντα οἴεσθαι, ἀλλὰ τὸ 
ι 

χαὶ τοῖς εὔνουν: τῶν ὑποδημάτων τρυφᾷν «ἢ οτχύτην σξε 

περιωπήν, ὥνα καταλλήλως τὸ ἀβοόξυδι ε 

Εἰ δέ τίς σοι ἀληθῶς τὴν ὕόριν προσήνεγκλε, τί ἂν ἐποίησας, 

ὁπότε οὕτως σχωφθεὶς μετὰ παιδιᾶς οὐχ εὐμενῶς τὴν χάριν 

ἐδέξω; ἀλλ᾽ ὥς περ οἱ ἀθρόως πληγέντες: τὰς μήνιγγας, ἄφωνος 
᾽ Α ,ὔ τὸ " Υ͂ Ἁ 

εὐθὺς γέγονας, χαὶ τὸ χρῶμα ἠλλοίωσας φιλοσόφων δὲ παι- 

διαῖς οὐδα!ο οὗ ἐντετύχη) οὐδὲ ταῖς ᾿Αγησιλάου χάρισιν; ἀλ- χας 

Χ' οἵγε τῶν συγγραφέων δρ υϊοεωνοξ, χαὶ βιόλίχ τοὺς ἐχείνου 

λόγους πεποίηνται, καὶ φέρεται τοῖς πολλοῖς πυχτίον παιδιᾷ: 

οὐδὲν ἔλχττον εἰς ψυχῆς ὄνησιν, τῶν Χρυσίππου συλλογισμῶν. 

Τὸ δὲ ἐμὸν ποῦ τίθη: πρὸς τὸ σὸν παρχοάλλων; ἀλλ ὁρᾷς 

ὅπως πράως ἔχω περὶ τὸ σχῶμμα, καὶ τότε διεχύθην εὐθὺς 

αὐτοῦ ἀχούσας ἢ ἐσχυθρώπασα; 
“» ᾿ Ἁ ᾿ ᾿ 11 "᾽ “ὦ ’ὔ 

Εἰ μὲν οὖν ἐντεῦθεν τεθεράπευταΐ σοι τὸ τραῦμα, ἔχεις τὴν 
᾿ 

᾿» Α ᾿ , ΄ ᾽ ᾿ ΄7 ε κ ἐπιστολὴν ἀχεσώδυνον φάρμαχον, εἰ δὲ μή, ὡς ἡ μαντιχὴ 
" «Θ ῬἘ Γ ᾿ 

ἐχξίνη πηγή, ὥς περ σχω φβῇεὶς τὰς ὀφρῦς συνῆξας, οὕτως ἐπαι- 

νεθεὶς διχχ ἦθητι:" ἐγὼ δέσοι τοῦτο προσθήσω, ὃ πολλάχις ποιοῦ- 
, 

μαι περὶ τὰς ἴριδας ἐχεῖνχι γὰρ δῦσαι χατὰ τοῦ βυθοῦ, οὐχ 
ἐθὴ» ἀνῶν γὼ δὲ πο τῷ ὄονιθ: ) χε ευθυς ἀνχνήχονται, γὼ ὃς προσπαίίων τῷ ορνι!, τὴν τῆς 

οοδε ἡτ 7 ποθ "1 ἐζ ρχιώπητ “αὶ εὐθὺ: ῳεις ῦ μορφῆς χυτ ἀπονλυμαςω ὠρλιυτητα, καὶ εὐὔυ: αἀὐξισὶ τοῦ 
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[4 ε « 7 

βυθοῦ" πῶς οὖν έγω τὴν ἐπῳδήν; ὡς καλή μοι, ὡς ὡραία ἡ 

ν ἀναστρέψας ἐρῶ, ὡς θαυμάσιός μοι τὴν μορ- [Ὁ ΓΝ μι μοὶ -ὦ (ἡ. -. [Φ] [ ΒῚ [ΦἹ ςοὶ 

18, [[Ἀνεπίγραφος, περὶ ἀσηχρητῶν.] 

Α΄. ᾿Εγὼ πολλάχις τῶν θείων ἀχούων χρησμῶν, τῶν ἐνταῦθα 

ἐξς ᾿ Ὶ - ἵ Ὶ Ν ι Ξ πράξεων, χρηστῶν, ἢ φαύλων ἐς τὸ υέλλον ταμιευ)ομένων τὰς 
Α 

ἀντιδόσεις, ἐχπλήττομαι ὴ ἐνορῶν ἐν τοῖς λόγοις τὸ ἀληθές" 

“ἍἋ 

» ΦὌ Ω » “ , 

δει γάρ, ἐπεί περ ἡ τῶν ἀντιδόσεων διαφορὰ τῷ μέλλοντι βίῳ 
.« κ ᾽ “ὦ Ἁ λαχται, μὴ κἀνταῦθα ἢ τοὺς πονηροὺς κολάζεσθαι, ἢ τι- 

οΙ ι τοὺς ἀγαθούς νῦν δὲ τῶν ἐχεῖθεν Ἠλυσίων πεδίων, ἕνα 

ροσίας τε χαὶ τοῦ νέκταρος, πολὺ τὰ ἐνταῦθα 

τίμια, ἐκείνων ὑψηλότερά τε χαὶ τιμιώτερα, αὖθις δὲ τοῦ Πυρι- 
» ᾿ 5 

φλεγέθοντος, καὶ τοῦ Κωχυτοῦ, καὶ εἴ τίς ἐστιν ἕτερος ποταμὸς 

βορθόρου ἀνάπλεως, χαὶ τοῦ ἐν τῷ στομίῳ χάσματος, τὰ ἐν- 

ταῦθα δεινὰ βαρύτερά τε καὶ χαλεπώτερα. Καὶ οὐ τοῖς ἑτέρων 

λόγοις ὑπαχθεὶς πρὸς ταύτην ΙΝ ἤλυθα τὴν διάνοιαν, οὐδέ τινῶν 

τραγῳδίας ἀποδυρομένων μοι ἢ θρήνους, ὧν ὁ παρὼν βίος γεν- 

νήτωρ χαὶ παροχεύς, ἐς τὸν παρόντα λόγον ἀπηυτομόληκα, ἀλ- 

λ᾽ αὐτὸς πειραθεὶς τῶν ὃξςινῶν χαὶ οἴχοθεν ἔχων τὰ παρα- 

δείγματα. 

᾿Επεὶ γὰρ πονηρᾷ τινι μοίρᾳ χαὶ καχοδαίμονι, τῇ καὶ γεν- 
: 

νησάσῃ χαὶ θρεψαμένῃ με, τῷ τῶν ἀσηχρῆτις ἐνηριθυνήθην χορῷ 
ῃ 

7 » Ε. ᾿ 2: 2 -φ δὰ ἜΨΙ ΡΞΣ » “ ᾿ 

χαὶ τῆς ἐκ τοῦ δουλεύειν ἀνεπλήσθην χαχώσεως, ἔγνων ὅσῳ τὰ 
» - «. ,ὔ -- 2 -ὧῬ. 

ϑρμβλούμανα χολχστήρια τῶν ἐνταῦθα ἐπιπόνων χαταδεέστερα᾽ 

χαὶ μὴ μέ τις οἰηθείη πᾶσχν τὴν ἐνταῦθχ χάχωσιν τῶν ἐχεῖθεν 
. -“»» γ- ΠΥ .) " » ' . 3 « “- ὑπεραίρειν δεινῶν σφαγαι γὰρ ἴτως χαὶ ἀνχοχολοπισμοί, καὶ 

. “΄ » Α Α δ 5» 

ἀποτυμπανίσεις, πρὸς τὰ ἐν ἅδου συγχρινόμενα δείματα, ἀσυγ- 
" » 

κρίτω: ἐχείνων ἔλθοιεν δεύτερα᾽ τῆ: δὲ τῶν ἀσηχρῆτις δουλείας 
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οὐκ ἔστιν ὅς τις εἰπεῖν ἔχοι τὸν τῆς ἧς γεέννης ὑπερχεῖσθαι φῳλογ- 

νταῦθα οὐμαν ἀνιχρότερον, ἢ βέρότρρον: 
΄ ε ᾿ 

ἐ 

Πρῶτον μὲν γὰρ ὑπερπληθὴς ἡ ταλαιπωρία καὶ ἡ πρὸς τὸ 

γράφειν σύνεσις, ὡς μήτε τὺ οὖς χνᾶσθα, δύνχοθαι, τοῦτο δὴ 
΄-. 

τὸ λεγόμενον, μήτε τὴν χεφαλὴν ὑπερᾶραι, μὴ ποτοῦ χατὰ 

χαιρόν, μὴ βρώσεως γεύσασθαι, μὴ τὸ σῶμχ χαθᾶοχι λο' ἐαιρόν, μὴ βρώσεως γεύσασθαι, μὴ τὸ σῶμκχ χαθᾶρχι λουτροῖς, 

εἰ μή τις τοῖς ἐκ φύσεως φήσειεν, ἱδοῶσι φημὶ βία τοῦ “ 

που χαὶ τῆς χε φαλῆς χατῦρρ ἔουσιν " ἔπειτα ὡς με ἐγάλη ἡ μερν 
’ ι Ω ε Π 

ἀντίδοσις" ὕόρεις, ἀπειλαί, παροράσεις, καὶ τάλλα ὧν οἱ τραγιχοὶ 
» ᾿ ; » 

δαίμονες χορηγοί" ἄφθονα γὰρ πάντα ὥς περ ἀπό τινος πηγῆς 

τῶν χαχγῶν ἀποστάζοντα οὐχ ἔστιν ἀνόνευσις ἐν ἡμῖν, οὐκ 
ι - 

ἀπαλλαγὴ τῶν χαχῶν, ἀλλ ὁσημέρα! προστίθετα! ταῦτα, χαὶ 

ἐπαυξάνει, χαὶ πληθύνει τῆς ἀθυμίας ἡ θάλασσα, ὥ: περ πο- 

ταμῶν εἰσθαλλόντων χαὶ πλημμυρούντων αὐτῇ. Καὶ μέχρι μέν 
ἐὰ “- ’ Ἁ »ο“ὩῸῸὉ Ὁ» “0 

τινος φορητὸν ἡμῖν ἐδόχε. τὸ πρᾶγμα τῇ τῶν προξστώτων 

χαχίᾳ λογιζομένοις τὸ πᾶν, ὡς; μὴ δὲ τῶν ἄλλων ἀπηλλαγμέ- 
ι 

,“ Ξ δὺ “Ὧν ,» φισι ἤ, πιρρ ἐλπὶς ὁπέθ λπέπ »» Ω γοις παν]τη τῶν συμφορῶν" χαὶ τις ἐλπὶς ὑπεῦχλπε πως ἡμᾶ 

χαὶ ἀνεζωπύρει, χαὶ τὸ πολὺ τῆς ἀθυμίας βάρος ὑπεχούφιζέ τε 
ΩΝ ᾽ ᾿ -- ἮΝ » -ἪὟ 

χαὶ ἀπεχρούετο, νῦν δὲ καὶ τὸ τῆς ἐλπίδος ἀπῆλθε φάρμαχον, 
-᾿ ἱ 

χαὶ ἐς τὸ ἄπορον τὰ τῆς συμφορᾶς περιγέγονε, τοῦ χρατοῦντος 

ἄναχτος, ποταμοῦ δίχην πλημμυροῦντος τὰς χάριτας χαὶ πᾶσιν 

Σπιοροέοντος ἀφθονώτατγ, ἡμῖν δὲ οὐδὲ χατὰ στράγγα νεχάζοντο: επίρρξον τος αφ [9 οτ νν.... Ἢ. [᾿ ᾽ωθς ἁ Ψ ν᾽ Ύ ὩΞῈ χῳ0 . -’ 

Τί μοι Προμηθεὺς χολαζόμενοξ, ἢ Τάνταλος τὸν ὑπὲρ χεφα- 

λῆς λίθον φοθούμινος ἢ ἐν μέσῃ πηγῇ στερούμενος τοῦ ποτοῦ, 

τὸ γὰρ ληρῶδες ἐῶ τοῦ ᾿Ιξίονος ὁ υὲν γάρ, εἰ καὶ τὸ ἧπαρ 
Ρ̓ 

περιεχείρετο, ἀλλὰ μεταοολὴν ἐλπ τίζων τοῦ πράγματος ὑπεχου- 

ετό πως: τῆς ἡνννας χαὶ μέντοι χαὶ ὧν ἤλπιζεν, οὐ διή- 
»γῸ “8 «ζῶ Διΐ τὴ -᾿ Θέτο 2.7} ! “στῆσαι ς σ " " "γοτῖξε, τῷ ιι τ πρὸς ΤῊΝ ἐτιν οϑ μὴν μαντευσάμιενος, χὰν- 

τεῦθεν τῆς τιμὼ νὴ ς ἀπολυθείς ὁ δέ, εἰ χαὶ υνήτε τοῦ ὕδατος, 
“ -“ ΄ .Ι - - - ΩΣ “ ; , 

μήτε τῶν ὑπὲρ χεφαλῆς μετεῖχε χαρπῶν, ἀλλ᾽ οὖν ταῖς ὀσφρή- 
-“΄ ’ εὖ δί ι. ᾿ ἃ ΄ 

οοι τῆς. τουτῶν ευῶώϑιχς ἀπέ ᾿ξ, αὶ τὸν ὀρηαλμὸν ἐστιὼ"- 

φ. 1θ5. 
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ξ ἴγεν ἀντὶ τοῦ φάρυγγος εἰ δὲ χαὶ τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς μενον εἶχεν ἀντὶ τοῦ φάρυγγ ἰ δὲ χαὶ τὸν ὑπὲρ χεφαλῆ 
ἕ 

φήσειας λίγον, ἀλλὰ μέχρι δέους κἀνταῦθα τούτῳ ἢ συμφορά" 

ἔστι γάρ, εἴπερ χαὶ ἀληθὲς δοίημεν, οὐ πείρᾳ, ἀλλ᾽ ὑπολήψεσι 

χολχζόμενος Σ 

Ἡμεῖς δὲ ὅλῳ τραχεῖ λίθῳ καὶ πάντοθεν ἀχίδας ἔχοντι, δει- 

νῶς τιμωρούμεθα, χαὶ οὐ χαταφερόμενον ἀποφεύγομεν, ἀλλ ἐπι-, 
" - » ’ "» ἣΝ 4 ΕῚ 

χείμενον ἀποθαλεῖν οὐ δυνάμεθα: ἐσταυρώμεθα δὲ οὐχ ἐν Καυ- 
" ΕῚ 

χάσῳ, ἧττον γὰρ ἂν ἦν τὸ δεινὸν "μὴ ἔχοντες θεατήν, ἀλλ᾽ ἐν 

πόλει μέσῃ, ἵνα χαὶ πορὰ πάντων γελώμεθά τε χαὶ ὀνειδιζώ- 

ΕΣ Καὶ ταῦτα, πῆλεδα οιοῦτον ὃς Ξδραχότες δε! ινόν, οὐ τὰ τῶν 

χρειττόνων τοῖς μέροψιν ἐξαγγείλαντες, οὐ τὸ πῦρ ἐν νάρθηχι 
’ ς -" 5 . 

᾿ὐρήθυκοι ἵν᾿ ἐξαπατήσωμνεν βελτίονχ φύτιν ἡμῶν, ἀλλὰ χαὶ 
"» ἔν ΣΤ ι “ο 7, ἐε-" Ὸ ῥ, ι 

μούσαις ἐντραφέντες καὶ τῷ λογίῳ ᾿Ερμῇ χαθομιλησάμενοι, καὶ 

πολλάχις ἐν τῷ ᾿Ελιχῶνι χορεύσαντες, χαὶ οὐδὲ τοῦτο εἰπεῖν 

ἀποχνήσαιμι, ὡς καὶ Καλλιόπη τὸν ἑχυτῆς μαζὸν ὑποθεμένη 

ἡμῖν, τὸ καθαρὸν τῆς γνώσεως ἐχορήγησεν. ᾿Αλλ ὥς περ κακιῶν 

τινων κολάσεις ἀποτιννῦντες βχλλόμεθα πάντοθεν καὶ τιτρω- 

σχόμεθα χαὶ ἐν χόποις ἐσμὲν ἀνθρώπων" καὶ ἵνα μιχρὸν τὸ 
ΝΎ ὯΝ “»"-" "ἶ . ᾿ ἤ ἐκὰ , ᾿ ἤ . τοῦ Δαυῖὸ μεταλλάξαιμι, καὶ μόνοι τῶν ἄλλων ὑεμαστιγώμεθχ 

ὡς γὰρ ἐν εἱρχτῇ ( συγχλειόμεθα καὶ φύλχξί τισι πάντοθεν 

φυλαττόμεθα, χαὶ πολλαῖς κολάσεσι καὶ ἐρρίτν. ταλαιπωρού- 

μεῆα: αἱ δὲ βασιλικαὶ χάριτες μέχρις ἀκοῆς ἡμᾶς θέλγουσιν, 

ἢ μᾶλλον ἀνιῶσι βαρύτερον. 

Εἰ μὲν γὰρ ἰσοτίλμως ἅπαντες σὺν ἡμῖν τῶν καλῶν ἀπεστέ- 
᾽ « Ο ΨΕῚ ,ὕ ᾿ ε 

ρῆντο, οὐχ ἂν οὕτω χατοδυνώμεθα, τὸ δ᾽ ἐχείνους μὲν καὶ ὑπὲρ 

κόρον πλουτεῖν, ἡμᾶς δὲ τ τῇ καμίνῳ τῶν συμφορῶν χαταφλέ- 

γεσθαι, τοῦτο πάντων δεινότ ἐρόν τε χαὶ ἀνιαρότερον " οὐδὲ γὰρ 

ἔχει παραμυθίας τοῦτ᾽ ἀφορμήν, ὅτι τοῦ ποταμοῦ πλημμυροῦν- 
" ἐγὼ “κα ΨῪ »».» »α» . ᾿ 5 ΄ τὸς καὶ τῆς πηγῆς Ἴ πηγαζούσης, χαὶ τῆς θαλάσσης περιχλυζούσης 
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τοῖς χύμασι), ἡμεῖς μόνοι τῶν ἐν αὐτοῖς ῥευμάτων ἀμεθεχτοι. 

Αἰθίοψ ἀρρύεται πόρρωθεν, ἄλλος ἐξ ᾿Ινδίας ἀπολαύει τῆς χά- 

ριτος, τῷ Σχύθῃ καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ φάρυγγος ὃ τῆς πηγῆς 
ὔ 

πρὸ: τοῖς χείλεσιν αὐτῶν χαθη- 
"- Ε 7 ε - Ἁ 

πλοῦτος ἀνήνεχται, ἡμῖν δὲ πὶ 

μένοις ἐσπάνισται πάντα, χαὶ οὐδ᾽ ὡς αἱ Δαναΐδες ἐς τετρημένον 

χὰἂν ἀντλῆσαι πῖθον χατηξιώθημεν, ἕν εἴπως τῆς ἀντλίας κα- 

τετρυφήσαμιεν 
Ἔ τεῦθ ΄ , Ἑ ὃς ᾿Ξ ῷ Χχ λΖ Ξν ἣν “- ᾿ “' ΄ 

ντεῦθεν ὁρμώμενος δευτέρας χολάσεις οὐ δέχομαι, χἂν ὁ 

μέν, θασανιστὴν ὑπόδοιτο σχώληχα, ὁ δέ, πυρὸς ῥύακας, ἐκ 

ἃς ἐχούσας τῆς ῥύσεως᾽ ὁ δὲ σχότος 

βαθύτερον, ἢ τί ἄλλο φοθερώτερον καὶ δειμχτωδέστερον - καὶ 
-ξ 

φλογὸς γάρ, καὶ σχότους, χαὶ σχώληχος ἡ τῶν ἀσηχοῖτι: ὑπὴη- 

ρεσία βχρύτερόν τι χαχὸν καὶ ἀνιαρότερον" ὡς λίαν δὲ θυμῆρες 

τούτοι: χαὶ τὸ χλητώριον! ὥς περ γὰρ ἐν στενῷ τινι χωρίῳ χαὶ 

"ἡ τινὰ διέξοδον ἔχοντι συγχλειόμενοί πως χαὶ συσφιγγόυινοι ἴη ᾿ ὁ “ ἴω πων τὸν νῶς “ φιγγορ ᾽ 

, » ρ ᾽ "ππ 
πιέζουσί πως ἀλλήλους καὶ χαταθλίθουσιν ἐπὶ πλευραῖς χείμενοι, 

ὥς τε χαὶ τὰ δάχρυχ ἀκουσίως τῶν ὀφτθχλμῶν ἀχοντίζεσθχι, 

χαὶ τὸν σίελον ἐχπίπτειν τοῦ ἘΡΟΝΣ χαὶ ἵνα τὸ δυσφημό- 
Ὁ - Ν ᾽ »κἕδ ᾽ ἃ. : , 

τέρον εἴπω, καὶ τῆς πυγῆς τὸ ἀφόδευμα" ἐντεῦθεν Ὥπαρ τοὺ- 

τοῖς συνθλίδεται, χαὶ σπλὴν συγκεχόλασται, χαὶ ἡ καρδία συμ.- 

χεφαλὴ ἰλίγγου καὶ δίνης πληροῦται, καὶ τὸ ς.- τ πέπνιχται, κα 

ἀσῦμα ἐπιλεῖπον πνιγηρὰν αὐτοῖς ποιεῖ τὴν ἀναφοράν. ᾿Αλλ εὐ- 
. 

φραίνουσ! τὰ παρατιθέμενα, εἴποι τις ἂν ἴσως" ἀλλὰ βχθαί, μὴ 

εἴπης, μὴ γρύξης ς, μήτε τῶν ἰχώρων τοῦ ᾿Ιὼό ἀναμνήσης, μὴ 
΄“Φ ᾿ “ὖ΄ὋἋΝ “οἦ 9 , “Ὁ 

δὲ τῶν ἐν δου γεχρῶν! ἀποπνιγήσομιαι γὰρ χαὶ μόναις ταῖς 

ἀναμῥήνφεξε: Εἰ οὖν οὕτω τὰ πρὸς τέρψιν ἡμῖν υεμιηχανημένα 

ῶ" βχρύτερα πάσης χολάσεως, τὰ λυπηρά, ἐντεῦθεν εἰχάσειχς 

βουλόμενος. 
’ Με ᾿ ι ᾿ " , ͵7 ι ᾿ , 

Β΄. Ἔοικεν ἡ περὶ ἑχυτὸν ἑκάστου φιλοτιμίχ καὶ τὸ φίλαυ- 

τὸν, μεγάλων ἀρχὴ χαχῶν γίνεσθαι: τοῦτο δὲ πολλοῖς μὲν χαὶ 

ἄλλοις παράὸς ξειγμα ἱκανῶς ἀποδέδειχται, οὐχ ἥκιστα δὲ ταῖς 
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τῶν ἀσηχρῆτις περὶ ἑχυτοὺς οἰήσεσι χαὶ φαντασίαις ἀλόγοις " 

οἱ γὰρ ὡς πρός τινα κανόνα, τὸ δίχαιον ἀποθλέποντες, ἐντεῦ- 

φΦ» [0] - ἡ ὃ διανεμητικὸν ὡρίσαντό τε χαὶ ἐτυπώσαντο᾽ ἀλλὰ μέγα 
᾿ 

τι περὲ γαίας ̓ὐαρηῤῥῥῃμμν. οὐκ ἴσῃ ΡΩΝ ἀλλ ἕκαστος 

ν᾽ . ῶ»- - Σ] τῇ ΚΕ Ὁ ́συ-Ἐ ῷ « Ἶ τ 
-Ὁ 

[Ἀν] [0] σοὺ ἊΨ ΟΡ ὩΣ" δ 9 Ὁ [ο »», [ω δέ 9. - «ἢ ἘΨΙ ψ Ξ] Ὁ] τς Ο ἢ Ο Ἧ ΒΩ ὃς -“ 0) ΓἝ εν 
ἢ 

7 
«, 9 ς Α 

“ς ἀντείχετο" καὶ ὁ μέν, τὴν περὶ τὸ 

Ἀγακ, ΙΑ σ- Σ ΘΕ λό νος Ξ κεῦὴθ ᾿ 2 κς Ὁ ἜΕΝΟ Υῦ ράφε ιν ὀξύτητα προοαλίλομενος, ἐντεῦθεν τὸ ἰσχυρὸν ἔχ 

ᾧετο- ὁ δέ, τὸ περὶ τὴν γνῶσιν ὑπερέχον προτεινόμενος, τῷ 
8: ἣζ»Ψν ’ 7 “ῳ 7 » ἔς 5 ι 

χατ ἄλλό τι χρείττονι τῶν πρωτείων ἀμφισθητεῖν ἔσπευδε" χαὶ 

ὃ μέν, ΠΡῸΣ σώματος χαὶ τὸ περὶ πάλην προΐσχετο ἐπιδέ- 
ΕΟ » ε Ἂ» -" μ ᾿ ς δέ . Ὁ , 

ξιον, ὁ δέ, τὴν εὐστρῇ οφία: ΟΣ γλώττης, δι. , τὸ ΡΒΟΒΕΝΕΝΗ 

. ἘΞ  ΑΝΝ ΡΖ »Ρ̓ »Ὺ ΄- ΕΞ γφ »“» ὁ δέ » τε χαὶ ἀγοραῖον, οἷος ὁ Σχμοσατεὺς Παῦλος; ὁ δέ, "τὸ «κατὰ 

χρόνον πρεσθύτερον, οὐχ εἰδὼς ὁ τάλας ὡς πε ἐν ὕλῃ θηρίχ 

πολὺ τῶν ἐκεῖσε μονχζόντων πρεσούτερα, χαὶ οὐ διὰ ταῦτα 

χαὶ τιμιώτερα " χαὶ ἄλλος, ἄλλο ψυχῆς, ἢ σώματος πρ 

μενος πλεονέχτημα, ἐντεῦθεν τὸν κατὰ πάντων ἀναδήσασθαι 

ἐδούλετο στέφανον. Πολλοὶ δὲ καὶ προτερημάτων ἀποροῦντες 
4 ᾿ “ὡ7« 3 τῷ» Μ 

ἀπὸ τῆς ἐνχντίχς ἕξεως τὸ νίχος ὑπενοσφί ἰζοντο οἷον πολυπο οΧγ- 

ὑοσύνης πραγμάτων χαὶ τῆς περὶ τὴν μδόνν αν λέσχης. 

)εν πῦρ ἔριδος ἀνήφθη πολὺ καὶ μάχη τις ἀδιάχριτος, 

ἢ μὸν ὁ Φασουλᾶ: βοῦν οὐχ ὁ 

παλαιότερος ᾿Αχυρᾶς, οἱ δθ χ χρό νου διχλλάχταις χὰ ΠΡΡΝΗ τοὺς 

εἶναι ἀποχεχλήρωται᾽ ἀλλὰ τὸ τῶν φρενῶν ἐλλεῖπον τὰ ἐκ τοῦ 

χρόνου πρεσθεῖχ ἀνέκοπτε χαὶ τοῖς λοιποῖς, καὶ οὗτοι παρᾶ- 

πινησίως: ἀντί ΕΝ " τί οὖν τὰ ἐντεῦθεν; γόοις χατ᾽ ἀλλήλων, 

χρυπτῶν πραγμάτων δημοσίευσι " 
" ) 

ἤ ’ὔ ε ͵ 
ν᾿ “ 

", πολιά, οὐχ ὁ 'χατὰ σύνεσιν ὑπερξ 

χαὶ ΕΎΗΜΗΝΗ οὐ νεότης, οὐ 

χων, οὐχ ὁ χατὰ γνῶσιν ὑπερ- 
«“«φῳ΄΄" τῷ “0 ᾿ ᾿ 

βχλλύμενος, τῶν ὑήρξων ἀπηλλάττοντο ἀλλὰ πάντες ἐπίσης 
ἊΝ ᾿ς « ἮΝ 7ὕ 

ὀγειδισμοῖς χαὶ λοιδορίχι; ἐπλύνοντο. Ὃ μέν τις εἶπε τὸν σύν- 

τροφόν, ἀνόητον γέροντα λα (ὧν ἐχεῖνος τὴν ὕορ ιν ἐδιπλασίχόε, 
“ ι ᾿ ΓΟ - 

χαὶ τὸ χχχύηθες καὶ πολυπραγμον πρϑαείςη δὴν χακοηθέστα- 



ΠΕ Ὰ Ὑ ἃ ἀλλχ: ᾿ς 5δῆ 
ι ΘΑ ΄, Α « ͵ 9 ἢ Μ 

τον χαὶ πολυπραγμονέστατον τὸν ὑοριχότα χαλεσας. Οὗτος τὸν 

λόγον αἰσχίστοις ἐδεξιώσατο πράγμιχοι, χεῖρα σιδηροφόρον χατὰ 

τοῦ φίλου ἀνατείνας ὁ ἄθλιος, χαὶ πυγμῇ παίσας, καὶ λὰξ 
Α ΄“Φ -ρ ᾽ὔ » “ » - 

χατὰ τοῦ χενεῶνος λίχν χὐθαδῶ: ἐναλλοόμενος. 

, - , ΞΕ ω ἼΨΕΝ «- " . ἜΝ ΕΎΨΕ, ,» ᾿Ξ Πάντων γὰρ ἐπίσης μανέντων, χαὶ υηδενὸς φοενήρους εὑρ:- 

σχομένου, πάντα φύρδην ϑυνε ψο χαὶ διεοθείρετο τούτων 

οὕτω γινομένων, ὁ χρηστὸς οὐκ ἦν, ἀλλὰ μάτην ἕκαστος φί- 

λερις καὶ φιλόνειχος ἦν᾿ οὐ γὰρ ἐπ ἄθλῳ προχειμένῳ, τὴν ἰσχὺν 
“ ’ ΕῚ 3 Α ..5 Ν Ε] 

τῶν λόγων ἐδείχνυεν, ἀλλ ἐπὶ πράγματι ᾧ ἀπὸ βωμολοχίας 
ἡ ἄς ’ » “ ᾽ ἢ Ὧ ε 

χαὶ ὕόρεως χαρπώσασθα! οὐχ ἦν. Οὐκ ἠσθάνοντο δὲ οἱ ταλαίπω- 

Π  . ε “π-λεί ᾽ν), “ἡ “- ἋὁΨ ἈΟΗ φ. ᾿ “ . ΟΣ ὃ Ἃ ἴ Ὁ ρο: ὡς οἱ πλείους αὐτῶν μετὰ τοῦ γρυσίου χαὲὶ τῆς ὁὀουλείας 

γὰρ τῶν ὥτων τοῦ πρωτοχσηχρῆτις χαθυλαχτήσα 

᾿ 

ὶ 
ΕΣ “ ε΄ “-“ Ν,ὕὔ 

στερηθήσεσθα: ἔμελλον, χὰν ὁ Πχῦλος οὐ χαταδέ 

ἶ σα 

τεῦθεν μηχανὴν εὑρέσθαι, τὸ μὴ πόρρω Ἰρλτμνω τῆς τά- 

ξεως" ἀλλ᾽ ἄνθρχχας ἀνῆψε κα ἑχυτοῦ. ᾿Οψὲ γὰρ τῆς ὥρας 

λογιχῶς τῷ πρωτοχσηχρῆτι ἐγὼ συγγενόμενος, χαὶ τὴν τούτου 

διάνοιαν ὅπως ἔχοι περὶ τοὺς ἀσηχρίτας θηρώμενος, ἔγνων λῦχον 

εἶναι κατὰ ἀρνῶν, ὡς εὐθέως αὐτοὺς βριρρανσρίὸς περὶ δὲ τοῦ 

Πχύλου ἐρόμενος εἴ τι οὗτος ἀπὸ τῆς γλωσσαλγίας ἀπώνχτο, 
-“΄' 9.9 , 

πῦρ εἶδον ἀπὸ τῆς γλώττης αὐτοῦ χατ᾽ ἐκείνου πεμπόμενον - 
δ - » “ . “γος Ἶ " Υ͂Σ. » αὐ Δ ΨΡΟ δ κα ; Ἂ. Ἢ “- ἔφησε γάρ, ὡς ὁ καταρχτότατος οὗτος ἄνθρωπος χαὶ τὴν γλῶτ- 

ταν ἀπαίδευτος, χαὶ τὸν νοῦν ἀσύνετο:, χαὶ τοῦ συλλόγου 
, " ι ἢ ! ἐρ δὶς ῃ ἐποολαν  ψ[οὃ τ ἀν ας, ἐλ δ: 

ταραχτῊς, χαὶι ϑτὴν ψυχὴν ἰξφ ἄρμινος, χα Οἷόν κυχξῶν τῆς 

-» ', ! «νῶν Ὰ "» Ξ Ξ ΡΨ ἦ ΣΩ δ, ἃ 3 
των συντρόοφῶν ψυχῆς, Ἢ ανεμος: απο τις καταρραλτοις εμ- 

πίπτων χύμασι, καὶ τοῦ χρυσίου στερηθήσεται, χαὶ δημευθεὶς 

ἀτιμίαν μεγίστην ἀτιμωθήσεται. 

14, ᾿Ανεῖ επίγρ αφος. 

Καὶ ὁ λύχνος, εἰ μή τις αὐτὸν τῷ ἐλαίῳ ἐπ ἄρδοι, τάχιστ᾽ ἂν 
Ἷ . ἃ “ ᾿ , ᾿ ρ - πάντως ἀποσοεσθείη, χχαὶ τὸ τῆς ἀγάπης φῶς, ωὲ μὴ συνεχῶς 
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οἱ χεχτημένοι ἀλλήλοις ὁμιλοῖεν ἢ παρόντες, ἢ ἀπόντες; τοῖ; 

γράμμασι, “κινδυνεύσῃ ἂν ἀπομαρανθῆναι. Ἔνθεν τοι καὶ ἡμεὶς 

δεδιότες, μή ποτε ἡ μαχρὰ ἀπουσία καὶ διάστασις, καὶ τὸ ἐπὶ 

τοσοῦτον ἀνομἴλητον τὸν τῆς διαθέσεως ἀποσθέσῃ πυρσόν, πρὸς 

τὴν παροῦσαν γραφὴν ὡρμιήθημεν τοὺς τῆς ἀνασχαλεύοντες ἄν- 

θρακας, χαὶ τὸ ἐν αὐτοῖς φῶς ἀπομιαρανθὲν ἀναζωπυροῦντε: 

χαὶ οἱονεὶ πρὸς μετέωρον φλόγα ἀνάπτοντες. Ἴδε γὰρ ὅσος: 

διερρύη χρόνος χαὶ οὐ πὰρ ̓  ἀλλήλων ἐφοίτησαν γράμματα, οὐ 

“ ἔχ: 
οήσεις δεξιαί, οὐ σύμοολοα χρηστά" μέμφομαι μὲν ἐμχυτῷ προσί 

τῆς ἐπὶ τοσοῦτον σιγῆς, αἰτιῶμαι δὲ χαὶ σὲ ὡς ἐπίσης σιγή- 

σαντα, χαὶ ἀξιῶ γράμμασι δηλῶσαι ὡς ἔχει τὰ σά ἔχοι δὲ 

πάντως καλῶς χαὶ ὡς εὐκταῖον ἡμῖν εἰ γὰρ χαὶ τὸ τῆς ἀγά- 

πῆς χρῆμα οὐδέποτε ἐχπίπτει, χχτὰ τὸν θεῖον ᾿Απόστολον, οὐδὲ 

τόπου διάστασις λυμαίνεται τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐρρίζωται θάλλει 

ἀεὶ χαὶ αὔξεται, καὶ ἀείζωόν ἐστι τὸ τοιοῦτον φυτόν, ἀλλὰ 

εἴται πάντως χαὶ τῆς διὰ τῶν Ὑραμρόηθο ἀρδείας τε καὶ 

πιάνσεως, χαὶ τῆς γλυχείας ἐπιρροῆς τῶν ναμάτων " ὃ δὴ ποιεῖν 

χαὶ αὐτὸς μὴ ἐλλίποις ὁ θαυμάσιος φβόν νον μου. 

5 

16. ᾿Ανεπίγραφος. 

Καὶ ἔθει ἑπόμενος παλαιῷ ἐκ μακρᾶς τῆς ἀκολουθίας κεχρα- 

τηχότι, καὶ τὸν καρπὸν τοῦ πνεύματος τὴν χατὰ θεὸν ἀγάπην 

ὑμῖν ἐπιδεικνύμενοι διὰ τοῦ γράμματος τὴν εὐλάδειαν ὑμῶν 

ἐπισχεπτόμεθα, χοινωνοῦντες ὑμῖν τῆς τὲ ἐπὶ τῷ συμθάντι 

λύπης, καὶ τῆς φροντῖδος τῶν ἐν χεροίν. Ὑπὲρ μὲν οὖν τῶν 

λυπηρῶν, τοσοῦτον λέγομεν, ὅτι καιρὸς ὑμῖν ἀποολέψαι πρὸ 

τὰ τοῦ ᾿Αποστόλου παραγγέλματα, καὶ μὴ λυπεῖσθαι ὡς καὶ 

οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα: οὐ υὴν οὐδὲ ἀπαθῶς ἔχειν 
, 

λλὰ τῆς μὲν ζημίας αἰσθάνεσθαι, ὑπὸ δὲ τῆς ̓ ῷ. « ψυ 

"ἢ καταπίπτειν τὸν μὲ ν ποιμένα τοῦ τέλους μακαρί- 



ἥν, τ ἘΣ  Θ πμ ν 55 

ζοντες, ὡς ἐν γήρει πίονι τὴν ζωὴν καταλύσαντα χαὶ ταῖ 
4 ἘΞ σ΄ , " , ι 

υεγίσταις παρὰ τοῦ Κυρίου τιμαῖς ἐναναπαυσάμενον. Περι ὃ 

τῶν λοιπῶν ἐχεῖνα παρχινεῖν ἔχομεν" ὅτι προσήκει πᾶσαν | ἀπο- φ. 190. 

θεμένους χατήφειαν, ἑχυτῶν γενέσθαι χαὶ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν 
ΡΞ ᾽ “ Ἷ “᾿ - .“ Α 

πρόνοιχν τῆς ἐχχλησίας διχναστῆναι, ὅπω: ἂν ὁ ἅγιος θεὸς 
ἵ “- σαι "Ὁ , ’ ε σὰ κ 

ἐπιμεληθείη τοῦ ἰδίου ποιμνίου χαὶ παράσχοιτο ὑμῖν χατὰ τὸ 

αὐτοῦ θέλημα ποιμαίνοντας ὑμᾶς μετ᾽ ἐπιστήμης. 

16. ᾿Ανεπίγ γραφος. 

᾿Απείληφχ παρὰ σοῦ περίόλεπτε χαὶ φιλοσοφώτα τε ἄνθρωπε, 

ὅπερ ἐθουλόμιην 3 λαθεῖν: ἐδωδ νειν δὲ οὐ τὴν ἀποδειχτιχήν, 
» ᾿ Δ ᾿ ,ὡδεὰ, : ἌΡΕΣΕ ,ὔ νι Ε " ι ᾿ Α " 

αὐτὸ δὴ τὸ τῆς ἐπιστήμης ὄργανον, ἀλλὰ τὴν σὴν ἐν ἤθει χαὶ 
««» ’ὔὕ͵ 5 » -- Ἁ , » ,ὔ 

λόγῳ φιλοσοφίαν" ἄμφω τοίνυν ἀπολαθών, τὸ μέν, ἐν λόγῳ, 
᾿ ἂ ᾿ Δ ϑϑν: ῃ , ι δέ 2 -“ Α - ᾿ : . “ 

ιζ. τὴν εὐρυθμίαν, τὸ ὃὲ, ἐν νῷ, ὁὀιὰ τῆς πρὸς τὴν ἀπολογίαν 
Φ - “ 

φιλοτιμίας, ἥσθην, πῶς ἂν εἴποις; 
" ᾽ ιν 4 ᾿ ; , --- μὰ .»Ἤ “ 
Εγωγ᾽ οὖν, ἵνα σοι τὸ ἀπόρρητον τῆς ἐμῆς δ ὐρορημὸ ψυχῆς, 

[6] “ἡ 7 ὔ “ -» 
ξ βιολίου χάριν, ἢ τῆς σῆς μᾶλλον ψυχῆς, τὴν προτέραν 

ἐποιησάμην ἐπιστολήν, ἵν εἰ μὲν ἡδέως ὙΓῸΝ 

οὐ τοῦ 

τὸ γράμμα, χαὶ 
Ἁ ᾽ -» ΕΣ ’ 

υὴ χαλεπήνης τὴν ἐπιτίμησιν, τοῖς γνησιωτάτοις εγχαταχρέ- 
- 

ναιμί σε, καὶ μετὰ τῶν ἄγαν φιλοσοφησάντων ἐατήφιμμήαοιμες 

εἰ δ᾽ ἄλλω: ποιήσοις, ὡς φιλοσοφίας ἐφόλχιον ἀποθώμεθα. ᾿Επεὶ 

τοιγαροῦν χαὶ ταῖς χρείττοσιν ἡμῶν ἐλπίσι προστέθειχας, χαὶ 

φιλόσοφον τὴν ἀπόχρισιν δέδωχας, οὐ τοῖς ἐμοῖς θιχσώταις μόνον 
"- ᾽ . ᾿ “» ἊΝ ι {ῃ- τ ι “-“ -“" 

συναριημῶ, ἀλλὰ καὶ προαριθμῶ χαὶ προτίθημι, καὶ τοῦ χοροῦ 
ΕΙ ,ὔ “5 ΜΕΘ δόντα - “ ΡΝ ε δ » 

χορυφαῖόν σς τίθημι, ἵν αὐτὸς ἐς ἐμοῦ πρῶτος μυῇ, οἱ ἄλλοι 
» , ᾽ , 

τελῶνται παρὰ σοῦ, χαὶ διὰ σοῦ μέσου οὐ τὰ τῶν ᾿Ελευσίνων 

μοι ἀπόρρητα δέχωνται, ἀλλὰ τὰ ἡμέτερα θεοφάνιχ. Εἰ γὰρ 

χαὶ χα σοι τὸ ἦθος, ἀλλ ἐγὼ μετὰ τῶν ἡμετέρων 

τάττω, οἷς δὴ χαὶ τὸ χυρίως φιλοσοφῆσα: καὶ τοῦ ἐπαγγέλ- 

μᾶτος ἀξίως προσγέγονεν. Ἕλλησι δὲ ἀσύμοχτα τὰ ἄθη πέ- 

φυχε πρὸς τὰ δόγματα 
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ΒΡΥΤΟ, . “ ἐφιοι. “ 4« 

Δεῦρο γοῦν στῆθι πλησίον ἐμοῦ, μυήσομαι γάρ σοι ἴσως τὰ 

τελεώτερα, καὶ εἰς τὰ χεχρυμμένα τῆς ἐπιστήμης εἰσάξω, ἵνα 

μετὰ τῆς τοῦ ἤθους χοσμιότητος, μᾶλλον δὲ μετὰ τοῦτο χαὶ 

ἡ ἀπόλυτός σοι τῆς ψυχῆς πολιτεία ἐγγένηται" ἔπειτα χαὶ ἡ 

τὸ πα οὔδει α ἀτενεστάτη ἐπιστροφή, χαὶ ἡ τῶν ἐν ἐχεί- μ ἱ 
“ 

ς 

γῳ θεωρου βιθϑὼν ἀμετάπτωτος μετοχή. Καὶ οἷὸδχ μὲν ὡς ἀποφή- 

σειας, τίποτε ταῦτά εἰσιν" ἐγὼ δέ σοι οὐχ ἀναχαλύψω νῦν τὰ 

μυστήριχ, ἀλλ ὅταν ἐντὸς τῶν ἀδύτων γενώμεθα, ἔνθα δή σοι 
᾽ ᾿ “ 2 κὸν [2 ᾽ ; 5 ᾿ δ) ι Π 

οὐ τὸν νοῦν μόνον τῆς ὕλης ἀποχαθάρω, ἀλλὰ ὁὴ καὶ τὴν 

πυρί ὅπως δεῖ τοὺς λόγους μον διδάξω. ᾿Αλλ᾽ ὅρα 
-« δ’ 

ὅπως πάλιν φιλοσόφως τὸν λόγον εἰσὸδεξ ΞὮ, χαὶ μή μοι δυσχε- 

ράνῃης τὸν ἔλεγχον" οὐ γὰρ φιλοσόφων, ῶ ᾽γαθέ, ἀλλὰ χαὶ ῥη- 

τύρων, ὡς οἶσθα, προκάθημαι δεῖ οὖν, ἐκείνως μέν σε τὸν νοῦν, 

οὕτως δὲ τὴν γλῶτταν κοσμῆσαι. 

᾿Εμοὶ μέν, περίόλεπτε κύριέ μου χαὶ ἀδελφέ, εἰς δύο ἡ φι- 

λοσοφία διέσχισται" χαὶ τὸ μὲν αὐτῆς, ἀπαθὲς δοχεῖ χαὶ ἀμεί- 

Χ λιχτον, ὃ δὴ νοῦς μόνος φαντάζεται, τὸ δέ, χοινοπαθὲς χαὶ 

φιλάνθρωπον τούτων τὸ μὲν πρότερον, ἐπήνεσα ὑέν, οὐκ ἠγά- 

πησα δέ, τὸ δὲ δεύτερον, ἔλαττον μὲν ἄγαμαι, ζηλῶ δὲ ΜΝ» 

διὰ ταῦτα ἣν χαὶ γονέας ἐγηρωχόμιησα, καὶ ἀδελφοὺς ἔσ ξερξα, 

χαὶ φίλοις τὸ εἰχὸς ἀποδίδωμι. 

Ἐπεὶ οὖν ἐν τοῖς μάλιστα παρ ἡμῶν φιλλυμένοις καὶ ὁ 

δεῖνα ἐστιν, ἀξιοῦντι πολλάκις συγχκατανεύω, καὶ ἄγοντι ὅποι 
“. » , Ψ' ᾿ ΓΝ “Ὁ - 7 " 3 Ρ ἡ 4 ἂν ἐθέλῃ συμπεριάγομαι, καὶ ἐξὸν ἀντιτείνειν χαὶ ἀποοιάζςε- 

ι 

σθαι, τἀναντία διὰ τὴν σχέσιν δ οἰῶ ὥς τε μὴ θαυμάσῃς ὅτι 
. “- 

φίλος ὦν, πολλάκις σε χόπτω ταῖς περὶ αὐτοῦ ἀξιώσεσιν " ἀλ- 

λ ἴσϑι, ὡς οὐδὲ τοῦτο τὸ μέρος ἀπαναίνεται ἰέραννυ.: .. Εἰ μὲν 
δὰ» 39 ΕἸ κ ,ὔ ι κ 

ΟῸν το Ἀ2ΡΌΧΙΟΤΎΤΩΥ παρ᾽ ἡ ὦν Ὁ 2] χυτὴ, οὐχ ἕξεις; εῖϑξι μη 
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δὲ τὴν ἄσχετον ζωὴν χατωρθώσαμεν᾽ εἰ δὲ τὸ συμπαθέστερον 

χαὶ οἷον δυσωπητιχώτερον, δαψιλέστατον ἐν ἡμῖν εὖ 
Υ 

ι 

δὴ χαὶ αὐτὸς χκεχίνημαι, χαὶ τοὺς φίλους ἐπὶ τοῦτο χινῶ᾽ 

φίλος δέ μοι τίς ἄλλος τοιοῦτος, οἷος σύ; ἀνὴρ οἷον πολλάκις 

αὐτὸς ἐς τὸ ἀχριοὲς χαθεώραχα, ἵν᾽ ἐν βραχεῖ δηλώσω τὸ πᾶν. 

Ἡ μὲν οὖν ἀξίωσις, αὕτη, τὸ δὲ περὶ οὗ πέφυχεν, ἐφ᾽ ᾧ οἱ 

περὶ τοῦ πρώτως ἀξιώσαντος αὐτόθι ἀπεσταλμένοι τυγχάνουσι" 

τὸ δὲ τέλος τῶν παρ ἀμφοῖν ἀξιώσεων καὶ τῆς ἀποστολῆς, 
τ κ ᾽ Σ ᾽ ε ’ 

αὐτὸς οἶμαι ἐπιθήσεις ἁρμοδιώτατον. 

Ὃ τιμιώτατος ἐπίσχοπος τῶν Νουμεριχῶν γράμμα ἐμὸν ἐπι- 

ΧΗ ται, ἐν ᾧ δὴ ἐμφέρεται ἀδικίχ προελευσιμχίων τινῶν, ἣν 
Ἁ 

χαὶ αὐτὸς ἐπεύθοᾶτο, χἀγὼ προσεμαρτύρησα" βουλόμενον οὖν 

με εἰς ἐχδίχησιν διχνχστῆνα! τοῦ πράγματος, ὃ βασιλεὺς διε- 

ρῆσα, ἀναπληρῶσαι τὴν σὴν ἀξιῶ 
« δέξατο- ὃ γοῦν ἐγὼ ὑστ ().. 

ἐνδοξότητα. 

9 7 

19. ᾿Ανεπίγραφος. 

᾽ "ὮΝ Ι| Ἐνδοξότχτε κύριέ μου καὶ ἀδελφὲ περιπόθητε, πολλοὺς μὲν 
αὐτόθι πατρῴους φίλους χέχτημαι, μάλιστα δὲ τοὺς παρόντας 

᾽ 7 5 ΄ὕ ΡΨ Εἰ.,9 ὃ ι ᾿ ᾿ ᾿ 
εἰς γνησιωτάτην χληρονομίχν ὠχειωσάμμην, δι! πολλὰ υϑν χα! 

ἄλλα, μάλιστα δὲ ὅτι χρηστοί τέ εἰσι τοὺς τρόπους, χαὶ χαθα- 

ὑπόδρνον πρός με διάθεσιν διχσώζουσιν " ἔχουσι δέ τι χαὶ συγ- 
᾽ ,» » ᾿ » Α ““΄᾿ “-“ Ὑ γενὲς πρὸς ἡμᾶς, ὥς φασιν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ διὰ τοῦτο υᾶλλον, ἢ 

δι᾿ ἐκεῖνα ἠγάπηνται. : 

Δεομένους οὖν τῆς σῆς ἀντιλήψεως, συνίσ στημί σοι τοὺς ἄν- 

δρας, καὶ ἀντ᾽ ἄλλης τινὸς ἀξιώσεως, τὸ ὅτι φιλῶ τούτους 
,ὕ ΒΙῚ ᾿ . , ι “ῳ Ἃ ᾽ ᾿ Δ ἘΣ ὙΡ. 

προστίθημι. Εἰ μὲν οὖν μέγα τι περὶ ἡμῶν οἴει, αὐτὸ δὴ τοῦτο 

ΜΕΣ, ΒΙΒΑΙΟΘ. κ΄. 17 

φ. 196“. 
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τὸ διχτίθεσθαί μοι πρὸς αὐτούς, εἰς ἐγχωμίων πϑυνωι λήψῃ, 

εἰ δ᾽ οὔ, αὐτὸς τοὺς ἄνδρας δοχίμασον, ἕνα μετὰ πεῖραν ἐπαι- 

νέσῃς ἡμᾶς, ὡς οὐ φαύλως τοὺς προσερχομένους ἡμῖν δοκιμά- 

ζοντὰας χαὶ τοὺς χαλλίστους εἰς φιλίαν ἐχλεγομένους. 

5θ:. ἘΦ ΟΕ; 

εἰ Μὴ θαυμάσῃς, ε δὸς ᾿Αθηναίων χαὶ Πελοποννησίων χαθέ- 

στῆχα " τοὺς μὲν γὰρ χαθ᾽ ἕνα, δι ἄλλο τι χαὶ ἄλλο ἀγαπῶ 

αἴτιον, κοινῇ δὲ πάντας, διὰ Περιχλέχ, καὶ Κίμωνα, καὶ τοὺς 

ἀνέκαθεν φιλοσόφους χαὶ ῥήτορας" δεῖ γὰρ τοὺς παῖδας ἀγχα- 
- “ἃ 

πᾶσθχι διὰ τοὺς πατέρας, κἂν μὴ τοὺς χαρακτῆρας αὐτῶν 
ὃ ΓΝ τ -ο “ ι Α ε 7 » 5 , ΕΣ Ἄ 

ιχσώζωσι" διὰ ταῦτα γοῦν χαὶ περὶ ἑτέρων ᾿Αθηναίων ἠξίωσα, 

χαὶ περὶ τοῦ παρόντος νῦν ἀξιῷ, ὃς δὴ μετὰ τῆς χοινῆς τοῦ 

φιλεῖν αἰτίας, καὶ πατρῷός μοι φίλος ἐστί. Τὸ μὲν οὖν μετὰ 

διχχιοσύνης τοῖς αὐτοῦ προσιέναι πράγμασιν οὐκ αἰτῶ, ποιήσεις 
Α ᾿ς “κ ΕΝ ἜΞῊΞ ἌΞΙ " Ὁ" Ἁ 3 5 -“ Ἔ ι ΓΞ δι" ἀν Ρ' ἣ γὰρ κἂν μή τις παραχινῇ, τὸ δὲ ἐλεεῖν καὶ προσηνῶς ὁρᾷν, χαὶ 
" "“,Ν ὡ » τοῦτο μετὰ τοῦ δικαστικοῦ ἀξιώματος 

Τοιοῦτός ἐστιν ὁ ἀληθὴς φίλος, ἐνδοξότατε καὶ περίολεπτε 

ἀδελφέ, οἷος μὴ ὑπερτιθέμενος τὰς τῶν φίλων χξιώσεις, μὴ δὲ 

βραδύνων περὶ τὴν τούτων ἐχπλήρωσιν " μαρτυρεῖ γάρ σε ῤλέτο 

ὁ τοῦ θέματος χρυσοτελής, ὑπὲρ οὗ ἐγώ σς φθάσας ἱκέτευσα" 

ἐχρῆν γάρ σε, χαλλίστη ψυχή, μετὰ τῶ) λοιπῶν ἀρετῶν χαὲ 

τῇ τῆς φιλίας καταχεχοσμῆσθαι ἀκρότητι, χαὶ μὴ ἐν ταῖς τῶν 

φιλούντων παρουσίαις, πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀπουσίχις τὸ 

χαθαρὸν τῆς ἀγάπης δειχνύειν. Ἢ δὲ παροῦσα γραφὴ ἔστω σο: 
-- » 

χαὶ τῶν προγεγενημέ νῶν ἀνθομολόγησις, χαὶ τῶν ὀφομθγων 

Δ 

ὸ ιέγερσις " ὀφείλεις γὰρ τὰς τῶν φίλων εὐχαριστίας πέρας ὁμοῦ 
᾿ 
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χαὶ ἀρχὴν τῶν σῶν τίθεσθαι πράξεων, χαὶ φθάνειν μὲν τὰ: 

ἀνθομολογήσεις ταῖς χάρισιν, ἀμείοςοθ αι δὲ ταύτας εὐποιΐχι: 

δευτέραις. ἜἜστω οὖν σοι χαὶ αὖθις διὰ φροντίδος ὁ χρυσοτελής, 
. ΕΥΤΙ ε δὲ Ξ 5 ᾽ ΟἿΣ , 5 ,ῆϊ, 

χαὶ Ἢ χχτεθάλου δι ἡμᾶς εἰς αὐτὸν ἄρ οχῇ, ἀνάλογον ἐπίθες 

τέλος. 

᾿Ν Ξ « 
Σὺ μὲν ἔδοξας, περιπόθητΞ ἀδελφέ, φιλικὴν μόνον ἐν τοῖς 

γράμμασι ποιήσασθαι προσαγόρευσιν, καὶ ψιλὰς ἐπιστεῖλαι συλ- 
ς- -“-. ᾽ ΄ "» ,»- 

λαθάς, ἡμεῖς δὲ αὐτόν σε ἐδόξαμεν τὴν φιλτάτην χεφαλὴν 
᾽ » . τ“ » "ὦ » } 

ἀπειληφέναι διὰ τῆς ἐν τοῖς λόγοις εἰχόνος, τὸ πρωτότυπόν σε 

ἀναθεωροῦντες ἄγαλμα" οὐκ οἶσθα γὰρ ὅτι φιλοσοφεῖν πειρῶ- 

μαι, χαὶ πάντα μοι ἀναγωγιχώτερον ἐξετάζεται; Σὺ μὲν οὖν 

εἴς δέ, ὡς ἂν βουλώμεθχ 
᾽ 

ἢ δὲ περδιχείων ὠῶν 

ΖᾺ πολλάκις γράφε, μὴ πολυπ τραγμονῶν, 1 Ἢ ϊ 

περὶ τῶν γραφομένων διανοησόμεθα " ὑ ὑπ 

ἢ γένοιτο ἡμᾶς πρὸς βασιλέα παρρησιάσασθαι ὑπὲρ σοῦ, ἀλ- μη γξ Ὁ. - ἀν "- . ἦν ΡΕῚ ΨἌΑ νῶι » 5 

Χ ὑπὲρ τῆς ἀνέκαθεν πρὸς ἡμᾶς σου γνώμης καὶ διαθέσεως, 

ὑπὲρ ταύτης χαὶ παρρησιασόμεθα χαὶ παρακινδυνεύσομεν᾽ χρὴ 

γὰρ σὲ μὲν τὴν ἁπλῆν φιλίαν διδόναι, ἡμᾶς δὲ διπλῆν ταὐτην 
» ,ὔ Α , » τ "- , ΕΣ ’ 

ἀντιπαρέχειν, ἵνα μὴ δὲ ἐν τοῖς φιλιχοῖς χαθήχουσιν ἔλαττόν 

τι ἰσχύωμεν. 

29, Τῷ ἐπὶ τῶν οἰχειαχῶν. 

Πάλιν ὄχλησις, πάλιν ἀξίωσις, καὶ πάλιν ἐγώ σοι φορτιχός 

τις χαὶ πλημμελής" ἀλλ᾽ οἶδα τίνι ἐπιφορτίζομαι, τίνι ἐπαχθὴς 

γίνομαι, ᾧ υηδέν ἐ ἐστι βάρος παρὰ παρῶν ἐπιτιθέμενον φιλιχῶν, 
, 

ᾧ μηδὲν ἄχθος παρὰ γλώττης ἐπιστοιδαζόμενον εὐνοούσης, 
Α 

οἷχ ΜᾺ τὰ ἐμὰ πρὸς τὴν σὴν ᾿Ατλαντιχὴν χαὶ γιγαντιαίαν 

ψυχήν, χαὶ ῥᾷστα τὰ βόύρη τῶν φίλων ἀχθοφοροῦσαν. Γύμνασον 
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οὖν μοι τὴν σὴν δεξιὰν πρὸς ὑπογραφὴν χαὶ γύμνωσον, χαΐ μοι 
᾿ ᾽ , ὔὕ Ξ Α Ἁ Ἂ ᾿ "ἢ 5.,,Ὸὶ ᾿ ἣ 

τοὺς οἰκείους μοργαρίτας, τὰ σὰ φημὶ γράμματα, αὐτὸς καὶ 

πλάσον χαὶ σφαίρωσον, ἵνα ἡμῖν ὁρμαθὸς ἡ ταῦτα χαὶ περίαμμα 
: ᾿ 

χάλλιστον:" τὸ ὃ αὐτὸ χαὶ τοῖς ὑπὸ σὲ ἐγχελεύου ποιεῖν, ἵν ἐ- 

πειδὴ σφαιρικῆς προσηγορίας ἐμνήσθημεν, σὺ μὲν οὐρανὸς εἶ, 

ἀχριθὴς σφαῖρα χαὶ ἴση, ἐχεῖνοι δὲ ἀστερίσχοι τῷ σῷ περιαγό- 

ὑξνοι νεύματι χαὶ χινήματι. 

24, ᾿Ανεπίγραφος. 

Ι Εἰ μὲν τὴν κέδρον χατατινάσσῃς ἵν ὀλολύζωσιν αἱ πίτυες, 

χαὶ τύπτῃης τὸν λέοντα ἵνα φοσηθῶσιν αἱ κῦνες, ἐπαινῶ μὲν 

᾿ ᾿ ,ὔ “ ᾿ κι , - ε ,ὔ ᾽ δὲ 

τὴν οἰχονομίχν, ζητῶ δὲ τὸ μέτρον τῆς ὑποχρίσεως᾽ εἰ δ᾽ οὐδὲν 
"Νὰ , - » - 3. τ 

ἠδιχηχότα λυπεῖς, ἀδικεῖς μὲν νόμους παρ ὧν τὸ διχάζειν δι- 
,ὔ , νδ ΦΈΡΕ δὲ ᾿ «ὶ ᾿ ι ὔ ε Α 

χαίως πεπιστευσαᾶι, αοιχεὶς ὧς φιλίχν, Ἣν ΧαΞς νομῶὼν ὑυπερτεραν 

ἀντιθῇς" ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ἣν ἀφήσεις τὴν ὀργὴν τῷ νοταρίῳ, οὐδὲν 

ἠδικῆσθαι οἰησόμεθα, ἀλλὰ τὸ μὲν γενόμενον, ὁποῖον ἂν ἢ, 
ῃ 

᾽ ᾿ς ΕῚ 7ὔ , δ . 

διχαίχς χολάσεως θήσομεν, τὸ δὲ γενησόμενον δι ἡμξετεραν αἀξίω- 

σιν, ἐπιεικοῦς προαιρέσεως. Καὶ εἰ μὲν βούλει, χρῶ πάλιν μετὰ 

τὴν ἐλευθερίαν τῷ νοταρίῳ, εἰ δ᾽ οὐ βούλει, μὴ δὲ παρχχρῶ, 

ἀλλ᾽ ἔντειλαι βχδίσχι τὴν ἐπὶ τῇ Πόλει" οὐ γὰρ ἄχθος σοι ἐπε- 
᾽ μὴ 

φορτίσαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ υδᾶλλον ἐπηλαφρίσαμεν. 

Φὅ. ᾿Ανεπίγραφος. 

ς 

᾿Αλλ οὔτε μοι ὁ νοῦς ἐκεῖνος ὁ γεννῶν τὰς γενναίας ἐπιστο- 

λάς, ἀπέσθη δέμοι καὶ τὸ πῦρ τῆς γλώττης, καὶ εἴ τι δὲ 

ἔτυχον ἐξ ᾿Αττιχῶν λειμώνων δρεψάμενος, τῇ τοῦ βεστάρχου 

ὥρᾳ διχρρυείσῃ συναπελήλυθε" μ τὰ γὰρ τῶν χαρίτων ἐχεῖνάς 
«͵ 

, ι ““ , , Ε Φα "-“ὦ“7 Ν ᾽ 

"οι τέταχται καὶ ζῶν τε χαὶ τεθνηχώς᾽ ἀλλ᾽ ἐχεῖνος υξν ἄπο- 
᾿ ΠΩ - . " “- . ν ΄ ὰ δ, ὦ Ν , ᾽ 

λωλως ἔτι ταῖς ὠρχις συνηρίθμιηται, κα τὸ διχρρυὲν αὐτοῦ 
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μεστὸν τῆς ἄνθης ἐστίν ἐμοὶ δὲ χαὶ ζῶντι ὀλίγη μὲν ἡ πνοή, 

ὁ δὲ πυρσὸς τῶν λόγων διέσόεσται, χἄν τι λέγειν τῶν συνήθων 

ἐπιχειρήσω, εὐθὺς ἐπικλύζεταί μοι τοῖς δάκρυσιν ἡ ψυχή, καὶ 

δεινῶς ταραττόμενος οὐδέν τι σοφώτερον γράφειν δεδύνημαι. 

Περὶ δὲ ὧν ἐπέσταλχας, ἐδουλόμην μὲν ὑπηρετῆσαί σου τοῖς 

ἐπιτάγμασι" διὰ ῥχδίας μοι ἡ ἐπὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀργάνων 

ὁδός, ἀπὸ τῶν γεωμετρικῶν ὑποθέσεων τὰς ἀρχὰς τῶν σχη"ά- 

τῶν ἠχριθωχότι" ἀλλ ὅ μοι τὸ ἐπιστόλιον δούς, ὥς περ ἐνέχυρον 
. 

ἀναδούς, αὐτίκα τὸ χρέος ἐπράξατο, μὴ δ᾽ ἀναγνῶνα: τὸ πᾶν ϑ 
τοῦ γράμματος ἐνδιδούς " οὐ γὰρ ἥκων ἐνεχείρισε τὴν ἐπιστο- 

λήν, ἀλλ᾽ ἤδη ἀποδημῶν. 

Σὺ δ᾽ ἀλλὰ νῦν ὑγίαινέ μοι μᾶλλον χαὶ τὸ πρότερον, καὶ 

ἀναπλήρου μοι τὸν ἀπολωλότα ὀφθαλμόν, γιγνόμενος, εἴ γε δύ- 

Ὑχιο, τοῦ δεξιοῦ δεξιώτερο 

20. ᾿Ανεπίγραφος. 

ἼΛνθραχκες ὁ θησαυρός, ἀδελφὲ φίλτατε χαὶ εἰ τὰ τῇ ὰ τῆς κλεινῆς 

Ε΄λλάδος χωρίχ τὰ πολυάρατα ἢ πολυύμνητα, ἀφ᾽ ὧν οἱ δ1χ- 

ραθωνομάχοι, χαὶ ἀφ᾽ ὧν οἱ Φίλιπποι ἐχεῖψ)οι χαὶ οἱ ᾿Αλέξαν- 

δροι, οὐκ ἀποχρῶντά σοι εἰς διχτριθὴν χαὶ διατροφήν, τί ποτὶ ἂν 

ἄλλο μέρος τῆς οἰκουμένης εἰς ὑποδοχὴν ἐξαρχέσῃ σοι; Αρ᾽ οὖν 

οἱ πολλοὶ τῆς ᾿Αττιχῆς λόγοι, χαὶ ὅσα περὶ τοῦ Πειραιέως οἱ 

πάλαι σοφοὶ συνεγράψαντο, πάντα ψευδῆ τε καὶ μάταια, καὶ 

τηνάλως ἐψοφημένα; 

Ὅρα οὖν ὅπου μετασταίης, εἰ μή που λέγεις τὴν εὐτυχῆ 

ντιόχειαν χαὶ τὴν χρυσῆν ᾿Αλεξάνδρειαν, χαὶ τὴν εὐδαίμονα 

ρχθίαν" ἀλλὰ δέδοιχα μή πως χαὶ ταῦτα, ὥς περ αἱ βρονταὶ 

ἀθρόον ἀποκτυπήσαντα, εἶτα δὴ ἄναυδχ (ἢ χαὶ οὐδαμοῦ τῆς 

() χειρό(ρ. ἀνχθδα. 
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γῆς ἀκουόμενα. Εἰ δέ μοι συμοούλῳ χρᾷ, τῆς παλχιᾶς ἀνα- 

υνήσθητι παροιμίας, χαί, Σπάρταν λχχὼν ταύτην κόσμει - νῦν 

γὰρ πάντα συγχέχυται, καὶ τὸ ἐξχίρετον, οὐδαμοῦ, ἀλλ ὅ, τε 

ἄκατος, ὅ,τε γαυλός, ἥ τε τριήρης, ὅ, τε μυοπάρων, πάντα βυθί- 

ζονται, καὶ οὐδὲν ἐπ᾽ ἰσχυρᾶς τρόπιδος ἕστηκε" χρεῖττον δὲ 

βραχέα σιτεῖσθαι, ἢ παντάπασι τῶν ἀλφίτων ἐστερῆσθαι" οὐ 

γὰ: ἂν ἐμοαίης εἰς χαλλίονα νχῦν᾽ εἰ δ᾽ αὐτὸς ἄλλό τι μαν- 

τεύοιο, ἔχου τοῦ σαυτοῦ τρίπ ποδος, ἐγὼ γάρ σοι τὸ συμφέρον 

ἀπεφηνάμην ς 

21. Μοναχῷ ᾿Ολυμπίτη. 

᾽ 

Ἡδέως σου τὰς ὀπώρας καὶ τὸν πεσταλμένον ἐδεξάμην χα- 

λόγηρων, τιμιώτατε πάτερ᾽ ἡδέως, ὅτι σε ἀγαπῶ, ἡδέως, ὅτι 
τ- ἌΣ δὴ « καῖε ΡΠ ΤΙ ΟῚ » ᾿ Ὁ Ἃ ᾿ Ὁ ᾿ ι 

τῆς ἐμῆς ὑπερεύχῃ ζωῆς" οὐ γὰρ μᾶλλον τοὺς δεινοὺς καὶ 

περινενοημένους ἄνδρας ποθῶ, ἀλλὰ τοὺς ἁπλοϊκοὺς γέροντας, 

ὁποῖος εἶ σύ, οἵ δέν δι θεν ἔχουσι τῇ χαρδίᾳ τὴν γλῶτταν, 

οἷς ὁ λόγος ἅλατι ἠρτημένος, καὶ ἡ γραφή, ἰδιωτικὴ μέν, ἀλλὰ 

πνευματική. Πίστευσον γάρ μοι τιμιώτατε πάτερ, ὅτι πολλοῖς 

μὲν λόγοις σοφοῖς ὡμίλησα, καὶ πολλὰ βιόλία ἀνελεξάμην, οὐκ 

ἐτέρφθην δὲ τοσοῦτον ἐπ᾽ οὐδενὶ τούτων, ὅσον ἐπὶ λόγῳ, ἰδιω- - 

τιχῷ μὲν χαὶ ἀφελεῖ, πνευματιχῷ δὲ χαὶ καθαρῷ τέρπει δέ 

μς καὶ ἦθος ἄπλαστον, καὶ μοναδικόν, καὶ ὀναίμην ὑμῶν τῶν 

ἁγίων ἀνδρῶν, χαὲὶ- ἢ ἀποθιῴην πρότερον πρινὴ βιώσαιμι, 

με0᾽ ὑμῶν. 

ἕ ΓΓ' “Ὁ ἘΞ ν ἃ 

[97΄. 28, Τῷ πρωτοῤεστιαρίῳ τῷ Λειχούδη. 

“Αγιέ μου αὐθέντα, καὶ ὁ πτωχὸς οὗτος τολμηρόν τι πρᾶγμα 
᾽ ᾽ Α ; ε Ὁ» “- » 

ποίησεν, αὐτὴν τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς τεσσαρακοστῆς ἐλθὼν 
4 ᾿ , ᾽ " ᾽ ᾽ ἠ Ἅ ᾿ 

προς ἐμε, χκάγω ἴσως παράνομον, ἐχχόψχς τὸ συνϑχὲς τῆς πρὸς 
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εἰ ἧς ἀλλ οὐχ ἢ ῦ χπώσασῇαι πρὸς τῷ πυλῶνί θεὸν σχολῆς" ἀλλ οὐκ ἦν τοῦτον ἀπώσασθαι π ἢ πὺλ 

μου χείμενον, καὶ μέγα στενάζοντα χαὶ ἀπολοφυρόμιενον - ὡς 
᾿" 1 τὸ κι ᾿ διό θεί  ΎΝ ἢ , ΕΣ 

οὖν εἰὸον ποτε χαταοιοασῦειίς, τοῦτο με χαὶ μόνον Ὥτήῆσατο, 
"" Ἁ Ε ᾿ ᾿ Α "»“.. ᾽» , - 

συλλαοὰς ὀλίγας χαράξαι πρὸς τὸν αὐθέντην μου, περὶ αὐτοῦ᾽ 

τίνα μὲν ἑχυτῷ τύχην ἐντεῦθεν μαντευόμενος, οὐχ οἶδα, πλὴν 
᾿ 4 ὕλ.λ Ἄ " ὦ θει , ἐ ὰ δ Α ΕΣ Δ ἘΣ ΕἾ ᾿ 

ἰντ᾽ ἄλλης τινὸς θειοτέρας μεσιτείας, τὴν ἐμὴν πρὸ: σὲ τὸν 
Ε « » ᾽ « “ῳ ᾽ 

αὐθέντην μου παράχλησιν ἥγηται" ἐγὼ δὲ οὐχ ἂν τοῦτο ἐτόλ- 

σα" μαινοίμνην γὰρ ἄν, εἰ πρὸς ἄνδοα τοιοῦτον, οὗ πᾶσχ 

γλῶσσα χαὶ φρόνησις ἥττηται, ἑτοίμως οὕτω διελέχθην ἐν γράμ- 

υᾶσιν᾿ ἀλλὰ τοσούτοις μξ ὅρκοις εἰς τοῦτο χατεοιάσατο, ὅσους 

οὐχ ἦν οὐδὲ λίθινον φύσιν ὑπενεγκεῖν. 

Πρῶτα μὲν οὖν τοῦτο αἰτοῦμαι, συγχωρῆσχί μοι τὸ τόλμημα, 

δεύτερον δὲ μὴ ἀτυχῆσαι τῆς παρακλήσεως" τοῦτο δὲ βούλομαι, 
» “ῳ ., ’ὔ " δὴ. “Ὁ " ’, ᾽ ᾿ Ἁ ’ὔ 

οὐ τοσοῦτον ἕνεχεν τούτου, ἀλλ ἐμοῦ τὸ πλέον" ἐγὼ γὰρ βού- 

λομαι τὴν σὴν ἔγειν εὐμένειχν, ἢ πᾶσαν τὴν ἐν ἀνθρώποις Ἶ Ἶ ρώποις 
» ᾽ὔ " ’ἣὸὰ ᾽ “ -“ 7 

εὐδαιμονίαν, καὶ χατάδηλος εἰναι πᾶσιν, ὅτι με φιλανθρωπίας 

ἀξιοῖς οὗτος δὲ δημόσιος ὧν ἄνθρωπος, δυοῖν θάτ δράσε ξιοῖς " οὗτος δὲ δημόσιος ὧν ἄνθρωπος, δυοῖν θάτερον ὁράσει, 

ἢ γὰρ τυχών, διὰ πάσης τῆς πόλεως τοῦτο βοήσεται, ἢ υὴ 

τυχών, αὐτὸ τοῦτο ἀποχλαύσεται χαὶ μονῳδήσει, θρηνῶν ἴσως 
3 

καὶ τὴν ἐμὴν ἀτυχίαν. 

» - ᾽ “ , 

Οὐ τοσοῦτον αὐτὸς δυσχεραίνεις τὰς πολλὰς ἴσω: τῶν ἀξιώ- 
κ Α 

σέων, ὅσον ἐγὼ τὸ δεῖσθαι περὶ πολλῶν, τῶν αὐτῶν, χαὶ μά- 

τ λιστα τῶν, ὁποῖος σύ, τὸ δικαστιχὸν σώζων ἀξίωμα χαὶ τῆς 

ἰσότητος ἐν πᾶσιν ἐχόμενος" ἀλλ ἐπεὶ πρὸς τὰς τύχας τὰς 

φρένας, κατὰ τὸν εἰπόντα, κεχτήμεθα, ἐγώ τε αὖθις ἀδολεσχήσω 

ταῖς πρὸς σὲ ἀξιώσεσι, σύ τε χαρτέρησον χαὶ φιλοσόφησον τὴν 

Προσέδει μοναστηρίου ἡμῖν, καὶ δόξαν οὕτω θεῷ, τὸ ἐνδέον 
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προσγέγονε, καὶ τοῦ Μηδικίου ἤδη δεσπόζομεν: τὸ δὲ Μηδί- 

χιον, μοναστήριον μέν, ἀφανὲς δέ, ὥς περ τοὔνομα, οὕτω χαὶ 

τὸ πρᾶγμα. Εἰ μὲν γὰρ πολλῆς εὐπορεῖ γῆς, οὐχ οἶδα, ὅτι δὲ 

χατάχρεών ἐστιν, ἐπίσταμαι ἀχριθῶς " πείθουσι δέ με πολλοί, 

ὡς ἣν ἀποδῷ τὰ χρέα, καὶ ἐξωνήσωμαι βόας, καὶ προσχτήσωμιαι 

θρέμματα, χαὶ ἀμπελῶνας ποιήσωμαι, καὶ ποταμοὺς ἐπιστρέψω, 

χαὶ μετοχετεύσω ὕδατα, χαὶ πᾶσαν ἐπὶ αὐτῷ κινήσω γῆν τε 

χαὶ θάλασσαν, ἑχατὸν μὲν μεδίμνους πυροῦ, πλείους δὲ ἢ καὶ 
“ 2 

διπλασίους κομιοῦμαι χριθῆς, ἐλαίου δὲ ὅσας ἄν τις εἴπῃ χοάς. 

Ἔγωγ᾽ οὖν, πρίν τι λαθεῖν, οὐχ ὀλίγον, νὴ τὴν τιμίαν σου 
νον ες δε ῬΈΎ ἜΡΕ ὟΣ ιῷ οὐδ ψυχήν, χρυσίον ἀνάλωσα᾿ ἀλλ, ἐπειδὴ ἐχεῖνοι τὸ τῆς εὐπορίας 

» χεφάλαιον ἠγνοήχασιν, αὐτὸς ἐγνωχὼς μόνος, ἰδοὺ δὴ πρὸς σὲ 

χαὶ τὴν ἔμψυχον γλῶτταν, τὸν μοναχὸν ἐξαπέστειλα, καὶ τὴν 

ἄψυχον ταύτην ἀπέσταλχά σοι ἐπιστολήν,. εἰ δὲ βούλει καὶ 

ταύτην ἔμπνουν" καὶ δέομαι δή σου εἴ πέρ ποτε ἀποδοῦναι ἡμῖν 
, ι ἢ Ἐπ ΡΟΝ Ὡς ἢ ΜΕΡΉΒΉΝΕ ΠῚ αὐ ὐ τα , 

σαυτόν, χαὶ γνωρίται ἐπὶ χαιροῦ τὴν σὴν πρὸς ἡμᾶς γνώμην 
ἀενος ᾿ ! Δὰν με 7 , Φς: ἰγ ε -“ 

τε χαὶ ψυχήν. Καταχέχριμαι γὰρ ὥς φᾶσιν, ἅπαξ ἑστιᾷν σε 

τοῦ ἔτους, καὶ δέον ἀγάλλεσθαι, ἀπολοφύρομαι ἄντικρυς. Εἰ 
Α ᾽ Ἁ ε 7 [τά ᾿ 

γὰρ αὐτὸς ὁ φίλτατος ἅμα καὶ εὐγενέστατος, τῆς πτωχῆς 

ταύτης χατατρυφήσεις μονῆς, σχολῇ γ᾽ ἂν τὸν μετὰ σὲ πεί-- 

σαιμεν τῆς ἐτησίου ταύτης ἀποσχέσθαι διαίτης" ἐμοὶ δὲ οὐ 

ταῦτα μέλει περὶ τῆς σῆς ἑστιάσεως" οἶδα γὰρ ὅτι φιλόσοφον 

πχρατίθης πεῖ Σὰ, , χρυνθή ἐπὶ πχρατίθης τράπεζαν ἀλλ᾽ ὅτι μοι τὸ ὄνομα σμικρυνθήσεται ἐπὶ 
κ ,7ὔ 

σοί, καὶ ταῦτα φίλῳ χαὶ δικαοτῇ, Καὶ ἵνα υὴ σμιχρολογίαν 
“Ν᾿ ͵ ἣν ἐμὴν ἀξίωσιν οἰηθῆς, ὁπόσον βούλει χρέος ὁμολογήσω σοι" τ ἧς 

φεῖταί μοι μόνον τῶν ἀποχ κειμένων ἐν τῇ μονῇ, χαὶ υή σις 

ἐχεῖσε νγεουρμθμένδῃ ταξεώτης, ἀρχέσουσι γὰρ ἡυῖν οἱ μετὰ σὲ 

τοῦτο ποιήσοντες, ὁπότε ἴσως οὐδ᾽ ἐν τοῖς βασιλείοις, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς ᾿Ολύμπου ἐσόμεθα μέρεσιν. 
» 

οστολῆς χαὶ τῆς ἐπιστολῆς 
“Ἂν 

ΚΆΡΑ, ἀρα ἡ ψηγραρδία τῆς 
ΞΡ 

ἀπ 
-- ΄ Ἁ . ““ 

τοῦ μὴ σέ τι παρὰ τῆς μονῆς λαθεῖν ἕνεχα, γέγονε; πολλοῦ γε 
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χαὶ δεῖ" ὃν γὰρ ἂν ἡδέως ὑποδέξωμαι ἐν μέσῃ χαρδίᾳ, πῶς 

ἀγρῶν, ἢ χωρίων ἀπώσομαι; ἀλλὰ πεποίημαι ἄμφω, ἵνα σὺ 

γνῷς, ὅτι δεσπόται γεγόναμεν τῆς μονῆς, χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις 

προσθήσεις, τὸ ἀντιποιεῖσθαι ταύτης, τὸ προσίεσθαι εὐμενῶς τοὺς 

ἐν αὐτῇ μοναχούς" χαὶ τἄλλχ ὅσα φιλίας ἀληθοῦς σύμοολα. 

Μὴ δυσχέραινςε οὖν τὴν ἀξίωσιν, ἀλλ ἀγαλλιῶ, ὅτι με ποιεῖν εὖ 

ὃ χαιρὸς δίδωσί σοι" οὐ γὰρ εἰς ἀγνώμονα χαταθήσεις Ψυχήν, 

ἀλλ εἰς ψυχὴν καὶ γλῶτταν, τὴν μὲν εὐχαριστεῖν, τὴν δὲ εὑ- 

φημεῖν δυναμένην. 

90. Τῷ Κυζίχου. 

Ὃ θαυμασιώτατός μοι δεσπότης ὁ Κυζίχου καὶ πάλιν αὖθις, 

νῦν μὲν σῖτον, νῦν δὲ χριθήν, νῦν δὲ ἄλλό | τι, καὶ μέχρ' τίνος ; 
᾿ ᾽ 

μὴ γὰρ θάλασσα εἶ, χαὶ εἰσοάλλουσιν εἰς σὲ οἱ ἀένναοι ποταμοί, 

ἕνα πάντοτε μένῃς καὶ χενούμενος καὶ πληρούμενος; Εἰ γὰρ 

χαὶ πυροφόρος ἡ Κύζιχος χαὶ ἀμύθητος αὐτῇ τοῦ γενήματος (516) 

ἡ πηγή, ἀλλὰ τὸ ἀπορρέον πολύ᾽ εἰ δὲ τοσοῦτον, ὁπόσον τοῖς 

ἐξοχετεύουσι ταύτην ἐξαρχεῖν ποταμοῖς, οὐ κωλύω τὴν ἫΝ 

ροήν βάλλ οὕτως, καὶ ὑϑνονσταας ἢ πρὸς ἡμᾶς ἀποτόξευε 

Πότε δέ μοι χαὶ χομίσεις τὰ περὶ τοῦ Εὐρίπου ποθεινὰ εὐαγ- 

γέλια; πότε μοι ταῦτα χἂν τῷ λόγῳ ἀποχτενεῖς; μέχρι δέ τινος 

ἐχεῖνος βιώσεται, χαὶ προσθήσει τοῖς ἔτεσιν; "Ἔγωγ᾽ οὖν αὐτὸν 

νίων ὀλυμπιάδων ἰδών, ὥς περ οἰωνισάμην, τοσοῦτον αὐτὸν 

ἰο σ- 4). 
Ὁ 
Φ οἢν 0) Γχ 

«Ὁ 
εν ἡ ῥυτίς, καὶ ἐμαντευσάμην ὡς αὐτίκα τεθνήξεται . 

Ἐν οὖν ἔτι βιοῖ; βχοχί, τοῦ ῥᾳθύμου καὶ ἐχλελησμένου Χάρω- 

Γέγο νς δὴ αὐτῷ ὥς περ σύμθολον παλιγγενεσίας χαὶ τὸ 

ὑὸς μονῆς ὄνομα, καὶ ὁ ᾿Αρτιγένης ἐκεῖνος, ἀφ οὗ τὸ φροντι- 

στήριον ἐκυιδθόνησθα, ὥς περ ἄρτι ανοῦῥονὸν τὸν γέροντα δεί- 

χνυσιν. Ἡ δέ γε φήμη μάτην θεὸς ̓ παρὰ τῶν ποιητῶν ἤχουε, 

ψεύδεται γὰρ ὁπόσα καὶ τὸ πρὶν ὁ ᾿Απόλλων" πολλο οἱ μὲ ν γὰρ 

φ. 198. 



πθ00. ᾿- ΜΙΧΑῊΛ ΨΕΛΛΟΙΥ͂ β- 

ἐχεῖνον, χατὰ τὸν ᾿Ασχραῖον τεθνηκέναι ἐφήμιξαν χαὶ ἔτι φη- 

μίξουσιν " ὁ δέ, ζὴ μὲν ὡς ὁ Ῥιθωνός, ἰσχύει δὲ ὡς οἱ Γίγαντες, 

ἐσθίξι δὲ ὡς ὁ ᾿Πρακλῆς, δέδοικα γοῦν μὴ καὶ ἀθάνατος χατὰ 

τοὺς Διοσχούρους γενήσεται, ἢ καὶ τεθνηκὼς αὖθις ἀναθδιῴσεται 
ε 

ὡς ἡ Ἴλλχηστις. ᾿Αλλὰ ζήτω μὲν ὁ χαλὸς γέρων ἐκεῖνος, καὶ 
» “- Ὁ , ᾽ Ν ᾽ 

ἐμοῦ γε ἕνεχα μὴ ἀποθάνοι ποτέ’ εὐρώστει δὲ καὶ αὐτὸς δε- 
 ΟῸΝ Ὁ : 7 

ξιῶς πρὸς τούτῳ νοσοχομούμενος. 

91. Τῷ μεγάλῳ οἰκονόμῳ. 

Ἁ “ » Ν 

αὶ τὸ τῆς οἰκονομίας ὄνομα, δέσποτά μου τιμιώτατε καὶ μυ.» ΟἽ «2 "Ἕ 

σοφώτατε, χαλῶς ἐπὶ ἐξευρεια χαὶ πρεπόντως σοι, ΒΗ ἐμ ἣν ὑδηννὸς 
) 

Α Α 4 

χαὶ αὐτός, ὡς εἰ μή τις εὐχαίρως τοῖς πράγμασι ὀροθινοι χαὶ 

«τὰ χαιροὺς τοὺς προσήχοντας προσαρμόσειεν, ἄχρηστα ταῦτο 
“ἰ ΑΕ. ἊΝ ἐζ Ξ ΡΒ δὲ ὑδὲ “- : ᾿ 
ὩΣ ἐνχπεργό τ ται ων ξ: Οουὐὸξδ. τοσλυτον τὴν αἀζιῶσιν 

» 

ἐπαισχύνομαι, εἰ τοιοῦτος ὧν χαὶ παρὰ τοιούτῳ σοφῷ, βραχεῖς 

τινὰς ἐξ ὑμῶν μεδίμνους ἐπιζητῶ, καὶ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι 
ι εν Ὁ ᾽ ὙΝ Ἂ ὦ 

τὴν ζήτησιν" πρῶτον ὑὲν ὅτι χαὶ ᾿Πλίαν οἷδχ παρὰ τῆς Σι- 

δωνίας ἄρτον αἰτέσαντα, χαὶ τὸ τοῦ δικαίου ᾿Ιχκὼ σπέρμα ἐν 

Αἰγύπτῳ τοῦτο ποιήσαντα " ἔπειτα καὶ βαρύ μοι τοῦτο λελό- 

γισται, τοῖς αἰγιαλοῖς καθημέραν ἈΡΟΡΕΘΡα ΟΝ χχὶ τὰς 

σιτηγοὺς τῶν ὁλχάδων ἀναζητεῖν, χαὶ τὰς ἰδέχς ἐρξυνᾷν τῶν 
ΞᾺΨ ΜΙΝ ΘΕ ΕΝ ἢ ἌΡ 3 ἐπ (της λ “ Ἂ ἐδ δέμδιδ 
πυρῶ», καὶ τί: μὲν ὁ μαχροχεντίτης λεγόμενος, τίς ὁξ ὃ ὀιμὴ- 

-Φ:τ φ 

τς χαλούμενος, τίς" δ' μέλας; "τίς, "ὁ “τὴν «ἀδίσαν σεμίδαλιν 
7 ΄ ᾿ 

ἐργαζόμενος, καὶ ποῖος ὁ καθυρώτατος παρὰ τούτοις ὠνόμασται, τη. 

΄ ᾿ ὃ ; ᾿ 7 δ , 
τίς δὲ ὁ χοῦφός τε καὶ διάκενος, καὶ πόσου διαπωλεῦται τιμή- 

ματος, καὶ ἄνδρας ἐπὶ τούτου μισθοῦσθαι χαὶ φύλακας τῶν 

τοιούτων ἱστᾷν, καὶ τὰ τοιαῦτα ποιχίλως με... 
Α ΄ω ᾿ Ἂν, 3 7ὔ ας ΕΣ 

Διὰ ταῦτα τὰς πολυπλόχου: πραγματείας ἀφείς, εὐώνως ἐξ 
" 

ὑμῶν ὠνοῦνιαι τὰ ἐπιτήδεια, μιχρᾶ; φιλίας εὐχρίθμους μεδίμνους 



ἘΠ ΣΥΓ ΟΠ ΑΕ: 267 

ἀνταλλαττόμιενος" τοιοῦτον " Χο τοῦτο τὸ χρῆμα, φημὶ δὴ τὴν 

ἀγάπην τὴν ἀνυπόχριτον, τὰ μεγάλου τιμώμενα, χωρὶς ἀργυ- 

ρίων εἰσπράττεται" χαὶ ὅ φασι περὶ τῶν γυπῶν οἱ τούτοις τοῖς 

λόχος ἐγασχολούμενο:, ὅτι χω ἰς τίχτουσι τῆς τῶν ἀρρένων 

0)». ἐπιπλοχῆς, τοῦτο περὶ τῆς φιλίχς αὐτὸς ἀποφαίνομαι " εἰ μὲν 
᾿ 

οὖν διὰ σοῦ χατὰ σχοπὸν «δρθέλῆῃ μοι τὸ αἰτούμενον, ἐπὶ σὲ 

τὴν χάριν ἀναρτῶ τοῦ πράγματος ἅπασαν᾽ εἰ δ᾽ οὖν, τὸ τοῦ 

Αχαζ χαὶ αὐτὸς ἀποφθέγγομαι, ὡς οὐ μὴ ἀἰτυσω, οὐδ᾽ οὐ μὴ 

ἐχπειράσω ἔτι περί τινος, δέσποτά μου ἡ γὰρ μικρὰ προσθολή, 
᾿ 

χαὶ τῶν ἄλλων πάντων προοίμιον, χαὶ ὃ τῆς οἰχίας χαπνὸς 

τὴν ἔνδον φλόγα αἰνίττεται. 

Ἔδει μὲν οὖν με μὴ δὲ νῦν αἰτεῖσθαι περὶ τούτων ὑμᾶς, 

μεγάλας ἔχοντα. τὰς ἐπα χγγελίας καὶ ἄλλων ἐν προσδοχίαις 

ὑπάρχοντα, ἀλλὰ τί πάθω; κρατήρων μὲν χαὶ ψυχτήρων χατα- 

νυ ναρϑῃ εἰώθαμεν ἄνθρωποι, σίτου δὲ οὐδεὶς τῶν ἁπάντων χατα- 

πεφρόνηχε" καὶ ἵνα σοι τἀληθὲς - 

“ορὴ ἰκΉοα τὰ ἄλφιτα, ἀλλά μοι τις αὐτόθι ἐστὶν ἀδελφή 

πτωχὴ μέν, ἐὐύτ συ δα δέ, χαὶ διὰ ταύτην χαὶ ταύτην πρὸς 

ὑμᾶς ποιοῦμαι τὴν ΣΤΩΤΝ 

- - ΄ « » Ἃἃ 

92, Τῷ χριτῇ Πελοποννήσου χαὶ Ἑλλάδος. 

Περίοόλεπτε χύριέ μου καὶ ἠγαπημένε ἀδελφέ, εἰ καλλονὴν 

ἤθους, εἰ χρηστότητα τρόπων, εἰ ἀδολωτάτην διάθεσιν ἐπιπο- 

θεῖς διὰ χρόνου θεάσασθαι, εἰ φίλον ἐμὸν ἐν χαρδίᾳ μέσῃ χα- 

τασγιηνώσαντα, ἰδού σοι οὗτος παρίσταται ὃ χάλλιστος πάντων 

ἀνθρώπων, χαὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ γένος ἐπίσημος, καταχριθεὶς 

μέν, δεῖ γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὑπερόριον ἀπ τοδημί αν, χαὶ πρᾶξιν φο- 

ολογίας, τιμήσων δὲ σύμπαντας πράκτορας, τῇ τε τρόπου αἰδὲε- 
γ 

σιμότητι, χαὶ τῇ διχαιοσύνη, τῶν τς ξυμ Γοῦτον εἰ ἴδοι: 

Ι εὐμενῶς χαὶ γνησίως, εἰ φιλικῶς περιπτύξῃ, εἰ φίλτατον ἡγήσῃ ἡ φ. 198΄. 
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καὶ οἰκειότατον, χατάλληλόν τι καὶ πρέπον ποιήσεις τῇ βελτί- 
Ἁ 

στῃ σου διαθέσει" ψυχαγωγηθήσῃ δὲ χαὶ αὐτός, πῶς ἂν εἴπῃς, 
9. Ἁ 

μεταστήσας τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ π περιέργων ἀνθρώπων εἰς 

χαθαρώτατον χαὶ ἀπράγμονα, ὥς περ οἱ Μ᾿ ἥλιον, ἀχλύος οὔσης 

χαὶ χειμῶνος ἐπιχειμένου, ἀνατέλλοντα θεασάμενοι" χαὶ εἴης 

μοι τοῦτον χαὶ ὁρῶν χαὶ συνομιλῶν χαὶ τῆς ἐντεῦθεν εὐθυμίας 

πληρούμενος ν 

ΕΠ: [Γῷ αὐτῷ!. 

ὋὉ τῶν ᾿Αθηνῶν διοικητής, ἐνδοξότατε χύριέ μου, μόλις ποτὲ 

τὴν θρυλλουμένην Ἑλλάδα ἰδών, ὡς τὴν Σχυθῶν θεασάμενος, 

τὴν ἑχυτοῦ τύχην ἀπολοφύρεται" χαὶ οὔτε ἡ ποιχίλη τοῦτον 

εὐφραίνει στοά, οὐχ ἡ νέα ἀκαδημία, οὐχ ὃ Πειραιεύς, ἀλλ ἡ 

ποιχίλη τῶν ᾿Αθηναίων γνώμη ποικίλας αὐτῷ τὰς συμφορὰς 

δίδωσιν. 

᾽Αλλ᾽ οὗτος μέν, βελτίττη ψυχή, ἅτε τῆς ἡμετέρας μουσιχῆς 
΄, τὸ ε ν , 

ἄμοιρος, πείθειν οὐκ οἷδε τὴν “Ελλάδα τὰ δημόσια τούτῳ χα- 

ταῦ ἄλλειν χρέα" πεῖσον γοῦν αὐτός, εἰ μὲν βούλει λόγοις, εἰ 
» Ἶ ΕΝ - ᾿ 9 - ᾿ ΕῚ δὴ “-ν » ᾿ 

δ᾽ οὖν ἔργοις καὶ ἀπειλαῖς, χχὶ ἀπόδος ἡμῖν τὸν ἄνθρωπον, μὴ 

πάνυ τὴν Ἑλλάδα μισήσαντα, ἀλλ᾽ ἔχοντά τι χαὶ ὑπὲρ ταύ- 

τῆς εἰπεῖν. 

94. [Τῷ αὐτῷ!. 

Ὁ “ τ ᾿ , “ - ΄ ἤ .᾿ ι ᾿ “ 

Καὶ οὗτος ἐμός, τιμιωτάτη χαὶ ἁγία ψυχή, καὶ διὰ τοῦτο 

σός ἀντιποιητέον οὖν σοι τῶν σῶν ἢ χαὶ ἐμῶν, εἰς ταὐτὸ γὰρ 

ὃ λόγος ἥχει φέρων ἄμφω" αἱρέσεως γὰρ αὐτῷ δοθείσης ἑλέ- 

σθαι ὃ Θούλεται τῶν νϑεμαεμεῶν μρωνυνοπήρ ον χατὰ γνώμην 
Α 

Δ μι. »-ς Φ» γα ΄ "Ἱ δ 4 " ἐμὴν τὸ τῆς σῆς ἐπαρχίας 1 προξ είλετο, καὶ τοῦτο κατὰ λόγον 
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ἐχείνην γὰρ ὑπέδυ τὴν σΧΎ ΥΩ, ἣν στερρότεςος ὑπες ξίόξι χίων " 

ἐπειδὲ γὰρ ἠχηχόει ὅτι μοι ὁ φίλτατος πάντων ἀνδοῶν τῆς 
- ν᾿ -ἅ ε ᾿ - 

Ελλάδος προΐσταται, τὴν τῆς Ελλάδος εἴσπραξιν τῶν ἄλλων 

προχέχριχε. 

Προόστηθι οὖν τοῦ ἀνδρός, μᾶλλων δὲ ὩωΝ χει αζομένῳ 

λικὴν εὔδιος " ἐγὼ γὰρ χειμῶνι: προσ σξιχάζω τὴν ᾿Αττιχήν, ἢ 
. “-᾿ - -- ’ 

χαὶ γειμῶνος χείρονι. Αὐτοὶ Ὑ2ρ οἱ ἔμποροι τῆς νεὼς τὰ χύ- 
ὅς. ἈΦ ᾿ ᾿ - γ: κ ὌΝ, - ᾿ ᾿ κι 

ματα ρα β χα! ἀνχζεουσι τὸ χλυδώνιον - ἀλλὰ σὺ τοὺς 

μέν, ἡσυχάζειν “πεῖσον, τοῦτον δὲ ἀχταῖς ἀχλύστοις πὶ προσόρμισον 

- τ 
διὰ τὴν φυσιχὴν χαλοήθειαν, διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς σου φιλίαν, 

κ ἊΝ. ΄ 

διὰ τὴν πρὸς τοὺς δεομένους οιλανθρωπίαν. 

90. [Τῷ ᾿Αμασείαε!. 

᾿ Ξ ἊΣ ΠΆΒΕΒΑ ι ἐν :-λλ » ΄- ᾿ ἜΞΎΨ β Ρ- -- 

μέγας ᾿Αμασείχς χαὶ σύγχελλος, ὁ τὰ πρῶτα τῆς εὐγε- 
’ - ᾿, - -- ᾿ "Ὁ - - “-ς - , 

γείας, ὃ τὰ πρῶτα τῆς λογιότητος, εἴποιμι δὲ χαὶ τῆς ὁσιό- 

τῆτος χαὶ σεμνότητος, ἀλλ οὗτος ὃ τηλιχοῦτος, οὔτε ἐπιστέλλει 

πρὸς ἡμᾶς, οὔτε προσφωνεῖ ὀλιγοσύλλαδόν τινα προσφώνησιν τό, 
.-. Ψ 5, " “«Μῳ .α » ὅῶω 

ὑγίαινε, οὔτε τἰδϑυνο ὅπως αὐτῷ ὁ τοῦ ᾿Αρμενιαχοῦ διετέθη 
. " «Γῃ ϑιι ᾿ " ᾿ ᾿ ᾿ 

χριτής, ὃ ἐμὸς μὲν υἱός, σὸς δὲ γνησιώτατος ἀνεψιός. Εἰ μὲν 

οὖν, ὥς περ δὴ παρ ἡμῶν τ παρήγγελται, οὕτω δὴ χαὶ ἡνώμης 
΄ «. ᾿ »ΨΦ “ -Ξι. 

ἔχει πρὸς σέ, πέφευγε τὴν ἐμὴν ἀν ὃν χεῖρα, εἰ δὲ μιχούν 

τι παραθέθηχε τῶν ἐμῶν ἐντολῶν, δα χρήσεται πολλάς" ἀλλ᾽ οἷ- 
- Ἂμ, . ᾿ .Ὺ δ» 

αὶ μὴ δαρήσεσθαι, οὕτω γὰρ αὐτὸν ἐξεπαίδευσα, ὡς πὴ δεῖ- 

σθαι πληγῶν, ἀλλ ἀξιοῦσθαι τιμῶν εἰ δὲ χαὶ τῶν παρὰ σοῦ 

ἐπαίνων τύχῃ, χαὶ ἐν χαιρῷ, χαὶ πρὸς ὃν δεῖ, τοῦτο τὸ εὐ- 
᾽ ’ “-- » κ - -»ρ 

χταιότατον- ὃ γὰρ Σχδοαΐτη-: πολλαῖς αὐτὸν ταῖς ὕορεσι χα- 

ταπλύνει συμπεριλαμφάνων χαὶ σέ, οὐδὲν δὲ ἧττον χὰμέ, 

πόρρω χαθήμενον, χαὶ τὸν βασιλέχ, καὶ τὸν θεόν. : ἀροῦδ. 
᾿ ὁ ἐν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ΦΙ͂Ε ᾿ " 

τεται γὰρ χαὶ πρὸς αὐτὸν οὐρανόν, χαὶ προσουδίζει μὲν τὴν 
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χεφαλὴν τῇ γῇ, προσαράττει (ἢ δὲ καὶ σχοπέλοις χαὶ πέτραις 

Τῶν μὲν οὖν ἄλλων μὴ ἔχοι φειδώ, αἰνὰ γὰρ πρῶτος αὐτῷ 

πρὸς τὰς φλυαρίας ἐπι Ούω τὴν ἀχοήν, ἢ μᾶλλον κεν φον 

ἐπιυλειδιῶ, φειδέσϑω δὲ τοῦ πρὸς χέντρχ λαχείζε ἵγα μὴ 

διχιμαχϑείη τὰ σχέλη. 

86. [Ἰωάννη τῷ Ξιφιλίνῳ!. 

ΟΞ ν ’ ποὺς ᾿ 5 ,ὔ , “ἡ. ΄-«Φ ΡΌΝ. 

Μαχρόθεν ἐγγύς, πρὸς τὸν ἐγγύθεν μαχράν, ἢ μᾶλλον πόρ- 

ρωθέν σοι τῷ πλησίον φχείωμαι, βελτίστη χαὶ ἁγία ψυχή " ἐγὼ 

γὲρ τὴν πρὸς σὲ ἐγγύτητα καὶ ἀπόστασιν οὐ τοπιχοῖς χαρα- 

χτηρίζω τοῖς διαστήμασιν, ἀλλὰ σχέσεως μέτροις χαὶ διχθέ- 

σξως᾽ σύνειμι γοῦν ἀἰρήδι σοι χαὶ συμπέφυχα τῇ ψυχῇ, ναὶ 

νὴ τὴν ἱεράν σου χαὶ τριπόθητον χεφχαλήν᾽ εἰ δέ σε πρότερον 

θεὸς φχειώσατο, ἀλλ οὐ διὰ ταῦτα ἡμᾶς ἀπώσατο " οὐ γὰρ ἐπὶ 

τοῦ αὐτοῦ χαιροῦ εἰς τὴν ἀμπελουργίαν πάντας ἐχάλεσεν ἀλ- 

.) ἐχλήθησάν τινες καὶ ἑνδεχαταῖοι" ἐγὼ δὲ τοιταῖος υὲν ἴσως, 
Ἂ 

εἰ δὲ μὴ εὐθὺς ἀπήντηχα, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνεοχλόμην τὴν πρόσκλησιν, 

οὔτε τὴν γυναῖχα προθέμενος, οὔτε τὸν ἀγρὸν τὸν νεώνητον, 

ἀλλὰ μονονοὺ τὰς βλαύτας ὑποθησάμενος, ἀφώρμησα τῆς ἀφε- μ ἮΦ “Ὁ ΕΘ ΥΩ; φ ΓΝ Ὡς φΞ 

7ὔ ΒΕ Ἁ Χ Β Ἁ Α Χ , Ἂ ι » Σ - 

τηρίας. Εἰ μὲν οὖν κατὰ τὸν σὸν δρόμον χαὶ αὐτὸς δραμοῦμιαι, 

ἔχω τὸν ἶσον μισθόν, ἢ καὶ τὸν ἐλάττονα, τὸ γὰρ πλέον προέ- 

λαόον᾽ εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ υμηδὲν εἴποιμι δυσχερές. Τῆς δὲ λαύρας 

τῶν Κελλίων δοθείσης μοι, ὃ παρὼν ἔσταλτα! μοναχὸς ταύτην 

ἘΞ ΤΆΝ ΗΝ πα:αληψόμενος ; 

57. [Τῷ αὐτῷ!. 

] Εἴ σοι χαὶ πάλιν μὴ πολλὴ προσεδρεία τοῦ ἐντυγχάνειν θεῷ, 

χαὶ πρὸς ταύτην χατάθδηθι τὴν ἐπιστολὴν ἢ ἐπιστράφηθι" καὶ 

() χειρόγρ. προσχρράἄττει. 
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ταύτην μὲν ἀνάγνωθι, τὸν δὲ φίλον γνῶθι ἀτυχοῦντα λίαν ἐν 

οἷς εὐτυχεῖ" τὸ γαρ τοι βασίλειον καὶ ἡ τῶν ἀνχχτόρων λαμ.- 

πρότης καὶ ταῦτα, οὐ πάνυ μου τὴν ψυχὴν καταθέλγει" εἰμὶ 
Α ΠῚ ’ .“ , 7 -“-“ ’ ᾿ ΙΨΙ͂. 

γὰρ ἐν τούτοις ὡς πέρ τις λίθος τῶν φαύλων τε χαὶ εὐώνων 

τοῖς τιμιωτέροις ὀκοκτήρης οὐ μᾶλλον ἐχεῖθεν χοσμούμενος 

ἢ ὑύρι ζόμενος" ἡ γὰρ παράλληλος χρίσις τοῦ λευχοῦ χαὶ τοῦ 

μέλανος, ἐκεῖνο μὲν λευχότερον, θάτερον δὲ τῶν χρωμάτων 

μελάντερον ἣ ἐστί, δείχνυσιν. 
ε ᾿ κ ᾽ Ε ᾿Ι͂ΞΒ ᾿ ᾽ Ζ τὶ “Ψ ε “ Ἶ. Ξ- 

Ο μὲν γὰρ αὐτοχράτωρ καὶ ἀγχοῦ τοῦ ἑχυτοῦ᾽ βήματος 

ἵστησι, χαὶ τὰ πρῶτα χαρίζεται τῆς τιμῆς" ἀλλ ἐμοὶ τὸ προσιέ- 5 

3 

ναι τῷ χοσμοχράτορι, ἀπιέναι τοῦ πρώτου βασιλέως ἐστί, χαὶ 

τὸ μᾶλλον προσχωρεῖν, ἀπόστασιν ἐχείνου οἴομαι πλείονα" χαὶ 

εἰ μή με τὸ φιλοσοφεῖν ἐν ταῖς δνο παρεμυθεῖτο χαὶ τὸ 

τοῖς τῶν λόγων προσομιλεῖν ἐρασταῖς, ἀνχχώρησιν ἂν τοῦ χα- 
Ναὶ “ὁ ᾿ ἽΝ. ᾿ τὦοἅ χει] ᾽ Ὃ δ᾽ 

λοῦ παντελῆ τὸ χατ' ἐμὲ πρᾶγμα ᾧήθην. Τί ποτ᾽ οὖν; οὕτω 

μῆς ΩΝ ὔ ᾿ [8 ᾿ ἂ .Ὁὦ .).ὃν ἔχω ὃ υλεί Ἀγεν  ος :.Ξ 
χρίνων τὰ πράγματα, χαὶ ὃ μὲν ἔχω δουλείαν οἰόμενος, ἐλευ- 

θερίαν δὲ οὗπερ ἐοῶ, ἑχουσίως θητεύω τῷ βίῳ χαὶ ἀτεγνῶς ερίαν δὲ οὗπερ ἐρῶ, ἑχουσίως θητεύω τῷ βίῳ χαὶ ἀτεχνῶς 
» ΩΝ 5 - δ - 

ἐμαυτὸν τοῖς ἐνταῦθα χατχδεσμῶν πρ 
, , » ." 

φαγϑαᾶσι, δέδοιχα εμβαυτον 

καὶ οὐ πάνυ τὴν χαθαρὰν μον μὰς ον ως Οὐ γὰρ πάντας 

τοὺς χατέχοντάς με μίτους διέρρηξχ, ἀλλὰ τοὺς μέν, τρῶν, Ὁ 3. 

μείζους κλωστῆρες οὐ ΠΝ ορελαν καὶ φεύγοντι μὲν δοχοῦσ! 
" Ἶ ε ᾿ ΠΑΡᾺ Ὁ δι τῷ 9 ,ὔ » 

ρὸς μικρὸν ὑπεχλύεσθαι, τῇ δὲ φυγῇ ἐμμένοντα ἀντιδράττονται. 

Διὰ ταῦτα τὴν ἐνταῦθα προσεδρείχν οὐχ οἶδα εἴτε φιλοσοφῶ, 

εἴτε ύχηοι. δοχῷ μὲν γὰρ φιλοσοφεῖν, κατὰ βρχχὺ τὴν πέδην 

λεπτύνων χαὶ ἠρέμα αὑτὸν ὑπεχλύων, τὸ δ᾽ ἀληθές, οὐ φιλο- 

-. 

σοφία τὸ πρῆγμα, ἀλλὰ ψυχῆς ἐστιν ἔχλυσις. Εἰ μὲν οὖν ἐχ- 

φύγοιμι τὰς σειρῆνας, πόρρωθεν ἀποπλεύσας χαὶ διελάσας, πέρας 

τοῦτο εὐδαιμονίας οἰέσομαι, εἰ δὲ μή, μέχρι τινὸς καθεδοῦμαι 

ΒΡ τὰ ὦτα κηρῷ, ἵνχ μὴ τοῦ μέλους ἀχούω" οὐ γὰρ 

ψεύδεται Ὅμηρος αἰνιττόμενος, ἀλλ ὡς ἀληθῶς τοῖς μουσιχοῖς 

θελγήτροις χατέχουσιν ἡμᾶς καὶ προσχπολλύουσιν. 



ΟἽ ΜΙΧΑΠΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

ς ὙΓΡΟΥ͂ ῥ δὲς δ ν - Ἵ, ᾿. ζαῦῦν 98. Τῷ βεστάρχη χαὶ χριτῇ Μαχεδονίας 
τῷ Χασάνη. 

᾽ »»" ε Α » 

ΑΣ ἐμεμψάμην ὡς τὰ πολλὰ ἀπεσταλχότα καὶ τὸν φιλόσοφον 

ἀγνοήσαντα; ἀλλ ἐμευψάμην; Μὴ οὕτω μανείην " ἐπήνεσα υὲν 

οὖν ὡς καὶ τὸν φίλτατον τοσούτοις δεξιωσάμενον καὶ ὡς πρὸς 

ἄμφω χατὰ λόγον ἀπηντηχότα, πρὸς μὲν τὸν φιλόσοφον τῇ 

ποιότητι, πρὸς δὲ τὸν πρόεδρον τῇ ποσότητι, ἀμφοῖν δὲ πρὸς 
᾿ ’ ᾽ πὰς δυνα ᾿ τ ᾿, , τὸν ποθούμενον. ᾿Αξιῶ οὖν αὐτὸς μὴ μεμφθῆναι, εἰ μή τι 

ἀξίως τῶν ἀπεσταλμένων τὴν γώμην εἰρήχαμεν. 

Διχαίαν σοι ὡς οἶμαι ἀξίωσιν ταύτην προτείνομαι περὶ τοῦ 
ε Α 

νοταρίου Μιχαήλ᾽ ἀξιῶ γὰρ ἀποσταλῆναι αὐτὸν πρὸς τὴν οὐ- 
Ν 

χίχν αὐτοῦ, τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ νοσήματι ἁλούσης δεινῷ, ἧς 
-- 5 

οὐδὲν προτιμητέον αὐτῷ ἐστιν, οὔτε χέρδος, οὔτ' ἄλλό τι. Καὶ 

ἔσται μὲν οὐδεμία τῷ ἀἁ ἀνθρώπῳ ὄνησις: ἐχδήμιον ἴσως ἰδόντι 

τὸν βίον: ἀλλ ἡ σχέσις ο ΟἿ χοη ξοξαι τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἅπαξ 

ἰδεῖν τὸ ποθούμενον, ἐν εὐεργετήματι τίθεται. Αὐτός τε οὖν 

ἀσχάλλει αὐτόθι ἐπὶ τῷ ἤδη θανάτῳ τῆς γυναικός, χἀκχείνη 

οὐ φέρει ἀποδημοῦσα τὴν τοῦ ἀνδρὸς διάστασιν" ἴσως οὖν τε- 

θνήξετα!, ἴσως δὲ ζήσεται. Μέτρησον οὖν αὐτῷ εἰς ἡμέραν τῆς 

ὁδοῦ τὸ διάστημα, καὶ μετὰ τὸ Ὑ5Ε. τ ἐπὶ τῆς οἰκίας, τρεῖς 

χαὶ τοι δ ἡμέρας αὐτῷ χάρισαι, ὡς ἂν ἢ θρηνήσῃ τὴν γυ- 

γαῖχα, ἢ εὐθυμήσῃ ἰδών, χαὶ ταχὺ πάλιν ἐλεύσεται πρὸς Θέ. 

Καὶ οἶδα μὲν ὅτι παρὰ χαιρὸν βούλεται εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ ὅμως 

συγγνώμην αὐτῷ πᾶ: τις ἀπονείμῃ τῆς αὐτῆς ἐπιθυμίας χαὶ 

προθυμίας, καὶ πρόϊδε πάντων σὺ ὁ διαχριτικώτατος χαὶ εὐσυ- 

νείδητος. 



Ἦ ἘΕΈΣΕΤ ΟΥΑΙ ΑΤαι 1ὸ 

40. Τῷ Εὐχαΐτων. 

Τῷ πάντων ἐμοὶ σοφῶν λογιωτάτῳ χαὶ ἀρχιερέων ἁγιωτάτῳ » 

εἶτα τί μετὰ τοσοῦτον ὄγχον τῆς ἀληθοῦς εὐφημίας, ἀξίωσις 

περὶ πτωχοῦ χαὶ γέροντος; χαὶ ταῦτα οὐχ ἕνα τῆς χαλαρᾶς 

ἀπαλλάξῃς ῥυτίδος, οὐχ ἵνα πλούσιον ποιήσῃς ἐκ πένητος, ἀλλὰ 

τί; ἵνα ἐλεῆς" εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἠξίωσα, οὐ σὺ ἂν ἐμίσησας; 

πολλοῦ γε χαὶ δεῖ" ἀλλ᾽ οὗτος οἶμαι παραπαίει. Ως γοῦν ἐνέ- 

κειτὸ πολλάχις με περὶ τούτου παραχαλῶν, ἐγὼ μὲν ἐγέλων, 

ὁ δὲ ἠρώτα τὴν αἰτίαν τοῦ γέλωτος ἐπεὶ δὲ ἀπ εχάλυψα τὸ 

μέτρον εἰπὼν τῆς αἰτήσεως μέτριον, ἔφησε σεμνώτας τὸ πρόσω- 

πον, ἡμέρου βλέμματος, τοῦ σοῦ δὴ λέγω, τυχεῖν χαὶ ὁμιλίας, 

χαὶ χειρὸς ἐπ -αφῆς, ὃ δὴ ἄντ τιχρὺς θεία τις ἐστὶν ἐπισχίασις. 

Ἠγάμην οὖν εἰπόντα τὸν ἄνθρωπον, χαὶ τὸ σὸν ἐμακάρισα, 

πῶς ἂν εἴποιμι, εὐτυχές. ΓἜγωγ᾽ οὖν πολλὰ μέν], ὡς ἦσθα φι- φ. 199", 
“,.} 

λοσοφήσας, πλεῖστα δὲ ὠφελήσας πολλούς, οὐδέ πω τοιούτων 

ἠξιώθην φωνῶν. 

Τί οὖν ἐπὶ τούτοι: ποιήσει 

πολλά, ἀλλὰ δὴ θᾶττον" ἐπὶ ὀλίγαις γὰρ οἶμαι τοῦτον ζῇν 
ΠΩ 

ἀναπνοαῖς. ᾿Ενθυμοῦμαι δὲ τί ἐρεῖ τυχών, ὁπότε μὴ τυχὼν 

Ὰ»ν» 

τῷ ΕΙΣ οἰδ᾽ ὅτι χρηστὰ Ψψν 

-“ ε ε “ Ψ Α ὅῳ ᾿ 

πᾶσαν ὑπερῆρεν ὑπεροολήν, ἀλλὰ φοθοῦμαι μή ποτε τὸ χύχνειον 

ἄσας διχφωνήσῃ εὐθύς, ὅλον δὴ τὸ πνεῦμα ἀποφυσήσας τοῦ 
’ 

πνεύμονος. 

41. Τῷ χριτὴ τῶν ᾿Ανατολιχῶν. 

’ὔ 

Τί ἐμοὶ καὶ σοί, περίολεπτε κύριέ μου καὶ λογιώτχτε πάν- 
. “Ὁ , ͵ὔ »"": " Ἔ 

τῶν ἀνδοῶν, νεχρι τούτου μο! τῷ ἔπει χρηστέον, τὰ ὃ ἄλλχ 

καὶ υάλχ μετχολητέον; Ἢλῦες γὰ) ἐν χαιρῷ μεγυλῦνχι ἡνᾶς" 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΚΕ. 18 



914 ΜΙΧΑΗΛΨΕΛΛΟΥ͂ 

τί τοῦτο, ὅτι λογιότητι πάντας ὑπερθαγών, ἔτι χαὶ τοῖς φι- 

λιχοῖς χαθήχουσιν ὑπ τερέβρ πε Εγὼ δέ σς οὐ ταὐτῃ μόνον θαυ- 

μάζω, ἀλλὰ χαὶ ὅτι τοῖς περὶ φ'λίας λόγοις ὡμιληχὼς χαὶ τὰ 

ἐχεῖθεν περὶ ταύτης μεμαθηχὼς δόγματα, οὐκ εἰς πολλοὺς διχι: 
“ὦ τ ; -" Ἀν νοῚ Δ Α ΑΝ ὃ ,ὕ 3 

ρεῖς τὴν διάθεσιν τῆς ψυχῆς, ἵνα μὴ κατὰ τοὺς διαιρουμένους 

τῶν ποταμῶν λεπτοί σο! οἱ τῆς ἀγάπης χείμαρροι εἶεν: ἀλλὰ 
τῳ Ε “- ; θρρ Οὐ 

πρὸς μὲν τοὺς ἄλλου: ἀφοσιοῖς τοὺς τῆς φιλίας θεσμούς, ἐμοὶ 

υ ὅλῳ ἐπιχλύζεις τῷ πελάγει τῆς ἀρετῆς, οὕτω μετ' ἤ- 
Γ 

χου, ὡς ἐπὶ πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸν φθόγγον ἀχου- 

σθῆναι τῆς περὶ ἡμᾶς σοῦ καθαρᾶς διαθέσεως " ὅθεν χαὶ πλα- 
“- -.5 - Ὁ » Δ ε , 

τεῖαν ἐφ ἡμᾶς τοῖς χαταπονουμένοις ἀνέῳξας τὴν δὸόν. 
- ’ 

Λλλλοι γοῦν ἐπ᾽ ἄλλοις συρρέουσιν, ὁμοῦ τε κηρύττοντες ὅπως 
- ᾿ " [τ ͵ ᾿ Ὁ ἃ Δ Β' » ’ 

ἀλλήλους ἀντηγαπήχαμεν, ἅμα δέ μξ χαὶ πρὸς τὴν σὴν εὑμε- 

νειαν ὑπὲρ ἑχυτῶν προθαλλόμενοι" οἱ μὲν οὖν ἄλλοι μετρίως 

πω: τὴν πρὸς ἀλλήλους διάθεσιν ἀνεχήουττον, ὁ δὲ Σωζοπό- 
ῶ: 3 Ἃ 

λεως, ἀλλὰ πῶς ἂν εἴποιμι; Οὗτος γὰρ τὰἀλλα ἰσχνὸς ὧν τὴν 

φωνὴν καὶ Ἡ ΣῊ τὸ φθέγγεσθαι, ἐπειδὴ τοῦ περὶ ἡμῶν λόγου 
᾿ ΡΣ εν τ χει τ ς τονδι νοῦ ΑΝ Ἁ 4 

χατήρξατο, τὰς Τυρρηνικὰς ὑπερῆρε σάλπιγγας, Στέντορος 
57 -Ξ- ᾿ “- Ἂ Ω “- “᾿ ᾽ , Ν 

ἤχησς μεγαλοφωνότερον, τοῦτο φιλίχ βοῶν, τοῦτο ἀγάπης 
“ » , Ψ ΞΟ ““ Ξὰ “ Ἂ “ ς , 
ὅρος ἀχρότατος, τοιαύτη τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν ἡ διάθεσις " 

ὡς δὲ χχτέτεινε λέγων, εἶτα πυχνότερον ἤσθμαινεν ὑπὸ τῆς 

ἄγαν προθυμίας, ἐπέσχον γώ, ὥστε χαὶ αὖθι: πνεῦμα συλλέξαι 

χαὶ οὕτως βοᾷν, καὶ χατὰ τοὺς ἐπεχομένους τῶν ἀγωγῶν, 

ἀπείρῳ αὖθις ἐπέρρευσς τῷ χρουνῷ. 
’ ο“ο“ 

Ὑπὲρ οὗ αἰσχυνθεὶς ἐγώ, εἰ τοιοῦτος τυγχάνων πε οἱ ἡμᾶς, 

υὑὴ ἀναλόγου τῆς ἀντιδόσεως τεύξεται, ἐπὶ τὴν περὶ αὐτοῦ 

ἦλθον ἀξίωσιν. ᾿Αξιῶ οὖν ὡς φιλόσοφος πρὸς φιλόσοφον " σὺ δὲ 

οὐχ ἀγνοεῖς ὡς φιλῶ καθόλου τὸ γένος καὶ τῶν μερικῶν ἀπε- 

χόμενον- τί οὖν ὅ φημι; πᾶν εἴ τί σοι πρὸς ἡμᾶς φιλίας ἐμπύ- 
8 

ρευμα, ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄνδρα ἀναλόγως τῆς πρὸς ἡμᾶς διαθέσεως 

ἀναμέτρησον" τίμησον ὡς ἀρχιερέχ, αἰδέσθητι ὡς χρηστὸν τὸ 



Ξ'ἷ ΠΣ Ὺ ΌΔΑ ξ: Ω ἢ 

ἦθος καὶ τὸν τρόπον ὑπέρσεμνον, φίλησον ὡς φιλίχν εἰδότα 

τιμᾷν τὸν τῆς ἌΡΒΥΚΝ, ὅρον ἐπὶ τοῖ: τῆς αὐτοῦ ἐπισχο- 

πῆς δεῖξον πράγμασι" στίλοωσον τὴν ῥομ. 
᾿ διχῇ εἐὐέ δὲ διδῶ , ῷ ἃ δα δεν, ὥς φησιν ἀδιχήσαντας᾽ ῥομφχίχ δὲ τοῦ δικαίου ἡ διὰ γλώττης 

᾿ - ᾿ , , τὰ ἂν δ θύ6 κ δ » 
τομή, ὅταν χαὶ μάλιστα νόμοις στοιχῇ " ἀνθύορισον τοὺς ὑορί- 

» "" ερ , » ἔξ : 

σαντας, πράγμασιν ἀτιμάζων τοὺς ὑορικότας ἐν ῥήμασι" καὶ 
ω».;Ἃ ." “-- Α . 

ἵνα τὸ πᾶν συλλεξάμενος εἴπω, τοιοῦτος πρὸς αὐτὸν φάνηθι 

διχαστής, οἷος οὗτος περὶ τὴν ἡμετέραν φιλίαν διχιτητής. 
; “» Ἃ «“ ἢ » ἃ: ἡ τὸ τὰν " 

ἂν οὕτω ποιήσῃς, καὶ ἐπισταλάξῃς αὐτῷ τὸν τῆς διχαιο- 

Ω 
, ΙΓ Υ̓͂ΒΑΙ ἕο Ἔ Σ΄ ὧν Μ, “ δ᾽ 5" 
ὑνῆς ὕετον πρωΐμον τε χαὶ ὄψιμον, ἔτι μάλιστα τὴν αὔλχχχ 

« ἧς τούτου ψυχῆς πρὸς εὐχαρπίχν εὐφημίας πολυγονωτέραν 

είξεις, καὶ ἐπανατελεῖ πλουσιώτατον τὸν τῆς εὐχαριστίας στά- ΦΟ᾽ 

χυν ἡμῖν, καὶ πλείονα Νὴ πρότερον τὸν τῆς διχαιοσύνης ἀμφοῖν 
᾿ » ’, 

ἐπιδείξει καῦπον. 

“Ὁ ταα 7 τ ᾿ ͵ὕ 

42, Τῷ πατριάρχῃ ᾿Αντιοχε ί(ας- 

᾿ ’ “ “ Ζ -- ᾿ δ᾽ .' ἊἋ» ΜῊ θχυμάσης θεοτίμητε δέσποτά υου, εἰ υἱἢ συνεχῶς γρά- 

φομεν, ἀλλ εἰ μὴ διηνεχῶς μνημονεύωμεν. Ἔχων δὲ τὸ πλέον, 
ι » ΕΝ ᾿" » ΒΕ Π δὲ δι 7, ᾿ " 

ἢ ἀπαίτει τὸ ἔλαττον" ἵνα μὴ ὃς ἐν τοῦτοι: τὸ ἔλαττον 

ἔχοντες, ὁσάκις ἂν ἐγχωρῇ, χαὶ διὰ γραμμάτων τῇ θεοτιμήτῳ 

σου ψυχῇ ἐντυγχάνωμεν. 

Ἴσθι οὖν ἡ ἁ νὐδαμδι μι καὶ μαχαρία ψυχή, ὡς πᾶν ἡμῖν ἀγαθὸν 

ἐπιχορηγεῖ τα 
ε ὡ ᾽ μὰ ῥα δὲ ΕἼᾺ ᾽ , ᾿ , »λλ᾽ ᾿ς ΑΥΣΎΤᾺ ῖ Δ 
ἡμῶν" εὐτυχοῦμεν ὃς οὐχ ἐν τοῦτοις μόνον, ἀλλ ότι χαὶ τὴν 

ι παρὰ τοῦ φιλτάτου χαὶ χαλλίστου βασιλέως 

σοφιστικὴν ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ συμμίξαντες, ἡγεμόνες χαὶ τῆς 

ἐπιστήμης χαὶ τῆς τέχνης πᾶτιν οἰόμεθα. Ἡ μὲν οὖν ὑπόληψις 

οὕτω λαμπρά, ἡ δὲ ἀλήθεια, ἐλάττων πολὺ τοῦ ὑποληφθῆναι" 

εἰ δ᾽ ἀντανισάσομεν τῷ χρόνῳ τὸ πρᾶγμα ταῖς ὑπολήψεσι, τότε 
; , ’ ς - -“ ᾿ , » 

σαῦ τὸ “ἧς φιλοσοφίας ἐχυτοῖς χαθχ-:ῶ: πιγράψομιεν ογομκχ. 
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48, Τῷ χριτῇ ᾿Οψιχίου. 

» } Α Ἁ , , » , 

Εδει υὲν διὰ τὴν συγγένειαν πεπαρρησιασμένως ἐπιστέλλειν 

πρὸς τὴν σὴν ἐνδοξότητα περὶ ὧν βούλομαι" ἀλλ᾽ ἐγὼ δὲ αὐτὲ 

τοῦτο μᾶλλον αἰδοῦς ἐμπίπλαμαι, καὶ πρὸς τὰς ἀζιώσεις ὑπε- 

σταλμένος εἰμί, ἵνα μὴ χαταχρᾶσθαι δόξω τῷ γένει. Τί οὖν 

χρὴ διὰ ταῦτα χαὶ τὴν σὴν μεγαλόνοιαν ἐντροπιχῶς ἔχειν 

ἐμοῦ, καὶ καταφρονεῖν ἀξιοῦν; χαὶ δί ὃ μᾶλλον ἔδει πάντα 

πληροῦν, διὰ τοῦτο ἀϑετεῖν ταῦτα; πολλοῦ γε χαὶ δεῖ. Τῇ 

μὲν παρρησίᾳ τὸ ἐπαχθὲς ἀχολουθεῖ χαὶ τὸ αὔθαδες, τῇ δὲ 
ἐ τω Ξ ᾿Ὶ ἢ “ " Ἅ 

ὑποχωρήσει χαὶ | ὑποστολῇ, τὸ μηδὲν ἡγεῖσθαι φορτιχὸν τὴν 

ταῦτα βουλόμενός σς ἐνάγειν ω- πρὸς σὲ ἀξίωσιν μαχρηγορῶ ὃ 

εἰς τὸ μὴ δ᾽ ὁ, τιοῦν τῶν ἐμῶν ἐν παρέργου σοι μοίρᾳ λελογίσθαι. 

ὋὉ γοῦν χρυσοτελὴς τοῦ σοῦ θέματος τῆς πρός με οἰχειώ- 

σεως καὶ φιλίας τετυχηχώς, αἰτεῖται χαὶ τὴν σὴν εὐτυχῆσαι 
πὴ ν Ἢ Μ ξϑυι ἊΣ 5 ᾿ ᾿ , Ψ Α Ψἤ ἃ δύ Ἂ ἣν 

δι ἐμὲ ἡμερότητα καὶ εὐμένειαν. Οἶδα ὑὲν οὖν ὡς ἀρχέσεις 

τούτῳ φυσιχῶς ταῦτα ἐπιδιδούς “ εἰ δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους φα- 

νείης αὐτῷ ἡμερώτερος χαὶ χρηστότερος, τὴν τῆς ἐμῆς ἀξιώ- 

σεως ἐνταῦθα οὗτος προσθήχην γνώσεται, 

Γ “- "ζ “ -- Ἅ Ψ 

44, Τῷ μαΐστορι τῷ Ξιφιλίνῳ. 

Ἐπχωῶ μέν σου τὴν σιωπήν περιπόθητε ἀδεχφέ, οἶδα γὰρ 

ποίας ἀρετῆς τυγχᾶνει οὖσα χαρπός, λέγω δὴ τῆς ἀπραγμο- 

σύνης" μέμφομαι δέ σου, εἰ δεῖ τἀληθὲς εἰπεῖν, τὸ μετὰ τῶν 

ἀχαίρων σπουδῶν, καὶ τὴν πρός μς ὁμιλίαν κογίζε σαι" ἢ γὰρ 

ὀὐχὶ τοιχύτης σοι χαθεστήχαμεν προαιρέσεως; οὐχ ἀπὸ τῶν αὐ- 

τῶν ἀρχῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τέλη χοινῇ προήχθημεν; Τί οὖν, ἐπεὶ 

σιωπᾷ, ἀδολεσχήσω ἐγώ; οὔ, νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν ἀλλὰ 
" 

κἀγὼ φείδομαι μὲν τὰ πολλὰ τῆς γλώττης, ἔστι δ᾽ οὗ δια- 



Ὁ 

ΕΠ ΤῸΟΊΛΚΑ ΤΙ. ΚΙ 
,, τι ᾽ ων» ᾽ ὔ ΄» 

είλη, καὶ οὐ πάνυ τὴν λογικὴν ἕξιν ἠθέτηχχ᾽ νοῦς 
κ ἕ » 5" 3 -- 

ὑὲν γὰρ ἴσως, ὡς αὐτὸς ὦν, τὰ πάντα σιγᾷ, τίνι γὰρ μετα- 
Ν ΄-} «“ "Ὁ 

δώσει φωνῆς ἢ π «ρὰ τίνος λήψεται; ψυχὴ δὲ συνδεθεῖσχ σώματι, 
δ ὥ 5 .2 » ΓΑ - - " --- «- " -- Ῥ4 τ τὰ μέν, ἀρρήτως ἕξει, τὰ δέ, δύ ὁμιλιῶν τε καὶ προσφωνήσξων. 

δ , τ “- ᾽ ὔ Α , ᾿ ,ὔ ’; 

Μὴ προστάττῃης οὖν τῷ οἰχέτῃ σου, μὴ δὲ τὸν θεράποντά 

σου χαλέσῃς" κἂν ἐρωτήσῃ σέ τις, ὡς δρῦς ἄφωνος φάνηθι" εἰ 

δὲ περιττότερον τοῦτο σοφίας χαὶ ἀρετῆς, τὴν μέσην βχδιστέον, 
χχὶ Δ ῃ ,.2 ᾿Ξ, ε,., 3. δὲισ δὰ » τὶ λί ε Ἂ “ Ψ- ᾿ 

αὶ μὴ φθονήσῃς ἡμῖν διστίχου ἐπιστολίου, ἁπλοῦ τς χαὶ 
» ““ ᾿ ε ; ; ’ὔ [γέ ; ’ 

ἀφελοῦς, καὶ ὡς γράφειν ἐξεμελέτησας ὕττερον πειθέτωσάν σε 

τοῦτο Γρηγόριοι χαὶ Βασίλειοι, οὕτω ταῖς ἐπιστολαῖς ἀνακεραν- 
ε ; » "Ὕ κ 

νύμενοι, ὡς μηδὲν πρὸς αὐτοὺς εἶναι τὰ διχστήματα. 

406. Τῷ μαγίστρῳ Κωνσταντίνῳ χαὶ σαχελλαρίῳ. 
δε 

Καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων σοι ἐστὶ πλεονεχτημάτων, τὸ 

μὴ δυσωπεῖσθα! χόρισι φίλων, ἢ συγγΞνῶν, ἢ τῶν ἄλλως οἰ- 

χείων, ἀλλ᾽ ὀρθὴν καὶ ἀπότομον ἔχειν ἐπ᾽ ἀυφοτέροις τοῖς μέρεσι 

τὴν τοῦ διχαίου ἰσχύν" καὶ ταύτης ἐγώ σοι μάρτυς τῆς προχ!- 

ρέσεως, ἀρχῶν ἀντὶ πολλῶν, ὡς ὃν αὐτὺς φαίης. Θχυμάζω οὖν 

ὅπως ποτὲ τὴν τοιχύτην διάθεσιν μεταθέοληχας, χαὶ περιορᾷ: 

σὺ ὁ τηλικοῦτος τὴν ἀρετήν, ὁ τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως ἀδελ- 

φιδοῦς, ἕνα μηδὲν ἄλλο εἴπω, ἀδελφὸν ὑπ᾽ ἀδελφοῦ χαταδυνα- 

στευόμενον, ὅτι ὁ μέν, πλείω χέκτηται χαὶ ἀρχεῖ πρὸς τὴν 

εἰγογὲ σεν τοῦ ἀποχεχληρωμένου τῷ ἀδελφῷ, ὁ δέ, ἀποχρῶν 

ἡγεῖται τὸ μέ ἔρος, χαὶ τοῦ πλείονος οὐκ ἐρδ.. 

ὙΤί οὖν, ὁ μὲν ἀποίσεται τὴν νιχῶσαν, ὅτι Συμεών τε ἐστίν, 

ἵνα μιχρόν τι χοριεντίσωμαι, καὶ τοῦ ἰδιχοῦ νοτάριος, ὁ δέ, μετὰ 

τῆς μελαίνης ἐξωσηήσεται, ὅτι τε ἑτέρως χατονομάζεται χαὶ 

τὸ τοῦ ἰδιχοῦ οὐχ ἴσησι σέχρετον; ᾿Αλλὰ μὴ σύ γε οὕτω ψη- 
δ 

ἡσαιο" χαὶ τοῦτο ὑὲν ἔλαττον χαχόν, οὗτος δὲ τι, τὸ βρχχὺ 
δ) Ὁ 

ΙΑ Οἵ 

τοῦτο χαὶ μέγχ τοῦ Πέτρου ἐρώτημα, ὥς; περ μέλος ὑγιὲς 
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συναπολχύσε. τῷ νενοσηχότι τῆς τομῆς καὶ τῆς καύσεως, καὶ 

συναδιχηθήσεται τῷ ἀδιχουμένῳ, καὶ τῆς χοινῆς ἀποπέσῃ χά- 

ρῖτος, ὅς γε πολίτης τέ ἐστιν εἰς ἀρχαιολογίαν γένους ἀναγό- 

υὑξνος, χαὶ τοῦ μείζονος μέρος συστήματος, εἴπω σοι τἀληθές, 

χαὶ συγγενὴς ἐμός; φιλοσοφίχ γὰρ οὐ διενεχθήσεται περὶ τῆς 

διχφορότητος τῶν ἔξωθεν. 

Τί οὖν, ἐπὶ τούτοις ἐλέγξχι σς προεθυμήθημεν τὸν ἀνέγκλητον 

χαὶ πάσαις βρύοντα χαλλοναῖς τε χαὶ ἀρεταῖς; πολλοῦ ὁ τάσαις θὲ ἃ ὶ ἀρεταῖς; πολλοῦ γε χαὶ 
δεῖ ᾽ δ εύφΩ ΙΕ ι Ἅ τ Α -- Ὁ γὃ τὦω ι “Ὁ δεῖ, ᾿Αξιῷ οὖν καὶ τὸν Συμεὼν παυθῆναι τοῦ ἀδιχεῖν, καὶ τοῦτον 

τυχεῖν οὗ τυχεῖν ἐστι δίκαιον. 

406. Τῷ αὐτῷ. 

᾿Ερῶ σοι, πανάριττε ἀδελφέ, ὅ τι σοι κατενόησα " ἐρᾷς τῶν ἐμῶν 

λόγων οὕτω δεινῶς, ὡς πρὸς σύμπαντα: τοὺς ἄλλους ἀτεχνῶς 
“" 
᾽ 5 

ἐμφράττειν τὸ οὖς, εἶτα βουλόμενος ὡς ἐκ πηγῆς σοι τούτους 

ἐπιρρεῖν, τεχνικῶς οὐχ εὐθὺς ἐπινεύεις ταῖς πρώταις τῶν ἀξιώ- 

σεων, ἵνα ἡμεῖς μὲν παλιλλογῶμεν περὶ τῶν αὐτῶν, σὺ δὲ 

τρυφᾷς καὶ γελᾷς τὰς ἐμὰς πολλάκις ἀνελίττων ἐπιστολάς. 

᾿Επαινῷ τὴν ἐπιθουλὴν ταύτην, χαὶ ἄγαμαί σου τοῦ μηχα- 

νήματος, δί οὗ ἡμᾶς ἑλὼν ἔχεις, καὶ τὴν ἀχρόπολιν' εἴληφας " 

πάλιν οὖν σοι μεταμείψαντες τῶν αἰτήσεων τὰ ὀνόματα, τὰς 

ἐννοίας φυλάττομεν, ἀλλὰ τοσοῦτον προλαϑεῖν δεῖ" οἱ Τελχῖνες 

οὗτοι πλέον ἢ ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ἀλλήλους τὸ πρᾶγμα ἐγνώ- 

χασι, καί μοι συρρεῖ πρὸς ταῖς θύρχις ὄχλος ἀμύθητος, θυροχο- 

ποῦντες χαὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὰ ὦτα ἡμῶν τῶν μὲν οὖν ἄλλων 

περίειμι, πείσας ἀφίστασθαι, πρὸς δὲ τοῦτον εἰς οὐδέν μοι τὰ 

θέλγητρα" ἔχει γὰρ πᾶσιν ἀντίζροπον τὴν συγγένειαν μέσος 

οὖν ἑστηχὼς συγγενιχῆς τε ἀνχγκαιότητος καὶ φιλίας ὑπερφυοῦς, 
"- “Ἃ 

πῶς ἂν δύο τυραννίδων ἀπαλλαγήσωμαι; Μόνος οὖν αὐτὸς ἔχεις 
» ’ὔ ΄-Ἢ ᾽ ω “ὦο 5 

τὸ φάρμαχον τῆς ἀπαλλχγῆς, νηπενθές, ἄχολόν τε χαχῶν ἐπί- 
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ληθες ἁπάντων" ἀλλὰ μὴ ἐμοὶ χεράσῃς τὸ πόμα, ἀλλὰ τῶν 

σῶν χαρίτων τὸν ἐμὸν συγγενῆ ] μέθυσον, ὅπως ἂν ἐγχωρῇ χαὶ 

αὐτὸς δύνῃ τὸ μέθυ πγρροϑύροδαι Ἐπιστολῶν δὲ ἀφορμὴν 

ἑτέραν μοι ἐπ τινόησον " ἐρῶ τίνα χαὶ ποίαν, τὸν ποτάμιον ὧν 

μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ τοῦτον θειάσας. 

-- 

41. Τῷ χριτῇ τῶν Θραχησίων τῷ Ξηρῷ. 

Σὺ μὲν διχχστοῦ διχαίου ἔργον πληρῶν, τὸν παρόντα νοτά- 
» ’ ᾽ “ὧ , ᾽ Α ,ὔ ὔ » δ» 

ριον ἀγώγιμον ἐχ, τῆς ἔχε, εἰς τὸ θέμα πεποίηκας, ἀποδώ- 

σοντα ἃ μὴ δέον λαθεῖν, εἰσεπράξατο " ἡμῖν δὲ πάνυ ἐφάνη τὸ 

μον" οὐ γὰρ πάντες ἀπόστολοι, οὐδὲ 

πάντες προφῆται, ἢ ἕνα τὰ σὰ λέγω, οὐ πάντες Μίνωες ἢ 

» ’ 

πρᾶγμα σγιληρὸν χαὶ ἀπότο 

Ραδαμάνθυες, οὐδὲ τὴν τοῦ διχχίου στάθμην φυλάττοντες ἀρ- 
Α - ᾽ ᾿ “ὦ΄ ,ὕ " , ᾿ ΔΩ͂ΡΟ 

ρΞπῆ. Καὶ οἶδα μὲν ὅπερ εὐθὺς τῇ χαρδίχ ἐνενόησας᾽ ἀο οὖν, 
» -ς ’ " ι , » ’ “ - [τά »᾿ 

οὐ πολλάκις ἐπὶ τούτοις ἐδύησας; πῶς οὖν ἅπ ερ ἄλλου ποιοῦν- 
. ΄ δὲ " -- - ε΄ . . . γχ , τὸς χατηγο ρεις σύ, ταῦτα ποιῶν ΔΗᾺ βρποβ, χαχεῖνος γὰρ 

ἐν τοῦτο μόνον ὁρᾷς, τοῦτον τὸν τρόπον εὐθύνεται. ᾿Αλλὰ νῦν μ 

ἐξεληλυθότα αὐτόθι τὸν ἄνθοωπον, τὸν Σ ἐπὶ τῆς οἰχίας θρῆνον, 

τὴν δὲ γυναῖκα στερνοχτυποῦσαν, τῶν δὲ παίδων τοὺς ὀδυρ- 

μούς, ταῦτα οὔπω λογίζῃ; 

᾿Αλλ εὖ ἴσθι ὅτι, νὴ τὴν ἱεράν σου χαὶ τριπόθητον χεφαλήν, 

σχῆμα πόλεως ἑαλωχυίας τῷ τοῦ ἀνθρώπου οἰκήματι περιτέ- 

θειχας. Εἴ τις οὖν σοι φροντὶς χατηφείας ἀπαλλᾶξαι ψυχὰς οὐχ 

ὀλίγας, ἀπειρηχυίας τῷ πάθει, χαὶ κλαυθμὸν σθέσχι βρεφῶν 

φαρμάχῳ σοφῷ, χαὶ γυναικῶν στῆσαι θρῆνον, χαὶ τοῦτον αὐτὸν 

ἀπολωλότα ἀνασώσασθχ, χαὶ τὸν θεὸν ἀγαθῦναι, καὶ ἡμᾶς θερα- 

πεῦσχι, οὕτω γενοῦ τῷ ἀνθρώπῳ, καθάπερ πολλάκις τὸν θεὸν 

ὔξω γενέσθαι σοι ἐπὶ τῆς χρίσεως. Διδάχθητι δὲ παρ᾽ ἡμῶν 
. -. , Σ » 

-" τἀλη)έ:, ὡς τὰ πλείω ὧν ἔχων ἐξῆληεν, ἀφ᾽ ἡμῶν εἴληφεν " 

; φ. φρ0΄". 
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οὕτως οὖν ἡμῖν αὐτὸν ἀποχατάστησον, ὡς αὐτίκα δώσοντα μοι 

τὸ δάνειον. 

48, [Τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ τῷ Δούχᾳι!. 

[Π]Ζλιν δεξιοῦμαί σε τὸν δεσπότην μου καὶ βασιλέα τρισὶ 

λευχοσχόροις" ὁ δὲ ἀριθμὸς μυστικός, καὶ θεῖον τὸ ὄνομα" τό 

τε λευχὸν τοῦ ἰχθύος, ἐκφαντικὸν τῆς σῆς καθαρότητος, ἀλλὰ 

χαὶ ὁ σχάρος μόνος τῶν ἰχθύων λαλίστατος, χαὶ ἔστιν ὡσανεὶ 

ἰχθὺς μουσικός, σύμθολον χαὶ οὗτος τῆς σῆς εὐστρόφου γλῶτ- 

τῆς καὶ μουσικῆς. Σώζοι μὲν σὺν σε ἡ τριᾶς, χαταυγάζοι δέ 

σς ἡ λευχότης τῶν ἀρετῶν, εἴης δὲ χαὶ τῇ γλώττῃ τὰ θεῖχ 

φθεγγόμενος, χρηστότατε χαὶ ἐπιεικέστατε, βασιλεῦ. 

ΓΕ Ὁ ἊΝ ξ 7 -- 

49, Τῷ χριτὴ Παφλαγονίας. 

Ὅτε σου τὴν γραφὴν ἐδεξάμην, περίόλεπτε κύριέ μου, τηνι- 

χαῦτα τῆς συνήθους ἀλγηδόνος ἐλεύθερος γεγονώς, ἑτέροις ἐξῳῃ- 

ταζόμνην νοσήμασι" πολλῶν γάρ μον νοσημάτων χαὶ συμπτὼ- 

μάτων συμπεπτωχότων ἐν διαφόροις χαιροῖς, οὔποτε τοιχύτης 

ἠσθάνθην δυσφορίας τε καὶ καχοπαθείας: οἱ γὰρ ποὸ μιχροῦ 

ἐπισυμθεθηκχότες μοι πόνοι οὺὃς χαὶ αὐτὸς ἐπίστασαι, ἀρχαί μοι 

γεγόνασι τῶν συμοεθηκότων ἀρρωστημάτων, χαὶ ὅσον τὸ μέτρον 

τοῦ μεγέθους ἦν τῶν προηγησαμένων, τοσοῦτον ἦν τὸ μέτρον. 

τοῦ μήχους τῶν ἐπισυμοεθηχότων. 

Νὺν οὖν βραχύ τι τῶν δυσχερῶν ῥαΐσας, καὶ πρὸς τὸν μέ- 
κα ἐκ Ὴ ᾽ Β αν ᾽ Ἐ “ ᾿ ι ᾿ ΄ 

γιστον ἡμῶν αὐτοχράτορα ἀφιχνοῦμαι, καὶ περὶ ὧν ἐμοὶ μέλει 

τὰς ἐντυχίχς πρὸς αὐτὸν ποιοῦμαι" τίνος δέ μοι μέλει τοσοῦ- 
τ τὸν, ὁπόσον σοῦ τῆς φιλτάτης καὶ ἱερᾶς κεφαλῆς; ἀλλ ἐρῶ δοι ᾿Ξ 

ϑ 

τἀλ: ῃέε: ΚΞ ἕω βρῶ: »" ι σπος - δ᾽ χῶο ν ὃ 7ὔ δι. ταληλϑες " οὔπω ἀχριοῶς περὶ τῶν σῶν ἀρετῶν διείλεγμαι πρὸς 
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τὸν αὐτοχράτορα, ἀχροθολίζομαι δὲ πόρρωθεν, ἵνχ κατὰ βρχχὺ 

τὸν ὑπὲρ σοῦ ἀγῶνα ποιήσωμαι" καὶ θάρρξι τό γε τῆς ἀληθείας 
,, 3 

μέρος ἐπὶ τῷ σῷ ἀληθῶς φίλῳ Μιχχήλ΄ θεμέλιον γάρ σοι φι- 

λίας ἀληθοῦς ἀρχῆθεν χατχοχλόμενος, οὐκ ἐχστήσομαι τῆς οἰχο- 

δορμῆς, ἀλλ ἀρρενωπὸν τὴν πρὸς σέ μου ἀγάπην θέμενος, μαλα- 

χῶν χαὶ θηλυτέρων οὐ φροντίσω φρονημάτων οὐ γὰρ δι ἑτέρου: 

ἠγάπησα σέ, ἀλλὰ διὰ σὲ ἄλλους ἐλπίδχς οὖν ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔχε 
" ᾽ὔ “ δ 7 “Ὁ ὔ κ "“ο ᾽ ’, ΄-΄ ᾿ ΓΣ 

ἀγαθάς, χἂν δύνωμαί τι τῷ βίῳ, σὺ πρῶτα αἰσθήσῃ τῆς ἐμῆς 
Γ , ῖ ’ ε ,ὔ ι , 

ἰσχύος τε χαί δυνάμεως, ὁ κάλλιστος πάντων ἀνδρῶν καὶ φίλος 

ἀληθής τε καὶ ἀχριθής. 

γῇ σ᾿ Ὁ ᾿ Ὰ, 90. Τῷ χριτὴῇ Μαχεοόνων. 

Ἢ φιλόχαλός σου ψυχὴ οἴκοθεν τὴν πρὸς τὸ χχλὸν σύνεσιν 

ἔχουσα, οὔτε φωνῶν δεῖται τῶν ἔξωθεν, οὔτε γραμμάτων, οὔτε 

ἄλλων τῶν πρὸς ταῦτα παχρορμώντων, χαὶ τὴν τούτων ὑποτι- 
᾿" Ὁ» ᾽ ι “. 

θεμένων φιλίαν καὶ δίωξιν. Διὰ ταῦτα οὐ εϑηδμαι σε περὶ τοῖ 
ν , ͵ὔ ,ὔ  Ἔ αὶ “εν 

ἐπισχόπου Πανίου προεθυμήθημεν ἀξιοῦν, δῖ "ἢ “Ὁ ψν ὡ «ἢ ἫΝ ““,ν [Ὁ 

᾽ κ ἊΝ “ “ ᾽ “- χοθεν οἰχειώσῃ τὸν ἄνδρχ σαυτῷ, χαὶ τῆς σῆς ἐν μετο χῇ ποιή- 

σεις μεγαλοφροσύνης χαὶ συνέσεως ἔστι μὲν γὰρ χαὶ ἄλλω: 

χαλός, ἀρχιχαῖς δὲ φιλίαις χαὶ μάλιστα προσφυέστατος, τῷ τ 

γλυχεῖ τοῦ ἤθους χαὶ τῷ πολιτιχῷ τοῦ φρονήματος. Οὐ γὰρ 

ἱερᾶσῆχι θεῷ μόνον δεδύνηται, ἀλλὰ χαὶ ἀνθρώποις προσομι- 
- 

λεῖν δεξιῶς, καὶ πρὸς ἄμφω χατὰ τὸ ἶσον μέτρον μερίζεσθαι 

εὐφυῶς. 

Μὴ θαυμάσῃς δέ, εἰ μὴ ἀξιώσας πρότερον περὶ τοῦ ἀνδρὸς 

τῶν αἰτιῶν ἕνεχα ὧν πὸ ἀθρόον" νῦν μετχοέολημαι" μὲ 
ι , 5 ᾿ . ον - γ20 βουλόμενος ἀσυντελὴς αὐτῷ φανῆνχι χαὶ φίλος μέχρις 

» , τ“ ὯΝ « “- "Ὁ » - 

ὀνόματος, ὃ δὴ προΞξίληφε, διὰ τοῦ παρόντος τοῦτο αὐτῷ μνη- 

στεύομαι Ἰράμβατου τὴν σὴν φημὶ χαλοχἀγαθίαν, χαὶ τὸ οἰ- 
᾿ 

χείως 1 πρὸς τὸν ἄνθοωπον ἔχειν, καὶ τὸ μὴ ἐν ἴτῳ τῶν ἄλλων 



982 ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ “5. 

λογίζεσθαι, ἀλλὰ νέμειν τι πλέον αὐτῷ τῆς σῆς διχαστιχῆς 

ΦΘΌΝΟΝ Ι καὶ τοῦ ἀχριθοῦς σοῦ φρονήματος, διά τε τἄλλα καὶ 

τὸ παρ᾽ 4μδν ἀξιοῦσθαί σε. ᾿Αλλὰ δέδωχας περὶ οὗ ἀντιθολοῦ- 

μεν; χάρισαι οὖν μοι βραχὺ τὴν σὴν γλῶτταν, καὶ πρὸς τὸν 

πὐξδλα τον τοῦτο εἰπέ, ὅτι διὰ τὸν ἀξιώσαντα, τὸ πλέον νέμω 

σοι τῆς αἰδοῦς. 

“Ὁ » ᾿Ξ ἘΞ Ξ , -- “- 
51. Τῷ πραίτορι Θρᾳχησίων τῷ Ξηρῷ. 

Βούλομαι μέν, μεγαλοπρεπέστατε πρόεδρε χαὶ ἀδελφὲ περι- 

πόθητε, πολλάκις σοι πέμπειν ἐπιστολάς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ υἡ αὐταρ- 
, 

χες ἔχω τὸ ἐν τῇ ψυχῇ τεχνιχὸν χάλλος, ὥςτε πάσχις αὐτὸ 
- ,ὔ 5 ἊὍ ᾿] ε , ΡΝ ἥ ΒΡ. νι. , 

ἐπιχεραννύειν, ἐπέχω τὴν ὁρμὴν, αἰσχυνόμενος, ὥςτε τὰς μεν, 

᾿ ε ᾽ὔ - , Ν, » ἊΞΒ 5» Ὁ. ͵ὔ 

ἡδίους φανῆναί σοι, τὰς δέ, ἀχαλλεῖς τε καὶ ἀτερπεῖς. Ἔστι δὲ 

τοῦτο πάθημα παρὰ ταῖς γεν ώσαις φύσεσιν ἀντιθέτως ἀποτί- 
» » Α - σω ᾿ "» , ἣἪ 

χτεῖν τὰ ἔκγονα" οὐ γὰρ ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἐδάφει μόνον δοιοὶ 

χαταχείχται πίθοι, καὶ τοῦ μέν, προχεῖται τὰ χρείττω, τοῦ δέ, 
9 - Ἁ ᾿Ξ 7ὔ Ἂ ᾽ ᾿Ὶ ὰ ι 2 Γι υς, " » Ξ -" ΓᾺᾺ - Α 

ἀπορρεῖ τὰ χείρω" ἀλλὰ χαὶ ἐν φύσει καὶ ἐν ψυχῇ, ὀκνῶ γὰρ 
᾿ τ » - “- ε Α ς " , 

εἰπεῖν ἐν τῷ νῷ, ἡ διττὴ αὕτη μερὶς ἐγκαταμέμικται χαὶ 
͵ 

ι 

διήρηται" χαὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς νηδύος τὸ μέν τι τῶν βρεφῶν 
ᾧ ὦ» 

μετὰ τοῦ φυσιχοῦ κάλλους ἐξέθορε, τὸ δέ, ἐξεκυλίσθη αἴσχους - 

, 

ἀνάμεστον" καὶ τὸ μὲν αὐτοῖν, εὐφυές τε καὶ γόνιμον γέγονε, 

τὸ δέ, λήθης γέμον εὐθὺς χαὶ ἀμολότητος: καὶ γραφικὴ δὲ 

εὶρ δύο πρὸς ἀρχετυπίαν εἰκόνας διαμορφοῦσα, τὴν μέν, πρὸς 

τὸ παράδειγμα ἀπειχόνισε, τῇ δέ, ἀνόμοιον μετέοαλε τὴν μορ- 

φήν’ οὕτω καὶ ψυχή, καὶ φύσις, χαὶ σῶμα, οὐ πρὸς πᾶσαν 

ἐπίσης ἰδέχν ἀρκοῦσιν. 

᾿Αλλὰ σὺ επιρῃ "γεῖς ἀτεχνῶς τὰ ἡμέτερα, τὴν ἘΒΕΝ δῇ ἐ- 

Ἢ, νοίως. ΕΝΌΜΜΙΝΝ χἂν ἐλάττονος ῥοπῆς, οὐ προσ- 
Ν᾽; ᾽ “- “ " ΕΞ " 

δέχῃ, ἀλλὰ ζητεῖς τὸ τοῖς προτέροις ἰσοῦχρές. Καὶ ὁ μὲν τοῦ 
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υὖθου Ζεὺς δύο που θυγατέρας μόγι: ὡραίας ἀπέτεχε, τὴν ᾽Α- 

θηνᾶν χαὶ τὴν ᾿Αφροδίτην " χινηθεὶς δὲ χαὶ πρὸς γονὴν ἄρρενος, 

ὥς περ ἐξήμόλωσε: τὸν Ἥφαιστον ἐνθυμήθητι καὶ τὸν ἴΔρεα. 

Ε᾽ γὼ δὲ πῶς ἄν σοι χχὶ πολλὰς χαὶ χαλὰς ἐπιστολὰς ἀπο- 

τέχοιμι; 

Καὶ τό γε θαυμασιώτερον, τοῖς μὲν χάλλεσιν ἐνεδρεύει πω: 

ἡ ἀνομοιότης, τοῖς δὲ αἴσχεσιν ἐπιτέταται ἡ ταὐτότης" οὕτω 

γοῦν αἱ ναΐδες οὐ πᾶσαι χαλαί, τὰ δὲ τῶν πιθήχων ἔχγονα 

ὁμοίως ξύμπαντα ἄμορφα. Μὴ οὖν οὕτως ἐχούσης τῆς φύσεως 

σύ με ἐκ παντὸς τρόπου εἰσπράττου τὸ χάλλιστον οὐδὲ γὰρ 

οὐδ᾽ ἅπαντα τὰ γινόμενα πρὸς τὴν τοῦ γράφοντος παραμετρεῖ- 

ται προαίρεσιν, ἀλλ οἶδέ τινας ἡ φύσις χαιροὺς παρ᾽ οὗς ἢ εὖ- 

χαίρως ῥδίγει, ἢ ἀχαίρω: ἀμολώσκχει. 

᾿Αλλ ὅμε μιχροῦ διέλαθε, πότερον, ἐγὼ μὲν ἐργάτης εἰμ. 

αὐτὸς δὲ ἐπ υλνάς ἢ μᾶλλον μισ σθὸν ἔχεις τῆς σῆ: ἐρὴ χοαίας 

τὰ ἐμὰ γράμματα; ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ τὸ ἀληθέστερον ἀμφισθητήσιμον, 

παραχωρήσωμεν ἀλλήλοις τῶν ὀνομάτων, χαὶ ἔστω ἑχάτερος 

ἡμῶν ἐργάτης καὶ μαβοδῤξης ς ὁμοῦ τί οὖν ἡ ἡ παρὰ σοὶ ἐργα- 

σίχ; ἡ τοῦ βρόχθου, εἴ γε μὴ ἐπιλέλησαι, ἐπιμέλεια, κἂν οὕτως 

τοῦτον ἐργάσῃ, ὥς περ ἐξιὼν ἐπηγγείλω, νικήσεις ἴσως καὶ φύ- 

σεως: δύναμιν, χαὶ ἐμπλήσεις ἡμᾶς γονίμων δυνάμεων, χαὶ 

πάσας ἐπιστολὰς ἀποτέξομιέν σο! μετὰ φυσιχῆς ἅ ἅμα χαὶ τεχνι- 
“ 

χῆἧς ὡραιότητος. 

2. [Πρὸς τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν Δούχαν 7] 

Ὡς μὲν ἄρτῳ σοι ζωῆς χαὶ θέσει θεῷ, τὸν ἄρτον προσάγω, 

τὸν δὲ οἶνον ὡς ἀληθῶς βασιλεῖ καὶ χαρδίας σχυθρωπαζούσας 

εὐφραίνοντι " ὡς δὲ θνητῷ τὴν ὀπώραν διὰ τὸ φύσει εὐμάραντον᾽' 

ἀλλὰ σύ μοι μένοις ἀείζωος, χόσμε χόσμου, καὶ χράτος χρά- 

τους, καὶ λαμπρὸν βασιλείας διάδημα. 
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φ 

ὅ8, [Τῇ βασιλίσση Εὐδοχία 

ὋὉ Χριστός σοι ταῦτα τῇ βασιλίδι, τὴν μὲν ὀπώραν, ὡς ἄν- 

θους κάλλει χαὶ χάριτι, τὸν δὲ οἶνον, ὡς νοητῇ εὐφροσύνῃ, τὸν 

δὲ ἄροτον, ὡς πολλὰς πενήτων στηριζούσῃ ψυχάς, ὦ πᾶν τὸ 

θ λυ γένος ν'χήσχσα, χαὶ σωματικοῖς χάλλεσι χαὶ ψυχικαῖς 

χάρισι. 

γ᾿ Κα ψ Β"-" ον, δῷ ΄- Ἢ -- 

4. Τῷ μοναχῷ Συμεὼν τῷ Κεγ χρὴ - 

τε σου εἰς χεῖρας τὴν γραφὴν ἐ δεξάμην, ἰσοψυχε ἀδελ- 

φέ, εὐθύμησα μὲν χαὶ μιχρὸν ἀνήνεγχα τὴν ψυχήν, ἔτι σε 

περιόντα τῷ βίῳ υαθών, ἡ γὰρ φήμη νεχρόνσε πάλαι ἡμῖν 
ν 

ἐγκατέστησεν" ἠθύμησα δὲ εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐπιγραφῆς. Εἰ ὑὲν 

γὰρ πάλχι παρεσχευχσμένος ἐπὶ τὴν μετα χοολὴν τχύτην ἐλή- - 

λυθας, οὐ μόνον οὐχ ἂν ἐδυσχέρχνα, ἀλλὰ καὶ ἡδέως ἐδεξά- 

μὴν τὸ πρᾶγμα ἐπεὶ δὲ ἀθρόον ἀφ᾽ ἑτέρου πρὸς ἕτερον βίον 

ὑξετεσχευάσθης, ὑπὸπ πτεύω τὸ ἀπαράσχευον, χαὶ δέδοιχα υήπως 

σε ὁ πονηρὸς δαίμων νεοπαγῆ πρὸς τὸν τοιοῦτον βίον εὑρὼν 
᾽ ᾿ -- ᾽ . Ὁ » 

οὐχ ἐάσῃ χωρεῖν ἀκωλύτως, οὐδὲ βχδίζειν ἀμεταμελήτως τὴν 

χατὰ θεὸν πορείαν. ᾿ 

Καὶ μή με ἡγήσῃ, φίλτατε ἀδελφέ, ὅτι τοσοῦτον εἰμιὲ ἀφ'- 

λόσοφος ὥςτε δυσχολαίνειν ἐπὶ τῷ φιλοσόφῳ σου χαὶ θείῳ 

βουλεύματι: μὴ οὕτω μανείην" ἀλλὰ φοθοῦμαι μιὴ πρὸς τοιαύ- εύματι" μὴ οὕτω μανείη ᾿λὰ φοθοῦμαι μὴ πρὸς τοιαύ 
Ξ Ἂ Α ᾽ , », Ν 7 . ᾽ ᾿ ᾽ " , 

τὴν διχγωγὴν ΕἸΡ ταν ὦν, δυσφορήσῃς εὐθύς, καὶ εἰς ἀνά- 

υνῆσιν τοῦ προτ έρου σὴ βίου ἐλ ών, ἐν τοῖς λιμέσιν ὑποστῆς 
» τὸ νχυλγιον" ἐπεὶ εἰ ἐλλχμφθείη ἐν τῇ ψυχῇ σου τὸ φῶς τοῦ 

προσώπου Κυρίου, καὶ γεύσῃ τῆς ἀκορέστου γλυχύτητος τοῦ 

τῶν μοναχῶν βίου, πολλάκις σεχυτῷ καταράσαιο, ὅτι μὴ πάλαι 

πρὸς τὴν γλυχεῖχν ταύτην μετηνέχθης διχγωγήν᾽ εἰ γὰρ καὶ 
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τρχχεῖά ἐστιν ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὴν ζωὴν ἡμᾶς ἄγουσα, ἃ 
- 

χαὶ ῥᾳδίχ ὁμοῦ καὶ γλυχεῖχ, τὸ μέν, διὰ τὰς ἐλπίδας, τὸ δέ, 

τὴν ἐν τραχύτητι ἐγγινομένην ἡμῖν" λειότητά τε χαὶ ἵλα- 
.«χ , 

ότητα παρὰ τοῦ θεοῦ. | Ὃν (ἢ) γὰρ ἔχει ἡλίου ἀνατολὴ τρύπον 

πρὸς τὴν ἐν νυκτὶ ἐπισχότησιν, τὸν αὐτὸν χαὶ ἡ τῶν μοναχῶν 

διχγωγὴ πρὸς τὴν ἐν τῷ βίῳ ἀναστροφήν" οἱ μὲν ἰχμϑν ἐν 

σκότῳ χάθηνται καὶ δουλεύουσι τῷ κοσμοχράτορι χαίσσρι, 

δέ, ἐν φωτὶ σχιρτῶσι καὶ ὑπηρετοῦσι θεῷ τί δὲ ἡδύτερον τοῦ 

ἐνώπιον παρίστασθαι τῷ θεῷ καὶ ἀμέσω: πρὸς αὐτὸν διαλέγε- 

σθαι χαὶ τὸ θεῖον χάλλος αὐτοῦ ἐνοπτρίζεσθαι, χαὶ διχυγεῖς 

ἔχειν ἐπὶ τοῖς μέλλουσι τὰς ἐλπίδας; τὸ δὲ ἕνεκα τοῦ θεοῦ 

καχουχεῖσθχι, καὶ ῥάκ:οι χατατρύχεσθαι, χαὶ τῷ μελανείμονι 

τούτῳ σχήματι χαθυύδρίζεσθαι, οὐκ ἀντὶ πάσης εὐδοξίας ἀρχεῖ; 

᾿Αρα γὰρ οὐχὶ πολλάχις τὸν ἐπίγειον βυσιλέχ θεραπεύειν 
Π “εΔἬἍ « “-ῳ ’ Α « 

βουλόμενοι πᾶν ὁ, τιοῦν ὑπομένομιεν; χαὶ γυναικὸς στέρησιν καὶ 

πατρίδος ἀναχώρησιν; πολλάχις γὰρ χαὶ θαλάττης κατχτολ- 

μῶμεν βυθῶν, καὶ τῆς οἰχείχς ἀμελοῦμεν ζωῆς, ἵν᾿ ἡμῖν ἱλαρὸν ῶ τὸ ᾿ Ψ ν δ,» “- - ε- Ὶ πὰ Ν᾿, Ὡς, ". ὦ τὰ 

ἐχεῖ σολές - ᾿ ᾿ ΄-- ὃ ζῆ Δ 0 ᾿. ᾿ ΄ - 4) " εἶνος προσολέποι, καὶ ἀντιδοίη τὴν φθονουμένην εὐμένειαν; 

χαὶ πόσῳ μᾶλλον ὀφείλομεν ὑπὲρ θεοῦ τοσαῦτα ὑφίστασθαι, 
-“ 
[ . κόλασιν, χάχωσιν, ὃς οὐχ ἴσα ἴσοις ἀντι μετ τε ἀλλ᾽ οὐρανὸν αὐ)»- 

τὸν χαὶ βασιλείαν αἴδιον θλίψεως μικρᾷ; ἀντιδίδωσιν; 

Οἴδα δὲ ὅτι δύσχολός σοι: φανεῖται ἡ κὐῶὴ τοῦ βίου 
“- - κ “ ο᾽ ὔ Α 

μετάθεσ ις, ἀλλὰ τοσοῦτον ὀφείλεις ἀγαλλιᾷν ὅτι νενίχηχας τοὺς 

πολλοὺς τῷ βίῳ μεμελετηχοτας χαὶ τῷ τοιούτῳ βουλήματι 

συγκαταγηράσαντας, ἀχμάζων γχαὶ ταῦτα τῷ σώματι, πλούτῳ 
“ ᾿" ΨΨΑΆ Ε- , ᾽ ὔὕ Μ ἑἐὼ 

χομῶν χαὶ δόξῃ πολλῇ σεμνυνόμενος, καὶ ὀλίγοις, ἵνχ τοῦτο 
3 » ν ᾿ ε » ΓΙ “ 

εἴπω, ρῆιρυρνρρῷδας ἔνοχος ὦν. Εὺ γὰρ ἴσθι, ὡς ἐν ᾧ χαιρῷ 
, 

τρίχας ἀπέκειρας τῷ θεῷ, καὶ τῷ ὑψίστῳ ἀπ πεδίδω: τὰς 

ου 

Ἐντεῦθεν χατὰ μῆχος τοῦ περιθωρίον σημτ-σἵ ὃ ἀντιγραφεὺς 
μη βρινῶριο Π : 

ᾳ ῥω οἷχ νουθετέϊ τὸν ἀποταξάμενον ». 
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» ὔ , ᾿ Α “Ὁ ς ᾽ ᾿ » Ὁ 9 , 

εὐχάς σου, χορείχν περὶ τὸ θεῖον αἱ ἀγγελιχαὶ τάξεις ἐστή- 

σαντο, χαὶ γέγονεν ἐν οὐρανῷ ἀγαλλίασις, αὐτῶν δὴ τῶν πρώ- 

τῶν τάξεων δοξολογίαν ἐπὶ τῷ σῷ πράγματι πεμπουσῶν τῷ 

θεῷ - ἡ δὲ ἀντίθετος τῶν δχιμόνων ὑερὶς ὑπούρύχιος διὰ τοῦ 

ἀέρος τοῖς τοῦ ἅδου χαταπέπτωχε μέρεσιν. 

Εἴτε οὖν εὐθυμεῖς τὴν καρδίαν, τοῦ θεοῦ σε φυλάσσοντος, 

δοξολογίαν ἀνάπεμπε τῷ πρὸς τὸν χαλόν σου τοῦτον βίον τὴν 

προθυμίαν χειραγωγήσαντι" εἴτε διὰ δοχιμασίαν, δυσχερεῖς 6Ξ 

χχαταλχμοάνουσι λοὸ γεαμεῦ χαὶ διαχόπτῃ μεριζόμενος ταῖς φρον- 

τίσι, καὶ αὖθις ἱλαρῶς ἔχε, καὶ μαρτύριον λογίζου τὴν ἀθυμίαν, 
"» ει) ι ,ὔ ἐξ ζυξεν , ᾿ Ἄ : 
ἐπειδὴ χαὶ μαρτυρίου σοι πλχχήσεται στέφανος. Πλὴν μὴ σέ 

τις πανοῦργος ὑποδολὴ δαίμονος ἐπὶ τὴν ὑψηλοτέραν ἀναθιθά- 
ι 

»» τ Ἃ 5 "Ὁ ε 7ὔ 

ζουσα ἄσκησιν χαὶ τὰς ἐχεῖ χαχώσεις ὑποτιθεῖσα, πείσῃ τὴν 

σωτηρίαν ἀπαγορεῦσαι" οὐδὲ γὰρ εὐθὺς ὁ κανὼν βούλεταί σε 

ἀετοῦ πτε - περιθέμενον ἀναπτῆναι πρὸς οὐρανόν" ἀλλ ἀρκετὸν 

τῷ θεῷ χαὶ ἡ ἀθρόχ αὕτη μετάθεσις" εἶτα χατὰ βραχὺ βαδί- 

σεις ἐπὶ τὴν μού ζωήν. 

Μὰ οὖν ὑπόθοιο σχυτῷ τὴν ἀτομωτέρχν τρίοον τῆς ἀρετῆς, 

ἐπεὶ καταπέσῃ: εὐθύς" ἀλλ ὑπομίμνησχε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν, 

ὅτι χαὶ φίλοις προσομιλήσει:, καὶ “ἧς ἴλαρᾶ. καὶ ἀδιχολήτου 

μεθέξεις ζωῆς. Ἃν γὰρ οὕτω διαιτᾷς τῇ ψυχῇ, καὶ ὁμιχλώτερον 

ιταθιοζ (Ἢ τὴν ἀρετήν, ἥττον ταῖς ἐκ τῶν λογισμῶν ἐννοίχις 

γενήσῃ ἁλώσιμος. Πλὴν εἴτε τὴν ὑψυλοτέραν υετελεύση ἄσκη- 

σιν, μεθέξεις τῆς ἘΜΕΡΕΝΗΣ ἐχείνης καὶ θείχς ἡδονῆς, καὶ τρυ- 

φήσεις ἐν τῷ θεῷ, καὶ ἀγχλλιάσῃ τὴν πνευματικὴν ἀὐηβοα 
δί ι “, 

εἴτΞς τὴν μέσην βχδ ίσεις χαὶ ὄντως βχσιλικήν, ἣν χαὶ ἡμεῖς 

βαδίζειν προΞξιλόμεθχ, ἔχεις κἀντεῦθεν πλουσίας τὰς χάριτας. 

Καὶ τὶ τὰ πολλὰ λέγω; τοῦτο αὐτὸ τὸ ἐν τῷ ἄνθει τῆς 

Δλιχίαχς θῦσαι αὑτὸν τῷ θεῷ, οἷόν ἐστιν εἰς εὐφροσύνην χαὶ 

ἀγρλλ με ἢ ᾿Εγὼ θαυμάζω κατανοῶν, πῶ; ὁ κάλλιστός μοι 

καὶ ἀνθησότατο:, ὁ πᾶτοαν χοσμιχὴν φιλοκαλίαν ἠγαπηχώς, καὶ 
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δειχνὺς τὸ φιλότιμον οὐχ ἐν ἐσθήμασι μόνον χαὶ ὑποδήμασιν 

ἀλλὰ χαὶ μέχρι τῶν λεπτοτάτων, ὁ χαὶ τὴν μορφὴν ἀστεῖος 
ΒΡ ΒΘ 

5 ε ΙΝ" Ὡ» χαὶ τὴν ψυχὴν ἀπαστράπτων χάλλεσί τε χαὶ χάρισι, ὁχκοδυτεῖ 

νυνὶ χαὶ τριθωνοφορεῖ, χαὶ τριχῶν χαὶ ἐσθῆτος χαταφρονεῖ, ἐν 
:-} Α ᾽ ᾽ «.ὔ ε » εξ οι Ν “ 

οἷς τά ἐν ἐπαγγελίᾳ σοι ἑτοιμάζεται ἀγαθὰ χαὶ ἡ ἀΐδιος τῶν 
᾽ “ 7 

οὐρανῶν βασιλεία. 

Ι Σοφωτάτη χαὶ διχαιοτάτη ψυχή, οἵων μὲν ἐπειράθη χαχῶν 

ὁ ἄνθρωπος οὗτος χαὶ οἵχις περιπέπτωχε συμφοραῖς ἀπὸ συχο- 
Ἁ ’ Ε) ’ Ἁ "- 5 ᾽ Α ᾽ 

φαντίας ἀγνθοώπων τὸ πλεῖστον, ἴσω: οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοεῖς. Ἔγω- 

᾿ οὖν παρατυχὼν αὐτῷ χρινομένῳ πολλάχις, ἐθχύμασα τὴν τῶν 
- ' ' Ἵ -} 

“ ᾿ ’ ι Α κ ὔ ’ ᾽ 

πονηροτάτων ἀνθρώπων ἰσχὺν, καὶ νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, εἰ ἷ 
μὴ βραχύ τι τούτῳ συνεπιχούρησχ, διεφθάρη ἂν παντάπασι 

ταῖς ἐχείνων γλώσσχις παρασυςείς. Μόλις δὲ γῦν τῶν περι:- 

χουσῶν αὐτὸν δνμονηλὸς περιστάσεων, τὴν πατρ (δα χατέλαθε, 

χαὶ πρὸς σὲ τὸν σῴζειν δυνάμενον εὐθὺς ΡΉΌΙΝ δὸς οὖν εὐμε- 

νῶς χαὶ οἰχτείρησον, χαὶ τὸν δυνατὸν τρόπον ἐπιχούφισον αὐτῷ 

τὸ βάρος τῶν ἀλγεινῶν, χαὶ τῇ συνήθει δικαιοσύνη ἡ χρησάμενος, 

« διχαίαν αὐτῷ ποίησον περὶ ὧν κατηγορήθη τήν τε διχίρεσι 
᾿ » , τ . “ , ᾿ μω Α 

καὶ ἀπόφασιν. Οὑτος γὰρ ὥς γέ μοι χΧχτεπ γείλχτο, ῥίον τινὰ 
5» 

ἀπραγμονέστερον διχθάσεται, χαὶ ἀπερίεργον ζήσει ζωήν, χαὶ 
Ὁ οὐδεμίαν ἀπό γε τοῦ νῦν παρέξει τοῖς συχοφαντεῖν αὐτὸν βου- 

λομένοις λαθήν. 

ὅ6. Τῷ πατριάρχη χῦρ Μιχαήλ 

᾿ ᾽ ΝΟ, ᾽ 

Τὴν χεφχλήν μου, τὴν χεφχλήν μου" οὐ τὴν ἐμὴν δέ, ἀλλὰ 

τὴν ἀλλοτρίαν, ἢ χἀχείνην ἐμήν, χἂν ἄλλως ᾧχονομήθημεν ἀλλὰ 
Α ᾿ ᾿ Α « 

σὺ ὁ ἐμὸς Ἑλισαῖος, καὶ μέγχ καὶ ἄνωθεν τὸ δέρρας δεξόμε- 

πν.}.,. Ὁ 
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γος, καὶ τὴν διπλῆν γάριν ᾿Πλιοὺ τοῦ πάνυ, οὐχ ἀφῆκα: θχνεῖν 
ἐπὶ τῷ τῆς κεφαλῆς ἀλγήματι, ἀλλὰ τὸ ἀποτετμημένον ἀπο- 
χατέστησας προσθήχῃ τελεωτέρᾳ χαὶ μείζονι. ἜΑλλοι υὲν οὖν 
θεάτροις τερπέσθωσαν, χαὶ οἷ: ἐχεῖνα χεχόσμηνται κοσμείσθωσαν 
τήμερον, ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ ἄκουσον ὅπως ἀντίρροπον ἐυχυτῷ κατε- 
σχεύασα τὴν ἡδονήν" ἥσθην γάρ, ὑπερφυῶς ἥσθην τὸν φίλτατον 
ἰχθὺν θεασάμενος" πρῶτα μὲν εἰς βαλανεῖον ἀφίξομαι, καὶ δῆτα 
περιγοῶ τὸ ἐπιτερπές τε χαὶ χάλλιστον, χαὶ ἐν ᾧ χολυμοῆθρχι 

» χαὶ γάματα πλούσια " ἔπειτα ὅλην ἀποτίλας ῥοδονιάν (ἢ), καὶ 
διχτεμόμενος τῶν σμέχων τὰ πέταλα, χαὶ τὴν ἄνθην τῶν 
φύλλων ἐπιστρώσω τοῖς ὕδασι, λευχήν, ἢ φοινιχὴν ὅτι μάλιστα 

’ , τῶν ὑδάτων τὴν ἐπιφάνειαν ἐργασάμενος" χαὶ τὸ σῶμα ῥύψας 
ε ᾿ ὮΝ “ , Ε “. ὅσον εἰχός, ἡδέως τῇ χολυμοήθρᾳ ἐπινήξομι, στρέφων ἐν νῷ 

ὃς ὃ χάλλιττο: τῶν ἰχθύων ὀψαρτυσίαχις ἐπι- ο εὴ .- Φ» ᾿ ῷ τὶ δ δ δ [ΠῚ ς 
Ἂ 

ἴ; ἀποψήσχσιν ἐπανχπαυσάμιενος, 
ἣν Ν Ω - ,ὕ ᾿ ᾿ -- ’ , αὶ Ἢ μελτίστη πρὸς τὸ βρῶμα γαστήρ, τρά 

ρ 

πεςάν τε ἐμαυτῷ θήσομαι, ἄσχευον μὲν καὶ λιτήν, ἐμοὶ δὲ 
Α 

. λαμπρᾶν ἄλλως χαὶ περιττήν τί γάρ μοι [ τὰ πολλὰ τῶν ἐδε- 
, " ᾽ ι 7 Α σμάτων, τευθὶ: ἐπὶ σηπία, χαὶ ὑετὰ ταύτην ἄλλο σελάχιον, 

χαὶ ἐπὶ τούτῳ μαλακόστραχον (ἢ) ἕτερον, χαὶ αὖθις ἄλλο ἐπὶ ἄλ- 
Ἁ -“ Α λῳ, πάντα τοῦ πηλοῦ χαὶ τοῦ τέλματος; ᾿Εμοὶ δὲ πρῶτα μὲν 

Θ' , 

ε , τ κε ε τ΄ Ὁ ποτάμιος ὃς, καὶ αὖθις ὁ θαλάττιος ὗς, καὶ πάλιν ὁ ἀμφίοιος 
ᾶ 

γννυται" 
-- { δι ἢ “ΦὉ» 0. εὶ οί εὶ [ΦἹ «ὦ “ν» 0)» «ὶ σγ.- 

“ἘΣ 
[Ὁ] πὰ ΠῚ τὴ [0] ὃ- δ 

᾿-- 
ς- [Ὡ] «“" -.--.. 

ΡῈ » Ρῃ 

ἈΡΩ͂» - δ -. 

(᾽) γράπτεον - ῥοδωνιάν. 

( χειρόγρ. μαλοχόστραχον. 

ἰ "Ἴ χειρόγο. τεμμαχίοις. 
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ὕτω δὴ χἀγὼ τὸν ἐμὸν μεριῶ οὐρανὸν ἵνα μοι διχλάῤοι πᾶσαν 

πὰ τράτ ἀπεΐζαν, χαὶ μηδὲν αὐτοῦ τῶν τμημάτων ἀμέτοχον ἡ. 

Καὶ μὴ θαυμάσῃς οὐρανὸν ἀχούων ἐμόν οὐ γάρ εἰμι τοῦ χαν- 

θάρου καταδεέστερος" χἀχείνῳ δὲ τὸ περίττωμα πρὸς τὴν σφαῖ- 

ρᾶν εἰχόνισται" εἰ δὲ χαὶ σὺ ὁ θεῖος ἀνὴρ ὃ πεπομφὼς τὸν 

ἰχθύν, τοῦτο δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ θεοῦ παρωνόμασται, τί χαινὸν 

εἰ ἐν συμθόλῳ χαὶ σχήματι οὐρανοῦ μοι δέδωκας μέγεθος; Σὺ 

δέ μοι τοῦ λειτουργήματος ἀπειληφὼς τὴν ἀπόδειξιν, ἐντεῦθεν 
ι ὃς Ὡς καὶ τὰ λοιπὰ ὀφλήματα χαραχτήριζε. 

1. Τῷ αὐτῷ. 

Ὡς εὔχυχλος, ὡς πίων, ὡς πιμελής" τὰ δ᾽ ἐμὰ πὸ 

ἥδομαι χαὶ τέρπομαι, χαὶ χορεύειν βούλομαι" ἀλλ ὁρᾷς ὅπου 

με τὸν ἀσχητὴν χα τερίόασεν ὃ ἰχθύς! μή ποτε Ἄτ ἐστὶ τὴν 

φύσιν, καὶ θέλγει τὸν νοῦν, καὶ κατάγει τὴν ψυχὴν ὥς περ τὴν 

σελήνην αἱ γρᾶες φασίν, ἢ τῶν μάγων αἱ ἴύγγες ὅσον ἐντὸς 

οὐρανοῦ παθητικόν ἐστι χαὶ θελγόμενον; ἜγωΥ οὖν πάντων 

ὑπερφυγὼν τὸ ἡδύ, ἀλλὰ μὴ βάλοι; με φθόνος γεμέσεως, τούτου 

υόνον ἥττων εἰμί, οὐχ οἶδ᾽ ὅθεν ἀγχιστρευθείς - χαί μοι τῆς 

ὀρεχτιχῆς χαταθληθείσης δυνάμεως, ἐπειδὰν ἴδω τὸν ἰχθὺν ἀνε- 

γείρομαι, καὶ τὴν ὀψαρτυσίαν αὐτοῦ καταλέγω, χαὶ τῷ μαγείρῳ 
3 

ἐπιτάττω τὴν τέχνην ἀχριθῶς τῆς ὀπτήσεως" χαὶ πανταχῆ 
“"» ι , πὸ μοδοἐᾷ πο ΎΣ μὲν φιλόσοφος ἴσως εἰμί, ἐνταῦθα δὲ μόνον ἐλέγχομαι, ἡ δὲ 

τοῦ χρόνου φορὰ μᾶλλόν μοι τὸν πόθον ἐπηύξησε. Σὺ δέ μοι 

τοῖς ἀγρευταῖς ἐγχέλευς χαὶ αὖθις τὴν σχγήνην ἔπ τἰΟχλεῖν εἰς 

τὸ βαθύτερον μέρος τοῦ ποταμοῦ, ἵν εὐμεγεθέστερον ἁλιεύσω- 

σιν, ὅσῳ γὰρ μείζων, τοσούτῳ χαλλίων. Ὄνχιο τῆς πηγῆς, ὄνχιο 

ῥεύματος, ὄναιό μοι καὶ τῆς συνεχοῦς μεταδόσεως" χαὶ 
7» ς ᾿ ᾿ , ᾿ Α Φμοϑον, πάν μδ ῳ 

υν.ἦθ᾽ ὁ ποταμὸς ἐπιλίποι τὸ θήραμα, μήτε σὺ τὴν μετάδοσιν 

ἀλλὰ σὲ πότε θηράσομχι τὸ ἐμὸν χαὶ γλυχὺ δέλεαρ; 

ΜΕΣ. ΡΙΒΛΙΟΘ, Ε΄. 19 



2900 ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

8, Τῷ αὐτῷ. 

᾿ 

Ως ἡδέως τὸν ποτάμιον ὧν, ὡς ἂν εἴπῃ τις ἀνὴρ ᾿Αττιχός; 
᾽ὔ ὦ 

ἁγιώτατε πάντων ἐμοὶ χαὶ θεοειδέστατε᾽ οἱ γὰρ ἰδιῶται ἡμεῖς 

ὕσχαν τὸν ἰχθὺν ὀνομάζομεν, ὡς ἡδέως τὸν ἡδυμελῇ χαὶ ἡδύ- 
ρα Τὰς ϑϑευδα εἴ ᾿ ΤΡ γωτω τὰ. χρεων! ἐκ χυμάτων γὰρ γαλήνην ἑώρακα, χαίτοι τὸ βρῶμα 

πελάγιον - ἐσχίοτησΞε δέ οι χαὶ ἡ φύσι;, χαὶ τὴν ὄρεξιν ἠοέθισς νὼ (γ" (ίρ ν ἢ 2 υ0: αὶ Ἢ ΐ [9 3Φ) ν 2. ἢ ος - Ἢ Ψἦ| 

χαὶ οἷον ἀπονεχρωθεῖσαν τοῖς τῶν βοτανῶν χυμοῖς, ἀνεζώωσεν. 

Ονᾷς οἷον τὸ προειπεῖν χαὶ τοῦ μέλλοντος παραστοχάσασθαι, 

ἢ χαταμαντεύσασθαι; Εἰ δέ μοι τοσοῦτον ἡ γλῶττα περὶ τὴν 

τοῦ ἰχθύος ἄγ οἂν δεδύνηται, πάλιν χαὶ πολλάχις τὸν αὐτὸν 

ἐρῶ λόγον" χἂν υὴ σὺ ἀναδύσῃ τὰ ὡμολογημένα, ἐμπεσεῖται 

χαὶ αὖθις ταῖς σαγήναις τὸ πολδτήδντονς Εἰ δὲ χαλεπὰ τὰ 

χαλά φασιν οἱ παροιμιαζόμιενο!, χαὶ τὰ ἡδέχ δυσπ πόριστα, οἴσο- 

ὑεν τὴν τῆς τύχης ἀναβολήν. ᾿Αλλά υοι θάρρησον χαὶ αὐτὸς 
-Ὁ “ 

τὸν δεσποτιχὸν εἰπεῖν λόγον, πρὸς ὅν, ὡς πρὸς ἀρχέτυπον, τὴν 

ν ἐξειχονίζεις ψυχήν" κἂν ἐπιτάξῃς τοῖς ἀσπαλιευταῖς βα- 
ἶ ,ὔ - ᾽ Ἕ ὔ ε 7 κ 

ἃ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, εὑρήσουσι τὸν 

πλήθους ὑπεροολῆς παραχωροῦμεν τῷ χρείτ-- 

τονι᾿ σοὶ μὲν οὖν τῷ μεγάλῳ δεσπότῃ ἀνειδεδιὼφ ἀὐνα τὰ 
»" Ψ - 

χρείττονα ὁ θεός, ἐγὼ δὲ ὑμῖν, τῇ καλλίστῃ συζυγίᾳ τῆς ἀδελ- 

φιχῆς συμπνοίας, τὸν τῆς φιλίας χρχτῆρχ κίρνημι, ἀντιπροπίοιτε 

δέ μοι χαὶ ὑμεῖς τὴν φιλοτήσιον χύλικα. 

ὅ9. Τῷ αὐτῷ. 
͵ 

Καὶ τί, μετὰ χιθάραν αὐλοί, καὶ μετὰ τὴν λύδιον ἁομιονέαν 
« ᾿ Α Α » " 

ἡ φρύγιος; οἱ δὲ λοπὰς χαχόν ἐστι, ἀλλὰ τὸ τάγηνον ἄριστον. 

Καλὸν μὲν γὰρ καὶ τοῦτο τὸ δῶρον, πῶς γῶρ οὖ; φυσικὸν 

ὁμοῦ τε χχὶ τεΎνιχ΄ γ).2 ἀποοίλα δΑΙ͂ΥΝ ἫΝ ὰ ι ῃ 
μ. ΓΕ ἴὸ εχνιχών, αλλᾶ γξνεσξ ες γνώρισμα γὰ [᾿ς γὰρ φ χ- 
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ρείσης τῆς φύσεως ἀποτέλεσμα, ὁ δὲ ποτάμιος ὃ: ὁ φίλτατος: 
ΕΗ ν ὅθ: [χ4 ἦσ- 0 

ἔργον δημιουργίας, ὅτε οὔπω 

χωρὶς τὰ Φρυγῶν χαὶ 

Μυσῶν ὁρίσματα" ἄλλα μὲν λεόντων ὁρμήματα, ἄλλα δὲ πιθή- 
ἱ 

Α » 

χῶν μιμήματα" υὴ συγχρίνωμεν τὰ ἀσύγκριτα " τί ποιήσει 

, λ “6: . ᾽ ἐ πὸ “͵ , »" " οι: μ“ .. χύτρα πρὸς λέοητα; αὐτὴ προσχρούσει χαὶ αὐτὴ συντριοήσεται. 
τ Ἁ ε } ΕΝ “ ΤῸ Ε ἣν ᾿. ᾽ ς 

Μιᾶς μὲν οἱ ποταμοὶ ἄμφω πηγῆς, τῆς σῆς φημὶ δεξιᾶς, ἀλλ᾽ ὃ 

φ 
' 

’ “- ε " ᾽ , ᾿ - -- ᾿ , ͵7 

μὲν, χρυσοῦς ἡμῖν ἐπίῖρρέει χαὶ τῷ Πυαχτωλῷ ἀνάλογος πὲ 

χεν, ὁ δέ, ἀογυροδίνης μὲν ἐστί, καὶ Νεῖλος ἀτεγνῶς ἀναθάσεις 
ΟΎ θ μεν 2 . 

χαθ᾽ ὥραν ποιούμενος, ἀλλ᾽ οὔ τι συμθλητὸς τῷ ἑτέρῳ. Οὐ γὰρ 

προδώσω σοι τὸν ἰχθύν, οὐχ οὕτω φανοῦμαι περὶ τὸν εὐεργέτην 
Ε] , ΕἸ .] -- Ἁ ΓΝ 4 “ 3 , -Ὡ- 

ἀχάριστος" ἀλλὰ τῷ μὲν τυρῷ χατὰ τῶν ἄλλων τὰ πρωτεῖχ 

χαρίσομαι, τῷ ἰχθύϊ δὲ καὶ κατὰ τοῦ τυροῦ ἔστω γὰρ ὑψηλοῦ 

ὑψηλότερος, καὶ θχυμχσίου θαυμασιώτερος" ἀλλὰ σὺ ἡ ἐμὴ 

πηγὴ μετὰ τῶν χρυσῶν ψηγμάτων καὶ τὰς ψάμμους ἐπίχεε, ἔστι 

γάρ τις χαὶ τούτων χρυσίζουσα . ὅτε δὲ προσχορὴς τῶν δευτέρων 

μελῶν ἔσομαι, ἄλλαττε τὴν χορδήν, τὴν σύντονον ἀντιδιδοὺς 

τῆς ἁρμονικχῆς. 

60. Τῷ χριτῇ τῶν Ὁπτιμάτων. 

» 

Βραχεῖα ἡ ἐπιστολή, λογιωτάτη μοι ψυχή, καὶ βαρεῖα, διὰ 

ταῦτα γοῦν οὐδὲ εἰς μῆχος ἐκτέταται, ἵνα μή σοι φορτικώτατος 
“ 

δόξω ἐπ -εργαζόμενος τὸ ἀδούλητον " ἀπείργω γάρσς καθίσματος, 
᾿ 

βχθαὶ τῆς βαρύτητος, χαὶ ταῦτα διχαστὴν τοῦ Οπτιμάτων 
,; , ,ὔ δῦ “" Ὺ : » γι. ᾿ 

τυγχάνοντα θέματος, μόλις ἀρχοῦντος καὶ ταξεώτῃ ἑνί ί. Πλὴν 
[χά ᾽ ᾿ “" ε Ν᾿ (ὦ 

οὕτως ἐγὼ τὸν λόγον ποιοῦμαι, ὁ δέ} με περὶ τῆς τοιαύτης 

ἀξιῶν ἀξιώσεως οὐχ ἀφχαιρεῖταί σε καθίσματος, ὥς φησιν, ἀλλὰ 

μὴ χαινοτομεῖν παραχαλεῖ. Εἰ μὲν οὖν αὐτὸς ἀληθεύε:, εἰς τὸ 
Μ 

ἀδαρὲς: τὸ “" περιέστηχεν, εἰ δὲ ἴσως ἐγώ, εἰ μὲν χὐνώγου τὸ 

᾿ 
᾿ ᾿ Ν ἜΝ -, 

πᾶν ἀποτίναξον ἄχθος, εἰ ὃ οὖν, ἐπελάφρισον τῷ αἰτοῦντι τὸ 

ἕο 
᾽ 03. 
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βάρος, εἰ μὲν βούλει χατ' ἰσομοιρίαν, εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλ᾽ αὐτὸς μα- 

θηματιχῶς τοῦ μερισμοῦ τὸν λόγον ποιήσεις. 

61. Τῷ πατριάρχη ᾿Αντιοχείας. 

Πολλὰς χαὶ πολλάχις διαχρουσάμενος ἀξιώςεις, θεοειδέστατε 

δέσποτά μου, ἀνὸς οῶν ἀγαθῶν χαὶ αἰδεσίμων ἐμοί, περὶ οὗ υέλλω 
. ᾿] Ἂν" 

νῦν ἀξιοῦν, χαὶ ἐνστὰς ὡς οἷόν τε πρὸς πόντας ἀφδροιβὲ χαὲ 

:] γενναίως καὶ ὑπὲρ σοῦ πρὸς τοὺς ἐκείνων λόγους ἀγωνισάμενος, 
3 

τέλος ἡττήθην, οὐ τῆς ἐχεένων φωνῇ ρωνῆς, μιὴ γὰρ ἂν οὕτως εἰδείην 

ῥητοριχήν, ἀλλὰ τοῦ χοινοπαθοῦς χαὶ τοῦ φιλανθρώπου καὶ 

τῆς σῆς ἐπιειχοῦς χαὶ φιλοχάλου ψυχῆς“ εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἡτ- : 

τιθ: ς τῶν ἐμῶ λό" [χηχάε 5 λων οἵν ς ἐνῷ ΓΥΥς τ τεμὼν , γῶν, νενίχηχας με ὥς πξὸ εὐλξίνους εγῶ ᾿ 

Ωἷς περ γὰρ ἐν ταῖς πονηραῖς ἁμίλλαις ἀθλιώτερος ὃ νικήσας, .2 
« ΕΣ Ὁ 

οὕτως ἐν τοῖς ἀγαθο οἷς ἀγωνίσμιασιν, ὁ ἡττηθεὶς τοῦ χαλοῦ καὶ 

τοῦ πρέποντος, ἐκεῖνος πρωτεῖον τῆς νίχης ἐκτήσατο. 

Τί ποτ᾽ οὖν ταῦτα φημί, καὶ τίς ὁ μακρὸς τοῦ προοιμίου 

λόγος; Ὁ μοναχὸς Νικόλαος, ὁ ποτὲ μὲν σός, νῦν δὲ ἀλλότριος, 
τ Ὁ “ἃ ᾽ “τ ΄“., μᾶλλον δὲ νῦν σός" μὴ γὰρ ἂν ἀλλοτριωθείη τῆς σῆς ποιμαν- 

τικῆς ἐπιστήμης ψυχὴ νομὴν ζητοῦσα πνευματικήν " οὗτος γοῦν 
ε τὶ Ρ - -»" 5 7, ᾿ τὶ ΤΕ Ἢ Α 5. ΟΝ - ὁ Νιχόλαος τῇ σῇ βαχτηρίᾳ πληγείς, οὐ γὰρ ἀεὶ τῇ σύριγγι, 

ἀλλ ἔστιν ὅτε χαὶ ταύτῃ γ 
ν 
ρᾶσθε ὑμεῖς πρὸς τὰ λογιχὰ θρέμ- 

ματα" ταὐτῃ γοῦν πληγείς, ἱκέτης ἐμοὶ ἐλεεινὸς γέγονε, μᾶλλον 

δὲ τί μὴ τὰ πρὸ τούτου διχριθμῶμαι; ᾿Επεὶ γάρ σου τοῦ. ποι- 

μένος ἐξεπεπτώχει, οὐχ ἐστιν εἰπεῖν ὁπόσην ὑπέστη τὴν πλά- 

νην, ὅσην τὴν διχσπ ποράν, οὐχ ἐπ᾽ ἀλλοτρίας νομὰς προϊών, ἀλλὰ 

τὰς σὰς μὲν ἐ πιζητῶν, ἑλεῖν δὲ υὴἡ ἔχων" καὶ τό γε βχρύτερον 

οὔθ᾽ ὕδατος αὐτῷ μετεδίδοσαν τινές, οὔτε πυρός" οὗ γὰρ ἂν 

αὐτὸς χαταψηφίσαιο ὁ Ἐν βῆ τῷ ὄντι ΒΌΛΙ τοῦτον δεῖ χαὶ 
Ἷ 

τοῖς τῶν ἄλλων ἡλωχέναι ψήφοις, χαὶ λογίζεσθαι ἀποτρόπαιον. 
᾿ » Πά τ 5 ᾿ Α ᾽ ,ὔ ε " '- 

ἄσας οὖν ἀπογνοὺς ἐλπίδχς, ἐπὶ τὴν ἐμήν, ὡς οἴεται ἀπὲ- 
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βλεῴεν ἄγκυραν, καί με προΐσταται χαὶ πω λὼ χαὶ Ἰμϑθυά 

χαὶ ὅ,τι ἂν αὐτὸς εἴπῃς τοιοῦτον πρὸς τὴν σὴν ἁγίαν ψυχήν. 

Η᾽ χηχόει γὸρ παρ᾽ ἐνίων, ὅτι τοῖς ἄλλοις ἀνάλωτος ὦν, τοῖς 

ἐμοῖς λόγοις τεθήρασαι, καὶ κανὼν ἅπασιν ὧν χαὶ ἀχλινὴς στάθμη 
Ζ . ᾿ » “Ὁ ι , ᾿ Υ » τ᾽ ὁ; , κ 

χαὶι ἠθῶν, χαὶ λόγων, χαι πρᾶζεξων, οὐχ οἰὸ ὅ,τι παθών, προς 

τὴν ἐμὴν τῶν λόγων εὐθύτητα τὴν σὴν ἤνώμην παραμιετρεῖς 
΄ 

Εἰ μὲν οὖν ψευδῶς ἀγιήχοεν, αὖραι τὸν λόγον φέροιεν, εἰ 

δ᾽ ἀληθῶς, ἕπου σαυτῷ, χαὶ πείσθητι τοῖς νόμοις οὺς ἐπὶ τῇ σῇ ἵ 
υχῇ τέθειχας, καὶ διάλυσον τῷ ἀδελφῷ τὸ σφοδρὸν χαὶ μαχρῶν 

ἐπιτίμιον. Λέγω δὲ ταῦτα πρὸς τὴν σὴν διάθεσιν ἀφορῶν, ἣν 

οὐχ ἐπεῖδεν ὀργιζομένην χαταφερόμενος ὁ ἥλιος “ καὶ οὐ τῇ δίχη 

μέμψιν ἐπάγω, ἀλλὰ τὸ σὸν τοῦτο ἐχπλήττομαι᾽ εἰ δὲ χατὰ 

τὸ μέτρον τῶν ἀδικημάτων ἡ τιμωρία, πεπλήρωτα! τὸ ἐπ ἰοάλ- 

λον, καὶ ὁ τῆς ἰατρείας λόγος ἔχει τὸ ἀποχρῶν" ἐπισυνῆπται 
" 

γὰρ ἡ λύσις τῆς συνεχείας, καὶ τὸ τραῦμα ἀπέξυσται, καὶ ὁ 
ΥΥ 

μώλωψ ἀπείληπται. Οὐχέτι οὖν τὸ θρέμμα λυμαντικόν, οὐχέτι 

υξταδοτικὸν τῆς ἑχυτοῦ νόσου ἣν οὐχ ἔχει ἀποσχλών: χαὶ γὰρ 
} κ ς 

πὐνύὼς ὅλως, ναὶ νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν᾽ προῆλθε γὰρ χά- 

υοί, εἰ καὶ μὴ ὡς ἱερεῖ, ἀλλ᾽ ὡς δοκιμάζειν ταῦτα εἰδότι, χαὶ 

ἜΝΙ μοι τὴν ἑχυτοῦ ψυχήν, καὶ τὴν κάθαρσιν ἔδειξε. 

Δεινὸς δὲ εἰ χαΐί τις ἄλλος, ἐγὼ ψυχὴν χατοπτεῖσαι δι ἐναργῶν 

τινῶν συμοόλων καὶ χαραχτήρων᾽ δὴ γὰρ μάτην ἂν εἴην ἀνε- 

γνωχὼς φυσιογνωμικὴν τέχνην, εἰκῆ δέ μοι χαὶ ὁ χρόνος τῆς 

περὶ ταῦτα πείρας ἀνάλωται" ἀλλ οὐκ ἔστι ταῦτα χαὶ τεθεώ- 

ρηταί μοι ὁ ἄνθρωπος οἷός ἐστιν. 
- ἮΝ »Ἢ 

Παράδεξαι οὖν . τῇ σῇ υάνδρᾳ τὸ ὑμέδως υᾶλλον ὃ 
᾿ 

ο)- Ν » -- 

.] ᾽ 

προαπάντησον, κεὶ τὰς ἀγκάλας ὑφχπλώσας ὑπόδεξαι- ἐπανα- 

στρέφει γὰρ ἀπὸ τῆς μαχρᾶς ἐχείνης ἀποδημίας" ὑπόδησον οὖν 

αὐτῷ τοὺς στο ὥς τε μὴ καὶ αὖθις ἐμπαγῆναι τὴν ἄκανθαν, 

χαὶ δακτυλίῳ τὴν χεῖρα χατάστραψον" μετάδος, εἰ δεῖ χαὶ φι- 

λήματος, τῶν σῶν φημι ποτίμων λόγων καὶ τῆς ἐκεῖθεν θλυ- 



φ. 05", 
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ζούσης πηγῆς" τί μὴ λέγω τὺ μεῖζον; θῦσον αὐτῷ χαὶ τὸν 

μόσχον τὸν σιτευτόν, ὃν διὰ χειρὸς ἔχεις, καὶ πολλάκις τέμνων 

οὔπω διήρηχας" δὸς συγγνώμην ἡμαρτηκότι, μᾶλλον δὲ ποίησον 

πανήγυριν τὴν ἐπάνοδον. Κἂν ὁ μείζων ἀδελφὸς ἀκούσῃ τῆς 

συμφωνίας, χαὶ σχυθοωπάσῃ τῇ τελετῇ, ὑπόμνησον αὐτῷ τὴν 

Φ. διηνεχὴ τῶν σῶν ἀγαθῶν μετουσίαν. ἊΑν ὁ δεῖνα, ἢ ὁ δεῖνα, 

μέν, τοῦτο, ὁ δέ, ἄλλό τι κατηγορήσῃ, καὶ αὖθις ἐκφοδήσῃ 

ὶ τοῦ μέλλοντος, τῷ τῆς φιλανθρωπίας λόγῳ ἀπάντησον, 

γενοῦ πρὸς ἐπρτσον ἀληθέστερος μᾶλλον ἢ πιθανώτερος. 
᾿ τὶ » 

Καὶ μή μοι ἀπώσῃ τὸν ἱκέτην, μὴ δὲ καταισχύνῃς ὃν ἐν πολ- 
-““.ω Α 

λοῖς χρόνοις καὶ διὰ πολλῶν τετίμηκας ἐπιδείξεων" μή, πρὸς᾿ 

τῶν χοινῶν συνθηκῶν, χαὶ πρὸς φιλίου θεοῦ, πρὸς ἱχεσίου, πρὸς 

τῆς ἱερᾶς τραπέζς ἧς αὐτῆς ἀλλ᾽ ὀναίμην σου εἴπερ ἄλλοτέ ποτε, 

χαὶ νῦν τῶν ἠθῶν ἐχείνων τῶν ἀγαθῶν οἷς ἐξ ἀρχῆς ἐχαραχκτη- 

ρίσθης, ὥς περ πόρρω σοι τοῦ θεοῦ τὴν εἰς τοὺς ἁμαρτάνοντας 

συγγνώμην προκαταθαλλομένου χαὶ ἑτοιμάζοντος. 

02. [Τῷ ἐπισκόπῳ []αρνασοῦ!. 

ς- ε 

Ι Καὶ τίς οὕτω καλῶς» ὡς ὁ τιμιώτατος Παρνασοῦ; τίς οὕτω 
, 7ὕ » Ν "Ὁ 

μεμνημένος φιλίας χαὶ ἀποδιδοὺς χάριτας, καὶ φίλους αἰδού-- 

μενος καὶ εὐεργέτας σεθόμενος (ἢ), καὶ πάντα τρόπον αὐτοῖς 
»" γ) 4 τ κ Π ᾽ ΥἊ 3, » ΩΣ 

χαριζόμενος; ᾿Εγὼ μὲν οὖν οὐκ οἶδα εἴ τίς ἐστιν ἕτερος κατὰ 
᾽ ,ὔ ᾽ 9 8 ᾿ “ἃ 

τὴν σὴν ἀρετήν, εἰ δ᾽ ἔστιν, ἀγαπῴην ἂν καὶ θαυμάζω τὸν 

ἄνδρα τοῦτον καὶ τίθεμαι μετὰ τῶν κρειττόνων. Οὐ τοίνυν 

ὠμαί ἰ μὴ πολλά ἄφεις πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ ὥς πε ἐπαιτιῶμαί σε, εἰ μὴ πολλάκις γράφεις πρὸς ἡμᾶς, ὥς περ 

ἐχ διαστημάτων᾽ οἴδα γὰρ ὅτι υνημονεύεις ἀεί, χρεῖττον δὲ 
μ΄ ᾿ ᾿ πόαν ἃ δ ᾧ ᾿ : »- , 

τοῦ γράφειν τὸ μνημονεύειν ’ εἰ δὲ καὶ προσθήσεις τοῖς γράμ.- 
»ἶ «-ἊἋ “ἃ ᾽ , Ἂλ » ᾿; 

μιχσιν, ἔτι σε μᾶλλον ἀγχπήσομεν χαὶ θαυμάσομεν. Τὸν αὐτὸν 
ἱ 

( " χειρόγρ. σευόυε γος. 
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δέ σοι χαὶ ἡμεῖς τρόπον καὶ μνημονεύομέν σου τῆς ἀρετῆς, καὶ 

τοῖς: οὐχ εἰδόσιν αὐτὸν ἱστοροῦμεν " ὁπηνίκα δὲ χαὶ τοῖς τῆ: 

μασι, τηνιχαῦτά σε καὶ θερμό- 
ἘΞ ΩΣ » ᾿ΑΣ 

τιμιοτῆτος σοὺ εντυχῶμδϑν γϑ ἅμ! 

τερον περιπλε εχόμεθα χαὶ τὴν ἱεράν σου χατασπαζό 7... εχ χεφα- 

λήν. ᾿Επεὶ δὲ καὶ γράμμα ἡμέτερον πρὸς τὸν ὑπέρτιμον ἐζή-- 
3 

τῆσας καίσαρα, Ῥδγραμαψθρον χαὶ τοῦτο χαὶ τὸ τούτου ισ ότυ! πον 
» 

χαὶ ἔσταλται χαὶ ἄμφω’ χαὶ ἀχριθῶς ἴσθι ὅτι συμθαλεῖταί σοι 

εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν παρρησίαν τε χαὶ οἰκείωσιν. Τὸν δὲ βούτϑρον 
- μετὰ τῶν λοιπῶν δεξάμενοι, πῶς ἂν εἴπῃς ἀπεδεξάμεθα; 

68. [Πρὸς τὸν χαίσαρα τὸν Δούχαν)]. 

Φίλος μοι ἐστὶν ὁ ἐπίσχοπος, χαὶ φίλος γνησιώτατος, οὐχ 

οἶδα δὲ εἰ μὴ χαὶ δοῦλος σός, μᾶλλον δὲ οἷδα τοῦτο καὶ 

πέπεισμαι, ἀφ᾽ οὗ δὲ πολλάκις ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς τὸν χράτιττον 

ἡμῶν ἐπαρρησιάσω αὐτοχράτορα᾽ εἰ τοίνυν φίλος μὲν ἐμός, 

δοῦλος δὲ σὺς ὁ ἀνήρ, μήτε εἰς χενὸν τῆς ἐμῆς φιλίας ἀπο- 

λαυσάτω, μήτε μάτην δοῦλος χεχλήσθω τῆς σῆς ὑπερφυοῦς 

δεσποτείας. Τίνος οὖν τυχεῖν δι ἀμφοτέρων ἄξιος; τῆς πρὸς 
δε ’ Ὡ αΞι ᾽ 

τὸ κράτος χαὶ ὕψος παρρησίας χαὶ οἰχειώσεως. Πάντως εἰ μὴ 

ἔγνωστο τὸ παρὰ τῆς σῆς ὑπερφυοῦς φύσεως, ἤρκει τὸ πὰρ ἐ- 
Ἁ ᾿ “ ᾿ ᾿ ΝΞι : » Ν τ 9 

μοῦ ἐγνωρίσθαι πρὸς τὸ τυχεῖν ὧν ἐσπούδασε χαὶ αὖθις, εἰ 
Ἢ , " , ᾽ ,ὕ δι. " ΄ κ δἊ. " 

μὴ ἐγὼ φθάσας εἰς φίλον τοῦτον ὠχειωσάμην, σὺ δὲ μόνος 

ἅπαξ ὡμίλησας, ἀποχρῶν αὐτῷ χαὶ μόνον εἰς ἐπιτυχίαν τοῦ 

ἅτε ζητουμένου εἰ δὲ θάτερον τούτῳ ἀξιόχρεων πρὸς τὸ μὴ δια- 

υὑκχρτεῖν τῆς ᾿Ἡρηβθμς πῶ: οὐκ ἀμφότερα χατὰ ταὐτὸ αυνδε- 
" ’ 

δραμιηχότα, τοῦ σοῦ θρόνου τοῦτον πλησιχίτατα στήσειαν; 

Ἔστι δὲ ὁ υϑπῃ ὥς γε ὑπείληφα, οὐ τῶν πλεῖστα μὲν λε- 

γόντων, πλεῖστα δὲ ἐνθυμουμένων " ὁμολογεῖ δὲ καὶ δεσπόταις 
, ᾿ - ᾽ ἢ , Ὃ ᾿ ἮΝ ᾿ 

χάριν, καὶ μικρῶν ἀξιούμενος, μεγάλας ἀμοιοὰς ἀποδίδωσιν, οὐ 
΄".- ι ’ " Α ὩΝ “ Ξ σιὼ ὝΞ πον ν᾿ : ἘυΦ Ῥ 

τῇ χειρὶ διδούς, ἀλλὰ τῇ γλώττῃ βοῶν " τί σοι γὰρ καὶ προσάξει 
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χέρα ἰδιῶτις τῷ ἐὐπνοῦ χαὶ ὑπερπλήρει, οὐ διὰ πλῆθος χρη 

υάτων, ἀλλὰ διὰ τὸ τῆς προαιρέσεως δαψιλές τε καὶ πλούσιον : 

64. Τῷ Κορίνθου. 

Α 

Ὃ Κορίνθου, ὁ τὴν γλῶτταν πολύς, ὁ πλείων τὴν ἀρετήν, 
τ ι Ἁ 

ὃ οἴλτατος ἐυνοὶ χαὶ σεῤθάσμιος, οὐδὲ διὰ γροόνου φοιτᾷ πρὸς : τος ξἕμ. [ σμιος, χρ φοιτὰᾷ πρὸς 
ΤΡ, ᾿ » ᾿ δῶν9 ᾽ ι 3 ἡμᾶς, ἀλλ οὐδ᾽ ἐπιστέλλει: ἀλλὰ τὰς ᾿Αθήνας μόνος ἀπολαθὼν 

3 

δὲ οὐ τοῦτο οδὴ (αι, ἀλλὰ στείλας πρὸς οὐρανόν, χαὶ τὴν ὀθόνην 
» - ’ὔ τ -“ Ε , “- Α ᾿ 

ἐκεῖσε πετάσας, ἡμῶν τῶν χθαμαλῶν ἐπιλέλησται νῦν δὲ χαὶ 
Ἂ ᾿" ε 

τί σοι. ἄλλο συμθέθηχεν, ἵνα πάντη ἀνεπίστροφος εἰ πρὸς ἡμᾶς; 

πο χρθουυς 
αὐ οα ΜΡ διὰ τῶν τρόπων θέλγειν τὸν ὁμιλοῦντα δυνάμενος, 

Α 
τὴν Ψυγὴν Χουσοθαλαντίτ ς; οὗτος γὰρ οὐ διὰ τῶν ἐκάμ νΝ Ὡς ἔων 

χατει ἐχει χὰ ὶ παριέναι οὐ συγχωρεῖ" ἐμὲ γοῦν ἀποδημῶν υἱχροῦ 

“- δ-ν ζω» ε ᾽ 
ὀξῖν ἐφειλχύσχτο ΦῊ Τῆς ἑταιρείας σαγήνῃ ἐπισυρόμινος" χαὶ 

οὐ πλάττων λέγω, οὔ, μὰ τὸν ἐμοὶ φίλτατον ἀδελφόν, ἀλλὰ 

πειρώμενος τοῦ ἀνδοὲ οὃς μαρτυρήσεις μοι τὴν ἀλήθειαν. 

Τούτῳ τοίνυν τῷ ἀληθεῖ καὶ καλλίστῳ ἀνδρὶ διὰ τὴν ἐκ 

τοῦ τρόπου πίστιν συμοέοθηχε γενέσθαι χαὶ πράχτορι᾽ διὰ ταῦτα 

γοῦν χαὶ τῆς ἐμῆς ἐδςήθη γλώττης, χαὶ τῆς σῆς δεῖται χειρός᾽ 

ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ὁρᾷς ἐχαρισάμην αὐτῷ τὴν ἐπιστολήν, σύμ- 

πραξον οὖν σοι χαὶ διαθίόασον διὰ τῆς θαλάττης ξηρὸν τὸν 

ἄνδρα χαὶ ἄδροχον, τεμὼν τὰ ὕδατα, καὶ τὰ μέν, φωτίζων, τὰ 
» 

έ, ἐπισχιάζων δεῖ γὰρ ὑμῖν μὲν ἀρχιερατικὴν εἶναι τὴν συν- ῶγ 

τέλειαν, ἐμὲ δὲ φιλόσοφον ὄντα, συμθολικῶς τὴν περὶ τούτου 
-" 

ποιξῖσθαι ἀξίωσιν. 
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θὅ. Τῷ ᾽χριτῇ Αἰγαίου. 

Οπερ ἐπελαθόμην ἐνταῦθα διὰ γλώσσης εἰπεῖν σοι, τοῦτο 

διὰ γραφῆς ἀξιῶ. Ὃ εὐλαθέστατος μοναχὸς οὗτος καὶ καθη- 

γούμενος τετίμηταί μοι διὰ τὴν ἐπιλάμπουσαν αὐτῷ ἀρετήν, 

δι ἣν χαὶ συνήθειαν ἔσχηχα πυκχνότερόν τε ἀπιέναι εἰς. τὴν 

μονὴν καὶ τοῖς ἐχεῖσς μογαχοῖς εὐ βώωανα τὴ μὲν οὖν λό- 

γοις πνευματικοῖς παρ αὐτῶν βελτιοῦμαι τὰ εἰς ψυχήν, τοῖς δέ, 

τὸ μοναστήριον ταῖς παρ ἐμοῦ προστασίαις ἐν οἷς ἂν καὶ δύ- 

νωμαι εἰς τὸ κρεῖττον χαθίσταται. Δύναμαι δὲ τοῖς φίλοις ὑμῖν 

πράττουσι τὰ πολιτικὰ π κως χαὶ τὸ ὠφελεῖν ἐντεῦθεν 

ἔχουσιν " ὥς πὲρ δὴ νῦν χαί σοι μερὶς παρὰ τοῦ | βασιλέως ἀπο- 

δέδοται τοῦ δύνχσθχι αὐτοὺς εὖ ποιήσειν. 

Ὃ γὰρ Αἰγαῖος ὀλίγα τινὰ τῶν χτημάτων αὐτῶν ἐχληρώ- 

σατο, ἃ χινδυνεύει ταῖς πολλαῖς ἐπηρείαις ἀπολωλέναι, εἰ μὴ 

σὺ τὸν δυνατὸν τρόπον ἀντιποιήσαιο τούτων, καὶ ἐπιχουρίαν 

τὴν ἀποχρῶσαν δούς, τὴν σύστασιν αὐτοῖς περιποιήσαιο. Πρῶτον 

οὖν τὸν θεμέλιον κατάθου ἡμῖν τῆς πρὸς ἡμᾶς σου χρηστῆς 

διαθέσεως, καὶ γενοῦ τοῖς μοναχοῖς δι ἐμοῦ μεσίτης, χαὶ σωτὴρ 

χαὶ λιμήν" οἱ μὲν γὰρ πρός με συνδεδραμήκασιν, ἐγὼ δὲ τού- 

τοὺς μεταθιθάζω πρὸς σέ" μὴ οὖν ψευσθείην, μήτε τῆς πρὸς 

ἐχείνους ὑποσχέσεως, μήτε τῆς πρὸς σὲ φιλίας καὶ πὲπ τοιθήσεως. 

66. Τῷ χριτῇ τῶν Κιβυρραιωτῶν. 

Μὴ παρ ἐμοῦ τὰ περὶ σοῦ διδασχέσθω ἡ περίολεπτος ἐνδο- 

ξότης σου, ἀλλὰ παρὰ τῶν ἀχροασαμένων ταῦτα, εἰπεῖν δὲ χαὶ 

αὐτοπτησάντων τὸ ἀχριθὲς αὐτῶν ἀναμάνθανε. Καὶ χαινὸν οὐ- 
’ ᾿ ΐ ΝῚ ᾿΄ 

δέν" εἰ φίλον δμολογήσας σε χαὶ συγγενῆ, τὰ προσήκοντα τοῖς 

τοιούτοις ὀνόμασι διχπράττομαι" πλὴν ἀλλ᾽ ἐν μέρει χαὶ θχύ- 

φ. 204. 
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μᾶσον τὴν ἐμὴν γνώμην χαὶ διάθεσιν, ὅτι οὐ πρόσχαιρός εἰμι: 

φίλος, οὐδὲ τάχιον μεταῦ οάλλομιαι, ὥς πέρ τινες εἰώθασιν, ἀλλὰ 

τὴν αὐτὴν ἀεὶ στάθμην τῆς τ λιμὸν τηρῶ ἀμετάθετόν τε χαὶ 

ἀπαρέγχλιτον, ὡς αὐτὰ δειχνύει τὰ πρόγμαπα: ΧΟ 

Σὺ δέ, εἰ μὲν βούλει, ὁμολόγει μοι τὰς χάριτας; εἰ δ᾽ οὖν, 
-- 

εὖ πράττε, καὶ ἔντεινχι χαὶ χατευοδοῦ ἐμοὶ δὲ ἀπόχρη εἰς 

ἀντίδοσιν σπουδῆς, ἡ τοῦ φιλτάτου Μιχαὴλ εὐημερία καὶ εὐδο- 

χίμησις" μετατεθεὶς δὲ μὴ ἀπογνῷς τὴν εἰς τὴν Πόλιν εἰσέ- 

λευσιν, ταχὺ γάρ σοι, εὖ ἴσθι, καὶ τοῦτο γενήσεται. Τὸ γοῦν 

παρὸν χαὶ τοῖς Κιδυρραιώταις δεῖξον τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν 

χαὶ τὴν περὶ τὰς δίκας εὐθύτητα. 

ὋὉ δὲ παρὼν οὗτος νοτάριος εἰσελθὼν ἐν τὴ Πόλει, ἑαυτῷ μὲν 

ἴσως οὐκ εὖ ἐθουλεύσατο, χῆρυξ δὲ τῶν σῶν ἀρετῶν ἐγένετο, 

κῆουξ οὐκ ἐν ταμιείοις φθεγὴ γόμενος, οὐδ᾽ ἐν στενωποῖς, ἀλλὰ 

πληθούσης ἀγορᾶς χαὶ ἐν μέσοις δήμοις χαὶ πλήθεσι μεγαλο- 

φώνως τὰς σὰς εὐφημῶν πράξεις. Θαρρούντως οὖν αὖθις ἐξῆλθε 

πρὸ: σέ, ὃν καὶ λιπὼν οὐχ ἀφῆκε" τεθάρρηχξ δὲ τοῖς τε ἄλλοις 

"ἢ πρὸς σὲ ἰσχύϊ" φίλος μὲν γάρ σου εἰμί, ἀλλ᾽ ἴσως 

αἰδεσιμς τερος χαὶ πολλὰς ἔχων τοῦ χρατεῖν ἀφορμάς, ὅπερ δὴ 

χαὶ αὐτὸς μετὰ πάντων ὁμολογεῖς. Εὐμενέστερον οὖν τὸν ἄνδρα 

ὑπόδεξαι καὶ οἰκειότερον πρὸς αὐτὸν “διατέθεισο, καὶ ἀφορμὰς 

αὐτῷ μετρίων χερδῶν ἐπινόησον, ἅμα τε αὐτῷ ἀποδιδοὺς εὐφη- 

μιἱῶν ὀφλήματα, χαὶ ἐμοὶ φιλίας οὕτω πρὸς σὲ πολλῆς χαὶ 

ὁμολογίας καὶ χάριτας. 

Τὸ δὲ ἀποσταλὲν βορδώνιον μέχρι χρώματος καὶ ψμμονὺ 

πρὸς σὲ οὖν ἡ ἀποστροφὴ τούτου, χαὶ σὺ αὐτοῦ ἄρξεις, χαὶ 

οὐδέν τοι πλέον προστίθημι. 
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“- 5 “-- 

61. Τῷ αὐτῷ. 

Ὁ θαυμασιώτατος οὗτος ᾿Ιωάννης χόσμιος σοΐ ἐστι χαὶ συγὼν 
» ’ ι Α χαὶ ἀπών, ναὶ νὴ τὴν τριπόθητόν σου χεφαλήν" λέγω δὲ ταῦτα 

οὐ συστῆσαι τοῦτον πρὸς σὲ βουλόμενος, ἀλλὰ τὸ ἰδὲ εἰ- 
- εὺ ι 

πεῖν. Ὅτι μὲν γὰρ καὶ αὐτὸς συνετώτατος ἄνθρωπος εἴ, χαὲὶ 
τ “ἌἍἁἯ »» » πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν ἐπιτηδειότατός τε καὶ προσφυέστατος, χαὶ 

αὐτὸς οἶδα, καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκω ὅσοι τυγχάνουσιν ἀγνοοῦν- 

τες πλὴν οὐ τοσοῦτος χκαὶ τοιοῦτος εἰ ὁπόσον χαὶ οἷον αὐτός 
-..-."» , 3. ». β ἣ» - Υ̓ΈΞαε ἃ ε « ͵ “στ ΡΟ 4 “5 σε κηρύττει μετ᾽ εὐφραδοῦς γλώττης καὶ πἮεπαρρησιχσμένης. 

Α᾽λλὰ σὺ μὲν ὄναιο τῆς γλώττης αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ τῆς σῆς 

διχθέσεως ὄναιτο" οὐκ οἶδα δέ, εἰ ὥςπερ τὰ σὰ μεγαλύνειν 
ϊὸ - δ: Ρ ᾿ ἣν οὖ α ᾿ ὁ }λ Α' ταιῶφι δι; 

οἶδεν, οὕτω δὴ καὶ τὰ ἐμὰ ὑψηλολογήσει πρὸς σὲ διηγούμενος, 

ἵν εἰ υή τι ἄλλο, τοῦτό με ΤῊΝ φίλον ἀληθινόν, οὐ μεταπί- 
Ἁ 

πτοντὰ τοῖς χαιροῖς, οὐδὲ πρὸς τὰς φιλίας ὧν ὡμολόγησα φί- 

λων μεταθαλλόμενον. ἘΑΓΧᾺ. ἐγὼ οὐχ ἂν αὐτοῦ δεηθείην ἵνα τι 
“τ ΜῈ ͵ὔ » 5. ο᾽ Ω ᾿ , , 

τῶν ἔξω προσθήσει, ἀλλ ὅπως ἂν τὰ πεφυχότα διχχριοώσῃ σοι" 
᾿ ΄ "δὲ ψν ὔμς, “ ἐζ 5 Ῥ " οβ ι Ἀν 

καὶ πλέον οὐδὲν ἐρῶ, ἵνα μή σοι ἀλαςζὼν καὶ μεγαλήγορος 

φανείην. 

βορϑώνιον, εὔχρουν μὲν ἄλλως, εἴποις δ᾽ ἂν αὐτὸς 

ἴσως χαὶ τρυφερόν, τῷ δ᾽ ἐμῷ μεγέθει ἀσύμμετρον" τοῦτο τοίνυν 
ἱ 

εἰ μὲν βούλει, αὐτὸς ἔχε, εἰ δὲ ἑτέρῳ πάρεχε δῶρον" ἐμοὶ χξ, ϑ μή, ρῷ πάρε ἵ ε- 

δὲ εἴ τε βορδόνα ἀποστεῖλαι θελήσεις, εἴ τε μουλάριον, οὐ γὰρ 
Ν ΄ 3 “ὦ Ε 

διαφέρομαι, ὅτε τὴν ἐπιλογὴν ποιεῖς χαὶ τὴν σύγκρισιν, ἀνα- 
Ἁ 

λογίζου καὶ τὸ τοῦ ἐμοῦ σώματος μέγεθος" οὕτως γὰρ ἂν χαὶ 

ἡ ἀποστολὴ χατὰ λόγους γενήσεται. 

- γεν... Δ, ; οἷ " Ἃ 
68, Τῷ, πατριάρχη τῷ Λειχούδη. 

Τῷ ἁγίῳ καὶ σεῤχσμίῳ δεσπότῃ μου ὁ ΠΕ ΘΈΘΡΝΤΑ σου 
᾿ , ι Ὄ α ᾿ , ᾶ Ά᾽ - 

οἰκέτης καὶ δοῦλος οὐχ ἀνάξιος, ἀλλ ἄξιος τὶ Ξ 
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πέπομφα ἄρτον μὲν ὡς γονίμῳ χαὶ καρποφόρῳ ψυχῇ, οἴνου δὲ 
’ 

με γαρικὰ τρία, ὡς εὐθαλεὶ ἀμπ τέλῳ χαὶ νοητῷ βότρυϊ, χαὶ τῆς 

Τριάδος θεραπευτῇ, καὶ ὀπώρας ὡς μυστιχῷ παραδείσῳ χαὶ 
» τω τ 5» ᾿᾽ δ 8 “- δγ ’ Α 5» 4 5» Ἷ ι 

εὐθαλεῖ, τῷ ἀπείρῳ χαὶ ὑπερμεγέθει τὴν ἀρετήν, ἐλάχιστα καὶ 

βραχύτατα διατί; οὐχ ὅτι πένης ἐγὼ τὴν χεῖρα, ἀλλ ὅτι 
᾿ ε “ , ᾿ ἐν 4.5: ᾿ ,ὔ “ ι 

πτωχὸς σὺ τῷ πνεύματι τὸν διὰ σὲ πτωχεύσαντα ζηλῶν χκαὶ 

ἱ ἥμενος. Ὁ δὲ οἶνυς, εἴη μὲν ἄν σοι ἀπὸ τῆς ζ υιμούμενος. ἕ οἶνυς, εἴη μὲν ἄν σοι ἀπὸ τῆς ζωγρρύτου 

γι,.πέλ χαὶ ἐγοιτό σοι τὸ πό ἐξ ἡὸ ' δίας χαὶ ἀμπέλου, καὶ γένοιτό σοι τὸ πόμχ εἰς ἡδονὴν καρδίας χαὶ 

πνεύματος. 
γν “οο Ἂ - ᾽ 

Κἀνταῦθα δέ σοι πατρίδα τὸν Κουζηνᾶν ἐπιγράφεται, αἰδέ-- 
ι 

σιμὸν ὃδέμοι τοῦτο τὸ ὄνομα, νὴ τὴν ἱεράν σου χαὶ θείχν χε- 
’ ς 

ἢ πάλχι τὸ τῆς ᾿Εδέμ: εἴτε οὖν ἐκεῖθεν, ὡς ἐχεῖθεν ’ὕ ΄- 

φαλήν, 

ΕΣ ϑ' τ᾿ 

ἢ 

ἐμφορήθητι, εἴτε μὴ ἐκεῖθεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἔδοξε. 

Σὺ δέ μοι τὸ ἐμὸν ἄγαλμα καὶ χαλλώπισμα, εἴης κἀνταῦθά 

τε τῶν χρειττόνων ματαῦ ἰόδίρς κἀκεῖσε τῶν ὑψηλοτέρων με- 
λ. Ρ , τ ι τὴΡ ΠΣ ὶ δι ᾿ δὲ “. ᾽ ""- 

ἜΡ ἀμιοῦνων, και ἡμῶν αξ ιχμινημονεύοις, δν. δ. τῶῶνς ξυγᾶις 

σοὺ χαὶ μάλιστα. 

69. Τῷ βασιλεῖ [Ἰσαακίῳ] τῷ Κομνηνῷ 
3 Ψ δί “ ἐν ταξειδίῳ ὄντι. 

᾿Ν 5 »“- ’ Ψ Ὁ ι -- » Α ’ 

[Σ]ύ με οὐχ ἐᾷ, δέσποτα, εὐθυμεῖν χαὶ σχιρτᾷν ἐπὶ τοσού- 

τοις χαὶ τοιούτοις στρατηγήμασί τε χαὶ χατορθώμασι" σύ μου 

χαὶ τὴν γλῶτταν ἐπέχεις καὶ τὴν φωνὴν οὐ συγχωρεῖς τοσοῦτον 

Ξοούλημαι. Ὅταν μὲν γὰρ πρὸς τὰς σὰς 

ἰχονομίχς ἀπίδω χαὶ στρατηγίας, ὁπόσα τε πρὸ τοῦ πολέμου 

ἐμηχανήσω χαὶ ὅσα ἐν τῷ πολέμῳ πεποίηχας, ὅπως τε τοὺς 

ὑπερηχῆτσαι ὁπόσον 

ο 

στρατηγίχοὺς νόμους ἐφύλαξας πάντας, χαὶ ταχτιχὰς εὐθουλίας 
Α " Ν 

ἐμπράχτους ἀπέδειξας, ἐν τοῖς χαταλλήλοις καιροῖς τὰς εἰσθολὰς 

τῆς 
ἣν 

μάχης ταμιευόμιενος, χαὶ μεγαλοψυχῶν ἐν τοῖς φαινομένοις 

͵ δεινοῖς, χαὶ πρὸς τοὺς θερμοτέρους τῶν λόγων μὴ παροξ ξυγὸ- 
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μενος, μήὴτε βραχύ τ' παραχινούμενος, ὅπως τε εἰς γῆν χξιμέν την 
7 

τὴν τῶν πἰλυ δε βασιλείαν ἀνέστησας, χαὶ τὸ ἀρχαῖον αὐτῇ 

ἐπανέσωσας χάλλος χαὶ μέγεθος, χαὶ τοῦ τελευταίου ταύτην 

ὀνείδους ἀπήλλαξας, ὑφ᾽ οὗ μιχροῦ δεῖν ᾧχετο ὑποῦθρύχιος χαὶ 

ἀπώλετο᾽ ὅτε ταῦτα πάντα τῷ λογισμῷ περιλὰ ω χαὶ τὴν 

ἐσχάτην ταύτην βοήθειαν ἀνελίξω τοῖς ἐνθυμήμασιν, ἔνθου: 

ὑφ᾽ ἡδονῆς γίνομαι, καὶ βούλομαι πολλάκις χορεύειν χαὶ τοῖς 
Ὁ 

ἃ “- “--- . » - ) κ᾿ --" ΞΕ ΄ ! » , "»"» δ,ἅ γινομένοις ἐπισχιρτᾷν, καὶ τάλλα ποιεῖν ὁπόσχ ψυχὴ θυμηδίας τ-ῶε 
, 

ἀῇρόον ἐμπλησθεῖσα διχπράττειν εἴωῆς, χαὶ θυμηδίας, πάσας 

ἣν) ο τὴ ψυχήν, τὴν ὄντως υξ γα 

ράν τε χαὶ ἀκατάσειστον, ὅπως ἐπὶ τοσούτοις καὶ ἀνυπερολή- ὅ 
ΕΙΣ ι 5 ,ὕ ΙΝ ᾿ 

τοις χαλοῖς ἄτρεπτος καὶ ἀμεταχίνητος ἔ!λεινεν, ὥς περ μηδενὸς 
-“, ᾽ κ 3 ᾽ ᾽ 

καινοῦ γεγονότος, καὶ οὔτε ἐπήρθη ταῖς νίκαις, οὔτε ἐμεγα- 

ληγόρησε τὸ στρατήγημα, οὔτε ἐν ταῖς πρὸς ἡμᾶς ἐπιστολαῖς 
» ἤ ᾿» - “Ὁ ἐχόμπασας τήν τε σύνταξιν τοῦ στρατοῦ, χαὶ τὴν φυγὴν τοῦ 

ἐχθροῦ, καὶ τὴν τῶν βυρθάρων ἀναίρεσιν, τηνικαῦτα ἐκπλητ- 
, εὮἣ - “ο ἴω ὡδν κι δι 

τόμενός σου τὸ ἑδραῖον τῆς γνώμης χαὶ τῆς ψυχῆς τὸ εὐέδρα- 

στον, τοῦ σχιρτᾷν χαὶ πανηγυρίζειν ἐπιλαθόμενος, ὅλος τοῦ περ! 

σὲ θάμθου: χαὶ τῆς ἐκπλήξεως γίνομαι, χαὶ σὲ τὸν πάντων 

ἀνθρώπων καὶ βασιλιχῶν 1 πραγμάτων αὐτοχοάτορα, καὶ στρατη- 

γὸν γενναῖον χαὶ σύμθουλον οἷος οὐκ ἄλλος, χαὶ πύργον ἀρριόζα, 

χαὶ ὀχύρωμα χραταιόν, καὶ τεῖχος ἄσειστον ἅὕγημαι. 

Καὶ θχυμάζω μέν σς ἐφ᾽ οἷς ἀγωνιζόμενος χατορθοῖς, χαὶ ταῖς 

ἐχ τῶν νῆϑνι εὐφημίαις χαταγεὶ οαίρω, χαὶ ἀκηράτου στέμματος 

ὰ , χαὶ θείχς ἀξιῶ ἀναρρήσεως" ᾿Επὶ δὲ τῷ ἀχατασείστῳ τοῦ φρο- 
- ᾽ ᾿ς “- ι “- ’ὔ Α , 

γήματος χαὶ τω χτρέπτῳ τοῦ ἐκ "μοῦ, χαὶι τῷ χρειττῶ φαι- 

νεσθα!: χαὶ τροπαίου χαὶ νίχης χαὶ τῆς ἀπὸ τῶν κατορθουμένων 

« , 

εὐχλείας, ὑπερεχπέπλ ληγμαι, χαὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον εἶναι φιλχλήθως 

χαὶ θχρρούντως σς ἀποφχίνομαι. 
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Καὶ σὺ μὲν ὦ μέγα Ρωμαίων ὄφελος, ν 
Ὁ 

ὕν πρώτως οἴει νεν!- 
Ρ τ ΩΣ 

χηχέναι, ὅτε προσθαλόντα τὸν βόάροαρον πᾶσι μέρεσι τοῦ στροὰ- 
᾽ 

τεύματος ἀπώσω χχὶ ἀπεχρούσω, καὶ φυγάδα εἰργάσω τὸν τέως 

ἀήττητον δόξαντα, οὐδεμίδ ὑπενεγχόντα σὴν οὔτε στρατηγίαν, 
ϑδ. ται ἃ ᾽ ᾿ ΟὟ ᾿ Ἂν οὖν δ ὐνεις Ἂ δ « ΞΘ -- ι Ζῳ 

οὔτε φωνήν, ἀλλ᾽ ὡςανεὶ λέοντα βρυχησαμενον, ποδῶν εἶχεν 
“Ἐπ 

. , » ΜΙ ΝΣ νὰ ΆΆ.- 
ἐπ δράντα χαὶ διχσπαρέντα ἐν ταῖς λόχμαις ἢ ἐν τοῖς ἕλεσιν" 

ἐγὰ δέ σοι πολλὰς νίχας ἐπιψηφίζομαι, χαὶ ὁπόσας ἀνὴρ ἀγαθὸς 

χαὶ ἀθάσχανον ἔχων ψυχὴν ΕΞ δύναται. 

Πρώτῃ γὰρ νίκῃ κατεστεφάνωσαι, ὅτε πάντας ἡμᾶς νενίχηχας 
5» ἃ 

“ἡ ’ πὰ τοὺς μιχροψύχους, ἢ φιλοί ὕχους, χαὶ τὸν ὑπὲρ ἁπάντων ἀρᾶ- 

μενος χίνδυνον τῆς Πόλεως ἐξεδήμησας᾽ ὝΨΗ αὖθις νίχην 

χατώρθωσας κρείττω τῆς προτέρας παρὰ πολύ, κατὰ τῆς τοῦ 

στρατοπέδου πλεονεξίας ἄρας τὰ νικητήρια, καὶ πείσας ἅπαν- 

τας εὐσεθεῖν, χαὶ τοῖς ἰδίοις ὀψωνίοις ἀρχεῖσθαι, ἀλλὰ μὴ τοὺς 

γεωργοῦντας πένητας ΠΕ ΝΝ τρίτην ἐπὶ ταύταις νίχην ἥρω, 

ὲ 
, ᾽ ’ 7 ὝἜ ἊΣ ΠῚ Ξ τ ΓΘ Μ 

εις μιᾶν Ὑνω μὴν το στρατό νον συναομοσᾶς, χαι πασᾶν ξριν 

χαὶ μιχροψυχίαν ἀπὸ παντὸς ν Ἀμουμα χαὶ τῶν λοιδόρων γρχμ- 

ματίων ὑπεριδὼν χαὶ τῶν διχρχλλόντων καὶ χαταφρονήσας, χαὶ τῶν 

χαταπτοούντων τὴν σὴν ψυχὴν χαταγελ ἄσαχς, καὶ ταῦτα ἐν 
-Ὁ , ε κ » ᾿ ᾿ - 3 - 3 τ ΡῈ 

μξσοις ξίφεσιν ἐστήχως επὶ ταῖς αἰχυκχῖς αὐταῖς, ἐπὶ τῶν το- 

ξοτῶν καὶ ὁπλιτῶν" τετάρτην αὖθις ἀρίθμει νίκην, ὅπως πρὸ 
᾿" 

τοῦ πολέμου χατηγωνίσω τὸ βάροχρον, ὡς κατεσοφίσω, ὡς χα- 

ϑ 
᾿ ε - Α εὐμόξι σας ὡς διεῖλες τοὺς ἐναντίους, καὶ τοὺς μέν, φχειώ- 

σω, τοὺς δέ, ἀπώσω. 
σ΄ τ , 

πὐνο ἵνχ μιὴ προσχορὴς γένωμαι, εἴ τις ἐπὶ τούτοις χαταστέ- 

ν χαὶ εὐφημεῖν βούλοιτο, ποίων οὐκ ἀξιώσει βραθείων, ποίους 
- » ’ » ,ὔ, ΕΣ ’; ᾽ 

ἴται αὐτοχράτορας, ἐν πολέμοις μόμινκ τον Αλ- 
᾿ 

οὐχ ὑπερόχλε 
5», 9 » . - “ζὦἷ΄ “- 3 λ' αὐτός, ἡ ἄπληστος τῶν καλῶν ψυχὴ καὶ ἀκόρεστος, ὥς περ 

υηδέν τι χατωρθωχώς, ἀλλὰ νῦν Τ β πο τῆς στρατηγίαις ἀρξά- 

μενος, ἐπὶ μείζω νίχην χαὶ τελεώτε 
το 
ὃ χραγέγονας τρόπαια. 

᾽ ᾿ 7 » } 

Α'λλὰ τίς οὐ θχυμάσει σου τὴν να βοδαλο τῆς ὁδοῦ τὸν χύχλον, 
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τὸ στοχτηγιχὸν βλέμμα, τὴν ἐν στενοῖς δίοδον ὡς ἐῤάδισας 

πλατύνων χαὶ χρχτύνων τὸ στράτευμα, ὡς ἐχαρτέρησας; τίς 

οὐκ ἐχπλαγεῖ σου τοὺς ἄθλους, τὰς ἀγρυπνίχς, τὰς ἐν μέσῳ 3 3) ᾽ ϊ 1 

φροντίδας, τὴν δχπάνην τῆς ψυχῆς, τὸ ἄτρεπτον τοῦ φρονήματος; 

᾿Αλλ ἐπειδὴ ἀθρόον ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι, χαὶ τὴν βχρεῖαν 

ἐχείνην ἠλάλαξαν ὑλχχκήν, οὐκ ἐπτοήθης πρὸς τὴν φωνήν, 

ἀλλ᾽ ἂν τεμθαλὼν αὐτοῖς: τὴν σιωπὴν χαὶ τὴν τοῦ στρχτεύματος 

ἡσυχίαν, χρείττων ἐφάνης σιγῶν, ἢ ὑλαχτοῦντες οἱ βάρθαροι" 

χαὶ πυργώσαντές σοι χύχλῳ τὸ στράτευμα προσοσλόντες χαὶ 

ὠθοῦντες, ἀντωθοῦντο μᾶλλον ἢ διερρήγνυον. Τὴν δὲ τῆς νυχτὸς 

φυγήν, τὴν δὲ τῶν βαρθάρων βοήν, ὡς τοῖς: ἐναντίοις διε[κρούσω 

τὰ ἐναντία ; τὸ δὲ ἀπτόητον τῆς ψυχῆς τίς μὴ θαυμάσειεν; 

Ἔγωγ᾽ οὖν, θειότατε βχσιλεῦ, στρατηγίας καὶ νίκας τῶν πά- 

βχσιλέων ἀναγινώσχων, τὸν μέν, ὅτι συμθουλὴν μόνην 

ἀρίστην εἰσήνεγκεν ὁρῶ κενοῃ χγούμιενον, τὸν δέ, ὅτι χιυδυνεύειν 

ΠΟΝΣ προείλετο, χαὶ ἄλλον ὅτι τῶν ἐναντίων τὸ πλῆθος χατέ- 
ι 

τεμε, καὶ αὖθις ἕτερον, ὅτι πρ πδξιαι τῶν πολεμίων, ἀχλό- 
Υ̓ . ᾿ δὲ ᾿ εδό , ΞΕ ἢ -“ - 

νῆτος ἔμεινε - τὸν δὲ Μαχεδόνα μόνον ἐξαίρουσιν, ὅτι τῶν πο- 
Ὁ Ν “- -ν 

λεμίων τοὺς μέν, ἀνήρε!, τοὺς δέ, φυγάδας ἐδείκνυ, τῶν δέ, τοῦ 

χάρακος ἐγίνετο εὐρώς ἅπερ δὴ μόνῳ μετ᾽ ἐκεῖνον τὸν ἄνδοχ 

τῷ σῷ χράτει συνεληλύθχσ 

᾿Αλλὰ σὺ ὁ πρὸς τας ΕΥ̓ΓΟΝ χαὶ ἀκίνητος, καὶ μόνος 
ἡ. ᾿ , ᾿ Ν,; ᾿ ε αὖ ᾽ Η , 

τῶν παντῶν χρείττων χα! θυμηδίας χαὶ ἡδονῆς, οὐδὲ χατελέ- 
» 

“πτυναᾶς ἡμῖν τὴν διήγ σιν, οὐδὲ ἐφ᾽ οἷς χατώρθωχ ας ἐσεμνύνω, 
“« 
᾿ - ὦ πάντων ἐπέχεινα χαὶ σωμάτων χαὶ Ψυχῶν, καὶ ἠθῶν χαὶ 
Ἂ “ο΄ ι τ » ι “ ΓΝ ὩΣ ᾿ ἰθθ 

ογισμῶν, καὶ βασιλέων χαὶ στρατηγῶν, χαὶ ἵνα τολυήσας εἴπω, 

χαὶ φύσεων ἀσωμάτων! Εἶτα δὴ π γθάνῃ μου, πῶς τὸ στρα- 
» ΄ς“Ὸῇὖ΄ τήγημα ἔδοξε; συντόμως ΣΥΝ ΤΠ: σοι, ὡς: τοῦ ἐβόα 

“- ’ δ “- 

χόσμου ποίησις, ἢ τοῦ παλαιοῦ πρὸ ψν ᾿ Ο ἕ. ν 
“Ὁ 

Φ - 
ἜΣ 

Ὁ) «} Ὗ :] Ο ςς δΔᾷ Ὡ ΜΝ 
““Φ 

οὕτω: γάρ μοι ἔδοξεν, ὡς μὴ δὲ εἰπεῖν ἘΘΑΝΕ Εἰ ἰδέ! υς εἶδε; ξ ξ 

"ΩΣ Ἂς  ΘΠΣΆΝ, Δ ἼΆ πὰ ἐλ ἀκοὺν δια δέυδυδε ὅτε μο! πρῶτα ἡ περὶ τὴν νίχὴν φήμη τὴν ἀχοὴν διεοόμοησε, 
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τότε ἂν ἔγνως ὅπως τὴν στρατηγίαν ἐλογισάμην" ὑψώσας γὰρ 

εὐθὺς τὰς χεῖρας, ἡλίκον ἐχρότησα ! μικροῦ δεῖν χαὶ ἐχόρευσα᾽" 

εἶτα δὴ ἐμμανῶς ἀναστὰς περιέθεον τὴν οἰκίαν βοῶν μέγα χαὶ 
ἉΡΉΝΝ Ἐχε ΒΕ ΒΞ ΣΨΘΝῚ ἐ 

διαρρηγνύμενος " καὶ ὡς εἶχον ἀπαρασχεύως ἐφιππασάμενος, πρὸς 

τὴν βασιλίδα τε γίνομαι, χαὶ τῆς χαρμονῆς αὐτῇ ἐκοινώνησχ᾽ 

εἶτα δὴ καὶ τοῖς πλήθεσιν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς γεγονώς, τὴν στρα- 
" ,ὔ "Ἑ ΒΞ « [2 ἂς ι Δ Δ ’ ᾿ ’ Δ ΕΝ; 

τηγίαν ἐξήγγελλον, ἅμα τε καὶ τὴν σὴν γνώμην τούτοις ἐξα- 

χριθούμενος, χαὶ ἀπολογίαν ταύτην ποιούμενος τοῦ μὴ γεγραφέ- 
Α ᾽ ἐ , ᾿ ᾿ 

ναι σε πρὸς αὐτούς οἱ δέ, πρῴην τὰ μὲν ἐσχυθρώπασαν, εἶτα 
, ᾽ » ἕω » ᾿ 

δὴ μαθόντες σου τὸ ἀχόμπαστον, ἀντὶ τοῦ σχυθρωπάζειν ἐξὲ- 
ἢ -Ὁ Ο 

θαμοήθησαν. Ἔστω γὰρ εἰδυῖα ἡ βασιλεία σου, ὅτι χαὶ τὰς 

ψυχὰς αὐτῶν ἐχχέουσιν ἐπὶ σὲ σύμπαντες, καὶ τῆς σῆς ἐρῶσι 
-ὦρο Ε] ΙΑ “" -,ο“ρ΄ὖν , 

ψυχᾶς, οὐ λογικὴ φύσις μόνον, ἀλλὰ χαὶ λίθειος, καὶ σιδήρειος. 

᾿Αρ᾽ ἐθέλχθης τοῖς ἐμοῖς λόγοις ὃ μόνος ἐν τοῖς θελγήτροι 

ἀπτόητος, ἢ καὶ τούτων χαταπεφρόνηχας; ἔδει γοῦν σΞ πρὸς 

πᾶν αἰσθητικὸν χάλλος ἐνστατικῶς ἔχοντα, πρὸς τὰς ἐμὰς κα- 

ταθελχθῆναι λειότητάς τε καὶ χάριτας" χαὶ τί: ἐμοῦ τοῦ πάντων 

μαχιαριστότερος, ὅτι μου τοῖς λόγοις θέλγεται βασιλεὺς ὁ πᾶσχ μαχκαρ ρος, υ. ς λόγοις θέλγεται βασιλεὺς ὁ πᾶσαν 
ε " » ,ὔ ᾿ ν ὦ )ὔ νι ͵ ἈΝ δ κὦ 

ἡδονὴν ἀτιμάσας, καὶ πρὸς πᾶν θέλγητρον στερρύτατος δόξας 
ἡ ι ὃ ΡΣ ΟΡΕᾺ Τὶ Ὰ κ, ε , Α ἰ θέλ .- δῶν» ο5 "»» χαὶ ἀδαμάντινος; Τὸ μὲν οὖν σὸν χράτος εἰ θέλγοιτο τοῖς ἐμοῖς 

, Α ε » - ,» ᾽ ᾿ 

λόγοις, καινὸν ὡς ἀληθῶς χαὶ παράδοξον, ἐμοὶ δὲ τὰ σὰ γράμ.- 
3 5 , 3 Ὁ 5 ε ᾽ 

ματα οὐκ εἰς ἡδονὴν μόνον χαὶ χαρὰν ἀρκεῖ, ἀλλ᾽ εἰς ὑττερο- 
, ᾿ ,»- ι " ᾿ τὰν , κ ; 

φημίαν χαι δόξαν χαὶ εὔκλειαν, χαὶ χκαλλωπίσεταί μου τὸ γένος 

ἐπὶ ταῖς τοιαύταις βασιλείοις ἐπιστολαῖς, ἐμοὶ δὲ ἀθάνχτος ἡ 
ΙΓ Εν, ἧς ᾿ ΕΣ ι Α “ Υ ᾽ 7 "4 ΝΜ 

δόξα γενήσεται" ἀντὶ δὲ τῶν πρὸς ἐμέ σου γραμμάτων γρά 

ψχιτο τὸ σὺν ὄνομα θεὸς ἐν ταῖς τῶν ζώντων βίολοις καὶ τοῖς 

ἀποστόλοις συναριθμήσειεν. 
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τοῦ αὐτοῦ βασιλέως. 

Τῷ κορυφαίῳ χαὶ τῷ χορῷ, ἣν δὲ βούλησθε τῷ μυσταγωγῷ 
δ ἃ “-, , ΓΤ ΜΕ. “ὃ ᾿ , Μ ΄ » 
χαὶ τοῖς μυσταις" χαὶ ἵνα μιηδεῖς βασχήνῃ, ἔστω μοι τέως: δο- 

. . « “ ἐπ }] ,ὔ “Ψᾧ " , " 7 ᾽ ι 

ρῆτος ὃ ἱεροφάντης χαὶ μόναις ταῖς ὑπονοίαις ἐγχείμενος. Αλλὰ 
Α 

τί πρὸς ἀλλήλους ἐόλέ έψατε; τί δὲ ἕχαστος ὑμῶν τὸν δαδοῦγον 
" ῃ ᾿ 29 “᾿ ἘΞ Ὸς- ,ὔ Ξε 

ἐνεθυμηθὴ ἢ ὑπενόησεν; 

Ἡμῖν γοῦν ἡ ἐπιστολὴ οὐχ ἄνωθεν χαταρραγεῖσα, οὐδ᾽ ἀτε- 

χνῶς βροντῶσα ὥς πέρ τις χρείττων ἐύρμα ἀλλὰ κάτωθεν ἀνα- 
«ἢ οτὦῷὦἃ᾽ὴ 

δοθεῖσχ τοῖς ὑψηλοῖς χαὶ ΎΡΗ ὑμῖν" περ γὰρ ὁρᾷν δοχῶ, 
᾿ ει 

ν Σ ε .- -“" 

ἢ ὄρος ὑμᾶς ἀναθαίνοντας ἢ λόφον ὑπερπηὸ δῶντας χαὶ ὑπερνε- 

φεῖ: 

,ὔ 

γοῦν ἠχήσω, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῆς καθ᾽ ἡμᾶ-: ταύτης χοιλάδος 

γινομένους, ἢ εἰς τὸ βάθος τοῦ ἀέρος ἐμπίπτοντας" πόσον 

, ’ Ἕ -“ 
πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀχρώρειαν; ᾿Ὡ τοίνυν μακάριοι ὑμεῖς, καὲ 

τ ’ 

αὖθις: ἀλλ ὦ μακάριοι, χαὶ τρίτον τοῦτο, πῆ δῆτά μοι μχκά- 

θιοῖ, ἀνίετε καὶ υὑετεωρί ἰζξοθε, πᾶν υἱὲν ἀναθαίνοντες νέφος, πᾶ- 
Α ᾿ : , ᾿" , , ᾿ 

σαν δὲ ὑπεροχλλόμενοι σχοπιάν; στῆτε μέχρι τινός" τὰ γὰρ 
; ,ὔ τ Η Ἁ Α 5. “ ΝΣ ,ὔ ,Ἃ ᾿. τ τς 

ἐπέχεινχ τούτων, Σκχυθιχὸν μὲν οὐκέτι χρύος, ἢ πέλαγος πεπη- 
͵ “᾿ κι “Μ᾿ ’ὔ “-- δι Α -“᾿ ἐπ ’ 

γός, ἢ πηλὸς ἀϊόνής, ταῦτα δὴ τὰ τῶν καταγεωμετρούντων 

τὴν ἤπειρον, ἀλλὰ στοιχεῖον ἁπλοῦν, χαὶ αἰθήρ, καὶ σῶμχ κύκλῳ 

φερόμενον, καὶ πᾶν εἴτι ἀπόρρητον χαὶ θεσπέσιον. 

᾿Αλλ ὦ τῆς ἀθρόας ὑμῶν μεταστάσεως" ὁρῶ γὰρ αὖθις ὑμᾶς 
Ρ , φὰς. ον ον ς »᾽»ὔ; ἍἋ " ῥ)ἃ ,7ὕ 5... αὶ , 

χαταδαίνοντας, οὐχ ὥς περ ὁ ᾿Ιξίων, ἢ ποὸ ἐχείνου ὁ Τάνταλος, 

χαὶ πρὸ τούτων Ἥφαιστος ῥιπτούμενος ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο, 

ἀλλ ἐν τάξει προϊόντας καὶ ἐν μέτροις προόδων- ἀλλὰ πῇ 

χωρεῖτε; στῆτέ μοι" μέχρι τίνος ἡ κάθοδος; ἐς μυχοὺς: γῆς, ἐς 

δίνας θαλάττης, ἐς ποταμῶν χόλπους οὐχέτι οὐδὲ θεατούς; 

Α᾽λλ αὖθις ἀθρόον ὡς οἱ Γΐγχντες ἀναφύεσθε, καὶ πάλιν ἐφ᾽ ὑ- 

Ψψηλοῦ χαὶ μετάρσιοι. 
τ ΝΥ 
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᾿Αλλὰ τίς ποτε ὁ προπετόμενος ὑμῶν ἀετός, οὗ ἐλαφραὶ μὲν 

αἱ πτέρυγες, καὶ ταῦτα χρυσόπαστοι, οἱ δὲ πόδες φοινικοθαφεῖς 

τε χαὶ στίλοοντες, καὶ τὸ μὲν στῆθος στρεπτὸς χοσμεῖ λιθο- 

χόλλητος, χρυσὴ δὲ στεφάνη τὴν χεφαλὴν περιθεῖ; ὁ δέ, χαὶ 

ἔστραπται πρὸς ὑμᾶς ξενήεντι τῷ βλέμματι, καί τι καὶ ἦθος 

ταῖς ὀφρύσιν ἐπιδειχνύει; Ξυνίημι γοῦν αὐτῷ χαὶ σιωπώντων 

ὑμῶν, ὡς ἄρα ὁ μέγας ἐν βασιλεῦσίν ἐστιν, ὃν εἴ τις καὶ μά- 

χαρα, καὶ ἥρωχ, χαὶ ὄλοιον, χαὶ μοιρηγενῆ, καὶ εἴ τι ἄλλο 

χαλέσειε, τῶν ἐνθυμημάτων κατευστοχήσειεν. 

Ἐπὶ τούτῳ ὑμεῖς θαρσεῖτε εὐπετῶς καὶ τὴν ἄνοδον, καὶ τὴν 

χάθοδον!, χαὶ μετὰ τούτου συμπροϊοῦσιν οὐδὲν ἀπαντήσει ὃς:- 

νόν, ἀλλὰ θάλασσα μὲν διαιρεθήσεται, ὑποχωρήτε! δὲ ποταμός, 

χαὶ ὕδατα, τὰ μέν, πρῶτα βλύσουσι, τὰ δέ, τὴν πιχρίχν με- 

ταθαλεῖ" ὑμεῖς δὲ οἱ νέοι᾽ Ισραηλῖται, ὁ περιούσιος λαός, υηδεὶς 

μήτε ᾿Ιχννῆς εἴη, μήτε Ἰχμορῆς, υὴ δὲ ΓΑ Αχαρ ὁ τοῦ Χαρθῇ, 

ἀλλὰ Χάλεφ ὁ τοῦ Ἴεφανῆ ὡς ἔγωγε δέδοιχχ τοὺς πλείους 

ὑμῶν περὶ τὴν χρυσῆν γλῶτταν χαὶ τὰ τοῦ χρείττονος ἀναθή- 

υατα. Πέσοι δὲ ὑμῶν υηδεὶς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἀλλὰ σὺν τῷ θείῳ 

στρατηγῷ χαὶ βχσοιλεῖ ᾿Ιησοῦ πρὸς τὴν τῆς ἐπαγγελίας ἐἰσέλ-. 

θοιτε γῆν, οἱ μὲν γεγηρακότες, οἱ ᾿ ἄρτι νεάζοντε:. 

Εἰ δὲ χαὶ τὴν χεῖρα τοῦ γεγραφότος ἐγνώκατε, οὗτος ὑμδες 

προσφωνεῖ τε χαὶ χχτχοπάζεται. 

11. Τῷ Καίσαρι. 

Αἴθς. γενοίμην ἔλαφος, Καῖσχρ, ἁλλόμενος ἐν λόχμαις, ἐν 

ὄρεσιν, αἴθε λέων ἢ πόρδαλις ἐν Χοιροοάχχοις ἄττων ἢ καὶ 

ῥρυχὼ 
Ψ 

γώμενος, ἔνθα αἱ σα 

ἡγέσ ιχ᾿ ἡδέως ἂν ἐδεξά 

θῆραι καὶ ταῦτα δὴ τὰ λαμπρὰ χυ- 
, 

ερὰνν σου τὴν πληγήν, ἡδέως ὑπέδυν 

᾿ 
σα! χὺ 

-ᾧ 
ὰ 
Ξ 

τὸν σίδ:η0 γὴν, ἀλλ οὐδ᾽ ἂν ἔτρωσας ἴσω:. Προσεληλύθειν γὰρ ἄν 
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σοι χαὶ προσυπήντησχ, χαὶ τὴν δέρην προέτεινα, χαὶ ἐθήρασα 
“Ὁ ἣν ; 

ἄν, ἢ ἐθηράθην σου. 

" τὴ [ὩἹ τὲ ᾿Αλλὰ μὴ πάντα βούλου θηρᾷν, γίνου δὲ καὶ αὐτ 

λόγου θήρχμα᾽ εἴ τε γὰρ λέων εἶ ἀνυπόστατος τὴν αὐτῆς χά- 

λασον τῷ λόγῳ τὸ βλοσυρόν τΞ καὶ ἐπισχύνιον " εἴ τε πάρδαλις 

ὀξύρροπος τὴν φοράν, στῆθι τοῦ δρόμου καὶ τῷ τοῦ λόγου λει- 
“ 

μῶν. προσαναπαύθητι. Βάλλομεν καὶ ἡμεῖς τοὺς θηροφόνους 

ὑμᾶς, οὐ διὰ τῶν πλευρῶν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀχοῶν, γοητεύοντες 
᾽ ; 

ὑμῶν τὰ ὦτα, χαὶ οἷον χαταφαρμάττοντες ἀρρήτοις ἐπάσμασι" 
, 

σὺ δὲ καὶ ἤδη τέ ἔτρωσαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἀνέωχται ἡ πληγή, 
΄“- Ἁ 

ὥςτε ῥᾷστα δι᾽ αὐτῆς τὸν ἐμὸν λόγον εἰς τὴν σὴν διολισθαίνειν 

ψυχήν. 

12. Τῷ αὐτῷ. 

Σύγχαιρέ μοι, μέγιστε καῖσαρ, μᾶλλον δὲ χαῖρε προηγουμέ- 

νως, Ἡψελλὸς γάρ σοι γεγένηται ἕτερος, ἐμοὶ τῷ πρωτοτύπῳ 

ἀνθάμιλλος" οὕτω γάρ με πείθουσι λέγειν αἱ περὶ τὴν λεχῶ, 

ψευδόμεναι μὲν ἴσως, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐμὸν φθεγγόμεναι βούλημα 

ΑἿῬ οὖν ἐκαρτέρησα. καὶ αὐτίκα ἰδεῖν τὸ βρεφύλλιον; οὔ, μὰ 

τὴν ἱεράν σου χεφαλήν: ἀλλὰ χαὶ συνηγκαλισάμην χαὶ χατε- 
,ὔ ᾿ . 75 - “ἣ ὦ , ᾽ Α 

φίλησα, καὶ τὰ χείλη μικροῦ δεῖν χαθῃμάτωσα, ὥς περ ἐκ (ἢ) 

πολέμου ἀριστέα περιπτυξάμενος πεφοινιγμένον τῷ αἵματι. 

Ἔδει με γὰρ φιλοσορίχν ἐπαγγελλόμενον μὴ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 

εἰδέναι, τί νηδύς, τί τόχο:, τί παιδίον γεογιλόν, ἀλλὰ μόνης 

ς χρυσῆς σειρᾶς ἐξηρτῆσθαι τοῦ οὐρανοῦ. 

ΑΝ ἐγὼ πρὸς μὲν τὰς μαθήσεις ἀρρενωπότερον ἴσως δι΄- 

χειμαι, πρὸς δὲ τὴν φύσιν θῆλύς εἰμι ὡς γοῦν ἤρξατό μοι 
"Ὁ; Ἶ , ’ Ψ ἢ » ᾽ ι ε 

ὠδίνειν τὸ θυγατρίδιον, χαὶ μέτις ἐξέπληξεν, εἰπὼν ὡς δρι- 

(") χειρόγρ. ἐχ ἐκ. 
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- »ῳ ᾿Ξ 

υξῖχι ωὐῖνες π 
-ο 
Ω΄ «ν᾿» εὶ σ- - τόχον ἐπείγουσι, μικροῦ δεῖν αὐτίκα 

ἐξέθανον᾽ περιξίλιττον γοῦν τὸν χοιτωνίσχον ἐν ᾧ ὠδίνουσα 

ἔτυχε, χαὶ τῶν ἐκείνης ΚΑ ὑυνμενι φωνῶν ὁμοῦ δὲ τὸ 

βρέφος τῆς μητρικῆς νηδύος ἐξέθορε, χἀγὼ ἐπιλελήσμην τῶν 

ὀδυνῶν οὐ γὰρ Σκύθης εἰμὶ τὴν ψυχήν, οὐδ᾽ ἀπὸ δρυός, ἢ ὑπέ- 

τρὰς γεγένημαι, ἀλλὰ φύσεώ ὡς εἰμι τῆς ἁπαλῆς βλάστημα, χαὶ 

τοῖς φυσιχοῖς πάθεσι μαλθαχ χίζο ομαι. 

Εις δ 
Σὺ ΞῈ ὃ τοιοῦτος, ὁ ἐμῶόρ ιθὴς τὴν ψυχήν, ὁ τὸν νοῦν στα- 

»“ χά τ » ς 

δ᾽ ἐγώ τινος τῶν κερὶ σὲ ἤχουσα, ὅτι χαὶ εἰς ὁλοφύρ- 
Χ 

Ε 

σεις ἐχπέπτωχας δυστοχούσης τῆς νύ ὑμφὴς σου. ᾿Αλδὸ ἘγΘ ἤλγησα 

μὲν περιπαθῶς, οὐν. ἐδάχρυσα δέ: φιλοσοφώτερος οὖν εἰμὶ σοῦ 

τοσοῦτον ὅσον μ. ἀποθλίψαι δάκρυον, στενωθείσης μοι τῆς 

ψυχῆς 
᾿Αλλὰ τούτων μὲν ὅλις, σὺ δὲ σχέψχιο πῶς ἂν τὸ ἀποτοῦδε 

: 
δυσὶν ἀρχέσεις Ψελλοῖς. Τράμμα δὲ περὶ τούτου χαὶ πρὸς τὸν 

- 
᾿Ὶ 

ὑτοχοάτοοα πέπ πομφα᾿ εἰ μὲν οὖν πεοισσόν, μν.ἢ δοθείη, εἰ δ᾽ οὖν Θλκ) το ρα ἷ “ΞΘ φ Λ {- ἦν Θὰ ᾽ μη Ο [- ὯςΣ [Ὰ ( ) » 

γενέσθω κατὰ τὴν σὴν διάταξιν. 

19, Ἐῷ χριτὴ Χαρσινοῦ. 
͵ ἣ Π 

ὅτι ἀρρωστῶν, περίοόλεπτε χύριέ μου, τὴν σὴν ἐδεξάμην τὐρινϑθος να, ἀρνῶν ὑνωράν ὌΡΟΣ ΉΎ ον 
γραφήν᾽ ὑὲτ 

ἑτέροις περιπέπτωχα ἀρρωστήμασιν, ὧν δὴ κατ᾽ ὀλίγον ὑπορ- 
-- 

ᾧ- -ὦ ΔΝ ““Ὃ «} ων» 
3 τω φὰν “» Ν7ὔ 

ἀπαλλαγῆναι τῆ: συνήθους ἀλγηδόνος, 

ρεόντων, τὸ τῆς ἀνορεξίας μοι χαὶ ἀπεψίχς ἐναπομεμένηκε 

σύμπτωμα. 
“- ΑῚ ΩΝ 

Τρὶς γοῦν χαὶ μόλις ἀρχῶν ἀφότου σὺ τῶν ὡὸς ἀπῆλθες, τῷ 

βασιλεῖ προσωμίλησα εἰς τὸ παλάτιον ἀπελθών" ἀλλὰ νῦν τοῦ 

χειμῶνος χαταλαύθόντος, θερμότερος γέγονα, χαὶ πρὸς τὴν πέψιν 

ἑτοιμότερος, καὶ πυχνότερον βαδίζειν ἐκεῖος ρεβοδλέμμμάν χἂν 

τύχω δεξιῶν τῶν πραγμάτων, καὶ ἐδυγξος τοῖ: βχοιλιχῆς 
᾽ » τ ΕΣ ,ὔ 

τα ἐρῶ περὶ σοῦ, ὅσχ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς εἰπεῖν ἐπεχείρεις. 
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Πλὴν ἴσθι ὡς συνεχεφαλαιώθη τὸ τ Ὡῶὲ ν τῆς τοῦ βχοιλέως 

δυνάμεως, ὡς αὐτὸς ἔγνωχχ, εἰς τὸν πρόεδρον καὶ πρωτοῦύε:- 

στιάριον᾽ αὐτὸς γοῦν ἐστιν ὁ πάντα δυνάμενο: χαὶ τοὺς ὑπὲρ 

πάντων λόγου: προσφέρων τῷ βασιλεῖ. Κἀγὼ οὖν εἴ τι δυνή- 

σομαι περὶ σοῦ, δ' αὐτοῦ τοῦτο δυνήσομιχι. Ὅθεν μιηδένχ τῶν 

ἁπάντων ἀξίου, βλαθήσῃ γὰρ ἐντεῦθεν μᾶλλον ἢ ὠφεληθήσῃ" 

ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν σύνθες δουλιχωτάτην γραφήν ἐγὼ δὲ ταύτην 

ἐπιδούς, χαὶ ἀφορμὴν εὑρηκώς, ἐρῶ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ σοῦ ὁπόσχ 
ἱ 

ι δεδύνημαι- ἐμοὶ γὰρ τοῦτό ἐστι χρέος πρὸς σὲ συγγενιχόν, μὴ 

φείδεσθχ! πρὸς τοὺς δυναμένους τῶν ὑπὲρ σο ῦ ῥημάτων τὸ δέ 

γε τῆς σπουδῆς ἀποτέλεσμα χεῖται ἐπὶ τῷ θεῷ 

Ἴσθι δὲ χαὶ τοῦτο ὡς νῦν πρῶτα γράμματα ἐδεξάμην παρὰ 
ἱ 

-᾽, » "Ξε .“.»;; , » γἣν ς 
σοῦ, ἀξίωσιν δὲ παρᾶ τοῖ ἐνάρβοα σοῦ ἢ ἀποστολὴν οὐδ᾽ ἡν- 

τιγχοῦν - ἀλλ᾽ οὐδὲ π ερὶ ὧν ἔγραψας εἰς βχσιλέχ οἴδα, οὐδὲ ὁ 

ἄνθρωπος αὐτὸς ὃ ἀποχομῖστ ἧς τῶν γρυμμάτων παρεγένετ , ἢ 

ἐθεαθη μοι" ἐγὼ υὑὲν οὖν χα ὶ χωρὶ ὶς τῆς τοιαύτης πεοιόδου, τὸ 
-“ 

ἐμὸν ὑπὲρ σοῦ ποιήσω, πλὴν ἔδει χχὶ τχῦτχ προσεῖναι. 

14. [Γῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Δούχα ἢ] 

: ’ 
--“ 
ἐνῶ Ι Τῇ νοητῇ ἀμπέλῳ, τῷ μεγάλῳ δεσπότῃ ἢ μου, βότρυας 

τειλα δύο, γλεύκους ἔτι μεστούς" χαὶ ἱ γιό μοι μὴ ἄμπελος 
, " ᾿ . ᾽ ᾽ δ 5» ι 

φόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνχδενδροὰὶς εἰς ὕψος ἠρμένη, χαὶ βρύων μὲν 

ἄνθεσι, βρύων δὲ κάλλεσι, βρύων δὲ χάρισιν. 

Πολλὰ δύνασθαι φιλίαν πεπίστευχα, χαὶ μάλιστα εἰ τύχοι 

" ωθεῖσα ψυχαῖ:, ὁποίχ δὴ χαὶ ἡ 

υχε συνετωτάτη χαὶ ἐν ἀπόροις εὐπορωτάτη᾽ προοιμιά- 
ι φ σ᾽ , ἥ- α , “-- 

ἃ ταῦτχ ἀξίωσίν σοι μέλλων προτεῖνχι περὶ τοῦ πα- 

αἀ 
᾽ 
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ρόντος Βασιλείου" ὃς δὴ εὐγενέστατος ὧν ἀνθρώπων χαὶ συνε- 

τώτατος, προσθήσω δὲ χαὶ ἀνδρειότατος, οὐχ ἀρχοῦσαν ἔχει 

τὴν χορηγίαν τῶν ἀναγχαίων" εἰ δὲ χαὶ ἀρχοῦσαν, ἀλλὰ μόλις 

χαὶ πόνῳ συντόνῳ χαὶ χαμάτῳ πολλῷ. 
᾽ " “5. ’ » “ 7 ἃ 3 “ ᾿ 
Αλλ' ἐπιπεφόρτισται αὐτῷ συγγομῇή,, ἣν ἀχθηφορεῖν υὴ δυ- 

γάμενος, μιχροῦ δεῖν ἄφωνος εἰς γῆν καταπέπτωχεν᾽ ἡ υὲν οὖν 

ἀξίωσις, ἐπελαφρῦναι αὐτῷ τὸ ἄχθος τοῦ φορτίου. εἰδὼς δὲ ὅσχ 

μέλλεις ἐρεῖν εὔλογα πρὸς τὴν τῆς ἀξιώσεως παραίτησιν, τοῦτό 

σοι μόνον προστίθημι, ὅτι πρὸς τὴν σὴν πλατεῖαν φρόνησιν, 

ἄπορον οὐδέν, οὐδὲ ἀδύνατον πλατυνεῖς δὲ αὐτὸν ἔτι χαὶ τῷ 

μέτρῳ τῆς φιλίας ἡμῶν. Κἂν οὕτω ποιήσῃς, εὐτύχησεν ἐν 
,ὔ 5 ,ὔ ε , Χ »" ἰδό Δ - 

ἀτυχίαις ὃ Μελισσὴνός, δεσπότου τυχῶν νιχᾷν εἰόοτος τὴν τῆς 

τύχης δυσχέρειαν. 

9 ,ὔ ᾿Ξ Ἢ 

160. ᾿Δνεπίγραφος. 

Οὐδὲν ὡς ἔοιχε χατὰ τὸν παρόντα χρόνον τοῦ ἀναισχυντεῖν 

ἰσχυρότερον " οἱ γὰρ τῆς ᾿Αλέας ἐπίσκοποι οὔτε ἡμῶν φείδονται, 

οὔτε σοῦ, οὔτε τοῦ διχαίου, οὔτε τοῦ θεοῦ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 

σπουδάζουσι τοὺς Λυσοχρανίτας ἐξοιχίσαι τοῦ ἰδίου χωρίου. 

Καὶ διωκόμενοι γάρ, καὶ τυπτόμενοι, καὶ χαταδικαζόμενοι, οὐ 

παύονται τοῦ ἐγκαλεῖν. 

Ὅμως καὶ αὖθις ἐχρίθη παρὰ τοῦ δικαιοτάτου βασιλέως 

ἡμῶν, χαὶ ἐχράτησε τὸ δόξαν ἐμοὶ καὶ ἀποφανθέν. Εἰ μὲν οὖν 

στέρξουσι τὴν καταδίκην χἂν νῦν οἱ Λυσοχρανῖται, ἔσται τὰ 

χεχριμένα κύρια, εἰ δ᾽ οὖν, αὐθις φλυαρείτωσαν. Τῆς δὲ σῆς ἐστὶ 

χαὶ φρονήσεως καὶ δυνάμεως καταναγχᾶσαι τούτους στοιχῆσαι 

τῷ διχαίῳ χαὶ ἄχοντας. 
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71. ᾿Ανεπίγραφος. 

Διὰ σὲ τὸν ἐκ μέση: ἡμᾶς ἀγαπῶντα ψυχῆς χαὶ ἑτέραν 
᾿ ’ὔ , ᾽ὔ ’ κ ; 

ἀλλοτρίχν χτῆσιν προσεχτησάμεθχ᾽ τίνχ ταύτην; τὴν ἐν τῷ 

Ο᾽λύμπῳ λέθραν τῶν Μεγάλων Κελλίων ἐπεκτησάμεθχ δὲ ἀχη- 
» ι ΕῚ 

χοότες, ὡς ἐλευθέρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν χτηματιτιχίων (510) αὐτῆς 

πρόσοδος. 
’ 5 

᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ ἀνεπηρέαστόν ἐστι τὸ ταύτης ρόδο χαὶ ἥτε 

ἄμπελο; τῇ μονῇ τὸν βότρυν χαρποφορεῖ, ἥ τε αὐλαξ τὸν 

στάχυν τοῖς μοναχοῖς ἀναδίδωσιν, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς διζρ ὑπαγμα κεῖται 

οπάζειν βεθουλημένων, διὰ ταῦτα προθύμως ἡμεῖς τῶν ταύτην ἁ 

προσηκάμεθα τὴν βραχεῖαν χαὶ ἀνεπηξέαστον τῶν χτημάτων 

συνεισφοράν 

Ἔστι γὰρ παρὰ τῇ λάθρᾳ βασιλιχὸν ἔγγραφον, πᾶσαν πο- 
ἐ 

᾿ ΩΝ “- ᾽ 

νηρὰν κατὰ τῆς μονῆς ἀναστέλλον ὑπόνοιαν" ἀλλ ὃ οἰχοδεσπότης 

ᾧ ἂν ἐγχειρίσῃ τὴν τοῦ οἰκέτου ἐπίτκεψιν, οὐ τὸν περιῳκο- 
’ὔ “ἍἋ ΠΩΣ 

δομημένον ! μόνον, ἀλλὰ μὴν χαὶ τὰ ὕπ ταιθρα ἀνατίθησιν, ἢ υᾶλ- 

λον οὐ τούτων, ἀλλὰ χἀκείνων ἐμπιστεύει τὴν φυλαχήν 

Τοιοῦτόν τι χἀγὼ ποιεῖν νῦν βεθούλημαι, καί σοι πάντα τὰ 
» ὔ Α » , γ΄ ’ ᾽ , 

ἐμὰ ἀνατίθημι, τὰ Καθαρά, τὸ Μηδίκιον, τὰ Κελλία, ὀνόματα, 
᾿ Δ Ψ δ, “᾿ , 5 ΟΕ ξεν ν᾽ πΨ ἢ ἜΣ, 7 

μὰ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, μεγάλα χαὶ πολυθρύλλητα, ἐπιζήμια 

δὲ μᾶλλον ἢ ἐπιχερδῆ, καὶ τότε κύκλωσε χατασφχλιζομένων 

’ ᾽ 

ἡμῶν ταῦτα χαὶ ἀθιγῆ ποιούντων πάσαις χερσίν. 

Ἔγωγ᾽ οὖν, εἰ μή σε αὐτόθι ἔχοιμι δικαστήν, ἀποταξαίμην 
Α 

ἂν πᾶσιν αὐτοῖς" ὁπότε γὰρ σοῦ αὐτὰ περιέποντος, οὐδὲν 

παρ᾿ οὐδενὸς αὐτῶν χομιζοίμεθχ, ποία ἐλπίς ἐκεῖθέν τι προσλή- 

ψεσθαι, ἑτέρου ταῦτα διαμοχλεύοντος; 

νεπίγραφος. 

Τίσι χαὶ πόσοις δώροις ἐδεξιώσω τὸν Λίζιχα, πηλίχην δὲ χαὶ 

διάθεσιν πρὸς χὐτὸν ἐνεδείξω, νὴ τὴν ἄρρητον χαλλονήν, οὐ 
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τὰς ἐμὰς μόνον ἀκοὰς τῶν σῶν ἐγκωμίων ἸΥΡΆΕΕΣ ὃν ῳ, - Ὁ ῷῳ. 

δι ἐμοῦ τὰς τῶν ἁπάντων, χαὶ τὰς τοῦ βασιλέως αὐτ ἊΝ 

γὰρ ἤδειν σε χαὶ πρὸ τούτου χαλόν, τηλικοῦτον δὲ νῦν ἀχριθῶς 

ἔγνωχα " ἀξιῶ δέ σε δικαίαν ἀξίωσιν. 

Εἰ μὲν σὺ τοιοῦτος χαλός, ὁ δὲ χριτὴς ἐλάττων, ἢ τοῦ διχα- 

στιχοῦ ἀνάξιος πράγματος χαὶ ὀνόματος, μηδὲν περὶ αὐτοῦ, 
’ ’ 
Δ 

᾿ ι ᾿] ΕῚ , ,᾿ 

πρὸς τὰς βασιλικὰς ἀχοας μήτε γράψῃς νῦν, μήτε εἴπῃς εἰσελ- 
, ᾿ 

ι θών- εἰ δὲ χαλὸς καὶ σοφός, κα -) δίχαιος, ποίησον ἀμφότερα" 
» ᾿Ὶ Ἁ Ὁ , ἰγ4 ε 7] ΕΝ ε 

ἐμὲ δὲ οὕτως ἐδούλωσας, χαὶ οὕτως ὑποχείριον ἔσχες, ὡς 
ο 3 “ἃ ᾿ " ,ὔ ι »Μ ὔ . 

ἥδιστ᾽ ἂν χαὶ παρασταίην σοι χαὶ λούσαιμι, καὶ ἄλλό τι τῶν 

ἐν ὑπηρεσίαις πονήσαιυνν. Δῴη σοι Κύριος τὸν τῆς φιλίχς μισθόν πηρεσίαις ποιήσαιμι. Δῴη ὕριος τ ἧἣς φιλίχς μισθόν, 
ε ᾽ ἈΝ » 

χαὶ ἀγαπήσαι ὡς αὐτὸς ἠγάπησας τὸν χριτήν. 

79. ᾿Ανεπίγραφος. 

)ὔ 

Περὶ πολλῶν χαὶ ἄλλων ἠξίωσα τὴν ὑπ τέρτιμόν σου ψυχήν, 
τὰν 

ἀλλ οὐχ οὕτως ἐχείνων μοι μέλει, ὡς τῆς ἱερᾶς τοῦ μητροπο- 
ὑπ ΧΦ ΕΒ Α ε αι δ ε “ἃ ᾿] ᾿ ν ᾿ 

του Κυζίχου ψυχῆς. Εστι γὰρ ὃ ἀνήρ, ὡς ἂν χαὶ αὐτὸς εἰ- 
, "Ν ἢ" τ ἀρ κ᾿ ,ὔ ε ,ὔ . ι τ ες: νκ 

κάσχις ἰδῶων, πλήρης μὲν θείας ἁπλότητος, χαὶ οἷος ὁ Ξηροχω- 

δὴ ἐσ ἶν Ὁ δα » »Ξ 4 Π -- “δ. ΄- ραφίτης ἐκεῖνο ὃν μάλιστα τῶν ἄλλων Πρ λιφι υὑεστὸ δὲ “, ΠῚ ν 3 Ο ᾿ ν» ΕῚ 'ωὼ - 

͵ 

συνέσεως χαὶ τῆς ἀρχιερεῖ πρεπούσης τάξεώς τε χαὶ χαταστά- 

σξως, χαὶ διὰ ταῦτα ἀγαπώμενος ἐμοὶ καὶ τιμώμενος. 

Εἰ μὲν οὖν ἐμὲ ἀποχρῶντα οἴει πρὸς ἀρετῆς χατανόησιν, 

ετόσεις περὶ τοῦ αὐδρόὲ; ἀλλ ἐμοὶ λέγοντι 

ι 
ξ 

Ἔα-. 
Ἐ 2 ῳ 

ΑΥα τι πλέον ἐξ 
« 

τευσον, χαὶ ὡς ἔστι φέλος θεῷ " εἰ δ᾽ οὖν, αὐτὸς δοχίμασον, 

μα ΓΑ ἥσεις ὡς οὐ διημαρτημέ νος ἐγὼ τῆς περὶ τοῦτον χρίσεως. 
Α 7 Ἅ τον ’ὔ Α » Φ Α 

ὺ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐστίν, οὐ τιμῆσαι μόνον τὸν ἄνδρα, ἀλλα 
᾿ ᾿ ΡΟ: ᾿ 4 7, ΕΥ Ξ Α ι 7 ε 

καὶ ὠφελῆσοι τὸν δυνχτὸν τρόπον, Ἣν μὲν γὰρ καὶ πάλαι ἡ 
-. « ’ .  ἀ ᾽ Ἷ 7 ὔ“ Μ 

θρυλλουμένη αὕτη μητρόπολις ἐχλελειμμένον, ἵν οὕτως εἰπῶ, 
᾿΄ “- » “- ,7 " ᾿ ΝΥ 

ὑπὸ τῆς ἀνωμαλίας τῶν γχρύνων ἐρείπιον᾽ χατασείσχντος δὲ 

οὕτω πέρυσι τοῦ θεοῦ, τὸ πᾶν χὕτη τοῦ τρυγίου τῆς τοῦ θεοῦ 
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5 ρα" “δια δέξ ὃ ΞΞ ἀρ Ὁ δὶ οθ Ξ λυ, ΓΕ ες 
ὀργῆς ὑπεδέξατο δεῖται οὖν συχνῆς χειρὸς διορθουμένης αὐτήν. 

Α᾽λλ᾽ ἡμεῖς οὐκ ἀξιοῦμεν προσθεῖναί τι ταύτῃ, ἀλλὰ μὴ ἀφελεῖν 
᾽ 

τι τῶν αὐτοῦ. 

Δεῖ Δεῖ μὲν γὰρ καὶ τῶν δημοσίων θησαυρῶν φροντίζειν σέ, δεῖ 

δὲ μᾶλλον τοῦ τιμαλφεστάτου | θησαυροῦ τῆς ψυχῆς, χαὶ πρὸ 

ταύτης, τοῦ θεοῦ, χαὶ τῶν θείων ναῶν. Εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ μὴ 

ἀχουσάτω τοῦ λόγου τὸ δημόσιον ταμιεῖον, μὴ πάντα τοῖς 

ἐχείνου θησαυροῖς, πρόσθες τι χαὶ τοῖς ἄνω σηχοῖς, καὶ ἀπάρ- 

ξαιό γε ταύτης τῆς ἀρετῆς ἀπὸ τῆ ςὃς τῆς υητροπόλεως, ἧς ὃ 

κάλλιστος οὗτος ἀνὴρ χαθέστηχε πρόεδρο 

ι 

ἐμοὶ προσήχει ἡ τοιαύτη προσφώ- 

νῆσις ἀλλὰ κὐὰι πε άβη τὸν τοῦ μὔῳ λόγον βοοντήσαντι χαὶ 
:} 

ἔ ΓΞ ᾿ Ε :᾿ ἕ ᾿ - "» ᾿ ͵7 

ιϑμνμ ύω σε τὴν ἱερὰν χεφαλήν, ἱερὰ τῷ ὄντι χαὶ θείχ 

ἱ 

θείας λαμπρότητος καὲ τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς πόρρω πληρώσαντι- 

προσαγορεύω οὖν σε οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ χαὶ πολλάκις, καὶ περι- 

πτύσσομαι ψυχικώτερόν τε χαὶ νοερώτερον. 

Εἶτα δή σοι χαὶ αὐτὰ χαταγγέλλω τὰ γεγονότα οὐκ οἷδα 

δὲ εἴτε ἡμεῖς, εἴτε οἱ καθ᾽ ἡμῶν παραπολαύουσι τοῦ χαιροῦ᾽ 

διττὴ γὰρ ἡ τῆς λέξεως ἔμφασις" κατὰ δὲ τὴν ἩΡΓΨ ΎΡΝΕΝ 

ἔννοιαν οἱ ἐκ τῶν Εὐχαΐτων τούτου παραπολελαύχασι, πλὴν 

οὐ τοσοῦτον ὅσον ἐθούλοντο᾽ λύχοι γὰρ τυγχάνοντες γεγόνα- 

σιν. Ἑλύττησαν μὲν γὰρ καὶ τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐπὶ τὰς 

σάρκας ἐξέχεον, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον τῶν περὶ τὸν Δανιὴλ λεόντων 

πεπόνθασιν" ἐγὼ δέ σοι εἰ βούλει ὁ ᾿Αμθακούμ, οὐχ αἰθέριος, 
" Ε ᾿ ἦν ’ὔ ΑἹ , "“ 

ἀλλ ὡς εἴωθα ἀπεχαλίνωσα τούτοις τὰ στύματα, ὥς τε θαυ- 
" λέ ἢ Υ - ἢ “ἢ, “ “-. ζ ῃς μάζειν καὶ τὸν βασιλέα, εἰ οὕτως ὀξὺ βοήσαντες καὶ πόρρωθεν 

βρυχησάμενοι, ταχὺ τῆς θηριωδίας ἔληξαν. 
“ , ,) ΙΝ 

᾿Αλλ οὐ τοῦτό σοι μόνον διυπηρέτηχα, δέσποτά μου ὡς ἀλη- 

φ. νὴ Α, 06΄. 
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θῶς τιμιώτατε, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ χρατοῦντος δόξαν μετεποίησά 

σοι, χαὶ ἀντὶ τοῦ πείθεσθαι τοῖς κατηγόροις, καὶ κατηγορεῖν 

ἀναγχάζεσθαι, εὐφημίας ἀφῆκε περὶ σοῦ ῥήματα μεστά. Τὴν 

δέ γ ἐπιστολήν σου, τὴν καλὴν ὁμοῦ καὶ σοφήν, πολλάκις διε- 

ξελήλυθε, καὶ πρὸς τοὺς ἀρχαίους λόγους συνέχρινε" χἀγώ σοι 

τὸ ὑπερέχον ἐμνηστευσάμην. 

Οὕτω μὲν οὖν σοι ἐχ περιτροπῆς τῶν δυσχερῶν, τὰ ἐναντία 

περιελήλυθε - βούλομαι δὲ κατ εὐθεῖάν σοι ταῦτα φέρεσθαι, χαὶ 

μὴ ὥςπερ ἐκ μηχανῆς. Κάνταῦθα μὲν οὐδέν σοι περὶ τούτου 

γέγραπται, οὐδὲ διηρμήνευταί σοι τὸ καθ᾽ ὅν τινα τρόπον" ἣν 

δὲ χομιοῦσί σοι οἱ τῆς πολιτείας ἐπιστολήν " ἐπηγγειλάμην γὰρ 

αὐτοῖς δοῦναι πολλάκις αἰτησαμένοις " ἑρμηνεύσει σοι τὰς αἰτίας 

τῆ- κρείττονος διοιχήσεως. 
οτυὖὀ Ξ 

Διατὶ γὰρ ὁ χορυφχιότατος σὺ τῆς ἱερᾶς συνόδου, χαὶ ὃ 
" λλος, οὐ τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ει ὩΣ Ω ῳν ἢ Ὡ 

το 
ως. “Ἕ 

ἀδομένοις χατὰ τὸν ἄνω βίον ἀνδράσι, μῶμόν τινα καὶ μέχρις 

αὐτῆς προσδέξαιο ὑπολήψεως, ὁπηνίκα πρὸς τὸν ἐν προφορξὲ 
» Ν ν , ΘῈ ὁ -“- 7ὔ 

λόγον; ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν ἐνδιάθετον ἡ ἐφεστῶσα κρίσις δοχιμάζει 

τὰ πράγματα, χαὶ οὐχ ὅτι ἡμῖν πράττεται, ἀλλ᾽ ὅτι καθ᾽ ἡμῶν 
᾽ 3. ἡ ἦα ε - 

λέγεται; Αλλά σοι χατ᾽ ἐξαίρετον ὁ θειότατος ἡμῶν βασιλεὺς 
᾿ ΝΣ 7 ᾽ 7 5 ὔ 

τὸ ἰδιαίτατον ἐχείνου ἀφείλετο. 
᾽ «-ο ὩΣ ΒΑ “- “Ὁ ς -“ 

Αλλ᾽ ἐξελαθόμην παρενεχθεὶς ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ῥύμης, πῶς 

ὁ χριτής; ἀρ οἷον εὐχόμεθά τε καὶ ὑπειλήφαμεν ; πότερον, σώζει 
“ὖ “» ε 9, εἶ εΥ 

τοὺς χαρακτῆρας τῆς ἡμετέρας παιδεύσεως; ἔχει τινὰ τὸ ἦθος 
᾽ “ ᾿ Ν Κ ἣ Δ, Ἃ Α ὃ 7, “ 5. ον 

αὐτοῦ πρὸς τὸ ἡμέτερον μίμησιν, ἢ τοὺς δοθέντας ὅρους ἐκοέ- 
δ ὧν ὰὲ ᾽ πὶ Α κι δ΄, “- “κί }" ΄ . 3 δ᾽ δ ἦ τ . ᾽ δὲ βηχεν; Εἰ μὲν οὖν ἔχει, τίμησον εἰ δ᾽ οὖν, μάστιζον εἰ ὃε 

ΚἊΝ “- , ΄ » ᾽ ξω » 

φείδῃ τοῦ σώματος, γένοιο τούτῳ ἀνθ᾽ ἡμῶν, καὶ ἐντύπωσον 
“- “- Α Α τ ἢ 

τῇ ψυχῇ, τὴν σὴν χαλλίστην ἰδέαν χαὶ τοῦ ἤθους, χαὶ ῦ 
- ͵ ε ᾿ ᾿ Ὁ" ᾿ ΣΗ͂ΝΝ , ᾿ τ » ,ὔ » ; :} Α ᾿Ν» 

τῆς γνωμ ς, Χαὶ τῆς ἁπλότητος, χαὶι δεξαίμην αὐτον πὸ σοὺ 

σ 
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81. Τῷ βασιλεῖ [ἰσχαχίῳ] τῷ Κομνηνῷ 

ὅτε χατὰ τῶν βαρόάρων ἐξῆλθε. 

Βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι: ἀλλ ὁ μὲν Δανιὴλ τοσοῦτον 

εἰρήκει οὐχ ἀγαθῷ διαλεγόμενος βασιλεῖ" ἐγὼ δὲ ἐπιγείῳ θεῷ, 

ἵνα καὶ τοῦτο θαρρούντως εἴποιμι, διὰ γράμματος ὁμιλῶν, χαὶ 

τἄλλα προστίθημι" βασιλεῦ ἐπιειχέστατε, πρᾳότατε, φιλανθρω- 

πότατε, ΜΗ χαὶ εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα μέχρι πολλοῦ, καὶ 

εἰς τὸν μέλλοντα αἰωνίως τὴν ἐν θεῷ χκεχρυμμένην ζωήν" τοῦτο 

γὰρ ἐμοὶ περὶ σοῦ χαὶ εὐχή, καὶ ἐλπίς, τὸ μέν, εἰς σωτηρίαν 

πολλῶν χαὶ ἀνάπαυσιν, τὸ δέ, εἰς αὐδῶ τῶν ἐνταῦθά σου 

πράξεων χαὶ διηνεχῇ ἀγαλλίασιν. ᾿Εγὼ δὲ τῆς υὲν ἀποχ λη- 

ρωθησομένης σοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ζωῆς μακρὰν ἴσω: ἔσο- 

μαι, μὴ τὸν ὅμοιόν σοι βίον ζηλώσας, μὴ δ᾽ ἐφιχόμενός σου 

τῶν ἀρετῶν. 

᾿Ενταῦθα δὲ διατί σου ἀφίσταμαι; λέγω δὲ οὐχ ἵνα ἐγὼ με- 
Ἵ ᾿ 

Α 
ταναστεύσω ὥς περ στρουθίον εἰς τὰς σὰς οὐρανομήχεις περιω- 

- Ε 9 ᾽ κ ᾽ , ι ἄω 

πάς, ἀλλ ἵν αὐτὸς ἐπανέλθης, καὶ συγχατέλθῃς ἡμῖν, καὶ τὴν 

μεθ᾽ ἡμῶν ἀγαπήσῃς ζωήν: οὕτω γὰρ καὶ θεὸς ἐξ οὐρανοῦ 

χαταθεθηχὼς τὴν Παλαιστίνην χατῴχησεν᾽ οὐ χείρων δὲ ἡ υ.ὴ- 

τρόπολις αὕτη τῶν πόλεων τῆς παλαιᾶς Ἱερουσαλήμ, ἣν ἐτί- 
τ ᾿ Σ διν «ὰ ὮΝ - , ὔ ᾿» 

μησας, ἐν ἢ τετίμησαι, ἣν βασιλίδα τῷ μεγέθει πεποίηκας, ἐν 

ἣ βεθασίλευχας. ἽὩς περ γὰρ σὺ ὁ θειότατος βασιλεύς, χαὶ αὐ- 
“Ὁ ΄ 

τῶν τῶν φιλτάτων καταφρονήσας, χαὶ συγγενιχῆς ἁπάσης ἀναγ- 

χαιότητος, τὸν ὑπὲρ τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας προείλου κίνδυνον, 

οὕτω δὴ χαὶ αὐτὴ σοῦ προκινδυνεύειν αἱρεῖται " μᾶλλον δὲ τοῦ 

ἐραστοῦ ταύτης νῦν μᾶλλον ἐρᾷ σφοδρότερον, ἢ τὸ πρότερον, 

χαὶ σὲ τῆς προθυμίας ἐχθειάζει:, χαὶ ὡς τεφανίτην ἤδη, ἀνα- 

κηρύττει. 

Ὃ γὰρ ἐχρῆν ποιῆσαι, πεποίηχας βασιλεῦ" χαὶ τὸ περαιτέρω 
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᾿ Ν Η ; ᾽ Ν “ δ » ΄σω ΦρΕ,» 

προθαίνειν οὐχ κυρῶ οὐ γὰρ δεξιὸν τὸ τοῦ δεξιοῦ δεξιώ- 

ἐν μέχρι τούτου, θάρσους ἐστὶ καὶ ἀσφαλοῦς προ- 

υνηθείας, τὸ δ᾽ ἐπὶ πλέον, φοβοῦ μή τις εἴπῃ θρασύτητος. 

Ε᾽ γὼ δὲ οὐχ ΤΡ τοῖς ποσὶν ἀστράτευτος, οὕτω δὴ καὶ τῇ 

ἴων Ὲ τῷ χεφαλῇ “ χαὶ εἰ ἐδουλόμην μαχρηγορεῖν, εὐλίς ἂν ὑπανέγνων 
ὶ 

ἡόμους στρατηγιχοὺς διδάσχοντας, πότε χαὶ μέγρι τίνος σοι ἡοους στ τρατ ὶ Ξ - “ ἐν 9» Ψ μὲχρ ὩΣ 

χαὶ ὅπως χρεὼν στρατεύειν τὸν αὐϊτοχράτορα. 

Ἔδει θροηθῆνα! τὸν βάροαρον, κορποο, ἔδει θαρρῆσαι τὸ 

ὑποχείριον, τεθάρρηχε" τοῦ δὲ χαὶ πολαιμωθῆναι τὸ ἀντίπαλον 

ἔθνος, οὔπω καιρός. Μὴ τοίνυν ροξολιβόη τοῦ χαιροῦ, μὴ 

ποτέ σοι ἄλλό τι ἀπαντήσοι τῶν ἀνελπίστων. ΡΟΝ δὲ πεπαρ- 

ρησιχσμένως ἰδ ἀρ λααοίοι ἀϑΈΩΝ ὃν οὐ πεφόθημαι" λέγω 

τὰ Ἰλν, οὖν εὐεϑ ϑεὺς ὄἄγοι πρὸς ἀρᾷ βέλτιον - τὰ δὲ ἐν- 

ταῦθα εἰρηνικώτερα μᾶλλον χαὶ ὁμαλώτερα, ἢ τὸ πρότερον. 

Οὕτως ἡμᾶς ἐξεπαίδευσας: οὕτω τὸ ἵππειον χατήρτυσας θρά- 

σος᾿ τοσοῦτον δύνχται βχοιλεὺς τὴν βασιλικὴν ἡνιοχ είχαν εἰδώς. 

Α᾽Δ. ἐπίδηθι χχὶ πάλιν ἡμῶν" μᾶλλον Ἣν ἡδόμεθα ἡνιοχοῦντά 

: ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἡμῶν φέροντες, ἢ ἀποοεοηχότα σς θεώ- 
- 

ὑξνοι του ὀχήματος. 

᾿ 

82, Πρὸς τὸν Διογένην ὅτε ἐτυφλώθη. 

᾿Απορῶ παντάπασι, γεννχιότατε καὶ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε, 
ε , ᾽ . “᾿ « 

πότερον ὡς: δυστυχέστατόν σς ἄνθρωπον ραν ὁ» ἢ ὦ: 

υρα. Ὅταν μὲν γὰρ ἀποολέψω 
ὶ ἱ 

ὥΣ 

᾽ ’ ͵ὔ 

εὐχλεέστατον θχυμάσ σομχι μόρτ 
᾽ 4 ᾽ Ω , " 

εἰς τὰ ἐπενεχθέντα σο! λυπηρό, εὐιο μόν χαὶ δύναμιν ὑπεοοαί- 
ἱ 

γοντα, μετὰ τῶν ἀτυχεστάτων συναριθμῷ " ὅταν δὲ τὴν γνώμ. "ὯΝ 

σου ἐνθυμηθῶ τὴν ἀνχίτιον χαὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ χαλοῦ προθυ- 
Α ΄, “, ἣ «“" ᾿ , ᾿ Α 

μιᾶν, μετὰ τω μχρτορῶν συ ΧΑ ΧΛΕῚ 0) ἘῚ δὲ και μετα τας 
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νυρίας χαχώσει 
“ ὸΝ ( εἢ - τ- μι «΄ δῷ “ῃν ς [ΟἹ ῷ “Ὁ [Ὁ 

--- 
[ω 
»- 

ξΞ - δέ ὩΣ 

}] τ ,- 

θεῷ, ἡκᾷῃ 5Ν τάξιν σὲ τίθημι τὴν μαρτυρικήν. 

δι ἢ 

χναίτιος. Τοῦτο δὲ γνῷϑ: πὰρ ἐμοῦ 
ἣ ᾽ 

θειότχτε ἄνθοωπε, ὅτι πάντα τὰ ἐν τῷ 9ίω ινόμενα τῆς θείχς [ ν . ϊ ΠΣ ἐν ν Ὰ}} τ 0) τ Ὁ Ὗ ωίδκς 3 τῆς ξιΧχ ὡς 

προνοίας καὶ οἰχονομίχς ἐξήρτηνται, καὶ οὐδὲν ἀλό γιστον, οὐδὲ 

ἀπρονόητον, ἀλλὰ πάντα ἐποπτεύει ὁ ἀκοίμιητος ὀφθαλμός, καὶ 

ἀντὶ τῶν ἐνταῦθχ ἐπιπόνων χαὶ δυσχερῶν, μεγάλας ἀντιδόσεις 

ὑπομείνασι ταυιεύεται. 

δα ἐν γὰρ ὅτι δριμὺ τὸ στερηθῆναι φωτός, χχὶ ταῦτα μὲν γὰρ ἀχαι ἀρόει μόόνμκι νομὸς τ με μάννα νι 
ἐπιπόνως οὕτως χαὶ ἐπὶ πολλαῖς προηγησαμένα!ις καχώσεσιν, 

ἀλλ αὖθις ἐπίσταμαι, ὅτι νέγα τὸ ἀπολαῦσαι τοῦ θείου φωτός, 

περ ἤδη προητοιμάσθη σοι χαὶ ὅσον οὔπω χορηγηθήσεται τῇ φ 

ἐδόδίῳ σου" ἀνάψει γὰρ ὁ θεὸς ἐν τῇ ψυχῇ σγυ ἀχήρχτον οῶς 

χαὶ χαταλάμψει σς ἡμέρχ σωτήριος, καὶ χχταυγάσειοσε ἄδυτος 

ἥλιος, καὶ μισήσεις μὲν τοῦτο τὸ ἡλιακὸν πῦρ, ἀγαπήσεις δὲ 

τὸ νοητὸν ἐχεῖνο χαὶ ἀπόρρητον φῶ:. 

Δὸς αἶνον τῷ θεῷ, ὅτι ἄνθρωπον ὄντα σς, ἄγγελον εἰργά- 

σατο, χαὶ ὀμμάτων στερηθέντο: σὲ τοῦ χρείττονος φωτὸς χα- 

τηξίωσε, χαὶ ἔταξε μετὰ τῶν γενναίων αὐτοῦ ἀθλητῶν, καὶ 

τὸ ἐπίκηρον ἀφελόμενός σε διάδημα, οὐρχνοπλόχῳ στεφάνῳ σὲ 

χατεχόσμησεν. 
’ 

᾿Ενθυμήθητι τὸ μέλλον χριτήριον τοῦ θεοῦ, ὅτι οἱ μὲν τὰ 

πολλὰ εὐτυχήσαντες ἐνταῦθα, ἢ παντελῶς τῆς ἐχεῖθεν δόξης: 

ἀπελαθήσονται, ἢ τιμῆς βραχείας ἀξιωθήσονται σὺ δὲ ἐν δεξιᾷ 
» 

σταθήσῃ τοῦ διχχστοῦ λαμπρός, λαμπρῶς ἐστεφανωμένος μαρ- 

τυριχῷ διχδήματι, ἀνεῳγιμένοις τοῖς ὀφήχλμοῖς τὰ θεῖχ χατο- 

πτεύων μυστήρια καὶ θεάματα. Καταφιλήσουσί σου τὰ πονή- 

σαντα ὄμματα μάρτυρες, κατασπάσονται ἄγγελοι, θαρρούντως 

ἐρῶ χαὶ θεὸς αὐτός 
σελ , " ; ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

Τὴν τοσαύτην χαρὰν ἐνθυμούμενος, ἐπόνλγε σεχυτὸν ἐπὶ τὸ 
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εὐθυμότερον, χαὶ εὐφρχίνου ἐν τοῖς παθήμασί σου κατὰ τὸν 

θεῖον ᾿Απόστολον " ἄνθοωπος μὲν γὰρ εἰς πρόσωπον, θεὸς δὲ εἰς 

καρδίαν ὁρῶν μερίδα τινὰ θείαν ἐν τῇ ψυχῇ σου διέγνωχε, καὶ 

Ἐ 

΄ ι “ - δ ΕΣ ΡῈ 

ἵνα μὴ συμπνιγῇ ταῖς σωματικαῖς ἀχάνθαις, τὸ μὲν σῶμα βραχὺ 

ἃ δ᾽ σθὶ -“-ἔρ δὶς Ὰ ξε δ: δ Ν ὑ » ξ ἀγαθὸν σπέρμα διεφύλαξεν ἀοράτως ἀοράτοις 

ὑπὶ πᾶσι χαὶ πρὸ πάντων ὄμνυμέ σοι θεὸν ὃν ὁ ἀλυθὴς 
, “- -- πρεσοεύει ἀθγδο ὅτι ἀθῶος ἡ τοῦ βασιλέως ψυχὴ τοῦ σοῦ πει- 

ρασμοῦ, χαὶ πάντη τοῦ γεγονότος ἀναίτιος - ὅτε δὲ ἔδοξε χα- 

τορθῶσαι τὸ μηδεμίαν προσγενέσθαι σοι κάκωσιν, τότε σοι τὸ 
πο «0» ΕΞ Ἕ ΚΣ ἐὸν τ᾿ ΗΝ ν᾽ Δ ΑΝ 5» 4 

πειρχτήριον προσεγένετο" ἤλγησεν ἀχούσας τὴν ψυχήν, ἐστέ- 
-: » , ΩΣ ναξε μέγα, ἐβμήγησεῦ, ἐχόψατο περιπαθῶς, χκατήνεγχε δχχρύων 

χρουνούς, ηὔξατο πολλάκις ἀποθανεῖν, ηὔξατο χανεῖν αὐτῷ καὶ 

τὴν γῆν" μὴ ἀπιστήσῃς μοι γράφοντι, οὐ ψευδὴς ὁ λόγος, οὐδὲ 

πρὸς χάριν, ἀλλ᾽ ἀλῃθὴς καὶ φωτὸς τηλαυγέστερος οὔπω πα- 

ραμεμύθηται, ἀλλ᾽ αὐτὴν ἀπολέγεται τὴν ζωήν. Ἔχεις καὶ 
“ ε ε ,ὔ 5 ε ἈΠΌ , “Ἃ ν 

τοῦτο ἱχανὸν παραμύθιον, ἔχεις ὃν ἐφίλεις δεσπότην, ἢ καὶ 

υἱὸν εἴποιμι. γνησιώτατον ἅμα χαὶ φίλτατον, ἔχεις τὸν παρα- 

μυθησόμενον, τὸν ὑπὲρ σοῦ χλαύσαντα, τὸν ἀναπαύσοντα, τὸν 

ἀγχαλισόμιενον, τὸν τιμήσοντα. 
ΕΣ κι τ 

᾿Εγὼ μὲν ἐοουλόμην αἵμασιν οἰκείοις ἢ δάχρυσι τὴν παροῦσαν 

χαράξαι ἐπιστολήν, ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἦν δυνατόν, ἔγραψα ὁπωςὸ ἠ- 

ποτε, ἔγραψα, στενάζων μέγα χαὶ ὀδυρόμενος, ὅτι σὲ πάντοθεν 

περιφυλάξαι σπεύδων καὶ προθυμούμινος, οὐχ ἠδυνήθην ὑπε- 

ξελεῖν τῆς ἐπε ενεχθείσης σοι συμφορᾶς. 

83, Τῷ μεγάλῳ δρουγγαρίῳ χῦρ Κωνσταντίνῳ 

ἀξιοῦντι ἐλθεῖν εἰς γάμον. 

Εἰ δέ μοι νόμος ἔχειτο λέοντι μὴ μονομαχεῖν, ἔπειτα σὺ τὸν 

θῆρα θηράσχς χαὶ τῶν ὀνύχων αὐτὸν ἀφελόμενος, συμπλαχῆναι 
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χὰ ω Ξ ἐν 1 “ ἊᾺ λι ῃέ " δι} Δ Ἀρο. ᾿δς ξ. 
ταρήνεις, ὡς ἤδη μοι τοῦ νόμου λυθέντος διὰ τὴν τῶν ὀνύχων 
ὧ ᾽ὔ αι ππν ἃ ὐἦ} “Ὰ κ ἐδόχ ᾿ έ Ξ Ἃ ““Ψ φ: δι: 

φαίρεσιν, ἀρ ἂν εὐλόγως ἐδόχεις λέγειν, ἢ τοῦ παντὸ: διη- 

μαρτήκεις χαὶ τῆς πειθοῦς τπρόῤα υλώνς οὕτω τοιγαροῦν χαὶ 

τῶν τοῦ γάμου προτελείων, τὰ ἐπὶ τούτοις ἀφῃρηχὼς ἄσματα, 

καὶ ξύμπασαν τῆς τελετῆς πραγματείαν, καὶ ἀποσεμνύνας τὸ 

πρᾶγμα ὅσα εἰχός, οὐ πιθανὸς: εἴης συγκαλῶν | ἐπὶ τοῦτο χαὶ 

προτρέπων. Ὥς: περ μι ἐκεῖ μένει τοὔνομα τῷ θηρὶ χαὶ πα- 

ραχεχομμένῳ τοὺς ὄνυχας, ᾧ μὴ προσπαλαίειν μνόμ δόγηδε 
Ω » ο ΓΙ " ᾽ 

οὕτω δὴ χἀνταῦθα, οὐ μεταπεποίηται ὁ ἀρραοὼν ἣν ἀφήρηται 
Α ,ὔ ε 

τὰ μέλη καὶ τοὺς ῥυθμούς. 
᾽ ᾿ μὰ ν Ξ Σὺ δ᾽ ἄρα, καὶ γυναῖχα μεταχοσμήσας, καὶ τὰς πλοχαμίδ ας 

3 “- , ’ ι Α “Ὁ ἀδιὰ Ἂ ’ Ξ 

αὐτῇ βοστρυχίδας ποιήσχς, καὶ τὸν τῆς χεφαλῆς χόσμον μετα- 
“» “ ; Ἁ 

βαλών, ἔπειτά υε συγχαθεύδειν αὐτῇ κατανάγχασον, χαὶ τὴν 

προσήχουσαν αὐτῇ στολὴν ὑφελών, ἐπιχείρησον πείθειν ὅτι μὴ 

δ» γυνὴ τὸ ὁρώμενον" ἀλλ᾽ οὐ περιεργαστέον ἡμῖν τοὔνομα, ἀλλ 
- Ξ , ᾽ ὡν ι Α ,» φον ᾿ ᾿ ᾿ 7 

τηρήτεον αὐτοῖ: καὶ τὰς λέξεις θ ἅμα καὶ τᾶς ἐννοίας. 

Καὶ γάμοις γοῦν ἐγὼ πολλοῖς παραγέγονα ὁπηνίκα ἐξῆν, ἐν 
: ΜΩ» ς Α ᾽ τὰ , ΜΩ» ε - ᾿ ε , 

οἷς οὐθ᾽ ὁ χιθαρῳδὸς ἐτελεῖτο νόμος, οὔθ᾽ ὑμνεῖτο ὁ ὑμένχιος, 
» 3. δ᾽ », ΄“ , »᾿ ᾿ , ἈΠῸ ᾿ 

ἀλλ᾽ ὅμως ἔχειτο τῷ πράγματι τοὔνομα, καὶ γάμος ἦν τὸ γι- 
’ 

νόμιενον, χαὶ οὐδὲν ἧττον ἡ συζυγία ἐπραγματεύετο. Ως πεὶ 
᾿ ᾿ » “ ι : Μ ι -- 

γῶρ οὐχ ἔστι μᾶλλον χαὶ ἥττον ἄνθρωπ ς, Χαὶ τοῦτο χαλῶ: 

ραθών᾽ οὐδὲ τῇ ἐπιστήμῃ ἠχρίοωται, οὕτως οὐδὲ γάμος, οὐδ᾽ ἀρ 

γὰρ ὁ ἠχρωτηριασμιένος τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος ἐλάττων παρὰ 

τοῦτο τοῦ τελείου χατὰ τὸν τῆς φύσεως λόγον, ἢ παρ᾿ ἐκεῖνον 

ἕτερος : ἄνθρωποι γὰρ ξύμπαντες, καὶ τοῦ αὐτοῦ λόγου χεχοι- 

νωνήχασιν. 

Εἰ μὲν γὰρ ἔχεις δειχνύειν ὅτι παρὰ τοῖς ἀχόρδοις ἀρρα- 

βῶσιν, ἄλλό τί ἐστι τὸ τελούμενον, ἐφ᾽ ᾧ νόμος ἀπείργων ἡμᾶς 

οὐ τέθειται, αὐτῷ δὴ τούτῳ νενίχηχας, χἀμοὶ ἀπαντητέον 

αὐτίχα πρὸς τὴν τελετήν: ἕω: δὲ μὴ τοῦτο δεικνύειν δεδύ- 

νησα!, ἐμοὶ ἀπ είργεις τὴν πρόοδον" οὐ γὰρ τὸ πᾶν τοῦ γινο- 
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μένου ὑφήρηχας, ἀλλὰ τὸ μὲν ΜΡ ΒΩΝ εἴχοσχς, τὸ δ᾽ ὑπεχώ- 
᾽ Α ι ᾿ς 5» , ΜΝ λυσας. Εἰ δὲ χαὶ θέχτρον ἐπετέλεις τῇ πανηγύρει, ὥς περ χαινὴν 

᾿ ᾽ὔ , εΥ ᾿ ε 

ἱπποδρομίαν ποιούμενος, εἶτα τὴν μὲν γυμνοποδίχν ὑφήρηκας, 
ὝΕΟ, ι ἰὼ ΣΗΩΝ δ ὕ, ,ὕ ᾿Ξ 4. Ψ δ. 7, » , 

αὐ τὴ ι- τὴ ἱππὸοι δου ια συνίστασο, αϑ αν με διχαίως ἐχάλεις 
͵ 

[γ4 

ἐπὶ τὸ θέατρον, ὅτι δὴ ἐξ ἡμισείας ἠχρωτγρίασται; σοὶ γὰρ 

ἂν ἐγὼ δικαίως ἐπισχήψαιμι ὅτι τῆς τελετῆς τὸν νενομισμένον 

ὑφαιρεῖς χόσμον, ὥς περ εἴ τις ὑφχαιροίη τὰ ἄνθη τοῦ ἔαρος. ΨῬί 

γὰρ δὴ τὸ τελούμενον περὶ τὸν χόσμον τῆς τελετῆς; ὥς περ 

γὰρ εἴ τις ἀφέλοιτο τῶν μὺυσ τηρίων αὐτὰς δὴ τὰς μυστηριώδεις 

ἐχεμυθίας, καὶ σύμπασαν τὴν ἱερατικὴν πραγματείαν, τὸ πᾶν 

συνέχες χαὶ ἀνέτρεπεν, οὕτω δὴ χαὶ γάμων χαὶ τῶν ἐπὶ τού- 

τοῖς ἀρρασώνων, εἴ τις τοὺς συνήθεις περιέλοι χόσμους, καὶ μά- 

λισταὰα τὰ ἐπάσματα χαὶ τὰ ἄσματχ, λυμαίνεται τῷ παντί. 
"Ὁ -Ὥω 

Οὔτε γοῦν ἐμοὶ νόμος φηδῖτι ὑδῆν γάμοις: καὶ τοϊοστούτων 

προεισοδίοις, οὔτε σοὶ ἐπὶ ἐξουσίας ἐστὶν ὑφχιρεῖν τὰ ἐπὶ τού- 

τοις νομοθετούμενα. ᾿Αλλ' εἰς ὅ μοι ὁ λόγος ὥρμηται" τῶν 

γινομένων τὰ μέν, ἀνεῖταί μοι, τὰ δέ, ἀπ τετείχισται- καὶ 

ἀνεῖτχί μοι θεῖα τεμένη καὶ θύματα ἔννομα, καὶ ὅσα τούτοις 

ἕπεται". ἀποτὲτ ἘΥΘΗΝΝΝ δὲ ἱπποδρορία, καὶ τὰ ἄλλα θέατρα, 

χαὶ ὅσα τούτοις ἀχόλουθα᾽ ἀο᾽ οὖν εἰ ναοῖς ἐντύχοιμι, ἐν οἷ: 

οὐ λουτῆρες, οὐδὲ σπονδεῖα, οὐδὲ τὸ ἅγιον χοσμιχὸν περὶ ταῦτα, 

οὐδὲ παριτητέον μοι εἰς αὐτούς; πολλοῦ γε καὶ δεῖ τούτων 

γὰρ σπάνις παρά γε τοῖς πλείοσι" χατὰ γοῦν τὸ ἴσον ἀντίγ7ε- 

τον, οὐδὲ ἐς θέχτρα βαδιοῦμαι, οὐδ᾽ ἔνθα με νόμος ἀπείργει" 

εἰ δὲ μή, πάντα ἐκ πάντων τῶν νενομισμένων συντέθειται 

Τῶν δημοσίων τούτων δὴ χχπηλείων πρὸ τῆς εἰσόδου εὐτε- 

. λές τι λῖνον χαταπετάννυται" ἀρ᾽ οὖν εἴ τις ἀφέλοι τὸ καταπέ- 

τασμα, συνανήρηχε τούτῳ χαὶ τοῦ πανδοχείου τοὐύνομα; 

᾿Ανεψιὲ φίλτατε, ἄλλο γένεσις καὶ ἄλλο ἀλλοίωσις" ἐχεῖ 

μὲν γὰρ συμμεταδέοληται τὸ ὑποχείμενον, καὶ ἄλλο ἡ ὕλη 
“ἃ ΎἾ ᾽ “Ὕ» ᾽ν γίνεται, ἢ ποότερον ἦν’ ἐνταῦθχ δὲ περί τι εἰδοπεποιημένον 
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ἡ μεταθολή. ᾿Αλλοῖός μοι ξεῖν᾽ ἐφάνης νέον ἠὲ πάροιθε, φησὶν 

Οἵμηρος " οὐ τοίνυν οὐδὲ σὺ τὸ ὑποκείμενον ἀναιρεῖς, ἀλλὰ τὰ 

περὶ αὐτὸ μᾶλλον μεταδάλλεις. Ὃ χολοιὸς χαὶ πρὸ τῶν ἀλ- 
᾿ 

λοτρίων πτερῶν ἦν τε χαὶ ὠνομάζετο, οὐδὲν δὲ ἧττον χαὶ με 

ταῦτα νόθος ἐστὶ χολοιός" χαὶ ὁ ὃ μετασχηματισμὸς πλάνην μὲν 
- -Ὡ 

τοῖς ὁρῶσι μεταθολῆς τοῦ ὑποχειμένου ποιεῖ, οὐ υὴν χατ᾽ οὐ- 

σίχν, ὃ δὴ μετασχηματίζει, ἀναιρεῖν δύναται. 

Οἴδας οὖν ὃ ποιήσεις, ἵνα χαὶ τὸν νόμον ἐμοὶ σώσης καὶ 

σαυτῷ τὸ ἐνθύμημα; ἐπειδὰν ἀφίξωμαί σοι συμμεθέξων τῆς 

πανηγύρεως ὁπόσον εἰχὸς ἐμοί, μήτε αὐτίχα ἐάσῃς ἀπεῖναι τῆς 
“ 9 Ἁ - » ΕΥ 

τελετῆς, ἀλλὰ συλλαοὼν καὶ δεσμεύσας, ἀχριοῶς φύλαττε. εἶτα 

ς 
᾽ ᾽ ᾿ Ν » “ 

δὴ ἐγὼ μὲν προσποιήσομιαι τοὐμὸν ἴδιον, καὶ ἀχχιοῦμαί σοι καὶ 

ἀπερυθριάσω, σὺ δὲ ἔτι ὑᾶλλον ἐπίσφιγγε, μόνον οὐχ ἐν ἱστο- 

πέδη δήσας, ὥς περ τὸν Κεφαλλῆνα οἱ συγκαταπλέοντες ἑταῖροι 

αὐτοῦ, εἶθ᾽ οὕτως ἀνεγχλήτως ἀκούσομαι τῶν σειρηνίων δῶν" 
᾿ Α , “ ᾿ 4 ᾿ - Μ, ᾽ ᾿ 

χαὶ ναὶ πρὸς φιλίου, εἰ οὕτως μέλλεις ποιεῖν, ἔστωσχν ἐμοὶ 
λω ὙΥΕΎΜΝΝΕ. πι κΚ ἈΣ οε δὰ καὶ σειρῆνες" οὐχ εἰμὲ σεμνότερος Δαυΐὸ, ὃς δὴ χαὶ κιθάραις 

καὶ ναύλαις τοὺς ἱεροὺς ἐμελούργει νος. Εἰ δὲ μὴ οὕτω 
᾿ ᾽ἷἮ»Ἤ ᾿ Ἃ ε “" 

ποιήσεις περὶ τὸν Σίδης, ἢ περὶ ἐμέ, ἢ πεοὶ ἄλλον ὁντιναοῦν, 
Θὰ τῷ - τ γχλ ᾽ πὸ ΖΞ : σ Γ οεῖς » λό 

ως 125)» ἐπταχύχλου αἀσπίιοος τὸν χρὺσ οὖν ὕφαιρ εις ομῷα ον. 

84. Τῷ αὐτῷ. 

« ᾽ ᾿ ’ τ Σ΄ . " ᾿ ΡΥ, ΎΆΨΕ, 

Εγὼ μέν, ὦ ἱερὰ καὶ τριπόθητε “Ὅ“Ὃ χεφαλή, οὐχ οἶδα εἴτε ὡς 

ἄγροιχλος, εἴτε ὡς ἐχλαθόμενος τῶν τοῦ γάμου προξιποδίων, 

αὐτίκα ᾧμην τὴν τελετὴν εἰσιών, πᾶσι ὑὲν αὐλοῖς, πάσαις δὲ 

χιθάραις περιηχηθήσεσθχι, προϊὼν | δὲ μήλοις μὲν βληθήσεσθαι 
- - 

ῃ “- 

ι , ᾿ “Ὁ “ ενδ 

παρὰ τῶν ταῖς πλαγίαις θύρχις ἐφεστηχυιῶν γυναιχῶν, ῥόδοις 

δὲ χαταρρανθήσεσθαι ἄνωθεν, καὶ μὴ διχρχέσειν τὰ τὰ πρὸς 

τὸν ὑμένχιον. Διὰ ταῦτα αἰσχυνομένῳ ἐῴχειν χαὶ ἀνχθαλλο- 
, ΄ ᾿. ε ᾽ ’ ᾽ ᾿ 

μένῳ τὴν ἱερὰν δαδουχίαν, ἵνχ μὴ ἀπαίσιος γενοί'λην πρὺς τὴν 

ΜΕΣ. ΒΙΡΔΙΟΘ. Ε΄. 2] 

φ. 308. 
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πανήγυριν, χαὶ μέ τις ἰδὼν οἰωνίσχιτο ἐν Χάρισι μέσαις, καὶ 
" , ᾿ -- ᾿ "ας , δ  ἩΑ Θὰ ι 3 -Ὁ “Ὃ 

τηλιχχυτὴν λαμπροτὴτχ μελένδυτον ἀχριοῶς καὶ αὐτῷ τῷ 

σχήματι σχυθρωπάζοντα᾽ οὐ γὰρ ἤδειν ταῖς ᾿Ελευσινίαις μέλ- 

λὼν προσιέναι χαὶ μυστηρίοις ἀτεχνῶς ἀπαντήσεσθαι, χαὶ ἄναυ- 

λον χαὶ ἄχορδον ἑορτᾶσαι πανήγυριν, καὶ θύσειν ὅ φασιν ἄχαπνχ. 
το » ΝΣ ν 

Οὕτως ἐχ διαμέτρου τῶν ἐλπίδων τετύχηκα, χαΐσε μετὰ τῶν 
“"“᾿ -“ τ “ἃ - 
ἄλλων τεθαύμαχα, ὅτ' τὰ τῶν Χαοίτων μυούμιενος, ἢ μᾶλλον 

ΩΣ ,“ Ὁ 

μυσταγωγῶν, τὰς σεμνὰς συμπαρέλαοες μούσας, καὶ χρχτῆρα 
- εὦ “ 9 »" τ - » ᾿Ὶ ι 

κιρνῶν ἡδονῆς οὐκ ἄμεκτον - τὸ κρᾶμα ποιεῖς, ἀλλὰ χαὶ φιλο- 

Οὐ Νῶ συμπαραλαμοάνεις τῷ πράγυχτι, οὔτε τὸν Διόνυσον 

ἄμουσον, οὔτε τὰς Μούσχς ἀπργσδιονύσους ποιούμενος, οὔτΞε 
Αι ; 

ὌΜΟΣ ἘὙΝΣ τὰς Χάριτας. 
ἊΣ ι τ ΕΣ » 3 ι Η Ἵ 

ἔδοξε; τἠξαὶ εἰ ἐμὴ Ἔμοιγ οὖν φιλόσοφος ἀληθῶς ἡ τελετ: 
« 5 ; ἼΩΝ ΡΥ ᾿ ᾿ ᾿ 7 ᾿ 

ἀπηντηκειν, ἀρχωδριλθ ἂν τό τὰς μὲν γᾶ Ελευσίνιχ χαὶ ἡ 
.: 

Μιθριακχὴ τελετή, τὰ μέν, ἄνετχ καὶ πομπὴ ἀτεχνῶς καὶ ἐν 
ἱ 

μ 

ε δέ δ ᾿ , 
γέλωτι τὰ μυστήριχ, ἡ δέ, διεστοιοχσμένη, χαὶ χολόάζουσχ 

υδλλον ἢ μυσταγωγοῦσχ᾽ καὶ ἐναντίως ἀλλήλοις εἶχε πάλαι 

τὰ παίγνια. Τὰ δὲ σὰ Πχνχθήνχια, οὕτω γὰρ δέον εἰπεῖν διὰ 

τὴν παντοδαπὴν τῶν συνεληλυθότων ἕξιν τε χαὶ κατάστασιν, 

ἴγμα τι τοῦ ποιχίλου χχλοῦ ἐτύγχανεν ὄντα " εἰ μὲν γὰρ ὡς 
υ Υ τ ι 

, μξστὸν εὑρήσομεν χάρι- 

τι χαὶ τῆς θαυ- 

φιλόσοφον τὸν μα ἐξετά 

ῳ- 
- - '-- Ν “Ὁ σ - --»͵ ρ ᾿ -" “- -᾿ τος, εἰ δὲ ταῖς χο ἔρισι παρ ἐβάχχε οὶ ἔχοντ 

7, , , Υ ᾿Α ᾽ 

υασίας σεμνότητος. Κχι! ὡς περ γάρ, ἡ μεν τις πάνδημος Αφρο- 
ε Ν , 

δίτη, ἣν τὸ δημότερον γένος πρεσθεύει, ἡ δέ τι: ἄνωθεν, χαὶ 

χομψῶς τοῦτο ἀλληγορεῖται τοῖς Ἕλλησιν, οὕτω δὴ χαὶ Χ ἄριτες, 
-» 9 

αἱ μὲν γυμναὶ τῶν πηγῶν ἀνχδύουσιν, αἱ δὲ ἱξοὰν στολὴν 

ἀυνφιέννυνται, χατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ ἐπιθχλάμιοι χαὶ 

γαμήλοι ἑορταί, χαὶ ὁπόσχ τῷ δά τελεῖται ἔρωτι; τὰ 
ϊ 

͵ Ἀν. ᾿ΝἮἣδΟ ἊΝ ᾿ ,ὔ δ. - Α 

μέν, ἐπαφρύόδιτα μόνον, ὧν νεθρίδες χαὲ θύρσοι προὐπαντῶσι, τὰ 

δέ, μετὰ φιλοσόφου σεμνότητος πρόεισι. 

Τοῖς μὴν γὰρ χρείττοσιν οὐ δεῖ τῶν χειρόνων, ὅθεν ὑμνεῖταί 
ἱ 



ΕΣ ΤΟ 3; 9:99 
ε » ᾿ ’ 

τις σοφία ἱερά τε χαὶ ἀκοινώνητος, τὰ δὲ χείρω, ἣν μὴ τὰ χρξίττω 
' 

περιαμπίσχηται, εὐθὺς ἀσχήμονα δείκνυται" διὰ ταῦτα χαὶ ἡ 
ν ΠΝ Ν 

᾿ 
»Μ ὕλη τὸ εἶδος ἐνδέδυται, χαὶ ὅροι ταχύτης μέν, τὰ ἔνυλχ ε 

ΜᾺ 

ἰδ, 

τῶν δὲ ἐμψυχωμένων σωμάτων, αὗται αἱ ψυχαί. Τοιοῦτον δὴ 

χαὶ τὸ σὸν κρᾶμα τῆς πανηγύρεως, νϑόδ. αὖρα μετὰ μου- 

σιχῆς ἐπιπνοίας, χαὶ λόγος φιλόσοφος μετὰ χαρίτων ἡδύτητος, 

χαὶ ὑμέναιος, ἄχορδος: μὲν ὥς περ ἔδει χαὶ ἄνχυλος, οὐ μέντοιγε 

χαὶ ἀσύμφωνος: ἀλλὰ πρεπωδέστατα μὲν τὰ μέλη, οὐχ ἀχό- 
Α 

λαστοι δὲ οἱ ῥυθμοί, οὐδὲ διθύρχμθοι χχὶ ἀνάπαιστοι, ἀλλὰ τὰ 

πλείῶ σα ονδειχχοὶ χαὶ ἐπ τίτριτοι. 

;ὔ ’ 

ἰ δὲ χαὶ αὐτὸς πάρεργον τῆς ἀἁ ἀνχθολῆς ἐγενόμην, καὶ οἷον [Ὶ 
“ “"" 

μαγάδιον ὑπετέθην τοῖς φθόγγοις, σὸν χαὶ τοῦτό ἐστι, δι᾽ ὃν 

ἐγὼ πάντα γίνομαι, ἵνα σς πανταχόθεν ἐμαυτῷ οἰχειώσωμι: 

οὐ γάρ ἐστι περὶ ὅ,τι ἄλλο ἐπραγματευσάμην ἐγώ, οὐδ᾽ οὕτως 

ἑαλώχειν τινί, ἢ ἕτερόν τινα τῶν πάντων τεθήρχμαι, εἰ υἱὴ 

ἐγεις τὸν ἀδελφόν. ᾿Ελλοχῶ δὲ ὑμᾶς ὥς πέρ τις πελταστής 

οὐκ αὐτόθεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ πατρός, ἀπὸ τῶν ἱερωτέρων τοῦ γέ- 

νους, ἀπὸ τῆς θαυμασίας μητρός, ἣν ἐγὼ ἀπειχόνισμα φαίην 

ἂν ἀρετῆς, ἀπὸ τῶν ἐγγυτέρω, ἀπὸ τῶν πορρωτέρω, καί πως 

συμοέολημαι ὑμῖν, καὶ ἀνχπέφυχα ταῖς ψυχαῖς χαὶ συμπέφυχα, 

οὐκ ἐξ ἀγριελαίου ἐγχεντρισθεὶς εἰς τὴν χολιέλαιον, ἀλλ᾽ ἐκ 
“.- , 

τῆς αὐτῆς ἵν εἴπω φυτείας τε χαὶ πιότητος. Εἰ δὲ καὶ γένος 

ἐστὶ ψυχῶν, ὑποτιθέσθω δὲ ὁ ὃ λόγος οὐ δογματιζόμενος, ἀλλ᾽ ἁ- 

πλῶς: εἰσαγόμενος, εἴ τέ: ἐστι ψυχῶν συγγένεια, χχαί τινε ς χαρα- 

κτῆρες ἰδιάζοντες ἐνίαις αὐτῶν ἐπιθέόληνται, ἐγνώχεισαν ἀλλή- 
,ὔ . - 4 »"Ἁ » ,“εἬ 

λας αἱ ἡμεδαπαί" ὁρῶ γὰρ ὅτι μοι χαὶ τῶν ἠθῶν χεχοινωνύ- 
χατε, χαὶ οὔτε τὸ ἁπλοῦν ὑμῶν πᾶσιν ἁλώσιμον, καὶ τῷ 

γενναίῳ ποικιλίας οὐ μέτεστιν. 
ε - Ν ᾿ } ͵ὔ “ . εῷ ἀἰὰ 

Ορᾶς οὖν ἀνεψιὲ φίλτατε, ὅπως ὁ ἀρρχοὼν ἡμᾶ; μᾶλλον 
ΓΔ "᾿ ᾿» ,ὔ ᾿ .  Α ω.. σαν “Ὁ ᾿ . ᾽ ΝΣ 

συνέδησεν, ἢ ἐχείνους ἐφ᾽ οἷς ἑώρτασται; Τοιοῦτόν ἐστιν ἐρῶσχ 
᾽ ᾿ , ’ , ᾿ -“ ΄ , -. . 

χαὶ ἐρωμένη ψυχή, πάντα λόγον χχὶ πᾶσαν ὑπόθεσιν τοὺ οἰ- 
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χείου ποιεῖται ἔρωτος οἵχς οὖν ἔμελλον ἀπολειφθήσεσθαι πα- 
,’ ᾿ ᾿ ε νηγύρεως, νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν! λαρὰν ἔχω καὶ τοῖς ἡδίστοις 

ὦ Δ ας ΣῪ δ ἡ -, , 
ἁλώσιμον τὴν ψυχήν" ἤν που ἐντύχω ταῖς Χάρισι, γίνομαι τούτων 

- ΝΕ ὅν). -οτὐύν διό ΑΒΕ ἐν ε α ἀν Ὁ ΔΟΣΒ ΣΝ " 
εὐθύς, καί μοι ἀνεῖται ἡ γνώμη, καὶ ὥς περ ζεφύρου πνοαῖς 

ε ι 

ἔγκειμαι: ὁπότε δὲ καὶ παρὰ σοὶ χαταλύω, μάλιστα διχχέομαι - 

διχτί; ὅτι δῆτα ἐν τοῖς ἐμοῖς τὸ συσσίτιον. 

80. Τῷ αὐτῷ Ι 

3 ᾽ὔ » 

Πάλαι ποτὲ ἀπέτιχτον ἐγώ, ἄγαλμα σοφίας ἐπήρατον, ὡραίας 

ἐπιστολάς, αἷς δὴ σὺ περιτυγχάνων πολλάχις, Ρπ δὴ καὶ 

θχυμάζων ἴσως τῆς χάριτος, οἴει καὶ αὖθίς με τοιαύτας ἀπο- 
Α 

τεχεῖν δύνχσθαι: διὰ ταῦτχ σὺ ὑὲν ἐρᾷς τῶν ἐμῶν ὠδίνων, 
᾿ Α δέ ᾿ Ὡς ᾿ ΄ ᾽ ψ 3 

ἐγὼ ὃξ σον ἐχφῆναι τὸν τόχον οὐ βούλομαι. 
Ἢ ᾿ Λαϊ-: ὌΝ τὰ ΕΡΌΣΞΑ χιλὸν ἘΣ τ τω. ΡΉῊΝΕ  ΦΑ͂ΙΝ , Ξ 

γᾶρ Λαΐ: ἐκείνη, ἡ τὸ χαλὸν τῆς ὥρας ἐν τοῖς τότε χρόνοις 
Α 

ἕρὶ τὸ πρόσωπον, ἀνέθηχςξ 
3 

ἀνθάσασα, ἐπειδὴ ῥυτίδας ἐγνώκει πε 

τὸ χάτοπτρον τῇ θεῷ, « οἵη ὑὲν γάρ φησιν, ἦν πάρος, εἶναι 

οὐ δύναμαι, οἵη δὲ νῦν εἰμὶ οὐ βεθούλημαι »" ἐμοὶ δὲ τοῦ 

πνεύματος ἐπιλείποντος, ὑφ᾽ οὗ τὸ πρόσθεν ἐορόντων τε ἐν τοῖς 

λόγοις καὶ ἤστραπτον ἀτεχνῶς, αἰσχύνομαι νῦν ὑπὸ βύρσῃ 

μὴ ἐξ αἰθέρος πολλῶν μοι συρρηγνυμένων νεφῶν. βρον[τᾷν καὶ | 
Ν᾿ ἂν ς , 2 τ « φ «ε Ν 7 ,ὔ 

Εἰ δ᾽ ὥς περ οἱ φιλότιμοι ἐρχσταὶ ἁλώσιμος ὑπὸ συνηθείας γέ- 
ς ᾿ ᾿ τῆς Ἣν ΓΝ τς ι Ἂς, 1 ΡΟ ς (δ ἕ 

γονὰς, ὡς: τὴν ἀνθοῦσάν ποτε ὥρχν καὶ μετὰ χαλαρᾶς ῥυτίδος 

προσίεσθαι, οὐδ᾽ ἂν αὐτός σο! προσποιήσωμαι οὔτε τὸ τῆς ἐμῆς 

ψυχῆς ἀσύλληπτον, οὔτε τὸ πρὸς τόχους ἀνεπιτήδειον. Οὐ γὰρ 
κε ᾿ ΄σω , ΕΣ ι 

ὥς περ ἐπὶ τῶν σωμάτων, οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν ψυχῶν αἱ τῶν 
"- ᾽ ς ᾿ 

δῖνες ἔχουσι: τὰ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὅπως, πρὸς τ 
΄ ᾽ , ᾽ ᾿ , » 7 δ. 

τίκτειν ἀποναρχήσαντα, εἰς τὴν πρώτην ἐπανέλθοιεν δύναμιν, 
» ὧδ Α “ωὧ 

αἱ δὲ ψυχαὶ δύναιντ᾽ ἂν πρὸς τὴν ποοτέραν ἕξιν μετενεχθῆναι, 
, » ᾿ ΝΟ 

λόγου ταύτας ἐπάρδοντος, ἢ προθυμίας δσοΣ ΟΘΝ εἰ" δὲ 
ξ 

καὶ τῷ ἐπιδειχνυμένῳ τὴν ὥραν τοῦ λόγου ὁ ἀχροατὴς ἐπι- 
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ρωννύει τὴν δύναμιν, πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ ἐπίδειξι: χατὰ λόγον 

ἀμί τῷ ῥήτορι; 

νομὴ οὖν ἐν μέσῳ θεάτρου πολλοῦ, αὐτὸ δὴ τοῦτο θεα- 
ι “ο΄ τρίζων τὸ κάλλος τῶν λέξεων, χαὶ πεοὶ τὴν ἐμμελὴ συνθήχην 

τῶν μερῶν τοῦ λόγου πραγματευόμενος, πρὸς ς τὰ τῶν ἀχροχτῶν 

ὦτα καὶ σχήματα, εἴτε χατερραθυμημένα εἴη, εἴτε διεγηγερ- 
2 “Ἃ Ὡς ἵ δό; Γ ΣᾺ ἽΝ 3 5» ἢ Μ΄ ΒΞ ΞΕ Ἱ δὲ 

ξυνὰ χαὶι οκιμα, Οὐτῶς Ἢ ἐκείνως ρυώμιςομαι Ὁπο σοὶ ὁξ 

μᾶλλον ἀχροχτῇ τοὺς λόγους ποιούμενος, ἔνθους τε γίνομαι, καὶ 
ὔ ’ὔ “- Ὅν ,ὕ ’ “ οἶς Α , Ἐν συνεπαίρομαί σοι τῷ ἐπτερωμένῳ σχήματι τῆς ψυχῆς χαὶ τῷ 

σημαίνοντί σοι τοῦ βλέμματος, χαὶ τῷ γεγηθότι τοῦ μειδιά- 

ματος, χαὶ ταῖς ἐ φύτοις χαὶ ἀπροσποιή τοῖς χάρισι χαριεστέρχ 

σοι χαὶ αὐτὸς τὰς τῶν λόγων ἀνταποδείχνυμι νμμαψεήννγ! γὰρ 
᾿ “ὖ “- [2 ᾿ Ἁ τ Μἷ ε 

δὴ πρὸς τὰς τοῦ χαιροῦ ὥρας χα! τὰς τοῦ ἔχρος τροπὰς αἱ 3 

ν΄ 

ἱ 

ψυχαὶ πάσχειν πεφύχασι, τοῦτο δὴ πρὸς τοὺς δ βουψδι ἐγὼ 

τῶν ἐμῶν δημηγοριῶν γίνομαι" χαὶ τὰ μέν, ἐσκυθρωπαχὼς 

φαίνομαι, τὰ δέ, ἀγλοαΐχς πληρούμενος Υ̓ μ. ᾽ μ ὥ; γλᾶ ἦν ΔῊ ρ9 ἣν - 

Εἰ μὲν οὖν προῖκα ὥς περ δὴ χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον προση- 

χ χ σοι τὴν ἐπιστολήν, οὐχ ἂν περὶ τὸ κάλλος ἐπραγμια- 

τευσάμην τῶν λέξεων" ἐπεὶ δὲ ἄλλό τι νῦν ἐξεργάζομαι, ἐξω- 

νούμ. δνος, ἢ ἀνταλλαττόμιενος τῶν χρειττόνων τὰ χείρονα, διὰ 

ταῦτα σοι περιανθίζω ὁ ὥ: πε 9 ἐν π πωλητηρίῳ ταύτην δὲ τὸν ἄπει.- 
Ω 

ἡδδῤνμένν ἐπιστολήν, ὧκχ δὴ τῷ φαινομένῳ κάλλει θελχθεί;, 
Ἃ ᾿ ΓΙ 

ποσουδήποτε ταύτην προΐῃ τιμήματος. Ἣν δὲ βούλει οὕτω 

πρὸς ἀλλήλους ποιήσωμεν, μήτε ἐν σοι τὴν χεῖρα ὠνήσομαι, 

μήτε αὐτὸς τὴν γλῶτταν ἐμοί, μὴ δ᾽ ἀλλήλοις ταῦτα καταλ- 

λ 
«.-»᾿ 

χξαίυεθα" ἀλλ ἐπειδὴ σὺ μὲν ἐμοῦ μᾶλλον δεδύνησχι τῇ χειρί 

' 

9 “ 

ι ἱ 

ἐγὼ δέ σοι τῇ γλώττῃ χαθυπερτερῶ, ἀφορμὰς ἀλλήλοις τῶν 
’ ; Ε ῬΞ ο»“ ᾿ ᾽ "-Ὁ » ᾿ 

ὁσεῶν ποιήσωμεν ἀλληλα, ὡς περ ἔπι τῶν ἀτμῶν ἔχε: καὶ ἀντιὸ 
δὰ . ἕω ᾿ εἾ ἃ ΡΞ δὺδς ὦ με... 

ΤῸΝ υϑτζων᾽ τους μεν 752 α μου: Ἢ γὴ πῃ ρῸς τὸν ο ὑρχνὸν ἂν γῦ- 

᾿ . » ’ ᾿ -»“Ὕ ἦὮἮἦΝ»Ῥ ᾿ 

πεμπουσῶ, ἀφορμὰς ξαξίνῳ υϑτῶων δίδωσιν, εχεῖνος δὲ τὸ ὑπο- 

᾿ ᾽7 " Α δι Ἁ " ε΄ ᾿ : ᾿ Ἄ 

χείμενον ὑετίζων στοιχεῖον, χὐτὸ ὃη τὸ ἀντιπεμπόμινον ΧΟ Ὴν 



906 ΜΊ ΧΗ ΨΨΈΛΔ ΛΔΙΘΙΣ 

ἀτμίδος ἐργάζεται. ᾿Αλλὰ σοὶ μὲν περὶ τὴν ἐμὴν ταύτην ἴσως 

ἐπιστολὴν τὰ ὧτα θελχήήσεται, ἢ εἰς: καρδίαν ἡδονή τις ἐντεῦθεν 

παρχρρυεῖσα θέλξει τε καὶ χαταψυχαγωγήσει, χαὶ εἰς ἡδίστην 

ἕξιν σε διχθήσεται, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδ᾽ ὅ ἧς ἀντιδόσεως χερδανῶ ἕξ χθήσεται, ἐγὼ δὲ οὐ οἰδ᾽ ὅ, τι τῆς ἀντιδόσεως χερδανῶ, 

- 

μᾶλλον δὲ οἶδα, ὡς οὐδὲν μετὸν ταύτης ἐμοί: ἀλλ οὖν, οὐ᾽ 

χείρων ἐγὼ τῶν χελωνῶν ἔσομαι; ἐκεῖναι γὰρ διψῶσαι, οὐ χατὰ 

μίαν ἅπασαι σπῶσι τοῦ νάματος, ἀλλ᾽ ἣν ἡ πρώτη ἀπ ποχρώντως 

« 

αἱ λοιπαὶ ἀρρήτως χορέννυνται. τὴ 
ΠΝ 

ν 
͵ 

86. Τῷ αὐτῷ. 

Θαυμάζειν μοι λίαν ἔοικας, θαυμασιωτάτη τῷ ὄντι ψυχή, μι- 

κροῦ δὲ χαὶ διαπιστεῖν, εἰ διψῶσα χελώνη, εἶτα δὴ πιοῦσα 

ποταμῶν, ἢ πηγῶν, διχδόσιμον τὸ τῆς δίψης ἄχος ταῖς συνε- 

πομέναις ποιεῖται" χαὶ όσον ὑὲν ὡς ἀληθῶς χαὶ τὴν ψυχὴν 

χαὶ τὴν ἀχοὴν τὸ γινόμενον. [Ἔστι δὲ τὰ πολλὰ ἡ φύσις τοιοῦ- 

τον, ἐν οἷς ἀπόδειξις υὲν μἀκὴν ἐξ ἐπα χγωγῆς ἐστιν, οὔτε ἐχ 

πρώτων αἰτιῶν ἢ ἀρχῶν ἐγνωσμένων, τὸ δὲ ὁρώμενον ἀντὶ πά- 

σῆς ἀρχεῖ τῆς διὰ τῶν λόγων ἐντέχνου πίστεως. 

Τίποτε δὲ οὕτως ἐξεπλάγης τὸν νοῦν ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῶν 

χελωνῶν δοϊγήμ, ατι; ἀρ ὡς μή πω τεθεαμένος ἔργα φύσεως ἄρ- 

-"- 

ρητα; τὸ δὲ τῇ εὐδρόεύνήι λίθου οὐ πάσης τεχνολογίας ἐπέ- 

χεινα; τὸ δὲ τοῦ λαγωοῦ ἐπυμφύότερον χαὶ περὶ τὴν φύσιν 

Ε 

ἀμφισοητήσιμον, πλεῖστοι τῶν τεθηραχότων τὸ γένος ἐν 
- ΕἸ ᾽ πτ" ᾽ 7 " - ΄ὕ ᾿ 

πλείστοις ἐγνώχχσιν; ᾿Αρ᾽ οὖν εἰ μή πω ἐγνώκεις τοῦ λίθου τὴν 

ἀπόρρητον δύναμιν, εἶτα δὴ σοί τις ἐξετραγῴδησε τὸ γινόμενον, 

οὐκ αὐτὸ δὴ τοῦτο σχηνὴν ἀτεχνῶς καὶ δρᾶμα τὸν λόγον 

τὸ σιδήρι ιον ὀλίγῳ τῷ διαστήματι 

ἐφέλκεται ἡ μαγνῆτις, ὥς περ χειρῶν ἐπιθολαῖς ἐπισπωμένη 

ο. χχὶ πόθη οὔπω 
ἡ“ [9] τ» 

᾿Ὶ 
[Ὁ] 

Μ᾽}: 
Ν 

νι ὦ 
[Ὁ [Ὁ] «-: ς . “» ῷ 9 : «-ς Ν ιοπ 0) -- Ψν τὴ «- τὰ ο)- ΠΣ Ν [Ὁ 

-ὸ 
πῷῷ τὴ 
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-. “ . ᾿ ’ 4 ’ ᾽ 

τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένα, χαὶ ζώοις, χαὶ λίθοις, χαὶ πόαι: ἐγ- 

χάθηνται" χαὶ γοητεύεται ἄλλο παρ’ ἄλλου, χαὶ ἕτερον ἑτέρῳ 
᾽ ᾽ “ὦ ΝΟ 

αὐτομάτως προσφύεται" χαὶ τὰ μέν, ἄτομα ἐνεργεῖ, τὰ δέ, μετὰ 

τὴν τομήν, χαὶ ἕκαστον τῶν τμημάτων ἄλλό τι ποιεῖ" χαὶ 

σύνδεσμοι, καὶ ἶνες, χαὶ χιτῶνες παντοδαποί᾽ χαὶ τὸ μέν, οὕτω 
’ ὔ 5 -“ ᾿ ͵ ᾿ ᾿ ε , 57“. 

ΠΕ ΑΜΒΗΝ τήνὸς ἐπιχτᾶται τὴν δύναμιν, τὸ δέ, ἑτέρως ἄλλην 
Ἂς τινὰ ἐνδείκνυται τὴν ἐν νέργειαν. Καὶ σύμπνοιχ μὲν μία τῶν ὅλων, 

, ᾿ 
τὰ δέ, διεστήκασι, καὶ τὴν σύρροιαν οἶδεν ὁ τοῖς ὅλοι: ἐφε:- 

στηχώς, εἴ τε νοῦς, εἴ τέ τι τούτου ἐπέχεινα " οὐ γὰρ διήρηται 

τὰ ὄντα ἀσυμπαθῶς, ἀλλ ἥρμοσται ὑπερφτυῶς ἄλλα ἄλλοις" χαὶ 

αἱ μὲν σειραὶ διάφορο;, χαὶ ἡ ἐφεστηχυῖα ἑκάστῃ πηγὴ χαὶ 
5. ς ς ἤ ᾿ 

ἀρχή, ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν" σὐμιπήουν δὲ χαὶ τὸ ἐχείνων πάϑο: 

᾿Εγὼ δέσοι θεραπεύειν τὸ πάθος ἑλόμενος, διαλύειν μὲν οὐ ὃδε- 

δύνημαι, οὐδὲ ἀπογυμνοῦν τὰ τῆς φύσεως: ἄδυτα, οὐδὲ γὰρ 

οἶδα, οὐδ᾽ ὅτι τῶν ἀγνώστων τὸ χαταπέτχσμα, ἑτέροις δὲ θχυ- 
,ὔ 7, ΓΟ ν ; Δ ὃ , Δ ΠΞ" 

μασίοις πλείοσιν ἑτοιμάσω σου τὴν ὁιτάνοιαν μὴ χαινοπαϑεῖν 

ἐφ᾽ οἷς ἀκατάληπτόν ἐστι λόγῳ τὸ δημιουρ ̓ ρυρρα ὑπὸ φύσεως 
. ε ᾿ ᾿ ΔΝ - τ 

Αὐτίκα ἡ ὑὲν ὑπο ήρρα ιος ἄλ' 'μος σύνθετό τι πρᾶγμά ἐστιν 

ἐχ διαφόρων εἰδῶν τοῖς “720 ομιέ ἔνοις φύσιν ὐκλμς αννος φ (ἥ Ψ οἷς “4: “ φ . . νυ ἡρλι τ “ὦν " “ 

των ὀρέξε ως τὸ δ᾽ αὖ νηπενθὲς λήθην ἐμποις 
, . ΤᾺ 

πέπονθε ϑδραι χαὶ Ὅμηρος δὲ οἷδε τὸ φάρμαχον χαὶ τῇ 
γ΄ 

Τυνδάρεω θυ" γὰτρῃ 

σοέννυσι τὴν ἯΝ υ.Ὧν τῶν ἀνιαρῶν, οὕτω δή τι ἕτερόν ἐστι φάρ- 

τοῦτο χαρίζεται" ὥς περ δὲ τὸ νηπενθὲ: 
᾿ 

- ὑῳ) κ ᾿ - γ ΚΣ - ὦ σῶλ “σα  ΑΡΗ͂ΒΝ -ῖ. μσχον ἀνάμνησιν ἐμποιοῦν τῇ ψυχὴ τῶν χρηστῶν ἄτερ τῶν 
-“- γ΄ 4 - ΡΨ. ; ν δε 

χαλεπῶν. Τὴν μέν τοι νάφθαν τὸ τῆς Μηδείας φέρμαχον οὐδὲ 

αὐτὸς ἀγνοεῖς " »μμὰ γῦρ σε πολλάχις τὸ ἐντεῦθεν ἐξχλλόμενον 
ῃ ’ : - ΝΣ “-“ “ τ᾽ “.,. » 

εάσχαθαι πῦρ' τὸ δὲ τοῦ λαγωοῦ αἷμα συλληπτικὴν ἔχε: 
το 

. Ἁ , “ ᾿ 

ὕναμιν ἄρρητον, καὶ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ, χαὶ. Φ"» “ἢ Ο [9Ἱ ( στ ψ' " -Ἠ-Ἠ φΘ -Ψ Ν Σὲ 0. 

ἴσασί γς ταῦτα οἱ τῶν γυναιχῶν ἄγονοι, εἰ μὴ πάνυ τοῖς ἐπι- 

θειάζουτι ταῦτα διημφισθήτηται. Τὸ δὲ ἃ .] τὶ .- "ἝΝ «- [ῳ͵ « 
"-» 

[ῳ ς 

.6 
. 209. 
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ἐστὶν ἐγχέφαλος; τὸ δὲ ὠχυτόχιον, οὐ λίθος Γαλάτης; τὸ δὲ 

ἀσύλληπτον, οὐ στέαρ λεόντειον; τὸ συλληπτικόν, οὐχὶ δάχρυόν 

ἐστι τοῖς θεαταὶς διεγνωσμιένον τῆς φύσεως; ἡ δ᾽ ἐχενηῖς ὁ ἰχθύς, 

οὐ ταῖς ὀλισθηραῖς ὑστέραις κατοχὴν ποιεῖ; ὁ δ᾽ αὐτὸς χαὶ φε- 

ρομένῃ νυῖ ἱστίοις ἅπασιν ἀντίσταθμός ἐστι τὴν πρώραν ὑπο- 
ῃ 

δραμών. Τὰ δ᾽ αἱμαγωγά, τὰ δ᾽ ἴσχαιμα, οὐ πόαι χαὶ λίθοι 
ΚΠ ͵ λο δ 

δύνανται; 

Γεωργίας δὲ πότα παράδοξα; καὶ εἰ μή με ἀπάγεις τῶν 

πρασιῶν, σπαρτοὺς μύχητας ἕξεις, ἐὰν αἰγείρου καὶ λεύχης φλοιὸν 

συγχόψας, σπείρῃς ἐν πρασιᾷ " μῆλα δὲ ἐρυθρότατα γενήσεταί 
ΕΣ 7 Ξ ᾽ “Ὁ τὰ 

σοι ἐμοληθείσης χιννασάρεως τῷ πυρρῆνι. 

Εἶτα δὴ πῶς οὐχὶ καὶ τοῦτο θχυμάζεις, ὅτι ἕτερον εἶδος 
7 ζώου ἐξ ἑ ἡὐριύμ " δι᾽ ἐπιτεχνήσεως γίνεται; ἔστι μὲν γὰρ τούτων 

᾿ 

χαὶ φυσιχὸς λόγος ἀπόρρητος, καὶ θαυμασία ἡ μεταμόρφωσις, 

τὸ δὲ χαὶ ἡμᾶς δύνχσθαι ἀναλύειν τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, ποίαν 

οὐχ ὑπερύόαίνει διάνοιαν; Σχοίνου μὲν γὰρ ἄνθη, καὶ ἐλενίου, 
᾿ 

χαὶ χασίας, καὶ ἱέρεως, καὶ ἄσαρος, καὶ μίου, χαὶ εἴ τι ἀρτεμόνιον 

δύναται χαὶ εἴ τι μελίδωτον, εἰ ἀλλοιοῦσι τὰ ὑποχείμενα, ἢ 
- 

μᾶλλον εἰπεῖν ἐπιτείνουσιν αὐτοῖς τὰς ποιότητας, οὐκ ἐν θαυ- 
ΕΟ ἢ Ξ 3 δὲ 3 ΕΒ πτι᾿ ΠῚ Α εἴδ, ὙΕ ΤΕ 

μασίοις ἄγω" εἰ δὲ μεταμείοουσι τὰ φυσιχὰ εἴδη, τεχνιχοῖς 

λόγοις παρ᾽ ἡμῶν μιγνύμενά τε καὶ χεραννύμενα, τοῦτο. Ο λόγος όγοις παρ᾽ ἡμῶν μιγνύμενά τε χαὶ χεραννύμενα, ὶ γος 
᾿. 3 

δὲ οὗτος ΒΗ πός σοι φανεῖται; ἡ ἐδώδιμος πόα τὸ ὀρίγανον, 
ε βάσχανον ἔχει χαὶ δραπέτιν τὴν δύναμιν" οὐ βαθεῖα μὲν γὰρ 

ὙΜῊΝ Ὁ ΠΟῪ ἠὲ 64). νυ ΕΣ αὑτῆς ἡ ῥίζα, ἣν δέ τις περιορύττων ἐθέλῃ ταύτην ἰδεῖν, ἡ δέ, 
ε 7 ᾿ “ “. τ ΕῚ 

ὑπείσεισι τὸ βάθος τῆς γῆς χαὶ διαδύξται ἀπορρήτως, κυὶ προ- 

λίσχεται δὲ οὔτε σχαπάνγ, οὔτε δικέλλῃ, 

οὔτε χειρί εἰ δέ τις περὶ τὴν ΟῚ ἀσελγαίνειν ἐθέλει, ἡ δέ, 

ἡ ὥσχ τοῦ ἐσελγήματος χαὶ 

ζω ἀπεικογίζεται. 
ο» 

᾿ , 
λξινον πόσαι πόαι δεδύνηνται 

μετχυαλεῖν; τὸ δὲ ὀλισθηρὸν ἀράποδὸ αρον, τὰ δὲ ἐποπτικά, τὸ 
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δὲ παρθενικόν, ὁ δὲ δραπ ἐταγωγός ὃ δὲ κλεπτέλεγχος, οὐ τού- 

σὼν τὰ μέν, βοτᾶναί εἰσι, τὰ δὲ φωναΐ τινες χαὶ ἐπάσματχ, 

μείζους τῶν Πορφυρίοϑ φωνῶν, ὃς δῆτα ταῖς ᾿Αριστοτελείχις 

ἀντιδιαταττόμενος ὑπὸ διπλάσιον τὸν ἀριθμὸν ἐχείναις πεποίηχε, 

χὰν τῷ ὑφειμένῳ μέτρῳ τὸν χάλλιστον τῶν λόγων τετηρηχώς, 

τὴν δὲ δευτέραν θέσιν τῶν ὀνομάτων ἐπ τιδειχνύμινος, Φωνὰς 

ταῦτα εἰρήκει; 

Τὰ γάρ τοι γένη χαὶ τὰ εἴδη χυριολογεῖται αἰ ἐπὶ τῶν 
’ Ε) “- ᾿ κ » 

προ τῶν αρχῶὼν χαὶ αἰτίων τῆς φύσεως, καὶ ε ἴποις ον ας τι 

} 

χαὶ τοὺς χαθόλου, λόγους τὰ μέν, γένη, τὰ δέ, εἴδη, ἐφ᾽ ἑχυτῶν 

μὲν ἑστηκότα, ποιοῦντα δὲ τὰ ῬΉΘΟΜΑ ἐν οἷς χαὶ τὸ ὅλον 

ΕΝ χαὶ τὸ μέρος" τὰ δὲ πὸ «ρὰ Πορφυρίῳ, ἢ τοῖς ἐχ περι- 
᾽ὔ 

του λεγόμενα, εἰδωλιχά τέ εἰσι καὶ ὑστερογενῆ, καὶ ἐν ἐπινοίᾳ 
᾿ ᾿ ΝΞ 

χείμενα, χαὶ Ηβρϑῃ κριβῳ δι χαὶ μα ία τῶν πρώτων γενῶν 

καὶ εἰδῶν, ἐν οἷς τ ΘΕ υὲν τῶν ἀτόμων οὐσιωδέστερα, ἐξι- 

τηλότερα δὲ τὰ πορρωτέρω. ᾿Ανάπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν χυρίων ἔχε: 
"Ὁ 5 "Ὁ Α . 

γενῶν" ἐκεῖ γὰρ τὰ πορρωτέρω ἀφεστηχότα, αἰτιώτερχ καὶ πε- 

ριςξχτιχώτερα τῶν ἐγγυτέρω χαθέστηχεν. 
᾽ Α ’ » Σ ν 

Αλλὰ γὰρ ἐμπέπτωχα εἰς λόγους ἐν οἷς ἐπιστημονικὴν τέχνην 

ἐνδείξασθαι βούλομαι, τὰ δὲ σὰ μωρίας θήρατρα᾽ ἔοικας 

γάρ μοι μὴ ἡμρμνὰ εἶναι ἁλώσιμος φύσεσιν, ἀλλ᾽ ὅσαις χάλλος 

ἐνιζάνει ἢ ἔμφυτον, ἢ ἐπιποίητον᾽ χαὶ νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, 

τῆς αὐτῆς σοι κἀγὼ πάγη: εἰμί: χαὶ γοητεύοίμαι ἄνθεσί τε 

φαινομένοις χαὶ χάρισιν, εἴτε πύαις ταῦτα, εἴτε λόγοις ἐγχά- 

θηται. Καί με οὐ τοσοῦτον χειροῦται ὁ Παιχνιεὺς Δημοσθένης, 
᾽ “«Ψ ' ’ 

ἢ ὁ Λαοδιχεὺς Ἀριστείδης ἐν συστροφαῖς: νοημὰ ἅἄτων χαὶ περιὸ- 

δοις, χαὶ ταῖς ἄντισ τούφϑις τῶν σχημάτων (Ἔταῦο ᾿αΐς, ὅσον ὁ 

Λήμνιος μικεῦϑρνή χαὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν ἀγαλμάτων 

ἐχφράσεσι, χαλῶν τὸν λίθον, καὶ τὸν χχλχὸν ἐξυγραίνων, καὶ 
- δ, - , 6, δ δι» 

τακχερὼν τῶν σιδήρων ὀφθαλμῶν ἀπ πολείθων χαὶ ἐφελχύμενος δά- 

.- χρυχ. Σὺ δὲ βούλει μὲν χαὶ τοῦ παιδὸς εἵνεκα τοὺς ἐξ ἐπιστη- 

φ. 209΄. 
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μῶν λόγους ἐπεισχυχλοῦν ταῖς ἐπιστολαῖς, βούλει δέ σοι χαὶ 

τὸν τοῦ ἐπ ἐξχστράπτειν ἔρωτ ὑγρὰν τὴν λέξιν ποιού- 
᾿ κὰν . Φ ας 7 δὲ ᾿ «᾿ κ , 

μενος χαὶ οἷον ἀρωμχτίζουσαν, βούλεται δὲ καὶ ὃ φυσικὸς πόθος 

χαταπίμπλασθχι τῶν φυσιχῶν ἀκροάσεων, καὶ οὐκ οἶδα ἥν 

τινα λέξιν ἁρμόσω τῇ τοσαύτῃ διαγωγῇ τῶν ὑποθέσεων. Ὅθεν, 

ἦν τὰ πολλὰ αὐχμιηρὸς δοχῶ, υή ὑοι γίνου μεμψίμοιρος" αὐ- 

τίχα γόρ σοι μεταμορφώσομαι, οὐ γάρ εἰμι χείρων τῶν ζώων 

ἐχείνων ὅσχ ἐξ ἑτέοων ἕτερχ τοῖς εἴδεσι γίνεται ὧ λιν ψῶνφ ν᾽ ΞΡ ν - ῷ Υ̓ ᾧ " 

ἘΞ ἊΣ ͵ τῷ {νων 871. Τῷ λογοθέτη τοῦ ὁρόμου. 

ἽΔπ μ᾿ ἀν δ᾿ Α »Ὑδὲν λς »ω»-"ἢ Ξ ᾿ ἶν νθ ὔ 

παξ σοφώτατε, ἵνα μηδὲν πλέον ἐρῶ, καὶ γεύσας ἀθρόον 

τοῦ μέλιτος, εἶτα ἀθροώτερον ἐπισχών, χαὶ ἀλγεινότερον τὸ 
χέντρον ἀφείς, ὥς Ὡ ἥλιος ἀνατείλας καὶ εὐθὺς τὸ νέφος ἐπι- 

σπασάμενος, βασχάνου τοῦτο ὀρψυχῆς; ἀλλ οὐχὶ σοφῆς: ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τοὺς ποταμοὺς ἐπαινοῦμεν ὁπόσοι χειμῶνος μὲν ῥέουσι, θέρους 

δὲ παύουσι" τῶν βετῷ ὅρων ἐκεῖνα θαυμάζομεν, οἷς οὐδέποτε 
΄“- Δ Σ ε » ῃ 

τῶν χλάδων ἀπορρεῖ τὸ φῦλλον" ἀπελαυνόμενον δὲ καὶ τὸν 
“ Α ς, 3 4 Α » "» 

φϑιεῦρα τὴν χειμερινὴν ὥραν ἐπὶ τὸν νότον οὐ πάνυ τι ἐπαι- 

γοῦμεν, βουλόμενοι ἐφ᾿ ἑαυτῶν ἔχειν ἀεί" χαὶ τῷ μὲν Νείλῳ 
δ ΟΝΝ τὰ ς 3 Ν τῆς: Αἱ ῃ ἘΞ »Ἃ Ἁ ξὺν Ρ' ᾿ 

ἑτέρωθεν αἱ πηγαί, ἀπὸ γὰρ τῆς Αἰθιοπίας τὰ ῥεύματα καὶ 
Ἂ ε , " » -« ΝΥ .΄ » 2. Ὁ ᾽ κ Ξ 

ἧς ἑτέρας ἠπείρου, χἀκεῖθεν οἰδεῖ, ὅθεν οὐδ᾽ ἄν τις αὐτὸν τοῦ 
κ ε “ » ᾿ ΠῚ ’ γεγιο. Ἁ ΝᾺ , 7 

μὴ ὑπερχεχῦσθαι ἀεὶ αἰτιάσχιτο. Τῇ δὲ σὴ γλώττῃ προχεούσῃ 
᾿ εν Ἐν Α ἘΠΕῚ ΝΑ Φ α ἡ “ὩἋ ἊΝ ᾿ ᾿' ,ὔ ι ὌΠΞΙ ε τὰ 

τὸ ῥεῖθρον παρὰ τῆς σῆς ἡ πηγὴ χαρδίας, καὶ οὐχ ὡς ἡ σε- 

λήνη ἕτ έρωθεν ἐρανίζει τὸ φῶς, ἀλλ ὅλῳ χύκλῳ τὸν πάντα 

χρόνον πεφώτισται. 

Διχτί οὖν μὴ ἀεὶ ἐπόρδοις, μὴ ἀεὶ καταλάμποις, καὶ ταῦτά 

ὧν ἀφορμῶν προχειμένων, χαὶ ταῖς ἐλλάμψεσι καὶ Ω [ΦῚ -- τ φ» Ω [Ὁ ς- «ἡ 

“’ να τ ἡ ( ΄ Μ ᾿ ῇῃ Π Α ΒΕ 

τοῖς ῥεύμασιν; ἄφθονα γὰρ ὁ Ἴστρος καὶ τὰ περὶ τὸν Ἴστρον 

τὰ ἐδτ μα τῶν λόγων προχέει᾽' τί οὖν μὴ μεγόλα ταῦτα πρὸς 

χα χλάζῃς τὰ χύματα, ὁπόσα τῷ πολέμῳ πρόσεστι χα- 
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ταλέγων, διώρυχας, καὶ μετοχετεύσεις, ἀκροθολισμούς τε χαὶ 

ἀνδροχτασίας, ἐξελιγμούς τε καὶ ὑπερφαλαγγώσεις, χαὶ ὁπόσ 

οἱ παλαιότατοι τῶν συγγραφέων τῷ Μαχεδόν: πεφιλοτίμηνται; 

Σὺ δὲ ἀλλὰ υὴ δὲ τὴν χυνχίην παραιτήσῃ, ἀλλ᾽ ὕπελθε ταύτην 

γενναίως, μὴ δὲ τὴν αἰχμὴν τῶν χειρῶν ἀπώσῃ" μὴ ἜΤΕΙ μοι 

μέχρι τῶν λόγων, φίλτατε, σταίης, ἀλλὰ τοῦ καιροῦ παρασχόν- 

τος, χαὶ θώρακα ἔνδυσαι, χαὶ ῥομφαίαν περίζωσαι. 

Εἰ δὲ μὴ τῷ Αρει σπένδεις, ἀλλ ὅλος ἐξήρτησαι τοῦ ὲἋἙρ- 

μοῦ, σὺ δέ μοι χαὶ παρ᾽ ἐκείνου τέχνας ἐπὶ τοῖς πράγμασι λάυ- 

βανς" ἢ γὰρ οὐχ ἀχήχοας, ὡς κλεπτοσύνη τούτῳ δὴ τῷ θεῷ 

ἤἄσχηται; ἐχεῖθεν οὖν μοι καὶ λόχησον, χαὶ προλόχησον, χαὶ 

τἄλλα χατὰ χαιρὸν ποίησον, φαινομένην φυγήν, προσποίητον 

ἀλμα 

τι σαφῶς οἶδα: πείθων ς γοῦν ΚΝ Ἴχυ τις τὰ ὦτα τὰ 
-“ , .ὦ ᾽ , « . ὧν 

παρ᾽ ὑμῶν ὑπηχούμενα, χαὶ τῶν εἰσιόντων, ὁ μέν, εἰσθολήν, ὃ 

δέ, χαθέδο ραν, ὃ δὲ μάχην, ὃ δέ, πεῖ ἴραν, χαὶ ἄλλος ἄλλο τι ἥκει 
. ᾿ δι ἜἜ ἢ δου." , 

μοι χομίζων νεώτερον ἄκουσμα" ἐγὼ δὲ τῇ μὲν ἀκοῇ χαίρω, 

οὐ πάνυ δέτι ἥδομαι τῇ ἀφελείχ τῶν διηγήσεων. Νῦν οὖν μοι Υ ! 
τὴν σὴν εἰπέρ ποτε φωνὴν ἀλαλιά μεθρίμμ, οὐχ ἀναθεθλημένῳ 

ῥυθμῷ, ἀλλὰ συντόνῳ χαὶ πολεμιχῷ ἀτεχνῶς: τὰ; ἐπιστολὰς 
’ὔ 

συντιθείς. 

88. Τῷ βεστάρχη χαὶ ἐπὶ τοῦ χανιχλείου. 

᾿Αλλ οὐδὲ γρῦ, καὶ ταῦτα ποταμοὺς: ὅλους ἐ παγγειλάμενος, 
, ᾿ Δ ψί. ᾿ -. »᾽ χῇ ΄ ἅς οὐ Ἁ ᾿ . νὴ ἊΝ .᾿ Κ, φιλτάτη ψυχή ἀλλ ὡς ἔοιχς τὸν μὲν ᾿ρμῆν ἥλεϑ, σασῇς σύμ- 

«. 

παντες, τῷ δὲ ἴΑρει σπένδετε καὶ συσπένδετε, χαὶ τῶν μὲν 

ΡΡΨΝΝ, πρυνῶν ἐπελάθεσθε, ὥς περ δὲ ἀχούειν ὑμῶν δοχῶ, 

ἐξέλιξιν ἐπὶ μέτωπον, ἐπὶ τὸ κέρας ὁ Λάχων, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Μα- 

χεδών" ὧν οὖν ἡμῖν τοῖς ἀστρατεύτοις μὴ δὲ προσφθέγ- 
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εσθαι, ἐπεὶ υ»ἢ δὲ πάνυ τι συνίεμεν τῶν τοιούτων φωνῶν " 

ἃρ οὖν Ἕλληνες παρὰ βχροάροις ἐσόμεθα, ἢ παρ΄ Ελλησι βάρ- 

βαροι; καὶ πότερον μέχρι παντὸς ἀλλήλων τὴν φωνὴν ἀγνοή- 
ΟΝ Ἁ ΠΟ 5 ῖ “« δ ᾿ “Ὁ “ σομεν, ἢ ἡμεῖς μὲν μενοῦμεν ἐπὶ τῶν ἠθῶν, ὑμεῖς δέ ποτε 

ι 

πρὸς τὴν σύντροφον γλῶτταν ἐπανελεύσεσθε; 

᾿Αλλὰ μή μοι ὁ ἐμὸς Βασίλειος, μὴ δὲ τὴν ἀλλοίωσιν τχύ- 

τὴν, μὴ δὲ τῆς διχλέχτου πάθοις τὴν ἄμειψιν" μὴ δ᾽ ὥς περ 

ἐν Λεθαδεία γϑε νό!μενος ἐχσταίης ποτὲ σαυτοῦ χαὶ τὴν πρὸς 

ἡμᾶς δμιλίαν ἀποστρ ρχφείης " εἰ δὲ οὐδὲ τῆς χοινῆς διαλέχτου 

χαταπεφρόνηχλας, χαὶ τὴν ἕχτην ταὐύτην προσείληφας, ἅτε πο- 
ι διχῥὸὰ Η 2. 5:3 δ ΓΞ ἐν 6άε ι ΞΕῚ (οὔ δὶ εἰ Ὗδλ , ι 

ταμὸν διχοὰς καὶ ὄρος ὑπεροάς, καὶ περιξέσας ὑπώρειαν, χαι 
ς 

υ"ηχανὰς ἴσως πεποιηκώς, ὑπε ἐρῦ ὑρια πεφρόνηχας, χαὶ ὡς: πολλῶν 

χατεπήρθης ᾿ ἡμῶν, ἐτ έροις δὲ χρείττοσι συνομιλεῖς γένεσι, συγ- 

γνώμην σοι καὶ δίδωμι χαὶ παρέξω, τοσούτοις [πή]χεσι τῆς 

ἡμετέρας ὑπερχναθεθηχότι ἕξεώς τε καὶ φύσεως. 

Κἀγὼ μὲν τούτου σοι τοῦ μέρους ἡττηθεὶς ἀπελήλυθα, ἕτερος 

{ τις ἀντιχρούσειεν, ὅτι ὦ ᾽γαθέ, οὐχ ὡς ἀετὸς τὰς λοφιᾶς 

ὑπερπέτῃ, ἀλλ ὥς περ οἱ γνεοττιδεῖς τοῦ γένους τοῖς τῶν πατέ- 

ρων ἀνχπτερύσσῃ πτεροῖς καὶ ἄνεισι μὲν ὁ βασιλεὺς εἴτε λόφον, 
, ε . ῃ .) - δὲ » 6 εωδ αἰ ς , 

εἴτε ἀχρώρειαν, εἴτε ἀέρας τινάς, ὑμεῖς ὁὲ ἄνα λεπετε μόνας 

τὰς λοφιὰς χαὶ τὸ βάθος τοῦ ἀέρος, μονονουχὶ περιγίνεται τὸ 

ἐπὶ τῶν ὀφρύων νέφος, τὸ οἴεσθαι. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ταῦτα ἐρῶ᾽ 

τί ἈΝ οὖν ἕτερον; οὐ πάνυ μοι τὴν φιλοξενίαν ἐξαχριθοῖς, ἀλλὰ 

τμασι περιγραπτὸν ἐργάζῃ τὸν φίλον, καὶ παρόντα μὲν 
δ τ Ν᾿ 

άλλεις, ἀπόντα δὲ ἀγνοεῖς " εἰ δὲ χαὶ τὰ ἴσχ παρ᾿ ἡμῶν Σ 0) 
»Ὁ 
τ οο 

» - 
Α 

ἀπαιτεῖς, τοτοῦτον ἀπολογούμεθά σοι, ὅτι παρ᾽ ἡμῖν μὲν τὸ τοὺ: 

ἀφικνουμένους εἰς ἡμᾶς ὁρᾷν, παρ ὑμῖν δὲ τὸ περὶ ἡμῶν ἐκείᾳ 

νοῦς πυνθάνεσθαι 
"απ. Ἀ δὲ ε , «Ὁ ς 4 Η Δ ὔ , 

γὼ δὲ ὁ τούτων γραφεὺς ὁ βέστης τὴν συνήθη σοι πόρρω 
ἢ 

σποιηυμμαι προσλυνησιυν . 
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89. Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων χῦρ Λέοντι 

“- « . ξ τῷ τοῦ 

Κ χ. ἐ πὶ “- δε ΤΙ ’ - δὲ ᾽ 
χι Ο Θπὶ τῶν σεν μξ οι τοσοῦ τοῦ μου σιωπῶ, Ουὸξ τι 

οι μέρος τῶν δεδα ανεισμένων ἀπ ποδίδωσ: λόγων, οὐδὲ τὴν. πα- 

-« ρχχαταθήχην ἀποδίδωσ! φέρων, ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς ἐπευτρυφῶ 

ἀγαθοῖς, οὐδέν μοι τούτων ἐθέλεις μεταδιδόναι" ἀλλ ἔστω μήτε 

δάνειον, κλήτε παραχαταθήχη, μήτ' ἄλλό τι τῶν ἐπαναστ 
ἱ 

΄, 
χρ' ἐμοῦ εἴληφας, ἀλλὰ φιλοτιμία τις χαὶ διδασχχλίχ τί 

ὃΞ φ ὄντων 

ῶ5 

’ 

οὖν ἐμοί, ἐφ᾽ οἷς πεφιλοτίμησαι, μὴ εὐγνωμονῆῇς; τί μὴ τὴν 

γλῶτταν ἐν χαιρῷ δίδως; 

Πάσης ἐπιθυμοῦμεν ᾿Ελλήνων φωνῆς" οὐχ ὁρᾷς τὸν ἀέρα ὅτι 

θέρους πολλάκις ἘΑΤῸΣ ἀπὸ τῆς γῆς ἀνενΞξγχών, χειμῶνος 

μέρος τι τῶν ἀνενεχθέντων ἀντιχατήνεγχεν, οὐ τοιοῦτον ἀπο- 

διδοὺς οἷον εἰλήφει, ἀλλὰ πήξας χαὶ μεταθχλών, καὶ ὕδωρ πε- 

ποιηχὼς τὴν ἀναφοράν; Σὲ δὲ οὔτ ἑταθολὴν τῶν τέρα 
᾽ ὃν 

ξ 

ἀπαιτοῦμεν καλλίονα, οὔτε τινὰ ἐργασίαν μετέωρον, ἀλ 

ἀποδῷς οἷον προείληφας, αὐτὸ δὴ τοῦτο ἔχειν τῶν νενομισμέ- 

νων οἰόμεθα. 
᾽ 

Αλλά μοι 1 Εἰ τοὺς ἐμοὺς λόγους πεπόνθατε, ὁ 
5 ᾿ » “ 

τὰς ἐπιστημονικὰς φωνὰς οἱ νεώτεροι" φρίττουσι γὰρ ἀτεχνῶς 

τὰ ξένα τῶν ὀνομάτων ἀχούοντες, τὸν τόμον, τὰ 
ν 

ἐπειδὰν δ᾽ αὖθις χατατολμήσωσι τῶν φωνῶν, χαὶ θχμὰ τοῖς 
- 

ἐπιστήμοσι προσεγγίσωσι, χαὶ φωνὴν ἐθισθῶτι διδόνχι τε χαὶ 
Ρ’; ὅδ ᾿ ᾿ Ψ ε΄ ι ἤω σἱλ ᾿- 

λαμίοῦᾶνειν, ἀντὶ τοῦ ἐχπλήττεσθχι, χαὶ χαταφρονοῦσιν " ὡς: περ 

χαὶ αὐτὸς πέπονθα, ὡρῶν ἐστιν ἀχούων ἀσύμμετρον μέγεθος, 
’ὔ 

εἶτα δὴ εὑρηχώς, ἐπιθχυμάζειν ἑχυτοῦ κατεγίνωσχον. 
-»" ; ΄ " »; ᾿ 

Τοιοῦτον δή σοι χαὶ τὸ ἐμόν ἐστι" καί μοι οἴεσθε, ξένας μὲν 
ι 

ἐπιθυμήσεις ἀπὸ τῆς ψυχῆς : προϊέναι, χαινὰ δὲ χαὶ ἀλλόκοτα 
ἔ ᾽ , ι . " ᾿ «“., 

περὶ τῆς γλώττης ὀνόματα, καὶ δεδοίχχτε τὰς ἐμάς φωνάς, ὡ; 
͵ 



994 ΜΙΧΑΠΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

βροντάς" ταῖς δέ, οὔτέ τις βόμθος περιηχεῖ, οὔτε σαλπίγγων 

ἦχος, ἀλλ᾿ εἰσὶν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τὰ αὔλακος μετὰ τῆς συνήθους 
τὦ Ἁ χ- 

χαλάμης χαὶ τῆς ζώνης χαὶ τοῦ ἐνδύματος. 
ΠΝ ς 

Καὶ τὴν ἐν τῷ μύθῳ ΜΕΉΤΗΝ χατέφλεξεν ὁ Ζεύς, πρῶτα 
ἢ ῃ 

, ε , 5: 
μὲν ἐξανθρωπίσας ἑαυτόν, εἶτα δὴ θειώσας " ἐγὼ δὲ ὑμῖν οὐδὲν 

παραδείκνυμι τοιοῦτον, ἀλλὰ τοσοῦτόν μοι τὸ ἐξαλλάττον τοῦ 

φθέγματος, ὅσον μὴ κολοιῶν ἀχούειν ἡμᾶς, ἀλλὰ τεττίγων 

ἀπτιχῶν. 

ὋὉ δὲ ταῦτά σοι γράφων βέστης τὴν συνήθη σο! πόρρω ποιοῦ- 

μαι προσχύνησιν. 

90. [Ὡς ἀπὸ τῶν Βυζαντίων] συντακτήριος πρὸς. τὸν βασι- 

λέα [Ρωμανὸν τὸν Διογένην χατὰ τῶν Τούρχων τὸ δεύ- 

τερον ἐχστρατεύοντα!. 
ἱ 

Ὁ μὲν δὴ περὶ τῆς σῆς φιλανθρωποτάτης ψυχῆς συνταχτή- 
᾽ Ὁ» , χῷ ᾿ « ,ὔ ἘΠ π δὲ 

ρίος λόγος χαὶ ἐξιτήριος, τοιοῦτος καὶ οὕτω θαυμάσιος" ὁ δὲ 

παρ᾿ ἡμῶν πρὸς σὲ τὸν χρηστότατον δεσπότην χαὶ βασιλέα, οὕτω 

συγχείμενος εὐχαῖς καὶ δάχρυσι σύμμικτος. 

᾿Αστρόψαις ἐχ τῆς ἑῴχς εἰς τὴν ἀνατολὴν αὖθις διχθχίνων 3 ἡ . Ω 

ὡς ἥλιος ἀπείρῳ κύχλῳ, πλουσίῳ φωτί, χαὶ καταλάμψαις μὲν 
ζ ᾽ χαὶ τὸ ὑπήκοον, καταφλέξαις δὲ καὶ σύμπαν τὸ βάρόχρον " ἐπὶ 

“- “ ο- 

τούτοι; χατχσοθέσαις υὲν πῦρ Βαρυλώνιον, ΧΆΜ ΜΆΜΙΣ δὲ λεόν- 

των ὁρμάς, χαὶ πῦρ ἐξ οὐραν οὔ ἐφελχύσχις κατὰ τῆς δυσμενοῦς 

φάλαγγος" θάλασσαν διχρρήξαις, χαὶ ποταμὸν ἀἠεα νδιεῖ χαζ- 

ἡρλῶ ὀρ δν τὸν ᾿Αμαλήκ" νεφέλη μὲν ὑπὲρ χεφχλῆς ἽΕΙ 

λοιτό σοι τὸν χαύσωνα, στῦλος; δὲ φωτὸς ὃ ὀδυλρδα χι δε τῆς. σῇ 

ἀσπίδος προπορξυόμενο 
ι } χαὶ ἀχρότομον, χαὶ ἀναπληρώσαι μέν σοι νῶν φάραγγας, τὰ δὲ 

ἴ- ἐξομαλίσαι σοι Κύριος πᾶν ὄρος ἡνέν, 

. ᾿ " 

σχολιὰ ποιήσχι εὐθύτατα᾽ ἀναδήσαιτόσου τὴν χεφαλὴν ἄρι- 
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στείοις στεφάνοις, χαὶ ἐπανέλθοις ἡμῖν μυτίαις νίκαις χατεστερ.- 
» ,ὔ ᾿ “-", 

μένος, χαὶ τροπαίοις χκατηγλαῖ ἴσμενος πολλοῖς ᾿ ἄγγελοί σοι συ!.- 

παρατάξ ἔχιντο, χαὶ συστρατῊ] νάσαι θεύς, χαὶ τὸν νέον χαταπον- 
’ὔ 

τίσχι σοι Φαραώ. 

Εἰ δὲ χαὶ χαταλλάξαις τὰ διεστῶτα, χαὶ τὸ τοῦ φρυγμοί 

ἀφέλοις μεσότοιχον, χαὶ τὸ δυσμενὸς εὐμενὲς ποιήσαις τῷ χράτε: 

σου, θασιλιχώτατον δὴ τοῦτο καὶ τῷ ὄντι νικητιχώτατον. 
Ὁ “Ὁ , “» 

Μιᾷ γοῦν γλώσσῃ τὰς πάντων ὑποχρινόμενος φωνάς, τοῦτο 

δ΄ σοι τελευταῖον προσφθέγγομαι, μὴ μακρύνῃς ἐπὶ πολὺ ἀφ᾽ ἡ- 
᾿Ὸ φῳ “ “ -- “ ᾿ . λ Ν ἜΈΞΙΞ » υῶν τῶν ποθούντων σε, ἀλλ ἐπαναχάμψαις ταχὺ φαιδρότερος 

“ ἦς ι ᾽ὔ; 

ἡμῖν υετὰ τῶν τροπαίων χαὶ φαξινοτερος φανὴΣ πόμιενος,. ὦ πάᾶν- 
-“» τῶν βασιλέων ἀσυγχρίτως ὑπέρτερε τῷ ἀποχούτῳ χάλλει χαὶ 

τῷ μεγέθει τῆς φύσεως. 

91. ᾿Ανεπίγραφος. 

στολῶν ὀμιλεῖν σου τῇ ἁγία ψυχῇ, τὸ δὲ σόν, ἀνεπιστρύφως 
;ὔ ᾿ » ᾿ ᾿ 

προσανέχειν θεῷ, χαὶ τἀλλϑ σοι περιττὰ τε χαὶϊ ὀχληρα᾿ διχ 

ταῦτα ἁπαξ γράψαι τολμήσας, πλεῖστον μετά ταῦτα χ 

σιωπᾷν ἀναγχάζομαι" χαὶ ἔστιν ὁ μὲν. λόγος τῆς ἐμῆς ἔργον 
» ν Α Ὁ 1 ᾽ 7 

ἐφέσεως, ἡ δὲ σιωπὴ τοῦ περὶ σὲ πράγματος οἰκονομία χαὶ 

« “--δλῇ “ΙΖ Εἰ ᾿ θε ἧ 2 . εἴ Ἃ ἐν αὐ εἴν θεῷ πλήρωσις. Εἰ μὲν οὖν θεωρῶν τὰ χρείττω, ἢ ῥα οὐγε εῷ, 
᾿ » » ι ᾿ ’ 

ανεπιστροοφὼς ἔτι ἔγεις περί τὰ τῇδε ἈΠ ΟΝ 4.0] ι δι ὄ λου γί- 
Ὶ ὃ( ᾿ ᾿ ᾽ υ ἐ 

Ὁ ᾽ “ Α ε ᾽ 

νωμαι ταῖς ἐπιστολαῖς " εἰ δὲ δύνῃ ἑκάτερα ἐν ταὐτῷ, τὸν μὲν 

α τε οὖν τὸ πρῶτον ἐ 
᾿ " Μ κ [2 

οὐ περιττὸν ἡ γραφή, εἴτε τὸ δε: τερον, οὐχ ὀχληρὸν αὖθις ἡ 

ἐπιστολή. 

Οἶδα δέ σοι χαὶ ἕτερον πάθος, οὗ χαὶ αὐτὸς ἐπαισθ)άνομα!: 

ἴσως" ἀλλά με μὴ βάλοι βέλος βχσχανίας ἢ χαὶ νεμέσεως" τί 

ποτε τοῦτο; ἰδὼν τὸ νοητὸν χάλλος, τοῦ ἐν λόγοις καταπε- 
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» 

Χρρὴτ τον ἐχείνην ἔχων ἐμμέλειαν, τὴν ἐν φρόνηχας, χαὶ τὴν ἄρι 

τούτοις συνθήκην ἠθέτηχας ὅθεν ὡς περ ἐντυγχάνοντί σοι θεῷ, 

ὀχληρὸν ἄλλως δοχεῖ τὸ τῆς ἀηδόνος τερέτισμα " οὕτω δὴ χαὶ 

παντὸς λόγου μέλος πρὸς τὴν νοερὰν ἁρμονίαν, ἄμουσόν τι 

Ξ δοχεῖ χαὶ περίεργον: ἀλλ ἡμεῖς γε ἐχεῖνο μὲν τὸ ἀφανὲς χαὶ 

ὑπὲρ τὴν αἰσθητὴν ἁρμονίαν, καταμαντευόμεθα, ἣν δὲ βούλῃ, 

εἰκάζομεν " τὴν δ᾽ ἐμμελῆ τοῦ λόγου συνθήχην, ὥς περ αἱ υέ- 

λιτται τὰ χηρία ἔτι περιέπομέν τε χαὶ περιϊπτάμεθα, χαὶ ἦγα- 

πήσαμεν ἂν εἰ ἀπὸ τοῦ τῶν σωμάτων χάλλους εἰς τοῦτο ἀνα- 

βάντες ἐλήξαμεν- ἀλλὰ δέδικχ μὴ αὖθις ἐπὶ τὴν αἴσθησιν 

χαταρρέωμεν. 

Πῶς ἂν οὖν σοι καὶ τὸ ἡμέτερον γίνοιτο καὶ τὸ σὸν ἐχπλη- 

ροίη θεός; οἶδα ὡς εἰ χαὶ σύντονόν σοι τὸ πρὸς τὰ χρείττω 

τετάσθαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἄκαμπτον πάντη, οὐδ᾽ ἀμετάστροφον οὐ γὰρ 

ἐπιλέλησταί σοι μετὰ σώματος ὄντι ὁ νοῦς τοῦ δεσμοῦ ὅθεν 

οὐδὲ ἀκάματος τούτῳ ἡ δύναμις ἐπιστρέφει γοῦν καὶ δεῖταί 

τοῖος ἀναπαύσεως. Μὴ τοίνυν μὴ δὲ οὕτως ἠρεμείτω, ἀλλ᾽ ὑ- 

ποδεγέσθω τοῦτον ἡ πολλοστὴ θεωρία, τὰ ἐμὰ Ὑράμμκατα, ὥς 

ρ χῆποί τινες ἢ λειμῶνες, χἀντεῦθεν οὖν αὖθις ἀνιπτάσθω 
ἜΡΙΝ 

πρὸς τὸν θεόν" σὺ δέ μοι, ἣν βούλῃ, μὴ δὲ ἐπίστελλε, ἵνα υὴ 
- «ε Ἁ ’, ᾽ - ΤᾺ 

δὲ τοσοῦτον χαταθαίης, ἀλλ ἁπλῶς οὑτωσί, χαὶ ὶ ἀφελῶς, ὥς περ 
Α » 

βεοούλησαι, προσαγόρευς, ἀρκεῖ γὰρ ἡμῖν ἀντὶ πάντων χαὶ ῥῆμα 

σὸν χαὶ νεῦμα, καὶ τὸ ὅλως σε οἴεσθαι μεμνῆσθαι ἡμῶν. 

᾿Ανεπίγραφος. 

Θεῷ χαὶ ἀρχιξεράρχῃ τοιούτῳ θεοῦ τί ἄν τις προσαγάγοι 
" . Α " ᾽ ΓΞ “ κ 

ἐπάξιον; ὁ μὲν γὰρ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν πληροῖ χατὰ τὴν 

ἐχείνου φύσιν, σὺ δὲ πάντων τῶν ὄντων χαταπεφρόνηχας διὰ 

τὴν θείαν ἐντολήν πᾶν οὖν τὸ προσφερόμενον ἐχξίνῳ τε, χαὶ 
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τ -“ὕ- ᾿» 5 “οἍ , . 

σοὶ τῷ μετ᾽ ἐκεῖνον δεσπότῃ, ἀνάξιον βάντός δοχεῖ τῆς ὑπερ- 

φυοῦς μεγαλοπρεπείας ὑμῶν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ , μέχρι καὶ δού- 

λου μορφῆς ἑχυτὸν ἐταπείνωσε, σὺ δὲ ΜΕΤᾺ ἐχείνου γενό- 

ὑξενος τὴν ὑψοποιὸν ἠγάπησας μετριότητα, μὴ ἀπώσῃ ἣν προσά- 

γὼ σοι εὐτελεστάτην προσχγωγήν, ὥς περ οὐδὲ ἐκεῖνος τὰς 

αἰσθητὰς σπονδὰς χαὶ τὰ θύματα, χαὶ ἀντίδος τῶν μικρῶν τὰ 
᾽ἅ ὯΝ ᾽ , ᾽ " ΄ “ας ἀν ον Ἢ 

ὑεγάλα- ἀντιδώσεις δὲ οὐχ εὐ πόρῳ, οὐδὲ πλουσίῳ, ἀλλ᾽ ἀπο- 
᾽ ,ὔ .Ῥ » » --- ε ᾽ 

ρωτάτῳ ἀνδρί, χαὶ πτωχῷ ἐξ εὐπορίας πολλῆς, ὡς αὐτὸς ἐπί- 

στχοαχι ᾽]) δεσπότης υου. 

᾿ -- 

᾿ ᾿ ᾿ . ἕ -" ᾿ , “ . 
Ομνυμι τὴν πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν ἀγάπην, ὅτι πολλάκις 

τ ς στ ὰ ΠΠ, , "ὦ ἠγανάκτησα χατὰ τῶν ἀποχομιζόντων μοι γράμματα τ 
ΡΞ Ν δ... Ἶ- , .Δ ἐὰν 5 ἘΞ ΕΞΒΞ σου ψυχῆς, μὴ μέντοι βουλομένων ἀντισήχους ἐπιστολὰς χομί- 

κ " 

ζεσθαι παρ᾽ ἐμοῦ. Ἡμεῖς γάρ, εἰ καὶ τὸ κατὰ τὴν ἐνοῦσαν προ- 
, » “Ἄ4ἷ Ἁ 7ὔ ᾽ "5. “ὦν 

θυμίχν ὠφελεῖν τοὺς φίλους οὐκ ἔχομεν, ἀλλ οὖν τῆς ἐφ ἡμῖν 
’ 

ἐπὶ τὸ σπουδάζειν ὑπὲρ αὐτῶν δυνάμεως οὐκ ἠμελήσαμεν πώ- 

ποτε εἰ δὲ χαὶ π τερὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἔχω φροντίδος, ποσῳ 

! αἱ μν πὰ» »".».» -.,ἦ,» “' “5. ἐὰ"- γε περὶ σοῦ μᾶλλον τῆς φιλτάτης μοι χεφαλῆς; 

μΞ ἈΡΎΜΟΝ ὁπηνίκα δέξομαι παρὰ σοῦ γράμματα περὶ τ’ 
͵ ᾿ ᾳφ ἢ ΄ " ᾽ ᾿ ν 

σεωξ σου χχταδυσωποῦντα και αἀζιουντὰ με, αὐτικὰ πρ ᾳ 

Ἁ 

εὶ ΩΝ « ΝἝΝ 
“Ὁ, ΓΈ 

-. ἄτιστον ἡμῶν ἀφιχνηῦμαι βασιλέα, χαὶ ποτὲ μὲν τὴ 
, 

πρὸς ἐμέ σου ὑπαναγινώσχω τούτῳ ἐπιστολήν, ποτὲ δὲ τῷ ἐμῷ 

λόγῳ χὔδραι πρὸς τοὺς ὑπὲρ σοῦ λόγους, ἀναμιμνήσκων αὐτὸν 

τῶν πρὸς σὲ συνθηκῶν, καὶ ὡς σοὶ μὲν ὁ τῆς ὑποσχέσεως χρόνος 
“- 7 ᾿ ,ὔ δ ἃ ᾽ὕὔ Ω , ᾿ ᾽ υω 

πεπλήρωται, ἐχείνῳ δὲ ὁ τῇ παγγελίας ἀροσ ΑΚ, καὶ ὡς ὁεῦ 

; ᾿ , 

Ξ 
᾿ , , ᾿ Ὑ ᾿ κ 
ἀμφοτέρων τοὺς λύώγους χατὰ τὸν παρόγτα χαιρὸν ἐντελεῖς γε- 

οἱ τὴν εἰς τὴν ἐνεγχοῦσαν ἐπάνοδον" 
( ι. ΒΞ "“ ἢ: ’ὔ 

νέσῦαι, καὶ! συγχωρηθῆναι σοι 

ὁ δέ, τὰ πρῶτα υὲν ἀντέπιπε έ μοι τοῖς λόγοις, παγχάλεπον 

ξίνχι φάσχ ων ἀνθρώπου τυχεῖν χαταλλήλου τοῖς πράγυχσιν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Κ᾿. ν.}»; 

-- 
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ο7ὦὦᾷὶ , 

ὑποῖος, περὶ σοῦ δὴ λέγων, ἀχριοὴς ἐν πᾶσι καὶ δόκιμος εὕρη- 
τω ται. ᾿Επειθ᾽ ὕστερον πρᾳότερος ἐγεγόνει χαὶ αὐτοῖς δειχνύει τοῖς 

» “ δ 3 ὦ πράγμασιν, ὡς βούλεταί σε ἐπανελθεῖν" παντὸς γὰρ ἀποπειρᾶται 
εὖ ᾽ὔ ᾿ ᾿ -, “- Ν ᾽ 

ἀνδρὸς συνετοῦ, εἴπου εὕρῃ τινά, ᾧ τὴν τῶν δημοσίων ἀναθήσει 

ἀπαίτησιν" χαὶ οἴμχι τεύξεσθαί τινος, πολλοὺς γὰρ ἤδη ὁρῶ 
ι 

’ 

ἁπτομ. ἔνους τοῦ πράγμυτος, χαὶ οἷον πειρωμένους κχθάλλεσθαι 

τοῦ χρημνοῦ. 

-λτ ΕΥ̓ ΓΙ - ᾿ Ν »“ 9 θό ε 5 ΠΗ δι... 
Εὐὔελπις οὖν ἔσο, χαὶ θυμὸν ἔχε ἀγαῦον, ὡς ἐπανήζεις ἐπε 

τὴν ἐνεγχκοῦσαν ταχύ. 

9 

94. ᾿Ανεπίγραφος. 

Ι Ὁρᾷς ὅπω: ἐπαλλήλους σοι χαὶ πυχνὰς ποιοῦμαι τὰς ἀξιώσεις, 

ἔλτατε καὶ αὐ ματι πράττω δὲ τοῦτο, οὐ τοσοῦτον ῷ 0) »»} 
Ἃ } ὥ- Ὁ 

τοῖς: ἀξιοῦσί με χαριζόμενος, ὅσον ἐμαυτῷ ὑπόθεσιν ὁμιλίας τῆς “τοῦ 

πρὸς σὲ μνηστευόμενος, καὶ τόγε θαυμασιώτερον, ὅτι ὅπερ ἔδε: 

ποιεῖν τοὺς δεομένους τῆς σῆς ὙΨΑΝΝ περὶ τὴν ἐμὴν μεσι- 

τείχν, τοῦτο ἐγὼ ἐχείνοις ποιῶ" χαταδέομαι γὰρ χαὶ ἀντιθολῷ 

τούς γε πλείονας, ὅπως ἄν μοι πρὸς σὲ μεσίτῃ ἢ χαὶ διαλλαχτῇ 

χροήσωνται. Πλὴν μιὴ τοσοῦτόν με ἴσθι περὶ τὴν σὴν ἱερὰν Ψυγὴν 
χὺ : ὶ ν 

) 
» 

ῦντα - περὶ ἐχείνων ἣ σοι τὰς ἐπιστολὰς ποιοῦμαι, 

ἐπιδεῖν, ὅπερ σοί τε ῥᾷστον καὶ τῇ γέῶοι χὰ γνδυγεμθνι Καὶ ὁ 

οιούτων σου τῶν ὀμμάτων, οὐχ ἂν οἶμαι 

διδοίημεν χαὶ τὰ μείζονα, ἀλ- τ 

Δ εὐχερῆ σοι χαὶ ταῦτα τῷ τῆς ἀξιώσεως εἴδει διχτιθέμεθα. 

90. [Τῷ χριτὴ τοῦ Αἰγαίου 1] 

Αδυδηνὸς μὲν οὐχ εἰμί, φίλτατε ἀδελφέ, μὴ δὲ εἴην διὰ 
“ΧΌΟΟΙΙ [ . . ) Σ ὃς ὲ Ὁ ! ὩΝΝ ὑδὲ Ἶτ λόεςε πχροιμ χ) χαὶ τὸ ὄξινον ἐπ τιφόρηυα, ὡς περ ουὸξ αλὸς, « ᾿ὖσ - 
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οὐδὲ ᾿Αθηναῖος, οὐδὲ Αἰγύπτιος, οὐδέ σου τὸ Αἰγαῖον ἐπίσταμχ! 

πέλαγος, ἀλλ᾽ Ἰκίκε ἑτέρας ἔφυν πόλεως ἢ τῆς τοῦ Βύ ζχντος" 

οἱ χίχις, πάσαις δὲ κώμαις, πάσαις δὲ εἰσποιοῦμαι δὲ πάσχι: μὲν 
᾿ ν᾽ “- 

πόλεσι, πᾶσι δὲ βπνάς. χαὶ οἰχειοῦταί ! με, ὥς περ τὸν ποιητήν, 
ε νῦν μὲν ἡ Χίος, νῦν δὲ ἡ Σάμος, νῦν δὲ ἄλλο τι χωρίον τῶν Εὐ- 

ο“- 

ρωπ ταίων, ἢ τῶν ᾿Ασιχνῶν, χαί μξ προῖς πτῶσιν αὐτῶν ὥς πξρ οἰχι- 

,ὔ “ἃ » ἣΝ 2 »- ᾿ 

στήν, ἢ πολιοῦχόν τινα, νῦν υἱὲν χατ ἄνδρα ἕχαστος, νῦν δὲ 
Ἁ , Ὁ ,. Ὁ “ , ᾿ , Α .] 

χατὰ πόλιν ἕχαστοι, ἢ ὁμοῦ τι σύμπαντες" δύνχμαι δὲ παρὰ 

πᾶτιν, ὁπόσα ὑμεῖς χατὰ μέρος, χαὶ ἵνά τι σεμνολογήσωμαι, 

οὐχ εἰς ὀφρῦν δὲ γὼ τὸν λό" χλλ εἰς ἤθους γρηστότητ ὑχ εἰς ὀφρῦν ΒΡΈΆΞΡΗ τὸν λόγον, ἀλλ εἰς ἤθους ἀὐλδρήρς 

ἄρχων ἀρχόντων εἰμί. Καὶ ὥς περ οἱ φιλόσοφοι τὴν ἀργιτεχτο- 

νιχὴν ἐπιστήμην ἐπὶ τοῖς πολιτιχοῖς λάϊσᾳ : Εὐφίκιν ἐπς τρε 
ἮΝ ᾽ 

εἰς παράδειγμα, ἑτέραις τέχναις χελευομένην καὶ ἐπιτάττουσαν, 
[7 ι Ἁ ’ὔ ὅν, ἐπ ’ 

οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς γίνομαι" πλὴν τοσούτῳ δι (φέρω τοῦ ἀξιόώ- 
2 » » , ᾽ δ... δὰ - ; Α “ . 

ὑχτος, ὅτι οὐχ ἐπιτάττω, ἀλλ ἀξιῶ" ὥς περ δὴ χαὶ νῦν περὶ 

τοῦ τὴν ἐπιστολὴν δόντος ποιοῦμαι πρὸς σέ᾽ ἐπιξενοῖ γόρ με 
τε , ᾽ ᾿ »Ἂ , ς ε “ 

χαὶ οὗτος, μόνον οὐ τὸν παῖδα χχτακόψας ἧς περ ὁ μῦθος ἔχει 

περὶ τοῦ Πέλοπος, ἀλλά μοι τοὺς ἀχριθεστάτου:ς τῶν φίλων εἰς 

χοινὴν συμπχραθέμενος ἐχλιπάρησιν, 

Βούλεται δὲ τοσοῦτον αὐτῷ παρ᾽ ἐμοῦ γενέσθαι, ὥςτε γνῶ- 
7 ο᾽ “- “- ᾿ ., ’ὔ , ᾽ - 

ναί σε ὅτι τε φιλῶ τοῦτον, καὶ ὅτι βούλομαι γενέσθαι τι αὐτῷ 

ἀγαθόν. Τοῦτο οὖν αὐτὸ παρ᾽ ἐμοῦ ἔχε μαθών εἰ γὰρ καὶ 

τοῖς μὴ ἀξιώσχσιν ὀφείλω τὸ πρᾶγμα, πῶς ἂν τῷ ἀνδρὶ ἀπαρ- 

γνήσωμαι, τοσοῦτον χαὶ διὰ τοσούτων με εἰς ἡμλανῦρον τίαν ἑλ- 

χύσαντι; ἄλλως τε δὲ οὐδὲ μέγα τί μοι δοχεῖ τὸ ἀξιούμενον 
᾿ ΄ ᾽, ᾿ Ἁ ““ ᾽ 7 ἤ ᾽ ΕΠ 

χαὶ ὑπέρσεμνον, καὶ διὰ ταῦτα εὐθέως: χατένευσχ᾽ εἰ δ᾽ ἴσω; 
“ἃ 

λανθάνει με μέγιστον ὄν, αὐτὸς ἂν ἐνδείξαιο, τὸν ἄνδρα οἰχειω- 
’ “- .] ᾽ 

σημξνος, τοῦτο γαρ αοτῷ 
-»-“ρ- Ψ κ Ἁ ’ 

τῆς ἀξιώσεως τὸ χεφάλαιον. 
᾿ 
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96. ᾿Ανεπίγραφος. 

Στρουϑὸς παραχεχινημένος, ὅ φασι, τὸν ἀστράγαλον πειρᾶται 
᾿ ν 

ὑπαλείφειν τὸν ὑγιῆ εἰ δὲ μὴ παντάπασι μὴ προσήκων ἡμῖν 

ὁ δημώδης λόγος, ἀλλὰ χωλὼ υὲν ἄμ. Ῥω ἐγώ τε χαὶ σύ, οὐ 

μεῖον ἅτερος θατέρου τήν γε τοῦ μονοπροσώπου χωλείαν" σὺ 
’ 

δὲ ἘΡ υὑᾶλλον δὰ ς, ὡς ἄρτι σοι πρώτως τοῦ ῥεύματος χαταρ- 

Ἣν ξύσαντος, ἢ τὸ μὲν ῥεῦμα ἄνωθεν ἔχει σοι τῆς ῥύμης τὸ ἐν- 

ὲ " 

' 

δόσιμον, πλημμυρεῖ δὲ νῦν ἐπὲ πλέον σοι χαὶ ῥοχθεῖ τρχχυτέρῳ 

τῷ κύματι" χαὶ ὁ μὴ πάλαι πρὸς τὴν τρικυμίαν ἀρχῶν, νῦν 

ὑπέραντλος ταῖς πολυχυμίαις γενόμενος, πῶς ἂν ἐξαρχέσε!} ἐν Γ - ν μ. “- εἰ νοΙ ΓΕΥ Ὁ) πως σα Ὡ- ϊ (εσ[ε ᾿ 

ΓΙ Α εἴποιμι ἂν ὑπὲρ σοῦ; 
5 ᾿Αλλ ὦ γενναῖε, πολλῶν ὑετ΄ ἄλλων χαὶ ἐπιχουφιζέτω σοι τὸ 

δεινὸν ἡ χοινωνίχ τῇς συμφορᾶς" πεπτώχασι χαὶ Πάτροχλοι, 

σοῦ χρείττους ἴσως χαὶ τὴν χεῖρα καὶ τὴν λοιπὴν γενναιότητα 

εἰ δὲ πάλαι μὲν ἡ τοῦ ἔτους περίοδος τὸ ἱερὸν ἐν Δελφοῖς ἔλαιον 

ἔλχττον ἐξανήλισχεν, ἡ αὐτὴ δὲ νῦν περιφορὰ πλείονα τὴν 

δαπάνην ἐπιζητεῖ, θαυμάζειν οὐ χρή" ἔστι γάρ τις χύχλος ἐν 

ἀριθμοῖς ἀποχχαταστατικὸς χαὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρων, καὶ ἐπανε- 

λήλυθεν ἡ ἀρχαία περίοδος" ἀλλ᾽ ἐλάττω ξύμπαντα ταῦτα, ὥς 

χ προσθήχῃ παραμυθήσασθαι. 
ἐ 

ἄς , 
Ἵ ε 
ῃ ὲ 

Ὁ ἧς αὐτῆς σοι κείμενος χλίνης χαὶ τῇ 
΄“- 

τὸν» αὐτῇ ἀλγηδόνι τῆς χαρδίας ἐγκαρτερῶν; τί τοίνυν ἄλλο, 

ἔλαττον μὲν τοῦ ἐμοῦ συμπ τώματος φροντιῷῶ, τὴν δὲ σὴν πει- 

ράσομαι νόσον ἰάσχσθαι; ἐπεὶ χαὶ τί: μοί ἐστιν ἐν γειτόνων 
ἐ 

ἀχριοῶς τὼ πόδε χωλός, ἐμὲ δὲ τοὺς δαχτύλους μαλακιῶντα 

προθυμεῖται ἰάσασθαι" ἔχω γοῦν ἐγγύθεν τὴν φύσιν τοῦ πα"α- μ Ἀγ Ὺ ἐφ, ' 
κ᾿ ς 

δείγματος, ἀλλὰ δέδοικα μή, ὥς περ οὗτος μάτην μου τοὺς 

πόδας χαταδεσμεῖ, οὕτως δή σοι χἀγὼ τὸ ἀκεσώδυνον ψεύσωμαι " 
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᾿ ε ..4 »»“ ἐΌΨι «Ὁ» ἀλλ ἰτέον, χαὶ πειρατέον, καὶ πάντα μοι ποιὴτ ἐον ὑπὲρ τῆς 

δεσποτικῆς χεφαλῆς. 

97. [Τῷ μαγίστρῳ Μιχαήλι. 

Φίλτατέ μοι πάντων ἀνδρῶν χαὶ συνετώτατε μάγιστρς, ὅτε 

σου τὰς ἐπιστολὰς εἰς χεῖρχς λάθω χαὶ γνῷ δί αὐτῶν τὸ χα- 

ταφλέγον πῦρ τὴν ψυχήν σου, οὐκ ἔχω τι δράσω, ἣ τίνα σοι 

προσάξω παραμυθίαν - ὃ γοῦν ἐπὶ τῇ ἐμῇ δυνάμει καὶ προθυμίᾳ 

τίν, αὐτίκα εἰς ὑπόμνησιν ἄγω τὸν φιλάνθρωπον ἡμῶν θασι- 

α, ὧν τ πέπονθας, χαὶ ὧν αὐτό: σοι χατεπ ἡγγείλατο, χαὶ 

εὑρίσχω τοῦτον χοινωνύν σοι τῶν παθημάτων χαὶ τοῖς σοῖ: χα- 

κοῖς ἐπισχετλιάζοντα, χαὶ πολλάχις τό, ὁ χῦρ Μιχαήλ μου, ἐπι- 

ρωνοῦντα χαὶ προστιθέντα ἅπερ σοι γέγραφα. 

Καὶ οἶδας ὅτι ὁ δεόμενος βασιλέως, ἐπειδὰν τοιούτων ἀχούσῃ 

λόγων, προσχυνεῖ βχθὺ καὶ ἀφίσταται τῆς δεήσεως, ἵνα υὴ 

φορτιχὸς δόξη χαὶ ὀχληρός, καὶ παρὸ οξύνῃ μᾶλλον τὴν τοῦ βχ- 

σιλέως ψυχήν] οὐ γὰρ τῆς ἐμῆς γλώττης φείδομαι, ἀλλά σοι φ. 211". 
Α , 5 7 5 -“ ᾽ ’ 

τοὺς λόγους ἐν κρίσει οἰκονομῶ " τὸ δὲ χατελθεῖν σς εἰς πύλας 
᾽ ῃ: , ΜῈ “ Αἵ δόξῃ Υ.. “ΙΝ » 

ἰχθησόμενον, ἵνα μὴ δόξη ψονήμεγον πλήρωσις ἀξιώσεως, οὔτε 
3 7 3 ᾽ ᾿ 4 

ἠξίωσα, οὔτε ἀξιώσω ποτέ, ἕξομαι δὲ τῶν πρώτων αἰτήσεω 

μέχρις ἂν δῷ θεὸς χρηστὸν ἀποτέλεσμ 

98, Ε βέσετη: ..:-....:]} 

Μὴ ὑπολάθῃς, χρυσέ μου βέστα, ὅτι παρόντα μὲν ἠγάπων 

καὶ πάντα τρόπο σοι συνηγωνιζόμην, ἀπόντος δὲ χατωλιγώ- 

ρησα" μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ προστέθεικα τῇ πρὸς σέ μου φιλίᾳ" 

ἀλλὰ νῦν πᾶσα φίλου παρρησία ἰσχνόφωνός πω: τοῖς φιλουμέ- 
ὃν -“ ; “» -“ , διὰ τὴν πολλὴν τῶν πραγμάτων, ἵν᾽ οὕτως εἴπω 

"-᾿ ’ ΄ ᾿ “- ᾿ ἢ 

χαὶ τὴν τοῦ φιλανθρώπου βχσιλέως ἡμῶν περὶ πάντα 
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᾿ » ͵ 

αὐνβουθη χαὶ ὀξύτητα. Πλὴν ἡμεῖς τὸ ἡμέτερον ποιεῖν οὐχ ὀχνοῦ- 
οἷ ε "» “γ Ὁ» 

μεν, χαὶ οἶμαι ὡς χατὰ τὸν ἐνεστῶτα χαιρὸν ἕξεις τὸ τέλος 

τῆς ἐπ ΘΗΝ σου, χαὶ θεάσῃ χαὶ τὴν βασιλεύουσαν χαὶ τὸν 

χαοιλεύοντα. το 

Περὶ δὲ τοῦ τὸ γράμμα ἐπιδόντος σοι εὐγνώμονος δούλου σου 

χαὶ νοταοίου, καὶ αὖθις ἀξιοῦμεν συγχωρῆσαι τούτῳ τὴν εἰς 

τὴν Πόλιν ὁδόν: ἡ γάρ τοι μήτηρ αὐτοῦ πολλάκις μὲν ἀπέ- 

θχνεν, ἵν οὕτως εἴπω, τοσχυτάχις δὲ ἀνέζησς δὲ αὐτόν, ἐπιθυμεῖ 

γοῦν ὁμοῦ τε τοῦτον ἰδεῖν, χχὶ ἀποθανεῖν - πλὴν εἴ σοι, ἄλλως 

δοχεῖ, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, χαὶ χρατείτω τὸ δόξαν σοι. 

ἔσθι δὲ ὡς οὐκ ἐπχύσχτο ὁ τοιοῦτος νοτάριος γράμματα πρός 

με πέμπων, τὴν σὴν φιλάγαθον γνώμην διχχηρύττοντα χαὶ 

μεγαλύνοντα τὸ πρὸς αὐτόν σου ἔλεος καὶ τὴν συμπάθειαν" διὰ 
ΒΡ. ἢ εἰς αὐτόν σου διαθέσει, ἵν ἐπὶ πλέο « ταῦτα πρόσθες ἐπὶ τ 

τοῦτον ποιήσῃς εὐγνωμονέστερον. 

99. ᾿Ανεπίγραφος. 

- Α ᾽ -- Ὁ Ἁ “Ὁ Α 

Πᾶσι μὲν αἰτοῦσι δεῖ προσέχειν τὺν νοῦν χαὶ χατὰ τὸ δυνχ- 
δ .- Ἂ - - -“᾿ , 5 Ὑ, καὶ } 

τὸν βοηθεῖν, μάλιστα δὲ τοῖς πολλῶν μέν ποτε εὐπορήσασι, χαὶ 
᾽ “ ᾿ ᾽ , ᾿ ν δ ; . ἰς δόξαν ἐπανεληλυθόσι ἀρῶν καὶ λαμπρότητα, διὰ δὲ τὸν 

, Π 

εξ 

᾿ -. Π Α ς μ » 

θεὸν ἐξζχπορήσχσι χα πτωχεύ σασι, καὶ εἰς τὰς ἡμετέρας ἀφο- 

ὶ 

ἰάσιος τὴν ἀγετὴν χῦρ Μιχαὴλ ὁ ποτὲ βέατης " 
ΓΑ͂Ν 

οὗτος γάρ, ὡς οἶδας, ἀντὶ βαθέος πλούτου χαὶ περιουσίας πολ-- 

ἑχυτὸν πενέστχτον πάνυ χατέχλεισε, τοῦ ."} ἐ .ν » {η δον ψν Ξ ο « δὰ Ω τὶ 
Ὁ 

«- [ὩΣ « 

Μωροχαρζά ἄνου μὲν λεγόμενον, τοπίων δέ τινων εὐποροῦν ὀλίγων, 

ἀφ᾽ ὧν οἱ ἐκεῖσε ἀσχοῦντες τρέφονται μοναγοί. ᾿Αλλ ἡ τοῦ 

χρόνου πε ἱτροπὴ ἰσχύει χαὶ χατ' αὐτῶν, χαὶ προφάσει χλασμο- 
.} 

τικῆς τινος γῆς τὰ παρὰ τῆς μονῆς ἀνέχαθεν δεσποζόμενα, 
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Ἂλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ σὴ λογιότης χαὶ "φὴρβάφυθία τῇ περὶ τού- 

των ὑποθέσει ἐφέστηχε, τὸ μέν τ', καὶ δι τὴν τοῦ διχαίου 
δὶ Ὁ ὁ δέ, χαὶ δι᾿ ἡμᾶς, χά ὡν “Δ “ Υ -" 
ῥοπὴν, τὸ ὁέε, χαὶ ὃν ἡμᾶς ᾿ἀρεήνα τῇ τοῦ Μωρογαρίάνου μονῇ 

τὸ ἀνενόχλητον καὶ βμμμᾷ ί, μὴ ὀχληθείη περὶ τούτου 

τοῦ μέρους ὁ βέστης, μὴ δὲ πρὸς οἷς ἀφῃρέθη, πολλοῖς οὖσ! μἘρ20: ΞστΏςξ, 9. προ ς ΦΏΉΡΞἼη, π 5. 9.0, 

χαὶ αὐτὴν τὴν ΩΣ ἄμρυ δον χαλύθην, καὶ δυνηθείη 
Γ ’ὔ ᾿ ΄ὔ ,ὔ ΄“-- Ὁ: ᾿ ὥΖ “ ΝΥ ι ᾿᾿ἫἿὟΝΕ 

ὁ δαίμων κατὰ τῆς τούτου ψυχῆς. Πεπληροφόρησο γὰρ ὅτι 
᾿ 

μισθός σοι περὶ τούτου πολὺς παρὰ τῷ θεῷ ἀποχείσεται. 

γ κι ἀἁ ΄ ἈΨΡΌΝ 100. [Τῷ βεστάρχη ... .] 

Χρυσέ μου βεστάρχα, ὁ διοικητὴς οὗτος πρωτόζευχτός ἐστι 

πῶλος εἰς τὰς ἀπαιτήσεις, νῦν γὰρ πρώτως ὑπὸ τῷ ἅρματι 

τῶν εἰσπράξεων γέγονε᾽ δεῖται οὖν ἡνιόχου ἀχριδοῦς τε χαὶ 

ἐπιστήμονος, ἐξ αὐτῆς ἀφετηρίας ἡνιοχήσοντος τοῦτον χαὶ ἐπὶ 

τὸν ἀνψήδως χατευθυνοῦντος" ἀρτιμαθὴς γὰρ ὧν τοῦ δημο- 
᾽ 

σιχοῦ δρόμο , δέδοικε τὰς ὑπερδρομὰς χα! παρατροπᾶς. ᾿Επίθες 

οὖν αὐτῷ καὶ σὺ τὴν ἡνίαν, χαὶ μήτε ἐνδώσει: ς αὐτῷ τὸν χα 

’ 

ΑἉ [4 Ε ,ὔ [γ Ἂ , , 

λινὸν ὥς τε ἄτακτα φέρεσθαι, μήτε, ἴα πάντη σς θεχτοοχοπήσω, 

ἀνείρξῃς αὐτὸν χαὶ ἀποστενώσ Ὡς, ὥςτε παρεγκλινῆ ποιῆσαι καὶ 
΄ , , ᾿ Ὃ ΕΣ -“ω» Ἀ ε ’ ιν 

ἑτερόγναθον- μὴ τοίνυν ἐπιοχρήσῃς αὐτῷ τὸν ῥυμόν, ἀλλὰ 
τα , ᾿ . Ἵ “ ν ὖν ᾿ 4 ε ΝΥΝ ᾽ ᾿Ξ 

συνεςζευγμένον καὶ ἀπόλυτον στήσας, τὸ μέν, ὑποὸδίδου αὐτῷ 
4 πὸ ᾿ ΄ ; ’ 

τὴν ἡνίαν, τὸ δέ, ἀνάχοπτε. 

101. ᾿Ανεπίγραφος. 

Γλυχεῖά σου ἡ ἐπιστολή, με χαθ᾽ ὑπεροχὴν γλυχερωτέρχ 

κηρίου καὶ μέλιτος" ἀλλ᾽ ἐμοὶ τὰ μὲν χείλη ἐγλύκανε, τὴν 
δὲν νἣ ᾿» - » ᾽ “ , 

ὃ ὑπερῴην οὐκ ἐγλύχκανεν, οὐδὲ ἐστάλαξεν ἐν τῇ χαρδίο, μου 
- , [2 Ν ᾿ “ , 

γλυχασμόν τινα, ὥς τε δύνχσθχ!, πεισθῆνα!: σοί ποτε ὅτι! σωῆή- 
ὮΝ "Ὁ ᾿ , ᾿ . ι ᾿ .. , , « 

σομα! διχτρίοων ἐν πόλει. Οἱ γὰρ περ! τὸν δίωσεχ κα! οὃς 
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εἰς παράδε ειγμα τέθειχάς μοι, παρ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ τὰς προστα- 
9 

σίχς ἐνεχειρίσθησαν, χαὶ εἶχον ἀπολογίαν τῶν πράξεων, τὴν τοῦ 

θεοῦ πρόσταξιν᾽ ἐγὼ δὲ τί ἀπολογήσομαι ἡ ἐπιτρχπεὶς διοί- 

χῆσιν χοσμιχήν; 

Οὐκ ἀναπαύσομαι τοίνυν ποτέ, μέχρις ἂν τῆς ἐνταῦθα πέδης 

τοὺς πόδας ἐλευθερώσας, πρὸς τὸ θεῖον ὄρος δραμοῦμαι τὸν 

Οἴλυμπον. 

“ΕΑ ᾿Ανεπίγραφος. 

Εἰ μὲν ὑγίχινες, βελτίστη ψυχή, ἐγεγόνει ἄν σοι καὶ τὸ γραμ- 

, ΄ ἀρ “ " , ᾽ " 

μάτιον ὁποῖον ἂν ἐρρωμένου σώματος ἀναλαμθάνῃ ψυχή᾽ ἐπεὶ 

δέ σοι ὥς περ ἀχούω, ἡ σύντροφος ἀρρωστία ἐπίτασιν προσειλή- 

φει χαχώσεως, ἵνα μὴ παρὰ τὸν εἰχότα λόγον χαὶ τὴν τέχνην 

ποιοίημεν, ἐν οὐ καιρῷ ἐφιέντες τῇ γλώσσῃ χαὶ ἁθρυνόμινοι 

οὐδὲν δέον, ὥς περ ὁ ᾿Ισοχράτης ἐν δυσχερείαις πραγμάτων τῇ 
᾿ . , - Ξ, ἦ Α ᾿ β ΕΣ ΓΕ ΜΡΣ ε , ᾿ 5 - 

περὶ τὸν λόγον ἀγλαΐχ χρώμενος, ἁπλῶς οὑτωσὶ καὶ ἀφελῶς 

χαὶ συντετμημένως, χαὶ γράφω χαὶ ἀξιῶ ὁ Νιχαεὺς οὗτος ἐμός 

ἐστι, χαὶ ἐλέει τοῦτον δι ἐμέ. 

103. Τῷ πραίτορι Πελοποννήσου χαὶ Ἑλλάδος 

τῷ Νικηφορίτζη. 

Ὃ θεοφιλέστατο: Βεσαίνης ἐπίσχοπος, λογιώτατε χαὶ λαμπρό- 
᾿ « 3 ’, ; “- 

τατε, ἔστι μὲν ὡς ἀπεδείχθη πτωχὸς χαὶ συμπτώχου ἐπισχοπῆς 
Α 

-- ἘΣ » - :75:- δὲ ̓ ὴ “-- “ “ - Ἂν ῇ ΄ 
ὡ͵ τ ρξ' ρ7:, συγοφάντειτν ναὶ [- 0 Ι 1.6 μεγιστα, ΟΥε το αν ουσῖιος, 

ὅς- ᾿ Γ “ Ἁ ἂν Υ “- ᾿] 

χαὶ ὅτι θρόνου εὐδαίμονος. Τοῦ μὲν οὖν χρημάτων πολλῶν μὴ 

εὐπορεῖν γέγονεν ἐνταῦθα δοχιμασία σαφὴς χαὶ ἔλεγχος προ- εὐποῦξυ γΞΥ Ὁ μια φηΞ ( ξ ΡΝ 5. πρ 

᾿ 4 “- , " 

φανής, περι δὲ τῆς εὐδαιμονίας τῆς λαχούσης τοῦτον ἐπισχο- 

τ: 
᾿ ᾿ κ᾿ - καὶ ξ ᾿ φρ ἜΞῸΙ Δ ΒΑ. 

αὐτὸς σὺ χριτὴς καὶ ἐξεταστῆς χάθησαι. 
᾿.} 
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Τέως μὲν οὖν ἐν οἷς ἀτυχεῖ, εὐτυχεῖ, βχσιλέων καὶ δημο- 
-»"» ’ 

ϑεσίου δέ μδρογοόνων αὐτῷ, χαὶ ἀντιθέτων ὄντων περὶ τοῦ πλείο- 
ΕΣ ς 

νος" εἴτε γὰρ νιχάσοι ταῖς ψήφοις, ἡ εὐδοκί!κησις ἄρρῆτος, 
" ᾿ “- , “Ὁ . , 

ἐχράτησε γϑϑ τῶν χρειττονῶν " εἴτε τὴν ἡττῶσαν απευξγλοιτο, 

,ὔ » 3 Ἁ "- ᾽ "ὦ -“ .»ν [χ Μ 

πάλιν χατ αὐτὸ τοῦτο εὐδοχιμεῖ, ὅτι θεοῖς, ἕν οὕτω: εἴπω, 
-» Α ᾽ » “ -} ΦΔΥᾺ Α 

ξυμοέξόληται, χὰάν τῇ ξυμθολῇ τὸ ἥττον ἔσχηκεν, ὁ ὥς περ ὃ Ιχχὼς 

πάλαι ἀγγέλῳ προσπαλαίσας ἢ θεῷ ἥττηται, χαὶ τὰ ξύμθολχ 

φέρει τῆς ἡττωμένης γενέσεως, ἀποκναισθεὶς τὸν μηρὸν χαὶ οἷον 

ἀποναρχήσας. 

᾿Αλλὰ τὸ τῆς χαμήλου παίγνιον, θάνατος ὄνου ἐστί, φησὶν 

ὃ δημώδης λόγος, καὶ δέδοιχα μὴ ταὐτὸ πάθοι χαὶ οὗτος, χαὶ 

ταῦτα οὐχ ὧν ὀρεσίφοιτος, οἷος ὁ τοῦ ᾿Ιὧο ἀτίθασσος, φωνὴν 

φορολόγου μὴ ἀχούων, ἀλλὰ πολιτιχός, χαὶ τὶ 

καὶ πολλοῖς φορολόγοις ἐχχείμενος. 

ὋὉ μὲν οὖν πολλοὺς ἐνδεδυμένος χιτῶνας, οὐκ ἂν εὐθὺς τὰς 

σόρχλας διασπαρεί ίη τῷ λέοντι, ὁ δὲ ὑφ᾽ ἑνὲ χαὶ ταῦτα λεπτῷ 

συγὰξ ἐχαλυμμένος, εὐθὺς τῶν ὀνύχων τὰς ἀμυχὰς ἐντυπωθείη 

τοῖς μέλεσιν. ἾΑρ οὖν οὐχὶ μονοχίτων τρόπον τινὰ χαὶ ὁ τῆς 

Βεσχίνης ἐπίσχοπος, βραχεῖαν ἔχων περ οἰοολήν, χαὶ ταύτην ἀναγ- 

χαιοτάτην, εἶτα δὴ χαὶ περὶ αὐτῆς Ἰοϊ δύνόθον; 

Εἴ τίς σοι λόγος διχαιοσύνης, 1 πρὸς δὲ καὶ φιλανθρωπί ας, γὙε- 
“ », ὦ, τ » - « ᾽ » 

γοῦ τῷ ἀνδρὶ οἷος ἐκεῖνος ὁ ἐκ Σαμαρείας τῷ χα ταὐχίνοντι ἐξ 

᾿ἱερουσαλὴμ. εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιπεπτωχότι τοσοῦτον 
; ᾿ , , ᾿ " , ὃ -" ᾿ » ῃ 

δέ ὕοι ἐχείνου ὁτένεγχαι, ὑ»ἢ ἀναμείνῃς περι υθῶνχι τὸν ἄν οω- 
Π ἢ , ᾿ Α “Ὁ Ε 

πον γχὶ περιτεθῆνχι πληγάς" τί γὰρ τούτῳ μετὰ τχῦτα οἱ 
) ᾿ 4 ΝΜ ᾿ ἐ 4 ι 

χατάδεσμοι χαὶ τὰ ἔλαιχ, καὶ ἡ καινὴ παρχχαταθήχη χαὶ τῶν 
δύ Ἂν ι . ᾽ ι Ἴν» - ΄΄ 
δύο Διαθηχῶν τὰ αἰνίγματα; οὐ γὰρ ἕξεις σὺ ᾧ παραθήσεις, 

4 ἡ : -ο , μΞΞ " , ΠῚ ᾿ 

οὐδὲ ἀναθεῖνχι ἐπὶ τῶν ὠμῶν δυνήσῃ, χέχλεισται γὰρ “δὴ τὰ 
᾿ ᾿ σ΄“ ᾿ ι ;» , 

σεμνὰ ἐχεῖνα χαὶ πράγματα χαὶ ὀνόματα. 

Τί οὖν ᾧ περισώσεις τὸν ἄνδρα; ἀπόντηστον ἀπὸ τῶν“ ὑψη- 
- . “« ἂν , 

λῶν χαταθχίνουτι, χαὶ γενοῦ σύμμαχος αὐτῷ, ἢ πρόμαχος γεν- 
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ναιότατος, χαὶ μὴ ἐάσης ληστριχῷ συντάγμαχτι ἐμπεσεῖν τὸ 
Α 

γὰρ πλεῖον τοῦ ἀντιθέτου μέρος φιλάνθρωπον " εἴ γε βάσις 

ἐλέους ὁ βασιλεύων πλρραρναποὴ χὰν οὐχ ἔστιν ἄλλως 

πειραθῆναι τὸν ἄνθρωπον, σὺ δὲ ἀλλὰ μὴ ἅψῃ τῶν ὀστῶν 

αὐτοῦ, ἢ μᾶλλον μὴ ἐάσῃς ἅψασθαι τούτου τὸν πειραστήν᾽" ἢ 
Ἀ 

γὰρ ἂν εἰς προσωπόν σε εὐλογήσ σῃ, ἵνχ χαὶ ἑτεροίως εἴπω τὸ 

δύσφημον, οὐ μέλει δὲ αὐτῷ τοῦ ὑστέρ υ χρηυατισμοῦ χαὶ τοῦ 
»-» 

ἵνα ἀναφανῇ δίκαιος. ᾿Αντιτάχθητι γοῦν τοῖς ἐπ᾽ αὐτὸν ἱππεῦσι, 
ν ᾽ ᾿ 

χαὶ στῆσον τὸν ἥλιον χατὰ Γχοχὼθ χαὶ τὴν σελήνην χατὰ 
κά - 4. δ. 

φάραγγα, μᾶλλον δὲ ἐπίταξον τοῖς ἀνέμοις υυὴἡ ἐπεισπνεῦσαι 
ἰ 

τῇ τούτου ἐπισχοπῇ, ἴγα μὴ ἄλλος ἐπὶ ἄλλῳ τῶν πονηρῶν ἀγγέ- 

λων προτρέχῃ καὶ ἐπιτρέχῃ ἀπαγγέλλων αὐτῷ τὰ δεινότατα. 

Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοι; τῶν δικαστῶν ἢ χεὶρ λῆμμα διδοῦσα 

δεδύνηται, ἢ δάκρυον ῥέον ἐχ βλεφάρων πολύ, παρὰ δέ σοι ὁ 

γενναῖος λόγος ἀρκεῖ. Εἰ μὲν οὖν ἡ ἐπιστολὴ ἐχ τῶν πηγῶν 

ἐχείνων οἵων ἐρᾷς, ἐπίρανόν τι φιλανθρωπίας τῷ ἐπισχόπῳ, εἰ ἐἰνοὲ 5) 

αὐχμώδης χαὶ οὐ διολισθαίνουσα λείως εἰς τὴν ψυχήν, ἔστω 
Ὁ ε 

δὴ χαὶ τοῦτο ἀτύχημα τῷ ἀνδρί, ὅτ' οὕτως αὐτῷ ἡ ΣΡ Ἢ 
ἐ 

τεθε μάτισται, μήτε ἐμὲ λέγειν περὶ τούτου θελκτήο ο'α, μῆτε 

ἀδέως τὰ λεγόμενα δέχεσθαι. 

104. Πρὸς τὸν Βασιλέα τὸν Δούχαν. 

Τῷ ἀηττήτῳ χαὶ ὑπ σὶ τερμεγέθει χαὶ φοθερῷ τὴν ἠχὴν λέοντ', 

τῷ βασιλεῖ χαὶ δεσπότῃ μου ἰχθύχς ἀφώνους ὁ δοῦλός σου πέ- 
, ς ᾿ “- 

πομῳχ, τῷ μόνῳ καὶ ἑνὶ καὶ μονάρχη, τέσσαρας, ὥα καὶ τῶν 
“ ἊΡ ᾽ - ε ἂν ᾽ , 

τεσσάρων ἄρξῃς τῆς οἰκουμένης μερῶν" οἱ δὲ ἰχθύες χαὶ πο- 
, ,ὔ 

τάμιον χαὶ θαλάσσιοι, ὕνγα χαὶ θχλάσσης συμπάσης βασιλεύσῃς 
᾿ μεν . νι Ῥ- -᾿Ἔ Α ἂν -«“ " , Ἶ 

χαὶ ποταμῶν" ἀπὸ δὲ τῶν καθαρῶν τὸ δῶρον, ἕνα ἀναιμάχτως 

εὐϑθρμῖν τὰ υκοὶ τὴν κλῆσιν, ἵνα χαὶ ὁ ἊΨ ἀληθὴς ἢ ξ 

σύμοολα,; ὁρᾷς τὰ σημεῖχ σχφῆ; Καὶ φάὰ (γοι μὲν αὐτὰ λέων, 



ἘΠ ΡΣ Π Ὅλ Χ ῊΝ 947 
"- 

συμφάγοι δὲ καὶ σχῦμνος λέοντος, καὶ πρὸς τούτῳ ἡ λέχινχ΄ 

ἀλλ᾽ ἑρμίήνευσον τῇ δεσποίνῃ τὸ ὄνομα, ἕνα μὴ κακίσοι τὸν 

λόγον, ἣν ἀντὶ πάντων χαὶ ὑπὲρ πάντων ἐχτησάμην ἐγὼ χαὶ 

εὐεργέτιν καὶ βασιλίδα, εἴπω καὶ τὸ ἀπόρρητον, καὶ ἀνεψιάν᾽ 

εἰ δὲ τολμηρὰ ἡ φωνή, τέμς τὴν γλῶτταν ἡ τῶν ἐμῶν λόγων ἴω ϊ Ἢρ , ἢ Υ̓ ἢ, μξ Ἢ "4 ν Ξ0. ἢ κα 

τομή, ὃ μόνος μοι τὸ στόμα ἐμφράξας, μᾶλλον δὲ τὸ τῆς ἐμῆς 

χαρδίχς ἐμμουσότατον θέλγητρον. 

10ῦὅ. Τῷ Βούρτζη. 

Οὐκ οἶδα τίνα σοι παραμυθίαν προσάξω τῷ εὐγενεστάτῳ 

χυρίῳ μου ἐπὶ τῷ χοινῷ πένθε: χαὶ ἀπαρηγοίρήτῳ τοῦ φιλτά- 

του σοῦ ἀδελφοῦ" εἰ γὰρ οἱ ἀπὸ ψιλῆς θέας ἐγνωχότες ἐχεῖνον 

οὐ δύνανται φέρειν τὴν συμφοράν, ἀλλὰ στενάζουσι καὶ δαχρύ- 
“ Ω » ε 

ουσ!, πῶς ἂν αὐτὸς ὑπενέγχῃς τὴν ἀπροσδόχητον ἀχοήν, ὁ ἐκ 

τῶν αὐτῶν ἐχείνῳ γονέων γεννηθεὶς χαὶ τοὺς ἐχείνου τρόπους 

ἐζηλωχώς, χαὶ οἷον ἐπ᾿ ἐχείνῳ μόνῳ χαὶ ἀναπνέων χαὶ ζῶν; ᾿Εγὼ 
, 

τοιγαροῦν ὁ μὴ προσήχων χατὰ γένος ἐκείνῳ, ὁπότε τὴν ἀγ- 

γελίαν τοῦ δοκὸς ἀχήχοα, ἄπνους ἐγεγόνειν καὶ ἀχίνητος, 
μ » “- Σ ο. , Ν » ͵ Ω - 

ἐννοῶν οἷον ἄνθος ἩλΊΑΩΣ ὃ πονηρὸς δαίμων ἐμιάρανεν, οἷον στῦ- 

λον τῆς Ρωμαίων χατέσεισ 8. γῆς, οἷον πῦργον χατέρ ϑριψεν, οἷον 

κατέσπασε φρούριον. 

᾿Αλλὰ ποῖόν τις ἐχείνου θοηνήσ ειὲν; ἅπαντα γὰρ ἶσχ χαὶ 
΄΄“ φα, 

ἀπαράμιλλα, ἡ τῆς ἡλικίας ἀκμή, ἡ τοῦ τ ΠΩ τ λο σταθη- 

ρύτης, ἡ τῆς ψυχῆς ἑτοιμότης, τὸ γενναῖ ον ῦ λογισμοῦ πα- 

ράστημα" ὦ γλῶττα ἐχείνου λόγων ἀπο τα θδ, χάριτας" ὦ 

ΑΝ προσηνές, καὶ σῶφρον μειδίχμα, χαὶ διάθεσις ἄδολος, 
Ι] χὶ ἦθος χοινοπαθὲς χαὶ φιλάνθρωπον! ᾿Εμὲ δὲ τίς ἐπ᾿ ἐκείνῳ 

ἘΟΎΣΗΣ ΕἾ, ἢ τίς μοι στήσει τῆς καρδίας τὸ δάχρυον; ἐχλέ- 

λοιπε υοι χαὶ ἡ ψυχὴ βραχὺ ἀνχπνέοντι, χαὶ ζητοῦντ. τὴν 

. Φγ0" φ. 21." 
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, ᾿ 

φιλτάτην. ἐχείνην γλῶτταν, χαὶ τὸ σύνηθες τῆς ὁμιλίας, καὶ 

τὴν τῆς ἀγάπης χοινωνίαν. 

Εἰ γὰρ χατὰ γένος ἠλλοτριώμεθχ, ἀλλ ἀδελφοὶ τὴν ψυχὴν 

ἐτυγχάνομεν ὄντως, χαὶ παραμυθία ἀλλήλοις κατὰ τὸν βίον 

ὑπήρχομιεν" χαχεῖνος μὲν ἔστενεν εἴ τί μοι πολλάκις προσεπε- 

πτώχει ἀνιαρόν, ἐγὼ δὲ πολλάχις ἐπ᾽ ἐχείνῳ ἐδάχρυσα ὅτι ἡ 

συχοφάντις γλῶττα τοῦ φρονήματος ἐχείνου χατίσχυσε" χαὶ 

οἶδεν ἡ γενναιοτάτη Ψυχὴ ὅσχ τηνιχαῦτα καὶ συνήλγησα χχὶ 

συνήσπισα, εἰ χαὶ τὸ ἄθελχτον τῶν χρατούντων πρὸς τὴν ἐμὴν 

ἐχώφευσξς μοῦσαν. 

Τί οὖν ἷ 

χαὶ οὐδαμοῦ τινα δ εδηβίων ἑχυτοῖς ἐξευρήσομεν; ἢ χρὴ ὃχ- 

χρύειν μὲν ὅσον χροξ ὦν, αὖθις δὲ χρηστοτέραις ἐλπίσιν ἑαυτοὺς 
; 

αἱ 

σα τοῖς ἀνελπίστοις τοὺς ἀποιχομένους ὑγδρύφαμβ, 

ἀναλαμθάνειν χαὶ πρὸς βελτίονα γνώμην. μετατίθεσθαι; Τίς 

οὖν ἡ παρχμυθία; ἐπίκηρός ἐστιν ἡμῶν ἡ ζωή, ἡ φύσει σύνθε- 

ΦΟ Ὁ; τὸ σῶμα ἐκ γἧς φυόμιεν ον χαὶ εἰς γἣν ἀποχαθιστάμιενον᾽ 
; 

ὅρα τὴν πρώτην ἡμῶν ἀρχὴν τῆς γεννήσεως" ἐκ χοὸς συνεπά- 
. ε “- “» Ε 

γήμεν, εὐδιχλύτου χαὶ σαθροῦ πράγματος, χαὶ διὰ ταῦτα εἰς 

μοῦν ἀνχαλυόμεθα: χαὶ τὸ μὲν σῶμα οὕτως: ἡ δὲ ψυχή, ἀθά- 
ΕΣ Α “ἸἾΝ 

νατος μένει χαὶ μετὰ θάνατον" οὐ γὰρ σθέννυται, οὐδὲ δια- 

λύεται, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἑχυτῆς δεσπότην ἄπεισι, καὶ τὰ ἄθλχ 

εται. Μὴ οὖν ὀλιγώρει, ὅτι τέθνηχέ 

σου ὁ ἀδελφός: ἀπῆλθε γὰρ ὅ ὅθεν ἦλθε χαὶ τὸ μὲν σῶμα λύεται 
Ἁ " τ“ 3} ᾿ » ᾽ ἤ ἴσω:, τὸ δὲ πνεῦμα ἄφθαρτόν ἐστι χαὶ ἀνώλεθρον. 

Π 

-ν Ὶ ᾿ ᾽ ᾽ τ . 

δε τε αν  ξνυαχμῆν τῆς, ἡ ἰ ἣς ἡλιχκίχς τὴν διάλυσιν πέπονθε, υὴ 
δ ς . “-ὧ Ν “ Ὁ Β΄ ᾿ ἀποδύρου" ὃ γὰρ τῆς ζωῆς ἡμῶν φυτουργὸς οἷὸς χατὰ και- 

Ν 

ροὺς ἰδίους ποτὲ μὲν ἄωρον ἀποτέμνειν τὸν τοῦ βίου καρπόν, 
Α ᾿ ᾽ ρμῷ ἣΝΟὄΑΝ 

ποτὲ δὲ ἀχμάζοντα, ποτὲ δὲ πέπειρον" τέθνηκεν οὖν ὁ σὺς 
ἮΝ ο , " ν᾽ “- ἜΡΡ- “ ν᾿ Ὁ 

ἀδελφός, οὐχ ἀπομαρανθείσης τῆς ζωῆς, ἀλλ ἡσῶν ἔτι χαθ᾽ ὥ- 
Σ ΝΣ ἂν ΝΥ τὸ Ἀ- 

ραν ὡς ἔδοξε τῷ κηδεμόνι τῆς ἡμετέρας ζωῆς. ᾿Απῆλθεν ἐπὶ 
ἬΓΦΜΝΕΕΞ ' 5 ͵ ᾽ 

πολλοῖς τροπαίοις, ἐπι πολλοῖς ἀγωνίσμασι, τιμήπτας τὸ γένος 
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ΤᾺ “ 

αὐτοῦ, οὐδενὶ γενόμενος ἁλωτὸς τῶν ὅσα χραίνειν οἰὸς τῶν 

χρειττόνων τὰς ὑπολήψεις. 

Ἦν ποτε φρ ιχώδης ὁ θάνχτος, ὁπηνίχα αἱ τῶν τελευτώντων 
ἐ 

ψυχαὶ τοῖς ἐν τῷ ἅδῃ δεσμοῖς χατείχοντο, νῦν δὲ μετὰ τὸν 

τοῦ Χριστοῦ θάνατον ἐλευθερίχ πᾶσα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 

δεδώρηται, χαὶ πρὸς οὐρχνὸν ἀνιπτάμεθα ὅσο! σύμφυτοι τῷ 
, [ ’ “Ὁ » , , ι 

ομοιώμῦτι του βθχνάτου εὐξίνου γξεγοναμϑξν. εὔχολον ἡμῶν “ΚῊΝ 

τελευτὴν πεποίηχεν ὁ θεός" εἰ γὰρ ἐχεῖνος τὴν ἑχυτοῦ ψυχὴν 

προήκατο, χαὶ ἐὰν ὁ ἀναμάρτητος θανάτου ἐγεύσατο, πῶς ἂν 

ἡμεῖς ἀποδυσπετήσωμεν ἀποθνήσχοντες; πῶς δὲ τοὺς τελευτή- 

σαντας ἀπολοφυρώμεθα; Τέθνηχεν ᾿Αὐρχάμ, ὁ ἐχείνου υἱὸς ὃ 
, ᾿ ᾿ Ὃ ΄ ᾿Ξ ἘΦ , Ν 

μέγας ἐν πατριάρχαις ᾿Ιχχώο, ὁ τοῦ θεοῦ προπάτωρ Δαυΐδ. 

ἀλλὰ τὴν ἀνδοείαν ἐχείνου χαὶ εὐψυχίαν θρηνεῖς; τέθνηχες ταὶ 

Σαμψώμ, τεθνήχχασι χαὶ πρὸ ἐχξίνου οἱ γῆς ἀπόγονοι Γίγαντες; 

τί δὲ νὴ πάλιν λέγω τὸ μεῖζον; τέθνηκε χαὶ Χριστός, ἀρχξε 

τοῦτο εἰς παραμυθίαν. 

Μὴ ἀπογνῷς, εὐγενέστχτε ἀδελφέ, ὡς οὐκ ὄψει τὸν ἀδελ- 
- φόν: μεῖνον τί μοι μικρὸν τὴν τοῦ ἐρχα ιγγέλου φωνήν, μεῖνον 

Α οι τὴν τῆς ἀνχστάσεω: σάλπιγγα, ὄψςε ι δὲ τ τὸν φίλτατον 
ιν “- ᾽ 5» , Ξ 

λαμπρὸν λαμπρῶς ἀθάνατον, ἀτελεύτητον, καὶ ὑγδτρε ἴσως 
’ὔ “ῳ ᾽ ΝΟ 5 Ά᾽ 72 ᾽ 

τοῦ" ἀποδημίαν βρχχυτάτην ἐστείλατο, οὐ πρὸς βαροάρους, οὐ ς» 

» 

ἀγγέλους, πρὸς ἀρ χαγγέλους, ὄψει ᾿ ᾽, 5“. . ᾿ 

πρὸς πολέμους, ἀλλὰ πρ ( Ξ 

πάλιν ἐπανεληλυθότα μετὰ καλλίστου χαὶ ϑδῶ άἄτου σώματος. 
᾿ » , " “- ἢ... 

Ταύτας τὰς ἐννοίας ἀναλεγόμενος παρὰ σεαυτῷ, καταπραῦνε 
.“΄ 

τῆς Ψυχῆς τὸ φλεγμαῖνον, καὶ δάχρυςε μὲν ὅτον εἰκός, αὖθις δὲ 
-᾿ -- - " . 

σαυτὸν ὕπεχε χαὶ παραμυθοῦ τοῖς χρείττοσι λογισμοῖς, χαι 

πρὸς τὴν τοῦ πένθους ἀχμὴν ἵστασο. 
΄ "-Ὸ , ᾽ ; ΄ » 

Γαῦτα σοι ὀλίγα ἐχ πολλῶν ἔγραψα, ἵνα υἱὴ ὃ παρὼν ἂν- 

θρωπος ἡμῶν χενὸς ὀφθῇ σοι, υηδὲν ἐπιφερ όμενος ἀγάπης ἐφο- 

διον" οὗτος γὰρ ἐξ αὐτῶν σπαργάνων ὡς εἰπεῖν σχεδὸν υεθ᾽ ἡμῶν 

΄) 
“ 

᾽ ’ , , } ἔι - 

ἐν βίῳ τραφείς, βρχχύτατόν τινχ μισθὸν τὸ μανδατωρίχιον χο- 
͵ » ᾿ 



φ. 218. 

900 ΜΙΧΑῊΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

μισάμενος ἐχδουλεύει ἡμῖν " ἔγωγ᾽ οὖν αὐτῷ κατὰ τὴν ἐξέλευσιν 
ἤ 

ταῦτα ἐπένευσχ, ὅπως σοι τὴν ἔγγραφον ταύτην ἀποχοιυίσ Ἡ 

παραμυθίαν. 

106. ᾿Ανεπίγραφος , 

Τίς ἄρα, τίς λόγος ἐπιστολιμαῖος καὶ σύντομος τὸν πρὸς σέ 

μου παραστήσειε πόθον; πῶς ἄρχ μιᾷ γλώσσῃ τὸν τηλεφανῆ 
» “ “ ,ὕ Ζ " ,7ὔ «Ἁ Να δέ 

πυρσὸν τῆς διαυγοῦς πρός σε φιλίας ἐκφράσει, ἣν οὐδὲ δέχα 

στόματα χαὶ δέχα γλῶσσαι διατρανῶσαι ἰσχύσειαν; εὔκαιρον 
-“ 5» Ά λοιπὸν. σιωπᾷν. Δοχίμασόν με ὡς χρυσὸν | ἐν χωνείᾳ ἔτι χαὶ 

ε 

ἔτι, χαὶ οὐχ εὑρήσεις ἐν ἐμοὶ ῥύπον ἀφιλίας, εἴ τε ψυχρότητος " 

θεῷ δὲ ἄρα πέποιθα χαὶ σὲ τὸν αὐτὸν εἶναι ὃν ἐκ πολλῶν 
ἯΣ ., - εν »Ὃ “κ “ὦ 

ἔγνωχα - οἶμαι δὲ ὅτι τοιοῦτος εἶ. Πῶς γὰρ ἂν τρχπείης τῆς 
᾿ ν » ἋἋ πρὶν ἀγαθοτρόπου γνώμης ὁ φύσει πρὸς ἀφιλίχν δυσχίνητος, ἢ 

Οὑτοσὶ δὲ ὁ γραμματοδιχχομιστής, ὑπάρχει καὶ ἐμός, καὶ 

αἷμά μοι προσῳχειωμένων, ὑπάρχει δὲ χαὶ ἀπὶ αὐτοῦ 
Ὁ , ι “Ἂν 

τοῦ τρόπου ἱκανὸς τοὶς ὁμιλοῦσι θαυμασίαν τινὰ ἡδονὴν ἐῤ- 
- 

βαλεῖν χαὶ δι ἐμὲ τοίνυν τῆς σῆς αὐτὸν ἐΐ πιχουρίας χαὶ εὐμ.:- 
"Ῥ ΩΝ ΕἸ “- 

γεία: ἀξίωσον, χχὶ δ αὐτὸ τὸ τῆς ἀρετῆς καλόν, π Ὡὲ Ω 
--ὦ ῷὼ» “΄βθΘ 

,ὔ , Ἡ λὲὶ ἰδέ ΓᾺ Ἄ 4 δὲ . 3 ΝΝ ,ὔ 
ὁμοίως τὸ χαλὸν αἱ ἔσιμον. ΜῊ νόμιζε ὁξ ὅτι ἀχαρίστῳ χαρίσῃ 
- δ Ἐν νι. [2 νυ, ". Ἢ " ξ »-» ᾿ 5 ε ᾳ ἈῚ Ἂ ᾽ 

χάριτα, οὐχ οὑτῶς ἄχαρις ὁ μεσιτευοίλενος, ὡς μὴ ὃὁφ μίχν 

ο)- -. δὲ ι χάριν τῷ ποιοῦντι τὴν χάριν- μέχρι γὰρ αὐτῶν Γα- 

δείρων δραμεῖται τὸ σὸν ὄνου, ὥς: περ ὑπὸ σάλπιγγός τινος 

χοσμοφθόγγου τῆς τούτου γλώττης εἰς πάντα διερχόμιενον. 
᾽ ’ 3 “- Εἰ τοίνυν εὐφρᾶναι καὶ φίλους θέλεις, καὶ σεχυτὸν χηοῦξαι 

- , Ὁ «4 ᾽ " - “- τ 

ἀριδηλότατα, τῶν ἀξίων ἀξίου τὸν ἄνδρα ὡς ἄξιον" ἄξιον γὰρ 
» 5, ἐΝ ἵΡ 2 “ " ᾿ Ὁ “Ὁ τὸν ἄξιον κατ᾽ ἀξίχν ἀξιοῦσθαι: ἀξίων. Τὰ δ᾽ ἄλλα, καλῶς διχ- 

πλέοι: τὸ τοῦ βίου πολυπλανὲ: πέλαγος. 



" ΠΊΙΠΣΤΟ Δ Α : 90} 

Δ ᾽ “ ᾽ - 3 

Ο οὐχ ἄν φήθημεν, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ τὸ σὸν δὴ 

τοῦτο πεπόνθαμεν, ἀδελφὲ λογιώτατε" ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τοιοῦτος, 
» Α “ “ »" » 

ἐν μέσῳ δὲ τῶν σῶν σχορπίων, τὸ τοῦ προφήτου φᾶνχι, ἐγὼ 

οἰκῶ, τοῖς μέν, ἐμφράττων τὸ στόμα, τοὺς δ᾽ ἀναιρῶν, τοὺς δέ, 
Α ᾿ ᾿ ΔΝ ᾽ “- 

πείθων μὴ δάκνειν, τίνα; σὲ τὸν ἀπόδημον. ᾿Αλλά σοι λόγος 
ι ’ὔ 

οὐδείς, χαὶ ταῦτα λόγων, καὶ τούτων τῶν ὑπὲρ σοῦ" ἀλλ ἀ- 
͵ ,ὔ ’ 

ΓΗ χαὶ συγχεχωρήσθω σοι ἀλήπτῳ τυγχά- 

ὃ 

τε ῥητά, καὶ ὅσχ ἀπόρρητα, ὧν τὰ μέν, τοῦ 

ἐ, τῆς σχηνῆς; οἴχεται πάντα, ἀπελήχαται, τέτλαθι 

χραδίη, ἀλλὰ χαὶ θόρρησον, οὐ γὰρ ἄν ποτε κύντερον τλχίης" 

τοῦτο γάρ σοι τῆς ἀτυχίας ὅρος ὁ ἔσχατος. 

"Εδς: γάρ, ἐπεὶ φιλοσοφεῖν εἱλόμην αὐτός, ἀφιλοσόφους ὑμᾶς 
" “ Α Α , ὦ ἣΝ 

ἐλεγχθῆναι" σὺ δ᾽ ἴσως ἀνχγινώσχων τὸ γρούμμα, ἠρέμα διχ- 
Ἁ ι 

σξίσεις τὸ πρόσωπον, καὶ διχπορήσεις, :ὐ: Ν φῷ “:.» Ο)» 
““ᾳΠ 

ο) “᾿ (ἢν 
ὦ 

ῷ «) Θ «ὶ ΩΣ ς ' ἃ 

, 7] [2 Ἁ “ΑΨΉ Ε ’ὔ Α . 

αν, δὲ ΣῈ δ᾽ σχοτος “Ἐἢ2 "δισεῦχην καὶ τὸ δὺ ποιῶν παρὰ 
ἊΝ 

ἱ 

τὸν λόγον ἐλήλεγξαι; τί ποιῶν; αὐτὸ τοῦτο ὃ μὴ ἔδει ποιξῖν ν 

ὥρα βραχεῖ λόγῳ δηλώσω τὸ πᾶν, μὴ διὰ νήμης ἔχων, μὴ διὰ 

γραφῆς ὁ λιλῶν, μὴ δειχνὺς τὸ ἀρχαῖον βῆ ἀχίνητον. 

ΟΪδ᾽ ὅτι πολλὰ ἐρεῖς πρὸς ταῦτα, καὶ ἀπολογήσῃ ἀλλ ἐμὲ 

ἴσθι, ῥητορείας μὲν ἁπάση: χαταφρονοῦντα, ἀληθείας δὲ τυγ- 

χάνοντα ἐρχστήν. Εἰ μὲν οὖν τοῦ ἀπολογεῖσθαι ἀφέμενος, ἐν 

δρδι τί, δὲ σχυτοῦ κατήγορος γεγονὼς ἐπὶ τὴν ἀρχαιο- 

λογίαν ἥξεις ἡμῶν, οὕτω γὰρ νῦν αὐτὸς ἐχλαμθάνω τοὔνομα 
͵ , 

ἐγχλήματός σε ἀφήσω παντός" ἣν δ᾽ ἄλλως ποιήσῃς, οὔτε προσή- 

σομχι, χαὶ τὴν γϑῦφ ὍΝ ὧν ἐγκέχληκα, ἀχρ οἰθ:στέραν ἐπάξω ΄σο!. 
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ΓΕ “Ὁ ΝΣ τὰ , 
108. Τῷ δρουγγαρίῳ τῆς βίγλης 

ῃ ἱ 

τῷ Μαχ μδ ον μὰ 

Οὕτως ὁ συνετώτατος, οὕτως ὁ φίλτατος ἐμοὶ Μαχητάριος; 

οὕτως ὁ χανὼν παντὸς λόγου χαὶ τάξεως; χαὶ ταῦτα, κατὰ 

φιλοσόφου; ᾿Αλλὰ δεῖ με χαὶ πλείονα ἀριθμήσχσθαι, ἵνα γνῷς 

οἷος εἰμί, καὶ μὴ οὐνάνιῤλέν τὴν προεδρίαν" κατὰ τοῦ πᾶν 

ἀνεγνωχότος μάθημα χαὶ ὑπὲρ πάντας ἀνθοώπους ταλχιπωρή- 

σαντος, φημὶ δὴ ῥητορικήν, γεων ταὶ ίχν, μουσιχήν, ῥυθμιχκήν, 

ἀριθμητιχήν, σφαιρικήν, γομιχήν, χἂν Ἕλληνες ἀπαρέσχωνταν 

ἱερχτικήν, θεολογιχήν, ὅσσ ἔγνωσται, ὅσχ οὐχ ἔγνωσται, ὅσχ 

βυρ τῶν πάντων. εἶτα, ἐπειδή τινος βιωτιχοῦ χαὶ φλυάρου 

τετυχήχαμεν ἀγαθοῦ, δυσχεραίνεις καὶ τὰ ἄνω γχάτω ποιεῖ:, 
ν» 

" 

χαὶ ταῦτα χατὰ πρόσωπον τ ρανῥον τὴν δυσχέοειαν, καὶ 

βαρυνόμενος; 

Ἢ δὲ αἰδὼς ποῦ, χάλλιστε ἀνθρώπων; ἡ δὲ φιλία; ἡ δὲ 

χάρις; οἴχεται πάντα; ἀπολώλεχε, διέφθαρται; ᾿Αλλὰ δῶμεν, 

ἐστερημένον με τυγχάνειν πόσης ἀρετῆς χαὶ φρονήσεως, ὁ δέ 

Δ “Ὁ, Ὧ.2) ὙΕΟΤΆ λα ἔνθ ἐᾷ ὅν ᾿ ΡΣ ᾿ Ὕ 

με τοῦ βίου τροχὸς ἀνήνεγχεν ἔνθα ἐθούλετο᾽ συνταράξεις οὖν 

πάντα χαὶ θορυθδήσεις, χαὶ θεοῦ ἴσως ἀντιτάξῃ βουλήσεσι, φίλ- 
΄ ἶν " τ ἐ ᾿ 

τατέ μοι ΜΙ χχὴτ τάρις; οὕτως ἐμοῦ μόνου χαταπεφροόνηχας; χαὶ 
: 

3 Ὁ , “ ᾿ » ,ὕὔ Ων 

μόνος σοι παρὰ πάντας ἐγὼ ἄτιμος χαὶ ἐφύόριστος; Ὦ τῆς 
᾿Ξ - ιν ε " “. -- ἢ « “«Φ 

συυψφορᾶ:, οτ' ᾧ ἢ σύμπασα οἰκουμένη τοῦ πρῶτξίου παρχγωῦρει, 

Α "Ξ, : ᾿ . 

τοῦτον ὁ φρονιμώτατος Μαχητάριος παρᾶ 1 πάντας τοὺς ὑπε2 

αὐτὸν τετιμημένους ἐθαρύνθη χαὶ ἐδυσχέρανεν ! 

᾿Εγὼ δέ, μὰ τὴν ἀγαθήν σου ψυχήν, Χρονογοαφίχν συντάττων 

χαὶ μεμνημένος γενναίων ἀνδρῶν, ἐν τοῖς: πρώτοις σε τέθεικχ, 

ὡς ργαλάφρηναν ὡς ὑψηλόνουν, ὡς πεπαρρησιασμιένον, ὡς φίλον 
"“ 7 7 , 4 » ,ὔ ᾽ Α Α 

ἐμοί . ἀλλὰ νῦν τί ἀπ γράψω τὰ ἐναντία; οὐ μὰ τὴν 
“᾿ ΤᾺ ,ὔ “ἡ “ἃ " , τ. ᾿ 

φιλίχν ἡμῶν, κἂν πλέξον ὑσρίσῃς:, κἂν τύψῃ:, κἂν ἄλλό τι ποιήσῃς 
"ι, 



ΕΣ Τ ΘΟ Δ Ἂ: 9... 

“Φ ᾽ ᾽ ᾽ ᾿ ᾿ ἮΝ ᾿ 

τῶν δεινοτέρων᾽ ἀλλ εἰ βούλει, καὶ τὰς ἐμὰς χεῖρας δεσμή- 
, ΓΝ ᾽ 

σὼ σοι, χαὶ προσχυνήσω δουλιχὸν καὶ βαθύ μόνον, ἀπελφέ, 

μὴ δυσχέραινε ἐφ᾽ τ υε τετίμηχεν ὃ μέγας Ἴσχάχιος καὶ πάν- 
ν» 

τῶν βασιλέων ὑπέρτερος. 

9 ΄ 

109. ᾿Ανεπίγραφος. 

Ρ Φ, “ὰ »"»"» ἅς - ᾿ Ὺ - ’ ᾽ - ᾳῳ ἱ «--. δ» " Επήλθομεν τὴν γραφήν σου χαὶ ηὐφράνθημεν" χαὶ πῶς γὰρ 
᾽ τ ᾽ ." - »»Ὲ " Ὁ" ᾿ Σ ΟᾺ Σ » ἘῸΝ ΑΝ “ἢ 

οὐχ ἦν εὐφρανθῆναι τῇ σῇ γραφῇ ἐντυγχάνοντας, ἐν ἣ περ αἱ 
φ ΄ Ν τ ᾿ Ἷ "“Ψ Ῥ» Ε] “- ᾿ 

υοῦσαι ἐχόρευον, χαὶ ταῖς λέξεσιν αὐταῖς ἐπεχρότουν χα! τὸν 

ἐὶ 
νοῦν ἐπεχάλλυνον ; τοσοῦτον δὲ ηὐ ὑφράνθημεν, ὥς τε μὴ δὲ θεῖναι 

Ἅ 
ταύτην ἐν γωνίᾳ ποτὲ δύνασθαι, ἢ στῆναι τῆς ἀναγνώσεως᾽ 

; 

οὕτως ἦν αὐτὴ λωτὸς ἄντιχρυς, ἕλχουσα τὸν ἀναγινώσχοντχ 
Α 7 Α ΕΝ 3 ’ὔ - τ 

ἷ χαὶ πείθουσα παντὸς ἄλλου ἐκ περιουσίας χαταφρονεῖν᾽ χαὶ 

οὔτο διχαίως πεπόνθαμεν" ὥς περ γὰρ οἱ τὰς μυθιχὰς ἐχείνας 5 νῶν ᾧ νος ἡ ἷ “ ς ΩΝ 4 αξ εχξινὰς 

σειρῆνας π χρατιλέοντες ἄκυδον ἀκούσαντες, παραπλεῦσχι οὐχ 
ς ΜΒ  ᾿ - ες Α Ἵ εἶχον εὐπετῶς, οὕτως οἱ τὴν σὴν μελίόρυτον ὑρολ οφρ φώρ: - 

ἜἙ59 

Ὁ“ φ 

γρᾶφ: ἦν, ἕλκονται πρὸς αὐτήν, ὥς περ ἐξ ὦτων ἢ χαὶ ῥινῶν, χαὶ 

ἀνάγχη, ἢ μὴ ἀναγνῶναι αὐτήν, ἢ τῷ ἀναγνῶνχι πάντως ὃλο- 

σχερῶς κηληθῆναι καὶ μὴ μιχρὸν δύνασθαι ταύτην ἐᾶσα!:" οὕτως 

ἕλχει τὸν ἀναγινώσχοντα, ὡς ἡ μαγνῆτις τὸν σίδηρον - παντα- 

χόθεν γὰρ αὐτῇ τὸ κάλλος περιαστράπτει λαμπρὸν λέξεσί τε 

χαὶ νῷ, χαὶ συνθήχῃ καὶ ῥυθμῷ, καὶ καλλιεπείᾳ θελχτικῇ τε 

χαὶ εὐφραδεῖ. 

᾿Αλλὰ μὴ ἀπαγορεύσῃς ἡμῖν ἐπιστέλλων, ὦ γλῶσσα Νεστόρις, 

καὶ τῆς Δημοσθενιχῆς ἐχείνης ἠχοῦς ἀποπνέουσα - τοσαυταχῶς 

δὲ γράφε, σοφώτατε, ὁσαυταχῶς ἀπὸ τῶν αὐτόθι τις πρὸς τὰ 

ἐνταῦθα ποιεῖται τὴν ἄφιξιν τὰ δ᾽ ἄλλα εἴης μοι φυλαττόμενος 

ἐν χειοὶ θεοῦ ἀῤλαθής. 

ΜΙΣ, ΒΙΘΑΙΟΘ. "Εἰ. ἐφ ὧν] 
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ἥτησας, ἐνδοξότατε χύριέ μου χαὶ ἀδελφὲ 

περιπόθητε, ἵνα σοι πρὸς τὸ ἀχροτελεύτιον τοῦ γράμματος ἀν- 

ξ 5 ὠ!αι, τὴν ἡμετέραν ταύτην ἐπιστ ολήν, οὐχ οἷδ᾽ εἰς ὅ, τι 
Ὁ» “Ὁ ουσᾶν. ᾿Εγὼ δὲ πρὸς τὸ τῆς σῆς γραφῆς προοίμιον τοσοῦτον 

ἀπηρυθρίαχα, ὥς τε δοχεῖν δεινόν τι πεποιηχέναι χαὶ σχέτλιον, 

εἶτα δὲ ἡλωχέναι χαὶ εἰς διχαστήριον ἄγε εσθαι" τί γὰρ ἡμεῖς 
» ».» » φΦ ΕΥ Ἃ 

τοσοῦτον πρὸς τηλιχαύτην εὐγνωμοσύνην σοι πεποιήχαμεν, ὴ 

“Ὁ ἃ ἘΘΈΕΝ “δὰ .» ΕῊῊ ΣΝ - ἘΞ ΝΣ ἘΦ Ὁ ΝΣ - ποῖον τὸ μέτρον τῆς ἐμῆς χόριτος, πρὸς τὰς σὰς εὐχαριστη- 

ρίους πηγάς; 

Εἶτα, οὐ δεῖ σχετλιάζειν, ὅτι τῶν μὲν ἄλλων τῷ εὖ ποιεῖν 

χεχοατήχαμεν, τῷ υὴ ἴσαις ταῖς εὐγνωμοσύναις ὑμᾶς ἀνταμεί- 

βεσθαι, οὐ τῷ μὴ βεθουλῆσθαι, ἀλλὰ τῷ μὴ δεδυνῆσθαι, σοῦ 

ἐ ἥττους ὀφθέντες ἀπεληλύθαμεν τῷ πιθανῷ τῶν λόγων, ὀχνῶ 

γὰρ εἰπεῖν ψευδεῖ, τὴν ἐν τοῖς πράγμασιν ἀλήθειαν ἐχνική- 
Ὁ. ἢ ἣ ᾿ " ,ὕ » , “ἤ , ᾿ 

σαντος; Κἀγὼ μέν, νὴ τὸν φέλον, ἐπελαθόμην εἴ ποτέ σοι τὴν 

γλῶτταν ἐγαρισάμην ἐγχωυιάζουσαν, σὺ δέ, ὡς νῦν λχαμδάνων Υ τ ᾿ “ἃ, ρ . ἐμ. ἰ ἡ Ε Ὁ Νς ως ᾽ ΘῚ ὥ) - ἡ τὰ α 

δ» “δ π ΌΡΑ 7 τος Θολάε -. ΡΈΞΙ ο “"» Ηκί τὶ λό» ᾿.- τὰς τῶν ἐγκωμίων ὑπεροολάς, ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν ἐν λόγοι: 

ἀντιδόσεων τὰ ὦτα ἡμῶν κατεορόντησας. ᾿Αλλ οὐ χατισχύδει 

φιλοσοφίας ῥητοριχή, ὁ οὐδὲ τὸ ἐν τέχναι: χομψὸν τῆς ἐν τοῖς 
εἸ ᾿ γ ᾿ Ἅ .] 

οὖσιν ἸχΩΝ, μο δι ἁυιλλησόμεθα γὰρ σοι πρὸς τοὺς λόγους διὰ 
- » Ε] “ῳ 

τῶν πράξεων, καὶ δώσομεν οὐ τῷ Σύρῳ ἀφορμήν, ἜΣ τῷ 

ἰσοπολίτῃ ἡμῶν τῶν ἐν ταῖς εὐγνωμοσύναις ὑπ το 

υὴ ἄλλως οἰηθείης, ὅτι σοὶ μὲν τὴ 3! « «} Ο᾽) 
ας 
᾿ - Ν - ΒῚ [φἹ ς:ξ ὍΣ] Ο) «--ς ς» 0) ΣΞ - ῷ ΕΣ :] Ό ὶ 

διδόχμεν, ἡμεῖς δὲ τῆς φιλοσοφίας μόνης ἁπρ ἐπ ἀντεχόμεθα. 

εἰμὶ μὲν γὰρ ἀμφοτέρων δεινὸς ἐραστής, χαὶ τοῦτο μόνον τὸ 

κόμμα ἐμόν" πολλοὶ δέ υοι χαὶ τὸ κρατεῖν ἐν ἄμφω διδόσσιν" 
5 

ἀλλὰ τῆς ἐπιστήμης ἀντιποιοῦμαι, τῆς δὲ τέχνης τοῖς ἄλλοις 

πον Ἶ 



μς τ Ὁ ἐπ Ὁ ξ- ΙΝ [ΟἹ Φ5» ὡς Ο ῷ « 

᾿ 

«- » Ὁ 5 . « - 
οὐθμμο οὐδὲ ἐλλείψεις, ἀλλ᾽ ἁρμονίαν τοῖς παρχοχλλομένοις 

ει τὸν τῇ δημώς οὺς ταύτης ΟὩτοΟρ ιχῇς ἐπ'- 

ο 

ποι 

ἥμονα, τῆς πολιτελοῦς τε χαὶ θεατριχῆς, τῆς ἀφελ 

λιτῆς χαὶ σεμνοτάτης χατισχύσειν φιλοσοφίας; πολλο 

δεῖ, ᾿Εγὼ γὰρ μὴ πάνυ τοῦτο εἰδώς, ὅτι μὴ πρὸς ἀντερίζοντα 

ὃ λόγος ἐμοί, οὐ πόνυ μεγαλοπρεπῶς πρὸς τοὺς ὑπὲρ σοῦ ἐπαί- 

νους ἐλήλυθα: ἐπεὶ δὲ γυμνιχὸς ἀγών, ἢ διφρηλασία τις τὸ 

χαθ᾽ ἡν"ἃς πρᾶγμα γέγονε, συναποδύσομαί σο! λχμπρῶ: καὶ τὴν 

τοῦ βχσιλέως ἀκοὴν τῶν ἀοετῶν σου χαταπληοώσω, χαὶ τὴν 

γλῶτταν θήξω τοσοῦτον, ὡς μὴ - μόνον χαρδίχς διχιρεῖν δύνα- 

σθαι χαὶ χοίλας ποιεῖν πρὸς ἐγχωμίων ὑποδοχάς, ἀλλὰ καὶ σἰδη- 
’ ι ᾿ ᾽ 

δον τέμνειν, χαὶ εἴ τι ἄλλο στιθχρώτερον χαὶ ΣΟΙ 
« 

Δυσχεραίνεις ὅτι σοι ὁ ὝΒΡΕΙ ΨΗΝ ς λεὼς οὐ πάνυ πειθήνιος " 

τοῦτο δὲ οὐ νῦν ἐπὶ σοῦ οἱ ἄνδρες μετεμορφώσαντο, ἀλλ᾽ ἀρ- 
Ὗ 

χαιότροπον αὐτοῖς τὸ ἦθος, 
"Ὁ 

ἀπὸ τοῦ πρώτου γενάρχου εἰς τὸς 

ᾧ Δ. ὦ ΄ Ἅ 9 “ ο 

τοὺς ἐξ ἐχείνου παρεισπαρέν, ἢ ἀπὸ τῆς διαφοῦδε τοῦ κλίματος, 
Ω «“ ΕῚ “ “ ἰωὲ ᾽ ᾽ ΄ 

ὡς ἂν ἀστρονόμοι φαῖεν, ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐνταχέν. Εἰ δέτι 

καὶ τοῦ χαιροῦ παρχπολελαύχασι χαὶ τῷ ἀποτόμῳ τῆς γνώμης 
. ’ ξ ᾿ ε “ὦ 

προσέθεντο, θαυμάζειν οὐ χρή, ὁπότε χαὶ τὰ ἡμερώτατα τῶν 
3 "Ὁ " ἣΝ β." ἂ., » ΕῚ 

ἠθῶν εἰς θηριώδη χατάστασιν μετε εὐλήθησχν" ἀλλ οὐ χρονίσει 
Ν ’ ς , ᾿ ΄ “ ’ ᾽ » ἿΝ τὸ πάθος: ὁ γάρ τοι θειότατος ἡμῶν βχσιλεύς, οὐκ ἰχτριχῷ 

συιλίῳ, ἀλλὰ πολεμιχῷ δόρατι τὴν ἐμφωλεύουταν ταῖς τῶν 

πολλῶν γνώμαις χαχίχν ἀχριοῶς ἐχρι ιζῴτεις. Σοὶ δὲ τὸ ἄλλοις 

ἀντίξουν ἀφορμὴ γενέσθω φρονήσεως χαὶ λαμπρότητος" ἐπαι- 
Α , 

νοῦμεν γὰρ καὶ ἡνίοχον, οὐ τὸν τοὺς πολλάκις ὑποζευχθέντας 
“ “-- . 5 , » 4 Α “ ᾽ ἘΞ Φ Δαν 

ἵππους τῷ ἅρματι ἐλάσχντα ἐπὶ τὸν χαμπτῆρα ἰθυτενῶς, ἀλλ᾽ ὅς 

τοὺς ἑτερογνάθους χαὶ νῦν πρῶτα ἡνιοχηθέντας ὑτ᾽ ἄρμιχτι 

ἀσφαλῶς τε χαὶ τεχνιχῶς εἰς καὐτὸ συνελάσειε. 
“ 

Γλωσσῶν δὲ πονηρῶν ψὑιὴ πάνυ φροντίζειν, οὐ γὰρ εὔκολα τὰ 



φ. 214", 

14, 

οὔθ ΜΙΧΑῊΛ ΨΒΛΛΟΥ͂ 

βασιλέως ὦτα πρὸς πϑὺς διαοάλλειν ἐθέλοντας " τὴν δὲ ἡμετέραν 
ἀγαθὰ μελετήτασαν, πόσοις οἴει ἀντιθήσεσθαι ἀτόποις τε χαὶ 

φλυάροις; Θάρρει ἐπὶ τῷ σῷ Μιχαήλ: μόνον τὸν ἐμὸν Βασί- 

λειον ἐπὶ τὸ δικαιότερον υεταποίησον, μᾶλλον ἐπαύξησον " καὶ 

δίδου μοι ἀφοβήσειι τῶν μαννᾶρεν. χἀγώ σοι λαμπρᾷ τὴ φωνῇ 

111. Τῷ μητροπολίτη Πατρῶν. 

Ζηλῶ σε, μιητροπολῖτα Πατρῶν, ζηλῶ σε φέλων ἐμοὶ πάντων 

λ σεθασμιώτατε, ὅτι τοιοῦτον χαλὸν κατὰ τὸν εἰρηκότα, μόνος 

ις ἀπολαδών᾽ τί δή ποτε τοῦτο; ὧν ὁρᾷς τὸ κάλλιστον 
-ὧῶ ΠῚ 

θέχμα, τῆς καθ᾽ ἡμᾶς πόλεως τὸ χεφάλαιον, ὃν ἀφεῖλεν ἀφ᾽ ἧ- 
- "υ Α - 6 τ " ρεις μῶν φθόνος, οὕτω γὰρ εἰπεῖν ὁδὲεῖ, ὑμῖν δὲ προσήνεγχε τύχη 

ι 7, 

χαὶ καιρός, καὶ θεός. Νὴ τὴν τιμίαν σου γὰρ κεφαλήν, πολ- 

λοῖς ἀνδράσιν ἀγαθοῖς ἐντετυχηχώς, οὐδένα τούτου χρηστότερον 

τεθέαμαι καὶ καλλίονα" ἔστι μὲν γὰρ αἰδήμων εἰ χαΐί τις ἄλλος, 
ΧΡ. Ξ ᾿ λό ΑΡν, ἀπ θ “ ᾽ ΡῸ ᾿ 5 261 4 λῷ ᾿ 

ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἔχων ἐξανθοῦν αὐτῷ τὸ ἐρύθημα, τὴν γλῶτταν 

οὐ μάλα πρόχειρος, τὴν Ψυχὴν εὐπαιδευσίας μεστός. Οὗτος μ. ν ἦι. : γᾷ ρ ) ἱ ν χη ν 2 ἐε [" Ξὴ .-} 

ἿἝ ἑὗ ι τ ον ““ 5» ᾿ ΑὯΣ ᾽ δε. ΕΝ δι Α Δι 

δυστυχήσας τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν ἀναχώρησιν, εὐτύχησε τὴν παρὰ σὲ 

ἄφιξιν" ΣΝ γοῦν ὑμῖν ΞῊΣ συνουσίας " σύνεσθε γὰρ. ἀλλήλοις 

ἀδόλως, καὶ συνδιαλέξεσθε ἀπεριέργω:, χαὶ φιλχλλήλως κοινῶν 
)- ἁλῶν μεταλήψεσῦε. ᾿Αλλὰ μέμνησϑε χαὶ ἡμῶν, οὐχὶ ὡς σοφῶν, 

᾽ὔ οὐχ ὡς περιττῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἀμαρα τὸ ἦθος" γενέσθαι δέ σς αὐτῷ 

ἂς τὰ 
Ο»φ᾽9 ρ)- 

ε ΓΝ -- 
πάντα ὁπόσα καὶ βούλεται, ἀξιῶ μέν, περιττ ἡ ἀξζίωσις. 

ἐποίησας γὰρ χἂν μὴ ἠξίωσα. 

.ὦο Ν 

Τῇ δεσποίνη Αἰκατερίνη.. 

Δέσποινά μου ἁγία καὶ θεόστεπτε βχσιλίς, ποθῶ: μὲν τὸν ἐσπ 

σιλέα ἡμῶν χαὶ συνεχῶς ὁρᾷν βούλομα κι ἐπιδημο οὖὗντα τῇ πόλει, 



Ρ 

Ὦ ΕΣ Ὺ ΟΥ̓ΑΆΕ, 901 
᾿ » . . 

νχὶ μὰ τὴν ἐν θεῷ σου χαύχησιν, χαὶ μὴ ἀπίστει μοι γράφοντι, 

ὥς περ οὐδὲ ἠπίστησας πώποτε, κἂν ὁ Χαρωνίτης οὐ βούλεται. 
-“ ᾿ “Ὁ ᾽ ΝΣ '-- 

Ποθῶ μὲν οὖν ὑμᾶς χαὶ παρόντας, ἀποδημιησάντων ὸὁὲ τῆς Πό- 
' 

“ λεὼς καὶ ἐξεληλυθότων βραχύ, φέρειν οὐ δύναμαι, ἀλλ᾽ ὥς περ 
Ψν 

“» 

πῦρ ἐμφωλεῦόν μοῦ τῇ ψυχῇ κχατακαίξι καὶ δαπανᾷ, καὶ οὐκ 
Ὁ» 

ἔχω ἐνεγκεῖν τὴν διάστασιν. 

Μηχέτι οὖν δυνάμενος ἄλλως πω: συνεῖναι τῷ χράτει ὑμῶν, 

ἣθ 

δμιλεῖν διὰ τῶν ἐπιστολῶν. Ἐπ 
ι 

᾿ ᾿,» - 
πρὸς τὴν σὴν βχσιλείαν ἐξχπέστειλα μοναχόν, χαὶ τολμῶν 

» ᾿Ξ ἢ ε -Ά , ὃ ϑν Α 

ἐμαυτὸν παραμυθοῦμαι τοῖς πρὸς ὑμᾶς γράμμασι δοχῶ γὰρ 

ὶ τούτῳ οὖν χαὶ τὸν συνήθη 

ἐρωτῶ, πῶς: ἔχει ὁ μέγας φωστήρ, ὁ τοῦ κόσμου βασιλεύς, καὶ ϊ .; ν 95 ΑΞ ψέγ ὙΦ φ . ἡρ, υυ 4 ἐῶ 929) Α͂ 

υᾶλλον ἐμός; πῶς ἔχει τὸ τῆς χαρδίας ϑου φῶς, ἡ τῆς ἐμῆς 

ψυχῆς ἀγαλλίασις, τὸ ἀκήρατον ἄνθος τῆ ἡδονῆς, ὁ νοητὸς 

Ἅλιος; 

Ἔπειτα δὴ χαὶ π ερὶ τοῦ σοῦ χρόϊτους πυνθάνομαι" πῶ «᾿ ο᾽κς ὃ: ο) 
δὰ 

᾿ 

ἱ 

ἥτε ὡς ἀληθῶς βχοιλί:, ἡ χρυσοῖς κροσσωτοῖς τῶν ἀρετῶν πε- 
« 

λ ειρεολημένη, πεποιχιλμένη, ἡ καὶ ἐκ γένους 

λαχοῦσα, χαὶ κρείττονι αὖθις βχσιλείχ τὴν προλαθοῦσαν νιχή- 

σασα εὔχλειαν; πῶς ἔχεις ἡ φωσφύρος ζωή; Καὶ μὴἢ θχυμάσης, 

σα εἰ πολλάκις ἐπανερωτῶ μυρίων γὰρ ἀγαθῶν παρὰ τοῦ σοῦ 
,7ὔ 

χράτους μος ὀρόώ προσηνοῦς θέας, εὐμενείας, δεσποτιχῆς διχθέ- 
; κ ᾽ ἮὌ Ν 

σεως, μιχρὰν ε ἰσάγω ἀντίδοσιν, τὴν ἐρώτησιν ταύτην χαὶ τὴν 

προσχύνησιν. Γένοιτο οὖν μοι: αἱ ἀποχρίσεις σου δεξιαί, ὅτι χαί- 

ρεις, ὅτι εὐθυμεῖς, ὅτι ἐπαγάλλῃ τῷ αὐτοχράτορι ὑγιαίνοντι. 
"Ὁ 

εν ὑμρὶ ΜΞ χαὶ βασιλεῦ, οὕτως ἔχοι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς, ὡς ἐγί 

» 

«ὠ ̓Αλλὰ τησρμοα "Ψ ὑε Ἰώρήν τῇ φωνῇ, τιμῆς, 

προεὸρίας, δεξιώσεως, ὁμιλίας, ἑτέρων πλειόνων ἀλλ᾽ οὐ διὰ 

Χ 
᾿ 

-Ἂ ᾽ Α Α . ᾿ ’ » “- 

ταῦτχ τοσοῦτον ἐχεῖνον ποθῶ, ἀλλὰ διὰ τὰς ἐμφύυτοὺς αὐτοῦ 
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ἀρετὰς χαὶ τὴν περὶ τὰ πράγματα ἐπιμέλειαν. ᾿Αλλὰ πεῖσαξ 
υἱὰ "ἃ “ὦ ε 

ποτε τοῦτον, κἂν νῦν καθαρᾶς τυχεῖν ἀπολαύσεως: ὡς γὰρ 

ἀκούομεν, ὅτι οὐκ ἐξῆλθε τῆς Πόλεως θηράσαι, ἀλλὰ φροντίσαι, 
» φιω ξ - ᾿ Α “- “ ς 

οὐδὲ θζρας ἑλεῖν, ἀλλὰ σεχρετικὰ διαλῦσχι ζητήματα, ὅμως 
ΝΜ , ἊΝΕ 5» "π δ » ε « ω 

ἐέσθω τοῦ ἤθους. Εἴη δὲ εἰς μαχροὺς γρόνους ἡ βασιλεία ὑμῶν 
γε 9 ἔ δὶ Θ 

᾿ ,ὔ ,. , ᾿ " , “- 

τὰ Ρωμαίων αὐξάνουσα πράγματα, καὶ τὸ χρᾶτος χαλῶς διοι- 

χοῦσα καὶ χατευθύνουσα. 

118, Τῷ ἀνεψιῷ τοῦ βασιλέως τοῦ Κομνηνοῦ. 

᾿Εγώ σε καὶ φεύγοντα διώχω, χαὶ μὴ πάνυ φιλοῦντα φιλῶ, 

χαὶ ἀμνημονοῦντος οὐχ ἐπιλέλησμαι, λαυπρότατε καὶ περίολε- 

πτεὸ χαὶ πᾶν εἴτι κάλλιστον ὄνομα. ᾿Αλλὰ πῶς ἔχει ὁ ἐμὸς 

αὐθέντης, ἡ ταχεῖα φρήν, ἡ πτερωτὴ νόησις, ἡ ἁπλουστάτη 

ψυχή, τὸ ἀκολάκευτον φρόνημα; πῶς ἔχει ὁ ἐμὸς φίλαρδος 

ἀδελφός; ἀπολαύξις πάντως τῶν φίλων κυνηγεσίων, τῶν ἐξ 

ἀέρος, τῶν ἀπὸ γῆς, εἰπεῖν δὲ χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάσσης; 
ι ; 
ἀπολαύοις χαὶ τούτων χαὶ τῶν ἑτέρων ὧν περ ἐρᾷς, καὶ χαὶ β 

πρὸ πάντων τοῦ χρηστοτάτου χαὶ φιλανθρώπου βασρλαμς ἡμῶν. 

᾿Εγὼ τεθαρρηχὼς βραχύ τι γραμμάτιον πρὸς τὸ χρή τος αὐτοῦ 

ἐξαπέστειλα, κατὰ τὰς σὰς ὑποθήχας ποιῶν, ὅ, ε ἐμἀδνυῦ ἡδέως 

ἀναγνοίη, καὶ αὖθις χαὶ πολλάκις τοῦτο ποιήσω, εἰ δ᾽ ἀηδῶς 

ἤπο)Σ ἐοέξω λῷ 
ἰσῶς, ν φΞω τὴν γ οττ τον 

114. Τῷ μυστιχῷ. 

Φιώλτάτη χαὶ χαλλί ̓  τὴ ψυχή, ἡμεῖς μὲν ὑμᾶς οὐχ ἀφήνχα.- 
" 

μεν, ἀλλ᾽ ἐν Ψυχῇ περιφέρομεν, ὑμεῖς ὲ ἡμᾶς τοσοῦτον ἀφή- Ο) ἫΝ »ϑ ἢ 
3: 

» ο“ ΨὌ 

χοτε, ὥς τε οὐδὲ οἴδαμεν ὅπη διά βήετε ς, εἰ μὴ ὅσον ἀχοῇ πυν- 

θανόμενοι. Εἰ μὲν οὖν πρὸς ἴσους ἦν ἡ φιλία ἡμῶν, οὐκ ἄν 

ποτε ἐχωρίσθημεν ἀφ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἠκολουθήσαμεν, καὶ χατεδιώ- 



ἘΚΧΕΙΤ Θὰ ἊΣ ἢ 80 ἰ,ο 
᾿Ξ 4 δι. ᾿ ε -“, ᾿ 5» ἢ. ’ Ρ ἷεν ᾿Ξ  ψι ἔχμεν, καὶ ἰχνεύσαμεν ὑμᾶς καὶ ἐθηράσαμεν κυνηγέται γὰρ 

χαὶ ἡμεῖς, οὐ θηρῶν, ἀλλὰ ψυχῶν, οὐδὲ ἀλόγων, ἀλλὰ ἀνθρώ- 

πων" ἐπεὶ δέ, ὁ μὲν βασιλεύς, καὶ βασιλέων ἡ κορυφή, ἐγὼ 
"ὟΝ , » ἂν ᾽ Ἁ 

δὲ ἰδιώτης, καὶ υὑοναχός, καὶ οὐδὲ ζητούμενος ἴσως, οὐδὲ πο- 

θούμενος, διὰ ταῦτα αἰδοῦμαι, φίλτατε ἀδελφέ, καὶ συνεῖναι, 
᾿ ’ Ἂ5 } Φ’ ᾽ Μ ε - . ᾽ 

χαὶ γράφειν, καὶ ὅλως εἰς ὄχλον ὑμῖν καθίστασθαι: χαὶ εἰ 

ς πολλᾶάχις ἀρρήτους ὅοχους ὀμνὺς ἔπειθες, ὡς οὐ δυσγε- ᾿ν" ἐν ΣῚ τῷ ἐν - ἵ “ » ῳ! ᾿] σχΞ 

΄ὔ κ " , ’ ε . ι 

βαίνει τὴν ἐμὴν συνουπίαν ὁ θειότχτος ἡμῶν βχσιλεύς, οὐδὲ 

ἀπ οχρούεται τὰς ἐπιστολάς, οὐδ᾽ ἂν εἶδέ υέ τις ἐν βασιλείοις 

παρχγενόμενον " χχταμανθάνω δὲ χαὶ αὐτὸς τὴν τοῦ βασιλέως 

ψυχὴν ἱλαρῶς πρὸς ἡμᾶς ἔχουσαν. 

Διὰ ταῦτα καὶ νῦν βραχύ τι γρχμμάτιον γεγραφώς, ὥς περ 
᾽ ᾿ ϑ3Ὲ ΝΡ, , » Ὁ » 9 4 

ἀπὸ τῆς καρὸίας γράψας αὐτῆς, τῷ αὐτοχράτορι ἐξεπέστειλα" 

γνώσομαι δέ, εἴγε τοῦτο προσήκατο εὐμενῶς, τῷ ἀντιγράμ.- 
ὑατι" σοφὸν μὲν γὰρ οὐδὲν ἔχει ἡ ἐπιστολή, οὐδὲ γὰρ κομ- 

πάζειν βούλομαι, ἔμφυτον δὲ χόριν χαὶ ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τῆς 

Ἔσο μοι δὲ εἰδὼς ὅτι οὐχ ἄνθρωποι μόνον, ἀλλὰ καὶ λίθοι 

τρρᾷ με πληροφοροῦσι περὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς σου ψυχῆς, χαὶ ὅτ! 

ἄου καὶ τῆς ὁμιλίας ἐρᾷς, χαὶ τῶν λόγων, καὶ τῶν ἐπιστολῶν, 

χαὶ τεχμαίρομιαι, χρηστότατε ἄνθρωπε, ὅτι σοι σπέρμα φιλόσοφον 

ἐγχαταθέόληται τῇ ψυχῇ καὶ τρέφε τοῦτο χαὶ αὔξανε, ἵνα 

βλαστήσῃς ποτὲ χαρπὸν γενναῖον, καὶ θρέψῃς θεόν. 

116. Τῷ βασιλεῖ Μονομάχῳ. 

- 

ς.. ἃ 5...) ὡς Ω Ν ω) ΠεαΣ κ- ἐν «) Τίς ἄλλος, ὡς σ' ς θεὸς ἐπίγειος τοιοῦτος, 

οἷο: σὺ ὁ ἐμὸς καὶ βχοιλεὺς καὶ θεός; ὄντως ἐκάλυψεν οὐρα- 

τῆς αἰνέσεώς σου οὐχ ἔστιν ἀριθμός. 

Εἶτα, οὐκ ἐννοεῖ; θειότατε βασιλεῦ, εἰς οἷον ἤρθηης πυρὰ θεοῦ 

μέγεθος, οὐδὲ ἐνθυμῇ!, ὅτι πᾶσχ ἡ οἰχουμένη πρὸς σὲ μόνον φ. 91", 
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ΞΡ " ΓΙ κα Ν ᾿ ᾿ ΞᾺ ἕω 

οὔ τὸν σῶςξιν δυνάμενον, χαὶ τὰ τῆς γῆς π ἐρχ χτα τῷ σῷ ὑπεί- 
᾽ 

ὃ 
᾿ ᾿ , 4 

χει χράτει, χαὶ φρίττει χαὶ δέδοικεν; ἀλλ ἐπὶ τοῦ μετεώρου 

τούτου καὶ ἀπείρου τυγχάνων ὑψώματος, βλέπεις καὶ πρὸς ἡμᾶς 

τοὺς χάτω χαὶ ταπεινούς, οὺς αὐτὸς ἔπλασας καὶ ἐζώωσας χαὶ 

τῷ σῷ ἐψύχωσας ἐμφυσήματι. ᾿Αλλ ὄντως τὸν σὸν θεὸν χαὶ 
᾿ λέ ! Ἃ δ᾽. ὶ γ..4. ΄ ἔχ) δὲ δ.) ) Ἃ δε ΜΕ ας " βασιλέα μιμῇ, ὃς καὶ οὐρανοὺς ἔκλινε δὲ ἡμᾶς καὶ κατέου, καὶ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐσάστασε, χαὶ τὰς νόσους ἰάσατο, καὶ τῷ 
ΜῈ τιν , Ψ-- ᾿ "ΑΝ ς ΡῚ 3 , Ξ ΔᾺ ᾿] ϑῳ ἢ 

οἰχείῳ μώλωπι τὰ τραύματα ἡμῶν ἐθεράπευσεν: ἢ γὰρ οὐχὶ 

χαὶ σύ, ὥς περ ἀπὶ οὐρανοῦ τοῦ τῆς βασιλείας ὕψους ἀρρήτως 

μέτερα θεραπεύεις 
ε 

καὶ ἀπορρήτως συγχαταθαίνεις ἡμῖν; καὶ τὰ 

παθήματα, τὰ μέν, χειρῶν ἐπαφαῖς, τὰ δέ, εὐχαῖς πρὸς τὸν 
᾿ Ἁ θεὸν καὶ ἱλαστηρίοις δεήσεσι, τὰ δέ, λόγῳ μόνῳ ὥς περ ὁ σὸς 

1 ησοῦς; 

Καὶ καινὸν οὐδέν: πρὸς γὰρ τὸ παράδειγμα βλέπων τοῦ σὲ 

βχσιλεύσαντος, οὕτως καὶ τὴν σὴν ἐξεικονίζεις ψυχήν. ᾿Αλλ ἐ- 

κείνῳ μέν, ἄγγελοι διηκόνουν ἀναδαίνοντές τε καὶ καταθαίνον- 
ἡ Ἁ “ ᾿] 

τες, χαθά φησι τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, χαὶ παρὰ τοῦ πατρὸς τὰς 

Ε λύσει: τῶν αἰτήσεων προσχομίζοντες" σοὶ δέ, καὶ ταῖς σαῖς ἰὼ ὶ ἱ ᾿ 

ἱ 

“ ,ὔ ΄ 7ὕ 4 Α τ᾿ 3) κ -“΄ὦν 

τοῦ θήλεος γένος κοσμήσασα καὶ τὴν τῆς Εὔας παραχοὴν τοῦ 

χαὶ ἰυβρδι πρέσους ὁμοῦ καὶ εἰσαγγελεὺς ἀψευδέστατος, ἡ τὸ 

ἥδ 5 ͵ ἣ ταν Ἃ , ᾿ Ὁ ᾿Ν θεὲ Ξ - 
τῶν ἀνθρώπων γένους ἀλλοτριώσασα, καὶ τὴ πρὸς ὕεὸν καθαρᾷ 

, ἐϑ ῳ ΓΞ Ὡς Ὰ ἄρ Ἔα δα ὃς ὃὲε 
πίατει, χαὶ ἐλπίοι εἰλικρινεῖ, καὶ ἀγάτ πῇ θεοξιὸεῖ, οὐ μόνον τοῦ 

γυναικείου γένους, ἀλλὰ χαὶ τῆς τῶν ἀνδρῶν κρατήσασα εὐτο- 
᾿ " ΄ δ “ « “ γ , ᾿ - 

νίας πρὸς ἀρετήν" τίς ὃς αὕτη; ἡ φερώνυμος Ζωὴ, Χαὶ ζῷῶτα 
: “’΄.͵,Ὁ ΘᾺ δια " τ“, ω λ ἈΟΟΟΝΣ 

χατὰ θεόν, χαὶ τοῖς ἄλλοις ἡμῖν χορηγοῦσα τὸ ζῇν. Δα τά της, 

ὦ βασιλεῦ, τεθαμμένους σχεδὸν ἡμᾶς ζωοῖς καὶ ἀνιστᾷς, καὶ ὦ βασιλεῦ, τεθαμμένους σχεὸὸον ἡμᾶς (ςωοῖς καὶ ἀνιστᾷς, 

πρὸς ἐλπίδας ῥωννύεις χρείττονας. 
2 

τὶ ΦῚ ἣὸ »" 
.Ὁ ς τε 

Φ Ἵ ] Φ 
“Χχ 
δ Ἤδη γὰρ ἀπειρηχότα μὲ τῆς κεφαλῆς τῷ 

δύξζαν ἰάσω, τὰ τοῦ θεοῦ πρός με φθεγξάμενος ῥήματα, « ἡ 

τοιχύτη ἀρρωστία οὐχ ἔστι πρὸς θάνατον ». Εὐθὺς γὰρ ἀκού- 

σὰς, τήν τε δύγαμιν ἀνεχαλεσάμην, χχὶ βχρρχλεώτερος γεγονώς, 
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τῆς χλίνης ἀνέστην ὡς τεταρταῖος τοῦ μνήματος Λάζαρος, καὶ 

γέγονα ἔμπνους ἅμα χαὶ ἰσχυρός, πολλὰ καταγελῶν τῶν ἀπε- 

γνωχότων με ἰατρῶν. 

᾿Αλλὰ τί πέπονθα, βασιλεῦ; εὐθὺς γὰρ πρὸς τὰ βιθλία πάλιν 

ἀπέκλινα, τῶν πολλῶν ὅρχων ἐπιλαθόμενος " τί γὰρ ποιήσω; 

ἐπὶ γὰρ τούτοις κεχλήρωμαι, καὶ ἐπὶ τούτοις εἰς τὸν κόσμον 

ἐλήλυθα συνεχῶς δὲ τούτοις προσομιλῷ, ἵνα δύναμιν ἀξιόχρεων 
νὶ 

᾿ 

χτήσωμαι πρὸς τοὺς σοὺς ἐπαίνους καὶ τὰ ἐγχώμιχ᾽" πολλὰ γὰρ 

εἰπὼν περὶ τῶν σῶν ἀρετῶν ἐν πολλοῖς λόγοις τε χαὶ ἘΑΑΝΤΗΜΨΕ 

[Φ] -«-- ΕΣ. 
Ἵ 

ὡΝ δ ασιν, οὐδὲν τῶν σῶν πλεονεχτημάτων ἐπάξ 

᾿Αλλά, τί ταῦτα φθέγγομαι, ἐν φαντασίᾳ ζω ̓: ΜΝ τυ- 

πούμενος πρόσωπον; ἀλλὰ πότε μιρωνΑὐνμι χαὶ τῷ τοῦ κυρίου 
ΕΣ 

μου 1 νων πῳ ὀφθήσομαι; πότε τῆς χρυσῆς ἀχούσω γλώσσης; 

πότε τὰς ἵλαράς σου τῶν ὀμμάτων ἴδω βολάς; ; αὔριον ! ἀλλὰ μα- 

χρὰ ἡ προθεσμία, πολλὴ ἡ διάστασις, αἰὼν ὅλος τὸ τῆς ἡμέρας 

διάστημα. ᾿Αλλὰ θεραπεύσω τὸν πόθον, τὴν σὴν εἰκόνα στήσας 

ἐμαυτῷ χατὰ πρόσωπον" ἀχούσω δέσου χαὶ λέγοντος, ΠΝ 

νωσχομένης μοι πολλάχις τῆς τοῦ σχέδου: ἐχδέσεως: ἀπ ὃ γὰρ 

τῶν σῶν χειλέων δόξω ταύτην μοι ἐνηχεῖσθαι τῇ ἀχοῇ ἧς τί 

μὴ καλόν, τί μὴ ὡραῖον, τί μὴ λεῖον, τί υὴ εὐφραῖνον ψυχήν; 

ποῖον δὲ ἐν αὐτῇ σχολιόν, δυσνόητον γόημα; οὐ πάντα ἐαρινῆς 

τῷ ὄντι ὥρας μεστά; οὐ πάντα λάμπε! ταῖς χάρισιν; οὐ πάντα 

τῆς σῆς γλώττης, ἐφ᾽ ἧς αἱ νοητᾶαὶ μέλισσαι τὸ τοῦ λόγου μέλι 

ἐνχποστάζουσι; 

Ταῦτά σοι ὁ τέως ἀπρνμδμένος ἐγώ, ὁ συντριθεὶς ὁμοῦ χαὶ 

ἀνορθωθεὶς παρὰ σοῦ" χαὶ σὺ μὲν εἶπας 1 πρός μι ---ἰ θάρρει, οὐ μὴ 
» 

ἀποθάνῃς ἄρτι, ὁ δὲ τῶν ὅλων κύριος, --οΟἰ θάρρει, οὐ μὴ ἀποθάνῃς, 
» 

χαὶ εἴρηκε χαὶ ἐρεῖ πρὸς σέ, ἀφελὼν τό, ἄρτι" καὶ οὐ μὴ ἀπο- 

θάνῃς βασιλεῦ! δίκαιοι γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν: ἀλλὰ μόγις 

μὲν χαὶ ποτέ, καὶ ἐπὶ πολλοῖς ἡλίοις, χαὶ γενῶν ἀπείροις διχ- 

δοχαῖς ἀναστήσῃ πρὸς τὸν πλάσαντά σε θεόν συνέσῃ δὲ τῇ 
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9 [έ γ “-- 5 ΩΝ ᾽ - ἣ " 

ἀοιδίμῳ Ζωὴ ἐν τῇ ἀρεμυ τίη ζωῇ, χαὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ τῆς 
Π 

35᾽ 

ἄνω Ἱερουσαλήμ, καὶ τύχοις τῶν καὶ ὀφθαλμοῖς ἀθεάτων καὶ 

υ. ἀκουστῶν τοῖς ὠσίν, δλε νοι συναριθμούμενος, ἀποστόλοις 

συγχαταταττόμενος, χαὶ τὴν θείαν ἄδων φδήν, καὶ τὸν τρισά- 

γιον ὕμνον ἀναμέλπ τῶν θεῷ. 

1( 3 ΄ Ἄ Ἐ1Ὸ. Ἀνεπίγραφος 

Ι Φίλτατε ἀδελφὲ καὶ σοφώτατε, εἰ μή τινας ὑποθέσεις με- 

γάλας ἡ περιφορὰ δοίη χαὶ πρόσωπα ἐπενέγχοι λαμπρά, οὐκ 

ἂν ἄλλω: τῷ προσήκοντι χρησχίμμεθα διχλόγῳ χαὶ μὴν οἱ περὶ 
» 

τὸν ᾿Αρίστωνα καὶ ὁ εὐδαίμων ἐχεῖνος τῶγ ἀρχαίων φιλοσόφων 

χορὺς ἀπὸ τῶν χοινῶν καὶ περιτρεχουσῶν ἡμᾶς ὑποθέσεων, τοὺς 

μεγαλοπρεπεῖς ἐποιοῦντο λόγους. ᾿Αχούεις που τὸν τοῦ Πλά- 

τῶνος ΟΡΑΝΝΝΟ ὃς ὄνομα τῷ διαλόγῳ πεποίηται; ἀλλὰ σεοσό- 

φιτται οὗτος τῷ Πλάτωνι, καὶ λανθάνει οὐ σοφιστὴς ὦν, ἀλλὰ 
᾿ “ 

ποιητὴς τοῦ συμμίκτου δημιουργήματος. Οὐχ ἀπηξίου δὲ ὁ 

φιλόσοφος οὐδὲ τὴν Διοτίμαν, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Αγάθωνος εἰσῆκτα: αὕτη 
δῷ τ 

τῷ Σωχράτει τὸν ἔρωτα ἑρμηνεύουσα, ὅτι πενίας ἐστὶ χαὶ πόρου 

υἱός, καὶ φιλόσοφος μέν, σοφὸς δὲ οὔ, καὶ τῶν γενεθλίων τῆς 
᾽ ΤΣ ΟΕ πὰ Α φροὐιτῆς πάρεργον. 

Εἰ οὖν οὕτω ταῦτα τοῖς γε ἡμῶν χαλλίοσιν, οὐ ζηλώσομεν 

ἡμεῖς καὶ ἐν τῷ πολλῷ πλήθεν φιλοσοφήσομιεν, καὶ ἡντι- 
“- ε 7 Ε Α ,ὔ τ , Ξ Ἶ Μκπ Νὰ 

νχοῦν τῶν ὑποθέσεων ἀφορμὴν διαλόγου ποιησόμεθχ; ᾿Εγωγέ 

τοι τὴν δοῦσάν σοι τὸ γράμμα γυναῖκα τὴς Διοτίμας ἥγημαι 

χρείττονα, ὅτι μοι παρενθήκη τῆς πρὸς σὲ ὁμιλίας γεγένηται 

γὰ μὴ αὐτὴ βλάπτοιτο, ἐμοί τι κέρδος πολυτελὲς ἐμνη- Ν 
8. 

«- --.» ς-ο 

στεύσατο. Τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς πρᾶγμα, ἔλαττον ἴσως ἢ ὧὥτ 

τὴν φιλίαν ἡμῶν ἐνδείξασθαι" ἡ τάξις γάρ᾽ ἀλλ ἐπ αὐτὴν οὐχ 
“ γὼ ᾽ ᾿ ἕν 4 , 

οὕτω ποιοῦσιν, ἀλλὰ τὸ ἐσοεμμένον αὐτῇ τοῦ μονοπροσώπου 
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’ σω ε ; ᾿ “Ἃ ᾽ ᾽ ᾿ , 

πῦρ ὑπανάπτουσι, τὸ μὲν μὴ ὃν οὐχ εἰσπράττοντες, αὐτὴν δὲ 

χύκλωσς περιθέοντες. 

Ἐπ 
»Ν » » ᾽ ο ᾿ - ᾽ ᾿ 
ἰ δὲ ἀσαφῶς εἴρηκα, αὐτὴ ἂν τὸ οἰκεῖον πάθος ἐπεχδιδάξειε" 

ἐν ι μα Ζ 3 ’ “ »" “ἃ “ῳ ’ » δ᾽ ὦ Α ᾿ Ἁ 

χαὶ ἡ μὲν, ἐλάττων τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς λόγου, ἀλλ᾽ ἐγὼ χαὶ τὸ 

ἀναπτόμενον στύππειον οὐκ ἐπ᾿ εὐθὺς ἀποσοέννυσθαι, ἀλλ᾽ ἅπα 

) -- ΄ ωζ γ᾽ -- ᾿ ΄- Ζ ; ἤ τὸ προστυχόν, ὥς περ ἐμπορίαν ποιοῦμαι πρὸς σέ, καὶ ὍΣ 
, δον , ΄ὔ -“- δ. διὰ πάντων καὶ διὰ πάντα προσφθέγγεσθαί σοι τῇ ἱερᾷ χκεφχλῇ 

καί μοι χαὶ ὁ ἀγρότης, καὶ ὁ τέμνων τὸν στάχυν, καὶ ἡ τὸ 

ύραμα ποιοῦσα καὶ ἡ μάττουσα, ἀντὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἐν Θ 

τῇ Πλατωνιχῇ πολιτείᾳ λόγων εἰσέ" καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἄλλου: 
»» “- ἐπ ΚΣ “ἱ -2 ᾿ Δ ε 

ἄχθομαι πῶς ἂν εἴπῃς, ἐπιφορτίζοντάς μοι: καθάπερ (ἢ) τὰς πρὸς 

τοὺς φίλους αὐτῶν ἀξιώσεις, πρὸς δὲ σὲ εἴ τίς μς ἀπχιτοίη 

γράμμα, ὑπαγορεύω εὐθὺς τὴν ἐπιστολήν, οὐ δυσχεραίνων τὴν 

αἴτησιν, δυεῖν ἕνεκα, τοῦ τε ἀφορμὴν λχθεῖν ὁμιλῆσαχί σοι, καὶ 
-“ φ ᾽ ῳ δι ,ὕ , 

τοῦ οὕτως οἴεσθαι, μᾶλλον δὲ χρίνειν γενναίως καὶ φιλοσόφως, 
ε » “Ἐξ ε ᾿ ἐν ᾿ ε ὔ, 

ὡς οὔτε αὐτὸς ὑπερθήσεις τὸ ἀξιούμενον, εἰ μή τι ὑπεναντίον 

εἴη τῷ βαθηρανι, οὔτε αὐτὸς ἀχθεσθήσομαι, εἰ μὴ οὕτως ἕξει 

ὥς περ ἧξ ξίωσα, εἰδὼς ὅτι παρὰ τὸν χαιρόν, οὐ παρὰ τὸν φίλον 

μὴ γενέσθαι τοῦτο συμοέοθηκεν. 

111. Τῷ γενικῷ, τῷ ἀνεψιῷ τοῦ πατριάρχου. 

Μὴ δὲ τοῦτο ἄνευ γραφῆς ἀλλ ὑμεῖς ὁδῷ βαδίζοντες χαὶ 

γράμμιασί με ἀνθομιλεῖν ὑμῖν ἀναγχάζετε, κἂν ἁπλῶς προσφω- 

νήσητε, καίω ἀντεπιφώνημα ἀπαιτήσετε᾽ τοιαύτη τις λι- 

ξ΄ 

χἀγὼ δὲ ὥς περ ὄφλημα ἀποδιδοὺς Ἐκαμωθρηφον, ἕτ 

χνείχ κατέσχε τὴν ὑμετέραν ψυχὴν περὶ τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 

τοίρμ ως πα-᾿ 

οέχω τὸν λόγον, οὐ κόδὰ διδούς, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ὑπ πϑϑρὰς 
ὮΝ 

ῥέος ἀποδιδούς, καὶ ὥς πέρ τι ἐπίσημον γνώρισμα, καθάπερ ἐπὶ 
ϑ"ς - 

() χειρόγρ. κχθάπτερ 
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τῶν ἀσπίδων ὁ τελευταῖος χύχλος, τῆς ἐμῆς πρὸς ὑμᾶς ἀπο- 
“ΒΞ ᾿ Γ ὦ ε » “ -« Α 

στολῆς ἢ ἀφίξεως, ἡ ἐπιστολή" χαὶ οὐ φατς γνωριεῖν, οὔτε ἐμὲ 
“᾿ », , 

έ 
" ᾽ν Σ » .ο ᾽ ν᾽ 

ἣν ἀφίξωμχι, οὔτέ τινα τῶν ἐμῶν ἣν ἀποστελῶ, εἰ μὴ τὸ 

γράμμα χομίσεις. Διὰ ταῦτα πράγματα ἔχω ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις 

λόγους προσυφαίνων ὑμῖν" οἱ γοῦν ἀληθεῖς φορολόγοι ὑμεῖς, 

οὺὃς ἄν τις εὐφυῶς ἀντιστρέψας καὶ λογοφόρους ἐρεῖ᾽ ἀτεχνῶς 

γὰρ ἐπὶ πᾶσι τοὺς ἐμοὺς ἐπιφέρετε λόγους, ὥς περ οἱ Πελο- 

πῖδαι τὸν ἐπίσημον ὦμον τὸν ἐλεφάντινον. Μὴ ποτε οὖν ὃ δυ- 

σχεραίνω φιλῶ, χαὶ ὃ λέγω ἀχκισμὸς καὶ οὐ μέμψις ἐστί; 

Κἂν ψυχὰς εἶχον αἱ πηγαί, ἠσθένησαν ἂν ἐξαντλούμεναι" 

ὑπεχρίθησαν δὲ ἡδέως τῷ Ἡλὰ ὅτι ἐπαχθῶς ἔχουσι τῷ ἀρρύε- 

αθαι: χαὶ αὐτὸς γοῦν ἀσμένως τὰς λεχανίδας χαὶ τὰς χαλπεις 

ὑμῶν ὑποδέχομαι, οὐδὲ γὰρ οὐ δέδιχ μὴ ἐπιλείψῃ τὸ νᾶμα. 

Τὸ γάρ τοι ἐμόν, ταῖς τῶν γυναιχῶν ἔοικς θηλαῖς" καὶ μή μοι 

τὸ παράδειγμα ἐπιμέμψχιο, οὐδὲ [ ἀπόθλητον ἔργον τῆς φύ- 
- Ὧν ᾽ Σ 5 ᾿ ἈΝ! 

σξως πῶς οὖν ἐχείναις αὐτὸ ἡ τὸ γά ἄλα τὸ βλύζον ἐχεῖθεν; 

οὐ τοιοῦτόν ἐστιν ἐν ταῖς σαρξίν, ἀλλ οὐδὲ τοσοῦτον, τὰ δὲ 
-ῶ θ᾽ η 4: βοο στό! : ιἐζ ντα τῶν θηλαζόντων βρεφῶν στόματα ἐχπιέζοντα τοὺς μαστοὺς καὶ 

Α 

τὸν ἐμπροάδιον υὖν ἐπιθλίοοντα, ννδιδηῤθοων τὰς ἐγχατεσπαρ- 

μένας ἐν τῷ βάθει νοτίδας καὶ. εἰς ῥεῦμα μεταποιοῦσι" χαὶ 

τεχμήριον ὅτι, ἂν ἐπιλίπῃ τὸ θηλάζον δόλο χατέψυχται 

ὁ μαστός, καὶ οὐδαμοῦ τὸ γάλα - φρεωρυχίᾳ γὰρ τὸ πᾶν ἔοικε" 

χἀκεῖσε γὰρ ἡ διωρυχὴ καὶ ὕδωρ ἐκθλίόει " οὐδὲ γὰρ ἀναφαίνει, 
’ 

ὥς τινες οἴονται ἐντεθησαυρισμένον χατὼ ποὺ τοῖς χοιλώμασιν, 

ἀλλ αἱ νοτίδες συνθλιθόμιενο χι τοῖς ὃ ούγυιασι τὰς ἐπιρροὰς ἐπι- 

βάλλουσιν. Οὕτω γοῦν } καὶ αὐτὸ: τοῖς τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν 

φρεωρύχοις ὥς πέρ τινὰς πίδακας ἀποθλίοω τοὺς λόγους" χἂν 

μὲν ὀρύττωμαι παρ ὑμῶν, ἀνυγραίνομαι, ἂν δὲ μή, κατέψυγ- 

μαι μρερδιρῖ 

Ὀρύττετε οὖν οὐ λιθοτομίας, ἀλλὰ τὰ τῶν Φιλιστιέων φρέα.- 

τα οὐ ν"- ἐπιλείψει ποτὲ ἡ πηγή, εἰμὴ πρὸς τὴν διωρυχὴν 
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ΠΩ 

οὐκ ἄξια ταῦτα γραφῶν χαὶ ὑπογραφῶν; 
» 

μεῖς ἀποχά υὑητε" ἀρ 
ι ι 

αἱ νὴ τὸν γλυχὺν γενικόν. 

͵ ἝἉ “- Ἂ 118. Τῷ πρωτοσυγχέλλῳ τῷ Παρασπονούλῳ. 

Οὐχ ἀπεψύγη μοι τὰ τῆς ἀγάπη;:, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ χαὲὶ 
ΠῚ ΡΙ͂ 5 «οἴ , Α δι... ἃ » , 3 Ρ. Ρ ω ᾿ -»“Σ΄-2 

ἰσύψυχς χύριέ μου χαὶ ἡγεμών μου, καὶ γνωστέ μου χαὶ γνῶ- 
» διὰ , “ὠ ἌΣ , 

στά μου, οὐδ᾽ ἀπέσθεσται τὰ τῆς φιλίας χαὶ εἰς σποδὸν διαλέ- 

λυται" μὴ οὕτω μανείην, ὡς χαὶ τοῦ φιλιχοῦ χαθήχκοντος λήθην 
Ξ“ ΄-“ »“"»ν ὮΝ 

λαθεῖν χαὶ ἀμνημονεῦσαι χαρίτων τῶν σῶν" πρὸ δὲ παντὸς 

εἰμί σοι τὰ πρὸς στοργὴν φλογωδέστερος χαὶ θερμότερος, καὶ 

χατηνθράχωται ταῦτα παρ᾽ ἐμοὶ καὶ χαθεχάστην ἀνὰ «ζεῖ χαὶ 
«ὦ, . Ν , 

ἀνάπτεται, χαὶ ἐκ σπινθῆρος πυρὸς πῦρ ἐξαίρεται διαέριον, 

καὶ μάλιστα σοὶ καὶ τοῖς οἷος σύ, παρ οἷς χαὶ ὁ τῆς φιλίας 
“ - χα ᾿ ᾽ ἃ "εὐὸς ψπ ὙΒΗΙ. ΠΣ 5 δκν ε ὥς. " 

ὅρος ἀληθεύει καὶ οὐ διχψεύδεται" ἐπεὶ τοῖς παρὰ χρατῆρι μόνῳ 

ἣν (λ "ν" “ δι -“-αλ : 4 ) »5“- 6 Αδὸ ῃ: ἥδ »ε) "“, τοὺς φίλους γνωρίζουσι, πάλαι καὶ ἀπεμαράνθη καὶ κατε- 

σπόδωται. 

Καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα τοιχῦτα, χαὶ ἐν τούτοις ἐσμέν, καὶ 

ζῶμεν τοῖς ἀγαπῶσι μόνοις, καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἀποστολιχόν, ὅσῳ 

-- Α δῖ: ΟΝ ΤᾺ δὶ ῃςί Θ Ὰ 0 - δ᾿ ΠΗ Ε ξ΄ “νά περ ὁ ἔξω ἡμῖν διαφθείρεται ἄνθρωπος, τοσοῦτον ὁ ἔσω πρὸς 

τούτοις ἀναχαινοῦται, τοῖς δέ γε λοιποῖς χαὶ ἀπετεφρώθη ἤδη, 
’ 

ἢ μᾶλλον ἀπωστραχώθη, καὶ τὸ τῇ ̓ ὐνμδίω πάθος, ἀπελιθώθην " 

ἂρ τῶν προλχθόντων ἀνέμων στοοοιλώδεις καταφοραΐ, χαὶ 
ἱ 

᾿ Θι Α ν᾿ τῷ “πεοιτ δ Η ἃ 4 ὁλεθοί “ναοὶ 
ἣ σι χ ἢ χιὼν ἐχείνη τῶν περιστάσεων, καὶ ἡ ολεῦρίως τε- 

- . ᾿ , τριγυῖα χάλα λαζχ μνἊ»Ἥ"» δεῖν ἐξέτριψέ με παντάπασι χαὶ ἀπέ- 
" » “- 

ψυϊᾷ, χαὶ λίθινον ἢ χρυστάλινον ἀπέδειξεν ἄνθεωπον, ἄχρηστον 
4 3 ΄ 

πρὸς ἅπαν λυσιτελές, χαὶ ἀχένητον. 

Οὕτω κατειργάσθην ταῖς πολλαῖς χαὶ βαρείαις ἐπαγωγαῖς, 
. “ β “ ,ὕ »ο  δ}ϑΡᾷὶΝ ’ , ᾿ς ΝΣ δι} "- 

οὕτω ταῖς προηγησαμέναις ἐκδεὸχπάνημαι μάστιξι" δια ταῦτα 
δίς αν εἰ γ "Ὁ ἢ ν ϑ γι λα" 
καὶ ζῶν νεχρὸς εἶναι λογίζομαι, χαὶ νεχρὸς τυγχάνων, ἄκλαυ- 

στος μένω χαὶ ἄταφος, καὶ φόρτος εἰμὶ τῇ γῇ περιττὸς χαὶ 
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» , Α ’ 

ἀνόνητος" χαὶ τὸ δὴ χε εἴρον, ὅτι μὴ δὲ χειμένῳ σπένδεταΐ μοι 

τὰ λυπηρά, ἀλλ ἐπ “τρατεύεται καὶ αὐτῷ μου τῷ πτώματι, 
᾿ ζ 

γυπῶν τρόπον ἢ χορόάχων τινῶν, καὶ πὰ ἄντοθεν διχσπαράττετα 

μοι τὸ δύστηνον σαρχίον χαὶ διαξέεται" οὕτω τῆς παντεφόρου 

δίχης διχαιωσάσης δίχας ὑπέχειν με μέχρι τέλους τῶν πολλῶν 

ἁμαρτάδων, ἐξ ὧν αἱ τοιχῦται κολάσεις τοῖς πταίουσιν ἀπο- 

τίκτονται. 

Διὰ ταῦτα ἀλγῶ χαὶ ὀδυνῶμαι, δοῦλε τοῦ θεοῦ, χαὶ φέρειν 

οὐχ ἔχων, τὴν ζωὴν ἀπολέγομαι" ἐχτήχει γάρ μου ταῦτα τὸν 

υελόν, χαὶ τὸν ἡγεμόνα νοῦν ἐχτυφλοῖ, χαὶ τὴν γλῶτταν ξη- 
μ ; ἰ 

,ὔ ᾿ ᾿Ὶ "- , ραίνει, χαὶ τὴν χεῖρχ συστέλλει χαὶ ναρχᾷν ἀναπείθει, χαὶ γὼ 
ἢ 3 ᾿ς ἩΗ͂ΝῚ 4 ἐδτς ον Ξ ἘΦ 

γράφειν βιάζεται, μήτε λέγειν, μιήτ' οὖν ἐνεργεῖν, ἀλλ ὡς ὑπὸ- 
’ » "Ὁ 3 - ἣν ὦ ἍἋ ᾿ ε » , 

χῶφον ὁδεύειν, ἢ χαὶ ὑπόληρον, καὶ ἄλλως εἰπεῖν με ἀμουσο- 

τατον ὄντα χαὶ νοῆσαι ἀλογιστότατον, χαὶ πρᾶξαΐ τι τῶν 
, » Α τῳ 

δεόντων ἀθλιώτατον. Διὰ ταῦτα σταθμὸν ἔσχατον, κατὰ τὸν 
ε ἐς ,ὔ ζ Ξ κ ἃ- ὙΨΙ͂Σ - ᾽,ὔ Ἢ » Α θῷ ι δ 

Ἐερεμίαν ἐπι ητῶ, καὶ προς γῶν τᾶν τραῦτον συνώϑθὼ χΧχαι Ἀλι- 

Ὁ 

νὴν ἄψυχον, καὶ γῆς ὑπ δῦναι δοχῶ τὰ μυχΖ, καὶ ἄδου περι- 
Ὁ» -ο“77Ψ 5 

ὑ 
ΓρῚ , “- “ Δδ ε ΕΝ κα , -“ 

βχλέσθαι χυνὴν, τνὰ μὴ ὡς «παισιον τεῦς τοις  ΟΎΟν ορῶμαι 

᾿ 
μ 

ι ο , ΝΣ ὃ ᾿ - ς . , τ 
χαίὶ χαΐον δυσοιώνιστον ι τοῦτ στὰ θρ᾽ ἡνουσὰς χαλῶ 3 

͵ » " ε 7 Α 

μέν, οὐχ εὑρίσκονται δέ, καὶ ὑπομένω τινὰ τυλλυπούμενον, 

πλὴν οὐχ ὑπάρχει: ἀμέλει χαὶ σκότῳ συγχλείω τὸ ἀπρόϊτον 
« -ῸὉ } 3 Ἂν ΝΥ 

ἑαυτῷ προοι χονομούμιενος, ἵνα χαὶ ἀὴρ συρμπενθῇ μοι χχὶ τἄλλα 
τ ,ὔ ΕΣ ΕΣ ε , 

στοιχεῖχ συγχλαίη καὶ συνοδύρηται" ἐκ τούτων ἐπλήγην ὧςεὶ 
, ᾿ .» ,ὔ Ε ι ε ᾿ 4 » ΡΠ 5» - » εἢ 

χόρτος καὶ ἐξηρόνθην, χαὶ ὡξεὶ σχιχ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν 

ἀντανηρέθην, χαὶ οὔτε χείλη διᾶοχί μοι δυνατόν, οὔτε γλῶσ- 

σαν ἀνοίξει χινήσειν τοῦ στόματος. 
᾽ ᾽ " ᾿ ᾽ {) " ᾽ , ψὰ 
Αλλ εἰ χαὶ θανὼν καταχείσομαϊν ἀΐλαο, αὐτὰρ ἐγὼ χἀκεῖθι 

» 7: ᾽ Α » κτ 

φίλου μεμνήσομ: ἑτάροιο εἰ γὰρ χαὶ αὐτὸ τὸ εἶναι σχεδὸν ἄν- 

θρωπος περιήρημαι, ἤδη σε χαὶ ἀγαλματοφορῶ ἐν τοῖς τῆς καρ- 
3 

" 

δίας θχλάμοις, καὶ ἀκ μι δ ϑν διὰ παντός, καὶ ὥς περ εἰκόσι τισὶ 

χαὶ στη λογοΣ χφίαις “οῖς χπ χομιζομιένοις μοι γράυυ ἰασὶι διοπτρί- 
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“ 

ζομα!, καὶ ἀναψύχω τῆς ψυχῆς τὸ φλεγιλαῖνον χαὶ παθαινόμε- 
ΕΣ 

. ΕΞ )Ἤ« - Ὕ [0 ε γον᾽ τούτοις ἐπιστηρίζων χαὶ νοῦν ἅμα καὶ βλέμμα, καθάπερ 

ἀγάλμασιν ἐπισεμνύνομαί τε χαὶ ἐναθρύνομα!ι, καὶ τὸν πατέρχ 

τῶν λόγων, οἷος ἐν τοῖς γεννήμασι, ΡΜ ΜΑΙ͂ΨΕ τρανότερον᾽ 
ι χαὶ βούλομαι μέν σοι προσομιλεῖν, ναὶ μὰ σέ, χαὶ προσλαλεῖν 

᾿ Ἁ 
τὰ συνήθη χαὶ τὴν φιλίαν συνὸ γνδέοντα, πλὴν ἀτονῶν χατοχνῶ 

΄τὉἫ “Ὁ » τῆς πηγῆς τῶν αὐλών σαυγχωσθείσης τέλεον καὶ ἀποξτρανθεί- 
Σ 

σἧς μοι, εἰ μή τις αὐτὴν τρό ἄξει χχὶ ἀποστομώσει ποτὲ 
» 

8 

θυμηδίχ χαὶ μεταθολὴ πρὸς τὸ βέλτιον. 
3 “ .] - Σ, Μ 7 - ’ὔ ΣῊΝ δι ἠδ... - 

Αλλὰ χαῖρε μοι χωρίον μουσῶν, σοφίας χχατχγώγιον, ἀρετῶν 
" εὖ ΕῚ κα - 

ἐνδιαίτημα, νόμων ταμεῖον, ἀγάπης φύλαξ, φιλίας λαμπτήρ, 

χαὶ φυλάττοιό μοι μέχρι τέλους τοιοῦτος, χαὶ φυλάττοις ἀδιάρ- 
“ » “ 7 ’ “ ι “ ι 

ρθηχτον τῆς ἀληθοῦς φιλίας τὸν σύνδεσμον, ἵνα καὶ πρῶτος καὶ 

ὑόνος τῶν ἄλλων ἑχυτῷ τὸν φίλον ὁρίζοιο. 

119, ᾿Ανεπίγ ρᾶφος. 

᾿Εγὼ υὲν οὐδ᾽ οἴ"λαι, λαμπρότατε χαὶ ἠγχπη!μένε μοι, τὸ 

πτωχότατον τοῦτο χαλογηρίδιυν χαὶ τὴν ζωὴν ἀπ ψάρι 

γον, ἢ μοναστήριον αὐτόθι ἔχειν ἢ βραχύ τι ἐδάφιον ἐπεὶ δὲ 
ὔ 

υαχροτέραν ἔχει τὴν γλῶτταν τῆς κινητῆς ὑποστάσεως, | εἶτα 
νυ 

"» ᾿ " “Ὁ ᾽ 

χαὶ πλάττεται ἐπηρεαστὰς χαὶ ἀντιδίκους τινάς, χρῶμαι χὰν 
[χὰ ᾿χή “. Η “ΑΝ τα “ 5 αΦΙΞ 4 --2:2σ ᾽ τούτῳ τῷ τοῦ δικαστηρίου ἀξιώματι, χαὶ μὴ ὅτι πένης, ἀλ- 

«» 6’ 

ὅτι ἀδιχεῖσθαί φησι, τυχέτω τῆς παρὰ σοῦ ἐχδιχήσεως. Εἰ 
δ᾽ ὥς περ ἐν σχηνῇ πά χντὰα τούτῳ δεδραματούργηται, τὸ φρον- 

τιστήριον, οἱ μοναχοί, οἱ ἀδιχοῦντες, οἱ ζημιοῦ τες, χαὶ οὐδὲν 
ΕΣ Α 

ἀληθές, ποίησον αὐτὸς ἐν τῷ δικάζειν αὐτῷ ἀντισχήνιον, χαὶ 
᾿ “Ξ- ᾽ν ᾽ ὼ 

πρόσταττε τοῖς ἐπὶ τῆς τάξεως ἀγαγεῖν τοὺς θλάπτοντας τοῦ- 
ΕΣ Ν ᾿ 

τον οὔπω γεγενημένους " ποίησον δὲ χαὶ ἀκυδη παρασημείωσιν, 
φ»ν 

ἵν εἴη πάντως: ὥ: περ ἐν δ άματι ἀνυπόστχτά δὲ-: «ἢ [ΟἹ ᾿-: δ εὶ [ «- ̓φ - " 
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Εἰ δ᾽ ἔστι τις αὐτῷ οἴχου μερίς, γενοῦ μετὰ τῆς ἀληθείας, καὶ 
’ὔ’ ὦ» ΕῚ ; ’ὔ 

βοήθησον τῷ ἀδικουμένῳ γέροντι. 

ΩΣ 

ἰοῦ ἄπκεςτι. ΜῈΝ 

Οὐχ οἶδα τί γράψω, ὃ τί σοι προσομιλήσω, αὐθέντα μου καὶ 

σς συμφορᾷ, τίνα δὲ παραμυθίαν 

ἐπαγάγω τῇ ἡμέρῳ σου καὶ φιλανθρώπῳ ψυχῇ; Εἰ γὰρ αὐτός, 

ἀλλότριος ὧν τοῦ γένους, οὐ υετρίως τὸ πάθος ἤνεγκα ,» τοιού- 

του βλαστοῦ εὐγενοῦς ἀπορριζωθέντος ἀθρόον, τί ἂν γένοιο ὁ 

χαὶ συγγένειαν τὴν πρὸς ἐκεῖνον χχὶ τὴν ἐντεῦθεν διάθεσιν 

ν εἰληφώς τε καὶ δεδωχώς; τίς γὰρ ἐκείνου χαλλίων, τίς ἡδύτερος 

τίς μετριώτερος, τίς εὐγενέστερος; 

᾿Εγὼ δὲ θρηνῶ μὲν χαὶ ἐπὶ τούτοις τὸν ἀπελθόντα, ἔτι δὲ 

μᾶλλον ἐποδύρομαι, ὅτι χαὶ πρός με οἰχειότατα διέχειτο χαὶ 

φιλίχν ἀχραιφνῆ ἐπεδείκνυτο. 

Τὸ μὲν οὖν γεγονὸς δεινόν, καὶ τίς ἂν ἄλλως εἴποι; πέπτωχε 

γὰρ δένδρον εὐθαλές, χαὶ πρὸ πολλοῦ τὴν ἈΝΝδΝ ὑπεροΞςοηχὸς χαὶ 

ἀναδρχμόν, ἀλλ ἔτι ἀνατρέχον καὶ αὐξανόμιενον " πέπτωκε γένους 

ἔρεισμα, ψυχὴ καὶ πνοὴ γυναικός, καύχημα θυγατρὸς χαὶ ἀνα- 

ψυχή, χαὶ τῆς σῆἧς καλλίστης ψυχῆς ἡδονὴ χαὶ παραμυθία. 

Τίς οὐχ ἐπὶ τούτοις σταλάόξει δάχρυον; τίς οὐ πενθήσει: τὴν 

συμφοράν; 

᾿Αλλ ὅμως, σοφωτάτη ψυχή, οὐκ ἔξω τῆς ἡμετέρας φύσεως 
᾿ 

τὸ συμθάν, οὐδὲ ἄγνωστον τὸ πάθος τῷ ἀνθρωπείῳ γένει χα- 
ε ς ε “ ε 

θέστηχεν" ἑχάστῳ γὰρ ἡμῶν τικτομένων, ὁ θάνατος συγχέχλή- 
ι Α Α ͵ 5 , “ τ » 

ρῶται, χαὶ πρὸς τὸ χοινὸν τέλος ἀγόμεθα ἅπαντες, καὶ οὖτε 

ὃ γένει περίόλεπτος, οὔτε ὁ χάλλε: ὡραῖος, οὔτε ὁ δυνατὸς ἐν 

ἰσχύϊ, οὔτε ὁ ὀὐ μονα οὔ τέ τι: ἁπάντων ἐχφυγεῖν τὸν θάνατον 

χ ται" ἀλλ οἱ μέν, ἐν σπαργάνοις αὐτοῖς, οἱ δέ, τῆς ὥρας 
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Ἐν... ἝΥ ' ἀνθούσης, οἱ δέ, παρηθηκότες, οἱ δέ, χαὶ γηράσαντε:, πάντες 
δ᾽ Με ᾿ Ἂ Α « , ὃ ,᾿΄ ν. ον ᾽ ᾿ 

οὖν τὸ πιχρον τοῦ θανάτου ποτήριον πίνομεν. Και ἀλγξινὸν 
Α κ Ὧν» “ ς . ἱ Α μὲν τὸ πρᾶγμα, φορητὸν δ᾽ ὅμως, ὅτι ὁμοτίμως πᾶσι παρὰ τοί 

᾿ . » ΒΡ ᾽ ε, ψ “ὦ θεοῦ δίδοται ἐπὶ τούτοις γᾶρ χάχεῖνος ἀπέθανεν, ἵνα χαὶ ἀνχ- 

στήσῃ κειμένους χαὶ παρχμυθίχν δῷ ἀποθνήσκουσιν. 
»Μ τ , 

ἔπεχε οὖν μοι τὸ δάχρυον, χαὶ τὴν συμφορὰν φιλοσοφητον 
ε τ Μ ᾽ ι τ » » ᾽ 

ὡς γενναῖος ὄντως ἀνὴρ χαὶ οἷον αὐτὸς ἐπίσταμαι, χαὶ μὴ ἀπα 
Ἁ 

γαγέτω αε. τὸ συμθὰν τῆς πρὸς τὸν θεῖον χαὶ οὐλμῳ, νεύσεως 
“Ψ 

χαὶ σπουδῆς, ὡς ἐγὼ τοῦτο χαὶ λίαν δέδοιχα, μή τις δαίλων 
’ὔ 

παρεμπεσὼν βραχύ τί σς τῆς τοιαύτης: ἀπελάσειεν ἐβεολιρῇ 

μάλιστα δὲ χαὶ τῇ ἐχείνου συμθίῳ, χαὶ τῇ σῇ υὲν γυναικί, 

ἐχείνου δὲ θυγατρί, παρχψυχὴ καὶ παραμυθία γενοῦ, νῦν μὲν 
; Ν᾽» “ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ξ 

γράφων καὶ ἐν λόγοις παραμυθούμενος, αὖθις δὲ καὶ χερσὶν ὑπο- 
᾿ “4 ) Ἂς δ ν᾽ -ἃ “4 -- »“» δ΄ “-- δε; ἣἂδ στηρίζων, καὶ τὴν διζ τῶν ἔργων παραμυθίαν ὑποδεικνύς. 

Κἀγὼ μέν, ὡς ἐκέλευσας πρὸς τὴν ἁγίαν ἀπεληλυθὼς δέσποι- 

ναν τὰ εἰχότα παρὰ τῶν γυναικῶν ἐφθεγξάμην, ἡ δέ, οὐδὲ 

παραχλήσεως ἐδεῖτο τῆς ἐμῆς" ὅλη γὰρ τοῦ πάθους, χαὶ ἅμα 

τῷ ἐμὲ προχατάρξασθαι, δάκρυχ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφῆκα πολλά, 

ρα αὕτη μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἡ πανυπέρλαμπ τρος σεοχοτή᾽ ἐκεῖσΞ 
κ 

γὰρ τὴν σὴν προσχαλεσχμένη πενθεράν, χαὶ φιλοφρρονήσχσα ὅσχ 
;» ᾿ Ὁ » " ᾽ » ᾽ ΄“- » 

εἰχός, σοφῶς πάνυ χαὶ ἐπιτηδείως τὸν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῇ ἐξήγ- 

γεῖλαν (ἢ) θάνατον, ὥς περ δὴ χαὶ τῇ χόρῃ αὐτῆς χαὶ συμθίῳ 

σου. Καὶ πρῶτα μὲν συνέχλχυσαν χαὶ συνεθρήνησαν, εἶτα δὴ 

παρεμυθήδαντο χαὶ τὰ τοῦ χαιροῦ ἐφθέγξαντο πρὸς αὐτήν. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως" τὴν δὲ γραφήν σου ἀναγνούς, χαὶ 

πληροφορηθεὶς τὴν εἰς ἐμὲ τοῦ βασιλέως διάθεσιν, εὐθὺς ἐξανέ- 

στὴν χαὶ τὴν γραφὴν πρὸς αὐτὸν ἐξαπέστειλα: χαὶ νὴ τὴν 

ἱεράν σου ψυχήν, καὶ πολλάκις ἐοουλήθην χαὶ ἄνθρωπον ἐμὸν 

ἀποστεῖλαι αὐτόθι μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς Πόλεως ἀγαθῶν καὶ ἴνχ 

ΜΕΣ. ΒΙΡΑΙΟΘ. Ε΄. “4 
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ι 

σοι τἀληθὲς εἴπω, καὶ πέπομφα, καὶ αὖθις ἐπέσχον εὐλαθού- 

μενος, ἵνα μή με ἡγήσηται ὁ βχσιλεὺς κόλακά τε καὶ περιτ- 

τόν " τοιαύτην μοι δειλὴν ἀπεχλήρωσε ψυχὴν ὁ θεός. 

Εὔχομαι δὲ παυθῆναί ποτε τὰ γράμματα καὶ ἐπανελθεῖν 

ὑμᾶς εἰς τὴν μεγαλόπολιν ταύτην εὐθυμοῦντας χαὶ ὑγιαίνον-- 

τὰς, καὶ τῶν πολιτιχῶν πραγμάτων ἐφάπτεσθαι, καὶ πόρρωθεν 

τὰς τῶν βαρδθάρων ἀναστέλλειν ὁρμάς. 

121. Τῷ χριτὴ τοῦ Χαρσινοῦ.. 

᾿Εὐουλόμεθα πολλάκις, ποθούμενε ἀδελφέ, διὰ συλλαδῶν ὃμι- 

λῆσαί σοι, καὶ μιὴ ἐφευρίσκοντες γραμματοχομιστὴν ἐπιτήδειον, 

εἰργόμεθα τῆς προθυμίας καὶ ἄκοντες" νῦν δὲ καιροῦ εὐθέτου 

λαθόμενοι, χαὶ ἀφορμῆς εὐλόγου δραξάμενοι, χαὶ προσαγορεύο-- 

μεν χαὶ ἀσπαζόμεθα τὸν ἡμῖν ποθούμενον" ἔρρωσο. 

ϑ λοις ας γόξο χανξι ον 

᾿Επεὶ ἐς τοσαύτην φιλίας ἀχρότητα θείᾳ προνοίᾳ τινι ἀμφό- 
᾽ ς ε ᾽ - . 3 ε - τεροι ἐληλάχειμεν, ὥς τε χαὶ ὡς οἰκεῖα τὰ ἀλλήλων ἡγεῖσθαι 

τ᾿ ΐ - ᾿ “«Ψ "ει ἤ τὰ ᾿ ῷ 

χαὶ περὶ ὧν δεῖ ἀνενδοιάστως θαρρεῖν, χοώμεθα τῇ παρούσῃ 
Ἀ ε . ς ἔρεδες ι , 

πρὸς τὴν ὑπεροχήν σου γραφῇ, ὅπως διορίσηται χαὶ στήσουσι 
᾽ Ε κ - ε , ι 

χόντουρα εἰς τὰς ἀλλαγὰς τὰς πλησιχζούσχς τῷ ἡμετέρῳ χαὶ ν 

Ν 

σῷ θέματι: ἡ δὲ εὐόδωσις τοῦ χραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βα- 

“Γ 129, Κωνσταντίνῳ τῷ ᾿Ἱεράχη ἐν ἐξορίᾳ ὄντι. 

» ὙΩΣ ; ᾿ ὯΝ, ΥΣ ΜΗΡΕ 7 ι θεῖ γ 
μι "χὰ σὸν τὰ γράμματα τῷ υπεροριῷ χαὶι τληπα ει, καε 

ὥς περ εἰ παρήμην αὐτός, οὕτω ταῦτα πληροῦσι τὸν ἀσπασμόν 
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"» 3, "- Ε ΕΑ Δδ΄ἷἽ «ῳ ἊΝ 

ἄνθοωπε τοῦ | θεοῦ, οὕτω γάρ σε ἐγὼ οἶδα καλεῖν, ὡς ἤδη τοί 

πόματος με ἘΟΧΦΡΕΝ τῶν ἡδονῶν, χαὶ τοῦ χρατῆρος τῶν πει- 

ρατηρίων ἀπογευσάμενον, εὐχαρίστως δὲ τὰ προσπεσόντα ὑπε- 
“ ᾿ 

νεγχόντα, καὶ γενναίαν χαὶ ᾿ἄρρενα τὴν χαρτερίαν χτησάμιενον 
“ « ΄“-ὠΑ ᾽ Ὁ “Ὁ “ὦ ,ὔ ΄ω 

τῆς ὑπομονῆς, εἰς νοῦν χαλῶς εἰδύτα χαὶ βχλόμενον τῷ θειο- 
’ “ῳὖ ᾽ὔ ’ὔ . , 

τάτῳ Γραφιχῷ παραγγέλματι, ὅτι πόνοι, χαὶ θλίψεις, καὶ στε- 
, ἃ." “- “ - ᾽ »" , 

νοχωρία, χαὶ πιεσμός, πρόξενα τῆς βασιλείχς τῶν οὐρανῶν, χαὶ 
᾿ 

ὠθήσεται, καὶ ὅτι θλίψεις καὶ (ὶ εὶ ἰῸῚ ψὺ ῶ 

ι 

« δ ε ’ ᾽ , 

ὡς ὃ ὑπομείνας εἰς τέλος ὁ 

ἀνάγχαι συνέχουσι τὸν πρὸς ἀρετὴν ἀναγόμενον" διὰ ταῦτα 
ΕΥ̓ ς - ΓΝ τ ὑ ’ 

οἶμαι καὶ ὃ θεῖος Δαυΐδ οἷχ προφήτης χαὶ βασιλεύς, ὑπομένων 
ἕ 7ὔ Α ,ὔ Ε ι 7 ι ᾿ 

ὑπέμεινα τὸν Κύριον, ἔφησε, καὶ προσέσχε μοι ἐπὶ δὲ τούτοι; 

τό, σχολάσατε, χαὶ γνῶτε. 
γχῃν Ὁ ’ ΓΙ 

Ταῦτα πάντα χαὶ ἄλλάττα μυρίχ ἔχεις παρηγοροῦντα χαὶ 

ἀναψύχοντά σε" χαὶ γχαῖρέ μοι χαὶ εὐθύμει, ὅτι κατηξιώθης πει- 
“» 

ρασθῆναι, καὶ τὴν ἅμιλλαν τοῦ ἀγῶνος δραμεῖν, ἵν᾽ ὁ ἐγωλοβθές 

τῆς ἀξίως: τὸ βραθεῖον ἐπιοραθεύσῃ σοι" μακάριος γὰρ ὄντως 

χαὶ τρισμαχάριος χαὶ σύ, ὅτι τὴν ἅλμην τοῦ βίου ἀποχλυσά- 

μενος, χαὶ τῶν ἀστάτων χαὶ φθειρομένων χαταφρονήσας, μόνος 

μόνῳ συζῆς τῷ θεῷ, τὸ χοσμιχὸν χλυδώνιον διχοὶς χαὶ τοῦ 

βίου περάσας τὴν θάλασσαν, τὴν ἀληθῆ ζωὴν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ 

χαὶ ταύτης ἐπευφραινόμενος. 

Καὶ ἐχχαχοῦμεν γὰρ ἴσθι τῷ βίῳ ἡμεῖς καὶ ταῖς: αὐτοῦ 

-οὉ 
ῶ- ΤΕῚ ῷ, “Ὄ 

ο) εἶ ̓
“"- 
- ὍΝ «-. τὶ « Ω Φ» [0] « στενοχωρίαις χαὶ πιεσμοῖς, καὶ λυσιτέλειχ π 

οὐδ᾽ ὁπωσοῦν" ἐπεὶ οὖν ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ζσαι εἰ: ἀπέ- 

ραντον ἄνθρωπον οὐκ ἐνὸν τὴν παροῦσαν ζωήν, εἰ μὴ πρὸς 

τὴν ἄνω ἀπίδοι τις, ἀξίως χαλούμενος, κατὰ σέ, ἐρρέτω τὰ 

Σὺ δὲ ὁ Ψ πολίτευμα πρὸς οὐρανὸν θέμενος, Ἂ ἐνταῦθα 
᾿ , ΦῚ « ΄ῳ --ῃ : -Ὁ “- [Ὁ π - δῦ ᾿ , ἥ Η - ἐχ ἣ 

δοχιμασθεὶς ὑπέρ χρυσῶν, μεμνῆσθαι Ὥμωῶν τῶν ἐχ ψυχῆς ἀγα 

πηπάντων σε, ἄνωθεν μὴ διχλίποις, ὥς π περ ο οὐδ᾽ ἡιυεῖς οὐθήδλα “Ὁ 
’ ΙΝ » - 

λαμθάνομεν πώποτε' ὁ δὲ φιλάνθρωπος χύριος, τοῦ χραταιοῦ 
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ι ε , ε το [εῚ ,ὔ “. ΒΝ ει ΠΑΣΡΣ “-" ᾿ 

χαὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως χαλῶς κ χρόαν θύσαιτο σε τῆς συνε- 

χούσης ἡπαυρ ίας καὶ θλίψεως, χαὶ τῆς μαχρᾶς ὑπερορίας ἀνα- 

καλέσεται, χαὶ ἐποφθείης ἡμῖν ὡς ΤΩ τοῖς ποθοῦσί σε. 

124. Τῷ μαγίστρῳ Εὐστρατίῳ χαὶ πρωτονοταρίῳ 

τοῦ δρόμου τῷ Χοιροσφάχτη. 

Λαμπρότατε ἀδελφέ, μᾶλλον ὃὲ χχαὶ συνήθης χαὶ εἰωθυῖα 

χαὶ ποθεινοτάτη ψυχή, ἔχω μὲν παρὰ φιλοσοφίχς μαθὼν ὡς 

οὐ διΐστανται ἀπ ἀλλήλων οἱ διὰ φιλίας ἀληθοῦς ἡνωμένοι, 

ἔστι γὰρ θάτερος, ἐν θατέρῳ, καὶ ἑκάτερ οος ἑκάτερον ἀγαλμα- 

τοφορεῖ ἐν τῇ οἰκείᾳ ψυχῇ, οὐ χαλχοῦν τινα χαὶ σφυρήλαχτον, 

ἀλλ αὐτοφυῇ χαὶ αὐτόχυτον: νῦν δὲ οὐ πάνυ τι τῷ λόγῳ 

οὗτῳ χάνω ἁλώσιμος ἔχων γάρ σς ὅλον ἐν τῇ ψυχῇ καὲ τοῦτο τυγχᾶ αλ ος Χ γαρ σϑ ᾿ τὴ Ὁ χΧ Ἢ ὁ 

νοητῶς ἀναθεωρῶν, ὅτι μὴ χαὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς θεωρῶ, ἔλαττον 
Μ : “-“ )ὕ ἐδ Ψ ι ,ὔ Ψ“ » , ἘΞ 

ἔχειν τοῦ βουλομένου ἥγημαι, ἵνα μὴ λέγω ὅτι ἐστέρημαι τοῦ 
,ὔ ᾽ , 5 κ ἫΝ Ν , ῖ, Ρ̓ ὮΝ ,ὔ ᾿ ᾽ 

παντός" εἰ γὰρ χαὶ ὑψηλότερόν τι χρῆμα φαντασία αἰσθήσεως, 
» 5. , ᾿ ΓΝ - . ἐϊπ- Ν ͵ » 

ἀλλ ἐχείνη μὲν εἰδωτιχῶς ἀνατυποῖ τὸ ποθούμενον, αἴσθησις 
ι » {5 " ι , οὐ ν. , 

δὲ αὐτὴν ἔχει τὴν φύσιν τοῦ ζητουμένου. 
τι Ν : 

Πότε οὖν σς ἴδοιμι, πότε τὰ χοινὰ χαὶ εἰωθότα συνομιλή- 
τ Ψ ΄- Ὁ“ ΩΣ ε 

σαιμι, μᾶλλον δὲ πότε χοινῇὴ τῷ βασιλεῖ παρασταίημεν; ὡς 

ἐχχέχυταί μοι, νὴ τὴν ἱερόν σου ψυχήν, ἡ ψυχή, καί με δροαὲ ἀχεχ πρός ὠφρὶθ ἀνμῴς ΔΛ τοῦ χην, ψυχὴ» ΚΕ στ 
ὠδῖνες ἐρώτων χατέχουσι, καὶ ἤδη ἀπείρηχα περιμένων σου τὴν 

ἐπάνοδον" σὺ δὲ ἄρχ λέληθας ἐπέχεινα τῆς Ἰνδικῆς Νύσσης 

ἐλαύνων, οὐδ᾽ ἑχανά σοι τὰ χατωρθωμένχ, ἀλλ᾽ εἰ μὴ χαὶ τὴν 

θάλασσαν χαὶ τὴν γῆν παρχστήσεις σύμπαααν, οὐχ. ἀρχεῖν οἴει. 

Α᾽λλὰ ταῦτα μὲν θεῷ καὶ σοὶ μελήσει ἴσως γὰρ σμίκροπρε- 

ο)»- πὴς ἐγὼ χαὶ μιχρόψυχος, τὸ δὲ κατὰ σὲ μεγαλεπήδολον χαὶ 
, Ρ λ ἐτ “ .) ᾽ ἈοΣ ὦ βαθύγνωμον" καὶ τὸ μὲν μέτριον τοῦ ἀμέτρου φιλοσοφώτερον, 

τὸ ὃὲ ἄμιετρον τοῦ μέτρου τῆυθυνοῤ ῥίθομαι χαὶ ἐρχσμιώτατον 

. ς πράγμσ. ε 
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1265, Τῷ ὀστιαρ 
Ζ 

ποῦ δρόμου χῦρ ᾿Ιωάννη. 

ρίῳ χαὶ πρωτονοταρί ὡ- π 

χαὶ φιλούμενος ἀττιχ 

, 

ς 

φθεγγόμεθα χαὶ προσαγορεύομεν" εἴ 

αἱ περινενοημένον ἡμῖν, ἀφείλατο τοῦτο ἡ μετὰ τῶν ἀμούσων εἰ πε 

θηριοτρόφων ἀναστροφή, χαὶ ἐπηλήθευσεν ἡ παροιμίχ καὶ 
,ὔ “4 »-Ὁ᾿ “- ᾽ 

πρὸ ταύτης τὸ ἔπος, τό, ἣν δὲ χαχοῖσι μιγῇς, φράζον, ἀπο- 

λεῖς χαὶ τὸν ἐόντα νόον. 

᾿Αλλ εὖ ἴσμεν ὡς, εἰ χαὶ ἀφελὴ τὰ ἡμέτερα, ἡδίω σοι τῷ 

λογιωτάτῳ τοῦ Ὑμηττίου φχνήσεται μέλιτος. τοιαῦτα γὰρ 

ἐπειλῆφθαι ἡμῖν δίδωσιν ἡ ἐχ παίδων ἀλλήλων σύμπνοια χαὶ 

οὐκ διλόνοια, ὡς ἀπειχότως 

Ἡ δὲ περὶ τῆς ἐπέχεινχ πάντων 
αν κῃ ε - ςω ᾿ ᾿ 

χινοίας προσαχθεῖσχ ἡμῖν ῥῆσις, ἢ ἀξίωτις, π ἤω χρηστὸν εἴληφε 

χαὶ τοῖς ἐχεῖτε προσχαθημένοις πάντη ὀνησιμώτατον, πολλῷ 

τῷ τὴν ἐμὴν οἰχήσαντι ὑρίῷ ἀδείας γχρ οι 

Ἵν; 5» . , [χ4 - Α 

μοναςοντες ξεπει Ὥμμενοι, οσχ 1:39] 

-“, - .ε ΄ ΝΝ 

ξονται τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς, τῷ ῥητοριχωτάτῳ σχοπεῖν δίδομεν. 

τῆς σἧς σωτηρίας ἐντεύ- 

εὺ : 0 

κι Α “-ο ᾽ “Ὁ ε " “ 

Καὶ τὰ μὲν τῆς ἀπολογίας ταῦτα, ἃ δὲ περὶ τῆς σῆς π 

ριφανείας 

παρήσομεν, μᾶλλον δὲ 

ἐποφείλεται καὶ εἴθισται 

παραχωρήσομεν τούτων τῇ τοῦ γραρμ.- 

ματοχομιστοῦ γλώττῃ᾽ ἔρρωσο : 

κι Σ Ψ' ,’ ᾿ " 

Εὐτύχ σεν ὁ πτωχος οὗτος ἔν οἷς ἡτύχητε᾽ τῆς μὲν γὰρ ς 

πατρίδος ὌΜΘΗ ὑπερορίᾳ καταχριθείς, πχτέρχ δὲ χαὶ τρο- 
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᾿ ᾿ ; . " 

3 φέα, χαὶ θεὸν αὐτὸν ὥς περ ἐκ μηχανῆς εὕρετο σὲ τὸν ἀπει- 
Ἁ « πα το ον εν 5 Ἢ ᾿ πε ὮΝ ΠΕ χονισμένον θεῷ: χαὶ ἔδοξε μὲν ἐκ λιμένων ἀπορριφῆναι εἰς 
πέλαγος, χαθώρμισς δὲ τῷ μεγάλῳ κόλπῳ χαὶ ἀκλύστῳ ὅρμῳ 
σοῦ τοῦ θείου οὕτως εἰπεῖν ᾿Αὐρχάμ.. Σχλπίζϊει γοῦν αὐτόθεν 

ν εὐεργεσίαν καὶ τὰ μεγάλα δωρήματα τῆς σὴς πλατείας 
Α τὴ 

’ “ ; ΕῚ " 

χειρὸς" τοιοῦτόν ἐστιν ἀρχιερατιχὴ ψυχὴ χαὶ μεγάλη" πρός τε 
.ΨἍ ΕῪΝ ο( 5, θα ΜΝ “Ζ . ᾿ -- δ ω ἿᾺ ΓΝ γὰρ τὸν θεόν ἐστι ἀχλινής, χαὶ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν πρόνοιχν 

ὴθ0 β΄. ΔΊ 7 “χει ᾿- Ν "Ἐ κ » νό  ϑχι» ᾽ Δ ἐνταῦθα ἐπιχλινής. Εσοεσας οὖν τὸ τῆς υητρὸς αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ 

δάκρυον, χαὶ παρεμυθήσω αὐτὰ τὰ φίλτατα, καὶ εὐτυχεστέραν 
» ͵ἣΝ 

αὐτοῖς τὴν ἜΕΟΧΟΩΝ ἀπέδειξας, 
ἀν 

Σώζοις οὖν μοι τὴν αὐτὴν ὁ ἐμὸς δεσπότης διάθεσιν. χαὶ 

δείξαις τῷ ὑπερ ρορίῳ τὴν ἀλλοτρέαν τῆς ἐνεγχαμένης γνησιω- 

τέραν᾽ εἰ δέ γξ μειραχιεύοιτο, ἔχει γάρ τι τῆς ἀτελοῦς ἡλικίας, 

ἄλλα συγγινώσχοις αὐτῷ ἡ γὰρ σταθηρότης καὶ τὸ ἀκλόνη- 
ΓΟ 

τον, ἐν ὀλίγαις ἐστὶ τῶν ψυχῶν, καὶ μὴ ζήτει ἐν τοῖς ἀτελέσι 

57. ᾿Ανεπίγραφος ᾿ 

ς γεν “Ὕ , ἐΣ » ς -- .οΝ 

Γοιοῦτός ἐστιν ὁ ἀληθὴς φίλος, ὁποῖος σύ, λαμπρότατε ἀδελ- 
ὔ ᾿ , μὰ» ᾽ Α ,ὔ , ἶν 

φέ' ἀπέχω γοῦν σοι τὴν εἰς τὸν νοτάριον Ἰωδννὴν χάριν, ὅτι 

χἀχεῖνος ἀπέχει πληρεστάτην τὴν εἰς σὲ περὶ τούτου ἀξίωσιν " 
-- ; ΓΕ 2ν ᾿ς; ΝΣ ἣ 1 ἊΝ ᾿ ἡ ψν.5 αν" ,ὔ ο- 

κηρύττει τοιγαροῦν σε διὰ γραμμάτων χαὶ ἀναχηρύττει λαμπρᾷ 
“ [γ4 “ 3 Ὁ ,ὔ γ4 Α ,ὔ Ε δι 5 » 

τῇ φωνῇ, οὐ τοῦτο μόνον ὅτι μοι τὸν φίλον εἰκόνισας, ἀλλ ὅτι 

καὶ πάσης ὅρος χαθέστηκεν ἀρετῆς καὶ ἕνα σοι τἀληθὲς ἐρῶ, 
ἤ 

εὐθύς σε τίθημι μετ᾽ ἐμέ, οὐχ ὅτι χρείττων ἴσως ἐγὼ σοῦ, ἀλ- 
᾽ Ὁ ’ λ' ὅτι με ἐχεῖνος πλέον τοῦ πεφυχότος ὑπολαμθάνει. ᾿Εγνώρισχ 

ὧν Κ “γος, ᾿ ΄ 6 ΠῚ » Ν᾿ ᾿ς τὰ δέ 
γοῦν σε ὃν ἠπιστάμην, καὶ κατέλαθον ὃν οὐχ ἠγνόηκα. Σὺ δέ, 

3 “Ὁ 3 » - [ κ “ εἰ μὲν προσθήσεις τῇ εἰς αὐτὸν προσπαθείᾳ σου, αὐτὸ δὴ τοῦτο 

ἔργοις φιλοσοφεῖς, ὅτι οὐχ ἔστι τέλος τῆς εἰς τὸ καλὸν ἀνα- 
" ᾽ ᾽ Ω ; “Ἁ τ “ 

λείνῃ: ἐφ᾽ ὧν ἔγνωχας, ἀποχρῶν. καὶ τοῦτο 
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-Ὁ ᾽ὔ Ξ Ὁ . Ε “- ᾿ 7 , ΩΝ , 

τῷ νοτορίῳ- τοῦ γὰρ ἀχριθοῦς καὶ τελείου, τί ἂν γένοιτο 

τελεώτερον; 

128. ᾿Ανεπίγραφος 

Ἔτι ὁ θαυμάσιος Εὐθύμιος, χαὶ οὔπω ἀλλὰ περιμενεῖ χαὶ 

τὴν αὔριον ὁ χαὶ τὴν χθὲς χαὶ τὴν σήμερον λιμώττων, λιμώ- 

ξων δὲ ἴσως καὶ τὴν αὔριον " ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ἴσως χορεσθήσεται, 

ἐγὼ δὲ λιμώξω, γέγονε γάρ μοι! λίχν πολυδορώτατος, καὶ τῶν 

ἀλλοτρίων ἡδέως χατατρυφᾷ. Εἰ μὴ τοιγαροῦν αὔριον, ἀλλὰ 

υὑξτὰ τὴν αὔριον ὁ χριτὴς τῆς προνοίας τεύξεται, γεὺσ σάσθω 

τὴν αὔριον μετὰ σοῦ, χαὶ βραχύ τί μοι τὸν ἄνδρα ἐπελάφρισον, 

οὐ γὰρ μόνος βχστάζειν δεδύνημαι. 

9 

129. ᾿Ανεπίγραφος. 
ἐ 

Ὅσα μὲν ἔδει γενέσῆχ. παρ ἐμοῦ, πάντα σχφῷ μ Υ ξ ( ἤν ρ ξυ. ἤ τα (ς 

ἱ σται" βχσιλέως τε γὰρ ἐδεήθημεν, καὶ τοὺς περ 
νι Ἐς “. δὲ 3." αν δ᾽ "φεἴ πὰ ᾿ ᾿ ΕΝ 

ἡζιωσάμιεν των ξ Οὐκ εφ μεν, το μὲν Ὥνυστα «-- Ω Ο "τς 
» 

εὴ -» [οὶ Ο τς 

ε ᾿ ᾿ -“ » ἊΝ δα, 7, “2 ᾿ Ὁ ᾽ Β ͵, 
Ἢ μὲν γὰρ τῶν ἐν Μαχεδονίᾳ φόρων ἀπαίτησις, οὐχ ἀφήρητα 

᾿ : ὯΙ 

ΝΙΝ δέ ᾿ Α Γ ὩΣ 

σου, δέδοται ὃέ σοι τὸν ἐν ταύτη χριτὴν πάντα σοι λυσιτελῆσαι 
“ ᾽ Ξ [τὰ ΗῚ ᾽ 

ὑπὲρ τῆς τούτων εἰσπράξεως, ὥς περ ἂν εἰ αὐτὸς τὸν τῆς ἀπαι- 
, » »Ῥ Α 

τήσεως φύρον ἐδέξχτο: τὸ δὲ αἴτιον τούτου, ὡς ἐγὼ κατανε- 

νόηχα, τὸ αὐτίκα μέλλειν παραλυθήσεσθαι τῆς ἀοχῆς τὸν ἐχεῖσε 
Α Η 

τὰς χρίσεις διέποντα, χαὶ υ.ἢ δὲ τὸν ιλετ᾽ ἐκεῖνον ἐμφιλοχω- 
ἂν " ᾿ " ἮΝ; 4. ᾿ , 

ροὗσαι τῷ θέματι, χαὶ τὸ ἰδίοις χαχοῖς τοὺς διχδεχομένους 
" ͵ ᾿ Δ ’ ῃ ᾿Ξ » “-- 4 - ἸΑΒΒΩ͂Ν 

πιέζεσθαι, ὡς μιἢ δύνασθα: ὥχρος ὑπενεγκεῖν ἕτερον. 

Διὰ ταῦτά σοι οὐ τὸ πᾶν πέπραχται, ἀλλ᾿ οὐ παρὰ τὴν ἡμε- 

χ τέραν ἀμέλειαν" τὺ γοῦν λειπόμενον, στεϊλαίσε ἐν ΝΜ χεδονία 
" κ ᾿ν ᾿ » ; ᾿ ἰόν ᾿ - 

σπουδαιότατον ἄνθρωπον ἐν βραχεῖ “χρόνῳ τοὺς ἐχεῖσε φόρους 
“ 

εἰσπράξοντα, χἀν τῷ θέμχτί σου δέ, ὅπε βούλει πράττειν ει πραξοντα, χὰν τῷ ματι σοὺ .7}] ὅχεῇ ἂν του τῶν πρατ ᾿ 
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συντόμως χατάπραττε: αἱ γὰρ τῶν διοικήσεων προθεσμίαι 
" 

ἀσύνταχτοι χαὶ ἀόριστοι. 

180. ᾿Ανεπίγραφος. 

Ἢ πένης αὕτη χαὶ μοναχή, πένης μὲν ἄχρι παντὸς βούλεται 

εἶναι χαὶ μετὰ τοῦ ἱεροῦ σχήματος, οὐ μέντοι γε καὶ λιμώτ- 
» το νι 

τειν" λιμῷ γὰρ ἔχθιστον θανέειν χαὶ πότμον ἐπισπεῖν, κατὰ 
᾿ , , δ ᾽ “." 

τὸν εἰρηκότα σοφόν. Αὕτη δὲ καὶ μοναστηριτίκιόν τι ἐκ τῶν 

ἐνόντων ἐδείματο, καί τινα τούτῳ προσηρανίσατο, τὸ μὴ λιμώτ- 

τειν τέως ταῖς ἐχεῖσε μοναζούσαις ὑπισχνουμένη" ἀλλ εἷς τῶν 

συνενεγχόντων αὐταῖς ἐρανιστῶν, ἵνα μὴ τοὔνομα λέγω, ἀρνεῖται 
Ὰ " " ε “ἶἷ ΕΥ̓ . 

τὸν ἔρανον, καὶ ἀνατίθεται τὴν ὁμολογίαν. [δες οὖν τὸν ἄν- 
ες “- “ἈΝ Α Α ΕῚ 

.« θρωπον ὁμαλῶς, καὶ ἐξομίλησον δεξιῶς, ἐὰν μὲν | μὴ ἀναλύῃ 

τὴν χάριν, αὐτὸ δὴ τοῦτό ἐστι τὸ ἜΜΝΥΤΕΣ . εἰ δ᾽ οὖν, στῆσον 

ταῖς ἀνίσοις τύχαις ἶσον χαὶ εὐθὺ δικαστήριον, καὶ ἔστω σοι 

ςτὰ τοῦ δικαιουμένου χατὰ τὸν νόμον ἡ διχαιοῦσα ἀπόφασις. 
ὶ ὶ : 

᾿Ανεπίγραφος. 

’7, Ε κ τὰ" ΙΝ ΄“ὠ 

Καὶ τίς ἄν με μεταπεῖσχι δυνήσεται ἄλλό τι φρονῆσαι περὶ 
, - » Ῥ Ε) ΡῈ » Ἁ 

τὴν σὴν τιμιότητα ὧν ἐξ ἀρχῆς ἐγνώκειν, καὶ γνοὺς τεθχύ- 
ΕΒ μαχα; μὴ τοῦτο οἴου. Οὐχ οὕτως ἐγὼ εὔκολος ὥςτε μετα- 

᾽ὔ «ΝΜ ᾿ 

πίπτειν ῥαδίως καὶ μεθαρμόζεσθαι. 
χει" ΝΣ - - Ε Γὺν δὲ σεμνοπρεπέστατον Γορδιχσοῦ διὰ σοῦ ἐγνωκώς, χαὶ 

,: , ᾽ ᾽ “ ’ ΝΜ 5 ὕ ᾿ ὃ 7, 
φίλον αὐτὸν ἐμαυτῷ ποιήσας, βουλοίμην ἀν, εἴ γε καὶ ὁὀυναί- 

Μ μὴν, πᾶν εἴτι χαλὸν αὐτῷ προσπορίσασθαι. Οὔτε οὖν ἐχεῖνος 

χαταμέμροξται τὴν σὴν σεμνοπρέπειαν ἀλλ᾽ ἀξιοῖ τυγεῖν εὐμε- 
ἱ ἐ Ω Ξ 

νεστέρας τῆς σῆς τὐρφάραυν ψυχῆς, οὔτε ἐγὼ γέγραφα καται- 
, » κ᾿ ἀ ᾿ ᾿ δι ἐλ 7ὔ " ᾿ 

τιώμενος, ἀλλὰ συμ (ὧν σὲ πρὸς τὴν ἐκείνου φιλίαν καὶ 
Ζ "» ἢ 7 ᾿ν 

οἷον ἐξιλεοῦμενος. 
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Εἰ μὲν οὖν ἀλλήλοις εἰς μίαν γνώμην συνέλθοιτε, ἀγαπῴην 

ἄν" εἰ δ᾽ οὖν, ἐπεί με κοινὸν χαθίζετε δικαστήν, ἐγὼ χαὶ δι- 

χάσω, χαὶ διχιτήσω ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι, χαὶ ἀποφανοῦμαι 

συγχραθῆναι αὖθις ὑμᾶς εἰς ἀρραγεστάτην φιλίχν νῦν μᾶλλον 

ἢ πρότερον. 

Τὰ ἀπεσταλμένα βῥώσιμχ ἀπέλχθον καὶ ἀπεδεξάμην, εἰ 
ι 

χαὶ ἀλλότριον ἐμοὶ ἡ τροφή. 

- ΄ “(Ὁ . Α 182. [Τῇ βασιλίσση Εὐδοχίᾳ 1] 

» . » “-“ 7 » ᾿ , ᾿ τ 
Εδει μὲν ἐκ τοῦ παραδείσου ὀπώραν τρυγήσαντα, καὶ οἶνον 

ἐχθλίψαντα, καὶ ἄρτον φυράσαντα, τῷ νοητῷ σοι προσαγαγεῖν 

παραδείσῳ ᾿ μᾶλλον δὲ ἔπρεπεν αὐτὸ τὸ ξῦλον τῆς ζωῆς ἐχεῖθεν 
᾿ κ᾿ 5 ν' ἄν οΣ ᾿ Σ ι , Δ τΡΕΡ Στ Ἔ “Δ 

πρὸς σὲ μετενέγχασθαι " τοῦτο γὰρ καὶ μόνον χχτάλληλος τροφὴ 
᾿ Α “ “" , 7, - ᾿ ᾿ . 

χαὶ τρυφὴ τῇ σῇ τυγχάνει χαλλίστῃ ψυχῇ. Ἔπεὶ δὲ τοῦτο 

τῶν ἀδυνάτων ἐστί, τὰ ὡρυῖά σοι τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς προσφέρω ἀν- 

θῶν, τῇ ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν γυναιχείχν καὶ ἄρρενα ὁ εὐγνωμο- 

νέστατός σο: δοῦλος καὶ γνησιώτατος. 

9 ,ὔ 155 Ἀνεπίγραφος. 

Μὴ θαυμάσῃς, αὐθέντα μου καὶ ἀδελφέ, εἰ συνεχεῖς πρὸς σὲ 

ποιοῦμαι τὰς ἀξιώσεις" συνεχεῖς γὰρ καὶ αὐτὸς τὰς ἐνοχλήσεις 

παρὰ τῶν ἀξιούντων ὑφίσταμαι. 

Τὸν δὲ παρόντα ἄνθρωπον συνέστησέ μοι εἷς τις τῶν περὶ 

τὸ βασιλικὸν βῆμα καὶ τῶν πλεῖστα πρὸ; τὸν βασιλέα 

μένων, χαὶ χατεδεήύθη πολλὰ συστῆσαι χἀμὲ τοῦτον τῇ ὑπερ- 

τίμῳ σου σεφασμιότητι. Τοῦτο οὖν αὐτὸ ποιῶ, καὶ συνιστῶν 

ἀξιῶ, ἵνα καὶ ὁμιλοίης αὐτῷ προσηνῶς, καὶ προσδέχῃ εὐμενῶς, 

χαὶ δεομένῳ ὑπέχης τὴν ἀχοήν, χαὶ περιστατουμένῳ ἐπιχου- 
᾿Ξ ; Ὁ , ᾿ Ω »᾿ , " ι 

ρῆς, εὐεργετῇς δὲ ἐν οἷς ἂν δύναιο" ἔστι γὰρ χαὶ χατὰ τὸ 
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φ χινόμενον ὁ ἄνθρωπος χαὶ πεπ παιδευμένος χαὶ συνετός φχειώθη 

δὲ χἀμοὶ ἀπὸ τοῦ μεσιτεύσαντος τοῦτον εἰς ἐμέ. ἡ Ὅθεν τρόπον 

τινὰ δύο σοι τοῦτον συνιστῶμεν, ἐγώ τε χαὶ ὅς μοι τοῦτον 

ἐγνώρισε " τοῖ: δύο οὖν ἀποδώσεις τὰς χάριτας, εἰ καὶ γνωρίς- 

ζοις τοῦτον χαὶ ὁμιλοίης, χαὶ ὠφέλειάν τινα παρέχοις ἐν οἷς 

ἐνδέχεται. 

194. [Τῷ χριτὴ Πελοποννήσου]. 

Ἃ Ὁ" ες 5» -- 

᾿Απόδημος ὧν πλεῖστον χρόνον ὁ ἐπίσχοπος Κορώνης τῆς 

οἰχείας ἐπισχοπῆς, δεῖταί σου τῆς ἐπὶ ταύτῃ ἀντιλήψεως, ἵνα 
᾿-ὦνΝ τε τοῖς Ὑείτοσι, μήτε τοῖς ἄλλοις πλεονεχτιχοῖς τὲ π᾿ υἦτε τοῖς γείτοσι, μήτε τοῖς ἃ ς πλεονεχτιχοῖς τὸν τρόπον 

εἰς διαρπαγὴν τὰ ταύτης γένοιτο κτήματα" ἀρκεῖ δέ σοι πρὸς 

τοῦτο λόγος φιλάνθρωπος εἷ:, πᾶσαν ἀναστεῖλαι χαὶ γλῶσσαν 
᾿ Ὃ » » Ρ- ΝᾺ Χ 

χαὶ χεῖρά κατ᾿ αὐτοῦ προθυμουμένην ἢ πράττειν, ἢ λέγειν. 
"ἢ Ἢ “ Ν ᾽ ε ἶν ο 

Καὶ τοῦτο δὲ ἴστω ἡ λαμπρότης σου, ὅτι νοτάριός τις τῶν 
ΤΑ ΣΟΕΝ Ρ 

τῷ ὑπερσεοάστῳ λογοθέτῃ αὐτόθι δεδουλευκότων, ὑπόμνημα 

ὃ 

ά 

χτὰ τοῦ ἐπισχόπου πλάσας, ἀντιδίχοις δή τισιν αὐτοῦ ἐνεχεί- 

ρισε, τὴν τοῦ λογοθέτου χεῖρα. ἐν τῇ ὑπογραφῇ ἀχριθωσόμε- 

γος ̓  ὅπερ δὴ χαὶ αὐτὸς ἀναγνοὺς χαὶ πρὸς τὸν πρὸ σοῦ διχα- 

στήν, οἶμαι δὲ χαὶ πρὸς σὲ γραφὴν περὶ τούτου πεποίηκα. 

ὅρα οὖν μὴ ἐντεῦθεν ἐξχπατηθείης, ὁμολογουμένου, ὥς φασιν 

ὄντος τοῦ πλάσματος. 

195. [Γῷ χριτῇ τῆς Ἑλλάδος ] 

Εἴ τί σοι τῶν ἐμῶν μέλει, λογιώτατε ἐδελβέ; μέλει δὲ πάν- 
ὲ 

τως εἰ μὴ σαυτοῦ ἐπιλέλησαι, μελέτω καὶ τῆς μονῆς τῶν Ναρ- 

σοῦ" ὅπερ γάρ ἐστι τοῖς ἄλλοις ἡ πατρίς, τὸ περι θασ μι ΘΝ 

τῶν ἄλλων χωρίων, τοῦτο ἐμοὶ ὡς ἐν μεγίστῃ μικρὰ ἡ μονὴ 

αὕτη γεγέννημαι γὰρ περὶ αὐτὴν χαὶ ἀνατέθραμμαι ἐν αὐτῇ, 



ΒΠΙΣ ΣΤ ΘΑ ἐγὶ 

χαὶ εἴωθχ τροφεῖα χομίζειν ἀεὶ τῇ ἀναθρεψαμένῃ " οἱ δὲ μονα- 

χοὶ οὐδ᾽ ὡς οἰχκήτορχ μόνον τῆς μονῆς, ἀλλὰ χαὶ ὡς κτήτορζ 

ονται καὶ εἰσποιοῦνται ἑχυτοῖς. Ἐγὼ δὲ οἰκοδόμος μὲν 
» ᾿ “᾿ πὸ ᾿ ἊΝ ΄ - 

οὐκ εἰμὶ τῆς μονῆς, κοσμήτωρ δὲ κατά γε τὸ δυνατόν" χοσμῶ 

προσηκόντων αὐτοῖς. δὲ οὐ χρώμασιν, ἀλλὰ συνεισφοραῖς τῶν γε πὶ 
, κ᾿ » “- 

Συμπνευσον οὖν μοι χχὶ αὐτὸς τῇ περὶ τὴν μονὴν συμμαχίᾳ 
» 

χαὶ τὴν ναῦν αὐτῶν ἀχύμαντον ἐπὶ ἀτλαντικοῦ πελάγους διχ- 

τήρησον, χαὶ ἐλλιμένισον τῷ Πειραιεῖ, εἴ που | μετὰ τοῦ ὀνό- 
ἘΝ Α .Ῥ; ᾽ 9 ΕΥ̓ ΚΙ ὕχτος σώζοις τὴν ἀξίωσιν" εἰ δ᾽ οὖν, εὐχγῶς διχοίοχσον" ἣν 

δὲ δύνῃ, ἐπίταξον χαὶ τοῖς χύμχσιν, ἢ καὶ τοῖς πνεύμασι μὴ 
᾽ .-Ὁ ΄ 

ἀθρόω: ἐμπεσεῖν τῇ ὁλχάδι. Οὕτως ἀθάπτιστος διχτηρηθείοις 

τοῖς πειρασμοῖς χαὶ ἀκύμαντος τοῖς τῶν περιστάσεων κύμασιν. 

9 

156. Ανεπίγραφος. 

Τὸν φυτευθέντα σοι γοτάριον, λογιώτατ ε χαὶ ὑπέρλαμπρε, 
᾿ “-- ,ὔ ᾽ 

παρὰ τῆς μαγιττρίσσης: τῆς Δχλασηνῆς, ποτίζειν ἐγὼ προηρη- 
ἷ Ἔ Μὴ». "ὦ Υ̓ Ὁ διὰ “ὶ ΔῸΣ δρεύσεον ἀλλ “ἊΨ διὰ »“»} ““ΟΤΙΟΤΉΝ 
δῶ, ΕΥ ξι μη γξ ᾿ τΩΝ φῦτϑυ ΤῊ, ςν “4 γξ ν τον “Ο ν") ν΄’, 

ἐμὲ αὐξήσῃ θεὸς διὰ σοῦ. Πεφύτευται δὲ ἐν χαλῷ γῆς, μᾶλ- 

λον δὲ ἵν εἴπω τι χατὰ 
εἶ 

Ἶ - Ὧ .» ο ᾿ ἡ.» ᾿ . ν᾿ ἠσ γδ1 » ὦ «4 ππξοὶ - θ᾽ Ὧν ψυχῆς" τοιαῦτ γὰρ σὴ οὐσιωδης ζωή, περὶ ἣν ἢ χαθ᾽ ἣ 

Ἃ νσιὶ 
; » “Ὁ ΄ 

ἐ, ἐν χαλλίστῳ μέρει τῆς ἐπέρα τμίος 

͵ 

αὐτόθεν βλύζει τὰ θεόρρυτα νάματα. ᾿Αρχεῖ μὲν οὖν τῷ νο- 

δὲ βούλει χαὶ ὁ 
, ᾿ 5» , 

ταρίῳ χαὶ ἡ φύσις ἐν. ἡ χατέσπαρται, ε 

υτεύσας᾽ εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλ ἐγὼ μόνος ὁ ἐπ ΕἸ, 

τρία συντρέ; ει, πῶς οὐχ ἀποχρῶντα αὐ 

᾿ » ’ ᾿ , ᾿ ΣῈ 

Καὶ ἕνα σοι ἰδίᾳ φθέγξωμαι γλώττῃ " ὁ γὰρ λοιπὸς χαραχτὴρ 
-- 5 “ δ ἣ ι ι ᾿ ᾿ 

τῆς ἐπιστολῆς ἄς μερρ Ὡς χαὶ πρὸς τὴν σὴν ἀπειχχσομένος: 

ἰδέχν, ἐν ἢ τὰ τοιαῦτα χαχλάζει χινούμενα ῥεύματα" ἵν᾽ οὖν 

«αὐτόθεν σοι ὁμιλή ἤσω, μήτε πᾶταν ἡνίχν δίδου τοῖς ὑπὸ σὲ νο- 
» 

ἍἑΨ 

, , - " 

ταρίοις, μίὴπξ μὴν χαταγλε πιλρῶς ἄνασ ει: "ΟΧ ων τῷ αλινῷ 

φ. 219΄. 



989 ΜΙΧΑ ιν 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν βούλει, μετριάσας τὴν πρώτην, τὴν αὐτὴν μέχρι 

παντὸς τήρει διάθεσιν, εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλ ἐπαφείς, αὖθις ἔπεχε, μήτε 

ναι ἀεὶ ΤΎΎΨΝΝ ὁπότε δὲ τούτοις, ὥς περ ἵπποις ὁ γιλὸς 

ἐ νομὴ, ἀλλὰ σὺ τηνιχαῦτα τῆς ἄλλης 

αὖθις θεραπείας “-- χα 

πολλοὺς εἶδον τῶν εὐγενῶν τὰς ψυγὰς ἀπογοῶταν ἡγησαμιένους ἕν ἣν - γξ ν Ψ ἐᾷ ν 'ν χρω ὩΥ Ἢ αμ.ξ ν-] 

τὴν τοιχύτην θεραπείαν τῶν λόγων, χαὶ υηδενὶ πλέον ἐπιζη- 

τήσαντας. 

Τοῦτο μὲν δῇ σοι χοινὸν πρὸς πάντας, πλέον δέ σοι παρα- 
ι [ἢ ε " ε ᾿ Α Ὸ ὃ ,ὔ 

πολαυέτω ὁ περὶ οὗ ἡ ἀξίωσις, ὡς καὶ παρὰ συγγενοῦς δοθείς, 

ιτείας ἀξιωθείς. ᾿ χαὶ ἐμῆς τανῦν με 

[Πρὸς ν βϑαδυλέσ" λας εςτινε 

Εἴθς ἀμύροσίας εὐπόρουν, εἴθε νέχταρος, εἴθε τινὸς ἄχλου 
ΛΟ πο ΝΘ ΟΣ ΝΣ 0 , δέ , ι Ἐ ιλεῦ Ἀν ἐν βρώματος ἢ πόματος ἀθανάτου, δέσποτά μου χαὶ βασιλεῦ, ὡς 

3 ’ὔ ἂν αὐτός σοι τὸ ἀθάνατον βρῶμα παρέθηχα καὶ αὐτήν σοὶ τὴν 
“Ὁ σχ. ᾿Επεὶ δὲ κέχρυπται ἀφ᾽ ἡμῶν ἡ ἀθά- ὡ ἀθάνατον πόσιν ἐχέρ 

νατος λεγομένη πηγὴ χαὶ τὸ τῆς ζωῆς ξῦλον, χαὶ γενεὰ πο- 

βῥεύεται, χαὶ γενεὰ ἔρδχεται, ὃ δ᾽ εἰς τὸν αἰῶνα μένει, κατὰ 

» 

ι 7. 

ν᾽ --- 5 “΄ , τὰ φ᾿ 9 ἣ -ν» . ξ 

τὸν τοῦ ᾿Εχχλησιχστοῦ λόγον, αὐτα σοι τῶν ἐπὶ γῆς τὰ χαλ- 

λιστὰ χαὶ ἀναγκαιότατα π 
δ " ,ὔ 5 , 5 

ἔπομφα, ἐκ λειμώνων ὀπώραν, ἐξ 
ἐ ἑδίοτ' ": εν ὃ 2) Ε ᾿Σ 5, ὦ Ζ ἿΣ ὄλ Σ᾿ ΨΡΕΡῚ ΤῈ ᾿ 
) ἡδίστης οἶνον, ἄρτον ἐκ γενναίχς αὐλαχος, οἷς τὸ φο Σ] 0γ.. “Ὁ Ὁ 

πρῶτον ἡ φύσις ἡμῶν ἀπετρέφετο: λιτὰ πάντα καὶ βρχχέα 

χαὶ εὐτελῆ, καὶ βασιλείας μὲν ὕψει χαὶ μεγέθει ἀπεοικότα, τῇ 

δὲ σῇ φύσει χατάλληλα τῇ ὄντως φιλοσόφῳ καὶ μετρίᾳ, καὶ 
᾿ ἌΡ 5 ν ἢ 
ἀγαθξ, χαὶ δέ ἣν πάντων χεχράτηχας. Φάγοις οὖν καὶ πίοις 
αὐτῶν ὁ ἐμὸς βασιλεύς, εἴπω τι χαὶ τολμήσω; καὶ ἐμὸς 

᾿ -} , ε Φ [ 

εἰς ἀνάδοοσιν ὑγεία- 
7 

χαΐ σο! γένοιτο χαὶ ἡ τροφὴ χαὶ ἡ πόσι «Ὁ 

χχὶ ζωῆς πλείονος. 



ἸΌ ἘΒΜΗΣΙΤ ΟΥ̓ΔΕ ΒΕΊ.: οϑὶ 

188. ᾿Ανεπίγραφος. 

Θεράπευς μὲν χαὶ τοὺς δυνατούς, ΕΠ" υοι. ἀνεψιέ, 
, ᾿ ᾽ 

ἐράπευε ὅση σο! δύναμις, φείδου δὲ χαὶ τῶν ἀσθενεστέρων φ"» 

» 7 ΄ 

ὁποῖός ἐστιν ὁ Πατρίχιος ὁ τῆς ἩΡΜ ΤΠ ΡΝΝ ( 
Ἄν» 

ς- ΓΙ ῷ.- ““ὺ [ῳ͵ ψν Ων. 
“"ἅ 

Φ -". 

τοὺς τῶν μοναστηρίων αὐτοῦ παροίκους: ὡς περ ἀφιπταμένου: 

ἑτέρωθεν ὧν παρῴχουν τόπων, ἀλγεῖ πυχνὰ τὴν ψυχήν, καὶ 

δεῖταί σου μεθ᾽ ἡμῶν μὴ μεθιστᾷν τούτους τῆς τῶν μονῶν πα- 

ροικίας. Εἰ γὰρ καὶ εὐγενὴς ὁ Πατρίκιος, καὶ τῆς εὐδαιμονε- 

στέρας σειρᾶς ἄνωθεν, ἀλλ᾽ οὐ πολλαὶ αὐτῷ τοῦ ἐν εἰ 

“», «--Ἠ ἀφορμαί" συνερανίζεται οὖν ἐκ πορισμῶν διχαίων ῥα. 
Α ᾽ “-- . 14 ΄ , 

τῆς πρὸς τὸν βίον εἰσαγωγῆς" μὴ οὖν αὐτὸς αὐτῷ τέμοις τοὺς Ἷ ϊ 

ὀχετούς, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπάνοιξον. 

189 Τῷ Πατριάρχη λειτουργήσαντι 

ἐν τῇ Χαλχῆ. 

᾿Απὸ τῶν σῶν χυμάτων, θεοτίμητε δέσποτά μου, ταῖς σοῖς 

αὖθις προσέσχον ἀχταῖς" τέως δέ μοι πελαγίου αἰρομένου τοῦ 

πνεύματος καὶ τοῦ χλύδωνος εἰς ἄχρον ἐπαναστάντος, μικροῦ 

δεῖν ἀποπνίξεσθαι ἔμελλον: χύματα δὲ ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις χαὶ 
ι ε 

πνεύματα ἐπὶ πνεύμχσι, χαὶ ἐπὶ πᾶσιν ὁ αἰθρηγενέτης βορέης 

μέγα κῦμα χυλίνδων, τὸ σύνηθες πνεῦμα καὶ ἀπαραίτητον" 

εἶτα ᾿ μ᾿ ἰὐας ὁ οὐαί ἀνέμων ταμίχς, οὐ τῷ μέν, ἐπιτάξεις 

Ξ ρᾶς ἀπείρξεις; ἢ σὺν τῷ ἀπορ- 

οὐδε χινήσειας χαὶ τὸν γλοίμαῳ ἀλλὰ πάντες ᾿Ελλησποντίχι 

χαὶ σχίρρωνες, χείρους καὶ τοῦ Σιχελιχοῦ πορθμοῦ χαὶ τῆς ἐν 

() Ἔν τῷ χειρογράφῳ φέρονται συγχρόνως χαὶ αἱ αἱ δύο γραφαὶ 

--. τοῦ [χχνάτου - τῆς Ἰχχνχτίσσης. 



φ. ὥ90. 

389 ΜΙΧΑΙΑ ΤΟΥ 

πὺρ ᾽ τ ΡΟ: “- “᾿ 

τὐοοίᾳ παλιρροίας, καὶ τῶν πλαγχτῶν πετρῶν, καὶ τῆς θρυλ- 
᾿- ρον ᾿ ὦ Ἃ 

λουμένης Χαρύοδεως, χαὶ τῆς ὠχεανίτιδος χαταπόσεως, ἢ 

ἀναπύσεως. 
» Ἕ κ ὙὟ ΚΝ ῪἮἋΨ ὃΝ ,ὔ κ Ἂν ,ὕ ᾿ ἈΌᾺΒ 

Οὐ φέρω, τὸν | ἐπίγραπτον ἐχτομίαν, τὸν πωγωνίαν κομήτην, 

τὸ μέγα τῆς χερτομίας χαχόν" οὐ φέρω τοὺς σοὺς δεχάρχας 
“ἃ ς ᾿ ον ᾿ ἢ μοιραγέτας, τοὺς παλαμναίους οὕτως εἰπεῖν χαὶ ἀλάστορας" 
" ἐῶ Ἐ: (3 νὰ ᾿ , . » -, 

ὦ μοι τῶν χαινῶν συμφορῶν, ἐν λιμέσι χειμάζομαι, ἐν ἐρυμνοῖς 

φρουρίοις πολιορχοῦμαι, ἐπὶ τῆς πέτρας σαλεύομαι ἐπετείως 

ἱεροσυλοῦμαι, ἀνέδην χλοποφορούμιενος " γεῖρές με ἱερατικαὶ τῶν 
Ν ἀδύτων ἕλχουσι χαὶ σπαράττουσιν, ἢ μᾶλλον ἐν τοῖς ἀδύτοις 

αὐτοῖς χατατέμνουσιν" εἶτα δὴ τὸν πρῶτον ἐπαιτιώμεθα ἄν- 

θρωπον, ὅτι μυρίων ἐν τῷ παραδείσῳ τεθηλότων φυτῶν, ἑνὸς 

ἀπεχείρατο, χαὶ τοῦτο ἀπατηθείς! 

Τήμερον ἱερατιχὸς σύλλογος ἐπιπηδῶν ὄχνην ἐπὶ ὄχνῃ συνέ- 

θλασαν, σῦχά τε ἐπὶ σύχοις χαὶ μῆλα ἐπὶ μήλοις, καὶ στχφυλὰς 
5 ΣΥΝ " ἣς ὡς δή ἃ ἣν ν 5 ,ὔ 
ἐπὶ σταφυλαῖς διησπάκασιν, εἶτα δή μοι χαὶ ὅλον τὸν ἀνθοσμίαν 

μὲ τὰς χεῖρας ἐπέῤχλλον οὐχ ἰδιωτιχὸν 
Α - , ᾿ " ." ,ὔ κ᾿ 2 » “Ψ τ 

τὸ ἁμαοτημια ἀλλα δημόσιον παντΉ τὸ ἔγκλημα" ἐρῶ χαὶ 

α ὃ α«δοῦχόν ὑξ τήμερον χαὶ ἱερο-- 
“ 

φάντην ἘΠ ΤΑσεν οὐ χονδύλοις μόνον συνέτριψαν, ἀλλὰ καὶ 

χροταφιαίας ἐπήνεγκαν τὰς πληγᾶς. 
χει -- “ὦ “ὁ ὦ - ΕῚ ᾿᾽ » 

Ταῦτα ἢ στῆσον, ἢ πεῖσον χαρτερῶ: φέρειν εἰ ὃ οὐδέτερον, 

ἀλλ ἐγὼ ἀσφαλῶς αὖθις ἐλλιμενίσας, καὶ τῆς σῆς ἀντιλαθόμε-- 
δ οτὁ » Ι: 

νος δεξιᾶς, εἰ μὲν ὑπεροήσομαι τὸν μεμαντευμένον χαιρόν, 
3 ᾽ τ ἢ 3 “ ΄ῸἋὋ 

τύχης δῷς ον τὸ πρᾶγμα λογίσομαι " εἰ δ᾽ οὖν, οὐ φροντιῶ τοῦ 
ς Ὁ 

πελάγους, οὐδὲ τοῦ χλύδωνος, πόρρωθεν ὁρῶν σε τὸν θεῖον πυρ- 
Α κ “ 

σὺν πρὸς ὃν συνήθως τὰς χατάρσεις ποιοῦμαι. 



ΟΠ ΞΕΠῚ ΟΤἿΑΛΑ͂ΡῚ: 983 

140. ᾿Ανεπίγραφος. 

Α Α ν᾽ “ . 4 “ 

Σὲ μὲν οἶδα ὅς τις καὶ οἷος, τιμιώτατε δέσποτά μου, ὅτι 

ΤΩΝ ΧΟ" Ξρέων ὁ θχυμασιώτατος, τὸν δὲ μοναχὸν τοῦτον παν- 

τάπασιν ἀγνοῶ᾽ τὰ οὖν θάτερον, ἢ ἀγαθός ἐστιν, ἢ οὐ τοιοῦ- 

τος. Εἰ μὲν οὖν ἀγαθός, τῷ πανχγάθῳ σοι ἐντυχὼν γενήσεται 
9 ᾽ » . » φῳ ΄ ὡΝῦὌἥΝ 

ἀγαθώτερος, εἰ δὲ τοὐναντίον, ἀλλ᾿ ὥς περ ἁλμυρὸν ὕδωρ γλυ- 

χεῖ πολλαπλασίῳ ἀναχερασθείς, μεταμειφθήσεται εἰς γλυχύτητα. 

Καὶ εἴ τε ἠδίχησεν, ἐξ ξὲ ἠδίχηται ὥ: φησι, διχχιοσύνης χατ᾽ ἄυ.- 
᾿ ας Ε » δὲ ᾿ . "ὦ “ δ ᾽ , ᾽ ἘΨ' , φῶ τεύξεται" εἰ δὲ χαὶ ἐξ ἐμοῦ, ὥς περ εὐθέτου ἀφετηρίου, 

» ,ὔ ᾽ ᾽ ψ, " 

πρὸς τὸ σὸν ἀφῆκε πέλαγ γος, ἠρέμα τε εὐθυνθύήσεται, χαὶ ἐλλι- 
᾽ ᾿ ν᾽ ΜῈ ᾿ 

μενίσεις γχληνότατα, οὔρια ἀφεὶς εἰς τὸν Εὔξεινον " σὺ γῶρ 

τοιοῦτος" οὐ χατ' εὐφημησμὸν οὕτω καλούμενος, ἀλλ ἐπαλη- 

θεύων τὴν χλῆσιν τοῖς πράγμασι χαὶ οὐχ ὑποδεχόμενος μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ ξενοδοχῶν εὖ τοὺς καταίροντας. Εἰ γοῦν, ἐγὼ μὲν 

αὐτῷ τὰ πρυμνήσια ἔλυσα, σὺ δὲ τὰς ἀγκύρας ἀφήσεις εὔχαι- 

ρος αὐτῷ εἴη καὶ ἡ ἀναγωγὴ καὶ ἡ καταγωγή. 

141. [Τῷ χριτῇ ἢ τῆς Ἑλλάδος!. 

. 

ν859- 
᾿ 

ο) 
᾽ Α -Ὕ ᾿ “ “ .- βταδ, " 

Αὐτὰ βοᾷ τὰ πράγματα, κἂν τῇ φωνῇ σιωπᾷ: ὁ γάρ 

γετούμενος παρὰ σοῦ Χριστοφόρος ὁ συγγενής μου ἐ ξάχουστα 

τὰ σὰ ἐξ Ἑλλάδος εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐποιήσατο, μα 
᾿ ᾿ ᾿ ᾽ ἢ ᾿ ἰ ἡ ,ὕ δ. 

χρὰς ἐπιστολὰς αὐτόθεν πρός με περὶ σοῦ ἐκτιθείς" συνδεδρα- 

υήχκατε γὰρ σύ τε ὃ εὐεργετῶν καχεῖνος ὁ εἰ εργετούμενος, ἧ 

μέν, εἰς τὸ εὐεργετεῖν, ὁ δὲ εἰς τὸ εὐχαριστεῖν πεοιδέξιοι χαὶ 

φιλοτιμότατοι. 
"Μ , ὧν , ᾿ ᾿ ᾿ 

ἔχου τοίνυν τῶν συντρόφων ἠθῶν χαὶ ἐθῶν, χαὶ προστίθε!: 



φ. 220΄. 

984 ΜΙΧΑΗΛ ΨΒΛΛΟΥ͂ 

τοῖς σοῖς προτερήματι, καὶ σαυτὸν ἔχε τῶν σῶν πράξεων 
“ 

παράδειγμα. 

Δυοῖν δὲ ὄντοιν περὶ ὧν ἰού ον σε, τοῦ τε συγγενοῦς μου 
Α “- 5 [4 Ἁ , ,ὔ 

χαὶ τῶν ἀρ ψῆμβη τὸ ἠώς, ἀπέδωχας, πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν 

εἰσέτι τυγχάνεις ὑπόχρεω 

9 

᾿Ανεπίγραφος. 

Σοφώτατε χαὶ περίόλεπτε ἀδελφέ, οὐ μᾶλλον ὁ τοῦ Τελα- 
ΩΝ 5 --» ελ » ι ᾿. ,ὔ Ε] ἢ ᾿ 7 ι Ω ὔ 

μῶνος ἐχεῖνος υἱὸς ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ἀσπίδι ἐθόρρει καὶ ἐσεμνύ- 

νετο, ὡς οὗτος ἐπὶ τῇ ἐμῇ ταύτῃ ἐπιστολῇ ὅτε γοῦν χαὶ 
ραν Κατα ᾿ΕΕῚ -- δι δὲ ᾿ το ὙΦ Δ ᾿ εἰ ἣν 

εἰλήφει ἀπὸ τῶν ἐμῶν τὸ γρ ἄμμα χειρῶν, αὐτίκα δὴ ὑετεωρος 

ἣν ὥς περ οἱ τῶν ᾿Ινδῶν σοφοί, χαὶ τὸ μέτωπον συνιζήσας ὑπὸ 

νίαν γρυμμὴν τὰς ὀφρύας συνῆψεν, ὁποῖον δὴ τῶν ἐνθέων τὸ 

σχῆμα. 

Εἰ μὲν οὖν καὶ ἄτρωτος ΡΟΝ ῳ ὥς περ ὁ ἥρως πολλῶν 

ἐσχχοντιζόντων ἐπὶ τὸ σάχος, αὐτὸς ἂν γνοίης, καὶ ὁ χαιρὸς 

ἐλέγξει τὴν τοῦ ἀνδρὸς οἴησιν" ἐγὼ δ᾽ οὖν οὐχ ὡς μὴ βληθη- 

σόμενον τοῦτον ἐχπέπομφα, ἀλλ᾽ ὡ; ἐλάχιστα τρωθησόμενον, 
᾿ “- ᾽ ᾿ Ἁ “ “ 3 ἃ Ζ ᾽ 

καὶ ταῦτα, εἰ χαὶ συ τοῦτον περιθαλεῖς δι᾿ ὃν μάλιστα εὐρυ- 
ΙΝ » ΤΩ ΚΝ Α Ἂ » 7, 

σάχης: ὀνομάζοιτο, ἢ παρὰ τὴν ἐπιστολήν. 

Τέως γοῦν ἀπήντησ[:] κατὰ προθεσμίαν, χαὶ οὐδέν τι προειλή- 

φει τοῦ δεδομένου μέτρου " θαρρεῖ γοῦν χάν τούτῳ ὥς περ ἐργᾶ- 

σίαν ταλάντου πεποιημένος, χαὶ ἐκ προοιμίων επδενα μόνο ὡς 

ξερήερες γέγονς δεσποτικῶν ἐντολῶν. ᾿Εδούλετο μὲν γὰρ αὐ- 

τίχχ ἕπεσθαί σοι, ἀλλ ἐπεῖχεν αὐτὸν τοῦ προστάγματος ὁ 
ὃς δ ΟΣ Κ ᾽ δ᾽ ςλύθ: ᾿ » » -- " β Ὅ , ΕΥΥΝΕ Ξσμός ὡς ἀπελύθη τοῦ εἴργοντος, οὐχ ὥς περ ο μῆριχος 

Α Ω ᾽ ᾿ΟΥΗΡῚ ε »: ἵππος χχατὰ πεδίων ἐχρόχινεν, ἀλλ᾿ ὡς ὁ Πλατωνιχὸς πρὸς τὸν 

χαμπτῆρχ ἐφέρετο τοῖν γὰρ δυοῖν ἵπποιν μάλιστα οὗτος 
, φὰς - ᾿" ᾿ ᾿ ᾿ ν ε 7 ᾽ ᾿ προσήϊχων αὐτῷ, ὅτι μὴ δὲ πρὸς τὸν σύννομον ἡ φορά, ἀλλα 

πούς τινα χρείττονχ. 
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᾿Εγὼ δὲ τοσοῦτον ἄγαμαι, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν διὰ θχύματος 

ἔχω, πῶς τοι ἐξαχριθοῦντι τὰ πράγματα, καὶ ὅλην ἐπέχοντι 

τὴν ἡνίαν, ὕπο ζεύγνυσθαι βεθούληνται ἅπαντες, ἢ πάντως ὀνη- 

σόμενοί σου τῆς ἐπιστήμης, καὶ ὅπερ ἂν παρὰ σοῦ χτήσχιντο 
5 Α βεῦ ΄ - «ἕ “-»»"- δ᾽ 2 - » -. »ἭὍ-"» “- δί ΄ , ΄- εοαίως ἔξζοντες᾿ εἰ ἣν αὐτοῖς χαὶ ἐς τὴν καρόίαν ἐγχύψχι 

“- ΄-υ ’ ΝΥ ΄- 

τὴν σήν, χαὶ τῆς βαθείας σου χκαταπολαῦσαι φρενός, διπλῇ ἄν 

. σοι: ἀπώναντο᾽ νῦν δ᾽ ἔξω χείμενοι τῶν σῶν ἀποθέτων, οὐχ ἀπὸ 

τῶν Αἰθιοπιχῶν πηγῶν, ἀλλ ἀπὸ τοῦ Κανωθιχοῦ στόματος τοῦ 

Νείλου ἀρρύονται:" τοῦτο γὰρ μέγιστον τῶν ἄλλων τοῦ ποταμοῦ. 

᾿Αλλὰ τῷ μὲν νοταρίῳ τοιούτων μεταδίδου πηγῶν, ἡμῖν δὲ 

:-“- τῶν ἀπορρήτων χαὶ τῶν διὰ λόγου χωρούντων εἰς νοῦν. Εἰσ 

χαὶ παρ ἡμῖν ῥεύματα, χαὶ εἰ μή μοι μέμφοιο, οὐ πότιμα μό- 

γον, ἀλλὰ χαὶ τῷ κάλλε: χρυσᾶ, χαὶ λαμπρῶς σε τούτοις ἀμεί- 
! 3 “Ἃ ᾿ . ἧξ  ΌΞΞ 6 ετ ἀν τ ἈΝ θ02λ. Ἤ: 2 6 πὶ ἊΨ 

ψομαι: χἂν αὐτὸς μιᾷ προχοῇ ἐς τὴν ἐμὴν θάλασσαν ἐμοάλοις 

τὸ ῥεῦμα, αὐτὸς ὅλῃ σε ἀντεπικλύσω πηγῇ, ὥς τὸ οὐχ ἀμεια- 

γώγητόν σοι τὸ προχυθὲν εἶναι ὕδωρ, ἀλλὰ μετὰ πλείονος 
. 

ἀντεπενεχθὲν ῥεύματος ; 

148. [Μιχαὴλ ὁ Δούχας Ῥοδέρτ 

δουχὶ τῆς Λογγιθαρδίας!. 
" 

Τρία ταῦτά εἰσιν, εὐγενέστατε, χαὶ συνετώτατε, τὰ χινή- 

σαντά με εἰς τὴν σὴν φιλίαν καὶ ἀχριθεστάτην διάθεσιν, ἡ 

ὁμοδοξίχ τῆς ἀληθοῦς πίστεως, ἡ τῆς προαιρέσεώς σου εὐγένεια, 

χαὶ ἡ τοῦ γένους ὑπεροχή ἄτοπον γὰρ ἐλογισάμην τὸν τοῦ αὐ- 
“Ὁ ’ , ω 3 Α Α - δι ὔ ΆΎΨΗ , . ει 

τοῦ σεθάσματος μέτοχον χαὶ τὸν καλοχἀγαθίχ ψυχῆς σεμνυνό 

μενον, χαὶ τὸν σεμνῷ γένει χοσμούμενον, μὴ καὶ κοινωνόν μοι 

γενέσθα: ἀγάπης καὶ ὁμονοίας. 

᾿Εγὼ γὰρ εἰρηνιχωτάτου βασιλέως υἱὸς γενόμενος, καὶ τὰ 

μὲν πρὸς θεὸν εὐσεθοῦς, τὰ δὲ πρὸς φίλους φιλαλήθους τῷ ὄντι 

χαὶ τὴν φιλίαν ἐξαχριθοῦντος τοῖς πρ ράγμιασιν, ὥσ περ χληρογό- 

ΜΕΣ, ΡΙΌΔΙΟΘ. 1. 2Ὁ 
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- ; » ὦ 9 φ “᾿ - νοὸς τοῦ χράτους αὐτοῦ ἐγεγόνειν, οὕτω χληρονομῆσαι καὶ τῶν 

τρόπων ἐσπούδαχα᾽ χαὶ πρὸ μὲν πάντων εἰρήνην ἀσπάσασθαι, 

ἔπειτα δὲ χαὶ τοὺς συνετωτέρους χαὶ γενναιοτέρους τῶν ἀνδρῶν 
᾽ 

ἐμαυτῷ οἰχειώσασθαι χαὶ τ φίλους ποιήσασθαι. 
» λ τ τ“ - » 

Αχούων δὲ παρὰ πολλῶν τῶν τὴν σὴν γνώμην ἀχριθωσάν-- 
,"“᾽ ᾿ Ν , « ἄν 9 “ »Μ , 

τῶν, ὅτι εὐσέφειαν μὲν πρὸ πάντῶν τῆς ἀρχῆς ἔθου θεμέλιον, 

σ 
᾿ ᾿ 

δικαιοσύνῃ δὲ χαὶ ὁσιότητι τρόπου τὴν σὴν κατευθύνεις ἀρχήν, 

υ. καὶ ὡς οὐ γα αίρεις τοῖς: ἐχ τῶν πολέμων αἵμασιν, ἀλλ᾽ εἰρηνι- 
,ὔ ἢ »; Α Α εἶ 

χώτατα βούλει διεξάγειν τὰ χατὰᾶ σὲ πράγματα, ἐθαύμασά τε 

σ ς γνώμης -χχὶ φι ιλίχν υ 
«Ὁ ἐδὰ τ ἐΞΘῸ ὍἊΡ Δ Ὁ ἊΨ) » ΠΣ ἐη ε ἃ , δλ Ε ΨΈ. τ π Ὁ 

Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἄλλους τῶν ἐθνῶν ἐτθἢ ονας, ἀρχεῖν ἡγοῦ- 

ὑχι εἰ ἀγάπην αὐτοῖς ὁμολογήσω ἐν γράμμασιν, οὗ καὶ μέγα 

ἥγηνται ὅτι ὁμονοεῖν τούτοις ἠθέλησα, ὥστε εἰρηνικῶς πρὸς 
,ὔ 

αὐτοὺς φέρεσθαι καὶ μὴ ἐθέλειν πολεμεῖν τε καὶ διχφέρεσθαι " 
! 

κ Α » ’ 7 

πρὸς δὲ τὴν σὴν εὐγένειάν τε χαὶ σύνεσιν πλέον τι ποιΐσαι δια- 
7, » ν᾽ ’ 

νενόημαι χαὶ ἁρμονίαν φιλίας ἐργάσασθαι ἣν οὐδεὶς τῶν πάντων 
ὔ 

λῦσαι δυνήσεται" χαὶ μὴ θαυμάσῃς ὅτι σὲ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν 

ἐξαίρω χαὶ μείζονος ἀξιῶ πράγματος ἡ γὰρ ταὐτότης τῆς κατὰ 

θεὸν ὁμολογίας χαὶ πίστεως, τὴν ἀχριθεστ τάτην ἁρμονίαν τῆς 

διαθέσεως, Ὧν ἐρεῖ προϊὼν ὁ λόγος, εἰργάσατο. 

Τίς οὖν ὁ τρόπος τῆς θαυμασίας ἑνώσεως; βούλομαέίσε δι ἀγ- 

στείας ἐμιχυτῷ ποιήσασθαι συγγενῆ, καὶ μίαν τῶν σῶν θυγα- 
ὥμ 

τέρων τῷ ἐνῷ ἀδελφῷ χὺρ Κωνσταντίνῳ τῷ πορφυρογεννήτῳ 
ς ’ "» ᾽ ἂν ΓΩ βασιλεῖ εἰς γάμου χοινωνίχν ἁρμόσασθαι, ἕνχ διὰ τῆς τούτων 

εί ἱερᾶς συναφείας χαὶ ὁ νῦν δεσμὸς φιλίας ἀροαγέστατος γένοιτο δ 

Οὐχ ἀγνοεῖς ὁ δὲ πάντως ὁποῖόν ἐστιν ἡ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς Ῥωμαίων 

βασίλειος ἡγεμονία, χαὶ ὅτι χαὶ οἱ πόρρωθεν ἡμῖν κατὰ γένος 

συναπτόμινοι ΕΟ Τημα μέγιστον τὴν ἕνωσιν ἥγηνται" ἐγὼ δέ 

σοι τὴν θυγατέρα, οὔτε ἀλλοτρίῳ τοῦ γένους, οὔτε οἰχείῳ μέν, 

τῶν πόρρωθεν δέ, συναρμόζομαι, ἀλλ᾽ ἀδελφῷ ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
ΩΝ 9 Ἁ ΝΨ ᾽ υ » μὲν φῦντι σπερμάτων, ἀπὸ τῆς αὐτῆς δὲ ἀναδλαστήσαντι φύ- 
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σεως, ἐν πορφύρᾳ μὲν γεννηθέντι βχσιλιχῇ, βασιλικοῖς δὲ σπαρ- 

γάνοις περι πλακέντι, καὶ ὁμοῦ τῇ γενέσει τὴν βασιλείαν λαχόντι 
᾿ “- “. ᾿ Α Δ Ἐπ ΕΞ: τ ὰ 

παρὰ θεοῦ" τοῦτο ἐμὸν μὲν ἐνθύμημα, σὸν δὲ εὐτύχημα, θεοῦ 
Α » » “ ᾽ , - “ , 

δὲ ἄνωθεν οἰκονομία ἀμφοτέροις συμφέρουσα σεμνοτέρα τε γάρ 

σοι ἐντεῦθεν 
᾿ , ; 

χαὶ ζηλώσουσι τοιχύτης τετυχηχότα λαμπρότητος. 

ε ἡγεμονίχ γενήσεται, χαὶ πάντες σε θαυμάσουσ! 

Εἰ γὰρ καὶ πρὸς τὸν (ἢ μετ᾽ ἐμοῦ πρότερον ἄρξαντα τὸ τοι- 

οὔτον ἐσπούδαστχί σοι Ελκια χαὶ καθωμολόγηταί σοι ὃ 

ἐχείνου υἱὸς εἰς μίαν τῶν θυγατέρων, ἀλλὰ πολὺ τὸ διχλλάττον 

πρὸς ἑχατέρους" οὐ γὰρ ταὐτὸν ἐπείσχκτος βασιλεύς, χαὶ αὐθε- 

γενής, οὐδὲ εὐθύτης βασιλιχή, χαὶ αὐξοϑομία τυραννιχή, οὐδὲ 

ἶσο! ΐ Ν χοώπτου: θε; «Ἃ 3 ν μὲ ἐξ ἐν “ οἱ β :- σοι οἱ τοῦ χράτους θεμέλιοι. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ ἐξ ἐννόμου βασι 

λείχς τὴν διαδοχὴν τῆς. ἀρχῆς Οὐκ 
-" Ὑ ε 

σχήχκα, ὁ δὲ ἐξ τε 
-ο 

[φἹ --- ( - [9] ς- ψν 
«Ἡ » . ΕΣ ΙΝ. 

ῥίζης εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Ρωμαίων ἐνεχεντρίσθη " ἐδίχχσς δὲ 
ες ᾿νε τὴ ᾿ το. Ο πκρδδ ΣΝ μα οὶ "ὁ δ ; χαὶ θεὸς ἄνωθεν, τὸν μὲν τῆς ἀρχῆς ὑφελόμενος τυρχννιχῶς ταύ- 

τὴν διαχειρίζοντα, ἐμὲ δὲ ἐγχαταστήσας ἐν αὐτῇ τελεώτερον. 

Νῦν οὖν σοι ἡ ἐπιγχμία εἰς χαύχημα ἔσται χαὶ σεμνολόγημα, 
“ ," ’ “  -" ’ ΄ » , 

νῦν σοι τὸ θυγάτ ιον βχσιλιχοῦ ἀξιωθήσεται αἴλατος, ἐννόμου 

τετυχηχὸς χαὶ ἀξίας χαὶ κλήσεως. 

Δεῖ οὖν σε τὸ ἐντεῦθεν, οἷχ δὴ τῆς συγγενείας τοῦ ἐμοῦ 
1 ; .»Ἅ"Ἐ ᾽ Α Α “- 7ὔ ᾿ ᾽ “Ὁ ᾿; 

χράτους ἠξιωμένον, τὰ μὲν πρῶτα χαίρειν χαὶ ἀγαλλιᾶτθαι ἐπὶ 

τῷ πράγματι, χαὶ τὴν ὁμολογίαν συντετελεσμένην ἔχειν ἀλη- 

Φ» ο) 
7ὔ ι ᾿ τ , -“ ͵, ἐν .χ ,ὔ ’ὔ 

ίχ, χαὶ φρούριον εἶναί σε τῶν ἡμετέρων ὁρίων, φείδεσθχί τε 

ΕΣ φ ᾿». φσποηή γω-, ἢ“ «7 - τε ἑδρω “ΦΊᾺ ὁ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ὑπηχόου ἀρχῆς, συμμαχεῖν τε χαὶ ἀντιμαχεῖν ἐν 

ἅπασι καὶ πρὸς ἅπαντας, χαὶ τοῖς μὲν εὐνοοῦσιν ἡμῖν προσφέ- 
» οὐ δ ΝΞ ὡς. ’ ᾽ " 

ρξσθαι εὐνοϊκῶς, τοῖς δ᾽ ἐναντίως ἔχουσιν ἀπεχθάνεσθαι χαὶ υ1- 
-Ὁ-Ὁ- “--Ὁ Α . "Ὁ ο’ ᾿ 2 Ξ- 

σεῖν" τοιοῦτος γὰρ ὁ τῆς φιλίας ὅρος ἐστίν, ἕχαστον τῶν διὰ 

φιλίχς ἀλλήλοις ἀναχραθέντων τῶν τοῦ φίλου πραγμάτων ὡς 

ἰδίων ἀντέχεσθαι. 

() χειρόγρ. τήν. 

τὸ ἼΩ 
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Τὰ μὲν οὖν ἀφ ἡμῶν πρὸς σὲ ἤδη σοι καὶ ἐγνώρισται χαὶ 

χαθωμολόγηται, χαὶ οὐχ ἄλλως τὸ ἀπὸ τοῦ δὲ γενήσεται" γνώ- 
Ν τ [γά 3. Α “, 

ρίσον δὲ χαὶ αὐτὸς τῇ βασιλείᾳ μου ὅπως ἔχεις περὶ τὰ ἐμοὶ 
Ἂν , τος δ κ ε ᾿ ἘᾺ ΟΕ ΑΝ 

δόξαντα, υᾶλλον δὲ ταῦτα μὲν οἶδα ὡς ἀποδέξ᾽ , ὅπως δὲ βούλει Ὡ 

γενέσθαι τὸ πρᾶγμα διὰ γραμμάτων σου δίδαξον. 

144 [ὋὉ αὐτὸς τῷ αὐτῷ]. 

Πρῶτα μὲν σὐγχαιρέ μοι, λογιώτατε χαὶ συνετώτατε πόντων 

ἀνδρῶν, τὴν πατρῴαν ἀπειληφότι ἀρχὴν πληρέστατά τε χαὶ 

τελεώτερον, θεοῦ τε οὕτω διχόσαντος χαὶ πάσης ἀρχιερατιχῆς 

χαὶ συγχλητικῆς ψήφου καὶ [τῶν ἄλλων] εἰπεῖν δὲ καὶ πάντων 
ΕΣ ᾿ 

τῶν ὑφ᾽ ἡμᾶς εἰς ταὐτὸν [συναινεσάντων] Τοῦτο υὲν οὖν πρῶτον 
Ὁ - 

ὥσπερ εὐαγγέλιον παρὰ τοῦ ἐμοῦ κράτους δεξόμενος, ἔπειτα 

χχὶ ἣν ἔχω προχίρεσιν περὶ τὰ πράγματα μάνθανε. 

Εἰρηνικὸς εἴ πέρ τις ἄλλος ἀνθρώπων εἰμΐ, καὶ βούλομαι τὴν 

ἐμὴν ἀρχὴν χατευθύνεσθαι οὐ πλειόνων ἐπιθυμίᾳ, ὥστε διὰ 
ἕω Ἀ Α ε ἷ - 3 φὸὦ , 5» δι,» 

ταῦτα πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν ἐθνῶν διαφέρεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπο- 

χρῶσαν ἐμοὶ ἔχων ἣν ἔλασον παρὰ θεοῦ βασιλείαν, βούλομαι 
Α “Ἔ τοὺς ἡγεμονικωτέρους τῶν ἀνδρῶν χαὶ συνετωτέρους, ὁποῖος εἶ 

οὐ, ἐν φιλίας ἐμαυτῷ οἰκειοῦν, καὶ ὥσπερ χρατύνειν τε χαὶ 

χρατύνεσθα διὰ τῆς ὁμονοητικῆς ταύτης συνδήσεώς τε καὶ διαθέ- χι 

σεως" ἀπ δὲ σοῦ χαὶ πλέον τι τῶν ἄλλων ἡγεμόνων συμθέθηχε" 
᾿ δ ᾿ ὙΠΑΟῊΝ ΕἸ Δ ὅν, Ἃ ΄“ὦῳὼν » ἌΡΗ ΠΡΗ͂ΒΕς ᾿- δ. 

πρὸς μὲν γὰρ τοὺς μὴ τὴν αὐτὴν ἡμῖν εὐσέοειαν ἔχοντας ἐλ- 
Ω “ο Ν 

λιπὴς [ἀν εἴη], τοῦ χαιριωτάτου χεφαλαίου λείποντος, φημὶ δὴ 
“- - ς -- ὔ 

τῆς βέχα, εἰπῇ τοῦ θείου σεθάσματος" οἷς δὲ ὁ τοιοῦτος θεμέ- 

λιος ἀρραγέστατοός τε χαὶ ὁμοιότατος, ὁποῖος δὴ ἀμφοτέροις 

ἁμῖν ἘΓΜΉΡΙΑΝ ἡται, τούτοις καὶ ἡ τῆς ἀγάπης οἰκοδομὴ ἐπ᾿ ἀσφα- 
ω “-- " 2 Α - . κἢ 

λοῦς χρηπῖοος ὡς νιν ἐμοληθήσεται γῶρ τοῖς διὰ φιλίας 
: 

ε 
ς Ἷ ς “", μ . ,ὔ ᾿ 

ἐνωθησομένοις ἡμῖν ἀκχρογωνιαῖος λίθος ὁ Κύριος, συνδέων τὰ 
. , “- , » » 

τέως διεστηχότα χαὶ συναρμόζων διὰ τῆς ἑχυτοῦ υ"εαότητος 
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αἱ αἱ ἱερχτιχαὶ βίολοι χαὶ 
« 9 Ὁ 4 ε » ε 

αἕὲ ἀληθεῖς ἱστορίαι, ὅτι μία τίς ἐστιν ἀρχὴ χαὶ ῥίζα ταῖς καθ᾽ ἡ- 

᾿ : ΗΑ (ΟΣ οἱ ἐλδο « διδάσ; Ἴ ’ τ 
εἰς ἀχριοῆ σύμπηζιν " διδάσχουσι γάρ μι 

- - ΄ὔ ᾿ εὖ " ,ὔ , ᾿ ,ὕ 
μᾶς ἡγΞμονίαις, καὶ ὡς ὁ αὐτὸς σωτήριος λόγος ἀμφοτέραις ἐφή- 

πλωται, χαὶ οἱ αὐτοὶ πρρῤρεάρφ τοῦ ἐλὼν μυστηρίου χαὶ κήρυχες 
᾿ “9 ᾿ , ἌΞ- ὃ ΣΕ 4 τ. οἱ » ᾿ 

τὸν τοῦ εὐαγγελίου λόγον ταύταις ὀνήχησαν. Οὐκοῦν ἄτοπον χαὶ 
" . Ε 

ἀλόγιστον τοὺς χατὰ τὴν εὐσέοειαν συνημμένους καὶ συνὴρ- 

υὑοσμένους, χατὰ τὴν τοῦ γένους χοινότητα διηρῆσθαι χαὶ χατὰ 

τὴν τῆς γνώμης ἑτερότητα, χαὶ ὁμονοοῦντας περὶ τὰ μείζονα, 

ἑτερογνωμονεῖν π οὶ τὰ ἐλάττονα, καὶ στασιάζειν πρὸς ἀλλή- 
᾿ “-΄ἦ ᾽ ς “- . . ᾽ 

λους περὶ τῶν ἐν ἀμφοτέροις ἡγεμονιῶν, ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν 
Α , , “ ᾽ ’ὔ ᾽ -“ «Ὁ θεὸν ἡγεμόνα προστησαμένους τῶν οἰχείων ἀρχῶν τοῦτο γὰρ 

» [γᾺ Ι » “ἃ - Ε] Ὁ 

οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἣ κατατομὴ τοῦ αὐτοῦ σώματος, καὶ τῶν 

οἰκειοτάτων μελῶν σπαραγμὸς καὶ διχίρε εσις. 

ἜΥΩΥ οὖν ἐννομώτατα τὴν “ὁδδεὰ παρὰ θεοῦ εἰληφώς, 

ἐννομωτάτην ἅμα χαὶ εὐσεθεστάτην ποιοῦμαι καὶ τὴν ἀρχήν᾽ 

χαὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ἔλαττον πεφροντικὼς πρὸς σὲ πρῶτον 
Δ - ΠΡ λ . “Ψ ᾿ .ωψ Ν 

συνθήχας ποιῆσαι προήρημαι, τὸ μὲν πρῶτον καὶ μεῖζον ὶ 
Α "“ὖἦ ᾽ σ᾽ , » ὡ δὲ 

τὴν τῆς εὐσεοείχς ταὐτότητα, οὐδὲν δὲ ἔλαττον χαὶ διὰ τὴν 

τῆς γνώμης ἡμῶν ὁμοιότητα - παρὰ πλείστων γὰρ τῶν τὰ σὰ 
᾿ " , ΟΡ - ΙΝ ἀχριθοωσάντων ἀκήχοχ μισεῖν μὲν στάσεις χαὶ μάχας, φιλεῖν δὲ 

τἀναντία τούτων, εἰρήνην χαὶ εὐνομίχν καὶ τὸ τῆς ὁμονοίας 
, , δ ὃ 

χαλόν: προσθήσω δὲ χαὶ τρίτον, ὃ μάλιστα περὶ τὴν σὴν 

φιλίαν ἐσπούδαχα, ὅτι σέ φασιν οἱ συνομιλήσαντες χαὶ διεγνω- 
, , Ε ι ’ » Ἄίῳ ᾿ χότες συνετώτατον ἰϑημεοῖ εἶναι, καὶ βούλεσθαι εὐσεοεῖν οὐκ 

δ Ὁ 5 Ἵ ΑΘ Ὁ. ΕΞ τ. ΄- ῳ ᾿. - , ἃ -Θ “σὰ -- ᾽ ἐν τῇ ὀρθοτομίᾳ υὑόνῃ τῆς πίστεως, ἄλλα καὶ ἐν τῇ τῶν πραγ- 

μάτων εὐθύτητι, χαὶ τῷ μὲν φρονήματι πυχνότατον εἶναι χαὶ 
᾿ 

“ 

δραστιχώτατον, τῷ δὲ ἤθει ἁπλούστατον χαὶ χαρίεντα. Ὥσπερ 

οὖν ἀναγνωρίζων ἐμχυτὸν ἐν τοῖς σοῖς τρόποις καὶ πυρὰ χρα- 

τῆρά τέ σοι γματὴν ἵστημι, καὶ ἐν αὐτῷ βούλομαι ἀμφοτέρων 

συγχραθῆναι τὰς γνώμας, καὶ πιεῖν ἀμφοτέρου: τοῦ αὐτοῦ νά- 
» 

ὑατος ἵνα δὲ ἡ τοιχύτη σπονδὴ ἀχριθὴς χαὶ ἀπύγχυτ ς. γέ- 
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Ὶ ι ᾿ . πΞνο. Α. ας ᾿ἢ Ἁ εἶ » ᾿ 

νοῖιτο, χαὶ τρόπον ἐπενοὴσ ἀμὴν ἐπιμιξίχς, Ὧν προΞ ἄλλον μεν 
“Ν φιᾺ , » Ὑ, «ἦν ; Ν δὲ . , 
ὃν τῶν πάντων ᾧκνησα εὖ ἴσθι ποιήσασθαι, προ: ὁὃ σὲ μόνον 

ι " 

προήρημαί τε χαὶ προτεθύμημαι, χαὶ ἀσμενεστάτην ποιοῦμιχι κι 

τὴν ἕνωσιν. Τίς δὲ υγχράσεως τρόπος καὶ ποία ἡ τῆς 

ἀδιχστάτου ὁμονοίας ἀφορμή; κοινωνῆσαΐ σοι βούλομαι διὰ συγ- 

1“. γενιχοῦ αἵματος, ἵνα διὰ τῶν ἐξ ἀμφοῖν μερῶν ἁρμονία ] τις 
Α 

ἵν συμπ αγείη βεθαιοτάτη, χαὶ μὴ υὑέχρ! ψιλῶν ῥημάτων . 
ἱ 

ΤῊ: ; . 2 ὧς ᾽ ΡΙ͂ΒΒ ἘΘΒ δεθεί 
καὶ ονομάᾶτων, πραγμάτων ξρήμων, Ὁ ας ἀγάπης συνοεϑείη 

δεσμός, ἀλλὰ καὶ διὰ χοινωνίας γενῶν, πράγματος πᾶσαν ἄναι- 

ἐν ἡ 

ἝΝ 

» ᾽ Ἂ 

ροῦ)τος ἀντιλογίαν χαὶ πᾶν ἀντιπίπτον χαὶ ἀντιχείμενον λύοντος. 
»Ὲ: ΓΗ͂Ν ε .- , δε 

Τὰ δὲ συναφθησόμενχ παρ ἑκχτέρων ἡμῶν πρόσωπα γνησιῶ 

τατα ἀλλήλοις ποιοῦμαι χαὶ φίλτατα, καὶ ἐκ τοῦ ἀθολώτου 
ε΄ ᾿ Σὰ ὔ ΚΟΎΡΗ ψ' ἘΞ , Ἐν “Ὃς ἃ ι ὰ ϑ τὸν ἐς τάν τας 

αἵματος καὶ ἐγγύτατα τῆς ποωτογόνου ἡμῶν χαὶ πηγαίας ἀρχῆς. 

Εστι γοῦν μοι ἀδελφὸς ὁμοπάτριός τε χαὶ ὁμομήτριος, τοῦ αὐτοῦ 

σπέρματος χαὶ τῆς αὐτῆς φύσεως, ὁ πᾶσι διαδόητος, κὺρ Κων- 

σταντῖνος, τήν τε ὥραν τῆς ὄψεως, εἰ χρὴ καὶ τοῦτο εἰπεῖν, 
,ὔ 

οἷον ἄγαλμα βασιλείας, καὶ τὴν γνώμην οἷος οὐκ ἄλλος τῶν 
᾿ “Ὃ 

χχτὰ τὴν αὐτὴν ἡλιχίαν, οὐ πρὸ τῆς βασιλείχς τῷ ἐμῷ γεγε- 

νημένος πατρί, ἀλλὰ μετὰ τὴν βχσοιλείαν καὶ τὴν σύλληψιν 

ἐσχηκὼς χαὶ τὴν γέννησιν, ὥσπερ πόρρωθέν σοι τοῦ θεοῦ τὸν 

τοιοῦτον κόσμον τῷ γένει προευτρεπίζοντος᾽" τοὺς δὲ οὕτω γε- 

γενημένους Πορφυρογεννήτους βασιλεῖς οἱ καθ᾽ ἡμᾶς Ῥωμαῖοι 

χατονομάζουσι, τὸ δὲ ὄνομχ τοῦτο θεῖον ἄντικρυς τοῖς μετε- 

σχηκόσι νενόμισται" ἐντεῦθεν γὰρ χαὶ ἡ βχσίλειος πορφυρὶς τὸ 

ἐπίσημον ἔσχηχεν, ὅθεν χαὶ ταῖς κοιναῖς εὐφημίαις προστέθειται 

τῇ ᾿χσιλείχ τὸ ὄνομα, καὶ τὸν βασιλέα τις εἰρηκώς, προστίθησιν 

εὐθύς, τὸν Πορφυρογέννητον. 

Τούτῳ γοῖν τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ τῷ Πορφυρογεννήτῳ 

χαὶ τῆς ἐμῆς βασιλείας φιλτάτῳ συγγόνῳ υἱἵχν σου τῶν θυγα- 

τέρων τὴν καλλίστην ἁρμόζομαι, ἕνα ἡ τοιχύτη τῷ καλλίονι 

συναφθείη χαὶ χρείττονι, καὶ γένοιτο ἡμῖν ὁ τῆς βασιλιχῆς 



ΒΘ ΠΥ ΘΔ 1. 39] 

ἐπιγαμίέχς δεσμὸς φιλίας σύνδεσμος ἀρραγέστατος, χαὶ διὰ τῆς 

υιᾶς ταύτης ἑνώσεως ἀδιχίρετος Ἄδαν χαὶ ἡ ὁμόνοια γένηται, 

χαὶ χρχτὴρ ὡς ἀληθῶς σταίη, οὐ νάματος διαρρέοντος, ἀλλὰ 

συγγενιχοῦ αἵἴλατος, οὐχ ἐκ μαιρόθάλενα εύσαντο-:, ἀλλ᾿ ἐξ ἑνώ- 
“΄Ὃ"-. 

ν᾽ “ » 

σεως εἰληφότος τὴν σύμπηξιν. 
5 κγ,π “υ Α “ » “ 5 Εστω γοῦν σοι τὸ τοιοῦτον τῆς ἐμῆς ψυγῆς ἐνθύμημα τεα- 

υήριον ἀληθέστατον τῆς πρὸς σὲ τοῦ ἐμοῦ κράτους ἀχριόεστ ἅτης 
᾿ 7 Ἶ ι "ὃ Π ε , ’ὔ δά ἊΡ “" ᾽ 

φιλίας χαὶ ἀδιάπτωτον ἑνώσεώς τε καὶ διχθέσεως. Δεῖ οὖν αὐ- 

τόθεν ἄρξασθαι πρὸς ἀλλήλους τῶν τῆς ἀγάπης τκϑενά, χαὶ τὰ 

τ β.. τ “ὺ τὴ Ὡ Ὧ Ο᾽) Ν ο ω κ [9Ἱ ἀλλήλων ἡμᾶς οἰχειώσασθαι, καὶ φείδεσθ 
«Ἑ ἊΞ ΄, Ἃ Ἀι. ᾿ Ὰ ΡΥΞΞΘ "Ξ δος ΕΞ 5 ᾿ κξν ἡγεμονίας ὡς οἰχειοτάτη: ἀρχῆς, καὶ μὴ ἀνχμένειν τὸν τῆς 
- 54 “ , , ᾽ - 

ἐπιμιξίχς τοῦ γένους καιρόν, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἐπα ΥἹ γε λίχν τῆς 

ἑνώσεως. χαὶ ἀμῳν κί ρνε ὡς τελεωτάτην συμφυΐχν λογίσασθαι, 
᾿ 4 ᾽ 

χχὶ ὥσπερ κὐκήκνρο ἀλλήλοις ποιήσχσθχι ἘΣ χαὶ ὁμονοίας. 
κ ν᾿ » 

Μὴ οὖν οἷ ἀθεςὶ τὴν τοιχύτην ἡδιδ ροῦν πρὸς ἀλλήλους 

συμφυΐχν χαὶ σύμπνοιαν, ἀλλ ἄνωθεν χαὶ παρὰ θεοῦ ταύτην 
᾿ ᾽ δ ΠῚ δ. ἱυῖν ἐμπεσεῖν τὴν ἐνθύμησιν ὁ γὰρ βρχθευτὴς τῆς ἀποαστο- 

ΘΑ Ἃ ᾿ 
ἰχῆῇς χαὶ καθολικῆς ἀυφοτέροις ἡμῖν εὐσεοείας ἢ πίστεως, ἐν 

ὁ αὐτὸς δὴ χαὶ τὴν θαυμασιωτάτην ποιήσεται ἕνωσιν, ἵνα ὥσ- 

δεσμὸς εἷς καὶ αὐτὸς ἡ δι ὁμοίας τῆς ἀντιδόσεως. Ἔδει μὲν 

γάρ ποτε τοῦτο γενέσθαι, χαὶ τὴν ἀπομερισθεῖσαν ἀρχὴν εἰς 

τὴν οσὐτὴν αὖθις ἀναρυῆναι πηγήν" τὸ γοῦν πάλαι οἰκονομού- 

μένον τῷ θεῷ, φαίνεται νῦν παρ ἡμῶν περχτούμιενον. 

Δέξαι οὖν τὴν ἐπαγγελίαν ἀληθείας ὁμολογίαν, οὐ γὰρ παρὰ 

τυρχννιχωτάτης ψυχῆς τὸ ἐπάγγελμα, ἀλλὰ παρὰ βχσιλικω- 
Υ 

ἄτης γνώμης τὸ ὁμολύγημα. ᾿Ερρίζωται δέ σοι χαὶ τὸ θυγά- 

τριον, ἢ οὕτως εἰπεῖν ἐγκεντρίζεται εἰ, πιοτάτην ῥίζαν χαὶ 
- , " -. ᾿ ᾿ ; " ’ »" ι. : ͵{" ᾿Υ̓ ι 4 

χαλλιέλαιον, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς αὐχμηρᾶν τε καὶ ἀγριέλαιον καὶ ῥίζα 
, "-Ό ’ “« - ’ Ὑ 

μὲν τοῦ τοιούτου βαδιλιχοῦ δένδρου χχὶ τῆς καλῆς ταύτης 
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πιότητος ὁ ἐμὸς πατὴρ ἐχρημάτισεν, εἶτα α ἐνεχεντρίσθη παραφυὸὰς 

ἀγριέλαιος, εἶτα τῆς δίχης υὴ ἀνασχομένης τὴν τοιχύτην πα- 

ῥαφυάδα μετασχεῖν τῆς καλλιελαίου ποιότητος, ἐχεῖνο μὲν ἀπέ- 

στα! χαὶ διέρρηχται, ὁ δὲ βλαστὸς ἐγὼ τῆς πρώτης ῥίζης 

ἀνέθαλλον, συνανεφύησαν δέ μοι χαὶ οἱ ἀδελφοί: τούτων γοῦν 

ἑνὲ τῷ χαλλίστῳ χαὶ τὸ σὸν θυγάτριον συναφθήσεται ἕν᾽ ἐξ 

ἐννόμου ῥίζης χαὶ τῷ ὄντι βασιλικῆς πάλιν ἕτεροι χλάδοι ἀνα- 

βλαστήσουσι. Ταύτην δὴ τὴν ἐπαγγελίαν, χαθὼς καὶ προεί- 

βηται, ἀληθεστάτην παντάπασι λογισάμενος, γνώρισον ἡμῖν καὶ 

τὰ τῆς σῆς γνώμης, καὶ ὅπως ἂν βούλοιο τὸ πρᾶγμα προθῆναι 

χαὶ τὴν ἀρίστην λαθεῖν τελείωσιν. 

140. [Πρὸς ᾿Ανδρόνιχον τὸν Δούχαν ἐπὶ τὸν βασιλέα 

Ρωμανὸν τὸν Διογένην στρατευόμενον!. 

Οὐ θαυμάζω τοσοῦτον ὅτι νενίχηχας χαὶ τῶν πολεμίων ἐκ 

περιουσίας κεχρ ἄτηχας, γενναιότατε καὶ στρατηγιχώτατε, χαὶ 

ᾧ 

τοσούτου τοῦ ἀξιώματος, χαὶ τὴς στρατηγικῆς ἀγχινοίας χαὶ 

ἐμοὶ φιλτάτη χαὶ χρυσὴ χεφαλή, ἀλλ ὅτι χαὶ οὕτως χαὶ μετὰ 

΄ὖ Ἁ Α , , ᾿ ᾽ -- 4 » Γ, 

τῆς πρὸς τοὺς πολέμους δεινότητος. ᾿Επαινῶ σου τὰς ἐφόδους, 
ι Α ς ι Α , ᾿ Ἁ ,ὔ καὶ τὰς προόδους, καὶ τὰ κλέμματα, χαὶ τὰ πλάσματα, “καὶ 

ἊΣ ΎΡΜΑΟ ΡΥ ΟΥ. Ψ ἜΣ β τὸ ἐγκάρδιον ἐνθύμημα, καὶ τὴν ἐσχηματισμένην ῥοπήν, καὶ 

θαυμάζω σου τοὺς ἀγῶνας, χαὶ τὸν συνασπισμόν, καὶ τὴν φά- τὸν 

Α εἶ 

λαγγα, καὶ τὰ πρὸ τῶν τροπαίων σχήματα, τὴν πύκνωσιν, τὴν 
Ὧ ν ε - " ᾽ διχίρεσιν ἑχατέρω τὼ χκέρα....... καὶ τῶν ἐναντίων, ἣ ἐναλ- 

εἰ Ἅ... ᾿ λάξ, ἢ ἑκατέρωθεν, ὧν τὸ μέν, χέρασιν, τὸ δέ, κύκλωσιν ὀνο- 

μάξζουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί: οὐ γὰρ συμθὰν οὕτω, ἢ περι- 
- , Α “- ᾽ 

.πτωτιχῶς, ἢ ἀπὸ τοῦ πρώτου πὰ ρα!στάντος, χαλλίνικος χαὶ 
7 » ε “Ὁ μ » - 

τροπαιοφόρος ἀνεδείχθης ἡμῖν, ἀλλ᾿ ἀπὸ στρατηγικῶν βουλευμά- 
Ἁ ’ » Ἀ 

τῶν, ἀπὸ ταχτιχῶν χινημότων, ἀπὸ τάξεων καὶ διαιρέσεων, 
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χαὶ γενναίων ἀγώνων, χαὶ οἵοις στρατηγικὴ καταστέφετα! 

χεφαλή. 

Τέω; δὲ ἐν μετεώρῳ πάντες ἑστήχαμεν, ἐπὶ ἀμφότερον τὰς 

γνώμας διῃρημένοι καὶ πρὸς τὴν αὐτόθεν περιχαίροντες ἀγγε- 

λίαν οἱ δὲ πλείους ἡμῶν καὶ φωνῶν θειοτέρων ἀχούειν ἔδοξαν, 

ναὶ νὴ τὴν τριπόθητόν σου χαὶ μεγαλοπρεπεστάτην ψυχήν, τὸ 

σὸν ἐπαγγελλομένων ὀνομαστὶ τρόπαιον καὶ χατόρθωμα. Οὕτως 

ἐν τοῖς ἄνω βιθλίοις ἐγγέγραψαι, ἢ μᾶλλον ἄνωθεν τῶν ἀρι- 

στείων εἴληφας τὰ ἐνδόσιμα. 

Καὶ σὺ μέν, οὔπω ὅτι χαὶ ἡ τοῦ ὄφεως συντέτριπται χεφαλὴ 

καὶ τὸ εὐάγγελον τοῦτο χατήγγειλας κήρυγμα" τὸ δέ, ἤδη 

ἐκ τῶν ἄνωθεν ἡμῖν ἐξεχύθη πηγῶν" οὐ γὰρ ἦν τοῦ δραχον- 

τείου διασπαρέντος ὁλχοῦ, μὴ καὶ τὴν ἀρχέκακον χεφαλὴν ἐν- 
τ ’ ῃ σ΄ ἡ ὅ). ὡν . θ᾽ β.-.2 ᾿ θ0 5 εὖ »π΄" “- ΕΞ -“ 

τετριῷ αι, ἴν Οολος ἢ ο ἢ ΧΑΤῊῺῊΝ ραχῶμενος τῷ σῷ κεοχυνῷ, 

ΒΕ 
ΕῚ Ρ- ᾿ Ὡς 4, «..} "Ὁ αὶ ε 

χαὶ ταῦτα, οὐδὲ βαθύν, οὐὸ ἀόρατον, ἀλλ᾽ ὑψηλὸν καὶ προῦπτον 
' 

Α . ὑπεισελθὼν φωλεόν, ὅλην μὲν τὴν λεσηρίδα περιδεδυμένος, βρα- 
χὺν δὲ τοῖς ὀδοῦτι χατεσπαρμένον ἔχων ἰόν. 

Σὺ μὲν οὖν, ὁ χρυσοῦς τὴν χεῖρα, μᾶλλον δὲ ὁ σιδηροῦς 

τοὺς βραχίονας καὶ τὸ στῆθος γχγαλχοῦς, ὁπότε σοι βουλητὸν 

τὴν τελευταίαν ἀγγελίαν ἡμῖν ἐχφωνήσειας" ἐγὼ δὲ ἤδη σο!: 

χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν λόγων εὐφημίαν πλέχω ὡς ἐπὶ τελείῳ τῷ 

χατορθώματι, καί σοι ἀκήρατον στέφανον ἐξ ᾿Αττιχῶν συνηρ- 

υοσμένον λειμώνων ἐπιθήσω τῇ χεφαλῇ. 

᾿Αλλά μοι τὸν βασιλίσχον! τίνα τοῦτον φημί; τὸν ποιχιλώ- 

τατον Χατατούριον, ἀλλά μοι τοῦτον, ἕνα μὴ λάθοι διαδρὰς χαὶ 

τῶν ὑμετέρων ἀπολισθήσῃ χειρῶν " ὅλαις οὖν ἁπρὶξ ταῖν χεροῖν 

ἁλώσιμος ἔστω ὁ θήρ᾽ οὐ γὰρ ὁλχοῦ μέρος τοῦ ὄφεως, ἀλλ ἰσο- 

στάσιος τῇ τοῦ δοάχοντος χεφαλῇ. 

Ἐπὶ πᾶσι τούτοις, πότε σου περιχυθῶ τῷ αὐχένι, καί σου ͵ 

[2 

ἡ νην διχχίω αἵἴμχτι χχταφιλήσω τὴν δεξιάν, χαὶ ὀφήαλ- Ὡμιαγμενὴν οἰχαίῳ αὐμπ - 10 ξζιᾶν, χαὶ ΟΣ 

μοῖς ἴδω τὸ χάλλιστον θέαμα, καὶ ἐν μέσῃ τῇ Πόλε: χηρύξζω 



04 ΝΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ 

" ΕΣ 

σε εἰς ὑψηλοτάτην περιωπὴν ἀναθάς, ὥς τέ μοι τὴν φωνὴν ἐπὶ 

πάντα τῆς γῆς, εἴ περ ἐνῆν, διηχηθῆναι τὰ πέρατα; 

Τί δέ μοι τὸ μεμνῆσθαί σου, ὦ πάντων ἀνδρῶν συνετώτατε; 

οὐδὲ γάρ, εἰ τὸ ἐναντίον προσέταξας φύσιν ἔχει γενέσθαι, ὅτι 
Δ δὲ Ἢ «ἿἋ ἘΘ, ὃς ε .ἦ ι δὲ « ΕἸ ἅ... ρει ’ Ὦ μὴ δὲ ἐξεπίτηδες ἡ μνήμη, μὴ δὲ ὥς περ ἀπὸ χελεύσματος, 

ἀλλὰ βλύζουσα κότωθεν, καὶ γενναίῳ φυσήματι ὑπερόλύζουσα " 

υὑεμνήσομαί σου χαὶ εἰν αἴδχο, εἴ πέρ τι κἀκεῖ ταῖς ψυχαῖς μνη- 

μοσύνης μέρος ἐγκαταλέλειπται. 

Σὺ μὲν οὖν περὶ σαυτοῦ μηδένα ποίκιλλε λόγον, ἀρκεῖ γάρ 

σοι τὸ γεγονὸς ἁ ἀντὶ πάσης φωνῆς, τὸ δέ γ8 παρ᾽ ἐμοῦ τοσοῦτον 

εἰ χαὶ βραχέως εἰρήσεται, ὅτι τὴν βχτιλείχν Ῥωμκχίων θανοῦ- 

σαν ἐψύχωσας. 

146. [Ανωνύμῳ μαγίστρῳ χοὶ χριτῇ]. 

» Ο Α “ Α 

Θχυμάζεις, ὑπέρτιμε ἀδελφέ, ὅτι διὰ τιμῆς ἄγω τὰ σά, καὶ 

τὴν προσήκουσαν εἰς σὲ φυλάττω διάθεσιν, χαὶ τί τοῦτο χαινόν ; 
Υ̓ 

εἰ γὰρ χαὶ πρὸς "τοὺς. τυχόντας τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἅπας 

ἡυῖν δυιλήσχντας τὸν τῆς φιλίας ἀπαραποίητον χαρχχτῆρχ 

φυλάττομεν, πῶς οὐ χρὴ μᾶλλον εἰς σὲ τὴν τοιαύτην ἰδέαν 
3 Ὰ ΕΣ ,ὔ 

διχτηρεῖν, ὃν τὰ μὲν πρῶτα ἐν τοῖς πρώτοις τῶν φίλων ἐτίθε- 

μεν, εἶτχ δὴ χαὶ χατὰ πνευματικὴν χοινωνίχν εἰσεποιήσαμιεν 

ἑχυτοῖς, χαὶ μετοχῇ γένου: ἐτιμήσχμεν, εἰπεῖν δὲ χαὶ ἀντετι- 

μήθημεν; Οὐ γὰρ ψευδόμεθα οὔτε τὰς πρὸς τοὺς φίλους ἐπαγγε- 

λίας, οὔτε τὴν τοῦ γένους χοινωνίαν, οὐ τοῦ σωμκχτιχοῦ, οὐ 

τοῦ πνευματιχοῦ, καὶ εἴ μοι κατὰ τὴν πρόθεσιν τῆς ψυχῆς, καὶ 
3, , . “ “ » - » ι 7,ὔ 

δύναιαις ἀναλογοῦσα παρῆν, ξ ἔδειξχ ὄἄν σοι ὁποῖος ἔγω, χαὶι φίλος 

χχὶ συγγενής ἀλλ ὁ καιρὸς “οὐ δίδωσιν ἡμῖν ἐγκα κυχίήφεαιθλδι; 

οὐ δέ τι κατχπράξασθαι ἀν χαὶ διηγήσεως ἄξιον. 

Τὸ γοῦν ἐφ᾿ ἡμῖν, καὶ ἠγαπήσαμιεν χαθαρῶς, καὶ εἰλικρινέ- 

στερον ἔτι φιλήσομιδν, χαὶ σοῦ χαὶ τῶν σῶν ἀντιποιησόμιεν, 
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τὰ μὲν, ἐπισχεπτόμενὸ τὰ δὲ παρχμυθούμενοι, χαὶ οὐδενὸς 
, Α 

- ἀμιελο ὕντες «τῶν φερόντων εἰς ὄνησιν. Ἔστι γάρ, νὴ τὴν χαλ- 
"δν 11" "», . » - Ν Ἐξ ὝΝ ψ »᾿ ὧ “ ) λίστην σοὺ ψυχήν, χαὶ ἡ μαγίστρισσα αοῖχ τοὺ πῦρ Ὥμῶν χα! 

Ἁ 

ὶ ἐπισχέπτεσθαι, χαὶ εἰκὼν ἀχριθὴς τῆς σοἧς ἀαραμυθεῖσθαι χαὶ 
-“ « -“ 

εὐγενεστάτης φύχῆν τυ Δ. ἶσον γάρ σοι χαὶ τιμᾷ μας, χαὶ οὕ- 
͵ ι 

τω: εἰπεῖν σέόθεται. 
-ὰ ᾿ δά ο, ἃ ε ι 

Πλὴν χαὶ τοῦτο ἴσθι, ὅτι δύο πληγὰς ἡ θχυμασία αὕτη γυνὴ 
"» ᾽ Ῥ ,ὕὔ Α ᾽ ᾽7 -Οο “- , « . 

ἐδέξατο" μίαν μὲν ἀρρωστίᾳ περιπεσοῦσα δεινὴ καὶ τὴν πλευρὰν 
5» “- ὀδυνηθεῖσα σφοδρῶς, εἶθ᾽ ὕστερον τρωθεῖσα δεινότερον ἐπὶ τῇ 

πλασθείσῃ περὶ σοῦ φήμῃ" καὶ εἰ μὴ παρῆν αὐτός, τὰ μέν, 
ἐπ .ηθ ,ὔ -" ΕῚ ᾿ δι πλ λιν , ᾿ Ω τ: ΧὨ ἕο Ἂν “« ὃ; 

παραμυθούμενος, τὰ δὲ πλαττόμενος, παρῴκησεν ἂν τῷ ἄδη 
ο, Ἂ Α ᾽ἅ “- τοωυ Α Ω Ὡ. ᾽ , 

ἡ Ψυχὴ αὐτῆς. Νῦν ὁὲ ῥρχχὺ τι ἀνένευσε. 

Σοὶ δὲ περὲ τῶν κατὰ σὲ πρχγμάτων τοσοῦτον παρχινῶ᾽ 

μήτ᾽ ἀφΞε ιδέστερον ἐμ λοίοχζε σαυτὸν ταῖς αἰβνϑν μήτε τοὺς 

ἐγκαλοῦντας παντάπασι παρχιτοῦ" τὸ μὲν γάρ, ὀχληρό 
κ κ κ »; “ Α » ’ὔ ς “- 

παρὰ τὸ διχαστιχὸν ἀξίωμα" τῶν δὲ μὐβι χοζῳ ἐχείνχ: ἑλοῦ 

διχάζειν ὅσχι Ἐ ΡῚ τοῖς μηΐρ πρρ ἢ γενήσονται. 
᾿ ᾽ Α ᾿ Δὲ 

ἐς τὸ ἀχριθές, 
᾿ Α ᾿ ,ὔ Ἢ “ , "Ὦ-Ὁ 

ἐγὼ δὲ τοιούτων μρριβαβαί: περὶ σοῦ τὰς βασιλιχὰς χατα- 

πληρῶ ἀχοάς. Περὶ δὲ διχδοχῆς ἀἁ ᾿ ΒΉΡΝΝΝ ΜῊΝ τὸ ἀληθὲς οὐ 
ΝΥ ΄ “ ᾿ Ν “΄ ΄ 

δεδύνημαι  " ὁρῷ μὲν γὰρ τὸν αὐδήκο πρὸς τὸ πρᾶγμα ἕτοι- 
3 ι ; 

υχζόμιενον ἐπὶ πάντων ὁμοίως θεματικῶν διχχστῶν, αὖθις δὲ 
ὃ 

ἐπεχόμενον όταν τι; αὐτὸν εὐκαίρως ἀνείρξη τοῦ ἐγχει ρήματος. 

᾽ 

141. ᾿Ανεπίγραφος. 

» 

Ἵ; πέρ εἰσιν ἔνιοι τῶν Μχχεδόνων, χατὰ τὸν δημώδη λόγον 
᾿ , Ἄ» » ΝἫ, 

χακότυχοι, χαὶ οὐ πάντες Φιλιππίζοντες ἢ Αλεξανδρίζοντες, 

οὕτως εἰσί τινες χαὶ τῶν Κατωτιχῶν ἁπλούστατοι καὶ ἀγαθώ- 

τατοι ἄνθρωποι, μήτε φαίνοντες, μήτε ἐνδειχνύμινοι, υμήτε προα- 

999" 
πὰ ΠΠοΦᾳΦΨψοΠοΠ 
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βαλλόμενοι: ἐν δικαστηρίοις, μιάτε δεδιότες τὴν ἐπωδελίαν, μήτε 

τὴν ἐξ οὔλης γυμνάζοντες. 

Τούτων εἷς ἐστι καὶ ὁ θαυμάσιος οὗτος Προχόπιος, ὥς γέ μοι 

δοχεῖ ἄνθρωπος χαὶ εὐπορώτχτος καὶ διχαιότατος, καὶ φρονι- 

μώτατος, χαὶ ἀγαθώτατος, χαὶ τὴν ἐμὴν φιλίαν διὰ ταῦτα 

κτησάμενος. Ἔδει γοῦν σε, εἰ χαὶ μὴ τοιοῦτος ἦν, ἀλλ ἔν γε 

τούτῳ τῷ πρὸς ἐμὲ κειῶσθαι, ἀντίρροπον τοῦτο μόνον ἡγεῖ- 

σθαι τῶν λοιπῶν ἀντιθέσεων " ἐπεὶ δὲ χαὶ τοῦτό ἐστι, χαὶ τἄλλα 
Ν Α ΄ ΄- 

συνδεδραμήχασι, ὃι ἀμφότερα, ἢ διὰ πάντα, τὰ πρῶτα τῆς 
ΕΣ ς 9 ε “ ε 

οἰκειώσεως ἐχέτω παρὰ σοὶ ὁ ἀνήρ, ὡς ἂν γνώσηται ὁπόσχ 

148, [Τῷ ἐπισκόπῳ ἡ Μαδύτου]. 

Σὺ μὲν ἡγιασμιίένη ψυχή, ἀπέτισάς μοι τὸ χρέος, μᾶλλον δέ, 
» “ ᾿ ΡΦ Α “ , 5 ἮΝ ἢ Α " ι 

εἰ δεῖ μὴ ληρεῖν, τὴν χάριν τελεωτάτην ἀπέδωκας ἣν γὰρ ἐπὶ 
» “ὠ Ν ο 

σοὶ χείμενον τὸ ἀποφλῆσαι τὸ χρέος, ἢ καταθεῖναι τὴν χάριν, 
Ε ᾿ ᾿ » Η 

ἐγὼ δέ, εἰς ἔργον μὲν οὐκ ἤνεγκα τὸ ἐπίταγμα, οὐ ῥᾳθυμήσας 

ερὶ τοῦτο, ἀλλὰ τὸν καιρὸν εὐλαδούμενος ὁποῖος δὲ οὗτος 1] ν 

νῦν, ἀκοῇ ἂν εἰδείης, καὶ φήμαις πολλαῖς πολλάχις δέ σου 
» 7 Α ,ὔ 

μνήμην ποιούμενος πρὸς τὸν αὐτοχράτορα, χαί πόρρωθεν προοι- 

μιαζόμενος τὴν παράκλησιν, αὐτὸ τοῦτο ἀπηῃτούμην, τίς ὃ ἀνήρ, 
, -Ὡ 5 “ “ 4 -- Ε] 

χαὶ πῶς μὴ εἰσεληλύθει τανῦν κοινῇ μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχιε- 

ἔων θέξων ἐμοὶ τῶν τῆς βασιλείας καλῶν ρέων συμμεθέξων ἐμοὶ τῶν τῆς βασιλείας καλῶν. 

Δεῖ γοῦν ἡμῖν τῆς σῆς ἐν τῇ Πόλει παρουσίας, δεῖ πάντως 

διὰ πολλά, ὧν τὸ χαιριώτατον, προσχυνῆσαί σε τὸ πάνδημον 

χαὶ χοινωφελὲς ἀγαθόν, φημὶ δὴ. τὸν βασιλέα, ᾧ μηδεὶς τῶν 

ἄντων ὅμοιος οὔτε τὴν ἀρετήν, οὔτ᾽ ἄλλό τι τῶν τῆς ψυχῆς 
; -“ “ “ ᾽ δ᾽ τ ’ “ } ᾿ . δ᾽ οἱ 

ἀγαθῶν πολλῶν γοῦν ἀνθ᾽ ἑνὸς τύχῃς, ἅμα δὲ χαὶ τὸ εἰχὸς 
χε" Ν 4“ -' ε , . ΣΝ »- 

ἐκπληροῖς. Γί δέ σς οὕτως εἷλεν ἡ Μάδυτος, ὥς τ ἐπὶ τοσοῦτον 

χούνον ἀφαρπᾶσαι τῆς ΠΠόλεως; ᾿Ελθέποτε καὶ ἡμῖν, καὶ θέασαι 
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᾿ ᾿ ε " Ὰ , ᾿ Ἷ " ᾿ , Σ 
νὲν τὸν ἡγεμόνα τῶν πόλεων, χοινῶνησον δὲ χαὶ λόγων τοῖς 

΄ Α ’ ͵ 

φίλοις, τοὺς δέ, καὶ τὸ εἰωθὸς προσαγόρευσον. 

Εἰ μὲν οὖν οὕτω γένοιτο, ῥᾷστόν σοι χαὶ τὸ αἴτημα καὶ εἴ 

τι ἕτερον βούλοιο, εἰ δὲ παντάπασιν ἀπέγνως τὴν εἰς τὴν Πόλιν 
" , » ἢ , Φ..ΦῈ οὶ, 4 εἴσοδον, γνώρισον τοῦτο γράμματί σου ἑνί" χαὶ βραχὺν μέν τινα 

χρύνον χαρτέρησον, ἔπειτα ἔγγραφον δέησιν ἔχθου τῷ βασιλεῖ, φ 
αὐτῷ στεῖλον τὸ τοῦ πὰρ 

σο! 

δῶρόν τε ὑμῖν ἐπισήμου ἁγίου εὐῶδες 

υὖρον ἢ ἔλαιον, χαὶ γϑ πρλούναδε τοῦ χρυσοῦ Οούλλου ἡ ἐπι- 

χύρωσις. 

Τέως δὲ νῦν ἀντέστραπται ὡς ἐχέλευσας εἰς δὲ τὸ τῆς 

07) ο Ὡν ̓- γραφῆς σου ἀχροτελεύτιον, παρηνίξω τ οὗ βασιλιχοῦ, εἴτα 
- 

ι 
ι 

» Α ΙΕ 

δὴ χαὶ μηδὲν δέον χατὰ σεαυτοῦ ἐξεφώνησας. Πρὸς μὲν οὖν 
Ἁ Ἁ ἤ ι ΄ » «“ » ’ , 

τοὺς σοὺς λόγους, χαὶ ἵν οὕτως εἴπω ἀποτροπιασμοὺς, πλέον 
, » , “- “Ἅ ᾿ ᾿ 

αὐτὸς παρ ἐμαυτοῦ πέπεισιλαι, ἢ σὺ λέγειν ἐπεχείρησας" μὴ 
Ἁ -“ 7 ᾽ ᾿ ᾿ , 

γᾶο τοσοῦτον μανείην, εἰ μιῇ τὸν πρόεδρον Μαδύτου εἰ βρυοος 
ε ΕΝ 

τὸ δέ γε ἐμὸν βούλημα, μὴ ἑτερότροπον γένοιτο ἢ ὡς ἔχει 

νῦν, ἔχει δέ, μηδένα ἐθέλειν ἀδικεῖν, μήτε τὸ πλέον ἔχειν τοῦ 
’ὔ ΝΜ ᾿͵ "Ὁ 3 “-“ 

δεδομένου, μιάτε τὸ ἔλαττον" ἀλλ οὐκ ἄν τις γένοιτο τῶν ἐμῶν 

χατ πν ̓ 

Ολος ὁ Γάνος τὸ ὄρος ἐμοὶ μὲν πρεσθείαν 1 πεποίηται διὰ 

τοῦ Ποώτου αὐτῶν τοῦ θχυμασίου καὶ τιμίου γέροντος, ἐγὼ 
ἱ 

δέσε ἀμεσιτεύτως ἀξιῶ, πρῶτα μὲν ἵνα δὴ αὐτὸν τὸν γέροντα 

τὸν τοῦ ὄρους Πρῶτον διὰ πάσης ἕξεις τιμῆς" εἰ γὰρ εἰς ὀφθαλ- 
᾿ 

, [4 μόν σου ἔλθοι ὁ ἀνθρωκγὰ χαὶ διλιλήσεις αὐτῷ, θαυμάσεις αὐτοῦ 

τὴν φύσιν" ἔπειτα χαὶ εἴ τις τῷ γέροντι χρεία τῆς σῆς βοη- 
᾿ θείας ἐστίν, ἐν οἷς πεπίστευται πράγμασι, τὸν δυνχτὸν τρόπον 

᾿ ᾽ -" ᾽ . φι.. αϑ -“ δ... Ψ - ε ἀνθέξῃ αὐτοῦ. Εἰ δὲ χαὶ ἑτέρων τῶν τοῦ ὄρους μοναστῶν ὑπερα- ᾿ 
[᾿ 

ΠΥ ῊΝ ὃ δύ ΕΣ λ δ » δ .Ὁ . , . " σπίξειν ὀεδύνησαι, κοινωφελὲς ἀγαθὸν σαυτὸν πᾶσι χαταστησον 
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ἣν. , γεν ᾿ ε 

Γιμιώτατοι πατέρες, πλείων ἐστὶν ἡ ὑμετέρα ὑπόληψις περὲ 
» “ὦὖ 9 -- Ν 2, 

ἐμὲ τῆς ἐμῆς περὲὸ τὸν βίον δυνάμεως" ἔδει υὲν γὰρ πόλαι 
-ὥ ᾿ Χ -“ ἊΣ - τοῖς πράγμαόδι χαίοειν εἰπόντα διὰ τοῦ μοναδιχοῦ σχήματος, 

μηκέτι τούτων ἔχεσθαι χαὶ ἀντέχεσθαι" πλὴν ἀπὸ τῶν λιμέ- 

νων εἰς θάλασταν αὖθις πόδε νέοι, οὐχ ὅλον ἐμαυτὸν τοῖς 

χύμασιν ἐπιδέδωχα, ἀλλ οὖν ἐπὶ κούρης χαὶ ἄνωθεν ἐπινήγο- 

μαι, Ὅθεν οὐδὲ πε[ρίεστί] μοι τοσαύτη παρὰ τῶν ἸΟῪ 
᾽ ᾽ὔ «“ εὖ ,ὔ ᾿ - ὸ ὭΣ ὴ ἰσχύς, ὥς τε βοηθεῖν δύνασθαι χαὶ χεῖρα ὀρέγειν τοῖς κινδυνε 

ουσιν, ἢ ἵνα τἀληθέστερον ἐρῶ, οἱ μέν, ἐφέλκονταί με χαὶ οὰ 

ἑαυτοὺς ἐπισπῶνται, ἐγὼ δὲ φεύγω, ἵνα μὴ ἁλώσιμος τοῖς 
,ὔ τ “ ς Ν ᾿ἤ ὭΣ “Ρ᾿ 

πράγμασι γένωμαι" καὶ ὥςπερ ὁ θαλαττουργὸς πόρρω τῆς θχ 

λάσσης γενόμενος, οὐδένα ἂν δυνηθείη τῶν ἐν ταύτῃ κινδυνευόν- 

τῶν διχσώσασθχι, οὕτω δὴ χἀγὼ τῶν πρχγμάτων ὑπερχαθήμενος, 

οὐχ ἂν ἰσχύσαιμι τοῖς ἐν πράγμασι γενέσθαι ἐπίκουρος 

Προστῆνχι μὲν οὖν με δλῶν καὶ τῆς καθ᾽ ὑμᾶς μονῆς οὐ πάνυ 
Α Η , Ἷ Ξ- ᾿ Με 

μἢ ἐλάττων φανείην τῆς | ἐπηγγελ- 
Α ε , Ἀ Α ἁ “2 

υνυμι δὲ χαὶ τὰς ὑμετέρας ἀγα οὐ 

τι ἐπαγγέλλομαι, δεδιὼ:; 

μένης ὑμῖν προστασίας ὄ 

χὰς ὡς οὐδέποτε προεθυμήθην ἄρξαι τινὸς ἢ χοσμιχοῦ, ἣ μονα-- 

διχοῦ πληρώματος" βοηθεῖν δὲ ὑμῖν ἐν οἷς ἂν ὙΔΕΝΝ χαιροῖς 

χαὶ ὑπηρετεῖν ταῖς ὑμςτέραις δεήσεσι χαὶ βούλομαι χαὶ προτε- 

θύμημαι, εἰ μή μοι ἀντιπέσοι τὰ 1 πράγυατα καταρρέοντα ὁση- 

μέραι χαὶ μεταπίπτοντα. 

Τοσοῦτον γοῦν ὑμῖν ζω ἐμοῦ ἐπήγγελται, ἅψασθαι δὲ τῆς 

τελεωτέρας ὑμῶν προστασίας παντάπασιν εἰμὶ ἀθαρσής. 

Ὃ δὲ π πεμφθεὶς ἰχθὺς ὡς υὲν παρὰ μοναχῶν στχλείς, οὐ πάνυ 
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Α τι ἔχει τὸ εὔλογον, ὡς δὲ παρὰ ὀγδοήκοντα, χαὶ πάνυ τοῖς 

πέμψχοαι τοῦτον χατάλληλος. 

151. [Πρὸς Δούχαν τὸν Καίσαρα!. 

“Ὁ 

Μὴ θαυμάσῃς, μέγιστε χαῖσαρ, εἰ τοσοῦτον μετόν μοι τῆς πρὸς 
-»- ΄Ρ Σ εἴ -“- -- ἃ 

ΞΊΡΩ ϑλειν σξ ρος 
Ἁ [γ 4 ι ἤ » 

σὲ παρρησίας, ὅτι καὶ γράμμασι μόνοις ἐπιχ 
ει - 

ς᾽, ’ » , Ε] ᾿ ᾳ..6 “«Φ ΄ 

ὅπερ βούλομαι τὸν πάντχ ἀνάλωτον" ἐπεὶ καὶ Ἑλισσχῖος ὁ 

θχυμάσιος ἐχεῖνος προφήτης, τὲ δίον ΓιΞ:ζἢ ἀπογοῶν ἡγεῖτ μάσιος ἐχεῖνος προφήτης, τὸ παιδίον Γιεζῇ ἀποχρῶν ἡγεῖτο 

ε 
᾿ Α ᾿ ΝΡ , ΣΎ ΞΘΒΝΨΡΝΣ ᾿ 

πρὸς τὴς ὑπερφυεῖς θεραπείας χαὶ τῇ ῥχόδῳ μόνῃ ἐπίστευε τὰ 
, ᾽ φΩ, ὦ» Α ,ὔ ἢ » , “-““ ἐΞ ’ 

θχυμάσιχ" οἱ δ᾽ ὁ ἐμὸς τγίνυν λόγο: ἐλάττων ἢ τοῦ θεράποντος, 
-- “-- - .] ι "ὦ 

ἢ τῆς προφητιχῆς βακτηρίας, χαὶ ταῦτα παρὰ σοὶ κριτ 

χατὰ πάντων δεδωχότ τι μοι νικητήρια. Νιχῶ 

᾿ ᾽ 

γῶν, οὐ τῇ τοῦ λόγου δυνάμει, ἀλλὰ τῷ 

φύσεως, χαὶ τῷ βούλεσθαι ὃν πολλάκις ἐπὶ 

σας, τοῦτον διὰ τοὺς λόγους ἐπὶ πᾶσι τιμᾷν. 

Εἰ μὲν οὖν αὐτὸς θχμίζων πρὸς σέ, πολλάχις σου χατεδεόμην 

περὶ τοῦ παρόντος χριτοῦ, εἶτα χαὶ ἐπ τηνάγχαζον, χἀντεῦθεν 

αὐτὸς ἐπιτελῆ μου ἐποίεις τὴν δέησιν, οὐ τοσοῦτον ἂν ἦν τὸ 

πρᾶγμα χαινόν" εἰ δὲ διὰ μόνης ἐπιστολῆς ἐχπληρώσειας μου 
ἂ " η ἢ ἀξί ᾿. ᾿Ξ Ν Α ᾿ 

τὴν περὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀξίωσιν, χαὶ γένοιτο τούτῳ τὰ πρὸς 
, ΡΟ, δ) νὰ » Η ἜΒ τ ψίϑο ὡς “ ὃ. 

βασιλέα ὁπόσα δὴ αὐτός τε βεθούληται χἀγὼ ἀξιῶ, τοῦτο δή 

σοι ἐστὶ τὸ λαμπρὸν χαὶ φιλότιμον χαὶ τὴν πρὸς ἐμέ σου δη- 

λοῦν μεγίστην χαὶ θχυμχσιωτάτην διάθεσιν. 
Ψ ᾿ “ἢ Ν ᾽ ᾿ " ᾿ - 
Οτι μὲν οὖν διχαστικὴν ἔχων ψυχὴν ὁ ἀνήρ, ἔτι καὶ τοῖς 

,Ρ 
περὶ τὴν χουρατωρείχν ποάγμαχοι ! μετὰ τῆ: ἀχροιφοῦς διχχιοσύνης: Ὁ. 
ἐχρήσατο, αὐτὸς προλαμ Οάνεις: καὶ ὑαρτυρεῖς᾽ ὅτι δὲ χχὶ οὕτως 

ἔχων, χαὶ γνώμη ἀρίστῃ χρησάμενος, δυσχόλοις πολλοῖς ἐντε- 

τύχηχε, χαὶ τῶν οἰχείων παντάπασιν ἠλλοτρίωται, ἀτυχεῖ τε 

πολλὰ χαὶ ὅσα ἀνθρώπους ἀτυχῆσαι δύναται, αὐτὸς ἂν πρὸ 

πάντων εἰδείης. 
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Εἰ δὲ βούλοιο καὶ παρ ἐμοῦ τινὰ μαρτυρίαν λαθεῖν, οὐ τῆς 
ἊΨ ’ ες ᾽ -“ἫὉ 3 Α Η ᾿ ΠΣ ΑΥ̓ΕΡ Μ τ 

σήμερον μόνον τροφῆὴς ἀμοιρεῖ, ἀλλὰ χαὶ τῆς χθὲς χαὶ προ- 
ι ἦν “- ἢ 

ἱ 

" “ἃ » » » τρίτης ἐστέρηται: καὶ ἦν ἂν ἀνεχτὸν αὐτῷ τὸ λιμώττειν, εἰ 
, ᾽ ΠΩΣ “" ὃ) ΟΡ δύ “ δὲ ΡΞ Ἁ εἶ ι 

μιονῷ αὐτῷ τοῦτο Ἢ ϑϑχινουνξεξυξ, νὺν ξ μετα γύναιχος ὩΧχι 

ι « παίδ τιν ὺ ὃε ὩἢῃἢῃΞΝ ἘΞ’ Δ ᾿ ὔ ι 
“. Χυθὼν υφιστατδι ΦΩ ξινον ἄνθρωπος, νυ). τὴν υγξειᾶν σου, κοι 

- 

τὰ πρῶτα λογίων, καὶ εἰδήμων πολλῶν, καὶ τοῖς νῦν πρώτοις 

ἐπὶ τοῖς πρώτοις ἐφάμιλλος. 

Ποῖ τοιγαροῦν καταφεύξεται, ποίας δὲ ἀγχύρας ἑτέρας ἕξεται 

εἰ μὴ τῆς σῆς; ἔχεται τοιγαροῦν ταύτης ἰσχυρῶς, καὶ συνεπι- 

δεσμῷ τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐγὼ τὴ ταύτης ἰσχυρᾷ χρχταιότητι" 

χαὶ ἤν γε "βούλοιο, τάχα χαὶ δύνῃ περὶ τὸν ἄνδρχ σοφῶς οἶδα 

γάρ σου τὸ παντοδαπὸν τῆς γνώμης καὶ εὔπορον, χαὶ τὸ πρὸς 

τὸν ἀδελφὸν χαὶ βασιλέα εὔχαιρόν τε καὶ ἐπιτήδειον. Γενοῦ 

οὖν ἐλέου βωμὸς χαὶ νῦν μᾶλλον ὅτε τούτου καιρός, καὶ μνή- 

στευσον αὐτῷ ἐπαρχίαν θεματικήν: κἂν ἐγγύας ἀπαιτηθῆς, 

θαρρούντως ἐγγύησαι" οὐ γὰρ μόνον δικαίως τῷ λαχόντι τοῦτον 

θέματι διχπρέψειεν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις πρόφχοις δι ἣν ἂν αὐξη- 

θείη θησαυρὸς βασιλέως, ταύτην τε ἐπχυξήσεις χαὶ προσποριεῖται 

τῷ ταμιείῳ δύο γοῦν τὰ κάλλιστα περανεῖς, τοῦτόν τε τῶν 

ἀτυχημάτων ἀπαλλάττων, κἀμὲ τούτου ἐλευθερῶν: ἀχλητὲ 

γάρ μοι ἐπιπεφόρτισται, καὶ οὐκ ἔχω ὅπως αὐτὸν ἀποσείσομαι " 

ἀλλὰ πρόφασιν μέν μοι ποιεῖται Πάτροκλον, μαθημάτων ἕνεκεν 

πρός με παραγινόμενος, εἶτα δή μου ἀπρὶξ ἔχεται ταῖν χεροῖν 
᾽ ι 

ὥς περ βάτραχος, εἰ μὴ πού τι χαὶ τῷ ζώῳ παρόμοιος. 

192, [Πρὸς τὸν αὐτόν]. 

χει, -ὦ 5» 7ὔ ὃ ΡΨ! Α ͵7ὔ  Ἷ 

Γι με περιχυχλοῖς, ἀτίμητε χαῖσαρ χαὶ κρείττων “παντὸφ 

ὀνόματος χρείττονος; τί ὑξε πολιορχεῖν ἐπιχειρεῖς, καί μὸυ πειρᾷ 

τῆς ψυχῆς, εἴ που εὕροις ἀνεῳγυῖαν πυλίδα, ὡς ἂν λάθῃς εἰσε-- 

ληλυθώς, χαὶ τυρχννήσῃς μου τῶν ἠθῶν ἐπὶ ἀκροπόλει χαθίσας 
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“ “" »Ψἣ ε , ΕΣ , , ᾿ -Ν 
τοῦ νοῦ; ἤδη σοι ἑαλώχειν, καὶ ἐχπεπολιόρκημαί σοι ὡς ἥδιστα, 

αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν ἐμόν σε ἀφο ἀν τύραννον, καὶ προ οδιδούς 

σοι τὴν ἐμὴν ψυχὴν ὥς τε διασπαράττειν χαὶ διασπᾷν. Τέως δὲ 

ὥμιην ἀήττητος εἶναι: ἐπον δ τί υον πρότερον ἌΓΤΗΣ σοι 
« ᾿ Α , , ε “᾿ 

τὰς ἀφορμὰς τοῦ θυμοῦ χαὶ ὀνειδια σοι τὴν ὑπεροψίχν ἡμῶν, 

ὦ τάχιστα δ, τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν χαὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς 

ἀποδημῶν ἀνηδύντως; 

ει γάρμε χαὶ ταύτην ὑποστῆναι τὴν συμφοράν, χαὶ μήτ 

ποσὶ προπέμψαι σε τῶν ἐνταῦθα ἀπαίροντα, μήτε μὴν ὀφθαλ- 

μοῖς : ἀλλ ἐπειδή σοι ὁ τῆς ἀποδημίας ἔρως ἀπέσθη, χαΐ σοι 

πανῆλθον οἱ χαθήχοντες λογισμοί, αὐτὸ δή σοι τὸ "ἘΝ ἔθρα- 
δ΄ 

ἱ 

ἐ 

ξεν, ὅτι ] παρεώραχας, ὅτι χκατωλιγώρηχας, εἴπω τἀληθές, ὅτι 

χαταπεφρύνηχας᾽" χαί με θηρᾶσαι βουλόμενος τὸν ἀπὸ σοῦ πτε- 
᾿α - ρυξάμονον αχινόν τινὰ ᾿ἐπεχείρησχς τρόπον, χατεπάσχς τοῖς 

γράμμασιν, ὥς που τοὺς δράχοντας οἱ ᾿Ινδοὶ τοῖς ἐπάσμασιν. 

οἱ μὲν οὖν τῶν ᾿Ασσυρίων τελεσταὶ χαχοποιὸν ἐχφοθῇῆσχι 
, δΝν, } “- ΙΝ ᾽ 

βουλόμενοι δύναμιν, ψοφοδεὲς δὲ τοῦτο τὸ θαι χαὶ ταῖς ἀπει- 

λαῖς χρχδχινόμενον, ἀναχυχῆσαι τούτοις ἐπχπειλοῦσι. τὴν θά- 
Α ΖΦ» «ὖ ᾿ , -.“ἷ», 

λασσαν, χαὶ τὰ τοῦ Ἴσιδος δεῖξαι ἀπόρρητα, χαὶ μελιζόμενον 
ἃ ’ » “« , ᾿ - τ -Ὁ- ’ 

τὸν Διόνυσον, κἀντεῦθεν δεδίχσιν ἐχεῖνοι, χαὶ τοῖς χλήτορσιν 

αὐτίκα ὑπείχουσι. Σὺ δέ με ἑλεῖν πειρώμενος, τοὐναντίον ποιεῖς, 

χαλλίστοις πρός με χρώμενος τοῖς ὀνόμασι τῷ ἀδελφῷ, τῷ φίλῳ, 
ΚΡ ,. ΓΡ Ἷ Ἂ - ϑ Ἃ βι ἄνω. ἢ , Ρ 7, 

τῷ ἰσοψύχῳ. ᾿Απηώρησάς με, χαῖσαρ, λαθὼν τοῦ ὠτός, χαί σου 

ὸ υχκύτχατον χαταπέπωχα δέλεαρ, καὶ τὸ ἄγκιστρον ἔχω πε- ῳ- 
»} 

προτοῦ πῦρ ἀτεχνῶς πνέων, χαὶ τῇ 
ὦ. “ἢ 

τὴ δ 
ὌῸὌ 

ω)»- -. « ἄω ς 

ξι δι κ 

"Τὶ ἿΝ δ :.» Φ. 

ν ἐπὶ σέ, καὶ μέγχ χεχρχγώς, ὅτι μοι τῆς φιλίας 
ΕΣ... τ’ ἴϑ ε ὃς ,ὔ - 2 , ΦᾺΣ ολολ 2) ὁ ᾿ 

παραρρήγνυνται οἱ δεσμοί, νῦν ἀθρόον ἥμερόν σοι βλέπω, χαὶ 
΄ 

χλήνην ἐκ χυμάτων ὁρῶ, χαὶ ἁλώσιμος γίνομαι τῇ τὺυραν- -- 

} ι ᾿ ϑ " 

Οἱ δὲ γέρανοι ἔτι, χαὶ ἀχμὴν ἀρχοῦσιν οἱ ἔλαφοι ἀθρόον 

γόρ μὲ ὁ δαπανῶν ὑφείλετο λογισμός " τί δέ σοι χαὶ τῇ υξτα- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ε΄. 20 
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βολῇ; οὐχ ὁ ἀδελφὸς ἀρχεῖ ἀντὶ πάσης ἡδύτητος; οὐχ αἱ τῆς 

νύμφης ὧραι εἰς ἡδονὴν ἀποχρῶσί σοι; ᾿Εγὼ δέ σοι ψελλίζων 

χαὶ στωμυλλόμενος, πόσων γερανῶν ἀντάξιος; Εἰ δέ με βούλει 

θηρᾶν, ὑπὲρ κεφαλήν σοι πτερύξομαι, καὶ νέφει σοι χαλυφθή- 

σομαι" χαὶ θηράσεις μέν, ἤν γε βούλωμαι, ἐλεύθερον γὰρ χἀγὼ 

ζῷον χαὶ ἄνετον, φωνῆς φορολόγου μὴ καταχούων, ἔστι σοι 

χἀνταῦθα θήρα παντοδαπὴ χαὶ λαμπρότερα τρυφητήρια, καὲ 

τοῖς παισὶν ἡδητήριχ: χαὶ τοῦτο παρ᾽ ἡμῖν περιττόν, ὡς ὁπότε 

ἀτυχήπεις ϑηρίων, ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

158. ᾿Ανεπίγραφος. 

᾿Εὐούλετο μὲν ὁ μοναχὸς οὗτος Ἠλίας, μηδὲν περίγειον ἢ 

ἔχειν ἢ ἐννοεῖν χατὰ τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ χαὶ ἀχτήμονα, ἀλ- 

λ᾽ ἀφεῖναι μὲν ἀπὸ τῶν πραχτικῶν ἀρετῶν, χαὶ πᾶσαν τὴν 

νοερὰν διαπεράσαντα διχχόσμησιν, αἰθεροδρομῆσαι πρὸς τὸν θεὸν 

χαὶ εἰς τοὺς ἀπορρήτους λιμένας ἐγχαθορμίσασθαι" ἐοούλετο 

μὲν οὕτως καὶ λίαν ἐσφάδαζεν, ἀλλὰ τὸ σύνοικον σῶμα, ἀλλὰ 

τὸ βαρὺ φορτίον, ἀλλὰ τὸ γεῶδες σκῆνος, ἀλλὰ τὸ βρίθον ἐφόλ- 

χιον, πολλάχις ἀφορμηθέντα, κατέσχε, καὶ ἀναπτάντα χατή- 

νεγχε, καὶ κατέσυρεν ἐφαλλόμενον, καὶ δὶς ἀποπειραθέντα τοῦ 

πράγματος χαὶ πολλάκις, αἱ αὐταὶ ἀνάγχαι κατέσπασαν, χαὶ 

οὔτε ἡ πρὸς οὐρανὸν αὐτῷ ῥάστη ἀνάθασις, οὔτε ἡ ἐπὶ γῆς 

αὐτάρκης διατριδή. Ζῇ δὲ οὐχ ἑαυτῷ μόνον, χοῦφον γὰρ ἂν 

ἦν αὐτῷ τὸ καχόν, ἀλλὰ καὶ μητρὶ ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ἐλπίδας 

ἐχούσῃ καὶ φατρίᾳ τινὶ συγγενιχῇ. 

Διὰ ταῦτα στέλλεται ἀποδημίας μακράς, νῦν μὲν πρὸς ὄἄρ- 

χτον ἀνχθαίνων, νῦν δὲ χκαταίρων πρὸς νότον᾽ μερίζεται δὲ καὲ 

ἀνατολαῖς ἡλίου χαὶ δύσεσιν, οὐχ ἵνα γνοίη πόσον ἀφέστηχε 

τῶν Βρεττανίων ἡ Θούλη, οὐδ᾽ ὅπως ὁ πολυΐμνητος ὠχεανὸς 
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, ι -Ὁ ᾽ Α ’ Α ἕ Ἁ ᾿ , ΄ 

περιελίσσει τὴν γῆν, οὐδὲ τίνες μὲν οἱ πρὸς ἀνατολάς, τίνε; 

δὲ οἱ πρὸς ἑσπέραν Αἰθίοπες, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τοῖς ὑμετέροις κόλ- 

ποις ἐγχαθορμίσηται, καί τι σχοίη ἐκεῖθεν ἀγώγιμον " πλανήτης 
- ᾿ ε ’ὔ » τ « » μ) ' , Ω τ ι ’ 

γὰρ ὁ βίος αὐτῷ, ἵν εἴπω τι χαὶ φιλόσοφον" ἐπεὶ χαὶ Πλάτων 
᾿ ᾽ “ὦ ι ξὲ , ᾿ ’ ᾿ 

τρὶς ἀναμετρῆσαι τὴν Χάρυοδιν λένεται, χαὶ τοσαυτάκις τὸν 

στενὸν αὐλῶνα διεληλυθένχι: τῆς Σιχελίας - ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν τοῖς 

Διογυσίοις ἐντετυχηχώς, οὐ μόνον οὐδὲν τῆς φιλοσοφίας ἀπώ- 
» .] “ “Ὁ ᾿ ᾽ δῷ » ᾿ ε 

νατο, ἀλλὰ μιχροῦ δεῖν χαὶ ἐπέπρατο, καὶ ἐξωνεῖται αὐτὸν ὁ 
“ 

Αἰγινήτης ᾿Αννίχερις : οὗτος δὲ υὴἣ τοιούτων τύχοι ξενίων, 

ἀλλ οἵων παρὰ τοῖς Φαίαξι τετύχηχεν ᾿Οδυσσεύς, χαὶ ἐπανέλθοι: 
“Ὁ “Ὁ ᾿ Ἴ ᾿ " , ,ὔ " “ ο΄ 2 Ω «“ Ν 

τῶν σῶν ἐν χερσὶ τὰ σὐμθολα φέρων χειρῶν, ὅπως ἂν ἥ τε μή- 

τὴρ αὐτῷ ἀναθιῴη καὶ ὁ τῶν συγγενῶν συγχορεύσειεν ὅμιλος. 

194. ᾿Ανεπίγραφος. 

᾽ δὸς 4 τ 5 ΓῪ ᾽ 3 ᾽ “Ὁ ΕΣ 

Αλλ᾽ ὁ ᾿Ηλίας οὗτος, οὔτε ἐξ αἰθέρος, οὔτε εἰς αἰθέρα, οὔτε μὴν 

ἀπὸ τοῦ Καρμήλου ὄρους, ἀλλ᾽ ἀπὸ μηχανῆς σοι χαὶ αὐτοσχέδιος ; 

ἥκει δὲ μετὰ τῆς ἐπωμίδος ἢ ἐξωμίδος, εἰ μέν τινα ᾿Ιεζάόελ ἀπο- 
᾽ ᾿ Ἃ 

διδράσχων, αὐτὸς ἂν εἰδείη - τέως γοῦν ἔοιχε δεινήν τινα φεύγων 
᾿ 3 “ ΠῚ ᾽ 

Ε᾽ριννὺν καὶ πρὸς ἐσχατιὰς γῆς ἀφιχνούμενος. ᾿Εμοὶ δὲ συμ- 

βούλῳ χρησάμενος παρὰ τίνας πρώτως ἀφίξεται χαὶ τίσιν ὁδὴη- 

γοῖς ἐπὶ τὰ τῆς γῆς πέρατα χρήσαιτο, παρὰ σὲ ἥχει, ὁμοῦ 

μὲν τὴν Κοίλην Συρίαν ὀψόμενος, νὴ τὴν σὴν ἱερὰν χεφαλὴν 
᾿ , γ Ι] Ὑ “ 7 ͵ Α 

ἐχ ποι. .... ἡγεμονεύουσαν. Οἶσθ᾽ οὖν ὃ ποιήσεις " τέως μὲν 

δὴ παρὰ σεχυτῷ τὸν ἄνδρα χατασχὼν ἔχε, ὥς περ ὁ Αἴολος τὸν 
᾽ ι ᾿ Ἁ Ξ ; ’ὔ ᾿ » Ἢ ’ 

Γθχχήσιον, εἶτα δὴ ἐς ἀσχὸν τοὺς ἐπιζεφυρίους ἀνέμους συρρά- 
! ᾿ " Ἀ οἱ ,, "1 ΓΘ ΤῸΝ 
ψας χαὶ παρχσοχών, ἐπὶ Λιούην ἢ ᾿Ασίχ» ἀπόπεμψον. 

Δεῖ γάρ σοι πονοῦντι περὶ τὰ μεγάλα καὶ ἀναπαύσεως, ὁποίαν 

οὗτος παρέχεται" καὶ ἵνα τοι φιλοσοφώτερον περὶ τοῦ ἀνδρὸς 
"» 

διχλέξωμχαι, δυοῖν ὄντοιν ἄχροιν ἀρετῆς χαὶ χαχίας, καὶ τῆς μέν, 
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τῇ μοναδικῇ χαραχτη[ριζομένης ζωῇ, λέγω δὲ μοναδικὴν ζωὴν 

τὴν ἐπὶ νῷ χρείττω μονότροπον, τῆς δέ, ἀλλὰ υ»ἡ μοι χαχίσης 
ἐ 

«δὰ 

ΤΊ 

Ἂ δι . , Ἂ ᾿΄᾿ Ρ “ὃ ν»-" . ὶ 5 ᾿ Ὁ τῶν ἄκρων ἀφήσει χενήν, τὴν μέσην ἐδάδισε, καὶ ἐξ ἀμφοῖν 
βο.» ον ΑΘ » οῶς, χαὶ ὁπότερον βούλει τοιοῦτός ἐστι" συνε- 

τὴν γλῶτταν, τῇ χαπηλιχῇ βιοτῇ, αὐτός, ἵνα υν»ηδεμίαν χώραν 
»Μ 

υεμόρφωται ἄχρι 

͵ , ἔν δ ἀν Ἁ ΕΣ 
πορθρίσει γαρ σοὶ Και “4: σοτχο τὰ ἰξρὰ α΄ ματα, εἶτα δὴ ρυϑτα- 

, 
βαλών, συνεξορχήσεται, καὶ τὴν ἀρτ λ. ἀπὸ τοῦ δωρίου μέλους 

Ἶ ,ὔ “Ἃ 5 , 6 7 » ι 

μεταμίψει θπιὶ τὸ φρυγίον αν τὶ οιμιής αιο τούτῳ τ ἡ ΠΣ 

᾿ 

υξταποιήσεως, ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀθρόον σχἣμκχ ᾿νροοώθν ΠΝ χαὶ 
: 

᾿ λ ΟΝ 

ἀτρεμμἥσει μὲν αὐτῷ τὰ ὄμμ ἰχτα, αἱ ὃς χεῖρες ἠρέμα τὸ στῆθος 

ἐπιχαλύψουσι, καὶ τὼ πόδε ὄψει οὐ παραλλάξ, ἀλλ᾽ ἡρμοσμένω " 
ΝΑῚ 

᾿ ὉΥ̓ ξ 5 ᾿ » χαὶ αὖθις ὡς αἱ τοῦ Εὐρίπου μεταοολαὶ ἐπὶ τὸ ἄναντες χω- 
᾿' 

ρήσει τοῦ ῥεύματος. Καὶ βούλεται μὲν πολύμορφός τις εἶναι, 

ὡς ὁ μυθευόμενος ἐχεῖνος Πρωτεύς, ἁλίσκεται δὲ μᾶλλον τοῖς 

χείροσι" χαὶ εἰσὶν αὐτῷ τὰ μὲν λεόντεια βρυχήματα, οἷον μι- 

υήματα, τὰ δὲ πιθήχεια οὕτω; εἰπεῖν π πηδήματα, οἰχεῖα γεν- 

γήματα καὶ τῆς φύσεως. 

Ἐπεὶ οὖν ἡ φύσις ἡμῖν δεῖταί τινος χατιοῦσχ γλυκοθυμίας, 
ε δέξ ν ὙΦΙ͂ ε , Α » - ᾽ δὲ εν) 
ὑποδέξεταί σε ὁ τούτου λιμὴν ἐκ τοῦ σχεδὸν χαταοχίνοντα, 
5) Α ἠὸ “- . ,ὔ Ἁ “ » 

ὄχλυστος μὲν οὐδχμῶς, οὐ περιθραύων μέντοι τὴν ναῦν" εἶ 

δέ. .ος ἡ σανὶς καί ον νος ἀσφαλῶς ἀραρυῖα, οὐδὲ βραχύ 

εἰ αν ΣΝ, Στ δος αὐτὸς πεπυχνωμένος τοῖς λογισμοῖς 
ΩΣ μὴ ,“ -ῳ - 9. 

ν παρεσχευασμένος τοῖς ἐμοολαῖς, καὶ πᾶσιν ἀτίνα- ἝΝ ςὡ δ Ἐἰ τα (ἘῚ 
ἜΣ 
εξ φΦ"» () 

χτος, ἐγὼ μὲν ἠρέμα σοι τὸν ἄνδρα προσάγω, τά τε σπουδυῖα 

τούτοϑ παραδειχν ύς, χαὶ τὰ ἀσπούδαστα παραγγέλλων εἰ δὲ 

προσωτέρω οὗτος χωροίη, σὸν ἂν εἴη ἀντιχωρῆσαι ἐνδότερον. 

Λέγω γοῦν αἰνιττόμενος ὅτι αὐτὸς γεγράφηχε τὴν ἐπιστολήν . 

5 - ," ᾽ ,ὔ ᾿ ᾿ Ε Ν , ᾽ 

ἔστω οὖν τὸ ξ!ρημενον κατὰ τὸν Ἀρίστοτελιχὸν λᾶγον, ἐχὃδε- 

ὃ 
᾽ 5 Ἄ , ᾿ ᾿ 

ομένον, χαὶ οὐκ ἐχδεδομένον. Πολλὰ δ᾽ οὖν χαὶ οὗτος καινὰ 
ἱ 

“- πεὸο ὁ Αἰσ ὅλος δρα ἰχτουργήσεις, χαὶ σὺ ἀντεξεύροις χαινότεθχ ο᾽. ν᾽ 9] σ.,.. υ 2 ΡΥ ς ὡ; . ὺ ΧῪ τοζξε 00 “ νὴ ΜΗ 
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}] 160, Πρὸς νεοφώτιστον ὡς ἐχ τοῦ βασιλέως τοῦ Μονο- 

«Ὁ» 

“, Ύ 

μάγου" ἔοιχε δὲ οὗτος εἶναι σοφώτατος ὡς χαὶ 5 Ἷ ἊΝ ν᾿ 

᾿Ανέγνων τὸ γράμμα σου, λογιώτατε χαὶ σοφώτατε, χαὶ τῷ 

ἀμυθήτῳ κάλλει, τῇ τε τῶν νοημάτων πυχνότητι, χαὶ τῷ πο- 
λυειδεῖ τῶν σχημάτων καὶ ῥητοριχῷ ἡσθεὶς τὴν ψυχήν, ὅλος 

περὶ σὲ γέγονα ἔρωτος, χαί μοι τοῖς μέλεσι θεία τις περιε- ῦ ὶ 
εὖῷ ε -- . 

χύθη ἡδονή, χαὶ τὴν ἀνεκλάλητον, ὡς τὰ θεῖα φασὶ λόγι, 

χα Ἀν χαράν, ὅτι σε τοιαύτην θυσίαν προσάγω θεῷ, οὐ λογικὴν 

τ ἴσ. « φ Νιςς Ἀυὰ ἀλλὰ καὶ τὰς: τῇ ς σοφίας γό 
ν» 
ἄριτας ἔχουσαν" σε μνύνομιι 

Ε] 

οὖν ἐπὶ τῇ σῇ ὡϑτ ἀναχκαινίσει, χαὶ οἰκείαν τὴν εὐερ- 

γεσίαν λογί ἰζομαι" ὥσπερ δὲ χὐτὸς ὧν ὁ μέλλων ἀνα γεννηθῆναι 

τῷ θεῷ χαὶ τὴν χάριν τοῦ πνεύματος δέξ ξχοῦχι, καὶ ταφῆνχι 

ἐν τῷ ὕδατι, ζωοποιηθῆναι δὲ τῷ πνεύματι, οὐκέτι καθεχτύς 

εἰμ:, οὐδὲ τὴν τῆς ἐ πω: φέρω χναξολήν, ἀλλά μι ὠδῖνες: 
σι ’ 

ἝἜΠ 

ἄρρητοι πυκνότερον δ' ἰἐγείρο 

πότε σε λογιχὸν προσάξω τῷ θεῷ σφάγιον; πότε σς ταῖς χερσὶν 

ἀναδέξομαί τε χαὶ ὑποδέξομαι, καὶ τῇ σὴ λαμπρότητι λαμ- 

πρυνθήσομαι; χαὶ φθέγγομαι, καὶ φαντάζομαι, κἀν τοῖς ὀνεί ἔρχσι 

δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς πέφυκα διαθέσεως " ὅθεν τὰς βασιλείους ἀμεί- 

βων αὐλάς, ταχέως ἀφ᾽ ἑχάστης τούτων ἀφίσταμα (, ἐπιθυμῶν 

εἴπως αἱ ἐν μέσῳ ἡμέραι αὗται τῆς σῆἧς τελεώσεως, βρχχεῖαί 

τινες ὦρχι γένοιντο, ὡς ἂν ἴδοιμι τάχιστα τὸ ποθούμενον. 

Διὰ ταῦτα οὐδὲ συνεχεῖς τὰς ἀποστολὰς ποιοῦμαι πρὸς σέ, 

ὁμοῦ τε μὴ ἀναχόπτειν ἐθέλων τὴν πρὸς θεύν σου συνεχῆ καὶ 

ἀνατατιχὴν ἔννοιαν ἀφιστῶν δὲ χαὶ τὴς πρὸς σὲ φροντίδος τὴν 

ἐμὴν ψυχὴν καὶ διζνοιαν" αἱ γὰρ περὶ σοῦ ἀποχρίτεις μοι κορι- 

ζόμενχι ἐμπιπρῶσί μο) τὴν ψυχὴν ᾿ περὶ σὲ θείῳ ἔρωτ', χάν- 

- 
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τεῦθεν φροντίζων οὐ λήγω καὶ ταῖς περὶ σοῦ φροντίσι κατα- 

δαπανῶν τὴν ψυχήν. Οἶδα καὶ τὸν μέγαν ἀρχιερέα τὰ ἡμῶν 

ἀναπληροῦντα ἐλλείμματα καὶ πᾶν ὅσον δέοι συνεισφέροντά σοι 

λαμπρότατα. Τελεσθήσεται δέ σοι καὶ ἡ ἀξίωσις, καὶ πᾶν ὅσον 

ἐν βασιλείοις φιλόσοφον ἀναστρέφεται συνέσται τῇ πανηγύρει 

σου καὶ θεάσεταί σου τὴν ἀναγέννησιν, καὶ τῇ παλιγγενεσίᾳ 

ἐφησθήσεται χαὶ προπορεύσεταί σοι λαμπαδηφοροῦν χαὶ τῷ φαι- 

νομένῳ τούτῳ φωτί, τὸ ἐγαυγάσον σοι τοῦ θείου πνεύματος φῶς 

συμθολιχῶς αἰνιττόμενον. 

Ἡμέρα δέ σοι τῆς τελειώσεως ἀφώρισται ἡ μετὰ τὴν πανή- 

γυριν τῶν χορυφαίων ἀποστόλων Κυριαχή᾽ δεῖ γάρ σοι χαὶ τῆς 

τοιαύτης ἡμέρας, ἐν ταὐτὴ γὰρ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐκ νεκρῶν ἀνα- 

στὰς πάντας ἡμᾶς ἀνεζώωσςε χαὶ συνήγειρεν ἑαυτῷ, ὃς δὴ χαὶ 

σὲ ἐγερεῖ ἐνθάψας σε πρότερον τῷ θείῳ τούτῳ βαπτίσματι, ὃ 

δὴ δευτέραν γέννησιν οἴδασι τὰ θεῖα λόγια πολὺ τῆς προτέρας 

τιμιωτέραν " ἐκείνη μὲν γὰρ σωμάτων ἐστὶ πρόοδος, αὕτη δὲ 

ψυχῶν ἀναγέννγησις. 

᾿Αλλ οὐδὲ ὁ πρόεδρος ἀποστήσεταί σου τῆς νοερᾶς ταύτης 

λαμπρότητος, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς τοῖς ἐπὶ σοὶ λαμπαδηφόοοις συνα- 

ριθμιηθήσεται, οσύμθολον ἔχων τῆς πρὸς σὲ διαθέσεως ἣν ἔφησεν 

ἐξ ἀγριελαίου ἐγχεντρισθῆναι εἰς τὴν χαλλιέλαιον διχτὶ γὰρ 

ἀπαξιώσεταί σου τὴν τελετήν, θεὸν ὁρῶν ἐπιδημοῦντά σου τῷ 

βαπτίσματι καὶ ἀγγέλους ἀγαλλιωμένους καὶ χαίροντας εἰπεῖν 

δὲ χαὶ τὸν βασιλείαν μου χερσὶν αὐταῖς ἐνεργοῦσαν τὴν πλύή- 
Μ κι εΥ Α 5 7 ,ὔ ς , Ξ “ 

ιρώσιν; Ετι οὖν μοι τὰς ὀλίγας ταύτας ἡμέρας καρτέρησον, ἵνα 

ι “ῳ ΓΙ τ ἃ “ὖ “- ,ὔ ε Ν “ ΄-ὉΟ 

καὶ μᾶλλον ἀξίως τῆς τοῦ πνεύματος ὑποδοχῆς προετοιμασθῇς. 

106. [Πρὸς Καίσαρα τὸν Δούχαν 7] 

Ἢ ΞΨΙ. ᾿ ΨΩ, -" ἃ. 518 ὃς Ἐν οἷ ΧῚ 

ἔγω σοι τὴν ἐμὴν γλῶτταν ἀπέλχλεισα, ὀεσποτιχὴ χεφχλη 

᾿ ᾽ “ Ω ᾿ “ὦ ᾽ 7 

χαὶ ἰσόά μι τετιμιημένη θεῷ, ὃς δὴ ταύτην ἐν χαιροῖς εὐθέτοις 
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καὶ ἐχίνησα καὶ κινῶ; ἐγώ σοι τοὺς χρχτῆρας ὑπέσχον τῶν ἐμῶν 

λογικῶν ναμάτων, ὃς δὴ πάσας σοι τὰς ἀθύσσους τῶν ἐμῶν 

λόγων ἀνέρρηξα, τὰς μέν, ἐν ἐπιστολαῖς, τὰς δέ, ἐν διχλόγοι: 

χαὶ ὁμιλίαις ἐμψύχοις; Μὴ ὀναίμην, ὑπερφυέστατε ἄνθρωπε, 

ὑἱήτε φιλοσοφίας, μήτε φιλίας αὐτῆς, εἰ βραχύ τίσοι τοῦ ἐμοῦ 

ἤθους παρήλλαξα εἰ πρῶτον μὲν ἐντός σε τῶν τῆς ψυχῆς εἶχον 
Μ 

ἀδύτων, νῦν δὲ ἑτέο ον περὶ σὲ ἔχω διάθεσιν. 
“ 

Τί ποτ᾽ οὖν τὸ αὔἰλδι τῆς σιωπῆς χαὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ἐπι- 
7 

στολῶν; ἀλλ᾽ ἔνεγκαί μοι τὴ παρρησίαν, καὶ ἰ χὐύρορις: τὸν λόγον 

ὑπόμεινον. Οὐχ ἐρᾷς τῆς ἐμῆς ὁμιλίας χατὰ τὸν πρό τερον τού- 

πον, οὐδέ μου τὴν πηγὴν τῶν λόγων ζητεῖς - οὐ περιχαίνεις 

ύματι, οὐδ᾽ ἀπαρρύῃ τοῦ νάματος" διὰ ταῦτα ἐγὼ μὲν τῷ ῥεύ 
»“ εί ᾿ δὲ -“ δα, ἐ ᾿ ὃ βϑρ ,ὔ ᾿ " ΄ 

ἡ υυριῆ ἀεί, σὺ δὲ ἵστασαι ξηρὸς χαὶ διαχεχομμένος καὶ ἀμέ- 

τοχος τ εὐνρὶς ιρροῆῇς᾽ οὐδὲ γὰρ ἡ πηγὴ λέγει τῷ ἐφεστηχότι, 

κρδλλέον πίε μου τῶν ναμάτων, οὐδὲ ἡ ὁπώρα τῷ προσεγγί- 
, ,ὔ ' . ͵ , ᾿Ξ ε τ-- ᾽ ᾽ 

σαντι, δρέπου θαρρούντως καὶ ἀπόλαυξ μου τῆς ἡδονῆς ἀλλ ὁ 

μὲν διψῶν ταῖς πηγαῖς ἐγκύψας χορέννυται, χαὶ ὁ πεινῶν δοέ- 

πεται τῆς ὀπώρας χαὶ τῶν χαρίτων καταπολαύει. ᾿Αλλ᾽ ἵνα τί 

σοι χαὶ προσονειδίσω, τοὺς μὲν μουσιχοὺς ἀφῆκας λειμῶνας, 

ἔτρεψας δὲ σχυτὸν ἐπὶ θήρας ἀλόγων χαὶ χυνηγέσια, καὶ ἀφῆ- 

χας μὲν ἐχ τῶν χειρῶν τὰ βιολίχ, ἐπιθωύζεις δὲ ταῖς κυσίν, 

αὐτὸ δὴ τὸ τραγῳδοῦ θαμὰ ἐπιφθεγγόμενος « πρὸς θεῶν ἔρα- 
ἡ ᾿ 7 » 7ὔ ᾿ , ,ὔ " μαι κυσὶ θωύὔξαι, καὶ βαλίχις ἐγχρίπτειν ἐλάφοις ν, χαΐί σοι τὸ 

"ἃ 

φρ οντιζόμενον, ἀντὶ πάσης Ἀβεόφως λογικῆς τε χαὶ νοερᾶς, ἢ 
᾿ 

ρει εν» νϑβε χοὶ ἐξ ὕλης ἐξαγαγεῖν χαὶ χατὰ τῆς χλειδὸς 

ἀχοντίσχι, ἢ γέρ ρανόν τινα ὑπερνεφοῦσαν χατενε γχεῖν, χαὶ γλυχὺ 

νἀ. 
3 ᾿ ΕΑ τ “ ἥ » “οΣΨἍ ᾿ ; 
Αλλ᾽ οἰὸχ ὅτι σου τῆς ψυχῆς χαθιχόμην" αὐτῆς γάρ σε ἀφαι- 

ϑῆνι ὃ ἀπείργων τοῦ κυνηγετεῖν" χαὶ ἔχου τῶν φιλτάτων χαὶ 

γελᾶσα!ι ἐξορχούμενον ὁρῶν τα τὸν ἑχυτοῦ θάνατον. 

ἔχου τούτων, ἤγουν τῆς θήρας, καὶ »» ἀποχάμοις, μήτε --“ 
πε βι 
τοῦ λαγῶ διερευνώμενος τὰς ὑπάς, μήτε τὰς τῶν θηρῶν χοί- 
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» ις ἢ ᾽ "Ὁ" 

τας, ἀλλὰ χαὶ βάλοις τοῦτον καὶ εὐστοχώτατᾳ, καὶ πῶς γὰρ 
᾿] "»Ά ΕΣ “4 “Ὸ 7 

ἥσεις τὰ σὰ παιδικά; χἀμὲ γὰρ εἴ τις ᾿ κύν.» τῆς φίλης δὲ «-ςς ὡ- 
ὦ δ ᾿. “« 

ἀχαδημίας, χαὶ χειριδωτὸν θείη μοι τῇ χειρί, εἶτα δὴ ἐπιθείη 
κ 

θηρχτὴν ὄρνιθα, ἡδέως ἂν ἴδοιμι καὶ πολλὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου 

στῆθος χαταφιλήσαιμι, χαὶ ταῦτα φιλόσοφος ὧν χαὶ τῶν βι- 

ϑλίων χρεμαννύμενος. Πλὴν μὴ ὅλος γίνου τοῦ πράγρυιατος, 

ἀλλὰ θήρα χἀμέ, μήτε ὡς βρυχώμενον λέοντα, μήτε ὡς ἄρ- 

χτοὸν ἀπορουμένην, μὑιήτε ὡς πόρδαλιν ἀπαντῶσαν χατὰ τὴν 

ὁδὸν ᾿Ασσυρίων, ἀλλ᾽ ὡς χκίτταν, ὡς ψιττακόν, ὡς εὐκέλαδον 

νοι ράκη. ὡς ἄλλό τι τῶν μουσιχῶν : χαταφωνῶ γὰρ χἀγὼ τὸ 

λογιχὰ ἄλση, καὶ ὑπερίπταμαι τῶν λειμώνων χαὶ τερετίζειν 

ἡδέως ἐπίσταμαι. Ἔστι δέ μοι χαὶ μουσιχὸν ἐν τῷ στήθει μα- 

γόδιον, χαὶ μέλος παντοδαπόν, οὐ σύντονον μόνον, ἀλλὰ χαὶ 

ἐναρμόνιον " εἰ δέ σοι ἔρως χαὶ Σειρήνων ὠδῆς, οὐδὲ τὴν τούτων 

υοῦσαν ἠγνόηχα, καὶ ἐπὶ πᾶσιν οὐ βχσχαίνω τινὶ οὔτε λύρας. 

οὔτε κιθάρας, οὔτε ᾿Ορφιχῶν χρουμάτων καὶ σειρηνείων δῶν. 

Ἔν μὲν οὖν ταῖς ἐπιστολαῖς τὸ ἥδιστον μέλος καὶ τὴν σὴν 

Ψυχὴν χαταμελιτοῦν εἰπεῖν οὕτως, ἀφίημι ἐνταῦθχ, ποδαπόν, 

σύντονον χαὶ βασιλικαῖς ἀκοαῖς εὔηχον χαὶ μᾶλλον τῇ καλλί- 

στη ψυχῇ Ὁ ῃξ δεσπότιδος" ἴστω γὰρ ὃ ἐμὸς δεσπότης χαὶ διά- 

πυρος ἐρχστής, ὡς οὐδὲ αὐτῇ τοσοῦτον ἄλλό τι διζ φροντίδος 

ἐστίν, ἢ ἄλυπόν σο! πανταχόθεν ποιεῖν τὴν ζωήν, καὶ ὅταν ἐγὼ 

τὴν ἐμὴν γλῶσσαν εἰς τοὺς σοὺς ἀναχινήσω ἐπαίνους, ποιῷ δὲ 

τοῦτο πολλάχις, ὅτι κἀχείνη βούλεται τῶν περὶ σοῦ λόγων 

ἀχούειν, ἡδέως δή μοι τὴν ἀχοὴν ὑποτίθεται, καὶ ἐπιμαρτύρεταί 

μοι λόγοις χαὶ τοῖς οἰκείοις ἐπισφραγίζ ζεται ῥήμασιν - οὐ ψεῦδος 

ταῦτα, νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, οὐδὲ λόγος παραμυθητιχός, 

᾿ ἀληθὴς χαὶ οὐχ ἔχων ἜΡΙΚΓῈ 

᾿Αδίσταχτον οὖν ἔχε χαρὰν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ αὐτὸς γὰρ ὁ 

χάλλιστος ἡμῶν βασιλεὺς πολλάχις περὶ σοῦ ἐπιτραπέζια φθέγ- 

γεται ῥήματα, χαὶ ἐπὶ καλλίστοις ἀεὶ τὴν σὴν μνήμην ποιεῖται. 
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Καὶ ἰδοὺ ἔχεις τὴν ἐράσμιον ἐχείνην ζωὴν ἢ: πάλαι ἐτύγχανες 
Ὁ» ώ 
μέμνημαι γάρ σου πολλάκις ἐπομνυμένου ὅτι ἀντὶ 

«Ὁ -" ᾿ ῶ 

ς χαὶ εὐδαιμονίας, ἡδέως: ἂν τὸν ἄλυπον βίον ἀλ- 
᾿ λάξαιο χὰ ἀπράγμονα " ἔχεις οὖν ὅπερ ἐπόθεις, καὶ ζῆθι οὕτω 

Ὁ χαὶ βιώσομεν χρόνον; εἰ γὰρ χαὶ μέγχοι παντός" πόσον γὰρ 
ὩΥ̓ ἊΥ; ὮΝ ἝΞ ποῖ δ᾽) ΔΕ, δἰρλσ τα ᾿ ὑδὲ “ἐδῶ Φ ὠμογέροντες, καὶ ἀναμὶξ τὰς πολιὰς ἔχοντες, καὶ οὐδὲ ταύτας 

πάνυ λευχάς, ἀλλ οὐδὲ ἡμῶν ὁ θεριστὴς φεί ἔδεται ὡς οὖν αὖ- 
-» " ἢ» , » . ’ 

ριον τεθγηξόμενος, εἰρηνιχῶς τῆς ἐφεστώσης: ἡμέρας πόλαυς. 

151, [Τῷ ἐπὶ τῶν χρίσεων!. 

ἼΑρρεν τὸ ἀρτίτοχον βρεφύλλιον, ἄρρεν, ὦ γῇ καὶ ἥλιε" ἀρ᾽ οὖν 

αὐτίκα διολισθῆσαν τεθέασαι, ὥς περ ἐχ πολέμου καὶ μάχης 

αἱμάπων πλῆρες καὶ λύθρῳ μεμολυσμένον, ἢ τοσοῦτον διεχαο- 

τέρησχς ὡς προλαθεῖν σε τὴν ὀμφαλοτόμον, καὶ προχαθήρχσῆχι 

τοῦτο καὶ τοῖς σπαργάνοις χχταδεσμῆσαι; ᾿Εγὼ μὲν οὖν ἄμφω 

φιλῶν, νὴ τὸν φίλιον, καὶ τὸν πατέρα χαὶ τὴν υἡτέρα, εἰ χαὶ 

θῆλυ τὸ γεγεννημένον ἦν, ἡδέως ἂν τὴν εὐάγγξελον ἐδεξάμην 

φωνήν" τί γὰρ ἢ οὕτως, ἢ ἐχείνως διχτετύπωται, θηλυχώ- 

τερον, ἢ ἀρρενιχώτερον; πάντως γὰρ ἐξ ἀμφοῖν τοῖν γονέοιν 

οὐσίωτα: - ἀλλά με τὸ ἄρρεν εἰς ἠδονὴν μᾶλλον | ἐκίνησεν " εἴη 

δὲ 
" 5 » “ ᾿ μεν ι , ΝΜ Η 

οὐδὲν ἔλαττον, χαὶ ἔχοι ἂν χἀνταῦθα τὸ τέλειον, εἰ μὴ τὸ 

-" ᾿. 7 , Δι Ὁ " ὦ 3 - " δ “Ὁ 

χὰ! μνἡτρῷ -ον, μάλιστα μὲν τὴν ψυχήν, ξει χαὶ τὸ σωμα ᾿ 

τῆς μιητρὸς εἶδος ἀντιπίπ στί, Καὶ βούλο" τῆς μητρὸς εἶδος ἀντιπίπτον ἐστί, Καὶ βούλομαι 
“ ᾿ , ᾿ , αν» Ρ ΝΟ, ᾿ ἣ 

φιλοσοφεῖν χαὶ λόγοις καὶ πράγμασιν, ἐλέγχει ὃὲ με τὸ ἀθο: 
“ ΄ " ΄“- -Ἣ- ν “- 

ἀφιλοσόφως ἐπὶ τοῖς φυσιχοῖς διακείμενον πάθεσιν, ἢ καὶ τοῦτο 

ἴσως φιλόσοφον " θάτερον δὲ μέρος Σχυθιχόν- σκιρτῶ γοῦν πῶς 

ἂν εἴπῃς ἐπὶ τοῖς νεογενέσι βρέφεσι, χαὶ μάλιττα εἰ φίλτατα 
» ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Ἂ 5 , . 

εἴη καὶ φιλτάτων τοχέων χαὶ ἄντιχρυς ἀγαλμάτων ἢ χαρίτων 

αὐτῶν. 

[ἀν οι 
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Καὶ πάλαι μὲν οἱ Περσῶν βασιλεῖς οὐκ εὐθὺς ὑπ᾽ ὄψιν ἐτί- 

θεσαν τὰ νεογιλὰ τῶν βρεφῶν, οὐδ᾽ αὐτίκα τὰ γεννήματα τῶν 

σπλάγχνων διηγχαλίζοντο, ἀλλ ἦν αὐτοῖς ὡρισμιένος καιρὸς 

χαθ᾽ ὃν ἔδει τὸν τόχον ἰδεῖν: τί δὲ τοῦτο ἦν; ἐδεδίεσαν περὶ 

τοῖς βρέφεσιν ὡς ἁπαλωτέροις, μὴ πρὸς (ἢ τῆς στερρότητος τῶν 

μελῶν ὑφέλῃ ταῦτα ὁ θάν ἀῤάν. χαὶ διὰ ταῦτα εἰς ἀναθολὴν 
σ "λ “ “Ὁ 

ὃ 
κ , » ἄ, Ὁ 

τὴν θέαν ἐτίθεντο, ἵνα μὴ ἁλώσιμοι τῷ τῆς ἡδονῆς πάθει γε- 

γονότες, ποῖς ὀφθαλμοῖς τῶ ν βρεφ ὧν τελευτώντων ἐποδύροιντο 

ἐμπαθέστατα᾽ ἐλάνθανον ᾿ς ἄρα τὸ πᾶν τῶν χαρίτων ἑαυτοὺς 

ἀφαιρούμενοι. 

Ἔγωγ᾽ οὖν οὐκ ἀφιστάμην τῶν τοῦ βεστάρχου παιδίων, οὔτε 
, " , » 3, ἦν ῳἣΝ , 

λουομένων, οὔτε σπαργχνουμένων, ἀλλ ἦν μοι ἥδιστον θέαμα 
κ , . ,ὔ ᾽ ι ἄν». 9 “. “« 7, ,7ὔ ’ 

τὸ βρέφος ἠρέμα ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς μαίας χείμενον πήχεος, 
ΝΟ ΄-ὖ “Ὁ 

καὶ θατέρᾳ χειρὶ διχντλούμενον, νῦν μὲν πρηνές, νῆν δὲ ὕπτιον 

χαΐ μοι μετ τέωρος ἦν ἡ ψυχὴ χαὶ μάλιστα παθαινομένη, εἰ θερ- 

νΣἉ 
ΩΝ τῇ Ο 

“Σ 
ῳ - ΒΩ -« μ᾿ Ὁ: ς» Ω. ὡς τιον, ὥς τε χαὶ διελοιδορούμην τῇ βχλανευ- 

τρίᾳ " εἰρήσθω γὰρ οὕτως ὁπηνίκα τὸ νεογνὸν ἐ...... κλχυθμυ- 

ιζόμενον: τὰ δέ γξ τῆς μαίας ἐπάσματα μᾶλλον ἥρϑι χαὶ 

ἔθελγεν, ἢ τὰ ᾿Ορφιχὰ μέλη καὶ τὰ σειρήνεια. Ὅτε δ᾽ ἔμελλέ 

τοῦτο θὐρχει ἢ ἐὲ χαὶ διχδεσμιεῖν, χχὶ τὰς μὲν χεῖρας 

τὴσ σφαλίζετο, τὴν δὲ χεφαλὴν ἠρέμα διέπλαττε, καὶ τὸ σύμπαν 

σῶμ. συνεῖχε καὶ συνεχάλυπτεν, ὥς περ αὐτὸς ὁ δεόῤκάμλνὸν 

ὦν, ἐτχραττόμην, καὶ μικροῦ δεῖν τῷ βρέφει συνέπασχον. Καὶ 

εἰ μὲν θηλείας τοῦτο ψυχῆς, οὐ πάνυ τι οἶδα, ἡ} γοῦν τὸ 

ἦθος τέως οὕτω διχτετύπωται, χχὶ ἡ φύσις, ὥ; πέρ τὶς κηρὸς 

ἁπαλὸς καὶ εὐτύπωτος, χαὶ τῶν μαγημάτων συνέσχε τὰ χάλ- 

λιστα, χαὶ τὰς τῶν φιλτάτων χάριτας ἀναμάττεται᾽ χαὶ τοὺς 

λεγομένους ἀδαμαντίνους οὐ πάνυ ζηλῶ, εἴτε ὄρέιοί τινες εἶεν, 
᾿ 

εἴτε μετεωρότεροι" ἀλλ εἰ μὲν ἐπὶ τὸ θειότερον τὴν φύσιν 
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ἠλλοίωσαν διά τινος ἀγωγῆς χρείττονος, χαὶ γεγόνασιν ἀντὶ 
“ 

ἀνθρώπων θεοί, τοῦτο εὐχῆς ἔργον, ἢ κρεῖττον εὐχῆς, εἰ δὲ 

ἀπεσχληχότως τοῦ ἤθους ἐκ πρώτη: γενέσεω: ἔχουσι, χαὶ γε- 
; ᾽ ν᾽ 

γνώμη ἀντίτυπος ἦν, τούτοι: οὔτε ἐπιτετή- νομένων εὐθὺς ἡ 

δευται τὸ φιλόσοφον, οὔτε ἐσχεδίχσται, ἀλλ᾽ οὔτε φιλόσοφο: 

ἂν λέγοιντο, ἀλλὰ λιθώδεις τε χαὶ ἀπόχροτοι. 
Α 

᾿Εγὼ δὲ καὶ εὐξαίμην ἂν δεῆσαν χαὶ πρὸς θεὸν ἀνχόχίην 
[ 

ὁπόσον τὸ χρεῖττον καὶ ὁ καιρὸς δίδωσι, καὶ συνδιχαχέψομ χι 

φροντίδα φιλόσοφον, καὶ φίλοις συντεύξομαι ἱλχρᾷ τῇ γνώμῃ, 

χαὶ τῇ γλώττῃ εἰς παιδιὰς ἐφήσω καὶ χάριτας ἐμμελεῖς " χαὶ 
ι 

οὐδὲ τὴν γυναιχωνίτιν ἀπαξ ξιῴσω, εἴ γξ καὶ ταύτῃ χαρίσχι βού- 
ι λομαι, χαὶ τὰ ἑτέροις φίλτατα, ἐμὰ δι ἐχξίνους λογίσομαι " χαὶ 

σ΄. 

"} ᾽ Ἁ 

τοῖς μέν, ὑπὸ τοῦ χρείττονος ὁμιλήσω, τοῖς δέ, ἀπὸ τοῦ ἴσου, 

τοῖς δέ, ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος, τά τε ἔκγονα ἡδέως ἀγχαλίσομιαι 

χαὶ ὅλοις τοῖς χείλεσι χατασπάσομαι" καὶ τὰ μέν, πρὸς τὴ» 

μαίαν ἐρῶ, ὅτι τάδε ποιητέον αὐτῷ χαὶ οὕτω τῶν βρεφῶν 

ἐπιμελητέον, τὰ δέ, πρὸς τὴν θηλάζουσαν, ὅτι οὕτως αὐτῷ τὸ 
"- ΝᾺ ,ὔ ᾿ ,᾿Νδϑ ᾿ , ᾽ , δ" , 

γάλα δοχιμαστέον, χαὶ τάδε μὲν βρωτέον, ἐχείνων δὲ ἀφετέον. 
᾿ ᾿ , , . δέ " ’ ᾿ , , " 

χαὶ τὰ μέν, γελάσω, τὰ δέ, ἀνιάσομαι, τὰ δέ, φιλοσοφήσω, τὰ 
ἵ ι Ϊ Ϊ ᾽ 

δέ, ἀποδύρομαι, χαὶ τῶν φιλτάτων τοῖς μὲν συγκλαύσομαι 

χλαίουσι, τοῖς δέ, συγχαρήσομαι χαίρουσι. Καί, νὴ τὸν φίλτα- 

τόν μοι ἐπὶ τῶν χρίσεων, ἀρῶ σοι πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀγχαλῶν 

τὸ παιδίον, χαὶ μετεωρίσω συμπαλαμιησάμιενος ἀχριθῶς ταῖς 

χερσί, καὶ συνδιχτεθήσομαι παιδικοῖς σχήμασι καὶ μορφώμασι:" 

διχπέπλασταί μοι γὰρ ἡ ψυχὴ πρὸς πᾶσαν ἰδέαν καὶ μουσῶν 
’ ᾽ εἰ ς Ἅ ᾽ 

χαὶ χαρίτων, καὶ οὐχ ὥς περ αἱ χορδαὶ ἢ σύντονός εἰμι μόνον 
4... ἴλο , ᾿ ᾿ ὃ "» ι “ ᾿ 
ἢ ἐναρμόνιος, ἀλλὰ παντο απτὸν ἔχω τὸ μέλος, νῦν μὲν λιγυ- 

ρὸν χαὶ ἡδύφωνον, νῦν δὲ συντεταμένον τε χαὶ γενναῖον. 

Καὶ τὸ μὲν ἐμὸν τοιοῦτον, "ἢ δὲ εἴης πρῶτα μέν, ἐρρωμένως 

ἔχων τοῦ σώματος, ἔπειτα ἐφ᾽ ἧς ἔχεις διαθέσεως, ἤτοι ἐρχ- Ξξὰ μ. Α 3) ν Ἁ ὡς Ξ᾽ ν᾿ - 

- 

σμίως χαὶ τῶν παίδων, καὶ τῷ ν μεὐψὶ συναττάλεις ἀττάλοντι 
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“- κι ,ὔ » Α - τ » ι “- ε ὔ 

νῦν χαὶ συνσχιρτῳής, ἔχοις δὲ ἀσφαλῶς ἀπρὶξ ταῖν χεροῖν ὁπὸτε 
«- » ,ὔ ΠῚ 

μετεωρίζεις αὐτό, ὥς περ γὰρ δέδιχ περὶ τοῦτο. 

- Ἢ “ὦ Ὁ ΄ ; Ἂ 

1098 Τῷ χριτὴ Καππαοοχίας. 

Καππαδόχαι οὗτοι χαὶ μοναχοί, ὡς ὁρᾶς, καὶ φίλοι ἐμοί, 

ὅ περ κἱ θὴρ Ἦν ἔοικας" τί ποτ᾿ οὖν ἀπηριθμησάμην ταῦτα; ἵνα 

καὶ ὡς ἐπαρχεώτας, καὶ ὡς θεῷ καθωσιωμένους, καὶ ὡς ἐμοὶ 
" 2) διὰ φ σέο 

“-“ Ἀ » τον γχχειλ δ, Α “ " 7 7 ΝΑῚ Ν 

χγᾶπᾶς. Γὸ μεν γαρ πάλαι τοις οὐννς χεχρεωστηχαᾶς, το δέ, 

οιλίαν προσήκοντας, τὸ μέν, περιποιῇ, τὸ δέ, σέογ, τὸ δέ, 

» 

ὡς ἀναγχαῖον ἀπαιτῇ, τὸ δέ σοι κατὰ συλλογισμὸν πρόεισιν" 

εἰ γὰρ σὺ μὲν φίλος ἐμός, ἐγὼ δὲ τῶν ἀνδρῶν, τὸ λοιπὸν αὐτὸς 
᾿ ε 

σὐύνχξον" σὺ γὰρ χαὶ συμπερανεῖς τὴν ὑπόθεσιν συναφθεὶς αὐ- 

τοῖς διὰ μέσων ἡμῶν. : υ. υ. 

μΞ ρχεῖ ταῦτα πρὸς ἄνδρα σοφόν τὸ γάρ τοι κεφάλαιον τὴν 

ἵνα τοὺς μοναχούς δὲ φιλίαν ἀπητήσαμεν, τοὐντεῦθεν δὲ δι᾽ ἃ 

ἐθ 

ι 

ἔλουσιν, αὐτὸς ἀποδώσεις. 

Ἐ ΓΕῚ ὦ ΄ - Ε Ζ 109. Τῷ πατριάῤχη χῦρ Μιχαήλ. 

᾿Απεστέρησάς με, θεοτίμητε δέσποτα, μετὰ τοῦ πρωτοτύπου 

αὶ τῶν συμοόλων᾽ ἢ υᾶλλον σοὶ μὲν τὸ ἀρχέτυπον χαὶ τὸ 

σύμόολον ὁ ἰχθῦς εἰς τοὐμφχνὲς τὸ χατάλληλον χάλλος πα- 

ρχδεικνύεται, ἐγὼ δὲ ἐν ἀμφοῖν εὐτυχήφας πάλχι, νῦν κατ ἄμφω 

ἡτύχηχα, χαὶ σὲ μὲν ζητῶν οὐχ ὁρῶ ὅσον ἐρῷ, ὁ δέ με μετα- 
- δ . ς τὰς “Ἄ ͵ Ω 

διώξα:, δεῖ γὰρ οὕτως εἰπεῖν, πορὰ πόδας κατόπιν ἐλήλυθε, 
«. ΄ Α . "» ;ὔ κ [ν ΕῚ ε “ὦ 

χαὶ ὁ μὴ θηραθεὶς ἠτύχηχα, καὶ “ὅτι μὴ: ἐντὸς ἐγενόμην πῶς 
» 7 ι ο “-“ἷ΄ . Ε “- 

ὄἄγωχς παρευδοχίυ.ἡμιαι" καὶ πᾶσα νῦν ἡ σχηνὴ τῆς τύχης με- 

ταπεποίηται, καὶ χατ' ὀλίγον ὑοι συμπ τγσῖς σα, ἀθ. γόον χαὶ παρ ἐλ- ἴσ 

Ν Ρ.:ρ- , Ε ᾿ , ὶ ᾿ς μῶ. χατχθέῤλητχαι" τί τοσοῦτον ἠδιχηχότι, τί δὲ τῶν μὴ 
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, ᾽ » Φὥ 5 “ἂ ψῃ.ὌΝ “ τὸ ᾿ 

χαθηχόντων πεποιηχότι; ᾿Αλλ ὅμως ἀτυχεῖν ἔδει με, χαὶ ἠτύ- 

“ἤἴκα; καὶ πάντα μοι εἰς ἐναντίας ὑπολήψεις π χραπεποίηται" 

ὅ τί μὲν γὰρ τῶν πολλῶν ὁρῶν τι πλέον μετὰ τῶν ἠκωφὰν 

τὴ πἰ; κῆμαι, ἁπλοῦς δὲ ὧν τὴν ψυχήν, ποικίλος ὑπείλημμαι, καὶ 
κ Α ,.7 

᾿ 

λόγος χαχοτεχνία δοχεῖ, χαὶ τὸ σοφῶς γι ἄφειν εἰς ὑποψίαν 
ἐ Ἂ᾿ ἱ 

“" ε ’ὔ ἮΝ 

χινεῖ, χαὶ τὸ ἐρᾷν τῆς σῆς ὁμιλίας, πολυπραγμοσύνης δίδωσιν 

ἔμφασιν: ἂν μεγχλοψύχως ἐνέγκω τὸ πρᾶγμα, καταπερρύνηχα" 
͵ 

“᾿ ν᾽ Β'᾿ Ἑ Ἵ εν ἢ ὦ »ρ Ε ς ΩΣ ἌΦῸΣ ἫΝ ἘΝ ῃ : θῶ 

αν ἀλγήσας ὑἱχροψυχήσω, εἐξυοριχχ᾽ ἂν πεῖσαι προϑυμη)ῶ, 

ἠσέθηχα, ὅτι χατὰ τῶν χρξ Ξἰττόνων ὀμώμοχα. ᾿Αρ οὖν οὐ πολλὰ 

ταῦτα δοχεῖ χαὶ ὑπεοφυῶς σχέτλια; 

᾿Αλλὰ λύσις τούτων ἁπάντων μίχ χαὶ ῥάστη- ἂν γὰρ ἠρε- 

υεῖν ἐθέλω, ὃ σύνδεσυος τῶν χαχῶν διχλέλυται. Καὶ πολλάχις 
᾽ 

μὲν ἐπεχείρησα τοῦτο ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνθυμημάτων ἀπόλ- 
ἱ 

δ » ΒΕ Ὁ ἘΠ, Μ" ΨῚ ὅλ. Δ 4 - !» ᾿9 ΠΝ . Σ -ὰ» Α " “" δἰ υμἅ:, σ μι προς εὲ ολοις χεντρο:: Οὐουσι, καὶ τῆς ε εχξ} )- 

, .-ρ ’ δ "» 

σεως ῥᾷστα μετατιθέχσι' σὺ δέ μοι τέχνην ποιεῖς καὶ τὴν 
ΩΣ “-ὖ » ν ε ς 

δοκοῦσαν ἀποστροφήν" ἐξ ἡμισείας γάρ οι ἀποχρυπτόμενος, ᾧ 

μὲν ἐμφανίζῃ, ἕλκεις, ᾧ δὲ χρύπτῃ, κατέχεις εἰ δ᾽ ἅπαξ μοι 
πιζ ΄ - 5 -' “-ρὴ ᾿ ά ιξυγώσας ἀπήλασας, τάχ᾽ ἂν τὴν πρὸς σὲ φέρουσαν 

ν , 5 ε , 4 

ἀπογνούς, ἐτραπόμην ἑτέραν. Καὶ σὺ μὲν ἴσως, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, 

θρύπτῃ καὶ ἀχκχίζῃ, τὸ μέν τι τοῦ ποθουμένου παρχδειχνύς, τὸ 

δέ, ἔχων ἀθέατον. 

᾿Εγὼ δὲ μιχροῦ δεῖν ἐξεπεπνεύχειν βραχεῖ τινι μορίῳ ἀνα- 

πνέων τοῦ πνεύματος: τἄλλα μὲν γὰρ χαρτερῶς ἔχω, καὶ τῶν 

τεχνῶν, καὶ τῶν ἐπιστημῶν, χαὶ τῶν τῆς ἀρετῆς 

Ι 

ΜᾺ 
ες 

; ’ὔ ᾿ “ Α 

ὕξν, προσλαμθάνων, τὸ δέ, προσμένων, ὥς: τε προσλείς εσθαι παρὰ 
μ 

βραχὺ τῆς σῆς θέχς ἐλθών’ ὡς τοῦ παντὸς ἐστερημένος βοῶ. 

Καὶ τὸν ἥλιον πολλάκις νέφεσι χαλυπτόμενον ἐχαρτέ:ησα, καὶ 

τὴν σελήνην οὐχ ἀποδυσπετῶ ἀφώτιστον πολλάχις ὁρῶν, σὲ δέ, 

εἰ μὴ πλησιφχὴ θεάσομαι, εἰ μὴ ὅλῳ τῷ κύκλῳ πεφωτισμένον, 

ὡς τὰ ἔσχατα περιυθρισγλένος ἀαχάλλω χαὶ δυσφορῶ. Ὅτι με 
3) ,ὔ «. χ "Ὡ΄ “-.»Ὃ "- δ ὡ"“ - 

Ὑ70 χαὶ οὕτω: ἔχῶν, τῶν πολλῶν προτιμᾷς, οὐ δέομαι τοῦ 
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διχάζοντος - ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ὅλον, πῶς ἂν εἴποιμι ἐπισπῶμαί σε καὶ 

ὅλαις περιχυκλῶ ταῖς χερσοίν, ἀτιμίαν τὴν χόλασιν τῆς ἀπλη- 

στίας λογίζομαι" χαίτοι πύσοις ἐμαυτὸν κατεπάδω τοῖς λογι- 
. 4 5, λ τ ""» ἡ σ»- σμοῖς, πόσοις ἐμχυτὸν παραμυθοῦμαι τοῖς παραδείγμιασι, πα 

-. ἈΞ , ἊΞ »ε , - Α , Ὁ" λαιοῖς, νέοις, τοῖς παρ Βλλήνων, τοῖς παρὰ βαρθάρων, φυσικοῖς, 

θεολογιχοῖς; οὔτε γὰρ τὸ θεῖον πᾶν ὅσον ἐστὶν ἐφικτόν, οὔθ᾽ ἡ 

φύσις πᾶσα νενόηται. 

᾿Αλλὰ Μωσῆς μὲν τὰ τοῦ θεοῦ τεθεαμένος ὀπίσθια, ὡς τὸ 
- Α - "» » ) ᾿] " ,ὔ 

πᾶν λαθὼν τῆς ἐφέσεως εὐγνωμόνησεν, ᾿Αὐραὰμ. δὲ ἐν συμθδό- 
" 3 “- ΕΣ . « ’ λοις ξενίσχς τὸ θεῖον, οὐ πόρρω τῆς εἰκόνος ἐχώρησεν, οἱ δέ 

΄ςξς πλείους τῶν εὐδοχιμηχότων χαὶ πρὸς τὰς φωτεινοτέρας λαμ.- 
, » , 5 ι κ᾿ Υ̓́ ςε δί “ 7 » πηδόνας ἀπέμυσαν, ἐμοὶ δὲ χάθηται ἡ καρδία ὥς πέρ τις ἐν 

ἀχροπόλει τύραννος, ὅλον σε βιαζομένη χαταπιεῖν, ἀπλήστως 

περιλαθεῖν" ἂν μὲν οὖν ἀντιθιάσωμαι, χατατρύχομαι, ἂν ἡττη- 
ΨἊὌ ᾿ 3, - « “τ ι θεὶς ἴδω σε τὸν ποθούμινον, ἔτι μᾶλλον ἡττῶμιαι τυραννηθεὶς 

χαὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 

Τίμοι τὸν ἰχθῦν; σαυτὸν δίδου ὡς τὸ πρὶν μετὰ τῆς συνή- 

θους ἁπλότητος. 

160. Τῷ αὐτῷ. 

- 3 Ὄντως πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι χαταθαῖνον εἰ δὲ 
βούλει, τὸν λόγον γυμνάσωμεν οὑτωσί: καὶ σὺ μὲν ἔσο θεὸς 

Α ,ὔ ,, ἐμοί, χαὶ οὐδεὶς ἡμᾶς αἰτιάσατο λέγοντας, τοῦτο γὰρ ὀίδωσί 

σο! ἡ τελειότης τοῦ χρίσματος, ὁ δ᾽ ἀνεψιός, οὐ γὰρ ἔχω τούτου 

χρείττων ἐγχώμιον, ἐγγύτερος ἐμοῦ τὰ πρὸς σέ- δίδωσι μὲν 

οὖν χἀχεῖνος διαθιδάζων τὰ σά, ἀλλ ἀτελέστερα διὰ τὴν ὑεσό-- 
τῆτα τὰ δὲ παρὰ τῆς σῆς δεξιᾶς, ὑπερτελῇ χαὶ ἐξαίρετα " ὅ 

τε γὰρ χύχλος μείζων χαὶ περιεχτιχώτερος, τὸ δὲ βάθος, οἷον 
εἶ “ " “Φ “γχγι " τὸ γεωμετριχὸν σῶμα ἀχριθῶ: στερεόν. Ἔχω τοίνυν τὴν ὅλην 

Α , εὐὴ , Ἁ “« ᾿ ,ὔ Α “᾿ ι ’ 7 αιμονίᾶν, το μεν, παρὰ σου, τὸ δέ, διὰ σοὰ" χαὶϊ μὴ μοὶ 
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τὸν λόγον χαχίσῃς, σχόπει γὰρ ὡς ἀληθῶς εἴρηχα. Οὐχέτι τῶν 
΄“- 5: τὸ ἐδ ’ ε » Α » » , 

τῆς σκιᾶς ἐδεσμάτων ὁ ἰχθὺς ἀτελέστερος, ἀλλ ἄρτος ἀγγέλων 

ἐχεῖνα τῷ Ἴσρα χὴλ ὀνομάζεται, οὗ τί ἄν τις μεῖ ἴω, ἐρεῖ; εἰ δὲ 
Α 

τῷ ἐλάττονι τὸ ἑπόμενον τηλιχοῦτον, ποταπὸν ἂν εἴη τὸ 

ἐμὸν ἰδίων, 
᾽ Α 3 . " 

Αλλὰ μέ τις λέγοντα λογισμὸς μεταξὺ ἔθραυσε, καὶ ἀπο- 

δειλιάσω πρὸς σὲ εἰπεῖν τὸ υυστήριον᾽ οὐ πάνυ μοι νενόμισται 
ε » κ᾿ Ε “ -Ὁ , 

ἡ δωρεὰ ἄμεσος, οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς σῆς λαμδάνω ταύτην χειρός, 

ἀλλ᾽ ἕτεραί μοι χεῖρες τὸ δεδομένον διαχομιίζουσιν " ὃ τῆς βα- 
᾽ . 5 -“ φω Νὰ ᾽ 

σχάνου μοι τύχης. Επειδὴ γᾶρ οὐχ ὅλης με τῆς εὐδαιμονίας 
"- τ ᾿ ὉΟΡΝ δεδύνηται, ἀχλύν τινα ἐπι ἐν τῷ φωτί, χαὶ νέφει, εἰ 

χαὶ βραχεῖ χαλύπτει τὸν ἥλιον" ἀλλ ὦ πόσοι υΐσθιοι τῷ κοινῷ 

συνευωχοῦνται πατρί, ἐγὼ δὲ λιμῷ μὲν οὐκ ἀπόλλυμαι, ζήλῳ 

δὲ ὑπερχαίομαι, καὶ ταῦτα οὔτε τὴν πατρῴαν οὐσίαν ἐδηδο- 

χώς, οὔτε εἰς χώραν ἀποφοιτήσας μαχράν, | ἀλλὰ χαὶ τηρήσας 

τὸν χλῆρον ἀμείωτον, ἕνα μὴ λέγω ὅτι χαὶ τάλαντα τρχπ πεῦῖι- 

τεύσας προστεθειχα, ἐγγύς που σχηνώσας τῆς πατρῴας αὐλῆς; 

χἀχεῖνο μὲν οὐκ ἂν ἐγχαλέσαιμι, ὡς οὐδέποτέ μοι ἔδωχας ἔρι- 

φον, ἕνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῷ, ἀλλ᾽ ὅτι με τῆς χοινῆς 

τραπέζης χαὶ τῶν συντρόφων ἁλῶν. ἐχεῖνα μὲν οὐκ ἂν ἀπαι- 

τήσαιμί σς, τὴν πρώτην στολὴν καὶ τὸν ἐπὶ τῇ χειρὶ δαχτύ- 

λιον, τοῦ μὴ σιτευτοῦ ἀξ φῇ πολλοῦ δέω πλῷ κοιἰνωνξῖν σο:, 

τῶν δὲ ἀπὸ τῆς τραπέζης σου πιπτόντων ψιχίων, διχτί μὴ 

ἀπολαύω κἂν ὡς κυνάριον; 

᾿Εγὼ μὲν οὐδὲν ἐμαυτῷ τοιοῦτον τ δ ρα, μωνήμο καρ ἢ 

συνεπίσταμαι, χαὶ ὅρχον οὐκ ἂν προσθείην, ἵνα μὴ χαὶ πάλιν 

ἡμῖν τὸν λόγον οἱ ἰχνηλάται θηράσωσιν᾽ εἰ δὲ βούλει, ἀναπε- 

πλάσθω μη ὅσα ἂν ἐνδοίης τοῖς πονηροῖς τε καὶ καχοήθεσι᾽ τί 
» Οὗ ὑφῆμῃ ταῦτα χεχλείσεταί μοι ἡ αὔλειος; ἢ τὴν παράθυρον 

ΗΈΡΝ ᾿ .» ὃ Ὁ ΝΝδ,» ᾿ Ν ἃ ἜἌὌΜΜΕΝ 
ὑπεροὰς χαὶ χλε εψας τὴν εἴσοδον, ὕποπτος δόξω; χαὶ στρεψει: 

δι ἐμὲ τὸ πρόσωπον ἐπὶ θάτερον; ὃ δὴ πεπονθὼς ἅπαξ ὡς 
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"᾽ΝΡἫι 2 ε , ᾿ τῳ 3 ͵ὔ ; Δὲ ἔδοξχ, ὥς περ οἱ χαταχώχιμοι τοῖς αὐλήμασι σχιάν τινὰ τῆς 
- τῆ-ὦῬ ὙΕΡΞῚ “- π ὕόρεως ἕλχω, καὶ ὁρὰν δοκῶ τὸ ἅπαξ γενόμενον. 

«Ξ ΄ ς γα. δον τ λο ε να. ᾽ “ΝΡ εἰς Ξ ΝΎ Ιέχρι τίνος ῥεύσουσιν ἡμῖν οἱ ποταμοὶ τὸν ἰχθῦν; ἡ μεγάλη 
ἀνεωχθήτω μοι θάλασσα, τὸ μέγα τῆς φιλανθρωπίας πέλαγος; 

χαὶ δός ποτε συγγνώμην μὴ ἁμαρτήσαντι, ἀλλ οὐδ᾽ αὖθις ὀμοῦ- 

μαι, τί λέγω υὴ ἁμαρτήσαντι; υᾶλλον μὲν οὖν σφοδρῶς τῶν 
ε ΠΩ “ὶ ᾽ π π 7 ᾽ ι ε Ὧἣοι" 

ἡμαρτηχότων χατηγορήσαντι" κᾶν εἰ ταλλὰ ὑοι ἀφείς ὁ ἀὸξ- 
Ν κ 5 ἢ ᾽ ᾿ - τὦο ᾿ , 

χαστος διχαστὴς ἐλαττώματα, ἐπὶ τοῖς σοῖς ταλάντοις διχάσης, 
» » -. 3 Α 3 τ 

οὐχ ἐχ δεξιῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐγγὺς στήσεις τοῦ βήματος" 
- 3, »Ἤ ,ὔ φ 

χαΐί μοι βραχὺ τοῦ ἤθους δέξαι μαρτύριον τίνι τῶν πάντων 

ἀνθρώπων ἠγνωμονήσαμεν, ἢ προσεπταίχαμεν; ἄτοπον δε, εἰ 

παρὰ τοῖς ἄλλοις, ἐλάττοσιν ἴσως οὖσι τοῖς πλείοσι, τὴν γνώ- 

μὴν θεδαιωσάμενοι, παρὰ σοὶ τῷ καὶ τιμήσαντι, καὶ υἱοθετή- 

σαντι εἰπεῖν, ἠλλοιώσχμεν; 

161. Πρὸς τὸν βασιλέα [Ἰσαάκιον] τὸν ΚΚομνηνόν. 

ἐπ ε 5 τ’ - 3 
Τολμήσας χαὶ αὖθις ὁ ἀνάξιός σοῦ δοῦλος ἐγὼ χαὶ πάντων 

5» , 

ἀνθρώπων εὖτε λέστατος χαὶ οἰκτρότατος, ΜΑ͂ΚΕΥ δὲ θαρρήσας 

ἐπὶ τῷ πρός με ἀφάτῳ ἐλέει σου, χαὶ ταύτην τὴν “γραφὴν χαΞ: 

ράττω τῷ χράτει σου, ἀλγῶν μὲν καὶ ὀδυνώμενος ὅτι τῆς κατὰ 

“πού ὁυιλίας ἐστέγημχι χαὶ τῆς συνήθους ἀπελήλ πρόσωπον ὁμιλίας ἐστέρημαι χαὶ τῆς συνήθους ἀπελήλαμαι 
ΔΝ δ ᾽ τὥα 

σωτηρίας, χρώμενος δὲ ὅμως, ἀντὶ λόγου ζῶντος, τῷ γράμματι 

χαὶ παραμυθούμενος ἐμχυτόν. 

Ποῶτα μὲν οὖν υμονε βχσιλεῦ, τὴν δυνχτὴν εἰσῆγον συγ.- .λ 
! 

βουλίαν τῷ χράτει σου, χαὶ γνώμην ἀπέραινον περὶ τῶν πραγ- 
)- μάτων τὴν δόξασαν, οὐχ ὡς πλέον τῆς σῆς ὑπερφυοῦς καὶ 

ἀνικήτου ψυχῆς, ἀλλ᾽ ὡς σοῦ μετοιοφρονοῦντος καὶ πρὸς τοῦτό 
,ὔ [χ4 ἫΝ 3 } - Ὑ “Ὁ Ά, » “ 

με παροτρύνοντος, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἴωθας " νῦν δὲ οὐ συμθουλῆς 

ὁ καιρός, ἀλλ ἐπαίνων χαὶ ἀριστείων καὶ τῆς. ἐφ᾽ οἷς χατώρ- 
" ΄ ἪΡ 7ὔ , ο-“ “ 

θωχας εὐφημίας. Εἰ γὰρ χχὶ μήπω τὸ τελος τῶν πολλῶν σου 
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χαὶ μεγάλων ἀγώνων ἀκήκοα, μὴ δὲ τὸ μέγα τῆς σῆς στρα- 

τηγίας κεφάλαιον ἔγνωχα, ἀλλ ὡς ἤδη νενιχηχότα χαὶ χατωοθω- 

χότα τὸ πᾶν λογίζομαι" χαὶ ἔτι χαθ᾽ ὑπερθολὴν ἐρῶ ὡς, εἰ 

χαὶ υμηδὲν πέρας αἴσιον τοῖς σοῖς ἀπήντηχεν ἀγωνίσματιν, ἀλ- 

χ᾽ ἕνεχά γε τῆς προθυμίας καὶ τοῦ χαταθαρρῆσαι τοσοῦτον χίν- 

δυνον, πάντων ἀποτρεπόντων τὴν ἀπὸ τῆς Πόλεως ἔξοδον, 

στρατόπεδόν τε τοσοῦτον ἀθροῖσαι χαὶ οἰχονομῆσαι, βουλὰς τὰς 

τοσχύτας ἐνθυμηθῆναι, καὶ τέχνας στρχατηγιχὰς μηχανέσασθα! 
. .οἢ ; , ἡ ι 

χατὰ τάξιν τε προϊένχι καὶ συντεταγμένως βαδίζειν, καὶ μόνῳ 
ΞΕ . ΓΞ ᾿ ν᾽ “ τ“ “ γεύματι τοσοῦτον λαὸν ἐξαρτᾷν, καὶ ἐπὶ τῇ τῆς σῆς κεφαλῆς 

δὰ ᾿ “ ΄ οὦὖὸῳ. . ι ΕῚ “«« 

στροφῇ χαὶ μεταστροφρῇ ἱστᾷν τε τὰς φάλαγγας χαὶ αὖθις χινεῖν, 

καὶ δεδιότας θαρσύνειν, καὶ θρχσυνομένους ἀνχστέλλειν, τάς τε 

ἀναγκαίας αὐτοῖς τροφὰς πάντοθεν συμπορίζειν, καὶ τὰ τούτων 

χρείττω καὶ ὑψηλότερα, χατατεμεῖν τὴν βάρθαρον στρατιάν, χαὶ 
, ὔ ε 

τοὺς προσδοχωμένους συμμάχους ἐπισχεῖν χαὶ πρὸς ἑχυτὸν .:- 
᾽ὔ ᾿ » ᾿ ᾿ » ᾽ , ’ 

ταστήσασθαι, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν πολέμιον εἰς βάοαθρόν τι συνω- 

θῆσχ! ἀδιεξόδευτον χαὶ ἕνα μὴ τὰ πλείω χαθε 
. " “ Ὁ» » - “- ἔ χε ε “" , Ἢ - “- Η͂ δὴ καὶ μόνα ἀρχοῦσιν εἰς μέγα στρχτη Ἰγίας ἐγκώμιον, καὶ μεῖζον 
- “ Ἄρι ἸΞ ΕΝ ἃ. ΘΝ ον Α δὰ ᾽ -"»" ΑΘ τῆς σῆς μεγαλοψυχίας ὑπόδειγμα, ὅτι ἑτέρων ἡμαρτηκότων 

δ : ἢ ὔ » , » ᾽ » 

αὐτοχρατόρων, προχινδυνεύει: αὐτός" Ἀ ΒΑΨΡΑ υὲν οὐκ ἐμέλη- ῦ 
: δε.9.} ᾿ διι ’ ᾽ 

σὲν ὧν δεδράχασι, σὺ δὲ τούτοις ἀπ 

καὶ τῇ βασιλεία Θάριδτ τρεψας τὴν αἰσχύν 

Ταῦτα μὲν οὖν, χἂν μηδείς τις ὑπ 
» ᾿ ὔ ΄ ᾽ ᾽ . 

χεχράξονται, χαὶ φωνὴν ἄνωθεν ἀφήσει ὁ οὐρανός, καὶ αὐτὰ δὴ 
. »} Ἂ “7 Ἢ ἘΣ λπί “ πο τὰ Ἔ" ι ΝᾺ. ἄμ Ν 

τὰ ἄψυχα τὴν σὴν ἀποσαλπίσουσιν ἐρανήμ ὡ δέ, ὃν μετ 
“« ᾽ ,ὔ » . » - } 

τῶν ἐλλογίμων αὖτος ἀρίθμηκας, χαὶ ὃν διατελεῖς ἐπαινῶν, χαὶ 
τ τὸν , 

οὗ τὴν γλῶτταν θαυμάζεις φιλοσοφοῦσαν ἢ ῥητορεύουσαν, μετὰ 
’ , “ὝὟ ’, Ε Ψ ὮΝ “ ΕΣ τ 

πάντων χαὶ τοῦτο προστίθημι" εἰ μὲν ἤδη τὸ πᾶν ἤνυσας, ὦ 
᾽Νδ' ᾽ κι 

τι λόγος οὐδείς, εἰ δὲ ἔτι τὸ 
΄ 

βασιλεῦ, καὶ χαέθρθωναο, οὐχέ 

τοῦ πολέμου τέλος ἠώρηται, τρεῖς σεαυτῷ τάξεις τῶν χατορ- 

θωμάτων ἀνάπλασον, μείζονα, χαὶ μέσην, «αὶ τελευταίαν" χαὶ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Ε΄. 97 
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ἔστω μείζων μέν, ὃ παντελὴς τῶν βαρθάρων ἀφανισμός, μέση, 

ἡ πρὸς ἕτερον τόπον μετασχήνωσις αὐτῶν καὶ μετάθεσις, ἣν 

ἐγὼ χαὶ πρώτην χαλῶ, τρίτη χαὶ τελευταία, ἡ τούτων ὑπο- 

παγή, ἀληθεύουσα καὶ τοῖς σχήμασι χαὶ τοῖς πράγμασι, καὶ 

μέχρι παντὸς τὸν φόθον χαὶ τὴν ὑπόχλισιν ἔχουσα" ἵνα, εἰ 

μὲν τοῦ μείζονος τύχῃς, μεγίστην χάριν ἕξεις θεῷ τῷ πάντα 

μεταποιοῦντι πρὸς τὸ συμφέρον χαὶ μεταδάλλοντι, εἰ δὲ χαὶ 
“"- ΙΝ “Ὁ » ὺὺ , 

τῆς δευτέρας, ἢ καὶ τρίτης, καὶ οὕτως ἐπασμενίσῃς. τῷ πράγ- 
ι ν ΩΝ « Ὄ Α ν-: ΠΕ ΨΨ. 

ματι, καὶ ἀποχρῶν ἡγήσῃ τὸ πεπραγμένον κατόρθωμα. 

Περὶ μὲν τούτων, οὕτως ἔχει" νενιχηχὼς δὲ σὺν θεῷ φᾶναι 

ιἰότατε βασιλεῦ, τότε μοι ὡς ἀληθῶς φιλοσόφησον, καὶ μὴ ς"» ο) 

3 Α ἐπαρθὴς τῷ χατορθώματ', μὴ δὲ μέγα. φρονήσῃς ἐπὶ τῷ τρο- 

ἀλλὰ τηνιχαῦταχ μᾶλλον χαὶ περὶ σεαυτοῦ ἀσφαλέστερος 

γενοῦ καὶ περὶ τὸ σὸν στρατόπεδον" εἰώθαμεν γάρ πως οἵ 

ἄνθρωποι ἐν μὲν ταῖς ἀδήλοις ἐχόάσεσι τοῦ σχοποῦ σωφρονεῖν 

τε χαὶ χαταστέλλεσθαι, εὐτυχήσαντες δὲ πρὸς ἀλαζονείαν ἐπαί- 

σθαι" λέγω δὲ οὐ περὶ σοῦ ταῦτα, μὴ τοσοῦτον μιχνείην, ὃν 

ἴδα χανόνα μεγαλοφροσύνης ἅμχ χαὶ μετριότητος, ἀλλὰ χαὶ 

περὶ τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς τάγμασι, καὶ οὐδὲ περὶ τῶν 

ἀγεμόνων τῆς στρατιᾶς, ἀλλὰ περὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐτοῖς. 

᾿Αγησίλαος οὖν ὁ μέγας ἐκεῖνος καὶ ὀνοϊμαστότατος βασι- 

λεὺς τὴν μετὰ πόλεμον εἰοήνην ἐδεδίει υᾶλλον, ἢ τὸν πρὸ τῆς 

εἰρήνης πόλεμον ὅθεν μαχόμενος μέν, εὐθαρσὴς τοῖς πᾶσι καὶ 

ἀνειμένος ἐφαίνετο, τροπαιοφόρος δὲ γεγονώς, ἐσκυθρώπαζε τὰ 

πολλὰ χαὶ περιεόλέπετο τὸ στρατόπεδον, καὶ τὸ θράσος αὐτοῖς 

χατέστελλε, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς εἰρήνης διάχυσιν εἰς εὐφροσύνην 

μετέστελλεν. 

᾿Αλλὰ τί μάτην ληρῶ; πρὸς τίνα δὲ αὐτοχράτορχ τοὺς λό- 

γοὺυς ποιοῦμαι, οὗ τὰ μὲν στρατηγήματα οὐδὲν ἐλάττονα τῶν 

Μαχεδόνων καθέστηχεν, αἱ δὲ γνῶμαι χαὶ τὰ βουλεύματα 

ἀσύγχριτα πάντα καὶ ἀπαράμιλλα, ἡ δὲ αἰδώς, τὸ ἥμερον βλέυ-.- 
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:--“- 

"“ , 

τοῖς λόγοι: 
Ω δὲ διᾷ ΓΕ “ ᾿ ᾿" ᾽ 

μα, ἡ ὃὲ παιδιᾶς ἀνάμεστος γλῶσσα, καὶ τὸ ἐπ 
᾿ , 7 ᾿ “ » ,ὔ » , 

μέτρον, καὶ τὸ μέχρι χαὶ τῶν ὀφρύων ἐγκαθήμενον φρόνημα, 

καὶ τάλλα ἡρωϊκῆς πάντα χαὶ γενναίας ψυχῆς; ᾿Αλλ ἀνέχου 
“ 3 “ ΝΣ , : ᾿ 

τῆς ἐμῆς ἀδολεσχίας, σὺ γάρ μοι: τὸ λέγειν προτρέπεις καὶ τὴν 
ι ᾿ , ο᾽ ; -. 

γῦχφην ἐπιτρέπεις, οὐχ οἶδ᾽ πω: τῆς ἐμῆς Ἰττήμενος γλῶτ- 

τῆς, χαί τῆς ἐμῆς ἀγαπῶν ἀχούξιν νου 
9 5 , ᾽ ἢ -“- 

Αλλ ἐπανέλθοις ἡμῖν τάχιον, θειότατε αὐτοχράτορ, ποθοῦσι 
᾿ “ " ͵ δι". «ἃ ἘΣ - ᾽ ὍΝ 

σὴ πόλις ἐπὶ τῇ σῇ ἀνατολῇ χαὶ τῇ : Ο φ-» ο ς.. τ « « Ο [Ὶ [Ὁ “Ὁ τὴ ἊΣ δὲ 0) Ε- 

πρὸς αὐτὴν ἀφίξει μετέωρος, πὰ ὅλαι μὲν δχχρύουσα ἀπολιπόντος 

αὐτὴν, γῦν δὲ γηθομένη λαμπρό τερον ταὐτῃ ἐπανατέλλοντος. 

Πλὴν μὴ οἴου, θειότατε βασιλεῦ, μόνος χχτορθωχέναι τὸν 

πόλεμον" συνηγωνίσατο γόρ σοι τοῦτον χαὶ ἡ βασιλίς, τὸ μέγχ 

τοῦ γυναιχείου γένους ἄγαλμα καὶ καλλώπισμα- χαὶ οὐ θω- 

πεύων λέγω, ἐπὶ θεῷ μάρτυρι, ἀλλὰ μὴ δὲ αὐτὴν καθαρὰν τὴ 

ἀλήθειαν μη οακῆμα δυνάμενος" αὕτη γάρ σοι τὴν ϑερμς 

τορὰ συνεξέε ἔπεμῳς, ποεσοεύουσα, ἱχετεύουσα, τίνα οὐχ ὀρινᾶν 

δάχρυα, ἢ πόσον μέρος ἀποχαθεύδουσχα τῆς νυχτὸς μετά γε οαχρυσ, ἢ ΠΌΟσΟΥΝ ξρος πους )θουσὰ τὴς νυχτὸς τ 3 

τῆς θυγατρός; Κοινὸς οὖν ἀμφοῖν ὁ ἀγών, χοινὸν χαὶ τὸ 

τρόπαιον. 

Καὶ περὶ μὲν ὑμῶν λόγος πολύς, κἀγὼ τὸ μέγα ὑμῖν ἀνα- 
» ᾽ 4 “ ᾽ 

γράψω ἐγχώμιον, οὐ μαχρὰν δὲ τῶν ἀξίων ἐπαίνων καὶ οἱ 
. , ,ὔ 7 "» ’ὔ ι 

ἐφεστηχότες σύνδουλοί μου τοῖς πράγμασιν, ἡμέρως καὶ προῦ- 

νῶς, δικαίως τε χαὶ ἐπιειχῶς τὰ χοινὰ διεξάγοντες χαὶ ὡς οὐκ 

ἄν τις φήθη χαὶ προσεδόκησεν. Εὖ οὖν ἴσθι, φιλανθρωπότατε 
τ - ι » 7, ι : ᾽ 2 Σ -“" - 

βασιλεῦ, ὅτι τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν εὐδοξίαν ἐν πᾶσι τοῖς σοῖς 

ἀπεχλήρωσεν ὁ θεός, ἐν πατράσιν, ἐν γυναιχί, ἐν θυγατρί, ἐν 

ἀνεψιοῖς, ἐν φίλοις, ἐν ὑποχειρίοις αὐτοῖς. 



430 ΜΙΧΛΑΗ͂Ὰ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

162. ᾿Επιστολὴ δοθεῖσα παρὰ τοῦ τηνικαῦτα μαίστωρος. 

τῶν Διαχονίσσης πρὸς τὸν πατριάρχην, αἰτοῦντος τὴν 
Χ - ἐ ΄ 7 

σχολὴν τοῦ ἁγίου Ἰ]έτρου. 

Τολμηρὸν τὸ γράμμα, ἀλλ ἀναγκαῖον ἐμοΐ, ἁγιώτατε χαὶ 

θεοειδέστατε δέσποτά μου, καὶ πάντοθεν ἄπορον" σιωπῶν μὲν 

γὰρ τοῖ: τῆς ἀθυμίας χατατιτρώσχομαι βέλεσι, λέγων δὲ θρα- 

σύτητος οὐχ ἐχφεύγω γραφήν, οὐ παρὰ σοὶ διχαστῇ εὐμενεῖ 

τε χαὶ ἱλέῳ χαὶ ἀχροατῇ τῶν ἐμῶν ὀδυνῶν, χαὶ ὕπεχέ μοι καὶ 

νῦν τὴν κριτικωτάτην σου χαὶ διαχριτικὴν ἀχοήν. 
,΄ 

Τὸν πάντα μοι ζωῆς χρόνον βιολίοις χαὶ λόγοις χατα- Ὡς 

νχλώσας, οὐδὲν ὅτι μὴ λεληθότως πρὸς αὐτὸ τὸ γῆρας χατήν- 

τησα, οὕτως ἀχλεές, οὕτως ἀνιαρόν, ὡς τοῖς πᾶσι κεῖσθαί με: 

χοινὴν ὕόθοιν χαὶ καταπάτημα" παρεώραμαι γὰρ πάντη χαὶ 

καταπεφρόνημαι, χαὶ ὡς σχεῦος με νὰ θν ἄχρηστον. Τῆς δὲ 

παιδείας ἀπωνάμην οὐδέν, ὅτι μὴ χαὶ πλατὺν γέλωτα" σὺ 

μὲν γὰρ ὁ θειότατός μοι δεσπότης τῆς παιδεύσεως υἱπθοὺς ὥς 

περ ἀποδιδούς, τοῦ τηνιχαῦτα ἀργοῦντος π παιδευτηρίου προέ- 

στησας, ἵνα χαὶ οὗς ἐνεπορευσάμην λόγους πρὸς τοὺς βουλομέ- 

νους διχθιθάσαιμι, χαὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἀγώγιμια ἀντιλάθοιμι " τὸ 

δέ μοι γέγονεν εἰς βραχύ, ἢ οὐδὲν ὄφελος. Λογοπραγεῖν γὰρ μὴ 

μεμαθηχώς, χενὴν τὴν ἐμπορίαν ποιοῦμαι" τὸ .δέ μοι βαούτατον, 

ὅτι μοι χαὶ τὸ πατρῷον ἔδχφος: πόρρω ποι χείμενον τῆς σχολῆς, 

τῆς καθημέραν ῥἠῤῃμο τον αἴτιον γίνεται. ἀνάγκη γάρ με. 

βαδίζειν ὁσημιέρα (ι χαλεπὴν ὁδόν, ἀργαλέην τε, συντρίοειν τὲ χαὶ 

συντρίος ξασθαι, χαὶ τὴν ἀγορὰν κατατρίδειν, εἰθισμένον ἐν οἰχί- 

σχῳ πάλαι καθῆσθαι χαὶ προσέχειν βιθλίοις. 

Εἶτα ἠρώτησας ὁ ἐμὸς δεσπότης καὶ κηδεμών, οὗ τινος ἕνεχα 
᾽ ν᾿." λα, ΝῚ -“ 4 

ἐσχυθρώπαχά τε χαὶ χατωχρίχκα; ἐρῶ οὖν νῦν, τότε μὴ τολ- 

μήσας ποιήσχσθχι τὴν ἀπόχρισιν, ὅτι μηδέν μοι θυμῆρῆς προσ- 
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, “ ΞῈ ͵ 7ὕ ᾿ , ι , 

γίνεται, ὅτι μοι πᾶσα θύρα προνοίας ἀποκέχλεισται, χαὶ στενά 

υοι πάντα τὰ τοῦ βίου προσγέγονεν. ᾿Αλλ οἴχτειρον, ἀλλ᾽ ἐλέη- 
5.» » 

σον, ἀλλ ἰάτρευσον, ἀλλ ἀναχάλεσαι ὁ μόνος εἰδὼς: τοῖς πάσχουσ! 
Ἂ" 

συναλγεῖν, χαὶ χεῖρα ὀρέγειν, χαὶ τὰς τῆς χαρδίας ἀλγηδόνας 
3. " , ᾿ ὃ »“» ᾽ ἥν κα ὃς 
ἰᾶσθαι" εστὶ τις Χχαι “π᾿,αχιόξυτωῶν εἰς ὡ ΟΝᾺ παι υτήρ τχ προ- 

χοπή, ἔστι χἂν τούτοις πρόοδος κα καὶ προτίμησις, χαὶ τὴν τοῦ 
’ 

λείποντος χώραν ὁ μετ᾽ ἐχεῖνον λυ ἀπάλλαξόν με τῆς 

σχάτης διχχονίας, τῷ μείζονι βχαθμῷ με προσοίοασον στῆσον δ᾿ 

ἐπὶ πέτρας οὐκ πειρατηρίοις χλονούμενον " αὐρανίμω με 

τοῦ χορυφαίου δεῖξον χοροῦ, ἵν᾿ ἐντεῦθεν ῥαδία μοι καὶ ἡ πρὸς 
7 

τὰ χρείττω ἄνοδος γένηται, χαὶ τῆς πρὸς τὰ χρείττω φερούσης 

ὁδοῦ ἐπιτυχὴς ἔσομαι. 

1085, Τῷ ἐπὶ τῶν οἰχειαχῶν. 

γώ σ σε τὸν τηλιχοῦτον ἐν φρονήσει χαὶ γνώσε!: χαὲὶ τῇ πρός 

με φιλίᾳ, καὶ ᾧ μηδεὶς ὃ ἂν παρειχασθείη, τανῦν περὶ νομίσματος 

ἀξιῶ, ὥς περ ἂν εἴ τις μιχρολόγος ἀνὴρ αἰτοίη θεὸν ἄλσος βραχύ, 

διδόντα παράδεισον, ἢ Ψψεχάδας ἐδρερῷ πηγὰς ἀφιέντα. Καὶ τό 

γΞ μεῖζον οὐχ ἀξιῶ, ἀλλὰ διχαιολογῶ, χαὶ μάρτυς αὐτὸς ὁ 

ἀνατιθέμενος, ᾧ χαὶ μαρτυρῶ προσώπῳ, φχύλῳ μέν, ἀλλὰ συγ- 

γενοῦς " συγγενῶν δὲ τίς ἂν ἀποχρούσαιτο τυραννίδα; εἰδότι 

λέγω, δί οὗς χαὶ σὺ τετυράννησαι" μήποτε δὲ οὐχ ἀπάδουσχ 

ἡμῖν ἡ ἀξίωσις, φιλόσοφος γὰρ καὶ συμθεθηχυῖα, εἰ χαὶ μὴ τῷ 

πράγματι, ἀλλὰ τῷ ὀνόματι. Τὸ γὰρ γένος τοῦτο, φίλτατε 

ἀδελφέ, ὅταν μὲν πρὸς τὴν νοητὴν ἰδέαν ἐπιστραφῇ, ὅλην ἕλχει 

τὴν οὐσίαν τοῦ ὄντος, χαὶ οὐ χορέννυται χορεννύμενον" ὅταν 
" Α " δὲ χαταχθῇ πρὸς τὴν αἴσθησιν, τὸν πλοῦτον μετχποιεῖ τῆς ὀρέ- 

ἕξεως, ὀδολοῖς χαὶ στατῆρσαι περιορίς ζον τὴν ἔφεσιν. 
-“ Σ ἂν ςΣ 3 ͵ » - 

Ὁρᾷς οἷον ἡμῖν ὄλθον νο. ἤματος ἡ πενίχ τῆς χἰτήσεως ἀπε- 

ἱ 
γέν)νησεν; ΜΓ. οὖν ἀτιμάσης ὅτι πένησσχα ἡ γεννησαμένη, ἀλ.- φ. 

Ὁ 
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χ᾽ ὅτι παῖδας εὐδαίμονας ἀποτίχτειν οἶδε, τίμησον και σεθάσθητι, 

τὴ οΟ- . οὗ λόγου χεφάλαιον, ἵν᾿ οὕτως ἀφελῶς εἴπω, ἐπίδος τῇ 
Ν » » 5» ;ὔ; 

γυναικὶ τὸ ἐπιλαγχάνον αὐτῇ νόμισμα, αὐτὴ ἐστί, νὴ τὴν τρι- 
Ά πόθητόν σου ψυχήν. 

164. Τῷ πατριάρχη χῦρ Μιχαήλ. 

Συνεχεφαλαίωσας ἡμῖν τῶν εὐεργεσιῶν τὰς χάφιθκα ἀπο- 

πέμψας τῶν ἀγαθῶν τὸ κεφάλαιον, μᾶλλον δὲ μετὰ τὸν ποταμὸν 

τὴν πηγήν᾽ οἵαν δὲ καὶ ἰδὼν ἐφθεγξάμην φωνήν" τί ὡραιώ- 

θησαν αἱ σιαγόνες σου ὡς τρυγόνος, τράχηλοί σοι ὡς ὁρμιίσκοι, 

ὡς σπαρτίον κόκκινον χείλη σου; ὅλη χαλὴ εἶ, χαὶ μῶμος οὐκ 

ἔστιν ἐν σοί’ εἰ γὰρ ἐκ μέρους καλή, ὅλη ποταπή᾽ εἰ μετ᾽ αὐ- 

χένα περικαλλής, μετὰ τοῦ αὐχένος ὑπεοφυής" εἰ τὸ βραχύ- 
7ὔ 

-- χτον πολυτίμητον, τὸ ὅλον ὑπέρτιμον. Εἴδον, εἶδον τὸ χρυσοῦν 

θέ χμα, τὸ γλυχὺ ὅρου χρέα, τὺ παρμπ τόθητον ἄγαλυκχ: νοῦ ὄντως 

ἡ χεφαλὴ αὕτη οἰκητήριον, προς γὰρ τὸν ὄφιν ἀπείχασται, ὃν 

Ν 

ο μιμεῖσθαι δεδιδάγμεθα καὶ τὸ καινότατον ἄκουσμα, ἡδὺς ὄφις 

καὶ τρόφιμος οὗτος ἄρα τοὺς γενάρχας ἠπάτησε τέοψας τοῖς 

ῥήμασι, θέλξας τοῖς σχήμασιν" οἵχ γὰρ αὐτῆς ἡ μορφή! 

ὶ Χ ᾿Αλλὰ πῶς ἂν ἐν ὀλίγῳ τὸ πολὺ παραστήσαιμι; ἀλλ ἐρωτᾷς, 

οὕτως ἅπασαι, ἢ μόνη αὕτη χρυσῇ ὡς δέσποτιχή; ἐμμΞλής, 
“ ’ὔ ᾿ 5 δ “- Υ 9 ὃ - Α ὃ 

ὑγροφυής, νύμφη ἀτεχνῶς. Ῥοιαῦτα τὰ ἐμὰ παιδικά" σὺ έ μοι ὁ 

- 

λέγε τὰς ἐκ Θηθῶν βουνιάδας χαὶ ἐκ Λιπάρας μαινίδας, χαὶ 

τὴν γογγυλίδα τὴν Μαντινειχχήν, καὶ τὰς ἐν Μιτούρναις ἀφύας, 

τὰ καινὰ ταῦτα καὶ περιττά, καὶ λαμπρὰ μέχρις ὀνόματος " σὲ 

ΜῈ ἐκεῖνα τερπέτω, χαὶ τὸ σεμνὸν ἅλις, ἐμὲ δὲ εὐωχείτω ὁ 

χαλὸς οὗτος ὄφις, καὶ πληρούτω μοι λαμπρῶς τὴν τράπεζαν 

ἀλλὰ βάλλ οὕτως λαμπρῶς χαὶ δεσποτικῶς" ἀπορῶν δὲ τῆς 
͵ “΄' " 

ὁλότητος, δεξιοῦμιαι τοῖς μέρεσι. 
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166. Τῷ μαγίστρῳ καὶ στρατηγῷ ᾿Αβύδου. 

΄ ἰδού σε, λαμπρότατε χύριέ μου καὶ εὐγενῶν εὐγενέστατε, ὁ 

Μονοθον εἰ μὲν βοβλαι ψΨελλός, ἣν δὲ μή, πρός εδρος, εἰ δ᾽ οὖν, 

ὅπως ἂν ἐθέλοις, χαὶ ὶ προσαγορεύω διὰ τοῦ παρόντος γράμματος, 

χαὶ περὶ τοῦ παρόντος βχσιλικοῦ ἀξιῶ, μᾶλλον δὲ περὶ ἐμαυτοῦ" 
᾿ 

Α ὁ μὲν γὰρ μαχαρίτης βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος 
Ὁ διὰ χρυσοοούλλου γραφῆς μοι τοῦτον δεδώρηται εἰς ἀναφαίρετον 

Ἁ 

ἐξουσίαν, ἐγὼ δὲ τὸν ἄνδρα τοῦτον τῶν ἄλλων μᾶλλον προε- 

λόμενος διὰ τὴν τοῦ ἤθους ἁπλότητα, χατ᾽ ἐνιχυτὸν εἰς τὴν 

τοιαύτην προχει ρίξ ζομιαι λειτουργίαν" ὃν ἡμῶν χάριν οὐδεὶς τῶν 

αὐτόθι ἀδιχεῖν ἐπεχείρησεν, εἰ μὴ ὁ πρὸ βοαχέος τὴν τούρμαν 
ι “ 

ἀγῃρημένος ᾿Απλοχονήσου, ὃ: καὶ τὰ τῆς πονηρίας ἐπίχειρχ 

πΡ ᾿ μι ε ΨΥ ΝΟ π᾿ νῦν , “ῳ“ νὰ 7 Εἰ μὲν οὖν ὁ ἐκεῖνον διαδεξάμενος περαιτέρω τῶν ἰδίων 

ποονουίων γωροοίη, μὴ δὲ χρίνειν ἐθέλοι ὧν μόνος τὰς κρίσεις εν. ᾿" ν Χ ) 2 Ἢ, μη - Ἀρινξιν φως ον ων μοῶνος τὰς κοισξις 

ὁ βασιλεὺς ἔγει, ἀγαθός τέ ἐστι χχὶ παο᾽ ἡἑυῶν τῶν ἀξίων ἐπαί- ϊ 5 - ΧΕ ; ): - νῷ οὐ) ν ἐν ῃ μω τ) ας ἐν 

Ψ-“ ᾿ Ω “ 
νων τεύξεται" εἰ δὲ καὶ οὗτος τὸν τῆς τούρμωυς παραμεί 

ἱι σ᾽ 

᾽ὔ . ᾽ ἌΡΝΑ χαὶ τὰ τῷ βασιλικῷ δεδομένα ἐχυτῷ εἰσποιεῖται, τηνι- 
“- 3 ," ᾽ ᾽ ς - - } -“Ψ» ὕ αὐτὸς ἀνθ᾽ ἡμῶν χαὶ τῷ βασιλιχῷ χαὶ τῷ τουρ- 

ἀβεκύβν τῷ μέν, ἐπιχουρῶν, τὸν δέ, ἀ ἀνείργων τοῦ ἀδιχεῖν, 

ἣν τοῦτο ἴσθι, ὡς πᾶσαν ἂν δύναμιν ἐκ βασιλέως ἐπ᾽ αὐτὸν 
᾿ » ε γ᾽ “ ᾽ - ᾿ 

ἐκινήσαμεν, ἐλεούμενοι ὡς οἶσθα παρὰ τοῦ χράτους αὐτοῦ, καὶ 
ἮΝ ᾿ ᾿ , ᾿ , ᾽ ᾽ “Δ - ᾿ κ 

υμηδενὸς ἀποτυγχάνοντες ὧν δεόμεθα" ἀλλ᾽ εἰδότες ὅτι σὺ τὸ 
“« ᾽ , “ οἱ." , Α ’ . ΡΣ, 

πᾶν ἀρχέσεις, τῇ σῇ φιλίᾳ περιεγράψαμεν τὴν τοιαύτην ὑπό- 
ωῬ τ ε ᾿ “ ι ὦ ᾿ ᾿ ᾿ Ε, Ὰ ΜΞ 

θεσιν. Δεῖξον οὖν ὡς ἐκεῖνος εἰ ὁ πολλαάχιξ ἐπαγγειλάμενος τρίς 

"πὸ ς-Θὰ ᾿ἣ . ε - ᾿ -- ΠΡ: - ΡΞ: μ᾿ οι. “ἃ ᾿ 

τῆς ἑοδομάδος πρὸς ἡμᾶς ἀφικνεῖσθαι χαὶ ἐπισχέπτεσθαι" ἀλλὰ 

του μὲν τοῦ λόγου "Χὴ πεφυλχὴ γμένου, ὍΦῈ σξ, εἰ δὲ νῦν 

ψεύσῃ τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίχν, τότε σς γ ἅψομαι ἀδιχοῦντα. 
- - 
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ψῳ "Ὁ δ ναί «τὶν 5. τὰ ιδν - ᾿᾽ , ᾿ ι 
1ἵν᾿ οὖν τὴν χατηγορίαν ἐκφυγὴς, τ)ῖς οἰκειοτάτοις τὸν βασιλιχὸν 

χαταρίθμιησον, ἥμερον ἄνθρωπον χαὶ εὐθῇ χαὶ ἀπόνηρον. 

1606. Μοναχῷ ᾿Ολυμπίτη. 

Σχλὲ ἡγούμενε, χατέθης ἀναθάς: εἶτα οὐ φρίσσεις ὅτι με 

ἄγειν ἐπετράπης τὸν μέγαν γίγαντα ὡς δοχεὶ τοῖς πολλοῖς, ὁ 

ποιμὴν ὃ μικρός; τοῦτο γάρ σοι χαρίζομιαι" μόνον μοι τὴν σφεν- 

δόνην συστείλας, χρῶ τῇ ποιμαντιχῇ ῥάοδῳ- χαλὸν μὲν γὰρ 

ἄμφω μεταχειρίζεσθαι, ἀλλ᾽ ὅ γε καιρὸς θάτερον ἀνάρμοστον δέ- 

δειχε τοῖς πολλοῖς, ἠθῶν γὰρ μαλαχκωτάτων τυγχάνοντες, οὐ 

φέρουσι τὴν πληγήν. 

Διὰ ταῦτα ἐν οἷς ἂν παρήκοι μεθάρμοζέ μοι τὸ ἦθος πρὸς 

ἐπιείχειαν, χαὶ συμφέρου τὰ πολλὰ τοῖς; πολλοῖς, ἵν᾿ ἑνωθεὶς 

ἐχείνοις διὰ τῆς ὁμοιότητος, πρὸς τὴν σὴν ἀνομοιότητα μετα- 

στήσῃς, κλέψας τὴν ἐπιχείρησιν. Δέ έδιθι δὲ χαὶ τὸν θρόνον καὶ 

τὸν σχίμποδα- χἂν γὰρ ἐξ ὕλης τῆς φαυλοτάτης τυγχάνωσιν, 

ἀλλὰ κατά γε τὸ σχῆμα τῶν μεγάλων βημάτων οὐχ ἀποδέου- 

σιν. ᾿Αλλ ἐρωτῶ σε τὸν καθηγούμενον, ἔφριξας τὴν ἄνοδον, ἢ 

ἠγάπησας τὴν προτίμησιν; Εἴθε σοι τὸ πρῶτον περιγέγονεν " 

οὕτω ἐῥᾷ ποιμὴν ἔσῃ καὶ ποιμανθήσῃ τῷ καλλίστῳ φόδῳ, πρὸς 

τὴν χοείτ ττονα ποιμιαινόμιενος ἀρετ τήν. 

ὁτῇ ΓΕῚ αὐ σῷ “Ὰ Κν 161. Τῷ μοναχῷ Φερεδίῳ. 

Ἔδει μέν, ἀὸς λφὲ Φερ έθιε, υήτε ἀναγνῶναι τὺ φλύαρόν σου 

γραμμάτιον χαὶ πάντη ἀνοητότατον, μήτε πρὸς τοῦτο ἀπολο- 

γήσασθαι" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἠἡπατήθην, ᾧμην γὰρ υετριοφρονῆσαί 

σε, χαὶ παρακαλεῖν ὥς: τε καθόδου τυχεῖν ἀντιγραφῆς. δὲ ἐμῆς 

σς ἀξιῶ, οὐ δι ἄλλο τι, οὐδὲ βουλόμενος πρὸς τὴν σὴν ἐπιστο- 

λὴν ἀντιφλυχρεῖν, μὴ γὰρ τοσοῦτον τῶν φρενῶν ἐχσταίην, μὴ 
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δὲ τῶν θιθλίων ὀναίμην ἐφ᾽ οἷς ὁ σύμπας ἐμοὶ βίος ἐστί, μὴ 

ΟΞ - δι τ τῆς πνευματιχῆς φιλοσοφίας, ἧς τὸ μέν τι τετύχηχα, τὸ δέ, 
, ᾿ 

βουλοίυνην ἄν, τὸ δέ, ἐν προθύροις εἰυί, τὸ δέ, ψιλὰς ἐχξίνης 

τὶ οϑὲ “ν εἰσδέδεγμαι τὸς φωνάς, ἀλλ ἵνα μὴ δοκῇς εἶνχί τις ἀπ 

ἀναισχυντίας χαὶ ἰταμότητος. 

Ἕταῖρε Φερέόιε, πολλὰ δοχεῖ καμεῖν τὸν εὐθυδρομοῦντα πρὸς 
ΕΣ , 

ἀρετήν, ὥς τε ἐς τὸ τῆς παρρησίας εἶδος ἀνχδραυ, μεῖν“ οὐ γάρ 

ἐστι τοῦ παντός, οὐδὲ προχείρων καὶ ἐν »" χειμένων, 
- 

τῶν 

ὥς τε καὶ βασιλεῖς ἐλέγχειν βούλεσθαι, καὶ ἀρχιερέων χαθά- 
ες “ 

πτεσθχι, χαὶ νομοθέτην ἅπασι γίνεσϑαι, χαὶ φυλοχρινεῖν ἑκάστῳ 
, , τὸ Φ ι , νὰ Ε) 9 «ἃ -“7-ὕ , 

τό τε λεγόμενον καὶ πραττόμενον, ἀλλ ἢ θεοῦ μόνου τοῦ καὶ 

χαρδίας ἐμθα] τεύοντος καὶ νεφροὺς ΟΔΨΑΝ καὶ τὸ τῆς 

ψυχῆς βάθος ὅσον ἐστὶν ἄνω)εν ἐποπτεύοντος, ἢ τοῦ θεῷ προσα- 
Α 

γέχοντος χαὶ θεωροῦντος τὰ ἄδυτα χαὶ ἐντὸς τοῦ χαταπετά- 

σματος ἱσταμένου, καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἱλαστηρίῳ σημαινομένων 

τοῦ μέλλοντος λαδόντος τὴν πρόγνωσιν, χαὶ ἄνωθεν ἕλκοντος 

τοῦ λόγου τὴν δύναμιν. 

Εἰ δέ τις πόρρωθεν τῶν θείων σεόχσμάτων ἑστήχοι, χαὶ 

οὐδ᾽ ὅσον ἐν προτεμεν νίσμασιν, ἀλλ οὐδὲ περιρραντη Ἰοίων ἢ χαθαρ- 

σίων ἠξίωται, οὐδὲ τὸν νοῦν τῷ πνεύματι προΞξκάθηρεν, οὗτος 

εἴ τι λέγοι νομοθετῶν, ἥ διχταττόμιενος, ληρεῖ ἵν ἄντιχρυς ἔοιχε " 

χαὶ ἐπὶ τοῦτον Ἕλληνες μὲν τὴν χύλιχχ τοῦ φαρμόάχου πλη- 

ροῦσι, βασιλεῖς δὲ Ρωμαίων τοὺς δημίους ὁπλίζουσιν. Ὥς περ 

γὰρ οὔτε τῷ μὴ γεωμέτρῃ ἀνεῖται τὰ σχήματα, οὔτε τῷ μὴ 

σὶ 
πόνυ ῥυλψα, οἱ τῶν ἀριθμῶν γνώμονες, οὔτε τῷ μὴ ἀποδειχτιχῷ 

προλαμοχνόμενα τοῦ συλλογισμοῦ ἀξιώματα, καὶ καθεξῆς 

ἐπὶ πάντων, ἵνα μὴ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις δοχῶ σεμνύνεσθαι, οὕτως 
᾿ ᾿ “« “ ᾽ ᾿ “ὖΨ »Ψ - , 

οὐδὲ τῷ μὴ πνευματιχῷ ἀνδρὶ τὰ τῆς πνευματιχῆς τελειότη- 
γν . ΄ “ Ε Η . δὼ ι 

τος. Τῷ γὰρ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ θεὸς « ἕνα τί σὺ διηγῇ τὰ 
᾿ 

ἱ στη- διχχιώμχτά μου, χαὶ ἀναλαι θάνῃς: τὴν διχθήχην μου ἐπ 
Α 

μιατός σου; » πνευμάτιχος ἊΝ ἐστιν ἄνθρωπ ς, ὁ πνευμχτιχοῖς 
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συγχρίνων πνευματικά, ὁ πάντας μὲν ἀναχρίνων, αὐτὸς δὲ μὴ- 
Α - Α 

ὃς ἀναχρινόμενος, κατὰ τὸν θεῖον φᾶναι ἀπόστολον. Πνευ- 
; " . ᾽ Α 5 

ματικός ἐστιν, ᾧ πνεῦμα εὐθὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις μυστικῶς ἐγ- 
᾽" 

Ἂ ὰ 

χαινίζεται, ᾧ χαρδίχ χτίζεται παρὰ θεοῦ καθαρά πνευματικός 

ὁ διαταγὴν παρὰ τοῦ χοξίττονος τῆς ἐνταῦθα νομοθεσίας 
' 

δεξάμενος, ὃ χαρδίαν συντετριμμένην κτησάμενος, ὁ τοὺς ἀποορ- 

ϊ “ ρήτους τῆς θείας σοφίας εὑρηχὼς δῶν καὶ ἐν ἀρρήτοις 
Ἂ χαὶ ἀπορρήτοις ἀναγνοὺς γράμμασιν, ὃ τὴν ψυχὴν οἷον ἱστίον 

ἐξχαπλώσας τῷ λόγῳ, χαὶ πρὸς τοὺς ἄνω οὐριοδρομιήσας πυρσοὺς 8 
χαὶ εἰς τοὺς ἀχλύστου: χατάρας λιμένας" πνευματικός ἐστιν ὁ 

τῷ πνεύματι πτερωθείς, καὶ τοσοῦτον ἀναθὰς; ἐς τὰ τῆς γνώ- 

ὅσον χαταθέθηχεν ἐ; τὰς; ἀθύσσους τῆς 

ἱερᾶς ταπεινώσεως, χαὶ παρὰ μέρος τὸν τοιοῦτον σταδιοδρομῶν 

δίχυλον, ὥς τε τὸν αὐτὸν χαὶ ὑπερχεῖσθαι πᾶσι παντάπασι, χαὶ 

πάντων εἶναι ἐπέκεινα. Εἰ δέ τις, ἢ ἀπὸ τῶν ἄστρων προλέγοι 

τὰ μέλλοντα, ἢ ἀπό τινων ἐνηχημάτων ἐνύλων πνευμάτων, ἢ 

ἀπὸ εἰσππρίο Ξών τινων δαιμονίων φύσεων, ἢ ἢ πυθόχρηστος εἴη, ἢ 
" 

χρηστ τηριάζοι, ἢ αὐτὸς πλάττοι τὰ δοχοῦντα τοῖς πολλοῖς ἀδιΖ- 

γνωστα, οὗτος, χἂν μυριάκις ἀληθεύῃ χαὶ ὡς ἑστῶτα ὁρῴη τὰ 
ἐ 

μέλλοντα, πόρρω τῆς θείας προγνώσεως ἕστηχε. 

Σοὶ δέ, κάλλιστέ υνοι δόμάν οὐδέν ἐστι σημεῖόν τι ἐμφαῖνον 
ἢ ἐποπτείαν θεοφάνειαν οὐ βλέμμα πεπληρωμένον αἰδοῦς, οὐ ὧν ἐν ) Ἷ μ. μ 

5 

λὸ γος τῷ θείῳ ἠρτυμένος ἅλχτι, οὐχ, ἦθος συνξεσταλμιένον, οὐ 

Ἐβοαύπον σύννοιχ, οὐ κι αὐτόθεν φιλόσοφον ἰδέαν ἐπιδει- 

Ἂν μενον. ᾿Εῶ λέγειν ὁπόσα σοι παρὰ πάντων ἐπιφημίζε αι, Θ΄ 

“ Ν χίζοις χαὶ χοττάφοις ἐχδέδωχας σεαυτόν, χαὶ Ἐροστν νο- 

μί ίζεις, χαὶ γαστρὸς ἥττησαι, χα ἐπὶ ταγγέλλῃ τοῖς συμπόται 
4 

συσσιτιῖ, 
" “" “Ἃ " ᾿ 

λυρῶν τε χτύποις περιτυγχάνεις, χαὶ ἡδέως ἂν ἐπὶ 
δ Ω ; Α » Ὑ ᾿ 2 ἊΝ ς Α 

τῆς ὀρχήστρας αὐτὸς ἐζορχήσαιο" οὐκ ἔστι τὸ θεῖον χαὶ ἱερὸν 
“ [74 [χ4 ᾽ Ψ. .] . , 

πνεῦμα οὕτως ἕτοιμον εἰς περίληψιν, ἵν᾽ ὥςπερ τὰ πτηνὰ ἅλω- 
. “- , ΄“-᾿ διὸ .Ὁλ ,ὔ 

σιμὸν γίνηται χαὶ τῷ τυχόντι τῶν θηρατῶν. Σὲ δὲ τί: ἄρχ 
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᾿ ἮΝ 

χαὶ τῷ χαθ᾽ ἡμᾶς βίῳ χατέπεμψεν ἄνωθεν, ἐπὶ ποῖον δὲ 

ἀναθέθηχκας ὄρος Σίναιον, ὥς τε ἀφεῖνα! μὲν κατόπιν τοὺς ἑοδο- 
’ 5 ᾿ δι ᾿ , ᾿ , 

μήκοντα, ἐντὸς δὲ τοῦ γνόφου γενέσθαι χαὶ πλάκας θεο ὡς Ἷ 
ράκτους δέξασθαι; ἀπὸ δὲ ἀφῶ ἀγγέλων διαταγῆς τὴν περὶ 

οἷος δέ σοι: τῶν Χερουδὶμ τῇ λα- ο) ΠΒᾺΥ ῳ -- ᾿ ἡμᾶς νομοθεσίαν εἰσδέδ 
ὮὉ Α ΕΣ ᾽ ᾽ὔ , , ι 

βίοι τὸν ἄνθραχα ἐνεχείρισεν, ὡς χθές ποὺ χαὶ πρφὴν, ἵνα υ.ἢ 
Ν΄, ,ὔ ὃ 4 -" ᾿ “ » Ἃ ΚΩ͂Σ ᾽ νι 7 “ ᾿ Β 

τήμερον λέγω, διὰ τῆς ἀγορᾷ: ἐσόοεις, ἐν τηλίοις καὶ χχπη- 

λείοις χχατηναλαχὼ; τὴν ζωήν ; οὐ βρύει σοι ἡ ἄθεσμος γλῶττα 

τὰ ἀγυρτικὰ χαὶ ἐρωτικὰ ῥήματα; 

Εἶτα δὴ 
' 

ἐπὶ τούτοις καὶ βούλει φιλοσοφεῖν, χἀμοὶ παρεξζε- ἐν - ς φ: 2 ἑὼ ᾽ μοι πρεῖε 

᾽ ᾿ ΠΥ, δ ᾿ ΩΝ ᾽ ϊ ; ΄ Ἀ ι -»" 

τάζειν τὸν βίον, ὅτι ἐντὸς ἀνχχτόρων γίνομχι, καὶ βασιλεῦσι 
᾿ }] ε ἮΝ » ; 

συγγίνομαι; εἰ μὲν ὡς χρησμοὺς δώσων, ἢ τὸ ἐσόμενον μαν- 
ὦ , δὰ 5» Ν Ε »- ὡ» Α »ΝδΝ . κ 

τευσόμενος, ἢ ἐμχυτὸν εἰσωθῶν εἰς τὰ ἄδυτα, μὴ βουλομένων 
“ “ “- » ἣΝ; . ἢ»υ4 

τῶν βασιλέων, θὴγε τὴν γλῶτταν ἐπὶ τὴν χωμῳλίαν " εἰ δ᾽ ὥς 
Ἃ , 5 

τὸ χατανουθετήσων, ἢ πείσων ἐπὶ τὰ κρείττονα, ἣ γνώμην 
Γ ἂὦ ΄“ ᾿ ι - ’ , ὦ 

εἰσάξων λυσιτελοῦσαν ἐπὶ τοῖς πράγμασι, μεμπτεος πὸ ρὰ τοῦτο, 

“Ζ ὃ εν ῷ Ω -« 0»). τὶ δὲ -- ὮΝ ο) « (0). ἴω “ὺ Ε Θι ᾿ ὡς - «) . Ω ς «) ῷ ὡ» Ὁ 

-, Φ» 9 [χά - ᾿ -“ ς 

οὐδ ϑῇ πᾶσαν ἐξεμῶν ἀκαθαρσίαν, ὥς τε τῶν ᾿Αττιχῶν ῥχφανίδων 

δεῖσθα!: εἰς κάθαρσιν; 

Τοῦτο δέ σου πάντων θαυμάζω, ὅτι χαὶ παιδεύσεως ἀντιποιῇ, 

χαὶ λογίους ἐπ τιστολὰς βούλει δημιο ιουργεῖν - ἐμοὶ δέ σου τὸ 
’ 

γράμμα ἀντὶ πάσης ἤρχεσε παιδιᾶς τε χαὶ χάριτος" οὐ γὰρ 

ἰδο εἴ τις ἕτερος ἐν τοσούτοις στίχοις τοσούτους σολοικισμοὺς 

περιέπλεξεν᾽ ἐπαινῶ σου τό, κατὰ ἀνθρώποις, καὶ τὴν ἂν ἅ- 

ρξέτον σοφίαν, τὰς καινὰς ταύτας συντάξεις καὶ τὴν χαινο- 

τέραν ὀνομασίαν, καὶ τὴν ἡρμοσμένην συνθήχην, καὶ τὸ τῆς 

λέξεως εὔχροτον, χαὶ τὴν ἄφατον χαλλιρρημοσύνην, χαὶ τὴν ἀτ- 

τικὴν γλῶσσαν, ἢ τὴν πνευματικὴν χάριν. Οὐ σχότον που 
΄ 5 δ ΩΝ ὥ 5. Ἰὼ ἃ ΠᾺ δ νὰ ὑποδύσεχι; ἢ τὴν ἄϊδος κυνέην σαυτῷ περιθέμενος τοῖς ὑπὸ 

τὸν Τάρταρον δχίμοσι συναριθμήσειας σεαυτόν; Εἰ δὲ σεμνύ- 
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ἐμῆς" « ὁ ὑπέρτιμος, χἂν βούλοιο, κἂν μὴ βούλοιο, τῷ ἀ- 

παιδεύτῳ, τῷ ἀναισχύντῳ, τῷ ἀνεπερυθριάστῳ, τῷ ἱταμῷ, τ 

χρησμολόγῳ, τῷ πυθοχρήστῳ, τῷ φλυάρῳ, τῷ ἀμαθεῖ, τ 

ἀναισθήτῳ, τῷ ἀχολάστῳ, τῷ τε πὲεπ ἘΕΌΜΗΝ ἀπὸ θεοῦ, τῷ 

χατὰ βασιλέων φλυχροῦντι, τῷ χατὰ ἀρχιερέων ἀναισχυντοῦντι, 

τῷ μὴ εἰδότι μηδὲν μήτε τῶν θείων, μήτε τῶν ἀνθρωπίνων », 

Εἰ δὲ δεῖ χἀμέ ποτε προειπεῖν τι ἐσόμενον, ὃ μηδέποτε ἐστεξ 

τήδευσχ, ἀπ φανοῦμιαί σοι νῦν, ὅτι δαρήσῃ 7 πολλὰς ἐνταῦθά τε 
Ξ Α Φ Α Ἀ ΨῬὰ θγ Α 

χχὶ χατὰ τὸν αἰῶνχ τὸν [ μέλλοντα, χαὶ ἕαν ἤσῃ τοῖς ὄνυξι, 

χαὶ τὴν γλῶτταν ἀποτμ θήσῃ ῃ ἐφ᾽ οἷς οὕτως χατὰ πάσης ἀπ- 

ὯΝ Χ! ισχύντηχας χε ἀρβωρα 

Μῶν, φίλε Φερ ἀντεπιστέλλειν χαὶ ἀν- μἰβ Γ ΒῚ ς, οἴὸχ χαὶ α ὡς 
Ὁ 

«) [Ὁ] 
; 

μδ: » Ἢ 
»Ὁ 
1 Θ Ὁ ἐΣ «δ ς- δ Ο ς 

Ἵ“ἦ 

168. Τῷ μαΐστωρι τῶν Χαλκχοπρατίων, ὅταν ἀπεστάλη- 

σαν αὐτῷ τὰ ἀργυρὰ τοῦ χλητωρίου χαὶ οὐ παρέλαθεν 

αὐτά, διὰ τ ὃ ζητε ἵν πλείονα. 

Οὐχ οἶδα πότερον αὐτὸς ἐφιλοσόφησας, λογιώτατε ἀδελροέ, ΤΕ 

’ 
χρημάτων καταφρονήσας, ἢ ἐγὼ μετα «δοὺς ὧν ἔχω τοῖς πλείο- 

. δῷ χ 

σιν" ἀλλὰ τὸ μὲν ἐμὸν ἀκχριοῶς εἰλιχρινὲς χαὶ φιλόσοφον, οὐ 
. 

γὰρ ἔχει τις εἰπεῖν ὅτι δι ἄλλό τι τὴν χοινωνίαν πεποίημαι, ἢ 

δ᾽ ὃ πεποίηχα " τὸ δὲ σὸν οὐ πάντη λευχόν, ἀλλ ἀχλὺν ἕλκον 

καὶ ἐπιμ. ἐμιγμένον τῷ μέλανι. Εἴποι γὰρ ὄν τι: ὡς οὐ χατα- 

ἀξλρόνημινν ἀλλ ὅτι ἱμείοη τοῦ ἀμ ῶ μᾶλλον δὲ αὐτὺς 

καὶ τὴν ὑποψίχν διέλυσας, καὶ τὸν Ἡραίου. προὔλαοες, 
3, 

στὸ τοῦτο σχυτοῦ χατηγορήσας, ὃ ἔδει, εἰ παρ᾽ ἑτέρου τὴ -. 

γρχφὴν ἔφυγες, ἐν αἰσχύνῃ τίθεσθαι 

Οὐ γὰρ ἐχδεδανεισμένον, ὡς οἶσθα, ἀπώφληχά σοι ἀργύριον, 
ἂν» , ὦ ᾽ ,,) » Α Α ’ 5 Α -“ 

οὐδ᾽ ὡς ἐχτετισιμένον, εἰ μὴ τὸ χεχαρισμένον, ἀλλὰ πρῶτος χα- 
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᾽ 7 ,ὔ Α δΝ,; , 

ταθχλὼν χαὶ προφάσεις εὐγνωμοσύνης ποιούμενος σὺ δέ, δέον 

εὐχαριστεῖν, ἀλλοτ ρίᾳ γνώμῃ τὴν χάρ ιν ἠμείψω. Καὶ εἰ μὲν 

λόγους διδού:, διπλχσίους ἀπήτουν ὧν δίδωμι, φιλοσόφως ἂν 

τὴν εἴσπραξιν ἄἌνεγχα ἐπεὶ δὲ ρημάτων ἐστὶν ἡ χάρις μετά- 
ν“ὶ 

δοσις, ὃ τὸ πλέον αἰτῶν, αὐτός τε φιλοχρημχτίας ἁλίσχετα!: 
᾽ , Ν,,;, -“» 

ἐγχλήμχτι, καὶ τὸν διδόντα διερεθίζει πρὸς ἄμυναν" καὶ τοῦ 

ὑὲν λόγου ὡς ἀπὸ πηγῆς ῥέοντος, οὔτε τὸ τριτημόριον δέχη 

τοῦ ῥεύυχτος, οὔτε τὸ ἥνλισυ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ποὸς τὴν πηγὴν π 9] ρξυυνὰ τος, Ο}) ὦ «Ὁ ἴδ υ, ῳ 55} - ἠ 7. ἢ γη ) 7. Χ.- 

ρχγίνῃ ποτέ, ὥς περ οἱ τὰς ἐμπόρους ζητοῦντες ἀγνῶτι τὰς ἀρὰς 
“᾿ ᾽ ᾽ὔ ᾿ ,ὔ Α » “ἢ 

τῆς ὀχετηγίχς ἀργυρίου δὲ ἀπ ταριθμουμένου, οὔτε τὸ μέτρον 
ο » ΡΞ » Ἂ 7ἢ ΩΝ ; - 

λαοὼν ἀγαπᾷς, ἀλλ ὡς τοῦ παντὸς ἀπεστηρημένος βοᾷς, οὐ τῷ 

δεδομένῳ τὴν φιλόσοφον γνώμην ἐπιδεικνύς, ἀλλὰ τῷ λειπο- 
Γ. ε “ ᾽ " «΄ Α , ᾽ὔ - 

μένῳ ὡς ἂν αὐτὸς εἴποις, τὴν φ'λόπλουτον φύσιν ἀνακαλύπτων. 
᾽ “- ᾿Ν ΕΥ 

Καὶ εἰ μὲν τῆς δόσεως: ἡ περίοδος τὴν ἀνχχύχλησιν εἶχε 
“ » ΝῚ ι 4 «- 

συνεχῆ τε καὶ ἀδιάχοπον, ἔδει σε δὺυσ σχεραίνει»ν πρὸς τὸ ἐλλε- 

λειμμένον τῆς ἀποκαταστάσεως" ἐπεὶ δὲ τυχαίχ μᾶλλον ἡ 

χάρις, οὐ πεοιοδιχή, διχτὶ μὴ τὸ αὐτόματον ἀγαπᾶ:, ἀλλὰ τὸ “καρ Ξ) . Ἐ 9 ῃν, ““.. ᾿ Π] , Χυτο". ΧΎ νυ 9) ι ,4 τ 

᾿ “ . » ᾽ ν᾿ ἢ 

ἀρχαίαν ζητεῖς φορᾶν χαὶ ἐγχύχλιον ; διχτὶ δὲ υἢ τάλλα προσα- 
φ τ - “ »» “- 3 γ΄. ᾿ “Ἃ ᾽ Ν ΠΝ. "ἃ. - τὰ ᾿ παιτεῖς τῇ ἀρχαιότητι, τὸ φιλόσοφον βῆμα, τοὺς κρχτῆρας, τὴν 

Ἢ Νν. Ἔ ὺς λό» 8 7α “. εὐ 1 .,γ,.ζ Σ ἕ δὲ “ὧν ψυπ- ν τοῖς, τράπεζαν, τοὺς λόγους, τὴν εὐφημίαν; ἕν δὲ τῶν πάντων αἰτεῖς 

χαὶ οὐδὲ τοῦτο ἁπλοῦν, ἀλλὰ ποιχίλον χαὶ τὸ ὅλον Ὁ ΆΛΕΩΝ 

χαὶ ταῦτα ὁρῶν, ὅτι οἱ ταῖς τῶν λόγων πηγαῖς προσχοαθήμ: νο:, 
ἊΝ Ὧι αν ἃ , 

τοῦ μὲν τοιούτου γάματος λανϑὸν σπῶσι, τοῦ δ᾽ ἑτέρου μέτρον 

ἕκχστο: ὡρισμένον λαξὼν ἄπεισιν" εἰ δὲ υνὴ ἀπεμῦν τρησά σοί 
.« κ“, ,ὔ “- ΜΝ ὮΝ 

τι τῶν ἐμῶν, οὐκ ἂν ἐκαρτ ἐρησας; πῶς οὖν μηδὲν μὲν εἰληφώς, 

οὐχ ἔχεις βοᾶν, λαθὼν δέ, ὡς ἀπεστερημένο: ἐπεγχαλεῖς; 

Ω 
ε 

μ 

- , τ ’ , ι .] 

ὃ χῖος γενητα: Ο ὥξτος, δυσχεραίνομεν, Μαὶι παρὰ τ « ἝΝ (αιρὸν 

᾿ 

τὰς ψεκάδας τιθέμεθα, χαὶ σημειούμεθα τὰς νεφέλας, θέρους δὲ 
, ᾿ ᾿ Π ᾿ Ἄ, . ἢ ᾿ 

καὶ τὰς σταγόνας ἀποδεχόμεθχ καὶ τὴν τοῦ ἄερος ὑγρότητα 
. “. 7, ,ὔ »- εὖ σιν " ᾿ ᾿ ᾿ Η ᾿ Φ᾽ κω. 

εν τῇ μεγίστη τίθεμεν ἡδονῇ, ἢ πεοὶ ὑὲν τοὺς Ἀαιοους οὐτὼ 
: ͵ 
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χρὴ διατίθεσθαι, ἄλλως δὲ περὶ τὰ πράγματα στρέφεσθαι; 

Τὸ χεχηνὸς ἐκείνου τοῦ χρατῆρος ἀχριοῶς νῦν ἐπιπέφραχται " 

οὐχ ἔστιν ἄλογος ἡ φορά, ἀλλὰ γεωμετρικὴ καὶ ῥητή, καὶ ὡς 

φιλοσόφοις ἡμῖν, βραχὺ υὲν τὸ ἐκ τῶν χρημάτων μέτρον, πλεῖον 
δὲ κ » -“-“ , βις πὰς ὐλιν ἔ ᾿ Μ“ , - 

δ΄ τότ Ἐν τῶν λόγων ἐποχετεύεται" οὐχ ἔστιν ἡ χᾶρις ὡς πξρ 
’ " 

διάττουσα ἀστρχπή, ἀλλ ὥς περ σεληνιακὴ φύσις ἐπὶ πλεῖστον 

χρόνον τῷ σχήματι παραμένουσα. 

Εἰ μὲν οὖν φιλόσοφος εἶ, δεῦρο παρ ἡμᾶς καὶ μυοῦ τὰ τῆς 

φιλοσοφίας ἀπόρρητα᾽ εἰ δὲ φιλοχρήματος, ἴθι παρὰ τοὺς Αἴτνης 

χρατῆρας" εἰ γὰρ καὶ τὸ χρυσοῦν πνεῦμα ἐκεῖθεν ἐπέλιπεν, 

ἀλλὰ σήραγγάς τινὰς τῆς γῆς διελθὸν ἀφ᾽ ἑτέρου αὐλῶνος τὸ 

χρυσοῦν ἀπερεύγεται ῥεῖθρον. ᾿Αλλ ἡ σελευχὶς τὸν ἀττάχην 

ἐσθίουσα μὲν οὐ χορέννυται, οὐ λιμώττει δὲ μὴ ἐσθίουσχ-" 

τοιοῦτόν τι χαὶ αὐτὸς πέπονθας, χαὶ μιηδὲν υὲν λαθὼν ἐπλού- 

τεις, λαθὼν δὲ ὡς τοῦ παντὸς ἐλλελειμμένος, τὰ ἄνω κάτω 

ποιεῖς, ὥς περ αἱ τνῖθε τῶν ὀπῶν ἐκεῖναι γὰρ ἢ οὐδόλως 

ιξ 
Ὁ 

έο 

ασαι, τὸ πᾶν ἐπισπῶνται. "ΑᾺΣ ἔστιν ἕτερον Ἐμοὶ αὐ- 

λῶνα μέσον ἀνέχον χαμπύλῳ ἐπιχεχαλυμμένον σίφωνι, πλῆρες 

ὕδατος, μᾶλλον δὲ βραχεῖ τινι μέρει λειπόμενον ὅσον πλησίον 
-“ ᾿ Ὁ Ν 3 - 

που παραχεῖσθαι τὸ ὕδωρ τοῦ περὶ τὸν αὐλῶνα στόματος " 
-“ο “. ε " » “ ΕΣ "Ξε ωο 5 

τοῦτο ἂν ὑπερολύσαν τὸν αὐλῶνα ἔκχυτιν δέζηται, τὸ πᾶν ἀπο- 
ο» οὐ δι τὰ - Α δόξ Σ “Ά . » ὃ ἴ, . (αἴ ᾿ " χεῖται, καὶ χενὸν παρὰ δόξαν τὸ ἄγγος δείκνυται" ὅρα μὴ καὶ 

σοὶ τῷ μέρει τὸ πᾶν ἐχχυθῇὴ τῆς οὐαίας, χαὶ τηνικαῦτα τὸν 
, 

φιλώσοφον ἡμῖν δείξῃς οὐκ ἐν τοῖς λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖ; πράγμασιν. 

ς ͵ὔ Α τ ΄“- β ͵ 

1609. Ἐπιφανίῳ πρωτοασηχρῆτις τῷ Φιλαρέτῳ ᾿ 

Καὶ τίνι τῶν λόγων ταμιεύσῃ τὰς προχοάς, ἀδελφὲ φίλτατε, 
ε των - “) 

ἡρᾶς τὸς φλέοας τῶν σῶν ἀναστομώσεις πηγῶν; 

βούλει καὶ τοτοῦτον δίδως ἡμῖν, τὸ σὸν ῥεῖθοον ἐμ.- 



ΕΡΤΕΟΣῪΙ ὉΜΔΔ ΑΓ. 4σὶ 

-» ᾽ 

βχλεῖς εἰς τὴν θάλασσαν" μέ έχρι δὲ τίνος ἡμιε 

σοφοῖς συνεσόμεθα χαὶ ταῖς σχιχῖς ἐχείνων ἐπδ δόμεν εἶν: 

“ων δὲ γλωσσῶν δε ουροί ὴ ἵ ᾿ 

Ἢτυχήχαμεν γό περ δὴ τἄλλχ, χαὶ δὴ χχὶ τὰ Πχνν- ΧὴΝ γόρ, ὥ: “ 
ςε 

θήνχια, ἢ Πανελλήνια, χαὶ οὐδεὶς πὰρ ἡμἕν οὖτε Περιχλῆς, οὐτΞε 

Θεμιστοχλῆς, ἀλλ᾽ ἀτυχοῦσα ἡ βάρόαρος εὐτυχεῖ, ἌΡΗΝ τινος 

Πεινξιοῦ μεταποιοῦντος αὐτῆς τὴν ἅλμην χαὶ υ.Ξ ςταοάλλοντος" 

ἡ δὲ ᾿Αρέθουσα τέως ἕστηχεν ἄνυμφος, οὔπω περιελισσ 
; ΜῈ ᾿ ἘΞ ρα ἃ Θι τον "4 Ἔ: - δὲ Ὑ δ τῶν ΑΨ 

καὶ περὶ τχύτην τοῦ ῥεύματος. Ἐχρῆν ὃὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ 
- Ν “ ᾿ “Ὁ 8 “ 

τῷ δεδομένῳ φαρμάχῳ χρῆσθχι παρὰ τῆς φύσεως, χαὶ ποιεῖν 
"» 

] ἀποστολιμαίους ἡ"ἷν τὰς ᾿ἙΕλληνίους φωνάς" ἴσως γὰρ τί σο! 
᾽ ; ἠχείου ἀπήχησε, καὶ ἦν ἄν σοι τοῦτο λύσις 

, " 

χαὶ περὶ τοῦ ἐμο οὗ 

τῶν δεσμῶν τῆς ψυχῆς εὐσδὸ γὰρ ἀγνοῶ τὸν ἐμὸν ΘΗΝ 

Ξ ὅτι νεοτελής ἐστι τὰ τῆς τοῦ βασιλέω: αὐλῆς ἄδυτα χὰ ὶ μυ- 
ὃν. οὐ ᾿ 

στήρια, καὶ δεῖται τῶν περιαθρούντων καὶ χατεπαδύόντων χαὶ 
Α 

πρὸς τὴν μίμησιν εἰσαγόντων χατὰ καιρῴν. 

Ἔγωγ᾽ οὖν σοι πολλάκις ταῖς ἐπῳδαῖς χατεφάρμαξα τὴν ψυ- 

χήν, καὶ κατέστειλα μὲν οἰδοῦσαν, ἀνήγειρο. δὲ πεπτωχυῖχν 

χαὶ ἀπὸ τῶν ἀκροτήτων εἰς τὴν μεσότητα περιήγαγον᾽ εἴ τι 
ι “ 

σοι καὶ τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν ὄφελος, μὴ πάνυ τι μετα- Ν 

Ω ..}) ν », ’ δὲ -- 
χλλου τοῖς πραγμασι, μ. ἣ ξ: ἜΠΕΕΝ λάμ. ΟΥΥΞ τὰς ῥοπάς 

Ὃ 

ἀλλὰ πεφύλαξο μὲν μὴ πολλῶν ἀχούειν, εἰ δὲ μὴ τοῦτο, μὴ 

πᾶσιν εἶναι ἐνδόσιμον " μὴ ἐνδύου τοῖς λογισμοῖς, ἀλλ ὥς πέρ τις 
7 " ᾿ εὡ 7 

πέτρα παράλιος, εἰς ἀφρὸν τὰς προσθολὰς τῶν χυμάτων παρά- 
ἃ χεσυ ὦ ΦΟΥΝ εἶχε [π᾿ ἂς ἃ Τὺ δ "Ὁ , “ Ω δῶ Ν 
λυΞ" κἂν ἅπαξ μεγαλοψυχήσης, οὔτέ τί τοι τῶν ἀηδῶν ἔτι 

προσοάλῃ; χἂν προσθάλῃ δέ, οὐδὲν δράσει δεινόν. 
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1170. Τῷ ἀνεψιῷ τοῦ βασιλέως 

[Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ!. 

«΄ο 

ὔ 4. δ κᾧ ᾿ 

᾿Εγώ, χάλλιστε πάντων ἀνδρῶν χαὶ μεγαλοπρεπέστατε, ς ᾿ ϊ ἵ ᾿ 

δὲ βούλει, καὶ ἀδελφὲ περιπόθητε, καὶ πρότερον ἐπεχείρουν 
᾿ 

γράμμασι φιλιχκοῖς τὴν σὴν φιλτάτην υοι κεφαλὴν χατασπαάζε- 

σθαι, ἐπεῖχον δὲ τὴν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ φορτικὸς ἴσως δόξω, 

παρὰ τὸ σὸν ἦθος ποιῶν" ἀλλ ὅ γε βέλτιστος οὗτος ἀνὴρ ὁ 

λογιώτατος ᾿Ιωσήφ, ὁ πάλαι μοι συνήθης χαὶ οἰκειότατος, χαὶ 
» 

τῶν σῶν ἀρετῶν μεγαλοφωνότατος ἐπαινέτης, παρεσχεύασέ με 

ἐ 

πολλοῖς ἀνεπτέρωσε χατάλογον ποιούμενος: τῶν χαρίτων τοῦ 

ε μεγάλοις συνεδρίοις τὴν ἡμετέραν γηρύτ 

ἱυταῖον, ὡς βούλει καὶ γράμματα ἡμέτερχ δέχεσθα!, χχὶ ἡδέως 

ι 

ἤθους σου, καὶ ὡς ἀνὰ στόμα φέρεις ἡμᾶς, καὶ ἐν πολλοῖς καὶ 

ο 
! 

«) εις γλῶσσαν, χαὶ τε- 

ἔχεις τὸν ἐπιστολιμχῖον τοῦτον προσίε σθαι ἀσπασμόν. 
Ν 

Διὰ ταῦτα θαρρούντως γράφω πρὸς σ 
, 

ὃ 

ἐμοὶ χαὶ λαμπρότατον πρᾳότατον δὲ τῷ ἤθει χαὶ μετριώτατον 9 Ὑ 1 ϊ Ψ 

πραχτιχώτατον δὲ ἐν τοῖς ἀνὰ χεῖρα. ἄς ἄγμασι χαὶ ἀχροιος- 

στατον᾽ ὁσάχις γάρ σου ἐντύχω γράμμκχοσιν ἀναγινωσχομένοις 

παρὰ τοῦ μεγάλου ἡμῶν αὐτοχράτορος, θαυμάζω σου τὸ ὀξὺ 
Α 

τῆς φρον: ἥσεως χαὶ τῆς συνεσεὼῶς τὴν ἀγχίνοιαν, χαὶ τὸ διε- 

σπ ουδχσιμένον χαὶ ἄ᾽ γρύπνον τοῦ φρονήμιχτος, χαὶ μακαρίζω τὸ 

“Ν ΄ ὅλ ΑΡΑ͂ΒΙ. Π :27,ς ἥἽ ᾿ βε, -΄-᾿᾿ - »“Ἃ . Χλί Ἂς“ γένος ὅλον ὑμῶν, ὅτι ἀπὸ μιᾶς ὁρμιηῆεντες πηγῆς, καλλίστης 
τω 

χαὶ ποτιμωτάτης, τῆς τοῦ βχσιλεέως δ. ψυχῆς, ὅμοιοι χατὰ 
Α ,ὔ Ε) ,ὔ ’ὔ ’ 

τὴν φῦσιν ἀπεμερίσθητε ποταροι, πάντ ὃς γλυχεῖ ἴς, πάντες δις:- 
7 ’ ὃ » ἈΑΌΒΒΩΣ , ᾿᾽ ᾿ ᾽ ’ ᾿ 

οεις, παντϑες- πότιμοι. Εγω υξν, ᾿θνς Συχήρα κυριξ μου, Χαὶ 

ἀπὸ ἡκλῆς θέας, ὕστερον δὲ χαὶ ἀπὸ ραχείχς -τῇς δμιλίας 

ἐχαρακτήρ ισά σοῦ τὸ φρόνημα, καὶ πολλάκις πρός τινας εἶπον 
ΩῸ 
ΝΣ ὡς, οἷον ἫΝ ἡ Ῥωμαίων ἐόλάστησε ὙΣ᾽ νῦν δὲ μᾶλλον ἔγνων - 

» ὶ 
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"» 2 Ὁ ᾿ εὺ δδ {6 , ᾿ Ἀ' Π «Ξ͵ Ἂ σ ἀν - ρ ΕΣ ͵ τε χαὶ χατείληφχ, χαὶ ἠχρίοωσά σου τὴν ἕξιν τῆς φύσεως, χαὶ 

ἄγαμαί σε χαὶ τοῦ ἤθους χαὶ τοῦ φρονήματος, καὶ τῆς ἄχρι- 

βείας τοῦ νοῦ χαὶ τῆς τοῦ λογισμοῦ σταθηρότητος. 
Κ ι ΠΥΡᾺ λ «ὐν πῇ Ε- «΄ "ΤᾺ “ ρ ἂν 5: " ἈΞ 

αἱ οτι μὲν πάντες υμεῖς τοῦ βχσιλι χοῦ φρονήματος ἥττησῦῆς 
«ἡ , ᾿ εἰ ᾿ “- 

καὶ κάτω ποι φέρεσθε, χαὶ ὑμεῖ: ἂν διολογήσητε χαὶ τὴν ἥτταν 

σ 
ν ᾿ ' “ φ , 

ὅτι δὲ χαὶ οὕτως ἔχοντες, ἐμφερξιάν ε 

τὸ πρωτότυπον ἔχετε χαὶ ὁμοίωσιν, δῆλον ἐξ ὧν 
, 

ὶἱ λέγετε, σύ τε ὃ λχμπρότατος μάγιττοο: χαὶ μὲ- φῆ; Ὁ"; εἰ πὰ ἢ - μχγ δ". τ: ν. ΕῪ 

ψῃ ΄ κ ΄ ᾽ , - 

γιστος δούξ, χαὶ ὁ τὴν τύχην ἰσος χαὶ τὴν φρόνησιν ὅμοιο:" 
Ὰν δ’ δ ’ ᾿ "Μ) ᾿ 

οἶδ ὅτι ἔγνωχας ὡς τὸν θαυμασιώτατον Δοχειανὸν εἴοηχα" καὶ 
[ἀ [χ 4 

χαίρω ὅτι τοιαῦτα προπύργιχ τῷ θείῳ ἡμῶν κα τεσχευάσῇητε 
, 5 Ἷ ᾿ Ὁ 

ὕξν, ἐγγὺς ἱστάμενος καὶ οἷον ποοχσπίζων, σὺ Ὡ -- εεὶ ο ἣΝ [9] Ὁ «) [ῳ] 
ὦ "ἢ 

Ων 

" ἐ ᾿ “ ᾿ “΄ 

ξ, πόρρωθεν ἀναστέλλων τὰς τῶν ἐναντίων ὁρμάς" διὰ ταῦτ 
’ 4 , τὰ ““Ὑ 

γέγηθε τε χαὶ ἐπιγάννυται τοῖς προμάχοις ὑμῖν, τῶ 
" "»-Ὁ- - “ Φ ΄“ 

ἐπὶ ταῖς συμμαχίαις ὑμῶν τεθάρρηχε. Πλὴν καὶ ὑμῶν προπο- 
“ 
ῃ . «-.- Ὸ ἀν [οὶ ον -..» ψν λεμούντων αὐτοῦ, ἄγουπνον οὗτος τὸ ὄμμα τηρεῖ χα 

τῶν πάντων ὑμῶν ἐθεάσατο τοῦτον ἐν ὅλῳ τῷ χρόνῳ τῆς ῦα- 
Ἂ, ́ , ΝΜ Ἂ ἕ ν᾿ ΚΙ λ γϑ έν ὩΣ3 τι ῥά ᾿ ΓΞ 

σιλείχς χατατρυφήσαντα, ἢ λαμπρῶς ἑστιχσάμιενον, ἢ φαιδρῶς 
, ἊἋ .» ε ᾽ ες ἡ ψ. -» 

πανηγυρίσαντα, ἢ ἐν ὕπνοις ἀναπχυσάμενον, ἢ ἐν πόνοις τοῦ 

είου φεισάμενον σώματος" ἀλλ ὥς περ στρχατιωτιχὸν αὖθις 
-“ » - .- Ω “ -»Ὃ διχζῶν βίον, ἐν φροντίσιν αὑτὸν καταδχπανᾷ, ὅπως ἂν εὕρῃ τῶν 

χαχῶν λύσιν, καὶ ἀναστήσῃ κείμενον τὸ Ῥωμαίων ἀξίωμιχ 
ι 3 ἢ 

Καὶ "μή γξ νομίσῃς, ἀδελφὲ περιπόθητε, ὅτι ἐξ ἐπίτηδς-: ταῦτα 

φθέγγομαι" αὐτὸς γάρ μοι μαρτυρεῖ ὁ θεός, ὡς παρὰ πάσας 
. ἰκῳι. ψ' ἘΥ ΤΩΝ »Ν ψ Νὰ 

τὰς ἡμέρας συνδιάγων αὐτῷ, οὐδέποτ ἀπῆλθον μὴ θχυμάσυς 

τὸν ἄνδρα χαὶ ἐκπλαγεὶς τὴν ἐκείνου ψυχήν" βούλεται Υ79 
! 

᾿ 

υυριά ἄχις ἀποθανεῖν ὑπ ὲρ τοῦ μεγεθῦ ῦνχι τὴν τῶν Ρωμχίων ἀο- 

χήν, χαὶ τό γε θχυμκχσιώτερον, ὅτι στρχτηγιχώτατος γεγονὼς 
ε » Ὁ »" 
ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀδομένους ἐν στρχτηγήμασι, καὶ τὰ πολιτιχὰ 

Ν 

ἄχρως μεταχειρίζετ αι πράγματα, καὶ οὐδενὸς ἡμῶν δεῖται, οὔτε 

ἐν διχλύσεσιν ἀμφισ σθητήσεων, οὔτε ἐν τῷ ἀχοιθεῖ τῆς τῶν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ε΄. “δ 
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φόρων εἰσπράξεως, οὔτε ἐν τῇ καταστάσει τῆς πολιτικῆς δια- 
, Β ᾿ Ἀν: «ὦ ρ; » Α , ᾽ ἢ ἢ ΄ 

θέσεως, ἀλλὰ δί ὑπεροάλλουσαν εὐφυΐχν πάντα ἀθρόον καὶ συνέ- 

γνωχε χαὶ μεταχειρίζεται εὐφυῶς. 

Τοιοῦτόν σου τὸν θεῖον ἐπίστασο χαὶ τοιούτοις λόγοις ἁπαν- 

ταχὴῇ κχήρυττε᾽ ἡμεῖς δέ σοι τὸ γράμμα τοῦτο νῦν πρῶτον 
ΝδΟΦ, » “ 3, » 

διδόαμεν, καὶ ἀπαιτοῦμεν τὸ χρέος, τὴν ἴσην ἀντίδοσιν. Γράφε 

οὖν ἐμφύτως, ἀφελῶς χαὶ στρατιωτιχῶς, ἵνα σου τὸν χαρακτῆρα 

γινώσχω καὶ ὡς παρόντι προσομιλῶ. 
᾽ Α “ἍἉἋ 3 " ε τὰ ε ο “ΦὋ " -“ 

Αλλὰ τίνος ἂν εἴη ἄξιος ὁ συναλλάξας ἡμᾶς: ταῖς ἐπιστολαῖς, 

χαὶ τοὺς διεστηκότας συνάψας τοῖς γράμμασιν; οὐ προσπαθείχς 

τῆς παρὰ σοῦ; οὐ τῆς πρὸς σὲ οἰχειώσεως; τοῦτο οὖν αὐτὸ 
ῳ ων » ᾿ Α ΕῚ Ὄι. το 7] Φ Α Ὶ 

χαὶ ἐγὼ ἀξιῶ " ὀφείλεις δὲ αὐτῷ πᾶν χαρίζεσθαι, ὅτι τε τὰ σὰ 

ἐπαίρει καὶ μεγαλύνει, καὶ ὅτι τῆς ἡμετέρας φυτείας περὶ τοὺς 

λόγους ἐστίν. Εἰ οὖν ἐμὲ ἀγαπᾷ:, ὥς περ δὴ εὐφήμῳ στόμχτι 

ἐν πᾶσι τοῦτο βοᾷς, χρεών ἐστι καὶ τὸν ἐμὲ ἀγαπῶντα οἰχειοῦ- 
᾽ , “Ἁ . . - ΠῚ ΡῈ 

οθαί τε καὶ ἀσπάζεσθαι, ἢ μᾶλλον ἀντιποιεῖσθαι χαὶ ἐλεεῖν " 
» ᾿ ι ΕῚ “ , ᾿ κ τὴν “᾿ ᾿ 
ἔστι γὰρ χαὶ τὴν γλῶτταν πολύς, καὶ τὸ ἦθος ἄριστος, καὶ 

τὴν ψυχὴν φρονιμώτατος. Διὰ τχῦτα οὖν πάντα, καὶ τὸ ὑπὲρ 

ταῦτα δι ἐμέ, ἐν μερίδι σοι τῶν οἰκειοτάτων ἔστω, καὶ ὅσα δεῖ 
ι ὧν 5 τ ,ὔ “ ΝἮΝΗ Ἷ ι ᾽ 

ποιεῖν ἄνδρα, οἴοξζοσυ, πϑρι τοιοῦτον ἄνδρα λογιώτατον χαὶ συνϑτὼ- 

τατον, μιηδε]νὸς φείσῃ᾽ χεχράξεται ὑὲν γὰρ χαὶ οὗτος εὐεργεσίας 
Π 

Ἱ 

ὁμολογήσω ἀνθ᾽ ὧν εὖ πεποίηκας περὶ ὃν ἐγὼ οἰχειότατα διχ- 

᾿ . Α .᾿ ,ὔ 

ἴσως τυχὼν χαὶ ἀπολαμπρυνεῖ τὰ σά, χἀγὼ δέ σοι χάριτας 

7] 

τίθεμαι. 

111, Τῷ ᾿Ιασίτη. 

ἴἼΛλογον ὡς ἀληθῶς, σεοχομιωτάτη μοι χεφχλὴ ᾿Ιασίτα, εἰ 

λόγου βουλοίμην ἀνταλλάττεσθαι ἄλογον, ὥς περ μελίνην ἀντὲ 

πυροῦ, ἢ ψίανθον ἀντὶ ξυστίδος, ἢ βύρσαν ἀντὶ χρυσοπάστου 
Ἑ. 4 , , ϑι Ν ΦΡΆΣ ᾽ 4 οὐ) τ 

στολῆς εἰ δὲ καὶ φιλοσοφὸς τις βείη τὸ χρῆμα, ἀλλ ὅμως ἐ..- 
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ποριχόν" χαὶ πολλοί γε χείρονα μὲν χρειττύόνων κατά γΞ: τὸ 

ποιὸν βγταίνλάς τονθοης τῷ δὲ ὑπερδάλλοντι τῆ: ποσότητο: πξο 
τ ξ οῸ 

' 

Σ 

α χερδαλεώτερόν πὼς αὐτοῖς τὸ τῆς ἀντ ταμείψεως γίνεται - ἐγὼ 

γου 
,ὔ 

Δ εἰ μὲν αὐτὴν τὴν τοῦ λό" στέρησιν τῆς λογικῆς ἀντηλ- 

λαττόμην ἕξεως καὶ δ ὐμδνς ἄτοπός τις ἂν εἴην χαὶ οὐ φ:- 
Δ “0 ᾽ . » Α ’ , 

λόσοφος. Νῦν δὲ οὐ στέρησις ὃ ἀντιλαμθάνω τὸν λόγον διδούς, 
“Ψ 

ΟΥ μὲν χαὶ οὕτω τῆς ἐν ἐπίστο- ῷ. τ “᾿ ῳ Ωῶ "ἰὴ τ [ΠῚ ς-» Σ] [] Ω ἘῚ δὲ δι δ΄ Φ ν ὯΝ 0) «-"} ἊΣ 

; 

"Ὁ 5 τ 

λαῖς λογιότητος, αὐθύπαρχτον δὲ ὅμως πρᾶγμα καὶ οὐ στέρησις 

λόγου ἠλαττόμην τὸ 
, ν᾽ , , ε : ΒΞΒΒΞ “ ὩΣ 4 βΎεν: 

ντιχείμενον, εἶχέ τινά μοι μέμψιν ἡ ἄμειψις ἐπεὶ δέ, ὥς περ 

πηγῆς τὸ ἀποχετευόμενον οὐχ ἐλαττοῖ τὴν ἀρχὴν ἀφ᾽ ἧς τὸ 

ῥεῖθρον, οὕτω δὴ χάἀμοὶ τὸ γρχμμάτιον" καὶ ἐὰν ἐλάττω τὸν 
5 ἍἋ ’ ᾿ ’ 

λόγον ποιῇ, οὐ παρὰ τοῦτο μεμπτέος ἐγὼ, ἡ ἐπχίνετεος προσ- 
ΩΓ ᾿ , ΝΜ 

χτώμενος τῷ οἰχείῳ χαὶ τὸ ἀλλότριον, ἕν ἔχω τὸ μέν, ὄχηνα 
ΜΝ, 

“-- »“-.ο ." ᾿ .᾿ τῆς ψυχῆς, τὸ δέ, τοῦ σώματ ος᾿ χαὶ ἵνα σοι μεγὰ ποιησωμαι 

τὸ μὶὰρ οὖν, χαὶ εἰς ταὐτὸν συναγάγω τὼ πρᾶγματε, Ῥιμησυβίαῳ 

ὁμοῦ χαὶ ῥητοριχήν, τὸ βραχὺ μεγεθύνων, καὶ τὸ σχεδὸν χνὺ- 
» 4 , » ΄ 

πόστατον εἰς οὐσίαν στερρᾶν τιθέμενος, οὔτε παρὰ σοὶ μόνον 

τὸ ἄλογον, οὔτε παρ᾽ ἐμοὶ θάτερον μόνον τὸ λογιχύν " μᾶλλον 
- 
» 

δέ, τὸ υὲν λογικόν, ἰσον παρ ἀμφοτέροις χαὶ ὅμοιον, τὸ δέ Ξ 

' 

᾽ “ ; κ Ἷ 3» ͵ ΄« “ω ᾽ 

ἐν ζυγοῖς τρυτάνης ἡ ἐσ πλαστιγξ βχρυτέρα τῆς σοἧς, ἐπειδ 

λόγιον παρ᾿ ἑκατέρῳ μέν, ἀλλ οὐ χατ᾽ ἴσην υοῦραν, ἀλλ᾽ ὥς περ 
ῖ 

ΐ 

χαὶ αὐτὸς ἄνθεσι λό όγου σεμνύνῃ χαὶ ζηλοῖ: τὴν ὥραν τῶν λέ- 

ξεων, ἣν μὴ ἀποτίχτῃης οὕτως, ἀλλὰ τοὺς ἀλλοτρίους μέν, 
’ ᾿ , ε ΡΑ " ἘΨ ΖΑ. Ἶ πο Σ ὦ 

γενναίους δὲ τόχους ὡς οἰχείους ἀσπάζῃ οὔτε οὖν αὐτὸς ἄλο- 
,») Ὦ» Νὴ Δ δ λὼ ᾿ - δ 4}. “Δ ζῶν «ἃ δ Ν -- ἃ γὸν τι χρῆμα διδοὺς: χαὶ λογιχᾶς λαμοΐνων χάριτας, ἐχτὸς τῇ 

ἀλογίας χαθίστασαι, καὶ μόνον τὸν λόγον ἐνδέδυσχι, οὔτε ὃ 
. ’ “ Α , ,ὔ 

ἐγώ, οὕτω διδοὺς χαὶ λαμοάνων ἀλογώτατος μόνον γίνομαι" 
. ν»»" ᾽ Ἄ...» , ᾿ ΓΨΌΨΕ 
ἀλλ᾿ ἔστιν αὖθις παρ ἀμφοτέροις ἀμφότερα. 

οὔ ἀρ χαὶ ἡ φύσις ἡμῶν συμπέπλαστχαι" τοῦ γὸὼρ συν- τὼ Υ Ὁ α φ 215 19. ΐ “νῷ ἐν Υ̓ δι 

τεθέντο: χαθ᾽ ἡμᾶς χράματος, τὸ μέν τι λόγο: ἐστί, τὸ δέ, 
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ἀλογία, χαὶ πλείω τοῦ λόγου τὰ ἄλογα" ἐχεῖ μὲν γὰρ διάνοιζ 

μόνον χαθ᾽ ἣν οὐσιούμεθχ, ὁ γὰρ νοῦς ἑτέρας μιερ οίδος, ἐνταῦθα 

δὲ αἴσθησις, χαὶ φαντασία, καὶ τῆς δόξης τὸ πλέον. ᾿Απὸ γοῦν 

τοιούτων δυνάμεων λογιχῶν χαὶ ἀλόγων χεχράμεθα, χαὶ τῶν 

ἄντων ἡμῶν οὐδεὶς οὔτε λογιχώτατος μόνον, οὔτε ἀλογώτα- 
τὰ κ -- , ἽΕΙ ὙΣ , ἢ ὑπ 6 Ψ ΡΨ Ε 

τος δεῖ γὰρ τῷ λόγῳ ὥς περ δεσπότῃ καὶ βασιλεῖ ὑπηρεσίας 

τῆς χείρονος, ἐφ ἧς ὀχήσεται καὶ ἱππάσεται" χαὶ αὐτίχα γοῦν 
ε 

διχχονεῖται τούτῳ τὰ αἰσθητήρια, ἡ χοινὴ αἴσθησις, ὁ τύπος 

τῶν αἰσθητῶν, ἡ τοὺς λόγους τούτων ἔχουσα δόξα, ἡ τῶν ἐχτὸς 

Ξξις, ὁ Ὑεννχῖος χαὶ στρατιώτης θυμός, ἡ ἐπιθυμία, τὰ λοιπὰ οξς!ς, ο γΞ αἵ ΓῚ ““.- ὶ ν ΤΞ Ἐν ἢ ξ Ψ μ. ) νων 

Ξε ’ 5» ἜΑ ἐς « 5 Α δ», Α ς ᾽  ῷ Ἄ 

τῶν δυνάμεων ἐνεργήματα" καὶ οὔτε κατιὼν ὁ λόγος μέχρι 

τῆς ὕχης αὐτῆς εἰ: ἀλογίαν ἀμείοεται, οὔτε τὸ ἄλογον τῷ 

λόγῳ κοσμούμενον εἰς οὐσίαν λογικὴν μεταπίπτει, ἀλλ᾽ ὥς περ 
“ , ᾿ ΡΗ , : Ὑς » 
ἕππος τιθασσευόμενος καὶ χρυσοῖς φαλαροὶς χαλλωπιζόμινος, οὐκ 

εἰς χρείττω ὕπαρξιν υετατίθεται, οὔτε μὴν εἰς τὴν χείρω ὁ ἐπο- 
“ 

ούμενος τούτῳ ὀλισθαίνων τῆς ἕδρας καὶ συμπατούμενος, οὕτως 
Ξὶ 5 

οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν ἄλογον, λόγος ἀχριοὴς γένοιτ᾽ ἄν ποτε, οὔθ᾽ ὁ 

λόγος τῆς πρώτης ἐχσταΐη ὑπάρξεως χαὶ τοῦ φυσιχοῦ ἀξιώματος. ϑ ᾿ ἣ 5 ἣ Ξ 

Τί ποτ᾽ οὖν ταῦτα συνηγήοχα; ἕν᾽ ἐνδείξωμαί σοι ὅτι οὔτ᾽ αὐ- 

τὸς τὸν ἐμὸν οἰχειούμενος λόγον, τῆς ἀντιχειμένης στερηθήσῃ 
7 ὦ ΟΣ αχ στερήσεως, οὔτ᾽ ἐγὼ ἀντιλαμοάνων τὸ ἄλογον, κενός ποτε γε- 

- πιῆ ᾿ 

νοίμην τῆς ἕξεως" Δεῖ δὲ ἀμφοτέροις θατέρου μέρους " ἐμοὶ μέν, 
μ - ,ὔ " ἍἋ ἃ ᾿ δι ,ὔ ὧν δὴ δ ΡΒ 

τῷ λογίῳ εἴποι τις ἂν ἰσὼς χαὶ φιλοσοφῶ, τῆς υὑπερειδουσὴς 

Ἁ -» νά 

ἤγρῳ εὐλρυμόν χαὶ σοὶ τῷ ἥττονχ τὴν λογιότητα ἔχοντι, 
τῇ : πὴ" ᾿ ὙΜ “ἢ “Ὁ , κ 

ς λογικωτέρας ὑπάρξε βως" ὡς περ γᾶρ ὃ καθ ἡμᾶς λόγος το 

λσιετο ἔχει πῆς. λογιχῆς ἐργασίας, τῶν ἀλόγων δυνάμεων 
ΠΣ . τω -- ; . » 

ἡρετουσῶν αὐτῷ τὰ σωματιχά, οὕτω δὴ χἀμοὶ δεῖ νοξοδς 
“ἊΨ ἐξε ῖ Ἢ «δ 7 Ψ δ) νὰ φορτίδος ἑλίσσοντι σωματικωτέραν ὑπηρεσίαν, ἕνα δὴ ἀμετά- 

Ν ᾿ ΓΕ ᾿ς ὙΡῚ ΝΡ ἢ τ Ρ 7 ΜΝ 

στροφος πρὸς τὰ τῆδε εἴην. Καὶ ὥς περ χαλιναγωγούμενον τῷ 

λόγῳ τὸ ἄλογον τιθχσσεύεται, οὕτω δὴ χαὶ τῇ σῇ φύσει γεν- 

νχίᾳ τυγχ νούσῃ, δεῖ τοῦ λογικοῦ χαλινοῦ, οὐχ ὅτι μὴ χαὶ 
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λόγον ἔχεις τὸν ἐν τῇ φύσει, ἔχεις γὰρ τοῦτον ὡς ἀληθῶς ὡς 

πολλῶν γε χαλλίονα, ἀλλὰ χαὶ ὁ διὰ τῶν ὥτων εἰσρέων τῇ 

ψυχῇ λόγος συνεργὸς τῷ τῆς φύσεως γίνεται, καὶ μάλα γε λυ- 
" σιτελεῖ τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν τοῦ βελτίονος, καὶ πολλοί γε 

μάλιστα τούτῳ πρὸς τὰ χρείττω μετήχθησαν, ἢ τῷ φυσιχῷ. 

Ο᾽ μὲν γὰρ βλοσυρός τις δοχεῖ εἶναι, χαὶ οὐχ ἀφίησι κάλλη, 

οὐδὲ ἀχτινοθολεῖ χάριτας, ἀλλ᾽ ἔστι δυσπαραδεκτός τε χαὶ δυσοι- 
ε 

ὦνιστος ὁ δέ, ὥς περ ἄνθο: ἐστὶν ὥρας ἐαρινῆς, χαὶ ὑ καλὸ ται 

τὸν ἀχροατήν, εἰχότως ἑλκόμενον τῷ θελχτηρίῳ τῆς χάριτο 

Εἰ δὲ πολλοὶ πρὸς τὴν ἠχῶ τοῦ λόγου χωφεύουσιν, ἀλλά 
ε ᾽ὔ ᾿] με - ᾿ 

σοί γε πρὸς ταύτην τὰ ὠτὰ ἀνεῴγχσι καὶ ἑστήχασι, καὶ οὐδέν 
---. 

.-" ντων οὕτως ἡδύνει ὡς λέξις χαρίεσσα καὶ συνθήχη Ω [0] Ἶ Θ᾽ -- 5] ΓΟ 

, 

λόγου ἐμμελεστάτην ἁρμονίαν κληρωσαμένη. Τοπάζω δέ σου 

τὴν φύσιν ἔγωγΞς λίαν φιλόσοφον, ἀτυχήσασαν ἁ ἣν ἐχχ Π φ Γ] ξγ γξ φ': 2 Υ̓ ν 4} αν ἀγὼ γὴ Φ ἡ. (Χ- 

λουμένην τὸν ἀποχείμενον ἐν τῇ Ψυχῇ τοῦ λόγου πυρσόν, εἶτα 
Ἵ ἢ 

δὴ θαυμάζω, πῶς δὴ οὔ; πυνθάνῃ μου πονῇ πολλῶν ὄντων ἀλό- 
φ ᾽ ε “ : » 

γῶν, ὧν πλήρης καὶ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἐξαίρετον τὴν 
" , ᾿ Α Φ αἷ «ὦ » ᾿ ὃ " 

χλῆσιν ταύτην ἀπεχληρώσατο τὰ πὺρ ἡμῖν ἄλογα; ιχτὶ υὴ 
᾽ὔ ᾿ ’ κ᾿ 

καὶ τοὺς λέοντας προηγουμένως ἀλόγους φαμέν; | μὴ τὰ χήτη, 
Ἁ 5 .] 

ἢ τοὺς ἀετοὺς, μὴ ἄλλό τι τῶ, παρὰ τ λογικὰ ζ ζώων; ᾿Αλ- 
: 

; Ἂν ὦ . ι ᾽ 

λ' ἐγὼ φθάνω σου τὴν ἐρώτησιν, διδοὺς τὴν ἀπόχρισιν" ὅτι, ὦ 

βέλτιστε, λόγον ἔχε: τοῦτο δὲ τὸ ἄλογον πρὸς τὸ παο ἡμῖν 

τῆς φύσεως ἄλογον, φημὶ δὴ τὴν χοινὴν αἴσθησιν, τὴν φαντα- 
»- κ ’ Α .» ᾿ ᾽ ,ὔ χὰ 

στιχὴν δύναμιν, τὴν δοξχστιχὴν οὐσίαν, αἷς πρῶτον δυνάμεσιν 

ἕ -- Ὁ πτι ἀσπσλ" , - ΄ ᾿ δᾳ ΄- τίλλε - 0 
Π. Ἢ ΜεΣῪ πο οῦμϑξνος {9) γος, ΜΛΔᾳὁαιι ταῦτελλξι ταύτας χαὶ ϑυ- 

συνομένας ἀναχρούει τῷ λογισμῷ" ὥς περ γοῦν ἡ χαθ᾽ ἡμᾶ: 
ἔ 

-. ἕω Ἶ ᾽ »" " ι Π 

διάνοιζ, λογιχωτάτη τις οὐσχ, ὡς ἄλογον ἄγει τὴν θυμιχὴν 

᾿ Ἥ ΑΕ ΎΒΨ, ΎΈΥ. δε λ Ἔνι - ΟῚ ΤΈΡΑΣ γϑνναιότητα χαὶ πίῆν, πῆς πιθυμίας ἰσχὺν οἷς ἐπισυμοέοηχεν, 
Ψ " 

͵ ᾿ ᾿ 9 ῳ Ὧν Ὁ " 

οὕτω δὴ δεύτερόν ἐστι ἄλογο; τὸ παρ ἡμῖν χαὶ ἐχτὸς ἄλογον 
"Ὁ ρρα, ε - “ ’ὔ 

τῆς: ὅλης ἡμῶν συγχράτου φύσεως. 

Ὃ γοῦν πρώτως χαλινχγωγοῦμιεν χαὶ ἀνχσειράζομεν, τῷ χα- 
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λινῷ ἀναστέλλοντες χαὶ τὸ ἔλφυτον αὐτοῦ θράσος συστέλλοντες, 

ποῦτο δὴ πρώτως ὀνομάζομεν ἄλογον" οὐ γὰρ λέουσιν ἐπο- 

χούμεθα, οὐδὲ κήτεσιν ἐπικαθήμεθα ὥς περ οἱ Τρίτωνες, οὐδὲ 

παρδάλεις ἑαυτοῖς ὑποζεύγνυμεν, ἵγα ἐποχούμενον τούτοις χατὰ 

μίμησιν τῆς ἐν ἡμῖν φύσεως ἰδιχίτερον ἄλογα ταῦτα προσαγο- 

ρεύοιμεν" ἀλλὰ τοῖς ἵπποις υόνον τὴν ὀνομασίαν ταύτην ὃδι- 

δόαμεν. Καὶ κοινὴ μὲν ἄλογα ξύμπαντα, οὐδένα γὰρ λόγον 

ἔχει τὸν φυσικόν, οὐδέ τι τούτων ἀναμιμνήσκεται, ἣ συλλογί- 

ζεται, οὐδὲ ζητεῖται τοῦ ἀφανοῦς τὴν οὐσίαν, οὐδὲ θηρᾶται 

ὃ χεχρυμμένον δι ἀποδείξεως, οὐδὲ ψυχὴν ἔχει τὴν λογικήν, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ φύσεως ἄγεται, καὶ θυμοῖς ἀγριχίνεται, καὶ ἐπιθυμίαις 

λολάττεται, καὶ μέχρις ὀνομάτων ἡμῖν ἐπιχοινωνεῖ" τὸ δέ γε 

νομαζόμιενον ἄλογον, ὥς περ ἐπαναδιπλοῦται τὴν -νὉ Ὡ - δὲ «ι.-. «] Ο᾽) 
σὰς Ὁ} 

[ΦἹ «τ Ι͂ῳ" 

4 

τοῦ χοινοῦ προσηγορίαν, ἀλλ᾽ ἄλογόν ἐστιν ἡμῖν ὡς ὑποπίπτον 
“᾿ ΕΠ ἢ φψ- ,ὔὕ ι ἐπ ἢ ᾿] ε τ 3 ,ὔ ΄. ι ὃ 

ταῖς ἡμετέραις χεροί, καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀγόμενόν τε καὶ εὐθη- 

γούμενον. 
εὐ Ω 9. οἵ Ξ᾿ » , » “εκ 2 δὸς 51 Ὁ ΓΞ εξ ᾽ ε ; 
Αρ᾿ οὐχὶ μυρίων ἀλόγων ἀντάξιος ἡ ἐπιστολή, ἀδελφὲ φίλ- 

τατε; ἀλλ ἡμεῖς ἑνὸς ταύτην ἀνταλλαττόμεθα, ἔστω δὲ τοῦτο 

υήτ' ὄνος, μήθ᾽ ἵππος ἄρρην, ἀλλ᾽ ὥςπερ ὁ παρὰ τοῖς ἰατροῖς 

ἡμιτριταῖος σύνθετός ἐστιν ἐξ ἀφημερινοῦ “συνεχοῦς τριταίου 

διαλείποντος, οὕτω δὴ καὶ τοῦτο ἡμίονος εἴη, μήτε λειπόσαρχος 

τὴν ὀσφύν, μήτε πίων χαὶ χαταπίμελος" καὶ περὶ μὲν τῆς χρόας 

οὐ διαφέρομαι, εἰ δὲ ἡμερωτέρα εἴη καὶ οὐ πάνυ γε διασείουσα, 
“ - 5. ὑμ « δεῖ ων ἷ, Ὡ,. ΝΆ , -ἕδ 

τοῦτο χρεῖττον εὐχῆς, ὡς ἐμέ γε πολλαί γε τῆς ἀστράθης ἐξε- 

σεισαν καὶ συμπεπατήχασι, κἂν εἰ μετρίων ἐτῶν εἴη, μὴ μέντοι 

πολλῶν, οὐδὲ τοῦτό μοι ἀλυσιτελές, ἧττον γὰρ οὕτως ἕξει τὸ 
») “᾿ ᾽ Α ᾿ Ξ ᾿ ἐὰν Ἂν ΟΥ ἘΡΝ »ᾳς , Β΄ " 

ἄλογον. ᾿Εγὼ γὰρ μετρίως ἄλογον ὑποτάξαι δύναμαι ταῖς χερ 
᾽ὕ Μ , Νκ , ,ὔ » ,ὔ - - 

σίν, ἀλογώτατον δὲ χαὶ θρασύτατον οὔ μοι δύναμις τῷ χαλινῷ 

ἀντισπᾶν. 
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Ἂ ὦ. Πρὸς τὸν βεστάρχην χαὶ χριτὴν Μαχεδονίας 

τὸν Χασάνην. 

Οὐχ οἶδα, πότερον ὠνοῦμαι τὰς παρ ὑμῶν χάριτας, ἢ πιπρά- 

σχω τοὺς λόγους; ὅτι μὲν γὰρ ἀλλαχτικῆς ἐστιν εἶδος τὸ 

καθ᾽ ἡμᾶς πρᾶγμα, τῶν ὁμολογουμένων ἐστίν - ὑμεῖς μὲν γὰρ 

λόγους παρ᾽ ἐμοῦ, πράγματα δ᾽ ἐγὼ παρ᾽ ὑμῶν ἐμπορεύομαι" 

ἀλλ ἀγνοῶ, πότερον ὠνοῦμαι, ἢ πωλῶ, ἢ μές . ἀλλὰ τὸ 

ὅλον ἀντάμειψις. Καὶ πάλιν ἀμφισοητῶ, τίς ὁ τὰ πλείω διδούς, 

τίς μὲν χάλχειχ χρυσείων, τίς δὲ χρύσειχ χαλχείων ἀλλάττε- 

ται; Σὺ μὲν ἴσως ἐρεῖς ὅτι σᾶ τὰ γρυσᾷ, ἐγὼ δὲ ἀμφισθη- 

τήσω, μᾶλλον δὲ ὁ ἁπλοῦν τι εἰπὼν τοῖς ὅλοις αἷρ 

μηδέν τι τῷ λόγῳ ἀντισταθμᾶται, πόσης ἂν εἶεν ὁλχῆς αἱ 

ο παρ᾽ ἡμῶν χάριτες; πλὴν ἀλλὰ νικᾶτε τῷ ῥήματι" τὸ γὰ 

λαμπροτάτη τῶ». ὡς σοὶ ΩΝ τὸ ἐμόν. ᾿Αλλ οὐχ ὃ 
.] ; , 

"ἢ χρυσοῦν, τοῦτο χαλκοῦν" οὔτε γὰρ ἀντίθετα τὰ ὀνόματα, 

οὔτε εἴ τις συγχωροίη, ἄτερ μεσότητος" ὥς τε οὐχ ἐξ ἀνάγχης 

ὃ λόγος χαλκοῦς, ἀλλ ἴσως χρυσοῦ τιμιώτ ερος᾿ καὶ πάλιν αὐτὸς 

τῷ λόγῳ χρατῶ, ἣν δὲ βούλῃ καὶ αὖθις τὸ σόν. ᾿Ερεῖς γὰρ ὡς 

τὰ τῶν παρ ἡμῖν κάλλιστα ἢ χρυσᾶ, ἢ εἰχασμένα χρυτῷ᾽ 

χρυσοειδῆ μὲν αὐτὰ χαὶ ἡλιώδη ὥςτε χαὶ τὸν λόγον, ἢ χρυ- 

σοῦν φήσομεν ἢ χρυσοειδῆ " ἀλλὰ χρυσὸς μὲν ἄντικρυς οὐδα- 

υῶς, χρυσοε!δὴς ἄρχ" ὃ δὲ χρυσῷ ἀπείκασται, τοῦτο χρυσοῦ 
Ε " [72 “« φνἤ “.ὖ δ - Ἧτις 

ἔλαττον ὡς οὕτω τῶν παρ ἐμοῦ τὰ παρὰ σοῦ χρείττονχ. 
- - 

᾿Αλλ ἄχουσον ὦ λογιώτατέ μοι τῶν ὁμιλητῶν " ὁ γὸρ περισσὸς 

οὕτως χρυσός, φόρος, καὶ τέλος, καὶ λειτουρ ἐγία, χαὶ ὄφλημα, 

χαὶ τὰλλχ τῶν ἀτιμοτάτων χατονομάζεται, ὁ δὲ } λόγος, νοῦ 

μὲν γέννην υᾳ φῶς δὲ νοήματος, λογιχῆς δὲ »"ἦμβ [ως 
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᾿Αλλ οὕτω μὲν ταῦτα " τῷ δέ γε φορολόγῳ τούτῳ, πατρίς 

μὲν ὁ Εὔξεινος πόντος, οἶκος δὲ βαθύς, καὶ πλοῦτος πολύς, 

ἀυφιέννυται δὲ πτωχικῶς οὐχ οἶδ᾽ ὅ,τι βουλόμενος" δέον γὰρ φγ- 

"ὕ δ ἐγ 

ἄλλως, ὁ δέ, τῶν πατρῴων ἐθῶν οὐκ ἀφίσταται ἔστι δ᾽ οὕτω 

φιλόπατρις, ὥς τε αὐτοῦ τε βούλεσθαι καὶ χατοιχεῖν χαὶ φορο- 
Χ ἐν 5. "ὦ τ . ΡΝ ἢ ἢ ἰῇ , 

λογεῖν. Εἰ μὲν οὖν αὐτῷ ταῦτα οὕτω συμοχίη, δεξιωτέραν 

εὑρήσει τὴν τύχην᾽ εἰ δ᾽ ἄλλως, ἀλλ ἡμῖν τὸ χρέος ἀπώφληται᾽" 
“Ὁ, δ 

ἐγώ τε γὰρ ἡ ἠξίωχα, καὶ σὺ προτεθύμησαι. 
᾿ ς Ἁ . 

᾿Αλλ ἐ ιΞαψάμην ὡς χαὶ πολλὰ ἀπεσταλχότα χαὶ τὸν φιλό- 
, 

σοφὸν ἀγνοησανσα, ἀλλ ἐμεμψάμην; μὴ οὕτω μανείην" ἐπή- 
« 

νεσχ μὲν οὖν ὡς καὶ φίλτατον τοσούτοις δεξιωσάμενον, καὶ ὡς 

ἀπηντηκύτα κατὰ λόγον πρὸς ἄμφω, πρὸς μὲν τὸν φιλόσοφον 
ὡς , μ ᾿ ᾿ ,ὔ - , 5» - δι 

τῇ ποιότητι, πρὸς δὲ τὸν πρόεδρον τῇ ποσότητι, ἀμφοῖν δὲ 
κ᾿ ΦΥῪΝ 5 3.) Ἂν Ὡ- ᾽ 

πρὸς τὸν ποθούμενον. ᾿Αξιῶ οὖν καὶ αὐτός, μὴ μεμφθῆναι, εἰ 

119, Τῷ μητροπολίτη Εὐχαΐτων. 

᾿Εδεξάμην τοῦ παρόντος γέροντος τὴν παράκλησιν, πάντων 

ἐμοὶ ἀνδρῶν λογιώτατε καὶ ἀρχι ἐρέων ἁγιώτατε, οὐχ ὡς αὑτῷ 

τι συμοχλούμενος, ἀξιῶν σε περὶ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἀφορμὴν εἰλη- 

φὼς τοῦ ἀποστεῖλχι πρὸς σέ’ ὁ μὲν γὰρ αἰτούμενος τῆς σῆς 

εὐμενείας τυχεῖν, τεύξεται πάντως, τῆς τε ἡμετέρας αὐτὸ 

τοῦτο χατορθούσης βουλήσεως, χαὶ τῆς σὴς ὑπερχάλου χαὶ ἀγα- 
, 

θῆς βραθευούσης φύσξως᾽ τί γὰρ δεῖ πρὸς σὲ περί τινος ἀξιοῦντα 
« ο 5. "5 

πολλοὺς περὶ τῶν αὐτῶν ποιεῖσθχι λόγους, ἀλλὰ μὴ ἅπαξ ἐν- 

ὉΡΡΝ μενον τὸ πᾶν δοχεῖν ἔχειν ἀπηρτισμένον ; 

δδγΣ μὲν οὖν ἕξει ὃ δὴ χαὶ βεθούληται ἐγὼ δέ σοι τοσοῦ- 

τὸν ἐρῶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ σοῦ" σὺ μὲν δυστυχεῖς, ἀλλὰ χαὶ 

εὐτυχεῖ:, ἐγὼ δὲ εὐτυχῶ, ἀλλὰ χαὶ δυστυχῶ " ἔστι δὲ ὁ λόγος ἃ 

χρισμῷ μὲν ἐοικώς, οὐδαμ δὲ λοξός" δυστυχῶν γὰρ αὐτὸς 
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ὩΣ ᾿ ““-- ΄ . Η “ β ῥ -,κ5:ῦ» “ἡ Ὡ» τῶν ὧν ἴσμεν ὑπεροριὰν χαὶι περιφοονήσιν, ξΞυτυχεξις ΓῺΝ τῆς 

λαχούσης σε προ οεδρίαν τε ἅμα χαὶ προσεδρείαν" εὐτυχῶν ὃ ἐγὼ 
-Ὁ- Ὁ Α τὸ τὴν ἐνεγχοῦσαν ἔχειν, ἀτυχῶ τὸ ἐν τῇ πατρίδι, χχτὰ τὸν 

ν 

ἡμέτερον λόγον τὴν ἀτιμίαν ὑφίστασθαι. 

114. Τῷ γενιχῷ, τῷ ἀνεψιῷ τοῦ πατριάρχου. 
͵ 

Εἶτα βούλει με χρείττονα εἶναι τοῦ Πυθίου θεοῦ, ἢ ἼΑμμωνος, 
Υ Ε “ἃ -“-ὔ ἶν 

ἢ ᾿Αμφιΐρεω, ἢ τῶν ὅσοι ἀπ αὐτομάτου ἀνέπνευσαν τοὺς χρη- 

σμούς; καὶ μὴν ἐχεῖνοι ἀξύνετα τοῖς πολλοῖς ἔδοξαν φθέγγε- 

σθαι, καὶ Λοξίας ἐχεῖθεν ὁ Πυθοῖ χρησμῳδὸς ἔφησέ τις φιλόσοφος͵ 

δὲ υ ἢ αὐτὸς χατειλήφεις τὸ ἐμὸν μάντευμα, κοινόν σο! πρὸς 
Α ᾽ : , , ᾿ , ᾿ ’, ι . Ψῳω ᾿ 
ὺς ᾿Αθηναίους γέγονε τὸ ἀτύχημα, χἀχείνοις γὰρ τὸ ξύλινον τὴ ΦΘ 

αἴα, αν εὶ ΔΑ Δ ὃ 7, ᾽ Ρ, Ἐ ξὸ ἢ ΤᾺ 

τεῖχος πρὸς ὃ φέρει τὴν διάνοιαν ἀμφισοητήσιμον ἔδοξε" ναρ- 

θηχοφόροι γὰρ πολλοί, φίλτατε, βάχχοι δέ τοι ἜΒΗ χαὶ 
ι . δ 

ἄφηονος μὲν ἡ νευρίς, καὶ πολὺς ὃ κιττός, συγχορυῦ οαντιῶσ! δὲ 

ὅσοι τὸ φρονεῖν ἐπὶ τὸ χρεῖττον ἠλλάξαντο. 

Τί δὲ ἢ καταιτιᾷ χαὶ τὸν Πλάτωνα; ἐκεῖνος γὰρ τὴν τῆς 

ψυῶς οὐσίαν ἑομιηνεῦσαι βουλόμενος, διτρείχς τινὰς τῷ λόγῳ “ἧς ηνεῦσ βένος; τοὐφρβενας οὐδ ὰ 
ψ “, 

ἔπ ἀνέπλασς, χαὶ ἵππους τινὰς ὥ; περ ἐπὶ σχηνῆς δραματουργῆσαι 
“-“ 

οὐχ ὥχνησε: τῶν δὲ ἵππων, ὁ μὲν αὐτῶν, ἑ ἑτερόγναθός τε χαὶ 
" 

λασιόχωφος, χαὶ οὐ πάνυ θχρρῶν τὴν ἄνοδον, ὁ δέ, μξετεωρί ίζων 

τὸν ἀνχαθάτην χαὶ ὑψοῦ μάλα φερόμενος " χχὶ Φαῖδρος ὁ χαλὸς 
: 

, ἊΝ ἐδ ἐ , “- Δ ΨΥ "λλ ον, ΔΝ ον ὦ λό 
οὐκ ἐδυσχέρχινε τὴν ἐξήγησιν, ἀλλ ἐδέχετο πράως τὸν λόγον, 

᾿ ᾿ ε , "» 5» ρθε , ν «Ἷ» “" 5 " 
χαὶ τὰ: ὁμοιώσεις ταῖς ἀληθείαις προσείχαζε. Τοιοῦτον γὰρ τὸ 

φιλόσοφον γρῆ"α, ἢ ἐχέμυθον πάντη καὶ μυστηριῶδες, ἢ συμ- 

βολιχὸν καὶ ὑπὸ φαύλοις παρχπετάσμασί τε χαὶ σχήμασι τὰ 

τῆς σοφίας χρύπτον ἀπόρρητα. Διὰ ταῦτα τοῖς ἀρχαίοις φιλο- 

σόφοις ΒΝ πατέρες, καὶ δυνάμεις, καὶ νοῖ, τριαδικαί τε 
Ὡ ΔΕΣ ἀλσζολα ᾿ Ι ΜΞ , ΨΎΨΗ" ἢ 

ἴύγγες, καὶ τελετάρχαι καὶ χοσμαγοὶ τῷ λόγῳ παρελαμθάνοντο. 
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3 ᾽ 4 Νι “ π , ἣ Ξ ἜΣ ἀπὸ . ι 2 

Αὐἰριστοτέλης ὃὲ ἄρα παρηνόμησεν ἐς τὴν ἐπιστήμην, καὶ τῶν 

ἍΡΝ ἀφέμενος, προὐστήσατο τὴν ἀσάφειαν. 
: δὲ “ ᾿ ἵν ἀν “" χθ᾽ ΡΤ ἊΝ “ἢ δια ον » Ἂ 

ὲ οἵχ καὶ ἡ καθ᾿ ἡμᾶς φιλοσοφία ἐστίν, εἴτε τὴν 
ὲ 

᾿ 9 Π 

“ 

ν εἴποι τις, εἴτε τὴν παντελῶ: ἡμετέραν; ἐχεῖ μὲν 

᾿Ξ 

᾿ ἘΡΠν τι »δΡ ὦ ᾿ ΠΡ ῃ ἣ δι ῃ 
ἢ κφν ομιηνίαι χαὶ σάοοχτα, καὶ ὁ ἑπτὰ ἀριθμὸς πληθυνόμενος, 

σποδός τε δαμάλεως χαὶ πολὺ τοῦ αἵματος τὴ βάσει τοῦ θυσια- 
" , 7 ; 9 - ι 7ὔ 

στηρίου ἐπιχεόμενον, χίμαρός τὲ ἀποπομπαῖος καὶ θυόμενος 
Ν Ξ 

ἅτερος, χίδαρίς τε χαὶ ταινίχ χαὶ δήλωσις, χαὶ τάλλαχ ὅσχ τὸν 

ἱερέα χοσμοῦσιν " ἐνταῦθά τε λουτρά; καὶ καινὰ θύματα, προσα- 
« 

γωγαί τε χατὰ λόγον χαὶ ταχτοὶ πρόοδοι᾽ αι δὲ τῶν ἀοράτων 

εἰχόνες, ἀλλὰ τούτων οἷα τὰ σόμθολα; μίτρα, καὶ σφαῖρα, χαὶ 
- 
ε 

ὡσις. Εἰ 
ε "πὴ » Ἅ 27 δ ψ'ϑ “- Ὁ 

ῦ τα ἑτεροδοξεῖν αὐτὸς ἔμελλον χαὶ ἐναντιοῦσθαι τοῖς 

ὑποδείγμασι, καὶ ταῖς Ερμογενείαις τέχναις ὑπάγεσθαι; 

Σὺ μὲν οὖν ἴσως φιλοσοφίαν ἐπίστασαι καὶ ῥητοριχήν, τὸ 
-“᾿ 
.} 

δ᾽ ἐξ ἀυφοῖν σύνθετον ἀγνοεῖς ἔστι δὲ ὦ λῷστε, καὶ φιλοσο- -- 
φ46-- ῥητορική, καὶ ῥητορεία φιλόσοφος, θάτερον δὲ μέρος πολι- 

τιχόν φασιν οἱ πολλοί. Καὶ πάλαι μὲν οὕτως εἶχεν ἡ υἱίξις, 

ὥς περ δὴ χαὶ τὸ βασίλειον ἱεράτευμα, χαὶ εὐδαίμονες οἱ τότε 

χαιοοί" ὄλοιντο δὲ Λυσίαι καὶ Πῶλοι χαὶ Καλλιχλεῖς  ἐχεῖθεν 
: 

7 “ ὦ Ν 

γὰρ διῳχίσθη τὰ γένη τῶν λόγων, χαὶ τὸ μέν, περὶ νοῦν, τὸ 

δέ, περὶ γλῶτταν εὐδοχιμεῖ, ᾿Εγὼ δὲ οὐχ οἶδα μὲν ὅς τίς εἰμι, 

εἴτε φιλόσοφος, εἴτέ τι ἄλλο ζῶον ἴσως Τυφῶνος πολυπλοχώ- 

τερον, ἐργάζομαι δὲ οὐ τὴν πάνδημον ῥητορικήν, οὐδὲ τὴν 

θεατρικὴν καὶ ἀκόλαστον, μὴ δὲ γὰρ ἐξορχησαίμιην ποτὲ ταύτῃ 

τὰ τῆς φιλοτοφίας ἀπόρρητα, ἀλλὰ τὴν οἰχουρόν τε καὶ σώφρονα, 

ἥ τις, ἐπειδάν τι λάθῃ παρὰ τοῦ νοῦ, καταστέλλει τοῦτο πῶς 

ἂν εἴποις, κοσαίως ταῖς λέξεσι, τὰς μὲν προκαταστάσεις χαὶ 

προδιοικήσεις τοῦ λόγου; ἰδέας χαλοῦσα, τὴν ἔκθεσιν δὲ δη- 
4 ,ὔ 

μιούργημα, καὶ ὃ υὴἢ θαρρεῖ, ὑποχαῆνς 

᾿Αλλ ὁρᾷς ὅπως μοι πέπεξιχας ἀνχπετᾶσχί σοι τὸ καταπέτα- 
Ἄν» 

“Ὁ -ὔ σα χαὶ κοινωνῆσχι τῆ: τελετῆς; ἀλλὰ μήπω τοῦτο, ἕνα σε 
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υᾶλλον μυωπισὼ πρὸς τὸ ποθού θμδνον ἐπιχεχαλύφθω γὰρ χαὶ 
ΜΝ ς , [4 Α ᾿ . 5» ο » 

αὖθις ὁ πόθος, ἕνα μὴ χαὶ ἡ ἐλπὶς οἴχηται" οὐδὲ οἱ μάντεις 
Α Ὁ. , πω 8 » ἮΝ δ νφ »" ὄν ε 

τοὺς χρησμοὺς ἑρμηνεύουσιν, οὐδὲ τὸ μέτρον τῶν σφχιρῶν οἱ 

φωστῆρες" οὐχ ὁρᾷς καὶ τὸ πρῶτον αἰθέριον σῶμα κύκλος ἐστί, 

τί δηλοῦντος τοῦ σχήματος; ἵνα μένῃ ὁ τοῦ παντὸς λύγος τοῖς 

πολλοῖς ἀνεχφοίτητος. ᾿Απολλοφάνης δὲ ὁ φιλόσοφος ἐς Αμμω- 

νος γεγονώς, χατὰ γῆς ἔδυ, ἵν᾽ εὕρῃ ὁποῖον τὸ τοῦ Σωχράτους 

τεῳ σοὶ δ᾽ οὐδέν τι τοιοῦτον πέπραχται" ἀλλ οὔπω τοι 

ἃ προσχήνιχ, οὐδὲ δασὶ καὶ θείῳ τῶν χαθαρσίων τετύχηχας᾽ 

εἶτα τοὺς τῆς σελήνης ἀναμετρεῖς φωτισμούς ; ᾿Αγνεύθητι πρό- 
Ε 

ς ᾽ ᾿ Φ δ τερον, εἶτα μυήθυγτι, περιρραντίσθητι, καὶ οὕτως ἐντὸς τοῦ ἀδύ- 
“- 

του γενοῦ. Τί δέ σοι χαὶ ἡ λεγομένη περίοδος, χαὶ τὸ πολυ- 
δὲς μ᾿ “ἢ Ἵ , ΠῚ « ᾿ ὧϑλ " . Ἃ “ ᾽ »-- ἣ Ξ 0 «κ᾽ »᾽. ᾿ » ειδὲς τῶν σχημάτων, χαὶ τὸ χυχλιχὸν τοῦ ἐνθυμήματος; ὀρ- 

χήματα ταῦτα χαὶ ὑπερορχήμχτα, ἐπὶ πανδήμου ὀρχήστρας 
5» 

δειχνύμενα᾽ ἀσπούδαστα πάντα χαὶ παίγνια, καὶ γλώττης τρυ- 

φώσης χλιδαί. 

Καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοσοῦτον, ὃν δὲ εἰργασάμιην λόγον, εἰ .λ 
ἱ 
“ μέν τι καινὸν ἔχει καὶ τῷ ὄντι φιλόσοφον, ἀθέχτον τοῦτο τοῖς 

πολλοῖς ἐφυλάξατο, ὃ δὲ προθάλλεται σχῆμα, χατάλληλόν ἐστι 
“Ὁ " ὃς Η ᾽ ΑΌΨΦΝ Ω : Α -- ον ᾿ὰ ", Ἵν. 

τοῖς ἀχουσομένοις " εἰ δέπου χαὶ γλαφυρὰν ποιεῖται διήγησιν, φ. 230“. 

χχὶ διανοίας ἅπτεται μείζονος, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο υξτρίως παρα- 

νομεῖ᾽ εἰ δέ τίς ἐστι ἡ κρὶ τοῖς μονασταῖς χριτικὴ ἀχοὴ χαὶ 

ἐλλόγιμος, βούλει δὲ χαὶ αὐτός, μετεωρήσομεν τὸν λόγον εἰς 
ι 

ὅσον εἰχός" τοῦτο μὲν γὰρ ἴσως ἡμέτερον, ὃ δὲ γεγράφαμεν 

τέως, ἀλλότριον. 
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" γε" “Ὁ -" - , ΄ Χ Ζ 
115. Τῷ μοναχῷ χῦρ ᾿Ιωάννη χαὶ γεγονότι 

πατριάρχ τῷ Ξιφιλίνῳ Ν 
͵ 

᾿Εμὸς ὁ Πλάτων, ἁγιώτατε χχὶ σοφώτατε, ἐμός, ὧ γῆ, καὶ 

ἥλιε, ἕνα τι χαὶ αὐτὸς ἐπ τιτραγῳδήσω τῇ τοῦ λόγου σχηνῇ; 

Εἰ μὲν γὰρ προσονειδίζεις, ὅτι θαμά ποτε προσωμίλουν τῷ ἀνδρὶ 

ἐν τοῖς διαλόγοις αὐτοῦ, καὶ τοῦ τε χαρακτῆρος τῆς ἑρμηνείας 

ἐθαύμαζον χαὶ τὴν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἐθείχζον δύναμιν, τί μὴ 

χαὶ τοῖς μεγάλοις τοῦτο πατράσιν ἐπιρρ'πτεῖς, ἀφ ὧν ἐχεῖνοι 

τοῖς Εὐνομίοις καὶ ᾿Απολιναρίοις τὰς αἱρέσεις ἀνέτρεψαν, βάλ- 

ίχις συλλογισμῶν; Εἰ δ᾽ ὅτι τοῖς δόγμασιν ἕπομαι, 

ἢ τοῖς ἐχείνου νόμοις ἐπιστηρί ἀῶ οὐ καλῶς οἴει περὶ ἡμῶν, 

ἀδελφέ. 

᾿Εγὼ γὰρ πολλὰς μὲν φιλοσόφους βίόλους ἀνέπτυξα, πολλοῖς 

δὲ ῥητοριχοῖς λόγοις ὡμίλησα, καὶ οὔτέ με τὰ Πλάτωνος ἔλα- 

θεν, οὐ γὰρ ἂν ἀρνηθείην, οὔτε τὴν ᾿Ἀριραρρέλομς τοῦδε 

φιλοσοφίαν" οἷὸχ δὲ χαὶ ὅσα Χυγλὸδαῖοι καὶ Αἰγύ ὑπτιοι. πὲπρε 

σοτύχασι, ναὶ νὴ τὴν τιμίχν σου κεφαλήν" περὶ γάρ τοι τῶν 

ἀπορρήτων βιολίων τί δεῖ χαὶ λέγειν; ᾿Αλλὰ πάντα πρὸς τὴν 

θεόληπτον ἡμῶν συγχρίνας Γραφήν, τὴν καθαράν τε χαὶ στίλ- 

βουσαν, χαὶ τῷ ὄντι δόκιμον, ὑπόχαλκα καὶ κιόδηλείας εὗ- 

"μὸς ὁ Πλάτων! οὐ γὴρ οὸχ πῶς: ἐνέγχω τὴν τοῦ λόγου 

πόλχι μὲν τὸν θεῖον σταυρόν, νυνὶ δὲ χαὶ τὸν 
ἣΝ ὅ ,ὕὔ 

α; Δέδοιχα μὴ μᾶλλον σός, ἵνα 
Ε 7 ς οὐδεμίαν ἐκείνου δόξαν ἀνήρηχκας, 

» ι « 4 

σας, ἐπεὶ μὴ δὲ πᾶσαι φχῦλαι" οἱ γὰρ συν 
»» Ἂ ΡῚ ΨἍ. Ο᾽ 0)- ὡς «- ΝῈ 

ἅπνι 

[Ὁ] ἐξ ῳω»ῸΌ οε-- 

"δι 

ὦ ῳ, δε, Ὡ-Ἐ Ω 

ε , ι πεοὶ - ᾿ ἝΩΣ »»- . »“Σ“7΄ἦὋ᾽ρμ,» Ν - “-, πεοὶ δικαιοσύνης ΤῊΣ καὶ περὶ ἀθανατίχς ψυχῶν, ἀρχαὶ καὶ 
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- « 7 “Ὁ ΄ ͵ὔ , , ᾽ ᾽, “ 

τοῖ: ἡμετέροις τῶν ὁμοίων δογμάτων γένοντο. Οὐ τοίνυν ὥς 
᾽ » " ᾿ κ 

πέρ τινος ὀφθαλμίας ἐχεῖθεν ἔσπασχ, ἀλλὰ τὸ διχυγάζον ἴσω: 

ἀγαπήσας τοῦ νάματος, τὴν ἅλιιην ἀπεχλυσάμην. 

᾿Αλλὰ 'τοῦτον μέν σου τὸν ἀχρηοολισμὸν ἐνέγκοιμλι ἂν μ:- 
“ἀ ι 

τριώτερον, τὸ δέ, ἂν ἐμοὶ πείθῃ, καὶ τοὺς Χρυσίππους, καὶ τοὺς 
5 ᾿ , ᾿ Α ᾽ » ᾿ ᾿ . “- 
ἐμοὺς ἐρνα μα οϑια χαὶ τὰς οὐχ οὖσας γραμμάς, καὶ τἄλλα τῶν 

“ “- εν 

σῶν, ἀδαμιαντίνης ἢ ἀναισθήτου δεῖται ψυχῆς. Τί δὲ μὴ τὰ ἑξῆς 
,ὔ “ Α ᾿ “- ξ ᾽ὔ 

τοῦ λόγου προστέθειχας, ταῦτα δὴ τὰ τῆς ὁιοίας γλώττης, 

ἥσῃ βασανιστηρίων ὀργάνων, ὧν οὐδέ ποτε Ξ “Ὗ- ἊΝ» 
τι .)» οι 

“ἜΣ 
ῷ φ» ἯῊν « εἰ δὲ 

ἤχουσας »; 

» ᾿Εγὼ δὲ τοῖς πᾶσιν ἐξαπορήσσς οἷς γέγραφας, καὶ πολλοὺς 
" 

λογισμοὺς ἀνελίξας, τέλος δοδῖν θάτερον εἴχχσχ᾽ ἢ τὴν ἐμὴν 
-, 

Α 

υὴ ἐπεγνωκέναι σ᾽ ἐπιστολήν, ἢ πρὸς Εὐνόμιόν τινα γεγραφέ- 

ναι, ἢ τοὺς περὶ Κλεάνθην χαὶ Ζήνωνα, οἱ πάντα δόντες συλ- 

λογισμοῖς, οὐδὲν ἀσυλλόγιστον φήθησαν χαὶ ὑπὲρ ἀπόδειξιν. 

Πλάτων δὲ καὶ τοῦτο ἐφεῦρεν, εἰς νοῦν ἀνχαθάς, χαὶ τὸ ὑπ τὲρ 

νοῦν εἶδεν εἰς τὸ ἕν χχταπαύσας, οὗ πάντα χατηγορεῖς, ὦ μισο- ῳ 

πλάτων χαὶ μισολόγε, ἕνα μὴ λέγω μισοφιλύσοφς. 
, ᾿ “ , » 

Χρυσίππῳ δὲ ἢ τῇ νέα ἀν χαδημίᾳ, πότε με προστ [σ]Ἱ ὡο» {) .- ἷξ .»).- -«. ῳ -- 

ἑώραχας; ἄρα οὐχὶ χαὶ προτοῦ, ὅτε ἡμῖν οὐχὶ ϑυλύφῃ χτος ἡ 

σχηνή, ἀλλ ἀργυρόδετος ἢ: χρυσόσημο 

Χριστοῦ, χαὶ τοὺς τρίφωνας, περὶ ὧν πολλὰ συγχεχύφαμεν, εἶτα 

δὴ χαὶ εἰ: ἔργον τὴν γνώμην ἐξεθιθόάσχμεν, καὶ νῦν ἔνδον τῆς 

τοῦ Κυρίου χαθεστήχαμεν μάνδρας; ἀλλ οὐχὶ τῷ Χρυσίππῳ 
,ὔ , -“ “ὦ Ὁ ᾿ - κ᾿ ᾿- ; ᾿ ᾿ προτχεχολλήμεθα" θαυμάζεις ὅτι μοι: ζεῖ ἀτεχνῶς ἡ χολή, καὶ 

2 ΒΡ" ΄- ΦΝ  Ἀ ε ᾿ Ὡς - - - 3 ) ἴω, » ἌΠ Ἂν δι ἤραττει ἀχριοῶς ὁ θυμός; υή, γὰρ ἐμοὶ μόνῳ τὸ σῶμα ἄνευ 
“ν “ον ΠᾺ Α -Ῥ. τ Ξ Ξε 

τοῖ μέσου σπ ᾿άγχνου ἀφ᾽ οὗ τὸ θυμῶ)::; πνεῦμα συμπέτιλ χ- 
’ 

2 γχ 4 ΤΑ -“»».» σι σται, ὥςτε χαὶ τοιαύτην ἐνεγχεῖν ὕσρν) Νὴ τὴν ἱεράν σὴν 

» 

ἐ 
- »" » , ; ΒΩ οὐ 5 

αναις, εἴ με ταῖς ἄρηρῶ ἀτιμίγις χχτέπλυνας, Ὡνεγλκχ 

«ἢ “ν Ο - «ἢ ο ΟΡ « Η » "4 «ἢ Ν" ς- Η {»-:΄ 
το 

-΄ 
-ὦο 

.«- . 
! 
Ὁ ς- ἣν χαταφορὰν γεννχιὸτ 
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ι 

Ν , “ 

π- πραγματεύσασθαι, ἔπειτα φιλίας τῆς πρὸς Χρύσιππον γράφεσθαι, 

χαὶ οἴεσθαί με παρὰ σοὶ χαὶ φίλῳ δερὶ δικχστὴ ἀφεστηχέναι 
“ “" 3 » 

μὲν τοῦ θεοῦ, Πλάτωνι δὲ καὶ ᾿Αχαδημίᾳ προστετηχέναι, οὐχ 
ἐ 

οἶδ᾽ ὅπως τὸν ἅπαντα χρόνον ἐνέγχω!. 
, ᾽ 

Γοχυυῶν δὲ μνησθεί:, ὦ πάντων ὑπεριδὼν σύ, τί κἀχείναις 
ΒΕ ) 7 93 

΄, ν᾽ , ε Α - ᾽ 

προσετρίψω τὸ ἀνυπόστατον; ὁ γὰρ πρῶτος περὶ τούτων εἰπών, 
ι Ξ 4 ᾿ ᾿ τ 

τὰς οὐδαμοῦ κειμένας προστέθειχε φιλοσόφως ἄγαν χαὶ ὑ 

λῶς" ἄλλο τὸ μὴ εἶναι, χαὶ ἄλλο τὸ νηδαμοῦ χεῖσθχι" οὐ γὰρ 
Α 

᾽ 9.ϑ ἃ ε 7ἷ 3 Α Ἶ Ἂ Ξ 

οὐχ εἰσιν αἱ γρᾶμμα!, ἀλλὰ τὸ νοερὸν μῆχος ἴσως, κατὰ τὸν 

οἷ 

σοφὸν οὐδαμοῦ. ᾿Αλλ ἐγὼ χαὶ περὶ τῶν μὴ οὐσῶν τούτων 

ραμμῶν, χαὶ περὶ τῶν παρεωραμένων σοι συλλογισμῶν, οὐκ 

ρξυμα ταῖς περὶ τῶν κρειττόνων συνο-- 

γήοχα δόξαις" αἱ μὴ οὖσαι αὗται γραμιμιχί, μισολογώτατε σύ, 

ἀρχαὶ τῆς συμπάσης φυσιχῆς θεωρίχς εἰσί. Τὴν δέ γξ φυσιχὴν 
ἱ 7. ! ᾿ Γ τ 

, 4 ΄ }} ς ἊΝ ἈΞ ὁ ΤΣ -Ὁ ᾿ , ζει - ᾿ 

εωρίαν χαὶ ὁ κοινὸς Μάξιμο:, ἢ μᾶλλον ἐμός, φ'λότοφος γάρ, 
ΩΣ 3 ᾿ “ 

δευτέραν μετὰ τὴν πρᾶξιν τίθησιν ἀρετήν, τὴν μαθηματικὴν 
Α 3 ᾿ Ὁ 

σίαν μὴ προσποιούμενος. ὋὉ δὲ τὰς ἀρχὰς τῶν ὑποκειμένων 

φ» 

Ψ, 

ο 
, ΕΣ Ὁ 3 - Χ ᾿ 

υὴ προσιέμενος, ἐν μὲν συλλογισμοῖς ἀνχιοεῖ τὸ συμπέρχσμα, 

ἐν δὲ φυσιχοῖς λόγοις ἀθετεῖ τὴν ὁλότητα᾽ τούτων δὲ τῶν 
οι 5 ΄, " Α. “ “ τ ι ,ὔ - ἠδ 

ἀνηρημένων, οὔτε τὸ πᾶν ὅλον, καὶ τέλος ἡμῖν οὐδαμοῦ ν᾽ ς- [Ὁ το «. 

δοιπορο οὔσιν, οὐδὲ συμπέρασμα. Ὁρᾷς, οἷον τὸ ἄγαν χὰ εἰ ὑπὲρ Ι͂Ὡῷ 

ι ᾿ κ 

τὸν λόγον, χαὶ τὸ μὴ ἑχυτοὺς εἰδένχ!, ὅπερ ἐστὶ τὸ χὰ ἐπε- 

στρά χῳθαι χαὶ ὐρ ῤινων 5σ7αι, ᾿ἀλλ ἀσυλλογίστως χαὶ χωρὶς λε- 

πτύνσεως τεχνικῆς τοὺς ὄχθους κατὰ... . νεῖν τῶν ὑποθέσεων ; 

Εἴ τι οὖν ἐμοὶ πείθῃ, ἵνᾳ προσείπω σς χατὰ σὲ μέχρι τού- 

μὴ μέγα οἴου τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀναστροφήν, μὴ δὲ 

τρυφᾷ: ἐπὶ τῷ μὴ τῶν γϑξύους γε τῴ μον ὦ ἀλλ᾽ εἴ πού τις 

ἢ βχθυτάτη χοιλάς, ἢ μεμα δις ἐρρωγυῖα, ἢ μυχὸς γῆς 

εἰάβοι χαὶ ἀπόρρητο:, ἐχεῖσε χχτχθὰς ἐνδὸ ομύχησον, πᾶσιν ἐγ- ἐν 

τῶν βιδλίοις ἡμετέροις τε χαὶ τοῖς θύρχθεν, καὶ τοῖς συλ- 
4 ι Α 

Ἡκ νήρα γυμνασῇ εὶς τὰ πρῶτα, ΥΩ Ι ἀπ ϑ ἀσυλλογίστους 
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γνώσεις ἀνάδηθι: πᾶσα γὰρ ἀρετή, μεθ᾽ ὑπερηφανίας, ἀδελφὲ 
; 

φίλτατε, χαὶ οἰήσεως, ἐσχάτη χαχίχ καθέστηκε, καὶ ἔχγονός 

ἐστι τῆς χατὰ διάθεσιν ἀγνοίας, ἣν διπλῇ ὁ ἐμός, ὡς οἴξι, 

λει φιλόσοφος ν 
ἐ 

᾿Αλλ ἐπειδή μξ πάλιν δάχνει: τὸ ῥῆμα, βραχύ τι ἀνχπετάσας 
Α ᾿ 

τὴν ἀχοήν, ἄχουσον οἷά σοι Πλατωνιχὸς φιλόσοφος φθέγγεται" 
Δ ,ὔ 

ἐγώ, φίλτατε ἀδελφέ, ἄνωθεν ἐκ πατέρων τῆς θείχς χριστω- 
» - ᾽ 4 ᾿ 4 γυμίας ἠξίωμαι, καὶ τοῦ ἐσταυρωμένου, εἰ μὴ μοί τις χχχίζοι 

- 
- τὸ ῥῆμα ὡς τολμηρήν, χαθέστηχα μαθητής, παίδευμα τε τῶν 

ἱερῶν ἀποστόλων, χαὶ τῆς μεγάλης χαὶ ἀπορρήτου περὶ τὸ θεῖον 
ἱ ἱ 

- ὮΝ 

ξης δοχεῖον θαρρούντως εἴποιμι ἀχρ οιἰρέστατον. Πλάτωνχς δὲ 

ς λέγεις χαὶ Χρυσίππους, ἠγάπησα μέν, πῶς γὺρ οὖ; ἀλ- 

λ᾽ ἄχρι τοῦ τέλους χαὶ τῆς ἐπιφαινομένης λειότητο: τῶν δὲ 
δα «ὃ Α ε 

παρ ἐχείνοις δογμάτων, ἃ μὲν εὐθὺς παρεώραχα, τινὰ δὲ ὡς 

δ - 
κ .᾽ - 

πρὸς τὰς ἡμεδαπὰς συνεργὰ ὑποθέσεις, εὖ μάλα λχοὼν τοῖς 
- ΝῚ 

ἱεροῖς λόγοις συνέμιξα, ὥς που δὴ καὶ Γρηγόριος χαὶ Βασίλειος 

οἱ μεγάλοι τῆς ἐχχλησίχς φωστῆρες πεπράχασι" τὰ δὲ τῶν 

συλλογισμῶν, εἴδους νῦν μὲν οὔπω καταπεφρόνηχα, γένοιτο δέ 

ὕοι καταφρονῆσαι, ὥς τε ἐν εἴδει ὁρᾷν, ἀλλὰ μὴ δι αἰνιγμάτων 

τὸν Κύριον" τὸ γὰρ συλλογίζεσθαι, ἀδελφέ, οὔτε δόγμα ἐστὶ 

τῆς ἐχχλησίας ἀλλότριον, οὔτε θέσις τις τῶν χατὰ φιλοσοφίαν 

παράδοξος, ἀλλ ἢ μόνον ὄργανον ἀληθείας καὶ ζητουμένου πράγ- 

ματος εὕρεσις εἰ δέ τις μὴ βούλοιτο λογικώτερον τῷ ὀρθοτόμῳ 

προσιέναι λόγῳ, μὴ δὲ τροφὴν ἐσθίειν στερράν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον 

γχλαχτοποτεῖν οἷχ Κορίνθιος, διὰ ταῦτα ἐν γραφαῖς ἡμεῖς οἱ 

ταλαιπωροῦντες ἐν τοῖς ἠκροιθωμένοις λόγοις ἐσόμεθα; 

᾽Ἔπεί τοι σὺ υὲ ἐν γράρῳ τε χαὶ γηπ τέδῳ τ 
Ἁ ἣν 

ζεις καὶ τὴν κακίαν, ἐγὼ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ ἀφίημι ἐκ κοινοῦ 
ε , “ , Ἢ ι 4 “--:} κ «ἡ “".4 ἣν 

ὁρμητηρίου τῆς προχιρέσεως ἈΧι χαθ᾽ ἑτερο Ὁ πϑἪὸὶ λάγους ρθη ὸξ 

χαὶ πόλεις οὔτ᾽ ἀπάγουσι τῶν ἀντιχειμένων ἕξεων, οὔτε ταύτας 

ἐπάγουσιν. Ὅρα δέ, ἐγὼ μὲν ὁ ἀστιχός, τῆς ἀρετῆς σοι τῶν 
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’ὔ ,ὕ ᾽ ἀω 

πρωτείων παρχχωρήσας χαὶ τὸν λόγον προστέθειχα, ἐμαυτῷ 
Ἐ- ὼ ᾿, ε ᾿ ᾿ Ἂ ᾿ Ἰδὴ 5» 5 -» εν τ , Ἢ 

τοῦτον ἀφορίσας χαὶ μόνον, καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς κατηγόρηκα, 
ε κι » Ἁ "ὃ τὰν ξ ι δὲ , ᾿ , εν 
ὡς πρὸς ἀρετὴν ἀδοχίμου" σοὶ δὲ πάντα τὰ χεφάλαιχ τῶν 

οὩω Α ι- 

χαλῶν μεμαρτύρηχα, προσθεὶς καὶ χάριν τινὰ λογικὴν ὅσην ὁ 

τῆς φιλίας νόμος οὐχ ὀθετεῖ, Αὐτὸς δὲ ὁ ὀρειφοίτης οὐχ οὕ- 
᾽ ᾽ » - τ «ἃ ῥ ΦᾺΑ͂ » “Φ 

τως" ἀλλ εὐθὺς κατεπήρθης ἡμῶν, καὶ ἣν ὥφειλες ἐπαινεῖν 
ἊΣ ΨΑ ει ὦν (ὃ ᾿.. πὶ δὲ , 

μετριοφροσύνην, ταύτην ἡμῖν προσωνείδισας " ὅτι δὲ λάχος τι 
“-" , ἐλ ονν μὴς ἘΕΗΞΟ Ἴ «6 δεν", ΤΕ ΠΝ 

τοῦ λόγου χαὶ ἑαχυτοῖ; προσενείμαμεν, ὕορισιν ἡγήσω τὸ πρᾶγ- 

μα, καὶ ὥς περ ἡμῖν τὸ τοῦ ὕψους σε ἐν ἅπασι χεῖσθαι προσ- 
"Ὁ ὔ » ΄- 5» 

αἰνιττόμενος, ἐδρόντησας ἀτεχνῶς τὴν ἐν τῷ 
ὶ 

᾿ 

ληγορίαν᾽ δ δε ιὸ τοὺς συλλογισμοὺς βάλλων, ἐπὶ τὴν διὰ 

ἘᾺ " ᾿- 5. 
μαρτύρων ἦλθες ἐπηριλώμν ἔνθεν ψὲν μηδ ον έγο: τὸν Στέ- 

φανον, ἐχεῖθεν δὲ τ οι", ὡς ἐν τούτοις μόνοις ἱσταμένης ᾿] ἢ 9 

τῆς ἀποδείξεως, Ε τόσ κόρ χαὶ πιο φρο ἐπεοάζλου ἰδέαις 
κ ,) πλὴν βραχύ τι ἠγνόηκας, ὡς τῇ ἄρχτῳ ὁ νότος, ἀλλ οὐχ ἡ 

9 ΕῚ ,ὔ κι ᾿ Α - » αὴ τ ἤτὰ ᾷ 

Αἰ σία ἀντίκειται, καὶ πρὸς τοὺς ἀρχτῴους τοὺς Ευρωπαίους ΄- 

» 

᾿ς 
Φ 
- φαμὲν ἢ τοὺς Λίδυας᾽ εἰ δέ σοι χαὶ χατὰ ταυτηνὶ τὴν παιδείαν 

"7 [γ “ , 

τὴν γξῶγῷ οαφικὴν διαδέόλημαι, ἔστω σοι ὅπως ἂν βούλῃ διγ- 
» ᾽ τῳ Χ] 

ρημένα τὰ χλίματα" πλὴν ἐγὼ οὐ γεωγραφῆσαι βουλόμενος, ἢ 
Α τῷ » 

χατὰ μέρη τὴν σύμπασαν διελεῖν, τὴν ποοτέραν ἐποιησάμην 

ἐπιστολήν, ἀλλά σοι προσμαρτυρήσας τὸ πρὸς πᾶν ὁ, τιοῦν τῶν 

θηλυνόντων ἀνένδοτον, ἐκ περιουσίας χαὶ ἀπὸ πατέρων σοι τοῦτο 

ἐχληροδότησα, χχὶ ἐχ τῆς πατρίδος ἐγενεχλόγησα, ἐμαυτῷ δὲ 

ἑχατέρωθεν προσέτριψα τὸ ἐνδόσιμον, οὐκ ἀληθεύων ἴσως, φίλ-- 

“ἢ ι τῶν 9 ἣΝ ΩΣ “ὦ 

ὁτι δὲ χαὶ τὰ διάφορα (ἔρη τῆς οἰχουμένης διαφόρων ἠθῶν 
" κ “ο » 

ἀποτελεστιχὰ πέφυχε, τῆς ἀπορρήτου φιλοσοφίας πυνθάνου ̓" εἰ, 
δὲ -»; δ τ ΄- νὰ ἣν “Ὁ ΧῚ ἕ - ἃ παρὰ μέρος βρχχὺ διχλλάττουσι, τοῦτο ταῖς καθόλου 2θο- 
ω 7 » ς ΒΨ, -Ψ » ᾽ 

λογίαις οὐχ ἀντιχείσεται" ἁπανταχοῦ γὰρ ἡ ὕλη ταῖς οὐρανίχις 

περιφορχῖς ἀντιπίπτουσα, καὶ ταῖς τοῦ περιέχοντος χράσεσι τὸ 
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᾿] 7 - “ ᾿ , 

χατὰ μέερος παραλλάττον ποιεῖ χαὶ εἴ γξ υὴ τὰ Χυχλδαίων 
“"» 
τα “- 

.} ἃ ΑΞ. ΑΙ ς ᾽ ν᾿ 
ἤγνόεις, ἃ μὴ εἰδὼς ὅ, τι ποτέ εἰσι, βάλλεις τοῖς σχώμμαοσιν, 

ἕν ἣΝ ο) «-- το ο “᾽ ω»-» - “Ξ ΞΩ 0) -- ΓΕῚ «ἢ «--- 
Ἁ 7 . , ᾿ ᾽ ἣ 

ς μὲν ἡ ἔμμιχτος ἀπόφασις χαὶ ἀνόθευτος, 
; Ἁ "» ι Α . ’ ΟΣ ΄- 

τίς δὲ ἡ ὡς ἐπὶ πολὺ ἀληθεύουσα. ᾿Αλλ ἐχ πε ἐριττοῦ σοι ταῦτα 
ῖ 

πρὸς τὸν προχείμιενον δούμον" εἰ δέ τις χαὶ τὴν αὐτὴν ὁδεύξι, 

καὶ ταῦτα εἰδείη, οὐ παρὰ πολὺ χαλλίων τοῦ μίχν μερίδα 

λαχόντος; λέγω δὲ οὐχ ἐμαυτὸν λέγων, ἀλλ εἴ τις ἕτεοος οὕ- 
» Ν ὡὰ 

τῶς ἔχειν δοχεῖ. 

Τὸ δὲ Σίναιον, ἕνα σοι χαὶ περὶ τούτου φιλοσοφήσω, οὐχ ὡς 
» Ἁ »᾿ἤ ᾽ ’ ᾽ δ 

αἰσθητὸν ὄρος ἀνάγει Μωσέχ χαὶ χατάγει θεόν, ἁ 
φὸ “ ᾿ " ᾿ 6 ᾽ Ω ΄ 

βολικὸν τῆς κατὰ ψυχὴν ἀπὸ τῆς ὕλης ἐπάρσεως" ἅρπά 

δὲ τοῦτο τὸ γένος, οὐχ ὅταν ταῖς σχοπιαῖς προσοάλωμεν χαὶ 
“ ᾽ὔ . ν ο» » ᾽ὔ ι “-“ “ 

τοῖς νάπεσιν, ἀλλ ὅταν ἐκ μετριοπαθείας χαὶ τῶν χαθάρσεων, 

δευτέοχ γὰρ αὕτη καὶ νεωτέρα ζωΐ, ἐπὶ τὸν θεωρητιχὼν προ- 
Ρ “ ξἷς Δ “ἃ --" ᾿ ψ δν » ὯΔ. ἢ βιοχσθῶμεν σχοπόν, ἢ μᾶλλον χαὶ ὑπὲρ νοῦν λαμ ἐς πὶ 
ψ κίὰς ἘΕΥ. " ᾿ θῷ ὲ ε "τὸ ΞῪ ᾿ δ) ἢ , χλέ ᾿Ξ ΦΗΣ Σ 

τὴν ὑπερτέραν ἀναχθῶμεν ἁψῖδα, φημὶ δὴ τῆς ἐλλάμψεως αὕτη 
"» ι ᾿ , ι Α ΕΣ . Α “ Α 

ρος ἐστὶ χαὶ γνόφος, καὶ σιγὴ ἄντιχρυς μετὰ τὴν πολλὴν 

κίνησιν, χαὶ χατάπαυσις πάσης νοήσεως ἐχεῖσε γὰρ γε γονότες 

τοῤμᾷ οὐχὶ νοοῦμιεν, ἢ υᾶλλον οὐ νοοῦμεν ὅτι νοοῦμεν" χα- 

τάδασις γὰρ τοῦτο γνώσεως χαὶ μεριχῆς οὐσίας ἀντίληψις " ὁ 

γὰρ πν ὅτι εἶδε, δυσὶ υὑξρὶ οίζεται γνώσεσιν, ὁ δὲ μερισμός, 
ΕῚ 

ἀποστροφή τις ἐσ στὶ τοῦ χρείττονος χαὶ ὑπόῤ:σις. 

Ταῦτα παρὰ τῶν Χαλδαίων εἰληφὼς τοῖς 1 ἡμετέροις λογίοις 

οἷ. χαίμοι τοι[χῦτα] βιολίχ συντέταχται πάμπολλα, τῆς 

ἐμῆς ψυχῆς ἔχγονα, καὶ πολλοῖς ταῦτα δὲ Χ χειρῶν χαὶ δὲ 

γλώττης ἐστί, χαὶ οὐχ ἀπέγνωσταί μοι μὴ ὄψεσθχι τὸν θεὸν 
Ἁ 

ἣἝ«ἤᾧ οιλάδι ταύτῃ τοῦ ἐν τῇ πόλει κλχυθμῶνος" τ 

γὰρ ὡρης περὶ οὗ λέγειν ἐπ ταυσάμιην, ἁπανταχῆ τῶν μερῶν τῆς 

γῆς ὑπερίδρυται. Εἰ δὲ διχμεμελέτηται χαὶ ποὺς τὸ χαθ᾽ ὑμᾶς 

ὄρος ποτὲ ἀνελθεῖν, ἐπὶ τούτῳ ἐσπούδαχσται, ἵνα ταλχιπωργύ- 

μενος πχύσωμαι" ποίχ γὰρ οὐχὶ ῥᾳστώνη πυρὰ τοῖς τὸ θεῖον 

ΜΕΣ. ΒΙΏΛΔΙΟΘ. ΚΕ. 90 
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“ » » Ὁ 3 ,ὔ »-ὋἫ ᾿ς ᾽ 

τοῦτο ὄρος οἰκοῦσιν ἀῶν ΝῊ υᾶλλον ζῶ εἰς: ἅπαξ, ἐμ 

ἱ 
φ. “ ι ᾿ ε , με ΠῚ ᾿ ᾿ ΩΣ ὔ δ. 2 ὦ 

ἐμῷ θεῷ καὶ ΠΡ ἑπόμενος, δὲ ὃν καὶ τὸν ἐχείνου ἠοάμην 
ῥ Π ͵ ͵ 

χὰ ἔσθημα, ὃς πολλάχις )ρη 
ἤει τοῖς ὄρεσι: χαϊθαξνπερὲ 

᾿ ; τ “- “Ε- 

ζυγὸν χαὶ τουτὲ τὸ τρύχινον πεφ 
᾿ ἴω . δὰ , δα 

μὲν ταῖς ἀγοραῖς, σπανίως δὲ προσ 

Γρηγόριον δὲ τὸν πάνυ, ὥ: περ χαὶ αὐτὸς οἶσθα, ἀπὸ τῶν πλη- ρηγοβ ΐ ; 
" - 9 ΠΣ 2 5 ,ὔ “ἘΝ Α 

θουσῶν ἀγορῶν ἐπὶ τὴν ἀγγελικὴν ζωὴν μετετάξαντο. Εἰ γὰρ 

ἡ θχσιλείχ τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, ποῖον ἍΝ μαφρνν κω 
"» ,ὔ “ ͵ὔ [74 Ξ -- "Ψ 

ἀπολέλειπται; ἐσχάτη μὲν γὰρ αὕτη ἡ δερε συν. 
» “- ΙΑ δ ΝΣ 

ὀρῶν, συμπάσης δὲ ἀναθάσεως. Σὺ δὲ μὴ 

πεπονθὼς οὕτω τοσάδε χαὶ τοιζδς παρεφθεγ 
ὩΣ . ὔ οὶ ΠῚ “ 

χινῆσαν ἐπὶ τοὺς λόγους, πολυπετεῖς μοι τὰς ἀφορμὰς τῆς χκι- 
͵ νήσεως δέδωχεν. 

Ἐμὸς ὁ Πλάτων, ἀδελφέ, χαὶ φ» »“ «ν᾽ ἔτ ὺς Ωῶ - τὶ Σὶ [ἘῚ [ΤῸ ΦΣ Ω»᾿᾽ (η- 
“ἘΣ 

-- Ω ἡ Ὁ" «4» 

ᾧ συνεστχύρωμαι, τίνος; ὃν ὃν ὅσον ἐν συυ. 

ἀπέχερσα περιττότητα, δι ὃν ἀφ ἑτέρας πρὸς ἑτέραν ελϑδυδο 

ζωήν; οὐ υἦὴν, εἰ καθαρῶς εἰμι τοῦ Χριστοῦ, τοὺς σοφωτέργυς 

τῶν λόγων ἀρνήσομαι, χαὶ τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων, ὅσχ τε νοητὰ 

χαὶ ὅσχ αἰσθητὰ πέφυκεν, ἀποδύσομαι" ἀλλ ἐντεύξομα! μὲν 

θεῷ δι εὐχῆς ὁπόσα δυνήσομαι, καὶ ἐν ρπασθήσομαι, εἴ γε δοῦς ςίγ; το 

.-.-. 

ΕΣ "Ὁ ᾿ Α 
Ξ 

μο!, χαταθδὰς δὲ ἐκεῖθεν, διὰ τὸ τῆς φύσεως πολυκίνητον, ἐπ 

τοὺς λειμῶνας βαδιοῦμα! τῶν λόγων" καὶ νῦν μὲν τό, εἶπε 

γέρων, ὥς περ ἄνθος ὡραῖον κερῶ, νῦν δὲ ἄλλύό τι τῶν ὑμετέρων 
᾽» κι. 5 τ 

ἀπανθίσας τῇ ψυχῇ συλλέξω, αὖθις δὲ μεταθὰς ἐκεῖθεν, καὶ 

συλλογιοῦμαι, χαὶ φυσιχοῖς ὁμιλήσω δόγυασι, καὶ τοὺς λόγους ἱλογιοῦμαι, καὶ φυσιχοῖς ὁμιλή γμασι, καὶ ς λόγους 

τῶν Ὑιγνομένων ζητήσω, χαὶ τὸν νοῦν πολυπρχγμονήσω χαὶ τὸ 
ϊ ) εἶ ! 

ἐπέκεινα τούτου, ἴσως δὲ χαὶ περὶ σχήματος ζητήσω. Σὺ μὲν 

οἴει ὥς περ τὸ πρὶν ἐποιοῦμεν, ἀλλ ἦν ἐκεῖνα πάντο τῆς ἀλη- 

θείας σχιαί, νῦν δὲ οὐχ οὕτως ἐγὼ περὶ τῶν σχημάτων φιλο- 
΄ῳ ᾿ -» ΄ . ΄ κ Ἵ 

σοφῷ, ἀλλ᾽ εὕρητχί μοί τις ἐντεῦθεν θύρχ πρὸς τὰ χρείττονν 
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. 7 6, τ ᾽ “ «ὦ 

χχὶ ἀνάθχοι:. Οὕτω μὲν οὖν ἀναχαθαίρω τὸν νοῦν παντοδαπῶς 

τῆς ὕλης ἀνάγων ὅποι δυναίνκην, τίνι γὰρ τὸ σύμπαν πεφιλο- 

σόφηται; λεαίνω δὲ χαὶ τοὺς τῆς γλώττης ὄχθου: χαλλιρημο- 
᾽ ᾽ὔ, ,ὔ ι . - 

σύναις χαὶ εὐπετείαις τισί, συνθήχαις τε χαὶ ἁρμονίαις χαὶ ταῖς 
“ὶ Ι 

Χχ λεγομέναις περιόδοις ἢ περιοδιχοῖς σ ᾿ 

“ν Ξ ἐν Ω “- 
᾿ , ᾽ 

Καὶ πεῖ ειχ εμὺ- 

’ Α κ ᾽ ὮΝ 

τὸν, μή τοι πρὸς ἀρετὴν πεφυχέναι τχῦτα ἐμπόδια" καὶ σταΐην 

τ |] ον» 63: ἘΕ : -« ͵ Ε ᾿ ρ - 5, δ ᾿ “Ὁ θὰ “οἷ » ΒΞ δ πα κα χρι ταύτης τῆς καταοάσεως, ἀφ᾽ ἧς θᾶττον πρὸς τὰς ὑπερ- 

, 
θυηχας ἀποστήσας ἈαΡοΑΝ ὅτι Ὡ τῇ Ν- « ̓  σὲ μα .}ὔ ". «) ξ “-ο-. [Ὁ “Ἂν ἸΣ δὲὲ “- ψΨψν ι Ἣ το -9 

᾿ “ , ΄ - ᾿ , 

πρὸ: ἀπέχθειάν σοι ταῦτα μἀμίλυκίοι παρ ἡμῶν, οὔ, μὰ τὸν ἐμόν 

ον πληγεὶς τῷ περὶ τοῦ Πλάτωνο; 
(Ὁ ὝΝ : ἊΝ ᾿- ς ὃ , ᾿ »..ῇ ΡΞ. ΡΞ ᾿Ξ 

δήματι, οὐχ εἶχον ὅπ ιχοχστάσω τὸ ἄχθο:. Δ'Χ ταῦτα γοῦν 

εὐθὺς ἐπὶ ταύτην ἐλάλυθα τὴν ἀνωΝὴ πολογούμενος ποὸς τὴν 
«6 ᾿ ᾽ δ Α ε Σ᾽ Ἀι ΡΝ 
ὕοριν, χαι ἀποὸδειχνὺς ὡς οἷόν τε, ὅτι πᾶσαν ᾿Ελληνιχὴν σοηίχν 

Ἢν » ΄, ᾿ἸὖἋ 

χρόνος ἐπρέσοευσε, συναρίῆμει ταὐτῃ χαὶ τὴν 
724 ,ὕ 

ὅσην ὁ πάλαι γι χ 

Χαλδχίων χαὶ τὴν Αἰγυπτίων χαὶ εἴ τις ἑτέρα γνῶσις ἀπόρρη,- 

τος, ἐλάττονα ξύμποντα τοῦ εἶναι γέρων λελόγισμαι. ᾿Επὲ 

τούτῳ βάλλω σοι πόρρω μετάνοιαν, ο: σύνηθες τοῦτο τῆς ὑμετέ- 

ρας παιδχγωγίας, χαὶ συγγνώμην αἰτῶ ὅτι μἡ κατέσχον τοὺς 

λογισμούς, υὴ δὲ τὴν γλῶτταν ἐπέσχον τὸ μετὰ Πλάτωνος ἀριῇ- 

μυεῖσθαι, χωρισιιὸν τῶν ἰσοθέων ἀνδρῶν ὑμῶν ἡγησάμενος. 

110. [Τῷ πρωτοχσηχρῆτις, τῷ λιδελλισίῳ, 
Ἶ “, ΟΣ -»ἪἍ πον 

χαὶ τῷ ἐπὶ τῶν ὀξεήσεων! . 

Μίαν τοῖς τρισὶ ποιοῦμαι ἐπιστολήν, φίλτατοι χαὶ λογιώ- 

τατοι ἀδελφοί, τῷ πρωτοασηχρῆτις, τῷ λιδελλισίῳ, καὶ τῷ ἐπὶ 

τῶν δεήσεων, ἢ οὐχ οἷδα ὅπως ἂν χρησαίμην τῇ τάξει τῶν 

ἀξιωμάτων ὑμνῶν" ὁ μὲν ἮΗ ἐνδιάγετος λόγος, ἀσυντάχτως ὑμᾶς 

οἶδε χωρεῖν ἀμερὴς γὰρ ὧν οὐ διίσταται, οὔτε τοῖς ὀνύμασιν, 
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εἾ » 

οὔτε τοῖς ἀξιώμασι" τῷ δέ γ8 προφοριχῷ, οὐκ ἂν ὁμοῦ ἀγγελ- 

θείητε: διὰ ταῦτα χατὰ τὸ ἐπιτυχόν, ὁ μέν, πρῶτος, ὁ 

δεύτερος, ὁ δέ, τρίτος διήρησθε" συνάπτω δὲ 
, ᾽ ε Ἂ ὃ μ δ ΠΣ : δε ᾿ γράμματι, οὐχ ὡς μὴ δυνάμενος χαὶι χαθ᾽ ἕνχ ἐπιστολὴ) δη- 

μιουργῆσαι χαλήν, ἀλλ ὁμοῦ μὲν ὑμῖν συντιθέμενος δι ἑνὸ 

γράμματος τοῖς διὰ μιᾶς γνώμης ἑνίσασιν ἑαυτούς, ὁμοῦ ὃ 

γυμνασίαν τῆς ἐμῆς περὶ τοὺς λόγους ἕξεως ποιούμενος, εἰ 
ὁ 

δυναίμην ἐν τῷ αὐτῷ γρ μεν πολλοῖ: προσφωνῶν, ἑκάστῳ 
. 9 Ἕ » “Ν ΗΑ “ὦ , 

τὸ οἰχεῖον ἀποδιδόναι ἦθός τε χαὶ ἰδίωμα" οὐ γὰρ τοῦ παντύς, 
νι ἭΝ οὐδὲ ῥάδιον ἀνομοίοις ἤθεσι μίαν ϑλδμυκον: ἐπιστολήν εἰ γὰρ 

καὶ μὴ διήρησθε κατὰ τὴν τῆς φιλίας ἑνότητα, ἀλλ ἑχάστῳ 
» 

τὸ σχῆμα τοῦ ἄθους ἴδιον χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀσύναπτον᾽ 

ὶ α ἐπεὶ χαὶὲ δὰ τ τ ρὰ Πλάτωνι ὙΡΑΨΚΟΝ τῇ ς Ψυχῆς, πράγματα 
Ἂ “ων “ὖ ὯΝ Α 

ἔχει τὸν τοῦ θεάτρου ἕππον συνάπτων τῷ τοῦ αὐτοῦ, διὰ τὸ 
᾿ , 7ὔ ς ΞΗ 

δυσανάγωγον ἐχείνου καὶ τὸ χαίρειν μάλιστα ἑτερότητι. 

Καὶ ὑμεῖς γοῦν ἐν μὲν τῷ αὐτῷ χρατῆρι συγκεχέρασθε, οὗ 

δὴ καὶ σοφὸς τὰς ψυχὰς κίρνησιν, ἔχοιτε δὲ ἑτερότητα ἐν 
ν 

ταὐτότητι: χαὶ μία μὲν ὑμῖν ἡ πρὸς τὸ χαλὸν σύμπνοια καὶ 

ὁμόνοια, καὶ τὸ ἀχριοῶς ἔχειν περὶ πᾶταν σοφίχν καὶ σύνεσιν " 
ε 

ἀλλὰ τῷ μέν, ἐμοριθεστέρχ πὼς ἡ φύσις καὶ παγιωτέρα περὶ 

τὴν ἕξιν τοῦ χρείττονος, καὶ ἡ σύννοια μετὰ φιλοσόφου ἕξεως, 

τῷ δέ, ἑτοιμοτέρα ἡ γνώμη καὶ πρὸς πᾶσαν ἰδέαν καλοῦ εὐ- 
΄ » 7, Ξ κ᾽ ν ᾿ ἣν ΕΖΔ τ Ἁ εἰ Ζζιὰ ἡ ι Ν 

περίστροφος, εὐγλωττία τε οὐ χωμιχη, ἀλλα χαρίεσσχ, Καὶ τὸ 

ἦθος οἷον εὐθὺς τὸν θεχτὴν ὀφθαλμὸν λογικῶν ἀκτίνων χατα- 
“ Ω ᾿ -- ε .-Ὸ » , , 

πληρῶσαι ὃ δέ τις ὑμῶν αὐτόθεν μὲν τὴν γνώμην, βαθὺς ὃ ὡ“ 

μένος πρὸς ἑχυτόν᾽ εἰ δέ τις ἀναχωννύώξιν τὸ ἦθος 

9, βούλοιτο, οἷον ἀπὸ χρχτῆ!ρος στρυφνοῦ πόμα ἀρύσαιτο ὃὅϊει- 
ἣΝὕὔ, 5. ᾿ Ε " , - ε τ Ν Ν ᾿ " 

δέστατον. ᾿Αρ᾽ οὖν ἐγνώκειτε ἕκχστος ὑμῶν τὸ ἴδιον, καὶ ἐς 

ὧν ἀπὸ τῆς ἐν 
ς 

ἀνάμνησιν ἐληλύθατε ὧν ἔχετε ἐν τῇ ψυχῇ ἕξε 

λύγοις μαθήσεως, ἢ δεῖ ἑκάστῳ τὴν οἰκχείο 

3 

χν διερμηνεύειν ψυ- 
“ ,ὔ ν᾽ “ 

χήν, ὃ δὴ περιττόν ἐστι πάντως τῷ γράμματι; 
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᾿ δι » ἦν ) ,ὕ χὰ ᾽ 

᾿Εγὼ δὲ οὐδέν τι σεμνολογήσομαι πρὸς ὑμᾶς, οὐδὲ παρχπο- 

ἘΠῚ ἡρτόρμ δὲ ΕΝ τοββλῳ οὐλίας 

σμένος εἰμί, ὡς μήτε οὐδονα τὐῤοιρεὴς μήτε τοῦ ἐπεστράφθχι 
Α , ἌΓ, 5. , ΒΩ -- ,, χά , 

πρὸς ἑαυτόν, μήτε τοῦ φιλοσόφως ἔχειν τοῦ ἤθους. Ὡς περ γὰρ 

ἔνιχ τῶν πολιτικῶν ζητημάτων, ἔχε: μέν τι τῆς ὰ 
Ἄ “ “ δι 

ἴδιον, ἐχ πασῶν δὲ συγχέχραται τῶν ἀντιρρήσεων, μᾶλλον δὲ 
; » 

πρὸς πάντα ἐφήρμοσται, οὕτω δὴ χάχεϊ ἡτοίμασται " 
- 

ὡς κατὰ μίαν μὲν συντετᾶσθαι ἰδέαν, πολλαῖς δὲ συν 
ΞΞ 

ἘΝ ὡς 

εἴη δὲ οὕτως εἰπεῖν ταῖς χρείττοσιν᾽" οὐ γόρ εἰμι τὸ ΚΑΜΑΡα ἕν, 

ἕνα μοι ἀδιχίρετος ἡ φύσις ὑπάρχῃ, ἀλλὰ τὸ ἐχ πλειόνων συγ- 

χεχροτημένον - οὕτω τοιγαροῦν καὶ πᾶσα ψυχή, καὶ πᾶσα φύσις, 

καὶ οἱ νοητοὶ λόγοι διάφοροι μέν, πρὸς μίχν δὲ ἰδέαν συνηρη- 

υένοι" τυγχάνουσι" χαὶ τὰ μυστιχὰ τῶν χρειττ όνων συνθΐ ἤματα, 

ἐκ μριλμν πρὸς τὸ αὐτὸ ξυντετάχαται" ἢ πόθεν ἐπὶ τῆς ὅλης 

οἱ τῶν τερά τῶν λόγοι, χαὶ αἱ διημαρτημέναι τῶν ἰδεῶν, ἔνα 

δή τι ἐξ ἄλλου θεωρήματος, ἕτερόν τι γεωμετριχῶς ὑμῖν συμ.- 

πουρίσωμαι; 

Καὶ τοῦτο δέ μου εἰκότως ἂν θαυμάσαισθε " ὅτι ἐπίσης ὑμῖν 

ξυγχέχραμαι, καὶ οὔτε τὴν τοῦ λιοελλισίου χάριν τεθχυμαχώς, 
“͵’ “᾽“ , ᾿ “- " ΄“ ἊΝ 

τῆς βαθυγνώμονος" τοῦ ἐπὶ τῶν δεήσεων ἐπιστολῆς διήρημα!, 

' υν ΓΝ «} ̓ ὺς -. «ὶ [ῳἹ ς οὔτε ὑμῖν συνημμένος οὕτως ὦν, ἀπεσχληχότως πρ 
“ »“ ΕΣ Ε) ᾿ δ 4 ε “τ , εὸ- 

πρωτοασηχρῆτις ὐὸν ἐμορίηειχν" ἀλλ᾽ οὕτω δὴ πρὸς ὑμᾶς ἀπει- 
, ὥ ᾽ ᾿ - -- ᾿ ͵ 

ΠΥ ὥς περ ἂν εἰ πρὸς ἕνα τις ἕτερος, χαὶ οὐ βούλομαι 

τὴ 44«- ο ζς αν ς. ιτὰ Ο 
ὲ 
ψν φὰ; «ἡ ΟἹ νυ) (") «ἢ “᾿ τ ς χτέρου εἶναι, ἀλλὰ πάντων ὁμοῦ" χα 

ΕἾ " ᾿ “; ᾿ - ΄ ,ὔ 

ἕχαστος εἶναι παρὰ τὸν ἕτερον, χἀγὼ τελεώτατος τῷ ὁμοίως 
᾿", Α ΙΒ ΤΣ ΑΥΣ ς δὲν ΦΆ εὐ , ,.». “-- Δ. 

ἔχειν πρὸς ἅπαντας, ὥ: περ εἴ τι μίγμα εἴη τοῦ παντός. ᾿Αλ- 

λ᾽ οὐδὲ τὰ μέρη ἐπιδεῶς ἔχει τῆς ἑχάστου φύσεως, ὥς τε τὸ 

ἐμὸν ἐκ πάντων πεπλήρωται᾽" 
. γ» “(΄' ᾿ ᾿ Ε. - " τ ᾧ ς 9 Ὁ Ἁ »;, ἧς Ἔ ἅ 

ἀλλ ὥς περ ἐστὶν ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ παντὸς ξύμπαντα, εἴ τις 
; ᾿ 
ὃ χαὶ ἔχχστον, ὅπ 80 λέγετα 
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παρὰ θάτερον" οὕτω δὴ χαὶ παρ᾽ ὑμῖν χαθ᾽ ἔχαστον φημὶ τὰ 

ἀλλήλων, καὶ ἕκαστος παρὰ τοὺς λοιπούς" παρὰ τὸ πλεονάζον 

διχφορά, οὐ παρὰ τὴν ἐναντίωσιν. 

᾿Εγὼ δὲ ὃ υϑϑμἠδοϑν οὐ δῆτα δὴ χαὶ δυναίμην " βούλομαι 

γὰρ συναφηῇῆ τοῖς τρισὶν ὑμῖν καθ᾽ ἕν, διήρημαι δὲ χαθ᾽ ἕχα- 

στον᾽ δαυόή πει ιράσομιαι εἴπως ἐν ταὐτῷ ἩρτωΝ χαὶ Φρυγίους 

χαὶ ᾿Ιχστίους ῥυθμοὺς ἁρμόσομαι, ἢ χατὰ ταὐτὸν χαὶ χρῶμα 
ἐᾷ 

ρμονίαν καὶ σύντονον μέλος συνόψω, ὥς τε ὁμοῦ χαὶ μεγαλο- .) ἁ 

μερέστερά τε εἰσποιεῖν τὰ τμήματα, οἷα δὴ τὰ συντονιχά, χαὶ 

ἐλάχιστα, ὁποῖα τὰ ἁρμονιχά, καὶ ζύμμετοαχ, ὁποῖα τὰ χρωμα- 

τιχά, ὥ: τε ἡρμόσθαι μοι τὴν λέξιν χαὶ τόνοις καὶ ἡμιτονίοις 

χαὶ διαιρέσεσιν. 

᾿Εγὼ γάρ τοι χαὶ τῆς ἁπαλῆς μούσης λιγαίνειν τι μέλος ἐπί- 

ταμαι, εὖ δέ μοι ἡ φύσις ἔχει καὶ πρὸς τὸ σύντονον, καὶ τῆς 

ἀτὶ ἀμφοῖν χράσεως οὐκ ἐστέρημαι. Αρ᾽ οὖν ἔλαθον εἰρηκὼς 

ὅπεο βεθούλ ἡμίαι, ἢ ἀκ (ριοῶς ὑυῖν πεφώρχμαι; ἡ γὰρ δή ὑοι 
τω ͵ “ ῳ» Ἂς ᾽ ἐξ ἤει: ς “- 

έξις τοῖς τρισὶν ἐνήρμοσται εἴδεσιν, ἀπὸ τῆς ἀρ μονίας ἄρξζα- 

, , » ᾿ Ἢ δω ὥὔκοι ἘΣ Ξ νυν Ἂ Ν Ἢ ᾽ ᾿. 

μένη χαὶ εἰς τὸ χρῶμχ συ γχατχλήξασχ. Ὑμεῖς μὲν οὖν ἐν 

τεῦθεν εἰχάζοιτε ἣν με ἐρρωμένω: ἔχειν καὶ τῆς ψυχῆς ὁμοῦ 

χαὶ τοῦ σώματος, ὅτι δὴ καὶ βχθυτέρων ἡψάμην θεωρημάτων, 

χαὶ τῷ τῆς γλώττης ἐφῆχχ ῥτύματι δέδοϊχα δὲ μὴ τὸ κύ- 

ἄνειον ἄδω μέλος, ἐξόδιον ὑμῖν ὡδὴν ἁρμοζόμενος. Τῶν μὲν 

οὖν κύκνων ὁ Πλάτων, ὡς ἐγῷμαι, καταψεύδεται, ὅτι τοῦ ᾿Απόλ- 
-" 
Ὁ 

λωνος ὄντες θεράποντες, ἴσχσιν ἐν τῷ τελευτᾶν οἱ ἀφίξονται, 
ῃ Ὧν 4 κῷ ς ᾽ δὸ -: 7 ὮΝ " 7 ὙΔ Ά δὲ “5, 

χαὶ διὰ τχῦτχ ὑφ᾽ ἡδονῆς μέλος ἄδουσιν ἐναρμόνιον " ἐγὼ ὃξ οὐ 

διὰ ταῦτα, ἐπεὶ τἀναντία ἐμχυτῷ συνεπίσταμαι" ἀλλ ὅπερ πε- 
, 

πόνθχσιν οἱ στρουθοί, τοῖς ὁμογενέσιν ἄδειν προχνχθάλλονται 
ᾷς ᾿Ξ Νὰ » ε Ὧ» ,ὔ ᾿ " ΝΑ 

συνάδοντε;, τοῦτο ὁὴ κἀγὼ ὑμῖν συμπέπονθχ" χχὶ ἐπειδὴ 

γ.- ᾿ ἐς ἣ ᾿χ -- “Ἃ » ΝᾺ » ) 

μουσικοῖς ἀνδοάσιν ὁμιλεῖν προῆγμαι, συμμουσουργῶ τι καὶ 
ρα : " ἘΞ ε ᾽ δ Ὁ 

αὐτὸς ἀπὸ τῆς ὁμοίχς ἐπιστήμη: ἢ ἕξεως. 
Μ ων, ἃ, ἢ μ ᾿ , ι ν᾿ ᾿ 

ἡμῖν μὲν οὖν τὰ σώματα χαὶ ἤρκεσε καὶ πρὸς τοὺς στρᾶ- 
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τιωτιχούς, χαὶ μέχρι παντὸς ἐμοῦ γξ ἕνεχχ διχοχ κἔσειαν, ἐμ. 

δὲ ὅσῳ ἐμοριθὴς ἡ φύσις τοῦ σώμχτος, τοσούτῳ καὶ ἀσθενής 

τὸ γὰρ εἰς ὄγκον προεληλυθός, ἐλαττοῦσθχι χατὰ τὴν δύνχμιν 

φιλοσοφρίχ φησί" διὰ τχῦτα νοῦς μὲν εὐσθενὴς ὅτι ἄογχος, σῶμα 

δὲ ἀσθενὲς ὅτι εὐμέγεθες" ἐμοὶ δὲ τοιοῦτόν ἐστι τὸ σῶμα πρὸ 

ἕτερα σώματα, οἷχ ἐχεῖνα πρὸς φύσιν νοεράν δι ταῦτα ἐμο 
ε Ν “ὩΣ κ» ἡ ξή ΄-ξ-ισ"ν "5 -- ΕΝ μεν καυτετῆρος ἢ τοῦ ὀρόμαι ἐς ζυντασις " Οὕτω γλρ ΞΎΩ 

ὑμεῖς, μετὰ τοῦ περχιτέρω ἀπιέναι, χαὶ οὔμρμνὸ ἀγωνιστιχὸν 
᾿ , 

δοάμοιτε, ἀλλα μὴ τηνάλως ἐμματαιάζο τε οὐκ εὐθεῖαν τέμνον- 

τῆς, ἀλλὰ κύχλῳ πρὸς τὸ αὐτὸ τέρμα συνθέοντε-- διττὸς γὰρ 
, , " ἤ ς ὃ “ 

χαὶ παρὰ τοῖς φιλοσόφγις ὁ ὁρόμος τοῦ ἀαταλύματος " τοῦτο 
» 1 ι ., ν " Ὧν ςἶν δὲ " ΨᾺ ᾿ 
ἐμοὶ μὲν τὸ ἥδιστον, ὑμῖν δὲ τὸ νιχητικώτατον. 

Εἰ δὲ υἱἡ τὸν Χοιροσφάχτην ὑμῖν συγχατέλεξα, οὐ παρὰ 

τοῦτο κρείττους ἐχείνου ὑμεῖ:, ἀλλ᾽ οὕτω: ἐκεῖνος ὑμῶν" ἐξωρως 

τοι τοῦ λόγου τὸν ῥήτορα, ὅτι μΞ κἀκεῖνος ἐξαί οξτον τῶν 

εξ ν ἔχ ει σοφῶν. 

Αὐθέντα μου πρωτοθεστιόριε, συνήλγησχ μὲν τῷ χαλῷ ᾿ἼἪ- 

συΐχ ἐξερχομένῳ τῆς Πόλεω:, ὡς μέλλοντι χαχοπαθάσειν πολλά, 
’, " Ε ,ὔ κι δ’ τῳ Ω ᾽ὔ Ω 

συνήσθην δὲ ἀφιχνουμένῳ πρὸς σὲ ὑφ᾽ οὗ σχεπασθήσεται. Οὗτο; 
ι ΕΥ̓ κ ᾿, ᾽ 0. ᾿" ἘΠῚ. δέ Ἢ ΠΩ. . Ζ Α 

υὲν οὖν, τὰ μέν, ἀνιχθήσεται, τὰ δέ, παρχμυθίας τῆς παρὰ σο 

τεύξεται. ᾿Εμοὶ δὲ ἐλπίζοντι εὐροΐσειν ἐνταῦθα, πρῶτον μὲν ἡ 
ν ἢ ᾿ ᾿ 

στασις, μέγα τι κακὸν δοχεῖ, ἔπειτα χαὶ ἄλλα δεινὰ 
βῥεθ: , -«» , . , "δ. ᾿ " ἃ , 

συ)υοξοηκοτο, νοῖὲε γσρ μοι τὰ φίλτατα, ἈΧι τὸ μὲν, πᾶντα- 

ὃ)- πᾶσιν ἀπέγνωστρα, τὸ δέ, ἐγγύς ἐστιν ἀπογνώσεως" ἐγὼ δὲ 

σοφὸς μὲν ἴσως 1 ἢ φιλόσοφης ὀνομάζομαι, ἐν δέγς τοῖς ποοσπίπτου- 

δα ι 

σιν ἀθουλήτοις, οὔτε φιλοσοφεῖν ὃς εδύνημιαι, οὐτε μεγβῦνν υχεῖν. 

Πρὸς τίνχ δὲ καὶ ἐξαγορξύτω μετὰ σὲ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ πάθη; 
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τίνι θαρρούντως τὰς ἐμὰς ἀποδύρωμαι συμφορᾶς, εἰ μή που λέ- 
ΠῚ 

« 

οῖς τὸν παρχχοιμώμιενον, τὸν ΑΘ ΣΗΡΕ τῆς ἱερᾶς σου ψυχῆς, 
ι 9 

ὃν δὴ καὶ ἀφικνοῦμαι χαὶ ἐφ᾽ ᾧ ἐπαναπαύομαι, παρ᾽ οὗ 

ας παραμυθίας χομίζ 
τι. -" δὲ 3 , ΓΞ ᾿ 

οὐχι; Σχοϊπῷῶ δὲ ἀμφότερα, τῆς πρὸς 

ἀλλήλους ὁμιλίας σοι τὸ μέγα τῆς ἀρετῆς ὄνομα, χαὶ ὅπως ἂν 
» - " ᾿ “οἷ ι » ,ὔ 

εὐδοξήσης χαὶ εὐροήσῃς χαὶ προϊὼν καὶ ἐπανιών. 
ἮΝ » τῷὦ ᾽ , Θ 

Οἴδαμεν δὲ οὐδὲν τῶν αὐτόθι, εἰ υἢ ὅσον φήμαις ἄλλων 

ἄλλαις ἑπόμενοι, χαὶ εἴη νιχᾷν τε χαλλίονας, καὶ ἡμᾶς ἐπὶ χρῚ ΑΥΥΧΑΝ - “ὦ ν ν ς, Ψ ἡμὰς επ χρη- 

᾿ ΄- ε "τι -- τι -- ἴφ:- ς Ηκὰ Ὁ ΄ ε “ στοτέραις ἐλπίσι προΐέναι πορρωτέρω ὑμῶν" χαΐ μοι ὑγιαίνοις 
ε ᾿ , 7ὔ ς-.λ Ἃ ᾿ ΆΘΣΌΙ. ἘΞ θί ι ͵ὔ Ξ ᾿ 

τὸ μέγα Ῥωμαίων ὄφελος, ἢ ἐμὴ παραμυθία, χαὶ πνοή, χαὶ 

ζωή. Καὶ γλοῤφοπάνον σοι πάντες πὰρ ἐμοῦ, χαὶ μάλιστα 

ο «οὶ ΓῚ τε (η.-.. 
».ἢ Ο᾽) «-- « ἊΝ τὴ ὡς 

να. 
ᾧῷ - «τ πὰ ογν μῆς γλώττης προσαγορεύεσθαι. 

118, Τῷ μητροπολίτη Κυζίκου τῷ συγχέλλῳ 

χῦρ Ρωμανῷ. 

΄ ΄ 

Τῆς συνδεδεμένης ἀνδοί, ἡ τοῦ ὁμοςζύγου χηρεύσασα εὐχε- 

ρεστέρχ πρὸς τὴν συνάφειαν, τιμιώτατε χαὶ σεθασμιώτατε δέ- 
“ἃ ε [4 ᾿ἅ ) Δ Β᾿ « ες ᾿ 

σποτα, κἂν ἡ μεν, χαλλίων καὶ τὴν μορφὴν χαὶ ἀφηλικεστέρα 
» 3 ε , ι ᾽ Α ι [ ἢ ΕΣ ͵ὔ “--ὠ ᾿ Α ἐστίν, ἡ δέ, χαὶ εἰδεχθὴς καὶ ῥυτίδων ἐγγύς" πρῶτον μὲν γὰρ 

οὐδὲ θεχτὴ τοῖς πολλοῖς, ἐκείνη [δὲ] εἰς τὸν ἐσώτερον χοιτὼ- 

νίσχον ὑποτρέχουσχ, καὶ προστρέχουσα τῷ ἀνδρί" ἔπειτα εἰσὶ 
-- 5 "» ᾿ 

χαὶ νόμοι χατὰ τῶν ἐρώντων ἐχείνης πιχρὰ καὶ μεγάλα τὰ 

ἐπιτίμιχ ἔχοντεφὶ 
Δ 

ν μὲν οὖν τοῦ ᾿Αρτιγενοῦς μονὴν ὁ παλαιγενέτ ς ἐχέτω 

[). 
υ. 

1 "" 
“"Ω 

“Ἵ 

ἀνήρ, ὁ ἐχτομίας χαὶ ἐπαφρόδιτος, χαὶ τῆς ἐρωμένης ἁπρὶξ χαὶ 

ἐν ἀασλὰν ἐχόμενος, ἡ δὲ τῶν δίουντανίων χθές που χαὶ πρῴην 
᾿ . " 

δυοῖν συζύγων χιηρεύσασα, νυμφευθήτω ἐμοί: χρείττων γὰρ ἐγὼ 

τῶν προτέρων αὐτῆς ἀνδρῶν χαὶ τὸ εἶδος χαὶ τὴν φύσιν, καὶ 

συναγχαλίσομαι μᾶλλον αὐτὴν ἤ περ ἐκεῖνοι" καὶ ἐπειδὴ οὐκ 
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ἀστιχή τις ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀγροικική, οὐ περιδερραίοις καὶ ἐλλοθίοι: 
7, ᾽ ᾿ » ,ὔ ᾽ ἊΞ ι δι, 

χαταχοσυνήσω, οὐδὲ ἠλεχτρίνην αὐτῇ τὴν στηθοδέσμιδα ποιή- 

σομαι, οὐ στρεπτῷ τὸν τράχηλον χαλλυνῷῶ, ἀλλὰ βόας αὐτῇ 

χαὶ ἀγέλας προοάτων ἀραψας ἵνα τοῖς συνήθεσι παιδιχοῖς 
. Ἃ Γ᾿ ΤΣ , 
ἐπαγάλληται. Ἣν δέ που δεή σῇ αὐτῇ καὶ δῆς καὶ χαρίτων, 

ν » ἄν. 5" ,ὔ “ἮΝ "ἢ διι 

αἰπόλον αὐτῇ ἐπιστήσω, αὐχμοῦ μὲν πλήρη, εἰδότα δὲ πλαγίοις 
,ὔ » ͵ » “ἄ-ΎἅΨ κ 9 ; 

αὐλήμασι καταθέλγειν αὐτῇ τὴν ἀκοήν. 

᾿Αλλὰ τί με λέγοντα μεταξὺ διετάραξεν; οὐ πάνυ τί ἐστι 
«ες 

φίλανδροος ὡς ἄν τις εἰκάσειεν οὔπω γὰο τὸν πρότερον αὐτῆς 
ι 

- 

ἄνδρ τετελευτηχότα θρηνήσασα, εὐθύς τε ἑτέρῳ συνήφθη καὶ 
διὰ , ε ε δὰ «ἅν ΘΟ ὡν Δ ΄ Σ ᾿ , 

αὐτιχὰ διώλεσεν, ὡς ἡ τοῦ Τωοία γυνή. ΔΙ τοίνυν ἐμοι μόνῳ 
᾿ ᾿ παν Ω ᾽ ᾽ 

συνάψαις τὴν ἄστοργον, ἀλλὰ χαὶ ᾧ ἂν αὐτὴν ἐγὼ συνοιχίσαι 
- » “ ε “᾿ Ε ᾿ » ΄, 

βουλήσομαι, ἕν εἰδυῖχ, ὡς χἂν ἐμὲ διχχρούσηται αὐτίκα καὶ 

ἐφ᾽ ἑτέρῳ συζύγῳ γενήσεται, ἐμοῦ μᾶλλον τοῦ συνήθους ἀν- 

Καὶ μὴ θαυμάσῃς, εἰ τῆς μὲν χατεγγυηθείσης μοι παρὰ σοῦ, 

5 , 

᾿ ᾿ -“ 3 τ ᾿ ἀφθονωτέρας οὔσης καὶ πᾶσιν ἀγαθοῖς βρυούσης χαταπεφρόνηκα, 
δὲν Ὧ , “ ᾿ ; τῆς δὲ ἀγεννοῦς ταύτης ἡ ἠράσθην χαὶ πένητος ἐχείνη υὲν γάρ, 

Χ 3 ’ ᾽ ᾿ ὯΝ 

εἰ χαὶ πολὺ ταύτης εὐδαιμονεστέρα, ἀλλὰ χαθυπερηφανεύεται 

τοῦ ἔρωτος, χαί τι γερόντιον εἰδεχθ ἔστατον ἐμοῦ μᾶλλον τοῦ 

γϑννάδος ἀσπάζεται, καὶ μικροῦ δεῖν εἰς ἀθανασίχν αὐτὸν μιε- 
: 

4 ε ͵7ὔ » ’, 

τέστησεν, εἰ μὴ ἡ φύσις ἀντίσχυσεν" ἡ δέ, οὕτω ὕου ἐρωτικῶς 
, 

ἔχεται, ὥς τε, ἐπειδὴ πόρρωθεν ἐνένευσά τε ταύτῃ χαί τι προσε- 

μειδίχσα ἁπαλόν, τοὺς συνήθεις εὐθὺς ἀποστέρξασα ἀπέκλινε 
, 

πρὸς ἐμέ. Πῆξον οὖν μοι ταχέως τὴν γυμφικὴν παστάδα, χαΐ 

μοι ἑτοίμασον τὸν δεσμόν, δυσὶν ὅμος ζύγοις ὡς εἴρηται, ἐμοί 

τε γνωρίμῳ καὶ ἀγνώστῳ ἑτέρῳ τὴν ἐρωμένην χάλλιστα νυμ- 

φευόυενος, χαὶ μὴ ἄλλως ποίει " ἐγὼ γὰρ ὁ νυμφίος οὐκ ἐφ᾽ ἐ- κλλ χωλόω, Αὐον δδ χὰ 7 7αρ πὸ νὼ, ΕΦ δ 
τέροις συντίθεμαι τῷ μεγάλῳ βουλήμασι, καὶ ἐπὶ πᾶσι μέμνησό 

σὴ) τῶν συνθηχῶν. 
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-- ΓΕ Ὁ Ἷ 9 ,ὕ - ᾿ 119. Τῷ μητροπολίτη ᾿Εφέσου. 

Εἰ μὲν δεῖς, τιμιώτατε πάντων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμιενόν με 

τὴν σὴν ὁμιλίαν, ἢ μὴ χαθάπερ ἀπὸ πηγῆς τοῦ στόματος τοὺς 

σοὺ: ἀρυόμιενον λόγους, εἰχός τι δοκεῖς ποιεῖν, ἣν ἐμίσουν προσ- 

λαλιὰν ταύτην υὴ διδοὺς ἐν τοῖς γράμ μασιν " εἰ δ᾽ ἀχούων ὅτι 

μοι παραγέγονας, εὐθὺς τῶν ἄλλων διαλβόν ἀφέμενος τῆς σῆς: 

ἐξηρτώμην γλώττης, τί μὴ τὴν ποθουμένην ἡυνῖν χαὶ πόρρωθεν 

πιχέεις πηγήν; Οὐχ οἰσθ᾽ ὅτι τοῦτο μόνον τοῖς διεστῶσι τῶν 

Ὁ ἔχ“ ὭΣ 

σθ᾽ 

ἵν) ρῶν εἰς π.ο ίν, ὁ ἐπιστολι! ς λόγος φίλων ἀποχρῶν εἰς π2 ὅὰ στίν, ὁ ἐπιστολιμαῖος λόγος 
ι ῳ τὔἶν Ν ᾽ “- ᾽ Α ᾿ Τὰ, :. κ 

χαὶ ἡ διὰ μέσου τοῦ μὰ ὄμματος ἕνωσις; εἰ γὰρ ἀφέλῃ τις τὸν 
, ᾿] 

ιόν, τρόπον τινὰ τὴν φιλίαν διέλυσεν " οὐ γάρ μ8 πείθουσιν 

οἱ πεοιττοὶ τὴν ὐϑ ὡς ἡ νοερὰ ὁμιλία χαὶ τὸ ἐν φαντα- 

σίχις αὔτχοχες ποιοῦσι τοὺ: διεστηχότας συνεῖναι. ᾿Εμοὶ γοῦν 
“- ᾽ 2 3 Γβν οὲ “ 

τοῦτο ἀνάμνησίς ἐστι διχστάσεως χαὶ ἔρωτος ἔξαμμα, καὶ πῦρ 
» ; 93 » Ε μ 7 Ὡ ΤᾺ αν κ 7 

ἐγκάρδιον, ἀλλ οὐ παρηγορίας ἕνωσις, καὶ ὅσοι γοῦν τὴν φιλίαν 
. » Ϊ᾽ Ψ' ᾽ ᾿ “ω » 

ἐξησθενήχασιν εἰς μέρος ἀπολογίας τὸ - τοιοῦτον ἀνάπλασμιχ 

τίθενται: εἰ δὲ χαὶ ἡ φαντασία τὴν τοῦ φιλοῦντος ὄψιν ἀντι- 
τῶ ἄπ Ὡς (Ἅ ,ὔ 3, 5 » , ιν “- 

τυποῖ, ἀλλὰ λόγους οὖτε ἀφίησιν, οὔτε δέχεται" ὁ δὲ τῆς 
"»ὕ 2 ᾽ Ν " Ὁ « ι (ϑ Ξ Ν , 4. 

πιστολῆς λόγος, ἔμψυχον το χρῆμα αὶ ΤῊΝ χαρδίαν ανχμα- 

σε » ὃὲ « “- Α - ΑῊΞ νοι ᾿ ῃέ “ἜΓ᾽-“ ΞΘ , Ως περ ὃς χχαταμαντευόμενος σου τᾶς ἀντιθέσεις, προλαμιοάνω 
,» Α ΓΥΉ ζ ’ Α ᾽ » τω κ 5 ’ 

πῶς λύσεις δυνάμεώς τε γὰρ οὐκ ἀπορεῖς πρὸς τὰς ἐπιστολᾶς, 
5 ᾿ς 

τέχνῃ τε καὶ σοφίᾳ κεχόσμησχι" ἐμοὶ δὲ τὸ ἦθος ἐπιεικέστερον 
- ΓΙ Ὁ , ; ᾽ ᾿ Α 

ν λλον ἢ πϑριττι. τϑρον, Ἀαὶ οὐυ περι Ὺ ἤζομιαι ὥς πη30 χρῆσμ.9.ς 

ἃς τῶν φίλων φωνάς, ἀλλά με μᾶλλον ὁ ἁπλούστερος θέλγει 

λόγος τοῦ παντοδαποῦ: χαὶ ποικίλου " ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ψυχῆς 

ἔξεισι, τὸν δέ, ἵν οὕτως εἴπω, ἐπιπολαίως προχέει τὸ “ἀχρο- 

στόμιον. ᾿Αλλὰ σοὶ τὸ ῥεῦμα χρυσοῦν ἀφ ἑχα τέρων ἀπορρεῖται 
᾿) 

πηγῶν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς πηγῆς ἐψύχωται, ἀπὸ δὲ τῆς γλώσσης 
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τετράνωται, καὶ παρ᾽ ἐχείνης μὲν τὰ: ἐννοίας οὐσίωται, παρὰ 
ὃ: . ᾿ ᾿Ὶ ΣᾺ ᾽ , ᾿ 7 , » ᾿ 

ἃ ταύτης τὴν λέξιν ἀμπίσχεται, καὶ πρόεισι χαθάπερ ἀπὸ 
ἐδ ᾽ ,ὕ ΞΞ " Α 

ιστάδος, εἰ μή τι τῆς σῆς ἐγὼ γονῆς ἐπιλέλησμαι. 

Καὶ τούτου μὲν ἅλις" κατώρθωται γάρ μοι ἤδη ὅπερ βεθού- 

ληυχι" τῶν δὲ σῶν τί μὴ καί... ..--. ἀλλ᾽ ἀρεῖταί σοι ὁ ᾿Αν- 
ὃ , ᾿ - - ᾽ ἤ , -»- ""-Ὁ᾽ ᾿ 

ρέας χαὶ τοῖς πολλοῖς ἀπωσμένος λελόγισται" θοηνεῖ γοῦν χαὶ 
“ “ - ᾽ ΄, “΄ 

τὴν ὑποψίαν, πῶς ἂν εἴπῃς | σφοδρῶς, χαὶ οὐ χαίρει ὅτι μὴ φ 

προχεχώρηχεν, ἀλλ᾽ ἄχθεται ὅτι σοῦ κεχωρίσθαι ὑπείληπται. 

Εἰ μὲν οὖν ἀπ ἀλλήλων ἡμεῖς διηρήμεθα, ἔστω τῆς σῆς με- 
ἮΝ ε ς ᾿Ὶ 

“ ς χρείττονος ὁ διάχονο;, εἰ δὲ σὺν ἀλλήλοις χαὶ παρ ἀλ- 

λήλοις ἐσμέν, ἀμφοῖν ἤτω κοινός, μᾶλλον δὲ ὅλος παρὰ θχ- 

τέρῳ, χαὶ τοσοῦτον ἐμὸς ὅτι ὅλος σός, τοσοῦτον δὲ σός, ὅτι 

180. [Τῷ χριτῇ Φιλαδελφείαε!. 

Αἰδοῖ τοῦ τῇ: φιλ χὺς ελφεία: ὀνόματος, φιλαδελφότατε ἀδελφέ, 

φιλῶ τὸ χωρίον τὴν ϑλελρρνκεὶ υᾶλλον δέ, ἵνα τὸ ἀληθέ- 

στερον ἐρῶ, ὀφειλέτης εἰμὲ τοῖς χωρίταις ἀςχαίας ὑποδοχῆς 
- ; “ἱ οὗ ἢ αν ὃ ᾿ "2 “Ἔ , ἼΘΙ ᾽ » ἘΣ ᾿ΑΨΉΒΡΗΣ ἄν ς Ν 

2} 7 οὐογῆς" ξΖξν9 ογ η7ην γὰρ πῦρ αὐτοῖς: ποτ: τῷ χατὰ 

ξ 

ν᾽ ' 

Φλῶρον ἐχείνῳ εἱλώτευον, ἄρτι ἀφήσης γενόμενος χαὶ τὴν εὐθὺ 

Μίεσοπ τοταμίας μετ᾽ αὐτοῦ διϊών. Ἦν δὲ τηνιχχῦτχ, ἵνχ πχλιλ- 

λογήσω, καθὼς χαὶ αὐτὸς οἶσῆα, μειράχιον οὔπω γενειάσχον᾽ 
ΕΥ κ ι κ᾿ ’ “ὦ7 ’, ᾿ ΝΞ 

εἶτα δὴ καὶ τὰς χρίσεις τοῦ θέμχτο: πιστευθείς, παρ᾿ αὐτοῖς 
᾿ 1 , ,ὔ ῸὋ »;, 

αὖθις χατήχθην" καί με φιλοφρονέστερον οἱ ἄνδρες ὑποὸςξά- 

υϑβνοι, τῆς προσηχούσῃ: ἐμοὶ ὥ: περ εἰχὸς ἀντιφιλοφροσύνης τε- 
γεν “-.- τ ᾿ γ᾽; οὗ “ῳ - ᾿ τυχήχασι. Τανῦν δὲ αὖθις ἐν βαθείᾳ ἰδόντες τῇ πολιᾷ, ἐγνώ- 
δ ᾽ , , ᾿ ΑΔ 

ρισὰν ἄχρ' ιρῶ:, καὶ ἀνιστόρησάν μοι χαὶ τὴν πρωτὴν χαὶ τὴν 
᾿ 

ι.ΘτΞ- 
ΡΣ ν᾽ 

, ἣΝ , ᾿ , ᾿ "Ὁ 

δευτέρχ 2 μον χα! φιλχδελφότατα οἰχείως ἐρεῖν 
Ἁ ᾿ ͵ ᾿ " ᾿ “ ͵ 

διραν προς Ξυΐξ, ἄλλος ἄλλό τί 9.0.) μιξρο: χατχαφιλοῦντες χαὶϊ 

φ. 3299. 
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δὼ Η ᾿ νει “Ὡ 

παν ει τοῖς Ἐμοῖς “ποσὶ προσχνυζόυενοι, χαὶ προσμειδιῶντες 
-- 

ς 

ἐδὸ καὶ θαυμάζοντες, ὅ ἘΞΕΕ Ὸ ΤΕῚ ΣΌΣ ἡδὺ χαὶ θαυμάζοντες, ὅτι μοι ἄντὶ τῆς ὑποξάνθου ποτὲ τριχός, 

ὑπαργυρίζουσα ἀχριοῶς ἐγεγόνει ἡ κεφαλή, μιχροῦ δεὶν εἰς δά- 

χρυά με κατήγαγον᾽ ἐπειδὴ χαὶ τοιοῦτος ἐγὼ τὴν ψυχήν, θῆλυς 

ἀτεχνῶς χαὶ εὐσυμπάθητος. 
"2 κ κ ς “ -“ » 

Ἢλέησχ οὖν, νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, τοὺς τοῦ χωρίου οὐ- 
ε " , 5» 

χήτορας, ὡς ἀρχαίους ὑποδοχέας ἐμοὶ γεγονότας, καὶ πολλάχις 
" » , ς τ » πῶ 

ὕοι τὴν φιλοφροσύνην ἐπιδειξαμένους, εἶτα δὴ καὶ ἠρώτησα, πῶς 
ι , 
᾿ 

οΕἮΕ ὮΝ - » ἘᾺΑ͂ 
τοῦ διχαστοῦ; χαὶ πάντες δι᾽ εὐφήμου σε φωνῆς ὑμῖν τὰ περ 

" , ΒΩ 5) , τ ΠΩ Α, 7 5 7ὔ 

ἀνεχροτησαν, ἄλλος ἄλλο τι τῶν σῶν ἀρετῶν συνείροντες, ἀγροί- 

χῳ μὲν τῇ γλώττῃ, εὐστόχῳ δὲ τῇ γνώμῃ. Ὡς δὲ χαὶ τὴν 
Ἁ Α «», 

ὃς σὲ φιλίχν τούτοις ἐγνώρισα, πρὸς δὲ χαὶ ὅτι με διὰ 

(εις αἰδοῦς, γονυπετεῖς αὐθίς μοι γε γονότες πολλόα μου 

ἘΡ τς 

Ο᾽) 

χατεδεήθησαν δι’ ἐμοῦ μεσίτου, χρηστοτέρου σου καὶ φιλανθρω- 

ποτέρου τυχεῖν. Ἔστι δέ τις αὐτοῖς ἀμφιοαλλόμενος ὑὕποτελε- 
- 5» " 3, ΕΣ 

σμός, ἀέδῆλλον δὲ ἀνχντίρρητος " αὐτοὶ γὰρ ἔφασαν παρ᾽ ἑτέρων 

ὑποτελεῖσθαι, οὐκ αὐτοὺς ἑτέροις ὑποτελεῖν. 
Ἐν ὧν “- ὔ “- 

Οἶδα μὲν οὖν ὅτι πᾶν ὃ ἂν γνῷς σύ, τοῦτο δίκαιον, χαὶ τῷ 
αἱ 

ὃ 

ἘΒΝ χἀμοὶ συνδογεῖ" εἰ δέκι χαὶ παρὰ τὴν ἐμὴν φιλίαν διχ- 
Ἂ 

οὐδ δοβοοό; τοῦτο οὐχ ἧττον δίκαιον ἢ φιλάνθρωπον, μὴ δὲ 
“ δ Κα 5 ᾿ ὥς ἣν ΟΕ αν ἐα γὰξ Ἵ Δ ἌΤ Νὴ 

τοῦτο ὁὴ παραγνοίης ἀλλα τῇ ὀιαίτῃ τῆς ὑποθέσεω: τὴν ἐμὴν 
εἶ ΩΣ - ᾽ χά 7 Α " Γ. 

ἡῤϑ πη τς φιλίαν, ἴσως ἕτερόν τι γνοίης παρὰ τὰ ἐγνωσμένα 
7 

ἐννομώτερόν τε χαὶ δικαιότερον "αἱ γὰρ δεύτεραι χαὶ τρίται τῶν 

εκ οὐδΝ ἐπιοολαὶ ἀλλοιοῦσι τὰς προτέρας διαγνώτεις, ὡς 

ἐπιπολαιοτέρχς τυχόν, οὐχ εἰς βάθος ἀφιχομένας τοῦ πράγ- 

ματος. Οὕτω δὴ καὶ ᾿Αριστοτέλης χαὶ Πλάτων ἕτερα ἐδόξαταν 

προϊόντες, καὶ οὐκ φσχύνθησαν τὰς τῶν νοημάτων μεταθολάς" 

ὅμως οὐ λανθάνω σς πολλῷ τῷ σοφίσματι χρώμενος χαὶ ἐνάγων 

σὲ τῇ συμπαθείᾳ τῶν χωριτῶν. 

Οἶσθ᾽ οὖν ὃ ποιήσεις; ζυγοστάτησον τὴν ἐμὴν φιλίαν καὶ τὸ 

ἀχριθὲς δίχαιον, καὶ δὸς ὅτῳ βούλει τὴν ῥοπήν. ᾿Αλλὰ πάλιν 
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σοι ἐπαφῆχα τὸν χαλινὸν χαὶ νεύσεις περὶ τοὺς σοὺς γόμους 
«» 

τούς τε ἀρχαίους χαὶ τοὺς νεαροπρεπεῖς᾽ ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τοῦτο 

ὕ» 
’ »" ,. 

οίται: ἐπινοήσῃς. 

νθοῦσα, ἀγροι- 

λομαι, ἀλλ᾽ ἵνα τι δ ἐμὲ ἀγαθὸν τοῖς χω 
’ 

οὐ 
Ν᾿“ ῃ δὲ " ἑποΣ Δ ο Ω } Δ, Αἰδέσθητι δὲ χαὶ τὴν ἐπιστολὴν ὅτι, εἰ χαὶ μὴ 

Αἱ 

μ 
.᾿ ἀ 

9 “Ψ᾽ ΕΣ ᾽ ἈΜἢὦ ᾽ , 

χιχὴ γὰρ τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ πολύστιχος, σοὶ δὲ ἀοχέσει χαὶ ᾽ 

τω ’ ᾽ . “ 9 ΄- γεῦμα φιλάνθρωπον πρὸς αὐτοὺς ἀντίρροπον τῇ ἐμῇ ταχύτι 

γ -“σ - ΄ δ 3 -- 7 ἘΝ 181. Τῷ πατριάρχη Αντιοχείας. 

, ’; ὅὼω 

)ς ἥδομαι, θεοτίμμητε δέσποτα, ὅτι σου τὸ βπρβέχμι τῆς 
» “2ὡῳ.Ψ Α “- δ' 

ἀρετῆς διὰ πάσης τῆς οἰχουμένης χκηρύττεται, καὶ οἱ χήρυχες 

οὐχ αὐτόπται μόνον χαὶ αὐτήχοοι τῶν σῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ χα 
Α , ἕω 

δεχτιχοὶ χατὰ πολλὴν φιλοτιμίας περιουσίαν" διὰ ταῦτα χαὶ ᾽ν 
. ᾿, » οο“ὧὦ 3 δ Φ' τᾶῦ γ ι - 

τόνος ὁ λόγος αὐτῶν, ζαὶ ὁ ἔπαινος ςήλου καὶ θερμότητος πνεῖ. 

Τούτων ἐστὶ καὶ ὁ δεῖνα ὁ ᾿Αντιοχεύς, ἀνήρ, ὥς γέ μοι δοχεῖ, 
3 » , 3 9 “ - » ΕΒ -- “αν πι})" ᾿. “δι “ οὐδενὸς δεύτερος ἐν εὐγνωμοσύνῃ τοόπων προσγεγενημένην εὐ- 

͵, » ,ὔ γ “" ’ Ἄ . 3- δι νων σῶν) φυω ἐργεσίαν ἀμείψασθαι. Γοῦτον τοίνυν ἐγὼ οὐκ ἐκ παρέργου ἀχή- 
- κι ι “ » ᾿ ᾿ 

χοχ, οὐδὲ χατὰ πάροδον περι ΘΡΘΉΝΡΙ μοι τοῖς ὠσὶ τὰ σὰ παρὰ 
, » ᾿ » δ.» ᾿ Ἔ 

τούτου ἐγκώμια, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἀφορμῆς διχαίας φυνμοον: 

νοι τοῦτον" πολλάκις γὰρ κῶν με φοιτᾷν εἴωθεν, δὴ ἀμειψό- 
Μ) , μιν δ τα 

μενος εἴ πέρ τι πέπονθε παρ᾽ υῶν ἀγαθόν , ἢ ληψόμενος ἕτερον. 

Τὸν μὲν οὖν ἄλλον γοόνον Ὡς ταῦτα ἐπρχγυκχτεύετο, πολ- υ. αχ ν χ: ΗΝ ξπρ γυ. Φως ᾽ ἦν 

, 9 ͵ ’ “««Ψ » ’, “ῇ 

ἄχις δὲ χαὶ τὴν Ἀντιόχου ἱστόρει μοι, τοῖς ἀρχαίοις τῆς πα- 

τοῖδος ἐπιγαννύμιενος διηγήμασι" νῦν δὲ πάντων ἐχείνων ἐπι- 

δα τα τὴν σὴν μόνην ἀρχιερατιχὴν τελειότητα, ἀφορμὴν 

“πὰ ἴα διαλέξεως" χἀπειὸδὰν ἄρξηται τῶν εὐφημιῶν, ΧΧ- 

τι δυν μέχρι πολλοῦ, ἐπ᾽ ἄλλοις τι αφῃδΝ ἕτερα. ΙἈἀγώ, 

ἐπειδὴ ἐρῶντά σου τῶν ἀρετῶν ἄσθημαι, ἀντ επιδείχνυμι τούτῳ 
Ὁ χαὶ τοὺς ἐμοὺς περὶ σὲ ἔρωτας, οὗς αἱ τῆς ψυχῆς ὠδῖνες ἀπο- 
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ἰ 9. ν ᾿ -- “- ἔχ 7 ΓΕ. ὶ Ἂ , τίχτειν εἰώθασι, καὶ ἀντιφιλοτιμοῦμαι τῷ λόγῳ᾽ χαὶ μὴ θχυμά 
, 

σης, εἰ νιχῶ πολλῷ τὴν ἐχείνου πρόκλησιν. 
. Ὁ» ὶ 

᾿Εγὼ υἱὲν οὖν τὴν ἀντιμισθίαν τῶν ἐπαίνων ἀπείληφα᾽ τοιχύτη 

γὰρ ἡ περὶ σοῦ φήμη, ὅτι με διύλου εὐφήμῳ τιμᾷς στόμχτι, 
᾿ , . » 7 ᾿ ἃ , 7ὔ 

χαὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐςχίρων καὶ λαμπροτερῷ κάλλει σεμν- 
-“2ὦ 3 

νῶν. Δεῖ οὖν χαὶ τοῦτον τῆς: ἀναλογούσης τυχεῖν ἀντιδόσεως, 

χαὶ πλέον τῶν ἄλλων τῆς σῆ: ἀπολχύειν φιλοτιμοτάτης ψυχῆς" 

εἰ δὲ δεῖ ΝΣ καὶ τὸ ἡμέτερον, μὴ δεύτερος ἡμῖν φανῇ: 

ἐν ταῖς χάρισιν, οὗ διεδέϊξω τὸν θρόνον ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χάχεῖνος 

ἅπαξ ἡμῶν ἀξιωτάντων, τὸν ἄνδρχ τετίμηχς, βεθαίωσον αὐτῷ 
Ψ' 

τὴν τιιλήν, καὶ γενοῦ χαλοῦ χαλλίων, χαὶ φιλοτίμου φιλοτι- 

μότερος, πατούθεν τε τὴν τοιχύτην γνώμην κληοονομήσας, χαὶ 
γὴν 

παρὰ σεχυτοῦ προσθεὶς καὶ αὐξήσας εἰ: δύναμιν. 

483.“Τῷ μητροπολίτη Εὐχαΐτων. 

Πολλῶν με πολλάκις ἐπὶ λόγοις μαχκαριζόν των καὶ τὸ τῇ; 

φ'λοσοφίχς ἩΡῪΝ προσμαρτυρούντων, ὁ αὐτός εἰμι καὶ τοῖ 

ἐπαίνοις οὐ μεταθά ἄλλομαι" ἀλλὰ τοῦτο μέν, πρὸς τὸ τῆς φύ- 

σεως βλέπων ἐπίκηρον, τοῦτο δέ, πρὸς τοὺς θεσπεσίους ἐχείνους 

φιλοσόφου: χαὶ ῥήτορας, ὧν χλέος οἷον ἀκούομεν, ἕνχ τῶν πολ- 

Ἵ 

λῶν ἐμχυτὸν ἥγημαι χχὶ τοῖς ἄλλοι; ἐπίσης τῆς τῶν λόγων 

ἀπολελειμμένον ἀχρύτητος" ὅταν δὲ ταῖς σαῖς 'χρτυρίαχις περὲ 
ΕΣ “Ὁ , ΡΩΝ 

τῆς ἐμῆς ἐντύχγω παιδεύσεως, τὸ χχτὰ πάντων ΤΥ ἔχειν 
, 

“ " - Ν . , "ἦν ἡ ΩῚ 

δοχῶ, καὶ τοῦτο μόνον εἰδέναι ὃ παρὰ τῶν πολλῶ ἦν λέγομαι 

Καὶ πῶς γὼρ οὐ σοφώτερος τῶν ἄλλων ἐγὼ χχὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶ- 

νος ἐπὶ λόγοις ς εὐδοχιμιησάντων ἐλλογυλώτερος; Πλάτωνα υὲν 

γὰρ ᾿Αριστοτέλης ἐπήνεσξ, χαὶ τοῦτον Θεύφρχστος, χαὶ τοῦτον 
᾽ , . γ Ὁ 3 πε μπλ [ ᾿ - Α 

Αιὐρχῦτας ὁ Ταραντῖνος, ἄνδρε: φιλόσοφοι μέν, καὶ γενναῖοι τὴν 

γλῶτταν, οὐκ ἐν πάσαι: δὲ ταῖς ἀρεταῖς ἀκριοῇ τὴν πεῖραν 
ε - - , - λ » αὐ “-- ᾿ δ ς ΣᾺ πεν -“ ἡ πχρεσχήκοτες. Σὺ δέ, τῆς μὲν πὰρ ἐχείνοις παιδεύσεως, ἴσως 
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ΟΕ ΝΑ ι ᾽ἣΝ δ: ̓ Δ ΣΕ ς “,«ᾳΨ..-» 
ἐχξῖνο! τὴν παχίοδευσιν ἐμσρτύρησαν ἰώ τὴν ἐχείνων γλῶτταν 

δὶ " νιν γα ᾽.)" 5) Ι ἘΠ “.., δ “»»55 -ῖις πε »ἃς 
ὑτλκάριοι, ἐν ὺς οὐχὶ μα ι ΟΝ αὐτὸς ς Ὦ ω - τεῦς, ν ο) ᾿ σον δ"- 

φημιῶν ὁσημέρχι ὡχτχπολχύων, οὐχὶ ἁπλῶς οὕτω χαὶ διὰ τῆς 
Ὁ - 4 ᾽ ᾿ 

γλώττης, ἀλλά χαὶ ἐν στήλαι: χαλχαῖς, τοῖς σοῖ: φημι γράμ! μασι; 
» . ᾽ὔ τ τ ᾽ “Ὁ ᾽ " 

Καὶ Φωχίων μέν ἦν δὲ οὗτο: ᾿Αϑηνχῖος ἀνὴρ χαὶ τὸν τρίπουν 
’ ᾽ »ιὰ : ἸῶΝ ᾿ 

θχυμάσιο ος, χαὶ μέγχ τὴς ΑὙΤΉΝ ὄφελος, καὶ τῆς Δηρμοσθές 
’ . 

γνοὺς γλῶττ Ὥς, ὡς ἐκεῖνος Ἐφ, χοπίς" οὗτος τοιγαροῦν τὰ 
᾽ - ὮΝἮΦ ΤᾺΝ ͵ - 

Αἰλεξάνδρου τοῦ δΙχχεδόνος προσρήσεις δεχόμενος, ἀντὶ θείου 
ε ; ᾿ , ε 

τινος μαρτυρ οἴου, χαινό ὁτερόν τι ἐφρόνει ταῖς προσφωνήσεσιν. Ὃ) 
᾽ ᾽ κι ᾿ ;" ΓΞ ᾽ 

γῶο δΝχχεδὼν ἐχεῖνος (ἢ ἀκώῤ θνςα ἠἀρνεμε τὸν ἐδςνεδᾳ, ἐνίχ 23 
᾿ ᾿ Ν,; ᾿ 

τὸν ᾿ἵνδόν, ἐν οὐὸ 

πεοὶ τὰ ποάλγυχτα στερούτητα μιχαρτυρούμενος, δι τοῦ ᾿᾽᾿Α)ε- ΝΠ - ͵ ἢ ἠρ ν᾿ {ϊ ν ἡ. μαρτ ρ τ" τ, ωω, ν «ἷ τῷ 

9 " Ρ’ ΄- ᾿ “ 

λλοιοῦτο χαὶ μετεφέόλητο, πῶς οὐχ ἃ 
“ “- “Ὡ ’ ᾿ 

οσομιλοῦντος τοῖς γράμμασι, παρὰ τοὺ: 
᾿ 

χαὶ ἐπ ἄχρων μὲν ἀφηνς Ἰἀξηῤῥ των ἀργά γὼ 

ὥς πε2 Ἡρλοα ΚΝ Ή ϑῇ φθεγγό μενος, ἢ ἀπὸ σχήπτρου ἱεροῦ θε- 

ν ἐν συμθόλοις προσομιλῶν; 
-“ ς , χά -" σὴν ἀπαιτεῖς ὁμολογίαν ἐν γράμμασιν, ὡς περ 

ἂν εἰ χαὶ θεὸς ἀπαιτοίη χαταῦρ οντῶν τὸν ἰσον ἦγον ἀντιψνο- 
“ὁ 

ὰ 

ἰσ 
» ,ὕὔ ᾿ , 

γξαίμην πρὸς σέ, ὅς 

γε, μετὰ τὸ πᾶσαν τὴν ἐπιστολὴν διελθεῖν, ἐπὶ πολλαῖς ἡμέ- 
᾿ 

οχις ἔνηχον ἔχω τὸ οὖς, ὡς ὑπό τινος ἤχου χα ἐΣ ὠ χήρα γεγονὼς 

χαὶ υὴ ἐφιστάνων τοῖς μονα τος ̓Αλλ οὐδὲ χρηστηριάζων ὁ Φοῖ- 

βος, τοὺς ἴσους χρησμοὺς παρὰ τῶν οἷς ἐχρᾶτο ἀπήτει' οὔτε μὴν 

τῷ Μωῦσῇ χρηματίζων ὃ τῶν ὅλων θεὶς μετὰ νεφῶν τε καὶ 
᾿: “-ὡ. ᾿ 

χείνου ἠχώ, ἀλλὰ χαὶ σιω- {ιν λαίλχπος, τὴν αὐτὴν ἐζήτει παρ᾽ 
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- “ ’ ε ε “" - ΄- 
πῶντι τῷ θεράποντι, ὡς ὁμιλοῦντι προσεῖχε, καί, τί βοᾷς; 
» ΡΝ το ἊΝ Α εἶ “Κ ἘΥΑΣῪ 

ἔφασχε τῷ σιγῶντι" τὴν γὰρ ἀλάλητον ἠχὼ τῆς ψυχῆς μεγα- 

λοφωνοτέραν ἡγεῖτο γλώσσης βροντώσης. 

Σιγῶ τοιγαροῦν χαὶ αὐτός, καὶ τὴν ἴσην οὐκ ἀποδίδωμί σοι 

φωνήν, ὅτι σοι ὡς χρείττονι φύσει προσέχω᾽ χαὶ ὅταν σου τὸ 

ἐν τῷ γράμματι λόγοις προσομιλήσω, ὥς περ δέλτοις 1 προσχεί- 
΄ν Ὁ ᾿ ΝΕ Ὁ 3 ὦν μενος ἱεροῖς, ἢ πετάλοις ἱερατιχοῖς, αἰδοῖ χαὶ φόρῳ συστέλλο- 

μαι, χαὶ τότε πνεῦμα ἐπέχω χαὶ τὴν γλῶσσαν κα αρηραμβ, 

χαὶ ὥς περ ἐν θείοις μυστηρίοις τε ᾿ούμενος, ἄφωνος τὰ πολλὰ 

γίνομαι" χαὶ βροντώσης οἷον ἠχοῦς αἰσθανόμιενος, οὐχ ἔχω ὅ τι 
Ἃ Ὁ “ἍἋ ἐς γένωμαι, ἢ ποῖ τράπωμαι, ἢ ὅπως ἂν ἐμχυτὸν ἀναχινήσω πρὸς 

τὸ θαρραλεώτερον χαὶ ἀποστήσω τοῦ δέους. Τοῖς μὲν γὰρ 

ἄλλοις, θειοτάτη ψυχή, βραχύ τι δοχεῖς τῶν πολλῶν διαφέρειν, 

ἐγὼ δὲ φιλόσοφος, ὡς οἶσθα τυγχάνων καὶ τὴν χρίσιν ἀπαρα- 

λόγιστος, ἐκ χεφαλῆς ὅ φασιν, ἐς πόδας κατανενόηχα. Νεμά- 

θηχα δέσοι χαὶ τὰ τῶν στέρνων ἐντός, καὶ τὸ χρῆμά σοι τῆς 
ἝΝ δος ἦ 4 ρ τς ΕΙ 4 » ᾿ δ ᾿ ψυχῆς οὐχ ἀγνόηχα " τοιοῦτόν ἐστι φιλόσοφος ὀφθαλμός, οὐ 

τοῖς σχήμασι χαὶ ταῖς ἐπ τιφανείχις π προσέχει, ἀλλ᾽ ἐμθαθύνει ποῖ 
γι... ᾿ “ ᾿ 1 , ἅ ἊΣ διλ 

βάθεσι. Διὰ ταῦτα χαὶ πέφριχα χαὶ ἀσπόζομαι, τὸ μέν, διὰ 

ὑπερέχον τῆς φύσεως, τὸ δέ, διὰ τὴν ἄρρητον τοῦ ἤθους 
ὔ κι ., Α 5» , Α Α 

χαλλονήν᾽ χαὶ ὅταν μὲν ἐπιστρέψω πρὸς σὲ τὴν ψυχήν, ἄφω- 

ἰνι χαὶ ψοφοδε ἧς ὅταν δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους τὸν ὑπὲρ σοῦ 
, 

νὸς εἰ! 
Α 

υ 

λόγον ἐθελήσω ποιεῖν, πεπαρρησιχσμένῃ φθέγγομαι τῇ φωνῇ, 
, Ξ ᾿ ’ "ΝΑ ΎΝΙ : δι σς αν ᾿ ἘΠΨΤ πὰς 

χαὶ σύντονον φϑὴν ἐπὶ τῆς γλώττης ἁρμόςζομαι, χαὶ πληρῶ 
' 
ῃ πᾶσαν ἀχοήν, ἐλλόγιμόν τε δῆμον χαὶ ἄσοφον, θέατρά τε καὶ 

πανηγύρεις τῶν σῶν ἐγχωμίων, μὴ δὲ τὰ βχσιλέως ὧτχ ἀνήχοχ 
“ 3 γε" ᾿ ᾽ » 

τῶν σῶν ἐπαίνων ποιούμενος. Τότε γὰρ χαὶ ἐμχυτὸν ἐπιγι- 

γώσχω ὅτι καὶ τὴν ῥητορικὴν εἰς ἄχρον ἤσκησχ τέχνην, σχε- 

δίων λόγων πηγὰς ὑπερ ολύζων τῆς γλοβπμ χαὶ σχήυνχσι με- 

υ τροιχοῖς τὴν εὐφημίαν χατ χχοσμιῶν, χαὶ υὴ δὲ τῆς. τοὺ Γοργίου 
᾿ 

ὑξγαλοφωνίας φθεγγόμενος ἔλαττον. 

Υ̓ 

ὙΥ ΨΨ,, Ὁ.» ΨΨ 



ΒΒ Σ ΤΙΘὶ αὶ ἈΠ 4θ0 

» Ἀ ᾿ - ᾿ ι νΝ, ᾿ , -“ ᾿ 
Εγὼ μὲν οὕτως, χαὶ χαινὸν οὐδέν: σὺ δέ, ὥς: περ χρείττονι 

φύσει ἐξ οὐρανοῦ ὁμιλῶν, οὐκ ἀνεχτὸν Ἵν» εἰ μὴ καί τι 
Ν ; 

προσθήσεις ταῖς θεοφανείαις, ἀλλὰ χαὶ τὰ μείζω διδούς, ἐλάττω 

οἴει διδόναι - εἶτα, σὺ μὲν ἴσως ἀγνοεῖς, ἐγὼ δέ σοι τὸ τοῦ 
» “- δέ " ε ,ὔ ! »αοί , Δ η , 

ἐμοῦ δόγματος ἀνχκαλύψω ἀπόρρητον, τὴν Πυθαγόρειον τιλο- 

σοφίχν ἐζήλωχα, καὶ τὸν τέσσαρα τετίμηκα ἀριθμόν, τοῦτο μέν, 

ὡς πηγὴν ἀεννάου φύσεως, τοῦτο δέ, ὅτι χαὶ τὸ πᾶν τούτῳ 

τῷ ἀριθμῷ συμπεπλήρωται. Διὰ ταῦτα τοιγχρηῦν!, ὡς τὸ πᾶν 
᾽ ᾿ ᾿] δ ’ Α "- -“ὝΝ , εἰληφεναι παρὰ σοῦ δόξας, διὰ τοῦδε τοῦ ἀριθμοῦ φιλοσόφως 

ίῳ 
, 

περισχιρτῷ δόγματι" καὶ εἴης σεμνύνομαι χαὶ τῷ Πυθαγορεί 

οὕτως συμθολιχῶς τὴν ἡμετέραν φιλοσοφίχν πιστούμενος, χαὶ 
φ 

διδοὺς τοσχῦτα ὁπόσα βουλόμεθα. 

Εἰ μὲν ὡς ἀληθῶς τοῖς γράμμασιν ἡμῶν μόνοις προσέχων 

τὸν νοῦν, οὐκ ἀπεστοχάζου τῆς διαθέσεως ἀφ᾽ ἧς ταῦτα ἐγρά- 
“ 

φετο, χᾶν πολλάκις ἐπὶ τούτοις σχετλιάζ ης, εἰκότως ἂν δόξης 
᾿ ε ᾽ ποιεῖν" εἰ δὲ τὸ ἦθος ἡμῶν εἰδώς, εἰρωνεύῃ ἐφ᾽ οἷ: χαλεπαίνων 

φαίνῃ, διδάσχεις ἡμᾶ:, ὅπως ἐπεγχαλεῖν δεῖ τοῖ 

οὐ διαμαρτάνουσιν. ᾿Εγὼ γάρ, ἄριστε πάντων ρα χαὶ φιλο- 

σόφων, οὔτε ἰδιάζων, οὔτε ἐν τοῖς τῶν φίλων συνουσίαις, οὔτε 

υὴν πρὸς βασιλέχ διαλεγόμενος, οὔτ᾽ ἄλλο τι δρῶν, τῆς: σῆς 

ςιλίας καὶ ἀρετῆς ἐπιλέλησμαι: ἀλλὰ χἂν λόγος τοῦ λόγου 

πρόφασις γένηται, κἂν εἶδος φιλίας, κἂν γλώττης χάρις, κἂν ἦθος 

ἀστεῖον, χἂν ἀρετῆς ὕψος, αὐτόν σε μόνον, οὐχ ὥς περ ἐκ μηγα- 

νῆς, ἵνα μὴ καταπλήττειν δι ξω, ἀλλ᾽ εὐφυῶς τε [καὶ] προσφυῶς 

ἐπεισάγω τῷ διηγήματι" καὶ λόγους δὲ συντιθείς, οἷς ἡ πρό- 

φασις πόρρω τοῦ μεμνῆσθαι τῆς σῆς ἀρετῆς, ἀλλ ὅμως: ἐγὼ τὰς 

ἐννοίας βιάζομιχι χαὶ τυραννῶν τὸν λόγον ἀπάγω πρύς σέ' 

τοῦτο δέ, οὐ τέχνης μόνον, ἀλλὰ καὶ γνώμης αὐτὸς εἰπὲ θαρ- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Ε΄. ᾿ 90 
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ρούντως χρηστῆς εἶτα, ἐν τούτοις τὰ φιλίας ἀπαχριδούμενος, 

χαὶ χχτορθῶν ὡς οὐχ ἄλλος, ὅτι υμὴ πρὸς χάριν, μὴ δ᾽ ἵν᾽ ἀχούοι: 

ἐπαινούμενος, τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἐν οἷς ἐπιστέλλω πρὸς σὲ 

ἠλλοίωμαι χαὶ ἀντέστραμμαι χαὶ τὰ δόξαντά μοι περὶ σοῦ 

ἀθετῶ; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. 

Εἶτα ἐρεῖς, καὶ τί δή ποτε οὕτως ποιῶ; καὶ τὰς προφάσεις 

[Ὁ 

“- » ,“ Ἣν ᾿ ᾿ δ ΘΝ ’ " ͵ὔ ’ 

οι τοὺ ἀλγεῖ ἵν δίδωμι, εξζον χατὰ τὰς ἐγχειρμενᾶς ενὐνοῖας γϑι- 

ειν, ἀλλὰ υὴ τὴν γλῶτταν ἐᾷν φθέγγεσθαι, ὅπερ ἂν υὴ διδοῖ 
Π 

. Ὁ 
ἡ ψυχή; ὅτι ὡς παρόντι σοι διχλέγομαι, χαὶ τοῦ οἰχείου ἤθου: 

οὐκ ἐπιλέλησ υὑαι. 
τὸ 

Οἰδα 
“Ὁ ι 

χ δὲ ὅτι σε ταῖ: τοιχύταις ἀεὶ χατέπληττον χάρισι, νῦν 
ἣ ᾿ ᾽ , Α , ΒΝ κ᾿ , , εὶ 

μὲν τὰς ὀφρῦς συνάγων ἐπὶ σε, νῦν δὲ λόγους πλάττων, οὗ: 
, 7, » ͵ 5 τῷ “ὕ ,ὔ ἦγ. , » 

τέως δυσχεραίνων, αὐτίχα ἐπαινεῖν ἔμελλες τί οὖν καινὸν, εἰ 

χαὶ τὰς ἐπιστολὰς τοῖς διαλόγοις ἀφομοιῶ, καὶ τοιοῦτος χὰν 

ταύταις; φαένομαι, ὁποῖος χὰν ταῖς χοιναῖς ὁμιλίαις; ἀλλά σε 
"ὮΝ " “- Ἴ ΓΝ 5 - 5 ἐΞ ς.- 

ἔδει μὴ ἐκπεπλῆχθαι, μὴ δὲ δοκεῖν ἀλλοιοῦσθαι ἐν οἷς ἡμεῖς τὴν 

γνώμην οὐκ ἠλλοιώμεθα. Διατὶ δὲ χαὶ τῆς φιλίας τὰς χάριτας 

οὐκ ἀναιρεῖς, αἱ δὴ τὸ σευνὸν αὐτῆς μετριάζουσαι, συγκεχραμ.- 
, 7 ᾿ τὰν ε , , Ἐν. : 

μένην δεικνύουσι χαὶ μουσικῶς ἡρμοσμένην; ἀλλα τί ἔδει μις 
“ " γπ » Ν » Ζ, ἃ Α ᾿ Ἐκ ᾿ ᾽ ᾽ὔ Ἁ ’ 

ποιεῖν, ἐφ᾽ οἷς αὐτὸς αὐτόθεν βχρυθυμεῖς χαὶ οὐ φέρεις τὰ δρώ- 

μενα, σκυθρωπάζειν ἐν ταῖ: ἐπιστολαῖς καὶ ἀμειδὲς ΤΉΜΜ 509 . 

Εἶτα τοῦτο φιλοσόφου, ἢ ῥήτορος χαιρὸν τῶν πραγμάτω 

εἰδότος; αὐτὸ γοῦν τοῦτο ἐποίουν ὅπερ ἡ τῶν λόγων ἀπήτει 

ὑπόθεσις: κἀγὼ μὲν ἅπαξ ποτὲ τὴν τοιχύτην χάριν ἐπιδειξά--: 

μενος, οὕτως σοι ἐν αἰτίχις εἰμί" σὺ δὲ χαὶ ἐν οἷ; αἰτιᾷ, αὐτὸ 
“ - 5 ας Ν ν 7, 4ἍἋ ,ὔ Α Α 

τοῦτο ποιῶν, ἐχφευζ τὸ σόν δικαστήριον ; Ἢ βούλει, σὲ μὲν 

0γχ- οὕτως γράφειν, ἐμ. δ᾽ οὕτως; τοῦτο δὲ νομοθετοῦντος, ἀλλ οὐ 

φιλοσοφοῦντος. 

᾿Αλλ ἵνα μὴ πάλιν πλήττειν δόξω, ἐπέχω τὸν λόγον, καὶ 
7 

ὡς βούλει συντίθημι τὰς ἐπιστολάς. Ἴ3ι τοιγαροῦν, ὡς αὖ μοι 

μόνος καὶ τῶν ἐν ἐμοὶ λόγων πατήρ, χαὶ παιδχγωγὸς εἴ τις 
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ἐν ἡμῖν ἀρετή, καὶ τῶν θειοτέρων μυσταγωγός, χαὶ οὐδέν σοι 
ὔ 3 7 »Μ Α » ’ » ι 3 ΕΣ , 

τούτων ἐπιλήσομαι, οὔτε μὴν ἐλάττων δόξω περὶ τὰς ἀμοιθά 
: " « ᾽ , 

διδοὺς οὐ χρήματα, ἀλλὰ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοὺς μὲν ἀπὸ 
,ὔ νι » ᾿ 

γλώττης χαὶ σὺν εὐροίχ, τοὺς δέ, ἐν γράμμασί τε καὶ χατὰ 

τέχνην, μόνον ἱλήχοι: ἡμῖν χχὶ μετχόάλοις τὴν γνώμην, μ5- 3.78 ΕῚ ὰ » - ". ἰγχρλ., ν Φ “.- ἢ Υ̓ υ. ᾽ μΞ 

τάνων τοῦ ἀπαραιτήτου τε χαὶ σφοδροῦ. 
᾿Ν τ , 

Ἢ δὲ καλλίστη ψυχή, ὃ Καλλίψυχος, ἔτι χαλλίων ἐφάνη 
ε - ΡΣ ξ ι ’ ὰ “- ὩΝἶ ΨΨΝ Η͂, ἡμῖν, τὴν σὴν ἐξεικονίζω ν ψυχήν, χαὶ λόγῳ βραχεῖ τὰ χεφά- 

λαια τῶν σῶν συνεί ἰρὼν ἡμῖν ἀρετῶν. 

ΠἜΝΕ-ν ᾿ν 
184, Γῷ πρωτοπροέόρῳ ἶ χῦρ Κωνσταντίνῳ, 

͵ 

τῷ ἀνεψιῷ τοῦ πατριάρχου χῦρ Μιχαήλ. 

Μή ποτε οὐ χαλῶς, οὐδὲ ὡ; παιδιὰν ἐδέ 

ἐπιστολῆς, φιλτάτη ψυχή; ἐγὼ δὲ ὑιχροῖ δεῖν χαὶ ὠοχούμην, 

ὅτ ταύτην ἐδημιούργουν, χαὶ σέ γε ᾧμην συνορχήσασθαί μοι 

ὶ μετασχεῖν τοῦ θεάτρου. Οὐκ οἶσθα, πρὸς ἐρωτιχὸν δὲ τὸν 

τὐθς ποιοῦμαι, ὅτι τὰ τῶν ἐρωμένων χνίσματα μᾶλλον δὴ 

τοὺς ἐρῶντας ὑποχινοῦσιν, ἢ τὰ φιλήματα; διὰ ταῦτά τοι χαὶ 

φύσις τὸ δόδον μετὰ τῆς ἀχάνθης ἐξήνεγκεν, ἵν ὑποχνίζοιτό 

τις ἐνταυτῷ χαὶ ὀσφραίνοιτο οὕτω τοιγαροῦν χαὶ τοῖ- λόγοις 

χρηστέον ἡμῖν᾽ ἀνάδυστον γὰρ θάτερον παρὰ θάτερον, χαὶ τὸ 

ἐν εὐτραπελίᾳ χαὶ χάριτι, εἰ μὴ χαταμεμιγμένον ἔχοι καὶ τὸ 

δοχοῦν τέως τραχύ, χαῦνον ἄντιχρυς καὶ κινοῦν γέλωτα. 

Καὶ νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, οὐκ ἀσχόπως, οὐδ᾽ ὡς ἐξέπεσεν 

ἐγράφη τὰ ῥήματα, ἀλλ ἵν᾽ ἔχοις αὐτὸς μὴ τοῦ κάλυχος μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀχάνθης χατατρυφᾶν. Οὐχὶ δὲ χαὶ χχτὰ πρόσω- 

πον οὕτως ἀλλήλοις προσομιλοῦμιεν, χαὶ ἀντιπαίζομιεν ἀλλή- 

λοις τὰς ἡλικίας ἡμῶν; ἀλλὰ τοσοῦτον ταῖς ἑκατέρων ἀμετρίαις 
᾿ 

οὐχ ἐπαισχυνόμεθα, ὅτι χαὶ ἀντεπαγγελλόμεθχ" ἐγὼ δὲ μὴ 
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τοσοῦτον μανείην, εἰ ἄλλο τι τοῦ σοῦ θελήματος λέγειν ἢ 

πράττειν βουληθείην ποτέ. 

« Εἶτα, ὦ χαταγέλαστε ἔφησεν ὁ Σωχράτης πρὸς τὸν φίλον 

Θεαίτητον, οὐκ οἶδας ὅτι [ἐγώ] εἰμι [υἱὸς] μάλα βλοσυρᾶς Φαι- 

ναρέτης»; ᾿Αχούεις Σωχράτους, χαλλιπρόεδρε, καταγέλαστον τὸν 

Θεχίτητον εἰρηκότος, ὃν τὰ πρῶτα τῶν φιλτάτων λογίζεται 

χαὶ ᾧ θαμὰ προσομιλεῖν βεοούληται; Τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ ἐμὸν 
ΕΥ 3 “, ’ Ἂ 

ἦθος, ὄμνυμί σου τὴν θαυμασίαν ψυχήν, χαὶ ἀνχπέφυχά πως ἐκ 

"Ὁ 

πρώτης γενέ εως πρὸς τὸν Πλατωνικὸν τοῦτον σοφόν. 

οἱ τοῦ Χριστοῦ μαθηταί, οὗς εἰς τοὺς Νο- 
» ᾽ » - [ν 

μάδας Σκχύθας | ἀπέρριψχ; οὐ συνῆχας δέ, ὅτι παίζων πάντα 
, ε ἤν ν Α͂ ι ΑΔ ὅλ: δ. , ὃ 568 ὔ δῚ 3 ,ὔ 

᾿ ἐγρχφηλα, οποτο σοι, γα ΤῊΝ. Ολὴν ον ἰιξχώμῳ!: σα, ὁλ“αι- 
Π 

ΩῚ , “Ὥ 3 Φ 

τοι γξ τὸ τῆς χειμδνὴς σχῆμα ἀκριθῶς διχσώζει τὸν προσή- 

ΩΣ ἁ 
Η » 5 5», 

χονταὰ χαρχχτῆρα, ἐν χρώμασιν, ἐν σχήμασιν, ἐν ἤθεσιν, εἴ τινα 
Α 

εἶεν χαὶ παρὰ νεκροῖς ἤθη; ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ οὐδὲν τούτων προσεποι- 

ἡσάυνην, ἀλλὰ διὰ πάντων ὦσα τὸ ξίφος, ὥς περ ὁ Βαγώας 

ὃν ἀυιφοτέρων, τίνος ἕνεχα; ἴὥ) ἔχοις αὐτὸς χαὶ γελᾷν χαὶ τρυ- 

φᾷν, χαί με “τῆς γλώττης ἐγχωμιάζειν. 

Εἶτα, εἰ μὲν ἴδοις τινὰ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις Πεοιχλέχ, ἢ 

Μιλτιάδην τυχόν, Μίθαιχον τὸν ἀρτοποιόν, ἡ Θεωρίωνα (510) τὸν 
᾽ ».- -Ὁ- τ ᾿] 

ὀψοποιὸν ὑποχρινόμενον, οὐ χαταγελάσεις τῶν προσωπείων, ἀλλὰ 

χαὶ θαυμιάσεις τῆς ὑποχρίσεως, χαὶ ἀνακαγχάσεις ἡδέως, εἰ δ᾽ ἐγώ, 
" ε ᾿ ἐς ὃ ᾿ ᾿» Ὁ ἀμδα ας “ν 

φιλόσοφος ὦν, ὑποχριτὴς γέγονα διὰ σέ, χαὶ ἀφεὶς τὸ ἐπισχὺ- 
Ῥ ͵ Δ Ὁ ΤΑΣ τ.) » 5 "Ψ ι 

νιον, ἐξεγελασα πλατὺ ἐπὶ τῆς ὀρχήστρας, οὐχ ἀποδέξῃ τὸ 

“- ΡΤ 3 Ἀεὶ Δ ι “ ΝΣ ὁ ἢ. ᾿ ὅν ΝΑ 

πρᾶγμα τῆς ἐξουσίας; ἢ καὶ τοῦτο τραχύ; καὶ πῶς ἑτέρως 

ἐρῶ; οὐ γὰρ ἂν ἄλλως καταγελάσειχς᾽ οὔ μοι βουλητὸν χαλὸς 
᾽ μ “Ὁ 9 3 ς, ᾿ 

ἵναι τὴν ἐπαγγελθεῖσαν εἰκόνα, ἕν᾿ ἔχω ὅτι πρὸς σὲ εἴποιμ:, 

; ς ἕομχιον ἐδεξάμην τὴν ἀτεχνίαν, ἕν᾽ ἔχω σχῶψαί σε καὶ ι ων, ως Ὁ μ. νυ [ -ς “ Ἴ ΣΟΥ ἢ ) βᾷ ωψοα 7 

᾿ ὩΣ ῃ δ᾽ δ. Ὁ ὃ “- 5 λΥ ᾿ ) ὃ Ὧν 
χαὶ προσπαῖξαί σοι, καὶ χαλὴν δοῦναι ἐπιστολήν, τὰ σὰ παιδικά. 

ΕΥ̓ " . Ἁ ᾽ “Ὁ 

Μή ποτε οὖν τεχνιχῶς ὑποχνίζοις μξ, ἵνχ σοι πολλὰς ἀπὸ τῆς 
» , 

ἐμῆς σκηνῆς χόρχς νυμφχαγωγήσω" υΓἢ τοίνυν φθονήτῃ; μοι ἀτέ- 
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χνων εἰχύνων, ἵν αὐτὸς λαμβάνῃς ἐντέχνους ἐπιστολάς, ἀλλ ἐν- 

θυμοῦ ποίας οὐχ ἄν σοι μαροῖα σας χύρας ἀποστελῶ 
- 

᾿Αλλὰ υή μου πρὸς τὴν δεσπότιν Ὅς εἰ ἀποστελεῖς: 

τήν, ἀλλὰ πῶς ἄν σοι αὐτὴν γνωριῶ; τὴν τοῦ ἑχυροῦ, τὴν ἐκ 

διαθήχης, τὴν ἐν ἢ πολλὰ τὰ μορφώματα τὰ χολοσσιαῖχ ἐν 

ὄνυχι; ἀλλὰ τί ποτε πολλὰ περιπλέχω; ἐρῶ προδήλως τὴν 

δίθυρον᾽ ὁ σὸς πρωτοπρόεδρος, φίλος, ἀδελφός, δοῦλος, διδά- 

σκαλος. 

18ὅ. Τῷ μοναχῷ χαὶ ἀρχιμανδρίτη τοῦ ᾿Ολύμπου. 

Τοιοῦτόν ἐστιν ἀνὴρ τῷ ὄντι φιλόσοτος, πρὸς τὰς δικανιχὰς 

τῶν ὑποθέσεων ἀπολογούμενος θεωρητιχῶς. Κἀγὼ ἤδειν μὲν 

ὡς οὕτως ἀπολογήσγῃ, ἐποιούμην δὲ πρὺς τοὺς λόγους τὴν ὑπό- 

θεσιν" ἀλλ ἐπειδή ἡ με σοφιστὴν ἐν τῇ ἐπιστολὴ ἔγνωκας καὶ 

πόρρω τοῦ τῆς φιλοσοφίας ἤθους, οὐ μᾶλλον ἐπήνεσας τῆς ἐν 

τοῖς λόγοις ἁρμονίας, ἢ ἐμίσησας τῆς ἀναρμόστου πρὸς φιλο- 

σοφίαν ἕξεως. 

Διὰ ταῦτα τοιγαροῦν, ἀφεὶς προηγουμένως ἀπολογήσασθαι, 

τὸν ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἀνέρριψας χίνδυνον, ἀποσπᾷσαι 

τῆς ὕλης ζητῶν χαὶ μετενεγχεῖν πρὸς θεόν; οὕτω σου τῆς δια- 

νοίχς χαταμαντεύομαι. Ὅσας δὲ τῶν λέξεων πρὸς ἔπαινον ἡμέ- 

τέρον τέθειχας, σοφιστιχῶς προσερρίφθαι οἴομαι, ἵνα μὴ τῇ τοῦ 

λόγου πληγῇ εἰς βάθος τὸ ξίφος δεξάμενοι, θανατωθείημεν ἢ 

θεραπευθείημεν" τί γάρ σοι βούλεται τὸ θῦσαι ἡμᾶς τοὺς λό- 

γους θεῷ; ἀρ οὐχὶ δῆλον, ὡς χαταμέμφη, μὴ ἐκείνων νῦν ἀπο- 

θύοντας, ἀλλὰ πρὸς δύξαν συντιθέντας αὐτούς; 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν λύγων ἴσως χάριτες καὶ ἀγχ στροφοι ἔν- 

τὸ δὲ ἀλυθὲς καὶ φαινόμενον, ὅτι τβνόνα τός μοι δεσπότης 

πὸρ τὴν ὕλην γενόμεψος, χαὶ στὰς ἔξω τοῦ σώμχτος, ἀπο- σὺ ὑ 
4 “- ᾿Ψι ᾿ ,, 

δύρη ὕπϑο το) ἡμετέρου γου, ἔν ταύτῃ βεοχπτισμένου χαὶ 
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ἀνενεγκεῖν πρὸς θεὸν μὴ δεδυνημένου διὰ ταῦτα, τὸ μέν, τὸ 

θεῖον ἐχλιπαρῶν, τὰ δέ, ἡμᾶς νουθετῶν, τὰ δέ, καὶ πλήττων 

ἐπιστημόνως, ἄνω βλέπειν ἀξιοῖς καὶ τὸν τῆς ὕλης φόρτον ἀπο- 

θέσθαι: ἡμεῖς δέ, τὰ μέν, συνηθείχ διδόντες, τὰ δέ, καὶ τοῖς 

φαινομένοις δελεαζόμιενοι ἀγαθοῖς, πρὸς τὸ ὄντως οὐχ ἀνανεύομεν 

ἀγαθόν. ᾿Αλλὰ σύ γε μὴ ἀποχκάμῃς ἀναχωννύων τὸν ἡμέτερον 

νοῦν καὶ πρὸς τὸ συγγενὲς χαὶ πρῶτον ἀνάγων χαλόν. 

Ὁ δὲ μοναχὸς κῦρ Μιχαήλ, εὖ οἶδ᾽ ὅτι σου χαὶ διχαιοτέρου 
; : 9 ΣῈ ε , 

χαὶ φιλανθρωποτέρου χαὶ ἀντιληπτικωτέρου τεύξεται, τὰ μὲν, 
ἜΤ ΒΕΝ ας τ ᾿ ΓΑΕΒΆΝΗ Ψ’. « - 3. Ά ν δέ 5 ὙὙῈΡ ΕἾ ΣΦ ΩΝ 
ὅτι καὶ φύσεως οὕτως ἔχεις, τὰ ὁε, καὶ ὅτι ἡμεῖς ἡζιώσαμεν. 

186. ᾿Ανεπίγραφος. 

ΕΣ 2 Ν Α δ ᾽ὔ 7 ΕΣ » “ 

Αμέλεξι τοι τὸ μὲν πλινθίον παρατασίς ἐστιν ἐκ τεσσάρων 
Ω πλευρῶν ἰσαρίθμοις φάλαγξι καὶ ἴσαις παρισουμένων, ὡς εἶναι 

᾿ » 7 ᾿ς ΕΑΞΝ ῇ τ Χ εἶ ἕξ Ὡ“ 

τὸ ἐμπεριεχόμενον χωρίον τετράγωνον" τὸ δὲ πλαίσιον, ὅταν 

ἐκ τεσσάρ οῶν υὲν πλευρῶν γένηται ἡ παράτασις, οὐκ ἐν τετρα- 

ὥνῳ δέ, ἀλλ᾽ ἐν ἑτερομήκει τῷ σχήμχτι. Τοῖς δὲ τῶν γελωνῶν Υ 5) εν ἍΠΙΣ ᾿ς 
» 

ζ ύλοις ἡμιπ ποδιαῖοι ἐπιχαθηλούσθωσαν λοι, χαὶ τὸ υηχάνημα 

Ω 
“ 
ἢ πηγὸς καὶ ὑπὸ τροχῶν προσφέρεσθαι τοῖς τείχεσιν. 

χὴν ὅπη τὸν λογισμὸν ἐχχεχύλισμαι, καὶ ταῦτα πρὸς σὲ 

τὴν τιμιωτάτην ἐμοὶ χεφαλὴν ἐπιστέλλειν ἐπιδχλλόμενος; το- 

σοῦτόν με τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ παιδείας χαὶ τῶν καθηκόντων ἠθῶν 

οἱ στρατιωτιχοὶ λόχοι χαὶ -τὰ πολιορχητιχὰ ὑφηοπάκασιν ὄρ- 

γανα" καὶ τῶν μὲν ἐν φιλοσοφίᾳ θαυμασίων ἀντιστροφῶν ἔν τε 

ὅροις καὶ συλλογισμοῖς καὶ προτάσεσι, βραχύς μοι τανῦν ὃ 

λόγος ἐστίν: ἐξελίττω δὲ νῦν χαὶ τὸν Μακεδόνος ἐξελιγμόν, 

τόν τε χορεῖον καὶ τὸν Λάκωνα, ἐπιστρέφω τε καὶ ἣν 
; δ᾿ αἱ 

τὴν ἸΘΗΘῸ χαὶ ἐχ δυοῖν ἐπ τιστροφῶν περισπῶ, τὸ μέν, ἐπὶ 

δόρυ, δ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδα. 'Ορᾷς γοῦν, ὅτι καθάπερ οἱ θεομάντεις, 

θα", ,κ....΄. 
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οὐδὲν ὅτι μὴ μόνον τοὺς στρατιωτιχοὺς τούτους ἀναπνέω γρη- 

σμούς, ἢ ὥςπερ ἐν Λεύαδείᾳ γενόμενος, μόνης τῆς κατοχῆς 

γέγονα, μηδενὸς τῶν πρῴην ἐπιστρεφόμενο:; 

᾿Αλλά, ὄμνυμι δὲ τὴν ἱεράν σου χεφαλήν, ὅτι τούτοις μέν, 
Μ) ὃ Ὁ ἥ ἐ - ἘΨ, ὩΝ } “ “ 

εἴγε δεῖ μὴ ληρεῖν, βρχχύ τι προσέχω τὸν νοῦν, χαὶ τοσοῦτον 
,ὔ 

πίστροφός εἰμι πρὸς αὐτά, ὅσον ἐντείλασθαι χατὰ τοὺς ἀρχι- 0)» 

τέκτονας ταῖς ὑποκειμέναις ἐπιστήμαις τὴν τέχνην τῶν γιγνο- 
᾽ ᾽ “ [2 , εἰ ΄“ ὦν 

σένων, εἶτα ἐμαυτοῦ γίγνομαι ὁπηνίκα δέ, ὥς περ ὁ ΡῊΝ 

ἐς οὐρανὸν αὐτὸν μετεωρισθῶ, οὐ πτερυσσόμενος!, ἀλλ᾽ ὥς πέρ 
᾽ὔ 

οι ἀνοιδούσης τῆ: γῆς; καὶ χἦθις δεσχι; ἐπὶ τοὺς ἀὐεδεοδος 

ἀποσφαιρισθῶ, οὐ διὰ ῥαᾳδίας, ἀλλὰ ποικίλοις μὲν ἑλιγμοῖς, μα- 

χροῖς δὲ τοῖς διχοτήμασιν, οὐχ τῶν τί: ἂν γενοίμην, μᾶλλον 

δὲ τότε δή με ὁ τυφωνιχὸς οὗτος ἄνε!λος ἀπωθήσει, τότε γοῦν 

χαὶ φιλοσοφίας αὐτῆς χαὶ φιλίας ἐν 
» 

Καὶ οὐκ ἐγὼ μόνον ἀπειρήχειν πρὸς τὰς τοσαύτας ἐπ ταγω- 
΄-Ὁ “ » Φ.΄. 6 » ᾽ “ὦ 

γὸς τῶν δεινῶν, ἀλλ᾽ ἁπχξάπαντες" χἀχείνους [ὃ ἊΝ αὐτοῖς τοῦτο, 
’ὔ 

ὅσοις ἡ ἀναισθησία τὴν ἀναλγησίαν εἰσῳκίσχτο. τ ψυ χῇ. 
Ἁ “Ὁ ἄῆνς, κῳ » ᾿ ὧν ᾿ 

Διὰ ταῦτά σοι χαὶ πλεῖστον γράφειν ἀπεσιώπησχ, ὁ μᾶλλόν 
“ σοι προσδιαλεγόμενος ἢ τ 

ὔ 

τὰς αἰτίας ὃς εἴοηχα, ἔπειτα δέ, οὐδὲ μελιτ γεῖταί π - ιτιὰς οἷς Ξιρ ἢ «Ἃ, ξ 1: "τὰ [4 ὧν [9] ος με " ττοὺρ γξειται λοι τ ρα 

τ , “ ᾿ ΨΎΊΝ ΤΗ͂Ν χ ἊΨ , ᾽ 
τῇ γλώττῃ τανῦν, οὔτε λέξεων ἡδονή, οὔτε συνθήχη: εὐχο- 

υοστία, ἵνα σε φιλοτίμως ἐφεστιάσω, χαί σο παραθείην ψυχῆ 

χαρύχευμα τρόφιμον" αἱ γάρ μοι μέλισσχι αἱ τῇ 
ἱ ! ! 

χηρία συντ ιθεῖσαι τοῦ λόγου, καὶ ποιητιχῶς εἰπεῖ 
» Ἁ » “ » , ι 

σουσαι, ἐπεὶ υηδὲν ἐνταῦθχ ἄνθος χηρόχυτον, μὴ δὲ πόχ χα- 

τὰὐμελιτοῦσα ψυχήν, ᾧχοντο ἀποπτάμεναι! ρα: γοῦν χαὶ τὴν 

ἐπιστολὴν ταύτην, ὡς βούλεται μὲν ἀναφέρειν εἰς τὸ ἀρχαῖον 
᾿"Ἡ " ᾿ - Α ΄“-- “ ’ ἀξίωμα, καὶ ὁρμᾷ μὲν μεγαλοπρεπῶς, ναρχᾷ δὲ τὴν χίνησιν, 

[καἰ }} ἔχνη μόνον ἐμφαίνει, καὶ τχῦτα δὲ ἀσαφῆ τε καὶ ἀμιχυρὰ 

τῆς ἀρχαίας διχγραφῆς; 

Ἢτσαλν ποτ ἡσχν ἄλ κιμοι Μιλήσιοι ̓ " τανῦν δὲ χχὶ ἡ ἐμὴ περὶ 

ἐφ οι 
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» ᾽ το - 

τοὺς λόγου ς εὐδαιμονία εἰς ἄζηλον ἕξιν χατέληξε" καὶ πέπονθα 

τ χὐτὸν ταῖς ᾿Αθήναις: κἀκεῖσε γὰρ ἐν σκιαῖς ἡ ἀκαδημία καὶ 

ἡ ποικίλη τοῦ Χρυσίππου στοά, καὶ τὸ λύχειον μέχρις ὀνό- 
“ ᾿ » 7 ᾿] Α ΕΣ , τ ᾿ " - Εν 

ματος, οὕτω γὰρ χἀμοί, τὰ μὲν ὀνόματα τῶν ἐπιστημῶν ἐμ- 

μεμένηχε, χαὶ τὸ τῆς φιλοσοφίας ἐξαίρετον, τὰ δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ταῦτα, 

αἱ περιστάσεις ἀφείλοντο. 

Καὶ βούλεται μὲν ἡ τοῦ χρατίστου βασιλέως διάθεσις, [πρός ἢ) 
Φ ΡΝ Η ΜΗ ι "ὔ ΞΕ. » ,ὔὕ ἊΝ εὺ ΑΝ Ε δ 

ἡμᾶς χρηστοτάτη χαὶ ἔμφυτος, ἀντίρροπος εἶναι ὥς περ ἐπὶ 

ζυγοῦ τοῖς πολλαχόθεν ἡμῖν δεινοῖς ἐπιρρέουσιν, ἀλλ ἥ τε ἀν- 
τίσταθ . πλὸ ἐπ τ ΗἾΞΡΕ δον ας ΕΠ τὸ παρα ΤῊ ΣΕ Ὁ“ 

τίσταθμος πλάστιγξ λίαν ἰσχυρῶς ἑτεροςυγεῖ, καὶ μόνης ἑαυτῆς 

τὴν ἐμὴν ποιεῖται... 

Καὶ ἵνα δὴ τὰ ἐνταῦθα ἐάσω, ποδαπόν ἮΝ εἰς συμφοράν, ὅτι 

σοῦ χαὶ τοῦ ἀδὲε Ξλφοῦ τῆς ἈΝ ἐκείνοι συζυγίας ἐστέρημαι, ἣν 

οὐδεμιᾶς εὐδαιμονίας ἡςτινοςοῦν ἀνταλλάττομαι; ποδαπὸν τὸ 

μὴ ἔχειν ὁμιλεῖν [ξν] βιθλίῳ Πλατωνικῷ, λέγω δὲ οὕτω φιλο- 
7 

σοφίχν ξύμπασαν, μήτε Διημοσθενιχῶ, ἵνα τὴν ἀντίθετον τέχνην 
᾿ ς 7, 4 ἔχ ΙΝ ᾿ κ ᾿ » ᾽..Ἅ. ὅὅοι ,ὕ “ἃ ἽΕ 

ὁμοίως ἐρῶ; ποδαπὸν τὸ μὴ ἔχειν ὁρᾷν τὰ φίλτατα, ἢ οὐχ 

ΩΝ 
Φ' .“ ᾽ ε Ἁ ᾿ ᾿Ὶ ; ωφὉ 

ἰσθχ ὅτι μοι εὐτύπωτος ἡ [Ψυχὴ] πρὸς τὰς τοιαύτας ἕξεις 

χαθέστηχε, καί με Γ ΠῚ αἱ μνῆμαι τούτων οὐ παραμυθοῦνται, 

λ' ἀτεχνῶς [βα!δανίερυρε μὴ γάρ με συγκρίνῃς πρὸς τοὺς 
ὶ 

Ν Α 

πρὸς μεν φιλο- 

φίαν [ἥρ]μοσα τὴν μι τῆς δ᾽ ἐμφύτου ἕξεως οὐ μεθήρ- 

- 

ἀλ 

ἄδαμῳ ιντίνους καὶ ἀτεράμονας᾽ ἐγὼ γάρ, 

σο: 

μοσα, ἀλλά μοι τὸ πνεῦμα, εἴτε τὸ φανταστικόν, εἴτ᾽ [ἄλλο .] 

ῷ πρώτως ἐποχεῖται ψυχή, λεπτὸν υἱὲν ἴσως, οὐκ ἀντίτυπον «- 

ἀλλὰ μαλθαχὸν, ὥς τε καὶ φιλοσοφίᾳ καὶ φιλίᾳ κοιλαίνε- 

σθχι, νὴ τὴν ἱεράν σου καὶ θείαν ψυχήν. Ὡς περ οἱ τὰ: ἀχτῖνας 

τῶν ὄψεων ἀσθενεῖς ὃ... σί τὶ πρόσωπον ἔξωθεν ὁρᾷν ἀτενές, 

ὁρῶσι δὲ οὐχ ἄλλό τι ἢ τὸ οἰκεῖον ἀνταναχκλώμινον, οὕτω δὴ 

[«αὶ σύ 3] ἐνώπιος ἵστασαι μετὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐχείνων, μετὰ 

τοῦ εὐπρεποῦς γέλωτος, μεθ᾽ ὅσης τῆς χάριτος" τὴν δέ... σοι 
« [ 

χώραν τῆς ἐμῆς ψυχῆς καὶ ἅτερός μοι χατέχει ἀνεψιός καί μοι 
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μὴ υμββῃ πρὸς ἀμφοτέρους ὑμᾶς ἡ [ψυχὴ] καὶ τὰς ἀμφοῖν ὥς 

περ ἀντιχεχυμένα: εἰσδέχομαι. 

Καὶ βουλοίμην μὲν ἀεὶ μιᾷ γε ἐπιστολὴ ἀμφοτέρους ἑνοῦν 
δι} Δ 5, ἤσξῶ: ΞΕ Ψ , ἢ δυσὶ ὃ εῖν διὰ Δ » ιἰὰ τὴν τῆς φύσεως σύμπνοιαν, ἢ δυσὶ διαιρεῖν διὰ τὴν τῶν 

σωμάτων διάστασιν, ἀντιπεριάγομαι δὲ τ[ῷ] βουλήματι πολλαῖς 
ταῖς ἐνταῦθα παρατροπαῖς. Διὰ ταῦτά μοι συγγνώμην ΝΝ 

" ᾽ 

εἰ μὴ τε πολλὰς ὑμῖν ἐπιστέλλω ἐπιστολάς, μήτε μίαν μέν, 

χαρίεσσαν δέ- ὥς περ γὴρ ἡ καθ᾽ Ἡσίοδον δίκη, οὕτω δὴ χἀμοῦ 
“Ὁ " 

ἧς ψυχῆς αἱ τῶ» λ[ύγων] ἀπέπτησαν χάριτες" εἰ ὑὲν οὖν αὖθις 

τῆς ἀρχαίας ἑστίχς μεμνήσονται, χοινωνήσομεν χαὶ ὑμῖν τοῖς 

φιλτάτοις τὸ ἕρμαιον " εἰ δ᾽ οὖν, δυνήσεσθέ μοι καθάπερ αἱ μέ- 

λισσαι χαὶ ἀπὸ τοῦ θύμου, ὧν ἐργάζομα: νῦν ἐπιστολῶν, μέ- 

λιτός τι ἐνστάζειν ταῖς ὑμετέραις ψυχαῖς. 

Μέμνησθέ μου τῆς παρχχαταθήκης, τίς αὕτη; τὰ φίλτατα. 

ΥΡ ᾿Ανεπίγραφος 

ἼΑρ᾽᾿ οὖν ταῦτα μόνα παράδοξα, φιλτάτη ψυχή, ὁπόσα ἐν ταῖ; 

δυοῖν πρότ τέρον ἀπηριθμησάμην ἐπιστολαῖς, ἢ πλείω τούτων ἵ 

τε φύσις. ἐργάζεται, αἵτε τέχναι χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι παραδοζο- 

λογοῦσιν; αὐτίχα οὐ θχυμάσιον τοῦτο χαὶ ὄντως ἀπόρρητον, 

ὅτι τῶν χορδῶν τεταμένων ἐν ὁποτερῳοῦν ὀργάνῳ ἱιουσιχῷ, 
. 

εἴτε λύρᾳ, εἴτε χιθάρᾳ, εἴ τέ τινι ἄλλῳ, ὁ τὴν ὑπάτην ψήλας, 

τῇ κινηθείσῃ χαὶ τὴν διηρημένην ἐχίνησε, μὴ ψαύσας αὐ[τὴν] 

μήτε τῷ λιχανῷ, μήτε τῷ ἀντίχειρι, χαὶ ταῦτα, οὐ τὴν μετὰ 

τὴν πρώτην εὐθὺς ἴσως, οὐδὲ τὴν μέσην, ἀλλ᾽ ἐνίοτε [τὴν] ὑπερ- 

βολχίαν; πρὸ δέ γε τῆς γεωμετρικῆς ἀπο ξείξεως οὐ θαυμαστόν 

σωι δοχεῖ, ὅτι ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρος τῇ 

πλευρᾷ ἡ διάμετρος; 

᾿Αλλ ἔχ τὰ τῶν ἐπιστημῶν οἷ: χαὶ λόγοι πολλάκις ἀποδει- 

κτικοὶ προσ[ηρ]μιύσθησαν. Αἰγύπτιος δέ τις λό᾽ γος μυστιχὸς περὶ 
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μὰ. ΜΙΧΑΉΛ ΨΕΛΛΌΥ 
ε ε διαμονᾷς τῶν ἱε ὑφηγήσατο, ὡς εἴ τις ἐθέλοι μαχραίωνα 

’ - ΟΝ ε βίον δοῦναι τοῖς ναοῖς, ἕν τι τῶν ἱεοῶν ὄφεων γένος ἐν χοΐλοις 
“«Ψ Ξ ’ ἍἋ εχ ΒΕΞ Ν -" τοῖς θεμελίοις, ἢ ὑπὸ π΄... τὸν ναὸν χαθείρξας μετὰ μυελοῦ 

πλείστου μοσχείου χαὶ στέατος, ἕξει τὸν ναὸν ἀθάνατόν τε χαὶ 
, ἄ.ος.} Τῶν μὲν γὰρ οὐρανίων ἱερῶν, μεγχλοφυέστατε πάν- 

᾿ 

τῶν ἀνδρῶν, ὕὑτους ὑπέστησε τοὺς δεσμοὺς ὁ γεννήσας πατήρ᾽ ἀλ' 
3 ΓΟ 3 δ - ὌΝ Ὁ ον. ἐπὶ γῆς αὐτοὶ δημιουργοῦσιν οἷς ταῦτα μέλει σοφοὶς, 

ἀπὸ χρόνου τῆς θεώσεως ἀρχόμενοι" ἀπὸ δὲ [τῆς] τελεστικῆς 

ο 
[4 ΝΡ. ως , Ἃ ὴ “ ᾿ 

ςπιστΤῊ ΜῊ: ποσὰ ἂν πορχ οζοτατα συμπ οίσαιο ; ἐκείνη γὰρ τὰ 

χοῖλα τῶν ἀγαλμάτων ὕλης ἐμπιπλῶσχ οἰχείας ταῖς ἐφεστη- 

κυίχις δυνάμεσι, ζῴων, φυτῶν, λίθων, βοτανῶν, ῥιζῶν, σφρα- 
γὮἣΝἮἢ » 5» 5 “ὦ Υ γίδων ἐγγραμμάτων, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀρωμάτων συμιπαθῶν, συγ- 

τ “-» 

χαθιδρύουσα δὲ τούτοις χαὶ κρατῆρας, χαὶ σπονδεῖα, χαὶ [θ0]- 

μιατήρια ἢ, ἔλιπνοα ποιεῖ τὰ εἴδωλα καὶ τῇ ἀπορρήτῳ δυνάμει 4) 

ε 3 τ ἰνεῖ᾽ χαὶ τόγε θαυμασιώτερον, οἱ αὐτοὶ [χκα]τροὶ τοῖς μέν, 

Ζρ06 

ἣΝ 

οἰχεῖοι γίνονται πολλάχις, τοῖς δέ, ἀλλότριοι 

ρήτους ἐνεργείας εἶτα δὴ καὶ ὀνόματά τινα πρὸς τὴν παραδο- 

ξοποιΐχν δεδύνηνται, ὥς περ τὸ. τρικάρηνον, καὶ τὸ δραχκοντό- 

ζωνον, καὶ τὸ ζξιφηφόρον, καὶ μαστιγοφόρον, καὶ δαδοφόρον, καὶ 

τρίμορφον᾽ χαὶ εἰ αὖ τες ταῦτοι ἐρεῖ χαὶ ὑπρβν ἔλλῳ τῇ γλώσσῃ, 

ἢ ἑτέρως [ὦ]: ἡ τέχνη διατάττεται, οὐκ ἂν τὸ χκαταθαχχευό- 

μϑνον ἐνεργήσειεν. 

Εἶτα, οὐ θαυμάζεις χαὶ τοῦτο, ὅ 

τὸν θῆρχ τὸν λέοντα, χαὶ ὁ ἐρύλεμθ ἐγβνν τὸν ἐλέφαντα; τὰ 

δὲ παρ Αἰγυπτίοις εὑρημένα ἐγχρίσμιο τ λεφάροις ἐπ ξ γυ ρημένα ἐγχρίσματα [τοῖς] βλεφάροις ἐπι- 

χριόμενα, αὐτοψίας χαὶ ἐποπτείας ἀρρήπτους «χαρίζονται; -χαϊ 

ἔστι) ὁ τῆς: αὐτοψίας τρόπος, ὁπόταν [Ὁ] μὲν νοῦς τοῦ χλή- 

᾿ ἀνεγείρεται τῶν ἀσωμάτων χαὶ νοητῶν, τὰ 

δὲ ὄμμοτα τοῦ προύεθλ λημένου φωτὸς [αὐτῆς ἢ] ἀντιλαμθάνε- 

ται" τὰς δὲ ἐνθεχοτιχὰς θεαγέαγέδοι οὕτω γὰρ Ἕλληνες αὐτὰ 

.--- εὐ νϑ ὀνομάζουσιν, οὐ πόχι [καὶ] λίθοι, καὶ ζῷῶχ τευνόμενχ, περ . ἐν» 5] ; ν. . , τι μι Ω᾽ οὶ 
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Ἁ Ἁ 

4 

τοὺς θεατὰς ἐνεργοῦσι; τὸν δὲ ῥόμόον χαὶ τὴν ἴθγγα οὐχ ἡ 

διὰ τοῦ σμυρνομέΪνον}"ς περιελίττει γραφή; 
Α Μὴ περαιτέρω τούτων, τῇ δὲ πλείω προσθείημεν τὰ παρά- 

δοξα, ἵνα μὴ τὸν καθ᾽ ἡ[.ἅ:] διχφθείρωμεν λόγον, ὅς γε τούτων 
υὲν ἀπέχεται χαὶ τῆς ψιλῆς ἀχοῆς, ἕπεται δὲ τοῖς συνήθεσι 

-“ 
ε 

χαὶ νενομισμένοις ἧς ἐγὼ δὴ καθέστηχα τάξεως. Τὸ μέντοι: γὙΞ 

εἰδέναι, ὡς οὐχ ἐν πᾶσι τοῖς πος ἀποχρῶσά ἐστιν ἡ 

Πλατωνιχὴ ἀπόδειξις, ἀλλ εἰσί τινα χρεί «} «ὶ ο ὡς μ᾿ δ. ΠῚ »} ῷ 

"ΤΣ 
ὡΝ ξ εὶ 0)... 

σὸο 
Ν ψ᾿ν 

“Ἃ ᾽ ἢ νοερωτέρας ἐπιθολῆς, λυσιτελέστερχ εἰς τὴν τῶν ὑπ τερφυῶν 

πραγματείαν" τῶν υὲν γὰρ τοῦ Πορφυρί “»)} φωνῶν χαὶ τῶν 
ι 

Αὐριστοτέλους χατηγοριῶν, οὐ δυσχερῶς ἂν ἀχκούοιμεν, ἀλλ᾽ ἀνεῴ- 
΄(- “- Α κ᾿ ᾽ , γασιν ἡμῖν πρὸς ταῦτα τὰ ὦτα" τὸ δ᾽ ὑπ τερφυὲς οὐ ῥχδίω: 

ἐ 

διαστέ ἔλλει τὸν πόρον τῆς “ἀχοῆς, οὐ] δ᾽ αὐϊτίχα πρὸς τὴν υἧ- 

νιγγα παραδύεται, ἀλλ᾽ ἐοίχαμεν ἥδιον τῶν συνήθων ἀχούειν 

αὐλῶν, ἢ τῆς ἠχοῦς τῶν [οὐρα]νίων περιφορῶν" μᾷλλον γὰρ 

βουλοίμεθα τὰς ἁρμονίας τῶν χαθχπτῶν ὀργάνων ἐπίστασθαι, 

ἢ τὴν ἐμμέλειαν [τῶν] ὑπερφυῶν περ! ιἰόδων. 

Καὶ τὴν λογιχὴν δὲ πραγματείαν εἴ τις μεταχε ιριεῖται φιλο- 

σοφώτερον, πολλὰ ἐκ ταύτης ὀχώσαννς ὙΝ ἀγαθά, ἀπὸ τῶν 
Μ , «“ -» . δ. ΡΕΨ ΕΣ 

σχφεστέρων ἀρξάμενος, ὅτι τῷ μὲν εἴδει διχφέρε: ὅσχ τῆς ο 

σίχς τῷ λόγῳ [2λλίήλων κεχώρισται, τῷ ἐ ἀοιθμῷ διέστηχεν 
“, ὃ ᾿Ξ 6 Ρ̓. ᾿ ’ ς᾽ ᾿ -- " 8. , . ᾿ 

ὅσχ συνδρομῇ συμοςεοηχότων ἰδιότητος τῆς οἰχείας [ἀφ]ώρισται" 

χαὶ ὅτι τὸ λογιχὸν οὐχ ἐστὶν ἁπλῶς ποιότης, ἀλλὰ ζωώδη:" 

χαὶ ὡς ἡ διαφορά, μέρος τῆς οὐσίας, περὶ γὰρ τὴν οὐσίχν τὴν 

χεχωρισμένην ἰδιότητος ἀφορί οίζει - καὶ ὅτι τῶν διαφορῶν αἱ μέν, 

γϑνῶν εἰσιν, [ἱ} δέ, εἰδῶν χαὶ τοῦ υὲν γένους αἱ μέν, συστα- 
, ΝΞ, ι , ε δέ ὃ Ξ ᾿ ,ὕ ε Ὧν». Ὰ 4 

τιχαΐ, ὅσχι χατὰ παντός, αἱ δέ, διαιρετιχαί, ὅσαι διηρη]μέναι] 
᾿ ᾽ ᾿ “ ᾽ ΄ ς ““ ᾿ “» ,“«4ἃ5,ι'ιίἯσννι νἊ 

υὲν κατ᾿ αὐτοῦ οὐ λέγονται, ὁμοῦ δὲ πᾶσαι, τοῦ δὲ εἴδους 
᾿ ᾽ κ ΄ ᾿ ᾽ ΑΝ " 4 Α 

εἰσὶν αἱ εἰδοποιοὶ μόνσι, ὧν ἑχάστη κατὰ ἀντιδιῃρημένον πρὸς 
᾽ τ βῬ- “ἥν ,4 ᾽ ᾿ . “ 

ὧν εἰδῶν ἀφορίξεται, ἀλλ οὐχ ἅμα πᾶσαι. 
(η ΕῚ ὡνΝ Φ [9] εἰ [ΦῚ « εὴ 

(΄) γραπτέον, ἀπώναιτο, 



416 ΜΙΧΛΙΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

Σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοις οὐχ ὡς [πρός ἢ] φόρτον ἐπωμισάμενο:, 

βούλει διατείσασθαι τοῦτον χαὶ ἀποτινάξασθαι τῆς ψυχῆς" 

τοιοῦτόν ἐστιν ἡ φιλοσοφία, μάλιστα ἡ λογικὴ πραγματείχ" 
λ ν. ὑδὲ 3 ψγν .“. ΄ 

οὐ γὰρ ἔχει χάλλη τινὰ φυσιχά, οὐδὲ οἷον ἄνθη καὶ ὡραϊσμοὺς, 

οὔτε ἕξεων, οὔτε θεωριῶν. Διὰ ταῦτα δὴ δύο βιολία ἐν χερσί 
Ε] ι , μὰν εἶ , Ε - 'ς κ ἊΙ : .2 

μοι ἀεὶ περιφέρεται, τὸ μέν, ἀνθοῦν λέξεσι, τὸ δὲ [γέ!ον νοή- 
3 ᾿ “- ε , « 

σεων" χαὶ πολλάκις ἀπὸ τῆς ἑσπέρας, ἵνα συμθολικῶς εἴπω, 
- μῶν 7 ες ἕ ᾿ τ ᾽ » ΞΞ 

πρὸς τὴν ἀχτῖνα μετατίθεμαι, καὶ ἡ... [χὐτόν ἢ] ἀέρα, πρῶ- 

τον ἕσπερον, εἶτα ἑωσφόρον ὁρῶ" ἐνίοτε δέ, ὥς περ αἱ μέλισσχι 
᾿ 3 “Ὁ , ΕΙ ᾿ς 

τὰ ὄἄνθη τῆς οΥϑῖ μν ΛΑ πεοιπ|) τυσσο μενος χαὶ περιθομοῶν πιροϊλτας, 

χχὶ χείρων τῆς μελιτουργοῦ πόας, οὕτω τοὺς σίμθλθνο τὶ ὑπο- 

δύομαι καὶ τὰ ἄνθη [με]λιποιῶ. 

ψυχῆς, περιέχομιχι δὲ χχὶ τοῦ σωμχτιχοῦ χάλλους" χαὶ ὅταν 

χαταχοοὴς τῆς ἐνδελεχείας [γέν[ωμαι, μετατίθεμαι πρὸς τὸ ν . ἤν [15 3 Ξλξὰξ ὙΦ γΞ ἔν» με Α ΞΙ ν ᾶ 

ι , ὶ τὴν ἀνάτασιν, χαὶ τὴν διαγραφήν, 
Α 5 “. 

ἣν ὑπόστασιν, [καὶ περὶ τοὺς ἐν λέξει ῥυθμοὺς πραγμα- ἝΝ Ὁ «ἢ 
8... 

Ἅ 

τεύομαι, καὶ περὶ τὰ μέτρα, καὶ τί τὸ ἐν ἑκάστῳ ἴδιον ἐπι- 

σχέπτομαι, χαὶ τί [τὸ] χοινόν, καὶ τί τὸ διάφορον καὶ ὥς περ 

ὃ Πλάτων τῇ φυσιολογίᾳ τὴν θεολογίαν μίγνυσι Τιμαιογραφῶν 

χατὰ τὸν σιλογράφον, οὕτω δὴ κἀγὼ τῇ ῥητορικῇ τὴν φιλο- 
,ὔ ΖΕ. " ᾿ λρεον 8 Ἷ Ἔ 9 ᾽ ε ἀτή 

σοφίχν συντίθημι, καὶ πρὸς ἀμφοτέρας ὃ: ἀμφοτέρων ἁρμόζομαι. 
Α Μ κ ωἰὖὸ 

Οὕτω δή υοι χαὶ σὺ τὸν παῖὸχ συμθίοαζε, χαὶ τὸ χαλὸν ἐν 
7 

προθύροι: τοῦ ἀγαθοῦ [κ|Ξίμενον ἐν ῥήμασι πρῶτον χαὶ ὀνό- 

Χ μασι δείκνυς χαὶ τῇ τούτων συνθήχῃ, εἶτα δὴ δίδου χαὶ τῶν 
"Ὁ 

μὰς τελοιΝ χρφτόρον σειεῖγ ιχὶυ, τῷ ἘΘΆΡΗ υὑὲν ἐπίσης 

ἀμφοτέρας τὰς μεθόδους ἡρμόσθω, γράφειν δὲ προελόμενος ν»9"» 
ἱ 

ῥητδριχώτερος γενέσθω μᾶλλον, ἢ φιλοσοφώτερος. 
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"1ὶ Α “- ΕΣ ἍἋ ᾿ ᾽ , 

[Οὐ]ὸὲν μὲν τῶν ὄντων ἢ γινομένων ἀναίτιον, ιεϑοῖ 
᾽ Α “2 , : «-. 

ἡ" εἰ γὰρ χαὶ τῷ Πλάτωνι ἀγέννητος 1 παραπεφιλ Ἁ 
“ ᾽ , ε 4 4 ᾿ 

ψυχή, [χα]! τῷ ᾿Αριστοτέλει ἡ ὕλη, ἀλλ ἃ ἄμφω γεννητὰά χαὶ 

ἃ 
οἱ 

π αἰτίας τὴν ἀρχ᾽ ἂν ἔχοντα" ἐψεύσ σαντο γοῦν οἱ φιλόσο!’ οι, ἢ 

ἡγηοββιοῦ" τὰς αἰτίας αὐτῶν; πολλοῦ γε χαὶ δεῖ" ἀλλ 

ὁ 
Ψ 9 

ΕΣ , Α 

Πλάτων, ἀγέννητον τὴν Ψ ψυχὴν χατὰ λ 

τὴν ὕλην, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀναλύοντι ἐξ ας ταύτην εὑρεθῆναι 

διχδοχῆς. Γεννᾷ γοῦν Πλάτων τὴν μὲν ψυχὴν ἐν Τιμαίῳ, τήν 
, ῖ ’ " " 

τε πηγαίαν ἀρχὴν αὐτῆς ἀνιχνεύων καὶ τὸν δημιουργόν, ἐν δὲ 

Φιλοτηίμῳ τὴν ὕλην, τὴν ἀπειρίαν ἐκ τοῦ ἑνὸς προῆχθαι ἀπο- 

φαινόμενος. 
ι 

᾽ ΄, κ Ψ -»"Ὕ Π , ᾿ 

ἈΑγναίτιον ὕὑεν οὖν τῶν πάντων οὐδέν, οὐ πάντων δὲ τὰς 

αἰτίας εὑρεῖν ἡμεῖς δεδυνέμεθα, ἀλλὰ διαφεύγει τὰ πλείω τὴν 
’ ε , Ε ΄ » Ε Α , 

Ὥμετεραν διάνοιαν ἔνθεν ἡ παραδοξοποιΐχ ἔχει τὴν γένεσιν. 
᾽ » κ . , ᾽ Ἁ 

Αὐτίχα οὐχ ἔχει φύσιν τὰ ἐναντίχ; εἰς “ταὐτὸ συγχιρνάμενα, 
Ψ 

» ο’ κ ᾽ ’ὔ ᾿ ᾿ ,ὔ .] ᾿ “- 

ἔχειν ἕχαστον τὴν οἰχείαν ἀνόθευτον δύναμιν. τὰ δὲ ἁπλᾶ 
- Α - φ 

τῶν φαρμάκων τὰς ἐναντιότητας πολλάκις ἐν ἐχυτοῖς ἀρρήτως: 

ἐχτήσχντο, οἷον ἐχχριτιχήν τε χαὶ στατιχήν, ἀραιωτικήν τε 
- 

χαὶ πυχνωτιχήν, θερμαντιχήν τε χαὶ Ψυχτιχκήν, ξηρχντιχήν τε 

καὶ ὑγραντιχήν. Οὐ παράδοξον οὖν, εἴτι τῶν πάντων δυνά- 

ὕξις ἐναντίας. ἐν ἑαυτῷ ἔσχηχε καὶ ἐνεργεῖ τὰ διάφορα" 

ἀρ οὖν χαὶ ἀναίτιον τὸ γινόμενον; πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλ᾽ ἧἡ- 
᾽ 4 υἷν ἀφανὴς ἡ αἰτίχ- πάντα γὰρ ἄγεται φυσιχαῖς ὁλκαῖς, χαὶ 

τὰ μέν, τοῖς συγγενέσ! προσχλίνεται, τὰ δέ, τοῖς ἀλλοτρίοις 

βιόζεται, διὰ τὴν ἐν τῷ παντὶ συμπάθειαν, καὶ τὸ τοῦ τόπου 

διάστημα οὐκ ἐ ποδίζει ταῖς διηρημέναις πολλάκις ὕλαις πρὸς 

τὴ 
.- Ῥ --- υ " “ ᾿ [9] ἔρολοι “0.39 δ᾿ αὧἷἷ-ς, τς 

ν “ὠριον τῳ ΔΘΟμξνῷ ρΞ:ὉΞ" σ) 5 Λλ7ΟΝν, ξιτὰ ος: - 
“, 

Φνἤ 

-- 
ῷ ςὲὶ 
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Ὁ ΜΝ ὐελλοντρκῃ πασμοὺς ἐμποιεῖ ταῖς ἄρτι τεχούσχις τῶν 

γυναιχῶν" εἰχὼν δὲ χαὶ τύπος διαθιδόάζε: τὴν ἐνέργειαν τῆς 

μαγείας ᾿- " ἀρχέτυπον, χαὶ συντελεῖ πρὸς τὸ δρώμενον 
Υ ᾽ὔ 

χαὶ σίδηρος σίζων καὶ ἄψυχος ἦχος μελετηθείς" καὶ πρὸς μὲν 
ξ Α » ’ τ ᾿ 

ἀγώγιμον πρᾶξιν αἴλουρος δύναται, πρὸς δὲ ἄγρυπνον ἡ νυ- 
ε , ." -- » - 

χτερὶς χαὶ ὁ γυχτιχόρχξ χαὶ τοῖς μὲν ἐρωτιχοῖς, τὰ τῷ τῆς 
} Ἁ ’ Αὐφροδίτης ἀστέρι προσήχοντα, λυσιτελέστατα, ἐπὶ δὲ διαιρέ- 

᾿- Ξ ’ ἘΞ Α » τὰ 4 ε ἈΨΕΝΣ Β ὅδ ας 

σεων, χρησιμώτατα τὰ ἀρεῖχά. Καὶ ἡ ἀρχαιοτέρα δὲ: τῆς 

Αἰ σσυρίων σοφίας ἐντεῦθεν ἀγάλματα χατεσχεύχζεν ἀντιπαθὴ 

πρὸς τὰ ἐξ εἱμαρμένης ῥεύματα, ὡς ἐχείνη τῷ λόγῳ φησίν" 
"ΚΣ ἣ κ : : ,ὔ -»"Ἤ ᾿ δὲ ἅ ἐξελέγοντο δὲ πρὸς τὴν χατασχευὴν τρίχρωμον γῆν, εἰς δὲ τὴν 

5» 

πλάσιν στέχρ ἀετοῦ χαὶ κορώνης ἐπέπλαστο δὲ τὸ ἄγαλμα, 

τῇ μὲν δεξιᾷ ἀετὸν ὑπερπετώμενον τῷ σχήματι ἔχον, τῇ δὲ 

λαιᾷ δράχοντα, εἶτα αδὴ ἐδείχνυ τὴν ἀντιπάθειαν. 

τα μὲν τοῖς πολλοῖς χχὶ παντάπασιν ἄγνω- 

᾽ ἣν ἷς 1 “ὴ ὑδὲ δ ΧΟΟΣ διὸ »νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, οὐδὲν τῶν ἀρρήτων διὰ 

τὴν τῆς ψυχῆς πολυπραγμοσύνην ἠγνόηται᾽ χαὶ τὰς μὲν με- 

θόδους ἀπ, υνέλεξ ὑχ ἐγρησά δὲ οὐδειλιᾷ τῶν ἀ ς ἁπάντων συνέλεξα, οὐχ ἐχρησάμην δὲ οὐδεμιᾷ τῶν ἀρ- 

ρητουργιῶν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς χρησαμένοις ἐπαρῶμαι, τοσοῦτον ἐκ 

τούτων συμπορισάμιενο:, ὥς τε εἰδέναι ἔχειν, ὡς ἐστὶ τῶν γινο- 

μένων ἔνια, ἀναίτιον τοῖς πολλοῖς τὴν δύναμιν ἔχοντα. 

Καὶ ἕνα σοι τὰς τελεστιχὰς δυνάμεις ἀφῶ, ὃ ἐχῖνος τὸ ζῶον, 
ὲ 

βορείων χαὶ νοτίων πνευμάτων πρόγνωσιν ἔχει παρὰ τῆς φύσεως, 
ι ρ, 5 σ΄ κ ᾽ Α - , ᾿ 5 

χαὶ μεταοάλλει ἐντεῦθεν τὰς εἰσαγωγὰς τῶν πνευμάτων" ἐν 

δὲ Κυλήνῃ τῇ πόλει ὁ χόττυφος ἀστρολογεῖ τὴν σελήνην, χάν- 

τεῦθεν τὰς ἐπὶ αὐτὸν θήρας διδάσχεται χαὶ διχδράσχει τὰ χυ- 

νηγέσια" ἡ μέλιττα ἀντιπαθῶς ἔχει πρὸς τὰ ἀρώματα, ὁ δὲ 

Κύπριος μῦς ἐσθίει τὸν σίδηρον: τὸ δὲ θηρίον ὁ πάνανδρος 

μεταδάλλει, ὁπόταν βούληται, τὸ χρῶμα τοῦ σώματος" χαὶ 

οὐχ ἂν ἔχοι τις οὐδὲ τῶν ἄγχν σοφῶν τὰς αἰτίχς τῶν γινο- 

μένων εἰπεῖν. 
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Ἁ 5 “ὶ ; - Ψ “- 

Ὁ μὲν γραμματικὸς ἐφεύροι ἂν τὴν αἰτίαν τῆς τοῦ βῆτχ 
᾿ ’ ι , ’ ι “» 4 , Α 

καὶ γάμα καὶ δέλτχ μεσότητος, καὶ πῶς τοῦ μὲν βῆτα πέριξ 
᾿ “Ὁ 1 -Ὁ “" .Ὶ “ Ν , ᾿ "- “ ᾿ ““- 

τὸ πὶ χΧαὶι φι, τοὺ δὲ γέμα το χΧαππα καὶ 5 Ἂ του δὲ δέλτχ 
᾿] 

᾿" - ᾿ Ὁ 

το θῆτχ καῖ ταῦ" συγγενὲς γὰρ τὸ βῆτα τῶν εἰρη!λένων στοι- 

χείων, ἔχ τε τῆς χλίσεως τῶν ῥημάτων ὁμοίως χαὶ τῶν ὀνο- 
Ρ “ Δ ὃ Ἁ - “ Ἅ "- δ ΒΝ 9 

των" τὰ γάρ τοι ῥήματα ὁιὰ τοῦ βῆτα, ἢ πῖ, ἢ οἵ ἐκρ:- 

Ι 
᾽ 

ρόμενα, διὰ τοῦ ψῖ ποιοῦσι τὸν μέλλοντα, οἷον λείθω λείψω 

τέρπω, τέρψω, γράφω, γράψω, καὶ αὖθις τὰ εἰς ψῦ τῶν ὀνομάτων 

λήγοντα, τὴν γενιχὴν δι ἑνὸς τούτων ἐχφέρει, λὶψ γὰρ λιθό;, 

χαὶ Πέλοψ, Πέλοπος, καὶ χίνυψ, χίνυφος" ὁ 

ἄλλων δυεῖν στοιχείων ἡ συγγενὴς μεσότης εὑρίσκεται. Ὁ μὲ" 

οὖν γρχμματικὸς οὕτως ἀποδώσει τὴν αἰτίαν. 

Ὡσαύτως δὲ χαὶ ὁ γεωμέτρης δὲ ἀποδείξεως ὠριεῖ πῶ: Ἴ" 
9 ΄ Ν,; 

αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι, δυεῖν ὀρθαῖν ἴσχί εἰσιν. Ως δέ ̓
 

δ. 3 μ Ὁ Ἃ . ὅδ, Α' ς ἢ ἂὰ ᾿ ἷ᾿΄ 

χα ὁ ἀστρολόγος εἴποι ἀν τὰς αἰτιᾶς Ἀαϊ τῶν στηριςοντῶν 

᾿ “ ε 4Ψ" Ἃ ἄρὺν ᾿ ᾿ 
ἀστέρων, χαὶ τῶν ὑποστηριζόντων, ἢ προποδιζόντων, και τούυτων, 

Α ’ -.-.ὔ " , ; δι’ 

τὸ μεν, λήψεται ἐπὶ ταῖς πλα γίαις τῶν ὑποθέσεων, τὸ ὃξ, 
᾿ ς 

ἐπ᾽ ἄλλῳ τῷ πρὸς ὃ τὴν ἐνέργειαν βούλεται. Καὶ ὁ λογιχὸς 
, ᾽ ᾽ , , " ’ ι " ν᾿ ᾿ ε 

ιλόσοφος, εἰ ἐρωτηθείη, ἡρήρον τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη ἐν ὑπο- “9 
᾽ " Α ᾿ 

στάσει εἰσίν; ἀντεπενέγχοι, ὡ: τὰ μὲν ἐν ὑπονοίᾳ χείμενα, 
᾿ , " Ν᾽ Ἔ , 

οὐχ ἔχει ὑπόστασιν, τὰ ΝΣ ἀφ᾿ ὧν γινόμενα γίνεται, τὴν τε- 

λεωτάτην χαὶ πρὸ τῶν πολλῶν γινομένην. 
ᾳ να Ἄ " 4 “ Ξ ᾿" ε ᾿ Ρ. , Δ Ρ τ “Ὁ 

Και Ομήρος, ποιητὴς ὧν χαὶ ὑπὸ παραπετάσματι περὶ τῶν 
« Ὁ 2 Ψ “Ὡ -.. Σέ -“͵. ΤΕΥ ὧφ ΧΙ : ἀλ " "Δι ζω ς 

ἀδήλων φιλοσοφῶν, τὴν γένεσιν τῶν ψυχῶν ὕπο τὸ ( ) ἕν 17) χη 

ἄντρον ποιεῖται, ἔνθα οἱ περιμήχεις ἱστοί, χαὶ τῶν νυμφῶν αἱ 

τὰ ἁλιπόρφυρα ὑφχαίνουσαι φάρεχ᾽ αἰνίττεται γὰρ ἐντεῦθεν ὁ 
ἡ τ - ὅϑε Δ ἢγγ. δις Ρ- ᾽ ΄ -, Ρ» Ν' ἐς Ξν δὲ “ 

ποιητής, τὰς μὲν ψυχὰς τῷ ὀνόματι τῶν Νυμφῶν, τὰ δὲ σώ- 

τα τοῖς ἅλιπο ορφύροις εἵμασιν. Ὁ γά χρ τοι “Ἑλληνιχὸς λόγος, 

πάντων μὲν τῶν ὄντων χαὶ γινομένων αἰτιᾶται τὸν δημιουρ- 
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γόν, πορρώτατον δὲ τοῦτον τιθέμενος (ἢ) αἴτιον, τὰς ἐγγυτέρας 

αἰτίας ζητεῖ" ὅθεν νοῦν μὲν ἄλλοθεν προσεχῶς γεννᾷ, τοῦτον 

δὲ ποιητὴν ἐφίστησι τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν ψυχὴν δὶ ὲ Φ νων Ἢ Ἷ 2 ΝῚ ἡ -) ν ἣὴ χη ἡμιουργον 

τῶν σωμάτων. Αὕτη γοῦν ἐστιν ἡ Ἀύμφη τῷ ποιητῇ ἡ τοὺς 

πορφυροῦς χιτῶνας ὑφχίνουσα. 

Πᾶσχ μὲν οὖν, ὥς μοι εἴρηται, καὶ ἐπιστήμη καὶ τέχνη 

αἰτία: τῶν οἰχείων ὑποθέσεων ἀποδίδωσι, τὰ δὲ τῆς φύσεως 

ἄρρητα, ἢ καὶ ὅσχ τὴν φύσιν ὑπερεφώνησαν, εἰ χαὶ αἰτίαν ἔχει 

τῆς οἰκείχς ὑ ὑπάρξεως, ἀλλ ἡμῖν οὐχ ἔγνωσται αὕτη. 

Σὺ δέ μοι τέως τὸν παῖδα μὴ τοῖς ἀρρήτοις προδίοαζε, εἰ 
[χ4 

μὴ ὅσον προσάγειν αὐτὸν ταῦτα, ὥς τε τρχνεστέρχν αὐτῷ τὴν 

ύ . φύσιν ἐργάσχσθαι καὶ χινῆσαι πρὸς θχῦμα" τὸ γάρ τοι θαυ- 
ἐν. αν τ , ΜΕ. “ ᾿ ἘΣ ΑΖΩ. ᾿ ᾿ μάζειν, ὡς ὁ Πλάτων φησί, φιλοσοφίαν προὐοίοαζε, χαὶ ψυχὴν 

ἐ 

καὶ θαμὰ πρὸς τὰ ὑπερφυῆ ἐξχνίσταται: ἡ δὲ ζητοῦσα τὰ 

χειρχ μόνον, ἀτεχνῶς τῇ ὕλῃ πεπ τέδηται, Μέσον δὲ τοῦτον 

ἰφρίβ άθιζε πηγῶν, ἐπιστήμης τε χαὶ τέχνης" τέχνη δὲ τῶν 

λόγων μία ἐστίν, ἡ χαλουμένη ῥητορική" καὶ δίδου ἐξ ἐχα- 

τέρων χρχτήρων παρὰ μέρος ἀρρύεσθαι, ἣν μὴ βούλῃ τοῦτον, ἢ 

νοῦν ἔχειν ἄγλωττον παρὰ μόνην φιλοσοφίαν, ἢ γλῶτταν ἄνουν 

παρὰ υνόνην ῥητοριχήν. 

3 

189. ᾿Ανεπίγραφος. 

Οὐχ οἶδα, πότερον ἐγὼ τῆς σῆς εὐγνωμοσύνης χαθέστηχα 

αἴτιος, ἢ σὺ τῆς ἐμῆς περὶ σὲ φιλίας χαὶ διαθέσεως ; ἢ θάτε- 

ρον θατέρου πέφυχεν αἴτιον, ὡς εἶναι ἄμφω συναίτια; ὁμοῦ τε 

γὰρ σὺ πρὸς φιλοτιμίαν διερεθίζεις ἐμέ, κἀγὼ σὲ πρὸς εὐχαρι- 

στίαν χινῶ- πλὴν ἐγὼ μὲν οὐ δοχῶ τι χαρίζεσθαί σοι, εἴτε ὑπὸ 

([) χειρόγρ. τιθεμένη. 
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συνηθείας ἁλώσιμο: ὧν τῷ ἀπροοῖν παθει, εἴτε πρὸς ἀλήθειχν 
“. “ἡ - 

πρὸς τοῦτο χεχινημένος" σὺ δέ, τὸ υηδαμῆ μηδαμῷῶ: ὃν οὕτω; 
ῳ 9 “Ὁ 

ἐξχίρεις τῷ λόγῳ, οὕτως οὐσίαν ποιεῖς τὸ ἀνύπαρχτον, ὡς οἵἴΞ- 9 ΐ τά, 3 

σῇχί με τέχνῃ σε τοὺς λόγους σοφιστιχῇ δημιουργεῖν: χαὶ οὐ 

τοῦτό φημι, ὅτι φείδομα! γλώττης, ὅταν ὑπὲρ σοῦ δέοι ταύτην 

χινεῖν, ἀλλ ὅτ' , τοῦτο διδούς, οὐχ οὕτω τὴν παρὰ τῶν 
ΠΟ Ά “4 ᾿ 

ἄλλων χομίζομχι χάρ 

Οἷσ7) οὖν ὅπως διχιτῶ τῷ πρ γι ἰχτι χαὶ σὺ λίαν εὐγνωμο- 

νέστατος, χαὶ ὥς περ πολ σῶς τα οουσα ΡΥ εαΝ τινὰ λαμώλνων 

τοῦ εὐγνωμονεῖν ἄφοσι χήν, ἘΣ τὸν στό ἄγυν τῆξε εὐχαριστίας 
΄ςς 

" ᾿ς "Ὁ ᾽ -Ὃ ὺ χαρποφορεῖς. Αἱρεῖ δέ σε τῶν ἐμῶν, οὐ τὸ φιλάδελφον μόνον 
᾽ κ ἕ ’ -“ 

χαὶ συμπαθές:, ἀλλὰ χαὶ μονίχ τῶν 
ι 

ἡ τῶν λόγων ὥρα, καὶ ἡ ἀρ 
, - 

μὰν ε. 

λέξεων, χαὶ ὁ ῥητοριχὸς νοῦς, καὶ ἡ τῶν μορίω ν τοῦ λόγου 
᾽, ἢ 3, ᾿ ᾿ - ἐπ χδὶ ᾿ ΨΥ ΨΥ. συνθήχη, χαὶ ὅσοις ἄλλοις τὸ τεχνιχῶς γραφεσῆχι χαραχτηρί- 

ι Ο Α Α “- - ᾿ “λ 

ζεται. Καὶ ὅτι εν τὴν πεν τούτων συνείληφα, οὐχ ὦ") 
΄ - " ’,ὕ «“Ἅἁ Α , ᾿ ᾿ 

ἀρνηθείη ᾿ Ὦ, γὰρ ἂν ἐλέγ ξη μξ καὶ ὁ σοφίστιχος θρόνος, χαίϊ 

τῆς ἧς τέχνης συγγράμματα" οὐ αὖν οὕτως θέλγω 
Α .“ 

ὧν ἀχούς" θέ λγονται υὲν γῶρ ἅπασαι ὅσαι χχτή- 

χοοι τῶν ἐμῶν ῥυθμῶν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω: ὡς σύ καὶ γὰρ ἀτε- 
9 -» “" . . “ ς ""-Ὁ «φ»Ἡ» χνῶς ἔοιχάς μοι ἐφ ἑχάστῃ τῶν ἐμῶν λέξεων ἐνθουσιᾷν καὶ 

“Ὁ ο δι ᾿' Ὁ “ὦ ΡΞ ᾿ ᾿ 

χροτεῖν, χαὶ πηδᾶν, ἴσως δὲ χαὶ ὀρχεῖσθαι, τοῦτο γὼ} καὶ Σω- 
, ὃ - ε -" δ ῶ ᾽; » ᾿ - » ᾿ ᾿ ἊΝ ᾿ 

χράτην ἀνέπειθε ρᾷν ἡ τῆς γομρετρίο ἀπόδειξις. Καὶ οὐ ποὺς 
ι ᾽ὔ “ὦ»ὦ'. Δ ΄ » 

ὕοριν ὃ λόγος, ἐ πεὶ χαὶ Δαυξϊδ ἁλώσιμος τῷ πάθει γέγονεν, 
[2 ΕῚ Α κ "Ὡ ᾿ 

ὅταν τὴν κιδωτὸν ἀνεσώσχτο, καὶ πρὸς -τὴν τοῦ Σχοὺλ θυγα- 
» κ ᾿ ᾿ 

τέρα, διχλοιδορησαμένην αὐτῷ τὴν ποιὰν χίγησιν, θείως ἀντε- 
7 

πεχείρησε. 
κι " 

Τοῦτο δὲ οὐ τὴν ἐμὴν ἐλέγχει σοφ 
᾿ ν ἴσω:, ἀλλὰ τὴν σὴν 

ἀναχαλύπτει φιλοσοφίαν" τοεῖς γὰρ τά 

λόγος, δι᾿ ἃς ὁ τῶν χρειττόνων ἀνα ἄγετ ται ἐραστής, τὴν ἐρωτι- 

χήν, τὴν φιλόμουσον, καὶ τὴν φιλόσοφον ̓ τὴν γέ τοι ἁρμονίαν 

μὴ ἐν μέλεσι μόνον ἡγοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἔπεσι χαὶ λόγῳ πεζῷ 
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γίνονται δὲ χαταχώτιμοι, οἱ μέν, τοῖς αὐλήμασι, οἱ δέ, τοῖ; 

ῥυθμοῖς, οἱ δέ, ταῖς νον τῶν λόγων ἔστι δὲ διάφορα χαὶ 

τὸ θέλγον χαὶ τὸ θελγύμιενον. 

᾿Αλλὰ σὺ τῇ ἣν μούσῃ τεθήρασαι, καὶ πρὸς ταύτην κορυ- 
τ ᾿ 

βαντιᾷς ἄντιχρυς, καί τοι γε, νὴ τὴν ἱεράν σου ψυχήν, φιλοσο- 

φίαν μὲν τιμῶ, ῥητορικὴν δὲ ἐπαινῶ ἐπαινῷ δὲ οὕτως, ὥς περ 

οἱ ἠπειρῶτχι τὴν θάλασσαν, Χαῖρε γώρ μοι, ὦ θάλαττα, ὁ βοη- 
Α: ,ὔ Ἂ αἱ Ἶ Α » ἘΝ 

χυπηγός, τὴν μὲν μιχρᾶν ἐπαινεῖ 

; μεγάλῃ τὰ φορτία τίθησι. Καὶ βουλοίμην ἂν 
“ “ἃ "ἢ “Ἂν κω 

αρριπτεῖσθαι, ἢ ἐν σχηνώμασι τῆς ῥητορικῆς 

χτοιχεῖν, ἀλλ οὐχ οἷδ ἤρα ἰομέ ον διώχων, ὑπὸ θατέρου 

χκατείλημμαι, καὶ φιλοσοφίαν χοσμοῦντα ἡ τέχνη χοσυεῖ. Καὶ 
-:- προχάθημαι μὲν τῶν δυεῖν τούτων μεθόδων, ἀλλὰ πρὸς μὲν τήν, 

ἀφοσιοῦμαι, τὴν δέ, πρϑ Ξσοεύω, χαὶ βαδίζοντα πρὸς τὴν ἐλχίαν 

καὶ τὴν συχὴν καὶ τὴν ἄμπελον, ἡ ἐρινεὸς καὶ βάτος μοι περιπ ὡς 
ΕῚ 

πλεχται, ἅτινα δὴ αἱ τῶν ἐμῶν λύγων εἰσὶν ἀδιήγητοι χάριτες. 

Τούτων ἑάλως μετὰ πλειόνων καὶ σύ" χαὶ τὸ πρόχειρον 

ἀγαπᾷς, καὶ τὺ προθεθλημένον τοῦ λύγου ποθεῖς, τὸν δὲ φι- 

λόσοφον ὄγχον οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀποτροπιάζῃ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ 

ἡμεῖς διπλῇ τοὺς λόγους μεταχεχειρίσμεθα, πῇ μὲν αἱμύλως 

χαὶ πολιτιχῶς, πῆ δὲ φιλοσόφως καὶ αὐχμηρῶς, ἵν᾽ εἰ μὴ ἀμ.- 

φοτέρῳ, θατέρῳ ἀῤμορει τὸν ὁμιλητήν᾽ οὕτω χαὶ Ἡρακλῆς 

αἱμυλίᾳ ΤΈΤΟΙΟΣ ἱ λεοντῇ τοὺς ἀνθρώπους χατηγωνίζετο τ 

χαὶ πρὸς μὲν φιλοσοφί ίχν ἡ λεοντῆ λόγον ἔσχηκεν, ἡ δὲ περι- 
5» λ 5 7 

βολὴ τῆς γλώττης ἄντιχρύς ἐστι ῥητοριχὸν ἐπιτήδευμα. 

Αρ᾽ οὖν σὲ μὲν οὕτως αἱρῶ τοῖς. ἐμοῖς λόγοις, ὑπὲρ δὲ σοῦ 
, ε ͵ ᾽ “ - » ᾿ 

λέγων ἑτέρχν ἠχὴν μεθαρμόσομαι; πολλοῦ γε καὶ δεῖ" ἀλλὰ 
’ ᾿Ὶ 

τότε δὴ καὶ τὴν λύραν χορδολογῶ, χαὶ παρεσχεύασυαι ὡς ἐμ- 

3 { χί - 5 ᾽ ΚεῚ 

μελέστερον ἄσω, καὶ μεταθάλλω συχνῶς, ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ τὴν 
. “ ΕΣ -« ε - 3 .-ὦν, , Φ 

ἁρμονίαν ποιούμενος, χαὶ τοῖς ἐμοῖς ῥυθμοῖς ἀχοὴ πᾶσα ἁλώσιμος 

οὐδὲν τι πλέον ἐρῶ, ἵνα μὴ κομπάσω τὸ πρᾶγμα. 
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Τοὺς δὲ Ροδινώτας οὐχ οἶδα πότερον, σὺ πέφευγας, ἢ ἐκεῖνοί ν 

Υ 3 ᾽ ’, 

ας πεφεύγασιν, ἐπεὶ χαὶ ἀσύμθχτά πως θρχσύτης χαὶ ἐπιείχειχ 

βυρνηρον ἦθος χαὶ δὰ φιλόσοφος" τὸ δὲ ἀξιωματιχὸν τῇ 

σῆς πρὸς εὐγνωμοσύνην ψυχῆς, ἀγριωπῶν μὴ καταῦσίοαζε: χάρισι » 
ἐν Α λυνϑαστς ϑιπεαι ᾿ ᾿ λ ΡΥ ΨΕΙ ΘΕ υὴἡ δὲ τοὺς ἀστέρας ἐπιθόλου ἀχλύϊ, μὴ δὲ συσχίχζε νέφει 
᾿ « ᾽ Α ᾿ «-- ᾿ “-΄ ΄ -“ ε ᾽ 

τὸν ἥλιον, ἄρχετὰ γὰρ ἡμῖν ἐκεῖνα, ὁ ἥλιος, ὁ ἀστήρ, τὸ 

Γ᾽ 

190. Τῷ χριτῇ τοῦ ᾿Οψιχίου τῷ Ζωμῇ. 

νἱἷ Παρενέτυχον, ἀληθῶς κάλλιστε ἀδελφὲ χαὶ ἰσύψυχε, ἄναγι- 
ῶ ’ 

νωσχομένης σου τῆς γραφῆς παρὰ τοῦ χρχταιοῦ ἡμῶν αὐτοχρά- 

τορος, καὶ τὰ μέν, ἤχουσα, τὰ δέ, καὶ αὐτὸς εἴρηχα ὁπόσχ 

ἔδει περὶ σοῦ πρὸς τὸν χαιρὸν φθέγγεσθαι: καὶ ἦν ἀγὼν τοῦ 

υὲν λογοθέτου χἀμοῦ περὶ τοῦ διχδεχθῆνχί σε, αἰτίχς λεγόντων 
ὩΣ ἩΙ͂Σ Ἶ Ἁ Ὁ ΠΩ ὃ ᾿ ἌΕΒΩΝΕΙΝ δείο Ἂ εἷς τὰ ᾿ 

πωθ τοῦτο Χαὶ ἃ ἢ 5 χαι Ἐς πιτῆης ξφίοὺυς πρὸς ΟΝ ΖΊΆΟΠΩνΝ, το 

’ 

νοσεῖν ἐκ πολλοῦ, τὸ ἀπειρηχένχι σε χαὶ υὴ δὲ πρὸς τὰ πράγμσ- 

τα αὐτὰ δύνασθαι ἐγηγέρθαι, τοῦ δὲ βχσιλέως, αὐτόθι σε ἐγχα- 

ταμεῖναι καὶ εἰ οἷόν τε ἐστι χαὶ καταγηρᾶσαι᾽ αἰτίας δὲ εἶχε 
ι ε ; ,ὔ » ὔ -" -" ! Α . , : ᾿ δ᾽ 

χαὶ ἡ ἐχείνου ἀντιλογία, τῆς σῆς ψυχῆς τὸ εἰθές, καὶ τὸ μὴ 

δεῖσθχι πολλῶν, χαὶ τὸ πρὸς τὰ συμπίπτοντα δραστικόν, καὶ 
ι , ΙΝ ὔ 

τὸ περὶ τὰς πράξεις δεξιόν. 

Καὶ ἐπεὶ μὴ ἰσοπαλεῖς οἱ ἀγωνιζόι ὅμιενοι, κρίσιν ἔσχηλεν ἡ πάλη 

ταχεῖαν, καὶ ὁ μείζων νενίχηχεν ἀλλὰ τηνιχαῦτα μέν, οὔπω 

δῆλος ἦν οἵαν περὶ σοῦ τὴν ψῆφον ἐνέγκοι, πλὴν ὅσον ἀπὸ τοῦ ερὶ σ 

ᾧ 

ξιώσεις σου, ὑπωπτεύετο τί ἂν εἰχότως ποιΐ- δυσχερᾶναι τὰς ἃ 
’ὔ 

ὧς 

σεις. Μετὰ ταῦτα δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν γεγονώς, ἔτι ἐπερρώσθ ἰῷ τ το [χὰ Π 
, » - , “ . Ἢ ᾿ ᾽ 

τὸν οἰκεῖον σκοπόν, καὶ σφραγῖδα τὴν ἀπὸ τῆς ἐξουσίας ἐπέ- 

θηχες τῷ βουλήματι. 
7 ΄ .Ν ’ ἱ , 

Οἴου τοίνυν, ἀδελφὲ φίλτατε, μάλιστα δὲ πεπληροφόξησο, 

ὅτι ἐξ ἀρχῆς γενναίας καὶ ἀγαθῆς, εἰς ο οὐδέν συ: χρηστὸν χχτα- 
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λήγει τὸ τέλος. τί δὲ τοῦτό ἐστιν; Ὃ φιλάγαθος ἡμῶν βασι- 

λεύς, τὰ βϑυ πορ ἄλλων ἀκούων, τὰ δέ, καὶ παρ ἑχυτοῦ συνειδώς, 
»»Ἢ᾿ ὃ ἃς « ) Α ᾿ » τ ΤῊ ᾿ 

ἄνδρα σε ἥγηται, ἵνα τὰ πολλὰ συντεμὼν εἴπω, οἷος εἶ χαὶ 
ὦ ἢ Γ νὸς δὲ ’ ᾿ Ὁ ΣᾺΝ, τῷ ,ὔ τυγχάνεις ὧν: θηρᾶται δὲ τοιούτους καὶ συλλέγει τῷ βίῳ χαὶ 

{0 ἐδ Ν τὰ " Ά ὑφ᾽ ἑχυτὸν ποιεῖται, βουλόμενος διὰ τούτων κατάστασιν πρὺ- 

τανεῦσαι τοῖς πράγμασι. Διὰ ταῦτα δή σε εὑρηχὼς ἁρμόσαντα 
- ο΄ πτν ὁ ἣν τὸ ᾿ . κι τῷ τε καιρῷ καὶ τῷ ἰδίῳ σχοπῷ, βούλεται ὁτιὰ σοῦ περιποιῆσαι 

τῷ θέματι ὁπόσα χαὶ βούλεται. 

Η μὲν οὖν ἀρχή, τοιαύτη; καὶ οὐδ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς ὡς οὐχ ἀγαθή, 
δ δὲ » δ, ε ᾿ 

τὸ ὁὲ τέλος, ἐπειδή σοι ὁ σχοπὸς πρὸς 
,ὰ 5 7, , ᾽ ἐδ Ὁ ᾿ ᾿ [" 

ἀσυντελές, ἢ ἐνχντίον παντάπχοιν. ᾿Αξιοῖς οὖν ἡμᾶς συντελέσχι 

σοι ὁπόσα δὴ ὑπ ἢ τὶ σου τῷ σχοπῷ: χαὶ τοῦτο μὲν ἕξεις 
3 ,ὔ 

παρ᾽ ἡμῶν, δυεῖν ἕνεχα, ὅτι σον χαὶ φι "λέας ὀφείλω χρη χα χαὶ 

τὸ μεῖζον, ὡς ἂν χαὶ αὐτὸς ἕξω τῆς συντελείχς παρὰ θεοῦ τὸν 

μισθόν, 

Τοῦτο μὲν οὖν ἔσται σοι παρ ἡμῶν" εἰ δέ σοι δεῖ χαὶ συμ.- 

βουλίας ἐμῆς, εἰ μὲν ἀπηγόρευταΐ σοι τὰ τῆς ζωῆς, πάσης χα- 

ταφρονήσας χαιροῦ γρξίας, καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐνθυμήσεως καὶ 

πυρχσχευῆς, πρόλαος τὴν τομὴν χατὰ προθεσμίαν ἐνστᾶσαν" εἰ 

δ᾽ ἀναχεχόμισταί σο! τὸ σῶμα, καὶ ἀορισταίνει αὖθις ὁ θάνατος, 

ι" Ὁ 
υμηδέν τι δράσ σης π πυρζόο ουλον, μὴ δ᾽ ἀποχλείσῃς: σαυτῷ τὰ σπλάγ- 

Γκνς 

“ε 
Ὁ 3 ᾿ ᾽ - 

χνα τοῦ αὐτοχράτορος, ἀλλὰ χαὶ αὖθις ἀξίωσον χαὶ ἐπιειχῶς 
᾽ “-“ ὔ Α » 

αὐτῷ τὸν σὸν σχοπὸν πληροφόρησον, καταλέγων τὴν ἀτονίαν 

τοῦ σώματος, τὴν πρὸς θεὸν ἐπαγγελίαν, τὴν τῶν ἰχτρῶν τέχνην 

ἀπειρηκυῖαν, ἵν οὕτως ἑλκύσας πρὸς τὸ φιλάνθρωπον, ἕξεις αὖθις 

παραμυθούμιενόν σΞ χαὶ τὸν μοναδιχὸν βίον. 
1 ἔ ἢ. »" δ -] Ζζ “ ε »ὧὦ Ἔ ό - ,ὕ ι 

δΜιὴ γὼρ οἰηθῆς, ἀδελφέ, ὅτι ὁμοῦ τε γιγνόμεθα μοναχοί, καὶ 

μεταλλάττεται ἡ φύσις ἡμῶν εἰς ἕτερον νοι δν τὰς ὁνωῇ 

χαίας χρείας ἀποτομώτερον, ὡς ἜΣ ΕΣ: δεῖσθαι, μήτε τῶν πε 

ρττῶν, μήτ᾽ αὐτῶν τῶν ἀναγχαίων " εἰ υὲν γὰρ ἄλλοις τοῦτο 
Α 7 » ΤᾺ "2 ὃ » ,ὕ " ἥν ΤΣ ᾿ “ ἂ " 

προσγίνεται, οὐκ οἶδα τοὺς ἄνδρας ἐκείνου; ἐγώ" ἐμοὶ γοῦν χαὶ 
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δα Β Σ  24.-- ᾿ ᾿« 
φιλοτοφή ἦσχντι χαὶ φιλοσοφοῦντι, χαὶ ἡ φύσις ἐμεμήνει, χαὶ ἡ 

γνώμη χατὰ βραχὺ πρὸς τὸ θειό ΠΟΧΑδΙ ἄνεισιν" ἀλλ᾽ οὐχ εὐθὺς 

ἀποτασσομένοις ἡμᾶν φιλίαις χαὶ συγγενείαις, τὸ μέγα τοῦτο 

5 χρῆμα τῆς ἀρετῆς πεοιγίνεται, ἀλλὰ τότε δὴ καὶ μάλιστα αἵτ 
, ΄, συγγενικαὶ ἀναγχαιότητες, οἵ τε τῆς φιλίας δεσμοὶ προσφύονταχί 

ἰ 

»ν -᾿. “« ε ι ͵ “ ι Ύ ᾿ ,» 

πως ἡμᾶς καὶ περιπλέχονται, ἵνα μὴ τάλλχ ἐρῶ, ὧν χοσιλιχοὲ 
Ν , » ἊΝ ᾿ 

τὴν φύσιν οὐχ ἤδειμεν.. 
" ᾿ πα » ᾿ 

Τὸ μὲν οὖν ἀμεῖψαί σε τὴν ζωήν, καὶ συμθουλεύω καὶ προ- 
᾿ 4 . - ν ἢ ᾽ , 

ς γὰρ καὶ ἀκήρατος ὁ τῶν μοναζύντων βίος ἐστΐ, 
᾽ , » ᾽ “ἃ , 

ἀθρόον καὶ ἀπορχοχκεύως, οὐκ ἂν ποτέ σοι προτρέψαιμι᾽ 

γνώμη κατὰ νοῦν σοι φανξίη, ἕπου ΠΣ χαὶ 
: 

[ω] «ν - ο)- - [Ὁ] ς 5". ὧν» 

3) 

᾿ 

πρᾶττε χατὰ τὴν εἰσήγησιν" εἰ δὲ γϑννχιότερον ἔχει:, καί σε 

ὁ πρὸς θεὸν ἔρως: ἐπῆριν, ἴσθι,.. ἀδελφέ, ὡ: χοςί Ξ ΜΨῬ 3 ὧ “(τὶ Ξ ͵ν ἴρϑν, ι2 2): νυ λιῷ, ως ἋΡ Ξφίττων ἡνιῶν 19: 

γονας; χαὶ λε ΜΗ μὲν ἡμῶν τὐλλκα ῥάρηῤκο; σὺ δὲ τῇ θεία 

χάριτι; τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴποιμι; τὴν κατάλληλον πρχγματεύου 

Χ 

χαὶ ἐν τίσιν ἐστέ; ΔΝΕΛΗΗ͂ΙΝ πρὸς τῷ ἄδμνανς τοῦ βορείου πέ- 
ΝῪ 

« ρχτος, ἢ πρὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ νοτίου χλίματος; οὐ γὰρ οἷδα, νὴ τὴ 
"“, Α ᾽ » 9 ὑμετέραν ἀγάπην, ἢ ὅτι τὰ τῇ εἶν δὐδμίθεξα τρήματα ταχεῖ χαὶ 

ἐπτερωμένῳ κινήματι. ᾿Αλλὰ τ χ 
! 

᾽ “Ὁ ο ἣΝ “Ἃ ᾿ ΄ 

ἐρωτῶ, ὅπερ δὴ ὁρῶ διαυγῶ:" ἢ οὐχί, ὁ μὲν χορυφχῖος ὑμῶ» τὰ τοῦ 

χρησμοῦ ἐπισχέπτεται γράμματα, χαὶ αὐμβιδόοι, τὸ ἔπο:, καὶ 
Α }: 1 -- Ἶ- ᾿ ὙΡῸ" “)"λν ΓΟ “κε “-" "᾽ν - - τὸ χεχῆνος ξυγχολλᾷ, τὴν ἱερογλυφιχὴ τέχνην τεχμιαιρόμενος, 
Ε 4 Π Ψ ἮΝ “ “ ᾿ 

εἶτα δὴ ἀπευθύνων τὸ σκολιόν, μέλος δὲ τοῦτο οὕτω καλούμε- 

νον, ἑτέρῳ δίδωσιν ἄσμα; χαὶ ὁ μέν, μελουργεῖ, ἕτερος δὲ τὴν 
, δ ΄ 3. αἀ -. »,.“ὶ" » ͵ - ἄς Ὄ - 

μουπουργίαν διχσημαίνεται τοῖς γράμμασι; καὶ χὐῦθις ὁ μέν τις 



φ. 297, 

- προ 

ἁδὺ ΜΙΧΑΗΑΊΨΕΆΛ ΟΝ 

ὑμῶν μάχην διχτυποῖ, χαὶ σχιαγρχφεῖ πόλεμον, καὶ στρατιώτην 

ὑπλίζει, ὃ δέ, φρουρὰν φρουρίοις ἐγχατατίθησι, χαὶ περὶ πρεσθειῶν οπ δὴν ἢ ") ᾽ ᾧρ ἴ" φρ ᾿" : Ὗ ̓ν,. “ νὺ΄ )» “" τον ᾿ ῦ 

᾿νῚ - ΡΥ 3 -- 

διχστέλλεται; χαὶ αὖθις ἄλλος δικαστῶν παρανομούντων χαθά- 
" » ἃ κδ. ᾿ - ΡΥΞΘ . . . ἐν “- " ᾿ - 3 " ’ ὁ δ᾽ ἐντρεχέστερός τε χαὶ ὀρχστιχώτερος φόρους εἰσπρατ- 

γΥ 3 πο ΑΕΒ : " λεύ . ᾿Ξ ᾿ δὲ . “ τεται, ἢ τοῖς εἰσπράττουσιν ἐγχελεύεται; αοχι ὃς χαὶ τοῦ 
“ 

τῶν ἐπιστολῶν φχχέλλου, χαὶ τῶν βασιλικῶν ἐπιτά ὅτ { ξ - “Ὁ 

πλεῖστον τὸ ἐπιρρέον τοῦ ἀπορρέοντος" καὶ τὸ μέν τι τοῦ πο- 

ταμοῦ εἰς τὴν θάλασσαν πδθεβούξνεται, τὸ ὃε, αὐτὸ ἐκ τῶν 

πηγῶν ἄνωθεν κάτεισι. 

Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ ὁρᾷν δοχῶ, καὶ λεγόντων ὥς περ ἀχούειν 
ε ΤῊΝ Ἧ. - 3 ὔ, ΄ δέ ι ὩΣ 

ὑμῶν, καὶ ἀντεπιπληττόντων ἀλλήλοις: πότερον ὃξ, περί ταῦτα 

ὑμεῖς, ἢ περὶ τὸ θηρᾷν, ὡς χαὶ τοὺς νόμους εἰδέναι τῆς θήρας, 
Ζ: “- 9θω Α ΕΣ 

τάξει προϊέναι, μὴ προσοφεῖν, μὴ παρεξελεύνειν ὥς περ ἐν φά- 

δὲ χαὶ τὸ χρῆμ, κλεπτόμενος | τοῖς ἴχνεσιν ὁ 

γχαγώς, εἶτα δὴ καὶ ἀθρόον ἀναθορών, καὶ νῦν μὲν κατευθὺ 

προϊών, νῦν δὲ περιελιττέμενος χαὶ χαμπτόμινος, χαὶ ἐπασθμαί- 

νων τὸν δρόμον, καὶ διαχλῶν τὸν θηρχτὴν κῦνα" ἐμοὶ δὲ τε- 

θχύμασται μᾶλλον ἡ ἰχνηλάτις λόκαινα, ὅτι φιλοσοφεῖ πως χαὶ 

συλλο τ ν ἐν ὀσφοήσεσιν" ἀμέλει καὶ ἐν τρισὶν ἀπολειφθεῖσα 

ὁδοῖς, καὶ τὸν ἀέρα τῶν δυεῖν ἀνχπνεύσασα, εἶτα δὴ τοῦ φυγά- 

σφρανθεῖσχ θηρός, τὸν τρίτον οὐ ᾿ ἀξιοῖ ἀνχπνεῖν, Θχυ- 

αἱ ἡ πτερωτὴ θήον, εἴτε χαταφυγῆς τύ- 

ιωχόμενον, εἴθ᾽ ἁλώσιμον ἀπὸ πτεροῦ γένοιτο. 

γμεῖς δέ μοι, ἀλλὰ μὴ καὶ τὸν σῦν, μὴ δὲ τὸν χάπρον, μὴ 
“ 

τὸν τίγριν, μὴ δὲ τὴν πάρδαλιν; Ἢ τάγα παίζειν καὶ ὀνει- ΩΦ» 0)» 

ρώττειν δοχῶ, περὶ θηροφονείας ἀνδράσι διαλεγόμενος ἐπικεχυ- 

φόσιν ὡς οἱ περὶ ᾿Ερασίστρατον χαὶ Δημόκριτον ἐν ταῖς ἀνατο- 

υαῖ: τῶ! ὑποχξιμένων χαχὶ ταῖς ζητήσεσιν; ᾿Αλλά ὑὸν κοινὴ 

συναγάλλοισθε, χαταπολαύοντες, εἰ μή τινος ἄλλου, τῆς γε πρὸς 

ἀλλήλους φιλίχς καὶ ὁμονοίας. 

ΠΥ ΘΒ ΨΎΨΙΝ 
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192. Τῷ χριτῆ Θράχης χαὶ ἡχχεδονίας. 

Λαμπρότατε χύριέ μου καὶ ἀδελφὲ περιπόθητε, οἶμαί σου μὴ 

ἀγνοεῖν τὴν λαμπρότητα, εἰ δὲ ἴσως ἤγνθηκας δι ιδάχθητι παρ ἐ- 

μοῦ, ὅτι τὸ βασιλικάτον Μαδύτου ἀναφαιρέτως ἡμῖν ὁ μαχα- 

ρίτης βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντῖνος ὁ ἀρ ρον ες ἐχχρίσατο, δοὺς 
δ, “» ἐν βασιλικοῖς χρυσοθούλλοις γράμμασιν ἐξουσίαν, διδόναι τοῦτο 

ἂ-ἦ Ω -- , 

ᾧ ἂν βουλώμεθα: ἡμεῖς δέ, χαίτ ιγ πολλῶν ἐξαιτουμένων 
Ἀ 7 ᾿ κ ᾿ ε “ 

δροχστηρίων τὰ πολλὰ χαὶ ἱκανῶν πρὸς τὰ πράγματα, Ω ῷ πα- 

ρύντι γραμμχτοχομιστὴ τὸ πρᾶγμα χατεπιστεύσαμεν, ἁπλου- 

στάότῳ τε ἀνδρὶ χαὶ ἀληθεστάτῳ, καὶ μηδὲν σχολιὸν ἢ ποιχίλον 

εἰδότι. 

᾿Αλλ ἐπεὶ διὰ ταῦτχ, ἀδικεῖν μὲν οὐ βούλεται, ἀδιχεῖσθαι 

δ ῖ ὃξ ἐστιν ἐπιτήδειος, μήτε ἀντεπιχειρῶν τοῖς ἐπηρεάζουσι, μήτε 

ἀντιγραφόμενος, ἀξιῶ τὴν λαμπρότητά σου ἐπανορθοῦσθαι αὐτῷ 

τοῦτο δὴ τὸ ἔλλειμμια, χαὶ μὴ ἐᾷν ἀφορμὴν εὔχολον χεῖσθα! 

τοῖ: πολλοῖς ἀδίχου ἐπιχειρήσεως. 

Ἔστι δὲ ὁ μᾶλλον αὐτῷ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐναντιούμενος, ὁ 

τουρμάρχης ᾿Απλοχονήσου, οὐχ οὗτο: ὁ νῦν ΩΝ εἰ: τὴν 

τούρμαν προδεθλημένος, ἀλλὰ πᾶ: ὁστισοῦν τὴν ἀρχὴν τῆς 

τούρμας παρὰ τοῦ βασιλέως λχμδάνων. ᾿Επειδὴ γὲρ τῷ μὲν 

ἐ τουρμόρχης 
- ἔνον ἑχυτῷ εἰσποιεῖται ὃ 

ΓΨΕΥ , “-» “- Δ ἣΝ » Ῥ " βασιλικῷ δέδοται ἐνίας τῶν διχῶν ἐξετάζειν, ὁ 
ε ’ 

ῶ 
ι ,ὔ ’ ᾿ ἣ, δεὸδ 

τούτου χεχώλυται, τὸ ἑτέρῳ ὁξεῦο τε 

υὴ λαθών. 

Εἰ μὲν οὖν οὗτος, τῷ πρὸ αὐτοῦ τουρμάρχῃ μὴ ἑπόμενος, 
᾽ ᾽ “ ᾿ ' ΝΣ 

ἡσυχάζειν ἐθέλοι, οὐδὲν δεῖ σε πράγματα ἔχειν ἐπὶ τούτῳ διὰ 
᾿ Ν Ἐὔ;ἢ εὰ ὃ - Ὕ. ε ᾿ 

τὴν παρ ὑμῶν ἀξίωσιν εἰ δὲ πᾶς τουρμιόρχης ᾿Απλοχονήσου 

χαχός, ἀλλὰ πᾶς διχαστὴς ἀγαθός, ὅ γε μὴ διχφθειρων τὸ ὄνομα, 

χαὶ μάλιστα εἰ τοιούτου πατρὸς ἡ, ὁποίου τυγχάνεις αὐτός" 
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δ Φ 
ἷν πὶ ἣν ὃς ὙΠ - “Ὁ Ψ “- ὁ χχλλίων δι ἡμᾶς τοσοῦτον, ὅσον συντεμεῖν τὸν χρόνον 

χαχὶ ἀνχστεῖλαι τὸν ἀδιχεῖν Τρημέ ένον" τοῦτό τε οὖν ἀπόδος τῷ 
᾿) τον.  ἀκεὶ ᾿ ἘΞ ΤΣ τδν Ἔν: ἘΦΕΣ ε βχσιλιχῷ, καὶ τὴν τῆς σῆς ψυχῆς εὐμένειαν. Εἰ γὰρ μὴ καὶ 

οὗτος παραχολουθήσει τῇ μεγαλογνώμονι μεγαλοπρεπείᾳ σου, 
᾽ ᾿ Δ , ὝΨΗ ψυ ἀφελὴς τὴν γνώμην ἴσως ὦν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε εἰδήσομεν χάριν, 

οἵ χαὶ τῶν ψυχῶν τὰς ἀρίστας ἀποδεχόμενοι χαὶ τῶν ἠθῶν 
Α 5» 

τὰς πρωτίστας τῶν ἀρετῶν ἐπι- 
ν ΕῚ 

ς-- τὰ χάλλιστα χρίνοντες, χα 

στόμενοι. 

198, ᾿Ανεπίγραφ 

Ὡς περὶ συγγενοῦς πολλάκις ἀξιοῦντα υὴ περιττὸν ἡγοῦ, 

Ἀ᾿ Δ γῚ - . 3 Ν } δ .» μὴ δὲ φορτικόν εἰ γὰρ καὶ περιττὰ φθέγγομαι, ἀλλ᾽ ἡ ἡ φύσις 
ΕΣ 

κχ ἔστι μέμψασθαι, οὐδὲ πολυ- ων τῆς περιττολογίας αἰτία, ἣν ὁ 

ποχγυοσυνης Ὑοάψαχσοθῦχι: ἀξιῶ δὲ προστίθεσ)αί σε αὐτῷ χαὶ ΜΕΝ (ϑ ΠΣῚ γΡ «ΔΑ “.ὺ ΟΝ ἷ 'ν ΄ῳ ἶ ν ἦν 

ἐπαυξάνειν τὴν πρὸς αὐτὸν σου εὐμένειαν, χαὶ τὰ “μὲν, “τιμᾶν 

τὰ δέ, καὶ πλουτίζειν. Οἶσθα γὰρ ὡς ἀμφοτέρων αὐτῷ χρείχ 

ἐστί, μᾶλλον δὲ τοῦ ὟΝ τέρου" οὐ γὰρ ἑχυτῷ ζῇ, ἀλλὰ χαὶ 

τέχνοις χαὶ γυνχιχί, δέ ἃ τὸν πλοῦτον τῆς τιμῆς ἐναλλάττεται. 

9 

194, Ἀνεπίγραφος. 

Εἰσῆλθε μὲν εἰς τὴν Πόλιν ὁ ἡμέτερος συγγενὴς θεασόμενος 

τόν τε πατέρα χαὶ τοὺς ἄλλους αὐτῷ προσήκοντας, ἐξῆλθε δὲ 

αὖθις ὡς ὁρᾷς, λειτουργήσων σοι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ τὴν ὀφει- 

λομένην ἀποδώσων τιμήν. 

. 4 Ὁ « « ὦ οί ἣν “ ι ε 

δομαι γὰρ χαὶ ὡς συγγενοῦς χαὶ ὡς πολλῶν ἐνδεοῦς, καὶ ὡς 

ὁάντος" διὰ ταῦτα ἀξιώσεις ἐπὶ ἀξιώσεσι προσάγω ρτι εἰς βίον ἐμ. 

σοι, πρὸς φίλον ἄνδρα διαλεγόμενος, καὶ μηδὲν τῶν ἐμῶν φορ- 
κ ᾿ τὰ ΑἹ ε » Α ἃ, 9 .ἥδοωι ἡ ᾿ 

τιχὸν ἔχοντα. Καὶ οἱὸχ ὑῶν ὡς αὐταρβρχες τὸ τῆς ἀζιωσεῶς τὸ 
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πέλος ἀποδίδως αὐτῷ: ἀλλ ἔστι τι χαὶ τοῦ χαλοῦ χάλλιον χαὶ 

τοῦ αὐτάρλους αὐταρχέστερον, ἀνχθέοηχε δὲ χαὶ διάθεσις διά- 
θεσιν, χαὶ οἰχειότης οἰχειότητα : διὰ ταῦτα ἀντιλχθοῦ πλέον, 

χαὶ διχτίθεσο πρὸς αὐτὸν γνησιώτερον, ἵνα χαὶ ἡμεῖς μᾶλλόν 
’ σοι εὐγνωμονήσωμεν χαὶ ἐπὶ πλέον εὐχαριστήσωμεν. 

1965. ᾿Ανεπίγραφος. 

Ἔπ᾽ ἀδήλοις τοῖς ἐπισυμθησομένοις αὐτῷ χαχοῖς τῆς σῆς ὃ 

πτωχὸς οὗτος δέεται ἀντιλήψεως ὅθεν οὐδὲ περὶ ὡρισμένου 

πράγματος ἀξιῶ, Ὧχ οὕτως αὐτῷ τὴν δίχην ἰκάσῃς, ἢ τὸν 

ἐπηρεάζοντα ἀποσοθήση:, ἢ τὸν γείτονα παύσῃς χαχῶς πρὸς 
ἱ 

αὐτὸν διχχείμενον, ἀλλ ἐπιχουρῇς χαὶ ἀντιλαμθάνῃ, ὅταν τισὶν 

τε “ο᾽ "Ὁ ι .] ΄- " 7 

Γὴν τοῦ μοναχοῦ τελευτὴν παρὰ τῆς σῆς ἀναδιδαχθέντες 

γραφῆς, τιμιώτατε, χαὶ ἠλγήσαμεν οἷχ εἰχός, φιλτάτου ἡμῖν 
᾽ “ 5 Ν ἢ ᾽ , ὰ οἷ Ἵ “ Δ 

ἀνδρὸς ἐντεῦθεν ἀποδημήσαντος, καὶ εὐφράνθημεν αὖθις, ὅτι τὴν 
΄ [ἢ κ Ὁ" - “- : ι, ΚΕ στενὴν ὁδεύσας ὁδὸν εἰς τὴν πλατεῖχν χατήντησε χαὶ εὐρύχω- 

ρον, χαὶ ταῦτα, σγεδιάσας τὸν ἀσχητικὸν βίον, καὶ πόνον μὲν 
᾿ ; 

βραχὺν καταθαλόμενος, ἀπειροπλάσιον δὲ μισθὸν κομισάμενος" 
εἰ 

ὃ δὴ φιλανθρωπίας μῆνα προδήλως θεοῦ, τοῖς περὶ τὴν ἑνδὲε- 
ὰ ,7-» δ᾿ 4 ᾿ Σ ᾿ ᾿ 

χάτην ὥραν πονήσχοι, τοῖς διημερεύσχσι περὶ τὴν νοητὴν ἀμ- 
᾿ 

πελουργίαν, τὸν αὐτὸν δ όντος τοῦ χαμάτου ἀρονόνν 

᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν τοσοῦτον πονήσας τοιούτων τετύχηχεν μὰ 

θῶν ἡμεῖς δέ, χατὰ τὴν πατρικὴν ἐντολήν, περὶ ἢ ς ἔγραψας 

ὑποθέσεως, τῷ ἀνθρώπῳ διειλέχθημεν, μᾶλλον δὲ οἷ ἴστα τοῦ- 
ς, ᾿ ᾿ ᾿ . ᾿ " ε Ἔ 

τοὺ τ ϑ ἐχχλέσϑ Χιλὲν ἕζαα τὸν δυνατὸν τρύποὺ τα ὑπεξο ὉΜΙΩΝ 
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ἀγωνίσηται. Ἔστω δὲ εἰδυῖχ ἡ ἁγιόξης σου, ὅτι λίαν ἐστὶ τὸ 
᾿ ε 

πρᾶγμα δυσχε ερές, καὶ διὰ ταῦτα τέω: ἀνηοτήθη ἡ ὑπόθεσις. 

191. ᾿Ανεπίγραφος. 

Ι Καὶ αὖθις τεθνήχαμεν, ἀδελφὲ περιπόθητε, οὐχ οἶδα δὲ εἰ 
χαὶ ἀνέστημεν, οὕτως ἀχριθῶς τεθάμμεθα, σὺ δέ μοι τὸν ἐπι- 

᾽ » ψν κ ο ; ι ᾽ὔ 3 ,ὔ Ψ 

τάφιον οὐχ ἐποίησας" ἀλλά τι καὶ ξένον ἀχούσῃ " τεθνηχότες 
κ᾿ “ βδ κα, Μιο, ΕΘΝ τ ᾿ τὴς ἐδ ὅντα »ὕ ΩΣ 7ὕ ἜΘ ΤΕ 

γὰρ οὕτως ἐζῶμεν ἐπιπον ώτερον, ὥς τ ἐρᾷν εἴ τις ἀναίσθητος 

θάνατος εἴη. 
4 ᾿ ἐγ δι ΕΕᾺ » χῇ ἘΝ ἐ 11 ΠΑ Α 

Ἐπεὶ οὖν τὸν ἐπιτάφιον λόγον ἐπέλιπες, ἴσως οὐκ ἀχηχοὼς 

τὸν νεχρόν, τὸν ἀναχλητικὸν ἄσον ἡμῖν, καὶ σάλπισον εἴ τις 
Ά , ἢ δ, , Ζ «ἸΗΣ τ ΛΝ Ἁ - , 
ἐστί σοι βιώσιμος φθόγγος, θεῖος ἴσως, τί γὰρ δεῖ παρενείρειν 

ἡμῖν τὸν στεντύρειον; τοῖς γὰρ ἄλλως ἠχοῦσιν, οὕτως ἀχριθῶς 

τὰ ὦτα ἐμπεφράγμεθα, ὡς μὴ δ᾽ ὅσον ἄγνου κινουμένου αἰ- 
-Ὁ 

σθάνεσθαι- πυρετῷ ; τὸ πρῶτον ἐχ 

ἐχεῖνο τὸ πῦρ, τάχα τῆς γεέννης εἰς τὴν ἐμὴν υ ἈΡΕΘΝΕΣ ἀπορ- 

φ᾽ ε ᾿ , Ὁ ΨΕΙ, Ἂ , » Υ 
ριφὲν χαὶ πόνοις ἀφορήῆτοις ὀάμᾶάσαν ἐφ ὁ ὅλαις ἡμιὲ ἔραις ἕνδεχα αἿ, 

χείμενοι, (οἴμοι, οἷον 

νῦν βυρυξν καὶ παρ ἐλπίδας ἐχείνου σθεσθέντος, εἰς τὴν ἐναν- 

τίαν ἕξιν μεταπεπτώχαμεν ἐπ᾽ ἴσῃ τῇ πλάστιγγι, καὶ ζῶμεν 

οὐ ζῶντες, καὶ κινούμεθα μὴ χινούμενοι" ἀπειρήχασι γὰρ ἡμῶν 

χαὶ αἱ αἶγες ἀποὸε ερόμεναι χαὶ οἱ τὰ χρείττω ρου. αὐτὸ 

γάρ τοι τὸ ἄσθμα ἡμῶν οὕτως ἔστιν ἀχριθῶς ᾧ ψυχρύν, ὡς ἀρχεῖν 

πολλάχις ἀνθ᾽ ὑδάτων τοῖς πυρεταίνουσιν. ᾿Απιστεῖς τοῖς λεγο- 

μένοις; εἴ τί: σοι δύναμις, χαὶ βούλει χαὶ προθυμῇ, ἐλθὲ καὶ 

θέασαι. 

198, Τῷ Ψηφᾷ. 

’  κ« - 4 « τ“ Ε --ο Ψ ᾽ δου » , 

Πυνθάνῃ πῦρ ἢ μῶν τὰ πξο! Ἥμῶν, ἀδελφέ; Ουχοὺν αἀχϑυοις 

2 
᾿ , ΄" 3 “᾿»- 3, 

ἄν, τὰ μὲν πχρὴ τῆς χὐτοχράτορος βασιλίδος, τῆς θείας ὄντως 
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ψυχῆς, τῆς φωτοδότιδος χαὶ ἀνεχλήπτου τὸ φῶς σελήνης, εἰ 
εῖν 

δεῖ χαὶ τοῦτο εἰπε , λαμπ τρῶ, χαὶ οὔμενουν ὑπε οθολὴν ἔχοντα 

εὐφημίας, ἐπαγγολίαι, χάριτες, πάντα προσθήκην οὐχ ἔχοντα, 

τὰ δέ, π ιρὰ τοῦ χαλλίστου δεσπότου, τῆς φιλοσόφου γνώμης, 

τῆς καθχρᾶς συνειδήσεως, πῶς ἂν εὐφήμως συγχαλυψάμενος 

εἴποιμι, αὐτὸ τοῦτο φιλόσοφχ χαὶ πρὸς τὸν τρίόωνα. ᾿Αφ᾽ οἵων 

οὖν ἐλπίδων χαταθεθήχαμεν, νὴ τὴν τριπόθητόν σου ψυχὴν πρὸς 

ἣν οὐδὲν ἀπόρρητον ἔχω! 
δέ .“ - ῇ ΩΣ ΑΞῸΝ “᾿ Βλχλ  ς ᾿ 

Οὐδένα οὕτως τῶν πάντων ἡγαπήσα Ἢ ἐπηνεσα, χαί τινων 

ἀπορρήτων πολλάχις συνεχοινώνησαχ, εἴπω τὶ μεῖζον, πρὸς τὸν 

ἐχείνου βίον τὸν ἐμὼν ἤλαυνον, καὶ φιλοσοφοῦντι συνεφιλοσό- 

ςουν, χαὶ πάντχ τρόπ ν τῶν πραγμάτων ἀπεσπώμην, ὡς οἶσθα 

ΗΓ ΎΝ, όμενος" χαὶ ἐπειδὴ τῶν ἀρχείων προέστη ὁ ἄνθρωπος, 

εὐθὺς ἐγὼ τὰς ὃῳ οῦς ἐσπακώς, ἐφρόνουν τι μὲ: ἴζον ὡς τῶν Χρεῖτ 
ε ἐὶ ἱ 

τόνων τευξύμενος. Ὅθεν τὴν πρώτην οὐδὲν ἠνωχληχώς, ἐθῥ, 
“.}ῈὉΣ 

ἴα 

, ᾿ ᾽ κα 

μαζον, διότι μέλοι, ἔπειτα πλήξας εὐθὺς ἀναστομώσειν ἤλπιζον 
Ν» “ , ᾿ ΄ “, 

τὴν πηγήν. Ὡς ὃ ἔγνων ὅτι τοῦ Μωσέως ὑστέρημαι, πολλᾶς 
᾽ - 

- :θέ ᾿ “,λΊ ΖΞ » Ἂ ν)" “ΩΣ ςῖσ. Ἂ γ,-- ΄ ΣᾺ " - προσεθέμην πληγάς, αἰσχυνόμενος, πῶς ἂν εἴποις, ἀλλ᾽ ὅμως 

ἔπληττον. 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν ἴσως: ποταμοὺς αὐλουμρικον ἀχούσεσθαι, ἴσως 
᾿ - ᾽ .Ὶ 

δὲ χαὶ τὰς ἀκοὰς ἔφραξας διὰ τὸ υὴ χαταῦςξ ὁροντῆσθαι" ἄνες 
ν γ ᾿ “ὃ'» ᾿ [ “7 μὲ 4᾽ ᾽ τὴν χεῖρα, οὐδεὶς γάρ σοι προσοχλεῖ 

’ 

ἀχχτάλληλοι, οἰκονομείοις, πτωχοτροφείοις, τοῖς ἐχ τοῦ ταμιείγυ 
Ψ » 

τοῖς ἐκ τοῦ πρυτανείου, οἱ τὰ: πρῶτας ἀρχὰς πάλαι πχραιτη- 

σάμενοι, ὧ Ἂν καὶ ὅλιε! τῷ δὲ τοῦ παπᾷ Σαθίνο: τριμιήνῳ, 

φεῦ, προσηρμόσαμιν, οἱ τὴν Πόλιν τοῖς χά γοις τἰμ τακράνο οἵ 

τὴν τῆς Ῥρλίῃ, σεως φήμην τοῖ: τῆς οἰκουμένης πέρασι παρα- 

πέμψαντες, οἱ ἡ Ν ὁ,τιοῦν εἶδος γε πρλεύονο τότες ἀσχήσεως, οἱ 
Ν τῇ φύσει μόνῃ διδασκάλῳ πρὸς πᾶσαν χρησάμενοι μάθησιν, οἱ 

τὰ γένη τῶν τιλοσοφιῶν μόνοι τῶν πάντων, ΡΕῈ γὰρ καὶ 
« , ΜΞ ᾿ σώ {5 5.2 

τιτρωσλέσθωταν οἱ βῥχσχαίνοντες, ἀχκριθώσαντες, τὰ τῶν ᾿Ελλή- 
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νων, τὰ τῶν Χαλδαίων τὰ τῶν Αἰγυπτίων, τὰ τῶν ἱεδρκόψῳ 

οἱ τὰς ἱερὰς βίολου: φιλοσόφως χαὶ μετ᾽ ἐπιστασίας ἐξηγησά- 

μενοι μὲ ἴδω νος, οἱ τὰ; τέχνας καταστησάμενοι χαὶ τὰς μεθό- 
9 ΝΣ ε δ᾽ κα 

ὃους λεπτύναντες, οἱ υνηδὲν τῆς Ιταλῶν σοφίας ἀπολευπόμιενον, 

: 

Α ΜῚ “ - 

υἱἡ ὃὲ τῆς τῶν πραγμάτων τύρθης, ἣν ἐπιστήμην οἱ βου ναὴν 

ει ὃ σχεδιάζειν ἀνανεωσάμενοι, καὶ πρᾶγμα πάντη τὸν 
,ὔ 

Ὁ 

ὃς Ω Ξ Ο ΞῚ 

ιἰἰῶνχ ἐχλελοιπὸς τῷ βίῳ χαινοτομήσαντες, οἱ διδάσχαλοι μόνοι 
ῃ 

ἱ 

᾿ ᾿ » , οι ΞΡ Ν - Ν ὩΣ}. 7 “ Ψ Ν᾿ 

Πρὸς τὸν ἀγρόν, φίλτατε, πρὸς τὸν ἀγρόν! ἔστι γάρ μοι πρὸς 
ε , Α ὮΝ 5» ἘΞ Ὑ » ,ὔ ,ὔ 

ἑσπέραν βραχὺ χτησείδιον " ἐκεῖσς οὖν ἀπελθών, καταδύσομιχι. 
, Α “-- 

ν τὸν δεσπότην μου, εἰ μὴ πάνυ προσέχει τὸν νοῦν 
τω ἤ “Ὁ ε 5 ᾿ “ὕἤὔ “ἷἤ 

τοῖ: πράγυνχσιν, εἰ χχαὶ ταῦτα ἡμῖν ἀκαταλληλα" ἔπαυλις ἔρημος, 
Ρ, : : χαὶ βουφοροίων αὔλιν, χαὶ βοτήρων χαταγωγαί" πρόσθες, εἰ βούλει 

ΗΠ 

χαὶ ταῦτα σοφοὶ σοφοὺς ἔσωζον, ὡς λόγος, νῦν δ᾽ ἄλλα πάντα, 

3 

τῆς ζωῆς ὅρος ἀνεξάλλακτος, μὴ δεηθείης ἐτ ἔρων υνηδέ- σοι! ωἧς ὅ "ᾳ Ξ 

ποτε, μὴ δὲ θυροχοπήσαις οὖς λασιόκωφον " ὡς βαρὺ ἐᾷ πρᾶγμα, 
ι » ι Σ ω «Ὁ »" 

ν ἐμοῖ και σοὶ τοῖς φιλοσοφοῦσι! υὴ ὃ ἐντύχοις ὅδ" ω 5 -Ξ- δὲ »ἥὕ" ."»»ἢ ῷ 
᾿ Ὁ ἐς " 3 “Ὁ 

σπόται: ἀγνώμοσιν, οἷον χαὶ τοῦτο" ἀλλὰ μετὰ τοῦ σχόματος 

πρὸς οὐρανοὺς ἀναχθείης. ᾿Εμοῦ δέ, ἢ: ἐν κρείττοσι φρ οόντιζε, ἢ 

, " 

οὔ τε ἀπηγαισχυντηκέναι, καὶ τὸ 
" “ Ὑδς; δι “Ω ΓΈ 

χαῖρε τὸ τῆς ἀρχαιοπρεποῦ: φύσεως 
, 9 . , Ψ 

ψυγείσης ἀγάπης ἀχυ πιότατον ζώπυρον. 
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Σπουδάζεις 

χαὶ ποθεινοτάτη ἐμοί, τὰ μέν, διδούς, τὰ δ᾽ ὑπισχνούμενο:" 
. ᾿] Ὁ 

οἰχι" ἐπειδὴ γῶρ τῶν ὄλλων χατχ- 
Α μ -“΄ φρονήσας, τοὺς λόγους ἠγάπησας, εὖ γέ σοι ποιῶν, τί γὸρ τοῦ 

“7 ῳ Ε Α : 

λόγου) κρεῖττον; ΕΒ δὲ τούτων πατήρ, τὰ μέν, ἐν στήθεσιν 
δ 4φᾳ, νῦν» - “ ,ὕ ᾿ Ὡ ὠδένων, τὰ δ᾽ ἐν χιθωτίοις ἔχων, πῶς ἂν νιχηθήσομιαι παρὰ σοῦ; 

. 
ὅσον γὰρ ἐξ ἡμῶν ἀπαρρύσῃ, πολλαπλάσιον αὖθις ἀπογεν- 

γήσομεν. 
’ , “ , » 

Αλχ:ὦ ὙΕΥΑΥ αἴε, ποσῆς ἂν μὲ τιμῆς ἐπρίω, εἰ παρὰ τὸ πω- 

λητήριον εὗρ ἐς; ἔχεις οὖν μὲ δοῦλον, υὴ ὠνησάμενος, δοῦλον 

δέ, ἀλλὰ εἰλξα πον δοῦλον, ἐλεύθερον, τὸ μεγαλοπρεπὲς χὰν 
’ 

τοῖς προστάγμᾶσιν ἔχοντα, ὑπηρετήσοντα πρὸς ἃ βούλει 
ΙΝ , , " “. ’ 

υἱὸχιοότεοον χαὶ εὐνοϊχωώτεοον. 
ἱ ᾿ 

Σύγγνωθι δέ μοι, εἴ τίσς βραχὺ ἐρωτήσας ἐρώτημα, αὖθις 
ἐπενέγχω βραχύτερον, πόσου 

» 

΄- 
᾿] 

’ 

Θ 
“ὔ ἴσους ἐμοὶ τὸ μ γὰ τοῦ Βύζαντο 

᾿ Ν, 

“ὺ 

κ᾽ οἵ δωσλεσπο- ἴσως εὐοεθρὶ- οἴστῶν στα Ὁ ἮΝ 9 4 Ν χωρίον εὐτήσατο; ἴσως τα τς εἴποι τί, ὡς οὐδένα τίνος ὁ 

ἄλλου οὕτως χαταπεφρόνηχε, χαὶ ταῦτα χαὶ ἀπερυθριάσχντος 
Α κ Α - ᾿ ἊἊ- 

πρὸς τὴν αἴτησιν, ὦ γῆ χαὶ ἥλις, καὶ τῆς 

οἧς ὄντως ψυχῆς, εὐμενῶς ἐπινευσάσης (μοι 

δὲ τῶν πάντων εἰς 
, ὔ ι 

τὰ γοδυμίβς μετὰ τῆς 
" . τ Α ’ “ῸἉ " γρύζωσιν; οὐχ ἑκοντὶ δὲ πάλαι πᾶσαν εὐρίβυξονα ἀρχήν; 

ἐἴ 
- “τν 

-.- 

, “ “«« 

Νῦν δέ, ἀντὶ πάντων, ὦ τῆς συμφορᾶς, τὸ τοί 

δοτα!: τρί υμῆνον, ὦ συμφορᾶς ἀνυποίστου χχὶ πάλιν! 

᾿Αλλὰ σὺ μὴ οὕτω ποιοίης, μή, πρὸς τῶν λόγων αὐτῶν, οὕ; 

ποθεῖν ἤρξω, οἵσε χαὶ στεφχνώσουσιν ἐν καιρῷ, μετὰ διχχίας 
’ , - ’ ς 

γνώμης τούτοὺς προχειρισάμεγον. 
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3 Ἂ ͵7 τ 

200. ᾿Ανεπίγραφος. 

ε μιὰ Α ὰ 3 θ, ῥέε 5 ϑι - Ψ ΕΣ Ἁ κ 
Ο παρὼν οὗτος ἄνθρωπος ἐγνώρισταί μοι οὐ μετὰ τὴν συυ- 

ο ὦ» » ᾿ 

φοράν, ἣν ἐξ ἀπροσεξίας πέπονθεν, ἀλλὰ πρὸ πολλοῦ χρόνου " 
ἧ ΟἿ ὁ - » -- 4 ΜΔ Ὁ» ᾿ γ » πατρῷος γάρ μοι φίλος ἐστί.. Τοῦτον πρὸ μὲν τῆς συμφορᾶς 

ἜΡΡΕΕ ὙΨ. Ὁ δὲ ᾿ λεῶ Ν ζό ᾿ς ΤΣ » Ὧ 
γάπων μόνον, νῦν δὲ χαὶ χατελεῶ,. λογιζόμενος ὅτι εὐγενέ- 

στατος χαὶ πλούσιος ὦν, πενέστερος σχεδὸν χαὶ ἀδοξότερος τῶν 

χατ' αὐτὸν γέγονεν. 
2 Α ς ; - ε ΡΞ 

Αλλὰ σὺ ὁ γνωστικώτατος, χαὶ τὸ τῆς τύχης μᾶλλον τῶν 
3! εἰδὸὲ πο τ.» Η ; ἃ (ῃς ᾿ ἈΌΡΥ, ΜΕ ΈΛΟ 
ἄλλων εἰδὼς ἄστατον, γνησιώτατα διχτίθεσο πρὸς αὐτόν, χαὶ 

ν᾽ ε ι Ἧ 5» 5 .ὦο 

οἰκειότερον ὁμίλει χαὶ προσεχέστερον᾽ εὑρήσεις γὰρ ἐν αὐτῷ 
«ς 

σπορὰν ἀγαθῆς διαθέσεως, εἰ χαὶ τύχαις ἀλλοκότοις ἐχρήσατο. 
[4 

Οὗτος τοίνυν πάντων τῶν πατρῴων ἐσφεβημευθοι ἀφ᾽ ἑνὸς 

μόνου τὰ ἀναγκαῖα προσπερίζετ ται" προάστειον γὰρ ρλκμαὶ 

χαλούμενον γλίσχρως αὐτὸν διοιχεῖ ὅσον ἀποζῆν. ᾿Αλλ εἰ μὲν 

ἀγχθ γοι τοῦ ὃ ν χαὶ ὕδω; ἐχεῖθεν χομίζετ ἀγαθοῦ τύχοι τοῦ δικαστοῦ, ἄρτον καὶ ὕδωρ ἐχεῖθεν κομίζεται, 

ἂν δὲ ἀθετεῖν εἰδότος εὐγένειχν, οὗτός τε οὐδὲν ἐχεῖθεν πορί- 
ὦἅ, ΑἿ » 

-- ῳ " μὰ 3 » - » ,4 (ΖΞ ῬΑ ἜΡΟΣ . »-" ζεται, χἀχεῖνος ἐκεῖθεν χομίςεται τὰς τροφὰς" μιᾷ γὰρ ἐπη- 
᾿ 3 Γ  κὶ τ ᾽ ε ρείᾳ περιπεσών, πρὸς τὴν δευτέραν οὐχ ἐξαρχεῖ. ᾿Αλλὰ σὺ ὁ 

“ “ἃ - , 5 ᾿“ ἘΞ 

λογιώτατος, ὥς περ μὴ δὲ ὃν αὐτόθι οἰόμενος, μὴ λογίζου τοῦτο 
5 τ 5 Α “ 5 Δ᾽ ἘΝ ᾿ ᾽ Ψ 

ἐν ταῖς ἐπηρείαις: οὐ γὰρ ὅπως οὐκ ἐξχρχεῖ πρὸς ἐπήρειαν, 
5 Α 

ὅ 

ἀλλ οὐδὲ πρὸς τὴν περὶ ταύτης ἐνθύμησιν. 

» Υ 
Λνεπίγραφος. 

Περὶ τοῦ παρόντος σε ἀξιῶ πτωχοῦ, περὶ οὗ πολλάκις ἑτέ- 

ρους ἀξιώσας, μόλις που τετύχηχχ τοῦ βουλήματος, καὶ ἠλευ- 
ὃ " 

θέρωται ὃ ἄνθρωπος ὧν μὴ ἐλς ξυθερούμενος ἐδυρχέρκιμ: Θχυ- 
- δυσὶ τας ΨΦ 5 “ 5 

μ. 4ζει: οὖν πω": ἀζιὼ; τυχὼν πάλχι τοὺ ἐπὶ τὴ ἀξ Ζιώσξι σχοποῦ, 

ἵγα μὴ ἀπὸ τοῦ βελτίονος πρὸς τὸ χεῖρον ἀναχάμψειε. 
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΄ Ὁ Α ε » ΕΣ » 

Γοιοῦτος γὰρ ὁ βίος, οὐχ οἷδχ μὲν καὶ εἰ πρῴην, ἀρτίως δὲ 

υάλιστα, στροφὰς ἀμυθήτους στρεφόμενος κατὰ τὰς Εὐρίπων 
Α 

μετχθολάς. ᾿Αχούσα; δὲ ἴσω: οὗτος χαὶ τοῦ περὶ τὴν ὕδραν χ 
’, 3 ᾿Ὶ , Α Α Α 

υὔθου, ἐπειδὴ πολλόάχις αὐτὸ τὺ δεινὸν θηρίον φύε!: τεμνόμενον 

02. Τοῦ Εὐχαΐτων [ἐπιστολὴ πρὸς Ψελλόν!]. 

; ’ ’ , , 
᾿ Συνουσίχν λέγεις υχχάρων ᾿ φωστήρων σύνοδον ἄλλων, οἷς 
Ε ᾽ὔ ΕΣ » ὔ Α » “ ῷ 

ἡ κχρείττων ὄψις ἀνάπτεται, ἐπὰν ἀτεχνῶς καὶ καθαρῶς ἐπι- 
Ὁ 4 - “- Ἁ 

βάλοι" τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἄντιχρυς ἡ τοῦ σοφοῦ πρὸς τὸ" ἅγιον 
Ἁ Α » ’ - 

πρὸς τὸν ἀμφότερον συνδρομὴ χαὶ συνέλευσι 
Α " τ Ε Ὡς } ε -“- 

ὃς μὲν οὖν ἑχάτερος ἔμοιγε χαὶ αὐτὸς ἑχυτοῦ, ζηλωτό- 

τεροι δὲ χαὶ δι ἀλλήλους ἀμφύτεροι" χαὶ ἀτεχνῶς μὲν μαχά- 

οιος ὁ τῶν ἀπὸ τοῦ σωφρονοῦντος στόματος προΐζυντων λύ γῶν 

ἐπάχοος, δί οὗ θεὸς φθέγγεται, χαὶ πνεῦμα σοφίας ἐπιχορηγεῖται 

χαὶ γνώσεως, μαχάριο ς δὲ χαὶ ὁ τῶν πρώτων πηγῶν τῆς ἄνω- 

τάτω Ἀφ ον )ν ἀὰ λγδᾳ ίχς, καὶ τῶν ἀποέτων ἐχείνης χαὲ χρυ- 

φίων ἀντλῶν. 

Οὐρανῷ δὲ ΒεχΥδ τιν ὅ φασι γῆν, καὶ χοὶ φύξειν νοῦν, μὴ καὲ 

ἄτοπον εἴη, χαὶ τῶν παρ ὑμῖν χρινομένων ἀσυμπεράτω - 
» 

Η Ω κοι ἱ 

ἔγωγε τίθεμαι. Τὸ δὲ ἡμῶν τινχ λόγον τοὺς ἌΤΙ μῶν ὑμᾶς 
Ζῇ ε ᾽ Α ’ ’ὔ ᾽ ’ 

τίθεσθαι, ὡς αὐτὸς γράφων πείθεις, ἀλλ᾽ ἐπεί περ ἀμήχανον 

οὐδὲν δοχεῖ τοῖς βροῦν δεδόσθω καὶ δεδόχθω τοῦτο᾽ ὡς; οὐδὲν 
ὰ 

ἐμοὶ τῶν ἁπάντων εὐτύχημα, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, τῆιδε τῆς 

εὐχληρίχς, ἢ καὶ θχυμαστῶς ὑπερχαίρω, καὶ πολλὴν οἷὸχ χύριν 
-»Ἢ , , -“ 

τῶν Δ τωΝ τουτῶν τοιΞ μρ: ττοσίν. 

Μ) Οὕτως οὖν διὰ τέλους ἔχοιτέ μοι καὶ ἕξοιτε, χαὶ πολλάχι; 
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ι “- » “- Α 5» ᾿ 

τοιαῦτα χαὶ ἐπὶ τοιούτοις συγγίνοισθε, θεοῦ τὴν ἀρίστην δυ- 
9 

λίαν ἐπευλογοῦντος χαὶ εἰς πέρας αἴσιον ἄγοντος οὐ τὴν χοινο- 

λογίαν μόνον ἡμῖν, ἀλλὰ χαὶ τὴν χοινοπραγίχν, ἥτις παρέποιτο.. 
5 ’ 

᾿Ενχπλίτα (ἢ σοι ἐστάλησαν χαὶ ὀρτάριον ζυγὸν δύο. 

5 

208. Τὸ πρὸς αὐτὸν ἀντίγραμμα τοῦ Ψελλοῦ. 

Εἰ μὲν τῆς σοφιστιχῆς προΐστασο τέχνης, χαί, θειότατε πάν- 

τῶν ἀνδρῶν χαὶ ἐμοὶ τιμαλφέστατον ἀρετῆς ἄγαλμα, ἐχεῖθεν 
5 5» ΑΣ ὦ ι ᾿ τ Φ ; 

ἄν σοι φήθη τὴν πρὸς ἐμὲ χεχρῶ σθαι ἐπιστολὴν μετὰ συυμπα- 

σὴς τεχνιχωτάτης καὶ πιθανωτάτης δυνάμεως" ἐκ ϑοἰϑδδου 

ἂρ πρὸς τὴν ἀλήθ ποὺς λόγους ποιούμενος, ὅμως ὄφχτόν γὰρ πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοὺς λόγους ποιούμενος, ὅμως ἄφ 
Ὡ ΩΣ 

τινα πειθὼ τοῖς λεγομένοις καθίδρυσας. 
» κι ἷν ἣν" δ Υ , ΝΗ » 

Εἰ μὲν οὖν οὕτως εἶχε παρασκευῆς, τούτων ἄν σοι τῶν πάν- 
τ «- ΄ὔ ᾿ ῳ , Ν 

τῶν ἡτιασόμην" ἐπεὶ δέ σοι φιλοτοφία τὸ πρεσθευόμενον, ἑτέρα 
κ ΄“ν 

ὑπερτέρᾳ σοφίᾳ, λέγω δὴ τῇ χαθ᾿ ἡμᾶς θεωρητιχῇ, κοσμουμιένη 

ἔργον ἡ ἐν τοῖς λόγοις ἀλήθειαν" 

ἐχείνης μέν σε τῆς αἰτίας ἀπάγω, ἑτέρας δὲ γράφομαι, ἣν ὁ μὴ 

χαὶ τὸ σεμνὸν ἔχουσα, ἣς 

φεύγων ἀλγεῖ, εἰ μή τις χοινοπαθής ἐστι χαὶ φιλάνθρωπος 

Τίς οὖν αὕτη; τυφλώττεις, ἀδελφέ, περὶ τὸ φιλούμενον; 

λίαν φιλῶν, χαὶ τοσοῦτον ὁρῶν, ὅσον μὴ συμμέτρως ἔχειν πρὸς 
. « , 5 "ἢ ΤᾺ, ἢ ᾿ Ὧι Ὑ - ι » " 

τὸ ὁρώμενον, ἀλλ ὑπεροαίνων τὸ προδειχνύμενον, καὶ οὐχ ἐλατ- 

τον ἔχων τοῦ θεατοῦ τῇ ὑπεροολῇ τῆς ὁράσεως. 

υ 
ι 

Οἷον γάρ σου τὸ π Ό» 
ἘΣ 

ς--.» 
᾽ 

ε Α 3 , δ ᾿ Ἂ ᾿ [γ2 , 

χρατήρων ὑπερχυθέν, ἐὰν δὲ τὴν ἀλήθειαν, πλείστην ὅσην φέ- 

υοῖ ρον τὴν ἐναντίωσιν. 
" 

Α ν ΔΝ, ἀν νὰν 
ἵν γὰρ φωστήρων, μείξζονος χαὶ ἐλάτ- 

τόνος, τοῦ τε χρείττονος καὶ τῆς σῆς ἀρετῆς τε χαὶ φύσεως, 
.Ὃ 

τὴν ἐμὴν σχιὰν υἐσὴην παρξμιο Οαλών, ὁμοῦ τε ταύτην εἰς αἴγλην 

( Ἔν τῷ χειρογράφῳ φέρεται ὁμοίως χαί, ἐνὰ πλίτους. 
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ἀνῆψας, χαὶ ἐν ἴσῳ τέθεικας τῷ πρώτῳ φωτί, χαὶ πρὸ τῆς 

πλάσεως τοῦ μεγίττ τῶν ὀνοιλάτ ἠξί ς᾽" τὴν δὲ σὴν πλάσεως υὑεγίστου τῶν ὀνομάτων ἠξίωσας τὴν σὴν 

ἀκήρατον τῷ ὄντι... [τὸ τέλος ἐλλεί 

204, Πρὸς τὸν αὐτὸν [Πόθον τὸν βεστάρχην]) 

ἐρωτήσαντα, ποῖος ἐγχωμίων χρείττων. 

9 Ἷ ΕἾ ᾿ ᾿ ,ὔ Ρ 7 ᾿ ,ὔ Ψ ᾿ 

Ηρώτησα:, εἴ τις μὲν ἐγχωμίων χρείττων ἐστίν, εἴ τις δὲ 
“Ἃ ἰν -Ὁ- , "Ὁ "Ὁ , 

χείρων ἢ ὥς τε δυσφημίας τυχεῖν" πρὸς τοῦτο γοῦν συντόμως 
ς « 

οἱ ἀποχρίνομαι, τὸ μέν, τῇ χοινῇ ὑπολήψει διδούς, τὸ δέ, τὸ 

φανθὲν ἐμοὶ μετὰ χαὶ πλειόνων ἑτέρων δοξάζων. ᾿Εγχωμίων 
’ , Ω ᾿ ε “Ὁ ᾽ ΡῈ ᾿ ᾽ ᾿ 

μὲν χρείττων, μόνος θεός" οὗ γὰρ ἡ τῶν ἀρετῶν οὐχ ἐφάπτετα! 

δύναμις, τούτῳ πῶς ἄν τις προσαγάγῃ ἐγκώμιον; ὃ γὰρ ἐγχω- 
Υ οὲ --᾿ 3 Σ ΄“ δ ᾿ς Ὰ στοοὶ νὰ ΕΓ Θλὺς ν ὑιάξζων, ἕνα μὴ τὰ ἐχτὸς λέγω, ἐκ τῶν περὶ τὰς ἀρετὰς ἀφορ- 

ψόγον 
χᾺ4 

μῶν τὴν εὐφημίαν συναγείρειν εἴωθεν, ἥττων δέ, ἢ 

λχρεῖν. 

᾿Αποφαντιχώτατα εἴποιμι, ὁ μητροπολίτης Ταρσοῦ, ἄνθρωπος 

ξ Ψψν τὶ 0) 

ἜΣ ᾿ ᾿ ΄ὕ ὑἡὑπεοῤεση;ὼς πάσε- δὲ πα: ΠΈΕΟΞ 
πάσης μὲν χαχίας ὑπεροεοηχὼς μέτρα, πάσης δὲ παρανομίας 

ἐλάττων γενόμενος. Ἢ μὲν οὖν παροιμία θεόν φησι τὴν ἀναί- 
“ » » Α ὅω Ω ΄σῳω , 

δειαν, ἢ χατ εὐφημησμὸν τοῦτο λέγουσα, διὰ τὴν τῆς χαχίχς 

ὑπερθολήν, ἢ τὸ πάντα τὸν ἀναιδὴ δύνασθαι διὰ τὴν τῆς 

ἀνχισχυντίας ὑπερογήν. Ὁ δέ γε ἀνὴρ οὗτος, χαὶ ὑπὲρ αὐτὴ" χ' ς ἵ χὴν. Ὁ ἢ - Ι τ Ξ) α,.41 ὑπὲρ αὐτὴν 

τὴν λεγομένην ἀναίδειαν τὴν οἰχείχν στήσας ψυχήν, οὐδὲ τὰ 
- ᾿ ὃ 7 δέξ ἂψ «Ἃ ΕΒ ΔΊ 

πρὸς τοὺς δαίμονας δέξαιτ᾽ ἂν σύγχρισιν, οὃς ἡ 
- “ῆ » , ,ὔ » ἮΝ 

πεῖρα τοῖς ἀχριθεστέροις ἀναιδεστ τέρους ἀπέδει 

Λέγω δὲ ταῦτα, οὐχ ὄἄλλων λεγό ντων ἀχηχοώς, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

ἀχριοέστερον τούτῳ ἐνχτενίσας, χαὶ τὸν ἐχχείμενον αὐτῷ βα- 

σιλίσχον, ἵνα μὴ λέγω ἐγχείμενον, καταμαθών. Ὅτι μὲν γὰρ 

χαὶ τὸ ἀπόθετον αὐτῷ χακχὸν τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον μὴ ἂν ἄλλη 
“- 3 ᾿ “- : “ 

χορηγηθῆναι ψυχῇ, οὐδεὶς τῶν πεπειραμένων τοῦ ἀνδρὺς ἀγνοεῖ" 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Ε΄. 29 

ῴ. 54, 
Ἷ 
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κ ᾽ τ ᾿ ΑΚ ι Α 7 3 Ψ Ἑ 7 ““" 

τὸ δ᾽ οὖν φαινόμενον, ἀλλ ἐπεὶ μὴ δύναμαι ἐξ ὁμοιότητος τοῦτο 

ἀκρις ιΘώσχσαθαί τε χαὶ πχοχοτῆσαχι, ἀντιθέτως ἐρῶ " ὅπερ γάρ ἐστιν 

στρασιν ἥλιος χαὶ τῷ μεγέθει τοῦ χύχλου χαὶ τῷ ἀπείρῳ 
ἝΞ ἔχ οι, » Ν Χ 5 ὃς τὰ; ὃν 
ὑπεροάλλων φωτί, τοῦτο πρὸς τοὺς ἀναιδεῖ: ὀχίμονας ὁ μητρο- 

κ 

πολίτης ἐστί: τοσοῦτός ἐστι τὴν καχίαν, χχὶ οὕτω τῶν χειρόνων 

χς τύχης, τρόπῳ τε οἵῳ 
᾽ὔ ᾿ εὃ 7, αὐ 

ἜΑ χαὶ προεδρίας ἠξίωται, ὅσα τε αὐτῷ 
«“ Ξ 2 ΩΝ ξ 

μετὰ ταῦτα νομὸν υνόῤς ὅπως τε ἐξ αὐτῆς ὅ φασιν ἑστίας κα- 
’ 

γ 

- Ε] ’ 

ἡ δὲ ᾿Αντιόχεια τῶν ἀκτίνων ἀπήλαυσς, χαὶ ὡς δι ἁμίλλης 
» “ . Ὡς ἃ ᾿ ᾿ , ’ὔ - ᾽ ν᾿ 

αὐτῷ ἐληλύθει, καὶ τὸ πέμπτον ὅ φασι μέρος τῶν ψήφων υὰ 
χοροί διχχενῶε οϑι εν ὃ ᾿ ςικελέτηχε πὸ μὲν ἀνέδ ᾿ 
᾿χοών, διαχενῆς κατ᾽ αὐτοῦ ΜΡΡῈ ἔτηχε, τὰ μεν, ἀνέδην καὶ 

ἀναιδῶς βλασφημῶν, τὰ δέ, ὥ; περ ἐν σχηνῇ τοὺς χαχουργο- 
᾽ὔ 

τάτους τῶν ἀνθρώπων ὑποχρινόμενος, ἄλλα τε εἰ τούτοις προστί- 

θημι πλείονα, ἐλάττω πάντα τῆς τοῦ ἀνδρὸς κακοηθείας ἐστί" 
“ » οτὦ ’ - » 

χἂν εἰ πᾶσαν τις ἄλλην χακίαν τούτῳ συνέλοι, ἀσύγχριτος σύμ.- 
3 - δ ἔν ᾿ -οὖ - θ᾽ ΄ -» ἙΒ ν᾿ . Ἁ Ζε ὃὲ πασα πρὸς τὴν τῆς ἐχείνου μοχθηρίας ὑπεροολήν" αὐτίκα δὲ 

ἀχριθὴς εἰχὼν τῆς τοῦ ἀντιχρίστου [[ἰ παρου- 

σίας ἐστί: τοσοῦτον αὐτῷ χαὶ ἡ ὄψις ἀπηναισχύντηχεν, ἡ δὲ 
« [4 » Ε Α ὔ ο“ 

γλῶττα, ὥς τε, χὰ αἱ τοῦτο οὐχλ ἅπαξ, ἀλλα πολλάκις, τολρᾷν 

φλυχρεῖν χαὶ μεγαλαυχεῖν, τὸ θεῖναι ἐπὶ τῶν νεφελῶν τὸν θρόνον 

αὐτοῦ χαὶ ὅσα τῆς τοιαύτης βλασφημίας ἐστίν. 
ΎΝ εἰ [νὴ “ “ 

Οἰδα μὲν οὖν ὅτι ληροῦσιν ᾿Ελληνες ἀνθρώπ τειχ σώματα ἐκ 

δ, ἴων ἡιωδιωδόννι δι χΧλλ᾽ οὗτος τὸ" εἰς ἀλήθ δαιμονίων ψυχοῦντες φύσεων, ἀλλ οὗτος τὸν λῆρον εἰς ἀλήθειαν 

ἐχθιάζεται. 0. 

΄ “-- ᾽ Ἢ 

Μὴ ὁμίλει οὖν τῷ ἀνδρί, υἢ θίγε, μὴ κοινώνει τραπέζης, 
ε “- ᾽ - ΩῚ " - , Α -- 

υ ἡ τε ἁλῶν, μήτ ἄλλων, κὰν εἰ τὸν θεῖον δίσχον ὑετὰ τοῦ 

(ζοιτο, ἀλλὰ καὶ ἐκ δυκαφλμηννον ἀοί- ἱεροῦ ποτὴρ ίου μεταχειρῖς 
Α ᾽ ᾿ 

στασο᾽ λοιμός ἐστιν ἄντιχρυς" μὴ διχδόσιμός σοι ὁ μολυσμοὸς 



“ ΟΠ ΓΙ: 400 
᾿ “. ᾿ Ἢν κ᾿ “ "» ᾽ , Β ’ - κυτῷ γένοιτο. Εἰ μὲν οὖν οὔπω τῷ υ χαιρος, οὐχ 

ΕΥ “ “ ᾿ ᾿- 
οἶδα σχφῶς, ὅτι δὲ οὗτος δχίμων αὐτόχρηυα, ἀπλανῶς χα- 

τανενόηχχ. 

κ 5» " .. ΞἜ , δον 00, Τὶς τὸν δουγγάριον τῆς βίγλης χῦρ Κωνσταντῖνον 

τὸν Ἔῃνιν φιλῖνον, ἀξιώσαντα αὐτὸν μεταῤαλεῖ πὸ ποῦ 
3 ΝΥ 

ταν ΠΑ αν λογικὸν Οργανον ἀπὸ τοῦ ἀσαφοῦς ἐπὶ 

εύτερον τοῦτον ἄθλον ἐπιτάττεις βαρύτατον, φίλτατε πάν- 

τῶν ἐμοὶ χαὶ σοφώτατε, τὴν τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγρχμηάτων 
᾿ 

. ᾿ ,ὕ ᾿᾽ τιν - , ΕΝ ς ᾿ 

ἐπὶ τὸ σαφέστερον μεταποίησιν, οὐχ οἶδ᾽ ὁπόθεν, τῆς ἡμετέρας 
" Ἅ 9 ξ “- 

περὶ τὸ λέγειν δυνάμεως στοχασάμενος, ἢ ἐξ οἵων πρῶτον λο- 

-Ο 
Ὧν γεννημάτων, οὐδὲ τὸ πρὸς τοῦτον τὸν τόχον ἀπογινώ- γυ ιχῷ 

σχεῖν ἑὁλᾶς, ὃν αὐτὸς μόνος ᾿Αοιστοτέλης χυήσχς ὃν χχαὶ ἀπέ- ᾿. Ὸ Ξ3 μ. Ὡς Χυὴ 9 Ν" χπϑξΞ 4: 

ΕῚ Γ οἱ τ ᾿ “ὉΟἦ΄ ; 

τεχεν; Εἰ μὲν γάρ, ἐξ ὧν πολλάχις ὁμοῦ συλλαμθάνομέν τε 
3 . . ἕ - 

χαὶ ἀποτίκτομεν τὰς γονᾶς σχεδνάξοντες, τὴν γεννητιχὴν ἡμῶν 
,ὕ " »Ὑ ἐχαρχχτὴρ ισᾶς δύναμιν, τῷ χώνωπίφασιν ἀπειχάζει: τὸν λέοντα, 

᾿ 

᾿ 1 ἊΞ 
χαὶ τάχα ὃν χαὶ τὸν πίθηχον ἐλέφαντα γεννῆσαι χατανχγχά- 

΄ ͵ 

σειχς" εἰ ὃδ᾽ ἀπό τινός φησι γνωμονιχῆς ἐπιστήμης ἀπὸ σωμά- 
᾿ ᾿Ὶ , ε ͵ὕ 

τῶν φεοούσης ἐπὶ ψυχὰς τὸν ἡμέτερον χατείληφας νοῦν, οὕτω 

ποριμμώτατον ἐπὶ τὴν λογιχὴν γένναν χαὶ εὔτονον, ὡ: πρὸς νὴ 

᾿ῥ,τιοῦν ἀποστερεῖσθχι ὥςτε ἀνεμιχῖον ἀποτεχεῖν, τοῦτο μὲν 
ι 

τῆς σῆς ἔστω ἀγχινοίας τε καὶ ὀξύτητος καὶ τοῦ λεπτοτάτου 

ὅς, ᾧ μηδέν ἐστιν ἐμποδὼν σῶμα χείμενον πρὸ ψυχῆς, εἰ μή γϑ 

ιἰδίλλον χχὶ ὁδηγὸν πρὸς τὰ ἐνχντίχ τούτων χχὶ ἄδυτα. ἧ 

᾿ 

Ἡμεῖς δὲ ἐν μὲν σχπφείρῳ πολλάχις ἀνεστήσχμεν χολοσσόν, 

χαὶ ἐν ὄνυχι πυραμίδ χ ἠγείραμεν, πρὸς ἐνίους τὴν τέχνην ἐπι- 

δειχνύντες: οὔπω δὲ ἐν Πανελλήνῳ θεάτρῳ τοιοῦτύν τι διωρ- 

γανώσαμεν, οὐδὲ ἐν ὕλῃ χωρούσῃ τῆς τέχνης τὸ μέγεθος, ὥς ᾿ ᾽ Ἷ ΕΥΣ ᾿ ᾿ Ἢ Ὗ» . 

φ. 6]. 

-ο 
σ. 
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τε καδαμονναν οννλὶ χαὶ τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ σχήματα, καὶ 

θεῖναι μὲν τὰ ἔργα πρὸς ἥλιον, υνὴ πεσεῖν δὲ ἐχτὸς τὴν σκιάν, 

ἀλλ᾽ ἀπανασωθῆναι ταύτην τῷ ὑφεδράσματι. 

Οὐχ οἶσθα δέ, ὡς πολὺ χαλεπώτερον τοῦ τίχτοντος λόγον, 

τὸ τὸν ἑτέρου τόχον ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς ἕτερον ἀλλοιῶσαι εἶδος, 

ὥς περ τοῦ χύχλον ποιοῦντος τὸ τὸν πεποιημένον τετραγωνί- 
] Η ῳ .-Ὁ -Ὁ σαι, ὡς τὰς πλευρᾶς ἰσάζειν τῇ περιμέτρῳ, χαὶ τοῦ χῦνχ ψ 

- - ε ᾿. “) ἂν 
γλύψαντος λίθῳ τὸ εἰς ἙἭ,μὴῆν μεταδαλεῖν τὸ γεγλυμμένον 

χυνίδιον; Εἰ οὖν τὰ τοῦ φιλοσόφου συγγράμματα χαὶ κατὰ 

τὴν ἐξ οὐχ ὄντος γέννησιν ἘΕΜΑΝΙΝ μεταμιείψομεν, ποῦ τὴν 
΄ ,ὕ Δ , Ὁ ΤΎ, ᾿ 1 

μεταποίησιν θήσομεν, ἢ ποίας τάξεως ἀξιώσομιεν ; πολὺ γὰρ 

ταύτην ἐκείνης ὁ λόγος ἐργωδεστέραν παρέστησεν. 

Ορδς εἰς οἵους ἄθλους ὁ Εὐ ουσθεὺς σὺ τὸν πολλοστὸν Ἥσοσ- ρᾷς ᾿ 
χλέχ ἈΡΛΡΜΕΕΝ ἐμέ, οὐχὶ τῆς Αὐγέου αὐλῆς τὴν κόπρον 
“» ς ἢ 5 Π 

ἀποφορτίσασθαι, ἀλλὰ τὴν τοῦ ὌΡΕΙ υύρου ἱερὰν ὀσμὴν 

εἰς ἑτέραν μεταλλᾶξαι ποιότητα, καὶ τὰ χρυσὰ τῶν Ἕσπερ οίδων 
ἷ Ω 

υἦλα, τὸν τῆς θυρχίας φιλοσοφίας χαρπόν, εἰς τοῦτο γὰρ ἐμ ΣΣ 
,ὔ μ Α Ὁ} 

τείνει τὸ τῶν ἱΕσπερίδων ὄνομα ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν τοῦ 

λόγου ἀνατολήν, εἰς ὕλην μεταμεῖψαι καλλίονα, χαὶ ἀναστῆσαι 

τὴν ἼΛλλχηστιν, τὴν φιλόσοφον ἔννοιαν τῇ τῆς ἀληθείας χεχα- 

λυμμένην σκιᾷ; ᾿Αλλὰ τίς ἀποχινήσει τὸν λῖθον, εἰ μή τις 

θειοτέρας εἴη τυγχάνων φύσεως; τίς δὲ ἐμπνεύσει τοῖς ἀπε- 
, εΣ , ΨΨΕ, “ΜΔ ΓΝ Ὰ ῃ “ὦ “ δῪ "ἐ ΠῚ 

ψυγμένοις ὀστέοις ψυχήν, ἢ τῷ ἀρτιθανεῖ τῆς Σαραφθίας υἱεῖ 
Ἀ , τὸ μετριώτατον; 

" Θῦ ; Ἴ «»,, υν. “ τ ς μὴ Ὅ- ὡ ὁ 5 λ , 

Αλλος μὲν οὖν εἴη περὶ ταῦτα καὶ ὁρμητίας καὶ τολμηρός, 

ἐμοὶ δὲ ὁ ἐφ υρέαι ἄρτος ἀρχείτω, καὶ τὸ παρ᾽ ἑτέρας τρα- 
-“ δὲ , . 7 ᾽ν 9''ν 7 

φῆναι χειρός: τῶν δὲ θχυμάτων ἀγγέλῳ χαὶ Πλίᾳ παραχωρῶ, 

χαὶ τῇ σῇ, ἀλλὰ. μὴ βάλοι σε φθόνου βέλος, περὶ τὸ λέγειν 

δυνάμει χαὶ φύσει. Οἶμαι δὲ χαὶ τὸν ᾿Αλχμήνης υἱὸν τοιαῦτα 

πολλὰ λέγειν πρὸς Εὐρυσθέα κελεύοντα, καὶ μάλιστα ὅτε κατὰ 

τῆς ὕ ρας ἐπέμπετο᾽ δεινὸν γὰρ ἦν, δυσμεταχείριστον τὸ θη- 
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ἴον, τῷ τε χύχλῳ φῦναι τὰς κεφαλὰς χαὶ τῷ μὴ νεχροῦσθα! 
ἀτο 
τὰς ἄλλας τῆς μιᾶς τεμνομένης, ἀλλὰ χἀχείνας ἐνεργεῖν χαὲὶ 

τὴν τριηθεῖσαν αὖθις ἀνχόλαστάνειν: ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἔφυγέ τὸν 
-“"- ᾽ ἀγῶνα, ἀλλ᾽ ἐποίει κατὰ τὸ ἐπ τα γἐ; ἀλλὰ τῷ μὲν χυνὶ χαὶ 

τῷ χάπρῳ μόνος προσέθαλλεν, ἐπὶ δὲ τὴν ὕδραν τὸν ᾿Ιόλξεων 

παρεκάλεσε, καὶ τοῦ μὲν τέμνοντος, τοῦ δ᾽ ἐπιχαίοντος, τὸ 

θηρίον ἀνήρηται. 

᾿Επεὶ οὖν χαὶ ᾿Αριστοτέλη: κατ᾽ οὐδὲν τῆς παλιμφυοῦς ὕδρας 

ἐλάττων ἐστίν, εἰ υὴ χαὶ μείζων τὴν δύναμιν χαὶ χείρων τὴν 
Α Α ν᾽ - ΄ 

Ἢ μὲν ὙγὙῦρ ἴσχι πᾶσαι αἱ χεφαλαί, τούτῳ 
Α . ᾿ ᾿ ε δόξ Φιον δὸ , ι . ᾿ 

, Ἀσι πλείους αἱ οζαῖ του αυτοὺυ προγϑᾶτος γι 4) ἀνομοισαι" 

ἐπεὶ οὖν καὶ ἴσος, καὶ χρείττων, καὶ χείρων, τὸ μέν, τῷ 
ν : ᾿ 

- τῶν δοξῶν, τὸ δέ, τῇ δυνάμει, τὸ δέ, τῇ δοχούσῃ ἔν 

τισι δὲ χαὶ οὔσῃ διαφορότητι, χαὶ οὐδὲν ἧττον ἀληθεύομιεν 

“τοὶ τῶν αὐτοῦ ἐναντίω: φθεγὴ ὄμενοι, δεῖ χἀμοὶ συνεργοῦ ἐπὲ 

τὸ ὕδρχῖον τοῦτο χαχόν" τῆς ῥεούσης γὰρ χαὶ αὐτὸς φύσεως, 

τί μ᾽ ἀθανάτοισιν ἐΐτκεις; Ὃ μὲν Ἡσαχλὴς πρὸς τὸν Εὐρυσθέα 

εἰ 
Ὰς τὰ 
- ς΄ ς- - »Ν Ξ 4- «- - 

ἱ 

οὐκ εἶχε καταφυγεῖν, οὔτε γὰ5 ἐκεῖνος τοιοῦτος 

οὔτε οὗτος μικρᾶς τῆς ποοσήχης ἐδεῖτο, καὶ διὰ ταῦτα πα- 

ρελαμθάνετο ὁ ᾿Ιόλεως" ἐγὼ δέ σοι τῷ ἐμῷ δυνάστῃ καὶ ἐπι- 

τάττοντι πείθομαι, χαὶ μόνον ἀοχεῖν ἡγοῦμαι περὶ τὴν σύλ- 

ληψιν " εἰ δ᾽ οὐ φηδνδυνος οὐδὲ αὐτὸς ἀναγχάσω ὥς τὲ χαὲ 

χεῖρας ἐπιθαλεῖν τῷ θηρίῳ. 

Οἶσθ᾽ οὖν ὃ ποιήσεις; ὅφασι πολλάκις τὸν Δαίδαλον. ᾿Εχεῖ- 
» κ᾿ ᾿ β ε ᾿.. δ. ῶ ἊΝ "Ὁ δ᾽ οἷ ᾽ 3 

νος μὲν γάρ, ἐπειδὴ τὴν τέχνην εἰ: ἄχρον ἠχρίοωσεν, ἀποτόμοις 

λίηοις οὐχ ἐπεχείρει, ἀλλ᾽ ἑτέροις τοῦτο παρεχελεύετο " ἐπὰν δὲ 

ἐχεῖνοι ἔκοψαν τὸν λίθον χαὶ ἐσχημάτισαν, οὕτως παραλαμθά- 

νων μετεχειρίζετο . ᾿Εγὼ μὲν οὖν σο: ἀπὸ τοῦ ἀχροτόμου ὄρους 
, » ’ ᾿ ’ . δ 

ἀπορρίψας τὴν πέτραν λαζεύσω τε καὶ διχτυπώσομαι, σὺ δὲ 
᾿ ΄“ ᾿΄ ἊΝ ᾿ 

τοὐντεῦθεν παραλαμβάνων ὁ Δαίδαλος, ἐπιτεχνῷ καὶ περίγλυ- 

φξ᾽ πάντως γὰρ οὐ χείρων εἰ τοῦ τῶν ᾿Ελλήνων θεοῦ, χἀχεῖνος 
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γὰρ τὸν Διόνυσον ἀμολωθρίδιον τῷ μηρῷ ἐρραψάμενος, ἐμόρφωσε 

χαὶ ὡραῖον ἀπέτεχςε. 

206. Πρός τινα χάπηλον μεγάλαυχον 

χαὶ φιλοσοφοῦντα διάχενα. 

᾿Αλλὰ ποίχς ταῦτα φιλοσοφίας, λογιώτατε ἀδελφέ; εἴ γε δὴ 
5:5 ν--- , ς "ἊἉ ᾿Ὶ Α Γ ΞΡ ΞΑῚ » ᾽ὔ “ μ ᾿ ἘΞῚ 

πρὸς φιλόσοφον, ἀλλὰ μὴ χκάπηλον ἀντιφθέγγομαι, ᾧ χαὶ μᾶλ- 
» ͵ ᾽ ’ : 

λον ξυντίθεμαι, εἰ μή με χατοαμέμφοιο, οἷα δὴ μὴ φιλόσοφος, 
» κ ΡΞ ι ὦ ἮΝ "- ᾽ "» 

ἄλλα μᾶλλον χαὶ χάπηλος τῆς Χαλδαίων; ἀλλ οὐδέν τ' τοι- 
" '. 3 Ψ Σ. Α ΚΝ ὩΣ κα τι Ὁ ΗΣ τς: Α Ρ Α ε ἘΔ. 

οὗτον ἐχείνη φθέγγεται" ἢ τῆς ἑτέρας ἧς σὺ μαχρὰν ὑπάρχεις, 
“ 5 « Ἃ ᾿Ξ 

χἂν προσπελάζῃης ἐνίοτε τῇ γλώττῃ, κἂν μὴ τοῖς πράγμασι, 
“; δὲ τ ΣΝ ΞΒΕῚ ἘΒΒΡΞΞ ἌΣ δ᾽ Ἐ59 ὙΥ Ε' οὶ. πᾶσαν τέχνης ἐξησχηχέναι μετὰ τῆς ἐπιστήμης μεγαλαυχῶν ; 

νοῦ δὲ ποίου Πλατωνιχοῖς χρχτῆρσιν ὅλως ἐμοάψαντος; εἰ μὴ 
. “σἂ , Ἀν. 4 νας ἘΣ εν ς “6 ᾿ ᾿ 

χἀνταῦθά τις εἴποι, ἀλλὰ παρείσθωσαν οἱ λέοητες χαὶ τὰ μα- 

ΒΤ Ν ΒΝ ὙΤΕΣ ὙΓ, ζ΄ ; 4 γείρων μαγγανεύμχτα χαὶ χομψεύματα, οἵ τε δυσὶ χυπέλλοις 

οὐκ ἐξ ὑέλου, ἀλλ᾽ ἐκ χοὸς ἴσως: πεπλασμένοις ἄκροις δακτύλων 

εὐφυῶς πως οἰνοχοοῦντες τὸν δῆμον, ἥτε καλοῦσα πάντας φωνὴ 
᾿ « » Ἁ . 

χαὶ ἡ ἐπανατεινομένη θαμὰ καὶ αὖθις χαταγομένη, χαὶ τοσαυ- 

΄- ᾿ - Α σσ,»- ταὶ ΤΑΗ͂ΜΕ - ι ὴθ0 ε: ἘΣΘ λ΄ ι “Ὁ ,ὔ 

τάχι: ἐπιρριπιζομένη χαὶ αὖθις ἐπαναλύουσα, καὶ τὸν ψόφον 

ἀποτελοῦσα καὶ τοὺς πολλοὺς συγχαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ τοῦ 

χηρύγματος, ὡς ἂν εἴπῃ τις χαπηλικὴ μάχαιρα" ὧν σὺ προσ- 

τάτης καὶ πρόμαχος, ὁμοῦ τε ἐχθρὸς χαὶ ἐχδικητής, καὶ νόμων 

ἴσως συμπονικῶν χαὶ θεσμῶν ἐπαρχικῶν.... ἄλλος φύλαξ ἀχκε- 
, « . τὸ χῶλ ᾿ .λ θείη: Ἑ δ) ρχιότατος, ἵνα μή σοῦ τὸ κῶλον σχυτάλῃ μαστιγωθείη οἷχ δὴ 

χαθεχάστην... α. Οὐχὶ Πλάτων ἐρωτηθείς, οὗ σὺ διδάσκαλος 
᾽ , ᾽ ᾿ ἮΝ ᾽ , κ 

δηλχδή, ἕν εἰδέναι μόνον {Ξἰπε ἢ τὸ μη]δὲν εἰδέναι, ὦ τρικάπηλε 

σύ; ἐρεῖς πάντως γε χαὶ αὐτὸς χαὶ πῶς ὦ θαυμάσιε, .. γνῶσιν 
ἀπ δι νν δ᾽ λ “Ρ. ι δ Ψ “δ ον 5. ἢ 15. “πὶ 
εσχηλεναι ἰο 0 ογξ:3, ΟᾺΧ Οἡ τὰ γξνος φζαίρετον, αι ουχ οἷον 

΄ Ψ Ω ᾽ » ’ “" 5 ψ ὯΝ ,ὔ ᾽ ᾿ 

603. ἡμεῖς οἱ] κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γεγονότες χαὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, αὐτὸ 
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ὕ- - , , “ " ᾿ ὁὲ τοῦτο φιλοσόφου πόρρω ψυχῆς, καὶ διαλεχτιχαῖς μεθόδοι: 

᾿ ΄ 

χαὶ λόγοις γεγυμνασμένης. 

᾿Ἂλλ ὦ, τίνα ποτὲ φθέγξομαι ῥήματα, χρίματα δὲ λαλήσω 
Ν ,ὔ “, ΄“ » [χ4 ᾽ ; Ξξέ μου, πρὸς σέ; ὅτι διψῶσαν φιλοσοφίαν οὐχ ὕδασιν οὐρανίοις 

ἐκόρεσας, ἀλλὰ χαπηλείοις χαὶ μαστροπείοις ἐγκυλινδεῖσθχι 
. ΄ ε 

πεποίηχας; χαὶι τρυγῶτι» αὖτ ἣν γῦν παντ 5:3 0. παρχπορξυόμιε νοι 

Α ε , } 

τὶν ὁδόν, χαὶ τὴν μὲν ψυχὴν τῷ σώματι χατοικιζομένην μέλη 
“Ὁ , “ “ « “ο , - 

θεῖχ κατάγουσι, χαὶ μουσικῶν ἢ ἁρμονιχῶν λόγων πληροῦσι: 
ρ'’, 

χαταοιοαζοντ ; οντες, τὴν δέ γε φιλοσοφίαν ὥς τινα θῆτα, εἴτε θε- 

ράπαιναν προσαῖτιν ἱστῶσι χαπηλιχαῖς κιγχλίσιν, οἴμοι χαὶ 
- ᾽ δω ἊΝ ᾿ ἃ ὦ τὔ, . 

ξεν: Αλλὰ τοῦτο δὴ τὸ ῥῆμα, οἷά τινὰ δχλὸν ἐξημμένον 
" Υ̓ « “- ᾽ ΄“-ρ ᾽ 

ἀγὴρ ξάμενος χάπηλος, ὕλην ἑχυτῷ ἀπολογιῶν ἀκχίρων ἴτως 

ποιήταιτο. 
Α ΓῚ - 

᾿Αλλ ἀχούσατέ γε τὸ ἐς ̓-" ψν - ἐλυμήνατο αὐτὴν ὗς ἐχ δρυμοῦ 

χαὶ μονιὸς ἄγριος χατενεμήσατο αὐτήν, ὁποῖον πάντες ἐγνώ- 

γαμεν σὲ τὸν τοὺς. νόμους ταύτης παραχαράττοντα καὶ τῆς 

ἀληθοῦς σοφίας οὐδ᾽ ἔχνος κατανοήσαντα. 

᾿Αλλ ὦ χάπηλε, μεταθέολημαϊ σοι νῦν ἀθρόον καὶ μεταλ- 

λάττομαι, καὶ φιλόσοφόν σε ὀνομάζω καὶ μὴ βουλόμενος " τουτὶ 

γὰρ διαγορξύων τὸ ἐπιστόλιον ἐπιστόλιον γὰρ τοῦτο χαὶ γραμ- 

μάτιον εἰκότως ἀποχαλῶ, οὐχ ὥ: περ ᾿Αριττοτέλης οἴεται περὶ 
“ ἃ ᾿Ῥ“ 

τῆς ψυχῆς, ἄγραφον ταύτην γραμματεῖον χχτονομάζων, ἄνωγεν 
““ἷ "ε “« " Ὃ 

παρὰ τοῦ νοῦ γραφομένην χχὶ τὰ εἴδη τῶν ὄντων λα!άνου- 
«. " δ᾽. 64 Α 9 - “΄ 

σαν, ἀλλ ὅτι ἊΝ τὰς σὰς ἀχερχ χιότητας ἀφορῶν, τοῦτο δὴ τὰς 

ἐμὰς ἐπονομιά ζω γραφάς: πχπαδούλιον δὲ ἦν τὸ τὸ σχεδιάζειν 

προτραπὲν παρ᾽ ἐμοῦ, εἰ χαί τις πάντα σου τὸν βίον ἐξεπιστά- 

μενος. ᾽Ερεῖς διχτί; κἀγώ σοι ἀνταποχρίνωμαι. 

Ὃ τῶν χριστεμπόρων ἐξάρχων, ὃν δὴ Σύμπονον καλεῖν ὑμεῖ; 

ἐπαιδεύθητε, φίλος μοι πέφυκεν, οὐ νῦν πρώτως, ἀλλὰ χαὶ πρίν, 
ΝᾺ 

ὅτε μηζῷ τούτῳ χατωνομάζετο τῷ ὀνόματι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ θῶ 
ΕΟ Ἅ, " ᾿Ξ . ᾿ ; "-ο 

καὶ τῆς σεμνότητος καὶ τῶν ἄλλων πάντων τοῖ: πᾶσιν ἐγνώ- 
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ρίστο᾽ κεν οὖν οὗτος ἐξχουσείας ἡμᾶς ἀπαιτῶν καὶ ἀπαλλαγὴν 

τῶν ὧν ὑμεῖς ἀχριθξ ὡς ἴστε βαρῶν᾽ ἀλλὰ τὶ ταῦτα; ἠρίθμει 

γοῦν μοι καὶ τὰς τραπέζας χαὶ ὀνόματα ποτηρίων τοῦ σοῦ 
» ἣΝ Ν , 

πατρὸς ἀνεδίδχσχε, τὸ θηρίκλειον, τὸ δαχτυλωτόν, τὸν κώθωνα, 
᾿ ε - 9 “4 2 “- ’, 

τὸν Πραχλέα, τὸν ἐλέφαντα " ὀνόματα δὲ ταῦτα υεγίστων πο- 
ὑ ; Ἐπ κλΔὶ » ζώ ς , " ς ᾿ Ν ,ὔ 

τηρίων, φιλόσοφε, χαὶ οὐ (ώων, ὡς σύ γε οἴει ὁ μὴ δὲ ταύτην 

τὴν ἐπιστή ἡ ὴν ἀκριοωσάμενος, ἀλλ᾽ ἀμολὺς πρὸς π πᾶντα γενό- 

ὑξενος τὸ ἡμίτομον, τὴν ἀμα ι(στίδα, τὴν ἡδυπότιδα, τὸ χισσύ- 
Α 

βιον, τὴν λεκανίδχ, τἀάλλχ τὰ σοὶ γνώριμα. 
" , - Χ Υ̓ ι 5» , ε ,ὔ κ 

Ἀπέφραττον γοῦν πρὸς πάντα τὰς: ἀχοάς" ὁ δέ μον τὰς 

ἀορήτους δυνάμεις ἐδέριαρα χαὶ μιὴ ἰδεῖν θεοῦ χατηύχετο πρόσω- 
ΕῚ τ τῆς, 

πον, εἶ μή γϑε τούτῳ τὰς ἀχοὰᾶς ὑποχλίνοιμι. Καὶ ᾿Αλέξανδρος 

μὲν ἔλεγεν ὅτι θάτερον τῶν ὥτων ἀπέφραττεν, ὁπότε δή τις 
δυξ Δ Ν ἐξῴπλιζ ι δέ ᾽ ΄ πο 

καθ᾽ ἑτέρου τὴν γλῶτταν ἐξώπλιζε, σοὶ δέ μοι ἀμφοτέρας καὶ 
Α “ ὮΝ , Γ , ᾽ὔ Ψ 

υϑτὰ προσοχῆς πολλῆς πάρασχε, μέλλω γὰρ σοΐ τι θαυμάσιον 

διηγήσασθαι καὶ τοῖ: πολλοῖς ἴσως οὐ γινωσχόμενον. Ἣν τις 

θεράπαινχ τῷ τούτου πατρί, Σοφία παρὰ τῶν γεννητόρων ὦνο- 

μασμένη" ταύτην οὗτος ὥς τι χρῆμα θεῖον ἐσέοετο, χαὶ πυκνά 

πως, πολλῶν παρόντων, περιεπτύσσετο, καὶ οὐχ ἠδεῖτο τὸν 

ὄχλον" ἐκ γοῦν τούτου τοῦ δράματος Φιλόσοφον τοῦτον ὠνο- 

ἄχχσιν οἱ πολλοί, ὡς τὴν Σοφίχν φιλοῦ οὔ φημι τὴν ἐν μάκχσιν οἱ πολλοί, ὡς τὴν Σοφίαν φιλοῦντα, οὔ ι τὴ 
-- ἥ ὡς χὰ, » ᾽ ΝΟ " Ῥ 

λόγοις, ἀλλὰ τὴν ἐν συνουσίαις ἐνηδομένην χαὶ πράζεσιν ἀπη- 

Κακῃ " σέσηρχ, νὴ τὸν χάπηλον σέ, καὶ τὴν κεφαλὴν βραχύ 

τι κατένευσα χαὶ ταῖς ὀφρύσι καὶ τοῖς ὄμμααι τὴν ἀλήθειαν 

ἠνιζάμιην, κἀν ταῖς τοῦ προσώπου περιστροφαῖς τὴν συγχατά- 

θεσιν ὡμολόγησα. 

᾿Αλλά γε δή, ὦ φιλόσοφε, χρησμολόγε δὲ μᾶλλον εἰπεῖν, 

κάλλιον διχλεξώμεθχ πρὸς ἀλλήλους: τὸ τῆς οὐσίας ὄνομα 

ὑπάρξεώς ἐστι παρχστατικόν, ἣ ἑνώσεως, καὶ ταὐτὸν ὕπαρ-- 

χαὶ οὐσία, ἢ ἕτερον παρὰ ταύτην; χαὶ πῶς | [Πλάτῶν] ἐν 
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. ὑὲν Τιμαίῳ ἁρμονίαν εἶναι τίθεται τὴν ψυχήν, ἐν Φαίδωνι δὲ 

ἐπιρραπίζει τὴν τοιαύτην δόξαν; χαὶ ποῦ τὸ καχὸν ταχτὸν 
ε , - ε “ ᾽» , ἡμῖν, καὶ πῶς γεννητή τε ὁμοῦ καὶ ἀγέννητος ἡ ψυχή; ᾿Αλλὰ 

; ταῦτα μὲν πρὸς φιλόσοφον, πρὸς δὲ τὸν χρησμολόγον σέ, τί 
ἤδωω ποτε ταῦτα τὰ ἐπιδήμια βούλεται, τὰ ἐνύπνια ἐν ὕπνῳ χεῖται, 

καὶ ὅ,τι ἐν ἑπτὰ κινέεται, τοῦτο ἐν τριπλασίοισι ψάγηνοα 

χαὶ ὅ, τι περ ἐν ἐννέα, τοῦτο ἐν 'τριπλασίοισι; Εἰ δέ τι χαὶ ἕτε-- 

ρὸν βούλει, προθύμως λέξω πρὸς σέ, ἀλλ᾽ οὐ χρὴ πολλὰ πρὸς 

κάπηλον φθέγγεσθαι, ἀλλ ἢ μόνον ὑποδεικνύειν τὸν ὀδολόν, κά- 

κεῖνος εὐθὺς ἕψεται. 

207. Πρὸς τὸν πατριάρχην χῦρ Μιχαὴλ 

τὸν Κηρουλάριον. 
ἐ 

ι 

Σὺ μὲν ἴσως, ὦ πατέρων ἐμοὶ πολυτεχνότατε χαὶ φιλοστορ- 

γώτατε, οἴχοθεν γὰρ ἔχω τῆς εὐφημίας τὴν ἀφορμιήν, καὶ τῶν 

ἀρρήτων καὶ ἀπορρήτων. χαὶ πάλαι χαὶ νῦν μύστα χαὶ θεωρέ, 

τοῦτο γὰρ καὶ φῆμαι βοῶσι χαὶ οὐδεὶς ἀγνοεῖ τῶν πάντων 
᾿ ὥ ᾽ -» 

ΞΌ 2. ὀντητα!: Ὁ υἱὲν οὖν, ως πξρ εἴρηται, εις ἀερι ὅστις. οὐκ κὐρὰ, 

ἐκ γῆς ἀναύάς, ὅθεν ΜΝ ἡμᾶς χαταθέθηχας, χαὶ ταὶ 

7 ὑν' δυνάμεσ : συγγεν όμ.Ξ γος καὶ ἀφο ομοιωθεὶς ταύταις εἰς 

εἰς τὴν αὐτὴν ἰδέχν χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἄγειν ὩΣ 
’ " 

ρεῖς" τὸ δέ ἐστιν ἄζηλον χαὶ ἀμίμητον χωρὶς γάρ, ὅφασι, τ 
“ 

Φρυγῶν χαὶ Μυσῶν ὁρισματα" σὺ δὲ υεθόριον ὥς περ τῶν φύσεων 

γεγονώς, τῇ μὲν μορφῇ χαὶ τῷ σχήματι, τῷ καθ᾽ ἡμᾶς γένει 
ον ἂν - : ᾿ Ὡ δὰ ᾿ 

προσέοιχας, ταῖς δὲ ὁραστιχαῖς ἐνεργείαις χαὶ ταῖς ὀξυτάται: 

χινήσεσι, τοῖς ὑπὲρ ἡμᾶ: εὐθὺς ἀφωμοίωσαι. Τίς οὖν σε ζηλώ- 

σειεν ἣ μιμιήσαιτο, εἰ μή γε π προδήλως σχιαμαχεῖν βούλοιτο; 

Μὴ οὖν ἌΝΟΣΟΝ ς ὁ πρᾷ αότατο: καὶ εἰρηνικώτατος, ὁ τὰ 
, 

διεστῶτα συνάψχς καὶ τὸ μεσότοιχον ἀφελόμενος, εἰ ἐκ διχ- 

φ.] 6, 



008 ". χα λυ ᾽ν θὺ 

πέτρου τῷ σῷ βίῳ ἀφέστηχα σὺ μὲν γὰρ ἐπουράνιος ἄγγελος νῷ ν ν ἷ ΐ ἷ 39 ν μΞ ὦ ̓Ἶ ν ρ » χγγϑ ἰὸς; 

χατὰ τὸν Πχύλου λόγον, ἐγὼ δὲ τοῦτο αὐτὸ ὅπερ εἰμί, φύσις 

λογικὴ μετὰ σώματος, χαὶ οὔτε δυναίμην ἄν, εἴ γξ βουλοίμην, 
» κ᾽ “Ἁ -ἧ" ᾽ ἕν 5» 

οἰξωξξ βουλοίμην, εἴ γξ δυναίμην, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀμφοῖν ἐστέ- 

ἐών χαὶ δυνάμεως καὶ βουλήσεως" σοὶ δὲ θεόληπτος καὶ ἡ 

δύναμις, μια κι δὲ χαὶ ἡ βούλησις. Μὴ οὖν ὀργίζοι 

᾿ « . 6, Ὼ ἅ ; ἴω ᾿ ο . » 

μοι, εἰ μή σοι συγχορυοχντιῶ χαὶ συναΐρουχι, ἀλλὰ πράως ἔχξ 
" εω ὔ “Ὁ Ἂν πῶ 

ἐπὶ τῆς δεδομένη: ζῶντι ζωῆς, ἢ δεῖξον ὅς τις τῶν πάντων 
, " “ , 

δύναμιν ἔσχεν ἀπ πεικασθῆναί σοι, ἵνα μὴ λέγω τὴν βούλησιν" 

εἰ δὲ τέρχς τῷ γένει μεμέν ὥς: περ δὴ πᾶσχ γλῶσ ς᾽ 
ι: ὃς ν ὦ ᾿ς γΞ 9 οι - ὯΚἙ 5 Ὲ5 : νῳ; ἢ π ΧΟ ᾺΧ Ἶ ΟΟΟΧ βοᾷ, 

7, Ν Ὁ 

τί δὴ τερατουργεῖν ἐπιχειρεῖς τὸν μήτε πεφυκότα πρὸς τοῦτο, 

υνήτε πρὸς τὴν σὴν τέχνην χαμπτόμιενον ; 

᾿Εγὼ γὰρ ἄνθρωπος εἶναι ὁμολογῶ, ζῷον ἀλλοιωτὸν χαὶ 
, ἣν: ἐξ αν ξ ΕᾺ» δ ᾿ ἘΞ ε ἂν χὰ ἐς Ὁ ᾽ 

ΠΝ ,. Ψυχὴ λογικὴ χρωμένη σώματι, κρᾷμα καινὸν ἐξ ἀναρ 

μόστων τῶν συνελθόντων | χαὶ νῦν μέν, ὅπη δυναίμην ἐπελα- 

" "7 ῚἿ ἕᾺ . [σῳ , » »} »-- ᾽ , 

φρίζω τῇ κρείττονι φύσει, τὸ ουμφυὲς φορτίον αὐτῇ ἀφχιρου- 
δώ » ’ὔ ν 9 , “Ὁ Ν 5» . ᾿ » --ᾷ“ 

μενος τῆς ἐπαχθείΐας ὅσον εἰχός, νῦν δέ, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐρῶ δύσφημον. 

.» δὲ μά ΄“ ΄σ- δι εἰ κπ ἢ - ψ,, -- γ᾿ - " “ γθετ Ψ ες. 

Σὺ δὲ μόνος τῶν ἁπάντων ἄτρεπτος τε χαὶ ἀμεταῦετος, ὡς 
, ε ΑἹ ε ῬΑ, - - 

πέρ τις φύσις ἑτέρα παρὰ τὴν ἡμεδχπήν, ἐφ᾿ ἑχυτῆς βεοηχυῖχ 

--. ᾽ ᾽ «-- ,ὕ “ ἃ ,ὔ Ε Ων δά; γα ’ ΄ 

χαὶ ἀχλινής, χὰν σπένδυγταί τις, κἂν δάχρυσιν ἐξιλάσκηται" τίς 

ἂν οὖν σου τοῦτο ζηλώσειεν; ᾿Αλλ ἵνα μὴ ἐξονυχίζω τὸν λέον- 

τα, τὸν μέγαν θῆρα χαὶ τῷ λασίῳ πᾶσαν ἐπιχυμιχίνοντα γῆν, 

ἀπὸ πρώτων στοιχξίων ἐπιτομή ἣν σοι! ἐν χεφαλαίοις ποιήσομαι 

“ω 9 
᾿ 

» 

τῆ; ἀζήλου συὺυ φύσεως χαὶ τῶν ἀμιμήτων σου πράξεων, ἕγα 
εΔ ᾿ ᾽ ἔς, δα, 4. ἜΣ Δ δὲ Ὡἡ Ἂν εἴοῦ Δ δ 

μή μοι τὴν ὀφρῦν ἐπιστοιοάςης ὁπότε σϑ μιμεῖσ)αι μὴ δύναμι. 

Αὐτίκα ἐμοὶ μὲν ἡ γνῶσις ὐῤρκύωλ,: χαὶ κατὰ βραχὺ 
. ς 

συμπεπόρισται, χαὶ ἀλαρμὺ, ἡλχικιῶτίς ἐστι" θαμά τε ἘδῸ ὁμιλῶ 

ἘΞ" τοῖς βιθλίοις, χαὶ τὰ μὲν αὐτῶν (ζητῶν ἡ μποτρν ἐξ ἀργῶν 

ὁμολογουμένων συμπεραινόμενος, τὰ ἃ δέ, ὡς παρὰ ξυνιέντος μου 
ε ᾽ 9: ᾿Ὶ ἊΝ τὴ 

ὃ εἰδὼς λαμθάνων τὴν διδχοκαλικὴν ἐπιστήμην ποιεῖταί μοι" 
ο᾿ ᾿ ΝΑ ι 4 ἢ 2 , “- - 

ἐντεῦθεν χαὶ φιλοσοφίας ἀττα ἐζέμιαθον, καὶ τὴν γλῶτταν ταῖς 
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-ϑῷ 
«- στιχαῖς τέχναις ἐχάθηρα, καὶ γεωμετρίαν τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν συμ.- 

Ὁ πρῶτος ἐπιοαλών, χαὶ μουσικῆς λόγους ἐξεύρηχα, 

χαὶ τῶν περὶ τὴν σφαῖραν χινήσεων οὐχ ϑλεγα διωρθωσάμην, 

χ 
Π" 

᾿ - , , Φ 

ι τῶν ἡμετέρζων λόγων τὴν ἐπ στή μιν ἀχριοεστέραν ἐποιὴ- 

σάμην, χαὶ θεολογίας ἐξεθέμην ἰρθυνό το χαὶ τὸ τῆς ἀλλη- 

γορίας βάθος ἀνέπτυξα, καὶ πᾶσαν, ἀλλά με φθόνου μὴ βάλοι 
βέλος, ἐπιστήμην ἠχρίοωσα. Σοὶ δὲ ἡ σοφίχ χαὶ ἡ θεολογία 

’ ᾽ - », “ Μ “ ᾿ κ ᾿ 
ον οὐτξε ἰσμεξν, οὐτξε πεπύσμεθα, ει μη τας (η.- ΠΕΝῚ 0)» τὴ Ο᾽) .᾽ ξ - ὃς 

το “Ὁ 
ξ ". 

᾿ . “ὦ Σ ἥδνω " ᾿ Ψ - ᾿ ΒΕ ἜΣΑΙ ΒΝ »" Υ. 
Διὸς δέλτους ἐρεῖς" οὖτε γὰρ φιλοσοφήσας, οὔτε στερεομετρί- 

’ σας, οὔτε βιθλίοις προσομιλήσας ποτέ, οὖτε σοφοῖς ἐντυχὼν 

Ὁ 

ΣΙ χ4 -- » , ᾽ , - ᾽ 

οὐχ Ἕλλησιν, οὐ βαρθόροις, οὐδέσιν ἄλλοις, αὐτεπιστήμη χα 
᾽ « ΕΓ " “Ὁ Ἵ “ὖ ΕῚ » ᾿ Α ᾿ 

αὐτοσοφίχ ὡς ἂν ἐρεῖς ἡμῖν ἀναπέφανσαι, οὐχ ἀπὸ χαρδίχς 
ι 

» »4 “οασ(» - ε Σ “ “ ᾿ ᾿ 

πλασθείς, οὐδ᾽ ἐξ ἥπατος, ὡς ἔνιοι τῶν φυσιχῶν τὴν ἡμετέραν 
“ ᾽ » - ς ἕ φύσιν διεγνώχασιν, ἀλλ᾽ ἐκ χεφαλῆς, ἢ ἀθρόον τὸ πᾶν, ὡς ἡ 

- 

ούσις, ὡς ἡ ἰδέα, ὡς ἡ ψυχή, ὡς ὁ πολυτίμητος νο 

σοις μὲν ὄρεσιν, ὅσαις δὲ θαλάσσαις, ὅσαις δὲ ἠπείροις ἀτὶ ἀλ--: 

λήλων εὐθὺς διϊστάμεθχ; οὔτε τοίνυν χὐτὸς ἐμὲ δύνη μιμή- 

σασθαι, οὔτ᾽ ἐγώ σς βουλήσομαι ἢ προθυμήσομαι. 

Ὅμα δὴ καὶ τἄλλα’ σοὶ μὲν τὸ γένος λαμπρόν, ὁπότερον 
(, . ,’ . »» 

βούλει" ὅ τε γϑρ πάππο:, χαὶ ὁ ἐπίπχππος, καὶ εἴτις ἔτ τερος, 
ὌΝ . - ς , , ΄ ᾽ 

διχοόητος καὶ ἐν τοῖς ἁπάντων στόμασι χείμενος, καὶ τούτῳ 

πρὸ τῶν ἄλλων ἀποσεμνύνεις τὴν ἱερατιχὴν τελειότητα ἐμοὶ 

ὃ 
, 

ὧν προφητῶν ἐνίοις, οὐ 
" «“ "ἢ Α . » ν 

πάνυ λαμπρὰ τὰ ἐντεῦθεν, ἢ λαμπρὰ μὲν ἴσως, ἀλλ᾽ ἐμοὶ σε- 

χαὶ τῷ Φωχίωνι, ἵνα μὴ λέγω τ 0)- 

ἱ 
᾽ - Α ΄ ᾿ . : Α 

σιώπηται" οὐ γὰρ ἀπὸ ἐν. σεσηπυίας ὀφρύος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 
- 

ἡθώσης γεν χαρακτηρίζε εσθαι βούλομαι. Καὶ σοὶ μὲν εὑ- 

πάρυφος ἐξ αὐτῆς γενέσεως ἡ ἐσθής... .. ὥς περ ὑπατείαν 
3 ἂν ." ᾿ ε τε ι ᾿ 

μεταχειριζομένῳ οἱ δωδεχαπελέκεις χαὶ οἱ ῥχοδοῦχοι τὸ γνώ- 
ν ἰφ χὰ - , .,.“ ΄ ) -- »» ὦ ᾽ Σ ) ΝΗ ρίσμα, τὰ τῆς ἀρχιερωσύνης σύμόολα καὶ προτέλεια " ἐμοὶ δὲ 

οὔτε μαστιγονόμων ἐδέησε πρὸς τὴν τῶν μαθημάτων ἀνάλη- 

ἁψιν, καὶ ἡ ἀνχύολὴ αὐτουργῷ σοφίας προσεοικυῖχ. Πῶς ἂν οὖν 
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ἀλλήλοις συμοῶμεν, οὕτω καὶ τοῖς βίοις διῃρημένοι χαὶ τοῖς 

ὑὐνῳ καὶ τοῖς ἤθεσιν; ὥς περ γὰρ ἐχ τῶν ἀστρῴων σχῆμα: 
» ι Α 5 

ιπμῶν, σοὶ υξ ἐν εὐθὺς πάντα βασίλεια, μοι δὲ βἰχμνρὰ χαὶ 

ἢ ᾧῷ- ν᾿’ οΎ᾽- τ" - τι- φιλόσοφοα - καὶ τὰ μὲν σά, καινοφχνὴ καὶ παράδοξα, 
ῖ ὔ 

συνήθη τε χαὶ βιώσιμα. 

Διὰ ταῦτά μοι χαὶ τὴν χοινωνίαν καὶ τὴν συμθίωσιν παραιτῇ, 
ἐ 

χαὶ ἀτιμάζεις τὸν λόγον, καὶ καταφρονεῖς τῆς παιδεύσεως, χαὶ 
» ,ὔ .υ ΕΣ οὸ “ 3 Ν »» .ς 

οὐδέν σε τῶν ἐμῶν θέλγειν δεδύνηται, οὐ σχεδιάζουσα γλῶττα 

τοὺς λόγους, οὐ λέξις ἐρροθιμισμένη, οὐ τρύπος ἐπιεικής, οὐχ 

ἣθος δομο οὐ τὸ πεζὸν τῆς γνώμης καὶ ὕπτιον᾽ ἀλλὰ 
ἐπὰν ας " τ 

Κελτοὺς μὲν ἜΝ αθας ἁλωσίμους ἡμῖν πε ποιήκαμιεν γοχ 

ΩΝ ὦ μὰ «χτὰ χλέος ἡμέτερον υὰλκ, φῇς ἑτέρας ἠπεί- 
ς Α Ἴ αἱ ΩΝ τὶ τυ 3 ε δ 

ρου : χαὶ ὁ μὲν ᾿- τὴν γῆν ἐπάρδει τοῖς Αἰγυπτίοις, ἡ δὲ 
. ἂν » ὔ, ς ἘΠῚ “- “ἉὍ 

ἐμὴ γλῶττα τὴν ἐκείνων ψυχήν" χἂν πύθοιο τῶν Περσῶν, κἂν 
εὖ; » ἘΣ ἢ “" ε ", 7 ΣΤ ἘΝῚ 1 ΕΣ, ε0} 

τῶν Αἰθιόπων, ἐροῦσιν ὡς ἴσασί με καὶ τεθαυμάκασι καὶ τεϑη- 
Δ ίων ὥς τε πιεῖν ὯΝ 

ρανται" χαὶ νῦν δέ τις ἐκ τῶν Βαθδυλῶνος δρ 
ΡΞ 5 ο , 5 , - ,ὔ " Ψ ι μ 

τῶν ἐμῶν ναμάτων ἀσχέτοις ταῖς προθυμίχις ἐλήλυθε" καὶ τὸ 

μὲν τῶν ἐθνῶν, λύχνον σοφίας χαλεῖ, τὸ δέ, φωστῆρα προσονγο- 

μάζει, χαὶ ἄλλοι ἄλλως με τοῖς καλλίστοις ὀνόμασι διῃρήκασι" 

σὺ δέ μοι χιὼν τῆς λύρας ἀνήκοος, ἢ ἐπήκοος μέν, ἀλλ οὐχ 

ἡ δρῦς πρὸς τὴν ᾽Ορ ρφικὴν ἐμμέλειαν, ἕνα μηδὲν πλέον ἐρῶ᾽ το- 

σοῦτόν ποι τὸ περιὸν τοῦ στασίμου ἤθους καὶ τῆς βεθηχυίας 

τὸ παδωβρρραγρθοὰη τῆς παιδεύσεως! ξ 
ῳ «“ Ἁ ἔκ 

ψυχῆς, ἵνα μὴ λεῚ 

Οὐ γὰρ διασύρων ταῦτά φημι, ἀλλὰ τεθαυμαχώς σου. τὸ 

ἀγοήτευτον᾽ πολιτεύεται δὲ καὶ γένος τοιοῦτον ἐν τῷ παντί, 
᾿ 9 Ἃ γα ζ΄ ᾽ ᾿ εἰ ἃ - « 

χαὶ οὐκ ἂν θέλξαις αὐτὸ τὴν διὰ πασῶν ἀρ "κονίαν ἐμμελῶς 

ἁρμοσάμενος. Οὕτω μοι τὰ πάντα πρὸς τὴν νὴ φύσιν ἀντέ- 
᾿ . ΑἹ . , - ψν ΡΝΣ ΤΕ ΣΡ ΟΣ Ἷ σ ΝΡ στραπται" χαὶ σὺ μὲν ὁμόθεν μοι γεγαώς, κάκ τῆς αὐτῆς ἄνα- 

1 κ λ “γ" Ζ ὑχκ οἶδα, στί ΞΟ ἐθ} “ς᾽ ὩΠσΠσΟΖ λ 6 λά ᾽ 
φυεις αὐλαλος, ουὅ ι0: τοτεί Ον φολαστηγζας, Ἢ πᾶρξε ΧΟτῊ- 

οἿ , 

σας, καὶ ἠλλοτρίωσαί μοι τὸ γένος: ὁ δὲ θειότατός μοι χαὶ 

οἰλοσοφώτατος βασιλεύς, ᾧ τὸ στέφος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, οὐδὲ. 
. 
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» ᾿ ; » νι ἂν - “« -“ - 

δι ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐνήρμοσται προσφυῶς, ὅρπηξ ἀναθη- 
ε 7 “ῇ ᾽ - , 

λήσας ἑτέρωθεν κάλλιστος, τῆς αὐτῆς μοι ποιότητος χεχοινώ- 

νηχε, χαὶ ὅρα τὴν γνώμην τἀνδρός" συνάπτε: τῇ ἁλουργίδ: 

τὸν τρίοωνα, καὶ ἐπανάγειν πειρᾶται φιλοσοφίαν πρὸς τὰ βα- 

σίλεια, ὥςπερ ὁ Καῖσαρ πάλαι καὶ ὁ Σεόχστός, χαὶ ε 
[ 

τὸ ἄνθος τῶν λόγων ἐζήλωσεν, ὁ ὑέν, τὸν ᾿Αρριανόν, ὁ δέ, τὸν 

Ῥουστιχόν, χαὶ ἄλλος ἄλλον, ϑουλης όρους τε χαὶ συμφῳράδμονα:, 

χαὶ τῶν ἐθνῶν ἐπιμελητὰς χατεστήσαντο, χαὶ τὴν πολιτικὴν 

φιλοσοφίαν τοῖς διοιχουμένοις- ἡρμόσαντο. ᾿Αλλὰ χαινὸν οὐδέν" 

σὺ μὲν γὰρ αὐταρκέστατος σεαυτῷ παρά του χαθέστηχκας, χαὶ 

- - ’ 

ἀποτέμνεις ἀμνόν, χαὶ τελειοῖς τὰς χεῖρας τῷ θύματι, χαὶ. τὸ 
’ὔ 

Ὁ 
“ πᾶν μεθαρμόζεις ἀυφιδεξίως: ἡμῶν δὲ ἕχχστος τῆς σξως 

τευ μάχιον πὐρδδκ χαὶ ὥς περ τὰ μέρη τοῦ σώμχ τος, ἀλλήλων 

δεῖται πρὸς σύμπ τηξζιν, οὕτως αἱ μεριχαὶ τῶν ὄντων ὁλύτητες, 
[ Ὑ 

τῆς ἑχάστου συννεύσεως. Ὅρα μοι καὶ τοὺς συγχοινωνούς σο! 
ΞΞΝ - ᾽ ᾽ 7 , ᾽ » ἮΝ 

τοῦ βήματος, ὧν τὸν μέν, ἡ ᾿Ανατολή, τὸν δέ, ἡ ᾿Αλεξάνδροειχ 
Α 

ἐχληρώσατο, καὶ ὁ μὲν τὴν Παλαιστίνην, ὁ δὲ τὴν πρεσουτέραν 
Α 

Ρώμην διέλαχε-" τούτους γὰρ ὁ μὲν θρόνος ἥρπασ Ο) - ῳ. Θ Ε [ -φ 
" ὶ 

δὲ λόγος ἡμῖν ὑπηγάγετο. 
γχῃ" Α ᾿: εἰ ᾿ , 

Τὴν μὲν γὰρ ἀπόρρητον χαὶ τελεστιχὴν σοφίχν ἴσως ἐπί- 

στασαι, τὴν δὲ διὰ λόγου χαὶ τῆς καταλλήλου βερρίαῃ ἠγνόη- 

χας. Ἔστι χἀμοὶ θρόνος ἐνταῦθα ὑψηλὸς καὶ μετέωρος, οὐδὲν ἅἥτ- 

των τοῦ σοῦ, ἵνα μὴ μμΝ" ἀπροσδεέστερο:, χαὶ οὔτε θεολογήσεις 

μὴ τῇ ἐμῇ γλώσσῃ χρώμενος, οὔτε χανόνας ἐκθήσεις, οὔτ᾽ ἀλ- 
. 

λό τι ποιήσεις τῶν θειοτ ΜΩ͂Ν ἐμοὶ γὰρ ὡς μέτρῳ χαὶ κανόνι 
» ι “Ψ - ’ " ᾽ -“-» Ἂ᾽; ᾿ , 

ταῦτα μεμέτρηται . εἰ δ᾽ ἐπὶ τῆς σῆς πλεύσεις σχεδίας τὸ μεγα 

τῆς θεολογίας χαὶ βχθὺ πέλαγος, αἰνιξάμενός σοι ἐρῶ, πέτραις 
, 

ἐντύχῃης προθλήτισι καὶ ἀλιμένοις ἀγχυρήσεις ἀκταῖς. 

᾿Αλλ᾽ ὅθεν ὁ λόγος ἐρρύη . ἦν δὲ τὸ ἀμφοῖν ἀνά ἄρμοστόν τε 
» ’ ;» Α } » δ Ὡ ἵ "» Ἔ ᾿ " να 

καὶ ἀχοινώνητον" ἐγὼ μὲν ἐξ ἀρχῆς οιλοσουίχς ἦν ἐρχαστής, 
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σὺ δὲ ἐτελοῦ τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς, δι ἃ καὶ μαρτυρίου δρόμον, εἴποι" 

ἂν αὐτός, ἤνυσας, καὶ στεφανίτης ἀνηγορεύθης, χαὶ τοῦ χαλοῦ 

θιάσου κορυφαῖος ἐχρίθης, χαὶ γραφῶν ἥλως χρειττόνων ἐνθυ- 
Ὄς ὦν ἡ φ , ᾽ 

μημάτων, δύ ἣν χαὶ τῆς θειοτέρας τετύχηκας λήξεως" [ἐγὼ] 

ἤδιαδις πλὴν ὅσον τὰ ὁμώνυμα ἐζήτουν καὶ τὰ συνώνυμα, καὶ 
ἰ ϊ ; 

ι 

τὰ χαθ᾽ αὑτὰ διήρουν χαὶ ἢ αὐτά, χαὶ τὴν ἰδέαν ἠρεύνων, χαὶ 
τῳ 

Χ 

τὴν φύσιν ἐζήτουν, χαὶ περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αἰτιῶν πὐρ βορὰ 
«ς 

νόμην, καὶ τίς μὲν ἡ φιλόσοφος λέξις ἠχρίδουν, τίς δὲ ἡ λο- 

γική, καὶ πῶς ἀλλήλαις χοινωνεῖτον χαὶ διχιρεῖτον, τὰ ληρώδη 

ταῦτα εἴποις ἴσως: αὐτὸς καὶ μάταια, ἀλλὰ τά γε ἐμοὶ ἐφικτά. 

Τὸ δὲ χρυσοῦν πέδιλον φορείτωσαν οἷς ἐπιχέχλωσται " χἀγὼ 

μὲν οὕτως ἀρχαίως ἔχω. καὶ ἀμαθῶς, ὡς μὴ παρὰ τὴν τύχην 

ἐπαίρεσθαι, ἀλλὰ χρᾶσθαί μοι τοῖς ἀρὴ υρωνίταις ὡς ἰσοπολίταις " 

εἰ μὴ τοίνυν πᾶσιν ἐφέστιος καὶ συνέστιος, χχὶ χοινῶν συμμε- 
, ε “- ᾽ 5 - “Ἁ ᾿ 

τέχω ἁλῶν χαὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πίνω χρχτῆρος, κἂν ἀπολιγω- 
τιν. ΤΩΣ Ι “ “ἃ 5» τῷ 7 . , 

ρήσῃ μοί τις, οὐ πᾶνυ ἐγὸν να, κἂν ὀλισθήσαντί μοι ἐπιγελάσγῃ, 
Αἷν δέ Ξ 

οὐ δυσκολαίνω, κἂν ὑορίσ παιδιὰν τὴν ὕθοιν λογίζομαι. Σοὶ 
πὰ - 

δὲ ὑπεοτελὴ πάντα χαὶ τῆς ὑμετέρας ὑπερόρια φύσεως φρίτ- 

τουσι γόρ σε κρϑῳ ἢ τὴν τῶν Χαλδαίων πυρκαῖάν, χἂν εἴ- 

ποις, πεφρίχασι, χἂν ἴδοις, πεπήγασι, χἂν τὴν ὀφρὺν συνάξῃης, 

τεθνήχασιν ὅθεν τι χαὶ συντετολμήχασί σοι χαὶ φῦ τῶν νε- 
“ Ως, Ὑυν ΝΡ , "ὔ 

χρῶν ζῶντες ἦρ ρίθμηνται" ἐμοὶ δὲ ἡ χείρ, οὔτε πρὸ ς βακτηρίαν, 
ΕΒ. Ἁ ,ὔ ,7ὔ 

οὔτε πρὸς λόγον συνείθισται, ἀλλὰ χἄν, συμθὰν οὕτω, τυπτό- 
ἌΝ 

μενον ἴδω παρά τινος, εὐθὺς ἐπιμύω τοὺς ὀφθαλμούς, χαὶ πα- 

ἐκδιλόου τὸν τόπον ὡς δεσμωτήοιον, σὺ δὲ μετὰ θεὸν οὐκ 

ἦλθες εἰρήνην βαλεῖν, ἀλλὰ μάχαιραν, καὶ διαιοεῖς ἀπ ἀλλήλων 
᾿ “ω 5 τὠ 

τὰ γδϑη, , καὶ ἐπανιστᾷς ἀλλήλοις τὰ χήδη τχῦτα δὲ σοὶ μόνῳ 

τῶν ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος καὶ μεμαρτύρηται καὶ πεπλήρωται" ῶ 

(μὴ λέ τὼ καὶ δἰ φέεθα, ἀλλᾷ ὀπὶ πῷ τοῦ τί μὴ λέγω. τὰ μείζω καὶ ὑψηλότερα; ἀλλα βραχύ τι τῷ τοῦ 

Αἰ ποστόλου προσχοήσο!ναι ῥήμχτι, οὐ φιλόσοφός εἰμι, οὐ διὸδζ- 
᾽ ε ε ὥὧ να ᾽ 

αχαλος, οὐχ ὑπελθὼν ἑχουσίως τὸν τοῦ Κυρίου ζυγόν, οὐ τὴν 



ἘΣ ΤΟΣ Α ΑἸ δ}} 
᾽ 4»... Ἅ “οΨ . “ νέχρωσιν περιφέρων τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ πέφριχχ τὸ τοῦ θείο» 
“ - ᾿ Α - 

βήματος τ πως ἂν εἴπῃς, χαι πόρ ΟῚ μετὰ τῶν τ 

μένων ἕστηχα, χαὶ οὐδέποτέ μοι ὁ ἠρθχλιλὸς ἐνητένισται μελι- 
ζρυένο! ΔΑ Μ] ρύ.... Χτ' ». ᾽ δὲ ᾿ Ὺ -- «- - ξουένου τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν θύματος σὺ καὶ μόνος τῶν πάντων, 

ι " 

-" 

« --Ὁ ΩΝ “-΄ , -“ "Ὁ ι - 

ἱλαρᾷ ΣΧ ψυχῇ χα! βοιδεσαὶ χείλεσι τῶν ἀδύτων χατχτολμᾷᾶς, 

χαὶ παρχσείσας ἠμελημένω: τὸ χχταπέτχομα, χυκλοῖς τὸ θυ- 

σιχστήριον, χαὶ με χεύμζῃ τὸν Ἰρήδενων λόγον χαὶ ἀκατά- 

λήπτον, αὐτῷ γὰρ τῷ πρωτὶ φωτὲ προσεπέλατας ὅθεν σχιχί 

σοι τἄλλα χαὶ ὄναρ καὶ παίγνιχ᾽ διὰ ταῦτα χαὶ βχοιλέων 

χατολιγωρεῖς, χαὶ πάσχι: ἀνταίρεις δυνάΖμετι. 

Φ» . ε ““ 3 » ὦ -4 --“ -- “ “.»ἱ»ἍὭΣ, -" ) Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἀρχιερεὺς ἔπρεπεν, ὑπερμιχγῶν τε χαὶ 

- 4 -»" ; ᾿ 5 -“- - " δό: “ δΧ « . ὟΝ, προμαχόμιενος, μόνον οὐ ξίφει καὶ δόρατι, λύγῳ δὲ χαὶ χελεύ- 

σματι, καὶ δέδειχεν ὡς ἀληθῶς ὅσον ὃ ποδήρης τῇ: ἁλουργίδος 
« “ο“΄ γ "- ΝδΟ, 

χεχράτηχε χαὶ ἡ ταινέχ τοῦ στέμματος. Ταῦτα ὃέξ σοι τὰ 

προτερήματα ἄνωθεν προχεχήρυχται, ἢ οὐ μέμνη, θειότχτε χ8- 
7 » 4 Α Ἁ .] ᾽ 

χιέερέων χαὶ δοχστιχώτχ τε; ἀλλα σὺ μὲν ἴσω: καὶ μξεμνήμενος 
. » » -- ’;; 

τὴν γλῶτταν, χαΐτοῦυνκ εηρευλλλδοιίζῃ τῷ ϑαμβηδον 

τὸ θαῦμα τὸν λόγον δείξῃ καλλίονα" ὁμοῦ τε γὰρ τῆς 

ἀρχιερωσύνης τετύχηχας, χαὶ τὸ θεῖον πᾶν ὅσον τοῦ γξνησο- 

μένου ἐπεσημήνατο, χχταιθάτης εὐθὺς χερχυνὸς τὸ θεῖον χατε- 

ψεί: ξἣ ΄ Σ Ξοῦ ἃ μέν. δ' λέξχε. τὰ δέ 7ώννι- νείλατο ἔδαφο:, τῶν μερῶν, τὰ μέν, συμφλέξας, τὰ δέ, ζώναις 

οἷον ὑπαρὴ υριζούσαις πε ἀϊανκάμυδνσι, ἐρ ὧν δὲ χχὶ περιστερὰν 

φλογοποιὸν ἐσχε εδίχσεν, ἣν αὐτὸς τὰ θεῖχ σεό μενος, ἱεοῶς ἀνιέ- 

οῶτας, γχλχῷ πεοιφρχλὼν χχὶ τιλόσχε Νὴν» εἰχός. Ἥχε: τοίνυν Ὺ ΡῚ -) ῥῳ ν Ὁ νυ μυσνν αὶ ν “- ν μὴσ ὙΦ οΖ ι -" εοὶ τ 

δα δ -“ δ, οὐδὸν ᾿ , Βε- 

ἡμῖν τὸ μάντευμα, ἢ μᾶλλον, ἀλλ ἀποτράποιτό μοι, χαὶ στῆθι 
’ 

χαὶ ἵλασαι, καὶ χοπασάτω ἡ θραῦσις, εἰ δὲ μὴ βούλει, ἀλλὰ 
, 

τον σύ μοι θειότατε βασιλεῦ, περί [ζωσχι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπ 

υὴρόν σου, τῇ ὡραιότητί σου χαὶ τῷ χάλλει σου, χαὶ γενοῦ μο: 

σθεστήριον τῆς θειώδους ταύτης καὶ ἀύλου φλογώσεως. 

᾿Αλλ. ἐπαναχτέον αὖθις ἡμῖν τὸν λό" γ0» ἐπὶ τὸν οἰχεῖον εἷρ- 
’ 

μὸν" ἐγὼ μὲν οὐδένα τῶν πάντων ὕότιχα, ἢ μεμίσηχα, οὕτως 
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᾿ ἸᾺ " ὕ ᾿ ᾿ δέ « , ΠΑ ΈΣΝ, , 4 7] 

εἰμὶ ἀδιάφορος σὺ δέ, ὥς πέρ τις φύτις ἑτέρα παρὰ τὴν σύν- 

ἜΝ ἀπότροφον τὸ γένος ἡγῇ, καὶ τῶν μέν, τὰ αἴσχη 

αχαλύπτεις, τοῖς δ᾽ αἰτίας ἀπογεννᾷς μέμψεως, πᾶσι τὴν 
» ᾿ ι ΕΣ ἄν ἐἢ Υ̓ ,ὔ Ὡ 

ὄφρυν ὑπδοβονο καρ χαὶ ἐχπαιδεύων ἴσως τὴν μετριότητα, ὅθεν 

υοι χαὶ ἐζήτησαι ὥς περ τῇ Πυθίᾳ, εἴ σε θεόν, ἢ ἀνδρα χαλέ- 

σομαι, ἢ υ"ηδέτερ οον, ἀλλ ἀμφοῖν τὸ μεταίχμιον. Καὶ σὺ μέν, 

δημοχρατιχὸς ὧν ἀνήρ, δυσχεραίνεις τὴν μοναρχίαν, ἐμοὶ δὲ τὸ 

πάλαι μὲν ᾿Ομήρειον, αὖθις δὲ ᾿Αριστοτέλειον πολλάχις ἀνα- 

φωνεῖται, Εἷς κοίρανος ἴστω, εἷς βασιλεύς: πάλαι μὲν γὰρ ὁ 
, 

αὐτὸς ἱλαστήριον ἅμα ὑπὲρ τοῦ γένους καὶ ἀμυντήριον προει- 

στήγει, νῦν δὲ εἰς μέρη διῃρέθη τὸ σύνθετον, καὶ τὸ μὲν αὐ- 
ΩΝ ᾿ Ἄ, ͵ὔ ς ,7ὔ Ά τοῦ βασιλεύειν, τὸ. δέ, ἱερατεύειν τετάχαται. 

Αγε δὴ σὺ χεῖρας ἱχέτιδας πρὸς θεὸν αἶρε, καὶ κίρνχα σπον- 

δὰς ἀνθρώποις τε καὶ θεῷ, τὴν δὲ πολιτιχὴν ἐπιμέλειαν οἷς 
« , . ψ, Ν ῃ κ «ὦ ἢ 
ὥρισται διοικήσουσι " μέχρι γὰρ τίνος διπάλτῳ χειρὶ τὴν ὑπὲρ 
- ΝΥ ᾽ οο . 

ἡμῶν συμμαχίαν αἱρήσῃ; ἀπες ὕσω πρὸς τοὺς ἀγῶνας λαμπρῶς, 
ι 7 ἢ 7 Ἷ Α 

τὴν πίστιν τετήρηκας, τὸν δρόμον τετέλεχας, δέχου λοιπὸν 

τὸν τῆς ἀθλήσεως στέφανον, τὴν ἀπὸ τῶν φροντίδων σχολήν" 
- ων Ψ Ἁ Ὺ-" 

υὴ ἄρχοις, μὴ βασιλεύοις ἡμῶν, οὐ γὰρ χωρητὸς τοῖς γε 

πλείοσιν. 

Ὁρᾷς ὡς οὐδὲ αὐτός σε χατανενόηχα, οὐ δὲ τὴν ἡγεμονίαν 
- Ζ 

ὑφίσταμαι; φιλῶ, σὺ δὲ μισεῖς, σπένδομαι, σὺ δὲ ἀπεχθαίρεις, 
Α 

ἐξιλεοῦμαι, σὺ δὲ ἀπωθῇ, εὐφημῶ, σὺ δὲ λοιδορεῖς, γῆνεαν ὅλην ὁ). 

,, ὑπήνεγχα τυρχννούμενος, σὺ δέ, ὡς νῦν ἠργμένος τοῦ πρόγ- 

ματος, ὑπεροαλέσθαι φιλονειχεῖς τοῖς παροῦσι τὰ φθάσαντα" 

τὰς τοῦ Παύλου ἀγωνίας διεξελήλυθα, χινδυνεύων ἐν ψευ- 

δαδέλφοις, περισσεύων ἐν θλίψεσι, συχοφχντούμενος, τυραν- 

γούμενος, πᾶσαν ἐπιοουλὴν ὑφιστάμινος ἄδικον, οὐχ ἀνταίρων, 

οὐχ ἀντεπιθουλεύων, ἀληθεύων, ἀλλ᾽ οὐ συκοφαντῶν, τοῦτό 

μοι μόνον τῶν συμφορῶν παραμύθιον, μετὰ Πχύλου τῷ βυθῷ 

πὐρρεδέλροννβ: μετὰ Πέτρου ἐσταύρωμαι ἢ στχυρωθήσομαι, 
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ι ͵ ὃ μ , “ὦ ͵ ᾿ ΄ 

παντὶ συγχινδυνεύω τῷ γένει, ἀποθνήσχω μετὰ Φωχίωνος 
» πὰ- ΄, Ὁ Ὅ,.. 4 Η ᾿ " 
ἀλλ ἔπεχέ μοι τὴν τῆς παιόξέχς πληγήν, ἔδεται ἥμιαρ, χαὶ τὰ 
«οι, ο“ ΓΚ ΄ ᾿ - ᾿ ᾿ "ω ὮΝ ᾿ 

εζῆς τοῦ ἔπου:, τὸτε χαὶ αὐτο: μετὰ τῆς πατροιὸος χείσζομχι 
“ » 

ζοι λα: 
ε 

᾿ 3 ἯΣ : Α ἐῶν ὦ βι 4, ἐς; 
μετὰ τῶν αὐθηγενῶν ἐκδοθήάσομαι, ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀφί 

τὴν βάρδαρον " οὔπω μοι ἡ ὥρχ ἐλήλυθε, χορεσθάση ποτὲ 
μ , Ὁ ᾽ -" - ᾿ "9. ὃ ( ’ ᾿ γι: τ » 

καὶ τοῦ ἐμοῦ αἵματος, εἰ γέ σοι παραδοθήσομαι, οὐχ οἷδχ ἄνω- 

θεν, ἢ χάτωθεν εἰπεῖν βέλτιον. 
ΕῚ » ᾿Ὶ ι . --- " ᾿ 

Αλλ ἐγὼ χαὶ πάλιν ἀρχαῖο: καὶ ἀπόνηρος ἄνθρωπος" ἵστο- 
ἘΦ ΄ ΄ ᾿ «- Ῥν 

ρῆσαι γάρ σοι τὴν βίον βουλόμενος, χεφάλχιζ σοι τῶν πράξεων 
᾿ ͵ ' 

᾽ , “ Ὰ ) ᾿ 4 ᾿ Ξὶ ,“ ἧ“: ν᾽ ᾿ ,“ -- δέ -- » 2 σῶλν εἰδι ““ ᾿ συνηγηοχ α, τα θιξν, αὐτος Ξυρήζως, τὰ ξΞ, παρὰ τῶν εἰούτῶν 

Ἂ " Δ ᾿ " " ,ὕ , ὦ ΝῚῪ 

υεμαθηχώς" πολλοὶ ὃξ τὰς ἀφορμᾶς συνηρανίσαντο μοι τῶν ὁ:η- 

γήσεων" ὑφ᾽ ἑκάστῳ δ᾽ ἂν τὴν ἁρμόττουσαν περιοχλὼν ἔννοιαν, 
"Ὁ ᾿ 

χέξει ῥυθμοειδεῖ χαὶ παγλάλῳ πεοιχυνθίσω τὸ σύγγραμμα, αἷ- 
, 

ὃ 

εὐλίας χαὶ χάριτας καὶ τὴν λοιπὴν εὐστομίαν ἐγχατασπείοας 

ποῖς λόγοις, ἵν᾿ ὁμοῦ τις τὴν δέλτον ΕΥΤΕΥΝ ἘΠ ΚΥΑ͂Σ καὶ θχυ- 

μάζοι τὴν πρᾶξιν χαὶ χροτοίη τὴν λέξιν, χαὶ τὸν τέως ἐφ᾽ ἦ- 

υἷν χρυπτόμενον εἴσεται μὲν χαὶ ἡ Αἴγυπτος, γνώσεται δὲ καὶ 

ἡ ἀρωμχτοφόρος, καὶ ὁ πρὸς ἑσπέραν ὠχεανός, ἐφ᾽ ἃ δὴ μέρη 
) ᾿ . . ΒΕ ᾿ τὸ ἐμὸν μεταδήσεται σύγγραμμα. 

208, Περὶ φιλίας, πρὸς τοὺς ἀνεψιοὺς 

τοῦ πατριάρχου χῦ ο Μιχαήλ. 

7 

Πολλάχις ἐθαύμασα, ὅτι με τῶν ἄλλων ὑμεῖς ὀξύτερον δι:- 

γνώκατε, χαὶ τῶν γε πλείστων χαταπεφρονηκότες, τῶν ἐμ ων 
«» ὅ .» φ ᾽ ᾽ ᾿ . » 

λόγων ἐξήρτησθε, ὥς τε οὐ χαμαὲ πεσεῖται ὅ, τι περ αὐτὸς ἐξΞ:- 

γέγκοιμι, καίτοι γε πολλοὶ χαὶ σοφιστεύειν ἐπιχειροῦσι καὶ 

φιλοσοφεῖν ἐπαγγέλλονται, οἷς ὑμεῖς βρχχὺ ἢ οὐδὲν προσνε:- φ φ "ὰν ᾿ ῥβαχ 
ἴω τ- [] γεύχατε, τοῖς ἡμετέροις συνερρυηχότες συγγοάμμασι" χαὶ ὅ; 

υᾶλλον ἐχπλήττει, ὅτι χαὶ τοῖς. τῶν παλαιῶν ῥητόρων ὁμιλοῦν- 
-Ὁ » , ' - ᾿᾽ Φ " 

τες ὅπ υδάσμασι καὶ τοῖς τῶν ἄγαν φιλοσο)ητάντων ἐν οἷς 

ΜΕΣ. ΡΙΒΛΑΙΟΘ. Κ΄. 9. 
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ὐδοχίμιησαν ὑπομνήμασιν, ὥς περ κατὰ σύγχρισιν τοὺς ἐμοὺς προ- 
τιθέχτε λόγους, οὐκ ἔλαττόν γε περὶ οὗ: σπουδάζειν εἴωθα φ'λο- 
πονοῦντές τε χαὶ συλλέγοντες, ἢ οὺς αὐτοσχεδιάζειν προήρημαι. 

Εἴτα δή μοι θχυμάζοντι ἔννοιά τις ἐγένετο, ἐκ φιλοσοφίας μὲν 

εἰληφυΐῖχ τὴν γένεσιν, ἐν καιρῷ δὲ παρεμ πεσοῦσα πρὸς τὸ ἀπό- 
5 . . - ρήημα" ἐλογισάμην γὰρ μή ποτε συγγενής εἰμι ταῖς ὑμετέραις 

7 ψυχαῖς, καὶ διὰ ταῦτα τοῖς συγγενιχοῖς γεννήμασιν ἐπαγάλλε- 

σθε, χαὶ τὸ ἐμὸν ἀμολωθρίδιον τῆς παρ᾽ ἐνίοις γιγαντοφυΐχς 

μᾶλλον ἀσπάζεσθε. Εἶτα δὲ ἐ ἐθέμην τῷ λογισμῷ καὶ τῷ δόγ- 
ματι, οὕτω διαιτήσας τῷ πράγματι: οὔτε διαφοραῖς αἰτιῶν, 

» » “ ὙΒΡΟ ἘΥ ΝῚ ᾿ ε , ᾽ ᾿ ἣν " ᾽ ε οὔτε οὐσιῶν ἑτερότησι τὰς ὑμετέρας ἐγὼ διχσχίζω ψυχάς, ὡς 
τ . » ον ᾽ ὦ οἵγε πλείους τῶν ἐξ Ἑλλάδος σοφῶν εἰπεῖν τετολμήκασι" μίαν 

δὲ πάσαις τὴν φύσιν ὑποθαλόμιενος, τοῖς ἰδιώμιασι διαιρῷ, εἶθ᾽ ἅ-: 
δ 

σὰς μὲν χοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἔγνων, ὑπείληφα συγγενεῖς, ὅσαι 
τὶ 

δὲ πρὸς ἀλλήλας ἑτερο Ὑνωμιονοῦσι, ταύτας ἀλλοτρίας τε ἀπε- 

ἡνάμην καὶ γένεσιν ἑτέροις ἀπέχρινα. 5.) 

Μή τι χαχῶς τὸ ὑμέτερον εἴκασα, μᾶλλον δὲ χοινὸν χαὶ 
σ΄ 

ι 5 Ά ὦ. ς 

μος ; ἀγντιπέπονθχ γὰρ καὶ αὐτὸς τοῖς ὑμετέροις κινήμασι 

τῶν ψυχῶν, καὶ τῷ τε ἤθει συμφύομαι, καὶ τῇ ἁρμονίᾳ. τῶν 

λόγων συμοέολημαι, καὶ τῷ χαραχτῆρι τῶν τρόπων συνεξει- 

χόνισμαι. ᾿Επεὶ οὖν ἶσα τὰ παρ ἀλλήλων, χαὶ ἀντιλαμθάνομεν 

ὃ χαὶ διδόαμεν, ἐγὼ μὲν χαὶ αὖθις τὸν παρόντα λόγον δωρο- 

“φορῶ ὑμῖν, τὴν συνήθη ὁςξίωσιν χαὶ ὅ μοι τῶν πάντων ἐγχα- 

ταλέλειπται, ὑμεῖς δέ μοι προσέχοιτε τὸν νοῦν, ὥς περ εἰώθατε" 

δὲ λόγος, οὔτε σοφιστείαν τινὰ χαὶ περιεργίαν λόγων ὑμῖν 
ως 

ἐπαγγέλλεται, οὔτε τῆς περιττῆς σοφίας ἐστὶ μαθημάτων 

χύχλον ἀνερευνώμενος, ἀλλ ἠθιχὸς μὲν καὶ τῷ ἄντι φιλόσοφος, 

οὔτε δὲ πολιτείαν ἁρμόζει, οὔτε δήμῳ χαὶ οἴχῳ προσήχει, ἀλ- 

λ' εἴπω ὃ βούλομαι μὲν εἰπεῖν, ἀγαθάλλομαι δέ, τὴν ἀδελφικὴν 

ὑμῖν φιλίαν χαραχτηρίζει, ἵνα ἡ πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν χοινωνίχ 
“ρ. ο, ᾽ ᾿ “« Ρ “- « 5 υἡ ἐξ ἔθους ἐστὶ χαὶ τῆς τῶν πολλῶν ὑπολήψεως, ἀλλ ἐπι- 
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, “ 

στήμην ἔχοι τὸν λόγον, χαὶ τὸ τῆς φύσεως πεπ ὄν φο κώτ, χαὶ 

ὄἄταχτον τῷ ἐπιστημονιχῷ χαὶ ἀμεταθέτῳ λόγῳ ὁρίζοιτο. 
᾿ ’ - 

Ι Εἰ γὰρ μόνῃ τῇ φύσει χρώμενοι, οὕτως ἀχριθοῦτε τὸ σύμ- 
’, ᾽ “Ἀ ἷ ᾿ Α ᾿ ἃ 

πνουν, τί οὐκ ἂν γένοισθε χαὶ τὸν λόγον προσειληφότε 

τοίνυν οἱ φυτηχόμοι ποιοῦσι, τοῦτο χαὶ αὐτὸς τελεῖν ἔγνωχα᾽" 
» α΄" ᾿ Ὡ. “κν “- Ἷ ᾿ 

ἐχεῖνοί τε γὰρ ὅσα τῶν φυτῶν τὴν ὥραν ἐνδείκνυται, τ 

παῦτα χαὶ υᾶλλον φιλεργο οὔὗσι χαὶ διχτίθενται χαχὶ χὺτ 

τὴν ὑμετ έραν ἀγαθὴν συυφυΐχν διιόθεν ἐχ τ 

ὃ. ᾽ - 

ἧς αὐτῆς ἐζτι 
, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπεί- 

σαχτον, ἔτι γε μᾶλλον συνάπτειν ἐπιχειρῶ, ὅπως μὴ τὸ στέλεχο 

ο μόνον ὑμῶν συνημμένον εἴη, ἀλλὰ καὶ τὸ σύμπαν ἐς χορυφήν. 

ἀναολχστήσασαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐγχεχεντρισμένην (ἢ 

Τῆς τοίνυν τῶν ἀδελφῶν συναφῆς ἡ φύσις εὐθὺς ἐχ γενέσεως 
.] » ᾿ ᾽» “« ᾽ ὥω . 

πολλὰς τὰς ἀφορμὰς παργνίξατο" τοῖς γὰρ αὐτοῖ: ἐγχολπωσχ 
δι ᾿᾿ ἐλευ ᾿ ΟΣ τε ᾽ - ᾽ δῶ 5.2 ΒΥ τῷ ἃ ᾿ 

μένη χωρίοις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὠδίνων ἐξήνεγχε. Σχύθαι μὲν 
Ἂ “ἢ - ᾽ 3 ᾽ -Ὁ- 

γὰρ Νομάδες τοῦ πολιτιχοῦ γένους ἀπηλλοτρίωνταχι, χαὶ τοῖ; 

ο 

τῶν χλιμάτων οἰχήσει:, ἀλλοτρίας τῶν οἰκητόρων τὰς γνώμας 

ἢ τῶν ἑχασταχοῦ πόλεων, οὐ πάνυ τι τὸ παραλλάττον εὑρήσει 
“ ιν .] " , - 

ταῖς γνώμαις" Ἅ τε γὰρ ταὐτότης τοῦ περιέχοντος χαὶ ἡ τῶν 

πολιτευμάτων χοινότης, εἰς βραχεῖαν διχφορὰν τὸ πλῆθος συνέ- 

Ξ 

“ 3 “ Α - ; ᾽ 

στειλς τῶν ἠθῶν, χαὶ χατ᾽ ὀλίγων συστέ λλων τὰς τῶν ὀνουΖ- 
Α . ᾿ Α ᾽ 

τῶν χοινότητας, τὰ ς μὲν πόλεις εἰς δήμους, τὰς δὲ φυλας εἰ 
; τ ᾿ ᾿] τ 

ἀπε χριον ον χαὶ ΣῊ ΔΝ οὕτως συνχιρήσεις χαι. τὰς ψυχάς" εἰτα 

δὴ ἀὐραφόσας τὴν ἀρχήν, χαὶ τὴν χὐτὴν τῆς γενέσεως ἀφορμήν, 

8: ο᾽ οὐχὶ καὶ τὴν ἰδέχν διχσώσει: ἴσην χαὶ ἀδιό ἄφορον; ἄτοπον 

γὰρ τοὺς μὲν Λίουχς πρὸς ἀλλήλους ὁμοτῃονεῖν ὅτι μίαν οἴς- 

χῆσιν τὴν Λιθύην εἰλήχασιν, ἀδελφοὺς δὲ ἑτερογνωμονεῖν, ὥ; 

περ ἔνια τῶν χαρπῶν ἐκ τῶν αὐτῶν περιχυρπίων τῆς γενέσεως 

ι([) χειρόγρ. ἐνχετρισμένην. 
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. χε λωυδι ᾿ ᾿ δ Ὑγδι ὀφθαλ! ΙΝ ΡΞ -“ δὲ » ᾽ 

ἀπορρεύσαντα, καὶ τὰ μὲν ὀφθαλμιζόμενα τῶν φυτῶν, τῆς αὐτῆς 

τῷ πρωτορρίζῳ μεταλαγχάνειν ποιότητος, τοὺς δὲ τῆς αὐτῆς 

χεχοινωνηχότας ῥίζης, ἑτεροφυεῖς εἶναι καὶ διῃρῆσθαι θέσει ἢ (ἢ) 

Θιχυμᾶάζω δέ, ὅπως οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἔχοντες 

οὐκ αἰσχύνονται, καὶ ταῦτα τὴν υὲν ὕλην ὁρῶντες ἐς τὴν αὐ- 
-- -Ὁ ᾽ , ΟΝ “Ἃ ὦ “Ὁ 

τὴν πολλάκις μορφωθεῖσαν ἰδέχν τοῖς ἀδελφοῖς, τὸ ἄτακτον 

χαὶ ἀόριστον, τὰς δὲ ψυχὰς ἀντιδιῃρημένας χαὶ χὰ ἐδ κι ον ξ 

ἔχοντας" χαὶ ψυχὴ μὲν φύσιν κοσμεῖ, φύσις δὲ σώματα, καὶ 
ἢ , ͵ ΄: Ν Δ 

τὰ μὲν κοσμούμενα μένει πολλάκις παραλλάττοντα, τὸ δὲ 

πρώτως χοσμοῦν ὥς περ τοὺς οἰχείους λόγους, ἀγνοΐῆσαν παρήλ- 
δ. Ἂ Ν " ο 

λχκται" τοῖς δΜιολωνίδαις [ἢ] τὸ πράγός, ἢ τὸ πρᾶγμα, φιλόσοφος: 
“-.«᾿; 5 ᾿ ν .Νδ 7 5 7 χω Ψ . Αρϑ ; Α ΝΟ, 

λυγος Εν 90 ἀδιαέ ετον εἰσηγουμξνο- τῶν ν χῶν τα ὃὁξ γϑ 

δ » “.. , ὔ 5 ΄ οΨ 

ἀπαρχλλαξζίας ἀκριοὴ τυγχάνουσι παραδείγματα, ὀφθαλμοί, ῥίνες, 

ὑφρύες, τἄλλα, χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις χεῖρες 7 καὶ πόδες τοῖν τε 
ξῷ Ψ κ ,ὔ - ᾿ ἈΚ ῊΣΥ Ἐ ' 

λιλοῖν ἴσον τὸ μέγεθος, χάϊ. τὸ χες μον; Ὑπτὺς -- ς- ει 9. 
Ων 
“Ὁ 
φ- [Ὁ 

Ν Α Χ 

ταὐτὸ δὲ καὶ τὰ ὦτα τοῖς χροτάφοις συμπέπλαδται, χαὶ τὰ 
“. ε ᾽ ᾿ς ᾽ τ 

πτερύγιχ τῶν ᾿υνῶν ἀνεῴγασι, καὶ οἱ ἀγκῶνες συνήργρωνται. 
΄ Ν ὋΝ 

ἰ βάσεις διήρηνται, ἕνα, ὅπερ ἡ φύσις τοῖς διττοῖς ἀπο- 
᾿ἮἣΝ » 

δέδωχε σώμασι, τοῦτο ἡ γνώμη ταῖς αὐταῖς ἀποδοίη ψυχαῖς" 

χαὶ μέντοι χαὶ γελ τὰ εἰώθχμεν, ὅταν τῷ τὸν γῊ τῶν ἜΜΕΝ 

μῶν ἴδωμεν χαροπό ὌΝ τ ϑΝ πόγλαυχον δὲ τὸν ἄλλον ἢ μέλανχ, χἂν 

εἴτῳ ἡ μὲν τῶν ὀφρύων ἄνω που τέταται, ἢ ἐπὶ τὸ βλέφαρον 

χάθηται, μετὰ τῶν τεράτων τοῦτο τιθέαμεν, χαὶ ἡμιγενεῖς τοὺς 
“ »" ἢ "ὔ; τα ΜᾺ νς ἂν ΝΑ ΑΝ δὲ ν᾿ τὸ ᾿ 

οὕτως ἔχοντας ὀνομάξομιεν" χαὶ τοὺς διεστηχκότας δὲ τῶν ἀδελ- 
. “ »ἢ 3), ἃ ἃ “ὁ “" 8 ἘΦΑ ΕΣ 

φῶν τί ἂν ἄλλο, ἢ τοῦτο καλέσαιμεν; 
ΔΑ 4 9 “ 

Θεωρήσωμιεν ὃδὲ χαὶ οὕτως τὸν λόγον." πλάττει υὲν ἀπὸ τῶν 

σπερμάτων ὃ φυσικὸς λόγος τὰ σὠώμχτα, εἰσάγει δὲ τούτοις 
, ξε " »᾿Ῥ . - ε ᾽ ᾿" τ ᾽ ΟῚ 

τὰς ψυχὰς ὃ νοερὸς ἔξωθεν, καὶ ὁ μέν, ὡς ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

() χεῖρ. θύς. (Π χειρ. Μολιονί κίξς 
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ΝΣ 

ἀφορμῆς τὴν ὁμοίχν διάθεσιν τοῖς πλαττομένοι 

παραλλάττων χατὰ τὸ σπάνιον, ὁ δέ, οὕτως ἐστ 

ἀμχαθέστερος, ὅτι δυσὶν δικοίοις σώμασιν ἀκχταλλήλους προσήρ- 

μοσε τὰς ψυχάς; πολλοῦ γε χαὶ δεῖ: ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα οὐχ 

ἀντιπράττει τῷ σπερματιχῷ λόγῳ, διὰ ταῦτα πρὸς ὃ ἐχεῖνο 

βούλεται, πλάττεται" ἡ δὲ τῶν γνωμῶν αἵρεσις ἀντιδιχτιθε- 
“ 

μένη τῷ ἁρμοστῇ τῶν ψυχῶν, τὴν ἁρμονίαν ἠφάνισεν, ὥς πέρ 

τις μι άῳθ φθό᾽ γγος υὴ συνηχήσας ταῖς τάσεσι τῶν χορδῶν. 

βούλεσθε βρχχύ τι τὴν γένεσιν ὑμῖν φυσιολογήσω τῆς 

τ ΡΝ δὴ ἤδατε ἐχ ποίχς ἑνώσεως οἱ πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν 

διεστήάχασι" σπ μα πατρόθεν φερόμενον, χαὶ παρὰ τῆς πρώτης 

ἡμῶν καὶ μητρῴας θηλῆς αἱματηρὸς καταχέων χυμὸς ὥς περ 

εἴς τι κοῖλον χωρίον τὸ τελευταῖον χύτος τοῦ μιητριχοῦ σώ- 
κ 

ματος, χαὶ ἀλλήλω συμθεθηχότε, δημιουργεῖτον χοινῇ τὰ γεν- 

γώνενα" εἶτα τὸ σὐύμπ ταν γονούμενον χαὶ θρομ Ὁ ούμιεενον χαὶ οἷον 

-“ "» ξε “, . 5 ᾿ 5“. .-} “ [- σφαιρούμενον, ἀρτήματί τινι, χορίῳ οὕτω λεγομένῳ, τῇ βάσει 

ν, προσῆπται τοῦ περιέχοντος, ἑτέξῳ τινὶ ἀγγείῳ ἐχ τῆς ομφῳ 
͵ 

τιδος διατεινομένῳ μεσότητος, ταῖς χοτυληδόσι τῆς μήτρας 

διαπλάττεται. εἶτα δὴ ῥχγέντος τοῦ ἐπυνάγδυ, χαὶ τῶν ὀργ ἄγων 

ὑγρῶς τὰ πρῶτα συμμορφουμένων, δυσὶν ὑμέσι λεπτοῖς ὁρᾶτα! 

περιεχόμενον τὸ τιχτόμενον, ἕνα τὴν ἁρμονίαν ἡ φύσις φυλάξη 

τοῖς μέλεσι καὶ μὴ διχχυθῇ (5) τὰ ὄργανα ταῖς ὑγρό ) 

συμφύηται ταῖ: ἑνότησι. Τὸ σ σύμπαν οὖν υυστ ΤΣ ον τῆς ἡμε- 

τέρας γενέσεως, ἑνότης λόγου ἐστί, γενῶν συνάφεια, γενῶν ἀν(- 

χρᾶσις, διάπλασις σώματος, χαὶ τὸ παρὰ τοῦ παντὸς γένους 

ἀπαιτούμιενον τῆς χοινωνίας καὶ τῆς ὁμοφροσύνης ὄφλημα. 

φῇ α 

ἀλλ᾿ ὑμεῖς (ἢ οἱ τῷ λύγῳ μᾶλλον τῶν ἄλλε ων χοσμούμιενο!, τὸ 

" Ὁ, 

Ὡς 

“-“ ᾽ -“" ᾿ ΓΝ μὰ ὦ 

Ἔνιοι τῶν ἀδελφῶν διηρήχασι, χαὶ τῇ ξεως κατεψεύσαντο 

ΡῚ Ἰραπτεον, διαλυθῇ. 

(Ἵ χειρόγρ. ἡμεῖς. 
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διαπεπτωκχὸς ἐπανορθοῦτε τῆς ἰφαλμω χαὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ἀλ- 

λήλων ἐξαρτᾷσθε. ᾿Εκ τῆς αὐτῆς αὔλαχος τὸν πυρὸν οἱ γεωρ- 

δ ἀμδένς κομιζόμιενοι, οὐ θαυμάζουσι τοῦ γένους τὴν ὁμοιότητα 

τῆς τε γὰρ χαταθολῆς τὸ διάφορον ἴσασι χαὶ τὸ τῆς γεννησα- 

μένης ἀπαράλ λαχτον γῆς" οἱ δὲ πλείους ἡυῶν τρόνε τ νὺ 

ἐοίχασιν, εἴ τινές εἰσιν ἀδελφοὶ ὁμοίαν ἐσχηκότες διάνοιαν" χἂν 
ε Α 

μὲν σωμάτων ἴδωσιν ὁμοιότητας, ἐπὶ τὴν φύσιν ἀνάγουσι τὸ 

φανέν, οἷ τῆς συμπλάσεως τὴν ἀρχὴν ἡτιάσχντο τῆς γενέ- 

σεως, τὰς δὲ ὁμοίας γνώμας τῶν ὁμόθεν γεγεννημένων, ὑπερεχ- 

πλήττονται- οὕτως εἰσὶν ἀμαθεῖς τῶν νεωτέρων σπερμάτων τῆς 
- “ ’ ἊΝ ἂν , ἐξ “- Α , »" ὙΣΎΡΙ ὙῈ ΕΣ ἐ 

αμιγοῦς φυσεῶς σῶμ. «τὸς εν γῶρΡ, σώμα προσξχῶς Χαιτιον, 

» Ὁ Δ πε να , ἮΝ Ξ -- δὲ ᾿ ᾿ 0 ΟΣ ον - 

οὐσίας ὃὸξ ἀσωμάτου, θεός σῶμα ὃὁξ καὶ ὕξος, ἵν εἰχκάσω τοσοῦτον 
ἢ 

χχταθάς, ὃ τὰ πολλὰ καὶ τὸ ἕν. Οὕτω δὲ τῶν αἰτίων διεστη- 
᾿ χότων, τὰ μὲν πολλὰ ἴσχει πολλάκις τὰ ὁμοιώματα, ἢ καὶ τὴν 

ε Ἷ ε ὦν » ᾽» .-ν ἊΝ " [ΩΣ -" 

ὁμοιότητα, ἡμεῖς δὲ διχιρούμενοι Φ ΧῚΣ διαφοραῖς τῶν ψυχῶν, 

χαταψευδόμεθα τοῦ ἑνός. 
ὔ 

Αἰγυπτιάσας πάλαι ὁ Ἰσραήλ, ὥς πέρ τινος Νειλῴου ῥεύματος 
᾿ ᾿ ἐς ε ΝΟ 7 ϑ ,δΝ ων ᾿ δὲ . ΡΨ ὝΨΗ 

ἐσπάσατο τῶ» ὁμοδιχίτων ἠ)ῶν, ἀδελφοὶ δὲ ἐκ μιᾶς ἀπορρα- 

γέντες πηγῆς, εἰς διχφόρου:ς ὀχετοὺς“ ἐμερίσθησαν, οὔτε τὴν 

πρώτην αἰδεσθέντες καὶ χοινὴν τράπεζαν, οὔτ᾽ ἄλλο τι διευλα- 

. θηθέντες τῆς χοινῆς φύσεως. ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖ;, (ὥς περ οἱ τοῦ |͵ Νέ- 
ἘΔΝ 

στορος υἱεῖς, τὸ γένος τὰ ον ὅτι βασιλικῆς τυγχάνουσιν 
οὦ.-ἦν » ΞΘ ι ΑΙ ν᾿ 4 

ὄντες σπορᾶς, ἐφρόνησάν τι λαμπρότερύν τε καὶ ἀρχικώτερον, 

χαὶ ἅτερος τούτων τὴν παλαιὰν Ρώμην ᾧκισς χαὶ τὴν προσω- 
, 5 “- πῇ , ἊΣ ᾿ ἵν ᾿ Α ᾿Ν 6 Ἂ 

γυμίαν ἀφῆχε τῇ πόλει, διαγνόντες ὅτι καὶ τὴν χαταθολὴν 
΄ , , ,ὔ Ῥ 5 ε 7] ἢ ΓᾺ »" “ ἄνοι 

θείου ἐσχήχασι σπέρματος), ἐς ὁμοίαν τὴν γένεσιν διὰ τῶν αὐ 
᾽ - Α ᾽ ᾿ γι Α 

τῶν ἠθῶν πρὸς τὴν αὐτὴν αἰτίαν μοι ἀνχδράμοιτε" οὐδὲν γὰρ 

οὕτω χοινωνίχν ψυχῶν ἀπεργάζεται, ὡς ἡ τῶν αὐτῶν ἐπιτη- 
᾽ “ Α ͵ ἮΝ 

δευμάτων ἐκ συνθήματος: μεταχείρισις. ᾿ς περ γὰρ πάλαι ὃ)ΐιχι- 
ε ᾽ Α 

ρεθεισῶν τῶν χατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων, ἡ μέν τις ᾿Ιωνιχὴ 
͵ ς ΄ 7 “. ’ " 

ὠγομιζζετο παίδευσις, ἡ δέ, ᾿Αχαδὴ ἰα Ὴ; Ἢ δά; Κυρηναΐκη, καὶ 
ἫΝ ὶ 
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σιαρχούντων τῶ Κελα- ιίας ον (51), ἢ μἐνέρθα ποι, 
5 ΑΝ ᾿ “« ς - 

μόφωνος χαὶ ὁμόδοξος ἑχυτῇ, οὕτω δὲ χαὶ ὑμῖν 
΄ 

ὁ 
" » ἰὼν» ΄ «ῬῬ 

το αὐτὸ σπου Γ τῶν ομοῖῶν εζξων γενήσεται αἴτιον. 

» «ἃ 

ἜγωΥ οὖν ὑμῖν ἡ διστ ΥΝ τὸν ἅπαντα χρύνον συγχατΞ: Ξοίωσχ, 

. Ε 

τὰ γένη τῶν χορὼν παρατιθεὶς χαὶ ἐμ ΜΑΡΗ͂Ρ αὐτῶν τῆς γλυ- 
-»»κ“» “5 - κι . δὰ " ο΄ -» “5 ιν ι χύτητος, καὶ μίχν ἀμφοῖ) κράσιν ἐργαζόμενος -περ γὰρ "τὰ 

πηγιμώτατα τῶν ὑδάτων καὶ οἱ εὐχρχεῖς τῶν ἀέρων, τὰ σώ- 

ματα διχτιθέχσιν εὖ χαὶ τὴν ὁμοίαν γεννῶσι διχθεσιν, οὕτω 

δὴ χαὶ τῶν λόγων οἱ διχυγόζ (οντες, τὸ Ἰλυῶδες τῶν ψυχῶν 

ἀποσμιήχοντες, εἰλιχρινῆ αὐταῖς καὶ αἰθέριον τὴν φύσιν ἐργά- 
᾿ ΄ ΄ -ἊὉ 

ζονται" εἰ γάρ τινες περὶ τῶν μεγίστων ὁμοδοξεῖν ἄρχονται 

καὶ συμφέρεσθαι, οὗτοι τάχιστ᾽ ἂν χαὶ τοῖς ἐλάττοσι τὸ διχ- 

φέρον ἀνέλοιεν. Κοινῇ γοῦν τὸν λόγον ἑλόμενοι, ἀσφαλεστάτην 
- ν᾽ - -- » --τ- . ͵ -“» τὰς χρηπὶ ίδχ τῆς ὁμονοίας ποιήσετε, εἰ χαὶ ὁ μέν, ὀξύτερον εἰὸξς 

. δχζ δέ » 6 ἤν. ω ΩΡ ε ᾿ , 

τὺ σπουδαζόμενον, ὁ δέ, ἀμολύτερον" μήθ᾽ ὁ εὐφυέστερος χα- 

τεπαιρέσθω θατέρου, μήθ᾽ ὁ μαλακώτερος βχσχχινέτω τῷ τα- 
" γ. - ὦ 5 ΑΑ͂Σ ἊΞ τ ΑΕ ΕΒ ΡΡΩ ᾿ ῳ 2.) {ἢ 4 ΟΣ δ 

ὑτέρῳ οὐ γὴρ διήρησθς, ει σηγξ.τι γὰρ ἡ ἀδελφότης ΠῚ] 

»"» Ἁ , δι ἀι , ᾿ ͵ , ΕῚ ι 
ἕνωσιν" ἡνωμένων δὲ ἀμιγῶς φύσεων, τὰ πάθη χοινά" ἣν δὲ 

μή, ὃ λόγος: καὶ τὸν ἀμνολύτερον παρχμυθείσθω, καὶ σωφρονι- 

ζέσθω τὸν ἀγχινούστερον᾽" ὁ μὲν γὰρ μὰν: ὙΡΕΥ ἜΝ εὑρηχὼς 

τὸ ζητούμενον, ἀποοαλεῖται τ 

λάκις διαιτήσας τοῖς λογισμοῖς τὸ εὐενρμνδ μον. εἶτα δὴ 

προσχτησάμιενος, ὡς περ ἐν πέδαι: χαλκαῖς τὸν λόγον χατέδησε. 
"᾿ 

δὴ χαθάπερ οἱ πονηρότεροι τῶν προτχώρων ἢ ἀγρογειτόνων 

λλήλων ἢ ποταμοῖς ἀπείργοντες ἑαυτοὺς τῆς παρ ἑ ὰ 

χατέρων ὠφελείας ἀμέτοχοι καθεστήκασιν, οὕτω δὴ χαὶ ὑμε 

τὰ ἑχυτῶν πε,ιιγράφοντες, τῆς χοινῆ: χαταψεύδεσθε θαι 

τὸ γάρ τοι ηθ αι ον, τοῦτο χαὶ ὁμοδίαιτον, καὶ τὸ ἀδιάφορον 
; 

τῆς ἐσθῆτος χαὶ τοῦ ὀχήματος, καὶ τὸ χοινὸν τῆς δορυφορία:, 

τὰς διχοτάσει; ἀναιρεῖ τῶν ἠθῶν οἱ δέ γε διανενεμημένοι τῶν 



κΩ ΜΙΧΑΗΔΛ ΨΕΛλΛΟΥ 
εἢ)ςε-, 

τ “Ὁ Ν δι αὐ ΝΥ, ᾿: ἦτε ἮΝ ἜΞ, 
διμογενῶν πρὸς διζφορον θεραπείαν χαὶ οἰκειότητα, ἀλλοτρίοις 

Α ᾿ 3 ᾿ 9 

οοσεχύνησαν χαὶ τὰς γνώμας ἀπ ἀλλήλων συνδιῃ- 
,ὔ » 3 ,7 4 Ὁ“ ΓῚ ᾽ - Ἢ 

πσσιν. Εὐδαι χιμονίχν μοι ἐπίστ ασθε, τὴν χτῆσιν τῶν ἀρετῶν 
’ ᾿οτὦὁ ὋῸ-Ὃ ΄ὰὦν εἰ Ἃ, - ΄-ὖ υνάπτουσιν ἡμᾶς τῷ θεῶ, ὃ δὴ τὸ πρῶτον μαχα- ον "ς ς τῇ ἐῶ -- Φ . . Ω 

ΕΣ πε τὴν. δέκ λε ἔνὴν τῆς εὐδοξίχς υαχαροιότητ ρ'στὸν πέφυχε᾽ τὴν ὃς λεγομένην τῆς εὐδοζίας μοχαριοτητα, 
δ τ .. Ἃ ᾽ 5 ,ὔ ᾿ ᾿ , 

προσοῦσαν μὲν ὅσον εἰκὸς ἀγαπήσχτε, ἀπούτης δὲ μὴ μᾶλα τι 

λυχρὶ ἄνοιτε " οὐ γὰρ θαρρῶ τι πλέον εἰπεῖν, τῆς συγκλήτου 

βουλῆς γεγόνχοαι κυὶ τῆς λαμπροτέρας. Καὶ ὥς περ ἐπὶ τῶν 
Σ » - 3 ἐ [φ 

γυμνιχῶν ἀγώνων, ἰοιοῦταϊι.. τὸ. σὸῦ προλαθόντος εὐδόχιμον ὁ 
Π 

“Ἀ ᾿ 5 Δ , ι Ὡ δ ο ες ον ἐπ Σ ἢ οὐρᾷ Εἰ 

χατόπιν ἐλθών, καὶ συστεφανοῦται ὁ ἀπολελειμμένος, ἂν ουτὼ 
ἵν 4 ς “ν 

τύχῃ τῷ προδραμό ὄντι, οὕτω δὴ καὶ ὑμῖν τὸ ἤ τι ἐς θα- 

αϑ φΦ»- 8 ἢ ὡς « 9) ὃν ἊΒ τὴ -ν « ΩΦ» τέρῳ, ὥρας τῷ λοιπῷ κα 

᾽ “ 3 κ κ 7 

ρίστασιν παραλλάττοιτε " χρὴ γάρ, εἰ μὲν τὴν ἴσην δες ἐκ καὶ 

ἀσυενίζειν, εἰ δὲ διαλλάττοι τὰ 
, ᾿ [Ξ ὑξης γῇ ᾿ . πὲ -ὰὦ πράγματα, μὴ τὸ τῶν ἔξω διζφορον βιάζεσθε κἀπὶ τῶν γνωμῶν. 
χη Δ ᾿ δες ἐν ἘΣ “κα - 

Γὰς: διατριθὰς. μὴ χωρὶς. ἀπ ἀλλήλων ποιεῖτε, ἀλλ᾽ ἥ.γε 

πρόοδος ὑμῖν χαὶ ἡ ἔξσδο:, καὶ τἄλλα, χοινὰ ἔστωσαν. Θῶπας 

ὅν ἐμὰ τους μὴ παρχδέχησθε, μὴ δὲ φθάσῃ παρεισφθαρεῖσχ χο- 

“ἵς ΡΝ ψυχαῖς, ἵνα μὴ τὸ ΟΝ χατ ἀλ- 

λήλων αὐξάνοντες, ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς ἀλλήλοις διαφθονῆτε " εἰ 
“ » “τ “Ἃ 3 “ἃ οῸὋὦὋ 

μέν τις τὸν ἕτερον ἐξισοῖ θατέρῳ, ἢ ἀληθεύων, ἢ πρὸς τοῦτο 

παραχυῶν καὶ ἜΝ ἐμποιῶν τῆς ἰτότητος, τοῦτον ἡγεῖσθε 
᾿ ἦι -Ὡ ο Α ε 

τὸν μάλιστα πεφιληχότα ὑμᾶς" ὃς δὲ τὸ ὑπερέχον «λεληθότως 
᾿ ε “ ι ω ᾽ 

τῷ ἑτέρῳ χαρίζεται, φονέα τοῦτον ψυχῶν ἡγούμενοι, ἀποπέμ.- 

ἡ θᾶττον με ΠΟ ἢ οἷς ἂν συγγένοισθε ἐκ πρώ- 
Α 

ἷ 

ἕξως, ἀλλὰ τοὺς ψυχιχοὺς χαρχχτῆρας παραθεωροῦντες 

ὁμοιότητα συνειδῆτε, τούτοις συνδεῖσθε- Ο «Ὁ ψὺυ [Ὡς ογς . ὧὡ» -. 

τὸ δὲ παραλλάττον, εἰ μὲν χρεῖττον εἴη, μιμεῖσθε, εἰ δὲ χεῖρον, 
Ὁ 

χεῖτί ἈΠ Ὁ δὲ κ 5 Θ ἢ “75 ᾿ «-Ὁ᾿ “πούσλ μωχεῖσθε" χοινῇ ὃς ποιεῖτε χαὶ τὴν φυγήν, χαὶ τὴν πρύσληψιν 

ἀλλήλοις ἀποτυποῦσθε᾽ καὶ πρόσωπον ἅτερος θατέρῳ γινέσθω 
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ς " 

αὶ ἔνοπτρον, ἵν᾽ ἑχυτοῖς ἀντιπ περιστάμιενοι, τὴν ἑχυτοῦ τις φρον- 

τίὸχ τοῦ ἑτέρου ποιοῖτο, χαὶ μηδεμίχ διάστασις ἦ ἐφ᾽ ἑχατέ- 

ρου τῶν βουλευμάτων. 

Εἴ τις ὑμῶν ικοιϑᾷς τὸ σῶμχ, συνοδυνάσθω ἕτερος τῇ ψυχῇ" 
, -" εὖ Γ » 5 ὁμοιοπάθειχ γιστον ὁμοφροσύνης τεκμήριον ἐγχαλ- 

λωπιζέσθω ἑχάτ ὭΝβὰς τοῖς ἑτέρου πλεονεχτήμασι, χαὶ σπουδα- 
, Ἁ » ’ ᾿ Α - ’ “ὖ 

ζέτω μξν ἐφιχνεῖσθχι τούτων Χαὶι υυηδὲν παραλλάττειν του 

ἀδελφοῦ, ἀποτυγχάνων δὲ σεμνυνέσθω ὅτι χρείττων αὐτοῦ τυγ- 

χάνει ὁ ἀδελρός. 
΄-ῸὉ ΄-- “. “6-ἷ 

᾿Αγησίλχος τὰ πρῶτα τῶν Λχχεδαιμονίων χαὶ πρὸ τῆς ἠγε- ϑ ϊ ὦ ἐμ, 
, Ἐ δα ᾽ ζ΄. ἥν" ὥνὸ τὰ " Ρ ΓΝ χλ λοης ΞΡ ρ 

.. νας οὐρά ον ῺΝ 9 τὸ γρ ως Οὐχ ἄλλος, Χαι ου- 

«ες 

λευν. τῶν ἦρχΞ στρατηγιχῶν᾽ πολέμου δὲ χηρυχϑθέντος ὑπε 
“ὦὁ 

[Ὁ] 
“-Ο 

«"ν- ῷ - 

τοῖς ῥα »δήδ δόξαν οὕτω τοῖς τέλεσιν, ἑτέρους στρατηγεῖν 
’; 

εἵλοντο, τοῦ δέ, χαταπεφρονήχασι" χαὶ τῆς ἀρχαιρεσίας λυθεί- 

σης, σεμνότερος οὗτος τῶν ἄλλων ἐφαίνετο, καὶ ἱλαρώτερος τοῖς 

ἀπουντῶσιν ἐδείχνυτο, χαί τινος ἠρωτηκύτος τὴν αἰτίαν τῆς διχ- 
, ΓΟ ΣΌΝ ΑΡΩΝ, , πὲ ὩΣ ΟΣ ΞΎΡΞ , 

χύσεωξ, « τῇ ἐνεγχουσγ, φησί, τῆς εὐδαιμονίας συνΞεπχγάλλομαι, 
“ « , “ »ἮἣἊᾺ Εν συν 

οὔπω γὰρ τηλιχοῦτος ὧν μετὰ τῶν λογάδων ἠρίθημημαι ». Τὸν 

ποίηχς τὸ φιλότιμον, χαὶ ἢ δέ γε Ῥωμῦλον φονέα τοῦ ἀδελφοῦ π 

υ"χροῦ ῦ δεῖν χαὶ αὐτὸς συνχπώλετο, εἰ νὴ ταῖς τοῦ μητροπά- 

τ 
. Α 

ορος παρχχλήσεσιν ἀνεχαλέσατο ὑδὰ Ἰυκήωσ 

ὑμῖν ἀνεαστᾶοσι τῆς ἀρδαμα οὐαρδολῆρ ἡ ἀἰὰ ζοὶ ἕω συ 

γίχ, τὸν. πατέρα. χαὲ τὸν θεῖόν φημι, ὧν ἑκάτερος ζῇ τε ἅμα 

χαὶ τέθνηχεν" ὅ τε γὰρ ἀπελθὼν ἐχεῖσέ τε ἐστιν οἵ ἀπελήλυθε, 

χαὶ ταῖς τοῦ ἀδελφοῦ υνήμιαι: χαὶ πρὸς ἐχεῖνον ἀπαραλλάχτοις 

ἰσύτησιν, οὔπω ἀπηλλάχθαι δοχεῖ᾽ ὅτε σὺν ὑμῖν οὗτος, τῆ: 
’ 

ἀρχιερωσύνης ὃ διχυγὴς 1 ἥλιος, τότε λαχὸν τοῦ αἰῶνος μέρος 

ποοεύεται χαὶ ταῖς τοῦ ἀδελφοῦ μοναῖς τῷ φχντάσμχτι συνχυ- 

λίζεται. Οἶδ᾽ ὅτι μέγα φρονεῖτε τῷ θείῳ, χαὶ πῶς γὰρ οὔ; ὃν 
᾿ ΟἜΞΘ πΡῸΙ αὶ δ ἄά ἕω 

οἱ πλείους, εἰ καὶ πώρρω θξάσοιντο, εὐτύχημα τοῦτο μέγιστον 
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“χ » 

ἥγηνται; ἀλλὰ πῶς: ἂν ὑμᾶς ἀπ ποδύρωμαι ὅτι υὴ τελείῳ τέλειοι 

συνωμιλήχατε τῷ πατρί; Ἔγωγ οὖν πολλάχις ἐχείνῳ παραγε- 
; 

νόμενος, τό τε εἶδος ἐθαύμασα, καὶ τὸ ἦθος ὑπερηγάσθην, χαὶ 

τὸ ἱλαρὸν ὑπερηγάπησα τῆς ψυχῆς, βαθεῖ φρονήματι σεμνυνό- 

φ. 1ἴδ᾽. μενον} " ὁ μὲν γὰρ θεῖος, ἀλλὰ μή μου χατείποιτε πρὸς αὐτό 
ων. ἰξ νον [ 0 μὲν γαρ νεῖος, ἀλλὰ μὴ μου χατείποιτε πρὸς αὐτόν, 

ἐκ πρώτης ἡλικίας εὐθὺς τοῖς τε πολλοῖς ἀπέξεστο, καὶ τοῦ 
Ν » ἰϑοὶ - δ ͵ὔ Ἂ τὸ ΕΣ, Ε ν᾿ ὐ Ε. Ν κ , πολιτιχοῦ φρονήματος χρείττων ἐτύγχανε, χαὶ τὸ ἐσόμινον 

ε τ ΤΣ 3 οἱ .- »Οἢ « 
ὑπεσήμαινεν" οὗτος μὲν οὖν ἔσω τὰ ἴχνη τῶν ἠθῶν ἔστρεψε 
᾿ , " “5 » “ἃ [γ2 Δ ὩΣ 

ὁ δέ, ἀλλὰ τίς ἐχείνῳ ἢ τὴν σύνεσιν ὅμοιος, ἢ τὴν γλῶτταν 

ῥητοριχώτερος; ἔθυς δὲ καὶ μούσαις καὶ χάρισιν, εὐπαιδευσίας 

τ οὦὝ, 

ε μὴ ἀπολειπόμενος: συμπάσης, καὶ ταῖς ὁμιλίχις πᾶσαν κα- 

“ΡΛ “ΕΥ̓ ΠΡΈΝ ἘὙ ὙΨΉΕς δὲ ὍΣ ΚΣ δ 1. ἀλλ ὁ -Ν ΡΈΖΕΣΝ τὸς ταγοητεύων ψυχήν" τὸ δὲ πρόσωπον, ἀλλ᾽ ὁμοῦ τις ἐχεῖνον εἶδε, 
» γῃτ ΕΥ̓ » 

καὶ χορεύουσαν ἔνδον εἴχαχσς τὴν ψυχήν. Τοὺς ἄλλους οὖν ἄμφω 
ε ς ,ὔ σ᾽ ͵ » ’ὔ κ --ὦὖν 

γιχῶντες, ἑκάτερος ἑκατέρου ἥττητό τε καὶ ἀπεχρέμκχτο, καὶ τοσοῦ- 
ΕΥ » » ἫῊ τὦνΝ ς 5 ὦ ε 7, ι ,ὔ 

τον ἦν τὸ ἀδιάστατον ἐπ ἀμφοῖν, ὥςθ᾽ ὅ φησιν ὁ λόγος περὶ Φωχίω- 
ΕΥ Ὁ » " - νος (Ρωμαῖος δὲ οὗτος ἦν χαὶ ἥρως ἄντιχρυς, χαὶ χρείττων ὡρῶν 

χαὶ φιλύσοφος χαθαρῶς), αἰσχυνόμενος ὅτι περ ἐν σώματι εἴη, 
κ Ρ- Α ᾽ ς ’ ΄ 

διὰ ταῦτα ὑπὸ τὴν περιθολὴν εἶχε τὰς χεῖρας ἀεί, ὁπότ οΞ8έ 

τι τοῦ μέρους οὗτος γυμνώσειεν, ὥς περ τοὺς κομήτας οἱ ἀστρο- 

λόγοι, οὕτω δὴ χαὶ οἱ τοῦτον τεθεχμένοι, σημιξῖον ὑπεροολῆς 

ἐτίθεσαν καύματος" κατὰ ταῦτα δὴ τέρας ἦν ἰδεῖν, εἴ τις τῶν 

ἀδελφῶν θχτέρο: δίζει ὠρίς, ἑκάτερος δὲ τὸν ἕτερον ἀπε- ν ερ .) βχ ὩΣ ἕῳ 4) π᾿ - Ψ Φ ν νὼ 

« Α 

σέμνυνεν" εἰ δέ τις ἐπαινεῖν εἵλετο τὸν ὁρώμιενον, τὰ: γνάθους 
» Α ᾽ ΄, Ὁ {2 ΄“ εὐθὺς ἠουθαίνετο, αἰδούμενος ὅτι υὴ συγλοινωνοίη τούτῳ τῆς 

εὐφημίας ὁ ἀδελφός. 
Ἵἷ ν τῇ ε ο ,ὔ 4 

Αμφω μὲν οὖν ΠΡ τ τῷ πατρί, ἄμφω τὰ: πατρι- 
κὐδο ἀπο θν ἐξ ἰξτῶν μὲν ἀλλῶν ἐδ ΕΣ (ας ἐκληρονομιησάτην εὐχάς, καὶ τῶν μὲν ἄλλων χρείττους ἐγε- 
νέσθην, τοῦ δὲ, “φθόνου οὐρρυνι Ἀδρυριδια πολύ" οἱ δέ, χοινὴ μὲν 

ἣ 5) 

μετεσχήχασι, με: κῶν πρώτω: Ἰφόρρεν δὴ Ἀν χν ἀπ ἀλλήλων 
, » “ὧο 

οἱ ἀλλήλοις ἐναπομιείναντες" εὐπήνοῃ ἐπιμανεῖσχ τούτοις ἐριννὺς, 



ἘΕΔΈΘ Δ Ὁ99 
᾿ 

δότε γάρ μοι παθητιᾷν κἀν τοῖς ῥήμασι, τῷ μέν, ἀθρόον ἐπέ- 

βχλε θάνατον, τῷ δέ, ἀφωνίαν καὶ ἔκπληξιν. 

᾿Αλλ᾽ ὑμῖν τὰ πρῶτα ἀπόχρη πρὸς μίμησιν, τὰ δὲ τελευταῖχ 

υἱὴ ἐπενέγκοι θεύς. Ὃ μὲν οὖν ᾿Αχιλλεύς, ἕνα τὴν ὁπλιτικὴν 
Ὁ Ἁ ΗΝ. ᾽ "Ὁ ’ὔ » 

παιδευθῇ, τὸν μιξάνθρωπον ἐχεῖνον Χείρωνα οὐ παρῃτεῖτο πα:- 

δευτήν τε ὁμοῦ χαὶ σωφρονιστήν᾽ ἡμῖν δὲ ἀρχεῖ τὸ οὐλημια 

πρὸς τὴν καλλίονα τῶν ἠθῶν μεταχείρισιν, καὶ ὃ τοῖς γραφεῦσιν 

φ. Ν 
“Σ ων 

0)... 

“ἡ , “ ς ὦ ᾿ ᾿ τυπος πίναξ χαθέστηχε, τοῦτο ὑμῖν τὰ πατριχὰ ἔστωσαν 

διηγήματα, χαὶ ἵνα τὸ πᾶν τῆς ὑποθέσεως χεφαλαιώσωμεν, 
᾽» “Ὁ , ᾿ -“ -Ὡ ᾿ ’ὔ , ἀρετῇ χαὶ λόγῳ χαὶ τοῖς πατρῴοις χαλοῖς, τρισὶ τούτοις πρὸς 

χάλλιστα χρώμενοι, οὐδενὶ μέρει τῆς ἀειζωΐχς ἀπολει- 



ὙΥ 

Ἃ Υῃ ΟΣ 
ἮΝ ᾿ δύ γ 

ἀπϑνφου θϑν; Δ] 

μι » ΒῪ " 

.-Ἀ, ἷ, - νδὺυς ὶ 8 ΜῚ Π ΤᾺ. " “, 5, ὁ. ᾿ γκι νυ ἔξ γᾷ, «ἦς, 

Ω ᾿ ὶ 
" ν ΥΌΟΣ Ν» Ἵ ὄχ. “᾿. «Νὶ Ψ ἣ .- ο ὑτο ὁ τᾷ ΩΝ 

ἢ ᾿ ὦ, ᾿ . Ἶ Φ πε υ Ὶ , 
ὥλ Φ ἘΣΙ ᾿ )ι “- δὰ Ὁ . κα ὡς (ἡ 7. Ἂ ᾿ 

ΨΥ νυ Ρε εὐπυΐ ἐἐ ταῇ ὅ ᾿ 

, ἵ ; "ἣὺ» ὦ ὥ “- νυ, “΄ ἢ νι ἐξ ψο ἴ 

-- 
1 4 Ἢ ἃ, ΓΨ : Ἶ 

᾿ : φ αν - “, «ει: ΑΔ κδε ἐευσίο: μ. : ἡ 

Ρ ΝΛ ᾽ . - Ψ 
᾿ 4 , , ͵ὥ , Ὰ ᾿ ρῷ ζ΄ υςΝ«ἋἪ ᾿ « ᾿ 

- ᾿ δ᾽ ᾿ ἀγϑουϊ σγολῦς ΣΤΟΌΣΑΛΧΟΝ ὉἾ ᾿ ὟΣ 
᾿ ν᾽ ὦ Ψ' Υὰ ᾿ τὰ 

᾿ Ἵ τοῇ ςΝ ἀιαὺν... .- ς ΑΦΘΈΣΕ Μὲ . ! 
ὶ Ξ Ξ- -» ὦ ως ζ 

πον π αναβε τ ὦ “- Ι 
πὰ ““ἕιὲι » Ἐπ ᾿ 

Ἷ͵ ὥ ᾧ ΦΧ - 4, 4“ 
ν ᾷ Ἷ 

δον; ' « ᾿ ε ς - 

ν ᾽ τ τ. 
ἬΣ Η 

᾽  Ν - - ν» 

. 

ἂ »»“,“Ὁξ 
᾿ς - 
4 ΣΝ ᾧ 

ΐ 

Ἵ ς ἐο 

- Ι΄ δ: 
ἂν ἢ ν»τᾷ τω 

. 
,, Ψ 

ἦ ᾿ ΄ν» β } ἀ ὼὰ Ἂ- ΓΝ ὦ "εν ἦν ἢ , ᾿ - ἂ᾿ ἌΝ Φὡ »δς Ὁ, "ὦ τ ἔων. δ. Β ᾿" Α 
Εν ᾿ς γ , πς 
Η τ το “5... κὍὅὖνυνυ,., ΣΝ 

ΚΡ 
᾽ ὶ , ὺ ῈΞΣΞ νυ: », τς τι ΝΗ ἔν ἸΣ 

Ἔχ ἢ 
ῃ γεν πόλων 

ὁ δὲ ὃνγῃς (ἀπ 
λῳ δὰγ ἰὸν 

ὌΝ": βέβη Ν ῦ ΤΙ Κ ἐς 

ἃ 
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ΒΟ ΡΥ ΡΥ ΓΌΘΕΥ 

ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΙ ΕἸΣ ΚΟΙΝΟΛΕΞΙΑΣ. 

(1. Περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κερατᾶ. 

-»“ὝΝὍ 7 Α Μ 

ἱ 
Ι Τέ 

χἀχείνοις τοῦτο προστρίοεται, ὅσοις ἡ σύνοικος προ ἑτέροι 

ναγχαλίζεται" χαὶ δοχεῖ πως ὁ λόγος ἄλογος εἶνα!, οὐ ἀτδλω 
.] τ 

ἐν 

αἰτίαν, ἥτις τὴν προσηγορίαν ταύτην χαινοτομεῖ" οὐ γῦρ οἱ: 

ἡ ὁμευνέτις μοιχᾶται, κέρχτα τῶν χροτ ἐκ ὰ ἐχχρούει, οὐδὲ 

αὐτοὶ ἐξεπίτηδες χέρασιν ἑχυτοὺς χχαθοπλίζουσι" οὐ πρὸς ἀλ- 

λήλους διαχυρίττονται, οὐχ ἑτέροις τὰς χεφαλὰς προσαρφράσουσιν, 

οὐ πίτυλχ ἐχχρεμμυιχνῦσι τοῦ μετώπου, οὐκ ἄλλο τ' τῶν χερα- 
, ᾽ -" “ἣν » ἣ , “ΑΙ ᾿ 

σφόρων ἐκ τοῦ φανεροῦ ἰδίωμα ἐπιὸξίχνυνται. Οϑεν παντάπχσοαι 

δοχεῖ ἄπορον, ὁπόθεν ἡ πλάσι: τοῦ ὀνόματο: γέγονεν" ἵνα 
;; 

δέ σοι [ἡ] εἴς τὴν. ἀληθεστάτην παραστήσωμεν τοῦ πράγματος 

ἔννοιαν, αὐτοὺς πρώτους διέλωμεν, ὅσοις αἱ γυναῖχες χοινωνέχν 

κε » 

ι [2 ᾿ “Ὁ ε ᾽ 

πρὸς ἕτερα λέχτρα ἐσχήχασι: θῶμεν οὖν μὴ πάντας αὐτοὺς 

οίους εἶναι, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀγριαίνειν ἐπὶ τῷ πράγματι, καὶ 

μετὰ θορύόου πάντα ποιεῖν, τοὺς δὲ τιθασσοὺς εἶναι, καὶ ἡμέ- 

([) Ἔκ τοῦ ὅπ ἀριθμὸν 10.014 ἑλληνιχοῦ χώδιχος τοῦ Βρεττανιχοῦ 

Μουτείου (Αἀά τομαὶ Μ8., Εγοάονιοκ ΝΟΣ). 

τριπται ἐν τῇ συνηθείᾳ τοῦ βίου τὸ τοῦ Κερατἃ πο" φ. 191". 
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ρους αὐτόχρημα, καὶ ἠρέμα τὴ τοῦ κακοῦ ζεύγλῃ τὸν τράχηλον 

ὑποχλίνοντας, καὶ μήτε πρὸς τὴν γυναῖκα δυσανασχετοῦντας, 
Ἀ 

μήτε πρὸς τὸν συμμεριστὴν τοῦ ἰδίου σώματος ἀνιαρῶς ἢ δυσ- 
9 Α 

ιὰν τούτοις ἐμόάλλοντας, χχὶ ἡδέως 
, Ε } ι 

φόρως ἔχοντας, ἀλλὰ καὶ ὃς ἰ δὶ 

᾿ς] 

ι » Ἂν “ ΡΟ 

πργορεύσντας, χαὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς σιτουμένουξ, χαὶ χοινῶν 
Ἁ "Ὁ ς Ν. ἰν -;, 

ἐμφορουμένους ἁλῶν" τὴν γὰρ ἑτέραν μερίδα, ὅσοι χαὶ προμνῶτιν 

ἑτέοοις τὰς ἑχυτῶν γαμετ ἄς, ἀποθουχολητέον τῷ λόγῳ. 
ἱ 

Δυοῖν οὖν φανέντοιν τμημάτοιν ἀπὸ τῆς διαιρέσεως, χαὶ τοὶ 

μὲν ἀγρίου ὀνομασθέντος, τοῦ δὲ τιθχσσοῦ, τῇ ἡμέρῳ μδίρῃ 

᾿ ο (ι᾽ Ο τ Ω ερατᾶ ἐνήρμοσται ὄνομα" ὁ δὲ πρῶτος ὀνομχτοθέτη 
" “ἃ » ε “- " 5 τ. - Ε 

πολιτιχὸς ὧν ἀν. ὁμοῦ τε καὶ σοφός, ἀπὸ τῆς τῶν ϑ αν; 

ζώων διχφορᾶς, ἐπὶ τὸ λογιχὸν τοῦτο, τὸν ἄνθρωπον, τὴν ἀφορ- 

μὴν μετήνεγκε τοῦ ὀνόματος. 'Γῶν γὰρ ἀλόγων ζώων, ὅσχ μὲν 
7 » ν᾽ , » 7, ἫΝ ΞΕ ῸΣ, ΑΔ. ἘΣΎ ) 

οὐχ ἔχει χέρατα, ὀργίλα καὶ ζηλότυπα περὶ τὰς εὐνάς - αὐτίχα 

ὁ ΜΝ, εἰ μοιχευομένην ἴδῃ τὴν θήλειαν, διασπᾶται τοῖς ὄνυξι, 

χαὶ τὰς παρδάλεις [ δὲ διαφθχρείσας οἱ ἄ θρξνες διολλύουσιν " 

αἵτε ἄοχτοι ζηλοτυπώτατο! περὶ τὴν μοιχείχν τοῦ θήλεος, 
4 

τοὺς δέ γε ἀετοὺς καὶ μάλιστα τοῦτο τὸ πάθος ἐνδύεται, οἵ γε 

γὰ ᾿ ἘΞΕ. δο ΤΑ ᾿ καὶ τοὺς ἀπτέρους ἔτι δοχιμάζουσιν εἰ γὰρ σχαρὸχμύ[σσουσ!] 

πρὸς τὸν ἥλιον, ὥς περ ἀποχλήοους ἐῶντες, τῆς νοσσιᾶς ἀπελαύ- 

; 

νουσιν" αἱ δέ γε περιστεραί, τὸ φιλάνθρωπον τοῦτο ζῷον χαὶ 

ἅμερον, εἰ μέν τις ἀφρχιρεῖται τὰ νεόττιχ, οὐδ᾽ ὁπω:τιοῦν ἀντι- 
» - ι Ἁ 

βχίνουσι, καίτοι φιλάνθρωπον δ᾽ ἄλλω; τῇ φύσει καὶ περὶ τὰ 
ὥ 

πάθη τῶν ἐχγόνων ὑπεροχλόντως χχῇέστηχξ φίλοιχτον, ἀλλ ἐ- 

χεῖναι τῶν μὲν νεοττῶν ἀφρχιρουμένων, ὑ φησυχάζουσι, εἰ δέ τις 
“ ΄ “- Δ Ψ ν ᾿Ν »᾽ μὰ »» κ - 

τῶν ὁμογενῶν, τὴν θήλειαν θέλει τοῦ ἄρρενος, καὶ μοιχεῦσχι 

ταύτην ἐπιχειρεῖ, ὁ ἄρρην διχοσπαράττεται χαὶ περιτρύζει χύ- 

κλῳ περιϊὼν καὶ ἀμύνεται τῷ φθορεῷ ταῖς πτέουξι. 
᾿ 

-- δ --. δ δι ὃ ΠῚ δὲ Σ] » Θὲ ;: σύμπαν τὸ ἄχερον γένος τῶν ζώων, ζηλο- 

τυπώτατον περὶ τὴν σύνοικον: τὰ δέ γε χερχσφόρα, σχεδὸν 
᾽ ἐν 4, ,ὔ] ς . 

εἰπεῖν ξύμπαντα, ῥᾷστα τὸ πάθος: ὑφίτταντχι, ὁπόσχ μιηκάζοι, 

ποτ ΝΜ Ή Ψ ιν» 
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. ’ ξ , ρ - .», ᾿ ἌΧ Σ. ᾿ - ᾿» ’ὔ 

ὁπόσα βληχᾶται, ὁπόσα μυχᾶται, χαὶ οὐδὲν αὐτοῖς ὀργίλον 
Ἃ τ Ψ6. ὁ ἀκ τ ἊΞ ἐν " ᾿ - ΧΩ ὃς , ὃ 
ἢ υνησίχαχον ἐμπέφηνε, διὰ τὴν τῶν συζύγων δεινοτάτην ὃ}ιχ- 

φθοςάν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῖς τοῦ Πλάτωνος νόμοις πολιτευόμενα, τὴν 

χοινογαμίαν ἀσπάζεται, χαὶ τὸ ἴδιον ἀγαθὸν χοινοποιοῦνται 

τοῖς ἀλλήλοις ὅθεν οὐδὲ οἱ τοὺς συζύγους αὐτοῖς διχφθείρο" τες, 
- ΓΝ ᾽ , ὡν ᾽ 

χύχλῳ περιΐχσιν, ἢ λαθρχίως ἐπιθόρνυνται ταῖς θηλείαις, ἀλ- 

Χ' ἐνώπιον τῶν ἀξρένων ἐπιχειροῦσι τῷ πάθει. ᾿Εντεῦθεν γοῦν 

« τὸν μὴ περὲ τὴ ἰδίαν γαμετὴν ζηλοτυποῦντα, μὴ δ᾽ ἄλλως 

ἀγαναχτοῦντα ἐπὶ τῷ πράγματι, χερατᾶν ὁ ὀνοματοθέτη 

ὠνόμασεν. 

᾿ 

(ἢ 2. [Περὶ τῆς ἐν Βυζαντίῳ γυναιχείας πανηγύρεως 

Αγάθης!. 

Ι Οὐ τὰ σπουδαῖα μόνον αἱρεῖται φιλοσοφία, ἀλλὰ χαὶ ὅσα 

τοῖς πολλοῖς δοχεῖ πὰ ίγνιχ καὶ ἀσπούδαστα᾽ οὐ Ὑὰρ πᾶν νόημιχ 
-- .5 - -΄γσ΄ὖὺὖ)σ πὶ ϊὸ ἣ χλ.2 . 4 οι κῶν. ΚΑ Φ  Ἴ ς »" 
προς τὸ Ἄρξιτ ΤΟΥ Οἷς δν αἰχμα ωὠτίζειν, “4 . Ὧν “αι ξι τις πτεροῖς 

ἐστὶ μετὰ τῆς χείρονος ὑπολήψεως, καὶ ταύτην εἰς τὴν χρείτ- 
΄ 

τονὰα μεταῦ οιθάΐζειν τῷ λόγῳ, οὐ γεννῶσα μόνον ἀγαθὰ νοή- - ; ὃν ἱ 
᾽ - »Ὦ ᾿ ᾿ 

ματα τοῖς ἐθέλουτιν, ἀλλὰ χαὶ μεταποιοῦσχ τὰ τὴν ἀρχὴν 

τὴν τοῦ δημαγω- - 

᾿ 

ἊΕ ΗΝ" 

τῆς ὑπάρξεως οὐχ εὐσχήμονα ἔχοντα, χατ 

ἕωμο δύναμίν τὸ χαὶ τελειότητα" χἀχεῖνος γὰρ χαὶ ἐκ 

πέτρας ἀνίχμου ὕδωρ ἐξέθλιός διειδέστατον οἷον χαὶ πότιμον, 

»ι ΑῚ τ Ρ πε με. αν ΑΕ ΜῈ Ρ 
Γυναιξὶ μὲν οὖν καὶ ὅσοις ἡ περί τὸ παίζειν φλυαρίχ περ!- 

ΓΟ ᾽ ’ , " 

πούδαστος πέφυκεν, ἡ τῆς ᾿Αγάθης παιζέαθω, εἴ τέ τις βού- 
ῶ ὁ 4 ν ἢ Ἂς 

λοιτο καλεῖν ἐπίνοιαν, εἴτε ἀνάπλασιν, εἴτε τρυφὴν εὐχαιροῶν 

([ Ἔχ τοῦ αὐτοῦ Παρισινοῦ χώδιχος, 1182. 

Ὃ 
ἘΠ 1." 
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» -- 
- καὶ ἄκαιρον, εἴ} ὅ,τι ἂν εἴποι τις τῶν ἑτοίμων πρὸς τὴν Ο) 

τῶν τοιούτων ἀπόδοσιν, ἡμῖν δὲ φιλοσοφείσθω τὸ μιαβ μήν χαὶ 

μετὰ λόγου χαὶ τοῦ προσήκοντος σχήματος πρὸς τὴν τῆς ἡμέ- 

ρᾳς λαμπρότητα ἀπαντήσωμεν, οὐ χοροὺς ἱστῶντες, οὐδὲ μέλη 

τινὰ ἄδοντες, οὐδ᾽ ὀρχούμενοί τε καὶ ἐξορχούμενοι, ἀλλὰ φιλο- 

σοφοῦντες, τίς μὲν ἡ τῆς πανηγύρεως ὑπόθεσις, τί δὲ δηλοῖ 
ς 3, - νι 

τοὔνομα, χαὶ τίς ἡ τοῦ τόπου μετάθεσις, χαὶ πῶς γυναιξὶν 

ἀνεῖται ἡ τελετή, τίς τε ἡ χχτὰ τῶν νἀ ύα: γραφή, χχὶ τὰ 
τ-“ὦνὦΝ δ ’ 

διάφορα τῶν ἱστουργουσῶν σχήματα, τὰ μέν, ὅτι χατωρθώχασι, 
Α , [γ2 

τὰ δέ, ὅτι γῆγέσῥῥηφαξῶν. 
7χι » ἘΥ̓ » ᾽ ᾿᾽ Ὡρ 

Ἔγωγ᾽ οὖν νοερωτέρας ἐπιοολὰς εἰθισμένος ἐπιθάλλειν τοῖς 
; ΗΝ 3 , Δ -" Ε) ,ὔ Ἔ ΖΣ ΠΞ ΜᾺ 

πράγμασιν, οὐχ ἀχόμψως τὴν τῆς Αγζθης κλῆσιν χατανενόηχα, 

χλ.λ᾽ οἴ εὔρη! ῦ εἶναι ἀνδρός, φιλοσόφοι ἐν τῇ ἀλλ οἴομαι εὕρημα τοῦτο εἶναι ἀνὸρός, φιλοσόφου μὲν τὴν ψυ- 
ΝΕ Α ͵ Ν ἥν; πὸ 5 ἢ 

χήν, σοφοῦ δὲ τὰ πολιτιχό, καταδημκαγωγοῦντος οἷον καὶ ἐξο- 

υαλίζοντος, οὐ τὸ ἄρρεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ θῆλυ γένος, μᾶλλον 

δὲ εὐφυῶς διὰ τῶν προσφυῶν ὀνομάτων μετατιθέντος τὰς τῶν 
ε 5 ε Α «- ΕΞ 

ἁπλουστέρων ψυχὰς ἐπὶ τὸς κρείττονας ὑπολύ ψεις. ᾿Εθούλετο 
5 Α “Ὃ“ ᾽ δ , - δε 

υὲν γὰρ ἐκ παντὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν ταῖς γυναιξὶν ὑπο- 
“᾿ Ἁ - » δεῖξαι χαὶ φῆναι τὸ τελειότατον τέλος ἑχάστης πράζεως" ἐπεὶ 

ο 
Π 

δὲ οὐ χωρεῖ τὸ γένος ἀκοὴν τηλιχχύτην, μετέπεσε τοὖν 

προσόμοιον τῷ γένει τούτῳ πεποιημένον ἐπεὶ δέ, οὐχ ὡς τὸ 

οὐδέτερον ἀγαθόν, ἀπολύτως καὶ τὸ θῆλυ ἐχφέρεται, ἀλλὰ δεὶ 
ς... ΤΣ ΝΣ εν Ἐ 9 ῃ᾽ ὡὩΨ ᾿ ι ᾽ θ. Ι πὰ ἢ. ΑΝ ἢ 

προσθήκης τινός, ἵν᾿ ἡ ἀγαθὴ φύσις, καὶ ἀγχθὴ ψυχή, καὶ ἀγαθὴ 

ἀναθιθάσας, ἵνα προσωποποιήσῃ τὸ πρᾶγμα, καὶ μετενέγχῃ τὸ Ὧν 

θῆλυ ἐπὶ τὴν προσηγορίχν τοῦ θήλεος καὶ πῶς: γὰρ ἂν τὸ 

γένος ἐδέξατο τὴν αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος φιλοσοφίαν, περὶ οὗ 

χαὶ οἱ μέγιστοι τῶν φιλοσόφων διηυφισθήτησαν; ἀλλὰ τὸ μὲν 

ἀπόρρητον ἀγαθὸν καὶ ὃ τέλο; ἐστὶ πάσης πράξεω χαὶ χινή- 3 
" ἢ ᾿Ν ς “Δ ᾽ ᾽ 

σεως, καὶ μεθ᾽ ὃ “φρί εὕρηται, ἢ χχταλέλειπται, ἐν ἀπ ορρή - 

τοις χείσθω, καὶ μετὰ κρείττονος σχήματος φιλοσοφείσθω ἡμῖν. 
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Ἔπε! δὲ χαὶ ἡ π λιτιχ “σ-οὐξιε “5 -τ- τοὶ ἠκσὴ σ“σηῦ σά νοῦ δ, Χαίὶ ἢ ΠῚ ὑτιχ ἢ πρᾶςις, ΟΠἠ τε πεξο: αὐτο τοῦτο 

᾿ Α , ;ὔ ᾿ 

ἐστι, χαὶ ὅση μετὰ λόγου περαίνεται, ἢ συμμίκτως εὑρίσκεται, 

τέλος γεξει τὸ ἀ" θό ᾿ δὲ ς ἱσ τ ῖ “σας δὴ ᾿ ςαε ς ἔχει τὸ ἀγαθόν, μὴ δὲ τὰς ἱστουργούσας, ἢ ὑφχινούσας, 

ἢ ξαινούσας τὰ ἔριχ, στερήσωμεν τοῦ ὀνόματος, ἀλλὰ χαὶ ταύ- 
ι 

᾿ Ν “- Α ᾽ " ᾽ 

ται:, χαὶ ἰδία ἐχ δ. χαὶ χοινῇ πάσαις τὴν ἐν ὑπονοίχις ταύτην 

ὶ ῷ Ωῶ ἣ Ἑ ὩΥ] Φ' Ω ΞῚ -: 0) «- ἊΝ ἫΝ ολ- Ω τὶ Αἰγάθην π 
͵ " “ τ 5 , ο' 

πρόσφορον τρία , πρὸς ὃ τἄλλα ἐογάζοντα:, χαὶ ὃν. ὃ τληπα- 
“- ΝΣ , ᾿ ; "" “ 

θοῦσί δινότητας ὑφίστανται" ἀλλὰ τε χαὶ τῶν φυμφορῶν τὰς ὃ 

χαὶ ἡμέραν αὐταῖς ὡρισμένην τοῦ παντὸς ἀνχθῶμεν χύχλου, 

χαθ᾽ ἣν ἀπαντᾶν δεῖ χαὶ μυεῖσθαι τὰ τελεώτερα, τίς δ᾽ ἂν ἄλλη 

προσήχοι ταύταις ἡμέρα τῆς νῦν τελουμένης μετὰ τὴν τῶν 

Ἐ " ΄ ἐν ς ᾽ ᾿ ΒΕ Ἐν ὙΕΡΝ -" ᾿ ᾿ 
γζχινιῶν νυ γυριν; [εἰ ν᾿ ὅκ(". εἰχονξς τοῦ πρώτου χαὶ τελξιο- 

τάτου ἀγαϑοῦ, φημὶ δὴ τοῦ θεοῦ, τὰ μετ᾽ ἐκεῖνο λεγόμενα 

τὶ με μι ῷ - - ἀγαθά, δεῖ 1 προὐπεῖναι τὸ φύσει πρῶτον 'χαὶ ὄντως πρω 

εἶθ᾽ οὕτως προσεῖναι! τὴν ἔμφασιν, 

᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἀνδρί, οὔ ὕτε περιγοχπτὸν τἀγαθόν, οὔτε 

ἐκ περιόδου ἐπάνεισι, συμπέφυχε γὰρ αὐτῷ καὶ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦ" 

ἀπολιμπάνεται, γυναιξ ἡ δέ, ἀγαπητόν, εἰ χσὲ διὰ χρόνου ἀνχ- 

χυχλεῖται ἡ ἀπομνημίόνευσι;, ὁπότε χαὶ αἱ θεῖχι πανηγύρε!:: 

ἡμῖν ἐν μοίρα χαὶ μιηνῶν κύχλοις εἰσί, χαὶ νῦν μὲν γεννᾶται 
τ ΕῚ Ἂ ’ 

Χριστός, αὖθι: δὲ ἀναδείκνυται, μεθὸ τὰἄλλά τε ποιεῖ, καὶ οὕτως 
λ "Ὁ ᾽ - 

εἰς οὐρανοὺς ἄνεισι" καὶ ταῦτα οὐχ ἅπας, ἀλλὰ καὶ πολλάκις 
Α ε ᾽ , . “-ῳ . “ ́ ΄ ΨΚ» 

τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἑκάστη τελετή, τοῦ ἐνιχυτοῦ ἐπχνάγοντος. 

Τὸ- γάρ τοι ἀγαθόν, ὥς περ ἀφ᾽ ἑνὸς προϊόν, πρῶτόν τι χαὶ 

᾿ , κ᾿ ἣν»; , ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ 

νοερόν, τὸ δέ, ψυχικόν, τὸ δέ, ἐν σώμασι χαὶ ἐπιτηδεύματι 

φαίνεται" χαὶ αἱ ἀρεταὶ δὲ τοῦτο χχτεμερίσαντο, χαὶ ἡ πολι- 
κ 

[Ὁ 
ι ἢ ,»» ᾽ ε ΕΥ Σ βῷ, Ὁ, ας δ᾽ Ἰῶ 3 ᾿Ξ 

τιχὴ δὲ πράξις εἰς ἑχυτὴν χατενείματο᾽ ἢ τὲ γὰρ νὸμ θς:- 

-Ν ὩΣ 
᾿ » , 

τικὴ καὶ δικαστικὴ περὲ αὐτὸ σχίζονται, χαὶ στρατηγιχῚ 

χαὶ χαλινοποιητιχή, οἰχοδομιχή τὸ χαὶ νχυπηγιχή, χαὶ γεν 

τούτων ἡ ἀρχιτεχτον!ικὴ πρὸς τοῦτο ἔχει τὴν κίνησιν, καὶ 
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πόνθ᾽ ἁπλῶς ὅσχ μὴ εἰκῇ ποιῇ χαὶ ὡς ἔτυχεν" ὅθεν χαὶ τὴν 

βαναυσίαν ὑποτάξαις αὐτῷ, καὶ ὁ χαλκοτύπος γὰρ χαὶ ὁ ἐριο- 

βάφος πρὸς τὸ ἀγαθὸν τὰς τέχνας ἐργάζονται. 

Τί οὖν τὸ ἄρρεν τοῦ γένους μόνον πρεσοεύσομιεν, τὸ δὲ θῆλυ 

τοῦ τέλους ἀποστερήσομεν ; οὔμενουν, οὔμενουν - ἀλλὰ καὶ αὗται 
: 

οὐ τὴν ἄτραχτον μάτην ἑλίττουσιν, οὐδὲ τὴν ἠλαχάτην ἀνα- 
“ιν φ Ἁ , ᾽ δὲ “ Ξ ς Ἢ Μ ε 7ὕ τυλίττουσιν, οὐὐδ τῇ κερχίδι τὴν ἱστουργιχὴν πράξιν ῥυθμί- 

ζουσιν, ἀλλὰ χαὶ 1 πρὸς τι καὶ εἵνεχά του, χαὶ τἀγαθοῦ χάριν, 

δὴ χαὶ ὑμνοῦσι χχὶ πομπαῖς ἐτησίαις γεραίρουσι, πλάττουσί 

τε χαὶ γράφουσι, καὶ μονονοὺ σεόφλίονται ταῖς ΓΕΘΕΣ 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἱερατιχὸν γένος, ἀμύητοι τοὺ πράγματος χΧχ- 
δ » ᾿ » πὶ τὥω «Ὁ κος » 9 

θεστήχασιν: ὅθεν οὐδὲ ἀπαξιοῦσι τῶν ἱερῶν, ἀλλ᾽ ὥς περ ἐν 
ε » ,ὔ νὼ 

προτεμενί ̓ “Ἁ τὰς εἰκόνας ἱστῶσι, χαὶ τὰς πύλας τῇ τελετῇ 
εὖ ,ὔ ὔ ἢ .ἢ 

χαὶ εἴσεισι τὸ γένος ἐν κόσμῳ χαὶ τάξει, καὶ θερα- 
7, Ἁ -ὦνον " 2 

πεύουσι τὴν γραφήν, καὶ χύσμους τινὰς ταῖς εἰκόσιν ἀνατι- 
͵ Ὁ 3 

θέχσι, χαὶ ὡς ἐνψύχῳ τῷ ἀξ ΜΝΉΜΗ τέλει προσίασι, χαὶ μὴὼν 
-“ ι 

ἱστῶσι, χαὶ ἄσματα ἄγουσι, τὰ μέν, πόρρωθεν πεποιημένα, τὰ 
ὔ 

δέ, αὐτόθεν μουσουργούμενα χαὶ ΑΥΡΝΗ͂Ν 
» “ ε ιν, 3 ων 3 ι 

Καὶ οὐχ ἂν τὴν ἡλικίαν αὐταῖς ἐπιμέμψαιο, οὐ γὰρ αἱ μείοα- 
9 Δ 

"χες μόνον τελοῦνται τὰ θεοφάνια" οὕτω γᾶρ εἰπεῖν οἰκειότερον τὐκὰ ἡ 2 

ς γὰρ θεοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ ἡ κατάληψις " ἀλλὰ χαὶ ὅσαι πα- 

δηχυῖχι καὶ ἔξωροι, καὶ πρεσθύτιδες ἀχριοῶς, αἱ δὴ καὶ προ- 

μν ὠὐϑῦσὰν τῆς τέχνης δοχοῦσιν αὗτχι τοιγαροῦν χαὶ προΐστανται 

τοῦ νον καὶ κατάρχουσι τῆς δῆς, καὶ τῆς τελετῆς δειχνύουσι 

τὰ ἐξαίρετα" αἱ δὲ ἕπονται, ὥς περ τάλλα, καὶ ταῦτα μανθά- 

νουσαι, καὶ προστετήχασι ταῖς εἰχόσι, καὶ τοῖς σχήμασι προσ- 
« 3 7 δὰ 

πεφύχασι, χαὶ ὡς ἀληθείᾳ προσέχουσι τῇ 
͵ 

σχιδ" ἡ δέ, διαπε- 
"» δ ΝΣ Α , Ἢ τ Ἂ ᾿ΥΆ ΞΗς, ᾿ ι “ 

ποίχιλται" ἐνταῦθα μὲν γὰρ ἱστός, καὶ χρόκη, καὶ ὕφασμα, 

ἐκεῖ δὲ λῖνος ξεόμενος, χαὶ κατορθοῦσχ ἡ τεχνουργοῦσα" τὴν 

δ᾽ ἂν ἴδοις διημαρτηχυῖαν τοῦ πράγματος, καὶ ἀτεχνῶς πεπὴ- 
"Ὁ “, , 3 » Α 

γυῖχν, ὅτι μὴ κατὰ λόγον τὴν ἠλχχάτην ἐχίνησε, μὴ δὲ τὰ 
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μίτους τῶν στημόνων ταὐτίζουσα, δὶς τοσχύτας τοῖ; δχχτύλοι; 
, 

ὄργανον εὐφυῶς πρὸς τὸν ἀντίχειρα με- Ω. ω)»»- ἡ ΠΝ 
Ψ ᾿ 

ἢ 
2λλ ἘΣ . δὲ Δ ὩΣ. Δ Ἀν, ᾽ ΘΒ. ΕῚ 

τὴ αζξ, υ;ῃ Θ. ΤῊΝ ἴ5ὴν γραμμὴν τοὺυ ὑφχινομξνου ΞτηρΉ 78. 

Μ κ ᾿ , , ῬΝ ᾿ 

Εἶνθεν το:, ἡ μὲν ἀπηώρηται, ἡ δέ, ἔρρι πται χχτὰ γῆ:, χαὶ 

7 ιν ἡ δὲ τιμωοό“, 

φριχῶδες οἷον ἐμολέπει χαὶ ταῖς μαστιζούσαις ἐπιχελεύεται" ἡ 

Ἂ ναστάομένη ἀπολοφύρεται, τοῖς πὴ (ζ 

εἰχόνα τοῦ πάθους γνωρίζουσι οἷν τὰ 

᾿Αλλ ἡ τελετὴ αὖθις ἐπανάγει πρὸς τὰ γαρμόσυνα, καὶ 

ξυμθεολήχασιν ἀλλήλαις τὼ χεῖρε, χαὶ 

στρέφονται, ὥς: τεξῸ αἱ σφαῖρα: 1 πλανώμιεναί τε χ 
ἱ 

ν 

ὃ 

τὸ μέν, ὅτι πρὸς ἕω, τὸ δέ, ὅτι πρὸς τὴν ἑσπέ 

χαὶ ὃ ῥυθμὸς ἔνμουσος χαὶ χατὰ λόγον ὃ ἐπ ΠΡ χαὶ ᾿ ΜᾺ 
: 

’, ," Ἁ 

ἐρρύθμι σται πρὸς τὸν χρόνον, χαὶ τὸ ἐξχλλάττον τοῦ σχήματος 

σύνηθες ἤδη τῷ γρόνῳ χαθέστηχεν. 
᾽ ΚΘ ΟΝ ΛΝ Ὧ, ΔΑ ΜΙ ΞΡ ᾿ , ς 
Ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὴ ταῦτα, μὴ ὃὲ τοὺς χοροὺς χαὶ τὰ σχήματα 

ἀλλὰ τὴν φύσιν γνῶμεν τοῦ ἀληθοῦς δί ὃ ἐκεῖνα - ἂν δὲ βού- 
ἢ Αἴ ἀν ἂν Ὑ ; ᾿ Δ ΜὩἹ ΤΙ 

λησθε, γεγράφθω χαὶ ὑμῖν εἰχών, ἀλλὰ μὴ τοιχύτη, μὴ δ᾽ ἐν 
Α 

θηλυτέρῳ τῷ σχήματι, μὴ δὲ ἔξω ποι, ἀλλ᾽ ὑφιστάσθω ἐν τῷ 

νοῦ ἀύλως, ἀσχηματίστως, ὁποῖον αὐτὸ χαθέστηχε τἀγαθόν, 

ἀφ᾽ οὗ χαὶ τἄλλα τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχει" ὃ δ᾽ ἂν πρὸς ἐχεῖνο 

ἀπεικασθείη, τοῦτο γὰρ χαὶ φιλοσοφία βούλεται χαὶ ἡ πολλὴ 

πρὸς αὐτὸ τείνει παιδεία " χαὶ συλλογιζόμενοι γὰρ χαὶ τὴν 

φύσιν διερευνώμενοι καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐξαχριδοῦντες, ἄλλοις τε 

ἐπαναθιθχσμοῖς πρὸς τὸ μετεωρότερον χρώμενοι, πρὸς τοῦτο 
Ἁ τὸ τέλος χαταλήξομεν ἀναθχίνοντες. 
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9. Εἰς τὴν φωνὴν τὴν λέγουσαν, 

Σήμερον τὰ ἅγια χόντουρα. 

Οὐκ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων μόνον φωνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν συνή- 

θων καὶ ταπεινοτέρων ἐμφάσεις ἔστιν ὅτε τῶν θείων δεχόμεθα" 

οὕτω τοιγαροῦν ἀπὸ πτερύγων χαὶ στεφάνης χαὶ ἀναδέσμων 

τὸ εὐχίνητον φύσεών τινῶν καὶ τὸ συνεσπειραμένον εἰς νοῦν 

χαὶ οἷον ἐνδεδεσμημένον ἀνετυπωσάμεθα" τί γοῦν χωλύει χαὶ 

τὴν ἰδιώτιδα τῶν χουντούρων (5160) φωνήν, ἐπὶ τῆς μεγάλης 

ταύτης χαὶ λαμπρᾶς συνήθως ἐπιφημιζομένην πανηγύρεως τῆς 

εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου, συμοολιχῶς 

παραδέξασθαι χαὶ κατ᾽ ἐμφαντικὴν διερμιηνεῦσαι δύναμιν ; 

᾿Αλλὰ πρινὴ τῇ φιλοσόφῳ προσθαλεῖν θεωρίᾳ, αὐτὸ δὴ τὸ 

ἁπλοῦν σημιαινόμενον γνωσώμεθα τοῦ ὀνόματος, καὶ ἐπὶ τίνων 

μὲν ὁ δημώδης λόγος τοῦτο τέταχε, τίνα δὲ εἴληχε τὴν ὑπό- 

στάσιν. ᾿Αρχὴ τοιγαροῦν τῆς συνθέτο;»Ἐ ταύτης προσηγορίας ἡ 

τῶν Ῥωμαίων ἀρχή βουλομένη γὰρ ἀτόμους γνώτεις τῶν ὅλων 

ἔχειν, καὶ πάντα συμπεριλαμθάνειν ὅσχ αἱ καθέκαστα τῶν πό- 
- 

λεὼν ἴσασιν, ἵππων ἐφεῦρεν ἐκ διαδοχῆς ταχυτῆτα, ἵνα μηδὲν 
᾽ « 

ἐσχάτης γῆς ὁριζομένων ἐχπεφευγὸς ἢ τὴν ἐκείνης 

αἴσθησιν: τὴν γοῦν ἅπασαν αὐτῆς ἡγεμονίαν διόδοις τιτὶ χα- 

τῶν ἐπ 

τατεμοῦσα πλατέσι χαὶ στενοτέραις, εἴς τε τὸν ἑῷον φερούσχις 

χαὶ εἰς τὸν ἕσπερον οἰχουμέναις, σταθμούς τινας καὶ ἱπποστά- 

σεις ἐκ διαστήματος ἐν τοῖς οὕτω λεγομένοις χατεσχεύαζςε 

δούμοις, ἕξ ἢ τέσσαρα τῶν ταγυδρομούντων ὑποζυγίων ἐχάστ᾽ ρύμοις, Ἐξ Ἢ ' ΘΟ βΌμ ΠΟΥ (ἀστὴ 
τῶν σταθμῶν ἐπιστήσασχ τοὺς δέ γ8 ἱππῶνας οὐ μαχρὰν 

ἀπ᾽ ἀλλήλων διέστησεν, ἀλλὰ μέτροις τισὶν ὡρισμένοις παρήλ- 

λαξε, τοσοῦτον ἀποτεμοῦσα ὁπόσον θέων ὁ ἕππος οὐχ ἂν ἐλατ- 
, ; , 

τῶσὴ ΤῊΝ δύγαμαιν. 



᾿- ἙΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΛΈΞΙΑΣ. 533 

Ὃ γοῦν ἱππότης ἐχ διαδοχῆς ἐφιππεύων χαὶ ἀεὶ νεωτέροις 

ἐντυγχάνων τοῖς ἵπποις, καὶ μηδαμοῦ τὸ πονοῦν ἔχον χαὶ ἐλατ- 

τούμενον, διὰ πάσης καὶ ὁμοίας ἰσότητος, θᾶττον μὲν ἐς βορρᾶν 

ἀναθήσεται, θᾷττον δὲ ἐς Αἰθίοπας ἵξεται, καὶ τὸ διεστηχὸς 

τοῦ χράτους χαὶ πόρρω χείμενον ταῖς τοιαύταις τῶν ἵππων 

ταχύτησι, συγχείμενον ὥς περ χαὶ ἀδιάθατον πέφυχεν. 

᾿Επεὶ δὲ δημόσιον τὸ τοιοῦτον πρᾶγμά ἐστιν, οὐχ ἐκ τοῦ 

ταμείου, οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ πρυτανείου ἡ συντέλεια χαταθέδληται, 
. 

ἀλλ᾽ οἷόν τις κῆνσος χαὶ τοῦτο τὸ χωρίον τισὶν ἐπιτέθειται, 

Οἱ γοῦν ἐπηχθισμένοι τὸ βάρος πρὸς τοῦτο χαὶ μόνον ἠναγ- 

χάσθησαν, τῶν ἄλλων ἀφειμένοι λειτουργιῶν - περιέπουσι τοι- 
΄--. , 

γαροῦν τοὺς ἵππους οἷς τὸ τέλος ἐπιπεφύρτισται, χαὶ νοσοῦσι 
Α " " 9.» ᾽ , " ’ὔ : Η͂ 

μὲν ἰάσιμα ἐπιτιθέασιν, ἀπειρηκότας δὲ ἀπαλλάττουσι, καὶ τὸν 
- 

ἱππῶνχ οὐχ ἐῶσι κενὸν τοῦ συνήθους μέτρου. 

Ἵνα δὲ ἡ (ἢ τούμοτα δημοσίχ ἵππος γνώριμος τοῖς πολλοῖς 
δ . 

ὦ, μύδρον μὲν οὐχ ἐπιτιθέχσιν ἐγγράμματον τῷ μηρῷ, οὐδὲ 

τὰς μετωπείους ἀνασπῶσι τρίχας, οὐδὲ διασχίζουσι τοὺς μυ- 

χτῆρας ἢ τὰ λεπτὰ τῶν ὥὦτων ἀχρωτηριάζουτιν, ὅπερ σύνη- 
- -Ὁ --- -“» ε “- ᾿ 9 ο ᾽ , 

θες τοῖς πολλοῖς ποιεῖν τῶν ἐθνῶν τὸ δ᾽ ὅσον ἀχρότατον τῆς 

οὐρᾶς ἀποταμόντες, ἀριδηλότατον σημεῖον τοῖς εἰδόσι τὸ πρᾶγμα 
4 , ᾿ Ν] 

δεδώχασιν. ᾿Εντεῦθεν τὰ τετμημένα, κόντουρα ἡ Ελληνιχὴ 

χρῆσις ΜΎΒΗΝ ταῖς συνήθεσι καταχρησαμένη φωναῖς. Καὶ τοι- 

αῦτα μὲν τὰ παρ ἡμῖν κόντουρα, κατ' οὐδὲν τῶν ἄλλων δικχ- 
“ἡ .,. 

φέροντα ἵππων, ἢ ὅσον τῷ σχήματι. 
9γὰ ᾿ ἂν δ ἱὐσνΖ «“ ᾿ ε Ξε. « Ὶ ἕ “ , ᾿ ᾿; Επεὶ δὲ ἀρχή τις χαὶ ἑτέρα ὑπὲρ ἡμᾶς πέφυχε, καὶ οἰχο- 

νομία κρείττων χαὶ ἀρίστη δῤῥκαβάν χαὶ δρόμος οὐκ ἐπίπεδος, 
’ } - ᾿ ε ὮΝ ᾿ 

ρομος, καὶ οἱ Ἰδδωνεν.: ΜῊΝ τὴν ον ῦθεν [0] - [0] 

ιἰοάσωμεν. Δεῆσαν τοίνυν χατὰ χαιοὸν 

μήλμνό χάθοδο:, χαὶ ὡ 
ὭΣ 

Σ] Ὧν ξ. «ἢ .- Ρ » φ .- ο᾽) «ὦ Ν ΩΝ φΦ» μα ἮΝ 
τὴ Ξ -ὦ Ξ:ι 

169. 



οὐ Μ.ΧΑΗΛ ΨΕΛ ΛΘ 

ὁ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀπείρῳ μέτρῳ, μᾶλλον δὲ ἀμέτρῳ καὶ ἀορίστῳ, 

χαθ᾽ ἡμᾶς ἐχρημάτισεν " εἶτ᾽ αὖθις τὴν ἅπασαν οἰκονομίαν πε- 

πληρωχώς, ἐπὶ τὴν ἰδίαν ὥς περ ἐπανῆλθεν ἀρχήν. Ὅρα γοῦν 

τὸ μεταξὺ. ἡμῶν τὸ χἀχείνου διάστημα. ἀλλὰ κατιὼν μὲν πᾶ- 

σαν ἔλαθε φύσιν ὅση ἐγαθσμκής τε χαὶ ὑπερχόσμιος " λέγω δὲ 

χάθοδον, αὐτὴν τὴν πρώτην ἐν τῇ Παρθένῳ ἐνοίχησιν " διὰ 

τα, οὔτΞ πομπῇ περὶ τὴν χάθοδον, οὔτε δορυφορίᾳ ἐχρή- 
δ, 

ταῦ 

ατο" οὐδὲ γὰρ ὑπὸ σάλπιγξιν, οὐδὲ χραυγάζων ἐλήλυθεν, οὐ- 
3, 

δ᾽ ὡς ἡ δρύτος ἡ ᾿Ερμὼν ἡ χαταθαίνουσα ἐπὶ ὄρη Σιών, ἀλλ ὡς 
ι 

ἡ σταγὼν ἡ ἐπὶ τὸν πόχον τοῦ Γεδεών, καὶ πρᾷος ὁ βασιλεὺ 

τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, φημὶ δὴ τῇ Σιὼν προσελήλυθεν. Οὐ- 
ν 

ἐ 

Ξ 7 » .“-" ἘΞ ὸ ὦ , ᾽ ᾿ , 

δαμοῦ τοίνυν ἐνταῦθα ἵππος, οὐδαμοῦ δρόμος, ἀλλὰ πάντα 

εἰρήνης καὶ γαλήνης μεστά. 

Ἐπεὶ δὲ τὸ πᾶν συμπεπλήρωται, καὶ τὰ σωματικὰ τοῦ 

Χριστοῦ, κατὰ τὸν εἰπόντα, πέρας ἔσχε, καὶ ἡ σωμχτικὴ ἐπι- 

δημία ἐσφράγισται, ἔδει δὲ χαὶ τὸν τοῦ χοσμοχράτορος γιχητὴν 

θρίαμοόν τινα καὶ πομπὴν εἰς οὐρανὸν στείλασθαι ἐπὶ τῷ με- 

γάλῳ τούτῳ καὶ ἀοιδίμῳ τροπαίῳ, καὶ μετὰ σώματος ἀνελθεῖν 

τῷ πατρὶ ἀφ οὗ ἀσώματος χατελήλυθεν ἐντεῦθεν τῶν δυνά- 

τῶν αἱ μέν, προτρέχουσιν, αἱ δέ, συνθέουσιν, αἱ δέ, προπορμ.- 

πεύουσιν, αἱ δέ, μέχρι παντὸς τὸν τοῦ μυστηρίου λόγον ἀγνοή- 
-- 

"Ὁ" 

σασαι, τῶν μεμαθηχότων ἐχεῖνο πυνθάνονται. Διὰ ταῦτα ἡ 

συνήθης τῶν πολλῶν ἐπὶ ταῖς φωναῖς χρῆσις, μὴ δυναμένη τὸ 

εἶδος τῆς ἀνόδου καταλαθεῖν, μὴ δ᾽ ὀνομάσαι τὰς φύσεις ἐφ᾽ ὧν 

ὁ δεσπότης ὀχούμενος ἀνελήλυθεν, ἐκ τῶν παρ ἡμῖν συνήθως 

χειμένων ὀνομάτων, ἀναλόγως τὰ ἄρρητα εἴκασε, ἀόντουρα τὰς 

ἀναγωγοὺς δυνάμιεις τοῦ λόγου χατονομάσασα, χαὶ τοσοῦτον 

ρανομήσασα, ὅσον αὐθαδέστερον προσχρήσασθχι τῷ ἀγήμαδα, 

ΑἸ. γε ἀναλογία’ τὴν τῆς γλώττης ὕόριν ἀνήρηκεν" ὃ ὰ 
᾿γ ἵ γ β ἘΨ 

. 

ο᾽ νταῦθα τοῖς ἐπὶ δημοσίας ὁδοῦ διαθέουσι τοὔνομα, τοῦτο ἐκεῖ 

τῷ πρὸς οὐρανὸν ἀγχοχίνοντι. 



ΕΡΜΉΗΝΕΙΑΙ ΠΣ ΚΟΙΝΟΔΕΞΙΑΣ. ᾿ 9990 

Εἰ δέ τις βούλοιτο π ραν τὴν κλῆσιν ἐχλχθεῖν, φιλό- 

σοφὸν εὑρήσει θεώρημχ᾽ τὸ γὰρ μέρος τοῦτο, τοῖς ἔχουσι φημὶ 

δὴ τὴν οὐράν, προσγειότερον τοῦ παντὸς: χαθέστηχε σώματος᾽ 
“- , 

τοῦ γρ ἄλλου μετεωροτέρου τυγχἄνοντος, πλὴν τῶν ποδῶν, 

᾿ τοῦτο οὐχ ἀγχοῦ μόνον τῆς γῆς, ἀλλὰ χαὶ ταύτης ἐφάπτεται" 

ἐπεὶ δὲ ἡ ἀγγελιχὴ δύνα!λις ξύ! τοσοῦ ὑπερῆ ῆ: ἐ γγελιχὴ δύναμις ξύμπασα τοσοῦτον ὑπερῆρται τῆς 
ἕω ἴν }ΞῈ “ ΟΡ -“- “ Α 4 ᾿- ὧδ Ἂς 

γῆς, ὅσον προσψαύειν τῷ οὐρανῷ, χαὶ τῶν μὲν γαμερπῶν χαὶ 

ὑλιχῶν ἀποθέοηχε, τοῖς δὲ ὑψηλοτέροις χαὶ θείοις προσνένευ- 

χεν, οὐχ ἐχτὸς λόγου τὴν τῶν χοντούρων ἕξει προσηγορίαν" 

ἴουρος γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ δύναμις ὅχη τῇ φύδει προσνενε ξίουρος γὰρ ὡς: ἀληθῶς ἡ ὀὐυναμις ὅλη τῇ φύσει προσνενευ- 

Ω «. τὶ δὲ φῷ «ν ῷ 0) 
“ -“ ’ 4 , ᾿ ᾿ ὥω ; ἮἊ χυῖα τῷ χρείττονι, χατὰ λόγον δὲ χαὶ τῇ ἀνόδῳ τὰ 

τοιμάζεται" μετὰ σώμχτος γὰρ ὁ λόγος ἄνεισι, θειοτέοο ᾿ ἔ μετα ". γαΐ ἵ ΟΥ̓ ς- ἄνξισι, ὕξιοτει [ω ὮΝ ().-ἅ - ν 

οὐ μέντοι τὴν φύσιν ἐχο:θηχότος" ὥς περ γὰρ περιγραφῇ 
’ὔ " ΄ » ᾿ ᾿ 

διαστήματος τὸ πρόσλημμα οὐχ ἀπήλλαχται, οὕτως οὐδὲ βάρους 
Α “- "Ὁ 

ἢ πηλικότητος. Διὰ ταῦτα τὴν τοῦ μειούρου πέρα οὐ πά 
Ν , ἂς 

τι βδελλυττόμεθα, δεῖται γὰρ ὡς ἀληθῶς τῶν φύσεων τὰ βα- 

ρύτερχ ὀχούσης δυνάμεως" λέγω δὲ τοῦτο, οὐχ ἐπεδὴ τῷ τοῦ 

Κυρίου σώματι ἐπέδει τινὸς ἀνχφέροντος, ὅλον γὰρ θεῖο 
ἴ Ἱ ἘΠΕ Ἂ ᾿ 

Α ᾿ Α » , ὰ « , ὦ ’ ὍΣ ς. , ( 

χαὶ θεὸς ἄντικρυς, χαὶ τὸ σύμπαν μία ὑπόστασις συνῇ Ὁ « 3 
“πὰ 

ἀνα". 

᾿ »γΦῳ τὶν τὰ με , ΝΣ ς ες Δ ᾿- ἀλλ ἵν ἡμεῖς γνοίημεν ὅτι μετὰ σχρχὸς ὁ τὴν φύσιν ἡμῶν 

προσλαθόμενος ἀνελήάλυθς. 

Πάλαι μὲν οὖν οἱ παῖδες τοῦ ᾿Ἰσρχὴλ ὑποστρωννῦντες τὰ 
ε , τ “-“, . ΠΞ κῶν Ψ' Α ὦ :}) 4λ ῃς ἱμάτια, ὅτε πρῶτον καὶ μόνως ἔφιππος τῇ Σιὼν προσελήλυθε, 

κ ; “ὖ τ᾿ ρ “ ε ᾽ "“ α(ὦ δ. Ὁ κ 

τὸν χαλὸν ἐχεῖνον παιᾶνα προσῇδον, ὡς ἀννὰ τῷ τοῦ Ἰσραὴλ 

χράζοντες βασιλεῖ, νῦν δὲ ἡ εὐσεφὴς ἐφ᾽ ἡμῶν ἐκ πρώτης γε- 

νέσεως νεολαίχ υεγαλεπηοόλως ὑπὸ ψελλιζούσῃ γλώττῃ τὴν 

τοῦ Κυρίου ἀνάληψιν ἐννοεῖ, 

Σήμερον (γάρ φησι) τὰ ἅγια χόντουρα, 

χχαὶ αὔριον ἣἥ ̓ Ανάληψις. : 

ἀρχικὸν ὄντως τὸ πρόγραμμα" ὥς περ γὰρ ὡχσιλέω; πομπὴν 

τινα διχθεῖνχι μέλλοντος, κήρυχές τινες καὶ προγράμματα πρὸ 



φ. 169". 

οὐῦ ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ͂ 

μιᾶς ἔστιν ὅτε τὴν ποόοδον χαταγγέλλουσιν, οὕτω δὴ καὶ τὰ 
,ὔ 

παρ ἡμῖν θειότατα νήπια αὐτομάτως τῆς θείας ὑποπλησθέντα 

, 

σοφίας, ὑπὸ φοινιχοῖς ὥς περ τοῖς λυκονονς τὴν ἐσαύριον ἄνο- 

ου χαταγγέλλουσιν, ὅπως ἂν αἱ δυνά ἑτοιμα- 
Ν “- σ 

δον τοῦ Κυρί 

σθϑῶσιν, ἡ ἀγγελιχὴ τάξις εὐτρεπισθῦ, ἡ ἀογχγγελική, πᾶν ΥΥ Ψ“ἥ“- ΝΜ 5 ρὲτ ΤΙ βχ ΤΊ «ἢ, ζ 

χὰ « «-ρὠ͵ ᾿ ,ὔ ᾽ 3, ε » 

ὅσον ὑψηλότερον χαὶ μετέωρον, ἵν αὔριον ὁ βασιλεὺς ἐποχηθεὶς 

τῇ ἑτοιμασία τὴν ἐναέριον ταύτην διάθηται πομπήν. 

Διὰ ταῦτα οἵ ἧς πλείους ἡμῶν καὶ εὐσεθδέστεροι, μὴ δὲ τὸ 

φαινόμενον ἀτιμάζοντες, καὶ τὸν ἀέρα εὐωδιάζομεν, καὶ ἀρω- 

μάτων πληροῦμεν πᾶν ὅσον ὕπαιθοον, συνεισφορά τις ὥς περ τῇ 

δορυφορίᾳ γινόμενοι, χαὶ προῦύπαντῶντες τῷ λόγῳ εἰς οὐρανοὺς 
. , ο “ ποι ᾿ΝἮἯἕἙἉρ, ᾽ 

ἀναθαίνοντι" τὸ γὰρ ἅπαξ γεγονὸς ταῖς περιόδοις καὶ ἀποχα- 

ταστάσεσι τῶν ἐγκαινίων ὡς: ἀεὶ γιγνόμιενον ἔχομιεν. 

ἄν ἀδρὸς στό ἴδε, χαὶ τό, ἐξέστηχεν. 

Ὁ δημώδης λόγος καὶ φλύαρος, καὶ τοῖς γε λεγομένοις ἕτοι- 

μολόγοις ἀνδράσιν ἀστεϊζόμενος, ἐπὶ τὸν κυρτὸν ἀναφέρει τόνδε 

τὸν λόγον, ἀλλ ἥ γε φιλοσοφία χαὶ ἐξ ἀκάνθης ῥόδα πειρᾶται 

κω καὶ ἀπὸ πέτρας ἀρύειν ὕδατα τί ποτ᾽ οὖν χἀντεῦθεν 

ἐχέρδησεν ; Ἐπὶ τὴν ἀσώματον οὐσίαν ἀνᾶγει τὸν θεωρόν, χαὶ 

οὐ παντάπασι τοῦτον ἐᾷ ἐγκαλινδεῖσθαι. τοῖς σώμασιν. 
᾽ ᾿ ᾿ -»μ " Α , ᾽ “ δ δ ,ὔ ᾽ Π 

Ἐπειδὴ γὰρ τῶν ὄντων, τὰ μέν εἰσι σώματα, τὰ δέ, ἀσώ- 

ματα, χαὶ τῶν ἀσωμάτων τὰ μέν, περὶ τὸ σῶμα ὑφίσταται, 
ε ς " Α 

ὡς αἱ μάν νειαι καὶ τὰ σχήματα, τὰ δέ, ἐ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἕστηχεν. 

ὡς αἱ λογιχ αἱ φύσεις, χαὶ λογιχαὶ νοεραί, χαὶ τῶν σωμάτων παντά- 
Ὁ 7 Ἃ ι ε , 

πασιν ἐξεστήχασιν, ἴδε, φησὶν ὁ λόγος, καὶ τὸ ἐξεστηκός, 

ὅπερ ἐστί, θεώρησον τὸ εἰλικρινὲς καὶ ἀσώματον, καὶ πάντη 

τῶν σωμάτων ἀπόλυτον, χαὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο ἐξεστηχός. 



ΕΡΜΉΝΕΙΑΙ ΕἸΣ ΚΟΙΝΟΛΕΞΙΑΣ. 5917 

Εἰ δὲ βούλει, καὶ ὑψηλότερον τὸν λόγον θεώρησον᾽ τάχα 
προτροπή τίς ἐστι τοῦτο εἰς τὴν τοῦ θεοῦ χατανόησιν" οὗτος 

γὰρ τῶν ὄντων πάντη ἐξέστηχεν, οὐ ΜΡ ὑπὲρ τὸ σῶμα χαὶ 

ἀσώματος ὦν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὲρ πᾶσαν σχέσιν χαὶ πρὸς τὰ ἐφεξῆς 

νεῦσιν αἱ γὰρ λεγόμεναι θεωρίαι χαὶ ὁμιλία! χαὶ συγκατα- 

βάσεις, ἄνευ τῆς τοῦ μυστηρίου κενώσεως, οὐκ ἐχείνου εἰσὲ 
« -“ ν 

πρὸς ἡμᾶς χαταθαίνοντος, ἀλλ ἡμῶν Ἰρῦκ αὐτὸν ἀνιόντων᾽ 

ἐχεῖνος γὰρ καὶ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ἐξέστηκεν, ἀσυγκρί- 

τῶς πάντων ὑπεραναδάς" ὁ γοῦν ὁρῶν ἐν συμθόλοις, οὐχ ἐξε- 

στηχότα ὁρᾷ. 

᾿Ερρίφθησαν ΟἿ ἡμῖν αἵτε νεφέλαι χαὶ οἱ ἤλεκχτροι, αἵτε 

ἱππασίχι καὶ τὰ ὀχήματα, ἵν᾽ ἴδοιμεν τὸ ἐξεστηχός, ἀθέχτον 

μὲν οὐχ αἰσθήσεσι μόνον, χλλὰ χαὶ ταῖς ἀδοανεστέραις νοή- 

σεσι, μόνῳ δὲ χαταληπτὸν τῷ αὐγοειδεῖ τῆς ψυχῆς ὄμματι, 
- ᾿ ᾿᾽ ε -οΣ“5- ΄-« Ὁ» ᾿ 

περ ἐστὶν ὁ θεωρὸς νοῦς τοῦ ἐξεστηχότος. 

Ὁ. Ἑὶς χοινολεξίαν, τό, ὅτι ἔφθασεν. 

ῳ .“ "᾿ ᾿ ζφ4 ΈΈΨ, 

ἜΕφθασέ τις εἰπών, ὅτι ἔφθασεν, ἢ ὡς γράψας, ἢ ὡς εἰπών, 

εἶτα δὴ παρὰ τοῖς πολλοῖ: διχ οὐδ διωι πρέδοθν δ γὰρ ἔγιο!: 

τῶν περὲ λόγους ὡς ἰδιωτιχῆς τῆς συνθέσεως χαὶ διημχρτημένης 

χατά τε τὸν νοῦν χαὶ τὴν λέξιν ὁμοῦ. ᾿Εγὼ δὲ πολλάχις τὴν 

τοῦ ῥήματος χατανοῶν δύναμιν, θαυμάζω τῶν χαταγελᾷν ἡρη- 

ὑμένων τοῦ εἰρηχότος. 

Ὅτι μὲν γὰρ οὐ παρὰ τὴν Ἑλληνιχὴν χρῆσιν ἡ προφορὰ 
ἱ 

9 . ,ὔ ᾿ ’ Ἀ »Ἄ , »».ο ὃ 

ἐσχημάτισται, αὐτόθεν ὁ λόγος τὸν ἔλεγχον δίδωσι, τῆς στιγ- 
εἰ ᾿) ι ι " 

μῆς ἀπολαμοανούσης τὸ ἄρθρον καὶ διχιρούσης τὸν σύνδεσμον, 
ι 

ὃ χαὶ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀτ τιχωτέραις τῶν συντάξεων εὕρηται" 

τὸ δέ γε ῥῆμα χαὶ τοῖς ἀρχαίοις διεσπούδχσται τῶν ῥητόρων 



98 ΔΜΙΧΆΑΗΛ ΨΚΆΑΛΟΥ 

φθάνουσί τε πολλάκις ἐκ τῆς ὅλης προνηβεναθᾳ συνθήχης, ὃ 

ὑποτιθέντες, ἢ παρχπλέχοντες " ὅπου δ᾽ ἂν ὁ λόγος ἐμπέσοι, τὴν 

ὅλην ἑρμηνείαν ἐκόσμησε, υάλιστα δὲ ἐν ταῖς περιόδοις ἰσχύει, 

στρογγύλον τέ ἐστιν ὡς οὐκ ἄλλο, καὶ συγχλείει τὰ διαχεχυ- 

μένα νοήματα. εἰ δὲ τραχείᾳ τῇ γλώττῃ ἐχφέρεται, καὶ ἡ τῶν 

στοιχείων χρᾶσις οὐκ ἐμμούσως αὐτῷ καταμέμιχται, χατηγο- 

ρεῖν οὐχ ἐχρῆν" οὐ γὰρ ἁπλὴ τις ἡ συνθήχη τῶν λέξεων, οὐδὲ 

μονοειδὲς τὸ καλόν, ἀλλὰ τὸ μέν, ἐκ τῆς τῶν ὀνομάτων συνέ- 

στηχὲν ἐμμελείας τε καὶ λειότητος, τὸ δέ, ἀπὸ τῶν δυσηχε- 

στάτων στοιχείων καὶ ὅσα μὴ εὔσχημον ἔχῃ τὴν προφορᾶν, ἡ 

δὲ μέση ἁρμονία ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων συμμέμικται. 

Ζηλωταὶ δὲ ἑχάστου τῶν χαρακτήρων ἄλλοι ἄλλου γεγόνασι, 

ποιηταί τε καὶ λογογράφοι, καὶ τῶν ποιητῶν ὅσον ἐποποιόν τε 

χαὶ τραγικόν, κωμιχκόν τε καὶ σατυρικὸν χαὶ Αἰσώπειον. Αὐτίκα 

Αἰσχύλος μὲν τραχύνει τὴν ἀκοὴν οὐκ εὐήχοις ὀνόμασιν, ἀλλὰ 
ΕΣ 

τραχέσι χαὶ δυσφώνοις εἰς ὄγχον ἐξαίρων τὴν ποίησιν" μικρόν 

τι τούτου ἀποδεῖ Σοφοχλῆς, λειότερον δὲ τὸν λόγον μεταχει- 

ρίζεται ὁ Φλιάσιος Εὐριπ πίδης. Τῶν δὲ χωμιχῶν, ᾿Αριστοφάνης 

μὲν βάναυσός ἐστι τὰ πολλά, χαὶ θηλυμανής, παίζων ἐν τοῖς 

ὁμοίοις σγήμασιν, ἀντιθότοις χαὶ παρίσοις χαὶ τοιούτοις δή τισ ὁμοίοις σχήμασιν, ἀντιθέότοις χαὶ παρίσοις καὶ τοιούτοις δή τισι 

βωμολόχοις παίγμασιν ἢ σπουδάσμασι τὴν χωμιχὴν χαθυορίζων 

σηρα ον τὰ ὁὲ γε. Με γάν ϑϑρηίθὴ τούτων μὲν καταπεφρόνηχε, μ8- 

γαλοπρεπῆ δέ εἰσι χαὶ ὃ διερρυηχότα τοῖς ἁπαλοῖς ῥήμασι" τοι- 
ὧδ Ὧ , 

αὐτὴ καὶ ἡ τοῦ Πινδάρου μοῦσα χαθέστηχεν" εἰ γὰρ καὶ πρὸς 

αὐλὸν ἡρμόσατο τὰ ποιήματα, ἀλλ οὐ μουσουργεῖ αὐτῷ τὰ 

ὀὠνόματα ἡ πάμφωνος ἁρμονία, ἀλλ ἡ σύντονος χράσις χαὶ. τὸ 
! 

ποιητιχὺν χαὶ ἐπηρμένον τῆς λέξεως. ᾿Εξῃρήσθω τοῦ λόγου ὁ 
’ Ἂν ᾿ Α ὦ 

ποιητής οὗτος γὰρ τὴν διὰ πασῶν Δομοσάμενος, κατάλληλος Υ ᾿ ᾿ Ξ ϑ 
)-. τοῖς ὑποχειμένοις. ἐστί. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ. ἀχαίρως τῷ λόγῳ συμπαρηνέχθησαν " 
᾿ 

ἡμῖν δὲ τοῦτο διωμολογ ἡμένον, τις ναν» ἡ διάφορος τῶν στοι- 
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- χείων ποιότης, οὕτως ἢ ἐχείνως συναρμοσθεῖσχ, τρχχεῖαν ἢ 

ἐμμελῆ τῶν ὀνομάτων τὴν συνθήκην ποιεῖ᾽ εἰ μὲν οὖν παρὰ 

μέρος χαὶ ἀνωμάλως τὰ φωνήεντα τοῖς συμφώνοις συνθέσει τις 

χαὶ τῶν συμφώνων ὅσα μελιχρὰ χαὶ ἡδυμελῇ, λειότητά τινα 
υηχανήσεται τοῖς ὀνόμασιν, εἰ δὲ διπλάσιχ τὰ σύμφωνα ποιή- 

σεται τοῖς φωνήεσι, χαὶ τούτων ὅσα δύσηχά τε χα αἱ δύσφρχστα, 
ν 

» Α 

ὀγχωδεστέραν χαὶ ὑψηλοτέραν ἀποδώσε. τὶ προφοράν, ὁποῖόν 

ἐστι χαὶ τουτὶ τὸ ῥῆμα, περὶ οὗ τῷ λόγῳ λιαλαμούνημεν 

Τὰ μὲν οὖν σωματικὰ τοῦ λόγου, οὕτως εὐμήχη τε χαὶ χαλά 
: ᾽ 3 ᾽ 

Α ᾽ » “- [4 - ν᾿ ᾽ . ᾽ ᾿ 

καὶ τὸ εἶδος αὐτῷ ὥς περ ὑπ᾽ αἰθομένῳ πυρὶ γεραρόν, ὁποίχ δὲ 
Ὦ Ὧν ἠδ “ “ δ, ΓΝ »Α εν ᾿ 
χαι ἢ χινοῦσχ τοῦτο ὀύυναμις, ἴδωμεν. Δ Διπλοῦν δὲ ταύτης τὸ 

πρύσωπον, τὸ μέν, χατὰ πράσωπον, τὸ δέ, ἵν οὕτως εἴπω χατὰ 
" ; ᾿ - Ε ͵ “ ἊΝ ᾿ 

περίληψιν, ἢ χατὰ τὴν εἰς τὸ τέλος ἀναφοράν" τοῦτο δὲ οὐδῷ 

ἄλλο, ἢ νοῦ φύσις τελεωτέρου, τὸ μέν τι προλαμοά 
δέ Ρ , »κι οὔ Α Ζ ΕΣ ἀξ ᾽ " 

ἐτι χαταλαμοάνοντος. Εφθυσέ τις εἰπών, ὅπερ ἐστὶ τὸ προεί- 

ληφξ, χαὶ ὃ ἔφθασεν εἶπεν, ὅπερ ἐστὶ τὸ χατείληεν. 
" εἰ “ο΄ ᾿ ᾿ 

μὲν οὖν τῶν πολλῶν νοῦς δυεῖν θάτερον ἁμαρτάνε', ἢ 

τοῦ σκοποῦ βάλλων αἰδεουῶι ἢ προεχπίπτων ὥς περ ἐν τοῖς 
γι νῇ ον ᾿ ει ἘΝ ἱ2 ᾿ ἊΝ ΝΣ τὰ 

τοξεύμασιν, ὃ δέ γ8 τῶν σοφῶν χαὶ ἐξηρημένος, ἀμφοτέρας πα- 

ο'δὼν τὰς ἀχρότητας, οὗπερ ἐφίχετο, τοῦτο προσήχατο᾽ πολ- 
- .Ὁ» 

λάκις δὲ προχαθηράμενος χαὶ οἷον μαντιχώτατος γεγονώς, προεῖδέ 
κ ᾽ ἣν - “(ὦ τε τὸ ἐσόμενον, καὶ ἔφθασε τοῦτο προειρηχώς διχφέρομεν γὰρ 

᾿ 

οὐχ ἧττον τοῖς μεγέθεσι τῶν νοῶν, ἢ τοῖς σώμασι, καὶ ὁ μέν 

τις ἡμῶν πηχυχῖός ἐστι τὸν νοῦν, ἢ παλαιστιχῖος, ὁ δέ, ὑπερ- 

κύπτε: τῶν οὐρανῶν καὶ ὃς μὲν ἐχ διχ «μέτρου τοῖς ἀστράσιν 

ἕστηχεν, ὃς δέ, βραχύ τι τοῦ ἀέρος ὑπερεπήδησεν" ὅσοις μὲν 

ΟΝ 1 πρὸς τὸ μέτρον τῆς νοερᾶς ἡλιχίας ἡ γνώμη παραϊμεμέ- 

τρῆται, οὗτοι ὃ ἔφθασαν εἰρηκότες, μετὰ τῆς τῶν ἐπαινουμένων 

μερίδος ἑστάχχσιν, οἱ δέ γ:: παρὰ τὴν φύσιν ὑπ τεραιρόμενοι, πρὸς 

τὸν ἘΣΤΟ χαμόθεν διαχυρίττονται, καὶ εἰπόντες ὃ μὴ ἔφθα- 

σαν, αὐτοί τε τοῦ δέοντος ἡμαρτήχασι καὶ τοὺς παραδεξαμένους 

φ. [τὸ. 
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τὸν λόγον σφίσιν αὐτοῖς διεφθάρχασιν. Οὕτω χαὶ Πχῦλος, τὸ 

μέρος τῆς τοῦ θεοῦ γνώσεως φθάσας, ὃ ἔφθασεν εἰρήκει, καὶ τὴν 

τῶν πολλῶν ἐπιθυμίαν συνέστειλε, χαὶ διά γε τοὺς ἐκείνου 

λόγους ἔσοπτρά τε καὶ αἰνίγματα τῶν ἀδήλων τὰ δηλούμενα 
5» Ἁ, 

πέφυχε- χαὶ ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος ἀναπεπτωχὼς ᾿Ιωάννης, ἡμεῖς, 
, Ὡνὸς , ᾿ " », ἐπ ἡγούυν δὰ ε Ξ 

οησί, τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω οἴδαμεν ὃ ἐσόμεθα. ἱΟρᾷς 

ὅπως χαὶ τοῦτο, νοῦ ἐστι φθάσχντος τὸ υἡἢ κατειληφέναι τὸ 

εἶδος τῆς τῶν ἐσομένων ἐχθάσεως; 

Οἱ μὲν οὖν ἡμέτεροι θεολόγο: ὃ ἔφθασάν τε εἰρήκασι, καὶ 
’ 

σύμφωνον τοῖς πράγμασι τὴν ἀλήθειαν ἐχδεδώχασιν οἱ δέ γε 

τῶν Ἑλλήνων σοφοί, τὸ μέτρον ὑπερθάντες τῆς οἰκείας δυνά- 

μεως, ὧν τὴν γνῶσιν οὐ χατειλήφχσι, ταῦτα τῇ γλώττῃ κενο- 

δροινἦσ αντες ἀποδειχτιχῶς ὡς φήθησαν ἐπιστώσαντο᾽ εἴρηχέ τις 

ἐχείνων ἄτομα χαὶ χενὰ προὐφεστηκέναι τῶν ὅλων, ἕτερος δὲ 

ἰδέας τινὰς ἀσωμάτους τῆς συμπάσης δημιουργίας προὐπεστή- 

σατο, χαὶ ἄλλος ἄποιον τὴν ὕλην χαὶ γυμνὴν τοῦ εἴδους 
7, 

εἰσενεγχών, πολλῶν ἀποριῶν τὴν φιλοσοφίαν ἐμπεέπληχε" χαὶ 
“Ὁ ἃ 

ἵνα τάλλα ἐάσω, περὶ τῶν ἐχλελοιπότων χρηστηρίων, οἱ μέν, 
Α 

φθορὰς τῶν πνευμάτων. τῆς ἐκλείψεως ἠτιάσαντο, οἱ δέ, τὸν 

χχταοεσηχότα δι ἡμᾶς λόγον καὶ αὖθις ἀνχοεθηχότα, καὶ διὰ 

τῆς γαθόδου τε χαὶ ἀνόδου τὸ τῶν δαιμόνων πλῆθος ἐξαφανί- 

σαντα. Ῥίνες οὖν εἰρήκασιν ἅπερ ἐφθάκασιν; οὐχ οἱ τὴν δευ- 

τέραν αἰτίαν ἐχδεδωχότες, δι ἣν τὸ ὑξσότοιχον ἀνήρηται, συνῆ- 

πται δὲ τὰ ἐν γῇ τοῖς οὐρανοῖς; πάλαι μὲν γὰρ παλαμναῖοι 
" ᾿Ὶ -Ἢ ς -- , » 7 

καὶ ἀλάστορες δαίμονες, διὰ τῆς ἑχυτῶν μέσόπάσροι τὰς ἀχρό- 

τῆτας ἀπετέλουν" ἐπεὶ δὲ χατεληλύθει Χριστός, ἀφῃρέθη τὸ 

ιατείχισμο χαὶ συνεληλύθει τὰ διεστῶτα. Ὁρᾷς τὴν τοῦ ῥή- 

τορος δύναμιν, ὅση; σὺ δέ, ὡς ἔρημον τοῦ προεστῶτος, προε- 

πηλάχιζες τάχα τὸ ὄνομα, χαὶ εἰ μή που φθάσαντες νεχνιχῶς 
“᾿ 4 "9 “ « - νενικήχαμεν, τάχα ἄν χαὶ ἐξωστράκισας τῆς Ελληνικῆῇῆς ἀπε- 

λαύνων συντόξεως 
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, Ν, ΄ ἕ “« “- 

Πεποίηχε δέσοι τὴν διαθολήν, ὡς οἶμαι, ἡ τῶν πολλῶν 

υνρῆρρ συνήθως αὐτὸ χαὶ ἀπορισχξης τοῖς τολμῶσι μᾶλλον 

ἀχριθοῦσ! τὰ λεγόμενα περιφέρουσα " ἔστι δὲ τούτου λόγος, 

ῶο τι τοῖς πάλαι ἀνθρώποις, οὐ μελετᾷν μόνον ᾿Αττιχῶς τὸ 

ῷ “ἱ οὐδασμια ἦν, ἀλλὰ χαὶ τὸ λεχτιχὸν ἐν ταῖς προφοραῖς ε' 

λα διεσπουδάζετο: ἡ δὲ τῶν γενῶν διαδοχή, τὰ μὲν σώζει 

τῶν πάλαι προφερομένων, τὰ δέ, μετὰ τῶν ἄλλων χαλῶν ἀπο- 

λώλεχε, τὰ δέ γξ σωζόμενα τοῖς νοθογενέσι παρασυμπ)ΐέχοντε:, 

λανθάνουσιν ἑαυτούς τε χαὶ τοὺς ἀκηχούτας τοῖς πολυτιμήτοις 

τῶν λίθων χαὶ τὸ ἄνθος ἐκ τοῦ βάθους ὑπαστράπτουσι, τὰ 

εὔωνα ταῦτα καὶ ἐπίκτητον τὴν βχφὴν ἔχοντα λιθίδιχ παοε- 

γείροντες᾽" ἀλλὰ σὐ γξε τὸν ἐν λόγοις χουσὸν ἀπὸ τῆς γῆς με- 

ταλλεύων, τὸ μὲν ὅσον γεῶδες καὶ ἄχρηστον πρὸς ἀνάληψιν 

ἐρριμμένον, ἔχ, τὸ δ᾽ ὅσον χαθαρόν τε χαὶ ὑπαστράπτον, καὶ 
» 4 ε Ξ 

τοῦτο ὅπερ ἐστὶ δινή; 'χτιὶ χρυσοῦ ὅμοιον, εἰ χαὶ τῇ ἰλύϊ συμ- 
, 

π πεφύι οῆται, ἀναλαμοανόμιενος τοῖς ᾿Αττιχοῖς περίπλεχε ὁρμαθοῖς. 

“ Γ᾽ -» ἔϑο ᾿ ͵ ΄ 
6. Ἕτεραι ἐξηγήσεις χαὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀστείων λόγων 

Ν ΡΞ 7 5 , 

χαὶ δημωδῶν, χαὶ μετάφρασις τούτων ἐχ τοῦ ἀστείου 

εἰς τὸ βέλτιον χαὶ ὑψηλότερον. 

Α΄, Εἰς τό, Κάθου βλέπε τὴν αὐλὴν 
᾿ - κ ’ 

χαὶ μὴ τὴν θάλασσαν. 

΄ “ὖ “Ἀ᾿᾿ " ᾿ φ 

Καὶ τοῦτο δημῶδες, κάθου βλέπε τὴν αὐλήν, ἀλλὰ 
Ε] ν 4 ν ΄ ΄“- ΝδὋΦ᾽, 

υὴ τὴν θάλασσαν, ἀλλ ὁμοίως φιλόσοφον, μα: ὡς τοῦ δή- 

μου φιλοσοφοῦντος, ἀλλ ὡς τοῦ πρώτως εἰρηχό ὅτος ὑψηλότερόν 
ν᾿ 

τι ἴσως ἐνθυμηθέντος ἐπειδὴ γὰρ θαλάσσῃ ὁ βίος ἀπείκασται, 
᾿ 

᾿ ; ᾿ 

ἅτε ταραχώδης, διαχυμαίνων τὰ πράγματα, εἰς τὴν πατρῴαν 
ε « ᾿ " 4 “ ᾿ - ἊΝ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ Ν 

ἡμᾶς αὐλὴν ἀπὸ τοῦ ἐνταῦθχ χλύδωνος ἀναπέμπει ὁ λόγος 
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αὐλὴ δὲ τοῦ νοερῶς ἡμᾶ; γεννήσαντος, εἰ μὲν βούλει, τὸ ἀρ- 

χαῖον ἔδαφος, ὁ παράδεισος, εἰ δ᾽ οὖν, ἡ περὶ τὰ θειότερχ τῶν 

ὄντων εἰσαγωγή. Καὶ ἄλλως δὲ κὸν λόγον ἀμομοτν . ἐπειδὴ 

γὰρ οἶχός ἐστι θεοῦ ὁ θεωρητικὸς νοῦς, αὐλὴ ἂν εἴη πρὸς τὴν 

θεωρίχν εἰκότως ἡ πραχτικὴ ἀρετή, ἣν μετιόντες, τοῖς ἀπ ῷ΄’ 

τῶν ΕΟΤῸΣ πνευμάτων περιηχούμεθχ κύμασι" φησὶν οὖν ὁ λό- 

γος μοὺς πὼν χατὰ τὸ λεληθός͵ "ἢ πρὸς τὴν θάλασσαν ἐνχ- 

τενίζειν, μὴ δὲ οἷον ἐκεῖθεν περὶ τὸν πνευματιχὸν ταράττεσθαι 
᾿ ᾿ ἜΝ ᾽ ’ ι , 

πλοῦν, ἀλλὰ περὶ τὴν αὐλὴν ἐστράφθαι καὶ ταὐτὴν πέερισχο- 

εἴ πως ἐντεῦθεν εἰς τὸν πατρῷον εἰσελευσόμεθα οἶκον. 

Β΄ Ὁ γύρος δένδρα μαραίνει. 

Τὸ δέ, ὁ γύρος δένδρ ρα Ὡαρὰϊνεί, τὸ ἀκ ιοὲς ἐκ τῆς ἴω ΚΗ͂Ρ α ἰ ῦ 
ἡλιαχῆῇς ἔγει περιφορᾶς τὴν ΤΣ γειμερινὴν ὥραν εἰς νότον 
ἢ ἕν ἐς β ϊ ἐν, δῷ ὶ β ὶ 

ἐχ τοῦ βορείου ἀπελαυνόμενο: κλίματος, καὶ οἷον γύρον ποιού- 

μένος τὴν περιτροπήν, τὸ τεθηλὸς ἀφαιρεῖται τῶν δένδρων καὶ 
΄Ὺὦ 5» {4 ,ὔ Ν 2 ΟΝ 

ὥς πέρ τινα μαρχσμὸν αὐτοῖς ἐμποιεῖ. 

; ᾽ ᾽ 

Γ. Εἰς τό, τὸν μωρὸν ταγὺ ἀποθνήσκειν. 

Τὸ δέ, τὸν μωρὸν ταχύτερον ἀποθνήσχειν τῶν ἄλλων, οὐ 

γέλως ἐστίν, οὐ δὲ παίγνιον, ἀλλ᾽ ἀχριοὴς λόγος καὶ τῷ ὄντι 

φιλόσοφος" ὁ γὰρ τὴν φλυχρίαν καὶ περιττὴν σοφίαν ἀφείς, καὶ 
; 7) » 5 ἈΝ ἣν εὐ, ΒΥΡΕΡ τ ΣΕ , δὴ τόδε 

τὴν μωρίαν ἠγαπηχὼς τοῦ θείου χηρύ ματος, μωράνας τὸ σῶμα 

τῆς ταπεινώσεως, τὸν ἑχούσιον ἐπισπᾶται χαὶ προσιρετιχὸν 

θάνατον, χαὶ τῷ χαθ᾽ ἑαυτὸν ὑποδείγματι πόρον, οἷχ μωρός, 

τοῖς ἄλλοις ἀνοίγει τοῖς ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα πρὸς τὰ θειότερχ 
Ψ 

διχθάσεως. 
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. Τίς ὁ λίθος ὃν ἔρριψεν ὁ μωρός καὶ ἑκατὸν 
’ὔ » 

ὁ 

φρόνιμοι οὐχ ἴσχυσαν ἀνελεῖν; 

« , “ Μ ΄ ΄ ᾿ " ᾿ ᾽ 

Ο λίθος ὃν ἔρριψεν ὁ μωρὸς, ἕχατὸν δὲ φρήνιμο: οὐκ ἴσγυ- 
Ψ - ϑ 9 » ν».Ρ ς Ν 

σὰν ἀνελεῖν, ὃ ἀχρογωνιαῖος ἐστι Κύριος, ὃ συνδήσας τὰ ὃι:- 

ν 
“-“ Α 

στῶτα, χαὶ τὰ διεσχορπισμέ ε 

α συναγχγών᾽ ῥιπτεῖ δὲ τοῦτον 

οὐκ ἀπωθούμενος, ἀλλ εἰς μέσον τιθείς, ζ᾽ ἔχοιμεν ἐπ᾽ αὐτοῦ 

βεθηχέναι, ὁ τὴν μωρίαν τοῦ εὐχγγελιχοῦ ἐμπεπιστευμένος 

χηρύγματος, ὁ τὴν ἀνθρωπίνην ὑπεραναθὰς οόνησιν, χαὶ ὑπὸ τοῦ 

θείου πνεύματος γενόμενος καταχώχιμος, χαὶ ὡς ἀληθῶς ἔνθους 

καὶ θεοφόρητος " οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι τοῦτον ἀνελεῖν ἑχατὸν 

φρόνιμοι, οἱ σοφοὶ τοῦ χόσμου εἰσὶ χαὶ περὶ τὴν ὄντως σοφίαν 

ἀσύνετοι, περὲὸ ὧν αὐτὸς ὁ λόγος φησίν - ἐξομολογοῦμαί σοι, 
, “ 

πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 
" ᾿ “ ᾿ “-- " ᾿ Α κ᾿ 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ᾿Εχατὸν 
.- ᾿ » ᾽ , . “-“ δέ εἰσιν οὗτοι διά τε τὸν τῶν αἰσθάσεων μερισμόν, καὶ τὴν τῶν 

ψυχιχῶν δυνάμεων διχίοςσιν" ἐν ἑχατέρῳ γὰρ Ξι πενταδιχὸς γυχ ἔν- β---Ξ ΨΣΌΨΩΝ ρῷ γὰρ μέρει πὲντ 3 
ε . ᾿ 4 Γ « ΓΔ 

εὑρίσχεται ἀριθμός, καὶ ἡ δεχὰς αὕτη χατὰ τὴν δεχάδια πολ- 
΄ ἮΝ - ε ᾽ “ὐ ᾿ , 

λαπλασιχζομένη, τὴν ἑχατοντάδα ποιεῖ᾽ ἵνα γὰρ αὐτοῖς ὁ λό- 
δ. Ὁ ΑΝ Α » “- “"» , ὃ:ε; - γὸς ἐνδείξηται τὴν ἐν τῷ πονηρῷ τελειότητα, δεχαπλασιας 

τούτοι; τὴν ὑπεροολὴν τῆς χαχίας, χαὶ εἰς ἑχατὸν συγχεφαλαιοῖ. 
2 } 



Λύσις. 

Ἐξήγησις διὰ στίχων πολιτιχῶν, εἴς τινα δημώδη 

αἰνίγματα. Τινὲς μὲν λέγουσι τοῦ Ψελλοῦ, τινὲς δὲ 
- Ν τι 

τοῦ ΠΙτωχοπροόρόμου, ὃ χοὴὶ πέπεισμαι. 

4. Ἐπ: χαὶ χλέπτης καὶ σχλη ες 

΄ ,ὔ ε Ὁ τ ᾽ 7 ᾿ ᾿ ’ὔ 

Κλέπτης ὁμοῦ χαὶ ἰσχυρός, λέγει δημώδης λόγος " 

ξένον τὸ πρᾶγμα μοὶ δοχεῖ, ξένος ὁ λόγος οὗτος" 

εὐθὺς γὰρ ἀπορήσει τις, πῶς ἐνταυθοῖ τὰ δύο, 

αὐτὸς χαὶ χλέπτης, εὶ ἴω : [8 ς-ὔὕὉ ὃ ᾽ ς 
ἼΥ 
ὩΞΞ [ΒῚ Φ» Ο᾽ ς-“1) ΓῚ ογν Ω τὶ -- » : Ν ῳ΄ [ΠῚ [Ὡ] 

Ὁ) 

ὅ. καὶ πῶς θρασὺς ὁ τὴν αἰδῶ προθεδλημένην ἔχων, 

{᾿ ᾿Αντεγράφη ἐχ τοῦ ὕπ᾽ ἀριθμὸν 8085 ἑλληνικοῦ χώδικος τῆς ἐν 

Παρισίοις ἐθνικῆς βιόλιοθήχης, πεοιέχοντος τὴν ᾿Ιωνιὰν ᾽Λ ρσενίου ᾿Αποστο- 

λίου, ἰδίχ τούτου χειρὶ γεγραμυξνην. ΙΚχτ᾽ ἐμὲ οὐδέτερος τῶν ἐν χε- 

φαλίδι σημειουμένων ἐστὶν ὁ ἀληθὴς συγγραφεὺς τῶν στιχηρῶν τούτων 

ἑρμηνειῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ὃ ἐπὶ Μανουὴλ Κομνηνοῦ ἀχμάσας ᾿Ιωάννης 

Γλυχᾷς ὃ γραμματιχός- τοῦτο δὲ συμπεραίνω ἔχτε ἄλλου ἀρχαιοτέρου 
, ἐώ δ ξῸΣ ΓΨΕΝΡ 2 φ: , " ᾽, 

χώδιχος τῆς αὐτῆς βιύλιοθήχης (ἀριθ. 228, φύλ. 21-25) περιέχοντος 
Ν “ .4 ,ὔ , ΄ 9 Ὁ Ὁ , ἈΝ πρὸς ταῖς ἠώω αις ταύταις χαὶ ἄλλα τε δημώδη ποιημάτια χαὶ ἐπιστο- 

λὰς τοῦ αὐτοῦ Γλυχᾷ, πρὸ πάντων δ᾽ ἐχ τῶν ἐν τοῖς στιχοῖς 990-97ὃ ρ 
τῆς παρούτης ἐχδόσεως ἐχτραγῳδουμένων τοῦ ποιητοῦ παθημάτων, περὶ 

- , Ά Ὁ μ « 5» - 3 ΗΑ ἐχτάσει ἢν γυντεύονται δύο τῶν ἀνεχδότων αὐτοῦ ἐν δημώδει 
μὰ 4 Ν Ρ} Ν 3 ͵ »} ΄, διαλέχτῳ ποιηματίων, πρὸς τὸν αὐτὸν αὐτοχράτορα ἀποτεινόμενα. Αἴ 

ὑπὸ τὸ νῦν ἐχδιδόμενον χείμενον ὅποσηυειούμεναι διαφοραὶ γραφῆς 

ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ΠΑ τΈρου τούτου χώδιχος - σημεξιωτέον δέ, ὅτι ἐν τῷ 

ὃευτ τέρῳ τούτῳ χειρογράφῳ λείπουσιν οἵ στίχοι 11. ΖΘ ἐ8, 39. οὕ; 

61]. 146. 146, 147. 
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ὃ δ᾽ αὖ ἀπαρρησίχατος, τὰς χεῖρας πῶς ἀνταίρει; 

᾿Αλλὰ. εὗρον μὲν ἐπίλυσιν υόλις τοῦ ζητουμένου" 

ἐχεῖνος ὁ γενάρχης μου, τὸ σπέρμα μοι τοῦ γένους, 
ς ι “- ,ὔ ᾿ » . " « , 

ὁ χαὶ τοῦ γένους τὰς ἀρχᾶς δούς μο: χαὶ τοῦ θανάτου, 
᾽ ἈΝ ε - "-Ὁ : “- - 4 , 

10 ᾿Αδζυ, ὁ. πρῶτος ταῖς χερσὶ πλασθεὶς ταῖς τοῦ Κυρίου, 
᾿ ϑι ὮΝ ι ᾽ , 

χαὶ πρῶτος τὸν παράδεισον λχχὼν εἰς χατοιχίχν, 

χαὶ τοῦ φυτοῦ γευσάμενος παρ᾽ ἐντολὴν Κυρίου, 

χλέπτης ἐχεῖνος χαὶ σχληρὸς (1) εὐλόγως νοηθείη" 
᾿ “.}΄ὕ ’ ς Ι" ᾿Ξ ΄ ᾿Ξ 

χαὶ χλέπτης μέν, ὡς τοῦ φυτοῦ τολμήσας παραψαῦσαι, 
με ᾿ ᾿ Η - } ᾿ς ᾿ Ά ᾿ ΕΥ ἐς - ἂν δ΄. αι 10 ἀφ᾽ οὗ χαὶ μόνου μὴ φαγεῖν, ἤχουσε μὲν ἐκεῖνος, 

ἀλλ ὅμως γε (29) παρήχουσε, καὶ ψαύσας ἢ. 

χλέπτιης δὲ πάλι σ)ούς ᾿ γ' μ ’ “ἰπο δ “ιν 
( «πτῆς [᾿ 7ν Οἱ. Υ ἰσχυρός, ὅτι χαὶ Χ1} τοι ας οὔ τως 

» ’ 

τ᾿ κυτοφώρῳ 
ὲ ᾿ 

Ο)» 
᾿ ’ . , ΄ Α 

χαὶ παρακούσας, χαὶ χλοπεὺς ἁλοὺς 

οὐχ ἔθετο μετάνοιαν, οὐκ ἤἄτησε συγγνώμην, 
, » Ἂ 4 ᾽ 

20 ἀλλ᾽ ἤθελεν ἀνὸρίζεσθαι, φανεὶς ἰσχυρογνώμων ̓ 

καὶ δῆθεν ἰσχυρίζεται (3), πλέκων ἀπολογίας, 
! 

κλέπτων ὁμοῦ χαὶ τὸ φαγεῖν χαὶ τὴν ἀπολογίαν, 
’ 4 ᾿ ι ἿΝ , 

χαὶ σπεύδων προφχοίζεσθαι πάντως ἐν ἁμαρτίαις, 

« ἔπταισε, λέγων, ἡ γυνὴ φαγεῖν συμπείσασά με, 
" ΔΝ 

Ὁ ἣν βοηθόν μοι δέδωκας χαὶ χοινωνὸν τοῦ βίου », 
κ ᾿ Α κ : " ͵ 

ὁποὸν τινὰ χαὶ τὸν θεὸν χαταιτιᾷσθα: θέλων. 

᾿ 

ὦ. Ὅσον ἂν χαυχῶμαι, «90. ΐ, Υ 

χερέα νερὸν πνίγει με 

Χερέα πνίγει με νερόν, ἄλλος τις οὗτος λόγος" ἀδκω: 
, - ἿΝ ᾿ 

90 τίς οὗτος. ὁ πνιγόμενος εἰς ὕδωρ ὄράκαν μίαν, 
’ ᾿ »" δ, Ὁ “ ᾿ 

χαὶ τί τὸ πολυδυνᾶμον ὕδωρ τῆς παροιμίας; 

Ὕδωρ τὸ τοῦ βαπτίσματος, πνιγόμενος ὁ δαίμων. 

(1) ᾿Αντί, χχαὶ σχληρός, ἰσχυρός. (3) καί. (3) ἰσχυρίζετο. 

ΕΣ. ΡΙΒΑΙΟΘ. Ε΄. 95 
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ὄντως (1) γὰρ ἀποπνίγεται, λύπῃ βεδυθισμένος 

ὁ τῆς ἀπάτης ἀρχηγός, τοῦ σχότους ὁ χατάρχων, 
Ψ 

ὧν τ" ὅταν ἐκ τοῦ βαπτίσματος Χριστὸν ἐνδεδυμένοι, 

τῆς χολυμοήθρας ἄνιμεν φωσφόροι, σελασφύροι, 
τὰ ΒΒ ἊΣ ! ᾿ “ ᾿ θῶ τὶ δεὸ “ 

ἅπαντα σπῖλον ψυχικῶν παθῶν ἐχδεὸδυμένοι, 

ὅταν τῷ τοῦ βαπτίσματος ὕδατι τῷ τιμίῳ, 
ΓΞ; , ν ,ὔ , 

οἷά περ βέλη δυνατὰ πνεύματι στομωθέντες, 

40 πληγὰς χαιρίας βάλλωμεν τὸν θῆρα τὸν παμφάγον. 

Ἤ, τάχα θρῆνός τις οἰκτρὸς οὗτος τῆς ἁμαρτίας, 

ὡς εἴς τινα λυπούμενον προσωποποιουμένης, 

ἥτις ἐναποπνίγεται δαχρύο!ς μετανοίας, 

χαὶ ἀνέ τις βραχύτατος ὕδατος δαχρυώδους (ἢ), 
ε “-ο ϑὰ -- ,ὔ 40 ὥςπερ ἐξ ὄρους ὑψηλοῦ, τῆς χεφαλῆς προρρεύσας, 

πᾶσαν ἐχείνην πρόρριζον ἐχσπᾷ καὶ παρασύρει (8): 

στάζων (4) γὰρ μόνον δάχρυον ἀπὸ χαρδίας μέσης (9), 

χαὶ πᾶν εὐθὺς ἀπήλειψας αἴσχος τῆς ἁμαρτίας" 

οὐδὲν γὰρ οὕτω ῥυπτικόν, ὡς δάχρυον, καχίας, 

0 οὐδ᾽ οὕτω πταῖσμα χρύψει τις, ὡς ἐν βυθῷ δακρύων. 

Ετερον. 5. Οἱ δύο τὸν ἕνα πείθουν τον. 

Λύσις. Δύο τὸν ἕνα πείθουσιν, ἄλλος δημώδης λόγος " 

ἐντχῦθα (6 δύο νόει μοι, τὸν ὄφιν καὶ τὴν Εὖχν, 

ἕνα δὲ τὸν πρωτόπλαστον, τὸν ὄντως: ἕνα τότε᾽ 

ὉὉ τοῦτον τὸν ἕνα, τὸν ἁπλοῦν, τὸν ἔξω πανουργίας, 

δράχων ὁ πολυμήχανος, χαθυποδὺς τὸν ὄφιν, 

χαὶ προσλαθὼν (7) ὡς σύμμαχον τὸν (8) βοηθὸν ἐχείνου, 

φ. 40, συμπείθει θέσθαι παρ᾽ οὐδὲν τοὺς λόγου: τοῦ δεσπότου 

χαὶ τέλος ἔχπτωτον ποιεῖ τρυφῆς τοῦ παραδείσου (9), 

(1) ἢ γάρ. (8) κῶδιξ ᾽Αρσεν. δαχρυόδους. (8) χκατασύρει. (4) κ 

Α᾽ρσ. στάζον. (5) | βλύταν. (6) ἐντχαῦτα. (7) κ΄ ̓Δρσ. προλχθών. (8) τήν. 

(9) ἀντὶ παραδείσου, τρυφῆς χωρίου, 
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᾿ ᾿ ᾿ , 

χαὶ τὴν πολύμοχθον ζωὴν τ ύχεσθαι χατεχρίγη 
ι΄ ἢ ΡῸ Θὰ σ΄ ᾽ ᾿, 

ἀπὸ τοῦ πλάστου καὶ θεοῦ, διὰ τὴν ἀχρασίαν. 

Εἰς τὸν ΓΡ στὴν ἤλθομεν, χαὶ υᾶλλον χρεωστοῦμεν 

ναί, χαὶ κατάθου τὸ λοιπὸν τὰ χρέα μετὰ τύχου, 
Σ “' π ΄ -“- 

οἷος ἂν ἧἦ: ὁ συζητῶν ἀδίχως τὰ τοῦ χρέους 
ΑΜαΝ είς Ἀν βέντ οὐδ νυ ἐξ μας , ςἡτεῖν τῆς ὀφειλῆς τὴν λύσιν, τί γὰρ ἀφεὶς ἐπι 

ὡς ταύτης ἐκλαθόμενος, καὶ χρέος προσαπήτεις; 

Δοχῷ μοι ταῦτα λέγοντος (2) ἀχούειν τοῦ θανάτου, 

ἔχοντος συμφθεγγόμενον (9) χαὶ τὸν παμφάγον ἅδην" 

θρῆνός τις οὗτος ἐπ᾽ (4) ἀμφοῖν καὶ γόος ἐξηχεῖται, 

χαὶ ζυνχυλία γοερὰ πλέχεται χαὶ θρηνώδης, 
, κ ᾿ "ε- ᾿ » -“ 

σχυλευομένων τοὺς νει ρνὲς αὐτῶν τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος, 

᾿χαὶ προπεμπόντων τὰς ψυχάς, ἅς περ χατεῖγον πάλαι (ὕ), 
ἍἊ οὦὝὠ «“ ’, .» ᾿ 

ἢ μᾶλλον οὺς κατέπιον, βιαίως ἐζεμούντων, 
᾽ - , Α 

ὡς: ἐχχενοῦσθα: τὰς αὐτῶν γαστέρας τὰς παμφάγους, 
ὁ 

ὅτε τῆς γῆς ὁ χραταιός, χαθυποδὺς χε υθμῶνας, 

ἊΝ ἐξαναστὰς ἀπέλυσε τοὺς ἐν αὐτῇ δεσμίους. 

᾿Επεὶ γὰρ οὐκ ἐφάντασε τὴν σάρχωσιν ὁ Λόγος, 

ἀλλ᾽ ἀληθῶς ἐπέφανεν ἡμῖν τοῖς ἐν τῷ σχότει, 

ἄνθρωπος ὄντως γεγονώς, δίχα τῆς ἁμαρτίας, 

χἀντεῦθεν ὥφειλε θανεῖν χατ᾽ ἀνθρωπίνην φύσιν, 

πρόσεισι μὲν ἡ τελευτὴ σὺν φύφῳ κελευσθεῖσα, 

τὴν ἀνθρωπίνην ὀφειλὴν ζητοῦσα τὸν δεσπότην" 

χἀχεῖνο; χαταάλλεται τὸ χρέος ἑκουσίως, 
, 4 

χαὶ πρὸς τὸν ἅδην χάτεισι τῷ νόμῳ τῶν θνησχόντων᾽ 

-) 

(1) ἐχρεώστει. (2) κ. ᾽᾿᾽Αρσ. λέγοντα. (3) συφθεγγόμενον. (4) ἀπ᾽. 

(5) πάλιν. 
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ἀλλ᾽ οὐκ ἐδράδυνεν ἐκεῖ" μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρα: 
ἐξαναστὰς χαὶ συλλαξσὼν ψυχὰς τὰς τῶν ἁγίων, ΔΝ 

φ. 40", ἔστησεν ὄντως τρόπαιον λαμπρὸν (1) κατὰ θανάτου, 
’ ᾿ Α , “- ῳὩΝἣἮ ,ὕ 

παύσας χαὶ τὴν παγχόσμιον τοῦ ἄδου τυραννίδα. 

Ετερον. 80 ὕ͵ Νὰ τὴν εἰπῶ, καὶ νὰ σὲ ἀγαπᾷ. 

; Α , “Ὁ 2 Λύσις. Αχούεις τό, νὰ τὴν εἰπῶ, καὶ νὰ σὲ ἀγαπήσῃ, 
4 

οὗτος ὁ λόγος τὸ (2) δοχεῖν οὐδὲν σπουδαῖον χρύπτει, 
Ἀν ΤΆ -" δὲ 7 Υ ΠΝ ι Δ 
ἐξ ἀγορᾶς δὲ φαίνεται ληφθῆναι χαὶ τριόδων, 

- 

3 3 

οὐχ εὐγενῆ τὴν ἔννοιαν ἔξω προθεολημένος " 

θὅ εἰ δέ τις ἐγκεντρίσειςε καὶ τοῦτον τεχνηέντως, 

τὴν ἀγριάδα τρέψεις πάντως (9) εἰς ἡμερίδα. 

Νυμφεύεται τὴν ἐξ ἐθνῶν ὁ Λόγος ἐκκλησίαν, 

ψυχῶν πασῶν τῶν χαθαρῶν ὁ χαθχρὸς νυμφίος, 

νυμφαγωγοῦντος τοῦ χοροῦ τούτῳ τῶν ᾿Αποστόλων. 

100 Ὡς ἐκ προσώπου τοιγαροῦν ἑκάστῳ τῶν χηρύχων, 

οὗτος ὁ λόγος λέγεται τῷ νυμφχγωγουμένῳ - 

« λαλήτω γὰρ ἐγώ φησι, τὰ περὶ σοῦ τῇ νύμφῃ" 

(νύμφην δὲ φθάσας, τῶν ἐθνῶν εἶπον τὴν ἐκκλησίαν)" 

χαὶ λόγους διδασχαλικοὺς τοῖς ἐθνιχοῖς λαλήσας, 

106 ἐν μέσῳ τε συναγωγῶν τὰ χατὰ σὲ χηρύξας (4), 

τὸ μὲν (Ὁ) λατρεύειν δαίμοσι πάντας μισῆσαι πείσω, 
᾽ 3 ’ εἰς τὴν ἀγάπην δὲ τὴν σὴν συμπείσας μεθελκύσω ». 

τερον. 6. Μιχρὸς (6) τὸν μέγαν δύναται, 
σχέλος. πὸν (Τβάνει ραν αι μενος. 

Λύσις. 110 Εἰ καὶ δημῶδες τὸ ῥηθὲν (9) ὅλον τῆς παροιμίας, 

ιν εὐτελές, καὶ συμπεπατημένον, ἝΝ δὲ τῇ 
»ἘΝ» 
ἐν» [ ΝῚ «) ς, [4 -Θ Ρ ῳΦ- 

Ω 

“ (1) τρόπαια λαμπρά. (2) τῷ. (3) στρέψειε πάντως. (4) κηρύξω.. (6) δέ. 

(6) μικρὸς λείπει. (7Π] ἂν τοῦ. (8) ἔ. (θ) ῥητόν. 
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ἀλλ᾽ ἔσω φλέοα θαυμχστὴν χρυσίτιδχ συγχρύπτει. 

Μιχρὸς κατὰ τὴν δόκησιν ὁ λόγος χαὶ τὴν σάρχα, 

(οὐ γὰρ ἐχώρουν οἱ πολλοὶ (1) τὸ ἀρβερ τοῦ λόγου, 

11Ὁ οὐδὲ προχύπτειν ἤθελον χαὶ βλέπειν εἰς τὸ βάθος)" 

χαὶ τούτου τύπος χυὶϊ) ὁ Ἰάωὰ ὁ θεῖος, διὰ 

ὃς ἑαυτὸν ἐν ἀδελφοῖς μιχρὸν χαθυπογράφει᾽ 
, Ἁ 

σταγόνα γὰρ χαὶ μάργαρον, καὶ τὴν ἁφὴν τοῦ λύχνου, 

χαὶ χόμλχον τοῦ σινάπεως, χαὶ τἄλλα τὰ τοιχῦτα φ. 4]. 

120 μικρᾶς εἰκόνος (2), θαύμχτος πολλοῦ χαὶ παμμεγίστου, 
Ἷ - ᾿ - - ,) πάντα (3) δοχεῖ μοι περιττὸν παρεισχυχλεῖν τῷ λόγῳ" 

Ἁ ς 

δὲ Σχτὰν ὁ πονηρός, ἡ ψευδοφαντασίχ, 

ρος δοχεῖ τοῖς πεδινοῖς χαὶ γθαμαλοῖς χαὶ κάτω, 

« ν᾿ . 

3 - - 

ἄρχων τοῖς δούλοις τῶν ποθῶν χαὶ τοῖς: αρρμμακ κῶς ἐσ! 

120 χαὶ μέγας τις τοῖς ταπεινοῖς, καὶ τοῖς μιχροῖς τὰς φρένας" 

πλὴν ἀλλὰ τοῦτον τὸν πολύν, τὸν ὑψηλόν, τὸν μέγαν, 
: ΄ὔ : , ι ΒΝ , 

τὴν φαντασίαν τὴν χενήν, τὴν (4) ψευδοφρεναπόάτην, 

ὃ δυνατὸς κατήσχυνε (Ὁ) πανσθενεστάτῳ χράτει, 

Ω : ἝΝ το χρότητι σωματιχῇ τοῦτον χαταπατήσας, 

1390 καὶ πρὸς τὸν ὅδην χατελθὼν μετὰ σχρκχίνου πάχου: (6), 

χαὶ τὸν σχορπίον τὸν δεινόν, τοῦτον τὸν φαρμαχτῆρα, 

χαὶ τὸν πανοῦργον νεχρωτήν, ὄφιν τὸν ἰοθόλον, 

σχελίσας, ῥίψας χατὰ γῆς, πατήσας χαὶ συντρίψας, 

χαὶ χατορύξας ἐν βαθεῖ χάσματι τοῦ Ταρτάρου, 

180 αὐτὸς (7) ἀνέστη θεϊχῶς, οὕτω μετ’ ἐξουσίας, 

ὡς τῷ χαινῷ τοῦ θαύματος πάντας ἐχθαμοηθῆναι" 

τὸ γάρτοι λέγειν, αἴ, καὶ αὐτόν (δ), θάμόος δηλοῖτι μέγα, 

(1) λοιποί. (2) “μικροῦ ᾿ἀγῶνος . (3) πάντη. (4) τόν. (5). χατίσχυνε. 

(6) ἀντὶ μετὰ σαρχκίνου πάχους, τῷ νόμῳ τῶν θνησχόντων. 

(1] οὕτως. (8) ἔ, καὶ αὐτός. 
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Δύσις. ὋὉ λόγος οὗτος ὁ χοινός, γέμει φριχτῆς ἐννοίας, 

140 τὸ τρίτον γὰρ προδείχνυσι (9) καὶ τελευταῖον πάσχα, 
[2 ’ ων» ᾽ 

εἰς ὅπερ ἐχτυπότερον ἥξομεν ἐν τῷ τέλει: 

, “ , - ὦ δεύτερον ὃ παρέδωκε τοῖς μαθηταῖς ὁ λόγος, 

περ ἐστὶν ἀλήθεια πρὸς τὴν σχιὰν τοῦ νόμου (9), 
9 

145 ἀλλ ὅμως καὶ τοῦ μέλλοντος ἔφερε πάσχα τύπον, 

πάλιν δ᾽ αὐτὸ τὸ δεύτερον, ἀλήθειαν χαὶ τύπον᾽ 

τὸ (Ὁ) δὲ μετὰ τὸ δεύτερον, τρίτον καὶ τελευταῖον, 

οὐ τύπον, ἀλλ ἀλήθειαν, αὐτὸ τοῦτο χαὶ μόνον, Ἃ Σ 
μ- »... 

κ 

. 

- 
. 

160 οὗ χαὶ μεταληψόμεθά ποτε χαθχρωτέρως 
Ἕ 

χχὶ τρανοτέρως, ὥς φησι Γρηγόριος ὁ μέγας. 

Ε“τερον. 8. Κλέψον ἐχ χλέπτου, 

ἃ αὐ τἄνω ξ μὰ. σὐχ Ἐς ἢ. 

Δ 

Δύσις. Καὶ τίς ἂν οὕτω δεξιός, οὕτω (7) θερμὸς εἰς πίστιν, 

105 χαὶ τ δυσχαταγώνιστος εἰς τὴν ἰσχὺν τοῦ λόγου; 

τίς, τὰς μὲν 18) χεῖρας βῥιχρός; τὴν 19) δὲ ψυχὴν ἀλάμας, 

ὡς ἀντιστῆναι τῷ δεινῷ λῃστῇ, τῷ ψυχοχλέπτῃ; 

τίς δ᾽ αὖ ὁ φρονιμώτατος, τίς δ᾽ ὃ μαθὼν πτερνίζειν 

(1) ἀντὶ ἣ ἀλήθεια εὑρίσκεται, μόνον, καὶ ἣ ἀλήθεια. (2) γὰρ 

χαὶ δείκνυσι. (3) ὅπερ ἀλήθεια μὲν ἦν πρὸς τὴν σχηνὴν τοῦ νόμου. 
Ω͂ (4) Ἔν τῷ αὐτῷ χειρογράφῳ διορθοῦται τύπου τύπον. (Ὁ) ὅ. (6) ᾿Απὸ 

κλέπτην χλέψας, κανένχ χρίμαν οὐχ ἔχεις. (7) τίς δέ. (8) μὲν τάς. (9) τίς. 
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ΕἸΣ ΔΗΜΩΔΗ ΡΗ͂ΤΆᾺ. Ὁ 

χαὶ καταπανουργεύεσθαι (1) τοὺς } ἱόγους (2) τοῦ Βελίχρ, 

χαὶ μετὰ τούτου τοῦ στρεολοῦ πανσόφως διχστρέφειν, 
ε 4 ,ὔ ᾿ ᾿ Ρ- , ὡς τὰς χλαπείσας ὑπ᾽ αὐτοῦ ψυχὰς χαὶ δουλωθείσας, 

ἀνδραποδίσαι δύνασθαι χαὶ λόγοις ὑποχλέψαι, 

ἀναγαγεῖν τε πρὸς αὐτὴν πατρίδα τὴν ἀρχαίαν; 

᾿Αλλ᾽ ἔνδυσαι τὸν θυρεόν, τὴν πίστιν, στρατιῶτα, 

1 6ὅ 

110 

180 

(1) καταπανουργεύσασθαι. (3) δόλους. (3) λόχον. (4) χαίτι. (5) ἐν- 

ταῦθα. αι. 

τὴν πανοπλίαν προσλαθοῦ, τοὺς λόγου: τῶν Πατέρων, 

ἄρον τὴν μάχαιραν θεοῦ, τμητικωτάτους λόγους, 

βάσταξον δόρυ τὸν σταυρόν, καὶ τὸ λοιπὸν γαρὰ σεις" 

χάθισον λόγχον (9) εὐφυῶ:, χαὶ νήφων καιροσχόπει, 

χαὶ πάντως 1 παροδεύοντα δολώσεις τὸν χλοπέχ, 

χαίτοι (4) νοσφίσει τῶν αὐτοῦ χλεμμάτων τῶν χρυφίων᾽ 

οὐδὲν ἐντεῦθεν (Ὁ) χρίμα σηι, χατάγνωσιν οὐκ ἔχεις, 

πλουτεῖς δὲ υᾶλλον ἀντ᾽ αὐτοῦ πολλὴν ἀντιμισθίαν. 

Ὅμοιος δι τῷ θεῷ, βλέπεις μισθὸς ἡλίχος! 

ἔσται γὰρ στόμα μου φησι τὸ στόμα σοι τὸ θεῖον, 

ὅστις ἐξάνειν (6) τίμιον ἐξ ἀναξίου θέλει. 

9. Ὅπου πολλὴ ἀγάπη, 

ἐχεῖ χαὶ πολλὴ μάχη. 
ἱ ΄ 

Ἦν τοῖς μάν τος τὰ χαταρχὰς στοργή τις πρὸς τὸν ὄφιν, 

τὸν χατὰ γῆς ἑρπύζοντα, τὸν εὔχρουν, τὸν πολύχρουν (Π)᾿ 

τὸ ξένον γὰρ τοῦ χρώματος, τὸ βάμμα τὸ ποικίλον 
᾿ 

χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ τοῦ θηρὸς ἔθελγε τάχα τούτους᾽ 

χἀντεῦθεν ὁ πχμπόνηρος, ὀργάνῳ χρῆται τούτῳ (ὃ), 
᾿ ᾿ , ᾿ Ὃ Δ ΝΣ τς α , Η 

καὶ τὴν χειρίστην συμοουλὴν ἐμπνέξι πρώτως τούτῳ (9), 

(6) ἐξάγει. (7) τὸν εὔχουν, τὸν πολύχουν. (8) τούτῳ χρῆτ 

(9) τ οὗτῳ τῷ ὅπῳ : 

ἽἝτερον. 

Λύσις. 

φ. 43. 



ῸΦ- ΕΤΕΡΑΙ ΕΡΜΠΉΝΕΙΑΙ 

.“, » κ , ε » φ , 

ὅπως αὐτὴν (1) προσαγχγών, ὡς εὔνους τοῖς γενάρχᾶαις, 

185 ὑπακουσθὴ χαὶ δυνηθῇ παραγαγεῖν καὶ πεῖσαι. 

Ἐπεὶ γοῦν τοῦτο (2) γέγονε, καὶ τὸ κακὸν ἐνίκα, 
ι , 3) ᾿ ᾿, Α - τω 3 “ 

χαὶ τέλος ἔσχεν οὐ χαλὸν τὰ τῆς πολλῆς ἀγάπης, 
» " » , κ Α φὰ 7 

εἰς ἔχθραν ἀντεστράφησαν πολλὴν τὰ τῆς φιλίας, 

χαὶ μῖσος ἔσχον ἄσπονδον οἱ φίλοι κατ᾽ ἀλλήλων, 

190 χαὶ τήρησιν τῆς χεφαλῆς, καὶ τήρησιν τῆς πτέρνας (3), 

χὰν ὅπως ταύτας θέλει τις νοεῖν ἐν τοῖς βιθλίοις. 

ΕἼτερον. 10. Καθαρὰ καὶ χκιδαρά (4), 

λιν γσσιε δέχεται. 

Λύσις. Καὶ καθαρὸν χαὶ κιθαρόν (Ὁ), δέχεται πᾶν ἣ χάρις, 

190 χαὶ χάρις τῷ παντάναχτι θεῷ τῷ φιλανθρώπῳ 

χἂν γὰρ ἐχ σίτου καθχροῦ τις ἄρτος ἐφυράθη, 

ἀσμένως τοῦτον δέχεται χαὶ πάνυ φιλανθρώπως (6), 

ὡς καθαρὰν (1)] τῷ χαθαρῷ καλῶς προσενεχθέντι, 

χὰἂν ἐξ ἀλφίτων ῥυπαρῶν ἐπάγη καὶ συνέστη, 

200 πολλὴν ἐπισυρόμενος πάνυ (8) μελαντηοίαν (9)᾽ 

οὐχ ἔστι παχρατήρησι: ἐνταῦθα τοῦ Μωσέως, 

χἂν ἔστι τις ὁλομελής, χἂν καὶ λελωοημένος (10)" 

(1) αὐτὴν λείπει. (3) οὕτω. (3) πτέρνης. (4) ἹΚιδαρὰ καὶ καθαρά. 

(Ὁ) χκιδαρὸν καὶ χαθαρόν. (6) φιλοφρόνως. (7) καθαρόν. (8) μάλα. 

(9) Μεταξὺ τῶν στίχων 200 χαὶ 20] εὕρηνται χαὶ οἵἱ ἑξῆς ἐν τῷ 228 

κώδιχι : 

ἣν ἣ σχιχ προσέμιξεν τούτῳ τῆς ἁμαρτίας, 

χρίνει χχὶ τοῦτον ἄξιον τῆς μυστιχοϊς (510) τραπέζης, 

εἰ μόνον προσεγγίσειε, χχὶ μὴ μαχρῶθεν (516) χεῖται 

τοῦ τὴν ἡμῶν ὡς ἀληθῶς πεινῶντος σωτηρίαν. 

(10) λώδην σαρχὸς ἔχη. 
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ΒΡ. - » ΄ “᾿ ᾿ ἢ 
χἂν Ἰὸῶν εἴη καθαρός, χἂν αἶρα σιτουθόρος 

τέχ (9) 

πάντων χαὶ χηδεμόνι, 

Ὁ09 

χαρποφορὰ προσάγεται (2) πάντως ἀποδεκ 
᾿ 

(τοι τῷ χαὶ δεσπότῃ χαὶ πατ: 
, Α 

παντέλειος χαὶ καθχρὰ θυσίχ, 
,ὔ’ ΕῚ 

ἀγέρωχος, 
Ἁ 

θρασύς τ 
ΙΝ , 

ἐπενδαχὼν τὸν χαλινόν, χαὶ ῥήξας (Ὁ) τὰς ἡνίας, 

τε χαὶ υγεύρς ρα χὰ (4), 

ΓΝ ᾽ ’ὔὕ 

υ τῆς εὐθείας, 

ιο την 

ἀνέτῳ δρόμῳ φέρεται πόρρω πο 

περιφρονῶν ὡς τὰ πολλὰ τὸν ἐπὶ λί ὑγον. 

χαυχήσηται τῶν ὅλων ἁυιαρτίχ 

ὑπερνιχῆσχι πώποτε θεοῦ φιλανθρωπίαν ; φ. 49". 

ΓΕ Ἂ ΄ 

11. Ἢ πτωχία (θ) κατέδειξε τὰ μοναπλά. Ἕτερον 

Τὰ (7) μοναπλὰ χατέδειξεν, ὡς λόγος, ἡ πτωχία, λύσις 

[ο] ̓... ὧτ 

220 

πτωχίαν δὲ τὴν χατὰ νοῦν ἐνταῦθα νοητέον, 
τ ς ᾿ γῇ 4: ε Ὁ “ 

ἫΝ δυστυχοῦντες οι ΟΟΥΔΣ τῊν νοησιν ΒΕ ραιοι, 

οὐ θέλουσι τριχδιχὴν θεότητα δοξάζειν, 

τὸν πλοῦτον ἀνχινόμενοι πάντως (8) τὸν (9) τῆς τριάδος 

εἰς ἕν δὲ συναλείφουσι χαὶ μονχπλοῦν τι (10) ταύτην, 

τὸν τῆς τριάδος ἕνα. οὔτε γινώσλοντες υἱὸν 

ἀλλὰ χαὶ τὸ πανάγιον πνεῦμα συνχγνοοῦντες, 

ὡς ἀναιρεῖσθαι κατ᾽ αὐτοὺς χἀχεῖνον ὃν τιμῶσιν᾽ 

ἀναιρεθέντος γὰρ υἱοῦ, πατὴρ οὐχ ἔχε: τόπον, 

δ (Ὁ ἀναιρεθέντ πνεύματος, ὁ προθολεὺς οὐχ ἔστιν. 

πὰ πιδφύρος. () Ἔν τῷ αὐτῷ χειρογράφῷῳ διορθοῦται, προσάγετον. 

πάντη: 

προσάγονται πάντ ων υς πομρῴῥο 

᾽Δρ. ῥίψας. (6) πτωχεία. (7) Καί. (8) ἐν 

(4) θρασύστομος, σχληραύχην. 

αὐτῷ χειρογράφῳ χαί; 

(11) ἀπόντος δὲ χαί. 

τῷ 
: 

(0) τῶν. (10) μοναπλοῦσι. 



Αύσις. 
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ΕΤΕΡΑῚ ΒΡΜΗΝΕ ΑΙ 

12. ᾿Απὸ σαλὸν χαὶ μεθυστ τ ἠδ 4] ι 

Σ δέ [9Ὶ τς Ω ( «- ς τὴν ἀλήθειαν. 

ς Πἀλιν οἱ πάμπτωχοι (9) τὸν νοῦν, ἢ μᾶλλον μεμιηνότες, 

οἱ παροινοῦντες (3) εἰς θεὸν ἀνόμως ᾿Ιουδαῖοι, 
παρχφρονεῖν ἐθέλουσι, χαὶ πταίειν τὰ συνήθη, 
χαὶ τὴν φριχτὴν ἐνέργειαν τοῦ πνεύματος τοῦ θείου, : 

ὅτε τοῖς θεοχήρυξιν ἔμπνευσε τεραστίως (4), 

γ)λώσσαι; λαλεῖν ἐσόφισεν ἑτέραις πυριπνόοις, 

ὡς φῶς ἀνῆπται (5) τοῖς πιστοῖς οὕτω θεογνωσίας, 
- 

͵ 

᾿ ε ’᾽ ᾿ ᾿ [Ὁ Ὁ» χαὶ ῥητορεύῦειν τὰ σεπτὰ χαὶ θεῖα ὑεγαλεῖα, 
;. ἀῃ- ς- “Α - . ν ΚΑ τᾶ » ᾿ ΐ εἰς μέθην ἐπανήγογον (6), χαὶ γλεύκους ἀμετρίαν, 

χαὶ παρχθλύζειν λέγουσιν οἴνου τοὺς νηφαλίους, 
᾿ Ἃ Ν πο ΞΡ “ ΟΣ " »σ Ἂ ᾳυ “ τοὺς τῆς ἀμπέλου ἀρ ιρνῇ τῆς ὄντως ψυχοτρόφου. 

ἍἋ -ὦὡὦο 35 ΩΣ ἂν δὲ χαὶ τοῦ χηρύγματος ἀκούσωσι. τοῦ θείου, 

εἰς τὸ πολὺ μὴ σθένοντες τοῦτο (7) προχύπτειν ῥάθος (8), 
Α ᾽ τὰ 5 μὴ δ᾽ εἰς τὸ ὑέγα θέλοντες ἐξδυ κε βδκῖλν, ὕψος, 

ἀποχαλοῦσιν οἱ ὑωροὶ τὸ χή ἥρυ γμα υωρίαν. 

Ἡυῖν δ᾽ ἀλλ᾽ οὗτοι χήρυχες εἶεν τῆς ἀληθείας, 
“᾿ 7 "Ὁ ἕω - - » κἂν ᾿Ιουδαῖος βλασφημῇ, κἂν Ἕλλην ἀντιλέγῃ. 

ς 3. ΟἹ τέσσαρες. τ ρϑςς τέσσαρας, 
Α ᾿] ἝΞ Ἔ 

χαὶ ἐνίκησεν ἡ θυ ύρα 

γεν ὦ . , ΕΣ , ς Γοῦτον τὸν λόγον, εἰ μέν τις οὕτως ἁπλῶς νοήσει 

πρὸς μόνον τὸ φαινόμενον, οὐδὲν σπουδαῖον ἔχει, 
ΤῊΣ ἈΆΡΝ ἘΝ καὐρ σα Υ αλλ ἢ χυλχῖον νόμιμον παιζούσης θεωρίας, 

σαλοῦ χαὶ μεθυστοῦ. (3) : ἀὐπαῦχϑε. (3) παρηνοῦντες. (4) ἐ!.- 
πγεῦσαν τεραστίου. (5) ἀνάπτειν. (6) ἐπανάγουσι. (7) τούτου. (8) πάθος. 



ΕΙΣ ΔΗΜΩΔῊΗ ΡΗΤᾺΑ. οὔ 

ὅταν αἱ (1) δύο τετραχτῦς τῶν ἐν αὐτῇ δρομέων 

οι 

᾽ 

» Ψ» ΄ 

200 ἐξ ἑχατέρων τῶν μερῶν ἀλλήλοις συμπλαχεῖεν 

αι σταῖεν ἀλλεπάλληλοι, χαὶ συλληφθεῖεν πάντες, 

λαμπροὺς ἀποφαινόμενον καὶ νιχητὰς ἐχείνους, 
Α 

τοὺς πρώτους ὁπωςδήποτε λαῤδόντας τὴν βχλρίδα. 
ν» Ἁ ᾿ « 

Εγὼ δὲ τοῦτο τὸ ῥητὸν πιστῶς αἰχμαλωτίζων, 

ἘΣ} εἰς ἐχδοχὴν ἀνάγομαι τούτου τιμιωτάτην, 

χαὶ θύραν ἄλλην θαυμαστὴν ἐννοίας ορυλνε ρα 

χαὶ τίς ἡ θύρχ σχόπει μοι, καὶ παραχύψας ἔσω, 

βλέπε προσέχων εἰ νιχᾷ χατὰ πολὺ τὴν πρώτην" 

οἱ τέσσχρές τε (2) συγγρχφΞῖς οἱ τῶν Εὐαγγελίων, 

200 Ματ 
κ ;ὔ . ’ Α 

τοὺς τεσσαρχς τοὺς χοσμιχκοὺς τύπους τοὺς τετραχέντρους, 

ὩΡ 
-- , - ᾿ 

αἴος, δίαρχος καὶ Λουκᾶς, σὺν (3) τούτοις ᾿Ιωάννης, 

ΩΝ ’ “ ξ “Ὁ -. ᾽ 

χατέσγον τοι: διὶ αγρμσ: τῶν ἰξϑῶὼν λΎ τῶν, 
- 

χαὶ πάντα τῷ χηρύγματ! διέδρχμον τὸν κόσμον. 
’ὔ 

Καὶ τί τὸ χέρδος (4) τοῦ καλοῦ δρόμου καὶ περιδρόμου; 

2Θ0Ὁ νίχη τῆς θύρας τοῦ Χριστοῦ, τῆς εἰς ζωὴν εἰσύδου" 

αὐτὸς γὰρ θύραν ἑχυτὸν ἐχάλεσεν ὁ λόγος" 

νίχη λαμπρὰ, περιφανής, ἀσύγχριτος, τιμία 

χατὰ τοῦ κρσμοχρας ορος ἐχθροῦ τοῦ παλαμναίου. 
ε ᾽ ; 

Οὕτω καὶ πᾶς τις ἀρχηγὸς τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν νιχώντων, 

[ὧν -- ς Ὡ ὑτὸς παρεπιγράφεται τῇ τελεσθείσῃ νίκῃ. 

΄ ΞΞ- ᾿ 3 “ 

14. Καλὴ πετραία τοῦ ἧλθεν Ετέρον 
᾿ ΤΕ: , - 
ἐχ τὸ ἀνώγιν (). 

λόγος οὗτος ἄγγελος λαμπρᾶς: τροπαιουχίας, Δύσις. 

μόνῳ τὸ πᾶν ἐκνίχημχ τῷ στρατηγῷ προσνέμων, 

αὐτοῦ χαὶ μόνου τὴν ἰσχὺν εἰς μέσον παρεισφέρων. φ.45.. 

7] , 

(1) οἵ. (2) οἵ. (3) πρός. (4) τέλος. (δ) Καλὴ πετραίχ ἐκ τὸ ἀνῶγιν. 



δ06 ΕΊΤΕΡΑΙ ἙΕΡΜΠΗΝΕΙ͂,ΑΙ 
ζ Ἂν »ἬᾺ ἜΞ Ξ Δ , . - --- ὦ ὦ 

Φ1Ὸ Ἴδε, καλὴ πέτρας βολή, βοῶν, ἐξ ἀνωγαίου " 
᾿ ᾿ δ᾿ τα ΤΠ ἘΝ “π λθ ἃ ε Ρνῃ , , ͵ γῶρ ες ὑψοὺυς χατελῦύων ὁ παντοχράτωρ λόγος, 

αὐτοῦ (1) καιρίαν ἔπληξε τὴν κεφαλὴν τοῦ πλάνου, 

χαὶ θλάσας ταύτην χρχταιῶς, καὶ δυνατῶς συντρίψας 

ἡμῖν εἰς πόδας τέθειχεν, ἔντρομον, τρομαλέον, 
ἱ 

, 5 

δ0ὺ ὡς ἄλλον τρόπον τὴν ἡμῶν τηρεῖν ἐκεῖνον (2) πτέρναν, 

θλι Οόμενον, πατούμενον, τῇ γὴ προσερριμμένον. 

Εἰ δὲ χαὶ τίς ἱστοριχῶς (3) τὸν λόγον τοῦτον (4) λάθῃ, 
ἱ 

χαὶ τὸν Δαυΐδ χαὶ Γολιὰθ ἐνταῦθα παραγάαγ, 

τὸν μέν, ἐξ ὕψους χραταιᾷ χειρί, παντοδυνάμῳ, 

ΟϑΌ νευρούμενον εἰς τὴν βολὴν τὴν χατὰ τοῦ τυράννου, 

τὸν δέ, πληγὴν δεχόμενον καιρίαν ἐκ τοῦ λίθου, 

οὐδ᾽ οὗτος ἔξω τοῦ σχοποῦ τῆς ἀληθείας πέσῃ (ῦ). 

16. Ὡς εὕρης τὸν καιρόν, 
Ἃ “4 

φάγε χαὶ τὸν λαγών. 

290 ὥς εὕρῃς πάντως τὸν καιρόν, καὶ τὸν λαγὼν νὰ φάγῃς, 

νομίζω ταύτην τὴν φωνὴν πρὸς Παῦλον λαληθῆναι 

τὸν τῶν ἐθνῶν διδάσκαλον, τὸ στόμα τοῦ Κυρίου, 
ΩΣ "᾽ δ, ; 7 Σ 

διὸζσχουσαν τὸν χήρυχα πῶς ἄρα δεῖ χηρύττειν (6), 
- ᾿ ἣΝ ᾽ 

πῶ: ἄοα τὺν διδάσκαλον οἰκονομεῖν τοὺς λόγους 
ἣ ᾿ 

δ Ὁ ὧι χαταχιρνᾷν τὰ φάρμαχα τὰ τῆς διδασχαλίας, 
.,͵ ᾿ ᾿ “ὦ δι » τα ᾽; 

συγλαταθαίνειν καὶ τινῶν πολλάκις ἀσθενείας, 

ἁπλῶς ἐν πᾶσι τοῦ χαιροῦ στοχάζεσθαι πρεπόντως, 

μή πως ἀχρίτως τὸν χαλὸν ῥίπτων τοῦ λόγου σπόρον, 

ψυχήν τινα ζημιωθῇ τῶν ἐν διδασκαλίαις (7), 

900 αἷς (8) οὐδ᾽ ὁ πᾶς ἀντάξιος οὗτος ὁ μέγας χόσμος. 

(1) αὐτήν. (2) ἐκεῖνος. (3) ἱστοριχός. (4) τοῦτον τὸν λόγον. (δ) πέσει. 

(6) κηρύσσειν. (7) διδασχαλίχ. (8) ἧς. 
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ΕΙΣ ΔΙΜΩΔΗ ΡΗΤΑ. 501 

Καὶ μὴν (1) γὰρ ὁ διδάσκαλος πάσης τῆς οἰχου!μένης 

Παῦλος ὁ μέγας, ἡ λαμπρὰ τῆς ἐκχλησίχς φόρμιγξ, 
ἦ"» ΒΘ »)} ἕὰ 2 Ξ »- , , 

οὐχ οὕτω (2) γνωμκπῶ τοῖς πράγμασι δεύντως, 

χαὶ μετεσχηματίζε τὸ τοῖς πᾶσι συμφξ ἐρόντως. 

Τοίνυν αὐχοῦντος ἄκουσον τούτου (9) τοῦ διδχσχάλου, 

τοῖς πᾶσι πάντα γίνεσθαι, ἕνα κερδήσῃ πάντας (4), 

καὶ χαίρων φάγῃ τὸν λαγὼν κατὰ χαιρόν, τοὐτέστι 

ὡς γένηται τῶν ἐθνιχῶν πάντων ἡ σωτηρίχ᾽ 

τὸν γὰρ λαγὼν εἰς σύμίόολον τῶν ἐθνιχῶν θετέον, 

ὡς ὄντα τῶν οὐ καθαρῶν ἐν τοῖς χατὰ Μωσέχ 

Ὄντως (Ὁ) ὁ Παῦλος, λίχνος τις (6), ὄντως (7) ὁ εὐρυγάστωρ, 

ὡς ψωμισθῆναι γλίχεσθαι πάντων τὴν σωτηρίαν" 

τοῦτο χαὶ γὰρ ὁ ψωμισμὸς τοῖς μαθηταῖς τοῦ λόγο! 

χἀνταῦθα τὸν διδάσχαλον τὸν πρῶτον μιμουμένοις, 

τὴν βρῶσιν ἔχων τοῦ φαγεῖν τοῖς μαθηταῖς εἰπόντα, 
ε - ᾽ ἊΝ ,ὕ δι ’ , 
δ, οὐκ οἴδατε, ποίαν ὃὲ ταύτην λέγω; 

νά Ἔ 

Ὑνπε 
“ὋΞ,8 

τὴν σωτηρίαν τῶν ἐθνῶν τῶν ἐν τῇ Σαμαρεία. 

16. ᾿Αποθαμένος φίλον οὐχ ἔχει. Ἕτερον. . 

Ψ Ψ 

Αὐτὸς (8) ὁ λόγος προσφυῶς εἰς τὸν δεσπότην τεΐνει, 

αὐτὸς γὰρ ὡς ἠθέλησεν, ὑπὲρ παντὸς τοῦ χόσμου 

παραδοθεὶς εἰ ς θάνατον ὑπὸ τῶν πουρανόμων, 

χαὶ ἜΤΕΞ ΤΣ ἐν τῷ σταυρῷ, χαθὼς αὐτὸς προεῖπεν, 

ἐσχορπισμένους ἅπαντας τοὺς σὺν αὐτῷ χατεῖδε" 

τοῦ φόῤου τῶν κολάσεων νικήσαντα (9) τὸν πόθον, 

ὡς (10) οὕτω τὸν διδάσχαλον μόνον χαταλξιφθῆναι" 

μή. (2) οὕτως. (38) αὐτοῦ. (4) πάντας ὡς ἂν χερδύήση. (Ὁ) οὗτος 

) ̓ Αρ. λύχνος. (7) ᾽Δρ. οὕτως. (δ) οὗτος, ὡς καὶ ἐν τῷ 

ῴώ 
- 

διχι διορθοῦται. (0) νικήσαντος. (10) χαί. 

. 44. 
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(1) τοῦ διδασχάλου. (2) χ 

γνωώστον. (θ) χλέπται. ἤγπ 
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εἰ δὲ χαΐ τις ἐθάρσησε, ζώπυρον πόθου τρέφων, 

ΜΡ ἀρρης.: τὸ ΤΣ, τῷ ὑκάψ..: (1), 

ἀλλ τ νὴ χαὶ ἀχδν ττλιος τὴν τῆς νυχτὸς τμνθας 

Χ 
}] 7 ᾽ " » 

(ὁ σχότος εἰς ἀποχρυφὴν ἐτέθη τῆς φιλίας, 
Ἃ ῃ- ᾿ -" , 
ἢ πόρρωθεν ἱστάμενος ἑώρχ τὰ τοῦ πάθους, 

τὰ δὲ χατὰ τὶν ἄρνησιν χαὶ σιωπῇ τιμάσθω. 

᾿Αλλὰ γὰρ τί τὸν λόγον μου τοῖς ἄνω προθιθάζων, 

χατανεύω (2) πρὸς τὴν γῆν, χαὶ βλέπω (8) πρὸς τὰ κάτω; [ΦῚ ς- ἵν 

Ἁ 

τί δ᾽ οὐκ ἀφεὶς τὴν ὑψηλὴν ἀναγωγὴν τοῦ λόγου, 

πρὸς τὴν ἐμὴν ὑπόθεσιν τοῦτον χαταθιδάζω; 

ιλάνθρωπε (4), φίλοιχτε δέσποτά μου, 

αὐτοκρατόρων μέγιστε, χράτιστε βασιλέων, 

ἐγὼ πρὸς γῆν ἀποστραφεὶς διὰ τὴν ἁμαρτίαν, 

καὶ λογισθεὶς ἐν τοῖς νεχροῖς ἐκ παραπτώματός μου; 

ἔρημ ς πάντων γέγονα, πάντων ἀπες στερήθην᾽ Ὁ 

ὁ φίλος ἀπεπ ἤδησεν, ὁ συγγενὴς ἐχρ οὐ, 
͵ὔ 

ὃ γνώριμος ὡς ἄγνωστος (Ὁ) τὶ τὸν λδγῶν υε, 

ο 

ὡς φεύγει τις ἐξ ὄφεως, οὕτως ἐχφεύγουσί με" 

ταύτης τῆς δυστυχίας μου, ταύτης. τῆς ἐρημίαε; 

δρχξάμενοι χατὰ χαιρὸν οἱ φῶρες (6) παρελπίδα (ἢ; 
ὶ ὲ 

ΙΝ "τ ᾿ ᾽ καὶ μὴ δὲ ζῇν νομίσαντες κείμενον ἐν γωνίᾳ, 
» , ΄ Ἂν ο. .-- ἐπέστησαν μου τῇ μικρᾷ καὶ πενιχρᾷ χκαλύθῃ, 

ι -“ ι ὔ ᾿ ,ὔ , χαὶ πᾶν χαὶ συγχρχατούμενον (8) καὶ συντηρούμενόν μοι 
εἶς μεοιχ] διοίχγσ " 9 β ΖΑ 
ἰς μερικὴν ὀιοίχησιν, ἤγουν (9) οἰκονομίαν 



900 

910 

(1) ἐξεμιγύμνου. (9) τῶν πώποτε. (3) εὐεργετηχότατε, (4) θάλχοσσχ. 

(6) ᾿Α0σ. σύν. (6) θανόντα. (7) σήμερον. (8) προσδοχόντα. (9) πλου- 

τοδότην. (10) (11) σχυπτοῦχε. (12) οἵ ἑπόμενοι στίχοι 819- 

401] λείπουσιν ἐν τῷ χώδιχι 

ΕΙΣ ΔΗΜΩΔΗ ΡΗΤΛ. 
7 

τῶν παίδων χαὶ συνδούλων υοὺ τῶν συνδυστυχεστάτων, 
, ᾿ ΕΕΕ ἘῈ ᾿ 4}. , χλέψαντες ᾧχοντο, χένὰ καταλιπόντες πάντα, 

μικοοῦ τυμοωρυχήσαντες ἄνθοωπον τεθνεῶτ!, 

ὦ; αἴφνης εὑρεθῆναέ με γυμνὸν ἐξ (1) - 

᾿Αλλά, φιλανθρωπότατε π 

ἀλλ᾽ εὐεργετικώτατε (9) τῶν ὅλων βασ ἀργοῖο 

πηγὴ 

χέλευσον ἐνδυθνχί υξ τὸν 

χαὶ παρευθὺς ἐνδύσομαι “ἢ 

ἥσομαι, 

ὅπερ χαὶ νῦν οὐ παύομα ; 
“ 

«ΑΝ ἐν νεχροῖς τὴν αἴχεσιν 

εἰς φῶς ἐλθεῖν με χέλευσον, 

τήμερον (7) 

ν 

ἀλλ ἔτη πέντε 

τῆς ἀγαθότητος, θάλαττα (4) 

χαὶ τὸ σεπτὸ 

’ 

τῶν χαρίτων, 

ἀπογυμνωθέντα, 

(9) ἅμα τῇ κελεύσει, 

εὐθέως ἐπανθήσει" 
“ἃ » ᾿ δῷ 

χὰν ἐν ταρτάρῳ κεῖμαι, 
“Ἢ 

ν μεγαλυνῶ σου χράτο:, 
,ὔ 

σεμνύνων, μεγαλύνων, 

οὐχ εἶναι λόγος 
-ὠφ.ὕ{{ 

ΓΟΥ͂Ν 
ΛΞῚ ἢ, 

λάχχου κατωτάτου, 

δ᾽ ἔναγχος θανέντα (6), οὐ μέντοι τετρχήμερον, οὐδ 

τῷ τάφῳ ἘΝ, 
ι Ὁ 

χαὶ προσδοχῶντα (8) ζώωσιν μόνῃ τῇ σῇ χελεύσει" 

τὴν πλουτοδότιν (9) ἔχ 
“ ἂν ἣν σιδιηρὰν χαὶ οὐρὰς δι ἐνσείων τοῖς 

. ἈΨΘΞΞ 
τοῖς δεομένοις λάμπουσαν, 

πλάτυνον 

χαὶ 

οὐ παύσομαι τοῦ χράτους σου παρ ὅλην τὴν ζωήν ὕου 

ΨΡΕΌΝΝ 2 τροπχιοῦχε (12). 
-“᾿ ες εουιοὐτ μοδρδυνόῥεδνθε θερμῶς: ὑπέρευχόμινος, 

πενίχν. 

ὩΌ,. 

ξῖνον χεῖρα 

τὴν χαοδίαν μου, 

πλχτυνῷῶ τὸ στόμα μου 

σχηπτοῦχε (11), 

σου 

βαρ ΜΌΝΟΝ 
τ 

χρυσὴν παρχὸς ιχνύεις 

πενία (10) στενωθεῖσαν, 

πλέον εἰς ὑμνῳδίαν " 

τὴν χρυσέαν, 

ῳ. 45. 
᾿ 



Ἑτερον. 

Λύσις. 

φ. 40΄. 
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11. Ἡ νεῖς χἂν. ἐζημώσαμεν (ἡ, πλέα 

ψωμία ἐχρεωστοῦμαν τα. 

580 Ὁ δαίμων ὁ παμπόνηρος καὶ ὁ παμφάγος ἅδης, 
»" τ κ γ » ͵ 

χοινολογοῦντες ἄμφω τε χατὰ Κυρίου πάλαι, 
Ρ 

Χ Θουλεύσχμιεν, τοῦ θανχτῶσχι τοῦτον, « χἂν χαὶ ἐσυμ. 
5 ᾿ 5 Α Α Ὁ ἣ - - δ ΓΟ » ἢ ἀλλὰ τὰ σκῦλα γὰρ ἡμῶν, τὰ ἀπὸ τῶν αἰώνων 

,ὕ ὦ ἡ ν 
τὰ πλεῖστα ἀφηρέθημεν τῇ δυναστείᾳ τούτου, 

ῃ 

3 Α ,7ὔ 

δῶ ἡμᾶς δεσμεύσας χαὶ σφοδρῶς πᾶσαν ἰσχὺν συντρίψας, 

ἀνενεργήτους τίθησι, φεῦ τῆς ἡμῶν αἰσχύνης » 

18, Ὡς ἔνι ἡ θάλασσα ἁλμυρά, διατὶ 

χλιν ἀκ χα λον 

Ἤρετο ἄλλος πρὸς ἡμᾶς λόγον αἰνιγματώδη, 
«Ἡ ὡς ἔν ἡ θάλασσα ἁλμυρά, πῶς τὰ νηκτὰ γλυκέα; 

᾿ς ἢ ς 
590 «θάλαττα, εἶπον, ὁ παρὼν βίος ὑπόρχει, φίλε, 

τις ἘΞ. - -- ᾿ ΄ ΜΝ Ηκὸ ὦ ὡς πάνυ κυματούμενος, ἐκ συμφορῶν τοῦ βίου. 

ἰχθύες οἱ γλυκύτατοι νηχόμενοι ἐν τούτῳ, 
57 ς 5» ὔ ͵' Ζ 

ἄνθρωποι οἱ ἐνάρετοι, λίαν χεχαθαρμένοι 

ῥύπου παντὸς καὶ μολυσμοῦ, χαὶ πάσης προσπαθείας" 

900 ὡς οἱ ἰχθῦς οὐ βλάπτονται ἐν πολυχλύστῳ ζάλῃ, 

ἐν ἀγριότητι πικρᾷ θαλάσσης χυμκαινούσης, 
“ ᾿ ἘΝ ἘΠ ἢ μ᾿" ΠΩ , ἢ 

οὕτως χαὶ οἱ ἐνάρετοι ἐν τῇ τοῦ βίου ζάλῃ, 

ἀκύμαντοι, ἀπρόσκοπτοι μένουσι, καὶ τηροῦσι 
," 3 ᾽ - - 

τὸ χατ εἰκόνα τοῦ θεοῦ διὰ τὴν βασιλείαν, 
 « ς » ) » ἊΣ Ὁ 

400 ἣν ὁ Χριστὸς ὑπέδειξε τοῖς θέλουσι σωθῆναι, 

χαὶ εἰς τὸ χαθ᾽ ὁμοίωσιν ἀνάγονται σωφρόνως (2) ». 

(1) γραπτέον, ἐζυμώσαμιεν. (2) Ἢ ἀμέσως ἑπομένη ἐν πεζῷ ἕρ- 

μηνεία τῶν ἀνωτέρω χαὶ ἄλλων δημωδῶν ῥητῶν, ἀντεγράφη ἐκ τοῦ 
“ τ ᾽ 

ὅπ᾽ ἀριθμὸν 228 χώδιχος, ἐν ᾧ χχὶ μόνῳ περιέχεται. 
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Καὶ ταῦτα μὲν διὰ στίχων: τὰ πλείω δὲ τούτων χαὶ διὰ 

πεζῶν ἐξετέθησαν λέξεων, παιδὸς ἀτελοῦς ἔτι χαὶ ἀρτιμαθοῦς 

ἕνεχεν, ὡς ἐντεῦθεν αὐτὸν ἀποστοματίσαι τὰ τοιχῦτα τοῦ 
᾽ Μ διαληφθέντος ἄνωθεν βχσιλέως ἐνώπιον, ἃ χαὶ ἔχουσιν οὑτωσί. 

Καὶ χλέπτης χαὶ ἰσχυρός. 

Κλέπτης ὁμοῦ χαὶ ἰσχυρὸς ὁ ᾿Αδάμ" καὶ κλέπτης μέν, ὡς 

ἔκ τοῦ φυτοῦ φαγών, ἀφ᾽ οὗ παρηγγέλθη μὴ φαγεῖν" ἰσχυρὸς 

δέ, ὅτι χαὶ πταίσας οὐχ ἔθετο μετάνοιαν, ἀλλὰ τὸν θεὸν ἠτιᾶτο 

λέγων « ἡ γυνὴ ἣν δέδωχάς μοι βοηθόν, ἐκείνη με φαγεῖν ἀπὸ 

τοῦ φυτοῦ παρέπεισεν ». 

Εἷς χλέπτης καὶ δέκα μηνυταί. 

Εἷ: χλέπτης ὁ διάθολος, δέχα δὲ υηνυταὶ αἱ δέχα χαὶ πρῶ- 

ται ἐντολαὶ τοῦ θεοῦ, χαὶ χάρις ἐπὶ τούτοις τῷ θεῷ εἰ γὰρ 

χαὶ λογισμοὺς ὑποδάλλει ἀπατηλοὺς ὁ διάθολος, ἀλλ ἐξ ἀντι- 

θέτου πάλιν αἱ τοιαῦται ἐντολαὶ μηνύουσιν ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν. 

Ἢ πτωχεία κατέδειξε τὰ μοναπλά. 

-“» » “-“ ΙΝ ἮΝ » 

Ἢ πτωχεία τοῦ νοὺς τῶν ᾿Ιουδαίων χατέδειξε τὰ μονχπλά, 
. , ᾿ , ; » ι » Δ 4 Μ 

τουτέστιν ἐν μονάδι προσώπων, οὐ μὴν ἐν τριάὸι, τῇ τρισυ- φ. 28. 
, ,ὔ , 

ποστάτῳ λατρεύειν θεότητι. 

Οἱ τέσσαρες τοὺς τέσσαρας, 
4 » 7 ς χαὶ ἐνίκησεν ἡ θύρα. 

3 ; 

Οἱ τέσσαρες εὐαγγελισταὶ τοὺς τέσσαρας τόπους τοῦ χόσμου 
- 

’ »Ἤ)Ἤ 

διέδραμον, χαὶ ἐνίχησεν ἡ θύρα, ἤγουν ὃ Χριστός" αὐτὸς καὶ 

γὰρ ἐν Εὐαγγελίοις φησίν, ᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Εἰ. 90 



502 ῬΤΕΡΑΙ ΕΡΜΠΝΈΤΑΙ 

᾿Αποζώσου χαὶ νὰ φθάσης. 

Εὐαγγελικὸς οὗτος ὁ ὑὸν μὴ ἔχοτηθι τῶν χάτω, λέγων, ὧ 

ἄνθρωπε, ἀπολύθητι τῆς πρὸς τὰ γεηρὰ ταῦτα προσπαθεία 

καὶ σχέσεως, καὶ οὕτω χοῦφος γενόμενος, τὰς οὐρανίους διὰ 

τάχους φθάσεις μονάς. 

Ἔτρωγε χαὶ τὰ ὀψάριά μου, 

χαὶ πϑει χα τὸ γεύριυ το 

ν ἀχάριστον κἀνταῦθα ὀνειδίζων Ἰσραὴλ ὁ Χριστός, καὶ 

κὰν λέγειν ἔοιχε χατὰ τὸν τοῦ πάθους χαιρόν, « ὃ μυρίων 

ἀπολαύσας ἀγαθῶν παρ ἐμοῦ, ὁ τῆς τὰ ῥα δέξου τῶν ἰχθύων 

τραπέζης ὑπὲρ κόρον κατατρυφήσας ἔναγχος, εἰς τοσοῦτον ἀ- 

γνωμοσύνης ἤδη κεχώρηχεν, ὡς χαὶ κατ αὐτοῦ τοῦ προσώπου 
τ 5 ’ 

προσενεΎχειν μοι ἐπτυσμᾶτα ». 

᾿Απήγαμεν ὅπου μὰς ἐχρεώστειν, 

χαὶ ἐχρεωστοῦμέν τον. 

ὶ 

εἰς τὸν χρεώστην ἡμῶν ἀπήλθομιεν Χριστόν" ἐχρεώστει 
ε 3 3 5 Ὁ" ε ᾽ . Η Ψ' 

γὰρ ὡς ἄνθρωπος καὶ αὐτὸς ἀποθανεῖν. ἀλλ ἡμεῖς ἐκείνῳ 
- ε ᾽ “ κ ε ᾿" 3 Ω 

χρεωστοῦντες εὑρέθημιεν" οὐ μόνον γὰρ ἑαυτὸν ἤγειρεν ἐκ νε- 

χρῶν, ἀλλὰ χαὶ πάντας ἄλλους ὅσους ἀπ᾽ αἰῶνος δεσμίους κα- 

ὋὉ ἅδης ὁμοῦ καὶ ὁ θάνατος ἀποχλαιόμενοι λέγουσιν οὑτω- 

τείχομιεν Ἴ 
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Ἔλυσεν ὁ χλέπτης τὴν βοῦλάν του (ἢ) 
Ἀ 5» 7, 

χαὶ ἐγέλασεν. 

Κλέπτης ἐνταῦθα ὁ θεῖος ἐχεῖνος ἄγγελος, ὁ λάθρα τῷ τοῦ 
’ 7 5» “ ὔ ᾽ 

Κυρίου τάφῳ ἐπιφοιτήσας χαὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων ἄνοιαν ἐχ- 
7 , . “- Ν ᾿ ; μυχτηρίσας, διά γε τὰ τοῦ μνήματος σήμανδρα" ὁ γὰρ πάντα 

3 Ἷ , ᾿ “Ὁ φο , . ἰσχύων Κύριος, καὶ τοῦ λίθου τῷ τάφῳ ἐπικειμένου καὶ τῶν 
9 Ἂ ΕΣ ο2τοο ͵ 3 ε Ἁ - σφραγίδων ἐχεῖσε ἀπηωρημένων, ἀκωλύτως ὡς θεὺς τοῦ υνή- 

ματος ἐξελήλυθε. 

᾽Αφ᾽ ὃν ἐχαδθαλλίχευσε, 

ΚΡ Πλιε, ὴ τὸν χλαϊήξ. 

Ὁ λόγος οὗτος εἰς τὴν ἀνάληψιν ἔοιχε προσχναφωνηθῆναι 

τοῦ Χριστοῦ, λέγων - εἰ χαὶ τὸν οἰκεῖον ἐθρήνεις δημιουργόν, 

ὦ ἥλιε, βλέπων αὐτὸν ἐπὶ σταυροῦ χρεμά ἔναγχος, ἀλλὰ ὦ ἥλιε, βλέπων αὐτὸν ἐπὶ σταυροῦ χρεμάμενον ἔναγχος, ἀλλὰ 

τῶν δαχρύων παύθητι σήμερον, [ἐπ]Ξίπερ τῇ νεφέλῃ ὥς περ ὀχή- 

υχτι χρησάμενος, εἰς οὐρανὸν ἀναφέρεται τῷ οἰχείῳ συνεδοιά- 

σὼν πατρί (1). 

(1) Ἔν τῷ αὐτῷ χώδικι ἐπισυνάπτονται τρία ἔτι δημώδη ῥητά, το- 

σοῦτον ἐξίτηλα, ὥς τε μόλις αἵ σχιαὶ γραμμάτων τινῶν διαφαίνονται. 
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φ. 88. (,)᾿Αποφθέγματα καὶ ἑρμηνεῖαι εἰς τοὺς 

δημώδους (50) λόγους. 

Ε᾽ρώτησις. Κλέπτης ἣν σχοῦρος. 

-- 
ἘΝ 

Αἰ πόχρισις. Κλέπτης μὲν ὁ ᾿Αδάμ, ὡς φαγὼν ἀπὸ τοῦ φυτοῦ, ἀφ᾽ ὁ 

παρηγγέλθη μὴ φαγεῖν" ὁ αὐτὸς χαὶ σκοῦρος, διότι μὲ τὸ 
᾿ ᾿ , ΕΤ Ἁ ε Α «Δ ) πταῖσμα ὑμὴ βάλλων μετάνοιαν, εἶπεν γὰρ « ἡ γυνὴ ἣν δέδω- 

, “ 

χάς μοι, ἐκείνη ἐποίησέν μοι χαὶ ἔφαγον », χαὶ τοιούτῳ τρόπῳ 

ἠτιᾶτο τὸν θεόν. 

Ἑ᾿ρώτησις. Οἱ δύο τὸν ἕνα πείθουν τον, 

καὶ οἱ πρεὶς χαπαπον ον ΠΡΌΣ 

Εὑρμηνεία. Τὸν ᾿Αδὰμυ. γεύσασθαι τοῦ φυτοῦ τῇ συνεργίᾳ τοῦ διχοόλου, 

ἐθανατώθη (510). 

μά, χαὶ ἐγὼ ἀς γελῶ ογ. Ε᾽ρώτησις. ΤᾺ ἃ α, 

Εὑρμηνεία. Πρὸς τὸν Κύριον ὁ Παῦλός φησι, τὰ σά, ἐμά, τοὐτέστιν ὡς 
- »ὕὔ λλε ,ὔ ΔῈ ΑΜ “ Βα ΤΩ ΝΣ διέ ΝΣ Ὡ 5 

ὅτι ἔμελλεν συνάξει ἡ ῥάχη του, ὅταν ἐπὶ γῆς ὁιέτριοεν, ἕως 

τοῦ νῦν εἰς τὸ κήρυγμα. 

(1) ᾿Ἔλήφθησαν ἐκ τοῦ ὕπ᾽ ἀριθμὸν 3905 χώδιχος τῆς ἐν Παρισίοις 
9 

Ἐ Ονιχῆς βιύλιοθήχκης, γεγραμμένου ὑπὸ ἀμαθεστάτου ἀντιγρχφέως ἐν 
μ 

τῇ δεχάτη χχὶ πέμπτη ἑχχτονταετηρίδι, ὡς εἰχάζει ὃ συντάχτης τοῦ 
.᾽ Ξ ΄ Ζιρὰ τ 7 ΩΣ ΄ε ᾿ -Ὁ Ῥ 7 δεδημοσιευμένου χαταλόγου τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων (1, ΟΟΟΧΟν.. 

ἘἘ .- - οτ 2 εἰνθξως 

Αἴ ἑρμηνέϊαι αὗται ἀναγόμεναι εἰς τὴν σχολὴν τοῦ Ψελλοῦ, ἐγράφησαν 

πρὸ τῆς ἁλώσεως τοῦ Βυζαντίου, ἄγνωστον ὑπὸ τίνος χαὶ ἐν ποίῳ ὅρι- 

ΠΣ “ οτὦῳ Ν 5 

στιχῶς χρόνῳ" εὕρηνται δ᾽ ἐν φύλλοις 18-38ὅ τοῦ κώδιχος, οὐχὶ κατ᾽ ἀ- 
- , [. 

ριθμητιχκὴν τάξιν, ὡς συγχεχυμένης ταύτης ὑπὸ τοῦ βιόλιοδετου, ὅστις 
» » Ν Ν τ 2 ΒΕΕΝ Σ Ης Δ ΝΑ 2 ως ἔταξε τὴν μὲν συνέχειαν ἐν ἀρχῆΐι τὴν δὲ ἀρχὴν ἐν τῷ τέλει. 



σι ᾧῷ» οι ΕἸΣ ΔΗΜΩΔΙΕ ΡΗΤΑ. 

Συνάγω ἐγώ, περιπατῶ, χαὶ εὐαγγε- Ε᾽ ρώτησις. 

λίζομαι. 

Τοὐτέστιν οὐδεὶς χαίρων ἐπὶ ὀδυρμοῖς, ἀλλὰ μᾶλλον χαίρων πόχρισις. 

καὶ ἀγαλλιώμενος, χαὶ μάρτυς τῶν λόγων αὐτὸς ὁ δΉτας ᾿Α- 

πόστολος Παῦλος λέγων, χαίρω ἐν τοῖς παθήμασ τί μου, χαὶ 

ἀναπληρῶ τὰ ὑστερήματά μου ἐν τῇ σαρχί μου. 

᾿Απὸ χλέπτην χλέπτε, ΕἸ ρώτησις. 

χαὶ χρίμαν οὐχ ἔχεις. 
ν 

Κλέπτης τῶν ψυχῶν ὁ διάδολος, καὶ κλέπτει γὰρ καὶ ἀ-Α᾽ πόκρισις. 

φαρπάζει ἀεί: ὁ χλέψας (1) ψυχὴν κατεχομένην ὑπὸ τοῦ δια- φ- 18΄. 

βόλου, οὐ μόνον ὅτι χρίμαν οὐχ ἔχε:, ἀλλὰ χαὶ μέγαν μιστόν (510) " 

υᾶλλον δὲ αὐτὸν μιμεῖται τὸν εἰπόντα (2), ὁ ἐξάγων τιμὴν 
ΕΣ ᾽ Δ ε Ν ΄ » 

ἐξ ἀναξίου, ὡς τὸ στόμα μου ἔσται. 

Οἱ τέσσαρεις τοὺς τέσσαρεις, χαὶ ἐνί- ΚΕείμενον. 

χησεν ἡ θύρα. 

Α ᾽ 7 ει 

Οἱ μὲν τὰ ὀπτίος (510) χαταφρονοῦσιν, ἄλλως ἑρμιηνεύουσιν, 

ἡμεῖς δέ, χατὰ τὸν ᾿Απόστολον τὸν λέγοντα ὅτι δεῖ αἰχμα- 

λωτίζειν πᾶν νόημαν εἰς τὴν ὑπακολουθέχν τοῦ Χριστοῦ" οἱ 
᾿ " “-Ὡ Ε ’ 

τέσσαρες εὐαγγελισταί, Μχτθαῖος, Μάρχοξ, Λουχᾷᾶς, Ιωδννης, 
Ν, ’ “ὖ ; »Κδ : ᾽ 

τοὺς τέσσαρεις τόπους τοῦ χόσμου διέδραμον, ἀνατολήν, δύσιν 
» ἱ 

ἄρχτον χαὶ μεσημορίαν, χηρύσσοντες τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ τί 

(1) χειρ. χλέψε (Ἴ Ἡμαρτημένως τὸ φύλλον τοῦτο, ὡς 18 ἀριθμεῖ- 
3 Ἀ συ 

ται, ἀντὶ 96. 

(2) χειρ. ζηνμοῦντι τῷ εἰπόντι, 



δ0ὺ0 Ε͵ΤΕΡΑΙ ἘΡΜΗΝΈΕΙΑΙ 

γέγονεν ἐκ τοῦ, ἐνίκησεν ἡ θύρα, ἤγουν ὁ Χριστός, καθὼς ἐν 

Εὐαγγελίοις φησίν, ἐγώ εἰμι ἡ θύρα, δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, 

σωθήσεται. 

ε « ι ΄ 

Κείμενον. ῶς εὕρης τὸν χαιρόν, 

φάγε καὶ τὸν λαγόν. 

Ε'ρμηνείχ. ὋὉ Χριστὸς ἀποστέλλει τὸν Παῦλον εἰς τὸ εὐαγγέλιον " χη- 

ρύσσων εἶπεν, δέον σε συγχαταοάντα τὴν τοῦ χαιροῦ δυσχο- 

λίαν. (1). 

Ια εἰμενον. Τὸ ποιήσεις, πάθης, καὶ τὸ ἄλλον 

περισσεύσει. 

Ε᾽ρμηνεία. Ὡς ἂν ἦτον χρεμάμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὸν 

λῃστὴν ἰδὼν μετανοήσαντα καὶ πιστεύσαντα, εἶπεν πρὸς τὸν 

διάόολον, ὃν ἐποίησας, ἔπαθες, καὶ ἄλλο περισσότερον ἐποίησας, 

τοὐ[τέστι] τὸν κατ᾽ ἀρχὰς πλασθέντα χειρὶ θεοῦ, δι ἐπιθουλῆς 
νά 

͵ ἥρπασεν, χαὶ ἐν παραδείσῳ ὄντα ἐξόριστον πεποίηκεν ἔπαθεν ο 
ἢ 

δὲ τοῦτο, καὶ τὸν λῃστὴν ὃν εἶχεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, ἀφαρ- 

ποαζόμιενον ἑώρα καὶ εἰς τὸν παράδεισον εἰσερχόμενον, καὶ οὐ 
, ᾽ 7 ᾽ Α ΡΝ ὦ ΄ “ Α 5» Ν 

μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους περισσοτέρους, πάντας τοὺς ἀπὸ 

χαταθολῆς χόσμου καὶ χεχοιμημιένους διχαίους. 

ΚΚ εἰμενον. Καθαρὰ χαὶ κυδαρὰ ὅλα ἡ χάρις ὃ ἐ- 

χεται. 

«ἢ λέγεται, ἡ χάρις γάρ φησι τῆς 

ὁμοουσίου τριάδος, πάντας δέχεται, ἐὰν ἐπιστρέψουσι " οὐκ ἔστι 

Ε΄ρμηνείκ. Ἡ μετάνοια ἐντεῦθεν δὲ 

1) Λείπει ἕν φύλλον, ἣ δὲ συνέχεια εὕρηται ἐν φύλλῳ 1. φ ᾽ χ ρη Ύ 
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γὰρ ἁμαρτία νικῶσα τὴν φιλανθρωπίαν αὐτοῦ, κἂν ἄλλως τις 
φληναφῇ ἐν ᾿Αρειανοῖς ἡ (1): εἰ γὰρ εὐσεθής ἐστιν ὃ ἐπιστρέφων 

" ἐξ ἁμαρτίας, εἴτε ἀσεθής, προσδέχεται παρὰ τοῦ ἐλεήμονος 

θεοῦ διὰ βαπτίσματος καὶ μετανοίας. 

Ὁ λύχος τὸ μαλλὶν ἀλλάσσει. Κείμενον. 
τὴν δὲ γνώμην οὐχ ἀλλάσσει. 

, κι, Ἁ ε ..» ᾿ 

Ὃ λόγος οὗτος τὸν ὑπερήφανον χαὶ ἐπηρμένον διάόολον κα-Εὑρμηνείχ. 

θάπτεται, λύχον γὰρ αὐτὸν ὁ λόγος καλεῖ, ὃς ἀεὶ σπεύδεται 

«τοῦ διαφθεῖραι (2) καὶ διασπάσαι τὰ πρόθατα τοῦ Κυρίου, ὃς εἰ 

χαὶ τὸ μαλλὶν ἤλλαξε, τοὐτέστιν ὅταν ἐνεδύθη (3) τὸν ἑωσφύρον 
΄ 

γαρὴν (ϑ8.0) καὶ σκύτῳ μετηήμφιάστη, διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ 
-» 3 “ ’ 

ἔπαρσιν, χαὶ εἰς γῆν ῥιψείς, τὴν γνώμην οὐκ ἀλλάσσει, χαὶ 

οὐκ ἀφίσταται τῆς προτέρας αὐτοεπάρσεως καὶ ἀλαζονίας. 

Ὁ θεὸς χατὰ τὰ σαάγια, Κείμενον. 

μοιρᾶζει χαὶ τὰς χρυάδες. 

“ Ἔνταῦθα ὁ λόγος σάγια τὰ ἡμῶν ἀνομήματα λέγει, κρυά- Ἑὑρμηνέία. ) 

Α ν ’ ᾿ 93 ξς , ᾿ " 

δας δὲ τὰς παιδεύσεις χαὶ ἀνταποδόσεις ἑχάστου. 

-᾿ Ἃ ὁ “, 

Τοῦτα μὲν τὰ συντυχαίνῃς, ἔνι πα- Ἕτερον. 

λαιοῦ οὐρανοῦ ἀποχλάσματα. 

᾿Ενταῦθα τὰς φυλὰς χαὶ γλώσσας τὰς περὶ τὴν ἁγίαν Πεντη- Εὑρμηνεία. 

χοστήν, ἔνθα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατῆλθεν χαὶ ἐσόφισεν τοὺς 

Αἰ ποστόλους, πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον ποιεῖται, καὶ λέγον, Τοῦτα 

μὲν τὰ συντυχαίνετε διὰ τῶν ὑμετέρων γλωσσῶν, οὐκ εἰσὶν 

(1) χειρ. ατιχνοῖς, (9) χ. διχτθείρη. 



568 ΕΤΕΡΑΙ ἘΡΜΗΉΝΕΙΑΙ 

᾿ΜΨῃῃ ἕ 35... 3 ι ᾽ - » , ,ὔ ς ,ὔ ᾽ 7, 
οὔτε ὑμέτερα χαὶ οἰκεῖχ, ἀλλὰ πνεύματος ἁγίου ἀποφθέγματα, 

ἤγουν παλαιοῦ οὐρανοῦ ἀποχλάσματα, καθὼς ὁ προφήτης Δα- 

νιὴλ λέγει « ἐκάθησεν ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν» καὶ ὁ Δαυΐδ 

λέγει « αἰνεῖτε αὐτὸν οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν ». 

Κείμενον. Εἶδα φαραχλόν, ἀλλὰ νὰ φαίνεται ὁ 

μυαλός του καχὸν εἶνε. 

, Ἑρμηνεία. Ἐνταῦθα ὁ λόγος πρὸς τὸν ἄνθρωπον λέγεται χαὶ ποιεῖται, 

χαὶ φησίν, ὅτι εἴδαμεν φαραχλόν, τοὐτέστιν ἁμαρτωλὸν καὶ 

φ..17. ἄσπλαγχνον, ἀλλὰ καὶ ἀγαθοῦ τινος μέτοχον, [ [ἀλλ᾽ ὡς ὁ πλού- 

σιος ἐκεῖ καὶ ἀμέτοχος παντὸς ἀγαθοῦ, ὡς οὐδὲ ψιχίδιον μιχρὸν 

δοῦναι τὸν πτωχὸν Λάζαρον, τοῦτο δὲ κακὸν ἔνε. 

Κείμενον. Αὐγούστου τὰ πεντάλιτρα, τὸν Μὰν 

ἀνᾶζη να . 

Ε΄ρμηνεία. Αὔγουστον ὁ λόγος τὸν μοναρχήσαντα εἰς ἡμᾶς τὰ ἀπολω- 

λότα πρόδατα πρὸ τοῦ γεννηθῆναι τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

Χριστόν, λέγει, δεκάλιτρα δὲ λέγονται τὰ δέκα τάλαντα, ἢ 

τὰς (1) δέχα ἐντολάς: καὶ ὅταν ἔλθῃ χρῖναι περὶ τὸν Μάϊον 

μῆναν, τὸ ἔαρ τῆς ἀληθείας καὶ γλυκύτατον φῶς, τότε ἀνα-- 

ζητήσει αὐτὰ τὰ πέντε λίτρα, ἤγουν ἐρευνήσει ἅπαντας. 

Κείμενον. Ἡ σχύλλα σπουδαζομ. ένη, 

τυφλὰ χουλούχια ἐγέννησεν. 

Εὑρμηνείκ. Ἢ συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ πονηρά, σπουδάσασα τοῦ ἀνε- 
᾽ Α 

λεῖν τὸν Κύριον, τῆς δόξης ἀπετυφλώθησαν πάντες χαὶ αὐτὴ 

χαὶ τὰ τέχνα αὐτῆς. 

(1) χεφῳ. ἐν τάς. 
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Ἐὰν ἐξεπέσετο ἡ Νινή (1, πάλιν βε- Κείμενον. 
λόνην σώσει. 

Ἔνταῦθα ὁ λόγος πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Γησοῦν Χριστὸν Ε΄ ρμηνεία. 
λέγεται τὸν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν χαὶ ταπεινωθέντα 

δί ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, πάλιν δὲ (510) σοῦ τοῦ ἐχθροῦ ὡς βελό- 

νὴ σώζει, καὶ οὐ παύεται τοῦ πλήττειν τὸν Σχταγὰν διὰ τὺ βε- 
λόνιν, ἤγουν τῶν ἀρετῶν τῶν ἐνεργουμένων διὰ τῶν θερχπόν- 

τῶν αὐτοῦ. 

Κόπτε χρέος, χόπτε λύπας. Κείμενον. 

Ἐνταῦθα ὁ λόγος πρὸς τὸν ΠΑῤρεῖθος ἐστὶ χαὶ φησίν, ὦ ἄν-ἘΓρυηνείχ. 

θρωπε, κόπτε χρέος, κόπτε λύπας, ἤγουν λύσαι ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 

τιῶν σοὺ χειρόγραφον διὰ μετανοίας χαὶ ἐξομολογήσεως. 

ΔΗΜΩΔῊ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ. . 84. 
ὦ 

Τί ἐστιν ἑδδομήχοντα δύο καδαλλάροι, οἱ κινοῦνται μετὰ ΕἸ ρώτητις. 

τεσσάρων βασιλέων καὶ ὑπὸ μιᾶς πόρτας ζῶσιν, καὶ τὰ ἅρματα 

αὐτῶν οὐχ εἰσιν [ἢ] πέντε, ἔχουσι δὲ χαὶ τρίχ ἜΣΤΕ χαὶ 

οὐδεὶς ἐνίχησεν αὐτούς, εἰ μὴ μόνον ἕναν γεράχιν; 

᾿Ἑὐδομήχοντα δύο χαθαλλάροι εἰσὶν ἡ ἑόδομήχοντα δύο φλέ- Αἰ πόκρισις. 

βες (2) τοῦ ἀνθρώπου χαὶ χινοῦνται μετὰ τεσσάρων στοιχείων, 

(1) ἴτως μ᾽: ἐξέπεσε τὸ νινί. 

(39) χειρ. φλέγ ες 



Εἰρώτησις. 

510 ἙΤΕΡΑΙ ΒΡΜΗΝ,. ΕἸΣ ΔΗΝ. ΡΗΤΑ. 

αἵματος, φλέματος, χολῆς ξανθῆς καὶ μελάνης, καὶ ὑπὸ μίχς 

πόρτας ζῶσι, τοὐτέστι τοῦ στόματος, καὶ τὰ ἄρματα αὐτῶν 

εἰσὶν πέντε, ἤγουν ὅρασις, ὄσφρησις, ἀχοή, γεῦσις, καὶ ἁφή᾽ 

τὰ δὲ τρία περδίχκια, εἰσὶ (1) τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς, ἤγουν 

λογικόν, θυμητικόν, καὶ ἐπιθυμητιχόν " τὸ δὲ ἱεράκιν ὅπου ἐνί- 

χησεν αὐτοὺς ἐστὶν ὁ ἄγγϑλος. 

Καοχλλάρης μικρός εἰμι ἐγώ, χαὶ χατ᾽ ἐμοῦ κινοῦνται (2) καὶ 

δύο ἐξοδιαστάδες, καὶ τέσσαρεις στρατοπεδάρχας, ὁ εἷς κοχκι- 

νοφόρος, χαὶ ὁ ἕτερος λευχοφύρος, χαὶ ὁ τρίτος κιτρινοφόρος, 
δι ὶ 

᾿ 
χαὶ στρατιώτας τριαχοσίους ἑξήκοντα πέντε, χαὶ βασίλισσαις 

ἑθδομήκοντα δύο, πύριναις, ξανθαῖς, καὶ σγούραις. 

Καὶ ἐκεῖ ἐπῆγαν καὶ ἐπλήκευσαν εἰς μίαν μικρὴν πορτίτζαν, 

χαὶ ἐχείνη πόντα μου νιχᾷ τὸ (9) τόσον φουσάτον" 

ἀλλ᾽ οὐ μισῶ τὸν πόλεμον, οὐ νίκος ἐφοθήθην, 

ἄλλο συντρέχ καὶ ποθῶ, τὴν πόρταν τοῦ πολέμου. 

(λείπει τὸ τέλος). 

(1) χ- ἤδι. 

(2) χειρ. μτ᾽ ἐμοῦ καίηται. 

(9) ᾿- χαίς 



ΜΓ ἘΧΊΑ ΒΔ ΦΧ ΟἿ Υ 

ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΙ ΕἸΣ ΔΗΜΩΏΔΕΙΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΌΝΙΑΣ. 

1 Τί ἐσχι Βαδουτζιχάριος (1). 

Ξν 

Ὃ μέν το! Βαθουτζιχάριος ἐξ Ἑλληνιχῆς φλυγρίας παρεισεφθά- 

ρὴ τῷ βίῳ - ἔνεστι γάρ που τοῖς ᾿Ορφιχοῖς ἔπεσι Βχθώ τις ὀνο- 

μαζομένη δαίμων γυχτερινή, ἐπιμήκης τὸ σχῇ 

τὴν ὕπαρξιν. Ἱστορεῖ δὲ χαὶ Πορφύριος ὃ φιλό 

των (2) ἔθνος δὲ οὗτοι βόρειόν τε καὶ βάρθαρον" πολλοῖς τοιούτοις 

ἐπτυχηκένχι νυχτερινοῖς φάσμασιν, ἃ δή φασι νυχτὸς μὲν ἐπι- 

χαίειν, ἡμέρας δὲ ἐντυγχάνειν τοῖς ἐπιχκαυθεῖσι λεπτοῖς τισι χαὶ 

ἀυιχυροῖς σώμασι, νήμασιν ἀραχνίοις προσεοιχόσιν. ᾿Απὸ γοῦν 

τῆς Βαδοῦς ὁ βαδουτζικάριος παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνεπλάσθη. 

Καὶ ἔστι μὲν οὐδαμοῦ ἐπιχωριάζων τῷ βίῳ, ἀλλ᾽ οἱ δειλότεροι 

τῶν ἀνθρώπων εἶναι δὴ τοῦτον τὸν δαίμονα πλάττουσιν. ἫΝ 

γάρ τις κἀμοὶ ἀνθρωπίσχος, ἀγεν γὴς μὲν τὴν ψυχήν, λογοποιὸς 

δὲ οὐχ ἥκιστα. Τούτῳ γοῦν οὐ νυχτὸς μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἡμέ- 

ρᾷᾶς τὰ τοιαῦτα παρυφίστατο φάσματα" ἑώρα γοῦν τὸ μὴ ὄν, 
. ε ΕῚ ν Ἂ" Ν ᾿ ᾿ ᾿ 5... 

ὥς: περ ὁ ᾿Ορέστης τὰς Εὐμενίδας " χαὶ ἔπλαττε τὸ ἀνύπαρχτον 

(1) Ἔχ τοῦ ᾿Αλλχτίου Τὸ αταθοοραπι ποάΐο φαοραπάδμι ορίπδεϊοηΐ- 

θὰ5, σελ. 199-140. 

(2) Πιθανῶς ἐξέπεσε τὸ ὄνομα τοῦ ἔθνους 
᾿: 



5132 ΜΙΧΑΗΛΨΒΑΛΟΥ͂ 
εν » 

νυχτὸς δὲ βραχύ τι προθαίνων, εἶτχ δειλιάσας ἀνέστρεφε, χαὶ 

τοῖς πολλοῖς ἀνετύπου τὸν μὴ ὄντα Βαθδουτζιχάριον. Γίνεται 

τοῦτο ἐκ χοινοῦ πάθους, σώματος φημὶ καὶ ψυχῆς - ἡ μὲν Η 

γὰρ τῇ ἐμφύτῳ νόσῳ ταράττεται " οἱ δὲ γε ὀφθαλμοὶ τηνιχχῦτα 
ῃ 

, 

τῆς ὁρατιχῆς δὺυν γάμεως ἔχοντες, χαὶ μὴ καθαρὸν τὸ φῶς ἀκον- 

τίζοντες, ὃ ἐξώναδιι ἔσωθεν, ἔξωθεν Σονος ὧν ὁρᾶν καὶ τὸ 

πάθος τοῦτο δαίμων ἐχείνοις ἐνομίσθη καὶ ὠνομάσθη. Εἰ δὲ 
Α , ᾿ ᾿ , » 5 τ ε ͵ὔ Α ΡΞ -- 

μὴ πάντχ τὸν χρόνον, ἀλλ ἐν αἷς ἡμέρχις τὴν τοῦ Χριστοῦ 

γένναν πανη υρίζομεν, καὶ τὸ θεῖον ἑορτάζομεν βάπτισμα, τοῦτο 

δὴ τὸ πάθος εἰς δαίμονα ἀναπέπλασται, θαυμάζειν οὐ χρή" 

ἀρεύρλμλίο γῇ διὰ ἄν ΠΡΑΕΣ πανηγύρεις νυχτὸς παρ ἀλ- 
ΒΕ 

ἡ τοῦ ἀρζμαν ε χώραν ἔχει κα ϑὸ Κῶ 

ὦ. Περὶ τῆς Γιλλοῦς (1). 

Ἡ δὲ Γιλλώ, τοῦτο δὴ τὸ ἀρχαῖον καὶ πολυθρύλλητον ὄνομα, 

οὔτε δαίμων τις ἐστιν, οὔτε ἄνθρωπος ἀθρόον εἰς ὠμότητα θη- 

βίου μετενεχθείς. ᾿Απήρηται γὰρ πᾶσι φιλοσόφοις τῆς φύσεως 

ἡ μετάδασις, χαὶ οὔτε θηρίον ποτὲ ἂν ἐξανθρωπισθείη, οὔτε 

μὴν ἄνθρωπος εἰς θῆρα μετενεχθείη, ἀλλ᾽ οὔτε εἰς δαίμονα, οὔτε 

εἰς ἄγγελον" ὀνόματα δὲ δαιμόνων, χχὶ δυνά μεις αὐτῶν πολ- 

δΝδ- λάς τε χαὶ ἐν πολλοῖς γνούς, ο οὔτε παρὰ τοὶς Λογίοις, οὔτε παρ 
-" 3 -“ »- Ὁ “- 9 

ταῖς ἀγυρτικαῖς βίολοις τοῦ Πορφυρίου τῇ Γιλλῷ ἐντετύχηχα. 
᾽ ΄ , ΘᾺ ἢ «9 ὁ. Δ . ᾿ ΕΣ ΄ 

- Ἀγ ὑοχυ δέ μοι βιολίον ΚΝ τοῦτο τὸ ὄνομα προσέ- 

πλασεν- ὃ δὲ τὸ βιόλίον γράψας τὸν Σολομῶντα ποιεῖται ὑπό- 
. ἊΝ 

θεσιν, χἀχεῖνον εἰσ , ὥς περ ἐν ΠΆΤΕ ΟῚ; τὰ τῶν δαιμόνων ἔνι 
-.’ 

[Ο] Ὧ 

ὀνόματα καὶ τὰς πράξεις ἀγγέλλοντα " ἔστι γοῦν παρ αὐτῷ ἡ 
ι 4 ᾿ ᾽ ᾽ 

Γιλλὼ δύναμίς τις πρὸς τὰς γενέσεις καὶ τὰς οὐσίας ἀντίθετος" 

(1) Ἔχ τοῦ αὐτοῦ, σελ. 117-118. 
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Ὁ’ "-Ὁ- ;ὔ ᾽ “ - αὐτὴ γοῦν τὰ τε χυοφορούμενα φησὶν ἀναιρεῖ, καὶ ὁπόσα τῆς 
’ Ν ,ὔ ’ » “ “« , , ᾽ μήτρας διολισθάσοι, χαὶ χρόνος αὐτῇ τῆς ἀνχιρέσεως ἐνιχύσιος 

- ΕΥ ᾿ - ᾽ 2 ᾽ -“ ὥρισται: εἶτα δὴ δεσμεῖ αὐτὴν ἡ Αδράστεια. ᾿Αλλ᾽ ἥ γε τή- 
Α ψξρον ἐπέχο δόξ ῖς ἴδίοις τὴν δύ ΄ ὕξερον ἐπέχουσα ὁόξα τοῖς γραϊΐδιοις τὴν ὑναμῖν ταὐυτὴν πα- 

᾽- -». φὶ τ ρα Γν ἊΨ ΡΞ . ΡΟ. . ζ . ᾿ ᾽ φρ ; ἕ ῥξχεται" πτεροῦ γοῦν τὰς παρηρηχυίχς χαὶ ἀφανῶς εἰσοιχίζει 

τ ἴς βρέφεσιν- εἶτα θηλάζειν ποιεῖ ταύτας χαὶ πᾶσαν τὴν ἐν ο 

τοῖς βρέφεσιν ἀπορροφᾷν ὥς περ ὑγρότητα τὰ γοῦν συνταχέντα 
τῶν νεογνῶν Γιλλόθρωτα αἱ περὶ τὴν λεχὼ ὀνομάζουσιν. 

ΕΤΈΕΡΑΙ ΠΕΡῚ ΓΊΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕῚΣ (1). 

1. ᾿Αποστροφὴ τῆς μιαρᾶς χαὶ ἀκαθάρτου 

Γυλλοῦς. 

-- 
᾿ 

Ἐπὶ τῆς βασιλείας Τραϊχνοῦ τοῦ βασιλέως ἦν τις γυνὴ ὀνό- 

ματι Μελετινή, ἥτις ἐγέννησεν παιδία ἕξ, χαὶ σϑνέλαδεν χὐτὰ 

ἡ μιαρὰ χαὶ ἀκάθαρτος Γυλλοῦ" χαὶ πάλιν ἐν γαστρὶ ουνέλα- 

βεν. ἡ Μελετινή, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὰ λεγόμενα Χχαλχοπράτιχ, 

χαὶ χτήσας (510) πύργον ὑψηλόν, χαὶ χαθηλώσας αὐτὸν καὶ 

μολυόδώσας (2), καὶ λαδὼν ιβ΄ θεραπαίνιδας διῆγεν μετ᾽ αὐ- 
' 

" , 

τῶν (9), καὶ ἐμθὰς ἐν αὐτῷ, ἔτεχεν ἐχεῖ τὸ παιδίον. 

(1) ΑἹ τέσσαρες αὗται περὶ Γιλλοῦς διηγήσεις ἐλήφθησαν ἐχ τοῦ 
"Ὁ - Ὁ 6 φν Ψῃ. "α» " ἢ.» Μ ὅπ᾽ ἀριθμὸν 800 χώδιχος τῆς αὐτῆς βιδλιοθήχης - τῆς πρώτης τούτων 

περὶ ἁρπαγῆς τῶν τέχνων τῆς ἁγίας Μελιτηνῆς χαὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ἁγίων 
Ὁ ς] “ -το - . -ὉὉ - ᾿ ΄ 

Σισινίου χαὶ Σηνοδώρου ἐξορχισμοῦ τῆς Γιλλοῦς εὕρηνται χαὶ δύο ἕτεραι 

ἐχδόσεις, διάφοροι τῆς ἡμετέρας, δημοσιευθεῖσαι ὑπὸ ᾿Αλλατίου (40 ορί- 

πἰοπί 5 ατδθοορῦμῃ, σελ.᾿ 120-129). 
Ὰ 

(9) χειρ. μολυνδώσας. (3) χ. αὐτῆς. 



Ὁ 11. 
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Ἔν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν ὁ ἅγιος Σισίνιος, Σίνης καὶ Σηνό- 

δωρος χατῆλθον τοῦ ἐπισχέψασθαι τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν, καὶ 
, πλ ΣξρὴΝ ᾿ ’ ΑΝ Α ἰᾷ 5 ᾿ λέ » ἿΞ γινόμενοι πλησίον τοῦ πύργου ἔκραξαν αὐτὴν λέγοντες, ἄνοιξον 

ἡμῖν, ἀδελφὴ Μελετινή" ἡ δὲ εἶπεν, παιδίον ἐγέννησχ καὶ φο- 

βοῦμαι ἀνοῖξαι. 
σ΄ 

νῶν χαὶ τῶν ἵππων χαλινοχτυ- 
τὰν 3 ωἕ » ΡΟ « Ἴ Ὁ 

πούντων, κατῆλθε τοῦ ἀνοῖξαι αὐτῶν. Ἢ δὲ μιχρὰ Γυλλοῦ 

)- Ἔπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν στα αμ. 

συνεισῆλθε σὺν τοῖς ἵπποις ὥς περ μυῖα καὶ περὶ μέσης τῆς 

νυχτὸς ἀπέχτεινε τὸ παιδίον. Ἧ δὲ Μελετινὴ ὠλόλυζεν πι- 

χρῶς, λέγουσα, ὦ Σισίνιε, Σίνη, καὶ συνοδία, οὐκ εἶπον ὑμῖν 

ὅτι παιδίον ἐγέννησα χα κόγυλν ἀνοῖξαι; ἦλθεν (1) ἡ μιαρὰ 

χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτό! Τότς οἱ ἅγιοι προσευχὴν ποιήσαντες πρὸς 

θεόν, χατῆλθεν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, Εἰση- ᾽ ἣ ᾽ 

, ε ε - Χ 7 ἐδ τ ᾿ 3 ἣ 
χούσθη ἡ δέησις ὑμῶν πρὸς θεόν: χαταδιώξατε αὐτὴν εἰς τὰ 

μέρη τοῦ Λιθάνου. 

Τότε λέγουσιν πρὸς τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν, μὴ λυποῦ, ἀδελφὴ 
εὦἬον Ἁ 5» 5» “ ΡῸ , ᾿ 

Μελετινή, ἡμεῖς γὰρ ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ γενόμεθα ὡς κυνη- 

γοί, καὶ χρατήσωμεν (ὦ) αὐτήν. Τότε καθίσαντες ἐπὶ τοῖς 

- 

ἀν: 9.1 Ὁ δ “ 5. ἄτας ἐ 4 δὲ , ἰὼ - ι αν Ψ 
ἵπποις αὐτῶν, ἔτρεχον αὐτήν" ἡ δὲ μιαρά, ἰδοῦσα τοὺς ἁγίους 

ὄπισθεν αὐτῆς, ἔδοχμιεν πρὸς τ ἣν θάλασσαν, χαὶ ἔλασαν οἱ 

ἅγιοι τοὺς ἵππους ΚΡΡΡΝ [καὶ] ἔφθασαν αὐτήν. Καὶ ἀπέλαθδεν 

αὐτὴν ὁ ἅγιος ΣΙισίνιος ἐκ τοῦ πλευροῦ αὐτῆς, καὶ ἤρξατο 

Θασανίζειν αὐτήν, παν « ἐὰν μὴ μοῦ ὁμολογήσῃς ποῖον 
Α 24 Ξ ι ὦ Α ὰ ΝΗ ΞΡ Ἄ 5.1 “Ὁ ὦ « “τ 

θεὸν σέδεις, καὶ ποῦ τὴν δύναμιν ἔχεις, ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν 
7 ᾽ ὅ «“ ξ Ω ἐλ ἃ, ΚΓ 

οὐχ ἀπόλυσαι, ἕως οὗ ἀποδώσεις ἡμῖν καὶ τὰ ζ΄ τέκνα Μελε- 

΄ν 
“΄ “ [γ4 “ 6 

τινῆς ζῶντα, ὥς περ ἔλαδες. 

Τότε ἡ μιαρὰ λέγει τοὺς [ ἁγίους « ἅγιοι τοῦ θεοῦ, ἀδύ- 

νχτόν ἐστιν δοῦναι τὰ παιδίχ, ἐὰν μὴ πίω γάλα ἐχ τῶν μα- 

σθῶν Μελετινῆς ». Καὶ στραφεὶς ὁ ἅγιος Σηνόδωρος πρὸς τὴν 

(1) χειρ. ἐλθών. (2) χ. ἐχρατήσχμεν. 



ΠΈΡΙ ΓΙΛΛΟΥ͂Σ. ΒΘ 
ἀδελφὴν αὐτῶν, ἀνήγγειλεν αὐτῇ τὸ γεγονός, χαὶ ἔδωχεν γάλα 
τὸν ἅγιον" χαὶ ἐλθὼν αὐτὸς εἰς τὸν τόπον ὅπου ἐκρύταβμν 
τὴν μιαράν, χαὶ ποτίσαντες αὐτὴν τὸ γάλα, καὶ κατ᾽ οἰκονο- 
υἱα θεοῦ ἐξέρασεν τὰ παιδία ζῶντα. 

Τότε ἤρξαντο μαστίζειν αὐτήν ἡ δὲ μιαρὰ λέγει τοὺς ἁγίους 
᾿ « ἅγιοι τοῦ θεοῦ, μὴ μὲ. π λυθασανίσετε, χαὶ ὀμνύω σας εἰς 

ι ὡ ζι ϑ ἐπ ’ὔ - ι ΕΞ Ἕ ᾿ς, τὰ 4 Ἀ- ῳ 

τὸν χύχλον τοῦ ἡλίου καὶ εἰς τὸ χέρας τῆς σελήνης, ὅτι ὅπου 3 Ξ 

᾿ Ἂν ᾿ 5, “ »ξ ι ᾽ ᾿ ’ 5 ξ 

γράφεται τὸ ὀνομὰ σὰς Χχαὶ ἀναγινώσχεται ἡ πολιτείχ σὰς, χαὶ 
κ η ο᾽ » ᾽ Δ ᾽ ΕΝ ΗΝ ᾽ ᾿ “ 

τὰ ιὖ Ὥμσὺ ονομᾶτα μου, Οου μη τολμήσω πιροσξΎγ.σω ξν τῷ 

᾿. ΠΕ τ ἜΣ νοὶ , - : ᾿ ἴχῳ ἐχείνῳ, ἀλλὰ ἀπὸ τριῶν μιλίων φεύξομαι ἐχ τοῦ οἴχου [Ὁ 

ἐχείνου ». Τότε λέγουσιν ] αὐτήν, « ἀνάγγειλον ἡμῖν τὰ δώδεχχ 
} χὰ ’ὔ 5 , γ᾿ , ε Α , 

ἥμισὺ σου ὀνόματα ». Τότε ἡ μιαρὰ πυρὶ φλεγομένη ἔλεγεν 
ι 

πὰ 3ι ῳ δα ;ὔ -“ -“» --- Τὸ μὲν πρῶτόν μου ὄνομα καὶ ἐξαίρετον χαλεῖται Γυλλοῦ, 

τὸ δεύτερον, ᾿Αμορφοῦς, τὸ τρίτον, ᾿Αὐυζοῦ (1), τὸ τέτχοτον, 

ὃν ̓  
ἵ 

Καρχοῦς, τὸ πέμπτον, Βριανή, τὸ ἕκτον, Βαρδελλοῦς, τὸ ξό 

μον, Αἰγυπτιανή, τὸ ὄγδοον, Βιαρνά, τὸ ἔννατον, Χαρχανισ τρέα 

ΝΥ πνίν [τὸ «α΄... ....] τὸ ιβ΄, υυΐα, τὸ ἥμισον, Πε- 

τώμενη : 
᾿ ᾽ , 

Καὶ ἀκούσαντες ταῦτα τὰ ὀνόματα, οἱ ἱ ἅγιοι ἐθαύμασαν, καὶ 
“" 

ἀνέσπασαν τὸν δεξιὸν πλόχχμον τῆς χερχλῆς αὐτῆς ποιή- Ξ ϊ ἵ Ξ 

σαντες σχοινία τοῖς ἵπποις αὐτῶν, καὶ λαθόντες τὰ ἰδιό: ερχ 
[ “ὖ » , ι " 9“ ' ᾽ 

αὐτῆς ὀνόματα, χαὶ τὰ αιδία ζῶντα ὥς περ ἔλαοεν, καὶ ἀπό- 

λυσαν αὐτήν. Καὶ δαϑνι τω εἰς τὴν Πόλιν, πᾶσα ἡ πόλις 
" κ δ Α 2 ᾿ » 

ἐδόξαζεν τὸν θεὸν τὸν ποιοῦντα θαυμάσια διὰ τῶν ἁγίων αὐ- 

τοῦ. Ὁ ἔχων τὴν ἀποστροφὴν αὐτῆς οὐ μὴ ἀδικηθῇ. 

(1) Ἔν τῇ παρ᾽ ᾽λλλατίῳ ἐχδόσει τὸ ὀνοματολόγιον τῆς Γιλλοῦς ἔχει 

οὕτω « Τὸ πρῶτόν μου ὄνομα χαλεῖται Γιλοῦ, τὸ δεύτερον Μωρρᾷ, τὸ 

τρίτον Βυζοῦ, τὸ τέταρτον Μαρμαροῦ, τὸ πέμπτον Πετασία, τὸ ἕκτον 

Πελαγία, τὸ ἕόδομον Βορδόνα, τὸ ὄγδοον ᾿Απλετοῦ, τὸ ἔννατον Χαμο- 

δράχαινα, τὸ δέχατον ᾿Αναδχρδαλαίχ, τὸ ἑνδέκατον ψυχρανοσπάστρια, 
Ν Ν τὸ δωδέχατον Παιδοπνίχτρια, τὸ ἥμισυ Στρίγχλα ». 

φ. ἰ2, 



ον 

49. 

σι - 
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ὦ. Ἑὐχὴ τῆς Γυλοῦς (510). 

Ὡς ἐχατήρχετον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἀρ ΙΟΒαΣ Μιχαὴλ 

ὑπήντησεν αὐτῷ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἡ μιαρὰ Τυλοῦ, ἔχουσα 

τὰς τρίχας αὐτῆς ἕως τῶν πτερνῶν αὐτῆς, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

ὑτῆς πεπυρωμένους, χαὶ λέγει αὐτὴν ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ἐν 

« πόθεν ἔρχῃ χαὶ ποῦ πορεύῃ; » ᾿Αποχριθεὶς δὲ ἡ μιαρὰ καὶ 

ἀχάθαρτος Γυλοῦ, ἔφη, « ἐγὼ ἀπέρχομαι εἰς οἶχον τινός, ὡς 

ὄφις, ὡς δράχων, ὡς ἑρπετὸν τετράποδον, χαὶ ἐξαλεῖψαι αὐτόν " 

ἐγὼ ὑπάγω ποιῆσαι γυναικῶν πληγάς, ἐγὼ [ὅπου ἢ] ὑπάγω, 

ποιῷ αὐτοὺς χαρδιοπονεῖν, καὶ γάλα αὐτῶν ξηραίνω " ἐγὼ συν- 

θλᾶσαι δύναμαι καὶ κατὰ χράτος | δ᾽ αὖ ξαλεῖψαι- ἐγὼ τὰ 

νήπια ἀποχτένω, τὸ γὰρ ὄνομό μου Παταξαρέα χαλοῦμαι " καὶ 

ὅταν ἔτεχεν ἡ ἁγία Μαρίχ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ἀπῆλθα 

ἐχεῖ ἵνα αὐτὴν πλανήσω, καὶ οὐχ ἠδυνήθην, ἀλλ ἐστράφην 

πεπλανημένη ». 

Καὶ πιάσας αὐτὴν ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ἐκ τῶν δεξιῶν 

αὐτῆς πλοχάμων, λέγει αὐτῇ, ἀνάγγειλόν μοι τὰ ιβ΄ σου ὀνό- 

ματα, ἀκάθαρτον πνεῦμα. 

Εἶτα λέγει πρὸς τὸν ἀρχάγγελον" « τὸ πρῶτόν μου ὄνομα 

πρροβκοῖ (1) καλοῦμαι: τὸ β΄, ᾿Αμορφοῦς τὸ γ΄, Κιαρανιχοῦς " 

τὸ δ΄, ᾿Αδιζιοῦ- τὸ ε΄, ᾿ΑΟιδαζιοῦ" τὸ ς΄, Μαρμαλατοῦς " τὸ ζ΄, 

Καριανή" τὸ η΄, Ελληνοῦς " τὸ θ΄, ̓ Αριανή - τὸ τ΄, ̓ Αδικία - τὸ τα΄, 

Χαρχαρίστρια᾽" τὸ ιβ΄, Μυιᾶ (2) τὸ ἥμισον, Πετωμένη. Ταῦτά 

εἰσι τὰ ὀνόματά μου, καὶ ἐξορκίζω χαί σου, ἀρχάγγελε Μιχαήλ, 

εἴ τις δυνηθῇ χαὶ γράψῃ τὰ ιβ΄ μου [καὶ ἥμισον] ὀνόματα, οὐ 

δυνηθῶ ἐλθεῖν εἰς τὸν οἶχον ἐκεῖνον, ἀλλὰ φεύξομαι πεντακό- 

σια μίλια». 

(1) ἴσως γρχπτέον Μαυλοῦ. (2) γρχπτέον, Μυΐχ. λ 
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Π7 } ᾿ , πὸ Ν ς ᾽ ξ Οὕτω δὲ ἐξώρχισεν αὐτὴν ὁ ἀρχάγγελος | Μιχαὴλ λέγων, 

ἐ 7, ᾽ Ν , , ᾽ , ᾿ » « ὁρχίζω σε εἰς τὸν δεσπότην Χριστόν, ἵνα μὴ εἰσέλθῃς εἰς τὸν 
, ἢ “-“Σε] ὃ ἡλ “ θ “-“ ; δ ἃ ,ὔ ΩΝ » οἴχον τοῦ ὀούλου τοῦ θεοῦ Φλουρῆ, ἐπὶ ὀνύμχτος τοῦ πατρὸς 

χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί ». 
κυ 

95. Εὐχὴ ἑτέρα, τῆς ᾿Αδιζοῦς 
ἐξορχισμός. 

, ξ [τ4 ᾽ » "-Ὁ -“ 

Κατερχόμενος ὁ ἅγιος ᾿Αρσένιος ἐκ τοῦ ὄρους Σινᾶ, χαὶ 
ε -ἅ ᾽ σα  Ἁι ᾿ ι 

ὑπήντησεν τὴν ᾿Αὐιζοῦ ἔχουσαν πεπυρωμένους τοὺς ὀτθαλμοὺς 
» -͵ . - -τὩ- «ε 

αὐτῆς καὶ τὰς χεῖρας σιδηρᾶς, χαὶ τὰς τρίχας ὡσεὶ χαμήλου 

ον (4] καὶ πολλάκις ὑπήντησα τῇ Θεοτόχῳ ἐν τῇ πόλει 

Νινευΐ, καὶ χρατήσασά με εἶπεν, « εἰπὲ αὐτῆς (2) μὰ τὰ ὕψη 
“- 3 “-᾿ ι Α 00 " θ “ » νεὐ δ -“ 

τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, οὐ ψεύδομαι" ὅπου 
᾽ ’ ἘΣ. μὴν » ΝΣ ᾽ ι τ᾽ ᾽ δὰ 

εἰσὶ τὰ ιβ μου ὀνόματα οὐ μὴ εἰσέλθω εἰς τὸν οἶχον ἐχεῖνον, 

οὐδὲ εἰς τὸ νήπιον ἐχεῖνον τοῦ οἴχου ἐχείνου " ὁ ἔχοντα τὸ 

ῳ. υλαχτήριον τοῦτο ἀποδιώχει μς ἀπὸ τὸν οἶχον αὐτοῦ, ὅτι ζῇ 
᾽ ᾿ 

τὸ ὄνομα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας ». 

4 [Ἐξορκισμὸς τῆς Γιλλοῦς 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου Μάμαντος!. 

Ὁ ἅγιος Μάμας ὁ ἀρχιποιμὴν πρώτης ἀμνάδος ἔόθοσχεν αἶγας 

χαὶ πρόδατα χιλιάδες γί, καὶ ἐπολέμαν τύρους χαὶ ἐρόγευσεν 

αὐτὰ χήρας καὶ ὀρφανούς, καὶ ἐπότιζεν αὐτὰ εἰς τὰς πηγάς 

᾿δὼν δὲ ὁ διάδολος ὁ ποτὲ φθονερός, ἐφ)όνησεν τὸν ἅγιον 

χαὶ ἀπέστειλεν τὴν ᾿Επαχθοῦν, τὴν μητέραν τῶν παθημάτων 
» », ΕῚ ,ὔ - - “ ο : .} γν 

τὴν ἔχουσαν τὰς ιβ΄ ἥμισυ αἰτίας τῶν κτηνῶν καὶ ἀπελθοῦσα 

(1) λείπει ἣ συνέχεια. 

(2) γραπτέον, εὐθύς. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Ε΄. 31 

τὸ 

.6 

οι 

. 44. 
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" τ Ε Ω ς κ 

εἰς τὰς πηγὰς ὅπου ἐπότιζεν ὁ ἅγιος, χαὶ ἐξέρασεν τὰς αἰτίας 
᾽ὔ 

λθον τὰ πρόῤχτα χαὶ ἡ αἶγες τοῦ ἁγίου πιεῖ 
ὶ ᾿ 

« 

δ » ; ε Ξ 3 5 , δ τ 

ὕδωρ, χαὶ ἐψόφησαν, καὶ ὡς οἱ κῦνες ἔτρωγον αὐτά, ὥς τε χαὶ 

οἱ χῦνες ἐφαρμαχώθησαν. 

᾿Ιδὼν δὲ ὁ ἅγιος Μάμας τὸ γεγονός, ἀναστέναξε μεγάλως 

χαὶ εἶπεν, δόξα σοι ὁ θεός χαὶ ὃ κύριός μου, δόξα σοι, χαὶ ὶ εἶπεν, δόξα σοι ὁ θεύς μου χαὶ ὁ κύριός μου, δόξα σοὶ, καὶ 

ἄρτι εἶχα καὶ ἄρτι οὐκ ἔχω. Καὶ ἐσάλευσεν ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ 
ν Χ ε δ “ δι.» » - ᾿ ἐν ε Α δ. καὶ τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ, χαὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς 

» ἢ » ι τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ, « κάτελθε χαὶ ἴὸς τίς ἐστέναξεν χαὶ 

ἐσάλευσε τὸν θρόνον μου καὶ (λείπει ἡ συνέχεια). τ 



ΚΑΤΑΛΟΓῸΣ 

ΤΩΝ ΒΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 

Α. Ψελλοῦ ᾿Επιτάφιοι λόγοι. Εἰς τὴν μητέρχ αὐτοῦ, σελ 9 

--- Εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιχνήν, 62 ---- Εἰς Νικήταν μαΐστορχ 

τῆς σχολῆς τοῦ ἁγίου Πέτρου, δ᾽ -- Εἰς τὸν τοῦ ᾿Αχτουχ- 

ρίου ἀδελφόν, 96 --- Εἰς τὸν πρωτοσύγχελλον καὶ μητρηπο- 

λίτην ᾿Εφέσου χῦρ Νικηφόρον, 102. 

Β. Τοῦ αὐτοῦ ᾿Εγχωμιχοτιχοὶ λόγοι. Ποὸς τὸν βχειλέχ Κων- 

“ταντῖνον τὸν Μονομάχον, 100 --- Ποὸς τὸν αὐτόν, 117 --- 

Εἰς ᾿Ιωάννην μητρηπολίτην Εὐχαχΐτων, 142. 

Γ. Τοῦ χὐτοῦ '᾽Απ τοληγητιχοὶ) λόγοι. Πρὸς τοὺς βχοκήναντας αὐτῷ 

τῆς τοῦ ὑπερτίμηυ τιμῆς, 168 --- Ὅτε παρητήτατο τὴν τοῦ 

πρωτοχσηχοῖῆτις ἃ ἀξίαν, 171 ---- Σχτυριχὸν τετράστιχον μονα- 

χοῦ ᾿Ιχχῴώφου χχτὰ Σ Ψελλοῦ, χχὶ σχτυοιχὺς χανγὼν τοῦ Ἡ ελλοῦ ΠῚ 

χατὰ ἸἸαχώδου, 117 --. ᾿Απολυγίχ ὑπὲρ τοῦ Νοιλυφύλαχος 
' : 

χατὰ τοῦ ᾿Οφρυδᾷ, 181. 

Ν Δ. Διχχατικά. ᾿ὰπ τόφχσις συνταχθεῖσα ὑπὸ Ψελλοῦ, 197 -- 

Αἰπόφασις χατὰ Ψελλοῦ ἸΑΘΗ 

Ε. Χρυπσύδουλλος λ αϑερ - 
’ 

τοῦ πρωτοχσηχρῆτις Επιφανίο 

αυνταχθεὶς ὑπὸ Ψελλοῦ, 21 

ΣΤ. Ψελλοῦ ἐπιστολχί. 

Κωνσταντῖνον τὸν Δρουγχάριον, 210. αν 

Α 

πὲἢ ̓
 

ῶ 
ε)ς, 

» ᾿ ἮΝ “ῳ 

1, Ποὸς τὸν πρωτοπρύξορον χῦρ 

Εἰς τὸν βχσιλέχ 

τὸν Διογένην ὅτε ἐῤχοίλευσεν --- ὁ, Πρὸς τὸν αὐτὸν βχσιλέα 

ἐν ἐχστρατείᾳ διάγοντα, 224 - 4, Προσφώνησις δυζχντίων 



ἴ89 ΚΟ ἈΡΟΙΓΡΙ δ 
πρὸς τὸν αὐτόν, 221 --- ὅ, Προσφώνημα πρὸς τὸν αὐτὸν παρὰ 

τῶν πολιτῶν ἐν τῷ χλητορίῳ, 228, --- 6, Τῷ αὐτῷ ἐν τα- 

ξειδίῳ ὄντι, 290 --- 7-9, Τῷ ἸΝακδον ἀνε ῖρδιν 20. - 10- 

11, ἀνεπί ἐγραθρον 241 .--- 12, Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων, 94 ..- 

15, Περὶ ἀσηχρητῶν, 248 -- 14- 22, ἀνεπίγραφοι, 259 --- 

Ξ ἐπὶ τῶν οἰχειαχῶν, 299 --- 24 - 20, ἀνεπίγραφοι, 260 

- 27, μοναχῷ ᾿Ολυμπίτῃ, 262 -ο 28, Τῷ πρωτοθεστιαρίῳ 

Λειχούδῃ -- 29, χριτῇ τοῦ ᾿Οψιχίου τῷ Ζωμᾷ, 2θὃ --ο' 80, μη- 

τροπολίτῃ Κυζίχου, 26 --- 91, μεγάλῳ οἰχονόμῳ, 266 --- 

392 --θ4, κριτῇ Πελοποννήσου χαὶ Ἑλλάδος, 267 --- 8ὅ, τῷ 

Αἰμασείας, 269 ---- 86 - 97, ᾿Ιωόννῃ Ξιφιλίνῳ, 210 -αἼ 98 - 89, 

βεστάρχῃ χαὶ χριτῇ Μαχεδονίας τῷ Χασάνγ, 272 -- 40, υη- 

τροπολίτῃ Εὐχαΐτων, 210 --- 41, χριτῇ ᾿Ανατολικῶν -- 42, 

πατριάρχῃ Ἀντιοχείας, 210 .--. 48, χριτῇ Ὀφιχίου, 276 -- 44, 

τῷ μαΐστορι Ξιφιλίνῳ -- 40 - 46, μαγίστρῳ Κωνσοταντίνῳ χαὶ 

σαχελλαρίῳ, 211 -- 417, χοιτῇ Θρᾳχησίων τῷ Ξηρῷ, 279 --- 

48, βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Δούχᾳ, 280 --- 49, χριτῇ Παφλα- 

γονίας ---- ὅ0, χριτῇ Μαχεδόνων, 281 ---- 51, πραίτορι Θρᾳχη- 

σίων τῷ Ξηρῷ, 282 --- ὅδ2, βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Δούχᾳ, 289 

--ἕ 58, βχσιλίσσῃ οὐβυνὸ 284 --- ὅ4, μοναχῷ Συμεὼν τῷ 

δέοι 284 .-- ὁὅ, ἀνεπίγραφος, 287 --- ὅ6 - 9, πατριάρχῃ 

ΓΠιχαήλ, 281 ---- 60, ὑῈν ̓ Οπτιμάτων, 291 --- Ο1, πατρι- 

Αντιοχείας, 292 -- 62, ἐπισχόπῳ Παρνασοῦ, 294 --- 69, 

πρὸς τὸν χαίσχρα τὸν Δούχαν, 290 ---- 64, μητροπολίτῃ Κο- 

ρίνθου, 296 --- 6ὅ, χριτῇ Αἰγαίου, 297 -- 66 - ΟἿ χριτῇ 

Κιδυρραιωτῶν, 207 ---- 68, πατριάρχῃ Λειχούδῃ, 299 -- 69, 

βχσοιλεῖ ᾿Ισχαχίῳ Κομνηνῷ ἐν ταξειδίῳ ὄντι, 3500 -- 70, τοῖ; 

ἐν ταξειδίῳ νοταρίοις τοῦ αὐτοῦ βχσοιλέως, ϑ80ῦ --- 71 - 72, 

Δούχαᾳ τῷ καίσχρι, 306 --Οὶ 73, χριτῇ Χαρσινοῦ, 808 .---- 74, 

βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Δούχᾳ, 909 -- Τῦ - 79, ἀνεπίγραφοι, 

9509 -- 80, τῷ Εὐχαΐτων, 919 - 81, βχσιλεῖ ᾿Ισχαχίῳ τῷ 



ἘΛΑΙΡΑΑ ΓΟ. 81] 

Κομνηνῷ ὅτε κατὰ βαρθάρων ἐξῆλθε, 310 --- 82, πρὸς τὸν 
βχσιλέχ Διογένην ὅτε ἐτυφλώθη, 316 .--- 838 - 86, μεγάλῳ 

δρουγγαρίῳ χῦρ Κωνσταντίνῳ, 318 --- 87, λογοθέτῃ τοῦ δρό- 
μου, 990. --- ὅ8, τῷ βεστάρχῃ χαὶ ἐπὶ τοῦ χανιχλείου, 331 
--- 80, τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων χῦρ Λέοντι τῷ τῶν Πατρῶν, 399 

«τ 90) συνταχτήριος πε τὸν βασιλέχ ΔιοῚ γένην χατὰ τῶν 

Τούρκων τὸ δεύτερον ἐχστρατεύοντα, 930 --α΄͵ 91 - Θ4, ἀνεπί- 
γρᾶφοι, 990 --- θΌ, χριτῇ γκϑ τα 998 --΄ 96, ἀνεπίγραφος; 
940 -- 97, μαγίστρῳ Μιχαήλ, 3541 ---- 98, τῷ βέστη --α 99, 
ἀνεπίγραφος, 942 -- 100, τῷ βεσ στάρχιη, 949 --Ἁ θἠ 101 - 102, 

ἀνεπίγραφοι, 844 --- 105, τῷ πρχίτορι Πελοποννήσου χαὶ 

Ελλάδος τῷ Νιχηφορίτζῃ, 944 .--- 104, πρὸς τὸν βχσιλέχ τὸν 

Δούχαν, 346 --- 105, τῷ Βούρτζῃ, 8547 --- 106, ἀνεπίγρα- 

φος, 949 --- 107, ἡ ἀνῇ τῶν Κιθυρραιωτῶν, 391 --- 108, 

Μαχηταρίῳ τῷ δρουγγαϊ ρίῳ τῆς βίγλης, 902 -ακ! 109, ἀνεπί- 

γρᾶφος --- 110, χριτῇ Καππαδοχίχς, 8994 --- 111, μητρο- 

πολίτῃ Πατρῶν, 900 --- 119, δεσποίνῃ Αἰχατερίνη, 390 --- 

118, ἀνεψιῷ τοῦ βασιλέως ᾿Ισχαχίου, 88 -- 114, τῷ μυστι- 

χῷ, 908 --α 110, βασιλεῖ Μονομάχῳ, 09 -ο 110, ἀνεπί- 

γραφος, 8602 ---- 117, τῷ γενιχῷ, τῷ ἀνεψιῷ τοῦ πατριάρχου, 

969 -Ο 118, τῷ πρωτοσυγχέλλῳ Παραχσπονὸ ἡλῳ, Ὁθῦ -- 119, 

ἀνεπίγραφος, 967 ---- 120, ἀνεψιῷ τοῦ βασιλέως, ἐπὶ τῇ τε- 

λευτῇ τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ, 908 --- 121, χριτῇ Χαρ 

-- 122, τῷ..... 129, Κωνσταντίνῳ ἹἹεράχκῃ ἐν ; 

910 ---α 124, μαγίστρῳ Εὐστρχτίῳ καὶ πρωτονοταρίῳ τοῦ 

δρόμου τῷ Χοιροσφάχτῃ, 912 -αοΟ 190, ᾿Ιωάννῃ τῷ ὀστια- 

ρίῳ χαὶ πρωτονοταρίῳ τοῦ δρόμου, 919 --α- 190, πρὸς ἀρχιε- 

ρέα ---- 1217 - 151, ἀνεπίγραφοι, 514 ---- 102, βασιλίσσῃ Εὐδοκία, 

7] --- 193, ἀνεπίγραφος --οΟ 194, χριτῇ Πελοποννήσου, δὴ ὃ 

-- ἐδ 5, ῶΝ Ἑλλάδο:, τὃ --οΟ 1960, ἀνεπίγραφος, 919) -α 

191, ς βχσιλέχ, 980 -α 198, ἀνεπίγρχφος, 981 --ο 190, 
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τῷ πατριάρχῃ λειτουργήσαντι ἐν τῇ Χχλχῇ --- 140, ἀνεπίγρα- 

φος, 8988 --Οὶἰ 141, χριτῇ Ἑλλάδος .-- 142, ἀνεπίγραφος, 84 

--- 43-144, Ροδέρτῳ δουκὶ Λογγιβαρδίας ὡς ἐκ τοῦ βασι- 

λέως Μιχαὴλ τοῦ Δούχα, ϑ8Ὁ --- 140, Ἀνδρονίκῳ Δούχᾳ, ΘΟ» 

--Ξ 116, ἀνωνύμῳ μαγίστρῳ χαὶ χριτῇ, 904 --- ἀ47, ἀνεπί- 

γύχφος, 990 -- 148, ἐπισχόπῳ Ἡχδύτου, 996 --οὶ 149, ἄνε- 

πίγρχφος, 9917 -- 1090, τοῖς ἐν Γάνῳ μονχσταῖς, 99 --- 151 - 

102, Δούχχ τῷ καΐσχρι, 999 --- 158- 184, ἀνεπίγραφοι, 402 

.-- 100, πρὸς νεοφώτιστον (τὸν Κεγένην) ὡς ἐκ τοῦ βασιλέως͵ 

Μονομάχου, 400 ---- 196, Δούκαν τὸν χαίσχρα, 406 --- 167, 

τῷ ἐπὶ τῶν χρίσεων --- 108, χριτῇ Καππαδοχίας, 412 -- ̓  159 

- 1600 πατριάρχῃ κῦρ Μιχαὴλ --- 161, βασιλεῖ ᾿Ισχχκίῳ, 410 

--- 162, πρὸς τὸν πατριάρχὴν ὡς ἐχ τοῦ μοΐστορος τῶν Δια- 

χονίσσης, 420 --- 169, τῷ ἐπὶ τῶν οἰκειαχῶν, 421 .--- 164, 

πατριάρχῃ Μιχαήλ, 422 .-- 1606, μαγίστρῳ καὶ στρατηγῷ 

Αἰ δύδου, 4259 -α 166, μοναχῷ ᾿Ολυμπίτῃ, 434 .---- 1017, μο- 

ναχῷ Φερεύίῳ --- 165, μαΐστορι Χαλχοπρατίων, 428 --- 109, 

Εἰ πιφανίῳ Φιλχρέτῳ τῷ πρωτοασηχρῆτις, 480 - 110, ἀνε- 

ψιῷ ᾿Ισχαχίγυ Κομνηνοῦ, Αϑ. .---ἕ 171], ᾿Ιασίτη, 434 --- 112, 

βεστάρχῃ χαὶ χριτῇ ΜΙαχεδονίας τῷ Χασᾶνῃ, 499 --- 79) 

μητροπολίτῃ Εὐχαΐτων, 440 -- 174, τῷ γενιχῷ, τῷ ἀνεψιῷ 

τοῦ πατριάρχου, 441 ---- 11Ό, Ξιφιλίνῳ τῷ πατριχρχῇ, 444 
: 

ἰ»ῃ" ““ “» - 46 ΠΩ , ΓΩ 

ἘΠ ὙῸ τῶ πρωτοσσηκρῆτις, τῷ λιοελλισίῳ χαὶ τῷ ἐπὶ τῶν 
52 

δεήσεων, 451 --- 177, πρωτοὐεστιχρίῳ, 490 ---- 118, μητρο- 

πολίτῃ Κυζίκου τῷ συγκέλλῳ Ῥωμανῷ, 466 --- 119, τοῦ: 

πολίτῃ ᾿Εφέσου, 408 --- 180, χριτῇ Φιλαδελφείας, 499 --- 

81, πατριάρχῃ ᾿Αντιοχείας, 461 ---- 182-189, μητροπολίτῃ 
μὰ 

Εὐχαΐτων, 402 --- 1δ4, πρωτοπροέδρῳ Κωνσταντίνῳ τῷ Κ- 

ργυλαρίῳ, 467 --- 180, ἀοχιμανδρίτῃ ᾽Ολύμπου, 409 -- 186 

- 189, ἀνεπίγραφοι, 470 ---- 190, κριτῇ ᾿οψικίου τῷ Ζωμῇ 
ἐ ὲ “ἡ 

2) 7 ΄ » κῃ 7 " « ζ ΝΨ 

489 .--- 101, νοταρίοις βχσιλέω; ᾿Ισχαχίου, 4ἀδὅ .- 192, κριτῇ 



ἘΠ ΑΑΟΤ ΟἿΣ. 8) 

Θράχης καὶ Μακεδονίας, 487 ---- 193 - 197, ἀνεπίγρχφοι, 488 

- 198-199, τῷ Ψηφζ, 490 --- 900 - 901, ἀνεπίγραφοι, 

494 --- 202, ᾿Ιωάννου Εὐχαΐτων ἐπιστολὴ πρὺς Ψελλόν, 4θῦ 

- 209, Ψελλοῦ ἀντίγραμμα, 496 --- 904, Πόθῳ τῷ 9: 

χῃ, 491 -- 209, Κωντταντίνῳ Ξιφιλίνῳ τῷ δρουγ 

βίγλης, 499 -- 206, πρὸς κάπηλον μεγάλαυχον, 02 --α 207 

πατριάρχῃ κῦρ Μιχαὴλ τοῦ Βαρονλδόνο,, ἐς ΘΝ ποὶ 
' 

Ἁ “- ᾽ ’ 

τοὺς ἀνεψιοὺς τοῦ αὐτοῦ πατριάρ;) 

Ζ. Τοῦ αὐτοῦ Ἑρμηνεῖχι εἰς εὐστεν δ δ -- Περὶ τοῦ 

ὀνόματος τοῦ Κερατᾶ, ὥ20 --- Περὶ τῆς γυνχιχείχς πανη- 

γύρεως τῆς ᾿Αγάϑης, ὍΦΤ - Εἰς τὴν φωνὴν τὴν λέγουσαν 

Σήμερον τὰ ἅγια χόντουρα, 9 -α Πρὸς τό, ἴδε, καὶ τό, 

ἐξέστηκεν, ὅ96 --- Εἰς τό, Ὅτι ἔφθασεν, 31] -- Ἕ- 

τέραι ἐξηγήσεις ἀστείων χαὶ δημωδῶν ῥητῶν, 941. 

Η. Ἰωάννου τοῦ Γλυχᾶὰ ἜἘ27 ἡγήσις διὰ στίχων πολιτιχῶν εἴς 

τινὰ δημώδη ῥητά, 44 ---- ᾿Ανωνύμου ἑομιηνεῖαι εἰς ἸανιΝ “ ὧδ 

ὑχτα χαὶ δημώδεις λόγους, 964 --- Δημώδη αἰνίγματα, 969. 
“- ε τι ᾽ δ Ν ᾽ γυν 

Θ. Ψελλοῦ, ᾿Ερμηνεῖαι εἰ: δημώ ὠδει ς δεισιδαιμονίας -- Τί 
9 "ΨΥ “ “ Ε"υ- ΤΣ ΣῚ 

ἐστι Βχαθουτζικάριος, ὉΤ1 -- Περὶ τῆς Γιλλοῦς, ὉΤ ὦ -α Ἔ- 

τεραι περὶ Γιλλοῦς παραδόσεις. 



τῇ τι μοκΑλλι ΚΑΝ, 
888 ΕἾ 5 0} ξππ -- ἢ Ἐδὲ ὲ 
ΘΡΜΤΙΣ ΟΥ̓ - εὐον ΤΣ γᾶδι: ὶ εἰ κῶν 

Σ τῇ ἼΠΝ σὴ ΦΤ ἐπι ς 

ΩΣ δ τοῦδ ̓  εὖ 
Ἂν ἌΚΩΝ 

ὦ 1: δὴ τ᾿ ν 

Ὑαροο ἀέγρ ἐμ ΧΝ τὶ : 
Ὁ ΣἾ 

᾿ ἮΝ ἜΚ τ τ ἥμν ΤΑΝ 

ΕἸΣ ον 
χα... ὙΠ » ΠΝ ἣν ταῦ 

ξ οἐ ἣν: 

ΧΑ ΔΝ 
ἐπ κύῖν 

τ ἃ Ἐπ δὰ ὙΓΩῚ τ όν, τς ἘυΝ ἜΝ ἶ ; Ἕ. ΡΟΝ 

μ᾿ πρσε, εἶ κα ἢν Ὁ αι υῦ 
ὕγων ΚΑΕΞῚ Κφρθμιει; Ἅ}}" 

» -- θη ἀνα γι ΤΟΥ 

Ἔν ΠΝ ἡγνίςι Κο ἀν οὴν δ ΜΝ κ 
ἐν τὰ ὩΝ τσλτα 

{ ΟΝ ἤν ν 
ὌΣΟΝ 

ἐπ’ ἘῊῸ ΠΟΤΈ Νς ἘΝ, 

ἡυ ἀν ὦ ΞΟ ΆΝΟῦ π; 

ὈΆΡΙ 

μάγον α ζχὶ ἀὐΟΤἢ Με εδοϊαν. τῶ 

Ὁ πον 2 ὅν, ̓ ἈὐχδδοΥν 0} “πον ἡ ὐμΩ ἤμωΣ 

τὺ ὐεργεξο γον, ἀρ ΤΣ, 

γ ΔΥΡ ἦν τρλν τσ γβῆήτις, τῷ αὐϑολ 
᾿ Ψ “ὦν τ» »“, ἡ ών, “91 ἐπ ΞἘΤῚ, δι φερξερτοιρίῳ, 

πὴ λέτῃ ος ρὸν τῷ οὐγκένμα, ἀδιορδιγᾷ, Δ) "δῷ 

πὸ λίνὴ "Ἔρέθο ΔΒ πῶ δ Τα, οὖ ἡ τὰ 

ΤῊ κεέμί “ἍΨ "χὰ: ἡχείχον ὩΣ ἔην. 
ἐὐχφάτων, Ὑ0η: 11 Ἐρυξοσβαδοῳ 

πὰ τν το 
᾿ τὸς ΘΙ, τ να 190, μβ, "δ 

δι΄... {01͵ ὑϑενόλρε ἢ αι χϑιλέω᾽ ΗΕΑΚΝΗΣ 



ΠΙΝΑΞ' 

Α᾽δάται, 12]. Αὐ δικία. 578, 579. 

Α᾽ διδαζιοῦ, 579. Α δράστεια, 572. 

Αἰ διζιοῦ, 5179. ἀετὸς παραπετόμενος, 906. 

ΑἸ δυδηνός, 838. Αἰθῆναι, λθ, μι 153, 17], 968, 

ΑἼυδος, 423. 2960, 472. ᾿Αθηναῖος, 258, 368. 

ΑἸ ὀυζοῦ, 510, ὅ80. 339. 

ἀγαθὰ τῆς Πόλεως, 869. Αἴθως, 118. 

ΑἸ γάθη, 527. αἱ χαὶ αὐτός, 548. 
ΑἸ γάθων, 190. Αἴας, 173. 

ἀγάλματα, 884, ᾿Ασσυρίων, 478. Αἰγαῖος ὃ, 297. τὸ Αἰγαῖον, 398. 

διοπετῇ, Ὁ7. Αἰγυπτία σοφὴ (Ὑπατία ἢ) 59. 

ἀγχλματοφορῶ, 366. Αἰγυπτιάζω, 518, 
ἀγγεωτόπος γέννησις, 59. Αἰγυπτιανή, 78. 

ΑἸ γησίλαος, 418, 521. Αἴγυπτος) 172, Ὁ13. Αἰγύπτιος, 
ΑὝχυρα, 200. 113. 114, 162, 153, 339, 444. 
ἀγυρτικαὶ βίόλοι Πορφυρίου, 572. 451]. 402. 08. Αἰγυπτίων 
ἀγωγὴ εἰσαγώγιμος, 201. ἐγχρίσματα, 474. λόγοι, 159, 

ἀγὼν δικαστηρίου, 199, 209. ἐνὶ 473 (βλ. ᾿Ασσύριοι χαὶ Χαλ- 

λόγοις. 141. ἀγῶνα χαχουργῶ.203. δαῖοι). 

(1] Διὰ τοῦ παρόντος τόμου συμπληροῦται τὸ ἥμισυ τῆς Μεσαιωνι- 

χῆς Βιδλιοθήχης, μετὰ πλείονος δὲ ζήλου ἐπισπεύδεται ἣ ἐχτύπωσις χαὶ 

τῶν ὑπολειπομένων πέντε τόμων αὐτῆς" μετὰ τὴν τελιχὴν τοῦ ἔργου 

ἀποπεράτωσιν δημοσιευθήσονται ἐν ἰδίῳ τεύχει αἵ ἐπεξηγητικαὶ σημειώ- 

σεις χαὶ ἀχριδὴς πίναξ τῶν ἐν ἁπάση τῇ συλλογῇ περιεχομένων ὀνο- 

μάτων χαὶ λέξεων. Ἔν τούτοις ἣ ποικιλίχ τῶν ἐν τῷ παρόντι τόμῳ 

περιεχομένων καθιστᾷ ἀναπόφευχτον τὴν ἐπισύναψιν προχείρου πίναχος 
Ὗ 5 ͵ Ὁ »} ΄«Ψἤ εἰς εὐχολίχν τῶν ἀνχγνωστῶν. 
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Αἰθίοψ, 113, 114, 251, 508. Αἰ- 

θιοπιχαὶ πηγαί, 385. 

Αἰχατερίνα δέσποινα, 3506, 419. 

Αἴλιος. 198, 14]. 

αἴλουρος, 48. 

Αἰσχίνης, 199. 

Αἰσχύλος, 404, ὅ38. 

Αἴσωπος, 90. Αἰσώπειον, 598. 

αἰτίαι. 530. 

ἀχαδημία, 446. ἀχαδημαϊχὴ παίδευ- 

σις; 528. ᾿Αχαδημαϊκοί, 112. 

ἄχαπνα, 3922. 

ἀχοντίων περιθολαί, 292. 

Αὐἰχτουάριος, Θύ. 

Α'λέας ἐπίσχοποι, 910. 

ἀλεχτρυών, 474. 

᾿ Α᾽λεξάνδρεια, 90]. 500. 

Α᾽λεξανδρίζω, 990. 

Αἰλέξανδρος Πριάμου, 118. Μαχε- 

δών, 141, 172, 23ὅ, 261, 308) 

331, 463, ὅ04. 

Αὔλεξις, 60. 

ἅλιμος ᾿Επιμενίδειος, 927. 

Αἴλχεστις, Ὅ00. 

Αἰ λχιδιάδου εὐπρέπεια, 240. 

Αἰλλάτιος, ἡ, μζ, 579. 

ἀλλαγαί, 3170. 

ἄλογον (ἵππος, τὸ χατ' ἐξοχὴν) 434. 

ΑἸ μάσεια, 209. 

ἀμιχστίς, Ὁ04. 

Αὐμμοῦς, ὅ7. Ἴλυμων, 44], 443. 

ΑἸ μφιάρεως, 441. 

Αὐμφιτρύων, 161. 

ἀμνὰς πρώτη, ὅϑ0. 

Αὐμορφοῦς, 570, 70. 

Αἰναύαρδαλαία, Ὁ18. 

ΤΥ ΑΞ: 

Λ᾽ναχρέοντος γλῶσσα, 110. 
Αἰγάληψις͵ 530. 

Αἰναξάρχειος θύλχχος, 346. 

Λ'νατολή, 509. ἑῴα, 2914. ᾿Ανατο- 

λιυκοί, 5118: 

ἀνχτυλίττω ἠλακάτην, ὅ90. 

ἀνχφρόδιτοι Χάριτες; ΠΣ 

Αἰνδρέας, 459. 

ἄνθη ἄσαρος, ἐλενίου, ἱέρεως, κασίας, 

υἱου. 398. 

ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, 234. 

ΑἸννίχερις Αἰγινήτης, 403. 

ἀντέλλογος, 212. 

Αὐντίγονος, 128. 

ἀντιθέσεις εἰς προτάσεις, 198. 

Αἰντιόχεια. 26], 2105; 202. 461] 

498. 

Αὐντίοχος, 128, 14]. 

ἀντίσηχος ἐπιστολή, 5971. 

Αὐντιφωνητοῦ σέχρετον, 206. 

Αὐντιχρίστου πρόδρομος; 198. 

ἀνώγιν, ὅ55. 

Αἰ πελλῆς, δὶς 85: 

ἀπερίγραφος δεσπότης, 217. 

ἀπήγαμεν, 547, 62. 

Αἰ πλετοῦ, 578. 

ΛΑ΄ πλοχόνησος, λθ. 429, 487. 

Αἰ ποδειχτιχή,) 2090. 

ἀπόδεσμος, 21Ὁ. 

ἀποθχμένος, 507. 
ἀποζώσου. 62. 

ἀποχλάσματα, ὅ97. 

ἀποληπτικὴ ἀπόδειξις, 198. 

Αὐ πολινάριος, 444. 

Αἰ πολλοφάνης, 4493. 

Αἰ᾽πόλλων, 299, 2417, 205, 404. 



ΠΝ Α' 5' 

Ἁ'πολλώνιος. 91]. 

ἀποοτραχοῦμαι, 3966. 

Ἁ᾽ραδία χαὶ ᾿Αρραδία, 124, 160. 
εὐδαίμων, 261. "Αραύες χαὶ ΓΑ,- 

ραθες, 294, 608. 

ἀράχνιον νῆμα, 57]. 
ἀργυρᾶ τά, 4928. 

Αὐρέθουσα, 431]. 

Α᾽ρειανοί, 567. 

Αὐριάδνης πλόχαμος, με. 

Αὐριανή, 579. 

Αὐρίσταρχος, 9]. 

Αὐριστείδης, 55, 329, 

. ἀριστεῖος στε ἔφα νος. 990, 

Α᾽ριστοτέλης, 118, 185, 17]. 172. 

188, 194, 295, 949. 545, 946, 
4.12. 444. 4600, 475, 477. 499, 
501, 503. 

Δ᾽ ριστοτελικοὶ χρατῆρες, 4716. λό-- 

γος, 404. συγγράμματα, 499. 

ρργανον, 499. 

Αὐριστοφάνης, 1174, 538, 

ἀρχτῷοι, 448. 

ἅρμα εἰσπράξεων, 343. ἄρματα 

(ὅπλα) δ09. 510. 

Αἰρμενιαχὸν θέμα, 269. 

ἀροτριῶ ψυχήν, 200. 

Αὐρριανός, 579. 

Α᾽ ρσένιος ἅγιος, ὅ80. 

ἀρτάριον, 496. 

ἀρτεμόνιον, 3928. 
Αὐρτιγένους- οὖς μονή, 2605, 456. 

ἀρχαιολογία γένους, 2178. 

ἀρχιεράρχης, 336. 
ΑὐἸργχίλωοχος, 59, 92. 

Αὐρχιμήδης, 118. 108 

87 
Αὐρχύτας Ταραντῖνος, 403, 
ἀρωματοφόρος ἣ, 5183. 
ἀς, 564. 

ἄσαρ, 338. 
ἀτηχρῆτις, 948, 
Αὐ σιανοί, 8339. 

Αἰ σχραῖος, 266. βλ. “Ησίοδος. 
ἄσματα ἱερά, 404. 
ΑἸ σσύριος νοῦς, 138. σοφίχ, 478. 

τελεταί, 40]. ἀγάλματα (θλ. Αἰ- 
γύπτιοι). 

Αἰ σσωρῖνος, με΄. 

ἀστεῖοι λόγοι, ᾿4]. 

ἐπα σὰ ἣ ἔξωθεν, 

418. 
559. 

ἀτεράμων, 472. 

200. 
στ ὑολογῶ ὡς 

Ἡρ ρων δὴ 

Αἰ τλαντιχὴ ψυχή, 259. 

ἀτόχιον, 327. 

Αἰτταλειάτης, χη, λγ. 

ἄττάλω, 41. 

Αἰττιχή, 172, 969. γλῶσσι, 5173, 
᾿Αττιχοὶ λόγοι, 26]. μ 

171, ὁρμαθοί, 54]. 
αὐβένφῃ 910. 

ἀφ᾽ ὅν, δ6. 
2 .΄, 729 

ἀφροδίσιος αὖρα; ὙΥΩῈ 

Α φροδίτη ἣ ἄνωθεν, 9523, ἢ ἐν 

Κνίδῳ, 57. ἣ πάνδημος, 92), 

ἀφύαι Μιτουρνῶν, 422. 

Αὐ χαιοί, 117. 

Αἴχαρ Χαρδῆ, 906 

ἀχθοφορῶ τὰ βάρη τῶν κῆρ Φου. 

Αἰχιλλεὺς ὃ πάνυ. 294. 

Αἰχυρᾶς, 202. 

Βάαλ ἥ. 159 



ὅΒ8 

Βαῤουτζικάριος, 57]. 72. 

Βχδώ, 571. 

Βαδυλών, 112, δῦ. Βαδυλώνιοι, 

159. 

αδυλώνιον πῦρ, 994. 

βαλανεύτρια, 410. 

βάμμα ποικίλον, δ01. 

Βαρδελλοῦς ἥ, 570. 

Βαρνὰ ἣ, 578. 

βασιλεϊ παραδυναστεύων. χε. 

Βασίλειος, 592. 

Βασίλειος Β΄, 119, 197. 

Βασίλειος ὃ μέγας, 102. 

βασιλεῦ ἥλιε, ιὖ. 

βασιλεὺς δημεύων. 215. 

βασιλέως ἐτυμολογία, 846. 

βασιλικὸν βῆμα, 577. βασιλικὰ γράμ- 

ματα, 485. δίκαια, 2:16. ἔγγρα- 

φον, 91]. δόγματα, 176. βασι- 
λικαὶ ἐπιτάξεις, 486. βασιλικὸς 

ὅρος, 216. 

βασιλικός, 423, 487. βασιλικάτον 
Μαχδύτου, 4δ7. 

βασιλὶς μεγαλή, 211. 

βχοίλισσα, 70. 

βαρδαρικὰ βιθλία, 57. 

βατράχου ἐγκέφαλος, 527. 

βελόνη, 569. 

Βεσαίνης ἐπίσχοπος, 844, 8345. 

βεστάρχης, 204, 200, 260, 848, 

410. 499. 

βέστης, 591, 892, .384,.941, 842. 

βεστιαρίτης, 1907. 

βεστιοπράται, 209. 

βήλου χριτής, 206. 

Βιζάριον, προάστειον, 197, 

ΠΙΝ ΞῊ 

βίγλα (δρουγγάριος). 

Βίων. 61. 

Βορδόνα, 578. 

βορδών, 299, βορδώνιον, 299. 

βοῦλα, 565. 

Βούλγαροι, 127, 198, 144. Βουλ-- 
γαρίας ἀρχιεπίσχοπος, 144, 145. 

βλ. Νομάδες. 

βουνιάδες Θηδῶν, 492. 

Βούρτζης, 947. 

βρέφη Περσῶν βασιλέων, 410. 

βρεφύλλιον, 409. 

Βριανή, ὅ15. 

βροντὰν ὑπὸ βύρσῃ, 921. 

Βροῦτος, 1858, 144. 

βρόχθος, 289. 

βρώσιμα, 5177. 

Βυζαντινὸς ἑλληνισμός, μ. πρωθυ- 

πουργός, χό. 

Βυζαντὶς κόρη, 70. παμφαής, 292. 

Βύζαντος πόλις, 8599. μέγα γωρίον, 

493, βλ. Πόλις. 

Βυζοῦ ἢ, 578. 

Βύχινον, συνοιχία, 214, 2... 

βωμολόχον παϊΐγμα, δ. 8. 
Γαόδριὴλ Ξηρίτης, 209. 

Γάδειρα, 900. 

Γαλατάρια, χωρίον, 2:14. 

Γαλάτης λίθος, 3926. 

Γάνος ὃ, 597, 898. 

γχρήν ἢ 5667. 

γελοιασταί, 206. 

γένεια, δ62. 

γενέσεως φυσιολογία, Ὁ17. 

γενιχὸς ὃ, 86) 44]. 

γέννημα, 266. 



ἘΝ Κ᾽, τ 

γένος δημότερον, 992. 

γεράχιν, δ09. 

γεωγραφία, 60. 

γεωμετρια, 479. 

Γίγαντες, 260, 805, 340. 

Γιλλόδρωτα βρέφη, 5172. 

Γιλλώ, 572, ὅ79. 

Γιλοῦ (Γιλλύ). 

Γλυχᾷς ᾿Ιωΐννης, 544. 

γογγυλὶς Μαντινειαχή, 499. 

Γοργίας, 464. 

Γορδιασοῦ ἐπίσχοπος, 3176. 

γραμματιχὴ ἐπιστήμη, 90, 4709. 

γραμματέϊον μνηστείας, 211. 

γρχμμάτιον φλύχρον, 434. 

γρχμματοχομιστής, 370.373. γραμ- 

ματοδιαχομιστής, 350. 

γραφὴ μελίόρυτος, ἘΣ: 

Γρηγόριος ὃ Θεολόγος, 150, 152. 

Γυλλώ, Γυλλοῦ, Γυλοῦ (Γιλλώ). 

γυπῶν τόχοι, 267. 

Ὑύῤος; σά: 

Σχδοφόρον, 474. 

Δαίδαλος, 50]. 

δαίμων χαχοποιός, 451. νυχτερινή; 

57]. 

δαχτυλωτόν, 562. 

Δαναΐδες, 9251. 

δεήσεων (ὃ ἐπὶ τῶν), 212, 214, 8533, 

451]. 

δέϊνχ ὃ, 250, 294. 

δεχάρχαι, 382. 

Δελφοί, 840. 

δέρας Χριστοῦ, 445. 

δέσποινα, 347, 8600. 

δεσπότις, 469. 

εῶ ψμν 

Δημάδης, 15’. 

δήμευσις, 917. 

δήμιοι, 495. 

δημοθέσιον, ᾿ 45. 

δῆμοι, 904. 

Δημόχριτος, 486. 

Δημοσθένης, 15., 170, 175, 190, 

929, 382. Δημοσθενιαχὰ παρχ- 

δείγματα, 102. Δημοσθενιχὸν βι- 

βλίον (ἣ ῥητοριχή), 472. Δημο- 

σθένους δεινότης, 22.. Δημοσθε- 

νιχὴ ἠχώ, 953. 

δημόσια χρέχ, 368. 

δημοσιχὸς δρόμος, 848, 

δημόσιος δ, λη, 210. 

δημοτικὴ γλῶσσα, . 

δημώδη αἰνίγματα, 44, 560. 

δημώδεις δεισιδαιμονίαι, 517]. 

δημώδης λόγος, 345. 845, 95, 

5060, 841, 546. βλ. λόγοι. 

διάχενος πυρός, 26θ. 

Διαχόνισσχ, 499. 

διάλεχτοι, 91]. 

Δίδυμος (Θωμᾷς), 144. 

δικαστήρια, 170. δικαστήριον λόγου, 

243. δικαστηρίου θύρα, 2106. 

δικαστής, 40. ᾿Οπτιμάτων, 29]. 

βλ. χριτής. 

δικαστικὴ ἀπόφασις κατὰ ᾿Ιδηρίτζη, 

197. χατὰ Ψελλοῦ, 208. 

δικαστιχὸν διχαίωμχ, 198. 

δίχης εἰσαγωγή, 197. διχῶν ξοπαί, 

ΜΟΥ 

διμηνίτης πυρός, 900. 

Διογένης Ῥωμανός, λό, λγ, 399, 

Ι 224. 228. 2590; 816, 994;.999, 
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909. υἱὸς αὐτοῦ, λγ, 226, 
587. 

διοικητής, 8543. 

Διονύσιος, 119, 154, 17]. 401. ᾿Α- 

εἰοπαγίτης, μα. 

Διόνυσος, 141, 180, 822, 401, 592. 

Διόσχουροι, 266. 

Διοτίμα, 862. 

δίπαλτος χείρ, Ὁ; 2. 

Δίων, 110, 119, 117]. 

δόγματα βασιλιχά, 176. 

Δοχειανὸς (Κομνηνός), 4333. 

δόσις προιχῴα, 198. 

ἀφζῴ ᾿Ανδρόνιχος, 592. χαΐσαρ, 

20, 806, 9017, 8599, .405, .406. 

Κωνσταντῖνος, λα, 289, 2883, 

909, 846. Μιχαήλ, 316. 585. 

πορφυρογέννητος, 586. 

δουλεία, 248, 253. 

δραχοντόζωνον, 474. 

8.29. 

9.28. 

δρόμου (λογοθέτης). 

Ψ 

δραπεταγωγόξ, 
΄ῪἮἝ ,ὔ ͵ὔ 

ὁραπέτις δύναμις, 

δρουγγάριος τῆς βίγλης, 862, 499. 

δωρεὰ διαλλάττουσα 200. διττή, 200. 

δωδεχαπελέχεις σωματοφύλακες, 74. 

Ἐὁραῖοι, 442, 492. 

ἘΡΟΡΘΡ, ἡ. 

ἐγγράμματος μύδρος, ὅ99. 

ἐγγύη, 400. 

ἐθνῶν ἐπιμελητής, 09. 

εἰνς (ἐστί), 568. 

εἰσχγωγὴ πρωτολογίας, 216. 

Β΄ χάτη, 57. 

Ε΄ χατήσια. 7. 

ἐχπαίδευσις εἰς ἱστουργίχν, 60. 

ΠΙ ΝΞ 

ἐχτομίας ἐπίγρχπτος, “82. 

ἑχυρός, 469. 

ἔλαιον ἱερὸν ἐν Δελφοῖς, 940. 

ἔλχφος ἐν χαμήλῳ, 114. 

ἐλάω (ἐλαύνω) 574. 

Εἰ ὑλένη, 117. 

ἐλένιον, 928. 

ἐλέφας, 119. 

Εἥλιχος ΚΚιζυχηνός, 14]. 

Ε΄λλάς, 151. 269, 844, 885, 510. 

θρυλλουμένη, 268. χλεινή, 20]. 

(τὸ Βυζαντινὸν χράτος) με. “Ελλά- 

δος σοφοί, Ὁ14, 40. (κριτής). 

ΕΒ λλη, 1176. 
Ἐλληνες, 10. 157, 250, 9552, 390, 

8578, 414, 496, 499. 498. “Ἔλ-- 

λήνων παῖδες, 189, 

Ἐ΄λληνικὰ βιόλίχ, 571. ““Βλληνιχαὶ 

ὠδαί, 108. “Ἑλληνικὴ παιδεία, με. 

ποίησις, 92. σύνταξις, 597, 49. 

φλυαρία, 571]. 

Ἐ΄λληνιχοὶ λόγο! 152, 161, 479. 

υὖθοι, 61. 

Ε΄λλήνιοι φωναί, 491. 

ἑλληνισμὸς βυζαντινός, λε; μ.. 

Β΄ λληνοῦς ἣ, 579. 

Ἐ΄λλησποντίας, 150. 881. 

Ε’λπίδιος ἹΚεγχρῆς, 207, 308, 209.. 

Εἰ λευσίνια, 955, 322. 

1 μπεδοχλῆῇς, 57, 108. 

ἐνάπλιτα, 496. 

ἐνθεαστιχαὶ θεχαγωγίαι, 4174.. 

ἔνι (ἐστί), 562, 567. 

ἐνεχυρίασις, 20]. 

ἐντροπικῶς ἔχω, 210. 

(0. ἐξάχτορες 



ΠΙΝᾺΛ 

ἐξχπελέχεις σωματοφύλαχες, 174. 

ἔξχρχος βεστιοπρατῶν, 209. 
2 ’ ΙΣ ζ, ΚΩΩ 
ἐξχρχὼν γριστεμπόρων; 02. 

ἐξελληνισμὸς Βυζαντίου, μγ. 

ἐξοδιαστάδες, ὅ7ῦ. 

-ἐξορχισμός, 80. 

ἐπάρχουσα οἰκουμένης, 207. 

Ε᾿ πν993 ἡ... 860 

ἘΠ᾽ πέγουσα Ὀρλαυφία, β 

ἐπίγραπτος ἐχτομίας, Ὁ 82. 

ἐπιγράφω, 198. 

ἐπιδήυια, ὅ05. 

ἐπίκουροι, 170. 

ΕΓ πιμενίδειος ἄλιμος, 

ἐπισχοπὴ σύμπτωχος, 944. 

ἐπιστολαί, 242, 24:., 924, 964. 

ἀντίσηχος, 901. Ψελλοῦ, λε. 

ἐπιτέχνησις, 928. 

Ἐ᾿πιφάνιος μάγιστρος χαὶ πρωτοῦ- 

σηχρῆτις, 219, 490. 
Ἐπίχαρμος. 92. 

927. 

ἐποποιὸν τό, ὅ98. 

ἐποπτιχά, 9:8. 

Ε᾽ρασίστρατος, 480. 

01. 

ἐριοδάφος, ὅθ. 

Ε᾽ρμῆς, ὅ29. “Ἑρμοῦ 

591. Ἕρυοῦ λογίου τύπος, 241. 

Β’ρατοσθένης, 

εὐ οτὰ ἐξαρτῶμαι, 

Τρισμέ γιστος, 189. 

Ερυογένης, 190. “Ἑρμογένειαι τέ- 

χναι, 442. 

ἑταίρα, 20. 

εὐδαίμων χορός, : 0... 

Εὐδοχίχ Μαχρεμξολίτισσα, ιὖ, μὸ, 

μς; 228. 224... δ, 911. 

{Π 91 

Εὐθύμιος, : 75. 

Εὐμενίδες, 7]. 

Εὐνόμιος, 444, 445. 

Εὔξεινος, 58, 440. 

᾿υὐριπίδης, 7, δ: 8. 

Εὐρίπου ἐπίσχοπος, 2605. Εὐρίπων 

μεταδολαί, 404, 495. 

κρλ θμμ ὅ00 50]. 

.ῷ 909, 448. 

Εὐφράτης, 172. 
Εὐφρόσυνος Ξηρίτης, 209. 

Εὐχάϊτα, 149, 155, 1506, 1517, 2175. 

918, 314, 440, 403, 4θῦ, 499. 

Εὔφεσος, 102, 408. 
ἐφόλχια προικός, 214. 

δρϑηΐα 328. 

ἐχῖνος, 478. 

ἔχοντα (ὃ ἔχων), 589, 

ἐχρώστειν, (ἐχρεώστει), 541. 

ἐχρεωστοῦμαν, (ἐχο οξωστοῦμεν), ἢ 17 

67. 

Ζεύς. 118, 283, 994. 

ζηλωτὴς χχοαχτῆρος, ὕ98. 

“Ζήνων, 1317, 445. 

ζυμόνω, ζθ0. 

Ζωή, 111, 122, 125, 962, 

Ζωμῆς, 200, 480. 

 ωναρᾶς, χη. 

ζώνης ἀφαίρεσις. 208. 

Ζωροάστρης, 91, 189. 

ἢ (αἴ, 80. 

ἡγεμὼν φιλοσοφίας, 270. 

Ζωμαᾶς, 

ἡγούμενος, 42. 

ἡδυπότις (ποτήριον), 94. 
" » “Ὁ » ὦ 

ἠλαχάτην ἀνχατυλίττω - χινῶ, 90). 
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Η᾽ λίας μοναχός, 402, 409. 
ἡλίου χύχλος, 5770. 

ἡμίθεος ἐν ἡμιόνοις, 290. 

ἡμιποδιαῖοι ἧλοι, 470. 

ἥμισον (ἥμισυ), 579. 

ἡμίτομον (ποτήριον), ὅ04. 

Η΄ράχλειτος, 110. 

Η“ραχλῆς, 299, 260, 495, δ00.Ὁ01. 

Ηραχλῆς (ποτήριον), ὅ04. 

Ηΐρας εἴδωλον, 1175. 

Η ροδότου γλυχύτης, 110. 

Ἡρώδης τετράρχης, 196. 

ἡρωϊχὸς βίος, ὅ9. 

Η΄οίοδος, 266, 479. 

Ηΐφαιστος, 90. 

θεχγωγίαι ἐνθεαστιχαί, 474. 

Θεαίτητος, 118. 191; 1898} 
468. 

Θεανώ, ὅ9. 

θέχτρον μέγα (ἐν Βυζαντίῳ), 214. 

θέμα, 258, 216, 2790, 291, 8510, 

9165. 484. 
θεματικὸς δικαστής, 9590. θεματιχὴ 

ἐπαρχία, 400. θεματικὸν πρὼ- 

τονοταράτον, 268. 

Θεμιστοχλῆς, 451. 

Θεοδότη (μήτηρ Ῥελλοῦ), 46. 

Θεοδώρα βασιλίς, 209. 

Θεοδώρητος Βουλγαρίας, χ, ΧΎ. 

Θεοδώρου ἁγίου ναὸς ἐν Εὐχαΐ- 

τοις, 158, 
θεολόγοι ἡμέτεροι, ὅ 0. 

θεόμαντις, 47]. 
Θεομήτωρ, 419. 

θεὸς ἐν ἡμιθέοις ὀλίγοις, 2590. 

Θεοφάνια, ὕϑυ. 

ΤΣ ΚΝΙΆΙ πὶ 

Θεόφραστος, 462. 

θεσμογράφος, 206, 209. 

Θέτις, 249. 

Θεωρίων, 468. 

θεωροὶ αἵ, 591]. 

θήρα πτερωτή, 486. θηράματα ὅ- 
ορεια, 232. θηρατικὴ σύνοδος, 292. 

θηρίκλειον (ποτήριον), ὅ04. 
Θουχυδίδης, 492. 

Θούλη, 402. 

Θράχης͵ Θρᾳχησίων (χριτής) . 

Θρᾳκικὴ χιών, 965. 

θράσος ἵππειον, 916. 

θρῆνοι ἐπιχήδειοι, 29. 

θρηνοῦσαι αἵ, 966. 

θυγάτριον εἰσποιητόν, 204, 205. 

θυμητικὸν τῆς ψυχῆς, 970. 

Τάχωδος μοναχός, 1171. 

ΤΙ ἀμόλιχος. μα. 

Τ᾿ αμόρῆς, 906. 

Τ᾿ ανῆῇς, 906. 

Τ᾽ ασίτης, 4854. 

Τ᾽ ἄστιοι ῥυθμοί, 454. 

Τόηρ, 200, 201, 202. ᾿Ἰδηρίτζης 

᾿Ιωάννης, 197, 209. Στέφανος, 

198: 199. 

ἘΟΙΘΕΥ. 
ἰδικὸς, δ, 212. ἰδικοῦ νοτάριος, 277, 

218. σέκρετον, 211. 
ἰδιόχερον (ξδιόχειρος), 5778. 

ἰδίωμα χειρός, 199. 

ἰδιωτίας χαραχτήρ, 199. 

ἱεραὶ βίόλοι, 492. 

Ι'εράχης Ἱζωνσταντῖνος, 9570. 

ἱεράκιν τό, δ70. 

ἱερογλυφικὴ τέχνη, 480. 
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ἱέρεως ἄνθη, 928. 

ἱχανάτος, 581]. ἱκανάτισσα, 9581. 

ἴχαρος, 47]. 

ἱκέσιον γράμμα, ἱκετηρία, 207, 208. 

209, 211. 

Γ᾿λιάς, 14, 118, 189. Ἰλιὰς χα- 

χῶν, 207. 

Γλιάδος χαχά, 117. 

Τ λλυρικόν, 169. 

Γμαῖον ὄρος, 115. 
ΤΙ νδία, 251. ᾿Ινδοί, 118. 114. 144. 
1 νδῶν σοφοί, 584. 

1 νδικὴ ἀποφορά, 108. 
1 νδὸς ποταμός, 172. 

1Ι᾿ξίων, 175, 249. 30. 

1 όλεως, δ00. 

1 ουδαῖοι συνεγνωσμένοι ἡμῖν, 152: 

ἵππος “Ομηριχός, 584. Πλχτωνιχός, 

984. ἵπποι ταχυδρομιχοί, 532. 

μείουροι, βλ. χόντουρα. 

ἱππόστασις. 532. 

᾿᾽σαάχιος, βλ. Κομνηνός. 

1 σοχράτης, 944. Ισοχράτους ἀστρα- 

παὶ καὶ βρονταί, 150. ᾿Ισοχράτους 

σειρήν, 110. ᾿Ισοχρατιχός, 150. 

Γσραηχῖται, 518. ᾿Ισραηλιτιχὰ χα- 

τορθώυατα, 140. 

ἱστουργία, 66. ἱστουργικὴ πρᾶξις, 80. 

1στρος, 390. 

ἴσχαιμα, 528. 
Ιταλία, 129, 188. Ἰταλός, 598. 

᾿Ιταλῶν ξυνθῆχαι, 1170. σοφία, 

148, 492. ᾿Ιταλικὴ σοφία (ἣ νο- 

μιχή), 60. ᾿Ιταλιχοὶ νόμοι, 1171. 

ἴυγξ, 415. ἴυγγες μάγων. 289. τρι- ἹΚαριανή, δ760. 

αδικαί, 441. Καρμήλιον, 196. 
ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. 1. “ ὧδ 

Τ᾿ ωάννης, 2990. Μαυροπόδης, ιδ, βλ. 

Εὐχάϊτα. ᾿Ιωάννης Νομοφύλαξ, 
βλ. Ξιφιχῖνος. νοτάριος, 474... ὁ.» 

στιάριος, 579. 

1᾿ωνία, 151, 515. 

[ὠνιὰ Εὐδοχίας, ἢ μᾶλλον Ψελλοῦ, 

λβ, μὸ. ᾿Αρσενίου Μονεμδασίας, 

944. 

Γωσήφ, 432. 

χαδαλλάρης, Ὁ70. 

χαύαλλάρος, ὅ09. 

χαδαλλιχεύω, 63. 

Κάδμος, 91. 

ΙΚαθαρά, 911. 
χαθαρὸς ἄρτος, 52. 566. 

χαθαρώτατος (πυρός), 266. 

᾿χάθου, 541. 
Καῖσαρ, ὅ09. 

χοϊσαρ ὑπέρτιμος, 205. βλ. Δούκας. 

Καισάρεια͵ 455. 

χαλλιδλέφαρον ὀλισθηοόν, 8338. 

Ἰζ χλλιχλῆς, 442. 

χαλλιπρόεδρος, 468. 

ΚΚαλλέίψυχος, 461. 

χαλογηρίδιον, 867. 
χαμηλοπάρδαλις, 114. 

χανιχλείου (ὃ ἐπὶ τοῦ), 39]. 

ΙΚ χνωδιχὸν στόμα, 385. 

ΙΚαπανεύς, 138. 

χαπηλέϊα δημόσια, 520. 

χάπηλος φιλόσοφος, 02. 

Καππαδόχης, 412. λεώς, 990. 

ΙΚαρανιχοῦς, 516. 

χαρδιοχτυπῶ, 919. 
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χαρποφορὰ ἢ, 09. 

Ἱζασσάνδρειον μέλος, 203. 

χασία, 998. 

χαταπονοῦν (καταπονοῦσι), 564. 

χαταστάσεως (ὃ ἐπὶ τῆς), 209. 

Κάτων, 92, 1923. ἹΚατωνιχὴ εὖτο- 

νίχ, 188. 

Κατωτιχοί, 305. 

Καυχάσῳ (σταυροῦμαι ἐν), 250. 
Κέῤης, 118. 

Ἱζεγένης ἢ (νεοφώτιστος), 405. 

Κεγχρῆς ᾿Ελπίδιος, 904, 20ῦ. Ἰωάν- 
γης πρωτοσπαθάριος, 204. Συ- 

μεών, 284. 

Κελλία, 2710, 811. 

Κελτοί, ὅ08. 

χενοδρομέω, δ40. 

χέρας σελήνης, ὅ᾽ 7. 

χερατᾶς, ὅ20. 

χῆνσος, 5523. 

Κηρουλάριος Κωνσταντῖνος, 467. 

Μιχαήλ, ιθ, κθ, 287, 412, 414, 

4539. 461. 508: 

518. ἀδελφός, ὅ29. 
χιδαρὸς ἄρτος, ὅδ2, ὅ66. 

Ιζίμων, 182, 258. 

χισσύόδιον, 504. 

ΞΜ) Ἃ 5 “Ὁ 
ἄνεψιὸ αὑτοῦ. 

χιτρινοφόρος, 570. 

Καὶ λαυδιούπολις, 143, 145. 

Κλεάνθης, 445. 

χλεπτέλεγχος, 329. 

Κλείσοφος (Κλήσαφος), 60. 

χλητόριον, 228. χλητώριον, 25]. 

428. 

χλήτωρ, 401, 474. 

χλίματα, 448. 

ΠΑΝ ἃ ξΐ. 

χλοποφοροῦμαι, 582. 

χρίμα, 550. χρίμαν, 565. 

χοινὴ διάλεχτος, 399. 

χοινολεξίχι, 25. 

χόχχινον σπαρτίον, 422. 
χοχχινοφόρος, 5.70. 

Κομνηνοί, θῦ8, 432. ᾿Ισαάκιος, λ, 

900, 815, 858, 557, 416, 433, 
485. Μανουήλ, Ὁ 64. βλ. Δοχιανός. 

χόντουρα, 970, 592. 

Κορδαχᾶς ᾿Ιωάννης, 908. 

Κορίνθιος, 447. 

Κορίνθου μητροπολίτης, 2960. 

ἹΚορώνης ἐπίσχοπος, 9578. 

χοσμαγός͵ 441. 

χόττυφος ἐν Ἰζυλλήνη, 478. 

Ἰζουζηνᾶς. 500. 

χουλούχκιν, 68. 

χούντουρα (χόντουρα). 

χοῦφος (πυρός), 266. 

χρίσεων (ὃ ἐπὶ τῶν), 409. 

χριτής, 8705, 994, 399. Αἰγαίου, 

297, 338.᾽ Ανχτολικῶν, 273. ᾽Αρ- 
μενιαχοῦ, 209. βήλου, 206. “Ελ- 

λάδος, 267, 268, 818, 8588. Εὐ- 

χαΐτων, 814. Θράχης χαὶ Μα- 

χεδονίας, 487. Θρᾳχησίων, 279. 

ἱπποδρόμου, 206. Ἱξαππαδοχίας, 

994, 412. Κιδυρραιωτῶν, 298, 

299, 851. Μαχεδονίας, 272. 439, 

487. Μακεδόνων, 981. ᾽Οπτι- 
αάτων, 291. ᾿Οψικίου. 263, 576, 

488. Παφλαγονίας, 282. ΠΕελο.-- 

ποννήσου. 207, 26, 378. Φ.:- 

λαδελφείας, 459. Χιχρσινοῦ, 908 
Ὧν ΖΕ 070. 
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Κρόδαλος (Κρώδυλος), 60. 

Κρόνος, 118. 

χροτῶ ἀγῶνα. [90. 

χρυάδες, 561. 

κτηματιτίχια, 511. 

χτησείδιον. 499. 

χυδαρὸς (χιδαρός). 

Κύζικος, 94, 965, 3192. 

χύχλος ἡλίου, ὅ17ὅ. 

χύχνειον ἄσμα, 903. 

χύχνοι, 454. 

Κυλλήνη, 478. 

χυνίδιον γεγλυμυένον, ὅ00. 
Κύπριος μῦς, 478. 
ικῦρ (κύριος) πολλαχοῦ. 

Κυρηναϊκὴ παίδευσις, 518. 

χώθων, ὅ04. 

χωμιχοί, μγ. 

χωμιχὸν τό, 6.8. 

Κωνσταντῖνος Η, 192. 153. Θ΄ (Μο- 

νου γος) - μέγας δρουγγάριος 318, 
321. 594, 395. 

Κώνστας Ψελλός, 1177. 

λάόδρα (λαύρα). 

λαγώς, 486. λαγωοῦ αἷμα, 3217. 

ἐπαμφότερον, 826. 

Λαΐς, 8524. 

λάχαινχ ἰχνηλάτις, 486. 

Λάχων ἐξελιγμός, 470. 
Λακεδαιμόνιοι, 245. 

λάμια μορμολύττουσχ, 17. 

λαύρα, 270, 311. 

Λεδαδεία, 5.5.2, 471. 
Λειχούδης, τγ, χς, λ, 299. 

λεχανίς. 504. 

λεόντειον στέχρ. 3328. ρ 

β 

' 
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λευχοὶ [χθῦς), 346. 
Λέων χουδουχλείσιος. 198. 
Λέων ὃ τοῦ Πατρῶν, 332, 256. 
λῃστρικὸν σύνταγμα, 346. 
Λίθανος. 5174. 

λιδελλίσιος. 451. 

Λιδύη, ὕ15. 

Λίῤυες, 448. 
Δίζικος, 240, 241, 311. 
Λίζιξ (Δίζικος). 

χῖνος ξεόμενος, ὅ80. 
λίτραι χρυσίου, 205, 910. 

λογάριον, 902. 

Δόγια (Χαλδαῖχά), 579. 

λογικὴ πραγματείχ, 475, 470. 
λογοθέτης, 578, 483. τοῦ δρόμου. 

θ90. 

λόγοι ἀστεῖοι, 41. χοινοί, δ50. βλ. 

δημώδεις. 

λόγων φῶς, 905. 

Λοξίας, 441. 

Λυσίχς, 442. Λυσιχχὴ ᾿ εὐστομία, 

110. 

Λύσιππος, 189. 

Λυσοχρανῖται, 910. 

μά, 961, 580. 

μαγγλαδίτης, 197, 108, 901, ΦΌ9, 

29), 

μάγιστρος, 218, 217, 318, : 4], 

12. 9394, 429. μαγίστρισσα, 

9.19, 90ῦ. 

μαγνῆτις λίθος, 926. 

μάγων ἴύγγες, 389. 

Μάδυτος, 506, 991, 487. 

μαῖα, 410. 

μαΐστωρ 3210. Διαχονίσσης. 42. 
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σχολὴς ἁγίου Πέτρου, 87. Χαλ- | Μελισσηνὸς Βασίλειος, 510. 

χοπρατίων, 428. 

μαινίδες ἐχ Λιπάρας, 422. ᾿ 

Μαχεδονία, 172, 212, 5175, 49, 

487. 
ΝΙαχεδὼν (᾿Αλέξανδρος). 

Μακεδόνος ἐξελιγμός, 470. Μαχε- 

δόνες, 996. Μαχεδόνων χριτής, 

28]. στρατηγήματα, 418. 

μαχροχεντίτης (πυρός), 266. 

μαλαχόστραχον, 288. 

μαλλὶν λύχου, 567. 

δΙάμας ἅγιος, δ80. 

Νανιάχης, 198. 

μανδατωρίχιον, 949. 

Μανλοῦ (Μαυλοῦ 3), 5179. 

Μάξιμος, 4406. 

Μαραθωνομάχοι, 26]. 

Μαρία Μιχαὴλ κουδουχλεισίου, 199), 

201. 
Μαρμαλατοῦς, 579. 

Μαρμαροῦ, 5178. 

Μὰς (μάϊος), 568. 

υχσθοί, 5174. 

μαστιγοφόρον τό, 474. 
μαστροπεῖα, 503, 504. 

Μαυροπόδης ᾿Ιωάννης (Εὐχάϊτα). 

ΔΜΙχχητάριος, 359. 

μεγάλαυχος κάπηλος, 502. 

μέγας οἰχονόμος, 266. 
μεθυστής, ὅδ4. 

μείουρος ζκόντουρος). 

μελάνη (μέλαινα), 570. 

Μελετινή, 173. 

μελίνη, 434. 

μελίδωτον, 328. 

μέλος, ἸΚασσάνδρειον, χύχνειον, λοί- 

σθιον, 209. μέλη ἐχχλησιχστιχά, 

166, 159. ᾽Οφριχκά, 410. 

μὲν (υ.η), 567. 
Μένανδρος, μγ, ὅ9, 00. Μενάν- 

δρεια, ὅ98. 

Μένανδρος ὃ ῥήτωρ; ιό. 

Μενέχρατος, 115: 

Μένων. 148. 

μεσάζων, χδὃ, χς. 

Μεσοποταμία, 459. 

μετριότης ὑψοποιός, 997 

Μηδίκιον, 264. 911. 

Μῆδοι, 112, 222. 
μύχητες σπαρτοί, 538. 

μἦλα ἐρυθρότατα, 928. 

υὗνας ὃ. ὅ68. 

μητέρα ἣ, δῦ. 

Μητρόδωρος, 14]. 

Μίθαιχος, 468. 

Μιθριακὴ τελετή, 922. 

μικροὶ βασιλικοὶ νοτάριοι, 200. 
Μιλήσιο!, 240. 

Μιλτιάδης, 4608. 

Μίνωες. 2179. 

αἱου ἄνθν, 928. 

Μιτυλήνη, 134. 196. 

υἵτοι στημόνων, 591. ᾿ 

Μιχαὴλ ἀρχάγγελος, 79. ἀδελφὸς 

Λέοντος χουδουχλεισίου, 198. 199. 

βέστης, 842. ᾿Επιληπτιχός, 125, 

195. θεσμογράφος, 209. Καλα- 

φάτης, 126, 128, 186. (Κηρου- 
λάριος). χριτὴς ἹΚιδυρραιωτῶν 

298, 299. μάγιστρος, 34]. μο- 
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ναχός, 470. νοτάριος, 472, Ναρσοῦ μονή, 190. 
(Ῥελλός). : νχυπηγιχή, 5929. 

μνηστείας διάλυσις, 906. γάφθα Μηδείας, 327. 
μοιραγέται, 382. Νεῖλος, 580, 88. 
μολυδδόω, 573. νεχρωτής, 549. 
Μολωνίδαι, 516. εοθεαίτητος, 187. 
μοναπλόν, 553. γεοτελής, 43]. 
μοναστηριτίχιον, 576. νερόν, 545. 
μοναστήριον, 264, 842. Νέστωρ, 18, 170, 293. Νέστορος 
μοναχιχὸς βίος, 484. υἱοί, 528. γλῶσσα νεστόρειος, 
μοναχοὶ ἐν Γάνῳ, 399. 9059. 
Μονομάχος ΚΚωνστ. 106, 180, 164, νηπενθές. 397. 

204, 59, 40, 423. Νιχχεύς, 944. 
μορμολύττουσχ (λάμια). Νίκανδρος, 92. 
μουλάριον, 299. Νιχηφορίτζης, λθ, 344. 
Μουντανίων μονή, 426. Νικηφόρος ᾿Εφέσου, 102. 
Μοῦσαι ἀπροσδιόνυσοι, 322. Νικόλαος ὃ ἐπὶ τῶν δεήσεων, 91 4. 
Νουσαῖος, 59. Νικόλαος μοναχός, 292. 
μουσική, 479. Νινευΐ, 569. 
μουσικὸν μέσον, 240. Νινὴ (τὸ γυνὶ ΞξΞ δνίον ἢ), 569. 
Μαγταὶῦ, λγ. Νιόθη, 865. 
υυαλός, ὅ60. Νομάδες Σχύθαι, 144. 468. 515. 
υὔδρος ἐγγράμματος, ὅ959. νόμισμα, 422. 
μῦθος Φαέθοντος, 90. νομοθέτης δικῶν, 211. 

Μυΐῖα, 518. Μυιᾷ, 5179. νομοθετική, 109. 
Μυραλίδης Θεόδωρος, 5309. Νομοφύλαξ (Ἰωάννης Ξιφιχῖνος). 

υῦς ἐμπροΐδιος, 364. νοτάριος, 260, 272, 942. 374, 

μυστικὴ ὑπηρεσία, 214. 970, 378, 3870. βασιλέως, 30, 

μυστιχὸς ὃ, 308. 485. μιχροὶ βασιλιχοὶ νοτάριοι, 

μυστογράφος, 206, 209. 905. ἰδικοῦ, 977, 9170. 

Μυσῶν δρίσματα, 161. Νουμεριχῶν ἐπίσχοπος, 957. 
μωροῦ λίθος, 545. νυχτερινὸν φάσμα, ὅ1]. 

Μωροχαρζάνου μονή, 343, 54".. γυχτερίς, 478. 
Μωρρᾶᾷ, 578. νυχτιχόραξ, 478. 

νά, 048, 62, 568. νύμφαι μαχρόθιοι, 189. 
Ναζιραῖοι, 109, 490. νυμφίδιον, 231. 
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ξανθὴ βασίλισσα, ὅ70. χολή, δ7υ. Ὁ γάνου ᾿Δριστοτέλους παράφρα- 
Ξενοχράτης, 110. 

Ξηρῖται, 209. 

Ξηρός, χριτὴς χαὶ πραίτωρ Θρᾳχη- 

σίων. 219. 982. 

Ξηροχωραφίτης, 812. 

Ξιφίας πατρίκιος, 200. 

ξιφηφόρον, 44. 
Ξιφιλχῖνος ᾿Ιωάννης, Νομοφύλαξ χαὶ 

πατριάρχης; τις, μό, 181, 270, 

2716. 444. ἹΚωνσταντῖνος, 499. 

ξυστίς, .454. 

Ο΄ δηγοὶ προάστειον, 494, 

Ο᾽ δυσσεὺς ποιχιλόφρων, 1388. 

οἰχειακῶν (ὃ ἐπὶ τῶν), 259, 421. 

οἰχοδομιχή, 29. 

ὀλισθηρὸν χαλλιδλέφαρον, 528. 

Οὔλυμπος (Βιθυνικός), 264, 814. 

944. ὃ βορειότατος, 115. ᾽Ολύμ.- 
που ἀρχιμανδρίτης, 460. μονα- 

χός, 262, 424. 

Ομηρος» μγ,.59, 117, 118; 189. 
δῦ, 2171, 419. “Ομηρικαὶ ἀλλη- 

γορίαι, 92. μελέται, ὅ9θ. μη- 

ρικὴ Καλλιόπη, 110. νύμφη, 

480. “Ομηρίδης, 92. “Ομηρίδαι, 

189.. 

ὀμφαλχῖτις μεσότης, 517. 

ὀμφαλοτόμος ἣ, 409. 

ὀνοματοθέτης, 26, 527. 

ὀξύρυγχος χαραχτήρ, 199. 

ὀξύτης περὶ τὸ γράφειν, 252. 
ὅπου, 541, 561, 562. 
Ο᾽ πτιμάτων διχαστής, 291. βλ. 

χριτής. 

δρατικὴ δύναμις, 5172. 

σις) 499. 

ὀρειφοίτης, 448. 

Ο᾽ ρέστης, 57]. 

ὀρθογραφία ἐν μὴ ὀρθογραφίᾳ, 199. 

ὀρίγανον, 8528. 

Ο᾽ρφεύς, 57, ὅ9. ᾿Ορφέως μέλη, 
410. 

Ο ρφιχὴ ἐμμέλεια, ὅ08, πειθώ, 110. 
᾿Ορφικὰ χρούματα, 408. 

ΟἸρφικὰ ἔπη, 517]. 

ὁσαυταχῶς, 859, 

ὀσπήτιον, 908. 

ὀστιάριος 979. 

ὀφθαλμίζω φυτόν, 516. 

ὄφις (ἰχϑύς), 422. 

Ο᾽ φρυδᾶς, τε, 181. 

ὀψάρια, ὅ62. 

ὀψαρτυσία, 289. 

ΟΥ̓ ψύκιον, 269, 276, 488. 

Παιανιεὺς (Δημοσθένης). 

παίδευσις ᾿Αχαδημαϊκή, ᾿Βπέχουσα, 

᾿Ιωνική, ἹΚυρηναιχή, 618. 

Παιδοπνίκτρια, 518. 

Παχτωλὸς χρυσόρειθρος, 197. 

παλαιστιοῖος τὸν νοῦν, 99. 

Παλαιστίνη, 509. 

Παλατιανοῦ ἱστορία, με. 

παλάτιον, 808. 

Πᾶν, 126. 

Παναθήναια, 8522, 4951. 
πάνανδρος, 478. 

Πανελλήνια, 49]. 

Πανελλήνιον θέατρον, 499. 

Πανίου ἐπίσχοπος, 28]. 
παπᾶς. 49]. 



παραδυνχστεήων τῷ 

παράθυρος ἣ, 415. 

παρασημείωσις σχιώδης, 367. 

Παρασπόνδυλος, 868. 

παρθενιχόν, 929, 

Πάρθοι, 172. 

Παρμενίδης, 57. 

Παρμενίων, 187. 

Παρνασοῦ ἐπίσχοπος, 294, 2905. 

πάροιχοι μοναστηρίων, 381]. 

βασιλεῖ, χε. 

Παταξαρέα, 579. 

Πατζινάχαι, λ. 

Πάτραι, 589, 856. 

πατρίχιος, 200, ἀπὸ πατριχίων͵ 

9208. Ξιφίας, φηῦ. 

Πατρίκιος, 881. 

Παῦλος ἀσηχρῆτις, 209. Σχμοσα- 

τεῦς 255. 

πέδιλον χρυσοῦν, 510. 

πείθουν, 540, 564. 
Πειραιεύς, 579. 

Πελαγία, 5178. 

Πελοπόννησος, 208, 

978. 
Πέλοψ, 999. 

Πελοπιδῶν ἐλεφάντινος ὦμος, 564. 
πελταστής, 92. 

Πελτιανός., με. 

πένησα, 4231. 

πεντάλιτρα, ὅθ8. 

περδίχιον, 569. περδίχκεια ὠά, 259. 

περίόλεπτος ἄνθρωπος, Ζ20ῦ. 

Περικλῆς, 182, 208, 491. ΙΠερι- 

κλέους σύννοια, 24. 

967, 968, 

περιρραντήρια, 4.ὅ. 

περισσεύω, ὕ006. 
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περιστερὰ φλογοποιός, γαλχῦ, 591. 
Πέρσαι, 1299..999͵ 508. Περσῶν ἥ- 

γεμόνες, 112. 49). 
Περσεύς, 129. 

Πετασία, ὄὅ75. 

πετραίχ, δθυ. 

Πέτρου ἁγίου σχολή, 87. 
Πετώμενη, ὅ78. Πετωμένη, ὅ79. 

Πεινειός, 451. 

πηχυαῖϊος τὸν νοῦν, 539. 

πιάνω, ὅ79. 

πιθήχειχ πηδήματα, 404. 

Πιχρίδης Βασίλειος, 197, 198, 199. 

Πίνδαρος, 93, 169, 538. Πινδχο:- 

κὴ φδή, 110. 
πιττάχιον, 200. προσχυρωτιχόν, 917. 

πλαίσιον. 47. 

Πλάτων, μό, 66, 117, 1831, 14], 

148, 161]. 154. 17], 182. 187, 

188, 189, 1906, 2945, 2346. 5623, 

9609, 4093, 441, 444. 453, 454, 

4609, 462, 470, 477, 480, δ' 2. 

Πλάτωνος πολιτεία, 123, 5971. 

Πλατωνιχὸς φιλόσοφος, 447. 

Πλατωνιχοὶ χρατῆρες, 52. 

᾿λατωνιχὸν βιύλίον (ἣ φιλοσοφία), 

412. 

πλέα, δθ0. 

πληχεύω, 570. 

πλινθίον, 470. 

Πλωτῖνος, ω. 

Πόθος, 495. 

ποιητὴς (ὃ Ὅμηρος), 98, 

Ποιχίλη στοά, 208, 

πολεμῶ (κχτασχευΐζω), 58... 

Πολέμων. 110. 
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Πόλις (Βυζάντιον), 229, 298, 902, 

942. 8517, 8569, 39. 896, 597. 

417, 455, 488, 491, 578. 

πολιτεία ἁγίου, 5175. 

πολιτική, χό, 492. 

πολιτιχοὶ στίχοι, 544. 

πολυδασανίζω, Ὁ75. 

πόρτα, ὅ09, 70. πορτίτζα, ὅ170. 

πορφύρα βασιλική, 9587. 

Πορφύριος, 189, 329, 470. ἀγυρ- 

τικαὶ βίόλοι, 571. 5172. 

πορφυρογέννητοι βασιλεῖς, 590, 

ποτήρια - ἀμαστίς, θηρίχλειον, ἐλέ- 

φας, δαχτυλωτόν, ἡδυπότις, ἣ- 

αίτομον, ραχλῆς, λεκανίς, χισ-- 

σύδιον, κώθων, δθ04. 

πραίτωρ Θρᾳκησίων͵ 282. Πελοπον- 

νήσου, 944. 

πράχτωρ, 207, 2906. 

πρεσύεϊαι ἐθνῶν, 109, 112. 

Πριάμου πόλις, 94. 

Πρίηπος, 126. 

προάστειον, 197, 202, 214. 

πρόεδρος, 212, 909, 429. Μαδύ- 

του, 597. Ψελλός, 406. 

προεδρία, 857. 498. 

πρωθυπϑυργὸς Βυζαντινός, χό. 

προικὸς ἐφόλχια, 214. 

Πρόχλος, 12, 189. 

Προχόπιος Κατωτιχός, 9906. 

προλήψεις γυναικωνίτιδος, 28, ζευ- 

γιτῶν χατὰ μοναχῶν, 1774. βλ. 

δημώδεις δεισιδαιμονίαι. 

Προμηθεύς, 249, 

προμνήστρια, ὅ90. 

πρόοδος ταχτός, 442, 

ΤΕΙΝ ΑΕ ΞΣ 

προσχαθήμενοι, 578. 

προτεμενίσματα, 425. 

Πρωταγόρας, 192, 189. 

πρωτασηχρῆτις, με, 171, 218, 216, 

955; 420, 45]. . 
Πρωτεύς, 40]. 

πρωτεύων Ῥωμαίων, 1923. 

πρωτούεστιάριος, 26, 800, 455. 

πρωτολογίας εἰσαγωγή, 216. 

πρωτονοταράτον, 208. 

πρωτονοτάριος τοῦ δρόμου, 351. 

ΤΩ, 1378. 

προωτοπρόεδρος, με, 219, 468. 

Πρῶτος Γάνου, 9597. 

πρωτοσπαθάριος, 198, 199, 204, 

205, 211. πρωτοσπαθαράτον, 

ΦΟΌ ΘΙ ΘΝ, 

πρωτοσύγχελλος, 29:9, 294, 9606. 

Πτωχοπρόδρομος, 44. 

Πυθαγόρας, 60, 11], 465. 

Πυθία; 519. 

Πύθιος θεός, 44], 

Πύλιος γέρων (Νέστωρ) . 

πύργοι ἐρεσσόμενοι, 111]. 

πύρινος (πυρρός), 5170. 

Πυριφλεγέθων, 248. 

πυρρώνειον ἔπος, 2932. 

πυρῶν ἰδέχι: μαχροχεντίτης, διμη- 

νίτης, μέλας, ὃ ἀρίστην σεμίδα- 

λιν ἐργαζόμενος, χαθαρώτατος, 

χοῦφος χαὶ διάχενος, 2606. 

πωγωνίας χομήτης, 382. 

Πῶλος, 442. 

πῶλος (᾿Δριστοτέλης), 188. πωλι- 

χὸν φρύαγμα, 246. 
πῶλος πρωτόζευχτος, 9.49, 
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Πῶρος ὃ ᾿Ἶνδός, 110. ᾿ 
Ῥαδάμανθυς, 279. 

δήματα ἐπιτρχπέζια, 408. 
δητοριχή, 482. οἰχουρός, πάνδημος, 

445. 

Ῥούδέρτος δοὺξ Λογγιδαρδίας, 985, 
988. 

δογεύω, 80. δογεύομαι, 202. 

Ῥοδινῶται, 483. 

ῥόμδος, 41ῦ. 

Ρουστιχός, 509. 

Ῥωμαῖος (᾿Αθηναῖος), 22. 
Ρωμαίων ἀξίωμα, 439. βασιλεία, 

425. βχσιλεῖς, 133. γένος. 907. 

Ὑἢ) 432. 433. ἡγεμονία, 195. 

ὅρια, 1260. σχΐπτρα, 128, 133. 

ὕπατοι, 174. 

ϑωμανία (ἑλληνικὴ ᾿Ασία), 295. 

Ῥωμανὸς Β., 119. Δ, (Διογένης). 

μητροπολίτης Κυζίχου, 456. 

Ρώμη νέα (Βυζάντιον, 121, 1928, 

224. παλαιά, πρεσθυτέρα, 1938, 

509. 

ῬΡωυΐῦλος, 141 52]. 
ῬΡωσιχὴ μοῖρα, 138. 

Σαδόαίτης, 269. 

Σαύδῖνος παπᾶς, 491, 493. 

σάγια, 67. 

σαλός, 424, δ54. 

σάλπιγξ χοσμόφθογγος, 350. 

Σάμος, 399. 

Σαπφώ, 59. Σαπφιχὴ λύρα, 110, 

σάρισσα, 173. 

σατυριχὸν τό, Ὁ98. 

Σαυρομάται, 113. 

σγούρα ἣ, 70. 

0.1 

σεθαστή. 369. 

Σεδαστὸς (Αὔγουστος), 509. 
σεχρετιχὰ ζητήματα, 232, σεχρετι- 

χὴ συλλογή, 232. 

σέχρετον ᾿Αντιφωνητοῦ, 205. ἰδι- 

ΟΣ 21}. 9} 

σελάχιον, 288. 

Σέλευχος, 198, 141]. 

σελήνης χέρας, 5170. 

Σεμέλη, 394. 

Σηνόδωρος ἅγιος, 574. 

Σιδύλλαι, 59. 

Σίδη, 321]. 

Σικελία, 128, 17]. 

σιλογράφος, 470. 

Σιμμίας, 118. 

Σινᾶ, Σιναῖον, Σίναιον ὄρος, 11, 

190, 427, 449. 

Σίνης ἅγιος, 572. 

Σισίνιος ἅγιος, 514. 

Σισόης, 190. 

σιτηγὸς δλχάς, 266. 

οἴτος (βλ. πυρῶν εἴδη). 

σιτοφθόρος αἷρα, Ὁ». 

σχελίζω, ὅ49. 

σχέλος βάνω, 548. 

σχηνὴ ἀργυρόδετος, ξυλόφραχτος, 

χρυσόσημος, 440, 

Σχιπίων, 122. 

Σχληρός, 120. 

σχοῦρος, 604. 

Σχύθαι, 120, 121. Σχυθῶν ἐπιδρο- 

μή, 222. ἐρημία, 2608. βλ. Νο- 

μάδες. 

Σχύθης τὴν ψυχήν, 8308. 

Σχυλίτζης, χη. 
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σχύλλα, 568. 

σμυρνομένων, 47. 

σολοιχισμοί, 427. 

Σολομῶντος βιόλίον, 5172. 

Σοφία, ὅ04. 

σοφιστιχὸς θρόνος, 481]. 

Σοφοχλῆς, 98. 

σπαθάριος, 20ὅ. 

Σπαρτιᾶται, 24. 

σπένδω ἴΑρει, 391]. 

σπουδάζομαι, (σπεύδω), 568. 

σταυροῦμαι ἐν Κχυχάσῳ, 250. 

στέαρ ἀετοῦ, χορώνης, 478. χηνός, 

ἐν ἡ- 

στεφάνη χρυσῇ, 806. 

στέφανος ἀρίστειος, 330. 

Στέφανος, 448. 

Στραδοσπόνδυλος Λέων, χζ. 

στρατηγὸς ᾿Αὐύδου, 429. 

στρατηγιχοὶ νόμοι, 916. 
στρατιωτιχοὶ χρησμοί, 417]. 

στρεπτὸ: λιθοχόλλητος, 896. 

Στρίγκλα, 578. 

στρογγῦλος χαραχτῆρ, 199. 

στύππειον, 368. 

σ“τωϊκοὶ φιλόσοφοι, 172. 

συγγομή, 510. 
σύγχελλος, 269, 456. 

Συγχέλλου μονή, 177. 

συλληπτιχόν, 8528. 

συμδόλαιον νομίμου συναφείας, 199. 

Συυξὼν Κεγχρῖῆς, 284, γοτάριος 

ἰδικοῦ͵) 2717, 218. 

σύμιπονος, 093. 

σύμπτωχος ἐπισχοπή, 344. 

συνχττάλω, 411. 

ΠΙΝᾺΑ μι 

Συνέσιο:, 0. 

συνηγορῶν, 210 -- ούμενος, 908. 
συντυχαίνω, 567. 

Συρία ἸΚοίλη. 403. 
Σύρος ὃ, 304. 

σχολὴ ἁγίου Πέτρου, 87. 

σφάχελλος διχαιωμάτων, 198. 

Σωζόπολις. 2174. 

σώνω (φθάνω), 869. 

Σωχράτης, 17], 174, 187,. 481. 

Σωχράτους δαιμόνιον, 448. Σω- 

χρατιχοὶ διάλογοι, 118. Σωχρα-- 

τικὸν ἦθος, 955. 

ταχτὸς πρόοδος, 442. 

ταξείδιον (ἐκστρατεία), ὃ30,) 800, 

90). 

τάξεως (οἵ ἐπὶ τῆς), 867. 

ταξεώτης,͵ 204. 29]. 

Τάνταλος, 249, 30ὅ. 

Ταρσοῦ μητροπολίτης; 497. 

ταχυδρομέϊον, ὕϑ3. ταχυδρομοῦν 

ὑποζύγιον, ὅ82. 

τελεστιχὴ ἐπιστήμη, 474. 

τελεταὶ ᾿Ασσυρίων, 40). 

τελετάρχης,͵ 441. 

Τελχῖνες, 11. 218. 

τερεύίνθη, 927. 

Τερτίας (Τερεσίας Ὁ) 1232. 

τέσσαρεις οἵ, 560, 510. 

Τεῦχρος, 1179. 

τεχνγυργοῦσα ἥἣ, 595. 

Τιθωνός, 266. 

Τίμαιος Πλάτωνος, 477, Ὀ05. 

Τιμαρίων διάλογος; κ. 

Τίμων," 187. 

Τιτἄνεξ, 118, 



ΠΕΙΝΧΑΙ 5: 

τοπίον, 342. 

τοσαυταχῶς, 859. 

Τοῦρχοι, 2259, 224. 

τούρμα, 4329, 4871. 

τουρμάρχης, 429, 487. 
τραγικὸν τό, 598. 

τραγῳδὸς (Εὐριπίδης), 407. 

Τραΐϊανός, 579. 
τρικάρηνον, 474. 

τρίμηνον παπὰ ΣδΣαδίνου; 49]. 

493. 

τρίμορφον, 474. 

τρίχες μετώπειοι ἵππων, ὅ98. 

τρίχρωυος γῆ, 478. 

τούγιον, 512. 

Τρῷες, 100. 
Τρωϊκῶν ἀρχαιοτέρα, 0. 

τύρος (τυρός), ὅ80 

Τυφών, 442. 

ὕμεναιος ἄχορδος, ἄνχυλος, 528, 

δπατεύω φ'λοσόφων, 204. 
Υἱπερύόρεοι, 119. 

ὑπέρτιμος, 168. 

ὑπογραμματεύω, 214. 

ὑπογράφω, 198. 

ὃς ποτάμιος, 288, 200, 291. 
Φάόος (Φάόδιος), 122. 

Φαέθοντος μῦθος, 90. 

Φαϊδρος, 118, 441. 

Φαίδων, 106, 05. 

φαραχλὸς (φαλαχρός), 68. 

φαρμαχοῦμαι, ὅ80. 
φάσμα νυχτερινόν, 7]. 
Φερέόιος μοναχός, 424. 

φθορεός, 526. 

Φιλαδέλφεια, 450. 

0732 

φιλελληνισιὸς Ψελλοῦ, αα. 

Φιλιππίζω, 395. 

Φίλιππος, 261]. 

Φιλιστιέων φρέατα, 304. 

Φιλοχαλία ᾿Ωριγένους, 1:9. 
φιλοσοφία, 259, 250, 489, ἀπόρ- 

ρητος, 448, 465, 540. ἡμετέρα, 
406". χχπηλιχή, δ02. Πυθαγό- 
βξιος, 6), 405. χριστιανιχή, 
442. 

φιλοσοφίας ἡγεμών, 47. 
Φιλόσοφος, δ0ὅ 

, 

508. 
φιλόσοφος τράπεζα, 464. 

ῳ 
ἐ 

φιλοσοφώτατος ἄνθρωπος, 95. 
φιλοτιμίας λόγος, 20. 
Φιλότιμος (Φίληδος ὃ) Πλάτωνος, 

4711. 

φλεμα, ὉΤ70. 

Φλουρῆς, 582. 

φλύχρον ἀγυθόν, 359. 

Ῥλώριον χωρίον, 914, 915, 916. 
Φλῶρος, 459. 

Φοιδάμων, 141. 

Φοϊόος, 4693. 

Φοίνικες, 91. 

φοινικοθαφεϊς πόδες, 306. 

φοινιχοῦν γράμμα, 90. 

φόροι, 91. 

φορολόγος, 440. 

φουσάτον, ὅ70. 

φρεωρυχία, 964. 

φροντιστήριον, 20. 

Φρυγῶν δρίσματα, 10]. 

φυλαχτήριον, ὅ80. 
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φύσις λογιωτάτη, 9240. 

Φωναὶ Πορφυρίου, 929. 

ΠΊΝΑΞ! 

Χοιροσφάχτης Ἐὐστράτιος͵ 
4τ0. 

Ὁ 2) 

Φωχίων, 98, 185, 462, δ07, 519, | χολὴ ξανθή, ὅγ0. 

22. 

Φώτιος, 0, λθ. 

Χαλδαῖοι, 444. 4490, 451, 492. 

λόγοι, 152. πυρχαϊά, 510. φιλο- 

χορεϊος ἐξελιγμός, 470. 
χορεύω ἐν “Ἑλικῶνι, 250. 

1586. Ναζιραίων, εἶ ἢ 
χοροστᾶσιαι; 

159. 
,ὔ "ΔΩ 

σόν, αν. ΘᾺ τοι "καὶ ἘΚ ΡΟ ΒΙΑΤΘΡΟΥ; 509. 

᾿Ασσύριοι. 

Χάλεφ ᾿Ιεφανῆ, 906. 

“Χαλινοχτυπῶ, 74. 

χαλινοποιητιχή, 29. 

Χαλχῇ (Χάλχη νῆσος), 901. 

Χαλκχοπρατία, 428, ὅ79. 

χαλχοτύπος, ὅ90. 

Χαμοδράκαινα, ὅ78. 

χαροαχτὴρ ὀξύρυγχος, στρογγῦλος͵ 

199. 
Χάρων, 26Ὅ. 

“Χαρωνίτης, 957. 

Χάριτες, 3522. 

Χαρχαρίστρια, ὅγ79. 

Χαρχανιστρέα, ὅ 78. 

Χαρσινοῦ χριτής, 908, 9570. 

Χασάνης βεστάρχης, 2125. 490. 

“Χατατούριος, 995. 

Χείρων μιξάνθρωπος, 529. 

χελῶναι, 926. χελωνῶν ξύλα, 

470. 

χερέα ἢ, 545. 

Χερουδὶμ, χρυσᾶ, 163. 

χηνὸς στέχρ, 927. 

Χίος, 999. 
χοαὶ (μέτρον ἐλαίου), 264. 

Χοιροδάχχοι, 906. 

χοιρογρύλλιος, 474. 

Χριστοῦ γέννχ, 72. 

“Χριστοφόρος, 989. 

Χρονογραφία Ψελλοῦ, 989. 

χρυσίον χεχαραγμένον, 20ὅ. 
Χρύσιππος, 21}, 445. Χρυσίππου 

στούς 478: 

Χρυσούθαλαντίτης, 296. 

χρυσόδουλλα γράμματα, 487. 
χρυσόδουλλος γραφή, 428. δωρεά, 

197, 200. 201: λόγος. 217. 

χρυσόύουλλον, 107, 199. χρυσο-- 

βούλλου ἐπιχύρωσις, 997. 

χρυσοτελὴς θέματος, 208, 2092), 

210. 

Ψχλλόντων χύχλοι, 156. 

ψελλίζουσα φωνή, 220. 

Ψελλὸς ΙΚώνστας, Μιχαήλ, 14, 54, 

177, 204, 270, 281. 807, 808, 

998, 302, 860, 8957, 559, 800, 
901, 960, 413,.41}7, 425. 427, 

259, 482, 487, 490, 491, 499, 

506, ὅ08, 513, 544, καὶ ἀλλα- 

χοῦ. Ψελλοῦ θυγάτηο, Στυλιχ- 

νή, 62. μήτηρ, 3. χ. ἐξ. πατήρ, 

9. -88.. θ, 
Ψηφᾶς, 400, 499. 

ψίανθος, 43:1. 

ψοφῶ (θνήσχω), 80. 



ΤΡΤΙΝ ΑΞ 00ῦ 
Ψυχὴ ᾿Ατλαντιχή, 259. γιγαντιαία, | ὠχεανὸς πρὸς ἑσπέραν, 513. 

299. ἡγιασμένη, 252. θεία, 298. [ ὠχυτόχιον, λίθος Γαλάτης, 393. 
φιλοσοφωτάτη, 29. φιλτάτη, ] Ὡ’ ριγένης, 152. 
298. ὡς εὕρῃς, ὅ56. 

Ἡυχρανοσπάστρια, ὅ 7. ὦὥτων λεπτά, 530, 
Ψωμία, δθ0. Ωἶχος, 112. 

. ) ,ὕ , Ὡ᾽ ἄνης ᾿Ασσυρίων βασιλεύς, μα. 
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