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ΠΛΗΘΩΝΟΣ
ινοΜΩιν ΣιτΓΓΡΑΦΗ.

Ï Ï Ύ l‘H Btéloç 113e ‘REPLSXEI,

Θεολογίαν μὲν τὴν κατα Ζωοοάστί.ινιν τε καὶ Πλάτωνα.
όνο α7ουένων τῶν δια ιλοσο fa; ανα· ω ι,ο ένων θεῶνυ τ ι' φ (Ρ ρ' Ρ α μ
τοῖς πατοίοις τοῖς "Ennui. θεῶν ονόμ.ασιν') ἑλκομένοις

7 ο σω.3 ο α δ .ν κ
δ
1

ἑκαστοις εκ του ου revu τοι cuve) ou φιλοσοφια,- ια

τας ὑπὸ 'έ τῶν ποιητών διαστοοφας, ἐπὶ. το ὡς μαλιστα
ΜΗ φιλοσοφία συνῳδόν·

. · ο,Ηθικα κατά τε τους αυτους σοφους καὶ ἔτι μὴν
τους Στωϊκούς ·

Πολιτείαν δὲ Λακωνικλν, αφκονιμ.ένου μὲν αὐτῆς τοῦ

οὶγαν τῆς σκληοα·μογίας καὶ τοῖς γε πολλοΐς οὐκ εί
σ

παραδέκτου, προστιθεμένης< δὲ τῆς έν τοῖς ἄρχουοι. μοί

λιστα 7

φιλοσοφίας (α
,

τοϋ κοατίστου «Η τούτου τῶν 9

Πλατωνικών πολιτευμάτων
·

1. Ε:: ΗοπΝιο @πιο cod. Monac. 336; Lambecio juxta Vindob.
_ 91, et Allatio apud Fabr. Bihl. ει: t. XII, p. 97, ed. Harl. In Mon.
et Vind.titulo ascriptum est : Δημητρίου: Ἐκ τῶν λειψάνων τῆς Πλα..
θωνίου βίδλου συνήχθησαν καὶ ταῦτα. Quod non semel adjectum le

@απ ad Plethonia, ut in Mon. 237, fol. 271 , ante precationes. Est
autem Δημητριου nomen pristini possessoris horum fragmentorum,
ejusdem qui manu sua addidit ad Mon. 336, fol. 1 : Ή μα”
ταύτη (sic) ἐστὶν κτ·ΐιμα ἐμοῦ Δημητρίου 'Ραοὺλ του Καθάκη Σπαρτιά
‘(ou καὶ Βυζαντίου : alibi scriptum, "EXX-qvô: τε καὶ θρακός.



4 ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ.

Ἀγιστείας
ι ειδσταλεϊς, καὶ οὅτε περιέργους, αὐδ” αδ

τοϋ ' δέον·τος έκλιπεΐς ·

Φυσικὰ δὲ δὴ κατὰ Ἀριστοτέλην ‘roi πολλά.

Minerai. δέ πως ἡ ί6λος καὶ Μ ικῶν ά Env άο.
3

PX v .

xœtoloyiazç τε (ΕΆληνικ.ής, και. στη καὶ ύγιειν:ής δι

αίτης.

Ι. Lamh. άγιστείας, pro quo in secunda ed. àpnaraîaç. Lenem

spiritum habentceteri in àyrotsiaç, et sic infra non semel, ut eam



έ'.
l

ΕΥ.

τιιΝΑε

ΤΗΣ ΤΟΥ' ΠΛΠθΩΝΟΣ ΒΙΒΔΟΥ'.

Αι τοϋ πρώτου βιολίου οποθέσεις '.

Περι διαιρορας π.. περι των ρ.εγιστων ανθριέιποις
δοξῶν.

Περι. ·ήγερ.όνων των βελτίστων λόγων.

Περι. τοΐν δυοΐν έναντίοι.ν λόγων, τοϋ .τε Πρωταγο
ρείου και. τοϋ Πυρρωνείου Β.

,Εις
3
θεοιδς τοὺς λογίους εὐχή.

Κοι.να περι θεών δόγματα.

Περι Δι.ος τοϋ βασιλέως.

Περι θεών των οπερουρανίων.

Περι. θεῶν των εντος οϋρανοϋ.

Περι τῆς π" θεών συμπάντων
ή
άϊδιότητος.

Περι τῆς Ποσειδώνος
5
τε και των ἄλλων ιιπεροορα·

νίων θεῶν γενέσεως.
Χ κι ο· Ό λ Ο Ν Ν

-
l I

. “épi. 'ΡΙΚ των εντος ουρανου ‘ronde αθανατων γε
νέσεως.

Περι τῆς των θνητων γενέσεως.

Περι ανθρώπου γενέσεως.

ι. Εκ Hardtio juxta cod. Monac. 336, collato etiam a nobis co
dice Atheniensi, et sub finem parte aliqua codicis Vindob. 91 ex
Lambeeii tide. — 2. Il. nupwvîou. A. πειρωνείου. δού. ι12ι°ι18Γἱ8Π10ε
ultra notare negligemus.



8 . ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ.
I ‘v , ’ \ I /L3 . Περὶ της επ' αμφότερα

ι
ανθρώπου τοτε μεν αμει

νονος, τοτὲ δε χείρονο; διαθέσεως.
I .ή Α' φ ανιε . Περὶ της αυτης των καθεστώτων μον·ης.I \ ou IN Ï I

LÇ ι Περι της του Μου; αριστη; καταστάσεως.
ιζ. Περὶ οίκείας

'
καταστάσεως.

τη!. Περὶ κληρονομιών
3

ιθ|. Περὶ τῶν προ; άλλκ”λους ο·υμ.€οΆων.Ι κ κ
κ . Περι πολιτειας.
κα. Περὶ θεών θεραπείας.
κοί. Περὶ ίερέων καὶ βίου αυτων.

I \ N
7.7

-
Περι καθαρρ.ων.

κα. Περὶ δικων.
ί ι.κε . Περὶ ταφ·ης.
' ι κ κ. 9 ι

κς . Περι θεραπειας των οιχομενων.Ι κ κ. ο ν N n _, ,
κζ . Περι του εκ τωνδε αν των νορ.ων π.ερι·νι·ννομενου

I
ἀγαθοῦ.

'

κ·η . Διαίρεσιε του ὅντος.
κα. Περὶ διαιρορας αίτίων.Ι
7..

λα'. Περὶ ονομάτων των πρεσ8υτοίτων θεών.

1 δ I ω 'Ι I
Περι αναγκης των αιτιων.

Αὶ τοϋ β' βιθ`λίου υποθέσεις.

' ι κ ο" .ι κ ε w , ν
α . Περι κριτ·ηριου του επι την των προκειμενων σκεψιν.

β'
.

Πρόληψις εννοιών κοινων.

Ι. Π. ω· όιμφότερον. Α. ΠΕ nos. .

2. A. οπως, ουοιΙ ποιειιιάιωι εειιευε causa.
3. Il. κληρονομίων, ρι·ο.νο ειοοειιιιι. Α. οί "σε, απ! Μο Ιοοο.

Νειι1ι in isto codice ordo capitum invcrsus est, sic: m’. περὶ κα

θαρμών. ιθ'. περὶ κληρονομ.ιων. κ'. περὶ δικων. κά. περὶ των προς διλλ.



ΙΟ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ.
Ι
γ. 'Ως sic‘: θεοί.

δ!. Περὶ ττρονοίας θεών.

ε!
.

Ώς ου κακῶν οἱ θεοὶ α”ίτιοι.

Ï \ t

ç . Περι ειρ.αρρ.έννις.

ζ!
.

Περὶ πλήθους των θεῶν.

I
η . Περὶ. διαφοροΪς των των θεών γενων.

θ'. Περι της κατα Κούρητας

'

soceËeiàç.

l

L. Περὶ θεῶν των τε
' επτα πρεσἔυτάτων καὶ. των αίλ

λων υπερουρανίων.

Ι Π Η u la \ 3 ι Με ou zια . Περι της των εντος ουρανου θεων ·νενεσειος.I , ·-. .ν λ β. τ .Μα

ιὅ . Κοινή τις απόδειξις των της ψυχης τριων

θ ειδων.

ιν
!.

Περὶ των των διοτρων είδών.

ιο'. Περὶ των των επτα αστέρων δυνάμεων.

Ι κ ..- .τι n κ

εδκ
το

LE.. Περι των των αστερων ι ιων ιρορων.

κ'. Περὶ της κοινης οἶστρων τε καὶ τοϋ παντὸς αἰθέρος

Ι περιφοροϊς.

` Ο- N V g.
ιζ. Περι της των αστρων ψυχης.I

ιη . ‘Q; είσὶ δαίμονες.
θ. 'Ως ου ττονηροὶ οἱ δαίμονες εἰσιν.

κ'. “Ελεγχοι των κατα δαιμόνων διαθολών. _

Ϊ .Πι

κα|. Περὶ δαιμόνων διαφορας.- .. 7κε . Περὶ αθανασίας ψυχης της άνθρωπινης.

κκ. Περὶ της των θνητων δ·ημιουργίας.' .. .ν ο .κικο. Περὶ

5

της του ανθρωπίνου θνητου δημιουργίας.

r

Ι το τκε . Περὶ αίσθ·ήσεών τε καὶ των καθ' εκάστας.

τις'. Περὶ τῶν των θηρί‹ον ενίοις κατα Ἀό·νον δρ‹ορ.ένων.' κ .Ν ε. κ τι. 7 · .

κζ . Περι της του παντος αιδιοτητος.

1. Sic et hoc εταιρια κούρητας Η. οι Α. -2. Α. τε που Μερα.
3. Η. οι Α. εκτος, contra totius Με άοοιι·Ιικιιιι. -4. H. τρίτων.
ε. ΙΙΙιιο ordo capitum in A. paulum invertitur, sic: κο'. περὶ



Η ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ.

I
οι ο

ΒΕ.

Ϊ
ες.
La’.
I

m.
ώ'.

Ai. του γ' βι.€λίου υποθέσεις.

Ἀνάληψυ.ς του περὶ είμαρμέν·ης λόγου.

Ἀνάληψες τοϋ περὶ ψυχῆς άνθριοπίνης αθανασίας

λόγου.

Περὶ τέλους του βίου.

Περὶ φρον·ήσεώς τε καὶ. τῶν φρωσ·ήσεως πω. Α

Περὶ παίδιον άγωγπς.

Περὶ τῆς πολιτείας σχήματος.

Περὶ άνδρείας '.

Περὶ των αν ἡμῖν καὶ ουκ. αν ἡμῖν, Μ. μέσης τῆς

περὶ άνδρείας υποθέσεως.

Περὶ είδων άνδρείας.

Περὶ σωφροσύνης.

Περὶ μέτρου τε καὶ. συμμετρίας.

Περὶ εἰδῶν σωφροσύνης.

Περὶ δυνάμεως, δια géant; τῆς περὶ είδων σωφρο
σύνης υποθέσεως.

Περὶ τῆς π... γονέων έκγόνοις ου μίξεως;

Περὶ θεῶν γενέσεως, δια μέσης τῆς περὶ γονέων

επ.γόνοι.ς οὐ plier»;
2
υποθέσεως.

Περὶ τῆς ἑνὶ ἀνδρὶ γυναικών πλειόνων συνοικήσεως.

Περὶ τῆς κοινων γυναικών χρήσεως.

Περὶ
3

Περὶ μιας τ·ῆς έν οίκία τῇ αὐτῇ πτήσεως.

κρεων έδωδ·7:ς.

3.
ε.

Π. άνδρίας, et sic infra. — 2. Il. où μίξεως ΙΜΗΟ omisit.
Hinc in codice A. ordo alius est : m’. περὶ. μιᾶς τῆς εν οὶκίορ

Μέσης πτήσεως. ώ'. περὶ νερών έδωδ·ϊ'·;ς.π'. περὶ σχέσεως. κα'. περὶ



ΙΙΙ Il ΗΡ! ΝΟΜΩΝ.
Iκ. Περὶ τῆς παρὰ τοις τελευτοις εκάστων οὐκ οὶκοὶρθο

ρίας.
κα!. Περὶ σχέσεως.
κθ'. Περὶ Μος, ως οὐδὲ λόγω διάκρισίς τις έν αὐτῷ

έστιν.

κγ|. Περὶ τοϋ παντος, ως πλεοναχ·ΐι εστιν ἔν.

κο'. Περὶ άγαθών δΒΠφΟΡᾶς.
κε'. Περὶ δικαιοσύνης.
κς|. Περὶ .εδω δικαιοσύνης.

Et’. Àperiç eidtïw σύ·νκρισις.
κ·η|. Περὶ κακίας τρόπων.
κα. Περὶ

Ι τοϋ έν δωρεαῖ.ς πρέποντος.
λ'. Περὶ των ἐς” το κοινον ταμ.ιεϊον

3
εὶσφορῶν.

λα'. Περὶ δικων.

λδΙ. Περὶ των των θεῶν ονομάτων.

Τον'. Περὶ προοεοχῆς.
ΜΙ'. 'Ες

ή
θεοος προσρ·ήσεις.

λε'. 'Ύμνοι. ές
5
θεούς.

Τς'. Προσρνίσεών τε καὶ ίίμνων χρήσεως διάταξι.ς.

ως'. Tien των 6
θεῶν riva θυτέα.

ΚΑΙ. Ἐπὶ Tian npoŒect, τίσὶ τε θεῶν καὶ. ὅπως θυτέα.
Η'. “Οπως ἔχουσΙ. των θοσὶῶν 7

μ.εταληπτέα.

μ!
.

Περὶ άκριθείας των προς τοὺς θεούς.

pas’. κατά τίνων εύκτέα 8

τοῖς θεοῖς.

μ.€. Περὶ μ.αντειων.

Ι a

μ.γ . Βπινορ.ίς.

1. ΗΙοο incipit elenchi pars quæ in codicc Viudobon. 91 sola
superest.
2. H. eîç,ub_i A. et Lamb. magis attice, ἐς, quanquam omnes
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NOMQN ΣΥΙ”ΓΡΑΦΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΝ Λ'.

-ξαοσο-

' κ Χ «κ των κ .σρ ο ο να. Περι ὸιαῳορας των περι των με·νιστων ανθρωποις
δοξῶν.

z\ z I \ z κ ι σ"
Ι· ιΤα‹δε συγγεγραπται περι νομων τε και πολιτειας τν;

ο κ ο
αριστης, η
'δι ι δ κ κ ο

δ κ ‹ δΠ. ια και κοινα; percevra; τε και επιτ·η ευοντες , ως υνα

ΠΙ | Μ Χ Η ν Ά ο
αν διανοουμενοι ανθρωποι και αττ αν και

τὸν, ανθρώπων κάλλιστα τε και ἄριστα βιῷεν, και έ; θσον

οἶόντε, ευδαιμονέστατα. Πεφύκασι γαρ δίπαντε; ανθρωποι.
τούτου αυτου ὅτι μάλιστα τε

θ και κυριώτατα έιρίεσθαι,
του ως ειδδαιμόνως βιοϋν· και τοῦτο ἔν τε καὶ κοινὸν ἐπι

θύμ·ημα υπάρχει πασιν ἀνθρώποις, τέλος τε έκαστο: τοϋ

βίου, οδ δὴ ἔνεκα και Taillez 3 παντα μετίασί τε και πρα

γματεύονται. ”Ιεν·ται μέντοι έ; τὸ κοινὸν τοῦτο ἐπιθυ

μνιμα οὐκέθ' ὁμοίως ἔκαστοι δια των αυτών, τον κίδη
θ
ως πλεϊστον ήδόμ.ενοι διαθιδ3-διϊστάμενοι. Οἱ μὲν, ἔν

υ 5 κ ο κ ιΧ κ ω οσιν, ουτω και ως μαλιστα ευοαιμον·ησειν οιονται, ουκ
V a l8 a. 6 v! z l κ ταλλου η η mm; evenac πασ·ης τε και παντοιας, ηςπερ
αν και όθενοιΤν οἶοί τ” αν ῶσιν απολαύειν, δίπαντ' αν

κ τ κ, ο
δν

ο κ κ ι ν
πραττειν αξιουντες. Οι εν χρηματων κτησει το ευ

1. Εκ Ηοι·θιΙο @και σούι Monac. 336, hoc et sequentia quatuor
capp. adducente 2pars etiam ex Atheniensi codice, initia tantumpri
mi capitis , et tertium μωρο ιιιιοει·ιιι:ο, οι σιιοι·ιιιπι exhibente.



!8 ΠΕΠ ΝΟΜΩΝ, Α.

δαιμον τίθενται, οὐδὲν αλλο πραγματευόμενοι δια βίου,
δ; ως πλουοιώτεροι αεὶ γίγνεσθαι αὐτοὶ αὐτῶν '. Οί δε

περὶ δόξαν τε επτόνινται, καὶ τούτο αὐτοῖς μάλιστα
σπουδαίζεται, ὅπως τιμώμενοί τε καὶ ἐπαινούμενοι υπο
πλείστων ανθρώπων διαγένωνται. Οἱ δὲ, πάντα τοὶλλα
ο ἔκ υ κ κ κ η κ ε κ ,,,
υπερ αντες, αρετ·ην και το καλον τέλος παντος του

βίου πεποίκνται, ὡς μόνην αν άρετ·)γν τῷ ὅντι ευδαί

μονοίς τε καὶ μακαρίους τους ἐπιτ·ηδεύοντας παρεχομένην.
κ κ δι 98ν

ο Μ ο κ. ο ο κ εκ δ κΚαι μεν ν; ου αρετ·ης αυτης οι αυτοι απασι vouer.
v \ \ s κ Θ. - κ κ ν κ εκ 'δ ανΟυ γαρ τα αυτα πασι καλα τε και αιογρα εστιν ι αν,

ουδ' ὁμοίως νομιζόμενα. Αύτίκα οἱ μεν λόγου τε καὶ μα
e
κ

εδκ
Χ σο,

τδκ
κ ε .κ κ γ α. i \

·ησεων ου ε ιδειν τι ου εν προς αρετον νομιςωσιν εισι

δ” οΐ καὶ attentifs ιρεύγουο·ι πᾶσαν τὴν περὶ αυτα διατρι
ε κ» 5 κ .οΦιν, λώύ·κιν τέ τινα ·ηγεισθαι και διαιρθοραν σιρων, υπο

ο·ήτων δή τινων σο ιστών αναπεπεισ .ένοι· οἱ δ” αυτοιΪ μ
ταῦτα καὶ κερσίλαιον ἀρετῆς ποιοϋνται, καὶ. τούτου μοί

7λ
ο 6 α ι κ κ κ

ιστοι επιμέλονται 9 οπως (Οζ ιρρονιμωτατοι TE και σο·

ιρώτατοι γένωνται. Καὶ. οἱ μὲν περὶ. πλήθη τε θυμάτων
καὶ των αλλων άγιοτειδ›ν ὡς μάλιστα σπουδάςουσιν· οἱ δ

i

ουδ' ὅσιον ὅλως ουδ' ότιοιΤν τούτων ήγοϋνται· οἱ δὲ τα

μεν των τοιούτων ο'σια, τα δ, ανόσια θίγνινται, ἄλλοι τε

πΧ κ κ ο κ ι κ εκ ο δ, υ κ I:az α, και τα αυτα οι μεν οσια, οι ανοσια νομι οντες.
κ ο κ Β l κ ο

δ
κ κ κΚαι οι μεν μοναυλιαν τε και αφρο ιο·ιων το παραπαν

αποχ·)ιν κάλλιστόν τι καὶ θει·έτατον νομίζουσιν· οί δε

γάμους τε καὶ παιδοποιήσεις τῆς μοναυλίας κάλλιόν τε

·ίέγηνται καὶ θειότερον Θ. Καὶ οί μεν έδωδίμων των ω των

l. H. αὐτοὶ αυτών, ω! Α. recte αυτων, aspero spiritu, et sic infra,
quoties reflexo sensu occurret, vel non mouentibus nobis.
2. A. post τὸ καλον ι!!οιὶυ8υἱι.
Il. Il. ἄπασιν. Α. ροεε!πιο απασιν δμοιοι. — ιι. Η. νομίζουσι.



το ιιι;ι·ι Ν‹›ιιιιιν, Α.

ανθρώπων τοις nenni; vtvoutcpévr-w, αὐτοὶ διακρίνοντες
ê!
‘ \ ι ν αν· ε.

δ-
κ ν σ: ιι.καστα, τα μεν απορρὴτα ποιουνται, ως ηουγ οσων ov

οὐδὲ εύεσθαι αὐτῶν τα δι π οσίενται· οι δε ποιοί τεθ

ο κ ι

νδ: ε." το» ω. κ η δι ο

ειριεντες, και ου ο.ουουν των τοιουτων, ως τι ουχ
ὅσιον δν τι τις τρύγου., αξιοϋντες απέγεσθαι, τῷ μέτριο
τὴς ἐδωδὴς το καλὸν prive) όρίζουσι.. Και οι μιν αὐχμοϋ
τε και ρυπαρίας αναπιμπλάμενοι ανέχονται· οι δι και '

καθαριότητα Ζ, ως δὴ τών καλών τι, ἐπιτὴδεύουσι. Και οι

μεν πτωχείαν τε έσχοίτην και αγρνιματίαν έπαινοϋσιν3·

οι δε και γρ·ημσίτοιν κτήσεώς τι μέτρον προσίενται. Και

ο κ - ,

δ
|

/λ σε ο

δι ~οι μεν τη αναι εια μα ιστα ιριλοτιμουνται· οι ε τὴι ι ι

aide? κατα τα κοινῇ τῶν ανθρώπων τοις πλείστοις νενο

μισμένα έμμένειν αξιοϋσιν, εὐσχὴμοσὐννιν πανταν·ῆ πρὸ'

ι ούν αίοιΐ ενοι φα δ, '

'ν ”
ι δ /= `

ασχημο τις ρ μ . . οι με επ τη εο.ιν μεν

οιρετ·λν οιονται δεῖν, οιλλ, οὐκ αὐτὴν δι' αὐτὴν ς μισθών

δέ τινων ένεκα ὴ οιθλιον, ών αν θεοι επ' αὐτῇ παρέχοι.εν,

. ε

ως δὴ; αὐτὴν καθ' αὐτὴν οὐκ αν πάνυ τοι εὐίδαιμον

επιτήδευμα ώσαν· οι δε οὐδενιις ἔνεκα οιθλου, οιλλ' αὐτὴν

ο σο. ο .δι' αὐτὴν αρετὴν μετιέναι ὴγοονται δειν· οι δὲ και αυ

ι ο .ο οι κ ν α. ν ο α σο, οι κ κ.
τὴν αυτνις ενεκα, και αθλων των επ αὐτὴ αν παρα θεών

τοῖς ἐπιτνιδεύουσι διδομένων.
Τοσαύττις οδν και έτι πλείονος άνωμαλίας τε οιισ·ης

και ταραχ·Ξς κατα τὸν βίον τον οινθριόπινον, πασα ανοίγ

και, ει μέλλοιμέν

σ ποτε ασφαλώς τον οιριστον αιρήσε
σθαι βίον και .τοϋ κοινοϋ τούτου και ὑπὸ πάντων σπου

δαζομένου τθ.ους τὴς εὐδαιμ.ονίας μὴ διαμαρτήσεσθαι,

ι. Η. και non habet. — 2. Η. et A. καθαριότατοι : nos et sensus
et grammaticæ. causa emendavimus.
3. H. êmztvouctv, an pro Ënaipouciv E’

ε. Η. ε.. ει. - 6. Η. κατ' αὐτὴν, ως A.-ut nos.
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χ Ο ~ εΠ δ I I lu

θ Όλλϊ
,

μη mon αν τα προστυχοντα αιρεισ αι, α α προεςητα
κότας αν πρότερον ἱκανῶς, τίς ποθ, ο οίριστος ούτος βίος,

καὶ έν τίνι το εύδαιμόν έστιν' ως άληθῶς, ούτω την

αίρεσιν ποιείσθαι. 'Νότου δ” ἔτι πρότερον σκεπτέον αν

εἴη, τί Με ἐστὶν ἄνθρωπος, καὶ. τίς ποτε η φυσις τε αύ

τοϋ καὶ δύναμίς έστιν. Με γαρ τούτο πρότερον μεμαθη
κόοιν, οι», ό, τι προίττουσιν προ. γένοιτο οίμεινον, οίον

.να
θε·ν οδο

οι l e, «l

«l
a a ~

τε εσται μα ιν, ου ο, τι χρησαιμε
αν ε ομεν ημιν

αὐτοῖς. “Εχει γαρ ούτω καὶ περὶ ότουοϋν2 τῶν αλλων

σκευῶν τε καὶ χρηματων παντοδαπῶν· ότου ἄν τις μη
την τε φύσιν καὶ δύναμιν τύχοι είδως, ουδ' αν χρησασθαι
οίός τ' εἴη τῷ τοιούτω ως .τα 3. Μαθεϊν δ' αδ ἱκανῶς, ό,

τι ποτέ έστιν ανθρωπος, οίμηχανον μη ου προεσκεμμέ
νοις τε καὶ διεγνωκόσι πολυ πρότερον ἔτι περὶ της τῶν

όλων φύσεως, τί μὲν πρεσδύτατον τῶν όντων, τίνες δε

δεύτεραι καὶ τρίται ιρύσεις, τίνες δε ἔσχαται

θ
, καὶ τίς

δύναμις ἑκοίστων. Τούτων γαρ δη διεγνωσμένων πρότε

ν Ο τ Με 9 α' ελ
ρον, και τον ἄνθρωπον ειδ εν αυτοις τούτοις ορθως αν

ἔχω επισκοπεΐν, τίσι 5

μεν τῶν όντων καὶ. πη επικεκοινώ
νηκε, τίνων δε καὶ οπόσον αιρέστηκεν, έκ δὲ τίνων συν

έστηκεν, οίος δε div οίαν την δύναμιν είληχεν. Ά δε ἐξη

ο . IN! . .τακόσι τε καὶ. μεμαθηκόσιν ικανως, τουντευθεν ηδη,
καὶ όπως αν εἴη ανθρωποι βιωτέον, ό,τι τε καὶ όπως

ο ο ο ο
πράττοντι αμεινον αν εἴη καὶ λυσιτελέστερον, ροίδιον αν

γένοιτο καὶ οὐκέτι αν χαλεπον εἴη καταμαθεϊν
Ἀλλὰ δε

.

καὶ περὶ της τῶν αλλων αδ φύσεως, όπη

ἔχει, ουκ όλίγη πρός γε ἀλλήλους τοῖς ἀνθρώποις ή αρ
.

ι. Π. εστι.
α. ΑΒοει οπο νοκ ότουουν εκ Α. - 3. @πιο ουίυε οορίείε Α. που

πιο”, οι Η. solo nunc proferenda.
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ÇLGÊYÎTWGLÇ
" ἔστι μὲν δ” οὺδ' εἶναι. θεοὶις το παράπαν

οἰομἐνων· τῶν δ'
,

εἶναι μὲν, τῶν δ” άνθρωπίνιον οὐκ αν

προνοεϊν πραγμάτων· «Μι δὲ, προνοεϊν μὲν θεοὺς τῶν

πάντων, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν ανθρωπίνων ,Δ εἶναί γε

μὴν προς τοῖς αγαθοΐς τοὺς αὐτοὺς καὶ τῶν κακῶν αἰ

τίους· τῶν δε, κακοϋ μὲν οι)δενος, τῶν δὲ ἀγαθῶν μόνων
αὶτίους τοὺς θεοὺς εἶναι. Καὶ τῶν μὲν παραὶτητοὺς οίο

μένων εἶναι καὶ Μ' ανθρώπων παρατρεπτοὺς έιρ' ci; καὶ
αὐτοὶ κρίναντες μελλήσιοοιν αποτελεϊν· τῶν δὲ απαρα

τρέπτους τε πάντη ·ήγουμένων καὶ διμεταστρέπτους ς

γνώμη ἀεὶ τῇ ο·ιρετέρα καθ' εἱμαρμένην χωρούο·ρ ἔκαστα

αποτελώντας 2, αν

3 έκ τῶν ἐνόντων βέλτιστα ἔξεὶν

μέλλω. “Πτι δὲ τῶν μὲν ἔναθ καὶ μόνον νομιζόντων θεον,

ὡς οὐδέν γε ἄλλο σεμνον δν όλως :ἡ τίμιον ἀνθρώποις·
τῶν δε, πλείους, καὶ τούτους παραπλκοίους γε άλλν;'λοις,

καὶ τοὺς αὐτοὺς θεότητι· τῶν δ' ἔνα μὲν έξαίρετόν τε καὶ

μέγιστον, τον πρεσεύτατον τῶν όλων αρχηγέτ·ην, τοὺς δ'
ἄλλους τα δεύτερα τε καὶ τρίτα φερομ.ένους τῆς θεόττιτος.

Καὶ τῶν μεν ἔξω ἑνὸς τοϋ πεποι·ηκότος θεοῦ το αλλο

κδ
δ α· ν κ οι κ σου ο I

θ

|το ε πριν γενητον χρόνῳ, ωο·περ και τη «une, τι εμε
νων, καί ποτε καὶ απολεϊσθαι λυθ·ησόμενον· τῶν δὲ, γε
γενκοθαι μεν, διαμένειν δε τον ἔπειτα χρόνον ἐς ἀεὶ

ανώλεθρον· τῶν δ', έν μέρει μεν συνίστασθαί τε καὶ γι
γνεσθαι, έν μέρη δ” ou’; λιίεσθαί τε καὶ απόλλιισθαι, καὶ
τοῦτο οιθτω χωρεϊν ἀεὶ δι' αἰῶνος· τῶν δε, τῇ μὲν αίτία
γενητον, τῷ δὲ χρόνῳ άγέννιτον το σύμπαν νομιζόντων
τόδε 6 καὶ ανώλεθ ` | ~

θ

Ι 7

(τον, και προς γε του κα εστακοτος

τ

»λ

κ, ο κ.

θ

κ. ο

δν
ο κ ο κ

απαρα λακτον, του ερεστωτος sou, ατε η αει τε «ωριμ

1. H. àooiännç, quod omniuo corrigendum fuit.
2. H. όιποτελοϋντες.-- 3. H. ‘à αν. — H. ἔν. -——5. H. το
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ν ι ν ι ιν 'Χε Ο ο .,, |
τως και κατα ταυτα εχοντος, ουδ αν αρνου πωποτε
'δ. αν δ κ _ a x

δν
ι κ ε π ι

ου όπωστιουν ια·νε·ρονοτι.ς, αει ε και κατα τα αυτα

ώσαύτως καὶ το παν τόδε' παράνοντος. Παραπλήσια δὲ

καὶ περὶ τῆς ανθρωπείας φύσεως διαφερομένων, [των μεν]
'

.ω δ. λ Ι Ά l \ \
τ·ρ άλλκ θνν;τρ τε και θ·κ;ριων poser. παραπλησιαν και την

άνθρωπείαν οίομένων, οὐδὲν εκείνων σεμνότερον έν ἑαυτ·ῇ
νδΚ

κ κ . σκ
δε

ν ν δ ν
θ
κ

ου ε θειοτερον κεκτκμενν;ν των ε και ες την .πριν τε

δὴ καὶ πρωτη άκήρατον άναγόντων ταῖς ἐλπίσι° των δε

μέσην δή τινα ἔχειν τε νῦν καὶ ἀεὶ έξειν χώραν τῆς τε

θείας καὶ άθανάτου καὶ αδ θν·ητ·Ξς τον άνθρωπον νομιζόν
των, μικτκιν έξ άμιροϊν.
Ταϋτ' ουν τοσαύτ·ης .Με ταραχ·ΐις τε πλέα καὶ άμιρισ

€_
κ · ε -κ ν κ σε δ ν ν

8
κ

κτησεως ει μη τις επισκεψαμενος situera ι ακρι ειας,
δ I Il I I -. I Iκαι κρινας, οιτινες τουτων καθαπαξ των λο·νων βελτιστοι,

άνεύροι τε τἀληθῆ, ὅπη τεστ' έχει, καὶ. ταῦτα écrou?) ἔμ
δ κ .ή νδ, εκ κ τι ι . .ε ν”πε α ποικσαιτο , ου οπως (item αν τον αυτου εισεται

βίον, άπορνίσει τε ὅ,τι χρήσαιτο αυτος αὐτῷ, εἰκῆ δὲ καὶ

ὅ,τι ποτ` αν τύχοι .εκάστοτε αἱρούμενος αν καὶ διαπράτ
τόμενος, λάθοι αν αυτον άθλιώτατος , αν οϋτω τύχ·ρ,
ν κ ν ρ ο κ κ
ανθρωπων av? ευδαιμον0ς γενομεν0ς.

β'
.

Περὶ ή·νεμόνων των βελτίστων λόγον.

'Πίνι οδν5 άν τις τρόπῳ ἐπὶ τὴν τούτων έλθοι σκέψιν,

κι τίσιν άν ποθ' ·ή·νεμόσι χρησάμενος λόγων, Λέγουσι

ι. Η. το δε.- 2. Verba τῶν μεν omisit H. — 3. H. εἰς.
θ. Π. ποιήσαντος.
ε. Ηοσ caput in A. desideratur : atqui consulte omissum esse
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\ \ \ θ $ .φ ` Χ f
μεν γαρ συχνοι περι αυτων ποιηται, σοιρισται, νομοθε

λται, φιλόσοφοι. Ἀλλα τούτων ποιηται μὲν και σοφι
σται οὐκ άξιοι των τοιούτων -έξηγηται κρίνοιντ' αν δι

καίως· ποιηταὶ μὲν κολακεία τε τα @Με χρώμενοι καὶ

τοϋ βελτίστου οὐ πάνυ τι ιρροντίζοντες· σοιρισταὶ (τ
ι

κ Iν κ ο κ ι Ν: τ

επι τε γοητειαν τα πολλοι τετραμμενοι, και οοξαν μεν

προς χάριν προσομιλοϋντες ἀνθρώποις, αληθείας δε καὶ

αὐτοῖς έκ παντος τρόπον μηχανιόμενοι, και ταύτην εἰσἱ.ν

ἡ Έ Η. ` ά Φ 'Ψ > Ι I ‘

οι αυτων και μειζω η κατ ανθρωπους μετιοντες, αλη

θείας δ' οὐ μόνον οὐδὲν ερροντίζοντες, άλλα και συχνα

περὶ την άφάνισιν αὐτῆς τεχνάζοντες. )Άμιρω γαρ τούτω

τω γένη τα μὲν των θεών πράγματα καθαιροϋντες εις

το άνθρωπινώτερον, τα δ' ανθρώπινα αἴροντες ει
ς το θει

ότερον τ κατα το ἀνθρώπινον μέτρων, πάντα τε άνω

κάτω κινοϋντες, τα μέγιστα τοῖς σιρίσι προσέχουσι λυ··

μαίνονται. Οὐτοι μὲν δη τοιοϋτοι τα πολλά. Παρα δε

νομοθετών' τε και φιλοσόφων μάλλον τίπερ τινων άλλων

ανθρώπων πύθοιτ' άν τίς τι υγιες περὶ των τοιοὐτο›ν.

ΟΪ θ I θ λ ει' .Ν Ή η λ I Ά

ι γαρ νομοθεται επι τω κοινω αγαθῳ τους νομους αν

τίθεσθαι άξιοϋντες, εικότως οὐδ' αν παντάπασιν αὐτοῦ

διαμαρτάνοιεν· οἴ τε φιλόσοφοι την έν τοῖς οὐσιν εκτ
θειαν κειράλαιον εὐδαιμονίας ποιούμενοι, και ταύτην προ
πάντων αν χρημάτων διώκοντες, εικότιος ως μάλιστα,
ν! è ,

θ
I \ - | Η Τ σ

ειπερ τινες α οι αν ρωπων, και τυγγρανοιεν αν αυτης.
του ο των πολλων @στις άσθενεστέρα περι την των

μεγίστων γνωσίν τε καὶ κτησιν η ώστε τυγγάνειν αν τοϋ

ο ο ` 8. g w _ Μ ν ὅ Ζ κ κ α
περι αυτοι ακρι ους ωστε ευλα ητεον και τουτο», αμα
μεν, τοὺς [ιλι”]1 ασθένειαν φύσεως άδυνάτους αν γενομέ

l. H. νομοθέτων , οι sic infra, Μο Ιοιαιεεε ειπε οοιιειΠο, οσο οκ
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νους τα δια πάντων οὶλὴθ·ῆ τε καὶ βέλτιστα άνευρεἰν,

αίμα δὲ, μὴ riez‘ σοφισταϊς ‘i; nazi nomraî; περιτυχών
τις, δεινοϊς οιΙσι τῶν πολλῶν τε καὶ οὐδὲν είαότων τα

πολλα κρατεϊν, ώς δή τισι σπουδαίοις νομοθέταιςὴ καὶ

φιλοσόιροις έντυγχοίνων, ἐξαπατ·ηθῇ. Ήμεϊς μὲν δὴ ἡγε

μόνας ποιούμεθα τῶν λόγων, ἔνα μὲν νομοθετῶν” καὶ

σοφῶν τὸν αυτον παλαιότατον, δ” ακοὴ 'ίσμεν, Ζωροοί

στρ·ην, Μνίαοις τε καὶ ΙΙέρσαις καὶ τῶν αλλων τοῖς πλεί

στοις τῶν πάλαι κατα τὴν Ἀσίαν, τῶν τε θείων καὶ

αλλων καλῶν τῶν πλείστων ἐπιφανέστοιτον γενόμενον

ἐξ·ηγ·ητ·ήν. Μετα δε τοῦτον, αλλους τε καὶ Ειθμολπον,

ας το; Έλευσινίας τελετας Ἀθνιναίοις ἐπὶ τὴ τὴς ὴμε

τέρας ψυχῆς αθανασία κατέστησε, καὶ Μίν‹ο κρκτδιν3
γενόμενον νομοθέτην, καὶ Λυκοοργον Λακεδαιμονίων, ἔτι

θ καὶ Νουμαν, οὶν ο μὲν τας Όλυμπιασινδ' ”Ιριτόν τε

ο κ κ κ κ κ z z z

ες Δια τον μεγιστον θεον συν Λυκουργορ τουτω κατεστη

› κ ο δι τ κ

v)
‘ æ κ Ό

σεν αγιστειας, ο ε Ρωμαιοις α λων τε συχνων και των

περὶ θεου; καὶ οιΙτος μαλιστα ἀγιστειῶν νομοθέτν;ς έγε

γόνει. Νομοθετῶν” μεν δὴ μάλιστα τούτους· τῶν δ”

αλλων σοφῶν, βαρ€αρων μεν Βραχμανας Ίνδῶν, καὶ

Μοίγους Μήδων, 'Ελλήνων δὲ αλλους τε καὶ Κουρτι
τας6 παλαιοτοίτους τῶν έν μνήμ·ςι· οί γεΙ τον περὶ θεῶν

δευτέρ‹ον τε καὶ τρίτων καὶ ὅλως τὴς τῶν Διὸς ἔργων
τε καὶ παίδων άϊδιότ·ὴτος καὶ τοϋ παντος τοϋδε λόγον,
ἐκλελοιπότα τέως τοῖς ”Ιἱλλὴσιν8 ὑπὸ τῶν Γιγάντων

ο ον Ή κ ι κ ο κ .ο
καλουμένων, ασε€ων ον; τινων και θεομαχων ανθρων,
έπανενεώσαντο, λόγων τε ανοίγκαις αναμφιλέκτων καὶ

1. ΙΙ. τισιν. -2. ΙΙ. νομ.οθέτων. -3. ΙΙ. Κρήτων.-- ο. Η. 'Ιιρεστόν
τε, librario forsitan "Hqaazzctovsomniante.
5. H. νομοθέτων.- ο. Η. Ι(οκιρήτοις, unde forsan Kovpfirac suspi
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μάχη τη πρὸς τους Γίγαντας κρατησαντες των τάναντία

αίρουμένων καὶ θνητα πάντα ἔξω του ἑνὸς του πρωθυ
τάτου γεννώντος τιθεμένων. Μετα δὲ τούτους, άλλους
τε καὶ τους Δωδωναίους Διός ἱερἔας τε καὶ υποιρητας,

idiot τε Πολύειδον' τὸν μάντιν, ω καὶ Μίνως εκεϊνος

ἐπὶ. σοφία συνην, καὶ Τειρεσίαν' άλλων τε πολλων καὶ

καλών τοῖς "Ελλησι, καὶ δη καὶ του περὶ ψυχης το;

ημετέρας ανόδων τε έντειΈθεν καὶ αύθις καθόδων άπείρων

λόγου ἐξηγητην επιιρανίστατον γενόμενον· Χείρωνά τε

των κάτ, αὐτὸν καλων κάγαθών ἀνδρῶν συχνών γεγονό
των παιδευτήν τε καὶ πολλων καὶ καλων μαθημάτων τε

καὶ ἔπιτηδευμάτων διδάσκαλον· τούς τε ἑπτὰ ἐκείνου;

τους κατα Ἀναξανδρίδην το καὶ Ἀρίστωνα βασιλεύοντας

Λακεδαιμονίων μάλιστα άκμάσαντας#Χίλω·κά τε τον
- Énazp1taî171v, καὶ Σόλωνα τον Ἀθηναϊον, καὶ Βίαντα τον

Πριηνέα, καὶ. Θαλην τον Μιλήσιον, καὶ Κλεόδουλον τον

Δίνδιον, καὶ Πιττακὸν τον Μιτυληναϊον, καὶ Μύσωνα

τον Χηνέα· ἐπὶ δὲ πάσι τούτοις !!υθαγόραν τε. καὶ Πλά
κ κ J‘ ’ ο I‘ κ κ i \

τωνα, και τους απ αυτων πολλους τε και αγαθους γε

νομένους ιριλοσόιρους, ων εύδοκιμώτατοι !!αρμενίδης,
Τίμαιος, Πλούταρχος, Πλωτϊνος 3, Πορφύριος, Ίάμύλι
χος. Ούτω γάρτοι πάντες τά τε πλεϊστα καὶ περὶ των

μεγίστων συνενεχθέντες άλληλοις, τας κρατίστας δο

κούσι των ανθρώπων ἀεὶ τοῖς άμεινον ιρρονοιΤσιν ἐξενη

νοχέναι γνώμας. Οἶς δη καὶ ημεϊς ομολογουντες, ούδ”

αυτοί τι περὶ τηλικούτων νεωτεριουμεν, ούτε τοἴς χθές
τε καὶ πρώην υπο σοιριστων δη τινων νενεωτερισρ.ένοις

θησόμεθα. 'ΕΜΗ καὶ τούτῳ αὐτῷ ού σμικρῷ διαφέρειν

1. H. Πολι!οιδον. -— 2. H. Πειρεσίαν.- δ. Η. Πλωτίνος.
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αν σοφοὐς σοριστῶν, τῷ τοὺς μὲν couper‘); σονο›δα το

αὐτῶν τοῖς αει παλαιοτέροις άποιραίνειν, ὡς οὐδὲ χρόνῳ
τὴν α”λήθειαν τῶν οὐκ ὁρθῶς όίν τισιν ειρημένων τε και

λεγομένων νεωτέραν ώσαν· σοιριστας δὲ καινοποιειν τα

πολλοι πειρδίσθαι, τοῖς νεωτέροις μαλιστα φιλοτιμουμέ
νους. Ταϋτα γάρ τι αὐτοῖς προς τὴν δόξαν τὴν κενὴν

μάλιστα ςοέρειν, ὴςπερ ένεκα δίπαντα πραγματεόονται.

'Ημείς δε τοῖς τε ὑπὸ τῶν τα βέλτιστα αει φρονούντων
και έκ παλαιοτοίτου νενομισμένοις τε και λεγομένοις θνι

σόμεθα, και αμα λογισμιβ, τῶν γε ήμε·ιίέρων κριτνιρίων

τῷ κρατίστω' τε και θειοτάτω, ώς δυνατον, δι' άκρι
όείας το βέλτιστον περι έκαστου συνδοκιμάζοντες, έπι

κρινοϋμεν. Ποιὴτῶν μὲν γαρ και σοιριστῶν όπόσοι δὴ

κακοιῖργοι, λόγον μιν οὐδένα οὐδέτεροι αὐτῶν, ότου ' τι

όφελος, περι τούτων ών δὴ εκάστοτε λέγουσι, φαίνονται
αποδιδόντες , μαντεία δε, έκ θεῶν δῆθεν σιρίσι ιροιτώσ·ς,

περι τῶν λεγομένων εἰδέναι έκοίτεροι προσποιοιΤνται. Και
ποικται μὲν τὴ τῶν ονομάτων τε και ρυθμοϋ' χοίριτι τα

λεγόμενα έπιγρωννόντες, ταότιι τε κ·ηλοϋντες3 τοὐς
ακούοντας, πείθοιισι τοὐς οὐ διιναμένους διακρίνειν ονο

μάτων τε και ρυθμοὐι τοϋ τῶν λεγομένων καλλοος α
αίσχους. Καίτοι οὐδὲ τοϋ πείθειν αν αὐτοῖς πολὐς sir:

τις λόγος, τοϋ δὲ τέρπει.ν
5
μόνου τοὺς ακούοντας, .ο τε

δὴ πείθωσιν, αν τε και μή· οι γ'
6 έοίκασι παρ' ένίοις και

πλέον τι βοόλοιντ” αν. διαπροίττεσθαι. Σοςριστῶν δ'

εισι μὲν οι και παραλογισμοϊς δή τι.σιν αντι. λογισμῶν

όρθιΞις περαινομένων κεκρπμένοι , τῶν προστυχόντων

l. Il. κρατιστατω. - 2. Η. όπου. —- 3. Il. καλοΐιντες.
Δ. Ροει ροοιιιο ειιΜι·ιιιιιιιιι νιιΙειιιι· χάριν, οι Πε φοιτ ρτοεοεεεειιιιιι.
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εξαπατῶσι τούς αμαθεστέρους· οί γε μην γοητικώτατοι
αὐτῶν, ἔργων δη τινας τερατείας προσποιούμενοι, καὶ

δόξαντες μεν μεγάλα έίττα θεία δη τινι δυνάμει δια

πράττεσθαι, τη δ' οίληθείοι οὐδέν τι αὐτῶν τούτων ών

τε προσποιούνται καὶ προσποιούνται διαπραττόμενοι,

τούτοις τε καταπλ·ήξαντες πρότερον τῶν ἀνθρώπων

[τούς] οίνοητοτρίτουςι τα τε τοιαῦτα οὐ ποίνυ τοι δυνα

μένους ‹ρωρἀν· καὶ. ἔπειτα ύπο τῶν ταύτα ἐπὶ το μείζον

λεγόντων τε καὶ συγγραφόντων συχνῶν καὶ ἄλλων έξα

πατωμένων, τῶν δε καὶ τῶν τοιούτων λόγων έ'θει έκ

νέων κρατουμένων, τα μέγιστα ταῖς πολιτείαις λυμαί
νονται, περὶ πολλῶν καὶ ἀτόπων τῷ τε Bic) ἡμῶν μέγα
τι διαιρερόντων πείθοντες. Λογισμοὶ δὲ 8ο ὁρθῶς περαι

νόμενοι τα τε αληθη, περὶ ιἶ›ν αν σκοποῖτο τις, .εναργέ
στατα διδασκουσι, παρέχουσί τε αὐτούς' τῷ ἀεὶ βου·

λομένω περὶ τῶν αὐτῶν ζητεϊν καὶ σκοπεϊσθαι, μηδέν τι

ηττον τῶν πρότερον μεμαθηκότων μηδ' αὐτὸν αν τα

»Με μανθάνειν, οίκείαν, οὐκ άλλοτρίαν, την επιστημην
κτώμενον, οὐχ ιδόσπερ οἱ οπο τῶν σοφιστιΤ›ν δη έξηπατη··

μένω, ούτω ἀεὶ δια τούς πρότερον
3
πεπεισμένους καὶ οί

.

,Με ταύτα επιγιγνόμ.ενοι συμπείθονται.

γ'
.

Περὶ τοϊν δυοΐν εναντίων λόγων τού τε Πρωταγορείου
καὶ τού Πυρρωνείου.

Λόγω δὲ θ δη έκείνω, αλληλοιν μεν έναντιωτάτω,

ὁμοίως δ' ἀλαζόνε τε καὶ άτασθοίλω, έκποδων ποιητέον·

l. Η. ανοητα·ιους (είε) είπε articule, qucm ου εειιευιο οοιΙίάίοιοε.
2.Με!ίιιε οοεεεοΙ αὐτούς, απ! οι Μιά potes! si ώστε, ρουΙο infra,

α
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oie)
'
ό μεν πάντα αληθῆ εὶναί φησιν, ως παντων χρημα·

των μέτρον δε
ν

ἄνθρωπον όντα, καὶ το δοκοῦν έκοίστω,

τοῦτο καὶ όν· ο δ' οὐδ” ότιοϋν αν εἶναι άλ·ηθες, ώς ἄν

θρωπόν γε οὐκ 3cv όίξιόν γε όντα κριτὴν οὐδ' ότουοϋν, ‘à

\ z \ κ κ ο κ ν v s; κ

και τα πραγματα που αυτα απιστα οντα. Appui γαρ
τούτω τῶ λόγω εὐπεριτρέπτω όντε, καὶ εὐελέγκτο› ὁμοίως
έο·τόν. “Ην τε γαρ πάντα αλκθὴ τις ιιιξι, καὶ τ·ὴν αντι·

κ κ δκ
τ δι ι τ

θ ζ ο .οι
φασκουσαν .τουτω οξαν, τι κι και αν ρωπων οι πλει

στοι τίθενται ὡς οὐ πάντα αδ οὶλὴθ·ῆ, ἐξ ανοίγω: αν

όμ.ολογήσειεν· αν τε μ·ήδ, οτιοδν οκ άλ·ηθες εἶναι, καὶ
αὐτὸ αδ τοῦτο ὡς οὐκ α”λ·ηθες αποκρανεϊ. Καὶ μεν δὴ

τυγχάνουσι σχεδόν όίπαντες ανθρωποι σοςρωτέρους τε3

αλλους ἄλλων ὴγοόμενοι καὶ άμαθεστέρους, καὶ παρα

ι ι σκ ο κ κ ι

δι δ κ

μεν τους ιασιν, ως μαθιησομενοι τι, τους ε ιελεγχουσιν,

ὡς δὴ οὐκ ὸρθῶς γινώσκοντας περὶ ιἶιν αν καὶ οἴοιντό

τι εἰδέναι· οὐκ αν, εἴ γε ὴ πάντας, “à μὴδένα αν αλκθὴ

δοεάζειν ιδπελοίμέανον. Έκι δε τα μὲν αντιιροίσκοντοι
εκ ι

μνιθ' αμα αλκθὴ paf)’ 0cp.0cουκ άλκθὴ οΐπαντες αν ανθρω
ποι ααΐεν· καὶ οὐδ' αν si; πρός γε ταύτην τὴν ἐόννοιαν

αμερισό·ητήσειεν

· ὡσαότως δὲ ιραΐεν καὶ τῷ άΐδιον εἶναι

τόδε το παν, τὸ μὴ οΐίδιον άντιφάσκειν, ιΐιστ` οὐκ αν

ουθ' όίμα άλ·κιθ·Ζ, οὐθ' αμα οὐκ αληθὴ ἄμερω τούτω εἶναι

τιὶι δόξα, οὐτ' αλλω δή τινε δ”λιος τῶν οίίτως έχόντων,
αλ?? αληθὴ μὲν τὴν έτέραν πάντως, τὴν δ' αὐ ἑτέραν

ψευδὴ. Καὶ μὴν οὐδ' αν περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι

| | εκ ο οι - κ - «κ

δ ἔκ e a â l

çmaecs τις, ωστ αν παντα, κι αν τις ο ασει.ν, απο αι

, Ψ ν! κ τ ι ο κ ι κ- · ο ο :κ κ λ

ναν, ουτ αν παντα αυ ως ετερως ,ρωρειν αλλ εστι μεν α

παρα δόξαν αὐτιΤιν, ἔστι δὴ οι καὶ κατα δόξαν αποθαίνειν·

ι. Η. nia , sed A. oiw, ut nos, c-legantius. -— 2. ΜΜΜ και ει: Π.
-- 3. Α. τε non hahet.
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τι να ν κ ν νδ "Fût: t‘ κ.
8ξκ-κωστ αν και τουτων τας μεν ,νεο εις ειναι των οςων,

τας δ” αὐ άλ·ηθεἴς, τώ τε λόγω έκείνω καὶ πάνυ αν αλί
σκεσθαι φωτ τε ὁμοίως ὅντε καὶ οὐδὲν έχοντε ὐ πές.
Οὐ μὲν δη

Ι
οὐδ” έκεΐνο ὐπολογιστέον, δ αὐ (puni τινες,

ως καν” περὶ ότουοϊ.ΐν των άλλων ημ.ΐν τις αληθείας
κ ο 3 ψ ν τ·

καταληψις, an’ οὐδ” ε., περὶ των θείων ανθρώποις ουσι

προσήκοι διασκοπεϊν πραγμάτων, ως ούτ” δεν είσομένοιςθ
ι νδι

κ ο .τι εκ δι κ :ι θ.σαερες ου εν περι αυτων, ατε η κρειττονων κι κα

ημάς, οὐτ' 3cv αὐτοῖς θεοῖς ιρίλον τοῦτο έπιτηδεύουσι,
κ. 5 α· αν

περιεργαζεσθαί τε δη καὶ πολυπραγμονειν τα αὐτων. Οὐ

γαρ αν θεοὶ μάτην ημας των γε σφετέρων τούτων εποίου·ν
?ο τ ‘F e‘ v-’t= êâoûovro καὶ ζ τεϊν αν πε ὶ αὐτῶνςητη ικου,, ι μη ε . η ρ
Π Ν. Ο κ, θ 9 Π
ημας, μήτε τινα καὶ έξιν του είσεσθαί ποτ αν σαφές τι

περὶ των τοιούτων έμελλον παρέξειν. Καὶ μην ὁμοίως
. . . -. ε . . .. ...
αν άτοπον είη οποτερονουν , η μηδ

7 ότιουν δε
ν

περὶ των

τοιούτων ημας διανοούμ.ένους, έν ίσω αν τοῖς θηρίοις καὶ

ο κ κ οι ο κ ν κ, οι κ ν
αλογοις βιοτευειν, ηπα προστυχοντα εικη αν και αδα

σανίστως παραδέχεσθαι· οὐ γαρ οἶόν τε ούτως ἔχοντας
τής σπουδαζομέν·ης αν εὐδαιμονίας τυχεῖν. 'Βπεὶ είποτε
καὶ θεία τις τύχη συλλαθούσα επιτυχή τινα της περὶ

Η κ ο ο ,

ταυτα αληθείας άνευ λόγου ποιήσειεν, άλλ ούτ' αν βε·

8
κ κ· ν εκ ν εκ τ οι εκ δ εκ aαιως σχοικι ποτ αν τις περι αττ αν euro) o ασει.ν,

ούτ”διν τελέως τις εὐδαίμων γένοιτο, οὐδ' εφ
.

ὁσονοΠν,

λόγου8 τε έστερημένος καὶ ἐπιστήμης της περὶ τα μέ.
γιστα, δς καν αὐτὸ τουτο άγνοοϊ, si?’ εὐ έχει αὐτῷ τα

πράγματα, είτε καὶ μή. Οὐ γαρ αν έξαρκοϊ το si
:

πράτ
τειν οίεσθαι, δκαν τοῖς μ.αινομένοις δή που συμ.©αίνοιε',

ι. Η. ου μὴν ει. - κ. Η. οὐκ. αν, Α. ο? καν, πω Με ως κάν.
ει. Pro σοῦ' ως, συοιΙ de nostro est, ΜΜΜ Η. ούτω, A. 661:5,sic

et hoc spiritu.
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ο! .ι ι π . Σ τ ν ν ι ι η π .ην μη και οπη ποτε ευ “οι αν τω τα πραγματα, τι τε
ο ι Η Χ...

άνθρώπῳ ἀγαθὸν η κακον, καὶ οπη, ὶκανως ει”. 'Άμα δ' 2

οίίτε αισχροϋ τινος τοῖς θείοις μέτεστι πράγρ.ασιν, clic?‘
. N ' a 3 ι
αν μη βουλεσθαι θεους τα αὐτων γινώσκεσθαι , ούτε

φθονερον το θεΐον, ώστ” αν άπαξιοθν μη οὐ προς τοῖς

άλλοις καὶ τῷ γινώσκεσθαι ωιρελεϊν ημας. (Ντ' αν εἰ
ιν n / v a g . a. ι κι ν ι
οτι μάλιστα κρειττον εστιν η καθ ημας το θειον, ουχι
Χ ε κ. «τ

ι

υ ν! ι n n. r ... ο ο

οια τουτο καν αγνωστον ειη ημιν, λογικοις τε ομως και. ου

κ ο κ. ν κ ι κ l Απανταπασιν αυτου αλλοτριοις την ερυσιν γεγονοσιν. Ου;

ή ο η ε:
εποιη σεν , ινα

ν γ ι .ε ε α· δ
ν κι ο οκαι ςητητικους των εαυτου ια τουτ αν

καὶ ζητοϊμεν, καὶ ζητοδντες μ.ανθάνοιμέν τι περὶ αὐτοῦ,

λ | λ η τ I I \

και μανθανοντες τα μεγιστα ωφελοιμεθα. Χρωμενοι γαρ

a a a. .ο κι ο π ι ο κ. δ δ η

αρχαις ταις κοινη πασιν ανθρωποις υπο θεων ι ομεναις

έννοίαις τε καὶ περὶ τοϋ θείου μαντείαις, η καὶ ταῖς των

πλειίστων καὶ βελτιόνων, καὶ. ταύτας ἡμῖν βεόαίας αὐτοῖς

κ .να σ ι η ο! 5 .οι η ν

τιθεμενοι, επειτα απο τουτων αν λογισμοις εκαστα αναγ·
καίοις, αν οἱ σοιροὶ ὐερηγῶνται, μετιόντες, θεών αν

συλλαμόανόντων, τοϋ βελτίστου περὶ εκάστων λόγου οὐκ

æ a» 6 \ N o» a s /

αποτευξόμεθα. θεοις δη τοις των λόγων ειρόροις ευκτεον

ο! Η I l l Iocv ειη προτερον, ιλεως επιπνειδσαι τῇδε τη συγγραερη.

1. Π. ἔχην τιῖ›, πει: ιιιε1ιιιε Α. έχοιντο τ Με correximus.
2. 11.8’ omittit. — 3. H. vcwéozsaüac. ——-[ε. Η. ἑαυτοῦ τ' ει,

οπιιεειο ἱιιὶοι°ΙΙ10ιἱἱἰ8; sed A. ut nos.
ε. Η. αν που οριιοεοιι, ιμιοιΙ ιιτει·ὶ›οι Α.
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δ'. 'Ες θεους τους λογίους ευχή.

Ἀγετε δὴ,ῶ θεοὶ λόγιοι, οίτινές τε καὶ. ὅσοι ἐστὶ, o?

έπιστήμας τε καὶ δόξας αλτιθεϊς έπιτροπεύετε, νέμετέ τε

οὶςπερ αν έθέλνιτε
' κατα τοϋ μεγάλου πατρὸς τῶν τε πάν

των βασιλέως Διος βουλάς. Ου γάρ τοι άνευ ὑμῶν οἶοί τ'

αν ὴμεῖς εἴὴρ.εν ἔργον ανόται τ·ηλικοϋτον. Ἀλλ' ὑμεῖς ὴ, .ΐν
τῶνδε τῶν λόγων ·ὴγ·ήσασθέ τε, καὶ δότε τνίνδε” τὴν GUY

γραιρὴν ὡς ἐπιτυχεστάτκν γενέσθαι, κτὴμα ἀεὶ προκεισο
ισ σο: Ο οΙ Χκ π-κ

μέν·κιν των ανθρώπων τοις εθθουσιν αν καὶ ίδια καὶ κοιν·κι
τον αὐτῶν ίον ὡς κάλλιστα τε καὶ ά ιστα καθιστα .έΡ

νοις

ε'
. Κοινα περὶ θεῶν δόγρ.ατα.

Νόμοι μὲν

3 δὴ, οθς ὡς μάλιστα προς τῶν ἀεὶ θείων

ἀνδρῶν γενομένων παρειλ·ήιραμεν, οἴδε είσί· θεους εἶναι

σύμπασαν τὴν κρείττω τε καὶ μακαριωτέραν ‘i; mur’ αν·

θρωπον φύσιν, ώς δὴ καὶ ανθρώπων τῇ αγαθῶν τῶν ορε

τέρων περιουσία προνοεΐν, κακοϋ μεν ουδ” ότουοϋν ουδενος,

τῶν [δ]

ή

άγαθῶν απάντων αυτους ὅντας τους αιΙτίους,

είαα έννι5 τε α εταστ ό ω καὶ απα ατ ἔπτω το cielΙ , Ρ ι ο

βέλτιστον έκ τῶν ένόντων εκάστοις απονέμ.οντας. Είναί
τε αυτους πλείους εν ου του αυτους δὲ θεότνιτι. Ἀλλὰι G

κ τ κ

σε
κ

g

, .. κ l; Δκμεγιστον μεν και ε αιρετον να αυτων, τον βασι εα ια,
κ. :ι

τξ
κ ` κ κ ο κ το δτων γε α ων τρ τε α ια και (puces ayrnxavq) οσω ια

Ι. Η. εθελητε, εΙοο ει, quod A. dedit. - 2. A. τήνδε Ιειιοι·οι.
3. (Ιεροί Μο in A. sicut illud alterum supra, omissum est.
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φέροντα, αὐτὸν μὲν οὶγένητον' πάντη τε =όντα καὶ πάν

τως 3, n'ira ἐξ οὐδενὸς το παράπαν ούτε όντα ούτ' αν γεγο
νότα πώποτε, αὐτοπάτορα δε, καὶ μόνον των πάντων

αὐτὸν .ἐ
ξ αὐτοῦ, των δ' άλλων άπάντων πατέρα τε καὶ

δ·

κ ἔκ
ν

δκ

»κ “η εκ ή κ ο .
ημιουργον πρεσ !.!Ταΐω!, ΟΥ'ΐως ε οντα 'Πρ ΟΥΤΕ ., και ει

λικρινώς ω, καὶ τὸν ότι μάλιστα αὐτὸν αὐτῷ, αὐτό τε

όντα, ό ἐστιν άγαθόν. '!ὶους δ” άλλους θεους δευτέρου; τε καὶ

τρίτους θεότητι καθεστάναι, [τους ρ.ὲν]

5 αὐτοῦ Διος παΐ
δάς τε καὶ ἔργα, τους δὲ παίδων τε παϊδας καὶ ἔργα ἔργων
γεγονότας, δι' ων σύμπαντα τά τ' άλλα καὶ τα άνθρώπεια
τον βασιλέα Δία κατακοσμεϊν, άλλον μὲν ἄλλῳ μείζονι

ο μείονι τοῦ παντος τοϋδε μέρει ἐπιστησαντα ύπαρχον ,

των δε πάντων ηγεμόνα Ποσειδδ› 6
τον μέγαν, δν πω

σβύτατόν τε καὶ κράτιστον των ἑαυτοῦ έκγόνων γεγεν

κ ν κ .οι ο ει. ›κ κ κ κ ονηκει, αυτο τε των εαυτου εργων το καλλιστον τε, ες

όσον ενην, καὶ τελεοδτατον. Καὶ τους μεν έξ αὐτοῦ Διος

προσεχώς γεγεννημένους ὐπερουρανίους θεοὐς εἶναι, δευ

_τέρους θεότητι, σωμάτων μεν καὶ ύλης πάμπαν οὶιρειρ.έ
νδ. ·δ

ο ν τ γ αν τ κ κ ε κ κ ,_,
νους, ει κι οντας ειλικρινη αυτα καθ αυτα, και νους
άκινητους, αεί τε καὶ περὶ πάντα άμα μια τη ἑαυτῶν

ἑκάστους νοησει ενεργούς· οὐς οὐσίαν μὲν έκοίστους απ!

τ Χ εκ a κ ο t‘; κ ο; ο Ν εκ ,

αυτου ισχειν του Διος, αμερη μεν ε., αμερους, απαντα δ

έν 7 ἑαυτη συλλ·κίύδην τε καὶ καθ” ἔν προειληφυΐαν, οπό

σων8 γ” αν πλειόνων αὐτὸς Exacte; TOÏÇ υιό εαυτον αὶτιος
τ·

Ίκκ ΐκ

κ εκ τ κ κ. g κ ο n;
η. α σε προσοντα, εξω ενος του πρεσ υτατου αυτων

Ποσειδώνος 9, άλλους υπ' άλλων διατίθεσθαί τε καὶ κο

σμεΐσθαι, τοῦ βασιλέως τε καὶ πατρος κοινωνίαν τοῖς
σ!τ να κ κ κ ω' κ n κ

εαυτου παισιν αλληλοις των αγαθων μεμ·ηχανηρ.ενου· ο

1. Η. όιγέννητον. - 2. H. παντί τε. - 3. Π. παντός.
ε. Η. νἱιγςυ!ο οοτει,ιμιοι! quidem sensus causa notandum.
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δὴαὐτοϊ καὶ α αθών “τα ε τὴν ἑαυτοῦ κοινωνίαν τος
κ ο Δ κ κ 8·- l κ ο ν ν σο.

κρατιστον εμπεποιηκει. αι οσει ω μεν, υπ αυτου

Διὸς μόνου κοσμούμενον, τους αλλους απαντας κατακο

σμεΐν· των δ' αλλων μειζους μὲν εἶναι τους υπο μὲν
αλ

κ ο! α ο κ κ οι
ε αττονων αν κοσμουμενους, αυτους πλειω τε αν

δμώντας έν τῷ παντὶ τωδε καὶ μείζω· μείους δὲ τους
, α κ κ κ

δ
Λκ ν κ

δ»
οι η ο νalarma μεν και μειω ρωντας, αυτους αν υπο πλειο

| Αν Τ \ ι ν κ ο Α.νων κοσμουμενους. Ana τε ουν διεν·ηνοχεναι αυτο αυτου

σύμπαν τουτο το γένος των θεών, μαλιστα δὲ καὶ των

διακρίσεων τῇ μεγίστνι διακεκρίσθαι διχὴ, νΙ το μὲν γνή·
suiv τι θεῶν γένος ο ·νενεννπκίος ττατὴο απέςνηνεν, οπόσον

δὴ αϊδίων καὶ αὐτὸ ἔτι ·νόνιμον άπετελεσεν· όπόσον δὲ '

θνὴτιἶιν ·ΙΙδπ καὶ οὐκέτι αϊδίων , Τιτοίνων τι γένος νόθον,

ατε δὴ γενέσεως μὲν τὴς αὐτὴ; τῷ προτέρω κεκοινωννι
κ 3 η. 'Ν ο κ.
κος , της δὶ

ι

δυνάμεως τε καὶ αξίας πολλοι που λειττό

Κ κ μ!" |- κ' Μ ο κι ο κ νδ,μενον. αι του.ου, συμπαντας ουτ αν εν χρονω ου

ότιοιΤν ωρών ἔχειν αυτων, ατε μένοντας τε ἀεὶ καὶ πάμ
παν ακινήτους· κιν·ήσεως γαρ μέτμον τον χρόνον εἶναι·
Ν.

δι

ν... . æ r τ λ τ

δ-
κ

νδκ
ν

τοις ε αιωνα του βιου ειναι μετρον, ου η ου εν ουτε

οίχόμενον, ουτε μέλλον, οὐδὲ δὴ όλω; πρότερον τε καὶ
υ ν`κκε τα κακο, "ουκ
υστερον, αλλα το όλον αμα τε και αει ενεστ·ηκεν. Ουτ αν

τόπω θέσιν ἔχοντι πεοιλ·ητττους εἶναι· σωμάτων τε ναι:
καὶ περὶ σώματα τον τοιοῦτον εἶναι τόπον · τους δε σω

μάτων τε χωρὶς ἔχειν τὴν ουσίαν, καὶ τόπον οίκεϊον αν

«κρίσιν αὐτοῖς τὴν τάξινκεκτ9ϊσθαι, των τε προυχόντων
κκ κ ο δ κ α Αν ν: '

ΐ'Η δ.καν και υπο εεστερων μεσος τις είληπται εκαστος. ' ο

καὶ συμπαντα τὸν υπερουράνιον χωοον διωμίσθαι μὲν καὶ

καθ' ἐκάστους θεών· μάλιστα δ' αν καὶ τοῦτον διακεκρί

l. H. Ïlosiôô. — π. ΙΙ. δή. - 3. ΙΙ. κεκοινηκός (Με).



ευ _ ΠΕΡΙ Χωιοκ π.

σθαι διχ·η, ηπα; καὶ το σύμπαν τῶν θεῶν τούτων ιρϋλον ,

εκατέρω αὐτῶν γένει εκατέρας καὶ χώρου μοίρας αποδε
Ά πω Ι I an, `, εκ

δομενης, τω μεν γνησιῳ αὐτῶν, 'Ολύμπου, του ανω τε

αὐτοιΤ χώρου τού ἐκεῖ καθαρωτέρου , τῷ δ oui λοιπῷ καὶ

νόθω, Ταρτοίρου, τού κατω τε αὐτοῦ καὶ ύποθεδηκότος.
'Εκ δ” άμεροϊν τούτων τοϊν γενοϊν, τοϋ τε 'Ολυμπίου
καὶ Ταρταρίου, ἔν τι μέγα καὶ αγιον, τον νοητόν τε σύμ
παντα καὶ ὐπεροοράνιον τῷ βασιλεϊ Διὶ κατεσκευασθαι

δ
κ ο κ εκ τ κ .ο , ,
ιακοσμον, αει τε οντα και παντων καλων πλεον, δευτε

N κ I r» ο '
ρων δη τινων τούτων θεών ες αριθμόν τινα αὐτάρκη

Ι
'Χ ε τ· ι ο ν εκ

συνεστώτων, καὶ «w 3cv evàç ων αν εγγενέσθαι εχρ·ην
ι Ή n

δ κ ι 9 ε κ ν ·- ο κ
επιδεας ιακεκριμενον μεν καθ εκαστους αυτων ως καλ

λιστα ακριδεστάτη διακρίσει, ίνα δη ως τελεώτατός τις .
\ u

·και εκαστος αὐτῶν καὶ αὐτοίρκης κατα δύναμιν, ηνω

μένον δ,
αίμα ἀλλήλων κοινωνία τῶν ἀγαθῶν, καὶ φίλ

τατον αὐτὸν αὐτῷ. Ούτω γαρ αν αμα έκαστοί τε! αὐτῶν
καὶ το έξ αποίντων ἔν τι έσεσθαι .έμελλον, ρίτε -ε έκ τε

μιας προϊόντες άρχης, καὶ ές ταὐτὸν αὐ τελος τον σφέτε

ρον πατέρα τι καὶ δημιουργον Δία τον μέγαν επιστρειρό
μενοι, ακρως τε ένα όντα καὶ ότι μαλιστα κρατιστον. i!)

καὶ παντα μεν τοὶλλα ὐπηκοα τε είναι καὶ φιλια, καὶ
οὐδ, αν ε.

.

πολέμιον οὐδ άνθεστηκος ούτε δύονουν θ·

μο
ί

λιστα δὲ θεούς τούτους εκείνοι τε ύπηκόους σύμπαντας
σὐν εὐνοία, καὶ αλληλοις συνήθεις τε είναι καὶ. φίλους καὶ

ταὐτὸν ιρρονούντας, τα μὲν τῶν την αξίαν σφῶν αν αὐτῶν

νεωτέρων ηγουμένους, τα δε τοῖς πρεσδυτέροις αν επομέ
νους. Άπαντα γαρ αν εὐνομίας τε οίκρας καὶ εὐκοσμίας

μεστα είναι τάκεΐ. Τούτοις μὲν δε ούτω τε καὶ τοιαῦτα 5

τα πραγματα καθεστοίναι. -

Ι. ΙΙ. καθαροτέρον. — 7,
.

ll. αὐταρκη. --3. Η. ἔκαστα τε.



Η ΙΙΙΣΡΙ ΧΟΒΙΩΝ, Α.

ΙΙοσειδῶνος
' δ, οὐν, έτι τε τῶν

1
ἄλλων θεῶν γννισίων

τε αὐτοῦ ἀδελφῶν καὶ Όλυμπίιον παϊδας, θεοὺς ἑτέρους

τριτους τὴ φύσει γεγονέναι, τοὺς ἐντὸς οὐρανοῦ τοῦδε,

ζῶα λογικα τε καὶ άθανατα, ψυχῶν μὲν έξ ἀναμαρτὴτων,

σωμάτων δ αγ·ήρων καὶ οίκ·ηροίτων συνεστῶτας, κακῶν

δὲ παντα; καὶ τούτους αμιγεϊς. ΙΩν διγὴ αὐ τοῖς γεγεν
ιτκικόσι διακεκριμενων τό μεν γν·ήσιον ouï ἀποδειδεὶχθαι

οὐρἀνιον γένος ἀστρων, ιΙ.ιυχδιν μὲν τοῦ κρατίστου τε εἴ

δους καὶ
ποίνέτων

αν επιστήμὴ έςρικνουμένου γεγονος,
κ ,

σωμάτων [δ] ότι καλλίστων και δραστηριωτατων, κινη
ι ι νδ ι κ ο κ N ι

διτον μεν τι κι και πλαννιτον τι ον γενος θεων, κατα ε
θ
περιϊόντας5 ὸμαλῶς· τὸ δε νόθον αδ σιρίσι ιρῦναιταῦτα

θ
κ κ Ν κ υ κ υ κ

γ( ονιον γενος δαιμονων, ουτε σωματων αν παραπλπσιων
ο κ ν το Ι κ ο κ (S Ν τ
την δύναμιν ουτε ψυγων γεγονος, αλλα του τε υποδεε

στέρου ψυχὴς εἴδους καὶ οὐ πάντων μεν δι
ν

ἐπιστ·ήμ.ὴ
ἐφικνουμένου, ἔστι δ' ὁὶ καὶ δόξκι, όρθῶς μέντοι ἀεὶ χω
ρούσα·ι, ιϋπολαμδάνοντος, ικα-δὴ καὶ ἀεὶ τοῖς ἑαυτοῦ

κρείττοσιν ἔπεσθαι ἱκανοῦ, καὶ δι' έκεινους αεί τε καὶ

περὶ πάντα ἀναμαρτήτου διαγιγνομένου. Θεοΐς δὲ roi;
ἄλλοις ὺπὴρετικὸν τοῦτο τὸ γένος γεγονέναι, καὶ τὴ οίν

θρωπεία ὴδ·κι καὶ φύσει προσεχές. Καὶ τέτταρα δὴ
ταῦτα διακεκρίσθαι θεῶν γένὴ, δύο μεν υπερουρανίων, τὸ

μὲν Όλύμπιον, τὸ δὲ Ταρτάριον, δύο δε ἐντὸς οὐρανοῦ,
τὸ μεν οὐρἀνιον, τὸ δε χθόνιον, γενὴτῶν7 μεν πάντων τὴ

aida; καὶ τῷ ἀιρ, ετέρου εἶναι, τῷ δὲ χρόνῳ άγενήτοιν τε

καὶ οένωλέθρων, ατε δὴ έξ ἐνεργοῦ ἀεὶ όντος τοϋ Διὸς, καὶ
οὐδ” ὁσονοῦν ἀργὸν οὐδ' οέχρι ιὶιιλὴς μένον διν τὴς δυνα

ο εκ νλ ο

μεως ούτε εχοντος ούτ' αν εσχνικότος πώποτε, ἀεὶ προ

ι. ΙΙ. ΙΙοσιο. - 2. ΙΙ. διν μια) τῶν. --- 3. ΙΙ. δ ιιιιιιΙΙΙΙ.Α- Δ. ΙΙ. ταῦτα,



.Η ΠΕΡΙ ΧΟΝΩΧ_ .\.

ïcivrwv δ, καὶ ο·όποτ ε.. τοῦ είναι ούτε °ηργμ.ένιον, ούτ` δε
ν

παυσομένι-›ν. Εἶναι δε τοῦ θεοῦ τούτου ”

τήν τε ουσίαν
ε - οκαὶ πραξιν ταὐτον καὶ άλλ.·ήλοιν ήκιστ' αν διακεκριμένω

·

εκ. κ

δκ
.ι τ κ

νδ

.ε ιι εκ ο κ .

ακρως γαρ η εν ειναι, και ου αμ·η αν ετερον αυτον αυ

τοῦ. Νῷ δὲ διακεκρίσθαι μὲν ήδη πράξιν ουσίας. ένεργον° x κ .. κ

-
... .

3è καὶ τουτω ἀεὶ καὶ οὐὸαμη αν αργδν προσειναι αυτην,

ιδστ” αν καὶ τα απ' αὐτοῦ, ε.. αν ρ.·ηδενὶ. ού συγγενεϊ

κ Ι να κ ΜΧ εκ ..κ
canine) κεχρ·ημενος αιτιος γιγνοιτο, αιδια ετι προιεναι.

.. δι νδ .- κ .ο κ. ν κ γ'. κ κ κ
Ψυχη η η, προς τω της ουσιας τε και πραξεως διακε

κριμένω, καὶ μέν τι ενεργον, το δε πλεϊστον οὶργὐν αν

εκάστοτε λείπεσθαι της πράξεως, ές ψιλην δή τινα απο

κ

δ» γ κ - δι κ ·-~ κι κ κπιπτον υναμιν. ..‹ορ.α.ι ε προς πασιν αν τουτοις και

την οθοίαν διακεκρίσθαι ήδη ες είδος δή* τι καὶ ύλην, ου

κ κ α» κ - x

ÿ ‘x δικ - .νδ

κ

κινητα μ.ονον, αλλα και axer αστην η .ινα η η ουσιν
καὶ μεριστην αν άπειρον. Καὶ ταύτη μαλιστα αλλν·λι·ιν

το όντα διενηνοχέναι.. Ί”ους μὲν ὐπερουρανίους τῶν θεῶν

ου τω χρόνῳ μ.ό·κον, άλλα καὶ τῷ ἀεὶ μένειν άγενήτους εἶ
Ω κ ε κ κ ο κ

νδκ
.

νναι, ατε παμπαν τε ακινήτου; και αιωνιους, ου εν τε εν

γ·

κ ο ως ,ο Λκ κ «η εκ γ' ο κ a.ιρισιν αυτοις οκ πρότερον μεν ον, υσ.ερον ι εις γεν.σιν
ίδν, κτωμένους αίτία δε μόνον γενητούς· τὸ γαρ απ” αίκ ὶ ι ι

τίου την ύπαρξιν ίσχον παν γενητὸν εἰναι, γιγνόμ.ενον
μ· τυι‹κ se!) ν! δ l»)! x

ταντη, τι αφ ετερου αει την ουσιαν ια" ει. ισχον, και

ο τι ο κ τ συ κι κ κ εκ r y \ '\1 ν κ ,
ουκ αν ικανον sauna) ov προς την υπαρςιν. l'au; v) εντος

οὐρανοῦ αίτία μὲν γενητους εἶναι· όσον μεν γαρ ἐς την
εν ou v» ν ν δ Ν

της ψυχης αὐτοις ‘Axe: ουσίαν, αγενήτους ειναι, τω μονίμῳ
τε αὐτῆς καὶ δια τοῦτο αίωνίῳ· τα δ' ές πραξίν τε αὐ·

της καὶ σωμάτων φύσιν, γενητοὐς, τω κινουμένω τε αὐτῶν
γ κ η κ κ κ - κ Χ. κ κ ι εκ

I

και αει γιγνομενω και χρόνῳ ήδη κατα μερη εκαστα με

1. H. ἀεὶ όντων προϊόντων. - κ. ll. pnst τούτου εδώ! και.



Ξ”›ϋ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, Α.
. Χ

, κ νκ_ θ
κ . κ κ :εμ ο

τρουμ.ενω. . ρονον γαρ αργρεσ αι μεν απο κ.Ι.«υΛης της

τουδε αν ηγουμένης του ουρανου, πρώτον τὸ ἀεὶ κινητυν

αυτη μετροϋντα της πράξεως· Ζιυρεΐν δ' ηδη δια πάσης

ψυγης τε καὶ σωμάτων ιρόσειοςς εὶκόνα αΙ.ωνος γεγονότα,
οὐ τὸ μὲν ἀεὶ οἴγεταί τε καὶ οὐκέτι ἐστὶ, τὸ δὲ μέλλει τε
W \ V Ω ` .| θ Ί , κι J / \ m. Xετι και ουπω εστιν, εστι δ εν ακαρει αει τε και νυν ,
λ Χ Ψ ν ν Β λ θ | Ί I \
ο δη, αλλο και αλλο αει γιγνομενον, τον τε οιγομ.ενον και

μέλλοντα διορίζει γρόνον. Καὶ τόπω δ” ηδη θέσιν έγοντι
τους θεους τούτους περιληπτους δια τα συνόντα expier. γε

γονέναι σώματα· καὶ δια ταῦτα τούτους μεν ἐντὸς ουρα
νου, τους δ” ἑτέρους υπερουρανίους εἶναι, ire σωμάτων

κ κ κ .ς - κ ο κ ν :κ κ
τε και τυπου παντος του τοιουτου αφειμ.ενους. Αμα μεν

δη συμπάντων θεῶν καὶ οπηουν γεν·οτῶν τους Όλυμ
πιους υπερφέρειν, αριθμῷ δ” ως έλαχιστους τούτους εἶναι,

(Sevre? αὐ δαίμονας τους μὲν Διὸς έγγυτέρω, ειλικρινως
εκ ι κ κ ν 'ο τ· ι κ κ

δκ ε.
οντος ενος, και αριθμιρ ειναι ελαττους, τους ε πορρω
ν κ εκ

δ-
κ κ ν εν .ο κ ο κ ε ο

τερω πλειους. ινα ο και αριθμιρ του ενος οι μεν ως εγ
γυτέρω, οἱ δ' ως πορρωτέρω ώσι. Των δ' 'Ολυμπίων ai:

καὶ του παντὸς τουδε τὸν Ποσειδώ

, π οτετι ησθαι καὶΪ

κ δ κ -κ ιη αλ

ο z x’ N
τουτω ευτερω την των ο ων ηγεμονιαν προ, του βασι
λκ Δ κ ο κ

θ . ,Ρε η· κ κ

νε
κ

εως ιος επιτετραφ αι, κρα.ιστῳ .ε και την οι ιαν πρε

σἔυτάτω των αυτου παίδων γεγονότι. Δον ο πατηρ ουτος

Ζευς ἑαυτῷ μὲν οὐκέτι ἴσον (ο
υ

γάρ τοι οὐδὲν ἴσον τ” ην,
___ j "δ, ε Ν" κδνε κ

εκ
δ ü εκ δικ κκ

τω αυτω ι αυτου οντι το ι ετερου η η ον ισον αν ετι

αποδηναι

1. Η. εν όικαρεῖ τε ἀεὶ καὶ.νυν.
2. ΙΙ.Ποσιδω. - 3. Η. ανισον ρω ἴσον. plane contra mentem au

ctoris. — ε. Ροει ρειισιιΙΙισειιιι ιΙοειιιμ νστΙνο ιιοιιιιυΙΙο, σου Τε
ι



ΜΒ ΙΙ ΙίΙΙΙ ΧΟΝΙ.ΩΧ, Α.

κ
κα. Περὶ θεῶν θεραπείας.

Καὶ μεν δὴ καὶ ami. καὶ έτεσι τοῖς γε κατα φύσιν
· ῇ θ ι ‘roi εν κατα σελκν°κιν α ο ένοι ἔτεσι δὲ π οκριισαι.μι μ . ι νικ ε. ρε
τας ἡλίου τροπας, καὶ τούτων τας χειρ.ερινας, αποκαθι

σταμένοις, ὅτε το πλεϊστον ἡμῶν ο film; oirroxexœpvizà);
τὴς πρὸς ἡμᾶς αυθις @γεται προσόδου. ~ΙΞνην

'
μὲν ουν

καὶ νέαν οὶγειν, ·ῆ αν ·ὴμέρ,ι ὴλίῳ ἡ ελ·ήνη συνιουσα ὑπὸ
.. ι .. . -των ασττονοικ.ία έικ.πει οτάτων κ ίνηται . Ιον δ έξηςV Ι ς ι ρ

τ ι ~ ε ά
νουμηνίαν, ης αν ηγοιντο μέσαι νύκτες αι μετα τὴν τοϊν

θεών ευθυς σύνοδον, αφ' ‘li
;

τας λοιπας απάσας ·κξμέρας
του μηνος αριθμεϊν, τους μὲν πλήρεις τε καὶ τριοικονθη

κ κ. Χ κ κ 'Μ
μέρους αγοντας των μηνων, τους ε κοιλους τε και. μια
τῶν έτέρων ·ήμέρα λειπομένους. Καὶ γαρ αδ καὶ τῶν νικ-Φ

κτῶν έκαστο” τὴν μεν έσπέραν τὴ οὶχομένη ὴμέρα, τον

δ' ὅρθρον τῇ émotion λογίζεσθαι, καὶ τας μέσας
5

νύκτας

άμιικοΐν εἶναι αρον τοΐν 6

ὴμέραιν. ἈριθμεϊσθαιΙ δὲ καὶ ιδδε

τας μηνος εκάστου ὴμέρας· μετα μεν νουμηνίαν, δευτέραν
ίσταμένου, καὶ τρίτην, καὶ ἑξὴς, ές τὸ πρόσω ίόντι ‘aimai;

όγδόης· μετα δ' i
l

όγδόην ίσταμένου

9 ταύτην εθδόμην αδ

μεσοδντος, εἶτα έκτην, καὶ έξ,·ής, αναστρέιραντι άχρι δευ

κ ν οι κ Ό
'

δ κ Υ κ

τέρας, μεθ ην διχομηνιαν· aura ευτεραν αυ ιρθινοντος,
- κ κ κ κ κ. τ κ κ τ εκ το ν `κ -και τριτην, και εξης, ες το προσω αυ ιοντι σειρας ογδοης ,

μια ὴν αυ
“Ι
έθδόμην άπιόντος, εὶτα έκτην, καὶ ἑξὴς,

ν κ τ” τι

δ κ a a cr î‘ εκ
αναστρειΙκαντι αυ ami ευτερας· μεθ ην ενην, ειτα ενην

1. Ex Hardtio @και προ. Μουσε. 336, οι ΑΙΙιιιιο ασ Mensura lem
porum, cap 1l. qui tamen initia fragmenti resecuit
2. Hinc Allatius iucipit; et ipse ιμιιιΙυπι ἔν°ηνιιΙιΙιτυο. μου ερι

Πω; οσο ΙΙ. ενην πιομἱε ειΙΙΙοο. ιιιεΙ νοτια! υιιο Ιοεο.
3. All. κρίνεται,50ιΙ ΙΙ. οι τ10ε.-- ι ΑΠ ας. Μή ΙΙ. Ιιειιο-αἱ.



οο των ΜΜΜ, κ.

ι κ 2
ην δεΠ

ουτε και ν αν, του μηνος πλήρους γιγνομ.ένου
κώλος ο μην γίγνηται, μ.ε·:α δευτέραν άπιόντος ἔνην τε

κ η τ κ τ κι

δ:

»ι κ κ αν ν τ ο
και νεαν ευθυς. Του ετους νων μεν μηνα αγειν ου αν

ο Ν ι 3 υ ν τ

ηγοιτο σύνοδος η μετα χειμερινας ευθυς τροποις, αφ ου

κ κ ν κ. 'ν ι κι

δ δ

κ κ

(ἔ
κ

τους λοιπους αριθμειν μηνας, τα μεν ω εκαμηνα, τα ε

και τρισκαιδεκαμ.ηνα δίγοντας ή, τὸν έκ τῶν έμ.ξίολίμων

γε ἑκοίστοτε μηνα ἑπεμἔάλλονταςΕ”, έπειδαν ὅ γε δωδέ
... κ. κ ' N i

κατος των γειμερινων μη ἐερίκ·ηται τροπων (. Ήλιοτρο·
rima; 7 dé τισιν ἐς το άκριἔέστατον κατεσκευασμένοις κατα

δύναμιν τας ηλίου κρίνειν τροποίς......

[Πληθιον

8

ἐν τοῖς περι Νομοθεσίας δη λόγοις περὶ ημε

ρών και μηνῶν καὶ ένιαυτοϋ υορηγούμ.ενος, οὐκ όκλομάζει,

ώς Ἀττικοὶ ηγον, τους μηνας..." άλλ” ὅπερ αν ο τυχών
είπω., απλώς οίκος εκ του συμ.ἶε€ηκότος καλεΐ τον μὲν
πρῶτον, τον δε δεύτερον, καὶ τους ἄλλους ὁμοίως, ὡς

ἔκαστο ê“ Η τα εω π ος τον τι: ώτον.......- ς λ(

Ἀριθμεϊν

μ δε τοις μηνος εκάστου ημέρας Πληθιονι μεν
ο τ κ ω κ Ν κ τ ς κδοκει εις τετταρα διαιρουντας τον μηνα, το μεν ισταμε

κ ` n. a
vov. το ὸὲ μεσουν, τὸ δε €ρθινον, τὸ δε άπιόν........
Ε» κ κ Ε' δ |θ- θ

κ κ κ ο

υμαρεστερον γαρ, unum, ιατι α: αι τα περί τας ιερο

μηνίας οίίτω συνέἔαινε, καίν” όίττα
'ο
καθισταμένῳ ἱερα. .

Έξ δε ” [ἱερομηνίας] ο τοϋ Πληθωνος ἔχων [μην] πλέον
τι τοϋ δέοντος άςραιρεϊται τῶν αναγκαίων ἔργων τη πό
λει· ἀργεϊν γαρ ανάγκη τους δίγοντας ίερομηνίαν. Καί

1. ΑΠ. γενομένου.- κ. Η. ut nos; sed All. pro αν οι εἰυιρΙἰοἰιει·
ΜΜΜ εἰ

,

μτειυιυιουοει οι usu repugnante.
3. Post χειμερινας ι·εΙἱυυο τΙοευυι :κρυο Η. ουτε ου ΑΙΙεκιὶο nobis

servata sunt.

fi. All. ἄγοντες. εις ιΜυιΙο την, υΙυ τον ικ·οοι·ιρειπιυε.
5. All. êmuâdnovtaç. -— ü. All. rpânœv. --ε 7.All. ηλιοτροπείοις.
s. Gaza, libro περὶ Μηνῶν, εου Με 1Ιεκε2ϋας, ευυ ἱυἱιἰυιυ. Μπου



σε ιιιιι>ι ΝοΜιιικ, κ.

ἔμα τρεϊς ἐιρ5Ξ°ξς ίερομ·ηνίας συμ.οαίνει ποιεϊσθαι, ἔν·ην μὲν
. Η ι Χκ κ κ ο ι 'ω ε ... ο lΙΙλουτωνι, εντν δε και νεαν επι τι; εαυτων επισκεψει,

νουμηνίαν δὲ τῷ Διΐ....... Τίνες δ' αν ε'ί·ησαν ίερομηνίαι,

Πλήθωνι μεν ΐρμοττε ιροίναι, ως δή τινας ἐτέρας των

ἡ ΐν ‘vaut o ένων νο οθετουντι....... Ί”·?ι δ' ὴ .ων αὐτῶνμ· ι .
, . . :- _ κ ο
επισκέιΙιει. ὶερομὴνίαν ορίσαι ανα έκαστεν μηνα, και aura

του μηνος επίσκεψιν ποιεΐσθαι των πεπραγμένων ἡμῖν ,

ως άξιοϊ Πλήθων, ουχ ·ήμεϊς γε ιραμέν· ολο καθ' ἡμέραν
ἐκοίστ·ην τουτο ποιεῖσθαι, κ. τ. λ.

Πλήθων δ? ἔννιν μὲν τὴν είκοστ·ὴν ένάτην, ἔννιν δὲ καὶ
, χ κ ν

οδι
ο η) _. ..

νεαν την τριακοστ·ην λεγων, ου εν απα ον ημων φησι,
το γε περὶ το πραγμα. (ΙΗν γαρ δευτέραν ωθίνοντος

τιμεΐς αριθμουμεν, ίέν·ην καλεϊ, ὶν` ίσως αὐτῷ ί.ερομηνία
ουσα τῷ Πλοιίτιονι αυτόθεν δὴ noir. τὴς προο·η·γ·ορίας το

σεμνὸν εάν) καὶ τραγικόν. Δεϊ γαρ καί τινος τοιούτου τοῖς
κ -Ιπε ὶ τα δσια π α ατευο ένοι .δ

l. Sic Gaza. ενω, ΠΒΡΟΙ'0ειιιιιιιι, οι είε infra, καιω.
κ. Ποιο, σειρ. Πῶς δεῖ σίγειν τους χρόνους κατ' Ἀθη·ιαίου;, ειειι οι

Τοπιροι·ιιοι ιΙάσιτιοαιίοπο εσειιιιι!μπι οικον.



ΝΟΜΙΣ Ν ΣΥΙ”Ι”ΡΑΦΗ Σ

ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.

κ
ς. Περὶ είμαρμένης.

Πότερα δε Ι ῶρισταί τε καὶ είμαρται όίπαντα τα μέλ
λοντα, η έστιν α οὐδ' ῶρισται

'
αὐτῶν, ail)’ oî09c'a1œ; τε

δη καὶ ατάκτως χωρεί, καὶ ούτως όπως αν τύχοι; Δη
λαδη ότι ώρισται οίπαντα. Εί γαρ ότιούν οὐχ ὡρισμένως
γίγνοιτο3 τῶν γιγνομένων, ητοιά ανευ τού αίτίου 5

γεγονὸς
ἔσται, καί τι έσται τῶν γιγνομένων την γένεσιν ανευ
αίτίου ἐσχηκός· ο οὐχ ὡρισμένως αὐτὸ, οὐδὲ σὺν α·

νοίγκη τὸ αίτιον απεργοίσεται, καί τι ἔσται τῶν αίτίων,
οὐκ ανάγκη 6, οὐδ” ώρισμένως δεδρακός τι 7 ‹Ϊ›ν αν

δρώη· οίν οὐδέτερα δυνατοί. Πολύ δ' έτι μαλλον αδύνα
τον, ει τούς θεούς τις λέγοι8 μεταδοίλλεσθαί τε ε' περὶ τα

σιρίσιν ὑπὲρ τῶν μελλόντων έγνοίσμένα, καὶ έτερ' οίττα,

παρ' α έμθ.λησαν
ω

αποτελεί.”ν, είτε ὐπί ἀνθρώπων λιταϊς
κ. τισι δώροις παραπειθομένους , είτε δε

.

καὶ αλλως γέ

πως οιύ το πασχοντας. Κινδυνεύουσι γαρ οί την περὶ τῶν

έσομένων ανάγκην τε καὶ είμαρμένην αναιρούντες, η καὶ

ι. Εκ Βοίιοκτο. Βορά. Ιδεων. 1722, οικείο Οί·οΙΙίοε εοοοιοε εεε,
οι ΗοπΙΙίο μια οοιί. Αομοεί. 490, collatis a nobis codd. Par. 1996,
2077, 66 (suppl.), atque insuper Atheniensi codice.
2. Reim. et plerique codd. οὐ διώρισται. Η. οι σο, οί οσε. Α. ού

διώριστοιί τε καί.- 3. Reim. γίνοιτο, γινομένων, οΙο., 8οτΙcodd. γιγν.
οι sic infra persa-pe.



66 ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, Β.

τὴς προνοίας όλως
'
τῶν τῇδε έκοσιλλειν τοὺς θεοὺς, η

καὶ τὴν τῶν χειρόνων αὐτοῖς αἰτίαν ἀντὶ τῶν έκ τῶν δυ

νατῶν βελτίστιον περιοίπτειν, άμήχοινον ον, μὴ οὐ θοίτερα

ἀεὶ, fini τα πρότερον ὴ ίίστερον αὐτοῖς έγνωσμένα,

χείριο τῶν ἐτέρων εἶναι· ώστε τοϊν δυοϊν αν τούτοιν ” άσε

δ·ημσίτοιν θατέρω πάντως τοὺς τὴν εὶμαρμέν·ην ἀναιροῦν
τας περιπίπτειν. Ἀλλοι τούτων γε

3
έκοίτερα πολλαχὴ

θ

αδύνατα, καὶ τα μέλλοντα οίπαντα εἴμαρταί τε έξ αἰῶ

νος καὶ τέτακται, ως δυνατον αὐτοῖς , ὐφ` ἐνὶ τῶν πάν

των Bascule? Διὶ 5 ταττόμενἀ τε καὶ οριζόμενα. "O; ai

καὶ μὴ ῶρισται μόνο; τῶν πάντων, οὐκέτ” οντος τοῦ καὶ

τοῦτον οριοῦντος6 (οπο γαρ τῶν έαυτῶν7 αίτίων οίπαντ'

οιν
8
ορίζεσθαι τα οριζόμενα), όμως κρείττων ιον 9 i}

,

ίόστε

ώρισθαι, μένει τε ἀεὶ καὶ κατα τα ρώτα ωσαύτως, καὶ

τὴν μεγίστην πασῶν ανάγκην καὶ κρατίστην, αὐτὴν δι'

ι ι τ ν κ ο ο ιδι ισ σκ ν κ ν
αυτην ουσαν ανοιγει-κιν, OU si ου εν ετερον, αυτος εστιν

ο κεκτημένος, ως την τε ανάγκην τὴς αν ἀνάγκης

ἀμείνω οἶισαν, καὶ αὐτῷ
"
τὴν μεγίστην ἀναγκῶν, οΐκρως

ι κ. εκ κ ι: κ ι .κι ιδ
αγαθ‹ρ οντι, μ.οῖλλον τοι προσηκουσαν. Και τοις γε

προσεγιἶ›ς προϊοῦσιν
ή air‘ αὐτοῦ ταὐτο τοῦτο δευτέρως

ι tu 5 ... ' ι ο

μεθ` ἑαυτὸν παρέχεται· οίκεια' γαρ οιν ἑαυτῳ τα απ αυ

τοῦ παράγοι· καὶ ταῦτα τε δέμα καὶ ‘reine; δι” αὐτὸν
υ ν τ α;κ ε κ κ ιδι ο ν σκ κπαντα agiter και ου εν ουθ ούτω παρ.μ.εγιεθες, ou? αυ

ι

ι. Pro ὅλως, οιιιιιοε οντως, φαιά Α. codex omisit, mox lamen
.όλως ιιιΙνειΙιιιιιιι ροει εμ.όόιλλειν ειοοὶὶιιτιιε. - κ. Βεὶιιι. τοιούτοιν,
sed codd. τούτοιν, ιιὶ nos.
3. Reim. cl codd. plerique τε ΙιοΙιειιι, ιιὶιὶ ι006 ιεοιὶιιε γε.
ε. Ποιοι. ιιιειιε εοΙιιε πολλαχοἶι.-- ε. Η. et duo codd. Διὶ οιιιὶιιιιιιι,

quod habent Reim., 66 et A.
ο. Ιλειιιι. cum H. et plerisque codd. τοῦτον ει οριούντο;, ιιΙιι ι·εοὶὶιιε

Ι996 αν 0ΠΙΙΙΙΙΙ. -- Τ. 00ιΙιΙ. τῶν ἐν αὐτῷ, ι.ιΙιΙ Ιὶ0Ιι1ι. recte, ἑαυτῶν.



68 ΠΕΡΙ ΧΟΧΙΩΝ, ΙΙ.

κ κ 1 ιν ιν ι ο ν κ -κ ο ï! Ή
πανυ ορ.ικρον (Η)ΐω;, ωστ αν αυτον μ!) οιον τε ειναι
.ο ο ο τ κ· 3 οκ ο κ ο κ κ κ σκ ο
τῳ αρ εαυτου οριο ειρικεσθαι· ουδενος γαρ οτσυ ουκ

Y κ
αὐτὸν εἶναι τον αίτιώτατον. "En δ' .τι ρ.ο ιΣδριττο τα

ρ.έΆλοντα, οὐδ` αν προεγινώσκετο θ, οὐ μόνον γε οὐχ Μ?
ο .. ..

ανθρώπων, αλ?? οὐδ' οπο των θεων αν σὐδενός· οὐ γαρ
6 ο κ ϊ κ. κ ο κ νυπ ροαι του παντα; α‹›ριοτου· ου

γαρ σὐδΙ οπότερον
Ι α οι, ε

οὐθ' ω; ἔοοιτο, οὐτΙ αὐ
8 Ι

?κ .κι
οισν τε ιδ”λιος γνωσιν

il i‘ r I κ Ί οι'
ιο αν ορισαι περι αυτου,

ω; οὐκ ἔοοιτο. Νυν δ” ci
.’

τε θεοι
ν δκ κ τ κ r! _ κ η κ? κ τ κ κ

ιοασι οπου τα εοορ.ενα, οιπερ και ορι,ουσι τε αυτα, και

έν σιρίσιν αὐτοῖ; ἔχουσι παρόντα επι το αίτια, καν (L'âne)

τήν γε αυτών γένεσιν απειλκφότα ἴσασι δε ι” οὐκ διλ
.κ .ο δ κ - κ s! τ τ .ο ν κ

λως, η τω ιατιθεναι τε και αιτιοι ειναι αυτων· ον γαρ

αν τῷ” διατίθεσθαί πο ὑπὸ τῶν τῇδε γινώσκοιεν” αὐτά·

'ο κ θκ,- 981?/_6\ εκ.. κ _' Δ::ου γαρ ερ.ι,, συ οιον ιε εσυ; υπο ,ρειρονων και μη ον

των γέ πιο διατίθεσθαι. Έπει κινδι1νεύουσιν ἔτι οι θεου;

κ τ κ? -κ δκ

κ κ

-:..δ ν_›`κ ν

υ.εν ειναι νορ.ιοοντες την ε περι τα τη ε αυιων προ' Ι ι κ
νοιάν τε καὶ εΙ.ραρμένον αναιρουντες, nazi. τον περΙ τα

τῇδε αὐτῶν γνῶσιν αναιρεϊν, οὐτ' αν τῷ διατίθεσθαι

κρείττου; ὑπὸ χειρόνων, γινιοσκόντων, οὐτΙ αν τῷ διατι

θκ

οι

&
κ ›κ κ ν ο n. 8/ ή m κ

εναι, ειπερ οτι ε αιτιοι ειοιν αυτιον· εον παν το γι

a: .κ κτ κ Α: 8

κ κ c κ .ο
νωσκον, ο ρ.εθε;ει και τω ιατιθεσθαι πο οπο του γνω
στοϋ γινώσκειν, ο aida; και τῷ διατιθέναι, νέα", δ” οὐκ

Ι. Η. πά.νυ μ.ικρον, οΙ1Ιι:0Ιο1°1ομικρ. Οι Α. πάντη pro που.
2. Βοοο. μεν ρω μὴ, quod Orell. emendavil.
3. ll. et codd. à?‘ αυτου (Με). - τ. Cod. imns προεγιγν.
5. Η. et Με. ρΙει·Ιοοο, εοσιοπο Θεῶν, omisso quem dat Reim.

articule τῶν.
Θ. ΙΙ. Η ι30ιΙιΙ. ὅλως αν.γνωσιν, sed Reim. αν 11011Ι1οΙ10Ι.
7. ll. et codd. ουδε πότερον. — 8. Reim. ουτΙδιν, ubi codd. αὐ.
Π. ΒΕ1111.τονυν δ” οἱ θεοὶ, pro quo Οοο!. e conj. τοίνυν δ' οι θεσὶ,

του ιιοιΙιΙ. οι οσε, nisi quod plerique οι οσο elidunt.
10. Βιο111.οιοοιΙιΙ. ρΙιο·Ιιμιο.ΐσαο·ί τε.ει:ιΙΙΙ. δέ.-11.ΙΙ. το ρω τῷ.



'ΙΟ ΙΙΙὶΙΙΙ ΝΟΜΩδ, Η.

αν γνώσεως συμυαινούσης. μη τινος αν καὶ γινώσκοντι
'

πρὸς γνωστυν κοινωνίας γιγνομένης. Είτε καὶ αίτιοι μεν
τ κ. κκ ι κ κ ν κ η 'κι 'κ, ι κ τ'
ειεν των τηοε οιθεοι, μη αναγκη δε par) ωρισμενως ειεν

τ ν ο κι ν εκ 3
αίτιοι., ων αν αίτιοι γίγνοιντο, ουδ ούτως αν είδοιεν

άττα ποτε δράσουσι, μη οὐκ αναγκαίως τε εξ
.

αίῶνος

κ . ι κ η ν κ ν u ν ιν κ

προς αυτα και απαρατρεπτως εγοντες. AU οι τε θεοι
σκ x a κ κ 'θ κ 'Ι τι

νθκλ

κ 5

ισασι τα εσομενα, και αν ρωπων οιςπερ αν ε ε οιεν, και

καθόσον, προσημαίνουσι. Καί τισι καὶ προμεμαθηκόσι
κ. ο κ εκ κι - κ κ

δ κ.
νδι δ

των εσομενων εστιν α, και πειρωμενοις ιαφυγειν, ου εν

τ κ. Χ
ηττον άιρυκτά τε αυτοις ἐγένετο καὶ αναπόδραστα τα

πεπρωμένα· roi; δε καὶ αὐτῷ τούτῳ τῷ

7

προμεμαθηκέκ. κ. .οι 8
ναι τε καὶ πειρασθαι. διαιρυγειν, τοις πεπρωμένοις περι
πεσε συν=ἔη 9 (une που και τουτο ε· ν- .ἔ

ν

ξ , ν" ο .

` ` ί.α μένο αυτοίς.
Ούκουν '° 3cv εἶναι ανάλυσιν, ουδε παρατροπην τινα, τοῖς
Il I \ I Il î I a 'κοκ κ t

απαξ υπο Διος τε εγνωσμενοις εξ αιωνος, και αμαρ
μένη δεδεμένοις Π.

η Ο κ εκ κ κ ΟAXA’ ει πάντα ώρισται, (para ocv τις, και οὐδεν ό, τι

ι 3 κ κ.
μη

Ι

ανάγκης μετειληιρε των όντων τε καὶ γιγνομένων,
ν. η ν κ νκ ν νι ν ν κ κ . κ ςεκ τε των ανθρωπων οιχοιτ αν η ελευθερια και η δικη εκ

τῶν θεῶν, τῶν μεν ανθρώπων ανάγκη, άττ' αν πράτ
τοιεν, πραττόντων, καὶ οὐκέτι ουτ` αν κυρίων ἑαυτῶν
εκ ν τ ε! ν κ κ

δι κ. Il κ

οντων, ουτ αν ελεύθερων, των ε θεων ητοι τοπαραπαν

δΦ κ νι κ. κ), ι κ ι νι ν οι 15 τ

αερεστωτων αν του κ.ολαςειν τους κακούς, η ουκ αν εν

δίκη κολαζόντων, εἴ γε δη ανάγκ·η οἱ κακοὶ κακοί. Άλλα

ν. ΒΘΙΙΙ1. γινώσκοντος : Η. Μ. codd. ut nos. — 2. H. ανάγκης. -
3. Ησαυ. cum H. et A. επεσε.. : οστστἰ, εῖδοῖεν, οι ΡΙσιΙιο εεουσ.
θ. Η. οι codd. pleriquc καὶ non habent, quod dant Reim. et A.
5. II. ñ pro καί. -· θ. ΙΙ ουδέ.
7. ΙΙ. οι σο, αὐτὸ τουτο «pop. ceteri duc codd. αὐτὸ τουτο το προμ.

Β. Unus codex, τοῖς σε πεπρωι.ι..—9. H. συνέσει. - I0. Il.o'.'rz.ουν.
Μ. πω... οι οσε :σου Η. οι Με. των Διος που Μουσε τε: contra



'79 · ΠΠ)! ΝΟΜΩΝ, Π.

ο ν υ ν l v‘ c νων Τ ν .αν Δ π
τους μεν ανθρωπους κυριους αν εαυτων ειναι, ου τω μη
υπ' ουιλενος αν τοπαραπαν αρχεσθαι, μήτε. του αλλου,

.. εν ε εν ο
μ·ήτ' αν αυτων των” θεων, άλλα ται ἔχειν μέν τι έν

εαυτοΐς οΐρχον, το ιρρονοϋν, το δε πολυ οὶριόμ.ενον· καὶ
οτου πολλοῦ τούτου ἔν , τὸ ιρρονοιΈν τε καὶ φύσει βέλτι

στον των ·ήρ.ετέρων, κυριον ει. εἶναι.. Αυτο δὲ δὴ το φρο.... ονοο ν (ος,νδι I.“ u_aνουν ως ουκετ αν αρχοιτο υπ ου ενος, ουκ αν su; ει
... 60 ... ο ν ω αν: ν ' 7 ν ο ο

·ιτειν. τροπον μεν τοις εςω ττραγμασι ς.αινοιτ αν
ι ιι

επόμενον. “Επειτα ει καὶ μὴ ὡσαύτως ἄττασιν ανθρώ
πως το ιρρονοϋν τουτο υπο των αιδτων9 πραγμ.άτευν φαίνε
ται διατιθέρ.ενον, οὐκ αν όρθδ›ς· τις οίκθεί·η ρ.·οδ' ἐξ άνοίΥ

ν! ον ' g ν π. ν. ν ‘A’ ν ο Η
καις αν επεσθαι αυτο τοις πραγμασιν. Δηλον ·ναρ εστι

τουτο συμ.€αΐνον παρά τε τον ἰδίαν αὐτοῦ του φρονουν
ο ν το ν ν ν τι ι ν λ λ

τος εκαστοτε ιρυσιν, παρα τε την ασκνισιν. Γαυτο γαρ
.. οοτιουν πλείοσι μὲν, δι.αιρέρουσι δέ το Ι

ἀλλήλων προςτ:ί
ι ο ι

τ:τον, ως τι.
'
δρασον, διαιρέροντά τω” καὶ τα παθήματα

ο ι ν - ο ν ν ν αν ν ... ν6
εξ αναγκης απεργασεται. Διαφερειν γαρ αν το ιρρονουν
τουτο έκοίστοις καὶ τὴν φύσιν καὶ τὴν οὶσκησιν· καὶ τῆς
ν ν ν

θ
ν οι ν7 - ν τ· ... s, y _ ο

μεν ιρυσεως τους sou; αν ν.υριους ειναι, της ασκη
κ ε ιι τ·

σειος τον του [οὶσκουντος
ι
J ειναι. δόξαν , προτέραν

ο...19έ · ν ,νο ι', αλ τ ο νθαυτοι ..·ν·νενομ.εν·νιν, ην αν αμ.ηχανον αν ειναι. ε·ν·γενεσ αι
ί Νο ` Ό Il) ‘sa I / δοτῳουν, μαι ου θεου παραστησαντος. Κυριως μεν

1.()οι!. 1906, ου το μή. - 2. Α. τῶν οιιιΠΠι.
3. Π. μέντοι. -— 4. HÆv pro εν.
ο. Η. ἄρχοι ρω αρχοιτο.
fi. Verba ο πρῶτον οι ως. ιιειιιιο :ιο επόμενον Orellio desunt,quum

in Reim. et coddJegantur. — 7. li. npoîynaaiv, et sic codd. ple
rique, præter A. — 8. Reim. et 2077, εἰ μὴ, sine και.
Θ. Οσοι!. ρΙει·ϊοιιο αὐτῶν non habent, quod dant Ποιοι. Π. οι Α.
ιο. Orell. solus αυτο ρι·ιι·ιοι·Μειι.
11.Η.ει codd. οποιοι· A. δῆλον ο' ἐστιν.

_ να. Sic Reim. εκάστοτε, sed li. et codd. prmter A. εκάστου.



'Μ. ΠΕΡΙ ΜΙΝΩδ, Β.

ών' ἑαυτῶν τους ανθρώπους εἶναι καθ, δοον που άρχου'“'·"3'·‹' ”
ι ν·ἔλεθἔοι·δὲεἶ |

τιν αυτων , καν αρι›μενοι αργοσι τ. υ -ρ ο, ναι
ν κ κ Υ ν κ κ ο κ -ν ν

τε πως και μη ειναι Ει μεν γαρ ελευθεριαν τις την ουκ
ιο Ι κι Ο ο! ο 'ο. Ι ,`_ ν

αναγκην καλει, ουκ αν ορθως (pouvant!) καλιον· αναγ..
π. 5 κ ι κ N r κ...

κα οι.το γαρ δεν δουλείαν την ανάγκην καλειν. 1η δε
' r κ ‘u

’

n” '\

δουλεία” και δεσποτειαν δηπου ειναι τινα δει ', δου

λεύσει s, δουλεία οὐσα. 'Η. οὐν πρεσδυτάτη ανάγκη 9, και

ε.

””
κόνη αὐτὴ δι' αὐτὴν ανα nuit»; ἔ· ει, τα δ” άλλαι .

η δ` ν Ϊ | Λ ' I Ί ` κ Κ Ϊάπαντα οι εκεινην, ην ταγαθον τε αυτο και τον Δια ιρα

μεν, τίς ποτε ἔοται δεσποτεία δουλεύσει"; οὐ γάρ που

η αὐτὴ
Η δεοποτεία άμα και δουλεία Écran. Η δε τῷ

εκ κ κ κ ο αν κ κ δ

ε κ ν

αργεσθαι τε και μη οριειται τις την τε ουλειαν και ελευ

ο Χ ι

θερίαν, οὐ μόνον οὐκ αν άνθρώπιον οϋδεις είη ελεύθερος,

ο N 3 n F/
.τον οὐδ, αν θεων

'

άλλος τις πλην ιδιος, αλλων μὲν άλ

ό

λοις τῷ' άρχεσθαι δουλευόντων, απάντων δ, απο θεῶν

άρξαμένων, τῷ κοινῷ δεσπότη Ami‘. Ου μέντὐ αν δεινόν τι

εἴη
ή τοῦτον τον 'δ τρόπον η δουλεία καθάπαξ'7, οὐδὲ φευ

κτόν. 'Η γδιρ'8 τῷ άγαθῷ
'θ δοκολεία οὐ μόνον οὐ δεινὸν,

άλλα και λυο·ιτελές τε :ο και ιρίλον καὶ αὐτῷ τῷ
2' δου

λεύοντι· οὐδὲν γαρ δεν” άλλ' ο

'3
ἀγαθὸν

'ή άπολαύσειέ τις
δουλεύων αγαθιρ. Ετ δ' οὐ ‘ravin.

ή
τις ὁριεῖται δουλείαν

1. Βοἱιιι. κυρίου; μεν ών αν. Η. κυρίους μεν. οιιιιεειε οιιιιυιιε

ροτΗουΙἱε. Οοο. 1996, μὲν αν οδν. Ποιοι·ι απο ΟιοΙΙιο, οι οσε.
2. Η. αὐτῶν. - 3. Cod. 1996 καὶ ει!.ρο8Ιοει άρχουσι.
4. Θεώ!. εοΙυες την μὴ ανάγκην. -- ο. θα!. 1996 αν που ΙιοΙιεΕ..
ο. βοά. 1996,τ·ην δε δουλείοιν, ιιιοΙο. — 7. Idem, δοκεῖ ρω δεῖ.
8. Cod. 1996, η ου δουλεύσει.
ν. Ροει ανάγκη Μου Η. ανοιγκιι€ως, quod e sequentibus hue as

ccndit.
10. Pro i, codd. plerique ñ. Deindc post‘); μόνη in codice “ΗΜ

νοι·οο ιιιιιικΙοιιι ο εεηυοιιΙΞΙ›υε ουσ Μοτο ευιιι : τις ποτε ἔοται
δεοποτείοι άμα καὶ δουλεία;
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εκ

τε καὶ ελευθερίαν, επ έκείν·ιγ μαλλον, τῷ κωλύεσθαι π

ὴ κωλύεσθαί τινα ζὴν ως ουλεται ούλοιτο δ” αν τα·Ε· . κ

τι π οίττειν τε ευ καὶ ευδαιο.ονεΐνδ όίπα .εν αν ο ευς ρ ι l 9 Ç Il
l h W V D

πραττων καν ἔλεόθερος ευη, αν τε αρχόμ.ενος, αν τε μὴ,
ευ πραττων τυγχάνπ

Ι·
ως γαρ βούλεται, ζωη αν· κακώς

'
δε πράττων τις ο·)τ' αν, ως βοόλοιτο, ζωο. eût’ αν έλευ

θερος δ·ήπου είκ. Κακῶς
2 δε πράττειν ανθρώπους οὐκ

αλλγι
3
αν i), κακους γε ·ονότας, ωστε ουδ' αν κακυς αν

θρώπων οὐδεὶς βούλοιτ' αν γίγνεσθαι, εἴγε δὴ μ·ιιδε κα

κως αν πραξαι

θ· αλλί οίκοντας κακους τους κακους

5

γί

γνεσθαι έξαμαρτείνοντας· ουδ' αν ελεύθερων κακιΐιν είναι

(Ι

ουδένα, τους δε καλους τε μόνους καγαθούς . Τους δὲ

7 α ιι

θεου; κολαζειν αν , οὐκ αὐτὸ τουτο τελος δήπου τό γε

Ά α? -- κ μ 'ο δν
ο ο ο μ. - .μ π |κο αςειν ..οιουμενου.,, σ.: επ αυτου κ.α.αστρειροντα,,

αλλα τα αμαρτήματα επανορθουντας. 'Επε.ὶ γαρ οὐχ οίόν

τ” ·ἶι
ν

μὴ

"'
αμ.αρτάνειν παντως τον

”
ἄνθρωπον, τοιοὐτόν

τινα ε ονότα ἔκ τε θεία καὶ επική ου όσεω συνθετονο ς ο

3 .. τω'επ ἔδει τοτἑ Η
μὲν αν

'

κατα τὸ θειον τυ ἐν αὐτῳ ἐπὶ

ότὴν του' συγγενοῦς άιρομοίωσιν οὶγόμενον

Ι

ευ τε πράττειν
τη κ 'κ

'
5 κ σου αν πουκαὶ μακαρίως ξ·ςν, τοτε δ' αυ ' υπο του θννιτου του ἐν

ν Ν κ τ κο τ κ τ ι ν κ

αυτω κατασπωμενον ως ετερως αυ πραττειν· βο·ηθειαν

τινα αὐτῷ καὶ τὴν δια των η κολοίσεων racé τὴν επανόρ

f. II. τυγχάνοι, ιιΙιί σοιΙιΙ. τυγχάνει, sed Μαιο. τυγχάν·ς, recte.
α. Cod. 1996, καθώς pro κακώς. ——-Il. Idem, ουκ αν εἴη αν.
ο. Rein). H. et codduicpdäac, malc.
5. II. et duo codd. κακους ιιιιιιιιιιο; εσιΙ ΙΙσίιιι. οι σο, κακους τους

κακούς. - σ. ΟτσΙΙ. εοΙιιε, μόνους αγαθούς.
7. Cod. 2077, κολάζειν τινι,pro αν.
Β. ΒσΙ11ι. ουκ αὐτὸ τουτο τὸ τέλος. ΙΙ. οὐκ αν τουτο τὸ τέλος, σ!SIC

pleriqne eodcL; sed το ειιρει·νεισιιισ εσιιειιε ιιιοιιοι, ιγιιοιΙ πρι: ΙιιιΙισί Α.

Θ. Sic II. et codd. ἐπὶ αυτου, ubi lamcu prirslarel επ' αυτό.
ΙΟ. ΙΙ.·λγν γε μνο ἔν μὴ. w ll. II. τὸν πάντως ανθρ.
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θωσιν τους θεου; μεμηχανκσθαι., ώς ποτε τῷ κολασθκναί

τε καὶ δίκην δεδωκέναι απαλλαγέντι τῆς κακίας, οὶόν

περ νόσου σώματος
'
δηκτικοϊς τε καὶ άνιαροϊς τισι φαρ

Ή Η! Ή -# I \ Ώ I I λ Ϊ
μακοις, αμεὶνον τε πραξαι ·νενοιτο και ελευθεριας αντι

.. ε
δουλείας μεταλαθειν , δτου μα

;

ῆπιωτέρα τις επανορ

θ τινα ἔΞιν δι.ίναιτο καθικέσθαι.·

` I

θωσις δια μοχθκροτεραν
τ' ·15 ν ι ετ σ 6 τ ν τ ν:
ωστ ουδεν αν κωλυειν και ακοντας κακους οντα;

ν τ η · κ

θ

τ ε) 1

νδττους κακους ομως κολαςεσ αι, κακον μεν ου εν προς
πεν.σομένους, αλλ' ῶφελ·ησομένους τῷ κολάζεσθαι. Ώ; μὲν

ών είσί τε 8

θεοὶ, καὶ ὡς προνοοιΤσιν ανθρώπων, καὶ ὡς 9

ου κακ‹ῖ›ν diriez, nazi ὡς εὶμαρμένκ απαρατρέπτῳ τὸ

βέλτιστον έκρίστοις απονέμουσιν, ώς γοῦν
”'
μετρίως ei

p-Zcflczz ", ἱκανῶς ·6δτ1
Η

€ἴρ°|σθω

κ6'. Περὶ αθανασίας ψυχῆς τῆς ανθρωπίντ1ς.

κ σκ 3 κ › τ α ν ι
[Περι ψυχης

Ι

γαρ λε·νων αθανασιας [ο Πληθων] τα;

εί
ς το σώμα καὶ τον βίον επανόδους αι) τῶν ψυχῶν έν

χρόνων τακταϊς περιόδοις, ὡς δύναται, κρατόνειν πετρα
ται, δὶ

ς οἱ πολλοὶ μετεμι.Ι.συχώσεις φασὶ, καὶ είς τον οὐρά·
νιον τόπον ουδέποτε ταύτας ανά·νεσθαι άξιοϊ.]

I. H. σώματος non dat.
2. Cod. 66, na! ελευθερίαν. - 3. Orell. solus, μεταλαμόανετν.
[τ.Η. οι' αμοχθηροτεραν. - 5. Η. ὡς, ubi céleri, ώστε.
ο. Η. ετ τω. 1906, κωλύει. A. κωλύο1.
7. Cod. 2077, ώστ” οὐδὲν προσπ. 81116κακόν.

u. Ποιοι. Π. οτ Α. aloi τε τω. 0:61!. οτ nonnulli codd. elciv al
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κς'. Περὶ τῶν τῶν οιτρίων évier; κατα λόγον ορισμ.έινων.

Πε ὶ δε τῶν ' τῶν θκ ίων ενίοι; κατα λό ον ε! ω!.ένων λ
Ύ Χ κ· λ Ου I I αν
αλλων τε δη συγνων και των γνωριμωτατισν , μελιττων
τε πολιτείας, καὶ μυρμήκων οικονομίας, ·ἔποιι κα! signifie»

εὐμ.·ηχἀνου θ·ήρα;, ἐκεΐνο ιραμεν, οι; εἴγε idiot ταῦτα χρώ
.ενα διανοία τα τοιαῦτα ι! σ. κ είττονι κ κατα τονμ . Ρ. ›
δ I s. Ÿ σ! I fi / i 3 I
ανθρωπινκν γριρτο αν, η χειρονι, τι παραπλ.·ησια. Αλ). ει

μὲν κρείττονι ἐκέγρνιτο, έν δίπασιν αν οι roi‘; πλείοσι
ον 3 ε.

κρειττον ν! κατ' ἄνθρωπον ἔπραττε· φαίνεται δ' έν τω;

πλείστοι; 7εϊρον πράττοντα ο κατ' ἄνθρωπον. Ε! δε χε
ί

ρονι, οὐκ ἔν που ἐνί γε ἀεὶ ἔργω άρωρισμένιος προσεϊχεν
ἔκαστον αὐτῶν, κα!. τοῦτο ο; κοιλλιστα σχεδον πραττο

f f \ Πλ

δ

I . λ I :λ ν υ
μενω· Talent; γαρ αν ιανοια; και κρειττονο; η κατ αν

θρωπον, το προ; έν!. ἀεὶ ἔργι;› τῶν κα!!! ἑαὐτην τῷ καλλί

στιρ ἔχειν εαυτήν. Ε! δε καὶ άνθρωπίννι παραπλησία,
οδο

σκ που! τι» ν» τον! ο .ο
ου ουτω; ou‘: αν ενι εργιο προσειχεν, ουτ αν εν τοι;

- ο τ . - οπλειστοι; χειρι” ο κατ' ἄνθρωπον! ἔπραττεν. Ἀλλὰ δηλα

ν! Π ε θ`Ι Ι ΔΝ Υ το. π. ε». Ω π.
αν αν! ουκ tète; διανοια, η δε τν;; ronde του ουρανου

ή·γουμένκ; ψυχτι; οΐπαντα ταῦτα ἄλλο!) τα ἄλλῳ χρώ
. κ κ. ñ τω, ... κ 7 ν.λλ δ) 8

αλμενα, και νοι; χωριστοι, τοι; γε σιρισιν α οι; η α -

9τ δ' ι ο συ a.λοι; ἔξωθεν ειρεστνικόσιν , οι; τι ψυχ·ἡ αύτη των τ·ρι!ε
ἔκαστα προσάγει. Οἶ; Μ

.

οὐ ταιΊτα μόνα, τοτε. κα!. τα

τ κ κ I a v V ι τ ν

αναισθκτα γρισμενα ιρανερα εστι, τα τε αλλα και αι αμ

1. Ex llardtio juxta cod. Monac. 336, collato ctiam a nobis codice
Atheniensi. Post titulum ex cod. Vindob. ει! ιι ει: ρι·ο!ιιιιιιιι. σοι!!!
!.ιιιιι!›ει:. κεφαλαιον τις!. 5ιιιι!ιιι νοι·ο ιι!› ιιι!!!ο Με!! Ηιιι·οι. περι οι
τοῖ; τών. A. plane ut nos, et sic !ιι Μ. - 2. Α. Μισο τούτων.
:ι. !!. κατα ανθρ. et sic infra; sed A. ut nos.



τα Μπι πωπω, π.

πέλοιο κολοκόνΤης ἔλικες, ai έαν μὲν μπδἑ.ν αὐτα?.“; τι '

παρακἐ°ηται τοιοῦτον, oie) rsptehxflñvat, in" 5239i: φέρον
ται φετόμ.εναι, έαν δὲ πτόρθο; τι; ποινή π, παραχο·ΐιμα

περιειλίχθκσαν. Τῆς δ” αὐτῆς
3
αν ι]λυνκ; δυνάμει και τι

'

τε λίθος ἡ ΊΙρακλεία ἐλκοι αν τα σιδ·ήμα· καὶ Χουσοϋ τε

και τών αλλων τῶν συγγενῶν ό ί»δράργυρος παρα δόξαν

έκόμ.ενος απαιτοροϊτο· ό”
,

τι τε αν άλλο παραπλνίσιον γί

γνοιτο, απο ταύτης γίννοιτ, ἄν. ¦Γαύτ·ην γάρ που Δ

τὴν

τόνδε έγγύθεν τὸν ούρανον συνέχουοαν, έπί τε ἄπαν ou}

τοῦ Ρέμα; έξικνο·πιένπν τῇ διτνάμει, και τα τε ἄλλα κατὰ

λογω· απεργαζομ.ένκν. και. φίλοι, α αν δέοι, τιθεΐσαν παρα

φιλα 5.

Ι Ι .` να· να

κζ . Περι της του παντο; οἱιδιότητος.

..κ ν τ 5

-
._. τ - z

Γης 8 ουν θνητκ; τε καιέο·χάτης

Ι ταυτπς γενέσεω; _
Ήλίῳ τε και Κρόνιο έξειονασμένης, κατα τα τοϋ τῶν

ολων ·ήγεμ.όνος Ποσειδῶνος8 ἐπίταξιν, ὅ τε 9

ιὐρανὸς ὅδε

αὐτῷ Ποσειδῶνι έπετετθτεστο Μ
. καὶ ἔτι Ami τῷ βασιλει

ή σύμ.πασα τοϋ οντος γένεσις ἐκ πάντων τε και παντοίων
τιν 'α. ν l ν l Φ Ι ον i Il

et nov αιωνιω , ε” ονων α ανα ων ν·ητων ε; εν .ιδ ν .ο . θ Τ , θ 7

°
τ ι κ ν ο 72 ν τ· κ κ -cartels; συστημα, ε; οσον οιον τ· ·ην, καλλιστα τε και

ἄριστα ἔχον, συγκεκροτ·ημ.ένη Π. . . . . . . . . . . . . . . .

l. A. voculain 7v.posl sequcns verbum rejicit, utique superm
caneam. — 2. H. nupñç. — 3. Η. το; δ' αὐτῆς.
Δ. Π. γάρ του, τω Α.·που, πι ποτε.
5. Post hoc verbum in Π. οι Α. εταμιΠιιτ ειποΙοοιιιιπ πι: πω: ΜιιΙο

καποια οπριιιμοπιιιε πω ἱπἰιἰιππ ex elencho divinavimns.
σ. Π: τω... τιπἱπιιπ ρτιοτπ ΜιιΠΒιικ.



ΝΟΜΩΝ ΣΥΙ"ΓΡΑΦΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Μ.

κ
ια . Περι μέτρου τε καὶ συμμετρίας.

Το δε δὴ
' καλον τοῦτο έν μέτρῳ τε και τοις συμμέ

τροις δι‹-ικτέον ”, καὶ ὅλως δρῳ, ουκ ἐν άμετρία, ουδέ νε
σο· I / η λ Υ ` Ι I Έ I V
τω αο ι.στω τε και αει πλειονι. Καιτοι απο ησειεν ανι .

ι ν .` ο ι ν το' κ
δ
. , ,

τι ει το αλλον ον και οιο.εινον α α τι τιποτε ου το, ι 7
3 τ ο

ἀεὶ πλέον , αλλα το μὴ το μέτρων ὐπερἔάλλον, κάλλιόν

τε οί α και ai εινον · 'Ότι Μ; οὐ το πλήθει τε πλέον καὶ,
«κ ω ο `ν ε· Β. να κ
ο·νκορ μειζον μαλλον ον, οὐὸ όλω; τὸ τῳ ποσῳ υπεροαλ
λον, άλλα πολυ πρότερον

Δ το προς τὸ ανώλεθρον εδ poil»
λον πεερυκός. Ευ δε 5 μαλλον πέκρυκε τερος το οἰνώλεθρον
το ἔν τε και μαλλον ἡνωμένον· μαλλον δ' ·Ηνωταιδ
ε κ ι

θκ
κ

δι
ν κ κ

απλουν μεν συν ετου, συμμετρον ασυμμετρου, τα τε
δ | ν ον Ψ , | 7 | Χ λ
αναλονον εχοντα των ουκ αναλογον εχο·κτων. Το ·ναρ
αὐτὸ μέτρον, λόγος τε ο αυτος, κοινα γι·ννομε·κα, τα τε

μετρούμενα, τά τε άνοίλογον ἔχοντα ο. μάλιστα ένοϊ.

Τα δὲ7 μήτε έκ ουμμέτρων τῶν ἑαυτῶν μερών, ὅπου

ανάλογον έχόντων, μήτε προ; οι αὐτὰ τέτακται, και

διν·περ μέρη και. au’:çà ὅντα τυγχάνει, μετρίω:_,8 ἔχοντα,
εἴτε δὴ ουδ' ·ήνωμένα 9, πλειοτον τίτλο και. τοϋ οίνωλέθρου

1. Ε:: ΙΙιιι·τΙειο @και σα!. Μοιιτιο. 336, οοΙΙοιο οιιιιιιι ο ιιοΜε πιο
οιοο Αι!ιοιιιοκιει. Αριιά Ι.ιιιιι!ιοοιιιιιι, ex codice Vindob. 91 , titulo
additum est, ο τοϋ τρίτον, nempe βιολίου.
2. Hardt. ôioxtéav (sic). — 3. A. μᾶλλον, απ! in marg. πλέον.

Α. Βοειιιιι in Il. Βετο καψει, αλλά πολι. των. Πι Α. καιω τω. πο
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ν ανἀποπίπτει. Δια ταῦτα έν pâque τε ἀεὶ και ορῳ το

σο. l α! ν Η Ι ν Χ Η ο να,
μαλλον τε ον και αμα καλλιον τε και αμεινον, ου τω
. . . . . . . . . ν ν .αει τε πλειονι και ολως αο ιστ . Και πε ι υ.εν τουτουθ ι

ές τοσοϋτον.

δ!
ν ΔΝ .ε ν ο ο ι ν α·

Ε . HEP! Tïlç των γονεων τοις εκγονοις (Ν.) μιςεως.

Πρώτον
”
περὶ της γονέων έκγόνοις οὐ μίξεως σκεπτέον,

οὐκ εί ορθως ο μη το τοιοῦτον νομοθετεῖται· ὶκανὸς γαρ
ο ἀεὶ καὶ πασιν ἀνθρώποις περὶ τουτου νομιζόμενος θε

ο·μος ἀποιρηναι, ως τῷ
2 ὅντι Gais; οὐτος ο νόμος αν·

θρώποις, καὶ ορθως δη είχαν, εἴ γε θείος. Περὶ γαρ των
Μ ν! 7! | ιν ο! g .` ν
αλλως αλλως νομιςομενων, σκοπειν αν ημιν προσηκοι,

ν ν `ν κ. αν
ποτεροις καλλιον νομἔεται· περὶ δε των πασι. παρα
πλησίως νορ.ιζομένιον, οὐκέτι καὶ άρ.ιρισθ·ητεον, εἰ οὐκ

ορθως νομίζεται., δεῖ· οὐ γαρ αν θείας γε ανευ μαντείας
ο αὐτὸς παρα πασιν ἀνθρώποις έκροίτει νόμος περὶ οὐδο

τουουν. Άλλοι τίνι δη λόγω ορθως voyagent τα τοιαῦτα,

σκοπεΐν, τοῖς γε τελείαν των νόμων ἔξουσιν ἐπιστήμων,
καλως αν είχον περὶ γαρ ένίων αὐτῶν οὐ πολλοίς δῆλον

το τοιοῦτον. .αὐτίκα περὶ της γονέων εκγόνοι.; οὐ μί
εεως, ἀεὶ καὶ πάντων ανθρώπων ταὐτο νομ.ιζόντων , οὐ

ν - ε ο . . .ε .
πολλοὶ αν ειδοιεν καὶ ότῳ ποτε λόγω ορθως έχει τὸ

τοιοῦτον νόμιμον· ώστ” οὐδ' αν περίεργον εἴη, περὶ του
. ν Χ ο ν

τοιουτου διασκει!νασθαι.
”!δστι δη πρώτον οὐκ οίδηλον η των ας.ροδισίιον πρα

ν. Ενοοι!ίοο Ροι·ιείειιεί 2045. με! hoc et sequens caput uno
tenore conlinuantur sub hac epigrajihe: Ἀπὸ του βιὅλίου του

σοφωτάτου Γεωργίου του !`εμιστοὐ. Περὶ θεῶν γενέσεως δια μέσης
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ξις ἐπὶ τη τριΊ θνητοί! τοιΤδε διαδοχη, καί τινα τρόπον
ν κ κ κ κ w c n

δ δ
κ κ σ

αθανασια και τουτου, παρα θεων ημιν ε ομενη· και ως

ἑτέρου τοϋ ομοίου τῷ χρωμένω γεννητικη τις πραξις
καί αίτία ἐστί· καί ως Jappe) τούτω, ε τε αθανασία, ν;

τι ἑτέρου ι!μοίου γένεσίς τε καὶ αίτία, θεοῖς μάλιστα
προσηκετον· άθάνατοί τε γαρ θεοί πάντες, καὶ οί γε αὐ

τῶν κρείττους καὶ ἑτέρων όμοίων, οί μὲν άθανάτων κά

κείνων, οί δε τῶν γοῦν θνητῷν τωνδες είσὶ γόνιμοι.
!ίπειτί ουδ' ως, τούτου οδτως έχοντος, εί μέλλοι καλῶς

πράττεσθαι ημίν αίίτη η προίξις, δέοι αν καὶ ως μάλιστα
ciné") τινα της τῶν θεῶν γενέσεως, γεννῶσι θεοὶ, σώ

ζ
νΧ κ Ν.: κ. ! ε ω εν κ νδ·είν, ουοενι δηπου των και οσονουν νου μετεχοντων ου ε

τουτί είδηλον· οὐδ` ως παντὸς μαλλον τας σπουδαίας

ἡμῖν τῶν πράξεων καὶ καλιΤ›ς πράττεσθαι δεῖ· οὐδ” ὡς

καὶ σπουδαία ημίν αίίτη ο πράξη, θ;
'
μάλιστα plutôt;

αθανασίας τε τ·Ζς τῶν θεῶν καὶ. ἑτέρων αἰτίας κάν τῷ

θνητῷ ημών τῷδε έμεραίνεται. "Ην γάρ τις δια το μη
έν τῷ pavage") αυτο δραΪν τους άνθρώπους, καὶ αίσγρόν τι
σ: α τ ν κι δ: ο

θ...
γ ν κ κ νι ν

οιηται ειναι, ουκ αν η ορ ως οιοιτο. Εισι γαρ οι οιν

θρώπων, καὶ δι κάλλιστα νομίςεταί σιρισι τῶν ίερῶν, οὐκ

έν τῷ ερανερῷ δρῷσι τοῖς πολλοίς. Ἀλλ' οί μεν, είπατε

μν·ίνοντες τα κάλλιστά σιρισι τῶν ίερῶν, αι:ρανη τοῖς

πολλοίς ποιοϋσιν, ίνα μη αὐτῶν τις τῶν θεάσασθαι τέως
ν ν κ I κ ‘IN I y κ

δν
Σ Χ I

ουκ επιτηοειων καταρρονησειεν ιδων. Γο αφροδισια
ζειν οὐκ έν τῷ τρανερῷ οί άνθρωποι δρῶσιν, ίνα μη οί
. N τ ν

νδ
τ»3 »θ

,
θαορωντες ερεθιςοιντο, σου ρα που, οι αν promu, ερε ιζ

ε

ν κ σ: ν τ κ ο

θ

ι ο ρ τ
σθαι, ει και οτι μαλιστα ου προς επι υμιαν, αλλ ουν

προς ιραντασίαν γε της αὐτῆς πράξεως, καὶ απο μικράς

l. Par. i. id es! Π. Ρ. citron.
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a 3 I‘ .Ψ Ύ

τινος προφάοεο›ς,`πεφυκότες.. Πως ουν αν καλως ειχε”
εἰ
'

yuvaïææi Ttç, τι
ν

μ.ονολεγκ .ἑαυτῷ δέοι συνοικεϊν, έν

οΐλλιον όοθαλμοΐς έκίνει απογογυμ.νωκως, εἴτε ανδρών.
εἴτε γυναικών, οι) τ·Ζς κοίτης κοινωνών. ἐφ' προς φαν..
τασίαν κακεϊνοι οὐκέτι εὐαγοῦς και αὐτοῖς μ.ίξεως ἐοεθι
σθήο·εσθαι) ἔμ.ελλον. οἱ μὲν, τοϋ τῇ αὐτῇ αν καὶ αὐτοὶ

κ 3 c κι .ο ι κ α. τ .ο ιι κ ν κ τ
συγγιγνεσθαι , αι οε του υπο του αυτου αν και αυται α

Χ κ? τ κ »Ή κ κ ο κ ν κ

φροοισιαςεσθαι, ουκετι ουοετεοοις τουτων ευαγες ον και
το Ë ιν Των δ, ιὐκ ειδα ‹ῖ›ν ï ων οὐδ” αἱ αντασίαι. Θ'Υα . ι γ ργ φ

δήπου εὐαγεΐς· πολυ δ' ἔτι ά
έναγέστερον τῷ ἐοεθἰζοντι

·γιγνοιτ' αν αὐτὸ το προς των φαντασιών τας τοιαύτας

ἐρεθίζειν. Δια ταϋτα οὐκ έν τῷ φανερῷ αφροδιοιάζειν

κ r , κ? ερ

κ η τ ν κ -τ κ

τους ανθο‹οπους νοοι.ιςεται. πει οτι ουκ.αισχρον ηγου

o

›κθ

ο ο κ. s: a κ δ .ο Μ.
υ.ενοι οι αν ρωποι ουκ εν τω pavage) αυτο οωσι, οι;

λοδοιν.' έπειδαν γαμωσιν, ὡς ἐπὶ σπουδαίω τε καὶ σευ.νῷ

πράγματι ὡς πλείστους συγκαλοϋντες, καὶ μάρτυρας

ο a! \ οι
αὐτοὺς ποιούμενοι. τ·ης συνόοου, ειδότας καὶ έφ

'

οτῳ συν

ίοιεν. οδν σπουδαίαν ταύτην οὐσαν ἀνθρώποις τὴν

Ί ` ?| Έ τ! I 9 a4Ou γαρ αλλαι γε αι αισχισται εισι των

η αἱ μὴ καΪκδ.ις ποαττόμεναι των σπουδαίων.

οτ κ ψ, ι κ Ι Ι ' ι. v‘

u γαρ εςισου γιγνεται, παιοιαν τε τινα παισαι ου κα

κτ- ‘ '3' τε v’ κα οως, και οπο» αιαν γε πρα ιν ου κα ως μ.εταβιοισαο αι.

Εἰ δὲ 8ο καλως δεῖ αὐτὴν πράττεσθαι, και oint?) τινα

τῆ·· των θεῶν γενέσειο· δενίσει αὐ···ι·ν πιο7ειν ·τς ι ς Η α ς , σπα:
Δ”
εφαμ.εν.

μ!). ἡ ρω εἰ.. - 2. Ρ.
»

€ρτθήσιο·0αι, au pro èpaoioeooac? non usn
quidem mediæ vocis insueto, sed temporis forma minus attica. ——

.'l. P. συγγίνεσθαι. - ό. Ρ.δέ τι.
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’ \ .. α κ κ .ο κ ν
Ε! ο ΠΕΡΕ θΕΕι)'ϋγενεσεως δια μεσπς της 'ΠΕΡΙ. γονεων

έα.·γόνοις οὐ μ.ίξεως υποθέσεως '.

Π κ
δ-κ

το α - κ ο w
θ

κ κ
εμ η θεων γενεσε‹ος, και ως γεννωσι soi, icporepov

διασκεπτέον, ἴνα έκ.είνων ειδότες τοις γενέοεις, σιι.οπδηιεν
νίδη, και ὅπη, ει έκγόνοις γονεις μιγνύοιντο, ταῖς ἐκεί

νων αν δοῷεν γενέσεσιν άπεοικότα. Ζεὺς μὲν ουν, ο άνω
l / Σ .κ έ: .κ σκ ν κτατω βασιλευς τε και πατηρ πρεσ υτατος, ους αν αυτος

θεών γεννῷ, άμ·υίτορας γεννῷ αν, ουδενος αὐτῷ ὅντος τοϋ

ἐν θηλεος λόγῳ συναιτίου, ιδνπερ δεν αὐτὸς αἴτιος εἴη ,
ν ι î \ r;

δ κ κ ν κ η
εοομενου. Ω και, ατε μη ενος τοιουτου οντος, τα εκ.

γονα film; πάντ·η τε καὶ πάντως γνωρισα γενναται τε
κ ι α n κ .ς τ κ τ κ π ο γ

και προεισι. Μ γαρ θ·ηλυ ειναι, το ες την υλην απασιν,
ιἶ›ν αν παρ:ῇ τῇ γενέσει, συμ.€αλλόμενον. “Ωσθ' έν: αν

θ: | :ν λ - κ β. I‘. νδ; ν! .ν ι
alu ri το γενεσιι μη παρο, το·αιοις ου αν υλ·ης τι ει·
Ι ν % ωΧ, ν ν l w ν α τ α

κοτως επιγιγνοιτο, ουο αν που ενει·ο τις ουσια. Ει γαρ
τι καὶ τοῖς ἐαυτοϋ Ζεὺς ἄλλῳ ἐς όίλλουγένεσιν συγ
χρῷτο, αλλ' έν παραδείγματος, ουκ. έν θήλεος λόγῳ συγ

χοῷτο αν. ”Ενα μὲν ουν θεῶν τον κρατιστον, δν δὴ Πο
σειδιΤ› ›ιαλουμεν, ἑαυτῷ αμέσῳ παραδείγματι χοιόμ.ενος

γεννῷ αν· τους δ' ἄλλους πάντας ἄλλον όίλλου θεοῦ τῶν
π· κ Ν . ι

ἐξ ἑαυτου γενικο
2
αν είπω, ως πάμ.μ.εγα τὴν τοιαύτην

ι κα κ z a I ... \ r
γενεσιν φαυλοτατῳ πραγματι ειιασαι, το ιδια πλειονων
Ί l Ί ` υ'. ` Χ Ώ Α Χ Η κ
ενοπτρων ειὸωλοποιια· και γαρ ›ιανταυθα το σωμα το

1. Apud codicem nostrum Farisieusem hic titulus non in fronte,
set] in margine additus est hujus capitis , tanquam a priore non
satis distincti.
2. P. yevväiv. ——3. Placeret sane magis, ώς παμμεγάλην ταύτην τὴν

γένεσιν , κ. τ. λ. 8ειΙ ροτεε.τ ιποιιιοοιιο ευΒουιΙΜ πρᾶγμα, φωτο
nihil mutandum, vel posl πάμ.μ.εγα οιΙιΙοικΙιιπι τι. - li. P. γέννεσιν,
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ορώμενον, ἔν τι άμ.εσον ἑαυτοῦ εἴδωλον συστησάν πως,
τά άλλα ηδη πάντα άλλο απ' άλλου συνίστησιν είδώλου.

Ε! δε τούτοις άλλων τε δεῖ καὶ πλειόνων τῶν ενόπτρων
κ κ κ

εδ
Μ. ι

28
τ π'

προ; την τοιαυτην ει ωλοποιιαν, την μονα α εννοωμεν,
ε ι ν ι 'κ εκ

αλ
ν

v)
‘ /

ως τον αριθμον συμπαντα αυτη α λον ες οι λου συστασιν

προσλαμδάνουσα γεννά, συναιτίου ετέρου οὐδοτουοιΈν

προσδεομένη. Άλλα καὶ αὅτη τι γένεσις

1

άλλη τε τη
τῶν θεῶν τῶν ὐπερουρανίων έκ Διος γενέσει

: άπεοίκοι αν,
καὶ. ε; άπειρον αὐτη πρόεισι τη δυνάμει, εκείνης καὶ

ἔργω καὶ δυνάμει ἐς ὡρισμένον τι” περαινούσης πληθος.

Την μεν γαρ μονάδα, προσλαμδάνουσαν αν τον ἀεὶ γι

νιίυ.ενον ά ιθ ον ἔτε ον εννάν ο3στ' εικότως καὶ επ”. τ P . a
w ο ,,. ,ν .ν τ. ε

απειρον αν azur‘; την των ἀριθμων γένεσιν προιέναι, αεὶ

τον γιγνόμενον αν καὶ προσλαμδάνειν δυναμένη. Τον δὲ

Δία το ηδη γεγονος aida; οὐ προσλαμέάνοντα, δια!.

ουντα δε καὶ τα αὐτῶ συλληοδην τε καὶ καθ ἔν ένόνταθ › .
ι ω Χι κ

αναπτύσσονται, καὶ το μεν άιραιρουντα, το δε λειποντα,

ούτω την τῶν άλλων αδ γένεσιν απεργάζεσθαι είδων.

Ά ι τ ι ο κ κ.. ι η | ο

τ συν κατα αντιιρασεις ιαιρουντα, και ουτε μεσον αν

κ

εδκ αδι
ε: ν τ ν γ ' τι ο ν ιλειποντα ου ενων ου εν, ουτ επ απειρον αν ενον τας

τοιαύτα; προχωρεϊν διαιρέσεις, παύεσθαί ποτε διαιρέσεω;
τη; τοιαύτης, ώρισμένον τε τι γεγεννηκότα είδῶν πλη
θες, καὶ έ; ἔν τι αὐτὸ συστημα πάντων τε καὶ παντοιων

εὶδιῖ›ν πληρες συστησάμ.ενον. (Ως δ” offre) που ο Ζεὺς
τι τῶν οπερουρανίων τούτων θεῶν πληθος γεννά, καὶ
offre ἄλλῳ [ές]

3

την άλλου γένεσιν συγγρώμενος, καὶ δη

δεικτέον, ἐπεὶ ὅλως καὶ νῦν της τούτων τῶν θεῶν ἐκ

Au‘); γενέσεως έμ.νησθημ.εν. Τριττον το της γενητης
τ ° τα .ε

συμπάση; οὐσία; ειναι ειδος, καὶ οὐ πλεοναχη την γε

1. P. γέννεσι;, — 2. l‘. γε·ννέσει, -— 3. Deerat :';, nos addidimus.
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κ τ τ ι Ν ν α·

πρώτην διαιρουμενον. Το μεν γαρ αὐτ·ης αιώνιον ειναι,
. ι π κ N

άκίν·ητόν τε δη παν·ι··η τε καὶ παντως, καὶ οὐδοτιουν

ἑαυτοῦ οὐτε παρών οὐτ' αὐ μέλλον ἔχω, του το σύμπαν
ενεστ·ηκος αεί· τὸ δ' ἔγχρονον μεν, ατε κινούμενον τῷ

πλείστω ἑαυτοῦ, οίίδιον μέντοι, καὶ οὐτ' αν ·ήργρ.ένον

χρόνῳ, οὐτ' οίν ποτε παυσόμενον· το δ' ἔγχρονόν τε

ὁμοῦ καὶ θν·ητον, αρχήν τε τῷ χρόνῳ τοϋ βίου καὶ τε

λευτνιν ίσχυν. Τούτων των οὐσιδ›ν τριών οὐσῶν, τρεῖς
που δεῖ καὶ τας ·νενέσεις εἶναι· καὶ μέγα τι διαιρερουσων
αλλπλων των οὐσιων, μένα τι αλληλιυν καὶ τοις ·νενέσεις

διαφέρειν. Ἀνάλο·νον γαρ ἔχειν δεῖν οὐσίας τε γενεσεσι
καὶ ενέσει οὐσίαι·. ()ὐκοιΊν εἴ τι τῶν τ·ῆ αίωνίου οὐο ο Ç

σίας εκ Διὸς προαιωνίου τε όντος καὶ μόνου δὴ των παν
των αὐτοῦ δι., αὐτὸν, καν όίπασα αὐτ·η κι οὐσία έκ Διός

εἴη· οὐ γαρ είν που αὐτῆς του μεν έκ προαιωνίου, τοϋ

δ” οὐκέτι έκ προαιωνίου όντος, ἔπειτα έίπασα αν αι:ώνιος

τίνι. Ἀλλ' ο μὲν προαι.ώνιος Ζεὺς ἄπασαν αν γεννῷ αὐτὸς
κ να ν κ κ Χ: αν ο κ τ π. ν

την γε αιωνιον ουσιαν· την δε της ε·,ιχρονου μεν, αιδιου
Χι - εν ε ο -
δε, ·γένεσιν η αιωνίιρ αν ταὐτ·ρ οὐσία επιτρέπω· τὴν 3'

αὐ ή; έγχρόνο·ι τε ὁμοῦ καὶ θν·ητ·7ις, ταιίτ·ρ αὐ τ·
ῇ

.ε
γ

χρόνῳ [καὶ]

ι

οίϊδίιρ· ίνα οὐσία ἑκοίστ·η τὴν ἑαυτῇ προσή
κουσαν απολαμόοίννι ·γένεσιν, καὶ ἔνθεν περ ἑκοίστ·η παρα
·γηται, όθενπερ καὶ παράγεσθαι αὐτὴν δεῖ, απο τῆς

ἐαυτπς προσεχιΒς ὐπερκειρ.έν·ης έκαστπς. Εί μεν οὐν
το Ί Χ I \ π l J/X ι ο

απαντα τα κατα ταυτ·ην την ουσιαν ειδη και αλληλοι.;
ε! Ξ .ο δ, Ξ ν τ τι. :δι τ αν ο Μ
ισα ην, προυχον ην εν αυτοις ου οτιουν, ου ε λει

πόμενον ἐίλλο αλλου, καν έκ Au‘); μόνους άπασα αὐτ·η ἡ

ο ι τ ι ι δι κ κ α. αν ο αδ

ν κ

ουσια αν. Επει ε το μεν τοιουτον ουτ ε ει ουτε γεγο

νδ δι α τη ι κ τ κ τ κ.
νεν (ε ει ε πρωτον μεν παντων τε και παντοι.ων ειδων

1. Ρ. καὶ ποπ Μπιτ. — 2. P. εοει σε.
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ταύτην γενέσθαι την οὐοίαν πληρη, της παμ.μ.εροϋς ἔνεκα

τελειότητος· ἔπειτα τῶν τε ἐν αὐτῇ ἔκαστον ἔν τε καὶ

μονο ενἐ το τε ai: σύστημα το έ απάντων όλον τέ τιι 'λ ι
καὶ ἔν τη κοινωνία, ίνα δη κατά τε μέρη καὶ όλον άμα
αὐτογενεϊ

' δντι τῷ γεννῶντι ὡς οίκειότατα αὐτη η οὐσία
λ εν αν

ἔχοι)· έπεὶ ταυτα οίίτως ἔδει, πρωτον μεν ἔν γέ τι ἑαυ

τοῦ μόνως sinc?) πεποιημένος γεννξί, καὶ τουτο μεν κρά
τιστον ουσίας connaîtra; της γε δη

2
γενητης άποτελεϊ,

ἔπειθ” ἔτερον τούτου οιὐ sinc"), καὶ Taillez ηδη ἄλλο άλλου
η n: z 8\ a l κ το κ _ν κ
εικω, λειπομενοι ε έκαστα εκαστων, ωσπερ και εικονες

είσίν. (Ωσπερανεὶ καὶ .θν·ητδιν τις πατηρ ἔνα μὲν τών

κδ
ε w α ο κ -κ κ' Χ, εκ

παι ων εαυτο.κ οτι ομοιοτατον γεννησειε, τους δ αλλους

τούτῳ τε ηδη καὶ ἄλλον ἄλλῳ ἑοικότα. Άλλοι τοῦτο μεν,
οπότε γίγνοιτο, παρα ρώμην τε καὶ άρρωστίαν την προ
.. κ Ά
ιεμενου γίγνοιτ' αν σπέρματος. Το γάρ που σπέρμα
εκάστοτε το τοιοῦτον. ὡς μεν μάλιστα έρρωμένον προε

τ ..
θεν, δι' ικαννίν τινα πέι]αιν ἐς άρρεν τε ἔκγονον καὶ τοι

πατρὶ ομοιότατον ἄποἔαίνειν· ·κΪττον δ' έρρωμένον, ητοι
να | Χ εν λ οι Σ, α,

ές (Talc τε και τιμ πατρι ὅμοιον, η ἐς οιρρεν μεν, τη δὲ

μητρὶ ιΐμ.οιον, η ές τη τε μητρὶ ὅμοιον καὶ θ·ηλυ, η οὐτε

τῷ πατρὶ ὅμοιον, οδτε μητρὶ, ἄλλῳ δέ τῳ τῶν οί
κ κ κ κ κι. κ εκ τΝκ .ο ο κ

κειων, κατα λογον τον της πεψεως., η ουδε των οικειων

τῳ, άλλ, απλώς ανθρώπῳ, οὐδ` άνθρώπῳ ές ἄποιν
οκ ν κ κ ο ιν κ κ ο έ κ ο κ
ομοιον, αλλα και ες ετερον ποτε τι απο αινειν, επειδαν
- δκ

κ κκ
δ ν ο κ κ ο κ

μη ε παμπαν γε αγονον ι απειριαν την εσχατην προ·
Με ν `
ιηται. Ου γαρ απο διανοίας τοὐς ανθρώπους τοιάδε κ
τοιάδε γεννοΈν· άλλα δημιουργεῖν μὲν απο διανοίας ,

l. P. atütayevñç. ——2. P. δεῖ
· δ. υ. πέμψιν.
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δ»
Φ κ ,τ πλ κ

0 - κ
κδ

ΑΔ ο κ
·νενναν ε το, οοσει, κιαν το νητον το ε σωμα εκαστοτε,
άλλοτε αλλως, διατίθπται. Τον δε Δία εκκροε απλό
τητι οὐκ αλλως μεν ·νεννιζεν, δημ.ιοοο·νεϊν δ” δεν άλλως·
οὐδὲ ενναν εν ἔτε α ετυα δ”Υ σ μ Ρ ν τ 'Ε' δεν δηικιουργεοκ· άλλα

τα @τα και δημιουο·νεΐν ὁμοῦ και ·νεννοΐν, ούν τε νο·ήσει

τοϋ οἶα δεν γενέσθαι ἔκαστα δέοι, ·νεννώντα, ούν τε
τ* Α. l I l κ î \ \ I
a0 τω ·πεφοκεναι ωσαοτως παραγειν αει τα παοα·νομενα,

.κκ Ϊ Ω εκ Λκ
δημιουρμυντα. Άνθρωπον μεν γαρ ουκ αν τοὺς παιιλας,

οιοος διανοοϊτο εκάστοτε, γεννικν· τ·λν δ' οικίαν καὶ
τ κ Χ σο κ! τ σκ ε κταλλα σκευαστα ὸημιοοογει·κ αν, οια διανοοιτο, οποτε

δκ
κ

8
α. - 'κι κ κ ο κ 'κ

η και ιιανοοιτο. Τον οε Δια, πεφοκοτα αει ουτως,
σκ # εκ κ Χκ ou Ψ F
ωστε βούλεσθαι τε αμα και οονασθαι, τοιαιιτα απεργα
ζεσθαι ἔκαστα, οἶα δεν προς τὴν τοϋ ολου ἔργου τελειό

, τ .. κ ν . a. . , κ
τητα καλλιστα τε εξοντα και @ιστα ειδοι, εικοτως, και

δημιουιιγεΐν τε ὁμοῦ τα αὐτὰ και ·νεννξεν. Και ἔν τε οι
και μ.ονογενες ἔκαστον ποιεϊν, ἴνα ,Με περίεργον ποιοί

'Νκ κ κ ν ν κ τ ο κ κ οι ï ν
μποεν, και το εξ απαντων αο όλον τε τι και εν, κ ενε

χώρει. Ένεχώρει δ' οὐκ αλλη, τι τῇ κοινωνία· κοινωνία
` ν w n s‘
à’ ούδεμ.ία ἄλλκ δεν μαλλον ἔπρεπεν αὐτοις, η ει άλλο

αλλου είκων έγί·ννετο· οίίτω γαρ δεν @οι τε ἔτειιον εκα

στον ·νξννοιτο εἶδος, και. κοινωνία τις εἴη εικονι τε και
κ v κ ο κ .ο N κ

νδ
ν κ

παοαδει 11.0111.Και ου ονον των ενων τα ει τι εικονεςδ δ
εἶεν δεν, αλλα καν αὐτῶν τῶν γε απο ταύτοιΤ

'
τινος γέ

νους άντιδιαιοοομ.ένων α,λλ·ηλοις ειδων, έιτε ἐς τελεώτεεά
σκ ν κ ι ο z δ κ α κ κ

τε αττα αει και ατελεστερα ιαιοουμενο›ν , θατεςια τα

οιτελέστεοα των τελεωτέειων εἔκόνες εἶεν, το ἔγχοονον
τδ

κ. v z ω. ο κ κ κ κ
δ! Ο; ΤΩ!) γε αιωνιοο, ΤΟΝ τε αθανατου τΟ θννι°τον, και

Ι. Ρ. τοοτοδ (sic).
2. P. των διαιρουμένων, :ΜΜΜ «οικω εειιοιιιιι ιιι·ΠοιιΙο.
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ο.

λογικοϋ αδ το ἄλογον, να τ” ἄλλα ἄτταντα ταότὴ· {par
δ' έν κοινωνία τοιαότ·κι του τα υποδεέστερα εἰκό

τως παρα τῶν ·ιτρουχόντιον ἑαυτῶν τα προσόντα στάσιν
ΐ.,σχοι, ωστε καὶ ἔτι αν μαλλον άλληλοις κοινωνεΐν, dire

i: Ô τω' υποδεέστε εἶναι καὶ ἄ α οίκείω αν Ë οντα. ν _~ κ - τ

δι
κ

δ

,ο ν ο σ αν ο (ν κ

τοις προυχουσιν, τι η ει εχειν τα οτιουν παρ ετερων
Μ ό ενα. Ύποδεέστε ά τε α καὶ. ἄ .α ουκ aine": toi

à

P

κ Μ. τ Tεἶναι έκεινοις σει, παρ' ων τι λήψεται. Τον ουν, Δία σιδ

σίαν μὲν έκάστοις των ·νε αὶωνίων τούτων αυτον παρά
γειν, παραδείγμασι μόνον τοῖς ὴδ·η

z oi wpoyeyev-npevoiç
ἄλλοις ω· ἄλλων ·γένεσιν συ·νχρώμενον, τὴς τε άλληλων

αυτών κοινωνία ἔνεκα εἰκόνων τε ἀεὶ έν πα αδεί· ασιÇ a

καὶ παραδειγμάτιον έν εὶκόσι κατα τὴν ὁμοιότὴτα όν

των , καὶ ἄμα ἑτερότὴτος, τῷ ἔτερον ἑτέρου αίεὶ ταότκι
η τ κ δ

κ. κ κ

δν
` 3 κ κ

αιτιον, τι του και ει, ·νι·ννεσθαι, παντων ε τον Δια,
καθ' αυτον μὲν τοϋδ' ένος δὴ, συν δὲ τῷδε τῷ παραδεί
·γματι ἑτέρου αδ τοϋδε, καὶ συν ἄλλῳ aine’) ἀεὶ., ἄχρι
τὴς του παντός τε καὶ όλου συστήματος πλὴρώσεως.

κ ν οκ ο ι κ ο κ ο κ ο πουΠα α οντα δ ουτω αυτον τα ουσια εκαστοι αυτων9

(αὐτῷ γαρ καὶ προσνίκειν αν τὴν των κρατίστων ·νένεσιν,
οἴα δὴ ὴ αὶώνιος αότνι σύμπασα ουσζα ἐστὶ), τὴν των

κ τ' ο κ ν κ εκ "Ν ή ν κ

προσοντων αυ εκαστοις επικοσμησιν αλλοι; ·ηο·η επιτρε
Ν ε.

ττειν, [των] προυχόντων ἀεὶ. τα υποδ·εέστερα κοσμὴσόν
των. Καὶ πέρας δὴ τουτο τοῖς θεοῖς τούτοις τὴν κοινω

Ï I I ù δ Il υ I Ï

viaiv λα όανειν καθ τιν ε εν τι απαντε συστ·η α καιμ· ε ε

Ι Η Χ I q a ν I “'
κοσμον ενα τον καλλιστον εκ των ενοντων συνεστασι.

l. P. τό. - 2. Ρ. ñ δή.
3. Ιλεειιιι€ μ: οοιΠοε voces πάντων σε, ουτω εοπευε σωσει ιισάοτε

ιιοοοεοε fuit, quanquam plus aliquid desidcratur.
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Δὴλαι δ' εισι καὶ ιΙκυχαὶ αἴ γε ὴμέτεραι ὑπὸ ψυχών των

ἑαυτῶν προυγουοδιν θείων κοσμούμεναι, οὐκ αν καὶ ὑπὸ
κν τ ω· I Υ j Ί ή Π ωτων αυτων παραγομεναι, un εκεϊθεν, οθεν περ κακειναι,

εἴ γε δὴ καὶ τὴς αὐτῆς αὐταῖς οὐσίας άιδιου καὶ azimut’
ι ι ο π· κ η ο ο ν ω. κ ο κεισιν. Ει δ αυται ε ουτω καν οι εκει θεοι ουτω ενι μ·

παροίγοι·κτο, οὐτω δ' αν ', 636m9 που καὶ λέγεται ὴμἴν,
nos oîv1o ἴνα δὴ καὶ ανάλο ον τα τε τὴδε τοῖς ἐκεῖο _ ι

τα τε ἐκεῖ ἔχω τοῖς τῇδε. μὲν ουν των θεῶν τούτων

έκ Διος γενίσει, οΐτε άμνιτόρων γεννωμένων f, οὐκ αν

πσίνυ τοι ‘n
’

γε άνθρωπίν·κι ἐοίκοι γένεσις· τὴ δ' αὐ τῶν

I \ I I \ au W Iάλλων παντων και αθανατων και θν·ητων εκ τε τουτων
ΑΜ σο» κ

κδ

3 .ο κ .ο οι

νδ κτων θεων και παι ων των τουτων, μαλλον αν τι η και

ο Î I I I I l \ \ I n!
την ανθρωπινὴν εοικεναι. Γον μεν γαρ πρεσθυτατον των

Διος παίδων |Ιοοειδω, aidé; γε ὅντα, οὐ τόδε δή τις
οὐδὲ τόδε, οι· αὐτὸ τὸ σύμπαντα εἴδη καθ' ἔν τε καὶ

συλλ.·κι€δην περιειληιρος γένος είδων, καὶ τοϋ τῇδε ἔργω
οκ κ ν κ τ κ κ κ ε κ ι ο

ειδους παντος αυτον ειναι μετα Δια τον αιτιωτατον. Δι α

δὴ καὶ αρρενωπότατον τοῦτον εἶναι θεών· τὴν γαρ αρ

“ενα εἶναι ιίοιν τὴν τοῖς εννω ένοις το εἶδος επι έP . Ω
ρουοαν. Τὴν δ' au) τούτου une": wpecâummv γεγεν·ημενην
έκ Διος Ήραν περιειληφέναι μεν καὶ αὐτὴν ωοαύτως

κ κκ ο κ κ κ ν δ- κ

συ παντα ειδὴ ου εντοι και την ε ισνιν Ποοει cm ει·μ· ι μ· Ϊ

λ·καέ·και δύναμιν. Τὸν μὲν γαρ ἔργου ἔν γε εαυτῷ απαντα
κκ

νδ· Δ κ μ"
.αδ

u

νδ - κ τ κι κ

εχοντα ει η, και του τὴ ε εργω ει ους παντος αυτοκ γι

γνεσθαι αἴτιον· τὴν δὲ εργῳ αὐ καὶ αὐτὴν οΐπαντα κε

κτημένην εἴδὴ , οὐκέτι καὶ τοῖς τῇδε ἔργω οὐδοτουοδν

aidez); αἰτίαν γίγνεσθαι· οἱλλ' ὅλως {Laiton τὴς πρεσθυ

κ .κ τ σκ κκ Χ κ ι κκ ο κ ·τσιπς, ν; αυ απαντα ειδη δυναμει, ουκ εργως εστιν

1. P. ô‘ αὐ. - 2. Ρ. γενωμένων (τω. - 3. Γ'. παιδιων.
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n: l ν κ ν κκ ο ι

νδ·
ν I‘ ν

ργι| γαρ ου μονον ουχ απαντα, αλλ ου οτιουν εστιν

αυτων. 'Γαύτ·ρ τοι καὶ θ·ήλειαν ταύτ·ην τὴν θεον, θ·κιλειών

τε τὴν πρεσύυτοίτ·ην γεγεν·Εσθαι. 'Τὴν γαρ θηλειάν που

εἶναι φύσιν, τὴν τήν τε ύλνιν καὶ τροφὴν των γεννωμέ
κτ κ κ · κ »κ Χ κ κ κνων εκαστοις παρεχομενΆν. Κα! εχειν δε. "ΠΩ θεω τουτω

δ δ κ Ώ I I \ ‘ñ 7 \ /
προς αλλ·ηλω αντιστροερως τροπον τινα, ὴ τι και σπερμα
τε καὶ αἶμα το καταμήνιον προς άλλὴλω. Τοῦ μὲν γαρ

σπέρματός τε καὶ αἴματος τοϋ καταμκνίου, αμεροϊ.ν οὐκ
»κ κ κ κ ν κ ν κ

τδ
κ

εργῳ, αλλα δυναμει το γε εσομενον εχοντοιν ει ος, το

μὲν σπέρμα ἐνεργειας τε έγγυτέρω μαλλον ἐστι, καὶ τὸ

τ°
δ ν κ ν κ . κ

δν

Β' κ κ

ει ος αυτο μαλλον επιφερει το αιμα το καταμνινιον

ν ε κ κι ν κ

σκλ δκ
- .ο ν

πορρωτερω ον ενεργειας, υ κι ε μαλλον τῳ γεννωμ.ενῳ

οἰκειοτάτη τις γί·γνεται. Τοϊν δε θεοϊν τούτων ἔργῳ άμ

σω Η ν l‘ κ ,Ϊ ω. κ κ

φοιν απαντα καθ εν κεκτὴμενοιν ειδὴ, Ποσειδων μεν και

των τῇδε ἔργῳ ειδων α.ίτιός τε καὶ παραγωγός έστιν,

'Ήρα δε, τὴς τῇδε ὅλὴς. “Ωστε εἰ καὶ ιραύλ°η τις ω"
καὶ râpée) δὴ τὴς γε θείας καθαριότνιτος', αλλ” ούν τὴς

τε πράξεως τούτοιν τοΐν θεοΐν καὶ σχέσειος τὴς πρὸς αλ

λ·ηύλω, οὐ πάνω τοι αλλοτρία. Τὸν ούν θεω τούτω ἀλλή
λοιν κοινωνοϋντε, τῶν τῇδε τα αθάνατα αυτώ μάλιστα

απογενναν. Καὶ τω τούτοιν δὴ κρατίστω raids, "H7.i6v

8\ κ κ κ x] T κ κ κ

τε τι και Σελὴνὴν, εχοντε αν και τούτω παραπλ·ησιως

προς αλλ·ὴλω,ὴ δὴ καὶ τω αὐτω 2

γεγεννὴκότε να, πα
ραπλὴσίως αδ καὶ mûri.) τα θνητα απογενναν, ”Ήλιον”

κ κ ν ν Αν ΐδ κκ
νδ."

κ α κ. κ

μεν το εν αυτοις ει ος εκ τε ει ων και θεων των Ίαρ

κ ν κ κ κ κ αν σκ κ τ

ταριων επιφεροντα, Σελην·ην δε τὴς ύλης μαλιστα ηγου

μέν·ην έκαστοις. Εἶναί τε καὶ τούτω τω θεω, “Ηλιον μὲν
κν ν κ ν τ.. ιν ο κ κ κ ν ντων 'ΥΕ εντος ουρανου αρρενων ΤΟΥ πρεσθυτατον, )ελ·ηννιν

1. P. καθαρειότητος: Με μπι Με supra καθαριότητα, lib. I.
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δε των αὐτῶν αδ πρεσθοτοίτην θηλειων. Καὶ τω τούτων

δε, ἔκ νε θεῶν των αίωνίων, τῆς τῶν θν·ητών κοινωνὶο

γενέσεως, Κοόνον τε καὶ Ἀτοοδίτκν, παραπλκσί‹ος καὶ.

αὐτὸ, έν των νε θεῶν τοῖς Ί”αρταρίοις, προς αλλήλω

ἔχοντες ν; δὴ μαλιστα καὶ Ποσειδών "Ηρα τε έν θεῶν
ο , τ κ μ κ _ κ ._.

ἔχετον τοι; Ολυμ.πιοις, τα τοδε θνκτα και αυ.ω παρα
~ ?Χ .ω

πλησίως απο·νενναν, Κρόνον μὲν το ειοος τὸ τοιοοτον
Ι ε κ κ ο δ: δι κή <· .δ·ηπου εκαστοις παρεχιαμενον, Λαοσ πω· ε. Με @και

οὐ τήν Y: wgaaâuraîrnv τε καὶ. ανώλεθεον ἄμα καὶ αὐ

τὴν, επ ὅσ·η τις, σωμάτων των γε ποεσ€υτάτων καὶ

των αλλων στοιχείο" ·νι·ννομ.ένων αποκρινομ.έν·η, έπιανε

ρομ.έν·η τε, ως
'
nainsîvaz, rai εἴδη, εἴ γε έν τοῖς όλω;

οπάρχοντα σώμασιν Ξτύγχανεν, ὅθεν πω: καὶ αποκέκοι
. . . . ε

ται, θν·ητα δ' ήδη
' αὐτὰ επιφερομένη, οικειοτάτ·η αυτα;

π Ι .,.
Θ· a π η κ ε δι ν

ο η σ‹ομ.ασι τοις γε varan; yzyverazz εκαστοτε. ως ου

μόνοις τοῖς πεοὶ νΗλιον θεοῖς ή των θνητων αδτη ἐπιτέ

τοαπται γένεσις, αλλα καὶ. θεῶν των αξωνίων εὶσὶν αἱ,
οἱ 'Γιτανές τε καὶ Ϊ`αρτάριοι καλούμενοι, ων δὴ Κρόνος
ή·νεϊται, τῆς των θν·ητ‹Βν αἰτίας αὐτοῖς κοινωνοιΤσι, καὶ
α. ει πΧ κ. Δ I a z
rvjds azv λογιζόμ.ενοι ειοοιμ.εν . Ίσως ·ναμ αν τις οι·ηθει·η
ι οι τ .ο π .κι ε κ. κ ,ς `τον Ηλιον εν νω ε7οντα τω εαοτου τα των θνητιον
κ. μΧ Ν κ ι τ ο ι Ε, , ` .ταοτα ποπ, οιανοητα τε και καθ εαυτα ουδαμου οφ·

στ·ηκότα, ἔν τρόπον καὶ ανθρώπων οἱ δημιους·)κοϋντες τα
~ κ. ›:Χ ν ~ Η ς τ ε

των σκευαστων ειὸη, οοτω των θν·ητων αυτον. καστα

πα ά ειν ,ελλλ' ·ήμ.εϊς ε ο ωνεν οὐ· ωσαύτω τα τε σκευθ γ ' Α ι Ϊ θ υ έ ς
λ ω σε'αστα ταοτα ὑπὸ των δημιουργούντων αποτελούμενα,

τα τε φύσει συνιστάμενα ταῦτα των θνητων ὑπὸ τοϋ
ε κ τ κ κ κ ν ν 02 κ οιΗλιου. l'a μεν γαρ που σκεοαστα απανω, εως μεν αν

ί. Ρ. τέως.-- 2. Ρ. δ' ήδη. -- δ. Ϊ'. αθτη.
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αὐτοῖς παρῶσιν οἱ δημ.ιουργοδντες καὶ ἐργάζωνται., ὁρῶμεν
καὶ αὐτὰ ές την τελειότητα προχωροδντα την ἑαυτῶν ,

καταλειιρθέντα' δέ ποτε ημιτελη ὑπὸ τῶν δημιουργούν
των, οὐκέτι οὐδὲ προχωροϋντα ές οὐδέν ·

έτι τε κατὰ

λόγον τον της μεταχειρίσεως,η αν αὐτὰ οί δημιουργών
τες έκοίστοτε έργάζωνται , καὶ. αὐτὰ όίπαντα ἀεὶ τέλειου·

μενα. Τα δε φύσει ταυτα συνιστοίμενα, οὐ προς τον

αὐτὸν άπαντα λόγον τῶν τε προσόδων καὶ οἰποχωρ·ήσεων
τῶν τοϋ (Ηλίου ὁρῶμεν τελειούμενα, οὐδέ γε ςῶντα. ¦Ι·Ι

γὰρ δι
ν

οίπαντα έιρημ.ερα, η γοῦν έπέτεια ·η
ν · έτι τε νύκ

τωρ οὐδὲν δι
ν

αὐτῶν προυνώρει ές τελειότητα. Νϋν δ'

όρδιμεν καὶ νιίκτωρ συχνα επιδηλως τελειοόμενα φυτά τε

καὶ. καρπούς. Τον μεν οὐν “Ηλι.ον , οὐκ διν ωσαότως τε

λειοϋν έκαστα, προσάγοντα τε καὶ αποχωροϋντα. (Ντε

γὰρ διν νοιΤν τον αὐτοῦ, ανευ τοϋ ἑαυτῷ συνόντος σώμα·
τος, αὐτὰ τελειουν. Οὐ γὰρ τούς γε μεθεκτους τούτους

νοι.Ίς , ανευ τῶν σιρίσι συνόντων σωμάτων , οὐδ' αν ότιοιΤν

δροῖν ές γε Étape: σώματα

· τοῖς τε αὐ σύμασι πᾶσι, τοῖς

τι. δροίσουσι, καὶ θέσεως δεν τοιοῖςδε η τοιαςδε πρὸς τα

πεισόμενα. Οὐδ” αὐ τὰ τελειούμενα αὐτὰ ?αν ὐιρ, αὐτῶν
τελειουσθαι· οὐδεμίαν γὰρ ἔιν δύναμιν ές ένέργειαν

”

χω·
ρεϊν, μη οὐχ Με” έτέρας ἐνεργείας πρεσόυτέρας προόι€αζο
μένην· οὐκ. ἔὶιν οὐν offre το δυνάμει τέλειον, καὶ έργω
ποτὲ τελειον γίγνοιτο 3, μη οὐχ, Μ” ετέρου τοϋ έργω ηδη]
τελειίου ἐς την τελειότητα προόιόαζόμενον. Άλλ” οὐ " δι

ν

την ὐπο 'Ηλίου θερμότητα ἐγγεγονυἴαν, η τι όίλλο ποί

θημα, εναπειλημμένον αν έκοίστοις τῶν θνητών, τελειοϋν

Ι. ΙΙ. καταληφθέντα.
2. Ρ. Με ιγποιγιιε ενεργίαν ει που ενεργίας, πι supra μπι εοπιεΙ
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, x \ a. c z u κ ν αν π

αυτα και του Ηλιου εκαστοτε αποχωρουντος
·
πρεσόυ

τερον γάρ που τό γε τελειοιΊν του τελειουμένου εἶναι δεῖ ·

εἴδους δε καὶ όλω; οὐσία; οὐδὲν πάθημα πρεσόύτερον, τό

γε προογιγνόμενον, τούτου, άι αν εκάστοτε προσγίγνπ·
z s; νδ

α
θν
τ ι r _ ‘z ο

ται. Λειπεται η, ει νι αττα κα εαυτα υιρεστηκοτα, εν
,_, ε κ ν κ ετι ι ι ν
τω υπερουρανιῳ οντα χωρου, ταυτα μετα μεν αλλνιλων

μόνων οὐκέτι οἶά τε εἶναι παράγειν, απ” αν παράγοι
τῇδε, ίόσπερ που τα πρεσόύτερα αὐτῶν , ο δὴ “Ηλιόν τε

καὶ Σελνιν·ην τά τ” άλλα αθάνατα τῶν τῇδε παοά ει·9 ο ι

άλλα καὶ ται; Ήλιου τε καὶ θεῶν των περὶ “Ηλιον , ἐπὶ

το παράγων, ειτε αν καὶ αὐτοὶ παράγειν ελέω, κοινωνια;

δεῖσθαι· επει.δοιν μέντοι τι ταιίται παραχθ·ῇ, καὶ σιίστασιν

τινα ·νίδη λάόνι, τότε δὴ και αὐτὰ οἶά τ' εἶναι. ποπ δι'

αὐτῶν αὐτὸ έπί τινα χρόνον τελειοιΊν τε καὶ σώζειν · καὶ
ι ι ι ν Ν λ κ ι_ ιι ο ιτα μεν και αυτων τε εωτερα, και μαλλον αν αυτο υνα

ι
δ:

ο z r z .ε ο ισθαι· τα ατελεστερα, νιττον. Δια τοι ταυτα, ου προ;
τον αὐτὸν άπαντα λόγον των τε προσόδων καὶ άπογω
ρήσεων των τοϋ Ήλιου τελειοδοθαι τα θννιτα , ουδέ γε

ο·ώζεσθαι. Συμ.€αίνειν τε αὐτοῖς παραπλήσιόν τι τρόπον
τινα, οἶον καὶ τοῖς αεριεμένοις· καὶ γαρ καὶ ταῦτα άφε
θεί εν αν οὐδαυδ› δε ο· ” ’ · ' 3‘ ’ ττι μ μ ς, μαι ν , αιριεντος επει αν μεντοι
τις άερ·'ξιότιοϋν αὐτῶν, παραλαμ€άνοντα ·ῆ|‹λη

Ζ τον αέρα
ε - . ,

αὐτὸ επί τινα γρόνον φέρειν τη αντιπεριστάσει , οὐ του

_ γε άφεικότος προσασττομένου ἔτι , οὐδὲ κινοιΤντος. Τα μεν
οὐν ὐπ' ανθρώπων σκευαοτα, σώζεσθαι μεν, ές», όσον αν

αὐτὰ ἡ ιρύσιε σώζνι, δια το έκ φυσικῶν τινων σιομάτιον
ι ιἔκαστα αὐτῶν συντίθεσθαι· τελειοϋσθαι δε προς λόγον άεὶ

τὸν τῆς μεταχειρίοεως,νΪ αν αὐτὰ οί δημ.ιουργουντες

ι. Ρ. Μ, αν.
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, ' κι · ι ι ο νΙ N
εκάστοτε εργαζωνται ει μη ό,τι περ αν αυτων, συμπέκΙκεεός
τινος ελεόμενον, τη φύσει αὐ και ταύτη έπιτρέποιτο. Τα
δε πολλα έκείνως εικότως τελειοϋσθαι· οὐ γαρ εἶναι αὐ-

Ι

τοῖς τα παραληιΙνόμενά τε καὶ δε' αὐτῶν τελειώσοντα,

ατε τῶν δημιουργούντων συν τῶν χειρων τη αποστάσει
κ κ ν ει Χ κ ικΧ î‘ κ δ κ

και τα εν ταις οιανοιαις ειὸη , οις rem; παρα ειγμασι
χρώμ.ενοι ειργάζοντο, άπαγόντων των δημιουργουμένων.
Οι κ ν κ

e?
‹ κ

?δ
κ εκ ν εν ο

υ γαρ αυτο κα αυτο ει ος χωρις εκαστον αυτων ωρε

στηκέναι, επ έν θεῷ τῷ Πλούτωνι, il; είδους σύμπαντος
του άνθρωπείου προέστηκε, σύμπαντα ἔχω έν ἐαυτῷ καθ'

ἔν τι, τά γε άνθρώπεια πράγμ.ατα, ἐνόντα, και ταύτα

ὡσαύτως και καθ” ἔν τι τους δημιουργώντας χωρὶς ηδη

ἔκαστον,, καὶ άλλον άλλο, ταῖς διανοίαις υποδέχεσθαι.
“Ω ` ,

ιθ ‘v ‘

αθ· ατ κ`ν κα` ε έθ τ`σπερπουκαιαρ μο τονμ au zo ιμγη α

κ Ί θ? Η ε” Ύ Η | $ σα
μαθηματικα καθ εν τι τη θεω Ηρα εκατερον αυτοιν

προσόντε, :η
Ι καὶ άπειρίας απάσης προέστηκε της κατ'

ο κ

δ
κ κ κ σκ κ ν κ κ κ `

αυτα, ια το και υλης την αυτην προεσταναι, την ιΙκυγ·ην

αδ

ο κ ν κΧ ι

δκ

κ κ ζ Ï

η η αυτα εκταὸην υπο εχεσθαι , σκιας μεν που των θειων

κ

νδ

κκ ν: ο δ, ›

έΩκ

ν κ g ,
και ει ωλα αττα οντα, προς ακρι η κακεινων ανθρω·
ποις ἐπιστημην άναγωγότατα. Τα μὲν οὐν σκευαστα άν

θρώποις εἰκότως tanin; τελειοὐσθαι. Τα θε φύσει συνιστά

μενα, ατε προς παραδείγματα καθ, έαυτα ὐφεστηκότα
συνιστάμενα, εικότως αὐ οὐδὲ πρὸς τον αὐτὸν άπαντα

κ οι

κδ

κ ν | κ.. Α, ο κ

λογον των τε προσο ων και αποχωρησεων των του Ηλιου
τελειοϋται, ὅντων αὐτοῖς καὶ τῶν παραδειγμάτων τούτων,
των μὲν τελεωτέρων, των δε άτελεστέρων τινων, και των

μὲν μαλλον αν ελυναμένων και δι' αὐτῶν τελειοϋ'ν τα

απο σφων, των δ' νἶττον τὸ τοιοιΤτο δυναμένων. Και εὐ

Ι P. ñ, leni spiritu, contra sensum.
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λογώτατα δη ai’ γε οὐσίαι αἱ των όντων τας «ρων έκαστη

προσηκούσας γενέσεις διειλήχασιν· ὴ μεν πρεσ8υτάτη, η

αὶώνιος, τὴν ἐξ αὐτοῦ Au‘); μόνου
· ἡ δε μετ' αὐτὴν καὶ.

δευτέ α η Ë ovoç εν ἀΐδιος δὲ τὴν έκ των τούτουθ _ Ί 9

παίδων μόνων, πλειόνων μεν
ι όντων, πάντων δ” ἀδελφῶν

ἀλληλοις, είτε δὴ ἐξ αὐτοῦ όντων τοϋ Διός ' ?ο δὴ γένεσιν
καὶ Ποσειδωνι επιγράιρομεν, ωσπερ ἄρα αρχιτέκτονι τὴν

τὴς οίκίας δημιουργίαν, καὶ νίκην τὴν τὴς στρατιοἶς στρα

τηΥῷ. οὐσία δε εσχάτη, ὴ ἔγχρονός τε ὁμοῦ καὶ θνητὴ,

οὐκέτι οὐδὲ τὴν έκ πάντων ἀδελφῶν ἀλληλοις θεῶν είληχε
ένεσιν si

’ ε δὴ τῶν ταύτην πα α όντων τὴν οὐσίανν ι Ύ Ρ Ύ

Η η, ο κ.ω τω:
θεων οἱ ἐν αὐτου Διος εισὶν οί δε ΙΙοσειδωνος παιδες·a ο κ

Κρόνω δὲ δὴ καὶ Ήλίῳ καὶ ταύτην έπι·νροίιρομεν, τοῖς

των ταύτης παραγωγών θεών της οὐσίας ὴγεμόσι. Καὶ

κ κ δ κ τ

δκ

κ κ. τ λ

νδπερι μεν θεων ·νενεσεως, η η θεοι γεννωσιν, ικανα η η

καὶ ταῦτα. Ἐπὶ δε τὴν προκειμένην αὐ ὐπόθεσιν επανιτέα.

| ` Â 'Δ, λ ,Ω I a: \
Πειριασμ.ενων γαρ Θεων, των μεν αρρενων, των δε θη

λ .ο κ ... κ ο ?Χ ει. η ν .κ σ`κ τι ν κ
ειων,και των μεν το ειδος το ς εξ εαυτων αν επιφεροντων
19!
α ρένων, των δε τὴν όλην ou) παρεχομένων θηλειων, ἔτι
οὐδ, έκεϊνο οίδηλον, ὡς καὶ παντες Geai, oi

.

μεν ἄρρενι,
οί' ε τὴ θηλεία προσηκοιεν αν φύσει. Τοὐς μεν γὰρ γο

κ ν .ο ι κ ›κ ω.

νδ

πΧ κ. οκνι ους αυτων ανα κη ητοι του ει ους η της υλης κ.διλλονλ

καὶ των όλη προσηκόντων , αίτίους , οίςπερ αν ·νεννωσιν,
εἶναι. Τους δὲ η ονί ους οίοι των ἐντὸς οὐ ανοϋ τοιΤδεμ· μ· ι

οἱ πολλοί εἰσιν ἔ ον οϋν τι ἀνά κη αὐτοὺς ἔ ειν καὶν Ρ Υ τ, I ’ ν ον ο ν

μὴ αργους τινας τηναλλως μένειν

· οὐδὲ γαρ ζην εστιν εν
το. | Α· Η ί σκ

τω παμπαν ἀργειν. ”Εχοντας δέ τι έργον εκείστους θεων,

Ι. Ρ. παίδων μόνων όντων πλειόνων μεν, ιτιοΙσ ἱιικ·στσὶε, οι nobis
quidem visum est, ver-bis. — α. Ρ. τὴς.
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ο κ τ v n: \ 9_\ e

θ Ά
κ

αναγκη αυ, ητοι αρρενοπρεπες αυτο, η η υπρεπες τι
εκ κ ·. »ο Χ κ οκ κ ο κ
εχειν. Και γαρ ητοι δραστικον, η παθητικον τι αυτο

ἔξουσι· τούτοιν δ' των; δῆλον, ως τὸ μεν άρρενοπρεπες,
τὸ δε θηλυπρεπές. Καὶ γαρ το είδος, οὐ αίτία το
ε”, κ κ ο κ. δ κ . οι δι σκ τ
αρρεν μαλιστα ουσιουται, ραστικον η υλη , ης
τ· η ο ν κ κ

en»
κ σκ , τ κ

αυ τη αιτια το ηλυ, παθητικωτατον. Ωστ ου μονον
των θεῶν τοὺς μεν τὴ ύίρρενι μαλλον, Toit; δὲ τὴ θηλεία

προστίκειν αν φύσει, άλλα καὶ των ὅντων πάντων, ἐν οἶς
κ εκ κ

78
κ κ δ

εν ο ε.. τ.. κι π ' a
μεν αν το τε ει ος και το ραν επικρατη, τη αρρενι αν

μαλλον προσήκειν αὐτὰ φύσει
· έν οίς δ, δεν ὴ τε ύλη καὶ

κι. το ι 3 Ν
τὸ πάσχειν, τη θηλεία

·
ίσορρόπως δ, ἐπαμςροτεριζον των

γε ύντων οτιοιΤν, τῶν χαλεπωτάτων αν είναι εὑρεῖν.
Έ όντων δὲ ταύτη τῶν ὅντων καὶ ἄλλων τε ἄλλοιςι 9

πειρυκότων κοινωνεῖν καὶ ἄλλως ἄλλων, ενίας μεν αὐτοῖς

κοινωνίας aine?) τινα μόνον τὴς οίρρενός τε καὶ θηλεος λόγω
κοινωνίας ίο·χειν

· τὴν δὲ καὶ α: ἑτέρων γενέσει ἐνύλων
κ ο κ τ κ εκει κ κ

θ
κκοινωνιαν , αυτην ειναι την αρρενος τε και ηλεος λογω

κυριωτοίτην κοινωνίαν. Ταύτην δὴ τὴν κοινωνίαν οὐδένα

αν θεῶν τοῖς ἐξ αὐτοῦ κοινωνεϊν. Ούτε γαρ τὸν Δία

'Ήρα έν θηλεος λόγω κοινωνεῖν, ἄν γε
ή οὐδ, αλλοι οὐδενὶ

των πάντων, άλλ' έν παραδείγματος, ἐν ων θεῶν γενέσει
καὶ ταύτης παραδείγματος δέοι τὴς θεοῦ · ούτε Ποοειδῶ
Σελήνη5, ούθ' “Ηλιον "Ηρα

Ι. P. μάλλιο·τοι(sic). — 2. P. 0113111.
3- Ρ· €παι|-Φ0%νίζοιν (sic). — 4. P. ον γε. - 5. P. 051-î1v11v.
6. Deest aliquid, quod et declarat addita titulo in codice nostro

vox ατελές.
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λα. Πε ι δικων.Ρ

Ούκ idiot
'
xpcäyæva’ διανοία, ὑπὸ δε ψυχης τῆς

...δ 3: κ κ. ν .ο α κ ρ.- o.
tf1)‘:του ε ηγουμενης του ουρανου αγομενα .ης του ιου ,

ἔτι δὲ Κρόνου τε καὶ νων των άλλων προεστηκότων χω
ριστων, οί παρὰ τού (Ηλίου παραλαμθάνοντες ἔκαστα .,
κ. κ η' ο των
της τε γενεσεως καὶ του βίου κατάρχοντος αὐτοις, σίγου

κ ν κ
νδ

κ κ τ κ ν ελ ν κ
οι και αυτοι η η κατα τα εν μεν σιρισι καθ εν ενοντα ,

.
ἐν δ, αὐτοῖς τοϊς αγομένοις διακριδον προσγίγνεσθαι

° πε

ιρυκότα. "Aï οὐν ὑπὸ τοιούτων τα θηρία νων άγόμενα
se

κ κ ν
#λλ

ν κ ...
(

εκ κ
ἄν-ιοτερων, τα τ α α ου περιεργως ποιει ουτε γαρ

ὑπὸ ίδιας έπί τι περίεργον διανοίας άχθείη
· ού γάρ ἐστιν

αὐτοῖς · ούτ' δεν ὑπὸ των ἔξωθεν άγόντων θειοτέρων τού

των νων· οὐδὲ γαρ θέμις καὶ δὴ καὶ τὴν τοιαύτην

πράξιν πολύ όρθότερον κατά γε τούτο των ανθρώπων
α κκ κ κ v κ Α. κδ κ κ κ

πραττει. Ανθρωποι μεν γαρ υπο του και ιδια διάνοια τε

καὶ δύξη γρΕσθαι, αμαρτητη μέντοι αύτη 7, συχνα ἔν τε

άλλοις καὶ δὴ καὶ έν τα τοιαύτ·η πράξει άμαρτάνουσιν, ού
κ 8 κ κ κ κ .εκ κ

παρα φύσιν μεν, περιεργοτερον δε μονον αύτη χρωμενοι,
ν ¦ Π! λ λ I I‘ \ au9l ‘I l Î
αλλ ηδη και παρα φύσιν, ο και κομιδη ηδη αισχιον εκεινου

ί εται ε)
.

Των δὲ θη ίων οὐδὲν τὸ” τοιοῦτον ά .α τάνει.Ύ θ

κ κ ο κ κ μΧ ν κΤα γαρ τοι ετεροις μιγνυμενα ειοεσιν αυτων , πειρυκεναι
καὶ ταύτα πρός τι τοιοῦτον

"
νομιστέον, ιδστ' δεν καὶ

ι. ε.. ΡειΒτΙοΙο,ΒΙΙ›Ι. ε.. t. κιν, ρ. μια να. ed., partim etiam,
sed ultima tantum, ex Hardtio juxta cod. Mon. 336, sed præcipue
ex cod. Paris. 462. Notandum vero Fabricinm et cod. Par. hæc ha
bere sine ulla laeunæ nota continuo _post Zoroastrea infra legenda.
Initium valde congruit cum lib. I, cap. 26, supra, pag. 80.
κ. Ποτ. χρονμ.ενον.- 3. Ρ. τουδ' elidit. — Δ. διο Fabr. et P. non

κατάρχοντες, οἱ. Εστω ιμ1ΙιΙο11ι. -——5. P. προσγίνεσθαι.
ε. νιιΙοιυι· και delendum. — 7. Post αὐτῇ ειιΙιΙΙι Ρ. χμ·ΐιοθαι ο ρι·ιο
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ε α που ο απο τ κ. ι ε» ΙΙ.` ι Ν ο
ετεροις των ου των αυτων μεν τοις ειοεσιν , ομοειδων δε
καὶ ἐγγὐς αλλ·ήλων μίγνυσθαι. Εἰ οὐν ασθενεστέρα τις

ἀνθρώποις αὐτὴ ὴ επιθυμία Μ, αλλως αν περὶ του τοιού

του νομοθετεῖν ἔδει. Νυν δ' οἱ θεοὶ είδότες που, δια τὸ

αμ.αρτὴτὴ τὴ δόξὴ τους ανθρώπους χρὴσθαι, περί τε συχνα
αλλα τοϋ δέοντος έκπεσου ένους καὶ δὴ καὶ τω αιοοοδι··Εί

·

ι . ..
σιάζειν αὐτῷ οὐ μόνον περιεργότερον χρὴσομένους, .στο
καὶ τοὐναντίον ai) ἐνίους καὶ ποίμπαν αὐτοῦ άφεξομένους,

ι ι ν'Χ, ο ι ο τ ο κ κ ο κ δ:τους μεν ουδ ευαγες όλως αυτο νομισαντας , τους

Ό ` Χ

μ I \ PI \ ’ I \ \ \

ευαγες μεν, καλλιον δε ομως το απενεσθαι

· τους δε και

ταις παιδοτροιρίας τε καὶ γυναικοτροφίας ὐπδ τρόπου
δυσκολίας όκν·ήσοντας

3 ·
δυσχερανοϋντας δε καὶ τας ω..

παίδων μάλιστα αποδιλας ενίους οιότως, ως μαλλον αν ·

αίρήσεσθαι μὴδε ποιείσθαι παΐδας ὴ ποιουμένους απο
δάλλειν, δέον τὸ μεν περὶ τοϋ των παίδων βίου αὐτοῖς

θεοϊς'θ ἐπιτρέπειν, αὐτοὺς δὲ του ἐαυτοϊς καθήκοντος

ἔργου καὶ λειτουργίας τὴς ê’
;

1e γένος τὸ κοινὸν καὶ τὸ
παν τόδε μὴ οίφίστασθαι

· καὶ ταϋτ, οὐν οί θεοὶ είδότες

ἀνθρώποις δια τὸ αμαρτ·ητον τὴς δόξης συματισόμενα, oint

καὶ νῦν συμθαίνει·ἐνίοις, ίνα μὴ, συχνών

5

τοϋ αφροδισια
ζειν απεχομένων, ‘ñ έκ Au‘); ὑπὲρ τὴς θν·ητων καὶ αθανα

των έν τῷ ανθρώπου

6

aider κοινωνίας πρόνοια διακωλύὴ
τα”, ίσχυροτοίτὴν δὴ ταύτην τὴν επιθυμίαν ένέθεσαν 8

ἀνθρώποις, οὐκ αν ραδίως κρατὴθὴσομένὴν, εἰ μὴ οίσπερ

αν ίσχυροτοίτὴ αὐ ñ γε ταότ·ην τὴν επιθυμίαν επείγουσα

παρίσταιτο9 δόξα. Τὴν δε τοϋ” άιρροδισίων ποίμπαν

τ. Ρ. οὐδ” εναγες (sic) αὐτὸ όλως αὐτὸ van. Fabr. ul nos.
2. Post νομίσαντοις, ασειιοι Ρουι·ίοίο νστυο τους δ'- απέχεσθαι.
3. Ροὶιτ. ο.κνήσαντας. -- ο. Μ". θεούς.
5. Ρ. συχνὸν, πιοΙο ; Falun ut uns. Η ο. ΡοΙ›ι·. ανθρώπων.
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άφεκτέον
Ι εἶναι δόξαν, οὐκ αν πάνω πολλοῖς ίσχυροτάτνιν

·ξίδεσαν προσπεσουμένπν, άλλα τοὺς πολλοὺς τῶν ἐς ταύ
την αν έμπεσουμένων τὴν δόξαν, άσθενεστέρως αν ές

αὐτὴν έμπεσουμένους ἐγίνωσκον 2, ὡς ὺπο ἐπιθυμίας
ίσχυροτάττις ένοχλούσνις οὐ χαλεπῶς δεν ἀσθενῶς αντι·
δαίνουσαν δόξαν κρατηθὴσομένὴν. Τάς δὲ θεοῖς μαλλον
τοϋ μὴ αφροδιοίων τοὺς ανθρώπους πάμπαν τῷ αὐτῷ 3...

εἴγε καὶ πολίτην πρὸς τοῖς ἄλλοις τον ἄνθρωπον ,

καὶ οὐ μονωτ·ήν
ή τινα εἶναι δεῖ. Δια ταϋθ' ·ἡμεῖς θανάτῳ

τοὺς πολλοὺς τῶν ἐν τοῖς τοιούτοις μιαινομένων εὐθὐνο

μεν, αὐτούς τε άθλιότὴτος απαλλάττοντες, καὶ τας πό
λεις αἴσχους Ε”

.

Τοὺς μὲν οὐν παρα φύσιν μιαινομένους αν, εἴ

ποτέ τινες ταύτνι μιαινόμενοι άλίοκοιντο, αὐιΞενομ.ιξία δὴ,

il θηριομιξία, ‘ñ τινι καὶ 60η τοιαύτὴ τῶν τῶν ανθρώ
πων τοῖς μοχθὴοοτάτοις έεευο·ημένών

6 τε καὶ αὐιδήτῳ
μυσαοία, πυρὶ. καθαίρειν, τόν τε δοῶντα όμοδ καὶ, ποί

σχοντα {Givre καίοντας· καν θ·ηρίον ώχειικώς τις απο, καὶ
τοῦτο αὐτῷ συγκαίοντας ώσαύτως. Μοιχούς γε μὴν αὐ

τοὺς μὲν ώσαύτως καίειν, καὶ προανωγοὺς πρός αὐτοῖς ,

ἄν τε δίνδρες, ἄν τε ·νοναΐκες αὶτινεςοῦν ῶσι. Γοναΐκας δὲ

δὴ τάς γε8 μοιχευτρίας τῶν πορνῶν προεστὴκυία περι...

κείοαντας παραδιδόναι, τον λοιπὸν πορνευσούσας βίον,
ἴνα ανδ ‹ἶ›ν ἑαυτας μονολεχεῖς οἶς καθωμολόγὴντο οὐκ

έφύλαξαν , τοῖς ἄλλοις, ὅσον το έπ' αὐταῖς δ, μονολεχεϊς
τας καθωμολογὴμένας σώζωσι τ”

,

τὴ τῶν προς ταύτὴν δε
ν

μαλακῶς έχόντων τὴν έπιθυμίαν οὐκ ένα·νεΐ τινι θερα

1. P. διφεκτέοιν , unde nec immerito suspiceris àçaxréu.
2. Fabr. ἐγίγνωσκον.-3. Lacuna in codice nulla, nee apud Fabr.
[ε. Fabr. μ.όνω τὴν, επ divise. ——ο. ΡειΙ›ι·. αἱ'. . . εκ interrupta voce

cum parvulæ lacunæ indicio. -— 6. Fabr. ἐξενραμ.ένων.
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z 1 δ, χ α ν ε.. η η, κ

πεια. Καιειν ωσαυτως, καν τις γυναικα ηντινουν·βια
σηται, πλην πόρνης, καν έταιροϋο·α, μηδέπω πεπορνευκυῖα,

έλεγχθη. Καὶ πόρνην δὲ βιασάμενόν ποτε καίειν, ην γε
Ϊ Ί Ο Î N \ λ Ϊ Ί l I
αιμορροιας της γυναιξιν ειωθυιας ου καθαρευουσαν βια
σηται. Τούτους μὲν οδν πάντας , ατε καὶ ἐναγεστάτους ,

έν ίδιοις τισὶν άπάγοντας πολυανδριοις καίειν, οὐ τοῖς

κοινοϊς. 'Ι'ριττα γαρ οὐν καὶ εἶναι έκασταχοϋ τα πολυάν

δρια, ὅροις εὐδη'λοις δη τισιν ἀλλήλων διακρινόμενα, ἔν

μεν ίερειΈσιν , ἔτερον δὲ τῷ aille) δημ.ω, άλλο δε τὸ τοῖς

ἐναγέοι τούτοις, οὐ καὶ σαρωτών, ην τις παρα τας ημε

τέρας ταύτας δόξας σοφιζόμενος αλζ›, ζῶν καὶ ούτος
` - |ρ Κ λ Πλ

θ
I Πλ - Έ

Ελτα· θ
λ λ”κεκαυ.εται. αι ην υ·γατρι τις η μητρι α ῳ (Lux εις η

κ. ε' κ z z ελ δι εν υ
τινι των ανω τε και κατω τουτων. Hv- ε των τινι αλλων

οι:κείων, απορρήτων μέντοι καὶ αὐτῶν, προσμιχθείς τις
αλιζ›, άτιμία τε ζημιοϋσθαι, ἔωσπερ αν ἱκανῶς καθαρθη,
καὶ προς τη ατιμία καὶ ὶερ‹Τ›ν ουμπάντων εἴργεσθαι ”. 'Εν

τούτῳ των εναγων τῷ πολυανδρίω, καὶ άνδροερόνον
3

καίειν, ός ποτε αν των τινα έναγεστέρων ιρόνων
Δ ὑπὸ των

ε ι _ κ κι ελ
δκ

α κι z
αρχοντων τετολμηκεναι κριθη. Ην ε παρθενω τις, η και

τινι κεκινημένη , ἀνδρὶ. μὲν οὐ καθωμολογημένη , ὑπὸ δε

κυρίω Top τέως τρειρομ.ένη, ânerie‘; μιχθεὶ.ς ούτως αλῷ ,

εεε αν καὶ θάνατον αὐτῷ εἶναι την ζημίαν, έν τῷ κοινω

πολυανδρίω καιόμενον θάπτεσθαι, οὐ δη καὶ τούς5 ηττον
ενα εἴ τολ ωντα 6 των όνων. Βιαίου δὲ δη καὶ οιY ς μ· ς φ ς μ·

τ το. 3 λ ε!
χοὐς ου μόνον διαπεπραγμένους ζημιουν, αλλα καν τις

1. Fabr. εἴργεσθαι. ΠειιιιΙο Ιειοιιιιο videtur esse aliqua seu sen
tentiarum, seu verborum, cujus tamen apud Fabr. nota nulla,
nec in cod. Par. -— 2. Fabr. των πολυανδριίων. - 3. Fabr. et P. ει
δροφόνων. — θ. Fabr. cpôvw(sic). P. φόνον. - 5. νἱἀΘὶι1τ déesse alte
rum τούς. ή ο. Ρ. τολμ.ιΐινται, sed Fabr. ut nos.
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βιαζόμενος μὲν, οὐ τυχών δει, αλίσκηται, η παρών

μὲν , οὐ διαπεπραγμένος δε, καὶ τοῦτον οὐδὲν 2
ηττον

τη αὐτῇ ζημία ζημιών. 'Γη γαρ γνώμη καὶ οὐτος βίαιος

η μ.οιχος οὐδενΨηττον τοϋ διαπεπραγμένου. Άξιοϋμεν δ'

ημεϊς, ην γυναικός τις ετέρω ότοροιΈν καθωμολογημένης

έρωτι ἑαυτοῦ αλισκομένου αιΙσθανηται, παρ” έξηγητην τε

εὐθὐς ιΙύντα κα” τὸ πάθος έξαγορεύοντα, καθαρμόν τε

αὐτοῦ τού πάθους ήταν, καὶ τοϋ μη ές μείζον έμπε
κι ή κ ν κ κ οι `

κο _σεισθαι κακον ασφαλειαν, κρατησαντος αν του πα ους
ο ο . . ε
της ψυχης, καὶ επὶ ιερα βαδίζοντα. . . . . .

-ΠΠουΠ .....ιι ο

καὶ. θανάτῳ
6
ηδη ζημιών. Των

'
αδικημάτων αμιρισδη

τουμένων, m'ai; πλείοσιν δεν των ψήφων τον ερεύγοντα

αλίσκεσθαι. 'Απολύεσθαι δὲ μη αδικεϊν, οὐ μόνον απ'
ἐλαττόνων των καταψηεριζομένων, απο καν ποτέ πω
Ι.,σοειγένωνται. Έκι' μέντοι κακεϊνο τῷ περὶ δ ικών λόγω
προσκείσθιο, ὡς έαν

8
αδικημ.ατός τις τοιούτου παρα τῷ

συνεδρίῳ κρινόμενος, oie) δεν θάνατον την ζημίαν έπι
κεϊσθαι, καλα αττα ἑαυτῷ έργα προπεπραγμένα επιδείξη,

μεγέθει η πληθει ίιπερδάλλειν τὸ αδίκημα δοκοϋντα, τοϋ
ε ο κ ε τι δ κ

θ οδκ
κ κ κ

τον, ως OUEST αν υσορ ω"ΓΟΥ, Ου Ε ΤΤ” φύσιν κακον,

δυστυχία δὲ 8η των αλλων κεχρημένον9 τινὶ καὶ παι

δείας
ι”
ένδεία, μη δη

”
θανάτῳ έτι, απο δεσμοϊς τισιν

εὐθύνειν χρονίοις. ,Αλλα περὶ μὲν των τοιούτων αλις. Εἰ

γάρ τι ημ.ΐν καὶ παραλέλειπται , αλλ, οὐν τα γε έν ύλη

1. Fabr. ê‘ elidit.
κ. Ρ. ουδε και. - 3. P. καὶ. σου ΙιιιΙιστ,οιιοιΙ σει Fabr. ——4.P. ἐμ

πεσειται. _
σ. Codex Mon. 48, teste Hardtio, tapé‘:(sic), atque hic in illo

codice, σου apud Fabr., post vocem [iozSiZov-razfinem esse hujus
fragmenti, idem nos monet. Sed caremus ipsius codicis lectioni
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ὴδη τη βίολῳ εἰρ·ημένα ἱκανα, θεῶν αν συλλαμοανόντων,
τοιαύτην '

τοῖς ὴμετέροις ἄρχουσιν εμποι·Εσαι ἔξιν, οἴαν,
καὶ περὶ τον οὐχ ἡμῖν

2
διασεσάςοηται, αὐτοὺς καλῶς τε

καὶ εὐ διαγινώσκειν.

λοί. Περὶ τῶν τῶν θεῶν ονομάτων.

3 εε σοκ κι. .ω Αν
Λοιπα δὲ δὴ ὴμιν τα περὶ των των θεων ἀγιστειωνθ,

αλ Χ τ θ υ Ό l î l τ λ Ά l
α και αυτα ετι επεξεργαστεα εστιν. Ου γαρ αν σμικρον
τι διαιρέροι, ορθῶς "I

l

μὴ ἀγιστεύειν τοῖς θεοῖς, εἰ αἱ μεν

κ 5 κι κ ν·

8 κ

ν σοκ τι ο κ

συνῳδοι ταις περι θεων οξαις αγιστειαι καν εκεινας

| I κ κ δ ο κ κ ο κ ε Ώκ
κρατυνοιεν, αι δε μη , κακεινας και υποσειοιεν. Ως σε

ἐκ τῶν περὶ θεῶν δοξῶν οίπαντα ·Ι·Ιρτηται τα γε ὴμέτερα,
ῶστε που καὶ το ‘l; κακῶς πράττεσθαι, ούτω δὴ αμιρί·

λογον νοιΤ οσονοὐν μετέχουσιν ἀνθρώποις
'
ῶστε καὶ ταϋθ'

ἡμῖν ἐπεξεργαστέα ἔτι. Καὶ πρῶτον γε αὐτῶν περὶ τῶν

τῶν θεῶν {rusa τε ονομάτων, καὶ ἐπιδεικτέα, ως οὐ μεμ
πτῶς n'irai; τοῖς πατρίοις θεῶν ονόμασιν ἐπὶ τῶν δια τρι

λοσοτρίας αναγνωριζομ.ένων κεχρημεθα θεῶν. Οὐτε γάρ που

λόγοις ἀεὶ ἐχρΨιν
ἀντ, ονομάτων σημαίνειν τοὺς θεούς·

τ κ κ τι. κι ο 'δ κ τι. π ν ι κ

ου γαρ και τοις πολλοις ρα ιον το τοιουτο ' ουτ αυτους

λ θ Î I fi l Q \

καινα ονοματα θεμενους, η βαροαρα ἐπαγαγομένους, ενον

couplet; χρησασθαι. Άλλα ιραίη ἄν τις, ως κατακέχραν
ται ταύτα τα ονόματα ὐπο τῶν .τοὺς μύθους τῶν ἐκ

φιλοσοφίας περὶ θεῶν λόγων άπωδοος πλασαμένων ποιη
τῶν, καὶ οὐκέτι δὴ ἐχρῖιν αὐτοῖς κεχρὴσθαι. 'Αλλα μὴ οὐ

Ι. ΙΙ. rotatif. ——‘l. H. οὐχὶ μῖν (είτε).
3. Εκ ΙΙειττΙΙΙο, cum priore περιτο, cui sine lacuna suhjectum που

ΙσΒιιιιτ in cod. Monac. 336.
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κ ι ι ιν ν κ κ τ· α
δ»

ο ο κ α
τοιαοτ·ο η των ονοματων φυση κ, οια ν; , ην και απαν
ότιοιΤν ὅνομα χοανθῇ, καϊκεχοαμμ.ένον οίύτιἴ μένειν ές ἀεὶ,
αλλ' οἴα3 μαλλον, :ο

ν

μὲν ἐπὶ φαύλος τέ τις καὶ
ἐναγοιξς

δ|ξ Q , . ω ν :θ δ»

ο ω κ

ο τις ονοματι οτῳ ν χο·ησνιται, κεχοαν αι η auto; και

τοι'ίνομα· να δ' ἔτεοος τῷ αὐτῷ αν ίιγιοϋς τε καὶ ειδα

γοϋς χρν(σ·ηται δόξης, δι|χοαντον τούτῳ νΐδη καὶ τοὅνομα

γίγνεσθαι. Οὅτω μὲν γαρ αγοαντον avouez, ὡς μοδέποτε

- Χ δ ν κ
θ ν. ο

δι ε: :Ε ι

οπο μη ενος κεγραν αι, ουκ. αν (δ
α ιως τις εοροι.- πει

ν Χ ` σο·Ύ I ñ I
Θ

θ! λ

και αυτο το θεου ονομα φαση τις αν κεχοαν αι, οτε και

ανθρώπων γε ένίοις πολλων αγων (.ι.εστοϊς επιπε .... ..

Η'. 'Εςθεοος προσρήσεις.

Έωθιν·Ρι ές θεοὶ›ς πρόσονισιςά.

Ζεϋ βασιλειΤ, αὐτοδον, αὐτοἑν, αὐτοαγαθὲ, «ο μέγας,

μέγας τῷ ὅντι καὶ ιδπέρμεγας· ὅς γέγονας μὲν έξ οιδδενος,

οιδδέ cou

5

οὐδὲν οὐδαμ·ῆ οὅτε αἴτιον οίίθ' ὅλως πρεσδύ

τεοον οὅτ' ἔστιν οιδ|τε ·γέγονεν· άλλ' αὐτὸς δια σαοτὸν

προαιώνιός τε, καὶ μόνος δὴ των πάντων πάντη τε καὶ

πάντως άγιίν·ητος εὶ· τῶν δ' αλλων απάντων, όπόσοις τι

τοϋ εἶναι. μ.έτεστιν, αὐτὸς ποεσέύτατός τε α”ίτιος καὶ αο

χηγέτης· δι' ὅν τε καὶ έξ ώ ἔπαντα ἔστι τε, καὶ γίγνε
ται, καὶ συνέστηκε, καὶ εδ τε καὶ βέλτιστα έκ των ένόν

των ἔχει, όπόσα αἰώνιοί τε καὶ ιδπεοουράνια, ὅσα τε ἐντὸς

οὐοανοϋ τοϋδε καὶ ἔγχοονα, ὅσα τε αθάνατα, ὅσα τε αι)

θνητα καὶ μοϊοαν έσχοίτην των ὅντων ειΪλκχότα· τα

Ί. Π. μὴ ούτοι αὐτή. ~ κ. Η. οὶοιΜ, Με οοοοοιιι. - 3. H. ικα.
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μεν αὐτοῦ σοῦ δημιουργούντός τε καὶ τάγαθα αὐτοῖς

παρέχοντοςι, τα δε τούτων τῶν γε ἐκ σοῦ ·ΐΙδη γεγονότων
άλλα δι” αλλων παράγοντος, προνοούντός τε, όπως ως

βέλτιστα μὲν καὶ αὐτα καθ” αὐτὰ ἔκαστα έκ τῶν ένόντων

σχοίη, τού δε παντὸς τῇ καταστάσει, οὐ σοι μάλιστα καὶ
ο πλεϊστος λόγος, πόλυ πρότερον λυσιτελέστατα. Μεθ'
δν δὴ μέγας αὐ καὶ σύ, ο άναξ Πόσειδον, μεγίστου τε

καὶ πρεσύυτάτου πατρὸς μέγιστε, ἐς όσον γε ἐνὴν, καὶ

πρεσύύτατε παϊ, άμ·ΐιτορ δὴ, αὐτὸ τῶν τοῦ πατρος ἔργων
τὸ κράτιστόν τε ές δύναμιν καὶ τελεώτατον, τῶν τε άλ

λων πάντων μετα τὸν πατέρα ὴγεμιὶον, οὐρανοῦ δε τοῦδε

·πάτερ τε καὶ δημιουργὲ δεύτερε. Μετα δὲ τοῦτον καὶ.

σὺν τούτῳ, καὶ σὺ, δι 'Ήρα βασίλεια, θύγατερ μεν Διὸς

πρεσθυτάτη γε, Ποσειδῶνος δὲ τούτου δάμαρ, καὶ τῶν
τε ἐντὸς οὐρανοῦ τοῦδε θεῶν

'
μητερ, τὴς τε καθ, ύφε

σιν 3 πάσης καὶ ἐς πλῆθος τῶν όντων προόδου ὴγεμών.

Ύμεϊς τε ἑξὴς, (Î) λοιποὶ πάντες θεοὶ Όλύμπιοι,Διιας μεν
τοῦ μεγάλου άμητορες πάντες γνήσιοι: τε ἔκγονοι, τῶν δή

ἐντὸς οὐρανοῦ τοῦδε άθανάτων τῷ ὐμετἔρω ·ήγεμόνι τε

καὶ άδελιρῶ πρεσθυτάτῳ Ποσειδῶνι άλλος άλλου συνδη

μιουργοί. Έν οἶς δὴ καὶ οὐ, (Î) Πλούτων άναξ, τοῦ ήμε

τέρου προστάτα άθανάτου, τέταξαι. Μακάριός γε μὴν καὶ

σύ, δι άναξ Κρόνε, τῶν Διός νόθων ἐκγόνων, άμητόρων
καὶ ὐμῶν 5, δὴ καὶ σύμπαντες όπόσοι έξ αὐτοῦ Δως,

πρεσδύτατε 6, τὴς τε θνητ·ΐις φύσεως συμπάσης προστάτα.
Καὶ μετα τοῦτον ούν τε τούτω, καὶ ὑμεῖς, (Î) λοιποὶ Τι
τάνες πάντες Ταρτάριοι, τὴς αὐτῆς θνητ·ης φύσεως άλλος
άλλου μέρους τῷ ὐμετέρω δὴ τούτω ὴγεμόνι τε καὶ

1. Ρ. παρέχοντας.
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αδελιρῷ πρεσόυτατω Κρόνιο, έν αίωνίω
'
τέως_τ·λ υμετέρα

οὐσία συνδί ιου οί Καὶ εν δὴ ακα ιο καὶ οὐ ο.› `ημ θ? · μ· θ· Ρ ς ι

ανια: “Ηλιε τ, τῶν Ποσειδώνος τε καὶ “Ηρας ὴδη έκγό
νων γν·κισίων πρεσδότατε καὶ κροίτιστε· Ποσειδῶν γε
οδτος, νοῦνθ μὲν νεώτερον ἑαυτοῦ αδελιρὸν προς τοῦ

ι ο ο τ κ κ κ
δ
ν ο

πατρος Διος παρειληφως, αυτος γε μὴν ψυχὴν ι αυ

τοῦ 5 τε καὶ τοῦ ἑαυτοῦ αδελιροῦ τούτου νοῦ απειργα
σμένος, σώμα δὲ δι' “Ηρας μαλλόν τοι, ατε δὴ τὴς γε
ο u ,Η 'Η εκ κ
ολος παραγωγου θεου, των αλλων σωματων τε καὶ ψυ

χών ἑαυτοῦ τε ἔργων τω καλλίστω τε καὶ αρίστω απο

τετελεσμένω(>, καὶ ἔπειτα ἐς ταὐτὸν αὐτῷ τῷ νῷ τοιίτιρ7
κ . ιι .. ε.

συνθεις, και ὐπεζευχως σωμα μὲν Φο”, ψυχὴν δὲ9

νῷ, κοινόν τινα ὅρον τε καὶ '°
σύνδεσμον ταϊν μοίραιν

αμιροϊν, τὴς θ' ὐπεροορανίου, καὶ τὴς ἐντὸς οὐρανοῦ τοῦδε

συνεστ·κίσατο Π, ὴγεμόνα τε 'ί παντὸς οὐρανοῦ τούτου

απέφὴνε, καὶ τὴς θνὴτὴς έν αὐτῷ φύσεως συμποίσης,
κ Κ κ δ κ Μ ι

δι
.,, ο χ

μετα γε ρονου, °ομιουργον. ετα ε τοῦτον και συν

l. M. ivmmvîm.
2. M. in marginc habet, περὶ οὐ ο πας λόγος, οσοι Ιίοι·ειτίί νιασίιιτ

Θεσσvel lectoris annotatio, multa in hoc libro ad Solis divinita
tem pertinere observantis. — 3. P. οὐ pro ê)

.

ε. Μ. in infima αναίτια στο: Άραγε (οσα. αρ' απ), ώ αγαθε, ο voila
01'110;δν καλεῖς αδελφον, ἐστὶ (cod. ἔστι) πατὴρ καὶ πρεσούτατος παν
των καὶ αίτιος. Που γαρ αν οί.κειότερον εν τῷ παντὶ είναι ñ ἐν τῷ
ἡλιακῷ σώματι, τῷ (cod. αι

) τῶν καλών καὶ ᾶγαθιἶιν πάντων αὶτίφ, εί

ναι; Ισια. μια. σο. ΜισοΜΗΝΑ ουσια Προς μεν τα "Με (οσα. πίτα)
παντα. εἴη καὶ ασάφεια (cod. Μαφία) · προς οι τα αἰσθητα (Μ. ἐστιτα)
οὐᾶ' όλω: (οσα. όλος). *Όμως (οσα. όμως) ἡ επιστήμη, όπου κλίνει (cod.
κλίνη), καὶ βοηθέί αναγκαίως (οσα. αναγγέως). Καὶ ως ἐπὶ το πολὺ (cod.
ä; ἐπὶ το πολεῖ) ο νους τοϋ ἡλίου οὐ κινείται κινήτε), πλὴν κατα

συμθεδηκος (οσα. συμόεδικος)' καὶ ο ·ήλιος αὐτὸς φέρεται ὑπὸ ταις
σφαίροις, καὶ οὐ κινείται -ςωο. κιν·ήτε). 'Ο νους αρα τοϋ αιρίστου των

αίσθητων ζώα. ἐστιτίίιν) ἐστὶ (cod. ἔστι) καὶ των νο·κιτων(00α. νοσι
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ανούτῳ καὶ ὑμεῖς, δι λοιποὶ πλάν·ητες αστέρες, τῷ ὑμε
Ηέρῳ' ἡγεμόνι τε καὶ άδελιρῷ πρεσόντάτῳ τούτῳ τήν
τε γένεσιν ομοίαν καὶ σύστασιν είλἡχότες, καὶ τῶν περὶ
τὴν θνὴτὴν αὐτῷ φύσιν πράξεων κοινωνοὶ καθεστ·ηκότες,
τοϋ τε δαιμόνων τῶν χθονίων φύλου, .Με μέρη ὑμῖν
νενεμημένου, ίΐπαρχοι, καὶ πρός γε έτι ψυχῶν τῶν ἡμε
Ι I \ \ I \ t æ T S l W

τερων . Προς δε τούτοις, και ομεις, ω ανωτατω αστρα,
έπί τε θεωρίαν

3 τῶν όντων σὺν επιστ·ήμνι περὶ. άπαντα

άκριόεϊ., καὶ τόν γε ές Δία μαλιστα τὸν μέγαν άφειρ.ένα

ὐμνον. Μεθ' α μακάριοι καὶ ὺμεῖς, άι χθόνιοι δαίμονες,
ἡ εσχάτη μεν θεῶν μοίρα, καὶ θεοῖς τοῖς άλλοις ὐπἡρε··
τικὴ, ή τε ζωὴ r? ἡμετέρα ὴδη καὶ 'φύσει προσεχὴς,
. κ . . ι . κ ν ι αν .
αναμαρτητος γε μην και αὐτὴ ετι, και κακων τις απα

θνίς. *Ω σύμπαν μακαρίων θεών γένος, τνίνδε ἡμῶν πρόσ

ρ·ησιν ἐωθινὴν τε καὶ εὐμενεῖς πρόσεσθε 5. Ϊ). τα

ἡμέτερα ἐκ Διὸς ἐπιτροπεύοντές τε καὶ ἐπισκοποὐντες

θεοὶ, οὶ δεόντως.6 τά τε άλλα περὶ ἡμᾶς μεμηχάνησθε,
καὶ εγρ·ηγόρσει τε καὶ ύπνῳ τόνδε ἡμῶν τον βίον μεμε
ρίκατε, ταύτης προς τὴν τοϋ θννιτοϋ ἡμῶν τοϋδε σώμα
τος ἐς τον άπονενεμὴμένον αὐτῷ χρόνον σωτηρίαν δεό

μενον τὴς καταστάσεως· δώστε δὴ καὶ νῦν ἐξεγρομένοις7
τι καὶ ἐκ τὴς κοίτης ἡδ·η αναστασι, καλῶς τε καὶ εὐ, καὶ

ἡ αν καὶ ὑμῖν ιρίλον ώς μάλιστα εἴη, τήνδε τε τὴν ἡμέ
ραν, καὶ δὴ καὶ μἡνα καὶ ένιαυτον οὐ επιόεόήκαμεν, καὶ

τοϋ βίου το λοιπον διελθεϊν. 'Ϊμῖν γάρ r01
a τῶν γε ὑμε

τέρων αὐτῶν, ιρθόνος οὐδεὶς, μὴ οὐ καὶ ci; τε αν καὶ καθ'.‘(œilόσον έγχωρεῖ 9, κοινωνεϊν. Καὶ δὴ διδοϊτε 'ο και ημιν ,

I. P. ἡμετέρω.
2. Μ. ύμετέρων. — 3. M. θεωρίας. -- ό. Μ. οι Ρ. δικριθεία.
5. Μ. ευρι·εισοι·ϊριιιιη Μ1ΒΗ προσεσθαι. -- σ. Ρ. οὶ οι όντως.
7. M. iëuvpouévocç. — 8. M. τὸν pro roc. — θ. Μ. ἐγννιρειοί (Μο).
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d v n -κ ν ιν ne
z

ä: ο il κ τ
ους ουκ ακηρατο με , οι ανατον ομως ει ηχοτας
φύσιν, καὶ τῷ θνητῶ τέως ‘cède ένδεδνίκατε, της τοϋ

παντὸς πληρώσεως ἔνεκα καὶ άμα εὐαρμ.οστίας, ῖνα τι

καὶ τοϊνδε ai: τοῖν μοίραιν άμφοῖν μεθόριόν τε καὶ '
I au t av 3 I \

συνδεσμος, της θ, υμετέρας της αθανάτου τε ταυτης και
ε τ· .ο 3 ο .ε κ

πάμπαν ακηράτου, καὶ αυ της επικηρου τε τησδε και

θνητης, μη οὐ πάνυ τοι ὑπὸ τοϋ θνητοιΤ τούτου κρατιέ
σθαι· αλλα το κατα φύσιν ημῶν ηγεμονικον καὶ άμεινον,

ὑμῖν τε συγγενες, όπως αὐτὸ μὲν πάντη ὑμῖν, αν καὶ

οὶόν τ” ε,ι:·η, ἔποιτο, τοϋ δε παρ' ἡμῖν αὐτοῖν χει:ρονος ἐγ

κρατές τι εἴη καὶ ἔργον, ότι μάλιστα ανέχοιτε
· καὶ ταῖς

Δ- καὶ ἔργοις, οὶς αν ἀεὶ έγχειρῶμεν,τε πράξεσιν ἡμῶν
όπως κατα λόγον τε καὶ νόμον τον ιδμέτερον έγκει
ροῖμεν, συλλαμ€άνοιτε· ὡς μη ὑπὸ τοϋ θνητοιῖ ἡμῶν καὶ

αλόγου κρατηθέντες, é’
;

τε της ημετέρας αὐτῶν φύσεως

λ λ I K 'Ν Έ' | I

το πλημμελες ὑπενεχθεντες, υμων ὡς πορρωτατω αποΡωσ Ή Π ί ε Ο· αν δ I

σταιμεν, αλλ ημων αὐτων της ουσιας το κυριώτατον,
αθάνατόν τε δν καὶ ὑμῖν συγγενες, θεραπεύοντες, καὶ

τούτο ώς βέλτιστόν τε καὶ ὑμῖν τοῖς πάντα τε άγαθοῖς
καὶ μακαρίοις επόμενσν5 παρασκευάζοντες , κοινωνοιΤντες”

ές όσον δυνατον ὑμῖν, ὑμῖν τε ὡς οίκειότατα ἔχοιμεν,
τοϋ συγγενεία ως μάλιστα καθηκοντος παρά γε δη

ἐκάστας 7 τῶν πράξεων τη αποδόσει, καὶ την τε θνητην

τηνδε ούτω ιος μάλιστα φύσιν

s

κοσμοῖμεν, αὐτοί τε,

ê’
;

γε δύναμιν, τη ὑμετέρα dinar??? κοινωνία ὡς μακα
ριώτατα πράττοιμεν. Διδοϊτε δη, ο θεοὶ, καὶ νιΤν καὶ ἀεὶ,

πρῶτον μεν ο χρη περὶ ὑμῶν φρονεϊν, δ δη ημῖν άγαθῶν
απάντων των άν· φρονησεως μὲν γαρ συμπάσης ού

ι. Μ. ειληνότες. - 2. Μ. ιι.εθοριόντοςκαι. - Π. Ρ. αὐτῆς.

ε. Π. ἡμῖν.



Μο nm Μουν, r.
1101‘ αν τι προσγένοιτο οὐδ' ἡμῖν κάλλιον αλλο χρημα
οὐδὲ θειότερον, η

Ι τῶν ημετέρων τοϋ θειοτάτου η
2 θειο·

κ ω. κ ο ' ο Α. δκ ι τ κ τ τι κκ
τατη πραξις εστιν αυτης ε γ αυ ταυτης, ουκ αν αλλη

- κ κ
εδκ

κ τι κ ι κ.
τις κ.αλλιων γενοιτο ου ε μακαριωτερα της περι υμων

κ κ σου κ ι κ 3 κκ κ κ ο τ..
τε και Διος του μεγαλου. Ιΐ.πει τοι ουτε την περι υμων

το κκ κι κ κ κκ εκ η ν au
G»:

v
γνῶσιν ανευ της περι Διος ειη αν ορθως λα ειν, ουτε

την περα. Au‘); αὐ, της περὶ ὑμῶν χωρίς. Οὐ γαρ ἔστιν

ἀγαθὸν ακρως
5 ἐκεῖνον έννοησαι, μη οὐ καὶ 8 ὑμῶν αὐ

τὸν δημιουργώ, τ., αρίστων τινῶν καὶ μοεκαριωτάτων

αὐτῷ γεγονότων, διανοηθεῖσιν· ο γαρ πάντων ούτος βα
` σκ οκ ν κ οκ ο κ κ ε κ τ ν

σιλευς, ατε ακρως αυτος ων αγαθος, και ετερων, ως εκ

τῶν δυνατῶν, βελτίστων τε. καὶ. όμοιοτρίτων ἐαυτῷ aine’;

τε καὶ παραγωγὸς γεγονέναι έδουληθη τε, καὶ γέγονε δη

ὑμῶν τῶν γε δευτέρων θεῶν· ιἶ›ν αὐ τοῖς 7
κρατιστεύουσι

καὶ τρίτων ἔτι έτέρων θεῶν δύναμιν παραγωγης παρέ
σχεν, ίν, ὲαυτῶ έτι. δη καὶ μαλλον ταύτη ὁμοίως ει

,

ές

ὅσον γε ἐνην, απειργασμένος Καὶ ούτω δη ές τριττην

9

η θεότης πεπλεονακυῖα μοῖραν, μιας της μεγίστης τε καὶ

πρεσδυτατης, της τοϋ Διδς, τω λοιπω ετέρω αφ” ἐαυτης

την μὲν αμέσως ω
,

την δὲ δι' αὐτης αὐ ταύτης προδι
δληκυίας, απαντα αγαθῶν πλέοε απέιρηνεν. Ἀλλ' ό βασι

λει.ις οὐτος Ζεὺς καὶ τὸ σύμπαν έτι ὡς αριστον τόδε απ

I I à \ \ |\ CI 7 I I

εργαζομενος, παντελες τε αυτο και εν αμα εποιει. Εξ
τ Οκ I \ m PI ÿ \ \ Î \ l

ουν αιδιων τε και θνητων αμα αυτο συντιθεις, ων την γε
νεσιν ἑκοίστων αλλην γε αλλως έπέτρεψεν" ὑμῶν, καὶ

κ Ι κ κκ ν . v εν ο ιν κ .κι κ

συνδεσμον τινα ετι εν αυτῳ αμεροιν τουτοιν τοιν μοι.ραιν,

κ ο κ κ κ ν
θ
κ κ κι. ελ

δκτο ημετερον τε και αν ρωπινον γενος μηχαναται. Ο η

ὑμεῖς Au‘); γνώμη- τοῖς ουσιν έμποιοϋντες, καὶ αθάνατόν

ι. Μ. οι Ρ. η, contra sensum. — 2. Ρ. η. — 3. M. ένα τοι.

θ. Μ. οὐκ αν μπι εἴη αν. - Γι. ακρος. - 8. Ρ. μη οὐαὶ.ε



ΙΙ.τ ΠΕΡΙ ΧΟΜΩΧ, l‘.
, ρ ξ Χ κ τ

τε τι καὶ υμιν συγγενες εὶοος, τηνδε ημετέραν ψυχὴν,

θνητῇ συντιθέντες φύσει, πρώτα μεν έν τῷ ἀθανάτω τού

τῳ ὴμῶν το εύδαιμον ·ἡμῖν ὡρίσατε· ἔπειτα έν τῷ καλῷ
τε καὶ τη τοῦ καλοῦ μεθέξει, αὐτοῦ ὴμῖν τυγχάνειν πα

ρέσχετε, τοῦτο' δ” έν τὴ ὐμετέρα μιμησει, ατε καὶ εν
, .ο | .κ κ κ ο κ κ τ κ κ
υμιν προτεροις τε ον και πρωτως το καλόν. Αλλα δη

ὴ τῶν όντων θεωρία, καὶ τῶν έν ὑμῖν
3 καλῶν εἴη αν το

κυριώτατον· ῶστε καὶ ἡμῖν τοῦτ` αν τῶν έργων το κάλ
›κ κ σκ

νδ
κ κ κ x r

λιστον ειη, και αμα ευ αιμονιας το κυριωτατον. Και μα
λιστα έπειδαν αὐτό πε ὶτα κάλλιστα τε καὶ ά ιστα τῶνθ
όντων πράττωμεν, ὑμεῖς τε δὴ καὶ τον ὐμέτερόν τε καὶ

τῶν πάντων αρχηγέτην Δία, ἔπειτα καὶ περὶ το σύμπαν
τε τόδε, καὶ ἔτι τὴν ημετέραν

ί' αὐτῶν έν τούτῳ γνῶσιν.
Π κ τ' κ g _ \ >- τ· ο ν· ε κ
ρος ουν τουτων τε καστα και των αλλων ημιν απαν

των καλῶν, ὑμεῖς, οι θεοὶ, συλλαμόάνετε, ιἶιν χωρὶς, οὐ

δενος ἔστι τῶν άγαθῶν τυχεῖν. Καὶ πρῶτον μεν τῶν

καλῶν, ταῦτά τε ἡμῖν καὶ τα τοιαῦτα τῶν δογμάτων
ἐμπεδοῦτε. 'Έπειτα, είτε καὶ δεδιδαγμένους ὐφ' ὑμῶν,Ϊ Ι Ι ο κ.οιοι τε τινες γεγοναμεν, ήν τε του παντος χώραν είληχα` I Il! I .
μεν, και έλευθερους ότι μαλιστα διαστοζετε, μὴ συναπ
χοίΙντας, μ·κίδε συνταπεινουμένους τῷ ὴμῶν αὐτῷ χεί

κ τ ο κ ... ο κ κ κι ο κ 5
ρονι, μηδ υπο των ου κατα γνωμην αν ημετεραν
προσπιπτόντων αὐτῷ ταραττομένους· είτε άμα μεν οὐ
δὲν προς ·ήμας τῶν προς το θνητον ἡμῶν τούτων όντων·

ἡμῶν γαρ τῆς οὐσίας το κυριώτατον το αθάνατόν έστινθ θg. C
5v ω ὐμεις ὴμιν καὶ το εύδαιμον ὡρίσατε· οῖμα_ δ' οὐδ”
τ κ οαει, ουδ, ώς αν αὐτοὶ ἐθέλοιμεν, ἐξ άπαντος τῶν τοιού

ι. Μ. παρεοχητε, εισοεΙποε ambo codd. τούτου ι nos correximus.
——‘2. Μ. πρώτος, ι1ΙιΙ Ρ. nobiscum , πρώτως, pro quo vide an πρώ
τοις Ιεατ ροεεΙτ.



ΜΒ ΠΠ” ΝΟΜΩ'Ν, l‘.

των διδομένων ·ημΐ.”ν. Οὐ γαρ αν τι ημῖν καὶ θνητον

σύνην, μη οὐ καὶ τοιούτων αὐτῷ παθηματων
'
συμπι

| · 'δ' το εκ
:θ

κ ι
θ

λ κ
πτοντων ου αν εκ τε α ανατου και νητης μοιρας συνε

κ ιν τ κι· :ι ν τω τ ..Ν κ
τεθειμεθα, οιουςπερ vues; εν τω παντι τωοε γεγονεναι
έ ι

δκ
ο ο ο κ τ τι ο τε

fie ούλησθε· και εον, εφ οσον τε και ως αν τα τοιαοτα
tu nOU r 3 N o.

εκάστοτε in?’ ὑμων διαωται, ούτω που καὶ χρησθαι ημας
αὐτοῖς, σὺν τη ημετέρα αὐτῶν εὐσταθεία τε καὶ ελεύθε
κ κι ι ε.. ο w \ m r κ κ τ·μα, ην ομεις ημιν συν τω βελτιονι λογω παρεχετε, ω

προς τῶν δεινῶν το τοιαῦτα, τούς γε δη εὐμοιρίας ἡμῶν

τυγχανοντας εκάστοτε, άμυντηρίω όπλίζετε. Ἀ6ελτεροί
κ τι εκ κ ο θ

κ ν· κ κ
τε γαρ αν ειημεν τους γε κα απας κρειττους βιαζεσθαι

πειρώμενοι, καὶ οΐδικοι αμα, τῶν οὐ παρα τῶν κυρίων

διδομένων αντιποιούμενοι, ἀντὶ τοῦ χάριν ἐπὶ τοῖς ηδη
, ..

δ δ | ο τι τ
98κ Μι τι λ

ημιν ι ομενοις, ου μεμπτοις ούσιν, ει εναι. η σον των

τινος τοιούτων ἔνεκα ὑμεῖς ποτε μεμιραιμεθα 5, ἑτέρωςτ~οΙενΧιΊτ`6δ8.· οκ ...8,εναυτων, η ως αν με: ομων ι ωται, ειριεμενοι· τω αιρ

ὑμῶν πεπρωμένω πράιος παντὶ εἴκοντες, ατε καὶ βέλτι
στα ἡμῖν

7 έκ τῶν ἐνόντων ὑμᾶς χρωμένους sidéré; , καὶ

ταύτη ὑμῖν προς τοῖς ἄλλοις κοινωνοϊμεν της γνώμης,

ὑμῖν τῷ ταὐτα βούλεσθαι κοινιονοϋντες. Μη ανθρώπω

χαλεπηναιμεν 8, τῷ μεν ἑαυτω δοκοϋντι ἔπεσθαι παρο
κότι, ἡμῶν α” οὐχ άπτομένω, ην αὐτοὶ αμα μὲν ημῖν
αὐτοῖς προσέχειν ε'

,

α|μα δε τοῖς οίκειοτοίτοις ημῶν αὐ

τῶν αγαθοϊς αγαπώ εὶδῶμεν. Με τῶν τινος καλι'5ν καὶ

ὑμῖν φίλων πράξεως καθηκούσης αποσταϊμεν, δέει αν κο)

λοθέντες πόνων, η τῶν τινος ημίν μη ἐς α'πανα οίκείων

I. M. παραθημάτων. - π. Ρ. οἴους παρ' ὑμεῖς. - 3. Ρ. ούτω καί.

Δ. Μ. τούς γε non habet. —-—5. Μ. μεμψάμεθα.
ο. Ρ. ημών. - 7. M. ὑμῖν ειιρινισοτίριιιιιι ΜΜΜ.
t). P. χαλεπηναι με. -- Σ). M. προσέχον.



Ιω ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, l‘.
. L. . νε τ. v üαποοοΜς, ‘Il τὴς παρα των γε οὐκ εμιρρόνων

' αν άν

θρώπων άδοξίας. Το φρονοϋν τε ἡμῶν καὶ θειάτατον
τῶν ὴμετέρων ἔγκρατές τε εϊ.ναι. ·ἡμῶν τοϋ παντος καὶ

- . ο 3 τ
έίρχον ', αν δέοι μάλιστα, επιρρωννόοιτε , αὐτὸ ταλἈα

ἡμῶν τάττον τε καὶ διακοσμοιΤν κατα φύσιν, οἶμεινον

'δ

χείρω, ὅρους 15 ἑκάστοις επιτιθέν. Ήδονων 15 οὐν τῶν

δια τοῦδε τοϋ σώματος, ἐκείνῳ έμμένοιμεν μετριώτατα6,

ἄχρις οδ αν ἐθέλοιεν προς τὴν τὴς ψυχῆς ‘à καὶ. σώματος

άμείνω ἔΞιν μὴ βλαἔεραὶ εἶναι, εἰ μὴ καὶ. συλλαμ.δάνειν τι

α κ. ο αν τ κ ν ο T \ \

ημιν, καθ οσον που οιαι τ αν 515v, προς το βέλτιστον·
ὴδέ τι v‘

;

ων επίοου).ός 15 καὶ α,τοπος κ ατήσειενμ· ς μ·

Χ μ'
ὴδονὴ, κακίω δή τι τὴν ψυχὴν, ‘il που και το

σωμα,
απεργαζομέννι. Χρημάτων τε των ταύτας δυναμένων

μέτρον τας τοϋ βίου χρείας εὐλόγους είδοϊγ.σ.εν, καὶ μὴ

ἐς απέραντον ἔν γε ὴμϊν αὐτοῖς τὴν τούτου ἐπιθυμίαν λά

θοιμεν αὐΈοντες, κακὸν δή τι άν·ήνυτον. Δόξ·ὴ γε μὴν τὴ

παρα των καλών κάγαθῶν μόνὴ προσέχοιμεν, συμμάρτυ
coi; 15 ἔ οντες καὶ εοαιωτας των καλών εἴ ποθ' ο εἴ. › μ· ς
-καλόν τε τι ὴμῖν καὶ σπουδαία διδοϊτε διαπράξασθαι,

.ο

δε

κ Ν τ κ ν :ι ο κ κ Π ,δι π

τὴς ε παρα των ουκεθ ομοιων τουτοις , 00 5 τας

περί 15 καλών καὶ αγαθών δόξας ποίνυ τοι άκριοούντων,

ἄχρι τοϋ, εύδοκιμ.οϋντες .αν καὶ παρα τοῖς τοιούτοις, προς

γε ἀρετῆς μὴδέν τι βλάπτεσθαι, ὅπ·η δὴ καὶ ταύτης δέοι,
στ κ g

81

z v- το - ι ν r \

φροντιςοιμεν· κεν·η ε τις ημων και προς αρετην βΆα

ξερα δόξα μήποτε κρατ·ήσειε. Τάς έν ἡμῖν αὐτοῖς σχέσεις,
ai; τοῖς εκάστοτε κοινωνοΐς π οσὴ όκατέ τε καὶ συνδεΡ

Μ. ἐμφόνων. -— 2. P. ἄρχων -- 3. Ρ. ἐπιρρωνύοι τε.
Μ. αμηνον. - ε. Suppl. Με vel μἐτρῳ.

Ι ὶεΙὶἰΒο, τῶν ταύτας τας ·7;δοναςπορίζειν δυναμ.ενων.

I.

4.
θα n

7. M. οὐκ ω. ω δ. Ρ. τούτοις. Μ. ταύτης.



Ιόθ ΠΕΙ)! ΝΟΜΩΝ, l‘.
`
δ | λ

κ υ σ δ δ
.οι κ. χ κ

é
κ

·ηκατε, (μ) αττειν ακεραιους Ε θιι'Γες Τ!) των προς κα·
ο .ν κ I

δα
κ
νδ»

τ οι
στους ημιν καθηκοντων απο osez, και ι ια τε οις αν

εκάστοτε κοινωνοΐμεν, απο γονέων μάλιστα άμχόμ.ενοι,

ους δὴ ἡμῖν ὑμῶν αὐτῶν εικοϋς τῇ ἡμῶν
ι του θν·ητοϋ

αιτία ποοἔέἔλκσθε. Χρηστοι. εἴκμ.εν, ἀγαθοῦ αεί τινος τῇ
ἐκάστου κοινωνία μάλιστα πρέποντος, κακοιΐ δ” ουδενος
ο κ κ κ ν· κ -- Ν

νδ, ν κ τ κουδενι εκοντες ειναι ·νιγνομενοι αιτιοι, ου ολεθοου τινος

ἴσχοντες χώραν3 δεινοϋ τε και δυσσυμἔόλου
Δ
ζώου. Τό

τε5 κοινον τῆς πόλεώς τε και γένους , ἐς ο τελοϋμεν.
_ l κ s, πΧ: ο κ κ

θ
6 ο σε κ

συμφεΡον προ 'Ρθυ ιδιου αει τιθειμ.€ az ς υμιν ἑπομενοι,
λ Ί Δ

λ κ.
|λ

J
e
IN 9/ \ Ύ λ

οι εκ κος του μεγα ου αυτοα·να ου τε αμα και αυτοενος
ο .

λ λ e; 7 κ οι
κδ

ο κ κ
θ:οντος πρωι τι υ στες , το τε παν το ε αμα μεν και κα

ἔκαστον ὅτι κάλλιο··όν τε έκ τῶν ἐνόντων και ἄριοτον› ' τ
τι Χι κ m av i v vs ι ν κ κ ι κ
αμα οε και κοιν·ς ς εν τε εκ πολλων , και αυτο προς αυτο

·ήρμοσμένον, παρά·νοντός τε και απεργαζομένου, ὅπως αν
λ I Il I V \ «V \ 3 \ n: '

nazz Taum ετι καλλιον τε ευη και αμεινον, και αυτοι πασι
«ο ι δ a!

μὲν αει α·ναθων έστε αἴτιοι, και αλλήλοις, καὶ τοις λοι

ποΐς δὴ τῶν ὅντων., δ” προέστατέ τε καὶ ·ή·νεΐσθε, ἔτι δι

μέρεσί τι καὶ τοῖς ολοις · το δὲ τῶν ὅλων αει κοινον ανα
θον του ἐκάστω ιδίου τε και. [οικείου 9] μέρους απανταχἱ
προτετιμ·ήκατε κ”. Και μεν Η και ά·νιστείας τα; προς
ὑμᾶς, ὡς "ή τε και ουτω μάλιστα τελοΐμεν, ὡς ὑμᾶς
κ

νδέ 'κ w ο ι ιν δ κ -τδκ -
μεν ου ν τι το.ιτων των παρ ημων εομενους ει οτες

ἡμῶν δ' αὐτῶν το φανταστικόν τε και τῷ θειοτάτω ἡμῶν

προσεχέστατον πλάττοντές τε καὶ τυποιῖντες, και άμα
κ κ ν w n ε.. t κ κ .κ ε I δμεν και αυτω του θειου τε τι και καλου απολαυειν ι

l. M. ὑμῶν. - κ. Sic ολέθρου codd. et videtur adjective sumi.
non sine exemplis, sed ρι·ιοετοτο16λεθρίου.- 3. M. ἔχοντες χ. 8. Ρ.

ἴσχοντες ειναι οεινου, ι·οιι·οοιει ουκ: ο prioribus voce είναι.
ε. Ρ. δυασυμθούλου. - 5. Ρ. τότε. -——6. P. τιθέμεθα, οι sic M. \
7. P. et M. προεληλυθότι. - 8. Ρ. Écrou ἔτιοι.



Μέ ΠΕΗ ΝΟΜΩΝ, Γ.

δ| "ί
δ!

Π N N
θ

Î θ l I I
οντες, αμα ὴμων τω ειστατω ευὴνιον τε παρασκευα
ζοντες καὶ εὐπειθές· τό τε εὐσεθὲς καὶ ασιον έν τῷ μήτε
παντάπασιν αν ἔκλιπεῖν τῶν αγιστειῶν τῶν '

προς épi;
κ κ ο ι τ κ ι ο κ ν Ά

τιθεμενοι, par: ozu r0 μέτρων τε, και οποσον γ αν
' .μ 3 ι ι ι ι κ ή ε έ κ
:ημων το ιρανταστικον ικανον πλαττειν , υπερ αλλον

δ ε εκ l 6 ο ι εκ ?κ ο
τες . Εν απασι τελειους και καθ οσον οιον τε αναμάρ
τ·ήτους ἐιρ' εκάστοις, οίςπερ αν πράττοιμεν, διασώζοιτε,

τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις νόμοις τε ἑκάστοτε πρὸς τον
λ Ρ πωσ

βίον χρωμένους καὶ κανόσιν · αν δέ τι καὶ αμ.αρτ·κιθ·ρ, ὡς

ταχεῖαν τε καὶ άμα ὶκανὴν τὴν έπανόρθωσιν ἐπάγοιτε,
λ Ρ | Έ λ I \ 7 p. I αν λ ` .Ητον αμεινω ευθύς λογον και των τε ·αγαθων και κακ.ων

Η κι ε” Ά
ακριθ·η τινα γνώμονα, ἐπὶ τοις ἡμιν αν ἡμαρτὴμένοις
παριστάντες8, τα

ς

αμάρτημα τε δὴ καὶ ψυχῆς κακίαν

κ κ ν ν ο κ ο κ ιι

παντων κρατιστος εγγενομενος ιασασθαι. Ουτω γαρ αν
ω. η λ αν κκαὶ ἡμεις ιθμιν, κατα γουν δυναμιν τὴν ἡμετέραν, οίκειού··

μενοι, ως μεγίστων αν καὶ αὐτοὶ αγαθῶν τῶν παρ, ὑμῖν,
οίς ιρθόνου οὐ μέτεστιν οὐδ' όσονοιΤν, εμ ὅσον περ αν καὶ

έξεί·κι θ, απολαύοιμεν· έν μὲν ταῖς αλλαις [τῶν ω
]

πράξεων
ὑμῖν, ἡαν καὶ οὶοί τ' εί·ημεν, ἑπόμενοι, τῷ τε ταὐτῷ
έκαστος πράξεως κοινωνοιΤντες ὑμῖν· έν δὲ τοῖς ἐς ὑμα

ύμνοις καὶ τας ὑμετέρας εὐαγεστάτας είκοϋς ἐν τῷ ἡμῶν
αὐτῶν κυριωτάτω

ι'
λαμβανοντες· σὺν δὲ ὑμῖν τε καὶ εφ

°

ὑμῖν, Δία τὸν μέγαν ὑμνοῦντες, έν οὐ τὴ θεωρία πάντες

οἱ ταύτης καὶ εφοσονοϋν τὴς πράξεως κοινωνοὶ τὴν κρα
τίστὴν τε καὶ μακαριωτάτην ίσχομεν διάθεσιν. Ἀλλ' (Î:

θεῶν μέγιστέ τε καὶ εξαίρετε ΖειΊ, (Î) αὐτοπατορ πάτερ,

(Î) rrpecgzirozre τῶνδε τῶν πάντων δ·ημιουργε, (Î) αὐτο
κ ΔΝο ι ν ι αν ν ϊ'

κρατορ τε τω οντι και αυτοτελες βασιλευ, παρ ου βασι·

ι. Ρ. τῶν omisit. ——-2. P. et M. αὐτό. ——-3. Codd. ὑμῶν. - ι. Ρ.
πλαττει. - 5. Ρ. ὑπερὅάλλοντι, sed M. divise ϋπερθαλ.λ.οντι.



ΙΒά ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ_ I‘.

nu ’ A!
λεία τε πασα καὶ ἀρχὴ οἶλλκ ἐπ ἄλλοις των όντων κα·
θέστκκέ τε καὶ εύθύνεται καὶ. όρθοϋται, ὑπὸ σοι τε καὶ τῷ
m?) κρατα ', ιἶ› κυριώτατέ τε καὶ ές τα μάλιστα μειλίχιε

'

δ: π· 3 κ κ ν δ, _ v: Ά κ ο υ

εσποτα , ω τα παντα εν ικρ τε οτι μα ιστα, και επ

ο αν οι Πωσ κ δ κ κ κ Ή κ

αγαθω αμα τῳ σφετερω ουλευει, προς μεν σου γεγονοτα

κ κι κ δι

κ

'8κ

κ ν Ν

δ κ

τε και οντα, γεγονοτα ε σοι, ου εν μεν αυτων εομενω,

ν ν οι κ Μ ν æ s a. v \ n κ οι
αλλ ατε δη ακρως αυτορ αγαθῳ οντι, και αγαθα απαντα
κατά δύναμιν αποτελέσαι βουληθέντι. Σ» γαρ δὴ αγαθών
απάντων τὸ πρεσδύτατόν τε ὁμοῦ' καὶ ἔσχατον, ωςό οὐχ

ἔτερόν τι επειτα ἀγαθὸν, αλλ` αὐτὸ δ si
,

ἀγαθὸν si. En‘;

τῶν μακαρίων εκάστοις τῆς γιγνομένης μακαριότητος
οὶφειδὴς χορηγός. Συ εύεργέτ·ης μεγάλων τε καὶ τῷ

6

όλω

ές όσον οὶόν τε συμφορωτατων αγαθῶν. Σοδ τοϋ κλέους

ο α κ πω.
τα πάντα πλέα, δν τα θεων σύμπαντα γεν·η υμνει τε,
καὶ τοῦτο ἑαυτῶν τῆς πράξεως τὸ κρατιστόν τε καὶ μα

κ ν γ εκ _
δ~

ο κ έ: κ κ

καριωτατον avec ον Ποσει ων ο σος πρεσ υτατος τε και

κροε·τιστος παΐς, αὐτός τε δμνεϊ, καὶ τοΐς ἄλλοις πασιν,
.Ι Η Σ I p: \ î a; I
ωσπερ και των αλλων συμπαντων καλων, και αυτου του

του πρώτου νϊγεϊται
· δν ἡ τούτῳ τε σύνοικος ”Ηρα καὶ

τῶν γε ἐντὸς ούρανοϋ τοϋδε θεῶν αμ·ήτωρ μ·ήτηρ, σόμπας
τε δ τῶν λοιπῶν Όλυμπίων θεῶν αριθμός· δν Κρόνος τε

καὶ Τιτανες οἱ θνητῶν προσταται· δν “Ηλιος δ τοιῖδε

·ήγεμών τοϋ ούρανοιΤ, οἴ τε 7 αλλοι αὐτοῦ' αδελφοί τε καὶ

ύπαρχοι πλανῆτες · δν ό τῶν ανωτάτω αστρων χορος.· δν

τὸ χθόνιον σύμπαν δαιμόνων γένος, καὶ θεῶν ἡμῖν προσ

εχέστατον
· δν καὶ ἡμῶν ἔσχατον το ἀνθρώπινον τόδε

γένος, ως δύναμις ἑκάστῳ. ΤΗ σε νῦν καὶ ·ήμεϊς ιθμνοϋμέν

l. P. σωκράτει. Μ. σόι κράτι.
π. Μ. μ.ειλιχίας. ——3. P. J»

,

interj. _

θ. (index uterqlw ôç..pro quo videlur ως ικα·ι>εεοτιοτοροποπόκιιιι.

ο
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τι καὶ αίμα αγαθιΒν τα κράτιστα παρα σοῦ ἡμῖν έκ τῶν

ἐνόντων γενέσθαι. εὑχόμεθα. “Παω δὴ καὶ σώζε, αΙ·νε τε

σὺν τῷ παντὶ τῷδε καὶ τα ·ήμέτερα ', ὅπ·η σοι ἄριστα

ἔγνωσταί τε καὶ 1159i ἡμῶν, καὶ. αίμα πέπρ‹οται έκ του

παντος αιώνος.

Ταύτ·ην τ·κν π όσ αν” τοισὶ ἐν ἐξ” νὺ τουι ρ ρ·κι ι μ τις μαι ε

νέου ·ήμέραις, νουμηνία τε δὴ καὶ δευτέρα καὶ τρίτη ἱστα

μένου σὺν τῷ περὶ. τοϋ μηνός τε ὁμοῦ καὶ ἐνιαυτοϋ διεξιέ
ναι κώλῳ

' ταῖς δ' ά|Άλαις νουμηνίαις σὺν prive)
3
τῷ περὶ

τοϋ μ·ηνὸς,ἐξαιροϋντας τὴν ένιαυτοϋ ρ·ϊήσιν 'ό
.

Ίερομηνίαι;

δὲ ταῖς δι|λλαις καὶ ἔτι ήμερών ταῖς βεδ·κίλοις, καὶ τὸ περὶ.

αμφοϊν τουτο ὅλον, τοϋ τε μηνὸς καὶ ἐνιαυτοΒ, κώλον

σ κι ν κ Ν ι κ» Ν· ε κ

εξαιρειν. Εν μεντοι των ·ημερων ταις βε ·κίΆοις ταυταις,

κ κ ι .ο ν σου τ κ 5 ›κ δκ κ.
και μετα ΤΟ κωλον εκεινο, Αυ'"Π τε ε; γε υναμιν 'Γη

ὺμετέρα δὴ ταυτ·ρ κοινωνία ὡς μακαριώτατα πράττοιμεν,
Ν N ,

έξαιρουντας τὸ μεταξὺ παν χωρίον, βραχυλο·νια; ἔνεκα ,

τ κ :Ρ κ κ·

v)
‘ 6 n! κι· i c u :

51cazy5iv, .ιν μεν ταις α και; των πρασεων, υμιν, ν;

αν καὶ οἶοί τ' εἴημεν, ἑπόμενοι, καὶ τα ἐξ·ΐις ἄχρι τῆς

προσρήσεω; τελευτῆς.

,ΔειλινιΤιν έ; θεοὺς προσρ·ήσεων ·ιι·ριότη 7.

Άναξ Πόσειδον, σὺ AN‘); του μεγάλου nazi; πρε
σ€ύτατός τε nazi n9ai1z610ç. Σὺ έξ αγεν·ήτου τε ·Ιτάντη

1. Μ. τ·ῆἡμετέρα.- 2. Με:: οι οοσυοιιΠο ΜΜΜ in codice Mona
censi, relicta paginæ vacua parte. Sequens vero folium statim inci
pit ah allocutione quæ apud nos vespertinarum ΜΜΜ, illic seciinda
est. .Μπι ἱμἰτιπ ρώσοι εσηιιὶιηιιι· Ριιτἰεὶοιιεεπη.



Ιο8 ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, l‘.

πάντως καὶ αὐτοπάτορος, οὐ πάντη μὲν άγένητος, είτε
` .ο ν κ ο δι δκ

κ κ . ι
γεγονως τὴ γε αιτια, ες ε υναμιν παντων τελεωτατο,

ἀρετὴ τε καὶ αξία τῶν οπηοῦν γενητῶν γεγένηοαι
· καὶ

τούτου ένεκα προς τοῦ πατρος καὶ ὴγεμονίαν τὴν τῶν

π τη
δ ο κ γ ο

-ν
δ εκ κ ι κ

ο ων των ε επιτετρα·.ραι, αυτοει ος τε ων και αυτοπερας
καὶ αὐτοκαλόν · δι” οὐ πάντα τα όντα, τοῦ τε είδους

σφῶν καὶ πέρατος τυγχάνοντα, καὶ. κάλλος άμα το αὐτοῖς

προο·7ικον
Exacte; οίπολαμόάνει. Στ θεῶν τῶν τρίτων τε

καὶ ἐντὸς οὐρανοῦ τοῦδε πατήρ τε καὶ δημιουργος πρε
σούτατος μετα Δία τον μέγαν. Μεθ' το

ν

αὐ ἡ βασίλεια

π

“Η”, πατρός μὲν τοῦ αὐτοῦ σοι φύσα, σοῦ δὲ λειπομένην

. ο κ κ κ ν απο σκ

δκ νδκ siτην τε αξιαν και φυσιν εσχηκυια, ατε η ου ε εον

I V I î ν`σ ο | Η

πλειω αττα άλληλοις παρισουμενα εν Top υμετερῳ και

ὐπερουρανίοι χώρῷ γενέσθαι τε καὶ είναι, αλλα μόνο·
γενος όκαστον, ίνα δὴ καὶ τοῦτο αὐτοενὶ όντι τῷ γεννῶντι
ως ομοιότατα Excite, αύτη ούτω γεγονυῖα καὶ τοιαύτη

.τ .ο 3 κ.
τις ουσα, καὶ της ές τα ὐφειμένα των όντων προόδου
καὶ πλήθους καὶ άπειρίας αὐτῶν προστατεϊν είληχεν

· είκο

τως ατε π ώτως σοῦ τε τοῦ τελεωτάτου τῶν ε ονότωνθ

ἀποόεόηκυῖα θ
, καὶ έν τῶν όντων τῷ αριθμῷ πλεονά

causa, καί σοι συνοικοῦσα αγνῶς τε καὶ θείως, παίδων
τῶν σῶν θεῶν μ·ήτηρ σοι καθέστηκεν. πιο· ἑξὴς οὶ ἄλλοι

πάντες θεοὶ Όλύμπιοι, Διός μεν βασιλέως παῖδες γνήσιοι,
σοὶ δ' ἀδελφοὶ, άλλος ἄλλην έσχηκότες φύσιν, ο μέν τις

κρείττω, ο δ” ἀεὶ ὐποδεεστέραν, καὶ τὴς ἑαυτῷ προση
κούσης έν τῷδε τῷ παντὶ έκαστος μοίρας προστατεϊν,
οπο σοὶ ὴγεμόνι, είληχεν

· Ἀπόλλων μὲν ταυτότητος

5
,

τ. Ρ. τελεωτάτη. - 2. Ρ. βασιλεία.

ε. Ρ. ἐστυφειμένοι, nos correximùs .- est enim οφεως του: ΡΙστΙιοιιι
οι: Μο το ΙοιιιΙΙΙιιι·τε.
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“Άρτεμις δι ἑτερότητος, καὶ “Ηωαιστος μὲν στάσεώς τε
καὶ της έν ταὐτῶ μονῆς, Διόνυσος δε αὐτοκινησίας τε
καὶ όλης, της τε ές το τελεώτερον άναγωγης, Ἀθηνα δε

της ιδιο' ἑτέρων κινήσεώς τε καὶ ώσεως, τοϋ τε περιέργου

άποκρίσεως· καὶ άστρων μὲν τῶν γνησίων σῶν παίδων ,

κοινη μὲν 'Άτλας, idiot δε πλανητων μεν Τιθωνος, τῶν δ'
ἀπλανῶν Διώνη ·

δαιμόνων δὲ τῶν χθονίων, καὶ σύμπαν·
τος τοϋ θείου έσχάτου τε καὶ ὑπηρετικοϋ φύλου, Ἑρμῆς

·

ἡμῶν δε του άθανάτου, της ημετέρας φύσεως κυριωτέ

ρου μέρους ι, Πλούτων
·
σωμάτων δε τῶν πρεσόυτάτων τε'

καὶ τῶν άλλων στοιχείων, κοινη μεν (Ρέα, ίδία δε, αἰθέρος

μεν, τοϋ θερμοϋ τε καὶ διακριτικοϋ αὐτῶν, Δητώ ·
αέρος

δε, τοϋ ιθυχροϋ τε καὶ συνεκτικοϋ, 'Εκάτη · ίίδατος δε,

τοϋ ὑγροϋ τε καὶ διαρρύτου, Τηθύς ·
γης δε, τοϋ ξηροϋ τε

καὶ πηκτοϋ, 'Εστία. Οὐτοι πάντες Διος βασιλέως γνη
σιοί τε καὶ κράτιστοι γεγονότες παΐιαες, τό τε άνω τοϋ

ὐπερουρανίου χώρου καὶ αὐτὸ τοϋ παντὸς το αγιώτατον,

”Ολυμπον άπειλ·ηφότες , nazi συμπάσης της κινητης μεν,
καὶ αμφότερα τη τε αίτία καὶ τω ἀεὶ γίγνεσθαι δια την

κίνησιν γενητηει Τζό δε χρόνῳ άγενητου φύσεως προστα
τεῖν ὑπὸ σοὶ είληχασιν ηγεμόνι, άλλος ἄλλην αὐτοῖς απει

ληιρότες μοῖραν. Σὐ γάρ τοι τούτοις σύμπασι κορυωαϊος
ηγεμων, μετα Δία τον βασιλέα , ἐωεστῶς , τό τε πέρας
εκάστοις τῶν πράξεων ἐπιτίθης, καὶ το παν τόδε κοσμεϊς.
Ἐπὶ σε καὶ τω; πρῶτον έπιστρεφόμεθα, είτε καὶ τω.
σοὶ ηγεμόνιΪ προσεχεϊ τη κυριωτέρα ημῶν καὶ άθανάτω

δεδημιουργημένοιβ μοίρα. Καὶ σεόόμεθά τε, καὶ χάριν εφ'

1. P. κυριώτερον μοίρας (sic). — 2. Post ηγεμόνι, Ιοοιιιιοπι ετ
η

φοτο οιιορἰοοιοοι·; οοΙιεπι ουοοοι ιιΙἰοιιἰ‹Ι νΕιΠ.

ι
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oiç ἡμῖν έδωρήσω τε καὶ δωρὴ αγαθοῖς ομ.ολογουμ.εν. Καὶ.

υμνουμεν σέ τε καὶ. μετα σε καὶ συν σοὶ τους coing αδελ

οσους, θεου; Όλυμπίους '. ‘Q πρωτοι αἰώνιοί τε θεοὶ καὶ
κ κ τ

80
ν» ν· κ κ ν

χρονου κρειττους, οις η ουτε οιχομ.ενον τι ουτε μ .ον

ἐστὶν, άλλα το ὅλον ἀεὶ ὑμῖν παρεστί τε καὶ ἐνέστὴκε ,

τ·ήνδε ἡμῶν πρόσρὴσιν δειλινὴν,ὶλεῷ τε!........ ποιούσ·ης
,.. | ι ,| ο ' κ . s ~ κ

νκδαιδιοτὴτος τα εσχατα ειλ·καοτες ν;μεις, του πλεονος η κ

ἡμῖν τ·7;σδε τὴς ·ἡμ.έρας υπερρυὴκότος , αναφέρομεν· εἴ
.. - ' - ε

τις έν ἡμιν αυτοις ἔξις ἐπιεικὴς, ταύτὴ τὴ υμετέρα μνήμὴ
έπισκευάζοντες· καὶ μὴ των ἡμερ‹ἶ›ν τε καὶ μὴνῶν καὶ

ἐνιαυτιΒν συμφθίνειν έωντες
4
ταῖς παρόδοις, αλλ' οΐφθιτον

καὶ ακέραιον οφ' ὑμῖν σωτὴρσι το έν ἡμῖν θεῖον ·διασώζειν
Έ' Χ

πειρόμενοι. Ω Πόσειδον αναξ, δι Πλούτων ήμέτερε
προστάτα, αλλοι τε πάντες θεοὶ Όλύμπιοι, ὴμεῖς μὲν ουκ
V g m ν χ) Ο ώ κι , εν τ. Ι 'ε "π W
aveu υμων ουδ οτιουν των αγαθων οιοι τ αν ει·ημεν μεI
ralageîv. Ἀλλ` υμεις ὴμιν ἔς τε άρετὴν, και τας καλ

λίους diraient; πράξεις, εν ai; δὴ καὶ ἡμῖν το εύδαιμον
κυ ουται συλλαυ.€ανετε τας τε αλλα καὶ ές του Διοςο _ ο ἐν
~ κ κ η ι γ ο »κ δ ντου μεγάλου θεωριαν τε και υμνον, αρ ον εσχατον ι

υμών επιστρεφόμεθα, ος ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν καὶ απασν. τοῖς
ουσιν απάντων τῶν αγαθῶν δοτἡρ τε καὶ χορὴγὸς.πρώ
τιστος., τοῖς δε δὴ λογικοῖς ἡμῖν καὶ τὴν ἑαυτοῦ, ὡς

έφικτον έκοίστοις, θεωρίαν παρέχων, συμπάντων κειράλαιον

αγαθών ἐπιτίθὴσιν.

Καὶ ταύτης τῆς προσρἡσεως έν των ὴμερῶν ταῖς βεἔἡ

1. Ρ..ολυμπέω (είε). - 2. Με! Μου νει·Ιιει !ειι:ιιιιο «Η ιιπὶιιε, οι τὶ
ιΙοιοτ, Ποσα οπο ίοι·ε οοοΙἰιιοοὶἱε : δεξαισθε, δ” ομῖντῆς τὴν μεγίστην
τών εἰδιῖιν διαφοραν ποιούση:. κ. τ. λ. --3. Ρ. ὴμετέρα. - 4. Ρ. ἐωντε.
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λοις, μετα το κωλον εκεινο ', Και της ἑαυτῳ προστικου

στις εν τιξιδε τῷ παντὶ έκαστος μοίρας προστατεϊν υπο σοὶ
, ν . -. .. κ
νιγεμόνι είλτικεν, εξαιρουντας

1 το με .αξυ χιορίον, έπα·γειν,
. ο . ... _=Συ γαρ τοι τουτοις συμπασι κορυφαιος ἡγεμ.ὶον , καὶ. .οι

ε κ ν .. κ :
εξ·ης αγρι της προσρ·ησεως τελευτης.

Δειλινῶν ές Geai»; προσρ·ήσεων δευτέρα δ.

Άναξ Κρόνε δ',συ παντος τοϋ νόθου τε καὶ Ταρταρίου
θεῶν φύλου Διὶ τῷ μεγάλου παϊς πρεσδότατος γέγονας ,

καὶ δια τοῦτο καὶ τὴν .τούτων αὐτῶν ήγεμονίαν έπιτέ·

τραψαι.. Συ συν Ήλίω τῷ ουρανοιΤ τοϋδε ήγεμόνι, τὴν

συμποίσος τος θνκτῇς φύσε‹ος δημιουργίαν επιτέτραερθον.
Σοὶ. Ἀφροδίτη συνοικεϊ, τ·Ζς έν θνητοϊς τῇ διαδοχῇ κι ιό

τ·ητος προστοίτις δ. Ύπο σοὶ οί τῇς τοιαότ·ης φύσεως τε..

ταγμένοι είσὶ προστάται παντες, âne; αλλκν αὐτῇς απει

Impôts; poïpazv
· Παν μὲν τ·ῇς τῶν ζώων τῶν αλόγων προ

εστ·ηκώς ίδέας , Δ·ημ·ήτνιρ δὲ τῇ; τῶν φυτῶν, ἄλλοι τε Τ

συμπαντες οί κατα μι.έρη, οί μεν μείζω. οἱ δε
.

μείω, τῶν
θννιτῶν ἔκαστα διειλνιιρότες. Έν οί; καὶ Κόμη, ἡ τοϋ

ἡμετέρου θντιτοϋ προστάτις θεος, ?ι
ν δ%Πλούτιον, ο τοϋ

ἡμῶν αδ αθανοίτου οίρχιον, ·ἡρπακἱος, έχει τε καὶ σ·ίνεστι,

θεος ,Ολυμπιος θεου Ί”αρταριίας ἐρασθεὶς, κοινωνίαν τε

'Γαρτάρω προς ”Ολυμπον τοῖς τοϋ πατρος Διος θεσμοϊς μη
·

χανώμενος. Καὶ συ δ”
,

(Î) οίναξ “Ηλιε, Διος μὲν του μεγαλου
σο· ' ` , αν 00 I \ I λ α»
τῳ εν σοι θεισ.ι πο, Ποσειδωνος τε τα ες ψυχὴν και σωμα,

Ι. Βουνο, μ. 1.58, «κατ. - 2. P. èEazzpaûv-razz.——3. Supra, p. 160.
ει. Εκ cod. Paris. σο (ευρω), ubi tituli inilio δειλινου pro δειλινιῖιν
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«pesêüraurd; r5 καὶ κράτιστος γεγονῶς προς, κοινος μεν

όρος τῶν θ' ὑπερουρανίων καὶ τῶν ἐντὸς οὐρανοιΤ θεῶν,

ἡγεμἰυν δε τοϋ παντος οὐρανοϋ τούτου πρὸς Ποσειδῶνος
τού σού πατρος καθέστὴκας. Σὺ paf άλλων εξ ἀδελφῶν
τε σῶν καὶ ὁπαδῶν, Σελ·ήνὴς, 'Εωσιρόρου , Στίλἔωνος ,

Φαίνωνος, Φαέθοντός τε καὶ Πυρόεντος ', περιπορευόμε
νοι, καὶ Κρόνῳ τε καὶ τοῖς άλλοις Τιτασι κοινιονοϋντες ,

τὴν θνὴτὴν σύμπασαν αποτελεῖτε φύσιν. καὶ τοῖς πολ

λοῖς τε καὶ ἀνωτάτω τοϋ οὐρανοϋ τοιλδε αστροις, ής με

γαλοπρεποϋς ταύτιις
2
γορείας Ύπδ σοὶ καὶ το χθό··

νιον τῶν δαιμόνων ὑπὴρετικόν3 τε τοῖς άλλοις θεοῖς

τέτακται ιριἙλον. Σὺ καὶ ἡμῶν τοῦ' τε αθανάτου ἡγ·ὴ, καὶ
το θν·ητον μετα Κρόνου τε καὶ τῶν ὑπὸ Κρόνιρ Τιτάνων
πλάττετέ τε θ, καὶ αν όσον πέπρωταί γε ἑκάστοις, δια
σώζετε. Ai’ 3c δὴ καὶ ὑμᾶς ἡμεῖς μετα Ποσειδῶ τε καὶ
τοὺς άλλους θεοὺς τοὺς Όλυμπίους σεβόμεθά τε, καὶ χάριν
τ ι δι ε ι- ν ν ιν 5 ο τι. κ κ
ων και ι open εχομεν αγαθων ομολογουμεν. Δεομεθα·

λ Έ β .`κ δ I I `κ Ρ ` ` Ir5 και υμων, του τε αθανατου ἡμῶν επι τὴν καλλιω τε
‘(î a κ σκ ι τ κ ο απο ι ι 7 ικαι αμεινω εξω τους ·ηγουμενους ὴγεισθαι, και το θνὴτον

εὐἡνιόν τε ἡμῖν καὶ ετΐχρηστον κατα δύναμιν παρέχεσθαι.
Καὶ διδοῖτε 8, δι θεοὶ, καὶ τ·7ισδε ἡδὴ τὴς ἡμέρας το πολὺ

περὶ τῶν πράξεων τας`καθὴκούσας διατετριπρόσι θ, δεῖπνόν

τε ἀναγκαῖον τῷ θνιττῷ ἡμῶν τῷδε σώματι ώς χρὴ τε

καὶ σὺν ἀρετὴ ελέσθαι, δικαίως μεν πεπορισμένους, εὐγνω-'
όνω δε ” δι ν κίσ σ ίν

” δ
ί

μ ς τοις ‘lino ὴ 0 1.χρὴ αμε ους, τοις τε συν ει

πνοιςω ίσως, ἐγκρατῶς δε καὶ πρὸς ὑγίειαν εύχρήστως

τ. Νοτιιιιιει οιιιιι ,ιςτειιιιιιρ!ιιτιοιιιτυιτι , σιτε: μια: latine μια: ιτοΙΙιιιο
νοτιὶοἱτιἱι ετιιὶιἱευἰιιιιιο ριιτιουΙυτιι : ιιτ'ι·.μεις. 21ο. Βιιιετυτιι οσο. οι

nos. στίλδωνος, φαίνωνος. που στίλοοντος, φαίνοντος. -- ε. Ρ. ταύτας.
Π. Ρ. ὐπὴρετικἡν. - ε. Ελ.πλαττετ.αί τε. --- ε. Ρ. αναθοὑ.
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·τ οσενε κααένου Ι *τι τε καθα fur ° τε αίμα καὶ οίθ ύ..ρ γ. ς,ει. p, γ ι_ρα
πτως · καὶ τὸ λοιπὸν ‘ri; τε ἡμέρας καὶ τοϋ βίου , ώς
κάλλιστα τε καὶ ἄριστα κατα δύναμιν διελθεϊν. _Ές δε
` Χ α. Ι Ι λ Η t I

την Διος του βασιλεως θεωριαν τε και υμνον, οποτε τε

amers δέοι, καὶ δὴ καὶ τηνικάδε, όπως, έσα όσον ἡμῖν
έτρικτον, αξίως έν προσρήσει ύμνιίσαιμεν, καὶ ὑμεῖς συλ
λάβετε.

Καὶ ταύτης τῆς προσρνίσεως εν τῶν τιμερων ταῖς βε
δ·κίλοι ετα τὸ κῶλον έκεϊνο 3

'Άλλος ἄλλην αὐτῆς απεις , Ύ
I lu Ψ κ. ` λ I 3 l

ληιροτες μριραν, εξαιρουντας
το-μεταξυ χωρίον, επαγειν,

ι τ· εκ κ κ ο ... υ ,,, νΚαι οι) δ' , ω αναξ "Ηλα, και τα εξης αχρι του, Σ) par
αλλων ο

ἐξ ἀδελφῶν τε σῶν καὶ όπαδῶν · ἔπειτα εξαιρούν
τας αδ τα μεταξυ τῶν δε πλανήτων όνόματα , ἐποίγειν ,

Περιπορευόμενοι
δ καὶ Ιίρόνω τε καὶ τοΐς ἄλλοις Τιτοΐσι

κοινωνοϋντες, καὶ τα ἐξ·7ις ἄχρι τῆς προσρήσεως τελευ

τ·ΐις. Έν μέντοι ταῖς ν·κιστείαις, τούτων μεν ούδέτερον
·

κ
δι

κ αν ΙΝ κ κ 7 ει· »σεβ κ εκ οτο ε περι του οειπνου υ.ονον εςαιρειν χωρων ατε σοι ω λ

τ·κινικαύτα δειπν·ήσοντας.
ο

Δειλινῶν9 ές θεούς προσρ·ήσεων τρίται τε
'” καὶ κυριωτρίτη

πασῶν, ·ἡ ἐς τὸν βασιλέα Δία 'κ.

Ἀυτοων”, αι)τοεν, αὐτοαγαθἑ Ζειῖ, δς τῷ μπααμόθεν
ι κ , ο ε; ι ι τ A τ ιν ιδ
ετερωθεν γεγονεναι, αλλ αυτος εκ σαυτου ειναι, οντως

1. P. προσενεγκαμένω. - 2. Ρ. καθαρείως,
3. Supra, p. Με, sub med.—li.lbid. sub tinen1.— 5. p. 166,initio.
ο. Με!. ριιιιΙο μπαι. - 7. P. μόνου. -- 8. Ρ. ἐξειν (sic).
9. Ex cod. Monac. 237, magnam etiam partem ex Par. 66(suppl.).
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τε ων τῷ ὅντι si
, καὶ ἔτι είλικρινώς ἔν, ού πολλά τε ὁμοῦ

π ν ι κει εκ

δ.
κ νδννι ι νκ,νΙ ο π κ αν

ο αυτος και εν, ατε κι ου ενον ουτ αν εξ ομοι.ως των
κ ' .ν ι νι κ

παντων ά·νενήτων

2

ἔν τι anormal, ετέρου γαρ αν δεοιτο

ι κ σκ .ο κ - _ ν ν νι

νε
σ ν ι

και κρειττονος αμα του συνεξονιος ουτ αν ε ενος μεν

ανενήτου, τῶν 8° άλλων απο τούτου παο προϊόντων, ου

κ ν! »κ κ. .ς. ν .Ν δ ν ν ι u 3 \ ν σ!
γαρ αν ετι συμφυα τῳ αυτῳ ι αυτο οντι τα ι ετε

Ι
τοοούτω διακρινόμενα, προΐοι. Σὺ δ'ρον κανι δικα καὶΪ

σκ κ ι ν ι ,ς κ κ 5 ι ν ι

εν τε μονως και αυτος σαυτῳ παντ°ο παντως ο αυτος
ων, των δ si

,

αυτο si
.

τα·ναθον, καὶ δια ταῦτα άκρως τε

ν ι τ· ι 'ι τ s κ ν μ. u 6 \

αγώνος ει, και προς ταλλα παντα, εκ σου τε οντα και

δ

κ ν Il} ›κ · ν ν ν κ ν ι

ια y: σε κα ιστα εχοντα, αυτος ασυμ ·κιτον slow την

ίοπεροννιν, πάτερ πατέρων αυτοπάτορ 7, ακμιουργέ τε

δημ.ιουργών, νεν·ητών ανέν·κιτε, καὶ βασιλεῦ βασιλέων τε

καὶ άρνόντων πάντων ὺπέρτατε, ?η μόνος τῷ ὅντι αὐτο

κράτωρ τε καὶ άτελ·ἱις si
,

ές δν οὐδὲν ουδενΙ. ἔξεστιν, άλλ'

αὐτὸς άρχουσι πᾶσι, μείζοσί8 τε ὁμοῦ καὶ. μείοσι, τας

πρεπούσας εκάστοις καταστάσεις τε καὶ θεσμοὺς νέμεις,

ι κ ν κ ν ν.. ν κ 9 δι - ι κ

και παντα ευθυνων ορθως, ορθοτατ·ρ τε τι και απα

ρατρέπτω ·ννώμ.·ρ
· δέσποτα , δέσποτα μέγιστέ τε ὁμοῦ

καὶ κυριώτατε . ῦεσποτῷν τε ou) ἐς τα μάλιστα καὶ κυρίων
πάντων μειλίνιε , (î; τα πάντα απο τοῦ πρεσῦυτάτου άρ

το κ ιο ν ... ν κ

δ

κ δ

κ ιι αν
σαμενα άχρι των εσνατων, συλευει ουλειαν πασων

δικαιοτάτνιν τε καὶ ἐπὶ τῷ σιρετέρω άμα άναθῷ, ατε προς

ι .ν κ ι v κ δι

ι

νδιμεν σου γεγονοτα τε και οντα, γεγονοτα Ξ ΠΟΕ, Ου εν

Ι. Ι'. ουδ' ενος, υΙ1Ι Μ. οὐδὲ ένον.
2. Μ. αγενήτων οιιιιεΗ, οι: ιὶσὶιιοσ υισιιουσ σου. ε. ἔν τι.
δ. Ρ. ουτι. —- é. P. ποὺ. - 5. Μ. παντος (sic).
6. Post ôvm , linea hæc intégra, καὶ δια γε ανω.. , ποσοι σκ τιμο

;;ι·ιιρΙιο ιιοειτο Ριιι·ιεΙσιισι.
7. I‘. αυτοπάτωρ.



ιτε ΗΜ)! ΝΟΜΩΝ, l‘.
\\ g .`. ` Ι Χι ‘N ‘a I

6A4
V

μεν αυτων οεομενοι, το ε σαυ.ω ακρως αγα ω οντι
ä v ‘s .: κ γ κ κ ο κ . ε·

πσοσκκον αποοουναι τε ουλκθεντι, και. α αθα άπανται 7

οπόσα τε καὶ ές ὅσον γε ένκν κάλλιστα ἔχοντα παραγα

γάντι
· σε υμ.νουμεν, οἱ saurien; τὶς λογικλς φύσεως το

ἔσχατον εϋικγότες ἡμᾶς, καὶ εύιρ·ημοιΤρ.έν τε, καὶ γεραι
ἴ ρ ο I l \

ρομεν ως δυνάμεθα ως ευαγεστατοις γέρασι, την τε περι σὲ

πάσαν διατριθ·)ιν τιμών τῆς πράξεο›ς το μακαριώτατον

άγομεν. Σε πολυ προ ἡμῶν καὶ ή θεων σύμπασα νοερά τε
ο ' σο. ι λ 'λ οι

καὶ λογικη φόσις
'
υμνει.. Συ γαρ :δὴ θεος ων, προαιώνιός

τε καὶ πάντη πάντως αγένκτος, άκρα γνεύμτις χρκστό
ατι: οὐκ εφθόν7ισας μὴ ου καὶ θεων γεννιτων τινων

5 _ .
πατήρ τε καὶ δ·ημι.ουργος γεγονέναι η, των μεν αυτος δια

.. ς - ο · τ .ι æ
σαυτου άμ.νιτόρων γε, των δε και οι.δι τούτων αυ των

πρεσδυτάτων, των γε έκ σου ίδο γεγονότων. Συ μὲν γαρ
N n. ` - ι ,.. ο κ

της σεαυτω προσηκούσ·ης των όντων μοίρας, της ακινητου
τε δ·

ἱι καὶ αίωνίου, καὶ ιΐλνις σε άιτει.ρόν τινος ικεριστ7ις

ουσίας χωρὶς οθσνις, αυτος Μ. σαυτοϋ γίγν·ιι δ·ημι.ουργος ,
.ι Χι πΧ ι κ (ν ο ι ι - κ κ - κ
α η εισαι τε αυτα καὶ αυτα υφεστ·ηκοτα παράγεις, και

s - . ε

θεούς τινας sauna; τε μαλλον ομοίους καὶ υπερουρα

ν ο π ... ι . τ

νίους, ουδένα μὲν ουδενὶ ἴσον αυτων, αλλ' άλλον άλλου

Σ

ἀεὶ λειπόμενον, ὶνα δὴ καὶ si; έν τῇ ίδέα τῇ .ἑαυτοῦ ἔκα

στος σ., σοὶ καὶ τουτο ὅμοιον ἔχωσιν· :ἔτι δὲ
.

σύμπαντας

Ό λ ' I Ό / I Ί Σ, P]s; μεν αριθμον τινα αυταρκη περαινοντας, ες 8 εν

τιΏ λ Ι I θά Ζ λ Κ Î

μεγα και τελειον συνιοντας αυ συστημα , τον ο·ιτερουρα

κ '\ / u δι αδκ
ιν ρ - ννιον συμπαντα ὸιακοσμον, ινα κι ι ια τε εκασ.ος, και

ο ξ .ι σ: τ κ σ δα κ 7 ω..
αμα κοινρ εν antenne; mai‘ 100100; ες υο τω πλειστον

8 ε π

άλλήλοιν δι.εννινογότε Με.. γέννι, το μεν, γν·ησιόν τι

Ι. Ι'. φύσιν. - 2. Ρ. χρηστότητος.
3. Ρ. ιιιιιΙο huc verba intrudit, καὶ δια τούτων, ω; Νικο εοιιιιοιιιι.
θ. Ρ. διὰ του τῶν αυτών πρεσθυτατου. - ό. Ρ. ὁμοίως.
6. Μ. γι' άλλου αλλος. Τ. Μ. οι Ρ. τω. - 8.Μ. Η l‘. ôievnvôxati.
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σεαυτοϋ έκγονον 'Ολύμ.πιόν τε θεῶν γένος απέιρηνας· το

δὲ, 'Γιτάνων τι γένος Ταρταριόν τε καὶ νόθον, ατε γενέσεως

μέν σοι της mûri; τῷ προτέρω κεκοινωνηκος, της δὲ

δυνάμεώς τε καὶ αξίας πολλῷ που λειπόμενον. Καὶ 'Γι
τοίνων μὲν τούτων Κρόνον τον πρεσόύτατόν τε καὶ ηγη
σόμενον· τῶν δ' 'Ολύμπων τε καὶ άμα τῶν πάντων

πρεσόύτατόν τε καὶ έ; ὅσον γε ένην κράτιστον, Ποσειδῶ
τον μέγαν γεγέννηκας ', είκῶ τε αὐτὸν σεαυτοϋ , ές το

ακριθέστατον έξεικασμ.ένην, κατά γε δη το έγχωροιΈν,

απειργασμ.ένος, καὶ πέρας της τῶν όντων συμπάσης γε·
νέσεως τελειότητος. Καὶ. δη ίνα σοι καὶ έτι μαλλον ὁμοίως
έχη, την τε τῶν απάντων

,
αὐτῷ αρχήν τε καὶ ηγεμονίαν

έπιτρέπεις, καὶ πρός γε ἔτι την τοιΤδε τοϋ οὐρανου γένεσίν
τε καὶ δημιουργίαν , συνεργοῖς καὶ] τοῖς άλλοις αδελιροϊς

· ânes) ârc’ άλλο χρωμένο› θεοῖς. Ούτός σοι τόνδε τεκταινό

μενος τον οὐρανὸν, σέ τε μιμούμενος, καὶ μηχανώμενος,

ὅπως σοι ώς κάλλιστα αὐτὸν έξοντα απεργάσαιτο, καὶ

τρίτην έτι θεῶν τινα φύσιν γεγεννηκως αὐτῷ έγκαθίστησι,

ΦΠ
Α νδ εκκ, , _ 1 e;

8-
ι 9-κθνιχη η η και κωμ.ατι συμπεπηγοτων, ινα η εγγυ ε la \ l)’ / l ι εκ σου ο ι Ι

αυτον σωςοιεν τε συνοντες, και αμα κοσμοιεν. ΑΚΟΤ0ζ γαρ

Έ -κν - Χ I σκ θ Ω Ι τ I ç‘. F

εαυ.ω τε και συμπαση τη καθ εαυτον ουσια, τη ύλης
πάντη τε καὶ πάντως χωριστη, παραδείγματι χρώμενος,

ει
δ ι ι κι. Χ τ κ κι. ο το κ κ ο

ει η μεν και τωοε ενεποιει τω ουρανω, και συνετιθει εξ

αδ..

τ ι τ κ κ κ -κ _ ο ν

ει ων αυτον, ουκετι μέντοι παντη χωριστων τινων, αλλ -

αν ύλης, ησπερ “Η” αὐτῷ αδελωη·τε 8η άμα καὶ δάμαρ
'λ' ι

χορηγος ην, βεύηκότων, έκείνων γε μην εἰκόνων, καὶ προς
ἐκεῖνα αιρωμ.οιωμένων. Ι.Ων διττον ή ι κ τ. ο”το γενος απεργαςο
υγ”, - -ι ι κ χ" τ- κ κ μ α” σκλ-| g κ - κ

γ.. ος, το μεν παν.η αχωριστον .ι τη, υ η, εποιει και

ταύτης έξημμένον, το αλογον δη εῖδος σύμπαν, το δ,

l. P. γεγένημαι. - 2. Μ. παντων.



ΓΤΒ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, Γ.
ε | , ,_, «π. ν κ. κ - ο κ ο κ ν
ουκετι αυτης ε,ημμ.ενον, αλλα· .ουναντιον αυτο εχον
' -‘ ξ 'ν·ν' κα` ἔ ω ιεν ού ωοιστον τ? δὲαυτην εν;μμ.εο , ι αν: με x‘ . , η
δυνάμει 7ιοριστόν τέ τι και αυτο δν , και καθ' ἑαυτὸν

ουσία τ·
ῇ υπευουρανξιο ταύττ1 συγγενέστερον, τὴν ψυχὴν

δκ
α κ ν ΐΗ κτ - : -κ ?δ δ

ω · κ

ν; την λογικην. σ, αυ τα” .ο ει ο; ιαιρων, το μεν
πάντων τέ τι ἐπιστκμ.ο°νικον έποίει, και ·νν·ήσιον ἑαυτοῦ

ἔκγονον, το των οΐοτριο·ι, θεών γεγονος γένος ουμανιον
· το

δν

ο κ κ ν β - κ κ δ κ `κ κ

ου παντων μεν επιστημ.ονικον, ορθο οξαοτικον οε σταν

3 κ νο ν κ ο αν I 1 l a

μΆ ΐ*Φ επιστημο εφικνοι.ΐ09 νοθ0ν Τε τι θ!των, ων ν αν

κ ` θα ή κ κ Ρ δ 1 _ \
θ

~ »κκαι ν ονιον γεγονος ·νενο, αιμονων, και εων τε εσχα

κ κ κ οι δι ο κ ‘x δ' ν δτον παντων, και τουτοις οπ·η soi. u17'n_oe7m0v' 70 ου

περι παντα όρθοδοξαστικον, αλλ' αμ.αρτη_τόν τε, καὶ ου
κ ο - f. α. Δ

·πανυ τοι οπουδαιον ἑαυτου ἔκγονον, τήν γε ἡμετεραν και

ανθτ.«›πινην ψυχὴν , του των δαιμόνων τούτου γένους

ἐφεξῆ; που γεγονυϊα·ν. Του δ' ἑτέρου τε και αλόγου εἴδου;

τέτταρα τα πρεσ€ύτατα έ·ιτοίει σωμάτων εἴδη, πυρ τε

κ ν: κ "Ν κ ... τ α.

l

1 \και αερα και υοωρ και γην· ων του καλλιο·του τε και

ἐλαχίστην

7 έν μ.εγιστω ὅγκω κεκτνιμένου υλκν, του πυρος,
καὶ ταῖς γε ι[.ιυχαϊς τα οχήματα

8

άπολαυ.ἔάνο›ν υπεζειίγνυ,
του μὲν λαμπτου τε αὐτῶν και φλο·νώδους, των οι|στρων,
κ.

δν
τ κ κ ν κ __,

08 ν κ .υτου αοοατου και αιθεμιου, των το αιμ.ονων και ι!ιυνων
των ·ὴμ.ετέρων

· συνετίθει τε ουτω γε δὴ

Μ ἔκ τε κιιυ72ς και

σώματο; ζώων τριττδι άθανοιτιον τε και λο·νικδ5ν γένη,
τοι; Όλυμ.πίοι; τῶν άδελφωνι ἄλλῳ .ετ αλλο 'ι, συνεργοϊς

ν ει.
4848

x 1 κ κ κ ` κ Χ κε; των τν; ε αθανατων τκν ·νενεσιν τε και ο·ημ.ιουο·νιαν

χρώμ.ενος: των τε τοιττων τούτου: ζώων γενδ›ν , των τε

κ τ κ ι - - 1 æ;κ

δκ

ν.
τετταΡων εκεινιυν σιυματων πΡεσ€υΐαΐ(ν)ν. Ε.”ΪΕ ε ”:θυ

ι. Μ. iterum έξημμ.ένον. - τ. P. as pro εκ -- ο. ν. αν γαρ.
ο. l‘. οἱ και χθόνιοκ Μή ροεΜπ.κοΜ. οικοχθόνιόν γε γεγονός.
Σ». l’. im-npsnxfiv- τι δ' ου. -——6. Πτι Μ. πάνυ τι.
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γένους τού τῶν αίστρων, το μὲν πολυ ἀπλανὶς πεποινι

κζος, έπί τε θεωρίαν τὴν τῶν όντων αφ;η”κε καὶ ὐμνον
τον σον. Έπτδι δ' αὐτῶν πλαννιτα απειργασμένος ', αλλο

προς αλλο εὶδος τῶν αὶ‹ονίων ἴδιόν τε καὶ προσεχες,

πρῶτα μὲν ἔκαστον αὐτῶν τῷ ίδίω τούτῳ aidez τε καὶ νῶ
'

ὐπεζεύγνυ, καὶ συνετίθει ἔκ τε νου τινος αὶωνίου καὶ ι ο

χῇς καὶ σώματος τριττ·όν τινα ένα ἔκαστον φύσιν, κοι
νωνίαν τε τινα καὶ σύνδεσμον τῷ τε ύπερουρανίω δια

κόσμω καὶ ούρανιζι τῶδε coi; κρατίστοις μηχανιύμενος

θεσμοϊ·. Καὶ αὐτῶν δν κό.λλιστόν τε καὶ αριστον γεγεν
ν·ήκει, 'Ηλιον, τ·7ις τε τῶν έν τζιδε τῷ οὐρανῷ ιρύσεων

τελειότητος πέρας αὐτὸν απειργασμένος καὶ w; τῶν

μεθεκτῶν τούτων τῷ κρατίστω ύπεζευγοιις 3, τούτῳ καὶ

τὴν τουδε τοϋ οὐρανοῦ παντος ΐιγεμονίαν επέτρεψεν, επεί

σοι ides nazi θνπτ·7ις τινος τόδε το παν μετασχε.ΐν φύσεως,
ίνα σοι όντως! ἄπαν οἰποτελεσθῇ. Ήλίῳ τε δὴ τούτῳ,
καὶ αμα Κρόνου· τῶν σῶν νόθιον πρεσδυτάτω παίδων 5

,

τὴν τούτων γένεσιν ἐπιτρέπει· ê)" ἐπὶ ταύτκς ·ίίδ·η τῆς

λειτουργίας τεταγμ.ένω, τῶν θηρίων τε καὶ ιρυτῶν παντο

δαπῶν, εἴ τέ τι αλλο τούτοις συγγενὲς πέιρυκεν, απεργεί
ζεσθον γένεσιν, συνεργοϊς αλλοι επ' ἄλλο καὶ τοῖς ἄλλοις

έκοίτερος ΐαδελφοϊς χρωμένω, ο μεν τοῖς Ταρταρίοις, ο

«l
i

τῶν πλανῇτων_ τοῖς λοιποιΪς. ΧΩν δ·ὶι τὴν πλάντιν τε καὶ

κίν·ησιν τοτὶ μὲν προσαγόντων, τοτε δ' άπαγόντων τῶν

διατιθεμ.ένων, θνητα καὶ τα γεννήματα

Χ οὶποἔαίνειν · τοὺς

ι. Ρ. άπειργασμένου, Μιὰ Μ. ιι! nos.
α. Magna hic incipit Iacuna codicis Parisiensis, in quo statim

ab his verbis transitur ad versumsextuzn hymni metrici το :σώ
ματος εμυ.ελέεσοι, n. ‘I. λ. είπε ιιΠιι vel intervalli nota vel metro
rum distinetione. _
3. M. intotcunuïç. — la. M. οντος, απο οι οιιυστιιστἱυΙο.
ο



Ι80 ΠΕΡΙ ΝΟΜ!ΣΝ, l‘.
κ , κ κ ι

γαρ τοι ετιίρους τούτων δκμιουργοος, τοὺς μένοντας τε
ι ν λ κ κ

δὴ καὶ 'Ι'αρταρίους, οὐκ ανευ της τουτων κοινωνιας γεν

ναν ὶκανούς σοι γεγονέναι. Οὐτοι καὶ ψυχὰς τα; ἡμε
ι `κ-κ ι τ

τέρας, αθανάτους μεν προς Ποσειοωνος γεγονυίας, οὐκέτι
τ · ι ι :τ . τ· :ελ Η ’ -δ' ακὴρατους παμπαν, παρειλὴιροτες, το θνκιτὴ τροε εκ.ασ

τοτε δια τακτῶν τινων εκάστω
'
χρόνων φύσει συντιθεῖσί

τε καὶ πάλιν ένθένδε απολύουσι, σύνδεσμόν τινα έκ τῶν

ἐνόντων δυοΐν τοῖν έν τῷδε τῷ οὐρανιΞι μοίραιν, τὴς τε

αθανάτου καὶ θνὴτὴε, τοῖς μὲν θεσμοῖς, τοῦ δὲ σιρῶν ἡγε

μόνος έντολαΐς Ποσειδῶνος μὴχανώμενοι. Καὶ δὴ ούτω

σοι ἡ σύμπασα τοῦ όντος γένεσις έν τριττοῖς ιρ·ίσεων.γέ
Ν . κ

νεσιν αποτετθιεσται , του μεν πρεσἔυτατου, πάμπαν τε

δὴ ακινήτου τινος καὶ αίωνίου γένους, αὐτοῦ σοῦ γεγονό
τος δὴμιουργοῦ

· τοῦ δ” αϊδίου μεν καὶ αὐτοῦ, κινητοῦ δ”

σὺν καὶ έγχρόνου, τῶν σῶν παίδων τοῦ κρατίστου Ποσει

δῶνος τὴς γενέσεως °ογκισαμένου
· τοῦ δ' αὐ έσχάτου τε

καὶ θντιτου παντος, 'Ηλίου τε δὴ καὶ αμα Κρόνου τῇ γε
- ο

νέσει λειτουργούντοιν. Συνδέδεται [δ
έ

] σοι αλλὴλοις τα

γένὴ, το μὲν πρεσαύτατον τῷ μέσω, τὴ 'Ηλίου τε καὶ πλα

ν·ήτων τῶν άλλων συστάσει · τι δ' αὐ μέσον τῷ έσχάτω,

τὴ ἡμετέρα τε καὶ τῶν ὴμετέρων πραγμάτων καταστάσει.

ι εκ κ κ ι a ι ι σκ κ κΚαι εν τε τι σοι το παν και παντελες αμα απειργασται ,

καὶ ταύτὴ τε δὴ κάλλιστα έχον , καὶ αΐδιόν τι γεγονος,
οὐ πρότερον μὲν οὐκ ον, ύστερον δέ σοι καὶ έξ ὑπογυίου

ές τὴν γένεσιν παρὴγμένον, où? αὐ ποτε απολούμενον·
'ίιδ`τοαὐόεΗ `,ί "ῖ ·~ ”
ετ ε τ τ αει και ακινὴτον σωςον σχὴμα, ατε

τ ν κι _ι κ κ ο ο ι νι ι ν ι..
σοι ουτ αν μη παραγειν ποτ αυτο ον θεμιτον, αγαθιο

ακρως πειρυκότι, ούτ' αὐ χεῖρόν γέ ποτε έξον

ή αποδοῦ

ναι ‘à οὶον αν ε ονο ὅτι δὴ κάλλιστον εἴη. 'Εν τούτω, τ

ο

1. Μ. μὲν όντας.



πιο
i

οσοι ΜΜΜ, r.
'-
11?» παντὶ, γέρας τι τοῦτο κάλλιστον λογικῇ φύσει
ovarien), τἡν σεαυτοῦ ἔννοιάν τι καὶ θεωρίαν παρέσχες,Ν, | ` 8

τὶ
ς καὶ ·|ιμεις τὸ ἔσχατόν σοι γεγόναμεν. Και σε και ἡμεις

σὺν τῶν θεῶν τοῖς σύμπασι γένεσιν, ὡς δύναμις καὶ ἡμῖν,
ῦμνοῦμεν, Ποσειδῶνος τοῦ μεγάλου, ῶσπερ καὶ τῶν άλ

λων πάντων πάσι καλῶν ' καὶ τούτου ἡ ῖν ἡ ου κ.ένου.ν

ΣΧ

I au II \ Q κ fi 9r/
` i \ Ά ΟΥ

υ μεγας τῷ οντι και υπερμεγας, ος α.,ιας αυτος ων ορος
σ' Οκ l \ J l \ g, εκ Ι

ο γε υιικιστος τε και εξαιρετος, και των αλλων· ἑκαστοις

τας αξίας θεῶν τε ὁμοῦ καὶ πάντων γενιΈιν, αν αὐτοῖς

τε ἐκάστοις αἱ άξίαι κατα δίκτιν εὶεν, καὶ τῷ ὅλῷ άμα ὅτι

ατ
ι

μάλιστα πρέποιεν, ορίζεις. :Η καὶ ἡμᾶς ἐς μεθόριύν τι

τι καὶ σύνδεσμον τελεῖν τῆς τε αθανάτου καὶ θν·ητΣς τέ

ταχας μοίρας. Καὶ ἔν τε' τοῦ παντὸς χώρα ταύτρ κα

τέστἡσας, καὶ έν τῷ καλῷ καὶ ἡμῖν, τοῖς θεοῖς ὁμοίως γέ

πως, το εύααιμον ἔνειμας, τοῖς μὲν ἡμῶν μαλλον αὐτοῦ,

τοῖς δ' ἡττον τυγχάνειν εκάστοτε διαους,τ·ΐις τῆς ὅλως

αδ ἡμῶν φύσεως ἔνεκα αρμονίας· αμαρτάνουσί τε ἐπανορ
θοῦσθαι αύθις

3 εκάστοτε , τοῖς μέν που ραον, τοῖς δε καὶ

χαλεπώτερον, παρέσχες
·
προς το καὶ εκάστω μὲν έκ τῶν

ῦυνατῶν λυσιτελ:ες, τῷ 8° οι. τε καὶ συμπάσἡ τοῦ ὅντος

-τῆ γενέσει πολὺ πρότερον _λυσιτελέστατα τεταχώς τε

ἔκαστα τῶν τε άλλων καὶ τῶν ἡμετέρων, καὶ· είμαρμέν·κι

άμα απαρατρέπτω ἐξ αὶῶνος αοὺς, διά τε θεῶν, ci; σοι
τα τοιαῦτα έπιτέτραπται, ἔκαστα ἀποπλἡρῶν. Ἀλλα δἡ

ΐλαθί τε καὶ σῶζε, εἴγε τε σὺν τῷ παντὶ τῷδε καὶ τα

ἡμέτερα, ὅπη σοι άριστα ἔγνωσταί τε καὶ περὶ ἡμῶν, καὶ

άμα πέπρωται έκ τοῦ παντος αἰῶνο·.

ι. Μ. καλλῶν. ` 2. Μ. ἔν τι. - δ. Μ. αύτις.



ΗΜ ΠΕΠ ΝΟΜΩΝ, Γ.

Έσπερινη ἐς θεοὑς πρόσρησις '.

Éoi, ώ βασιλευ ΖειΈ, πάντων έ” τέ ποτε ἔσχομεν καὶ
νυν .κι τε ἔγομεν αγαθών , πρώτῳ καὶ μάλιστα την χάριν

ἴσμεν. Σ» γαρ σε ουχ ἔτερόν τι ἔπειτα ἀγαθὸν, ..αν
_ν κ y \ οι κ ν· σέ ι ν κ ἔκαυτο αγαθον ων , και πασι τοις α λοις ο αυτος πρεσ υ

τατός τε ὁμοῦ καὶ ἔσχατος καὶ ὅλως κυριώτατος των

άγαθών αὶτιος si. M20’ ον δη καὶ ὑμῖν, δι Πόσει.δύν τε
κ `καὶ άλλοι πάντες θεοι, ο ο τ ο κ κ ο ο Ν ο

e!z ων εκ Δως και ες ημας ταγα α
μ! ο ν κ κ ο Ι Μ κ κ κ ο κ
ηκει , αει τε και εκαστοτε ισμεν χάριν, και μαλιστα επι

ταΐς μείζοσί τε καὶ τελεωτέραις των δωρεων δὶ
ς

προς ὑμῶν
ε: κ, κ κι 3 0η

ο

θ

κ .ο ι κ

εσχομεν τε και axons): . υς εν με οριῳ της τε υμετερας

άθανάτου καὶ αὑ θνητης φύσεως καταστήσαντες, καὶ συν

θέντες κοινόν τινα ὅρον καὶ σύνδεσμον τοϊν μοίραιν άμ
ιροϊν, των μεν θνητώνθ απάντων ὑμῶν συγγενεία , καὶ

της τε αθανασίας τη
” μετουσία, τη τε έν τῷ καλῷ, εν

δεεστέρως μὲν συγνῷ, ὑμῖν δέ γε ὁμοίως παραγιγνομένη

.μακαριότητι προτετιμήκατε· ἔδοτέ τε κοινωνεΐν άλλοις
τε Μ ὑμῖν καὶ πρώτη τη ὑμῶν γνώσει , ἔπειτα τη των

λοιπών των ὅντων συν λόγῳ καταληψει, οίκειοτάτης ὑμῖν
αὐτοῖς πράξεως ταύτης μεταδεδωκότες , εὶτ' αδ καὶ τη' 5 .. Ν ..
ἡμετέρα αυτων γνώσει, παραπλήσιον καὶ τουτο τη ὑμε·

κ δκ δ η .κ κ ι κ τ σ· ο κ :λ

'
τερα οντες υναμει, οι και αυτοι υμας αυτους μα ιστα

1. ει Ιιω‹ι ρι·οιιιιιιε ex codice Monac. 237.

π. Μ. ἔλκει, ιιΙιι nos 11netjure restituimus, ipso Plethone palam
favente, infra, μια. 192, Ι. 12 et '23.
3. M. έχωμεν. - θ. Μ. θνητών τῶν απ.
Ε».Μ. τα ·λιμέτερα.



·Ι8θ ΠΕΡΙ ΜΙΝΙ”, Γ.

γινώσκετε Ι. Καὶ τούτοις μὲν ἡμῶν το κράτιστόν τε καὶ
τον λοιπῶν τῶν ημετέρων ηγεῖσθαι τεταγμένον, καθ' αὐτὸ

κεκοσμηκατε. Δεδώκατε δὲ καὶ το χεῖρον ἡμῶν, καὶ μοί
λιστά τε καὶ πρῶτον το αὐτῷ' τῷ κρατίστω ημῶν προσε
χέστατον, τοϋ λοὶποιΈ αὐ παντος ηγούμενον, το φαντα
στικον, ταῖς προς ὑμας αγιστείαις ὡφελεῖν, τυπούντας ὡς

δυνατον καὶ συνεξομοιούντας τη τοϋ κρείττονος αρίστη
καταστάσει , ώς αὐτῷ τε εὐηνιον γίγνοιτο, καὶ αμα τοϋ
- σοκ .. ο ενθείου τέ τι καὶ καλου καὶ τουτο απολαύοι . Δεδώκατε τη

προς το ομόφυλόν τε καὶ παν το ανθρώπινον χρηστότητι
η εν ... ει ν .. ο ι ν.. δι νδ ι

νδ
κ

υμας μιμεισθαι, οι αγαθων αει, κακου ου ενος ου ενι

ἐστε αίτια. Δεδώκατε τη πολιτικ·ῇ αλλ·ηλωνά κοινωνία

ὑμῖν καὶ τούτη κοινωνεῖν, τη προς ὑμας, ὡς οὶόν τε,

ομοιότητι, o? ταὐτού πατρος γεγονότες τού βασιλέως
Διος, αὐτοενος όντος, καὶ άλληλοις αὐτοὶ πλεῖστον ηνωσθέ

ι Ι λ Ι ο Ϊ λε Χ | -
τε και κεκοινωνηκατε. Και μεν δη και του προς δοξαν

ἡμῶν της ψυχης επιρρεπούς κρατεῖν τῷ βελτίστω ἡμῶν
ικ'Μ ο .κ7κ τ εκ ο ο A \ .ο διεοοτε, ατιμαςοντι μεν οσον παρ αυτης κενον, του ε

χρησίμου τι μόνου αὐτῆς, καί πη καὶ προς αρετην λυσι
κ.. 5 ο κ ο ... ο ι τ »Μ ο ι

τελους , ου πανυ τοι ολιγωρουντι. Ου μεν ουν ουδ υπο

τοϋ θνητοϋ τοιΤδε παμπαν κρατηθησομένους περιείδετε
·

αλλοι καὶ δύναμιν έδοτε τα Balata) φρονησασιν, αρχειν6

μὲν αὐτοῦ ημῶν τῷ κρατίστω
· ηδονῶν μὲν τῶν δι' αὐτοῦ

παρον απολαύειν, οὐ προς την έξουσίαν απολαύουσιν, αλλα

ι. Μ. γιγνωσκετε, οσο τοοοριειιπ ίπ ΡΙειΙι‹›πὶο οοιΙὶοὶΙπιο orthogra
phiam sequimur, de qua vide supra, μας. 68, πω. Μ.
2. Μ. το αὐτῷ τε κρακ., sed τε ι1ΙΙιχι1ε νοοει.
ο. Μ. οιπολόιθοι. σει! ΡΙειΙιο alibi verbo απολαύιο οιὶΙιιτ, σοὶ

εοιΙειπ ΗοιΙεπι ριεπενετοΙο τεοιιττιιπι.
ε. Μ. αλληλοιν. - ε. Μ. λυσιτελοΐιν.
κι. Μ. αρχον.



δ88 ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, l‘.

roîÈw 7s αὐταἴς καὶ δρα τὸν τ:ρέποντα έπιτιθεϊσι' αρη
μάτων δε' των ταύτας δυναμένων ', α.. αὐτοδ δη τούτου

τοϋ θνήτου νρείας εὐλόγους ποιουμένοις μέτρον
· αὐτοῖς δὲ

.

δκ κ ν ε Μ ν

»λ θα

3 τ· δ Ιη, και εν τουτῳ ετι μενουσιν, ε ευ εροις ειναι, εινον

γε οὐδὲν ἡμῖν αὐτοῖς ·ήνουμένοις των ή

τω θνητω τούτω

ημων οὐ κατα ·ννώμην δη ημ.ετέραν προσπιπτόντων, ε..

γ” αν ὑμεῖς, της πρὸς αὐτὸ απολύοντες αγαν κοινωνίας,

ο ν , σε' σο. α. .ο
επιερέροιτε, ειτε δι αὐτου του δαιμονίου ὐμιν τε τοις

κρείττοσιν ὐπηρετικου φύλου, εἴτε καὶ δια του των τε

όμ.οιρόλου καὶ άνθρωπείου τούτου γένους, τοϋ μεν καθαρ
τικως τε ἡμῖν καὶ θεραπευτικως Ηνωμένου, τοϋ δὲ αλλως

κτ
λ

ς ω. α:
αν ημιν ά·ννωμόνως δια

κΙνυχηες
απαιδευσίαν προσφερω

μενου. Καὶ μὲν δη καὶ αὐτων συχνά ποτε ημ.ϊν αὐτοῖς
των ε κ .. ο -των τω χείρονι ημων τούτων οὐκ εὐχερων αὶρεισθαι δί

δοτε, ἄχρι τοϋ καὶ ὅλον ἔσθ' ὅτε, έαν δέη, το θνητον τόδε

προΐεσθαι

7 τοϋ καλοιῖ τε ἔνεκα καὶ. τω γε κρείττονι ημων
λυσιτελοϋς· ές γαρ τοσοϋτον τοϋ θνητοϋ τω οἰθανάτω

ημων κρατεϊ'ν ἔδοτε. Ταύταις και; μ.είξοσί τε καὶ καλ

λίοσι δωρεαΐς τετιμ·ήκατε, τὸ κρεϊττον ημων καὶ κυριώ
τατον ανέχοντές τε καὶ κοσμοϋντες, οὶςπερ αν ημων καὶ
οπότε το.. λογισμων τους γε αμείνους έπιπνεύσητε. Οἴας

δὲ καὶ τω θνητω ημων ἔδοτε αφορμας, τας μὲν ἐς τὸ τω

αθανάτω ὐπηρετεῖν , τας δὲ ἐς τὸ απ' αὐτοιΤ ωφελεϊσθαι·

κ ο ο ο κ κ

:δ
κ ο ν κ Δ.

τας δ ες ιδιας τινας η ονας, ανεμεσητους τε και τω

κρείττονι οὐ βλαδερας , αλλας

a

7s δη οὐκ ολί·νας, καὶ

ὅψει ίίμματα κεκοσμημένα, ê’
;

7s συχνα αλλα καθ' αὐ
την χρησιμωτάτη αισθήσεων, καὶ ές των οὐρανίων τε

1. Μ. τε pro δέ. - 2. Μ. ταύτης δυνάμεως, σειὶ vide p. 148, n. 6.
3. M. â1s00é90uc.- 4. M. τοὐ pro των. — 5. M. αὐτοῖς.
6- Μ. εϋχερωτ οι οιἰροὐσθαι. - 7. M. ποιεῖσθαι. 7 δ. Μ. άλλοις.



Πλ) Η Μ)! ΧΟΜΩΝ, Γ.

τούτων ο·ώματων επίσκεψιν τῷ θειοτάτῳ ἡμῶν συλλαμ
€ανούσαι, αφ' ιἶ›ν αλλα τε συχνα καὶ καλα ἔστι μανθάνειν,
καὶ ἡμεοῶ·ι τε αριθμ.ον καὶ μ·ἡνῶν καὶ ἐνιαοτῶν, οἶς τον

βίον ἡμῶν αὐτῶν μ.ετοοϋσι ποίρεστιν έν τάξει τέ τινι

πράττειν καὶ αὐτοῖς καὶ κόσμῳ τῶν γ: ἡμετέοων τα
πολλοί. "En δ” ῶτοί τι άκοἡ καὶ στόμα φωνἡ κατηοτι

| f Î τ | I λ Αι J r ru
σμενον, χοἡσιμωτατα αυ οργανων επι τῷ αλλήλοις ἡμας

.ε τι τ τι κ. κ. »ι Χ οι δ κ εκοινωνειν., α αν τἡ ψυχἡ ενοον εκαστοι ιανοωμεθα, ως

μὴ πανταπασιν ἡμῖν ές τῶν διανοημάτων ἀλλήλων τὴν
I I ‘ I Ό Ν. Ψ Ό

κοινωνιαν ταδε τα σωματα επιπροσθειν. Οσφο·ησιν εν

μυκτ:ήοσιν, αλλως τε ὸδμῶν χάριτος ανεμιΣοήτου απολαυ

στικἡν τινα αἴσθησιν, καὶ τοοιο·Ζς ὐγιειν·ῆς τε καὶ νοτιό

δους πόβξιωθεν .ἔτι καὶ προ πείρας τῷ ἡδεῖ τε καὶ α·ηδεϊ
ί ` ` I æ V î I au n.
ως τα πολλα κοιτικ·ην. Γεοο·ιν ετι εν στοματι, χυμιον των

περὶ τἡν αναγκαίαν ταὐτἡν τροφ·λν ·3γιεινῶν. σὺν ἡδονἡ
ώς τα πολλοι, τῷ θιγεϊν

”
ἡδη κριτικ·ήν· ἡς καὶ παντο

δαπας δεδιόκατε αφορμδις, αφ” ών καὶ έ; το ἡμῶν τοϋ

βίου τοις τροφας παρέσχετε αὶθεΐσθαι, δασμὸν αναγκαΐον

τῷ θνἡτῷ ἡμῶν. καὶ τοϋ ἀεὶ κινουμένου τῷ ιδέοντί τε καὶ
ὐπαπιόντι ‘ri; ὐλ·ης αποπλἡρωσιν, ἔωσπερ αν ἡμῖν αὐτὸ
ι .ε 3 ν κ κ ι
η.» ὐμο›ν σώζεσθαι πεπρωμένον είνι. Και μεν δη καὶ

προς το θνἡτόν τε τῶν ἡμετέρων καὶ οὐκ ές ἀεὶ ἐσόμενον,

τἡν τοϋ α]:δοενός τε ·ἡμῶν καὶ θηλεος γένους ἔδοτε συ

νουσίαν, πιθανωτάταιν τέρψει· ὐφ” ‘z
ig

έν ταῖς αὐταῖς

κ δ κά τ κ κ κ ο κ ... ο κ

καταστατεσι ιατελει αει μενον το ολον γενος, η αει

Χ .τ α τ κ λ .ω υ κ υ κ

ὸιαδοχ·ἡ του επι.·νιγνομενου της του αει απιοντος χώρας
άναπληρουμέννις, ὐπάοχον τε raz”; αὐταῖς αοιθμ.ῷ ψυχαΐ.ς,
άλλοτε αλλων, έν τακταϊς τισι χρόνων περιοδικα θνἡτῶν

l. Deest ä in cod. — 2. M. oiyszv, ac deinde pro ἡδη ειιερἰοιι
mur αμα. — 3. M. αφ' ὑμῶν. -- 4. Μ. αει τελ·ῆ.



πιο ιιιιι>ι πινω, l‘.

σωμάτων κοινωνίαν ὑπὲρ τὴς σιρετέρας, έιρ' i; εἰσιν ὑιρ'

'αῶν ···ετα ικ.έναι λειτου ίας ὴ απο εῖν Δεδώκατε δὲ"τ · τ. · ι τ τα μ· θ ·
_æ I V. a ~ æ in:

καὶ τεχνων άλλαις επ άλλοις κατασκευαις τὴν του θντιτου

ἡμῶν ένδειάν τε καὶ ασθένειαν παραμυθεῖσθαι, τας χεῖρας

ἡμῖν όργανα ἐπιτὴδειότατα προς τῶν έργων τα τοιαῦτα`

μεμὴχανὴμένοι. Δεδώκατε ζώων τῶν αλόγων pépin; τε

καὶ αλλων προς άλλα ἐπιτὴδειότὴσιν, ἐς ο βουλοίμεθα
αὐτοὶ, χρὴσθαι, οὶκεῖα τακείνων πλεονεκτήματα ποιουμξ
νοις. Καὶ τούτων γαρ απάντων σοι πρώτω τε καὶ εξαι
ρέτῳ, δι βασιλειΤ Ζεῦ, τῷ πρεσόυτάτω τε καὶ κυριω
τάτῳ τῶν αγαθῶν δοτὴρι, τὴν χάριν ίσμεν. Μεθθ ον καὶ

ι-ι.τθιΝκτ κ ,ινε-ι ι-εκυμιν, ω coi, οι ων γε μεσων και ες ὴμας εκ Διος ὴκει

ταγαθά· καὶ δικαιότατόν γε ὑμῖν ότι πλείο·ι·κιν εἰδέναι
“ι κ κι κκ κ κ κκ ο κ ο
τκιν χάριν, οι ουτε αμειδομενοι, ουτε ωιρέλειαν τινα αντι

λὴιικόμενοι, τἀγαθα ἡμῖν παρέσχετέ τε καὶ παρέχετε·
αλλ”, απ' αὐτοαγαθοὶ ιρύντες, καὶ αὐτοὶ τοῖς, άλλοις
ν
θ

κ κι. ν .ο τ .ι
δκ

κ, τι κ
αφ ονωτατα των αγαθων, ἡ και υναισθ αν μαλιστα,

δκδ ι κ
Τσο-

τ ν ε κι. u x
μετα ι οτε εκαστοτε. ων τε ουν αλλων υμιν ισμεν αγα
θών χάριν, έκείνων δε πολύ τε πρότερον καὶ μάλιστα,
ἐν οὶς δὴ ἡμῶν τὴ ιικυχὴ ἐς αρετὴς καὶ τοῦ καλοῦ λόγον
συλλαμόανετε. Ταῦτα γαρ κρατιστά τε άγαθῶν καὶ άμα
το κυριωτάτω νέμετε ἡμῶν, όιν οὐδέν γε .ό,τι οὐκ τις
η .οι τ αν ι w ο ..
υμων γε καὶ δι ὑμων και ές ἡμας mai. 'Ïp.w μὲν γαρ

κ ι δ κ ν. ι ο κ κ.. ι κ
πρωτοι; τε και ευτεροις εκ. Διος ταγαθα, τοις μεν με·
νοντοί τε καὶ αὶώνια, τοῖς δ” οὐκ αι:ώνια3 μὲν, άίδια δέ γετι ‘ _ \ εκ τ κ ι ν .. [A x Οο ...
αλλως, και αμα ομαλα τε και αμιγὴ κακω·κ· μετα δ υμας
τε καὶ δι' ὑμ.ῶν καὶ ἡγκῖν, οὐ μέντοι ομαλῶς

θ
γε ἔχοντα

ι. Μ. ατε εε αὐτό ὰγιιθοὶ, undc suspicamur ατε δή.
2. Μ. τῆς, οσο aperte pro τοῖς.
δ. Μ. οὐ καὶ αὶὡνια. - ε. Μ. ομαλής (sic).



ΗΜ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ, l‘.
q ` _ . . an!
ἔτι, οὐδ` άδιάλειπτα, τν; νε μὴν αει τε αναλήι1.ιει αὐτων,

_`_ , τ . N .α :μ ι κ ω!.
καὶ τω αθανατω καὶ ·ημ.ιον της ψυχης, και αὐτά απλα.
Τομ μὲν γαρ θειοτάτου τε ἡμῶν καὶ ὑμῖν συν·μενεστά

,,_ κ, ο n. I «v κ -ε ~
του, του ςρρονουντος, υμεις έτραπτόμενοι , αγετε τε ημας
ε κ · î si

δα
ι φ et t u

Ιλ -ιεκαστοτε, οι αν sot, και κα.ευ υνετε, ως ουτω μα ισ.
ο ι . .Ν τ κ -ι
αν και ἡμας ευ τε καὶ μακαρίως πραξοντας, ἔωσπερ αν

καὶ ἡμεῖς ὑμῖν τε ἔπεσθαι οὶοί τε διμεν, καὶ τῶν καλῶν
δι' ὑμῶν τυγχάνειν. Ἀπολειπόμενοι δ” ἡμεῖς ὑμῶν δια

τὴν τού θν·ητοϋ τοϋδε κοινωνίαν , καὶ οὐκέτι ὑμῖν επό
νδι

ελ
δ
a, ~ Π σε: 2

νδ δ
Η κ

μενω, ου α ει ςρρονοοντες, εν κακοις τε ἡ τι ια την
ο κι ι κ ι · κ κ δι ι
υμων απο”λειιριν ·ρι·ννομεθα, και αμαρτηματα τε ἡ περι
f æ ι κ 3 κ κ ο ο γ z a o
τιμάς και κακιαι και πον·ηρα τις εεις. An υμ.εις ανα

λαμόάνετέ τε αὑθις εκάστοτε, καὶ επανορθώσαντες , εἴτε
τ ω. Η Η Λκ Υ I i ' I
εκ του παραχρημ.α λογισμων των γε αμεινονων επιπνοια,
τ 'α, Il ou
είτε δικων τινων πρότερον άλλοις αλλων έπιτροραις, μὴ
οὐκ έκ τοϋ παραχρὴμ.α αν ένδεχομ.ένοις τῶν λογισμ.ῶν τοὑς

άμείνους δια μοχΘπροτέραν τινα ἔξιν, εἴτε καὶ τῇδε ἔτι

μένοντας, εἴτε έκεϊσε οὶχομένους, τοῖς άναθοῖς αὐ παντὶ

τρόπῳ δίδοτε. Ούτω γαρ αν ὑμᾶς κολάζειν , off; τε αν

καὶ ότε δὴ κολάζ·ητε, επανορθοϋντάς τε τα αμαρτήματα,
καὶ τας κακίας εκάστοτε ίωμένους, ιἶ›ν οὐχ οἶόν τ” ·λ

ν

μὴ

μετίσχειν τοὺς τῷ θνητῷ τῷδε κεκοινων·ηκότας, δὴ έν·

δεδ·ήκατε, το τὴς. άθανάτου τε καὶ θνἡτ·ἡς μοίρας διεσ

τ·ηκος ἐν ἡμῖν μιγνύντες, τῶν τε όντων ὑμῖν καὶ τοιούτου

τινος ὑπὲρ εὐαρμοστίας δεομένων, ἡμᾶς τε ἐπὶ ταύτὴς, έν

τῶν όντων τὴ παντελεϊ τῇδε πόλει, ούτε περιέργου, ούτε

πάνυ τοι δὴ φαύλὴς ούσ·ης τὴς λειτουργίας τεταχότες.
”Ων δὴ ὑμῖν καὶ αὐτῶν χάριν ἴσμεν, έπί τε εὐεργεσία κο

λ ζ ι ι

θι Δ ι ,ε εν οι

›θ

κ ι τ κα ουσι., και τάχα α και ημιν, ους α ανατους και αυτους

l. M. ùçanrôuavoi. ——2.M. οι ρω τε. - 3. Μ. κακία.



196 ΪΙΗΡΙ ΝΟΜΩΝ, l‘.
,,. κ κ κ κ l δ Ν. κ __ ».:.δτη κρεὶττονι,τε και κορυ.ωτερα εοημ.ιουργηκατε 9 αι. ια

τῇ ἀεὶ ἀναλ·ήψεὶ μ.εμναανκμ.ένοι.ς. Ἀλλ”, ω θεοὶ, τήνδε

ἡμῶν τἡν έσπεριν·ήν τε καὶ ἔννυχον προσέμενοι πρόσ
ρ·ησιν , δότε καὶ νϋν, εἴ 1L τῇδε ἡμέρα ἡμαρτἡκαμέν
τε καὶ θεσμοϋς τοὺς ομετέρους παραὅεἔ·ήκαμεν, ἡκαὶ Brie)

τῷ πρόσθεν, εἰ άμαρτοϋσι μἡ ὑπἡρξέ πω επανωρθωσθαι,
λύσιν τε καὶ ἐς τὸ Μ» αδθις επάνοδον ·

γνώμας τε τας

αμείνους περὶ των πρακτέων παραστήσαντες, καὶ αγαθων
τε καὶ κακών γνώμονα λόγον ”, τῶν προσγεγονότων ἡμᾶς

-λ
μ

ν κ δ δ

m / a \ un a \ a v

κακων εκκαθκρατε . Δι οι.τε τε των μεν καλων αει επι
δοσιν ἴσχεὶνς των δ' ἡμ.αρτἡμένιον τε καὶ αμαρτανομένων
ως τα)ρεϊαν τὴν απόλυσίν τε καὶ έπανόρθωσίν, ἔως τον

αφ” ὑμῶν πεπρωμένον τοϋ βίου τοϋδε χρόνον έκπλήσαντες,

ές έκεϊνον αφικώμεθα τὸν βίον, τὸν αμείνω 1s ὅτ
ι

καὶ
θεὶότατον τοϋ τε έκ τοϋ θνν;τοϋ τοδδε σώματος απ·ηλΨ κ

ν ή ›κ 5 τ κ κ. 6 αν ο ε' ν ε :η
λαγμενον οχλου . Εκ γαρ της των όλων εντεκα εν ημε.ν

κοινωνίας 7

τῷ θνἡτῷ ἡμᾶς τῷδε ένδεδνίκατε, άλλα καὶ
-ε
τ- ν ν

αδ έ τ κ

θα· -ε .. Θ
, μ κ Ξ

έρονον απε οτε, εν ῳ το ειον ημων κα απο .ν τ

i t / / I \ ί πω· I

μερα. εκαστοτε γιγνομενον, θεὶοτερας
τε8και.

εαυτῳ μαλλονεκ α .ν
1L προσἡκούσἡς αψεται ζωης, τοις μεν προαποὶχο¦κένοσ.ς
συνοργιάσον, ομ.ων δε τοΐς ἡμῶν εγγυτέρω πεφυκόσὶν

έναργέστερον συνεσόμενον, διδαχθησόμ.ενόν τε να αὐτῶν
ελ
δα

κ κ

|λλ κ κ ν

.ε
ξ I ςα ετσι, και. παντα κα ων τε καὶ αμει.νον πρα ον, ως μἡ

ἀεὶ κακῶν τῶν έκ τοϋ θνητοιΤ τοϋδε αναπίμπλαιτο , απ
” τι καὶ Bic) πολλῶ τοδδε κ ε|ττ νι.

i
Û

' ”
εχου. · _ ρ ι ο και ειοτερῳ χρηκ ν ...κ Αι
όλα” τα τε αλλα καὶ χρόνου μ·ήκει. τὸν τκοε οὐ σμικρῳ

οπεροαλλοντι.· πεωυκότες γε ὑμεῖς των χειρόνων τας

1. Vel subaudi vel adde μοίρα. ετ ΜΥ. μια. 160, «κατ.
2. Μ. λόγων. - 3. Μ. έκκαθάρατε - 4. Μ. άπηλλαγμένον.
5. Hic paginam vacuum habet cod. sine ulla sensus lacuna.
Θ. Μ. τοῖς. - 7. M. zowwvîav. - 8. M. τοϋ μὲν τοῖς πρωην.
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άμείνους, έκ γοῦν των δυνατών, πράξεις πολυχρονιιοτέρας
Ο l I \ e w ` Α· κ κ 2 λ
απονεμει.ν , και όλως των κα.ιων πολυ μειζω ταγαθα,
ὅτε περ καὶ σαφέστερόν τε καὶ άμεινον τα ημέτερα αὐτῶν

δώσετε εισεσθαι, καὶ τῶν τε πρόσθεν βιων εκατέρων, των

τε τηδε, των τε εκει, ἐπὶ πλειστον μεμνησεσθαι, συνά·
πτουσιν άλληλοις τη μνημη, ών νῦν βαθειά τις ημας
έχει., λήθη, διά τε τοϋ τῇδε παρα την πρώτην ηλικίαν
διεξεληλυθότας ποταμοιΊ ληθἩ€› ἔν τε τη άλλη άπό γε
τοϋ θνητοϋ τοιλδε άγλύιζ μένοντας· των τε μελλόντων

άμα έναργεστέραν πρόγνωσιν ἔξειν, ης νῦν βράχο τι ει

δωλον ἐκ τοϋ δαιμονίου τε καὶ ημιν3 προσεχεστάτου
τ w z '

θ κδ
κ _ κ -.δ κ v a z

υμων ιρυλου, κα ευ ουσι τε και του ια των αισθησεων

ὅχλου άπηλλαγμένοις επιπέμπεται, ἔστιά δ' οις καὶ
σκ δ

κ | - θ
κ κ υ κ |

υπαρ ια γν‹ι›μκις ειοτεραν τινα ανατασιν λαμθανομε
νοις. Ἀλλ”, ώ μακάριοι ηρωες, η θειοτάτη τε καὶ πρού
ουσα τοϋ" ετέ ου ένου ύσι δι,ιδν ” "δ ἔ δ·οι ° Μ* θ ι εν ιι οιτῳτθε°°πθθ_
μούντων βιω, μεγάλων άρχοιὶ άγαθών τῷ κοινῷ ημων
εκάστοτε έκ θεων έπιπέμπεται, χαίρετε· δι πρόγονοί τε

κα” καὶ γονεις, θεῶν δη ημιν εικόνες ημων τοϋ θνη

mû αιτία γεγονότες· ε. σύνοικοι τε ημων καὶ σύντροφοι,
τ· κ* κ - κ

αλλ
ν εν =ικ 5

έκ . in!ω ιρρα.ορες τε και α οι οικειοι, ..ιτε πρεσ υτεροι ημων
a

...δ
Al κ κ κκ κ κ -κ6 ο κεν τω ε τω βιω γεγονοτες, ειτε και νεώτεροι, οι. αυτοσε

ές την θειοτέραν
με

καὶ μακαριωτέραν προαφιχθε
7
-.ιμον' Ϊ' τ σου κ Ψ Α.

ζωην · ω εταιροι τε καὶ φίλοι πάντες
· ω πολιται., οι τε

κκ κ τ .ο a r n: N κ ε καλλοι, και οι των κοινων ημων καλως προσταντες , οι δε
κ κ

:νδ
κ τ κ γ.. - κ.. κ. κ ε χ!και τον τη ε βι.ον υπερ της του κοινού τε και ομοδοξου

κ ο
θ

κ ο έ έ κ ε .ο ν
γενους ελευ εριας απο ε ληκοτες, η των καθεστηκοτων τε

Ι. Μ. απονεμον. -— 2. M. Με. Πι εκει, ἔχη.
3. M. ὑμῖν. -- θ. Μ. ἔτι. - 5. Μ. οι τε.
6. Μ. οι. -- 7. M. προαφιχθαι. - θ. Μ. ἔτεροι.
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καὶ ευ ἐχρόντων σωττρίας , οὐκ όρθώς ἔστιν ιἶ›ν κεκινη

μένων ἐπανορθώσεως· χαίρετέ τε πάντες, καὶ έπειδαν ή
ο m z z \ Ά Ν τ ι w u κ
εκ θεων ειμ.αρμεν°η και ημας ως υμας καλα;) ἴλεῳ τε
ν a a r \;

θ
κ κ κ z w a

και ευμενεις υποοεξασ ε φιλους παρα φιλους υμας αιριξο

μένους. ,Ω δαιμόνων αλλοι τε καὶ οί ·ήμιν προσεχέστεροι,
καὶ ἐπὶ τούτοις, Πλούτων, ἡμέτερε προστάτα, ὑμεῖς ἡμῖν

τῇδέ τα όπως καλοὶ. κάγαθοὶ ·νιγνοίμεθα, συλλαμόανετε,
αὐτόσε τε άιρικομένους, όταν καθήκ·ρ, ὶλεῳ ιλέξασθε. =Ω
l τι ι ( α ο Ν κ κ π: ,|

παντες, οι τα ημετερα εφορατες θεοι. τα τε αλλα οπως

ει
Ϊ

καὶ καλώς πράττοιμεν, έπιμ.ελεϊοθεαιρ.ών καὶ νῦν καὶ

αεί· καὶ τῇ κοίτ·ρ Ήδη ς κι
ν

τῷ θνκτῷ ἡμῶν άναγκαίαν
ανάπαυλα: παρἑσχετε', καθαρα τε πάσας ουκ ευα·νοϋς

πράξεως καὶ κόσμια χρήσασθαι παρασκευάσατε· καθειί

Souci τε ï ειρ έπιπνευσαιτε, καὶ τῇ υμετέρα όναρ ομιλία
ψυχαγωγ·ήσαντες, κακῶν τε απαθεϊς καὶ άμερεΐς ἐξανα

I Ζ κι , Ï l τω' λ Ό ` λ | `

στησαιτε , της ευθειας τε οδου και επι τα καλα τε και

ὑμῖν (pilet <ρερουσ·ης έχομένους. Καὶ Με τε ἄλλα κατορθοϋν
τῶν καλών διδοΐτε, καὶ ὑμᾶς, ώς πρέπει, υμνεϊν, συν δ'

ι· w \ τ ι ι ω· 3 κ κ κ ΐ-` ν κ æ
υμιν τε και αρ υμιν Δια τον μη”. Δι αυτοπατορ Ζευ·

ο θεών ἀρ.ιητόρ‹ι›ν σοι γεγενν·ημ.ένο›ν τῶν γ' υπερουρανίων

προσεχἑς πάτερ· (Î) τώνδε τῶν πάντων τῶν μὲν απλη

προϊόντων πρεσδιίτατε δημιουργέ· (δ αὐτοκράτορ τε τῷ
όντι καὶ αυτοτελἑς βασιλευ, οφ, ου μόνου ανυπευθύνου

τοῖς πασιν έφεστώτος ἄπασα ἀρχὴ ευθύνεται ' (Î) κυριώ
πωςî λτατε πάντων (léonard · συ μέγας τιμ όντι και υπέρμεγας·

καί σου τα πάντα ταῖς δυνάμεως καὶ κλέους aléa‘. Àll‘
ὶλαθί τε Μ, καὶ σώζε, αγε τε συν τῷ παντὶ τῷδε καὶ τα

παράσχετε. -2. Μ. ἐξαναστήσετε. - 3. Μ. ·υμυμ.ϊν1. Μ.
. Μ. πάντα pro πλέοι.ο
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. . v , _ .
ημέτερα, ιίττη σοι αριστα ἔγνωσταί τε καὶ περὶ ημων,και

αμα πέπρωται έκ τοϋ παντὸς αίωνος.

λε'. Ύμνοι ἐς θεούς '.

“Υμνος πρωτος διετήσιος, ο ές Δία.
' .

Zeü πατε· αὐτοποίτο π έσδιστέ! τε δν· ιοε
”

° θ, ρ› Ρ ΙΙΙ· ΡΪε›
ΙΙαγγενέτορ βασιλεϋ, πανυπέρτατε, ἔξοχε πάντων,

Παγκρατἑς , αὐτοεόν τε, καὶ αὐτοεν, αὐτό τε έσθλόν·
εκ κ'Ν κ ο ν ν." ο κ
Ος ταδε συμπαντ εξ αιωνος απειρεσιοιο,

? τ·Όππόσα μὲν neige» αὐτὸς, δια δ, αὐτέων ταλλα

Γείναο, οἶοί τε ηδ” έσα”ὅσον .ένέην γε ἄριστα·
“Ιλαθι, σωζε, α|γων συν τοϊσιν ολοιοι καὶ aiguë

'
ΑΣων δια παίδων αιἑν αγαυων , οὶς ἐπέτρει.]κας ,

Π] σοι καὶ τα καθ' ημ.έας, α· τον ἔδει, πέπρωται.
εκ κ κ κ ΐ ε ι κ
Ϊμνος δευτερος, διετησιος και ουτος, ο ες θεους.

Λὐτοεόντος παγγε.νέταυ Ζηνὸς αγαυοὶ
Παϊδες ύπαργοί θ' 5, οἱ

'

τε εὐν δίκη ηγεϊσθ' ημέων

·

Με ὐμέας ποπ ἀγοὐς dans; λήξαιμ.εν ἔχοντες ,

Μηδὲ νόμοισι χρειόμ.ενοι όρθοϊς, ηδὲ

6

φίλοισιν
.κ 7 8δκ κ τ 8 ν ...
Υμμιν , κα υναμιν, μουνοις τε ευ αμμε τιθεισιν.

1. Εκ ουδ. Μουειο. 237, ubi ad titulum additum est του πλήθω
νος. Ττεσ ρτωτοτοειhymni, 7, 11 et 18, ex codice item Monacensi,
sed olim Augustensi, 495. Quædam etiam in fine, jam ab hymuo
26 fere medio, ex cod. Paris. 66 (Suppl.).
2. Μ. πρέσδυστέ. - 3. Μ. διμμες.
-ι. Μ. αντιιών, σου υ1εοσυτει οΙ›στιιτ, ετ conter hymn. lI, v. l,etc.
b. M. ὐπαρχοὶες. οϊ τε. -- θ. Μ. οἰδέ.
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And τοι, (Î) θεοὶ, ·ἡνίοχον νόον ἰθύνοντες _

Ἀμμον, δν δμμ.ιν όμό·ννιον ὐμμες

ι

ειριδρύκατ' οΐμ.μ.ιν,

'Γ·ῇ τ' απ, ε) τον βίοτον διοίγεν παρέχοιτε ,

καὶ δε Δ? ἔσχατον ὐμνεῖεν

,

σάν y‘ ίίμμι «induire.

ιν · ι τ . κ Α 3 ο κlino; τριτος, επιμηνιων πρωτος , ες Δια.

π .ο κ ο .ι ο κ ν . κ

Δως μ.ε···ροις,οντως Ιανος, αοτοπατωρ, προπατωρ τε

κ .ο ο π κ Η δ z x. κ δΠαντων, των οποσοις το εον τελεει ·νενεσις τε,

. Δ ε . ι . 8 κOu μὴν

ι εξ ὐπογυιου αυτέων γ' οὐδεν έοργιος ,

Ἀλλ' έξ ὅσσου πέρ "reg καὶ αὐτὸς ἔἡν, έκ τόσσου

Καὶ ταδ, ομ.οΐ'ια ρέζων, οὐποτ' ἐών γ” αν άεργός.

ιΟὐδέ κεν ἡσσον τἡς γε ἑἡς
ω
δυνάμεως οὐ ἔρδων

'
,

οἱ καὶ ἔδει, αὐτὸ ὅ αν ἐσθλὸν " τελέθοντι.
τ· ru κ 3Dû, ω Ζω παμμεδέων βασιλευτατε'

· (hi,
οιΤ!). μακαρ ακρως· ὡἡ, άφειδες δῶτερ ἐοίων.Δ

Ύμνος τέταρτος, ἑπιμἡνίων δε δεύτερος, ἐς Ποσειδῶ.

?Ω μέν, αναξ, Διος υὶε πρεσ6ογένεθλε, Πόσειδον,

Συμπάσἡς τ·Ξσδ' αγλαΐἡ προόχων σθενεΐ τε,

το κ ν ι ο - κ av ρ- - κ î‘

πποσ·η εκ Διος εσ.ι γενεσσις, της τε και ιςοι

Ά έ εν δε π'
οὶνάσσεν δεύτε ο έκ ‘mu: è Ëc‘ eΡλ:·μ· η Ρ ε τ Ρ ς λ( έν

υ τ· Μ· αν ν κ δ

Ός τ, αυ έΞ_,οχος οσσῳ απειρῳ

' ἐστὶ προπάντων,
ε» ν ε» ν 17 τ τι I v a a κ

()υνεκ αρ οιος εοντων παμπαν εστ αγενἡτος.
Σοὶ μοιν καὶ τόνδ” οὐρανὸν εὐρέα, πατρὸς ἐφετμαϊς,

1. M. ὐμες, (Η Πι ίΠιθ ἄμιν.
α. Απ ροιιιιε κη.ινειεινι 8ειΙ Μίκι βιόεν, ει. Με. εὶπιΙΗο : φοιτ

"Μι ιιιοιειιιι!υπι. Νικ: ορια-ι οιιιεςιιιιιιι ο ιιοΜε ροοιιιΙοι (ΜΜΜ οι

Με Ιινιιιιιιε Διὶ veras grammaticæ vel metricæ rationcs cxigi.
3. M. δεύτερος. οποιο ὶτοιιεοι·ὶΙ›ειιιἰε.
Δ. Μ. οντος, οι in Νικ», αὐτοπατ‹.›ρ προπατορ τε, ιιΙνιοριιο ΜΗ.
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r ν Ν υ Ν ο τ

δ κ τ il /
1ευξαν. υπ·ηρξεν, εν το η σοι nappe; yeyaœpev ·

Ίο
.ω ο ο ν: Ρ αν

'δ. τα τ ι ν αοισιν αρ ·ηπτιο., αιεν ι ε. αος, ω πατερ, ε")ς .

Ύμνος πέμπτος, έπν.μ.ηνίων δὲ τρίτος, ές “Βρακα

'Ήρα, πρέσἔα θεα, θύ·νατερ Ζηνος μ.εγάλου.ο ,

Τῆς το Ποσειδοίων πόσις, ô’
;

ê'61' αὐτὸ ὅ έστιν

Καλον , ρ.·λ“τερ μέν τε θεών, τοὶ οιδρανοϋ ἐντὸς,
,Πλ ὅλ·ης παραγωγὲ, ἔδρ·ης τοῖς τ·ξηδ' εἴ εσσι.ν,

Δ

l α δι η κ - :ι κ 3 π

v)?‘ fuvapeto; τε οτει.ρα ..ροπασης, η μεν τ α ης,

ο , ο 4 Δ ο .ς ,Ηδέ θ”·ὴ εις άρετλν φέρει ανλανην .ε οίπασαν,

Τ·7; τε νόμους συνά·νεις, ἐξ
' ἐν τοι τοΐσιν ολοισιν

Πληθος, άίδιότ τς
6

θ” αίμα έγγέγαεν
· οι) πο. οΐρ.ρ.ιν

13ο βι.όεν δίδου, ê’
;

oîparhv i150); προερέρουσα.

PI f/ δ I l Έ λ λ

Ϊμνος εκτος, επιμ.·ηνιων τεταρτος, ες θεους τους

,Ολυμ.πίους.

r 6 ι ς l» I

’Av0i Hocaidaov, p.5y0i1oio Δως πω οίριστε,

“ος τε προπάσ·ης τΉσδε γενέσσιος έκ Μπρος ἡγέα1.
·

Σο ', 'Ήρα, τειΊ αγνὴ δάρ.αρ, έσθλνί τ' αδ βασίλεια
·

'Άπολλόν 15 καὶ ”Άρτερ.ι., καί “Ηφαιστ”, ἰδὲ Βάπνε,
καὶ Ἀθήν·η, ἑπτὰ θεοὶ τοὶ κρέσσονές έστε

Τῶν ἄλλων πάντων μου' οΐ
ρ'

ἔξοχον οψιμέδοντα
·

Άλλοι θ'
,

ai.” ρα ”Ολυμπον ναίετε, τ1ἶ›νδέ τε τῇδε

ο, z / \ Χα t z a I

A90iv0i1iov πατερες και ο ·ημ.εων εν τουτοιοιν

ο κ ο ν ο ν a Ν 8 a /

E615, i'1oioi αρ ενητ αμ.μσ.ν ευμενεες τε.

Ι. Μ. ἐν ώδήσι.
ι

2. Μ hunc h mnum in mar ine a inæ su eriore hæc ascri taY Ë P Ë P

sunt: Εύχομαι (οσο. εύχομε) προς σὲ, νδ Πόσειδον, μὴ καὶ αὐτὸς γένοιο
(Οοο. γενίω) προς τον πατέρα, ώσπερ ἐκεϊνος προς τον ἑαυτοῦ, Κρόνον
(οο‹Ι. α.ρώνον). Ραοοιιιπι οοιιο οοπιπιοιιτοτοτεπι!
ο. πω] μὲν. -.4. M. en‘. εἰς.
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“Ϊμνος εδδομ.ος, ὲπιμὴνίων πέμπτος, ἐς Ἀπόλλωνα κ.

”Άναξ ”Άπολλον, φύσεως τὴς ταυτοϋ ἐκάστ·ης

Προστάτα οι ἡγὴτορ, ει
ς άλλα τε άλλὴλοισι.ν

'

τι ο! ν κ δι ι κ 3 ν κ ι κ

Εις εν αγεις, και τι το παν αυτο, το πουλυμερες περ

Πουλύκρεκόν

θ τε εον, μιὴ αρμονίὴ ὑποτάσσεις·
‘l Û τ Ι έ - λ _ .ο I

Συ τοι εκ γ ομονοικς και ψυλιησι ιρρον·ησιν
Ήδὲ δίκην παρέχεις, τά τε δὴ κάλλιστα έάων,
καὶ ὑγίειαν σώμασι, κάλλος τ' αρ καὶ τοῖσιν·
π' 5 ο .ο ο

Συ δὴ καὶ ίμερον θείων καλλων δί ου αιεν,

'Άνοιξε, ἡμετέρὴσι ψυχής
· ὡὴ παιάν.

Ύμνος όγδοος, επίμ·ηνίων έκτος, ές ἶλρτεμ.ιν.

)Άνασσ' Ἀρτεμι, ὴ φύσε‹ος τὴς θατέρου ἡγέαι

Προστατέεις τε· παρειλὴςρυῖ”α γαρ εν τε το σύμπαν,
Εἶτ” αδ τούσχατον άλλη καὶ άλλὴ διακρίνεις
'Ες μεν πλείω aidant, ές δέ θ' Exact’ έξ είδέων,
"En. τε όλων ai‘) ες pépé’ άρθρα τε· σὺ καὶ ψυχής?
“Εκ τὴς πρὸς το κέρειόν σςρων διακρίσιος άλκὴν

Σωφροσύν·ην τε διδοϊς, ὶσχύν τ' αὑ άρτεμίνιν τε

Σώμασιν. Ἀλλ`, δι πότνα, φυγὴν σὑ εκάστοτε αὶσχρῶν
,Ἀμμι διδοιΊσα, πολύπτωτον βίον όρθοε8 άμμόν.

ι. ln Ιιμμο Ιιμιμμμιμ Μοοιμμο variantes lectiones codicis Mona
censis 495, fol. 68. Ibi enim reperitur cum duohus aliis mox se
cuturis, nempe 1l et 18. -— 2. M

. αλλήλησιν, ορο 495, οι οσο.

3. Οοο. 495, καὶ δὴ καὶ τι παν : sed πω. non παν, scribendum fuit
Μιμί causa. -- 4. Sic codd. vix græcepro πολύκρεκτον.



Ξ Ι Ο · Π ΕΡ! ΝΟΜΩΝ, l‘;

.Ύμνος ἔνατος, επιμ.·ηνίων ἔἔδομος, ἐς θεοϋς τοος οὐ

ρανίους.

'.(Ω τοϋδ' ούρανοϋ ανά “Ηλι.ε, ἴλαος εἴ·ης ,

”Ιλεως καὶ σο, Σελήντ1, εἴη; πότνια ἱρὴ ',

Φωσερόρε τ”, ἡ ‘è Èrîkëœv, άγλαω ὴελίοιο

Αίεν οποίονε, δμ.μ.ες π, ε. Φαίνων Φαέθων τε

Καὶ Πορόεν, τοὶ πάντες ίίπαρχοι ἡελίοι.ο

Μα α|νακτος, καὶ τα τοι. ἀμφὶ προνοί·κιν ἡμέ‹ον
κείνω, οδ κε πλέον., συμπρνίσσετε

·
ιδμνέομεν δὴ

“Ϊ ' ἡ "
α au ù ‘ueîwv’ ελεδ νούμμε και. αμμες, γ ο ς η, μ ω ς,

θι
εκ ο ν _ .. κ· 3 9 /

θ κ·. α αμ αστρα, προιστορικ γε αερειμενα au).

.Ύμνος δέκατος, επιμηνίων ὅγδοος, ές Ἀθηναν.

Ἀθήν·η α|νασσα, ἡ εἴδεος οίιδαμα ολος

Χωριστοΐο προστατέεις ἡδἶ ἡγέαι Δ, αὐτὴ

'Γουτέω δ·κιμιοεργος ἐοϋσα μετ9 εὐρυάνακτα ε'
,

'Εκ σέθεν εἶδος8 δίπαν προέχοντα, Ποσειδοίωνα '

"H-re κιν·ήσιος ώσει γιγνομέν·ης συμπάσ·ης
Alvin ἐσσὶ., τα κεν περίεργα προσγίγνοι.το,
Αὐτὴ έκοίο·των ἐξωθεῦσα ·

αταρ καὶ αν ἡμέων,
“Ην τι εκάστοτε πλὴμμελὲς άφραίνουσι πελάζ·κ; ,

Τ!). θεα, σὺν νόω

7

θυμον ἐγείρουσ' ἔς`δέον άμμόν.

Η Ε Κ Έ | ν 7 I

Υμνος ενδεκατος, επιμηνιων ενατος, ες Διονυσον.

Β κ κ αν σε: κ κ δ

ακχε πατερ, ψυχων λογικιον γενετορ πασαων ,

εκ Σ) ο κ εκ ν τ Χ κ κ

Οσσαι ουρανιαι, ΜΜΜ. T ρω οαιμονι.αι γε,
κ

Ι. Μ. ἱερ·ἡ.-- κ. Μ. ἡμέων. - 8. Μ. πρὸς ἱστορίη. - ό. Μ. ὲγέαι.
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"Oscar. θ' ημέτεραι, μετ` άνακτα Ποσειδάωνα ·

.Ώστε κινησιος
1
έσθλοιῖ ελκο ένης ε ἔ ωτιI 7

’H3' oivaywyiç της ἐπὶ λώιον ”
αιτιος έσσί·

. .. ο .
Συ καὶ d'api. δίδου άγαθης άπολειπομενοισιν

ι κ, ν
Θειοτέρης τε εκάστοτε πρηςιος, apparu. γνώμη ,
ε· κj a l z κ κ τ ν κ

Λαικα που επι ταυτην συν νοῳ αυ αναγεσθαι,

Με εστω.. πέρι d'une .ιών
5 ἐπὶ δηριιν άφραΐνεν0.

Ύμνος δωδέκατος, επιμηνίων δέκατος, ές Τι.τάνας.

Τον θν·κι·ιτηςφύσεως saurien; δημιοεργον,
τ· άγεθ”7, ὑγκνησωμεν-άνακτα Κρύνον, Διος via.

IIpecÊüm-rdv θ”
,

όπόσοι νόθοι ἐκ Διος άλλοι ἔασιν

Ταρτάριοι Τιτηνες, τούς ρα καὶ αὐτοὺς συν τῷ

Ύμ.νείιυμεν, πάντας αρ' ἔσθλοὑς, νόσιρι τε κηρων 8,

θνητῶν v}? ἐπικηρων περ γενετηρας ἐόντας ·

Ἀιρροδίτην τε δάμαρτα Κρόνου δη τουτέω ιρην,
Πανά τε θηρών άργὸν, φυτών τ” αὑ Δημητραν,
Θνητοι39 θ, ημετέροιο Κύρην, άλλους τε πρόπαντας.

τὑΪμνος τρισκαιδέκατοςω, επιμηνίων ἑνδέκατος, ἐς

“Ηιραιστον. -

'Ήιραιστ' άναξ, τι
ς

τε θεῶν ὑπερουρανιώνων,
'Όσσοι Όλύμπιοι, ὅσσοι Ταρτάριοι. θ' άμα, η·γέαι
Προστατέεις. τε, μα' εύρυάνακτα Ποσειδάωνα ,

πι
τ w \ κ - κ

σκ
δ ε κ

οι.σιν και χωρκιν τε νεμεις ε ρην τε εκαστω
·

“ος στάσεως έν ταυτῷ, τῷ θ' όλω αιτιος ἐσσὶ, γ

τ. Μοτο, δ; τηνδε νησιος.
π. Μοτο, λώλιον. - 3. Idem, àYdÛOÏÇ.\

ε. In «un ultima male producilur.
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’H3é θ' εκαο·τοις. τοῖσιν αϊδιότητα πορίζες
Χ

Αυτος αρ', κι Ποσειδῶν, πατρὸς ἑοϋ δια βουλάς
'

Συ φρούρει καὶ άμμε Ι, διδους μάλα δκιν καλασιν
'Εν τ· Έεσσιν εκάστοτε ίιι.νεν

3
ι ομένοισιν'θη μ' ι Ύ γ” ι ' '

“Ύμνος τεσσαρεςκαιδέκατος4, έπιμηνίων δωδέκατος, ἐς

δαίμονας.

Ἀθανάτοισι συν άλλοις καὶ. τούς γε προσεχκας

'Άμμιν
5
τούτους ύμν·ήσώμ.εν δαίμονας αγνούς ,

Toi.’ ρα θεοῖς τα προς ήμέας άλλοις θειο·ι·έροισιν

Ιί.ύ μάλ' ύπηρετέοντες, συχνα αδ” ἐσθλα· απαντα

Ἀμμι διδοϋσι, «ο δὴ ἔς γε σφέας έκ Διὸς αὐτού

Χωρέει πάντα, θεῶν δια τῶν άλλων κατιόντα ·

ι θ'
.”Ενθεν τοι καὶ. ·ήμέας, οι μεν καθαίροντες ',
Οἱ δ' ανάγοντες, τοὶ δε φρουρειΈντες, σώζουσιν,
”Ρεϊα7 μ.άλ' ορθούντες νόον · αλλ” ἴλεῳ εἴ·οτε.

εκ Χκ ο κ κ 8 ε
Ϊμν0ς πεντεκαιδεκατος, επιμ.·ηνιων τριακαιδεκατος , ες

σύμπαντας θεούς.

Ζεϋ ύψιστε, θεῶν ός τ” ἔξοχος έσσὶ προπάντων ο

Δημιοεργός εαν πρέσόιστος 9Επαγ]γενέτωρ τε·

“Ϊμμες τ, δι πάντες Geai, όσσοι Όλύμπιοί âcre,
"Oacoi. Tœp-raîpioi θ'

,

·ίιδ” ούράνιοι, χθόνιοί τε ·

Διδοῖτ” ω
,

εἴ τις όιμαρτας δειν·λ, άτασθαλά τ, ἔργα,
,Ά ι καθ:: α ένοισιν αλ; οσιν ύ ι πελά7ενμε θ μ· a i" l" μμ· ν a

‘u’ κ τ ω ε ι κ κ ε τ μ .._

Η κε μακαρ [ημιν γίγνοιθ ο βιός
”· και ρ, ω Leu,

l. M. πόρο ζές. - 2. Μ. αμμα. ρ 3. Μ. μ.ίμ.εν.
ο. Μ. τέταρτος καὶ. δέκατος : Με usum scribendi eumdem, quem

hactenus Pletho, sequimur. -— 5. M. αμιν τούτοις.- ο. Versus hor
ridus, qui videtur in xaeafipovreç primamproducore.



τισ πανι Μιτου, r.
'

l

Σὐ ἐπὶ πασιν, δο
ς

αρ πάντων-κυριώτατος ἐσσὶ. ,

Πρώτιστόν θ' (burin; τελέθων, πύματόν θ” ὁμοῦ ἐσθλόν.

γ

Ύμνος έκκαιδέκατος, ἱερων δε πρωτος, ἐς Δία. τ

ΖειΈς oie; πάμπαν αγένητός τ” αὐτοεών τε,

Παγγενέτωρ δέ τε, παμμεδέων θ'
,

ός πάντα οἶ ' αὐτῷ _

Έγκρύπτων καθ' εν, οὐδέ τι χωρὶς, ἔθεν γε ἔκαστ' αν

Ἐκπροΐησι διακριδὸν, ἔν τι καὶ ούτω ὅλον γ' αὐ

Τοὐργον συντελέων, πάμπληρες κ.άλλιστόν τε

Εἰς a’ êvñv, εεττ ἔν καὶ πάγγυ ἐων ορθόνου εκτός.

Ἀλλ', ω ΖειΊ, σὺ καὶ αίμμε τεων παίδων δι' αγαυων
Σ" τω όλω εἴγε, οὶ των ἔγνωσται, ίθύνων · ·

οΚαι τ' αρχας3 δίδου οἴρχεν εὐ, ἔργα τ' ανύεν πρηξεων.

Χ ' c —. Ύ

“Ϊμνος έπτακαιοέκατος, ιερων δεύτερος. ἐς θεοὐς τοὺς

Όλυμπίους.

E? 01'736‘, ὐμνείωμεν

5 ανακτα Ποσειδάωνα,

"Ogre irpecâüra-roç παίδων Διός ἐστι προπάντων,
Ήδὲ κρατιστος, τηςδε τε δεύτερος έκ πατρὸς αργίας

Συμπάσης γενέθλης δ, ηδε προσεχ·ὶις ·ήμείων

7

Δημιοεργος
· σὐν τω καὶ,”|Ηρην βασίλειαν ,

“Ητε θεοίων πρεσόυτατη «Î; ἔφυ Διὶ πατρί·
Πρὸς δὲ καὶ αλλους ὐμνείωμεν ει

, όσοι έν Όλύμπιρ
Είσὶ θεοὶ, τοὶ αθανοίτων των ένθάδε πάντες

Προστάται vidé παραίτιοι
· αλλ' ὶλεω εἴητε.

τ. Μ. o? (sic), non οἱ εικοΙΙτΙουυι.

ε. Μ. ης δ. - 3. Μ. και έαρχάς. - Α. Μ. r‘ αν ὐεν (sic).
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Ύμνος οκτιοκαιδέκατος, ἱεοιῖ›ν τρίτος, ές πάντας θεούς.

τΩ πάντες θεοὶ, οἴτε
'
μετα Ζ·Ζν, ἔξοχα έσθλον

Π | , I l c) ` Ι $ λ I / n»
αμπαν αμυμονες .οτε και αυτοι , νοσφι τε κηρων

·

τ α. | - σ` ο 3 κΓων μα Ποσειδαοον κορυφαιος αλ' έκ Διος αρχός
·

Ρ ο I Ϊ' .ΜεΟί θ υπερουρανιοι πέλεθ', ai
’

1' azu ουρανου ἐντὸς,

Πάντες ἀγαυοὶ, ίίμ.με γε, οἴτε φύσιν καὶ αὐτοὶ.

”Ϊμμιν

θ

συ·ν·νενέ' ἔσχατοι ἔσχομεν, ομ.νέομεν δή.
:Ω-κ

Ή
'

2- τ τ κ

δ...
z a z

η, ω μακ.αοες τ αυτοι, ωται τε εαων,
Άλλα καὶ. aimai‘: 5, τοῖσι βίος μ·

ἡ αἰἑν ακνιδ·ος,
› T δ ι- τ ο ιΚαλα αυ zippé; αλ' ἐσθλα νέμοντες, ανορθόετ” αιέν.

“Ϊμνος έννεακαιδέκατος , ὶερῶν τέταρτος, έ; σύμπαντας
τους μετα τους Όλυμπίους θεούς.

ΐΩ Κοάν” αναξ, ος 'Γιτήνων υπεςουμανιώνων ,

Καὶ αὐτῶν μεδέεις
· σύ θ” θς ουρανου? αδ τοϋιθ`7 ·ή·νέαι,

"Haie, παντος, τῷ τε πλάν·ητες ἔπονται ἄλλοι ·

'Γοΐ.ϊν θν·ητών

θ

σύμπασ' έξέθλαστε γενέθλ·η,

Ἀμ.φοῖν επ. σςρώϊν, Κρόνου ήδέ 1' ή? Ήελίοιο ·

'Γιτντνες δε «Η ήιθἑ πλάν·ητες, ί$παρχοι, σροώϊν
,Άλλοι επ” ἄλλα συνεογοί~ άτδιο καὶ @με γε Épine;

Ύμνέομεν, συχνα καὶ δι” ὐμέο›ν

9 ἐσθλοί τ' ἔχοντες·
Συν δ' υμιν

'ο καὶ απλανέ, οΐστο', ἰδὲ δαίμ.ονας αγνούς.

l. Codex Monac. 495, supra jam citatus, εἴ 1e‘.

α. Οοο. 496, αὐτοί, οι πω, ubi M. αὐτόν.
(δ. Πωλ. 495. κορυφαΐος δε ἡ ως. -- 4. 00€1. 495, ὑμῖν.
Ε».Μ. ·ήμιν, των οσο. 495, Μ Με. —- 6. Cod. 495. αν μνο αδ.
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Ύμνος εικοστος, ιερών πέμπτος, ές Πλούτωνα.

ΙΩ'ναξ Πλούτων, άνθρωπείης ιρύσιος άρχἐ
'ΠΝ προστάτα, ἐκ Διος αὐτοῦ τοῦτο λεληχώς ',
Πάντα καθ' ἔν, τα κεν οΐμμι διακριδὸν έγγίννοιτο
Ήδὲ ένει·η, ἔχων, εδ προστατέεν

” καὶ ·ήμέων

ΙΪΙάμπαν τ' ἐνθάδε, τ;» ἐνθένδ” ανοί·νων αδ αιέν '

"Ov περι ·ίίρωες, ιρύσις
3
·ήμέων γ' ἡ προέχουσα,

°Η8° αλλοι Φιλοι ·ἡμείων
ή καλοι αγαθά τε ·

Τῷ τε Κόρη θεος έσθλιο Ταρτάρεός
5
γε σύνεστιν,

J ι ` .ν η ο Η ν
Άμμι το θνκτον προσοεοσ' ες δέον· ιλαος είης.

ε! Έ' ι Ρ ι Ο Ν η ν Ι
Ϊμνος εις και εικοστος, ιερων εκτος, ες Δια.

Ζεϋ ποίτερ, ὸ€ριμ.οεργἑ, μεγασθενὲς, άρχὲ ἐάων,

ΙΙα·ν·νενέτορ
·
σῷ μὲν νόῳ, έξοχα ἐσθλον έόντος,

ιδι
ν N ... u α a /

Ou 0ip.p.e; κ.αλων των εν ρα θεοις ·νε·νααι.ι.εν.

”Αμμοροι
· απο αναγκαίο

7
τῇ έκ τοϋ θν·ητοϋ ·

ι η , r x a \ δ: ο τ ΗΚαι αρ. αμαρτητοι, επανορθωτοι ε τ αυ αιεν.

Δι 8
8-κ

Il _ ο υ`. ν
λ :Η κ

ος r1 0ip.p.iv και νυν αμπ ακιων κακοτητος
Λοθεϊσιν, δια παίδων ετών, οἶς τ” ἐπέτρεψας,

Ειδαγέεο·σιν
9 τοῖς νόον ορθον σχοιΤσι πελάζεν,

'Ως
'ο τὶν ἑκάστοτε μειλιχίῳ συνίοιμεν αλ' ἱλέῳ.

l. M. λελαχώς. - 2. Μ. προστάτειν. hoc accentu. ι

3. Μ. φύσιν. - Δ. Μ. ἡμεων. Ι)οιικΙο melius esset καλοι τ' άνω.
5. Μ. ταρταρέον:,. - Θ. ΙΙΙ. εἰς. - 7. M. àvaiyyaiin.
8. M. δία [τον δος. - Π. Μ. τοαγέσιν, τῶ ν6ον, _αΙιοοιιο οοιιειι.



τον _ ΠΕΡΙ ΝθΜΩΝ, l‘.

Ύμνος δύο καὶ εὶκοστὸς, εφ·ημ.ερίων δε πρῶτος, ἡμ.έρα

άδύμ.ενος δευτέρα.

Μὴ '
ὑμῖν ἐσθλῶν τὴν χάριν, (Î) μάκαρες θεοὶ, εὶδἰος

Harmonium, τά τέ μοι το ὑμέων

”

σύμπαντ' ἐστὶν
Ήδ αίεν γέγονεν, τῶν δώτὴς δὴ ύπατος Ζεύς.
M, ο .

θ
- .

..λ _.η κοινού αγα ου γενεος ο ιγωρησαιμι

ν -ε ο -`.3 οκ · κ `κ κ κ κ ι

[ou μου , οτου τις μοιουναμις· πρι›‹ρριι›ν δε το κοινον ο

.ο τ κ. ο εκ κ ο ι

»δ
κ .ο κ ο :κ

Δρων ευ, τουθ αμα και εμον ει στην μεγ ονειαρ.

κ .οι τ ο .κ

ὅ κ κΜὴ κακου, ω κεν εκαστοτε Guy. αλλοι, γιγνοιμ·ην

. κ» 5 σ·
Αίτιος άνθρώπιον, άγαθοιο δε, ἡ κε δυναίμἡν,
(Q κ εκ οι· κ ο χ κ

, ς pana‘: υμμιν εισκομενος καγω γιγνιιιμἡν.

Ύμνος τρεῖς καὶ είκοστος, ειρ·ημερίοιν δεύτερος, ὴμέρα

αδόμ.ενος τρίτ·η.

Μὴ μοι6 ακοσμί·η, (Î) θεοὶ, sir. τερπνῶν ἡδέων ,

x ν τ ε. οι ο κ ο τι ι κAl). αυτων ορον αινοινιν, ες ο μη κακι·η τις
κεντε7-”κ κ 9τ-θνν
Ίυχ·η η ,και ψ (noyau προσγιγνοιτο απ αυτων.

Αι τ κ κ ι κ ο σκ κ διΜη απληστως αμιρι χρηματ avenir μετρον ε

Ποιοίμ·ην καὶ τουτέων, σώματος τέ κε χρείω

Κ κ ν ε ο κ ο κ

οσμι·η ει·η, ως αυταρκιὴ αγαλλοιμνιν.
n: '\ 8 .

Μὴ κενε·ης ποτε δόξ·ης αὶμύλοι.ο γενοίμην
“Ησο·ων, naïve τον αὐτὴς χρἡστὸν μοϋνον έγνωκώς,
“Οττι κεν είς άρετὴν θεί·ην ι:ρέροι άτρεκέα τε.

ι. Μ. τὴ pro p.11.
2. M. οι' ὑμεων, νει·ομ οὶειιιοὶοοιιτε. Μοὶὶμιμο οειιιε διά γ' ὑμέων.
3. Μ. τοϋ μου, sine crasi. Deinde vide an οπου πιοΙιο.
4. Αμ potins eiôaînv? Sed Pletho passim, εἰοοῖμι : ομοια: "επι

ι11μτοιιοιΙΙΙΙ. Deinde M. μὴ γ' ενααρ._-5. Μ. αγαθοὶ δε.- 6. M. μὴ με.
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uY

κ κ κ τ! κ ν - κ l ι κ

μ.ν0ς ΤεσσαΡες la‘ ÊILOÜTOÇ, EÇ/ly-ËPHÙV TPITÛÇ,

αδόμενος τεταρτὴ.
‘ '

M'a’ με καθαιροἰεν” côlon, ιἶ› θεοὶ, θνὴτὸν έμεϊο
Καόόοίλλουσαι ἑκάστοτε, ειδότα αθάνατόν μοι.

Τὴν ψυχὴν, θνητοΐο δε χωριστὴν, ἰδὲ θεϊον 3.

κ οι ν κ κ κι ν -·Δ κ

Μὴ οσα ανθρωπων παρα τρνιχε απαντα , τουτεων

κ κ

δκ

ο κ ν τ.. 5

Μὴ με rencontrai μὴ εν, ελευθερι·ην ασκευντα ,

Μ·ηδε κακ·ῇ ἰδέ·ὴ γε χρείοσι δουλεύοντα.

ΜΔΧ
κ. Ν Σ! Υ Ι 'ι ¦ l

n, KOÏÀOU ποτε εινεκα πρκξαι ες γ εμε οικον,

θνὴτοϋ ἐμοῦ πειριοοίμ·ην, άλλ” ως άθανατός μοι
Ή γε ψυχὴ έοιΤσα ἄριστα ἔχω., μέλοι6 αἰέν.

Ύμνος πέντε καὶ εικοστος, ἐφὴμερίων τέταρτος, ἡμέρα

αδόμενος πέμ.πτὴ.

”Ολἔιος, t} κεν σῆς

7

κ.]νυχνις μ.ελ·ρ αθανάτοιο

Αίεν, όπως ως καλλίστὴ τελέθοι8, θνητοϋ δε

Μὴ πάνυ τοι κνίδνιται, ‘in: δε δέγι θ, καὶ άφειδένη.
”Ολόιος, ός κε βροτῶν τοῖς τι πλνίσσουσιν ἑαυτὸν

Μ·ήποτε δουλοι” άγνωμονέουσιν

·

ἔχων δι ψυχ·ὴν
Ἀτρεμέ' αὐτὸς, κείνων τὴς κακί·ης περιεί·η.
”Ολό·ο ό· κ” ἐπὶ δ ι ἡ· ' · -‘ ’ ‘

. ς, ς ι αιμ.ονικσι ;τυχρσι μη αυτος
- κ ι κ κ Η κ δκ ο σε

Ψυχ·ην αλγεἡ πικροτεργγσι , ιρερ·ρ ε τε ρεια,
Έν τῷ αὐτέου” άθανοίτω [μόνον] ἐσθλον όρίζων.

l, M. ô’ καὶ. αν. quod idem salet. ,

κ. Μ. καθαροΐεν, οι in fine εμ.οΐο, quod mendum- est, sed auctori
fortasse potins quam‘ librario imputandum.
3. Præstaret Oeînv, υ! ευρω Πγυιιι. Μ, v 9, et alibi.
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Ύμνος καὶ εἰκοετος, ἔφημεοί‹ον πέμ.πτος, ήμ.έρα

αδόμενο; ἔκτ·η.

“Ολοι.ος, é’
;

κεν μὴ μ.ερόπων δόξαος κ.ενεξσιν

Ἀφοαδέως
ι

προσέχων, οι· αὐτῷ εἴ
»

φρονέοντι,

”Ιθεί·ο γν‹ὐμ.η άρετ·)ιν θείην μελετῷ·η·
Μο β μ' χ I , 7 I I 3lLia; 0; Ν." μη κ.τεανων απερειο·ιον αν.εν

τωθω {m'a};eizi 1e Ëiiôz-ç.
· ana. Xpëecciv

3

.χ τ / 5 \ a N . σ·
Σ‹ί›μ.ατος εμ.μ.ελεεσσι , το αυτων μ.έτρον ορια; ·

'ΌἈὅιο δ; κεν τέ ψιος αἴσι. ον οδ ον ai civ99 P l" P l”! >

"Η κεν μὴ ψυχ·ῇ προσεφέλκηται καα.ί·ης το,

ο η· 6Ή καὶ σώματι, αλλ' άρετ·ο θείο συναείδ·ο .

Ύανο ἑπτὰ καὶ απ. στ` έ · ε ίων Env "w499i, c o oc, φομρ κ. nm,
qidäpevo; ëëddpxç.

"Ulâioç, ô‘
;

zav μὴ. εδω αὐτὸς πλεονεκτών,

Δει.ν?; ω' αφραδίη κακά τενίχν; άνθρώπου.σιν ,

”Βσθλα δ' ἀεὶ, αὐτοῖς μ.ακάοεσσι. θεοϊσιν όμ.οϊος.

"Ολὅιος , ὅ; κεν αν
;

κ.οινοϋ ἀγαθοῦ ολν.γωρέη
06 γένεος

'

μαλλον δ” ·είδώς 'καὶ τοῖσι θεοΐοι.ν 7

Τοῦ κ.οινοδ μέλον 8, ou? δ; αν αὐτὸ καταποοδιδοί·η.
”Ολἔιος, ὅ; κε θεοῖσι.ν ἐάων τὴν χάριν, όίσσ” δεν

Βἶ·η οἱ, είδῇ θ, καὶ δὲ προ πάντων αὑτῷ-Ζηνὶ.,
“Ενθεν πρώτου καλά τε ἐσθλοί θ' aimerai itpäeiciv.

l. M. άφραδέων. - 2. Μ. απερήσιον,
3. Μ. χρέσσιν. _ ü
4. Ab hoc versu riirsus utimur codice Parisiensi‘, 66 suppl., qui

supra interruptus fucrat. Confer με. 178, πω.
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Ούτω ' καὶ ές θεούς επτα καὶ είκοσιν ύμνοι οί σύμ
παντες, εννέα τε έκαστος στίχων”, καὶ έν έξαμέτρω

οὶδόμενοι3 τόνῳ, .έτρου τοϋ ·ἡρωϊκοῦ, όςπερ άρα·κάλλι
στο; ρυθμών. Ούσης γαρ συλλαό·7ϊς της μεν μακράς, της

δὲ βραχείας, καὶ της μεν βραχείας ἑνὸς ἀεὶ γιγνομέ
νης χρόνου , -της δὲ μακράς δυοῖν μεν τα πολλα, έν δε

ταῖς μελωδίαις έσθ' ότε καὶ πλειόνων, τοϋ δὲ μέτρου
τούτου τού ηρωῖκοδ δυοΐν μόνοιν χρ‹ομ.ένου ποδοΐν, δα

κτύλῳ τε δη καὶ σπονδείῳ, καὶ όντος του μεν δακτύλου

έκ τε μιας μακροἶς θέσεως καὶ δυοῖν βραγ·ειῶ·ν όίρσεως,

του δὲ σπονδείου ἔκ τε μιας μακρας θέσεως καὶ μακράς
άρσεως, τι ἐκ μὲν μακράς άμ.φοῖν τοῖν ποδοῖν τούτοιν

αρχη, ές δὲ άρσιν τελευτη, καὶ αίμα άλληλοιν ίσότης.,

γενναιότητός τι τούτῳ δη μαλλον τι aille) ότῳοιΊν ρυ

θμῷ περιποιεῖ. ·

κ

λς'. Προσρ·ήσεών τε καὶ ύμνων χρήσεως διάταξις.

'Επεὶ δε δη 'δ
ἡμῖν ai’ τε ές θεούς προσρησεις , οί τε

- σκ ν Je αδ
ο κ

δ_
ι ο ο ο κ ν τ..

υμνοι·εκτε εινται η ΤΙ, ρητεοι ἡ, ως χρὴ εκαστοις αυτων

χρησθαι. Καὶ πρῶτον μεν καιρον έκαστη προσρησει εἶναι,

τη μεν ἑωθινη τὸν απο κοίτης τε καὶ πρὸ αρίστου τοῖς γε

ν Α: ε. δ, ν κ σο: κ »κ
αριστωσι, τοις αλλοις προ των καθηκοντων εργων·

κ.

δι Χ τ.. ι ι έ κ ν ι ν ι

ταις ε δειλιναις τον μετα μεσημ ριαν τε αει και προ
τοϋ δείπνου· τη δ” ἑσπεριν·ῇ τον απο δείπνου τε καὶ πρὸ
της κοίτης· πλην γε δα της ἐπὶ νηστεία προσρήσεως

1- ΠεειιιιΙ Ι1:ιιοοι εεςιιοιιιΙο οοι·ΙΙοί Monac.; leguntur in Par.

2. P. στίχον. - 3. ΙΤ. αδομένω.
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èaweptvi; '
ταύτ·ρ γαρ μετά μεν δυσμας τοις του ήλιου

ἀεὶ, πρὸ Σε του δείπνου χρνισθαι. Καιροὶ. ρ.ὲν δὴ οδτοι

προσρ·ήσεως εκάστης. Τόπος δε, τα τε ικα, καὶ πας ο

κόπρου τε οινθρωπίν·ης καὶ νεκρὸν άνθριοπείων δὴ καὶ

τούτων καθαρεύων (Ημών. Χρκσθαι δ' αὐταῖς ἐκάστοτε

ιδδε. Πρώτον μεν τον ἱεροκήρυκα οίκείως εφ' ἑκάστη

προσρνίσει το κήρυγμα κ·ηρύττειν, κ” μεν τῶν τις καθά

παξ υπο ἱερέων του άποδεδειγμένων ἱεροκνιρύκων παρῇ· ει
δκ

κ αν ρ ο ο κ :ι ν» ν νλλ τν κ
ε μη, ον y 01vιερευς, ην παρνι, η τις α ος των παροντων,
οι ο ο τ κ κ ο: il v‘ / r
0; ποτ αν ηλικια τυχνι τι τῳ αλλῳ αν σχηματι σεμ.νοτα
τος, τ·ηνικαϋτα ἐπιτάξ·ρ. Το δε κήρυ·νμ.α εκείνο εἶναι,

Ἀκούετε, οἱ θεοσε€εῖς ·
ώρα ἑωθιν·ῆς ο δειλιν'·ἰις κι εσπε

ριν·ῆς θεοῖς προσρνίσειος· όλη διανοία, ὅλνι γνώρ.κ, τω,

ψυχνΕ, θεούς τε πάντας καὶ επ' αυτοϊς Δία τὸν βασιλέα

προσείπωρ.εν. Ου έν μεν ·ήμερών ταῖς βεονίλοις δίπαξ, δὶς
δε ταῖς ἱερομηνίαις, ταῖς δέ γε νουρ.·ηνίαις καὶ τρὶς κεκνι

ρυγμένου, πρώτα μεν, ἄνω τε απαντας ·βλέψαντας, καὶ ἐς

γόνατε διμερω κεκλιμένους”, τώ τε χεϊρε ῇρκότας υπτίω.

επιςίδειν, “Παρ εΐνιτ', (Î) θεοί. Συν (Î) 11p00<p0éyp.a11., 0500;

πρότερον τους Όλυμπίους προσκυνεϊν τῇ μεν δεξια” τοϊν

χειροϊν

2 του εδάφους άπτομένους, τοΐν δε γονάτοιν θα·

τερον έν τῷ χειρὶ του εδάφους οίπτεσθαι υποιίροντας.
'Εσάπαξ δε τό τε πρόσιρθεγμ.α τουτο έπείσαντας, καὶ

εσάπαξ προσκονοσαντας, επ' αριστερα αδ θεους τους λοι

πους προσκυνεϊν, ὡσαότως τε καὶ ταυτο έπικδοντας. Με
αδ Διὶ” τῷ βασιλεϊ επέδειν μεν, Ζεϋ βασιλευ, ἴλαθι ·-προ
σκυνεϊν δε άμεροϊν μεν τοΐν ·ρονοίτοιν, αμφοΐν δε καὶ τοϊν

ι

χειροϊν, καὶ ἐπὶ τούτοις τῇ κειραλλ του εδάφους άπτο

ι. Ρ. κεκλιμένου. - 2. Απ potins xapoîv.
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μένν;. 'Γρὶς 8ε τό τε πρόσερθεγμα τουτο έπαίδειν, καὶ τρὶς
προσκυνεΐν, καὶ μια: σύμ.πασαν ταύτην προσκόνησιν λογί
ζεσθαι. Ί] ἐκοίστης μὲν ἡμέρας μια ουτωσὶ χρἱσθαι καθ'
ἑκάστ·ην πρόσρνισιν

· ταῖς δ' ίερομ·ηνίαι.ς, καὶ τριπλασιάζειν.

Προσκυνεϊ'ν δε, ίερἐω€› :ο του δίλλως τῶν γε παρόντων σεμ
νοτρίτου, κατάρχοντος τῆς προσκυνήσεως, έπιΕίδοντας τε,

τὸ μεν ές θεους πρόσςρθεγρ.α, εν μεν ἐπὶ δεξια προσκυ
ν·ήσει, ὑποφρυγιστὶ, έν δε τῇ ω” αριστερα, ιρρυγιστί· το

δ” ές Δία, υποδωριστί. Μετα δε, του γε ίεροκήρυκος αδ

κεκν;ρυχότος, εωθινῇ ές θεους”, θ; δευτέρα, :ἡ τρίτη

τῇ ἐς τον βασιλέα Δία,.·λι τῇ έσπερινῇ ές θεους προσρνίσει,

πρόσχωμεν 3, ε. ἑσπερινῇ'Δ ές Δία, ές γόνατε αίμςρω κε

κλιμένοι, οίίτω τόν γ' υπο τῶν παρόντων του σεμνοτοίτου
ἐπιτεταγμένονξ”, τὴν τῇ ῶρα καθήκουσαν όπερ απάντων6

τῶν παρόντων πρόσρ·ησιν διεξιέναι.

Τῆς δε προσρ·ήσεως πεπαυμένης κ προσρ·ήσεων, κεκτ

ρυχότος αθθις του ἱεροκ·ήρυκος, Τοΐς όμνοις τοῖς [έ
ς

7] θεους

πρόσχωμεν ε, οίδεσθαι τους όμνους, έν μεν τῶν τἡμερῶν
ταῖς βεθνίλοις Φιλῶς τα πολλα, έν δε ταῖς ίερομνινίαις

τα, πολλα έν μέλει. Καὶ έν μὲν ταῖς βεθνίλοις ταύ

ταις ἡμέραις, πρῶτον μὲν τον επιμνίνιον, ἔπειτα τῶν

έςρ·ημ.έρων τον καθήκοντα, καὶ τρίτον τον πρῶτον τῶν

συμπάντων, τόν γε ές Δία διετ·ήσιον, έσοίπαξ ἔκαστον

οίδόμενον. Έν δε ταῖς ίερομηνίαις, πρῶτον μὲν τῶν

ο ~ ι ν η ι ο | | χ.
ιερων τον καθηκοντα, επειτα τον επιμηνιον , πλην γε (Η

Ι. Ρ. όιπὶ ω."
2. Ποοἐεο νλιΙΒίι12·δδειλιν·ξγπρώτη. -- 3. Ρ. πρόσχωμεν, οι "σε,

που πρόσσχωμεν. - 4. Πιο quinque voces, ñrfi εαπ. ἐς Δ. νοσοκ
ιιοΜε videnlur. ——5. P. επιτεταγμένων. -- Θ. [Δ.divise, ä πάντων.
7. Deest ἐς Π: οοόἱοιε. - 8. Ρ. πρόσιωμεν, οι Με.
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τοῦ πρώτου τών ἐπιρ.ηνίων° τοῦτον γαρ και προ τών

ιερίον τίθεσθαι πάντων. ”κρδεσθαι τε τούτων μιν έκρι

τερον ες δις ἔν γε ταϊςιερορ.·ηνιαις, μετα δε, τρίτον τον

Ϊ κ ι ν κ ο κ ν ν· ι δ κ εε.
κ ιετησιον τον ες Δια ες τρις. Ιον ε ευτερον των συμ
κ εκ δ Μ κ ι ο ι ν

θ
ι 3 και

παντων ομνων, ιετκισιον τε και αυτον ες εως, εν ταις

δειλιναις προσρ·ήσεοιν οιδεοθαι, δια μέσων τ·?ις τε πρώτης
και. δεοτέρας, και αδ δευτέρας τε και τρίτος, έν μιν ταις

ιερομηνίαι.ς ὅλον καθ” ἑκατέραν-χώραν, έν δε τών κιμερών
κα. ι ανι Ι κ

ταις βεθήλοις, ιιπερ·ήμιου μεν αύτοι.ι κατα τον προτεραν,
το δέ γε λοιπὸν κατα τὴν ετέραν. ”κιδεοθαι δ'

,
ἔν γε μέλει

νδ

κ ι ν ι ι Χ κ ι ο κ κ

α ομενους , αμιρω μεν τω οιετνισιω και επιμηνιων τον

τε πρώτον και. τριοκαιδέκατον ', ἔτι δε τών ιερών τον τε

πρώτον και τρίτον και ἔκτον, θποδωριοτί. :Ιβ γαρ Διι τῷ
‘w ι τ ω .α A: ζ! ε. ι κ

βασιλει και au πασιν όμου τοις θεοις ταύτην την αρμο
νιαν άπονέικ.ορ.εικ, μεγέθους τε ἔιουσαν πλειστον, και οιρ.α

ι

θαρραλέω τε και ·ἡρωϊκῷ προσήκουσαν ·ιιθει.. Τον δ' αν

δεύτερον τών επιρ.·κινίων, τρίτον τε καὶ τέταρτον και. πέμ
πτον, ἔκτον τε καὶ @οικον οι καὶ ἔνατον καὶ ένδέκατον,

προς δε δεύτερον τών ιερών, ύποφρυγιστι, τῆς αρμονίας αθ

ταύτν;ς τών θεών τοις Όλορκ.πίοις οιπονεμομέν·ης, μεγέθει
τε δευτερούο·ης ἔν γε αρμονίαις, και αίμα θαυμαοτικώ τών

n. / s» r ν· κ ο κ σκ `

καλων προσηκοοσκς πινει. Ιον μεντοι επιμπνιων εθοομον
δέκατόν τε και δωδέκατον, και ἔτι τέταρτον τών ιερών,
π β -ι αν, 5 Α· ι ι κ

θ

κ. κ-- τ

ρρογιο.ι, τοις ρ.ε.α τους υμ.πιους εοις ταοιης αν

τῆς αρμονίας άπονεμορ.έν·ης δια το μεγέθους τε μέσως πως

ἔ-ειν, καὶ αίμα εύθυμοομένω προο·ήκειν

6

·ιιθει. Τον δέ γε

l. I‘. αδομένη.

π. Ρ. τρεις και δέκ. .
3. Ι'. πασιν ομοια τοι τοις θεοις, ubi τοι "Μοτο ιι8ι1Πι πι.

κι
.

ΙΙ. ἐρρωτικώ (sic). —5. P. τούς. - ο. Ι'. «pagina.
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πέμπτον των' προ”. του; τε ἐιρκμέρου; πάντας, οπότε δὴ
έν μ.έ`Λει καὶ ουτοι ξίδοιντο, δωριστι., τί; αρ·κ.ονία; αν

ταύτης ανθρωποι; και τῷ ανθρώπων προστάτη θεῷ άπο
! κ ·δκ-κἐ κ κλ,- Μ· »θ

ν ...ν μομενη;, ια .ο .ναγωνιῳ μα ιατα προσηκ.ειν ·η ει, αγω
v x Χ κ κ σο. κ ο κ κ ο κνο; αει οια το τη υοεω· εικονισθον τε και αυ.αοτητονκ κ ι

των γε ανθρωπων δεομένων πραγμάτων.
Και μεν δὴ συμπάντων τῶν γε ἔπιμ.·ηνίων ίίμνων τριων

ὅντων καὶ δέκα, γιγνομ.ένων δὲ τοσούτων και των μη·
αν ν

δκ
ο κ κ σ`κ»κ κ r

νων, επει αν ευ.οολιαο; προογιγνηται τω ετει μπιν, αδοδ Ι ε t A, _ , .. a; . _
μένω τε ἑκαστου των υμ.νιον ὅτω αν μ·ηνων έκ γε τα;

τάξεω; καθηκ·η, απο μὲν τη; προ τΪ€ νουμκνία; ἑοπέρα;

αρχομ.ένου, τελευτώντο; `ε έ; την το; ἐπιοόο°η; ένα; τε
κ κ ΐκ τ

δκ δ δ
κ κ »κ κ

και νεα; z sûr/w, επει αν ω εκαμ.·ηνον το ετο; γιγνκται,
τον μὲν ·ΐωδέκατον τῶν ίέμνων μετα2 τα; ἑοπερινδι; του
Χ
δ

κ κ ›κκ ν Ξ! κ δ, τ
‹δω εκατου μ·ηνο; αοεσθαι προορ·ησει; ,_ τον αν» τριοκαι

άκατα τα; τε ἑιοθινα; και δειλινοί;. ”Όντων δὲδέκατον
._- τ 0-4 Α; οκ . κ

δκ
ε ο - Ν - κ.ων ιερων ει, υμνιον, τοοουτων ε και ιερομ.ηνιων μηνο;

κ.
λ-κ

ο τ· κ ν ‘z Άν δκ ...των γε π ηρων εκαστου αγομενων·, π ·ην γε η του τε

νέου καὶ του τελευταίου· καὶ αδομένου του μεν πρώτου
των τοιούτων ὅμνων νυυμ·ηνία, όγδοη δ' ισταμένου του

δευτέρου, δτ.χομ.ηνια δὲ του τρίτου, όγδοη δὲ φθίνοντο;

του τετάρτου, κα” του μὲν πέμπτου ἔνη, του δ” ἔκτου

ἔν; τε και νέα, οἱργομένων τε ἑκοἱοτων απο μὲν τη; προ
τῇ; Τ οικεία; ιερομ.·ηνία; έσπέρα;· τέλευτιόντων δ' έ; την
.υ ο κ δ κ τ

δκ .κ κ ο -κ κτη; ιερομ·ηνια; ειἈ·ην, επει αν μη πληρη; ο μην γιγν·η, .
ται, τῇ; ἔν·η; εκλειπούση;, τον μὲν πέμπτον τη προ της
»κ- κ κ

νδ
ο z x

89
οκ ο ... .ο αν-ενη; τε και νεα; οι εσθαι εσπερα, τον εκτον αυτη τη ενη

l. P. τον 'στοτων. -
2. Ρ. κατά. — 3. P. προσρήσει. — 4. Ρ. τρειοκαιδέκ.
ο. Sic cod. πλήρων, Μο οοοοικιιι.
ο. Ρ. ο του μὲν, των και. -- 7. P. npzbtnç, uhi nos προ τ·η;.
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τε καὶ. νέα., ἔωθ.έν
'
τε δη καὶ δείλης. Μηνος δε του νέου

καὶ' της δευτέρας τε καὶ τρίτης ίσταμένου ίερομηνίαιν
αγορ.ένοιν, τοϊν μὲν προ αυτοΐν έσπέραιν, τον. καθήκοντα

τον ἐιρ·ημ.έρων προς τῷ ἑπιμ·ηνίῳ ι€ίδεσθαι, δηλαδη ὅτι πρὸ

μὲν της δευτέρας τον πρῶτον, πρὸ δε της τρίτης τὸν δεό

τερον, δίς τε αδομένω καὶ τούτω ἑκατέρω καὶ έν μέλει, δια
κ Ϊ I \ I I ‘V \ I / Ω εν λ
το ιερομηνιαιν και τουτω η·νεισθαι τω εσπερα. Αυτη δε

δ κ κ`ι κ ο Ι
δ»

κ Χ κ κ ο κ
ευτερα τη τε τριτη, έιυθεν τε κι και οειλης, τους αυτους

τε οίδεσθαι ίίμνους καὶ ὡσαύτως, ους περ καὶ τη νουμηνία.
ς τ π»· ε ι

Του δε δη λοιπου έιρθημέρου τούτους οίδεσθαι μὲν τους

καθηκοντας τῶν ἐιρημέρ‹υν προς τῷ ἐπιρ.·ηνίῳ
·
οίδεσθαι δ,

π κ δ· κ τ δι ο ν N V ε π» σκι
εοαπαι; μεν, εν μέλει ες ουκ εν των αλλων ημερων ταις
'ο ω.

βεοηλοις ἔν γε μέλει αδομένους, άλλα ταις ίερομηνίαις
ἀεὶ. εἰ μη που απορία τις εἴη τῶν μελῳδησόντων. .Ίλδεσθαι
δ l r no’ ὡσαυτως τους ύμνους, εσοίπαξ τε δη καὶ έν μέλει, καὶ

μηνος τοϋ τελευταίου απιόντος, αφή ἑ€δόμης δε
,

ἄχρι

Χ κ ι

τετράοος, καὶ ἔτι μεν ταις προτεραιαις τε καὶ υστεραίαις

ίερομηνιών τριίΒν τώνδες μηνος τετάρτου όγδόης ὶσταμέ
νο·»,διχορ.·ηνίας μηνος εδδόρ.ου, καὶ όγδόη€ φθίνοντος δεκα

του μηνός. Ταύταις μὲν ουν ημερών βε€ηλοις, έσοίπαξ μεν,
έν μέλει `ε,τους καθηκοντας ξίδεσθαι τῶν έιρημέρων. Τε
τραδι δ' απι.όντος μηνος του εσχάτου, ἑσπέρας-ἱερο=κηνιῶν
ἐπιουσῶν, οίδεσθαι μὲν καὶ τηνικαϋτα προς τῷ επιμηνίῳ
τον γε δεύτερον τών έςοημέρων, δί

ς

γε μην έκοίτερον,

καὶ έν μέλει οίδεσθαι. Τρίτη έντοι ἔωθέν τε δη καὶ. δείί ι ο

λης τον πέμπτον αίδεσθαι τῶν ἱερδ›ν προ του ἐπι.μηνίου.

Τῇ δε μετἶ αυτην δευτέρα, ἑσπέρας μεν της ηγουμένης.

ηιτον πρώτον τών γε ἐφημέρο›ν προς τῷ ἐπιμην.ῳ , δὶς καὶ

1. P. έωθέν,. leni spiritu, et sic infra non scmel.
2. Delendum και. - 3. P. έφημέρου. - [ι. Ρ. ἐρ' ρω αρ'.

κ
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1051m καὶ ἐν μ.έλει αδομένω, ἔωθεν δὴ καὶ δείλ·ης , τοὺς

αὐτούς τε δμνους καὶ ὡσαύτως, οίίςπερ καὶ τὴ ἔνὴ τε

καὶ νέα. Καὶ μεν δὴ, καὶ τὴ μα' αὐτὴν ἔν·ὴ, "av πλ·ήρὴς

γε ο μὴν γίγννιται, ἔωθεν μὲν καὶ δείλης, τοὺς αὐτοὺς αὺ

α|δεσθαι ιΐμνους καὶ ὡσαύτως· έσπέρας δὲ τὴς ὴγοὺμέ
νης, τὸν πέμπτον τῶν ὶερῶν, εἶτα τον ἐπιμ.·ήνιον. "Ην δὲ

κοῖλος γίγν·ηται ό μὴν, καὶ ἀντὶ τὴς ἔν·ης έκλειπούσης

τετράδι. τοϋ αὐτοῦ δὴ
'
άπιόντος αγτται ἡ νν;στεία, τὴ μὲν

πρὸ αὐτῆς ἐσπέρατον τρίτον α.δεσθαι τῶν ἐφὴμ.έριον, αὐτὴ
δὲ τὴ τετράδι τοὺς αὐτοὺς οίίςπερ καὶ ἔνὴ τε καὶ νέα
καὶ ὡσαύτως, δὴλα δε δὴ ὅτι. καὶ ο ές Δία διετ·ήσιος τρί
τος τε καὶ ἔσχατος, μετα τοὺς κλλιτος έκκστοτε, ·ἡνίκτ αν
η το
υμ.νοι 'Η ....:........

μγ¦. Έπινομίς.

Ά μὲν οὺν
3
τὴς βίέλου έν ἀρχὴ ὴμῖν τὴςδε προοτέθη,

έξειργασταί τε σὺν τῶν θεῶν τοῖς τῶν τοιούτων έιρόροις,

ê?’ οὺς δὴ ὴμεῖς καὶ Ποσειδώ κορυφαΐον τήνδε αναιρέ

ρομεν τὴν σὺγγραφὴν , καὶ διαπεπέραταί γε. ἱκανῶς.
Έπιδέδεικται. γαρ ἡμῖν, ·ὴτι.ς τε ἀρχὴ τῶν παντων, καὶ
έν τοῖς πασιν αδ" τίνες μὲν πρῶταί τε φάσεις καὶ τ·

ῇ

ἀρχὴ προσεΖε`ς, τίνες δὲ δεύτεραι, τινὲς δὲ τρίται καὶ
τ. ο .. - . .ν .

εσχαται. , ο τε άνθριοπος εν αὐταῖς τίνα.ποτε την χώραν

i. In codice, post αὐτοῦ Μ, ἱιιεοτι.ιι est vox έφημέρον sine sensu,

e prioribus huc delata, ac deinde legitnräzniôvtsn
2. Sequuiitiir in cod. Paris. sine ulla lacunæ nota liiieæ Με»,

τῶν γε ἐν αὐτοῖς χρησίμων ἔνεκα, εΐ.δότας (cod. εἰ δύο τα;) μέντοι ως
συχνα αὐτοῖς καὶ ςαϋλα έγκαταμ.έμικται, σπιτι οπο! ιιΠἱπκι· ΡΙοΗιοπἰἱ
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eïîmxæ, καὶ' έκ τίνων συνέστηκεν, οἴω τε δντι αὐτῷ οἶος
τ ο · m r Χ

καὶ βιος προσνίκει, («Serre δὴ καὶ εύδαιμ.όνιος ξ·ρν. Ου ὸὴ,

κυρι.ωτάτου τε ὅντος καὶ κοινοϋ ὲπιθυμήμ.ατος , ἔίπαντες
τ ν

θ
ν κ y .κι

ΐν
ν κ Η ο Α ν -,

μεν αν ponton scpœvrocz, çnroucL r αυτο ουκ εν τω αυτῳ

έίσταντες βίω, αλλ” ω αποδέδεικται ἔκαοτα απ' έν·
νοιών τε καὶ αξιιυμάτιον οὐκ ασθενών τινων καὶ αμ.κριλό·

νων, αλλων τε δὴ, καὶ τριών με·νίστων έκείνων, ένος μὲν,
Άι z s v —- 3

του ο η αρ ἡ αύτη των πάντων ο έ LOTO; θεος., δν εμ _. Ϊ
..' ,ν κ, ν `

·ήμεις πατρίῳ φωνη Δία καλουμεν, ακρως αγαθός έστιν, οὐ
ä I w I q. g m \ î Π Η ï I

δεμιας αυτῳ α·ναθου υπερὅολνις μη ουκ ες οσον οιον τε

βελτίστω εἶναι λειπομέννις'6
·
ἑτέρου δε, τοϋ Τα; τε οὐ

σίας ‘m? ενν·ήσεσι ταῖς αὐτῶν καὶ τας . évwîcenç ταῖς,
ν | ν ' w δ A» 5 _ \ r 6 s. t ν
ουσιαις ανάλογοι· ε7ειν ειν και τρὶτου , του και τα
ἔ αταῖς οὐσίαις καὶ τοις οὐσία τοῖς ἔ οι τοῖς σ ετέ?

Ι Αν λ τ ` V
ροις ανάλο·νον δειν και αυτα εναν.

'Γ
l \ | / I l ‘J I y λουτων γαρ υποκειμ.ενων αξιωματων βεααιων, εκ μεν

ε. κ ν τ· ι ο· Ν ω· ν κ κ
του πρωτου, αλλα ι τε ημιν των καλως εχονταον δογμα

› δ
κ 8 κ τ x m r; κ ›α.'Χ .οτων απο εικνυται , και ως το παν αμα μεν αιὸιον τω

Διΐ γέγονε” αίμα δε καὶ ὅτι ε» καλλιστον έκ των ενάν

των γεγονος, ἐν τῇ αὐτῇ μένει9 ἐς τον πάντα αἰώνα

καταστάσει, ἔκ γε δὴ τοϋ καθαπ.·αξ αὐτῷ αποδεδειγικένου

σχήματος απαρακίν·ητον. Οὐ γαρ αν έγχωροίπ , ὅ,τι περ
βέλτιστον ὅντα τον θεον·”ἡ μὴ παράγεινποτε τοὐργον το

αὐτοῦ, μ·η‹λ εὐ ποιεῖν μπδοτιοδν (δέοι γαρ αν τὸ αὐτὸ ω

Χ Ύ π, Ί Ι J un i FI Υ
βέλτιστον και αλλοι; του οικειου α·ναθου ε; σον τε εγ

χοιρεῖ καὶ. ἀεὶ. μ.εταδιδιίναι), κ εὐ τε ποιοϋντα καὶ παρά

1ι Η. εῖληχεν F.
‘2. Lacuna est in utroque ωᾶἰοε, αν nullo prodita nisi sensus' indicio, quæ ita Γεω ευρμ!οποπ est : αλλ' ζητητέον fi μὴ , καὶ ω

τίνων πράξεοιν, όιποδ. — 3. ll. οὐ νε. — 4. Il. λιπομένης.
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γοντα, ὲνδεέστερόν ποτε της δυνάμεως ευ ποιῆσαι', καὶ
ω ε? Δ ω. æ ο ϊ a

x5196): 11015' éçov 10 αυτου ἔργον άποδουναι, ε. οιον αν
. ο ‘.. . c

γεγονος ο”,τι δη κάλλιστον εἴη. Δηλα γαρ 8η ὡς των κα·

θεστηκότων εἴ τι Ζεὺς παρακινήσειε, καὶ τὸ παν, εἴτ' ἔτι",
κι· υστερον, 7εϊρόν γε ἔξον

”

αποδοίη. Έπεὶ καν μ.όριόν
τ N κ · ι δ

τι6,αυτοο ρ.εταδαλη ι, ήτοι ου πρότερον ρ.εταδάλλειν

. . . . . ο

εὶωθος, η ουκ ες το ειωθδς μ.εταδαλον , άρ.ηχανον μη ου

καὶ ὅλον '° αὐτῷ συμμεταἔαλεῖν
"
10 σχημα. Το γαρ αυτο

σχημα, μη ουχὶ πάντων ώσαύτως ρ.ενόντων των μορίων,

ουχ οὶόν τε σιοζεσθαι.
,Εκ δὲ δη οἰξι‹ὁρ.ατος του δευτέρου

”

η τῶν θείων πρα

γμάτων ἡμῖν διαφαίνεται κατάστασις. Διαιρούσης γαρ
.. »ω . . . ο

της των παντων ουσίας ἔς τέ τινα ὅμοιον τε αεὶ καὶ'

κ ι κ ο l ‘ \ aκατα παντα τα αυτα” ὡσαότως ἔγουσαν, E; 15 την ες

κ κ κ ΜΑΝ

δκ

κ σ σ κ ι5θ · .κ

χρονον μεν κινητην, αιοιον ε, και ες τριτην την νητην,

ο Νκ τ κ ο η ιδ α :Χι κ ... ο l

επειδη αριστη ουσια γεννησεως ιδιας και της γε αναλο

τ .ο η σ 'Χ ε..η κ κ - κ :δ κ ...
γον αυτη εξουσ·ης δει , την μεν της πρωτης γεννησιν τη

άρχη των πάντων άπονέμ.ορ.εν, τῷ Διΐ· την '9 δ' αδ της

δευτέρας τῷ της πρώτης ταύτης κορυςραίω ουσίας Ποσει

δῶνι, χρωμένω καὶ τῶν ἀδελφῶν τοῖς γνησίοις άλλου

άλλο” συνεργοϊς · την
2.

δὲ της τρίτης των τε των Διος
νόθων πρεσδυτάτω Κρόνω, καὶ “Ηλίω των Ποσειδωνος

l. H. 501101-710601:(sic). — 2. Π. τοτε οι uterque ëëov.
3. H. ὅτι δέ. ἐ ει. Η. Η Ρ. εἴτε τι. -- 5. Η. et P. ἔξον.
Θ. Η. εὶρόον τι (sic). l’. εἴριόν τι.-7. Η. μ.εταθαλεϊν. Ρ. μ.ετοιδαλεῖ.
Β. Η. Μ. Ρ. ε, τε. - θ. Η. μεταδαλών.
Η). Η. καὶ όλον, sine 10, ut nos; P. καὶ τὸ ὅλον.
Η. Ρ. συμ.μ.εταδαλον. Η. συμμετοιθαλών.
12. H. et P. του βίου, ιμιἰει librarios decepit numeri nota.
l3. H. καὶ ἀεὶ καὶ. κατα, ubi prius καὶ τετοιοοιι1ἱοΠ Ρ.
Μ. Η. οι Ρ. πάντα τε αυτά. - 15. Η. εἰ: τρίτον τε 0v.
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γνησίων τῷ κρατίστῳ, χρωμένόιν νυν καὶ τούτοιν Ι
αλλοι

επ' αλλο', Κρόνο» μεν τῶν συμποίντων νόθων ἀδελφῶν,

'Ηλί‹ρ δε τῶν écrou?) όμοιοτέρων τῶν γνησίων, Πλανητων3
δια την πλεοναχη φοραν καλουμένων. _

ν δ' Τ ε..Δ κ ν κ κ κ ... κΕκ αυ του τριτου αξιωματος τα περι της συ
σεως ἡμῖν της τοϋ ανθρώπου αποδείκνυται , ως έκ δυοῖν

«ο δ ε».
ό' γε ανθρωπος σύνθετός έστιν είδοιν , του μεν θηριώδους
καὶ θνητοιΤ, τοϋ δὲ άθανοίτου τε καὶ τοῖς θεοῖς συγγενοῦς.Ι ,Επεὶ γαρ τοῖς ἔργοις ό αίνθριοπος , τοῖς μεν θηριώδεοι6,
τοῖς δε καὶ τοῖς τῶν θεῶν παραπλησίοις χρώΙ.ιενος φαίνε
ται, ανοίγκη που καὶ τῶν ἔργων τούτων ἐκατέροις σὐσίαν

ἰδίαν την ανάλογον ἔξουσαν αποδιδόναι. (Ως δ' ἔστι θεί

τερα ανθρώπω τῶν ἔργων τοῖς τῶν θεῶν παραπλησια,
καὶ ταύτα αὐτῶν τοῖς σπουδαιοτοίτοις, έναργές

· ούτε γαρ
να .κι .ο αν »κ κ ν δ κ

τοις θεοις της των οντων θεωριας αλλο οπου αιοτερον

ιρησομεν ειναι ἔργον, ·δςΙ κειράλαιον η Διὸς ἔννοια· ό' τε
v κ ς, »κ ο .ς κ S 7%‘
ανθ ωπος ανεται της τε αλλης αυτοις θεω ι.ας των_ I.
II N \ ‘I \ m \ l I 3 Iοντων κοινωνων, και ουδε της Διος εννοιας απολειπομε

ν ς·ς-κ κοκθκ==".` Δα
κκ

νος, αχρι ης atrium; και αυτοι εοι εςικνουνται. εοι αρα
αν αὐτῷ καὶ οὐσίας τῶν θεῶν παραπλ·ησίας9 ής καὶ
τ κ ν λ κ κ ν κ κ

τουργον παραπλησιον αποδωσουσης , και αθανατου δη ,
Ü \ i l l I t ‘V d» 1 I τ Λ
ει γε και ουσια αθανατος η των θεῶν· ου γαρ ποτ αν

θνητὸν γένοιτο άθανοίτω παραπλησιον οὐδ' όσονοιΤιν ·

' ν κ ,δι ελ κ
αλ

κ κ ν κ
νο γαρ ου ε σομ - ητον ο ως το πεπερασμενην εχω την

του εἶναι δύναμιν καὶ επιλείπουσαν τῷ ανεπίλειπτον ω

π κ ν κ σκ δκ κ τ κ. κ:
εγοντι και απειρον. Δια ταυτα η και εν των πραςεων

l‘. H. τούτο, Η', Πει ιΙἱνἱεει νους. - 2. Η. επ' αλλον.
3. Η. οι Ρ. πλανητῶν, sed Plelho ubique πλάνητοις οσε, που πλα

νητας, vocal. — 4. H. et P. αυτού. '

ε. H. et P. ἰδεῖν. - θ. Η. θηριώδους.
7. H. et l’. οῖς.
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~ κι «w N \
των τη

'
πρὸς θεους συγγενεία προσηκουσων τη οιποδόσει,

και. αὐτοὶ ἐπὶ πολλοϊς άλλοις επιεικέσι διδασκάλοις τό γε

εύδαιμον άνθρώπιρ άποιραίνομεν ', θ και. της βίθλου ημιν
και 3 σου .το

τηο·δε έργον, ὡς εύδαιμονεστάτους τους τοισδε τοις'Ι
κ κ ο g n. ο κ κ κ δ y

7.07.1; προσεχοντας εκ των εγχωρουντων ανθρωπω απερ
κ? θγαςεο· αι.

"Q; γε μην έκ δυοΐν ο άνθρωπος συντέθειται ειδοΐν 7,
ι ο ε κ ε κι.

αδι
κ τ κ a

δ
κ

και εξ ετερου ημιν, ου ε τουτου αμφιλογου, απο εικνυ

ται άξιώματος, τοϋ μηδοτιοϋν τών ὅντων ειναι, δ διν8
Έ λ 7 λ Χ τ αν ν Ε κ J ν PIαυτο επι. τον αυτου ολεθρον ορμησειεν, αλλ απαντα

τοῦ σώζεσθαί τε.. nazi ειναι ές δύναμιν γε μη μεθίεσθαι.
Τούτο · α λαυ.δάνουσι το άθίωυ.α και ἔπειτα αδ τών”ι Ρ ι ι

:θ κ ι ο ι ο ι ιο κ - γ κ ιι ν έ γαν ρωπων τους αυτους αυτους αποκ.τινκυντας επι λε·
πουσιν, έναργεοτάτως καταιραίνεται οὐ τὸ θνητὸν ημών δν
ι ο ι ι ι ια ι ι μ! ο κ σκ κτο αυτο αυτο αποκτιννυν , αλλα τι ετερον τουτου τε

κρειττον, και ού συναπολούμενόν γε, ειτε οιιδ' αν τούτου
° κ ο _ ο ο . 5 ε β

έξημμένον, οια περ τα
ή θνητα άπαντα ειδη

'
, οι δη των

ε θ . .
σωμάτων τέως οις

'
ξύνεστιν έξημμένα, τούτοις και λου

μένοις συνδιόλλυται· ού γάρ ποτ, δεν αυτώ οὐ μόνον··γε
ουκ ές τοοοϋτον, αλλ” ουδ, δινεπὶ ορ.ικρόν τι οιντέέαινεν,
Ρυ-~τ~ Σνακ

εδκ
εκ 'στα ..

ει αυτου ες·κιπτο
· αλλ ουσιαν ι ιαν τε εχον και ερ εαυτης

7, δ έπειδδιν μηκέτι ἑαυτώ λυσιτελεϊν τὸνυιρεστηκυιαν
'

` ει. α. κ 9 αν εκο ν κ.. εκ ι .ι εε
μετα του θνητου βιον οιηθη (ειτ ορθώς, ειτε και gui, τουτο
ν · Η 8
οιηθέν· οὐδὲν γαρ διαφέρει) κτεινάν

Ι
γε αυτο, ὡς άλλο δν,

, αν Π Η.άλλου, κακου δη 'θ δύεαντος και ουκ ευχερους ο·υνοίκου,
απαλλάσσεται.

Ι: Ρ. τα ρω τη. - 2. Ρ. ιιιποοαινομεν. - il. P. et; pro ώς.
ε. ΙΙ. τοις οπιιιΙΙΙ. .- 5. H. npoaéxavreç. — 6. Il. ανθρώπων.
Τ. Η. τοοιε ειδών, ubi P. elôeîv, siue sensu. —- 8. H. κάν.
Θ. ΙΙ. οι Ρ. αυ·ιών.-ιο. ΙΙ. οιΡ. τους αυτους αυτους, Με leni spiritu.
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'Γην μέντοι αθανατου τε και θνητου .έ
ν

ημιν μίξιν ὑπὸ'

αρμονία; του παντὸ; θεοΐ; τοῖς ημων δημιουργώ; κατα

Au‘); θεσμου;

2

μ.εμ.ηχανησθαι αξιοιΤμεν , ω; τοϋ ουρανου
...δ δκ

κ 3 κκ

νθ
κ κ .

θ

κ κ

του ε υο μοιρα , η τε α ανατο; και η νητη, μεθοριω

θ

τούτῳ οχηματι συνδεοίσθην Σ”
.

Ίνακ κ· Ί l

τινι τω ανθρωπειω

κ κ Ν κ T \ ‘U \ \ Il J I

μεν γαρ πληρε; τε η το παν και παντελε;, εκ τε αθανα

κ κ.. ο κ ›κΧ κ σκ κ κ κ θτου και θνητου αυτοεοει συνεσταναι, ινα μη οιεστηκη

ο κ κ κ» δι
λ κ τ: α κι τ σκ _~ κκ

αυτο αυτου, μη ε οιεσπασμενον η, αλλ ε; εν τι τω οντι
7κ κ . εκ 8 .., ο .κ

συστημα συνεστηκη . Ώ; γαρ ἔστιν ana των ἐν αυτω
οὐ trempe?) αλληλοι; διαιρόριον μεθορίοι;9 τιοι.ν έκ των

ν κ κ , κιν τα - κ κ κ κ κ .ο
ενοντων συνηρμοσθη , ουτω και αθανατοι; τα θν·ητα τω

κατα τον ἄνθρωπον τοῦτον μεθορίω συνεδέθη. En μεν οιἶν

τω αὐτοῦ αθανάτω το θνητον αει συνην, καν αυτο αθανα

τον απέθαινεν, έκ τη; προ; τὸ αθάνατον ἀεὶ ουνουσία;

ν

θ ?κ κ ο κ ο κι

:θ

κ ιι καπα ανατι;ομενον, και ουκετ αν α ανατου τε μοιρα;

μεθόριον
‘z και θνητη;,ὅπερ ἔδει, ο ανθρωπο; ην, αλλα

ονα. Ο κ $λ I Il \ θ! κ

τοι; αθανατοι; αν ολω; συνετετακτο. Ειτε και απα το

9 Ι πο: Ν Ε λ λ κ Η l
αθανατον τω θνητῳ ωμιληκο;, τον λοιπον απαντα γρο

9 ο «κ. »κ ν κ
ι κ εκ κ ν κ

νον απ·η”λλακτο αυτου, ωγετ αν και ουτω το αθανατων τ;

κ .ο κ ιζ! σκ κ ν ν ι κ ν'
και θνη των μεθοριον απαξ γεγονος, ουκ. αει μεν ΟΥ με.

a

θόριον, οι», mai" θνητα αθανατοι; συναρμόττον , αλλα

απαξ γε συνηρμοκος, και ἔπειτα συν τη αὐτοῦ του

θνητου απαλλαγη και ταύτην αν θ' την αρμονίαν λελυκό;.

Κατελείπετο η
αρα παρα

ή;
μέρο; μὲν τῷ θνητω το αθά

l. Præstaret ἐπὶ αρμονία. -- κ. Ρ. δεσμοιας.— 3. H. μ.οΐραι.
κ.. Π. ανθρωπίνω. - ο. Ρ. συνεδοίο·θην. Η. ο·υνιδοίσθην.
Θ. Π. οι P. ôiéamxsv. -——-7. Η. οι Ρ. ο·υνέστηκεν.
8.· Η. οι Ρ. :Μοτερ ἐστιν αλλοι. Ελ.Ρ. μενοριοι;.
l0. P. συνηρμόσθαι. - ΙΙ. H. θανατου.
Π. Η. Οι Ρ. μοιρα; και μεθόριον. - Μ. Π. οι Ρ. μεθορίων.
Μ. Ρ. ουδ, αν, ειπε αει.

η
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νατον κοινωνεϊν, παρα δὲ μέρος, τούτου γε άπολλ.υμένου,
καθ” aîné τε εκάστοτε γίγνεσθαι ”, καὶ χωρὶς, καὶ
τοῦτο οίίτω τον ἀεὶ χωρεϊν καὶ άπειρον χρόνον.
Ταϋτα τα” δόγματα τοῖς ἀπὸ Πυθαγόρου

3
μάλιστα

καὶ Πλάτωνος δέδοκται ή
σοςροϊς. 'Γιώτα άλλων τε εθνών

κ 'λ. εν .. . .ν ε
εξηγηταις, και δη καὶ των ημετέρων προγόνων τοις την

κατα Κούρητας εκείνους καλως τε καὶ ει
ἶ

διαδεδεγμέ·ο 6 - .έ

, 1 η κ κν- ν ν ε. ς_
νοις θεοσε ειαν. Γαυτα Ζωροαστρη, και τοις απ αυτου.

τ Α ε τ.. οι 'Χι ε: δ a _ η· ... ν α γΕς ον ημεις, ενα δη αν ρα αριαιο.ατον των γε εν μνημη,
τα τοιαῦτα ανατρέρομεν των δογμάτων, ουκ απ” ἐκείνου

καὶ ηρχθαι ηγούμενοι αυτά ' συναίδια γαρ αν τῷ? παντὶ

Ί · d‘ \ Τ Ρ l ‘s λ' ‘ü N I

ουρανῳ και εν ανθρωποις ταυτα δη ταληθη δογματα
τ τι ο τ. ι οι ι κ ν κι ε: οειναι, καν Η εστι μεν ΟΤΕ παρα πλειοσιν, εστι δ ΟΤΕ παρ
.ν . .`8 αν 1 η τ ,ς .ς .ε
ελαττοσι κρατει , τοις γε δη απ εννοιων κοινων των

ὑπὸ θεών ταῖς ψυχαϊς ημων έντεθειμένων

9 καλως τε καὶ

Ϊ” ἔ 'α. τ εν ο î
ευ ιδρμωμένοις

· an’ ότι των ες ημας ονομαζομένων ουτος

δογμάτων των γε όρθων ἐξηγητης έστιν ό παλαιότα
Η) I ü Î I n!

τος , πλειοσιν η πεντακισχιλιοις ιστορούμενος της Ήρα
κλειδων καθόδων ἔτεσι πρεσδότερος. Τον γάρ τοι Μηνα "

των Αἰγυπτίων νομοθέτην, ἔτι ανδ καὶ τούτου Η πλειοοιν

η τρισχιλίοις ἔτεσιν ίστορούμενον πρεσδότερον, ού σοερόν
Ν ΡΜ ο

τινα ιρησομεν οὐδὲ σπουδαιον γεγονέναι νομοθέτην. Ου

ν ο η Ν ν 3

γάρ ποτ αν ούτω περιέργως τας των θεων αγιστείας

'

καὶ αύλας ε πα ενο οθέτει ή εἰ w}; καὶ τα δό αταφ Ϊ Ρ μ· ι ι Ή'·.ς,
.. -νΊλ ς.... 'κ

αυτῳ ιραυλως προσειχεν. En γαρ τοις απ εκεινου ιερευσι

ι. Π. γίνεσθαι. - 2. Η. ταυτα οι δογμ..
Σ!. Ρ. Πιιθαγορίου.-- ε. Ρ. δέδοται. - ε. Η. οἱ Ρ. της.
ñ. H. et P. διαδεδεγμ.ένους.- 7. Η. αν τῷ, ι°80ὶι3,sed P. αὐτῷ.
δ. Η. ο!. Ρ. κρατη. - ει. Ρ. έκτεθειι.ι.
10. Post Μπι: νοινεπι Η. Ηιοιιιιιιιιι ὶιιάἰοειι, φωτ ιιιιΠιι ω.
Μ. ll. μίνοα (Με) , Μή Ρ. μένει, ιιιιυιιι ειιιιο μηνα εοτὶϋοιιιὶιιιιι
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τα δόγματα τοῖς γε Ζιοροαστρείοις
'
τούτοις παραπλήσιον

ἔσχεν, αλλ” ούτοι καὶ παρα Μνινος” τοιαιΤτα έκδεδόσθαι

αὐτὰ ιρ·ήσομεν
· αλλ' ύστερον αὐτοὺς δια τὴν περὶ σοιρίαν

ανεορ·ηκέναι σχολών· καὶ ἔπειτα οὐ καὶ τοις άγιστείας
οἴους τε γενομένους3 διορθώσασθαι δια νόμον έκ ..Μ
Μηνος5 αὐτοῖς καθεστ·ιικότα, ἄριστα δ” ἔχοντα καὶ σωτή

ριον εὐνομουμένοις, οὐ μέντοι καὶ ιραύλοις γε χρωμένοις
νόμοις, τον τῶν πατρίων μὴ ἐῶντα τολμοῖν μηδὲ το

σμικρότατον
6
κινεΐν, [dicte 7] δόγμασι μὲν .διατελεῖν αὐ

τοὺς σπουδαίοις χρωμένους, άγιστείας8 δε τοὺς πολ

λοὺς ιραύλας τελεϊν. Γεγονέναι μὲν οὐν καὶ ἄλλοις ἄλλους

νόμους έπιεικεϊς τινας· καὶ εἶνιιί γε ενίους9 τῶν μεν

Ζωροαστρείων τούτων τοῖς δόγμασιν οὐκ ἀπῳδοὺς ω, ού

τοι μὴν καὶ τὴς οὶκριἔεῖας είς απαν γε έιρικνουμένους ",
έν οὶς καὶ τούς το Ίνδῶν καὶ Ίἔὴρων τῶν ” έσπερίων

γεγονέναι ή, τούτους μέν γε καὶ Ζωροάστρ·κ τούτῳ συγ

χρόνως
“Δ
σχεδον έσχηκότας· Ίύνίρων μεν ούτε τοϋ-νοικο

7ου.ένου ούτε τῶν νόμ. νς γ ο , γ ωθέτου ἔτι καὶ ἐς
ή
ὴμοΪς όνομα

I a ..7- ο δ ενο
δι ο / ι α: ι

μενοντων αυτοις Ιν οις ε των τε νομων και ετι μενω
TON πολλῶν, καὶ τοϋ νομοθέτου Διονύσου λεγομένου, ιδ

ς

α. ι ι 6Ίνδων κεκρατκκώς τε και κρεας έπνιλος [ὴθεσί

' τε λέ

γεται καὶ νόμοις τισὶν επιεικέσι το γένος διακεκοσμηκέναι.

Τούτιο καὶ ο έκ Σεμ.έλης πολλοιύστερον γεγονως Διόνυσος
οι ο ι ι ιι ν Α .ο οι ι κ

νδ ηνιτοι ο αυτος αν ενο τὴ ψυχερ, τι τον βιον σιρο ρα τις

ἔζ·ηλωκώς° άστρατωτάτω
ή

δε το ανδρε αμεα». ΑΟ καν φ

l. P. Zœçoaarpioiç. ——κ. Ρ. παραρινος. Η. παρα μηνος, ι°θοὶε.
3. Η. γενομένας. - έ. Η. διανέμοντα μέν. -- 5. Η. οι P. μινό·.
Θ. Η. οι Ρ. σμ.ικρώττον.
7. Οοι!ό. ώστε που ιιοΙιοιιι. ——8. Η.οιγιστείαις, οι ρειιιΙο ιιιίτο,

φαύλαις. - θ. Ρ. ἔνιοι. - 10. Η. διποδούς.
¦

Η. Η. εφικνούμενα. - 12. Ρ. καὶ εαπ. - Η!. Ρ. γεγοναί (Ωω.
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περὶ 'Ηρακλέους τις νομίσειε, του τε έξ Ἀμιριτρύωνος καὶ
Ἀλκυ.ηνη του τε πολλιΤι τούτου taxation’ ου ε ονότος. ἔν . ο
A»κ κ κ ο - - κ x δ: ‘s

’

κ κ ε! δ κ

του Ιυριου στρατιω.ικωτατω αυ τουτω τω αν ρε

-

Φέρειν δεδη τας περιόδους παραπλησίους καὶ Bien; émi

στοτε καὶ πράξεις, καὶ οἴσειν γε αεί· γεγονέναι τε οὐδὲν
»ΙΝ κ κ

κδκ

κ

θ

δ κι !κ · κ κ κ

ουσεπωποτε καινον, ου ε γιγνεσ αι , ο μη και πρότερον

ο κ | λ
·ιδκ

,κ εκ κ Εκ

τθκποτε ταυτο γεγονε τη ι sa; , αμα τε και αυ ις ποτε
(ί κ κ Χ :κ

ἔσται. 'Επεὶ δ' αναγκη, άθεο·κ μεν ουοενος οντος γε
ἔθνους, άλλοις δ' αλλων γιγνομένων καὶ διαφόρων περὶ
ä κ ο κ ,.,

γ
.. κ κ κ κ ο κ

του θειου ανθρωποις των κ οξων, μιαν μεν και την αυτην1-ε -`8·°υ κα -‘αει την κρατιστην ειναι, .ας α ας (paru ο. ρας, και

τούτων αδ ἄλλην άλλης της κρατίστης έγγυτέρω , τα; δὲ

πορριοτέρω, καὶ πορρωτάτ‹ο δη 7 ενίας, ημεῖς κρατίστη
.. .κ ιι τ.

ούση τη κατα Ζωροαστρην ταύτη προστιθέμεθα , η καὶ

η κατά τε ΙΙΙυθαγόραν καὶ Πλάτωνα συνεν·ήνεκται 9

φιλο
σοφία, άκριόεία τε των άλλων απασδιν 'ο

πλεονεκτούση
να ε κ ε. τδοςων, καὶ άμα πατρίω και ημιν ούση. Έν ουν ταύτη

μόνη δη
ι'
ακραυρνους της μακαριότητος, όπόση ημ.ῖν δυ

ν ···` `νεΐαι ε τ άε π] “m ’E δ`

'“ "Dα.η ε ν ,.ν υγχ ν ιν ας ουμ...ν. ν ε ταις α καις,
καθ, όσον περ αν έκαστη ταύτης άπολείπηται '2

,

κατα

τοσοϋτον καὶςρι.ακαριότητος μεν τους χρωμένους όιπολεί

πεσθαι, αθλιότητι δὲ πελάζειν, καὶ άθλιωτάτους (Η τους
κ- I f κ

ταις πορρωτατω ταυτης ι όξαις χρωμένους αποόαίνειν ,

υ τ 3 .ν κ. n. κ

είτε καὶ εν σκότει' (larve), τη περὶ των μεγίστων. άμ.αθιοι,

καλινδουμένους.
Alla V Ρ ο -8 κε v 7 κ κ

γ ειποι αν τις ως .ων σοςριστων avion, οις και αν!

1. Η. στρατικωτάτω. -- 2. Η. ἀνδρὶ.
δ.. Η. Η Ρ.γίνεσθαι.
ΙΙ. ΙΙ. Η Ρ. γεγονέναι τε ἱδέα vel iôéa. - ο. ΙΙ. δι μήτε καί.
θ. Ρ. ἐιτειδαν ανάγκη. ΙΙ. ἐπειδ' ανάγκη μεν ιΙιθέουμεν, sic iternla
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κ κ .κκ κ κ ν κ I. r I

θρωπων παμπολλοι εσποντο, μ.ειζω τα αγαθα τοις σφισι

πειθομένοις τῶν υιρ' ἡμῶν περὶ. το ανθρώπειον γένος απο

φαινομένων καταγγέλλουσιν, εἴ γε καὶ είς είλικρινη τινα
εκ ο κ ν κ δ

κ Α:
αδ

κ ο κ
ηξειν αυτους αθανασιαν ιατεινονται, θνητω ου ενι ουκετι

ἱγκαταμιχθησομέν·η·κ, τῶν ημετέρων λόγων ούποτε παύ

σεσθαι.
'
αξιούντων τας ψυχὰς ἡμῶν θνητη εκάστοτε κοι

3 ι ι
νωνούσας φύσει, οπότε δη εκάστη ν” περίοδος καθ·ή..

κοι5. Ἀλλα πρῶτον μεν καὶ ανθρώπων οὐ τοῖς μείζω

ὐπισχνουμ.ένοις συμόαλλειν μαλλον6 κ. τοῖς πιστοτέροις
οί ε ευ ονοίδντες αξιοδσιν 7· ούκουν 8 οὐδὲ τῶν λό ωνιι θ Ϊ
οί μείζους ελπίδας υποτείνοντες πρὸ τῶν πιστοτέρων

αίρετέοι
' οὐ γαρ αν λυσιτελοῖ, έλπίσι μείζοσι μεν , κεναῖς

κ κ ν κ κ θ ς κ κ ισ ο κ
δε και ανηνυτοις, κηλουμενοις , κΙκευδεσι τισιν ενδιατρι
θειν πε ὶ τῶν ε ίστων καὶ οὐ υ···έσι ” δόξαι ΚακοΡ l" Y ‘ Χ ί· θ·

δαιμονίας γαρ τουτο δη το χειριστον, ει]κευσθαι περὶ τῶν

θεῶν καὶ τῶν μεγίστων ἀνθρώποις διανοημ.οίτων, καὶ ἔτερα
οίεσθαι δ” χρὴ ιρρονεῖν περὶ αὐτῶν. ”Επειτα οὐδὲ θαυ

μαστὸν οὐδὲν, εἰ οί γε ημεῖς περὶ το γένος αποιραίνομεν το

οίνθρώπειον, καὶ neige αίμα τῶν υπο τῶν σσιριστῶν τούτων
ο κ ρ τικ τα τ

Θσικ| Π -,- κ
επαγγε ομενων κρανε.η σκοπου.ιν σρ ως. ρω.ον μεν
‘x s κ Η (l! λ “κ α..δ

κ _ 18x
a κ η

γαρ αυτοι ουκ ο οκ ηρον την αι ιοτητα ου αρτιαν ,

ούτε όλω τῷ οὐραν‹ζ›, ούτε τη ψυχη τη ανθρωπίν·η αξιοιΈ
Π Ί ο Ί

σιν, ουκ επ' αμφότερα, cil). έπι θοίτερα μόνον, το μέλλον,

ιροίσκοντες γενέσει τῶν όντων την αιδιότητα ἔσεσθαι.

κι”
κ ο κ j κ .ο κ ι.8 - à _ \

ον γαρ τοι ουρανον γκρονῳ τε ηργμενον ..οιουσι, και
αν 5 μ κ κ

αμα τοις προίγμασι
π
τοις ανθρωπείοις συμ.μετασκευασθη

σεσθαι αξιουσιν, ίνα πιθανώτεροι γοῦν , οίς ταῦτα διαγ

Ι. ΙΙ. σιρίσι.ν.·-- 2. Γ. παύσασθαι. - Π: ΙΙ. σε..
θ. ΙΙ. η non hahet. —5. H. καθέλκοι. - θ. Η. Η Ρ. συμ6άλλ.ειν οὐ

μάλλον, ιιοι·ιιαι είε ιιι·αειιισοι·, απο· μου ρι·ωοοεεετιιι.
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γέλλουσι ', <ραίνοιντο, τοῦτο μεν μὴ καθ' εαοτα τα άν
2 Θ

θρώπεια πραγμ.ατα , άλλα τιμ όλῳ τρασκοντες συμμετα
όαλεϊν, τοῦτο δε καὶ βραχον μέν τινα χρόνον φαῦλα, τον
δε μετα ταῦτα και ἄπειρον σπουδαΐα τα έργα τον νέα
αποδώσειν ἀξιοῦντες. Πιθανώτερον γάρ πως το τοιοῦτον
έ ο 3 a
ἡ ει ἄπειρον μὲν χρόνον τον πρότερον (ραυλα, ἄπειρον
δ' αδ τον .ετα ταῦτα σπουδαΐα έ ασκον ἄποῦ‹ἴ›σειν.τ'

Η 9 ο I λ »οι
Ήμεις δ άρτίαν

ό τε, καὶ οὐχ ημιτομον οὐδε χωλ·λν, η
ψυχῆ τῇ άνθρωπίν·ρ τὴν άϊδιότητα αποφαίνοντες, και

μ.εϊζον τοῦ ταύτ·ρ αποφαίνομεν άγαθόν. Δ:ήλα γαρ δὴ ότι

ω· αμφότερα αότ·η ἡ αιδιότης τῆς ἡμιτόμοο έκείνπς“πολο
-Ι.` w i 5

μείζων καὶ καλλίων , και το οιότως αι ιον του ἐκείνως

πολὺ τελεώτε ον
6 και κάλλιον. ”Ισω μεν ών ὑπολάόοιθ ς ι .ιν τ κ κ τ κ τ κ δ κ ν

οδο
ν

αν τις, ως το μεν οινομ.ενον ουκετι τι εστιν, ου εστιν

αὐτοῦ αδθις7 πειραθ%ναι8, το δε μέλλον, ει ούδέ πω καὶ

τοῦτ” έστιν, αλλ' οδο, δια τοέσεσθαί τοτε, τοϋ οὐκέτι έσο
ν τ' ο οι ο! κ ν να αν · ο ιο

μενου μαλλον γ αν ευη, ωστε και αμεινω εικ αν εκει

και τον έπιθυμίαν τοῦ μεν οίχομένου μεθέεσθαι ·λ'δη, προς
δε το ἐσόμενον , ὡς δὴ και μαλλον δν, όλην τετράιρθαι·
τὴν ών ἐπ' αμφότερα ταύτην αϊδιότητα μὴ όντι μόνῳ τῆς

ἐπὶ θάτερον, τὸ μέλλον, ·νινιιομένην μείζω, Μάτ' αν gaffe)
'°

τῆ αληθεία οότ' αν καλλίω εἶναι. Ἀλλ” ή εἴ; "....... .τ

. διαγγέλουσιν. — 2. Il. αν εἴη, sic, pro ιΐινθρώπεια.
. μὲν non habet.
. αἰτίαν. - 5. Η. ἐκείνου. — ü. H. τελεότερον.
. oûô‘ έστιν ο111ΠιΠ.- 8 Ρ. πειρασθῆναι. — 9. Il. ω.

Ο. Η. et P. μείζων.

Ι.Ρ
3.Η
έι.Ρ
7.Η
Ι



ΠΛΗΘΩΝΟΣ
7,ΩΡοΑε·τεειω τε ΚΑΙ τωΑ·ΓΩΝικοιν

ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΠ(ΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ.

'Εκεϊνα ι
poilue?‘ αν δέοι κεφάἈαὶα εἰδέναι. τόν γε δὴ

φρόνιμον ἐσόμενον. Πρῶτον (κεν έκεϊνο' tapi. θεών, ώς

είο·ίν. Εἰς μεν αὐτῶν Ζεὺς ό βασιλεὺς, μ.έγιστός τε καὶ ἐς

ὅσον γε ένκν δίον.στος, τοῖς ό”λοις τοΐοδε έφεστ·ηκώς, καὶ

θεοτ·Λτι3 ἐξαίοετος, αὐτὸς μεν πάντα; τε ών καὶ πάντως

άγένητοςά, τῶν δ, ἄλλων απάντων πατήρ τε καὶ δ·ημ.ιουρ

γδς ποεσδότατος. Τούτοο δὲ nazi‘; μεν πρεσ'δύτατος,

ἀμήτ‹ορ γε, δεύτερος δὲ θεος 5, Ποσειδών, τα τε δευτερεϊα
τῆς κατα πάντων ἡγεμ.ονίας πρὸς τοῦ πατοος έπν.τετραμ
μένος, καὶ ἔτι

6
Tint τοϋδε τοϋ οὐοανοδ γένεσίν τε καὶ Μ·

του ίαν Geai’ κα”μ Η ν α ἑτέοοις χρώμ.ενος ίιπάρχον.ς, τοῖς

μεν άδελφοΐς, αμ.ήτοοσν. πασιν ὑπεοουοανίοις, Όλυμ.πίοις
τε δή καὶ Ταρταρίοις

·
τοὺς δὲ καὶ. αὐτὸς ἐξ ”Ήρας ήδη,

θεοῦ. τίς γε ί$λ·ης παραγωγοδ, γεννών, τοὺς ἐντὸς ούρανοϋ
τοϋδε, τό τε δὴ οὐοοίνιον γένος δίστρων, καὶ τὸ ή ήμε

ε ν κ τ
τέΡα ηδη φυσεν. προσεχες δαιμόνων γένος χθόνιον. δος

καὶ (Ηλίῳ, παίδων τῶν ἑαυτοῦ τῷ πρεσἔυτάτ‹ρ, ·ήγεμ.ο
νίαν τε τὴν τοϋδε τοϋ οοοανοιΤ επιτέτραφε, καὶ ἔτι γένεσιν

τ. Εκ Ρεϋτἰοἱἱ ΗΜ. ετ. τ. κιν, μα, 137, ed. vet. collatis codd.
Paris. 462, 1603, 1739 et 2376.
2. Cod. 1603, éizeîvaz.
3. Sic :αστο Fabr. : at plerique 001Μ.θειότητι.
la. Codd. àyévvnrogsed Fabr. ut nos.
‘h. Deest θεὸς Πι 1739. Ε8ὶ1τ.δευτ. τε θεός.
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την τῶν έν αὐτῷ θνητῶν, ταύτην μέντοι καὶ σὺν Κρόνω,
θεῶν των γε Ταρταρίων 'Ριτάνων [άδελιρῷ Κ] τε καὶ ηγε
μόνι. [Τῶν

2
Όλυμπίων θεῶν τοὺς Ταρταρίους διαφέρειν τῷ

τοὺς μεν ”()λυμ.πίους τῶν έν τῷδε τῷ οὐρανξι άθανάτων

παραγωγούς τε εἶναι καὶ προστάτας, τοὺς δὲ Ταρταρίους
τῶν τῇδε θνητιΪ›ν προστατεϊν· ιόστε καὶ Κρόνον τῶν Ταρ
ταρίων, τὸν·δ“ αὐτὸν καὶ Τιτάνων κορυιραϊον εἶναι3, καὶ

σύμπαντος τοϋ θνητού είδους προστάτην. Ί·Ιραν δ, ἐν

τοῖς Όλυμπίοις τεταγρ.έν·ην δευτέραν 'μεταΠοσειδῶ, ύλης
της πρεσδυτάτης, άνωλέθρου καὶ αὐταῖς ούσης, τῷ αὐτῷ
Ποσειδιΐινι ές τα ἔργα παραγωγόν τε εἶναι καὶ προστά
τινά ' αὐτὸν δε

.

Ποσειδῶ σύμπαντος είδους προστατεϊν
καὶ άθανάτου καὶ θνητού, κορυιραϊον μεν τῷ παντὶ. έρε

στῶτα, συντεταγμένον γε μην καὶ αὐτὸν τοῖς ὅλως · τὸν

γάρ τοι Δία μόνον τῷ ἐξαιρέτῳ της θεότητος καὶ τῷ παντὶ

ἐξαίρετον έρεστάναι.]

Πρῶτον

5

μεν ούν τούτο ούτω τε καὶ ταύτη μάλιστα

άκριδούρ.ενον νορ.ίζειν. “Επειθ' ὡς καὶ τῶν ημετέρων προ
νοοϋσιν ούτω οί θεοὶ, οί μὲν αὐτῶν προσεχῶς εφαπτόμε
νοι, οἱ δε Με τον σιρῶν ύποδεεστέρων, άπαντες δε κατα

θεσμοὺς τοὺς τοϋ Διὸς άπαντα κατευθύνοντος6. Εἶθ` ω;

τῶν μεν κακῶν οὐδενὺς, ούτ' άλλω οὐδενὶ. τῶν πάντων,

1. Codd. αδελφῷ που ΜΜΜ. Fabr. etiam καὶ οιιιιεΗ. Βια! εσεις;»
πει:εεεειάιιι1ι videtur, et alias apud Plethonem in eadem phrasi re
currit, ut in allocutiorîe matutina, supra, μια. 134, ω".
2. Ηιιεο οι ιμιεε εειμ1ιιιιιιιι· ιιιιοιε ὶιιοΙιιειι, ι1ειιιιε ειιΙ εφεσταναι, δε·

ευιιι in codicibus hoc quidem loco. Sed inventa sunt in Parisiensis
ΜΒΙίοι1ιοι:ιεεοάι1. 1603, fol. 209 v", et 1739, fol. 266 v°, Zoroastreis
præmissa statim post titulum, exordii οι1]ιιειΙειιιι iustar, videntur
que olim a Plethone ιιιΙ ιιιει1·τιςιιιειιιμια sui jam transcripti adjecla
·εοι·ἰι1ε 1ιιὶεεε. Id cerle testatur apud Morellium, in catalogo bibl
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οιιθ, ἡμῖν, τῶν δ” αγαθο” αὐτοί εἰσιν οι αιτιώτατοι. 'Επι
δε τούτοις, ως καὶ εὶμαρμ.έν·κι αμ.εταστρόοο› καὶ απαρα

τρέπτῳ έκ ma; χωρούσ·ὴ, κατά γε δὴ το ένον βέλτιστον ',

ἔκαστα περαινουσι ι. Καὶ ταύτα μεν περὶ θεῶν.
Α. .ο . τ _3 να

Περὶ δὲ του παντος, πρωτον μεν αυ ως αιδιον τόδε
ρ. .ο ο ,αδ-κ ιιΧκ κ τ- `ι κ ι
..ο παν, εν ῳ η και οι οευτεροιτε ου.οι και τριτοι θεοι,

-..Δ.ιο κ η ι s» 63 κ κ π. τ·-7 γ".οι ιι γεγονε, και ουτε ηργμενον χρονῳ, ουτ αυ πο.ε
ε . ι κ ε ε!

τελευτνισον. ”Ε.πειθ' ως και έκ πολλων των πάντων ές
ιν τ κ ‘a

’
ι ι εκ ο .ο ι κ ..ι

εν τι ὴρμ.οσμενον. Ειθ ως αριστα εκ των ενοντων τω πε

ποινικότι, ότι δὴ μάλιστα άριστω όντι, μεμ.·κιχανὴμ.ένον, οὐ

λελοιπότι οὐδι ὴντινοίιν ὐπερ€ολήν. Ἐπὶ τούτοις 9 αὐ, ω
ς

καὶ (brioche); αει έν τῷ καθεστνικότι σχήματι σωζόμ.ενον”'

οιπαρακίντιτον. Τοσαυτ” οὐν καὶ περὶ τοϋ παντός.

ι Χι τ ο .ο ο .α .ο ι ι οι ε ι ιι
Περι δε au ημων αυτων, πρωτον μεν ως θεοις η ψυχη

ὴιιων οὐσα συγγενὴς οιθανατός τε μένει έν οὐρανῶ τῷδε1

τον απαντα χρόνον καὶ άΐδιο·. ”Επειθ, ως καὶ σώματι

τῷ θνὴτῷ τιβδε υπο θεῶν κοινων·ήσουσα εκάστοτε , άλλοτε

ἄλλοι
ι,

ϊ Χ Un. I I Î/ I ‘U \ l’ pu I I

ως και θνι·ιτιον αθανατοις εν γε ·ημιν και ειδει τω ·ημετερω

, καταπέμ.πεται, τὴς τοῦ παντος ἔνεκα αρμονίας,

.ο ι ο ι ο λ 3

κοινωνούντιον, το παν και ταύτ·κι αυτο αυτῳ

' συνδέοιτο.

Εΐθι η ι ι ι ..ι ο κ ,_ \ \ κ

ι ως ΤΟ καλον Τιμ", ΟΕΧ.Πως "ΓΤΠπρος θεους συγγενεια,

. (ζωο. ριει·ιοιιο, βέλ.τιον, ειιιι Ριιιιτ. οι 1789 πισω, βέλτιστον.

. Cod. ΜΗ, περαίνοισι, ειιιι παραινοῖισι, ΡΘ55ιΙΙ18.

. Οοο, 1603, ούν pro αδ.
ο. Sic cod. 1739, recte. et sic fere 1603 , ἐν οι, οσοι νοοεε in

2376 vix πιο ροεειιιιι, ιιιοοοιιο ιιι 462 οι ΗΜ. ο ιιιιι·ειι·ιο οιιιιεειι
ειιιιι, τοΙιοιιι ρειι·νο ιιι 1οιιιιι ιειοιιιιει.
ο. Μο τῷ Διὶ, Ριιιιι·.. quod bene nolandum, εκ του Διός.
ο. Ποτ. οϋτ' εΙιιιιι. - 7. Βοοιε 402, οιὐ ποτε, ubi plerique ει.
8. πω. τις ἐν τι. Ριειιφιο codd. ut nos, é; εν τι, ειιιιι ιιιπιειι qui

fi); τι. Ρο88ι1°ιι01803, ἐκ ποι.λ.ιιινπάντα ες εν τι.

ω
κε
α
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το προσηκον τοϋ βίου τέλος'. Ἐπὶ δε πασιν, ως καὶ

τὸ ειίδαιμον ἡμῖν, έν τῷ άθανάτῳ ημων, δ καὶ της οὐσίας

ανθρώπου _ἐστὶ. το κυριώτατον, ὑπὸ των τὸ γένος πιο.
συστηοαμέ·νο›κ.ι θεῶν ωρισται.
Ταϋτα δη: ιι? σύμπαντα κεφάλαια περί τε θεών, καὶ

τοϋ παντος τοὐδε, καὶ φύσεως της ημετέρας, εἰδέναι τε

δεῖ3 καὶ νομίζω, εἰ μελλον. τις
θ ει χρη ως μάλιστα φρο

Α' λ I N‘ Ύ ,Ι
νων, και ερρονιμος τω οντι εοεσθαι.

1. Οιτιιεευπι τελος in codd. quibusdam, sed est in 1739 et 1603,
et apud Fabr. ——2. Codd. 1739 et 1603, ταῦτα δε.

έπί]
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