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ANAXIMANDER.
1. Anaximandro Milesio Praxiades pater fuit.

Hic'do-

στοιχείου τ ο άπειρον, ου διορίζων άερα ή 2 c u i t , p r i n c i p i u m e t elementum esse id quid infinitum e s t ,

υ δ ω ρ ή άλλο τ ι · κ α ι τ α μεν μ έ ρ η μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν , τ ο δέ
6 π α ν αμετάβλητου
κέντρου τάξιν

είναι· μέσην

επέχουσαν

ουσαν

non tarnen definiens aera a u t aquam a u t aliud quippiam :

τε τ η ν γ ή ν κεϊσΟαι,

partes quidem ejus i m m u t a r i , totum vero esse immutabile,

σφαιροειδή· την τε

Durare medio loco terram centri instar constituían), glo-

ψ ε υ δ ο φ α ή , κ α ί α π ό ήλίου φ ω τ ί ζ ε σ θ α ι - ά λ λ α

bosamque esse.

κ α ί τον ήλιον ούκ ελάττονα τ η ς γ η ς , κ α ί κ α θ α ρ ώ τ α τ ο ν
πυρ.
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Lunam falso lucere l u m i n e , splendoiem-

q u e a sole m u t u a r e Solem terrae aequare m a g n i t u d i n e m , et

Ε υ ρ ε δε καί γ ν ώ μ ο ν α π ρ ώ τ ο ς καί έστησεν Ι π ί 3 esse purissimum ignem. Primus autem gnomonem invenit ,

10 τ ώ ν σκιοθήρων εν Λ α κ ε δ α ί μ ο ν ι , κ α θ ά φησι Φ α β ω ρ ΐ ν ο ς

ipsumque L a c e d e m o n e in loco caplandoe u m b r e idoneo

εν π α ν τ ο δ α π ή ι σ τ ο ρ ί α , τ ρ ο π ά ς τε κ α ί ι σ η μ ε ρ ί α ς σ η μ α ί -

s t a t u i i , ut ait Favorinus in Omuigeiia historia ι eo conver-

νοντα, κ α ί ωροσκόπια κατεσκευασε.

siones solis et œquinoctia notantur.

(2) καί γ η ς καί

fabricatus e s t , (2) ac primus t e r r e marisque circiiitus de-

ραν κατεσκευασε.

scripsit, et s p h e r a m insuper construxit.

τών δέ άρεσκόντων α υ τ ώ π ε π ο ί η -

la τ α ι κεφάλα ιιόδη την έκθεσιν, ή που π ε ρ ι έ τ υ χ ε κ α ί Ά π ο λ λο'δωρος δ Α θ η ν α ί ο ς .

Piacitorum suo-

rum compendium per capita composuit, quod venit in

®Ος κ α ί φησιν αυτόν εν τοις 4 m a n u s e t aliiset Apollodoró Atlieniensi. Qui ilium in Chro-

χρονικοϊς τ ω δευτέρω ετει

της πεντηκοστής

' Ο λ υ μ π ι ά δ ο ς ετών είναι έξήκοντα

ογδόης

îiieis ait secundo anno quinquagesime o c t a v e Olympiadis.

τεσσάρων · κ α ί μ ε τ '

a n n u m egisse e t a t i s sexagesimum q u a r t u m , ac paulo post

ολίγον τ ε λ ε υ τ ή σ α ι , ά κ μ ά σ α ν τ ά π η μ ά λ ι σ τ α κ α τ ά Π ο -

obiisse diem : floruisse autem maxime sub Polycrate Sa-

20 λ υ κ ρ ά τ η ν τον Σ ά μ ο υ τυράννου,
.

Horoscopia quoque

θαλάσσης π ε ρ ί μ ε τ ρ ο ν π ρ ώ τ ο ς εγραψεν · άλλα καί σιραΐ-

τούτου φασίν άδοντος

miorum tyranno.

κ α τ α γ ε λ ά σ α ι τ ά π α ι δ ά ρ ι α · τον δέ μαθόντα φ ά ν α ι , « βέλτιον oöv ή μ ϊ ν άστέον διά τ α π α ι δ ά ρ ι α . »
κ α ί άλλος 'Αναξίμανδρος

Aiunt eum canentem a pueris irrisum,

eoque comperto dixisse, Canenduin ergo puerorum causa

Γέγονε δέ 5 modulatius. Fuit et alius Anaximander historicus, qui et

ιστορικός, κ α ί αυτός Μ ι λ ή -

σ ι ο ς , τή Ί ά δ ι γ ε γ ρ α φ ώ ς .

ipse Milesius Ionice scripsit.
'

ΚΕΦ. Β'.
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CAP. II.

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ.

.

ANAXIMENES.

3. Ά ν α ξ ι μ έ ν η ς Ε υ ρ υ σ τ ρ ά τ ο υ Μιλήσιος ήκουσεν A v a - I

3. Anaximenes Eurystrati filius, Milesius, Anaximandri

ξιμάνδρου • ενιοι δ έ κ α ι Π α ρ μ ε ν ί δ ο υ φασίν άκοΰσαι α ύ -

auditor fuit : quidam el Parmenidem audivisse asscruul

τόν.

Hic

οδτος α ρ χ ή ν ά έ ρ α ε ί π ε κ α ί το ά π ε ι ρ ο ν κινεΐσθαι

δέ τ α άστρα ο ύ χ υ π έ ρ . γ ή ν , άλλα π ε ρ ί γ ή ν "
30 τε γ λ ώ σ σ η Ί ά δ ι α π λ ή καί ά π ε ρ ί τ τ ω .
μ ε ν , καθά

καί

κέχρηταί
γεγένηται

φησιν 'Απολλόδωρος, τ ή εξηκοστή τ ρ ί τ η

Ό λ υ μ π ι ά δ ι , ετελεότησε

δέ περί

τήν Σάρδεων άλωσιν.

Γεγόνασι δέ κ α ί άλλοι δ ύ ο , Λ α μ ψ α κ η ν ο ί ,

κ α ί έπέστειλεν ώδε •
DIOGENES.

supra t e r r a m , sed circa terram. Usus est autem Ionica oratone simplici et minime fucata.
iade v i i i s s e

P

at ue eo ann0

' 1

βήτωρ καί 2 diem Apollodorus tradit.

ίστορικός, δς αδελφής υ ί ό ς ή ν του ρήτορος του τας Ά λ ε 35 ξάυδρου π ρ ά ξ ε ι ς γεγραφότος.

principium d i x i t a e r e m et infinitum : m o v e r i s i d e r a n o n

"

Sexagésima tertia Olym-

uo Sardes ω 1ίβ sunt

Ρ

> obiisse

Fuerunt et alii d u o , Lampsa-

ceni, ejus nominis, orator unus, alter historicus, q u i e x o r a -

Ούτος δή δ φιλο'σοφος3 toris sorore natus e s t , ejus qui Alexandri gesta conscripsit.
Exstat philosophi Anaximenis epistola hujusmodi :
3
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ΒίΒΛ. Β, γ. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ.
Αναξιμένης Πυθαγόρη.

4. Θαλής Έξαμίου Ιπίγήρως ούκ εύπότμως οίχεται· εύφρόνης, ωςπερ εώθει, άμα τή άμφιπόλω προϊων
εκ του αύλίου τα άστρα ΙθηεΤτο · καί — ού γαρ ες μνή6 ικην εθετο — Οηευμενος ες τό κρημνώδες έκβάς κ α ταπίπτει. Μιλησίοισιμέν νυν δ αίθερολόγος Ιν τοιωοε
κείται τέλει, ήμέες δε όί λεσχηνευταί αυτοί τε μεμνιόμεθα τού άνδρο'ς, οί τε ήμέων παΐδές τε και λεσχηνευταί, Ιπιδεξωίμεθα δ' έτι τοις εκείνου λόγοις. αρχή
10 μέντοι παντός του λόγου Θαλή άνακεισΟο).
^
Και πάλιν ·
Αναξιμένης Πυθαγόρη.
6. Εύβουλότατος ήςήμέων, μεταναστάς έκ Σάμου ες
Κρότωνα, ενθάοε είρηνέεις. οίδέΑίακέος παίδες άλαστα
15 κακά έρδουσι και Μιλησίους ουκ επιλείπουσι αίσυμνήται. δεινός δέ ήμϊν και δ Μήδων βασιλεύς, ούκ ήν
γε εθέλωμεν δασμοφορέειν · αλλά μέλλουσι δή άμφί της
ελευθερίης απάντων "Ιωνες Μήδοις κατίστασθαι ες π ο λέμου · καταστασι δέ ούκέτι ελπίς ήμ~ν σωτηρίης. ·κώς
20 άν οϋν Αναξιμένης εν_ θυμω έτι έχοι αίθερολογέειν, εν
δείματι εών όλέθρου ή δουλοσυνης; σύδέ εί καταθυμιος
μεν Κροτωνιήτησι, καταθύμιος δέ και τοϊσι άλλοισι
Ίταλιώτησι* φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνευταί και εκ Σικελίης.

•
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ΚΕΦ.

Anaximenes

Pythagoras.

4. Thales Examii films in senectule hand
felictlcr
decessit. Isquum, ut consueverat, una cum ancillula
sidera inspecturus alrio domus exiisset, immemor
til
sese loci situs haberel, dum tolus est iti
conlemplandis
sideribus, inprceceps cecidit. Milesiis igilur suus siderum observator hoc fine occubuit.
Verum nos qui
literarum amore tenemur, et ipsi tanti viri
memoriam
columns, et filii sodalesque nostri, cjusque adhuc sermonibus nos inter nos excipiamus.
I nit turn lamcn to.
tins sermonis Thaleli
tribuitor.
Rursum alia ad epndem :
Anaximenes
Pylhagorce.
5. Consultius nobis egisli, qui ex Samo Crotonem
commigrasli, ubi quietus vivis. Nam quum JEacidce infandamalapatrant,
turn Milesiis tyranni usque dominanlur. Medorum item rex nobis acriter imminet,
nisi
velimus esse tributarii:
sed Tones mox pro communi
libertale helium sunt suscepluri cum Persis: quo sitsceplo nulla nobis spes salutis est reliqua.
Quonam
igitur animopossit Anaximenesccelo observando dare
operam, dum timet mortem aut servitutem ? Tu contra
yratus acceptusque es quum Croloniatis, turn reliquis
llaliolis, venitquead ie studiosorum frequentia
etiam
ex Sicilia.

Γ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ.

C A P . 111.

ANAXAGORAS.

.

6. Αναξαγόρας Έγησιβουλου ή Εύβούλου Κλαζο- 1
6. Anaxagoras Hegesibulo sive Eubulo patre, Clazomeμένιος. ούτος ήκουσεν Αναξιμένους, καί πρώτος τή nius, Anaximenis fuit auditor. Primus materia;, quam 0).r,v
υλη νουν επέστησεν, άρξάμενος ουτω του συγγράμμα- appellant, mentem prmfecit, prinoipium opens suavi et maτος, 0 εστίν ήδεως καί μεγαλοφρο'νως ήρμηνευμένον. gnifica oratione scripti hoc faciens : « Confusa erant
.30 " Πάντα χρήματα ήν δ μου · είτα δ νους ελθών αυτά « omnia : deinde accessit mens eaquecomposuit. » quamobδιεκόσμησε. » παρό καί Νους Ιπεκλήθη. καί ιρησιπερί rem et mens Nov; cognominatus est. De eo Tirnon in Sillis
αυτού Τίμων εν τοις Σίλλοιςούτω·
loquitur in hunc modum :
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Καί που.Αναξαγόρην φάσ' έμμεναι άλκιμον ήρω,
Νούν, οτι δη νόος αύτώ, δς έξαπίνης επαγείρας
πάντα συνεσφήκωσεν δμού τεταραγμένα πρόσθεν.

Οδτος εύγενεία καί πλοότω διαφέρων ήν, αλλά καί μ ε - 2
γαλοφροσύνη, δς γε τά πατρώα παρεχώρησε τοις οίκείοις. (σ) αίτιαθείς γάρ υπ' αίιτών ως αμελών, « τί
ουν, « έφη, ·< ούχ υμεΐς έπιμελεΐσθε; » και τέλος άπέστη
40 καί περίτήντών φυσικών θεωρίαν ήν, ού φροντίζωντών
πολιτικών, δτε καί προς τον ειπόντα, « ουδέν σοι
μέλει της πατρίδος;» « εύφήμει, >• έφη, « έμοί γάρ καί
σφόδρα μέλει της πατρίδος, υ δείξας τον ούρανόν. Λέ- 3
γεται δέ κατά τήν Ξέρξου διάβασιν είκοσιν ετών είναι,
45 βεβιωκέναι δέ έβδομήκοντα δυο. φησί ο' Απολλόδωρος εν τοις χρονικοϊς γεγενήσΟαι αυτόν τή εβδομηκοστή

Fertur Anaxagoras quondam, fortissimus heros,
Mens dictus (quia mente potens), exortusin unum
composuisse cito, fuerantqu® incondita quondam.
Hie non modo generis gloria et opibus, verum animi quoque
magnitudine clarissimus fuit -.quippe qui universum patri-'
monium suis sponte concessit. (7) Nam insimulatus ab iis,
quod opes negligentia minueret, o Quin vos, inquit,ista
curatis? »ac tandem his omissis in contemplanda rerum
natura totus erat, a reipublicae negotiis alienus : adeo ut cui·
dam se ita compellanti, Nullane libi patria; cura est?dixerit,
« Rona verba ! mihi vero patri« cura, et quidem summa est, »
digitum in ccclum intendens. Fertur in Xerxis transitu annum
«tatisvicesimum egisse, vixissequeannosseptuaginta duos.
Apollodorus in Cbronicisfloruisseeum septuagésima Olym-

LIB. I I , 3. ANAXAGORAS.

35

Ό λ υ μ π ι ά δ ι , τεθνηκέναι δε τ ω πριότω ετει τής δγδοηκοστής ογδόης, ήρξατο δέφιλοσοφεϊν Άθήνησιν επί Καλ-

piade, septuagesimaique octava; primo anno obiisse refert.
Philosophari Athenis cœperat Calliada archonte, vicésimo

λιάδου,έτών εΐκοσινών, ώς φησι Δημήτριος δ Φαληρευς
ε'ν τή τών αρχόντων αναγραφή· ένθα καί φασιν αυτόν
5 έτη διατριψαι τριάκοντα,
(s) Οδτος έλεγε τον ήλιον

«tatis anno, ut Demetrius Phalereus in Descriplione archontumrefert : ubi et trigintaannos commoratum tradunt.
( 8 ) Dicebat solem esse massam ignis candentis et Peloponneso

μύδρον είναι διάπυρον καί μει'ζω τής Πελοποννήσου · 4
o'i δε' φασι Τάνταλον.
τήν δέ σελήνην οικήσεις έχειν,
«λλα και λοφους καώφάραγγας.
άρχας δε τάς δμοιομερειας
· καθαπερ ναο εκ τών ψηγμάτων λενομενων
r
,
,
,
α
,
i
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~
ió τον νρυσον συνεσταναι, ούτως εκ των δμοιοιαερων mi~
,
,
„
/Α
, ~ Μ
κρων σωμάτων το παν συγκεκρισθαι. και νουν μεν
,
,
,
~ »,
,
,
, „ /
.
αρχήν κινήσεως · των οε σωμάτων τα μεν Βαρέα τον
,
/
,
* ~
IM
» ν
,
. κατω τοπον, ως την γην · τα οε κουφά τον ανω επισχειν,
ώς τό π ύ ρ · ύδωρ δέ καί αέρα τον μέσον, ούτω γάρ'έπί

majorem. Alii hoc ad Tantalum referont. Lunam habita¡n sc h a b e r e e, co],es el yal]es ^
c s s c ¿, χ ο ; ο μ £ .
^
( parUculas
infcr se } u t en¡m βχ ramenti» · « , • ! .
·...,.
. ·
auriim constare, ita ex tenuibus corporibiis inter se sum. . . .
„ .
"bus universum conflatum esse. Mentemque ìnitium esse
.
motus : et gravia corpora inferiorem locum, ut terrain;
'
'
levia superiorem
olitlnuisse, ut igiiem : medium aeri atquer
»
ο
ι h u m o r i ,fetr ibutlm1
'
· I t a e n i m suPer t e r ™ IaUÌlldillcl»
cu,a

15 τής γής πλατείας ούσης τήν θάλασσαν δποστήναι, δια- m a i e V i s i e r e , humoribus a sole in vaporem conversis.
τμισθέντων υπό του ηλίου τών υγρών. (θ) τα δ' άστρα
( 9 ) s i d e r a P""<4pio quidem in formám tlioli ferri solita,
κατ' άρχάς μέν θολοειδώς ένεχθήναι, ώςτε κατά κορυ¡taque secundum terrae verticem cum qui semper apparet
φήν τής γής τον άεί φαινόμενον εΤναι πόλον, ύστερον δέ polum versari, postea vero incliiiationem accepisse. Laτήν έγκλισιν λαβείν, καί τον γαλαξίαν άνάκλασιν είcteum orbeni reflexum esse astroruin solis radlis non illu20 ναι τών υπό φωτός ηλιακού μή καταλαμπομένων άστρων,
stratorum. Cometas errantium stellarum esse concursum ,
τους δέ κομήτας συνοδον πλανητών φλόγας άφιεντων · flammas ex se eniittentium ; stellas discurrentes veluti scinτούς τε διάττοντας οίον σπινθήρας άπο τού άέρος ά π ο tillas abaerevibrari. Ventos fieri, quum aera sole tenuaπάλλεσθαι.
άνεμους γίνεσθαι λεπτυνομένου τού αέρος t u r .
xonitrua nubium esse collisionem, fulgura conυπο τού ήλίου. βροντάς σύγκρουσιν νεφών · άστραπάς f r i c a t¡onem nubium , terrae motum subreptionem aeris in
» έκτριψιν νεφών · σεισμόν δπονόστησιν άέρος εις γην.
Animantes primo ex humoré et calore terraque
tcrram
ζώα γενέσθαι έξ δγροΰ καί θερμούς καί γεώδους, ίίστε- m a n a s s e ; p o s t e a e x s e i n v ¡ c e m n a t a s e s s e , m a r e s a d e x t r i s f
oov δε εξ άλληλων· και αρρενα μεν απο τών δεξιών,
. .
....
...
. ,.„, . . . . . .
...
J",,
„ ; , ,
_, ,
~
, ,·
, -, , , -· feminasque a sinistris partibus. (10) Aiunt ilium praidixisse
θήλεα 6ε απο των αριστερών,
(ίο) Φασι δ αυτόν 3
. .
„
. . , . , .
,
ν ., a
\
/
-.-/a
eum qui circa jEgos fluvium contigit lapidis lapsuiii, quem
προειπειν την περι Αιγός ποταμον γενομενην του λίθου
~
., π
,
~
~α
«ο
ν ex sole casurum dixerit : eaque ratlone inductum Euripi1
30 πτωσιν, ov ειπεν εκ του. ήλιου πεσεισθαι.· οθεν και
·
T-i
/α
α ι ν
, ~
/
n~-i
, dem insiusdiscinulum
solerà in Phaetbontc fabula « auream
1
1
Ευριπιοην, μαθητην οντα αυτου, χρυσεαν ρωλον ειπείν
τον ή'λιον έν τ ω Φαέθοντι. άλλά καί εις Ό λ υ μ π ί α ν έλS l e b a m " appellasse. Profectum quoque in Olympian! seΟόντα εν δερμάτινοι καθίσαι, ώς μέλλοντος ύσειν · καί
reno cœlo sedisse pellicea indutum veste, quasi brevi eruγενέσθαι. προς τε τ ο ν ε ί π ό ν τ α , ει τά έν Ααμψάκω
ptura pluvia; sicque contigisse. Percontantian Lampsaceni
35 ορη έσται ποτέ θάλαττα, οασίν ειπείν, « εάν γε δ
montes mare essent aliquando futuri; dixisse feront, Ita
χρόνος μή έπιλίπη. » Ε ρ ω τ η θ ε ί ς ποτε ε'ις τί γεγένη- 6 sane, nisi tempus defecerlt. Rogatus cujus rei causa natu.«
τ α ι , « εις θεωρίαν, έφη, ήλίου καί σελήνης καί ούρα- esset, Contemplando inquit, solis et luna; et cteli. Dicenti
νού. » προς τον είπόντα, « έστερήθης Αθηναίων, » « ού
cuidam, Atheniensibus privatuses, Non ego illis, ait, sed
μέν ούν, έφη, αλλ' έκεϊνοι εμού. » !δών τον Μαυσώillime. Quum vidisset Mausolisepulcrum, Pretiosum sepul40 λου τάφον έφη, « τάφος πολυτελής λελιθιυμένης έστίν
chrum, inquit, est imago divitiarum in lapides conversaran!,
ούσίας ειδωλον. » (ιι) προς τον δυςφορούντα δ'τι έπί
(11) Indignanti cuidam ac moleste ferenti quod in alieno
ξένης τελευτα, « πανταχόθεν, εφη, δμοία έστίν ή εις solo ìnoreretur, In omni loco, inquit, idem est ad inferos
αδου κατάβασις. » Δοκεϊ δέ πρώτος, καθά φησι Φ α - 7 descensus. Videtur autem, ut Favorinus in Omnígena
βωρϊνςς έν παντοδαπή ιστορία, τήν 'Ομήρου ποίησιν
historia testatur, primus Homeri carminimi.argumentum
45 άποφήνασθαι είναι περί άρετίίς καί δικαιοσύνης· έπί
esse dixisse virtutem et justitiam : eamque rationem pluri
π λ εον δέ προστήναι τού λόγου Μητρόδωρον τον Λ α μ bus exposuisse MetrodorumLampsacenum,ejus familiarem,
ψακηνον, γνώριμον όντα αύτοΰ, ov καί πρώτον σπουqui etiam primus operám dederit illustrandis iis qua; in
δάσat τού ποιητού περί τήν φυσικήν πραγματείαν.
Homéricapoesipertinentadrerumnaturaliumcognitionem.
Πρώτος δέ Αναξαγόρας καί βιβλίον έξέδωκε συγγρα- 8 Primus autein Anaxagoras librum a se scriptum edidit. Siso φής. φησι δέ Σειληνος εν τή πρώτη τών ιστοριών
lenus in primo libro Historiarum auctor est, archonte Lys...
επί άρχοντος Λυσ * μύλου λίθον έξ ούρανού πεσεΐν· molarem cecidisse de cœlo lapidem,(12) Anaxagoramque
(12) τον δέ Αναξαγόραν ειπείν ώς όλος δ ούρανός έκ λ ί tum dixisse, ccelum omne exlapidibus esse compositum,
θων συγκέοιτο* τή σφοδρά δέ περιδινήσει συνεσταναι
sed veloci circumrotatione constare, qua; si remittat, rai·
καί άνεΟεντα κατενεχθήσεσθαι.
Περί δέ τής δίκης g tu rum. De ejus accusatione varia fama est.. Nani ili Suca
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Σωτίων μεν γάρ φησιν εν τη
αυτού διάφορα λεγεται,
διαδοχή τών φιλοσοφούν υπό Κλε'ωνος αυτο ^ "
κριθήνάι, διότι τον ήλιον μύδρον έλεγε δ ι ά π υ ρ ο ν
άπολογησαμέναυ δε υπέρ αύτού Περικλέους τού μαθηΒ τ ο ύ , πέντε ταλάντοις ζημιωθήναι και φυγαοευθήναι.
Σάτυρος δ' εν τοις βίοις υπό Θουκυδίδου φησιν ε!ςαχθήναι την δίκην, αντιπολιτευομένου τ ώ Περικλεΐ· και
ο'ύ μόνον ασεβείας, άλλα και μ η δ ι σ μ ο ύ - κ α ι απόντα

cessione philosophorum tradii Sotion a Cleone impietatis
accusatum, quoti solem dixerit esse massam ignis candente : defensum autem a Pericle discipulo, quinque talentis
mulctatum exilioque damnatum fuisse. Sed Satyrus in
Vitis, a Tliueydide accusatum, qui contraria Perieli in
reipublicaì admiuistratione sentirei ; neque impietatis modo,
verum et proditionis : absentemqne capitis damnatum. (13)
Et_
quum illi renuntiata esset et damnatio sua et filioruiu
m o r S ) j e CO ndemnatione dixit: Olim naturaet illos(judices)
^ m g m o r t i s Jamnavit : de liliis, Sciebam m e genuisse

καταδικασθήναι θανάτου. (ΐ3) δτε και άμφοτερων αυτω
10 προςαγγελθέντων, της τε καταοικης και της των π α ι δων τελευτής, ειπείν περί μέν τής καταδίκης,.δτι άρα
mortales. Alii hoc ad Solonem referunt, alii ad Xenophon« κάκείνουν κάμού πάλαι ή φύσις κατεψηφίσατο" .»περί tem. Hunc autem manibus etiam propriis sepeliisseiiberos
δέ
« τηδειν
γεννησας. •·
ϊ» τών παίδων, δδτι
π α
δε ιν αυτούς θνητούς νεννήσας.
Demetrius Phalereus in libro de Senectute testatur. Herοί δ' εις Σόλωνα τούτ' άναφέρουσιν · άλλοι εις Ξενοφώντα.
inippus in Vitis in carcerem conjectum ad supplicium tra
1
~
- καί θάψαι
ταΐς ϊδίαις χερσίν αυτούς Δ η μ η 15 τούτον
_
- - ' γήρως.
" Ε ρ μ ι π - dit : quo facto Pericles prodiit ad populum quaesivitque
τριός φησιν δ Φαληρεύς εν τ ω περί γή
ecquid haberent in ejus vita quod criminarentur ; quum
•πος δ' έν τοις βίοις φησιν δτι καθείρχθη εν τ ώ δεσμούnihil illi respondissent, Atqui ego, inquit, discipulus istius
τηρίου τεθνηξόμενος.
Περικλής δέ παρελθών^ είπεν ει
sum : nolite igitur iniquis calumniis inducti ilium perdere,
τι έ/'ουσιν έγκαλεΐν αυτώ κατά τον βίον · ουδέν δέ είverum mihi ilium condonate. Et absolutus est. Hanc tamen
20 πόντων, « καί μην εγώ, >» έφη,« τούτου μαθητής ε ί μ τ μή
ille irijurlam aegre tulit, ac sponte discessit. (14) Verum
ουν διαβολαϊς επαρθέντες άποκτείνητε τον άνθρωπου,
Hieronymus in secundo Miscellaneorum commentariorum
άλλ' εμοί πεισθέντες άφετε. » καί άφείθη" ούκ ενεγκών
Periclem asserit ilium adduxlsse in judicium tabescentem
δέ την ύβριν εαυτόν εξήγαγεν.
(ΐ4) 'Ιερώνυμος δ*' εν
et
prae aegritudine confectum macie, misericordiaque judiτώ δευτέρω τών σποράδην υπομνημάτων φησιν δτι δ
•25 Περικλής παρήγαγεν αυτόν επί τό δικαστήριο-/, διερ- cum potius quam quod innocens fuerit inventus, dimis- '
ρυηκότα καί λεπτόν υπό νόσου, ωςτε Ιλεω μάλλον η sum esse. Ac de ipsius damnatione hactenus. Nec defuere
χρίσει άφεθήναι. καί τά μέν περί τής δίκης αύτού qui existimarent illum Democrito infestum fuisse, quod ab
έδοξε δέ πως καί Δημοκρίτου άπεχθώς ilio non fuerit admissusin colloquium. DeniqueLampsacum
έσχηκέναι, άποτυ/ών τής πρός αύτόν κοινολογίας. K « t I O p r o f e c t u s i l l i c diemsuum obiit. Ubi rogantibus eum prinαύτόθικατεστρεψεν.
,.p¡bng c¡vjtat¡s ^
_ m a n d a r e t ) jussisse f e n m t )
30 τέλος άπο'/ο,ολσας
άπο'/ωρήσας ε'ις
ε'ις ΛάμΑαχον
Λάμψακον αύτόθι
κατεστρεψεν.
δτε καί τών αρχόντων τής πόλεως άξιουντοιν τί βούλεται utpueris quotannis quo mense defecisset ludere permitteαύτώ γενέσθαι, φάναι, « τους παΐδας εν ουάν άποθάνη retur. (15) Ac servari hodiequeeam consuetudinem.· Deμηνί κατ' έτος παίζειν συγχωρεΐν. ». (ΐδ) καί φυλάττε- functo Lampsaceni horiorifice justa persolverunt, ejusque
ται τό έθος έτι καί νύν. τελευτήσαντα οή αύτόν έθαψαν tumulo epigramma inscripserunt :
35 έντιμους οί Ααμψακηνοί καί επέγραψαν ·
· '
Hic situs est, uni cui stellantis plaga coeli
Έ ν θ ά δ ε , πλείστον άληθείης επί τέρμα περήσας
eximie patuit, magnus Anaxagoras.
ούρανίου κόσμου , κείται 'Αναξαγόρας.
Est et nostrum in eundem :
έστι καί ήμουν εις αύτόν·
Ignis candentis massam esse Hyperiona dixit
Ήέλιον πυρόεντα μύδρου ποτ' έφασκεν δπάρχειν,
quondam, et ob id morti nexus Anaxagoras.
40
καί διά τούτο θανεΐν μέλλεν 'Αναξαγόρας·
Hunc tamen incolumem Pericles servavit : at ¡Ile
άλλ' δ φίλος Περικλής μέν Ιρύσατο τούτον , δ δ
vita se eduxit mobilie sophia:.
2ΐ'
Ο.Λ μαλθακίη
Α,..'. σοφίης.
Γ^Μΐ-ην
εξάγαγεν
βιότου
[αυτόν
,,

,

, ν-,,
· ~ ' . „ „ r „ „ ' , λ „ =„ n n n c i ' i 1 1 Fuere et tres alii eodem nomine, in quorum nullo fuerc
και άλλοι τρεις Αναςαγοραι; ουν εν ουοενι 11
> ι
.
, τ :/
».
,
χ
omnia : primus orator ex Isocrate discipulis : statuarìus
δ μεν ην ρητωρ Ισοκρατε.ιος · 0 0 ανΟριανι
.
.
.
.
.
*
' •
' .
.
«
«,ΙΙΛ·· cujus
/Ι·«!,,/, meminit
T
V
, AMIN •Antigonus
f A n l i r m n n:o terlius
• Ι Λ Χ Ι Ι Ι Ι grammaticus,
Ο /ττ»/\«ΝΤΝ,οΙ ι ο ι υ ς Ze·7 Λ .
alter,
μεμνηται 'Αντίγονος · άλλος γραμματικός
nodoti discipulus.

»,

Γεγονασι οε
,„,
πάντα · άλλ
45 τοποιός, ου

Ζηνοδότειος.
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CAP. IV.

-

ΑΡΧΕΛΑΟΣ.

ARCHELAUS.

16. 'Αρχέλαος 'Αθηναίος ή'Μιλήσιος, πατρός Απολ- I
1G. Archelaus Atheniensis sive Milesius patrem habuit
λοδοίρου, ώς δε τίνες, Μόδωνος, μαθητής Άναξαγορου, Apollodorum, sive, ut quidam scripsere, Mydonem, Anaxaδιδάσκαλος Σωκράτους. Ούτος πρώτος εκ της 'Ιωνίας 2 gor®que discipulus et Socratis magister fuit. Primus hie
5 την φυσικήν φιλοσοφίαν μετήγαγεν Άθήναζε και εκλήθη ex Ionia physicam philosophiam Athenas invexitetappeilaφυσικός , παρό και έληξεν έν αύτω ή φυσική φιλοσο- tus est Physicus, quod in eum naturalis philosophia deφία,-Σοικράτους τήν ήθικήν είςαγαγόντος. εοικε οε sierit, Socrate moralem introducente. Quanquam ne liic
και ούτος άψασθαι της ηθικής. και γαρ περί νομών quidem Etilica; rudis fuisse videatur : namque de legibus
πεφιλοσόφηκε και καλών και δικαίων - παρ' ού λαβών philosophatus est et de honesto et aequo. Porro Socrates,
Ο Σωκράτης τω αύξήσαι αυτός ευρεΐν ύπελήφθη. "Ελεγε 3 quod liaec ab ilio sùmpta auxerit, ipse invenisse putatus est.
δέ δυο αιτίας είναι γενέσεως, θερμόν και ύγρόν · και τα Duas esse generationis causas asserebat, calorem et humoζώα από τής ιλύος γεννηθήναι· και τό δίκαιον είναι και rem : ammalia de limo nata : justumque et turpe non natura
τό αίσχρόν ού φύσει, άλλα νόμω. (η) & δε λόγος αύτώ constare, sed lege et moribus. (17) Ilacautem rationeniteούτως έχει. τηκόμενόν φησι τό ύδωρ ύπό του θερμού, batur : liquentem calore aquam, ubi ignis intlammatur ar6 καθό μεν εις τόπυρώδες συνίσταται, ποιεΐν γήν · καθο dore , terram eflicere ; ubi vero circumfluit, aerem gignere :
δέ περιρρεϊ, αέρα γεννάν. • όθεν ή μέν ύπό τοΰ άερος, atque ideo illam quidem ab aere, liunc autem ab ignis levi
δ δέ ύπό τής τοΰ πυρός περιφοράς κρατείται, γεννα- facilique motu contineri. Gigni vero ammalia ex terra;
σθαι δέ φησι τά ζώα εκ θερμής τής γής και ίλυν παρα- calore, qu® limum lacti simillimum velut escam eìiquaveπλησίαν γάλακτι οίον τροφήν άνιείσης· ούτω δέ και rit : sic etiam Iiomines natos. Primus vocem aeris percus•ο τους άνθρόίπους ποιήσαι. πρώτος δε είπε φωνής γενεσιν sum definivit. Mare in concavis per humum veluti colaτήν τοΰ αέρος πλήξιν. τήν δέ θάλατταν εν τοις κοιλοις tum consistere dixit : maximumque siderum solem, et uniδιά τής γής ,ήθουμένην συνεστάναι. μέγιστον τών versum infinitum appellavit. Fucrunt et tres alii ejusdem
άστροιν τον ήλιον,'κα! τό παν άπειρον. Γεγόνασι δε nominisi primus cliorographus, qui omnem ab Alexandre
και άλλοι τρεις Άρχέλαοι· δ χωρογράφος τής ύπο Άλε- peragratam terram descripsit: alius, qui singularia naturae
versibus exposuit : terlius orator, qui et artem oratoriam
25 ξάνδρου π α τ η θ ε ί σ η ς γ ή ς , δ τ ά ι δ ι ο φ υ ή π ο ι ή σ α ς , άλλος
scripsit.
τεχνογράφος ρητωρ.

ΚΕΦ.
•

CAP. Y.

Ε.

SOCRATES.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

18. SocratcsSophroniscopatre lapidario, matrePh®na18.' Σωκράτης Σωφρονίσκου μέν ήν υιός λιθουργού και I
Φαιναρέτης μαίας, όις και Πλάτων εν Θεαιτήτοι φησίν, reta obstetrice natus, quemadmodum Plato quoque in The,®·
teto meminit, Atheniensis patria, pago Alopecensis fuit. Cre'Αθηναίος, τών δήμων Άλωπεκήθεν. 'Εδόκει δέ συμ- a
debatur Euripidem in scribendis carminibus adjutare.
30 ποιεΐν Εύριπίδη* δ'θεν Μνησίμαχος ούτω φησί,
Unde Mnesimachus ait :
Φρύγες εστί καινόν δράμα τούτ' Εύριπίδου ,
— φ και Σωκράτης
τά φρύγαν' υποτίθησι.
·
και πάλιν, « Εύριπίδας σωκρατογόμφους. » και Καλ35 λίας Πεδήταις ·
.
•
Α. Τί δή συ σεμνή και φρονείς ούτω μέγα;
Β. "Εξεστι γάρ μοι · Σωκράτης γάρ αίτιος.
'Αριστοφάνης Νεφέλαις•
40

Εύριπίδη δ' δ τάς τραγωδίας ποιών
τάς περιλαλουσας ούτόςέστι, τάς σοφάς.

Pbryges h®c nova estEuripidis tragoedia,
.
. cui Socrates
sarmenta subjicit.
et rursus : « Euripides Socratica compagine exstructos. >Et Callias Captivis :
A. Quid tu ferocis, tantos fersque spiritus?
'

B. Enimvero copia est mi : causa est Socrates.
Aristophanes Nubibus :
Euripidi qui scribit hic est fabulas
loquacitati' plenas et sapienti®.

19. Άκουσας δέ Άναξαγορου κατά τινας, αλλά και 3 19. Quum igitur Anaxagor® secundum quosdam auditor
Δάμωνος, ιός Αλέξανδρος έν Διαδοχαίς, μετά τήν fuisset, elDamonis, ut Alexander in Successionibus ait,
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εκείνου καταδίκην διήκουσεν Αρχελάου του φυσικού· postillili» damnationem ad Archelaum se physicum contnlit,
οδ και παιδικά γενέσθαι φησιν Αριστόςενος. Δούρις ή cui etiam in deliciis fuisse scribit Aristoxenus. Porro Duris
οέ και δουλεΰσαι αυτόν και Ιργάσασθαι λίθους· είναι τε serviissc illuni ait et sculpsisse lapldes : opus illius esse Graαυτού και τάς εν άκροπόλει Χάριτας ενιοί φασιν, ενοεtias qua; sunt in arce, vestitas, nonnulli asserunt. Unde
6 δυμένας ούσας, όθεν και Τίμωνα Ιν το~ς Σιλλοις
et Timonemin Sillis htccscripsisse :
ειπείν ·
Fluxit ab his legumqueloquax lapidumque politor,
Έ κ δ' άράΥών άπε'κλινε λιθοςόος, έννομολέσχης,
Grxcorum rates, argutorumque magister,
Ελλήνων επαοιδο'ς, ακριβολόγους άποφήνας,
derisor, rhetorque subatticuset simulator.
μυκτήρ βητορόμυκτος, υπαττικός είρωνευτής.
Ό ήν γαρ και εν τοις βητορικοΤς δεινός, ώς φησι και 'Ιδο- lì rat quippe in oratoria, sicut etiam Idomeneus refert,
μενεύς· αλλά και οί τριακόντα αυτόν εκιόλυσαν τεχνας promptus atque acer : sed eum triginta tyranni diceudi
διδάσκειν λόγων, ως φησι Ξενοφών. (2θ) και Α ρ ι - artem, ut ait Xenophon, docere vetuerunt. (20) Exagitatur
στοφάνης αυτόν κωμωδεϊ ιος τον ήττω λόγον κρειττω ab Aristopbane, ut qui deteriorem causam superiorem taποιούντα. και γάρ πρώτος, ώς φησι Φαβωρΐνος εν cerei Primus quippe, ut F"arorinus in Omnigena scribit
15 παντοδαπή ιστορία, μετά τού μαθητού Αίσχίνου βητο- historia, cum fischine discipulo artem dicendi docuit, Idoρεύειν εδίδαξε· λέγει δέ τούτο και 'Ιδομενεύς Ιν τω meneo id ipsum in libris quos de Socraticis scripsit asserente : primusque de vita; ratione disseruit, ae primus pbiπερί τών Σωκρατικών.
και πρώτος περι βιου διεlosopborum damnatus obiit. Dicit autem Aristoxenus Spinλέχθη και πρώτος φιλοσόφων καταδικασθείς ετελευτα.
tila» filius eum et rem pecuniariam fecisse : posita enim
αησί δ' αυτόν Αριστόςενος δ Σπινθάρου και χρηματι- foenori pecunia nummulos collegisse : mox his consumptis
20 σασθαι· τιθέντα γούν τό βαλλόμενου κέρμα άθροίζειν· iterum sortem posulsse.
Ceterum Critonem excitasse
είτ' άναλώσαντα πάλιν τιθέναι. Κρίτωνα δ' άναστήσαι cum ex officina et liberaliter instituisse, admiratum ejus
αυτόν από τού εργαστηρίου και παιδεύσαι της κατα animi dotes et lepidum ingenium, scribit Demetrius Byranψυχή ν χάριτος ερασθέντα Δημήτριος φησιν δ Βυζάν- tinus. (21) Animadvertens autem naturalis speculations
τιος. (2ΐ) Γνόντα δέ τήν φυσικήν θεωρίαν μηδέν είναι 6 fructum nullum esse, eamque non pertinere ad liominem,
25 προς ή μ α ς , τά ηθικά φιλοσοφείν επί τε τών εργαστη- invexit Ethicen, deque ilia et in officlnis et in foro disserebat, ea se qumrere dictitans,
ρίων και εν τή άγορα · κάκείνα δέ φάσκειν ζητεϊν,
"Ο, ττι τοι εν μεγάροισι κακόν τ' αγαθόν τε τέτυκται.
πολλάκις οέ βιαιότερον εν ταίς ζητήσεσι διαλεγόμενον
κονδυλίζεσθαι και παρατίλλεσθαι, τό πλέον τε γελα30 σθαι καταφρονούμενον · και πάντα ταύτα φερειν άνεςικάκως. όθεν και λακτισθέντα, επειδή ήνέσχετο , τίνος
θαυμάσαντος, ειπείν, « ε\ δέ με όνος ελάκτισε, δίκην
άν αυτώ ελάγχανον; » και ταύτα μέν δ Δημητριος.
(22) Αποδημίας δέ ουκ Ιδεήθη, καθάπερ οί πλείους,7
35 πλήν εί μή στρατεύεσθαι έδει. τό δέ λοιπόν αυτόθι
μένων φιλονεικότερον συνεζήτει τοις προςοιαλεγομένοις,
ούχ ώςτε άφελέσθαι τήν δόξαν αυτούς,-αλλ' ωςτε το
αληθές εκμαθεΐν πειρασθαι. φασί δ' Εύριπιοην αύτώ
δόντα τό τού Ηρακλείτου "σύγγραμμα ερέσθαι, « τί
40 δοκεΐ; » τόν δέ φάναι, ιι ά μέν συνήκα, γενναία· οϊμαι δέ και ά μή συνήκα' πλήν Δηλίου γέ τίνος δειται
κολυμοητού. » Ιπεμελεΐτο δέ και σωμασκίας , και ήν
εύέκτης. εστρατεύσατο γούν εις Αμφίπολιν· και Ξενοφώντα άφ' ί'ππου πεσόντα εν τή κατά Δήλιον μ ά χ η
45 διέσωσεν υπολαβοόν · (23) δ'τε και πάντιυν φευγόντων
Αθηναίων αυτός ήρεμα άνεχυίρει, παρεπιστρεφόμενος
ήσυχη και τηρών άμύνασθαι εί τίς οί επέλθοι. εστρατεύσατο δέ και εις Ποτίδαιαν διά θαλάττης· πεζή γάρ
ουκ ενήν τού πολέμου κωλύοντος. οτε και μεΐναι διά
(,Ο νυκτός ολης εφ' £νός σχήματος αυτόν φασι, και άριστεύσαντα αυτόθι παοαχωρήσαι Αλκιβιάδη τού αριστείου · ου και ερασθήναί Φησιν αυτόν 'Αρίστιππος εν
τέταρτω περί παλαιας τρυφής. "Ιων δέ δ Χίος και

Quaeque domi mala, qua; bona cunque gerantur
Saope vero in quaestionibus disputans pugnis coedi pervellique solebat, plerumque autem ridebatur habebàturque de.
spectui : qua; tarnen omnia ferebat aequo animo. Unde et
quum fuisset a quodam calce percussus, admirantibus illius
tolerantiam dixit, Quid enim, si me asinus calce impetiisset, num il li diem dixissem? Ha;c Demetrius. (22) Peregrinatione vero illi opus non fuit, quemadmodum plurimis,
nisi in quantum militandum erat : sed semper eodem in loco
manens, contentius cum familiaribus ac studiosis disputabat, nitebaturque non tam illos ex sententia refellere, quam ipse quid verum esset, invenire.
Fertur,
quum Euripides ei legendum Heracliti opusculum dedisset, rogaretque quid ipsi videretur, dixisse, Ea quidem quae intellexi, praxlara sunt : puto item et quae non
intellexi : ceterum Delio opus est natatore. Cura illi
fuit etiam corporis exercitationis, eratque valido corpore·
in Amphipolin quidem armatus militiam sequutus est, atque
prcelio commisso circa Delium lapsum equo Xenophontem
apprehendit atque servavit : (23) quum etiam, Atheniensibus
omnibus in fugam conversis, ipse lento gradu discedebat,
Subinde placide retrospiciens intentusque, si quis adorirefur,
ad vim vi propulsandam. Militavit et in Potidaeam per
mare : nam pedibus tum minime licebat, obsistentebello : quo .
tempore nocte tota eum in uno habilu perstitisse narrant ; et
quum in ea expeditione fortissime pugnasset ac vicisset,
pramiium fortitudinis ultro Alcibiadi concessissc; quern a
Socrate amatum Aristippus in quarto de antiquorum Luxu

LIB.

I I , 5. S O C R A T E S .

39

νέον όντα εις Σάμον συν Ά ρ / ε λ ά ω άποδημήσαι- και
testatur. Ion autem Cliius juyenem cum Archeiao in SaΠυθιόδε έλθεΐν 'Αριστοτέλης φησίν- άλλα και εις Ί σ - mum peregrinatum venisse tradii : Aristoteles et Delphos
θ μ ό ν , ά ς Φαβωρίνος έν τ ώ π ρ ώ τ ω των απομνημονευμά- venisse narrat : Isthmum quoque Favorinus in primo
των. (24) Ή ν δέ και ισχυρογνώμων και δημοκρατικός, ( Commentariorum adiisse refert. (24) Erat autem constan5 ώς δήλον εκ τε του μ η είξαι τοις περί Κριτίαν , κε- t s animi invict®que sententi®, et popularis rei studiosus :
λευουσι Αέοντα τον Σαλαμίνιον, άνδρα πλούσιον, άγα- quod quum ex aliis constat, tum ex eo quod Criti® et colγείν προς αυτούς, ώςτε άπολέσθαι· άλλα και μόνος
legis jubentibus Leonem Salaminium, divitemvirum ad sese
άποψηφίσασθαι τών δέκα στρατηγών,
και ενόν αύτω
ad supplicium adducete, haudquaquam cesserit ; tum quod
άποδράναι της είρκτής μη Ιθελήσαι· τοις τε κλαίουσιν solus decern pr®tores ausus est absolvere : quumque e cuιο αότόν έπιπλήςαι και τους καλλίστους λογούς εκείνους stodia evadere posset, noluit, suamque vicem deflentes inδεδεμένον διαθέσθαι. αυτάρκης τε ήν και σεμνός. Καί 9 crepuit pulcherrimosque sermones illos vinctus persecutus
ποτέ Άλκιβιάδου, καθά ιρησι Ι Ι α μ φ ί λ η έν τ ω έβδομω est. Frugi item erat et continens. Refert Pamphila in séptimo Cominentariorum,quum Alcibiadesgrandem illi aream
τών υπομνημάτων, δίδοντος αύτίϋ χιόραν μεγάλην, ΐνα
ad construendam domum largiretur, dixisse, At vero si calένοικοδομήσηται οίκίαν, φ ά ν α ι , <• καί εΐ υποδημάτων
ceanienlis mihi.opus esset', coriumque dares ut calceos mihi
15 έδει, καί βύρσαν μοι έδίδους,ί'ν' έμαυτω υποδήματα
ipse conficerem, ridiculus essem, si acciperem. (25) S®pc
ποίησαίμην, καταγέλαστος άν ήν λαβοιν. » (25) πολquum eorum qu® publice vendebantur multitudinem inλάκις δ' αφορών εις τά πλήθη τών πιπρασκομένων έλεγε
tueretur, secum ista volvebat, Quam multa ego non desiπρος αυτόν, « πόσων έγω χρείαν ουκ έχω. » καί συνεdero ! Ac. Semper liabebat in ore ¡ambos illos :
χές έκεϊνα άνειρθε'γγετο τά ϊαμβεϊα10

Τά δ' άργυροίματ' έστίν ή τε πορφύρα
εις τους τραγωδούς χρήσιμ', ούκ εις τον βίον.

υπερε-Φρόνησε δέ καί 'Αρχελάου του Μακεδόνος καί
Σκόπα του Κρανωνίου καί Εύρυλόχου του Λαρισσαιου,
μήτε χρήματα προςέμενος π α ρ ' αυτών, μήτε παρ' αύ25 τους άπελθών. εύτακτος τε ήν την δίαιταν ούτως,
ώςτε πολλάκις 'Αθήνησι λοιμών γενομένων μόνος ούκ
ένόσησε.

γενέσθαι Λαμπροκλε'α- δευτέραν δέ Μυρτώ, τήν Ά ρ ι 30 στείδου του δικαίου θυγατέρα, ήν καί άπροικον λαβείν,
ές ής γενέσθαι Σωφρονίσκον καί Μενέςενον. οι δέ προτέραν γήμαι τήν Μυρτώ φασιν • ένιοι δέ καί άμφοτέρας σχείν δμού, ών Ιστι Σάτυρος τε καί Ίεριόνυμος ό
'Ρο'διος. φασί γάρ βουληθέντας 'Αθηναίους διά τό λει35 πανδρεϊν συναυςήσαι τό πλήθος, ψηφίσασθαι γαμεϊν.
μέν άστήν μίαν, παιδοποιεϊσθαι δέ καί εξ ετε'ρας· όθεν
τούτο ποιήσαι καί Σωκράτην.
(-27) Ή ν δ' ικανός και
τών σκωπτόντων [αύτόν] υπεροραν. καί έσεμνυνετο
έπί τή εύτελεία, μισθόν τε ούδένα είςεπράςατο.
και
to έλεγεν ήδιστα εσθίων ήκιστα όψου προςδεϊσθαι· και I
ή'διστα πίνων ή'κιστα τό μη παρόν ποτόν ά ν α μ έ ν ε ι ν
καί ελαχίστων δεόμενος έγγιστα είναι θεών.
τούτο
δ' Ινεσται καί παρά τών κωμωδοποιών λαβείν, οΐ λαν• θάνουσιν εαυτούς δι' ών σκώπτουσιν έπαινοΰντες αύτόν.
45 Αριστοφάνης μέν ούτως·
Ώ τ ή ς μεγάληςέπιθυμήσας σοφίας άνθρωπε δικαίως,
όις εύδαίμων π α ρ ' Άθηναίοις καί τοις Ελλησι δια~
'
,
, '
, ,
,[ξε1ς'
εί γάρ μνήμων καί φροντιστής, καί τό ταλαίπωρον

'

[ένεστιν
έντήγνιόμη, κουτέ τι κάμνεις ουθ'εστώς ούτε βαδίζων,
ούτε βιγών άχ.θει λίαν, ουτ' αρίστων επιθυμείς,
οίνου τ' απέχει κάδηφαγίας και τών άλλων άνοήτιον.

.

Archelaum pr®terea Macedoneni et Scopam Cranonium
Eurylochumque Larissœum aspernatus est magno animo,
quum ñeque ab eis missas pecunias accepit, ñeque ad eos
ipse proficisci voluit. Adeo autein sobrie ac temperate vixit,
ut quum Alhenas pestis sœpenumero vastaret, solus ipse

(26J Φ η σ ί δ ' Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς δ ύ ο γ υ ν α ί κ α ς a e - l o I l u | i q u a m ®grotaverit.

τόν άγαγέσθαι· προτέραν μεν Ξανθίππην, ές ής αύτω
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Cœlata ex argento opera sunt et purpura
tragœdis apta, vita-non idonea.

(26) Huas ilium u x o r e s d u x i s s e ,

priorem Xanthippen,
ex mia
qua Lamnroolem
Lamproclem wnnerit
genuerit;• altenriorem
XantbioDen. ex
ram Myrtonem, Aristidis illius justi iiliam, quam et sine
dote acceperit, qu®que ipsi Sophroniscum Menexemmique
pepererit, Aristoteles auctor est. Alii Myrtonem prius
duxisse, nonnulli utrasque simul habuissetradunt,-exquibus et Satyrus est et Hieronymus Riiodius. Nam Atheiiienses, quum bellis ac lue civibus exhaustam civitatem reparare sobolemque excitare vellent, decrevisse ferunt, ut
urbanam quidcm unam uxorem cives ducerent, beeret
autem et ex altera procreare liberos : id igitur et Socratem
l'ecisse. (27) Eo animo erat, ut irridentes sese atque illudentes contemneret; et ob victus simplicitatem máxime
gloriabatur, mercedemque a nemine exigebat. Diccbat auI ( e m , se, quum suavissinie comederet, minime obsonium
desiderare et quum suavissiine biberet, minime potum
quod non adesset exspectare ; et minimis se indigentem diis
esse proximum. Hoc si quis velit, a Comicis adeo doceri
poterit, qui ilium dum vituperare conantur, laudant imprudentes. Aristophanes quidem in liunc modum :
O excelsam sapientiam homo qui jure cupis adipisci, .
quam felix inter Athenarum cives Grœcosque agitabis !
nani memori mente vales atque ingenio ; tolerantia dura la '
[borum
animum íulcit : 11011 te labor opprimit aut stantem aut spa[tiantem,
minimumque doles algore biemis rigido, neu prandia poséis,
et parois vino et queis gula geslit et omnibus immoderatis.
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(28) Άμειψίας Ò' Ιν τρίβωνι παράγων αυτόν φησίν ούτως·
Σώκρατες ανδρών βέλτιστ' ολίγων, πολλών δε μα'
[ταιόταθ', ήκεις
και συ προς ήμας. καρτερικο'ςγ' ε!, πόθεν άν σοι χλαίνα
[γένοιτο;
Β. τουτι το κακόν κατ' έπήρειαν τών σκυτοτόμων
[γεγένηται.
5
Α. οθτος μέντοι πεινών ούτως ούπιόποτ' έτλη κολα[κεΰσαι,
τούτο δ' αυτού το ύπεροπτικόν και μεγαλόφρον εμφαίνει και Αριστοφάνης λέγων ούτως,

ίο

δτι βρενθόει τ' έν ταΐσιν δδοϊς, και τώφθαλμώ π α ραβάλλεις ,
κάνυπόδητος κακά πόλλ' άνέχει, καν ήμΐν σεμνοπροσ-

(28) Porro Amipsias pallialuin illuni inducens sic ait :
O Socrates, optime paucorum, sed multorum vanis[sime, venisti
ctiam ipse ad nos. Sane es patiens. Unde at tibi penula fiat ?
13. Hocce inalimi quod loqueris sutoribus in ludibria na[tum est.
A. Hic quamquam adeo esuriens non sustinet assentarier
[unquam.
Hanc ejus ferociam et altos spiritus indicai et Aristophanes
bis verbis :
Et per plateas incedi' ferox, jactans orbes oculorum,

et pede nudus toleras mala multa, inter nos celsa tueris.
•
.
[ωπεΐς.
καίτοι ενίοτε προς τους καιρούς άρμοττόμενοι; και
Quamquam
se accommodans
eleganλαμπρά ήμπίσχετο· καθάπερ εν τώ Πλάτωνος συμπο- 12tiore
vestitu inlerdum
utebatur, temporibus
ut in Platonis
Symposio ad Agatlioσίω παρ' 'Αγάθωνα βαδίζων, (se) Ικανός 3' αμφότερα nem vadens. (29) /Equa illi et hortandi et dehortandi
Ε5 ήν, και προτρέψαι και άποτρέψαι. ώςπερ τον Θεαίτητου facultas fuit. Sic Theietetum, quum de diciplina dissereπερί επιστήμης διαλεχθείς ένθεον απέπεμψε , καθά και ret, ut ait Plato, divino quasi animo afilatum dimisiti
Πλάτων φησίν. Γ.ύθυφροναδέ τώ πατρί γραψαμενον Euthyphronem, qui cacdis peregrini judicium patri intenςενοκτονίας δίκην περί δσίου τινά διαλεχθείς απήγαγε, derat, quandam de justitia et pietate locutus ab instituto
και τον Λυσιν δε ήθικώτατον έποίησε προτρέψας. ήν rcvocavit. Lysidem autein boriando optime moratum red2υ γαρ ικανός άπό τών πραγμάτων τους λόγους ευρίσκειν. didit. Erat enim illi ingenium ad eliciendos ex rebus ipsis
sermones accommodatum. Lamproclem filium in matrem
ένέτρεψε δέ και Λαμπροκλέα τον υίόντή μητρί άγριαιimmitem ac ferum, ut ait alicubi Xenopbon, suadendo ad
νόμενον, ως που και Ξενοφών είρηκε. και Γλαυκών α
reverentiam reduxit. Glauconem pr,-eterea Platonis fraμεν τον Πλάτωνος άδελφδν θέλοντα πολιτευεσθαι άπέtrem ad rempublicam accedere volentem a proposito retraστησε δια το απείρως έχειν, ώς φησι Ξενοφών· Χαρxit,quod is rudisesset ignarusque rerum, ut refert Xeno25 αίδηνδέ τουναντίον έχοντα οϊκείιος έπέστησεν. (3θ) επήρε pbon; Charmiden contra, quia esset maxime idoneus, ad
δε και εις φρόνημα Ίφικράτην τον στρατηγόν, δείξας capessendam incitavit. (30) Iphicrati quoque pretori spiriαύτώ τού κουρέως Μειδίου άλεκτρυόνας άντίοντών Καλ- tus addidit, quum ostendisset ei gallos gallinaceos tonsoris
λίου πτερυςαμένους. και αυτόν Γλαυχοινίδτς ήςών τη Midiaeadversus eos qui erant Callise, alis dimicantes. Ipsum
πο"λει περιποιεΤν καθάπερ φασιανόν ορνιν ή ταιό. έλεγε Glauconides civitati applicare (?) optabat, non secus ac pha30 δέ ως θαυμαστόν πρόβατα μέν έκαστου ειπείν άν ρά- sianum avem aut pavonem. Mirum esse dicebat, quot
δίως δσα έχει, φίλους δ' ουκ άν όνομάσαι δπόσους κέ- quisque oves habeat, nullo negotio dicere posse ; amicos
κτηται· ούτως ολιγώρως έχειν περί αυτούς, δρών δ' autem quos possideat nominare haud facile posse : tantilm
Εύκλείδην εσπουδακότα περί τους εριστικούς λόγους , in eis observandis inesse negligentiam. Euciidem vero
« ώ Ευκλείδη, έφη, σοφισταΐς μέν δυνήση χρήσθαι, quumvideret Eristicorum captiunculis dare operam, 0 ,
35 άνθρώποις δέ ούδαμώς. » άχρηστου γαρ ωετο είναι inquit, Euclides, sophistis quidem uti poteris, liominiτήν περί ταύτα γλισχρολογίαν, ώς και Πλάτων I v l 3 b u s n o n P o t e r i s · Inutile enim arbitrabatur hisce argutiis
Εύθυδήμω φησί.
(ai) Χαραίδου τε οίκέτας αύτώ δι- d a r e ° P e r a m ' s i c u t e t P l a t o i n Euthydemo testatur. (31)
δόντος, ?v' άπ' αύτών προςοδεύοιτο, ούχ εϊλετο ·' κ
α
ι
1
Τ
Τ
^Ι'"5
perciperet ; sed noluit eos accipere. Sunt qui dicant ilium
το κάλλος ύπερεΐδεν Άλκιβιάδου κατά τινας.
Και Alcibiadis eximiam formam aspernatum. Otium ut posses40 έπήνει σχολήν ώς κάλλιστου κτημάτων, καθά και Ξε— sionum omnium pulcherrimam Iaudabat, ut in Symposio
νοΦων εν Αυμποσιω φησίν.
έλεγε δε και εν μόνον testatur Xenophon. Dicebat et, unicum esse honum scìenαγαθόν είναι, τήν Ιπιστήμην, και εν μόνον κακόν, τήν tiam; malum contra unicum inscitiam. Opes ac nobiliάμαθίαν· πλούτον δέ και εύγένειαν ούδέν σεμνόν έχειν · tatem non solum nihil in se habere magnificum, sed prorsus
παν οέ τούναντίον κακο'ν. είπόντος γούν τίνος αύτώ ώς contra malum. Quum dixlsset ei quidam, Antistbenem
15 Εΐη 'Αντισθένης μητρός Θραττης, σύ 3' ωου, έφη , matre esse Thressa , Tune, inquit, putàbas tam eximinm
η ούτως άν γενναίου εκ δυοϊν 'Αθηναίων γενέσθαι; » virum e dnobus Atheniensibus nasci potuisse? Pha?donem
Φαίδωνα δέ δι' αίχμαλωσίαν επ* οικήματος καθήμε- captivitatis necessitate quaestui turpi exposition, Criνου προςέταςε Κρίτωνι λ,υτρώσασθαι, και φιλόσοφον Ioni reilimendum praeepit., spectatumque pliilosoάπειργάσατο. [32) 'Αλλά και λυρίζειν Ιμάνθανεν ήδη γη-iiíiihum fecit. (32) Sed et fidibus canere didicit retate
60 ραιός, μηδέν λέγων άτοπον είναι ά τις μή οίδεν Ικμαν- grandior, minime absurdum dictitans addiscere qiiempiam
θάνειν. έτι τε ώρχεϊτο συνεχές, τή τού σώματος εύεςία quod nesciat. Srepius item saltabat, earn exercitationero
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λυσιτελεϊν ήγούμενος τήν τοιαύτην γυμνασίαν, ώς και
plurimum ad tuendain bonam valetudinem conducere exi-·
Ξενοφών εν Σ υ μ π ο σ ί ω φησίν. "Ελεγε δέ και π ρ ο σ η - 1 Östimans, sicut et Xenophon in Symposio testatur. Assereμαίνειν τό δαιμο'νιον τά μέλλοντα αύτώ· τό τε εύ [άρ- bat et daimonium sibi futura proedicere : et rectum non esse,
χ ε σ θ α ι ] μικρόν μέν μ ή ε ί ν α ι , π α ρ ά μικρόν δέ · και quidem parvum, sed in parvo momento positum ; et scire
5 εϊδέναι μέν μηδέν πλήν αυτό τούτο [εϊοέναι ]. τους τε se nihil prater hoc ipsum quod niliil sciret. Eos item qui
prsecoces fructus magno emerent, desperare aiebat eosad
τά πρωίμα πολλού ε'ωνημένους άπογινώσκειν ελεγεν
εις τάς ωρας έλθεΐν. και' ποτέ ερωτηθείς , τίς αρετή maturitatis tempus perventuros. Rogatus aliquando quae' νέου, « τό μηδέν άγαν, » είπεν. έιοασκέ τε δεΐν γ ε ω - nam sit juvenum virtus, Nihil nimis, inquit. Geometri«
eo usque dandam operam monebat, quoad quis possit terμετρεΐν μέχρι άν τις μέτρο) δύνηται γήν π α ρ α λ α rain mensura aeeipere et dare. (33) Euripide vero in Auge
ιο βεΐν και παραδουναι.
(33) Εύριπίδου δ' εν τ ή Αυγη
de virtute ita disserente, ut diceret :
εϊπόντος περί αρετής·
Κράτιστον εική ταύτ' εαν άφειμενα,
άναστάς εξήλθε , φήσας γελοίου είναι άνδράποδον μέν .
μή ευρισκόμενου άξιούν ζητεΐν, άρετήν δ' ούτως εαν
15 άπολωλέναι: ερωτηθείς πότερου γ ά μ α ι ή μ ή , έ φ η ,
« 3 άν αυτών ποίησης, μεταγνώση. » ελεγέ τε θαυμάζειν
τών τάς λιθίνας εικόνας κατασκευαζόμενων τού μέν
λίθου προνοεΤν όπως δμοιότατος έ σ τ α ι , α&τών δ' αμελειών, ώς μ ή όμοιους τ ω λίθω φαίνεσθαι. ήξίου δέ και
20 τους νέους συνεχές κατοπτρίζεσθαι, ί'ν' εί μέν καλοί
εΊΙεν, άξιοι γίγνοιντο · εί δ' αισχροί, παιδεία τήν δυςείδειαν επικαλύπτουν.
(34) καλέσας επί δεΐπνον πλου•σίους , και τής Ξανθίππης αίδουμένης έφη , « θάρρει· εί
μέν γάρ ειεν μέτριοι, συμπεριενεχθεΐεν άν" εί δε φαύλοι,
25 ή μ ϊ ν αυτών ουδέν μελήσει. » ελεγέ τε τους μέν άλλους
ανθρώπους ζήν ί'ν' εσθίοιεν · αυτός δε Ισθίειν ίνα ζώη.
προς τό ούκ αξιόλογου πλήθος έφασκεν ομουν εί τις τετράδραχμόν £υ άποδοκιμάζων τον εκ τών τοιούτων σωρόν
ώς δόκιμου άποδεχοιτο. Αίσχίνου δε εϊπόντος, « πένης
30 είμί και άλλο μέν ουδέν έ χ ω , δίδωμι οέ σοι εμαυτόν » •
«άρ'ούν, είπεν, ούκ αίσθάνη τά μέγιστα μοι διδους; »
τον άποδυςπετούντα επί τ ω παρορασθαι, όποτε ε'πανεστησαν οί τριάκοντα, « ά ρ α , έ φ η , μήτι σοι μ ε τ α μέλει; » (35) προς τον είπόντα, « θάνατον σου κατέγνω35 σαν Αθηναίοι, » « κάκείνων, είπεν, ή φύσις. » οί δέ
τούτ'Άναξαγόρου φασί. τής γυναικός ειπούσης, « αδίκως,
αποθνήσκεις, » « σ υ δέ, έ φ η , δικαίως Ιβούλου; »
όναρ δόξας τινά αύτώ λέγειν,
•

"Ηματί κεν τ ρ ι τ ά τ ω Φ θ ί η ν ερίβωλον ϊκοιο,

40 ποός Αισχίνη ν έ φ η , « εις τρίτην άποθανούμαι. » μέλ' λ ο ν τ ί τ ε α ύ τ ώ τό κοίνειον πίεσθαι Απολλόδωρος ίμάτιον
εδίδουκαλόν, ί'ν' έκείνω έναποθάνοι· και ος, « τί δέ, έφη,
τό έμόν ίμάτιον εμβιώναι μέν επιτηδειον, εναποθανείν δέ ουχί; » πρός τόν είπόντα , « κακώς δ δεινά σε
45 λέγει, » « καλώς γάρ, έ φ η , λέγειν ούκ έμαθε. » (37)
στρέψαντος δέ 'Αντισθένους τό διερριογός τού τρίβιονος
εις τούμφανές, « όρώ σου, έ φ η , διά τού τρίβωνος τήν
κενοδοξίαν. » πρός τόν είπόντα, « ού σοι λοιδορεΐται ό
δείνα; » « ουχί, έφη· εμοί γάρ ού πρόςεστι ταύτα. »
50 έλεγε δέ τοις κοιμικοΐς δείν επίτηδες Ιαυτόν διδόναι· εί
μέν γάρ τι τών προςόντων λέξειαν, διορθιόσονται · εί δ'

Ornittere haec projecta temere, est optimum,
surgens egressus est, ridiculum esse dicens, maneipium,
si non inveniatur, dignum inquisitionejudicare; virtutem
vero sic sinére pessum ire. Interrogatus utrum melius esset
uxoremducere, necne, Utrumvis horum, inquit, feceris,
te poenitebit. Mirari se dicebat cur Iii qui lapidea Signa
sculperent, summa ope niterentur ut lapis homini quam
simillimus evadat, se ipsos curare negligerent, ne similes
lapidibus et. videantur et sint. Hortabatur et juvenes ut
se perpetuo in speculo intuerentur, u t , si quidem formosi essent, digiii ea specie fiérent; sin autem deformes , earn deformitatem eruditione tegerent. (34) Quum
vocasset ad coenam divites, et Xanthippen modici puderet apparatus, Bono, inquit, esto animo : nam si quidem
modesti erunt frugique, mensam haudquaquam aspernabuntur; sin autem intemperantes, nulla nobis de hi6ce
cura fuerit. Aiebat ceteros homines vivere ut ederent,
se ideo edere ut viveret. De vulgo ignobili et imperita
multitudine dicebat, idem fere esse ac si quis singulos
nummos reprobaret, congestum ex hisce cumuluin ut
probabilem susciperet. Quum illi dixisset ZEschines, Pauper sum et aliud habeo nihil, me ipsum autem tibi do : An
vero t u , inquit, non animadvertis te mihi maxima tradere?
Indignanti cuidam quod despiceretur, quum summam rerum trigintatyranni sibi vindicassent, Ergone, inquit, pre·
nitet. te? (35) Referenti quod illum Athenienses mori decrevissent, Et natura il/os, inquit. Hoc alii ad Anaxagoram
referunt. Dicente ei uxore, Injuste mori'eris : An t u ,
inquit, juste malles? Quum in somnis quendam sibi ista
dicentem audisset :
Tertia te Phthise tempestas ireta locabit,
ait ad /Eschineni post diem tertium se moriturum. Qua die
cicutam bibiturus erat, Apoliodorus ei pallium pretiosum
obtulit, ut in ilio moreretur : et ille, Quid, inquit, num
pallium meum viventi convenit, morienti non convenit?
Nuncianti quendam ipsum maiediclis incessere, Bene, inquit, loqui non didicit. (36) Quum disruptam pallii sui
partem vertisset Anlistlienes et inspectandam omnibus
dedisset, Aspicio, inquit, per scissuram pallii tuamvanitatem. Dicenti cuidam, Nonne tibi ille maledicit? Non,
inquit : mihi enim ¡sta non adsunt. Dicebat oportere ultro
se dare Comicis : nam si quidem ea dixerint qure ¡11 nobis
corrigenda sint, emendabunt ; sin alia, nihil ad nos. Xan-

»

42

BIBA.

Β, ε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

εν πρός ή μ ϊ ς . Πρός Ξανθίππην πρότερον μ έ ν λ ο ι - i y t i i i p p e qiium in eum prius convicia et maledicta ingesδοροΰσαν, ύστερον οε και περιχεασαν αύτώ, « ουκ ελεγον,
sisset, post vero et aquam in caput elTudisset, Nonne, inείπεν, ότι Ξ α ν θ ί π π η βροντώσα και ύδωρ ποιήσει ; »
quit, dicebam Xanthippen tonantem etiam pluituram?
Dicenti Alcibiadi non esse tolerabilem Xanthippen adeo
προς Άλκιβιάδην είπόντα ώς ούχ ανεκτή ή Ξ α ν θ ί π π η
5 λοιδορούσα, « αλλ' έγωγ', εφη, συνείθισμαι, καθα- morosam, Atqui, ait, ego ita bisce jampridem assuetus sum
ac si perpetuo sonum trochlearum audiam. (37) An vero tu
περεί και τροχιλίας άκούων συνεχής ». (37) « και συ
nontoleras clamore perstrepentes anseres? inquit. Illoque
μεν, ε ί π ε , χηνών βοώντων άνεχη. » τού δε εϊπο'ντος,
dicente, At mihi ova pullosqiie pariunt, Et mihi, ait,
« άλλα μοι ώα και νεοττους τίκτουσι, » « κάμοί, οησί,
Xanthippe filios gignit. Quum pallium ilia ipsi in platea
Ξ α ν θ ί π π η παιδία γέννα. » ποτέ αυτής εν άγορα και
dempsisset, monerentque familiares, injurlam manu ulciΙΟ θοϊμάτιονπεριελομένης συνεβούλευον οί γνιόριμοι χερσίν
sceretur, P r e c l a r e , inquit, ut nobis pugnis· decertantibus
άμύνασθαι, « νή Δι", εϊπεν, ί'ν' ημών πυκτευο'ντων
unusquisque vestrùm acclamet, Eia Socrates, eia Xanthippe !
έκαστος υμών λ έ γ η , εύ Σώκρατες , εύ Ξ α ν θ ί π π η . »
Asperioris ingenii uxori ita congrediendum monebat, ut
έλεγε συνεϊναι τραχεία γυναικί καθάπερ οί ιππικοί θυ·
equis animosis equites : nam sicut illi, quum eos semel
μοειδέσιν "πποις. « αλλ' ώς εκείνοι, φησί, τούτων
subegerint, reliquis facile utuntur; ita et mihi post X a n ΐδ κρατήσαντες βαδίως των άλλων περιγίνονται, ούτω
thippes usum reliquorum mortalium facills conversatio
κάγώ Ξ α ν θ ί π π η χρώμενος τοις άλλοις άνθριόποις συμπεριενεχθήσομαι. » Τ α ύ τ α δή και τοιαύτα λε'γων καί I Sobveniet.
Ista et hujusmodi gerens quotklie et dicens
πράττων προς της Πυθίας έμαρτυρήθη, Χαιρεφώντι
Pythise testimonio laudatus est, quae Chmrephonti id oràάνελούσης εκείνο δή το περιφερομενον,
ciiluni edidit, quod in omnium ore e s t , nimirum hoc :
20

Ανδρών απάντων Σωκράτης σοφώτατος.

. (3β) άφ' ού οή και έφθονήθη μ ά λ ι σ τ α · και δή και ότι
διήλεγ/ε τους μέγα ιρρονούντας εφ* Ιαυτοϊς ώς άνοήτους, καθάπερ άμέλει καί τον Ά ν υ τ ο ν , ώς και εν τώ
Πλάτωνο'ς Ιστι Μένωνι. οδτος γαρ ού φέρων τον υπό
25 Σωκράτους χλευασμόν πρώτον μεν έπηλειψεν αυτώ
τους περί Αριστοφάνην, έπειτα καί Μέλητον συνέπεισεν άπενέγκασθαι κατ' αυτού γραφήν ασεβείας καί των
νέων διαφθοράς,
άπηνέγκατο μεν ούν τήν γραφήν δ
Μέλητος, είπε δε τήν δίκην Πολυευκτος, ως φησι Φ α 30 βοιρίνος έν —αντοδα7τή ιστορία· συνέγραψε δε τον λόγον
Πολυκράτης δ σοφιστής, ώς φησιν Έ ρ μ ι π π ο ς , ή
"Ανυτος, ώς τίνες· προητοίμασε δέ π ά ν τ α Λύκων δ οημαγωγο'ς. (39) Αντισθένης δ' έν ταϊς τών φιλοσο'φων
διαδοχαΐς καί Π λ ά τ ω ν έν Απολογία τρεις αυτού κ α τ η 35 γορήσαί φασιν, "Ανυτον καί Λύκωνα καί Μέλητον" τον
μέν "Ανυτον ώς υπέρ τών δημιουργών καί τών πολιτικών δργιζόμενον · τον δε Λυκωνα υπερ τών ρητόρων ·
καί τον Μέλητον υπέρ τών ποιητών, ους άπαντας δ
Σωκράτης διέσυρε. Φαβοιρΐνος δέ φησιν έν τ ώ πριότω
40 τών απομνημονευμάτων μή είναι αληθή τον λόγον τον
Πολυκράτους κατά Σωκράτους" έν αυτώ γάρ, φησί ,
μνημονεύει τών υπό Κόνωνος τειχών άνασταθέντων, α
γέγονεν έτεσιν ές της τού Σωκράτους τελευτής ύστερον.

Mortalium unos Socrates vere sapit.
(38) Ex quo magna in illum invidia conflata e s t , pixetereaque quod eos·, qui slbi ipsis magnopere placerent, ut stolidos et insipientes arguisset. Eorum ex numero Anvtus
erat, sicut in Menone Plato quoque ait. Ts enim a Socrate
rideri se non ferens primum quidem Aristophanem ad versus
illum acuit, ac deinde Melitum quoque induxit, ut illi crimen impietatis adolescentiumque corruptionis objiceret.
Et Melitus quidem apud judiees illum accusavit; peroravit vero accusationem Polyeuctus, ut ait Favorinus in
Omnigena historia : oralionem Polycrates sophlsta scripsit,
ut Ifermippus refert, sive, ut quidam volunt, Anytus .
praparavit autein omnia Lycon orator. (39) Porro Antisthenes in philosophorum Successionibus et in Apologia Plato
tres illum accusasse t r a d u n t , Anytura, Lyconem ac Melitum : Anytum quidem quasi causam agentem artificum
eorumque qui rempublicam administrabant, Lyconem
oratomm, Melitum vero poetarum, quod eos omnes carpebat Socrates.
Favorinus in primo Commentariorum
genuinam non esse Polycratis in Socratem orationem tradii, quod in ea facta sit mentio murorum a f o n o n e instauratorum : id vero factum esse dicit sexto anno post
mortem Socratis. Atque ita sereshabet. (40) Formula a c c u -

καί έστιν ούτως έχον. (4θ) Ή δ' άντωμοσία της δίκηςipsationis erat his verbis concepta : servatur enim bacterios,
45 τούτον είχε τον τ ρ ό π ο ν ' άνάκειται γάρ ετι και νυν. ut traditFavorinus, in Metroo : « Hanc accusationem detuφησί Φ α β ω ρ ΐ ν ο ς , έν τ ώ Μητρώω · « τάδε έγραψατο lit et jurejurandoconfirmavit Meletus Meleti fillus Pittheenκαί άντωμόσατο Μέλητος Μελήτου Πιτθευς Σωκράτει sisadversusSocratemSophronlsclfiliumAlopecensem : jura
Σωφρονίσκοο Αλωπεκήθεν · άδικε" Σ ω κ ρ ά τ η ς , ους violat Socrates, quos ex majorum instituto suscepit civitas,
μεν ή πόλις νομίζει θεούς ού νομίζων, έτερα δέ καινά deos esse negans, alia vero nova d¡emonia inducens : con60 δαιμόνια εϊςηγούμενος · αδικεί δέ καί τους νέους ο ι α - tra jus et fas juvenes corrumpit. Poena illi mors. » Philosoφθείρων. τ ί μ η μ α θ ά ν α τ ο ς . » ' Ο δ ' ούν φιλόσοφος, Auoiou20phus vero, quum .illi Lysias quam pro eo scripserat apoγράψαντος άπολογίαν α ύ τ ώ , διαναγνους έφη, « καλός
logiam recitasset, Bona, .inquit, et praclara est oratio,
uiv δ λόγος, ώ Λ υ σ ί α , ού μήν άρμόττων γ ' Ιμοί. » f.ysia, mihi tarnen non congrueiis. Erat enim illa judi·

L I B . II, 5. SOCRATES.

43

δηλαδή γάρ ήν το πλέον δικανικός ή έμφιλόσοφος. (4ΐ) ciali instituto viciiiior quam philosopbico. (41) Percontanti
ειπόντος δέ του Λυσίου, « πως, ει καλός έστιν δ λόγος, Lysiœ cur si bona esset, ipsi noil congrueret oratio, Nonne,
ουκ «ν σοι άρμόττοι; r έφη, « ού γάρ και ιμάτια καλά inquit, et indumenta et calceamentà speciosa esse possunt,
και υποδήματα είη άν Ιμοι ανάρμοστα; » κρινομε'νου δ' neque tarnen mihi accommodata? Quum causa ejusagere5 αυτού φησιν Ίούστος δ Τιβεριεύς εν τω Στέμματι tur, ascendisse Platonem in suggestum refert Justus TibeΙΊλάτωνα άναβήναι έπί τό βήμα και ειπείν , « νεώτα- riensis in Stemmate, ac dixisse : « Quum sim natu minimus
τος ών, ώ όίνδρες 'Αθηναίοι, των επί τό βήμα άναeorum, viri Alheniewes, qui tribunal ascenderunt : » inβ ά ν τ ω ν » τους δέ δικαστάς Ικοοήσο;ι, Κατάβα,
terpellatumque a judicibus clamantibus, Descende, deκατάβα [τουτε'στι κατάβηθι].' " Ο τ ' ούν καί κατε-2
scende. Damnalus est igitur judicum ducentis octoginta
ίο δικάσθη διακοσίαις δγδοήκοντα μια πλείοσι ψήφοις
et una sententiis supra eas quibus absolvebatur. /Estiτών άπολυουσών · καί τιμωμένων τών δικαστών τί
χρή παθεϊν αύτόν ή άποτΐσαι, πέντε καί είκοσιν mantibusque judicibus qua poena aut muleta esset afficienέφη δραχμάς άποτίσειν. (42) Εύβουλίδης μέν γάρ dus, quinque et viginti drachmas soluturum se dixit. (42)
φησιν εκατόν δμολωγήσαι · θορυβησάντων δέ τών δικα- Quanquam Eubulides centum pollicitum esse dixit. Ve15 στων, «ένεκα μέν, είπε, τών έμοί διαπεπραγμένων rum tumultuantibus judicibus, Eorum, inquit, gratia
τιμώμαι τήν δίκην τής εν πρυτανείω αιτήσεως. » qure a me gesta sunt, censeo me in Prytaneo publice ali
καί οί θάνατον αύτού κατέγνωσαν, προςθέντες άλλας debere. Tum ibi adjectis aliis octoginta sententiis ibum capiψήφους όγδοήκοντα. καί δεθείς μετ' ού πολλάς ημέρας tis damnant, et conjectus in vincula, post paucos dies
έπιε τό κιόνειον, πολλά καλά κάγαθά διαλεχθείς, ά cicutain bibit, multa prius preclara disserens, quai in Phsc20 ΙΙλάτιον εν τώ Φαίδωνί φησιν. 'Αλλά καί παιάνα κατάα 2done Plato exponit. Paeanem quoque ilium scripsisse non·
τινας έποίησεν, ού ή αρχή"
nubi autumant, cujus estinitium :
Δήλι' "Απολλον χ α ί ρ ε , καί Ά ρ τ ε μ ι , π α ϊ δ ε κλεεινώ.

Delie Apollo , salve, tuque Diana, verèndi.

Διονυσόδωρος δέ φησι μή είναι αύτού τον παιάνα.
25 έποι'ησε δέ καί μύθον Αίσώπεων ού πάνυ έπιτετευγμένως , ου ή άρχή ·
Αισωπός ποτ' έλεςε Κορίνθιον άστυ νέμουσι,
μή κρίνειν άρετήν λαοδίκω σοφίη.

Dionysodorus autem pœanem ipsius non esse memorat.
Fecit et uEsopiam fabulant non inultum composite, cujus
initiuin est :

23

Civibus jEsopus dixit queis cul ta Corinthus,
Ne virtulem in jus judice plebe vocent.

(43) Atque ut non amplius in vivis erat Socrates, statini
(«3) Ό μέν ούν ές άνθριόπων ήν · 'Αθηναίοι δ' εύθυς με30 τέγνωσαν, ώςτεκλείσαι καί παλαίστρας καί γυμνάσια, Atheniensibus ejus facti tantum pcenitentiœ incessit, ut
καί τοός μέν έφυγάδευσαν, Μελήτου δέ θάνατον κα- palaestras et gymnasia clauderent, et alios quidem exilio,
τέγνωσαν· Σωκράτη ν δέ χαλκή είκόνι Ιτίμησαν, ήν
Melitum morte damnarent. Socratem vero aerea imagine
έθεσαν έν τώ π ο μ π ε ί φ , Λυσίππου ταύτην έργασα- publice honoravere, quam a Lysippo perfectam in Pompeo
μένου. Άνυτόν τε έπιδημήσαντα αύθημερόν έξεκήρυ- statuèrent. Anytum Heracleotae, quo primo die advenit, urbe
35 ξαν Ήρακλεώται.
ού μόνον δ' επί Σωκράτους 'Αθη- expulerunt. Idem Atheniensibus non modo in Socrate,
ναίοι πεπόνθασι τούτο , αλλά καί επί πλείστων όσων. .verum et in aliis viris illustribus permultis accidit. Namque,
καί γάρ "Ομηρον, καθά φησιν'Ηρακλείδης, πεντήκοντα ut ait Heraclides, Hoinerum veluti insanientem drachmis
δραχμαίς ιός μαινόμενον έζημίωσαν, καί Τυρταίον πα
quinquaginta mulctarunt, Tyrtaeumque delirare dixerunt,'
ρακόπτειν έλεγον, καί Άστυδάμαντα πρότερον τών
Astydamantem vero prius quam JEschylum honoraverunt
40 περί Αϊσχύλον έτίμησαν είκόνι χαλκή. (44) Ευριπίδης
imagine œrea. (44) Eis Euripides quoque id exprobrat in
δέ καί όνειδίζει αύτοΐς έν τω ΙΙαλαμήδει λ έ γ ω ν « έκάPalamede: Occidistis,occidistis sapientissimam, innoxiam
νετ' εκάνετε τάν πάνσοφον τάν ουδέν άλγύνουσαν άηδόνα
Musarum lusciniam. Atqui hœc quidem ita habent. Philoμουσάν. >·κα\ τάδε μέν ώδε. Φιλόχορος δέφησιπροτελευchorus autem Euripidem ante Socratem obiisse tradit.
τήσαι τόνΕύριπίδην τού Σωκράτους, έγεννήθη δέ, καθά
Natus est Socrates, ut ait Apollodorus in Chronicis, ar45 ©ησιν 'Απολλόδωρος έν τοΐς'χρονικοΐς, επί Άψεφίωνος έν
chonte Apsephione septuagesimae et septimœ Olympiadis
τώ τετάρτωέτει τής εβδομηκοστής ΙβδόμηςΌλυμπιάοος,
anno
quarto, Thargelionis mensis sexto , quo die luΘαργηλιώνος έκτη, δτεκαθαίρουσιν 'Αθηναίοι τήν πόλιν
καί τήν λρτεμιν Δήλιοι γενέσθαι φασίν. έτελεύτησε strant Athenienses civitatem Dianamque natam Delii
Moritur primo anno nonagesimœ quint®
. δέ τώ πριότω ετει τής έννενηκοστής πέμπτης Όλυμ- tradunt.
Olympiadis, septuagesimo œtatis anno.
Eadem etiam
5οπιάδος, γεγονοις έτών έβδομηκοντα. ταύτά ©ηαι καί
Demetrius Phalereus ait. Sunt qui sexagcnarium obiisse
Δημήτριος δ Φαληρεύς. ένιοι δέ εξήκοντα έτών τελευτήσαι αύτόν φασιν. (4δ) 'Αμφότεροι δ'ήκουσαν Άναξαγό- référant. (45) Uterque vero, Socrates et Euripides,
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ρου, και οδτος και Ευριπίδης, δς και τώ πρώτου έτει τής24 Anaxagorae auditores fuere. Porro Euripides primo anno
εβδομηκοστής πέμπτης 'Ολυμπιάδος έγεννήθη ε'πί Καλ- septuagesimre quinta: Olympiadis Calliada archonte ortus est.
λ.ιάδου. δοχεΐ δε' μοι και περί τών φυσικών ó Σωκράτης Videtur autem mihi Socrates etiam de rerum natura disseδιειλίχθαι· οπου γε και περί προνοίας τινά διαλέγεται, ruisse, quandoqnidem et de Providentia quaedam disputai,
5 καθά οησι και Ξενοφών, καίτοι περί μόνων τών ηθικών ut ipse ait Xenoplion, quanquam eum tanturamodo de moποιεϊσθαι τους λόγους αυτόν ειπών, άλλα και Πλάτων εν ribus et vita bene constituenda disserere solitum asserii. Sed
τή 'Απολογία μνησθείς Άναξαγόρου και άλλουν τινών et Plato in Apologia mentionem Anaxagorae faciensalioruinφυσικών, ά Σωκράτης αρνείται, περΐτουτων αυτός λέγει, que physicorum, quie Socrates scire se negat, de his ipse
καίπερ άνατιθείς πάντα Σωκράτει. φησί δ' Αριστοτέλης disserit, quanquam ubique Socratem disputantem inducens.
ίο μάγον τινά Ιλθόντα έκ Συρίας εις 'Αθήνας τά τε άλλα liefert Aristoteles magum quendam ex Syria profectum
καταγνώναι του Σωκράτους, και δή και βίαιον έσε- Athenas et alia Socrati infausta priedixisse et violentare ei
σθαι τήν τελευτήν αύτώ. (4β) έστι δέκαί ήμών είς αυτόν mortem futiiram. (46) Est nostrum in illum scriptum epigramma :
ουτου·
,5

Πΐνέ νυν εν Διός ών, ώ Σουκρατες· ή σε γαρ όντως
και σοφόν είπε θεός, και θεός ή σοφίη.
πρός γαρ 'Αθηναίων κοίνειον απλώς συ εδέξω·
αυτοί δ' εξέπιον τούτο τεώ στόματι.

Nunc bibe apud superos, bone Socrates : ipse enim
te sapere eximie dixit, et is sapiens.
[ Apollo
Civibus ingratis tibi erat porrecta cicuta :
bauserunt ipsi protinus ore tuo.

Τούτω τίς, καθά φησιν 'Αριστοτέλης εν τρίτου περΐ25θηπι eo, ut refert Aristoteles in tertio de Poetica, asmuio
-οιητικής, έφιλονείκει 'Αντιλοχος Λημνιος και 'Αντιφών studlo certabat quidam Antilochus Lemnius, et Antiphon
20 δ τερατοσκόπος, ους Πυθαγόρα Κύλων Κροτωνιάτης· prodigiorum interpres, quemadmodum et cum Pythagora
και Σύαγρος Ό μ ή ρ ω ζ ώ ν τ ι , άποθανόντι δέ Ξενοφάνης
Cylon Crotoniata, viventique cum Homero Syagriis, vita
ό Κολοφώνιος· και Κέρκουψ 'Ησιόδου ζώντι, τελευτή- functo Xenophanes Colophonius ; cum Hesiodo vivente Cerσαντι δέ δ προειρημένος Ξενοφάνης · και Πινδάρου cops, cum defuncto Xenophanes idem, cujus modo mennΆμφιμένης δ Κώος· Θάλητι δέ Φερεκύδης και Βι'αντι nimus; cum Pindaro Amphimenes Cous, cum Thalete Phe25 Σάλαρος Πριηνευς· Πιττακώ Άντιμενίδας και 'Αλ- recydes, cum Biante Salarus Prienensis, cum Pittaco Anκαίος, 'Αναξαγόρα Σωσίβιος, και Σιμωνίδη 'Γιμο- timenidas et Alcacus, cum Anaxagora Sosibius, et cun.
κρέων. (47) Τών δέ διαδεξαμένων αυτόν τών λεγομένων26 s i m o n i ( ] e Timocreon. (47)' Verum ex iis qui successero
Σωκρατικών οί κορυφαιότατοι μέν Πλάτων, Ξενοφών, socrati et appellantur Socratici, nobilissimi sunt Piato, XeΆντισθένης · τών δε φερομένουν δέκα ot διασημότατοι n0 pbon et Antisthenes. Ex hisvero qui decem vulgo di30 τέσσαρες, Αισχίνης, Φαίδων, Ευκλείδης, Άρίστιπ- cuntur, clarissimi fuerunt quattuor, /Eschines, Phicdon,
Αεκτεον δέ πρώτον περί Ξενοφώντος, είτα περί
πος. λεκτέον
Euclidee et Aristippus. Primo igitur dicendum de Xeno'Αντισθένους εν τοις κυνικοΐς, έπειτα περί τών Σωκρα
phonte, deinceps de Antisthene inter Cynicos, turn deSoτικών , είθ' ουτω περί Πλάτουνος, έπεί κατάσχει τών craticis, atque ita demum de Platone, qui et decem sectaδέκα αίρέσεουν και τήν πρώτην Άκαδημίαν αυτός συν- rum princeps est, primamque Academiam ipse constituit.
35 εστήσατο. ή μέν ούν ακολουθία τούτον έχέτου τόν Hie ergo successionis esto modus. Fnit et alius Socrates,
τροπον. Γέγονε δέ και έτερος Σωκράτης, ιστορικός,27historicus, qui Argos descripsit:-alius, Peripateticus, Biπεριήγησιν "Αργουςγεγραφώς· και άλλος περιπατη-ι- t h y n u s . r u r s u s a l i l l S ) p o e ( a e pigrammatum : denique alius,
κός, Βιθυνός- και έτερος Ιπιγραμμάτων · ποιητής; C o u s , qui de deorum cognominibus scripsit.
και δ Κώος, επικλήσεις θεών γεγραφώς.

ΚΕΦ. ς - '.

CAP. VI.

ΞΕΝΟΦΩΝ.

ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

48. Ξενοφών Γρύλλου μέν ήν υιός, 'Αθηναίος, τών 1 4S. Xenoplion Grylli filius, Atheniensis, pago Ercblensis
δήμων Έρχιευςαίδήμων δέ και εύειδέστατος είς fuit : verecundus admodum, et forma corporis eximia. Huic,
δπερβολήν. Τούτω δέ ίν στενωπώ οασιν άπαντήσατα 2
utaiunt, in angiporto obviam factus Socrates praetendit
Σωκράτην διατεΐναι τήν βακτηρίαν και κιυλύειν ~αριέναι, πυνθανόμενον πού πιπράσκοιτο τών προςοερο- baculum, ne transiret, quiesivitque ubinam quodque eduμένων έ'καστον· άποκριναμένου δέ πάλιν πυθέσθαι, liorum genus veniret : quum respondisset, quaesivit iterum,
πού δέ καλοί κάγαθοί γίνονται άνθρουποι· άποοήσαν- ubinam fierent homines vlrtute excellentes, haerentique :
τος δέ, έ'που τοίνυν, φάναι, « και μάνθανε. » χα\ Ergo sequere, inquit, ac disce. Atque ex eo tempore Socratis
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τούντευθεν ακροατής _ Σωκράτους ήν.
Και πρώτος 3 auditor factus. Et primus omnium ejus sermones in comυποσημειωσάμενος τά λεγόμενα εις ανθρώπους ήγαγεν, mentariorum iormam redactos edidit, Memorabilia eliam
απομνημονεύματα επιγράψας. αλλά και ίστορίαν φιλο- inscribens. Primus philosophorum scripsit historiam. Hunc
σοφών πρώτος έγραψε, και αυτόν φησιν 'Αρίστιππος εν 4 adamasse Cliniam Aristippus in quarto de antiquorum .
5 τετάρτω περι παλαιας τρυφής ερασθήναι Κλεινίου · (49) Luxu meminìt, (49) atque ad eum haec dixisse : « At nunc
πρός Ον και ταύτα ειπείν· « νυν γάρ εγώ Κλεινίαν ήδιον. ego Cliniam libentius intueor quam cetera omnia qua; sunt
μέν θεώμαι ή τάλλα πάντα τά Ιν άνθρώποις καλα· τυ- inter homines speciosa, caecusque mallem ad cetera omnia
φλός δέ τών άλλων πάντων δεξαίμην άν η Κλεινιου ενος fieri quam unius Clini« conspectu priva» : odi noctem et
όντος γενέσθαι· άχθομαι δέ και νυκτί και ίίπνω, ότι soinnum, quod ilium non video : diei ac soli maximas ha10 εκείνον ούχ δρω' ήμερα δέ και ήλίω τήν μεγιστην χάριν
beo gratias, quod mihi Cliniam ostendunt. » Jn Cyri amiciοίδα, δτι μοι Κλεινίαν άναφαίνουσι. » Κύρω δέ φίλος
tiam hoc modo venit. Erat illi familiaris quidam Proxenus
εγε'νετο τούτον τόν τρόπον, ήν αύτώ συνήθης Πρόξενος 5
nomine, Boeotia oriundus, discipulus Gorgia; Leontini et
ονομα, γένος Βοιώτιος, μαθητής μέν Γοργίου τού ΛεCyri amicus. Is apud Cyrum Sardibus morabatur; scriοντίνου, φίλος δέ Κύρω. ούτος εν Σάρδεσι διατριβών
psit autem Xenophonti epistolam Athenas, accersens illuni
15 παρά τω Κύρω έπεμψεν εις 'Αθήνας ε'πιστολήν Ξενοet Cyro amicum fieri suadens. Hanc ille Socrati ostendit,
φ ώ ν τ ι , καλών αυτόν ΐνα γένηται Κύρω φίλος, δ δέ τήν
Ιπιστολήν δεικνύει Σωκράτει και σύμβουλου ήρεΐτο. consiliumque petebat. (50) Eum file Delphosmisit, in ea
(δθ) και 8ς άπέστειλεν αυτόν ε'ις Δελφούςχρησόμενον τώ re dei Consilio usurum. Parùit Xenophon, profectusque ad
θεώ. πείθεται Ξενοφών· ήκειπαρά τόν. θεόν· πυνθάνεται deum rogat, non an proficisci ad Cyrum debeat necne; sed
20 ουχί ε ι χρή ά π υ ν α ι πρός Κΰρον, αλλ' δπως· έφ' ω και ' quomodo. Ea in re Socrates ilium insimulavit, proficisci
Σωκράτης αυτόν ήτιάσατο, συνεβούλευσε δέ εξελθεΐν. tarnen monuit. Ubi autem ad Cyrum venerat, ita se illi
και δς γίνεται παρά Κύρω, και τού Προξένου φίλος ούχ insinuavit, ut non minus illi amicus carusque f'uerit quam
Jam cetera quae in itinere in Persiani ac reήττον ήν αύτώ. • τά μέν ουν άλλα τά κατά τήν άνάβα- Proxenus.
σιν γενόμενα και τήν κάθοδον ίκανώς αύτος ήμιν διηγεΐ- ditu gesta sunt, nobis ipse diti gentissime1 tradidit. lni35 ται. Έχθρώς δέ διέκειτο πρός Μένωνα τόν Ψαρσάλιον β micitias autem adversus Menonem Pbarsaliuin gravissimas
παρά τόν "/ρόνον τής αναβάσεως τόν ξεναγόν- ό'τε και λο
exercuit, qui fuerat sub ipsum profectiouis tempus
δορών αυτόν φησιν αυτού μειζοσι κεχρήσθαι παιδι- peregriui militis ductor : cui inter cetera maledictá el
κοΐς. άλλα και Άπολλωνίδη τινί όνειδίζει τετρήσθαι τα
illud objecit, se ipso majoribus uti amasiis. Apollonicli
ώτα. (δΐ) Μετά δέ τήν τ ' άνάβασιν και τάς εν τώ Πόν- 7 item cuidam exprobravit quod perforatis esset auribus., (01)
30 τω συμφοράς και τάς παρασπονδήσεις τάς Σεύθου τού
Post ascensum vero et Ponticas clades fcederaque a Seulhe
τών'Οδρυσών βασιλέως ήκεν είς'Ασίαν πρός 'Αγησίλαου Odiysarum rege violata se in Asiani eontulit ad Agesilaum
τόν τών Λακεδαιμονίων βασιλέα , μισθού τους Κυρου
Lacedaemoniorum regem , Cyrique milites illi sub mercede
στρατιιότας αύτώ παρασχών · φίλος τ ' ήν εις υπερβοpraestitit, ac se illi totum devovit ainicissimusque luit". Quo
λήν. παρ' δν καιρόν επί Αακωνισμώ φυγήν υπ' Άθηtempore quod Lacouicas parles tueri videretur, exilio da35 ναίων κατεγνιόσθη. γενόμενος δ' εν Έφεσω και χρυσιον
iimatus ab Atbeiiieusibus est. Quum Epbcsi esset dimiέχων τό μέν ήμισυ Μεγαβύζω δίδωσι τώ τής 'Αρτέμιδος ίερεΐ φυλάττειν, έως άν επανέλθοι· εί δέ μή , dium auri quod secum tulerat, Megabyzo Dianae sacerάγαλμα ποιησάμενον άναθεΐναι τή θεώ · τού δέ ήμι- doti servandum tradit quoad reverteretur : sin secus,
σεος έπεμψεν εις Δελφούς αναθήματα, εντεύθεν ήλθεν statuam ex eo conl'ectam deae consecrare jubet. Ex diniidio
40 εις τήν Ε λ λ ά δ α μετ' 'Αγησιλάου, κεκλημένου εις τόν relicfho donaría Delplios misit. Inde in Gracciam rediit
πρός Θηβαίους πόλεμου · και αύτώ προςενίαν εδοσαν οί cum Agesilao ad bellum Thebauum a civibus revocato.
Λακεδαιμόνιοι. (52) 'Εντεύθεν εάσας τόν 'Αγησίλαου 8
ήκεν εις Σκιλλούντα, χωρίον τής 'Ηλείας ολίγον τής
πόλεως άπέχον. εί'πετο δέ αύτώ και γύναιου ονομα Φιλη45 σία, καθά φησι Δημήτριος δ Μάγνης, καίδύουίεΤς, Γρυλλος και Διόδωρος , ώς φησι Δείναρχος εν τώ προς —ενοφώντα άποστασίου , οΐ και Διόςκουροι επεκαλούντο.
άφικομένου δέ τού Μεγαβύζου κατά προφασιν τής π α νηγύρεως, κομισάμενος τά χρήμ.ατα χωρίον επριατο
'60 και καθιέρωσε τή θεώ, δι' ού ποταμός έρρει Σελινούς,
δμώνυμος τώ εν Έ φ έ σ ω . τούντεύθεν διετέλει κυνηγετών και τούς φίλους εστιών και τάς ιστορίας συγγραφών,
φησι δ' δ Δείναρχος οτι και οίκίαν και άγρόν αύτώ εδοσαν Λακεδαιμόνιοι. (53] άλλάκαί Φυλοπίδαν τόν Σπαρ-

Ac LaCedaemonii ei hospitium publicum dederunt. (52)
Hino jam omisso Agesilao Scilluntem Eleae locum venit, ab
urbe baud procul distantem.

Sequebatur autem ilium et

muliercula Pliilesia nomme, ut refert Demetrius Magnesius,
et duo liberi, Gryllus ac Diodorus, ut ait Dinarchus in
oratione qua Xenophontem defectionis accusavit, qui etiam
Dioscuri vocati sunt.

Adveniente vero Megabyzo occasione

ludorum receptispecuniispraedium emit et deae consecravit,
quodamnis interfiuit Selinusejusdem nominis cum Ephesio.
Hinc vero venationibus vacabat, amicis convivia faeiebat
historiasque conscribebat. At Dinarchus narrat Lacedaemonios illi domum agrumque dedisse.

(53) Pbylopidair.
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τιάτην ©ασίν αυτώ —saia ι αυτόθι δωρεάν άνδράποδα praeterea Spartiatam aiunt ad eum illuc dono misisse manαϊχμάλωτα i". Δαροάνου • και τον διαθέσθαι αυτά ώς cipia ex Dardano captiva abducta, ipsumque arbitrio suo
ήβούλετο • Ηλείους τε στρατευομένου; εις τον Σκιλ- a i a Y e n u m d e ( U s s e . e t E l e o s S c i l l u n t e m c u n ] e x e r c i t u p r 0 ,
λούντα [καί] βραδονόντων τών^Λακεδαιμονίων Ιξελεϊν f e c t o s , cunctantibus Lacedsmoniis, eo loco potitos. Turn
το yiopiov.
Οτε και τους υιεας αυτού εις Αεπρεον q
„
, ,. „,..
.
. ,
δπεξελθεΐν με τ' ολίγων οίκετών, και αυτόν Ξενοφώντα * ™ro Xenophonfis filu cum panes servís dam se sobdocentes
εις τήν Έ λ ι ν πρότερον , είτα [και] εις Λέπρεον πρός i n L e p r e U m t 0 n C C S S ¡ S S ° d i c u u t u r ' e t X e " ° l ) l w n
in Eliτους παϊδας, κάκεΤθέν σύν αύτοΤς εις Κόρινθον διασωθή- d e m l ) r i m o - P o s t e a Lepreum ad filies venisse, atque inde
ναι καί αυτόθι κατοικήσαι. 'Εν τούτω δε ψηφίσαμε-1 o c u m i u i s Corinthum evasisse, ubi etiam postea habitave10 νων των 'Αθηναίων βοηθεϊν Λακεδαιμονίοις έπεμψε rit. Interea quura decrevissent Athenienses Lacedaimoiiiis
τους παΐδας είςτάς 'Αθήνας στρατευσομένους υπέρ τών opitulari, filios Athenas auxiliatum Lacedaemoniis misit.
Λακεοαιμονίιον. (54) καί γάο έπεπαίδευντο αυτόθι εντή (54) Apud Spartanos quippe instituti fuerant, ut refert Dio·
Σπάρτη, καθά ©ησι Διοκλής εν τοΐς βίοις τών φιλοσό- cles in Vitis philosophorum. Ex ea pugna Diodorus nullo
φων. ό μέν οϋν Διόδωρος ουδέν επιφανές πράςας Ικ
praeclaro facinore edito servatus est, eique filius fratrisno15 της μάχης άνασώζεται, καί αυτώ υιός ομώνυμος γίνεmine fuit. Sed Gryllus inter equites strenue pugnans ( erat
ται τάδελφώ. δ δέ Γρύλλος τεταγμένος κατά τους ιππέας — ήν 8έ ή μάχη ή περί την -Μαντίνειαν — ισχυ- autem pugna circa Mantineam, magistro equitum Cephisoρώς άγωνισάμενος ετελεύτησεν, ώς φησιν "Εφορος εν doro et imperatore exercitus Hegesilao), occubuit, ut ait
τή πε'μπτη καί εικοστή · Κηφισοδώρου μέν ίππαρ- Ephorus in quinto et vicésimo Historiarum libro. In ea
20 χούντος, Ήγησίλεω δέ στρατηγούντος. Ιν ταύτη τή pugna etiam Epaminondas cecidit. Fertur Xenophon tune
μάχη καί 'Επαμεινώνδας έπεσε. τηνικαΰτα δή καί coronatus sacrificasse, etquum filium cecidisseaecepisset,
τον Ξενοφώντά φασι θύειν. εστεμμένον · άπαγγελθενcoronam deposuisse : ubi vero acriter pugnantem occuτος δ' αυτώ τού θανάτου άποστεφανώσασθαι·. έπειτα
buisse comperit, eam rursus capiti imposuisse. (55) Sunt
μαθόντα ότι γενναίως, πάλιν Ιπιθέσθαι τον στεφανον.
25 (55) ένιοι δε ουδέ δακρύσαί φασιν αυτόν άλλα * γαρ qui illuni ne lacrimatum quidem dicant, ** solumque
ειπείν, « ήδειν θνητόν γεγεννηκώς. » φησί δ' 'Αριστοτέ- dixisse, Sciebam me genuisse mortalem. Refert Aristóteles
λης ότι εγκώμια καί επιτάφ,ιον Γρύλλου μυρίοι όδοι
συνέγραψαν , τό μέρος καί τω πατρί χαριζόμενοι. άλλα
καί "Ερμιππος Ιν τώ περί Θεοφράστου καί Ίσοκράτην
30 φησί Γρύλλου εγκοιμιον γεγραφέναι. Τίμων δ' έπισκώπτειαυτόν εν τούτοις·
'Ασθενική τε λύγων δυάς ή τριάς ή έτι πόρσω,
οίος Ξεινοφύων "ς τ' Αίσχίνου ουκ εύπειθής
γράψαι.
·

Grylli encomia et epitaphia tune innúmeros scripsisse, parleni laudum patri gratificantes,

lsocratem quoque Grylli

encomium conscripsisse Hermippus testis est in libro de
Theophrasto.

Timon vero euin insectatur his :

,

Languida scripta duo sunt, aut terna, aut etiam plus,
ut Xenophon, virtus ut nescia persuadendi
jEscliinis.
'

35 καί δ μέν βίοςαύτιώ τοιόςδεί "Ηκμαζε δέ κατά τό τέταρ-IlHœc vita Xenophontis fuit. Floruit maxime quarto anno
τον έτος της τετάρτης καί ενενηκοστής 'Ολυμπιάδος, nonagesimiB et quarts; Olympiadis, ascenditque cum Cyro,
καί άναβέβηκε συν Κύρω επί άρχοντος Ξεναινέτου ένί archonte Xenœneto, anno uno ante Socratis mortem. (56)
πρότερον έτει της Σωκράτους τελευτής, (56) κατέστρεψε Obiit auteni, ut ait Stesiclides Athcniensis in descriptione
δε , καθά φησι Στησικλείδης δ 'Αθηναίος εν τή τών arcliontum et Olympionicarum, anno primo centesima;
40 άρχο'ντων καί 'Ολυμπιονικών άναγραφή , έτει προιτω quintse Olympiadis, archonte Callidemide, quo et Philipτης πέμπτης κάί έκατοστής 'Ολυμπιάδος, επί άρχοντος pus Amyntae filius Macedonibus imperabat. Obiit CorinΚαλλιδημίδου, εφ* οθ καί Φίλιππος δ Άμύντου Μακε- thi, ut ait Demetrius Magnesius, ad maturam jam proδόνων ήρξε. τέθνηκε δ' εν Κορίνθιο , ώς ©ησι Δημή- vectus senectutem, vir profecto quum in ceteris prœstans
τριος δ Μάγνης , ήδη δηλαδή γηραιός ίκανώς· àvr,pI2 a c bonus, tum equorum venationisque ac disciplinm mili46 τά τ' άλλα γεγονώς αγαθός καί δή καί φίλιππος καί φι- taris in primis studiosus, ut ex libris ejus intelligi potest.
λοκύνηγοςκαί ταχτικός, ώς εκ τών συγγραμμάτων δή- Insignis pietate erga deos et sacrificiis intentus et extorum
λον· ευσεβής τε καί φιλοθυτης καί ίερεΐα διαγνώναι inspiciendornmprobe gnarus et Socratem ad unguem imitaίκανός καί Σωκράτην ζηλώσας ακριβώς. Συνέγραψε 13tus. Scripsit autem ad quadraginta libros, aliis aliter eos
δέ βιβλία πρόςτά τετταράκοντα, άλλων άλλως διαιρούν- dividentibus : (57) Ascensum Cyri, cujus per singulos li50 των · (57) τήν τ' Άνάβασιν, ής κατά βιβλίον μέν εποίησε bros, non autem totius operis procemium fecit: Cyri instiπροοίμιον , όλης δέ ού • καί Κύρου Παιδείαν καί 'Ελλη- tutionem, Grrccorum resgestas, et Memorabilia, Sympoνικά καί 'Απομνημονεύματα · Συμπόσιόν τε καί Οικο- sium et CEconomicuni, de re Equestri et de Venatione, de
νομικόν καί περί ιππικής καί Κυνηγετικόν καί Ίππαρ- Equitum prsefecti munere, Socratis Apológiám, de Rediti-
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χ ι κ ό ν , Άπολογιαν τε Σωκράτους καί περί πόρων καί
bus, Hieronem sive Tyrannicum, Agesilaum, et Atheniensium
Ίε'ρωνα ή Τυραννικόν , Άγησίλαόν τε καί 'Αθηναίων
ac Laced®moniorum Rempublicam : quam non esseXenoκαί Λακεδαιμονίων Πολιτείαν, ήν ιοησιν ουκ είναι
pbontis Demetrius Magnesius dieit. Fertur et ThucydiΞενοφώντος δ Μάγνης Δημήτριος, λέγεται δ' ότι καί
dis libros eatenus latentes, quum subducere posset, ipse
6 τά Θουκυδίδου βιβλία λανθάνοντα υφελέσθαι δυνάμενος
primus in ejus viri gloriam in lucem dedisse. Appellabaαυτός εις δόξαν ήγαγεν. Έ κ α λ ε ϊ τ ο δέ καί 'Αττική Μούσα
-, .
~ ,
ι
e,λ
\
.
/·,
γ
/ t u r autem Musa Attica propter dulcedinem oralionis : unde
γλυκυτητι της ερμηνείας · οθεν και προς αλλήλους ζ η - 1 4
λοτόπως εΤχον αυτός τε καί Π λ ά τ ω ν , ώς εν τώ περί ei cum Platone obtrectatio quaedam intercessit, ut suo loco,
Πλάτωνος λέξομεν.
(se) έστι δέ και εις τούτον ήμών quum ad Platonem venerimus, dieemus. (58) Sunt autem
10 επιγραμματα τούτον τροπον ·
et in liunc nostra epigrammata sic se habentia :
Où μόνον εις Πέρσας άνέβη Ξενοφών διά Κύρον,
άλλ' άνοδον ζητών ες Διός ήτις άγοι.
παιδείης γ ά ρ έ ή ς 'Ελληνικά π ρ ά γ μ α τ α δείξας,
ώς καλόν ή σοφίη μνήσατο Σωκράτεος.
15 άλλο, όις ετελεύτα·

Non tantum ad Persas Cyrus Xenophonta vocavit,
quam virtus, qua itur liminaad alta Jovis.
ipse suum ostendit, Graecorum gesta receiisens,
nobile et egregii Socratis ingeniuni.
Item aliud de ejus morte :

Εί καί σέ, Ξενοιοών , Κραναού Κέκροπός τε π ο φεύγειν κατέγνων, φίλου χάριν Κυρου· [ λ ϊ τ α ι
άλλα Κόρινθος έδεκτο φιλόξενος, ή συ φιληδών
ούτως άρέσκη · κεΐθι καί μένειν έγνως.

Sis quanquairi ingratis Xenopbon ejectus Athcnis
in te ob favorem Cyri amici regalem :
te tamen bospitiis fovit celebrata Corintbus,
in qua hospes urbe nosti laetus versari.

2C (59) Ευρον δ' άλλαχόθι άκμάσαι αυτόν περί τήν ενά-15(59) Inveni alibi claruisse ilium circa octogesimam et noτην καί δγδοηκοστήν ' Ο λ υ μ π ι ά δ α συν τοις άλλοις
nam Olynipiadem una cum Socraticis ceteris. Ister autem
Σωκρατικοΐς, καί "Ιστρος φησιν αύτόν φυγείν κατά ψήasserii illuni ex decreto Eubuli exulasse, ejusdemque postea
φισμα Eύβούλου, καί κατελθεΐν κατά ψήφισμα τού_αύs e n t e n t i a lata rediisse. Septem vero fuere Xenophontes. Ρ η τού. Γεγόνασιδέ Ξενοφώντες Ι π τ ά · πρώτος αύτός ο ύ τ ο ς - l 6 m u s h i c j p s e . s e c u n d u s Atbeniensis, Pytbostrati illius fra25 δεύτερος 'Αθηναίος, άδελφός Πυθοστράτου τού τήν
^ qu¡ xhese¡dos p o e m a composuit _qui inler cetera Epa.
Θησηΐδα πεποιηκότος, γεγραφως άλλα τε καί βίον Έ παμεινόινδου καί . Πελοπίδου • τρίτος ιατρός Κώος·
τέταρτος ιστορίαν Άννιβαϊκήν γεγραφως ·
πέμπτος
μυθόιδη τερατείαν πεπραγματευμένος · έκτος Πάριος,
30 άγαλματοποιός · έ'βδομος κωμωδίας αρχαίας ποιητης.

ìninond® quoque vitam conscripsit ac Pelopidœ : tertius
Cous, medicus : quartus qui Hannibalis históriám scripsit :
qujnlus qui prodigia fabulosa commentus est : sextus Parius,
statuarius : septimus antiquse comiediœ poeta.

ΚΕΦ. Ζ.

CAP. VII.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ.

lESCHlNES.

60. jEschines Charini fartorissive, ut alii volunt, Lvsa·
60. Αισχίνης.Χαρίνου τού άλλαντοποιού, οί δέ Λ υ - ι
σανίου, 'Αθηναίος,Ικ νέου φιλόπονος· διό καί Σωκρά— ni® filius, Atheniensis, a puero laborum pàtientissimus
* τους ούκ άπέστη. όθεν έ λ ε γ ε , « μόνος ήμας οίδε τιμαν fuit. Quocirca et a Socrate nunquam discessit : atque ideo
35 δ τού άλλαντοποιού. " τούτον έφη 'Ιδομενεύς εν τ ώ 1 Socrates de ilio dicere solebat, Solusnos colere novit tartoδεσμωτηρίω συμβουλεύσαι περί τής φυγής Σ ω κ ρ ά τ ε ι , ris filius. Dune Idomeneus tradit in carcere fugam Socrati
καί ού Κρίτωνα· Πλάτωνα δέ, ότι ήν Ά ρ ι σ τ ί π π ω μάλ- suadere tentasse, non Critonem : verum Platonem, quia
λον φίλος, Κρίτωνι περιθεϊναι τους λογούς.
Διεβάλ- /Eschines Aristippum magis amplecteretur, Critoni illos
λετο δ' δ Αισχίνης καί μάλισθ' υπό Μενεδήμου τού sermones tribuisse. lnsimulabatur /Escbines, inprimis
40 'Ερετριέως ώς τους πλείστους διάλογους όντας Σ ω κ ρ ά - a Menedemo Eretriensi, quod Socratis diálogos complures
τους υποβάλλοιτο, λαμβάνων π α ρ ά Ξ α ν θ ί π π η ς · ών οί 3 pro suis venditaverit, quos a Xanthippe acceperit : ex quibus illi sunt, qui vocantur àxéfaXoi (exordio carentes),
μέν καλούμενοι άκέφαλοι σφόδρ' είσίν έκλελυμένοι καί
ούκ έπιφαίνοντες τήν Σωκρατικήν εύτονίαν · ο'ύς καί nimium remissi, nec Socraticum robur aut copiam pr®feΠεισίστρατος δ 'Εφέσιος έλεγε μ ή είναι Αίσχίνου. (οι) rentes : quos AEschinis non esse Pisistratus Ephesius asserit.
45 καί τών επτά δε τους πλείστους Περσαϊός φησι Πάσι- (61) Sed bonam parlem septem illorum Pers®us refert
φώντος είναι του Έρετρικοΰ, εις τους Αίσχίνου οέ κα- Pasipbontis Eretrici esse atque ab eo /Escliinìs insertos
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τατάςαι.
αλλά και τών 'Αντισθένους τον τε μικρόν libris. Antisthenis quoque parvum Cyrum et Herculem miΚΰρον και τον Ή ρ α κ λ έ α τον έλάσσω και 'Αλκιβιάδη·/ norem et Alcibiadem ceterorumque libros supposuit. Sunt
και τους τών.άλλων δέ εσκευιυρηται. οί δ' ουν τών Α ί - autem /Eschinis dialogi, qui Socraticum expriraunt morem,
σχίνου τό Σωκρατικόν ήθος άπομεμχγμ,ένοι εισίν Ι π τ ά · Septem isti : primus ¡Miltiades, ideoque quodammodo imbe6 — οώτος Μιλτιάδης, διό και άσθενέστερόν πως έ χ ε ι ·
cillior est ; deinde Callias, tum Axiocbus, Aspasia, A lei biaΚαλλίας, Αςίοχος, 'Ασπασία, 'Αλκιβιάδης, Τηλαύγης,
lles, Telauges et Rhinon. Aiimt ipsum inopia adactum ve'Ρίνυιν. φασι δ' αυτόν δι* άπορίαν έλθεϊν είς Σικελίαν
nisse in Siciliani ad Dionysium, atque a Platone despectum,
προς Διονύσιον, και υπό μέν Πλάτωνος-παροφθήνα ι ,
ah Aristippo fuisse illi commendatum, ibique prolatis diaυπό δ' 'Αρίστιππου συστήναι- δόντα τέ τινας τών διαλό-se- \ y
, ,
/
' i o ' ) - / logis quibusdam eccepisse muñera : (62) demoni Atlienas
io γων οωρα λαδειν.
\β·2) επειτ αφικομενον Αθηναζε q
. . . .
.
reversum, ibi minime docere philosopliiam suam ansimi,
μ ή τολμαν σοΦίστεύειν , εύδοκιμοόντων το'τε τών περι
Πλάτωνα και Ά ρ ί σ τ ι π π ο ν .
έμμισθους δ' ακροάσεις quod illic Platonis et Aristippi esset clarissimum nomen
ποιεΐσθαι· είτα συγγράφειν λόγους δικανικούς τοις άδι- Auditores sibi mercede quaesivisse, deinde reisconscripsisse
κουμένοις- διό και τον Τ ί μ ω ν α ειπείν έ π ' αυτού « ίς τ ' orationes judiciales : atque ideo Timonem de ilio dixisse
15 Αίσχίνου ουκ εύπειθής γράψαι. » φασί δ' αύτώ λεγειν •ferunt: « Virtus nescia persuadendi /Escbinis. » Aiunt illi
Σωκράτην, έπειδήπερ έπιέζετο υπό πενίας, π α ρ ' εαυτού dixisse Socratem, quum premeretur inopia, ut a se ipso
δανείζεσθαι τών σιτίων υφαιρούντα. Τούτου τούς δια- ί>
λόγους και 'Αρίστιππος δπώπτευεν. έν γούν Μεγάροις
άναγινιόσκοντος αύτού φασι σκώψαι ε'ιπόντα , « πο'θεν
2Üσοι, λ η σ τ ά , τ α ύ τ α ; (es) Φ η σ ΐ δέ Πολύκριτος δ Μεν- 6
δαΐος έν τ ώ π ρ ώ τ ω τών περί Διονύσιον άχρι της έκπτιόσεως συμβιώναι αυτόν τ ω τυράννω και έ'ως της Αιώνος
εις Συρακουσας
καθοδου, λέγων είναι συν αυτω και
,,
,r
,
, ' ,
« . , . , , · , ,
Καρκινον
τον τραγωοωποιον. φέρεται δε και επιστολή
Γ
, .
,
.; ' ,
?.. »,
> ,
- ,
25 προς Διονυσιον Αισνινου.
Ην οε-και εν τοις ρητορι- 7
,
~
/
, »...
ν
~ '_
κοις ικανως γεγυανασμενος· ως οηλον εκ τε της απολογίας τού πατρός Φαίακος τού στρατηγού και Δίοινος.
μάλιστα δέ μιμείτα. Γοργίαν τόν Λεοντΐνον. και Λ υ σίας δέ κατ' άύτού γέγραφε λόγον, [περί] συκοφαντίας
30 έπιγράψας · I ; ών δήλον δτι και βητορικός τις ήν. γνώριμος δ'.αύτού φέρεται εις , 'Αριστοτέλης δ Μύθος επίκληθείς. (el) Πάντων μέντοι τών Σωκρατικών δ ι α λ ό - 8
γων ΙΙαναίτιος αληθείς είναι δοκεϊ τούς Πλάτωνος, Ξ ε νοφώντος, 'Αντισθένους, Αίσχίνου· διστάζει δέ περί
35 τών Φαίδωνος και Εύκλείδου, τούς δέ άλλους αναιρεί
πάντας. Γεγόνασι δ' Αίσχίναι δκτώ- πρώτος αύτός ου- 9
τος· δεύτερος δ* δ τ ά ς τ έ χ ν α ς γεγραφύς τάς βητορικάςτρίτος δ βήτωρ δ κατά Δ η μ ο σ θ έ ν η ν τέταρτος 'Αρκάς,
μαθητής 'Ισοκράτους· π έ μ π τ ο ς δ Μυτιληναίος, δν και
40 βητορομάστιγα έκάλουν· έκτος Νεαπολίτης, φιλόσοφος
'Ακαδημαϊκός, Μελανθίου τού 'Ροδίου μαθητής και
παιδικά- έ'βδομος Μιλήσιος, πολιτικός συγγραφεύςόγδοος άνδριαντοποιός.
•

ΚΕΦ.

Η'.

mutuaretur sibi subducendo cibaria.
Hiijus diálogos
etiam suspectes habuit. Nam dum eos Megaris
l e g e r e t , subsannatum ferunt ac dixisse, Unde tibi ista,
hi[0?
(63) Refert
Polycritus
Mendaeus
in priœo
de
Dio.
nys¡0 yiyi,se i]Ium c u m t y r a n n o quoa(J t y r a n n i d e
excidc.
rU
a d D j o n i s g y r a c u s a s r e d i t u m _c u m ¡Uo a g s e .
. „ ·
.
·
, •
,, .
. .
,
renset Carcinum tragicum fuisse. Fertur et ejus ad Dio.
. ,
,
. .
.
.
nysium epistola. Erat autem in arte oratoria maxime exercitatus, ut ex ea oratione constat quam 1pro defensione
'
.
Iiatris P h a ; a c i s P r œ t o r i s sctiPsit> e t e x D i o n e · GorSia™
maxime
Leontinum imitator.
Sçripsit autem et Lysias
orationem contra ilium, quam inscripsit de Calumnia :
ex quibus liquet oratorem quoque fuisse. Discipulus ejus
fertúr unu's, Aristóteles cognomento Mythus. (64) Pansetius omnium Socraticorum dialogorum veros esse censet,
qui sunt Platonis, Xenopbontis, Antisthenis, /Escbinis : de
Phaedonis et Euclidis dialogis ambigit, ceteros rejicit
omnes. Octo autem fuerunt /Eschines : primus bic de
- q u o i o q u ¡ m U r ; secundus qui artes oratorias coiiscripsit ;
amiulus; quartes Arcas,
t e r U u s 0 , . a t 0 r ; D e mosthenis

A ristippus

Isocratis discipulus; quintes Mitylemeus, quem et flagelluin oratorum vocabant; sextus Neapolites, Academicus philosophus, Melanthii Rhodii discipulus eidemque in
delìcììs habitus ; septimus Milesius, civilis scriptor ; octavus
statuarius.

. CAP.

YIII.

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ.

ARISTIPPUS.

65. 'Αρίστιππος τό μέν γένος ήν ΚυρηναΤος, άφι- I
γ μένος δ ' Ά θ ή ν α ζ ε , καθά φησιν. Αισχίνης, κατά κλέος
Σωκράτους. οδτος σοφιστεύσας, ώς φησι Φανίας δ 2
περιπατητικός δ Έρέσιος, πρώτος τών Σωκρατικών
μισθούς είςεπράξατο και απέστειλε χ ρ ή μ α τ α τ ώ διοα50 σκάλοι, καί ποτε πέμψας αύτώ μ ν ϊ ς είκοσι παλινδρό-

6D. Aristippus genere Cyrenseus fuit : profectum vero
Atlienas Socratis fama percitum /Eschines tradidit. Is sophistam se professus, ut ait Phaniàs Peripateticus Eresius,
primus Socraticorum mercedem exegit prseceptorique pe •
cunias mittebat. Cui quum aliquando viginti minas misisset, ille eas continuo remisit, asserens suum genium id
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υ.ους άπέλαβεν, είπόντος Σωκράτους τό δαιμόνιου αύ- sibi non permittere. Displicebat id nimirum Socrati. Xeτώ μή Ιπιτρεπειν· εδυςχέραινε γάρ Ιπι τούτω. Ξενο- nophon adversus eum infesto fuit animo.
Quapropter
φών τ' είχε πρός αυτόν δυςμενώς· διό και τόν κατα induc.it Socratem quae contra voluptatem disserit ita disτής ήδονής λόγον Σωκοάτει κατ' 'Αρίστιππου περιτέ- screntein, ut Aristippo illam objiciat. Tlieodorus quoque
5 θεικεν. ου μήν άλλα και Θεο'δωρος Ιν τώ περί αιρέσεων in libro de Sectis. ilium conviciis exagitat, et Plato in libro
Ικάκισεν αυτόν και Πλάτων Ιν τω περί ψυχής, ώς Ιν de Anima, sicut in aliis memoravimus. .(66) Erat autem
άλλοις είρήκαμεν. (ββ) Ή ν δε ικανός άρμόσασθαι και 3.ci ingenium facile, ut se accommodaret loco, tempori,
τόποι και χρόνιο και προςώπω, και πασαν περίστασιν persona;, et quamcumque res nata prseeepisset personam
αρμοδίως υποκρίνασθαι· διό και παρά Αιονυσιω τών accommodate ageret. Quamobrem et ilionysio plus ceteris
ΙΟ άλλων ευδοκιμεί μάλλον, αεί τό προςπεσόν εύ διατιθέ- probabatur, quia quodcumque usu venerat, recte compoμενος. άπέλαυε μεν γάρ ήδονής τών παρόντων, ουκ Ιθή- neret. Nam utlibenter percipiebat prasentium voluptatem,
ρα δε πόνω τήν άπόλαυσιν τών ού παρόντων· δθεν και ita non iaborabat ut absentibus frueretur : unde et Diogenes
Διογένης βασιλικού κύνα ελεγεν αύτόν. ό δε Τίμων ipsum regium canini appellabat. Sed Timon eum ut nimis
,παρέφαγεν ώς θρυπτο'μενον, ουτωσί πως είπων·
deiicatum rodit, ita ierre locutus :.
15

ΟΤά τ ' 'Αρίστιππου τρυφερή φύσις άμφαφόωντος
ψεύδη.

' τούτον φασί ποτε κελεύσαι πέρδικα πεντήκοντα δρα-,
χμών ώνηθήναι· αίτιασαμένου δέ τίνος, « συ δ' ούκ άν,
εΤπεν, όβολού τούτον Ιπρίω ; » Ιπινεύσαντος δε, · τοσού20 τον, εφη, εμοί δύνανται αί πεντήκοντα δραχμαι. » (βσ)
Διονυσίου δέ ποτε τριών εταιρών ούσών μίαν έκλέξασθαι
κελεύσαντος, τάς τρεις άπήγαγεν ειπών, « ούοε τώ
Πάριδι συνήνεγκε μίαν προκρΐναι· » άπαγαγών μέντοι,
ιοασίν, αύτάς άχρι τού θυρώνος άπέλυσέν,. ούτως ήν και
25 ελέσθαι και καταφρονήσαι πολύς, διό ποτε Στρατώνα,
οί δε Πλάτωνα, πρός αύτόν ειπείν, « σοι μόνω δέδοται
και χλανίδα φορεϊν και βώκος. » Διονυσίου όε προςπτύσαντος αύτώ ήνεσχετο. μεμψαμένου δέ τίνος, « είτα
οί μεν αλιείς, είπεν, όπομένουσι ράίνεσθαι τή θα30 λάττη, ί'νά κωβιόν θηράσωσιν Ιγώ δέ μή άνάσχωμαι
κράματι βανθήναί, ΐνα βλέννον λάβω; » (68) Πα- |
ριόντα ποτέ αύτόν λάχανα πλύνων Διογένης έσκωψε,
καί φησιν, « εί ταύτα έμαθες προςφέρεσθαι, ούκ άν
τυράννων αύλάς εθεράπευες. » 6 οέ, « καί σύ , είπεν,
3ε ειπερήδεις άνθρώποις όμιλεΐν, ούκ άν λάχανα έπλυνες.»
ερωτηθείς τί αύτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη,
« τό δύνασθαι πασι Οαρρούντως δμιλεΐν. » ονειδιζόμενός
ποτ',Ιπί τώ πολυτελώς ζήν, « εί τούτ', έφη, φαύλου
ήν, ούκ άν εν ταϊς τών θεών έορταΐς εγίνετο. » Ιρωτη4ο Οείς ποτε τί πλέον έχουσιν οί φιλόσοφοι, εφη', « Ιάν
πάντες οί νόμοι άναιρεθώσιν, δμοίως βιωσόμεθα. » (69)
ερωτηθείς ύπό Διονυσίου διά τί οί μέν φιλόσοφοι Ιπί
τάς τών πλουσίων θύρας έρχονται, οί δέ πλούσιοι επί
τάς τών φιλοσόφων ούκέτι, εφη, « ό'τι οί μέν ϊσασιν
45 ών δε'ονται, οί δ' ούκ ισασιν. » όνειδιζομενος ποτ' επι
τω πολυτελώς ζην υπό Πλάτωνος, έφη, « άρα φαίνεται σοι Δωνύσιος αγαθός; » τού δ' δμολογήσαντος,
.< καί μήν, έ φ η , ζή εμού πολ.υτελέστερον · ώςτ' ούδέν
κωλύει καί πολυτελώς καί καλώς ζην.» ερωτηθείς τίνι
50 οιαφέρουσιν οί πεπαιδευμένοι τών άπαιδεύτων, έφη,
« φπερ οί δεδαμασμ,ενοι ίπποι τών άδαμάστων. » είςιάιν
ποτε εις έταίρας οίκίαν, κάί τών σόν αύτώ μειρακίων
τινός Ιρυθριάσαντος, » ού το ειςελθεϊν, έφη, χαλεπόν,
ΟΙΟΟΚΝΙΒ.

Qualis Arislippi mollis natura sopliisf.ie,
quae potuit tactu a falso discernere verum.
Aiunt illum aliquando jussisse perdicem quinquaginta draclimis emi : increpantique cuipiam, Nonne tu, inquit, istam
obolo emisses? et quum annuisset ille, Milli vero, inquit,
quinquaginta drachma; tantum valent. (67) Quum cum
Dionysius e tribus meretricibus quam vellet jussisset oligore, siraul tresabduxit, dictitans net Paridi expediisse
quod unam praetulerit ceteris. Eas vero ad vestibulum
usque deduxit ac dimisit. adeo erat in eligendo et in contemnendo facilis. Ideoque Stratonem.,'sive, ut alii volunt,
Platonein ad . ..ra dixisse tradunt, Tibi soli et clilanidem
et pannum fen··: jatum est. Consputus a Dionysio aequo
animo tulit. Id quum quidam vituperacct, piscatores,
inquit, ut gobium venentur, mari patiuntur se aspergi,
et ego ut blennum capiam, non patiar saliva aspergi?
(68) Praetereuntem aliquando Diogenes olerà abluens ob
jurgavit et dixit, Ista tu si comedere didicisses, tyranno
rum aulas non ambires : Tu vero, ait ille, siquidem conversari cum Iiominibus scires, olerà profecto non lavares.
Interrogates quid sibi philosophic Studium profuisset, U(
possim, inquit, omnibus fidenter loqui. Quum probro ipsi
daretur quodpretiose et exquisitissime viveret, Si vituperandum,ait, hoc esset, in deorum festis profecto non fieret. Rogatus aliquando quid habeant eximium pliilosophi,
Si omnes, inquit, leges lollentur, eodem quo nunc mode
vivemus. (69) Percontanti Dionysio cujus rei gratia pliiosoplii divitum limina terant, phiiosophorum vero divites non ita : Quod illi, inquit, sciunt quibus indigent, at Iii
nesciunt. Quum illi vitto vertisset Plato quod tam laute
viveret,Nonne, inquit, tibi videturbonus vir esse Dionysius? ilio annuente, Atquiille, ait, multo me lautius viviti
unde nihil prohibet quempiam et laute et bene vivere. Interrogates quo differant docti ab indoctis, Quo, inquit, domiti equi ab indomitis. Ingressus aliquando meretricis
cubicuium, quum erubesceret quidam ex his qui cum eo
crantadolescentibus,Non est, inquit, ingredi, sedegredi
4
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άλλα τό μη δύνασθαι Ιξελθεΐν. » (τυ) αίνιγμα τίνος αύτώ
προτείναντος /.αί είπόντος, Αύσον, « τ ί , ώ μάταιε, εφ η,
λύσαι θέλεις, ο καί οεοεμένον ήμΐν πράγματα παρέχει;»
άμεινον έφη Ιπαίτην ή άπαίοευτον είναι· οί μεν γάρ
5 χρημάτων, οί δ' ανθρωπισμοί) δέονται, λοιδορουμενος
ποτε άνεχώρε·.· του δ' Ιπιδιώκοντος είπο'ντος , Τ ί φεύγεις ; « ό τ ι , φησί. τού μέν κακώς λέγειν συ τή|ν εςουσίαν έχεις, τού δέ μή άκούειν εγώ.» είποντος τίνος ώς
αεί τους φιλοσο'φους βλέποι παρά ταΐς τών πλουσίων
ιο θύραις, « καί γάρ καί οί ιατροί, φησί, παρά ταίς τών
νοσούντων· άλλ' ου παρά τούτο τις αν ελοιτο νοσείν ή
ίατρεύειν.» (/[) ε'ις Κόρινθον αύτω πλέοντί ποτε καί χειμαζόμενοι συνέβη ταραχθήναι. προς ούν τον είπόντα,
« ήμεΐς μ.έν οί ίδιώται'ού δεδοίκαμεν, υμεΐς δ'οί φιλό15 σοφοί δειλιατε», « ού γάρ περί όμοιας,έφη, ψυχής άγωνιώμεν Ικάτεροι. » σεμνυνομένου τινός επί πολυμάθεια
έ ο η , « ωςπερ ούχ οί τά πλείστα έσθίοντες [καί γυμναζόμενοι] υγιαίνουσι μάλλον τών τα δέοντα προςφερομένων, ούτως ούδέ οί πολλά άλλ' οί χρήσιμα άναγινιό•20 σκοντές είσι σπουδαίοι. » προς τον υπέρ αύτού λογογράφον δίκην είπόντα καί νικήσαντα, έπειτα φασκοντα
προς αύτόν, « τί σε ώνησε Σωκράτης;» έφη,« τούτο, τους
λόγους, ους είπας υπέρ εμού , αληθείς είναι. » (72) τά
άριστα ύπετίθετο τή θυγατρί Ά ρητή , συνασκών αύτήν
25 υπεροπτικήν τού πλέονος είναι, ερωτηθείς όπό τίνος
• τί αύτού ό υίόςάμείνων έσται παιδευθείς, « καί ει μηδέν
άλλο, είπεν, Ιν γούν τω θεάτρω ού καθεδείται λίθος
επί λίθοι. » συνιστάντος τινός αύτω υίόν ήτησε πεντακόσιας δραχμάς· τού δ' είπόντος , «τοσούτου δυναμαι
«ο άνδράποδον ιόνήσασθαι, » « πρίω, έφη, καί έξεις δυο. »
άργύρίον είπε παρά τών γνωρίμων λαμβάνειν, ούχ ίν'
αυτός χρώτο, άλλ' ίν' εκείνοι είδεΐεν εις τίνα δεί χοής
σθαι τοίς άργυρίοις. δνειδιζόμενός ποτε ότι δίκην έχων
εμισθώσατο έήτορα,«καί γάρ, έφη , όταν δεΐπνον έχο),
35 μάγειρον μισθούμαι. » (73) άναγκαζόμενός ποτε υπό
Διονυσίου ειπείν τι τών εκ φιλοσοφίας, « γελοίον, έφη ,
ει τό λέγειν μέν παρ' εμού μανθάνεις, το δε ποτε δεί
λέγειν σύ με διδάσκεις. » επί τούτω δή άγανακτήσαντα
τόν Διονύσιον έσχατον αύτόν κατακλΐναι· και τον,
4ο « Ινδοξότερον, φάναι, τόν τόπον ήθέλησας ποιήσαι. »
αύχούντός τίνος επί τώ κολυμβαν, « ούκ αισχύνη,
εΤπεν, επί δελφίνος έργοις άλαζονευόμενος; » ερωτηθείς
ποτε τίνι διαφέρει δ σοφός τού μή σοφού, έφη, « είς
άγνώτας τους δύο γυμνους άπόστειλον, καί είση. » αύ—
45 χούντός τίνος επί τω πολλά πίνειν καί μή μεθύσκεσθαι,
« τούτο καί ήμίονος, » φησί. (74) προς τόν αίτιιόμενον
ότι εταίρα συνοικεί,« αρά γε , ε ί π ε , μή τι διενέγκαι
οίκίαν λαβείν Ιν ή πολλοί ποτε ωκησαν ή μηδείς; «είπόντος δέ ου, « τί δέ πλεύσαι Ιννηί ή μυρίοι ποτέ Ινέ60 πλευσαν ή μηδείς »;« ούδαμώς. »«ού δ'άρα γυναικί, έφη,
συνεΐναι ή πολλοί κέχρηνται ή μηδείς. » προς τόν αίτιιόμενον ότι Σωκράτους μαθητής ων άργυριον λαμβάνει,
« καί μάλα, είπε - καί γάρ Σωκράτης, πεμπόντων αύτω
τίνων καί σΐτον καί οίνον, ολίγα λαμβάνων τά λοιπά

non posse turpe. (70) Quum a quodam sibi propositum
esset œnigma, isque ut solverei instaret, Cur, inquit, stolide,'vis solvam,quod etiam ligatum nobis exbibet negotium? Melius esse dicebat mendicum esse quam indoctum :
illic enim pecuniis, hic vero humanitate indigetur. Quum
aliquando conviciis ageretur, abibat : insectatore vero proseguente acdicente, Cur fugis? Quoniam, inquit, maledicendi tu potestatem habes, non audiendi ego. Dicenti
cuidam quod philosophos cernerei usque obsidere divitum fores, Et medici, inquit, ad œgrotorum fores ¡tant :
non tarnen ideo quispiam arrotare mallet quam medicus
esse. (71) Corinthum navigabat aliquando, et quum tempestate jactaretur, turbari cceperat. In ea perturbatione
cuidam dicenti, N'os indocti non metuimus, et vos philo- •
sophi trepidatisi Non enim, inquit, par est anima, cui
utrique timeamus. Glorianti cuidam quod multa didicisset, ait, Sicuti non qui plurima comedunt [et exercentur], melius valent quam qui sumunt necessaria : ita non
qui plurima, sed qui utilia legunt, studiosi habendi sunt
et eruditi. Oratori qui causam pro ipso dixerat et vicerat,
sciscitanti, Quid tibi profuit Socrates? Hoc, inqiiit, ut vera
sint,quae pro me dixisti. (72) Aretam filiam prœclaris
monitis instituebat, exercens eam ut id quod nimium esset
contemneret. Rogatus a quodam, in quo melior evasurus
esset filius, si erudiretur, Etsi nulla, inquit, alia in r e ,
certe vel in theatro non sedebit lapis super lapidem. Quum
ipsi quidam commendasset filium, quingentas postulavit
drachmas: cui illequum diceret, Tanti emere mancipium
possum, Eme, inquit, et habebis duo. Pecunia'm se ab
amieis acciperedicebat, non ut ipse uteretur, sed ut scirent
il li quas ad res pecuniis uti conveniat. Probro iili semel
objicientibus quod in causa propria conduxisset oratorem,
Atqui, inquit, et coquum, dum coenam faeio, conduco.
(73) Cogente aliquando Dionysio ut aliquid ex pliilosophia loqueretur, Ridiculum, ait, est, si artem dicendi a me discis, sed dicendi opportunitatem tu me docebis. Ad ha:c
vero indignatus Dionysius extremum omnium jussit accumbere: sed ille, Illustrem, inquit, hunc locum voluisti facere. Gloriabatur quidam ac sibi applaudebat de natandi
peritia : ad quem ille, Non erubescis, inquit, in iis quae
delphinis propria sunt gloriari? Interrogatus quid différât
sapiens ab insipiente, Mitte, ait, ambos nudos ad ignotos,
et disces. Exsultanti cuidam quod multum bibens non
inebriaretur, Hoc, inquit, etiam mulus facit. (74) Ad eum
qui illiquod meretrici cohabitaret exprobrahat, Die age,
inquit, num quid différât eam domum accipere quam multi
aliquando inhabitaverint, aut quam nemo? Negante ilio,
Quid, inquit, num differre putas ea navi ferri in qua innumeri siepe navigaverint, an in qua nullus? Minime,.inquit
ille. Non ergo, inquit, differt, utri mulieri congrediare,
qua multi usi sunt, an qua nemo. Culpatus cur ex Socratis disciplina profectus pecuniam acciperet, Et merito,
inquit : nam Socrates quum ipsi plerique mitterent panem
et vinum, paucis in suos usus reservatis remittebat reliqua ;
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ά π έ π ε μ π ε ν είχε γαρ ταμίας τους πρώτους Αθηναίων.
Ι γ ώ δ' Εύτυχίδην άργυριόνητον. » εχρήτο και Λ α ί δ ι τ ή
έταίρά, καθά φησι Σωτίων εν τ ω δευτέρω των διαδοχ ώ ν . (7fi) προς ούν τους μεμιρομε'νους αύτώ εφη, « έ χ ω
[Ααιδα], αλλ' ουκ εχομαι* έπεί τό κρατεϊν και μή ή τ τάσΟαι ήδονών άριστον, ου τό. μή χρήσθαι. » προς τον
ονειδίσαντα αύτώ πολυτελή δώωνίαν έοη , « συ δ' ούκ
άντριωβολου τ α ύ τ ' ε π ρ ί ω ; » δμολογήσαντος δε, « ούκετι
τοίνυν, έφη, φιλήδονος Ιγιό, άλλα συ Φιλάργυρος. » Σ ί μου ποτέ του Διονυσίου ταμίου πολυτελείς οίκους αύτώ
και λιθοστρώτους δεικνύντος — ην δέ Φρυξ και ολεθρος — άναχρεμψάμενος προςέπτυσε τή όψει· του δ
άγανακτήσαντος, « ούκ είχον, είπε, το'πον Ιπιτηδειοτερον. ν (τβ) προς Χαροόνδαν είπύντα, οί δέ προς Φαίδωνα,
τίς ό μεμυρισμίνος; « εγώ , φησίν, ό κακοδαίμιον, κ ά μοΰ κακοδαιμονέστερος δ Περσών βασιλεύς, άλλ' δ'ρα
μ ή ως ούδέν τών άλλων ζώων παρά τούτο' τι Ιλαττούτ α ι , ούτως ούδ' άν δ άνθρωπος, κακοί κακώς δ' άπο'λοιντοοί κίναιδοι, οί'τινες καλόν ή μ ΐ ν άλειιεμα διαβάλλουσιν. » Ιρωτώμενος πώς απέθανε Σ ω κ ρ ά τ η ς , έφη,
« ώς άν εγώ εύξαίμην. » Πολυξένου ποτέ τού σοιριστού
είςελθόντος προς αύτόν και θεασαμένου γυναικάς τε και
πολυτελή δψωνίαν, έπειτα αίτιασαμένου, μικρόν διαλιπ ώ ν , « δύνασαι, έιρη , και σό σήμερον μεθ' ήμών γ ε νέσθαι; » (77) τού δ' επινεύσαντος, « τί ουν, έιρη , ε μ έ μ φου; ίοικας γάρ ού τήν οψωνίαν άλλά τό άνάλιυμα
αίτιασθαι. »τού δέ θεράποντος Ινδδώ βαστάζοντος άργύριον και βαρυνομένου, ως φασιν οί περί τόν. Βίωνα εν
ταϊς Διατριβαϊς , « ά π ο χ ε ε , έφη, τό πλέον κάί δ'σον δυνασαι βάσταζε. » πλέων ποτέ έπεί τό σκάφος Ιγνω
πειρατικον, λαβών τό χρυσίον ήρίθμει · έπειτα εις θ ά λατταν ώς μή θέλων παρακατέβαλε και δήθεν άνώμωςεν. οί δέ και Ιπειπεϊν Φασιν αύτόν ώς άμεινον
ταύτα δι' Άρίστιππον ή διά ταύτα Άρίστιππον άπολέσθαι. Διονυσίου*ποτ' έρομένου επί τί ή'κοι, έφη επί
τ ω μεταδιόσειν ών έ / ο ι , και μεταλήψεσθαι ων μή έχοι.
(78) ένιοι δ' ούτως άποκρίνασθαι, « δπότε μέν σοφίας
εδεόμην, ήκον παρά τον Σωκράτην· νΰν δέ χ ρ η μ ά τ ω ν
δεο'μενος παρά σέ ήκιο. » κατεγίνωσκε τών άνθριόπων
ώς τά σκεύη μέν εν ταΐς άγορασίαις κομπούντων, τους
δέ βίους εική δόκιμαζόντων · οί δέ τούτο Διογένους
φασί. καί ποτε παρά πο'τον κελεύσαντος Διονυσίου
έ'καστον εν πορφυρά εσθήτι δρχήσασθαι, τόν μέν Πλάτωνα μή προςέσθαι, ειπόντά ·

habuit eniiii ille penuarios Atlieniensium principes, ego autem Eutycliidem emptilium servum. Utebatur et Laide
meretrice, ut refert Sotion in secundo Successionum libro.
(75) Qua ex re quum sugillaretur a plurimis, Habeo, iuquit,
non babeor : nam vincere et non servire voluptatibus optimum esse, non ab iis prorsus abstinere. Exprobranti sibi
lautiores et delicatiores cibos, Tu, inquit, ista tribus obolis
non emeres? fatente ilio, Non tam igitur, inquit, ego voluptali studeo, quam tu avariti«. Ostendebat ei Simus Dio·
uysii qu«slor magnifice instructas «des et pavimenta pretiosa (erat autem t'Iiryx ac homo nihili), tum ille sputa
quam maxime potuit ei in faciem conjecit ; indignante ilio,
Non habuì, inquit, opportuniorem locum. (76) Charondœ
sive, ut quidam volunt, Phœdoni interroganti quis est,
qui unguentum olet? Ego, inquit, infelix, et me infeiicior
Persarum rex. Ceterum vide n e , ut ceter« animantes
propterea nihil damni patiuntur, sic neque homo. At dispereant cinmdi, qui nobis eximiam corporis unctionem
rcddiderunl infamem. Interrogatus quomodo Socrates
obiisset diem, Quomodo ego, inquit, optaverim. Intravit
ad illuni-aliquando sophista Poiyxenus, inluitusque niulieres compositas et m'agnifice instructum convivium, accusare luxnin ejusmodi cicpit. Cui ille palilo post: Poteshè, inquit, Iioilie nobiscum una esse? (77) annuentique,
Quid ergo, ait, expostulas? nani videris non lautilias increpare, sed sumptus. Gestabat ejus famulus in itinere pecuniam, ut testatili· Bion in Dissertalionibus, et quum
premeretur onere, Effunde.ait, quod nimis est, et fer ca
quae potes. Quum aliquando navigaret, intëllexissetque
navem esse plraticam, prolatuni aurum numerabat, deinde
velut imprudenti et invito elapsum e manibus effudit inaiare,et ejolare ccepit scilicet. Sunt qui illuni li«c addidisse memorent, Satius est h«c ob Aristippum, quam Aristippum propter hœc perire. Interroganti Dionysio ad
quid venisset, U t , inquit, quœ liabeó impertiar, q u « non
liabeo, accipiam. (78) Aliisic eum respondisse referunt :
Quando sapientia egebain, adii Socrateua ; nunc pecuniarum -egens ad te veni. Arguebat homines quod in auctionibus quldem vasa sonitu explorarent, in liominum
vita ac moribus lestimandis socordes essent.
Hoc alii
Diogenis fuisse dicunt. Jusserat aliquando Dionysius in
convivio ut singuli in veste purpurea saltarent : id Plato
renuit dlcens,
.

Ούκ άν δυναίμην θήλυν Ινδΰναι στολήν·

Effeminata veste non possim tegi.

τόν δ' Αρίστιππον λαβο'ντα καί μέλλοντα δρχήσασθαι
εύστόχως ειπείν *
'
Κ α ί γάρ έν βακχεύμασιν
ούσ ή γε σωφρων ού διαφθαρήσετάι.
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ARISTIPPUS.

Sumptam vero Aristlppus induit, et quum saltare inciperet,
argute dixit :
.

-

50 (79) δεόμενός ποτε ύπέρ φίλου Διονυσίου καί μή επιτυγχάνων εις τους πόδας αύτού έπεσε· προς ουν
τον επισκωψαντα , « ούκ Ιγ ιό, φησίν, αίτιος, άλλά

Neque enim in Bacchi sacris
perdetur mens pudica natura sua.

(79) Orabat aliquando pro amico Dionysiuni, et quum repelleretur, ad pedes ejus procidit. Id factum quum argueret quispiam, Non ego, inquit, in culpa sum, sed Dio-
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Διονύσιος δ εν τοις ποσί σας άκοάς έχων. » διατριβών
Ιν 'Ασία καί ληφθείς υπό Άρταφε'ρνου τού σατράπου
πρός τόν είπόντα, « καί ώδε'θαρρείς » ; « ποτε γ α ρ ,
είπεν, ώ μάταιε, θαρρήσαιμι άν μάλλον ή νυν, δτε
6 με'λλω 'Αρταφέρνη διαλέςεσθαι; » τους τών Ιγκυκλ.ίών
παιδευμάτυιν μετασχόντας, φιλοσοφίας δε άπολειφθεντας δμοίους ελεγεν'είναι τοις τής Πηνελόπης μνηστήρσι·
καί γάρ Ικείνους Μελανθώ μεν καί Πολυδυιραν καί τάς
άλλας θεραπαίνας έχειν,.πάντα δε μάλλον ή αυτήν τήν
ίο οε'σποιναν δύνασθαι γήμαι. (βο) τό δ' δμοιον καί 'Αρίστων
τόν γάρ Όδυσσε'α καταβάντα εις αοουτους μεν νεκρούς
πάντας σχεδόν έωρακεναι καί συντετυχηκε'ναι, τήν οέ
βασίλισσαν αυτήν μή τεθεασθαι. δ δ'ούν 'Αρίστιππος
ερωτηθείς τίνα εστίν' α δει τους καλούς παϊδας μανθά15 νειν , έφη , « οίς άνδρες γενόμενοι χρήσονται. » προς
τόν είπόντα εν αιτία ώς από Σωκράτους προς Διονυσίου
έλθοι, « αλλά πρός Σωκράτην μέν, είπεν, ήλθον π α ι δείας ένεκεν', πρός δέ Διονύσιον παιδιας. » Ιξ δμιλίας
αύτώ χρηματισαμένιρ φησι Σωκράτης, « πόθεν σοι
•ίο τοσαύτα; » καί δ'ς, » δθεν σοι τά' ολίγα. » . (βι) εταίρας ειπούσης πρός αύτόν, « εκ σου κυώ », « ού μάλλον, έφη', γινυισκεις ή εί δι' δλοσχοίνων ίούσα έφασκες υπό τοϋδε κεκεντήσθαι. » ήτιάσατό τις αύτόν τόν
υίόν άπορριπτούντα ώςπερ ούκ ες εαυτού γεγονότα' καί
25 δ ς , « καί τό φλέγμα, φησί , καί τους φθείρας- εξ
ημών ίσμεν γεννωμένους, αλλ' άχοεΤα όντα ώς πορριοτάτω βιπτούμεν. »
Ικοεςάμενος τό άργύριον παρα
Διονυσίου, Πλάτωνος άραντος βιβλίου , πρός τόν αίτιασάμενον, « Ιγώ μέν γάρ, είπεν, αργυρίων,· Πλά30 των δέ βιβλίων Ιστίν ενδεής. » πρός τόν είπόντα τίνος
ένεκα Ιλεγχεται παρά Διονυσίου, « ου ένεκα , φησίν ,
οί άλλοι Ιλέγχουσιν. » (82) ήτει Διονύσιον άργύριον ,
καί δς, « άλλά μήν έφης ούκ άπορήσειν τόν σοφόν· »
ό ο' ύπολαβοιν, « δός, .είπε, καί περί τούτου ζη35 τώμεν. » δόντος δ έ , « δρας, έφη , δ'τι ούκ ήπόρηκα ; »
εϊποντοςπρός αύτόν Διονυσίου"
• '

'

δπολαβιόν,
40

Jlorabatur in Asia, et

quum ab Artapherne satrapa fuisset comprebcnsus, interrogates a quodam an vel sic bono esset animo, Quasi vero,
inquit, o stulte, magis unquam confidere possim quam
nunc cum Artapherne collocuturus?

Eos qui liberalibus

imbuti diseiplinis philosophiam neglexissent, Penelopes aieljat procis esse simillimos : illos enim et Melantho et Polydoram cunctasque ancillas habere, sed quidvis potius
quam ipsius dominre nuptias consequi posse,

(so) Simile

quiddam et Aristo dixisse fertur : Ulyssem quippe, quum
descendisset ad inferos, mortuos vidisse fere omnes et in
colloquium venisse, atreginam ipsamnon conspexissc. Aristippus rogatus qurenam bonos juvenes oporleat discere, Ea,
inquit, qua; viris usui futura sunt.

Exprobranti cuidam

quod a Socrate ad Uionysium se contulisset, Atqui, inquit,
ad Socratem veni doctrina; (παιδεία;) gratia, ad Dionysiiim
joei (παιδιας).

Multas jam pecunias e disciplina conse-

cuto quum diceret Socrates, Unde tibi tarn multa? ille
inquit, Unde tibi pauca.

(81) Dicente scorto , Ex te gero

uterum, Non, inquit, hoc magis nosti, quam si per spinas
densissimas ambulans díceres, Ista me pupugit.

Crimi-

nante quoplam quod filium quasi non ex se natum projicer e t , Etiam pituitam, inquit, et pe iculos probe scimus ex
nobis gigni, qua; tarnen velut inutiiia quam longissime
projicimus.

Quum a Dionysio pecuniam ipse, Plato librum

accepisset, insimulanteipsum quodam „Ego , inquit, pecuniis indigeo, Plato libris.

Percontanti cujus rei gratia se a

Dionysio arguìpateretur, Ejusdem rei, inquit, quapropter
eum reliqui arguunt.

(82) Postulabat pecuniam a Diony-

sio , et ille, Dixisti, inquit, non egere sapientem : Da, inquit ille, et postea de his qua;ramus.

Et quum dedisset,

Videsne, ait, me non indiguisse? Dicente ad eum Dionysio (
Namque ad tyrannum quicumque habitatum venit,

"Ος'τις γάρ ους τύραννου Ιμπορεύεται,
κείνου 'στί δούλος, κάν ελεύθερος μόλη ·

nysiiis, qui aures habet in pcdibus.

Ούκ έστι δούλος, άν Ιλεύθερος μόλη.

τούτο Διοκλής φησιν Ιν τώ περί βίων φιλοσόφων· άλλοι
γάρ εις Πλάτωνα άναφέρουσιν. όργισθείς πρός Αίσχίνην
μετ' ού πολύ, « ού διαλλαχθησόμεθα, ού παυσόμεθα, είπε,
ληροϋντες, αλλ' άναμενεΤς έως άνεπί τής κύλικος ήμας
45 διαλλαςη τ ι ς ; » καί ος, α άσμενος », έοη · (83) « μνημόνευε τοινυν, » είπεν δ 'Αρίστιππος, « δτι σοι πρότερος πρεσβύτεροςών προςήλΡον. » καί δ Αισχίνης,« εύγε,
νή τήν Ηραν , εύλόγως είπας, Ιπεί πολλώ μου βελτίιον
υπάρχεις· εγώ μέν γάρ έχθρας, σύ οέ φιλίας άρχεις. »
οα και ταύτα μεν. εις αύτόν αναφέρεται. Γεγόνασι δ' 5
, Άρίστιπποι τέσσαρες· περί ού τε δ λόγος καί δεύτερος δ τά περί'Αρκαδίας γεγραφώς · τρίτος ό μ η -

servus fit illius,· quamquam liber advenit;
subjecit,
Non fit ille servus, quando liber advenit.
Hoc Diocles refert in libro de Vitis philosophorum.
Platonem id dixisse tradunt.

Aiii

Iratus lEschini paulo post :

Quin, inquit, in graliam redimus atque ineptire desislimus ?
exspectabisne donee nos inter pocula aliquis reconciliet?
Cui ille, Ego vero perlubenter, inquit. (83) Tum Aristippus :
Memento autem, me quamvis majorem natu ad te accessisse
priorem.

Respondit /Eschines : Recfe mehercle dixisti :

nam me Ionge melior cs : ego inimicitiarum, tu amicitia;es
auctor. Et ista quidem ad illum referuntur. Fuerunt autem
Arislippi quattuor.

Priinus iste de quo nobis sermo est :

secundas, qui Arcadi» historiam scripsit : tertius, qui quod

LIB. I l , 8.
τροδίδακτος, θυγατριβοΰς τού πριότου ' τέταρτος δ εκ
της νεωτε'ρας Ακαδημίας. Του δέ Κυρηναϊκού φίλο- (
σόφου φε'ρεται βιβλία τρία μεν ιστορίας των κατά Λ ι βύην, άπεσταλμε'να Διονύσιο: £ν .δε εν ώ διάλογοι
5 πέντε και εΐκοσιν, οί μεν Άτθίδι, οί δε Αωρίδι οιαλέκτω
γεγραμμένοι οΐδε"(84) 'Αρτάβαζος, προς τους ναυαγούς,
προς τους 'φυγάδας , προς πτωχόν , προς Λαίδα , προς
Πώρον, προς Λαιδα περί τού κατόπτρου, Ε ρ μ ε ί α ς ,
Ένύπνιον, προς τον επί της κύλικος, Φιλόμηλος, προς
ΙΟ τούς οικείους, προς τούς επιτιμώντας δ'τι κέκτηται
οίνον παλαιόν και Ιταίρας , προς τούς επιτιμώντας δτι
πολυτελώς υψώνει , Ε π ι σ τ ο λ ή πρ'ος Αρήτην την θυγατέρα, προς τον εις Ό λ υ μ π ί α ν γυμνάζοντα εαυτόν, Εριυτησις, άλλη Έριότησις, Χρεία προς Διονύσιον, άλλη
15 επί της είκο'νος, άλλη επί της Διονυσίου θυγατρός ,
προς τον οίόμενον άτιμάζεσθαι, προς τον συμβουλεόειν
' επιχειρούντα. ένιοι δέ και διατριβών αυτόν φασιν ές
γεγραφέναι, οί δ' ούδ' δλως γράψαι · ών έστι και Σ ω σικράτης δ 'Ρόδιος. - (85) κατά δε Σωτίωνα εν δευΙυ τέρω και Παναίτων εστίν αύτώ συγγράμματα τάδε"
περί παιδείας, περί αρετής,Προτρεπτικός, Αρτάβαζος,
Ναυαγοί, Φυγάδες, Διατριβών έ'ς, Χρειών τρία, προς
Ααίοα, προς Πώρον, προς Σωκράτην, περί τύχης. τέλος δ' άπε'φαινε τήν_λείαν^κίνησιν εις οασθησεν-άναδιδο25 μένην. Ήμεϊς δ' επειδή τον βίον άνεγράψαμεν αυτού, '
φέρε νύν διέλθωμεν τούς άπ' αυτού Κυρηναϊκούς , οι
τίνες Ιαυτούς οί μέν Ήγησιακούς, οί δέ Άννικερείους,
οί δέ Θεοδωρείους προςωνομαζον. ού μήν αλλά και
τούς από Φαίδωνος, ών τούς κορυφαιοτάτους Έρετρι30 κούς. έχει δέ ούτως·
(86) Αρίστιππου διήκουσεν ή
θυγάτηρ Άρήτη και Αίθιοψ Πτολεμαευς και Αντίπατρος ΚυρηναΤος" Αρήτης δέ Αρίστιππος δ μητροδίδακτος ΙπικληΟείς, ού Θεόδωρος δ άθεος, είτα θεός" 'Αντιπάτρου 2 ' Έ π ι τ ί μ ι δ η ς Κυρηναΐος,ουΠαραιβάτης, ου
35 Ήγησίας δ πεισιθάνατος και Άννίκερις [δ Πλάτωνα
λυτρωσάμενος], Οί μέν ούν Ιπί της αγωγής της 'Αρι- I
στίππου μείναντεςκαίΚυρηναϊκοί προςαγορευθέντες δό-,
ξαις εχρώντο τοιαΰταις" δύο πάθη δφίσταντο, πόνον και
ήδονήν, τήν μέν λείαν κίνησιν, τήν ήδονήν, τον δέ πόνον
40 τραχεϊαν κίνησιν. (87) μή διαφέρειν τε ήδονήν ηδονής,
μηδέ ήδιόν τι είναι' και τήν μέν εύδοκητήν πασι
ζυροις, τον δ' αποκρουστικοί;. ήδονήν μέντοι τήν τού
σώματος, ήν και τέλος είναι, καθά φησι καίΠαναίτιος
έν τω περί τών αιρέσεων, ού τήν καταστηματικήν ήδο45 νήν τήν έπ 1 αναιρέσει άλγηδόνων και οίον άνοχ'λησίαν,
•ην δ 'Επίκουρος αποδέχεται και τέλος είναίφησι. δοκει
δ αυτοις καιτελος ευδαιμονίας οιαφέρειν.τέλος μέν γάρ
είναι την κατά μέρος ήδονήν, έύδαιμονίαν δ ε τ ό εκ τών
μερικών ήδονών σύστημα, αίς σύναριθμ'ούνται και αί
50 παρωχηκυΤαι καίαί μέλλουσαι.'(8δ) είναίτε τήν μερικήν
ήδονήν δι' αυτήν αίρετήν τήν δ' έύδαιμονίαν ού δι'
αύτήν, άλλα διά τάς κατά μέρος ήδονάς. πίστιν δ' είναι
τού τέλος είναι τήν ήδονήν τό άπροαιρέτως ήμας έκπαίδυ>ν ωκειώσθάι προς αύτήν, και τυχόντας αύτής μ,ηθέν
65 έπιζητεΐν μηθέν τ : ούτω φεύγειν ως τήν εναντίαν.

ABISTIPPUS.
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a matredoctus esset, μητροόίδακτοζ dictus est, prioris nepos·
ex filia : quarlus, ex nova Academia philosoplius. Hujus autern Cyrenaici philosophi libri feruhtur lii : ties hisloriie·
Libyca: libri ad Dionysium missi ; unus liber in quo dialogi
viginti quinque, alii quidem Attica, alii vero Dorica dialecto
scripti. Sunt autem hi : (84) Artabazus, ad naufragos, ad
fugitives, ad mendicum, ad Laidem, ad Porum, ad Laidem
de speculo, Hermeas, Somnium, ad eum qui praerat poculo,
Pliilomelus, ad domesticos, ad inerepantes quod vetus vinum scortaque possideret, ad vituperantes quod magnilice
instrue.ret mensam, Epistola ad Areten filiam, ad eum qui se
ipsum exercebat ad Olympia, Interrogatio, alia lnterrogatio, Declamatio ad Dionysium, alia de imagine, alia de
Dionysii filia, ad eum qui arbitrabatur se contemptui et ignominia: haberi, ad eum qui ipsi Consilia dare aggrederetur.
Quidam Dissertationum ilium et sex libros scrlpsisse assen m t , alii prorsus scripsisse negant, ex qiiibus est Sosicrates Rhodius. (85) Sed Sotion in secundo et Paiuclius haec
ilium scripsisse referunt : de disciplina, de virtute, Exliorta
torius, Artabazus, Naufragi, Fugitivi, Dissertationum libri
sex, Declamationum libri tres, ad Laidem, ad Porum, ad Socratem, de fortuna. Summum bonum statuit lenem motum
adsensum emanantem. Age vero, quoniam ipsius vitam
descripsimus, nunc eos qui ab ilio lluxere Cyrenaicos suo
r
ordineprosequamur. Ex his alii quidem Hegesiacos, Annicerios alii, alii Theodoriosse ipsos appellaverc. Sed et
illos persequamur qui a Pbaedone manarunt, exquibusEretrici nobilissimi sunt. Res sic se liabet. (86) Aristippum andivit Arete filia et /Ethiops ex Ptoleinaide et Cyrenaius Antipater : Aretes vero auditor liiit Aristippus, matris discipulus cognomlnatus : ejus vero Theodoras, qui primo άθεο;,
deinde θεό; appellatus est. Anlipatrum Epitimides Cyreiweus audivit : ejus Parabates auditor fuit : Parabatis Hegesias qui πεισιθάνατος (mortem appelendam suadcns) est
dictus, et Anniceris [a quo Plato redemptus est]. At enim
qui in Aristippi disciplina permanSerunt et ab ilio Cyrenaici
1
sunt appellati, bisce placitis utuntur. 'Duas perturbationes \
ponunt, dolorem etvoluptatem : voluptatem lenemnjolum, I
dolorem vero asperum motum appellantes. (87) Nihildifferre .
a voluptate voluptatem, neque esse alteram jucundius altero : atque illam quidem· cunctas animantes appetere,
hunc autem rei'ugere, Voluptatem autem corporis intelligunt, quam et summum bonum esse dicunt, ut etiam Pa-,
na'tius in libro de Sectis tradit, nontanien earn qua: stabHis
sit et ili privatione dolorum consistat, et quasi turbàtionis"
immunitatem, quam probat Epicùrus, finem honorum esse
dicens. Videtur autem iis summum bonum a beata vita
differre : summum bonum quippe esse particularem voluptatem, beatam autem vitam sive felicitatela voluptatum particularium constare conventu, quibus et preterita: connumerantur et futura. "(88) Particularem quoque voluptatem
propter se esse expetendam, felicilatem vero non propter
seipsam, sed propter parlieulares voluptatcs. Indicium
autem esse,finem honorum esse voluptatem, quod huic
nos a pueris absque rationis judicio natura conciliavit ;
etquumilla fruimur,.nihil amplius inquirimus, quodquc
nihil a?que ac dolorem ei contrarium fugimus. Voluptatem
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αύτή άλγηδόνα. είναι δέ τήν ήδονήν αγαθόν καν από τών
ασχημότατων γένηται, καθά φησιν Ί π π ο β ο τ ο ς : Ι ν τώ
περί αιρέσεων. ε', γαρ"καί ή πραξις άτοπος ειη , άλλ'
ούν ή ήοονη δι' αυτήν αιρετή καί αγαθόν. 189) ή δέ του
ιός ειρηται π α ρ ' Ε π ι κ ο υ ρ ώ ,
6 άλγούντος υπεςαίρεσις,
οοκεΐ αύτοίς μή είναι ηδονή· ούδέ ή αηδόνια άλγηόων.
εν κινήσει γάρ είναι άμ.φότερα, μ ή ούσης της άπονιας
ή της άηδονίας κινήσεως, επεί ή άπονία οιονεί καθευδοντός εστι κατάστασις.
δύνασθαι δε' φασι καί τήν
[ 0 ήδονήν τινας μή αίρεϊσθαι κατά διαστροφήν ού πάσας
μεντοι τάς ψυχικάς ήδονάς και άλγηδόνας επί σωματικαΤς ήδοναΐς καί άλγηδόσι γίνεσθαι. καί γάρ Ιπί ψιλή
τ ή τ ή ς πατρίδος ευημερία ώςπερ τ ή ιδία χαράν εγγινεσθαι. αλλά μήν ούδέ κατά μνήμην τών αγαθών ή προς[ δ δοκίαν ήδονήν φασιν άποτελεΐσθαι · δ'περ ήρεσκεν
Επικουρώ·.
(9θ) Ικλύεσθαι γάρ τ ώ χρόνιο τό τής ψυχ ή ς κίνημα, λέγουσι δέ μηδέ κατά ψιλήν τήν όρασιν
ή τήν άκοήν γίνεσθαι ήδονάς. τών γούν. μιμουμε'νων
θρήνους ήδε'ως άκούομεν , τών δέ κατ' άλήθειαν άημέσας τε καταστάσεις οινόμαζον άηδονίαν και
0 δώς.
άπονίαν. πολυ μέντοι τών ψυχικών τάς σωματικάς
άμείνους είναι, καί τάς οχλήσεις χείρους τάς σωματικάς. δθεν καί ταύταις κολάζεσθαι μάλλον τους άμαρτάνοντας. χαλεπώτερον γάρ τό πονεϊν, οίκειοτερον δέ
„. τό ήδεσθαι ύπελάμβανον.
δθεν καί πλείονα οίκονομίαν περί θάτερον Ιποιοϋντο.
διό καί καθ' αυτήν α ι ρετής ούσης τής ηδονής τά ποιητικά ενίων ηδονών
όχληρά πολλάκις εναντιούσθαι" ώς δυςκολωτατον αύτοίς
οαίνεσθαι τόν άθροισμόν τών ηδονών εύδαιμονιαν
(οι) αρέσκει δ' αύτοΐς μήτε τόν σοφόν
3 0 ποιούντων.
πάντα ήδέως ζην, μήτε π ά ν τ α φαϋλον επιπονως, αλλά
κατά τό πλείστον,
αρκεί δέ καν κατά μίαν τις προςπίπτουσαν ήδέως έ π α ν ά γ η .
τήν φρόνησιν αγαθόν μέν
είναι λέγουσιν, ού δό Ιαυτήν δέ αίρετήν, αλλά διά τά
τόν φίλον τής χ.ρείας ένεκα·
3 δ ες αύτής περιγινόμενα ·
καί γάρ μέρος σώματος, μέχρις αν π α ρ ή , άσπάζεσθαι.
τών αρετών ενίας καί περί τους άφρονας συνίστασθαι.
τήν σωματικήν άσκησιν συμβάλλεσθαι προς αρετής
άνάληψιν.τόν σοφόν μήτε φθονήσειν μήτε Ιρασθήσεσθαι
4 0 ή δεισιδαιμονήσειν· γίνεσθαι γάρ ταύτα παρά κενήν δο'ξαν.
λυττήσεσθαι μέντοι καί φοβήσεσθαι · φυσικώς γάρ γ ί νεσθαι. (92) καί τόν πλοΰτον δέ ποιητικόν ήδονής είναι,
ού οι' αυτόν αίρετόν όντα. τά τε πάθη κ α τ α λ η π τ ά ,
έλεγον ούν αύτά , ούκ άφ' ών γίνεται, άφίσταντο δέ
1:> καί τών φυσικών διά τήν έμφαινομένην ά κ α τ α λ η ψ ί α ν
τών δέ λογικών διά τήν εύχρηστίαν ήπτοντο.
Μελέαγρος δ' εν τ ω δευτέρω περί δοξών καί Κλειτόμαχος εν
τώ πρώτω περί αιρέσεων φασίν αύτους άχρηστα ήγεϊσθαι το τε φυσικόν μέρος καί το διαλεκτικόν. δύνασθαι
Β 0 γάρ καί εύ λεγειν καί δεισιδαιμονίας Ικτός είναι και τόν
περί θανάτου φόβον εκφεύγειν τόν (τόν) περί αγαθών
καί κακών λόγον έκμεμαθηκότα.(9ί) μηδέν τε είναι φύσει
δίκαιον η καλόν ή αίσχρον, άλλα νόμω και έθει. δ μέντοι σπουδαίος ούοέν άτοπον πράξει διά τάς επικειμένας
-35 ζημίας και δόξας· είναι δέ τόν σοφόν. προκο-ήν τε

- prœtereabollino esse, etiamsi a turpissimis proveniatrebus
ut ait Hippobotus in libro de Sectis. Si enim fccda sit actio,
voluptatem tarnen per se ipsam expetendam esse, bonumque existimandam. (S9) Porro Illa doloris araotio quanti
• tuetur Epicurus, eis non videtur voluptas esse, neque privatio voluptatis dolor: utraqueenimesseinmotuconstituta,
quum non sit motus doloris voluptatisque privatio ; quippe
doloris fila vacatlo veluti dormientis status est. Posse quosdam aiunt voluptatem minime appetere per animi perversionem : non omnes tamen animi voluptates ac dolores in
corporeis voluptatibus et doloribus fieri : quippe ex nuda
et sola patri® prosperitate nasci I®titiam ®que atque ex
nostra propria. Verum minime ex memoria seu exspe-.
ctatione bonorum voluplatem perfici dicunt : quod placet
Epicuro. (90) Nam tempore motum animi effluere. Quin
ne solo quidem visu vel auditu voluptates constare
posse, quando eos qui lamentationes imitantur libenter
audimus, veras autem illibenter atque injucunde. Porro
privationem bujusmodi aut voluptatis aut doloris medios
status appellabant. Longe tamen esse prmstantiores corporum quam animorum voluptates, deterloresque corporis quam animi affectiones : quocirea et bis peccantes
magis cruciari. Duriusquippe dolere, lœtari vero familia·
rius et gratius arbitrabantur; quocirea et major illis erat
corporis cura quam animi. Unde quum constet per se expetendam voluptatem, pleraque tamen qu® sunt efficient®
quarundam voluptatum, quum sint molesta, sœpe adversari : ut dilficillima eis videatur ejusmodi voluptatum congé,
ries, qu® beatam vitam efficere possint. (91) Placet autem eis neque sapientem semper in voluptate vivere, neque
rursus insipientem semper in dolore, verum utplurimum
sic fieri. Satis autem esse, si quis per singulas incidentes
voluptates suaviter afficiatur. Prudentiam bonum quidem
esse asserunt, non autem propter se ipsam appetendam,
sed eorum gratia qu® nobis ex fila proveniunt. Amicum
usus causa esse amplectendum : nam et corporis partes
quamdiu adsunt, adamari. Virtutes quasdam etiam insipientibus esse ommunes. Corporis exercitationem conferre
ad virtutem capessendam. Sapientem nunquam invidia labo.
r a t u r u m , neque cupiditati neque superstitioni unquam cessurum : ista enim ex inani opinione contingere. Afetu t a men et dolore commotum iri : id quippe naturaliter fieri.
(92) Divitias efficere voluptates, non esse per se appetendas. Perturbaliones comprebendi posse dicebant,
ipsas quidem, non autem etiam ex quibus fiunt. Naturalium rerum inquisitionem omittebant, quod eas non posse
comprehendi manifestum esset. Dialecticam propter s u m mum ejus usum attingebant. Tamen Meleagri sententia
est in secundo de Placitis et Clitomaclii in primo de
Sectis eos et pbysicam et dialecticam œque aspernari.
Posse enim et apte dicere et extra superstitionem esse
mortisque metum effugere, qui rationem bonorum malorumque didicerit. (93) Nihilque natura justum esse aut
honestum vel t u r p e , sed lege et consuetudine.
Vir tarnen
bonus nihil agit perperam ob pœnas propositas opiniones·
ve hominum : esse autem sapientem. Atque etiam pro-

LIB. II. 8. ARIST1PPUS.
\ Α\ fectnm quendam tarn in philosopliia quam in ceteris artibus
ι οε
καί. λυπεΐσθαι άλλον άλλου μάλλον, καί τάς αίσυ.,'-- V
α ή relinquunt. Aiunt et dolore affici alium alio magis, senπάντοτε άληθεύειν.
Οί δέ Ήγησιακοί λεγόμενοι σκο- g susquenon Semper vera nuntiare. Verum enim vero ii qui
πους μέν εΤ/ον τους αύτούς, ήδονήν καί πόνον. μήτε
dicuntur Hegesiaci eandem sane de voluptale
ac dolore liaoluptale <
5 δέ χάριν τι είναι μήτε φιλίαν μήτε εύεργεσίαν , δια τό buere sententiam : prseterea neque gratiam esse aliquid,
μή δι' αυτά ταύτα αίρεΐσθαι ήμας αυτά , άλλά διά τάς neque amicitiam, neque beneficentiam, quod ista non per se
ipsa appetamus, sed usus modo gratia: nam luce si ab.·
χρείας αύτάς, ών άπο'ντων μηδ' εκείνα ύπάρχειν. (9ί)
sint, neilla quidem subsistere. (94) Fieri autem piane non
τήν εύδαιμονίαν ολως άδύνατον είναι · τό μέν γάρ σώμα
posse ut cui felicitas obtingat : corpus quippe morbis multis
πολλών άναπεπλήσθαι παθημάτων , τήν δε ψυχήν συμpassionlbusque affiigi, animum vero contagione corporis
ΊΟ παθεΐντώ σώματι καί ταράττεσθαι, τήν δέ τύχην πολλά
laborare atque una turbari, complura item qua; speremus.
τών κατ' Ιλπίδα κωλύειν · ώςτε διά ταύτα άνύπαρκτον a fortuna impediri : propter ista igitur beatam vitam non
τήν εύδαιμονίαν είναι, τήν τε ζωήν καί τόν θάνατον posse exsistere. Vitam mque ac mortem esse in rebus exαίρετο'ν. φύσει τ' ούδέν ήδό ή άηδές υπελάμβανον · petendis. Natura item suave atque insuave nihil opinabaaδιά δέ σπάνιν ή ξενισμόν ή κόρον τους μεν ήδεσθαι, tur : ceterum propter rerum vel raritatem vel novitatem
15 τους δ' άηδώς έχειν. · πενίαν καί πλούτον προςήδονής vel. satietatem laetari alios, alios vexari. Divitias vel pauλύγον είναι ούδέν · μή γάρ διαφερο'ντως ήδεσθαι τους pertatem nihil ad voluptatis valere rationem : nam nulπλουσίους ή τους πένητας. ' δουλείαν επίσης ελευθερία lum neque divitibus esse praecipuum gaudium, neque
αδιάφορου προς ηδονής μέτρον, καί εύγενειαν δυςγενεία, • pauperibus. Servitutem «que atque libertatem, nobilitatem
καί δόξαν άδοξία. (95) καί τώ μεν άφρονι τό ζην λυ- atque ignobilitatem, glòriam ignominiam nihil per se con20 σιτελές είναι" τώ δέ φρονίμω άδιάφορον. το'ν τε σο- feree ad voluptatis modiun. (95) Atque insipienti quidem
expedire ut vivat ; sapienti perinde.esse. Sapientem sui ipφόν εαυτού ένεκα πάντα πράξειν · ούδένα γάρ ήγεΐ—
sius gratia cuncta facturum : alium quippe neminem aeque
σθαι τών άλλων επίσης άξιον αύτώ. καν γάρ τα μέac se dignum arbitrari. Quamlibet enim ingentia videatur a
γιστα δοκή παρά του καρποΰσθαι, μή είναι αντάξια
quopiam consecutus, non tamen eorum quae ipse praesών αύτός παράσχη.
άνηρουν δέ καί τας αισθήσεις titerit, merita «quare. Tollebant et sensus, quod certain
25 ούκ άκριβούσας τήν έπιγνωσιν, τών τ' εύλ.όγως φαινο- non inferunt notionem. Itera quae ràtioni consentanea viμένων πάντα πράττειν, ελεγον τά αμαρτήματα συγ- deantur, omnia facienda. Peccata veniam dicebant mereri :
γνιόμης τυγχάνειν ·• ού γάρ εκοντα άμαρτάνειν, άλλά neque enim sponte aliquem peccare, sed aliqua ¡egritudine
τινι πάθει κατηναγκασμενον. καί μή μισήσειν, μάλ- coactum. Non odio quemquam habiturum, sed meliora
λον δέ μεταδίδάξειν. τον τε σοφόν ούχ ούτοι πλεονάσειν edocturum. Sapientem non adeo in bonis appetendis prae30 εν τή τών άγαθών αίρέσει, ώς εν τή τών κακών φυγή, stiturum, quam in malis fugiendis : quum summurn boτέλος τιθέμενον τό μή επιπόνως ζην μηδέ λυπηρώς" (96) num statuat esse, ut neque in labore neque in dolore viva8 .δή περιγίνεσθαι τοις άδιαφορήσασι περί τά ποιητικά tur. (96) ldque eos assequi qui circa voluptatum materiam
τολείπουσι κ α ί èv ΦίλοσοΦί'ακαί εν τοις α λ λ

της ηδονής. Οί δ' Άννικέρειοι τά μέν άλλα κατά lOneutram in partem inclinatiores sunt. Porro Annicerii in
ταύτα τούτοις" άπέλιπον δέ καί φιλίαν έν βίω καί χά- ceteris ab istis non dissentiunt : relinquunt autem amici35 ριν καίπρός γονέας τιμήν καί υπέρ πατρίδος τι πράξειν. tìam in vita, et gratiam , ac reverentiam erga párenles, et
ό'θεν διά ταύτα, καν οχλήσεις άναδέξηται ό σοφός, ούδέν pro patria aliquid. perpessurum sapientem. Quocircaquamvis molestias sapiens ac negotia subeat, niliilo minus beate
ήττον εύδαιμονήσει, καν ¿λίγα ηδέα περιγενηται αύτώ.
victurum, etsi minimum voluptatis illi suppetierlt. Amici
τήν τε τού φίλου εύδαιμονίαν δι' αυτήν μή είναι αίρεfelicitatemnon per.se appetendam : ncque enim Iterius
τήν " μηδέ γάρ αίσθητήν τω πέλας ύπάρχειν" μή είsensui patere. Neque satis esse in ratione momenti, ut con40 ναί τε αύτάρκη τόν λύγον πρός τό θαρρήσαι καί της τών fidere possimus et vulgi opinionibus superiores evaäere .· '
πολλών δόξης υπεράνω γενέσθαι· δεΐν δ' άνεθίζεσθαι oportere vero in optimis quibusque assuefieri propter ino διά τήν !κ πολλού συντραφεϊσαν ήμϊν φαυλην διαθέσω. litam et insitam nobis affectionem vitiosam. (97) Ainicum
(97) τόν τε φίλον μή διά τάς 'χρείας μόνον άποδεχεσθαι, 11011 propter usura solum esse susclpiendum, nec, usus si
ών δπολειπουσών μή έπιστρέφεσθαι·άλλά κ α ί π α ρ ά τ η ν desinai, esse aversandum : verum etiam propter insi45 γεγονυϊαν εύνοιαν, ής ένεκα καί πόνους ύπομενεϊν. καίτοι tam benevolentiam, cujus gratia dolores quoque eum esse
τιθέμενον ήδονήν τέλος καί άχθόμενον επί τώ στέρε- subiturum. Quamquam enim voluptatem fmem bonorum
σθαι αύτής δ'μως εκουσίως ύπομενεϊν διά τήν πρός τόν statuunt, et dolent si illa privantur, sponte tamen sustiφίλον στοργήν. Οί δέ Θεοδώρε ιοι κληθέντες τήν μέν 11 neri labores volunt pro summo in amicuni studio affectuque
δνομασίαν έσπασαν από Θεοδώρου τού προγεγραμμένου,
singulari. Qui autem Theodorii sunt appellati, a Theodoro
50 καί δο'γμασιν εχρήσαντο τοις αύτού. ~Ην δ ' δ Θεό-12quem praediximus traxere cognomen, ejusque decretis usi
δωρος παντάπασιν άναιρών τάς περί θεδίν δόξας· καί
sunt. Hie Theodoras omnes omnino de diis opiniones susαύτοΰ περιετύχομεν βιβλίω επιγεγραμμένω περί θεών,
tulit; et in librum ejus inscriptum de Diis incidimus,
ούκ εύκαταφρονήτω · εξ ού φασιν Επίκουρου λαβόν- minime contemnendum, ex quo Epicurum plurima suorum
τα τά πλείστα ειπείν, (οβ) ήκουσε δέ καί Άννικέριδος sumpsisse asserunt. (98) Audivit autem Theodoras Annice-
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6 Θεόδωρος καί Διονυσίου τού διαλεκτικού, καθά φησιν »dem Dionysiumque dialecticum, ut ait Antislbenes in
Αντισθένης εν φιλοσόφων διαδοχαίς. Τέλος δ'fea-i3philosophorumSuccessionibus. Finem bonorum et malo»λάμβανε χαράν καί λ ύ π η ν
την μεν επί φρονήσει, rum putabat esse gaudium et mœ
mcerorem : alterumτήν δ' επί αφροσύνη· αγαθά δέ φρόνησιν καί δίκαιο- constare .prudentia, alterum stultilia. Bona esse pru·
ε συνην, κακά δέ τάς εναντίας έςεις , μέσα δέ ήδονήν καί
dentiam atque justitiam; mala vero contrarios habitus;
πόνον. άνήρει δέ καί φιλίαν, δια το μήτ' εν άφροσιν
media voluptatem et dolorem. Sustulit et amicitiam, quod
αυτήν είναι, μήτ' εν σοφοΐς. τοις μέν γαρ τής χρείας
ea neque insiplentibus adsit neque sapientlbus. In illis
αναιρεθείσης καί τήν φιλίαν εκποδών είναι · τους οέ
σοφούς αυτάρκεις υπάρχοντας μή δεΐσθαι φίλων, έλεγε enim sublato usu amicitiam quoque evanescere : sapientes

ίο δέ καί ευλογον είναι τον σπουδαίου υπέρ τής πατρίδος vero quum sibi ipsis sufficiant, amicis non indigere. Bationi
μή εςαγαγεΤν α&τόν ού γαρ άποβαλάίν τήν φρόνησιν convenire dicebat prudentem virimi non se ipsum pro patria
ενεκα τής τών αφρόνων ωφελείας. (go) είναί τε π α - morti objicere : ncque enim pro insipientium conmiodis
τρίδα τον κοσμον. κλέψειν τε καί μοιχεύσειν καί ίε- amittendam esse prudentiam. (99) Esseque patriam munροσυλήσειν έν καιρώ · μηδέν γάρ τούτων φύσει αί- dum. Furto quoque et adulterio et sacrilegio, quum tem15 σχρόν είναι, τής ! π ' αύτοϊς δόςης αίρομένης , ή σύγκει- pestivum erit, .usurum sapientem. . Nihil quippe borimi
ται ένεκα .τής τών αφρόνων συνοχής.
φανερώς δέ turpe natura esse, si tollatur vulgaris de iis opinio, qua;
τοΤς έρωμένοις άνευ πα'σης υφοράσεως χρήσεσθαι τον
ad compescendos stolidos constitit. Sapientem publice sineσοφόν. διό καί τοιούτους λογούς ήρώτα· « αρά γε
ulla haesltatione amasiissuis usurum. Unde et hujusmodi
γυνή γραμματική χρήσιμος άν ειη παρ' δσον γραμμαargumentatione uti solebat : « Nonnemulier Uteris instructa
20 τική ε'στι ; » « ναι. » » και παίς καί νεανίσκος γραμματικός χρήσιμος άν εϊη παρ' όσον γραμματικός εστι ; » utilis erit, quia literata est ? » Ita. « Et puer itidem et ado
« ναί. » χ ούκοϋν καί γυνή καλή χρησίμη άν εϊη παρ' lescens literas callens utilis erit, quia literatus ? » Ita sane.
όσον καλή εστι, καί παις καί νεανίσκος καλός χρήσιμος « Et mulier igitur pulchra utilis est, quia pulchra, et puer
άν ειη παρ' όσον καλός εστι ; » « ναί. » « καί παίς et adolescens formosus utilis erit, quia formosus est? » Ita
25 άρα καί νεανίσκος καλός προς τούτ' άν είη χρήσιμος sane. « Puer igitur et adolescens pulcber et ad hoc erit
προς S καλός εστι; » « ναί. » (ίοο) « εστι δέ χρήσι- profecto utilis ad quod formosus natus est? » Assentiebatur.
μος προς το πλησιάζειν. » ών δεδομένων επήγεν· ·-. ούκ- (100) ·· Est autem utilis ad concubitum. » Quibus datis conοϋν εί τις πλησιασμώ χρωμενος παρ' όσον χρήσιμος cludebat : « Ergo si quis concubitu usus, quatenus utilis
έστιν , ού διαμαρτάνει · ούο'άρα εί κάλλει χρήσαιτο
est, nihil peccat ; neque si pulcliritudine utatur, quatenus
3» παρ' οσον χρήσιμόν εστι, όιαμαρτήσεται. »
τοιαύτα
est utilis, quidquam peccabit. » Hujusmodi argumentaάττα διερωτών ίσχυε τω λόγω. Δοκεί δέ θεός κληθή-χ4
tiunculis usus in disputando valebat. Videtur autem Itiναι, Στίλπωνος αύτόν έρωτήσαντος ούτως, « ά ρ α γ ε ,
Θεόδωρε, 6 φής είναι, τούτο καί εί ; » έπινεύσαντος circo appeliatus Deus, quod quum illum.Stilpo percontatus
δέ, « φής δ' είναι θεόν; » τού δ' δμολογήσαντος , « θεός esset, Putasne, Theodore, si quid esse dicis, id etiam te
35 εί άρα, » έφη. δεξαμένου δ' ασμένως , γελάσας φησίν , esse? quum annueret, Ais autem esse deum? inquit : con« άλ.λ', ώ μόχθηρε, τω λόγω τούτω καί κολοιός άν cedentique : Ergo Deus es, ait. Id quum ille grate aeceόμολογήσειας είναι καί άλλα μυρία. » (ιοι) & δ' ούν Θεό- pisset, subridens, Atqui, infelix, inquit, ea ratione et graδωρος προςκαθίσας ποτέ Εύρυκλείδη τω ίεροφάντη, culumte esse fatereris et alia innumera. (101) Quum assi« λέγε μοι, έφη, Εύρυκλείδη, τίνες είσίν οί άσεβούν- derei aliquando Tbeodorus Euryclidi bieropbantae,· Die
40 τες περί τά μυστήρια. » είπόντος δ' εκείνου , « οί τοις
mihi, ait, Euryclides, quinam sint qui circa mysteria impii
άμυήτοις αυτά Ικφέροντες, » « ασεβείς άρα, έφη, καί
sunt? quum respondisset eos esse qui ea needum initiatis
σύ, τοίς άμυήτοις διηγούμενος. » Καί μέντοι παρ' 15 a p e r i r e n t . E t t u cr „ 0 j jnqilit'; impius es , qui ista nonduni
όλίγον έκινδύνευσεν εις "Αρείου άναχθήναι πάγον, εί μή j n i t j a f e e n a r r e s ,,t veroparum abfuit quin raperetur in jus
Δημήτριο; ê Φαληρεύς αύτόν ε'ρρύσατο. Άμφ.κράτης a d A r e o p a g u m ; n ! s i è u m D e m e t r i u s Phalereus pericolo eri 45 δ' Ιν τώ περι ένδοςιον άνδρων φησι κώνειου αύτον π.ειν
^
Amphicrates yer0 in libr0 d e ]lluslribus viris ait

καταδίκασαν τα. Μ ^

- " Τ " ^ ^ ^ ¡ I l u m damnatum «icutam bibisse

τω Λαγού απεσταλη ποθ υπ αυτου-προς Λυσίμαχου
πρεσβευτής, ότε καί παρρησιαζομένφ φησίν δ Λ υ σ ί - .
μαχος, « λέγε μ ο ι , Θεόδωρε, ού συ εί δ εκπεσων Ά—
50 θήνηθεν ; » καί ός, « ορθώς άκήκοας· ή γάρ τών
Αθηναίων πόλις ού δυναμένη με φέρειν, ωςπερ ή. Σ ε μέλη τόν Διόνυσον, εςέβαλε. » πάλιν δ' , είπόντος τού
Λυσιμάχου, « [ β λ ε π ε ] ' ό π ω ς μή παρέση προς ήμας
έτι », « ούκ άν , έφη , άν μή Πτολεμαίος αποστεί-

(102) Quum vero apud
Ptolemmum Pagi filium moraretur, legatus aliquando ad Ly·
simachum ab ilio missus est. Ubi liberius loquenti Lysimachus, Die mihi, inquit, nonne tu es Tbeodorus, qui Athenis
es ejecjus? Cui ille, Recte audivisti, respondit ; nam me Atlieniensium civitas ferre non valens, haud secus ac Semele Dionysium, ejecit. Rursus dicenli Lysimacbo, Cave umquam ad
nos redeas, Non, inquit, revertar, nisi me mittat Ptolemseus.
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λη. » Μίθρουδέτού διοικητού τού Λυσιμάχου παρεAderat Mithras, Lyslioaclii dispensator : isquum diceret,
στώτος και έίπόντος , « έοικας συ μή μόνον θεούς ά Videris non solum deos, verum et reges ignorare : Quo
γνοεΐν άλλα και βασιλέας » ^ « π ω ς , είπεν, άγνοώ, p a c t 0 ) inquit, illos ignoro, qnandoquidem te diis esse inimi«που γε καί θεοΐς σε έχθρόν εΤναι νομίζω; » Φασί δ ά 1 7 c u m p u t o ? F e r t u r q u u m aliquando Corinthi preterirei ιΐ№
5 ποτε εν Κορίνθιο παρε'ρχεσθαι αύτόν συχνούς επαγόμεgna discipulorum turba comitatus, et Metrocles Cynicus
νον μαθητάς, Μητροκλέα δέ τόν κυνικόν σκάνδικας.
olera abluens ei diceret, At t u , sophista, nequaquam tot di-.
πλύνοντα ειπείν, « σύ δ σοφιστής ούκ άν τοσούτων
έχρηζες μαθητών , εί λάχανα έπλυνες ' » τόν δ' ύπο- scipulis egeres, si olerà ablueres : dixisse, Et tu si cum hoλαβόντ' ειπείν, « και σύ ειπερ άνθριυποις ήδεις δμιλεΐν, minibus conversari didicisses, profecto istis oleribus non uteιό ούκ άν τούτοις τοις λαχάνοις εχρώ. » (ΐ03) τό δμοιον rere. (103) Simile quiddam, ut suo loco diximus , de Dioαναφέρεται , καθά προείρηται, και εις Διογενην και gene et Aristippo memoratur. Hujusmodi Theodori fuisse
'Αρίστιππου
Τοιούτος μέν δ Θεόδωρος κάν τούτοις. 18 v itamacdoctrinamcomperimus. Tandem Cyrenen profectus
τελευταΐον δ' εϊς Κυρήνην άπελθών και Μάγα συμβιούς apud Magam in maxima existimatione vixit : unde quum
πάση τιμή διετέλει τυγχάνων. ένθεν τό πρώτον
primum ejiceretur, non illepidum quiddam dixisse ferlur :
15 έκβαλλόμενος λέγεται χάριέν τι ειπείν.· έφη γ ά ρ ,
Bene, inquit, facitis, viri Cyrenaei, qui me ex Libya in Gre·"
« καλώς ποιείτε, άνδρες Κυρηναΐοι, εκ τής Λιβύης εις
τήν Ε λ λ ά δ α με εξορίζοντες. »Θεόδωροι δέ γ ε γ ό ν α σ ι ν ι ^ 3 1 1 1 ^ 1 ® 1 1 1 ^ " 8 · Ρι'βπωίΕϋΙβιηΐΚβοΰοπ νϊ 8 ϊηϋ. Ρώιΐϋ8
πρώτος Σάμιος, υίός 'Ροίκου. ούτος Ιστιν δ Samius, Rhccci filius, qui auctor fuit ut fuudamentis templi
συμβουλεύσας άνθρακας δποτιθέναι τοίς θεμελίοις τού εν Ephesii carbones subjicerentur : nam quum liumidus esset
2ο Έφέσω νειό" καθύγρου γάρόντος τού τόπου τούς άνθρακας locus, carbones aitabjecta ligni natura soliditatem acciεφη τό ξυλώδες άποβαλόντας αύτό τό στερεόν απαθές pere humori inviolabilem. Secundus Cyrenaeus, geometra,
εχειν υδατι. δεύτερος Κυρηναΐος, γεωμέτρηςού διήκουσε cujus Plato auditor fuit : tertius hie ipse philosophus : quarΠλάτων · τρίτος δ προγεγραμμε'νος φιλόσοφος" τέταρtus, cujus «fertur pulcherrimus libellus de vocis.e'xercitaτος ού τό Φωνασκικόν φέρεται βιβλίον πάγκαλον · (ιοί)
tione : (104) quintus, qui scripsit de Musicis qui nomos
25 πέμπτος δ περί τών νομοποιών πεπραγματευμένος, '
composuerunt, a Terpandro initium sumens : sextus, Stoiάρξάμενος από Τερπάνδρου " έκτος στωικός ·
έβδοcus : septbnus, qui Romanas res conscripsit : octavus-Syμος δ τά περι 'Ρωμαίων πεπραγματευμένος " όγδοος
Συρακόσιος, περί τακτικών γεγραφώς· ένατος Βυζάν- racusanus, qui de re militari scripsit : nonus Byzantius, in
τιος , από λόγων πολιτικών ·
δέκατος δμοίως, ού
30 'Αριστοτέλης μνημονεύει διά τής επιτομής τών βηθορων· ενδέκατος Θηβαίος, άνδριαντοποιος· δωδέκατος ζωγράφος, ού μέμνηται Π ο λ έ μ ω ν
τριςκαιδέκα•τος ζωγράφος, 'Αθηναίος, υπέρ ού γράφει Μηνόδοτος'
τεσσαρεςκαιδέκατος Έφέσιος, ζωγράφος, ού μέμνηται
35 Θεοφάνης έν τω περί γραφικής·
πεντεκαιδέκατος
ποιητής επιγραμμάτων ' έκκαιδέκατος γεγραφως περί
π ο ι η τ ώ ν έπτακαιδέκατος'ιατρός,'Αθηναίου μαθητής,
όκτωκαιδέκατος Χίος, φιλόσοφος στωικός" ε'ννεακαιδεκατος Μιλήσιος, καί αύτός στωικός φιλόσοφος " είκοστος
40 ποιητής τραγωδίας.

Κ Ε Φ . Θ'.

causis civilibus clarus : decimus similiter, cujus Aristoteles
in Epitome oratorum mentionem facit : undecimus Thebanus, statuarum sculptor : duodecimus, pictor, cujus Polemo meminit : decimus tertius Atbeniensis, pictor,' de
quo Menodotus scripsit : decimus quartus Ephesius, pictor,
cujus Theophanes in libro de Pictura meminit : decimus
quintus, epigrammatum poeta : decimus sextus, qui de
poetis scripsit : decimus septimus, medicus, Athenoei discipulus •· decimus octavus Chius, philosophus Stoicus : decimus nonus Milesius, et ipse philosophus Stoicus : vicesimus, tragmdiarum scriptor.

CAP. IX.

PH/EDON.
·
ΦΑΙΔΩΝ.
V
·
105. Pliajclon Eleus nobili família, una cum patria caplus,
105. Φαίδων 'Ηλείος, τών εύπατριδών, συνεάλω τή 1
πατρίδι καί ήναγκάσθη στήναι επ οικήματος· άλλα το coactus est in lupanari sedere : sed occluso ostiolo Socratis
θύριον προςτιθείς μετείχε Σωκράτους, έως αύτόν λυτρω- utebatur disciplina, quoad ipsum Alcibiades seu Crito So45 σασθαι τούς περί Άλκιβιάδην ή Κρίτωνα προυτρεψε· crate monente redimeret : ex quo liberaliter philosophise
καί τούντεύθεν "έλευθερίως Ιφιλοσόφει. Ιερώνυμος δ' operám dedit. Hiinc Hieronymus in libro de Assensu retinendo acerbe tarigens servum appellavit. Scripsit autem
εν τώ περί εποχής καθαπτόμενος δούλον αύτόν ειρηκε.
Διάλογους δέ συνέγραψε γνησίους μέν Ζοόπυρον, Σίμωνα, 2 dialogos de quibus nihil dubitatur, Zopyrum et Simonem :
dubios ari sint ipsius, Niciam, Medium, quem zEschinis
καί δισταζόμενον Νικίαν, Μήδιον , 8ν ©ασί τίνες Αισχίesse
nonnulli tradunt, alii vero Polyacni; Aiilimacbum sive
50 νου, οί δέ Πολυαίνδυ· 'Αντίμαχου ή Πρεσβύτας· καί
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ούτος διατάζεται· σκυτικούς λόγους· και τούτους τινές Senes, de quo et ipso ambigitur : Sutorum sermones : hos
Αισχίνου φασί. Διάδοχος δ' αυτού Πλείσταυος ΉλεΤος, 3 quoque quibusdam /Eschinis esse asseverantibus. Succesκαι τρίτοι απ' αυτού οί περί Μενέδημου τον Έρετριέα sor autem ejus fuit Plistanus Eleus, et ab eo tertius Meneκαι Άσκληπιάδην τον Φλιάσιον, μεταγοντες α..ο Στιλ* demus Eretriensis, AscIepiadesquePhliasius, a Stilponeproπωνος. και έως μέν τούτων Ηλιακοί προςηγορεύοντο, fecti. Atque usque ad eos Eliacisunt appellati, a Menedemo
από δέ Μενεδήμου Έρετρικοί··περ\ ού λέςομεν ύστερον autem Eretrici : de quo postea dicemos idcirco quod ipse
δια τό και αυτόν κατάρχειν αίρέσεως.
quoque sect« princeps atque auctor fuerit.

CAP. X.

Κ Ε Φ . I'.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.

EUGLIDES.

.

106. Ευκλείδης από Μεγάρων των προς Ίσθμώ , ή Γε- 1 i06.EuclidesnalusMegarisapudIsthmum, sive secundum
10 λώοςκατ' Ινίους, ώςφησιν Αλέξανδρος έν διαδοχαϊς. ού- quosdam Gelous, ut in Successlonibus tradit Alexander.
τος και τά Παρμενίδεια μετεχειρίζετο,και οί άπ' αυτού Parmenide« philosophim dedit operam : ab eoque Megarici
Μεγαρικοί προςηγορεύοντο, είτ' εριστικοί, ύστερον δέ nomen habuerunt, qui deinde Eristicl, tum denlque Dialeδιαλεκτικοί, ους ούτως ώνόμασε πρώτος Διονύσιος δΧαλ- etici sunt appellati, quos ita primus Dionysius Chalcedonius
κηδόνιος, δια τό προς ερώτησιν και απο'κρισιν τους λόγους idcirco nominavit, quia illorum disputationes interroga15 διατίθεσθαι. προς τούτον φησιν δ Έρμόδωρος άφικεσθαι tionibus et responsionibus constabant. Ad hunc ait HerΠλάτωνα και τους λοιπούς φιλοσόφους μετά την τοΰ modorus post Socratis mortem venisse Platonem ac philoΣωκράτους τελευτήν, δείσαντας την ωμότητα τών τυ- sophos rellquos metu atrocitatis tyrannorum compulsos. Hie
ράννων. Ούτος έν τό αγαθόν άπεφαίνετο πολλοίς ονο- 2 bonum esse unum definivit multis nominibus appellatum :
μασι καλούμενου· δτέ μέν γαρ φρύνησιν, δτέ δέ θεόν, aliquando enim hoc dici prudentiain, qnandoque deum,
lias mentem vocari et hujusmodi cetera. Qu« bono ad;ο και άλλοτε νοΰν και τά λοιπά, τά δ' αντικείμενα τω
versa
viderentur sustulit, ea ne esse quidem dicens. (107)
άγαθώ άνήρει,μή είναι φάσκων. (ΙΟΤ) ταΐς τε άποδείξεσιν
ένίστατο ού κατά λήμματα, αλλά κατ' επιφοραν. και Utebatur probationibus, non hisqu«perassumptiones, sed
τον διά παραβολής λόγον ανήρει, λέγων ήτοι εξ δμοίων qu« per conclusiones fiunt. Disputationem item qn« fit per
similitudinem, sustulit, dicens illam aut ex similibus conαύτόν ή εξ άνομοίων συνίστασθαι. και εί μέν ες δμοίων,
sistéreaut ex dissimillbus : et si ex similibus consistit, circa
25 περί αύτά δεΐν μάλλον ή οίς δ'μοιά εστίν άναστρέφεσθαΓ
ipsa potius quam ea quibus sunt similia versari rationem
εϊ δ' έξ άνομοίων, παρέλκειν την παράθεσιν. διά ταύτα
debere ; sin autem ex dissimilibus, supervacaneam esse comδέ και περί αύτού ταύτα φησι Τίμων, προςπαρατρώγων
parationem. Idcirco et Timón h«c de illodicit, una ceκαι τους λοιπούς Σωκρατικούς·
teros quoque Socráticos admordens :
·
30

'Αλλ' ου μοι τούτων φλεδόνω'ν μέλει, ούδέ γαρ άλλου
ούδενός, ού Φαίδωνος, δ'τις γε μεν, ούδ' εριδαντεω
Εύκλείδου, Μεγαρεύσιν δς έμβαλε λύσσαν ερισμοΰ.

Non equidem hos euro nugatores, aliumve
[tiglosum
quenquam, haud, quisquís is est, Ph«donem, baud liEucliden, furor unde satus Megarensibu' rix«.

(ios) Διάλογους δέ συνέγραψεν έξ, Ααμπρίαν, Αίσχίνην, 3 (108) Dialogos autem conscripsit sex, Lampiiam, /liscili Φοίνικα, Κρίτωνα, Άλκιβιάδην, Έροοτικόν. Της δ' 4 n e m , Phcenicem, Crilonem, Alcibiaúem, Amalorium.
Εύκλείδου διαδοχής έστι και Εύβουλίδης δ Μιληβιος, Porro ex Euclidis successione est et Eubulides MUesius, qui
35 δς και πολλούς εν διαλεκτική λόγους ήρώτησε, τον τε
multas in Dialéctica argumentationes protulit, mentientem,
Δευδόμενον και τον διαλανθάνοντα και Ήλέκτραν και
έγκεκαλυμμένον και σωρίτην και κερατίνην και φαλα- et latentem, Electram, obvolutum, soriten, cornutum,
κρόν.
40

περί τούτου φησί τις τών κωμικών

-

Ουριστικός δ' Εύβουλίδης κερατίνας ερωτών
και ιύευδαλαζόσιν λόγοις τούς βήτορας κυλίοιν
άπήλθ' ε/ων Δημοσθένους την βωποπερπερήθραν.

et calvum.

Hunc ex Comicis unus sic carpit :

Rixator ille Eubulides, ceratinlsrogator,
«
fastosa falsiloquentia qui rhetores volutat,
profectus bine Demosthenis fert futilem loquelam.

Ιιόκει γάρ αύτού και Δημοσθένης άκηκοέναι και βωβι- Videtur enim Demosthenes hunc audivisse et inde desiisse
κώτερος ών παύσασθαι. (ιοο) δ δ' Εύβουλίδης και πρός esse inhabilis liter« R pronuntiand« [?]. (109) Eubuli,
des etiam adversus Aristotelem inimico animo erat, eumΑριστοτέλην διεφέρετο, και πολλά αύτόν διαβέβληκε.
- , . . „ , „A
~ T- 5= /> A
- m e i n multis reprehendit. Inter ceteros vero qui ex
ri. οε
Μ άλλων
«τι
*
.£— Λ/η-.. βιαοοχης Αλε·
'.ιΐ-.ις
45 Μεταξύ
όντων
της Τ7.
Ευβουλιοου
b E u b u ] i d i s l u d o m a n averunt, Alexinus Eleus fuit, vir
ξϊνος έγένετο 'Ηλείος, άνήρ φιλονειχότατος" διό και contentioiium studiosissimus : unde et Έλεγξϊνος ( quasi
Έλεγξΐνος επεκλήθη. διεφέρετο δέ μάλιστα πρός Ζήdicas Redargutor) cognominatus est. Maxime autem Ze-

L I B .V,i.ARISTOT
E L E S .
νωνα. Φησί'δ' " Ε ρ μ ι π π ο ς π ε ρ ί αυτού ώς άρα άπελθών
εκ της "Ηλιδος εις Ό λ υ μ π ί α ν αυτόθι φιλοσοφοίη. τών
δέ μαθητών αυτού πυνθανομένων δια τι τήδε κατοικ ε ί , φάναι βούλεσθαι αΐρεσιν συστήσασθαι ήν Ό λ υ μ 6 πικήν κληθήσεσθαι. τούς δέ και τοις εφοδίοις θλιβομένους και το χωρίον νοσερόν καταγνόντας άπελθεϊν, και
τού λοιπού διατρίβειν έρημον τον Άλεξϊνον σύν ο'ικέτη
μόνω· έπειτα με'ντοι νηχόμενον εν τ ω Άλφειώ νυχθήναι
καλάμω και ούτω τελευτήσαι. (no) και έστιν ειςαύτον
ίο ήμών ούτως έχον·

15

noni infespis erat. Hunc ait Hermippus ex Elide Olympjam
profectumibique philosophatum. Discipulis autem rogantibus cur illic moraretur, dixisse velie se sectam instituere
quam Olympicam vocaret. Illos vero, quum rerum necessariarum penuria et praterea insalubri loco affligerentur, ab eo recessisse, jamque Alexinum solum ac desertum
uno tantum famulo cernite ibi remoratum, Postea dum nataret in Alpheoflumine, arundinis cuspide laesum vita excessisse. (110) Et est in ipsum nostrum epigramma sic se
habens:
.
.
.

Ουκ άρα μύθος ήν εκείνος εϊκαΐος,
.
ώς άτυχης τις Ιών
τον πόδα κολυμβών περιέπειρέ πως ήλω.
και γαρ δ σεμνός άνήρ,
πριν Άλφεόν ποτ' εκπεραν, Άλεξΐνος
θνήσκε νυγείς καλάμ.ω.
•
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Non ergo inanis ille erat popli sermo :
quem mala fata premunì,
transfigit ille vel natans pedem davo.
Namquevir eximius,
prius Alpbeum quam transient, Alexinus
iìxus obit calamo.

Scripsit non solum contra Zenonem, verum et alios libros
γέγραφε δ' ού μόνον προς Ζήνωνα, άλλα και άλλα βιβλία
και προς "Εφορον τόν ίστοριογράφον.
Εύβουλίδου δέ ( > et contra Ephorum hlstoricum. Ex Eubulidis disciplina et
και Εύφαντος γέγονε (γνώριμος ) δ Ό λ ύ ν θ ι ο ς , ιστορίας
Euphantus fuit Olynthius, qui suorum temporum conscri2υ γεγραφώς τάς κατά τούς χρόνους τούς εαυτού.
Ιποίησε
δέ και τραγωδίας πλείους, εν αις εύδοκίμει κατά τούς psit historiam. Scripsit et tragcedias plures, quibus in cerαγώνας,
γέγονε δέ και Αντιγόνου τού βασιλέως δι- taminibus maxime probabatur. Fuit et preceptor Antigoni
δάσκαλος, προς δν και λόγον γέγραφε περί βασιλείας regis, ad quem etiam librum de Regno scripsit celebratissiσφόδρα εύδοκιμούντα. τον βίον δέ γήρα κατέστρεψεν.
mum. Óbiit senio confectus. ( I l i ) Fuerunt et alii auditores
IF, (ΠΙ] Είσί δέ και άλλοι διακηκοότες Εύβουλίδου, εν οΤς ;
Eubulidis,
inter quos et Apollonius Cronus cognominatus;
και 'Απολλώνιος δ Κρόνος, ου Διόδωρος Άμεινίου Ί α cujus est Diodorus Aminia: filius Iasensis, et ipse cognoσεύς, και αύτός Κρόνος επίκλην, περί ού φησι Καλλίμαχος Ιν επιγράμμασιν·
.·
minatus Cronus, de quo Callimachusin Epigrammatis aiti
3υ

Αύτός δ Μώμος
έγραφεν εν τοίχοις, « δ Κρόνος Ιστι σοφος. »

..

ήν δέ και ούτος διαλεκτικός, πρώτος δόξας εύρηκέναι τόν
έγκεκαλυμμένον και κερατίνην λόγον κατά τινας. ούτος
παρά Πτολεμαίο: τ ω Σ ω τ ή ρ ι διατρίβο:ν λόγους τινάς
διαλεκτικούς ήρυιτήθη προς Στίλπωνος· και μή δυνάμε35 νος παραχρήμα διαλύσασθαι, υπό τού βασιλέως τα τε
άλλα Ιπετιμήθη και δή και Κρόνος ήκουσεν έν σ κ ώ μ ματος μέρει. (ιΐ2) εξελθών δή τού συμποσίου και λόγον
γράψας περί τού προβλήματος άθυμία τόν βίον κατέστρεψε. και έστιν ήμών εί,ς αύτον·
40
'
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Κρόνε Διόδωρε, τίς σε δαιμόνων κακή
άθυμίη ξυνείρυσεν,
IV αύτός αυτόν εμβάλης εις Ί'άρταρον
Στίλπωνος ού λύσας έπη
αίνίγματιόδη; τοιγάρ ευρέθης Κρόνος
έξωθε τού βώ κ ά π π α τε.

Momus et ipse
, inscripsit « Sapiens est Cronu' » parietibus.
Erat et iste dialecticus, primusque invenisse a quibusciam
existimatus est involutum et cornutum disserendi genus.
Hie apud Ptolema:um Soterem commorans quum propositas
sibi a Stilpone quasdam quiestiones dìalecticas protinus solvere nequivisset, ab rege et aliis modis increpitus et per ignominiam Cronus appellatus est. (112) Egressus igitur e convivio conscriptoque de proposlta quaestione libello, ex meerore
obiit.

Est in ipsum nostrum epigramma in hunc modum :

Crone Diodore, quis deorum te malis

.

objeceritdoloribus,
die, ipse ut atrum sponte peteres Tartarum,
Stilponis abdita haud valens
aperire dieta ? Deprehensus es Κρόνος
Rho et Kappa demptis literis.

Τ ώ ν δ' ά π ' Εύκλείδου εστί και Ί χ θ ύ α ς Μετάλλου, άνήρ i J \Nimirum όνος, Asinus.J Fluxit ab Euclide Ichthyas quoque Metalli filius, vir egregius, ad quem etiam Diogenes
γενναίος, προς 8ν και Διογένης δ κυνικός διάλογον π ε Cynicus dialogum scripsit : Clinomachus item Thurius, qui
ποίηται - Κλεινόμαχός θ' δ Θούριος,. 8ς πρώτος περί
αξιωμάτων και κατηγορημάτων και τών τοιούτων συν- primus de axiomatis et predicamentis et ceteris hujusmodi
scripsit : et Stilpo Megarensis, clarissimus philosophus, de
50 έγραψε· και Σ τ ί λ π ω ν δ Μεγαρεύς, διασημότατος φ ι quo nunc dicendum est.
λόσοφος, περί ού λεκτέον.
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CAP. XI.

ΣΤΙΛ Π ΩΝ.

STILPO.

113. Stilpo Megarensis, ejus oppidi quod in Graxia est,
113. Στίλνιων Μεγαρείς της 'Ελλάδος διήκουσε μέντων ι
άπ' Εύκλείόου τινών· οι δε και αυτού Εύκλείίου άκούσαί audivit quosdam ex Euclidis família : alii et ipsius Euclidis
φα α ιν αυτόν, αλλά και Θρασυμάχου του Κορινθίου, δς fuisse auditorem tradunt ; Thrasvmachi etiam Corinthii illius,
5 ήν Ίχθυα γνώριμος, καθά οησιν 'Ηρακλείδης. Τοσούτον 2 qui Ichthy® familiaris erat, ut ait Heraclides. In tantum
δ' ευρεσιλογία καί σοφιστεία προήγε τους άλλους, ώςτε vero et invenlione argumentationum et philosophandi arie
μικρού δεήσαι πασαν την Ε λ λ ά δ α άφορώσαν εις αυτόν pracesslt alios, ut parum abfuerit quin efliceret ut omnis
μεγαρίσαι. περί τούτου φησί Φίλιππος δ Μεγαρικός Gracia in ilium intenta Megaricam sectam sequeretur. De
κατά λέςιν ούτω· « παρά μεν γαρ Θεοφράστου Μητρο- eo Philippus Megaricus ad verbum ita scripsit : « A Theo·
10 οωρον τον θεωρητικού καί Τιμαγόραν τον Γελώον απέ- plirasto enim Metrodorura theoreticum et Timagoram Geσπασε, παρ' 'Αριστοτέλους δε τού Κυρηναϊκού Κλείταρ- loum avulsit; ab Aristotele Cyrenaico Clitarchum et Siχον και Σ ι μ ί α ν άπό δέ τών διαλεκτικών Παιιόνειον μεν
nilam ; porro a dialecticis, Poeonéum quidem ab Aristide,
ά π ' 'Αριστείδου, Δίφιλόν δε τον Βοσποριανον Εύφάντου
Diphilum vero Bosporianum Eupbanti et Myrmecem
καί Μύρμηκα τον Έξαινέτου παραγενομένους ώς ελέγExaeneti qui ad se arguendum venerant, utrosque sui slu15 ξοντας άμφοτέρους ζηλωτας έσχε. » (114) χωρίς τοίνυν
diosos habuit. (114) Prater bos autem Phrasidemum Peτούτων Φρασίδημον μεν τον περιπατητικού καί φυσικών
ripateticum pbysicumque peritissimum ad se attraxit,
έμ.πειρον οντά προςηγάγετο, καί τον βητορικον "Αλκίμου,
Alciinumqueomniumqui inGracia turn florebant oratorum
απάντων πρωτεύοντα τών ε'ν τη 'Ελλάδι βητόριον, Κράτητά τε καί άλλους πλείστους όσους εθήρασε· καί δή καί principem ; Cratetem insuper et alios plurimos cepit,
so Ζήνωνα τον Φοίνικα μετά τούτων άφείλετο. 'Ην δέ 3 phoenicemque Zenonem una cum Ulis abstulit. Erat
καί πολιτικιότατος. καί γυναίκα ήγάγετο· καί εταίρα
praterea rerum civllimn peritissimus. Prater uxorem
συνήν Νικαρέτη , ιός φησί που καί Ό ν ή τ ω ρ . καί Θυquam duxcrat, Nicarete etiam pellice utebatur, ut Onetor
γατέρα ακόλαστου έγέννησεν, ήν εγημε γνώριμος τις
ait; filiamque parum pudlcam genuit, quam duxit unusex
αυτού Σιμίας Συρακόσιος. ταύτης ού κατά τρόπον
ejus disclpulis, Simias Syracusanus. Ha:c-dum lascivius
25 βιοόσης είπέ τις προς τον Στίλπωνα, ιός καταισχύνοι
viveret, Stilponique a quodam renuntiatum esset earn ipsi
αυτόν; δ δέ, « ού. μάλλον, είπεν, ή έγιυ ταύτην κοσμώ. »
(ι 15) Άπεδέχετο δ' αυτόν, φασί, καί ΙΙτόλεμαιος δ Σω- ^ probro esse, Non, inquit, ista'majori mihi probro est quam
τήρ. και εγκρατής Μεγάρων γενόμενοςεδίδου τε άργύριον ego Uli ornamento. (115) Magni eum faciebat, ut aiunt, et
αύτώ καί παρεκάλει είς Αϊγυπτον συμπλείν- ό δέ μέτριον Ptolemmus Soter ; qui captis Megaris et pecuniam illi misit,
3ο μέν τι τάργυριδίου προςήκατο, άρνησάμενος δέ τήν δδόν etinvitavit ut secum in /Egyptum veniret. lite pecunia;
μετήλθεν είς Αιγιναν, έως εκείνος άπέπλευσεν. αλλά pauxillum accepit, sed in Agyptum ire recusans migravit
καί Δημήτριος δ 'Αντιγόνου καταλαβδιν τα Μέγαρα τήν ,'Eginam, donec ille abiisset. Demetrius quoque Antigoni
τε οίκίαν αύτώ ουλαχθήναι καί πάντα τα άρπασθέν.τα filius quum cepisset Megaram, domum iili servari et quae
προύνόησεν άποδοθήναι. οτε καί βουλομ,ενω παρ' αύ- direpta essent cuncta restituì enravit. Ubi quum ea quae
35 τού τών άπολοιλότων άναγραφήν λαβείν έφη μηδέν τών amiserit ut scripto sibi tradcret moneret, nihil rerum suaruin
οικείων άπολωλεκέναι· παιδείαν γαρ μ.ηδε'να ε'ξενη- se perdidisse respondit : quippe doctfinam et eruditionem
νοχέναι, τόν τε λόγον έχειν καί την έπιστήμην.
(lie) sibi ademisse neminem, reliquamque sibi esse et eloquenκαί αύτώ διαλεχθείς περί ανθρώπων εύεργεσίας ούτως
tiam et disciplinam. · (116) Atque ilium erga homines beείλεν ¿ίςτε προςέχειν αύτώ. Τούτον φασιν περί της
5 neficentiae admonuit tanta orationis vi, ut rex illius jam
40 'Αθηνάς της τού Φειδίου τοιούτον τινα λόγον έρωτήσαι·
studiosus prorsus auditor fieret. Aiunt ilium de Minerva
« άρά γε ή τού Διός Άθηνα θεός εστι ; » φήσαντος
Pbidiae in liunc modum argumentatum esse : Num, inquit,
δ έ , « vai », « αυτη δέ γε, είπεν, ούκ εστι Διός,
άλλα Φειδίου· » συγχωρουμένου δέ, « ούκ άρα, είπε, Minerva Jovis Glia deus [θεός, quod Grcecis est generis comθεός εστίν. » εφ' ω καί εις "Αρειον πάγον προςκλη- munis] est? Quum vero annuisset ille, dixisse, At ista
45 θέντα μή άρνήσασθάι", φάσκειν δ' ορθώς διειλέχθαι· non Jovis, sed Pliidiae est. Concedente ilio, Non ergo,
μή γαρ είναι αυτήν θεόν, άλλα θεάν θεούς δέ είναι inquit, ipsa deus. Qua' ex re quum ad Areopagum acτους άρρενας.
και μέντοι τους Άρεοπαγίτας εύθέως cusata» fuisset, nihil infitiatum ferunt, imo recte se
αύτόν κελεΰσαι της πόλεως έςελθεΐν. οτε καί Θεό- locutuin asseruisse : non enim deum esse, sed deam : deos
δωρου τον επίκλην θεόν επίσκώπ'τοντα ειπείν, « πό- quippe mares esse. At vei sic tarnen ab Areopagitis statim
60 θεν.δέ τούτ' ήδει Σ τ ί λ π ω ν ; ή άνασόρας αυτής τον κή- ex urbe discedere jnssum. Quo etiam tempore Theodorum
που εθεάσατο; » ήν δ' άληθώς ούτος μέν θρασύτατος· cognomenlo Deum joco dixisse, Unde hoc noverat Stilpo?
num ipsius sublata veste hortum, mspexerat?.Erat iste pro-

LIB. II, M. STILLO.

61.

Στίλπυιν δε κομψότατο.;., (ι.ΐ7) Κράτητος τοίνυν αύτον
ίρωτήσαντος εί οί θεοί χαίρουσι ταΐς προςκυνήσεσι και
εύχαΐς, φασιν ειπείν, « περί τούτων μήερώτα, ανόητε,
εν δδώ , άλλα μόνον. » τδ δ' αύτδ και Βίωνα ερω-η5 θέντα εί θεοί είσιν ειπείν·
· .

fecto petulantissimus, at Stilpo festivissimus. (117) Nempe
quum quasivisset ex eo Crates ail dii precibus et adorationibus gaudeant, ¡N'oli me, inquit, fatue, in via de bisce rogare , sed solum ac seorsum. Hoc ipsum et Bionem inter. rogatum, an sint dii, dixisse tradunt : '
.
• Ούκ απ' εμού σκεδάσεις όχλον, ταλαπείριε πρέσβυ ;
Tune, senex, turbam a nobis propellere curas?
Ή ν δ' δ Στίλπων και αφελής και άνεπίπλαστος προς 6 Fuit Stilponi ingenium simplex neque ulla simulatione fuτε τον ιδιωτην εύθετος. Κράτητός γούν ποτε του κυνι- catum, atque imperitis quoque se accommodare nullo neκού προς μέν τό ερωτηθέν ούκ άποκρινάμε'νου, άπο- gotio poterat. Exempli gratia Cratete Cynico semel ad id
quod fuerat interrogates non respondente, sed crepitum
10 παρδόντος δε; << ήδειν, εφή, ώς πάντα μάλλον φθ'έγξη ή'
ventris emittente, Sciebam, inquit, te omnia potius quam
ά δει. » ' (lis) άλλα καί·ίσχ_άδα προτείναντος αύτίρ ποτε. quae deceret locuturum. (118) Idem caricam eialiquando
και ερώτημα, δεξάμενον καταφαγεΐν· τού δέ, « ώ interrogatiunculamque proposuerat : eam vero hic statini
Ήράκλεις, είπόντος, άπολοίλεκα τήν ίσχα'δα »· « ού comedit; èt quum diceret illi Crates, Hercle, caricam pcrμόνον, έιρη , αλλά και τό Ιριότημα, ού ήν άρραβών ilidi, Non solum, inquit, caricam, sed et interrogatiuncu15 ή ίσχάς.» πάλιν δέ ίδών τόν Κράτητα χειμώνος σόγ- lam,.cujus arrhabo erat carica. Rursus quum vidisset
hiemeCratetem.frigoreadustum, O Cratès, inquit, videos
κεκαυμένον, « ώ Κράτης, είπε, δοκεϊς μοι χρείαν'
milii indigere pallio novo (xaivoò, id est xaìvoo, « pallio et
έχειν ιματίου καινού. » [δ'περ ήν νού και ιματίου.] και' mente. »). Pupugit boc istum, unde illum tali parodia luτόν άχθεσθέντα πριρωδήσαι εις αύτον ούτω"
Sit :
'
" "
• "
· ' . · · ·
20
.
•

Και μήν Στίλπων' είσεΐδον χ αλί π' άλγε' έχοντα
έν Μεγάροις , δθι φασιΤύφωέος εμμεναι εύνάς.
ένθα τ' έρίζεσκεν, πολλοί δ' άμφ' αύτον εταίροι·
τήν δ' άρετήν παρά γράμμα διιόκοντες κατέτριβον.

Atqui ego Stilponem Megaris mala multa ferentem
vidi, ubi monstrosi esse ferunt habitacla Typlioei.
Hic contendebat juvenum comitante caterva,
virtutem absumens verbo tenus assectando.

(lie) λέγεται δ'ούτως» Άθήνησιν επιστρέψαι τούς άν- (119) Fertur Athenishominumita in se studia vertisse, ut
θροόπους, ώςτ' από τών εργαστηρίων σονθεϊν ίνα αύτον ex officiiiis ad eum confiuerent visendum. Ubi quum qui25 Οεάσαινιο. · καί τίνος είπόντος , « Στίλπων, θαυμά- dam diceret, Stupent te, Stilpo, ut belluam, Minime, inζουσί σε ώς θηρίον », « ού μέν ούν, ειπείν, αλλ' ώς quit ille, sed velut hominem verum. Ceterum quum esset
άνθρωπον άληθινόν. » ^Δεινός δ' άγαν ων εν τοις ε ρ ι - 7 disputator acerrimus, speciesquoque tollebat, et hominem,
στικοϊς άνήρει καί τά είδη· καί έλεγε τόν λέγοντα άν- qui secum disputabat, esse negabat : neque enim qui dispuθρωπον είναι μηδένα" ούτε γάο τόνδε είναι ούτε τόνδε·
taret hune esse vel liunc : qui enim hune magis quam hune?.'
3.) τί γάρ μάλλον τόνδε η τόνδε ; ούδ' άρα τόνδε. καί πά-.
non igitur hune. Rursusque, OIus quod osteriditur non
λιν· τό λάχανον ούκ έστι τό δεικνύμενον· λάχανον μέν
est : olus enim ante mille annos fuit : non est igitur hoc olus.·
γάρ ήν πρό μυρίων ετών· ούκ αρα εστί τούτο λάχανον.
οασί δ' αύτόν δμιλούντα Κράτητι μεταξύ σπεΰσαι Fertur, quum Crateti colloqueretur, inter.loquendum festi·
ιχθύς -ρίασθαι· τού δ' έπισποιμένου καί φάσκοντος, nasse ut pisces emeret. Quum eum ille retiñere vellet ac
35 « καταλείπεις τόν λόγον » ; « ούκ έγωγε, εφη , άλλά diceret , Sermonen! relinquis? Minime, inquit : sed sermoτόν αέν λο'γον εχοι, σέ δέ καταλείπω· δ μέν γάρ λόγος nem habeo, at te derelinquo : sermo quippe manet, obsoπεριμενεϊ, τό δ' δψον πεπράσεται. » (ΐ2θ) Φέρον- 8 » ¡UI » i n t m ; a venum dabitur, nisi festina vero. (120) Férunται δ' αύτού διάλογοι εννέα ψυχροί·. Μόσχος, Άρίστιπtur ipsius dialogi novem satis frigidi, Moschus, Aristippus
πος ή Καλλίας, Πτολεμαίος, Χαιρεκράτης, Μητρο- siveCallias, Ptolemieus, Chœrecrates, Metrocles, Anàxiiu κλής, Άναξιμε'νης, Έ π ι γ έ ν η ς , πρός τήν έαυτού θογα- _ menes, Epigenes, ad filiam suam, Aristoteles. Hujus audiτε'ρα , 'Αριστοτέλης. Τούτου φησίν Ηρακλείδη'; καί g torem fuisse Zenonem Stoicorum principem Heraolides reτόν Ζήνωνα άκούσαι τόν της στοάς κτίστην. γηραιόν pert. Senem vero obiisse Hèrmippus testis est, hausto prius
δέ τελευτήσαί φησιν "Ερμιππος , οίνον προςενεγκάμε- vino, ut citi us moreretur. Est autem in liunc Stilponem
vov δπως θαττον άποθάνοι. εστι δέ καί εις τούτονIO n o s t r u m epigramma :
45 ή μ ώ ν
. ·
.
'Γόν Μεγαρέα Στίλπωνα, γιγνιόσκεις δ' ίσως,
γήρας, επειτα νόσος καθεϊλε, δύςμαχον ζυγο'ν·
αλλ' οίνον εύρε της κακής συνωρίδος
Φερτερον ήνίοχον ι νανδόν) π ώ ν γάρ ήλασεν.
»0 προςεσκυόφθη δέ υπό Σωφίλου τού κοιμικού εν δράματι
Γάμιο·
Στίλπωνός εστι βύσμαθ' δ Χαρίνου λόγος.

Megaris satum Stilpona, nosti forsitan,
hausit canities et morbus, invictum jugum :
prcestantiorem at ille bigis pessimis
repperit aurigam, merum! bibens vectu'st bene.
Joco pelitus est a Sopliilo comico in comccdia qua; inscribitur Nuptiae :
Charmi vox Stilponi'st obturaculom.
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ΣΙΜΩΝ.

Κ Ε Φ . IB'.

CAP. XII.

ΚΡΙΤΩΝ.

CRITO.

121. Crito Atheniensis; hie unusomnium maxime eximio
Ι2Γ. Κρίτων 'Αθηναίος· οδτος μάλιστα φιλοστοργό- 1
τατα διετε'θν) προς Σωκράτην, καί ούτως επεμελειτο quodam amore Socratis affectusest, atque ejus itacuram
αύτού, ώςτε μηδίποτ' ελλείπειν τι τών προς την χρειαν. egit, ut nunquam aliquid ex iis qu® sunt ad usum necessa5 Καί οί παίδες δε αυτού διήκουσαν Σωκράτους, Κριτο- 2 ria illi deesse pateretur. Jpsius liberi quoque Socratis auβουλος, 'Ερμογένης, Έ π ι γ έ ν η ς , Κτήσιππος.
Ό δ' ^ ditores fuere, Critobulus, Hermogenes, Epigenes, Ctesipούν Κρίτων διαλο'γους γε'γραφεν έν ένι φερομένους βιpus. Crito diálogos decern et septem scripsit, qui.uno
βλίω έπτακαίδεκα, τούς υπογεγραμμένους, "Οτι ούκ
continentur codice, ita inscriptos : Non ex disciplinis conέκ τού μαθεΐν οί αγαθοί, περί του πλέον έχειν, τί το
stare probitatem, de abunde habendo, quid idoneum sive
ιυ έπιτήδειον ή Πολιτικός, περί τού καλού, περι τού κακουργείν, περί εύθημοσύνης, περί τού νομού, περι Politicns, de honesto, de malefaciendo, de recto ordine
τού θείου, περί τεχνών, περί συνουσίας , περί σοφίας, rerum, de lege, de deo, deartibus, de congressu, de saΠρωταγόρας ή Πολιτικός, περί γραμμάτων , περι ποιη- pienza, Protagoras sive Politicus, de litteris, de poetica,
τικής, [περί τού καλού], περί τού μαθεΐν, περί τού γνώ- [de honesto, ] de disciplina, de cognoscendo aut de scientia,
15 ναι ή περί έπιστήμης, τί τδ έπίστασθαι.
'
quid sit scire.

ΚΕΦ.
.

1Γ.

' ΣΙΜΩΝ.
*

CAP. XIII.

SIMON.

122. Simon Atheniensis, sutor. Quoties ad ejus offici122. Σίμων 'Αθηναίος, σκυτοτόμος.
ούτος έρχο- 1
μένου Σωκράτους έπί-το έργαστήριον καί διαλεγομένου 2 nam perrexisset Socrates atque dissereret, omnia qu® meτινά, ών έμνημόνευεν υποσημειώσεις έποιεϊτο" όθεν
minisse poterat, notabat. -Unde ipsius diálogos Sutorios
20 σκυτικούς αύτού τους διάλογους καλούσιν. είσί δέ τρεις
appellant. Sunt autem numero tres et triginta, qui uno liκαί τριάκοντα έν ένί φερόμενοι βιβλίω περί θεών, περί
bro
comprehenduntur : de diis, de bono, de honesto, quid
τού αγαθού, περί τού καλού, τί το καλόν, περί δικαίου πρώτον, δεύτερον· περί αρετής ότι ού διδακτόν. sit honestum, de justo libri duo, de virtute quod doceri
περί ανδρείας πρώτον, δεύτερον, τρίτον· περί νόμου, non possit, de fortitudine libri tres, de lege, de populari
25 περί δημαγωγίας, περί τιμής, περί ποιήσεως, περί
assentatione, de honore, depoesi, de bona valetudine, de
ευπάθειας, περί έρωτος, περί φιλοσοφίας, περί έ π ι amore,
de pbilosophia, de scientia, de musica, de poesi,
στήμης, περί μουσικής, περί ποιήσειυς, (123) τί το καλόν, περί διδασκαλίας, περί τού διαλέγεσθαι, περί κρί- (123) quid sit pulchrum, de disciplina, de disserendo, de
σεως, περί τού οντος, περί αριθμού, περί έπιμελείας , judicio, de eo quod est, de numero, de diligentia, de opeιο περί τού έργάζεσθαι, περί φιλοκερδούς, περί αλαζο- rando , de avaro, de jactantia, de honesto : alii volunt, de
νείας, περί τού καλού· οί δέ, περί τού βουλεύεσθαι,
consulendo, de ratione sive de idoneo, de maleficentia.
περί λόγου ή περί έπιτηδειότητος, περί κακουργίας.·
Ούτος, φασί, πρώτος διελέχθη τούς λόγους τούς Σιυ- Fertur hie primus omnium Socráticos sermones disseruisse.
κρατικούς.
έπαγγειλαμένου δέ Περικλε'ους θρέψειν Quum autem Pericles polliceretur, si ad se venirci, cuneta
15 αύτόν καί κελεύοντος άπιέναι προς αύτόν, ούκ άν έφη ¿j illi necessaria exhibiturum, Libertatem, inquit, non vendo.
τήν παρρησίαν άποδόσθαι. Γέγονε δέ καί άλλος Σίμων Fuit et alius Simon, qui scripsit artes rhetoricas : alius item
ρητορικός τέχνας γεγραφώς· καί έτερος ιατρός κατά mcdicus, Seleuci Nicanoris ®quaìis : atque alius quidam
Σέλευκον τον Νικάνορα· καί τις άνδριαντοποιός.
sculptor.
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CAP. XIV.

ΓΛΑΥΚΩΝ.

GLAUCON.

124. Γλαυκών Αθηναίος' και τούτου φέρονται εν ένί
βιβλίω διάλογοι Ιννέα· Φειδύλος, Ευριπίδης, Ά μ ύ ν τιχος, Ευδίας, Λυσιθείδης , 'Αριστοφάνης, Κέφαλος.
5 Άναξίφημος, Μενέξενος. φέρονται και άλλοι δύο και
τριάκοντα, οί νοθεύονται.

124. Glaucon Atheniensis; hujus quoque feruntur uno
libro comprehensi dialogi novem : Pbidylus , Euripides,
Amyntichus, Euthias, Lysithides, Aristoplianes, Ceplialus, Anaxiphemus, Menexenus. Feruntur et alii triginta
duo, sed qui supposititii habentur.

ΚΕΦ.

ΙΕ'.

ΣΙΜΙΑΣ.
Σιμίας Θηβαίος- και τούτου φέρονται έν ένί βιβλίω
διάλογοι τρεις και είκοσι· περί σοφίας, περί λογισμού,
περί μουσικής, περί επών, περί ανδρείας, περί φιλοιο σοφίας, περί αληθείας, περί γραμμάτων, περί διδασκαλίας, περί τ έ χ ν η ς , περί τοΰ επιστατεϊν, περί πρέποντος, περί αιρετού και φευκτοΰ, περί φίλου, περί τόύ
ειδέναι, περί ψυχής, περί του εύ ζην, περί δυνατού ,
περί χρημάτων, περί ζ ω ή ς , τ ί το καλόν, περί έπιμεis λείας, περί έρωτος.

CAP. XV.

SIMIAS.
Simias Thebanus fuit.

Et hujus feruntur dialogi vigiliti

tres, uno volumine : de sapientia, de ratiocinatione, de
musica, de versibus, de fortitudine, de philosophia, de
veritate, de litteris, de doctrina, de arte,, de regimine, de
decoro, quid eligendum quidve fugiendum sit, de amico,
de scientia, de anima, de bene vivendo, de possibili, de pecuniis, de vita, quid sit honestum, de diligentia, de amore.

ΚΕΦ. ι ς ' .

CAP. XVI.

ΚΕΒΗΣ.

CEBES.

125. Κέβης δ Θηβαίος' και τούτου φέρονται διάλογοι
τρεις· Πίνας, Έ β δ ο μ η , Φρύνιχος.

125. Cebes, et ipse Thebanus : hujus quoque feruntur
dialogi tres : Tabula, Septima, Phryniehus.

ΚΕΦ. 1Z'.
ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ.

CAP. XVII.
MENEDEMUS.

[Μενέδημος] Ούτος τών άπδ Φαίδωνος, Κλεισθενους χ Menedemus, e numero illorum qui a Pbaedone profect
τοΰ τών ©εοπροπιδών καλουμένων υΐύς, ανδρός ευγενούς sunt, Clisthenis ex familia Theopropidarum filius fuit, viri
μέν, άρχιτέκτονος δε και πένητος · οί δέ και σκηνο- ^ n o b i i i S ) se darchitectiet pauperis. Alii tabernas pinxisse
γράφον αύτον είναι' φασι και μαθεΐν έκάτερα τον Με^ ^
^ utrumque ^ ^
Menedemum.
Quocirca
25 νέδημον. όθεν γραώαντος αυτου ψήφισμα τι καθη.
Γ
5. - π
5 λ •<
ν
> » , ,
quum decretum quoddam
tulisset, reprehensus
est aΗquo1
ψατύ τις Αλεξινειος, ειπών ως ουτε σκηνην ουτε ψη' r
•φισμά προςήκει τω σοφώ γράφειν. Πεμφθείς.δέ φρου- 2 damdeschola Alexini, qui negabat oportere sapientem taρδς δ Μενέδημος δπδ τών Έρετριέων ε'ις Μέγαρα
bernam pingere (γράφειν) aut plebiscitum. Missus ab Ere·
άνήλθεν εις Άκαδημίαν προς Πλάτωνα , και θηραθείς triensibus inpnesidium Megara, itabat ad Platonemin Aca·
3οκατέλιπε την στρατείαν. (ΐ2β) Άσκληπιάδου δ ε τ ο ύ
demiam, a quo captus a militia destitit. (126) Ceterum
Φλιασίου περισπάσαντος αύτον εγένετο έν Μεγάροις Aselepiade Pbliasio ad se illum pertrabente Megaris apud
παρά Στίλπωνι,^οδπερ αμφότεροι διήκουσαν κάντεΰθεν s t i | p o n e m e g i t ; e jusque ambo auditores fuere. Inde naviπλεύσαντες ε'ις Έ λ ι ν Ά γ χ ι π ύ λ ω και Μόσχω τοις άπδ g a n ( e s E , i d e m A n c h i p y I o e t M o s c b o p h f f i d o n i s discipulis
Φαίδωνος παρέβαλον
και μέχρι μεν τούτων, ως
^
n l i t u m adirne, ut supra quum de I t a si, προείρηται εν τω περι Φαίδωνος, Ηλιακοί προςηγο, ,„. .
„,
,
. ,.
#
sn
· ι »» 3 τ ' λ
' > 's
doneloqueremur dictum est, Eliaci appellabantur : postea
ρεύοντο· Έρετρικοι δ εκληθησαν απο της πατρίδος
'
"
τού περί ού δ λόγος. Φαίνεται 8ή δ Μενέδημος σε- 3 v c r 0 a b «jus patria de quo nunc sermo est, Eretrici vocali
'
.
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y
μνδς ίκανώς γενέσθαι · όθεν αύτον Κράτης παρωδών sunt. Videtur autem Menedemus insigni gravitate fuisse;
φησι.

unde eum Grates parodia ridens ait :
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Φλιάσιόν τ' Άσκληπιάίην και ταύρον Έρε'τρην.
ό δέ Τίμων ούτω · .
Λήοον άναστήσας όφρυωμένος άτροσιβομβας.

'

Phliasiumque Asclepiadem taurumque Eretrenseni.

Timon autem sic :
Fastoso vultu nugas exorsus inanes.

(ΐ27) ούτω ο' ήν σεμνός ώς Εύρύλοχον τόν Κασαν- (127) Erat autem ea severitate, ut Euryloclius Casandreus
5 ορέα μετά Κλεϊππίδου Κυζικηνού μειρακίου κληθέντα ab Antigono ad ccenam vocatus cum Cleippide Cyziceno
υπ' Αντιγόνου άντειπεΐν· φοβεισθαι γαρ μή Μενέδη- adolescente recusaverit : metuere enim ne id Menedemuu
μος αίσθοιτο. ήν γάρ καί επικόπτης καί παρρησι- resciret. Erat enim acer in reprehendendo ac liberi oris.
αστής. μειρακίου γούν καταθρασυνομενου είπε μεν Exempli gratia, adolescentulo quodam pelulantius loquente,
ουδέν · λϊβοιν δέ κάρφος διεγραφεν εις τουδαφος περαι- siluit, sed arrepta festuca in pavimento muliebria patienιυ νομένου σχήμα · έως δρώντων πάντων συνεν το μειρα- tis iìguram descripsil, dum interim spectantibusomnibus
κιον τήν ύβριν απηλλάγη. Ίεροκλέους δε τ ο ύ ε π ι τ ο ύ adolescens insigni conlumelia notari se intelligens abscessit.
Πειραιώς συνανακάμπτοντος αύτω εν 'Αμφιάραου καί Hierocles,pr®fectus Piraeeo, dum una in tempio Ampliiarai
πολλά λέγοντος περί τής αλώσεως τής Έρετρίας, άλλο deambularent, multa de capta Eretria disserebat : tum ille
μέν ούδέν είπεν, ήριυτησε δέ εις τί αύτόν 'Αντίγονος aliud nihil, nisi (pi;esivit, cur eum Antigonus pœdicaret.
15 περαίνει. (ΐ2β) πρός δέ τόν θρασυνόμενον μοιχόν, (I2S) Audacter exsultanti adultero, Ignoras, inquit,
« άγνοεΐς, εφη, δ'τι ού μόνον κράμβη χυλόν έχει non modo brassie» succum inesse jucundum, sed et
χρηστόν, αλλά καί ραφανίς; » πρός δέ τόν νεώτερον rliaphano? Clamanti adolescentulo et vociferanti, Vide,
κεκραγότα, « σκέψαι, εφη, μή τι όπισθεν έχων λέ- inquit, ne quid retro, dum nescis, habeas.
Consultanti
ληθας. » 'Αντιγόνου δέ συμβουλευομένου εί επί κώμον Antigono an comessatum ¡ret, hoc fili solum renuntiari
20 άφίκοιτο, σιωπήσας τάλλ* μόνον εκέλευσεν άπαγγεΤ- jussil,' eum esse regis filium. Stupidum quendam nescio
λαι οτι βασιλέως υιός εστι. πρός δέ τόν άναίσθητον quid nihil ad rem dicentem interrogavit an villain habeάναφέροντά τι αύτω είκαίως, ήρώτησεν.εί άγρόν έχοι' r e t ; e t quum ille mulla.se habere prœdia dixisset, Abi
©ήσαντος δέ καί πάμπλειστα κ τ ή μ α τ α , <« πορεύού igitur,inquit, atque ea cura, ne accidat ut et agri corτοίνυν, έφη, κάκείνων έπιμελ,ού, μή συμβή σοι καί rumpantur et homo scitus futures modo a philosophise
25 ταύτα καταφθείραι και κομψόν ιδιυότην άποβαλεΐν. »
studio abstineat. Sciscitanti cuidam an uxor esset duπρός δέ τόν πυθόμενον εϊ γήμαι δ σπουδαίος, έφη,
cenda sapienti, Num ego, inquit, tibi sapiens videor an non ?
« πότερον εγά> σοι σπουδαίος δοκώ ή ου; » φησανet quumannuisset file, Atego,ail, duxi. (129) Dicente quoτος δ' είναι, « Ιγώ τοίνυν, είπε, γεγάμηκα. » (ΐ29)
dam multa esse bona, rogat quot numero, et an putet
πρός δέ τόν είπόντα πολλά τά αγαθά έπύθετο πόσα
plura esse quam centum. Quum unius illorum a quibus ad
30 τόν άοιθμόν καί εί νομίζοι πλείο) τών εκατόν, μή
ccenam vocari solebat, nimios suinptus coercere non posset,
δυνάμενος δέ τών καλούντων επί δεϊπνόν τίνος περιεvocatus aliquando nihil questus est , sed tacitus adinonuit,
λεΐν τήν πολυτέλειαν, κληθείς ποτε ούδέν μέν είπε ·
quum nihil nisi oleas comederet. Hujus denique libertatis
σιωπών δ' αύτόν Ινοοθέτησε μόνας έλαίας προςενεγκά4 causa parum abfuitquin inCypro apud Nicoereontem peμενος. Αιά δή ούν τό παρρησιαστικόν τούτο μικρού καί
ìiclitaretur cum Asclepiade amico. Nam quum eos rex ad
35 εκινδύνευσεν εν Κύπρω παρά Νικοκρέοντι συν Ασκληmenstruam celebritatem invitasset sicut et philosophos ceπιάδη τώ ιοίλω. τού γάρ τοι βασιλέως έπιμή νιον έορτήν
teros, Menedemum dixisse ferunt, Si quidem honesta est
τελούντος καί καλέσαντος καί τούτους ώςπερ τοός άλλους
φιλοσόφους, τόν Μενέδημον ειπείν ώς εί καλόν ήν ή τών hujusmodi virorum congregatio, quotidiesunt festaeaceleτοιούτων ανδρών συναγωγή, καθ' Ικάστην ήμε'ραν έδει branda ; si non, nunc quoque supervacanea. (130) Ad haee
40 γίνεσθαι τήνέορτήν· εϊ δ' ού, περιττώς καί νύν. (ΐ3θ) tyrannus quum ita respondisset, ut diceret sehancdiem
ποός δέ τούτο άπαντήσαντος τού τυράννου και είποντος habere otiosani ad philosophorum disputationes audienώς ταύτην τήν .ήμε'ραν έχοι σχολάζουσαν προς το δια- das, ille severius adirne in sententia perstitit, ostendens in
.κούειν φιλοσόφων, έτι καί μάλλον αύστηροτερον ενε- ipso convivio nunquam non philosophos audiendos. Quid
κειτο, δεικνυς επί της θυσίας ώς χρή πάντα καιρόν plura? nisi tibicen cantu diremisset litem illorum, forsitan
45 φιλοσόφων άκούειν · ώςτ' εί μή τις αύλητη ς αύτους periissent. Unde quum in navi jactarentur fluctibus,
διεπέμψατο, καν άπώλοντο. δθεν χειμαζομένων εν Asclepiadem dixisse ferunt, tibicinis peritam modulationem
τώ πλοίω τόν Άσκληπιάδην φασίν ειπείν ώς ή μεν τού sese servasse, Menedemi vero confidentiamperdidisse. Erat
αύλητού εύμουσία σέσωκεν αυτούς, ή δέ τού Μενεδή- autem, ut fertur, defiectensa more parumque satagens reμου παρρησία άπολοόλεκεν. Ή ν δέ, φάσί, καί εκχλί- fi rum qu® ad scholam pertinerent : neque ullum apud
50 της καί τά τής σχολής άδιάφδρος. ούτε τάςιν γούν τινα illuni, ut fieri solet, ordinem vidisses; neque· subsellia
ήνπαρ' αύτω βλέπειν ούτε βάθρα κύκλω διέκειτο, άλλ' eranl per gyrum disposita, sed quo quisque loco forte
deambulabat aut stabat, ibi audiebat, atque idem ipse
ο& άν έκαστος έτυχε περιπατών ή καθήμενος ήκουε,
καί αύτού τούτον τόν τρόπον διακειμένου. (Ι3ΐ) Αγω- 6 !aciebat.
(13,1) Idem tamen alias erat, ut narrant,
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νιάτης μέντοι, .φασίν, ήν άλλως καί φιλόδοξος · ώςτε anxius et de faina soilicitiis : adeo ut quum prius' milium Πιτί> πρότερου τέκτονι συνοικοδομοΰντες αυτός τε καί δ bro suam ipse atque Asclepiades na varét operám, et AscleΆσχληπιάδης, δ μέν Άσκληπιάδης Ιφαίυετο γυμνός επί
piades super tecta lutum ferre cerneretur nudiis, ipse si
τούτέγουςτον πηλον παραφε'ρων, δ δέ εί τιν'ίδοι έρχόquem aspiceret pratereuntein, sese occultaret. Postea
6 μενον, παρεκρύπτετο. Έ π ε ί δ' ήψατο της πολιτείας, οΰ-^ vero quam ad rempublicam accessit, ita erat anxius ut
τως ήν άγωνιάτης ώςτεκαί τον λιβανωτον τιθεΐς διή- quum aliquando tura poneret, extra turibulum miserit.
μαρτε του θυμιατηρίου. καί ποτε ΚράτητοςπεριισταμέEt quum ei aliquando Crates convicium faceret et quod ad
νου αυτόν καί καθαπτοαένου είς το ό'τι πολιτεύεται, εκέ- rempublicam accessisset increparet, cum in carcererai conλευσέτισιν εις το δεσμωτήριον αυτόν Ιμβαλεϊν· τον δέ jici jussit : at illeniliilo minus observabat pratereu litem et
io μηδέν ήττον τηρείν παριόντα καί δπερκύπτοντα Α γ α e fenestraprospectans Agamemuonisaimulumetllegesipolim
μεμνόνειόν τε καί Ήγησίπολιν άποκαλεϊν. (132) Ή ν
(civium dominion) appellitabat. (132) Erat idem paulo
δέ πως ήρεμα καί δεισιδαίμονέστερος. συν γούν Α σ κ λ η - 8 religiosior ac proiiior in superstitionem. Comederat aliπιάδη κατ' αγνοιαν έν πανδοκείω ποτέ κρεάτων βιπτου- quando cum Asclepiade in caupona carnes projectas imμένων οαγυίν, επειδή μάθοι, εναυτία τε καί ώχρία· prudens : id quum animadverlisset, nausea palloreque
15 έως Ασκληπιάδης επετίμησεν αυτώ ιός ουδέν [ειπών]
turbabatur, donee ilium Asclepiades objurgans noil carήνοίχλησεν αυτόν τ ά κ ρ ε α , άλλ' ή περί τούτων υπόνοια. nes dieeret ejusce mutatìonis causam esse, sed prasumτά δ' άλλα μεγαλόψυχος άνήρήν καί ελευθέριος. Κατά g ptam ite illis fatuam opinionem. Alias magnanimus fuit
τε τήν έξιν τήν σωματικήν ήδη και πρεσβυτης υπάρ- vir et plane liberális. Corporis in eo jam sene habitus et
χων ουδέν ήττον αθλητού στερεός τε καί έπικεκαυμένος
status durabat qui erat in juvene : atbletae instar firmus,
2° το είδος, πίων τε καί τετριμμένος· το δέ μέγεθος συαvalidus atque adusta facie, obesus item et exercitus fuit,
μετρος,ώς δήλον εκ'τού είκονίου τού εν 'Ερέτρια εν τω inediocrisque proceritatis, ut ex ea constat imagine qnic
άρχαίω σταδίω. εστι γάρ, ιός επίτηδες, παράγυμνον,
Eretriai in veteri stadio cernitur. Est enim veluti ex in—
τα πλείστα μέρη φαϊνον τού σάιματος. (133) Ή ν δέ ι odustria ita sculpta ut panie nuda plurimas partes corporis
.
φιλυπόδοχος ' καί διά το νοσώδες της 'Ερέτριας aperte monstre! - (133) Amabat praterea Uospites apud se
.. ιΐΛείω συνάγων συμπόσια· εν οίς καί ποιητών καί μουaccipere :' et quia parum salubris erat Eretria, convivia
σικών. ήσπαζετο δέ καί Αρατον καί Αυκόφρονα τον saipe cogebat, inter qua; et poetarum et musicorum. Amaτής τραγωδίας ποιήτήν καί τον 'Ρόδιου Α ν τ α γ ό ρ α ν
bat Aratum et Lycophronem tragicum poetam, Antagoμάλιστα δέ πάντων Ό μ ή ρ ω προςείχεν • είτα καί τοις ramque Rhodium, sed maxime omnium studebat Homero :
μελικοϊς" έπειτα Σοφοκλεϊ, καί δή καί Ά χ α ι ώ , ώπερ deinde etiam lyricis : deincepsSopliocli, atque etiam Acliseo,
30 καί το δευτερείον έν τοις Σατύροις, Αίσχύλω δέ το cui in Satyris secundum locum, /Eschvlo autem primum
πρωτεΐον άπεδίδου. όθεν καί πρός τους άντιπολιτευο- dabat. Unite et adversus eos qui contra eum in republic»
μένους ταύτα, φασί, προεφέρετο"
sentirent, illa diceresolebat :
'

Ή λ ί σ κ ε τ ' ά ρ α καί προς ασθενών ταχός,
καί προς χελώνης άετος βραχεί χρόνιο.

Deprenditur etiam a tardo interdum velox,
et ab testudine aquila baud multo tempore.

35 (|34) ταύτα δ' εστίν Αχαιού εκ της σατυρικής Ό μ ι ο ά (134) lime autem Adisci sunt ex Omphale satyrica. Falλ.ης· όίςτε πταίουσιν ót λέγοντες μηδέν αυτόν άνεγνω· luntur igitur qui ilium nihil prater Euripidis Medeam l e ' κέναι πλην της Μηδείας της Εύριπίδου, ήν ενιοι Νεό- gisse dicunt, quam nonnulli Neophronis Sicyonii esse conφρονος είναι τού Σικυωνιου φασι. Τών δέ διδασκάλωνI itendunt. Magistros Platonem et Xenocralem pratereaque
τών περί Πλάτωνα καί Ξενοκράτην, έτι τε ΠαραιβάParàcbatem Cyrenseum aspernabatur : Stilponem solum ad40 την τον Κυρηναϊον κατεφρόνει· Στίλπωνα δ' έτεθαυ- mirabatur. De quo quum aliquando interrogaretur, nihil
μάκει · καί ποτε ερωτηθείς περί αύτού άλλο μέν ουδέν aliud dixit nisi, Liberális est. Erat Mcnedemo ingeniuni vaείπε πλήν ότι ελευθέριος. Ή ν δέ καί δυςκατανόητος
rium et callidum, atque in concinnandisargumentationibus
δ Μενέδημος .καί έν τω συνθέσθαι δυςανταγοινιστος ' 12tam versutus, ut cum vix qiiisquam posset arguere. Inomncs
έστρέφετό τε προς πάντα καί ευρεσιλόγει · Ιριστικόιταpartes se dabat, et in captionibus exeogitandis excellebat.
45 τός τ ε , καθά φησιν Αντισθένης έν διαδοχαΐς, ήν. καί Acerrimus idem in contentionibus erat, ut in Successionibus
δή καί τόδε έρωταν είώθει · « το έτερον τού ετέρου tradii Anlisthenes ; atque inter alia hujusmodi rogaliuneulis
έτερον εστι; » « vai. » « έτερον δέ εστι το όιφελείν τού compellare solebat : Num aliud ab alio differì? Ita sane,
αγαθού » ; « vai. » « ουκ άρα το ώφελεΐν αγαθόν έστιν. » Aliud estautem prodesse quam bonum ? Concedebatur. Non
(135) άνήρει δέ, φασί, καί τα άποφατικά τών άςιωμάigitur prodesse bonum est. .(135) Tollebat, ut ferunt, axio50 των, καταφατικά τιθείς- καί τούτων τα .άπλα προςδε: mata negativa, affirmative vero ponebat. Simplicia ex iis
χόμενος τα ούχ άπλα άνήρει, λέγω δέ συνημμένα καί maximeprobans, qua: simplicia non essent tcllebat, ea dico
συμπεπλεγμένα.
φησί δ' Ηρακλείδης έν μέν τοις qiise connexa et complexa appellantur. Seribit Heraclides
δόγμασι Πλατοινικον είναι αυτόν, διαπαίζειν δέ τάδιοίdecretis quidem eum fuisse Platonicum, dialectica autem
DIOGENES.
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eum fuisse aspernatum. Itaque sciscitanti Alexinoan natrem
cœdere desiisset, Neque cecidi, dixisse, ñeque desìi. Addente
ilio oportere affirmando aut negando ambiguitatem solvi,
Ridiculum, inquit, est vestris legibus obtemperare, quum
liceat in limine obniti. Quum Bion vates studiose ac diligenter insectaretur, mortuos iilum jugulare dixit. (136)
Alio rursus dicente maximum esse bonum omnibus qua:
quisque cupiat fruì, Multo, inquit, majus est ea solum quae
oporteat cupere. Befert Antigonus Carygtius eum nihil scripsisse ñeque composuisse, ita ne dogma quidem ullum firmiter tenuisse. Porro in qua:stionibus, inquit, ita pugnax
erat, ut cum sugillationibus in facie abiret. Verum enim
vero quum in verbis esset talis, factis tarnen erat placidissimus. Ergo quuin Alexino pluriinum illuderei et objurgaret graviter, fovit tarnen ilium beneflciis. Nam ipsius
conjugem ex Delphis Chalcidem usque deduxit, itineris
furta latrociniaque metuentem. (137) Amicitias pie sant a ; κλωπείας τε καί τάς καθ' δδόν ληστείας.^ (|3/) Φ ί 1 3 c ( e f , u e tuebatur, ut ex ea qnrc ¡Ili cum Asclepiade fuit conjunλος τε ήν μάλιστα, ώς δήλον έκ της προς Άσκληπιά- ctione constat, quie profecta adeo insignis erat, ut nihil
20 δην σύμπνοιας, ουδέν τι διαφερούσης της Πυλάδου φι- differret ,a Pyladis in Oresten amore. Verum major natu
λοστοργίας. αλλά πρεσβύτερος Α,σκληπιάδης, ώς λέerat Asclepiades, ita ut poeta ipse, Menedemus veroliistrio
γεσθαι ποιητήν μέν αυτόν είναι, υποκριτήν δέ Μενέοηdiceretur. Fertnr Arcliipolis tria millia illis perscripsisse,
μον.
καί ποτέ φασιν Άρχιπόλιδος τρισχιλίας αύτοΐς
et quum orta esset amica contentio uter secundo loco acciδιαγράώαντος στηριζοα,ένους πεοί τού τίς δεύτερος άοη,
ambos
25 αηδέτερον λαβείν. Λέγεται δέ και γυναίκας άγαγε'σθαι 1 4 P e r e t ' n e u t r u m a c c e l í i s s e - U x o r e s
< ll "- isse
λεκτικά' ώςτε Άλεςίνου ποτέ ερωτήσαντος εϊ πέπαυται
τόν πατέρα τόπτων, « άλλ' ουτ' έτυπτον, φάναι,
ουτε πεπαυμαι. » πάλιν τ' εκείνου λέγοντος ώς εχρήν
είπόντα ναί ή ου λύσαι την αμφιβολία·/, « γελοΐον,
5 είπε,τοϊς ύμετέροις νο'μοις άκολουθεϊν, έςόν έν πόλαις
άντιβήναι. » Βίωνο'ς τε επιμελώς κατατρεχοντος τών
μάντεων, νεκρούς αυτόν επισφάττειν έλεγε. (136) καί
ποτέ τίνος άκουσας ώς μέγιστον αγαθόν είη τό πάντων
επιτυγχάνει·/ ών τις επιθυμεί, είπε, « πολύ δέ μείζον τό
10 έπιθυμεΐν ών δεί. » φησι ο' Αντίγονος δ Καρυστιος γράψαι αύτον μηδέν μηδέ σοντάςαι, ώςτεμηδ'Ιπίδόγματος
τίνος στηρίζει. Ιν δέ ταίς ζητήσεσι, φησίν, ώδε
μάχιμος ήν ώςτ' οπώπια φέρων όπήει. δμως ο' οΟν
τοιούτος έν τοις λόγοις υπάρχυιν έν τοις έργοις πραότα·
15 τος ήν. Άλεξϊνον γούν πολλά καταπαίζιον καί σκληρώς έπισκώπτων, όμως αυτόν εύ έποίησε, την γυναίκα
παραπέμψας εκ Δελφών έως Χαλκίδος, εύλαβουμένην

est
· M e n e d e m u m m a t r e " 1 ' Asclepiadem f.liam, et
'
Asclepiadjs, Menedemi cepisse
conjugem : hune postquam reipublicœ praeesse ccepisset,
aliam duxisse nobilem et locupletem : niliiiominus, quoniam
communis eis erat domus , rei famiilaris administrationem
prioriuxori permisisse. (138) Igitur Asclepiades ante ilium
vita excessit Eretriae, jam longaevus, guum magnis in opibus frugaliter admodum vixisset cum Menedemo. Fertur
post aliquantum temporis quum Asclepiadis amasius ad
convivium venisset, arcerentque ilium jannis adolescentes,
Menedemum jussisse introduci ac dixisse Asclepiadem etiam
sepultum ei januas aperire. Erant autem qui sumptus ipsis
suppeditabant, Hipponicus Macedo et Agetor Lamieus. Ex
liis alter utrique triginta minas largitus : Hipponicus vero
Menedemo duo millia drachmarum in filiarum dotem, quas,
ut ait Heraclides, très exOropia uxore susceperat. (139)
Porro convivia in hunc modum faciebat. Prius ipse cum
Ώ ρ ω π ί α ς αυτώ γυναικός γεγεννηικέναι. (ΐ39) Τ ά ο έ ΐ 5 , ,
....
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.
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.
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,
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duobus aut tribus prandebat, dum dies in vesperam viergeσυμπόσια τούτον εποιειτο τον τροπον · προηριστα μετα
ret : turn vero vocabat quispiam eos qui advenerant, et
45 δυοΐν ή τριών έως βραδέως ήν της ήμε'ρας· έπειτά τις
ipsos jam coenatos. Itaque si quis citius venisset, perconέκάλει τοός παραγενομένους καί αυτούς ήδη δεοειπνηtabatur exeuntes quid esset apposilum et qua: esset diel
κότας · άςτ' εί τις έλθοι θαττον, ανακάμπτω·/ έπυνθάhora. Et si quidem vel olusculum vel salsamentum quip·
νετοτών έςιόντων τί είη παρακείμενου καί πώς εχοι το
piam audissent, recedebant; sin vero carnes, ingrediebanτού χρόνου · εί μέν ούν λαχάνιον ή ταρίχιον, άνεχωtur. Lectulis aestate storeas, liieme vervecum pelles super50 ρουν· εί δέ κρεάοιον, είςήεσαν. ήν δέ τού μέν θέρους
ponebat ; sen pulvinar sibi quemque afferre oportebat.
ψίαθος επί τών κλινών, τού δέ χειμώνος κώδιον · προςPoculum quod circumagebatur, cotyla majus noil erat. In
κεοάλαιον αυτώ φέρειν έδει. τό τε περιαγόμενον ποsecunda mensa lupinus sive faba, nonnunquam ex fructibus
τήριον ού μείζον ήν κοτϋλιαίου· τράγημα θε'ρμος ή
pira, mala Punica, cicera, sivemehercleficus passae appo·
κύαμος, έστι δ' 8τζ καί τών ώρίιον άπιος ή ροιάή ωχροί

α υ τ ο ύ ς ώ ν τήν αέν θυγατέρα Άσκληπιάδην, τήν δέ
μητέρα Μενέ0ηυ.όν. κάπειδή τελευτήσαι τώ Άσκληπιάδη τό γύναιον, λαβείν τό τού Μενεδήμου" ε'κεΐνο'ν
τε, επειδή προοστη της πολιτείας, πλουσίαν γήμαι· ού30 δέν μέντοι ήττον μιας ούσης οικίας έπιτρέψαι τόν Μενέδημον τήν διοίκησιν τή προτέρα γυναικί. (l38) ó
μέντοι Άσκληπιάδης προκατέστρεψεν εν Έρετρία γηραιός ήδη, συζήσας τώ Μενεδήμω σφόδρα εύτελώς
άπό μεγάλων * δτε καί μετά χρόνον έλθόντος επί κώ·
35 μον Ιρωμένου τού Άσκληπιάδου καί τών νεανίσκων
άποκλειόντιυν αυτόν, δ-Μενέδημος έκέλευσεν είςδέξασθαι, ειπών δτι Άσκληπιάδης αύτώ καί κατά γης ών
τάς θύρας ανοίγει.
ήσαν δ' οί σωματοποιήσαντες
αυτούς Ίππόνικός τε δ Μακεδών καί Άγήτοιρ δ Λα40 μιεός· δ μέν έκατέρω δούς τριάκοντα μνας, δ δ' Υππόνικος Μενεδήμω εις έκδοσιν τών θυγατέρων διςχιλία;
δραχμάς. ήσαν δε τρείς, καθά φησιν 'Ηρακλείδης, ές

fama
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LIB. 11, 17. MENEDEMÜS.
ή νή Δί' ίσχάδες. (ΐ4θ) & πάντα Φησίν ô Λυκοφρων
εν τοις πεποιημένοις σατόοοις αύτώ, ους Μενεδημος
επέγραψεν, έγκιομιον του φιλοσόφου ποιήσας τόδρδμα·
ων καί τινά έστι τοιαυτί'
Ώ ς εκ βραχείας δαιτός ή βαιά κύλις
αύτοίς κυκλεϊται προς μέτρον, τράγημα οε
δ σωφρονιστής τοις φιληκόοις λόγος.
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nebantur. (140) Ea omnia memorat Lycopbron insatyrisa
se compositis, quos Menederai nomine inseripsit, quam iile
fabulam pliilosophi laudationem fecit. Ex ea quidam Ini—
jusmodisunt:
·
Ut ex pusillo poculum convivio
versatur illis ad mensuram, denique
sermo eruditas, studiosis bollaría.

Τ α μεν ούν πρώτα κατεφρονεΐτο, κόων καί λήρος δ π ο ι 6 ρ π π ι ο igitur contemptui liabebatur, canisque ab Eretrienτών. Έρετριε'ων άκούων ύστερον δ' έθαυμάσθη, ώςτε sibus ac delirus appellabatur: postea vero in summa admira10 καί την πόλιν Ιγχειρίσασθαι. Ιπρέσβευσε δέ καί tione omnium fuit, adeo ut civitatis quoque gubernacula
προς Πτολεμαιον καί Αυσίμαχον, τιμώμενος παντα- ipsi traderent : legalionibusque crebris ad Ptolemacum
χού · ου μην άλλα καί προς Δημήτριον. καί της πό- et Lysimachum, prseterea ad Demetrium functus ubique
λεως διακο'σια' τάλαντα τελούσης προς έτος αύτώ, τα honoratus est. Cui quum civitas ducenta quotannis
πεντήκοντα άφεΐλε' προς 6ν διαβληθείς ώς την πολιν talenta persolveret, effecit ut quinquaginta remitterentur.
15 εγχειρίζων Πτολεμαίο), απολογείται δι' επιστολής ής ή Apud quern accusatus quod traderet Ptolemreo civitatem,
αρχή" (Ι4ΐ) « Μενέδημος βασιλει Δημητρίω χαίρειν. se perepistolampurgavit, cujus hoc initium: (141) « Sleneακούω προς σέ άνατεΟήναι περί ημών. » λογος δέ demus Demetrio regi salutem. Audio ad te delatum esse de
διαβεβληκέναι αυτόν τών αντιπολιτευομένων τινά Αϊ- nobis. ¡) Fama estautem /Eschylum'quendamqui Menedemo
σχύλον. δοκεΐ δ' εμβριθέστατα πρεσβεϋσαι προς Δη- in reipublicse administratione esset contrarius, eum esse
20 μήτριον υπέρ τού Ω ρ ω π ο ύ , ώς καί Ευφαντος
calumniatum. Constat eum ad Demetrium pro Oropo
οίαις μνημονεύει. Ή γ ά π α δε αύτον καί "Αντίγονος ι ^gravissime legatione functum, ut Euphantus quoque in
καί μαθητήν άνεκήρυττεν αθτο'ν. καί ήνίκα ένικα τους Historiis meminit. Erat ejus in primis studiosus Antigoβαρβάρους περί Λυσιμαχίαν, γράφει ψήφισμα αύτώ nus, seque ipsius discipulum esse praedicabat. Et quum
Μενέδημος απλούν τε καί άκόλακον, ού ή αρχή· (ΐ42) barbaros fudisset circa Lysimacliiam, decretum ei scripsit
25 « οι στρατηγοί καί οί πρόβουλοι είπον. επειδή βασι- simplex atque ab assentatione alienum, cujus initium est :
λεύς Αντίγονος μ ά χ η νικήσας τούς βαρβάρους παρα- (142) « Praetores et probuli dixerunt : Quoniam Antigonus
γίνεται εις την ιδίαν, καί τά άλλα πάντα πράσσει rex proelio domitis barbaris advenit in regnum, eique pro ·
κατά γνιόμην έδοςε τή βουλή καί τω δη'μω. » διά ταύτα spere cuneta succeduta, visum est senatui ac plebi. » Horum
δή καί τήν άλλην φιλίαν υποπτευθείς προδιδο'ναι την igitur gratia et praeterea propter summam cum ilio amici3ο πόλιν αύτώ, διαβάλλοντοςΑριστοδήμου ύπεξήλθε·καί tiam,quod illi civitatem proderet suspectus habitus, insiδιέτριβεν έν , Ώ ρ ω π ώ εν τω τού Αμφιάρεο) ίερώ- ένθα mulante Aristodemo, clam exiit atque Oropi moratas est in
χρυσών ποτηριών άπολομένιον, καθά φησιν "Ερμιππος, Amphiarai delubro. Ibi quum periissent aurei cálices, ut
δόγματι κοινώ τών Βοιωτών εκελεόσθη μετελθεΐν. εν- Hermippus ait, communi Bceotorum decreto loco migrare
τεύθεν άθυμήσας λαθραίως παρειςδύς εις την πατρίδα jussusest. Inde profectus meerens et patriam clanculum in35 καί την τε γυναίκα καί τάς θυγατέρας παραλαβών, gressus, abductis secum uxore ac filiabus se ad Antigonum
προς Αντίγονον έλθών άθυμία τόν βίον κατέστρεψε. conlulit, ibique moerore absumptus est. (143)Refert llera·
( 43) φησί δ' Ηρακλείδης αύτόν παν τούναντίον, πρό- elides his omnino contraria : nam ilium senatus prineipem
οουλον γενόμενον τών Έρετριεων πολλάκις Ιλευθερώ- Eretriam sxpc arcessito Demetrio liberasse ab iis, qui lyσαι την πο'λιν από τών τυράννιυν Ιπαγόμενον Δημή- rannidem affectarent : non igitur Antigono prodidisse civi4 θ τ ρ ι ο ν · ούκ άν δή ούν προδοΰναι αύτόν Αντιγονω τήν
latem, sed falsam subiisse caluinniam, profeetumque ad
πόλιν, αλλά διαβολήν άναλαβεϊν ψευδή · φοιταν τε προς Ataigcnum, quum, ut patriam e Servitute eriperet, ilium
τόν Αντίγονον καί βούλεσθαι έλευθερώσαι τήν πατρίδα* inducere non posset, ex animi dolore septem dies totos
τού δέ μή εικοντος υπ' άθυμίας άσιτήσαντα επτά ήμέρας cibo abstinuisse atque vita excessisse,. His similiaet Antigoτόν βίον μεταλλάξαι. τά δ'μοια τούτω καί Αντίγονος nus Carystius refert. Soli autem Perssco implacabile in45 δ Καρύστιος ιστορεί, μόνω δέ Περσαίω διαπρύσιον dixit bellum : baud enimobscurum erat Antigonum, quum
είχε πόλεμον" Ιδόκει γαρ Αντιγόνου βουλομένου τήν Menedenii gratia Eretriensibus rempublicam voluisset reδημοκρατίαν άποκαταστήσαι τοις Έρετριεύσι χάριν stituere, ab eo fuisse prohibitum. (144) Quocirca in conviΜενεδη'μου, κωλΰσαι! (144) διό καί ποτε παρά πο'τον vio Menedemus, quum argumentis illius placita coarguisδ Μενέδημος Ιλέγςας αύτόν τοις λόγοις τά.τε άλλα έφη set, pr.X'ter 'alia sic dixit : Philosophus quidem talis est', vir
50 καί δή καί « φιλόσοφος μέντοι τοιούτος , άνήρ δέ καί autem omnium, qui sunt et erunt, nequissimus. Mortuus
τών όντων καί τόύν γενησομένων κάκιστος. » Έτελευτα x8est autem, ut ait Heraclides, septuagesimum quavtum
δέ κατά τόν Ήρακλείδην τέταρτον καί έβδομηκοστόν
agens eetatis annum. In ejus autem laudem nos quoque ita
έτος Βίους, καί εις αύτόν ημών εστίν ούτως έχον·
scripsimus:
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ΒΙΒΛ. Β, «ζ. ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ.
"Εκλυον, Μενέδημε, τεόν μο'ρον, ώς εκών άπέσβης
εν ήμέρησιν Ιπτά μηδέν εσθίων.
κατ' έργον έρεςας Έρετριχσ'ν, άλλ' όμως άνανδρον
άώυχίη γαρ ήγεμών έπειγέ σε.

b Και ούτοι μέν οί Σωκρατικοί και οί άπ' αυτών, μετιτέον δέ επί Πλάτωνα τον τής 'Ακαδημίας κατάρςαντα,
καί τους άπ' αυτού, δπο'σοι γεγόνασιν ελλογιμοι.

Scivi, Menedeme, suprema tua, ipse ut ultro obisti
septem diebus abstinens omni cibo :
facilius n® prorsus Eretricon ! haud tamen virile :
nam mcEror animi te regens huc compulit.
Et hi quidpm Socratici et qui ab eis profecti sunt.
Transeundum est autem ad Platonem'qui instituit Academiam,
e t a d e o s qui ab ipso profecti sunt, quotquot clari exstiterunt.

