(IL) MITTE REDE GEGEN PHILIPPOS.
EINLEITUNG.
Die besondere Veranlassung zu dieser Rede, welche Demosthenes nicht lange nach der vorigen noch Ol. 109, 3. 341. sprach,
ist nicht bekannt, doch ist aus §. 73 zu vermuthen, dass v o m
Diopeitlies im Chersonesos ein neues Gesuch u m Unterstützung
mit Geld und Truppen, und überhaupt von dort über den Stand
der Dinge und den Fortgang der Operationen des Philippos weitere Nachrichten eingegangen waren, die aber nichts weniger als
erfreulicher und beruhigender Art gewesen zu sein scheinen.
Denn während die Rede über die Angelegenheiten i m Chersonesos
noch von einem frischen Hauche durchweht und offenbar unter
dem Einflüsse froher Hoffnungen geschrieben ist, welche in der
Seele des Redners in Folge des kühnen Griffes, den Diopeithes
- gethan, aufgelebt waren, ist die vorliegende Rede eher ein Nachtstück zu nennen, das zwar in seiner kräftigen Ausführung den
noch immer ungebrochenen Muth des Patrioten verräth ( a n concentrirter Kraft steht diese Rede allen übrigen voran), in seiner
düsteren Färbung aber eine trübe Stimmung u n d keineswegs
frohe Ahnungen durchblicken lässt. Es war aber auch z u m Verzweifeln, immer u n d immer wieder einem Volke ins Gewissen
reden zu müssen, dessen Intelligenz zwar das Vorgetragene als
wahr u n d heilsam erkannte, dessen Indolenz aber allen ernsten
Willen und alle Thatkraft vollständig niederhielt. Und was hatte
Demosthenes in den zwölf Jahren seines Staatslebens errungen?
Der Wohlstand Athens war untergraben, sein Handel gelähmt,
seine Cassen erschöpft, seine auswärtigen Resitzungen bis auf
Weniges verloren, seine Bundesgenossen in Feindesgewalt, der
chalkidischeBund gesprengt, Olynthos zerstört, Phokis vernichtet,
Euböa durch makedonische Vögte geknechtet, der Peloponnes
unterwühlt und in offener Gährung, der Hellespont bedroht, —
und die Athener sassen daheim und legten die Hände in den
Schooss. In der That, es gehörte der unverwüstliche Patriotismus
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eines Demostlienes dazu, u m unter solchen Umständen nicht zu
verzweifeln. Begreiflich ist es aber auch, dass er das Bild der
Zeit, welches er seinen Zuhörern vorhält, nicht eben ins Heitere
malt, begreiflich dass er seinem U n m u t h , den er zwischen der
verhassten Clique, welche das Vaterland an Makedonien verkuppelte, und dem Volke theilt, welches uneingedenk des von den
Vorfahren überkommenen Ehrenamtes, der Wächter der Unabhängigkeit Griechenlands zu sein, mit offenen Augen sich betrügen
liess, den vollen Lauf lässt und die ganze nackte bittere Wahrheit
hinstellt. Welchen Erfolg die Rede hatte, wird nicht gemeldet,
vielleicht keinen unmittelbaren: aber gewiss trug sie das ihrige
hei die Athener wenigstens wach zu rütteln und zu der S t i m m u n g
in die Höhe zu schrauben, in welcher sie das Jahr darauf, als
des Philippos Mass voll war, — freilich zu spät — zum ersten
Male zu einem energischen Widerstande die Waffen ergriffen.
Ueber die F o r m , in welcher diese Rede handschriftlich
überliefert worden ist, s. den Schluss der Prolegoinena.
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ΙΙολλών, ώ άνδρες Αθηναίοι, λόγων γιγνομένων ολί• γ ου δεϊν καθ' εκ,άστην έκκλησίαν περί ών Φίλιππος,
αφ
ού την ειρήνην έποιήσατο, ου μόνον υμάς, αλλά και τους
άλλους αδικεί, και πάντων οίδ' ότι φησάντων γ άν, εΐ
και μη ποιοϋσι τούτο, και λέγειν δειν και πράττειν, όπως
εκείνος παύαεται της ύβρεως και δίκην δώσει, εις τούτο
νπηγμένα πάντα τα πράγματα και προειμένα ορώ, ώστε
δέδοικα μή βλάσφημον μεν ειπείν, αληθές δ' ή · εί και
λέγειν άπαντες έβούλοντο οί παριόντες και χειροτονεϊν
ύμεϊς εξ ών ώς φαυλότατ' έμελλε τα πράγμαθ'
έξειν,
2 ουκ άν ηγούμαι δύνασθαι χείρον ή νυν διατεθηναι.
πολλά
μεν ουν ίσως εστίν αίτια τούτων, και ου παρ' έν ουδέ
δύο εις τούτο τά πράγματα άφϊκται, μάλιστα δ', άνπερ
εξετάζητε ορθώς, ενρήαετε δια τους χαρίζεαθαι μάλλον
ή τά βέλτιστα λέγειν προαιρονμένονς,
ών τίνες μέν, ώ
άνδρες Αθηναίοι, έν οΐς ενδοκιμούσιν αυτοί κ,αί δύνανται,
ταύτα φυλάττοντες ούδεμίαν περί τών μελλόντων πρό' νοιαν έχονοιν, έτεροι δέ τους επί τοις πράγμασιν όντας
αΐτιώμενοι xai διαβάλλοντες ουδέν άλλο ποιονσιν ή όπως
' ή πόλις παρ 3 αυτής δίκην λήψεται * και περί τούτ έσται,
1. άλλους pr. Σ, άλλους "Ελληνας vulg. | οιδ'] ευ οιδ' ΕΤΩιιν. |
πραττειν] πραττειν α πασι (απαtri) προσηχει (προο-ηχειν) Ι ' ΐ Ω α ν . | νυν
pr. Σ ν Ρ Ω ι ι ν , vuν αυτά vulg. | 2. τούτων Σ pr. Ω , του ταυθ' ούτως
εχειν vulg. | ίγχναίν pr. Σ, εχουαιν, ουκουν ουδ υριας οιονται δειν εχειν

•

§. 1. την είρήνην, den Frieden
von ΟΙ. 108, 2 , worüber die Einl.
zur 5. R. — φησάντων γ άν, wenn
man sie aufs Gewisseu fragte. —
ποιοϋσι τούτο, = φάσκουοι,
wie
unser „thun". Vgl. 19, 203, ή με ν
τοίνυν δικαία και απλή (άπολογια), ή ώς ού πέπρακταιτά
κατηγορημένα δείξαι, ή ώς πεπραγμέ-

να συμφέρει τή πόΐιι · τούτων δ"
ούδέτερον δύναιτ άν ούτος ποιήσαι, — οί παριόντες] Vgl. zu 6, 3.
2. παρ IV] Vgl. zu 2 , 22. —
δια τούς, zu δ, 22. — έν οίς —
ταύτα, den (gegenwärtigen) Stand
der Dinge, dem sie Ansehn und
Einfluss verdanken. — τούς — όντ«ς] Vgl. zu S, 76. — παρ
αύτής
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Φιλίππφ δ έξέσται και λέγειν και πράττειν ο τι β ούλε- •
ται. αϊ δέ τοιανται ΐίολιτεϊαι συνήθεις μέν εϊσιν υμίν, 3
αίτιαι δέ των κακών, άξιώ δ 3, ώ άνδρες Αθηναίοι, άν
τι τών αληθών μετά παρρησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διά
τούτο παρ 3 υμών όργήν γενέσθαι, σκοπείτε γάρ ώδί.
υμείς την παρρησίαν έπί μέν τών άλλων ούτω κοινήν
οϊεσθε δείν είναι πάσι τοΐς έν τή πάλει, ώσΨε και τοίς
ξένοις και τοίς δούλοις αυτής μεταδεδώκατε, και πολλούς
άν τις οΐκέτας ϊδοι παρ 3 ήμίν μετά πλείονος εξουσίας ο
τι βούλονται λέγοντας ή πολίτας έν ένίαις τών άλλων
πόλεων, έκ δέ τον συμβονλενειν παντάπασιν έξεληλάκατε.
εϊθ 3 υμίν συμβέβηκεν έκ τούτου έν μέν ταίς έκκλησίαις 4
τρυφάν και κολακεύεσθαι πάντα προς ήδονήν άκούουσιν,
έν δέ τοίς πράγμασι και τοίς γιγνομένοις περί τών έσχατων ήδη κινδυνεύειν. ει μέν ούν και νύν ούτω διάκεισθε,
ουκ έχω τί λέγω· ει δ 3 ά συμφέρει χωρίς κολακείας έθελήσετε άκούειν, έτοιμος λέγειν, και γάρ ει πάνυ φαύλως
τά πράγματα έχει και πολλά προείται, όμως έοτιν, έάν
• υμείς τά δέοντα ποιείν βούλησθ 3, έτι πάντα ταύτα έπανορθώσασθαι.
και παράδοξόν μέν ίσως έστίν, ο μέλλω 5
λέγειν, άληθές δέ· τό χείριστον έν τοίς παρεληλυθόσι,
τούτο προς τά μέλλοντα βέλτιστον υπάρχει,
τί ούν έστι
τούτο; ότι ούτε μικρόν ούτε μέγα ουδέν τών δεόντων
ποιούντων υμών κακώς τά πράγματα έχει, έπεί τοι, εί
Υ, ή* μεν ποΧις αυτη vulg. j τζιν κακών
της ταραχής
χαί των αμαρτημάτων vulg. | αξιω] αξιω δ' υμας F i l u v . | 4.' συμφέρει]
συμφέρει τοΐς -πραγμασιν Ε Τ Ω α ν . | 5. έπεί τοι] έπεί τοί γε Ε Τ Ω ϋ ν .
vulg. [ η πολις

δίχην λήψεται, sich selbst, anstatt
des Philippos, bestrafe, in seinen
Bürgern nämlich.
3. πολ.ιτείαι]
S. zu 8 , 70. —
ίπϊ μεν τών άλλων, das συμβουλεύειν abgerechnet, überall ausser
rn der Ekklesia. — ξένοις, = μετοίχοις. Vgl. X e n . v. Staat d. Ath.
1, 12 δια τούτο ούν ίσηγορίαν χαϊ
τοις δούλοις
προς τους έλευθέρους έποιήσαμεν
χαϊ τοίς μετοίχοις προς τους αστούς.
Eurip.
Phön. 390 ( I . τί φνγάσιν
το δυσ-

/tQis;
Π. εν μεν μέγιστοι·,
ούχ
έχει- παρρησίαν.
I. δούλου τό<Γ
ε'ίπας, μη λέγειν ά τις φρονεί)
dachte an rein menschliche, nicht
an speciell attische Verhältnisse.
Die griechischen überhaupt im Gegensatz zu den römischen charakterisirt Plut. v. d. Geschwätz. 18.
4. ίν μενταΐς—
χινδυνεύειν]
Dieselben W o r t e 8, 3 4 . — έτοιμος,
zu 4, 29.
5. το χείριστον — βελτίω] Dieselben YVorte mit geringen Abwei-
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πάνθ' α προσήκε πραττόντιον * ούτω διέκειτο, ονδ' αν
έλπίς ην αυτό γενέσθαι βελτίω, νυν δέ της όαθυμίας της
υμετέρας και της αμελείας κεκράτηκε Φίλιππος, της πόλεως
δ 1 ου κεκράτηκεΐ'· οι δ' ήττησθε νμείς, αλλ' ουδέ κεκίνησθε.
8

Έί μέν ονν εξεστιν ειρήνην άγειν τη πόλει και εφ
ήμίν έστι τούτο, ίν' εντεύθεν άρξωμαι,
φημί έγωγε άγειν
ημάς δείν* και τον ταύτα λέγοντα γράφειν και πράττει ν
και μη φενακίζειν άξιώ · εϊ δ' έτερος τά όπλα έν ταίς
χερσίν έχων -και δΰναμιν πολλήν περί αυτόν τοννομα μέν
το της ειρήνης ύμίν προβάλλει, τοις δ 3 έργοις αυτός τοις
τού πολέμου γρήται, τί λοιπόν άλλο πλην
άμύνεσθαι;
φάσκειν δ' ειρήνην άγειν ει βοΰλεσθε, ώσπερ έκείνος, ου

9 διαφερομαι.
ει δέ * τις ταύτην ειρήνην νπολαμβάνει,
έξ
ης έκείνος πάντα ταλλα λαβών έφ ημάς ήξει,
πρώτον
μέν μαίνεται,
έπειτα έκείνφ παρ υμών, ούχ ύμίν τταρ
εκείνου την ειρήνην λέγει, τούτο δ' έοτίν, ο των άναλιπροσηκε πραττοντων] προσήκει πραττοντων υμων F T f i u v . | της ρ α θ υ μ ί α ς
Υ , της μέν ραθυμίας vulg. | κεκινησθε ρι\ Υ , κεκινησθε. 6. Ε ι μέν ουν
άπαντες ωμολομουμεν Φίλιππον τη πολει πόλεμειν και την ειρηνην παραβαινειν, ουδέν άλλο έδει τον παριοντα λέμειν και συμβουλευειν η οπως ασφαλέστατα και ρ α σ τ α αυτόν αμυνουμεθα ' επειδή δέ ούτως ατοπως ενιοι διάκεινται, ωστε πόλεις καταλαμβανοντος εκείνου και πολλά των υμετέρων
έχοντος και παντας ανθρώπους αδικουντος ανέχεσθαί τίνων εν ταις εκκλησιαις λεγόντων πολλάκις, ως ημων τίνες εισιν οι ποιουντες τον πολεμον,
(7) αναμκη φυλαττεσθαι και διορθουσθαι περι τούτων · έστι γαρ δέος μη
ποθ' ως αμυνουμεθα μραψας και συμβουλευσας τις εις την αιτίαν εμπέση
του πεποιηκέναι τον πολεμον. έμω δέ τούτο πρώτον απαντών λέμω και διο. ριζομαι, ει εφ ημιν Ιστι το βουλευεσθαι περί του ποτερον ειρηνην αμειν
η πολεμεϊν δει. So vulg. | 9. λέμε ι] αμειν F , αμειν λέμει ΤΩιιν.
chungen 4, 2. — «Αλ' oöifl z w ' νησθε]
Hierin liegt eine scharfe
Zweideutigkelt. Dass die Athener
sich nicht einmal vom Flecke gerührt hatten, war, einerseits ein
Trost insofern, als darin der Beweis lag, dass sie noch fest standen (denn jedes ήττήσθαι setzt ein
χεχινήαθαι
v o r a u s ) , andrerseits
aber auch als ein Zeichen von Indolenz eine Schande.
8. τον ταύτα λέγοντα,
wer dieser Meinung ist, nämlich o r i έξεατι
xai εφ ήμίν Ιστιν ειρήνην άγειν.

— πράττειν,
die Ausführung seiner Anträge betreiben. — μή φεναχίζειν, keine Wirikelzüge machen,
— προβάλλει,
vorhält, um euch
zu berücken und einzuschläfern. —
φάσχειν,νorgeben.
— ώσπερ εχεΐνος, nämlich φάσχει εΙρήνην
άγειν,
d. h. mit den Waifen in der Hand.
Der Redner will sagen, das Verhältniss müsse auf beiden Seiten
gleich sein.
9. ταύτην ελοήνην] ειρήνην ist Prädicat. — έξ ής] V g l . 6, 27. —
την ειρήνην, uäml. ούααν,
einen
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σκομένων χρημάτων πάντων Φίλιππος ώνείται, αυτός μεν
πολεμείν νμϊν, νφ' υμών δε μη πολεμείσθαι.
Ιίαί μην εΐ μέχρι, τούτου περιμενοϋμεν, έως άν ήμιν 10
όμολογήση πολεμείν, πάντων έσμέν εύηθέστατοι· ουδέ
γαρ άν επί την Αττική ν αυτήν βαδίζη και τον Πειραιά,
τοϋτ' έρεϊ, ε'ι'περ οις προς τους άλλους πεποίηκε δει.
τεκμαίρεσθαυ.
τούτο μεν γαρ Όλννθίοις τετταράκοντ 11
απέχων της πόλεως στάδια είπεν, ότι δει δυοίν θάτερον,
ή 'κείνους εν Όλύνθφ μή οικείν ή αυτόν εν Μακεδονία, '
πάντα τον .άλλον χρόνον, ει τις αυτόν αίτιάσαιτό τι τοιούτον, άγαν ακτών και πρέσβεις πέμπων τους άπολογησομένονς· τούτο δ' εις Φωκέας ως προς συμμάχους έπορεύετο, και πρέσβεις Φωκέων ησαν ο'ι παρηκολουθουν
αυτψ πορευομένφ, και παρ' ήμίν ήριζον οι πολλοί Θηβάίοις ού λυσιτελήσειν την εκείνον πόροδον. και μην και 12
Φερας πρώην ώς φίλος και σύμμαχος εις Θετταλίαν ¿λ- .
θών έχει καταλαβών, και τά"τελευταία τοις ταλαιπώροις
Ώρείταις τοντοισί έπισκεψομένους έφη τους στρατιώτας
πεπομφέναι
κατ' ευνοιαν· πυνθάνεσθαι γαρ αύτούς ώς
νοσοϋσι και στασιάζονσιν, συμμάχων δ' είναι και φίλων
αληθινών έν τοίς τοιούτοις καιροίς παρείναι.
είτ οίεσθ' 13
αυτόν, οι εποίησαν μεν ουδέν άν κακόν, μή παθείν δ'
11. συμμάχους] συμμαγμους και φίλους Ω.
«ιαζουσιν εν αυτοϊς vulg.

[

12.

στασιάζονσιν

Σ, σ-τα'

einseitigen , den wir gegen ihn,
nicht aber er gegen uns beobachtet.
— αύτος — πολεμείσθαι,
als Inhalt des τοΰτο zu fassen.
11. Όλυνθίοις]
S. die Einl. zur
1—3. R . — τετταράκοντα—
ατάδια , = ού πρότερον
πριν ή έν
αύτή τή χώρα το στράτευμα παρ•ην έχων 8, 59. — δυοΐν θάτερον,
wie unser „eins von beiden" ausser
dern syntaktischen Zusammenhange
stehend. — τον άλλον χρόνον,
bis
dahin. Vgl. §. 22. — εις Φωκέας,
beim Friedensschlüsse Ol. 108, 2.
Vgl. die Einl. zur 5. R. u. 6, 35. 36.

die Vorspiegelungen der Parteiganger des Philippos. s. zu 5, 10. —
την έκείνου πάροδον,
nainl. εϊβω
Πυλών. 5, 20.
12. ψ ί ρ ά ς ] S. 8, 59. — Ώ ρ ί ι ταις, unten § . 5 9 . τούτοι öl, mit
Beziehung auf allbekannte Vorgänge. — έπισκεψομένους,
um nach
ihnen zu sehen, ihnen einen Besuch
zumachen: eigentlich vom ärztlichen Besuch,, hier mit höhnender
Beziehung auf das folgende νοσοΰαι. Vgl. über dieses §. 39. 50.
13. o'i — κακόν, falls er ihnen
nämlich offen den Krieg erklärt

— ήριζον oi πολλοί, bethört durch
Demoslhencs I. 3.'Anfl.

hätte. , έποίησαν
'

im Gegensatz zu
12
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έφυλά'ξαντ' * αν ίσως, τούτοις μεν έξαπατάν
αιρείσθαι
μάλλον ή προλέγοντα βιάζεσθαι, υμίν δ' εν. προρρήσεως
πολεμήσειν, και ταύθ' εως αν εκόντες έξαπατάσθε;
ουκ
14 ε'στι ταύτα· και γαρ αν αβελτερώτατος εΐη πάντων ανθρώπων,
εί των αδικούμενων υμών μηδέν εγκαλούντων
αίτιο, αλλ 1 υμών αυτών τινας αίτιωμενων εκείνος εκλν;. σας την προς αλλήλους έριν υμών και φιλονειν.ίαν έφ
'
αυτόν προείποι τρέπεσθαι, και τών παρ 1 εαυτού μισθοφορονντων τους λόγους άφέλοιτο, οιg άναβάλλονσιν υμάς,
λέγοντες ώς εκείνος γε ου πολεμεί τή πάλει.
15
Αλλ' ε'στιν, ώ προς τού Α ιός, όστις ευ φρονών εκ
τών ονομάτων μάλλον ή τών πραγμάτων τόν άγοντ' ειρήνην ή πολεμούνθ' εαυτψ σκέψαιτ' αν; ουδείς δήπου. δ
τοίνυν Φίλιππος έ'ξ αρχής, άρτι της ειρήνης γεγονυίας,
ούπω Αιοπείθους στρατηγούντος ουδέ τών όντων έν Χερρονήσω νύν απεσταλμένων, Σέρριον και Αορίσκον έλάμβανε και τους έν. Σερρίου τείχους και 'Ιερού όρους στρατιώτας έξέβαλλεν,· ους δ υμέτερος στρατηγός κατέστησεν.
και τοιαύτα πράττων τί έποίει; είρήνην μέν γάρ δμωμό.

14. αιτιοϊριένων] αιτιωρεοων και κριΐΈΐν βουλοριίνων Ι'ΤΩιιν.

παθείν vorausgestellt. — '¿ως
— ίξαπατάσθε, so lange ihr euch

μη

noch mit offenen Augen hinters"
Licht führen lasset.
14. τών αδικούμενων
— αύτφ,
während ihr, die Verletzten, keine
Klage gegen ihn erhebet. — υμών
αύτών τινας, den Einen und den
Andern aus eurer eigenen Mitte.
Natürlich meint D. die guten Patrioten, die gegen Ph. sprachen, von
dern bethörteu Volke aher als Ruhestiirer angefeindet wurden. —
ixεΐνος — εκείνος, vom Standpunct
der Athener aus, wie 4, 39. — παρ
εαυτού, aus seiner Tasche. — τού;
λόγους — ύ,ιιάς·] Vgl. S, 52. λόγοι,
mit Beziehung auf die Mehrheit der
Individuen iu Ph.'s Solde oder der
Gelegenheiten zu seinem Gunsten
zu sprechen.

1

zugefügt. Ganz genau nimiut es allerdings der Redner hiermit nicht,
wenigstens stellt er anderwärts die
Sache so dar, dass, als Philippos ia
Thrakien einfiel, der Friede erst
einseitig durch die Athener ratificirt, von ihm seihst aber der Friedenseid noch nicht geleistet war (s.
18, 25). Freilich stellt er eben dies
hier mit den Worten είρήνην μέν
γάρ ομωμόχει in Abrede.
Δ loπειθούς] S. die Eiol. zur S. R . —·
Σέρριον xai Δορίσχον,
zu 8, 64.
— τους ix Σερρίου,
= τους iv
Σερρίω ίξ αυτού. Vgl. zu 1, 15. —
Ιερού όρους, Berg an der tbrakischeu Küste beim Eiugang des Hellespontos in die Propontis ( X e n .
Anab. 7, 1, 14) mit einem Castell.
Vgl. 19, 156. 334. 23, 104. Aesch.
2, 90. — ö υμ. στρατηγός, Chares.

15. άρτι της ειρήνης γιγονυίας, — πράττων — εποίει] S. zu 3,
εξ αρχής hin- 15. — γάρ, bezieht sich auf den in

zur Erläuterung des
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•κει. και μηδείς ειπη, τί δέ ταύτ 3 εστίν, ή τι τούτων 16,
μέλει τη πάλει; εϊ μεν γαρ μικρά ταύτα ή μηδέν νμΐν
αυτών ϊ'μελεν, άλλος αν εΐη λόγος ούτος · το δ 3 ευσεβές
και το δίκαιον άν τ 3 επί μικρού τις αν τ 3 επί μείζονος
παραβαίνη, την αυτήν έχει δύναμιν. φέρε δη νύν, ήνίκ
εις Χερρόνησον, ην βασιλεύς και πάντες οι "Ελληνες υμετέρας έγνώκασιν είναι, ξένους είσπέμπει και βοηθείν ομολογεί και έπιστέλλει ταύτα, τί ποιεί; φής μεν γάρ ου η
πολεμείν, εγώ δέ τοσούτφ * δέω ταύτα ποιούντα εκείνον
άγειν δμολογείν τήν προς υμάς είρήνην, ώστε και Μεγάρων άπτόμενον και έν Εύβοια τυραννίδα κατασκεύαζαντα
•και νυν έπί Θράκην παριόντα και τά έν Πελοποννήσφ
•σκευωρούμενον και πάνθ 3, όσα πράττει μετά της δυνάμεως, ποιούντα λύειν φημί την είρήνην· κάίπολεμείν
ύμΐν, εί μή και τους τά μηχανήματα έφιστάντας είρήνην
άγειν φήσετε, ε ως άν αυτά τοις τείχεσιν ήδη προσάγωσιν.
άλλ 3 ου φήσετε· δ γάρ, οις άν έγώ ληφθείην, ταύτα
'. πράττων. και κατασκευαζόμενος, ούτος έμοί πολεμεί, κάν ·
μήπω β άλλη μηδέ τοξεύη. τίσιν ουν νμ εις κινδυνεύσατε 18
άν, εί τι γένοιτο; τφ τον Έλλήσποντον άλλοτριωθήναι, ;
16. ταύτα Υ, ταύτα εστίν νιιΐ£. | 18. αλλοτρίωση ναι Υ, υμών

άλλοτριω-

che an diese Besitzung geltend
der vorhergehenden Frage liegenmachte. — ίπιστέλλει, nüml. ήμϊν.
den Gedanken, dass sein Thun ein
feindseliges w a r , und schneidet die , Vgl. die Einl. zur 8. R.
Möglichkeit seiner Rechtfertigung
17. τοσούτω
nach Σ st. τοσοΰmit Rücksicht auf die spätere Leiτου (8, 70), wie 18, I I I . — Μεγάstung des Friedenseides ab.
ρων] Ol. 109, 1. 344 suchte eine
maked. Partei Megara dem Ph. in
16. τί δε, als an die Behauptung
die Hände zu spielen: der Plan
des Redners angeknüpfter Einwurf:
ward jedoch durch die entschloswas ist das nun weiter? — εί, ob.
. — εμελεν, damals. — άλλος — sene Haltung der Athener verei• ούτος, wie 18, 44 εί δε μή ήσθά- telt. Vgl. § . 27. 18, 71. — ίν Εύβοια] Vgl. 8, 36 und unten §. 57 ff.
νοντο, ετερος λόγος ούτος. — βασιλεύς, der von Perslen, ohne Arti- τυραννίδα ist danach als Abstractuin collectiv zu nehmen. — επϊ
kel, wie §. 43. 47. [71], da nicht
Θράχην] Ol. 109, 2 : 342. — τά ίν
von einer bestimmten PersönlichΠελ-οποννήσιρ]
S. die Einl. zur
keit, sondern von dem Repräsentan6. Β . — τους — ίφιατάντας,
ohne
ten dieserMacht überhaupt die Rede
ist. — εγνώχασιν, doch wohl nur bestimmtes Object (gegen irgend
stillschweigend, insofern als, die •wen): der Gedanke ist ganz allgemein gefasst.
.Thraker abgerechnet, damals wenigstens niemand Anderes Ansprü. 18. τίσιν, wodurch. — εί τι γέ12*
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τω Μεγάρων και της Ευβοίας τον πολεμουνθ' νμίν γενέσθαι κνριον, τψ Πελοποννησίονς τάκείνου φρονήσαι.
είτα τον τ ο ντο τό μηχάνημα επί την πάλιν ϊστάντα, τού19 τον ειρήνην άγειν εγώ φώ προς υμάς; πολ/.οΰ γε και δεΐ,
αλλ' αφ' ής ημέρας άνέίλε Φωκέας, από ταύτης ε'γωγ'
αυτόν πολεμείν ορίζομαι,
υμάς δέ, εάν άμύνηοθε ήδη,
οωφρονήσειν φημί, εάν δέ έάοητε, ουδέ τον θ' όταν βούλησθε δυνήσεσθε ποιήσαι.
και τοσούτον γε άφέστηκα
των 'άλλων, ώ άνδρες Αθηναίοι,
των συμβουλευόντων,
ώοτε ουδέ δοκεί μοι περί Χερρονήοον νυν σκοπείν ουδέ
20 Βυζαντίου, αλλ' έπαμύναι μέν τούτοις, και διατηρήσαι
μή τι πάθωσι,
βονλεύεοθαι μέντοι περί πάντων των
'Ελλήνων ώς έν * κινδύνω μεγάλφ καθεστώτων,
β ούλομαι δ' ειπείν προς υμάς εξ ών υπέρ των πραγμάτων ούτω φοβούμαι, ϊν', ει μέν ορθώς λογίζομαι,
μετάσχητε
τών λογισμών και πρόνοιάν τιν' υμών γ' αυτών, ει μή
και τών άλλων άρα βούλεοθε, ποιήσησθε, έάν δέ ληρείν
•και τετυφώσθαι δοκώ, μήτε νυν μήτ' αύθις ώς υγιαίνοντί
μοι προαέχητε.
21

Ότι μέν δή μέγας, έκ μικρού και ταπεινού τό κατ
αρχάς Φίλιππος ηύξηται, και άπίστως και οτασιαοτικώς
έχουσι προς αυτούς οί "Ελληνες, και ότι πολλοί παραδοξότερον ήν τοσούτον αυτόν έξ εκείνου γενέσθαι ή νύν,
όθ' ούτω πολλά προείληφε, και τά λοιπά νφ' αύτω
θηναι vulg. | ϊστάντα Χ Α , εφιστάντα και κατασχευάζοντα oder παρασκευαζοντα vulg. j 19. εαν X V , εαν μέν vulg. j 20. π α θ ω σ ι Χ , π α θ ω σ ε
καϊ τοις ουσιν εκεί ννν στρατιωτα ις πανθ οσων άν δέωνται απόστειλα! vulg.

νοιτο]

S. zu 2, Ι δ . — τούτο, im
Gegensatz zu dem § . 17 im eigentliehen Sinne gebrauchten τά μηχανήματα. Doch hätte man hier eher
τοιούτο statt τούτα το erwartet.
19. αφ' ής ήαέοας] Am 23. Skirophor. O l . 1 0 « , 2. (20. Juni 346),

s 19 59 aw ·ς — uno ττ 'τ c
'
. ' , τ"
, ,
= απο ταύτης της ημέρας y. —
7,(OL Χιρρονήσου
— ουδέ Βυζανrt'ou] Die Wiederholung der Präposition ist nach ουδέ ebenso wenig

nöthig (vgl. § . 2. 49) als nach χαϊ,
7 2 ) , ή (§. 15. 63), αλλά
(1, 5) u. a. Partikeln.
„n
,
...
„
20
' Τ0υΓ0,ϊΛ namL, τοις
ν
1^α,ς
xa, Βυζάντιο,ς.
— Ιξ ων,
va
)V7[
™m'-ilu!i wel<9,em G r u n d e ·
"

χαϊ ού ( § .

tQ των πραγματων φ., um den
„
LS0 ,J Λ

L a u f der Dinge, das Schicksal des
Maals

,)eS st
°'
21. μέγας
28. — προς

1,m
;
— ηϋςηται] S. zu 1,
αντους,
z u 4 , 10. —
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ποιήσασθαι,
και πάνθ' όσα τοιαύτ αν έχοιμι διεξελθεϊν,
παραλείψω,
αλλ' ορώ σνγκεχωρηκότας άπαντας ανθρώ- 22
πους, άφ 3 υμών αρ.ξαμένονς, αύτψ, υπέρ ου .τον άλλον
άπαντα χρόνον πάντες οι πόλεμοι γεγόνασιν οι Ελληνικοί,
τί ουν έστι τούτο; το ποιείν ο τι βούλεται και καθ' ένα
ούτωσι περικόπτειν
και λωποδυτείν των Ελλήνων και
καταδουλούσθαι τας πόλεις έπιόντα.
καίτοι προστάται 23
μεν ύμεΐς εβδομήκοντα έτη και τρία τών cΕλλήνων έγένεσθε, προστάται δέ τριάκοντα ενός δέοντα Λακεδαιμόνιοι ·
ίσχυσαν δέ τι και Θηβαίοι τουτουσι τους τελευταίους χρόνους μετά την έν Λεύκτροις μάχην. αλλ' όμως οι)θ ύμϊν
ούτε Θηβαίοις ούτε Λακεδαιμόνιοις ούδεπώποτε, ώ άνδρες
Αθηναίοι, συνεχωρήθη τούθ' υπό τών 'Ελλήνων, ποιείν
ό τι βούλοισθε, ουδέ πολλού δει, αλλά τούτο μέν υμίν, 24
μάλλον δέ τοίς τότ' ούσιν Αθηναίοις, * επειδή τισιν ού
μετρίως εδόκουν προσφέρεσθαι,
πάντες ω ο ντο δείν, και
οι μηδέν εγκαλείν έχοντες αυτοίς, μετά τών ήδικημένων
πολεμείν, και πάλιν Λακεδαιμονίοις
άρξασι και παρελ-.
θούσιν εις την αυτήν δυναστείαν υμίν, επειδή πλεονάζειν
επεχείρουν και πέρα του μετρίου τά καθεστηκότα έκίνουν,
22. ενα] ενα εκαατον ΕΩιιν.

ποιήσασθαι]
6 9

' · , , «

Vgl. Krüger Gr. δ. 53,

,

*

22. άφ' υμών άρξαμένους,
ihr
an der Spitze. Vgl. 18, 297 άρξαμένων άπδ αού. — καθ' ένα —
τών Ελλήνων] S. zu 2, 24. — οντωαϊ, zu 1, 20. — λωποδυτείν,
wie
ein gemeiner Strassenräuber. Vgl.
zu 4, 47.
.
23. εβδομήκοντα 'έτη και τρία,
Ol. 75, 3. 477 — 93, 4. 405. S. zu
3, 24. Andere Schriftsteller rechnen in runder Zahl 70 Jahre, wie
Lys. 2, 55. Isokr. 4 , 106, auch D.
selbst unten §. 25, dagegen 90, wenn
die Lesart richtig ist, Lykurg g.
Leokr. 72, und nur 65 Isokr. 12,
56. — τριάκοντα ενός δέοντα, Ol.
93, 4. 4 0 5 — 1 0 1 , 1. 376, wo Chabrias die Lakedämonier bei Naxos
besiegte. — έν Αεύκτροις, Ol. 102,

2. 371. — βούλοισθε, an die Athener als die gerade anwesenden gerichtet, ohne den Gedanken an die
Thebaner und Lakedämonier auszuschliessen. — ποιείν] S. zu 3, 12.
— ουδέ πολλού δει, zu 8, 42.
24. τούτο μέν — και πάλιν]
Vgl. 5, 6. —
μάλλον—Αθηναίοις,
ist nicht reine captatio benevolentiae, woran man überhaupt gerade
ia den philippischen Reden nicht
gewöhnt ist: dem Redner liegt vielmehr daran, das Volk der Athener
in der Gegenwart dem Philippos
gegenüber als unwandelbar auf dem
Boden des Rechts stehend erscheinen zu lassen. — ου μετρίως
=
ώμώς, wie die Geschichte lehrt. —
άρξασι,
=> προστάταις
γενομένοις. — τά καθεστηκότα
έκίνουν,
mit Hindeutung auf das Princip der
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έγκαλοϋντες

25 αύτοίς.
και τί δει τους άλλοις λέγειν; αλλ' ημείς αυτοί
και Λακεδαιμόνιοι,
ουδέν άν ειπείν έχοντες έξ αρχής ό
τι ήδικονμεθ 3 υπ άλλήλων, όμως υπέρ ών τοις άλλους
αδικούμενους
έωρώμεν,
πολεμείν οιόμεθα δεΐν.
καίτοι
πάνθ 3 όσα έξημάρτηται και Λακεδαιμονίοις
έν τοίς τριάκοντ έκείνοις ε'τεσι και τοίς ήμετέροις πρόγονοις έν τοίς
εβδομήκοντα,
έλάττονά έστιν, ~ ώ άνδρες Αθηναίοι,
ών
Φίλιππος
έν τρισί και δέκα ουχ όλοις ε'τεσιν οίς έπιπολάζει ήδίκηκε τοίς Έλληνας,
μάλλον δέ ουδέ
πέμπτον
26 μέρος τούτων έκ'είνα. 3'Ολυνθον μεν δή και ΊΜεθώνην και
Απολλωνίαν
και δύο και τριάκοντα πόλεις έπι
Θράκης
έώ, άς άπάσας ούτως ώμώς άνήρηκεν, ώστε μηδ 3 εΐ πώποτ 3 ψκήθησαν προσελθόντ 3 είναι ράδιον ειπείν και το
Φωκέων έθνος τοσούτον άνηρημένον σιωπώ,
αλλά Θετταλία πώς έχει; ουχί τάς πολιτείας και τάς πόλεις αυτών παρήρηται και τετραρχίας κατέστησενι 'ίνα μή μόνον
27 κατ« πόλεις, άλλά και κατ έθνη δονλενωσιν; αϊ δ 3 έν
Εύβοια πόλεις ουκ ήδη τνραννουνται, καΐ ταύτα έν νήσοι
πλησίον Θηβών * και Αθηνών;
ου διαρρήδην εις τάς
έπιστολάς γράφει ,,έμοι δ 3 έστίν ειρήνη προς τους άκού25. πέμπτον Σ, om. Ω , πολλοστοί" πέμπτον F T u v , πολλοστοί" vulg.
26'. εκείνα Σ, εκείνα, και τούτο Ικ βραχέος Χογου ραδιον δεεξαι vulg.
μη§' εί] ριηδένα ριηδ' εΐ ΕΤΩηΦ. | ενα] παρ' αϋτοϊς ίνα F T i i u v .
Lakedämonier, ü b e r a l l , wo sie z u r
Geltung kamen, die bestehenden
freien Institutionen aufzulösen und
ein oligarchisches Regünent einzuführen.
25. ουδέν αν—
εχοντες, = οί
ουδέν αν — εϊχομεν. — υπέρ ών,
= υπέρ τούτων α. Ueber die Präpos. zu 1, 5. und über die Sache 18,
96. — τριάκοντα—έβδομήχοντα]
V g l . § . 23. — τρισί xal δέκα, seit
Ol. 106, 3. 354, w o Philippos' Einmischung in die griechischen Angclegenheiten einen entschiedenen
Charakter anzunehmen begann. —
οίς, = έν οίς. Vgl. §. 61. — έπιπολάζει., oben schwimmt. — ουδέ
πέμπτον
μέρος,
während die Z e i t

|
j

im umgekehrten Verhältniss steht.
Philippos beging in fünfmal weniger
Z e i t (in kaum 13 Jahren) mehr Unbilden als die Athener w ä h r e n d ihrer ganzen Hegemonie (in mehr als
70 Jahren).
26. "Ολυνθον
— άνήρηκεν]
S.
die Einl. z u r 1 — 3 . R. Methone ist
das thrakische, Apollonia die ionisehe Colonie in Mygdonia, welche
m i t Olynthos im Bunde stand. —
είπεΐν, näinl. τίνα. — το
Φωκέων]
S. die E i n l . zur 5. R. — τάς πολιτει'ας, zu 1, 5 . — αυτών, näml. των
Θετταλών.
— τετραρχι'ας]
S. zu
6, 22. — δουλιΰ.υσιν,
zu 3 , 6.
27. εις τάς (πιστολάς,
wie 19,
40 ό είς τήν προτέραν
γράψας
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ειν έμοΰ βουλομένονς;" και ού γράφει μεν ταύτα, τοις
δ' έργοις ού ποιεί, άλ'/ό εφ' Έλλήσποντον οϊχεται, πρότερου ήκεν έπ' Άμβρακίαν, Ηλιν έχει, τηλιν.αντην πόλιν
εν Πελοποννήσψ, Μεγάροις έπεβονλενσε πρώην, ον θ' ή
'Ελλάς ου!}' ή βάρβαρος την πλεονεξίαν χωρεί τάνθρώ-,
που. και ταύθ' ορώντες οί Έλληνες άπαντες και άκον- 28
οντες ου πέμπομεν πρέσβεις περί τούτων προς αλλήλους
και άγανακτονμεν, ούτω δέ κακώς διακείμεθα και διορωρνγμεθα κατά πόλεις, ώστ άχρι της τήμερον ημέρας ουδέν ούτε τών συμφερόντων ούτε των δεόντων
πράξαι
δυνάμεθα, ουδέ σνστήναι, ουδέ κοινωνίαν βοηθείας και
φιλίας, ούδεμίαν ποιήσασΟαι, αλλά με [ζω γιγνόμενον τον 29
άνθρωπον περιορώμεν, τον χρόνον κερδάναι τούτον, όν
άλλος άπόλλυται, έκαστος έγνωκώς, ώ'ς γ' έμοί δοκεί,
ονχ όπως σωθήσεται τά τών Ελλήνων σκοπών ουδέ
πράττων, έπεί ότι γε ώσπερ περίοδος ή καταβολή πνρετου ή άλλου τινός κακού και τω πάνυ πόρρω δοκούντι
νύν άφεστάναι προσέρχεται,
ουδείς αγνοεί. και μην 30
κάκείνό γε ιστε, ότι όσα μέν υπό Λακεδαιμονίων ή ν φ
29.

αγνοεί Υ, αγνοεί ο η ττου

ίπιστολήν. Vgl. unt. § . 41. — τοϊς
δ' εργόι-ς ού ποιεί, ohne es zu bethätigen. Das erste ού erstreckt
sich gleichmassig auf beide Satzhälften, wie 18, 13. 179. u. unt.
§ . 57. Vgl. Rauchenst. zu Lvs. 30,
30. — ΙπΆμβραχίαν]
Stadt an der
JNordseite des nach ihr benannten
ambrakischen Meerhusens, mit ihrem Gebiete an Epeiros grenzend.
Dorthin wandte sich Philippos Ol.
109, 2. 343, verinuthlich um auch
von dieser Seite einen Stützpunct
für seine Operationen gegen den Peloponnes zu gewinnen. Vgl. §. 34.
72. — Ήλιν ι/ει , nachdem seine
Anhängerdaselbst (18, 295. 19,294)
nicht ohne blutige Auftritte (19,260)
die Oberhand behalten. — Μεγιίρο/ς] S. oben §. 17. — χωρεί, ist
gross genug für — , wie 21, 200 η
πόλις αυτόν ού χωρεί.

vulg.
28. διορωρύγμεθα,
sind abgegraben, (durch Gräben von einander) abgesperrt, vereinzelt. Vgl.
διοιχίίειν 5, 10 und über die Sache
18, 61 f.
^
29. τον χρόνον—ίγνωχώς]
Vgl.
18, 45. — περίοδος
ή χαταβολή
πυρετού, = περιοδιχή λήψις πυρετού, ist nicht von intennittirenden Krankheiten zu verstehen, wie
es die alten Grammatiker erklären,
sondern von epidemischen, welche
zwar nur allinählig, aber unausweichlich sich über das ganze Land
ausbreiten und sicher zuletzt auch,
den ergreifen, der im Augenblick
noch weit davon entfernt zu sein
scheint.
30. υπό γνησίων όντων της 'Ελλάδος,.vnn echten Söhnen Griechenlands.
Dieser nicht gewöhnliche
Ausdruck ist durch die nachfolgende

о
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ημών έπασχον οι 'Έλληνες, άλ'Α ονν υπό γνησίων γε 'όντων της Ελλάδος ήδικοΖντο, και τον αυτόν τρόπον άν τις
νπέλαβε- τονθ', ωσπερ άν εί υιός εν ουσία πολλή γεγονώς γνήσιος διώκει, τι μη καλώς μηδ' ορθώς, κατ αυτό
μεν τούτο άξιον μεμψεως
είναι και κατηγορίας, ώς δ' ού
προσήκων ή ώς ου κληρονόμος τούτων ων ταντα * έποίει,
31 ουκ ένείναι λέγειν, εί δέ γε δούλος ή υποβολιμαίος
τά
μη προσήκοντα άπώλ.λυε και ελνμαίνετο, Ήράκλεις, όσιο
μάλλον δεινόν και οργής άξιον πάντες άν έψησαν είναι,
αλλ' ούχ υπέρ Φύώιππου
και ων έκείνος πράττει
νυν,
ούχ ούτως έχουοιν, ού μόνον ούχ Έλληνος όντος ουδέ
προσήκοντος ουδέν τοις Έλλησιν, αλλ' ουδέ βαρβάρου εντεύθεν όθεν καλόν ειπείν, αλλ' ολέθρου Μακεδόνος,
όθεν
ούδ' άνδράποδον οπουδαίον
ουδέν ην πρότεροι·.

Καίτοι τί της εσχάτης ύβρεως απολείπει;
ού προς
τω πόλεις άνηρηκέναι τίθησι μέν τά Πύθια, τον κοινόν
τών Ελλήνων αγώνα, καν αυτός μη παρή, τους δούλους
33 άγωνοθετήοοντας
πέμπει;
γράφει δέ Θετταλόϊς όν χρή
τρόπον πολιτεύεαθαι;
πέμπει
δέ ξένους τους μέν εις
32

30. υιός] τις υίος Γ ϊ Ω η ν . | 31. ορμής] πολλής ορμής Ι'ΤΩιιν. | πρότερου pr. Χ , προτέρου πρι'ασθαι vnlg. | 32. πόλεις XFTfiuv, πόλεις ' Ε λ ληνίδας vulg. I πέμπει pr. Σ, πέμπει; κύριος δέ Πυλών και των Ιπί τους
Ελληνας παροοων έστι, και φρουραις και ξένοις τους το πους τούτους κατέχ ε ι ; έχει δέ και την προμαντει'αν του θεου , παρωσας ημας και Θετταλους και Δωριέας και'τους άλλους Αμφιχτυονας, ης ουδέ τοις "Ελλησιν
απασι μέτεστιν; vulg. | 33. ο ν] ¿ντινα Ftluv.
Vergleichung veranlasst. — ώσπερ
uv, näml. ύπέλαβε, wovon die folgenden Infinitive abhängen. — τουτων, auf das collective τι zurückzubeziehen, Vgl. 2, 18.
31. ούχ — ούχ, die Negation mit
Nachdruck wiederholend,wie 21,165
ου μηνΝικήρατός
γε ούτως— outf
Έυχτήμων
о той Αϊσίωνος,
ούχ
ούτως. Vgl. zu 8 , 3 7 . — ¿ 7 7 { p ] S . z u
1,5. — ού μόνον
πρότερον, zu3,
16. — ολέθρου, die Stelle dcs Adj.
vertretend, wie I S , 121 ολ.εθρος
γραμματεύς
и. 23, 202 ανθρώπους
ο ο ί ίλευθέρους,
ολέθρους. —
πρότερον,
als man noch Sklaven
von dorther bezog, was weggefal-

len w a r , seit Makedonien in die
Reihe der griechischen Staaten eingetreten. Die Griechen bezogen,
jetzt wenigstens, ihren Bedarf an
Sklaven nur aus barbarischen Ländern, wie Thrakien, Skythien, Phrvgien, Iiarien, Kappadokien u. s. w.
32. πόλεις, die der P h o k e r . —
τίθησι τίι Πύθια]
S. zu 5, 2 2 . —
τους δούλ.ους, seine Sklaven. So
nennt D. in seiner Gereiztheit die
Stellvertreter des Ph., welche natürlich den nächsten Umgebungen
· desselben angehörten,
33. γράφει δέ, als Fortsetzung
des ού — τίθησι μέν.
Ueber die
Sache 6, 22. — πέαπει — χατα-
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Πορθμόν, τον δήμον έκβαλούντας τον'Ερετριέων,
τους δ'
έπ' Ώρεόν,
τνραννον Φιλιστίδην
καταστήσοντάς;
αλλ'
όμως ταύθ' δρώντες οι "Ελληνες ανέχονται, και τον αυτόν
τρόπον ώσπερ την χάλαζαν έμοιγε δοκονσι θεωρείν, ευχόμενοι μη καθ' εαυτούς έκαστοι γενέσθαι, κωλύειν δέ ουδείς έπιχειρών.
ου μόνον δ' έφ' οίς ή 'Ελλάς υβρίζεται 34
ν π' αυτόν ουδείς αμύνεται,
αλλ' ουδ' υπέρ ών αυτός'·
έκαστος αδικείται· τούτο γαρ ήδη τούσχατόν εστίν, ου
'Κορινθίων έπ' 'Λμβρακίαν * έλήλνθε και Λευκάδα;
ουκ
'Λγαιών Ναύπακτον όμώμοκεν Λίτωλοίς παραδώσαν;
ουχί
Θηβαίων 'Εχίνον άφήρηται; και νυν επί Βνζαντίόνς πορεύεται συμμάχους
όντας; ονχ ημών, έώ τ άλλα, α λ λ ά 35
Χερρονήσον την μεγίστην έχει πάλιν Καρδίαν; ταύτα τοίννν πάσχοντες άπαντες μέλλομεν και μαλακιζόμεθα
και
ωσ-περ Σ, ονπερ οι ΙΤΏιιν. [ ευχομενοι]
πακτον] Ναύπακτον αφελοαενος ΕΤΩιιν.

ατήσοντας]
S. unten § . 57 ff. —
τ ο ν δήμον, die Volkspartei. — μή
καθ' -εαυτούς γενέσθαι,
nämlich
ταύτα, damit verschont zu bleiben,
wie andererseits mit dem Hagel.
34. Κορινθίων
—
Λευκάδα]
Κορίνθιοι πεμφθέντες
ότι ο Κυ ψέλου και Γόργου
ταύτην.τε
κατέσχον τήν άκτήν (τήν Λευκά δ α) και
μέχρι
τοΰ Αμβρακικού
κόλπου
προήλθαν, και ή τε 'Αμβρακία Ρυνψκίσθη και Ανακτόριον,
και της
Χερρονήσον
διορυξαντες τον ϊσθμον έποίησαν νήσον τήν Λευκάδα. Strabon 10, 452. Ueber Philippos' Anschlag auf Ambrakia oben
§ . 27. — Α χ α ι ώ ν Ναύπακτον]
Naupaktos (j. Lepanto), ursprünglich
eine lokrische Stadt an der Nordseite des inneren korinthischen
Meerbusens, später von messenischen Auswanderern besetzt, war
j e t z t , nachdem diese von den Lakedämoniern nach der Schlacht bei Aegospotamos vertrieben worden, im
Besitz der Achäer. Diod. 15, 75.
Die benachbarten Aetolcr hatten
schon Ol. 97, 2 darauf speculirt,
X e n . Hell. 4, 6, 14, und kamen auch

ευχομεν.οι μεν Ε.

| 34.

Ναύ-

wirklich später in ihren Besitz,Strabon 9 , 427. — Θηβαίων
Έχίνον]
St. im südlichen Thessalien an der
Nordküste des malischen Meerhusens von den Thebanern angelegt.
— επί Βυζαντίους
πορεύεται]
S.
zu S , 66. ·— συμμάχους
'όντας,
nämlich αυτοί. Vgl. 18, 87.
35. ονχ ήμών] Der Redner hatte
anfangs im Sinne mehr als einen
Eingriff des Philippos in das athenische Eigenthum anzuführen, bricht
aber wieder a b , um nur eins als
das nächstliegende hervorzuheben.
Aehnl. 24, 107 ος, τα μεν άλλα έώ,
άλλα τούς τφ γήρα βοηθούς λυμαίνη. — Χερρονήσον
—
Καρδίαν] S. Einl. zur 8. Rede. — μαλακιζόμεθα,
werden schlaff: ein
hier unpassender Begriff, da derselbe einen Zustand der Anspannung voraussetzen lassen würde,
der nicht ¡in Sinne des Redners liegen kann. Wahrscheinlich ist nach
Cobet's Vorschlag; dem Dindorffolgt,
μαλκίομεν
zu schreiben, ein auch
sonst vielfach verkanntes W o r t ,
das überdies beim Harp. p. 123, 11
als Variante zu d. St. überliefert
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7ΐοος τους πλησίον βλέπομεν, άπιστούντες
άλλήλοις, ου
τφ πάνε ας ημάς άδικούντι.
καίτοι τον άπασιν
άσελγώς
ούτω χρώμενον τί οιεσθε, έπειδάν καθ 3 ένα ημών εκάστου κύριος γενηται, τί ποιήσειν;
36 .
Τί ουν αίτιον τοντωνί; ου γάρ άνευ λόγου και δικαίας αιτίας οίίτε τόθ 3 ούτως ειχον ετοίμως προς ελενθερίαν οι "Ελληνες, οίίτε νυν προς το δονλεύειν.
ην τι
τότ , ήν, ώ άνδρες Αθηναίοι,
εν ταίς τών πολλών διανοίαις, ο νυν ουκ εστίν, ο και του Περσών έκράτησε πλούτου και έλευθέραν ήγε την Ελλάδα και ούτε ναυμαχίας
οίίτε πεζής μάχης ουδεμιάς ήττάτο, νυν δ 3 άποί.ωλός
άπαντα λελύμανται και άνω και κάτω πεποίηκε
πάντα
37' τά πράγματα,
τί ουν ην τούτο; τους παρά τών άρχειν
βουλομενων ή διαφθείρειν την 'Ελλάδα χρήματα
λαμβάνοντας άπαντες έμίσουν, και χμλεπώτατον ήν το δωροδοκούντα ελεγχθήναι, και τιμωρία μεγίστη τούτον έκόλαζον.
38 τον ουν καιρόν εκάστου τών πραγμάτων,
όν ή τύχη και
τοις άμελούσι κατά τών προσεχόντων * πολλάκις 7ΐαρα35. πάντας Σ,' φανερως πάντα ς vulg. | 36. οί "Ελληνες Σ , άπαντες οί
"Ελληνες vulg. | παντα τά Σ Α , τα των ^Ελλήνων vulg. | 37. τους pr. Σ
Τ Ζ , ουδέν ποεκελον ουδέ σοφον, αλλ' οτι τους vulg. | αρχεεν pr. Σ , , αρχεεν αεί vulg. | η] η και ΕΤΩιιν. | έκολαζον pr. Σ Τ Ζ , 'έκολαζον καε παραίτησες ουδεμία ην ουδέ συγγνώμη vulg. | 38. προσεχοντων pr. Σ Τ Ζ ,
προσεχόντων καε τοες ριηδέν εΒελουσι
ποεεεν κατα των πάντα ά
προσήκει πραττοντων vulg.
wird, „ w i r sind erstarrt, betäubt,
unsere Thatkraft ist g e l ä h m t " , torpentus. — τί οϊεσθε — τί ποίησαν, wie 18, 240 τί άν οίεσθε —
τί ποιιίν άν ή τί λίγα ν τους άσεβα ς ανθρώπους
τουτουσί-,—
καθ'
'ένα ημών έκαστου,
zu 2, 24.
36. ϋυτε νυν, näml. εχουσι. V g l .
6, 12. — (λευθε'ραν ήγε] Vgl. zu
1 , 28. — ήττάτο]
Die Kühnheit
dieser fast ans Poetische streifenden Personifikation eines abstracten
Begriffs wird durch die beigesetzten Genitive ναυμαχίας
und μάχης
gemildert.
E i n rein persönlicher
Begriff w ä r e mit dein Dativ zu verbinden gewesen. — άνω και κάτω]

V g l . 2, 16.
37. t i f j a j o i a ufyi'OTij]
A l s Strafen Für dieses Verbrechen kommen
der T o d , Atiinie, Confiscation des
Vermögens und Erlegung des Zehnfachen der erhaltenen Summe vor.
An den Strafgesetzen deshalb w a r
auch j e t z t nichts geändert: D. w i l l
sagen, dass man früher dieselben unnacbsichtlich in A n w e n d u n g
brachte, während jetzt in demselben Verhältniss, wie einerseits echt
patriotische Gesinnung selten u n d
Verrath am Vaterlande z u r Tagesordnung geworden sei, so andererseits auch das Volk aus Indolenz
dem Verbrechen seinen L a u f z u
lassen pflege. V g l . §. 39.
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σκευάζει, ουκ ην πρίασθαι
παρά των λεγόντων ουδέ των
στρατηγούντων,
ουδέ την τιρδς αλλήλους δμόνοιαν,
ουδέ
την προς τους τυράννους και τους βαρβάρους
άπιστίαν,
ου δ' όλως τοιούτον ουδέν,
νύν δ' άπανθ'
ωσπερ έξ 39
αγοράς έκπέπραται
ταύτα, αντεισήκται δέ αντί τούτων,
υφ' ών άπόλωλε και νενόσηκεν ή 'Ελλάς, ταύτα δ' έστί
τί; ζήλος εί τις εϊληφέ τι, γέλιο ς αν δμολογή, μίσος άν
τούτοις τις επιτιμά, τάλλα πάνθ' όσα έκ τού δωροδοκείν
ήρτηται.
έπεί τριήρεις γε ν.αϊ σωμάτων πλήθος και χρη- 40
μάτων και τής άλλης κατασκευής αφθονία, και ταλλα οϊς
άν τις ίσχόειν τάς πόλεις κρίνοι, νύν άπασι κ.αί πλείω
και μείζω έστί των τότε πολλω.
άλλα ταύτα άχρηστα,
άπρακτα,
άνόνητα υπό των πωλούντων γίγνεται.
•
"Οτι δ' ουτω ταύτ έχει, τά μέν νύν οράτε δήπου 41
και ούδέν έμοϋ προσδείσθε μάρτυρος· τά δ' έν τοίς άνωθεν χρόνοις ότι τάναντία ειχεν, έγώ δηλώσω,
ού λόγους
έμαυτού λέγων, άλλα γράμματα τών προγόνων τών υμετέρων, ά 'κείνοι κατέθεντο εις στήλη ν χαλκήν γράψαντες
τοιούτον Σ , .των τοιούτων vulg. j 39. ομοΧογή pr. Σ , ομοΧογη,
συγγνώμη
τοις ίΧεγχομίνοις vulg. | 40. -χρημάτων pr. Σ , χρημάτων προσοδοι vulg. |
α λ λ α ταύτα Σ , αΧΧα ταύτα παντα Ω, αΧΧα παντα ταύτα Ζ , αλλ απαντα
ταύτα vulg. | 41. τάναντία] τάναντία τούτων Ι Ώ ι ι ν . j ύμετερων pr. Σ,.
υμετέρων δεικνύων vulg.
38. .τών λεγόντων,
der Redner.
V g l . 4, 44.
39. εκπεπραται,
ist ausverkauft.
•—νενόσηκεν
(vgl. § . 1 2 ) , zur niiheren Bestimmung des άπόλωλε
diesem nachgestellt, wie § . 31 άπώλλυε
καϊ έλνμαίνετο,
1 8 , 36
τούς Φωκέας
άπολέσθαι
καϊ κατασκαφήναι,
τάς πόλεις αυτών,
1 9 , 90 άπόλωλε
καϊ γέγονεν
άαθενής. — άν ομολογή,
wie es'
ζ . Β. Philokrates that. S. 19, 114.
119. — άν — Ιπιτιμα,
wie D.
selbst im Streit m i t Aeschines wegen der Gesandtschaft. — τούτοις,
als Neutrum zu fassen.
40. Ιπεϊ—]
Das ist es, was
Griechenlands Untergang herbeigeführt h a t , denn — . — τριήρεις]
W a s Athen anlangt (denn es ist hier

die Rede von allen griechischen
S t a a t e n ) , vergl. zu 4, 16. — χρημάτων,
zweifelhaft ob mit πλήθος
oder αφθονία
zu verbinden. Man
half sich in den interpolirten HandSchriften durch den Zusatz
πρόσοδοι aus der Verlegenheit. — κατ ασκευής, Hiilfsmittel zur Kriegfiihr u n g , als da sind Waffenvorräthe,
Munition u. s. w . — τών τότε]
S. zu 3, 32.
41. ότι. — οράτε, v e r k ü r z t , wie
21, 184 ότι δή ταύτης ουδί
έτιουν
νμΐν μεταδούναιτούτω
προσήκει,
ταύτ
άκούσατέ
μου. —
άνωθεν,
im Verhiiliniss zur Gegenwart ged a c h t . — γ ρ ά μ μ α τ α , Urkunden.—
εις στήλην χαλκήν, ähnlich der, auf
welcher die Namen der Staat'sverräther verzeichnet waren. L y k u r g .
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VIII. ρ . 97 —

42 εις άκρόπολιν. ,,'Αρθμιος
"φησίν,, δ Πυθώνακτος
Ζελείτης άτιμος και πολέμιος του δήμου τον Αθηναίων
/.αϊ
των συμμάχων αυτδς και γένος." ειθ' ή αιτία * γέγραπται,
δι ην ταντ' εγένετο, „ότι τον χρυσόν τον εκ ΊΜήδων εις
43 Πελοπόννησον ήγαγεν."
ταντ εστί τα γράμματα,
λογίζεοθε δή προς θεών, τις ήν ποθ' ή διάνοια των Αθηναίων των τότε ταύτα ποιονντων, ή τί το αξίωμα,
έκέΐνοτ
Ζελείτην τινά Άρθμιον,
δονλον βασιλέως (ή γαρ Ζέλειά
εστι της Ασίας),
ότι τφ δεσπότη διακόνων χρυσίον ήγαγεν εις Πελοπόννησον,
ουκ Αθήναζε,
έχθρόν αυτών άνέ,

'

-

π ·

1

' " !

>

Π·

< -

«

'

,

I

*

''

ακροπολιν ρΓ. Ζ,, ακροπολιν, ουχ ιν αυτοις η χρήσιμα,
και γαρ άνευ τούτων των γραμματίων τα δέοντα Ιφρονουν, α λ λ εν' υμεΐς εχητε
υπομνήματα
και παραδείγματα
ως υπερ των τοιούτων σπουδαζειν προσήκει,
τί ου ν Χεγει
τα γραμματα;
νηΐς. | 42. άτιμος ρτ. Σ, άτιμος εστω ν η ^ . | Μηδων] των
Μηδων ¥ Τ Ω ιι ν. | -ήγαγεν] ήγαγεν, ουκ ' Αίσηναζε Ι Ω ι ι ν . | 43. θέων] Δ ι ο ς
και
θεων ΕΩιιν.
τις Σ ,άκρόπολιν]
και θεωρείτεmitπαρ'
υ μι ν αυτοΐς
νιιίς.Monug. Leokr.
117. —( £?ς
Beziehung
auf τις
andere
1 9 , 272 όλης ούσης ιεράς της αmente dieser A r t , wie das oben zu
κροπόλεως
ταυτησι
και
πολλήν
§ . 41 erwähnte, w o r a u f einfach
ευρυχωρίαν
εχούσης
παρά
την
die blossen Namen der für infam
χαλκήν
την μεγάλην Αθηνάν
έκ
Erklärten verzeichnet standen. — .
δεξιάς
εστηκεν,
ή ν άριστείον
ή
τον χρυσόν,
— τό χρυσίον,
wie
πόλις του προς τους
βαρβάρους
Aesch. 3 , 258. Deinarch. a. 0 .
πολέμου,
δόντων
των
Ελλήνων
§ . 24 und unten § . 43. — έκ ΜηI« χρήματα
ταυτ , άνέθηκεν.
δων, zu 1, 15.
42. Άρθμιος] ΑρίθμιοςΣ:
doch
43. Ζέλεια,
Stadt im nordöstscheint der Name aus 19, 271.
lichen Troas. Die W o r t e ή γαρ —
Aesch. 3, 258. Deinarch. 2, 24. 25.
Ασίας
mit Cobet für ein Glossem
Piut. Them. 6. und aus Aristeid. 1.
zu erklären ist gar kein G r u n d vorp. 310 fest zu stehen. —
φησίν,
handen. F ü r das grosse athen. Punäml. r « γράμματα.
V g l . 19, 271.
blicum mag ein solcher Fingerzeig
Der ßeschluss selbst ward von Theganz an seiner Stelle gewesen sein.
mistokles beantragt. — άτιμος]
S.
Eine ähnliche Nachhülfe 23, 1 6 6 . —
§ . 44. Diesen Ausdruck kennt D .
εϊς Πελοπόννησον,
ουκ
Αθήναζε]
1 9 , 2 7 1 (έχθρόν
είναι και πολέείς Πελοπόννησον
auch Deinarch.
μων
του δήμου
του
'Αθηναίων
§. 2 5 , allgemeiner ιίς
τους"Ελληκαι των συμμάχων
αυτόν και γένας D . 19, 271. Plut. Them. 6, είς
νος πάν) ebensowenig als Deinarτήν'Ελλάδα
Aesch. 2, 258, welcher
chos, welcher a. 0 . § . 25 als aushinzufügt, έπιδημήσαντα
είς τήν
drückliche W o r t e des Beschlusses
πάλιν, πράξει'ον
όντα του
δήμου
anführt: πολέμιον
είναι του δήτου Αθηναίων
(und dies e r k l ä r t
μου
και των
αυμμΐιγων
αυτόν
erst, wie die Athener dazu kamen,
και γένος και φεόγειν Αθήνας.
—
diese Strafe über ihn zu verhängen).
ή αίτια] Deinarchos a. Ο . και μόNach d. Schol. zu Aristeid. 3. p . 3 2 7
νοι τούτιρ προσέγραψαν
την αίw a r die Bestechung von X e r x e s n u r
τίαν,
δι
ήν ό δήμος
έξέβαλεν
a u f die Lakedäinonier berechnet. —
αυτόν έκ της πόλεως,
vermuthlich
έχθρόν — άτιμους,
letzteres m i t
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γραψαν και των συμμάχων,
αυτόν και γένος, και άτιμους,
τούτο δ' έατιν ου χ ην οντωοί τις άν φήσειεν άτιμίαν
τί 44
γαρ τω Ζελείτη, των Αθηναίων
κοινών ει μη μεθέξειν
ε'μελλεν; αλλ' έν τοις φονικοίς γίγραπται
νόμοις,
υπέρ
ών αν μη διδψ δίκας φόνου δικάσασθαι,
„και
άτιμος"
φησί ,,τεθνάτω."
τούτο δή λέγει, καθαρόν τον τούτων
τινά άποκτείναντα
είναι,
ούκονν ένόμιζον έκεϊνοι της 45
άτιμους] άτιμους είναι ΚΩιιν. | 44. Ζελείτη Σ, Ζελείτη ταϋτ' έμελεν νιιίτ.
| άλλ' ρι·. Σ, αλλ' οϋ τούτο λέγει, αλλ' νιι^. | δικασασθαι Τ Ζ , διχασθαι ρτ. Σ, δικασασθαι, αλλ' ευαγές η το άποκτειναι νιιΐ^.
Beziehung auf das dazwischen getretene ζκι γένος. Zu ίχθρόν ανέγραψαν χαϊ άτιμους ohne είναι,
vergl. 23, 200, ουχ
{ψηφίσαντο
άγώγιμον,
und 217 αγώγιμον εγραψεν.
44 τούτο — τεθνάτω]~ Dem
Wortlaut dieser Stelle nach unterscheidet allerdings D. die über, Arthinios verhängte Atiinle (τούτο)
von der schlechthin sogenannten,
der im gemeinen Sinne (ήν ουτωσά
τις αν φήσειεν), d. h. der Suspension von allen staatsbürgerlichen
Rechten. Für Artbmios würde dieselbe , da er -nach Aesch. a. 0 .
Proxenos der Athener war, nur
Suspension von seinen Rechten als
Schutzgenoss gewesen sein (s. zu
20, 60), in der That so gut als
keine Strafe, da der Mann seinen
wesentlichen Aufenthalt im Auslande hatte (τί γαρ τω Ζελείτη,
näinl. ήν, denn was war, was bedeutete dies für den Zeliten, was
verschlug es ihm — ) . D. wendet,
um das Wesen der über ihn verhängten Atimie zu bestimmen, die
Analogie der Blutgesetze an, wo es
in den Fällen, dass Einer das Leben
verwirkt hatte, heisse χαϊ άτιμος
τεθνάτω, und ersterbe als infam,
den Tod eines Infamen , und das sei
so viel als: ein Jeder könne ihn ungestraft tödten (=νηποινϊ
τεθνάτω Andok. 1, 96). Dies wird so zu
fassen sein, dass man nicht άτιμος
mit den altenGrammatikern schlecht-

hin für ατιμώρητος nimmt, sondern
den Tod eines Infamen, wo das Gesetz ihn guthiess, als wesentlich
eben darin bestehend betrachtet,
dass Jeder ihn vollziehen kann, ohne
dafür verantwortlich zu sein. An
sich natürlich war dies nicht Folge
der blossen Atimie, sondern der mit
Achtserklärung verbundenen Atimie
(ίχθρόν
αυτών 'ανέγραψαν
χαϊ
των συμμάχων
αυτόν χαϊ γένος
χαϊ άτιμους §. 43), und diese ist
es, welche hier D. verstanden und
auf Arthmios angewendet wissen
will. — υπέρ ων —
διχάσασθαι]
Nicht auf einen bestimmten Fall
gerichtet, sondern allgemein gefasst: von denen, für welche (nach
erfolgter Tödtung; denn ών ist
Masc.) immer er (der Gesetzgeber)
Klagen auf Mord 'anzustellen nicht
gestattet. — ιφησί, näml. ό νομοθέτης. Ein solches φησί wird nicht
selten nach schon gegebener Andeutung des nun folgenden Inhalts
überflüssiger Weise noch hinzugefiigt, wie 23, 39 έγραψεν ,,ίάν τις
τον άνδροφόνον
χτείνη άπεχόμενον" φηαίν ,,άγορκί
Ιφορίας",
und Aesch. 3, 110 γέγραπται
γαρ
ούτως εν τή άρα· εί τις τάδε,
φησί, παραβαίνοι u. s. w., selbst
nach είπε, wie S, 74. — λέγει,
uäml: τά γοάμματα
oben § . 4 1 . —
χαθαρόν, rein von Blutschuld, wie
Lyk. g. Leokr. 125. —
τούτων
τινά, den Arthmios oder einen seines Geschlechts.
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πάντων των Ελλήνων σωτηρίας αντοίς έπιμελητέον
είναι·
ου γαρ αν αύτοίς έμελεν, ει τις εν Πελοποννήσφ
τινάς
ώνείται και διαφθείρει,
μη τούθ 3 νπολαμβάνουσιν
έκόλαζον δ 3' ούτω και έτιμωρούντο
o"g αΐ'σθοιντο, ώστε και
στη λ ίτ ας ποιεΐν.
εκ δέ τούτων εϊκότως τά τών Ελλήνων
ήν τψ βαρβάρψ
φοβερά,
ούχ δ βάρβαρος τοις "Ελλησιν.
46 αλλ 3 ου νυν
ου γαρ ούτως ε'χεθ 3 υμεις ούτε
τοιαύτα ούτε προς τ άλλα, άλλα πώς; * είπω;
και ουκ
όργιείσθε;
47

προς
τά
κελεύετε

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΙ.
Εστι
τοίνυν τις ευήθης λόγος παρά τών
παραμυθεϊσθαι βουλομένων την πόλιν, ώς άρα ούπω Φίλιππος
έστιν
οίοι ποτ 3 ήσαν Αακεδαιμόνιοι,
ο'ί θαλάττης μεν ήρχον
και γης άπάσης,
βασιλέα δέ σύμμαχον ειχον, ύφίστατο δ 3
ουδέν αυτούς· άλλ 3 όμως ήμύνατο κάκείνους ή πόλις και
ουκ άνηρπάσθη.
έγώ δέ απάντων ώς έπος ειπείν πολλήν
εϊληφότων έπίδοσιν και ουδέν ομοίων όντων τών νυν τοις
πρότερον
ουδέν ήγούμαι
πλέον ή τά τού πολέμου
κεκι-

48 νήσθαι

και έπιδεδωκέναι.

Λρώτον μεν γάρ ακούω

Αακε-

45. αϊσΒοιντο Σ, αίσΒοιντο δωροδοκουντας vulg. | 46. αλλά π ω ς ; είπω;
pr. Σ, αλλα πως; ιστέ αυτοί' τι yap δεε περί πάντων ιερέων χατηγορεεν;
παραπλησίως δε καε ουδέν βέλτεον ιερέων άπαντες οι λοιποί Ελληνες, δεοπερ φηρεί εγωγε και σπουδής πολλής καί βουλής αγαίδής τα παρόντα πραγματα προσδεεσ^αε. τίνος εεπω; vulg. | 47. εστεν Σ, έστε τοιούτος vulg.
, 45. μή τοΰθ' νπολαμβάνουσιν,
.= il μή τ ου Τ ύπελάμβανον.
Vgl.
§ . 6 3 . — εκόλαζον
1τιμωρούντο, ersteres als Züchtigung für den
Verbrecher, letzteres als Genugthuung für das verletzte Recht. •—
οείς αϊσθοιντο, näml. ώνουμίνους
st«! διαφθείρον τάς τ ίνας, nicht
; δωροδοκοϋντας,
wie die alten Erklärer Wollten, was dann freilich
hinzugeschrieben werden musste.
— στηλε'τκς] So hiessen diejenigen,
deren Namen durch Aufzeichnung
auf eine Schandsäule gebrandmarkt
waren, davon die Strafe selbst στηλίτευσις, στηλιτεύεσθαι.
— τά
τών'Ελλήνων]
Vgl. zu 4, 45. ·
46. ΕΚ
ΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΙΟ Υ ΑΝΑΓΙΤΝΩ.ΣΚΈΙ]
Der
Redner selbst (wie 4, 30. 37, nicht,
wie bei den Gerichtsreden, der
Schreiber) verlas vennuthlich nichts
weiter als eine Reihe öffentlicher
Actenstücke, welche eines weiteren
Coininentars nicht bedurften,· sondern an sich schon die gegenwärtige Gesinnung des Vojkes im Gegeasatz zur Vorzeit hinreichend
beurkundeten.
47. ποτ ήσαν, zur Zeit ihrer
Hegemonie (§. 23). — γής άπάσης, zu fassen wie 1, 19. — υφ(στατο — αυτούς] S. zu 3 , 24. —
τά τού πολεαου, das Kriegswesen,
4S. ακούω] S. zu 3, 21. — τήν
ώραι'αν αυτήν] αύτη ν bezeichnet
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δαιμόνιους
η

τότε

πέντε,

τας

και

ιτάντας

ώραίαν

αυτήν,

την χώραν

χωρείν
δέ

την

έπ'

δπλίταις

οίκου

πολιτικώς,

νός

ουδέν,

λεμου.
δότας

αλλ

δ'

οράτε

τοξότας,

4 8 . αυτήν]

αυτήν

μέν

και

δήπου

τά

τοιούτον

τούτοις

στρατεύεσ-θαι

xal

μάλλον

παρ 3

προφανή

τω

τους
ουδέ

φάλαγγα

αλλά

τούτον

γρ.

ψιλούς,

έν
Τ.

αυτοίς

rc. m g .

50
Σ.

| χωράν pr. Σ,^ των αντιπάλων χωράν vnlg. | 49. ουδέ] ουδ' 1χ ϊΩιιν. |
50.
επί τούτοις Σ , δε τούτοις vulg., δέ τούτοις κρατών Α und rec.
ΣΤν.

| αυτοΐς]

αυτοΐς

χαϊ

τεταραγμενους

die Dauer, die Grenzen dieses Zeitraums in ihrem Zusammenfallen
mit denen des schon genannten:
.gerade so lange als die schöne Jahreszeit dauerte. Diese selbst giebt
der Redner für jenen südlichen
Himmelsstrich wohl absichtlich viel
zu kurz an. Dea Winter rechnete
man in Griechenland vom Märnakterion bis etwa zur Mitte des
Elaphebolion: es verbleiben also zur
Kriegführung gegen acht Monate.
Vgl. Thuk. 6 , 21. — ifißalovTag]
Nicht als ob die Einfalle selbst so
lange gedauert: der längste Einfall
der Peloponnesier in Attika im Verlaufe des peloponuesischen Krieges
.währte 40 Tage. Thuk. 2, 57. Der
Redner giebt die Zeit an, in welcher
Einfälle in Feindesland überhaupt
unternommen wurden, uv gehört zu
avayuiotiv, welches als Infinitiv des
Imperfects das wiederholte Vorkommen, das Pflegen bezeichnet. Krüg.
Gr. §. 54, 10, 3. — onlhaig,
die
schwerfälligste Waffengattung, wel- ,
eher sieh die Lakedämonier vor Alters einzig zu bedienen pflegten. —
•nohnxoTg] aus Bürgern bestehend:
einmal im Gegensatz zurGegenwart,
wo man Söldner aussaudte (zu 4,23),

Α.

dann zurErklärung derkurzenDauer
der Feldzüge; denn Bürger konnten
nicht auf lange Zeit vom Hause wegbleiben. — άρχαίως,
altväterisch,
schlicht und einfältig (§. 51). πολιτικώς, der Würde des Staates
angemessen, strengrechtlich. — 'ώστε— πόλεμου]
Neccahponantes
bellum, sea heiliger anles,
ferro,'
non auro vitam cernamus utrique„
Ennius b. Cic. d. off. 1, 12, 38.
49. φάλαγγα οπλιτών] Die Hopliten waren auch bei den Makedoniern der Kern des Heeres, φ . ist
hier nicht von der muked. Phalanx
mit Rücksicht auf deren eigen thäinliche Organisation und Aufstellung,
sondern von einein Heere überhaupt
gesagt. — ψιλούς — τοξότας] Sonst
werden die Bogenschützen gewöhnlich unter den leichten Truppen mit
inbegriffen. D. scheint bei ψιλοί an '
eine Waffengattung wie die der
Peltasten gedacht zu haben, welche
eigentlich eine Mittelstufe zwischen
jenen und den Hopliten bildeten.
Im maked. Heere vertraten diese
Stelle die Hypaspisten. — τοιούτον]
S. zu 8, 25. — ίξηρτήσθαι, hinter
sich her schleppen.
50. Ιπι τούτοις,

49

μάχης

στρατοπέ-

νοσούντας

τον χρόνον

πόπρο-

οπλι-

τω

έξηρτήσθαι

προς

ούδε-

τον

πλείστα

ουχί

άνα-

είχον,

δ' έκ παρατάξεως

βούλεται,

μήνας
κακώσαν-

στρατενμασιν

ώνείσθαι

τινα

οποι

έπι

τέτταρας
αν και

άρχαίως

χρημάτων

νόμιμόν

ξένους,
δ'

δ'

δέ Φίλιππον

βαδίζονθ'

έπειδάν

άλλους

πολιτικοϊς

ούτω

ουδέ
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έμβαλόντας

ουδέν

άκούετε

άγειν

Ιππέας,
δου.

είναι

άπολωλεκότας,

γιγνόμενον
τών

3

Γ.

τους

και

πάλιν·

ώστε

νυνι
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=

προς τού-
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* προσπέση

v.ai

έξίη, μηχανή ματ'
και

χειμώνα,

ώς

μηδείς

υπέρ

έπιστήαας
ουδέν

ιχ.ρ. 124-

τής χώρας

πολιορκεί,
διαφέρει,

δι'

και σιωπώ
ονδ'

'¿στ'

άπιοτίαν
θέρος
εξαίρετος

51 ώρα τις, ην διαλείπει,
ταύτα μέντοι πάντας εϊδότας και
λογιζομένου ς ου δει προοέσθαι
τον πόλεμον εις την χωράν, ουδ' εις την ευήθειαν την του τότε προς
Λακεδαιμονίους
πολέμου
βλέποντας
έκτραχηλ.ισθήναι,
αλλ.' ώς
εκ πλείστου φυλόττεσθαι
τοίς πρόγμαοι
και ταίς παρασκευαίς όπως οίκοθεν μή κινήσεται οκ.όπούντας, ουχί συμ52 πλ.ακέντας διαγωνίζεσθαι.
προς μεν γαρ πόλεμον πολ.λά
φύσει πλ.εονεκτήμαθ' ήμίν υπάρχει, άνπερ, ώ άνδρες Αθηναίοι, ποιεΐν έθέλ.ωμεν ά δει, ή φνσις τής εκείνου χώρας,
ης άγειν και φέρειν έστι πολ.λήν και κακώς ποιείν, άλ.λ.α
μυρία - εις δέ αγώνα άμεινον ημών εκείνος ήσκηται.
53
Ου μόνον δέ δει ταύτα γιγνώσκειν,
ουδέ τοίς έ'ργοις
έκείνον άμύνεοθαι
τοίς τού πολέμου,
αλλά και τώ λογισμψ και τή διανοία τους παρ' υμίν υπέρ αύτού λέγοντας μιοήοαι,
ένθνμουμένους
ότι ουκ Ι'νεστι τών τής πόλεως εχθρών κρατήοαι,
πριν άν τους έν αυτή τή πόλει
διαφέρει] αυτω διαφέρει Α. ] 51. Λακεδαιμονίους] τους Λακεδαιμονίους Α. |
53. των της πόλεως ΣΤ, των έξω της πόλεως vulg.
•τοις, was hier wegen des folgenden
προς vermieden ist. Xen. Cyrop.
4 , 5 , 38 ΐστι μιν ήμϊν πολλά τά
αιχμάλωτα χρήματα
xal άνδρις
iπ' αυτοίς. — δι άπιοτίαν, näml.
την προς αλλήλους. — θέρος χαι
χιιμώνα,
zu 2 , 23. — διαφέριι,
näml. αύτω.
51. τήν ινήθιιαν, die Schlichtheit. Vgl. §. 48. — ίχτραχηλιαθήναι] Vergl. αναχαίτιζαν
2, 9 . —
ώς ix πλ.ιίατου (= ώς ϊνιμάλιστα πόρρωθιν),
wie 18, 246 ώς
ιίς Ιλάχιστα.
2S8 ώς παρ'
olχιιοτάτφ. 21, 22U ώ ς (χ πλιίστου.
23, 102 ώς διά βραχυτάτου λόγου.
Vgl. Krüg. Gr. §. 49, 10, 1. — τοίς
πράγμασι,
in eurer Politik: mit
αχοπούντας zu verbinden. — χινήσιται, Philippos. — ούχϊ, nämlich
διΐ. .
52. προς μιν πόλιμον
— ιίς

δι αγώνα] Vgl. 14, 9 ίγώ
νομίζω
τον μιν πόλιμον τον προς βασιλέα χαλιπόν τή πόλιι, τον <Γ άγώνα τον ix του πολέμου
ράδιον
άν συμβάντα,
διά τ ι ; οτι τους
μιν πολέμους
ίίπανταςάναγχαίως
ηγούμαι
τριήρων xal
χρημάτων
xal τόπων
διίσθαι,
ταύτα
δέ
πάντα αφθονώτιρα {χιΐνον ιχοντα ημών ιυρίσχω, τους δ' αγώνας
ούδινος
ούτω τών άλλων
ορώ
διομένους
ώς ανδρών
αγαθών,
τούτους δ' ήιιΐν xal τοις μιθ'
ήμώνχινδυνιυουσιπλιίουςύπάρχιιν νομίζω. — ής — πολλήν]
S. zu 4, 16. — άλλα μυρία, zu 8,25.
53. ουδέ , setzt das ου μόνον
fort, wie 18, 2 τούτο δ' έατίν ού
μόνον το μή
προχατιγνωχέναι
μηδέν, ουδέ το την ιύνοιαν Ισην
άμφοτέροις άποδούναι,
άλ.λά xal
u. s. w.
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δεδώκατε

τού-

καίτοι

θεάσασθε,

όσας

τοιούτων

έθέλειν

άκροα-

τοϊίς

πράγμασι

πατρίδα

τινές

μεν

εκείνοι,
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οι

πολίται
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ή

πότεροι

δουλεύσουσιν

εξώλεσαν;

ων προδοθέντων

"Ολννθος

δέ

τον

άπώ-

54. ποιησcu pr. ΣΑ, ποιηστιι, ουδέ βουλεσ-θε vnlg. | λοιδοριας, φθόνου,
σκωμματος Σ, λοίδοριας ή φθόνου ή σχωμματος vulg. j ης τίνος] η ης τίνος Tv.
54. πολλάκις — ΐλαννη] Nach
der den Alten geläufigen Vorstellung, dass die Götter, wen sie verderben wollen, bethören, damit er
selhst an seinem Untergange arbeite. Eurip. b. Lykurg, g. Leokr.
92 όταν
γαρ
οργή δαιμόνων
βλάπτη τινά, τουτ αυτό πρώτον
¿¡¡αφαιρείται
φρενών
τον νουν
τον Ισθλόν,
είς δ'ε την χείρω
τρέπει γνοιμην,
ϊν είδη μηδέν
ων ύμαρτάνει.
Vellei. 2, 51 proJ'ecto ineluctabilis fatorum
vis :
cuiuscunque fortunam mutare constituit, Consilia corrumpit.— ήστινος] S. zu 8, 25. — τόχητε, näml.
κελεύοντες. S. zu 1, 3. — ουδ" —
ώ ς ούκ, wie 8, 31. Dass D. an
Aeschines, Philokrates und Consorten denkt, liegt auf der Hand. —
γελατε άν τισι λοιδορη,'έιόσι ]
Demostlienes Τ. 3 Anfl.

54

τούτο
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εν
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τί
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εν Όλύνθιμ

Φιλίππου
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τον Αία

ποίησα

ωστε

άρνηθειεν

παρασκευάζει

'Ησαν

τοντες.

αν

ν.ελεύετε,

πλείονος

ή τοις

ή
γ.αί

ελαύνη),
άν

Γ.
ό μα

νμείς

έπελήλνθε

μισθωτούς,
ούτοι,

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

φύσει πάσιν άνΟρώποις
νπάοχει,
τών λοιδοριών
και
κατηγοριών
άκούειν ήδέως IS, 3, vor allen den
Athenern der damaligen Zeit, denen nichts willkommener ivar als
ein solch öffentlicher Scandal. Ein
Beispiel statt aller bei D. 19, 46
(oben zu 6, 30).
55. και ουχί — ον δεινοί·, wie
8, 30.
56. τών ¿ν τοίς πράγμασι,
von
denen, welche an der Spitze der
öffentlichen Angelegenheiten standen. So auch Tliuk. 3, 28. — Φιλίππου,
mit ήσαν zu verbinden:
sie waren für den Philippos, von
seiner Partei, τοΰ βέλτιστου, für
die gute Sache, wie 'ένεκα τοΰ βελτίστου 8 , 32, όπερ τοΰ βέλτιστου
unten §. 63. — τους Ιππέας
προυδοσαν] 19, 267 πεντακοσίονς
δ'
13

56
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IX. ρ. 125 —

λετο; οι τά Φιλίππου
φρονονντες και ότ' ήν ή πόλις
τους τά βέλτιστα λέγοντας συκοφαντούνε ες και
διαβάλλοντες οντιος, ώστε τόν γ' Απολλωνίδην
και έκβαλείν ο
δήμος δ των Όλυνθίων
έπείσ-θη.
57
Ου τοίνυν παρά τούτοις μόνον τδ έθος τούτο
πάντα
κακά είργάσατο,
άλλοθι δ' ουδαμού,
αλλ 3 έν
Έρετρία,
επειδή άπαλλαγέντος Πλουτάρχου
και των ξένων δ δήμος
είχε τήν πάλιν και τον Πορθμόν,
οι μέν εφ' υμάς ηγον
τά πράγματα,
οϊ δ' επί Φίλιππου,
ακούοντες δέ τούτων
τά πολλά μάλλον οι ταλαίπωροι
και δυστυχείς
Έρετριείς
τελευτώντες έπείσθησαν
τους υπέρ αυτών λέγοντας έκβάλ58 λειν. και γαρ τοι πέμψας Ιππόνικον
δ σύμμαχος
Φίλιππος
και ξένους χίλιους τά τείχη περιείλε
θμού και τρεις κατέστησε τυράννους, "Ιππαρχου,
δοντα, Ιίλείταρχον,
και μετά ταντ
έξελήλακεν
χώρας δις ήδη βουλομένους σώζεσθαι.
*
59

Και τί δεϊ τά πολλά
δης μέν έπραττε Φίλιπποι

λέγειν; αλλ 3 έν'Ωρεφ
και Μένιππος
και

αυτοίς
τονΠορΑυτομέέκ τής
ΦιλιστίΣωκράτης

56. Φιλίππου] τα Φιλίππου φρονοΰντες A F Q V W u v . | 57. έπειδη] επειδή
γε ΡΤΏιιν. | Πλουτάρχου] του Πλουτάρχου Ωιιν. | ραλλον pr. Σ, υ.άλλον δέ παντα vulg. ( 58. αϋτοις pr. ΣΑ, και φίλος αυτοϊς vulg. j σωζεσθαι pr. Σ , σώζεσθαι, τοτε ρέν πέρψας τους ρετ' Εΰρυλοχου ξένους,
πάλιν δέ τους ρετα Παρρενίωνος vulg.

ιππέας προδοθέντας
ΰπ'
αυτών
των ηγουμένων
ΐλαβιν αυτοί ς
όπλοις ό φίλιππος,
όσους ούδιϊς
πώποτε
άλλος ανθρώπων,
und
unten §. 66. — ότ ήν] S. zu 5, 17.
— τόν γ' Α πολλών! δ ην, den Führer der Volkspartei. Vergl. §. 66.
Die Athener schenkten ihm ihr
Bürgerrecht, das er jedoch, da er
sich dessen nicht würdig zeigte,
wieder verlor. 59, 91.
57. ου τοίνυν — ουδαμού] Vgl.
ohen §. 27. — Πλουτάρχου,
zu 5,
5. — τον Πορθμόν,
einen festen
Platz im Gebiet von Eretria. —
τούτων, n'aml. των ίπϊ
Φίλιππου
τά πράγματα
αγόντων. — μάλλον, da sie ohnehin schon dem Philippos geneigt waren.
58. Ιππαρχου]

Derselbe wird

18, 295 nebst Kleitarchos unter
den Verräthern von Euböa mit aufgeführt. Hipparchos scheint seine
Erhebung nicht lange überlebt zu
haben. Plut. Apophth. 17Sa. Kleitarchos war das eigentliche Haupt
der maked. Partei zu Eretria: schon
längst uach der Obergewalt strebend hatte er selbst, im Einverständniss mit Aeschines, durch Gesandte Verhandlungen mit Athen
angeknüpft, war aber dort abgewiesen worden (IS, 82). Die Einsetzung der Tyrannen in Euböa
erfolgte, wie es scheint, Ol. 109V3.
342. — ßovlofitvoug,
Dämlich die
Volkspartei der Eretrier, welche
sich von den Tyrannen zu befreien
suchte.
59. UnnaTTt 'Pilinniii,
arbeitete,
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και Θόας και Αγαπάίος,
οί'περ νυν έχουσι την -πάλιν (και
ταύτ 3 ήδεσαν άπαντες),
Ευφραίος
δέ τις, άνθρωπος
και
παρ 3 ήμιν ποτ 3 ενθάδε οικήσας, όπως ελεύθεροι και μηδενός δούλοι έσονται,
ούτος τά μεν άλλα ως ύβρίζετο 60
και προύπηλακίζετο
υπό τού δήμου, πολλά αν είη λέγειν
ένιαυτψ δέ πρότερον της αλώσεως ένέδειξεν ώς προδότην
τον Φιλιστίδην και τους μετ 3 αυτού, αίσθόμενος α πράττουσιν.
αυστραφέντες
δέ άνθρωποι
πολλοί και χορηγόν .
έχοντες Φίλιππον
και στρυτανευόμενοι
άπάγουσι
τον Έύφραίον εϊς τό δεσμωτήριον
ώς συνταράττοντα
την πόλιν.
ορών δέ ταύθ 3 δ δήμος δ τών 3Ωρειτών αντί τού τώ μεν 61
βοηθεϊν, τους δ 3 αποτυμπανίσαι,
τοις μέν ουκ
ώργίζετο,
τον δ 3 έπιτήδειον ταύτα παθέίν έφη και έπέχαιρεν.
μετά
ταύθ
οι μέν έπ 3 εξουσίας
δπόσης ή β ούλο ντο
έπραττον,
όπως ή πόλις ληφθήσεται,
και κατεσκευάζοντο
την πρά-.
ξιν τών δέ πολλών εϊ τις αίαθοιτο,
έαίγα και κατεπέπληκτο, τον Εύφράϊον
οια έπαθε μεμνημένοι.
ούτω δ 3
άθλίως διέκειντο, ώστε ου πρότερον έτόλμησεν ουδείς τοιούτου κακού προσιόντος
ρήξαι φωνήν, πριν
διασκευασά60. τοϋ δη'ριου 2 V Z , του δηρου του των 'Ωρειτων vulg. | πρυτανευόμενοι
pr. Σ, πρυτανευομενοι παρ εκείνου vulg. | 61. επιτηδείου Σ , έπιτη'δειον
είναι vulg. | διέκειντο] διέκειντο τω φοβω Τ.
war th'ätig für Philippos, in seinem
Interesse. Plut. Alk. 24, 1 πραττ όντων Βοιωτών
μέν Αεαβίοις,
Φαρναβάζου
δέ Κυζικηνοΐς.
—
παρ ύμϊν] ούτος Άρείτης ην το
γένος, μετέσχε δέ και της 775.«τωνος διατριβής. Harp. Karystios
b. Athen. 11, 5 0 6 5 0 8 « erzählt,
Platon habe ihn an den König Perdikkas abgeschickt, um denselben
zur Abtretung eines Theils von
Makedonien an seinen Bruder Philippos zu bewegen, und dort am
Hofe des Perdikkas habe er, obwohl
φαύλος ών και διάβολος, in hohem
Ansehen gestanden. Zu Ευφραίος
δέ verst. έπραττε.
60. χορηγόν,
Unternehmer, in
noch weiterem Sinne als 20, 19ff.
Vgl.' 19, 216 Φιλίππφ
χορηγώ
χρώμενος.
— πρυτανευομενοι]

αντί τον διοικούμενοι, και διατρεφόμενοι (letzteres unrichtig) Harp.
Vgl. 5, 6.
61. αποτυμπανίσαι]
Vgl. 8, 61.
— ίπιτήδειον, — άξιον, wiewohl
ersteres mehr die Befähigung soweit sie auf äusserlichen Bedingungen beruht, letzteres-mehr die moraiische bezeichnet. Vergl. 22, 57
πολλά γάρ άν τις ϊδοι
πολλούς
(πψηδείους
όντας πάσχειν
καΐ
πεπονθέναι.
Br. 2. p. 1473 ούδ'
(πιτήδειον άτιμον είναι ονδ" άπολωλέναι. Dazu 3. p. 1485 ούτε
γάρ άξιος ούτ' (πιτήδειος.
—
(πέχαιρεν,
über die ihm widerfahrene Schmach. — ¿πόσης, = (φ'
δπόοης. Vgl. §. 25. — την πράξιν, ihr Vorhaben.—
μεμνημένοι,
an das collective τις angeschlossen.
Vgl. zu 2 , 18. — ρήξαι
φωνήν,
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προς

τά τείχη προοήεσαν
οι πολέμιοι·
τηνικαυτα
οι δέ προύδίδοσαν.
τής πόλεως δ?
όντως ¿λούσης αίσχρώς και κακώς οι μέν άρχονσι και *
τυραννοΰσι,
τον ς τότε σώζοντας εαυτούς και τον Έύφραίον
έτοιμους δτιονν ποιείν οντάς τους μέν έκβαλόντες,
τους
δέ αποκτείναντες,
δ δ' Ενφραΐος έκεΐνος άπέσφαξεν
εαυτόν, έργω μαρτνρήσας,
ότι και δικαίως
και
καθαρώς
υπέρ τών πολιτών ανθειστήκει
Φιλίππψ.

62 ό' οι μεν ήμννοντο,

Τί ονν 'ποτ' αίτιον, θαυμάζετ
ίσως,
το και τους
Όλυνθίονς
και τους Έρετριείς
και τους Ώρείτας
ήδιον
προς τους υπέρ Φιλίππου
λέγοντας έχειν ή τους
υπέρ
αυτών; όπερ και παρ' ν μιν, ότι τοίς μέν υπέρ του βέλτιστου λέγονσιν
ουδέ βονλομένοις
ένεοτιν ενίοτε
προς
χάριν ουδέν ειπείν
τά γαρ πράγματ
ανάγκη
οκοπείν
όπως σωθήσεται · οι δ' έν αντοίς οίς χαρίζονται
Φιλίππψ
64 ονμπράττουοιν.
είσφέρειν έκέλευον, οι δ' ουδέν δείν έφασαν πολεμείν και μή πιστενειν,
οι δ' άγειν είρήνην, έως
έγκατελήφθησαν,
ταλλα τον αυτόν τρόπον οΐμαι
πάνθ',
63

63. παρ' ύριϊυ] παρ'

¿μΓν νυν ίστι Τ.

wie Arist. W ö l k . 357 , rumpere
vocern (Virg. Aen. 2, 129), gleichsam die Fessel brechen, welche die
Zunge gebunden hielt. — διασχευασαμενοι,
in Sehlachtordnung.
62. τους — τους μεν] S. zu 6,
11. — τότε, näml. οτε ίνεδείχνυεν
ώς προδότην τον Φιλιστίδην xal
τους μετ αυτού. — εαυτούς, geht
auf die άρχοντες
zurück: diese
hatte das Volk gerettet, indem es
den Befreiungsversuch desEuphräos
desavouirte, §. 61. — απέσφαξεν
εαυτόν] Dies verdient mehr Glauben als die Nachricht des Karystios
b. Athen. 11, 508«, dass Parmenion
ihn in Oreos ergriffen und getödtet.
— χαθαρώς, ohne Nebenabsichten,
uneigennützig.
63. τί ούν ποτ αίτιον — το —
έχειν] Vergl. 8, 56. — τά πράγματα, im Gegensatz zu είπεϊν,—
den Staat als Inbegriff der Dinge.
.— αύτοίς, ist als Neutrum zu fas-

sen: eben durch das, was sieden
Leuten zu Gefallen reden,
64. είσφέρειν —πολεμείν,
erg.
oi μεν (ot υπέρ τον βελ.τίστου λέγοντες), was bei dem schon angegebenen gegensätzlichen Verhältnisse
sich von selbst ergiebt. Der Redner
unterdrückt dieses oi μέν, indem
er selbst sich auf den Standpunct
dieser Partei stellt, von ihr vorzugsweise sprechen will. Aehnllch 18,
121 αλλ ουδ' αίσχύνη — xal νόμους μεταποι.ών, τών δ'
άφαιρών
μέρη· 27, 9 6 πατήρ
χατέλιπε
μαχαιροποιονς
μέν
τριάκοντα,
xal δύο ή τρεις avci πέντε
μνάς
xal έξ, τους δ' ούχ ελάττονος ή
τριών μνών άξιους. Andok. 1, 38
έστάναι δέ χ.ύχλφ ανά πέντε xal
δέχα άνδρας, τους δέ ανά ειχοσιν.
—'έως έγχατελ,ήφθηάαν, bis sie in
der Falle, in dem Netze gefangen
waren. — τάλλα — πάνθ',
ohne
Verbum, das auch nicht zu suppli-
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'ίνα μη καθ' έκαστα λέγω· οί μέν έφ' οις
χαριούνται
ταντ' έλεγον, οϊ δ' έ'ξ ών έμελλον σωθήσεσθαι.
πολλά
δέ και τά τελευταία ούχ όντως ούτε προς χάριν οντε δι
άγνοιαν οϊ πολλοί προσίεντο,
αλλ'
ύποκατακλινόμενοι,
επειδή τοίς όλο ι ς ήττάσθαι ένόμιζον. ό νή τόν Αία και τον 65
Α πάλλω δέδοικ' έγώ μη πάθηθ'
ν μ εις, έπειδάν
είδήτε
έκλογιζόμενοι
μηδέν έν νμίν ένόϊ>. καίτοι μη γένοιτο μέν,
ώ άνδρες Αθηναίοι,
τά πράγματ'. έν τοντψ· τεθνάναι δέ
μυριάκις
κρείττον ή κολακεία τι ποιήσαί
Φιλίππου.
*
καλήν γ' οι πολλοί νυν άπειλήφασιν
Ώρειτών
χάριν, ότι 66
τοίς Φιλίππου
φίλοις επέτρεψαν αυτούς, τόν δ' Εύφραίον
έωθούν
καλήν γ' δ δήμος δ Έρετριέων,
ότι τους μέν
υμετέρους πρέσβεις άπήλασε, Κλειτάρχφ
δ' ένέδωκεν αυτόν δονλεύονσί γε μαστιγούμενοι
και σφαττόμενοι.
καλώς
Όλυνθίων
έφείσατο τών τον μέν Αασθένη
'ίππαρχου χειροτονησάντων,
τον δέ Απολλωνίδην
έκβαλόντων.
μωρία 67
και κακία τά τοιαύτα έλπίζειν, και κακώς
βουλευομένους
και μηδέν ών προσήκει ποιείν εθέλοντας, άλλα τών υπέρ
τών εχθρών λεγόντων άκροωμένους
τηλικαύτην
ήγείσθαι
πόλιν οϊκεΐν τό μέγεθος,
ώστε μη δ' αν δτιοϋν ή δεινόν
πείσεσθαι.
και μην κάκείνό γε αίσχρόν, ύστερον 7ΐοτ ειπείν 68
64. !φ

οι ς Σ. ρι·. Τ, έφ' οίς ηδη vulg. | Ιλεγον] έλεγον xal Ιλύπουν ου-

δέν m g .

ΐ.

| σ ω θ η σ ε σ θ ο ί ΐ ] σωΒησεσΆαι,

προσήσαν

δ ' απέχΒειαι

Α. mg.

ΣΤ. | 65. ενον] ένον * κα ι τους εις ταυ θ υπάγοντας υ μας ορών ουκ ορρωδω,
άλλα δυσωπουραι · η γαρ εξεπίτηδες η δι' αγνοιαν εις χαλεπόν πράγμα
υπαγουσι την πολιν mg. Σ T V Z . | Φίλιππου Σ, Φιλίππω, χαι προέσθαι
των υπέρ υρων λεγόντων τινας vulg. | 67. βουλευομένους] βουλευομένους αυτους Ffiuv. | 68. ειπείν Σ , ειπείν συρβαντος τίνος vulg.
reu ist: eben so alles Uebrige. —
τά τελευταία, zuletzt. — ποοαίεντο, Hessen geschehen. — αλλ',
— ώς. — τοις όλοις, in der Haupte
sache.

gen sagt Hypereides (Rhett, gr. ed.
W a l z . 9 , 547) vom· Euthykrates,
γενόμενος 'ίππαρχος τους Όλυνϋίων 'ιππέας προύδωκε
Φιλίππψ.
67. κακία, — δειλία. — τά τοι-

65. μηδ'εν Ιν νμίν Ινόν, dass
nichts auf euch ankommt, an euch
liegt, dass es mit euch vorbei i s t —
Iv τούτω, auf diesem Puncte. δέ, in diesem Falle aber.
'
66. Αασθένη—Απολλωνίδην]
S. oben §. 56 und zu 6, 21. Dage-

" Ι τ . α · wie die, welche sich in des
P ^ ' P P » 8 Gewalt begeben: wird im
7
"/'wβΓΐ™1β!'1· ~ ßovt!
;
/ ™ < " f ' Ι 0 ^ V S ' · ψ \ °· ~
M*
ανοτ,ουν ν ,=μηδ
ειτιγένο,το
selbst im aussersteu halle nicht.
Vgl. 19, 324 ύποΟχήσονται
¿ξ ών
μηδ' αν οτιοϋν ή κινηθήσονται.
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„τις γαρ αν ιμήθη ταύτα γενέσθαι; νή τον Λ ία, έδει γαρ
το και το ποιήσαι, και το μή ποιήσαι."
πόλλ 3 αν ειπείν
3
3
έχοιεν Ολύνθιοι νύν, α τότ ει προείδοντο,
ουκ αν ·άπώλοντο• πόλλ 3 άν 3Ωρείται,
πολλά Φωκείς, πολλά των άπο69 λωλότων έκαστοι,
αλλά τί τούτων όφελος αύτοίς;
έως
αν σώζηται
τό σκάφος,
αν τε μείζον άν τ 3 έλαττον ή,
τότε χρή και ναύτην και κνβερνήτην και πάντ άνδρα εξής
προθύμονς
είναι, και όπως μήθ 3 εκών μήτ 3 άκων
μηδεις
ανατρέψει,
τούτο σκοπείσθαι·
έπειδάν
δέ ή
θάλαττα
70 υπέροχη,
μάταιος ή σπουδή,
και ημείς τοίννν, ώ άνδρες
Αθηναίοι,
έως έσμέν σώοι, πόλιν μεγίστην έχοντες, άφορμάς πλείστος,
αξίωμα
κάλλιστον, — τί ποιώμεν;
πάϊάαι'
τις ήδέως άν ίσως έρωτήσων κάθηται.
έγώ νή Αι
έρώ,
* και γράψω δέ, ώστε άν βούληαθε χειροτονήσετε,
αυτοί
πρώτον αμυνόμενοι
και παρασκευαζόμενοι,
τριήρεσι
και

' χρήμασι και στρατιώταις
λέγω (και γάρ άν άπαντες
που δουλεύειν συγχωρήσωσιν
οι άλλοι, ήμίν γ υπέρ

δήτης

71 έλευθερίας

άγωνιστέον), ταύτα δή πάντα αυτοί
παρεσκευασμένοι και ποιήσαντες φανερά τους άλλους ήδη
παρακαλώμεν και τους ταύτα διδάξοντας
έκπέμπωμεν
πρέσβεις,
ϊν 3, άν μεν πείσητε, κοινωνούς έχητε και των κινδύνων και

.

69. έως] εως γαρ ϊ . | 71. ποιησαντες pr. Σ, ποιησαντες τοις "Ελλησι vulg.
- | πρέσβεις pr. Σ, πρέσβεις πανταχοι, εις Πελοποννήσου, εις Ροδον, εις
Χίον, ως βασιλέα λεγω' ουδέ γαρ των εχείνω συριφεροντων αφεστηκε το
ριη τούτον εασαι πάντα χαταστρέψασσαι vulg.
68. τις γάρ — έδει γάρ] Das
erste γάρ motivirt die in der Frage
liegende Verwunderung überhaupt
(wie 4, 2 7 ) , das andere den Inhalt
der Frage, das ουκ οίηθήναι. —
το και το, wie 18, 243 ei τό και τό
Ιποίησεν άνθρωπος
ουτωσΐ, ουκ
άν άπέθανεν.
Andrer Art ist "die
Stelle bei Lys. 19, 59.
69. έως άν — σπουδή]
Die
Griechen als seefahrende Nation
nahmen ihre Bilder, besonders wo
vom Staate die Bede ist, gern vom
Seewesen her. Vgl. 2, 10. 18, 194.
19, 250. Br. 1. p. 1465. — σώζηται,==σώνή.
— εξής, durch die
Bank. — άνατρέψη] Vgl. Aesch.

3 , 158 (πι μεν τους
πορθμέας
τους είς Σαλαμίνα
πορθμεύοντας
νόμον έθεσθε, (άν τις αυτών αχων iv τω πόρφ πλοΐον άνατρέψη, τούτφ μή ίξεϊναι πάλιν πόρθμει
γενέσθαι.
70. και ημείς] Vgl. zu 4, 41. —
ήδέως άν Ισως, näinl. τούτο ποιών
= Ιρωτών. — χαϊ γράψω δε, und
werde auch einen (schriftlichen)
Antrag darauf stellen. Vgl. zu 3,
15. — ώστε—χειροτονήσετε]
Das
Futurum ist als Fortsetzung der
als zukünftig angekündigten Handlung zu betrachten.
71. τους ταύτα διδάξοντας, wie
1, 2. ταύτα, = ότι
παρεσκευά-
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,,τίς γαρ άν ωήθη ταύτα γενέσθαι; νή τον Αία, έδει γαρ
το και το ποιήσαι, και το μ ή ποιήσαι."
πόί.λ' αν ειπείν
έχοιεν Όλύνθιοι
νύν, α τότ ει προείδοντο,
ουκ άν άττώλοντο · πόλλ' άν Ώρεΐται,
πολλά Φωκείς, πολλά των άπο69 λωλότων έκαστοι.
άί.ί.ά τί τούτων οφελος αντοίς;
έως
άν σώζηται
το σκάφος,
άν τε μείζον άν τ' έλαττον η,
τότε χοή και ναύτη ν και κνβερνήτην και πάντ άνδρα έξης
προθύμονς
είναι, και όπως μήθ' εκών μήτ άκων
μηδείς
ανατρέψει,
τούτο σκοπείσθαι·
έπειδάν
δέ ή
θάλαττα
70 υπέροχη,
μάταιος ή σπουδή,
και ημείς τοίνυν, ώ άνδρες
Αθηναίοι,
έως έσμέν σψοι, πόλιν μεγίστην έχοντες, άφορμάς πλείστας,
αξίωμα
κάλλιατον, — τί ποιώμεν;
πάλάι
τις ήδέως άν ίσως ερωτήσων κάθηται.
εγώ νή Αϊ'
ερώ,
* και γράψω δέ, ώστε άν βούλησθε χειροτονήσετε,
αυτοί
πρώτον αμυνόμενοι
και παρασκευαζόμενοι,
τριήρεσι
και
χρήμσσι και στρατιώταις
λέγω (και γαρ άν άπαντες
δήπου δουλεύειν συγχωρήσωσιν
οι άλλοι, ήμίν γ' υπέρ της
71 ελευθερίας
σμένοι και
λώ μεν και
ιν', άν μεν
'

άγωνιστέον), ταύτα δη πάντα αύτοί
παρεσκευαποιήσαντες φανερά τους άλλους ήδη
παρακατους ταύτα διδάξοντας
έκπέμπωμεν
πρέσβεις,
πείσητε, κοινωνούς έχητε και των κινδύνων και

69. εως] εως γαρ Τ. | 71. ποίησαντες pr. Σ, ποιησαντες τοις "Ελλησι vulg.
| πρέσβεις pr. Σ, πρέσβεις παοταχοΐ, εις Πελοποννησον, εις 'Ροδον, εις
Χι'ον, ως βασιλέα Χεγιω' ουδέ γαρ των εχεινω συρφεροντων άφέστηκε τό
μη τούτον εασαι πάντα καταστρέψασθαι vulg.
68. τις γαρ — έδει γαρ] Das
erste γαρ motivirt die in der Frage
liegende Verwunderung überhaupt
(wie 4, 2 7 ) , das andere den Inhalt
der Frage, das ούχ οίηθήναι. —
τό χαι τό, wie 18, 243 εϊ τό χαι τό
έποίησεν άνθρωπος
ουτωσί, ούχ
άν άπέθανεν.
Andrer Art ist die
Stelle bei Lys. 19, 59.
69. ί'ως άν — σπουδή]
Die
Griechen als seefahrende Nation
nahmen ihre Bilder, besonders wo
vom Staate die Bede ist, gern vom
Seewesen her. Vgl. 2, 10. IS, 194.
19, 250. Br. 1. p. 1465. — σώζηrat, — αών ή. — έξης, durch die
Bank. — άνατρέψη] Vgl. Aesch.

3 , 158 Ιπί μεν τους
πορθμέας
τους είς Σαλαμίνα
πορ&μενοντας
νόμον έθεσθε, ¿άν τις αυτών άχων ¿ν τώ πάρω πλοΐον άνατρέιρη, τούτω μή έξεΐναι πάλιν πορθμ ει γενέσθαι.
70. χαι ημείς] Vgl. zu 4, 41. —
ήδέως άν ίσως, näml. τούτο ποιών
= έρωτών. — χαι γράψω δέ, und
werde auch einen (schriftlichen)
Antrag darauf stellen. Vgl. zu 3,
15. — ώστε—χειροτονήσετε]
Das
Futurum ist als Fortsetzung der
als zukünftig angekündigten Handlung zu betrachten.
71. τους ταύτα διδάξοντας, wie
1, 2. ταύτα, = ότι
παρεσχευά-
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72. ο βέλτιστος — 'Ημησιππος 2 F T & V W Z u v , ο βέλτιστος χαί Κλειτομαχος και Αυχουργος εκείνος χαί Ημησι ππος Α , ο βέλτιστος και Κλειτομαχος και Λυκοϋρμος χαί Ιππαρχος και 'Ημησιππος cod. Dresd., ο βέλτιστος εκεινοσί και Ημησιππος και Κλειτομαχος χαί Αυχουργος vulg. ]
73. μέντοι] μέντοιμε Ω. | τους Β' ΣΕΪΩ\νΖιιν, χαί πρώτους α χρη ποιοϋντας τοτε χαί τους vulg.

σμεθα. —χρόνους,
— διατριβής,
wie 23, 93 ol δέ γηαψάμενοι
και
χρόνους (μποιήσαντες
— ημείς
Ιαμεν.
72. προς άνδρα, dem jeden Tag
etwas Menschliches begegnen kann.
— συνεστώσης
πόλεως, eines auf
die Dauer begründeten, bestehenden
Staates, dem gegenüber das Temporisiren keinen Wechsel herbeiführt. — τοντ', näml. το χρόνους
(μποιεΐν
τοις πράγμασιν.
— αί
πέουαι πρεσβείαι (näml. άχρηστοι
(γένοντο),
01. 109, 2. 343, deren
Führer D. war. Aesch. 3 , 97. In
der Mehrzahl, weil die Gesandtschaft verschiedene Staaten des
Peloponnes bereiste.— κατηγορίαι,
ist wohl verderbt: κατ
Αχαρνανίαν emendirt Winiewski, χατ'
Λμβραχίαν Droysen, χατ' "ΐίπειρον Sauppe. Kurz vorher nämlich
fiel der Einfall des Philippos in
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Epeiros und sein Anschlag auf Ambrakia, s. oben §. 27. 34. und 7, 32
(vgl. über die Gesandtschaft des D.
nach Ambrakia 18, 244), und von
einer nach Akarnanien gesandten
Hülfe spricht ders. 48, 24. — Πολύευκτος, aus Sphettos, Freund des
D. und eifriger Anhänger der Volkspartei. ίχεινοσί weist auf die Anwesenheit des Mannes hin.— Ήγήσιππος,
mit dem Spitznamen 6
Κρωβύλος,
ein eifriger Anhänger
der Volkspartei, verm. Vf. der dem
D. zugeschriebenen (7) R . περι
Αλοννήσου.
73. ού — παραχαλεΐν,
= ού
λέγω (τινός) αυτούς μή (θέλοντας
ποιείν τι άναγχαίον υπέρ
αύτών
παρακαλείν τούς άλλους. — εύηθες — ζηιΓίσθ·«/] Vgl. 8 , 27. —
τοις ίν Χερρονήσψ]
S. die Einl.
zur 8. Rede. — συνάγειν, ist stärker als συγχαλείν: zusammentrel-
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Γ.

ix. p.MOR.

δ' άλλοις Έλληνας σνγκαλείν, αυνάγειν,
διδάσκειν,
νονθετείν- ταύτ εστί πόλεως αξίωμα
έχονσης, ήλίκον νμίν
υπάρχει,
ει δ 3 οίεσθε Χαλκιδέας
την Ελλάδα
σώσειν ή
Μεγαρεας^
ύμέΐς δ' άποδράσεσθαι
τά πράγματα,
ονκ
ορθώς οΐεσθε• άγαπητσι· γάρ, εάν αυτοί σώζονται
τούτων έκαστοι.
αλλ' νμίν τούτο πραν,τέον
νμίν οι πρόγονοι τούτο το γέρας έκτήσαντο και κατέλιπον μετά πολλών και μεγάλων κινδύνων,
ει δ' ό βονλεται ζητών έκαστος καθεδείται
και όπως μηδέν αυτός ποιήσει
σκοπών,
πρώτον μέν ουδέ μή ποθ' ευρη τους ποιήσοντας,
έπειτα
δέδοικα όπως μή πάνθ' αμα, όσα ου βονλόμεθα,
ποιείν
ήμΐν ανάγκη
γένηται.
'Εγώ μέν δη ταύτα λέγω, ταύτα γράφω•
και οϊομο.ι
και νύν έτι έπανορθωθηναι
άν τά πράγματα
τούτων
γιγνομένων.
ει δέ τις έχει τούτων βέλτιον, λεγέτω
και
σνμβονλενέτω.
ό τι δ' νμίν δόξει, τοντ, ώ πάντες
θεοί,
συνένέγκοι.
74. και ρεραλων] χαI καλών και μιγαΧων FTfiVuv. | 75. γενηται ΣΩην,
γενησεται Κ, γένηται·· εΐ γαρ • η σαν, ευρηντ' άν παλαι ένεκα γε του ρηδέν
ηρας αυτους ποιείν εθέλειν * αλλ ουκ εισιν vulg. | 76. τούτων Σ, τι τούτων Α, τούτων τι vulg.
'
'
ben (wenn sie dem ergangenen Rufe
nicht folgen).
74. Χαΐ.χιδέας — ή ΛΊεγαρεας,
verächtlich. Für Deutschland ist in
gleichem Falle leicht die Parallele
zu linden. — τά πράγματα,
die
Arbeit, Mühe, Beschwerde. — rcj'«-

πτμ'ον γάρ, nämlich Ιχείνοις. —
τούτο το γέρας,
die ehrenvolle
Aufgabe Griechenland zu retten,
75. δ βούλετcu, nicht was das
Interesse des Staates erheischt. —
χαθεδείται] Vgl. zu 2, 23. — ούδε
μή ποθ' εόρη, zu 4, 44.
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