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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας μου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είχα 

ιδιαίτερη έφεση για τη Διδακτική και Παιδαγωγική της Ιστορίας και της Γλώσσας.  

Η ενασχόλησή μου με το θέμα της διατριβής ήταν πρόταση του καθηγητή μου, 

κ. Απόστολου Παπαϊωάννου, η οποία με βρήκε απόλυτα σύμφωνη, γιατί θεώρησα ότι 

η μεταγραφή χειρογράφου ήταν πρόκληση, επειδή θα ανακάλυπτα κάτι καινούριο και 

διαφορετικό, όπως έτσι αποδείχθηκε. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου ανακάλυψα 

το μεγαλείο της εκπαίδευσης, όταν αυτό λάμβανε χώρα σε μία από τις πιο δύσκολες 

περιόδους της Ιστορίας της Ελλάδας, της Ιστορίας στα χρόνια της Σουρκοκρατίας και 

δη στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Έχεις την αίσθηση ότι ζεις μαζί με 

τους διδασκάλους και τους μαθητές εκείνους τους χαλεπούς χρόνους της Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας στη Μονή της Πάτμου.  

Η συνεκτίμηση ενός πλήθους στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα 

απαιτεί και την επικουρία και άλλων γνωστικών πεδίων, τα οποία άπτονται της 

ιστορίας, της εκπαίδευσης, της Εκκλησίας και της  διοικητικής οργάνωσης της χώρας. 

Για τη συγγραφή αυτής της διατριβής οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στον καθηγητή της Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδος και Νεοελληνικού 

Πολιτισμού της χολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. 

Απόστολο Γ. Παπαϊωάννου, ο οποίος με ενθάρρυνε να τολμήσω τη ερευνητική αυτή 

προσπάθεια,  ενώ παράλληλα μου ενέπνευσε την αγάπη και το ενδιαφέρον για την 

ιστορική έρευνα. Οι συμβουλές του και οι μεθοδολογικές του υποδείξεις με βοήθησαν 

καθοριστικά κατά την πορεία της έρευνάς μου. 

Η γόνιμη συνεργασία, που είχαμε κατά τη διάρκεια του χρόνου εκπόνησης της 

διατριβής,  μου έδωσε την ευκαιρία για την ιστορική αναζήτηση και τον 

προβληματισμό, απαραίτητο στοιχείο για τον ερευνητή.  

Σύχη αγαθή θεωρώ επίσης της συμμετοχή στην τριμελή συμβουλευτική 

επιτροπή του Καθηγητή του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. πυρίδωνα Πανταζή και τον αναπληρωτή καθηγητή 

του Παιδαγωγιικού Σμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 

Φαράλαμπο Μπαμπούνη, των οποίων η συνεισφορά κατά την διάρκεια της εκπόνησης 

της διατριβής ήταν καταλυτική και ανεκτίμητη.  

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μάριο Μαρσέλο, καθηγητή 

Υαρμακολογίας της Ιατρικής χολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Θωμά 
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Μπάκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. πυρίδωνα-Γεώργιο ούλη, Επίκουρο Καθηγητή 

του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

τον κ. Κωνσταντίνο Πλατή, μαθηματικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κ. Ιωάννη Κάππο, χολικό 

ύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,την κ. Μαρία Γκίκα, φιλόλογοτον κ. ταμάτιο 

κουρλή, μαθηματικό, τον κ. Ιωάννη Γαργαλιάνο, εκπαιδευτικό ΠΕ 70 στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την κ. Ελένη Καραμήτσου, βιβλιοθηκονόμο στη 

Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι οποίοι συνέτεινανμε το δικό τους τρόπο, 

ώστε να φέρω σε πέρας την προσπάθεια αυτή. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

τη διατριβή μου ως υποψήφια διδάκτωρ επιχείρησα να μελετήσω το χφ υπ. αρ. 

Χ΄ (700) και συγκεκριμένα το απόσπασμα με τους λόγους του Δημοσθένη που 

βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής της Πάτμου, το οποίο  έχει καταγραφεί από τον 

Ιωάννη ακκελίωνα και περιγραφεί από την κ. Νικολοπούλου-καρβέλη. 

Προσπάθησα να καταγράψω  τις απόψεις για τη Διδακτική και Παιδαγωγική στην 

Πάτμο,  την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μέσα από τη ρητορική στην 

Πατμιάδα χολή.  

Σο συγκεκριμένο χφ αποτελεί μαθηματάριο που γράφτηκε και διδάχθηκε στη 

Μονή της Πάτμου στα τέλη του 18ου αιώνα στην Κυκλοπαιδεία ή στην ανωτέρα τάξη 

μαζί με το μάθημα της Υιλοσοφίας. Ανήκει σε ένα συλλογικό χφ με έργα 

συγγραφέων της «θύραθεν παιδείας», στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ρήτορας 

Δημοσθένης. το μαθηματάριο είναι γραμμένες μόνο οι εξηγήσεις των λόγων χωρίς 

να υπάρχει αρχαίο κείμενο, γι΄ αυτό έχω επιλέξει ένα έντυπο του 1773 για να 

αντιπαραβάλλεται  των εξηγήσεων. Γίνεται μεταγραφή των λόγων και το 

απόσπασμα αναλύεται συστηματικά ως προς τη μορφολογία, το λεξιλόγιο, τη 

μεταφραστική τεχνική που ακολουθείται.  

Από τη μελέτη του χειρογράφου διαπιστώνεται ότι ο εκπαιδευτικός κατά την 

εποχή διδασκαλίας  του χειρογράφου (1795) στη συντηρητική Πατμιάδα χολή, 

εμβαθύνει στα νοήματα του κειμένου και προβαίνει σε ανάλυση γραμματική, 

συντακτική, φιλολογική, χωρίς να αρκείται μόνο στην απλή ερμηνευτική εξήγηση των 

λέξεων εξαντλώντας έτσι τυπικά και ουσιαστικά τη γνωριμία του μαθητή με τον 

αρχαίο συγγραφέα, ποιητή, ρήτορα. 
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ABSTRACT 

In my senior thesis as a potentional PhD I have attempted to study the manuscript 

numbered Χ΄(700) and specifically the extract with Demosthenes’ speeches lying in the 

Patmos Monastery Library, which was recorded by Ioannis Sakkelionas and described by 

Ms. Nicolopoulou-Scarveli. I have tried to record the aspects on Didactics and Pedagogy 

in Patmos, during the New-Greek Enlightment era, through the rhetoric in the School of 

Patmos. 

 The particular manuscript constitutes a ‘mathematarion’ which was written and 

taught in Patmos Monastery in the late 18th century in Cyclopeadia or the upper class 

together with the subject of Philosophy. It is a part of a common manuscript with works of 

writers of ‘θύραθεν’ (classic) Education, who the orator Demosthenes is numbered 

among. In the ‘mathematarion’ there are only the explanations of the speeches, without 

the presence of an ancient text, therefore I have chosen a copy of 1773 to juxtapose with 

the explanations. The speeches are transcribed and the extract is systematically analyzed 

as related to the morphology, the vocabulary, the translatory technique that is followed. 

By studying the manuscript it is ascertained that the educator, during the time of 

teaching the manuscript (1795) in the conservative School of Patmos, deepens into the 

meanings of the text and proceeds into grammatical, syntactic, philosophical analysis 

without being content only with the simple interpretive explanation of the words, thus 

depleting both typically and essentially the acquaintance of the student with the ancient 

writer, poet, orator. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  

 Σο κάθε χειρόγραφο είναι μοναδικό. Τπάρχουν μόνο παρόμοιά του, τα οποία 

γράφτηκαν την ίδια περίοδο από μαθητές της ίδιας χολής ή από τον ίδιο διδάσκαλο. 

Η αξία του είναι ανυπολόγιστη. Εκφράζει την κουλτούρα της εποχής στην οποία 

γράφτηκε και μας δίνει πληροφορίες για την εκπαίδευση στην περίοδο στην οποία 

γράφτηκε ή διδάχθηκε. Αποτέλεσε για αιώνες το μοναδικό μέσο μελέτης των 

σκλαβωμένων ελληνοπαίδων και των ελληνόπουλων της διασποράς. 

Η μελέτη των χειρογράφων μιας εποχής αποτελεί βασικό πυλώνα για τη 

γνώση γύρω από τη Διδακτική και Παιδαγωγική που εφαρμόστηκε τη συγκεκριμένη 

εποχή. Θεωρείται ως ένα στοιχείο του πολιτισμού μας ανά τους αιώνες. Σο 

χειρόγραφο πρέπει να φυλάσσεται, ώστε να μην καταστραφεί και να μην κλαπεί. Σο 

χειρόγραφο Χ΄(700) της Μονής της Πάτμου αποτελεί κειμήλιο του ΙΗ΄ αιώνα. 

υγκαταλέγεται στα μαθηματάρια, τα βιβλία-τετράδια της εποχής, όπου ως μοναδικό 

εποπτικό μέσο διδασκαλίας του διδασκάλου της εποχής του Διαφωτισμού συντέλεσε 

στη μόρφωση των ελληνοπαίδων και ευρύτερα στην ανόρθωση και απελευθέρωση 

του Γένους από τους ξένους δυνάστες. 

την συγκεκριμένη διατριβή επιχειρείται η μελέτη του χφ υπ’ αρ. Χ΄ (700)  και 

συγκεκριμένα το απόσπασμα με τους λόγους του Δημοσθένη που ανήκει στη 

Βιβλιοθήκη της Μονής της Πάτμου. Παράλληλα, με βάση το ιστορικό πλαίσιο, 

καταγράφονται οι απόψεις για τη Διδακτική και Παιδαγωγική στην Πάτμο, την 

περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μέσα από τη διδασκαλία της Ρητορικής στην 

Πατμιάδα σχολή. 

Σο συγκεκριμένο χειρόγραφο ανήκει στην οικογένεια των μαθηματαρίων και 

δη των μαθηματαρίων που γράφτηκαν στη Μονή της Πάτμου στα τέλη του 18ου 

αιώνα. Σο εν λόγω μαθηματάριο είναι ένα συλλογικό χειρόγραφο με έργα 

συγγραφέων της «θύραθεν παιδείας», στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ρήτορας 

Δημοσθένης.  Φρησιμοποιήθηκε δε ως μέσο διδασκαλία  προς το τέλος της 

Κυκλοπαιδείας ή στην ανωτέρα τάξη μαζί με το μάθημα της Υιλοσοφίας.  

Σο απόσπασμα που μελέτησα περιέχει πέντε λόγους του Δημοσθένη, τους α΄, 

β΄, γ΄ Ολυνθιακούς, α΄, γ΄ Υιλιππικούς.  

Η διδασκαλία της Ρητορικής ήταν αναγκαία στη διδασκαλία κατά την περίοδο 

της Σουρκοκρατίας, αφού οι μαθητές των χολών των Μονών, προορίζονταν για 

ιεροκήρυκες. 
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Οι λόγοι του Δημοσθένη λοιπόν, που εμπεριέχονται στο χειρόγραφο-

μαθηματάριο Χ΄ μελετώνται διεξοδικά. Επειδή στο μαθηματάριο είναι γραμμένες 

μόνο οι εξηγήσεις των λόγων χωρίς να υπάρχει το αρχαίο κείμενο για να 

αντιπαραβάλλεται, κατά την αντιπαραβολή έχω επιλέξει ένα έντυπο: Δημοσθένους 

οι Λόγοι Υιλιππικοί, άπαντες, Jos. Stock, S. T. B. Trin. Coll. Dub. Socius. Tomus, prior 

Dublinii, Sumptibus Academicis, Excudebat R. Marchbank, 1773. Γίνεται μεταγραφή των 

λόγων και το απόσπασμα αναλύεται συστηματικά ως προς τη μορφολογία, το 

λεξιλόγιο, τη μεταφραστική τεχνική που ακολουθείται.  

Η μεθοδολογική κατεύθυνση που ακολουθήθηκε για το ιστορικό πλαίσιο είναι 

η ερμηνευτική – ιστορική μέθοδος και περιλαμβάνει τη διερεύνηση, την ανάλυση , τη 

συστηματική περιγραφή και την ερμηνεία των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών 

για να δοθεί ένα ερμηνευτικό πλαίσιο αναφοράς για το χειρόγραφο.  

Σο περιεχόμενο του χφ αποτελεί το δεύτερο επίπεδο και το κύριο μέρος της 

έρευνας. Σο χειρόγραφο μεταγράφεται και μελετάται διεξοδικά:  

Α. Η μορφή του. 

Β. Η γραμματολογία του. 

Γ. Η σύνταξή του. 

Δ. Σο λεξιλόγιό του. 

Ε. Αναφορά στη διδακτική μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη διδασκαλία του εν 

λόγω χφ.  

Σο χειρόγραφο Χ΄ έχει καταγραφεί από τον Ιωάννη ακκελίωνα, ο οποίος έχει 

κάνει την καταγραφή των μαθηματαρίων-κωδίκων που διδάχθηκαν κατά την περίοδο 

της Σουρκοκρατίας στον Πάτμο και σήμερα φυλάσσονται εκεί. Περιγραφή του 

χειρογράφου έχει γίνει και από την κ. Νικολοπούλου-καρβέλη, η οποία έχει 

καταγράψει και έχει περιγράψει γενικώς όλα τα μαθηματάρια που διδάχθηκαν κατά 

την περίοδο της Σουρκοκρατίας και σήμερα φυλάσσονται σε βιβλιοθήκες της Ελλάδας 

και του εξωτερικού. 

Σο υλικό της διατριβής είναι ταξινομημένο σε τρία μέρη. Σο πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία για την Πάτμο και τη μονή του  Οσίου Ιωάννου του 

Θεολόγου. το δεύτερο μέρος επιχειρείται η περιγραφή της διδακτικής αξιοποίησης 

του χειρογράφου στην Πατμιάδα σχολή κατά την περίοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. Σο τρίτο μέρος αφορά στη μελέτη του χειρογράφου.   
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Η παρούσα μελέτη αποτελεί σημαντική συμβολή στην Ιστορία της Παιδείας και 

παρέχει την προεργασία για τη συστηματικότερη ενασχόληση με τα μαθηματάρια 

κατά την περίοδο της Σουρκοκρατίας. 

 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 Η μεταγραφή του χειρογράφου γίνεται με βάση τους διεθνείς κανόνες 

μεταγραφήςμιας διπλωματικής έκδοσης. Τπάρχουν παρεκκλίσεις, από τους κανόνες 

για μια αυστηρή διπλωματική έκδοση και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

κάθε χειρόγραφο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες σεβόμαστε και 

διαφοροποιούμε γι΄ αυτό το λόγο, το λιγότερο δυνατό, κάποιους κανόνες. Κατά τη 

μεταγραφή έχω υπόψη μου τα εγχειρίδια: 

 1.Paul Maas, Κριτική των κειμένων, μετάφραση-σχόλια Ν. Φιονίδη, εκδόσεις 

Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθήναι, 1975. 

 2. Martin L. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, εκδόσεις Ι. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1989.  

 3. F. Dölger, H. Gregoire, V. Laurent, P. Lemerle, M. Mannoussakas, S. G. Mercati, 

Regles a suivre pour l΄edition des actesbyzantins, έν «Renue des Etudes Byzantines» τόμ. 

10 (1952). 

 4. Μ. Ι. Μανούσακας, Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους 

εν Βενετία Μητροπολίτας Υιλαδελφείας και την Ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών πουδών, 1968. 

 5.Λίνος Πολίτης, Οδηγός Καταλόγου Φειρογράφων, Γενικόν υμβούλιον 

Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, Αθήναι, 1961. 

Επειδή το μεταγραφέν χειρόγραφο αποτελεί «ἐξηγήσεις», δηλαδή δεν υπάρχει 

το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, παραθέτω αριστερά της μεταγραφής, αρχαίο 

πρωτότυπο κείμενο με τους Λόγους του Δημοσθένη σε απόλυτη αντιπαραβολή. 

Η μεταγραφή του χειρογράφου κατέχει το δεξιό μέρος, κατά την παράθεση της 

αντιπαραβολής, ενώ στο αριστερό μέρος βρίσκεται το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο: 

Δημοσθένους, « Jow. Stock, S. T. B. TRIN. Οι Λόγοι Υιλιππικοί, άπαντες, coll. Dub. 

Socius, tomus prior, Sumptibus Academicis Excudebat R. Marchbank, Dublinii, 1773. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου εγχειριδίου έγινε με γνώμονα τη χρονολογία έκδοσής του 

(1773), επειδή δηλαδή βρίσκεται κοντά χρονολογικά στο χειρόγραφο Χ΄ (1795). Βέβαια 



14 
 
 

παρατηρούμε το εξής: τις διάφορες εκδόσεις με τους ολυνθιακούς λόγους η σειρά 

τους είναι διαφορετική. Και αυτό, γιατί υπάρχει διαφωνία για τη σειρά και τις 

χρονικές περιόδους με την οποία αυτοί εκφωνήθηκαν.1 υγκεκριμένα αναφέρω, ότι 

στο χειρόγραφο που μελετώ, η σειρά των ολυνθιακών λόγων συμφωνεί με εκείνη των 

εκδόσεων: «Οδυσσέας Φατζόπουλος», «Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλου», 1959, «Ζήτρος», 

Θεσσαλονίκη», 2002, Αντωνίου ακελλαρίου», Αθήναι, 1988. Όμως δε συμφωνεί το 

έντυπο του 1773, με τις υπόλοιπες εκδόσεις· η σειρά των ολυνθιακών λόγων είναι 

διαφορετική. Ο α΄ ολυνθιακός λόγος είναι στις άλλες εκδόσεις δεύτερος, ο β΄ 

ολυνθιακός είναι γ΄ ολυνθιακός και ο γ΄ ολυνθιακός είναι ο α΄ ολυνθιακός λόγος.   

Α. Αρχές μεταγραφής 

Κατά τη μεταγραφή του εν λόγω αποσπάσματος του κώδικα-μαθηματαρίου Χ΄ 

της Μονής της Πάτμου, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω αρχές: 

Α. Σο μεταγραμμένο κείμενο ακολουθεί στίχο προς στίχο και λέξη προς λέξη το 

πρωτότυπο (μαθηματάριο). 

Β. το μεταγραμμένο κείμενο η διάταξη είναι συνεχόμενη, όταν τελειώνει ο 

ένας στίχος, ακολουθεί ο άλλος στίχος στην ίδια σειρά. Οι στίχοι χωρίζονται μεταξύ 

τους με μονή κάθετη γραμμή . Μετά τη γραμμή αναγράφεται σε εκθέτη ο αριθμός του 

στίχου ανά φύλλο με βάση το πρωτότυπο. Δεν ακολουθώ τη διάταξη του κειμένου στα 

αριστερά του χειρογράφου. Η στιχαρίθμηση έχει προστεθεί, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η παραπομπή. 

Γ. Διατηρώ την αρίθμηση του χειρογράφου στα recto φύλλα που είναι πάνω 

δεξιά και απλά προσθέτω στα versoφύλλα τον αριθμό και την ένδειξη v (verso) δίπλα. 

το χειρόγραφο, στα verso φύλλα, δεν υπάρχει καμμία ένδειξη για αρίθμηση. 

Δ. το χειρόγραφο δεν υπάρχουν κεφαλαία γράμματα 2  στα αρχικά θεών, 

προσώπων τόπων, μηνών, και οποιοδήποτε άλλο κύριο όνομα. το μεταγραμμένο 

κείμενο όλα τα κύρια ονόματα γράφουν το αρχικό τους με κεφαλαίο. 

Ε. Διορθώνω τα ορθογραφικά λάθη και τα λάθη στον τονισμό μέσα στο 

μεταγραμμένο κείμενο και η λέξη «λάθος» είναι στην υποσημείωση. Ο σκοπός μου 

είναι να έχει ο αναγνώστης τη δυνατότητα να βλέπει σε αντιπαραβολή τις δύο λέξεις, 

τη «σωστή» και τη «λάθος».  

                                                           
1Δημοσθένους Ολυνθιακοί Λόγοι, Εισαγωγή Μετάφραση χόλια, Γ. Παπαλεξανδρή, εκδόσεις Ι. Ν. 

Ζαχαρόπουλου, Αθήναι, 1959. 
2 Παρατηρείται μόνο σε τρία κύρια ονόματα. 
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τ. Διατηρώ τη στίξη ως έχει, γιατί πρόκειται για μαθηματάριο και η χρήση των 

πολλών κομμάτων από το γραφέα, έχει σκοπό την κατανόηση των ρητορικών λόγων 

από το μαθητή και σήμερα από τον αναγνώστη. 

Ζ. Μετά από ερωτηματικό γράφω το πρώτο γράμμα της περιόδου που 

ακολουθεί με μικρό γράμμα, το ίδιο εφαρμόζω και μετά από άνω τελεία. 

Η. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιώ είναι η Palatino Linotype, γιατί η 

συγκεκριμένη γραφή έχει το πολυτονικό (δε συμβαίνει με όλες). Σην ίδια 

γραμματοσειρά ακολουθώ σε όλη τη διατριβή. Με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιώ 

τα πλάγια στοιχεία, στο μεταγραμμένο κείμενο, στις λέξεις ή φράσεις που 

επαναλαμβάνονταιαπό το μεταγραφέν στο μεταγραμμένο. Επειδή κάποιες λέξεις, 

συνήθως μετοχές και απαρέμφατα, αποδίδονται με δύο ή περισσότερες λέξεις, γράφω 

με πλάγια και αυτές για να διευκολυνθεί η κατανόηση του νοήματος. 

Θ. Σα καθιερωμένα σύμβολα, τα sigla, :Λ:, :+: , αποδίδονται,  όπως ακριβώς είναι 

στο χειρόγραφο κείμενο, ενώ το χρ (βλ. εικόνα 1) θα συναντάται ως χρ από εδώ και 

στο εξής στη διατριβή.  

 
Εικόνα 1 

 

Η  χρήση των ως άνω συμβόλων πιθανολογείται κάτωθι.4 

Ι. Οι βραχυγραφίες και οι επιτμήσεις είναι σε ελάχιστες λέξεις, αλλά 

βρίσκονται συνεχώς σε όλους τους λόγους του Δημοσθένη μέσα στο χειρόγραφο. Με 

βάση τις αρχές για μια αυστηρή διπλωματική έκδοση, επιβάλλεται η ανάπτυξη όλων 

των βραχυγραφιών και επιτμήσεων δηλώνοντας μέσα σε παρενθέσεις τα 

παραλειφθέντα γράμματα. Σην αρχή αυτή την τήρησα. το μεταγραμμένο κείμενο 

διατηρούνται μόνο οι συντομογραφίες α΄, β΄ , γ΄ , δηλαδή πρώτος, δεύτερος, τρίτος για 

τη σειρά των λόγων, από αισθητική  και μόνο. 

Οι βραχυγραφίες και οι επιτμήσεις χρησιμοποιούνταν από τους Βυζαντινούς 

και έχουν διατηρηθεί κάποιες μέχρι την εποχή του χειρογράφου και ύστερα.  

Οι βραχυγραφίες που συναντώνται συχνά στο εν λόγω χειρόγραφο είναι: 
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Θῦ:  θεοῦ 

Ἄνος:  ἄνθρωπος3 

Επίσης σε όλο το απόσπασμα του χειρογράφου Χ΄(700), της Μονής της Πάτμου, 

χαρακτηριστικές είναι συγκεκριμένες συγκοπτόμενες λέξεις οι οποίες απαντώνται 

συχνότατα μέσα στο χειρόγραφο: 

ὑπάρ: ὑπάρχ:, σε όλα τα πρόσωπα του ενεστώτα το ρήμα ‘’ὑπάρχω’’, 

Υί:, Υίλ:, Υιλιπ:, Υιλίπ:, σε όλες τις πτώσεις το όνομα ‘’Υίλιππος’’, 

ἄνδρες Ἀθ:, ἄνδρες Ἀθη:, ἄν: Ἀθη:, η κλητική προσφώνηση ‘’ἄνδρες Ἀθηναἶοι’’, 

Ἕλλ:, το κύριο όνομα ‘’Ἕλληνες’’, 

πουγγ:, η λέξη ‘’ πουγγία’’. 

δηλ:, το επεξηγηματικό ‘’δηλαδή’’, 

τά πράγμα:, η λέξη  ‘’τά πράγματα’’. 

Β. Κριτικά σημεία 

Κατά τη μεταγραφή χρησιμοποιώ τα ακόλουθα κριτικά σημεία: 

||….|| ε διπλές παράλληλες γραμμές έχω βάλει τις λέξεις ή φράσεις που έχει 

συμπληρώσει ο γραφέας ή ο διδάσκαλος διορθωτής του χειρογράφου και είναι 

γραμμένες ανάμεσα στα διάστιχα. το μεταγραφόμενο κείμενο οι λέξεις ή φράσεις 

αυτές μπαίνουν κανονικά μέσα στο στίχο εκεί που είναι η θέση τους. Οι λέξεις ή 

φράσεις αυτές στο χειρόγραφο βρίσκονται ανάμεσα σε άνω κάτω τελείες. Επίσης άνω 

κάτω τελεία υπάρχει μέσα στο στίχο, η οποία κάθε φορά δηλώνει τη θέση της λέξης ή 

φράσης μέσα στο στίχο.  

[<. ] Δηλώνω τις διαγραφές φράσεων, λέξεων, γραμμάτων. 

|<.| Δηλώνω τις δυσανάγνωστες λέξεις. Ο αριθμός των τελειών δηλώνει τον 

αριθμό των δυσανάγνωστων γραμμάτων. 

<.<> Για να προσθέσω κάποιο γράμμα ή κάποια συλλαβή, που παρέλειψε ο 

γραφέας, το πιθανότερο από παραδρομή. Οι προσθήκες γίνονται με εικασία,  όμως 

εύκολα εντοπίζονται.   

                                                           
3 τη βυζαντινή γραφή το ἄνος γράφεται ‘’ἄνοσ’’, δηλαδή δεν έχει τελικό σίγμα, αλλά το ‘’σ’’.  Και ως 

βραχυγραφία το συναντούμε σε όλες τις πτώσεις. 
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ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΣΜΟ 

 Η Πάτμος είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων, ένα μικρό νησάκι, με 

μεγάλη ιστορία όμως. Είναι  απίστευτο πώς σε ένα τόσο μικρό τόπο, χωράει τόση δόξα 

και τόσο μεγαλείο γραμματοσύνης, πίστης, φιλομαθείας. Είναι από τα πιο μικρά 

κατοικούμενα νησιά. Ο Ρενάν λάτρης της Πάτμου λέει: «Η Πάτμος, ως πάσαι οι 

λοιπαί νήσοι του Αιγαίου έχει κυανήν θάλασσα, διαυγή ατμόσφαιραν, αίθριον 

ουρανόν, μεγάλους βράχους μετά διατετμημένων άκρων επικαλυπτομένους τήδε 

κακείσε υπό λεπτού επικαλύμματος χλόης». 

την επιγραφή που σώζεται στο συνοδικό της Μονής, υπάρχει ένας ωραίος 

χαρακτηρισμός του νησιού: «Πάτνος, νήσος αγανοτάτη Λητωίδας<< βένθεσιν ειν 

αλίεις έδρανα ρυομένη<», δηλαδή Πάτμος, ιερότατο νησί της Λητωίδας ,της 

Αρτέμιδας, της κόρης της Λητούς).. που έχει κατοικίες στα βάθη της θάλασσας..» 

Σο νησί είναι τόσο χαρακτηριστικά μικρό που από τα δώματα της Ιεράς Μονής 

του Ιωάννου του Θεολόγου (υψόμετρο 190μ.) είναι δυνατή η καθολική εποπτεία του, η 

επισκόπηση της γεωμορφολογίας του και ο συσχετισμός του με τη άμο και την 

Ικαρία προς βόρεια, τα νησιωτικά συμπλέγματα των Υούρνων και των Αρκών, κοντά 

στα μικρασιατικά παράλια προς τα ανατολικά, τη Λέρο και την Κάλυμνο στα νότια 

και αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, τη Νάξο, τη Μύκονο και τη Λέσβο δυτικά. 

Είναι μια επιμήκης λωρίδα γης που αναπτύσσεται από το Βορρά προς το Νότο, 

έχοντας υψομετρικές εξάρσεις στα δυο της άκρα. Από τα δώματα της Μονής μπορεί 

να δει κανείς όλο το νησί.4 

«Τπό το όνομα Δωδεκάνησος περιλαμβάνεται συγκρότημα νήσων, 

ευρισκόμενον μεν μεταξύ άμου Κρήτης και Κύπρου, αποτελούμενον δε από τις εξής 

δέκα τρεις νήσους: Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσσος, Καστελόριζον, Κως, 

Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, ύμη, Σήλος και Φάλκη».5 

Η Πάτμος το 1863 ανήκει στο σύμπλεγμα των Ανατολικών ποράδων, 

εκτείνεται κατά τον Άγγλο υδρογράφο Graves, μεταξύ του 33’ και του 38’ και 10’’, 26 

μοίρες ανατολικού μήκους και μεταξύ του 17’ 50’’ και του 23’ της 37 μοίρες βορείου 

πλάτους  από το Μεσημβρινόν του εν Γρενοβικώ αστεροσκοπείου. Σο νησί έχει 15km 

μήκος και 10 km πλάτος, δηλονότι καλύπτει 60Km περίπου περιφέρεια. 6 

                                                           
4 Φρ. Δ. Ιακωβίδης, Φώρα Πάτμου 1088-1912, Αθήνα 1978, σ. 9. 
5 Γ. Θ. Υεσσόπουλος, «Η Δωδεκάνησός μας», στο Αλύτρωτος Ελληνισμός, τομ. Α΄, τυπογρ. καταστ. Ν. 

Σιλπέρογλου, Αθήνα 1935, σ. 9.  
6 Επ. Ι. ταματιάδης, Νήσος Πάτμος, περ. Φρυσαλλίς, τ. Α΄, φυλλ. 13ο, Αθήναι 1-7-1863, σ. 49. 
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Οι κατά καιρούς ονομασίες του νησιού είναι Πάτμος ή Πάτινο – Παλμόζα – 

Πάκοος. Για το όνομα του νησιού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ο Μελέτιος αναφέρει 

ότι εκεί πάτησε το πόδι του ο θεός Ποσειδώνας, ο δε Βωχάρ πιστεύει ότι η ονομασία 

είναι υριακής προέλευσης και οφείλεται στο δάσος από τερέβινθους που υπήρχαν 

εκεί, αφού πιστεύεται ότι κατά την αρχαιότητα το νησί ήταν κατάφυτο.7 

Α. Η Πάτμος κατά την αρχαιότητα 

 Ο Ραχέττιος, στο σύγγραμμά του για τις πρώτες ελληνικές αποικίες θεωρεί ότι 

το νησί οικήθηκε πρώτα από τους Δωριείς. Ο Ρόσσιος θεωρεί πρώτους τους Αργείους. 

Όμως τα γύρω νησιά έχουν οικηθεί  από το 1369 π.Φ. περίπου, από τους Κάρες, που 

σημαίνει ότι ίσως ήταν οι πρώτοι κάτοικοί του.  

Επίσης υπέρ των Κάρεων ως πρώτων εποικιστών συνηγορεί και ο Διόδωρος ο 

ικελιώτης, αφού απ΄αυτούς οικήθηκαν δύο γειτονικά νησιά στην Πάτμο, η Νίσυρος 

και η «Κάλυδναν», δηλαδή η Κάλυμνος. Ας δεχτούμε ότι η Πάτμος κατά την 

αρχαιότητα δεν ήταν και τόσο σημαντικής ακτινοβολίας όπως τα σπουδαία 

πανελλήνια ιερά νησιά, Δήλος, άμος, Νάξος. Για πρώτη φορά μνεία του ονόματος 

γίνεται από το Θουκυδίδη το 428 π.Φ.. Από τους αρχαίους συγγραφείς μόνο ο 

Θουκυδίδης, κατόπιν ο τράβων και ο Ευστάθιος τη μνημονεύουν.8 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει συγκεκριμένα,ότι ο στρατηγός Πάχης καταδίωξε το 428 

π.Φ.  τους Μυτιληναίους «μέχρι Πάτμου της νήσου» 9. Ο Πλίνιος ορίζει την περίμετρο 

αυτού σε τριάντα χιλιάδες ρωμαϊκά βήματα. Κανένας άλλος από τους αρχαίους 

γεωγράφους όπως ο κύλαξ, ο Αγαθήμερος, ο Ισίδωρος δίνουν πληροφορίες για τη 

νήσο Πάτμο, παρά μόνο ο Ευστάθιος και ο τράβων.10 

Από διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα και μελέτες, χωρίς να έχουν 

ολοκληρωθεί όλες μέχρι σήμερα και χωρίς συνθετική παρουσίαση όλων των 

ευρημάτων, ο χαρακτήρας του νησιού πρέπει να ήταν ανέκαθεν θρησκευτικός.11,12 

 Ένα κομμάτι της είναι αφημένο πάνω στον λαξευμένο από την αρχαιότητα 

βράχο της Καλλικατσούς, που αποτελεί σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο. την 

περιοχή έχουν εντοπισθεί κεραμικά έργα και λίθινα εργαλείατης ύστερης 

                                                           
7 το ίδιο, σ. 386. 
8 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πάτμος: εκ του αγγλικού, τύποις Ν. Φρυσογέλου, εν Οδησσώ 1889, σ. 11. 
9 Α. Μαραβά-Φατζηνικολάου, Πάτμος. Με 200 φωτογραφίες εκτός κειμένου, εκδ. Collectiondel’ 

InstitutFrançaisd’ Athènes, τομ. 3,  Αθήνα 1957. 
10 Επ. Ι. ταματιάδης, Πάτμος και Κυδωνίαι, Εθνικό Ημερολόγιο Βρετού, τομ. 5ος, αρ. 1, Παρίσι 1865. 
11 Φρ. Δ. Ιακωβίδης, Φώρα Πάτμου 1088-1912, Αθήνα 1978, σ. 9. 
12 Π. Δ. , «Η Νήσος Πάτμος», περ. Παρνασσός, τ.17, εν Αθήναις 1895, σ. 24. 
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χαλκοκρατίας (1100 π. Φ.). Ο βράχος χρησιμοποιούνταν από το 1600 π. Φ. έως τον 4ο π. 

Φ.  αιώνα ως υπαίθριο ιερό. Ακόμα διακρίνουμε τις υδατοδεξαμενές, απαραίτητες στις 

ιερές τελετουργίες και τα μικρά τεχνητά σπήλαια όπου άφηναν τα αναθήματα. 

Πολλοί αρχαιολόγοι θεωρούν ότι χρησιμοποιούταν ως ιερό της Αφροδίτης. τους 

Φριστιανικούς αιώνες από τον 7Ο έως τον 14Ο αιώνα οι λαξευτοί χώροι της 

Καλλικατσούς χρησιμοποιήθηκαν ως ασκηταριά.13 Από την αρχαιότητα σώζεται στην 

Πάτμο14, ένα τμήμα του φρουρίου της του 4ου αι. π.Φ..  

Ένα άλλο υπάρχει στην κορυφή του λόφου πάνω από τη κάλα μεταξύ των 

τριών κόλπων της κάλας, του Μέρικα και του Φόχλακα15. Είναι το Καστέλλι, όπου 

βρισκόταν η Ακρόπολη, το πιο σπουδαίο προχριστιανικό μνημείο της Πάτμου. Πάνω 

στο λόφο υπάρχουν αρχαία ευρήματα, τα οποία είναι ελάχιστα. Ανήκουν στον 4ο αι. π. 

Φ. και μαζί με τα άφθονα κεραμικά θραύσματα Μυκηναϊκής και Γεωμετρικής εποχής 

αποδεικνύουν την αρχαιότατη κατοίκηση του μικρού νησιού. Από το τείχος 

διασώζονται σε μεγάλη έκταση και ύψος σημαντικά τμήματα του οχυρωματικού 

περιβόλου με φροντισμένη τοιχοποιία, και ορθογώνιοι πύργοι. Ανατολικά της 

Ακρόπολης εκτεινόταν και ο οικισμός του νησιού.16 

Ακόμα γνωρίζουμε ότι το νησί προστάτευε η Πατμία Άρτεμις (κυθία), μια 

μορφή της Εφεσίας. το λιμάνι δε, είχαν ναό τον Κάρνειο Απόλλωνα. Σο μόνο που δεν 

ξέρουμε είναι πότε το νησί ερημώθηκε. 

ύμφωνα με μια επιγραφή του 5ου αι. π.Φ.17 ο μητροκτόνος Ορέστης έφτασε 

στην Πάτμο από τη Υρυγία, όπου τον καταδίωκαν οι Ερινύες. 

Β. Η Πάτμος κατά τους πρωτοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους 

Κατά παράδοση ο Ιωάννης ο Θεολόγος πήγε στην Πάτμο επειδή εξορίσθηκε 

από τον Δομιτιανό το 95 μ.Φ. Αυτή θεωρείται και χρονιά-κλειδί στην ιστορία του 

νησιού. Τπάρχει διαφωνία για το πόσο καιρό έμεινε ο άγιος Ιωάννης στην Πάτμο. 

Κάποιοι πιστεύουν ότι έμεινε στην Πάτμο έως το 97 μ.Φ., δηλαδή δύο μόνο έτη. Ο 

Πασχάλης θεωρεί ότι έμεινε 16 έτη, ο άγιος Ειρηναίος πέντε μόνο, όμως ο Βικτωριανός 

ο επίσκοπος του Πετώ και ο ιεράρχης Πριμάτιος αναφέρουν ότι ο άγιος Ιωάννης 

εστάλη στην Πάτμο για να δουλέψει στα μεταλλωρυχεία, όμως δεν υπήρχαν. Επίσης 
                                                           
13 Ανακαλύψτε την Ελλάδα: Δωδεκάνησα, τ. 13, ΕΟΣ, Ιούνιος 2007, σ. 56. 

14 βλ. εικ. 4 στο Α. Μαραβά-Φατζηνικολάου, Πάτμος. Με 200 φωτογραφίες εκτός κειμένου, εκδ. 

Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, Αθήνα 1957, σ. 12. 

15Passport, τ. 35, Αύγουστος-επτέμβριος,  Αθήνα 2008, σ. 90. 
16 Ανακαλύψτε την Ελλάδα: Δωδεκάνησα, τ. 13, ΕΟΣ, Ιούνιος 2007, σ. 61. 
17 βλ. εικ. 45 στο Α. Μαραβά-Φατζηνικολάου, Πάτμος. Με 200 φωτογραφίες εκτός κειμένου, εκδ. 

Collectiondel’ InstitutFrançaisd’ Athènes, Αθήνα 1957. 
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λέγεται ότι εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο της 

Καινής Διαθήκης ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. 

 Ο Νέρβας όμως μετά τη δολοφονία του Δομιτιανού ζήτησε πίσω όλους τους 

εξόριστους, έτσι ο Ιωάννης επέστρεψε στην Έφεσο το  Μάρτιο του 97 μ.Φ.  

Σο 704 μ.Φ., ο Ιωάννης Καμενιάτης αναφέρει ότι όταν πήγε εκεί ο ίδιος ως 

αιχμάλωτος των αρακηνών το νησί ήταν έρημο και άνυδρο. 

Για κάποιους, όπως ο ιεράρχης Ιωσήφ Γεωργειρήνης, αναφέρει ότι υπήρχαν 

γεωργικά προϊόντα, αντίθετα, ο Κρούσιος αναφέρει ότι το νησί ήταν ακαλλιέργητο 

και μόνο μετά την ανέγερση του μοναστηριού παρατηρείται καλλιέργεια και 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 

  Σο νησί «ζωντανεύει» ουσιαστικά το 1088 μ.Φ., όταν ο αυτοκράτωρ Αλέξιος Α’ 

ο Κομνηνός με χρυσόβουλλο παραχώρησε τη νήσο στο μοναχό Φριστόδουλο το 

Λατρηνό. Έτσι άρχισε η οικοδόμηση του μοναστηριού Ιωάννου του Θεολόγου. Λέγεται 

ότι στο σημείο εκείνο είχε χτίσει ο Ορέστης το ναό της Αρτέμιδας, κυνηγημένος από 

τις Ερινύες για το φόνο της μητέρας του Κλυταιμνήστρας.18 Ο ναός αυτός σωζόταν 

μέχρι των χρόνων του Οσίου Φριστοδούλου. 

 Ο μοναχός Αγάπιος, ο οποίος έγραψε το βίο του Φριστόδουλου αναφέρει ότι ο 

Φριστόδουλος συνέτριψε στα θεμέλιά τους υπό ανέγερση μονής, μέρος από το 

άγαλμα της θεάς. Η Μονή μοιάζει με μεσαιωνικό φρούριο . Είναι το καλύτερο σημείο 

για να δει κάποιος όλο το νησί και τα γύρω μικρά νησάκια, έπειτα λίγο μακρύτερα, 

την Ικαρία τη άμο, τη Νάξο και στο βάθος τη Μ. Ασία. Ο όσιος Φριστόδουλος πέθανε 

στην Εύβοια το 1101, αλλά ζήτησε να μεταφερθούν τα λείψανά του στην Πάτμο. 

Για την κατασκευή του μοναστηριακού συγκροτήματος, οι εργάτες έφεραν μαζί 

και τις οικογένειές τους δημιουργώντας έτσι τον πρώτο νεότερο συνοικισμό της 

Πάτμου. Σο νησί περιήλθε σε ευημερία και η σύνδεση των κατοίκων με το νησί ήταν 

απόλυτη και ολοκληρωτική. Οι κάτοικοι προστατεύονταν μέσα στο μοναστήρι από τις 

επιδρομές των πειρατών, οι οποίοι  είχαν αναλάβει την προστασία του μοναστηριού 

μαζί με τους μοναχούς.  

 Ουσιαστικά η μεγάλη περίοδος της Πάτμου αρχίζει τη βυζαντινή εποχή όπου 

εκεί γύρω στον 11ο αιώνα κλήρος, βασιλείς και άρχοντες χτίζουν μεγάλα κέντρα 

Ορθοδοξίας που στην πορεία όλα αποκτούν μεγάλη οικονομική και κοινωνική 

                                                           
18 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πάτμος: εκ του αγγλικού, τύποις Ν. Φρυσογέλου, εν Οδησσώ 1889, σ. 10. 
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δύναμη, αποτελούν το κέντρο των τότε γνωστών κοινωνιών και έχουν σα σκοπό και 

ευθύνη αποκλειστική την πνευματική ανάταση και καλλιέργεια του λαού. 

την αρχή ήρθαν στην Πάτμο μαζί με τον όσιο Φριστόδουλο εκατόν πενήντα 

(150) μοναχοί, αρχιτέκτονες από την Πόλη για τη σχεδίαση και τεχνίτες από την 

Σραπεζούντα για την οχύρωση του συγκροτήματος.19 Επίσης κάποιοι εργάτες από την 

Ικαρία και τα γύρω νησιά για να βοηθήσουν στην ανέγερση της Μονής. Όταν ο όσιος 

Φριστόδουλος και οι βυζαντινοί άρχοντες ήρθαν στην Πάτμο τον 11ο αι. μ. Φ. βρήκαν 

το νησί έρημο. Είναι γνωστό ότι οι αραβικές επιδρομές ερήμωσαν το νησί, όπως και 

άλλα νησιά του Αιγαίου. 

Με βάση το Φρυσόβουλλο του Αλεξίου του Α’:«..τά λεία και βλαπτικά πρόσωπα 

< άβατον είναι τήν νήσον».20 Όμως όταν αντιλήφθηκαν ότι δε θα μπορούσαν να 

έχουν μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων χωρίς οικογένειες, έδωσαν το δικαίωμα να 

εγκατασταθούν στο βόρειο μέρος οι οικογένειες των εργατών. Οι πρώτοι καταυλισμοί 

των εργαζομένων στη Μονή ήταν στα Φωριδάκια, σήμερα Κάμπος και ο άλλος στο 

ακρωτήρι Εύδηλο. Οι εγκαταστάσεις αυτές τηρήθηκαν και μετά το πέρας της 

κατασκευής, μέχρι το 1132. Μετά άρχισαν να έρχονται κάτω από τα τείχη της Μονής. 

Από τη χρονολογία αυτή και μετά αρχίζει ουσιαστικά η οικιστική εξέλιξη της Φώρας. 

 την πορεία τα πράγματα άλλαξαν και ο πληθυσμός μετακινήθηκε από το 

βόρειο μέρος του νησιού και εγκαταστάθηκε ακριβώς κάτω από τα τείχη του 

μοναστηριού, ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει εχθρικές επιθέσεις 

εναντίον της Μονής. Η εγκατάσταση αυτή έλαβε χώρα στις αρχές του 13ου αιώνα. Οι 

κάτοικοι  της Πάτμου κατά τη βυζαντινή εποχή είναι σε πλήρη εξάρτηση από τη 

Μονή, η οποία έχει κάθε εξουσία πάνω της.  

Γ. Η Πάτμος κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο έως τους νεώτερους χρόνους 

Κατά την περίοδο της Σουρκοκρατίας στην Πάτμο κατοικούσαν Έλληνες 

Φριστιανοί με κοινή καταγωγή και γλώσσα, ενώ οι Σούρκοι ήταν ελάχιστοι ως 

υπάλληλοι της τουρκικής κυβέρνησης.21 Αναφορικά με τις σημαντικές πληθυσμιακές 

μεταβολές που συνέβησαν τα χρόνια που ακολούθησαν την κατάλυση του 

Βυζαντινού κράτους στο νησί αξίζει να σημειωθεί ότι το 1453, εκατό (100) περίπου 

οικογένειες 22  έρχονται στην Πάτμο και ιδρύουν τη νέα συνοικία της Πάτμου τα 

                                                           
19 Φρ. Δ. Ιακωβίδης, Φώρα Πάτμου 1088-1912, Αθήνα 1978, σσ. 9-11. 
20 Α. Μαραβά-Φατζηνικολάου, Πάτμος. Με 200 φωτογραφίες εκτός κειμένου, εκδ. Collection de l’ Institut 

Français d’ Athènes, τομ. 6, Αθήνα 1957, σ. 45. 
21

Μ. Η. Μαλανδράκθσ, Η Πάτμοσ: εκ του αγγλικοφ, τφποισ Ν. Χρυςογζλου, εν Οδθςςϊ 1889, ς. 3. 
22

 Τα νοφμερα αμφιςβθτοφνται. 
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«Αλλοτινά» 23 . Επιπλέον, μετά την άλωση του Φάντακα το 1669, καταφτάνουν 

σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή πενήντα (50) οικογένειες στο νησί.24 

ύμφωνα με την παράδοση ο Μωάμεθ ο Β΄ σεβάστηκε το νησί, αλλά μετά την 

κατάληψη ο Καπετάν Πασάς εισέπραττε τεράστια δοσίματα. Παρ’ όλα ταύτα, η Μονή 

της Πάτμου κατόρθωσε να διατηρήσει την αυτονομία της και να γίνει μεγάλο κέντρο 

Ελληνισμού και Παιδεία.25 Άλλωστε, σύμφωνα με τους περιηγητές Buondedelmonti26,27, 

οι Σούρκοι σέβονταν το λείψανο του αγίου και φέρονται χωρίς βαρβαρότητα στους 

κατοίκους και στους μοναχούς. 

Κατά την περίοδο της Σουρκοκρατίας εμφανίζονται οι καραβοκυραίοι, οι 

πραματευτάδες που συσσωρεύουν πλούτη στο  νησί από την Ιταλία, τα Βαλκάνια, την 

Ανατολή, την Αίγυπτο και τη Ρωσία. Όπως είναι φυσικό η ανάπτυξη του εμπορίου 

έφερε και αλλαγή στον τρόπο ζωής των κατοίκων που ζούσαν μόνιμα στην Πάτμο και 

κατοικούσαν γύρω απ’ τα μοναστήρια ή ήταν αγρότες ή ψαράδες.  

Σο νησί βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική ακμή στα τέλη του 16ου αιώνα, αρχές 

του 17ου αιώνα28. Η οικονομική ανάπτυξη της Πάτμου οφείλεται και στις άριστες 

σχέσεις με τους Βενετούς και με τους Υράγκους ιππότες της Ρόδου και των 

Ιεροσολύμων. Ο Γεωργειρήνης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ως το 1669 η Πάτμος είχε  

χωριά στην Κρήτη και μεγάλα εισοδήματα.29 

Σα πλοία της Πάτμου μαζί με τα πλοία της Κρήτης κρατούν  στα χέρια τους το 

εμπόριο της Μεσογείου με βασικά του είδη το σιτάρι, τα κρασιά, το λάδι, τα παστά 

κρέατα, ψάρια κ.ά. 30 , 31 Επιπλέον, oι Πατινιώτες είχαν προϊόντα δικά τους που 

εξήγαγαν όπως τα είδη κεραμεικής και περίφημες κάλτσες. Παράλληλα με την 

ανάπτυξη του εμπορίου εμφανίζεται μία αστική τάξη, η οποία γίνεται πολύ ισχυρή 

και αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνεται η ισχύς  της Μονής. Βέβαια όλοι αυτοί 

                                                           
23

Χρ. Δ. Ιακωβίδθσ, Χϊρα Πάτμου 1088-1912, Ακινα 1978, ς. 63. 
24

Χρ. Δ. Ιακωβίδθσ, ΧϊραΠάτμου 1088-1912, Ακινα 1978, ς. 25. 
25

Α. Μαραβά-Χατηθνικολάου, Πάτμοσ. Με 200 φωτογραφίεσ εκτόσ κειμζνου, εκδ. Collection de l’ Institut Français d’ 

Athènes, Ακινα 1957, ς. 36. 
26

Ch. Buonde del monti, Description des roles de l’ Archipel, εκδ. E. Legrand, Paris 1897, ς. 67.  
27

P. Bellon du Mans, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, 
Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs, Paris 1553, ς.155. 
28

Α. Μαραβά-Χατηθνικολάου, Πάτμοσ. Με 200 φωτογραφίεσ εκτόσ κειμζνου, εκδ. Collectiondel’ InstitutFrançaisd’ 
Athènes, Ακινα 1957, ς. 36. 
29

Επ. Ι. Σταματιάδθσ, Νιςοσ Πάτμοσ, περ. Χρυςαλλίσ, τ. Αϋ, φυλλ. 13ο, Ακιναι 1-7-1863, ς. 15 και ς. 67. 

30
Σπ.Παπαγεωργίου, Οδοιπορικόν Iακώβου Μθλοΐτθ, περ. Παρναςςόσ, τ. 6, εν Ακιναισ 1882. 

31
Fr. Piacenza, L’ Egeoredivino , o’ siachorografiadell’ Archipelago, [..], Modona, 1688, ς. 22. 
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(ηγούμενος, «χρήσιμοι γέροντες», καραβοκυραίοι, και πραματευτές) εκπροσωπούν 

την Πάτμο.  

Σο νησί περιήλθε σε οικονομική παρακμή με την άλωση της Κρήτης το 1669, 

καθώς αποκλείστηκε πλέον από τους εμπορικούς δρόμους προς τη Βενετία. την 

παρακμή της Πάτμου συνετέλεσε και η λεηλασία της Φώρας το 1669 από τον 

Μοροζίνη. Δεδομένου ότι οι Πατινιώτες πλήρωναν φόρους βαρείς στους Βενετούς και 

διαβλέποντας την ήττα των Βενετών στήριξαν φανερά και με πλάγιους τρόπους τους 

Σούρκους. Όταν το αντιλήφθηκε ο Μοροζίνης «ρήμαξε» κυριολεκτικά το νησί 32. το 

χειρόγραφο αριθ. 107 της Μονής διαβάζουμε για τη δραματική και άγρια λεηλασία.33 

ε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικό οικονομικές συνθήκες κάθε περιόδου άφηναν 

το σημάδι τους στη μορφή του οικισμού της Φώρας. υγκεκριμένα, μέχρι το 1522 

(κατάληψη Ενετικής Ρόδου από την Πάτμο) η μορφή του οικισμού προσομοιάζει τα 

δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, όπου τον πύργο του τοπικού άρχοντα, αντικαθιστούσε 

εδώ η Μονή. Μέχρι τα τέλη του  17ου αιώνα γίνονται σπουδαία αρχοντικά, ώστε να 

καταγράφεται ότι υπήρχαν στο νησί 800 αρχοντικά στη χώρα του  νησιού και 

διακόσιες πενήντα (250) εκκλησίες, οι περισσότερες των οποίων ήταν σε καλή 

κατάσταση34. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα έχει διαμορφωθεί η καινούρια συνοικία 

των καινούριων καραβοκυραίων μέσα στο λιμάνι, με σκοπό την επίβλεψη των πλοίων 

τους. Παράλληλα, όλη αυτή την περίοδο διαπιστώνεται άνθηση των τεχνών της 

ζωγραφικής και της ξυλογλυπτικής, όπως μαρτυρούν τα σκεύη και τα έπιπλα των 

οικιών, καθώς και τα τέμπλα των εκκλησιών. 

ημειώνεται ότι, η άφιξη των Κρητών στη Φώρα το 1669 επίδρασε στη μορφή 

της, καθώς συνοδεύτηκε με την εμφάνιση οικιστικού κέντρου, το οποίο παλαιότερα 

δεν υπήρχε. Η πρώτη πλατεία είναι στην περιοχή της Αγίας Λεβιάς. Έχουμε αλλαγές 

στον τρόπο ζωής και αυτό έχει συνέπειες σε όλους τους τομείς στη φύση και την 

κοινωνία της Πάτμου. Τπάρχουν δύο εμπορικοί γραμμικοί άξονες που ο ένας ξεκινάει 

από την είσοδο της Μονής και φτάνει ως την πλατεία της Αγιολεβιάς και ο άλλος 

ενώνει το αρχοντικό Καλλιγά με την περιοχή των Νατάληδων. Ο πρώτος καλύπτει τις 

καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων, ενώ ο δεύτερος συγκεντρώνει τις βιοτεχνίες 

της Φώρας. 35 

                                                           
32

 Στο ίδιο, ς. 45. 
33

 Ι.ακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη : ήτοι αναγραφή, [..],εκ του Συπογραφείου Αλ. Παπαγεωργίου, 

Αθήνησιν 1890, σ. 63, σημ. 1. 
34

Α. Μαραβά-Χατηθνικολάου, Πάτμοσ. Με 200 φωτογραφίεσ εκτόσ κειμζνου, εκδ. Collection de l’ Institut Français d’ 
Athènes, Ακινα 1957,ς. 40. 
35

Χρ. Δ. Ιακωβίδθσ, ΧϊραΠάτμου 1088-1912, Ακινα 1978, ς. 25. 
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Μετά την κατάληψη του Φάνδακα, μεγάλος αριθμός Πατινιωτών έγιναν 

μετανάστες προς διάφορες χώρες, Βαλκάνια, Αυστρία, Αίγυπτο, Ρωσία και αλλού, 

αλλά σαν μετανάστες και ιδρυτές των μεγάλων κοινοτήτων, τροφοδότησαν την 

πνευματική και οικονομική αναγέννηση του υπόδουλου Ελληνισμού.36 

 Οι Πατινιώτες όμως ανέπτυξαν σχέσεις με τη Ρωσία, ιδιαίτερα, και πίστεψαν 

ότι θα τους χάριζε την ελευθερία. Παρότι διαψεύσθηκαν οι Πάτμιοι, μετανάστευαν σε 

κύματα στη Ρωσία. Εκεί γνώρισαν μεγάλη ευημερία όχι μόνο το 18ο αι. , αλλά και 

αργότερα ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο(1914-1918). Η Πάτμος έγινε σημαντικό 

πνευματικό και  οικονομικό κέντρο της εποχής με τη βοήθεια των κοινοτήτων του 

εξωτερικού. τον Ευαγγελικό Κήρυκα αναφέρεται: «Η γεραρά Πάτμος άλλοτε ποτέ 

ως διάπυρος πυρός διαλάμπουσα και τας φεγγολόβους ακτίνας πανταχού της 

Ανατολής εξαπλούσα, φωταγωγεί και αναλάμπει πάλιν μετά πολυετή σκοτασμόν εις 

τόν ελληνικόν ορίζοντα.37 

Σο νησί είχε πάντοτε μεγάλη ελευθερία από την τουρκική κυβέρνηση και 

πιστευόταν ότι αν ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα οι οικονομικές υποχρεώσεις της 

θα είναι περισσότερες έναντι της ελεύθερης τότε Ελλάδας.38 

Με τη συνθήκη του Λονδίνου οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι μετεκλήθησαν 

υπό της Ελληνικής κυβέρνησης, γιατί το νησί Πάτμος παραχωρήθηκε στους 

Σούρκους. Οι Πάτμιοι μέσω του Διδασκάλου Κυρίλλου γουρομαλληνού ζήτησαν από 

τον Όθωνα να ενταχθεί το νησί στο Ελληνικό κράτος, θεωρώντας ότι έχουν 

εγκαταλειφθεί, ενώ παρέβλεψαν οι ιθύνοντες τον αγώνα τους για την ελευθερία του 

Γένους. Η απάντηση βέβαια του Όθωνα ήταν αρνητική θεωρώντας ότι θα 

παραγνώριζαν τις συνθήκες οροθεσίας. Έτσι η Πάτμος παραδόθηκε στους Σούρκους 

για να καταληφθεί εν συνεχεία από τους Ιταλούς. Ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

κράτος μόλις στις 7 Μαρτίου 1948. Γεωγραφική, τοπογραφική, ιστορική και 

αρχαιολογική περιγραφή της Πάτμου βρίσκουμε ακόμα στον Σρύφωνα Ευαγγελίδη. 

Δ. Ο ρόλος της Πάτμου στον επαναστατικό αγώνα του 1821 

 Η Πάτμος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην παλιγγενεσία του Γένους, αφού έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 σε οικονομικό επίπεδο και ανθρώπινο 

δυναμικό. Βασικά μέλη της Υιλικής Εταιρείας ήταν Πατινιώτες. Ο Εμμανουήλ 
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Α. Μαραβά-Χατηθνικολάου, Πάτμοσ. Με 200 φωτογραφίεσ εκτόσ κειμζνου, εκδ. Collection de l’ Institut Français d’ 
Athènes, Ακινα 1957. 
37

Ν. Κ., Περί των χειρογράφων τθσ εν Πάτμω βιβλιοκικθσ, περ. Ευαγγελικόσ Κιρυξ, αρ. 10, εκ του Τυπογραφείου 
Νικολάου Αγγελίδου, εν Ακιναισ 1862. 
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Μ. Η. Μαλανδράκθσ, Η Πάτμοσ: εκ του αγγλικοφ, τφποισ Ν. Χρυςογζλου, εν Οδθςςϊ 1889, ς. 3. 
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Ξάνθος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας, ο Δημήτριος Θέμελης, ο 

Μιχαήλ Πάγκαλος,  οι Γεώργιος και Εμμανουήλ Καλός, ο Θεόδωρος ο Ξένος.  

το περιοδικό ‘’Παρνασσός’’ αναφέρεται: ‘’Η μεσολαβήσασα μετά την 

επανάσταση νέα κατοχή υπό τους Σούρκους αρχικώς και υπό τους Ιταλούς μετέπειτα 

δεν επέτρεψε ώστε να μελετηθεί πλήρως και συστηματικώς η συμβολή των Πατμίων 

και της Πάτμου και της Δωδεκανήσου όλης ακόμη γενικώς, εις τον υπέρ της 

ελευθερίας αγώνα του Έθνους. Πολλά αρχεία εν τω μεταξύ λόγω αγνοίας ή λόγω 

εξαφάνισης ολόκληρων οικογενειών καταστράφηκαν, καταστρέφοντας πολλά 

στοιχεία για την Υιλική εταιρεία και την Επανάσταση’’.39 

Επίσης καταστράφηκαν πολλά αρχεία της παλαιάς Καγκελαρίας, 

προεπαναστατικά, τα οποία διασώζονταν σε παλιό κτίριο της Μονής, μόνο ο Μιχαήλ 

Μαλανδράκης συγκέντρωσε κάποια, τα οποία φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της 

Μονής. 

Η ζωή στο νησί από τον 11ο αι. μέχρι σήμερα  δεν έχει διακοπεί, έχει δηλαδή μια 

παράδοση χιλίων χρόνων γεμάτα δόξα, ταπεινότητα μεγαλείο, πνευματικότητα, 

κατάνυξη. ήμερα η Μονή του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο είναι από τα 

σπουδαιότερα κέντρα Ορθοδοξίας. Εκεί φυλάσσονται κειμήλια σκεύη και η 

Βιβλιοθήκη της είναι από τις σπουδαιότερες στην Ελλάδα. Εκεί φυλάσσεται το 

αρχαιότερο με το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. 40   

Ε. Η Πάτμος σήμερα 

 Η Φώρα της Πάτμου είναι από τα ωραιότερα και πιο καλοδιατηρημένα 

μεσαιωνικά οικιστικά σύνολα του Αιγαίου. Τπάρχουν πέτρινες καμάρες μικρά στενά 

σκαλάκια, λιλιπούτειες αυλές πνιγμένες στα γεράνια και τα γιασεμιά, παράθυρα με 

λίθινους σκαλιστούς παραστάτες, δροσερές στοές και ξυλόστεγα περάσματα γεμάτα 

χελιδονοφωλιές, κορνίζες από σκαλιστή πέτρα, μπαλκόνια, ρόπτρα στις πορτούλες, 

γήινα χρώματα ανακατεμένα με εκτυφλωτικό λευκό και γαλάζιο, κόκκινοι τρούλοι 

και η βαριά σκιά του πέτρινου καστρομονάστηρου, των οποίων αλαφρώνει η ονειρική 

θέα του πελάγους που τρυπώνει σε κάθε στροφή του περιπάτου. Παντού μυρωδιές 

από βρεγμένο χώμα, πικροδάφνη και τηγανητό ψάρι. Καθαρή αιγαιοπελαγίτικη 

ελληνική μαγεία. 41 

                                                           
39 Π. Κρητικός, υμβολή εις την μελέτην της Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Νέαι Πατμιακαί 

περί αυτών σελίδες, ανατ. εκ του περ. «Παρνασσός», τόμ. Α΄, αρ. 4, Αθήνα 1959. 

40 Π. Δ. , «Η Νήσος Πάτμος», περ. Παρνασσός, τ.12, εν Αθήναις 1895, σ. 24. 
41 Passport, τ. 35, Αύγουστος-επτέμβριος, Αθήνα 2008, σ. 94. 
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την πλατεία στις Μουρνιές είναι χτισμένα παλιά αρχοντικά. Σα αρχοντικά 

αυτά μπορούμε να τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτά που χτίστηκαν 

μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα, έξω από τον οικισμό. Αυτά βρίσκονται στο κέντρο ενός 

μεγάλου κτήματος. το κτήμα επίσης υπήρχαν πολλοί ακόμα χώροι, ημιυπαίθριοι ή 

στεγασμένοι. Φαρακτηριστικό αυτών των κατοικιών ήταν τα μαντώματα, πλαίσια 

γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα. Σα μαντώματα στα πλούσια σπίτια ήταν 

σκαλιστά, ενώ στα φτωχά ήταν πέτρινα σε ώχρα ή γκρι χρώμα. ε αρκετά σπίτια 

παρατηρούμε στις γωνίες κάποια σχέδια με το ίδιο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί  

στα μαντώματα. Αυτό λέγεται «καντούνι». τους οικισμούς της Πάτμου παρατηρούμε 

στοιχεία από την κλασική εποχή (αετώματα) και γοτθικά στοιχεία (αψίδες). 

τη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτά που κτίστηκαν το 18ο αιώνα, την περίοδο 

αστικοποίησης του νησιού. Βρίσκονται στη συνοικία Απορθιανά και νότια της Μονής 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η τρίτη κατηγορία είναι τα σπίτια που κτίστηκαν το 19ο 

αιώνα από ιδιοκτήτες ναυτικούς και εμπόρους. Όλα αυτά τα σπίτια είχαν θέατο 

λιμάνι, ώστε οι ιδιοκτήτες να επιτηρούν τις περιουσίες τους.  

Γνωστά αρχοντικά της Πάτμου είναι των: Μαλανδράκη, Παγκώστα, 

ημαντήρη, οφουλιού, ύφαντου, Αλεξάκη, Βάλβη, Γαζή, Καλλιγά Παλαιολόγου, 

Νικολαΐδη. ήμερα μερικά ανήκουν σε απογόνους των οικογενειών αυτών. Κάποια 

άλλα έχουν πωληθεί σε αλλοδαπούς ή και σε ΄Ελληνες χωρίς πατινιώτικη καταγωγή. 

Μερικά έχουν χρησιμοποιούνται ακόμα ως οικείες, ενώ άλλα μετατραπεί σε μουσεία 

ή σε χώρους διασκέδασης. 

ήμερα στο νησί ζουν 3.000 μόνιμοι κάτοικοι. Περίπου το 80% αυτών ζουν από 

τον τουρισμό. Η οικονομική κατάσταση των κατοίκων είναι πάρα πολύ καλή, όμως ο 

τουρισμός αλλοιώνει συνήθως τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και την 

προσωπικότητα των ανθρώπων.  

Η κάλα είναι σήμερα η πιο κοσμοπολίτικη περιοχή της Πάτμου με τα 

περισσότερα καφέ εστιατόρια καταστήματα παντός είδους, τουριστικά και μη, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έχει πολλά καινούρια κτίρια και από το 1600 μ. Φ. είναι το 

βασικό λιμάνι της Πάτμου. 42  Σα πιο παλιά που χτίστηκαν ήταν αποθήκες και 

διάφορες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν το εμπόριο και τα πλοία.  

το Λιβάδι των Καλογήρων, κοντά στον Αη Γιώργη, στο αυλάκι νομίζει κανείς 

ότι ο χρόνος έχει σταματήσει την εποχή που οι Πατινιώτες γεωργοί όργωναν το 

καταμεσήμερο με τα βόδια και τα ξύλινα άροτρα και στοίβαζαν τις θυμωνιές τους 

                                                           
42 Passport, τ. 35, Αύγουστος-επτέμβριος, Αθήνα 2008, σ. 97. 
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δίπλα στη θάλασσα με τα λιγοστά καΐκια. 43 Η νότιος πλευρά είναι δασώδης εν 

αντιθέσει με τα υπόλοιπα μέρη του νησιού.  

την Πάτμο συναντά κανείς αμέτρητα εκκλησάκια: ο Άγιος Βασίλειος με τις 

αγιογραφίες, ο Αη Γιώργης ο Απορθιανός η Μεγάλη Παναγιά των Κοιμητηρίων και 

άλλα πολλά σε διάφορα σημεία του νησιού, τα οποία απλά< φτιάχνουν μια μαγική 

εικόνα. Η Φώρα μαζί με το Μοναστήρι και το πήλαιο της Αποκάλυψης ανήκουν στα 

Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Η ΜΟΝΗ ΣΟΤ ΟΙΟΤ ΙΨΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΘΕΟΛΟΓΟΤ 

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο θεωρείται από τα 

σπουδαιότερα κέντρα λατρείας της Φριστιανοσύνης. Ξεπερνάει περισσότερο από 900 

χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας. Η Μονή ιδρύθηκε το 1088 από τον όσιο Φριστόδουλο το 

Λατρηνό. Η κύρια είσοδος της Μονής είναι στο Βορρά. Αποτελείται από δύο 

ορθογώνιους πύργους ενωμένους με τοίχο και στο επάνω μέρος του υπάρχει 

καταχύστρα. Απ’ αυτήν έριχναν καυτό λάδι, μολύβι ή νερό στους επιτιθέμενους.  Σα 

πρώτα κτίσματα της εποχής του οσίου ήταν το καθολικό, η κινστέρνα, η τράπεζα και 

μεγάλο τμήμα των τειχών.44 

Σο 12ο αιώνα έγιναν τα παρεκκλήσια της Παναγίας και του οσίου 

Φριστόδουλου. Σο  16ο αιώνα προστέθηκαν τα παρεκκλήσια του Σιμίου ταυρού, των 

αγίων Αποστόλων του αγίου Βασιλείου και το σκευοφυλάκιο δίπλα στο καθολικό, 

γιατί ήταν ανάγκη να στεγαστούν χειρόγραφα, παλαιότυπα, βιβλία. 

Η μορφή που έχει σήμερα η Μονή οριστικοποιήθηκε στα τέλη του 17ο αιώνα. 

Σότε αναμορφώθηκε η κεντρική αυλή, έγινε διώροφη τοξωτή στοά, η «τζαφάρα», και 

ενισχύθηκαν τα τείχη. Μεταξύ 1550 και 1700 φιλοτεχνήθηκαν για τη Μονή 

ξυλόγλυπτα και εικόνες από Κρήτες καλλιτέχνες. 

Ο σεισμός του 1956 προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα τείχη και στο εσωτερικό 

του μοναστηριού. Έτσι μεταξύ 1957 και 1964 υλοποιήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα 

αποκατάστασης. Σότε κτίστηκε και ένα μεγάλο τετραώροφο κτίριο όπου στεγάστηκαν 

το σκευοφυλάκιο, η βιβλιοθήκη οι ξενώνες και το μουσείο μετά από κατεδάφιση 

κτιρίων στη δυτική πλευρά της Μονής. 

                                                           
43 το ίδιο, σ. 99. 
44 Η τράπεζα της Μονής είναι μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αφού ένα μικρό κομμάτι της 

ανήκει στην αρχαία τράπεζα και είναι δωρικού ρυθμού.  
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Φαρακτηριστικά στην Πάτμο είναι τα Καθίσματα ή Ασκηταριά που υπάρχουν 

σε όλο το νησί. Σα παλαιότερα από αυτά είναι οι Άγιοι Ασώματοι δίπλα στην Ιερά 

Μονή, κοντά στην Αποκάλυψη, οι Άγιοι Ανάργυροι στους Κήπους του οσίου, το 

Κάθισμα του Απολλού ή Απολλώ, το οποίο βρίσκεται στην Πέτρα, στο βράχο της 

Καλλικατσούς. 

Α. κευοφυλάκιο – μουσείο της Iεράς Μονής 

Σο μουσείο της Ιεράς Μονής θεωρείται το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο σε 

εκθέματα του Αιγαίου. Εγκαινιάστηκε το 1988 (στον εορτασμό για τα 800 χρόνια από 

την ίδρυση της Μονής) και στεγάζεται σε χώρο που ήταν παλιά κελιά μοναχών και ο 

φούρνος του 11ου αιώνα και βρίσκεται στο κέντρο του ισόγειου χώρου. Εκεί θα δούμε 

θησαυρούς μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Εκεί βρίσκεται το 

χρυσόβουλο του Αλεξίου του Κομνηνού του 1088, με το οποίο παραχωρούσε στον όσιο 

Φριστόδουλο όλο το νησί της Πάτμου. Επίσης υπάρχουν χειρόγραφα, παλαίτυπα, 

ασημικά άμφια, την εικόνα του Φριστού Ελκόμενου που θεωρείται ότι έχει την 

υπογραφή του ελ Γκρέκο, την ψηφιδωτή εικόνα του αγίου Νικολάου του 11ου αιώνα 

που έφερε μαζί του από την Κωνσταντινούπολη, εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου του 15ου 

αιώνα καθώς και εικόνες κρητικής τεχνοτροπίας. Επίσης εκεί θα δούμε αρχιερατικά 

άμφια, πετραχήλια και σάκους του 18ου και 19ου  αιώνα, ένα Ευαγγέλιο του 12ου αιώνα 

και το βιβλίο του Ιώβ του 8ου αιώνα με καταπληκτικές παραστάσεις, τον πολυέλαιο με 

τους δράκους της Αποκάλυψης που μεταφέρθηκε από το καθολικό, κιονόκρανα 

επιστήλια, επιγραφές και άλλα σπαράγματα από το ναό της Αρτέμιδος που 

προϋπήρχε στο σημείο που χτίστηκε το καθολικό.  τον επάνω όροφο έχει διατηρηθεί 

το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου όπου βρίσκεται η πολυθρόνα, που 

χρησιμοποιείται στην τελετή του νιπτήρα τη Μεγάλη Πέμπτη. 

Β. Η Βιβλιοθήκη της Μονής 

Η Βιβλιοθήκη της Μονής της Πάτμου είναι από τις πιο σημαντικές της 

Ελληνικής Ορθοδοξίας και από τις πιο σπουδαίες μοναστικές βιβλιοθήκες στον 

κόσμο.  

Ο Επαμεινώνδας ταματιάδης αναφέρει για τη Βιβλιοθήκη της Μονής 

αναφέρει: «Ἐν περιληπτικᾜ περιγραφᾜ ἀδύνατον βεβαίως εἷναι να εἴπω λεπτομερῶς 

περί ἑνός ἑκάστου τῶν πολυτίμων ἐκείνων τευχῶν· ἀρκεἶ να παρατηρήσω ὅτι τρεἶς 

ὅλας τάς ἡμέρας διέτριψα ἐν τᾜ βιβλιοθήκᾙ, παρατηρῶν τά ἐν αὐτᾜ. <.».Επίσης 

αναφέρει τι ἀκριβώς είδε.45 

                                                           
45 Επ. Ι. ταματιάδης, Νήσος Πάτμος, περ. Φρυσαλλίς, τ. Α΄, φυλλ. 13ο, Αθήναι 1-7-1863, σ. 427. 
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Ο νέος χώρος στον οποίο φιλοξενήθηκε η Βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε το 1988, 

στην επέτειο των 900 χρόνων από την ίδρυση της Μονής. Η κεντρική αίθουσα έχει 

πέτρινες κολόνες, και γύψινους θόλους σε σχήμα σταυρού. τους τοίχους υπάρχουν 

ξύλινα ράφια για τα αμέτρητα χειρόγραφα και παλαιότυπα. Σα πατώματα είναι 

στολισμένα με κόκκινα χαλιά. το χώρο υπάρχουν μεγάλα μακρόστενα τραπέζια, με 

φωτιστικά και μεγεθυντικούς φακούς. Σο φυσικό φως είναι ελάχιστο, ενώ η 

θερμοκρασία είναι σταθερή στους 20οC. Η σταθερή θερμοκρασία και η χρήση γαντιών 

απαραίτητη στη μελέτη  των χειρογράφων και παλαιοτύπων είναι δύο από τις 

μεθόδους που εφαρμόζονται για την προστασία των χειρογράφων από τη φθορά 

λόγω μυκήτων και ιών.46 

Η «πρώτη» βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε από τον όσιο Φριστόδουλο με τους 

χειρόγραφους κώδικες που συνέλεξε καθώς και με τα αυτοκρατορικά έγγραφα που 

διασφάλιζαν την κυριότητα της Μονής. Η πνευματική ακτινοβολία της Μονής τον 

δωδέκατο αιώνα είναι σημαντική. Μοναχοί, γραμματικοί, και καλλιγράφοι 

συγκροτούν κωδικογραφικό εργαστήριο.  

Έως τις αρχές του 13ου αιώνα το περιεχόμενο ως επί το πλείστον ήταν 

θεολογικού χαρακτήρα και κατά βάση με βίους των αγίων, ενώ από τα τέλη του 14ου 

αιώνα η βιβλιοθήκη αποκτά ιστορικά φιλολογικά και φιλοσοφικά έργα. Κατά το 15ο 

αιώνα με τις μεγάλες λεηλασίες των Σούρκων στη Μ. Ασία, τα μοναστήρια της  

έκαναν μεγάλες δωρεές με θησαυρούς στη Μονή της Πάτμου με το φόβο της 

καταστροφής τους από τους Σούρκους. Επίσης προστέθηκαν και διάφορα έντυπα με 

ποικίλο περιεχόμενο από τη Δύση.   

Η βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε ακόμα περισσότερο με βιβλία και χειρόγραφους 

κώδικες με την ίδρυση της Πατμιάδας τις αρχές του 18ου αιώνα.      

Η Βιβλιοθήκη της Μονής έχει τρία πολύτιμα τμήματα: 

Α. τα χειρόγραφα που είναι πάνω από 1000, 

Β. τα έγγραφα, πάνω από 15.000  και  

Γ. τα έντυπα πάνω από 6.00047 

Η Βιβλιοθήκη της Μονής είναι ιδανικός τόπος για μελέτη, με ανεξάντλητα 

θέματα-αντικείμενα. Ορισμένα έγγραφα της υλλογής της Πάτμου είναι μοναδικά, 

                                                           
46 Ανακαλύψτε την Ελλάδα: Δωδεκάνησα, τ. 13, ΕΟΣ, Ιούνιος 2007. 
47 Αθ. Δ. Κομίνης, «Η βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Πάτμου ως πηγή για την ιστορία του Αιγαίου», περ. 

Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ι΄, εκδ. τέγη Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1984. 
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αλλά και σπάνια στο είδος τους, το δε περιεχόμενό τους με την ποικιλία των θεμάτων 

τους τα καθιστούν μοναδικά. 48   Σο προνόμιο της αναδίφησης και έκδοσης των 

εγγράφων της Πάτμου είχαν λόγιοι Έλληνες. 

την Πάτμο υπάρχει ένα αρχείο με διάφορα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, τα 

οποία διαφυλάχθηκαν στη Μονή και στη Βιβλιοθήκη της Μονής διά μέσου των 

αιώνων. Σα έγγραφα αυτά είναι έγγραφα της Μονής και της Κοινότητας Πάτμου της 

περιόδου της Σουρκοκρατίας. 49  Σο περιεχόμενο είναι ποικίλο. Περιέχει: Επίσημα 

Μονής, Αφιερώσεις προς τη Μονή, Κοινοτικά, Ιδ. Δικαιοπρακτικά, Προικοσύμφωνα, 

Διαθήκες. Εκεί δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα τα Βυζαντινά και τα Πατριαρχικά 

ιγίλλια της Σουρκοκρατίας, γιατί έχουν εκδοθεί από τους Miklosich-Müller, Acta et 

Diplomata τομ. IV και αποτελούν ιδιαίτερο τμήμα του αρχείου.50 Επίσης υπάρχουν 

διάφορα έγγραφα που αφορούν την Πατμιάδα χολή. Δεν περιλαμβάνονται στους 

καταλόγους ακκελίωνος, Καλλιμάχου οι κώδικες της Μονής-Κοινού που 

αναγράφονται εδώ51 , δηλαδή η επιστημονική ομάδα του 1961-1963 από το Κέντρο 

Νεοελληνικών Ερευνών του ΒΙΕ. 

Σην αναδίφηση, μελέτη και δημοσίευση των χειρογράφων (κωδίκων, 

περγαμηνών, χρυσόβουλων εγγράφων αυτοκρατόρων, σιγίλλια Πατριαρχικά και 

φιρμάνια σουλτανικά) ανέλαβε ο Ιωάννης ακκελίωνας και με την αξιόλογη βοήθεια 

του λογίου γραμματέα και βιβλιοφύλακα της Μονής Ιερόθεου Υλωρίδη.52 

Σο 186353, έχουμε δημοσίευση αποσπασμάτων από την ανέκδοτη «Πατμιακή 

Βιβλιοθήκη» 121 πρόλογος Γ΄ παραρτήματος. Επίσης,54 το 1867, έχουμε δημοσίευση 

αποσπασμάτων ανεκδότων χειρογράφων και επιστολών από την Βιβλιοθήκη της 

Πάτμου.55 Ακόμα56 έχουμε απόσπασμα από την ανέκδοτη αναγραφή της «Πατμιακής 

                                                           
48 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δωδεκανησιακά θέματα (βιβλιοκρισίες)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ι΄, 

εκδ. τέγη Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1984, σ. 391. 
49 Β. Παναγιωτόπουλος, «Αρχείο Μονής Θεολόγου Πάτμου (ταξινόμηση και φωτογράφιση)», Ο 

Ερανιστής 3, τ. 15-16, Αθήνα 1965. 
50 το ίδιο, σ. 146. 
51 το ίδιο, σ. 152. 
52 Ζ. Β. Βιρβίλλη, «Οι Πατμιακές και ο Ιωάννης ακκελίων», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Α΄ 

(1972), εκδ. τέγη Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1973, σ. 173. 
53 το ίδιο, σ. 178. 
54 το ίδιο, σ. 180. 
55 Πανδώρα, τόμ. 18, σελ. 145-151. 
56 Ζ. Β. Βιρβίλλη, «Οι Πατμιακές και ο Ιωάννης ακκελίων», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Α΄ 

(1972), εκδ. τέγη Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1973, σ. 180. 
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Βιβλιοθήκη.57 το έργο του ακόμα, (σελ. 182) περιλαμβάνεται: «Πατμιακή Βιβλιοθήκη» 

ή αναγραφή των εν τη Βιβλιοθήκη πατμιακών κωδίκων. 

Καταγραφή Πατμιακών Κωδίκων συμπεριλαμβανομένων και Μαθηματαρίων 

έχουμε από τον Αθανάσιο Κομίνη: υπό Κομίνης Αθανάσιος Δ. 1930, Εν Αθήναις: 

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 1968. 

 

ΣΡΙΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΥΨΣΙΜΟ 

 Διαφωτισμός είναι το κίνημα της ψυχής και του νου των ανθρώπων58. Είναι το 

μεγάλο ανατρεπτικό ρεύμα, το οποίο με ισχυρές αγγλικές καταβολές και με 

επίκεντρο τη Γαλλία του 18ου αιώνα, εξακτινώθηκε σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο και 

άφησε βαθιά τα ίχνη του και στις περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

 Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού εξέφρασε τη χειραφέτηση του ευρωπαϊκού 

πνεύματος από τα δεσμά της μεσαιωνικής κοσμοθεωρίας. τηρίχθηκε στην ελπίδα 

της απαλλαγής της ανθρώπινης σκέψης από το σκότος της πλάνης, της άγνοιας και 

της προκατάληψης και απαιτούσε την κατίσχυση του σύγχρονου πνεύματος, ύστερα 

από τους μακρούς πνευματικούς και πολιτικούς αγώνες από την Αναγέννηση και 

εξής. 59 

 Κατά τον Εrnst Cassirer 60  τίποτε δε φαίνεται πιο εύκολο να απαντηθεί, 

σύμφωνα με την παραδοσιακή ιδέα που έχει διαμορφωθεί: η κριτική και σκεπτικιστική 

στάση  απέναντι στη θρησκεία, να τι είναι η ουσία της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού».  

 Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι ο πρόδρομος και πατέρας του 

Διαφωτισμού είναι ο John Lockμε το έργο του: «Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση». 

Ακολουθούν οKantμε την έκφραση: «τόλμα να γνωρίζεις», το οποίο είναι παράθεμα 

από τον Οράτιο. 

Η θεωρία του Διαφωτισμού για ελεύθερη βούληση, δυνατότητα στη γνώση με 

προσωπική επιλογή, απεξάρτηση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αυθεντίες 

εξουσίας, αντιμετώπιση καταστάσεων με τη λογική κρίση, δικαίωμα και ισότητα στην 

εκπαίδευση, βρήκε φυσικά αντίδραση από δεσποτισμό και την πολιτική εξουσία με 

σαφείς πολιτικές συνέπειες. 

                                                           
57 Ευαγγελικός Κήρυξ, σελ. 562-567, 1867 
58Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 1. 
59 Π. Μ. Κιτρομιλήδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα 2000, σ. 13. 
60 E. Cassirer, La Philosophie des Lumières, trad. de l'allemand et prés. par P. Quillet, ed. Fayard, Paris 1983, 

σ. 193. 
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 Ο Διαφωτισμός απαιτεί το άτομο χειραφετημένο και ανεξάρτητο από κάθε 

αυθεντία, έτοιμο να αντισταθεί  και να υπερασπίσει τον εαυτό του και τους άλλους. 

Προσπαθεί με άλλα λόγια να αλλάξει το κατεστημένο και την παγιωμένη τάξη των 

πραγμάτων. 

 Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του Διαφωτισμού είναι η ανομοιογένεια των 

οπαδών του. Όπως Διαφωτισμός δεν είναι μια φιλοσοφία, ούτε ένα κλειστό κύκλωμα 

ιδεών, αλλά μια σύνθεση από προσωπικότητες. Γυρνούν στα περασμένα περισσότερο 

παρά στο μέλλον.61 Ο Διαφωτισμός είναι η ελπίδα των λόγιων – φιλόσοφων για να 

θεμελιώσουν ένα καινούριο ιδεολογικό σχήμα, ο έμπορος αναζητά το ίδιο, ως πράξη:  

βελτίωση των επαγγελματικών, κοινωνικών, εθνικών συνθηκών ζωής. Δεν μπορεί, 

όταν βλέπεις καλύτερες συνθήκες ζωής στην Ευρώπη να ανέχεσαι την τουρκική 

αυθαιρεσία, τις καταχρήσεις της εξουσίας, τη βάρβαρη προσβολή της 

προσωπικότητας.62 

 Η ιδέα για δύο παρατάξεις, πιστοί ενάντια στους απίστους, είναι πολύ ισχυρή. 

Ο Νεύτων απέδειξε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και επιστήμονας και 

ταυτόχρονα χριστιανός. Ένας άνθρωπος όμως δεν μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει το 

χριστιανισμό ως μοναδικά αληθινό και να υποτάσσεται αυτό στο είδος του κριτικού 

ορθολογισμού, τον οποίο κατευθύνει ενάντια σε άλλες θρησκείες.63 

Α. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός 

 Σο ξεκίνημα θα μπορούσε να τοποθετηθεί ανάμεσα στο 1709 και το 177464 και 

γενικά όταν ξεκινούν οι δυτικές επιρροές στο ελληνικό στοιχείο, οπουδήποτε και αν 

βρίσκεται αυτό (Βενετία, Ιωάννινα, νησιά Αιγαίου, παρίστριες ηγεμονίες, μύρνη, 

Θεσσαλία, Υανάρι). 

 Φαρακτηριστικό και συστατικό στοιχείο του Διαφωτισμού είναι η στροφή προς 

την αρχαιότητα που πάντα ήταν στη συνείδηση των Ελλήνων, όμως τώρα είναι σε 

μεγάλη άνθηση.65 ΄ αυτό έχουν βοηθήσει και οι ξένοι περιηγητές, οι οποίοι έρχονται 

στην Ελλάδα. Ψς επί το  πλείστον για την αναζήτηση μνημείων του αρχαίου κόσμου, 

ερειπίων, επιγραφών, αγαλμάτων, αγγείων, νομισμάτων, χειρογράφων. Αυτό 

                                                           
61 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 118. 

62 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων Β΄, εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα 1999, σ. 79. 
63 το ίδιο, σ. 183. 
64 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 27. 

65 Κ. Σσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 

στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σ. 54. 
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οδήγησε και τους ντόπιους να ασχοληθούν με την αρχαιότητα και να 

υπερηφανευτούν για την ηρωική τους καταγωγή.  

Κατά τον Κ. Θ. Δημαρά 66 ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός διακρίνεται σε τρεις 

περιόδους. 

 Η πρώτη, η προδρομική περίοδος θα λέγαμε συνδέεται με το Βολταίρο. ΄ 

αυτήν την περίοδο εμφανίζονται τα εξής ονόματα: Θωμάς Μανδακάσης, Ιώσηπος 

Μοισιόδακας, Ευγένιος Βούλγαρης. 

 τη Β΄ περίοδο ο Διαφωτισμός εκπροσωπείται από το Δημήτριο Υωτιάδη ή 

Καταρτζή, το Ρήγα Βενεστινλή, το Δανιήλ Υιλιππίδη, το Γρηγόριο Κωνσταντά. ΄ 

αυτούς και στους οπαδούς τους άσκησε ισχυρή επίδραση η Γαλλική εγκυκλοπαίδεια.  

Η επίδρασή της είναι γνωστή σε έργα αυτής της εποχής. Φαρακτηριστικό έργο είναι η 

«Γεωγραφία» των Δημητριέων, του Δανιήλ Υιλιππίδη και του Γρηγόριου Κωνσταντά, 

τυπωμένη το 1791. Επίσης εκείνη την εποχή κυκλοφορούν τέσσερα έργα ανώνυμα, 

τελείως ριζοσπαστικά τα: «Ο ανώνυμος του 1789», ο Ρωσαγγλογάλλος», του οποίου δε 

γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία έκδοσής του(πιθανολογείται από το 1799 έως 

1810, η «Ελληνική Νομαρχία» του 1806, οι «Κρίτωνος τοχασμοί» του 1819 και το 

συντηρητικό έργο «Αντιφώνησις προς τον παράλογον ζᾛλον τῶν ἀπό Εὐρώπης 

ἐρχομένων φιλοσόφων, δεικνύουσα ὅτι μάταιος καί ἀνόητος εἷναι ὁ ταλανισμός ὅπου 

κάμνουμε τοῦ Γένους μας και διδάσκουσι ποἶα εἷναι ἡ ὄντως ἀληθινή φιλοσοφία. 

Σούτοις προσετέθη και παραίνεσις ὠφελιμωτάτη πρός τούς ἀδεῶς πέμποντας τους 

θιούς των εἰς την Εὐρώπην χάριν πραγματείας», του Αθανάσιου Πάριου. 

 Η Γ΄ περίοδος επηρεάζεται από την κίνηση των Ιδεολόγων στη Γαλλία. Υυσικά, 

χαρακτηριστική μορφή είναι ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος είναι γενναίος στη 

θεωρία και συγκρατημένος στην πράξη. 

 Φαρακτηριστικό έργο αυτής της περιόδου είναι το ολιγοσέλιδο υπόμνημα 

«Τπόμνημα για την παρούσα κατάσταση των Ελλήνων». 

Ο Κοραής κρατά μια μέση στάση, ενώ εκείνη την εποχή έχουμε τις πολύ 

συντηρητικές και τις άκρως ριζοσπαστικές τάσεις. 

 Κατά τη δεκαετία 1790-1800, την πιο κρίσιμη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 

θα συναντηθούν τρία ρεύματα: το προοδευτικό που το εκπροσωπεί ο Αθανάσιος 

                                                           
66 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 10. 
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Χαλίδας, το συντηρητικό που το εκφράζει ο Αθανάσιος Πάριος και το τρίτο που 

εκφράζει την αντίδραση με τον Ευγένιο Βούλγαρη.67 

Ο Πάριος βρισκόταν σε ήταν σε διαρκή ρήξη με το Βενιαμίν Λέσβιο, άκρως 

ανανεωτικό και ριζοσπαστικό. Όμως δε μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την 

προσπάθειά τους για τη μόρφωση των ελληνοπαίδων σε μια τόσο δύσκολη περίοδο 

για το ελληνικό Γένος.  

 Ο Ελληνικός Διαφωτισμός τελειώνει με την έναρξη της επανάστασης του 1821 

και απέδειξε σε όλους ότι οι Έλληνες αποτελούν μια αυθυπόστατη ενότητα, που 

πρέπει να ζήσει ελεύθερη. 

 Μετά το Διαφωτισμό, οι Έλληνες προσπαθούν να γνωρίσουν και να 

οικειοποιηθούν ακόμα περισσότερο ό,τι τους ανήκει. τρέφονται προς το να μάθουν 

για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διαβάζουν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς 

εντρυφούν στην Ιστορία. Με τον καιρό θεωρούν ότι πρέπει να αφήνουν μακριά  

οτιδήποτε πολιτιστικό εξωτερικό στοιχείο  από τη Δύση μπορεί να τους επηρεάσει να 

χάσουν την ταυτότητά τους και να αλλοτριωθούν. 

 Σο Διαφωτισμό ακολουθεί η Αναγέννηση των Ελλήνων το 19ο αιώνα. Ήδη η 

ζωή σε όλους τους τομείς είναι καλύτερη από το 18ο αιώνα. 

 Όμως τα θεμέλια του Διαφωτισμού έχουν τη βάση τους πολύ νωρίτερα, στις 

αρχές του 17ου αιώνα.  Κάπου στα 1614 αλλάζει ο τύπος του ταξιδιώτη, του πλούσιου 

δηλαδή ευγενή που ταξίδευε για να ολοκληρώσει την παιδεία του, είναι ο 

«συλλέκτης», που για τους επόμενους δύο αιώνες συνδυάζει το ταξίδι με το κυνήγι 

του «θησαυρού».68 Υυσικά όλοι αυτοί μετέφεραν τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες της 

πατρίδας τους.69 

Η επίμονη στροφή προς την κλασική Ελλάδα, μπορεί άδικα να υποτίμησε την 

πραγματικότητα της εποχής, από την άλλη όμως τόνωσε το εθνικό αίσθημα και 

οδήγησε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους που οδήγησε με τη σειρά της στην 

ελληνική επανάσταση.70 

 Η συλλογή σημαντικών μνημείων δυστυχώς εξελίχθηκε σε ανεξέλεγκτη μανία 

των Άγγλων, ειδικά, που στρέφεται προς ποικίλες κατευθύνσεις εξαγοράς της 

                                                           
67 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων, εκδ. Ερμής, Αθήνα 2000, σ. 21. 
68 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων, εκδ. Ερμής, Αθήνα 2000, σ. 304. 
69 το ίδιο, σ. 309. 
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πατρικής κληρονομιάς των Ελλήνων. Ο Κοραής έχει αντιδράσει σ΄ αυτή  την πώληση 

θησαυρών.71 

Ο όρος «Διαφωτισμός» έχει εισαχθεί στη νεοελληνική γλώσσα από τον αγγλικό 

όρο Εnlightment, το γερμανικό Aufklarung, τον ιταλικό Illuminismo. Βέβαια εκατό 

χρόνια πριν γινόταν λόγος περί φώτων από τον γαλλικό όρο lumières, ο οποίος 

επικρατούσε τότε. 

Ήδη από το 16ο αιώνα υπάρχει διακίνηση ιδεών με σταθερή βάση την Ιταλία, η 

οποία γίνεται το γενικότερο κανάλι και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αργότερα, όταν 

ανοίγει ο δρόμος της κεντρικής Ευρώπης, η ενημέρωση γίνεται πληρέστερη, γιατί 

διασταυρώνεται κιόλας. Όμως δεν πρέπει να υποτιμάμε και την Ανατολή.72 

Η νεοελληνική σκέψη δε θα στερηθεί ποτέ την ενημέρωσή της, τουλάχιστον 

στα βασικά και μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής και της ανατολικής σκέψης. Ο λόγιος 

απομακρύνεται σιγά σιγά από την κυριαρχία της Εκκλησίας, όταν θα αρχίσουν να 

δημιουργούνται ουσιαστικά ιδεολογικά προβλήματα, τα οποία θέτουν σε πραγματική 

δοκιμασία τις σχέσεις της λογιοσύνης με την Εκκλησία, και δεύτερον, όταν, χωρίς να 

υπάρχει ακόμη για την εποχή διαφορισμός ανάμεσα στο λόγιο και το λογοτέχνη, 

διαμορφώνεται με τον καιρό μια άλλη συνείδηση, εκείνα του λογίου που αναγνωρίζει 

στον εαυτό του συγγραφικές ιδιότητες. Έλληνες μεταναστεύουν στο εξωτερικό, άλλοι 

πηγαίνουν για σπουδές και ο πλουτισμὀς τους και η πνευματική τους πρόοδος 

οδηγούν στην αφύπνισή τους για καλύτερη ζωή και απελευθέρωση. Όμως μετά τις 

σπουδές τους στο εξωτερικό, άλλοι γυρίζουν στην Ελλάδα και προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στον ελληνικό χώρο, άλλοι όμως φοβούμενοι το κλίμα που θα 

αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα διαμένουν στο εξωτερικό, αλλά δεν παύουν να 

ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους και να προσπαθούν να μεταδώσουν τα φώτα 

τους στους συμπατριώτες τους. Οι λόγιοι όχι μόνο αγωνίζονται και βοηθούν τους 

συμπατριώτες τους, αλλά ασκούν και έντονη κριτική στο έργο της παίδευσης από 

τους «αμόρφωτους» και συντηρητικούς δασκάλους.73 

 Από τον  ΙΖ΄ αιώνα έχουμε την φανερή πνευματική ανάταση του Γένους, με την 

κορύφωσή της τον ΙΗ΄ αιώνα. Η Εκκλησία 74 κινείται στα πλαίσια του θρησκευτικού 

                                                           
71 το ίδιο, σ. 315. 
72 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων Β΄, εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα 1999, σ. 135. 
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ουμανισμού και κάποιοι εκπρόσωποί της, όπως ο Κύριλλος Λούκαρης  έχουν συλλάβει 

σε μία ενότητα μεταξύ του αρχαίου και του χριστιανικού κόσμου.75  

Πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτήν την πνευματική ανάταση τους 

Έλληνες. ’ αυτούς τους λόγους εντάσσουμε την εδραίωση της θέσης των 

Υαναριωτών ως μεγάλους διερμηνείς και την εμπλοκή τους στην εσωτερική και 

εξωτερική πολιτική της Σουρκίας και η αυτοπεποίθηση για βοήθεια ηθική και 

ουσιαστική των σκλαβωμένων Ελλήνων από την Αυστρία και την ομόδοξη Ρωσία, 

ειδικά μετά την εμφάνιση του Μεγάλου Πέτρου.76Η άνοδος της αστικής τάξης των 

εμπόρων και η προσπάθειά της να εδραιωθεί στη νέα τάξη πραγμάτων, η διάδοση 

των ιδεών από τη Δύση και ο ενστερνισμός αυτών από το μεγαλύτερο μέρος της 

ελληνικής κοινωνίας, οδήγησαν στην ανάγκη για αναμόρφωση της παιδείας και 

καθολική διάδοσή της σε όλο τον Ελληνισμό. Από τον ΙΗ΄ που τα πράγματα αλλάζουν 

και στον τομέα της παιδείας, η εξέλιξη προς την πρόοδο είναι ταχύτατη και 

συνεχίζεται έως τις αρχές του 19ου αιώνα, παραμονές της επανάστασης του 1821. Είναι 

αξιοθαύμαστη η πρόοδος αν και απόλυτα δικαιολογημένη.77 

 Η αναμόρφωση της παιδείας ξεκινά με πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο 

Θεόφιλος Κορυδαλέας, ο Ευγένιος Βούλγαρης ο Κοσμάς  ο Αιτωλός, ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος. 78 Σότε τα ενδιαφέροντα έχουν πληθύνει η πληροφόρηση έχει 

επιταχυνθεί, έχουν αντίστοιχα αυξηθεί τα προβλήματα, αλλά απουσιάζει ο τύπος. 

 ε όλη αυτή την κίνηση για την αναμόρφωση πρέπει απαραίτητα να 

μνημονεύσουμε τους Υαναριώτες, οι οποίοι βρίσκονται πρωτοπόροι του Ελληνικού 

Διαφωτισμού ως διπλωμάτες, ηγεμόνες,  συγγραφείς και απλωμένοι από τη Μ. Ασία 

έως τις παρίστριες ηγεμονίες.79 

 ε καμμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η 

Παιδεία του Ελληνικού Έθνους στηρίζεται επί Σουρκοκρατίας στην Εκκλησία: «Ἐπί 

Σουρκοκρατίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία διετήρει ζῶσαν την παράδοσιν τοῦ 

Βυζαντίου, ἐξησφαλίζετο <.. ἡ ἀπόλυτος ἁρμοδιότης ἐπί τῶν ἀναγομένων εἰς την 

καλλιέργειαν τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος. Ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλά καί εἰς τόν 

κοινωνικόν ὀργανισμόν ἀνεγνωρίζετο εἰς αὐτήν ὅλως προέχουσα θέσις, ἡ ὁποία 

                                                           
75 το ίδιο, σ. 4. 
76 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Η Πορεία του γένους : από το Βυζάντιο στον νέο ελληνισμό , εκδ. «Εκδόσεις 
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77 Γίνεται λόγος ακριβώς παραπάνω. 
78 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων Β΄, εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα 1999, σ. 113. 
79 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1989, σ. 9. 
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ἐξεδηλοῦτο δι΄ εὐρείας δικαιοδοσίας ἐπί τῶν ἐκπαιδευτικῶν και τῶν ἀφορώντων την 

διαμόρφωσιν τᾛς ελληνικᾛς οἰκογένειας».80 

 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ 

 Από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά διαπιστώνουμε μια πνευματική κίνηση σε 

όλο τον ελληνικό χώρο και δη στα Επτάνησα. ’ αυτή την πρόοδο έχει βοηθήσει πάρα 

πολύ η επαφή των Επτανησίων με την Ιταλία. Πολλοί σπουδάζουν στην Πάδοβα, 

επιστρέφουν στην πατρίδα τους και δίνουν τα φώτα τους στους συμπατριώτες τους.81 

 Σο πνευματικό επίπεδο των βενετοκρατούμενων περιοχών ήταν σαφώς 

ανώτερο από πνευματικό επίπεδο στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Είναι άξιο 

θαυμασμού πώς στη Δυτική Ελλάδα και στη Μ. Ασία επέζησαν η γλώσσα και τα 

ελληνοχριστιανικά ήθη και έθιμα. 82  Η μεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρείται στις 

ορεινές περιοχές, όπου ο τουρκικός ζυγός ήταν ελαφρότερος. 

 Οι χριστιανοί διαβάζουν τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία διδάσκονται: 

Οκτώηχος, Χαλτήρι, Πράξεις και επιστολές των Αποστόλων. Επίσης τα παιδιά 

ασκούνται σε γραπτές ασκήσεις και στην αριθμητική. 

 Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται με την εκκλησιαστική της μορφή.  Λέγοντας 

ελληνική εννοούμε την αρχαία, ενώ λέγοντας ρωμαίικη εννοούμε τη δημοτική νέα 

ελληνική. 

 Από τις αρχές του 18ου αιώνα γίνονται προσπάθειες να ιδρυθούν περισσότερα 

σχολεία και όχι μόνο να γνωρίζουν τις νέες απόψεις και αντιλήψεις που έρχονταν από 

την Ευρώπη, αλλά και να διεισδύουν στην ελληνική κοινωνία. 

 Οι καινοφανείς ιδέες για τη φυσική και τη φιλοσοφία έρχονται σε μεγάλη 

αντίθεση με τους συντηρητικούς και έτσι πολλοί νεωτεριστές ιερείς όπως ο Μεθόδιος 

Ανθρακίτης καθαιρούνται του ιερατικού τους αξιώματος, οι περισσότεροι δε 

καλούνται να λογοδοτήσουν και ν’ αποκηρύξουν τις ιδέες τους. 

                                                           
80 Γ. Θ. Υεσσόπουλος, «Η Δωδεκάνησός μας», στο Αλύτρωτος Ελληνισμός, τομ. Α΄, τυπογρ. καταστ. Ν. 

Σιλπέρογλου, Αθήνα 1935, σ. 27. 
81 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 306. 
82 το ίδιο, σελ. 307. 
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 τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού 83  διδάσκονται η αρχαία ελληνική και 

λατινική φιλολογία, η θεολογία, η ιατρική στα Πανεπιστήμια της Πάδοβας, 

Υλωρεντίας και Ρώμης. 

 Σις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα αντιμετωπίζεται με μεγάλη 

καχυποψία η διδασκαλία της φιλοσοφίας και σε κάποιες σχολές καταργείται η 

διδασκαλία της· το 1790 στην Πατριαρχική χολή, η οποία ιδρύθηκε από τον 

ωφρόνιο Β’ το 1774. Οι φιλοσοφικές ιδέες θεωρούνται πια πολύ επικίνδυνες, λόγω 

της γαλλικής επανάστασης το 1789. Όμως στα τέλη του 18ου αι. έχουμε εκπληκτική 

πρόοδο στην παιδεία, η οποία ακολουθεί τη βελτίωση στις συνθήκες ζωής του 

Ελληνισμού. 

Ο Κοραής θεωρεί ότι το Γένος ήταν στερημένο από διδασκάλους και 

διδασκαλία και βιβλία. Επιπλέον η παρουσία πολλών χειρογράφων δηλώνει την 

έλλλειψη διδακτικών βιβλίων. «..καί τώρα πολλαπλασιάζονται καθ΄ ἑκάστην εἰς ὅλην 

τήν Ἑλλάδαν καί τά διδασκαλεἶα καί οἱ διδάσκαλοι ἔγεμεν ἀπό νέους ἀπαίδευτους καί 

κακοήθεις καί τώρα στολίζεται καθ΄ ἡμέραν ἀπό νέους πεπαιδευμένους καί 

χρηστοήθεις.84 

 Όμως σε καμμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το έργο των 

διδασκάλων της εποχής, όπου με βάση τις γνώσεις τους, και τα μέσα διδασκαλίας που 

διέθεταν δούλευαν ακατάπαυστα για τη μόρφωση των σκλαβωμένων ελληνοπαίδων. 

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και οι οικονομικές τους απολαβές από 

μηδενικές έως μηδαμινές. 

Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαίδευση 

στην Ανατολή από τη στιγμή που στη Δύση οι συνθήκες ζωής ήταν πολύ καλύτερες 

και οι οικονομικοί πόροι επαρκείς.85 Μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για άγνοια, 

συντηρητισμό, φόβο για το καινό, όχι όμως για οκνηρία και αδιαφορία. τους 

διδασκάλους της περιόδου της Σουρκοκρατίας, οφείλουμε την αναγέννηση του 

Έθνους που οδήγησε στην απελεύθερωσή του και όχι στους μετέπειτα επικριτές.86 

 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στον ελληνικό χώρο χωρίζεται σε δύο περιόδους. 

Η πρώτη περίοδος οριοθετείται από το 1669 έως το 1760 περίπου. ΄ αυτή την περίοδο 
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86B. Knöss, L’  histoiredelaliteratureneogrecque. Le periode jusqu’ en 1821, Uppsala, 1962. 
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οι προσπάθειες για τη διάδοση της εκπαίδευσης έχουν ατομικό χαρακτήρα. Σο 

ενδιαφέρον εντοπίζεται σε πλούσιους που ενδιαφέρονται για την παιδεία και την 

αναμόρφωσή τους προσφέροντας χρηματικά ποσά για βιβλία και την ίδρυση 

σχολείων. Όλες αυτές οι ατομικές προσπάθειες βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της 

Εκκλησίας.87 

 Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ–Καϊναρτζή (1779) για την παιδεία έχουμε 

μεγάλη οικονομική ανάπτυξη.88Αυτό έχει ως επακόλουθο την ανάπτυξη σε όλους 

γενικά τους τομείς της κοινωνικής ζωής με αντίκτυπο θετικό και στην παιδεία. Κατά 

τη δεύτερη περίοδο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης το ενδιαφέρον για την παιδεία 

είναι καθολικό, δεν πηγάζει δηλαδή από συγκεκριμένους φορείς και συγκεκριμένες 

τάξεις και αγκαλιάζει όλο τον Ελληνισμό. Επίσης το ενδιαφέρον έγκειται στην 

κατασκευή κτιρίων, την ίδρυση βιβλιοθηκών και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου 

στις ήδη υπάρχουσες, όργανα διδασκαλίας, τυπογραφεία και στα σχολικά βιβλία.89 

 Σέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου, μια εκδήλωση κοινωνικού ενδιαφέροντος 

είναι η ίδρυση φιλολογικών εταιρειών με σκοπό τη μέριμνα και τη βελτίωση της ζωής 

των παιδιών, την πρόοδό τους στον κοινωνικό και πνευματικό τομέα. τις εταιρείες 

αυτές μετέχουν ιερωμένοι, γιατροί, δάσκαλοι, έμποροι, λόγιοι και η συμβολή τους 

είναι πολύπλευρη, στον οικονομικό δε τομέα σημαντικότατη.  

Α. Κέντρα Παιδείας και Ελληνικές χολές 

τον ελληνικό χώρο υπάρχουν σημαντικά κέντρα παιδείας. την Ήπειρο τέλη 

του 17ου αι., αρχές 18ου αι. ανθίζουν οι σχολές των Ιωαννίνων και της Μοσχόπολης. 

την τελευταία κτίζεται το «Ελληνικόν χολείον», η ονομαστή Νέα Ακαδημία, όπου 

διδάσκεται η νεοελληνική γλώσσα. Επίσης έχουμε και ίδρυση τυπογραφείου στη 

Μοσχόπολη, όπου ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης το μετέφερε από τη Βενετία το 1730.  

Σο πιο φωτεινό κέντρο της περιόδου του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι τα 

Ιωάννινα, όπου ο Αλή πασάς και ανεχόταν και προστάτευε τη λειτουργία των 

ελληνικών σχολείων. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου γίνεται κέντρο βιβλίου λόγω της 

θέσης του κοντά στην Ιταλία.90 τα Ιωάννινα συλλαμβάνεται η ιδέα να μεταφραστούν 

οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και εκεί σχεδιάζεται να εκδοθεί ένα μεγάλο ιστορικό 

λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Μεγάλη ώθηση στην πνευματική αναγέννηση της 

                                                           
87 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 308. 
88 το ίδιο, σελ. 309. 
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Ηπείρου και όλης της Ελλάδας δίνουν οι Ηπειρώτες αδερφοί Ζωσιμάδες, ο Ζώης 

Καπλάνης που διαθέτουν χρήματα για την οιοδήποτε τρόπο αναγέννηση του έθνους.  

τα 1766 εκδίδεται το πρώτο «Σετράγλωσσον Λεξικόν». 91 Ο πρώτος  εμπειρικός 

λαογράφος ήταν ο διδάσκαλος Παρθένιος Κατσούλης που εμφανίστηκε στα 

Ιωάννινα. Επίσης μεγάλη πνευματική  προσωπικότητα των Ιωαννίνων ήταν ο 

Αθανάσιος Χαλίδας (1767-1829). Ο Αθανάσιος Χαλίδας στην αρχή ήταν 

συντηρητικός, κατόπιν μεταστράφηκε στις ιδέες του. Ήταν γλωσσομαθής και 

διδάσκει στη Μαρουτσαία χολή έως το 1796 και κατόπιν στο Ζώη Καπλάνη. Διδάσκει 

καινοφανή φιλοσοφικά συστήματα και φυσικές επιστήμες. Ο Χαλίδας και ο Βηλαράς 

συνεργάστηκαν υπέρ της δημοτικής γλώσσας. 

Ονόματα ξακουστά στα Ιωάννινα αγωνίζονται να μεταδώσουν τα Υώτα 

διδάσκοντας ελληνικά μαθήματα, φιλοσοφία και θεολογία. 

Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, στα Ιωάννινα, δίδαξε πρώτος τα μαθηματικά και τη 

φιλοσοφία με το  νέο επιστημονικό πνεύμα.  Ο Ανθρακίτης πηγαίνει ως τον Οκτώβριο 

του 1721 στην Καστοριά και κατόπιν πηγαίνει στη ιάτιστα, όπου εσχολάρχησε ως 

τον Ιούλιο του 1723. Εκεί καθαιρείται από την ιεροσύνη και αναγκάζεται σε 

αλλεπάλληλες ομολογίες πίστεως μπροστά στην Ιερά ύνοδο.  

Μαθητής του ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης. Κάνει γνωστές τις ιδέες τουLeibnitz, 

του Locke. 

 τη Μαρουτσαία χολή διαδέχεται τον Ανθρακίτη, στα 1723, ο Μπαλάνος 

Βασιλόπουλος, συντηρητικός και κατόπιν ο γιος του Κοσμάς Μπαλάνος, 

συντηρητικός και εχθρός κάθε νεωτερισμού. πουδαιότατο το Μεσολόγγι. 

Λειτούργησε μέχρι το 1826, με μια μικρή διακοπή στα 1770. 

 Ξακουστή χολή εκείνη την περίοδο ήταν και  η Αθωνιάδα χολή, η οποία 

κτίσθηκε βορειοανατολικά της Μονής Βατοπεδίου. Ιδρύθηκε το 1749 με ενέργειες του 

Α. Μαυροκορδάτου και του Πατριάρχη Κυρίλλου του Ε’ . Μεγάλος δάσκαλος σ’ αυτήν 

ο Νεόφυτος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος βρισκόταν σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον 

προηγούμενο. 

Η Μεγάλη του Γένους χολή είναι μεγάλο παιδευτικό κέντρο. Ιδρύθηκε το 1663 

από τον Μανολάκη Καστοριανό, μεγάλο ευεργέτη. Η πορεία της Πατριαρχικής 

χολής έχει σκαμπανεβάσματα, γιατί πάντοτε εξαρτάται από τους εκάστοτε 
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Πατριάρχες  που ως επί το πλείστον είναι συντηρητικοί και αμόρφωτοι και βλάπτουν 

αρνητικά τη διείσδυση και επικράτηση των νέων ιδεών της Δυτικής Ευρώπης. 

 Η χολή της Δημητσάνας που ιδρύθηκε το 1768 από το Γεράσιμο Γούνα και τον 

Αγάπιο Λεονάρδο.92, 93 

 χολεία με κανονική λειτουργία, πληρότητα ωρών και μαθημάτων 

παρουσιάζουν η Πατριαρχική χολή της Κωνσταντινούπολης και οι Ακαδημίες του 

Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Υυσικά η επιτυχία της διδασκαλίας και η φήμη των 

χολών εξαρτιόταν σχεδόν πάντα από την προσωπικότητα του δασκάλου.  

 Ψς τις αρχές του 18ου αιώνα  τα σχολεία συνεχίζουν την παράδοση της Παιδείας 

του Βυζαντίου και η μελέτη στρέφεται προς τους κλασικούς συγγραφείς και τους 

μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Δωρόθεος Βουλησμάς στα 1775-1778 κηρύσσει το 

Θείο Λόγο στην Άρτα, τα Άγραφα, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Θεσσαλία, την 

Ανατολική τερεά, συναντά όμως αντιδράσεις από προκρίτους, μοναχούς και ιερείς. 

Ο Βουλησμάς ήταν αντίθετος στις απόψεις με το Βενιαμίν το Λέσβιο και το τέφανο 

Δούγκα. Εκείνη την εποχή κηρύττει και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος δεν 

εγκαταλείπει το λαό και αγωνίζεται μαζί του ως το τέλος για το Διαφωτισμό και την 

αφύπνιση του Γένους.94  

 Άλλα σημαντικά πνευματικά κέντρα της εποχής ήταν η Κωνσταντινούπολη· 

επίσηςοι Κυδωνίες, η μύρνη, η Φίος, οι οποίες αποτελούν πνευματικό τρίγωνο.  Οι 

Κυδωνιές ακτινοβολούν εκείνη την εποχή, αφού εκεί δίδαξε ο Βενιαμίν ο Λέσβιος. τα 

1804 έχουμε την ίδρυση της χολής Κουρού Σσεσμέ που ουσιαστικά αποτελεί την 

ανασύσταση της Μεγάλης του Γένους χολής. Η χολή κινείται σε φιλελεύθερο 

πνεύμα με πρώτο διευθυντή της το Δωρόθεο τον Πρώιο, ο οποίος βρήκε τραγικό 

θάνατο μαζί με τον Γρηγόριο τον Ε’. 95  τα 1819 αναλαμβάνει  τη σύνταξη του 

μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσας της «Κιβωτού». Εκδίδεται από το 

Πατριαρχικό Συπογραφείο.     

Αυτή την πνευματική περίοδο συναντούμε μεγάλους δασκάλους, που με τον 

δικό του τρόπο ο καθένας προσέφεραν στην Ανάσταση του Γένους μας.  Ο Αθανάσιος 

Πάριος ήταν πολύ καλός δάσκαλος, αλλά άκρως συντηρητικός. Θα μπορούσαμε να 
                                                           
92 το ίδιο, σ. 631. 
93 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 631. 
94 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 430. 
95 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 638. 
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πούμε ότι ο Ευγένιος Βούλγαρης ήταν καινοτόμος και μεταρρυθμιστής στη διδακτέα 

ύλη, όμως συντηρητικός στη γλώσσα, αφού ήταν υποστηρικτής της αρχαίας 

ελληνικής.96 Ο Ιώσηπος Μοισιόδακας ήταν θετικός ως προς τις καινοτομίες και με 

μεγάλη αντίληψη. Θεωρούσε  ότι έπρεπε να χρησιμοποιείται η ζωντανή γλώσσα του 

λαού.97  Ουσιαστικά με τον Ευγένιο Βούλγαρη έχουμε την παρουσία του Ελληνικού 

Διαφωτισμού στο χώρο της Μακεδονίας. 

Προς το τέλος του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα, έχουμε μεγάλη στροφή 

προς την Πνευματική Αναγέννηση του Γένους. ε αυτό επηρέασε φυσικά η γαλλική 

επανάσταση και η παρουσία στον ελληνικό χώρο λογίων Ελλήνων, οι οποίοι δεν 

αρκούνται στη μόρφωση την οποία παίρνουν στον ελληνικό χώρο από συντηρητικούς  

εκπαιδευτικούς και σπουδάζουν στην Ευρώπη, κατόπιν επιστρέφουν στην πατρίδα 

τους και προσπαθούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στον ελληνικό χώρο. Ο 

ελληνικός λαός ζητά από τους ξενιτεμένους διανοούμενους να ξαναγυρίσουν στη 

σκλαβωμένη πατρίδα και να βοηθήσουν από κοντά στην πνευματική αναγέννηση του 

Γένους. 

 Ο τρόπος διδασκαλίας εκείνη την εποχή είναι αντιπαιδαγωγικός, υπάρχει 

έλλειψη βιβλίων, διδάσκονται ως επί το πλείστον θεωρητικά μαθήματα, επίσης 

παρατηρούνται αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι  πειθαρχίας και επιβολής της τάξης: 

ξυλοδαρμός, ραβδισμός των χεριών με τη φάλαγγα, ορθοστασία, νηστεία φτύσιμο.98 

 Σότε γίνεται και επίκαιρο το θέμα της γλώσσας. Η απλή εκκλησιαστική 

γλώσσα, η οποία αρχίζει να καλλιεργείται από το 16ο αιώνα  τελειοποιείται τα τέλη 

του18ου αιώνα. το «Ανώνυμο» το 1805 –γραμμένο στην αιολοδωρική διάλεκτο- και 

στην «Ελληνική Νομαρχία», υποστηρίζεται η χρήση της δημοτικής γλώσσας. 

 τα 1804  ιδρύεται η χολή του Κουρού Σσεσμέ που ουσιαστικά αποτελεί την 

ανασύσταση της Μεγάλης του Γένους χολή. Η χολή κινείται σε φιλελεύθερο 

πνεύμα, με πρώτο  διευθυντή της το Δωρόθεο τον Πρώιο, ο οποίος βρήκε τραγικό 

θάνατο μαζί με το Γρηγόριο τον Ε’.99τα 1819 αναλαμβάνει  τη σύνταξη του Μεγάλου 

Λεξικού της ελληνικής γλώσσας της «Κιβωτού». Εκδίδεται από το Πατριαρχικό 

Συπογραφείο. 

                                                           
96 το ίδιο, σ. 336. 
97 Δ. Β. Οικονομίδης & Λ. Υωτιάδης, ανατ. Μεσαιωνικού Αρχείου Γ', εκδ. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 
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98 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 669. 
99 το ίδιο, σ.638. 



45 
 
 

Οι χολές Κυδωνιών,  Φίου και μύρνης  αποτελούν «πνευματικό τρίγωνο» για 

την εποχή. Εκείνη την εποχή μάλιστα ακτινοβολεί, γιατί εκεί διδάσκει ο Βενιαμίν ο 

Λέσβιος. Ο ίδιος ήταν μαθητής της Πατμιάδας και βρισκόταν σε μεγάλη 

αντιπαράθεση με τον Πάριο. Κέντρο των μαθημάτων ήταν τα φυσικομαθηματικά. 

 τη μύρνη από τις αρχές του 18ου αιώνα λειτουργούσε σχολείο. Όμως σταθμό 

αποτελεί το Υιλολογικό Γυμνάσιο της μύρνης(1803).  Εκεί διδάσκει ο Κούμας, ο 

οποίος είναι νεωτεριστής. 

 τη χολή της Φίου διδάσκει ο Δωρόθεος ο Πρώιος, φιλελεύθερος και 

νεωτεριστής, που αποχώρησε νωρίς, γιατί δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον 

Αθανάσιο τον Πάριο. 

 Μεγάλα κέντρα στην Ευρώπη, όπου μορφώνονται Έλληνες λόγιοι είναι το 

Ιάσιο και το Βουκουρέστι, καθώς και η Πάδοβα της Ιταλίας. Ο συνδετικός κρίκος όλων 

των Ελλήνων της διασποράς γίνεται ο «Λόγιος Ερμής»,  ο οποίος εκδίδεται από το 

μοναχό Άνθιμο Γαζή.  Αναφέρονται επίσης οι μοναχοί Δημήτριος Δανιήλ Υιλιππίδης 

και Γρηγόριος Κωνσταντάς μοναχοί επίσης, μεγάλες προσωπικότητες του 

νεοελληνικού διαφωτισμού.100 

 Πολλές είναι οι πνευματικές προσωπικότητες της εποχής που έδρασαν στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό υπέρ της πνευματικής αφύπνισης του ελληνικού έθνους με 

την ακτινοβολία τους και το διδακτικό τους έργο, μερικοί δε με την οικονομική τους 

στήριξη. 

 Ο Κοραής βέβαια είναι ο ύπατος των Ελλήνων,101 ο «μεγίστης σημασίας».102 

Πηγαίνει στο Παρίσι στα 1788 και γίνεται μάρτυρας των γεγονότων της επανάστασης. 

Η έκδοση της «Εθνικής  Βιβλιοθήκης» στα 1813- χρήσιμο και στους έρβους- αποτελεί 

το μεγάλο εθνικό έργο που τον ανακηρύσσει σε «πατριάρχη» των ελληνικών 

γραμμάτων, αλλά και πρόδρομο και προφήτη της ελληνικής ελευθερίας. 103  Η 

προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα για τον εκγραμματισμό των Ελλήνων ήταν 

πολύ μεγάλη. Ιδρύονται ελληνικά σχολεία με δαπάνες των κοινοτήτων ή δωρεές 

πλουσίων του εξωτερικού. 

                                                           
100 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 644. 
101 το ίδιο, σ. 649. 
102 Π. Κ. Ενεπεκίδης, υμβολή εις την Ιστορίαν του Ελληνικού τύπου και τυπογραφείων της Βιέννης 

1790-1821, εκδ. Υ. Κωνσταντινίδης & Κ. Μιχαλάς, Αθήνα 1965, σσ. 41-42. 
103 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 652. 
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 Ένα άλλο χαρακτηρηστικό της εποχής είναι ότι γράφονται και μεταφράζονται 

πολλά βιβλία. Οι άνθρωποι δείχνουν μια στροφή προς τη σπουδή των θετικών 

επιστημών, κυρίως στη Υυσική και τα Μαθηματικά. Οι άνθρωποι λυτρώνονται από 

τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες.104 Σα προγράμματα διδασκαλίας ανακαινίζονται, 

ενώ η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από πριν. Μεγάλα 

τυπογραφεία της εποχής που κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Ελλάδας ήταν της 

Μοσχόπολης και της Βενετίας. τα 1798 ξανασυστήνεται το πατριαρχικό 

τυπογραφείο με πρωτοβουλία του Γρηγορίου του Ε΄ με σκοπό να διαφυλάξει τους 

πιστούς χριστιανούς από τις ιδέες των αλλοεθνών, των αλλόθρησκων και των 

ομογενών μας, φίλους αυτών.105  

 Σην εποχή του Διαφωτισμού παρατηρείται μια αρχαιολατρεία, η οποία 

οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό έθνος συνηδειτοποιεί τη συνέχειά του με τους 

αρχαίους Έλληνες, αφού το έθνος αναγεννάται και παράλληλα η μελέτη των 

αρχαίων συγγραφέων έχει φέρει αυτή την αρχαιολατρεία. 

 Ο Γάλλος περιηγητής Lechevalier αναφέρει: «Ο ευφυιής αυτός λαός, 

κουρασμένος από την τυραννία, ζητεί με απληστία παρηγοριές στις αναμνήσεις του 

αρχαίου μεγαλείου». 106  Εκείνη την εποχή κλονίζεται και το πανίσχυρο κύρος της 

Εκκλησίας. Οποιαδήποτε αλλαγή την αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο εναντίον της και 

της εξουσίας της επί των πάντων (τη διδασκαλία των μαθηματικών και της φυσικής, 

τις καινές θεωρίες της νεότερης φιλοσοφίας για την ισότητα και την αυτοδιάθεση των 

λαών, στην ισότητα ευκαιριών για εκπαίδευση , κοινωνική άνοδο.) 

Είναι γεγονός ότι υπέρ των αλλαγών δεν ήταν ο ανώτερος εκκλησιαστικός 

κύκλος, οι Υαναριώτες, οι κοτσαμπάσηδες οι αρματολοί, οι οποίοι είχαν συνεργασία 

με τους Σούρκους. 

 Οι πρωτοστάτες των αλλαγών είναι οι αστοί και οι λόγιοι του εξωτερικού. «Ο 

κυρίαρχος παράγοντας στη διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας και της 

ιδεολογίας που τη συνοδεύει, είναι η δραστηριότητα του Ελληνισμού στο εξωτερικό 

και οι στενές σχέσεις αυτού με το ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο όλη εκείνη την 

περίοδο.107 Ένας από τους βασικούς λόγους που διευκόλυνε την πολιτιστική κυριαρχία 

των Ελλήνων και της ελληνόφωνης ορθοδοξίας απέναντι στις άλλες γλωσσικές 

ομάδες είναι η ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφίας στη Δυτική Ευρώπη. Σο 1465, 
                                                           
104 το ίδιο, σ. 660. 
105 το ίδιο, σ. 672. 
106 J. B. Lechevalier, Voyage de la Troade fait dans les années 1785 et 1786, v. 1, Paris3, 1802,σσ. 295-296. 
107 Κ. Σσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 

στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σ. 8. 
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ήδη συναντάμε ελληνικούς χαρακτήρες στα λατινικά κείμενα. Σα πρώτα ελληνικά 

βιβλία εκδίδονται στη Βενετία από τις αρχές του 16ου αιώνα. 108 

 τον ελληνικό χώρο η εμπορική τάξη είναι ο κύριος φορέας του ρεύματος του 

πολιτιστικού εκσυγχρονισμο109, που συνδέεται άμεσα με τον αντικληρικό μικροαστικό 

ριζοσπαστισμό της Δύσης. 

 Όμως η πραγματική αναγέννηση του Ελληνισμού αρχίζει στο διάστημα 1780-

1820. Είναι ο αιώνας του «Ελληνικού Διαφωτισμού», όπου παρατηρούμε μέσα στον 

ελληνικό πληθυσμό ένα κλίμα μαζικού εκσυγχρονισμού. 110 Έχουμε εκπληκτική 

πρόοδο στην παιδεία και βελτίωση στις συνθήκες της ζωής του Ελληνισμού. Ο Κοραής 

θεωρεί ότι το Γένος ήταν στερημένον από διδασκάλους και διδασκαλεία: «.. και τώρα 

πολλαπλασιάζονται καθ΄ἑκάστην εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδαν καί τά διδασκαλεἶα και οἱ 

διδάσκαλοι· ἔγεμεν ἀπό νέους ἀπαίδευτους και κακοήθεις και τώρα στολίζεται καθ’ 

ἡμέραν ἀπό νέους πεπαιδευμένους και χρηστοήθεις. 111  Η παρουσία πολλών 

χειρογράφων δηλώνει την έλλειψη βιβλίων διδακτικών. ε καμμία περίπτωση δεν 

μπορούμε να υποτιμήσουμε το έργο των διδασκάλων της εποχής, όπου με βάση τις 

γνώσεις τους και τα μέσα διδασκαλίας που διέθεταν, δούλευαν ακατάπαυστα για τη 

μόρφωση των παιδιών. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και οι οικονομικές τους 

απολαβές από μηδενικές έως μηδαμινές. Δεν κατακρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα 

και την εκπαίδευση στην Ανατολή από τη στιγμή που στη Δύση οι συνθήκες ζωής 

ήταν πολύ καλύτερες και οι οικονομικοί πόροι επαρκείς. 112   Μπορούμε να τους 

κατηγορήσουμε για άγνοια, όχι όμως για οκνηρία και αδιαφορία. τους διδασκάλους 

της περιόδου της Σουρκοκρατίας οφείλουμε την αναγέννηση του Έθνους που οδήγησε 

στην απελευθέρωση του Γένους και όχι στους μετέπειτα επικριτές. Κατά τον Börge 

Knöss,113 η παιδεία ήταν υποβαθμισμένη στην Ευρώπη. 

 Κατά την περίοδο της Σουρκοκρατίας το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων 

διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Οι βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες είχαν 

αισθητά ανώτερο επίπεδο από τις τουρκοκρατούμενες. Ακόμα η ζωή των Ελλήνων 

ήταν άθλια πνευματικά στη Δυτική Ελλάδα και Μ. Ασία, ώστε όλοι ν’ απορούν πώς 

                                                           
108 το ίδιο, σ. 35. 
109 Κ. Σσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 

στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σ. 45. 
110 το ίδιο, σ. 44. 
111 τοχασμοί αὐτοσχέδιοι <., σελ. ρλς΄ Ε  (υπάρχει καρβέλη σελ. 344) 
112 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σ. 345. 
113Β. Knös, L’ histoiredelalittératurenéogrecque. La période jusqu’en 1821, Uppsala 1962, σ. 381. 
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επέζησαν οι Έλληνες,  η γλώσσα τους και τα χρηστά τους ήθη και έθιμα.114  Η ζωή των 

Ελλήνων ήταν καλύτερη, όπου ο τουρκικός ζυγός ήταν ελαφρότερος, ενώ στις πεδινές 

περιοχές η ζωή ήταν πολύ πιο δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά.  

 τα μέσα του 18ου αιώνα η κατάσταση είναι καλύτερη από πριν. Ο περιηγητής 

Pococke διαπιστώνει τη λειτουργία σχολείων. 115 116 117 το Βακαλόπουλο 118  έχουμε 

περιγραφή των χολείων στα χρόνια της Σουρκοκρατίας, των μαθημάτων που 

διδάσκονταν, για τη διατροφή, τη διδακτέα ύλη και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

για τα χολεία της εποχής. 

 Φαρακτηριστικό επίσης του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού είναι ότι σε εκείνη την 

χρονική περίοδο έχουμε τη δημιουργία νέων ή τη φροντίδα για ανανέωση των 

παλαιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έτσι στη μύρνη  δίπλα στην παλιά Ευαγγελική 

χολή έχουμε το Υιλολογικό Γυμνάσιο (1803), στις Κυδωνιές την ανίδρυση του 

Γυμνασίου (1800), στη Φίο την αναδιοργάνωση της παλιάς χολής (1792) και στην 

Πόλη και στη χολή του Κουρούτσεσμε (1804), οποία αποτελεί προσπάθεια 

αναβίωσης του πνεύματος της παλιάς Αθωνιάδας.119 

Οι Ανώτερες χολές ιδρύθηκαν ανάμεσα στα 1669 και 1821 με τη ηθική και 

οικονομική ενίσχυση των Υαναριωτών και πλούσιων εμπόρων και πάντα κάτω από το 

άγρυπνο μάτι της Εκκλησίας. Οι χολές αυτές προώθησαν την παιδεία και 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάταση του Γένους.120Πρώτα χρονολογικά 

ιδρύθηκαν οι χολές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, Ιωάννινα (χολή 

Γκιούμνα και Μαρούτση), Άρτα, Μέτσοβο, Καστοριά, Κοζάνη, Μοσχόπολι, ιάτιστα. 

Ακολουθούν οι χολές προς τα ανατολικά: στη τερεά Ελλάδα, στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλία, η χολή στα Αμπελάκια, στο Αιγαίο η χολή της Πάτμου, στη μύρνη, η 

Ευαγγελική χολή, στην Κωνσταντινούπολη, η χολή του Πατριαρχείου, στις 

Ηγεμονίες οι χολές του Ιασίου και του Βουκουρεστίου, στις παροικίες, στη Βενετία το 

«Υιλολογικόν Εργαστήριον» και στο Άγιο Όρος η Αθωνιάδα χολή, η οποία είχε μικρή 

διάρκεια λειτουργίας.121 Επίσης κατά τη δεύτερη περίοδο ιδρύονται χολές στη Φίο,  

                                                           
114 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 307. 
115 το ίδιο, σ. 308. 
116 R. Pococke, Voyages, v.4, αυτοέκδοση, Paris 1772, σ. 367. 

117Κ.Δ. Μέρτζιου, Έλληνες φοιτηταί στο Πανεπιστήμιον Παδούης κατά το 1725, Ἠπειρωτικὴ Ἑστία, τ. 9, 

Ἰωάννινα 1960. 
118 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σς. 308-309. 
119 Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων, εκδ. Ερμής, Αθήνα 2000, σ. 259. 
120 το ίδιο, σ. 313. 
121  Αλκ. Αγγέλου, Σων Υώτων, εκδ. Ερμής, Αθήνα 2000, σ. 310. 
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στη μύρνη, το Υιλολογικό Γυμνάσιο, στις Κυδωνιές, στην Κωνσταντινούπολη, η 

χολή Κουρούτσεσμε, στο Πήλιο (Μηλιές, Ζαγορά), στη Θεσσαλία, στον Σύρναβο, στα 

Ιωάννινα, η χολή Καπλάνη, στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στη Δημητσάνα, η 

ομώνυμη χολή.122 

Η εκπαίδευση λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα ήταν υπό ξένο ζυγό 

παρουσιάζει ιδιοτυπίες. Είναι γνωστή η άγνοια των βασικών αρχών της 

παιδαγωγικής. Επί Σουρκοκρατίας τα παιδιά άρχιζαν το σχολείο τους  σε ηλικία έξι ή 

επτά χρόνων.123 τα τέλη του 18ου αιώνα ο Καταρτζής παρατηρεί ότι ο νέος για να 

ολοκληρώσει ένα πλήρη κύκλο σπουδών χρειάζεται να καταναλώσει 17-22 χρόνια. 

Πρέπει δηλαδή να αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του και δη τη νεότητά του. 

υγκεκριμένα:  

Ιερά και κοινά γράμματα  τέσσερα έως πέντε (4-5) χρόνια, Γραμματική, ένα έως 

δύο (1-2) χρόνια, Κείμενα, δύο έως τρία (2-3) χρόνια, ύνταξη-Θεματογραφία, δύο έως 

τρία (2-3) χρόνια, Ποιητικά-Ρητορικά, ένα έως δύο) 1-2 χρόνια, Λογικά-Περιπατητικά, 

επτά (7) χρόνια , που σημαίνει ότι το σύνολο των ετών σπουδών αγγίζει τα δεκαεπτά 

έως εικοσοδύο)17-22 χρόνια. Δηλαδή ένα παιδί που ξεκινά τις σπουδές του στα πέντε 

(5) του χρόνια θα τελειώσει τις σπουδές του μεταξύ εικοσι δύο (22) και είκοσι επτά (27) 

ετών.124 Επίσης κατά την αναδιοργάνωση της χολής του Βουκουρεστίου η ηλικία 

έναρξης του σχολείου είναι το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας.125 

Βέβαια τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά, γιατί ο χαρακτήρας της κάθε χολής 

είναι προσωπικός και εξαρτάται από το διευθυντή της χολής. Όλα καθορίζονται και 

ελέγχονται από τον ένα και μοναδικό διδάσκαλο της χολής, ο οποίος αποφασίζει για 

όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Σο κέντρο διδασκαλίας είναι ο 

δάσκαλος και όχι ο μαθητή, αφού όλες οι αποφάσεις εκπορεύονται από εκείνον και 

απευθύνονται προς εκείνον.126 Επίσης ένας μαθητής έχει τη δυνατότητα να συντέμνει 

το χρόνο της φοίτησής του. Αυτά τα στοιχεία αφορούν το σύνολο της φοίτησης, γιατί 

έχει διαπιστωθεί ότι στις μικρότερες βαθμίδες, η διάρκεια των σπουδών είναι ανάλογη 

με τη σημερινή. τις ανώτερες βαθμίδες παρατηρείται αυτή η επιμήκυνση των 

                                                           
122  το ίδιο, σ. 310. 
123 Σρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί τουρκοκρατίας (ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι 

Καποδιστρίου) / Σα ελληνικά χολεία 1453-1821, τομ. 2ος, τύποις Α. Π. Φαλκιόπουλου, εν Αθήναις 1936. 
124  το ίδιο, σ. 323. 
125 το ίδιο, σ. 323. 
126 Σρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί τουρκοκρατίας (ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι 

Καποδιστρίου) / Σα ελληνικά χολεία 1453-1821, τομ. 2ος, τύποις Α. Π. Φαλκιόπουλου, εν Αθήναις 1936, 

σ. 324. 
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σπουδών.127 Άλλο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης είναι ότι επειδή η ελληνική 

κοινωνία είναι αδιαμόρφωτη και μπορεί κάποιος να αρχίσει τις σπουδές του στην ίδια 

ηλικία που κάποιος άλλος τις τελειώνει.128 

 

ΠΕΜΠΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΣΜΙΑ ΦΟΛΗ 

Η Πατμιάς χολή είναι από τις πιο επιφανείς ελληνικές σχολές που άκμασαν 

μετά την άλωση. Αναδείχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα της 

εποχής. Ιδρύθηκε τη δεύτερη δεκαετία του ΙΗ΄ αι., το 1713, και η διάρκεια ζωής της 

ήταν  μέχρι τα μέσα του ΙΘ’ αιώνα. Άκμασε από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη  

δεκαετία του ΙΗ΄ αιώνα επί σχολαρχίας των μεγάλων διδασκάλων της χολής, 

Μακάριου Καλογερά, Γερασίμου του Βυζαντίου και Δανιήλ του Κεραμέως.129 

Η Πατμιάς είναι από τις παλαιότερες σχολές, η οποία προστατευόταν από την 

τουρκική κυβέρνηση. ’ αυτές ανήκαν η χολή της κοπέλου, των Αθηνών, των 

Σρικάλων και ιατίστης, των οποίων τα έγγραφα εξεδόθησαν μεταξύ των ετών 1720-

1735.130 

Ο Επαμεινώνδας ταματιάδης αναφέρει ότι η χολή της Πάτμου: «<ἀπό τοῦ 

τέλους ἔτι τοῦ Ιστ΄αἰῶνος ἤρξατο ἐκπεμπομένη λάμψις τις ἐν μέσῳ τᾛς γενικᾛς τοῦ 

ἔθνους σκοπις διά Νικηφόρου τοῦ Κρητός. Ὁ ἀνήρ οὗτος διδάξας ἐπιτυχῶς τά 

φιλοσοφικά μαθήματα, διετέλεσαν οὕτως εἰπεἶν ὁ πρόδρομος τᾛς ἐν Πάτμῳ 

ἀρξαμένως  πνευματικᾛς παλιγγενεσίας· ἀλλά κύριος τᾛς Πατμιάδος χολᾛς ἱδρυτής 

ἀναφέρεται ὁ ἀοίδιμος Μακάριος Πάτμιος <..».131 

Ο Ρώσος περιηγητής Barsky λέει: «Κοντά στο σπήλαιο υπάρχει μια ελληνική 

χολή που ιδρύθηκε τώρα τελευταία στην οποία διδάσκεται γραμματική και 

φιλοσοφία. Πολλά ἔχω ὠφεληθεἶ στα δύο χρόνια πού μένω σ΄ αὐτό το μοναστήρι..».132 

τα 1738 ο περιηγητής Sandwich133λέει για την Πατμιάδα χολή: «Είναι ένα 

είδος Πανεπιστημίου». 

                                                           
127 το ίδιο, σ. 323. 
128 το ίδιο, σ. 323. 
129 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, πρόλογος. 

130 τις σελ. 2 και 3  του Γεδεών, περιγράφεται η σύστασή της, η λειτουργία, οι μαθητές και η διαμονή 
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Κυπριακαί πουδαί 21, 1957. 
133(Sandwich, Vogageσελ. 333) 
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Ο περιηγητής Richard Pococke134 που επισκέφθηκε το νησί γράφει: «Η χολή 

και οι διδάσκαλοί της θεωρούνται οι καλύτεροι της Ανατολής. Υοιτούν πενήντα ένα 

(51) μαθητές που προέρχονται από διάφορες χώρες. Οι περισσότεροι μένουν σε δύο 

μοναστήρια. Μερικοί ωστόσο από τους μαθητές είναι εγκατεστημένοι στην πόλη της 

Πάτμου. Αναφέρει ακόμα ότι ο υποδιδάσκαλος δίδασκε τη Γραμματική του 

Κωνσταντίνου Λάσκαρη, ενώ ο διδάσκαλος δίδασκε τη Λογική του Κορυδαλλέα, τη 

Υιλοσοφία (Υυσική και Μεταφυσική) και τη Θεολογία. Σο μάθημα των Ελληνικών 

αφορούσε τη λόγια γλώσσα .135 

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ σε επιστολές του προς τον ηγούμενο, 

πατριαρχικό έξαρχο Ιωάσαφ και τους διδασκάλους Δανιήλ και Μισαήλ εκφράζεται 

για την Πατμιάδα: «<να ἐπαναλάβη <» η χολή « < την  ἀρχαίαν αὐτᾛς καλλονήν 

και λαμπρότητα»136, 137. 

Όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήρθε στην Ελλάδα το 1987 είπε: «<η 

Ορθόδοξος πνευματικότης εις τον τόπο μας αναζωογονείται συνεχώς υπό της αύρας 

<. της συνεχώς  ανανεουμένης μοναδικής εις τον κόσμον  Μοναστικής Πολιτείας του 

Αγίου Όρους ή εκ της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Ιεράς Νήσου Πάτμου<..».138 

Ο ιδρυτής Μακάριος Καλογεράς ίδρυσε τη χολή το 1713139, δίδασκε αμισθί και 

συγκέντρωσε μαθητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Μ. Ασίας. Δίδασκε 

αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, τους Πατέρες της  Εκκλησίας, 

Γραμματική, Υιλοσοφία, Ρητορική και Λατινικά. Όμως ήταν συντηρητικός, 

καχύποπτος και επιφυλακτικός απέναντι στις νέες φιλοσοφικές αντιλήψεις και 

μεθόδους διδασκαλίας που έρχονταν από την Ευρώπη. 

Ο Μ. Η. Μαλανδράκης και Μ. Παρανίκας είναι οι πρώτοι που έγραψαν 

πραγματεία για την Πατμιάδα χολή. Η Πατμιάδα καλείται Ελληνομουσείον και 

Πατριαρχική χολή, όμως ο Μακάριος, στις 30 επτεμβρίου 1713, την αποκάλεσε 

                                                           
134 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 333. 
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139 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 330. 
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επισήμως Πατμιάδα χολή. 140  Ελληνομουσείο αποκαλείται η χολή του 

ιεροδιδάσκαλου Μακάριου λίγα χρόνια πριν να γίνει διδάσκαλος ο Δανιήλ στην 

Πάτμο.141 Η ονομασία αυτή είναι μια από τις ονομασίες που είχε κατά καιρούς η 

χολή της Πάτμου.142 

 την ίδρυση και τη λειτουργία της χολής βοήθησαν πλούσιοι ομογενείς του 

εξωτερικού, καθώς και προσωπικότητες, όπως οι Πατριάρχες Ιερεμίας ο Γ΄ και 

Νεόφυτος ο  τ΄ , ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Μ. Τψηλάντης, ο Γ. Κ. Μαυροκορδάτος κ.ά.  

την Πάτμο στα τέλη του ΙΣ΄ και τις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα δίδασκε ο Νικηφόρος 

ο Φαρτοφύλαξ, ο Κρης, ο οποίος έγινε εκκλησιάρχης και ηγούμενος της Μονής 

Ιωάννου του Θεολόγο. 143  Ο Νικηφόρος διδάσκοντας με επιτυχία τα φιλοσοφικά, 

διετέλεσε ο πρόδρομος της ανερχόμενης εθνικής παλιγγενεσίας, όμως κύριος ιδρυτής 

της Πατμιάδας χολής αναφέρεται ο Μακάριος ο Πάτμιος.144 

Ο Νικηφόρος ο Φαρτοφύλαξ από την Κρήτη δίδαξε όπως αναφέρει ο λόγιος 

αδελφός της Μονής Ιερόθεος Υλωρίδης 145 ,εντός της Μονής, επί πολλά έτη. Είχε 

αξιόλογους μαθητές και μοχθούσε νυχθημερόν για την παίδευση του υπόδουλου 

Γένους. Επίσης σ΄ αυτόν αποδίδεται το κτίσμα του σκευοφυλάκιου της Μονής το 1625, 

στο οποίο φύλαξε ακόμα και βιβλία. Πολλά από τα βιβλία αυτά σώζονται μέχρι 

σήμερα, στη Βιβλιοθήκη της Μονής.146 Από το θάνατο του Νικηφόρου και μετά, στη 

Μονή του Ιωάννου του Θεολόγου, δεν έπαυσαν και μετά το Νικηφόρο να 

καλλιεργούνται τα γράμματα. 

Ο Μακάριος ίδρυσε τη χολή κοντά στο πήλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο, 

κατά παράδοση, ήταν ενδιαίτημα του Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί οικοδομήθηκε 

αίθουσα παράδοσης των μαθημάτων και δωμάτια προς οίκηση αυτού του ιδίου και 

των μαθητών του. την αρχή οι μαθητές ήταν λίγοι και κατά το πλείστον Πάτμιοι, 

                                                           
140 υποσημ. Αθ. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς Α., Ιεροσολυμίτικη Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις 

Βιβλιοθήκαις του *<+ πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης της Παλαιστίνης 

αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων 1899, χ.φ. ΙΒ΄ 159, τ. Α΄, (ανατύπωση Βρυξέλλες 1963), σ. 255. 
141 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, (+ 1737) ο Πάτμιος, ευαγγελιστής της Παιδείας 

του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1994, υποσημ. σ. 359. 
142 την Ευαγγελική άλπιγγα του 1754 που εξέδωσε ο Μακάριος Καλογεράς. 
143 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911. 
144 Επ. Ι. ταματιάδης, Νήσος Πάτμος, περ. Φρυσαλλίς, τ. Α΄, φυλλ. 13ο, Αθήναι 1-7-1863, σ. 427. 
145 Ιερομ. Ι. Υλωρίδης, «Περί Νικηφόρου του Φαρτοφύλακος. Βιογραφικαί αποσημειώσεις», στο Δελτίον 

της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τομ. 2ος, εκ του τυπογρ. Αδελφών Περρή, εν 

Αθήναις 1883, σ. 71-74.  
146 Νικηταράς Π., «Η Πατμιάς, θρησκευτικόν κέντρον και λίκνον της ελευθερίας», τ. 42, περ. Θεολογία, 

Αθήνα 1971, σ. 269. 
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αλλά γρήγορα ο αριθμός αυξήθηκε και οι μαθητές πλέον κατάγονταν από τα νησιά 

του Αιγαίου, και γενικά από όλες τις ελληνόφωνες χώρες της εποχής εκείνης. Η 

αύξηση των μαθητών οδήγησε στην ανάγκη ανέγερσης νέου κτιρίου για την 

εγκατάσταση της χολής το 1729 στον περίβολο της Αποκάλυψης. Για την ανέγερση 

του καινούριου κτιρίου βοήθησαν οι σισυρουργοί της Κωνσταντινούπολης με 

προεξέχοντα τον Μανουήλ Τψηλάντη.147Οι πρώτοι μαθητές αποφοίτησαν το 1720. 

Ο Μακάριος εδίδασκε γραμματικά, φιλοσοφικά, ρητορική, εκκλησιαστική 

μουσική και λατινικά. Επίσης ερμήνευε τους Έλληνες συγγραφείς και ποιητές και 

τους πατέρες της Εκκλησίας. Πέρα από τον προγραμματισμένο κύκλο μαθημάτων, ο 

Μακάριος δίδασκε το Ευαγγέλιο την αγάπη προς την πατρίδα, την οικογένεια την 

αγάπη την αρετή. υμβοηθούς του είχε στη διδασκαλία κάποιους άριστους μαθητές 

της ανώτατης τάξεως. 148  Και μετά το θάνατο του Καλογερά η Πατμιάς χολή 

συνεχίζει να έχει μεγάλη ακτινοβολία και μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση. Σο 

χολείο της Πάτμου έγινε το Διδασκαλείο του Γένους.149 

Σο Μακάριο διαδέχθηκε ο Γεράσιμος ο Βυζάντιος. Όταν ήταν υποδιδάσκαλος 

υπό του Μακαρίου του Βυζαντίου δίδασκε τα γραμματικά ή τα εγκύκλια μαθήματα. 

Και εκείνος αγωνιζόταν για την ηθική και διανοητική παίδευση των μαθητών του.150 

Μετά το θάνατο του Γεράσιμου του Βυζάντιου  ο Βασίλειος ο Κουταληνός ή ο εκ 

Προκκονήσου, αναλαμβάνει διευθυντής της χολής. Ο Κουταληνός ήταν 

υποδιέστερος των επιφανών διδασκάλων του. 

Σο Βασίλειο Κουταληνό που απεβίωσε το 1773, αντικατέστησε ο Δανιήλ ο 

Κεραμεύς, ο οποίος διήυθυνε τη χολή μέχρι το 1801. Ο Κεραμέας αναδείχθηκε 

μεγάλος διδάσκαλος και διευθυντής της χολής, του οποίου η θητεία του διήρκεσε 

από 19-3-1773 έως 6-4-1801. Η χολή ανακτά την παλιά της δόξα.  Ο Δ. Θερειανός 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ἐπί Δανιήλ Κεραμέα, ἡ  φήμη της χολής είχε φτάσει σε 

τέτοιο σημείο, όπου οι νέοι «<.πανταχόθεν τᾛς Ἑλλάδος ἀπέρρεον εἰς αὐτήν 

προσαγόμενοι ἐκ τᾛς ἀγαθᾛς τοῦ Κεραμέως φήμης ξεπαρνοῦσαν και τους διακόσιους 

<».151 

                                                           
147 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 5. 
148 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 7. 
149 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 332. 
150 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 12. 
151 Δ. Θερειανός, Αδαμάντιος Κοραής, τομ. 1ος, εν Σεργέστη 1889, σ. 80-81. 
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Τποδιδάσκαλος του Κεραμέα ήταν ο Μισαήλ ο Μαργαρίτης ο οποίος 

αναλάμβανε τη διδασκαλία των μικρότερων τάξεων, γιατί τη διδασκαλία των 

μεγαλύτερων τάξεων είχε αναλάβει ο Δανιήλ ο Κεραμεύς. 

Μετά το θάνατο του Κεραμέα ανέλαβε σχολάρχης της Πατμιάδας ο Μισαήλ ο 

Μαργαρίτης, ο οποίος υστερούσε ως προς την παιδεία και τη διδακτική του ικανότητα 

σε σχέση με το Δανιήλ, όμως ήταν χρηστός και ενάρετος διδάσκαλος.152 

Σο Μισαήλ Μαργαρίτη αντικατέστησε ο Καραπατάς. Ο Μισαήλ πέθανε το 1819. 

Ο Καραπατάς ανέλαβε τη διοίκηση της χολής το 1809 και δίδαξε έως το 1818, οπότε 

και απεβίωσε–πνίγηκε όταν το πατμιακό πλοίο στο οποίο επέβαινε, βούλιαξε 

πλέοντας στο Λιβόρνο. 

Ο Καραπατάς ήταν μεγάλος δάσκαλος του Γένους. Ήταν ένας από τους 

τέσσερις, στον οποίο είχε ανατεθεί η σύνταξη του μεγάλου γνωστού   λεξικού 

«Κιβωτός της ελληνικής γλώσσας». 

Μετά τον Καραπατά, η χολή  περιέπεσε σε πλήρη παρακμή, γιατί οι πολιτικές 

και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ήταν δύσκολες. Επίσης εκείνη την εποχή 

ιδρύθηκαν και άλλες ανώτερες σχολές. Παραμονές της ελληνικής επανάστασης 

επιβίωνε με μηδαμινούς πόρους και με τη βοήθεια χορηγών, όπως του Εμμανουήλ 

Ξένου. 

Σον Καραπατά διαδέχθηκε ο Κύριλλος ο ιερομόναχος ο γουρομαλλινός, ο 

Πάτμιος, ο οποίος ήταν μαθητής του Δανιήλ Κεραμέα με υποδιδάσκαλο τον 

ιεροδιάκονο Παϊσιο Μαζαράκη, τον Πάτμιο. Αυτός λόγω πολλών προβλημάτων 

αποχώρησε ένα χρόνο μετά και ανέλαβε τη δ/νση της χολής ο Κων/νος Υενερλής, ο 

οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε η χολή. 

Πιθανόν δάσκαλος της χολής να ήταν ο γουρομαλλινός, ο Μαζαράκης 

κάπου ανάμεσα στα 1827, έως το 1831. Ακολούθησαν και άλλοι διδάσκαλοι με 

γνωστότερο της περιόδου αυτής τον Ιεζεκήλ, όπου εισήγαγε τα διδακτικά βιβλία του 

Κούμα. 

Άλλος μεγάλος δάσκαλος της χολής μεταξύ 1865 έως 1883 ήταν ο Ιωάννης 

ακκελίων, γνωστός παλαιογράφος και διαπρεπής λόγιος, ο οποίος ασχολήθηκε για 

σαράντα χρόνια με την πατμιακή βιβλιοθήκη, τα χειρόγραφα και τα έντυπά της 

                                                           
152 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 28. 
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καθώς και με την Ιστορία των μέσων και νεότερων χρόνων.153 Σο έργο που πρόσφερε 

με τη συνεργασία του Ι. Υλωρίδη ήταν μέγιστο και ανέδειξε την Πατμιακή Βιβλιοθήκη 

σε μια από τις σπουδαιότερες της Ελληνικής Ορθοδοξίας και με θησαυρούς 

ανεκτίμητους(χειρόγραφα, χρυσόβουλλα, πατριαρχικές επιστολές και πατριαρχικά 

σιγίλλια). 

την Πατμιάδα διδάσκονται τα ιερά μαθήματα, τα ελληνικά τα φιλοσοφικά τα 

λατινικά, η ρητορική και η εκκλησιαστική μουσική. 154  Οι μαθητές της χολής 

διδάσκονταν τη γραμματική του Γαζή γι’ αυτό αποκαλούνταν «Γαζίται», ενώ οι 

μαθητές των χολών στα Ιωάννινα αποκαλούνταν «Λασκαρίται» και βρίσκονταν σε 

μια συνεχή κόντρα. Βέβαια στη σύνταξη των θεμάτων οι δάσκαλοι Μακάριος και 

Γεράσιμος χρησιμοποιούσαν τη Γραμματική του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του 

Λάσκαρη. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκούσε έως επτά(7) χρόνια. Ήταν πέντε(5) ή 

έξι(6) τάξεις των Γραμματικών και μία ή δύο(2) τάξεις των Υιλοσοφικών. 

Η Θεολογία διδασκόταν σε όλους τους κύκλους της παιδείας.155 Δεν υπάρχουν 

μαθηματάρια τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα στη διδασκαλία του μαθήματος 

των Θρησκευτικών, όπως θα λέγαμε σήμερα. Οι μαθητές διδάσκονταν τα κείμενα της 

Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, για τα οποία δεν υπήρχαν ειδικά 

εγχειρίδια. Βοηθητικά κείμενα ήταν τα έργα Μελετίου του Πηγά Δοσιθέου 

Ιεροσολύμων, Γ. Κορεσίου του Φίου, Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, 

Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτουτου εξ Απορρήτων και του γιου του Νικολάου, 

Φρυσάνθου Ιεροσολύμων και άλλων.156 

Οι μαθητές που δεν ήταν από την Πάτμο έμεναν σε δωμάτια  οικήματος της 

χολής. Οι πλούσιοι γονείς έχτιζαν τα δωμάτια για τα παιδιά τους με δικά τους έξοδα 

σε χώρο που ανήκε στη χολή ή στη Μονή Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης είχαν στα 

παιδιά τους υπηρέτη και μάγειρα από τους άπορους μαθητές. Όλοι όμως ήταν 

υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο ναό της Αποκάλυψης κατά τις ακολουθίες και 

τις αγρυπνίες. 

                                                           
153 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 32. 
154 Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πατμιάς χολή, εκ του τυπογρ. Π. Λεωνή, εν Αθήναις 1911, σ. 56. 
155 Τποσημ. Αλ. Συρναβίτου, Βίος Μακαρίου Πατμίου, στο Κ. άθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή υλλογή 
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1894, σελ. 509. 
156 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο *..+, (+ 1737) ο Πάτμιος, ευαγγελιστής της Παιδείας 

του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1994, υποσημ. σ. 240. 
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τη χολή φοιτούσαν και οικότροφοι μαθητές πατριαρχών, αρχιερέων και 

πλουσίων λαϊκών. Κι όπως είπαμε στη χoλή δίνονταν χορηγίες από τους πλούσιους 

της Κωνσταντινούπολης και δη των σισυρουργών (γουναράδων) της Πόλης.157 

 Μετά την απελευθέρωση, η χολή δεν επανήλθε στην παλιά της αίγλη. Μόλις 

από το 1900 άρχισε να λειτουργεί ως ιεροδιδασκαλείο σε νέα οικήματα, τα οποία ως 

σήμερα διατηρούνται.158 

 Η Μονή της Πάτμου και η Πατμιάδα χολή απέβησαν τα μεγάλα εργαστήρια 

όπου σφυρηλατήθηκε η ιστορική τύχη ολόκληρου του νησιού της Πάτμου.  Η 

Πατμιάδα υπήρξε από τα μεγαλύτερα παιδευτικά και εθνικά κέντρα του υπόδουλου 

ελληνισμού. Εκατοντάδες δάσκαλοι κληρικοί λόγιοι απεφοίτησαν από το πνευματικό 

κέντρο της Πάτμου και υπηρέτησαν την ελληνική ιδέα στα δύσκολα χρόνια της 

Σουρκοκρατίας. 

 Σα κέντρα αυτά άσκησαν ευεργετική επίδραση στον πληθυσμό της νήσου και 

δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα μέσα στην οποία έζησε η γενεά της Υιλικής 

Εταιρείας και του 1821. Έτσι εξηγείται ιστορικά η παρουσία τόσων Πατμίων στο 

ανώτατο κλιμάκιο της εθνικής ηγεσίας στην προπαρασκευή του αγώνα της εθνικής 

ανεξαρτησίας και το υψηλό αγωνιστικό πνεύμα.159 

 το χεδίασμα Παρανίκα, ενώ γίνεται μνεία για τη χολή των Κυδωνιών, 

αναφέρεται (σ. 114): «  καλῶς κατηρτισμένον μετά βιβλιοθήκης και τυπογραφείου 

(1819), ἐφάμιλλον της Πατμιάδος χολᾛς καί τῶν λοιπῶν τῶν τότε ἀκμαζόντων 

Ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων<». Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η χολή της Πάτμου 

ήταν τόσο δημοφιλής και παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις χολές της εποχής 

και τις μεταγενέστερες. υνεχίζοντας, αναφέρεται : «<ο Γερμανός διακούσας 

μαθήματα τινα, <προς τελειοποίησιν τῶν γραμματικῶν αὑτοῦ γνώσεων, ἀπέρχεται 

εἰς Πάτμον, ὅπου ἐδίδασκεν ὁ ἐν διδασκάλοις περίπυστος Δανιήλ ὁ Κεραμεύς<.»160  

Και λίγο πιο κάτω «οὕτως οὖν ὁ Γερμανός πολλάς χολάς τάς τότε ἐπισήμους ὡς 

φιλόπονος μέλισσα περιελθών, και τά κάλλιστα τᾛς θείας καί ἀνθρωπίνης σοφίας 

ἄνθη συλλεξάμενος, <». 
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Κορομηλά, εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 119. 
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 Ο καθηγητής της Ιστορίας κ. Ε. Πρωτοψάλτης σε διάλεξή του στην αίθουσα 

στην αίθουσα  της Λέσχης των Υιλελευθέρων αποκαλεί τη Μονή της Πάτμου «ένα 

από τα μεγαλύτερα παιδευτικά και εθνικά κέντρα του υπόδουλου Ελληνισμού<. .  

Δύο κέντρα ἠθικᾛς και πνευματικᾛς κατεργασίας ἐλειτουργοῦσαν εἰς τήν Πάτμον 

κατάτά χρόνια τᾛς δουλείας Ἦτο φυσικόν να ἀσκήσουν τά κέντρα αὐτά τήν 

εὐεργετική των ἐπίδρασιν εἰς τόν πληθυσμόν τᾛς νήσου και να δημιουργήσουν το 

κατάλληλον κλἶμα, την ἐθνικήν ἀτμόσφαιραν, μέσα εἰς την ὁποίαν ἔζησεν ἡ γενεά 

τᾛς Υιλικᾛς Εταιρείας καί τοῦ 1821. Δέν ἐξηγεἶται ἱστορικῶς κατ’ ἄλλον τρόπον ἡ 

παρουσία τόσων Πατμίων εἰς το ἀνώτατον κλιμάκιον τᾛς Εθνικᾛς ἡγεσίας κατά τήν 

προπαρασκευή τοῦ ἀγῶνος τᾛςἐθνικᾛς ἀνεξαρτησίας, οὐδέ το ὑψηλόν ἀγωνιστικό 

πνεῦμα, το ὁποἶο ἐκυριάρχησε εἰς τήν Πάτμον κατά την διάρκειαν τᾛς ἐπαναστάσεως 

και μετ΄ αὐτήν».161 

 πουδαίες πηγές για την ιστορία της χολής, το βίο και τα έργα των δασκάλων, 

είναι οι ανέκδοτες επιστολές των διδασκάλων Μακαρίου, Γερασίμου, Ιακώβου του 

Αναστασίου και Δανιήλ Κεραμέως, οι επιστολαί του Φίου λογίου Κων. Γορδάτου προς 

τον Μακάριον και κάποιες προς τον Δανιήλ Κεραμέα, τα πατριαρχικά σιγίλλια και οι 

πατριαρχικές επιστολές, προς δε αυτούς και άλλα έγγραφα, σημειώματα και 

επιστολές, τα λογιστικά βιβλία της Εφορίας της χολής, τα συγγράμματα των 

δασκάλων Μακαρίου, Γερασίμου και Δανιήλ Κεραμέως και τα θέματα των μαθητών 

της χολής. Κάποια από αυτά έχουν εκδοθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Ε. Πρωτοψάλτης, «Πάτμος», Μηνιαίο Δελτίο του Ομίλου των Υίλων της Πάτμου, α.φ.15-16, Απρίλιος-

Μάιος, Αθήνα 1967. 
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ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΟΤ 

ΔΙΑΥΨΣΙΜΟΤ 

Καθ΄ όλη την περίοδο της Σουρκοκρατίας οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

εφαρμόσθηκαν είναι οι ίδιες με μικρές διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις έγκεινται 

σε μικρές βελτιώσεις των μεθόδων διδασκαλίας, στην επιλογή των «θύραθεν» 

συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας καθώς και των κειμένων τους. Οι αλλαγές 

αυτές οφείλονται ή στις επιλογές της εκάστοτε χρονικής περιόδου ή στις επιλογές του 

εκάστοτε δασκάλου. Οι αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας και στην ύλη 

πραγματοποιούνταν με πολύ μικρά βήματα και χωρίς θεαματικές αλλαγές από τη 

μια μέρα στην άλλη. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι μετά την επήρεια των αρχών του 

Ελληνικού Διαφωτισμού, οι αλλαγές είναι ραγδαίες και σημαντικές, την τελευταία 

δεκαετία του 18ου αιώνα, σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Οι μέθοδοι 

διδασκαλίας διέφεραν από το μάθημα που κάθε φορά διδασκόταν.  

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στην ερμηνεία των «θύραθεν» και εκκλησιαστικών 

συγγραφέων ήταν η ψυχαγωγική μέθοδος. Αυτό διαπιστώνουμε από μια απλή μελέτη 

των μαθηματαρίων που διδάχθηκαν στις Ελληνικές χολές κατά την περίοδο της 

Σουρκοκρατίας. Μελετώντας τα μαθηματάρια που διδάχθηκαν στη χολή της 

Πάτμου, παρατηρούμε  ότι τα περισσότερα μαθηματάρια αναφέρουν ως μέθοδο τη 

διάστιχο ψυχαγωγική ερμηνεία. Ο όρος «ψυχαγωγία» αναφέρεται σε ελάχιστα 

μαθηματάρια.  τα περισσότερα πατμιακά μαθηματάρια η ψυχαγωγική ερμηνεία 

είναι καταλογάδην. Η καταλογάδην ερμηνεία παρατηρείται σε μαθηματάρια από τον 

ΙΖ΄ αιώνα. Σην καταλογάδην ψυχαγωγική ερμηνεία συναντούμε σε πολλά 

μαθηματάρια της χολής της Πάτμου.   

Επίσης για την ερμηνεία των κειμένων χρησιμοποιήθηκε η μονολεκτική 

μέθοδος. Κατ΄ αυτήν, ο διδάσκαλος κατά την αντιγραφή του κειμένου εξηγεί τις 

λέξεις του αρχαίου κειμένου με μια μόνο λέξη. Η ερμηνεύουσα λέξη τίθεται ανάμεσα 

στους στίχους, όπως στη διάστιχο ψυχαγωγική ερμηνεία.    

Από το 14ο αιώνα μέχρι το 16ο αιώνα  τα περισσότερα μαθηματάρια 

συνοδεύονται από σχόλια, και παρατηρήσεις του γραφέα. Κάποια συνοδεύονται και 

από θεματογραφία. Είναι εμφανές ότι γινόταν προσπάθεια για την πολύπλευρη 

κατανόηση των κειμένων προς ερμηνεία, καθώς και την εκμάθηση της γλώσσας μας.  

το κύκλο των γραμματικών μαθημάτων συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία 

των κανόνων της γραμματικής και της σύνταξης, η ερμηνεία των αρχαίων στη 

νεοελληνική, η θεματογραφία.  Κατά τη θεματογραφία έχουμε τη μετάφραση του 
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απλοελληνικού κειμένου στην αρχαία γλώσσα με παράλληλη εφαρμογή των 

γραμματικών κανόνων. 

Οι μαθητές της Κυκλοπαιδείας κατά τη μελέτη των αρχαίων συγγραφέων 

ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά: Αντιγράφουν το κείμενο, γράφουν τις 

ψυχαγωγίες ή τις μονολεκτικές ερμηνείες, παράλληλα κάνουν τεχνολογική και 

συντακτική ανάλυση και κατόπιν αποστηθίζουν την εξήγηση. Έτσι τελειώνει η 

μελέτη και επεξεργασία ενός κειμένου.   

ε πολλά μαθηματάρια του ΙΗ΄ αιώνα οι μαθητές γράφουν την ερμηνεία και 

την ψυχαγωγική και τη μονολεκτική  σε τετράδια, χωρίς να αντιπαραβάλλεται το 

αρχαίο ή το χριστιανικό κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές στις εκάστοτε 

Ελληνικές χολές είχαν το κείμενο προς ερμηνεία, είτε γιατί είχαν εφοδιαστεί έναν 

αριθμό χειρογράφων, είτε γιατί είχαν στη διάθεσή τους δάσκαλοι και μαθητές την 

Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα. 

Η μέθοδος που εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο, τέλη του 18ου αιώνα αρχές 

του 19ου αιώνα, είναι η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Σην εμπεύστηκε ο Lancasterκαι 

οναμάχεται και Λανκαστερική από τον εμπνευστή της. Βάση για τη μέθοδο αυτή ήταν 

η χρήση κατάλληλων διδακτικών πινάκων , όπου οι ίδιοι οι μαθητές ασκούσαν 

διδακτικό έργο μεταδίδοντας στους συμμαθητές τους νέες γνώσεις. 162 Η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος αποτελεί νέα διδακτική μέθοδο και ήρθε στον ελληνικό 

χώρο από την Ευρώπη, η οποία τελούσε υπό την επήρεια των ιδεολογικών ρευμάτων 

του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Αποτελεί τη διαδοχή της ψυχαγωγίας και της 

μονολεκτικής μεθόδου, αφού η ψυχαγωγία ειδικά είχε πολλούς επικριτές. 

Α. Χυχαγωγία 

 Από το 17ο ιδίως από το 18ο αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα το αρχαίο προς 

διδασκαλία κείμενο συνηθιζόταν να γράφεται με μεγαλύτερα γράμματα σε στίχους 

με μεγάλα διάστιχα , έτσι μεταξύ των στίχων παρατίθεται η ερμηνεία των λέξεων. Η 

ερμηνεία συνίστατο, κατά το πλείστον, σε παράθεση συνωνύμων, η ψυχαγωγική 

ερμηνεία.163 

 Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ψυχαγωγία ή ψυχαγωγική μέθοδος. Προέχει η ερμηνεία 

των δυσνόητων λέξεων, όμως μερικές φορές συναντάμε την ερμηνεία, κατά γενική 

                                                           
162

 (σελ. 324, καρβέλη) 
163 Λ. Πολίτης, Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, εκδ. Γενικόν υμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 

Αθήναι 1961, σ. 81. 
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ομολογία, πολύ εύκολων νοηματικά λέξεων με μία σειρά από συνώνυμες λέξεις 

δίπλα τους να τις επεξηγούν.  

 Έτσι ο εκπαιδευτικός κατά την εποχή του χειρογράφου(1795), τέλη δηλαδή, του 

18ου αιώνα, κατά τη διδασκαλία των κειμένων της «θύραθεν» παιδείας προσπαθεί να 

εμβαθύνει στα νοήματα του κειμένου, και προβαίνει σε κάθε είδους ανάλυση 

γραμματική, συντακτική, φιλολογική, μέσα από την ερμηνευτική εξήγηση των 

περισσοτέρων λέξεων σημαντικών ή δυσνόητων για το μαθητή κατά τη γνώμη του 

διδάσκαλου-μοναχού. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και εξαντλείται τυπικά και 

ουσιαστικά η γνωριμία του μαθητή με τον αρχαίο συγγραφέα, ποιητή, ρήτορα. Η 

μέθοδος αυτή ονομάζεται ψυχαγωγία ή ψυχαγωγική μέθοδος. Προέχει η ερμηνεία 

των δυσνόητων λέξεων, όμως μερικές φορές συναντάμε την ερμηνεία, κατά γενική 

ομολογία, πολύ εύκολων νοηματικά λέξεων με μία σειρά από συνώνυμες λέξεις 

δίπλα τους να τις επεξηγούν. 

 Η ψυχαγωγία ως ερμηνευτική μέθοδος κειμένων προέρχεται από το Βυζάντιο 

και τη βυζαντινή παιδεία.164,165 Η μέθοδος αυτή μεταδόθηκε στην υπόδουλη χώρα από 

τη Μεγάλη του Γένους χολή και τα σχολεία της Δύσης. τη Μεγάλη του Γένους 

χολή χρησιμοποιήθηκε η «Χυχαγωγία» από το εβαστό Κυμινήτη166, τον Αντώνιο το 

Βυζάντιο 167και το Ματθαίο Καμαριώτη 168 , τέλη του 16ου, αρχές του 17ου αιώνα. Η 

παρουσία της είναι πιο αισθητή από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά. Ο Μ. Γεδεών 

πιστεύει ότι η γένεσή της οφείλεται στο Λεξικό του Γεράσιμου Βλάχου, που εκδόθηκε 

στη Βενετία το 1659. Όμως μάλλον αυτό συνέτεινε στη διάδοσή της. 

 Ο άθας169 ορίζει την Χυχαγωγία ως « ἑρμηνείαν δι΄ἐπισωρεύσεως ἁπάντων 

τῶν συνωνύμων». Ο Μαλανδράκης αναφέρει για την ψυχαγωγική μέθοδο «εἷναι 

ἐξήγησις ἑκάστης λέξεως τοῦ κειμένου διά πολλῶν συνωνύμων, πολλάκις δέ καί δι΄ 

ολόκληρων φράσεων<.170». Ο A. Dain ορίζει: Οι συνώνυμες λέξεις, μία ή περισσότερες 

                                                           
164 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο *..+, (+ 1737) ο Πάτμιος, ευαγγελιστής της Παιδείας 

του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1994, υποσημ. σ. 251. 
165 τις σσ. 251-255 του ίδιου, γίνεται εκτενής λόγος για την «ψυχαγωγία». 
166 ώζονται χειρόγραφα από έργα του, στα οποία χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο και 

μνημονεύονται στην υποσημ. 6 , σελ 251 του ίδιου. 
167 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία, 

εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σελ. 537. 
168 Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, εκδ. Γ. Π. Κρέμου, Αθήνα 1872, σσ. 61, 71-73. 
169 Ν. Κ. άθας, Νεοελληνική φιλολογία, *..+, εκ της τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, εν 

Αθήναις 1868, σ. 511. 
170 Μ. Μαλανδράκης, «Ερμηνεία εις τα πρώτα εννέα τροπάρια του εις την γέννησιν του Ιησού Φριστού 

κανόνος Κοσμά του Μελωδού», περ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, αρ. 1, εκδ. Πατριαρχικό τυπογραφείο, εν 

Κωνσταντινουπόλει 1901, σ. 4. 
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που χρησιμοποιήθηκαν από τα τέλη του ΙΓ΄ αιώνα, για να αποδώσουν νοηματικά τη 

λέξη του αρχαίου κειμένου, σε μαθηματάριο, ονομάσθηκαν Χυχαγωγίαι’’. την αρχή 

οι λέξεις αυτές γράφονταν με μελάνη διαφορετικού χρώματος. 171  Ο Ι. ακελλίων 

αναφέρει για την ψυχαγωγία: «Χυχαγωγίαν ὠνόμαζον οἱ παλαιοί τοῦ ἡμετέρου 

γένους διδάσκαλοι την διά πολλῶν συνωνύμων τᾛς καθομιλουμένης λέξεων 

ἑρμηνείαν τῶν παραδιδομένων ἀρχαίων συγγραφέων, ἥν λεπτεπιλέπτοις γράμμασιν 

ἔγραφον οἱ μαθηταί ἄνωθεν τῶν τοῦ κειμένου στίχων».172 

Για την ψυχαγωγία ο κώδικας ΥΟΘ΄ (579) με τον τίτλο «Χυχαγωγίαι» της 

Μονής Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου173 αναφέρει στην αρχή: «Σοιαύτην ἔγνωμεν 

ἐπιθεἶναι ἐπιγραφήν ἐν τδε καί τοἶς ἐφεξᾛς τεύχεσι, λεπτομερᾛ τε ἐκθέσθαι αὐτῶν 

περιγραφήν διά το ἐν πολλοἶς περίεργον. Χυχαγωγίαν γάρ ὠνόμαζον οἱ παλαιοί τοῦ 

ἡμετέρου γένους διδάσκαλοι τήν διά πολλῶν συνωνύμων τᾛς καθομιλουμένης 

λέξεων ἑρμηνεία τῶν παραδιδομένων ἀρχαίων συγγραφέων, ἥν λεπτεπιλέπτοις 

γράμμασιν ἔγραφον οἱ μαθηταί ἄνωθεν τῶν τοῦ κειμένου στίχων. Ἔστι δε τό τεῦχος 

ἐν σχήματι τετάρτου, ἐκ φύλλων <.»      

Η Χυχαγωγία κατά το Λίνο Πολίτη είναι απόρροια της «σχεδογραφικής» 

μεθόδου των Βυζαντινών. Η σχεδογραφία ή τα σχέδη ήταν είδος γραμματικών 

σχολίων επί του κειμένου όπου διδασκόταν όλη η γραμματική σταδιακά. 174  

Προφανώς διδάσκονταν τα γραμματικά φαινόμενα, όταν αυτά εμφανίζονταν στα 

αρχαία κείμενα. Η ψυχαγωγία κατά την οποία οι συνώνυμες της ερμηνευόμενης 

λέξης γράφονταν πάνω από τη λέξη δηλαδή ‘’κιονιδόν’’ λέγεται διάστιχη ερμηνεία. 

Ενώ η ψυχαγωγία, κατά την οποία οι συνώνυμες λέξεις γράφονταν δίπλα και μετά 

την ερμηνευόμενη λέξη ονομάζεται ‘’καταλογάδην’’, ψυχαγωγική ερμηνεία. 

Η καταλογάδην ψυχαγωγική ερμηνεία απαντάται  στα μαθηματάρια από το 

ΙΖ΄ αιώνα. Επίσης πολλά μαθηματάρια της Πάτμου και ειδικότερα αυτά που είναι με 

γραφέα το Γρηγόριο Κανά ακολουθούν την καταλογάδην ψυχαγωγική ερμηνεία.175 

Πάντως η ψυχαγωγική μέθοδος και όλες οι άλλες μέθοδοι που εφαρμόζονταν 

επί Σουρκοκρατίας συνάντησαν την αντίδραση των διαφωτιστών και επικρίθηκαν 

δριμύτατα, ως αντιπαιδαγωγικές και ανίκανες να οδηγήσουν στη μάθηση.176 

                                                           
171A. Dain, Lesmanuscrits, ed. Les Belles Lettres, Paris3 1975, σσ. 151-152. 

172 Ι. ακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, *..+,εκ του τυπογραφείου Αλ. Παπαγεωργίου, Αθήνησιν 1890, σ. 

241. 

173 το ίδιο, σσ. 241-242. 
174 Λ. Πολίτης, Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, εκδ. Γενικόν υμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 

Αθήναι 1961, σ. 81. 
175 ελ. 298, καρβέλη. 
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Δριμείς επικριτές των παλαιών μεθόδων διδασκαλίας και δη της ψυχαγωγικής 

μεθόδου ή Χυχοκτασίας είναι ο συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας177, ο Ιώσηπος 

Μοισιόδακας 178  , ο Αδαμάντιος Κοραής 179 Ο τελευταίος θεωρεί την ψυχαγωγία 

αντικειμενικά και απόλυτα «ψυχοκτασία».180 Επίσης δριμύτατη κριτική στις μεθόδους 

διδασκαλίας και στους δασκάλους της εποχής άσκησαν και οι: Κ. Κούμας181 και Αθ. 

Χαλλίδας.182 Η Χυχαγωγία είναι ενοχλητική και βραδεία κατά το συγγραφέα της 

Ελληνικής Νομαρχίας, απώλεια χρόνου κατά το Μοισιόδακα, απηρχαιωμένη και 

άγονη μέθοδος κατά τον Κοραή.183 Μιλούν για μηχανική απομνημόνευση και ανούσια 

και πρόσκαιρη γνώση.184 Οι μαθητές έγραφαν στα μαθηματάρια τις ερμηνείες των 

κειμένων που άκουγαν από τους δασκάλους τους, ως επί το πλείστον μοναχούς, και 

κατόπιν τα μαθηματάρια αυτά ελέγχονταν και διορθώνονταν από τους διδασκάλους 

τους. Οι διορθώσεις ήταν βέβαια χειρόγραφες και γίνονται πάνω στο ίδιο χειρόγραφο 

με διαγραφές, παρατηρήσεις, ακόμα και διορθώσεις επί διορθώσεων.  

Ο Λίνος Πολίτης αναφερόμενος στα έργα του Κορυδαλλέα που ήταν γραμμένα 

στα αρχαία ελληνικά, αναφέρει για την ψυχαγωγική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται 

στη γλωσσική ερμηνεία των αρχαίων: «<καί ἀρχαιόγλωσση θα μείνει ἡ 

ἀναγεννώμενη παιδεία, πού κύριος σκοπός της θα εἷναι ἡ γλωσσική ἑρμηνεία τῶν 

ἀρχαίων μέ τήν ὀξύμωρα «ὀνομαζόμενη «ψυχαγωγική» μέθοδο τᾛς σχολαστικᾛς 

παραθέσεως συνωνύμων.185  Θεωρεί κι αυτός ότι πρόκειται για ψυχοκτασία και όχι για 

ψυχαγωγία. Ο Κ. Κούμας θεωρεί ότι η ερμηνεία και η εξήγηση των αρχαίων κειμένων 

αφορά μόνο το λεκτικό μέρος και δεν εισχωρεί σε πραγματολογική ανάλυση των 

κειμένων.186    

 Σην ψυχαγωγική μέθοδο στην Πάτμο κατέλυσε ο Δανιήλ Κεραμεύς, ο οποίος 

δίδαξε στη Μονή από το 1769 έως το 1801. Κατόρθωσε να συμβάλλει αρκετά στην 

                                                                                                                                                                                                 
176Dimaras  Αθήνα, 1980 
177Ελληνική  Νομαρχία, σελ. 177,  υποσ.  α΄ 
178 Ιωσήπου του Μοισιόδακος, Πραγματεία περί παίδων αγωγής ή Παιδαγωγία, συντεθείσα παρά 

Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Ἑνετίηση 1779, σελ.138. 
179Αδ. Κοραής, τοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της ελληνικής παιδείας και γλώσσης,<σελ. πθ΄ ,. 
180Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα εἰς τούς ἀρχαίους Ἕλληνας συγγραφεἶς, σελ. 140. 
181Ερμής ο Λόγιος, 1819, σελ. 740). 
182 Λ. Βρανούσης, Αθανάσιος Χαλίδας : ο διδάσκαλος του γένους 1767-1829 : ο πατριώτης - ο πολιτικός - 

ο αγωνιστής, εκδ. "Ηπειρωτική Εστία", Ιωάννινα, 1952, σελ. 17-20. 
183 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σελ.344. 
184 το ίδιο, σ. 344. 
185 Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα3 1980, σσ. 62-63.  
186 Κούμας Κ. Μ., Οι Έλληνες : διαφωτισμός, επανάστασις / Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων, εν 

Βιέννη 1932, τομ. ΙΒ', σ. 556 και Αρχείον Ιστορικών Μελετών 13, Οι Έλληνες, Βιβλιοπωλείον Ν. Καραβία, 

Αθήναι, 1966. 
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αναμόρφωσή του παλαιού συστήματος διδασκαλίας, δεν κατάφερε όμως να ξεφύγει 

από τα μέχρι τότε παραδεδομένα.187,188 Ο Δανιήλ καινοτομεί, όμως είναι πολύ δύσκολο 

να αλλάξει μία μέθοδο διδασκαλίας από τη μια μέρα στην άλλη σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. Ξεκίνησε την αναμόρφωση από τους αρχάριους189  και σταδιακά 

βελτίωσε τη μέθοδο διδασκαλίας στους προχωρημένους.190,191 Παραδεχόταν ότι η αιτία 

που δημιουργούσε τη δυσχέρεια για την εκμάθηση της γλώσσας και μάλιστα στους 

πιο φυγόπονους μαθητές, αλλά και στους αμύητους ακόμα στον αρχαίο λόγο, ήταν η 

συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας, η ψυχαγωγική μέθοδος.192 Μετά την κατάργηση 

της ψυχαγωγικής ερμηνείας για τους αρχάριους, εισήγαγε στους προχωρημένους τις 

γραπτές ερμηνείες των κειμένων που κατέγραφαν σε ξεχωριστά τετράδια. 

 Οι λόγοι που οδήγησαν στην εγκατάλειψη της ψυχαγωγίας ήταν πολλοί. Η 

ψυχαγωγική μέθοδος ήταν μονότονη και κουραστική. Απαιτούσε απομνημόνευση της 

λέξης και κάποτε μηχανιστική χρήση απόδοση και λαθεμένη απόδοση του νοήματός 

της. Τπήρχε λοιπόν μια διάθεση και κρυφή ελπίδα να εγκαταλειφθεί αυτή η μέθοδος, 

γιατί ήταν κουραστική για τους μαθητές, ίσως και για τους δασκάλους, αλλά 

χρησιμοποιούνταν γιατί αποτελούσε πάγια συνήθεια της εποχής. Η αλλαγή της ύλης 

οδηγούσε προς την κατεύθυνση των μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να συμβαδίζει με τα 

νέα επιστημονικά δεδομένα.  

Η νέα μέθοδος εμφανίζεται με τη διάδοση στην Ελλάδα της «Εγκυκλοπαίδειας 

του Πατούσα» (1710). Ακριβώς τότε η διδασκαλία της Χυχαγωγίας περιορίσθηκε στις 

κατώτερες τάξεις. 

Εισηγητή της νέας μεθόδου που καταργούσε την ψυχαγωγία θεωρούν κάποιοι 

το Μεθόδιο Ανθρακίτη193, άλλοι τον Ιώσηπο Μοισιόδακα194,195,196 και άλλοι τον Νεόφυτο 

τον Πελοππονήσιο.197 

                                                           
187 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σελ. 313-318.  
188 Μ. Κ. Παρανίκα, χεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως *..+, εκ του τυπογραφείου Α. 

Κορομηλά, εν Κωνσταντινουπόλει 1867. 
189 Αλ. . Καρανικόλας, «Δανιήλ Κεραμέως: Εἰσαγωγὴ περὶ τοῦ ὅπως δεἶ ἑρμηνεύειν τὸν κατὰ 

γραμματικὴν λόγον», Δωδεκανησιακό Αρχείο, τ. 6, Αθήνα 1976. 
190 το ίδιο, Εισαγωγή. 
191 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σ. 313. 
192 το ίδιο, σελ. 314. 
193 Μ. Κ. Παρανίκα, χεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως *..+, εκ του τυπογραφείου Α. 

Κορομηλά, εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 205 
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Όμως η ερμηνεία δεν ξέφυγε  από τα πολλά συνώνυμα για την απόδοση του 

νοήματος των εννοιών.198 Οι αλλαγές από ένα σύστημα διδασκαλίας σε άλλο, ακόμα 

και σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πόσο 

δύσκολο φανταστείτε εκείνη την εποχή, όπου οι συνθήκες ζωής ήταν πολύ πιο 

δύσκολες και τα μέσα επικοινωνίας χρονοβόρα και υποτυπώδη. 

Η Νικολοπούλου–καρβέλη αντιτίθεται σ΄ αυτούς που υποστηρίζουν ότι με την 

πάροδο του χρόνου η ψυχαγωγική μέθοδος περιορίζεται στις κατώτερες τάξεις, γιατί 

κείμενα τα οποία διδάσκονταν στις κατώτερες τάξεις, εξηγούνται άλλοτε 

ψυχαγωγικά, άλλοτε μονολεκτικά, μετά από μελέτη και επίδειξη αρκετών 

μαθηματαρίων, στα οποία τα κείμενα εξηγούνται με τις παραπάνω μεθόδους.199 

 Κατά το διάστημα της θητείας του Δανιήλ του Κεραμέα στην Πατμιάδα 

ξεπήδησαν πολλές γραμματικές και ερμηνευτικές πραγματείες, που καταγράφηκαν 

από μαθητές του την ώρα που εκείνος δίδασκε.200 Γι΄ αυτό πολλές από αυτές τις 

ερμηνείες τις βρίσκουμε διορθωμένες, από τον ίδιο το δάσκαλο ίσως ακόμα και από 

ένα μεγαλύτερο μαθητή. Ίσως όμως οι διορθώσεις των χειρογράφων να γίνονταν από 

τον υποδιδάσκαλο της χολής, όπως γινόταν και επί Γερασίμου του Βυζαντίου, όπου ο 

υποδιδάσκαλος ή δεύτερος δάσκαλος, ή βοηθός δασκάλου ήταν ο διορθωτής των 

θεμάτων που διδάσκονταν οι μαθητές.201 

                                                                                                                                                                                                 
194 Σρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί τουρκοκρατίας *..+, τομ. 1ος, τύποις Α. Π. Φαλκιόπουλου, εν Αθήναις 

1936, σ. 94. 
195 Μ. Ι. Γεδεών, Η Πνευματική Κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, επιμ. Άλκ. Αγγέλου-Υ. 

Ηλιού, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1976, σ. 12.   
196G. C. Hαssiotis, L' instructionpubliquechezlesGrecs, [..], ed. E. Leroux, Paris 1881, σ. 98.  
197Α. Αγγέλου, Η εκπαίδευση, στο «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμ. ΙΑ΄,  Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα  

2009.σ. 235. 
198 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σ. 316. 
199 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σ. 305. 
200 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σ. 320. 
201 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο από τα τέλη του 11ου αι. μέχρι και τον 19ο αιώνα. Ο 

Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Άγιος Μακάριος ιεροδιάκονος Καλογεράς, (+ 1737) ο Πάτμιος, 

ευαγγελιστής της Παιδείας του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1994. 
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Β. Κύκλοι παιδείας και μαθηματάρια που διδάχθηκαν στη χολή της 

Πάτμου. 

 Ο χωρισμός των μαθημάτων σε τρεις κύκλους παιδείας προέρχεται από τους 

αλεξανδρινούς και βυζαντινούς χρόνους και εφαρμοζόταν άτυπα εκείνη την περίοδο 

της Σουρκοκρατίας (17ο και 18ο αιώνα)202.Έχουμε λοιπόν τρεις κύκλους σπουδών:  

1. Σον πρώτο κύκλο, με τα μαθήματα της στοιχειώδους παιδείας.203 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι κοινά σχολεία λειτουργούσαν σε ολόκληρο 

τον ελληνικό χώρο για μεγαλύτερο ή μικρότερο  χρονικό διάστημα παρότι δεν έχουμε 

πλήρη εικόνα της κατάστασης της παιδείας. Σο 1811 ο Λόγιος Ερμής σχολιάζει: «Εἰς 

ὅλας σχεδόν τάς πόλεις και χώρας τᾛς Ἐλλάδος εὑρίσκονται δύο σχολεἶα, το μέν 

κοινόν, τό δέ Ἑλληνικόν λεγόμενα, εἰς τό ὁποἶον τοῦτο το δεύτερον παραδίδεται 

Γραμματικῶς ἡ Παλαιά Ἑλληνική Γλῶσσα».204 

Σα κοινά χολεία διαμορφώνονται με τρόπο απλό και λειτουργούν στην 

αφάνεια. Η οργάνωση και λειτουργία των χολείων δεν ελεγχόταν από την κεντρική 

εξουσία, αλλά ήταν υπεύθυνος ο τοπικός παράγοντας και όλα εξαρτιόνταν από τις 

υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες.205 

Πρωτογενής μορφή του κοινού χολείου είναι η κατ᾿ οίκον διδασκαλία. Η 

στέγαση στα κοινά χολεία είναι πολύ απλή. Σα κοινά χολεία ήταν εγκατεστημένα 

σε κάποια εκκλησία, Μονή ή ακόμα και σε κάποιο σπίτι.206Η φοίτηση διαρκούσε από 

ένα έως πέντε έτη ανάλογα με την ικανότητα του μαθητή.207Οι διδάσκοντες σ᾿ αυτά 

δεν έχουν ιδιαίτερα προσόντα. 

΄ αυτόν τον κύκλο τα παιδιά διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. 

Ο πρωτόπειρος μαθητής ασκείται στον Οκτώηχο, το Χαλτήρι, Πράξεις και Επιστολές 

των Αποστόλων, Σριώδιο, Ανθολόγιο. Η γλώσσα αυτών ήταν δύσκολη και γι᾿ αυτό το 

μάθημα ήταν αδιάφορο. 208  Σο Αλφαβητάριο ως έντυπο θα αργήσει να κάνει την 

                                                           
202  το ίδιο, σελ. 241, υποσ. 1. 
203  το ίδιο, σελ. 240. 
204 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σ. 320. 
205 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 307. 
206 το ίδιο, σ. 311. 
207 το ίδιο, σ. 323. 
208 το ίδιο, σ. 324. 
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εμφάνισή του· το πρώτο ονοματισμένο θα κυκλοφορήσει το 1771. Ήταν γνωμολογικό 

συμπίλημα και πολύ φτωχό σε περιεχόμενο.209 

την Πάτμο ειδικότερα διδάσκονταν και τον Οκτώηχο του Ιωάννου του 

Δαμασκηνού και το Χαλτήρι του Δαυίδ. Η στοιχειώδης παιδεία στην Πάτμο ήταν 

πολύ σύντομη και αυτό που ενδιέφερε ήταν η παρακολούθηση των δύο άλλων 

βαθμίδων της εκπαίδευσης210.την Πάτμο  βρίσκουμε ελάχιστα μαθηματάρια που να 

περιέχουν μαθήματα της στοιχειώδους παιδείας. Βέβαια ουσιαστικά διδασκόταν 

ανάγνωση και γραφή για τα παιδιά που δε γνώριζαν καθόλου γραφή και ανάγνωση 

και αυτοί οι μαθητές ήταν συνήθως οι μικροί Πάτμιοι.211 

 2. Ο μέσος κύκλος παιδείας παρέχει την τεχνολογία της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας, δηλαδή Γραμματική, υντακτικό, Κείμενα. Σα μαθήματα του δεύτερου 

κύκλου σπουδών, τα μαθήματα δηλαδή της Κυκλοπαιδείας ή της εγκυκλίου Παιδείας 

ήταν η Γραμματική, τα αρχαία κείμενα (τα κείμενα των θύραθεν και χριστιανών 

συγγραφέων), η Θεματογραφία όπου μετέφραζαν κείμενα της απλοελληνικής στην 

αρχαία με τη βοήθεια των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, οι Επιστολικοί 

Σύποι, όπου με τη χρήση θεματογραφίας γινόταν θεωρητική και πρακτική άσκηση 

στο μάθημα της Επιστολογραφίας. Η Επιστολογραφία είχε σαν προέκτασή της το 

μάθημα της Ρητορικής και τη Λογική. Σα μαθηματάρια της εγκύκλιας παιδείας 

ονομάζονταν Βίβλοιτης Κυκλοπαιδείας.  

Ο δεύτερος κύκλος μπορεί να αποτελέσει προέκταση του πρώτου, ανάλογα με 

τη χολή. υνήθως ο δεύτερος κύκλος όμως συνδέεται με τον τρίτο. Αυτός ο τύπος της 

χολής αποκαλείται: Υροντιστήριον, Παιδαγωγείον, Μουσείον, Ελληνομουσείον, 

Λύκειον, Παγγενές, Ακαδημία, Κολλέγιον. Ο ονοματοθέτης ή χρησιμοποιεί 

παλαιότερο υπάρχοντα όρο, ο οποίος αποτελεί μεταγλώτισση όρου από το εξωτερικό 

ή έχει εφεύρει κάποιο δικό του για να πρωτοτυπήσει.212  

την Πατμιάδα, στην ερμηνεία των μαθημάτων της Κυκλοπαιδείας είχαν ως 

μέθοδο διδασκαλίας την ευρέως γνωστή ψυχαγωγία.  Μέχρι και την εποχή του Δανιήλ 

                                                           
209 το ίδιο, σ. 324. 
210 το Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 233-234, ο 

συγγραφέας δίνει ακριβή περιγραφή των μαθημάτων που διδάσκονταν στη χολή και το χρόνο 

διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων. 
211 το ίδιο,σελ. 240. 
212 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 305. 



70 
 
 

Κεραμέα η ερμηνεία των αρχαίων κειμένων γινόταν σύμφωνα με την ψυχαγωγική 

ερμηνεία που προέρχονταν και αυτή από τους βυζαντινούς χρόνους.213 

3. τον ανώτερο κύκλο διδάσκονταν τα φιλοσοφικά μαθήματα. 214 , 215  Ο 

χωρισμός των μαθημάτων είναι ενδεικτικός, αφού σε κάθε χολή υπήρχε ξεχωριστό 

πρόγραμμα και διαφορετικοί εσωτερικοί κανονισμοί, σε όλους τους επιμέρους τομείς 

που αφορούν τη διδασκαλία (διαφορετικό πρόγραμμα προς τις ώρες διδασκαλίας, την 

επιλογή των θύραθεν συγγραφέων, ρητόρων, ποιητών και χριστιανών συγγραφέων).    

4. Σα χειρόγραφα216 που έχουν γραφεί και διδαχθεί ή γραφεί στην Πάτμο στον 

κύκλο της Κυκλοπαιδείας ή περιέχουν αποσπάσματα, από τα τέλη του 17ου αιώνα έως 

τα τέλη του 18ου αιώνα και έχουν καταγραφεί από τη Νικολοπούλου-καρβέλη είναι: 

τη Μονή ινά: 

Σο αρ. 1359, ΙΗ΄ αι. (1786), το αρ. 1617, ΙΗ΄ αι., το αρ. 1669, ΙΗ΄ (1743,1744), το 

αρ.1702, ΙΗ΄ (1782), αρ. 1836, ΙΗ΄ (1742. 1776, 1779), αρ. 1920, ΙΗ΄ (1789,1790, 1794, 1797).  

τη Γαλλία: 

ΠΑΡΙΙ Bibliothèque Nationale. Le supplement grec. 

Σο αρ. 1143, ΙΗ΄ (1786-1787), το αρ. 1144, ΙΗ΄ αι. το αρ. 1117, ΙΗ΄   (έτ.1784), το αρ. 

2775, έτ. 1693 και 1763, το αρ. 2901, έτ. 1737, το αρ. 2910,  έτ. 1798-1810, το αρ. 3005, έτ. 

1784-1786, το αρ. 3040, έτ. 1804, το αρ. 3049,  έτ. 1789-1792, το αρ. 3058, ΙΗ΄ το αρ. 3541, 

έτ. 1788,  

Βιβλιοθήκη της Βουλής: 

Σο αρ. 9, ΙΗ΄ (έτ. 1737, 1743, 1764), το αρ. 91, (έτ. 1784-1792), το αρ. 106, ΙΗ΄,  

Γεννάδιος βιβλιοθήκη: 

Σο αρ. 52 , ΙΗ΄ αι.,  

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία  της Ελλάδας: 

Σο αρ. 170, ετ. 1808,: 

                                                           
213 Σσουλκανάκης, σελ. 242 
214 Σσουλκανάκης, σελ. 240 
215 Σσουλκανάκης, Μακαρίου Καλογερά, Θεματογραφία Α΄,Β΄,Εἰς τον τωθαστικόν χαρακτᾛρα, όπως 

σελ. 239 
216 Σα χειρόγραφα αυτά έχουν περιγραφεί από την καρβέλη-Νικολοπούλου. 
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Άθως:,  

Ιερά Μονή Βατοπεδίου: 

Σο αρ. 216, ΙΗ΄ αι. ,  το αρ. 224 , ΙΗ΄ αι. , το αρ. 225, ΙΗ΄αι. (έτ. 1727, 1796), το αρ. 

446, ΙΗ΄αι. (έτ. 1782) 

Ιερά Μονή Γρηγορίου: 

Σο αρ. 325, ΙΗ΄αι.(ετ. 1783) 

Ιερά Μονή Διοχειαρίου: 

Σο αρ. 263, ΙΗ΄αι., το αρ. 264, ΙΗ΄αι. 

Ιερά Μονή Ζωγράφου: 

Σο αρ. 6, ΙΗ΄  

Ιερά Μονή Ιβήρων: 

Σο αρ. 91 ΙΖ΄ - ΙΗ΄αι. , το αρ. 204, ΙΗ΄αι. το αρ. 362, ΙΗ΄αι. (έτ. 1745)  

Ιερά κήτη Καυσοκαλυβίτη:  

Σο αρ. 5 (Ιωσαφαίων 121α) ΙΗ΄ αι. 

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας: 

Σο αρ. Η 95, ΙΗ΄αι., το αρ. Κ 56, ΙΗ΄, (έτ. 1755) 

Σο αρ. Κ 92, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1728)· γράφτηκε από μαθητή του Μακαρίου Καλογερά, 

Σο αρ. Κ 97, ΙΗ΄αι. (έτ. 1755, 1767) 

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου:  

Σο αρ. 688, ΙΗ΄αι.  

ΚΟΖΑΝΗ  

Δημοτική Βιβλιοθήκη: 

Σο αρ. 37 , ΙΘ΄αι.  

ΛΕΒΟ 

Ιερά Μονή Λειμώνος  
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Σο αρ. 75, (έτ. 1776-1778) 

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Πλωμαρίου  

Σο αρ. ΜΓ΄, ΙΘ΄αι., 

Σο αρ. ΜS΄, ΙΗ΄αι. (έτ. 1773)  

ΝΑΟΤΑ 

Ιερά Μονή Φουταρά: 

Σο αρ. 20, ΙΗ΄ αι. (1736, 1739, 1740) 

ΠΑΣΜΟ 

Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου: 

Σο Μαθ.  αρ. 168, έτ. 1788-1789, το μαθ.  αρ. 178, ΙΗ΄ ,έτ. 1765, το αρ.  439, ΙΗ΄ αι., 

το αρ. ΥΚΘ΄(529), ΙΗ΄ αι. έτ. (1792), το αρ.  ΥΟΘ΄, (579), ΙΗ΄, το  αρ.  ΥΗΓ΄ (583), ΙΗ΄ αι. 

(1750-1753), το αρ. ΥΗΔ΄(584), ΙΗ΄ αι., το αρ. ΥΗΕ΄(585), ΙΗ΄ αι., το αρ. ΥΗS,΄(586), ΙΗ΄ αι. 

(έτ. 1769), το αρ. ΥΗΖ΄ (587),  ΙΗ΄ αι. (1719), το αρ. ΥΗΗ΄, (588), ΙΗ΄ αι., το αρ. ΥΗΘ΄(589), 

ΙΗ΄ αι. (1781), το αρ. Υϟ'(590), ΙΗ΄ αι. (έτ. 1730), Υϟ'Α΄ (591), ΙΗ΄ αι., το αρ. Υϟ'Β΄, ΙΗ΄αι., 

Υϟ'Γ΄ ΙΗ΄αι., Υϟ'Δ΄, ΙΗ΄αι. Χ΄ (700) ΙΗ΄ αι. (έτ. 1795), το αρ. 834, ΙΖ΄ αι. (έτ. 1678), το αρ. 

954, ΙΗ΄αι. (έτ. 1774). 

ΑΜΟ 

Βιβλιοθήκη της ιεράς Μητρόπολης. 

Σο αρ. 18, ΙΘ αι. (έτ.1804), το αρ. 73 *36+, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1718, 1793). 

ΙΡΑΗΛ 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Κυρίως Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 

Σο αρ. 373, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1786), το αρ. 455, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1724), το αρ. 455, ΙΗ΄ αι. (1724). 

ΚΤΠΡΟ 

Κώδικες Αρχιεπισκοπής 

Σο αρ. 46, ΙΗ΄αι.. 
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Βουκουρέστι 

Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας 

Σο αρ. 423(653), ΙΗ΄αι. (έτ. 1786, 1798), το αρ. 1090, ΙΗ΄ αι., το αρ. 1201, ΙΗ΄ αι., το 

αρ. 1209, ΙΗ΄αι. (1751), το αρ. 1360, ΙΗ΄ - ΙΘ΄ αι., το αρ. 1376, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1792), το αρ. 1397, 

ΙΗ –ΙΘ΄αι, (έτ.1797-1801). 

ΙΑΙ 

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 

Σο αρ. ΙΙΙ-107, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1790). 

ΣΟΤΡΚΙΑ 

Άγκυρα 

υλλογή Ελληνικού Υιλολογικού υλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 

Σο αρ. 4, ΙΗ΄ αι., το αρ. 19, ΙΗ΄ αι. το αρ. 62, ΙΖ΄ - ΙΗ΄αι., το αρ. 69 *26+, ΙΗ΄ αι., το 

αρ. 74 *31+, ΙΗ΄ · το τελευταίο χειρόγραφο γράφτηκε από Πάτμιο και μάλλον για την 

Πατμιάδα. 

Μετόχι Παναγίου Σάφου. 

Σο αρ. 55, έτ. 1801.  

Σο αρ. 604, ΙΗ΄ αι., το αρ. 655, ΙΘ΄αι. (έτ. 1802-1803), το αρ. 28, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1786-

1788). 

ΜΤΡΝΗ 

Ευαγγελική χολή 

Σο αρ. Β-7, ΙΗ΄ αι., (έτ. 1768), το αρ. Β-9, ΙΗ΄αι. το αρ. 34, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1786-1787), το 

αρ. Β-10, ΙΗ΄, το αρ. Β-48, ΙΗ΄. 

Ιερά μονή ουμελά 

Σο αρ. 6, ΙΗ΄ αι. (έτ. 1738,1789), το αρ. 36, ΙΗ΄ αι., το αρ. 84, ΙΖ΄ (έτ. 1691-1700) · 

ενδεχομένως διδάχθηκε στην Πάτμο. Παραπάνω παρατίθενται όλα τα 
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μαθηματάρια217, τα οποία γράφτηκαν και διδάχθηκαν για τις ανάγκες της Πατμιάδας 

χολής.  

 Σα μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία  έχουν 

καταγραφεί και περιγράφονται συνοπτικά από την Αγγελική Νικολοπούλου-

καρβέλη· πολλά έχουν μελετηθεί «εξ αυτοψίας», ενώ άλλα από τους καταλόγους ή 

από μικροταινίες.  

Σα μαθηματάρια της Μονής της Πάτμου που καταγράφτηκαν από από τον 

Ιωάννη ακκελίωνα και διδάχθηκαν στη χολή της Πάτμου είναι: 

ϟ'(290), Ανώνυμου  *Θεοφίλου Κορυδαλέως+ 

ϟ'Δ΄ (294 ), Ανωνύμου 

ΣΘ΄ (309 ), Γεωργίου ουγδουρή, πιθανόν 

ΣΜΔ΄ (344- ) -ΣΝΗ΄ (358 ), Θεοφίλου Κορυδαλλέως 

ΣΞΘ΄(369 ) -ΣΟΑ΄ (371), Ιωάννου Καντακουζηνού 

ΣΠΒ΄(382 ) -ΣΠΘ΄ (389 ), Μακαρίου Ιεροδιακόνου 

ΤΛΘ΄ (438 )218, Δανιήλ Κεραμέως 

ΤΝΒ΄(452 ), Αδήλου 

ΤΟΒ΄ (472 ), Μελογραφικόν219,  

Τϟ' (490 )220,221,222, 

ΥΚ΄ (420 ), ημειωματάριον223 

                                                           
217 Ενδεχομένως να έχουν παραλειφθεί ελάχιστα, τα οποία δεν αναφέρουν το γραφέα ή το δάσκαλο 

από τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν κατά της διδασκαλία  στη χολή της Πάτμου.  
218 Έχει καταγραφεί από τη Νικιλοπούλου-καρβέλη, σελ.691 
219 Σο χειρόγραφο φέρει την επιγραφή: «Μαθηματάριον σύν Θε ἁγίῳ <<<» Πιθανόν και οι επόμενοι 

κώδικες ΤΟΓ΄ (473), ΤΟΔ΄(474), ΤΟΕ΄ (475), ΤΟS΄ (476), ΤΟΖ΄ (477), ΤΟΗ΄ (478), ΤΟΘ΄ (479), ΤΠ΄ (480), 

ΤΠΑ΄ (481), ΤΠΒ΄ (482), ΤΠΓ΄, (483) ΤΠΔ΄ (484), ΤΠΕ΄ (485), ΤΠS΄(486), ΤΠΖ΄ (477), ΤΠΗ΄ (478), ΤΠΘ΄ 

(479), να χρησιμοποιήθηκαν για διδακτικούς σκοπούς, αφού έχουν την ένδειξη όμοιον από τον Ιωάννη 

ακκελίων   
220 Η επιγραφή του χειρογράφου αναφέρει: «Περιέχει μαθήματα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ <» 
221 Σα χειρόγραφα ΤϟΑ΄, ΤϟΒ΄ έως ΥΙΔ΄ είναι μουσικά χειρόγραφα, και μάλλον χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διδαχή του μαθήματος της Μουσικής.  
222 Σο χειρόγραφο ΤϟΓ΄ αναφέρει: «Ἐν τοἶς τρισί πρώτοις φύλλοις γέγραπται σύντομος εἰσαγωγἠ εἰς την 

Μουσικήν». Μια ακόμη ένδειξη ότι διδάχθηκε το μάθημα της Μουσικής σε όλες τις Ελληνικές χολές 

της εποχής και στην Πατμιάδα χολή. 
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ΥΚΑ΄(421), Λόγοι εκκλησιαστικοί 

ΥΚΒ΄(422), Λόγοι εκκλησιαστικοί 

ΥΚΓ΄(423), Λόγοι εκκλησιαστικοί 

ΥΚΘ΄ (529 )224, Ποικίλα 

ΥΝΗ΄ ( 558 ),  Χαλτήριον225 

ΥΞ΄ ( 560), Επιστολογραφικόν 

ΥΟΗ΄ (578 ), Γρηγορίου του Θεολόγου 

ΥΟΘ΄ (579 ), Χυχαγωγίαι226, 227 

ΥΠ΄ ( 580), περί Γρηγορίου του Θεολόγου228 

ΥΠΑ΄ (581 ), Επιστολές υνεσίου,  Εις τον αυτοκράτορα Αρκάδιον, περί 

βασιλείας Λόγον 

ΥΠΒ΄ (582 ), υνεσίου και άλλα229 

ΥΠΓ΄ (583 ), Περί γρηγορίου του Θεολόγου και άλλα 

ΥΠΔ΄ (584 ), Περί γρηγορίου του Θεολόγου και άλλα 

ΥΠS΄ (586 ),υνεσίου Εις τον αυτοκράτορα Αρκάδιον περί βασιλείας Λόγον , 

Φρηστοήθεια και άλλα230 

ΥΠΖ΄ (587 ), Βασιλείου του Μεγάλου231 

ΥΠΗ΄ (588 ), Γρηγορίου του Θεολόγου 232 

                                                                                                                                                                                                 
223 το ογδοο φύλλο σημειώνεται:  «Σο παρόν μοῦ  τό ἐχάρισεν ὁ θεἶος μου < διά νά μανθάνω ....». Σο 

χειρόγραφο θεωρείται μαθηματάτιο αφού χρησιμοποιήθηκε για τη μάθηση ενός τουλάχιστον μαθητή, 

είτε αυτόλς ο μαθητής διδασκόταν στο σπίτι του, είτε σε χολή.  
224 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 691 
225 Σο χειρόγραφο πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε στη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Πάτμο από τον 17ο 

αιώνα. Σο ίδιο ισχύει και για το επόμενο ΥΝΘ΄. 
226 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 691. 
227 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. σελ. 579. 
228 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 694. 
229 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 695. 
230 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 697. 
231 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 698. 
232 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 699. 
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ΥΠΘ΄ (589 ), Γρηγορίου του Θεολόγου 233 

Υϟ' (590 )234, Ποικίλα (Λόγοι και Ομιλίαι) 

Υϟ'Α΄ (591 ), υνεσίου 235  

ΥϟΓ΄ (593 ), υνεσίου236 

Υϟ'Δ΄ (594 ), υνεσίου237 

Υϟ'Ε΄ (595 ), Θεματογραφίαι 

Υϟ'S΄ (596 ), Γραμματικά 

Υϟ'Ζ΄ (597), Γραμματική 

Υϟ'Η΄ (598 ), Γραμματική 

Υϟ'Θ΄ (599 ), Γραμματική 

Φ΄(600 ),    Γραμματική 

ΦΒ΄ (602 ), Ηρωδιανού Ιστορία  

ΦΓ΄ (603 ), ημειωματάριον 

ΦΔ΄ (604 ), ημειωματάριον 

ΦΛΖ΄ (637 ), υναξαριστής238 

ΦΜΕ΄ (645 ), Νηπτικόν239 

ΦΜΘ΄ (649 ), Μουσικόν 

ΦΝΖ΄ (657 ), Γερασίμου Αλεξανδρείας240 

ΦΟ΄ (670), Μεταφυσική, Επισημειώσεις εκ της παλαιάς και Καινής Διαθήκης. 

ΦΟS΄ (676 ), Ηρωδιανού  

                                                           
233 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 699. 
234 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη, σελ. 700. 
235 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 700. 
236 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 701. 
237 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 702. 
238 Πιθανόν να είναι μαθηματάριο. 
239 Και αυτό είναι πολύ πιθανόν αποτελεί μαθηματάριο. 
240 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 704. 
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ΦΟΖ΄ (677), Θεματογραφία 

Χ΄ (700 ), Χυχαγωγίαι 

ΧΑ΄ (701 ), Νηπτικόν 

ΧΒ΄ (702 ), Επιστολογραφικόν 

Σα μαθηματάρια που διδάχθηκαν στη χολή της Πάτμου και καταγράφονται 

από τον Ιωάννη ακκελίωνα αναφέρονται σε όλους τους κύκλους σπουδών, τη 

στοιχειώδη παιδεία, την κυκλοπαιδεία , την ανώτερη παιδεία. 

Μαθηματάρια που διδάχθηκαν στη χολή της Πάτμου έχουν καταγραφεί και 

μελετηθεί και από τον Αθανάσιο Κομίνη.241 

Οι κώδικες αυτοί που διδάχθηκαν στη χολή της Πάτμου, την περίοδο του 

Ελληνικού Διαφωτισμού, άρα αποτελούν μαθηματάρια είναι: 

Κώδικας 834, Όμηρος, έτους 1678 

Κώδικας 559, Χαλτήριον, έτους 1690  

Κώδικας 354, Θεοφίλου Κορυδαλλέως, έτους 1697 

Κώδικας 405, Νικηφόρου Βλεμμίδου, Επιτομή της Λογικής., έτους 1702 

Κώδικας 596, Γραμματικά, έτους 1703 

Μαθηματάριον Πατμ. 22, Θεματογραφία και άλλα σχολικά κείμενα,  ἐτους 

1706242 

Μαθηματάριον Πατμ., 143, Μαθηματάριον243, έτους 1709 

Κώδικας 309, Γεωργίου ουγδουρή, Λογική του Αριστοτέλους, έτους 1713 

Κώδικας 296, Ανωνύμου, Ηθική φιλοσοφία, έτους 1718 

Κώδικας 587, Βασιλείου του Μεγάλου Ομιλίαι, έτους 1719244 

Κώδικας 297, Ανωνύμου, Ο αναπολόγητος δύσπιστος245, έτους1720 

                                                           
241 Αθανάσιος Δ. Κομίνης, Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών Κωδίκων, Βασιλικόν Ϊδρυμα Ερευνών, 

Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, Εν Αθήναις, 1968. 
242 Ο συγκεκριμένος κώδικας καταγράφεται ως μαθηματάριο. Δε σημαίνει όμως ότι οι άλλοι κώδικες 

που δεν έχουν την ένδειξη μαθηματάριο δεν έχουν διδαχθεί στη χολή της Πάτμου.  
243 Έτσι καταγράφεται. 
244 Καταγράφεται και από καρβέλη σελ. 698. 
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Κώδικας357, Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Ρητορική τέχνη, έτους 1721 

Μαθηματάριον Πατμ. 161, Μαθηματάριον246,247, έτους 1722 

Κώδικας 564, Εμμανουήλ Ρωμανίτου, έτους 1722 

Κώδικας 960Β, Ανωνύμου, έτους 1726Επιστολικοί τύποι και συντακτικόν 

Κώδικας 576, Ηλία Μηνιάτη, έτους 1727 Πέτρα κανδάλου.248 

Κώδικας 350, Θεοφίλου Κορυδαλλέως, έργα του Αριστοτέλους, έτους 1730 

Κώδικας 353, Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Λογική του Αριστοτέλους, έτους 353 

Κώδικας 649, Μουσικόν, Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν μουσικήν, έτους 1731 

Κώδικας 517, Μακαρίου Καλογερά και άλλων, Λόγοι εκκλησιαστικοί, έτους 1732 

Κώδικας 345, Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Τπομνήματα εις τα περί ψυχής βιβλία 

του Αριστοτέλους, έτους 1734 

Κώδικας 474, Νεοφύτου πρώην Άρτης, έτους 1739, ΙΖ’ –ΙΗ’ αιώνας, 

τιχηράριον249 

Κώδικας 598, υντακτικόν, έτους 1749 

Κώδικας 583, Γρηγορίου του Θεολόγου, Βίος και Λόγοι του, έτους 1750-3,  

Κώδικας 472, Μουσικόν μαθηματάριον250, έτους 1753 

Κώδικας 600, Γραμματική, έτους 1753 

Κώδικας 953Α, Επιστολικοί τύποι, εἰς γλῶσσαν δημώδη251 

Κώδικας 736, *ΙΔ΄ αι.+, Βίοι αγίων, έτους 1759 

Μαθηματάριον Πατμ. 17, Ανωνύμου, Ομιλίαι εἰς διαφόρους Κυριακάς, έτους 

1764 

                                                                                                                                                                                                 
245 Διδακτικό. 
246 Περιέχει Λόγο του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. 
247 Καταγράφεται και από καρβέλη σελ. 689. 
248 Θεολογικό. 
249 Θεολογικό. 
250 Εδώ το χειρόγραφο ξεκάθαρα αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μαθηματάριο. 
251 Αναφέρω όλο τον τίτλο. 
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Μαθηματάριον Πατμ. 178, Γρηγορίου του Θεολόγου (και άλλων) Λόγοι μετά 

διαστίχου ἐξηγήσεων, έτους 1765 

Κώδικας 959, Βικεντίου Δαμοδού, Σέχνη Ρητορική, έτους 1770 

Fragm. Μαθηματάριον  πατμ. Λουκιανού Περί τῶν ἐπἰ μισθ συνόντων, μετά 

διαστίχου έξηγήσεως, έτους 1771 

 Μαθηματάριον Πατμ. 103, Λιβανίου του σοφιστού  Λόγος πρεσβευτικός 

δεύτερος, έτους 1772 

Κώδικας 954, υνεσίου, επισκόπου Κυρήνης και ἑτέρων λόγοι διάφοροι, 

Επιστολαί, έτους 1774 

Κώδικας 589, Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων, Λόγοι , Ομιλίαι και 

έπιστολαί, έτους 1781  

 Μαθηματάριον Πατμ. 180, Λουκιανού και άλλων έργα, έτους 1781  

Μαθηματάριον Πατμ. 10, Ακολουθία του αγίου Αντύπα, επισκόπυ Περγάμου, 

έτους 1783  

Μαθηματάριον Πατμ. 174, Ποικίλα, έτους 1786 

Μαθηματάριον Πατμ. 86, υνεσίου, Ἐπιστολαί , έτους 1787 

Μαθηματάριον Πατμ. 168, Κανόνες μετά διαστίχου ἐξηγήσεως, έτους 1789252 

Από τους κώδικες που καταγράφονται στον Αθανάσιο Κομίνη στο έργο του: 

«Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών Κωδίκων» Εν Αθήναις 1968, επέλεξα εκείνους 

που αποτέλεσαν μαθηματάρια στη χολή της Πάτμου. Σα μαθηματάρια εκείνα253 

έχουν διδαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αφορούν τη χρονική περίοδο 

από τέλη του 17ου αιώνα έως τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Σα μαθηματάρια που διδάχθηκαν στο μέσο Κύκλο Παιδείας έχουν το 

περιεχόμενό τους εμπλουτισμένο με κείμενα εκκλησιαστικά και «θύραθεν» 

συγγραφέων. Σα θρησκευτικά κείμενα είναι Κανόνες εκκλησιαστικοί: της Τψώσεως 

του Σιμίου ταυρού, του Φριστού Γεννήσεως, των Φριστουγέννων, των Θεοφανείων 

του Δαμασκηνού, της Τπαπαντής των Βαίων, όλων των ημερών του Πάσχα, της 

Πεντηκοστής, Κανόνες Παρακλητικοί εις την Τπεραγίαν Θεοτόκον ο Κανών του 

                                                           
252 Έχει καταγραφεί και από καρβέλη σελ. 168. 
253 Όπως και ανωτέρω με τα μαθηματάρια που ανέφερα και έχουν καταγραφεί από τον Ιωάννη 

ακκελίωνα. 
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Αντίπασχα, της Αναλήψεως, της Μεταμορφώσεως, Κανόνες του Κοσμά του Μελωδού, 

Επιστολές Ιωάννου του Φρυσοστόμου, διάφορες ομιλίες περί χρηστοήθειας, περί 

προσευχής, διάφοροι συμβουλευτικοί Λόγοι, η Φρηστοήθεια του Αντωνίου του 

Βυζαντίου, επιτάφιοι λόγοι, εξηγήσεις λόγων του Αγίου Βασιλείου, ερμηνεία εις την 

Οκτώηχον, Σριώδια. Επίσης επιστολές Ισιδώρου Πηλουσιώτου, επιστολές Γρηγορίου 

του Θεολόγου, διάφορα θρησκευτικά κείμενα, όπως ομολογίες προς την ορθόδοξη 

πίστη,  επιστολές εκκλησιαστικών Πατέρων με επιφανείς ηγέτες πολιτικούς και 

λόγιους της εποχής, περικοπές που γράφτηκαν στα λατινικά και μεταφράσθηκαν στα 

ελληνικά από μοναχούς διδάσκαλους254, λόγοι παραινετικοί Γρηγορίου Ναζιανζηνού, 

βίοι αγίων και προτρεπτικοί. 

Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού διδάχθηκαν θύραθεν συγγραφείς όπως255: 

Αγαπητού διακόνου: Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών. 

Πλούταρχου: Περί παίδων αγωγής, περί πολυπραγμοσύνης, περί του ακούειν, 

τα περί τους βασιλείς και στρατηγούς, Θουκυδίδη: Δημηγορίαι Κερκυραίων και 

Κορινθίων. 

υνέσιου: Υαλάκρας εγκώμιον, διάφορες επιστολές , λόγος προς Αρκάδιον περί 

βασιλείας, επιστολές του διάφοροι λόγοι του. 

Ισοκράτη: Πανηγυρικός, προς Δημόνικον, προς Νικοκλέα περί βασιλείας, εις 

Ευαγόραν εγκώμιον, Πλαταϊκός, προς Νικοκλέα, Βούσιρις, κατά σοφιστών, 

προς Υίλιππον. 

Δημοσθένους: Υιλιππικοί Α΄, Γ΄, Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. 

Ξενοφώντος: Απομνημονεύματα Α΄, Απομνημονεύματα Δ΄, Κύρου Παιδεία, 

Κύρου Παιδεία προοίμια, Αποφθέγματα βασιλέων και στρατηγών. 

Ομήρου256: Οδύσσεια, Ιλιάδα, Βατραχομυομαχία. 

Θεμίστιου: Περί φιλίας. 

Ηρωδιανού: Προοίμιον Ιστορίας, παράφραση. 

Υωκυλίδη: Ποίημα νουθετικόν. 

                                                           
254 το μαθηματάριο αρ. 3058, ΙΗ΄, ΕΒΕ έχουν μεταφρασθεί επιστολές από τα λατινικά στα ελληνικά 

από το Δανιήλ Κεραμέα. 
255 Παρατίθενται οι συγγραφείς με τα έργα τους. 
256 Ο Όμηρος αναφέρεται ότι δε διδάχθηκε στη χολή της Πάτμου ή διδάχθηκε ελάχιστα. 
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Λουκιανού: Ενύπνιον257, Δίκη φωνηέντων, Περί του των επί μισθῴ συνόντων, 

ψευδοσοφιστής ή σολικιστής Λυκίνος Πατρίδος εγκώμιον, Συραννοκτόνος, 

Αποκηρρυτόμενος, περί του μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολᾚ, περί φιλίας, Σίμων 

ή μισάνθρωπος. 

Λιβανίου: Πρεσβευτικός προς τους Σρώας υπέρ της Ελένης, μελέτες, 

πρεσβευτικός β΄,  

Επιστολές Αριστοτέλους, Αλκίφρονος, Υιλιστράτου, Αρισταινέτου και άλλων. 

οφοκλή: Αίας μαστιγοφόρος. 

Ησίοδου: Έργα και ημέραι. 

Η παράθεση αυτή εκ μέρους μου, έχει στόχο να δούμε το περιεχόμενο αυτών 

των μαθηματαρίων τα οποία διδάχθηκαν στην Πάτμο κατά την περίοδο του 

Ελληνικού Διαφωτισμού. Σα μαθηματάρια αφορούν τα μαθήματα της Κυκλοπαιδείας, 

αφού το μάθημα της Ρητορικής διδάχθηκε στο τέλος της Κυκλοπαιδείας ή στην αρχή 

του Ανώτερου Κύκλου σπουδών, αλλά και μαθηματάρια που διδάχθηκαν και στις 

άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ὀπως έχω ήδη αναφέρει η ανώτερη παιδεία περιλαμβάνει τα μαθήματα της 

Υιλισοφίας. Η Ρητορική διδάχθηκε ως συνέχεια των μαθημάτων της Γλώσσας ( της 

Γραμματικής, των αρχαίων κειμένων, της Θεματογραφίας, των Επιστολικών Σύπων), 

αφού η Ρητορική είχε χάσει την παλιά αυτοτέλεια ως μάθημα.258Μετά τα φιλολογικά 

μαθήματα και τη Ρητορική διδάσκονται τα μαθήματα της ανώτερης παιδείας , η 

Λογική και η Υιλοσοφία. Η Μουσική και η Θεολογία διδάσκονταν, πιθανολογούμε, 

όχι ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά εμβόλιμα στα πλαίσια άλλων μαθημάτων. Μέσα από 

τις θεματογραφίες διδάσκονταν πολλά θεολογικά θέματα όπως: το Περί μυστηρίων 

κεφάλαιο της Δογματικής, η ερμηνεία του υμβόλου της Πίστεως, η ανίσχευση 

θεολογικών αποριών, η ερμηνεία Ευαγγελικών Περικοπών.259 Διδάσκεται θεολογική 

ύλη, ενώ το μάθημα αποκαλείται Θεματογραφία και όχι Θρησκευτικά, όπως θα ήταν 

εύλογο.  

    Οι κώδικες - μαθηματάρια  που περιέχουν τα μαθηματάρια της Λογικής και της 

Υυσικής και έχουν καταγραφεί από τον Αθανάσιο Κομίνη είναι:  

                                                           
257 Ο δηλαδή ο βίος αυτού. 
258 Σσουλκανάκης Ν. Αρχιμ., Η παιδεία στην Πάτμο από τα τέλη του 11ου αι. μέχρι και τον 19ο αιώνα. Ο 

Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Άγιος Μακάριος ιεροδιάκονος Καλογεράς, (+ 1737) ο Πάτμιος, 

ευαγγελιστής της Παιδείας του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1994., σ. 240 και σ. 299. 
259 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 300. 
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Κώδικας 354, Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις συνοπτική της όλης λογικής 

πραγματείας, έτους 1697,  

Κώδικας 405, Νικηφόρου Βλεμμίδου, Επιτομή Λογικής, έτους 1701. 

Κώδικας 309, Γεωργίου ουγδουρή, Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους 

μέθοδου προδιοικήσις, έτους 1713. 

Κώδικας 296, έτους 1718 

Ανωνύμου, Ηθική Υιλοσοφία 

Κώδικας 350, έτους 1730 

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Τπομνήματα εις τα φυσικής ακροάσεως, οκτώ του 

Αριστοτέλους Βιβλία. 

Κώδικας 353, έτους 1730 

Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας 

(Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους) 

Κώδικας 345, έτους 1734 

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Τπομνήματα εις τα περί ψυχής βιβλία του Αριστοτέλους. 

 Και από τον Ιωάννη ακκελίωνα, έχουν καταγραφεί οι κώδικες μαθηματάρια: 

Κώδικας ϟ 290, Ανωνύμου (Θεοφίλου Κορυδαλλέως) 

Κώδικας ΕϟΒ’ 292, επίσης: 

Κώδικας 293, Θεοφίλου Κορυδαλέως, Τπόμνημα συνοπτικού και ζήτημα εις την 

Περί Ουρανού Πραγματείας. 

Κώδικας 294 ΕϟΔ, Ανωνύμου 

α) "Διαλέξεις, ζητήματα τε και θεωρήματα εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία. Περί 

φυσικής ακροάσεως. 

β) Διαλέξεις εις τα του Αριστοτέλους βιβλία Περί Ουρανού. 

γ) Διαλέξεις και θεωρήματα εις την του Αριστοτέλους Περί ψυχής πραγματείαν. 

δ) Διαλέξεις εις την Αριστοτέλους Περί μεταφυσικών βιβλίων πραγματείαν 

Κώδικας 295 ΕϟΕ', έτους 1637, Ανωνύμου 

α) Διαλέξεις περί της Αγίας Σριάδας 

β) Τπόμνημα εις τα Περί ψυχής βιβλία του Αριστοτέλους 

γ) Θεωρία περί της μοναδικής και τριουποστάτου του Θεού ουσίας 

δ) Explicatio in questione XXVII prim as partis summae theologiae D.Thomas Aquinatis. 

Κώδικας 296 ϟS, έτους 1718 

Ηθική Υιλοσοφία, ήτοι η ανθρώπινος ευδαιμονία και το άκρον αγαθόν 

Κώδικας ϟΖ’ (297), ο Αναπολόγητος Δύσπιστος 

Κώδικας ΣS' (306), ΙΗ' αι., Γερασίμου Βλάχου  

χολαστικά ζητήματα εις το Α', Β' και Γ' των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους....."  



83 
 
 

Κώδικας ΣΖ’ (307), Γερασίμου Βλάχου, Ζητήματα εις μόνον το Α’ των 

Μετεωρολογικών 

Κώδικας ΣΘ'(309), έτους 1713 

Γεωργίου ουγδουρή, "Εις άπασαν των Λογικών του Αριστοτέλους μεθόδου 

Ποροδιοίκησις ήτοι Εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του ουγδουρή, τον 

έξι Ιωαννίνων. 

Κώδικας ΣΜΔ'-ΣΝΗ'(344-358) ΙΖ'-ΙΗ'αι. (τέλη 17ου αρχές 19ου αι.) 

Θεοφίλου Κορυδαλέως  

α)ΣΜΔ. Τπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την Περί Ουρανού παραγματείαν 

του Αριστοτέλους. 

ΣΜΕ'-ΣΜΖ', Τπομνήματα εις τα Περί ψυχής βιβλία του αυτού. 

ΣΜΗ'-ΣΝΑ', Τπόμνημα εις τα περί φυσικής ακροάσεως οκτώ του αυτού βιβλία. 

ΣΝΒ', χολαστικάς σημειώσεις εις τα Μετά τα φυσικά. 

χόλια  εις τα Μετά τα φυσικά, αρχόμενα. 

ε) ΣΝΓ'-ΣΝΕ', Έκθεσις συνοπτική της όλης υλλογιστικής πραγματείας. 

στ) ΣΝS', Έκθεσις κατ' επιτομήν της Λογικής πραγματείας. 

ΣΝΖ', Έκθεσις περί επιστολικών τόπων. 

ΣΝΘ' (359) σελ. ακελλίων 

Κώδικας ΤΜΔ’ (444), ΙΖ’ εκατονταετηρίδα Αυγουστίνου και Ανωνύμου. 

Ο σύμμικτος αυτός κώδικας περιέχει και : 

Τπομνήματα και Ζητήματα εις το περί Ερμηνείας του Αριστοτέλους, αυτό είναι 

ανώνυμο. 

Μαθήματα της Υυσικής ακροάσεως, και παρατίθενται: Γεωργίου του Καρέσσιου 

παρασημειώματα, επίσης: ύντομος διδασκαλία Περί θεολογικής ακροάσεως. 

Κώδικας ΤΝΑ΄(451) 

Ανωνύμου, Επιτομή της εις την Αριστοτέλους Διαλεκτικήν πραγματείας. Έπειτα: 

Προλεγόμενα εις την Αριστοτέλους Διαλεκτικήν Παραγματείαν και Τπομνήματα και 

Ζητήματα εις την Αριστοτέλους Κατηγορίας. 

Κώδικας ΤΝΒ’ (452) 

Αδήλου, Εισαγωγή της Λογικής 

Κώδικας, ΣΟΘ’ (378) 

Θέματα από τη Υιλοσοφία, τη Λογική και τη Θεολογία. 

Κώδικας ΦΟ΄(670) ΙΗ’ αι. 

Ανωνύμου, Ελλιπές ως προς την αρχή και το τέλος. 

α) Μεταφυσική 

β)Επισημειώσεις εκ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. 

**Κώδικας ΟΘ’ (279) ΙΗ’ αι. 
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Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, «Σου σοφωτάτου εξ’ απορρήτου Ερμηνεία εις Περί 

γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους πραγματείαν». 

Κώδικας Π’ (280),  

Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου μεγάλου Φαρτοφύλακος «Παράφρασις και ζητήματα εις 

τα Περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους». 

Από την παράθεση των μαθηματαρίων που διδάχθηκαν στη χολή της 

Πάτμου, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς κατέχει την πρώτη θέση από τους υπομνηματιστές 

των έργων του Αριστοτέλη. Επίσης και άλλοι διδάσκαλοι  έγραψαν αναλύσεις στα 

έργα του Αριστοτέλη όπως ο Μελέτιος υρίγος, ο Γεώργιος Κορέσιος, ο Γεράσιμος 

Βλάχος, ο Γεώργιος ουγδουρής, όμως τα περισσότερα μαθηματάρια περιέχουν τα 

υπομνήματα του Θ. Κορυδαλέα στα έργα του Αριστοτέλη. Ο Θ. Κορυδαλέας με τις 

αναλύσεις στον Αριστοτέλη κατάφερε να διδαχθεί και να επιβληθεί στα σχολεία της 

υπόδουλης Ελλάδας για τρεις περίπου αιώνες260, (ενδεικτικά Πατμιακοί κώδικες 279, 

280, αναφέρονται σε ερμηνείες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου σε έργα του 

Αριστοτέλη, συγκεκριμένα στο «Περί γενέσεως και  φθοράς». Οι Πατμιακοί κώδικες 

353 και 354 αναφέρονται σε ένα έργο του Θ. Κορυδαλέα: «Εις άπασαν την Λογικήν του 

Αριστοτέλους, Τπομνήματα και Ζητήματα υπό του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του 

Κορυδαλέως εκτεθέντα, νυν δε πρώτον τύποις εκδοθέντα και μεθ’ όσης οιόν τε ην της 

ακριβείας διορθωθέντα παρά κυρίου Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ενετίησι αψκθ’ 

Παρά Νικολάου Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Conlicenzade ‘ superiori, eprivileggio». 

Επίσης ο Θεόφιλος Κορυδαλέας έχει γράψει και τη Μικρή Λογική σε μορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. τους Πατμιακούς κώδικες 353, 356 και 451 υπάρχει αυτό 

το έργο του Θ. Κορυδαλέα. 

Η Επιτομή αυτή των έργων του Αριστοτέλη ήταν πιο κατανοητή και άρα πιο 

εύχρηστη από τους μαθητές και γι’ αυτό ήταν πιο συχνή στη χρήση της, στη μελέτη 

των έργων του Αριστοτέλη. 

τους Πατμιακούς κώδικες 350, 309 οι υπομνηματιστές Θεόφιλος Κορυδαλεύς 

και Γεώργιος ουγδουρής διαπραγματεύονται τις Αριστοτελικές κατηγορίες («Οι 

πέντε φωνές», ήτοι το γένος, το είδος, η φθορά, η ποιότητα, το συμπτωματικό και τα 

άλλα τμήματα της Λογικής). 

Επίσης στον κώδικα 405 ο διδάσκαλος Νικηφόρος Βλεμμύδης γράφει την 

«Επιτομή της Λογικής». Όλοι αυτοί οι κώδικες διδάχθηκαν στη χολή  της Πάτμου 

από τους Κώδικες. Δεν αποκλείεται να πήγαν και τα εγχειρίδια αυτά στην Πάτμο, το 

πιθανότερο όμως είναι ότι τα έργα της Λογικής και της Υιλοσοφίας διδάχθηκαν μέσα 

από τους κώδικες και όχι από τα εγχειρίδια. 

Ενδεικτικά Θρησκευτικά Μαθηματάρια: 

                                                           
260 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 290. 
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Κώδικας ΤΗ’ (408), Νικολάου Κούρσουλα ΙΗ’ αι., το οποίο χαρακτηριστικά 

φέρει την επιγραφή «ύνοψις της ιεράς θεολογίας φιλοπονηθείσα εις ωφέλειαν των 

ορθόδοξων φιλομαθών παρά Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, διδασκάλου, 

φιλοσόφου και θεολόγου.  

Κώδικας ΤΘ’ (409),  Νικολάου Κούρσουλα, ΙΖ’ αιώνας 

Διάφορα φιλοσοφικά Ζητήματα 

Κώδικας ΤΙΒ’(412), Παλλασίου Πελοποννησίου, τέλη ΙΖ’ αι. «Μεταφυσική 

Παλλασίου Πελοποννησίου Προς Πολύδωρον κομψώς εν απλότητι» 

Κώδικας ΤΙΓ’ (413), ΙΔ’ αιώνας, Πορφυρίου 

Υιλοσοφικά Θέματα περί Αριστοτέλους 

Κώδικας ΤΛΗ’ (438), Ιωαννικίου Μερκουρά, ΙΗ’ αιώνας, Μετεωρολογικόν 

κώδικας ΠΕ ‘ (285), Ανωνύμου *Νεοφύτου πρώην Άρτης+ 

κώδικας ΥΟΘ ‘ (579), Χυχαγωγίαι, τέλη ΙΖ’ αρχάς ΙΗ’ αι. 

κώδικας ΤΛΒ ‘ (432), Υωτίου Αμφιλόχια, ετ. 1707 

κώδικας ΡΜΖ ‘ (147). Ιωάννου του Φρυσοστόμου, ΙΑ’ αι. 

 

Όμως τα άλλα μαθηματάρια με θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, ευρύτερα 

το τιχηράριον, Ζητήματα, λύσεις αποριών και ερμηνείες από την Αγία Γραφή, 

Ομιλίες πατέρων της Εκκλησίας μας (Π 587) (υποσ. Φρησιμοποιήθηκαν Σα 

μαθηματάρια αυτά διδάχθηκαν στην Κυκλοπαιδεία «διά» διδακτικούς σκοπούς), Περί 

της Θείας Ευχαριστίας, Λόγοι εκκλησιαστικοί, Βίοι αγίων, Νομοκάνονες, διάφορα 

αγιολογικά κείμενα, ομιλίες σε διάφορες Κυριακές που την ανάπτυξη Ευαγγελικών 

χωρίων, επιστολές της εκκλησίας μας διδάσκονται και στους δύο κύκλους παιδείας, 

δηλαδή στη μέση και ανώτερη παιδεία. 

Σα θρησκευτικά μαθηματάρια, είχαν θέματα από εγχειρίδια Θεολογικά 

γνωστών συγγραφέων: 

Σο Εγχειρίδιον ή η Ορθόδοξος Διδασκαλία του Μελετίου Πηγά, Σο Περί Προνοίας και 

Προορισμού Γενναδίουν του χολαρίου, το υλλογιστικόν προς Λατίνους Μάρκου του 

Ευγενικού, η Βίβλος Ξιφιλίνου, τα Αμφιλόχια του Ι. Υωτίου, το Περί Ιεροσολύμοις 

Πατριαρχευσάντων και το Εγχειρίδιον του Πατριάρχου Δοσιθέου, η ύνοψις της Ιεράς 

Θεολογίας του Νικολάου Κούρσουλα, ημειώσεις εις το Πάθος του ίδιου του 

Μακαρίου, Ανωνύμου, Ζητήματα αναγκαία θεολογικά, η Πέτρα του κανδάλου Ηλία 

του Μηνιάτου, το Φρονικόν ύντομον του πρώην της Νεοφύτου, η Βίβλος του Γ. 

Κορεσίου (υποσ. Δανεισμένο από τη Φίο).*261 

Μαθηματάρια ενδεικτικά, τα οποία έχουν Θεολογικό περιεχόμενο και διδάχθηκαν 

στη χολή της Πάτμου είναι: 

                                                           
261 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 299. 
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Καταγεγραμμένα από την Αθανάσιο Κομίνη: 

Π. 432, έτους 1707, Υωτίου Κωνσταντινουπόλεως, Διαφορών των από της Αγίας 

Γραφής ζητημάτων και αποριών λύσεις και ερμηνείαι (ήτοι τα Αμφιλόχια). 

Π. 576, Ηλία Μηνιάτη, Πέτρα κανδάλου (και άλλα συναφή κείμενα), έτους 1727. 

Π 285, έτους 1736-8, Νεοφύτου πρώην Άρτης, Φρονικόν σύντομον. 

Κώδικας 474, *ΙΖ’-ΙΗ’ αι.+, ‘ετους 1739, τιχηράριον 

Π. 477, ‘ετους 1773, τιχηράριον, Καλόφωνου. 

Κ. ΣΟΗ’ 378, Λόγοι διαφόρων. 

Τπάρχουν Τπομνήματα εις του Χαλτήρα. 

Κ. ΣSS’ 396, ΙΖ’ αι. 

Μελετίου Πηγές, Επιστολάς του<. 

Π. 397-400, ΙΗ’ αι. 

Μελετίου Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία262 

Π. ΤΘ’ 408, Νικολάου Κούρσουλα, ύνοψις της Ιεράς Θεολογίας φιλοπονηθείσα εις 

ωφέλειαν την ορθοδόξων φιλομαθών παρά Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, 

διδασκάλου φιλοσόφου και Θεολόγου». 

Π. ΤΚΑ’ – ΤΚΒ’ . (421-424), ΙΗ’ αι. Περιέχει: 

Χαλμούς 

Π ΤΛΒ’ 432, Υωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τα Αμφιλόχια. 

Π ΤΜΓ’ 443, Μελετίου Πηγά, ΙS’ αι.. Περιέχει την Ορθόδοξον Διδασκαλίαν. 

Π ΤΜΔ’ (444) 17 ‘ αι.. Περιέχει και ΤΟΒ’ (472) Μελογραφικόν 

Σα μουσικά μαθηματάρια αφορούν την εκκλησιαστική μουσική και με μια 

ευρύτερη έννοια θα μπορούσαμε να της προσδώσουμε θεολογικό χαρακτήρα, γιατί 

όλα τα μελογραφικά μαθηματάρια έχουν περιεχόμενο τη βυζαντινή εκκλησιαστική 

μουσική.  

Επίσης θεολογικά μουσικά μαθηματάρια θεωρούμε τα: 

ΡΜΖ ‘(147), Ιωάννου του Φρυσοστόμου  ΙΑ’ αι. Επιστολές του. 

ΠΕ (285) Ανωνύμου (Νεοφύτου πρώην Άρτης), Φρονικόν σύντομον εξ ανωνύμου 

τινός επιμελεία συντέθεν<.» 

εSΕ’ (295), έτους 1637, Ανωνύμου 

Περιέχει εκτός των αυτών Διαλέξεις περί της Αγίας Σριάδας του Θεού ουσίας, 

Explicatio in questione XXVII prima spartis summae theologiae D.Thomae Aquinatis.    

ΣΙΑ’ – ΣΙΖ’ (311-317) 

Γεωργίου Κορεσσίου, αρχές ΙΗ’ αι.. Περιέχει τη Βίβλο του Γ. Κορεσσίου. 

Επίσης θεολογικού περιεχομένου είναι τα χειρόγραφα ΣΜ’ (340) – ΣΜΒ’ (342) 

ΣSS’ (396), Μελετίου Πηγά ΙΖ’ αι. περιέχει επιστολές του  

                                                           
262 Θεολογικό με Ιστορική χροιά. 
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ΣSΖ’ –Τ’ , Μελετίου Αθηνών , ΙΗ’ αι. , Εκκλησιαστική (397-400) Ιστορία. 

ΤΗ’ (408), ΙΗ ‘, Νικολάου Κούρσουλα, ύνοψις της Ιεράς Θεολογίας φιλοπονηθείσα εις 

ωφέλειαν των ορθοδόξων φιλομαθών παρά Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου 

διδασκάλου, φιλοσόφου και θεολόγου. 

ΤΛΑ’ (431) και ΤΠΒ’, ΙΗ’ αι. 

Υωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αμφιλόχια. 

ΤΜΓ’ (443) Μελετίου Πηγά – Περιέχει την Ορθοδοξο διδασκαλία του. 

Από ΤΟΒ’ (472) – ΥΙΓ’ (513) όλα αυτά είναι μελογραφικά όπου έχουν διδαχθεί 

εμβόλιμα και της θεματογραφίας στην Κυκλοπαιδεία και σε μαθήματα της ανώτερης 

βαθμίδας. 

ΥΙΖ’ (517), αρχές ΙΗ’ αι. , Λόγοι εκκλησιαστικοί. 

ΥΙΗ’ (518), 18ος αι. , Λόγοι εκκλησιαστικοί. 

ΥΚΑ’ (521), ΙΗ’ αι., του διδασκάλου Μακαρίου και  

ΥΚΒ’ (522), τέλη ΙΗ’ αι. αρχές ΙΘ’ αι., Εκκλησιαστικοί Λόγοι, οι περισσότεροι 

αποτελούν πόνημα του μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοφίλου του 

Πατμίου. 

ΥΟΕ’ (575), Αδήλου, περιλαμβάνει διάφορα θεολογικά ζητήματα (Διάλογος μεταξύ 

πατρός και υιού.) 

ΥΟS’ (576) Ηλία Μηνιάτου, έτος 1727, η Πέτρα του κανδάλου. 

Επίσης με θρησκευτικό περιεχόμενο είναι τα χειρόγραφα ΥΟΖ’ (577) και ΥΟΗ ‘ (578). 

Ανήκουν στις αρχές του ΙΗ’ αι.. Σο δεύτερο είναι του Γρηγορίου του Θεολόγου. 

υνοδεύεται με χόλια του Ηλία της Κρήτης. (υποσ. Ένδειξη ότι έχει διδαχθεί σε 

σπουδαστές το πιθανότερο. 

ΥΟΘ’ (579). Χυχαγωγίας. Σα θέματα είναι ερμηνευμένα με τη διδακτική μέθοδο της 

ψυχαγωγίας. ’ αυτό το χειρόγραφο θέματα θεολογικά ερμηνεύονται με την ανωτέρω 

μέθοδο. 

Σα μαθηματάρια ΥΠS’ (586) – ΥϟΔ’ (594) έχουν καταγραφεί και από τη Νικολοπούλου 

– καρβέλη, που σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί στον κύκλο της μέσης εκπαίδευσης. 

Όμως το ΥϟΒ’ (592), αποτελεί χειρόγραφο του Γρηγορίου του Θεολόγου. 

Θρησκευτικού περιεχομένου είναι και το ΦΛΖ’ (637), έτους 1629, ο υναξαριστής, που 

περιλαμβάνει Βίους διαφόρων αγίων. Επίσης το χειρόγραφο ΦΜΕ’ (645), αρχές ΙΗ’ αι. 

Νηπτικόν, με Ιστορίες διαφόρων αγίων Πατέρων. 

Γ. Ρητορική 

Η διδασκαλία στο μάθημα Σέχνης και Λόγου ξεκίνησε από τα χολεία της 

αρχαίας Ελλάδας, πέρασε στα βυζαντινά εκπαιδευτήρια και από εκεί στα χολεία της 
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Σουρκοκρατίας. Τπάρχουν πολλά βιβλία Ρητορικής που δείχνει το ζήλο με τον οποίο 

διδασκόταν το μάθημα.  

Σο ρωμαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα με τους συγγραφείς, τους θεούς τη 

φιλοσοφία του γενικά, εξακολούθησε να λειτουργεί ώσπου να μπορέσουν τα σχολεία 

των μοναστηριών και των επισκοπών να το αντικαταστήσουν με ένα σύστημα, που 

ενώ στηριζόταν στο παραδοσιακό σύστημα, στις κατευθύνσεις και στους στόχους 

ήταν χριστιανικό.263 

Γενικά τα ρητορικά κείμενα συγκαταλέγονται στα πλέον παραμελημένα 

αντικείμενα διδασκαλίας σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης. τη μέση εκπαίδευση 

απλώς εμπλουτίζουν τη θεματογραφία με σκοπό τη διδασκαλία τους στο συντακτικό 

και τη γραμματική. την Ανώτερη εκπαίδευση η διδασκαλία τους είναι το ίδιο 

περιορισμένη αφού είναι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες των προγραμμάτων 

σπουδών.264 

Σην περίοδο της Σουρκοκρατίας η Ρητορική διδασκόταν στα μαθήματα της 

Κυκλοπαιδείας (οριακά προς τα μαθήματα της ανωτέρας παιδείας), αλλά προς το 

τέλος της, διδάχθηκε ανάμεσα στα Γραμματικά και τα Υιλοσοφικά ή μαζί με τα 

Υιλοσοφικά μαθήματα στην ανώτερη παιδεία. Η μεταφορά του μαθήματος στην 

ανώτερη παιδεία αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του μαθήματος στα τέλη του 18ου 

αιώνα. 

τη χολή της Πάτμου επί Μακαρίου Καλογερά, την τρίτη δεκαετία του 18ου 

αιώνα, η Ρητορική διδασκόταν και μάλιστα θεωρείται ότι ο Μακάριος είναι ο 

συγγραφέας της «Ρητορικής Ἐκθέσεως» ρητορικών κανόνων. Είναι κατά πάσα 

πιθανότητα μια συλλογή υλικού και όχι μετάφραση ενός έργου από τα λατινικά στα 

ελληνικά. τις σελίδες του έργου δεν εμφανίζονται μόνο έργα Λατίνων, αλλά και 

έργα Ελλήνων συγγραφέων «θύραθεν» και χριστιανών. Μέσα σ΄ αυτούς είναι και ο 

ρήτορας Δημοσθένης.265 Επίσης και διάφορα γνωστά βιβλία, όπως «Η  Βίβλος του 

Αλεξάνδρου προς Αλέξανδρον», «Η Βίβλος Καλλιστράτου», «Εικόνες Υιλοστράτου», 

το «Θέατρον της ανθρώπινης ζωής», κ.ά..  

Η Ρητορική, κατά το 18ο αιώνα, και γενικά όλη την περίοδο της Σουρκοκρατίας 

είχε μεγάλη εξάπλωση. Τπήρχαν πολλά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνταν και είχαν 

                                                           
263 L. D. Reynolds κ.α., Αντιγραφείς και φιλόλογοι: το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων, 

εκδ. ΜΙΕΣ, Αθήνα3 2001, σ. 70. 
264 M. Edwards, Οι Αττικοί Ρήτορες, εκδ. Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2002. 
265 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 346. 
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γραφεί από διακεκριμένους δασκάλους.266 Οι διδάσκαλοι της εποχής ενδιαφέρονταν 

για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της Ρητορικής, γιατί πολλοί από τους μαθητές της 

Πάτμου γίνονταν ιεροκήρυκες και κληρικοί. Η Εκκλησία επεδίωκε να στηρίζει το 

ποίμνιό  της και ουσιαστικά και συναισθηματικά. Ενδιαφερόταν για την τόνωση της 

πίστης του στα δύσκολα χρόνια της Σουρκοκρατίας που τα θέριζε η πείνα και η 

αρρώστια.267 Επίσης ήταν αναγκαίο ο κληρικός της εποχής (όπως και σήμερα) να είναι 

ικανός για τη σύνταξη και αγόρευση διαφόρων ειδών λόγου, επικήδειων, 

εορταστικών, κ.α.. Να είναι πειστικός αγαπητός, να προκαλεί σεβασμό και 

αγαλλίαση, να είναι αποτελεσματικός, όταν δίνει συμβουλές.  

Με τα διδασκόμενα ρητορικά μαθήματα οι δάσκαλοι επεδίωκαν να σπουδάζουν στους 

μαθητές τους, την αγάπη και την αφοσίωση στην πατρίδα, την αξιοπρέπεια, την 

επιχειρηματολογία, το λεξιλόγιο, τις ωραίες φράσεις, τα σχήματα λόγου. 

Ο Δανιήλ Κεραμέας χρησιμοποιεί το βιβλίο Ρητορικής του Μακάριου 

Καλογερά, τον οποίο θεωρεί εξαιρετικό διδάσκαλο και ακολουθεί τη μέθοδο της 

διδασκαλίας του. Λέει χαρακτηριστικά στο τέλος: «<.τέλος τᾛς τοῦ διδασκάλου μου 

ρητορικᾛς».268, 269 

 Σα μαθηματάρια: ιναϊτ. 1702 (αρ. 23), Δοχειαρ. 263 (αρ. 292), Ιασίου ΙΙΙ-107 (αρ. 

849), Paris. Suppl. gr. 1144 (αρ. 35), κ.α.270, αποδεικνύουν ότι ο Δανιήλ δίδαξε έργα, πέρα 

από εκείνα που ακολουθούσε η παράδοση· διδάσκονταν έργα από την 

εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα και τα «Κάτοπτρα».271 

Όμως ο Δημοσθένης, ο σπουδαιότερος ρήτορας της αρχαιότητας παραδίδεται 

ελάχιστα τους προηγούμενους αιώνες και μόνο το ΙΗ’ αιώνα τον βρίσκουμε εντατικά 

στα μαθηματάρια. Βρίσκεται σε ελάχιστα μαθηματάρια του ΙΕ’ και ΙΣ’ αιώνα, τα 

οποία δεν συνοδεύονται από σχόλια ή εξηγήσεις παρότι είναι μαθηματάρια. Ο 

Δημοσθένης απουσιάζει και από τα μαθηματάρια του ΙΖ’ αιώνα. Ο μεγάλος ρήτορας 

Δημοσθένης εισάγεται συστηματικά στα σχολεία το ΙΗ’ αιώνα. Αυτό οφείλεται στην 

Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα. τον τρίτο τόμο της έχουν συμπεριληφθεί οι τρεις 

                                                           
266 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σ. 89. 
267 Η πανώλη είχε προσβάλλει το νησί της Πάτμου. 
268 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 348. 
269 υποσημ. Αθ. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς Α., Ιεροσολυμίτικη Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις 

Βιβλιοθήκαις του *<+ πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης της Παλαιστίνης 

αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων 1899, χ.φ. ΙΒ΄ 159, τ. Α΄, (ανατύπωση Βρυξέλλες 1963), σ. 255. 
270 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σ. 94. 
271 το ίδιο, σ. 94. 
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Ολυνθιακοί (Α’, Β’ και Γ’) και οι δύο Υιλιππικοί (Α’ και Γ’ ). Θεωρείται βέβαιο ότι  οι 

Λόγοι του Δημοσθένη δε διδάσκονταν πριν την Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα.272 

Ο Δημοσθένης διδάχθηκε στην Πάτμο για πρώτη φορά από το Δανιήλ 

Κεραμέα. Από το 1782 έως το 1797 ο Δανιήλ δίδασκε ανελλιπώς  το ρήτορα 

Δημοσθένη. Αυτό αποδεικνύεται από τα δεκατέσσερα (14) μαθηματάρια που έχουν 

γραφεί273στην Πάτμο επί εποχής του και περιέχουν έργα του Δημοσθένη. 

Αυτά είναι: Πατμ. 700, Βατ. 225, ΒΒ 106, Βουκουρ. 423, Διονυσ. 325, Δοχειαρ. 263, 

Ιασίου ΙΙΙ-107, Κορθίου 3, Paris. Suppl. Gr. 1144,ιναϊτ. 1669, 1702, 1920, Μετ. ινά 22, 

μύρν. Β-10274.  

Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι ο κώδικας Χ’ (700) που μελετώ προέρχεται 

από την Πάτμο, όπως και ο κώδικας 263 της Μονής Δοχειαρίου. 275 Επίσης το 

χειρόγραφο ιναϊτ. 1702 του 1782276 έχει την ίδια θεματολογία με το χειρόγραφο Χ΄ 

της Πάτμου. 

τα Δωδεκανησιακά Φρονικά 277  παρατίθεται κατά κώδικες η χειρόγραφη 

παράδοση των έργων του Δανιήλ Κεραμέως. Οι περισσότεροι κώδικες βρίσκονται στο 

Άγιο Όρος, γιατί πολλοί μαθητές του Δανιήλ έγιναν Αγιορίτες μοναχοί. Σο 

συγγραφικό έργο του Δανιήλ, κυρίως το ερμηνευτικό, παρατίθεται από κώδικες, 

μαθηματάρια που βρίσκονται σε διάφορες βιβλιοθήκες, χειρόγραφη εργασία των 

μαθητών του. Σο ερμηνευτικό έργο του Δανιήλ αφορά έργα κλασικών, αλλά και 

μεταγενέστερων Ελλήνων συγγραφέων, όπως του Θουκυδίδη, Ισοκράτη, Δημοσθένη, 

Ξενοφώντα, Αριστοτέλη, Πλουτάρχου Λουκιανού, Αλίφρονος, Αρισταίνετου, 

Υιλιστράτου, Λιβανίου, Θεμιστίου, κ. ά.. 

τη Μονή Δοχειαρίου 278 , και στον Κώδικα 263 (2937) χαρτ. (σχ. 8 μεγ.) 18ος αι. 

παρατίθεται η εξήγησις του Δημοσθένους Ολυνθιακοί α΄, β΄, γ΄ και Υιλιππικοί α΄, γ΄. 

Όμως εκτός από τις εξηγήσεις των Λόγων του Δημοσθένη παρατηρούμε ότι ο 

Κώδικας-μαθηματάριο 263 (2937) της Δοχειαρίου Μονής και το Φειρόγραφο Χ΄ της 

Μονής της Πάτμου, έχουν το ίδιο περιεχόμενο. 279 Σο αντίγραφο πιθανόν να 

                                                           
272 το ίδιο, σσ. 95-96.  
273 Έχουν γραφεί από μαθητές του.  
274 Όλοι αυτοί οι κώδικες έχουν καταγραφεί και αριθμηθεί από τη Νικολοπούλου-καρβέλη. 
275 Έχω ήδη αναφέρει ότι έχουν την ίδια  
276 Αριθ. 23 στην αρίθμηση της  Νικολοπούλου-καρβέλη. 
277 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄ (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σσ. 320-344. 
278 το ίδιο, σ. 322. 
279 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

τουρκοκρατία, εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994. 
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μεταφέρθηκε στο Άγιον Όρος από μοναχό που ήταν μαθητής στην Πάτμο. Ο μοναχός 

μέσα στα άκρως απαραίτητα πράγματα που πήρε μαζί του, ήταν και το συγκεκριμένο 

χειρόγραφο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία στη νέα Μονή. 

Πολλοί από τους αποφοιτήσαντες στην Πάτμο γίνονταν δάσκαλοι σε άλλες χολές. 

Απαραίτητα λοιπόν εφόδια γι΄ αυτούς ήταν και τα χειρόγραφα από τα οποία είχαν 

διδαχθεί και τα οποία με τη σειρά τους θα χρησιμοποιούνταν ως βασικό εποπτικό 

υλικό-μέσο για τη διδασκαλία. Πολλές γραμματικές και ερμηνευτικές πραγματείες 

καταγράφηκαν από μαθητές την ώρα που εκείνος δίδασκε. Από τους κώδικες- 

μαθηματάρια που έφθασαν σε μας μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί και ονόματα των 

μαθητών του γραφέων όπως: Κύριλλος Πάτμιος ο Ρωμανίτης, Μακάριος υιός Νάταλη, 

Γρηγόριος Κανάς ιεροδιάκονος, Υιλόθεος ο εξ Άνδρου κ.ά..280Σα δύο όμοια χειρόγραφα 

είναι προφανώς δύο ξεχωριστά χειρόγραφα και όχι το ένα αντίγραφο του άλλου. 

Είναι δύο εξηγήσεις που γράφτηκαν ταυτόχρονα από δύο μαθητές την ίδια χρονική 

στιγμή. 

 Η Μονή της Πάτμου μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα είχε πνευματικές σχέσεις με 

τη Μονή ινά και οι ιναΐτες μοναχοί πήγαιναν στην Πάτμο για να σπουδάσουν στη 

χολή281, όπως επίσης και με το Άγιον Όρος, ενώ στα μέσα του 18ου αιώνα έγινε ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των ασκητικών κέντρων της Ορθόδοξης Ανατολής. 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ 

ΦΕΙΡΟΓΡΑΥΟΤ 

 Σην εποχή που έχει γραφτεί το χειρόγραφο με διευθυντή της χολής το Δανιήλ 

Κεραμέα, γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί η ψυχαγωγική μέθοδος και να 

εφαρμοστούν οι εξηγήσεις. Όμως η παράθεση των συνωνύμων οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το απόσπασμα του χειρογράφου με τους λόγους του Δημοσθένη έχει 

να κάνει με την παλιά κλασική μέθοδο της Χυχαγωγίας. 

 Σο ίδιο το χειρόγραφο αναφέρει στον τίτλο του: «ἐξηγήσεις τῶν τοῦ 

Δημοσθένους λόγων». Αυτό σημαίνει ότι  δεν έχουμε αντιπαραβολή με το αρχαίο 

κείμενο, το οποίο αναλύεται και εξηγείται. Ο δάσκαλος είχε στο νου του ότι ο μαθητής 

κατά τη μελέτη του δεν έχει μπροστά του το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Κατά την 

εξήγηση των Λόγων, λέξεις και εκφράσεις ολόκληρες από το αρχαίο κείμενο 

                                                           
280 Ν. Λ. Υορόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ο Διδάσκαλος και χολάρχης της Πατμιάδος χολής 

(υμβολή στην Παιδεία του 18ου αιώνα)», περ. Δωδεκανησιακά Φρονικά, τομ. Ζ΄. (1978), εκδ. τέγη 

Γραμμάτων και Σεχνών Δωδεκανήσου, Αθήναι 1979, σελ. 317. 
281 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 320. 
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επαναλαμβάνονται αρχικά και κατόπιν εξηγούνται στο κείμενο των εξηγήσεων. Η 

φράση ή λέξη, η οποία επαναλαμβάνεται προηγείται όλων των άλλων λέξεων ή 

φράσεων που την εξηγούν. Εξηγούνται φράσεις και λέξεις: ουσιαστικά, επίθετα, 

αντωνυμίες, επιρρήματα, ακόμα και σύνδεσμοι. 

 το 256v, 21η και 22η σειρές, εννέα (9) επίθετα χαρακτηρίζουν τον Υίλιππο, ώστε 

να αποδειχθεί ότι είναι αδιανόητο να συμμαχήσει κανείς μαζί του. 

 Α. Η υπερβολική χρήση των συνωνύμων οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: 

Β. Ο δάσκαλος επιδιώκει μέσω των πολλών χαρακτηρισμών του για τον 

πράττοντα, να δώσει έμφαση στον ίδιο τον πράττοντα ή στην πράξη του με θετικά ή 

αρνητικά σχόλια. 

Γ. Ο δάσκαλος της εποχής πίστευε ότι η χρήση της ψυχαγωγικής μεθόδου, αν 

και επίπονη, θα οδηγούσε στην καλύτερη κατανόηση των κειμένων της «θύραθεν 

παιδείας».  

Δ. Ο δάσκαλος καθοδηγεί το μαθητή και τον κατευθύνει στα συμπεράσματα 

που ο ίδιος έχει συναγάγει, αφού η επιλογή των συνωνύμων είναι στη δική του 

διακριτική ευχέρεια. 

Παρατηρούμε ακόμα ότι το τελευταίο σε σειρά συνώνυμο είναι πολύ κοντά στη 

σημασία της λέξης που θέλει ο δάσκαλος να εξηγήσει, έτσι έχουμε μια ανιούσα 

κλιμάκωση προς την αντικειμενική σημασία της λέξης. 

Επίσης πολλά συνώνυμα είναι μακριά σημασιολογικά από τη λέξη που 

διασαφηνίζουν. Για παράδειγμα στο 259v  σειρά «< ἀγαπήσᾙ, ἀρκεσθᾛ, 

εὐχαριστηθᾛ..» και στο 260v στη 10η σειρά «<ἐφησυχάσει, λήξει, ἡρεμήσει».το 261v η 

χρήση των συνωνύμων που δε βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματική τους σημασία 

μπορεί να «αποπλανήσει» το μαθητή από το πραγματικό νόημα που θέλει να 

αποδώσει ο Δημοσθένης με τους ρητορικούς του λόγους. το 272v, 14η σειρά τα 

ρήματα «<ἐστασίαζον, διαφέροντο, ἐμάχοντο, διεφώνουν, και στο 272v,21η σειρά τα 

ουσιαστικά «.. τά ἔργα, ἐπιχειρήματα, κινήματα τοῦ πολέμου<» απέχουν πολύ 

μεταξύ τους σε σημασία, καθώς και τη λέξη που θέλουν να εξηγήσουν. 

 το 288r, 5η σειρά, τα επιρρήματα «< φαύλως, μικροπρεπώς, δουλοπρεπῶς <» 

μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ζωή των δούλων είναι άθλια, μίζερη και 

μικροπρεπής. Δηλαδή με τη συγκεκριμένη επιλογή των συνωνύμων μαθαίνουμε για 

τις αξίες της εποχής γραφής του χειρογράφου, καθώς και για διαχρονικές κοινωνικές 

και ηθικές  αξίες. 
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το 288r, 5η σειρά, το επίρρημα«φαύλως» έχει ως συνώνυμα τα «μικροπρεπῶς, 

δουλοπρεπῶς», ενώ στο 293vτο ίδιο επίρρημα έχει συνώνυμά του τα «κακῶς, 

δυστυχῶς». 

το 256r στην 1η σειρά: «ἐγώ οἴομαι ἡγοῦμαι ὑπολαμβάνω<» το ρήμα 

«ὑπολαμβάνω» έχει πιο ειδική σημασία από τα υπόλοιπα ρήματα που εξηγούν το 

ρήμα στο χειρόγραφο.  

 Απώτερος σκοπός των διδασκάλων της εποχής είναι η άρτια γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, όμως κατά τη γνώμη μου με λαθεμένο τρόπο. Η γνώση απλά 

των συνωνύμων μιας λέξης δε σημαίνει ότι θα μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιεί στο 

λόγο τις λέξεις (συνώνυμες) και να είναι ικανός να παράγει μόνος του λόγο γραπτό ή 

προφορικό, με αυτές τις λέξεις. Επίσης δε μαθαίνει κανείς τη μεταφορική σημασία 

των λέξεων, ή το βαθύτερο νόημα  μιας λέξης ή μιας έκφρασης.  

Η παράθεση τόσων συνώνυμων λέξεων και εκφράσεων, δείχνει τον πλούτο του 

λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας και τις σημασίες που θα μπορούσε να έχει μία 

λέξη. Επίσης την εντρύφηση των δασκάλων της εποχής με την ελληνική γλώσσα, 

φιλολογία και αρχαία ελληνική γραμματεία, με απώτερο στόχο την απόλυτη 

κατανόηση της λέξης από το μαθητή. Η μελέτη των κειμένων της θύραθεν παιδείας 

από τους μαθητές της Πατμιάδας ήταν μακροχρόνια, διαρκής και επίπονη. 
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(Κενι ςελίδα) 
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ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟ ΦΕΙΡΟΓΡΑΥΟ 

Ο Δημοσθένης, του οποίου οι λόγοι εξηγούνται στο μαθηματάριο Χ΄(700) της 

Μονής της Πάτμου ανήκει στους «θύραθεν» συγγραφείς και οι  Λόγοι του Δημοσθένη 

διδάσκονται στον κύκλο της Κυκλοπαιδείας. Άλλωστε η μέθοδος διδασκαλίας με την 

οποία εξηγούνται οι Λόγοι στο χειρόγραφο είναι η διάστιχος ψυχαγωγική ερμηνεία, 

μέθοδος διδασκαλίας των κειμένων των θύραθεν συγγραφέων.  

Οι παρατηρήσεις στο απόσπασμα με τους λόγους του Δημοσθένη από το  χειρόγραφο 

Χ΄ της Μονής της Πάτμου αφορούν: 

Ση μορφή του, 

Παρατηρήσεις στη γλώσσα και το λεξιλόγιο, 

 Παρατηρήσεις στη γραμματική, 

Παρατηρήσεις στο συντακτικό, 

Α. Περί της μορφής του χειρογράφου 

 Σο χειρόγραφο αριθ. Χ΄(700) της Πατμιακής Βιβλιοθήκης282 της Μονής  Ιωάννου 

του Θεολόγου της Πάτμου του οποίου μέρος είναι το απόσπασμα με τους λόγους του 

Δημοσθένη τους οποίους μελετώ, γράφηκε το 1795, τέλη δηλαδή του ΙΗ΄ αιώνα και 

περιγράφεται από τον Ιωάννη ακκελίωνα. 283  Σο χειρόγραφο έχει τον τίτλο 

«Χυχαγωγίαι» και η περιγραφή του είναι η εξής: 

«Σεύχος ἐν σχήματι τετάρτου μεγάλου, συγκείμενου ἐκ φύλλων 600, γεγραμμένου δε 

περί τά μέσα τᾛς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος ὑπό μις καί τᾛς αὐτᾛς χειρός. 

Περιλαμβάνει διαφόρους ἐξηγήσεις κατά το τότε εἰθισμένον τοῦ ἑρμηνεύειν τούς 

ἀρχαίους συγγραφεἶς διά τῶν συνωνύμων. Οἱ δ΄ ἑρμηνευόμενοι εἰσίν ὁ Ἰσοκράτης, 

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, υνέσιος καί ἄλλοι.» 

 Σο αριθ. Χ΄ (700) αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

Α. Ισοκράτους προς Δημόνικον, εξηγήσεις 

Β. του αυτού περί βασιλείας προς Νικοκλέα, εξηγήσεις 

Γ. του αυτού προς Ευαγόραν εγκώμιον, εξηγήσεις 

                                                           
282Σο χειρόγραφο εμελέτησε επί τόπου και η κ. Αγγελική Γ. καρβέλη- Νικολοπούλου.  
283 ακκελίων Ι., Πατμιακή Βιβλιοθήκη, *..+,εκ του Συπογραφείου Αλ. Παπαγεωργίου, Αθήνησιν 1890, σ. 

289. 
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Δ. Πλουτάρχου περί πολυπραγμοσύνης, εξηγήσεις 

Ε. Εξηγήσεις των επιστολών του πρώτου τόμου, ομού και η  των στίχων εξήγησις 

τ. Γρηγορίου του Θεολόγου επιστολαί, εξηγήσεις 

Ζ. Λιβανίου προς τους Σρώας υπέρ της Ελένης, πρεσβευτικός Β’, εξηγήσεις 

Η. Δημοσθένους Ολυνθιακοί Α΄- Γ’, εξηγήσεις 

Θ. του αυτού κατά Υιλίππου Α’, Γ’, εξηγήσεις 

Ι. υνεσίου Επιστολαί. Παράδοσις εξηκριβωμένη παρά Ευγενίου του Ιθακησίου. 

Ια. Σου αυτού Υαλάκρας εγκώμιον, κείμενον 

Ιβ᾿ Εξήγησις του περί Υαλάκρας λόγου 

Ιγ. Θεμιστίου περί φιλίας , εξηγήσεις 

Ιδ. υνεσίου προς Αρκάδιον περί βασιλείας λόγος, ατελής εξηγήσεις 

Ιε’. υνεσίου Επιστολαί, η δε συνέχεια του υπ’  αριθ. ε’ κειμένου. 

Παραδίδεται επίσης θεματογραφία.   

ημειώσεις του γραφέως284: α. το τέλος του κειμένου ε’ :  «ὧ τᾜ τέλος ἡ ἐξήγησις τῶν 

τοῦ πρώτου τόμου ἐπιστολῶν εἴληφεν χειρί τᾜ τοῦ Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Πατμίου, 

β. στο τέλος του κειμένου ιε’: «ἐτελειώσαμεν τάσδε εἰς τούς 1795 επτεμβρίου 15.»285 

 Σο απόσπασμα που μελετώ από το εν λόγω χειρόγραφο, συγκεκριμένα από 

256rέως 336v περιέχει τις εξηγήσεις των λόγων του Δημοσθένη: 

 Α΄ Ολυνθιακός λόγος από 256rέως 266r, 

 Β΄ Ολυνθιακός λόγος από 266r έως 277v. 

 Γ΄ Ολυνθιακός λόγος από 277v έως 289v, 

 A΄ Υιλιππικός λόγος ή κατά Υιλίππου λόγος: από 289rέως 292r286. 

 A΄ Υιλιππικός λόγος ή κατά Υιλίππου λόγος: από 292rέως 311r. 
                                                           
284Γραφέας του χειρογράφου Χ’ είναι ο Κανάς του Πταχαντώνικου. Φρυς. Υλωρέντη, Βραβείον, σελ. 98. 
285 Αγγ. Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών χολείων κατά την Σουρκοκρατία,  

εκδ. ύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, Αθήνα 1994, σσ. 702-703. 
286 Προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος. Κατά τις εξηγήσεις του α’ Υιλιππικού σταματούν οι εξηγήσεις 

στο 292r και ξεκινούν πάλι στο 292r. 
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 Γ’ Υιλιππικός λόγος από 311rέως 336v. 

Κατά τη μελέτη του χειρογράφου έχω να κάνω την εξής επισήμανση:   

το 289v, 20η σειρά, τελειώνει ο γ΄ Ολυνθιακός λόγος και ξεκινά ο α΄ Υιλιππικός 

ή α΄ κατά Υιλίππου λόγος. Η «ἐξήγησις» του Λόγου τελειώνει στο 292r, που εκεί λέει: 

«τέλος τᾛς τοῦ γ΄ Ὀλυνθιακοῦ λόγου ἐξηγήσεως». Και ξεκινά πάλι στο 292r, 8ησειρά η 

«ἐξήγησις» του α’ κατά Υιλίππου λόγος.  

 Ο τίτλος που έχει δοθεί στο χειρόγραφο Χ΄ «Χυχαγωγίαι», παραπέμπει στη 

διδακτική μέθοδο, Χυχαγωγία, όπου έχουμε την ερμηνεία του αρχαίου κειμένου με τη 

χρήση των συνώνυμων λέξεων και μόνο. Η μέθοδος αυτή είναι η παλαιότερη για την 

ερμηνεία των κειμένων της «θύραθεν» παιδείας. την ουσία δίνεται απλά η εξήγηση  

κάποιων λέξεων, χωρίς βαθύτερη ανάλυση και περαιτέρω ερμηνεία στο κείμενο. 

 Κατά τη μελέτη του χειρογράφου, όσον αφορά τη μορφή του, παρατηρούμε τα 

εξής: 

 Σην ύπαρξη κουκκίδων (μεγάλων τελειών) στο τέλος κάθε φύλλου, δεξιά στα 

recto φύλλα, αριστερά στα versoφύλλα. Ίσως να σηματοδοτούν το τέλος του κάθε 

φύλλου. Οι κουκκίδες είναι δύο από 256rέως 270v. Από 271r έως 277vη τελεία γίνεται 

μια και είναι μεγαλύτερη. Από 278r έως 291rη κουκκίδα διαφέρει σχηματικά και 

τοποθετείται τέλος δεξιά ή τέλος αριστερά. Από 291v έως 297v, εκτός από τις 

κουκκίδες (τελείες), παρατηρούμε ένα σημάδι το οποίο από το 298vκαι μετά, αλλάζει 

μορφή. Αποτελείται από δύο κουκκίδες, όπου η μία είναι στρογγυλή και η άλλη 

μακρόστενη. Σο παρακολουθούμε έως 306v. Από 307r έως 315v οι κουκκίδες γίνονται 

πάλι στρογγυλές και βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους απ᾿ ότι 

πρωτύτερα. Από 316v τα σημάδια είναι δύο και μακρὀστενα και πολύ κοντά μεταξύ 

τους. Από 329vέως και 336v οι τελείες εναλλάσσονται σε σχήματα από τα 

προηγούμενα φύλλα.  

ε όλα τα rectoφύλλα του αποσπάσματος στο κενό δεξιά, στη μέση υπάρχει ένα 

σημάδι, αρκετά μεγάλο και ευκρινές και τρία ακόμα μικρά σημαδάκια σε σχήμα 

τρίγωνο ή δύο τελίτσες μόνο. Αυτό έως το 300v. Από 301r και μετά, είναι δύσκολο να 

διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο σημάδι, γιατί κατά τη φωτογράφιση, από τα δεξιά 

δεν υπάρχει κενό.  

ε κάποια σημεία του χειρογράφου υπάρχουν κουκκίδες (πέραν αυτών που 

έχουν αναφερθεί) εντοπίζουμε ανεπαίσθητες κουκκίδες. Είναι πιθανόν να πρόκειται 
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για απλή επαφή της πένας με το χαρτί, όταν ο γραφέας την ακουμπούσε για λίγο 

πάνω σ᾿ αυτό.  

το απόσπασμα του χειρογράφου παρατηρούμε ένα σύμβολο: χρ. Με την 

ένδειξη αυτή ακολουθεί επεξήγηση ή συμπέρασμα. Επίσης πριν από το σύμβολο χρ 

συναντούμε κατά σειρά: κόμμα, άνω-κάτω τελεία, διπλό κόμμα, όπου έχει τη θέση 

εισαγωγικών. Άλλες φορές η σειρά είναι: κόμμα, άνω-κάτω τελεία  και μετά το 

σύμβολο ή κόμμα, άνω-κάτω τελεία, άνω τελεία, το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο είναι 

επινόηση του γραφέα, χωρίς αντίστοιχη ένδειξη στο αρχαίο πρωτότυπο κείμενο. 

Πιθανόν να είναι η λέξη: «ἐξηγῶν» ή «ἐπεξηγῶν» ή το συμπερασματικό ‘’οὕτως’’ ή 

‘’οὕτω’’, ακόμα και το αιτολογικό ‘’γάρ’’. Η ένδειξη υπάρχει στα: 

 256v (6η σειρά), 18η σειρά), 260v (10η σειρά),261r (16η σειρά), 261v (21η σειρά), 262v 

(13η σειρά), 263r (18η σειρά), 264r (8η σειρά), 265v (12η σειρά), 266r (17η σειρά), 277v (26η, 

27η 28η σειρά), 289v (21η σειρά), 291r (14η σειρά), 292r (7ηκαι 8η σειρά), 293r (13η σειρά), 

294r (6η σειρά), 294v (11η σειρά), 296r (15η σειρά), 297r (11η σειρά), 298r (12η σειρά), 299r 

(15η σειρά), 299v (27η σειρά), 301r 5η σειρά), 302v (25η σειρά), 305v (22η σειρά), 307r (27η, 

28η σειρά), 308v(11η σειρά), 309v (10η σειρά), 310r (20η σειρά), 311r (23η, 24η σειρά), 311v 

(1η, 2η σειρά), 312r (21η σειρά), 313r (23η σειρά), 315r (11η σειρά), 316r (7η σειρά), 317r (21η 

σειρά), 318r (15η σειρά), 319v (, 320r (1η σειρά), 321r (23η σειρά), 322v (18η σειρά), 324v (6η 

σειρά)287, 325r (13η σειρά), 325v (24η σειρά), 326v (10η σειρά), 328v (23η σειρά), 330v (19η 

σειρά)288, 332r (25η σειρά), 333v (24η σειρά),  334v (12η σειρά), 335r (21η σειρά), 336v (15η, 

16η σειρά). 

ε αρκετά σημεία του αποσπάσματος βλέπουμε το ίσον «=». Βρίσκεται στα: 263r 

(15ο και 16ο στ.), 266r (1ο ,2ο, 3ο στ.), 267r (6ο, 8ο και 9ο στ.) 267v (1ο ,2ο ,3ο στ.), 269r (4ο , 6ο 

στ.), 269v (8ο στ.), στο 272r, στο πρώτο μισό του φύλλου υπάρχει το ίσον στο τέλος του 

κάθε στίχου, 275v ( 22ο στ.), 276v (11ο ,16ο , 23ο ,25ο στ.), 279r (17ο,25ο,28ο στ.), 283v ((12ο 

στ.), 284r (19ο στ.), 289r (9ο στ.), 289v(23ο στ.), 290v (15ο στ.) , 302r (5ο ,9ο ,12ο ,13ο ,16ο στ.), 

302v (4ο στ.), 303v (2ο , 9ο στ.), 312v (5ο ,10ο ,13ο ,22ο ,23ο στ.), 313r (4ο στ.). Επίσης στα 

περισσότερα φύλλα συναντούμε το ίσον «=» στον τελευταίο στίχο. Δεν μπορούμε να 

είμαστε σίγουροι για τη χρήση του ίσον, γιατί τα σημεία στα οποία υπάρχει δεν έχουν 

κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους. 

Β. Γραμματολογικές παρατηρήσεις 

το απόσπασμα του χειρογράφου ακολουθείται η γραμματική της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας με όλα τα γραμματικά της φαινόμενα. 

                                                           
287 διαγραμμένο-σβησμένο 
288 Διαγραμμένο-σβησμένο 
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Σονισμός: Σόνοι και πνεύματα 

Ο τονισμός του χειρογράφου ακολουθεί το πολυτονικό σύστημα της ιστορικής 

περιόδου, χωρίς βαρείες.  

Παρατηρούμε κάποια λάθη στον τονισμό. ‘’Παραβιάζονται’’, από άγνοια ή από 

παραδρομή, οι κανόνες τονισμού. Επίσης παρατηρούμε παρατονισμούς, προφανώς 

από παραδρομή. Κάποια λάθη έχουν διορθωθεί, από το διορθωτή-δάσκαλο του 

χειρογράφου, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν επισημανθεί. Αυτά τα έχω επισημάνει , τα 

έχω διορθώσει στο μεταγραφέν κείμενο και η λάθος τονισμένη λέξη βρίσκεται  σε 

υποσημείωση. υγκεκριμένα: 

το 256v (2ος στ.) «Ἀθήναιοι», στο 258v (5ος στ. ) «λελυτρώμενοι», 259v (16ος στ.) 

«ἐκβασιν» (δεν έχει τόνο), 262v (11ος στ.) «διχῶς», 266v(2ος στ. ) «δυνατής».  

Λάθη τονικά που έχουν διορθωθεί από τον ίδιο το γραφέα ή από το διορθωτή-

διδάσκαλο.: 

280r (25ος στ.) «βοηθήσομεν»· το «βοηθήσομεν» είχε περισπωμένη, 291v (10ος στ.) 

κατηγορήσω, ήταν «κατηγορᾛσω», 292v (18ος στ.) «πργμα», ήταν «πράγμα», 306r (24ος 

στ.) «αὗται», ήταν «αὕται», 316v (5ος στ.) «κατηγοροῦμεν», ήταν «κατηγόρουμεν», στο 

318r (13ος στ.) «κυριεύσω», ήταν «κυριεῦσω», στο 321r (21οςστ..) «κείμεναι», ήταν 

«κειμέναι», 326r (4ος στ.) «αὑτοἶς», ήταν «αὐτοἶς», 334r (6ος στ.) «εἰπᾜ», ήταν «εἴπᾙ». 

ημεία στίξης 

Άνω τελεία. 

Οι άνω τελείες είναι συχνό σημείο στίξης στο χειρόγραφο. Μετά από άνω 

τελεία ακολουθεί μικρό γράμμα. 

Κόμμα. 

Σο κόμμα είναι ένα συχνότατο σημείο στίξης στο χειρόγραφο σε αντίθεση με 

την τελεία. Παρατηρούμε το κόμμα σε κάθε παράθεση ή επεξήγηση, σε όλους γενικά 

τους προσδιορισμούς, εμπρόθετους, επιρρηματικούς, τόπου και χρόνου, αιτίας, 

αποτελέσματος, κ.λ.π.. Η συχνότατη χρήση του κόμματος δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι το απόσπασμά μας είναι μαθηματάριο και ο στόχος του είναι να διδάξει. 

ταματάει έτσι ο διδάσκων (με το κόμμα) με σκοπό να γίνει κατανοητή η κάθε λέξη ή 

φράση. 

ε κάποιες περιπτώσεις η χρήση κόμματος αποτελεί συντακτικό λάθος, όπως: 



102 
 
 

«Ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι ὁ ἐνεστώς, ἀφίησι...»  (256r17ος στ.), 

«.., καί λέγει, ὅτι πῶς, πρέπει<»,  (256v, 1ος στ.), 

«,< ἀνίσως, φροντίζεσθε<» (256v, 4ος στ.)  

«< σωτηρίαν, ὅμως, ἐγώ οὐ γιγνώσκω<.» (256v, 4ος στ.)   

Τπάρχουν σε όλο το χειρόγραφο πάρα πολλά παραδείγματα, όπου  η χρήση του 

κόμματος είναι υπερβολική και δεν συνάγει με τους κανόνες στίξης  της λόγιας 

γραμματικής και του συντακτικού.  

Παύλα. 

Η παύλα, ως σημείο στίξης, χρησιμοποιείται στο απόσπασμα ελάχιστα, 

συγκεκριμένα: 

το 258v 11ο,  27ο  στ.), 261r (16ο στ.), 283r( 4ο στ.), 303v (6ο στ.), 304r (16ο στ.), 311r(23ο στ.).  

Η παύλα έπεται της άνω-κάτω τελείας και προηγείται ενός ή δύο κομμάτων. 

Ερωτηματικό. 

Σο ερωτηματικό συναντάται στις ερωτήσεις, όπως και στο αρχαίο πρωτότυπο 

κείμενο. Μετά τις ερωτήσεις, η πρόταση που ακολουθεί ξεκινά με μικρό. Δεν 

υπάρχουν στο χειρόγραφο κεφαλαία γράμματα, ούτε στην αρχή της πρότασης. 

Άνω κάτω τελεία.  

Η άνω κάτω τελεία χρησιμοποιείται συχνότατα στο εν λόγω μαθηματάριο με 

διάφορες χρήσεις: 

ημειοδοτεί το σημείο στο στίχο, όπου αυτός συμπληρώνεται  στο νόημά του 

από τη λέξη ή φράση που έχει παραθέσει ο γραφέας ανάμεσα στα διάστιχα, 

Ση λέξη ή τη φράση ανάμεσα στα διάστιχα την οριοθετεί με άνω κάτω τελείες, 

βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα σε άνω κάτω τελείες, 

Σοποθετείται στο σημείο που συγκόπτεται η λέξη, 

Βρίσκεται πριν και μετά το χρ.    
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Κεφαλαία-μικρά 

Άλλο χαρακτηριστικό γραμματικό φαινόμενο στο χειρόγραφο είναι ότι κανένα 

κύριο όνομα δεν είναι γραμμένο με κεφαλαίο 289 . Ονόματα πόλεων, ανθρώπων, 

ποταμών, χερσονήσων, νησιών  γράφονται με μικρό. Αυτό δηλώνει ότι στα τέλη του 

18ου αιώνα τα κύρια ονόματα γράφονται με μικρό.Δεν υπάρχει πουθενά κεφαλαίο 

γράμμα, παρά μόνο στο κύριο όνομα: «Μακεδονίαν». 

Βέβαια στην αρχή της εξήγησης του κάθε λόγου το πρώτο γράμμα δεν είναι 

κεφαλαίο, όμως είναι πολύ μεγάλο αναλογικά με τα υπόλοιπα γράμματα. Για 

παράδειγμα στο 292r το ω  στο «Ὧ ἄνδρες Ἀθηναἶοι,<» είναι υπερβολικά μεγάλο.  

Φωρισμός λέξεων 

ύμφωνα με τους κανόνες της νέας ελληνικής γραμματικής της δημοτικής 

γλώσσας για το χωρισμό των λέξεων, η λέξη χωρίζεται στα δύο όμοια σύμφωνα. 

Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται στο απόσπασμα του χειρόγραφου Χ΄ (700) της 

Μονής της Πάτμου. 

το318v, 25η σειρά η λέξη «Ἑλλήνων» 290  είναι χωρισμένη στα δυο όμοια 

σύμφωνα, κάτι που δε συνηθίζεται στο χειρόγραφο, όπου δεν τηρούνται οι σύγχρονοι 

γραμματικοί κανόνες, όσον αφορά το χωρισμό των λέξεων.  

Γ. υντακτικές παρατηρήσεις 

Οι αλλαγές στη σύνταξη έχουν σκοπό να κάνουν πιο εύκολο το κείμενο στις 

εξηγήσεις, όμως αυτές είναι πολύ μικρές και η μορφή των εξηγήσεων δε διαφέρει 

πολύ από το αρχαίο κείμενο. 

τις εξηγήσεις όμως, δεν παρατηρούμε τη χρήση απαρεμφάτων. Σα 

απαρέμφατα επεξηγούνται με το: «θέλω νά» + ρήμα, δηλαδή: απαρέμφατο 

«συμβουλεύειν» = «θέλω νά» + ρήμα. Οι μετοχές, ανάλογα με το είδος τους (χρονικές, 

αιτιολογικές, αναφορικές, εναντιωματικές) ερμηνεύονται  με τον αντίστοιχο 

σύνδεσμο συν το ρήμα: Για παράδειγμα στο 256r η αναφορική μετοχή «τῶν 

βουλομένων» εξηγείται με το αναφορικό «οἵτινες+βούλονται».  

Οι γενικές στο αρχαίο κείμενο αποδίδονται στο χειρόγραφο με εμπρόθετο 

αιτιατική, π.χ. 257v «εἰς τούς Ἀμφιπολίτας».  

Ανάλογη μετατροπή συμβαίνει με τις δοτικές του αρχαίου κειμένου.  

                                                           
289 Αυτό έχει αλλάξει στη μεταγραφή με βάση διεθνείς κανόνες. 
290 το χειρόγραφο το κύριο όνομα είναι γραμμένο με μικρό 
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Δ. Η γλώσσα του χειρογράφου 

 Εκείνη την περίοδο (περίοδος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού) χρησιμοποιείται 

η απλοελληνική ή χύδην γλώσσα ή δημώδης στην καθομιλουμένη και  η 

αρχαιοπρεπής ή αρχαΐζουσα ή λογία γλώσσα στην Εκκλησία. Λέγοντας «ελληνική 

γλώσσα» εκείνη την εποχή, εννοούμε την αρχαία ελληνική, κατ’ αντίθεση προς τη 

«ρωμαίικη» που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η δημοτική γλώσσα, η νέα 

ελληνική.291 

την εκπαίδευση και στην αλληλογραφία συναντούμε και τις δύο γλώσσες. 

Εξαρτάται κάθε φορά από το δάσκαλο ή το γραφέα. Σα  σχολικά εγχειρίδια και οι 

επιστημονικές πραγματείες συντάσσονται στην αρχαιοπρεπή γλώσσα.  

Οι λόγιοι χρησιμοποιούν και τις δυο γλώσσες. Οι λόγιοι του 18ου αιώνα 

προσπάθησαν να εμπλουτίσουν και να ανυψώσουν φραστικά την απλοελληνική 

γλώσσα από την αρχαία ελληνική γλώσσα.292Οι περισσότεροι από τους ιερείς και 

διδασκάλους της εποχής χρησιμοποιούσαν και τις δυο αυτές μορφές, ανάλογα κάθε 

φορά.  

Οι εξηγήσεις των χειρογράφων είναι γραμμένες και στη δημώδη, αλλά και στη 

λογία. Για τον προφορικό λόγο κατά τη διδασκαλία δεν μπορούμε να πούμε με 

βεβαιότητα, όμως θεωρούμε ότι κάτι ανάλογο γινόταν και στον προφορικό λόγο. Ο 

δάσκαλος που χρησιμοποιούσε στον έγγραφο λόγο τη δημοτική γλώσσα, προφανώς 

τη χρησιμοποιούσε και στον προφορικό λόγο· το ίδιο γινόταν και με την λογία 

γλώσσα.  Επομένως η επιλογή της γλώσσας στην κάθε χολή εξαρτάται από το 

δάσκαλο και από την παράδοση σ ΄ αυτήν. Για παράδειγμα οι διδάσκαλοι της χολής 

του Βουκουρεστίου, που θεωρείται από τις πιο προοδευτικές διδάσκουν δημώδη 

γλώσσα, κάποιοι όμως διδάσκουν και στη λογία.293 Οι δυο γλώσσες χρησιμοποιούνται  

και από τη Μεγάλη του Γένους χολή στην ερμηνεία των κειμένων. Από τους 

διδασκάλους της Πατμιάδας χολής γίνεται παραδοσιακά χρήση της λόγιας 

γλώσσας.294 Λάτρης της λογίας ήταν ο Δανιήλ Κεραμεύς, αφού όλες οι ερμηνείες του 

στα μαθηματάρια είναι295 στην εν λόγω γλώσσα. Γενικά οι πιο προοδευτικές χολές 

                                                           
291 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού: Σουρκοκρατία 1669-1812: η οικονομική άνοδος 

και ο φωτισμός του Γένους (τομ. 4ος), εκδ. Ηρόδοτος (επαν.), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 310. 
292 Αρχιμ. N. Σσουλκανάκης, Η παιδεία στην Πάτμο, *..+, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 341.  
293 Eudoxu de Hurmuzaki, Documente Privitore la Storia Romanilor , τομ. XIV/1, έκδ. υπό A. Padopoulos-

Kerameus, Bucuresti 1909, σ.394. 
294 Αποδεικνύεται από τη μελέτη των μαθηματαρίων που διδάχθηκαν εκεί. 
295 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: Πάτμος Χ΄(700), αρ. 657, Διοχειαρ.264,και αρ. 263,  Ιασίου ΙΙΙ-

107, ιναϊτ. Αρ. 1702. 
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χρησιμοποιούσαν τη δημώδη γλώσσα ή και τις δυο γλωσσικές μορφές, ενώ οι 

συντηρητικές τη λογία. 

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα μαθηματάρια, δηλαδή η γλώσσα 

στην οποία διδάχθηκαν οι Φριστιανοί και «θύραθεν» συγγραφείς είναι και η λογία 

γλώσσα και η δημώδης. Αυτό εξαρτάται από τον διδάσκαλο του μαθήματος. Δηλαδή 

σε χολές προοδευτικές η επεξεργασία του μαθήματος μπορεί να έχει γίνει στη λόγια 

γλώσσα, ενώ σε χολές συντηρητικές να γίνει στη δημώδη γλώσσα. 

Ψς επί το πλείστον στη χολή της Πάτμου η μελέτη των χριστιανών και 

«θύραθεν» συγγραφέων λάμβανε χώρα στη λόγια γλώσσα. Όλοι οι διδάσκαλοι  που 

διετέλεσαν διδάσκαλοι στη χολή της Πάτμου δίδασκαν στη λόγια γλώσσα και δη ο 

Δανιήλ Κεραμέας, όπου η μόνη γλωσσική μορφή στις εξηγήσεις των αρχαίων και 

χριστιανικών κειμένων ήταν η λογία. 

Ενδεικτικά αναφέρομε μαθηματάρια στη χολή της Πάτμου τα οποία είναι 

γραμμένα στη λογία: Βατ. 215 (αρ.238), 225 (αρ.246), 731 (αρ.265), ΒΒ 106 (αρ.198), Διοχει 

αρ.264 (293), ΕΥΚ 4(αρ. 859), Ιασίου 111-107 (αρ.849), Κορθίου Άνδρου 3 (αρ. 465), 

ιναϊτ. 1702 (αρ. 23). 

Μαθηματάρια που έχουν διδαχθεί στη Μονή της Πάτμου, τα οποία είναι 

γραμμένα στη δημοτική, δημώδη ή απλή γλώσσα μπορούμε να αναφέρουμε τα: 

Πατμ.375, Πατμ. 560, επιστολογραφικόν, Πατμ. 652, «Μετεωρολογικόν», υπό συγγρικά 

σε μετάφραση στην απλή ελληνική , Πατμ. 657, όπου κατά την περιγραφή του από 

τον Ιωάννη ακκελίωνα αναφέρεται: «<.Επιστολικοί τύποι διάφοροι, γραμμένοι κατά 

την τότε λαλουμένην γλώσσαν», Πατμ. 693, Λόγοι διαφόρων, όπου κατά την 

περιγραφή του από τον Αθανάσιο Κομίνη αναφέρεται: «εις απλοελληνικήν», Πατμ. 

297, Πατμ. 953 Α, Πατμ. 296, Πατμ. 762, Πατμ. 282   

Κώδικες με παράφραση είναι:  

Πατμ 834, ΙΖ’ (1678) 

Σο κείμενο παραδίδεται με διάστιχο ερμηνεία και παράφραση στα περιθώρια. 

Ο κώδικας αρ. 19, υλλογής Ελληνικού Υιλολογικού υλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 

ΙΗ’ αι., το αρ, 36 (Ιερά Μονή ουμελά ΙΗ’ αι.. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διδάχθηκε το χειρόγραφο Χ΄(700) της Ιεράς 

Μονής Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο ανάγεται στην εποχή του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός χρονολογικά ακολουθεί την εμφάνιση 

του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και τοποθετείται ανάμεσα στο 1709 και το 1774. Η 

θεωρία του Διαφωτισμού επιδιώκει ελεύθερη βούληση, δυνατότητα στη γνώση με 

προσωπική επιλογή, απεξάρτηση από την αυθεντία και την πολιτική αυθεντία, 

δικαίωμα και ισότητα στην εκπαίδευση, γενικά το άτομο να απολαμβάνει όλα τα 

ατομικά δικαιώματα. 

Ο Διαφωτισμός απαιτεί το άτομο χειραφετημένο και ανεξάρτητο από κάθε 

αυθεντία και ικανό και ελεύθερο να αλλάξει το κατεστημένο και την παγιωμένη τάξη 

πραγμάτων.  

Είναι το κίνημα της ψυχής και του νου των ανθρώπων. Φαρακτηριστικό του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού είναι η στροφή προς την αρχαιότητα που πάντα ήταν στη 

συνείδηση των Ελλήνων, τώρα όμως είναι σε μεγάλη άνθηση. ΄ αυτό βοήθησαν οι 

ξένοι περιηγητές. Αυτή η ενασχόληση ωθεί στην ανάγκη εκμάθησης της αρχαίας 

Ελληνικής γλώσσας και την ανεύρεση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας. Παράλληλα κάποιοι λόγιοι θεωρούν ανάγκη την εκμάθηση και τη 

γραπτή χρήση της δημώδους γλώσσας αφού αποτελεί τη γλώσσα επικοινωνίας των 

Ελλήνων.  

Πολλοί είναι οι Έλληνες διαφωτιστές που γαλουχήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά 

έδρασαν υπέρ του Ελληνισμού και στο εξωτερικό και στον ελληνικό χώρο υπέρ του 

φωτισμού του γένους: Ευγένιος Βούλγαρης, Ρήγας Βελεστινλής, Καταρτζής, 

Αδαμάντιος Κοραής. Επίσης πολλά τα έργα της περιόδου, άλλα ριζοσπαστικά, άλλα 

συντηρητικά που απετέλεσαν βοηθήματα σην αναγέννηση του γένους: «Ο Ανώνυμος 

του 1789», «Ρωσσοαγγλογάλλος», «Κρίτωνος στοχασμός», «η Ελληνική Νομαρχία».  

Όλες οι πνευματικές προσωπικότητες έχουν να παρουσιάσουν βασικό 

ουσιαστικό ρόλο στην αναμόρφωση της παιδείας με συνέπεια την αναγέννηση του 

Γένους. Ψς αναμορφωτές του Γένους μνημονεύονται οι Υαναριώτες, οι οποίοι 

βρίσκονται πρωτοπόροι του Ελληνικού Διαφωτισμού, συμμέτοχοι, διπλωμάτες, 

ηγεμόνες και συγγραφείς. Όλοι αγωνίζονται για την ίδρυση περισσοτέρων σχολείων, 

γιατί θεωρούν ότι έτσι θα μεταδοθούν οι νέες ιδέες από την Ευρώπη στην Ελληνική 

κοινωνία. Σην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα έχουμε μεγάλη πρόοδο στην παιδεία 

με την ίδρυση χολείων και την αντιγραφή μεγάλου αριθμού χειρογράφων 

συγκριτικά με τους προηγούμενους αιώνες της Σουρκοκρατίας. Επίσης εμφανίζονται 
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τα έντυπα, όμως είναι η κυκλοφορία τους μηδαμινή γιατί είναι δαπανηρά και η 

προμήθειά τους προνόμιο ελαχίστων.  

ημαντικά κέντρα παιδείας είναι οι χολές Μπαλάνου και Μαρούτση στα 

Ιωάννινα, η χολή της Μοσχόπολης, του Ιασίου, η Αθωνιάδα χολή του Αγίου Όρους, 

η χολή της Δημητσάνας, η Πατριαρχική χολή της Κωνσταντινούπολης, η χολή 

του Βουκουρεστίου, οι χολές των Κυδωνιών, της μύρνης και της Φίου, της Πάτμου, 

το «Υιλολογικό Εργαστήρι στην Βενετία». Βέβαια λόγω των ιδιοτυπιών της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα ένας νέος για να ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών 

χρειαζόταν από 17 (δεκαεπτά) έως 22 (είκοσι δύο) έτη σπουδών.  

Η μελέτη των χειρογράφων αποτελεί ιστορική στιγμή, σημαντική, γιατί 

αναδεικνύεται στις επόμενες γενιές το κάλλος του ελληνικού πολιτισμού ανά τους 

αιώνες. Αποκαλύπτεται το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής παιδείας, η ιδεολογική 

πραγματικότητα στην αρχαιότητα, η μεταλαμπάδευσή της στην ύστερη ελληνική 

εποχή και η μεταλαμπάδεση των αρχών της αρχαίας Ελλάδας ανά τους αιώνες.  

Είναι δεδομένη η ιστορική συνέχεια μεταξύ των πόλεων - κρατών της αρχαίας 

Ελλάδας και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας με μεγάλο ενδιάμεσο 

σταθμό τη βυζαντινή εποχή. Η μελέτη των χειρογράφων των «θύραθεν» 

συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων και των ρητόρων της αρχαίας Ελλάδας, από τη 

μαθητιώσα νεολαία του 18ου αιώνα αναδεικνύει την ανάγκη των εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την απώτερη καταγωγή τους και να 

απολαύσουν το μεγαλείο των αρχαίων Ελλήνων, το οποίο απολαμβάνει όλη η 

ανθρωπότητα έως σήμερα, τις δημοκρατικές αξίες, τις φιλοσοφικές αρχές, γενικότερα 

το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. 

Σο χειρόγραφο που μελέτησα αποτελεί απόσπασμα του χειρογράφου Χ΄(700) 

της Πάτμου φυλάσσεται στη Μονή Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου, στο χώρο που 

στεγάζεται η βιβλιοθήκη της Μονής. Σο εν λόγω απόσπασμα περιλαμβάνει πέντε 

λόγους του ρήτορα Δημοσθένη: τον α’ ολυνθιακό,  β’ ολυνθιακό, γ’ ολυνθιακό, α’ 

φιλιππικό και τον γ’ φιλιππικό. Οι λόγοι διδάχθηκαν στη Μονή της Πάτμου κατά την 

περίοδο του Νεοελληνικού διαφωτισμού. Γράφτηκαν το 1795, τέλη του 18ου αιώνα, 

όταν διδάσκαλός της χολής ήταν ο Δανιήλ Κεραμέας, από τον ιεροδιάκονο γραφέα 

Γρηγόριο τον Κανά. Με την ίδια ακριβώς θεματική συναντούμε και άλλα χειρόγραφα 

διά χειρός Γρηγορίου του Κανά. Σο συγκεκριμένο απόσπασμα, επειδή έχει πολλές 

διορθώσεις, πιθανολογείται ότι είναι γραμμένο από μαθητή της χολής και ότι έχει 

διορθωθεί από τον διδάσκαλο ή τον υποδιδάσκαλο της Πατμιάδας χολής.  
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Σο χειρόγραφο Χ΄(700) της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου 

τιτλοφορείται «Χυχαγωγίαι» και έχει περιγραφεί από τον Ιωάννη ακκελίωνα και 

την Αγγελική Γ. καρβέλη-Νικολοπούλου. Ο τίτλος «Χυχαγωγίαι» παραπέμπει στην 

διδακτική μέθοδο «Χυχαγωγία» με την οποία ερμηνεύονται τα κείμενα των 

«θύραθεν» συγγραφέων έως τα τέλη του 18ου αιώνα, αρχές 19ου. Η χειρόγραφη 

πρακτική διατηρείται έως το 19ο αιώνα, γιατί το έντυπο ήταν δαπανηρότατο και το 

πλήθος των μαθητών ήταν αδύνατον να το προμηθευτεί. Σο σύνηθες ήταν οι μαθητές 

να γράφουν μόνοι τους τα μαθηματάριά τους ή να τα γράφουν οι αντιγραφείς που 

διέθετε η εκάστοτε μονή. Γνωστό ότι υπήρχαν μονές που διατηρούσαν κέντρα 

αντιγραφής χειρογράφων. Η γλώσσα του χειρογράφου είναι η λογία. Είναι η 

κατεξοχήν γλώσσα στην παραδοσιακή χολή της Πάτμου. Έχουμε παραδείγματα 

όπου σε παραδοσιακές σχολές διδάχθηκε η ερμηνεία των αρχαίων κειμένων στην 

δημώδη ή «χύδην» γλώσσα. Ισχύει βέβαια και το αντίθετο. Για παράδειγμα, στη 

χολή του Βουκουρεστίου η εκπαιδευτική διαδικασία εκτυλίσσεται και στη δημώδη 

και στη λογία γλώσσα, παρότι θεωρείται από τις πλέον προοδευτικές σχολές. Ο 

Δανιήλ Κεραμεύς χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του την λογία. 

Η επιλογή του «θύραθεν» συγγραφέα που θα διδαχθεί υπόκειται στον 

εκάστοτε δάσκαλο της χολής. Η «Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα» διαδραμάτιζε 

ουσιαστικό ρόλο στην επιλογή των «θύραθεν» και των Φριστιανών συγγραφέων. Η 

διδασκαλία των Φριστιανών συγγραφέων και  των βυζαντινών λογίων αποτελεί 

βασικό συστατικό της παιδευτικής διαδικασίας την κρίσιμη ιστορική περίοδο του 

Διαφωτισμού. 

Ο εκπαιδευτικός κατά την εποχή του χειρογράφου (1795), τέλη δηλαδή, του 18ου 

αιώνα, κατά τη διδασκαλία των κειμένων της «θύραθεν» παιδείας εμβαθύνει στα 

νοήματα του κειμένου και προβαίνει σε κάθε είδους ανάλυση, γραμματική, 

συντακτική, φιλολογική και δεν αρκείται μόνο στην απλή ερμηνευτική εξήγηση των 

περισσοτέρων λέξεων σημαντικών ή δυσνόητων για το μαθητή κατά τη γνώμη του 

διδάσκαλου-μοναχού. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και εξαντλείται τυπικά και 

ουσιαστικά η γνωριμία του μαθητή με τον αρχαίο συγγραφέα, ποιητή, ρήτορα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:Ευρετήριο κύριων ονομάτων κατά λόγους 

Α΄ Ολυνθιακός 

Ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

Ἀθηναἶοι 

Ἀττική 

Ἀμφίπολις 

Ἀμφιπολἶται 

Ἀρύμβας 

Βασιλεύς τᾛς Περσίας 

Βυζάντιο 

Δημοσθένης 

Ἑλλάδα 

Εὐβοεἶς 

Ἕλληνες 

Θετταλία 

Θράκη 

Θετταλεἶς 

Θηβαἶοι 

Ἱέραξ 

Ἰλλυριοί 

Μαγνησία 

Μεθώνη 

Μακεδονία 

Ὀλυνθιακός 

Ὀλύνθιοι 

Πυδναἶοι 

Πύδνα 

Ποτίδαια 

Παίονες 

Παγασαί 

Υίλιππος 

Υωκεἶς 

Ὠρεἶται 

 

Β΄ Ολυνθιακός 

Ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

Ἀθᾛναι 

Ἀττική 

Ἀμφίπολις 

Γεραστός 

Δημοσθένης  

Διονύσια 
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Ἕλληνες 

Εὔβοια 

Εὔρωπος 

Θετταλοί 

Ἰφικράτης 

Ἴμβρος 

Ἰλλυριοί 

Καλλίας 

Λακεδαιμόνιοι 

Λᾛμνος 

Μαγνησία 

Μακεδόνες 

Ὀλυνθιακός β΄ 

Ὀλύνθιοι 

Ποτίδαια 

Παγασαί 

κίαθος 

Σρῳάδα 

Υίλιππος 

Υωκεἶς 

Φεόνησος 

Φαβρίας 

 

Γ΄ Ολυνθιακός 

Αὔγουστος 

Ἀθᾛναι 

Ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

Ἀριστείδης 

Ἀπόλλωνας 

Ἀμφίπολις 

Δημοσθένης 

Δίας 

(Θεά) Δήμητρα 

Ἕλληνες 

Ἑλληνικαί χῶραι 

Ἡραἶον τεἶχος 

Θηβαἶοι 

Θράκη 

Ἰούνιος  

Ἰούλιος 

Κορίνθιοι 

Λακεδαιμόνιοι 

Μαιμακτηριών 
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Μεγαρεἶς 

Μακεδών 

Μακεδονία 

Μιλτιάδης 

Μεθώνη 

Νικίας (με βάση το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο) 

Ολυνθιακός γ΄ 

Ὀλύνθιοι 

Περικλέας 

Πύδνα 

εμπτέμβριος 

Υίλιππος 

Φαρίδημος (ναύαρχος) 

 

Υύλλα 289v-292r 

Ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

 

Α΄ Υιλιππικός 

Ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

Λακεδαιμόνιοι 

Ἀθηναἶοι 

Ἀμφίπολις 

Ἁλίαρτος  

Ἀρτάβαζος 

Γεραστός 

Δημοσθένης 

Διονύσια 

Ἕλληνες  

Εὔβοια 

Εὔρωπος 

Θάσος 

Ἰφικράτης 

Ἴμβρος 

Ἰλλυριοί 

Κόρινθος 

Λακεδαιμόνιοι  

Λᾛμνος 

Μεθώνη 

Μακεδών 

Υίλιππος 

Μακεδονία 

Μενέλαος 

Ὄλυνθος 
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Ποτίδαια 

Πύδνα 

Πολύστρατος 

Παναθήναια 

Παγασαί 

Πῦλαι 

Παίονες 

κίαθος 

Σρῳάδα 

Υίλιππος 

Φεόνησος  

Φαβρίας 

 

Γ΄ Υιλιππικός 

Ἄνδρες Άθηναἶοι 

Ἀθηναἶοι 

Ἀπολλωνία 

Ἀμβρακία 

(Θεός) Ἀπόλλων Πύθιος 

Ἀχαιοί 

Ἀκρόπολις 

Ἄρθμιος 

Ἀνατολή 

Ὁ βασιλέας της Ἀνατολᾛς 

Ἀπολλωνίδης (ήτορας) 

Αὐτομέδοντας 

Βυζάντιοι 

(Θεός) Δίας 

Διοπείθης 

Δημοσθένης 

Δωριεἶς 

Ἕλλην 

Ἕλληνες 

Εὕριπος 

Εὕβοια 

Ἑλλήσποντος 

Ἑλληνικαί χῶραι 

Ἑλλάς 

Ἐρετριεἶς 

Εὐρύλοχος 

Ἐρέτρια 

Εὐφραἶος 

Ζελήτης 
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Ἡγήσιππος 

Θετταλία 

Θράκη 

Θᾛβαι 

Θερμοπῦλαι 

Θετταλεἶς 

Θόας 

Ἵππαρχος 

Ἱππόνικος 

Κορίνθιοι 

Κλείταρχος 

Κλειτόμαχος 

Λακεδαιμόνιοι 

Λεῦκτρα 

Λευκάδα 

Λύσιπος 

Λυκοῦργος 

Μακεδονία 

Μεγαρεἶς 

Μεθώνη 

Μᾛδαι 

Μένιππος 

Ναύπακτος 

Ξέρξης 

Ὄλυνθος 

Ὀλύνθιοι 

(Ἱερόν Ὄρος) Ὄλυμπος 

Περσία 

Πελοπόννησος 

Πύθιος Ἀπόλλωνας 

Πύθια 

Ὁ ἑλός τοῦ Πυθώνακτος 

Πέρσης 

Πλούταρχος 

Παρμενίων 

Πλείταρχος 

Πολύτευκτος 

Ρόδος 

έριον  τεἶχος 

ωκράτης 

Σλήμονες 

Υίλιππος 

Υωκεἶς 
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Υεραί 

Υιλιστείδης 

Φεόνησος 

Φαλκήν 

Φίος 

Φαλκιδεἶς 

Ὠρεόν 

Ὠρεώ 

Ὠρεἶται 

Ὠριώ 

 



141 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Αποσπάσματα του χειρογράφου Π.700 και η μεταγραφή τους 

τις επόμενες σελίδες παρατίθενται απόσπασματα του χειρογράφου Π. 700 και 

εκ δεξιών σε αντιπαραβολή η μεταγραφή τους. Σα εν λόγω αποσπάσματα 

συμπεριλαμβάνουντους εξής λόγους του Δημοσθένη: α’ ολυνθιακό, β’ ολυνθιακό, γ’ 

ολυνθιακό, α’ φιλιππικό και γ’ φιλιππικό. 
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α΄. Ἀντί πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, χρημάτων ὑμς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερόν γένοιτο 

τό μέλλον συνοίσειν τᾜ πόλει, περί ὧν νυνί σκοπεἶτε. 

 Ὅτε τοίνυν τοῦθ᾿ οὕτως ἔχει,προσήκει προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλομένων 

συμβουλεύειν. 

 Οὐ γάρ μόνον εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις, τοῦτ᾿ ἄν ἀκούσαντες λάβοιτε· ἀλλὰ καὶ τᾛς 

ἑτέρας τύχης ὑπολαμβάνω, πολλὰ τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παραχρᾛμα ἐνίοις ἅν ἐπελθεἶν εἰπεἶν· 

ὥστ᾿ ἐξ ἁπάντων αδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος ὑμἶν αἵρεσιν γενέσθαι. 

β΄. Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρὸς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μονονουχὶ λέγει φωνὴν ἀφιεὶς, ὅτι τῶν 

πραγμάτων ὑμἶν ἐκείνων αὐτοἶς ἀντιληπτέον ἐστὶν, εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν φροντίζετε. 



143 
 

256r 

 ‘’  ἐξηγήσεις τῶν τοῦ Δημοσθένους λόγων. Ἐν τ α’  Ὀλυνθιακ.|2 κείμενον: ἀντί πολλῶν ἄν 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων.|3  Ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἐγώ οἴομαι ἡγοῦμαι, ὑπολαμβάνω ὅτι 

ὑ|μεἶς θέλετε προκρίνετε προτιμήσετε ἐκλέξετε, μλλον περι|4 σσότερον πολλῶν χρημάτων 

ἀργυρίων, τοῦτο τό ἑξής, ἀνίσως,|5 τό πργμα τό συνοῖσον ὠφελᾛσον, τήν ὑμετέραν  πόλιν 

πα|τρίδα κατ΄ἐκεἶνα τά πράγματα, διά τά ὁποἶα, σκέπτεσθε |6 βουλεύεσθε ποιεἶτε βουλήν 

σκέψιν ἐκκλησιάζεσθε νῦν κατά|7 τό παρόν, θέλει γνωρισθᾜ φανερωθᾜ εἰς ὑμς. λοιπόν 

ἐπειδή αὐτό|8 ἔχει διάκειται τέτοιας λογᾛς ἤτοι ἐπειδή αἱρεἶσθε ἀντί πολλῶν χρη|9 μάτων, τό 

μέλλον συνοίσειν τᾜ πόλει, διά τοῦτο πρέπει νά|10 θέλητε νά ἀκούητε ἀκροάζησθε, μετά 

προθυμίας σπου|11 δᾛς ἐκείνους τούς ρήτορας οἵτινες βούλονται θέλουσι νά συμβου|12 λεύωσι 

νουθετῶσι παρανῶσιν ὑμἶν τά ὠφέλιμα διότι ὄχι μό|13 νον, ἀφού ἀκούσητε ἀκροασθᾛτε ἐκείνο 

τό λόγιον, ὅποιον|14 χρήσιμον ὠφέλιμον, μέ τό ἐσκέψατο ἐστοχάσθητε, ἧκεν|15 ἦλθε 

παρεγένετο πρός ὑμς, θέλετε λάβετε δεχθᾛτε. ἀλ|16 λά πρός τούτοις λογίζομαι νομίζω 

ἡγοῦμαι, ὅτι ἔστι δῶρον τᾛς|17 ὑμετέρας τύχης τᾛς περί ὑμς τοῦ θ(εο)ῦ προνοίας δηλαδή, καί 

τό,|18 ὅτι δύναται νά ἐπέλθῃ ἐπιζᾜ ἐν τᾜ διανοίᾳ τῶν ητόρων|19 τό νά εἴπωσι λέξωσι  

συμβουλεύσωσιν ὑμἶν πολλά δέοντα,|20 χρήσιμα ὠφέλιμα ἐκ τοῦ προχείρου ἐκ τοῦ παραυτίκα 

ἀ|21 σκέπτως, διά να γένηται ὑπάρξᾙ παρ΄ὑμῶν ἡ αἵρεσις|22 ἡ προτίμησις ἡ ἐκλογή τοῦ 

συμβάλλοντος ὠφελίμου, εὔκο|23 λος εὐμαρής πρόχορος, ἀπό ὅλα τά λόγια τά τε ἐσκεμ|24 

μένως λελεγμένα καί τά ἐκ τοῦ παραχρᾛμα. λοιπόν |25 ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὁ ἐνεστώς , ἀφίησι 

ήγνυσι φωνήν,|26 σχεδόν,  
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Ἡμεἶς δ᾿ οὐκ οἷδ᾿ ὅντινά μοι δοκοῦμεν ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά. Ἔστι δὴ τά γ᾿ἐμοὶ δοκοῦντα, 

ψηφίσασθαι μὲν ἤδη τὴν βοήθειαν, καὶ παρασκευάσασθαι τὴν ταχίστην, ὅπως ἐνθένδε 

βοηθήσητε,  καὶ μὴ πάθητε ταὐτὸν, ὅπερ καὶ πρότερον·  πρεσβείαν δὲ πέμπειν, ἥτις ταῦτ᾿ ἐρεἶ, 

καὶ παρέσται τοἶς πράγμασιν·  ὡς ἔστι μάλιστα τοῦτο δέος, μὴ πανοῦργος ὢν, καὶ δεινὸς 

ἄνθρωπος πράγμασι χρᾛσθαι, τὰ μὲν εἴκων, ἡνίκα ἅν τύχᾙ, τὰ δ᾿ ἀπειλῶν, (ἀξιόπιστος δ᾿ ἅν 

εἰκότως φαίνοιτο) τὰ δ᾿ ἡμς διαβάλλων, καὶ τὴν ἀπουσίαν τὴν ἡμετέραν, τρέψηται καὶ 

παρασπάσηταί τι τῶν ὅλων πραγμάτων. 
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σχεδόν, καί λέγει, ὅτι πῶς, πρέπει εἰς ὑμς αὐτούς τούς ἰδί|2 ους, νά ἀντιλάβησθε ἅψησθε 

δράξησθε βοηθήσετε, ἐκεἶ|3 να τά πράγματα ἤτοι τούς Ὀλυνθίους, ἀνίσως, φροντίζετε|4 

προνοεἶσθε, διά τήν ἐδικήν σας σωτηρίαν, ὅμως, ἐγώ, οὐ γι|5 νώσκω ἀγνοῶ ἀπορῶ, 

καθ΄ὅποιον τρόπον ἡμεἶς φαινόμεθα,|6 διακείμεθα, προσφερόμεθα, εἰς αὐτά τά πράγματα: χρ 

΄΄ λοι|7 πόν, ἐκεἶνα τά πράγματα ἅτινα δοκοῦσι φαίνονται, εἰς ἐμέ|8 να ὠφέλιμα, ὑπάρχουσιν 

αὐτά τά ἑξᾛς, δηλονότι τό νά ψη|9 φίσητε διορίσητε ἀποφασίσητε, τήν βοήθειαν συμμαχίαν 

τούς |10 συμμαχήσοντας τοἶς Ὀλυνθίοις, τώρα, καί τό νά παρασκευάση|11 τε ἑτοιμάσητε 

αὐτούς, ὅτι τάχιστα, διά νά βοηθήσητε συμμαχή|12 σητε αὐτοἶς ἐντεῦθεν ἐκ τᾛς Ἀττικᾛς ἐκ τῶν 

αὐτοχθόνων ἐν|13 δογεννῶν ἐντοπίων Ἀθηναίων, καί διά νά μή πάθητε |14 ὑποστᾛτε 

δοκιμάσητε, τό ὅμοιον πάθος κακόν, τό ὁποἶον πεπόνθατε|15 ὑπέστητε πολεμοῦντες ξένᾙ 

δυνάμει, καί τό νά πέμψητε ἐξαποστείλλητε |16 πρέσβυν, ὅστις θέλει, λέξει φανερώασει 

ἀγγελεἶ, |17 αὐτά τά ἀνωτέρω, τό ὅτι ἐψηφίσασθε τήν βοήθειαν καί πα |18 ρεσκηυάσασθε τήν 

ταχίστην, καί θέλει εὑρίσκεται εἶναι παρ|19 ών , κοντά εἰς τά πράγματα εἰς τάς ὑποθέσεις τῶν 

Ὀλυνθίων, |20 διότι, αὐτό τό ἑξᾛς, κυρίως κατ’ ἐξοχήν μήπως, ἐπειδή αὐτός|21 ὁ Υίλ(ιππος)  

ὑπάρχει , πολύμητος πολύβουλος δόλιος πολυμήχα|22 νος, καί δεινός ἐπιτήδειος εὐφυής ὀξύς 

ἔμπειρος, εἰς τό νά χρῆ|23 ται μεταχειρίσηται, πράγματα ὑποθέσ:ει:ς πολιτικάς, ἤθελε τρί|24 

ψηται ἐκνεβρίσᾙ, ἐξασθενίσᾙ καί παρασκευάσηται ἀφελκύσᾙ ἐ|25 πισύρηται πρός ἑαυτόν 

κἀνένα ἀπό ὅλα τά πράγματα |26 κἀμμίαν ὁλικήν συμμαχικήν δύναμιν, ἄλλοτε μέν,|27 μέ τό 

νά ὑπείκη  ὑποτάσσηται ὑποχωρᾜ δολίως τοἶς Ὀλυνθίοις,|28 ὁπότε ἤθελε συμβᾜ ἀκολουθήσᾙ  

συντελᾜ αυτ ἄλλοτε δές|29 , μέ τό νά απειλῇ  
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γ΄. Οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἐπιεικῶς, ὦ ἄνδρες ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοῦθ᾿ ὅπερ δυσμαχώτατον ἐστι τῶν 

Υιλίππου πραγμάτων, καὶ βέλτιστον ὑμἶν.  Σὸ γὰρ εἷναι πάντων ἐκεἶνον ἕνα ὄντα κύριον καὶ 

ἀποήτων, καὶ ἅμα στρατηγὸν, καὶ δεσπότην, καὶ ταμίαν, καὶ πανταχοῦ αὐτὸν παρεἶναι τ 

παρεἶναι τ στρατεύματι,  πρὸς μὲν τὸ τὰ τοῦ πολέμου ταχὺ καὶ κατὰ καιρὸν πράττεσθαι, 

πολλ προέχει· πρὸς δὲ τὰς καταλλαγὰς ἅς ἄν ἐκεἶνος ποιήσαιτο ἄσμενος πρὸς Ὀλυνθίους,  

ἐναντίως ἔχει. Δᾛλον γὰρ ἐστι τοἶς Ὀλυνθίοις, ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης, οὐδ᾿ ὑπὲρ μέρους χώρας 

πολεμοῦσιν, ἀλλ᾿ ἀναστάσεως καὶ ἀνδραποδισμοῦ τᾛς πατρίδος· 
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μέ τό νά ἀπειλᾜ φοβερίζᾙ αὐτούς, ἄλλοτε δέ πάλιν, μέ |2 τό νά διαβάλλᾙ κατηγορᾜ ψέγᾙ 

ὀνειδίζᾙ, ἡμς καί τήν ἀπου|3 σίαν ἔλλειψιν ἀπό τόν μακρυσμόν τὀν ἐδικόν μας ὅτι ἡμεἶς: 

||οὐ:||πά|4 ρεσμεν τοἶς Ὀλυνθίοις, καί ἀπειλῶν καί διαβάλλων ἡμς, ἤθε|5 λε δείκνυται296 

ὁρται νομίζηται φαίνηται, ἀξιόχρεος ἀξιόπιστος|6 ἐχέγγυος ἄξιος πίστεως·  Σοἶς Ὀλυνθίοις 

πρεπόντως εὐλόγως τὰς|7 πρός τούτοις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐκεἶνο, ἀπό τά πράγματα,|8 τοῦ 

Φιλ(ίππου), το ὁποἶον πάντως βέβαια ὑπάρ:,  δυσπολέμη|9 τον τό δυσκαταγώνιστον, τοῦτο 

ὑπάρ: καί εἰς ἡμᾶς, βέλτιστον|10 κάλλιστον ὠφελιμώτατον λίαν κατά πολλά, διότι, μέ ὅλον 

ὁποῦ|11 ἐκεἶνος ο Υίλιππος ὑπάρ: καί εἷναι, εἰς, τό νά ὑπάρ : , κύριος|12 ἐξουσιαστής, ὅλων τῶν 

πραγμάτων ὑποθέσεων, καἰ τῶν φανερῶν,|13 καί τῶν ἀποκρύφων μυστικῶν, καί ἐν ταὐτ νά 

εἷναι ἀρχιστράτηγος, |14 καί ἄρχων βασιλεύς, καί θησαυροφύλαξ ταμιοῦχος, καί νά ὑπάρχει|15 

νά ᾖναι, αὐτός ὁ ἴδιος ¨πλησίον:,: εἰς τό στράτευμα αὐτοῦ *πλησίον+ εἰς κάθε μέ |16 ρος, αὐτό 

ὑπερέχει ὑπερβάλλει, τῶν ἄλλων, κατά πολύ τοῦτ’ ἔστι |17 συντείνει συμβάλλει πολλ τ 

μέτρῳ εἰς τό νά διαπράττητε δια|18 νύητε ὁ πόλεμος, ταχέως ὀξέως ὀγλήγορα, καὶ ἐν καιρ  

δέον τι, |19 ἀλλά τοῦτο ἔχει διάκειται, ἐναντίως ἔστιν ἐναντίον ἀντικείμενον|20 + ἀντίξουν, εἰς 

τἀς σπονδάς συνθᾛκας φιλίας, τάς ὁποίας ἐκεἶνος /21 ὁ Υίλ(ιππος), ἤθελε ποιήσᾙ κάμᾙ, μετά 

τῶν Ὀλυνθίων, ἀσμένως/22 μετά χαρς, διότι, σαφές φανερόν, ὑπάρχει καί εἷναι, εἰς τοὺς|23 

Ὀλυνθίους, ὅτι πῶς, αὐτοί οἱ Ὀλύνθιοι, δέν πολεμοῦσι; συγκρούουσι τόν|24  πόλεμον μετά τοῦ 

Υιλ(ίππου), τώρα, διά δόξαν φήμην διά τ*ί+ι  ἔνδοξον|25 ἔργον, μήτε διά κᾀνένα μέρος πόλεως 

τόπου, μόνον πολεμοῦσι, |26 διά τήν ἀναστάτωσιν καταστροφήν, καί διά τόν 

αἰχμα*ά+λωτισμόν|27 ἀφανισμόν τᾛς πόλεως αὐτῶν, καί αὐτοί γινώσκουσιν ἠξεύρουσιν ἐπί |28 

στανται, ἐκεἶνα τά κακά δεινά, τά ὁποἶα αὐτός ὁ Υίλ(ιππος)|                                                                                         

ἐποίησεν ἔ |29 δρασεν  

                                                           
296

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’δείκνθται’’. 
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καὶ ἴασιν ἅ τ᾿ Ἀμφιπολιτῶν ἐποίησε τοὺς παραδόντας αὐτ τὴν πόλιν, καὶ Πυδναίων τοὺς 

ὑποδεξαμένους· καὶ ὅλως ἄπιστον οἷμαι ταἶς πολιτείαις ἡ τυραννὶς, ἄλλως τε κᾂν ὅμορον 

χώραν ἔχωσι. 

δ΄. Σαῦτ᾿ οὖν ἐγνωκότας ὑμς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ τἄλλ᾿ ἅ προσήκει πάντα 

ἐνθυμουμένους, φημὶ δεἶν ἐθελᾛσαι, καὶ παροξυνθᾛναι, καὶ τ πολέμῳ προσέχειν, εἴπερ 

ποτε, καὶ νῦν χρήματα εἰσφέροντας προθύμως, καὶ αὐτοὺς ἐξιόντας, καὶ μηδὲν ἐλλείποντας. 

Οὐδὲ γὰρ λόγος, οὐδὲ σκᾛψις ἔθ᾿ ὑμἶν  τοῦ μὴ τὰ δέοντα ποιεἶν ἐθέλειν ὑπολείπεται. Νυνὶ γὰρ 

ὅ πάντες ἐθρυλλεἶτε, ὡς Ὀλυνθίους ἐκπολεμῶσαι δεἶ Υιλίππῳ γέγονεν αὐτόματον· καὶ ταῦτα, 

ὡς ἄν ὑμἶν μάλιστα συμφέροι. Εἰ μὲν γὰρ ὑφ᾿ ὑμῶν πεισθέντες ἀνείλοντο τὸν πόλεμον,  
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ἔδρασεν εἰργάσατο εἰς τούς Ἀμφιπολίτας, οἵτινες παρέδωκαν,|2 ἐνεχείρησαν ὑπέταξαν ὄς 

αὐτόν τόν Υίλ(ιππο) τήν πόλιν αὐτῶν,|3 καί εἰς τούς Πυδναίους οἵτινες ὑπεδέξαντο ἔλαβον 

αὐτόν ὡς φί|4 λον, καί διά νά εἴπω ἐν γένει ἐν συντόμῳ ἐν κεφαλαίῳ *αγα+καθώς ἐγώ|5 

νομίζω οἴομαι ὑπολαμβάνω, ὁ τύραννος ἡ βιαία δυναστεία ὑπ(άρχει)|6 καί εἶναι πρᾶγμα 

ἄπιστον ὕποπτον ἀβέβαιον ἐπισφαλές, εἰς τάς|7 πόλεις χώρας, καί μάλιστα ἀνίσως ἐν καί αἱ 

πόλεις ἔχωσι, τόπον|8 *ον+, : *τοίνυν+: γείτονα πλησίον, λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ἐπειδή ὑμεἶς 

|9 ἐγώ λέγω (α) ἀποφαίνομαι ὅτι πρέπει  ἔγνωτε ἐμάθετε αὐτά ὅτι|10  ἡ τυραννίς ἐστίν 

ἄπιστον, καί ἐπειδή ἐνθυμεἶσθε μέμνησθε, |11 ὅλα τά ἄλλα ἐκεἶνα τά ὁποἶα πρέπει, νά 

ἐθελήσετε στέρξητε|12 τά παρόντα, καί νά παρ*ο+ξυνῆτε τε ἐγερθᾛτε διαναστᾛτε εἰς βο|13 

ήθειαν κατά τόν Υίλ(λιπο) καί νά προσέχητε επιβάλλητε τόν νοῦ|14 εἰς τὀν παρόντα πόλεμον, 

καί νά εἰσφέρητε καταβάλλητε, ἀρ|15 γύρια χρήματα ἄσπρα, μετά χαρς μετά προθυμίας 

σπουδᾛς,|16 καί τώρα περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην φοράν, καί αὐτοί|17 οἱ ἴδιοι νά ἐξέρχησθε 

ἐξίησθε ἐκστρατεύητ*αι+ε ἀπέρχησθε, καί|18 νά μήν ἐλλείπητ*αι+ε ἰδίοις σώμασι : ||μήτε νά 

ὑστερᾛται τις||:|19 ἐστέρη τις κατά μηδέν πργμ|20 α συμβάλλον  εἰς τὀν πόλεμον, διότι μήτε 

κᾀνένα ᾛμα κἀ|21 νένας λόγος, μήτε κᾀμμία πρόφασις ἀπολογία, ἔμεινεν |22 ὑπολέλειπται ἔτι 

ἀκόμη εἰς ἐσς τοῦ νἀ μἠν ἐθέλητε, νά ποιῆτε|23 πράττητε διανύητε ἐκτελᾛτε κατορθᾛτε *τό νά 

νήν ἐθέλητε+|24 τά πρέποντα προσήκοντα ὠφέλιμα, διότι τώρα ἐκεἶνο τό π|25 ργμα ἐγένετο 

συνέβη, ἐκ ταυτομάτου ἀπό τύχης, τὀ ὁποἶον|26 ὅλοι ὑμεἶς οἱ Ἀθηναἶοι, ἐθρυλλεῖτε 

ἐκηρρύτετε, ὅτι δηλ(αδή) πρέ|27 πει, νά ἐκπολεμήσωμεν ἐχθρεύσωμεν ποιήσωμεν πολεμίους 

τούς|28 Ὀλυνθίους: μέ: τὀν Φίλλιπο ταῦτα γεγόνασιν οὕτως καθώς συμφέρει |29 συμβάλλει εἰς 

ὑμς λίαν κατά πολλά  χρ *λοιπόν+,, διότι, ἐνί |30 |<.|  
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σφαλεροὶ σύμμαχοι καὶ τὸν πόλεμον σφαλεροὶ σύμμαχοι, καὶ μέχρί του ταῦτ᾿ ἄν ἐγνωκότες 

ἦσαν ἴσως. Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἐγκλημάτων μισοῦσι, βεβαίαν εἰκὸς τὴν ἔχθραν 

αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν φοβοῦνται καὶ πεπόνθασιν, ἔχειν. Οὐ  δεἶ τοιοῦτον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, 

παραπτεπτοκότα καιρὸν ἀφεἶναι, οὐδὲ παθεἶν ταὐτὸ, ὅπερ ἤδη πολλάκις πρότερον 

πεπόνθατε. Εἰ γὰρ, ὅθ᾿ ἥκομεν Εὐβοεῦσι βεβοηθηκότες, καὶ παρᾛσαν Ἀμφιπολιτῶν Ἱέραξ καὶ 

τρατοκλᾛς ἐπὶ τουτὶ τὸ βᾛμα, κελεύοντες ὑμς πλεἶν, καὶ παραλαμβάνειν τὴν πόλιν, τὴν 

αὐτὴν παρειχόμεθ᾿  ἡμεἶς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προθυμίαν, 
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αὐτοί οἱ Ὀλύνθιοι ἀνελάμβανον ἀνεδέχοντο, τήν πρός τόν Φί|2 λιππον μάχην, μέ τό νά 

καταπεισθῶσι παρακινηθῶσι βιασθῶσι, |3 παρ΄ἡμῶν, τυχόν, ἤθελαν ὑπάρχωσιν εἷναι, 

συμβοηθοί, ἐπισφα|4 λεἶς ὕποπτοι ἄπιστοι ἀβέβαιοι, καί  ἴσως ἤθελεν γινώσκωσιν ἰξεύρω|5 σιν 

ἀποφασίσωσιν, αὐτά τήν πρός ἡμς φιλίαν δηλ(αδή),  μέχρι τινός καί|6 ροῦ βραχέος 

διαστήματος χρόνου, ὅμως, ἐπειδή αὐτοί οἱ Ὀλύνθιοι,|7 ἀποστρέφονται βλελύττονται  τόν ἄν 

ὅν, ἕνεκεν τῶν ἐγκλημά|8 των ἀδικημάτων τῶν γενομένων παρ’αὐτοῦ πρὀς αὐτούς τούς 

Ὀλυν|9 θίους, ἀκόλουθον ἐστίν αὐτοί οἱ Ὀλύνθιοι, νά ἔχωσι σώζωσι φέρωσι,|10 το μῖσος τήν 

ἀπέχθειαν ἔχθραν ἀποστροφήν, στερεάν ἄσπονδον|11 ἀφιλίωτον, διά ἐκεἶνα τά δεινά κακά, 

τά ὁποῖα ἔπαθον ἐδο|12 κίμασαν ὑπέστησαν, καί διά ἐκεἶνα τά ὁποἶα δεδοίκασι δειλι|13 ῶσιν 

ὑποπτεύονται ὑφορῶνται μή π[ά+α|..|θεἶν*σι+, λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀ|14 θηναῖοι, δέν πρέπει νά 

ἀφήσετε καταφρονήσητε προἹησθε παρί |15 δητε, τέτοιον ἁρμόδιον εὐτυχή ὠφέλιμον καιρόν 

τοιαύτην|16 αὐτόμολον εὐτυχίαν τοῦ καιροῦ, ὅς συνέπεσε συνέβη ἠκολού|17 θησεν ἐγένετο 

ὑμἶν ἐκ ταὐτομάτου, μήτε πρέπει, νά πάθητε|18 ὑποστᾛτε δοκιμάσητε, τό ὅμοιον πάθος, τό 

ὁποῖον, ἐπάθετε|19 ἐδοκιμάσετε, σχεδόν, πολλαῖς φοραῖς προτήτερα ἐκ τῷ πρό τοῦ χρό|20 νῳ, 

διότι, ἀνίσως, ἡμεἶς τότε καθ΄ ὅν καιρόν, ἔλθομεν ἐπιστρέψαμεν|21 εἰς τήν πατρίδα ἡμῶν, μετά 

τό βοηθῆσαι συμμαχᾛσαι ἀντιλαβέσθαι τῶν Εὐβοέων, καί καθ’ὄν καιρόν ὁ Ἱέραξ καί ὁ 

τρατοκλῆς, ἀπό τούς Ἀ*μ+φι|22 πολίτας, παρεγένοντο ἦλθον καί ἔστησεν 

ἐπαησιάστ*σθ+ησαν, ἐ|23 δώ εἰς τοῦτο τό βουλευτήριον εἰς τοῦτον τόν σύλλογον εἰς ταύτην 

τήν ἐκ|24 κλησίαν ἀγοράν εἰς τοῦτο τό συνέδριον, καί ἡνίκα ἐκέλευον πα|25 ρεκίνουν, ἵνα 

ὑμεῖς, ἐκπλεύσητε ἐξέλθητε μετά στόλου, καί ἵ|26 να παραλάβητε δέξησθε κυριεύσητε 

ἐγκρατεἶς κύριοι, τᾛς Ἀμφι|27 πόλεως πατρίδος αυτῶν, ἠθέλαμεν παρέχωμεν δεικνύωμεν, 

|28       τήν αὐτήν  
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ἥνπερ ὑπὲρ τᾛς Εὐβοέων σωτηρίας, εἴχετ᾿ ἄν Ἀμφίπολιν τότε, καὶ πάντων τῶν μετὰ ταῦτα ἄν 

ἦτε ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων.  Καὶ πάλιν ἡνίκα Πύδνα, Ποτίδαια, Μεθώνη, Παγασαί, τἄλλα 

(ἵνα μὴ καθ᾿ ἕκαστα λέγων διατρίβω) πολιορκούμενα ἀπηγγέλετο, εἰ τότε τούτων ἑνὶ τ 

πρώτῳ  προθύμως, καὶ ὡς προσᾛκεν, ἐβοηθήσαμεν αὐτοὶ,  ᾴονι και πολὺ ταπεινωτέρῳ νῦν 

ἅν ἐχρώμεθα τ Υιλίππῳ.  Νῦν δὲ τὸ μὲν παρὸν ἀεὶ προϊέμενοι,  τὰ δὲ μέλλοντα αυτόματα 

οἰόμενοι σχήσειν καλῶς, καὶ ηὐξήσαμεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι Υίλιππον ἡμεἶς, καὶ 

κατεστήσαμεν τηλικοῦτον, ἡλίκος οὐδείς πω βασιλεὺς γέγονε Μακεδονίας.  Νυνὶ δὲ καιρὸς 

ἥκει· τις; οὗτος, ὁ τῶν Ὀλυνθίων αὐτόματος τᾜ πόλει, ὃς οὐδενός ἐστιν ἐλλάττων τῶν 

πρότερον ἐκείνων 
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τήν αὐτήν καί ὁμοίαν προθυμίαν σπουδήν ζέσιν τόν αὐτόν ζᾛλο,|2 καί διά τόν ἑαυτόν μας διά 

τήν εἰδικήν μας ὠφέλειαν, τήν ὁποίαν,|3 ἐδείξαμεν ἐποησάμεθα διά τήν λύτρωσιν ἀπαλλαγήν 

ἐλευθερίαν,|4 τῶν Εὐβοέων, τότε ἠθέλετε ἕξητε, ἐξουσιάσητε, τήν Ἀμφίπο|5 λιν, καί ἠθέλετε 

εἷστε ἐλεύθεροι λελυτρώμενοι  ἀπηλλαγμένοι, ἀ|6 πό ὅλα τά δεινά τάς συμφοράς, τάς ἑξᾛς τά 

μετά ταῦτα, καί αὖθις,|7 ὁπόταν, ἡ Πύδνα, ἡ Ποτίδαια, καί ἡ Μεθώνη, αἱ Παγασαί, καί ὅλα|8 τά 

περί αὐτῶν χωρία πολίσματα, δότε μοι ἵνα μοι διηγοῦμαι διε᾿|9 ξέρχομαι ὑμἶν ἕν πρός ἕν:, ||     

:κατ’ ὄνομα||  καί χρονοτριβῶ ἀπηγγέλοντο ἐμη|10 νύοντο ὑμἶν, ὅτι πολυορκοῦνται 

περικυκλοῦνται παρά τοῦ Υιλ(ίππου),|11 ἀνίσως, τότε:_ ,, ἡμεἶς οἱ ἴδιοι, ἠθέλαμεν βοηθήσημεν 

ἀντιλαβώ|12 μεθα ἐπικουρήσωμεν, εἰς ἕνα ἀπό αὐτά τό πρῶτον παρά τοῦ Υιλί|13  ππου 

πολεμηθέν, μετά προθυμίας σπουδᾛς, καί καθώς ἐχρήν ἔδει|14 ἔπρεπε, ἠθέλαμεν 

μεταχειριζώμεθα εὑρίσκωμεν πολεμῶμεν, |15 τώρα, μέ αὐτόν τόν Υίλ(ιππον), οὔτε ᾶον 

ευκολώτερον, καί|16 κατά πολλά πλέον εὐεπιχείρητον ἀσθενέστερον ἀδυνατώτερον,.-|17 ,, 

ὅμως,  τώρα  ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπειδή ἡμεἶς προϊέμεθα κα |18 ταφρονοῦμεν ἀποβάλλομεν 

ἀποστραφώμεθα, πάντοτε, τήν παροῦ|19 σαν ἐνεστῶσαν εὐτυχίαν, καί ἐπειδή οἰόμεθα 

νομίζομεν ὑπο|20λαμβάνομεν λογιζόμεθα, ὅτι τά μέλλοντα τά ἐσόμενα τά μετά |21 ταῦτα, 

θέλουσιν ἕξουσιν εὐτυχῶς θέλουν εὐτυχήσουσι, ἐκ τα*υ+ὐ|22 τομάτου ἀπό τύχης, διά τοῦτο 

ηὐξήσαμεν ἐμεγαλύναμεν|23 ὑψώσαμεν, τόν Φίλ(ιππον) καἰ κατεστήσαμεν ἐποιήσαμεν 

εἰργα/σάμεθα ἀπεφᾚναμεν, τέτοιον μέγαν φοβερόν ὅ,τι λο|24 γῆς κᾀνένας, βασιλεύς, τῆς 

Μακεδονίας, οὐκ εγένετο οὐχ|25 ὑπᾛρξεν ἔτι, ὅμως, τώρα, ἧκεν ἦλθεν ἔφθασε καιρός ἁρμό|26 

διος εἰς τήν πόλιν ἡμῶν, αὐτόματος, αὐτόμολος ἀπό τύχης, ποἶος|27 αὐτός ὁ καιρός; οὗτος ὁ 

παρών ὁ ἐνεστώς ὁ πρός συμμαχίαν τῶν Ὀλυν|28 θίων 
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ε΄. Καὶ ἔμοιγε δοκεἶ τις ἅν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, δίκαιος λογιστὴς τῶν παρὰ τῶν θεῶν ἡμἶν 

ὑπηργμένων καταστὰς, καίπερ οὐκ ἐχόντων ὡς δεἶ πολλῶν,  ὅμως μεγάλην ἅν ἔχειν αὐτοἶς 

χάριν· εἰκότως.  Σὸ μὲν γὰρ πολλὰ ἀπολωλεκέναι κατὰ τὸν πόλεμον,  τᾛς ἡμετέρας ἀμελείας 

ἄν τις θείη δικαίως· τὸ δὲ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονθέναι,  πεφᾙνέναι τέ τινα ἡμἶν συμμαχίαν 

τούτων ἀντίοπων, ἅν βουλώμεθα χρᾛσθαι,  τᾛς παρ᾿ ἐκείνων εὐνοίας εὐεργέτημ᾿ ἅν ἔγωγε 

θείην.  Ἀλλ᾿ , οἷμαι, παρόμοιον ἐστιν, 
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259r||:τῶν Ὀλυνθίων|| : προκαλούμε*θα+νος ἡμς, ὁ ὁποἶος οὐχ ὑπάρ(χει), σμικρότε|2 ρος 

ὀλιγώτερος κατώτερος, ἀπό κᾀνένα, ἀπό ἐκεί|3 νους τούς πρότερον εὐτυχεἶς καιρούς, ὅμως ὦ 

ἄνδρες Ἀθη|4 ναῖοι, τις ἐν ὅς, ἐάν καταστῇ υπάρξᾙ γένηται ψηφισθᾜ,|5 λογαριαστής κριτής, 

εὐθύς ἀπροσωπόληπτος ἀδέκαστος|6 ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν, ἅτινα ὑπᾛρξαν ἐχρημάτισαν|7 

ἐγένοντο ἐδόθησαν εἰς ἡμς, ἀπό τούς θεούς, φαίνεται |8 εἰς ἐμέ ὅς θέλει γνωρίσᾙ ὁμολογήσᾙ 

δ, εἰς αὐτούς|9 τούς θεούς, μεγάλην τήν χάριν εὐχαριστίαν, καί μέ ὅλον|10 ὁποῦ, πολλά 

πράγματα ἡμῶν οὐκ ἔχουσιν διάκεινται|11 εὑρίσκονται οὕτω, καθώς πρέπει ἤτοι εὐτυχῶς, καί 

δικαίως πρε|12 πόντως εὐλόγως μεγάλην ἄν ἔχοι αὐτοἶς χάριν, διό|13 τι, τό ὅτι ἡμεῖς 

ἀπολω*μεν+λέκαμεν: ἀπεβάλομεν ὑστερήθημεν|14 πολλά πράγματα, εἰς τόν παρόντα πόλεμον 

τήν |15 μάχην ἕκαστος, θέλει νομίσᾙ υπολάβᾙ τοῦτο,|16 ἔργον ἀποτέλεσμα, τῆς ἐδικῆς μας 

ἀμελείας ρᾁθυ|17 μίας ὀκνηρίας, καί εἰκότως εὐλόγως, ὅμως τό, ὅτι πάλιν|18 οὐ πεπόνθαμεν 

οὐχ ὑπέστημεν οὐκ ἐδοκιμάσαμεν, αὐτό|19 τό δεινόν||:τό: ||πολλά ἀπολωλεκέναι, πρό 

πολλοῦ πρότερον,|20 καί τό, ὅτι ὤφθη ἐφάνη, εἰς ἡμᾶς, τή συμμαχία βοήθεια|21 ἰσοστάσιος 

ἰσοπαλής ἰσοδύναμος μέ αὐτάς τάς ἀνωτέρω |22 συμμαχίας, ἀνίσως ἡμεῖς βουλόμεθα θέλομεν, 

νά μετα|23 χειρισθῶμεν λάβωμεν δεξώμεθα ταύτην, ἐγώ ἤθελα εἰθή|24 σω νομίσω, δῶρον 

χάριν εὐεργεσίαν, τᾛς εὐνοίας|25 ἀγάπης προνοίας τᾛς δεδομένης ἡμἶν ἀπό ἐκείνους τούς 

θεούς:-|26 πλήν ὅμως, ἐγώ νομίζω ἡγοῦμαι ὑπολαμβάνω οἴομαι ὅτι|27 τοῦτο τό πάθος ὑπάρ: 

παρόμοιον παραπλήσιον ἰσοστά|28 σιον παρεμφερές μέ ἐκεἶνο, τό ὁποἶον συμβαίνει ἀκο|29   

λουθεἶ 
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ὅπερ καὶ περὶ τᾛς τῶν χρημάτων κτήσεως. Ἄν μὲν γὰρ ὅσα ἄν τις λάβᾙ, καὶ σώσᾙ, μεγάλην 

ἔχει τᾜ τύχᾙ τὴν χάριν· ἄν δ΄ ἀναλώσας λάθη, συνανάλωσε καί τό μεμνᾛσαι τᾜ τύχᾙ τήν 

χάριν. Καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως· οἱ μὴ χρησάμενοι τοἶς καιροἶς ὀρθῶς, οὐδ᾿, εἰ συνέβη τι 

παρὰ τῶν θεῶν χρηστὸν, μνημονεύουσι· πρὸς γὰρ τὸ τελευταἶον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν 

προϋπαρξάντων, ὡς τὰ πολλὰ κρίνεται. Διὸ καὶ σφόδρα δεἶ τῶν λοιπῶν ἡμς, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι, φροντίσαι, ἵνα ταῦτ᾿ ἐπανορθωσάμενοι, τὴν ἐπὶ τοἶς πεπραγμένοις ἀδοξίαν 

ἀποτριψώμεθα. Εἰ δὲ προησόμεθα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ τούτους τοὺς ἀνθρώπους, εἷτ᾿ 

Ὄλυνθον ἐκεἶνος καταστρέψεται, 
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καί εἰς τήν ἀπόκτησιν, τῶν χρημάτων, διότι, ἀνίσως τίς|2 ἄνθρωπος ἤθελε σώσᾙ διαφυλάξᾙ 

μέχρι τέλους ἐκεἶνα τά χρή|3 ματα τά ὁποἶα, ἤθελε λάβῃ δεχθᾜ ἀπό τούς θεούς, αὐτός,|4 

ὁμολογεἶ ἀποδίδωσι, τήν δωρεάν εὐχαριστίαν, ὑπερβάλλου|5 σαν μέτρον, εἰς τήν τύχην εἰς 

τούς θεούς, ὅμως ἀνίσως ἐξ΄|6 ἀγνοίας λαθών, ἤθελεν ἀναλώσᾙ φθείρᾙ αὐτά τότε συνανα|7 

λίσκει καταδαπαν, καί τό νά μνημονεύᾙ ἀποδιδᾜ τόν αὐτόν |8 τρόπον, συμβαίνει ἀκολουθεἶ 

θεωρεἶται, καί εἰς τά παρόντα πολε|9 μικά πράγματα, ἐκεἶνοι οἵτινες δέν ἤθελαν μεταχειρι|10 

σθῶσιν οἰκονομήσωσι τούς καιρούς, καλῶς δεόντως ἀκριβῶς|11 οἱ τοιοῦτοι ἐμνημονεύουσιν οὐ 

μέμνηται οὐκ εὐθυμοῦνται, μήτε|12 ἀνίσως συνέβη ἠκολούθησεν ἐδόθη, κἀνένα καλοῦ 

ἀγαθοῦ|13 εἰς αὐτούς ἀπό τούς θεούς, διότι, καθ΄ἕνα, ἀπό τά προϋπάρξαν |14 τά προγεγονότα 

ἀγαθά, ταἶς περισσότεραις φοραἶς, λογίζεται |15 μετρεἶται κρίνεται, κατά τήν τελευταίαν τήν 

ἐσχάτην: ἔκβασιν: συμφώνως|16 μέ τό δεινόν ὅπερ ἤθελε συμβᾜ τελευταἶον μετά ταῦτα ἔκ|17 

βασιν, διά τοῦτο ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει, ἡμεῖς νά φρον|18 ήσωμεν σκεψώμεθα 

ἐπιμεληθῶμεν ποιήσωμεν μέριμναν|19 φροντίδα, λίαν κατά πολλά, διά τά ὑπόλοιπα τά 

μέλλοντα|20 ἐσόμενα τά μετά ταῦτα πράγματα, διά νά ἐπανορθώσωμεν|21 διορθώσωμεν, 

ταῦτα τά προγεγονότα σφάλματα, καί διά νά|22 ἀποτριψώμεθα ἀπαλείψωμεν297 ἀφελώμεθα, 

τήν ἀτιμίαν τό|23 αἷσχος τό ὄνειδος τὴν μομφήν προστριβεἶσαν ἐπακολουθήσα |24 σαν διὰ 

ἐκεἶνα ἅτινα ἐπράχθησαν ἐτελέσθησαν κακῶς παρ΄|25 ἡμῶν, ὅμως, ἀνίσως, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι, ἀποβάλλωμεν|26 ἀποδιώξωμεν καταφρονήσωμεν ἀποπεμψώμεθα ἀ|27 πράκτους, 

καί τούτους τούς παρόντας ἄνδρας Ὀλυνθίους, ἔπειτα,|28 ἐκεῖνος ὁ Υίλιππος, ἀνίσως ἤθελε 

καταστρέψητε κατα|29 σκάψᾙ 
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φρασάτω τις ἐμοὶ, τι τὸ κωλύον ἔτ᾿ αὐτὸν ἔσται βαδίζειν ὅποι βούλεται;  στ΄.  Ἆρά γε λογίζεταί 

τις ἡμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ θεωρεἶ τὸν τρόπον, δι᾿ ὃν μέγας γέγονεν, ἀσθενὴς καὶ 

τοκαταρχὰς, Υίλιππος; Σὸ πρῶτον Ἀμφίπολιν λαβὼν, μετὰ ταῦτα Πύδναν, πάλιν Ποτίδαιαν, 

Μεθώνην αὖθις, εἷτα Θετταλίας ἐπέβη. Μετὰ ταῦτα Υερὰς, Παγασὰς, Μαγνησίαν, πάνθ᾿ ὃν 

ἐβούλετο  εὐτρεπίσας τρόπον, ᾤχετ᾿ εἰς Θράκην· εἷτ᾿ ἐκεἶ, τοὺς μὲν ἐκβαλὼν, τοὺς δὲ 

καταστήσας  τῶν βασιλέων, ἠσθένησε· πάλιν αἹσας, οὐκ ἐπὶ τὸ αθυμεἶν ἀπ΄ἔκλινεν, ἀλλ᾿ 

εὐθὺς Ὀλυνθίοις ἐπεχείρησε. Σὰς δ᾿ ἐπ᾿ Ιλλυριοὺς καὶ Παίονας αὐτοῦ, καὶ πρὸς Ἀρύμβαν, καὶ 

ὅποι τις ἄν εἴποι, παραλείπω στρατείας. Σι οὖν, ἄν τις εἴποι, ταῦτα  λέγεις ἡμἶν νῦν; 
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κατασκάψᾙ τὴν Ὄλυνθον, ἕκαστος ἐλθών λεξάτω εἰπάτω,|2 εἰς ἐμέ ποἶον πργμα, πλέον 

θέλει κωλύσει ἐμποδίσει,|3 αὐτόν τὸν Υίλιππον ἀπό τοῦ νὰ βαδίζᾙ ὁδεύᾙ, περιπατᾜ,|4 

διέρχηται εἰς ἐκεἶνο ||: τό μέρος τόν τόπον τῆς Ἑλλάδας ὅποιον βούλεται θέλει ἀγαπᾶ:] πλὴν 

ὅμως ἆρα τάχα, ὦ ἄνδρες Ἀθη|5 ναἶοι, ἕκαστος καθ΄εἸς ὑμῶν σκέπτεται εὐνοεἶ, καί βλέπει 

στο|6 χάζεται, τήν αἰτίαν τήν μηχανήν, διά τήν οποίαν, ὁ Υίλ(ιππος),|7 μέ ὅλον ὁποῦ ὑπᾛρχε 

καί ἦτον πρότερον κατ΄ἀρχάς|8 ἀδύνατος ἀνίσχυρος μικρός ὑπᾛρξε κατεστάθη νῦν, *μέ|9 γας+ 

πολύς θαυμαστός φοβερός ἐμεγαλύνθη ὑψώθη ; ἐγώ |10 ὑμἶν ἐρῶ τοῦτο ὁ Φίλ(ιππος) γέγονε 

μέγας, ἐπειδή ἔλαβεν ἐξουσίασεν, ἐν|11 πρώτοις κατ΄ἀρχάς, τήν Ἀμφίπολην καί ὕστερον,|12  τήν 

Πύδναν, καί ἔπειτα τήν Ποτίδαιαν, ἔπειτα τήν Μεθώνην|13 μετά ταῦτα ὥρμησεν ἐξεστράτευσεν 

ἐκινήθη, ἐναντίον|14 τῆς Θετταλίας, ἔπειτα ἔλαβε τάς Φεράς, καί Παγασάς, καί τήν|15 ἐν 

Θετταλίᾳ Μαγνησίαν, καί ἀφ΄οὗ εὐτρέπισεν ἠτοίμασε, κά|16 θε τρόπον μηχανήν τήν ὁποίαν 

αὐτός ἤθελε, ὥρμησεν ἐπορεύ|17 θη ἔφθασε, εἰς τήν Θράκην, ἔπειτα, ἐκεἶ εἰς τήν Θράκην, 

ἄλλους|18 μέν ἀπό τούς βασιλεἶς, ἀφ΄οὗ ἐξέβαλε κατεβίβασε τοῦ θρόνου|19 ἀπεδίωξεν, ἄλλους 

δέ πάλιν, ἀφ΄οὗ κατέστησεν ἐποίησε βασιλεῖς|20 οὕς ἐβούλετο, ἠρρώστησε νόσῳ ὡμίλησε, καί 

πάλιν αὖθις,|21  ἀφ΄οὗ ἐάϊσεν ἀνέστειλε ἀνέλαβε τᾛς νόσου, οὐκ ἐτράπη, |22 εἰς τήν 

ἁθυμίαν ἀμέλειαν, μόνον, παρευθείς, ἔθετο χεἶρας|23 ἐκινήθη, ἐναντίον τῶν Ὀλυνθίων, 

ὅμως, ἐγώ παραλείπω ἀ|24 φίημι παρατρέχω ἀποσιωπῶ, τάς ἐκστρατεύ[σθη]σεις αὐτοῦ τοῦ 

Υι|25 λίππου ἅς ἐποίησε ἐναντίον τῶν  Ἰλλυριών καί Παιόνων|26 καί έναντίον τ*ό+ο*ν+ῦ 

Ἀρύμβα*ν+ καί εἰς ὅποιον μέρος, ἤθελε |27 εἴπᾙ, τίς, πλήν, ὅμως τίς ἐξ ὑμῶν, θέλει εἴπῃ λέξᾙ, ὦ 

Δη|28 μόσθενες, διά τί, σύ λέγεις διηγεἶσαι, αὐτά τά ἀνωτέρω, τώρα|29 ἤδη 
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ἵνα γνῶτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ αἴσθησθε ἀμφότερα, καὶ τὸ προἹεσθαι  καθ᾿ ἕκαστον αἰεί τι 

τῶν πραγμάτων ὡς ἀλυσιτελὲς, καὶ τὴν φιλοπραγμοσύνην ᾗ πρὸς ἅπαντας χρᾛται καὶ συζᾜ 

Υίλιππος, ὑφ᾿ ἧς οὐκ ἔστιν ὅπως, ἀγαπήσας τοἶς πεπραγμένοις, ἡσυχίαν σχήσει. Εἰ δ᾿ ὁ μὲν, 

ὡς αἰεί τι μεἶζον τῶν ὑπαρχόντων δεἶ πράττειν, ἐγνωκὼς ἔσται· ὑμεἶς δὲ, ὡς οὐδενὸς 

ἀντιληπτέον ἐωμένως τῶν πραγμάτων· σκοπεἶτε, εἰς τί ποτε ἐλπὶς ταῦτα τελευτᾛσαι. Πρὸς 

θεῶν, τὶς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν, ὅστις ἀγνοεἶ τὸν ἐκεἶθεν πόλεμον δεῦρο ἥξοντα,  ἄν 

ἀμελήσωμεν; Ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτο γενήσεται, δέδοικα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μὴ τὸν αὐτὸν 

τρόπον, ὥσπερ οἱ δανειζόμενοι αδίως ἐπὶ πολλ φανῶμεν ἐαθυμηκότες, καὶ ἅπαντα πρὸς 

ἡδονὴν ζητοῦντες, πολλὰ καὶ χαλεπὰ, ὧν οὐκ ἠβουλόμεθα, 
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ἤδη, εἰς ἡμς; λέγω ὑμἶν ταῦτα ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,|2 ἵνα γνωρίσητε καταλάβητε, καί ἵνα 

αἰσθανθᾛτε γνωρίση|3 τε, καί τά δύο ἑξᾛς, ὅτι καί τό νά προἹησθε καταφρονᾛτε|4 ἀποβάλητε, 

πάντοτε, ἕν καθ΄ἕν, από τά πράγματα ὑμῶν,|5 ὅτι ὑπάρ: ἀλυσιτελές ἄχρηστον  ἀσύμφορον 

ἐπιζήμιον, καί|6 διά νά μάθητε τήν ακρίβειαν περιέργειαν τήν πλεονεξίαν πο |7 

λυπραγμοσύνην, τήν ὁποίαν ὁ Υλ(ιππος) μεταχειρίζεται εἰς ὅλους τούς|8 ἀνοῦς, καί μέ τήν  

ὁποίαν συζῇ ἀπό τήν ὁποίαν τελείως δέν θέλει|9 ἀγαπήσῃ ἀρκεσθᾜ εὐχαριστηθᾜ, διά τά 

πεπραγμένα αὐτοῦ ἔργα|10 καί δέν θέλει έφησυχάσει  λήξει ἡρεμήσει; : χρ ,, ,ὅμως,|11 ἀνίσως ὁ 

μέν Υίλιππος, ἔγνω ἀπεφάσισε, ὅτι πῶς, πρέπει, |12 νά ποιᾜ πράττῃ νά κατορθᾜ εκτελᾜ 

κᾀνένα ἔργον κατόρθωμα|13 πάντοτε μεγαλύτερον298 ἀνώτερον, ἀπό ἐκεἶνα ἅτινα ὑπᾛρ|14 ξαν  

ἐπράχθησαν ἐτελέσθησαν παρ΄αὐτοῦ, καί ἀνίσως ὑμεἶς |15 ἐξ ἐναντίους ἐγνωκότες ἐστί, ὅτι 

πῶς δέν πρέπει, νά ἀντι|16 λάβησθε βοηθήσητε, κᾀνένα, ἀπό τά πράγματα ὑποθέσεις|17 ὑμῶν, 

ἐπιμελῶς προθύμως γενναίως ἀνδρείως ὅλαις δυνάμεσι|18 ἀθρεἶτε, σκέψασθε, εἰς ποἶον 

τέλος, ἐλπίζεται προσδοκται, ὅτι |19 θέλουσιν ἔλθωσι καταντήσωσιν, αὐτά ἡ ἐκείνου 

ἀπόφασις, καί ἡ ὑ|20 μετέρα τῶν πραγμάτων ἀμέλεια ᾳθυμία, διά τήν ἀγάπην|21 τῶν θεῶν, 

ποἶος, ἀπό ὐμς, ὐπάρ(χει), τόσον πολλά ἀνόητος μωρός κοῦφος ὀλιγόφρων, ὥστε ὁποῦ, 

ἀγνοεἶ οὐκ οἷδε οὐ γινώ|22 σκει, ὅτι ὁ πόλεμος, ὁ ἐκεἶθεν ἀπό τήν Ὄλυνθον ὁρμώμενος|23 

ἐλεύσεται παραγενήσεται, ἐνταῦθα ὧδε ἐπί τήν Ἀττικήν, ἀνίσως|24 ἡμεἶς ᾳθυμήσωμεν 

ἀτονήσωμεν ἀμελήσωμεν, καί λοιπόν,|25 ἀνίσως, γενήσεται ἀκολουθήσει εἰς ἡμς, αὐτό τό 

δεινόν, ἐγώ δέ|26  δοικα φοβοῦμαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μήπως, καθώς,ἐκεἶνοι|27 οἵτινες 

δανείζονται διδόασι δανειακῶς χρήματα,|28 καί ἀφ΄οὗ*ς+ 
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 Τοςυναντοφμε και ‘’μεγαλφτερον’’ και ‘’μεγαλιτερον’’. Δεχόμαςτεκαι τισ δφο γραφζσ ωσ ορκογραφικζσςυνικειεσ 
τθσ  εποχισ. 
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ὕστερον εἰς ἀνάγκην ἔλθωμεν ποιεἶν, καὶ κινδυνεύσωμεν περὶ τῶν ἐν αὐτᾜ τᾜ χώρᾳ. ζ΄. Σὸ μὲν 

οὖν ἐπιτιμᾶν, ἴσως φήσαι τίς ἅν ᾴδιον καὶ παντὸς εἷναι· τὸ δ᾿ ὑπὲρ τῶν παρόντων ὅ,τι δεἶ 

πράττειν ἀποφαίνεσθαι,τοῦτ᾿ εἷναι συμβούλου. Εγὼ δὲ οὐκ ἀγνοῶ μὲν, ὦ ἄνδρες Αθηναἶοι, 

τοῦθ᾿, ὅτι πολλάκις ὑμεἶς οὐ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους περὶ τῶν πραγμάτων εἰπόντας, 

ἐν ὀργᾜ ποιεἶσθε, ἄν τι μὴ κατὰ γνώμην ἐκβᾜ·  
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ἤθελαν εὐπορήσωσι πλουτήσωσιν εὐτυχήσωσιν, εἰς ὀλίγον|2 διάστημα χρόνου διά τούς 

μεγάλους τόκους διά: ||τά|| μεγάλα διά|3 φορα κέρδη, εὐκόλως ἐκ τοῦ προχείρου ἀλογίστως 

αὐτοί |4 εἰς τούς τυχόντας ἀπέβαλον μετά άπεχωρίσθησαν ἀ|5 πεσπάσθησαν ὑστερήθησαν 

ἀπώλεσαν, καί τά ἀρχαἶα τά πα|6 λαιά ἤτοι καί τά οἰκεἶα ἑαυτοῦ, τέτοιας λογᾛς τοιο*ῦ+ύτω 

τρόπως,|7 δέδοικα μήπως καί ἡμεῖς ἔλθωμεν καταντήσωμεν φθάσωμεν |8 εἰς βίαν ἀνάγκην 

ἥτοι ἀναγκασθῶμεν βιασθῶμεν, νά ποιῶ|9 μεν νά πράττωμεν κάμνωμεν, πολλά περισσά καί 

δεινά|10 κακά ἀπό ἐκεἶνα, τά ὁποῖα πρότερον οὐκ ἠβουλώμεθα οὐκ|11 ἠθέλαμε ποιεἶν, καί 

κινδυνεύσωμεν δεινοπαθήσωμεν ἒλθω|12 μεν εἰς κίνδυνον, τά πράγματα τά ὅντα εἰς αὐτήν τήν 

ἰ|13 δίαν ἡμῶν εἰς τήν Ἀττικήν χώραν, ἀνἰσως, ἡμεἶς φανῶμεν ὠ|14 φθῶμεν, ὅτι ᾳθυμοῦμεν 

ἀμελοῦμεν, ἐπί πολύν χρόνον,|15 καί ὅτι ζητοῦμεν γυρεύομεν, ὅλα τά πράγματα, διά 

ἡδονήν|16 σπατάλην *ἐ+θέλησιν ἀρέσκειαν ἡμῶν,:- χρ,, λοι|17 πόν, ἴσως, τίς ὑμῶν δύναται 

εἰπεἶν, ὅτι τό νά ἐπιπλήττει ἐ|18 λέγχᾙ ὑπάρ: πρόχειρον εὔκολον εὐμαρές, καί  ἴδιον ἑκάστου|19 

ἀνθρώπου , ὅμως, τό νά ἀποφαίνηται ὁρίζηται ψηφίζηται ἀποφασίζᾙ,|20 διά τά παρόντα 

πράγματα διά τάς παρούσας ὑποθέσεις, |21 ποἶον ἔργον, πρέπει, να πράττωμεν, τοῦτο εἷναι 

ἴδιον παραινέτου δημαγωγοῦ|22 σοφοῦ φιλοπάτριδος ρἥτορος, ὅμως,ἐγώ, ὦ ἄν|23 δρες 

Ἀθηναἶοι, γινώσκω ἐπίσταμαι, καί τοῦτο τό ἑξᾛς ὑμῶν |24 ἔθος ὅτι πῶς ὑμεἶς οὐ κα||:κί||ζετε 

θυμοῦσθε ὀργίζεσθε χαλε|25 παίνετε ψέγετε μέμφεσθε, πολλαῖς φοραῖς, τούς ὄντας αἰτίους|26 

ἀρχηγούς τῶν δεινῶν κακῶν, μόνον ἐκείνους τούς ρήτορας οἵτι|27 νες εἷπον συνεβούλευσαν 

παρᾚνεσεν ὑμἶν ὁλοϋστερινῶς ἐ|28 σχάτως, διά τά παρόντα πράγματα τάς ὑποθέσεις,|29 

ἀνίσως,|30 καί δέν συμβᾜ 
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οὐ μὴν οἷμαί γε δεἶν τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν σκοποῦνθ᾿ ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμἶν συμφέρειν 

ἡγοῦμαι. Υημὶ δὴ, διχᾛ βοηθητέον εἷναι τοἶς πράγμασιν ὑμἶν, τ τε τὰς πόλεις τοἶς  Ὀλυνθίοις 

σώζειν, καὶ τοὺς τοῦτο ποιήσοντας στρατιώτας ἐκπέμπειν· καὶ τ τὴν ἐκείνου χώραν κακῶς 

ποιεἶν, καὶ τριήρεσι, καὶ στρατιώταις ἑτέροις. Εἰ δὲ θατέρου τούτων ὀλιγωρήσετε, ὀκνῶ μὴ 

μάταιος ἡμἶν ἡ στρατεία γένηται. Εἴτε γὰρ ὑμῶν τὴν ἐκείνου κακῶς ποιούντων, ὑπομείνας 

τοῦτο, Ὄλυνθον, παραστήσεται, ᾳδίως ἐπί την οἰκείαν ἐλθών ἀμυνεἶται· εἴτε βοηθησάντων 

μόνον ὑμῶν εἰς Ὄλυνθον,  
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καί δέν συμβᾜ γένηται ἀκολουθήσᾙ, κανένα ἔργον πργμα, κα|2 τά τόν ἐδικόν σας σκοπόν 

κατά τήν ἐδικήν σας γνώμην πρόθε|3 σιν ὑμῶν, πλήν εἰ καί ὑμεἶς ἐν ὀργᾜ ποεἶσθε τους 

ὑστάτους περί|4 τῶν πραγμάτων εἰπόντας, ὅμως ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω κρί|5 νω, ὅτι δέν 

πρέπει, νά σκοπῶ ἀφορῶ προνοοῦμαι φροντίζω, |6 διά τήν ἐδικήν μου ἀσφάλειαν 

ἀκινδυνότητα, καί νά  ὑποξελ|7 θῶ ὀκνήσω δειλιάσω φοβηθῶ συμβουλεῦσαι ἐκεἶνα τά 

πράγματα |8 τά ὁποἶα, νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι συμφέρουσι λυσιτελοῦσιν ὠ |9 φελοῦσιν, εἰς 

ὑμς, λοιπόν, λέγω, ὁρίζομαι, ἀποφαίνομαι συμ|10 βουλεύω, ὅτι πρέπει εἰς ὑμς νά βοηθήσετε 

ἀμύνησθε, εἰς|11 τά παρόντα πράγματα, διχῶς κατά δύω τρόπους, πρῶτον|12 μέν μέ τό νά 

σώζητε φυλάττητε σῷα, τά χωρία τῶν Ὀλυνθί/13 ων, καί μέ τό νά ἐκπέμψητε ἐξαποστείλητε, 

στρατιώτας, οἵ|14 τινες μέλλουσι νά ποιήσωσι, αὐτό τό σώζειν τάς τῶν Ὀλυνθί|15 ων πόλεις 

δεύτερον δέ μέ τό νά κακοποιήσητε βλάψητε|16 δηλήσητε ζημιώσητε, τήν χώραν τήν 

Μακεδονίαν, ἐ|17 κείνου τοῦ Υιλίππου, καί μέ νᾛες, και μέ άλλους στρατιώτας,|18 ὅμως, 

ἀνίσως, ἀμελήσετε καταφρονήσετε, τό ἕνα, |19 ἀπό αὐτά τά δύω, φοβοῦμαι μήπως, ἡ 

ἐκστράτευσις, ἡ ἀπο|20 στολή, τοῦ ἡμετέρου στρατεύματος, ἤθελε ὑπάρξᾙ φανᾜ, μά|21 ταιος 

ἕωλος ἄχρηστος ἀνωφελής: χρ,, διότι, ἀνίσως, ὑμεἶς,|22  ὅτε κακοποιοῦμεν βλάπτομεν 

καταπολεμοῦμεν, τήν ἐκείνου τοῦ Υιλ(ίππου) πόλιν|23 χώραν, ἥθελε ὑπομείνῃ ὑποφέρᾙ αὐτό 

τό βλά|24 βος καί ἤθελε παραστήνεται νικήσᾙ ὑποποιήσεται ἑαυτ,|25 τήν Ὄλυνθον, μετά 

ταῦτα ἐλεύσεται ἐπαναπέμψει ἐπι|26 στρέψει εἰς τήν ἰδἰαν αὑτοῦ πόλιν χώραν, καί θέλει 

ἐκδικηθή|27 σεται τιμωρήσεται ἀποβάλει ἀποδιώξει ὑμς, εὐκόλως εὐχερῶς |28 εὐμαρῶς, καί 

ἀνίσως πάλιν, ἐπειδή ὁρᾷ βλέπει,|29 τά ἐν τοῖς οἴ=|<.| 
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ἀκινδύνως ὁρῶν ἔχοντα τὰ οἴκοι, προσκαθεδεἶται  καὶ προσεδρεύσει τοἶς πράγμασι, περιέσται 

τ χρόνῳ τῶν πολιορκουμένων.  Δεἶ δὴ πολλὴν καὶ διχᾛ τὴν βοήθειαν εἷναι. Καὶ περὶ μὲν τᾛς 

βοηθείας ταῦτα γινώσκω. η΄.  Περὶ δὲ χρημάτων πόρου, ἔστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, χρήματα 

ὑμἶν, ἔστιν ὅσα οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων στρατιωτικὰ· ταῦτα δὲ ὑμεἶς, οὕτως ὡς 

βούλεσθε, λαμβάνετε. Εἰ μὲν οὖν ταῦτα τοἶς στρατευομένοις ἀποδώσετε, οὐδενὸς ὑμἶν 

προσδεἶ πόρου· εἰ δε μη προσδεἶ·  μλλον δ᾿ ἅπαντος ἐνδεἶ τοῦ πόρου. Σί οὖν, ἄν τις εἴποι, σὺ 

γράφεις ταῦτ᾿ εἷναι στρατιωτικά; μὰ Δί᾿ οὐκ ἔγωγε. 
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ἐν τᾜ χώρᾳ αὑτοῦ πράγματα, ὅτι ἔχουσι διάκεινται |2 εὑρίσκονται, ἀφόβως ἤτοι εἰσίν 

ἀκίνδυνα ἀτάραχα, ἐ|3 πειδή ὑμεἶς, ἐβοηθήσατε ἐπέμψατε συμμαχίαν στρα|4 τιώτας, μόνον, 

εἰς τήν πόλιν τήν Ὄλυνθον, θέλει προσπα|5 θήσει διατρίψει, καί προσεπιμενεἶ 

προσκαρτερήσει, εἰς τά πρά|6 γματα τά ἔργα ἐπιχειρήματα αὑτοῦ, καί θέλει περιγενήσεται|7 

νικήσει, με τήν χρονοτριβήν πολυκαιρίαν, ἐκείνων οἵτινες|8 πολιορκοῦνται καταπολεμοῦνται 

παρ΄αὐτοῦ, λοιπόν, πρέπει, ἡ βοή|9 θεια ἡ ξυμμαχία, νά ὑπάρχει νά ᾖναι, πολλή περισσή 

μεγά|10 λη, και διττή κατά δύω τρόπους, και πάντως βέβαια, ἐγώ οἷδα|11 ἐπίσταμαι, αὐτάς τάς 

γνώμας τάς συμβουλάς, διά τήν βοήθει|12 αν τῶν Ὀλυνθίων, ὅτι δεἶ πολλήν καί διχᾜ 

γενέσθαι, διά δέ |13 τόν πόρον τήν σύναξιν συλλογήν, ἀργυρίων ἀσπρῶν πρός συ|14 τηρέσια 

τῶν στρατιωτικῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὑπάρχουσιν|15 εὑρίσκονται, εἰς ὑμς, χρήματα τοσαῦτα 

στρατιωτικά εἰς διανο|16 μήν τῶν στρατιωτικῶν, ὁπόσα, οὐκ εἰσίν οὐχ εὑρίσκονται, εἰς 

κανένα,|17 ἀπό τούς ἐπιλοίπους ἄλλους ἀνοῦ’ς ὅμως ὑμεἶς, δέχεσθε|18 καί δαπαντε, αὐτά, 

καθώς θέλετε ἤτοι ἀλόγως ἀκρίτως ἀπερι |19 σκέπτως, λοιπόν, ἀνίσως ὑμεἶς διανεμεἶτε 

παρέξετε αὐτά|20 τά χρήματα τά θεωρικά, εἰς τους στρατευομένους μαχητάς ἀνταγω|21 νιστάς 

στρατιώτας, οὐκ ἔστι ἔνδεια κᾀνένας πόρος προσέ τι κἀμμίας ἄλλης|22 συλλογᾛς χρημάτων, 

ὅμως, ἀνίσως, μή τοἶς|23 στρατευομένοις ταῦτα ἀποδῶτε, ἔστι χρεία ἔνδεια ὑμἶν προ|24 σέτι 

χρημάτων, καί διά νά πῶ ὀρθότερον, ἔστι χρεία, τοῦ ὅ|25 λου πορισμοῦ τᾛς ὅλης συνάξεως 

συλλογᾛς, ἀλλ΄ἄρα, τίς ἐξ|26 ὑμῶν θέλει εἴπᾙ λέξει πρός με ὦ Δημόσθενες, τί φᾛς λέγεις;|27 θη 

σύ ψηφίζᾙ ἀποφασίζᾙ, ὅτι αὐτά τά θεωρικά χρήματα,|28 εἰσί στρατιωτικά συτηρέσιον τῶν 

στρατιωτῶν; μά τόν|29  θεό299΄ἐγώ|30 οὐ φημί 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’κῦ΄’’. 
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Ἐγὼ μὲν γὰρ  ἡγοῦμαι στρατιώτας δεἶν κατασκευασθᾛναι, καὶ ταῦτ᾿ εἷναι στρατιωτικὰ, καὶ 

μίαν σύνταξιν εἷναι, τὴν αὐτὴν, τοῦ τε λαμβάνειν, καὶ τοῦ ποιεἶν τὰ δέοντα. Ὑμεἶς δὲ οὕτω 

πως ἄνευ πραγμάτων λαμβάνετε εἰς τὰς ἑορτάς. Ἔστι δὴ λοιπὸν, οἷμαι, πάντας εἰσφέρειν, ἅν 

πολλῶν δέᾙ, πολλά· ἅν ὀλίγων, ὀλίγα. Δεἶ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι 

τῶν δεόντων. Λέγουσι δὲ καὶ ἄλλους τινὰς ἄλλοι πόρους· ὧν ἕλεσθε, ὅστις ὑμἶν ἅν συμφέρειν 

δοκᾜ· καὶ ἕως ἐστὶ καιρὸς, ἀντιλάβεσθε τῶν πραγμάτων. 

θ΄.  Ἄξιον δὲ ἐνθυμηθᾛναι 
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οὐ φημί ταῦτα εἶναι στρατιωτικά, διότι, ἐγώ βέβαια,|2 νομίζω ὑπολαμβάνω ὅτι πρέπει, νά 

παρασκευασθῶσιν|3 ἑτοιμασθῶσι εἰς ἐκστράτευσιν, στρατιῶται , καί ὅτι πρέ|4 πει, νά ᾖναι, 

μία καί ἡ αὐτή σύνταξις συλλογή τῶν |5 χρημάτων, καί τοῦ νά λαμβάνητε δαπαντε, εἰς τάς 

ἑορ|6 τάς, καί τοῦ νά ποιῆτε ἐκτελᾛτε πράττητε, τά πρέπον|7 τα τά εἰκότα συμφέροντα ὑμἶν, 

ὅμως ὑμεἶς δέχεσθε|8 καί διανέμεσθε ἑαυτοἶς  ἕκαστος καταδαπανῶντες αὐ|9 τά εἰς τάς 

πανηγύρεις θεωρίας, τέτοιας λογᾛς, ἀπερισκέ|10 πτως χωρίς τᾛς τυχούσης χρείας ἄνευ τᾛς 

κατεπειγούσης|11 ἀνάγκης , : χρ λοιπόν, ὑπολείπεται , (καθώς ἐγώ νομίζω |12 ἡγοῦμαι 

ὑπολαμβάνω, τό νά εἰσφέρητε καταβάλητε, ὅλοι|13 ὑμεἶς κοινῶς, χρήματα πολλά περισσά  

μέν ἀνίσως καί εἷναι |14 χρεία ἔνδεια, πολλῶν χρημάτων, καί νά εσφέρητε ὀλίγα,|15 ἀνίσως ἦ 

χρεία ἔνδεια ὀλίγων χρημάτων, ὅμως, ἔστιν|16 ἔνδεια χρεία , χρημάτων ἡμἶν, διότι, δέν εἷναι 

δυνατόν |17 κᾀνένα ἀπό τά δέοντα πρέποντα συντείνοντα συμφέροντα|18 ὑμἶν, νά γένηται 

τελειωθᾜ, χωρίς αὐτῶν τῶν χρημάτων πρός|19 δέ τούτοις ἄλλοι ήτορες, λέγουσι δεικνύουσι 

φανεροῦσι, εἰς ὑ|20 μς καί ἄλλους τινάς πορισμούς ἄλλα εἰσοδήματα, ἀπό τά |21 ὁποἶα ὑμεἶς, 

προκρίνατε προτιμήσατε ἐκλέξατε, ἐκεἶνον, ὅποιον, ἤθελε φανᾜ  δόξᾙ|22 ὅτι συμφέρει 

συμβάλλει λυσι|23 τελεἶ, ὑμἶν, καί ἀντιλαμβάνεσθε ἅψεσθε βοηθήσατε, τά|24 παρόντα 

πράγματα τάς ὑποθέσεις τῶν Ὀλυνθίων τέως,|25 ἕως ὅτου, ἔστιν ὑπάρ(χει) καιρός ἁρμόδιος 

ἐπιτήδειος πρός βοή|26 θειαν, ὅμως, τό νά ἐνθυμηθῆτε ἀναπολήσετε μνημονεύσητε|27                                                     

καί τό νά λογίσησθε 
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 καὶ λογίσασθαι, τὰ πράγματα ἐν ὧν καθέστηκε νυνὶ τὰ τοῦ Υιλίππου. Οὔτε γὰρ, ὡς δοκεἶ, καὶ 

φήσειέ τις ἅν, μὴ σκοπῶν ἀκριβῶς, εὐπρεπῶς, οὐδ᾿ ὡς ἅν κάλλιστα  αὐτ  τὰ παρόντ᾿ ἔχᾙ· 

οὔτ᾿ ἅν ἐξήνεγκε τὸν πόλεμόν ποτε τοῦτον ἐκεἶνος, εἰ πολεμεἶν Ὠήθη δεήσειν αὐτὸν· ἀλλ᾿ ὡς 

ἐπιὼν, ἅπαντα τότε ἤλπιζε τὰ πράγματα ἀναιρήσεσθαι, κᾆτα διέψευσται. Σοῦτο δὴ πρῶτον 

αὐτὸν ταράττει, παρὰ γνώμην γεγονὸς, καὶ πολλὴν ἀθυμίαν αὐτ παρέχει. Εἷτα, τὰ τῶν 

Θετταλῶν. Σαῦτα γὰρ ἄπιστα μὲν ἦν δήπου φύσει, καὶ ἀεὶ, πσιν ἀνθρώποις· 
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καί τό νά λογίσησθε σκέψησθε εἰς ποίαν ἀθλίαν κατάστα|2 σιν, ὑπάρ(χει) εὑρίσκονται, τώρα, 

τά πράγματα τοῦ Φιλ(ίππου),|3 ἔστιν ἄξιον πρέπον εὔλογον ὑμἶν, διότι, πάντως βέβαια|4 τά 

παρόντα πράγματα, αἱ παροῦσαι αὐτοῦ καταστάσεις οὐκ|5 ἔχουσι διάκεινται, εὐπρεπῶς  

καλῶς εὐτάκτως ὀρθῶς,|6 μήτε, καλλώτατα ἄριστα + εὐτυχέστατα, καθώς φαίνεται|7 δοκεῖ 

τισί, καί καθώς τις, ὅστις οὐκ ἐξετάζει ἀκριβῶς|8 οὐ κρίνει τά πράγματα μέ ἀκρίβειαν, ὀρθῶς 

λε:λογισμένως|9 δύναται νά εἴπᾙ, μήτε αὐτός ὁ Υίλ(ιππος): κᾀμμίαν φοράν,|10  ἤθελε 

ἐξηνέγκηται ἐπεγείρᾙ κινήσᾙ, τοῦτον τόν παρόντα|11 πόλεμον τόν κατά τῶν Ὀλυνθίων, 

ἀνίσως, αὐτός, ἤθε|12 λε νομίσᾙ, ὅτι θέλει κάμει χρεία χρειάζηται, νά πολεμ*ή+*ση]ᾜ|13 τώρα, 

*τήν Ὄλυνθον+, μόνον: ὅστις ἐξήνε[έ+γκε τον πόλεμον,|14  ἤλπιζε προσεδόκει ἐφαντάζετ*αι+ο, 

ὅτι εὐθύς θέλει ἀναιρή|15 σεται300 λήξεται κρατήσει καθέξει ὑποποιήσεται ὅλα τά πράγμα=|16 

τα τῶν Ὀλυνθίων, καθώς τότεπρότερον διά μέσου μις =|17 ἐφόδου ὁρμᾛς κινήσεως, ἔπειτα 

μετά ταῦτα ὕστερον ὅμως| 18 ἐγελάσθη ἐψεύσθη ἠπατήθη ἐφηνακίσθη,: χρ λοιπόν, αὐτό|19 τό 

ὅτι δεἶ αὐτόν τοἶς Ὀλυνθίοις πραγματικῶς πολεμεἶν, ἐν πρ[ῶ+ώ|20  τοις κατ΄ἀρχάς, συγχέει 

θορυβεἶ, αὐτόν τόν Υίλ(ιππο), διότι γέγονεν ὑπᾛρξεν συνέβη |21 ἠκολούθησε, παρά σκοπόν 

ἀβου|22 λήτως ἔξω τᾛς βουλᾛς τᾛς γνώμης θελήσεως αὑτοῦ, καί πρός τούτοις|23 δίδωσι 

ἐμβάλλει προξενεἶ εἰς *τόν+  αὐτόν τόν Υίλ(ιππο), μεγάλην|24 περισσήν λύπην ἀνία*τον+ 

πίκραν, ἔπειτα μετά ταῦτα πα *σπου+|25 ρέχουσιν ἀθυμίαν αὐτ καί τά πράγματα τῶν 

Θετταλῶν|26 ἤτοι οἱ Θετταλεἶς, διότι, *<.+ αὐτοί γε οἱ Θετταλεἶς, πάν|27 τως βέβαια, ὑπᾛρχον 

καί ἦτον, ἐκ φύσεως φυσικά ἄπι|28 στοι ὕποπτοι ἀβέβαιοι, καί πάντοτε, εἰς ὄλους τούς ἀνοῦ΄ς, 

καί:|29 ὑπάρ(χει) 
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κομιδᾜ δ᾿ ὥσπερ ἦν, καί ἔστι νῦν τούτῳ.  Καί γάρ Παγασάς ἀπαιτεἶν αὐτόν εἰσίν ἐψηφισμένοι 

Μαγνησίαν κεκωλύκασι τειχίζειν· ἤκουον δ᾿ ἔγωγέ τινων, ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας,καὶ τὰς 

ἀγορὰς ἔτι δώσοιεν αὐτ καρποῦσθαι· τὰ γὰρ κοινὰ τὰ Θετταλῶν ἀπὸ τούτων δέοι διοικεἶν, 

οὐ Υίλιππον λαμβάνειν. Ἄν δὲ τούτων ἀποστερηθᾜ τῶν χρημάτων, εἰς στενὸν κομιδᾜ τὰ τᾛς 

τροφᾛς τοἶς ξένοις αὐτ καταστήσεται. Αλλὰ μὴν τον γε Παίονα, καὶ τὸν Ἰλλυριὸν, καὶ ἁπλῶς 

τούτους ἅπαντας, ἡγεἶσθαι χρὴ αὐτονόμους ἥδιον ἄν καὶ ἐλευθέρους, ὴ δούλους εἷναι. Καὶ 

γὰρ ἀήθεις τοῦ κατακούειν τινός εἰσι, καὶ ἄνθρωπος ὑβριστὴς, ὥς φασι· καὶ μὰ Δι᾿ οὐδὲν 

ἄπιστον ἴσως. Σὸ γὰρ εὖ πράττειν παρὰ τᾛν ἀξίαν, 
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καί  ὑπάρ(χει) καί εἶναι, τώρα, κατά πολλά ἄπιστοι, εἰς αὐτόν τόν|2 Υίλλιππο οὕτω, καθώς 

ὑπᾛρχον καί ἦτον καί πρότερον, ἐπειδή|3 αὐτοί, ἐψηφίσαντο ἀπεφάσισαν, ἵνα ἀπαιτήσωσι 

ζητήσωσι,|4 παρ΄αὐτοῦ, τάς Παγασάς τήν χώραν * :αὑτῶν:+, καί ἐνεπόδισαν ἀπεἶρξαν|5 αὐτόν, 

ἀπό τοῦ νά τειχίζῃ περιχαρακοἶ περικυκλοἶ πε|6 ριφράττᾙ, διά τείχεων τήν Μαγνησίαν, πρός 

τούτοις, ἐγώ |7 ἤκουσα ἠκροασάμην ἐνωτισάμην, παράτινων ἀνῶ’ν |8 ὅτι πῶς, αὐτοί οἱ 

Θετταλεἶς δἐν θέλουσι δώσωσι παρέξωσι|9 πλέον, εἰς αὐτόν τόν Φίλ(ιππο) τό νά καρποῦται 

δρέπηται  λαμ|10 βάνῃ πορίζηται δέχηται, τάς εἰσόδους εἰσφοράς τά κέρδη,|11 τάς ἐκ τῶν 

λιμένων, καί παζαρίων προόδους, διότι λέγουσιν|12 αὐτοί, ὅτι ἔστι ἀνάγκη χαρά, νά διοικῶσι 

διακυβερ|13 νῶσι, τά κοινά πράγματα, τῶν Θετταλῶν, ἀπό αὐτά τά κέρδη,|14 τάς ἐκ τῶν 

λιμένων, καί παζαρίων προόδους, διότι λέγουσιν|15 αὐτοί, ὅτι ἔστιν ἀνάγκη χαρά νά διοικῶσι 

διακυβερ|16 νῶσι, τά κοινά πράγματα, τῶν Θετταλῶν, ἀπό αὐτά τά|17 κέρδη τά ἐκ τῶν 

λιμένων και ἀγορῶν, καί δέν πρέπει, νά |18 λαμβάνᾙ δέχηται αὐτά, ὁ Υίλ(ιππος) καί ἀνίσως, 

αὐτός ἀποστε|19 ρηθῇ ἀφαιρεθᾜ ἀποσπασθᾜ, ἀπό αὐτά, τά χρήματα, ἡ τρο|20 φή ἡ ζωοτροφία, 

τῶν ξένων τῶν στρατιωτῶν, τῶν συμμαχῶν,|21 αὑτοῦ, θέλει κατασταθῇ καταντήσει ἔλθᾙ εἰς 

μεγάλην στενό τητα στενοχωρίαν, |22 πρός δέ τούτοις, πρέπει εἰκός ἐστί, νά |23 νομίζητε 

ὑπολαμβάνητε, ὅτι οἱ Παίονες, καί Ἰλλυριοί, καί|24 ἁπλῶς φναι, ὅλοι τοῦτοι οἱ βάρβαροι, 

θέλουσιν ἔσονται γε|25 νήσονται, αὐτοδέσποτοι αὐτεξούσιοι, καί ἀδούλωτοι γλυκύ|26 τερον 

τερπνότερον, παρά δοῦλοι ὑποχείριοι ὑποτασσόμενοι,|27 *οι,+ ἐπειδή αὐτοί, ὑπάρχουσιν, 

ἀσυνήθιστοι, τοῦ νά ὑποτά|28 σσωνται ὑπείκουσι τινί, ἤ  τοῦ νά ὀνειδίζωνται παρά τίνος, |29 

καί καθώς λέγουσιν, αὐτόν ἐστίν, ,εὔνος}, ὑβριστής λοίδορος |30 ἀφθάδης θρασύς, καί μά τήν 

ἀλήθειαν, τυχόν, οὐκ ἔστιν|31 ἀπύθανον τοῦτο ἤτοι ἴσως ἔστιν ἀληθές, διότι, ἡ εὐπραξία|32  

|<<<. | 
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ἀφορμὴ τοῦ κακῶς φρονεἶν τοἶς ἀνοήτοις γίνεται· διόπερ πολλάκις δοκεἶ τὸ φυλάξαι τἀγαθὰ, 

τοῦ κτήσασθαι χαλεπώτερον εἷναι. Δεἶ τοίνυν ὑμς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὴν ἀκαιρίαν τὴν 

ἐκείνου, καιρὸν ὑμέτερον νομίσαντας, ἑτοίμως συνάρασθαι τά πράγματα, καὶ 

πρεσβευομένους ἐφ᾿ ἃ δεἶ, καὶ στρατευμένους αὐτοὺς, καὶ παροξύνοντας τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας· λογιζομένους, εἰ Υίλιππος λάβοι  καθ᾿ ἡμῶν τοιοῦτον καιρὸν, καὶ πόλεμος γένοιτο 

πρὸς τᾜ χώρᾳ,πῶς ὰν αὐτὸν οἴεσθε ἑτοίμως ἐφ᾿ ἡμς ἐλθεἶν;  Εἷτ᾿οὐκ αἰσχύνεσθε, εἰ, μηδ᾿ ἃ 

πάθοιτ᾿ ἅν εἰ δύναιτ᾿ ἐκεἶνος, ταῦτα ποιᾛσαι καιρὸν ἔχοντες, 
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εὐτυχία εὐπραξία, ἡ διδομένη ἀπρεπῶς παρά τό πρέ|2 πον δίκαιον ἔξω τοῦ πρέποντος ἡ μή 

ἀνήκουσα *,+ ἡ|3 ἀναξίως προσγινομένη, καθίσταται ἀποβαίνει, ὕλη αἰτία|4 εἰς τούς ἀνοήτους 

ἄφρονες τοῦ νά καταφρονῶσι βουλεύων|5 ται ἔργα φαῦλα, διά τοῦτο, τό νά φυλάττᾙ τηρᾜ 

τίς,|6 τά ἀγαθά τάς προσούσας εὐτυχίας, φαίνεται, πολλαἶς φοραἶς,|7 ὅτι ὑπάρ(χει), ἔργον 

δυσκολότερον ἐργοδέστερον δει|8 νότερον, ἀπό τοῦ νά αἰτήσηται κερδήσᾙ αὐτά: χρ λοι|9 πόν, 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει, ὑμεῖς, νά νομίσητε|10 ὑπολάβητε, τήν ἀκ//ε//αιρίαν ἀτυχίαν 

δυστυχίαν, ἐ|11 κείνου τοῦ Υιλ(ίππου):, ἐδικόν σας301 καιρόν ἐδικήν σας εὐτυχίαν |12 εὐπραγίαν 

εὐκαιρίαν καί νά συνάρησθε κινήσητε ἐ|13 πεγείρητε, ὅλοι ὁμοῦ, τά παρόντα πράγματα τόν 

πα |14 ρόντα πόλεμον, προθ*ή+ύμως μετά προθυμίας σπουδᾛς, καί|15 νά πρεσβεύη*σθε+τε 

πέμψητε πρέσβεις, εἰς ἐκεἶνα τά|16 χωρία, εἰς τά ὁποἶα, πρέπει, καί ὑμεἶς αὐτοί οἱ ἴδιοι ἰδίοις|17 

σώμασι, νά ἐκστρατεύησθε πολεμᾛτε ἐξέρχησθε, καί |18 νά παροξύνητε διεγείρητε προτρέψητε 

παρακινήσετε|19 πρός τόν πόλεμον, ὅλους τούς ἄλλους Ἕλληνας, καί νά |20 λογίζησθε 

στοχάζησθε, ὅτι πῶς, ἀνίσως, ὁ Υίλ(ιππος), ἤθελε|21 λάβᾙ δράξηται σύρᾙ ἐπιτύχᾙ, τέτοιον 

ἐπιτήδειον εὐτυ|22 χᾛ καιρόν, ἐναντίον εἰς ἡμς, καί ἤθελε γένηται συμ|23 βᾜ ἀκολουθήσᾙ 

συγκροτηθᾜ, πόλεμος μάχη, πλησίον εἰς|24 τήν ἡμετέραν χώραν πόλιν, τίνι τρόπῳ, ὑμεἶς 

νομίζετε|25 ὑπολαμβάνετε, ὅτι αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), θέλει ἐπέλθη ἐφορμή|26 ση, ἐναντίον εἰς 

ἡμς, προθύμως σπουδαίως μετά μεγά|27 λης προθυμίας, ἔπειτα ἆρα τάχα, ὑμεἶς οὐκ ἐντρέ|28 

πεσθε ἐγκαλύπτεσθε ἐρυθριτε, ἀνίσως, ὑμεἶς οὐ τολ=|29 μήσητε 
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οὐ τολμήσετε; 

ι΄.  Ετι τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μηδὲ τοῦθ᾿ ὑμς λανθανέτω, ὅτι νῦν αἵρεσίς ἐστιν ὑμἶν, 

πότερον ὑμς ἐκεἶ χρὴ πολεμεἶν, ἥ παρ᾿ ὑμἶν ἐκεἶνον.Ἐὰν μὲν γὰρ ἀντέχᾙ τὰ τῶν Ὀλυνθίων, 

ὑμεἶς ἐκεἶ πολεμήσετε, καὶ τὴν ἐκείνου κακῶς ποιήσετε, τὴν ὑπάρχουσαν καὶ τὴν οἰκείαν 

ταύτην ἀδεῶς καρπούμενοι· ἅν δ᾿ ἐκεἶνα Υίλιππος λάβᾙ, τίς αὐτὸν ἔτι κωλύσει δεῦρο 

βαδίζειν; Θηβαἶοι; μὴ λίαν πικρὸν εἰπεἶν ᾖ, καὶ συνεισβαλοῦσιν ἑτοίμως. Ἀλλὰ Υωκεἶς; οἱ τὴν 

οἰκείαν  οὐχ᾿ οἸοι τε ὄντες φυλάττειν, ἐὰν μὴ βοηθήσηθ᾿ ὑμεἶς. 
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οὐ τολμήσητε θαρσήσητε τώρα, ἐπειδή ἔχετε, καιρόν |2 ἐπιτήδειον ἁρμόδιον, νά ποιήσητε 

κάμητε, ἐκεἶνα,|3 τά κακά τά ὁποἶα, ἠθέλετε πάθητε ὑποστᾛτε *ὑ]|4 δοκιμάσητε παρά τοῦ 

Υιλ(ίππου), ἀνίσως ἐκεἶνος ὁ Υίλ(ιππος),|5 ἤθελε δυνηθᾜ, πρός τούτοις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι|6 

ἀκόμι, ἄς μή λανθάνῃ ἀγνοᾜ, ὑμς, αὐτό τό ἑξᾛς|7 ἤτοι γινώσκετε ἰξεύρετε καί τοῦτο, ὅτι πῶς 

εὑρίσκε|8 ται, εἰς ὑμς, τώρα κατά τόν ἐνεστῶτα χρόνον, *προ+αἵ|9 ρεσις ἐκλογή, ποἶον τῶν 

δύων, πρέπει, ὑμεῖς, νά |10 πολεμῆτε, εἰς ἐκείνην τήν χώραν τόν Υίλ(ιππο) τήν Μακε|11 δονίαν, 

ἤ πρέπει αὐτός έλθεἶν νά πολεμᾜ ὑμἶν, κοντά|12 εἰς τήν ἐδικήν μας χώραν, διότι, ἀνίσως, τά 

πράγματα|13 ἡ πόλις τῶν Ὀλυνθίων, ἀντέχῃ κρατᾜ ἔστιν ἰσχυρά δυ |14 νατή, ὑμεῖς, θέλετε 

πολεμήσετε, ἐκεἶ εἰς τήν Ὄλυν|15 θον, καί θέλετε κακοποιήσετε βλάψετε, τήν χώραν|16 

ἐκείνου τοῦ Υιλ(ίππου), καί θέλετε καρποῦσθε ἀπολαμβάνετε|17 αὐτήν τήν χώραν τήν 

Ἀττικήν, τήν οὖσαν νῦν κατά|18 τό παρόν. ἡμετέραν ἐδικήν μας,  ἀφόβως ἀκινδύνως|19 ὅμως 

ἀνίσως, ὁ Φίλ(ιππος), ἤθελε λάβᾙ κυριεύσᾙ, ἐκεἶ|20 να τῶν Ὀλυνθίων, ποἶος, θέλει κωλύσει 

{ἀπείρξει},|21 πλέον, αὐτόν, ἀπό τοῦ νά [δια]||δι||βάζᾙ πορεύηται ἔρχηται, /22ἐνταῦθα, ὧδε 

ἐπί τήν  Ἀττικήν; Οἱ Θηβαῖοι κωλύσουσιν|23 αὐτόν δεῦρο βαδίζειν; δέδοικα φοβοῦμαι, μήπως, |24 

ἤθελε ὑπάρ(χει) πικρότατον βαρύτατον ὀχληρότατον,|25 τό νά εἴπω αὐτό, ὅτι οὐ μόνον αὐτοί 

ἐμποδίζουσιν αὐ|26 τόν ἀλλά καί θέλουσι συνεισορμήσουσι συνεισέλθωσιν|27 ὁμοῦ μέ αὐτόν, 

προθύμως σπουδαίως, ἐναντίον|28 εἰς ὑμς, ἀλλ΄ ἆρα τάχα οἱ Φωκεῖς; οἵτινες οὐκ|29  οὐκ 

εἰσίν 
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Ἤ ἄλλος τις;  Ἀλλ᾿, ὦ᾿ τὰν, οὐχὶ βουλήσεται· τῶν ἀτοπωτάτων μέντ᾿ ἅν εἴη, εἰ ἅ νῦν ἄνοιαν 

ὀφλισκάνων ὅμως ἐκλαλεἶ, ταῦτα δυνηθεὶς μὴ πράξει. Ἀλλὰ μὴν ἡλίκα γ᾿ ἐστὶ τὰ διάφορα 

ἐνθάδε ἥ ἐκεἶ πολεμεἶν, οὐδὲ λόγου προσδεἶν ἡγοῦμαι· εἰ γὰρ ὑμς δεήσειεν αὐτοὺς τριάκοντα 

ἡμέρας μόνας ἔξω  γενέσθαι, καὶ ὅσα ἀνάγκη στρατοπέδῳ χρωμένους, τῶν ἐκ τᾛς χώρας 

λαμβάνειν, μηδενὸς ὄντος ἐν αὐτᾜ πολεμίου λέγω, πλέον ἅν οἷμαι ζημιωθᾛναι τοὺς 

γεωργοῦντας ὑμῶν, ὴ ὅσα εἰς ἅπαντα τὸν πρὸ τοῦ πόλεμον δεδαπάνησθε. 
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οὐκ εἰσίν, ἱκανοί ἀρκετοί δυνατοί, νά κατά φυλάττωσι302 κα |2 τέχωσι τηρῶσι, τήν ἑαυτ*όν+ῶν 

πόλιν ἐδικήν τους χώραν, ἀνίσως|3 ὑμεῖς, μη βοηθήσετε εἰς αὐτούς δῶτε βοήθειαν, ἄλλος τίς 

ἐν|4 λύσει τοῦτον, ὑμεἶς ἀλλά καί εἰ οἴεσθε οὕτως τινά, πλήν ὅμως πάν|5 τως βέβαια, ὦ φίλοι 

μου, οὐδείς θέλει θελήσει κωλῦσαι τοῦτον:-, |6 διότι, ἀτοπώτατον ἀπαισιώτατον, ἤθελεν 

ὑπάρ(χει) καί ᾖναι φαίνεται|7 ἀνίσως, αὐτός ὁ Υίλ: δὲν ἤθελε ἐκποιήσᾙ κάμᾙ ἐκτελέσᾙ, ὅταν|8 

δυνηθᾜ ἰσχύσᾙ ἠμπορέσᾙ, ἐκεἶνα τά κακά τά ὁποἶα, |9 αὐτός τώρα, ἔκ  λαλεῖ προκηρύττει 

προλέγει καυχται, ἐπειδή|10 ὀφλισκάνει χρεωστεἶ, ἄνοιαν μωρίαν ἤτοι έπειδή ὑπάρ(χει) μω|11 

ρός ἀνόητος, προς δε τούτοις, ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω οἴ|12 ομαι, ὅτι προσδεἶ ἔστιν ἔνδεια 

χρεία, λόγου ὅτι χρειάζομαι νά|13 εἰπῶ, ὁποἶα μεγάλη διαφορά, ὑπάρ(χει) καί εἷναι, ἤ τό νά 

πο|14 λεμῆτε συγκροτᾛτε πόλεμον, ὧδε ἐνταῦθα ἐπί τήν Ἀττι|15 κήν, ἤ τό νά πολεμᾛτε, εἰς 

ἐκείνην τήν χώραν τοῦ Υιλ(ίππου), |16 διότι, ἀνίσως ἤθελε δεήση γένηται χρεία ἀνάγκη 

αὐτοί|17 ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, τοῦ νά ἐξέλθητε πορευθᾛτε ἔξω τᾛς πόλεως ὑ|18 μῶν, κατά μόνας 

τριάκοντα ἡμέρας, καί τοῦ νά λαμβάνη|19 τε, κομίζησθε πορίζησθε, ἀπό ἐκεἶνα τά πράγματα 

τάς|20 προσόδους τά ἀγαθά: ||τά|| ἐκ τῆς ἡμετέρας χώρας *τά+ προερχόμενα|21 τοσαῦτα, 

ὁπόσα, ἔστιν ἀνάγκη χρεία, νά λαμβάνωσιν ἐκεἶνοι οἵτινες |22 μεταχειρίζονται οἰκονομοῦσι, 

στρατόπεδα|23 στρατιώτας, λέγω φημί, μέ ὅλον ὁποῦ δέν ἤθελεν ὑπάρ(χει)|24 καί εἷναι, 

κᾀνἐνας, ἐναντίος ἐχθρός ἀντικείμενος πο|25 λέμιος, ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν χώραν τήν Ἀττικήν, 

ἐγώ νομί|26 ζω ὑπολαμβάνω, ὅτι οἱ γεωργοί οἰ γᾚπονοι ὑμῶν, ἤθελαν|27 ζημιωθῶσι βλαφθῶσι, 

περισσότερον λάβωσι περισσοτέραν|28 ζημίαν, παρά, ὁπόσα, ἐδαπ*ά+ανήθησαν 

κατηναλώθησαν,|29 εἰς ὅλον = 
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 Το ςυναντοφμε ωσ ‘’ φυλάτωςι’’. 
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Εἰ δὲ δὴ πόλεμός τις ἥξει, πόσα χρὴ νομίσαι ζημιωθήσεσθαι; Καὶ πρόσεσθ᾿ ἡ ὕβρις, καὶ ἕτι ἡ 

τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, οὐδεμις ἐλάττων ζημία, τοἶς γε σώφροσι. 

ια΄. Πάντα δὴ ταῦτα δεἶ συνιδόντας ἅπαντας βοηθεἶν, καὶ ἀπωθεἶν ἐκεἶσε τὸν πόλεμον· τοὺς  

μὲν εὐπόρους, ἵν᾿ ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ὧν καλῶς ποιοῦντες ἔχουσι, μικρὰ ἀναλίσκοντες, τὰ 

λοιπὰ καρπῶνται ἀδεῶς· τοὺς  δ᾿ ἐν ἡλικίᾳ, ἵνα τὴν τοῦ πολεμεἶν ἐμπειρίαν ἐν τᾜ τοῦ 

Υιλίππου χώρᾳ κτησάμενοι, φοβεροὶ φύλακες τᾛς οἰκείας ἀκεραίου γένωνται· 
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εἰς ὅλον ἐκεἶνον τόν προγεγονότα πόλεμον, ὅμως, ἀνί|2 σως, ἤθελε ἔλθᾙ ἐπιζᾜ πρός τᾜ χώρα 

ἡμῶν, κᾀνένας|3 κᾀνένας πόλεμος μάχᾙ  κᾀνένα στράτευμα πολεμικόν|4 ὁπόσα πράγματα, 

κατά πόσα πράγματα πρέπει, ἡμεἶς νά νο|5 μίσωμεν ὑπολάβωμεν, ὅτι θέλουσι ζημιωθῶσιν οἱ 

γεωργοί|6 ἡμῶν καί πρός τῇ ζημίᾳ θέλει προστριβήσεται ἐπακολουθήσᾙ|7 παρά τῶν ἄλλων, 

τό αἷσχος τό ὄνειδος, και ἀκόμι  ἀτι|8 μία καταφρόνησις, τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἡμῶν, ἤ|9 

τις αἰσχύνη οὐχ ὑπάρ(χει) οὐ δοκεἶ κατωτέρα ὑποδεεστέρα σμι|10 κροτέρα, ἀπό κᾀμμίαν 

ἄλλην προγεγονεἶαν πρϋπάρχου|11 σάν ζημίαν βλάβην, εἰ καί μή τοἶς ἄλλοις, κᾄν τοῖς σώ|12 

φροσι νουνεχέσι φρονίμοις ἀνδράσι,: πρῶτον λοιπόν, ἐπει|13 δή ὦ ἄνδρες ἐπέγνωτε 

ἐκαταλάβατε κατεμάθετε ἀ|14 κριβῶς, ὅλα αὐτά τά ἀνωτέρω εἰρημένα,πρέπει, ὅλοι|15 ὑμεἶς, 

νά βοηθᾛτε συμμαχᾛτε ἐξέρχησθε εἰς βοήθειαν|16 τῶν Ὀλυνθίων, καί νά απωθῆτε 

ἀποβάλλητε ἀποπέμψητε|17 ἤτοι ποιεἶτε συγκροτεἶτε, τόν πόλεμον τήν μάχην,,|18 ἐκεἶ εἰς τήν 

χώραν τοῦ Υιλ(ίππου), καί πρέπει οἱ μέν πλούσιοι νά|19 βοηθῶσι καί νά ἀπωθῶσι ἐκεῖθε τόν 

πόλεμον, διά νά καρ|20 πῶνται ἀπολαμβάνωσιν, ἀφόβως ἀκινδύνως, τά ὑπόλοι|21 πα 

ὑπάρχοντα αὑτῶν, μέ τό νά καταναλίσκωσι δαπανῶσιν, ἐνταῦθα βραχέα |22 ὀλίγα, διά τήν 

σωτηρίαν φυλα|23 κήν, τῶν πολλῶν πραγμάτων κτημάτων, τά ὁποῖα κέ|24 κτηνται, σύν ἀγαθᾜ 

τύχᾙ μετ΄εὐτυχίας. Οἱ δέ νέοι πρέ|25 πει νά βοηθῶσι καί νά ἀπωθῶσιν ἐκεἶθε τόν πόλεμον,|26  

ὅπως, ἀφ΄ οὗ κτήσωνται λάβωσι, τήν ἐμπειρίαν ἐπιτηδειό:|27 τητα ἀποβῶσι κατασταθῶσι 

χρηματίσωσι, δυνατοί ισχυ:|28 ροί 
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τοὺς δὲ λέγοντας, ἵν᾿ αἱ τῶν πεπολιτευμένων αὐτοἶς εὐθύναι ᾴδιαι γένωνται· τους δε 

λέγοντας, ἵν᾿ αἱ τῶν πεπολιτευμένων αὐτοἶς εὐθύναι άδιαι γένωνται. Ὠς ὁποἶ᾿ ἄττ᾿ ἄν ὑμς 

περιστᾜ τὰ πράγματα, τοιοῦτοι κριταὶ καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοἶς ἔσεσθε. Φρηστὰ δὲ εἴη, 

παντὸς ἕνεκα. 

Β΄ ὀλυνθιακός 

α΄.  Ἐπί πολλῶν μὲν ἄν τις ἰδεἶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, δοκεἶ μοι, τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν 

φανερὰν γενομένην τᾜ πόλει· οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν τοἶς παροῦσι πράγμασι. Σὸ γὰρ τοὺς 

πολεμήσαντας Υιλίππῳ γεγενᾛσθαι, 
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δυνατοί ἰσχυροί γενναἶοι ἀνδρεἶοι, τᾛς ἰδίας οἰκείας=|2 αὑτῶν πατρίδος, τᾛς οὔσης ἀβλαβοῦς 

ἰσχυρς δυνατᾛς303=|3 οἱ δέ  ήτορες, δημηγόροι πρέπει νά βοηθῶσι καί νά ἀ=’|4 πωθῶσιν 

ἐκεἶθε τόν πόλεμον, ἵνα ἐκρίσθη304 ἐξετά|5 σθη305, τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὑποθέσεων, 

αἵτινες|6 συνεβουλεύθησαν παρ΄ αὐτῶν, γένωνται ὑπάρξωσιν κα|7 τασταθῶσιν 

ἐκβῶσι,εὔκολαι, εὐχερεἶς, πρόχειροι ἤτοι|8 ἵνα διδῶσιν ὑμἶν εὐκόλως τάς εὐθύνας ὑπέρ ὧν 

συνεβούλευ|9 σαν, διότι, ὑμεἶς οἱ Ἀθηναἶοι, θέλετε ὑπάρξετε κατασταθᾛ|10 τε, δικασταί 

ἐτασταί κριταί, ἐκείνων τῶν πραγμά|11 των ἅτινα ἐπράχθησαν συνεβουλεύθησαν, παρ΄αὐτῶν 

|12 τῶν ητόρων, ὅτι τέτοιοι λογᾛς, τά πράγματα αἱ πε|13 ριστάσεις, αἱ πολιτικαί ὑποθέσεις, 

ὑμῶν, ἤθελαν περι|14 στῶσιν ἀκολουθήσωσι, γένωνται, ὅμως ἄμποτε ταῦτα|15 τά πράγματα, 

ἤθελαν ὑπάρξωσι γένωνται, καλά ἀγαθά|16 εὐτυχᾛ306, διά ὅλους εὐπόρους πλουσίους καί τούς 

ἐν ἡλικία|17 καί τούς λέγοντας,. χρ. τέλος ἡ τοῦ πρώτου λόγου ἐξήγησις:|18 τοῦ αὐτοῦ 

Δημοσθένους ἐξήγησις307· εἰς τόν δεύτερον ὀλυνθια|19 κόν λόγον· κείμενον ἐπί πολλῶν μέν ἄν 

τις ἰδεἶν, ὦ|20 ἄνδρες Ἀθηναῖοι δοκεῖ μοι ὅς:|21 Ὤ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, φαίνεται, εἰς ἐμέ, ὅτι ἕκαστος 

εἴσεται θέλει βλέψει ὄψεται, ὅτι |22 ἡ εὔνοια ἡ ἀγάπη ἡ|23 διδομένη ἡμἶν ἀπό τούς Θεούς 

ἐγένετο φανερά σα|24 φής ἐφανερώθη εἰς τήν ἡμετέραν πόλιν, καί εἰς ἄλλα|25 πολλά 

πράγματα εἰς πολλάς ἄλλας ὑποθέσεις, καί μάλι|26 στα ὄψεται, καί εἰς τά παρόντα πράγματα 

εἰς ἐνεστῶσας|27  ὑποθέσεις, διότι, τό, ὅτι ἐγένοντο ὑπᾛρξαν ἦλθον πα|28 ρεγόνειεν πρός 

ἡμς, ἄνδρες οἵτινες μέλλουσι νά=|29 πολεμήσωσι 

                                                           
303

 Στο χειρόγραφο είναι οξεία. Πικανόν από λάκοσ. 
304 το χειρόγραφο είναι  «αἱκρίσθη». 
305

 το χειρόγραφο είναι ἁἱξετάδθη». 
306

 το χειρόγραφο είναι ‘’εὐτυχή’’. Ο γραφέας γνωρίζει τους κανόνες τονισμού και τις κλήσεις των 

επιθέτων, αλλά εδώ το λάθος είναι από παραδρομή. 
307

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐξήγησεις’’.  
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καὶ χώραν ὅμορον, καὶ δύναμίν τινα κεκτημένους, καὶ τὸ μέγιστον ἁπάντων, τὴν ὑπὲρ τοῦ 

πολέμου γνώμην τοιαύτην ἔχοντας, ὥστε τὰς πρὸς ἐκεἶνον διαλλαγὰς, πρῶτον μὲν ἀπίστους, 

εἷτα τᾛς ἑαυτῶν πατρίδος νομίζειν ἀνάστασιν εἷναι, δαιμονίᾳ τινὶ καὶ θείᾳ παντάπασιν ἔοικεν 

εὐεργεσίᾳ.Δεἶ τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοῦτ᾿ ἤδη σκοπεἶν αὐτοὺς ὅπως σκοπεἶν αὐτοὺς, 

ὅπως μὴ χείρους περὶ ἡμς αὐτοὺς εἷναι δόξωμεν τῶν ὑπαρχόντων·  ὡς ἔστι τῶν αἰσχρῶν, 

μλλον δὲ τῶν αἰσχίστων, μὴ μόνον πόλεων καὶ τόπων, ὧν ἦμέν ποτε κύριοι, φαίνεσθαι 

προϊεμένους, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ τᾛς τύχης παρασκευασθέντων συμμάχων τε καὶ καιρῶν. 
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νά πολεμήσωσι μαχέσωνται εἰς τόν Υίλ(ιππο), καί ἄν(θρωπ)οι οἵ|2 τινες ἔχουσι κέκτηνται, 

χώραν πόλιν, γείτονα.|3  πλησίον ἡμἶν, καί δύναμιν ἰσχύν ἱκανήν ἀποχρῶ|4 σαν ἀρκετήν, καί 

οἵτινες ἔχουσι σώζουσι τήν ψᾛφον|5 τήν ἀπόφασιν βουλ*σιν+ήν, ἥν ἔχουσι διά τά παρόντα 

κα|6 τά τοῦ Υιλ(ιππο) πόλεμον τέτοιαν στερεάν ἀμετάβλητον,|7 ( το ὁποἶον ὑπάρ: τό 

μεγαλώτατον ἀνώτατον, ἀπό|8 ὁλα τα ἄλλα) , ὁποῦ νομίζουσιν ὑπολαμβάνουσιν,|9 ὅτι αἱ 

διαλαγαί σπουδαί φιλίων συνθᾛκαι ἅς ποήσουσι|10 μετά τοῦ Υιλ(ίππου), πρῶτον μέν ὑπάρ:, 

ἄπιστοι ἀβέβαιοι,|11 ἐπισφαλεἶς, ἔπειτα καί ἀναστάτωσις ἀνδραποδισμός|12 ἐρήμωσις 

καταστροφή ἀφανισμός, τᾛς ἑαυτῶν, πατρί|13 δος, ταῦτα ἐξομοιοῦνται ἐοίκασι φαίνονται 

ὅμοια,|14 με μίαν εὐεργεσίαν χάριν δωρεάν, ἀγγελικήν,|15 καί ὅλως θειοτάτην, λοιπόν, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέ|16 πει, ἠμεἶς οἱ ἴδιοι, νά σκοπῶμεν σκεπτόμεθα λο|17 γιζώμεθα 

στοχαζώμεθα, τώρα, αὐτό διά νά μήν φα|18 νῶμεν ὁραθῶμεν ὀφθῶμεν, ὅτι ὑπάρχομεν 

ἐσμέν,|19 χείρονες ἀμελέστεροι, καί διά τόν ἑαυτόν μας, ἀπό|20 τά ὑπάρχοντα ἡμἶν παρά τῶν 

θεῶν ἀγαθά, διότι,|21 τό νά φανώμεθα ὁρώμεθα, ὅτι ὄχι μόνον προϊέμε|22 θά καταφρονῶμεν 

προδιδῶμεν ἀμελῶμεν, τάς πόλεις|23 χώρας, καί τούς τόπους ἑκείνους, τῶν ὁποίων ἡμεἶς, ὑ|24 

πήρχομεν ἦμεν, μίαν φοράν, κύριοι ἐξουσιασταί|25 δεσπόται, ἀλλά πρός τούτοις καί τό νά 

φαινώμεθα ὅτι|26 καταφρονοῦμεν τούς παρόντας συμμάχους συμβοη|27 θούς, καί τούς 

ἐνεστῶτας εὐτυχεἶς καιρούς¸ οἵτινες πα|28 ρεσκευάσθησαν, ἡτοιμάσθησαν ἡμἶν, ἀπό τήν 

τύχην|29 ἀπό τούς θεούς 
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β΄. Σὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὴν Υιλίππου  ώμην διεξιέναι, καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων 

προτρέπειν τὰ δέοντα ποιεἶν ὑμς, οὐχὶ καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι. Διὰ τὶ; ὅτι μοι δοκεἶ  πάνθ᾿ ὅσα 

ἅν εἴποι τις ὑπὲρ τούτων, ἐκείνῳ μὲν ἔχειν φιλοτιμίαν τινὰ, ἡμἶν δ᾿ οὐχὶ καλῶς πεπρχθαι· ὁ 

μὲν γὰρ ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότερος παρὰ 

πσι νομίζεται· ὑμεἶς δὲ ὅσῳ χεἶρον ἥ προσᾛκε κέχρησθε τοἶς πράγμασι, τοσούτῳ πλείονα 

αἰσχύνην ὠφλήκατε. 
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ἀπό τούς θεούς, τοῦτο ὑπάρ(χει) ἔργον, ἀπό τά αἰσχρά ἄτοπα|2 ἄτιμα ἀπρεπᾛ ἀπαίσια, καί 

δότε ἵνα εἴπω βέλτιον|3 ἕν ἀπό τά αἰσχρότατα ἀτιμώτατα ἀδοξότατα ἀτοπώτα|4 τά 

ἀπαισιώτατα, λοιπόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐγώ οὐ |5 νομίζω οὐχ ὐπολαμβάνω, ὅτι ἔχει 

διάκειται καλῶς ὀρ|6 θῶς ἐστίν καλόν ὠφέλιμον, τό νά διεξέρχωμαι=|7 διηγοῦμαι, τήν ἰσχύν 

τήν δύναμιν, τοῦ Υίλ(ιππου), καί τό |8 νά προτρέπω παρακινῶ, ὑμς μέ αὐτούς τους λό=|9 γους 

τούς δεξιούντας περί τῆς ῥώμης τοῦ Φιλ΄νά ποι=|10 ῆτε πράττητε ἐργάζησθε, τά πρέποντα 

συντείνον|11 τά συμβάλλοντα ὑμἶν, τινός ἕνεκα ἐγώ οὐχ|12 ἡγοῦμαι ἔχειν καλῶς τό διεξιέναι 

τήν ώμην τοῦ Υιλ(ίππου),|13 διότι, φαίνεται, εἰς ἐμέ ἤτοι νομίζω ὅτι ὅλα ἐ|14 κεἶνα τά λόγια, 

ὁπόσα, ἤθελε εἴπᾙ διηγηθᾜ, τίς,|15 διά αὐτά τά ἀνωτέρω, παρέχουσι προξενοῦσιν, εἰς |16 

ἐκεἶνον μέν τόν Υίλ(ιππο), κᾄπποιαν ζωήν δόξαν δό|17 ξαν ἔπαινον, ὅμως, εἰς ὑμς παρέχουσι 

τό ὅτι τά|18 πράγματα ὑμῶν οὐκ ἐπράχθησαν ἐτελέσθησαν|19 παρ΄ ὑμῶν, ὀρθῶς ἤ παρέχουσιν 

ὑμἶν ἀτιμίαν|20 αἷσχος, διότι, ὁ μέν Υίλ(ιππος), ὑπολαμβάνεται κρίνεται,|21 κοντά εἰς ὅλους 

τούς ἀνθρώπους, κατά τοσοῦτον θαυμαστό |22 τερος μείζων, καθ΄ὅσον περισσότερα ἔργα|23 

ἔπραξαν, πλέον τᾛς ἀξίας κατάστασιν δυνάμενως αὑτοῦ, ὅμως, ὑμεἶς, ὑπήρξατε |24 χρεῶσται  

ἐ[χ]χρε[ώ]ωστήσατε προεξενήσατε, ὄνειδος ἀτιμίαν αἷσχος,|25 κατά τοσοῦτον, περισσότερον, 

καθ΄ὅσον, ὑμεἶς με|26 τεχειρίσθητε, τά πράγματα τῆς πόλεως, ὑποδεέστε|27 ρον, παρά ὁποῦ 

ἔπρεπε, λοιπόν, ἐγώ θέλω ἐάσω=|28 παρατρέξω 
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Σαῦτα μὲν οὖν παραλείψω· καὶ γὰρ εἰ μετ᾿ ἀληθείας τίς, ὦ ἄνδρες Αθηναἶοι, σκοποἶτο, 

ἐνθένδ᾿ ἅν αὐτὸν ἴδιοι μέγαν γεγενημένον, οὐχὶ παρ᾿ αὑτοῦ.  Ὧν οὖν, ἐκεἶνος μὲν ὀφείλει τοἶς 

ὑπὲρ  αὐτοῦ πεπολιτευμένοις χάριν, ὑμἶν δὲ δίκην προσήκει λαβεἶν, τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν 

καιρὸν τοῦ λέγειν· ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι, καὶ βέλτιον ἐστιν ἀκηκοέναι πάντας ἡμς, καὶ 

μεγάλα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, κατ᾿ ἐκείνου φαίνοιτ᾿ ἅν ὀνείδη, 
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παρατρέξω ἀποσιωπήσω, αὐτά τά ἀνωτέρω ἤτοι=|2 τό διεξιέναι τήν ώμην τοῦ Υιλ(ίππου), 

καί τό προτρέ=|3 πειν ὑμς ποιεἶν τά δέοντα διά τούτων τῶν λόγων=,|4 διότι, ἀνίσως, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, τίς, ἤθελε σκο|5 πᾜ λογίζεται τά πράγματα ὀρθῶς ἀκριβῶς; ἀληθῶς|6 αὐτός θέλει 

ὄψεται θεάσεται γνωρίσει, ὅτι ἐντός|7 ὁ Υίλ(ιππος) ἐγένετο μέγας ηὐξήθη ἐμεγαλύνθη, ἀπό|8 

ἐδῶ ἐκ τᾛς ὑμετέρας ἀμελείας αθυμίας ἐκ|9 τοῦ μή καλῶς κεχρᾛσθε τοἶς πράγμασι, καί 

οὐκ|10 ὄψεται αὐτόν μέγαν γεγενημένον, ἐκ τῆς ἰδίας αὐ|11 τοῦ προκοπᾛς δυνάμενος ἀξιότατος, 

λοιπόν ἐγώ οὐχ|12 ὁρῶ οὐ βλέπω ἤτοι οὐ ξυνορῶ οὐχ εὑρίσκω , τώρα, τόν|13 εὔθυτον ἁρμόδιον 

καιρόν, τοῦ νά λέγω διηγῶμαι διε|14 ξέρχομαι, διά ἐκεἶνα τά πράγματα ἔργα, διά τά|15 ὁποἶα, 

ἑκεῖνος, χρεωστεἶ, εὐχαριστίαν, εἰς ἐκείνους|16 τούς ήτορας οἵτινες ἐπολιτεύσαντο 

Ὠκονόμησαν |17 τά ἐν τᾜ πόλει καί συνεβούλευσαν, χαριζόμενοι τ |18 Υιλίππῳ πρός αὔξησιν 

αὐτοῦ, καί ὑμεἶς, πρέπει, νά |19 λάβητε, ποινήν τιμωρίαν κόλασιν αὐτό τούς ὑπέρ|20 ἐκείνου 

πεπολιτευμένους ἤτοι νά παιδεύσητε ἐκείνου τούς ὑπέρ αὐτοῦ, ὅμως θέλω |21 

συμβουλεύσαντος ἀγωνίσομαι σπουδάσω προθυμηθήσομαι, ἵνα εἴπω, διεξέλθω συμ|22 

βουλεύσω, ἐκεἶνα τά ὁποἶα, εἷναι δυνατόν, καί χωρίς|23 τούτων τῶν ἀνωτέρω λόγων, καί 

ὑπάρ:, ἔργον βέλ|24 τιστον κάλλιστον ὠφελιμώτατον, τό νά ἀκούσητε|25 ἀκροάσησθε, ὅλοι 

ὑμεἶς, καί θέλουσι φανῶσιν|26 ὀφθῶσιν ὁραθῶσιν, ἔλεγχοι ὕβρεις ἀτιμίαι κατηγο|27 ρίαι, 

μεγάλαι συμβολικαί, κατ΄ἐκεἶνον  τοῦ Υιλ(ίππου),|28 ἐάν ὑμεἶς 
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βουλομένοις ὀρθῶς δοκιμάζειν, ταῦτ᾿ εἰπεἶν πειράσομαι. 

γ΄. Σὸ μὲν οὖν ἐπίορκον καὶ ἄπιστον καλεἶν ἄνευ τοῦ τὰ πεπραγμένα δεικνύναι, λοιδορίαν 

εἷναί τις ἅν φήσειε κενὴν, δικαίως· τὸ δὲ πάνθ᾿ ὅσα πώποτ᾿ ἔπραξε διεξιόντα, ἐφ᾿ ἅπασι 

τούτοις ἐλέγχειν, καὶ βραχέος λόγου συμβαίνει δεἶσθαι, καὶ δυοἶν ἕνεκα ἡγοῦμαι συμφέρειν 

εἰρᾛσθαι, τοῦ, τ᾿ ἐκεἶνον, ὅπερ καἰ ἀληθὲς ὑπάρχει, φαῦλον φαίνεσθαι· καὶ τοῦ, τοὺς 

ὑπερεπεπληγμένους ὡς ἄμαχόν τινα τὸν Υίλιππον, ἰδεἶν, ὅτι πάντα διεξελήλυθεν, 
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ἐάν ὑμεῖς βούλησθε θέλητε, νά δοκιμάζητε λογί|2 ζησθε κρίνητε πράγματα, καλῶς ἀκριβῶς, · 

λοι|3 πόν, ἕκαστος καθ΄εἸς, ἤθελε εἴπᾙ λέξᾙ , ὀρθῶς|4 εἰκότως εὐλόγως, ὅτι τό νά καλ*ώ]ῶ 

ὀνομάζω αὐτόν,|5 τόν Υίλ(ιππο), παραβάτην τῶν καταφρονητήν ὄρκων, καί|6 ἀβέβαιον 

ἐπισφαλᾛ δόλιον ὕποπτον ψεύστην πανοῦργον,|7 χωρίς τοῦ να δείξω φανερώσω παραστήσω 

ὑμἶν, τά ἔρ|8 γα τό πράξεις αὐτοῦ τοῦτο ὑπάρ(χει) καί εἷναι ὕβρεις ἀ|9 τιμία, ματαία ψευδής 

ἕωλος περιττή, ὅμως πάλιν, τό|10 νά διεξέρχωμαι διηγῶμαι λέγω ὐμἶν, ὅλα ἐκεἶνα|11 τά ἔργα, 

ὁπόσα, ἐκεἶνος ὁ Υίλ(ιππος), ἐποίησεν εἰργά|12 σατο διετέλεσε, πρότερον μίαν φοράν, καί τό 

νά|13 ἐλέγχω κατηγορῶ στηλιτεύω, διαβάλλω δεικνύω αὐτόν,|14 ἄπιστον ψεύστην, διά ὅλα 

αὐτά τά παρ΄αὐτοῦ πεπρα|15 γμένα ἀναμέρος, τοῦτο συμβαίνει ἕπεται ἐνδέχεται, νά|16 δέηται 

χρᾚζᾙ, ὀλίγον λόγον βραχυλογίας συντομίας|17 ὀλιγολογίας, καί νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι 

συμφέρει |18 λυσιτελεἶ συντείνει, ὥστε λεχθᾜ, παρ΄ἐμοῦ διά δύω|19 αἴτια τά ἑξᾛς, πρῶτον μέν, 

διά νά φανᾜ ὀφθᾜ δει|20 χθᾜ ἐλεγχθᾜ, ἐκεἶνος ὁ Υίλιππος, κακός δόλιος|21 πονηρός ἄπιστος 

φαῦλος, τό ὁποἶον αὐτό τό, ὅτι ἔστι φαῦλος, ὑπάρ(χει)  καί  εἷναι, ἀληθές ἀψευδές σαφές φα |22 

νερόν πσιν, δεύτερον δέ διά νά εἴδωσιν ὄψωνται|23 θεάσωνται ἐκεἶνοι οἵτινες 

ὑπερεαπλήττονται τεθή|24 πασι θαυμάζουσιν ἐπίστανται, διά τόν Υίλ(ιππο), ὡς ὄντα|25 

δυσκαταμάχητον δυσπολέμητον δυσκαταγώνιστον,|26 ὅτι πῶς, αὐτός.  διεξᾛλθε διήνυσεν 

ἐτέλεσεν ἔπραξεν,|27 ὅλους τούς τρόπους ὅλας τάς ἀπάτας σκευωρίας μηχανάς|28 *με τάς 

ὁποίας   
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οἸς πρότερον παρακρουόμενος, μέγας νῦν ηὐξήθη, καὶ πρὸς αὐτὴν ἥκει τὴν τελευτὴν τὰ 

πράγματα αὐτ.  Ἐγὼ μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, σφόδρα ἄν ἡγούμην καὶ αὐτὸς φοβερὸν 

εἷναι τὸν Υίλιππον καὶ θαυμαστὸν, εἰ τὰ δίκαια πράττοντα ἑώρων αὐτὸν ηὐξημένον· νῦν δὲ 

θεωρῶν καὶ σκοπῶν, εὑρίσκω, τὴν μὲν ἡμετέραν εὐήθειαν τοκαταρχὰς, ὅτε Ὀλυνθίους 

ἀπήλαυνόν τινες ἐνθένδε βουλομένους ἡμἶν διαλεχθᾛναι, τ τὴν Ἀμφίπολιν φάσκειν 

παραδώσειν, καί τῳ θρυλλούμενόν ποτε ἀπόητον ἐκεἶνο κατασκευάσαι, τούτῳ 

προσαγόμενον· 
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με τάς ὁποίας, αὐτός τώρα γέγονε, μέγας ἤρθη ἐπί|2 μέγαν ηὐξήθη ἐμεγαλύνθη ὑψώθη, 

ἐπειδή παρεκρού|3 σετο ἠπάτα ἐφενάκιζεν ἐγέλα ἔπλανε, διεβου|4 κόλει πρότερον ἡμς, διά 

τοῦτο τά πράγματα καί|5 ὅτι διά τό παρακρούσθαι, αὐτοῦ, αἱ ὑποθέσεις ἦλθον προέ|6 βησαν 

ἔφθασαν, εἰς αὐτήν τήν τελευτήν ἐξοχήν ἀ|7 κρ*ό+ώρειαν κορυφήν εἰς αὐτόν τόν ἄκρον 

βαθμόν,.|8 διότι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι πάντως βέβαια, καί ἐγώ αὐτός|9 ὁ ἴδιος, ἤθελα νομίσω 

ὑπολάβω, ὅτι αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), [ὑπ+  |10 ὑπάρ(χει) καί εἶναι φοβερώτατος 

καταπληκτικώτατος, καί γε|11 νναιότατος θαυμαστώτατος ἀμαχώτατος, ἀνίσως ἔβλεπαν|12 

ἐθεώμην, αὐτόν τόν Φίλ(ιππον), ὅτι ηὐξήθη ἐμεγαλύνθη, |13 ἤρθη ὑψώθη, μέ τό νά πράττῃ 

ἐκτελᾜ τήν δικαιοσύνην τήν|14 δικαιοπραγίαν, ὅμως, τώρα, ὅταν θεωρῶ βλέπω, καί σκέ|15 

πτωμαι διανοῶμαι κρίνω τά πράγματα, γνωρίζω καταλαμ|16 βάνω τεκμαίρωμαι βλέπω αὐτόν 

τόν Υίλ(ιππο), ὅτι προσηγά|17 γετο ἐπεσπάσατο εἵλκυσε ὠκειώσατο προσεκτήσατο|18 ἑαυτ, 

τήν ἐδικήν μας ἄνοιαν βλακείαν ἀβελτηρίαν κου|19 φότητα ἡμς τούς ἀνοήτους εὐήθεις, 

πρότερον κατ΄ἀρχάς|20 ὁπότε ἔνιοι ἀπό ἡμς, ἀπήλαυνον ἐπεδίωκον|21 ἀπεσόβουν, τούς 

Ὀλυνθίους, ἐντεῦθεν ἀπ΄ἐδώ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἐκ τᾛς Ἀττικᾛς, |22 οἵτινες ἠβούλοντο ἤθελον 

ἠγάπων, νά|23 λεχθῶσι συλαλήσωσιν, ὁμοῦ μέ ἡμς περί συνθηκῶν |24 διαλλαγῶν, μέ αὐτόν 

τόν τρόπον, μέ τό νά ἔλεγε ἔ|25 φασκεν ὑπισχεἶτο ἡμἶν ὅτι θέλει  παραδώσει ἐγχειρί|26 σει ὑμἶν, 

την Ἀμφίπολιν, καί ὅτι θέλει κατασκευάσει ἐκτε|27 λέσει διαπράξεται τελειώσει, ἐκεἶνο, τό 

ἀπόῤῥητον ἀπό|28 κρυφόν μυστικόν τοἶς ἄλλοις, ὅπερ ἐθελεἶτο ἐκηρύ=|29 ττετο 
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τὴν δ᾿ Ὀλυνθίων φιλίαν μετὰ ταῦτα, τ Ποτίδαιαν οὖσαν ἡμετέραν ἐξελεἶν, καὶ τοὺς μὲν 

πρότερον συμμάχους ἡμς ἀδικᾛσαι, παραδοῦναι δὲ ἐκείνοις· Θετταλοὺς δὲ νῦν τὰ τελευταἶα, 

τ Μαγνησίαν παραδώσειν ὑποσχέσθαι, καὶ τὸν Υωκικὸν πόλεμον πολεμήσειν ὑπὲρ αὐτῶν 

ἀναδέξασθαι. Ὅλως δὲ οὐδείς ἐστιν ὅντιν᾿ οὐ πεφενάκικεν ἐκεἶνος τῶν αὐτ χρησαμένων· 

τὴν γὰρ ἑκάστων ἄνοιαν ἀεὶ τῶν ἀγνοούντων αὐτὸν ἐξαπατῶν καὶ προσλαμβάνων, οὕτως 

ηὐξήθη.  Ὥσπερ οὖν διὰ τούτων ἤρθη μέγας, ἡνίκα ἕκαστοι συμφέρον αὐτὸν ἑαυτοἶς ᾤοντο τι 

πράξειν·οὕτως ὀφείλει διὰ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ καθαιρεθᾛναι πάλιν, 
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ἐλέγετο, μίαν φοράν πάλιν ποτέ ἐν ὑμἶν τοἶς ἄρχουσι καί  αὐτ|2 τ Υιλ(ίππῳ), καί πάλιν 

εὑρίσκω αὐτόν προσαγόμενον ἑαυτ, τήν αἱ|3 ταιρείαν εὔνοιαν ἀγάπην, τῶν Ὀλυνθίων, 

ὕστερον μετά τήν εἰς |4 ὑμς ἀπάτην  καί τήν πρός αὐτόν προσαγωγήν διότι ἀφείλετο ἀπε=|5 

σπάσατο ἀφ΄ἡμῶν, τήν Ποτίδαιαν, ἥτις ὑπᾛρχε καί ἦτον, ἐδική|6 μας, καί ἡ δίκη δέν ἔβλαψεν 

ἐζημίωσεν, ἡμς τούς ὄντας συ=|7 μμάχους φίλους αὐτ, προτήτερα, καί παρέδωκεν 

ἐνεχείρισεν|8 αὐτήν τήν Ποτίδαιαν, εἰς ἐκείνους τούς Ὀλυνθίους, καί πάλιν τώρα,|9 εἰς ὅλον 

τό ὕστερον εὑρίσκω αὐτόν προσαγόμενον ἑαυτ, τούς |10 Θετταλούς, μέ τό νά ὑποσχέθᾙ 

ἔταξεν, ὅτι θέλει παραδώσει ἐγχειρί|11 σει αὐτοἶς, τήν Mαγνησίαν, καί μέ τό νά ἀναδέχθη 

ἔστερξεν ἀνέλα|12 βεν, νά πολεμήσᾙ διεγείρᾙ τόν κατά τῶν Υωκέων, πόλεμον, διά |13 

βοήθειαν ὑπεράσπισιν αὐτῶν τῶν Θετταλῶν, καί διά νά εἴπω ἐν συν|14 τόμῳ ἐν γένει, 

κᾀνένας, ἀπό ἐκείνους οἵτινες ἐχρήσαντο μετεχειρί|15 σθησαν ἔλαβον, αὐτόν φίλον, οὐχ 

ὑπάρ(χει) δέν εἷναι τό ὁποἶον,|16 ἐκεἶνος ὁ Υίλ(ιππος), οὐχ ἠπάτησεν διεβουκολήσατο 

ἐπλάναισεν, διότι,|17 αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), ὑψώθη ηὐξήθη ἐμεγαλύνθη ἤρθη εἰς μέγα, μέ 

αὐτόν|18 τόν τρόπον, μέ τό νά ἐξηπάτα ἐφενάκιζε ἔπλανε, καί προσελάμβανε|19 ῲκει:οῦτο308 

ἑαυτ, πάντοτε, τήν ἄνοιαν ἀνοησίαν ἀβελτηρίαν κουφότη|20 τα, ὅλων ἐκείνων, οἵτινες 

ἠγνόουν οὐκ ἠπίσταντο αὐτόν, ἤτοι|21 τὴν κακοτροπίαν πονηρίαν αὐτοῦ, λοιπόν, χρεωστεί 

αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), τόνά καθαιρεθᾜ |22 ταπεινωθᾜ καταστραφᾜ αὖθις, διά μέσου ἐκείνων|23 

τῶν ἰδίων δολιῶν πανουργιῶν  σκευωριῶν μηχανῶν αὑτοῦ, τέτοιος|24 καθώς αὐτός, ὑψώθη 

ἐμεγαλύνθη ἐγένετο μέγας, διά μέσου τῶν |25 ἰδίων πανουργιῶν πονηριῶν αὑτοῦ, τότε ὅτε, 

ὅλοι, ἐνόμιζον |26 ἤλπιζον ὑπελάμβανον, ὅτι αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), θέλει πράξει ποιήσει|27 

ἐκτελέσει κατασκευάζει, κἀνένα ἔργον λυσιτελές ὠφέλιμον|28 χρήσιμον συντεἶνον 

συμβάλλον, εἰς τόν ἑαυτόν τους, διότι,|29 αὐτός 

 

                                                           
308

 Είναι μια λζξθ. 
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ἐπειδὴ πάνθ᾿ ἕνεκα ἑαυτοῦ ποιῶν ἐξελήλεγκται. δ΄ . Καιροῦ μὲν δὴ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πρὸς 

τοῦτο πάρεστι Υιλίππῳ  τὰ πράγματα· ἥ παρελθών τις ἐμοὶ, μλλον δὲ ὑμἶν, δειξάτω, ἥ ὡς 

οὐκ ἀληθᾛ ταῦτ᾿ ἐγὼ λέγω· ἥ ὡς οἱ τά πρῶτα ἐξηπατημένοι, τά λοιπά πιστεύουσιν αὐτ· ἤ ὡς 

οἱ παρὰ τὴν αὑτῶν ἀξίαν δεδουλωμένοι Θετταλοὶ, νῦν οὐκ ἅν ἐλεύθεροι γένοιτο ἄσμενοι.  Καὶ 

μὴν εἴ τις ὑμῶν, ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ἡγεἶται, οἴεται δὲ βίᾳ καθέξειν αὐτὸν τὰ πράγματα, τ 

τὰ χωρία, καὶ λιμένας, καὶ τὰ τοιαῦτα προειληφέναι, οὐκ ὀρθῶς οἴεται. Ὅταν μὲν γὰρ ὑπ᾿ 

εὐνοίας τὰ πράγματα συστᾜ, 
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αὐτός ἐλέγθη ἐφωράθη ἐστηλιτεύθη ἐφανερώθη, ὅτι ποι|2 εἶ πράττει ἐργάζεται τελεἶ, ὅλα τά 

ἔργα ὑπέρ ἑαυτοῦ, πρός|3 ἰδίων αὔξησιν ἑαυτοῦ, λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τα|4 πράγματα αἱ 

ὑποθέσεις καταστάσεις, τοῦ Υιλ(ίππου):, πάρεστιν εὑρί|5 σκονται ἦλθον ἔφθασαν 

κατήντησαν, εἰς τοιαύτην δυστυχᾛ|6 κατάστασιν, τοῦ καιροῦ ἤτοι ἐγγύς ἐστί καταστροφᾛς, 

ἐπειδή εἰ μή|7 οὕτως ταῦτα ἔχει, τίς ὑμῶν, ἄς παρέλθῃ ἐν τῶ μέσω,|8 καί ἄς δείξᾙ παραστήσᾙ 

φανερώσᾙ, εἰς ἐμένα, καί βέλτιον εἰ=|9 πεἶν, εἰς ὑμς ἐκ τῶν τριῶν τούτων, ἤ ὅτι, ἐγώ οὐ λέγω 

|10 οὐ φημί οὐκ ἀποφαίνομαι αὐτά τά ἑξᾛς, ἀληθῶς ἀψευδῶς, ἤ|11 ὅτι, οἱ Ἕλληνες οἵτινες 

ἐξηπατήθησαν ἐπλανήθησαν, ἐφα|12 νατίσθησαν, κατά τά πρῶτα ἐν πρῶτοις τό κατ΄ἀρχάς, 

αὐ|13 τοί θέλουσι πιστεύουσιν ὐπακούουσι δόσουσι πίστιν, εἰς αὐτόν|14 τόν Υίλ(ιππο)  κατά τά 

ἐπίλοιπα εἰς τό ἑξᾛς, ἤ ὅτι οἱ Θετταλοί,|15 οἵτινες ἐδουλώθησαν ἠχμαλωτίσθησαν ὑπετάγησαν 

ὑπέκλιναν|16 παρεδόθησαν εἰς τόν Υίλ(ιππο), ἔξω ἀπό τό πρέπον ἀπό τήν ἀξί|17 <αν> τιμήν 

αὑτῶν ἔξω ἀπό τοῦ δικαίου πρέποντος, αὐτό δέν θέλουσι γέ|18 νωνται ὑπάρξωσι, τώρα 

ἀδούλωτοι, ἐλεύθεροι ἀσμένως|19 μετά χαρς καί πρός τούτοις, ἀνίσως τίς ἐξ ἡμῶν, νο|20 μίζᾙ 

ὑπολαμβάνᾙ, ὅτι ταῦτα αὐτά ἅπερ φημί, ἔχουσι, διάκεινται, τέτοιας λογᾛς |21 ἀληθῶς εἰσίν 

ἀληθᾛ, ὅμως νομίζει ὑπο|22 λαμβάνει, ὅτι αὐτός ὁ Υίλ(ιππος) θέλει καθέξει κρατήσει φυλάξει, 

τά|23 πράγματα τά παρ΄αὐτοῦ πορισθέντα ἁρπαγέντα μέ βίαν δυνα|24 στείαν ἤτοι βιαίως 

δυναστικῶς, διότι προείληφεν ἐκράτη=|25 σεν ἐκυρίευσεν ἐξουσίασεν, τούς τόπους τά χωρία, 

και τους|26 λιμένας, καί τά τοιαῦτα παρόμοια παραπλήσια πράγματα,|27 αὐτός οὐκ οἵεται οὐ 

νομίζει οὐ παραλαμβάνει οὐ κρίνει τά πράγματα|28 ὀρθῶς ἤτοι ἁμαρτάνει ψεύδεται, διότι, 

ὅταν τά πράγματα|29 αἱ πολεμικαἰ 
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καὶ πσι ταὐτὰ συμφέρᾙ τοἶς μετέχουσι τοῦ πολέμου, καὶ συμπονεἶν, καὶ φέρειν τὰς 

συμφορὰς, καὶ μένειν ἐθέλουσιν οἱ ἄνθρωποι· ὅταν δ᾿ ἐκ πλεονεξίας καὶ πονηρίας τίς, ὥσπερ 

οὗτος, ἰσχύσᾙ, ἡ πρώτη πρόφασις καὶ μικρὸν πταἶσμα ἅπαντα ἀνεχαίτισε καὶ διέλυσεν.  Οὐ 

γὰρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἀδικοῦντα, καὶ ἐπιορκοῦντα, καὶ ψευδόμενον, 

δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι· ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα εἰς μὲν ἅπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντέχει, καὶ 

σφόδρά γε ἤνθησεν ἐπὶ ταἶς ἐλπίσιν, ἅν τύχᾙ· τ χρόνῳ δὲ φυρται, καὶ περὶ αὐτὰ καταεἶ. 

Ὥσπερ γὰρ οἰκίας οἷμαι, καὶ πλοίου, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, 
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αἱ πολεμικαί ὑποθέσεις, συσταθῶσι συκροτηθῶσι, μέ εὔνοιαν|2 ἀγάπην κοινήν, καί τά ὅμοια 

παραπλήσια ἔργα, συμ|3 φέρωσι· λυσιτελῶσιν χρησιμεύωσι συντείνωσιν εἰσίν ὠφέλιμα|4 εἰς 

ὅλους ἐκείνους, οἵτινες μετέχουσι κοινωνοῦσιν, ἀπό τόν |5 πόλεμον ἤτοι τούς συμμάχους, τότε 

οἱ ἄνοἶ ἤτοι οἱ σύμμα|6 χοι, ἐθέλουσιν αἱροῦνται καί νά συμπονῶσι συγκοποιῶσι|7 

συναγωνίζονται συμμοχθῶσι αὐτ, καί νά ὑποφέρωσιν ὑπο|8 μένωσι, τάς ἐπαγομένας 

συμφοράς δυστυχίας, καί νά μέ |9 νωσι διακαρτερῶσιν έν τ πολέμῳ, ὅμως, ὅταν, τίς, 

γένηται|10 ἰσχυρός κρατήσᾙ αὐξηθᾜ ὑψωθᾜ, διά πλεονεξίας ἁρπαγᾛς|11 ἀδικίας καὶ διά τᾛς 

πονηρίας κακίας, ἑαυτοῦ, καθώς ἴσχυσε|12 ἐξ ἀδικίας καί πλεονεξίας αὐτός ὁ Υίλ(ιππος) ἡ 

πρώτη,  πρόφασις|13 αἰτία ἀφορμή, καί ἕν παραμικρόν πταῖσμα σφάλμα ἁμάρτημα|14 

ἀναχαιτίζει κωλύει ἁπείργει ἐμποδίζει, καί διαλύει φθείρει|15 ἀφανίζει, ὅλα τά πράγματα 

ὅλας τάς δυνάμεις, · διότι,|16 δέν εἷναι δυνατόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τό νά κτίσηται πορίση|17 ται 

λάβᾙ περιποιήσηται, τίς δύναμιν ἰσχύν στερεάν μόνι|18 μον ἀσάλευτον παγίαν, μέ ἀδικίας 

παρανομίας ἁρπαγάς|19 πλεονεξίας, καί μέ ἐπιορκείας ψευδορκίας ἀπιστίας πα|20 ραβάσθη 

ὅρκων, καί μέ ψευδολογίας ἀπάτας μηχανάς ἤ ὅταν ἀδικᾜ καί ἐπιορκᾜ |21 καί ψεύδηται, μόνον 

αἱτιῶνται ἄδικοι|22 καί ἐπίορκοι καί ψευδεἶς δυνάμεις, ἀντέχουσι κρατοῦσιν ἵστανται,|23 εἰς 

μίαν μόνην φοράν , καί εἰς ὀλείγον 309  καιρόν, καί ἴσως τυχόν,|24 αἱ τοιαῦται ἀνθοῦσι 

θέλουσιν310 εὐτυχοῦσι, κατά πολλά, διά τάς  ἐλπίδας|25 προσδοκίας τῶν συμμάχων, ὅμως 

αὐταί αἱ δυνάμεις ὁρῶνται, ἐλέγ|26 χονται φανεροῦνται |<.|ἀτελεἶς, με τον καιρόν καί 

καταῤῥοῦσι, φθεί|27 ρονται οἴχονται ἀφανίζονται, περί ἑαυτάς, διότι, δεἶ πρέπει, αἱ πρῶ|28 ται 

ἀρχαί αἱ βάσεις αἱ κοιτίδες, καί αἱ ὕλαι ὑποθέσεις καταστάσεις, τῶν=|29 πολιτικῶν 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’θέλλουσιν’’.  
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τὰ κάτωθεν ἰσχυρότατα εἷναι δεἶ, οὕτω καὶ τῶν πράξεων τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποθέσεις 

ἀληθεἶς καὶ δικαίας εἷναι προσήκει.  Σοῦτο δὲ οὐκ ἔνι νῦν ἐν τοἶς πεπραγμένοις Υιλίππῳ. 

 ε΄. Υημὶ δὴ δεἶν ὑμς ἅμα, τοἶς μὲν Ὀλυνθίοις βοηθεἶν, καὶ ὅπως τις λέγει κάλλιστα καὶ 

τάχιστα, οὕτως ἀρέσκει μοι·  πρὸς δὲ Θετταλοὺς πρεσβείαν πέμπειν, ἣ τοὺς μὲν διδάξει ταῦτα, 

τοὺς δὲ παροξυνεἶ· καὶ γὰρ νῦν εἰσιν ἐψηφισμένοι Παγασὰς ἀπαιτεἶν, καὶ περὶ Μαγνησίας 

λόγους ποιεἶσθαι.  κοπεἶσθε μέντοι τοῦτο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὅπως μὴ λόγους ἐροῦσι μόνον 

οἱ παρ᾿ ἡμῶν πρέσβεις, ἀλλὰ καὶ ἔργόν τι δεικνύειν ἕξουσιν, ἐξεληλυθότων ἡμῶν ἀξίως τᾛς 

πόλεως, καὶ ὄντων ἐπὶ τοἶς πράγμασιν·  ὡς ἅπας μὲν λόγος, ἅν ἀπᾜ τὰ πράγματα, 
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τῶν πολιτικῶν πράξεων ἔργων ὑποθέσεων νά ὑπάρ(χει) νά ἦναι|2 ἀληθιναί ὀρθαί ἀκριβεἶς 

ἀψευδεἶς καί ἔννομοι εὐθεἶαι *ὅστις+,|3 τέτοιας λογᾛς, καθώς πρέπει, ὡς οἴομαι νομίζω, τά 

κἄ|4 τωθε μέρη τά θεμέλια, τᾛς οἰκίας τοῦ ὀσπιτίου καί τοῦ πλοίου|5 τᾛς νηός, καί ὅλων τῶν 

ἐπιλοίπων παρομοίων οἰκοδομημά|6 των, νά ὑπἀρ(χει) νά ἦναι, στεότατα ὀχυρώτατα 

ἑδραιότατα,|7 ὅμως, τοῦτο, ἤτοι ἡ ἀλήθεια καί  ἡ δικαιοσύνη, διά ὑπάρ: θά|8  εὑρίσκεται τώρα, 

εἰς τά ||ἔργα|| πράγματα ἅτινα ἐπράχθησαν|9 ἐτελέσθησαν, παρ΄αὐτοῦ τοῦ Υιλ(ίππου), 

λοιπόν ἐγώ λέγω ἀπο|10 φαίνομαι, ὅτι πρέπει, ὑμεἶς, νά δοθήσητε πέμψητε βοή|11 θειαν, εἰς 

τούς Ὀλυνθίους, ἐν τ αὐτ χρόνῳ εἰς τόν αὐτόν και|12 ρόν καί ἀρέσκει ἔστιν ἀρεστόν φίλον 

ἀγαπητόν, εἰς ἐμένα,|13 τέτοιας λογᾛς, καθώς τίς ήτωρ, ἤθελε λέγᾙ παραινᾜ ὑ|14 μἶν 

βοήθειαν, ἄριστα, βέλτιστα, καί ὀξύτατα ταχύτατα, καί|15 νά πέμψητε ἐξαποστείλητε 

πρέσβεις, πρός τούς Θετταλούς οἵτι|16 νες πρέσβεις, ἄλλους μέν τῶν Θετταλῶν , θέλουσιν 

διάξουσιν|17 ἀναγγελοῦσι μηνύσουσι, αὐτόν ὅτι δηλ(αδή) θέλετε βοήσετε τοἶς Ὀλυν|18 θίοις, 

ἀλλους δέ αὐτῶν , θέλουσι παροξυνοῦσι διεγεροῦσιν ἐρε|19 θίζουσι, κατά τοῦ Υιλ(ίππου) διότι, 

τώρα, αὐτοί οἱ Θετταλοί, ὐπάρ(χει)|20 ἡτοιμασμένοι παρασκευασμένοι ἤτοι ἀπεφάσισαν ἵνα 

ἀπαι|21 τήσωσι, ζητήσωσιν ἀπαραιτήτως, τάς Παγασάς ἀπό τόν Υίλιππον,|22 και  ἵνα ποιήσεται 

λόγους συνθᾛκας, διά τήν Μαγνησίαν, ὅμως, |23 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὁρτε σκέπτεσθε, ἵνα μή 

μόνον οἱ παρ΄ἡμῶν|24 σταλέντες πρέσβεις, εἴπωσι φθέγξωνται λόγους ψιλούς τοἶς Θετταλοἶς|25  

ἀλλά πρός τούτοις καί νά ἰσχύσωσι δυνηθῶσι νά δείξωσι φανερώ|26 σωσιν αὐτοἶς, καί κᾀνένα 

ἔργον, μέ τό νά ἐξέλθητε ἐκστρατεύσητε,|27 ὑμεἶς, πρεπόντως εὐλόγως τήν καταξίαν τήν 

τιμήν ὑπόληψιν τῆς|28 ὑμετέρας πόλεως, καί μέ τό νά ὑπάρχητε εὑρίσκησθε ἐνασχολᾛ=|29 σθε 
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μάταιόν τι φαίνεται καὶ  κενὸν, μάλιστα δὲ ὁ παρὰ τᾛς ἡμετέρας πόλέως·  ὅσῳ γὰρ ἑτοιμότατ᾿ 

αὐτ δοκοῦμεν χρᾛσθαι, τοσούτῳ μλλον ἀπιστοῦσι πάντες αὐτ.   

στ΄ . Πολλὴν δὴ τὴν μετάστασιν καὶ μεγάλην δεικτέον τὴν μεταβολὴν, εἰσφέροντας, ἐξιόντας, 

ἅπαντα ποιοῦντας ἑτοίμως, εἴπέρ τις ὑμἶν προσέξει τὸν νοῦν. Κᾄν ταῦτα ἐθελήσητε, ὡς 

προσήκει καὶ δεἶ, περαίνειν, οὐ μόνον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὰ συμμαχικὰ ἀσθενῶς καὶ 

ἀπίστως ἔχοντα φανήσεται Υιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τὰ τᾛς οἰκείας ἀρχᾛς καὶ δυνάμεως κακῶς 

ἔχοντα ἐξελεγχθήσεται. 

 



203 
 

271r 

ἐπάνω εἰς τά πράγματα *τά ἔργα+ εἰς τάς ὑποθέσεις τοῦ πολέμου,|2 διότι, κάθε λόγος κάθε 

ᾛμα, ἁπλῶς φρουρται δείκνυται,|3 ἕωλον μάταιον, και κενόν ἄχρηστον ἀνωφελές, ἀνίσως τά 

πρά|4 γματα τά ἔργα, ἀπῶσιν ὤσιν πόω μακράν  ἐλλείπωσι,|5 καί ἐξαιρέτως κατ΄ 

ἐξοχήν πάντων, φαίνεται μάταιος καί κενός|6 ὁ ἡμέτερος λόγος ὁ λεχθείς ἀπό τήν ἐδικήν μας 

πόλιν, διότι, ὅλοι|7 οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, ἀπιστοῦσιν διδόασι πίστιν, εἰς αὐτόν, τόν λό=|8 γον κατά 

τοσοῦτον περισσότερον τόν παρά τᾛς ἡμετέρας πό|9 λεως, καθ΄ὅσον, ἡμεἶς φαινόμεθα, ὅτι 

μεταχειριζόμεθα, αὐ|10  τόν λόγον, ἑτοιμότατα προχειρότατα εὐκολώτατα τῶν ἄ|11 λλων 

ἁπάντων, ὅμως, πρέπει ὑμεἶς ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι νά|12 ἐπιδείξητε φανερώσητε, τήν 

μετατροπήν μεταλλαγήν μετάθεσιν,|13 περισσήν πολλήν καί μεγάλην διάφορον, τήν 

μεταλλαγήν ἀ|14 λλοίωσιν, τῶν ἑαυτῶν ἠθῶν τρόπων, μέ τό εἰσφέρητε καταβάλλη|15 τε ἐν τ 

μέσῳ χρήματα, καί μέ τό νά ἐξέρχησθε ἐκστρατεύη=|16 σθε αὐτοί, καί μέ τό νά ποιῆτε 

πράττητε ἐκτελᾛτε, προθύμως|17 σπουδαίως μετά ὀξύτητος ταχύτητος ἑτοιμότητος ὅλα τά 

δέοντα|18 ἀνήκοντα τῶν πόλεμων, ἀνίσως, τίς θέλει ἐπιστηρίξει, τόν νοῦν|19 αὑτοῦ, εἰς ὑμς 

λεγόμενα ἤτοι πιστεύει ἡμἶν, καί λοιπόν ἀνίσως, βό|20 λησθε, νά παράνητε ἐκτελέσητε 

διαπράξητε τελειώσητε ἀγά|21 γητε εἰς πέρας κατορθώσητε, αὐτά ἅπερ: λέγω ὑμἶν καθώς, 

πρέ|22 πει ἀνήκει ἁρμόζει προσήκει, καί καθώς ἐπάναγκες ἐστί περαί|23 νειν, ὄχι μόνον*αχόν+, 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, αἱ συμμαχικαί δυ|24 νάμεις, τοῦ Φιλ(ίππου) θέλουσιν ὀφθῶσι φωραθῶσι 

φα|25 νῶσιν ὅτι ἔχουσι διάκεινται, ἀσθενῶς ἀδυνάτως ἀγενῶς 311  ἤτοι|26 εἰσίν ἀνίσχυροι 

ἀδύνατοι και ἐπισφαλῶς ἀβεβαιῶς, και ἄπιστοι ἐπι|27 σφαλεἶς ψευδεἶς ἀβέβαιοι, ἀλλά312 πρός 

τούτοις, καί ἡ ἰδία αὐτοῦ|28 δύναμις στρατιά φάλαγξ, καί ἡ ἐξουσία, θέλει ὠφθεἶ φανερωθεἶ|29 

ὠραθεἶ, 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἀγεννῶς’’. 
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 Η λζξθ ςτο χειρόγραφο ζχει δυο τόνουσ. 
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Ὅλως μὲν γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμις καὶ ἀρχὴ, ἐν μὲν προσθήκης μέρει, ἐστί τις οὐ σμικρὰ, 

οἸον ὑπᾛρξέ που᾿ ὑμἶν ἐπὶ Σιμοθέου πρὸς Ὀλυνθίους· πάλιν αὖ, πρὸς Ποτίδαιαν Ὀλυνθίοις 

ἐφάνη τι τοῦτο συναμφότερον· νυνὶ δὲ Θετταλοἶς νοσοῦσι, καὶ στασιάζουσι, καὶ 

τεταραγμένοις, ἐπὶ τὴν τυρρανικὴν οἰκίαν ἐβοήθησε.  Καὶ ὅποι τις ὰν οἷμαι προσθᾜ, κᾄν 

μικρὰν δύναμιν,πάντ᾿ ὠφελεἶ.  Αὐτὴ δὲ καθ᾿ αὑτὴν ἀσθενὴς καὶ πολλῶν κακῶν ἐστὶ μεστή· 

καὶ γὰρ οὗτος ἅπασι τούτοις, 
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ὠραθεἶ ὅτι ἔχει*σι+ διάκει313 , ἀσθενῶς φαύλως ὅτι ἐστίν ἀδύνατος|2 ἀσθενής, διότι ( δότε μοι 

ἵνα ἐν συντόμῳ, ἐν κεφαλαίῳ314  ἐν|3 γένει,)315  ἡ δύναμις ἡ στρατιά ἡ φάλαγξ και ἡ ἀρχή 

ἐξουσίας|4 τῶν Μακεδόνων, δέν ὑπάρ: σμικρά εὐκαταφρόνητος φαύ|5 λη πολλοστή ἤτοι ἐστί 

κατάτι ἰσχυρά δυνατή, θεωρουμένη εἰς μέ|6 ρος, *ὅταν+ προσθήκης πλεονασμοῦ ὅταν 

προστεθᾜ συναφθᾜ ἄ|7 λλη τινί δυνάμει ἄλλῳ στρατεύματι, καθώς, ὐπᾛρξεν ἐφάνη ἰσχυ|8 ρά, 

πάλαι ποτέ μίαν φοράν, εἰς ἡμς τούς Ἀθηναίους, ἐναντίον τῶν|9 Ὀλυνθίων, εἰς τόν καιρόν 

τοῦ ἡμετέρου στρατηγοῦ Σιμοθέου και πάλιν|10 αὖθις μετά ταῦτα αύτή ἡ μακεδονική στρατιά, 

ἠνωμένη, μετά|11 τᾛς τῶν Ὀλυνθίων, ἐφάνη ὤφθη κατάτι τή δυναμένη ἰσχυρά, ἐ|12 ναντίον 

εἰς τήν Ποτίδαιαν, καί προσέτι, ἐβοήθησε συνεμάχη|13 σε316 προ ὀλίγον, τοῖς Θετταλοῖς, οἵτινες 

ἐνόσουν ἦσαν ἀσθενεἶς|14 ἀδύνατοι, καί οἵτινες ἐστασίαζον διαφέροντο ἐμάχοντο317 διεφώ|15 

νουν, ἐμφυλίους 318  πολέμους εἷχον ἐν ἀλλήλοις, μάχας  καί  ἦσαν|16 τεθορυβημένοι 

διᾙρημένοι κατά τάς γνώμας, ἐναντίον τᾛς οἰ|17 κίας φατρίας συμμορίας τᾛς τυρρανικᾛς ἥτις 

ἐπεχείρησε τυ|18 ραννίσαι τῶν Θετταλῶν, καί εἰς ὅποιον ἄλλο μέρος εἰς ὅποιον ἄ|19 λλο 

στράτευμα, καθώς ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω,+ ἤθελε προσθῇ|20 βάλλᾙ τις, μικράν τινά γοῦν 

δύναμιν ἰσχύν, αὕτη συμβάλλει ώφελεῖ λυσιτελεἶ |21 χρησιμεύει, καθ΄ὅλα, τά ἔργα 

ἐπιχειρήματα κινήμα|22 τά τοῦ πολέμου, ὅμως, αὐτή ἡ μακεδονική δύναμις319, μόνη κατ΄ἰ|23 

δία θεωρουμένη, ὑπάρ(χει), ἀδύνατος ἀνίσχυρος, καί πλήρως ἔμπλε|24 ως, πολλῶν δεινῶν 

κακῶν δυστυχιῶν ταραχῶν ἐπιβουλῶν ἀκατα|25 στασιῶν, διότι, καί αὐτός ὁ Υίλ(ιππος), 

κατέστησεν ἐποίησεν εἰργάσατο|26 ἀπέδειξεν, εἰς τόν ἑαυτόν του, αὐτήν τήν μακεδονικήν 

δύναμιν, |27 πλέον ἐπισφαλᾛ ἄπιστον ἀβέβαιον ὕποπτον, παρά ὁποῦ, ὑπᾛρ|28 χε καί ἦτον 

πρότερον, ἐκ φύσεως φυσικά ἐπισφαλής, μέ ὅλα=|29 ἐκεἶνα 

 

 

                                                           
313
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐν κεφαλαίω’’. 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐμμάχοντο’’. 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐμφυλλίους’’. 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’δύναμιν’’. 
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 οἸς ἄν τις μέγαν αὐτὸν ἡγήσαιτο, τοἶς πολέμοις καὶ ταἶς στρατείαις, ἔτ᾿ ἐπισφαλεστέραν 

αὐτὴν, ἥ ὑπᾛρχε φύσει, κατεσκεύακεν ἑαυτ.  Μὴ γὰρ οἴεσθε, ὦ ἄνδρες  Ἀθηναἶοι, τοἶς αὐτοἶς 

Υίλιππόν τε χαίρειν, καὶ τοὺς ἀρχομένους· ἀλλ᾿ ὁ μὲν δόξης ἐπιθυμεἶ , καὶ τοῦτο ἐζήλωκε, καὶ 

προήρᾙται πράττων καὶ κινδυνεύων, ὰν συμβᾜ τι παθεἶν, τὴν τοῦ διαπράξασθαι ταῦτα, ἅ 

μηδεὶς πώποτε ἄλλος Μακεδόνων βασιλεὺς, δόξαν ἀντὶ τοῦ ζᾜν ἀσφαλῶς Ἡρημένος·τοἶς δὲ, 

τᾛς μὲν φιλοτιμίας τᾛς ἀπὸ τούτων οὐ μέτεστι· κοπτόμενοι δὲ αἰεὶ ταἶς στρατείαις ταύταις 

ταἶς ἄνω τε καὶ κάτω, λυποῦνται καὶ συνεχῶς ταλαιπωροῦσιν , οὔτ᾿ ἐπὶ τοἶς ἔργοις, οὔτ᾿ ἐπὶ 

τοἶς αὐτῶν ἰδίοις ἐώμενοι διατρίβειν, 
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||: ἐκεἶνα:|| τά ἔργα, ( διά τα ὀποἶα, ἤθελεν νομίσᾙ ὑπολάβᾙ, τίς=, αὐ|2 τόν τόν Υίλ(ιππο), 

μέγαν ἰσχυρόν φοβερόν δυνατόν, λέγω μέ |3 τούς συνεχεἶς πολέμους μάχας, καί μέ τάς 

πυκνάς ἐκ στρα=|4 τεύσεις κινήσεις τῶν στρατευμάτων, · διότι, ὦ ἆνδρες Ἀθ(ηναῖοι), μή =|5 

νομίζετε μή ἡγεἶσθε ὐπολαμβάνετε, ὅτι ὁ Φίλ(ιππος), καί οἱ ἀρχόμενοι=|6 οἱ ὑπό χείραν οἱ 

ὑπεξουσίαν οἰ ὑπήκοοι αὐτοῦ Μακεδόνες, χαί=|7 ρουσιν ἀγάλλονται ἥδονται ἀρέσκονται, διά 

τά ὅμοια παραπλή=|8 σια ἔργα, μόνον, ὁ μέν Υίλ(ιππος), ὀρέγεται ἐφίεται γλύχεται ὑμείρε=|9 

ται, δόξαν τιμήν ἔπαινον φημήν, καί ζηλοἶ ἀγαπᾶ ἐπιποθεἶ  διώ=|10 κει, τοῦτο αὐτό δηλ(αδή) 

τὴν δόξαν, καί προκρίνει προτιμᾶ πρὸ πάντων,=|11 ὅταν πράττᾙ ἐκτελᾜ κατορθᾜ τι, καί ὅταν 

κινδυνεύᾙ ιψοκινδυ=|12 νᾜ βάλλᾙ ἑαυτόν εἰς κίνδυνον, νά πάθῃ ὑποστᾜ δοκιμἀσᾙ=|13 κᾀνένα 

δεινόν, ἀνίσως, ἤθελε συμβᾜ ἀκολουθήσᾙ, ἐπειδή ἤρη=|14 ται προείλετο, τήν δόξαν τήν τιμήν 

ὑπόληψιν τό κλέος τό ὄνομα,=|15 τοῦ, ὅτι διεπράξατο εἰργάσατο κατόρθωκεν, ἐκεἶνα τά 

ἔργα,=|16 τά ὁποἶα, οὐδείς ἄλλος, ἀπό τούς βασιλεῖς, τῶν Μακεδόνων, οὐ διε|17 πράξατο, 

κᾀμμίαν φοράν περισσότερον, ἀπό τοῦ νά ζᾜ βιοἶ ἀ|18 σφαλῶς ἀφόβως ἀκινδύνως ἀδεῶς 

ἀνυπόστως εἰρηνικῶς, ὅμως,|19 είς τούς ἀρχομένους τούς ὑπό χεἶραν, οὐκ ἔστι κᾀμμία 

μετουσία με|20 τοχή κοινωνία, ἀπό τήν φιλοτιμίαν δόξαν τόν ἔπαινον τόν|21 ἐπιγενόμενον, 

ἀπό αὐτά τά ἔργα, ἐπειδή δέ αὐτοί κόπτονται συντρίβονται |22 συνθλῶνται, πάντοτε μέ ταύτας 

τάς ἐκστρατείας κινήσεις|23 μεταβολάς μάχας, τάς γινομένας, ἐδώ καί ἐκεἶ εἰς διαφόρους τό|24 

πους, διά τοῦτο ἄχθονται ἀνιῶνται ἀσχάλλουσι, καί μοχθοῦσι κοπιῶ|25 σι πιέζονται 

θλίβονται, ἀδιακόπως ἀλλεπαλήλως, ἑκάστοτε ᾄει|26 ποτε, καί μήτε ἐῶνται · συγχωροῦνται 

ἐπιτρέπονται παρ΄αὐτοῦ τοῦ|27 Υιλ(ίππου), ἵνα διατρίβωσι σχολάζωσιν ἐνασχολῶνται 

καταγίνωνται |28 εἰς τά ἔργα τάς πράξεις τά ἐργόχειρα, καί εἰς τά ἴδια πράγματα ὑποστα|29 

τικά 

 



208 
 

 

 οὔθ᾿ ὅσ᾿ ἅν πορίσωσιν, οὕτως ὅπως ἄν δύνωνται,ταῦτ᾿ ἔχοντες διαθέσθαι, κεκλεισμένων τῶν 

ἐμπορίων τῶν ἐν τᾜ χώρᾳ διὰ τὸν πόλεμον. 

ζ΄ . Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ Μακεδόνων  πῶς ἔχουσι Υιλίππῳ, ἐκ τούτων ἄν τις σκέψαιτο οὐ 

χαλεπῶς. Οἱ δὲ δὴ περὶ αὐτὸν ὄντες ξένοι, καὶ πεζέταιροι, δόξαν μὲν ἔχουσιν, ὡς εἰσὶ 

θαυμαστοὶ καὶ συγκεκροτημένοι τὰ τοῦ πολέμου· ὡς δ᾿ ἐγὼ τῶν ἐν αὐτᾜ τᾜ χώρᾳ 

γεγενημένων τινὸς ἤκουον, ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι, οὐδένων εἰσὶ βελτίους.  Εἰ μὲν 

γὰρ τις ἀνήρ ἐστιν ἐν αὐτοἶς οἸος ἔμπειρος πολέμου καὶ ἀγώνων, τούτους μὲν φιλοτιμίᾳ 

πάντας ἀπωθεἶν αὐτὸν ἔφη, 
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αὑτῶν, καί μήτε δύνανται, νά οἰκονομήσωσι διαιτήσωνται διοικήσωσι  |2 πραγματεύσωνται, 

ἐκεἶνα τὰ κτήματα τὰ λάφυρα τά σκῦλλα, ὁπόσα,|3 ἤθελαν πορίσωνται κτήσωνται λάβωσι 

καρπήσωσιν ἐκ τῶν πολέμων,|4 τέτοιας λογᾛς, μέ ὅποιον τρόπον, ἤθελαν δυνηθῶσιν 

ἰσχύσωσι ταῦτα|5 διαθέσθαι, ἐπειδή τά ἐμπόδια συμβόλαια αἱ πραγματεἶαι, αἱ γινόμεναι,μέ|6 

σα εἰς τήν χώραν τόν τόπον αὐτῶν, εἰσί κεκλεισμέναι ἐσφαλμέναι|7 κωλυμέναι, δι΄αἰτίαν τοῦ 

πολέμου,· λοιπόν, ἕκαστος καθ΄εἸς ὑμῶν,|8 δύναται νά στοχασθᾜ σκεφθᾜ γνωρίσᾙ καταλάβᾙ, 

εὐκόλως εὐμαρῶς΄ ᾳ |9 δἰως, ἀπό αὐτά τά ἀνωτέρω εἰρημένα, τίνι τρόπῳ τί λογᾛς οἱ 

πλείονες|10 οἱ περισσότεροι, ἀπό τούς Μακεδόνας, διάκεινται320 εὑρίσκονται προσφέρονται, |11 

εἰς αὐτόν τόν Υίλ(ιππο), ὅμως, οἱ ξένοι οἱ ἀλλότριαι οἱ ἀλλοδαπεἶς, σύμμα|12 χοι καί 

στρατιῶται οἱ τόν ἕτερον πόδα ὁπλισμένον ἔχοντες, οἵτι|13 νες ὑπάρχουσι, πέριξ αὐτοῦ τοῦ 

Υιλίππου ἤτοι οἱ ὑπασπισταί οἱ σω|14 ματοφύλακες αὑτοῦ, ἔχουσι κέκτηνται φέρουσι τιμήν 

ὑπόληψιν|15 ὄνομα ἤτοι ρυλλοῦνται κηρρύτονται ἐπαινοῦνται, ὅτι πῶς, ὑπάρ: καί|16 εἷναι, 

φοβεροί γενναἶοι  ἀνδρεἶοι, καί ηὐτρεπισμένοι ἠτοιμασμένοι πα|17 ρασκευασμένοι 

ἐνδεδυμένοι ἐμπορπισμένοι, κατά τά πολεμικά τακτι|18 κά, ὅμως, αὐτοί οἱ περί τόν Υίλ(ιππο), 

οὐκ εἰσίν οὐχ ὑπάρχουσι, κρείττο|19 νες καλλίονες ἀνώτεροι ἰσχυρότεροι δυνατώτεροι, 

οὐδενός τῶν προ|20 τέρων Μακεδόνων, καθώς ἐγώ, ἠκροασάμην ἔμαθον παράτινος ἀνδρός 

ἀν(θρώπ)ου ἀπό |21 ἐκείνους οἵτινες ἐγενήθησαν ἐνετράφησαν, μέσα|22 εἰς αὐτήν τήν χώραν 

τοῦ Υιλ(ίππου) τήν Μακεδονίαν, παρ΄ ἀν(θρώπ)ου ὅστις|23 οὐ δύναται, νά ψευσθῇ  λαλήσᾙ νά 

εἴπᾙ ψευδᾛ, τελείως παντάπασιν,|24 διότι, αὐτός ὁ ἀληθής ἀνήρ εἰπέ μοι, ὅτι ἀνίσως, τινές 

ἄν(θρωπ)οι|25 εἰσίν ὑπάρχουσιν ἀναμεταξύ *τους+ εἰς αὐτούς τούς Μακεδόνους321 ἔμπει|26 ροι 

ἐπιτήδειοι322 δεινοί εἰδήμονες323 γνῶσται ἀκριβεἶς, τῶν πολεμικῶν|27 στρατιωτικῶν τακτικῶν 

και τῶν ἀγώνων κινδύνων τῶν ἐν πολέμοις|28 ἔφη ὅτι αὐτός ο Υίλ(ιππος), ἀποβάλλει 

ἀποδιώκει, ὅλους αύτούς τούς ἐμπείρους|29 πολέμους 

 

                                                           
320

 το χειρόγραφο είναι ‘’δειάκεινται’’.  
321

 Το ςυναντοφμε και ωσ ‘’Μακεδόνασ’’, που είναι και το ςωςτό. Προφανϊσ εδϊ πρόκειται για λάκοσ από 
παραδρομι. 
322

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐπητήδειοι’’. 
323

 το χειρόγραφο είναι ‘’οἱδήμονες’’. 
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βουλόμενον πάντα αὐτοῦ δοκεἶν εἷναι τὰ ἔργα· πρὸς γὰρ αὖ τοἶς ἄλλοις, καὶ τὴν φιλοτιμίαν 

τἀνδρὸς ἀνυπέρβλητον εἷναι·   εἰ δέ τίς σώφρων, ἥ δίκαιος ἄλλως,  τὴν καθ᾿ ἡμέραν ἀκρασίαν 

τοῦ βίου,  καὶ μέθην,  καὶ κορδακισμοὺς οὐ δυνάμενος φέρειν, παρεωρσθαι καὶ ἐν οὐδενὸς 

εἷναι μέρει τὸν τοιοῦτον·  λοιποὺς δὴ περὶ αὐτόν εἷναι ληστὰς, καὶ κόλακας,  καὶ τοιούτους 

ἀνθρώπους, οἵους μεθυσθέντας ὀρχεἶσθαι τοιαῦτα,  οἸα ἐγὼ νῦν ὀκνῶ πρὸς ὑμς ὀνομάσαι. 

Δᾛλον δ’ ὅτι ταῦτ᾿ ἐστιν ἀληθᾛ· καὶ γὰρ οὓς ἐνθένδε πάντες ἀπήλαυνον,  ὡς πολὺ τῶν 

θαυματοποιῶν ἀσελγεστέρους ὄντας, 
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πολέμους, ἕνεκα τᾛς ἰδίας αὐτοῦ φιλοτιμίας φιλοδοξίας324 φι|2 λαυτίας, ἐπειδή βούλεται θέλει 

ἀγαπᾶ, ἵνα ὅλα τά ἔργα τά κα|3 τορθώματα ἀνδραγαθήματα, δοκῶσι φαίνωνται, ὅτι 

ὑπάρ(χει) καί εἷναι,|4 ἴδια ἑαυτοῦ ἐδικά του, διότι αὐτός *πάλιν+ ἔλεγεν ὅτι ἡ φιλο|5 τιμία 

φιλαυτία φιλοδοξία, αὐτοῦ τοῦ ᾶνδρός τοῦ Υιλίππου, ὑπάρ(χει)|6 καί εἷναι, ἀσύγκριτος 

ἀπαράμιλλος μεγάλη ὑπερβολική, κον|7 τά εἰς τά ἄλλα αὐτοῦ κατορθώματα 

άνδραγαθήματα, ὅμως ἔλεγεν,|8 ὅτι ἀνίσως τίς,  γνωστικός νουνεχής325 φρενήρης ἐχέφρων, ἤ 

κα|9 τά ἄλλον τρόπον, δίκαιος ἀληθής εὐθύς ἐγκρατής, ὅστις οὐ δύνα|10 ται οὐκ ἀνέχεται οὐκ 

ἰσχύει, νά ὑποφέρᾙ ὑμείνᾙ βλέπᾙ, τήν κα|11 θημερινήν παντοτινήν, ἀκολασίαν ἀσωτίαν 

ἀσέλγειαν χαμεί|12 αν, τᾛς ζωᾛς πολιτείας αὐτοῦ τοῦ Υιλ(ίππου) καί τήν όνοφλυγίαν οἰνο|13 

ποσίαν κραιπάλην, καί τούς ἀσελγεἶς ἀσέμνους ἀτάκτους ,κώμους} ὀρ|14 χήσθη ὅτι 

καταφρονεἶται ἀποβάλλεται ἀποδιώκεται παρ΄αὐτοῦ, καί|15 ὅτι ὁ τοιοῦτος, οὑχ ὑπάρ:εἰς 

κανένα μέρος τάξιν, ἀνδρός ἤ |16 τοι εἶναι εὐκαταφρόνητος, καί ἔλεγεν ὅτι οἱ λοιποί οἰ 

ὑπόλοιποι, |17 ὑπάρ(χουν) καί εἶναι, πέριξ αὑτοῦ, ἅρπαγες κλέπται ἄδικοι, καί κόλα|18 κες 

θῶπες γαλἶφαι, καί τέτοιοι ἄνοι῀  ὥστε ἀφ΄οὗ μεθυσθῶσι|19 γένωσι κατάβροχοι οἴνου, 

ὀρχοῦνται κορδακίζονται , τέτοια ἀσελ|20 γᾛ ἄτακτα ὀρχήματα, ὅτι λογᾛς, καθώς ἐγώ, τώρα, 

ὀκνῶ ἀ|21 ἀμελῶ δειλιῶ αἰσχύνομαι, ἵνα ὀνομάσω εἴπω καθ΄ἕν κατ΄ ὄνομα, εἰς ὑμς, ὅμως, |22 

ὅτι πῶς, αὐτά τά ἀνωτέρω,  ὑπάρχουσι καί εἷναι|23 ἀληθῆ ἀψευδᾛ βέβαια, ἔστι σαφές φανερόν 

ἐκ τοῦδε, διότι,|24 αὐτός ὁ Υίλιππος, ἀγαπᾶ στέργει φιλεἶ, καί ἔχει περιθάλπει περι|25 ποεἶται, 

ἐκείνους τούς ὁποίους ὅλοι οἱ ἡμέτεροι Ἀθηναἶοι,|26 ἀπεδίωκον ἀπεσώβουν ἐξώριζον 

ἀπέβαλλον, ἐντεῦθεν ἀπ᾿ ἐδώ|27 ἐκ τᾛς Ἀττικᾛς, ὡς ὄντας ἐπειδή ὐπᾛρχον ἦτον, 

ἀσελγεστέρους|28 ἀκολαστέρους, κατά πολλά περισσότερον, ἀπό τούς θαυματοποιούς=|29 

τερατοποιούς 

 

                                                           
324

 το χειρόγραφο είναι ‘’φυλοδοξίας’’.  
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 το χειρόγραφο είναι ‘’νουνεχεἶς’’.  
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Καλλίαν ἐκεἶνον τὸν δημόσιον, καὶ τοιούτους ἀνθρώπους, μίμους γελοίων, καὶ ποιητὰς 

αἰσχρῶν ᾀσμάτων, ὧν εἰς τοὺς συνόντας ποιοῦσιν ἕνεκα τοῦ γελασθᾛναι, τούτους ἀγαπᾶ, καὶ 

περὶ αὑτὸν ἔχει.  Καίτοι ταῦτα, εἰ καὶ μικρά τις ἡγεἶται, μεγάλα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι,  δείγματα 

τᾛς ἐκείνου γνώμης καὶ κακοδαιμονίας ἐστὶ τοἶς εὖ φρονοῦσιν.  Ἀλλ᾿ οἷμαι, νῦν μὲν ἐπισκοτεἶ 

τούτοις τὸ κατορθοῦν· αἱ γὰρ εὐπραξίαι δειναὶ συγκρύψαι  καὶ συσκιάσαι τὰ τοιαῦτα ὀνείδη·  

εἰ δὲ τι πταίσετε, τότ᾿ ἀκριβῶς αὐτοῦ πάντ᾿ ἐξετασθήσεται· δοκεἶ  δ᾿ ἔμοιγε, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι,  δείξειν  οὐκ εἰς μακρὰν,  ἅν οἵτε θεοὶ θέλωσι, καὶ ὑμεἶς βούλησθε.   Ὥσπερ γὰρ ἐν 

τοἶς σώμασιν ἡμῶν,  ἕως μὲν ἅν ἐωμένος ᾖ τις,  οὐδὲν ἐπαισθάνεται τῶν καθ᾿ ἕκαστα 

σαθρῶν· 
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τερατοποιούς κωμωδοποιούς γελωτοποιούς, λέγω έκεἶνον τόν|2 Καλλίαν τόν κοινόν, καί 

τέτοιους ἀν(θρώπ)ους μιμητάς ὑποκριτάς,|3 γελοίων, καί στοιχουργούς αψωδούς, ἀσμάτων 

μελῶν φωνῶν,|4 ἀσέμνων ἀτόπων ἀπαισίων φαύλων ἀνειμένων ἐκδιεδιᾙτημέ|5 νου τά ὁποἶα 

ᾄσματα, ποιοῦσιν στοιχουργοῦσιν εἰς τούς συναναστρε|6 φομένους συνυπάρχοντας 

συνευρισκομένους αὐτοἶς, διά νά γελασθῶσιν|7 ἐμπαιχθῶσι διασυρθῶσι ἀπατηθῶσι 

παρ΄αὐτῶν, ·  διότι, ὦ ἄνδρες|8 Ἀθ(ηναῖοι),  ἀνίσως, τίς ὑμῶν, νομίζει ὑπολαμβάνει, ὅτι ταῦτα 

αὐ|9 τά τά ἀνωτέρω εἰρημένα ἔργα τοῦ Υιλ(ίππου), μικρά εὐτελᾛ ποταπά,|10 ὅμως, αὐτά 

ὑπάρ(χουν) δείγματα σύμβολα τε||κ||μήρια γνωρίσματα,|11 τᾛς προαιρέ<σε>ως κακοβουλίας, 

καί δυστυχίας ἀθλιότητος, ἐκείνου τοῦ Υιλ(ίππου), |12 κοντά εἰς τούς φρονίμους γνωστικούς 

ἀν(θρώπ)ους, λαμπρότατα μέγιστα,|13 ὅμως, καθώς ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι ἡ 

κατόρθωσις ἡ ἀπραξία|14 ἡ εὐτυχία ἀπραγία τῶν ἔργων αὐτοῦ, ἐπισκοτεῖ καλύπτει παρεμ|15 

ποδίζει γίνεται ἐμπόδιον, εἰς αὐτά τά ἔργα τά κακά τοῦ Υιλ(ίππου):,|16 διότι, αἱ εὐτυχίαι 

εὐπραξίαι εὐπραγίαι, ὑπάρ:, ἐπιτήδειαι, ἱκαναί ἄξιαι|17 νά συγκρύψωσι 326  σκεπάσωσι 

συγκαλύψωσι, καί νά συσκιάσωσι συσκοτεί|18 σωσι, τά τέτοια μεγάλα αἴσχη κακά, ὅμως, 

ἀνίσως, αὐτός ἤθελε|19 πταίσᾙ σφάλλᾙ ἁμάρτᾙ ἤτοι δυστυχήσᾙ, κατά τι, τότε, ὅλα τά |20 ἔργα, 

αὐτοῦ θέλουσιν ἐξετασθῶσιν ἐξελεγχθῶσι φανερωθῶσι, λαμπρῶς |21 λεπτομερῶς ἕν πρός ἕν 

σαφέστατα, ὅμως, ὦ ἄνδρες|22 Ἀθηναἶοι, φαίνεται, εἰς ἐμένα, ὅτι αὐτός ὁ Υίλ(ιππος) θέλει 

δείξει φα|23 νερώσει θεατρίσει ἑαυτόν, ὅσον ,οὐδέπω} ἐντός ὀλίγου μετ΄|24 οὐ πολύ, ἀνίσως, οἱ 

θεοί, θέλωσι συνεύσουσιν εὐδοκήσωσι, καί ὑμεἶς,|25 θέλετε ἀγαπτε, διότι, καθώς συμβαίνει, 

καί είς τά εἰδικά μας σώ|26 ματα, ἐν ὅσῳ χρόνῳ τίς, ὑπάρ(χει) καί εἷναι ὑγειής εὐσθενής 

ὑγιειαίνει,|27 οὐκ ἐπαισθάνεται οὐκ ἐννόει δέν λαμβάνει δοκιμάζει, κᾀμμίαν|28 αἴσθησιν, τῶν 

κατά μέρος σεσηπότων μερῶν, ὅμως, ὁπόταν,|29  ἤθελε  
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 το χειρόγραφο είναι ‘’συγκρήψωσι’’. 
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ἐπὰν δὲ ἀώστημα τι συμβᾜ,  πάντα κινεἶται, κᾄν ᾛγμα,  κᾄν στρέμμα, κᾄν ἄλλό τι τῶν 

ὑπαρχόντων σαθρὸν ᾖ. οὕτω καὶ τῶν πόλεων, καὶ τῶν τυράννων,  ἕως μὲν ἅν ἔξω πολεμῶσιν, 

ἀφανᾛ τὰ κακὰ τοἶς πολλοἶς ἐστίν·   ἐπειδὰν δὲ ὅμορος πόλεμος συμπλακᾜ,  πάντα ἐποίησεν 

ἔκδηλα. 

η΄. Εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὸν Υίλιππον εὐτυχοῦντα ὁρῶν, ταύτᾙ φοβερὸν 

προσπολεμᾛσαι νομίζει, σώφρονος μὲν ἀνθρώπου λογισμ χρᾛται· μεγάλη γὰρ οπὴ, μλλον 

δὲ ὅλον, ἡ τύχη παρὰ πάντ᾿ ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα. Οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἔγωγε, εἴ τις 

αἵρεσιν μοι δοίη,  τὴν τᾛς ἡμετέρας πόλεως τύχην ἅν ἑλοίμην,  ἐθελόντων ἃ προσήκει ποιεἶν 

ὑμῶν αὐτῶν  καὶ κατὰ μικρὸν, ἥ τὴν ἐκείνου· πολὺ γὰρ πλείους ἀφορμὰς εἰς τὸ τὴν παρὰ τῶν 

θεῶν εὔνοιαν ἔχειν ὁρῶ ὑμἶν ἐνούσας, ἥ ἐκείνῳ. 
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ἤθελε συμβῇ ἀκολουθήσᾙ κᾀνένα ἀῤῥώστημα κᾀμμία νόσος|2 ἀσθένεια, ὅ*μως+λα τά μέλη, 

κινοῦνται σαλεύονται ταράττονται|3 ἀλγοῦνται, ἀνίσως ἤθελε ὑπάρ(χει) ᾛγμα κᾀμμία οὐλή 

κᾀνένα σύνθλασμα|4 ἤ κᾀμμία ἐξάθρωσις στρέβλωσις, καί κᾀνένα ἄλλο ἀπό τά ὑπάρ|5 χοντα, 

σαθρά σεσηπότα βεβλαμμένα μέλη, τέτοιας λογᾛς|6 καί τά κακά αἱ δυστυχίαι τά δεινά, τῶν 

πολέμων, καί τῶν τυράννων, ὑπάρ|7 χουσιν, ἀφανᾛ ἄγνωστα ἄδηλα ἀσαφᾛ κεκρυμμένα, εἰς 

τούς πολλούς|8 πλείονας περισσοτέρους ἀνοῦ΄ς, ἐν ὅσῳ καιρῷ πολεμῶσιν μάχονται ἐκ |9 

στρατεύονται συγκροτῶσι τον πόλεμον ἔξω πόω μακράν τῶν πόλεων|10 πατρίδων αὐτοῦ, 

ὅμως, ὁπόταν, πόλεμος μάχη, ἤθελε συμπλακῇ |11 συγκροτηθᾜ συστᾜ γένηται, γείτων 327 

πλησίον τῶν πόλεων τῶν πατρίδων αὑ|12 τῶν, τότε αὐτός ὁ πόλεμος ποιεἶ καθίστησιν, ὅλα 

αὐτά τά κεκρυμμένα|13 τοἶς πσι, σαφᾛ φανερά γνώριμα ἤτοι ἀνακαλύπτει ταῦτα; ὅμως 

ἀνίσως,|14 ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι), τίς ἐξ ἡμῶν ἐπειδή ὁρ βλέπει θεωρεἶ, τόν Φίλιππον, |15 ὅτι 

εὐτυχεῖ εὐοεἶ εὑρίσκεται εἰς εὐτυχᾛ κατάστασιν, ὅτι ἐστί φοβερός κατά|16 τό νά 

προπολεμήσῃ τις αὐτ, ἤ καί οὕτως διά τοῦτο, ὑπολαμβάνει οἴεται|17 ὅτι τό νά 

προσπολεμήσωμεν μαχησώμεθα αὐτ ὑπάρ: *πργμα+ φοβερόν|18 δεινόν *||μέ||+ *πργμα+ 

μέγα, οὗτος χρῆται μεταχειρίζεται} λαμβάνει στοχασμόν|19 ἔννοιαν, ἀνδρός ἀν(θρώπ)ου 

νουνεχοῦς φρενήρους συνετοῦ ἤτοι ὀρθῶς οἴδαι,|20 διότι, ἡ τύχη ἡ τῶν θεῶν πρόνοια, 

ὑπάρ(χει) καί εἷναι, μεγάλη βοήθεια συναω|21 γᾛ328, ἀντίληψις, καί βέλτιον εἰπεἶν ὑπάρ: τό 

πν, εἰς ὅλα τά πράγματα τάς ὑπό|22 θέσεις, τῶν ἀν(θρώπ)ων, πλήν ὅμως, ἐγώ (ἀνίσως, τίς 

ἡμῶν, ἤθελε δώσᾙ πα|23 ράσχᾙ συγχωρήσᾙ, εἰς ἐμένα, ἐκλογήν προτίμησιν, ) ἤθελα 

προκρίνω|24 προτιμήσω, τήν τύχην τήν εἰμαρμένην, τῆς ἐδικῆς μας πόλεως πατρίδος, περι|25 

σσότερον καί οὐχί τήν τύχην, ἐκείνου τοῦ Υιλ(ίππου), ἐάν ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, ἐθέ|26 λητε βούλησθε, 

νά ποιᾛτε πράττητε κατορθᾛτε ἐκεἶνα τα ἔργα, τά ὁποἶα,|27 πρέπει συμφέρει ὑμἶν ποιεἶν, καί 

κατ΄ὀλίγον  ὀλίγον δι΄, ὅτι ἐγώ βλέ|28 πω θεωρῶ στοχάζομαι, κατά πολύ πλείονες 

περισσότεραι ἀφορμαί ὕλαι |29 αἰτίαι|30 ἔνεισιν, 
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Ἀλλ᾿ οἷμαι, καθήμεθα,  οὐδὲν ποιοῦντες·  οὐκ ἔνι δ᾿ αὖ τὸν ἀργοῦντα, οὐδὲ τοἶς φίλοις 

ἐπιτάττειν ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιεἶν, μὴ τι γε δὴ τοἶς θεοἶς.  Οὐ δὴ θαυμαστόν ἐστιν εἰ 

στρατευόμενος  καὶ πονῶν ἐκεἶνος αὐτὸς, καὶ παρὼν ἐφ᾿ ἅπασι,  καὶ μηδένα καιρὸν μηδ’ ὥραν 

παραλείπων,  ἡμῶν μελλόντων, καὶ ψηφιζομένων καὶ πυνθανομένων περιγίγνεται.  Οὐ δὴ 

θαυμάζω τοῦτο ἐγώ·  τοὐναντίον γὰρ ἅν ἦν θαυμαστὸν, εἰ μηδὲν ποιοῦντες ἡμεἶς ὧν τοἶς 

πολεμοῦσι προσήκει,  τοῦ τὰ πάντα ποιοῦντος ἃ δεἶ περιᾛμεν.  Ἀλλ᾿ ἐκεἶνο θαυμάζω,  εἰ 

Λακεδαιμονίοις μέν ποτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων ἀντήρατε, 
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ἔνεισιν ἐν ὑπάρχουσι εὑρίσκονται, εἰς ὑμς, ὥστε νά ἔχητε λαμβάνη|2 τε, τήν ἀγάπην τήν 

διδομένην ἀπό τούς θεούς, παρά ὁποῦ εὑρίσκονται ἀ|3 φορμή εἰς ἐκεἶνον τόν Υίλιππον, πλήν 

ὅμως καθώς ἐγώ νομίζω, |4 οἴομαι ὑπολαμβάνω, ὅτι ἡμεἶς μέλλομεν ὑπτιάζομεν 

στραγγευόμεθα|5 αθυμῶμεν, καί οὐ ποιοῦμεν πράττομεν ἐκτελοῦμεν παρασκευάζομεν|6 

κᾀνένα ἔργον πολεμικόν, λοιπόν, δέν εἷναι δυνατόν δέν εἷναι τρόπους |7 ὁ ἀργών ὁ ἁμελής ὁ 

ᾴθυμος, μήτε νά προστάττᾙ κελεύη τούς φίλους αὑ|8 τοῦ τό νά ποιῶσιν δρῶσι, κᾀνένα 

ἔργον,πρός βοήθειαν αὑτοῦ, πολλῶ |9 μλλον μήτε εἰς τούς θεούς, λοιπόν τοῦτο δέν ὑπάρ: δέν 

εἷναι, παράδοξον|10  ἄξιον θαυμασμοῦ, ἀνίσως, αὐτός ὁ Υίλ(ιππος) μέ τό νά στρατεύητε 

ἐξέρχηται|11 ποιᾜ ἐκστρατείας, καί μέ τό νά πονῇ μοχθᾜ ἀγωνίζηται ταλαιπωρᾜ ἐν τοἶς τοῦ |12 

πολέμου, ἐκεἶνος αὐτός ὁ ἴδιος, καί μέ τό νά ὑπάρ(χει) εὑρίσκεται παρών ἐ|13 φεστηκώς, εἰς 

ὅλα τά πράγματα εἰς ὅλας τάς ὑποθέσεις τοῦ πολέμου, καί μέ|14 τό νά μήν παραλείπῃ ἐᾶ 

προΐηται καταφρονᾜ παραβλέπᾙ, κᾀνένα|15 χρόνον καιρόν, μήτε κἀμμίαν ὥρ*ά+αν, ἀνίσως 

περίεστι κρατεἶ νικᾶ, |16 ἡμς, οἵτινες μέλλομεν ἀμελῶμεν βραδύνομεν, καί ψηφιζόμεθα|17 

δικαιόμεθα ποιοῦμεν ψήφους κρίσεις, καί πυνθανόμεθα ἐρευνῶμεν|18 πολυπραγμονῶμεν 

ἐξετάζομεν ἐρωτῶμεν ποῦ ἐστίν αὐτός ὁ Υίλ(ιππος),|19 πάντως βέβαια μήτε ἐγώ, θαυμάζω 

ἀπορῶ τέθηπα, διά τοῦτο|20 τό ἀνωτέρω, δι’ ὅτι, τό ἐναντίον τούτου, ἤθελε ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι, 

θαυ|21 μαστόν παράδοξον ἄξιον ἀπορίας, ἀνίσως, ὑμεἶς, μέ ὅλον ὁποῦ|22 οὐ ποιοῦμεν 

πράττομεν, κᾀνένα ἀπό ἐκεἶνα τά ἔργα, τά ὁποἶα, πρέ|23 πει ἁρμόζει, εἰς ἐκείνους οἵτινες 

πολεμοῦσι ποιοῦσι πόλεμους, νά πράττω|24 σι περιγενόμεθα ἐνικοῦμεν αὐτόν τόν Υίλ(ιππο), 

ὅστις ποιεἶ πράττει|25 ἐκτελεἶ, ὅλα ἐκεἶνα τά ἔργα, τά ὁποἶα, πρέπει προσήκει αὐτ ποιεἶν,|26 

πλήν ὅμως, ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι) ἐγώ θαυμάζω ἀπορῶ ξενίζομαι  τέθηπα,|27 διά τοῦτο τό ἑξᾛς, 

ἐπειδή, ὑμεἶς ἐνετείνατε χεἶρας ἀντέστητε ἠναν|28 τιώθητε ἐπολεμήσατε, ἐναντίον τῶν 

Λακεδαιμονίων, πρότερον =|29 μίαν 
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καὶ πολλὰ ἰδίᾳ  πλεονεκτᾛσαι πολλάκις ὑμἶν ἐξὸν, οὐκ ἠθελήσατε ἀλλ᾿ ἵνα οἱ ἄλλοι τύχωσι 

τῶν δικαίων, τὰ ὑμέτερα  αὐτῶν ἀνηλίσκετε είσφέροντες, καὶ προεκινδυνεύετε στρατευόμενοι 

·  νυνὶ δ᾿ ὀκνεἶτε ἐξιέναι, καὶ μέλλετε εἰσφέρειν ὑπὲρ  τῶν ὑμετέρων αὐτῶν κτημάτων· καὶ 

τοὺς μὲν ἄλλους σεσώκατε πολλάκις πάντας,  καὶ καθ᾿ ἕνα αὐτῶν ἕκαστον ἐν μέρει· τὰ δὲ 

ὑμέτερα αὐτῶν ἀπολωλεκότες κάθησθε· ταῦτα θαυμάζω· καὶ ἔτι πρὸς τούτοις, εἰ μηδὲ εἸς 

ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, δύναται λογίσασθαι, πόσον πολεμεἶτε χρόνον Υιλίππῳ, καὶ τί  

ποιούντων ὑμῶν, ὁ χρόνος ἅπας διελήλυθεν οὗτος· ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ᾿, ὅτι μελλόντων 

ὑμῶν, 
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μίαν φοράν, διά τά δίκαια νόμιμα, τῶν Ἑλλήνων, καί οὐκ ἐστέρ|2 ξετε ἐβουλήθητε, νά 

ἁρπάσητε κερδήσητε ἀπολεύσητε πορίση|3 σθε ἀποκτήσητε, πολλά περισσά ἀγαθά 

πράγματα κτήματα πολλάς|4 εὐτυχίας329 , οικέιας ἐδικάς σας ὑπέρ ὑμῶν αὑτῶν, καί μέ ὅλον 

ὁποῦ|5 ὑπᾛρχε καί ἦτον δυνατόν, εἰς ὑμς, πλεονεκτᾛσαι πολλαἶς φοραἶς|6 μόνον, εἰσεφέρετε 

εἰσεκομίζετε κατεβάλλετε χρήματα, καί|7 ἀνηλίσκετε κατεδαπαντε, τά ἐδικά σας ἴδια 

*πράγματα+ χρή|8 ματα προεκινδυνεύετε ἀναβάλλετε ἐίπτετε ἑαυτούς εἰς κιν|9 δύνους, μέ 

τό νά ἐκστρατεύσητε ἐξήρχεσθε, εἰς τόν πόλεμον ὑπέρ|10 τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, διά νά 

ἀπολαύσωσιν ἐπιτύχωσιν εὕρωσιν|11 ἀξιωθῶσι λάβωσιν, οἱ ἄλλοι ἤτοι οἱ Ἕλληνες, τά δίκαια 

νόμι|12 μα ἑαυτῶν, ὅμως, τώρα, φοβεἶσθε δειλιτε ὑποστέλλεσθε,|13 ὥστε νά ἐξέλθητε 

ἐκστρατεύσητε κινηθᾛτε εἰς πόλεμον, καί μέ|14 λλετε βραδύνετε ἀναβάλλεσθε ὑπτιάζεται, 

||νά|| εἰσφέρητε εἰ|15 σκομίζητε καταβάλητε χρήματα, διά τήν σωτηρίαν τῶν ἰδίων|16 ἑαυτῶν 

πραγμάτων, καί ὑμεἶς ἠλευθερώσατε ἐλυτρώσατε, ὅλους|17 τούς ἄλλους Ἕλληνας, πρότερον 

πολλαἶς φοραἶς, καί ἕκαστον, κά|18 θε ἕνα κατά μέρος, ἀπό αὐτούς, ὅμως ὑμεἶς νῦν, 

κάθησθε|19 ὑπτιάζεται ρἁθυμεἶται ἀμελεἶτε, μέ ὅλον ὁποῦ ἀπολελώκατε|20 ἀπεβάλλετε, τά 

ὑμέτερα αὑτῶν πράγματα κτήματα,|21 ἐγώ θαυμάζω ἀπορῶ, διά αὐτά τά ἀνωτέρω, καί 

προσέτι,|22 θαυμάζω, ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι), ἐπειδή κᾀνένας ἀπό ὑμς, οὐ δύναται|23 ἠμπορεῖ, 

νά λογίσητε σκέψητε ἐνοήσᾙ κατά πόσον πολύ χρό|24 νον κατά πόσον διάστημα χρὀνου, 

πολεμεἶτε μάχεσθε, τῷ Φιλίπ(πῳ),|25 καί ποἶον ἔργον, μέ τό νά ἐποιῆ<τε> ἐκτελᾛτε, ὑμεἶς, ὅλος 

αὐτός ὁ χρὀνος|26 ὁ καιρός, διελήλυθεν διέβη ἀπέδρα ἀπέπτη ρέχτηκε, διότι, *πῶς+,|27 ὑμεἶς, 

πάντως, βέβαια, γινώσκετε ἐπίστασθε, τοῦτο τό ἑξᾛς, ὅτι|28 πῶς δηλαδή ὅλος ὁ χρόνος ὅλον 

τό διάστημα τοῦ χρόνου τοῦ καιροῦ,|29 παρώχηκε 
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ἑτέρους τινὰς ἐλπιζόντων πράξειν, αἰτιωμένων ἀλλήλους, κρινόντων, πάλιν ἐλπιζόντων, 

σχεδὸν ταῦτα ἅπερ νυνὶ ποιούντων, ὁ χρόνος ἅπας διελήλυθεν. Εἷθ᾿ οὕτως ἀγνωμόνως ἔχετε, 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὥστε δι᾿ ὧν ἐκ χρηστῶν φαῦλα  τὰ πράγματα τᾛς πόλεως γέγονε, διὰ 

τούτων ἐλπίζετε πράξεων, ἐκ φαύλων αὐτὰ χρηστὰ γενήσεσθαι;  ἀλλ᾿ οὔτ᾿ εὔλογον, οὔτ᾿ ἔχον 

ἐστὶ φύσιν τοῦτό γε· πολύ γὰρ ᾶον ἔχοντας φυλάττειν, ἥ κτήσασθαι δὲ πάντα πέφυκε. Νυνὶ 

δὲ ὅ,τι μὲν φυλάξομεν, οὐδέν ἐστιν ὑπὸ τοῦ πολέμου λοιπὸν τῶν πρότερον· κτήσασθαι δὲ δεἶ · 

αὐτῶν οὖν ὑμῶν ἔργον τοῦτο ἤδη. θ΄.  Υημὶ δὴ δεἶν είσφέρειν χρήματα, 
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παρώχηκε παρήπησε διέβη ἀπέπτη παρᾛλθε διεπέρασε, μέ τό νά με|2 λλητε βραδύνητε 

ἀργᾛτε, ὑμεἶς, καί μέ τό νά ἐλπίζητε προ|3 σδοκτε, ὅτι ἄλλοι τινές, θέλουσι330 πράξουσι 

ποιήσουσιν ἐκτελέσουσιν|4 κατορθώσουσι τί περί ὑμῶν, καί μέ τό νά αἰτισθε331 ἐγκαλᾛσθε 

διαβά|5 λλητε μέμφησθε κατηγορᾛσθε, ἕνας τόν ἄλλον, καί μέ τό νά κρί|6 νητε ποιᾛτε κρίσεις 

ψήφούς κριτήρια δικαστήρια, καί αὖθις μέ τό |7 νά ἐλπίζητε προσδοκτε τήν παρ΄ἄλλων 

βοήθειαν, καί συνελόντα|8 φναι, μέ τό νά ποιῆτε πράττητε ἐκτελᾛτε, ὅλα ἐκεἶνα τά ἔρ|9 γα, 

τά ὁποῖα ποιεῖτε νῦν τώρα,. ἔπειτα ἆρα τάχα, ὦ ἄνδρες|10 Ἀθ(ηναῖοι), ὑμεἶς διάκεισθε, τόσον 

πολλά ἀγνωμόνως ἀπειροκάλως ἤ|11 τοι ἐστέ τοσοῦτον ἀβέλτεροι  ἀνόητοι, ὥστε ὁποῦ, 

προσδοκται, διά μέ|12 σου αὐτῶν  τῶν ὁμοίων καί ἰδίων πράξεων ἔργων, διά τῶν ὁποίων,|13 

τά πράγματα αἱ καταστάσεις, τῆς ὑμετέρας πόλεως πατρίδος, γεγό|14 νασιν ὑπᾛρξαν, φαῦλ,αι} 

ἀσθενεἶς σμικραί εὐτελεἶς, ἀπό ἐκεἶ ὁποῦ ἦ|15 σαν πρότερον καλαί μεγάλαι εὐτυχεἶς, ὅτι αὐτά 

τά πράγματα, θέλου|16 σι γενήσονται ὑπάρξουσιν ἀποβήσονται, καλά εὐτυχᾛ λάβουσιν εὐτυ|17 

χᾛ κατάστασιν, ἀπό ἐκεἶ ὁποῦ τώρα εἰσίν ὑπάρ(χει) φαῦλα δυστυχᾛ, |18 πλήν ὅμως αὐτό ὅπερ 

ὑμεἶς ἐλπίζατε, οὐκ ἔστι δίκαιον νόμιμον,|19 μήτε ἔχει φύσιν ἰδίωμα, διότι τό νά φυλάττωσι 

κατέχωσι σώζωσιν|20 ἀσφαλῶς οἱ ἄν(θρωπ)οι τά ἑαυτῶν, ὅταν ἔχωσιν, τοῦτο ὑπάρ: κατά πο|21 

λύ εὐκολώτερον εὐμαρέστερον, παρά τό νά κτήσωνται λάβωσι|22 πορίσωνται, ὅλα μή ἔχοντες, 

ὅμως, τώρα κᾀνένα πργμα=|23 ἀγαθόν, ἀπό τά προϋπάρχοντα ὑμἶν πρότερον, τό ὁποἶον, 

θέ|24 λομεν καθέξομεν  κρατήσομεν ταμιεύσομεν, νῦν οὐχ ὑπολέλειπτε ἔστιν|25 ὑπόλοιπον 

διότι πάντα ἀπολωλέκαμεν  σχεδόν ἐν τῷ παρόντι πολέ|26 μῳ ἕνεκα τοῦ παρόντος πολέμου 

διά τόν πόλεμον, ὅμως, πρέπει,|27 νά κτησώμεθα πορισώμεθα αὐτοῦ, λοιπόν τοῦτο τό ἔργον τό 

κτήσασθαι|28 ἤδη τώρα τό τῶν πραγμάτων ἔργων, ὑπάρ: ἴδιον ἐδικόν σας, λοιπόν,|29 λέγω 
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αὐτοὺς ἐξιέναι προθύμως, μηδένα αἰτισθαι πρὶν ἅν τῶν πραγμάτων κρατήσητε· τηνικαῦτα 

δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων κρίναντας,τοὺς μέν ἀξίους ἐπαίνου τιμᾶν τούς δὲ ἀδικοῦντας 

κολάζειν·τὰς προφάσεις δ᾿ ἀφελεἶν, καὶ τὰ καθ᾿ ὑμς ἐλλείματα· οὐ γάρ ἐστι πικρῶς ἐξετάσαι 

τι πέπρακται τοἶς ἄλλοις, ἅν μἥ παρ᾿ ὑμῶν αὐτῶν πρῶτον ὑπάρξᾙ τὰ δέοντα. Σίνος γὰρ 

ἕνεκα, ὦ ἄνδρες ἀθηναἶοι, νομίζετε,τοῦτον μὲν φεύγειν τὸν πόλεμον πάντας ὅσους ἅν 

ἐκπέμψητε στρατηγοὺς, ἰδίους δ᾿ εὑρίσκειν πολέμους; Εἰ δεἶ τι τῶν ὄντων καὶ περὶ τῶν 

στρατηγῶν εἰπεἶν, ὅτι ἐνταῦθα μέν, ἐστι τὰ ἆθλα ὑπὲρ ὧν ἐστὶν ὁ πόλεμος , ὑμέτερα· 
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λέγω ἀποφαίνωμαι διακελεύομαι, ὅτι πρέπει ὑμεἶς νά εἰσφέ|2 ρητε εἰσκομίσητε καταβάλλητε 

ἐν  τ μέσῳ, χρήματα ἀργύρια|3 καί νά ἐξέρχησθε εἰς πόλεμον ἐκστρατεύησθε, αὐτοί ὑμεἶς |4 

οἱ ἴδιοι, μετά προθυμίας ἐπιμελείας σπουδᾛς προθύμως σπου|5 δαίως, μή αἰτιᾶσθαι ἐγκαλᾛτε 

μέμφησθε διαβάλλητε κατηγορᾛτε|6 κᾀνένα πρό τούς332 ὑμεἶς νά γένητε ἐγκρατεἶς ἤτοι νά 

ἐξουσιάσητε|7 κρατήσητε, αὐτά τά ἴδια πράγματα ἑαυτῶν, καί τότε ἀφ΄οὗ|8 γένησθε 

ἐγκρατεἶς τούτων, τότε πρέπει νά κρίνητε ἐξετάσητε|9 ποιᾛτε τίς κρίσεις, ἐξ΄αὐτῶν τῶν ἰδίων 

ἑκάστου  ἔργων, καί νά |10 τιμτε ἐπαινᾛτε δοξάζητε γεραίρητε, τούς ὄντας ἐπαξίους 

ἐπαίνους|11 τιμᾛς ἐγκωμίου, καί νά κολάζητε παιδεύητε τιμωρᾛτε, ἐκείνους|12 οἵτινες ἀδικοῦσι 

βλάπτουσι ζημιοῦσι τήν πόλιν ὑμῶν, καί πρέπει ἀφέ|13 λητε ἀποβάλλητε ἀποίψητε, τάς 

σκέψεις προφασιολογίας αἰτι|14 ολογίας τῶν στρατηγῶν, καί τά σφάλματα ἐγκλήματα 

ἐλαττώματα, |15 ὑμῶν, διότι, δέν εἷναι δυνατόν, να ἐξετάσητε βασανίσητε, αὐστη |16 ρῶς 

σκληρῶς, τί ἔργον, ἐπράχθη, παρά τῶν ἄλλων, ἀνίσως,|17 δέν ἤθελεν ὑπάρξῃ ἀκολουθήσᾙ 

πρότερον νά πραχθῶσιν, ἀπό|18 ὑμς τούς ἰδίους, τα δέοντα πρέποντα συντείνοντα τά καλά 

χρη|19 στά,· διότι, διά ποίαν αἰτίαν, ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι):, ὑπολαμβάνετε|20 οἴεσθε, ὅτι ὅλοι 

ἐκεἶνοι οἱ στρατηγοί, ὁπόσους ὑμεἶς ἤθελε,|21 πέμψητε ἐξαποστείλητε εἰς πόλεμον, ὅτι 

θέλουσι φεύγουσιν ἐκ|22 κλίνουσιν ἀναχωροῦσι, ἀπό αὐτόν τόν παρόντα πόλεμον,|23 τόν κατά 

Υίλ(ιππο), καί εὑρίσκουσιν ἐπαινοῦσι333 , ἐδικούς τους|24  πολέμους μάχας, ἀνίσως, πρέπει 

ἀφεἶτε συγχωρεἶτε μοι,|25 ἵνα εἴπω λέξω δημηγορήσω, κᾀνένα, ἀπό τά ἀληθᾛ,|26 και διά τούς 

στρατηγούς. αὐτοί φεύγουσι τόν πόλεμον καί|27 καί εὑρίσκουσιν ἰδίους πολέμους, διότι τά 

γέρα βραβεἶα,|28 διά τά ὁποἶα, γίνεται συγκροτεἶτο, ὁ πόλεμος ἡ μάχη,|29 ἐνταῦθα 

 

 

                                                           
332

 Συντακτικό ςφάλμα. 
333

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐπενοῦσι’’. 
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Ἀμφίπολις κᾄν ληφθᾜ , παραχρᾛμα αὐτὴν ὑμεἶς κομιεἶσθε· οἱ δὲ κίνδυνοι, τῶν ἐφεστηκότων 

ἴδιοι· μισθὸς δ᾿ οὐκ ἔστιν·  ἐκεἶ δὲ, κίνδυνοι μὲν ἐλάττους,τὰ δὲ λήμματα τῶν ἐφεστηκότων καὶ 

τῶν στρατιωτῶν, Λάμψακος, ίγειον, τὰ πλοἶα ἃσυλῶσιν. Ἐπὶ οὖν τὸ λυσιτελοῦν αὐτοἶς 

ἕκαστοι χωροῦσιν, ‘Τμεἶς δὲ,  ὅταν μὲν εἰς τὰ πράγματα ἀποβλέψητε φαύλως ἔχοντα, τοὺς 

ἐφεστηκότας κρίνετε· ὅταν δὲ δόντες λόγον τὰς ἀνάγκας ἀκούσητε, τούτους ἀφίετε. Περὶεστι 

τοίνυν ἡμἶν ἀλλήλοις ἐρίζειν, καὶ διεστάναι, τοἶς μὲν ταῦτα πεπεισμένοις, τοἶς δὲ ταῦτα· τά 

κοινά δε ἔχει φαύλως. Πρότερον μὲν γὰρ, 
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ἐνταῦθα εἰς τόν παρόντα μέν πόλεμον ὑπάρχουσιν καί εἷναι, ὑ|2 μέτερα ἐδικά σας φεειπεἶν, 

ἀνίσως, ἡ Ἀμφίπολις, ἤθελε κρα|3 τηθᾜ ἀπό τῶν στρατηγῶν, ὑμεῖς θέλετε *λάβετε+ λήψεσθε 

πορίσε|4 σθε οἰκειοποιήσετε καρπώσεσθε, αὐτήν τήν Ἀμφίπολιν, εὐθύς πα|5 ρ᾿ αὐτά ἐν τ 

ἅμα, οἱ δέ κίνδυνοι, οἱ ἀγῶνες, οἱ πολέμοι ὑπάρχου|6 σιν, ἴδιοι, τῶν ἀρχηγῶν ἀρχόντων 

προεστώτων ἐφεστηκότων τούς|7 στρατεύμασι, καί δέν ὑπάρ: οὐ δίδοται αὐτοἶς, κᾀνένας 

μισθός κᾀ|8 μμία πληρωμή, ὅμως ἐκεἶ εἰς τούς ἰδίους  αὑτῶν πολέμους, οἱ κίνδυ|9 νοι οἱ 

πολέμοι οἱ ἀγῶνες εἰσίν ὑπάρ: ἐλάττονες μικρότεροι, καί|10 καί τά κέρδη οἱ πόροι τά λάφυρα 

σκῦλλα334 εἰσίν ἴδια, τῶν ἀρχηστρα|11 τήγων335 ἐξάρχων, καί τῶν στρατιωτῶν, λέγω ἐστί λῆμμα 

αὐτοἶς, ἡ=|12 Λάμψακος, καί τό ίγειον τά χωρία τά παρακείμενα τᾜ Σρῳάδι,|13 καί τά πλοιάρια 

ἐκεἶνα, τά ὁποἶα, αὐτοί συλλῶσι λαφυραγωγοῦσι, λοι|14 πόν, ὅλοι ἀναμέρος, ὁρμοῦσιν 

ἔρχονται τρέχουσι, εἰς ἐκεἶνο τό|15 μέρος τό ὁποῖον λυσιτελεῖ χρησιμεύει, εἰς αὐτούς, ὅμως, 

ὑμεἶς ὅταν|16 ἐνατενίσητε ἐπίδητε βλέψητε, εἰς τά πράγματα, εἰς τάς ὑποθέσεις=|17 τᾛς 

πόλεως, ὅτι ἔχωσι διάκεινται εὑρίσκωνται, φαύλως ἀθλίως πο|18 νηρῶς δυστυχῶς, τότε 

κρίνετε δικάζετε μεταπέμπεσθε, εἰς κρί|19 σεις τούς προεστῶτας τῶν στρατευμάτων, καὶ ὅταν 

δῶτε, λόγον ἄδει|20 αν τοῦ ἀπολογίσασθε, και ὅταν ἀκούσητε ἀκροάσθητε μάθητε παρ᾿|21 

αὐτῶν, αὐτάς τάς ἀνάγκας στενοχωρίας βίας δι΄ἅς ἐποίησεν ταῦτα|22 τότε άφίετε συγχωρεἶτε 

ἀθωοῦτε αὐτούς, λοιπόν, ἀκόλουθον ἐστίν λεί|23 πεται, εἰς ὑμς, νά ἐρίζητε λογομαχᾛτε 

διαμάχησθε φιλονικᾛτε|24 ἀναμεταξύ ἕνας κατά τοῦ ἄλλου, καί νά διαχωρίζησθε μερίζησθε 

ἀ=|25 π΄ ἀλλήλων ἐπειδή ἄλλοι μέν ὑμῶν ὑποτάσσονται πείθονται στέργουσιν,|26 ἐκεἶνα 

ἄλλοι δέ ἐκεἶνα, καί ἀκόλουθον ἐστί, τά κοινά τᾛς=|27 πόλεως, νά ἔχωσι διάκεινται 

εὑρίσκωνται, φαύλως κακῶς ἀθλίως|28 εἰς κατάστασιν, διότι ὑμεἶς πρότερον ἐν τοἶς πρό τοῦ 

χρόνοις,|29 ὦ ἄνδρες 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’σκύλα’’. 
335

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἀρχηστρατήγων’’. 
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ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, εἰσεφέρετε κατὰ συμμορίας· νυνὶ δὲ πολιτεύεσθε κατὰ συμμορίας·  ήτωρ 

ἡγεμὼν ἑκατέρων, καὶ στρατηγὸς ὑπὸ τούτῳ, καὶ οἱ βοηθησόμενοι οἱ οἱ τριακόσιοι· οἱ δὲ ἄλλοι 

προσνενέμησθε, οἱ  μὲν ὡς τούτους, οἱ δὲ ὡς ἐκείνους. Δεἶ δὴ ταῦτα ἐπαινέντας, καὶ ὑμῶν 

αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν γενομένους, κοινὸν καὶ τὸ λέγειν, καὶ τὸ βουλεύεσθαι, καὶ τὸ πράττειν 

ποιᾛσαι. Εἰ δὲ, τοἶς μὲν ὥσπερ ἐκ τυραννίδος ὑμῶν ἐπιτάττειν ἀποδώσετε· τοἶς δὲ 

ἀναγκάζεσθαι τριηραρχεἶν, εἰσφέρειν,  στρατεύεσθαι· τοἶς δὲ ψηφίζεσθαι κατὰ τούτων μόνον, 

ἄλλο δὲ μηδοτιοῦν συμπονεἶν· οὐχὶ γενήσεται τῶν δεόντων ὑμἶν οὐδὲν ἐν καιρ· 
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ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι), εἰσεκομίσατε κατεβάλετε ἐν τ μέσῳ χρήματα κατά|2 συντάξεις, 

συμφωνίας ὅμως τώρα, διοικεἶτε τά τᾛς πόλεως, ἤ καί πο|3 λεμᾛτε, κατά διαφόρους πατρίδας, 

καί ἕνας ήτωρ ὑπάρχ(ει)  γίνεται,  ὁ|4 δηγός ἀρχηγός καί τῶν δύων στασιάζοντων μερῶν καί 

ὁ στρατηγός ὑπό|5 κειται ὑπάρ: ὑπό τήν ἐξουσίαν τούτου τοῦ ήτορος, καί ἐκεἶνοι οἵτινες|6 

μέλλουσι νά βοήσωσι διαλαλήσωσι κηρύξωσι τά περί τᾛς εὐταξίας διορθώ|7 σεως τᾛς 

πατρίδος, εἰσί τριακόσια, καί ὑμεἶς οἱ ὑπόλοιποι ὥστε προσνε|8 νεμημένοι διαμεμοιρασμένοι 

προστεθειμένοι ὡς περιττόν τι καί μάταιον|9 ἄλλοι μέν εἰς ἐκείνους ἄλλοι δέ, εἰς ἐκείνους, · 

ἄλλοι μέν εἰς ἕνα μέρος|10 ἄλλοι  δέ εἰς ἄλλο , ·  λοιπόν, πρέπει ὑμεἶς ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναἶοι) , νὰ 

ἀφᾛτε ἀπο|11 βάλλητε ἀποίψητε, αὐτά τά ἐλλεί||μ||ματα336 ἐλαττώματα ἑαυτῶν, καὶ νὰ|12 

γένησθε ἔλθητε337 εἰς ἑαυτούς ἤτοι νά γένηται κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ σας, ἀκό|13 μη καί τώρα, καὶ 

νὰ ποιήσητε, πράξητε ἐκτελέσητε καταστήσητε τους|14 λόγους τάς δημηγορίας τάς γινομένας 

περί τῶν πρακτέων, καὶ τὰς βουλάς|15 συνδιασκέψεις στοχασμούς, καί τάς πράξεις τά ἔργα τά 

ὑπέρ συστάσεως|16 τᾛς πόλεως, ἀνταμικά κοινά εἰς ὅλους, ἀλλ΄ἀνίσως, ὑμεἶς ἀποδῶτε ἐγ|17 

χειρήσητε338 ἐπιτρέψητε, εἰς ἄλλους μέν, ἀπό ὑμς, τό νά ἐπιττάττωσι |18 κελεύωσι διωρίζωσι 

τοἶς ἄλλοις, ὡσάν ἀπό μίαν τυρρανικήν|19 ἐξουσίαν δυναστείαν, εἰς ἄλλους δέ ἀνίσως 

ἀποδῶτε, τὸ νὰ ἀ|20 ἀναγκάζωνται βιάζωνται νά τριηραρχῶσι γένωνται κύριοι |21 τῶν τριήρων 

ναύαρχας, καί τό νά εἰσφέρωσι, εἰσκομίζωσι|22 καταβάλωσι χρήματα, εἰς ἄλλους δέ, τό νά 

ψηφίζωνται ἀ|23 ποφαίνονται ἀποφασίζωσι κρίνωσι γίνωνται κριταί ἐπάνω εἰς αὐτούς |24 τούς 

τριηρχοῦρτας καί εἰσφέροντας καί ἐκστρατευομένους μοναχά,|25 καί νά συμπονῶσιν 

συναγωνίζονται συγκοποιῶσιν ὑμἶν, εἰς κᾀ|26 νένα ἄλλο ἔργον ἀναγκαἶον τᾜ πόλει, κᾀνένα 

ἀπό τό δέον|27 τά συμφέροντα συντείνοντα ὑμἶν, δέν θέλει γένηται ὑπάρξει παρα=|28 χθᾛ 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐλήμματα’’. 
337

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἕλθητε’’. 
338

 το χειρόγραφο είναι ‘’έγχηρήσητε’’. 
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τὸ γὰρ ἠδικημένον ἀεὶ μέρος ἐλλείψει· εἷθ᾿ ὑμἶν τούτους κολάζειν ἀντὶ τῶν ἐχθρῶν 

περιέσται.ι΄ . Λέγω δὴ κεφάλαιον, πάντας εἰσφέρειν ἀφ᾿ ὧν ἕκαστος ἔχει, τό ἴσον· πάντας 

ἐξιέναι κατὰ μέρος, ἕως ἅν ἅπαντες στρατεύσησθε· πσι τοἶς παριοῦσι λόγον διδόναι, καὶ τὰ 

βέλτιστα ὧν ἅν  ἀκούσητε, αἱρεἶσθαι, μὴ ἃ ἅν ὁ δεἶνα ἥ ὁ δεἶνα εἴπᾙ. Κᾄν ταῦτα ποιᾛτε, οὐ τὸν 

εἰπόντα μόνον παραχρᾛμα ἐπαινέσεσθε, ἀλλὰ καὶ  ὑμς αὐτοὺς ὕστερον, πολλ βέλτιον τῶν 

ὅλων πραγμάτων ἡμἶν ἐχόντων. 

 

Γ΄ΟΛΤΝΘΙΑΚΟ 

ΟΤΦΙ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γινώσκειν, 

 



229 
 

 277v 

παρ΄ ὑμῶν, ἐν καιρῷ δέοντι, εὐθέτῳ, διότι, τό μέρος τῶν ἀν(θρώπ)ων,|2 τό ἡδικημένον 

ἐζημιωμένον βλεβραμμένον, θέλει εἷναι ἀσθε|3 νές ἐλλειπές ἄπιστον ἀνυπότακτον τοἶς 

παρ΄ἡμῶν προστατευομένοις|4 πάντοτε, ἔπειτα θέλει γένηται συμβεἶ ἀκολουθήσει, εἰς ὑμς, 

νά|5 κολάζητε τιμωρᾛτε πεδεύητε, αὐτούς τούς ἐπιστάτας ἐφεστηκότας|6 τῶν ἠδικημένων, 

ἀντί τῶν ἐχθρῶν πολεμίων ὑμἶν, ὅμως, έγώ|7 λέγω ἀποφαίνομαι λόγον, κεφαλαιώδην 339 

ἐπίτιμον σύντομον, τό νά |8 εἰσφέρητε, εἰσκομίσητε καταβάλλητε, ὅλοι ὑμεἶς, τό ἀνάλογον ἀ|9 

πό ἐκεἶνα, τα ὁποἶα καθ΄εἸς ὑμῶν, ἔχει πλουτεἶ εὐφορεἶ, καί τό νά|10 ἐξέρχησθε 

ἐκστρατεύησθε, ὅλοι ἀναμέρος κατά συντάξεις, ἑως|11 ὁποῦ, ὅλοι ὑμεἶς, ἤθελε: ἐξέλθητε εἰς 

πόλεμον, καί τό νά διδῶτε παρέ||σ||χη|12 τε, λόγον ἤτοι ἄδειαν, εἰς ὅλους ἐκείνους τούς 

ἐρχομένους παραγενο|13 μένους φοιτῶντας ἐδώ, εἰς τήν παροῦσαν ἐκκλησίαν βουλήν, καί τό 

:νά :αἱρεῖ|14 σθε προτιμτε ἐκλέγησθε, ἐκεἶνα τά βέλτιστα κάλλιστα λόγια ἐκεί|15 νας340 τάς 

βέλτίστας καλλίστας συμβουλάς, τάς ὁποίας 341 , ὑμεἶς ἠθέλετε|16 ἀκούσητε ἀκροάσησθε 

μάθητε παρά αὐτῶν, καί τό νά μήν αἱρῆσθε|17 ἐκεἶνα, τά ὁποἶα, ἤθελε εἴπᾙ δημηγορήσᾙ 

συμβουλεύσᾙ, οὗτος καί ἐκεἶ|18 νος, λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναἶοι), ἀνίσως ὑμεἶς ποιᾛτε 

πράττητε, αὐ|19 τά τά ἄπερ συμβουλεύω ὑμἶν, ὄχι μόνον, θέλετε ἐπαινέσετε|20 ἐγκωμιάσετε 

ἀποδέξασθε, εὐθύς, ἐμέ τόν συμβουλεύσαντα|21 ὑμἶν παραινέσαντα, τοιαῦτα πρός δέ τούτοις, 

θέλετε ἐπενέ/22 σετε ὑμς αὐτούς, τόν ἑαυτόν σας, μετά ταῦτα, ἐπειδή ὅλα|23 τά πράγματα αἱ 

ὁλικαί ὑποθέσεις καταστάσεις, ἡμῶν θέλουσιν,|24 ἔχουσι διάκεινται, κατά πολύ κρεἶττον 

βέλτιον κάλλιον εὑρί|25 σκονται εἰς καλλίονα βελτίονα κατάστασιν τᾛς παρούσης 

ἑνεστώσης342 χρ|26 ,, τέλος αὐτοῦ: β+:λόγου έξηγήσεις: χρ,, τοῦ αὐτοῦ Ὀλυνθιακοῦ|27 Σρίτου 

ἐξήγησις: χρ,, κείμενον: οὐχί ταῦτα παρί=σταταί μοι|28 γινώσκει: χρ:__ 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’κεφαλαιόδην’’. 
340

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἐκεἶνας’’ . 
341

 το χειρόγραφο είναι ‘’ὁποίας’’. 
342

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ ἑνεστώσης’’. 
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ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὅταν τε εἰς τὰ πράγματα ἀποβλέψω, καὶ ὅταν πρὸς τοὺς λόγους οὓς 

ἀκούω. Σοὺς μὲν γὰρ λόγους περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Υίλιππον ὁρῶ γινομένους· τὰ δὲ 

πράγματα εἰς τοῦτο προήκοντα, ὥστε ὅπως μὴ πεισώμεθα αὐτοὶ πρότερον κακῶς, σκέψασθαι 

δέον. Οὐδὲν οὖν ἄλλο μοι δοκοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες, ἥ, τὴν ὑπόθεσιν περὶ ἧς 

βουλεύεσθε οὐχὶ τὴν οὖσαν παριστάντες ὑμἶν, ἁμαρτάνειν. Ἐγὼ δ᾿ , ὅτι μὲν ποτὲ ἐξᾛν τᾜ 

πόλει, καὶ τὰ αὑτᾜ; τᾛς ἔχειν ἀσφαλῶς, καὶ Υίλιππον τιμωρήσασθαι, καὶ μάλα ἀκριβῶς οἷδα· 

ἐπ᾿ ἐμοῦ γὰρ, 
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Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐγώ ὅταν ἀποδίδω ἐνατενίσω ἀποσκοπήσω|2 εἰς τά πράγματα τάς 

κατά<στά>σεις 343  τᾛς ἡμετέρας πόλεως, καί ὅταν|3 ἀποβλέψω, εἰς τούς λόγους, εἰς τάς 

δημηγορίας τῶν παρόντων ητό|4 ρων, τάς ὁποίας 344 , ἀκροῶμαι ἐνωτίζομαι νῦν, οὐκ 

ἐπέρχεται τ|5 ν οὐ συμβαίνει παρίσταται ἀκολουθεἶ, εἰς ἐμένα, τό νά γινώσκω συμ|6 

περαίνω στοχάζομαι, ταυτά καί ὅμοια συμπεράσματα τάς αὐτάς|7 καί ὁμοίας σκέψεις, διότι, 

ἐγώ βλέπω ξυνορῶ, ὅτι οἱ λόγοι αἱ δη|8 μηγορίαι τῶν ητόρων, γίνονται λέγονται, ἵνα 

τιμωρήσεσθε, ἀμύ|9 νησθε ἐκδικήσησθε τόν Φίλιππον, καί ὅτι τά πράγματα αἱ κατά|10 στάσεις 

τᾛς πόλεως, ἔρχονται προβαίνουσι προχωροῦσι, εἰς τοῦτο τό κα|11 τάστημα τό τέλος, τό δεινόν 

εἰς τοιοῦτον τέλος, ὥστε ὁποῦ, πρέπει,|12 ἐπάναγκες ἐστί, ἡμεἶς οἱ ἴδιοι, νά σκεφθῶμεν 

στοχασθῶμεν|13 βουλευσώμεθα, μλλον τῶν ἄλλων, ἵνα μή πάθωμεν κακῶς|14 βλαφθῶμεν 

ζημιωθῶμεν, ὑποστῶμεν κᾀνένα δεινόν κακόν παρά|15 τοῦ Υιλ(ίππου):, λοιπόν, ἐκεἶνοι οἱ 

ήτορες οἵτινες λέγουσι δημηγοροῦ|16 σι συμβουλεύσιν ὑμἶν, τά τοιαῦτα ἤτοι ὅτι δεἶ 

τιμωρήσασθε τόν Υίλ(λιππο), |17 φαίνονται, εἰς ἐμέ, ὅτι δέν ἁμαρτάνουσι σφάλλονται 

πταίου|18 σι, κατ΄ οὐδέν ἄλλον, ἤ διότι οὐ παριστῶσιν δεικνύουσι φανεροῦ|19 σιν, εἰς ὑμς, τήν 

ὑπόθεσιν τήν αἰτίαν, διά τήν ὁποίαν, ὑμεἶς|20 βουλεύεσθε σκέπτεσθε ποιεἶτε βουλήν 

ἐκκλησιάζεσθε, τήν|21 ἀληθᾛ, ὅμως, ἐγώ γινώσκω ἰξεύρω, σαφέστατα ἀκριβέστατα|22 ὅτι 

ὑπᾛρχε δυνατόν, εἰς τήν ἡμετέραν πόλιν πατρίδα, πρό|23 τερον μίαν φοράν, τό νά κατέχᾙ 

σώζᾙ φυλάττᾙ, τά ἴδια ἐ|24 δικά της πράγματα, ἀσφαλῶς ἀκινδύνως βεβαίως, καί ὅτι ἦν δυ|25 

νατόν νά τιμωρήσηται ἐκδικήσηται πολεμήσᾙ, τόν Φίλιππον |26 διότι, καί τά δύω αὐτά ἡ 

ἐγκράτεια τῶν τᾛς πόλεως πραγμάτων|27 καί ἡ τιμωρία τοῦ Υιλίππου, γεγόνασιν ὑπᾛρξαν 

συνέβησαν |28 ἠκολούθησαν, ἐν τ ἐμ χρόνῳ εἰς τόν ἐδικόν μου καιρόν, καί=|29 ὄχι  
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 Λάκοσ από απροςεξία του γραφζα; 
344

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ὁπνίαο’’. 
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οὐχὶ πάλαι, γέγονε ταῦτα ἀμφότερα. Νῦν μέντοι πέπεισμαι τοῦθ᾿ ἱκανὸν προλαβεἶν εἷναι 

ἡμἶν τὴν πρώτην, ὅπως τοὺς συμμάχους σώσωμεν· ἐάν γὰρ τοῦτο βεβαίως ὑπάρξᾙ, τότε καὶ 

περὶ τοῦ τίνα τρόπον τιμωρήσεταί τις ἐκεἶνον ἐξέσται σκοπεἶν· πρὶν δὲ τὴν ἀρχὴν ὀρθῶς 

ὑποθέσθαι , μάταιον  ἡγοῦμαι περὶ τᾛς τελευτᾛς ὁντινοῦν ποιεἶσθαι λόγον.  

β΄. Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρὸς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, εἴπερ ποτε καὶ νῦν, πολλᾛς φροντίδος καὶ 

βουλᾛς δεἶται. Ἐγὼ δὲ, οὐχ ὅ,τι χρὴ περὶ τῶν παρόντων συμβουλεῦσαι, χαλεπώτατον ἡγοῦμαι, 

ἀλλ᾿ ἐκεἶνο ἀπορῶ, τίνα χρὴ τρόπον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πρὸς ὑμς περὶ αὐτῶν εἰπεἶν· 

πέπεισμαι γὰρ ἐξ ὧν παρὼν καὶ ἀκούων σύνοιδα, τὰ πλείω τῶν πραγμάτων ὑμς 

ἐκπεφευγέναι, τ μὴ βούλεσθαι  τὰ δέοντα ποιεἶν, οὐ τ μὴ συνιέναι. 
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καί ὄχι πάνω πνοήν, ὅμως, ἐγώ τώρα, πεπληροφόρημαι εἰμί βέβαιος ὅτι|2 τό νά προλάβωμεν 

προκατάσχωμεν σκεφθῶμεν, ἐν πρώτοις 345  κατ΄ἀρχάς,|3 τίνι τρόπῳ, θέλομεν σώσωμεν 

φυλάξωμεν τούς ἑαυτῶν συμμάχους συμ|4 βοηθούς τούς Ὀλυνθίους αὐτό, ὑπάρ: ἱκανόν 

ἀρκετόν ἀποχρών εἰς ἡμς,|5 διότι, ἀνίσως, τοῦτο τό σῶσ*αι+ε346 τούς συμμάχους, ἤθελε συμβᾜ 

ἀκολουθήσᾙ,|6 ἀσφαλῶς βεβαίως ἀκινδύνως, τότε θέλει γένηται δυνατόν, νά σκε|7 φθῶμεν 

στοχασθῶμεν, ὅπως τίνι τρόπῳ , τίς θέλει {ἀμυνᾛται}, ἐκδικήσεται|8 τόν Υίλ:, ὅμως, ἐγώ 

νομίζω ὑπολαμβάνων οἴομαι κρίνω, πργμα ἕωλον|9 ἀνωφελές ἐξωντελές 347 ἀνόνητον 

ἄκαιρον περιττόν, τό νά ποιησάμεθα, ὁποἶ|10 ον δήποτε λόγον ὁποίανδήποτε σκέψιν, διά τό 

τέλος τοῦ πράγματος ὥπερ|11 ἐστί καί τιμωρήσασθαι τον Υίλιππον, προτοῦ νά ὑποθέσωμεν 

ὑποβάλωμεν|12 τήν πρώτην ἀρχήν τό θεμέλιον τήν βάσιν ὅπερ έστί τό σῶσαι τούς ἑαυτῶν|13 

συμμάχους ὀρθῶς βεβαίως ἀραότως ἀσφαλῶς· λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀθ(ηναῖοι),|14 ὁ χρόνος ὁ 

καιρός, ὁ ἐνεστώς ὁ ἀναχεἶρας, δεῖτε χρήζει ἔχει ἔνδειαν|15 χρείαν , φροντίδος μερίμνης 

ἐπιμελείας προνοίας κηδεμονίας,|16 καί βουλᾛς σκέψεως στοχασμοῦ, πολλοῦ μεγάλου, καί 

τώρα περισσότερον|17 ἀπό κάθε ἄλλην φοράν ἄλλον καιρόν, λοιπόν ἐγώ, δέ νομίζω ὑπό|18 

λαμβάνω πργμα, δυσκολώτατον δυσχερέσταρον, ἐργῳδέστατον,|19 τό νά συμβουλεύσω 

παραινέσω ὑμἶν, ὅποιον συμβούλευμεν,πρέπει νά|20 συμβουλεύσω*μεν+, διά τά παρόντα 

ἐνεστώτα πράγματα, μόνον,|21 ἀπορῶ θαυμάζω ἀμηχανῶ, διά τοῦτο τό ἑξᾛς, κατά ποἶον 

τρόπον,|22 πρέπει, νά εἴπω λέξω δημηγορήσω, πρός ὑμς, διά αὐτά τά|23 παρόντα πράγματα, 

δι΄ὅτι ἐγώ εἰμί βέβαιος πεπληροφόρημαι|24 δι΄ἐκείνων τῶν πραγμάτων δι΄ἐκείνων τῶν λόγων, 

ἐκ τῶν ὁ|25 ποίων, γινώσκω ξυνορῶ καταλαμβάνω, ἐπειδή εἰμί παρών, καί|26 ἀκούω ἀκροῶμαι 

,παρά} τῶν ητόρων, ὅτι τά περισσότερα πράγματα|27 τά περισσότερα καλά, ἀπέδρασαν 

διέφυγον ἀπέπτησαν,  ἀπό|28 ὑμς, διότι οὐ βούλεσθε οὐ βούλεσθε οὐ θέλετε, νά ποιᾛτε 

πράττητε ἐκτελᾛτε,|29 τά πρέποντα 
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Ἀξιῶ δὲ ὑμς, ἅν μετὰ παησίας ποιῶμαι τοὺς λόγους, ὑπομένειν, τοῦτο θεωροῦντας, εἰ 

τἀληθᾛ   λέγω, καὶ διὰ τοῦτο, ἵνα τὰ λοιπὰ βελτίω γένηται· ὁρτε γὰρ ὡς ἐκ τοῦ πρὸς χάριν 

δημηγορεἶν ἐνίους, εἰς πν προελήλυθε μοχθηρίας τὰ παρόντα πράγματα. Ἀναγκαἶον δὲ 

ὑπολαμβάνω, μικρὰ τῶν γεγενημένων πρῶτον ὑμς ὑπομνᾛσαι. 

γ΄ . Μέμνησθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὅτε ἀπηγγέλθη Υίλιππος ὑμἶν ἐν Θράκᾙ, τρίτον ἥ 

τέταρτον ἔτος τουτὶ, Ἡραἶον τεἶχος πολιορκῶν. Σότε τοίνυν, μὴν μὲν ἦν Μαιμακτηριών.  

Πολλῶν δὲ λόγων καὶ θορύβου γιγνομένου  παρ᾿ ὑμἶν, ἐψηφίσασθε τετταράκοντα τριήρεις 

καθέλκειν, 
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τά πρέποντα προσήκοντα συντείνοντα ὠφέλιμα, καί ὄχι διότι οὐ ξυνί|2 εται ξυνορται οὐκ 

ἐννοεἶτε αὐτά, λοιπόν, ἐγώ παρακαλῶ ἱκετεύω|3 ἐκλιπαρῶ, ὑμς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι):, νά 

ἀνέχησθε ὑποφέρητε ὑπο|4 μένητε ἐμέ, ἀνίσως, ἐγώ ποιῶμαι348 ἀποφαίνομαι τούς λόγους τάς 

δημηγο|5 ρίας λέγω δημηγορῶ συμβουλεύω, μετά παησίας ἐλευθερίας|6 θάους 

ἀναφανδόν, μετό νά θεωρᾛτε ἀφορτε προσέχητε, τοῦ|7 το μόνον, ἀνίσως ἐγώ λέγω τήν 

ἀλήθειαν δημηγορῶ συμβουλεύω|8 ποιῶμαι τούς λόγους , ἀληθῶς , και διά τοῦτο το ἑξᾛς ἀξιῶ 

ὑμς ὑπομέ|9 νειν, ἵνα τά ὑπόλοιπα πράγματα ἡμῶν, γένωνται ὑπάρξωσι, κρείττο|10 να 

καλλίονα ἔλθωσιν εἰς βελτίονα κατάστασιν, διότι, ὑμεἶς βλέπετε|11 θεωρεἶτε ἀθρεἶτε, ὅτι τά 

ἐνεστῶτα πράγματα, προέβησαν προελη|12 λύθασι προεχώρησαν ἔφθασαν, εἰς ἄκραν 

παντελᾛ ἐσχάτην μοχθη|13 ρίαν φαυλότητα δυστυχίαν κακίαν, ἐπειδή, ἔνιοι μερικοί ἀπό|14 

τούς ήτορας, ποιοῦνται τούς λόγους δημηγοροῦσι διαλέγοντας πρός ὑμς, |15 κατά 

ἀρέσκειαν χάριν κατά θυμόν γνώμην ὑμῶν, ὅμως, ἐγώ νο|16 μίζω οἴομαι πργμα, ἄφευκτον 

προὐγιαίτατον, τό νά ἀναμνήσω ἐν|17 θυμίσω ὑμς ἀναφέρω εἰς τήν μνήμην ὑμῶν, ἐν 

πρώτοις κατ΄ἀρχάς=|18 ὀλίγον τινά ἔργον, ἀπό τά προγεγονότα προϋπάρξαντα 

προτελεσθέν|19 τα παρ᾿  ὑμῶν, . ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐνθυμεἶσθε ἀναπολεἶτε φέρετε|20 κατά 

νοῦν ἐκεἶνον τόν καιρόν, καθ΄ὅν, ὁ Υίλ(ιππος), ἐφανερώθη ἐμηνύθη,|21 εἰς ὑμς, ὄντας εἰς τήν 

Θράκην, ὅτι ἐπολιόρκει περιεκύκλουν ἐπολέ|22 μει, ἔξωθεν τό τεῖχος, τό Ἡραῖον  τό ὄν παρά τᾜ 

Θράκᾙ, (τοῦτο τό ἔτος|23 ὑπάρ:, τρίτον ἤ τέταρτον,) λοιπόν, τότε ὅτε ταῦτα ἡμἶν ἀπηγγέλη ἦ|24 

τον, μήν Μαιμακτηριῶν εμπτέμβριος, καί: μέ ὅλον: |<| ὁποῦ πολλοί λό|25 γοι  πολλαί ψᾛφοι 

πολλαί φιλονεικίαι, καί πολύς θόρυβος θροῦς ταραχή=|26 σύγχυσις, ἐγένετο, ἀπό ὑμς, ὅμως  

ἐψηφίσασθε ἀπεφασίσατε|27 δωρίσατε, ἵνα καθελκύσῃ καταβιβάσητε ίψητε εἰς τόν αἰγιαλόν, 

τεσ|28 σαράκοντα349 τριήρεις κάτεργα πολεμικά, καί νά ἐμβαίνωσιν εἰσέρχων= 
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καὶ τοὺς μέχρι πέντε καὶ τετταράκοντα ἐτῶν αὐτοὺς ἐμβαίνειν, καὶ τάλαντα ἑξήκοντα 

εἰσφέρειν.  Καὶ μετὰ ταῦτα διελθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ τούτου, Ἐκατομβαιὼν, Μεταγειτνιὼν, 

Ροηδρομιών· τούτου τοῦ μηνὸς, μόγις, μετὰ τὰ μυστήρια, δέκα ναῦς ἀπεστείλατε ἔχοντα 

Φαρίδημον κενὰς, καὶ πέντε τάλαντα ἀργυρίου. Ὡς γὰρ ἠγγέλθη Υίλιππος ἀσθενῶν, καὶ 

τεθνεὼς, ( ἦλθε γὰρ ἀμφότερα) οὐκέτι καιρὸν οὐδένα τοῦ βοηθεἶν νομίσαντες, ἀφήκατε ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὸν ἀπόστολον. Ἦν δ᾿ οὗτος ὁ καιρὸς αὐτὸς· εἰ γὰρ τότε ἐκεἶσε 

ἐβοηθήσαμεν, ὥσπερ ἐψηφισάμεθα προθύμως, οὐκ ἅν ἠνώχλει νῦν ἡμἶν ὁ Υίλιππος τότε 

σωθείς. δ΄ . Σὰ μὲν δὴ τότε πραχθέντα, οὐκ ἅν ἄλλως ἔχοι· νῦν δ᾿ ἑτέρου πολέμου καιρὸς ἥκει. 

Σίς; οὗτος, δι᾿ ὃν καὶ περὶ τούτων ἐμνήσθην, ἵνα μὴ ταὐτὰ πάθητε. Σί δὴ χρησόμεθα, 
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μέσα εἰς: ||αὐ||:τά, ἐκεἶνοι οἱ ἄν(θρωπ)οι οἵτινες ὑπᾛρχον καί ἦτον κατά τήν |2 ἡλικίαν, ἕως 

τεσσαράκοντα πέντε χρόνων, καί νά εἰσφέρητε κα|3 ταβάλλητε ἐξήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, 

καί ὕστερον ἀπό αὐτά ἀ|4 φ’οὗ διῆλθε διεπέρασεν παρώχηκε, αὐτός ὁ ἐνιαυτός ὁ χρόνος, |5 

ἦλθεν ὁ Ἰούνιος, καί ὁ Ἰούλιος και ὁ Αὔγουστος, καί μόλις μετά βίας,|6 ἐξαποστείλατε 

ἐπέμψατε, ὑστερον ἀπό τά μυστήρια τάς πανηγύρεις|7 ἑορτάς, τούτου τοῦ Αὐγούστου μηνός, 

τόν Χαρίδημον τόν ναύαρχον, ὅσ|8 τις εἷχεν ἔφερε μεθ΄ἑαυτοῦ δέκα, νᾜας πλοἶα κενά ὄντας 

ρα|9 καί πέντε τάλαντα ἀργυρίου, διότι, ἐπειδή, ὁ Φίλιππος, ἠγγέλθη ἐφα|10 νερώθη ἐμηνύθη 

ὑμἶν, ὅτι ἀσθενεῖ εἷναι ἄωστος ἀσθενής, καί ὅτι|11 ἀπέθανεν ἐτεθνήκει, (διότι, καί τά δύω 

αὐτά μηνύματα, ἦλθον ἔ|12 φθασαν εἰς ὑμς ὁμοῦ, ἐπειδή οὐκ ἐνομίσατε οὐχ ὑπελάβετε, 

πλέ|13 ον, κᾀνένα καιρόν εὔθετον, τό νά βοηθήσητε ἐπικουρήσητε πέμψητε |14 βοήθειαν εἰς τὸ 

Ἡραῖον τεῖχος ἀφήκατε ἐγκατελείπατε350 παρῃτήσασθε, τήν|15 ἀποστολήν τοῦ στόλου, ἐκεἶνος ὁ 

καιρός, ὑπᾛρχε καί ἦτον, οὗτος ὁ παρών|16 ἤτοι ὅμοιος μέ τοῦτον τόν ἐνεστῶτα, διότι, ἀνίσως, 

ἡμεἶς ἠθέλαμεν βοη|17 θήσωμεν πολεμήσωμεν, τότε, ἐκεἶ εἰς τό Ἡραἶον τεἶχος, μετά προθυ|18 

μίας σπουδᾛς ἐπιμελείας οὕτως, καθώς, ἐψηφισάμεθα ἐποιήσαμεν |19 ψήφους ἀποφάσεις 

ἐβουλευσάμεθα, τότε ὁ Υίλ(ιππος), δεν ἤθελε σωθῇ δια|20 φυλαχθᾜ σῶος ὑγιής μήτε ἤθελε 

ἐνοχλᾛ ἐπηρεάζᾙ βλάπτει, τώρα,|21 ἡμς, : · λοιπόν, ἐκεἶνα ἅτινα ἐπράχθησαν εἰργάσθησαν 

διηνύθησαν|22 ἐτελέσθησαν παρ᾿  ὑμῶν, πρότερον ἐκεἶνον τόν καιρόν ἐπί τό Ἡραἶον τεἶχος|23 

οὐ δύναται γενέσθαι ἀλλέως οὐκ ἔχουσι διάκεινται κατά ἄλλον τρόπον,|24 ὅμως, τώρα, ἦλθεν 

ἧκεν ἔφθασε||ν|| , καιρός ἄλλου πολέμου ἄλλης|25 μάχης, τίς ποἶος καιρός ἥκει ; οὗτος αὐτός 

ὁ παρών ὁ ἐνεστώς, διά τόν|26 ὁποἶον καιρόν, ἀνεμνήσθην ἐνεθυμήθην ἀνεπόλησα ἔφερον 

εἰς|27 τήν ὑμῶν διάνοιαν, καί αὐτά τά πρότερον παρ᾿ ὑμῶν πραχθέντα,|28 δηλονότι, διά νά μή 

πάθητε ὑποστᾛτε δοκιμάσητε, τά πάθη του τά=|29 τά ὅμοια 
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ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τούτῳ; Εἰ γὰρ μὴ βοηθήσητε παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατὸν, θεάσασθε ὃν 

τρόπον ὑμεἶς ἐστρατηγηκότες ἔσεσθε πάντα ὑπὲρ Υιλίππου. Ὑπᾛρχον  Ὀλύνθιοι δύναμίν 

τινα κεκτημένοι, καὶ διέκειθ᾿ οὕτω τὰ πράγματα· οὔτε Υίλιππος ἐθάει τούτους, οὔθ᾿ οὗτοι 

Υίλιππον. Ἐπράξαμεν ἡμεἶς, κᾀκεἶνοι πρὸς ἡμς, εἰρήνην. Ἦν τοῦτο ὥσπερ ἐμπόδισμά τι τ 

Υιλίππῳ, καὶ δυσχερὲς, πόλιν μεγάλην ἐφορμεἶν τοἶς ἑαυτοῦ καιροἶς, διηλλαγμένην πρὸς 

ἡμς. Ἐκπολεμῶσαι δεἶν Ὠόμεθα τοὺς ἀνθρώπουςἐκ παντὸς τρόπου· καὶ ὃ πάντες ἐθρύλλουν 

τέως, τοῦτο πέπρακται νυνὶ ὁπωσδήποτε. Σί οὖν ὑπόλοιπον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πλὴν βοηθεἶν 

ἐωμένως καὶ προθύμως, ἐγὼ μὲν οὐ ὁρῶ· χωρὶς γὰρ τᾛς περίστασης ἅν ἡμς αἰσχύνης, , 
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τά ὅμοια τοἶς πρότερον ἅπερ και πρότερον, λοιπόν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι),|2 κατά τι ἔργον τίνι 

τρόπῳ θέλομεν μεταχειρισθῶμεν, τοῦτον τόν παρόν|3 τα καιρόν οὕτως παντί σθένει δηλ(αδή) 

διότι, ἀνίσως, δέν βοηθήσετε συμμα|4 χήσητε ἐπικουρήσητε τοἶς Ὀλυνθίοις, ὅλαις δυνάμεσι, 

κατά ἐνδεχόμε|5 νος τό δυνατόν ὅσον ἔνεστι, θέλετε εἴδετε βλέψετε, ᾧτινι τρόπῳ, ὑ|6 μεἶς, ὅλα 

τά στρατηγήματα κινήματα ὅλας τάς ἑτοιμασίας παρασκευάς|7 τοῦ πολέμου θέλετε 

πολεμήσετε ποιήσετε στρατηγήσεσθε, διά τήν αὔξη|8 σιν τοῦ Υιλίππου, οἱ Ὀλύνθιοι, εἶχον 

ἐκέκτηντο, κᾄπποιαν ἱκανήν|9 δύναμιν ἰσχύν, καί τά πράγματα αἱ καταστάσεις διέκειντο 

εὑρίσκοντο, τέ|10 τοιας λογᾛς τοιουτοτρόπῳ, δηλ(αδή) μήτε ὁ Φίλιππος, ἐθάῤῥει ἐπεχείρει ἐ|11 

τόλμα πολεμᾛσαι τούτοις τοἶς Ὀλυνθίοις,μήτε αὐτοί οἱ Ὀλύνθιοι ἐθάουν|12 ἐτόλμων 

ἐπεχείρουν πολεμᾛσαι αὐτ τ Υιλίππῳ, ἡμεῖς ἐπράξαμεν ἐ|13 ποιήσαμεν, σπουδάς συνθήκας 

φιλίας διαλλαγάς ἐκείνοις τοἶς Ὀλυν|14 θίοις, καί  ἐκεἶνοι μεθ΄ ἡμῶν, ὑπᾛρχε καί ἦτον 

οἱωνεί351 ἕνα κώλυμα|15 περιτείχισμα ἐμπόδιον, καί κᾄποιον δυσχέρειαν δυσκολίαν |16 εἰς τόν 

Φίλιππον, ὥστε νά ἐφορμᾷ  κινᾛται ἐκστρατεύᾙ πολεμᾜ ἐνα|17 τίον εἰς πόλιν μεγάλην ἰσχυρήν 

δυνατήν, καί οὖσαν διηλλαγμένην 352 |18 πεφιλιωμένην ὑπόσπονδον, πρός ὑμς, εἰς τούς 

ἐδικούς του χρόνους καί|19 ρούς, ὅμως ἡμεἶς Ὠήθημεν ἐκρίναμεν, ὅτι πρέπει, νά ἐκπολεμή|20 

σωμεν353 ἐχθρεύσωμεν καταστήσωμεν ἐχθρούς, αὐτούς τούς ἀν(θρώπ)ους τούς Ὀλυν|21 θίους 

τ Υιλίππῳ, τό ὁποἶον, ὅλοι, ἐκήρρυτον, τότε πρότερον τοῦ |22 το ἐπράχθη ἐτελέσθη, τώρα, 

καθ΄ὅποιον δήποτε τρόπον, λοιπόν,|23 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), τί ἔτι ἔργον λείπεται ἑπόμενον 

ἐστίν, πάρεξ ἐ|24 κτός τούτου τοῦ νά βοηθήσωμεν συμμαχήσωμεν τοἶς Ὀλυνθίοις, γενναίως|25 

ἀνδρείως ωμαλαίως μεγαλοψύχων δυνατῶς ἰσχυρῶς ἀσθενῶς, καί |26 σπουδαίως προθύμως 

ἐπιμελῶς μετά προθυμίας ζέσεως σπουδᾛς,|27 ἐγώ πάντως, οὐχ ὁρῶ  οὐ βλέπω οὐ ξυνίημι οὐ 

γινώσκω ἄλλο τι|28  ὑπόλοιπον,   
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εἰ καθυφείμεθά τι τῶν πραγμάτων, οὐδὲ τὸν φόβον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μικρὸν ὁρῶ τὸν τῶν 

μετὰ ταῦτα, ἐχόντων μὲν ὡς ἔχουσι Θηβαίων ἡμἶν, ἀπειρηκότων δὲ χρήμασι Υωκέων, τὰ 

παρόντα καταστρεψαμένῳ, πρὸς ταῦτα ἐπικλἶναι τὰ πράγματα. Αλλὰ μὴν εἴ τις ὑμῶν εἰς 

τοῦτο ἀναβάλλεται ποήσειν τὰ δέοντα, ἰδεἶν ἐγγύθεν βούλεται τὰ δεινὰ, ἐξὸν ἀκούειν ἄλλοθι 

γινόμενα· καὶ βοηθοὺς ἑαυτ ζητεἶν, ἐξὸν νῦν ἑτέροις αὐτὸν βοηθεἶν. Ὅτι γὰρ είς τοῦτο 

περιστήσεται τὰ πράγματα, 
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ὑπόλοιπον, διότι, ἀνίσως ἐλλείψωμεν κατά τι τῶν δεόντων πρα|2 γμάτων, ἤτοι κᾄν 

προϊσώμεθα καταφρονήσωμεν ἀμελήσωμεν|3 κᾳνένα ἀπό τά δέοντα πράγματα, ἐγώ ὦ 

ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὁρῶ βλέ|4 πω., τόν φόβον τόν κίνδυνον τῶν μετά ταῦτα ἐσομένων 

ἀκολουθη|5 σόντων ὑμἶν, μεγάλαν πολλήν περισσόν, ἐκτός, τᾛς αἰσχύνης ἀ|6 τιμίας, ἥτις 

ἴσως ἤθελε περιστᾜ προστριβήσεται ἀκολουθήσᾙ, εἰς ὑμᾶς|7 ἐπειδή, οἱ μέν Θηβαῖοι, ἔχουσι 

διάκεινται οὕτως καθώς , ἔχουσι διάκειν|8 ται, οὕτως, καθώς ἔχουσι διάκεινται, πρός ἡμς, 

ἀπεχθῶς, οἱ δέ Φω|9 κεῖς, ἐπειδή ἀπήντησαν ἀπέκαμον, κατά τά χρήματα, καί κᾀνένα|10 

κώλυμα ἐμπόδιον, δέν ὑπάρ:, εἰς τόν Υίλιππον, ἀφ΄οὗ καταστρέψη|11 ται ἀφανίσᾙ, τά παρόντα 

τῶν Ὀλυνθίων πράγματα τάς τῶν Ὀλυνθίων|12 δυνάμεις, τοῦ νά ἐπικλίνῃ ρίψᾙ ἐπιστρέψᾙ 

γυρίσᾙ, καί εἰς αὐτά τά|13 ἡμέτερα ἐδικά μας πράγματα εἰς τήν  ἐδικήν μας χώραν πατρίδα|14 

πρός δέ τούτοις, ἀνίσως, τίς ἐξ ὑμῶν, ἀναβάλλεται  ὑπερτίθεται ἀ|15 μελεἶ  ὀκνεἶ, νά ποιήσᾙ 

πράξᾙ, τά πρέποντα προσήκοντα ἀνα|16 γκαἶα354 συντείνοντα ὠφέλιμα, εἰς τό παρόν μέρος 

τοῦ καιροῦ ἤ εἰς|17 τοῦτο τό μέρος εἰς τήν βοήθειαν τῶν Ὀλυνθίων, θέλει ἀγαπᾶ, ἐπιθυμεἶ|18 

νά εἴδᾙ βλέπᾙ θεάσηται, ἐκ τοῦ σύνεγγες355 ἐκ τοῦ πλησίον,|19 τά δεινά τά κακά τόν πόλεμον 

τόν κίνδυνον, μέ ὅλον ὁποῦ|20 εἸναι δυνατόν αὐτ, νά ἀκούῃ ἀκρται μανθάνᾙ, αὐτά 

παρ΄ἄλλων|21 ὅτι γίνονται συμβαίνουσιν ἀκολουθοῦσι, ἀλλαχοῦ εἰς ἄλλα μέρη εἶς ἄ|22 λλους 

τόπους·  πόω μακράν, καί βούλεται νά ζητᾜ γυρεύᾙ αὐτᾜ, βοηθούς|23 συμμάχους  

ὑπερασπιστάς, εἰς τόν ἑαυτόν του, μέ ὅλον ὁποῦ εἷναι|24 δυνατόν αὐτός, νά βοηθᾜ συμμαχᾜ 

ἄλλοις ἀν(θρώπ)οις, τώρα, διότι,|25 ὅλοι  ἡμεἶς, πάντως βέβαια, μοναχόν μικροῦ δεἶ, 

γινώσκομεν|26 ἰξεύρομεν, ὅτι πῶς, τά παρόντα πράγματα αἱ παροῦσαι καταστάσεις|27 τᾛς 

πόλεως ἡμῶν, θέλουσιν· ἔλθουσι φθάσωσι καταντήσουσι, εἰς τοῦτο|28 τό δεινόν εἰς τοῦτον τόν 

φόβον κίνδυνον κατάστημα εἰς ταύτην τήν=|29  |<<< |   
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ἐὰν τὰ παρόντα προώμεθα, σχεδὸν ἴσμεν ἅπαντες δήπου. 

ε΄ .  Ἀλλ᾿ ὅτι μὲν δὴ δεἶ βοηθεἶν, εἴποι τις ἅν, πάντες ἐγνώκαμεν, καὶ  βοηθήσομεν· τὸ δὲ ὅπως, 

τοῦτο λέγε. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι,θαυμάσητε, ἅν παράδοξον εἴπω τι τοἶς πολλοἶς· 

νομοθέτας καθισττε. Ἐν δὲ τούτοις τοἶς νομοθέταις, μὴ θᾛσθε νόμον μηδένα· εἰσὶ γὰρ ὑμἶν 

ἱκανοὶ; ἀλλὰ τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας ὑμς λύσατε· λέγω δὲ τοὺς περὶ τῶν θεωρικῶν, 

σαφῶς οὑτωσὶ, καὶ τοὺς περὶ τῶν στρατευομένων ἐνίους· ὧν οἱ μὲν, τὰ στρατιωτικὰ τοἶς οἴκοι 

μένουσι διανέμουσι θεωρικὰ· οἱ δὲ, τοὺς ἀτακτοῦντας ἀθῴους καθιστσιν· 
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ἀνίσως ἡμεἶς παρίδωμεν ἀμελήσωμεν καταφρονήσωμεν, τά παρόντα ἐνε|2 στῶτα πράγματα 

τήν παρούσαν βοήθειαν τῶν Ὀλυνθίων, πλήν ὅμως, τίς|3 ἐξ ὑμῶν, ἤθελε ἀντείπᾙ ἀντιλέξᾙ 

ἀποκριθᾜ ἐμόν, ὦ Δημόσθενες,|4 ἡμεἶς ὅλοι, ἐγνώκαμεν ξυνήκαμεν ἐμάθομεν παρά σοῦ, ὅτι 

πῶς, πρέ|5 πει, νά βοηθήσωμεν πέμψωμεν βοήθειαν τοἶς Ὀλυνθίοις, καί θέλομεν|6 

βοηθήσομεν αὐτοἶς, ὅμως, συφάσκε ἀπάγγειλε συμβούλευε παραίνει ἡ|7 μἶν, τοῦτο, τό ἑξᾛς, 

τίνι τρόπῳ ποίᾳ356 μηχανᾜ δεἶ ἡμς βοηθεἶν τοἶς Ὀ|8 λυνθίοις, λοιπόν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) 

ἐπειδή ἡμεἶς [βοηθεἶν τοἶς Ὀλυνθίοις]|9 τοῦτο ζητᾛτε καθ΄ὅν ὑμς βοηθητέον ὁρτε, ἵνα μή 

θαυμάσητε ἀπορή|10 σητε ξενισθᾛτε, ἀνίσως ἐγώ εἴπω λέξω κᾀνένα λόγιον, παράξενον|11 

παράδοξον ἀπεικός, εἰς τούς πλείονας περισσοτέρους ἀπό ὑμς, ὑμεἶς προ|12 βάλλετε 

προχειρίζεσθε ψηφίζεσθε νομοθέτας ὁροθέτας θεσμοθέτας,|13 καί ὁρτε ὅπως μή δῶτε, 

κᾀμμίαν ἄδειαν ἄλλον τινός νόμου,|14 ἐπάνω εἰς αὐτούς τούς νομοθέτας, διότι, ὑπάρχουσιν 

εὑρίσκονται, ἀρκετοί ἱκανοἰ|15 ἀποχρῶντες νόμοι, εἰς ὑμς, μόνον, διαλύσατε ἀκυρώσατε 

ἀνατρέψατε,|16 ἐκβάλλετε ἐκ μέσου, ἐκείνους τούς νόμους οἵτινες βλάπτουσι ζημιοῦσιν,|17 

ὑμᾶς, κατά τό παρόν κατά τό ἐνεστώς κατά τήν παροῦσαν ὑπόθεσιν, λύσατε|18 τούς νόμους, 

τούς διαλαμβάνοντας διά τά θεωρικά χρήματα, καί λύσατε |19 τούς στρατιώτας ἀπό τούς 

μερικούς νόμους τούς διαλαμβάνοντας διά τούς στρατιώτας ἀπό τούς  ὁποί|20 ους νόμους, 

ἄλλοι μέν ἤτοι οἱ περί τῶν θεωρικῶν, διανέμουσι διαμοιράζουσι |21 διδόασιν, εἰς ἐκείνους 

οἵτινες μένουσι κάθηνται διατρίβουσι, ἐδώ εἰς|22 τήν χώραν πατρίδα, εἰς τάς Ἀθήνας, τά 

στρατιωτικά χρήματα τά σιτη|23 ρέσια τῶν στρατιωτῶν, διά θεωρικά διά τά θέατρα τάς 

θεωρίας, ἄλλοι δέ|24 ἤτοι οἱ περί τῶν στρατευομένων, καθιστῶσι ἀποδεικνύουσι 

ἀποφαίνουσι|25 ἀπεργάζονται ποιοῦσιν, ἀθώους357 ἀνευθύνους ἀνεμελήτους ἐλευθέρους,|26 

ἐκείνους οἵτινες ἀτακτοῦσιν λιποτακτοῦσι358 παραβαίνουσι τήν τάξιν|27 αὐτῶν ἔπειτα μετά 

ταῦτα, ποιοῦσιν ἀποδεικνύουσιν ἀποκαθιστῶσι|28  ἀπεργάζονται, ἐκείνους τούς στρατιώτας 

οἵτινες βούλονται θέλουσιν προαι=|29 ροῦνται 
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εἷτα καὶ τοὺς τὰ δέοντα ποεἶν βουλομένους, ἀθυμοτέρους ποιοῦσιν. Ἐπειδὰν δὲ ταῦτα λύσητε, 

καὶ τὴν τοῦ τὰ βέλτιστα λέγειν ὁδὸν παράσχητε ἀσφαλᾛ, τηνικαῦτα τὸν γράψοντα ἃ πάντες 

ἴστε ὅτι συμφέρει, ζητεἶτε. Πρὶν δὲ ταῦτα πρξαι, μὴ σκοπεἶτε τίς  εἰπὼν τὰ βέλτιστα ὑπὲρ 

ὑμῶν, ὑφ᾿ ὑμῶν ἀπολέσθαι βουλήσεται· οὐ γὰρ εὑρήσετε· ἄλλως τε, καί τούτου μόνου 

περιγίγνεσθαι μέλλοντος, τοῦ παθεἶν ἀδίκως τι κακὸν τὸν ταῦτ᾿ εἰπόντα καὶ γράψαντα, 

μηδὲν δὲ ὠφελᾛσαι τὰ πράγματα, ἀλλὰ καί εἰς τὸ λοιπὸν μλλον ἔτι ἥ νῦν, τό τά βέλτιστα 

λέγειν φοβερώτερον ποιᾛσαι. 
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προαιροῦνται ἀγαπῶσι, νά ποιῶσι πράττωσιν ἐκτελῶσι, τά πρέποντα|2 προ |<|σήκοντα 

συμφέροντα συντείνοντα τ πολέμῳ, ρἁθυμοτέρους|3 ἀμελεστέρους ὀκνηροτέρους 

ἀσθενεστέρους ἀδυνατωτέρους,. ὅμως|4 ὁπόταν, ὑμεἶς διαλύσητε ἀκυρώσητε ἀνατρέψητε, 

αὐτά τά ψηφίσμα|5 τα αὐτούς τούς νόμους τούς βλάπτοντας ὑμς, καί ὁπόταν, δτε χορηγή|6 

σητε ἐπιτρέψητε συγχωρήσητε, τήν στράταν τήν ἄδειαν τήν εἴσοδον|7 τίνι τοῦ νά λέγᾙ 

συμβουλεύᾙ δημηγορᾜ, τά κάλλιστα συμφέροντα συν|8 τείνοντα τᾜ πόλει, βεβαίαν 

ἀνύποπτον ἄφοβον ἀκίνδυνον, τότε με|9 τά τοῦτο μετά τό λῦσαι τούς νόμους καί μετά τό 

παράσχειν τήν ὁδόν|10 ἀσφαλῆ τοῦ λέγειν τά δέοντα, ζητεῖτε αἰτεἶτε, γυρεύετε, ἐκεἶνον|11 ὅστις 

μέλλει νά γράψῃ διορίσᾙ359 ψηφίσᾙ ἐκεἶνα τά ψηφίσματα, τά ὁ|12 ποῖα, ὅλοι ὑμεῖς γινώσκετε 

ἰξεύρετε, ὅτι πῶς συμφέρουσι συμ|13 βάλλουσι συντείνουσι τᾜ πόλει ὑμἶν, ὅμως, προτοῦ, νά 

πράξητε ποι|14 ήσητε ἀγάγητε εἰς πέρας, αὐτά τά περί τᾛς λύσεως τῶν βλαπτόντων|15 ὑμς 

τῶν νόμων, μή σκοπεἶτε στοχάζεσθε ὑπολαμβάνετε, ὅτι|16 ἀφ΄ οὗ εἴπᾙ λέξᾙ τις, τά βέλτιστα 

κάλλιστα ὠφελιμώτατα διά τήν|17 σωτηρίαν ὑμῶν, θέλει θελήσει, νά ἀπολεσθῇ θανατωθᾜ, 

ἀπό ὑμς,|18 διότι ὑμεἶς οὐ θέλετε εὕρετε ἐπιτύχετε τοιοῦτον ἄνδρα ἀπολεσθᾛναι|19 

βουλόμενον ἀφ᾿ ὑμῶν, διά τό εἰπεἶν τά βέλτιστα, καί μάλιστα, ἐπειδή|20 τοῦτο αὐτό μόνον, 

θέλει, συμβᾜ ἀκολουθήσᾙ τοῦ νά πάθᾙ ὑποστᾜ|21 δοκιμάσᾙ, τί κᾀνένα κακόν κᾀμμίαν ζημίαν 

βλάβην, παρα|22 νόμως ἀναιτίως παραλόγως, ἐκεἶνος ὅστις, εἷπεν ἔλεξε, καί ἔγρα|23 ψεν 

ἐψηφίσατο, αὐτά τά βέλτιστα, καί ἔτι τοῦ νά μήν ὠφελήσῃ βοη|24 θήσᾙ, τελείως, τά πράγματα 

τάς ὑποθέσεις καταστάσεις τᾛς πόλε|25 ως ὑμῶν, ἀλλά μόνον, θέλει ἀκολουθήσει τοῦ νά 

ποιήσῃ ἀποκατα|26 στήσᾙ ἀποδείξᾙ, τοῦτο τό νά λέγᾙ συμβουλεύᾙ δημηγορᾜ παραινᾜ|27 τις 

ὑμἶν, τά κάλλιστα χρήσιμα ὠφέλιμα, πλέον φοβερώτερον|28 δεινότερον ἐπικινδυνότερον, εἰς 

τό ἑξᾛς, περισσότερον|29 ἀκόμι, |30 |<.|  
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Καὶ λύειν γε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι , τοὺς νόμους δεἶ τούτους αὐτοὺς ἀξιοῦν, οἵπερ καὶ 

τεθείκασιν. Οὐ γὰρ ἐστι δίκαιον, τὴν μὲν χάριν, ἣ πσαν  ἔβλαψε τὴν πόλιν, τοἶς τότε θεἶσιν 

ὑπάρχειν· τὴν δ᾿ ἀπέχθειαν, δι᾿ ἧς ἅν ἅπαντες ἄμεινον πράξαιμεν, τ νῦν τὰ βέλτιστα εἰπόντι 

ζημίαν γενέσθαι. Πρὶν δὲ ταῦτα εὐτρεπίσαι, μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, μηδένα ἀξιοῦτε 

τηλικοῦτον εἷναι παρ᾿ ὑμἶν, ὥστε τοὺς νόμους τούτους παραβάντα μὴ δοῦναι δίκην· μηδ᾿ 

οὕτως  ἀνόητον, ὥστε εἰς προῦπτον κακὸν αὑτὸν ἐμβαλεἶν.   

στ΄ .  Οὐ μὴν οὐδ᾿ ἐκεἶνο γ᾿ ὑμς ἀγνοεἶν δεἶ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὄτι ψήφισμα οὐδενὸς ἄξιόν 

ἐστιν, 
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παρά ὁποῦ εἷναι τώρα, καί πρός τούτοις, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), πρέπει,|2 ὑμεἶς νά ἀξιοῦτε 

κρίνητε ἄξιον, ἵνα λύσωσιν ἀνατρέψωσιν, αὐ|3 τούς τούς νόμους ὅρους τούς βλάπτοντας ὑμς 

τούς περί θεωρικῶν ἐκεἶνοι|4 οἱ ἴδιοι, οἵτινες ἔθεντο ἐθέσπισαν διετάξαντο διωρίσαντο 

ἐνομο|5 θέτησαν, διότι, δέν ὑπάρ(χει) δεν εἷναι, δίκαιον ἔννομον εὔλογον |6 νόμιμον πρέπον, ἡ 

μέν χάρις ἡ εὔνοια ἡ φιλία, τό νά ὑπάρ(χει) εὑ|7 ρίσκητε σώζητε δίδωτε ἀπονέμητε παρ΄ὑμῶν, 

εἰς ἐκείνους οἵτινες|8 ἔγραψαν ἐθέσπισαν αὐτούς, τότε, πρότερον καί γάρ αὐτή ἡ χά|9 ρις, 

ἔβλαψεν ἐζημίωσε ἐλυμήνατο ἔφθειρε ἠφάνισεν, ὅλην|10 τήν πόλιν τήν πατρίδα ὑμῶν, ἡ δέ 

ἀπέχθεια το μἶσος ἡ ἀποστροφή|11 διά μέσου τᾛς ὁποίας360, ὅλοι ἡμεἶς, ἠθέλαμεν πράξωμεν 

ζήσωμεν, ἄ|12 μεινον κρεἶττον ἠθέλαμεν ἔλθωμεν εἰς βελτίονα καλλίονα κρείττο|13 νά 

κατάστασιν, νά γένηται ὑπάρξᾙ, ζημία βλάβη κίνδυνος φθο|14 ρά ἀπώλεια, εἰς ἐκεἶνον ὅστις 

εἷπεν ἔλεξε συνεβούλευσεν τώρα|15 ὑμἶν, τά κάλλιστα ὠφέλιμα συντείνοντα ὑμἶν, λοιπόν, ὦ 

ἄνδρες|16 Ἀθη(ναἶοι), προτοῦ ἑτομάσητε παρασκευάσητε διορθώσητε, αὐτά|17 τα κακά, την 

λύσιν φημί και ἀνατροπήν τῶν βλαπτόντων τῶν νόμων,|18 ὑμς μη ἀξιοῦτε νομίζετε 

ὑπολαμβάνετε, τελείως το σύνολον,|19 ὅτι ὑπάρ(χει) εὑρίσκεται, κοντά εἰς ὑμς, κᾀνένας 

τοιοῦτος μέγας,|20 ὥστε ὁποῦ, ἀφ᾿ οὗ παρέβη ἀθετήσᾙ, αὐτούς τούς νόμους, νά μή δώσῃ δί|21 

κην ἤτοι νά μήν τιμωρηθᾜ κολασθᾜ παιδευθᾜ παρ᾿ ὑμῶν, μήτε ὑπάρ|22 χει, τόσον πολλά 

ἀνόητος εὐήθης ἄφρων μωρός, ὥστε ὁποῦ, νά ἐμ|23 βάλλᾙ ρἵψᾙ, τόν ἑαυτόν του, εἰς κακόν 

δεινόν εἰς κίνδυνον ὄλεθρον,|24 φανερόν προφανᾜ πρόδηλον κείμενον πρό ὀφθαλμῶν, . Πρός 

|25 δέ τούτοις, ὦ ἄνδρες Ἀθη:πρέπει, ὑμεἶς, νά γινώσκητε μάθητε|26 ἰξεύρητε, τοῦτο τό ἑξᾛς, 

ὅτι πῶς κᾀνένα|<| ψήφισμα κἀμμία|27 πρόσκαιρος προσταγή ἀπόφασις, δέν ὑπάρ: δέν εἷναι, 

ἀξία ἱκανή|28 <<<<<<<<<<<<..εὐκαταφρόνητον<<<<<<<<..| 
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ἅν μὴ προσγένηται τὸ ποιεἶν ἐθέλειν τάγε δόξαντα προθύμως ὑμς. Εἰ γὰρ αὐτάρκη τὰ 

ψηφίσματα ἦν, ἥ ὑμς ἀναγκάζειν ἅ προσήκει πράττειν, ἥ περὶ ὧν γράφει διαπράξασθαι, οὔτ᾿ 

ἅν ὑμεἶς πολλὰ ψηφιζόμενοι, μικρὰ, μλλον δ᾿ οὐδὲν ἐπράττετε τούτων, οὔτε Υίλιππος 

τοσοῦτον ὑβρίσκει χρόνον· πάλαι γὰρ ἅν ἕνεκά γε ψηφισμάτων ἐδεδώκει δίκην. Ἀλλ᾿ οὐχ 

οὕτω ταῦτ᾿ ἔχει· τὸ γὰρ πράττειν, τοῦ λέγειν καὶ χειροτονεἶν ὕστερον ὅν τᾜ τάξει, πρότερον τᾜ 

δυνάμει καὶ κρεἶττον ἐστι.Σοῦτ᾿ οὖν δεἶ προσεἶναι, τὰ δ᾿ ἄλλα ὑπάρχει· καὶ γὰρ εἰπεἶν τὰ 

δέοντα παρ᾿ ὑμἶν εἰσιν, ὦ ἄνδρες  Ἀθηναἶοι, δυνάμενοι, καὶ γνῶναι πάντων ὑμεἶς ὀξύτατοι τὰ 

ηθέντα· 
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προσγένηται προσακολουθήσει πρός αὐτᾛ, καί τό νά θέλωμεν, νά ποιῶ|2 μεν πράττωμεν 

ἐκτελῶμεν, ἡμεἶς, προθύμως μετά προθυμίας ἐπιμε|3 λείας σπουδᾛς, ἐκεἶνα τά ἔργα ἅτινα 

ἤθελαν δίξωσιν φανῶσιν ὑ|4 μἶν πρακτέα, διότι, ἀνίσως, αὐτά τά ψηφίσματα αἱ πρόσκαιραι 

ἀπο|5 φάσεις διατάξεις ψᾛφοι, ὑπᾛρχον καί ἦτον, ἱκαναί ἀρκεταί ἀποχρῶσαι|6 αὐταί καθ᾿ 

ἑαυταί, ὥστε ἤ νά ἀναγκάζωσι παρακινῶσι βιάζωνται ἡμς,|7 νά πράττωμεν ποιῶμεν ἐκεἶνα 

τά ἔργα, τά ὁποἶα, πρέπει ποιεἶν, καί ἤ|8 ὥστε να ἀναγκάζωσι νά διαπραξώμεθα ποιήσωμεν 

ἐκεἶνα τά λόγια τά|9 συμβουλεύματα, διά τά ὁποἶα, γράφουσι ἀποφασίζονται ψηφίζονται 

ὑμἶν,|10 μήτε ὑμεἶς, μέ ὅλον ὁποῦ ψηφίζεσθε ἀποφασίζεσθε ποιᾛτε, πολλά|11 περισσά 

ψηφίσματα, οὐκ ἐπράττετε εἰργάζεσθε, μήτε ὀλίγα, καί βέλ|12 τιον εἰπεἶν οὔτε ἐπράττετε 

κᾀνένα ἀπό αὐτά τά ἔργα, μήτε ὁ Φί|13 λιππος, ἤθελε ὑβρίζει λοιδορεἶ καταφρονεἶ, ὑμς, κατά 

τοσοῦτον πο|14 λύν χρόνον καιρόν, διότι αὐτός, ἤθελε τιμωρηθᾜ παιδευθᾜ κολασθᾜ, |15 

πρότερον ἀπό αὐτά τά ψηφίσματα ἀποφάσεις, πλήν ὅμως, αὐτά, οὐκ|16 ἔχουσι διάκεινται, 

τέτοιας λογᾛς ἤτοι οὐκ εἰσίν ,ἱκανόν} ἀναγκάζειν|17 ὑμς ποιεἶν τά δέοντα, διότι, ἡ πράξις ἡ 

ἐργασία ἑκάστου πράγ|18 ματος, μέ ὅλον ὁποῦ ὑπάρ(χει) καί εἷναι, δεύτερον ὕστερον, ἀπό 

τόν|19 λόγον, καί ἀπό τήν χειροτονίαν ψᾛφον ἀπόφασιν, κατά τήν τά|20 ξιν κατά τόν βαθμόν 

τόν ἀριθμόν, ὅμως, ὑπάρχει καί εἶναι πρότε|21 ρον, καί κρεῖττον ἀνώτερον μεγαλήτερον 

ἐπικρατέστερον, κατά|22 τήν ἰσχύν δύναμιν, λοιπόν, πρέπει προσήκει πρός τοἶς ἄλλοις, νά|23 

εὑρίσκηται προσγένηται ὑμἶν, καί αὐτό τὀ πράττειν, ὅμως, τά ἄλλα|24 τά δύω ὁ λόγος 

δηλ(αδή) καί ἡ χειροτονία, ὑπάρχουσιν εὑρίσκονται, ὑμἶν,|25 διότι,  ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) , 

ὑπάρχουσιν εὑρίσκονται, κοντά εἰς ὑμς,|26 ἔνοἶ οἵτινες δύνανται ἰσχύουσιν ἠμποροῦσι, νά 

εἴπωσι λέξωσι συμ|27 βουλεύσωσιν ὑμἶν, τά βέλτιστα συμφέροντα, καί ὑμεἶς ἐστέ ὀξύτατοι 

ἀγ|28 |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 
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καὶ πρξαι δὲ δυνήσεσθε νῦν, ἐὰν ὀρθῶς ποιᾛτε. Σίνα γὰρ χρόνον, ἥ τίνα καιρὸν, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι, τοῦ παρόντος βελτίω ζητεἶτε; ἥ πότε ἃ δεἶ πράξετε, εἰ μὴ νῦν; οὐχ ἃπαντα μὲν ἡμῶν 

τά χωρία προείληφεν ἄνθρωπος; εἰ δὲ καὶ ταύτης κύριος τᾛς χώρας γενήσεται, πάντων 

αἴσχιστα πεισόμεθα;  οὐχ οὓς εἰ πολεμήσαιεν ἑτοίμως σώσειν ὑπισχνούμεθα,  οὗτοι νῦν 

πολεμοῦνται; οὐκ ἐχθρός; οὐκ ἔχων τὰ ἡμέτερα; οὐ βάρβαρος; οὐχ ὅ,τι ἅν εἴποι τις; Ἀλλὰ πρὸς 

θεῶν,  ἅπαντα ταῦτα ἐάσαντες, καὶ μονονουχί  συγκατασκευάσαντες αὐτ, τότε τοὺς αἰτίους 

οἵτινές εἰσι τούτων ζητήσομεν;  οὐ γὰρ αὐτοί γ᾿ αἴτιοι φήσομεν εἷναι, σαφῶς οἷδα τοῦτ᾿ ἐγώ. 
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καταλάβητε, ἐκεἶνα ἅτινα ἐῤῥέθησαν ἐλέχθησαν συνεβουλεύ|2 θησαν, και δύνασθε ἰσχύετε 

ἠμπορεἶτε, νά πράξητε ποιήσητε ἐκ|3 τελέσητε αὐτά, τώρα, ἀνίσως, ὑμεἶς ποιᾛτε πράττητε 

αὐτά,|4 ὀρθῶς λελογισμένως σωφρόνως νουνεχῶς ἀπταίστως ἀσφαλῶς, . __|5 διότι, ὦ ἄνδρες 

Ἀθη:, ποἶον ἄλλον χρόνον ἤ ποἶον ἄλλον καιρόν,|6 αἰτεἶται ἐφίεσθε ἀγαπτε ἐπιθυμεἶτε, 

βελτίονα καλλίονα επιτηδειότε|7 ρον ἁρμοδιότερον ὠφελιμότερον, ἀπό τόν παρόντα νῦν 

ἐνεστῶτα|8 καιρόν; ἆρα τάχα, πότε, θέλετε πράξετε ἐκτελέσετε ἐκεἶνα τά|9 ἔργα, τά ὁποἶα, 

πρέπει ὑμἶν ποιεἶν, τά δέοντα συμφέροντα ἀνίσως,|10 δέν πράξετε ποιήσετε, τώρα αὐτά τά 

βέλτιστα, ἄν(θρωπ)ος ἀγενής εὐτελής|11 ἤτοι ὁ Υίλ(ιππος), οὐ προεκυρίευσεν οὐκ ἐκράτησεν 

οὐκ ἔλαβε, ὅλα τά χω|12 ρία ὅλους τούς τόπους , ἡμῶν; ὅμως, ἀνίσως, αὐτός ὁ Υίλ(ιππος) 

ἀποβᾜ ὑπάρξᾙ,|13 κύριος ἐγκρατής ἐξουσιαστής ἤτοι κυριεὐσᾙ κρατήσᾙ, καί αὐτῆς τῆς χώρας 

|14 τῶν Ὀλυνθίων, ἡμεἶς θέλομεν πάθομεν ὑποστῶμεν δοκιμάσομεν πά|15 θη, αἴσχιστα 

ἐπενεἶ 361  διστώτατα ἀτιμότατα χείριστα, ὅλων τῶν ἄλλων,|16 οὐ πολεμοῦνται παρά τοῦ 

Υιλίππου, ἐκεἶνοι ἤτοι οἱ Ὀλύνθιοι, τούς ὁποίους|17 ὑμεἶς ἐπαγγελόμεθα, ὅτι θέλομεν σώσομεν 

ἐλευθερώσομεν, μετά|18 προθυμίας ἐπιμελείας σπουδᾛς, ἀνίσως, αὐτός ἤθελε πολεμήσᾙ 

αὐτοἶς;|19 οὐκ ἔστιν οὗτος ὁ πολεμῶν ἐναντίος πολέμιος ὑμἶν; οὐκ ἔχει κρα|20 τεἶ, τα ἐδικά σας 

ὑμέτερα τούς ὑμετέρους τόπους πράγματα;  οὐκ ἔστι|21 βάρβαρος ἀγενής ἀφανής; οὐκ ἔστιν 

ἐκεἶνο τό ὄνομα τό ἐπίθετον|22 ὅποιον, ἤθελε εἴπᾙ καλέσᾙ ὀνομάσᾙ τις αὐτόν; καί πάντως 

τοιγαροῦν,|23 διά τήν ἀγάπην τῶν Θεῶν, ἀφ᾿ οὗ ἡμεῖς ἐάσωμεν ἀφέσωμεν κατά|24 λείψωμεν 

παρίδωμεν καταφρονήσωμεν, ὅλα αὐτά τά καλά ἤτοι|25 τήν βοήθειαν τῶν Ὀλυνθίων, καί 

σχεδόν, ἀφ᾿ οὗ συγκατασκευάσωμεν|26 παρασκευάσωμεν τά πάντα συμφωνήσωμεν αὐτ τ 

Υιλίππῳ,|27 τότε ἡμεἶς θέλομεν ζητήσομεν ἐξειτάσωμεν, τούς αἰτίους ἀρχηγούς,|28  αὐτῶν τῶν 

|<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 
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Οὐδὲ γὰρ ἐν τοἶς τοῦ πολέμου κινδύνοις, τῶν φευγόντων οὐδεὶς ἑαυτοῦ κατηγορεἶ, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ στρατηγοῦ, καὶ τῶν πλησίον, καὶ πάντων μλλον· ἥττηνται δ᾿ ὅμως διὰ πάντας τοὺς 

φεύγοντας δήπου· μένειν γὰρ ἐξᾛν τῶ κατηγοροῦντι τῶν ἄλλων· εἰ δὲ τοῦτ᾿ ἐποίει ἕκαστος, 

ἐνίκων  ὰν. Καὶ νῦν, οὐ λέγει τις τὰ βέλτιστα; ἀναστὰς ἄλλος εἰπάτω, μὴ τοῦτον αἰτιάσθω. 

Ἕτερος λέγει τις βελτίω; ταῦτα ποιεἶτε ἀγαθᾜ τύχᾙ. Ἀλλ᾿ οὐχ ἡδέα ταῦτα;  οὐκέτι τοῦθ᾿ ὁ 

λέγων ἀδικεἶ· πλὴν εἰ,  δέον εὔξασθαι, παραλείπει. Εὔξασθαι μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, 

ᾴδιον, εἰς ταὐτὸ πάνθ᾿ ὅσα βούλεταί τις ἀθροίσαντα ἐν ὀλίγῳ· 
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σαφῶς ἀκριβῶς φανερῶς, ἐκεἶνο, ὅτι ἡμεἶς, δέν θέλομεν λέξομεν,|2 ὅτι ἐσμέν ὑπάρχομεν, 

αὐτοί οἱ ἴδιοι αἴτιοι συνεργοί αὐτῶν τῶν δεινῶν , διότι|3 κανείς, ἀπό ἐκείνους οἵτινες 

φεύγουσιν λιποτακτοῦσιν362 ἀναχωροῦσι τῶν πόλε|4 μων ἀπολείπουσιν τήν τάξιν αὐτῶν ἀπό 

τούς λιποτάκτας363 ιψάσπιδας κα|5 ταψηφίζεται διαβάλλει μέμφεται αἰτιται, τόν ἑαυτόν 

του, εἰς τούς κινδύνους|6 τοῦ πολέμου τᾛς μάχης καθ᾿ ὅταν πολεμώμεθα κινδυνευσώμεθα, 

καί|7 τόν ἀρχιστράτηγον, καί τούς στρατιῶτας αὐτοῦ, καί  ὅλους τούς ἄλλους περι|8 σσότερον 

ἀπό τόν ἑαυτόν του ὅμως, πάντως βέβαια, οἱ στρατιῶται ἡττή|9 θησαν ἐνικήθησαν 

ἐκρατήθησαν ἐπολεμήθησαν παρά τοῦ ἐ*χθ+|10 χθροῦ, ἐξ αἰτίας ὅλων τῶν φευγόντων 

λειποτακτόντων, διότι, ὑπᾛρχε|11 καί ἦτον δυνατόν, εἰς ἐκεἶνον ὅστις κατηγορεῖ ψέγει 

αἰτιται, τούς ἄλλους|12 τούς πλησίον νά παραμείνᾙ νά εὑρίσκεται μέχρι τέλους ἐν τ 

πολέ=|13 μῳ, καί  ἀνίσως καθ᾿ εἸς τῶν στρατιωτῶν, ἔπραττε αὐτό τό μένειν δηλ(αδή) |14 ἐν τ 

πολέμῳ, ἤθελαν νικῶσι κρατῶσι τόν ἐχθρόν, καί τώρα, οὐ λέγει|15 οὐ δημηγορεἶ, τίς τῶν 

ρητόρων, τά κάλλιστα συμφέροντα ὑμἶν;|16 ἄλλος τις ήτωρ, ἄς ἀναστῇ ἐγερθᾜ καί ἄς εἴπᾙ 

λέξᾙ δημηγορήσᾙ συμ|17 βουλεύσᾙ ὑμἶν τά βέλτιστα, καί ἄς μήν αἰτιᾶται καταφρονᾜ ψέγᾙ, 

αὐτόν|18 τόν πρῶτον ήτορα ὡς κακῶς συμβουλεύσαντα, ἄλλος, τίς λέγει δη|19 μηγορεἶ 

συμβουλεύει, τά βελτίονα κρείττονα καλλίονα τὸν πρῶτον;|20 ὑμεῖς ποιεῖτε ἐκτελεἶτε 

πράττετε, αὐτά μεν ἀγαθήν τύχην εὐτυχί|21 αν μέ ὥραν καλήν, ἀλλ’, ὅμως, αὐτά τά παρά τῶν 

ητόρων συμ|22 βουλευθέντα, οὐκ εἰσίν ἡδέα ἀρεστά κατά τήν γνώμην ὑμῶν; ὁ|23 ρἥτως, αὐτός 

οὐκ ἀδικεἶ βλάπτει ζημιοἶ ὑμς κατά τοῦτο, πάρεξ|24 ἀνίσως, μέ ὅλον ὁποῦ ἔπρεπε, να εὔχηθη 

παρακαλέση τα ἡδέα|25 αὐτός παραλείπῃ [ἐᾶση+ ἀφίησι αὐτό τό εὔξασθαι, διότι, ὦ ἄνδρες 

Ἀθη;, |26 τό νά εὔχηται παρακινᾜ τις, καί τό νά ἀθροίσῃ συλλέξᾙ ἐν τ λόγῳ|27 εἰς ὀλίγον 

καιρόν, ὅλα ἐκεἶνα, ὁπόσα ἡδέα, βούλεται θέλει ἀγαπᾶ|28 

|ι<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| 
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ἑλέσθαι δὲ, ὅταν περὶ πραγμάτων προτεθᾜ σκοπεἶν, οὐκέθ᾿ ὁμοίως εὔπορον· ἀλλὰ δεἶ τὰ 

βέλτιστα ἀντὶ τῶν ἡδέων, ἄν μὴ συναμφότερα ἐξᾜ, λαμβάνειν. 

ζ΄ . Εἰ δὲ τις ἡμἶν ἔχει καὶ τὰ θεωρικὰ ἐᾶν, καὶ πόρους ἑτέρους λέγειν στρατιωτικοὺς, οὐχ οὗτος 

κρείττων ; εἴποι τις ὰν. Υημὶ ἔγωγε, εἴπέρ ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι. Ἀλλὰ θαυμάζω εἴ τῴ ποτε 

ἀνθρώπων, ὴ γέγονεν, ὴ γενήσεται, ἅν τὰ παρόντα ἀναλώσᾙ πρὸς ἃ μὴ δεἶ, τῶν ἀπόντων 

εὐπορᾛσαι πρὸς ἃ δεἶ. Ἀλλ᾿ οἷμαι μέγα τοἶς τοιούτοις ὑπάρχει λόγοις ἡ παρ᾿ ἑκάστου 

βούλησις· διόπερ στον ἁπάντων ἐστὶν αὑτὸν ἐξαπατᾛσαι· 
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ὅμως, ὅταν προστεθῇ προβληθᾜ, τό νά σκοπᾜ βουλεύηταί τις, διά |2 πράγματα πολιτικάς 

ὑποθέσεις, τό νά ἕληται προκρίνᾙ ἐκλέ|3 ξᾙ προτιμήσᾙ τά ἡδέα, τοῦτο οὐκ ἔστιν εὔκολον 

ρἅδιον εὐμα|4 ρές, πλέον, ὁμοίως παραπλησίως τ εὔπασθαι, πλήν ὅμως, πρέπει|5 νά  

προτιμᾶ τά βέλτιστα κρείττονα συμφέροντα, περισσότερον ἀ|6 πό τά ἡδέα ἀρεστά ὑμἶν, 

ἀνίσως, δέν εἷναι δυνατόν, νά λαμ|7 βάνῃ ἐκλέγητε, καί τά δύο ἤτοι καί τά βέλτιστα καί τά 

ἡδέα.,,|8 ὅμως, τίς ἐξ᾿ ὑμῶν, ἤθελε εἴπει λέξει πρός με ὦ Δημόσθενες,|9 ἀνίσως τις ήτωρ ἤ 

δημαγωγός δύναται ἰσχύει ἠμπορεἶ, νά ἐᾶ ἐγ|10 καταλείπᾙ εἰς ὑμς, καί τά χρήματα τά 

θεωρικά, καί δύναται νά λέ|11 γᾙ συμβουλεύᾙ διδάσκᾙ, ἄλλους πόρους τρόπους ἄλλα 

σιτηρέσια, διά |12 τούς στρατιῶτας, οὗτος ὁ ρήτωρ οὐκ ἔστιν ἀνώτερος καλλίων βελτίων τῶν|13 

ἄλλων; καί ἐγώ ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), λέγω ἀποφαίνομαι ὁρίζομαι ὅτι ἔστι κρεί|14 ττων, ἀνίσως, 

εὑρίσκεται τοιοῦτος συμβουλεύσαι ὑμἶν τοιαῦτα δυνάμενος|15 πλήν ὅμως, ἐγώ θαυμάζω 

ἀπορῶ τέθηπα ξενίζομαι, ἀνίσως, ἤ|16 γέγονεν συνέβη ἠκολούθησεν κᾀμμίαν φοράν, ἤ θέλει 

γένηται ἀκο|17 λουθήσει, εἰς τό ἑξᾛς, εἰς κᾀνένα ἔνοῦ, ἀνίσως, ἤθελε ἀναλώσῃ κα|18 

ταδαπανήσᾙ καταξοδεύᾙ, τά ἐνεστῶτα τά ἀναχείρας364 τά εὑρίσκόμε|19 να, εἰς αὐτόν χρήματα 

πράγματα, εἰς ἐκεἶνα τά μέρη εἰς τά ὁποἶα=|20 δέν πρέπει ἤτοι εἰς ἀνωφελᾛ ἄχρηστα 

πράγματα, τό νά ἀπορήσᾙ κερ|21 δήσᾙ ἀπολαύσᾙ ἀποκτήσηται, τά ἀπόντα τά πόω οὐκ 

εὑρισκόμε|22 νά εἰς αὐτόν, ὥστε ἀναλῶσαι αὐτά, εἰς ἐκεἶνα εἰς τά ὁποἶα πρέπει ἤτοι|23 εἰς τά 

πρέποντα προσήκοντα χρήσιμα, ὅμως, καθώς ἐγώ νομίζω|24 ὑπολαμβάνω στοχάζομαι, ἡ 

βούλησις ἡ θέλησις ἡ προαίρεσις ἡ προ|25 ερχομένη ἀπό κάθε ἄν(θρωπ)ον, ὑπάρ(χει): καί 

εἷναι, μέγα ἰσχυρόν ἐμ|26 πόδιον, εἰς τούς τοιούτους λόγους εἰς τάς τοιαύτας καλάς 

συμβουλάς,|27 διά τοῦτο, τό νά ἐξαπατήσῃ φενακίσᾙ365 πλανήσᾙ κολάσᾙ τις, τόν|28 ἑαυτόν του, 

τοῦτο ὑπάρχει καί εἷναι, εὐκολώτατον εὐμαρέστατον προ=|29 χειρότατον 

 

                                                           
364

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἀναχείἶρας’’. 
365

 Αλλοφ το ςυναντάμε ‘’φαινακίηω’’ , αλλοφ ‘’φενακίηω’’, που είναι και το ςωςτό. 



256 
 

 

ὃ γὰρ βούλεται, τοῦθ᾿ ἕκαστος καὶ οἴεται· τὰ δὲ πράγματα πολλάκις οὐχ οὕτω πέφυκεν. 

η΄. Ὁρτε οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ταῦθ᾿ οὕτως, ὅπως καὶ τὰ πράγματα ἐνδέχεται, καὶ 

δυνήσεσθε ἐξιέναι, καὶ μισθὸν ἕξετε.  Οὔτοι σωφρόνων, οὐδὲ γενναίων ἐστὶν ἀνθρώπων, 

ἐλλείποντάς τι δι᾿ ἔνδειαν χρημάτων τοῦ πολέμου, εὐχερῶς τὰ τοιαῦτα ὀνείδη φέρειν· οὐδ᾿ ἐπὶ 

μὲν Κορινθίους, καὶ Μεγαρέας, ἁρπάσαντας τὰ ὅπλα πορεύεσθαι, Υίλιππον δ᾿ ἐᾶν πόλεις 

Ἑλληνίδας ἀνδραποδίζεσθαι, δι᾿ ἀπορίαν ἐφοδίων τοἶς στρατευομένοις. Καὶ ταῦτ᾿ οὐχ ἵν᾿ 

ἀπέχθωμαί τισιν ὑμῶν, τηνάλως προᾚρημαι λέγειν· οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐδὲ ἀτυχής εἰμι 

ἐγὼ, 
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ὅλων τῶν ἄλλων πραγμάτων, διότι, καθ᾿ εἸς, καί οἴεται νομίζει ὑπο|2 λαμβάνει, ἐκεἶνο τό 

πργμα, τό ὁποἶον, θέλει ἀγαπ ἐπιθυμεἶ, ὅ|3 μως, τά πράγματα, οὐ πεφύκασιν οὐκ ἔχουσι 

διάκεινται, τέτοιας|4 λογᾛς ὡς ἕκαστος ταῦτα οἴεται, πολλαἶς φοραἶς, λοιπόν, ὦ ἄνδρες|5 

Ἀθη(ναῖοι), ὁρᾶτε βλέπετε σκοπεἶτε οἴεσθε, αὐτά τά πράγματα, τέ|6 τοιας λογᾛς, καθώς 

ἐνδέχεται εἷναι δυνατόν ἔχειν καί τά πράγμα|7 τα, καί τότε θέλετε δυνηθῆτε ἰσχύσετε 

ἠμπορέσετε, νά ἐ|8 ξέρχησθε ἐκστρατεύησθε κινᾛσθε εἰς τόν πόλεμον, καί θέλετε ἕ|9 ξετε 

λάβετε πορίσεσθε, μισθούς σιτηρέσια στρατιωτικά, διότι,|10 δέν ὑπάρ(χει) δέν εἷναι ἴ(διον) 

ἔργον ἀν(θρώπ)ων, νουνεχῶν συνετῶν λελογι|11 σμένων γνωστικῶν φρονίμων, καί ἀνδρείων 

ωμαλαίων μεγαλόψυ|12 χων γενναίων, ἐπειδή ἐλλείπουσιν ὑστερίζονται εἰσίν ἐλλειπεἶς, 

τῶν|13 ἐχθρῶν κατά τι, διά τἠν ἔνδειαν ἔλλειψιν ἀπορίαν, τῶν χρημάτων,|14 τῶν συμφερόντων 

συμβαλλόντων, ἐν τῷ πολέμῳ, τό νά ὑποφέρω|15 σιν ὑπομένωσι, τά τέτοια μεγάλα αἴσχη 

ὀνείδη τάς τοιαύτας με|16 γάλας ἀτιμίας κατηγορίας, εὐχερῶς εὐμαρῶς εὐκόλως, καί οὐκ ἔ|17 

στιν ἔργον ἀνῶν΄ σωφρόνων καί γενναίων τό νά ἁρπάσωσι λάβωσιν ἀ|18 ναχεἶρας, τά ὅπλα, 

νά πορεύωνται ἐξέρχωνται ἐκστρατεύωνται, ἐ|19 ναντίον τῶν Κορινθίων, καί Μεγαρέων 

Ἑλλήνων δηλ(αδή), καί νά ἐῶ|20 σιν ἀφῶσι συγχωρῶσι, τόν Φίλιππον, καί ἀνδραποδίζητε καί 

αἰ|21 χμαλωτίζᾙ χειρῶται ὑποδουλοἶ, πόλεις χώρας, Ἑλληνικάς, διά ἀ|22 πορίαν ἔνδειαν 

ἔλλειψιν ὑστέρησιν, τῶν πόρων τῶν σιτηρεσίων |23 τῶν συμβαλλόντων χρησιμευόντων εἰς 

τούς στρατιώτας366.,, καί ἐγώ|24 οὐ προῃρῆμαι367 οὐχ Ἡρωτησάμην οὐκ ἠθέλησα οὐκ ἐβουλήθην, 

νά λέγω|25 διδάσκω δημηγορῶ, ματαίως εἰκᾛ  ἀνωφελῶς ὑμἶν, αὐτά τά ἀνωτέρω,|26 εἰρημένα, 

διά νά φανῶ ἐπαχθής ἐχθρός μισητός, εἰς μερικούς ἀπό|27 ὑμς, διότι, ἐγώ δέν ὑπάρχω, μωρός 

ἀνόητος εὐήθης, μήτε|28 δυστυχής ἄθλιος καταδαίμων ἀπεγνωκώς ἐμαυτ, τόσον=|29 πολλά 
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ὥστε ἀπεχθάνεσθαι βούλεσθαι, μηδὲν ὠφελεἶν νομίζων· ἀλλὰ δικαίου πολίτου κρίνω, τὴν 

τῶν πραγμάτων σωτηρίαν ἀντὶ τᾛς ἐν τ λέγειν χάριτος αἱρεἶσθαι. Καὶ γὰρ τοὺς ἐπὶ τῶν 

προγόνων ἡμῶν λέγοντας ἀκούω, ὥσπερ ἴσως καὶ ὑμεἶς, οὓς ἐπαινοῦσι μὲν οἱ παριόντες 

ἅπαντες, μιμοῦνται δ᾿ οὐ πάνυ, τούτῳ τ ἔθει καὶ τ τρόπῳ τᾛς πολιτείας χρᾛσθαι, τὸν 

Ἀριστείδην ἐκεἶνον, τὸν Νικίαν,τὸν ὁμώνυμον ἐμαυτ, τὸν Περικλέα. Ἐξ οὗ δὲ οἱ διερωτῶντες 

ὑμς οὗτοι πεφᾚνασι ήτορες,τί βούλεσθε, τί γράψῳ τί ὑμἶν χαρίσομαι, προπέποται τᾛς 

παραυτίκα ἡδονᾛς καὶ χάριτος τὰ τᾛς πόλεως πράγματα, καὶ τοιαυτὶ συμβαίνει· καὶ τὰ μὲν 

τούτων πάντα καλῶς ἔχει, τὰ δ᾿ ὑμέτερα αἰσχρῶς. 

θ΄. Καίτοι σκέψασθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἅ τις ἅν κεφάλαια εἰπεἶν ἔχοι, τῶν τ᾿ ἐπὶ τῶν 

προγόνων ἔργων, καὶ τῶν ἐφ᾿ ὑμῶν. 
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πολλά, ὥστε ὁποῦ θέλω βούλομαι, να μισάτομαι γίνωμαι ἐχθρός ὑμῶν, ὅταν|2 δεν νομίζω 

ὑπολαμβάνω ἔργον, πολίτου, εὐθέος νομίμου ἐννό|3 μου δίκαια πράττοντος, τό νά αἱρᾛται 

προτιμᾶ προκρίνᾙ, τήν ὠφέλειαν σωτηρίαν|4 την ἀσφάλειαν βεβαιότητα, τῶν πραγμάτων τᾛς 

πόλεως, περισσότερον, ἀπό τήν|5 χάριν ἡδονήν κομψότητα τήν εὑρισκομένην, εἰς τόν λόγον, 

διότι, ἐγώ ἀκούω|6 πυνθάνωμαι μανθάνω, τό ὅτι ἐκεἶνον οἱ ήτορες οἱ ὄντες ἐν τ καιρ τῶν 

προτέρων|7 ἡμεγόνων προπατόρων, (καθώς, ἴσως τυχόν ὑμεἶς ἀκούετε, τούς ὁποίους,|8 

ἐπαινοῦσιν ἐκθειάζουσι θαυμάζουσιν ἐγκωμιάζουσι, ὅλοι παρόντες φοιτῶντες|9 

παραγενόμενοι ἐνταῦθα, ὅμως, οὐ μιμοῦνται ζηλοῦσιν αὐτούς, τελείως οὐδαμῶς,|10 ὅτι 

ἐχρῶντο μετεχειρίζοντο, αὐτόν τόν τρόπον τό μέσον, καί ταύτην τήν συνή|11 θειαν τάξιν, τῆς 

πολιτείας ἤτοι τήν αἵρεσιν368 τᾛς τῶν πραγμάτων  σωτηρίας, μλλον|12 ἐν τ λέγειν χάριτος, 

λέγω ἐκεἶνος ὁ θαυμαστός Ἀριστείδης ὁ δίκαιος, καί ρωο|13 κίας369, καί  ὁ Δημοσθένης ὁ 

ὁμώνυμος ἐμοί, και ὁ Περικλέας ὁ στρατηγός,|14 ὅμως, ἀπό ἐκεἶνον τόν καιρόν ἀφ᾿ οὗ, αὐτοί οἱ 

ῥήτορες, ἐφάνησαν ὤφθησαν|15 ἀνεβλάστησαν οἵτινες νῦν ἐρωτῶσι πυνθάνωνται συνεχῶς, 

ὑμς ὦ ἄνδρες|16 Ἀθηναἶοι τί θέλετε ἵνα ποιήσω, ποἶον ψήφισμα θέλετε, ἵνα ψηφίσωμαι διο|17 

ρίσω ὑμἶν,  κατά τι ἔργον ἵνα φανῶ ὑμἶν κεχαρισμένα λέγων ἀρεστός ὑμἶν;|18 τά πράγματα 

τῆς πόλεως, κατεπόθησαν διεφθάρησαν ἠφανίσθησαν,ἕνε|19 κα τῆς ἡδονῆς γλυκύτητος, καί 

χάριτος κολακείας τᾛς διδομένης ὑμἶν παρ᾿ |20 αὐτῶν, ἐν βραχεἶ ἐν ὀλίγει ἐν ἀκαιρεἶ, καί 

συμβαίνουσιν ἀκολουθοῦσιν ἐκ|21 τούτου370 κακά, καί τά μεν πράγματα, αὐτῶν τῶν ητόρων, 

ὅλα ἔχουσι  διάκειν|22 ται, εὐτυχῶς εὑρίσκονται εἰς εὐτυχᾛ κατάστασιν εὐτυχοῦσιν 

εὑροῦσιν371, ὅμως,|23 τά ἐδικά σας πράγματα, ἔχουσι διάκεινται, δυστυχῶς ἀτυχῶς φαύλως|24 

ἀσθενῶς ἤτοι εἰσίν εἰς δυστυχᾛ κατάστασιν, λοιπόν ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), σκε|25 φθῆτε 

βουλευθᾛτε στοχασθᾛτε, ἐκείνας τάς ἐν συνόψει κεφαλαιώδεις συνα|26 πτομένας συντόμους 

διδασκαλίας συμβουλάς, ἐκείνων τῶν ἔργων τῶν|27 πράξεων τῶν γινομένων εἰς τόν καιρόν 

ὑμῶν τά ὁποἶα τίς, δύναται ἠμπο=|28 *ρεἶ,, 
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 Το ςυναντοφμε ωσ ‘’τοῦτου’’.  
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 το χειρόγραφο είναι ‘’εὑροῦσιν’’. 
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Ἔσται δὲ βραχὺς καὶ γνώριμος ὑμἶν ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις ὑμἶν χρωμένοις 

παραδείγμασιν, ἀλλ᾿ οἰκείοις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, εὐδαίμοσιν ἔξεστι γενέσθαι. Ἐκεἶνοι τοίνυν, 

οἸς οὐκ ἐχαρίζονθ᾿ οἱ λέγοντες, οὐδ᾿ἐφίλουν αὐτοὺς ὥσπερ ὑμς οὗτοι νῦν, πέντε μὲν καὶ 

τετταράκοντα ἔτη τῶν Ἑλλήνων ἦρξαν ἑκόντων·  πλείω δ᾿ ἥ μύρια τάλαντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

συνήγαγον· ὑπήκουε δὲ ὁ ταύτην τὴν χώραν ἔχων αὐτοἶς βασιλεὺς, ὥσπέρ ἐστι προσᾛκον 

βάρβαρον Ἕλλησι· πολλὰ δὲ καὶ καλὰ, καὶ πεζᾜ καὶ ναυμαχοῦντες, ἔστησαν τρόπαια αὐτοὶ 

στρατευόμενοι· μόνοι δὲ ἀνθρώπων κρείττω τὴν ἐπὶ τοἶς ἔργοις δόξαν τῶν φθονούντων 

κατέλιπον. Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἦσαν τοιοῦτοι· ἐν δὲ τοἶς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν 

θεάσασθε ὁποἶοι, 
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νά εἴπᾙ λέξᾙ παραστήσᾙ ὑμἶν , ἡ δέ διδασκαλία ἡ σύγκρισις ἡ γενη|2 σαμένη περί τῶν ἔργων 

τῶν προγόνων, ἔστι γενήσεται, βραχεἶα σύν|3 τομος ἐπίτομος βραχύλογος, καί γνωστή σαφής 

φανερά, εἰς ὑμς,|4 διότι, δέν εἷναι δυνατόν, εἰς ὑμς, νά γένησθε, εὐδαίμονες εὐτυχεἶς|5 

πλούσιος, ὄταν μεταχειρίζησθε λαμβάνητε, εἰκόνας τύπους ὑποδείγμα|6 τα, ἀλλότρια ξένα ἐξ 

ἄλλων ἀν(θρώπ)ων, ἀλλά μόνον εἷναι δυνατόν νά γέ|7 νησθε εὐδαίμονες ὅταν λαμβάνητε 

παραδείγματα, οἰκεἶα ἐδικά σας|8 ὑπόγεια ἐκ τῶν προγόνων προπατόρων ὑμῶν;, λοιπόν, 

ἐκεῖνοι οἱ|9 πρόγονοι, εἰς τούς ὁποίους, οἱ τότε ήτορες δημηγόροι, οὐκ ἐποίουν χάριν|10 οὐκ 

ἐδημηγόρουν πρός χάριν ἀρέσκειαν φιλοπροσωπίαν αὐτῶν, μή|11 τε ἐφίλουν ἠσπάζοντο 

ἐκολάκευον ἐθώπευον, αὐτούς, καθώς, οὗτοι οἱ|12 παρόντες ήτορες φιλοῦσιν κολακεύουσιν, 

ὑμς, τώρα, ἐδέσποσαν ἐξου|13 σίασαν ἐγένοντο κύριοι, ὅλων τῶν ἄλλων, ἐθελουσίως 

θεληματικῶς, τεσσα|14 ράκοντα πέντε χρόνους, καί ἔφερον συνήθροισαν ἐταμίευσαν 

ἐθησαύ|15 ρισαν, εἰς τό ἄστυ εἰς τήν Ἀκρόπολιν, περισσότερον, ἀπό δέκα χιλιάδες|16 τάλαντα 

πουγγία, καί ὁ βασιλεύς ὁ Μακεδών, ὅστις εἷχεν ἐκράτει ἐξουσία|17 ζεν, αὐτήν τήν χώραν τήν 

Μακεδονίαν, ὑπήκουε ἐπειθάρχει ὑπετάττετο,|18 εἰς αὐτούς τούς ὑμετέρους προγόνους 

Ἕλληνας, καθώς ἐστί πρέπον προσῆκον372,|19 ὁ βασιλεύς ὁ βάρβαρος ὁ Μακεδών νά ὑπείκᾙ, εἰς 

τους Ἔλληνας, καί ἔστησαν|20 ὕψωσαν, τρόπαια θριάμβους νίκας, πολλάς περισσάς, καί 

καλάς μεγά|21 λας ἐνδόξους ἐνδόξος ἐντίμος 373 , καί πεζῶς μέ πεζικόν πόλεμον, καί μέ 

ναυμα|22 χίαν μέ στόλον, διότι, αὐτοί οἱ ἴδιοι, ἐστρατεύοντο ἐξήρχοντο ἐπολέμουν|23 ἰδίοις 

σώμασι, καί μόνοι αὐτοί οι πρόγονοι, ἀπό ὅλους τούς ἀν(θρώπ)ους, ἀφᾛκαν|24 εἴασαν, τήν 

τιμήν δόξαν τήν φήμην τόν ἔπαινον ὅν ἥραντο, διά τά ἔργα|25 κατορθώματα αὐτῶν, ἀνώτερον 

ὑψηλότερον μείζονα ἀβλαβᾛ, ἀπό τούς|26 φθονερούς ἐνοῦ΄ς, ἤτοι ἐτελεύθησαν ἐνδόξως 

ἐντίμως, καί αὐτοί ὑπᾛρ|27 χον, τέτοιοι θαυμαστοί δίκαιοι, εἰς τά πράγματα τὰς οἰκονομίας 

διοι|28 κήσεις τῶν Ἑλλήνων, ὅμως, θεάσασθε, ὁποἶοι θαυμαστοί καί *δίκαιοι+|29 δίκαιοι 
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ἐν τε τοἶς κοινοἶς, καὶ τοἶς ἰδίοις. Δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰκοδομήματα καὶ κάλλη τοιαῦτα καὶ 

τοσαῦτα κατεσκεύασαν ἡμἶν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀναθημάτων, ὥστε μηδενὶ τῶν 

ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεἶφθαι· ἰδίᾳ δ᾿ οὕτω σώφρονες ἦσαν, καὶ σφόδρα ἐν τ τᾛς 

πολιτείας ἤθει μένοντες, ὥστε τὴν Ἀριστείδου, καὶ τὴν Μιλτιάδου, καὶ τῶν τότε λαμπρῶν 

οἰκίαν εἴ τις ἄρα οἷδεν ὑμῶν ὁποἶα ποτ᾿ ἐστὶν, ὁρᾶ τᾛς τοῦ γείτονος οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν· 

οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετο αὐτοἶς τὰ τᾛς πόλεως, ἀλλά τό κοινόν αὔξειν ἕκαστος ᾤετο 

δεἶν. Ἐκ δὲ τοῦ, τὰ μὲν Ἐλληνικὰ πιστῶς, τὰ δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς, τὰ δ᾿ ἐν αὐτοἶς ἴσως 

διοικεἶν, μεγάλην εἰκότως ἐκτήσαντο εὐδαιμονίαν. Σότε μὲν δὴ τοῦτον τὸν τρόπον εἷχε τὰ 

πράγματα ἐκείνοις χρωμένοις 
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καί δίκαιοι ἦσαν, εἰς τὴν οἰκονομίαν τῶν πραγμάτων αὐτᾛς τᾛς πὀλεως δηλ(αδή)|2 εἰς τὰ 

κοινά δημόσια, καί εἰς τά ἐδικά τους , λοιπόν, αὐτοί τελείωσαν ἐ|3 ποίησαν Ὠκοδόμησαν 

κοινῶς, μέ χάριν ἡμῶν τῶν μεταγενεστέρων|4 οἰκονομίας κτηρία 374  κτήματα, καὶ κάλλη 

ὡραιότητας εὐπρέπειας στολι|5 σμούς, τῶν ἱερῶν σηκῶν ναῶν τεμένων, και τῶν 

ἀναθημάτων 375  ἀφιε|6 ρωμάτων κειμηλίων ἀνακειμένων, μέσα εἰς αὐτούς τους ναούς, 

τοιαύτας με|7 γάλας καὶ τοσαύτας πολλάς περισσάς, ὥστε ὁποῦ κᾳμμία ὑπερβο|8 λή 

ὑπέρθεσις ἐπίτασις ἐλείφθη ἀπέμεινε, εἰς κᾀνένα, ἀπό τοὺς μεταγε|9 νεστέρους τοὺς μετά 

ταῦτα, καὶ ἐν τοἶς οἴκοις αὐτῶν, ὑπᾛρχον καὶ ἦτον,|10 τόσον πολλά,  σώφρονες μετρίους 

ἐγκρατεἶς, καὶ ἔμενον ἐκατέρου, το|11 σον πολλά, εἰς το ἔθος εἰς τὴν συνήθειαν τάξιν, τᾛς 

πόλεως πατρίδος, ὥστε|12 ὁποῦ, ἀνίσως, τὶς ἐξ ὑμῶν, οἷδε γινώσκει ἰξεύρει, τὴν οἰκίαν, τοῦ 

θαυμα|13 στοῦ δικαίου Ἀριστείδου, καί  τοῦ γενναίου στρατηγοῦ, Μιλτιάδου, ὁποἶα πότε|14 

ὑπᾛρχε, οὗτος ὁρ βλέπει αὐτήν, ὅτι δέν ὑπάρχει, ταπεινωτέραν λαμ|15 προτέραν 

εὐτυχεστέραν πλουσιωτέραν σεμνοτέραν, ἀπό τὴν οἰκίαν τοῦ|16 γείτονος τοῦ πλουσίου, 

τελείως, διότι, τά πράγματα αἱ διοικήσεις τῆς πόλεως,|17 οὐκ ἐπράττοντο διοικοῦντο 

Ὠκονομοῦντο, παρ᾿ αὐτῶν ἕνεκα ἰδίας περιου|18 σίας κέρδους πορισμοῦ πλουτισμοῦ 

χρηματισμοῦ, μόνον, καθ᾿ εἸς αὐτῶν,|19 ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἕκαστος ᾤετο δεἶν.|20 ᾤετο 

ἐνόμιζεν, ὅτι πρέπει, νά αὐξήσᾙ πλεονάσᾙ περισσεύᾙ τό κοι|21 νόν τᾛς πόλεως, ὅν αὐτοί 

ἐκτήσαντο ἐπορίσαντο ἔλαβον ἐκομίσαν|22 το, μεγάλην εὐδαιμονίαν δόξαν εὐτυχίαν 

μακαριότητα τιμήν ἔπαι|23 νον κλέος, δικαίως πρεπόντως εὐλόγως, διότι ἐδιώκουν 

Ὠκονόμουν|24 τὰ μὲν πράγματα, τῶν ἑλλήνων, ὀρθῶς δικαίως καλῶς μέ πίστιν, τὰ|25 δε 

πράγματα τὰ ἀνήκοντα ἀποτεινόμενα, εἰς τοὺς θεούς, ὀρθοδό|26 ξως θεοσεβῶς εὐλαβῶς, τὰ 

δὲ πράγματα τὰ ὄντα εἰς αὐτούς τὰ οἰκεία|27 ἴδια τὰ οἴκοι ἐδικά τους δηλ(αδή) ἐδιῴκουν ἴσως  

ὁμοίως τοἶς ἄλλοις πολίταις|28 καὶ κατά πλέον ἔνδειαν.,, λοιπόν, τὰ πράγματα αἱ ὑποθέσεις 

κα |29 ταστάσεις τᾛς πόλεως, εἷχον διέκειντο εὑρίσκοντο, τότε κατ᾿ ἐκεἶνον|30 τὸν καιρόν  
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οἸς εἷπον προστάταις. Νυνὶ δὲ πῶς ὑμἶν ὑπὸ τῶν χρηστῶν τῶν νῦν τὰ πράγματα ἔχει; ἆρά γε 

ὁμοίως, ἥ παραπλησίως;  καὶ τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ, πόλλ᾿ ἅν ἔχων εἰπεἶν· ἀλλ᾿ ὅσης ἅπαντες 

ὁρτε ἐρημίας ἐπειλημμένοι, καὶ Λακεδαιμονίων μὲν ἀπολωλότων, Θηβαίων δὲ ἀσχόλων 

ὄντων, τῶν δ᾿ ἄλλων οὐδενός ὄντος ἀξιόχρεω  περὶ τῶν πρωτείων ὑμἶν ἀντιτάξασθαι, ἐξὸν δ᾿ 

ἡμἶν καὶ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἀσφαλῶς ἔχειν, καὶ τὰ τῶν ἄλλων δίκαια βραβεύειν, 

ἀπεστερήμεθα μὲν χώρας οἰκείας· πλείω δ᾿ ἥ χίλια καὶ πεντακόσια τάλαντα ἀνηλώκαμεν εἰς 

οὐδὲν δέον·  οὓς δ᾿ ἐν τ πολέμῳ συμμάχους ἐκτησάμεθα, εἰρήνης οὔσης ἀπολωλέκασιν 

οὗτοι· 
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τὸν καιρόν ἐπί τῶν ὑμετέρων προγόνων, κατά τοῦτον τὸν τρόπον καθ᾿ |2 ὅν εἶπον, διότι 

ἐχρῶντο μετεχειρίζοντο εἷχον, προστάτας οἰκονόμους διοι|3 κητάς δημαγωγούς, ἐκείνους, 

τοὺς ὁποίους, ἐγώ εἷπον ἀνέφερον ὑμἶν|4 ἀνωτέρω, ὅμως, τώρα, τὰ πράγματα αἱ ὑποθέσεις 

καταστάσεις τᾛς πό|5 λεως, τίνι τρόπῳ τὶ λογᾛς, ἔχουσι διάκεινται οἰκονομοῦνται 

διοικοῦνται,|6 τώρα, κατά τὸ παρόν, ἀπό τοὺς παρόντας χρηστούς καλούς ἀγαθούς ἐπιστά|7 

τας; τάχα, εὑρίσκονται τὰ πράγματα, παρομοίως παραπλησίως πα|8 ρεμφερῶς τοἶς ἐπί τῶν 

προγόνων ὑμῶν πράγμασιν; οὐ μά Δία  γε|9 ἐγώ ἀποσιωπῶ παρατρέχω παραλείπω ἀφίημι, 

τὰ ἄλλα δεινά κακά,|10 μὲ ὅλον ὁποῦ δύναμαι ἠμπορῶ, νὰ εἴπω λέξω παραστήσω ὑμἶν, 

πολλά|11 περισσά, περί τούτων, ἀλλ᾿ ὅμως, βλέψατε σκοπήσατε ἴδετε, ὅλοι ὑμεἶς|12 ὅτι ἐστέ 

ἐπειλημμένοι ἐδράξασθε ἐλάβετε ἐπετύχετε εὕρατε, τὸ|13 σην πολλήν μεγάλην ἐρημίαν 

ἔλλειψιν ἔνδειαν, τῶν ἀντιζήλων ἐρι|14 ζόντων φιλονεικούντων, διά τὰ πρωτεἶα, ἐπειδή οἱ μὲν 

Λακεδαιμόνιοι,|15 ἀπολώλασιν ἐφθάρησαν ἠφανίσθησαν, οἱ δὲ Θηβαῖοι, ὑπάρχουσιν, ἄ|16 

σχολοι ἀμμέριμνοι376 περιφρονηκότες περί τῶν οἰκείων ὑποθέσεων,|17 καὶ ἐπειδή οὐδείς, τῶν 

ἄλλων Ἑλλήνων, εἷναι, ἱκανός ἀρκετός, νὰ ἀντι|18 παραταχθᾛ ἀντιπαραβληθᾜ συγκριθᾜ 

φιλονικήσᾙ ὑμἶν, διά τὰ πρωτεἶα|19 μὲ ὅλον ὁποῦ εἷναι δυνατόν, εἰς ἡμς, νὰ κατέχωμεν 

φυλάττωμεν, ἀσφαλῶς|20  βεβαίως ἀκινδύνως, τὰ ἐδικά σας πράγματα, καὶ νὰ πρεσβεύωμεν 

πα|21 ρέχωμεν δίδωμεν πρυτανεύωμεν, ἅπασι, τὰ δίκαια τὰ ἔννομα νόμι|22 μα, τῶν ἄλλων 

Ἑλλήνων, ὑμεἶς ἀπολωλέκαμεν ἀφηρέθημεν ἀπεβάλλο|23 μεν ἀπεστερήθημεν, τὴν ἐδικήν μας 

χώραν, καὶ κατηναλώσαμεν κα|24 τεδαπανήσαμεν καταξοδεύσαμεν, περισσότερα, ἀπό χίλια 

πεντα|25 κόσια τάλαντα πογγία, εἰς κᾀνένα συμφέρον ὠφέλιμον χρή|26 σιμον ἤτοι τηνάλλως 

ματαίως ἀνωφελῶς, καὶ οὗτοι οἱ ήτορες, ἀπολω|27 λέκασιν377 ἠράνισαν ἔφθειραν, ἐκείνους 

τοὺς συμμάχους συμβοηθούς|28 ἐν καιρῷ εἰρήνης, τοὺς ὁπόσους, ἡμεἶς ἐλάβομεν ἐκτησάμεθα 

ἐκομισά=|29 μεθα 

 

                                                           
376

 Στο χειρόγραφο το ςυναντοφμε ωσ ‘’ἐκκέξηκλνη’’. 
377

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἀπολελώκασιν’’. 



266 
 

 

ἐχθρὸν δ᾿ ἐφ᾿ ἡμς αὐτοὺς τηλικοῦτον ἠσκήκαμεν· ἥ φρασάτω τίς ἐμοὶ παρελθὼν, πόθεν 

ἄλλοθεν ἰσχυρὸς γέγονεν, ἥ παρ᾿ ἡμῶν αὐτῶν Υίλιππος;  Ἀλλ᾿ ὦ ᾿ τὰν, εἰ ταῦτα φαύλως, τάγ᾿ 

ἐν αὐτᾜ τᾜ πόλει νῦν ἄμεινον ἔχει.   Καὶ τί ἅν εἰπεἶν τις ἔχοι; τὰς  ἐπάλξεις ἃς κονιῶμεν; καὶ 

τὰς ὁδοὺς ἃς ἐπισκευάζομεν;  καὶ κρήνας; καὶ  λήρους;  Ἀποβλέψατε δὴ πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα 

πολιτευομένους· ὧν οἱ μὲν ἐκ πτωχῶν πλούσιοι γεγόνασιν, οἱ δ᾿ ἐξ᾿ ἀδόξων ἔντιμοι, ἔνιοι δὲ 

τὰς ἰδίας οἰκίας τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέρας εἰσὶ κατασκευασμένοι· ὅσῳ δὲ τὰ 

τᾛς πόλεως ἐλάττω γέγονε,τοσούτῳ τὰ τούτων ηὔξηται.  Σί δὴ τὸ πάντων αἴτιον τούτων; καὶ τι 

δήποτε ἅπαντ᾿ εἷχε καλῶς τότε, καὶ νῦν οὐκ ὀρθῶς; 
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συμμάχους, ἐν τ καιρ τοῦ πολέμου, καὶ ἐγυμνάσαμεν ἐξηκονίσαμεν,|2 καθ᾿ ἡμῶν αὐτῶν 

τὸν Υίλ(ιππο) τέτοιον φοβερόν, ἐχθρόν πολέμιον,|3 εἰδέ ὅπερ εἷπον οὐκ ἔστιν ἀληθές τὶς ἐξ 

ὑμῶν, ἄς ἔλθᾙ παραγένηται|4 ἐν τ μέσῳ καί ἄς εἴπᾙ λἐξᾙ παραστήσᾙ άποδείξᾙ, ἀπό ποἶον 

ἄλλο με|5 ρος, αὐτά ὁ Υίλ(ιππος) γέγονεν ὑπᾛρξε κατάστᾙ, ἰσχυρός δυνατός φοβερός,|6 παρά 

ἀπό ἡμς τοὺς ἰδίους, ἀλλ᾿ ἀνίσως ἀνθυποφέροι τίς ἄν, ὦ βέλτιστε Δη|7 μόσθενες, ἀνίσως 

αὐτά τὰ ἔξωθεν πράγμα(τα) , ἔχουσι διάκεινται, |8 [φαύλως ἀσθενῶς ταπεινῶς δυστυχῶς, 

ὅμως, τά πράγμα(τα) τά ὄντα ἐν |9 ταύτῃ τᾜ ἰδίᾳ ἡμῶν πόλει, ἔχουσι διάκεινται * ,φαύλως  

ἀσθενῶς ταπει + εὑ|10 ρίσκονται εἰσίν, εἰς καλλίονα κατάστασιν  τῶν ἐπί τῶν προγόνων 

πραγμά|11 των, ποἶον πργμα τῶν ἐν τᾜ πόλει, δύναται, νὰ εἴπᾙ λέξᾙ προβάλλᾙ τὶς:, |12 

δύναται εἰπεἶν ὅτι ἔχει καλῶς τοὺς προμαχώνας τοῦ κάστρου, τοὺς ὁποίους ἡμεἶς|13 χρίομεν 

τιτάνω καὶ ἀσβέστῳ διαλευκαίνομεν: καὶ τάς ὁδούς τὰς ἀτραπούς,|14 τὰς ὁποίας 

ἐπιδιορθοῦμεν: καὶ τάς πηγάς τοὺς ὀχετούς τῶν ὑδάτων τὰς |15 βρύσεις δηλ(αδή) ; καὶ τὰς 

φλυαρίας φληναφίας ἀδολεσχίας τάς ἄλλας, λοι|16 πόν, ἐπίδετε  ἀποσκοπήσατε ἐνατενίσατε, 

πρὸς ἐκείνους οἵτινες πολι|17 τεύονται οἰκονομοῦσι διοικοῦσι, τὰ τοιαῦτα ἀτελᾛ ἐν τᾜ πόλει 

πράγματα;|18 ἀπό τοὺς ὁποίους ἄλλοι μέν, γεγόνασιν ὑπᾛρξεν, πλούσιοι εὐδαίμονες|19 ὄλβιοι, 

καίτοι πτωχοί ὄντες πρότερον, τινές δὲ τούτων, κατεσκεύασαν|20 ἐκόσμησαν εὐπρέπησαν 

ἐστόλισαν τοὺς ἑαυτῶν οἴκους, σεμνοτέρους ὡ|21 ραιοτέρους καλλιοτέρους πλουσιωτέρους, 

ἀπό τὰ οἰκοδομήματα κτήρια|22 κατασκευάς τὰς δημοσίας κοινάς τᾛς πόλεως, ὅμως *τώρα+ τὰ 

πράγμα|23 τα ἐκείνων τῶν τὰ τοιαῦτα πολιτευομένων, ηὐξήθησαν, ἐμεγαλύνθησαν,|24 κατά 

τοσοῦτον περισσότερον, καθ᾿ ὅσον τὰ πράγματα τῆς πόλεως γε|25 γόνασιν, ὑποδεέστερα 

εὐτελέστερα ταπεινότερα,, λοιπόν, ποἶον|26 ἔργον πργμα ὑπάρ: καὶ εἷναι, παραίτιον 

πρόξενον, ὅλων τούτων τῶν δεινῶν|27 κακῶν; καὶ διά ποίαν αἰτίαν, κατ᾿ ἐκεἶνον τὸν καιρόν 

ἐπί τῶν  ἡμετέρων|28 προγόνων, ὅλα τὰ πράγματα, εἷχον εὑρίσκοντο διώκειντο 

ὠκονομοῦντο|29 καλῶς 
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Ὅτι, τὸ μὲν πρῶτον, καὶ στρατεύεσθαι τολμῶν αὐτὸς ὁ δᾛμος, δεσπότης τῶν πολιτευομένων 

ἦν, καὶ κύριος αὐτὸς ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν· καὶ ἀγαπητὸν ἦν παρὰ τοῦ δήμου τῶν ἄλλων 

ἑκάστῳ καὶ τιμᾛς καὶ ἀρχᾛς καὶ ἀγαθοῦ τινος μεταλαβεἶν. Νῦν δὲ τοὐναντίον, κύριοι μὲν τῶν 

ἀγαθῶν οἱ πολιτευόμενοι, καὶ διὰ τούτων ἅπαντα πράττεται· ὑμεἶς δὲ ὁ δᾛμος 

ἐκνενευρισμένοι, καὶ περιᾙρημένοι χρήματα, συμμάχους, ἐν ὑπηρέτου καὶ προσθήκης μέρει 

γεγένησθε, ἀγαπῶντες ἐὰν μεταδιδῶσι θεωρικῶν ὑμἶν, ἥ βοἹδια πέμψωσιν οὗτοι· καὶ τὸ 

πάντων ἀνανδρότατον, τῶν ὑμετέρων αὐτῶν χάριν προσφείλετε· οἱ δ᾿ ἐν αὐτᾜ τᾜ πόλει 

καθείρξαντες ὑμς, ἐπάγουσιν ἐπὶ ταῦτα, καὶ τιθασσεύουσι, χειροήθεις αὑτοἶς ποιοῦντες.  
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καλῶς ὀρθῶς εὐτυχῶς, καὶ τώρα κατά τὸ παρόν οὐκ ἔχουσιν διάκεινται τὰ πρά|2 γματα, 

καλῶς εὐτυχῶς; τὸ αἴτιον ἐστί τοῦτο, διότι, ἐν πρώτοις κατ᾿ ἀρχάς ἐπί τῶν|3 ὑμετέρων 

προγόνων, ἐπειδή αὐτός ὁ ἴδιος, δᾛμος τὸ πλᾛθος λαός, ἐτόλ|4 μα ἐθάει , ὥστε νὰ 

ἐκστρατεύητε ἐξέρχητε κινᾛτε εἰς τὸν πόλεμον, καὶ|5 διά τοῦτο ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, δεσπότης 

προχειριστής, τῶν ἐπιστεντόντων οἰ|6 κονομούντων διοικούντων τὰ τᾛς πόλεως, καὶ αὐτός 

ὑπᾛρχε, ἐξουσιαστής|7 δεσπότης διοικητής, ὅλων τῶν ἀγαθῶν εὐτυχιῶν, καὶ ὑπᾛρχε, 

ἀγαπητόν|8 οἰκεἶον ἐπιθυμητόν, εἰς κάθε ἕνα, ἀπό τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, τὸ νὰ μεταλά|9 βῃ 

ἐπιτύχᾙ ἀξιωθᾜ λάβᾙ κᾀμμίαν τιμήν δόξαν, ἤ κᾀμμίαν ἀρχήν|10 ἐξουσίαν, εἰς κᾀνένα ἄλλο 

ἀγαθόν, ἀπό τὸν δᾛμον, ὅμως, τώρα κατά|11 τὸ παρόν, ὅλον τὸ ἐνάντιον, αὐτοί πολιτευόμενοι 

οἱ διοικηταί ἐπιστάται οἰκο|12 νόμοι τῶν τᾛς πόλεως πραγμάτων, εἰσίν ὑπάρχουσι, κύριοι 

ἐξουσιασταί ὅλων|13 τῶν ἀγαθῶν πραγμάτων, καὶ διά μέσου  αὐτῶν τῶν πολιτευομένων, 

ὅλα|14 τὰ πράγματα τᾛς πόλεως πράττονται διοικοῦνται οἰκονομοῦνται, ὑμεῖς ὁ δῆμος,|15 

ἐπειδή ἐστέ ἐξητονηκότες ἀδύνατοι ἀσθενεἶς, καὶ ἐπειδή ἀφᾚρησθε  τε|16 τήρησθε 

ὑστερήθητε, κατά τὰ χρήματα, καὶ κατά τοὺς συμμάχους τοὺς|17 φίλους, διά τοῦτο γεγόνατε 

ὑπήρξατε ἐτάχθητε, εἰς μέρος εἰς τάξιν δού|18 λου ἀνδραπόδου καὶ ἄχθους ἐπουσίου καὶ 

περιττοῦ βάρους, καὶ ἀγαπᾶτε|19 στέργετε εὐχαρισθᾛτε ἀρέσκησθε, ἀνίσως, αὐτοί οἱ 

πολιτευόμενοι, μετα|20 διδῶσι χορηγήσωσι378, εἰς ὑμᾶς χρήματα θεωρικά, ἤ ἤθελαν πέμψωσιν 

ἐ|21 ξαποστείλωσιν ὑμῖν, θύματα βροηδρόμου τᾛς ἑορτᾛς τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ|22 προσοφείλετε 

χρεωστεἶτε ὁμολογεἶτε προσέτι, καὶ χάριν εὐχαριστίαν|23 αὐτῶν τῶν ἐδικῶν σας πραγμάτων, 

ὅπερ ἐστί τὸ ἀνανδρότατον ἀγενέ|24 στατον ἀσθενέστατον εὐτελέστατον μικροπρεπέστατον, 

ἀπό ὅλα τὰ ἄ|25 λλα δεινά κακά, ὅμως, ἐπειδή αὐτοί καθείρξαν κατέκλεισαν κατη|26 

σφάλισαντο ὑμς, μέσα εἰς αὐτήν τὴν πόλιν, διά τοῦτο ὑπάγουσι ἕλκουσιν|27 φέρουσιν ὑμς, 

εἰς αὐτόν εἰς τὸ νὰ εὐχαρισθᾛσθε εἰς τά θεωρικά, καὶ βοηδρό|28 μεια, καὶ κολακεύουσι 

θωπεύουσιν ὑμς, καὶ παῦσιν ὑμς, χειροήθεις|29 ἡμέρας 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’χωρθγιςωςι’’. 
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Ἔστι δ᾿ οὐδέποτ᾿ οἷμαι μέγα καὶ νεανικὸν φρόνημα λαβεἶν, μικρὰ καὶ φαῦλα πράττοντας· 

ὁποἶ᾿  οἷμαι μέγα και νεανικόν φρόνημα λαβεἶν, μικρά και φαῦλα πράττοντας· ὁποἶ᾿           

ἄττα γὰρ ἅν τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἀνθρώπων ᾖ, τοιοῦτον ἀνάγκη καὶ τὸ φρόνημα ἔχειν. 

Σαῦτα, μὰ τὴν Δήμητρα, οὐκ ἅν θαυμάσαιμι, εἰ μείζων εἰπόντι ἐμοὶ γένοιτο παρ᾿ ὑμῶν βλάβη, 

τῶν πεποιηκότων αὐτά γενέσθαι· οὐδέ γάρ παησία περί πάντων αἰεί παρ᾿ ὑμἶν ἐστιν· ἀλλ᾿ 

ἔγωγε, ὅτι καὶ νῦν γέγονε, θαυμάζω. 

ι΄.Ἐὰν οὖν ἀλλὰ νῦν γ᾿ ἔτι, ἀπαλλαγέντες τούτων τῶν ἐθῶν, ἐθελήσητε στρατεύεσθαὶ τε, καὶ 

πράττειν ἀξίως ὑμῶν αὐτῶν, καὶ ταἶς περιουσίαις ταἶς οἴκοι ταύταις ἀφορμαἶς ἐπὶ τὰ ἔξω τῶν 

ἀγαθῶν χρήσησθε, ἴσως ἅν, ἴσως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τέλειόν τι καὶ μέγα κτήσαισθε ἀγαθὸν, 

καὶ τῶν τοιούτων λημμάτων ἀπαλλαγείητε, ἃ τοἶς ἀσθενοῦσι παρὰ τῶν  ἰατρῶν σιτίοις 

διδομένοις ἔοικε καὶ γὰρ ἐκεἶνα οὔτε ἰσχὺν ἐντίθησιν, οὔτ᾿ ἀποθνήσκειν ἐᾶ· 
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ἡμέρους κούφους πρᾳεἶς, χάριν ἑαυτῶν, ὅμως, καθώς νομίζω ὑπολάμ|2 βάνω, δὲν εἷναι 

δυνατόν, τὸ νὰ λάβητε κτήσηστε, ἔννοιαν βούλευσιν, μέ|3 γα ὑψηλόν, καὶ γενναἶον ἀνδρεἶον 

μεγαλοπρεπές, κᾀμμίαν φοράν, ὅταν|4 πράττητε ἐκτελᾛτε κατορθᾛτε ἐργάζησθε, μικρά 

ἀτελᾛ ἔργα, καὶ φαῦλα|5 μικροπρεπᾛ οὐτιδανά, ἤτοι ὅταν ζᾛτε φαύλως μικροπρεπῶς 

δουλοπρεπῶς|6 διότι, ἐπάναγκες ἐστί, τὸ νὰ ἔχᾙ τὶς, ἔννοιαν στοχασμόν φρόνημα βού|7 λευμα, 

τέτοιον, ὅτι λογᾛς, ἤθελαν ὐπάρχωσι, τὰ ἔργα αἱ πράξεις τὰ|8 κατορθώματα, τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, μὲ τὸν θεόν379 τὴν Δήμητρα, ἐγώ δὲν θέλω θαυ|9 μάσω ξενισθῶ ἀπορήσω, ἀνίσως, 

ἤθελε συμβᾜ ἀκολουθήσᾙ εἰς ἐμένα ὅσ|10 τις εἷπον ἔλεξα ὑμἶν, αὐτά τὰ σφάλματα 

ἐλαττώματα κᾀμμία μεγάλη|11 βλάβη ζημία κᾀνένας κίνδυνος, ἀπό ὑμς οἵτινες πεποιήκατε 

γε|12 γόνατε αἴτιοι, τοῦ νά γένωνται ὑπάρξωσι, αὐτά τὰ δεινά, διότι δὲν εὑρίσκε|13 ται οὐ 

δίδοται, κᾀμμία παησία380 θάος ἐλευθερία, ἀπό ὑμς, πάντοτε,|14 τίνι τοῦ νὰ λέγᾙ διά ὅλα 

τὰ ἐν τᾜ πόλει πράγματα, μόνον, ἐγώ θαυμάζω|15 ἀπορῶ ξενίζομαι τέθηπα, καὶ τώρα διὰ 

τοῦτο τὸ θάρρος τὸ ὁποἶον, γέγονεν|16 ἠκολούθησεν ἐδόθη εἰς ἐμέ, παρ᾿ ὑμῶν.,, λοιπόν, 

ἀνίσως ὑμεἶς, ἀπα|17 λλαχθῆτε ἐλευθερωθᾛτε ἀποχωρισθᾛτε ἀποβάλλητε, αὐτά τὰ ἔθη 

αὐτάς|18 τὰς κακάς συνηθείας τὰς περί τὰ θεωρικά, εἰ καὶ μὴ πρότερον ἀλλά τώρα,|19 ἀκόμη 

εἰς τὸ ἑξᾛς, καὶ ἐάν θελήσητε βουλευθᾛτε, νὰ ἐκστρατεύησθε κινᾛσθε|20 ἐξέρχησθε εἰς 

πόλεμον, καὶ νὰ πράττητε πολιτεύησθε ζᾛτε, κατ᾿ ἀξίαν τᾛς |21 ὑμετέρας τιμᾛς δόξης ἀρετᾛς 

ὑπολήψεως, καὶ ἀνίσως μεταχειρισθᾛτε λάβητε|22 αὐτάς τὰς περιουσίας αὐτά τὰ ἐν τᾜ πατρίδι 

λήμματα πλούτη, ὅλας ἀφορμάς αἰτίας|23 ὑποθέσεις, διά τὰ ἔξω ἀγαθά τὰς ἔξω εὐτυχίας τοὺς 

ἔξω δηλ(αδή) πολέμους,|24 ἴσως τυχόν, ὦ ἄνδρες|25 Ἀθη(ναῖοι), θέλετε κτήσεσθε κερδήσετε 

πορίσεσθε κομίσασθε, κανένα ἀγαθόν, καλό εὐτελές καὶ μέγα|26 περισσόν, καὶ ἤθελετε 

ἀπαλλαχθῆτε ἐλευθερωθᾛτε λυτρωθᾛτε, ἀπό τὰ τοιαῦτα λήμματα δῶρα τοὺς τόπους, διά τά 

ὁποἶα, |27 παρεικάζονται ἐξομοιοῦνται, μὲ τὰ σιτία βρώματα, ἅτινα δίδονται χορηγοῦνται , ἀπό 

τούς ἰατρούς, ἀκέστας, εἰς τούς ἀσθενεῖς|28 κάμνοντας ἀώστους, διότι, ἐκεἶνα τά βιώματα 

τὰ παρά τῶν ἰατρῶν τοῖς ἀσθενέσι δι|29 δόμενα, μήτε ἐντιθέασι ἐμβάλλουσι διδόασι, κᾀμμίαν 

ἰσχύν δύναμιν, μήτε ἀφι=|30 σι 

                                                           
379

 Το ςωςτό είναι ‘’τθ κεά’’. 
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  Εδϊ το ςυναντοφμε ‘’ παρθςία’’.Σε άιιν ζεκείν ηνπ ρεηξνγξάθνπ ην βξίζθνπκε ζσζηά γξακκέλν. 
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καὶ ταῦτα ἃ νέμεσθε νῦν ὑμεἶς, οὔτε τοσαῦτά ἐστιν, ὥστε ὠφέλειαν ἔχειν τινὰ διαρκᾛ, οὔτ᾿ 

ἀπογνόντας ἄλλό τι πράττειν ἐᾶ· ἀλλ᾿ ἔστι ταῦτα τὴν ἑκάστου αθυμίαν ὑμῶν ἐπαυξάνοντα. 

Οὐκοῦν σὺ μισθοφορὰν λέγεις;  φήσει τίς. Καὶ παραχρᾛμά γε τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἁπάντων, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναἶοι· ἵνα τῶν κοινῶν ἕκαστος τὸ μέρος λαμβάνων, ὅτου δέοιτο ἡ πόλις, εἰς τοῦθ᾿ 

ἑτοίμως χρήσιμον ἑαυτὸν παρέχοι. Ἔξεστιν ἄγειν ἡσυχίαν; οἴκοι μένων εἷ βελτίων, τοῦ δι᾿ 

ἔνδειαν ἀνάγκᾙ τι ποιεἶν αἰσχρὸν ἀπηλλαγμένος. υμβαίνει τὶ τοιοῦτον, οἸον καὶ τὰ νῦν; 

στρατιώτης αὐτὸς ὑπάρχων ἀπὸ τῶν αὐτῶν τούτων λημμάτων, ὥσπέρ ἐστι δίκαιον, ὑπὲρ τᾛς 

πατρίδος. Ἔστι τὶς ἔξω τᾛς ἡλικίας ὑμῶν; 
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συγχωροῦσιν αὐτούς ἀποθάνωσι οὕτε καὶ αὐτά τὰ λήμματα, τὰ ὁποἶα, ὐμεῖς,|2 τώρα, 

διανέμεσθε διαμοιράζεσθε ἀλλήλοις, διότι μήτε ὑπάρχουσι, τοιαῦτα τέ|3 τοια ἱκανά δηλ(αδή) 

ὥστε ὁποῦ παρέχουσι δίδωσι, κᾄποιαν ὠφέλειαν λυσιτέλειαν|4 βοήθειαν, παντοτινήν, μήτε 

ἐῶσιν συγχωροῦσιν, ὑμς ἀφ᾿ οὗ ἀπογνωσθῆτε ἀ|5 πελπισθᾛτε, νὰ πράττητε ἐκτελᾛτε, 

κᾀνένα ἄλλο ἔργον κατόρθωμα|6 κᾀμμίαν ἄλλην πράξιν πολεμικήν, μόνον, ἐπαυξάνουσι 

πλεονάζουσι|7 περισσεύουσι, τὴν ῥαθυμίαν ἀμέλειαν αστώνην, καθ᾿ ἑνός, ἀπό ὑμς,|8 ,, 

λοιπόν, τὶς πολίτης381 θέλει εἴπει πρὸς μὲ, ὦ Δημόσθενες σὺ, λέγεις ψηφίζᾙ|9 διορίζᾙ κελεύεις 

ὑμἶν, μισθόν πληρωμήν διανομήν τοις;  καὶ παρευθύς ἑτοί|10 μως, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) ἐγώ 

λέγω ἀποφαίνομαι ἀποκρίνομαι καὶ διορίζω, τὴν αὐτήν|11 καὶ ἰδίαν σύνταξιν τὸν ὅμοιον ἔραν 

διὰ τοὺς στρατιώτας, ὅλων τῶν πολιτῶν, διά|12 νὰ λαμβάνῃ πορίζηται, καθ᾿ εἸς αὐτῶν, τὸ 

μέρος τὸ μερίδιον, ἀπό τὰ κοινά|13 χρήματα ἀπό τὰς κοινάς κονεισφοράς, καὶ διά νὰ παρέχᾙ 

προξενᾜ καθιστᾶ,|14 τὸν ἑαυτόν του, χρήσιμον ὠφέλιμον λυσιτελᾛ, προθύμως ἐπιμελῶς, εἰς|15 

ἐκεἶνο τὸ ἔργον , τοῦ ὁποίου, ἡ πόλις ἤθελε ἔχει χρείαν ἀνάγκην ἀλλ᾿ ὅμως|16 εἷναι δυνατόν, 

νὰ ἄγῃς ἔχᾙς ἡσυχίαν ἡρεμίαν ἀνάπαυσιν ἤτοι νὰ ἡρεμᾜς|17 ἡσυχάζᾙς καὶ νὰ πολεμᾜς; 

ἡσύχαζε, σὺ ὦ στρατιῶτα ὑπάρχεις εἶσαι, βελτίως382 εὐτυ|18 χέστερος εὐδαιμονέστερον, ὅταν 

μένᾙς εὑρίσκεσαι, ἐν τ οἴκῳ σου ἐν τᾜ πα|19 τρίδα σου, τοῦ πολεμοῦντος, καὶ εἷσαι 

ἐλεύθερος, ἀπό τοῦ νὰ ποιῇς ἐργάζᾙ κᾀνέ|20 να ἔργον, αἰσχρόν ἄτοπον ἀπαίσιον ἄτιμον ἤτοι 

νὰ ζητᾜς χρήματα, διά τὴν|21 πενίαν πτωχίαν σου στενοχωρίαν σου ἀναγκαζόμενος δηλ: ἀπό 

τήν βίαν ἀνά|22 γκην;  ἄγε ἡσυχίαν ἡσύχαζε, ἀλλ᾿.  ὅμως ἐκ τοῦ ναντίου383 ἀκολουθεἶ κᾀνέ|23 

να τοιοῦτον ἔργον κᾀμμίαν τοιαύτην ἀνάγκην χρειώδης καὶ περίστασις,|24 ὅτι λογᾛς, 

συμβαίνει ἀκολουθεἶ καὶ τώρα καὶ οὐκ ἄν ἄγοις ἡσυχίαν διά|25 τὸ κατεπεἶγον, μάχον πολέμει 

ὑπέρ τᾛς πατρίδος σου αὐτά τὰ ἴδια λή|26 μματα κέρδη πορίσματα ἅπερ λαμβάνεις σιτηρέσια, 

καθώς ὑπάρ(χει)|27 καὶ εἷναι , δίκαιον πρέπον εὔλογον ὑπάρ: στρατιώτης πολεμισθής, ἀλλ᾿ |28 

ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι): ἔστι τὶς ἔξω ἀπό τὴν ἡλικία ἡμῶν ἤτοι γέρων παρή=|29 λιξ 
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ὅσα οὗτος ἀτάκτως νῦν λαμβάνων οὐκ ὠφελεἶ,  ταῦτ᾿ ἐν ἴσᾙ τάξει λαμβανέτω,  πάντ᾿ ἐφορῶν 

καὶ διοικῶν, ἃ χρὴ πράττεσθαι. 

ια΄ . Ὅλως δὲ οὔτ᾿ ἀφελὼν, οὔτε προσθεὶς, πλὴν μικρὸν, τὴν ἀταξίαν ἀνελὼν, εἰς τάξιν 

ἤγαγον τὴν πόλιν, τὴν αὐτὴν, τοῦ λαβεἶν, τοῦ στρατεύεσθαι,τοῦ δικάζειν, τοῦ ποιεἶν τοῦθ᾿ ὅ,τι 

καθ᾿ ἡλικίαν ἕκαστος ἔχει, καὶ ὅτου καιρὸς εἴη, τάξιν ποιήσας. Οὐκ ἔστιν ὅπου τοἶς μηδὲν ἐγὼ 

ποιοῦσι τὰ τῶν ποιησόντων εἷπον ὡς δεἶ νέμειν· οὐδ᾿ αὐτοὺς μὲν ἀργεἶν καὶ σχολάζειν καὶ 

ἀπορεἶν, ὅτι δὲ οἱ τοῦ δεἶνος νικῶσι ξένοι, ταῦτα πυνθάνεσθαι· 
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καὶ διά τοῦτο ὁ πόλεμος τοῦ στρατεύεσθαι; ἀνεπιτήδωρ αὐτός, ἄς λαμβάνᾙ=|2 δέχηται 

πορίζεται, κατά τὴν ὁμοίαν τάξιν  τᾛς ἡλικίας αὐτοῦ ὁμοίως ἐπ᾿ ἴσης,|3 ἐκεἶνα τὰ χρήματα, 

ἅτινα μὲ τὸ νὰ λαμβάνῃ δέχεται πορίζεται,τώρα, |4 ἀτάκτως μὲ ἀταξίαν ἀνωμαλίαν 

ἀχρησίμως ἀνωφελῶς ἄνευ τοῦ ποιεἶν τὶ|5 ἔργον ὑπέρ τᾛς πατρίδος του, ὠφελεῖ οὐκ ἔστι 

χρήσιμος τᾜ πατρίδι αὐτοῦ, μὲ τὸ|6  νὰ ἐφορᾶ ἐπιβλέπᾙ ἄς σκέπτηται τὰ τᾛς πόλεως, καὶ μὲ τὸ 

νὰ διοικῇ οἰκονομᾜ|7 ὅλα ἐκεἶνα τὰ πράγματα, τὰ ὁποἶα, πρέπει, νὰ πράττονται 

οἰκονομοῦνται,|8 καὶ διά νὰ εἴπω ἐν συντόμῳ ἐν γένει, ἐγώ οὔτε μὲ τὸ νὰ ὠφεῖλον ἀπέβαλον|9 

κᾀνένα πργμα, μήτε νὰ προσέθετα κᾀνένα παρ᾿ ἑμαυτοῦ, πάρεξ μι=|10 κρά ὀλίγα τινά τῶν 

ἀναγκαίων, ὅμως  καὶ μὲ τὸ ἀπεἶλον ἔκοψα, τὴν ἀκατα|11 στασίαν ἀνωμαλίαν τῶν ἐν πόλει 

πραγμάτων, ἤγαγον ἔφερον, τὴν πόλιν, εἰς |12 τὴν αὐτήν καὶ ὁμοίαν τάξιν εὐταξίαν καλήν 

κατάστασιν τὴν προτέραν, καὶ ἐ|13 ποίησα συνεστησάμην, τάξιν εὐταξίαν καλήν κατάστασιν 

τὴν προτέραν, διοί|14 κησιν, τοῦ νὰ λαμβάνωσι κομίζωνται χρήματα τῶν νέων οἱ σρατευόμενοι, 

καὶ|15 τοῦ νὰ ἐκστρατεύονται κινοῦνται φέρωνται εἰς πόλεμον οἰ ἴδιοι πολἶται καὶ τοῦ νὰ δι|16 

κάζωσι κρίνωσι ἐπιστατῶσι διοικῶσι τὰ τᾛς πόλεως οἱ προβεβηκότες οἱ γέρον|17 τες, καὶ τοῦ νὰ 

ποιῶσι πράττωσιν ἐργάζωνται ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τὸ ὁποἶον, καθ᾿|18 εἸς ὑμῶν, = δύναται ἰσχύει 

ἠμπορεἶ ποιεἶν, κατά τὴν ἀναλογίαν ποσότητα τῶν|19 ἐτῶν κατά τὴν δύναμιν τῆς ἡλικίας του, 

καὶ νὰ πράττωσιν ἐκεἶνο τὸ ἔργον,|20 τοῦ ὁποίου, ἤθελε ὐπάρχει, καιρός εὔθετος διωρισμένος 

ἁρμόδιος,,: ὅμως εγώ|21 ὁ Δημοσθένης, οὐκ εἷπον οὐ συνεβούλευσα οὐκ ἀπεκρινάμην 

παρᾚνεσα ὑμἶν,|22 εἰς κᾀνένα μέρος τοῦ λογου μου ἤτοι τελείως οὐδαμῶς, ὅτι πῶς, πρέπει, 

ὑμεἶς νὰ|23 νέμητε διαμοιράζητε, εἰς  ἐκείνους οἵτινες οὐ ποιοῦσι πράττουσιν ἐκτελοῦσι, 

κᾀνένα|24 ἔργον ὠφέλιμον τᾜ πόλει, τὰ λήμματα τὰ χρήματα σιτηρέσια, ἐκείνων τῶν|25 

στρατιωτῶν οἵτινες μέλλουσι νὰ ποιήσωσι πράξωσι τὶ ἔργον ὠφέλιμον τᾜ πόλει,|26 μήτε εἷπον 

συνεβούλευσα ὅτι πρέπει, ὑμεἶς οἱ ἴδιοι νὰ ἀργῆτε μένητε ἀ|27 κίνητοι κάθησθοι ἀνενέργητοι, 

καὶ νὰ σχολάζητε ἀμελᾛτε ρἁστωνεύητε, καὶ νὰ |28 ἦσθε ὑστερημένοι ἐλλειπεἶς ἐνδεεἶς ἄποροι 

τῶν ἀναγκαίων, καὶ νὰ πυνθά=|29  νεσθε 
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ταῦτα πυνθάνεσθαι·   ταῦτα γὰρ νυνὶ γίνεται.   Καὶ οὐχὶ μέμφομαι τὸν ποιοῦντά τι τῶν 

δεόντων ὑπὲρ ὑμῶν· ἀλλὰ καὶ ὑμς ὑπὲρ ὑμῶν  αὐτῶν ἀξιῶ πράττειν ταῦτα ἐφ᾿ οἸς ἑτέρους 

τιμτε, καὶ μὴ παραχωρεἶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τᾛς τάξεως, ἣν ὑμἶν οἱ πρόγονοι, τᾛς ἀρετᾛς, 

μετὰ πολλῶν καὶ καλῶν κινδύνων κτησάμενοι, κατέλιπον. χεδὸν εἴρηκα, ἃ νομίζω 

συμφέρειν· ὑμεἶς δὲ ἕλοισθε ὅ,τι καὶ τᾜ πόλει καὶ ἅπασι συνοίσειν ὑμἶν μέλλει. 

ΚΑΣΑ ΥΙΛΙΠΠΟΤ ΛΟΓΟ ΠΡΨΣΟ 

Εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προυτίθετο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἅν ἕως 

οἱ πλεἶστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τι μοι τῶν ὑπό τούτων 

ηθέντων, ἡσυχίαν ἅν ἦγον εἰ δὲ μὴ, τότ᾿ ἅν αὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γιγνώσκω λέγειν· ἐπειδὴ δὲ 

περὶ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον, συμβαίνει  καὶ νυνὶ σκοπεἶν, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος 

ἀναστὰς, εἰκότως ἅν συγγνώμης τυγχάνειν· εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου τὰ δέοντα 

αὐτοὶ συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἅν ὑμς νῦν ἔδει βουλεύεσθαι. 
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ἐρωττε ἐξετάζητε μανθάνητε παρ᾿ ἄλλων, ἐκεἶνα τὰ ἑξᾛς, πῶς δηλ(αδή)|2 οἱ ξένοι οἱ 

ἀλλοδαπεἶς στρατιῶται οἱ μισθοφόροι, τοῦ δείνου στρατηγοῦ, νικῶσι ποι|3 ῶσι νίκας, διότι, 

αὐτά ὁλα τὰ κακά ἤτοι τὸ ἀργεἶν καὶ πυνθάνεσθε τὰ τῶν|4 ἄλλων, γίνονται συμβαίνουσιν 

ἀκολουθοῦσι, τώρα τήν σήμερον ὑμἶν εἰς τήν|5 ὑμετέραν πόλιν, καὶ ἐγώ δέν  θέλω μέμψομαι 

αἰτιάσομαι κατηγορήσω, ἐκεἶ|6 νον ὅστις ποιεἶ πράττει ἐκτελεἶ, κᾀνένα ἔργον, ἀπό τὰ δέοντα 

συμφέροντα|7 συντείνοντα, διά ὠφέλειαν βοήθειαν ἐδικήν σας, μόνον, ἀξιῶ βούλομαι κρίνω|8 

ἀξίαν θέλω, ἵνα καὶ ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, πράττητε ποιᾛτε ἐκτελᾛτε, διά ὠφέλει|9 αν ἐδικήν σας, 

ἐκεἶνα τὰ ἔργα, διά τὰ ὁποἶα, ὑμεἶς ἐπαινεἶτε 384  δοξάζετε ἐγ|10 κωμιάζετε, ἄλλους 

ἀν(θρωπ)ους, καὶ νὰ μὴν παραχωρῆτε ὑπεξίστασθε διδῶτε εἰς ἄλλους|11 τὰ πρωτεἶα, ὦ ἄνδρες 

Ἀθη(ναῖοι) τᾛς καλᾛς τάξεως τῆς ἀρετῆς ἀνδρείας μεγαλοψυχί|12 ας γενναιότητος, τὴν ὁποίαν 

ἀρετήν, οἱ προπάτορες ὑμῶν, ἀφ᾿ οὗ ἀπεκτήσαντο|13 ἐκέρδησαν ἐκομίσαντο ἐπηνέγκατο 

ἔλαβον, ὁμοῦ μὲ κινδύνους ἀγῶνας|14 πολέμους , πολλούς περισσούς μεγάλους καὶ καλούς 

ἐνδόξους θαυμαστούς ἐντίμους ἐ|15 παινετούς , κατέλιπον ἀφᾛκαν εἰς ἡμς τοὺς ἀπογόνους 

αὐτῶν, ἐγώ εἷπον ἔλεξα|16 συνεβούλευσα ὑμἶν, μονονούκ ἐν γένει ἐν συντόμῳ ἐκεἶνα τὰ 

λόγια, τὰ ὁποἶα, ὑ|17 πολαμβάνω κρίνω ἡγοῦμαι, ὅτι συμφέρουσιν ὠφελοῦσι λυσιτελοῦσι 

χρησιμεύουσιν|18 ὑμἶν, ὅμως, ἄμποτε νὰ ἠθέλετε: προκρίνητε προεκλέξητε προτιμήσητε|19  

ἀγαπήσητε ἐκεἶνο, ὅπερ θέλει συνοίσει ὠφελήσει, λυσιτελήσει χρησιμεύσει, |20 εἰς τὴν πόλιν 

ἡμετέραν πατρίδα κοινήν καὶ εἰς ὅλους  ὑμς τοὺς μέρους, :____ ,, τέλος|21 τᾛς τοῦ γ = 

ὀλυνθιακοῦ λόγου ἐξηγήσεως: χρ  ἐξηγήσεως τοῦ α΄: κατά Υιλίππου λό|22 γου.  ·  χρ,, κείμ: εἰ 

μὲν περί καινοῦ τινός πράγματος προὐτίθετο ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι) λέγειν:_____ |23 ὦ  ἄνδρες 

Ἀθη(ναῖοι), ἀνίσως προυτίθετο προὐβάλετο ἦν σκοπός ἐμοί, τοῦ νὰ=|24 λέξω δημηγορήσω εἴπω, 

διά κᾀνένα πργμα, νέον καινόν νεοφανές|25 ἤθελα κωλύσω κρατήσω ἐμποδίσω ἐμαυτόν 

καταστείλω σιγᾜ τέως, ἕως|26 ὁποῦ οἱ περισσότεροι τῶν ητόρων τῶν συνηθισμένων, ἤθελαν 

ἀποφαίνον|27 ται, γνώμην ψᾛφον βουλήν πράγματος, καὶ ἀνίσως ἤθελα φανᾜ ἀρε|28 στόν, εἰς 

ἐμέ, κᾀνένα ἀπό ἐκεἶνα ἅτινα ἤθελαν ῥηθῶσι λεχθῶσι, |29 ἀπό αὐτούς, 
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β.΄ Πρῶτον μὲν οὖν, οὐκ ἀθυμητέον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοἶς παροῦσι πράγμασιν, οὐδ᾿ εἰ 

πάνυ φαύλως ἔχειν δοκεἶ· ὃ γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, τοῦτο 

πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει.  Σὶ οὖν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὐδὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τῶν 

δεόντων ποιούντων ὑμῶν, κακῶς τὰ πράγματα ἔχει·  ἐπείτοιγε εἰ πάνθ΄ ἃ προσᾛκε 

πραττόντων, οὕτως εἷχεν, οὐδ᾿ ἄν ἐλπὶς ἦν αὐτὰ βελτίω γενέσθαι . Ἔπειτα ἐνθυμητέον, καὶ 

παρ᾿ ἄλλων ἀκούουσι, καὶ τοἶς εἰδόσιν αὐτοἶς ἀναμιμνησκομένοις, ἡλίκην πότ᾿ ἐχόντων 

δύναμιν Λακεδαιμονίων, ἐξ᾿ οὗ χρόνος οὐ πολὺς, ὡς καλῶς καὶ προσηκόντως οὐδὲν ἀνάξιον 

ὑμεἶς ἐπράξατε τᾛς πόλεως, ἀλλ᾿ ὑπεμείνατε ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐκείνους 

πόλεμον. Σίνος οὖν ἕνεκα ταῦτα λέγω; ἵν᾿ εἰδᾛτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ θεάσησθε, ὅτι οὐδὲν 

οὔτε φυλαττομένοις ὑμἶν ἐστι  φοβερὸν, οὔτ᾿ ἅν ὀλιγωρᾛτε, τοιοῦτον, οἸον ἅν ὑμεἶς βούλησθε, 

παραδείγμασι χρώμενοι, τᾜ τότε ρώμᾙ τῶν Λακεδαιμονίων, ἧς ἐκρατεἶτε ἐκ τοῦ προσέχειν 

τοἶς πράγμασι τὸν νοῦν, καὶ τᾜ νῦν ὕβρει τούτου, δι᾿ ἣν ταραττόμεθα, ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν 

ὧν ἐχρᾛν. 
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|<<| :ἀλλήλοις; διότι μήτε ὑπάρχουσι, τοιαῦτα τέτοια: ||ἱκανά δηλ(αδή)|| ὥστε 

ὁποῦ||παρ||έ*ἔ+χουσι: δίδουσι:*φέ|2 ρουσι+,κᾄποιαν ὠφέλειαν,||: λυσιτέλειαν βοήθειαν|| 

παντοτινήν, μήτε ἐῶσιν,|| συγχωρῶσιν|| ὑμς ἀφ᾿ οὗ|3 ἀπογνωσθᾛτε ἀπελπισθᾛτε, νὰ 

πράττητε ἐκτελᾛτε, κᾀνένα ἄλλο ||ἔργον κα|4 τόρθωμα, καμμίαν ἄλλην πράξιν 

πολεμικήν;|| μόνον, ἐπαυξάνουσι πλεονάζουσι, περισσεύουσι, τὴν α|5 θυμίαν ἀμέλειαν 

ρἁστώνην, καθ᾿ ἑνός, ἀπό ὑμς, : χρ χρ|6 ,, λοιπόν, τὶς πολίτης, θέλει εἴπει πρὸς μὲ, ὦ 

Δημόσθενες σὺ, λέ|7 γεις *φθέγγᾙ+ διορίζᾙ: ||ψηφίζᾙ, κελεύᾙ|| ὑμἶν, μισθόν πληρωμήν 

||διανομήν τοἶς|| στρατιώταις; *ἤτοι καλεἶς ἡμς μισθωτούς στρατιώτας;|8 καὶ παρευθύς, 

ἑτοίμως  ὦ ἄνδρες  Ἀθη(ναἶοι) |9 ἐγώ λέγω ἀποφαίνομαι ἀποκρίνομαι διωρίζω, τὴν αὐτήν καὶ 

[ὁμοίαν+ ἰδίαν σύνταξιν |10 συλλογήν συνάθροισιν, ||τόν ὄμοιον ἔρανον διά τούς 

στρατώτας:|| ὅλων τῶν πολιτῶν, διά νὰ λαμβάνᾙ πορί|11 ζηται, καθ᾿εἸς *ὑμῶν+ αὐτῶν, τὸ 

μέρος τὸ ἀνάλογον τό  ||μερίδιον|| *κατά τὸ ἔργον+ ἀπό|12 τὰ κοινά χρήματα, :||ἀπό τάς 

κοινάς συνεισφοράς:|| καὶ διὰ νὰ παρέχᾙ προξενᾜ καθιστᾶ, τὸν|13 ἑαυτόν του, χρήσιμον 

ὠφέλιμον λυσιτελᾛ, προθύμως ἐπί|14 μελῶς , εἰς ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τοῦ ὁποίου, ἡ πόλις, ἤθελε|15 

ἔχει χρείαν ἀνάγκην, ἀλλ᾿ὅμως εἷναι δυνατόν, νὰ ἄγᾙς |16 ἔχᾙς, ἡσυχίαν ἡρεμίαν ἀνάπαυσιν 

ἤτοι νὰ ἡρεμᾜς ἡσυ|17 χάζᾙς ||καί νά μήν πολεμεἶς|| ἡσύχαζε.  σὺ : ||ὦ στρατιῶτα||| 

ὑπάρχεις εἷσαι βελτίον εὐτυχέστερος|18 εὐδαιμονέστερος, ὅταν μένᾙς εὑρίσκεσαι, ἐν τ οἴκῳ 

σου ἐν|19 τᾜ πατρίδι σου, τοῦ πολεμοῦντος; καὶ εἷσαι ἐλεύθερος, ἀπό τοῦ νὰ ποιᾜς ἐργάζᾙ |20 

κᾀνένα ἔργον, αἰσχρόν ἄτοπον ἀπαίσιον ||ἄτιμον ἤτοι νά ζητεἶς χρήματα||, διά τὴν πενίαν 

πτω |21 χίαν  σου   
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στενοχωρίαν ἀναγκαζόμενος δηλ(αδή)||τοὐναντίον||ἀπό τήν βίαν ἀνάγκην; ἄγε ἡσυ|2 χίαν 

ἡσύχαζε, ἀλλ᾿ὅμως ἀκολουθεἶ κᾀνένα τοιοῦτον ἔργον κἀμ|3 μίαν τοιαύτην ἀνάγκη, 

||χρειώδης τις περίστασις|| ὅτι λογᾛς, συμβαίνει ἀκολουθεἶ καὶ τώρα|4 ||τὶς οὐκ ἄν ἄγεις 

ἡσυχίαν διά τὸ κατεπεἶγον;|| *κατά τὸ παρόν κατὰ τὴν ἐνεστῶσαν περίστασιν; ἐπειδή σὺ ὁ 

ἴδιος, [ὑ]|5 [πάρχεις καὶ εἷσαι, στρατιώτης πολεμιστής μαχητής], μάχου πολέμει: *ἀπό+ ||ὑπέρ 

ἧς|||6 αὐτά τὰ ἴδια λήμματα κέρδη πορίσματα σιτηρέσια ||ἅπερ λαμβάνεις||, καθώς 

ὑπάρ(χει)|7 καὶ εἷναι, δίκαιον πρέπον εὔλογον ||ἐπ: ὑπ: στρατιώτης πολεμιστής||,* τὸ νὰ 

μάχηται τὶς, διά τὴν πατρίδα του+, ἀλλ᾿ ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι) ἔστι ||τὶς|| *εὑρίσκεται, τινάς+, 

ἔξω ἀπό τὴν ἡλικίαν ὑμῶν ἤτοι γέρων παρήλιξ *ἀσθενής+: καί διά τοῦτο ἀπόλεμος ἀνίκανος: 

τὸ στρατεύεσθαι; ἀνός,|8 ἄς λαμβάνᾙ δέχηται πορίζηται, κατά τὴν ὁμοίαν τάξιν τᾛς ἡλικί|9 ας 

αὐτοῦ ὁμοίως ἐπ᾿ ἴσης, ἐκεἶνα τὰ χρήματα, ||ἅτινα μέ τό νά||*ὅπόσα+ λαμβάν*ει+ᾙ δέχηται 

πορίζηται, τώρα, ἀτάκτως μὲ ἀταξίαν ἀνωμαλίαν ἀ*ρ+χρη|10 σίμως ἀνωφελῶς ἄνευ τοῦ ποιεἶν 

τὶ ἔργον ὑπέρ τᾛς πατρίδος του, *και+ οὐκ|11 ὠφελεἶ οὐκ ἔστι χρήσιμος τᾜ πατρίδι αὑτοῦ, μὲ τὸ 

νὰ ἐφορᾶ ἐπιβλέ|12 πᾙ: σκέπτηται *στοχάζηται,+||:τά τᾛς πόλεως:|| καὶ μὲ τὸ νὰ διοικᾜ 

οἰκονομᾜ, ὅλα ἐ=|13 κεἶνα τὰ πράγματα, τὰ ὁποἶα, πρέπει, νὰ πράττονται οἰκο|14 νομῶνται, 

καὶ διά νὰ εἴπω ἐν συντόμῳ ἐν γένει, *μὲ ὅλον ὁποῦ] ||ἐγώ οὔτε μοι |||15 *οὐκ+,|| νά|| 

ἀφεἶλον *οὐκ χελ ὑστέρησα οὐκ+ ἀπέβαλον κᾀνένα πργμα, μήτε|16 [ἐπρόσθεσα+ || 

προστέθηκα||  *κᾀμμίαν προσθήκην αὔξησιν+, ||κἀνένα παρ΄ ἐμαυτοῦ||,  πάρεξ μικρά:, |17  

ὀλίγα: 
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*τινά ἐλαττώματα εὐτελᾛ ποταπά οὐτιδανά τινάς παραχρήσθη, ὅμως ἐ|2 πειδή+ ἀνεἶλον 

ἔκοψα *ἐσήκωσα+, τὴν ἀκαταστασίαν *κακήν διοίκη|3 σιν χρᾛσιν οἰκονομίαν τᾛς πόλεως+ 

ἀνωμαλίαν τῶν||:ἐν πόλει|| πραγμάτων, ἤγαγον *ἐκό|4 μισα+ ἔφερον, τὴν πόλιν, εὶς τὴν 

αὐτήν καὶ ὁμοίαν τάξιν εὐταξίαν|5 καλήν κατάστασιν,||: τήν προτέραν|| καὶ ἐποίησα 

συνεστησάμην, τάξιν εὐταξίαν|6 καλήν κατάστασιν διοίκησιν, τοῦ νὰ λαμβάνωσι κομίζωνται 

χρή|7 ματα *ἀπό τοὺς νέους+, ||ἐκ τῶν νέων:||οἱ στρατευόμενοι, καὶ τοῦ νἀ ἐκστρατεύωνται 

κι|8 νῶνται φέρωνται εἰς πόλεμον:||:οἱ ἴδιοι πολἶται:||, καὶ τοῦ νὰ δικάζωσι κρίνωσιν ἐπι|9 

στατῶσι διοικῶσι τὰ τᾛς πόλεως οἱ προβεβηκότες οἱ γέροντες, καὶ|10 τοῦ νὰ ποιῶσι πράττωσιν 

ἐργάζωνται, ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τὸ ὁ|11 ποἶον, καθ᾿ εἸς ὑμῶν, δύναται ἰσχύει ἠμπορεἶ ποιεἶν, 

κατά|12 τὴν ἀναλογίαν ποσότητα τῶν ἐτῶν κατά τὴν δύναμιν τᾛς ἡλικίας,|13 καὶ νὰ 

πράττωσιν ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τοῦ ὁποίου, ἤθελε, ὑπάρχει,|14 καιρός εὔθετος διωρισμένος 

ἁρμόδιος,: χρ ὅμως, ἐγώ|15 ὁ Δημοσθένης, οὐκ εἷπον οὐ συνεβούλευσαν: ||οὐκ ἀπερᾙνάμην||: 

παρᾚνεσαν ὑμἶν, εἰς|16 κᾀνένα μέρος τοῦ λόγου μου ἤτοι τελείως οὐδαμῶς, ὅτι πῶς, πρέ|17 πει, 

ὑμεἶς νὰ νέμη*σθε+||:τε:|| διαμοιράζητε δίδητε, εἰς ἐκείνους οἵτι|18 νες οὐ ποιοῦσι πράττουσιν 

ἐκτελοῦσι, κᾀνένα ἔργον ὠφέλιμον|19 τᾜ πόλει, τὰ λήμματα τὰ χρήματα σιτηρέσια, ἐκείνων 

τῶν στρα|20 τιωτῶν 
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οἵτινες μέλλουσι νὰ ποιήσωσι πράξωσι τὶ ἔργον ὠφέλιμον τᾜ πόλει,|2 μήτε εἷπον 

συνεβούλευσα *ὑμ+ ὅτι πρέπει, ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, νὰ ἀργᾛτε|3 μένητε||: ἀκίνητοι: κάθησθε 

ἀνενέργητοι, καὶ νὰ σχολάζητε ἀμελᾛτε |4 ρᾁστωνεύητε,|5 καὶ νὰ ἦσθε ὑστερημένοι ἐλλειπεἶς 

ἐνδεεἶς ἄποροι τῶν ἀναγκαίων,|6 καὶ νὰ πυνθάνεσθε ἐρωτται ἐξετάζητε μανθάνητε παρ᾿ 

ἄλλων, ἐ|7 κεἶνα||:τά ἑξᾛς:|| *τὸ ἔργον, ὅποιον,+ ||:πῶς δηλ(αδή)||οἱ ξένοι οἱ ἀλλοδαπεἶς 

στρατιῶται ||:οἱ μισθοφόροι||, *τινός+|8 [ἄλλου+ ||:τοῦ δείνου:|| στρατηγοῦ, νικῶσι *κρατῶσι+ 

ποι[ῶ+οῦσι νίκας, διότι, αὐτά ||ὅλα τά κακά||ἤτοι|9 τὸ ἀργεἶν καὶ πυνθάνεσαι τὰ τῶν ἄλλων, 

γίνονται συμβαίνουσι νἀκο|10 λουθοῦσι, τώρα την σήμερον ὑμἶν ||εἰς την ὑμετέραν πόλιν||:, 

καὶ *πάντως+ ἐγώ δὲν θέλω|11 μέμψομαι ||:αἰτιάσομαι:||κατηγορήσω, ἐκεἶνον ὅστις ποιεἶ 

πράττει ἐκτελεἶ, κᾀ|12 νένα ἔργον, ἀπό τὰ δέοντα συμφέροντα συντείνοντα *τᾜ πόλει+ διά|13 

ὠφέλειαν βοήθειαν ἐδικήν σας, μόνον, ἀξιῶ βούλομαι θέ|14 λω, ἵνα καὶ ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, 

πράττητε ποιᾛτε ἐκτελᾛτε, διά|15 ὠφέλειαν ἐδικήν σας, ἐκεἶνα τὰ ἔργα, διά τὰ ὁποἶα, |16 ὑμεἶς 

ἐπαινεἶτε δοξά||:ζε||τε ἐγκωμιάζετε, ἄλλους ἀν(θρώπ)ους, καὶ |17 [ἵ+ νὰ μήν παραχωρᾛτε: 

ὑπεξίστασθε διδῶτε εἰς ἄλλους τὰ πρωτεἶα||[ἀποφάγητε+, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι) τ*ὴν+ᾛς 

||καλᾛς|| τάξ*ιν+ης|18 τᾛς ἀρετᾛς ἀνδρείας μεγαλοψυχίας γενναιότητος, *ἥν+ τὴν ὁποίαν|19 

ἀρετήν, οἱ προπάτορες ὑμῶν, ἀφ᾿ οὗ ἀπ*ό+έκτησαν ||το :|| ἐκέρδησαν|20 ἐκομίσαντο 

||:ἀπηνέγκατο|| ἔλαβον, ὁμοῦ μὲ κινδύνους ἀγῶνας: ||πολέμους||ταλαιπωρίας,|21 πολλούς 

περισσούς ||:μεγάλους||, καὶ καλούς γενναίους ||:ἐνδόξους ἐντίμους:|| θαυμαστούς 

ἐπαινετούς, |22 *κατέλιπον: 
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Αος Υιλιππικὸς 

Εί μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προυτίθετο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἅν ἕως 

οἱ πλεἶστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ὑπὸ τούτων 

ηθέντων, ἡσυχίαν ἅν ἦγον εἰ δὲ μὴ, τότ᾿ ἅν αὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γινώσκω λέγειν·  
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*εἴασαν+ ἀφᾛκαν, παρήτησαν εἰς ὑμς||τούς ἀπειγόντας αὐτοῦ||:, ἐγώ *πάντως+ εἷπον, ἔλεξα 

συνεβού|2 λευσα ὑμἶν, μονονούκ ἐν συντόμῳ, ἐν γένει, ἐκεἶνα τὰ λόγια, τὰ ὁποἶα, ὑ|3 

πολαμβάνω||:κρίνω:|| ἡγοῦμαι, ὅτι συμφέρουσιν ὠφελοῦσι λυσιτελοῦσι χρησι|4 μεύουσιν 

ὐμἶν, ὅμως, ὑμεἶς ἄμποτε νὰ ἤθελε προκρίνητε προε|5 κλέξητε προτιμήσητε ἀγαπήσητε 

ἐκεἶνο, *ὅποιον μέλλει νὰ]||:ὅπερ θέλει συνοίσει ὠφελήσει λυσιτελήσει χρησιμεύει, εἰς τὴν 

πόλιν,||:ὑμετέραν: πατρίδα: κοινήν:||καὶ εἰς ὅλους, ὑμς ον||:τους κατά μέρος:|| |6 ὑμς 

:χρ;´ τέλος τᾛς τοῦ γ΄: Ὀλυνθιακοῦ λόγου ἐξηγήσεως χρ|7 » ἐξήγησις τοῦ α΄: κατά Υιλίππου 

λόγου:. ου| » κείμ: εἰ μὲν περί καινοῦ :πράγματος προὐτίθετο ὦ ἄνδρες: Ἀθη(ναῖοι) λέγειν,|8 ὦ 

ἄνδρες Ἀθ:, ἀνίσως, προὐτίθετο προὐβά*λ+λετο ἦν ὑπᾛρ|9 χε εὑρίσκετο σκοπός ἐμοί, τοῦ νὰ 

λέξω δημηγορήσω εἴπω,|10 διά *νὰ+ κᾀνένα πρᾶγμα, νέον ||: καινόν||νεοφανές, ἤθελα 

κωλύσω|11 κρατήσω ἐμποδίσω ἐμαυτόν||καταστείλω:|| σιγᾜ*ν+* παραδῶ+ τέως, ἕως ὁποῦ|12 οἱ 

περισσότεροι τῶν ρητόρων τῶν συνηθισμένων, ἤθελαν ||: ἀποφαίνωνται: || φα|13 νῶσι 

δώσωσι παρέξωσι, γνώμην ψᾛφον βουλήν ἐπικύρωσιν 385 ,|14 περί τούτου τοῦ  καινοῦ 

πράγματος, καὶ άνίσως, ἤθελε φανῇ |15 ἀρεστόν καλόν ὠφέλιμον, εἰς ἐμέ, κᾀνένα ἀπό ἐκεῖνα|16 

ἅτινα ἤθελαν ῥηθῶσι λεχθῶσι συμβουλευθῶσι:+: ἀπό αὐτούς τοὺς:+:|17 ήτορας, ἐγώ ἤθελα 

ἔχω ἡσυχίαν ἡσυχάζω, ||:φέρω σιγήν φιλοσοφήσω σιωπήσω ὅμως,|18 ἀνίσως, οὐκ ἤρεσκέ τὶ 

μοι τῶν ὑπό τούτων ῥηθέντων, τότε,|19 ἐγώ ὁ ἴδιος, ἤθελα πειράσομαι ἀγωνισθῶ ἐπιβαλθῶ, 

νὰ|20 λέγω δημηγορῶ συμβουλεύω ἐκεἶνα, τὰ ὁποἶα, γινώσκω|21  οἷδα: 

  

                                                           
385

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἐπηθήξσζηλ’’.  
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ἐπειδὴ δὲ περὶ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὖτοι πρότερον, συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεἶν, ἡγοῦμαι 

καὶ πρῶτος ἀναστὰς, εἰκότωςἅν συγγνώμης τυγχάνειν· εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου 

τὰ δέοντα αὐτοὶ συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἅν ὑμς νῦν ἔδει βουλεύεσθαι. 

β΄ . Πρῶτον μὲν οὖν, οὐκ ἀθυμητέον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι,τοἶς παροῦσι πράγμασιν, οὐδ᾿ εἰ 

πάνυ φαύλως ἔχειν δοκεἶ· ὃ γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, τοῦτο 

πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. 
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ἐπίσταμαι συμφέροντα περί τούτου τοῦ πράγματος, ὅμως, ἐπειδή,|2 συμβαίνει ἀκολουθεἶ 

||ἕπεται:||,  νὰ σκοπῶμεν στοχαζώμεθα ||:βουλώμεθα:||  σκεπτώμε|3 θα, καὶ τώρα διά 

ἐκεἶνα τὰ πράγματα, διὰ τὰ ὁποἶα, αὐτοί|4 οἱ ήτορες, εἷπον παρᾚνεσαν συνεβούλευσαν, 

||:ἐδημηγόρησαν:|| πολλαἶς φοραἶς,|5 πρότερον, ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι, καὶ μὲ ὅλον 

ὁποῦ|6 ἀνέστην ἀνέβην ἐπί τοῦ βήματος, πρῶτος τῶν ἄλλων, θέλω|7 τύχω ἀξιωθῶ λάβω παρ᾿ 

ὑμῶν, συγγνώμην συγχώρησιν, δικαί|8 ως πρεπόντως εὐλόγως, διότι ἀνίσως, αὐτοί οἱ ήτορες, 

συ|9 νεβούλευσαν παρᾚνεσαν ἐδημηγόρησαν ὑμἶν τὰ δέοντα|10 ὠφέλιμα συντείνοντα 

συμβάλλοντα συμφέροντα, ||:περί τῶν παρόντων πραγμάτων:|| ἀπό τὸν χρό|11 νον, τὸν 

παρελθόντα παρῳχηκότα φθάσαντα, δὲν ἤθελε|12 εἷναι χρεία ἀνάγκη, ὑμεἶς, ||:τοῦ:|| νὰ 

βουλεύησθε σκέπτησθε ἐκ|13 κλησιάζησθε, τώρα, τελείως τὸ σύνολον386, λοιπόν, ὦ ἄν|14 δρες 

Ἀθη(ναῖοι),  ἐν πρώτοις κατ᾿ ἀρχάς, δὲν πρέπει ὑμεἶς νὰ ἀδη|15 μονᾛτε ἀσχάλλητε λυπᾛσθε, 

διά τὰ παρόντα πράγματα διά|16 τὰς παρούσας καταστάσεις, μήτε ἀνίσως, ||:αὐτάς:|| δοκοῦσι 

φαίνον|17 ται ὑμἶν, ὁτι ἔχουσι διάκεινται εὑρίσκονται, φαυλότατα δυ|18 στυχέστατα εἰς κακήν 

κατάστασιν, διότι, ἐκεἶνο τὸ πργμα:|19 ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι, κάλλιστον ὠφελιμότατον 

λυσιτελέστατον, ||:εἰς ὑμς:|| |20 διά τὰ μέλλοντα τὰ ἐσόμενα τὰ μετά ταῦτα, τὸ ὁποἶον, 

ὑπάρ(χει)|21 κάκιστον ἐπιβλ*ά+αβέστατον ||:πάντων τῶν ἄλλων:||, ἀπό τὸν παρελθόντα 

παρῳχηκότα|22 χρόνον: 

                                                           
386

 Είναι υπογραμμιςμζνο από το γραφζα. 
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Σὶ οὖν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὐδὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν, κακῶς τὰ 

πράγματα ἔχει· ἐπίτοιγε εἰ πάνθ᾿ ἃ προσᾛκε πραττόντων, οὕτως εἷχεν, οὐδ᾿ ἅν ἐλπὶς ἦν αὐτὰ 

βελτίω γενέσθαι. Ἔπειτα ἐνθυμητέον, καὶ παρ᾿ ἄλλων ἀκούουσι, καὶ τοἶς εἰδόσιν αὐτοἶς 

ἀναμιμνησκομένοις, ἡλίκην πότ᾿ ἐχόντων δύναμιν Λακεδαιμονίων, ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολὺς, 
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χρόνον,  λοιπόν, ποἶον ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι  αὐτό ὅπερ ἦν χείρι|2 στον ἐκ τοῦ περεληλυθότος 

χρόνου καὶ βέλτιστον ὑπάρξει πρὸς|3 τὰ μέλλοντα; τοῦτο τὸ ἑξᾛς, διότι ὦ ἄνδρες Ἀθη(αῖοι) τὰ 

πράγ|4 ματα τᾛς πόλεως, ἔχουσι διάκεινται εὑρίσκονται, κακῶς φαύ|5 λως δυστυχῶς ἐπειδή 

ὑμεῖς οὐ ποιεῖτε πράττειτε ἐκτελεἶτε,|6 κᾀνένα ἀπό τὰ δέοντα συμφέροντα συντείνοντα τᾜ 

πόλει,|7 διότι, ἀνίσως, αὐτά τὰ πράγματα εἷχον διέκειντο εὑρίσκοντο, τέ|8 τοιας λογᾛς, ἤτοι 

κακῶς φαύλως δυστυχῶς, μὲ ὅλον ὁποῦ ὑμεῖς|9 ἐπράττετε ||: εἰργάζεσθε:||ἐποιεἶτε 

ἐκτελεἶτε, ὅλα ἐκεἶνα τὰ πράγματα, τὰ ὁποἶ|10 α, ἔπρεπε ὑμῖν πράττειν, πάντως δὲν ἤθελε 

ὑπάρχᾙ *γε|11 νήσεται+, κᾀμμία ἐλπίς προσδοκία, *τοῦ] ||:διά || νὰ γένωσιν ὑπάρ|12 ξωσι 

συμβῶσι , αὐτά βελτίονα καλλίονα τᾛς πρώτης καταστά|13 σεως,: · χρ,, δεύτερον μετά ταῦτα, 

πρέπει εἰς ὑμς νὰ ἐν|14 θυμῆσθε φέρητε κατά νοῦν, διότι ἀκούετε ἀκροσθε μαν|15 θάνετε 

ἀπό ἄλλους ἀν(θρώπ)ους, καὶ ἐπειδή ἀναμιμνήσκεσθε ||διαγείρεσθε εἰς ἀνάμνησιν|||16  

[ἀκούετε+, ἀπό αὐτούς τοὺς ἰδίους οἵτινες  οἴδασι γιγνώσκουσιν|17 ἰξεύρουσιν αὐτά,||ὅτι 

πῶς||   ὁποίαν   ||μεγάλη387|| δύναμιν ρὥμην ἰσχύν, μὲ ὅλον|18 ὁποῦ οἱ Λακεδαιμόνιοι; εἷχον 

ἐκέκτηντο, μίαν φοράν ἕνα|19 καιρόν, ἀπό τὸν ὁποἶον, οὐ παρᾛλθε διεπέρασε χρόνος|20 πολύς, 

[ὅτι πῶς+, ὑμεἶς, οὐκ  ||εἰργάσασθε|| ἐπράξατε ἐκτελέσατε  ἐ388[ἐκα]|21 *τορθώ]:____   

                                                           
387

 Στο χειρόγραφο γράφεται ‘’μεγάλιν’’. 
388

 Σο ‘’ἐ’’ είναι από την αύξηση  στο ρήμα ‘’κατορθώνω. Ὅμως ο σωστός τύπος στο β΄.αὀριστο είναι 

‘’κατωρθώσατε’’. 
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ὡς καλῶς καὶ προσηκόντως οὐδὲν ἀνάξιον ὑμεἶς ἐπράξατε τᾛς πόλεως, ἀλλ᾿ ὑπεμείνατε ὑπὲρ 

τῶν Ἐλληνικῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐκείνους πόλεμον. Σίνος οὖν ἕνεκα ταῦτα λέγω; ἵν᾿ εἰδᾛτε, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ θεάσησθε, ὅτι οὐδὲν οὔτε φυλαττομένοις ὑμἶν ἐστι φοβερὸν, οὔτ᾿ , ἅν 

ὀλιγωρᾛτε, τοιοῦτον, οἸον ἅν ὑμεἶς βούλησθε, παραδείγμασι χρώμενοι , τᾜ τότε ώμᾙ τῶν 

Λακεδαιμονίων ἧς ἐκρατεἶτε ἐκ τοῦ προσέχειν τοἶς  πράγμασι τὸν νοῦν, 
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κατωρθώσατε389 ἐποιήσατε, κᾀνένα ἔργον, ἀνάξιον ἀνοίκειον|2 ἀνεπιτήδειον, τῆς πόλεως τᾛς 

πατρίδος ὑμῶν, *ἀκριβῶς+ ||εὐγενῶς|| ἐντίμως|3 [ἐντελῶς+ εἰκότως  , καὶ προσηκόντως 

δεόντως ἀξίως δικαίως, μόνον,|4 ὑπεμείνατε ὑπεφέρετε ||ἐστερήσατε|| ἀνελάβετε, τὸν 

πόλεμον *τὴν μάχην+|5 τόν *γε+γενη*μένην+||όμενον|| ||ἐναντίον|| εἰς: ἐκείνους τοὺς 

Λακεδαιμονίους διά τὰ δίκαια|6 νόμιμα ἔννομα πράγματα, τὰ ἑλληνικά τῶν Ἑλλήνων ἤτοι|7 

διά νὰ λάβωσιν οἱ Ἕλληνες τὰ δίκαια αὐτῶν, λοιπόν, διά ποί|8 αἰτίαν, ἐγώ λέγω δημηγορῶ 

||φημί|| συμβουλεύω ὑμἶν, αὐτά τὰ|9 ἀνωτέρω; *δή+ λέγω ταῦτα διά νὰ εἰδῆτε θεάσησθε, 

||γνωρίσητε|| ὦ ἄν|10 δρες Ἀθη(αῖοι):,  καὶ διά νὰ εἰδᾛτε ||θεωρήσητε||μάθητε καταλάβητε, 

ἰδᾛτε ||κᾀνένα πργμα:|| ὅτι πῶς,|11 οὐχ ὑπάρ(χει) *δὲν εἷναι δέν+ ||οὐ|| φαίνεται, εἰς ὑμς, 

*κᾀνένα πργ|12 μα+, φοβερόν δεινόν καταπληκτικόν, ἐάν ὑμεῖς φυλάτ|13 τησθε προσέχητε τοἶς 

πράγμασι, μήτε φαίνεται τοιοῦτον εὔ|14 κολον, ||δηλ(αδή)|| ὅτι λογᾛς, ὑμεἶς, θέλετε 

ἀγαπτε, ἐάν ὀλιγωρῆ|15 τε, ἀμελᾛτε αστωνεύητε, *μὲ τὸ νὰ+ ||καί διά νά|| χρᾛσθε 

μεταχειρίζησθε,|16 παραδείγματα ὑποδείγματα τίπους εἰκόνας, τὴν ῥώμην τὴν |17 δύναμιν 

||τήν|| ἰσχύν τὴν ἀνδρείαν, τὴν κατ᾿ ἐκείνου καιροῦ γενομέ|18 νην, τῶν Λακεδαιμονίων, τᾛς 

ὁποίας ἰσχύος δυνάμεως, ἐκυ|19 ριεύετε ἐξουσιάζετε δι΄ ὅ,τι προσείχετε ἀπετίθεσθε 

ἐπεβάλλε|20 τε ἐπεστηρίζετε, τὸν νοῦν τὴν διάνοιαν ὑμῶν, εἰς τὰ |21 πράγματα: _ 
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 Στο χειρόγραφο είναι: ‘’ἐκατορθώσατε’’.Παρατηρούμε λάθος αύξηση. 
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καὶ τᾜ νῦν ὕβρει τούτου, δι᾿ ἣν ταραττόμεθα, ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν ὧν ἐχρᾛν.  

γ΄.  Εἰ δὲ τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, δυσπολέμητον οἴεται τὸν Υίλιππον εἷναι, σκοπῶν τό, τε 

πλᾛθος τᾛς νῦν ὑπαρχούσης αὐτ δυνάμεως, καὶ τὸ τὰ χωρία πάντα ἀπολωλέναι τᾜ πόλει, 

ὀρθῶς μὲν οἴεται. Λογισάσθω μέντοι τοῦτο, ὅτι εἴχομέν ποτε ἡμεἶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι 

Πύδναν, καὶ Ποτίδαιαν καὶ Μεθώνην, καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεἶον κύκλῳ· καὶ πολλὰ 

τῶν μετ᾿ ἐκείνου νῦν ὄντων ἐθνῶν, αὐτονομούμενα καὶ ἐλεύθερα ὑπᾛρχεν, καὶ μλλον ὑμἶν 

ἐβούλετ᾿ ἔχειν οἰκείως, ἥ ἐκείνῳ. 
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τὰ πράγματα εἰς τὰς ὐποθέσεις *τᾛς πόλεως+||τοῦ πολέμου||, καὶ τὴν ὕβριν ||τήν 

ὑπεροψίαν||[ἀτι|2 μίαν+ ,|| ἀλαζονίαν αὐτοῦ τοῦ Υιλίππου, τὴν γινομένην  ὑμῶν *τὼρα+ 

*παρ’αὐτοῦ+ ||τήν  ἐνεστῶσαν||, διά τὴν ὁποίαν ὕβριν, ἡμεῖς ταραττόμεθα συγχρώ:|3 * ζό+ 

μεθα 390  θορυβούμεθα, διότι οὐ φροντίζομεν οὐ μεριμνῶ|4 μεν σπουδάζομεν ||:οὐκ 

ἐπιμελούμεθα οὐ προνοοῦμεν:||, τελείως τὸ σύνολον δι᾿ ἐκεἶνα τὰ πράγ|5 ματα, διὰ τὰ ὀποἶα, 

ἔδει ἔπρεπε φροντίζειν, ||:καί προνοεἶν:||  χρ ·_________391|6 ,, ὅμως, ἀνίσως, τὶς ἐξ ὑμῶν, ὦ 

ἄνδρες Ἀθη: ἡγεἶται καὶ νομίζει ὑ|7 πολαμβάνει, ὅτι ὁ Υίλ(ιππος), ὑπάρ:, δυσκαταγώνιστος 

δυσκατα|8 μάχητος, ἐπειδή σκοπεἶ θεωρεἶ βλέπει, τὴν πληθύν τὴν|9 περίσσειαν ὑπερβολήν, 

τῆς μεγάλης δυνάμεως ἰσχύος αὐτοῦ,|10 ἥτις ὑπάρ: εὑρίσκεται προσέστι, εἰς αὐτόν τὸν 

Υίλ(ιππο) ἤδη τώ|11 ρα, καὶ ὅτι ἀπολώλασιν ἐφθάρησαν ἠφανίσθησαν, ὅλα|12 τὰ χωρία, τᾛς 

πόλεως, αὐτός, νομίζει στοχάζεται σκέπτεται|13 κρίνει τοῦτο, καλῶς ἀσφαλῶς ἀπταίστως 

φρονίμως νουνεχῶς,|14 ὅμως, ἄς στοχασθᾜ λογισθῇ σκεφθᾜ λάβᾜ κατά νοῦν, καὶ|15 αὐτό τὸ 

ἑξᾛς, ὅτι καὶ ἡμεἶς ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) εἴχομεν ἐκεκτή|16 μεθα, μὶαν φοράν τὸν προτοῦ 

χρόνον, τὴν Πύδναν,|17 καὶ τὴν Ποτίδαιαν, καὶ Μεθώνην, καὶ ὅλον αὐτόν τὸν τόπον,|18 τὸν πέριξ, 

ἡμέτερον ἐδικόν μας, καὶ πλεἶστα περισσά, |19 ἀπό τὰ ἔθνη, τὰ ὄντα, τώρα, ὁμοῦ μὲ ἐκεἶνον 

τὸν Υίλ(ιππο)|20 σύμμαχα ἐκείνῳ, ὑπᾛρχον ἦσαν, αὐτόνομα αὐτοδέσπο|21 τά αὐτεξούσια, καὶ 

ἀδούλευτα, καὶ ἐβούλοντο ἤθελον ἠ|22 γάπων, νὰ ἔχωσι; φιλικῶς εὐνοϊκῶς, πρὸς ὑμς, |23 

περισσότερον, . 
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 Στο χειρόγραφο είναι με ‘’όμικρο’’. 
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 Η παφλα είναι ςτο περικϊριο. 
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 Εἰ τοίνυν ὁ Υίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεἶν ἐστιν Ἀθηναίοις, 

ἔχουσι τοιαῦτα ἐπιτειχίσματα τᾛς αὐτοῦ χώρας, ἔρημος ὢν συμμάχων, οὐδὲν ἅν ὧν νυνὶ 

πεποίηκεν, ἔπραξεν, οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατο δύναμιν. Ἀλλ᾿ οἷδεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοῦτο 

καλῶς ἐκεἶνος, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρία ἆθλα τοῦ πολέμου κείμενα ἐν μέσῳ· 

φύσει δ᾿ ὑπάρχει τοἶς παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, 
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παρά εἰς ἐκεἶνον τὸν Υίλιπ(πο), λοιπόν, ἀνίσως ὁ Φίλιπ:, εἷχεν|2 ἐκέκτητο, τότε, αὐτήν τὴν 

γνώμην αὐτόν τὸν στοχασμόν|3 λογισμόν ἔννοιαν, ὅτι τὸ νὰ πολεμῇ μάχηται, μὲ ἡμς|4 τοὺς 

Ἀθη(ναἶοι), οἵτινες ἔχομεν, τέτοια ὀχυρά 392  ἐπιτειχίσματα|5 περιφρούρια περιφράγματα 

κωλύματα, τᾛς χώρας|6 τῶν τόπων, αὐτοῦ τοῦ Υιλίπ(που), αὐτός ὅστις ἦτον, ἔρημος|7 

ὑστερημένος, ἀπό συμμάχους συμβοηθούς, ὑπᾛρχε καὶ|8 ἦτον, πργμα ἐργῶδες δύσκολον, δὲν 

ἤθελε ποιήσῃ|9 πράξῃ ἐκτελέσᾙ κᾀνένα ἔργον, ἀπό ἐκεἶνα ἅτινα ἐ|10 ποίησεν εἰργάσατο, νῦν, 

μήτε ἤθελε, κτήσεται πορίσεται,|11 τόσην μεγάλην δύναμιν ἰσχύν ἐξουσίαν,: χρ_______|12 ,, 

μόνον, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ἐκεῖνος ὁ Υίλιπ(πος), γινώσκει|13 ἐπίσταται, ὀρθῶς ἀκριβῶς 

ἐκεἶνο, ὅτι πῶς δηλονότι,|14 ὅλα*αὐτά+||ταῦτα|| τὰ χωρία ὅλοι οὗτοι οἱ τόποι, εἰσίν 

ὑπάρ(χουν), |15 γέρα βραβεἶα, τοῦ πολέμου τᾛς νίκ*ή+ης, καὶ ὅτι *πῶς+ κεἶνται|16 εὑρίσκονται 

[ἵστανται+, εἰς τὸν μέσον ||:εἰσίν ἕρμαια:||τοῦ τυχόντος, καὶ [ὅτι+|17 τὰ πράγματα, τῶν 

ἀν(θρώπ)ων τῶν πόω μακράν ὄντων,|18 εἰσίν ὑπάρ ||:* ἐκ φύ+||  κατά φύσιν κατά φυσικόν 

λόγον|||19 γίνονται κτήματα, :ἐκείνων οἵτινες εἰσίν εὑ|20 ρίσκονται ἐφίστανται αὐτοἶς τοἶς 

πράγμασιν, ἐκ φύσεως|21  *κατά φυσικόν τρόπον+, :καὶ τά πράγματα, τῶν ἀμε|22 λῶν ρᾁθύμων 

ὀκνηρῶν εἰσί γίνονται κτήματα, ἐ|23 κείνων: 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ὠχυρά’’. 
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καὶ τοἶς ἐθέλουσι πονεἶν καὶ κινδυνεύειν, τὰ τῶν ἀμελούντων· καὶ γάρ τοι ταύτᾙ χρησάμενος 

τᾜ γνώμᾙ, πάντα κατέστραπται καὶ ἔχει, τὰ μὲν, ὡς ὰν ἑλών τις ἔχοι πολέμῳ, τὰ δὲ, σύμμαχα 

καὶ φίλα ποιησάμενος· καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις ἐθέλουσιν ἅπαντες, οὓς ἅν ὁρῶσι 

παρεσκευασμένους, καὶ πράττειν ἐθέλοντας ἃ χρή. 
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ἐκείνων οἵτινες ἐθέλουσι βούλονται ἐφίενται ἀγαπῶσι, νὰ|2 πονῶσι κοπιῶσι ταλαιπωρῶνται, 

ἀγωνίζονται, καὶ νὰ|3 κινδυνεύωσι ίπτωσιν ἑαυτούς||ταλαιπωρῶντας|| εἰς κινδύνους, δι᾿ ὅτι 

|4 πάντως βέβαια, ἐπειδή αὐτός ἐχρήσατο μετεχειρίσθη|5 ἔχει, αὐτήν τὴν γνώμην τὴν βουλήν 

||εὔνοιαν||*αὐτόν τὸν σκο|6 πόν+, διά τοῦτο κατέστρεψε *κατηδάφισεν+ ἠφάνισε,|7 ὅλα τὰ 

πράγματα, καὶ ἔχει κρατεἶ αὐτά, ἄλλα μὲν|8 τούτων ἔχει κρατεἶ διά τοῦ πολέμου τᾛς παρ᾿ 

αὐτοῦ νίκης|9 τοιουτοτρόπως, καθώς, τὶς ἤθελε ἕληται λάβᾙ ὑπ᾿ ἐ|10 ξουσίαν, ||:πράγματα|| 

καὶ ἤθελε ἔχᾙ κρατᾜ αὐτά, ἄλλα δὲ, μετό |11 νὰ ἐποίησατο ἔλαβε μεθ᾿ ἑαυτοῦ, σύμμαχα 

συμβοηθά,|12 καὶ εὔνοια ὑπόσπονδα, διότι, ὅλοι οἱ ἄν(θρωπ)οι, ἐθέλουσι|13 βούλονται 

ἀγαπῶσι στέργουσι, νὰ συμμαχῶσι συμβοη|14 θῶσι, καὶ νὰ προσέχωσιν ἐπιστηρίζωσιν 

[ἐπιτίθενται+:|15 προσκολλῶσι393, τὸν νοῦν τήν διάνοιαν αὐτῶν, ||νά προσκολλῶνται δηλ:|| εἰς 

ἐκείνους,|16 τοὺς ὁποίους, ὁρῶσι βλέπουσι θεωροῦσιν ||:ὅτι εἰσί:|| παρεσκευασ|17 μέν*ους+οι 

εὐτρεπισμέν*ους+οι ἑτοιμασμένοι*ους+, καὶ ὅτι ἐθέλουσι|18 βούλονται, νὰ πράττωσιν ἐκτελῶσιν 

ἐκεἶνα, τὰ |19 ὁποἶα, 
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 Στο χειρόγραφο θ λζξθ ζχει ζνα ‘’λ’’. 
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δ’ . Ἄν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ ὑμεἶς ἐπὶ τᾛς τοιαύτης  ἐθελήσητε γενέσθαι γνώμης 

νῦν, ἐπειδήπερ οὐ πρότερον, καὶ ἕκαστος ὑμῶν οὗ δεἶ καὶ δύναιτ᾿ ἅν παρασχεἶν αὑτὸν 

χρήσιμον τᾜ πόλει, πσαν ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν, ἕτοιμος πράττειν ὑπάρξᾙ, ὁ μὲν χρήματα 

ἔχων, εἰσφέρειν, ὁ δ᾿ ἐν ἡλικίᾳ, στρατεύεσθαι·  
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πρέπει ἤτοι τὰ πρέποντα συμφέροντα τ πολέμῳ, λοιπόν|2 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ἀνίσως, καὶ 

ὑμεῖς, θέλετε βούλεσθε|3 ἵνα γένησθε ἔλθητε φθάσητε καταντήσητε, εἰς τὴν|4 γνώμην βουλήν 

εἰς τὸν σκοπόν, τὴν ὁμοίαν παρα|5 πλησίαν ἐκείνῳ τ Υιλίπ(πῳ), κᾄν τώρα εἰς τὸ ἐξᾛς, ἐ|6 

πειδή ὑμεἶς οὐκ ἐθελήσετε γενέσθαι ἐπί τᾛς τοιαύτης|7 γνώμης πρότερον προτήτερα, καὶ 

ἀνίσως καθ᾿ εἸς|8 ὑμῶν||: ἤθελε ἀφήσᾙ ἀποίψᾙ ἀποβάλλᾙ|<.| ὅλην τὴν κατηγορ|9 

κατηγορὶαν μέμψιν προφασιολογίαν, καί ἤθελε |<..|γένηται ἕτοιμος , νὰ πρὰττᾙ ἐκεἶνο τὸ 

ἔργον, *τὸ] ἐθέλει νὰ παράσχῃ *δῶ+, τὸν ἑαυτόν του, χρή|10 σιμον ὠφέλιμον λυσιτελᾛ, εἰς τὴν 

πόλιν, καὶ εἰς ἐκεἶνον|11  *τὸ μέρος+, τοῦ ὁποίου, ἔστιν ἔνδεια χρεία ἀνάγκη,|12 καὶ *εἰς ἐκεἶνο+ 

*καί+ : τὸ μέρος, [ἐν ᾧ+ δύναται ἰσχύει ἠμπορεἶ:, *καὶ]|13 ἀνίσως ἤθελε  ||:νά παράσχᾙ νά δείξᾙ 

τόν ἑαυτόν του ὠφέλιμον, |<.| εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ,|14 [ἀφᾜ ἀπορρίψᾙ ἀποβάλλᾙ, ὅλην τὴν 

κατηγορίαν μέμψιν, *καί+ ἤθελε [ὑπάρξῃ γένηται+,|15 [ἕτοιμος πρόθυμος+, *νὰ |<| ἐπιτήδειος+, 

*κατά τὸ νὰ πράττᾙ |16 ἐκτελᾜ ἐργάζηται τὰ δέοντα τ πολέμῳ]  ||:δηλ(αδή)||: ἄλλος μὲν|17 ὁ 

χρήματα ἔχων ἤτοι ὁ πλούσιος,  ||:νὰ ᾖναι ἕτοιμος:||  πρέπει ν εἰσφέρᾙ|18 καταβάλλᾙ,  ||εἰς 

τό μέσον: χρήματα|| ἄλλος δὲ ἤτοι: ||ὁ ἐν ὥρα|| |<|ὁ νέος*ὁ γενναἶος+ ὁ μείραξ, *πρέπει+|19 

νὰ ἐκστρατεύηται || :κινᾛται ἐξέρχηται:|| *φέρᾙ ἔρχηται+ εἰς πόλεμον, καὶ δότε μοι|20  ἵνα:__ 
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συνελόντι δ᾿ ἁπλῶς εἰπεἶν, ἥν ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσθαι, καὶ παύσησθε, αὐτὸς μὲν 

οὐδὲν ἕκαστος ποιήσειν ἐλπίζων, τὸν δὲ πλησίον πάνθ᾿ ἑπὲρ αὐτοῦ πράξειν· καὶ τὰ ὑμέτερ᾿ 

αὐτῶν κομιεἶσθε, ἅν θεὸς θέλᾙ, καὶ τὰ κατεαθυμημένα πάλιν ἀναλήψεσθε, κἀκεἶνον 

τιμωρήσεσθε. Μὴ γὰρ ὡς θε νομίζετ᾿ ἐκείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι  
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ἵνα εἴπω λέξω, ἐν συντομίᾳ ἐν συλλήψει *ἐν γένει+, καὶ κα|2 θολικῶς, ||ἐν γένει|| ἀνίσως 

ὑμεἶς ἐθέλητε βούλεσθε, ἵνα γένησθε|3 κύριοι, τοῦ ἑαυτοῦ σας, ||ἔλθητε εἰς ἑαυτούς|| καὶ 

ἀνίσως παύσησθε σχολάση|4 τε, ἀπό τοῦ νὰ ἐλπίζῃ προσδοκᾶ καθ᾿ εἸς ἡμῶν, ὅτι|5 αὐτός ὁ 

ἴδιος, δὲν θέλει ποιήσει πράξει ἐκτελέσει κατορ|6 θῶσι, κᾀνένα ἔργον πολεμικόν, καὶ ἀπό τοῦ 

νὰ|7 ἐλπίζῃ ὅτι ὁ πλησίον ὁ πέλας ὁ γείτων, θέλει ποιήσει|8 πράξει, ὅλα τὰ τοῦ πολέμου, *ἕνεκα 

αὐτοῦ+ διά τὸν|9 ἑαυτόν του, τότε ὑμεῖς θέλετε κομίσεσθε  | | ἀπολήψεσθε||*λάβετε+ ὀ|10 

πίσω, τὰ ἐδικά σας πράγματα, ἀνίσως ὁ θεός,|11 θέλει βούλεται ἀγαπᾶ καὶ θέλετε ἀναλήψεσθε 

||ἀναδέξασθε|| *λάβε|12 τε+ αὖθις: τὰ κατά||πε:||φρονημένα τὰ διά τὴν ἀμέ|13 λειαν ὑμῶν 

ἀπολωλότα πράγματα, καὶ θέλετε τιμω:|14 ρήσεσθε παιδεύσετε κολάσετε, καὶ ἐκεἶνον τὸν|15 

Υίλιππον:,* ;χρ+,, διότι, μὴ νομίζετε ὑπολαμβά|16 νετε, ὅτι τὰ παρόντα ||:ἐκείνου||* αὐτοῦ] 

πράγματα κτήματα, πεπή|17 γασιν εἰσίν πεπηγμένα ἐστηριγμένα τεθεμελιωμένα 394 , εἰς|18 

ἐκεἶνον τὸν Υίλιπ(πος), ἀθάνατα αἰώνια παντοτινά, καθώς|19 εἰσίν ἀθάνατα τὰ πράγματα 

αὐτά ||:κοντά:||εἰς τὸν θεό395 , ||:μόνον:||πρὸς δὲ τούτοις, |20 καὶ καθ᾿ εἸς  

  

                                                           
394 το χειρόγραφο το βλέπουμε ως ‘’τεθεμελιομένα’’. 
395

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’κῦ’’. 
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πράγματα ἀθάνατα· ἀλλὰ καὶ μισεἶ τις ἐκεἶνον, καὶ δέδιεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, καὶ φθονεἶ, 

καὶ τῶν πάνυ νῦν δοκούντων οἰκείως ἔχειν αὐτῶ· καὶ ἅπανθ᾿ , ὅσα περ καὶ ἐν ἄλλοις τισὶν 

ἀνθρώποις ἔνι ταῦτα κᾀν τοἶς μετ᾿ ἐκείνου χρὴ νομίζειν ἐνεἶναι.  Κατέπτηχε μέντοι ταῦτα 

πάντα νῦν οὐκ ἔχοντα ἀποστροφὴν, διὰ τὴν ὑμετέραν βραδυτᾛτα καὶ αθυμίαν, ἣν 

ἀποθέσθαι φημὶ δεἶν ἤδη. Ὁρτε γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὸ πργμα, οἸ προελήλυθεν 

ἀσελγείας ἄνθρωπος, ὃς οὐδ᾿ αἵρεσιν ὑμἶν δίδωσι τοῦ πράττειν,ἥ ἄγειν ἡσυχίαν, 
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||:καί ἄν(θρωπος)|| ἀπό ἐκείνους οἵτινες δοκοῦσι φαίνονται, ὅτι ἔχουσι διάκεινται εὑρί|2 

σκονται, εἰς αὐτόν τὸν Υίλ(λιππο), οἰκειότατα εὐνοϊκώτατα φι|3 λικώτατα, τώρα, μισεῖ 

ἀποστρέφεται βδελύττεται, ἐ|4 κεῖνον τὸν Φίλιπ(πο), καὶ δέδιε φοβεἶται: τρέμει: αὐτόν, ὦ|5 

ἄνδρες Ἀθη(αῖοι), καὶ φθονεῖ βασκαίνει, καὶ  πρέπει, νὰ|6 νομίζητε ὑπολαμβάνητε, ὅτι 

ἐνυπάρχουσιν εὑρίσκονται,|7 καὶ εἰς ἐκείνους τοὺς συμμάχους τοὺς σὺν αὐτ ὄντας ὅλα|8 

ἐκεἶνα τὰ πάθη, ἅτινα;, ἔν*εστι+||: δειν:+εὑρίσκονται, καὶ εἰς|9 ἄλλους τινάς ἀν(θρώπ)ους, 

ὅμως ὅλα αὐτά τὰ ὑ*π᾿+||:πέρ:||  αὐτόν ἔθνη,|10 φοβοῦνται δεδί:*ττονται+||:σι:|| δειλιῶσι, 

τώρα αὐτόν, ἐπειδή οὐκ |11 ἔχουσιν, ||:κᾀμμίαν:||ἀποστροφήν ||:κᾀνένα ἄλλο:|| ἄλλο 

καταφύγιον ποῦ νὰ προσφύγωσι,|12 διά τὴν ἐδικήν σας βραδύτητα ἀργοπορίαν μέλλουσιν,|13 

καὶ ρἁθυμίαν ἀμέλειαν: ||:ὀκνηρίαν || ρᾁστώνην:, τὴν ὁποίαν, ||:ἐγώ:|| :λέγω,|14 ὅτι πρέπει, 

νὰ ||:ἀποθήσητε 396 :|| ἀποβάλλητε ἀποίψητε ἀποτινάξητε, τώρα,|15 εἰς τὸ ἑξᾛς: 

||ἑαυτῶν:||, διότι ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), βλέπετε σκοπεἶτε, στο|16 χασθᾛτε, αὐτό τὸ πρᾶγμα τὴν 

παροῦσαν ὑπόθεσιν κατά|17 στασιν,: ||:δηλ(αδή):||εἰς ποἶον κατάστημα εἰς ποἶον μέτρον, 

ἀσελγείας|18 ἀκολασίας ἀτοπίας||:παρανομίας|| αὐθαδείας 397  ἦλθεν ἔφθασε: 

||προὐχώρησε:|| κατήντησε,|19 οὗτος ὁ ἄν(θρωπ)ος ὁ βάρβαρος· ὁ Μακεδών398 Υίλιπ(πος), καὶ 

γιατί αὐτός·,|20 οὐ δίδωσιν ||δε χαρίζεται|| ἐπιτρέπει συγχωρεἶ, προτίμησιν ἐκλογήν, εἰς|21 

ὑμς, :  ||:ἤ|| τοῦ νὰ πράττητε ποιᾛτε τὸν πόλεμον: ||:πρός ἐκεἶνον:||, ἤ τοῦ νὰ ἄ|22 γητε 

ἔχητε ἡσυχίαν ἠρεμίαν399 ἡσυχάζητε ||:εἰρηνεύητε|| ἠρεμᾛτε:,|23 μόνον:_ 

  

                                                           
396 Σο συναντούμε ως ‘’ἀποθήσετε’’. 
397 Σο συναντούμε ως ‘’ἀφθαδείας’’ 
398 Σο συναντούμε ως ‘’Μακαιδών’’.      
399

 ‘’ Ἠρεμίαν, ἠρεμεἶτε’’ , στο χειρόγραφο έχουν δασεία. 
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ἀλλ᾿ ἀπειλεἶ, καὶ λόγους ὑπερηφάνους, ὥς φασι, λέγει· καὶ οὐχ οἸός τέ ἐστιν ἔχων ἃ 

κατέστραπται, μένειν ἐπὶ τούτων, ἀλλ᾿ αἰεί τι προσπεριβάλλεται, καὶ κύκλῳ πανταχᾛ 

μέλλοντας ὑμς καὶ καθᾙμένους περιστοιχίζεται. 

ε΄. Πότ᾿ οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πότε ἃ χρή πράξετε; ἐπειδάν τι γένηται; ἐπειδὰν, νὴ Δία, 

ἀνάγκη τίς ᾖ;  νῦν δὲ τί χρὴ τὰ γιγνόμενα ἡγεἶσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οἷμαι τοἶς ἐλευθέροις 

μεγίστην ἀνάγκην τὴν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην εἷναι. 
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μόνον, φοβερίζει ἐπανατείνεται ἐπισείει: ||: < : || ὑμς, καὶ λέ|2 γει φθέγγεται βάζη, 

||ἐξερεύνηται|| λόγους, ὑπερηφάνους ἀλαζονικούς|3 ὑπεροπτικούς, ||:ὑβριστικούς: || καθώς, 

λέγουσι τινές, καὶ δὲν εἷναι δυ|4 νατός ἱκανός ἀρκετός ἤτοι δὲν εὐχαριστεἶται, νὰ ἔχᾙ κρατᾜ|5 

ἐκεἶνα τὰ πράγματα, τὰ ὁποἶα, κατη:*δάφισεν+||:νάλωσεν :|| ἠφάνισε,|6 καὶ νὰ μένῃ ἵσταται, 

ἐπάνω εἰς ταὐτά τὰ: ||:κτηθέντα:|| πράγματα, μόνον,|7 προσπορίζεται: ||:προσκτται:|| 

προσλαβάνει, πάντοτε, καὶ ἕτερον τὶ μέρος, καὶ|8 περικυκλοἶ 400 , : ||:πολιορκεἶ:|| 

περιτριγυρίζει, ὑμς, πέριξ, εἰς κάθε μέ|9 ρος : ||:εἰς κάθε τόπον:||, ἐπειδή μέλλετε βραδύνετε 

||:ἀναβάλλετε:|| ἀργαπορεἶτε, καὶ|10 κάθησθε ἀμελεἶτε ρἁθυμεἶτε ὑπτιάζετε ἐστέ ἀμελεἶς|11 

ἀμέριμνοι, :· χρ,, λοιπόν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι):, εἰς ποἶον χρόνον|12 καιρόν, θέλετε πράξετε 

ποιήσετε ἐκτελέσετε κατορθώσετε ἐκεἶνα|13 τὰ ἔργα, τὰ ὁποἶα, πρέπει προσήκει: ||:ἐπαινεἶται 

|| τὰ πρέποντα συμφέροντα συντεί|14 νοντα: ||:δηλ(αδή):|| τ πολέμῳ;  οὐ τότε πράξετε ἅ 

χρή ὁπόταν, ἤθελε γένηται συμ|15 βᾜ ἀκολουθήσᾙ ἐπιστᾜ ὑμἶν, κᾀνένα δεινόν;  καὶ ὁπόταν, μὰ 

|16 τὴν ἀλήθειαν μὰ τὸν θεό401  τὸν Δία, ἤθελε ὑπάρξᾙ συμβᾜ ἀκολουθήσᾙ |17 κᾀμμία ἀνάγκη 

βία στενοχωρία; ὅμως, τώρα, τὶ δεινόν τὶ|18 πργμα, πρέπει, νὰ νομίζητε ὐπολαμβάνητε, 

ἐκεἶνα τὰ δεινά ἅ|19 τινα γινονται συμβαίνουσιν ἀκολουθοῦσιν ὑμἶν παρ᾿ αὐτοῦ τοῦ 

Υιλίπ(που);|20 διότι, ἐγώ, νομίζω ὑπολαμβάνω ἡγοῦμαι, ὅτι ἡ αἰσχύνη τὸ αἷσχος|21 τὸ ὄνειδος 

ἡ ἀτιμία ἡ γενομένη προξενουμένη, διά τὴν κακήν διοί|22 κησιν οἰκονομίαν τῶν πραγμάτων, 

ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι μεγαλωτά|23 τή δεινοτάτη πασῶν τῶν ἄλλων, βία στενοχωρία, εἰς τοὺς 

ἐλευθέρους|24 εὐγενεἶς ἄνδρας, ὦ τῶν εἰπέ ἀποκριθᾛς μοι, ἆρα τάχα,|25 *θέλετε: 

  

                                                           
400

 Το ςυναντοφμε ωσ ‘’περικυκλεῖ’’. 
401

 Το ςυναντοφμε ωσ ‘’κῦ΄’’. 
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Η βούλεσθε, εἰπέ μοι, περιϊόντες αὑτῶν πυνθάνεσθαι κατὰ τὴν ἀγορὰν, λέγεταί τι καινόν; 

γένοιτο γὰρ ἅν τι καινότερον, ἥ Μακεδὼν ἀνὴρ Ἀθηναίους καταπολεμῶν, καὶ τὰ τῶν 

Ἑλλήνων διοικῶν; τέθνηκε Υίλιππος; οὐ μὰ Δι᾿, ἀλλ᾿ ἀσθενεἶ· τι δ᾿ ὑμἶν διαφέρει; Καὶ γὰρ ἅν 

οὗτός τι πάθᾙ, ταχέως ὑμεἶς ἕτερον Υίλιππον ποιήσετε, ἄν περ οὕτω προσέχητε τοἶς 

πράγμασι τὸν νοῦν· οὐδὲ γὰρ παρὰ τὴν αὑτοῦ ώμην τοσοῦτον ἐπηύξηται, ὅσον παρὰ τὴν 

ἡμετέραν ἀμέλειαν. Καίτοι καὶ τοῦτο (εἴ τι πάθοι, καὶ τὰ τᾛς τύχης ἡμἶν ὑπάρξοι, ἥπερ αἰεὶ 

βέλτιον ἥ ἡμεἶς ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, καὶ τοῦτο ἐξεργάσαιτο·)  
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ἀγαπτε, ἵνα περιέρχησθε, εἰς τὴν ἀγοράν ἀγιάν εἰς τὸ παζάρι καὶ|2 νὰ ἐρωττε ἐξετάζητε 

ἐρευντε ἀλλήλους ἑαυτούς, ἆρα τἄχα λέγεται|3 ἄδεται ||:λαλεἶται|| τὶ κᾀνένα: 

||:λόγιον:||πργμα, καινόν νεοφανές; ὅμως ἐγώ ἐρῶ ὑμἶν|4 ἆρα: ||:δύναται γενέσθαι:|| θέλει 

γένει συμβεἶν ἀκολουθήσει, κᾀνένα:  ||:ἔργον: ||πργμα, καινότερον νε|5 

||:ότερον:||*οφανέστερον+ θαυμασιώτερον δεινότερον, παρά ||:ὁποῦ:||, οὖτος ὁ ἄνο῀ς, ὁ 

*μα+|6 ||:[ἄλλος] ἀνο῀΄ς||: Μακαιδών: ||:ἀλλοεθνής: || βάρβαρος, ὅστις καταπολεμεῖ θλίβει 

στενοχωρεἶ, τοὺς Ἀθηναίους|7 καὶ διοικεῖ οἰκονομεἶ:, ||:ἐπιστατεἶ εἰς:|| τὰ πράγματα, τῶν 

Ἑλλήνων; ὑμεἶς: ||:ἐφορτε|| πυνθάνεσθε|8 λέγετε ἆρα τάχα, ὁ Υίλιπ(πος), ἀπέθανεν 

ἐτελεύτησε; ὄχι οὐκ ἀπέ|9 θενε μὰ τὸν θῦ΄ τὸν Δία, μόνον, ἀσθενεἶ ἔστιν ἀσθενής 402 

ἄωστος,+|10 ὅμως κατά,  τὶ διαφέρει ὠφελεἶ χρησιμεύει εἰς ὑμᾶς, *τοῦτο:+ ||:ἤ: || τὸ|11 

τεθνναι τὸν Υίλιπ(πο) |<<| ἤ τὸ ἀσθενεἶν; διότι, ἀνίσως, καὶ αὐτός ὁ Υίλιπ(πος),|12 ἤθελε 

πάθῃ ὑποστᾜ δοκιμάσᾙ, κᾀνένα πάθος κᾀνένα δεινόν|13 ἤτοι ἤθελε ἀποθάνᾙ ὑμεἶς, θέλετε 

ποιήσετε βάλλετε, ἄλλον|14 Φίλιπ(πο) ἀντ᾿ αὐτοῦ, ταχέως· ὀγλήγορα, ἀνίσως, ὑμεῖς 

προσέχητε|15 ἐπιβάλλητε, εἰς τὰ πράγματα, τὸν νοῦν τὴν διάνοιαν ὑμῶν, τέτοιας|16 λογᾛς ἤτοι 

ἀμελῶς, διότι, οὔτε αὐτός, ηὐξήθη. ἐμε||:γα:||λύνθη ||:ὑψώθη:|| γέγο|17 νε μέγας, διά τὴν 

ἰσχύν δύναμιν ἀνδρείαν, αὐτοῦ, κατὰ τοσοῦτον,|18 καθ᾿ ὅσον ἐπηύξηται, διά τὴν ἀμέλειαν 

ρᾀθυμίαν ὀκνηρίαν ὑ|19 μῶν, καὶ πρὸς τούτοις ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι), γινώσκετε καὶ τοῦτο ὅτι, 

ἀνὶ|20 σως αὐτός ὁ Υίλιπ(πος), ἤθελε πάθῃ ὑποστᾜ δοκιμάσᾙ, κἀνένα πάθος|21 δεινόν ἤτοι 

ἀποθάνᾙ, καὶ ἀνίσως ἡ τύχη ὁ Θεὸς ἤθελε ὑπάρξῃ ||γένηται|| ἔλθᾙ,|22 εἰς ὑμς βοηθήσᾙ 

ὑμἶν, διότι πάντως αὐτή ἡ τύχη ἐπιμελεἶται ἠμῶν,|23 πάντοτε, βέλτιον κάλλιον ||:κρεἶττον:|| 

περισσότερους, παρὰ ὁποῦ, ἡμεῖς, ἐ|24 πιμελούμεθα φροντίζομεν μεριμνῶμεν σπουδάζομεν, 

διά |25 τὸν ἑαυτόν μας, καὶ ἤθελε ἐξεργάσηται ποιήσᾙ ||ἐκτελέσᾙ:|| κατορθῶσι,|26 τοῦτο τὸ 

καλόν τὸν ||θάνατον:|| *τεθνται+ δηλ: τοῦ Υιλίπ(που) γινώσκετε ἰξεύ|27 ἰξεύρετε: 

  

                                                           
402

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἀσθενεἶς’’, δηλ. πληθυντικός αριθμός. 
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ἴσθ᾿, ὅτι πλησίον μὲν ὄντες, ἅπασιν ἅν τοἶς πράγμασι τεταραγμένοις ἐπιστάντες, ὅπως ἅν 

βούλησθε διοικήσαισθε· ὡς δὲ νῦν ἔχετε, οὐδὲ διδόντων ὑμἶν τῶν καιρῶν Ἀμφίπολιν, 

δέξασθαι δύναισθ᾿ ἅν, ἀπηρτημένοι καὶ ταἶς παρασκευαἶς καὶ ταἶς γνώμαις. 

στ΄ .  Ὡς μὲν οὖν δεἶ τὰ προσήκοντα ποιεἶν ἐθέλοντας ὑπάρχειν ἅπαντας ἑτοίμους, ὡς 

ἐγνωκότων ὑμῶν καὶ πεπεισμένων, παύομαι λέγων.  Σὸν δὲ τρόπον τᾛς παρασκευᾛς, ἣν 

ἀπαλλάξαι ἅν τῶντοιούτων πραγμάτων ὑμς ἡγοῦμαι,  

καὶ τὸ πλᾛθος ὅσον, 
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ἰξεύρετε ὅτι πῶς, ἐάν:  ||:ἤθελε:|| ὑπάρξητε εὑρεθᾛτε, πλησίον ἐγγύς: ||:εἰς τούς τόπους:|| 

τοῦ Υιλίπ(που), |2 καὶ ἐάν ἤθελε ἐπιστῆτε, ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ πράγματα τοῦ Υιλίπ(που) , ὄντα|3 

τεταραγμένα τεθορυβημένα συγχυσμένα:, ||:διά τόν ἐκείνου τόν θάνατον:|| τότε ἴσως ἤθελε 

διοική|4 σητε οἰκονομήσητε: ||:ταῦτα:|| ἐπιστῆτε τοῖς πράγμα*τα+σι, καθώς ||:ἄν:||βούλεσθε 

θέ|5 λετε ἀγαπτε κατά τὴν ὑμετέραν γνώμην: ||:κατά τὸν ὑμὲτερον σκοπόν: ||ὅμως, τώρα, 

δὲν|6 θέλετε δυνηθῆτε ἰσχύσητε ἠμπορέσητε, νὰ δεχθᾛτε λάβητε ὀπί|7 σω, τὴν Ἀμφίπολιν τὴν 

χώραν ὑμῶν, μήτε ἀνίσως καὶ οἱ καλοί|8 καιροί, ||:ἤ συμμαχοῦντες ὐμἶν:|| ἤθελαν διδ[όα+ῶσι 

παρέξωσι βοηθήσωσιν, ἡμἶν, καθώς ἔχετε|9 διάκεισθε: ||:εὑρίσκεσθε ἀμελῶς αθύμως: ||τοἶς 

πράγμασιν, ἐπειδή ἐστέ ἀπηρτησμένοι ἀπηωρισμένοι ||:μετέωροι:|||10 ἐξηρτισμένοι 

ἀμφί||:βο||λοι, καὶ κατά τὰς παρασκευάς τὰς ἑτοιμασίας|11 ||:διοικήσεις:||τὰς δεούσας, καὶ 

κατά τὰς γνώμας διαθέσεις προαιρέσεις ὑ|12 μῶν:. χρ,, λοιπόν ἐγώ παύομαι ἀπολείπω 

παραιτοῦμαι, ἀπό|13 τοῦ νὰ λέγω δημηγορῶ παραινῶ συμβουλεύω ὑμἶν, ὅτι πῶς, πρέ|14 πει, 

νὰ ποιᾛτε πράττητε ἐκτελᾛτε, τὰ πρέποντα συμφέροντα συμβά|15 λλοντα συντείνοντα, 

ἑκουσίως ἐθελουσίως αὐτοπροαιρέτως, θελη:, |16 ματικῶς, καὶ ὅτι πρέπει ὅλοι ὑμεἶς, νὰ 

ὑπάρχητε ἦτε, ἕτοιμοι|17 πρόθυμοι ||παρασκευασμένοι:||εἰς τὸν πόλεμον, διότι ἐγνώκατε 

κατελάβετε ||:συνήκατε ταῦτα:||ἐμάθετε,|18 ὑμεἶς, καὶ κατεπείσθητε ἐπληρφορήθητε 403 

ἐβεβαιώθητε τοἶς παρ᾿ |19 ἐμοῦ λεγομένοις, ὅμως ἐγώ: ||:εὐθύς ἀμέσως,:|| θέλω πειράσομαι 

ἀγωνισθῶ σπουδάσω: ||:προθυμηθῶ:|| |20 ἐπιμεληθῶ, νὰ λέξω δημηγορήσω *δι+ἑρμηνεύσω 

διδάξω ||ὑμς:||, τὴν μη|21 χανήν τὴν μέθοδον, τὴς παρασκευῆς ἑτοιμασίας τὴς πολεμικᾛς, 

ἡ|22 ποἶα, ἐγώ ἡγοῦμαι νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι θέλει ἀπαλλάξει ἐλευ|23 θερώσει λυτρώσει, 

ὑμᾶς, ἀπό τὰ τοιαῦτα πράγματα ἀπό τὰς τοιαῦτας|24  συμφοράς δυστυχίας συγχύσθη, καὶ 

*τὸν+ πειράσομαι λέγειν τὸ πλῆθος [τὸ|25 *στἶφος+404: 

                                                           
403

 το χειρόγραφο το συναντούμε ως ‘’ἐπληρωφορήθητε’’. 
404

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ςτῆθνο’’.  
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καὶ πόρους οὕς τινας χρημάτων, καὶ τἄλλα ὡς ἄν μοι βέλτιστα καὶ τάχιστα δοκᾜ 

παρασκευασθᾛναι, καὶ δὴ πειράσομαι λέγειν· δεηθεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοσοῦτον, 

ἐπειδὰν ἅπαντα ἀκούσητε, κρίνατε, καὶ μὴ πρότερον  προλαμβάνετε, μηδ᾿ ἅν ἐξ ἀρχᾛς δοκῶ 

τινι καινὴν παρασκευὴν λέγειν, ἀναβάλλεσθαί με  τὰ πράγματα ἡγείσθω· οὐ γὰρ οἱ ταχὺ καὶ 

τήμερον εἰπόντες, μάλιστα εἰς δέον λέγουσιν·  οὐ γὰρ ὰν τάγε ἤδη γεγενημένα τᾜ νυνὶ 

βοηθείᾳ κωλύσαι δυνηθείημεν ·ἀλλ᾿ ὃς ἅν δείξᾙ, τίς πορισθεἶσα παρασκευὴ, καὶ πόση, καὶ 

πόθεν, διαμεἶναι δυνήσεται,  ἕως ἅν ἥ διαλυσώμεθα, 
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: ||:τᾛς παρασκευᾛς:|| *τὴν περίσσειαν+ τῶν στρατευμάτων, ὁπόσον δεἶ εἷναι, καὶ πορισμούς 

συλλογάς, |2 χρημάτων ἀργυρίων, ὀποἶοι τινές δεἶ εἷναι, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα χρειώδη τοῦ|3 

παρόντος πολέμου πειράσομαι λέγειν τοιουτωτρόπως, καθώς, ἤθελε|4 δόξῃ φανᾜ, εἰς ἐμέ ὅτι 

αὐτά θέλωσι παρασκευασθῶσιν405 ἡτοιμασθῶσι,|5 κάλλιστα:  ||:ἄριστα:|| ὠφελιμώτατα, καὶ 

τάχιστα: ||:ὀξύτατα:|| ταχέως: ὀγλήγορα406, καὶ ἀφ᾿ οὗ ἐγώ,|6 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι):, δεηθῶ 

παρακαλέσω, ὑμᾶς, κατά τοσοῦτον μόνον,|7 *τότε+ κρίνατε ποιήσατε: ||:τὴν κρίσιν τῶν ἐμῶν 

λόγων:||ψήφους σκέψεις, ὁπόταν ἀκούσητε ἀκροάσησθε|8 μάθητε, ὅλα: ||:ταῦτα:|| *τὰ+ παρ᾿ 

ἐμοῦ λεχθέντα, καὶ μὴ προλαμβάνητε προαρ|9 πά*ρπ+ξητε τοὺς ἐμούς λόγους, προτἠτερα 

προτοῦ ἀκοῦσαι αὐτούς, μηδέ|10 μήτε ἀνίσως ἐγώ ἤθελα δοκῶ φαίνομαι, εἰς κᾀνένα ἀπό ὑμς, 

ὅτι λέγω|11 δημηγορῶ διδάσκω, κᾀμμίαν ἄλλην παρασκευήν ἑτοιμασίαν πολε|12 μικήν, νέαν: 

||:παράδοξον:||νεοφανᾛ, ἐν πρώτοις κατ᾿ ἀρχάς, ἄς ἡγῆται  ||νομίζᾙ:||στοχάζηται,|13 ὅτι 

ἐγώ, ἀναβάλλομαι: ||:ὑπερτίθεμαι:||τὰ πράγματα ποιῶ ἀναβολήν ἀργοπορίαν τοῖς πρά|14 

γμασι, διότι, ἐκεἶνοι οἵτινες εἷπον συνεβούλευσαν παρᾚνεσαν ὑμἶν,|15 ταχέως εὐθέως ὀξέως, 

καὶ σήμερον: ||:αὐθημερόν:||ποιεἶν τὰ τοῦ πολέμου, οὗτοι|16 οὐ λέγουσι παραινοῦσιν ὑμἶν, 

κατά τὸ δέον: ||:ὅτι μάλιστα:|| προσ*ή+ᾛκον  //συντεἶνον// ὅτι κάλλιστα βέλτι|17 στα, διότι, 

ἡμεἶς δὲν θέλομεν δυνηθῶμεν ἰσχύσομεν ἠμπορέσομεν,|18 νὰ κωλύσωμεν ἐμποδίσωμεν.  

ἀπείρξωμεν, ἐκεἶνα τὰ πράγματα |19 τὰ δεινά ἅτινα γεγόνασι συνέβησαν ἠκολούθησαν ἡμἶν 

παρά τοῦ Υί|20 λίππου, πρότερον ||:πρό ὀλίγου:|| μὲ τὴν ||:ταχείαν αὐθημερινήν 

ἑτοιμασίαν:|| βοήθειαν αὐτήν, τὴν παροῦσαν ἐνεστῶσαν,|21 ἀλλ᾿ ἐκεἶνος μάλιστα εἰς δέον 

λέγειν, ὅστις, ἤθελε δείξῃ φανερώσᾙ|22 *δι+ἑρμηνεύσᾙ ὑμἶν, ποῖα παρασκευή ἑτοιμασία, καί 

πόση τὸν ἀριθμόν,|23 καὶ ἀπό ποἶον μέρος, ἀφ᾿ οὗ πορισθᾜ συλλεχθᾜ συναθροισθᾜ, θέλει|24 

δυνήσεται ἠμπορέσει, νὰ διαμείνῃ: ||:διαφυλαχθᾜ:|| διακαρτερᾜ ἵσταται εὑρίσκη|25 ται τέως 

||:μέχρις ἐκείνου τοῦ χρόνου||  , ἕως ὁποῦ, ἤ θέλαμεν διαλυσώμεθα παύσωμεν,|26 τὸν πό:____ 

                                                           
405

 Στο χειρόγραφο το ςυναντοφμε ωσ ‘’παρασκεβασθῶσιν’’. 
406

 Λαικόσ τφποσ. 
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πεισθέντες, τὸν πόλεμον, ἥ περιγενώμεθα τῶν ἐχθρῶν· οὕτω γὰρ οὐκέτι  τοῦ λοιποῦ 

πάσχοιμεν ἅν κακῶς. Οἷμαι  τοίνυν ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν, μὴ κωλύων εἴ τις ἄλλος 

ἐπαγγέλεταί τι. Ἡ μὲν οὖν  ὑπόσχεσις οὕτω μεγάλη· τὸ δὲ πργμα ἤδη τὸν ἔλεγχον δώσει· 

κριταὶ δ᾿ ὑμεἶς ἔσεσθε. 

ζ΄.  Πρῶτον μὲν τοίνυν,  ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τριήρεις πεντήκοντα παρασκευάσασθαι φημὶ 

δεἶν· εἷτ᾿ αὐτοὺς οὕτω τὰς γνώμας ἔχειν, ὡς ἐάν τι δέᾙ, πλευστέον εἰς ταύτας αὐτοἶς ἐμβσι· 

πρὸς δὲ τούτοις, τοἶς ἡμίσεσι τῶν ἱππέων ἱππαγωγοὺς τριήρεις καὶ πλοἶα ἱκανὰ εὐτρεπίσαι 

κελεύω. 
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τὸν πόλεμον, ἀφ᾿ οὗ πεισθῶμεν παρακληθῶμεν παρά τοῦ Υιλίπ(που), |2 καὶ ἕως ὁποῦ 

ἠθέλαμεν κρατήσωμεν νικήσωμεν, τοὺς ἐχθρούς ἡ|3 μῶν, διότι, μὲ τέτοιον τρόπον δηλονότι 

ἐάν: || : τότε: || *τὶς παρασκευές+  ||:ἀφ΄ οὗ||       ἡ πορισθεἶ|4 σα ||παρασκευή||  δυνήσεται 

διαμεἶναι ἄχρις ||οὗ καταλύσομαι|| *τοῦ διαλῦσαι+ πεισθέντες τὸν πόλεμον|5 καὶ τοὺς 

ἐχθρούς περιγενέσθαι, τότε ἡμεἶς δὲν θέλομεν διατεθῶμεν|6 δυστυχῶς ἐπιβλαβῶς ἤτοι δὲν 

θέλομεν: ||:πάθομεν καμμίαν βλάβην|| ἐνοχλώμεθα407 κατατρεχόμεθα|7 ὑπό τοῦ Υιλίπ(που) 

εἰς τὸ ἑξᾛς εἰς τὸ μετά ταῦτα, λοιπόν ἐγώ, νομί|8 ζω ὑπολαμβάνω, ὅτι ἔχω δύναμαι ἠμπορῶ, 

νὰ λέγω δημηγο|9 ρῶ παραινῶ συμβουλεύω, αὐτά τὰ ἀνωτέρω, καὶ οὐ κωλύω ἀπείρ|10 γω 

ἐμποδίζω, ἀνίσως, κᾀνένας ἄλλος ήτωρ, ἐπαγγέλεται ὐπι|11 σχνεἶται νὰ λέγᾙ κᾀνένα: 

||ἄλλο δέον:|| συμφέρον: ||:πόρισμα:|| *τᾜ πόλει+, ὅμως , ||:λοιπόν μέν:|| ἡ ὑπόσχεσις|12 ἡ 

ἐπαγγελία, ὑπάρ(χει), τόση μεγάλη: ||:δυσχερεστάτη:|| δεινοτάτη βλαπτικωτάτη, ὅμως|13 τὸ 

πρᾶγμα τὸ ἔργον, *δέ+ θὲλει δώσει: ||παρέξει:|| δηλώσει φανερώσει, τὴν μαρ|14 τυρίαν 

βεβαιότητα,:  ||:κατ΄ ὀλίγον αὐτίκα μάλα:|| τώρα, καὶ ἡμεἶς ὦ ἄνδρες Ἀθη:, θέλετε|15 

γενή*τε+||σεσθε:|| ὐπάρξετε, δικασταὶ κριταὶ ἐτασταὶ τοῦ πράγματος, :. χρ|16 ,, λοιπόν ὦ 

ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) , ἐγώ φημί λέγω ἀποφαίνομαι, ἐν πρώτοις κατ᾿ |17 ἀρχάς, ὅτι πρέπει, νὰ 

παρασκευάσησθε ἑτοιμάσητε, πεντήκοντα κά|18 τεργα, : ||:τόν ἀριθμό,:||ἔπειτα μετά ταῦτα 

πρέπει ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, νὰ ἔχητε διάκεισθε,|19 κατά τὰς γνώμας στοχασμούς βουλάς, τέτοιας 

λογᾛς, ὅτι πῶς: ||:δηλ(αδή):||, πρέπει|20 εἰς ὑμς τοὺς ἰδίους, νὰ ἐμβᾛτε εἰσέλθητε, μέσα εἰς 

αὐτάς τὰς τριήρεις|21 καὶ νὰ ||ἐκ:||πλεύσητε, ἀνίσως ἤθελε κάμᾙ χρεία ἀνάγκης 

κατεπειγούσης καιροῦ|22 καλέσαντος, πρὸς δὲ τούτοις, προστάττω: ||:ἐπιττάτω:|| διορίζω408 

ἐντέλλομαι ὑμἶν, ἵνα|23 εὐτρεπίσητε ἑτοιμάσητε παρασκευάσητε κάτεργα: ||:μαούνας:|| 

ἱππαγωγούς ἀγούσας|24 κομιζούσας φερούσας μεθ᾿ ἑαυτῶν ἵππους, καὶ ἴνα εὐτρεπίσητε πλοἶα 

ἀρ|25 κετά:_______- 

  

                                                           
407

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐνοχλόμεθα’’. 
408

 Το ςυναντοφμε ωσ ‘’διωρίηω’’. 
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Σαῦτα μὲν οἷμαι δεἶν ὑπάρχειν, ἐπὶ τὰς ἐξαίφνης ταύτας ἀπὸ τᾛς οἰκείας χώρας αὐτοῦ 

στρατείας, εἰς Πύλας, καὶ Φεόνησον, καὶ Ὄλυνθον, καὶ ὅποι βούλεται·   δεἶ γὰρ ἐκείνῳ  

τοῦτο ἐν τᾜ γνώμᾙ παραστᾛναι, ὡς ὑμεἶς ἐκ τᾛς ἀμελείας ταύτης τᾛς ἄγαν, ὥσπερ εἰς 

Εὔβοιαν, καὶ πρότερον ποτέ, φασιν, εἰς Ἀλίαρτον, καὶ τὰ τελευταἶα πρώην εἰς Πύλας, ἴσως ἅν 

ὁρμήσαιτε. Οὔτοι παντελῶς οὐδ᾿ εἰ μὴ ποιήσαιτ᾿ ἅν τοῦτο, ὡς ἔγωγέ φημί δεἶν, 

εὐκαταφρόνητόν ἐστιν· ἵν᾿ ἥ διὰ τὸν φόβον, εἰδὼς εὐτρεπεἶς ὑμς, (εἴσεται γὰρ ἀκριβῶς· εἰσὶ 

γὰρ, εἰσιν οἱ πάντ᾿ ἐξαγγέλοντες ἐκείνῳ παρ᾿ ἡμῶν αὐτῶν πλείους τοῦ δέοντος) ἡσυχίαν ἔχᾙ· 

ἥ παριδὼν ταῦτα, ἀφύλακτος ληφθᾜ, μηδενὸς ὄντος ἐμποδὼν πλεἶν ἐπὶ τὴν ἐκείνου χώραν 

ὑμἶν, ἅν ἐνδ καιρὸς. 
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ἀποχρῶντα διά τοὺς {ἡμίσεις} ἱππεἶς, ἐγώ: ||:ἡγοῦμαι:|| νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι|2 πρέπει, νὰ 

ὑπάρχωσιν ἕτοιμα, αὐτά: ||:τά πλεούμενα:|| ἅπερ νῦν εἷπαν, ἐναντίον εἰς αὐτάς|3 τὰς 

ἐκστρατεύσεις: ||:ἐφορμήσθη:|| κινήσεις, αὐτοῦ τοῦ Υιλίπ(που) τὰς γινομένας ἐξαίφνης409|4 

αἰφνιδίως: ||:ἐξάτινα ἐξαπροόπτου παρ΄ἐλπίδας:|| ὁρμητικῶς, ἀπό τὴν ἐδικήν του χώραν: 

||:Μακεδονίαν:||, εἰς τὰς Πύλας, καὶ|5 εἰς τὴν Χεῤῥόνησον, καὶ εἰς τὴν Ὄλυνθον, καὶ εἰς 

ὅποιον: |6 ||:ἄλλο:| |μέρος,: ||:αὐτός:|| βούλεται |7 θέλει ἀγαπ: ||:ἐξάγειν στρατιάς:||, διότι 

πρέπει,: ||:ἐνδεχόμενον ἐστί:||   εἰς ἐκεῖνον τὸν Υίλιπ(πο), νὰ παραστῇ ἐπέλ|8  [ἔλ+θᾙ, τοῦτο 

αὐτό τὸ ἑξᾛς, εἰς τὴν γνώμην διάνοιαν, ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που), |9 ὅτι πῶς ὑμεἶς ||:δηλ(αδή):||, 

θέλετε ὁρμήσετε ἐγερθᾛτε κινηθᾛτε κατ᾿ αὐτοῦ, ἐπίσης|10 ὁμοίως παρεμφερῶς: ||:μέ 

ἀμέλειαν:||, καθώς ὡρμήσατε εἰς τὴν Εὔβοιαν Εὔρωπον, καὶ καθώς|11 λέγουσι, προτύτερα410, 

μίαν φοράν εἰς τὴν Ἁλίαρτον, καὶ ὁλοϋστερινά τώρα|12 ἤδη πρὸ μικροῦ, εἰς τἀς Πύλας, ἀπό 

αὐτήν τὴν μεγάλην ὑμῶν ἀμέλει|13 αν ρἁθυμίαν ὀκνηρίαν, ( διότι τοῦτο ὅπερ εἷπον ἀνωτέρω 

τὸ παρασκευά|14 σασθαι δηλ(αδή) τὰς τριήρεις: ||:καί τά πλοἶα:|| πάντως, οὐκ ἔστι πργμα:  

||:ἔργον:|| εὐκαταφρόνητον εὐεξου|15 θένητον 411  : ||:εὐολιγόρητον:|| παραμικρόν εὐτελές 

ἄχρηστον, ὅλως δι᾿ ὅλου:   ||:ἀλλά μάλιστα λίαν ἐπωφελές:|| ,  μήτε ἀνίσως|16 ὑμεἶς δὲν 

ἤθελε κάμητε ποιήσητε ἐκτελέσητε κατορθώσητε, αὐτό τὸ|17 παρ᾿ ἐμοῦ λεχθέν.  τοιούτῳ 

τρόπως, καθώς, ἐγώ λέγω: ||: ἀποφαίνομαι κελεύω:||διωρίζω ὑμἶν, ὅτι πρέ|18 πει ποιᾛσαι:  

||:αὐτό:||,) ὅπως, αὐτός ὁ Υίλιπ: ἀφ᾿ οὗ εἴδᾙ βλέψᾙτε θεάσηται στοχα|19 σθᾜ μάθᾙ, ὅτι ὑμεῖς 

ἐστέ εὐτρεπισμένοι ἐμπαράσκευοι ἕτοιμοι, (διότι,|20 αὐτός θέλει γνωρίσᾙ  καταλάβᾙ μάθᾙ, 

ἐντελῶς σαφῶς: ||:λεπτομερῶς:|| κατά ἀκρίβειαν,|21 τὰς παρ᾿ ὑμῶν παρασκευάς, διότι, εἰσίν: 

ὑπάρ:, ἐκεἶνοι οἱ ήτορες οἵτι|22 νες ἐξαγγέλουσι μηνύουσι φανεροῦσιν ||:γνωρίζουσιν:||, εἰς 

ἐκεῖνον τὸν Υίλιπ(πο), ὁλα *τὰ+ ||:τά πντα:|||23 παρ᾿ ὑμῶν, ἀπό ὑμς τοὺς ἰδίους, πλείονες 

περισσότεροι, ἀπό τὸ δέον τὸ πρέ|24 :ἵνα:|25 πον,)  ἄξῃ ἡσυχίαν [ἤτοι+ ἡσυχάσᾙ, *διά: τὸν+||:ἐκ||   

φόβου  ||:περί ὑμς:+   *αὐτοῦ,]  ἤ:  ||:ἵνα:||ἀφ᾿ οὗ παρί|26 δῃ παραβλέψᾙ καταφρονήσᾙ: ||:εἰς 

οὐδέν λογίσηται:||, αὐτάς τὰς παρασκευάς ὑμῶν, ἁλωθᾜ πι|27 ασθᾜ: ||:κρατηθᾜ συλληφθᾜ:|| 

παρ᾿ ὑμῶν, ἀφύλακτος ἀπαράσκευος ἀνέτοιμος, ἐπειδή τότε δὲν θέλει|28 ὑπάρ(χει), εἰς ὑμς, 

κᾀνένα ἐμπόδιον κώλυμα, τὸ νὰ πλεύσητε ὁρμήσητε,|29 ἐναντίον εὶς τὴν χώραν ἐκείνου τοῦ 

Υιλίπ(που), ||: τήν Μακεδονίαν:|| *ὅτε+ ||:ἀνίσως:|| ὁ καιρός, :ἐπιτρέψᾙ     || :ἀνίσως:|| |30 

συγχωρήσᾙ:  ||:ἐπιρρίψᾙ:|| ὑμῖν,; χρ 

                                                           
409

 Το ςυναντοφμε εδϊ ωσ ‘’ἐξαίφνεις’’. 
410

 Το ςυναντοφμε ωσ εδϊ ‘’πρωτφτερα’’. 
411

 Μία από τισ πλαςτζσ λζξεισ. 
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η΄ . Σαῦτα μὲν ἐστιν ἃ πσι δεδόχθαι φημὶ δεἶν, καὶ παρασκευάσασθαι προσήκειν οἷμαι. Πρὸς 

δὲ τούτοις, δύναμίν τινα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, φημὶ προχειρίσασθαι  δεἶν ὑμς, ἣ συνεχῶς 

πολεμήσει, καὶ κακῶς ἐκεἶνον ποιήσει. Μή μοι μυρίους, μηδὲ δισμυρίους ξένους, μηδὲ τὰς 

ἐπιστολομιαίους ταύτας δυνάμεις, ἀλλ᾿ ἡ τᾛς πόλεως ἔστω· κἅν ὑμεἶς ἕνα, κἅν πλείους, κἅν 

τὸν δεἶνα, κἅν ὁντινοῦν χειροτονήσητε στρατηγὸν, τούτῳ πείσεται καὶ ἀκολουθήσει· καὶ 

τροφὴν ταύτᾙ πορίσαι κελεύω. Ἔσται  δ᾿ αὕτη τίς ἡ δύναμις, καὶ πόση καὶ πόθεν τὴν τροφὴν 

ἕξει, καὶ πῶς ταῦτ᾿ ἐθελήσετε ποιεἶν, ἐγὼ φράσω, καθ᾿ ἕκαστον τούτων διεξιὼν χωρίς. Ξένους 

μὲν λέγω—καὶ ὅπως μὴ ποιήσητε τοῦθ᾿ ὃ πολλάκις ὑμς ἔβλαψεν, ἅπαντ᾿ ἐλάττω 
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,, λοιπόν, αὐτά ἅπερ εἷπον ἀνωτέρω, εἰσίν ὑπάρ:ἐκεἶνα, τὰ ὁποἶα,|2 λέγω ἀποφαίνομαι, ὅτι 

πρέπει, νὰ: ||:εἷναι ἐπιδεδογμένα κεκυρωμένα βεβαιωμένα:|| ἐπικυρωθῶσι412 βεβαιωθῶσιν 

ἀπό ὅλους,|3 καὶ νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι πρέπει; νὰ παρασκευαθῶσιν ἑτοιμασθῶσιν|4 ὅλα 

αὐτά παρ᾿ ὑμῶν, καὶ κοντά εἰς ὅλα αὐτά, λέγω, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὅτι πρέ|5 πει, ὑμεἶς, νὰ 

προχειρίσησθε ψηφήσητε 413  διορίσητε 414  ἀποφασίσητε χειρο|6  τονήσητε, μίαν δύναμιν 

στρατιάν, ἡ ὁποἶα, θέλει πολεμήσει μαχέ|7 σεται τὀν ἐχθρόν, πυκνῶς ἀδιακόπως 

ἀκα|8τα:||παύστως ἀδιαλείπτως διά|9 παντός τοῦ χρόνου, καὶ θέλει κακοποιήσει βλάψει 

ζημιώσει, ἐκεἶνον τὀν |10 Υίλιπ(πο), μἠ προτείνετε προχειρίζετε415 προβάλλετε, εἰς ἐμέ, δέκα 

χι|11 λιάδες, ἤ εἴκοσι χιλιάδας στρατιώτας 416  ξένους, μήτε αὐτάς τὰς δυνα| μεις αὐτά τὰ 

στρατεύματα τὰ διά τῶν ἐπιστολῶν πεμπόμενα στελλόμε|12 να, μόνον, ἄς ὑπάρ(χει)  ἄς ἦναι, 

ἡ δύναμις ἡ στρατειά τᾛς ὑμετέρας πό|13 λεως ἐντόπιος ἐνχώριος, καὶ ἀνίσως, ὑμεἶς: ||:οἱ 

ἄρχοντες τῶν Ἀθη(ναίων)|| ἤθελε χειροτονήσητε ψηφή|14 σητε καταστήσητε, στρατηγόν, ἕνα, 

ἤ  πολλούς, ἤ τόν τά(+)δε, ἤ ὅποι|15 ον ἄλλον ἤθελε ψηφήσητε, αὕτη ἡ τᾛς πόλεως δύναμις, 

θέλει ὑποτα|16 χθᾜ ὑπακούσει, εἰς αὐτόν τὸν στρατηγόν, καὶ θέλει ἀκολουθήσει πα|17 

ρομαρτήσει ἕψεται ||:αὐτ:||, καὶ προσέτι κελεύω ἀποφαίνομαι παραινῶ ὑμἶν|18 ἵνα 

πορίσητε συλλέξητε συναθροίσητε, τροφήν σιτηρέσιον ἐφόδιον,|19 διά αὐτήν τὴν ἐγχώριον 

στρατειάν, ὅμως, αὕτη ἡ δύναμις, ποἶα,|20 θέλει εἷναι, καὶ πόση τὸν ἀριθμόν δεἶ εἷναι, καὶ από 

ποἶον μέρος, θέλει|21 λάβει λήψεται πορίσεται, τὸ σιτηρέσιον, καὶ τίνι τρόπῳ  θέλετε 

δυνηθᾜ,|22 νὰ ποιήσητε πράξητε, αὐτά τὰ παρ᾿ ἐμοῦ ἀνωτέρω εἰρημένα, ἐγώ θέλω|23 

φράσω||λέξω:|| εἴπω διερμηνεύσω ὑμἶν τὸν τρόπον 417 , ἀφ᾿ οὗ διεξέλθω διηγηθῶ|24 

ἐπαριθμήσω, ἕνα πρὸς ἕνα κατά μέρος, ἀπό αὐτά, ἀναμέρος ξε|25 χωριστά: 

||:διακεκριμένως|| κατά τάξιν418, λοιπόν ἐγώ λέγω ἀποφαίνομαι ἵνα ὑπάρχουσι|26 ξένοι: _ 

  

                                                           
412

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως ‘’ἐπικηρωμένα’’. 
413

 Λάκοσ τονιςμόσ. Προφανϊσ από παραδρομι. 
414

 Το ςυναντοφμε  εδϊ ωσ ‘’διορίςθτε’’.  
415

 Υπογραμμιςμζνο από το γραφζα. 
416

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως ‘’στρατιῶτας’’. 
417

 Υπογραμμιςμζνο από το γραφζα. 
418

 Υπογραμμιςμζνο από το γραφζα. 
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νομίζοντες εἷναι τοῦ δέοντος, καὶ τὰ μέγιστ᾿ ἐν τοἶς ψηφίσμασιν αἱρούμενοι, ἐπὶ τ πράττειν 

οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιεἶτε· ἀλλὰ τὰ μικρὰ ποιήσαντες, καὶ πορίσαντες, τούτοις προστίθετε, ἅν 

ἐλάττω φαίνηται—λέγω δὴ τοὺς πάντας στρατιώτας δισχιλίους· τούτων δὲ, Ἀθηναίους φημὶ 

δεἶν εἷναι πεντακοσίους, ἐξ ἧς ἄν τινος ὑμἶν ἡλικίας καλῶς ἔχειν δοκᾜ χρόνον τακτὸν 

στρατευομένους, μὴ μακρὸν τούτον, ἀλλ᾿ ὅσον ἅν δοκᾜ καλῶς ἔχειν, ἐκ διαδοχᾛς ἀλλήλοις· 

τοὺς δ᾿ ἄλλους, ξένους εἷναι κελεύω. Καὶ μετὰ τούτων, ἱππέας διακοσίους·   καὶ τούτων  
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στρατιῶται, καὶ ὁρτε ἴνα μὴ ποιήσητε πράξητε ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τὸ ὁποἶον,|2 πολλαἶς φοραἶς, 

ἐζημίωσεν ἐλυμᾚνατο, ὑμς, ἐπειδή ὑμεῖς νομίζετε|3 ὑπολαμβάνετε, ὅτι ὅλα τὰ πράγματα 

ὅλαι αἱ ἑτοιμασίαι, ὑπάρχουσι τὰ ἴδια,|4 ἥττονες ὑποδεέστερεαι ||:ἐλλειπέστεραι:||, ἀπό τὸ 

δέον χρειῶδες  ἀναγκαἶον, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ|5 προκρίνετε ἐκλέγετε προτιμτε, μέσα εἰς τὰ 

ψηφίσματα εἰς τὰς διά λόγους|6 ὑμἶν ἀποφάσεις, τὰ μεγαλώτατα δεινότατα πράγματα τὰς 

μεγίστας ἑτοιμα|7 σίας, ὅμως ὑμεἶς οὐ ποιεῖτε πράττητε ἐργάζεσθε, μήτε τὰ μικρά τὰ|8 

πολλοστά ὀλίγα βραχέα ἐν τ καιρ τοῦ ἔργου τᾛς πράξεως, μό|9 νον ἀφ᾿ οὗ ποιήσητε  

ἐκτελέσητε πράξητε, και ἀφ᾿ οὗ πορίσητε συλλέ|10 ξητε ἐφεύρητε, τά μικρά τά ὀλίγα βραχέα: 

||:πράγ(ματα):|| ,: τότε *ἐπιθέτετε+  ||:προστίθεσθε|| ἐπιβάλλετε|11 καὶ ἄλλα, κοντά εἰς αὐτά 

τὰ μικρά, ἀνίσως, αὐτοί ἤθελον φανῶσι ὑμῖν,|12 σμικρότερα ὀλιγώτερα τοῦ δέοντος, λοιπόν 

φημί ἀποφαίνομαι, ἵνα ὅλοι|13 οἱ στρατιῶται εἰσί, δύω χιλιάδες, καὶ ἀπό αὐτάς τὰς δύω 

χιλιάδας, λέγω,|14 ὅτι πρέπει, νὰ ὑπάρχωσι, πεντακόσιοι: ||:τόν ἀριθμόν:|| Ἀθηναἶοι, ἀπό 

ὁπο,ἶ+ανδή|15 ποτε ἡλικίαν, ἤθελε φανᾜ ὠφθᾜ, εἰς ὑμς, ὅτι ἔχει διάκειται,|16 καλῶς ὀρθῶς 

ὠφελίμως, καὶ νὰ ἐκστρατεύωνται ἐμμένωσιν εὑρίσκωνται|17 προσδιατρίβωσιν ἐν τ πολέμῳ, 

κατά καιρόν, ητόν διωρισμένον, |18 καὶ νὰ ||:μή:|| ποιῶσι τοῦτον τὸν τακτόν χρόνον, μακρόν 

διεξοδικόν ἐπιμήκιστον,|19 ἀλλά τοσοῦτον νὰ μένωσι ||:ἐν τ πολέμῳ:||,  κάθ᾿ ὅσον ἤθελε 

δοκῇ φαίνηται ὑμἶν,|20 ὅτι ἔχ*ουσι+ει διάκειται, καλῶς ὀρθῶς: ||:εἷναι ἁρμόδιον ὠφέλιμον:|| 

κατά διαδοχήν ἀλλήλων ἀλλη|21 λοδιαδόχως ἐναλλάξ τουτέστιν ἀπερχομένου τοῦ πρώτου 

στρατεύματος νὰ|22 ὑπάγᾙ τὸ ἄλλο, τὸ δεύτερον, καὶ κελεύω ἐντέλομαι ἀποφαίνομαι 

συμβουλεύω,|23 ἵνα οἱ ἄλλοι στρατιῶται, εἰσίν ὑπάρχωσι, ξένοι ἀλλογενεἶς μισθωτοί,|24 καὶ 

ὁμοῦ μὲ αὐτούς τοὺς δισχιλίους στρατιώτας κελεύω νὰ ἦναι, ἱππεῖς|25 καβαλαρέοι, διακόσιοι, 

καὶ ἀπό αὐτούς τοὺς διακοσίους ἱππεῖς, δεἶ|26 εἷναι:______--- 
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πεντήκοντα Ἀθηναίους τοὐλάχιστον, ὥσπερ τοὺς πεζοὺς, τὸν αὐτὸν τρόπον στρατευομένους· 

καὶ ἱππαγωγοὺς τούτοις. Εἷεν· τί πρὸς τούτοις ἔτι; Σαχείας τριήρεις δέκα· δεἶ γὰρ, ἔχοντος 

ἐκείνου ναυτικὸν, καὶ ταχειῶν τριήρων ἡμἶν, ὅπως ἀσφαλῶς ἡ δύναμις πλέᾙ. 

θ΄ .  Πόθεν δὴ τούτοις ἠ τροφὴ γενήσεται;  ἐγὼ καὶ τοῦτο φράσω καὶ δείξω, ἐπειδὰν διότι 

τηλικαύτην ἀποχρᾛν οἷμαι τὴν δύναμιν, καὶ πολίτας τοὺς στρατευομένους εἷναι κελεύω 

διδάξω. Σοσαύτην μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, διὰ ταῦτα, ὅτι οὐκ ἔνι νῦν ἡμἶν πορίσασθαι 

δύναμιν τὴν ἐκείνῳ παραταξομένην, ἀλλὰ λᾙστεύειν ἀνάγκη, καὶ τούτῳ τ τρόπῳ τοῦ 

πολέμου χρᾛσθαι τὴν πρώτην· 
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δεἶ εἷναι, τὸ ὀλιγώτερον, Ἀθηναῖοι, πεντήκοντα, καὶ νὰ ἐκστρατεύωνται|2 ἐξέρχωνται 

διατρίβωσιν ἐν τ πολέμῳ, κατά τὸν αὐτόν καὶ ὅμοιον τρόπον,|3 καθώς καὶ οἱ πεζοί 

στρατιῶται, καὶ κελεύω νὰ παρασκευάσησθε ἱππαγωγούς ||:τριήρεις:||  |4 κομιζούσας 

ἀγούσας φερούσας ἵππους, χάριν τούτων τῶν ἱππέων, ἔστω|5 οὕτως ἐχέτω ταῦτα,:. χρ ,, ἀλλά 

πλὴν ὅμως, τί πργμα, δεἶται χρειάζεται,|6 ἀκόμι, κοντά εἰς αὐτά τὰ ἀνωτέρω παρά σοῦ 

εἰρημένα δὴ ἔτι δεἶ παρασκευα|7 σθᾛναι; ἐγώ κελεύω ὅτι πρέπει νὰ παρασκευασθῶσι, δέκα 

τριήρεις κάτερ|8 γα, ταχύδρομα ὀξύδρομα, διότι, ἔστιν ἔνδεια χρεία, καὶ εἰς ἡμς, τριή|9 ρων 

κατέργων, ταχυδρόμων ὀξυδρόμων, ἐπειδή καὶ ἐκεῖνος ὁ Υίλιπ(πος) ἔ|10 χει κέκτηνται, 

ναυτικόν στόλον ναυτικήν στρατειάν, ἵνα ἡ ἡμετέρα δύναμις |11 στρατειά, πλέῃ ταξιδεύᾙ 

ἀσφαλῶς ἀκινδύνως ἀφόβως, ἀλλ᾿ἆρα τάχα,|12 ἀπό ποἶον μέρος, τὰ σιτηρέσια τὰ ἐφόδια αἱ 

τροφαί, γενήσονται πορισθή|13 σονται, εἰς αὐτούς τοὺς στρατιῶτας; ἐγώ ὁ Δημοσθένης, θέλω 

φράσω εἴπω συμ|14 βουλεύσω ὑμἶν, καὶ θέλω δείξω φανερώσω παραστήσω, αὐτό τὸ 

σιτηρέσιον|15 αὐτάς τὰς τροφάς τῶν στρατιωτῶν, ὁπόταν διδάξω συμβουλεύσω: ||:φανερώσω 

γνωρίσω:|| ἐξείπω εἰς ὑ|16 μς, τίνος ἕνεκα, ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω, ὅτι ἡ τοσαύτη    δύναμις 

στρα|17 τειά  ||ἡ ἡμετέρα: ἤτοι:|| *τῶν+ δισχιλίων στρατιωτῶν, ὑπάρ: καὶ εἷναι, ἀποχρῶσα, 

ἱκανή|18 ἀρκετή, καὶ διά ποίαν αἰτίαν ἐγώ κελεύω προστάττω διορίζω419 ἐντέλλομαι,|19 ἵνα οἱ 

στρατευόμενοι, εἰσίν ὑπάρχωσι, πολίται ἐντόπιοι ἐγχώριοι , λοιπόν,|20 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), 

ἐγώ κελεύω εἷναι [ἡ]τοσαύτην ||:τήν:||δύναμι*ς+ν, δύω χιλιάδες βελ:,|21 διά αὐτήν τὴν αἰτίαν 

τήν ἑξᾛς, διότι, δὲν εἶναι δυνατόν, τώρα, εἰς ἡμς,|22 νὰ πορισώμεθα:  ||:συλλέξωμεν 

συναθροίσωμεν|| ληψώμεθα λάβωμεν, δύναμιν στρατειάν, ἥτις θέλει|23 παρατάξεται, 

μαχέσεται πολεμήσει, ἐκεἶνον τόν Υίλιπ(πο), μόνον, ἐπάνα|24 γκές ἐστίν,  ||:πρέπον:|| αὐτή ἡ 

ἡμετέρα δύναμις, νὰ ληστεύῃ κορσεύᾙ λαφυρα|25 γωγᾜ πολιορκᾜ, καὶ νὰ χρῆται 

μεταχειρίζηται, αὐτόν τὸν τρόπον αὐτήν τὴν|26 μέθοδον:_ 

  

                                                           
419

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως ‘’διωρίζω’’. 
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οὐ τοίνυν, οὔθ᾿ ὑπέρογκον αὐτὴν, (οὐ γὰρ ἐστι μισθὸς, οὐδὲ τροφὴ,) οὐδὲ παντελῶς ταπεινὴν 

εἷναι δεἶ.  Πολίτας  δὲ παρεἶναι καὶ συμπλεἶν διὰ ταῦτα κελεύω, ὅτι καὶ πρότερόν ποτ᾿ ἀκούω 

ξενικὸν τρέφειν ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν οὗ  Πολύστρατος ἡγεἶτο, καὶ Ἰφικράτης, καὶ Φαβρίας, 

καὶ ἄλλοι τινὲς, καὶ ὑμς αὐτοὺς στρατεύεσθαι· καὶ οἷδα ἀκούων ὅτι Λακεδαιμονίους, 

παραττόμενοι μεθ΄ ὑμῶν, ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι, καὶ ὑμεἶς μετ᾿ ἐκείνων. Ἐξ οὗ δ᾿ αὐτὰ καθ᾿ 

αὑτὰ τὰ ξενικὰ ὑμἶν στρατεύεται, τοὺς φίλους νικᾶ καὶ τοὺς συμμάχους· οἱ δ΄ ἐχθροί μείζους 

τοῦ δέοντος γεγόνασι·  

  



326 
 

301v 

τὴν μηχανήν, τοῦ πολέμου τᾛς μάχης: ||τήν ληστρειικήν420 :||, ἐν πρώτοις421  κατ᾿ ἀρχάς, 

λοιπόν,|2 δὲν πρέπει, αὐτή ἡ δύ||να||μις νὰ ὑπάρχᾙ ὑψηλή μεγάλη ὑπερβάλλουσα πολλή|3 

περισσή, διότι, δὲν ὑπάρ(χει) δὲν εὑρίσκεται ἡμἶν, λουφές δυλλογή χρη|4 μάτων, μήτε 

σιτηρέσιον ἐφόδιον, μήτε πρέπει πάλιν νὰ ὑπάρχᾙ, ὅλως|5 δι᾿ ὅλον, ταπεινή πολλοστή ὀλίγη 

βραχεία, καὶ κελεύω προστάττω ἐντέλομαι ὑμἶν,|6  [ἵνα+ ||τό|| νά   ὦσιν εὑρίσκωνται 

παρόντες ||:ἐφεστῶτες:|| ἐν τ πολέμῳ, πολίται ἐντόπιοι Ἀθη(ναἶοι) ||δηλ(αδή):||, καὶ|7 νὰ 

συμπλῶσι: ||:συν:||ταξιδεύωσι ἐξέρχωνται ἐν τ πολέμῳ, διά αὐτήν τὴν αἰτίαν, διότι,|8 

ἤκουσα422 ἠκροασάμην ἔμαθον, μὶαν φοράν, :  ||:πρότερον:|| ὅτι ἡ πόλις:  ||ἡ πατρίς:||ἡμῶν 

αἱ Ἀθᾛναι,|9 ἔτρεφον, μέσα εἰς τὴν Κόρινθον, στράτευμα ξενικόν ἀλλο*γενές+||:δαπόν:|| * καὶ 

πρό|10 τερον+, τοῦ ὁποίου στρατεύματος, ὑπᾛρχε καὶ ἦτον ἡγεμών στρατηγός ὁ|11 

Πολύστρατος, καὶ ὁ Ἰφικράτης, καὶ ὁ Χαβρίας, καὶ  ἄλλοι τινάς μερικοί|12 ἐξ ἡμῶν, καὶ ὅτι ὑμεῖς 

οἱ ἴδιοι συνεστρατεύ*ητε+||εσθε|| ἐξήρχεσθε εἰς πό|13 λεμον συνεπολεμᾛτε αὐτ: . χρ,, καὶ 

οἶδα γινώσκω ἰξεύρω *ἔμα|14 θον+, ἐξ ἀκοῆς ||παρειληφότες 423 ||, πῶς, αὐτοί οἱ ξένοι οἱ 

ἀλλοδαποί οἱ ἔμμισθοι στρατιῶτες,|15 ἐνίκων ἐκράτουν ἐκυρίευον κατετρόπουν*σατο+το, τοὺς 

Λακεδαιμονίους, διότι|16 παρετάττοντο ἐξέρχοντο *ἐκ]||ἐξε:||στρατεύοντο ἐκινοῦντο εἰς 

πόλεμον, ὁμοῦ|17 μὲ ὑμς τοὺς Ἀθη(ναίους), καὶ ὅτι ὑμεῖς παραταττόμενοι μὲ ἐκείνους τοὺς|18 

ἐμμίσθους ||ἐξίοντας:|| ἔφιππους στρατιώτας424 ἐνικτε τοὺς Λακεδαιμ(ονίους) ὅμως ἀπό 

ἐκεἶνον τὸν και|19 ρόν ἐξ ὅτου, αὐτά τὰ ξενικά στρατεύματα, στρατεύονται κινοῦνται 

||ἐξέρχονται|||20 εἰς πόλεμον ἤτοι πολεμοῦσι μάχονται, χάριν ὑμῶν ||πρός βοήθειαν 

ὑμῶν||, αὐτά καθ᾿ αὑτά|21 μόνα, διά τοῦτον νικῶσι κρατοῦσι, τοὺς φίλους εὔνομους εὔνειους 

ὑποσπόν|22 δους, καὶ τους συμμάχους συμβοηθούς ὑμῶν, ὅμως, οἱ ἐχθροί οἱ ἐναν|23 τίοι 

πολέμιοι ὑμῶν, ὑπᾛρξαν *κατεστάθησαν+ ||γεγόνασι||, μεγαλειότεροι|24 ἀνώτεροι, τοῦ 

δέοντος πρέποντος ἤτοι ηὐξήθησαν ἐμεγαλύν|25 θησαν ὑπέρ τὸ δέον τὸ πρέπον, καῖ ὅταν 

αὐτόν παρακώψωσι|26 κλίνωσι:   

  

                                                           
420

 το χειρόγραφο είναι ‘’ληστρεικήν’’. 
421

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐν πρῶτοις’’. 
422

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως ‘’ἥκουσα’’. 
423

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως ‘’παρειληφῶτες’’. 
424

 το χειρόγραφο είναι ‘’στρατιῶτας’’. 
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καὶ παρακύψαντα ἐπὶ τὸν τᾛς πόλεως πόλεμον, πρὸς Ἀρτάβαζον, καὶ πανταχοῦ μλλον 

οἴχεται πλέοντα· ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολουθεἶ·  εἰκότως·   οὐ γὰρ ἐστιν ἄρχειν, μὴ διδόντα 

μισθὸν. Σί οὖν κελεύω;  τὰς προφάσεις ἀφελεἶν καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν στρατιωτῶν, 

μισθὸν πορίσαντας, καὶ στρατιώτας οἰκείους ὥσπερ ἐπόπτας τῶν στρατηγουμένων 

παρακαταστήσαντας.  Ἐπεὶ νῦν γε γέλως ἔσθ᾿ ὡς χρώμεθα τοἶς πράγμασιν. Εἰ γὰρ ἔροιτό τις 

ὑμς, εἰρήνην ἄγετε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι; μὰ Δί᾿ οὐχ ἡμεἶς γε, εἴποιτ᾿ ἅν, ἀλλὰ Υιλίππῳ 

πολεμοῦμεν. Οὐκ ἐχειροτονεἶτε δὲ ἐξ᾿ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχους, καὶ στρατηγοὺς, καὶ 

φυλάρχους, 
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κλίνωσι ταπεινωθῶσι κρατηθῶσι νικηθῶσι, διά τὸν πόλεμον τὴν|2 μάχην τῆς πόλεως πατρίδος 

ὑμῶν, τότε πλέουσιν ἔρχονται παραγί|3 νονται, εἰς τὴν Ἀρτάβαζον, καὶ περισσότερον εἰς κάθε  

ἄλλο μέρος ἤ|4 ὧδε ε*ν+ἰς τὴν πατρίδα ὑμῶν, καὶ ὁ στρατηγός ὁ στράταρχος  αὐτῶν ,  ἕπεται 

παρο*ρ+|5 μαρ:τεἶ αὐτοἶς τοἶς στρατεύμασι, δικαίως εὐλόγως πρεπόντως μάλα ἐν δίκᾙ:|6 διότι, 

δὲν εἷναι δυνατόν  εἰς αὐτόν τὸν στρατηγόν, νὰ ἄρχῃ κυριεύσᾙ ἐξουσι|7 άζᾙ, κρατᾜ ||ἦναι|| 

αὐτῶν τῶν στρατευμάτων, ἐπειδή ||οὐ:|| δίδ*ει+||ωσιν|| παρέχεται  αὐτοἶς,|8 μισθόν λουφέ 

σιτηρέσιον, λοπόν, τὶ *πργμα+ ||ἔργον|| προστάττω ἐντέλλομαι|9 ὑμἶν; κελεύω ὑμἶν τὸ νὰ 

ἀφέλητε ἀποβάλλητε ἀποίψητε ἀποκό=|10 ψητε ποιήσητε ἐκ μέσου, τὰς σκήψεις 

προφασιολογίας αἰτιολογίας,|11 τὰς πρὸς στρατηγόν, καἰ τὰς πρὸς τοὺς στρατιῶτας, μὲ τὸ νὰ 

πορί|12 σητε συλλέξητε συναθροίσητε ||καί παράσχητε:|| δόσητε αὐτοἶς, μισθόν λουφέ 

σιτηρέ=|13 σιον, καὶ μὲ τὸ νὰ παρακαταστήσητε παραβάλλητε προχειρίσησθε|14 παρέξητε 

αὐτοἶς, στρατιώ(+)τας 425 , οἰκείους ἐδικούς σας, ὡσανεί, ἐφό|15 ρους ἐπιστάτας θεωρητάς, 

ἐκείνων τῶν ἔργων ἅτινα τελοῦνται παρά|16 τῶν ἐμ||μ||ίσθων στρατιωτῶν, διότι, ἡμεἶς τώρα 

γελώμεθα χλευα=|17 ζόμεθα ἐμπαιζόμεθα κατά τὸν αὐτόν καί ὅμοιον τρόπον, καθώς,|18 

χρώμεθα μεταχειριζόμεθα οἰκονομῶμεν, τὰ πράγματα|19 τὰς ὑποθέσεις τοῦ πολέμου, διότι, 

ἀνίσως, τὶς, ἤθελε ἐρωτήσῃ,|20 ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὑμεἶς ἄγετε ἔχετ*αι+ε, ὁμόνοιαν 

ἀγά|21 πην μὲ τὸν Υίλ(ιππο); ὑμεἶς θέλετε ἀντείπετε426 ἀνταποκριθᾛτε πρὸς|22 αὐτόν, ἡμεἶς μὰ 

τὴν ἀλήθειαν, οὐκ ἔχομεν εἰρήνην, ἀλλά πο|23 λεμοῦμεν μαχόμεθα, μὲ τὸν Φίλιπ(πο), ὅμως 

ὑμεἶς πρότριτα προ|24 χθὲς οὐκ ἐχειροτονεῖτε: ||οὐ:|| προεχειρίζεσθε ||οὐκ:||  ἐψηφίζετε, 

ἀπό ὑμς τοὺς|25 ἰδίους, δέκα, ταγματάρχους, καὶ στρατάρχους, καὶ ἄρχοντας|26 τῶν φυλῶν:  

  

                                                           
425

 το χειρόγραφο είναι ‘’στρατιῶτας 
426

 Το ςυναντοφμε εδϊ ως  ‘’ἀντίπειτε’’.  
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καὶ ἱππάρχους δύο;  τί οὖν οὗτοι ποιοῦσι, πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς, ὃν ἅν ἐκπέμψητε ἐπὶ τὸν 

πόλεμον;  οἱ λοιποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμἶν μετὰ τῶν ἱεροποιῶν. Ὥσπερ γὰρ οἱ 

πλάττοντες τοὺς πηλίνους, εἰς τὴν ἀγορὰν χειροτονεἶτε τοὺς ταξιάρχους καὶ τοὺς φυλάρχους, 

οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον. Οὐ γὰρ ἐχρᾛν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ταξιάρχους παρ᾿ ὑμῶν, ἱππάρχους 

παρ᾿ ὑμῶν, ἄρχοντας οἰκείους εἷναι, ἵν᾿ ᾖ ὡς ἀληθῶς τᾛς πόλεως ἡ δύναμις; ἀλλ᾿ εἰς μὲν 

Λᾛμνον τὸν παρ᾿ ὑμῶν ἵππαρχον δεἶ πλεἶν, τῶν δ᾿ ὑπὲρ τῶν τᾛς πόλεως κτημάτων 

ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεἶν· καὶ οὐ τὸν ἄνδρα μεμφόμενος ταῦτα λέγω, ἀλλ᾿ ὑφ᾿ 

ὑμῶν ἔδει κεχειροτονημένον εἷναι τοῦτον, ὅστις ἅν ᾜ. 

ι΄ .  Ισως δὲ ταῦτα μὲν ὀρθῶς ἡγεἶσθε λέγεσθαι· 
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καὶ  δύω ἄρχοντας ἡγεμόνας τῶν ἱππέων; ἀλλ᾿ ἆρα τάχα, τὶ ἔργον,|2 ποιοῦσι πράττουσιν 

ἐργάζονται, αὐτοί οἱ παρ᾿ ὑμῶν ψηφισθέντες στρατηγοί|3 καὶ ταξιάρχαι καί φίλαρχοι καὶ 

ἵππαρχοι, πάρεξ, ἕνός μόνου ἀνδρός ἔργον,|4 τὸν ὁποἶον, ἤθελε ἐκπέμψητε ἐπιστείλ*λ+ητε εἰς 

τὸν πόλεμον; ὅμως οἱ=|5 λοιποί στρατιῶται οἱ παρ᾿ ἡμῶν ψηφισθέντες, πέμπουσι στέλλουσιν, 

εἰς ὑμᾶς:|6 τὰς πομπάς τὰς θυσίας, ὁμοῦ μὲ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἱερά θύματα τοὺς |7 ἱεροποιούς, 

διότι, ὑμεῖς χειροτονεῖτε ψηφίζεσθε, τοὺς ταγματάρχους 427 ,|8 καὶ τοὺς φυλάρχους τοὺς 

ἄρχοντας τῶν αὐλῶν, εἰς τὴν ἀγοράν ἀγυειάν, καὶ|9 ὄχι εἰς τὸν πόλεμον τοιούτῳ τρόπως, 

καθώς ||ποιοῦσι:||, ἐκεἶνοι οἵτινες πλάττουσι|10 κατασκευάζουσι, στρατηγούς 

||ἀν(θρώπ)ους||  πηλίνους χοϊκούς γήϊνους, διότι, δὲν|11 ἔπρεπε, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), . νὰ 

ὑπάρχωσι νὰ εἷναι, ταξιάρχαι ταγμα|12 τάρχαι, ἀπό τοὺς ἰδίους Ἀθη(ναίους), καὶ ἄρχοντες 

τῶν ἱππέων ἵππαρ|13 χοι, καὶ ἄρχοντες ἡγεμόνες τῶν στρατευμάτων, οἰκεῖοι ὑμέτεροι ἐδι|14 κοί 

σας;  διά νὰ ἤθελε ὑπάρχᾙ, ἡ δύναμις ἡ στρατειά ἰδία, τῆς πό|15 λεως πατρίδος ὑμῶν, κατά 

ἀλήθειαν; μόνον, ἔστιν ἔνδεια ἀνά|16 γκη, *ἵνα+  ||*οὐ νά+||ὁ παρ᾿ ἡμῶν ψηφισθείς ἵπαρχος, 

*νά+  ||γιά |17 νά|| πλέῃ ταξιδεύᾙ, εἰς|18 τὴν Λῆμνον εἰς χωρίον ||τόπον|| ποταπόν  ||καί 

ὑποχείριον:|| *εὐκαταφρόνητον+ *εὐπολέμητον+· ; ὁ δὲ Με|19 νέλαος, [ὅς τις ἐστίν+ ἄν῀ός ξένος 

ἀλλοδαπός ἀλλογενής, νὰ ἱππαρχῇ ᾖ|20 ἄρχων ἡγεμών ἐκείνων τῶν  *ἱππέων+  

||στρατηγῶν:|| οἵτινες ἀγωνίζονται πειρῶνται|21 κοπιάζουσιν ὑπερμαχοῦσι ||πολεμοῦσι||, 

διά τὰ κτήματα πράγματα, τᾛς πόλε|22 ως πατρίδος ὑμῶν; καὶ οὐ λέγω  διηγοῦμαι ||ταῦτα|| 

ὑμἶν, *αὐτά μὲ τὸ νὰ]        αύτόν  τὸν ἄνδρα τὶ |23  ||εἰς ὅ,τι|| μέμφομαι ||αἰτιῶμαι διαβάλλω|| 

ψέγω κατηγορῶ, τὸν ἄν(θρωπ)ον ||:τὸν ἄνδρα τόν||  Μενέλαον, ἀλλ*΄+ά φημί|24 ταῦτα, 

ἐπειδή ἔπρεπε, νὰ ὑπάρχᾙ νὰ ᾖναι, ἀπό ὑμς τοὺς ἰδίους|25 Ἀθη(ναἶοι), κεχειροτονημένος 

προχειρισμένος ἐψη||:φι:||σμένος, ἐκεἶνος ὁ|26 στρατηγός, ὅποιος ἤθελε ὑπάρχᾙ , · : χρ,, ὅμως 

τυχόν, νομί|27 ζετε ὑπολαμβάνετε *ἡγεῖτε], ὅτι αὐτά παρ᾿ ἐμοῦ εἰρημένα λέγονται 
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 Το ςωςτό είναι ‘’ταγματάρχασ’’. Το κλίνει ωσ δευτερόκλιτο και όχι ωσ πρωτόκλθτο. 
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τὸ δὲ τῶν χρημάτων, πόσα καὶ πόθεν ἔσται, μάλιστα ποθεἶτε ἀκοῦσαι·   τοῦτο δὴ καὶ περανῶ. 

Φρήματα τοίνυν, ἔστι μὲν ἡ τροφὴ, σιτηρέσιον τοἶς στρατευομένοις μόνον, τᾜ δυνάμει ταύτᾙ, 

τάλαντα ἐννενήκοντα, καὶ μικρὸν τι πρὸς· δέκα μὲν ναυσὶ  ταχείαις τετταράκοντα τάλαντα, 

εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναἶ  τοῦ μηνὸς ἑκάστου· στρατιώταις δὲ δισχιλίοις, τοσαῦτα ἕτερα, ἵνα 

δέκα ἕκαστος τοῦ μηνὸς ὁ στρατιώτης δραχμὰς σιτηρέσιον λαμβάνᾙ· τοἶς δ᾿ ἱππεῦσι 

διακοσίοις οὖσιν, ἐὰν τριάκοντα δραχμὰς ἕκαστος λαμβάνᾙ τοῦ μηνὸς, δώδεκα τάλαντα. Εἰ δὲ 

τις οἴεται μικρὰν ἀφορμὴν, σιτηρέσιον τοἶς στρατευομένοις ὑπάρχειν, οὐκ όρθῶς ἔγνωκεν· 

ἐγὼ γὰρ οἷδα σαφῶς, ὅτι τοῦτ᾿ ἅν γένηται προσποριεἶ τὰ λοιπὰ αὐτὸ τὸ στράτευμα ἀπὸ τοῦ 

πολέμου, οὐδένα τῶν Ἑλλήνων ἀδικοῦν, οὐδὲ τῶν συμμάχων,  ὥστ᾿ ἔχειν μισθὸν ἐντελᾛ· 

κἀγὼ συμπλέων ἐθελοντὴς, πάσχειν ὁτιοῦν ἕτοιμος, ἐὰν μὴ ταῦθ᾿ οὕτως ἔχᾙ 
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|<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| |2 

<<<<<<<.*πρεπόντως+  *δικαίως δεόντως+ ἐπωφελῶς ὅμως ἐφίεσθε ἀγαπτε |3 νὰ 

ἀκούσητε καὶ μάθητε: ||παρ΄ ἐμοῦ:|| κατ᾿ ἐξοχήν πάντων, τὰ χρήματα, πόσα θέλει εἷναι 

ἱκανά|4 κατά τὸν ἀριθμόν, καὶ ἀπό τίνος ἀφορμᾛς εἰσοδήματος ἀπό ποἶον μέρος πορισθή:|5 

σονται· ἐγώ θέλω ἀποπληρώσω τελειώσω *βάλω+, ||θέσω|| εἰς πρξιν,  αὐτό τὸ παρ᾿ ὑμῶν|6 

ζητούμενον, λοιπόν *τὰ+ χρήματα *τὰ] ἄσπρα, (δι᾿ ὅτι αὐτά θέλει εἷναι ἡ ζωοτροφία|7 τὰ 

ἐφόδια τῶν στρατιωτῶν) λέγω μισθός λουφές ἀρκεἶ εἰς τοὺς στρατιώτας, δι᾿ αὐτήν|8 μόνον τὴν 

δύναμιν τὴν στρατιάν ἥν ἀνωτέρω εἷπον, ἐνενήκοντα: ||τόν ἀριθμόν:|| τάλαντα πουγγεἶα|9 

τὸν ἀριθμόν, καὶ ὀλίγον τὶ περισσότερον, : ||ἤτοι ἄλλα δύω:|| εἷναι ἱκανά εἰς μὲν τὰς δέκα 

πολεμικάς|10 νῆας τὰ δέκα ταχύπλοα καράβ: τεσσαράκοντα τάλαντα, πουγγ(ία)  [ἑνίοτε+ 

||εἰς|| ἑκάστη νῆα|11 ἀρκοῦσιν εἴκοσι μνᾶς εἴκοσι εἴκοσι χιλιάδες ἄσπρα, τὸν καθ᾿ ἕκαστον 

μῆνα, καὶ εἰς τούς:|12 δισχιλίους στρατιώτας ἀρκοῦσιν, ἄλλα τόσα ἤτοι τεσσαράκοντα τάλαντα, 

διά νὰ κομί:|13 σηται παίρνᾙ428  ὁ καθ᾿ εἸς στρατιώτης, τὸν καθ᾿ ἕκαστον μῆνα, σιτηρέσιον 

πληρωμήν δέκα|14 δραχμές ἑκατόν ἄσπρα, ὅμως εἰς τοὺς ἱππεῖς οἵτινες ὦσι διακόσιοι ἀρκοῦσι|15 

δώδεκα τάλαντα, ἀνίσως κάθε ἱππεύς δέχεται παίρνᾙ ἐφ᾿ ἑκάστου τοῦ μηνός|16 τριάκοντα 

δραχμάς τριακόσια ἄσπρα, ὅμως ἀνίσως τὶς ἐξ᾿ ὑμῶν νομίζᾙ ἡγηθᾜ|17 ὑπολαμβάνῃ ὅτι 

ὑπάρχει, μικρά πρόσοδος δόσις πορισμός, |<| σιτηρέσιον|18 λουφές εἰς τοὐς στρατιώτας, οὐκ 

ἐνενόησεν ἐστοχάσθη οὐ κρίνει οὐ φρονεἶ  ||τοῦτο|| φρονίμως|19 νουνεχῶς, διότι ἐγώ ὁ 

Δημ(οσθένης) γινώσκω ἐπίσταμαι ἀκριβῶς ὅτι πῶς ἀνίσως|20 ἤθελε ἀκολουθήσᾙ συμβᾜ, αὐτό 

||ἤτοι|| διορισθᾜ ὁ τοσοῦτος πόρος, αὐτό ||ἤτοι:|| τὸ στράτευμα|21 αὐτοί οἱ ἴδιοι στρατιῶται, 

θέλουσι προσπορι*σθῶσιν+||ζονται||, *ἀπο+||προσ:||κτήσονται  κερδήσωσι καὶ ἐπίλοι:|22 

πεσι τὰ σιτηρέσια τὰ πρὸς τροφὴν ἐπιτήδεια, ἀπὸ τὸν πόλεμον ἀπό τοὺς ἐχθρούς, καὶ δὲν:|23 

θέλουσιν ἀδικήσωσι βλάψωσι τελειώσωσι, κᾀνένα ἀπό τοὺς Ἕλλ(ηνες) οὔτε απὸ τοὺς συμ: |24 

μάχους συμβοηθούς αὐτοῦ, διά νὰ ἔχωσι *κέκτηνται+ ||λαμβάνωσι|| σιτηρέσιον αὔταρκες 

ἀνελ||λ||ειπές429|25 εὐτελές τέλειον καὶ ἐγώ ὁ Δημ(οσθένης) *θέλω+ εἰμί ὑπάρχω πρόθυμος 

ἵνα συμπλεύσω μετ᾿ αὐτοῦ ἵνα πάσχω δοκιμάζω ἑκουσίως θεληματικῶς, ὅποιον δεινόν 

δυστύχημα|26                                                            ἤθελε συμβᾜ ἀνίσως 
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 Σο συναντούμε εδώ ως  ‘’πέρνᾙ’’. 
429 Σο συναντούμε εδώ ως ‘’ἀνελλιπές’’. 
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 Πόθεν οὖν ὁ πόρος τῶν χρημάτων, ἃ παρ᾿ ὑμῶν κελεύω, γενήσεται, τοῦτ᾿ ἤδη λέξω. 

 

ΠΟΡΟΤ ΑΠΟΔΕΙΞΙ. 

ια΄. Α μὲν ἡμεἶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, δεδυνήμεθα εὑρεἶν, ταῦτά ἐστιν. Ἐπειδὰν δ᾿ 

επιχειροτονᾛτε τὰς γνώμας, ἃ ἅν ὑμἶν ἀρέσκᾙ, χειροτονήσαντες, ἵνα μὴ μόνον τοἶς 

ψηφίσμασι καὶ ταἶς ἐπιστολαἶς πολεμᾛτε Υιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τοἶς ἔργοις. Δοκεἶτε δὲ μοι πολὺ 

βέλτιον ἅν περὶ τοῦ πολέμου καὶ ὅλης τᾛς παρασκευᾛς βουλεύσασθαι, εἰ τὸν τόπον, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι, τᾛς χώρας πρὸς ἥν πολεμήσετε, ἐνθυμηθείητε, καὶ λογίσαισθε, ὅτι τοἶς πνεύμασι 

καὶ ταἶς ὥραις τοῦ ἔτους τὰ πολλὰ προλαμβάνων διαπράττεται Υίλιππος 
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ἀνίσως καὶ ἀντί τά παρ᾿ ἐμοῦ εἰρημένα, δὲν διάκεινται καθώς ἐγώ ἀποφαίνομαι·|2 λοιπόν, ὁ 

πορισμός ἡ συλλογή *τὸ εἰσόδημα+ ||τῶν χρημάτων|| *ἀπό σοῦ] τῶν χρημάτων τὰ ὁποἶα=|3 

συμβουλεύω λέγω ἀποφαίνομαι ἑρμηνεύω ὑμἶν ἵνα ἑτοιμασθῶσι, ἀπό ὑμς,|4 ἀπό ποῦ ἀπό 

ποἶον μέρος ἐκ τίνος ἀφορμᾛς, θέλει *γενηθᾜ] ||προγενήσεται ||  τελεσθᾛ προξενηθᾜ|5 

[ἀποκτησθᾜ]; ἐγώ θέλω *εἴπω+  ||λέξω||διδάξω τώρα, αὐτό αὐτήν τὴν εὔνοιαν εὕρεσιν |6 τᾛς 

συλλογᾛς τῶν χρημάτων: ___ πόρου  ἀπόδειξις:|7 λοιπόν ὦ ἄν(δρες): Ἀθη(ναῖοι) ταὐτά τὰ 

*συμβουλεύματα+ ||*ἔρ+πράγματα|| ὑπ᾿ : ἐκεἶνα τὰ ὁποἶα ἐγώ|8 ἠδυνήθην ἴσχυσα, νὰ εὕρω 

ἐπινοήσω βουλευθῶ στοχασθῶ, ὅμως ὑμεἶς ὁπόταν|9 ψηφίζητε κρίνητε ἐκλέγητε, τὰς 

συμβουλάς ψήφους τῶν διαφόρων ητόρων, κηρώσατε=|10 [ἐκ+ προτιμήσατε προεκλέξατε, 

ἐκείνας τὰς συμβουλάς, ἅτινας ἤθελαν φανῶσιν ἀρεστοί|11 ὠφέλιμοι *χρήσιμοι+ *εἰς+ ὑμς, 

διά νὰ μὴν πολεμᾛτε ||ποιᾛτε πόλεμον|| μάχησθε πρὸς τόν Φίλιππον|12 μοναχοί *μὲ] 

||διά||τῶν ψηφισμάτων χειροτονημάτων ἀποφάσεων, καὶ διά τῶν ἐπιστολῶν|13 γραμμάτων, 

μόνον νὰ πολεμῆτε, καὶ διά τῶν ἔργων πράξεων ἐμπράκτως, ὅμως|14 ὑμεἶς φαίνεσθε εἰς ἐμένα, 

ὅ,τι θέλετε βουλευθᾛτε σκεφθᾛτε στοχασθᾛτε ||ἐποιήσητε :|| κατά πολύ |15 βελτίονα 

κρείττονα καλλίονα βουλήν, διά τον πόλεμον, καὶ διά ὅλην τὴν ||ἄλλην|| πολεμι: |16 κήν 

*βουλήν σκέψιν+ παρασκευήν ἑτοιμασίαν, ἀνίσως ἤ θέλετε ἐνθυμᾛτε ἀνα:|17 πολήσητε φέρητε 

κατά νοῦν μνημονεύσητε, *τὸ κλἶμα+ τὴν κατάστασιν ||διάθεσιν το κλἶμα|| *τόν τόπον+ |18 

τᾛς χώρας *τᾛς πατρίδος+ τοῦ Υίλ(ίππου) τᾛς Μακεδονίας, ἐναντίον τᾛς ὁποίας, θελέτε 

πολέ:|19 μήσητε, καὶ ἀνίσως ἠθέλετε σκεφθᾛτε στοχασθᾛτε· πὼς ὁ Φίλιππος, ἐπειδή, 

προλαμ:|20 βάνει προφθάνει ταἶς περισσότεραις φοραἶς,: ||ἡμς||κατά τὰ πνεύματα ἀνέμους, 

*κατακαί+|21 κατά τὰς ὥρας τοῦ ἔτους τήν αὐτοῦ, καὶ διά τοῦτο κατορθοἶ ἐκτελεἶ ἐργάζεται 

πολ|22 λά 
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καὶ φυλάξας τοὺς ἐτησίας ἥ τὸν χειμώνα, ἐπιχειρεἶ, ἡνίκ᾿ ἅν ἡμεἶς μὴ δυνώμεθα ἐκεἶσε 

ἀφικέσθαι.   Δεἶ τοίνυν ὑμς ταῦτα ἐνθυμουμένους, μὴ βοηθείαις πολεμεἶν, ( ὑστεριοῦμεν γὰρ 

ἁπάντων) ἀλλὰ παρασκευᾜ συνεχεἶ, καὶ δυνάμει.   Τπάρχει δ᾿ ὑμἶν, χειμαδίῳ μὲν χρᾛσθαι τᾜ 

δυνάμει, Λήμνῳ, καὶ Θάσῳ καὶ κιάθω, καὶ ταἶς ἄλλαις ταἶς ἐν τούτῳ τ τόπῳ νήσοις, ἐν αῐς 

καὶ λιμένες, καὶ σἶτος, καὶ ἅ χρὴ στρατεύμασι, πάνθ᾿ ὑπάρχει. Σὴν δ᾿ ὥραν τοῦ ἔτους, ὅτε καὶ 

πρὸς τᾜ γᾜ γενέσθαι άδιον, καὶ τὸ τῶν πνευμάτων  ἀσφαλὲς, πρὸς αὐτᾜ τᾜ χώρᾳ, καὶ πρὸς 

τοἶς τῶν ἐμπορίων στόμασι, αδίως ἔσται.  Α μὲν οὖν χρήσεται καὶ πότε τᾘ δυνάμει, παρὰ τὸν 

καιρὸν, ὁ τούτων κύριος καταστὰς ὑφ᾿ ὑμῶν, βουλεύσεται·  ἃ δ᾿ ὑπάρξαι δεἶ παρ᾿ ὑμῶν ταῦτ᾿ 

ἐστὶν ἃ ἐγὼ γέγραφα. 
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λά, καὶ ἀφ᾿ οὗ φυλάξῃ παρατηρήσᾙ, τοὺς ἀνέμους τοὺς κατ᾿ ἔτος πνέοντας, καὶ τὸν χειμῶνα;|2 

τότε ἐπέρχεται ||*ἡμῶν+|| *προσκρούει+ καὶ πολεμεἶ ἡμἶν, ὁπόταν ἡμεῖς δὲν  δυνάμεθα οὐκ 

ἰσχύ*ω+|3 ομεν ἠμπορῶμεν, καὶ ἀπέλθωμεν, πορευθῶμεν πλεύσωμεν, εἰς τὴν χώραν 

ἐκείνου·|4 λοιπόν πρέπει ὑμεῖς νὰ ἐνθυμῆσθε μνημονεύητε ἀναπολᾛτε ἔχητε κατὰ νοῦν, αὐτά 

=τὰ|5 πνεύματα, καὶ τάς ὥρας τοῦ ἔτους, καὶ νὰ μὴν πολεμῆτε μάχησθε τ Υιλίππῳ, *διά 

ξένων+|6 ||διά μόνου,||βοηθειῶν δυνάμεων, δι᾿ὅτι ἡμεἶς θέλομεν ποιήσωμεν ||θέλομεν 

μενοῦμεν ὕστεροι κατά δεύτερον|| *ἥττονες ἑτέρους ἐλαττώτερους+|7 εἰς ἐνδεεἶς ||ἐνδεεἶς:||, 

ἁπάντων τῶν ||καθηκόντων ἀναγκῶν:|| πραγμάτων μόνον πρέπει νὰ πολεμῶμεν,|8 μὲ 

παρασκευήν ἕτοι:|9 μνείαν εὐ, καὶ μὲ δύναμιν βοήθειαν, συνεχᾛ ἀδιάκοπον: ||ἀδιάλειπτον:|| 

παντοτινήν δι᾿ ὅλουτοῦ χρόνου, ὅμως|10 ἔξεστι εἷναι δυνατόν, *εἰς+ ||διά:|| ὑμς, νὰ 

χρᾛ*σθ+τε μεταχειρίζησθε, δύναμιν τὴν στρατιάν,|11 *λιμένα+ χειμέριον, *τὴν+ Λᾛμνον430, καὶ 

Θάσον, καὶ *σκ+ κίαθον καὶ τὰς ἅλλας ἁπάσας|12 νήσους τὰς εὑρισκομένας πέριξ εἰς τοῦτον 

τὸν τόπον, εἰς τὰς ὁποίας νήσους, ὅλα ὑπάρχουσι|13 εὐρίσκονται καὶ λιμένες, καὶ ἐκεἶνα, τὰ 

ὁποἶα πρέπει νὰ ὑπ: εἰς τὰ|14 στρατεύματα|15 καὶ *θέλετε+ ||γνωρίζετε|| *γνωρίσητε μάθετε] 

εὐκόλως εὐμαρῶς, τὴν ὥραν || τόν καιρόν:|| τοῦ ἔτους, ὁπότε ὑπάρχει|16 ρᾅδιον εὔκολον 

εὐχερές ||τό|| νὰ γένησθε φθάσητε πλησίον ||πλησιάσητε||  εἰς τὴν γᾛν 431  καὶ τὸ 

ἀσφαλές|17 τὸ βέβαιον ἀκίνδυνον ||τό στερεόν:|| τῶν ἀνέμελων 432 , διά νὰ *εἰσέλθητε+ 

||πλησιάσητε|| ἐμβᾛτε πλεύσητε:  ||κοντά:|| εἰς αὐτήν τὴν χώ|18 ραν *τοῦ Υιλίππου+ 

||κοντά|| καὶ εἰς τὰ στόματα τῶν πραγματειῶν, τοὺς λιμένας δηλ(αδή),, λοιπόν,|19 ἐκεἶνος ὅς 

ἄν καταστῇ ψηφισθᾜ χειροτονηθᾜ, ἀπό ὑμᾶς, δεσπό|20 της ἐξουσιαστής, αὐτῶν τῶν ὑμετέρων 

πραγμάτων, θέλει βουλευ|21 θῆ σκεφθᾛ στοχασθᾜ ἐκεἶνα τὰ βουλεύματα, κατά τὰ ὁποἶα, θὲ|22 

λει μεταχειρισθᾜ ||εἰς|| τὴν δύναμιν τὴν στρατιάν, καὶ εἰς  ||ἐνίοτε:|| *ποἶον χρόνον|23 

καιρόν+ χρήσεται αὐτᾛν, ||τᾜ δυνάμει:|| εἰς τὸν ἁρμόδιον καὶ προσήκοντα καιρόν,|24 καὶ 

ἐκεἶνα τὰ ὁποἶα, ἐγώ γέγραφα συνεβούλευσα ἐψηφισάμην ἀνω|25 τέρω 

                                                           
430

 το χειρόγραφο είναι ‘’Λήμνον’’. 
431

 το χειρόγραφο η λέξη έχει οξεία. 
432 Σο σωστό είναι ‘’τόν ἀνέμελον’’. 
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ιβ΄. Αν ταῦτα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πορίσητε τὰ χρήματα, πρῶτον ἃ λέγω, εἷτα καὶ τἄλλα 

πάντα παρασκευάσαντες, τοὺς στρατιώτας, τὰς τριήρεις, τοὺς ἱππέας, ἐντελᾛ πσαν τὴν 

δύναμιν νόμῳ κατακλείσητε ἐπὶ τ πολέμῳ μένειν, τῶν μὲν χρημάτων αὐτοὶ ταμίαι καὶ 

πορισταὶ γιγνόμενοι, τῶν δὲ πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον ζητοῦντες, παύσεσθ᾿ 

ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι, καὶ πλέον οὐδὲν ποιοῦντες. Καὶ ἔτι πρὸς τούτοις, πρῶτον 

μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὸν μέγιστον τῶν ἐκείνου πόρων ἀφαιρήσεσθε. Ἔστι δ᾿ οὗτος τις; 
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εἰσίν ὑπάρ(χουν) ἐκεἶνα, τὰ ὁποἶα, πρέπει, νὰ ὑπάρξωσι γένονται, ἀπό|2 ὑμς, λοιπόν, ὦ 

ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ἀνίσως ὑμεἶς πορίσητε συλλέξητε|3 συναθροίσητε χρηματίσησθε, ἐν 

πρώτοις κατ᾿ ἀρχάς, ἐκεἶνα τὰ|4 χρήματα, τὰ  ὁποἶα, ἐγώ λέγω ἀποφαίνομαι ἐντέλλομαι ὑμἶν, 

ἔπει|5 τά μετά ταῦτα, καὶ ἀφ᾿ οὗ παρασκευάσητε ἑτοιμάσητε *διορθώσητε|6 βάλλητε εἰς 

πράξιν+, ὅλα τὰ ἄλλα τὰ παρ᾿ ἐμοῦ συμβουλευθέντα, λέγω|7 τοὺς στρατιώτας, καὶ τὰς 

τριήρεις, καὶ τοὺς ἱππεῖς, καὶ ὅλην τὴν δύνα|8 μιν στρατιάν, τελείαν ἐντελᾛ ἀνελλειπᾛ, καὶ ἀφ᾿ 

οὗ κατακλείσητε|9 *προ+||κατ:||ασφαλίση*τε+||σθε|| *ἀποκηρύσητε+ αὐτήν τὴν δύναμιν, μὲ 

νόμον, ὥστε |10 νὰ μένῃ ἵσταται εὑρίσκηται διά παντός, εἰς τὸν πόλεμον εὶς τὴν μά|11 χην, καὶ 

ὅταν ὑμεἶς οἱ ἴδιοι , γίγνησθε ὑπάρξητε, ταμίαι θη|12 σαυροφύλακες, καὶ πορισταί συλλογισταί 

συναθροισταί, τῶν χρη|13 μάτων [ἀσπρῶν+, καὶ ὅταν ζητῆτε αἰτᾛτε, ἀπό τὸν στρατηγόν, τὸν 

λο|14 γαρι||:α:||ασμόν τὴν εὐθύνην τῶν ἔργων *τῶν κατορθωμάτων+ τῶν ἐν τ πο|15 λέμῳ 

||γεγονότων:||, τότε ὑμεῖς θέλετε παύσητε σχολάσετε λήξετε, ἀπό τοῦ νὰ |16 βουλεύησθε 

ποιῆτε βουλάς σκέψεις ἐκκλησίας συναθροίσεις, πάν|17 τοτε, διά τὰ αὐτά καὶ ὅμοια 

||πράγματα|| *βουλεύματα ψηφίσματα+, καὶ ἀπό|18 τοῦ νὰ ποιᾛτε πράττητε, εἰς τὸ ἑξᾛς 

||οὐδέν ἔργον:||, ||ἤτοι :ἔργα:|| *κᾀνένα ἔργον+: ἔργα: ἀνωφελᾛ|19 ἄχρηστα ἀξυντελᾛ, καὶ 

ἀκόμι, κοντά εἰς αὐτά τὰ ἀνωτέρω, ἐν|20 πρῶτοις κατ᾿ ἀρχάς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), θέλετε 

ἀφαιρήσεσθε ||ἀφαίρετε||ἀπο|21 βά[λλητε+||σεσθε||, ἀπὸ ἐκεἶνον τὸν Υίλιπ: τὸν 

μεγαλώτατον πλουσιώτατον |22 πόρον, ||:ἀπό|| ἐκείνους τοὺς πόρους, *αὐτοῦ] ἐκείνου τοῦ 

Υιλίπ(που), καὶ ἆρα ποἶος|23 ὑπάρ: αὐτός ὁ μέγιστος πόρος; αὐτός ὁ Υίλιπ(πος) πολεμεἶ 

μάχεται|24 συμπλέκει: 
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ἀπὸ  τῶν ὑμετέρων ὑμἶν πολεμεἶ  συμμάχων, ἄγων καὶ φέρων τοὺς πλέοντας τὴν θάλατταν. 

Ἔπειτα τί πρὸς τούτῳ;  τοῦ πάσχειν αὐτοὶ κακῶς ἔξω γενήσεσθε·  οὐχ ὥσπερ τὸν παρελθόντα 

χρόνον εἰς Λᾛμνον καὶ Ἴμβρον ἐμβαλὼν, αἰχμαλώτους πολίτας ὑμετέρους ᾤχετ᾿ ἄγων· καὶ 

πρὸς τ Γεραστ τὰ πλοἶα συλλαβὼν, ἀμύθητα χρήματα ἐξέλεξε· τὰ τελευταἶα δ᾿ εἰς 

Μαραθῶνα ἀπέβη, καὶ τὴν ἱερὰν ἀπὸ τᾛς χώρας ᾤχετ᾿ ἔχων τριήρη· ὑμεἶς δὲ οὔτε ταῦτα 

ἠδύνασθε κωλύειν, οὔτ᾿ εἰς τοὺς χρόνους, οὓς προέλησθε, βοηθεἶν. 
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 συμπλέκει, ὑμἶν, διά [ἕτοιμα+ ||χρήματα|| ὑμετέρους ἐδικούς σας ||τῶν|| συμμάχων*χους+|2 

βοηθῶν ||ὑμῶν:||  ἐπειδή ἄγει νομίζει, καὶ φέρει ||κουρσεύει σκυλλεύει:|| μεθ᾿ ἑαυτοῦ, 

ἐκείνους|3 τοὺς συμμάχους ὑμῶν τοὺς πλέοντας ||τούς ναύτας||τὴν θάλασσαν, μετά ταῦτα|4 

τὶ ἀκολουθεἶ ||ποἶον κράτος ἠδικήσετε ἡμἶν||, κοντά εἰς αὐτό τὸ ἀνωτέρω ηθέν;  θέλετε 

ἀπαλ|5 λαχθᾛτε ἐλευθερωθᾛτε ||ἀποκρυνθᾛτε:||, ἀπό τοῦ νὰ πάσχητε ὑποστᾛτε δοκιμά|6 

ζητε, κακά *δυστυχίας+ ||δεινά|| συμφοράς ||παρ΄ἐκείνου:|| καὶ αὐτός ὁ Υίλιπ(πος) ||εἰ 

ταῦτα οὗτος γένηται, ||δὲν θέλει|7 ποιήσει πλέον οὕτως, καθώς, ||δηλ:|| ἐνέλαβεν εἰσᾛλθεν, 

τὸν παρελθόν|8 τά παρωχηκότα χρόνον, εἰς τὴν νῆσον Λῆμνον, καὶ εἰς τὴν Ἴμβρον,|9 καὶ *καθώς+ 

ἦγεν ἔλαβε ἐδικούς σας πολίτας ἐντοπίους, αἰχμα|10 λώτους σκλάβους ὑποχειρίους, καὶ ᾤχετο 

ἀνεχώρησεν ἔφυγε,|11 καὶ καθώς συνέλαβεν *ἐκούρσευσε+ τὰ πλοἶα ὑμῶν, κοντά εἰς τὸ|12 

Γεραστό*ν+, καὶ ἐξέλεξεν ||ἐξεφόρησεν ἐξοικονόμησεν|| ἔλαβεν Ὠκειοποιήσατο, χρήματα 

ἄσπρα,|13 ἀναρίθμητα παμπληθᾛ ||ἄητα||, καὶ εἰς ὅλον τὸ ὕστερον, ἀπέβη ἀπᾛλ|14 θεν 

ἔφθασεν ||ἐβγᾛκεν433||, εἰς τὴν Μαραθῶνα, καὶ *καθώς+ εἷχεν ἐκέ|15 κτητο ||ἔλαβεν μεθ΄ 

ἐκείνου||, τὴν ἱεράν καὶ μεγάλην τριήρη ||ἡμῶν:|| , καὶ ᾤχετο ἀνεχώ|16 ρησεν ἀπέδρα ἔφυγε, 

ἀπό τὴν χώραν τὴν Μαραθῶνα, καὶ ὑμεῖς,|17 οὔτε ἠδύνασθε ἰσχύετε ἠμπορεἶτε, *ἀπό τοῦ] 

||ὥστε:|| νὰ κωλύητε ἀπείργη|18 τε ἐμποδίζητε, αὐτά τὰ παρά τοῦ Υιλίπ(που) ||ἔργα:|| 

*πραχθέντα+, μήτε|19 νὰ βοηθῆτε: ||πέμπητε βοηθείας τοἶς ἐν τ πολέμῳ||, κατ᾿ ἐκείνους 

τοὺς χρόνους, κατά τοὺς ὁποίους, ,ὑμεἶς}|20 ἤθελε προκρίνητε προτιμήσητε ἐκλέξητε,* :χρ+ 

διορίσητε434|21 πέμψας *πρ+βοηθείας ἐν τ πολέμῳ κωλυόμενοι ὑπό τῶν ἐτησίων|22 ἀνέμων: · 

*χρ+ 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’εὐγῆθελ’’.  
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 Στο χειρόγραφο είναι διωρίςθτε’’. 
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ιγ΄.  Καίτοι τι δήποτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, νομίζετε, τὴν μὲν τῶν Παναθηναίων ἑορτὴν καὶ τᾛν 

τῶν Διονυσίων ἀεὶ τοῦ καθήκοντος χρόνου γίνεσθαι, ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν, ἄν τε ἰδιῶται, οἱ 

τούτων ἑκατέρων ἐπιμελησόμενοι, εἰς ἃ τοσαῦτα ἀναλίσκετε χρήματα, ὅσα οὐδ᾿ εἰς ἕνα τῶν 

ἀποστόλων, καὶ τοσοῦτον ὄχλον καὶ τοσαύτην παρασκευὴν, ὅσην οὐκ οἷδ᾿ εἴ τις τῶν ἁπάντων 

ἔχει· τοὺς δὲ ἀποστόλους πάντας ὑμἶν ὑστερίζειν τῶν καιρῶν, τὸν εἰς Μεθώνην, τὸν εἰς 

Παγασὰς, τὸν εἰς Ποτίδαιαν; Ότι ἐκεἶνα μὲν ἅπαντα νόμῳ τέτακται, καὶ προεἶδεν ἕκαστος 

ὑμῶν ἐκ πολλοῦ, τίς χορηγὸς, ἥ γυμνασίαρχος τᾛς φυλᾛς, πότε καὶ παρὰ τοῦ, καὶ τι λαβόντα, 

τι δεἶ ποιεἶν, οὐδὲν ἀνεξέταστον, οὐδ᾿ ἀόριστον ἐν τούτως ἠμέληται·  
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,,ἆρα τάχα, διά ποίαν αἰτίαν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὑμεἶς νομίζετε ὑπο|2 λαμβάνετε, ὅτι ἡ ἑορτή 

ἡ πανήγυρις; τῶν Παναθηναίων, καὶ ἡ ἑορτή|3 τῶν Διονυσίων ἤτοι ἡ καλουμένη παρά τοὺς 

[ἀττικούς Παναθήναια καὶ Διονύ|4 σια+, γίνεται τελεἶται  ||ἄγεται:|| πανηγυρίζεται, πάντοτε, 

εἰς τὸν πρέποντα προσήκον|5 τα καὶ ἁρμόδιον καιρόν, καὶ ἀνίσως πλούσιοι *ἐπιτήδειοι+  

ἀξιωματικοί, καὶ ἀνί|6 σως κοινολαΐται ἀπαίδευτοι πτωχοί πένητες, ἤθελον ἐπιμεληθῶσι 

φροντί|7 σωσι, καὶ διά τάς δύω αὐτάς ἑορτάς, εἰς τὰ ὁποἶα Παναθήναια καὶ Διονύσια, κα|8 

ταδαπαντε *κατεξοδεύετε+, τόσα πολλά χρήματα [ἄσπρα+ ὁπόσα ||οὐ καθάρισεν||, μήτε|9 

εἰς ἕνα ἀπόστολον εἰς ἕνα στόλον εἰς μίαν ἁρμάδαν *καταναλώσεται παρ᾿ ἡμῶν+,|10 καὶ 

*πέμπετε+ ||ἀναλίσκετε:|| εἰς αὐτάς τὰς ἑορτάς τόσον πλᾛθος στἶφος436 θεατῶν, καὶ τοσαύ|11 

την παρασκευήν ἑτοιμασίαν τροφήν, ὁπόσην, οὐ γινώσκω ἰξεύρω, ἀ|12 νίσως, τὶς ἀπό ὅλους 

ὑμς τοὺς πολίτας, ἔχει εὐπορεἶ: πλουτεἶ, καὶ διά|13 ποίαν αἰτίαν ὅλοι οἱ ἀπόστολοι οἱ 

πεμπόμενοι παρ᾿ ὑμῶν, λέγω ὁ ἀπόστο|14 λος ὁ πεμπόμενος παρ᾿  ὑμῶν εἰς τὴν Μεθώνην, καὶ 

εἰς τὰς Παγασάς, καὶ εἰς τὴν|15 Ποτίδαιαν, ||ἀλλ᾿ οἰκοῦσι|| μένουσιν ||ὕστεροι:||ὀπίσω 

κατόπιν ἀπό τοὺς προσήκοντας καιρούς;|16 διότι, ὅλα ἐκεἶνα τὰ τελούμενα εἰς τὰς ἑορτάς, εἰσί 

τεταγμένα διωρισμένα|17 κατά νόμον *κατά ιθμόν+  |<..| ||τᾛς πόλεως||καὶ καθ᾿ εἸς ἀπό 

ὑμς, πογένω *ἐ|18 πίσταται+, πρὸ πολλοῦ *τοῦ χρόνου ἀπό παλαιόν καιρόν+, ποἶος ὑπάρ: 

δοτήρ ||δια:||νο|19 μεύς χορηγός πάροχος τῶν θεωρικῶν χρημάτων, καὶ ποἶος ὑπάρ: 

ἀρχηγός|20 τῶν γυμνασίων, ἑκάστης φυλῆς, καὶ εἰς ποἶον χρόνον *γίνονται αὐτά+|21 παρά, 

τίνος ||ἀνο΄ῦ||, καὶ τὶ [ἔργον+ ||πργμα||, θέλει λάβῃ καὶ τὶ ἔργον πρέπει νὰ ποιῇ πράττᾙ|22 

ἐκτελᾜ, και κᾀνένα *ἔργον+, θε ἔργον οὐκ ἀμελεἶ ||καί|| παρωρ*θη+||ται|| [ἔ]μέν*ε+ει,|23 

ἀνερεύνητον ||ἀβασάνιστον||, μήτε ἀδιόριστον 437  ἀσύντακτον ἀσύστατον, ὅμως εἰς τὰ 

πράγ|24   ματα χρ: 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’στᾛφος’’. 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’άδιϊριςτον’’. 
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ἐν δὲ τοἶς περὶ τοῦ πολέμου καὶ τᾛς τούτου παρασκευᾛς, ἄτακτα, ἀόριστα, ἀδιόρθωτα  

ἅπαντα. Σοιγαροῦν ἅμα ἀκηκόαμέν τι, καὶ τριηράρχους καθίσταμεν, καὶ τούτοις ἀντιδόσεις 

ποιούμεθα, καὶ περὶ χρημάτων  πόρου σκοποῦμεν·   καὶ μετὰ ταῦτα, ἐμβαίνειν τοὺς μετοίκους 

ἔδοξε καὶ τοὺς χωρὶς οὐκοῦντας, εἷτ᾿ αὐτούς πάλιν ἀντεμβιβάζειν· εἷτ΄ ἐν ὅσῳ ταῦτα μέλλετε, 

προαπόλωλεν ἐφ᾿ ἃ ἅν ἐκπλέωμεν·   τὸν γὰρ τοῦ πράττειν χρόνον εἰς τὸ παρασκευάζεσθαι  

ἀναλίσκομεν· οἱ δὲ τῶν πραγμάτων καιροὶ οὐ μένουσι τὴν ἡμετέραν βραδυτᾛτα καὶ αθυμίαν·   

ἃς δ᾿ εἰς τὸν μεταξὺ χρόνον δυνάμεις οἰόμεθα ἡμἶν ὑπάρχειν, 
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εἰς τὰ πράγματα τά προσήκοντα ||τά ἴδια||, *διά+ τὸν πόλεμον, καί διά τήν παρασκευήν|2 

ἑτοιμασίαν, αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ὅλα *αὐτά+ ||τά πράγματα:|| εἰσίν ὑπάρ(χουν) ||τά 

πράγματα:|| ἄτακτα ἀνώμαλα|3 ἀκατάστατα, και ἀδιόριστα438 ἀσύντακτα, καὶ ἀνοικονόμητα 

ἀκυβέρνητα,|4 λοιπόν, εὐθύς ἐν τ αὐτ χρόνῳ; ἡμεἶς ἀκούομεν ἀκροώμεθα μανθάνομεν|5 

παρ᾿ ἄλλων, τὶ [ἔργον γένεται+ ||ἄκουσμα|| παρά τοῦ Υιλίπ(που), καί καθιστῶμεν ποιῶμεν|6 

ψηφιζόμεθα διωρίζομεν ||χειροτονοῦμεν:||, τριηράρχους ναυάρχους, καὶ ποιούμεθα  || 

τελοῦμεν || * πράτ|7 τομεν+, εἰς αὐτούς τοὺς ναυάρχους, ἀντιμισθίας πληρωμάς ἤ 

μεταλλαγάς *μετα|8 λλάξεις+, καί σκοποῦμεν στοχαζόμεθα ||βουλευόμεθα||φροντίζομεν, διά  

πόρον συλλογήν,|9 χρημάτων ἀσπρῶν, καὶ ὕστερον ἀπὸ αὐτά, δοκεἶ φαίνεται εἰς ὑμς κα|10 

λόν, τὸ νὰ ἐμβαίνωσιν εἰσέρχωνται μέσα εἰς αὐτάς τὰς τριήρεις, οἱ μέτοι|11 κοι οἱ ξένοι οἱ 

ἀλλογενεἶς οἱ ἐν τᾜ πατρίδι ὑμῶν, καὶ ἐκεἶνοι οἵτινες οἰκοῦ|12 σιν εὑρίσκονται, ἀνά μέρος 

μακράν ἀπό ὑμς, ἔπειτα δοκεἶ εἰς ὑμς|13 καλόν ||αὐτοί οἱ μέτοικοι:|| τὸ νὰ ἀντεμβιβάζωσι 

ἀνταλλάττωσιν  ||ἀνθ΄ἑαυτῶν || ἄλλους, *πάλιν αὖθις, αὐτοί|14 οἱ ἴδιοι, ἔπειτα μετά ταῦτα+, 

||καί διά τοῦτο:||ἐν ὅσῳ καιρ, ὑμεἶς μέλλετε βραδύ|15 νετε ἀμελεἶτε ,: ||ἀναβάλλετε τόν 

καιρόν:|| κατά ταῦτα, προαπολώλασιν ἐφθάρησαν ||ἐλήφθησαν|| ἠφανή|16 σθησαν παρά 

τοῦ Υιλίπ(που) ἐκεἶνα τά μέρη, εἰς τὰ ὁποἶα, ἠθέλομεν ἐκ|17 πλεύσωμεν ταξιδεύσωμεν 

[ἔλθωμεν+, διότι, ἡμεἶς ἀναλίσκομεν φθείρο|18 μέν καταδαπανῶμεν κατεξοδεύομεν, τὸν 

χρόνον τὸν καιρόν,|19 τῶν ἔργων τῶν πράξεων κατορθωμάτων, εἰς τὰς παρασκευάς ἑτοιμα|20 

σίας ψηφίσθη, καὶ οἱ καροί, τῶν ἔργων τῶν κατορθωμάτων ||ἀναγκῶν ὑποθέσεων || οὐ 

προσ|21 μένουσι ||οὐ||διακαρτεροῦσι, τὴν ἐδική σας βραδύτητα ἀργοπορίαν, καὶ|22 ἀμέλειαν 

αστώνην ὀκνηρίαν;  καὶ οἱ δυνάμεις αἱ στρατιαί, τὰς ὁποίας,|23 ἡμεἶς οἰόμεθα στοχαζόμεθα, 

ὅτι ὑπάρ(χουν) εὑρίσκονται, εἰς ἡμς, εἰς τοῦτον|24 τὸν ἀναμεταξύ χρόνον, αὗται  ἐξελέγχονται 

θεατρίζονται στηλιτεύονται φανε|25 ροῦνται  
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οὐδὲν οἸαίτε οὖσαι ποιεἶν, ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν καιρῶν ἐξελέγχονται· ὁ δ᾿ εἰς τοῦθ᾿ ὕβρεως 

ἐλήλυθεν, ὥστ᾿ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολὰς. 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ. 

Ιδ΄. Σούτων οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τῶν ἀνεγνωσμένων, ἀληθᾛ μὲν ἐστι τὰ πολλὰ ὡς οὐκ 

ἔδει· οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἴσως οὐχ ἡδέα ἀκούειν. Ἀλλ᾿ εἰ μὲν ὅσα ἄν τις ὑπερβᾜ τ λόγῳ, ἵνα μὴ 

λυπήσᾙ, καὶ τὰ πράγματα ὑπερβήσεται, δεἶ πρὸς ἡδονὴν δημηγορεἶν· εἰ δ᾿ ἡ τῶν λόγων χάρις, 

ἅν ᾖ μὴ προσήκουσα, ἔργῳ ζημία γίγνεται, αἰσχρόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, φενακίζειν 

ἑαυτοὺς, καὶ ἅπαντ᾿ ἀναβαλλομένους, ὅσα ἅν ᾖ δυσχερᾛ, πάντων ὑστερίζειν τῶν ἔργων· καὶ 

μηδὲ τοῦτο δύνασθαι μαθεἶν, ὅτι δεἶ τοὺς ὀρθῶς πολέμῳ χρωμένους, οὐκ ἀκολουθεἶν τοἶς 

πράγμασιν, 
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ἀποδεικνύονται, ὅτι οὐκ εἰσίν ἱκαναί ἀρκεταί ἀποχρῶσαι ἐπιτήδειοι, νὰ|2 ποιῶσιν ἐργάζωνται, 

κᾀνένα ἔργον πολεμικόν, εἰς αὐτούς ||τοὺς δρόντας439|| *παρόντας+ καιρούς|3 καὶ |<..| 

||δέ|| ὁ Υίλιπ: ἦλθεν ἔφθασε|<.| ||προεχώρησεν|| , εἰς τοιαύτην ὕβριν [ἀτιμίαν+ 

||παροινία440 || ὑπε|4 ροψίαν καταφρόνησιν ἀλαζονίαν, ὥστε ὁποῦ ἐπιστέλλει πέμπει, εἰς 

τοὺς Εὐ 441 |5 βοεῖς, τώρα, *τέτοιας+ ||τοιαύτας|| ἐπιστολάς ὑβριστικάς ||λοιδόρους 

ἐπιστολάς|| οἸα ἐστίν αὕτη ἡ ἀναγνωθησομένη|6 ,, λοιπόν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), τὰ 

περισσότερα λόγια τᾛς ἐπιστολᾛς, ἅτινα ἀνε|7 γνώθησαν, ὑπάρχουσι καὶ εἷναι, ἀψευδᾛ 

ἀληθινά, ὡς οὐκ ὤφειλεν εἷναι|8 δὲν ἔπρεπε νὰ ᾖναι ἀληθῇ, ὅμως, τυχόν οὐχ ὑπάρχουσιν, 

ἀρεστά πο|9 θητά, ὥστε νὰ ἀκούητε ἀκροάζησθε μανθάνητε αὐτά, ὅμως ἀ|10 νίσως, ὅσα 

λυπηρά διηγήματα, ἤθελε ὑπερβῇ ||σᾙ|| ὑπερπηδήσᾙ σιω|11 πήσᾙ, τὶς ήτωρ, διά νὰ μὴ 

λυπήσῃ πικράνᾙ ἀνιάσᾙ τοὺς ἀκρο|12 ατάς, ἀνίσως καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀκροατῶν θέλουσιν 

ὑπερβήσονται ἀ|13 περάσωσι τοὺς λόγους, ἤθελε ᾖναι μείζονα τῶν λόγων, πρέπει,|14 αὐτός ὁ 

ήτωρ, να δημηγορῇ συμβουλεύᾙ, πρὸς ἡδονήν πρὸς|15 ἀρέσκειαν χάριν τῶν ἀκροατῶν, ὅμως 

ἐπειδή, ἡ χάρις ἡ ἡδύτης|16 ἡ γλυκύτης, τῶν λόγων τὸ πρὸς χάριν λαλεἶν, ἀνίσως δὲν ἤθελε 

ὑ|17 πάρχᾙ καὶ ᾖναι, προσῆκον ἁρμόζον κατάλληλον τοἶς ἔργοις, τότε|18 ἐπειδή ἡ ζημία ἡ 

βλάβη, γίγνεται καθίσταται τελεἶται, ἔργῳ ἐμπρά|19 κτως πραγματικῶς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι), 

τὸ νὰ φενακίζη*ται+τε442 γελτε ἀ|20 παττε, τὸν ἑαυτόν σας, καὶ τὸ νὰ ἀναβάλλησθε ἀμελᾛτε 

ὑπερτίθη|21 σθε, ὅλα ἐκεἶνα τὰ ἔργα, ἅτινα ἤθελον ὑπάρχωσιν, ἐργώδη|22 δύσκολα, καὶ τὸ νὰ 

ὑστερίζητε ἐλλείπητε μένητε ὄπισθεν κατόπιν, ὅ|23 λων τῶν ἀναγκαίων ἔργων, ὑπάρ: 

πργμα, αἰσχρόν ἄτοπον ἀπαί|24 σιον ἀπρεπές, καὶ ἔτι τὸ νὰ μὴ δύνησθε ἰσχύητε ἠμπορᾛτε, 

νὰ|25 μάθητε γνωρίσητε καταλάβητε, ἐκεἶνο τὸ ἑξᾛς, ὅτι πῶς δηλ(αδή) δὲν|26 πρέπει, ἐκεἶνοι 

οἵτινες χρῶνται μεταχειρίζονται, τὸν πόλεμον|27 τὴν μάχην, ἀκριβῶς ἐσκεμμένως, νὰ 

ἀκολουθῶσιν ἔπωνται,|28 εἰς τὰ γεγενημένα πράγματα, ἀλλά πρέπει αὐτοί οἱ καλῶς τῷ πο|29 

λέμῳ:  

                                                           
439

 Το ςυναντοφμε ‘’δρόντασ’’. 
440

 το χειρόγραφο είναι ‘’παρίνοιαν’’. 
441

 Εννοείται,αλλά δε φαίνεται κατά τθ φωτογράφθςθ του χειρογράφου. 
442

 Εδϊ είναι ‘’φαινακίηθτε’’. 
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ἀλλ᾿ αὐτοὺς ἔμπροσθεν εἷναι τῶν πραγμάτων· καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ τῶν 

στρατευμάτων ἀξιώσειεν ἄν τις τὸν στρατηγὸν ἡγεἶσθαι, οὕτω καὶ τῶν πραγμάτων τοὺς εὖ 

βουλευομένους ἡγεἶσθαι χρὴ, ἵν᾿ ἃ ἅν ἐκείνοις δοκᾜ, ταῦτα πράττηται, καὶ μὴ τὰ συμβαίνοντα 

ἀναγκάζωνται διώκειν. Ὑμεἶς δὲ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, πλείστην δύναμιν ἁπάντων ἔχοντες, 

τριήρεις, ὁπλίτας, ἱππέας, χρημάτων πρόσοδον, τούτων μὲν μέχρι τᾛς τήμερον ἡμέρας οὐδενὶ 

πώποτε ἐν δέοντι κέχρησθε, οὐδενὸς δὲ ἀπολείπεσθε·ὥσπερ δὲ οἱ βάρβαροι πυκτεύουσιν, 

οὕτω πολεμεἶτε Υιλίππῳ· καὶ γὰρ ἐκείνων ὁ πληγεὶς ἀεὶ τᾛς πληγᾛς ἔχεται, κᾄν ἑτέρωσε 

πατάξᾙ τις, ἐκεἶσε εἰσιν αἱ χεἶρες· προβάλλεσθαι δὲ, ἤ βλέπειν ἐναντίον, οὔτε οἷδεν, οὔτ᾿ 

ἐθέλει· 
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τῷ πολέμῳ χρώμενοι, νὰ ὑπάρ: νὰ ἦναι ἔμπροσθεν, τῶν πραγμάτων ἤτοι|2 νὰ προηγῶνται νὰ 

προλαμβάνωσι τὸν καιρόν τῶν πραγμάτων, καὶ καθώς ἕ|3 καστος, ἤθελε ἀξιώσῃ κρίνᾙ ἄξιον 

εὔλογον, ὁ στρατηγός ὁ στρατάρχης, νὰ|4 προηγῆται νὰ ἦναι ἡγεμών, τῶν στρατευμάτων 

ταγμάτων, ὡσαύτως τὸν|5 ὅμοιον τρόπον, καὶ ἐκεἶνοι οἱ δημαγωγοί οἵτινες βουλ||:εύ:||ονται 

σκέπτονται στοχά|6 ζονται, καλῶς ὀρθῶς ἀκριβῶς τὰ πράγματα οἱ φρόνιμοι οἱ νουνεχεἶς, 

πρέ|7 πει, νὰ ἡγῶνται ὦσιν ἀρχηγοί, τῶν ἀναγκαίων πραγμάτων, διά νὰ πράττωνται|8 

τελῶνται ἐργάζωνται, ἐκεἶνα τὰ ἔργα, τὰ ὁποἶα ἤθελαν δοκῶσι φαίνωνται|9 ἀρεστά ὠφέλιμα, 

εἰς ἐκείνους τοὺς εὖ βουλευομένους, καὶ διά νὰ μὴν ἀνα|10 γκάζωνται βιάζωνται 

στενοχωρῶνται, νὰ διώκωσι ζητῶσι γυρεύωσι, ἐ|11 κεἶνα ἅτινα συμβαίνουσιν ἀκολουθοῦσι κατά 

περίστασιν, ὅμως, ὦ ἄνδρες|12 Ἀθηναῖοι, ὑμεἶς μὲ ὅλον ὁποῦ ἔχετε κέκτησθε, δύναμιν στρατιάν, 

|13 πλείονα, ἀπό ὅλους τοὺς ἄλλους, λέγω κάτεργα πολεμικά, καὶ ὅπλο|14 φόρους στρατιώτας, 

καὶ ἱππεῖς, καὶ πόρους συλλογάς θησαυρούς, χρη|15 μάτων, ὅμως οὐκ ἐμετεχειρίσθητε 443 , 

κᾀνένα ἀπό αὐτά, ἕως εἰς|16 τὴν σήμερον ἡμέραν, κᾀμμίαν φοράν, κατά τὸ δέον τὸ πρέ|17 πον 

ἁρμόζον δεόντως πρεπόντως ὠφελίμως, καὶ μὲ ὅλον ὁ|18 ποῦ δὲν εἷσθε ἐλλειπεἶς ὑστερημένοι, 

οὐδενός τούτων, καὶ ὑ|19 μεἶς πολεμεἶτε μάχεσθε συμπλέκεσθε, τ Υιλίπ(πῳ) *τουτ+|20 

τοιου||:το:||τρόπως, καθώς, οἱ βάρβαροι, γροθίζουσι παίζουσι τὴν πυγ|21 μήν444 παλαίουσι διά 

τᾛς πυγμᾛς, διότι, καὶ ἀπό ἐκείνους τοὺς βαρβάρους,|22 ἐκεἶνος ὅς ἤθελε πληγωθῇ παταχθῇ 

τρωθᾜ ἔχεται ἅπτεται|23 κρατεἶ, τὴν πληγήν αὐτοῦ, πάντοτε καὶ ἀνίσως, τὶς ἤθελε πα|24 τάξῃ 

τρώσᾙ πληγώσᾙ αὐτόν, εἰς κᾀνένα ἄλλο μέρος, αἱ χεῖ|25 ρες αὐτοῦ, εἰσίν εὑρίσκονται, εἰς 

ἐκεἶνο τὸ μέρος, ὅμως, οὕτε|26 γινώσκει ἰξεύρει, οὔτε βούλεται ἀγαπᾶ, νὰ προβάλλῃται 

ἀνθίσταται|27 ἐναντιᾛται, ἤ νὰ βλέπῃ θεωρᾜ, ἐναντίον ἔμπρ*ό+οσθέν του,: χρ|28 οὕτω: χρ 

  

                                                           
443

 Περιττι είναι θ αφξθςθ. 
444

 το χειρόγραφο είναι ‘’πιγμᾛς’’, ‘’πιγμήν’’. 
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καὶ ὑμεἶς ἐὰν ἐν Φεονήσῳ πύθησθε Υίλιππον, ἐκεἶσε βοηθεἶν ψηφίζεσθε· ἐὰν ἐν Πύλαις, 

ἐκεἶσε· ἐὰν ἄλλοθί που, συμπαραθεἶτε ἄνω καὶ κάτω, καὶ στρατηγεἶσθε μὲν ὑπ᾿ ἐκείνου· 

βεβούλευσθε δὲ οὐδὲν αὑτοἶς συμφέρον περὶ τοῦ πολέμου, οὐδὲ περὶ τῶν πραγμάτων 

προορτε οὐδὲν, πρὶν ἅν ἥ γεγενημένον, ἥ γιγνόμενόν τι πύθησθε. Σαῦτα δὲ ἴσως πρότερον 

μὲν ἐνᾛν ποιεἶν · νῦν δὲ ἐπ᾿ αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμὴν, ὥστ᾿ οὐκέτ᾿ ἐγχωρεἶ. 

ιε΄.  Δοκεἶ δὲ μοι θεῶν τις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοἶς γιγνομένοις ὑπὲρ τᾛς πόλεως  

αἰσχυνόμενος, τὴν φιλοπραγμοσύνην ταύτην ἐμβαλεἶν Υιλίππῳ. Εἰ γὰρ ἔχων ἃ κατέστραπται 

καὶ προείληφεν, 
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,,οὕτω καὶ ὑμεῖς ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι) ποιεἶτε διότι ἀνίσως, μάθητε ἀκούσητε,|2 ὅτι ὁ Φίλιπ(πος) 

ἐστίν, εἰς τήν Χεῤῥόνησον, ὑμεῖς ψηφίζεσθε σκέπτεσθε: ||βουλεύεσθε:||στο|3 χάζεσθε, ἵνα 

βοηθῆτε πέμψητε βοήθειαν δύναμιν, εἰς ἐκεἶνο τὸ μέρος ||:ἤτοι εἰς την χώραν:||,|4 ἀνίσως 

μάθητε ὅτι αὐτός ἐστίν εἰς τάς Πύλας, ψηφίζεσθε βοηθεῖν εἰς ἐκεἶνο τὸ|5 μέρος ||εἰς τάς 

Πύλας δηλ(αδή):||, καὶ ἀνίσως μάθητε αὐτόν ὄντα εἰς ἄλλο μέρος, συντρέχετε συμφέρετε|6 

συνακολουθεἶτε: ||συμπεριφέρεσθε:||ὁμοῦ μὲ αὐτόν τὸν Υίλιπ(πο) ἄνω καὶ κάτω ἐδῶ καὶ 

ἐκεἶ, καὶ|7 οἰκονομεἶσθε ἄγεσθε φέρεσθε ὡσάν ὑπό τίνος στρατηγοῦ ἀπό ἐκεῖνον τὸν|8 

Υίλιπ(πο), καὶ οὐκ ἐβουλεύθητε οὐκ ἐνοήσατε ἐσκέφθητε ἐστοχάσθητε, κᾀνέ|9 να ἔργον 

πολεμικόν, συντεἶνον ὠφέλιμον, ἐπωφελές, *διά+ ||:εἰς:|| τὸν ἑαυτόν|10 σας, καὶ διά τὸν 

πόλεμον, μήτε προβλέπετε προνοεἶτε445 προστοχάζεσθε,|11 κᾀνένα ἔργον ὠφέλιμον, διά τὰ 

πράγματα: ||:τάς ὑποθέσεις ἑαυτῶν:|| *τοῦ πολέμου+:, προτοῦ, |12 νὰ μάθητε 

ἀκούσητε||:ὑπότινος:||, ἀνίσως, κᾀνένα: ||:συμβεβηκός:|| ἔργον, ||:ὅτι:|| γέγονεν ἐπράχθη 

συ|13 νέβη ἠκολούθησεν, ἤ: ||:ὅτι:||γίνεται συμβαίνει ἀκολουθεἶ, ||:ἐνεργεἶται ἐν τ 

ἐνεστῶτι:||  ὅμως, αὐτά τυχόν,|14 ὑπᾛρχεν εἰ ἦτον δυνατόν εἰς ὑμς, νὰ ποιᾛτε πράττητε αὐτά 

τὰ ἔργα, |15 προτύτερα446 ἡνίκα ἰσχύητε, ὅμως αὐτά τὰ πράγματα, ἧκον ἦλθον,|16 εἰς αὐτήν 

τὴν κορυφήν εἰς αὐτό τὸ τέλος εἰς αὐτόν τὸν κο:||:λο:||φῶνα τῶν δυστυ|17 χιῶν, ὥστε ὁποῦ, 

δὲν εἷναι δυνατόν: ||: ὑμἶν οὐχ ὑπελείπεται447 ὑμἶν ἔτι καιρός|| πλέον νὰ ποιᾛτε ταῦτα, ὅμως, 

εἸς|18 ἀπό τοὺς θεούς, δοκεῖ φαίνεται, εἰς ἐμέ, ὅτι ἐπειδή αἰσχύνεται ἐρυ|19 θριᾶ ἐντρέπεται, δι᾿ 

ἐκεἶνα τὰ ἔργα ||τά δυστυχήματα δεινά:|| ἅτινα γίνονται συμβαίνουσιν ἀκο |20 λουθοῦσιν 

ὑμἶν, χάριν τᾛς πόλεως ||:εὔνους ὤν τᾛς πόλεως:|| πατρίδος ἡμῶν, ἐνέβαλεν ἐνέ|21 πνευσεν 

ἐνέθηκε, μέσα εἰς τὴν ψυχήν τοῦ Υιλίπ(που)   αὐτήν τὴν φιλοπραγ|22 μοσύνην περιέργειαν448 

ἔρευναν ἀναισχυντίαν πλεονεξίαν, διότι, ἀνί|23 σως αὐτός ὁ Υίλιπ(πος)  ||:ἤθελε:|| :ἔχει 

κρατεἶ φυλάττει, ἐκεἶνα τὰ χωρία, τὰ ὁποῖα,|24 κατέστρεψε κατηδάφισεν ἠφάνισε, καὶ 

προέλαβεν ἀφήρπασεν|25 [ὑφ᾿ ἡμῶν 

  

                                                           
445 το χειρόγραφο είναι ‘’προνοᾛτε’’ 
446

 το χειρόγραφο είναι ‘’προτήτερα’’ 
447 Σο σωστό είναι ή ‘’ὑπολείπεται‘’ ή ‘’ὑπελείπετο’’. 
448 το χειρόγραφο είναι ‘’περιέργιαν’’. 
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ἡσυχίαν ἔχειν ἤθελε, καὶ μηδὲν ἔπραττεν ἔτι, ἀποχρᾛν ἐνίοις ὑμῶν ἄν μοι δοκᾜ, ἐξ ὧν 

αἰσχύνην, καὶ ἀνανδρίαν, καὶ πάντα τὰ αἴσχιστα ὠφληκότες ἅν ἦμεν δημοσίᾳ· νῦν δ΄  

ἐπιχειρῶν ἀεί τινι, καὶ τοῦ πλείονος ὀρεγόμενος, ἵσως ἅν ἐκκαλέσαιθ᾿ ὑμς, εἴπερ μὴ 

παντάπασιν ἑαυτῶν ἀπεγνώκατε. Θαυμάζω δ᾿ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ᾿ ἐνθυμεἶται, μήτε 

ὀργίζεται, ὁρῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου γεγενημένην περὶ τοῦ 

τιμωρήσασθαι  Υίλιππον, τὴν δὲ τελευτὴν οὖσαν ἤδη ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεἶν αὐτοὺς κακῶς ὑπὸ 

τοῦ Υιλίππου. Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε οὐ στήσεται, δᾛλον, εἰ μὴ τις αὐτὸν κωλύσει. Εἷτα τοῦτο 

ἀναμενοῦμεν , 

  



353 
 

308r 

ὑφ᾿ ὑμῶν, *αὐτός+ καὶ ἀνίσως ἤθελε ἠβούλετο, νὰ ἔχῃ ἡσυχίαν νὰ ἡ|2 συχάζᾙ ἠρεμᾜ449, καὶ 

ἀνίσως δὲν ἔπραττε ἐποίει εἰργάζετο, πλέον εἰς τὸ|3 ἑξᾛς, κᾀνένα ἔργον πολεμικόν, φαίνεται, 

εἰς ἐμέ, ὅτι ταῦτα ἤθε|4 λε εἶναι ἀποχρῶντα ἱκανά ἀρκετά, εἰς μερικούς, ἀπό ὑμς, δὴ ἐκεἶ|5 να 

τὰ ἔργα, *τὰ ὁπ+ δ[ἶ]ιά τὰ ὁποἶα, ἡμεἶς ἠθέλομεν χρεωστοῦμεν,|6 αἰσχύνην ἀτιμίαν, καὶ 

ἀνανδρείαν ||:δειλίαν:||  ἀσθένειαν, καὶ ὅλα τὰ αἴσχιστα ἀ|7 τιμώτατα | | φαυλότατα ὀνείδη: 

:δημοσία φανερά εἰς ὅλους:|| ἔργα, εἰς ὅλον τὸν δᾛμον, ὅμως, *ἐπειδή+ αὐτός ὁ Υίλιπ(πος)|8 

||:διά τοῦ :|| ἐπιχειρεῖν ἐπιβάλλεται||σθαι ||ἐνεργεἶν:|| πάντοτε, *διά+ κᾀνένα ἔργον,: 

||πολεμικόν:||τώρα κατά τὸ παρόν,|9 καὶ [ἐπειδή+ ὀρέγε*ται+||σθαι|| ἐφίε*ται+||σθαι||  

ἀγαπᾶν, τὸ πλεῖον τὸ περισσότερον: ||:ἤτοι διά τοῦ:|| πλεο|10 νεκτεἶν ὤν δηλ(αδή), ἴσως 

τυχόν, αὐτός *ἠ]ἤθέλ*ει+ε προσκαλέσει προτρέψει δι|11 ε*ἐ+γείρει ||διερεθίσει:|| παρακινήσει, 

ὑμς εἰς πόλεμον, ἀνίσως ὑμεἶς οὐκ ἀπεγνώκατε|12 ἀπελπίσθητε, ὅλως δι᾿ ὅλου, ἀπό τὸν 

ἑαυτόν σας εἰ οὐκ ἀπεβάλλετε τὸ|13 φρονεἶν δηλ(αδή), ὅμως ἐγώ θαυμάζω ἀπορῶ τέθηπα, 

{ἀ}νίσως, κᾀνέ|14 νας, ἀπό ὑμς, μήτε ἐνθυμεῖται ἀναπωλεἶ450 φέρει κατά νοῦν, μήτε ὀρ|15 

γίζεται θυμοῦται ||:ἀγανακτεἶ:|| ἀσχάλλει ἀδημονεἶ, ἐπειδή βλέπει θεωρεἶ, ὦ ἄνδρες|16 

Ἀθη(ναῖοι), ὅτι ἡ ἀρχή ἡ ἔναρξις: ||:ἡ ἐν ἀρχᾜ σκέψις:||, τοῦ πολέμου τᾛς μάχης, *γέγονεν+: || 

ἐγένετο| |  ἠκολού|17 θησε, διὰ τοῦτο διὰ νὰ τιμωρήσωμεν παιδεύσωμεν κολάσωμεν βλά|18 

ψωμεν δηλ(αδή), τὸν Φίλιπ(πο), καὶ ὅτι τώρα κατά τὸ παρόν, ἥ τελευτή τὸ τέ|19 λος τὸ πέρας 

αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ὑπάρ: γίνεται, διὰ νὰ μὴν πάθωμεν|20 κακῶς ἤτοι διὰ νὰ μὴν βλαφθῶμεν 

κολασθῶμεν τιμωρηθῶμεν,|21 ἡμεἶς οἱ ἴδιοι ||:κᾀνένα κακόν||, ἀπό τὸν Φίλιππον, ἀλλ᾿ ὅμως, 

ἔστί δῆλον|22 σαφές φανερόν, ὅτι πῶς, αὐτός ὁ Υίλιπ,πος) δὲν θέλει σταθᾜ ἡσυχά|23 σᾙ ἀπὸ 

τοῦ ἐργά||:ζε:||σθαι, ἀνίσως, τὶς δὲν *ἤ]ἠθέλει κωλύσῃ ἀπείρξᾙ ἐμ|24 ποδίσᾙ ||ἀναστείλᾙ|| 

αὐτόν ||τόν Υίλ(ιππο)||, ἔπειτα ἡμεἶς θέλομεν ἀναμενοῦμεν διακαρτέ|25 ||σο||μεν:  

  

                                                           
449

 το χειρόγραφο έχει δασεία. 
450 Σο συναντούμε ως ‘’ἀναπωλεἶ’’. 
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καὶ τριήρεις κενὰς, καὶ τὰς παρὰ τοῦ δεἶνος ἐλπίδας ἐὰν ἀποστείλητε, πάντ᾿ ἔχειν οἴεσθε 

καλῶς;  οὐκ ᾿ ἐμβησόμεθα;   οὐκ ἔξιμεν αὐτοὶ μέρει γέ τινι στρατιωτῶν οἰκείων νῦν, εἰ καὶ μὴ 

πρότερον;  οὐκ ἐπὶ τὴν ἐκείνου πλευσούμεθα;  Ποἶ  δὴ προσορμιούμεθα; ἤρετό τις· εὑρήσει τὰ 

σαθρὰ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τῶν ἐκείνου πραγμάτων αὐτὸς ὁ πόλεμος, ἅν ἐπιχειρῶμεν· ἅν 

μέντοι καθώμεθα οἴκοι, λοιδορουμένων ἀκούοντες καὶ αἰτιωμένων ἀλλήλους τῶν λεγόντων, 

οὐδέ ποτ᾿ οὐδὲν ἡμἶν οὐ μὴ γένηται τῶν δεόντων. Ὅποι μὲν γὰρ ἅν οἷμαι μέρος τι τᾛς πόλεως 

συναποσταλᾜ, κᾂν μὴ πσα παρᾜ, καὶ τὸ τῶν θεῶν εὐμενὲς, καὶ τὸ τᾛς τύχης ἡμἶν 

συναγωνίζεται· 
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αὐτό τὸ στήσασθαι τὸν Υίλιπ(πο); καὶ οἴεσθε νομίζετε ὑπολαμβάνετε, ὅτι|2 ὅλα τὰ πράγματα 

τᾛς πόλεως, ἔχουσι διάκεινται εὑρίσκονται, καλῶς, ὀρθῶς|3 εὐτυχῶς ἀκινδύνως ἀβλαβῶς, 

ἀνίσως, ἀποστείλητε πέμψητε, τριήρεις|4 κάτεργα, κενά εὔκαιρα ἄδεια ὑστερημένα οἰκείων 

στρατιωτῶν, καὶ τὰς|5 ἐλπίδας προσδοκίας βοηθείας τὰς ἀπό τὸν τάδε σύμμαχον; δὲν|6 

θέλομεν ἐκβησόμεθα ἐξέλθομεν τᾛς πόλεως ἡμῶν; οὐ θέλομεν πο|7 ρευθῶμεν 

ἐκστρατεύσομεν κινηθῶμεν εἰς πόλεμον: ||κατ΄ αὐτοῦ τοῦ Υιλ(λίππου):||, ἡμεἶς οἱ ἴδιοι, εἰ 

καὶ|8 μὴ πντες ἀλλά μὲ ἕν μέρος ||:βραχύ ὀλίγον:||, ἡμετέρων ἐδικῶν μας ||οἰκείων 

ἐντοπίων :||στρατιωτῶν, τώρα|9 ἤδη κατά τὸ παρόν, ἀγκαλά, καὶ οὐκ ἔξιμεν ||ἐξήλθομεν: 

ἐναντίον αὐτοῦ:|| προτήτερα; δὲν θέλο|10 μεν πλεύσομεν ταξιδεύσομεν ||:ναυτιλούμεθα|| 

ὁρμήσομεν, ἐναντίον τᾛς Mακεδονίας|11 τᾛς χώρας ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που) ; : χρ,, 

λοιπόν,||:ἀλλ΄ἆρα:||  ||: ||ἴσως||τὶς ἤθελε ἐρωτήσει|12 ἐμέ, εἰς ποἶον μέρος εἰς ποἶον τόπον, 

θέλομεν||:προσορμησόμεθα ἐλιμενισόμεθα451  ἀράξομεν:|| προσαράξομεν: προσδή|13 σομεν 

καταιχθῶμεν λιμενισθῶμεν452 ἀναπαυθῶμεν; ὦ ἄνδρες Ἀθη:, αὐ|14 τός ὁ ἴδιος πόλεμος, θέλει 

εὑρήσει ἀνακαλύψει φανερώσει, τὰ σεσα||:θ:||ρωμένα|15 ἀσθενᾛ ἀδύνατ*ά+α, ἀπό τὰ 

πράγματα ἔργα χωρία, ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που), ἀνίσως, |16 ἐπιχειρῶμεν: 

||ἐπιβαλλώμεθα:||ἐργαζώμεθα πράττωμεν χρώμεθα αὐτόν τὸν πόλεμον μετ᾿ ἐ|17 πιμελείας, 

ὅμως, ἀνίσως, ἡμεἶς καθώμεθα μένωμεν ἐν τοἶς οἴκοις ἐν|18 τᾜ πατρίδι ἡμῶν, καὶ ὅταν 

ἀκούωμεν ἀκροώμεθα, τοὺς||:ήτορας:|| λέγοντας, ὅτι λοι|19 δοροῦνται ὑβρίζουσι, καὶ 

αἰτιῶνται:  ||διαβάλλουσι κατηγοροῦσιν|: | προφασίζονται, ὁ εἸς τὸν ἄλλον, *ὅτι+|20 κᾀνένα 

ἔργον, ἀπό τὰ δέοντα συντείνοντα συμφέροντα χρήσιμα ὠφέλι|21 μα, οὐ γίνεται κατορθοῦται  

||:δέν θέλει:|| *οὐ+ γένη*σε+ται ||:τελεσθᾜ :|| , παρ᾿ ὑμῶν, κᾀμμίαν φοράν,|22 διότι, καθώς 

ἐγώ νομίζω ὑπολαμβάνω, καὶ ἡ εὐμένεια ἡ φιλανθρωπία|23 ἡ ἐπιείκια453 ἡ εὐσπλαχνία ἡ 

ἀγάπη, τῶν θεῶν, καὶ ἡ τύχη ἡ εἱμαρ|24 μένη, συμμα*ά+χεἶ*ται+ συμπολεμεἶ συμπλέκηται 

συμπράττει συμβοηθεἶ,|25 ὁμοῦ μὲ ὑμᾶς*,+  εἰς ἐκεἶνο τὸ μέρος εἰς ἐκεἶνον τὸν τόπον, εἰς 

ὅποιον,|26 ἤθελε: 

                                                           
451

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐλυμενισόμεθα’’. 
452 το χειρόγραφο είναι ‘’λυμενισθῶμεν’’. 
453 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐπιήκεια’’. 
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ὅποι δ᾿ ἅν στρατηγὸν καὶ ψήφισμα κενὸν, καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐλπίδας ἐκπέμψητε, οὐδὲν 

ἡμἶν τῶν δεόντων γίγνεται·  ἀλλ᾿ οἱ μὲν ἐχθροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνσι τ δέει, 

τοὺς τοιούτους ἀποστόλους. Οὐ γὰρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἕνα ἄνδρα ἅν δυνηθᾛναί ποτε ταῦθ᾿ ὑμἶν 

πρξαι ἅπανθ᾿, ὅσα βούλεσθε·ὑποσχέσθαι μέντοι, καὶ φᾛσαι, καὶ τὸν δεἶνα αἰτιάσασθαι, καὶ 

τὸν δεἶνα, ἔστι· τὰ δὲ πράγματα ἐκ τούτων ἀπόλωλεν. Ὅταν γὰρ ἡγᾛται μὲν ὁ στρατηγὸς 

ἀθλίων ἀπομίσθων ξένων· οἱ δ᾿ ὑπὲρ ὧν ἄν ἐκεἶνος ἐκεἶ πράξᾙ, πρὸς ὑμς ψευδόμενοι, ᾳ 

δίως ἐνθάδε ὦσιν·  
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 συναποσταλθᾜ συμπεφθᾜ ὁμοῦ μὲ τοὺς ξένους στρατιώτας, κᾀνένα μέρος|3 σῶμα κᾀμμία 

στρατιά, τᾛς πόλεως ἡμῶν καὶ ἀνίσως ὅλη ἡ τᾛς πόλε|4 ως δύναμις, δὲν ἤθελε ὑπάρ: 

εὑρίσκηται παροῦσα, ὅμως, κᾀνένα ἔρ|5 γον ἀπό τὰ δέοντα συμβάλλοντα συμφέροντα ὑμἶν, 

οὐ γίνεται πράττεται|6 κατορθοῦται, παρ᾿ ὑμῶν εἰς ἐκεἶνο τὸ μέρος, εἰς τὸ ὀποἶον, ἤθελε ἐκ|7 

πέμψητε ἐξαποστείλητε ψηφίσησθε, ἕνα στρατηγόν στρατάρχην,|8 καὶ ἕν ψήφισμα μὶαν 

ἀπόφασιν, κενήν εὔκαιρον ματαίαν ἀνωφελᾛ ἄπρακτον, |9 καὶ τὰς προσδοκίας, τὰς: 

||:διδομένας ἐρχομένας:|| γινομένας, ψηφιζομένας, ἀπὸ τὸ βᾛμα ἀπὸ τὸν σύλ|10 λογον 

συνάθροισιν: ||τήν:|| ἐκκλησίαν: ||:γερουσίαν τῶν ἀρχόντων||, μόνον, οἱ: ||:μέν:|| ἐχθροί οἱ 

πολέμιοι ὑμῶν,|11 καταγελῶσιν ἐμπαίζουσι χλευάζουσι ||:διατωθάζουσι, σκώπτουσι:||, τοὺς 

τοιούτους ἀποστόλους τὰς τοιαύτας παρ᾿|12 ὑμῶν ἀποστολάς, *καὶ] οἱ: ||δέ|| σύμμαχοι 

συμβοηθοί ἡμῶν, ἀποθνήσκουσι κιν|13 δυνεύουσιν ἀποβάλλονται ||:λέγονται:||  τὰς ψυχάς: 

||:ψυχοαγοῦσι:||, διὰ τὸ δέος τὸν φὸβον: ||:αὐτῶν|| τὸν πρὸς   αὐτούς |14 κίνδυνον, διότι, 

δὲν εἷναι δυνατόν, δὲν εἷναι δυνατόν, εἸς ἀνήρ εἸς καὶ μόνος|15 στρατηγός, νὰ δυνηθᾜ 

ἰσχύσᾙται ἠμπορέσῃ, νὰ πράξῃ ἐργάσηται κατορ|16 θώσᾙ, εἰς ὑμς, κᾀμμίαν φοράν, ὅλα 

ἐκεἶνα τὰ ἔργα, ὁπόσα,|17 ὑμεῖς βούλεσθε θέλετε ἀγαπτε ὁπόσα εἰσί δέοντα τᾜ πόλει , ὅμως 

εἷναι δυ|18 νατόν δύναται ἡμπορεἶ αὐτός ὁ στρατηγός, νὰ ὑποσχεθῇ ἐπαγγελθᾜ, καὶ|19 νὰ εἴπᾙ 

λέξᾙ ὑμἶν, καὶ νὰ αἰτιάσηται διαβάλλᾙ κατηγορήσᾙ:, τὸν τάδε,|20 καὶ τὸν τάδε, ὅμως, τὰ 

||:δέ:|| πράγ(ματα) ||:τᾛς πόλεως:||αἱ ὑποθέσεις: ὑμῶν, ἀπολώλασιν ἐφθάρη|21 σαν 

ἠφανίσθησαν, διὰ αὐτά τὰ ψηφίσμα||:τα:|| διὰ αὐτάς τὰς προφάσεις,|22 διότι, ποἶον τέλος, 

πρέπει, ὑμεἶς νὰ προσδοκτε ἐλπίζητε, ὁπόταν,|23 ὁ στρατάρχης ὑμῶν, ἡγῆται ἦναι ἡγεμών: 

||:ἄρχων:||, ξένων ἀλλογενῶν στρα|24 τιωτῶν, ἀθλίων δυστυχῶν ἀσθενῶν ἀδυνάτων 

||ἀνάνδρων:||, καὶ ὑστερημένων ἀ|25 πόρων μισθῶν, καὶ ὅταν οἱ ξένοι στρατιῶται 

ὑπάρχωσιν, ἐδὼ ἐν τᾜ πατρίδι|26 ἡμῶν, καὶ ψεύδωνται λέγωσι ψευδολογίας, ||:πολλάς:||  

ᾳδίως εὐκόλως: ||:προχείρως:|| πρὸς ἡ|27 μς δι᾿ ἐκεἶνα τὰ ἔργα, τὰ ὁποἶα, ἐκεἶνος ὁ 

στρατηγός, ἤθελε πράξῃ|28 ποιήσᾙ, ἐκεἶ εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ὅταν ὑμεἶς ψηφίζησθε 

ἀποφασί|29 ζητε,  
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ὑμεἶς δ᾿ ἐξ ὧν ἅν ἀκούσητε, ὅ,τι ἅν τύχᾙ ᾳδίως ψηφίσησθε· τί καὶ χρὴ προσδοκᾶν; Πῶς οὖν 

ταῦτα παύσεται ; ὅταν ὑμεἶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τοὺς αὐτοὺς ἀποδείξητε στρατιώτας, καὶ 

μάρτυρας τῶν στρατηγουμένων, καὶ δικαστὰς, οἴκαδε ἐλθόντας, τῶν εὐθυνῶν· ὥστε μὴ 

ἀκούειν μόνον ὑμς τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ παρόντας ὁρᾶν. Νῦν δ᾿ εἰς τοῦθ᾿ ἥκει τὰ 

πράγματα αἰσχύνης, ὥστε τῶν στρατηγῶν ἕκαστος δὶς καὶ τρὶς κρίνεται παρ᾿ ὑμἶν περί 

θανάτου· πρὸς δὲ τοὺς ἐχθροὺς, οὐδεὶς οὐδὲ ἅπαξ αὐτῶν ἀγωνίσασθαι περὶ θανάτου τολμᾶ, 

ἀλλὰ τὸν τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυτῶν θάνατον μλλον αἱροῦνται τοῦ προσήκοντος. 

Κακούργου μὲν γὰρ ἐστι, κριθέντα ἀποθανεἶν· στρατηγοῦ δὲ, μαχόμενον τοἶς πολεμίοις. 

ιστ΄.  Ὑμῶν δὲ οἱ μὲν, περιϊόντες, μετὰ Λακεδαιμονίων φασὶ Υίλιππον πράττειν τὴν Θηβαίων 

κατάλυσιν, καὶ τὰς πολιτείας διασπᾶν· 
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ῥᾳδίως εὐκόλως προχείρως, ἀπό  ἐκεἶνα: ||:τά ἀκούσματα:|| |<..|, τὰς ὁποἶας ἤθελε 

ἀκούσητε μάθητε|2 παρά τῶν ψευδομένων στρατιωτῶν, ὅποιον ψήψισμα: ||:πργμα|| ἤθελε 

τύχᾙ, λοιπόν|3 τίνι τρόπῳ, θέλουσι παύονται λήξουσι σβέ*ση+||:σειν:||ονται, αὐτά τὰ δεινά; 

τότε παύσεται|4 ταῦτα, ὁπόταν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναίοι), φανερώσητε καταστήσητε 

||:ἐπι:||βάλλητε|5  *ψηφίσησθε+ ||:χειροτονήσητε:||, τοὺς αὐτούς καὶ ἰδίους στρατιώτας 

ἡμῶν, καὶ μάρτυρας ὁμολογητάς|6 ἐκείνων τῶν ἔργων τῶν γινομένων: ||πραττομένων:|| 

παρά τῶν στρατηγῶν, καὶ ἑταστάς κριτάς,|7 τῶν κρίσεων δικῶν, ὅταν ἔλθωσι παραγέ*νή+νται, 

ἐδῶ454 *ν+ ἐν τᾜ πατρί|8 δι ἡμῶν, διότι, δὲν πρέπει μόνον, ὑμεἶς νὰ ἀκούητε ἀκροάζησθε|9 

μανθάνητε παρ᾿ ἄλλων, τὰ ἐδικά σας: ||:ἔργα|| πράγματα  ||ἀπόντες:|| μόνον, πρέπει νὰ |10 

ὁρᾶτε βλέπητε αὐτά, καὶ ὅταν εὑρίσκησθε π[ά+αρόντες [ἐπ᾿] αὐτοἶς χρ____|11 ,, ὅμως, τώρα, τὰ 

πράγ: αἱ ὑποθέσεις τᾛς πόλεως ἡμῶν ἥκον ἦλθον προε|12 χώρησαν, εἰς τοιαύτην αἰσχύνην 

ὄνειδος ἀτομίαν καταφρόνησιν, ὥστε|13 ὁποῦ , καθ᾿ εἷς, τῶν στρατηγῶν ἡμῶν, δικάζεται 

ἀποφασίζηται, κοντά|14 εἰς ὑμς διὰ θάνατον τελευτήν, δύω καὶ τρεῖς φοραἶς, καὶ κᾀνένας, 

ἀπό|15 αὐτούς τοὺς στρατηγούς, οὐ τολμ οὐ θαρρύν*η+εται 455 , μήτε μὶαν φοράν, νὰ|16 

ἀγωνίσηται πολεμήσᾙ, ἐναντίον τῶν ,ἐχθρῶν} πολεμίων ὑμῶν, διὰ θὰ|17 νατον τὴν τελευτήν, 

τῶν αἰχμαλωτιζόντων τοὺς ἀν(θρώπ)ους τῶν κακούργων|18 κακοποιῶν, καὶ κλεπτῶν 

ἱματοκλ*έ+επτῶν ληστῶν, περισσότερον, ἀπό|19 τὸν πρέποντα προσήκοντα θάνατον, διότι, 

ὑπάρ(χει) ἴδιον ἀν(θρώπ)ου κακούρ |20  γου κακοποιοῦ λᾙστοῦ, τὸ, ἀφ᾿ οὗ κριθᾜ δικασθᾜ 

ἀποφασισθᾜ||:παρ΄ ὑμῶν:||, νὰ|21 ἀποθάνᾙ τελευτήσᾙ, ὅμως ἴδιον στρατηγοῦ ὑπάρ, τὸ, ὅταν 

μάχηται|22 πολεμᾜ, τοὺς πολεμίους ἐχθρούς ἡμῶν, νὰ ἀποθάνῃ, ὅμως, |23 ἀπό ἡμς, ἐκεἶνοι 

οἵτινες περίεισι περιέρχονται εἰς τὴν ἀγοράν,|24 λέγουσι ὅτι ὁ Φίλιπ(πος),  πράττει ποιεἶ 

ἐργάζεται, ὁμοῦ μὲ τοὺς Λακε|25 δαιμονίους, τὴν κατάλυσιν τὴν φθοράν τὴν κατατρόποσιν 

||τήν ἀναστάτωσιν:||ἀφανισμόν|26 τῶν Θηβαίων, καὶ ὅτι διασπᾷ διαήγνυσι καταστρέφει, 

τὰς πολιτείας|27 χώρας  

  

                                                           
454

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἐδώ’’. Σε ὀιν ην απόζπαζκα ην ‘’έδώ’’ έρεη νμεία. 
455

 Στο χειρόγραφο είναι ‘’καρρφνεται’’. 
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οἱ δ᾿, ὡς πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα·  οἱ δ΄, ἐν Ἰλλυριοἶς πόλεις τειχίζειν·οἱ δέ λόγους 

πλάττοντες, ἕκαστος περιερχόμεθα.    Ἐγὼ δ᾿ οἷμαι μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, νὴ τοὺς θεοὺς, 

ἐκεἶνον μεθύειν τ μεγέθει τῶν πεπραγμένων, καὶ πολλὰ τοιαῦτα ὀνειροπολεἶν ἐν τᾜ γνώμᾙ, 

τὴν τ΄ ἐρημίαν τῶν κωλυσόντων ὁρῶντα, καὶ τοἶς πεπραγμένοις ἐπᾙρμένον· οὐ μέντοιγε μὰ 

Δία οὕτω προαιρεἶσθαι πράττειν, ὥστε τοὺς ἀνοητάτους τῶν παρ᾿ ἡμἶν εἰδέναι, τί μέλλει 

ποιεἶν ἐκεἶνος· (ἀνοητότατοι γὰρ εἰσιν οἱ λογοποιοῦντες·) ἀλλ᾿ ἐὰν ἀφέντες ταῦτα, ἐκεἶνο 

εἰδῶμεν, ὅτι ἐχθρὸς ἄνθρωπος, καὶ τὰ ἡμέτερα ἡμς ἀποστερεἶ, 
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χώρας διὰ ἤθη: τῶν πολιτειῶν, ἄλλοι δὲ λέγουσιν, ὅτι πῶς, ἔπεμψεν|2 ||ἐξαπέ:+:στει*λ+λε, 

πρέσβεις ἐλτζ*ή+ᾛδες, εἰς τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν: ||τόν Ξέρξην:||, καὶ ἄλλοι|3 φασίν, ὅτι 

περιτειχίζει ||:περιχαρακοἶ 456 :|| ἐνδυναμεἶ οἰκοδομεἶ μὲ τειχόκαστρα, τὰς πόλεις|4 τῶν 

Ἰλλυριῶν Παιόνων, ἄλλοι δὲ, καθ᾿ εἸς ἡμῶν, περιερχόμεθα ||:περινοστοῦμεν:|||5 

περιτριγυρίζομεν 457  ||ἐν τᾜ πόλει:||, καὶ πλάττομεν ποιοῦμεν λόγους ψευδολογίας λο|6 

γοποιοῦμεν, ὅμως, ἐγώ ὦ ἄνδρες, Ἀθη(ναίοι), νομίζω ὑπολαμβάνω, |7 ὅτι, μὰ τοὺς θεοὺς, 

ἐκεῖνος ὁ Υίλιπ(πος) μεθύσκεται σκοτίζεται, διὰ τὸ|8 μέγεθος τὸ ὕψος τὸ μεγαλεἶον, τῶν ἔργων 

τῶν ||:πράξεων:|| κατορθωμάτων αὑ|9 τοῦ, καὶ φαντάζεται ἀναπλάττει: ||ὀνειρεύεται:||, 

μέσα εἰς τὴν γνώμην διάνοιαν|10 αὐτοῦ, πολλά περισσά, τέτοια: ||:τεχνάσματα:|| 

φαντάσματα, διότι ὁρᾷ βλέ|11 πει, τὴν ἔλλειψιν τὴν στέρησιν ||το χᾛτος ἀπουσίαν:||, ἐκείνων  

οἵτινες μέλλουσι νὰ|12 κωλύσωσιν ἀπείρξωσιν ἐμποδίσωσιν αὐτόν, καὶ ἐπειδή ἐπήρθη|13 

ὑψώθη ἐμελάνθη ἠλαζονεύθη ||ἐφουσιώθη:||, δι᾿ ἐκεἶνα τὰ ἔργα ἅτινα ἐπρά|14 χθησαν 

ἐτελέσθησαν παρ᾿ αὐτοῦ, ὅμως οὐκ οἷμαι νομίζω,|15 μὰ τὸν θεόν τὸν Δία, ὅτι αὐτός ὁ 

Υίλιπ(πος) προαιρεῖται θέλει ἀγαπᾶ,|16 νὰ πράττῃ ἐργάζηται:  ||τά ἔργα αὐτοῦ:||, τόσον 

πολλά, ὥστε ὁποῦ, οἱ ἀνοητότατοι|17 μωρότατοι ἀβέλτα ||:τοι:||στοι, ἀπό *ἐκ+ τοὺς ὄντας, 

κοντά εἰς ὑμς, νὰ|18 γινώσκωσιν ἰξεύρωσι, τὶ ἔργον, μέλλει θέλει, νὰ ποι*ῆ+ή||σῃ|| πράξᾙ 

||κάμᾙ||, ἐ|19 κεἶνος ὁ Υίλιπ(πος), διότι οἱ λογοποι*οῦντες+||:οί:|| οἱ ψευδολόγοι*ντες+ ||οἱ 

λογοπλάσται:||, ὑπάρ|20 χουσιν, ἀνοητότατοι μωρότατοι: ἀφρονέστατοι ,: ||:ἁπάντων:|| χρ 

ἀλλ᾿ ὅμως, ἀνί|21 σως ἡμεἶς ἀφῶμεν ἀποβά*λ+λωμεν ἀποίψωμεν ἐγκαταλείπωμεν,|22 αὐτάς 

τὰς λογοποϊας λογοπλαστίας, καὶ ἀνίσως εἰδῶμεν στοχα|23 σθῶμεν,:  ||κατα*τα+λάβωμεν 

γνωρίσωμεν:||  τοῦτο τὸ ἑξᾛς, ὅτι *πῶς+, ὁ ἄν(θρωπ)ος δηλ(αδή) ὁ Υίλιπ(πος), ἐστίν ἐχθρός|24 

πολέμιος ,ἔκσπονδος} ἐναντίος: ||:ἀντικείμενος:|| ἡμἶν, καὶ ὅτι ἀφαιρεἶ ἀποσπται: 

||:ἀποξενοῦται:|||25 ἀποβάλλει, ἀφ᾿ ἡμῶν,:  ||:ἀπό||τὰ ἐδικά μας πράγματα, καὶ ἐάν εἰδῶ |26 

μεν, 

  

                                                           
456
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’περιτρυγυρίηομεν’’. 
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καὶ χρόνον πολὺν ὕβρισκε, καὶ  ἅπαντα ὅσα πώποτε ἠλπίσαμέν τινα πράξειν ὑπὲρ ἡμῶν, 

καθ᾿ ἡμῶν εὕρηται, καὶ τὰ λοιπὰ ἐν ἡμἶν αὐτοἶς ἐστὶ, κᾂν μὴ νῦν ἐθέλωμεν ἐκεἶ πολεμεἶν 

αὐτ, ἐνθάδ᾿ ἴσως ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεἶν· ἅν ταῦτα εἰδῶμεν, καὶ τὰ δέοντα ἐσόμεθα 

ἐγνωκότες, καὶ λόγων ματαίων ἀπηλλαγμένοι. Οὐ γὰρ ἅττά ποτ᾿ ἔσται δεἶ σκοπεἶν, ἀλλ᾿ ὅτι 

φαῦλα, ἐὰν μὴ προσέχητε τοἶς πράγμασι τὸν νοῦν, καὶ τὰ προσήκοντα ποιεἶν ἐθέλητε, εὖ 

εἰδέναι. 

ιζ΄. Ἐγὼ μὲν οὖν, οὔτ᾿ ἄλλοτε πώποτε πρὸς χάριν εἱλόμην λέγειν, 
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 ὅτι αὐτός ὁ Υίλιπ(πος) : ||:καθ᾿||ὕβρισεν ἡτοίμασε458 κατεφρόνησε: ἡμς, κατά πολύν διά|2 

στημα *οὐ+ ||:πολύν|| χρόνον: καὶ ἐάν εἰδῶμεν ὅτι ὅλα ἐκεἶνα τὰ πράγματα: ||:ἔργα:||, 

ὁπόσα, ἠλ|3 πίσαμεν προσε||:δο:||κήσαμεν, : ||:κᾀμ:||μὶαν φοράν, ὅτι τὶς στρατηγός, θέλει 

πράξει|4 ἐκτελέσει ||ἐργάσεται|| *κατορθώσει αὐτά+, διά βοήθειαν ἐδικήν μας, ὅτι αὐτά 

εὐ:ρηκαν||ε*ὕ+*ρηκαν+||ὑρέθησαν|||5 *διενοήθησαν+ συνέβησαν ἠκολούθησαν: 

||:γεγόνασιν:||, ἐναντίον ἡμῶν, πρὸς βλά|6 βην καὶ ἀφανισμόν ἐδικόν μας, καὶ ἐάν εἰδῶμεν 

ὅτι τὰ ὑπόλοιπα πράγ|7 ματα, εἰσίν ὑπάρ:, εἰς τὴν ἐξουσίαν τὴν ἐδικήν μας, καὶ ἐάν εἰδῶμεν|8 

ὅτι, καὶ ἀνίσως δὲν θελήσωμεν, τώρα, νὰ πολεμήσωμεν μαχησώ|9 μεθα, αὐτ τ Υιλίπ:, ἐκεἶ 

εἰς τὴν Μακεδονίαν, ὅτι θέλομεν|10 ἀναγκασθῶμεν βιασθῶμεν στενοχωρηθῶμεν, τυχόν 

ἀκουσίως,|11  νὰ ποιήσωμεν πράξωμεν ὕστερον, αὐτό τὸ πολεμεἶν τὸν Υίλιπ(πο),|12 ἐδώ ἐν τᾜ 

πατρίδι ἡμῶν, ἀνίσως, εἰδῶμεν ἐννοήσωμεν, ὅλα|13 αὐτά τὰ ἀνωτέρω, τότε θέλομεν 

γνωρίσομεν μαθησόμεθα, τὰ|14 συμφέροντα συμβάλλοντα λυσιτελοῦντα, ἡμἶν αὐτοἶς, καὶ 

θέλομεν|15 ἀπαλλαχθῶμεν λυτρωθῶμεν ἐλευθερωθῶμεν, ἀπό λόγους|16 ήματα, ἕωλα κοῦφα 

κενά πραγμάτων, διότι, δὲν πρέπει,|17 νὰ σκοπῶμεν, ὁποἶα, ἔσονται γενήσονται τὰ πράγματα, 

ἐς τὸ ἑ|18 ξᾛς μετά ταῦτα, μόνον, πρέπει νὰ γιγνώσκωμεν ἠξεύρωμεν, κα|19 λῶς ὀρθῶς 

ἀκριβῶς, πῶς, τὰ πράγματα ἔσονται γενήσονται κακά|20 δυστυχᾛ ἄθλια, ἀνίσως, δὲν 

προσέχηται ἐπιστηρίζητε ἐπιβάλλητε,|21 τὸν νοῦν τὴν διάνοιαν ὑμῶν, εἰς τὰ πράγματα εἰς τὰς 

ὑποθέσεις|22 τᾛς πόλεως ὑμῶν, καὶ [δὲν] ἀνίσως δὲν ἐθελήσητε βουληθᾛτε,|23 νὰ ποιήσητε 

πράξητε, τὰ δέοντα πρέποντα συντείνοντα ὑμἶν,|24 λοιπόν, ἐγώ ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι) οὐκ 

ἐπροέκρινα προτίμ*ή+ησα ἠ|25 βουλήθην ἠγάπησα ἠθέλησα, κᾀμμίαν ἄλλην φοράν,|26 νὰ 

λέγω δημηγορῶ ὑμἶν, καθ᾿ ἡδόνην κατά ἀρέσκειαν|27 ὑμῶν ἐκεἶνο τὸ συμβούλευμα τὸ λόγιον, 

ὅποιον, ἐγώ δεν |28 /ηθελα 
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 Στο χειρόγραφο ζχει ψιλι. Το ςωςτό είναι με δαςεία. 
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ὅ,τι ἅν μὴ καὶ συνοίσειν ὑμἶν πεπεισμένος ὦ· νῦν τε ἃ γινώσκω, πάνθ᾿ ἁπλῶς, οὐδὲν 

ὑποστειλάμενος, πεπαησίασμαι. Ἐβουλόμην δ᾿ ἅν, ὥσπερ ὁτι ὑμἶν συμφέρει τὸ τὰ βέλτιστα 

ἀκούειν οἷδα, οὕτως εἰδέναι συνοἶσον καὶ τ τὰ βέλτιστα εἰπόντι· πολλ γὰρ ἅν ἥδιον εἷπον. 

Νῦν δ᾿ ἐπ᾿ ἀδήλοις οὖσι τοἶς ἀπὸ τούτων ἐμαυτ γενησομένοις, ὅμως ἐπὶ τ συνοίσειν ὑμἶν, 

ἐὰν πράξητε ταῦτα, πεπεἶσθαι, λέγειν αἱροῦμαι. Νικῴη δ᾿ ὅ,τι πσιν ὑμἶν μέλλει συνοίσειν. 
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δὲν ἤθελα ὑπάρχω καὶ εἶμαι, πεπεισμένος πεπληροφορημένος βε|2 βαιωμένος, ὅτι θέλει 

συνοίσει ὠφελήσει ὑμς, καὶ τώρα, ἐγώ μετά|3 παῤῥησίας ἐξεἶπον ἐξωρχησάμην ἐδίδαξα 

ὑμς, ἀφιλοπροσώπως|4 ἄνευ χάριτος ἡδονᾛς, καὶ ἄνευ φόβου δέους ὑποστολῆς τινός καὶ 

ὅλα|5 ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα, γινώσκω ἐπίσταμαι οἷδα ὑμἶν συνοίσονται, ὅμως,|6 ἐγώ ἤθελον 

ἠγάπων, νὰ γινώσκω ἰξεύρω μάθω τοῦτο, ὅτι θέλει συ|7 νοίσει χρησιμεύσει, καὶ εἰς ἐμέ ὅστις 

εἷπον συνεβούλευσα ὑμἶν, τὰ βέλτι|8 στα ὠφέλιμα χρήσιμα, τέτοιας λογᾛς, καθώς, γινώσκω 

ἰξεύρω|9 ἀκριβῶς, ὅτι τὸ νὰ ἀκούητε ἀκροσθε παρ᾿ ἐμοῦ, τὰ συντείνοντα|10 συμβάλλοντα 

ὑμἶν, συμφέρει ὠφελεἶ χρησιμεύει, εἰς ὑμς, διότι,|11  τότε εἰ ἐγίγνωσκον τοῦτο, ἤθελα εἴπω 

λέξω συμβουλεύσω ὑμἶν,|12 μετά πολύ πλείονος ἡδονᾛς γλυκύτητος ἀγάπης, ὅμως, τώρα,|13 

μὲ ὅλον ὁποῦ ἐκεἶνα τὰ πράγματα ἅτινα γενήσονται ἀκολουθήσουσι|14 συμβήσονται, εἰς ἐμὲ, 

ἐκ τούτων τῶν πολλῶν καὶ καλῶν συμ|15 βουλῶν, ὑπάρχουσι καὶ εἷναι ἄδηλα ἀφανᾛ ἀσαφᾛ 

ἄγνωστα εἰς|16 ἐμέ, ὅμως μὲ ὅλον τοῦτο ἐγώ προκρίνω προτιμῶ, νὰ λέ|17 γω δημηγορῶ 

συμβουλεύω ὑμἶν τὰ βέλτιστα τὰ δέοντα, διότι|18 εἰμί πεπληροφορημένος βεβαιωμένος, ὅτι 

αὐτά θέλουσι συνοίσουσι|19 χρησιμεύουσιν ὠφελήσουσιν ὑμᾶς, ἀνίσως ὑμεἶς ποιήσητε|20 

βάλητε εἰς πράξιν, αὐτά τὰ παρ᾿ ἐμοῦ λεγόμενα, ὅμως, ἄμπο|21 τε νὰ νικᾶ ὑπερκρατᾜ κυριεύᾙ 

ἐκεἶνο τὸ ἔργον, τὸ ὁποἶον|22 θέλει ὠφελήσει χρησιμεύσει λυσιτελήσει ὑπάρξει ἔσται συμ|23 

φέρον ὠφέλιμον, εἰς ὅλους ὑμς,:.χρ     χρ|24 ,, τέλος ἡ τοῦ κατά Υιλίππου: α΄ου :ἐξήγησις: χρ 
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Γ ΄ ΥΙΛΙΠΠΙΚΟ 

Πολλῶν,  ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, λόγων γιγνομένων, ὀλίγου δεἶν καθ᾿ ἑκάστην ἐκκλησίαν, περὶ 

ὧν Υίλιππος, ἀφ᾿οὗ τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο, οὐ μόνον ὑμς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας 

ἀδικεἶ· καὶ πάντων, εὖ οἷδ᾿ ὅτι, φησάντων γ᾿ ἅν (εἰ καὶ μὴ ποιοῦσι τοῦτο) καὶ λέγειν δεἶν, καὶ 

πράττειν ἅπασι προσήκειν, ὅπως ἐκεἶνος παύσεται τᾛς ὕβρεως, καὶ δίκην δώσει· εἰς τοῦτο 

ὑπηγμένα πάντα τὰ πράγματα καὶ προειμένα ὁρῶ, ὥστε δέδοικα μὴ, βλάσφημον μὲν εἰπεἶν, 

ἀληθὲς δὲ ᾖ, εἰ καὶ λέγειν ἅπαντες ἐβούλοντο οἱ παριόντες, καὶ χειροτονεἶν ὑμεἶς, 
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,,ἐξήγησις τοῦ κατά Υιλίπ(που) ἐσομένου  τρίτου λόγου: χρ|2 ,, κείμ(ενο),, πολλῶν, ὦ ἄνδρες 

Ἀθ(ηναῖοι), λόγων γιγνομένων, : χρ|3 ὦ  ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὲ ὅλον ὁποῦ πολλοί λόγοι πολλαί 

συμβου|4 λαί, γίνονται λέγονται δημηγοροῦνται, εἰς κάθε ἐκκλησίαν συλλογήν|5 συνάθροισιν 

βουλήν μονονούκ σχεδόν, δι᾿ ἐκεἶνα τὰ κακά, κατά τὰ|6 ὀποῖα, ὁ Φίλιπ(πος), ἀδικεῖ βλάπτει 

ζημιοἶ, ὄχι μὸνον ὑμᾶς τοὺς Ἀθη|7 ναίους, ἀλλά καὶ: ||:ὅλους:|| τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ἐξ ὅτου 

χρόνου, ἐποιήσατο, ἐποιήσατο εἰργά|8 σατο, τὰς σπονδάς τὰς συνθήκας ἐξεπείσατο 459 

κατελλάγ*ή+η ὑμἶν, καὶ μὲ|29 ὅλον ὁποῦ ὅλοι οἱ ήτορες, ἤθελαν φήσουσι λέξουσι 

συμβουλεύσουσι,|10 (καθώς γινώσκω ἠξεύρω, καλῶς ὀρθῶς ἀκριβῶς, ὅτι φήσουσιν) ἀγκα|11 λά 

καὶ οὐ ποιοῦσι πράττουσιν, αὐτό ἤτοι οὐ λέγουσι συμβουλεύουσι τ᾿ ἀλη|12 θές 

ἐθελοκακοῦντες, ὅτι πρέπει, καὶ νὰ λέγωσι συμβουλεύωσι διδά|13 σκωσι, καὶ ὅτι πρέπει, εἰς 

ὅλους, νὰ πράττωσι ποιῶσι κάθε τρὸπον,|14 τὶνι τρόπῳ, ἐκεἶνος ὁ Φίλιπ(πος), θέλει παύσει 

λήξει σχολάσει, ἀπό τὴν|15 ὕβριν ἀτιμίαν καταφρόνησιν παροινίαν τὴν εἰς ἡμς, καὶ τίνι|16 

τρόπῳ, θέλει δώσει ἀποτίσει πληρώσει, δίκην ποινήν τιμωρίαν|17 ὑμἶν ἤτοι τιμωρηθήσεται 

παιδευθήσεται κολασθήσεται παρ᾿ ὑμῶν,|18 ὅμως ἐγώ ὁρῶ βλέπω θεῶμαι, ὅτι ὅλα τὰ 

πράγματα αἱ  ὑποθέσεις|19 τᾛς ὑμετέρας πόλεως, ὑπήχθησαν ἦλθον ἔφθασαν κατήντησαν|20 

εἰς τοιαύτην ἀθλίαν φαύλην κατάστασιν καὶ ἀφέθησαν παρω|21 ράθησαν ἠμελήθησαν 

τοσοῦτον, ὥστε ὁποῦ (ἐγώ δέδοικα ὁ|22 οδῶ φοβοῦμαι, μήπως τὸ νὰ εἴπω λέξω ἐκφωνήσω 

τοῦτο|23 τὸ ἐξᾛς, ὑπάρ(χει) βλάσφημον δύσφημον ἀφόρητον, ὅμως ὑπάρ:|24 ἀληθές ἀψευδές,) 

ἀνίσως, καὶ ὅλοι οἱ παρόντες οἱ ἐνταῦθα ἀ|25 φικόμενοι ἐκκλησιάζοντες ήτορες, ἐβούλοντο 

ἤθελον, νὰ λέγωσι|26 δημηγορῶσι συμβουλεύωσιν ὅλα τὰ κακὰ ἐκεἶνα, καὶ ὑμεῖς ἠθέλετε|27 

ψηφίζεσθε ἐπιχειροτονεῖτε ἀποφασίζετε ποιεἶτε εγάζεσθε ὅλα|28 εὐθέως ἐκ τοῦ προχείρου 

ἐκεἶνα τὰ παρ᾿ αὐτῶν συμβουλευόμενα|29 ἀπό τὰ ὁποἶα, 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’ἐκπείσατο’’. 
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ἐξ ὧν ὡς φαυλότατα ἔμελλε τὰ πράγμαθ᾿ ἕξειν, οὐκ ἅν δύνασθαι χεἶρον, ἥ νῦν διατεθᾛναι. 

Πολλὰ μὲν οὖν ἴσως ἐστὶν αἴτια τοῦ  ταῦθ᾿ οὕτως ἔχειν, καὶ οὐ παρ᾿ ἓν οὐδὲ δύο, εἰς τοῦτο τὰ 

πράγματα ἀφἶκται· μάλιστα δὲ, ἄν περ ἐξετάζητε ὀρθῶς, εὑρήσετε διὰ τοὺς χαρίζεσθαι 

μλλον, ἥ τὰ βέλτιστα λέγειν προαιρουμένως· ὧν τινὲς μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἐν οἸς 

εὐδοκιμοῦσιν αὐτοὶ καὶ δύνανται,ταῦτα φυλάττοντες, οὐδεμίαν περὶ τῶν μελλόντων πρόνοιαν 

ἔχουσιν· οὐκοῦν οὐδ᾿ ὑμς οἴονται δεἶν ἔχειν· 
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ἀπό τὰ ὁποἶα, τὰ πράγματα αἱ καταστάσεις τᾛς ὑμετέρας πόλεως, ἤθε|2 λαν ἔλθωσι 

καταντήσωσι φθάσωσιν, εἰς φαυλοτάτην δυστυχεστά|3 την ἀθλιωτάτην κατάστασιν, ἐγώ 

νομίζω οἴομαι ὑπολαμβάνω,|4 ὅτι τὰ πράγματα, δὲν ἤθελαν δυνηθῶσι, νὰ διατεθῶσι 

καταστῶσι με|5 ταβληθῶσιν ἀθλιότερα ἤτοι ἔλθωσιν εἰς χείρονα δυστυχεστέραν: 

||:φαυλοτέραν:|| κα|6 τάστασιν, ἤ εἰς οἵαν ἦλθον νυνί *ὁποῦ] διετέθησαν τήμερον, λοιπόν,|7 

αἱ αἱτίαι, τοῦ, ὅτι αὐτά ἤτοι ἡ διάθεσις τῶν πραγμάτων ἔχει διὰ|8 κειται εὑρίσκεται 

τοιουτοτρόπως δυστυχῶς ἀθλίως φαύλως δηλ(αδή),|9 ἴσως ὑπάρχουσι, πολλαί περισσαί, καὶ 

αὐτά τὰ πράγματα αἱ|10 κα:||:τα:||στάσεις  τᾛς ὑμετέρας πόλεως, οὐκ ἀφίχθησαν οὐκ 

ἦλθον|11 κατήντησαν, εἰς *τοιαύτην+ τὴν αὐτήν κατάστασιν *τὴν+ ἀθλίαν δυ|12 στυχᾛ σήμερον, 

διὰ ἕνα ἤ δύω αἴτια, ἀλλά μόνον: ·, ὑμεἶς|13  (ἐάν : ||:δέ:|| ἐξετάζητε ἐρευντε τ πράγμ:, 

φρονίμως νουνεχῶς|14 ἀκριβῶς λελογισμένως,) θέλετε εὕρετε ἴδετε γνωρίσετε: 

||:κατόψεσθε:||,|15  · :κατ᾿ ἐξοχήν κατ᾿ ἐξαίρετον τρόπον, τὰ πράγματα ἀφιγμέ|16 να εἰς 

τοιαύτην κατάστασιν, ἐξ᾿ ἐκείνων τῶν λεγόντων οἵτι|17 νας προτιμῶσι προκρίνουσι ἀγαπῶσι, 

νὰ λέγωσι δημηγορῶ|18 σι συμβουλεύωσι, πρὸς χάριν κατά φιλοπροσωπίαν καὶ ἀ|19 ρέσκειαν 

ὑμῶν, περισσότερον, καὶ οὐχί νὰ λέγωσι συμ|20 βουλεύωσι ὑποτιθῶνται διδάσκωσι, τὰ 

βέλτιστα χρησιμώτατα|21 ὠφελιμώτατα τᾜ πόλει,; χρ,, ἀπό τοὺς ὁποίους ήτορας τοὺς|22 

ἐνταῦθα παριόντας, ἔνιοι μερικοί μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ἐπει|23 δή φυλάττουσι κατέχουσι 

στοχάζονται, ἐκεἶνα τὰ πράγμ(ατα) κατά|24 τὰ ὁποἶα, αὐτοί οἱ ἴδιοι, εὐδοκιμοῦσι προχωροῦσι 

προκόπτουσι,|25 καὶ ἰσχύουσιν ἠμποροῦσι, διά τοῦτο αὐτοί οὐκ ἔχουσιν οὐ λαμβάνουσι|26 οὐ 

ποιοῦνται κᾀμμίαν φροντίδα *σπουδήν+ ||κᾀνένα λόγον|| ἐπιμέλειαν, διά τὰ|27 μέλλοντα τὰ 

ἐσόμενα τὰ μετά ταῦτα πράγμ:, λοιπόν μήτε ||οὔτε|||28 οἴοντα ι *στοχάζονται+ 

||νομίζουσιν||, ὅτι πρέπει, ὑμεἶς, νὰ ἔχητε λαμβάνητε|29 ,κᾀμμίαν 
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ἕτεροι δὲ, τοὺς ἐπὶ τοἶς πράγμασιν ὄντας αἰτιώμενοι καὶ διαβάλλοντες, οὐδὲν ἄλλο ποιοῦσιν, 

ἥ ὅπως ἡ μὲν πόλις αὐτὴ παρ᾿ αὑτᾛς δίκην λήψεται, καὶ περὶ τοῦτ᾿ ἔσται· Υιλίππῳ δ᾿ ἐξέσται 

καὶ λέγειν καὶ πράττειν ὅ,τι βούλεται. Αἱ δὲ τοιαῦται πολιτεἶαι, συνήθεις μὲν εἰσιν ὑμἶν, αἴτιαι 

δὲ τᾛς ταραχᾛς καὶ τῶν ἁμαρτημάτων. 

β΄. Ἀξιῶ δ᾿ ὑμς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἐὰν τι τῶν ἀληθῶν  μετὰ παησίας λέγω, μηδεμίαν μοι 

διὰ τοῦτο παρ᾿ ἡμῶν ὀργὴν γενέσθαι. κοπεἶτε γὰρ ὡδί· ὑμεἶς τὴν παησίαν 
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πρόνοιαν περί τῶν μελλόντων πραγμ(άτων), ἄλλοι δὲ ἀπό αὐτούς, ἐπειδή |2 αἰτιῶνται 

μέμφονται ||ἐγκαλοῦσι:|| καὶ ἐπειδή διαβάλλουσι ψέγουσι κατηγοροῦσι, *τοὺς+|3 ἐκείνους 

τοὺς στρατιῶτας  τοὺς ὄντας ἐφεστῶτας, ἐπάνω εἰς τὰ*ς+ πράγμ(ατα)|4 εἰς τάς ὑποθέσεις τᾛς 

πόλεως ||τούς στρατηγούς|| ὑμῶν, αὐτοί οὐ ποιοῦσιν  πράττουσιν ἐργάζον|5 ται ἐκτελοῦσι 

||οὐκ ἐνεργοῦσι||, κᾀνένα ἄλλο ἔργον, παρά, τίνι τρόπῳ αὐτή ἡ |6 ἰδία πόλις, θέλει λάβῃ 

δέξεται460, [δίκην ποινήν τιμωρίαν θέλει+ ||ποινήν τιμωρίαν|||7 τιμωρηθᾜ κολασθᾜ δηλ(αδή) 

[ἐξ+ ||παρ΄|| ἑαυτᾛς *τᾛς πόλεως ἀπό λόγου της δηλ: ἤτοι+|8  [ὅστις+ ||ἤτοι τίνι τρόπῳ εἸς 

πολίτης|| στρατιώτης θέλει παιδεύσει τὸν ἄλλον, καὶ τίνι τρόπῳ γενήσεται *ἔλθει+  

||ἀσχοληθή |9 σεται|| *φθάσει+, εἰς τοῦτο: ||τό ἔργον|| *τὸ δεινόν+, καὶ θέλει ||πῶς:|| εἷναι 

δυνατόν, εἰς τὸν Φί|10 λιπ(πο)  καὶ νὰ λέγᾙ ἐξερεύνηται πν λόγιον, καὶ νὰ πράττῃ=|11 ποιᾜ 

ἐργάζηται ἐκεἶνο τὸ ἔργον, ὅποιον, βούλεται θέλει ἀγαπ,|12 ὅμως αἱ τοιαῦται πολιτεἶαι 

οἰκονομίαι διοικήσεις:, ὑπάρ(χει)|13 εἰς ὑμς, συνηθισμένα εἰωθότ*ά+α, ὅμως εἰσίν αἴτια πρό=|14 

ξενα, τᾛς συγχύσεως τοῦ θορύβου τοῦ θροός τᾛς ἀνωμαλίας τῶν|15 πραγμάτων ὑμῶν· καὶ τῶν 

ἁμαρτημάτων σφαλμάτων  ||ἐλ*λ+αττωμάτων||τᾛς πό|16 λεως ὑμῶν, λοιπόν, ὦ ἄνδρες 

Ἀθη(ναῖοι), ἐγώ ἀξιῶ δέομαι πα|17 ρακαλῶ, ὑμς ἵνα μὴ γένηται *συμβᾜ]  

||ὑπάρξᾙ||ἀκολουθήσᾙ εἰς ἐ|18 μέ, ἀπὸ ὑμς, κᾀμμία ὀργή ||κᾀμμία μᾛνις:||  κᾀμμία ἔχθρα 

μἶσος ἀπέ|19 χθεια *ἀ κᾀνένας κίνδυνος+, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀνίσως|20 δηλ(αδή) ἐγώ λέγω 

δημηγορῶ συμβουλεύω ὑμἶν κᾀνένα λόγιον.|21 συμβούλευμα, ἀπό τὰ ἀληθᾛ ἀψευδᾛ 

συμφέροντα, μετά πα =|22 ησίας θάους ἐλευθερίας, δι᾿  ὅτι, ὑμεἶς σκοπεἶτε  ||ἀθρᾛτε:|| 

*σκε|23 πτεσθε+  στοχάζεσθε, τοιουτοτρόπως ||ὡς ἑξᾛς :|| , ὑμεἶς οἴεσθε νομίζετε|24 

ὑπολαμβάνετε, ὅτι πρέπει ἡ παῤῥησία ἡ ἐλευθεροστομία|25 τὸ θάος,  --  
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ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεἶν  εἷναι πσι τοἶς ἐν τᾜ πόλει, ὥστε καὶ τοἶς ξένοις 

καὶ τοἶς δούλοις αὐτοἶς μεταδεδώκατε·   καὶ πολλοὺς ἅν τις οἰκέτας ἴδοι παρ᾿ ὑμἶν μετὰ 

πλείονος ἐξουσίας ὅ, τι βούλονται λέγοντας, ἥ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων· ἐκ δὲ τοῦ 

συμβουλεύειν παντάπασιν ἐξεληλάκατε. Εἷθ᾿ ὑμἶν συμβέβηκεν ἐκ τούτου, ἐν μὲν ταἶς 

ἐκκλησίαις, τρυφᾶν καὶ κολακεύεσθαι, πάντα πρὸς ἡδονὴν ἀκούουσιν· ἐν δὲ τοἶς πράγμασι 

καὶ τοἶς γιγνομένοις, περὶ τῶν ἐσχάτων ἤδη κινδυνεύειν. Εἰ μὲν οὖν καὶ νῦν οὕτω διάκεισθε, 
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τὸ θάος  ||ἡ ἐξουσία||  ὅπερ ἔχετε εἰς: ||μέν||τὰ ἄλλα πράγμ(ατα) εἰς τὰς ἄλλας 

ὑποθέσεις|2 *τᾛς πόλεως+, νὰ ὑπάρ: νὰ εἷναι τόσον πολλά κοινή γενική *ἀν|3 ταμικὴ+, εἰς 

ὅλους τοὺς ||πολίτας,|| *ὄντας ἐν τᾜ πόλει ὑμῶν+, ὥστε ὁποῦ, μετα|4 δεδώκατε [ἐνεχειρίσατε 

ἐμεθέξατε]461 ἐκοινωνήσατε ||παρέσχετε αὐτήν:||, καὶ εἰς τοὺς=|5 ξένους ἀλλοτρίους, καὶ εἰς 

αὐτούς τοὺς [ἴ]ἰδίους δούλους οἰκέταις εἰς αὐτά|6 τὰ ἀνδράποδα ||τούς εἵλωας462:||, καὶ τις 

[ἕκαστος ὑμῶν+, θέλει ἴδ*ει+η θεάσεται *στο|7 χασθᾜ+, πολλούς δούλους, ὅτι λέγουσιν 

[ἐκφωνοῦσι 463  διηγοῦνται+ ||λαλοῦσιν|||8 κοντά εἰς ὑμς,: ||εἰς τήν πόλιν ὑμῶν:||μετά 

πλείονος, περοσσοτέρας ἐξουσίας θἀους ἐλευ|9 θερίας, ἐκεἶνο τὸ λόγιον *διήγημα+, ὅποιον, 

βούλονται θέλουσιν ἀ|10 γαπῶσι, παρά: ||ὁποῦ:|| θέλει ἴδη πολίτας αὐτόχθονας ἐντοπίους 

λέγοντας|11 μετά πολλᾛς ἐξουσίας ὅ,τι βούλονται, εἰς μερικάς ἀπό τὰς ἄλλας πόλεις,|12 ὅμως, 

ὑμεῖς ἐξεληλάκατε ἀπεβά*λ+λετε *ἀπείψατε+ ||ἀπεδιώξατε:||, ὅλως δι᾿ ὅλου|13 αὐτήν τὴν 

ἐξουσίαν: ||παησίαν|| ἀπό τὴν συμβουλήν παραίνεσιν ὑποθήκην,: ||ἀπό τούς συμβούλους 

ήτορας|| ἔπειτα|14 συνέβ*ει+η ἠκολούθησεν, εἰς ὑμᾶς, ἀπό αὐτό τὸ ἐξεληλακέναι παντά|15 

πασιν τὴν ἐξουσίαν ἐκ τοῦ συμβουλεύειν, τὸ νὰ τρυφτε σπαταλτε,|16 καὶ τὸ νὰ κολακεύησθε 

||παίνησθε:|| θωπεύησθε, εἰς τὰς ἐκκλησίας συνελεύσεις|17  *συνα+||συ||λλογάς 

συναθροίσεις, ἐπειδή ἀκούετε ἀκροσθε τῶν ητόρων|18 *τῶν+  λεγόντων, ὅλα τὰ λόγια 

συμβουλεύματα αὑτῶν, καθ᾿ ἠδονήν|19 χάριν ἀρέσκειαν ὑμῶν, ὅμως, εἰς τὰ πράγμ(ατα) εἰς 

τὰς ὑποθέσεις|20 τᾛς ὑμετέρας πόλεως καὶ εἰς ἐκεἶνα τὰ πράγμ: ἅτινα γίνονται συμ|21 

βαίνουσιν ἐν τ πολέμῳ συμβαίνει τὸ νὰ κινδυνεύσητε, τώρα, *εἰς+|22 *διά+ ||κατά|| τὰ ἔσχατα 

μέγιστα δεινά ||δηλ:||τὸ νὰ ἔλθητε δηλ(αδή) ||εὑρίσκησθε καί:|| εἰς ἐσχάτους μεγίστους|23 

κινδύνους, : · χρ,, λοιπόν, ἀνίσως, καὶ τώρα, ὑμεἶς διάκεισθε|24 εὑρίσκεσθε, τοιουτοτρόπως, 

ἀνίσως δηλ(αδή) ἀπελαύνετε παντάπασιν|25 τὴν ἐξουσίαν 
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οὐκ ἔχω τί λέγω· εἰ δ᾿ ἃ συμφέρει τοἶς πράγμασι χωρὶς κολακείας ἐθελήσετε ἀκούειν, ἕτοιμος 

λέγειν· καὶ γὰρ εἰ πάνυ φαύλως τὰ πράγματα ἔχει, καὶ πολλὰ προεἶται, ὅμως ἐστὶν, ἐὰν ὑμεἶς 

τὰ δέοντα ποεἶν βούλησθ᾿  ἔτι, πάντα ταῦτα ἐπανορθώσασθαι. Καὶ παράδοξον μὲν ἴσως ἐστίν 

ὃ μέλλω λέγειν, ἀληθὲς δὲ· τὸ χείριστον ἐν τοἶς παρεληλυθόσι,τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα 

βέλτιστον ὑπάρχει. Σί οὖν  ἔστι τοῦτο;  ὅτι οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα οὐδὲν τῶν δεόντων 

ποιούντων ὑμῶν, κακῶς τὰ πράγματα ἔχει· 
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τὴν ἐξουσίαν ἐκ τοῦ συμβουλεύειν, ἐγώ οὐκ ἔχω οὐ δύναμαι ἀμηχανῶ|2 ἀπορῶ, τὶ λόγιον, νὰ 

εἴπω συμβουλεύσω ὑμἶν, ὅμως, ἀνίσως, ὑ|3 μεῖς ἐθελή||:σε||:τε:  ||:στέρξετε:|| *ἀγαπτε+, νὰ 

ἀκούητε ἀκροσθε, χωρίς κολακείαν|4 θωπείαν γαλιφίαν 464  ἀρέσκειαν χαρίν 465  ἡδονᾛς 466 , 

ἐκεἶνα τὰ λό|5 για, τὰ ὁποῖα, συμφέρουσι λυσιτελοῦσι χρησιμεύουσιν, εἰς τὰ πράγ|6 ματα εἰς 

τὰς ὑποθέσεις τᾛς πόλεως, ἐγώ εἰμί πρόχειρος πρόθυμος|7 προετοιμασμένος, ὥστε νὰ λέγω 

συμβουλεύω ὑμἶν τὰ δέοντα, διότι,|8 ἀγκαλά καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ, τὰ πράγμ: αἱ καταστάσεις τᾛς 

ὑμετέρας πό|9 λεως, ἔχουσι διάκεινται, φαυλοτάτατως δυστυχεστάτως εἰσίν εἰς δυ|10 

στυχεστάτην ἀθλιωτάτην κατάστασιν, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ πολλά περισσά|11 πράγμ:, προεῖνται: 

||:παρωράθησαν:|| ᾤχοντο ἀπώλοντο ἐφθάρησαν ἠφανίσθησαν,|12 ὅμως, εἷναι δυνατόν, 

ὑμεῖς νὰ ἐπανορθώσητε ἐπιστρέψητε|13 ἐπανακαλέση*τε+||σθε||  μεταριθμίσητε 

μεταβάλλητε, ὅλα αὐτά τὰ πράγ(ματα)|14 εἰς καλλίονα κατάστασιν, ἀνίσως ὑμεἶς βούλησθε 

θέλητε ἀ|15 γαπτε, νὰ ποιᾛτε πράττητε, τὰ δέοντα συμφέροντα συμβάλλον|16 τα 

συντείνοντα ὑμἶν, ἀκόμη καὶ νῦν, ὅμως΄ καὶ ἐκεἶνο τὸ λόγιον τὸ |17 ὁποἶον, μέλλω βούλομαι 

θέλω, ἵνα εἷπω συμβουλεύσω ὑμἶν, ἴσως|18 τυχόν, ὑπάρ(χει), καὶ εἷναι, παράδοξον ἀπεικὸς 

ξένον ἄηθες ||:καινόν:||, ὅ|19 μως ὑπάρ ἀληθές ἀψευδές βέβαιον, ἐκεἶνο τὸ πργμα τὸ ὄν|20 

χείριστον φαυλότατον δυστυχέστατον κάκιστον *φ+ἀθλιώτατον, κατά|21 εἰς τοὺς 

παρεληλυθότα*ς+ παρῳχηκότα*ς+467: ||:πράγμ(ατα):|| *χρόνους+, αὐτό τὸ χείριστον|22 ἐν τοῖς 

παρεληλυθόσι, ἐστίν ὑπάρ:, βέλτιστον κάλλιστον ὠφελιμώ|23 τατον, εἰς τὰ μέλλοντα τὰ 

ἐσόμενα τὰ μετά ταῦτα πράγμ(ατα),|24 λοιπόν, ποἶον, ἐστίν ὑπάρ(χει) ||:τί βούλεται ματοι 

τοῦτο το αἴνιγμα; ||:διά:|| αὐτό ὅπερ βούλομαι λέγειν;:+: ||:χείριστον ἐν τοῖς παρεληλυθόσιν 

ἔσται βέλτιστον πρός τό μέλλον: τό|| τοῦτο|25 τὸ ἑξᾛς,  διότι, τὸ πράγμ: αἱ ὑποθέσεις τᾛς 

ὑμετέρας πόλεως,|26  {ἔχουσι: 

 

(Γραμμένο στο πλάι: τὸ: 

:+: χείριστον ἐν 

τοῖς περεληλυ 

θόσιν ἔσται 

βέλτιστον πρὸς τὸ μέλλον: το 
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ἐπείτοιγε εἰ πάνθ᾿ ἅ προσήκει πραττόντων ὑμῶν οὕτω διέκειτο, οὐδ᾿ ἅν ἐλπὶς ἦν αὐτὰ 

γενέσθαι βελτίω. Νῦν δὲ τᾛς μὲν αθυμίας τᾛς ὑμετέρας καὶ τᾛς ἀμελείας κεκράτηκε 

Υίλιππος, τᾛς πόλεως δ᾿ οὐ κεκράτηκεν· οὐδ᾿ ἥττησθε ὐμεἶς, ἀλλ᾿ οὐδὲ κεκίνησθε. 

γ΄ . Εἰ μὲν οὖν ἅπαντες ὁμολογοῦμεν Υίλιππον τᾜ πόλει πολεμεἶν, καὶ τὴν εἰρήνην 

παραβαίνειν , οὐδὲν ἄλλο ἔδει τὸν παριόντα λέγειν καὶ συμβουλεύειν, ἥ ὅπως ἀσφαλέστατα 

καὶ ᾶστα αὐτὸν ἀμυνούμεθα. Ἐπειδὴ δὲ οὕτως ἀτόπως ἔνιοι διάκεινται, ὥστε πόλεις 

καταλαμβάνοντος ἐκείνου, καὶ πολλὰ τῶν ὑμετέρων ἔχοντος, καὶ πάντας ἀνθρώπους 

ἀδικοῦντος, 
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ἔχουσι διάκεινται, κακῶς φαύλως ἀθλίως δυστυχῶς: ||:νῦν:||, ἐπειδή ὑμεἶς|2 οὐκ  

||:ἐ:||ποεἶτε ἐπράττετε ἐκτελεἶτε,: ||πρότερον:,|| κᾀνένα ἔργον, ἀπό τὰ δέοντα πρέ|3 ποντα 

συμφέροντα ὑμἶν, οὔτε μικρόν οὔτε μέγα οὔτε πολύ|4 οὔτε ὀλίγον, διότι, ἀνίσως, τὰ πράγματα 

τᾛς πόλεως διέκειντο|5 εἷχον εὑρίσκοντο, τέτοιας λογᾛς δυστυχῶς ἀθλίως δηλ(αδή), μὲ ὅλον|6 

ὁποῦ ὑμεἶς, ἐπράττετε ἐποιεἶτε εἰργάζεσθε, ὅλα ἐκεἶνα τὰ πράγμ:|7 τὰ ὁποἶα προσήκουσι 

συμφέρουσιν ὑμἶν τὰ προσήκοντα δέοντα ὠ|8 φέλιμα χρήσιμα, δὲν ἤθελε ὑπάρ: κἀμμία ἔλπις 

προσδοκία,|9 τοῦ νὰ γένωνται, αὐτά τὰ πράγμ: βελτίοντα καλλίονα τοῦ νὰ ἔλθωσιν|10 εἰς 

καλλιωτέραν κατάστασιν,: ||:εἰς το ἑξᾛς:|| ὅμως, τώρα ὁ Υίλιπ(πος) ἐκυρίευσεν|11 ἐξουσίασε, 

τὴν ῥαθυμίαν ἀμέλειαν, καὶ ὀκνηρίαν αστώνην κα|12 κίαν, ὑμῶν,:  ||:τήν ἐδικήν σας:|| ὅμως, 

οὐκ ἐξουσίασεν ἐκυρίευσε, τὴν πόλιν|13 ὑμῶν, μήτε ὑμεἶς ἥττησθε ἐνικήθητε ἐκρατήθητε: 

||παρ΄ αὐτοῦ:||, ἀλλ᾿ οὔτε|14 ἐκινήθητε *μετε+ἐσαλεύθητε μετετοπίσα:||:σθη:||τε ἐκ τᾛς 

πόλεως ὑμῶν,: χρ|15 ,,λοιπόν, ἀνίσως ὅλοι ἡμεἶς ἐκηρρύτομεν διεμαρτυρόμεθα ἐλέγομεν,|16 

ὅτι ὁ Υίλιπ(πος), πολεμεῖ μάχεται ἄγει πόλεμον, εἰς τὴν ἡμετέραν πόλιν, καὶ|17 καταφρονεἶ 

παραβαίνει καταπατεἶ ἀθετεἶ, τὰς σπονδάς φιλίας, δὲν|18 ἔπρεπεν ὁ ήτωρ ὁ ἐνταῦθα 

παραγινόμενος, νὰ λέγῃ δημηγορᾜ, |19 καὶ νὰ συμβουλεύῃ παραινᾜ ὑποτίθενται διδάσκᾙ, ὑμς, 

κᾀνένα|20 ἄλλο συμβούλευμα κἀμμίαν ἄλλην ὑποθήκην διδασκαλία, παρά|21 τίνι τρόπῳ 

θέλομεν ἐκδικήσομεν τιμωρήσομεν, αὐτόν τὸν Υίλιπ(πο), |22 ἀκινδυνότατα βεβαιώτατα, καὶ 

εὐμαρέστατα εὐκολώτατα, ὅμως|23 ἐπειδή τινές μερικοί, ἔχουσιν εὑ*ύ+ρίσκονται, τόσον πολλά 

ἀνοήτως μω|24 ρῶς εἰσί*ν+ τόσον ἀνόητοι ἄφρονες, ὥστε ὁποῦ, μὲ ὅλον ὁποῦ ἐκεἶ|25 νος ὁ 

Υίλιπ(πος), καταλαμβάνει κρατεἶ  κατάρχει ἐξουσιάζει κυριεύει,|26 πολιτείας, καὶ μὲ ὅλον 

ὁποῦ κατέχει κρατεἶ, περισσά ἀπό τὰ |27 ὑμέτερα πράγμ(ατα), καὶ ἀδικεῖ βλάπτει  ζημιοἶ, 

ὅλους τοὺς ἀν(θρώπ)ους|28 τοὺς Ἕλληνας: 
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ἀνέχεσθαί τινων ἐν ταἶς ἐκκλησίαις λεγόντων πολλάκις, ὡς ἡμῶν τινές εἰσιν οἱ ποιοῦντες τὸν 

πόλεμον· ἀνάγκη φυλάττεσθαι καὶ διορθοῦσθαι περὶ τούτου· ἔστι γὰρ δέος μήποθ᾿ ὡς 

ἀμυνούμεθα γράψας τὶς καὶ συμβουλεύσας, εἰς τὴν αἰτίαν ἐμπέσᾙ τοῦ πεποιηκέναι τὸν 

πόλεμον. Ἐγὼ δὲ τοῦτο πρῶτον ἁπάντων λέγω καὶ διορίζομαι· εἰ ἐφ᾿ ἡμἶν ἐστι τὸ βουλεύεσθαι 

περὶ τοῦ, πότερον εἰρήνην ἥ πόλεμον ἄγειν δεἶ. Εἰ μὲν οὖν ἔξεστιν εἰρήνην ἄγειν τᾜ πόλει, καὶ 

ἐφ᾿ ἡμἶν ἐστι τοῦτο, (ἵν᾿ ἐντεῦθεν ἄρξωμαι) φημὶ ἔγωγε ἄγειν ἡμς δεἶν, καὶ τὸν ταῦτα 

λέγοντα γράφειν, καὶ πράττειν, 

  



379 
 

314v 

τοὺς Ἕλληνας δηλ(αδή), ἀνέχονται ὑπομένουσιν ὑποφέρουσιν ἀκούουσιν,|2 ἡδέως τινῶν 

ητόρων οἵτινες λέγουσιν ἀποφαίνονται, πολλαἶς φο|3 ραἶς, εἰς τὰς συνελεύσεις κλησίας 

συναθροίσεις, ὅτι τινὲς μερικοί|4 ἀπό ἡμς τοὺς ἰδίους, ὑπάρ(χουν) ἐκεἶνοι οἵτινες ποιοῦσιν 

ἐγείρουσι τὸν|5 πόλεμον τὴν μάχην, διὰ τοῦτο ἐπάναγκες ἐστίν ἐγώ νὰ φυλάττω|6 μας 

διευλαβῶμαι προσέχω, καὶ νὰ διορθοῦμαι 468  ὁμιλῶ πρὸς διόρ|7 θωσιν, περί αὐτοῦ τοῦ 

πράγματος, διότι ὑπάρ: δὲος δέδοικα|8 φοβοῦμαι, μήποτε τὶς, ἀφ᾿ οὗ γράψᾙ ψηφίσηται, καὶ 

συμβουλεύσῃ νου|9 θετήσᾙ διδάξᾙ ὑμς, τίνι τρόπῳ θέλομεν ἐκδικησόμεθα τιμω|10 ρησόμεθα 

τὸν Υίλιπ(πο), ἤθελε ἐμπέσῃ καταντήσᾙ ἐμβληθᾜ|11 γένηται ἔνοχος, εἰς τὸ ἔγκλημα εἰς τὴν 

κατηγορίαν γραφήν τοῦ ὅτι |12 ἐκεῖνος ἐποίησε προὐξένησεν ἤγειρε, τὴν μάχην τὸν πόλεμον,|13 

ὅμως ἐγώ λέγω ἀποφαίνομαι κελεύομαι, καὶ ψηφίζομαι ἀποφασίζω,|14 πρῶτον ἀπὸ ὅλα, αὐτό 

τὸ ἑξᾛς, ἀνίσως δηλ(αδή) τοῦτο τὸ νὰ βουλευώμε|15 θα σκεπτώμεθα, ὑπάρ: εἰς τὴν ἡμετέραν 

ἐξουσίαν, διὰ αὐτό τὸ ἑξᾛς,|16 ποῖον τῶν δύων, πρέπει νὰ ἄγωμεν ἔχωμεν εἰρήνην σπονδάς|17 

νὰ εἰρηνεύσωμεν, ἤ πόλεμον μάχην ἤ νὰ πολεμῶμεν, λοιπόν,|18 ἀνίσως, εἷναι δυνατὸν, εἰς τὴν 

ἡμετέραν πόλιν, νὰ ἄγᾙ φέρᾙ ἔχᾙ|19 εἰρήνην νὰ εἰρηνεύᾙ ἡσυχάζᾙ, καὶ ἀνίσως αὐτό τὸ ἔργον 

τὸ ἄγειν|20 εἰρήνην, ὑπάρ(χει) εἰς τὴν ἡμετέραν ἐξουσίαν, (διότι δότε μοι|21 ἵνα ἄρξωμαι ποιήσω 

ἀρχήν τοῦ λόγου μου ἀπ᾿ ἐδῶ ἐκ τούτου,)|22 ἐγώ λέγω ἀποφαίνομαι, ὅτι πρέπει ἡμεἶς νὰ 

ἄγωμεν ἔχωμεν|23 εἰρήνην, καὶ θέλω βούλομαι κρίνω ἄξιον, ἐκεἶνος ὅστις λέγει|24 

ἀποφαίνεται διδάσκει αὐτά τὸ ἄγειν εἰρήνην δηλ(αδή), νὰ γράφῃ|25 ἀποφασίζᾙ ψηφίζηται, καὶ 

νὰ πράττῃ ἐκτελᾜ ἐκτελᾜ κατορθᾜ πραγ|26 ματικῶς: χρ 

  

                                                           
468

 Στο χειρόγραφο είναι ’’διωρκοῦκαη’’. 



380 
 

 

καὶ μὴ φενακίζειν ἀξιῶ· εἰ δ᾿ἕτερος τὰ ὅπλα ἐν ταἶς χερσίν ἔχων, καὶ δύναμιν πολλὴν περὶ 

αὑτὸν, τοὔνομα μὲν τὸ τᾛς εἰρήνης ἡμἶν προβάλλεται, τοἶς δ᾿ ἔργοις αὐτὸς τοἶς τοῦ πολέμου 

χρᾛται· τί λοιπὸν ἄλλο, πλὴν ἀμύνεσθαι; Υάσκειν δὲ εἰρήνην ἄγειν, εἰ βούλεσθε, ὥσπερ 

ἐκεἶνος, οὐ διαφέρομαι· εἰ δὲ τις ταύτην εἰρήνην ὑπολαμβάνει, ἐξ ἧς ἐκεἶνος πάντα τὰ ἄλλα 

λαβὼν ἐφ᾿ ἡμς ἥξει, πρῶτον μὲν μαίνεται· ἔπειτα ἐκείνῳ παρ᾿ ὑμῶν, οὐχ ὑμἶν παρ᾿ ἐκείνου 

τὴν εἰρήνην ἄγειν λέγει. Σοῦτο δ᾿ ἐστὶν, ὃ τῶν ἀναλισκομένων χρημάτων ἁπάντων Υίλιππος 

ὠνεἶται, αὐτὸν μὲν πολεμεἶν ὑμἶν, ὑφ᾿ ὑμῶν δὲ μὴ πολεμεἶσθαι. Καὶ μὴν εἰ μέχρι τούτου 

περιμενοῦμεν, ἕως ἅν ἡμἶν ὁμολογήσᾙ πολεμεἶν, 
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πραγματικῶς αὐτήν τὴν εἰρήνην, καὶ νὰ μὴ φενακίζῃ πλανᾶ διαβου|2 κολᾜ ὑμς, ἀλλ᾿ ὄμως 

ἀνίσως, ἄλλος ἤτοι ὁ Υίλιπ(πος), ἔχει κρατεἶ φέρει|3 τὰ ὅπλα τὰ ἅρματα ἀναχείρας469, καὶ 

δύναμιν περισσήν στρατιάν|4 πολλήν συνεστηκ[εί+υἶαν,πέριξ αὐτοῦ, καὶ προτείνει προτίθεται 

λέγει,|5 εἰς ἡμς, τὴν ὀνομασίαν κλᾛσιν, τῆς φιλίας εἰρήνης, ὅμως αὐτός|6 μεταχειρίζεται 

πράττᾙ αὐτά τὰ ἴδια ἔργα τοῦ πολέμου, τὶ λείπεται|7 ποἶον ἄλλο ἔμεινε, ἐκτός τοῦ νὰ 

ἀμυνώμεθα ἐκδικῶμεν τι|8 μωρησώμεθα αὐτόν,  μετά δὲ τὸ ἀμύνεσθαι οὐ διϊσχυρίζομαι|9 οὐκ 

ἀντιλέγω ἀνθίσταμαι ἀντιβαίνω οὐ κωλύω ὑμς, ἀνίσως|10 θέλετε νὰ λέγητε ἔχητε εἰρήνην 

εἰρηνεύησθε μὲ τὸν Υίλιππον, κα|11 θώς καὶ  ἐκεἶνος ὁ Υίλιπ: λέγει ὅτι εἰρηνεύει ὑμἶν,:χρ  χρ|12 

,, ὅμως, ἀνίσως, τὶς ἐξ᾿ ὑμῶν, οἴεται νομίζει, ἀγάπην ὁμόνοιαν,|13 ἐκείνην, διὰ μέσου τᾛς 

ὁποίας, ἐκεἶνος, ὁ Υίλ(ιππος), ἀφ᾿ οὗ : ||:ἤθελε:|| λάβᾙ κρατή|14 σᾙ κυριεύσᾙ, ὅλα τὰ ἄλλα 

χωρία τοὺς τόπους ὑμῶν, θέλει ἥξει ἔλ|15 θει παραγενήσεται ὁρμήσει, ἐναντίον ἡμῶν, ἐν 

πρώτοις μὲν ὁ τοι|16 οῦτος, παραφρονεἶ λυττᾶ ἐξέστηκε, δεύτερον δὲ μετά ταῦτα,|17 λέγει 

ἀποφαίνεται ||:ὁμολογεἶ:||, ὅτι ἄγει φέρει κομίζει,τὴν εἰρήνην τὴν ἀγάπην,|18 εἰς ἐκεἶνον τὸν 

Υίλιπ(πο) ||:τό μέρος ὑμῶν:|| ἀπὸ ὑμς, καὶ ὄχι ὅτι ἄγει τὴν εἰρήνην,|19 εἰς ὑμς, ἀπό ἐκεἶνον 

τὸν Υίλιπ(πο), ὅμως τοῦτο τὸ ἑξᾛς, ὑπάρ: ἐκεἶ |20 νο, τὸ ὁποἶον, αὐτός ὁ Υίλιπ(πος), ὠνεἶται 

ἀγοράζει, μὲ ὅλα τὰ χρή|21 ματα: ||αὐτοῦ:||, ἅτινα ἀναλίσκονται: ||:ἐξοδεύονται:|| δίδονται 

τοἶς ήτορσι, τοῦτο δηλ(αδή) τὸ νὰ |22 πολεμῇ μάχηται: ||:βλάπτᾙ ἀδικᾜ:||, αὐτός, μὲ ὑμς ᾖ 

πολέμιος ἐχθρός ὑμῶν, καὶ:  |23 αὐτός:  ||:τό:||νὰ μὴ πολεμῆται βλάπτηται, ἀπό ὑμᾶς, καὶ πρὸς 

τούτοις,|24 ἀνίσως ἡμεἶς προσκαρτερήσ*ο+ωμεν: ὑπομενοῦμεν ||:προσμείνωμεν:||,ἕως 

ἄ*ρ+χρις|25 ἐκείνου τοῦ χρόνου τοῦ καιροῦ ἕως ὁποῦ, ἤθελε ὁμολογήσᾙ εἴπᾙ|26 φανερώσᾙ, εἰς 

ἡμς, ὅτι πολεμεἶ ἔστι πολέμιος ἐναντίος ἐχθρός|27 ἡμῶν,: -- 
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πάντων ἐσμὲν εὐηθέστστοι· οὐδὲ γὰρ ἅν ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν αὐτὴν βαδίζᾙ καὶ τὸν Πειραι, τοῦτ᾿ 

ἐρεἶ, εἴπερ οἸς πρὸς τοὺς ἄλλους πεποίηκε δεἶ τεκμαίρεσθαι. Σοῦτο μὲν γὰρ Ὀλυνθίοις, 

τετταράκοντ᾿ ἀπέχων τᾛς πόλεως στάδια, εἷπεν, ὅτι δεἶ δυοἶν θάτερον, ἥ ἐκείνους ἐν Ὀλύνθῳ 

μὴ οἰκεἶν, ἥ αὐτὸν ἐν Μακεδονίᾳ· πάντα τὸν ἄλλον χρόνον, εἵ τις αὐτὸν αἰτιάσαιτό τι 

τοιοῦτον, ἀγανακτῶν, καὶ πρέσβεις πέμπων τοὺς ἀπολογησομένους· τοῦτο δ᾿ εἰς Υωκέας, ὡς 

πρὸς συμμάχους ἐπορεύετο καὶ φίλους· καὶ πρέσβεις Υωκέων ἦσαν, οἳ παρηκολούθουν αὐτ 

πορευομένῳ· καὶ παρ᾿ ἡμἶν ἤριζον πολλοὶ, Θηβαίοις οὐ λυσιτελήσειν τὴν ἐκείνου πάροδον· καὶ 

μὴν καὶ Υερὰς πρώην, ὡς φίλος καὶ σύμμαχος εἰς Θετταλίαν ἐλθὼν, ἔχει καταλαβών· καὶ τὰ 

τελευταἶα τοἶς ταλαιπώροις Ὠρείταις τουτοισὶ ἐπισκεψομένους ἔφη τοὺς στρατιώτας 

πεπομφέναι κατ᾿ εὔνοιαν· 
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ἡμεἶς, ἐσμέν ὑπάρχομεν, ἀνοητότατοι μωρότατοι ἀφρονέστατοι, ἀπὸ|2 ὅλους τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους, διότι, αὐτός δὲν θέλει εἴπει φήσει: ||:λέξει φανερώσει:||, αὐτό ὅτι δηλ(αδή) 

||ἡμἶν:|| ἐστί πολέ|3 μιος ἡμἶν, μήτε ἀνίσως, βαδί*ζᾙ+σᾙ ἔρχεται  ||ἔλθᾙ παραγένηται:|| 

ὁρμ*ᾜ+ήσᾙ καὶ εἰς αὐτήν τὴν Ἀττι|4 κήν τὴν πατρίδα ἡμῶν, καὶ εἰς τὸν λιμένα470 ἡμῶν, ἐπειδή, 

πρέπει|5 ἡμεῖς νὰ τεκμαιρώμεθα ||:ὑπαινιττώμεθα:|| συμπεραίνωμεν:  ||:εἰκάζωμεν:|| 

καταλαμβάνωμεν ἐξ᾿ ἐ|6 κείνων τῶν ἔργων ||:τῶν κακῶν:||, τὰ ὁποἶα, ἐποίησεν εἰργάσατο, 

καὶ εἰς τοὺς ἄλλους|7 Ἕλληνας, διότι νῦν μὲν αὐτός ἡνίκα ἀπεἶχεν ||ἀφίστατο:|| ἦν πόω 

μακράν|8 *κατά+ τεσσαράκοντα στάδια μίλια, ἀπὸ τὴν πόλιν ἡμῶν, ἔφη εἴρηκεν,|9 εἰς τοὺς 

Ὀλυνθίους, ὅτι πῶς πρέπει νὰ ποιήσωσι, τὸ ἕν ἀπὸ τὰ δύο, ἤ|10 νὰ μὴν οἰκῶσι μένωσιν 

εὑρίσκονται, μέσα εἰς τὴν Ὄλυνθον, ἐκεῖνοι|11 οἱ Ὀλύνθιοι ἤ νὰ ἀναχωρήσωσιν ἐκ τῆς: 

||Ὀλύνθου:|| Μακεδ(ονίας), ἤ νὰ μὴν οἰκῇ,|12 εἰς τὴν Μακεδονίαν, αὐτός ὁ Υίλιπ(πος), μὲ ὅλον 

ὁποῦ ἠγανάκτει ἤσχαλε ἠ|13 δημόνει, καθ᾿ ὅλον τὸν ἄλλον: ||τόν προτοῦ:|| χρόνον; ἐναντίον 

ἐκείνου ἀνίσως, τὶς ἐκείνου|14 ἀνίσως: ||:τίς:|| ἤθελε κατηγορήσᾙ διαβάλλᾙ, αὐτόν: ||πρός 

τούς Ὀλυνθίους||, κατά  τι:||νά:||  ||:τοιαύτην ὑπόπτον:|| ὑποψίαν||,|15 καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ 

ἔπεμπεν ἔστειλε, πρέσβεις, οἵτινες ἔμελλον νὰ|16 ὑπεραπολογηθῶσιν ἀποκριθῶσιν καὶ 

ἀθωώσωσι αὑτόν, τὸν Υίλιπ(πο), νῦν|17 δὲ, ἐπορεύετο εἴρχετο: ||:ἀφικνεἶτο:||, εἰς τοὺς 

Φωκεῖς, ὡσανεί εἰς συμμάχους συμ|18 βοηθούς, καὶ φίλους: ||:ἑαυτ:|| εὔνους, καὶ ὑπῆρχον 

ἦτον, πρέσβεις, τῶν Φω|19 κέων, οἵτινες παρηκολούθουν παρήκοντο, εἰς αὐτόν τὸν Υίλιπ(πο), 

ἡ|20 νίκα ἐπορεύετο εἴρχετο ἀφίκετο εἰς τοὺς Υωκεἶς, καὶ πολλοί ἀπὸ|21 ὑμς, ἐφιλονίκουν 

ἔλεγον, ὅτι ἡ πάροδος ἡ παρέλευσις: ||:ἡ διάβασις:|| *ὁ ἐρχομός+|22 [ὁ] ||:ἡ:||πρὸς τοὺς 

Υωκεἶς, ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που), δὲν θέλει ὠφελήσει|23 λυσιτελήσει χρησιμεύσει, εἰς τοὺς 

Θηβαίους, καὶ πρὸς τούτοις, πρότε|24 ρον, ἀφ᾿ οὗ ἦλθε παρεγένετο, εἰς τὴν Θετταλίαν, ὡς 

φίλος καὶ|25 σύμμαχος συμβοηθὸς, κατέλαβεν ἐκράτησεν ἐκυρίευσε, τὰς|26 Φεράς, καὶ είς 

ὅλον τὸ ὕστερον, εἷπεν εἴρηκεν, εἰς αὐτούς τοὺς|27 ταλαιπώρους ἀθλίους δυστυχεἶς 

||:κακοδαίμονας:||, Ὠρείτας, ὅτι ἔπεμψεν ἔστειλε|28 διὰ εὔνοιαν  
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πυνθάνεσθαι γὰρ αὐτοὺς , ὡς νοσοῦσι καὶ στασιάζουσιν ἐν αὐτοἶς· συμμάχων δ᾿ εἷναι καὶ 

φίλων ἀληθινῶν, ἐν τοἶς τοιοῦτοις καιροἶς παρεἶναι. Εἷτ᾿ οἴεσθε, οἳ μὲν οὐδὲν ἅν αὐτὸν 

ἐδυνήθησαν ποιᾛσαι κακὸν, μὴ παθεἶν δ᾿ ἐφυλάξαντ᾿ ἅν ἴσως, τούτους μὲν ἐξαπατᾶν 

αἱρεἶσθαι μλλον ἥ προλέγοντα βιάζεσθαι, ὑμἶν δ᾿ ἐκ ποήσεως πολεμήσειν; Καὶ ταῦθ᾿ ἕως 

ἅν ἑκόντες ἐξαπατσθε; Οὐκ ἔστι ταῦτα·  καὶ γὰρ ἅν ἀβελτερώτατος εἴη πάντων ἀνθρώπων, 
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δι᾿ εὔνοιαν φιλίαν ἀγάπην ||:ἥν ἔχει προς αὐτούς:|| , τοὺς: ||ἑαυτοῦ:|| στρατιώτας [αὑτοῦ], 

οἵτινες: θέλουσιν ||:ἔμελλον:|| νὰ ἐπί|2 σκέψου[σι]||ωνται:|| φυλάξουσιν αὐτούς, διότι 

αὐτός ἔφη ὅτι ἔμαθεν ἤκουσεν, ὅτι|3 αὐτοί νοσοῦσιν ἀσθενοῦσιν εἰσίν ἄωστοι ἀσθενεἶς, καὶ 

ὅτι στασιάζουσιν ἐρίζονται|4 φιλονικοῦσι διαμάχονται, ||ἐν ἀλλήλοις:|| ἀναμεταξύ τους  ὁ εἸς 

τὸν ἄλλον, καὶ ὅτι εἷναι [ἴ|5 διον] ||ἔργον:||, συμμάχων συμβοηθῶν, καὶ φίλων: ||συνήθων 

ἑταίρων:|| ἀληθινῶν ἀψευδῶν βεβαί|6 ων ||πιστῶν:||καθαρῶν εἰλικρινῶν, τὸ νὰ ὑπάρ(χουν) 

||εὑρίσκωνται:||νὰ ἦναι παρόντες: ||:ἐφεστῶτες τοἶς φίλοις:||, εἰς τοὺς  τοιού|7 τους ἀθλίους 

δυστυχεἶς καιροὺς, :χρ,, ἔπειτα ἆρα τὰχα, νομίζετε ὑ|8 πολαμβάνετε, ὅτι αὐτός ὁ Υίλιπ(πος) 

ἡρεἶτο προέκρινε προέτιμα ἤθε|9 λεν ἤγαπα471, νὰ ἐξαπατᾶ πλανᾶ γελᾶ, περισσότερον, παρὰ 

νὰ|10 βιάζηται ἀναγκάζᾙ στενοχωρᾜ παρακινᾜ εἰς πόλεμον, ἐκ προή|11 σεως προδηλώσεως 

προφανερώσεως *προγνώσεως+, ἐκείνους|12 τοὺς ἀν(θρώπ)ους, οἱ ὁποἶοι, δὲν ἤθελαν 

δυνηθῶσιν ἰσχύσωσιν ἠμπορέσω|13 σι, νὰ ποιήσωσι προξενήσωσιν ἐκείνῳ τ Υιλίπ(πῳ), 

κᾀνένα κα|14 κὸν κᾀμμίαν βλάβην ζημίαν, ὅμως,:  ||ἀλλ᾿ :|| ἴσως τυχόν αὐτοί ἤθελαν|15 

φυλαχθῶσι προσέχωσι, ἵνα μὴν πάθωσιν ὑποστῶσι δοκιμάζωσι|16 κᾀνένα κακὸν παρ᾿ αὐτοῦ 

τοῦ Υιλίπ(που):, καὶ οἴεσθε ὅτι αὐτός θέλει|17 πολεμήσει μαχέσεται γένηται πολέμιος ἐχθρὸς, 

*εἰς+ ||μέ:|| ὑμς, διὰ|18 *τᾛς+ προκηρύξεως προμηνύσεως προφανερώσεως τᾛς πρὸς ὑμς,|19 

καὶ μάλιστ *οὐ] ||ὅτι αὐτός:|| ποιήσεται ταῦτα: ||:δέν:|| θέλει ποι*εῖ+ήσῃ472 ταῦτα τέως, ἕως 

ὁποῦ|20 ὑμεῖς ἤθελε ἐξαπατᾶσθε πλανσθε, ἑκουσίως ἐθελουσίως|21 θεληματικῶς 

αὐτοπροαιρέτως,: οὐκ ἔστι τοῦτο *γενέσθαι+ οὐ πολέ|22 μήσει ὑμῖν ἐκ προῤῥήσεως δηλ: ||ὁ 

Υίλιππος||, διότι, δι ἀνίσως, ἐκεἶνος 
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εἰ τῶν ἀδικουμένων ὑμῶν μηδὲν ἐγκαλούντων αὐτ, ἀλλ᾿ ὑμῶν αὐτῶν τινὰς αἰτιωμένων, και 

κρίνειν βουλομένων, ἐκεἶνος ἐκλύσας τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔριν ὑμῶν καὶ φιλονεικίαν, ἐφ᾿ 

ἑαυτὸν προείποι τρέπεσθαι, καὶ τῶν παρ’. ἑαυτ μισθοφοροῦντων τοὺς λόγους ἀφέλοιτο , οἷς 

ἀναβάλλουσιν ὑμς, λέγοντες, ὡς ἐκεἶνός γε οὐ πολεμεἶ τᾜ πόλει. Ἀλλ᾿ ἔστιν, ὦ πρὸς τοῦ 

Διὸς, ὅστις εὖ φρονῶν, 
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μὲ ὅλον ὁποῦ ὑμεἶς,  οἵτινες ἀδικούμεθα ζημιούμεθα βλαπτόμεθα|2 παρ᾿ αὔτοῦ Υιλίπ(που), 

οὐκ ἐγκαλοῦμεν αἰτιώμεθα μεμφόμεθα *κατη|3 γορῶμεν+ τελείως τὸ σύνολον, αὐτόν τὸν 

Υίλιπ(πο), μὸνον, μὲ ὄλον|4 ὁποῦ ὑμεῖς αἰτιώμεθα διαβάλλομεν κατηγοροῦμεν, καὶ 

βουλόμεθα|5 θέλομεν, νὰ ||κατά:|| κρίνωμεν δικάζωμεν αἰτώμεθα  κατηγοροῦμεν,|6 ἐνίους 

μερικούς, ἀπὸ ὑμς τοὺς ἰδίους, ἀνίσως ἐκεἶνος λέγω|7 ὁ Υίλιπ(πος), ἤθελεν ἐκλύσῃ παύσᾙ 

σιγάσᾙ σιωπήσᾙ, τὴν μάχην τὴν|8 διχόνοιαν, καὶ τὴν φιλονεικίαν ἔριδα λογοτριβήν, *ὑμῶν+ 

τὴν|9 γινομένην ἐναλλήλοις ἀναμεταξύ ὑμῶν, καὶ ἤθελε προείπῃ προ|10 κηρύξᾙ προδηλώσει 

ὑμἶν τὸ νὰ τρέψησθε *φέρησθε ὁρμᾛτε+ ||στρέψητε γυρίσητε|||11 ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἤθελεν 

ἀφαιρέσᾙ /<<./ ||ἀποκόψᾙ||  λήξᾙ [ὑστε|12 ρήσᾙ+ ||καταπαύσᾙ:||, τοὺς λόγους τὰς 

δημηγορίας *τὰς συμβουλάς+ ||τάς ὑπέρ αὐτοῦ:|| ἐκείνων τῶν |13 ητόρων οἵτινες 

μισθοφοροῦνται δωροδοκοῦνται λαμβάνουσι|14 μισθὸν, ἀπὸ αὐτόν τὸν Υίλιπ(πο), μὲ τοὺς 

ὁποίους λόγους αὐτοί οἱ|15 ήτορες, ἀναβάλλουσιν [ὑπερτίθενται+ ||ἐμποιοῦσιν ἀναβολήν 

ὑμἶν:|| ὑμᾶς ἤτοι κωλύουσιν ἐμποδί|16 ζουσιν ὑμς τοῦ πολεμεἶν, μὲ τὸ νὰ λέγωσι δημηγορῶσι 

*συμβουλεύωσι+ ||κηρύττωσιν|||17 ὑμἶν, ὅτι, ἐκεῖνος ὁ Υίλιπ(πος), οὐ πολεμεῖ ||οὐκ:|| ἔστι 

πολέμιος ἐναντίος,|18 εἰς τὴν πόλιν ὑμῶν πάντως αὐτός ἤθελε ὑπάρ(χει), ἀνοητότατος|19 

μωρώτατος εὐηθέστατος ἀφρονέστατος, ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀν(θρώπ)ους,|20 πλὴν ὅμως, ὦτν, 

διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τοῦ Διός, ἔστιν εὑ|21 ρίσκεται τις ὁ ὁποἶος, ὑπάρ: φρόνιμος: ||:ὤν:|| 

καὶ νουνεχής γνωστικὸς|22 κρίν*ει+ων: 
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ἐκ τῶν ὀνομάτων μλλον ἥ τῶν πραγμάτων, τὸν ἄγοντ᾿ εἰρήνην ἥ πολεμοῦνθ᾿ ἑαυτ 

σκέψαιτ᾿  ἄν; οὐδείς που. 

δ΄. Ὀ τοίνυν Υίλιππος ἐξ ἀρχᾛς, ἅρτι τᾛς εἰρήνης γεγονυίας, οὔπω Διοπείθους στρατηγοῦντος, 

οὐδὲ τῶν ἐν Φεονήσῳ νῦν ὄντων ἀπεσταλμένων, έιον καὶ Δορίσκον κατελάμβανε, καὶ 

τοὺς ἐκ είου τείχους καὶ ἱεροῦ ὄρους στρατιώτας ἐξέβαλλεν, οὓς ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς 

κατέστησε. Καίτοι ταῦτα πράττων, τι ἐποίει; εἰρήνην μὲν γὰρ ὠμωμόκει. Καὶ μηδεὶς εἴπᾙ, τί δὲ 

ταῦτ᾿ ἐστίν; ἥ τί τούτων μέλει τᾛ πόλει; 
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|<<<<<.|| : κρίνων ὀρθῶς τὰ πράγματα, ἤθελε σκέψηται στοχασθᾜ γνωρίσᾙ κατα|2 λάβᾙ 

ἐκεἶνον ὅστις ἄγει φέρει ἔχει πρὸς αὑτόν, εἰρήνην ἀγάπην ἤτοι|3 τὸν φίλον αὑτοῦ, ἤ ἐκεἶνον 

ὅστις πολεμεῖ ἔστι πολέμιος ἐχθρὸς αὑτ,|4 τὸν ἐχθρόν αὑτοῦ δηλ:, ἀπὸ: [τὰ πράγμ(ατα) τοὺς 

λόγους τὰς διαλέξεις τὰς|5 συνομιλίας, περισσότερον, παρὰ, ἀπό τὰ πράγμ+(ατα) τὰ ἔργα 

τὰς|6 πράξεις τὰ κατορθώματα αὑτοῦ; πάντως βέβαια, οὐδείς ἐστὶ τοιοῦτος|7 ὥστε τοἶς 

ὀνόμασι μλλον ἤ τοἶς πράγμασι τὸν φίλον ἤ τὸν ἐχθρὸν αὑτοῦ|8 [σκέψα[σθ+ιτο+ ἄν, λοιπὸν, ὁ 

Φίλιπ(πος) κατ᾿ ἀρχάς, μὲ ὅλον ὁποῦ ἡ εἰ|9 ρήνη ἡ ἀγάπη, γέγονεν ὑπᾛρξεν, *πρὸ πολλοῦ 

χρόνου+ ||ἤδη πρό ὀλίγου||, καὶ μὲ|10 ὅλον ὁποῦ ὁ Διοπείθης, οὐκ *ἐγένετο+ ||ἦν|| *ἀκόμι+ 

||ἔστι|| στρατηγός στρατάρχης,|11  *μήτε+ ἐκεἶνοι οἱ στρατιῶται ||:καί:|| μὲ ὅλον ὁποῦ 

ἐκεἶνοι οἱ στρατιῶται οἵτινες εἰσίν|12 εὑρίσκονται, τώρα κατά τὸ παρόν, μέσα εἰς τὴν 

Χεῤῥόνησον, οὐκ ἦσαν|13 ἀπεστάλ*θησαν+||μένοι||  ἐπέμφθησαν παρ᾿ ὑμῶν: ||:αὐτός:|| 

κατελάμβανε κατεἶχεν|14 ἐκράτει ἐξουσίαζε, τὸ έῤῥιον καὶ τό Δορίσκον τά  χωρία ὑμῶν,|15 καὶ 

ἐξέβαλεν ἀπήλασεν ἀπεδίωξε, τοὺς στρατιώτας ὑμῶν: ||ἐκείνων ἀπό τά ἀποδειχθέντα||, 

ἀπὸ|16 τὸ τεῖχος τὸ κάστρον, τὸ ειον, καὶ ἀπό τὸ ὄρος τὸ ἱερόν τὸν Ὄλυμπον,|17 τοὺς 

ὁποίους, ὁ ἐδικός μας στρατηγός, κατέστησεν ἔβαλλε ||ἔθετο ἐκεἶθε|| ἐν αὐτ|18 τ είῳ 

τείχει, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ ἡνίκα ἔπραττεν ἐποίει εἰργάζετο,||εἰς το τεἶχος|||19 αὐτά ὅλα τὰ 

ἀνωτέρω, τὶ ἔργον, ἐποίει ἔπραττε; οὐδέν.  διότι,|20 αὐτός ὠμωμόκει μεθ᾿ ὅρκου ἔλεγεν ὅτι ἄγει 

||ἔχει|| εἰρήνην *ἀγάπην|21 φιλίαν πρὸς ὑμς ὅτι ἔστι φίλος ὑμῶν::χ ____.|22 ,, καὶ ὁρτε ἵνα 

μηδείς ὑμῶν ἤθελε εἴπᾙ λέξᾙ: ||προτείνᾙ προβάλλᾙ||πρὸς μὲ, ὦ Δημ(όσθενες)|23 ||ποἶα εἰσί 

ταῦτα διά τοῦ Υιλίπ(που):||: ||ἤτοι|| τὶ βλάχος ποία ζημίαν, προξενοῦσιν ἡμἶν, αὐτά τὰ κακά 

τὰ|24 παρά τοῦ Υίλιπ(που), ή κατά τὶ, ἔστι μελέτη φροντίς, εἰς τὴν πόλιν|25 ἡμῶν, 
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Εἰ μὲν γὰρ μικρὰ ταῦτά ἐστιν, ἥ μηδὲν ὑμἶν αὐτῶν ἔμελεν,  ἄλλος ἅν εἴη λόγος οὖτος· τὸ δ᾿ 

εὐσεβὲς καὶ τὸ δίκαιον, ἄν τ᾿ ἐπὶ μικροῦ τις, ἄν τ᾿ ἐπὶ μείζονος παραβαίνᾙ, τὴν αὐτὴν ἔχει 

δύναμιν. Υέρε δὴ νῦν, ἡνίκ᾿ εἰς Φεόνησον, ἣν βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ Ἔλληνες ὑμετέραν 

ἐγνώκασιν εἷναι, ξένους εἰσπέμπει, καὶ βοηθεἶν ὁμολογεἶ, καὶ ἐπιστέλλει ταῦτα, τί ποιεἶ; φησὶ 

μὲν γὰρ οὐ πολεμεἶν. Ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω ταῦτα ποιοῦντα ἐκεἶνον ὁμολογεἶν ἄγειν τὴν πρὸς 

ὑμς εἰρήνην, ὥστε καὶ Μεγάρων ἁπτόμενον, καὶ ἐν Εὐβοίᾳ τυραννίδα κατασκευάζοντα, καὶ 

νῦν ἐπὶ Θρᾴκην παριόντα, καὶ τὰ ἐν Πελοποννήσῳ σκευωρούμενον, 
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αὐτῶν τῶν παρά τοῦ Υιλίπ(που) ἔργων,: ||:ἐπιχειρημάτων:|| διότι, ἀνίσως αὐτά τὰ ἔργα τὰ 

ἐπι|2 χειρήματα τοῦ Υιλίπ(που), εἰσίν ὑπάρ:, μικρά εὐτελᾛ ποταπά ||οὐτιδανά:|| ἀβλαβᾛ,|3 

καὶ ἀνίσως, δὲν ἦτον μελέτη φροντίς, εἰς ὑμς, αὐτῶν τῶν ἔργων|4 αὐτοῦ:, ||τοῦ 

Υιλ(ίππου):||: ||παντελῶς:|| τελείως τὸ σύνολον, οὗτος ὁ: πα:ρὼν ||:περί τούτων:||λόγος 

αὕτη ἡ παρούσα ἡ διή|5 γησις, ἤθελεν ὑπάρ(χει), ἄλλη: ||ἕτερα ἄλλου τινός:||, ὅμως, ἀνίσως, 

τὶς ἤθελε παρα|6 βαίνῃ ἀθε*λ+τᾜ: ||:καταφρονᾜ|| καταπατᾜ, τὴν εὐσέβειαν, καὶ τὴν 

δικαιοσύνην δι|7 καιοπραγίαν, καὶ ἀνίσως: ||:εἴτε|| εἰς σμικρὸν ὀλίγον πργμα, καὶ ἀνίσως|8 

||:εἴτε|| εἰς μέγα πολύ, τοῦτο ἔχει φέρει σώζει, τὴν αὐτήν καὶ: ||:ἴσην:|| ὁμοίαν δύνα|9 μιν 

ταὐτὸν: ||δύναται:|| ἐστίν: ||:ἷσον||ὅμο*ί+ι*ως+ον: ἔχει ||ἁμάρτημα:||, λοιπόν, φέρε δεῦτε 

καὶ σκεπτώμεθα,|10 τώρα ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ὁπότε ἐκεἶνος ὁ Υίλιπ(πος), εἰ:||σέπ:||*έ+εμπεν   

||εἰσεκάλει:|| εἰσέφερε|11  εἰσβάλλει ||:εἰσεκόμιζε:||, ξένους στρατιώτας, μέσα εἰς τὴν 

Χεῤῥόνησον, τὴν|12 ὁποίαν, ὁ: ||μέγας:|| βασιλεύς τᾛς Περσίας, καὶ ὅλοι: ||:οἱ ἐπίλοιποι:|| *οἱ] 

Ἕλληνες, ἀπεφάσισαν ||:ἔκριναν:|||13 εἷπον, ὅτι ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι, ἐδική μας, καὶ ὁπότε 

ὁμολόγει ||:ἐκήρρυτε:|| ἔλεγεν|14 ἀποφαίνεται, ὅτι ἐβοήθει [ἔστι+ ||ἦν|| σύμμαχος βοηθός 

ὑμῶν, καὶ ὅτι ἐπέ|15 στ*έ+ελλε*ι+ εἰσέπεμπε: ἐν τᾜ Φεονήσῳ,, αὐτά τὰ στρατεύματα ||:αὐτήν 

τήν βοήθειαν:|| αὐτούς τοὺς στρα|16 τιώτας, ||:αὐτός:|| τὶ ἔργον ἐπιχείρημα, ἐποίει ἔπραττε; 

διότι, ἔλεγε, ὅτι  ἀπέχω ἐλλείπω|17 οὐ||κ||: ||ἐ||πολέμε*ἶ+ι ἐμάχετο *ἔστι+ ||:οὐκ ἦν:|| 

πολέμιος ἐχθρὸς ὑμῶν, ὅμως, ἐγώ ||ἀπέχω ἐλλείπω|| ἀφίσταμαι|18 εἰμί πόω μακράν, 

*κατά+ ||:ἀπό:|| τοῦτον: ||μέρος:||, ἀπὸ τοῦ νὰ ὁμολογῶ ἐντέλ*ω+ο|19 μαι ||:λέγω:|| ὑμἶν, ὅτι 

ἐκεἶνος ὁ Υίλιπ(πος) [ὅστις] ||:ἐπειδή:|| ποιεἶ πράττει ἐργάζεται, αὐτά τὰ|20 τά κακά, ἄγει 

φέρει. σώζει φυλάττει, τὰς σπονδάς ||:τήν εἰρήνην, ἀγάπην:|| τὰς φιλίας|21 τὰς πρὸς ὑμς 

||:ἅς ἐποίησε μεθ᾿ ὑμῶν:||, ὥστε ὁποῦ, ἐπειδή αὐτὸς ἅπτεται ἀντιλαμβάνεται|22 ἐπιχείρει 

||πολεμεἶ:||, τοἶς Μεγαρεῦσι, καὶ ἐπειδή κατατσκευάζει ἑτοιμάζει ||ἐργάζεται 

καθίστησι:||,|23 τυραννικήν ἐξουσίαν ||δυναστείαν:||, εἰς τὴν Εὔβο*ί+ιαν εἰς τὴν Εὔριπον, καὶ 

ἐ|24 πειδή παρίειεν ἔρχεται πλησιάζει, τώρα, ἐναντίον τᾛς Θράκης,|25 καὶ ἐπειδή σκευωρεἶται 

ἐπιβουλεύεται, τὰ ἐν Πελοποννήσῳ ||πράγματα:||, καὶ|25 ἐπειδή:  
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καὶ πάνθ᾿ ὅσα πράττει μετὰ τᾛς δυνάμεως ποιοῦντα, λύειν φημὶ τὴν εἰρήνην, καὶ πολεμεἶν 

ὑμἶν· εἰ μὴ καὶ τοὺς τὰ μηχανήματα ἐφιστάντας εἰρήνην ἄγειν φήσετε, ἕως ἅν αὐτὰ τοἶς 

τείχεσιν ἤδη προσαγάγωσιν. Ἀλλ᾿ οὐ φήσετε· ὁ γὰρ, οἸς ἅν ἐγὼ ληφθείην, ταῦτα πράττων καὶ 

κατασκευαζόμενος, οὗτος ἐμοὶ πολεμεἶ, κᾂν μήπω βάλλᾙ, μηδὲ τοξεύᾙ. Σίσιν οὖν ὑμεἶς 

κινδυνεύσαιτ᾿ ἅν, εἴ τι γένοιτο; τ, τὸν Ἑλλήσποντον ὑμῶν ἀλλοτριωθᾛναι· τ,  Μεγάρων καὶ 

τᾛς Εὐβοίας τὸν πολεμοῦνθ᾿ ὑμἶν γενέσθαι κύριον· τ, Πελοποννησίους τἀκείνου φρονᾛσαι. 

Εἷτα τὸν τοῦτο τὸ μηχάνημα ἐπὶ τὴν πόλιν ἐφιστάντα 
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ἐπειδή ποιεἶ πράττει, ὁμοῦ μὲ τὰ: ||τᾛς προσούσης αὐτ:|| δυνάμε||ως|| ἰσχύν, ὅλα ἐκεἶνα, 

ὁπό|2 σα, ποιεῖ, πράττει νῦν, ||ἐγώ|| λέγω ὁρίζομαι ||ἀποφαίνομαι||, ὅτι λύει ἀθετεἶ 

παραβαίνει,|3 τὰς σπονδάς ||την εἰρήνην:|| τὰς φιλίας; καὶ ὅτι  πολεμεῖ ἔστιν ἐχθρὸς, εἰς 

ὑμς,|4 παράξ. πάρεξ ἐκτὸς ||μόνον:||, ἀνίσως, ἤθελε φήσητε εἴπητε λέξητε, ὅτι ἐκεἶ|5 νοι 

οἵτινες ἀφιστῶσιν ἐργάζονται ||κατασκευάζουσι:|| τεχνάζονται ἑτοιμάζουσι, τὰ μηχα|6 

νήματα τεχνάσματα τὰς κλίμακας τὰς ἑλέῳ ||τάς πολεμικάς μηχανάς:||πόλεις, ἄγουσι 

φέρου|7 σιν ἔχουσιν, εἰρήνην ἀγάπην μὲ ὑμς ἕως ἐκείνου τοῦ καιροῦ, ἕως|8 ὁποῦ, ἤθελον 

προσαγάγωσι προσφέρωσι πλησιάσωσιν ||προσβάλ*λ+ωσι:||, σχεδὸν,|9 αὐτά τὰ μηχανήματα, 

κοντά εἰς τὰ τείχη τοῦ ἄστεως, ἀλλ᾿ ὅμως,|10 ὑμεἶς δὲν θέλετε εἴπετε ||:ὁμολογήσετε:|| 

λέξετε: ||:τοῦτο:|| οὕτως, διότι, ἐκεῖνος ὅστις πράτ|11 τει ποιεἶ ἐργάζεται, καὶ κατασκευάζεται 

τεχνάζεται ||μηχανται:||παλαμᾶται, ἐκεἶ|12 να τὰ μηχανήματα ἐκείνας τὰς: 

||:ἐπι:||βουλάς  ||ἐκείνους τους τρόπους: :ἐκείνας τάς μηχανάς:||, μὲ τὰς ὁποίας, ἐγώ,|13 

ἤθελα ληφθῶ ἁλωθῶ κρατηθῶ ||αἰχμαλωτισθῶ:|| κυριεύσω παρ᾿ αὐτοῦ, αὐτὸς πο|14 λεμεῖ 

μάχεται ἔστι πολέμιος ἐχθρὸς ἐμοῦ, καὶ ἀνίσως, ἀκόμι|15 αὐτὸς οὐ βάλλῃ πλήττει τιτρώσκει, 

μήτε τοξεύᾙ σαϊτεύᾙ ἐμέ, χρ|16 ,,λοιπὸν, μὲ πο*ί+ἶα μηχανήματα μὲ ποίους τρὸπους, ὑμεἶς 

ἤθελε|17 κινδυνεύσ*ε+ητε ἔλθητε εἰς μέγιστον ἔσχατον κίνδυνον, ἀνίσως, ἤ|18 θελε συμβᾜ 

ἀκολουθήσᾙ ὑμἶν τὶ δεινὸν παρά τοῦ Υιλίπ(που);  ||μέ πρῶτον τοῦτο:|| μέ τὸ νὰ|19 

[ἀπ+ἀλλοτριωθῇ ἀφαιρεθᾜ ἀποσπασθᾜ, ἀφ᾿ ὑμῶν, ὁ Ἑλλήσποντος,|20 καὶ μετὸ νὰ γένηται 

ἀποβᾜ καταστᾜ, δεσπότης ἐξουσιαστής ἡγεμών, ||:ἄρχων:|| |21 τῶν Μεγάρων, καὶ τῆς 

Εὐβοίας, ὁ πολέμιος ὁ ἐχθρὸς, ὑμῶν,|22 καὶ μέ τὸ 473  νὰ φρονήσωσι εὐωθῶσιν αὐτ, οἱ 

Πελοποννήσιοι, ἔπειτα|23  [ἆρα], βούλεσθε ἵνα ἐγώ εἴπω ||:ὑμἶν:||, ὅτι ἐκεἶνος δηλ(αδή) ὁ 

Υίλιπ(πος) ὅστις  |25 ἐφιστᾶ 
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καὶ κατασκευάζοντα, τοῦτον εἰρήνην ἄγειν ἐγὼ φῶ πρὸς ὑμς; πολλοῦ γε καὶ δεἶ· ἀλλ᾿ αφ᾿ ἧς 

ἡμέρας ἀνεἶλε Υωκέας, ἀπὸ ταύτης ἔγωγ᾿ αὐτὸν πολεμεἶν ὑμἶν ὁρίζομαι.Ὑμς δὲ, ἐὰν μὲν 

ἀμύνησθε ἤδη, σωφρονήσειν φημί· ἐὰν δὲ ἀναβάλλησθε, οὐδὲ τοῦτο ὅταν βούλησθε, 

δυνήσεσθε ποιᾛσαι. Καὶ τοσοῦτον γε ἀφέστηκα τῶν ἄλλων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, τῶν 

συμβουλευόντων, ὥστε οὐδὲ δοκεἶ μοι  περὶ Φεονήσου νῦν σκοπεἶν, οὐδὲ Βυζαντίου· ἀλλ᾿ 

ἐπαμῦναι μὲν τούτοις, καὶ τοἶς οὖσιν ἐκεἶ νῦν στρατηγοἶς πάνθ᾿ ὅσων ἅν δέωνται ἀποστεἶλαι· 

βουλεύεσθαι μέντοι περὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἐν κινδύνῳ μεγίστῳ καθεστηκότων. 
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ἐφίστησι ||προβάλλει:|| καὶ κατασκευάζει μηχανται τεχνάζεται, αὐτό τὸ τέχνασμα|2 αὐτὴν 

τὴν ἐπιβουλήν μηχανήν, ἐναντίον τᾛς πόλεως ὑμῶν, ὅτι αὐ|3 τὸς, ἄγει φέρει ἔχει, εἰρήνην 

φιλίαν άγάπην, εἰς ὑμᾶς; οὐδα|4 μῶς σχολήν γ᾿ ἄν: ||:εἴποιμι:|| φημί, μόνον, ὁρίζομαι 

ἀποφαίνομαι διαμαρτύρω|5 μαι ἀποφασίζω*,+  λέγω εἰς ὑμᾶς, ὅτι αὐτὸς ὁ Υίλιπ(πος), πολεμεἶ 

μάχεται|6 ἔστι πολέμιος ὑμῶν, ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ἀπό τὴν ὁποίαν ἡμἕρ,|7 αὐτὸς ἔλαβεν 

ἐκράτησεν ἐκυρίευσεν ἐξουσίασε κατέσχε, τοὺς φωκεῖς,|8 καὶ λέγω ὑμἶν, ὅτι ὑμεῖς [ἐστέ+: 

||ἔσεσθε:|| σώφρονες ἐχέφρονες: ||:συνετοί||νουνεχεἶς|9 ἀνίσως, ὑμεἶς τώρα, ἤθελε 

παιδεύσητε τιμωρήσησθε κολάση|10 τε τὸν Υίλιπ(πο), ὅμως ἀνίσως ἀναβάλησθε 

ὑπερτίθ*ε+ησθε τὸν καιρὸν|11 ἀμελ*εἶ]ᾛτε βραδύν*ε+ητε, δὲν θέλετε δυνηθῆτε ἰσχύσητε ἠμπο|12 

ρέσητε, νὰ ποιήσητε πράξητε τοῦτο τὸ ἀμύνασθαι τὸν Υίλιπ(πο), |13 ὁπότε θέλετε ἀγαπτε, 

καὶ ἐγώ ἀφέστηκα ἐλλείπω ἀπέχω εἰμί|14 ἀφεστηκώς, ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι),  ἀπὸ τὴν γνώμην 

βουλήν τῶν|15  ἄλλων ητόρων οἵτινες συμβουλεύουσιν ὑμῖν, κατά τόσον πολύ,|16 ὥστε ὁποῦ, 

μήτε δοκεῖ φαίνεται καλὸν, εἰς ἐμέ, τὸ νὰ σκοπῆτε|17 βουλεύησθε, τώρα, διὰ τὴν Χεῤῥόνησον, 

οὔτε διὰ τὸ Βυζάντιον,|18 μὸνον δοκεἶ μοι καλὸν, τὸ νὰ ἐπαμύνητε βοηθήσητε, αὐτοὺς μὲν:|19 

τοὺς στρατηγούς: ||τούς ὄντας ἐν Χεῤῥ: καί ἐν Βυζαντίῳ:|| , καὶ τὸ νὰ διατηρήσητε 

διαφυλάξητε διασώσητε|20 αὐτοὺς, διὰ νὰ: ||:μήν:|| ὑποστῶσι δοκιμάσωσι, κᾀνένα κακὸν εἰς 

τό ἐξᾛς,|21 καὶ τὸ νὰ ἀποστείλητε πέμψητε, εἰς: ||:αὐτούς|| ἐκείνους τοὺς στρατηγούς: 

||:νῦν:||, τοὺς ὄντας|22 τώρα, ἐκεἶ εἰς τὴν Φεόνησον καὶ  εἰς τὸ Βυζάντιον, ὅλα ἐκεἶνα|23 τὰ 

ἀναγκαἶα τὰ χρειώδη, ὅσων ἄν χρήζωσιν ἔχωσι χρείαν, |24 ὅμως δοκεἶ μοι καλὸν, τὸ νὰ 

βο*ύ]υλεύησθε σκέπτησθε, διὰ|25 ὅλους τοὺς Ἕλληνας διὰ ὑπεράσπισιν βοήθειαν ὅλων τῶν 

Ἑλ|26 λήνων, ἐπειδή καθεστήκασιν: ||κατήντησαν ἔφθασαν||εἰσίν εὑρίσκονται, εἰς κίνδυνον|27 

μέγιστον: 
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Βούλομαι δ᾿ εἰπεἶν πρὸς ὑμς ἐξ ὧν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων οὕτω φοβοῦμαι· ἵν᾿, εἰ μὲν  ὀρθῶς 

λογίζομαι, μετάσχητε τῶν λογισμῶν, καὶ πρόνοιάν τιν᾿ ὑμῶν γε αὐτῶν, εἰ καὶ μὴ τῶν ἄλλων 

ἄρα βούλεσθε, ποιήσησθε· ἅν δὲ ληρεἶν καὶ τετυφῶσθαι δοκῶ, μήτε νῦν, μήτ᾿ αὖθις ὡς 

ὑγιαίνοντί μοι προσέχητε. 

 ε΄. Ότι μὲν δὴ μέγας ἐκ μικροῦ καὶ ταπεινοῦ  τοκαταρχὰς ὁ Υίλιππος ἤυξηται, καὶ ἀπίστως 

καὶ στασιαστικῶς ἔχουσι πρὸς  αὑτοὺς οἱ Ἕλληνες, 
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μέγιστον ἔσχατον ἔσχατον ἀκρότατον,: χρ,, ὅμως, ἐγώ βούλομαι θέλω|2 ἐφίεμαι ἀγαπῶ 

ἐπιθυμῶ, ἵνα εἴπω λέξω φανερώσω, εἰς ὑμᾶς,|3 ἐκεἶνα τὰ πράγμ(ατα) τὰ αἴτια, διὰ τῶν ὁποίων, 

ἐγώ δέδοικα ὀρρωδῶ474,|4 τόσον πολλά, διὰ τὰ πράγμ:  τᾛς πόλεως: ||:ὑμῶν:||, καὶ βούλομαι 

εἰπεῖν ὑμῖν,|5 ὅπως, ἀνίσως ἐγὼ λογίζομαι σκέπτομαι στοχάζομαι, ὀρθῶς ἀκριβῶς|6 νουνεχῶς 

ἀνίσως δηλονότι ποιῶ λογισμοὺς ἐννοίας στοχασμοὺς: ||:σκέψεις νουνεχεἶς|| ὀρθοὺς|7 

ἀκριβοὺς ὠφελίμους, ἵνα μετάσχητε κοινωνήσητε με:*θέξητε+||:ταλάβητε|| γένησθε|8 

κοινωνοὶ  *συμ+μέτοχοι, τῶν ἐμῶν λογισμῶν ἐννοιῶν στοχασμῶν ἵνα|9 ποιᾛτε ἅπερ ἐγὼ 

ὁρίζομαι  ὀρθῶς ||καί ὑμεἶς καί  αὐτοί ἐμοί λογίσθησθε:||  , καὶ ἵνα ποιήσητε λάβητε 

κᾀμμία|10 πρόνοιαν φροντίδα σπουδὴν ἐπιμέλειαν, διὰ τῶν ἑαυτῶν σας κᾀνένα,|11 καὶ ἀνίσως, 

τυχόν, δὲν θέλετε νὰ ποιήσητε τινὰ πρόνοιαν, διὰ τοὺς|12 ἄλλους Ἕλληνας, ὅμως, ἀνίσως, ἐγὼ 

ήθελα φανῶ ||:ὀφθῶ:|| ὑμἶν, ὅτι πληρῶ|13 φλυαρῶ βωμολοχῶ475  ἀδολεσχῶ , καὶ ὅτι εἰμὶ 

τετυφωμένος ἐσκο|14 τισμένος ||:πεφυσιωμένος:|| μωραίνω ἀνοηταίνω, βούλομαι εἰπεἶν ἵνα 

μὴ προσέχητε|15 δίδ*η+ωτε προσοχὴν ἀκρόασιν, εἰς ἐμέ, μήτε τώρα, μήτε εἰς το ἑξᾛς,|16 ὡς 

ὑγιαίνοντα νουνεχᾛ ||ἐωμένον:|| σώφρονα γνωστικόν, λοιπὸν ἐγώ θέλω|17 παραλείψω 

παρατρέξω  ἀποσιωπήσω τοῦτο, ὅτι πῶς δηλ: ὁ Υί|18 :λιπ(πος) ||τό κατ᾿ ἀρχάς ἐν 

πρ[ῶ+ώτοις:|| , ηὐξήθη ἐμεγαλύνθη γέγο*ντα+νε, μέγας ὑψηλὸς δυνατὸς ||:φοβερός:||, |19 

ἀπὸ ὁποῦ ἐκεἶ  [ὁποῦ] ἦτον εἰς μικρὴν ποταπὴν καὶ ταπεινὴν φαύ|20 λην ||:ποταπήν:|| 

κατάστασιν, ἐν πρώτοις κατ᾿ ἀρχὰς,καὶ παραλείψω ὅτι οἱ Ἕλλη|21 νες, ἔχουσι διάκεινται 

εὑρίσκονται, ἀμφιβόλως ἀβ||:βε:||αίως, καὶ|22 στασιαστικῶς πολεμικῶς ἤτοι ἀπιστοῦσι καὶ 

στασιάζουσι πολεμοῦσιν ἐ|23 ρίζονται, *ἐν+ ||:εἰς:|| ἀλλήλ*οι+||ου||ς ἀναμεταξύ ὁ εἸς τὸν 

ἄλλον, καὶ παραλεί|24 ψω τοῦτο: 
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καὶ ὅτι πολλ παραδοξότερον ἦν τοσοῦτον αὐτὸν ἐξ ἐκείνου γενέσθαι, ἥ νῦν, ὅθ᾿ οὕτω πολλὰ 

προείληφε, καὶ τὰ λοιπὰ ὑφ᾿ αὑτῲ ποιήσασθαι, καὶ πάνθ᾿ ὅσα τοιαῦτ᾿ ἅν ἔχοιμι διεξελθεἶν, 

παραλείψω. Ἀλλ᾿ ὁρῶ συγκεχωρηκότας ἅπαντας ἀνθρώπους, ἀφ᾿ ὑμῶν ἀρξαμένους, αὐτ, 

ὑπὲρ οὗ τὸν ἄλλον ἅπαντα χρόνον ἅπαντες οἱ πόλεμοι γεγόνασιν οἱ Ἑλληνικοί. Σί οὖν ἐστι 

τοῦτο;  τὸ ποιεἶν ὅ,τι βούλεται, καὶ καθ᾿ ἕνα ἕκαστον οὑτωσὶ περικόπτειν καί λωποδυτεἶν τὰ 

τῶν Ἑλλήνων, καὶ καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις ἐπιόντα. Καίτοι προστάται μὲν ὑμεἶς 

ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ τρία τῶν Ἑλλήνων ἐγένεσθε· προστάται δὲ τριάκοντα ἑνὸς δέοντα, 

Λακεδαιμόνιοι· ἴσχυσαν δὲ τι καὶ Θηβαἶοι τοὺς τελευταίους τουτουσὶ χρόνους, 

  



399 
 

319v 

ὅτι *αὐτὸς+ ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, κατά πολὺ παραδοξότερον ἐξαισιώτερον|2 θαυμασιώτερον, τοῦτο 

τὸ *νὰ] ὅτι έγένετο ὑπᾛρξε κατέστη, αὐτὸς |3 ὁ Υίλιπ(πος), τοσοῦτος μέγας ἰσχυρὸς 

δυ*στ+νατὸς δηλ(αδή) ||:θαυμαστός:||, ἐξ ἐκείνης|4 τᾛς εὐτελᾛς476 καὶ ταπεινᾛς καταστάσεως, 

παρὰ ὁποῦ *τώρα+ ἐστὶ παρά||:δο:||ξον|5 τὸ [ὅτι+: ||:νά ποιήσητε|| ὑπεποιήσαντο 

ὑπαγάγ*ετο+||ηται|| ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτοῦ ἤτοι|6  [ἔλαβεν+ *ἐ+κυρ*ί+ιεύσ*ε+ᾙ, τὰ ὑπόλοιπα 

χωρία, τώρα, ὅτε *προέ+ἔλαβε |7 ἐκυρίευσε ἐξουσίασεν οἰκειοποιήσατο, τόσα πολλά χωρία|8 

τόσους πολλοὺς τόπους, καὶ θέλω παραλείψω, ὅλα ἐκεἶνα: ||τά λόγια:||, ὁπόσα: ||:τοιαῦτα 

παρόμοια:||, δύ|9 ναμαι ἰσχύω ἠμπορῶ, ἵνα διεξέλθω διηγηθῶ εἴπω ὑμἶν, τοιαῦ|10 τα ὅμοια, 

ἀλλ᾿ ὅμως, ἐγὼ βλέπω θεωρῶ στοχάζομαι, ὅτι ὅλοι|11 οἱ ἄνοι οἱ Ἕλληνες δηλ: 

συ*γ+||:νε:||χώ*ροῦσι+||ρησαν διδώ:||κα:||σιν ἄδειαν ἐξουσίαν,|12 εἰς αὐτὸν τὸν  Υίλιπ(πο), 

(διότι ἦρξαν:||:το:|| ἄρχησαν 477  ἔκαμον: ||:ἐποίησαν;|| ἀρχήν, |13 ἀπὸ ὑμς τοὺς ἰδίους 

||:Ἀθη(ναἶοι):||, ἐκεἶνο ||τό πργ(μα)||, διὰ τὸ ὁποῖον, ὅλοι οἱ ἑλληνικοὶ |14 πόλεμοι, γεγόνασιν 

||:ἐγένοντο|| ||συνεκρότησαν:|| ὑπᾛρξαν, καθ᾿ ὅλον ἄλλον χρόνον,|15 λοιπόν, ποἶον ὑπάρ: 

αὐτὸ τὸ: ||:ὅπερ:|| συγκεχωρή*κεναι+κασιν αὐτ ἅπαντες *τοὺς+|16 ἀνοῦς ||οἱ ἄνιοι:||; τοῦτο 

ἐστὶ τὸ ||:ὅτι:|| *νὰ] ποι*ᾜ+εἶ ||τό ἔργον|| πράττ*ᾙ+ει δηλ: ἐκεἶνο, ὅποιον βούλε|17 ται ἀγαπ  

,*καί+ ||:λέγω:|| τὸ νὰ περικόπτῃ διαιρᾜ διχάζᾙ ||καθ᾿ ἕνα ὑμῶν τῶν Ἑλλήνων:|| , καὶ τὸ νὰ 

λω|18 ποδυτῇ ἀφαιρᾜ ἐξανδραποδίζηται  ἀποσπται κλέπτᾙ ὡς τὶς λω|19 ποδύτης, τὰ 

πράγμ(ατα) ||:ὑπάρχοντα:|| κτήματα, τῶν Ἑλλήνων: ||τέτοιας λογᾛς ἀνεξετάστως ἄνευ 

τινάς ἐμποδών:||,  καὶ τὸ νὰ κα|20 ταδουλῆται καταιχμαλωτίζᾙ: ||:ἐξανδραποδίζηται:|| 

λαφυραγωγᾜ λεϊλατᾛ κουρ|21 σεύᾙ τὰς Ἑλλ*ι+ηνίδας πόλεις, μετ᾿ ἐφόδου ὁρμήσεως: 

||:ἐπιθέσεως ἐπιδρομᾛς βιαίας:||, καὶ|22 μὲ ὅλον ὁποῦ ἡμεἶς: ||κατέστησε:|| ὑπήρ*χ+ξατε 

[ἦτε+, προστάται κύριοι ἡγε|23 μόνες ||και ἐπίσταται:|| ἔφοροι τῶν Ἑλλήνων, κατ᾿ ἔτη 

ἑβδομήκοντα τρία,|24 καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ οἱ Λακεδαιμόνιοι: [ἦσαν+: ||:ἐγένοντο:|| ἐπίσταται 

478ἔφοροι||τῶν Ἑλλήνων||, κατ᾿ ἔτη|25 τριάκοντα, δέοντα ἐλλείποντα ἑνὸς ἔτους: ||εἴκοσι 

ἐννέα:||, *καὶ+ προσέτι, καὶ οἱ Θη|26 βαἶοι: 

  

                                                           
476

 Το ςωςτό είναι ‘’τῆο εὐηεινῦο’’. 
477

 το χειρόγραφο είναι ‘’ἄρχησαν’’. 
478

 Το ςωςτό ςυντακτικά είναι’’ ἐπίζηαλην’’. 
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μετὰ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην· ἀλλ᾿ ὅμως, οὔθ᾿ ὑμἶν, οὔτε Θηβαίοις, οὔτε Λακεδαιμονίοις, 

οὐδεπώποτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, συνεχωρήθη τοῦτο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ποιεἶν ὄ,τι βούλεσθε· 

οὐδὲ πολλοῦ δεἶ· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὑμἶν, μλλον δὲ τοἶς τότ᾿ οὖσιν Ἀθηναίοις, ἐπειδή τισιν οὐ 

μετρίως ἐδόκουν προσφέρεσθαι, πάντες ᾤοντο δεἶν πολεμεἶν, καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλεἶν ἔχοντες 

αὐτοἶς, μετὰ τῶν ἠδικημένων καὶ πάλιν Λακεδαιμονίοις ἄρξασι καὶ παρελθοῦσιν εἰς τὴν 

δυναστείαν τὴν αὐτὴν ταύτην ὑμἶν, ἐπειδὴ πλεονάζειν ἐπεχείρουν, 
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οἱ Θηβαῖοι, [ἐν+ἐδυν*αμώ+άθησαν ἐγένοντο ||:ἐφάνησαν:|| ἰσχυροὶ ||:δυνατοί:|| κατ᾿ αὐτοὺς 

τοὺς ὁλο|2 ϋστερινούς χρόνους, ὕστερον ἀπὸ τὴν μάχην τὸν πόλεμον τὸν γενό|3 μενον εἰς τὰ 

Λεῦκτρα479, ἀλλ᾿ ὅμως μὲ ὅλον τοῦτο, οὔτε εἰς ὑμᾶς τοὺς|4 Ἀθη(ναίους), συνεχωρήθη ἐδώθη, 

οὔτε εἰς τοὺς Θηβαίους, οὔτε εἰς τοὺς Λα|5 κεδαιμονίους, οὔτε θέλει συγχωρηθῆ  δωθᾛ κᾀμμίαν 

φορὰν, ἀπὸ|6 τοὺς Ἕλληνας, αὐτὸ, τὸ νὰ ποιῆτε πράττητε δηλ: ἐκεἶνο τὸ ἔργον,|7 ὅποιον, 

βούλεσθε θέλετε ἀγαπτε ποιεἶν,:χρ :||:οὐδαμῶς ἥκιστα συνεχωρήθη ὑμἶν ποιεἶν:|| ὅτι 

βούλεσθε: χρ|8 ,,ἀλλὰ πλὴν ὅμως,, κατ᾿ ἐκεἶνον ||τότε|| τὸν καιρὸν κατ᾿ ἐκεἶνο τὸ αἴτιον, ὅλοι 

οἱ|9 Ἕλληνες, ἐνόμιζον ὑπελάμβανον ἔκρινον, ὅτι πρέπει, νὰ πολε|10 μῶσι κινῶσι πόλεμον, 

ἐναντίον ὑμῶν τῶν Ἀθηναίων, καὶ *δο+ βέλτι|11 ον εἰπεἶν, ἐναντίον τῶν Ἀθη(ναίων) τῶν 

ὄντων 480  κατ᾿ ἐκεἶνον τὸν καιρὸν τῶν|12 προγόνων ὑμῶν, ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες αὐτοὶ οἱ 

Ἀθη(ναἶοι) οὐκ φαίνοντο, ὅτι |13 προσφέρονται: ||:ἤτοι:|| μετέρχονται  *τη+ μεταχειρίζονται 

τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν; :||:εὐμενῶς:|| μετρίως |14 φιλανθρώπως εὐμενῶς πρᾲως ἀλλὰ 

αὐστηρῶς σκληρῶς, εἰς μερικοὺς|15 τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἐκεἶνοι οἵτινες οὐκ εἷχον οὐκ ἴσχυον οὐκ 

ἐδύναν|16 το, νὰ ἐγκαλῶσι κατηγορῶσι νὰ προ*σ+βάλλωσιν εἰς κατηγορίαν, τελεί|17 ως τὸ 

σύνολον, αὐτοὺς τοὺς: ||:προγόνους:|| Ἀθη(ναίους), συμφώνως ὁμοῦ μὲ ἐκείνους τοὺς|18 

Ἕλληνας οἵτινες ἠδίκη||:θη:||σαν481  παρὰ τῶν προγόνων ὑμῶν, καὶ αὖθις,|19 ὅλοι οἱ Ἕλληνες, 

κατέστησαν ἔφθασαν ἦλθον, εἰς πόλεμον ἐπολέ|20 μησαν, ἐναντίον τοὺς Λακεδαιμονίους, 

οἵτινες ἦρξαν ἐξουσίαν|21 τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἦλθον κατήντησαν ἔφθασαν, εἰς τὴν 

δυναστείαν|22 ἐξουσίαν, τὴν αὐτὴν καὶ ὁμοίαν ||ἰδίαν:||,: ||μέ τήν|| ὑμῶν τῶν Ἀθη(ναίων):, 

διότι, ἐπε|23 χείρουν ἐσπούδαζον ||ἐπεβάλλοντο:|| ἤθελον ἐβούλοντο482, ἵνα: ||ποιῶσι πλέον 

τοῦ δέοντος:|| πλεονεκτῶσι ἀ|23 δικῶσι 
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 Στο χειρόγραφο ζχει οξεία. 
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 Το ςωςτό είναι ὄλησλ’’. 
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 Στο χειρόγραφο ζχει ψιλι. 
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 Παρατονιςμόσ, ςτο χειρόγραφο είναι’’ἔβνπινλην’’. 
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καὶ πέρα τοῦ μετρίου τὰ καθεστηκότα ἐκίνουν, πάντες εἰς πόλεμον κατέστησαν, καὶ οἱ μηδὲν 

ἐγκαλοῦντες αὐτοἶς. Καὶ τί δεἶ τοὺς ἄλλους λέγειν; ἀλλ᾿ ἡμεἶς αὐτοὶ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὐδὲν 

ἅν εἰπεἶν ἔχοντες ἐξαρχᾛς ὅτι ἠδικούμεθ᾿ ὑπ᾿ ἀλλήλων, ὅμως ὑπὲρ ὧν τοὺς ἄλλους 

ἀδικουμένους ἑωρῶμεν, πολεμεἶν Ὠόμεθα δεἶν. Καίτοι πάνθ᾿ ὅσα ἐξημάρτηται, καὶ 

Λακεδαιμονίοις ἐν τοἶς τριάκοντ᾿ ἐκείνοις ἔτεσι, καὶ τοἶς ἡμετέροις προγόνοις ἐν τοἶς 

ἑβδομήκοντα, ἔλαττόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ὧν Υίλιππος ἐν τρισὶ καὶ δέκα οὐχ ὅλοις 

ἔτεσιν, οἸς ἐπιπολάζει, ἠδίκησε τοὺς Ἕλληνας· 
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καὶ: ||:ἁρπάζωσι:|| ||:ἐπειδή:|| ἐκίνουν μετετόπιζον μετέβαλον μετέτρεπον, τὰ ἔθη τὰς 

συνη|2 θείας τὰς τάξεις τὰς ὀρθῶς ἱσταμένας,  ἔξω τοῦ πρέποντος τοῦ δέοντος|3 τοῦ δικαίου, 

καὶ ἐκεἶνοι οἵτινες οὐκ: ||:ἐνεκάλουν:|| ἐκατηγόρουν ||οὐκ ἐμέμφοντο:|| οὐ προέτειναν εἰς 

κα|4 τηγορίαν οὐ παρεπονοῦντο, κατ᾿ οὐδὲν παντάπασι, ἐναντίον εἰς αὐ|5 τοὺς: ||τούς|| 

Λακεδαιμονίους, καὶ: ||διά:|| τὶ πρέπει, νὰ λέγω νὰ φέρω εἰς ἀπόδειξιν,|6 τοὺς λοιποὺς 

Ἕλληνας, ἄλλ᾿ ὅμως: ||:λέγω τοῦτο; το ὅτι:||,: ἡμεῖς οἱ ἴδιοι Ἀθη(ναῖοι) καὶ οἱ Λακε|7 δαιμονίοι, 

μὲ ὅλον ὁποῦ οὐκ  εἴχομεν οὐκ ἐδυνάμεθα, ἵνα εἴπω|8 μεν προβάλλωμεν, κᾀνένα αἴτιον: 

||:παραπόνεμα:|| πολεμικὸν,: ||:ἀπαρχῆς:|| κατ᾿ ἀρχάς, ὅτι δηλ|9 ἡμεἶς ἐζημιούμεθα 

ἐβλαπτόμεθα, ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, ὅμως|10 μὲ ὅλον τοῦτο ἐνομίσαμεν ὑπελάβομεν, ὅτι 

πρέπει ἔστι δίκαιον νὰ|11 πολεμήσωμεν ἀλλήλοις, δι᾿ ἐκεἶνα τὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποἶα, ἐβλέ|12 

πομεν ἐθεόμεθα, τοὺς λοιπούς, ἀσθενεἶς ἀδυνάτους: ὅτι ἠδικοῦντο:|13 ||:κατετυρραννοῦντο:|| 

ἐβλάπτοντο ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, ὅμως: ||καἰ πρός τούτοις|| μὲ ὅλον ὁποῦ, ὅλα ἐκεἶ|14 να 

τὰ σφάλματα ἁμαρτήματα, τὰ ὁποἶα: ||:ἐγένοντο:|| ἐπράχθησαν, ὑπὸ τῶν Λα|15 κεδαιμονίων, 

ἀναμεταξὺ εἰς τὸ διάστημα ἐκείνων τῶν τριάκοντα |16 χρόνων τᾛς ἐξουσίας ἑαυτῶν, καὶ: ||:καί 

ἐκεἶνα τά ἁμαρτήματα ἅτινα ἐπράχθησαν:|| ὑπὸ τῶν ὑμετέρων προγόνων, ἀνα|17 μεταξὺ εἰς 

τὸ διάστημα τῶν ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν χρόνων τᾛς αὐτῶν|18 ἐξουσίας, εἰσὶν ὑπάρχουσι καὶ 

εἷναι, ἐλάττ*ώ+ω*τερα+ ὀλιγώτερα σμι|19 κρότερα κουφότερα, ἐκείνων τῶν κακῶν, κατὰ τὰ 

ὁποἶα,|20 ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναῖοι), ἐκεἶνος ὁ Φίλιπ(πος) ἐζημίωσεν ἔβλαψε, τοὺς|21 Ἕλληνας, ὄχι 

ἀναμεταξύ εἰς δέκα τρεἶς ὁλόκληρους χρόνους,|22 κατὰ τοὺς ὁποίους, αὐτὸς: ||χωράζει 

ἐπιφαίνεται:|| διατρίβει εὑρίσκεται ἐδῶ ἐν τᾜ Ἑλλάδι,|23 καὶ δότε μοι ἵνα εἴπω βέλτιον 

ὀρθότερον τοῦ προτέρου, ἐκεἶ|24 να __ 
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μλλον δὲ, οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τούτων ἐκεἶνα.   Καὶ τοῦτο ἐκ βραχέος λόγου ᾴδιον δεἶξαι. 

στ΄.  Ὄλυνθον μὲν δὴ, καὶ Μεθώνην, καὶ Ἀπολλωνίαν, καὶ δύο καὶ τριάκοντα πόλεις ἐπὶ 

Θρᾴκης, ἐῶ· ἃς ἁπάσας οὕτως ὠμῶς ἀνᾚρηκεν, ὥστε μηδένα, μήδ᾿ εἰ πώποτ᾿ Ὠκίσθησαν, εἷναι 

ᾴδιον προσελθόντα εἰπεἶν· καὶ τὸ Υωκέων ἔθνος τοσοῦτον ἀνᾙρημένον σιωπῶ. Ἀλλὰ 

Θετταλία πῶς ἔχει; οὐχὶ τὰς πόλεις καὶ τὰς πολιτείας αὐτῶν παρᾚρηται, καὶ τετραδαρχίας 

κατέστησε παρ᾿ αὐτοἶς, ἵνα μὴ μόνον κατὰ πόλεις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ ἔθνη δουλεύωσιν; Αἱ δ᾿ 

ἐν  Εὐβοίᾳ πόλεις τυραννοῦνται; καὶ ταῦτα ἐν νήσῳ πλησίον Θηβῶν καὶ Αθηνῶν; Οὐ 

διαήδην ἐν ταἶς ἐπιστολαἶς γράφει, ἐμοὶ δ᾿ ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀκούειν ἐμοῦ 

βουλομένους; Καὶ οὐ γράφει μὲν ταῦτα, τοἶς ἔργοις δὲ οὐ ποιεἶ· ἀλλ᾿ ἐφ᾿  Ἑλλήσποντον 

οἴχεται·   πρότερον ἧκεν ἐπ᾿ Ἀμβρακίαν· Ἦλιν ἔχει, 
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ἐκεῖνα τὰ σφάλματα τῶν ὑμετέρων προγόνων καὶ Λακεδαιμονίων,|2 οὐκ εἰσὶν οὐδὲ 

βραχύτατον: ||:σμικρότατον:|| μέρος, ἐκείνων τῶν σφαλμάτων:  ||παρ᾿ || ἀνο|3 μημάτων 

ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που), |<.| καὶ τὸ νὰ δείξω φανερώσω βεβαιώσω ἐπικυρώσω|4 παραστήσω 

ὑμἶν, αὐτὸ δηλ: ὅτι τὰ ἁμαρτήματα τὰ ἀδικήματα τοῦ Υιλίπ(που) εἷναι πλείω με|5 γαλήτερα 

τῶν προγόνων ὑμῶν καὶ Λακεδαιμονίων, διὰ βραχέων λόγων  ἀποδείξεων ἐν|6 συνόψει, 

ὑπὰρ(χει): καὶ εἷναι, εἰς ἐμὲ εὔκολον εὐμαρὲς πρόχειρον,· χρ,,λοιπὸν ἐγώ ἀ|7 φίημι παραλείπω 

ἀποσιωπῶ, τὴν Ὄλυνθον, καὶ τὴν Μεθώνην, καὶ τὴν Ἀπο|8 λλωνίαν, καὶ τρίαντα καὶ δύω πόλεις, 

κειμένας οὖσας ἐπάνω εἰς τὴν Θράκην,|9 τὰς ὁποίας ὅλας, αὐτὸς ὁ Υίλιπ(πος), ἀνεῖλεν483 

κατηδάφισε κατέστρεψε, τόσον|10 πολλὰ ἀσπλάγχνως ἀνηλεῶς ἀπανθρώπως, ὥστε ὁποῦ δὲν 

ὑπὰρ(χει) ρᾅδιον|11 εὔκολον εὐμαρὲς, ἐὰν τὶς προσέλθῃ πλησιάσᾙ παρευθᾜ εἰς αὐτὰς, νὰ 

εἴπῃ|12 φανερώσᾙ, ἀνίσως αὐταὶ αἱ πόλεις ἐπολί*τεύθη+σαν Ὠκίσθησαν, κᾀμμία|13 φορὰν, καὶ 

ἐῶ παραλείπω σιγῇ παρατρέχω, τὸ τοσοῦτον πολυάριθμον,|14 γένος τῶν Φωκέων, τὸ ὁποῖον 

ἀνῃρέθη ἐθανατώθη παρὰ τοῦ Υιλίπ(που),|15 ἀλλ᾿ ἆρα τάχα, ἡ Θετταλία, τίνι τρόπῳ διάκειται 

εὑρίσκεται; αὐτὸς οὐκ ἀφεί|16 λετο οὐκ ἀπεσπάσατο, ἀπ᾿ αὐτῶν, τὰς πόλεις καὶ χώρας, καὶ 

τὰς ἀρχὰς |17 ἐξουσίας διοικήσεις τῶν πόλεων, καὶ κατέστησεν ἐχειροτόνησεν ἐψη|18 φίσατο, 

ἐν αὐτοἶς ἄρχοντας ἡγεμόνας ἐξουσιαστὰς ἐδικοὺς του, διὰ νὰ|19 μὴ δουλεύωσι ὑποκύπτωσι 

πειθαρχῶσι τούτῳ μοναχὰ, διᾙρημένως|20 κατὰ πόλεις καὶ χώρας, ἀλλά καὶ καθ᾿ ὁλόκληρα 

γένη ἔθνη φυ|21 λὰς, ὅμως *τὰς+ αἱ πόλεις αἱ οὖσαι κείμενας, ἐπάνω εἰς τὴν Εὔβοιαν,|22 ἆρα οὐ 

καταδουλοῦνται κατατυραννοῦνται οὐκ ἐξουσιάζονται τυραννικῶς|23 παρ᾿ αὐτοῦ, τώρα, καὶ 

μάλιστα πόλεις κείμεναι πλησίον εἰς τὴν νῆσον|24 τῶν Θηβῶν καὶ τῶν Ἀθηναίων, καὶ αὐτὸς οὐ 

γράφει οὐ σημιοἶ, εἰς τὰς|25 ἐπιστολάς, σαφῶς φανερῶς ,  ἀιδήλως, ὅτι ὑπάρ(χει) σώζεται ὑπ᾿ 

ἐμοῦ,|26 εἰρήνη ἀγάπη, μὲ ἐκείνους οἵτινες βούλονται θέλουσι, νὰ ἀκούσωσιν|27 ἀκροῶνται ἐμοῦ 

ἤτοι νὰ ὑποττάτωνται πειθαρχῶσιν εἰς ἐμέ; καὶ οὐ γράφει|28  σημιοἶ ἁπλῶς ταῦτα, καὶ οὐ ποιεῖ 

πράττει ἐκτελεἶ, διὰ τῶν ἔργων ἐμ|29 πράκτως, μόνον εὐθὺς ἀφίκετο ᾤχετο ἐπορεύθη, κατὰ 

τοῦ Ἑλλη|30 σπόντου, καὶ ἦλθε παρεγένετο ὥρμησεν, ἐναντίον τῆς Ἀμβρα|31 κίας: καὶ ἔλαβεν 

ἐκράτησεν ἐξουσίασεν ἐκυρίευσε, τὴν Ἦλιν,|32 τὴν οὖσαν: 
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 Στο χειρόγραφο ζχει οξεία. 
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τηλικαύτην πόλιν ἐν Πελοποννήσῳ· Μεγάροις ἐπεβούλευσε πρώην· οὔθ᾿ ἡ Ἑλλὰς, οὔθ᾿ ἡ 

Βάρβαρος τὴν πλεονεξίαν χωρεἶ τἀνθρώπου. Καὶ ταῦθ᾿ ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες ἃπαντες καὶ 

ἀκούοντες, οὐ πέμπομεν πρέσβεις περὶ τούτων πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἀγανακτοῦμεν· οὕτω δὲ 

κακῶς διακείμεθα καὶ διορωρύγμεθα κατὰ πόλεις, ὥστ᾿ ἄχρι τᾛς τήμερον ἡμέρας, οὐδὲν οὔτε 

τῶν συμφερόντων, οὔτε τῶν δεόντων πρξαι δυνάμεθα, οὐδὲ συστᾛναι, 
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τὴν οὖσαν πόλιν τηλικαύτην θαυμαστὴν μεγίστην, τὴν κειμέν|2 νην ἐπάνω εἰς: ||:τήν:|| 

Πελοπόννησον, καὶ ἐπολέμησεν ἐπεβούλευσε,|3 πρότερον προλαβόντως, τὰ Μέγαρα, καὶ οὔτε ἡ 

ἑλληνικὴ γῆ,|4 οὔτε ἡ βάρβαρος, ὑπομένει βαστάζει ὑποφέρει ἀνέχεται, τὴν αἰ|5 σχροκέρδειαν 

ἀπληστίαν, αὐτοῦ τοῦ Υιλίππου,:.  χρ|6  

[ι<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.|7 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|8 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|9 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..|10 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]|11 

,, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὁρῶμεν βλέπομεν θεώμεθα|12 καὶ ἀκούομεν  

ἀκροώμεθα μανθάνομεν: ||:παρ᾿ ἄλλων:||, αὐτὰ τὰ κακά: ||:τά παρά:|| τοῦ Υιλίπ(που),|13 οὐ 

πέμπομεν ἐξαποστέ*λ+λομεν, πρεσβευτὰς μηνυτὰς, ἀναμεταξύ μας,|14 διὰ αὐτὰ τὰ κακὰ τὰ 

δεινὰ: ||:ἅπερ πάσχομεν παρ᾿ :||αὐτοῦ τοῦ Υιλίπ(που), καὶ οὐκ ἀγανακτοῦμεν: ||:οὐ 

δυσφοροῦμεν:|| ἀσχά|15 λλομεν σφαδάζομεν ὀργιζόμεθα θυμούμεθα: ||:χαλεπαίνομεν:|| 

ἐφ᾿ οἸς πράττει: ||:αὐτός:|| ὁ Υίλιπ(πος) [ἀλλὰ]|16 μόνον διακείμεθα ἔχουμεν εὑρισκόμεθα, 

εἰς: ||:τέτοιαν|| τοσαύτην φαύλην κακὴν |17 δυστυχᾛ κατάστασιν, καὶ ἐσμέν διορωρυγμένοι 

κατεσκαμ||:μ:||ένοι διακε|18 χωρισμένοι διασκορπισμένοι, *εἰς+: ||:κατά:||πόλεις καὶ χώρας 

ἐδῶ καὶ ἐκεἶ,|19 ὥστε ὁποῦ οὐ δυνάμεθα ἰσχύομεν: ||δέν ἠμποροῦμεν οὐχ οἵοι τε ἐσμέν:|| , νὰ 

πράξωμεν ἐκτελέσωμεν κατορ|20 θώσωμεν, κᾀνένα ἔργον, μήτε ἀπὸ τὰ δέοντα συμφέροντα 

ὠφέ:|21 λιμα,||λυσιτελᾛ οὔτε ἀπὸ τὰ ἀναγκαἶα χρειώδη,: ||ἕως τᾛς σήμερον ἡμέρας:||οὔτε 

δυνάμεθα νἀ συσταθῶ|22 μεν: 
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οὐδὲ κοινωνίαν βοηθείας καὶ φιλίας οὐδεμίαν ποιήσασθαι· ἀλλὰ μείζω γιγνόμενον τὸν 

ἄνθρωπον περιορῶμεν · τὸν χρόνον κερδναι τοῦτον, ὃν ἄλλος ἀπόλλυται, ἕκαστος ἐγνωκὼς, 

ὥς γέμοι δοκεἶ, οὐχ ὅπως σωθήσεται τὰ τῶν Ἑλλήνων σκοπῶν οὐδὲ πράττων. Ἐπεὶ ὅτι γε 

ὥσπερ περίοδος, ἥ καταβολὴ πυρετοῦ, ἥ τινος ἄλλου κακοῦ, καὶ τ πάνυ πόῳ δοκοῦντι νῦν 

ἀφεστάναι προσέρχεται, οὐδεὶς ἀγνοεἶ δήπου. 

ζ΄. Καὶ μὴν κᾀκεἶνό γε ἴστε, ὅτι ὅσα μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἥ ὑφ᾿ ἡμῶν ἔπασχον οἱ Ἕλληνες, 

ἀλλ᾿ οὖν ὑπὸ γνησίων γε ὄντων τᾛς Ἑλλάδος ἠδικοῦντο· καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ἄν τις ὑπέλαβε 

τοῦτο, ὥσπερ ἅν εἴ τις υἱὸς, ἐν οὐσίᾳ πολλᾜ γεγονὼς γνήσιος διῴκει τὶ μὴ καλῶς μήδ᾿ ὀρθῶς· 
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νὰ συσταθῶμεν συνέλθωμεν συμφωνήσωμεν: ||:συσκεψώμεθα:|| στοχασθῶμεν ἀλλήλοις,|2 

μέχρι τᾛς σήμερον ἡμέρας  [μή+||οὔτε νὰ ποιήσ*ώ+ωμεν*θα+ ἐργασώμεθα ποι|3 ήσωμεν, 

κᾀμμίαν συμφωνίαν ἕνωσιν, βοηθείας συμμαχίας ἐ|4 πικουρίας, καὶ φιλίας εὐνοίας ἀγάπης, 

μόνον, παραβλέπομεν κα|5 ταφρονοῦμεν ||:καταλείπομεν:|| ἀμελοῦμεν, τὸν ἀν(θρωπ)ον τὸν 

Υίλιπ(πο) δηλ(αδή), μὲ ὅλον ὁποῦ γί|6 νεται καθίσταται, μεγαλήτερος 484  ἑαυτοῦ αὔξεται: 

||:ὑπερ:||υψοῦται; ἐπειδὴ καθ᾿ εἷς|7 ὑμῶν ἔγνωκεν ἀπεφάσισεν ἔκρινε καλὸν, ἵνα κερδήσῃ 

ἀπολαύσᾙ |8 *πλουτήσᾙ+, *κατὰ+ τοῦτον τὸν δυστυχᾛ χρόνον, καθ᾿ ὅν ἄλλος ἄνο΄ς Ἕλλην 

δηλ(αδή)|9 ἀπόλλυται δυστυχεἶ ἀφανίζεται: ||:φθείρεται:||, καθώς φαίνεται, εἰς ἐμὲ παρ᾿ ἐμοί 

κριτή.|10 ὡς ἔστιν εἰκάσαι, καὶ οὐ σκοπεἶ βουλεύετε: ||:διαιρεἶτε:|| στοχάζεται, οὔτε πράττει 

ἐκτελεἶ|11 κατορθεἶ κᾀνένα τρόπον, τίνι τρόπῳ τὰ πράγμ: τῶν Ἑλλήνων ἤτοι οἱ Ἕλλη|12  *λ+νες, 

*θέλουσι+  ||ἤθελαν|| σωθῶσι λυτρωθοῦσιν ἐλευθεροῦσι τύχουσι σωτηρίας,|13 διότι, ἅπαντες 

πάντες βέβαια, οἴδατε γινώσκετε ἰξεύρετε, ὅτι,|14 ὁ Υίλιπ(πος) προσε*ρχεται+||λεύσεται|| 

ἐφορμ*ᾛ+ήσει ἐγγίζει πλησιάζει, καὶ εἰς ἐκεἶνον ὅστις|15 δοκεῖ: ||:ὑπολαμβάνει νομίζει:|| 

φαίνεται, ὅτι ἀφίσταται ἀπέχει ἐστὶ πόω μακράν, λίαν κατὰ πολ|16 λά, τώρα ὑπὸ τοῦ 

Υιλίπ(που), οὕτω, καθὼς προσέρχεται τινὶ ἀν(θρώπῳ), ||τίς|| κυκλω|17 φορία περιστροφή, ἤ 

κᾀμμία ἔναρξις ||προβολή:|| ἀρχή, ἀσθενείας: ||καύματος νόσου||, ἤ τινὸς ἄλλου|18 πάθους 

ἀσθενείας ||θέρμης:||, καὶ πρὸς τούτοις, γινώσκετε οἴδατε, καὶ τοῦτο τὸ ἑξᾛς,|19 ὅτι ἐκεἶνα τὰ 

δεινὰ κακά, ὅπόσα, οἱ Ἕλληνες, ἔπασχον ὑπέστησαν|20 ὑπέμεινον ὑπέφερον ἐδοκίμαζον, ἀπὸ 

τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶ ἀπὸ|21 ἡμς τοὺς Ἀθη(ναίους), ἀλλὰ πλὴν ὅμως, ἐβλάπτοντο 

ἐζημιοῦντο, ἀπὸ τἐ|22 κνα ὄντα γνήσια καθαρὰ, τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἕκαστος  δύναται  ὑπολα|23  

βεἶν, τοῦτο τὸ ἑξᾛς ||:αὐτήν τήν ζημίαν:|| , κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ὅμοιον τρὸπον, καθὼς τὶς 

ἤθελε|24 ὑπολάβῃ ὅτι ἀνίσως τὶς ἑλός  γνήσιος καθαρός, ὅστις γέγονεν ὑπᾛρ|25 ξεν κατέστη, εἰς 

περιουσίαν κληρονομίαν πατρικήν, πολλὴν περισ|26 σήν, καὶ δὲν ἤθελε διοικεἶ οἰκονομεἶ, 

κᾀνένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τᾛς περιουσίας |27 ἐπωφελῶς, 
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κατ᾿ αὐτὸ μὲν τοῦτο, ἄξιος μέμψεως εἷναι καὶ κατηγορίας· ὡς δ᾿ οὐ προσήκων, ἥ ὡς οὐ 

κληρονόμος τούτων ὢν, ταῦτα ἐποίει, οὐκ εἷναι λέγειν· εἰ δὲ γε δοῦλος, ἥ ὑποβολιμαἶος τὰ μὴ 

προσήκοντα ἀπώλυε καὶ ἐλυμαίνετο,  Ἡράκλεις, ὅσῳ μλλον δεινὸν, καὶ πολλᾛς ὀργᾛς ἄξιον 

πάντες ἅν ἔφασαν εἷναι. Ἀλλ᾿ οὐχ ὑπὲρ Υιλίππου, καὶ ὧν ἐκεἶνος πράττει νῦν, οὐχ οὕτως 

ἔχουσιν, οὐ μόνον οὐχ Ἑλληνος ὄντος, οὐδὲ προσήκοντος οὐδὲν τοἶς Ἕλλησιν, ἀλλ᾿ οὐδὲ 

βαρβάρου ἐντεῦθεν ὅθεν καλὸν εἰπεἶν, ἀλλ᾿ ὀλέθρου Μακεδόνος, ὅθεν οὐδ᾿ ἀνδράποδον 

σπουδαἶον οὐδὲν ἦν πρότερον πρίασθαι. Καίτοι τί τᾛς ἐσχάτης ὕβρεως ἀπολείπει; οὐ πρὸς τ 

πόλεις ἀνᾙρηκέναι, τίθησι μὲν τὰ Πύθια, τὸν κοινὸν τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνα· κᾂν αὐτὸς μὴ 

παρᾜ, τοὺς δούλους ἀγωνοθετήσοντας πέμπει; κύριος δὲ Πυλῶν 
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λυσιτελῶς ||:ἐντίμως:||, καὶ: ||:ἀκριβῶς φρονίμως λυσιτελῶς:|| σωφρόνως γνωστικῶς, αὐτὸς 

ὑπάρ: ἄξιος μομφᾛς κατηγο|2 ρίας, καὶ μέμψεως ψόγου*ς+, *κατ᾿+ ||:δι᾿ :|| αὐτὸ τοῦτο: ||κατ᾿ 

αἴτιον ὅτι οὐ τὸ μή.: ||κατ᾿ αἴτιον ὅτι οὐ διοικεἶ *ν τὶ+ καλῶς καὶ |3 ὀρθώς: ||:ταῦτα:|| δηλ:, *καὶ 

ὑπολαβεἶ] ||:ἀλλ᾿ ὑπέλαβεν|| ὅτι δὲν εἷναι ||:οὐκ ἔστι|| δυνατόν:, ||:ἀντί τό:|| νὰ εἴπᾙ λέξῃ, 

ὅτι αὐτὸς |ἐπή||4 ἔπραττε ταῦτα μὲ ὅλον ὀποῦ οὐκ ἦν προσήκων οἰκεἶος συγγενής, ἤ 

κληρονόμος|5 διάδοχος, αὐτῶν τῶν πατρικῶν, ὅμως ἀνίσως τὶς δοῦλος ἀνδράποδον, ἤ νῶ|6 

θος485 ἑγὸς ἤθελε φθείρᾙ ἀφανίσᾙ καταδαπανᾶ, καὶ ἤθελε λυμαίνηται φθεί|7 ρᾙ καταδαπανᾶ, 

τὰ πράγμ: τὰ ἀνοίκεια ἀλλότρια ξένα, φεῦ ἀβάλαι πάν|8 τως βέβαια, ὅλοι οἱ Ἕλληνες κατὰ 

πόσον πολύ μέγα δεινὸν κακὸν φαῦ|9 λον αἰσχρόν486, καὶ ἐπάξιον, πολλῆς καὶ μεγάλης ὀργῆς 

ἀγανακτήσεως,|10 ἤθελαν εἴπωσι λέξωσι,   ||:ὅτι:|| τοῦτο ὑπάρ(χει) καὶ εἷναι, ἀλλ᾿  ὅμως  

αὐτοί τώρα οὐκ|11 ἔχουσι διάκεινται, τοιουτοτρόπως ὀργίλως θυμοειδῶς ἤτοι οὐ θυμοῦνται|12 

οὐδόλως, οὔτε διὰ τὸν Φίλιπ(πο), οὔτε δι᾿ ἐκεἶνα τὰ κακὰ δεινά, τὰ ὁποῖα, ποι|13 εῖ πράττει 

ἐκτελεἶ, ἐκεἶνος, μὲ ὅλον ὁποῦ ὄχι μόνον οὐχ ὑπάρ(χει) Ἕλλην,|14 καὶ οὔτε προσήκων οἰκεἶος 

ἀγχιστεὺς, τελείως τὸ σύνολον, μὲ τοὺς Ἕλληνας|15 ἀλλ᾿ οὔτε βάρβαρος ἐστἶν ἀπ᾿ ἐκεἶνο τὸ 

μέρος, ἀπὸ τὸ ὁποἶον, ἔστιν εὔ|16 φημον, τὸ νὰ εἰπῶ διηγηθῶ, ἀλλὰ μὲ ὅλον ὁποῦ εἷναι 

εἰστώλης ἄξι|17 ος ἀφανισμοῦ, ἀπ᾿ ἐκεἶνο τὸ μέρος, ἀπὸ τὸ ὁποἶον, οὐχ ὑπᾛρχε δὲν ἦτον|18 

δυνατὸν, νὰ ἀγοράσᾙ τις, προτήτερα κατ᾿ ἀρχάς, κᾀνένα ἀνδράποδον: |19 :+ κᾀνένα δοῦλον, 

σπουδαῖον εὐγενῆ χρήσιμον:, :χρ|20 ||:+: κᾀνένα δοῦλον, σπουδαῖον εὐγενῆ χρήσιμον:,||, καὶ πρὸς 

τούτοις, τὶ ἔργον τὶ παρανόμημα ἀπέλειπεν ἔστι πόω μα|21 κρὰν, ἀπὸ τὴν ὕβριν παροινίαν 

ἀτιμίαν καταφρόνησιν: ||τήν εἰς ὑμς:||, τὴν ἐσχάτην|22 μεγίστην ἀκροτάτην; Αὐτός. οὐ 

τίθησι οὐ ποιεἶ ||ψηφίζηται:||, τὰ Πύθια τὴν ἑορτήν|23 τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος, λέγω τὸν 

ἀγῶνα τὸν ἆθλον, τὸν κοινὸν τὸν γενι|24 κόν, ὅλων τῶν Ἑλλήνων, καὶ οὐ πέμπει 

ἐξαποστέλλει, τοὺς ἑαυτοῦ[ς+|25 δούλους στρατιώτας, ἵνα ἀγω εἰς αὐτὴν τὴν τοῦ Πυθίου 

ἑορτὴν, ἵνα|26 ἀγωνοθετήσωσιν ἀθλοθετήσωσι: ||γένωνται ἀθλοθέται ἀγωνοθέται τᾛς 

ἑορτᾛς:|| ποιῶσι τοὺς ἄθλους τοὺς ἀγώνας, καὶ|27 ἀνίσως αὐτὸς δὲν ἤθελε ὑπάρ(χει) παρών: 

||:σωματικῶς:||,  κοντὰ ὁποῦ ἀνεἶλε κατέ|28 στρεψεν ἠφάνισε, πόλεις χώρας Ἑλληνικάς, καὶ 

οὐχ ὑπάρ(χει) |29 δεσπότης ἐξουσιαστὴς τῶν Θερμοπύλων οὐκ ἐξουσίασε ||κατέσχε|| 

ἐκυρίευσε|30 δηλ(αδή) 
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καὶ τῶν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας παρόδων ἐστὶ, καὶ φρουραἶς καὶ ξένοις τοὺς τόπους τούτους 

κατέχει;  ἔχει δὲ καὶ τὴν προμαντείαν τοῦ θεοῦ, παρώσας ἡμς, καὶ Θετταλοὺς, καὶ Δωριέας, 

καὶ τοὺς ἄλλους Ἀμφικτύονας, ἧς οὐδὲ τοἶς Ελλησιν ἅπασι μέτεστι; γράφει δὲ Θετταλοἶς, 

ὅντινα χρὴ τρόπον πολιτεύεσθαι; πέμπει δὲ ξένους, τοὺς μὲν εἰς Πορθμὸν,τὸν δᾛμον 

ἐκβαλοῦντας τῶν Ερετριέων, τοὺς δ᾿ ἐπ᾿ Ὠρεὸν, τύραννον Υιλιστίδην καταστήσοντας; Ἀλλ᾿ 

ὅμως ταῦθ᾿ ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες ἀνέχονται· καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ οἱ τὴν χάλαζαν, 

ἔμοιγε δοκοῦσι θεωρεἶν, εὐχόμενοι μὴ καθ᾿ ἑαυτοὺς ἕκαστοι γενέσθαι, κωλύειν δὲ οὐδεὶς 

ἐπιχειρῶν. 
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δηλ(αδή) τὰς Θερμοπύλας, καὶ: ||τάς|| παρόδους εἰσελεύσθη τὰς φερούσας|2 ἀγούσας τοῖς 

Ἕλλησι καὶ οὐ κατέχει: ||:κατα:||κρατεἶ φυλάττει, αὐτοὺς τοὺς|3 ἑλληνικοὺς τόπους: ||:τούς 

καταληφθέντας παρ᾿ αὐτοῦ:||, μὲ φρουρὰς φυλακάς, καὶ μὲ ξένους|4 στρατιώτας; προσέτι 

αὐτὸς ἔχει, τὴν πρόγνωσιν προκατάληψιν|5 προφητείαν ||τοῦ Θεοῦ|| πρόσρησιν ||:τήν 

ἱεροσύνην:||τὴν ἐξουσίαν ἐπιστασίαν τῶν ἱερέων,|6 ἐπειδὴ ἀπέβαλε ἀπεδίωξε ||:ἐζώσατο||, 

ἡμς, καὶ τοὺς Θετταλούς, καὶ|7 τοὺς Δωριέας, καὶ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας τοὺς καλουμένους 

Ἀμφι|8 κτύονας, τᾛς ὁποίας487 προμαντείας, οὐχ ὑπάρ: κᾀμμία με|9 τοχὴ κοινωνία, μήτε εἰς 

ὅλους τοὺς Ἕλληνας, καὶ πρὸς τούτοις|10 γράφει πέμπει μηνύει σημειοἶ488 φανεροἶ διὰ *τῶν+ 

ἐπιστολῶν, εἰς Θετ|11 ταλοὺς ἐκεἶνον τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποἶον, πρέπει αὐτοὶ νὰ |12 

πολιτεύωνται διοικῶσιν οἰκονομῶσι τὰ: ||:πολιτικά ἑαυτῶν:|| τᾛς πόλεως, προσέτι, καὶ πέμ|13 

πει ἐξαποστέλλει, ξένους στρατιώτας, ἄλλους μὲν εἰς πορθμὸν *εὶς+ |14 τὸν λιμένα489, ἵνα 

ἐκβάλωσι ||ἐξώσωνται|| παρώσωσιν ἀποδιώξωσιν ||:ἐκεἶθεν:||ἐκ τοῦ πορ|15 θμοῦ, τὸν δῆμον 

τὸν πλᾛθος, τῶν Ἐρετριέων, ἄλλους δὲ πέμ|16 πει εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ὠρεόν, ἵνα 

καταστήσωσι προ|17 χειρίσωνται ||:ψηφίσωνται:|| χειροτονήσωσι, τύραννον βασιλέα: 

||ἐκείνων||, τὸν Φιλιστίδην,|18 ἀλλὰ πλὴν ὅμως, μὲ ὅλον ὁποῦ οἱ Ἕλληνες ὁρῶσι βλέπουσι 

θεῶνται|19 μανθάνουσιν, αὐτὰ τὰ κακὰ τὰ παρὰ τοῦ Υιλίπ(που), ὅμως μὲ ὅλον|20 *τοῦτο+ 

ἀνέχονται ὑπομένουσιν ὑποφέρουσιν αὐτά, καὶ δοκοῦσι φαὶ|21 νονται, εὶς ἐμέ, ὅτι θεωροῦσι 

βλέπουσιν αὐτὰ τὰ τοῦ Υιλίπ(που), κατὰ τὸν|22 αὐτὸν καὶ ὅμοιον τρόπον, καθ᾿ ὅν ὅτι λογᾛς 

ὁρῶσι βλέπουσι ἐκεἶνοι|23 οἱ ἄν(θρωπ)οι: ||:οἵτινες:||ὁρῶσι, τὴν χάλαζαν, διότι καθ᾿ εἸς 

αυτῶν: ||ἤ και πντες|| εὔχονται παρα|24 καλοῦσι, ἵνα μὴ γένηται: ||καταβᾜ||ἐπέλθᾙ 

ἐπάνω εἰς αὐτούς: |: αὐτή ἡ χάλαζα:||, ὅμως οὐδεὶς |25 ἐπιχειρεἶ ἐπιβάλλεται: 

||:ἀγωνίζεται:||δύναται ἰσχύει, ἵν*ά+α κωλύσῃ ἐμποδί*ζ+σᾙ ||:τουτέστι τον Υίλιπ(πο) ἐπιόντα 

αὐτοἶς δίκην:|| αὐτὴν χαλάζης:_________|26 τὴν χάλαζαν:, χρ  
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Οὐ μόνον δ᾿ ἐφ᾿ οἸς ἡ Ἑλλὰς ὑβρίζεται ὑπ᾿ αὐτοῦ, οὐδεὶς ἀμύνεται, ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ὑπὲρ ὧν αὐτὸς 

ἕκαστος ἀδικεἶται· Οὐ Κορινθίων ἐπ᾿ Ἀμβρακίαν ἐλήλυθε καὶ Λευκάδα; οὐκ Ἀχαιῶν 

Ναύπακτον ἀφελόμενος ὀμώμοκεν Αἰτωλοἶς παραδώσειν; οὐχὶ Θηβαίων Ἐχἶνον ἀφᾚρηται; 

καὶ νῦν ἐπὶ Βυζαντίους πορεύεται, συμμάχους ὄντας οὐχ ἡμῶν; ἐῶ τἄλλα· ἀλλὰ Φεονήσου  

τὴν μεγίστην ἔχει πόλιν Καρδίαν. Σαῦτα τοίνυν πάσχοντες ἅπαντες, μέλλομεν καὶ 

μαλακιζόμεθα, 
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,, ὅμως, ὄχι μόνον οὐδεὶς ὑμῶν, ἀμύνεται ἐκδικεἶται παιδεύει τιμω|2 ρεἶται ζητεἶ  ἄμυναν παρὰ 

τοῦ Υιλίππου, δι᾿ ἐκεἶνα τὰ κακὰ, διὰ τὰ ὁποἶα,|3 ἡ Ἑλλὰς ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὕβρίζονται 

ἀτιμάζονται  καταφρονοῦνται, παρ᾿|4 αὐτοῦ, ἀλλ᾿ οὐδὲ ἀμύνεται αὐτόν, διὰ ἐκεἶνα τὰ δεινὰ 

κακὰ, κατὰ |5 τὰ ὁποἶα, καθ᾿ εἸς ἀναμέρος, αὐτὸς ὁ ἴδιος, ἀδικεἶται βλάπτεται|6 ζημιοῦται 

παρ᾿ αὐτοῦ, διότι, τοῦτο τὸ μὴ βούλεσθε μηδένα ἀμύνε|7 σθαι αὐτὸν ὑπὲρ ὧν αὐτὸς *ἕκαστος+ 

ἀδικεῖται, ὑπάρ(χει), τὸ ἔσχατον|8 τὸ χείριστον τῶν δεινῶν, αὐτὸς οὐκ ἦλθεν οὐχ ὥρμησεν, 

ἐναντίον|9 τῆς Ἀμβρακίας καὶ τῆς Λευκάδος, τῶν Κορινθίων; οὐκ ἀφείλετο|10 ἀφήρπασεν, ἀπὸ 

τοὺς Ἀχαιούς, τὴν Ναύπακτον, οὐκ ὀμώμοκεν|11 μεθ᾿ ὅρκου ἔλεγεν ὅτι θέλει παραδώσει 

ἐγχειρίσει αὐτὴν τὴν ναύ|12 πακτον, εἰς τοὺς Αἰτωλοὺς; οὐκ ἀφᾘρηται ἀφήρπασεν ἔλαβε,|13 

ἀπὸ τοὺς Θηβαίους, τὴν πόλιν τὴν καλουμένην Ἐχῖνον, καὶ οὐ πο|14 ρεύεται οὐκ ἐφορμᾶ οὐκ 

ἐκστρατεύεται, τώρα, ἐναντίον τῶν Βυ|15 ζαντίων, οἵτινες ἆρα οὐκ εἰσίν, σύμμαχοι συμβοηθοί, 

ὑμῶν;|16 ἐγὼ ἐρῶ ἀφίημι παραλείπω παρατρέχω ἀποσιωπῶ, ὅλα τὰ ἄλλα|17 τὰ δεινὰ τοῦ 

Υιλίπ(που), ἀλλ᾿ ὅμως, αὐτὸς κατέχει κρατεἶ  κυριεύσει ἐξου|18 σιάζει, *τὴν+ πόλιν *τῆς 

Χεῤῥονήσου+ τὴν καλουμένην Καρδίαν,|19 τὴν οὖσαν μεγίστην *μεγαλωτά την+, ||πόλιν της 

Φεονήσου|| λοιπόν, μὲ ὅλον ὁποῦ ὅλοι|20 ἡμεἶς οἱ Ἕλληνες, πάσχομεν ὑφιστά*μεν+||μεθα|| 

δοκιμάζομεν παρ᾿ α|21 [ὅλα+ τὰ κακά, ὅμως μέλλομεν βραδύνομεν, | |καταβαλλόμεθα|| 

[ὑπτιάζομεν ἀνα|22. βάλλομεν+, 
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καὶ πρὸς τοὺς πλησίον ἀποβλέπομεν, ἀπιστοῦντες ἀλλήλοις, οὕτω φανερῶς πάντας ἡμς 

ἀδικοῦντος. Καίτοι τὸν ἅπασιν ἀσελγῶς οὕτω χρώμενον, τι οἴεσθε, ἐπειδὰν καθ᾿ ἕνα ἡμῶν 

ἑκάστου κύριος γένηται, ποιήσειν; 

η΄. Σι οὖν αἴτιον τουτωνί; οὐ γὰρ ἄνευ λόγου καὶ δικαίας αἰτίας, οὔτε τόθ᾿ οὕτως εἷχον ἑτοίμως 

πρὸς ἐλευθερίαν ἅπαντες οἱ Ἕλληνες, οὔτε νῦν πρὸς τὸ δουλεύειν. Ἦν τι τότ᾿, ἦν, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι, ἐν ταἶς τῶν πολλῶν διανοίαις, ὃ νῦν οὐκ ἔστιν· ὃ καὶ τοῦ Περσῶν ἐκράτησε πλούτου 

, καὶ ἐλευθέραν ἦγε τὴν Ἑλλάδα καὶ οὔτε ναυμαχίας 
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ἀνα:||:βαλλόμεθα|| *βάλλομεν τὸν καιρόν+, καὶ μαλακιζόμεθα ἀνιέμεθα ἐκλυόμε|2 θα ἐκ 

χαυνούμεθα αστωνεύομεν ἀμελοῦμεν, καὶ ἀποβλέπομεν|3 ἀφορῶμεν ἐλπίζομεν, πρὸς τοὺς 

πέλας τοὺς ἐγγύς ὑμῶν, δι᾿ ὅτι ἀ|4 πιστοῦμεν ||οὐ θαοῦμεν|| οὐ δίδομεν πίστιν ἀλλήλοις, 

μὲ ὅλον ὁποῦ αὐτὸς ὁ Υίλιπ(πος)+|5 ἀδικεῖ βλάπτει ζημιοἶ, ὅλους ἡμς τοὺς Ἕλληνας, 

φανερώτατα|6 λαμπρότατα ἀ[+ριδηλώτατα ||τρανώτατα||, καὶ μὲ ὅλον ὀποῦ, τὶ δεινὸν 

κακόν,|7 οἴεσθε νομίζετε ὑπολαμβάνετε, ὅτι θέλει ποιήσει πράξει ||ἡμἶν||ἐκτελέσει  ||ἡμἶν|| 

,|8 αὐτὸς ὁ Υίλιπ(πος) ὅστις χρᾛται μεταχειρίζεται ὅλους *ἡμς+ τοὺς Ἕλληνας,|9 τόσον πολλὰ 

ἀσελγῶς ἀκολάστως παρανόμως  ||ἀσεβῶς:|| *αὐθαδῶς 490 ], ὁπόταν αὐτὸς |10 γένηται 

καταστᾜ, κύριος ἐξουσιαστὴς, ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ἀναμέρος [ὑμῶν+;|11 λοιπὸν ἆρα ποἶον 

ὑπάρ:, τὸ αἴτιον ἠ ἀφορμή, αὐτῶν τῶν κακῶν τῶν παρὰ τοῦ|12 Υιλίπ(που); *τοῦτο τὸ ἑξᾛς+, 

διότι, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, κατ᾿ ἐκεἶνο καιροῦ, οὐκ εἷχον|13 οὐ διέκειντο, τόσον πολλὰ προθύμως 

||προχείρως|| *ἐπιμελῶς οὐκ εἷχον τοσαύτην+ ||οὐκ ἦσαν οὗτος|| πρόθυμ*ίας+ος|14 διὰ τὴν 

ἐλευθερίαν αὑτῶν, ἄνευ χωρὶς τινὸς λόγου ||δικρίσεως|| *βουλεύματος στοχασμοῦ],|15 καὶ 

χωρὶς αἰτίας ἀφορμᾛς προφάσεως, ||ὀρθᾛς ἐννόμου:||εὐλογοφανοῦς ||εὐπρεποῦς|| 

εὐπροσώπου, οὔτε ἔχετε|16 ὑμεἶς τώρα οὕτω προθύμως ἄνευ λόγου καὶ δικαίας αἰτίας, εἰς τὸ 

νὰ δουλεύητε|17 ὑπείκητε ὑποτάσσησθε τ Υιλίπ(πῳ), ὦ ἄνδρες Ἀθη(ναἶοι), ἐκεἶνον τὸν 

καιρόν,|18 ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, ὑπᾛρχε, τὶ ἔργον *τὶ αἴτιον+ | |τί :βούλευμα:|| μέσα εἰς τὰς 

διανοίας [ἐννοίας+|19  *στοχασμοὺς+ ||τούς χρησμούς|| τῶν πλειόνων τῶν περισσο||τέρων|| 

Ἑλλήνων, τὸ ὁποἶον αὐτὸ καλὸν προ|20 τἐρημα+, οὐχ ὑπάρ(χει) ||ἤδη:|| ἐν ταῖς διανοίαις 

ὑμῶν, *τώρα+, τὸ ὁποἶον, κατέσχεν|21 ἐκυρίευσε, ὅλον τὸν πλοῦτον τὸν θησαυρόν, τῶν 

Περσῶν, καὶ ἦγε *κατέ|22 στησεν ἐφύλαξε+ | |διέκει:|| , τὴν Ἑλλάδα, ἀδούλωτον ||αἴτιον:|| 

[ἀναιχμάλωτον+,  ||ὑπό ἐλευθερίαν|| καὶ οὐχ ἡτ|23 ττο,: 
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οὔτε πεζᾛς μάχης οὐδεμις  ἡτττο· νῦν δ᾿ ἀπολωλὸς, ἅπαντα λελύμανται, καὶ ἄνω καὶ κάτω 

πεποίηκε τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα.  Σί οὖν ἦν τοῦτο ; οὐδὲν ποικίλον οὐδὲ σοφὸν· ἀλλ᾿ ὅτι 

τοὺς παρὰ τῶν ἄρχειν ἀεὶ βουλομένων, ἥ καὶ διαφθείρειν τὴν Ἑλλάδα, χρήματα λαμβάνοντας 

ἅπαντες ἐμίσουν· καὶ χαλεπώτατον ἦν, τὸ δωροδοκοῦντα ἐξελεγχθᾛναι, καὶ τιμωρίᾳ μεγίστᾙ 

τοῦτον ἐκόλαζον, καὶ παραίτησις οὐδεμία ἦν, ούδὲ συγγνώμη. Σὸν οὖν καιρὸν ἑκάστου τῶν 

πραγμάτων, ὃν ἡ τύχη καὶ τοἶς ἀμελοῦσι κατὰ τῶν προσεχόντων, καὶ τοἶς μηδὲν ἐθέλουσι 

ποιεἶν κατὰ τῶν πάντα 
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οὐκ ἐκρατεἶτο ἐκυριεύετο ἐνικτο, ||οὔτε|| *μήτε+ ἀπὸ ναυμαχικὸν πόλεμον, οὔτε|2 ἀπὸ 

κᾀνένα πεζόν ||πόλεμον:||, ὅμως, τώρα ἐπειδὴ αὐτὸ ||ἀπώλετο|| *τὸ προτέρημα+ 

[ἀπολωλέσθη+  *ἐ|3 χάθη+ ἐφθάρη ||ἐξηλείφθη διά τοῦτο:+ *ἠφανίσθη+:, ||ἔφθειρεν 

ἀπώλεσεν|| ὅλα τὰ πράγματα ὑμῶν, *ἐφθάρησαν ἀπω|4 λέσθησαν ἠφανί||σθη||σαν+, καὶ 

κατέστησε *μετήγαγε+ ||ἤγαγεν|| *μετεκόμισε+ *μετ+ἔ|5 φερε, ||ὅλα|| τὰ πράγ(ματα) τῶν 

Ἑλλήνων, ἄνω καὶ κάτω *εἰς ἀθλίαν και δυστυ|6 χᾛ κατάστασιν+ εἰς: *χρ+: ἀνωμαλίαν ἀταξίαν 

ταραχήν: χρ,, λοιπὸν ποἶον|7 πργμα, ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, αὐτὸ τὸ προτέρημα ἡ ἀ[ἄ+νδρία*ν+ ἡ 

ἰσχύς τῶν πα|8 λαιῶν ἡμῶν προγόνων, δὲν ὑπᾛρχε κᾄνένα πολύτροπον πολυμή|9 χανον, οὔτε 

κᾀνένα σοφὸν ὑψηλὸν ἀκατανόητον ἐπιτήδευμα, ἀμὴ|10 τοῦτο ἦν, ἐπειδή, οἱ ||Ἕ:||λληνες 

ὅλοι, ἐμίσουν, ἀπεστρέφοντο ἐβδελύττοντο ἐ|11 χθρεύοντο, ἐκείνους οἵτινες ἐλάμβανον 

ἐδέχοντο, χρήματα ἄσπρα δῶ|12 ρα μισθούς, ἀπὸ ἐκείνους οἵτινες ἐβούλοντο ἤθελον 

ἐπεθύμουν ἠγά|13 πων, νὰ ἄρχωσι ἐξουσιάζωσιν ἐπιστατῶσιν ἡγεμονεύωσι, πάντοτε ἤ|14 

ἠγωνίζοντο νὰ διαφθείρωσι ζημιώσωσιν ἐξασθενήσωσιν ἐξανδραπο|15 δίσωσι τοὺς Ἕλληνας, 

καὶ ὑπᾛρχε, δεινότατον σκληρότατον χείριστον ἀ|16 σύγγνωστον ἁμάρτημα, τὸ νὰ φανερωθᾜ 

φωραθᾜ γνωρισθᾜ τὶς, |17 δωρολήπτης φιλάργυρος προδότης καὶ αὐτὸς ἐτιμώρον 

ἐπαίδευον,|18 αὐτὸν τὸν δωρολήπτην, μὲ ποινὴν κόλασιν τιμωρίαν, δεινοτά|19 την 

σκληροτάτην θανατηφόρον ἀπόταμον, καὶ δὲν ἦτον κᾀμμία|20 ἄφεσις ἀπαλλαγὴ λύτρωσις, 

οὔτε συγχώρησις, λοιπόν, δὲν ἦτον|21 δυνατὸν, νὰ ἀγοράσᾙ ὀνήσηταί τις, τὸν καιρὸν τὸν 

ἐπιτήδειον εὔκαιρον|22 ἁρμόδιον, ἑκάστης ὑποθέσεως, ἑκάστου ἐπιχειρήματος, τὸν ὁποἶον 

εὔ|23 θετον καιρόν, ἡ τύχη ἡ εἱμαρμένη491 ἡ φορὰ ἡ περίστασις τοῦ καιροῦ, πολλαἶς|24 φοραἶς, 

παρασκευάζει ἑτοιμάζει δωρεἶται, καὶ εἰς τοὺς ἀμελοῦντας α|25 θυμοῦντας αστωνεύοντας, 

ἐναντίον τῶν ἐπιμελουμένων σπουδαζόντων|26 προσεκτικῶν, καὶ εἰς ἐκείνους οἵτινες οὐ 

βούλονται οὐ προαιροῦνται σπου|27 δάζουσι, νὰ ποιῶσιν ἐκτελῶσιν ἐνεργῶσι, κᾀνένα ἔργον 

ὠφέλιμον,|28 ἐναντίον τῶν πραττόντων ἐκτελο[ῦ+ύντων ἐνεργο[ῦ+ύντων, ὅλα ἐκεἶνα,|29 ,τὰ 

δέοντα:   
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ἃ προσήκει πραττόντων, πολλάκις παρασκευάζει, οὐκ ἦν πρίασθαι παρὰ τῶν λεγόντων οὐδὲ 

τῶν στρατηγούντων, οὐδὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν, οὐδὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν, 

οὐδὲ τὴν πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τοὺς τυράννους ἀπιστίαν, οὐδ᾿ ὅλως τῶν τοιούτων οὐδὲν. 

Νῦν δ᾿ ἅπανθ᾿ ὥσπερ ἐξ ἀγορς ἐκπέπραται ταῦτα ταῦτα· ἀντεισᾛκται δὲ ἀντὶ τούτων, ὑφ᾿ 

ὧν ἀπόλωλε καὶ νενόσηκεν ἡ Ἑλλὰς. Σαῦτα δ᾿ ἔστι τι;  ζᾛλος, εἵ τις εἴληφέ τι· γέλως, ἅν 

ὁμολογᾜ·   συγγνώμη τοἶς ἐλεγχομένοις· μἶσος, ἅν τούτοις τὶς ἐπιτιμᾶ τἄλλα πάντα, ὅσα ἐκ 

τοῦ δωροδοκεἶν ἤρτηται. Ἐπεὶ τριήρεις γε, καὶ σωμάτων πλᾛθος, καὶ χρημάτων πρόσοδοι, καὶ 

τᾛς ἄλλης κατασκευᾛς ἀφθονία, καὶ τἄλλα οἸς ἄν τις ἰσχύειν τὰς πόλεις κρίνοι, 
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τὰ δέοντα ὠφέλιμα ἀγαθά, τὰ ὁποἶα πρέπουσι χρησιμεύουσι ἁρμόζουσι, *τὰ]|2 ἀπὸ τοὺς 

ήτορας δημηγόρους, οὔτε ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς ἡγεμόνας προστά|3 τας, οὔτε ἦν δυνατὸν 

πρίασθαι[, ] τὴν ὁμόνοιαν ἀγάπην σύμπνοιαν|4 ἀλληλουχίαν τὴν γινομένην ἀναμεταξύ των, 

οὔτε τὴν ἀπιστίαν δολιότητα|5 τὴν γινομένην, ἐναντίον τῶν βαρβάρων ἀλλογενῶν, καὶ τῶν 

τυράννων|6 δυνάστων, οὔτε κᾀνένα ἀπὸ τὰ τέτοια ὅμοια παραπλήσ*ί+ια ἀγαθά ὀ|7 φφίκια 

ἀξιώματα, τελείως παντάπασιν, ἀλλὰ τώρ*ά+α τὴν σήμερον ἡ|8 μέραν, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ 

ἀξιώματα ἐπιτηδεύματα, πωλοῦνται προ|9 δίδονται, ὡσὰν ἀπὸ ἀγορὰν λεωφόρον πρατήριον 

ἀγελ*ώ+ῶν, καὶ ἀντὶ|10 αὐτῶν εἰλικρινῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀντιφέρθησαν ἀντεισήχθησαν ἀν|11 

τεκομίσθησαν, ὅλα ἐκεἶνα τὰ ἀτοπήματα ἀθεμιουργήματα, ἀπὸ|12 τὰ ὁποἶα, οἱ Ἕλληνες, 

ἀπωλέσθησαν ἡφανίσθησαν, καὶ ἠσθένη|13 σαν ἠχρειώθησαν ἠδυνάτησαν ἀπέκαμον,: χρ,, 

ἀλλ᾿ ὅμως|14 ποἶα εἰσὶν ὑπάρ(χουν) ταῦτα τὰ κακὰ ὑφ᾿ ὧν ἀπόλωλε καὶ νενόσηκεν ἡ Ἑλ|15 λάς; 

ὁ ζ*ή+ῆλος ἡ μίμησις ἑκάστου, ἀνίσως, τὶς εἴληφεν ἔλαβε:||, ἐδέξατο προσεκτήσατο 

ἐκέρδησεν||, κᾀνέ|16 να πργμα κᾀνένα δῶρον, ὁ κατάγελως ἡ χλεύ*ή+η ὁ: 

*περι+||:ἐμ:||πεγμός, ἀνί|17 σως τὶς ὁμολογῇ φανεροἶ δείκνυσι τὸν εἰληφότα, [ἡ+ συγχώρησις|18 

ἄφεσις παραίτησις λύτρωσις ἡ διδομένη, εἰς ἐκείνους οἵτινες ἐλέγ|19 χον:||:ται:|| 

στηλιτεύονται φανεροῦνται δωροδοκοῦντες, τὸ μῖσος ἡ ἀπέχθει|20 α ἀποστροφή, ἀνίσως τὶς 

ἐπιτιμᾶ ἐλεγχᾙ ἐπιπ*τ+λήττει κατα|21 φρονεἶ τοὺς δωρ*ό+ολήπτας, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ἅτινα 

ἀποκρέμονται εἰσὶν|22 ἀπᾙωρημένα492 ἐξηρτημένα, ἀπὸ τἠν δωροδοκίαν δωροληψίαν,|23 διότι, 

εἰσὶν τριήρεις κάτεργα ὑμἶν, καὶ πλῆθος στἶφος493 σμᾛνος ἀ|24 ριθμός, σωμάτων ἀν(θρώπων) 

στρατι*ώ+ωτῶν, καὶ πορισμοὶ συλλογαὶ συνα|25 θροίσεις, χρημάτων ἀσπρῶν, καὶ περίσσεια 

δαψίλεια πλου|26 σιότης, τῆς ἄλλης ἐπιλοίπου κατασκευῆς ἑτοιμασίας τοῦ πολέμου,|27 καὶ ὅλα 

τἄλλα, μὲ τὰ ὁποἶα, ἕκαστος, ἤθελε κρίνῃ σκέψηται|28  στοχασθᾜ, 
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νῦν 

 ἅπαντα καὶ πλείω καὶ μείζω ἐστὶ τῶν τότε πολλ·  ἀλλ᾿ ἅπαντα ταῦτα ἄχρηστα, ἄπρακτα, 

ἀνόνητα ὑπὸ τῶν πωλούντων γίνεται. 

θ΄. Ὅτι δ᾿οὕτω ταῦτ᾿ ἔχει, τὰ μὲν νῦν, ὁρτε δήπου, καὶ οὐδὲν ἐμοῦ προσδεἶσθε μάρτυρος. Σὰ 

δ᾿ ἐν τοἶς ἄνω χρόνοις, ὅτι τἀναντία τούτων εἷχεν, ὲγὼ δηλώσω· οὐ λόγους ἐμαυτοῦ λέγων, 

ἀλλὰ γράμματα τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων δεικνύων, ἃ ἐκεἶνοι κατέθεντο, εἰς στήλην 

χαλκᾛν γράψαντες, εἰς ἀκρόπολιν· οὐχ ἵνα αὐτοἶς ᾖ χρήσιμα, (καὶ γὰρ ἄνευ τούτων τῶν 

γραμμάτων τὰ δέοντα ἐφρόνουν) ἀλλ᾿ ἵνα ὑμεἶς ἔχητε ὑπομνήματα καὶ παραδείγματα, ὡς 

ὑπὲρ τῶν τοιούτων σπουδάζειν προσήκει. Σί οὖν λέγει τὰ γράμματα; ΑΡΘΜΙΟ, φησὶν, Ο 

ΠΤΘΨΝΑΚΣΟ, Ο ΖΕΛΕΙΣΗ, ΑΣΙΜΟ ΕΣΨ 
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ὅτι αἱ πόλεις, ἰσχύουσι δύνανται εἰσὶν ἰσχυραὶ δυναταὶ, ὅμως τώρα,|2 ὅλα αὐτά, εἰσὶν 

ὑπάρ(χουν) ||:ὑμἶν:||, ||:νῦν:|| κατὰ πολὺ περισσότερα, καὶ μεγαλήτερα ἰσχυ|3 ρότερα, ἀπὸ 

τὰ τότε ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν πράγματα, ἀλλ᾿ ὅμως,|4 ὅλα αὐτά, εἰσὶ γίγνονται, ἀνωφελᾛ 

ἀξυντελᾛ, καὶ ἀνενέργητα ἀργά,|5 ἄχρηστα ἁλυσιτελᾛ εἰς οὐδὲν χρήσιμα, ἀπὸ τοὺς ήτορας 

λαμβάνοντες   δῶρα:|| οἵτινες: || πωλοῦ|6 σι δίδουσιν αὐτά ||καί λαλοῦντες ὑπέρ ὧν ἐκεἶνοι 

ἔλαβον: νῦν:||, ὅμως ὅτι πῶς, αὐτὰ ἅπερ φημί, ἔχουσι διάκειν|7 ται, τέτοιας λογᾛς ὡς εἷπον, 

καὶ τὰ μὲν ||:νῦν:|| παρόντα *τὰ+ γινόμενα, *τώρα+|8 πάντως βέβαια, βλέπετε θεωρεἶτε, καί 

οὐ δεἶσθε οὐ χρᾜσθε οὐ|9 ἐμένα:, μάρτυρα ὁμολογητήν:, ||:τούτων:|| κατ᾿ οὐδὲν τελείως, τὸ 

σύνολον, τὰ |10 δὲ γεγονότα εἰς τοὺς παλαιοὺς ἀρχαίους χρόνους ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν,|11 

ὅτι πῶς εἷχον  διέκειντο εὑρίσκοντο, ἐναντίως ἀνομίως, ἀπὸ|12 αὐτὰ τὰ παρόντα, τὰ νῦν 

γιγνόμενα, ἐγὼ θέλω φανερώσω δείξω|13 ὑμῖν *ταῦτα+, ὄχι μὲ τὸ νὰ λέγω διηγῶμαι, λόγους, 

ἐμοὺς ἐδικούς μου,|14 μόνον μὲ τὸ νὰ δεικνύω φανερῶ | |:γνωρίζω:,||, γράμματα στοίχους, 

τῶν ἡμετέρων |15 προγόνων προπατόρων, τὰ ὁποἶα, ἐκεἶνοι οἱ πρόγονοι, κατεθέντο *κα|16 

τ+ἔβαλον: ἔθηκαν ||:ἐφύλαξαν:||, εἰς τὴν Ἀκρόπολιν ἔμπροσθεν ταύτης; ||τᾛς 

Ακροπόλεως:|| ἀφ᾿ οὗ ἔ|17 γραψαν ἐνεχάραξαν: *ἐ]||ἐν:||τύπωσαν, ἐπάνω εἰς στήλην εἰκόνα 

ἀν|18 δριάντα, Χαλκήν, ὄχι διὰ νὰ ὑπάρχωσι, χρήσιμα ὠφέλιμα λυ|19 σιτελᾛ, εἰς αὐτοὺς τούς: 

||:ἰδίους|| προγόνους, ( διότι, αυτοὶ ἐφρόνουν|20 ἐσκέπτοντο ||ἐβούλοντο ἐλογίζοντο|| 

ἐστοχάζον|21 το ἔκρινον, τὰ δέοντα πρέποντα ὠφέλιμα χρήσιμα, καὶ χωρὶς αὐ|22 τῶν 

γραμμάτων,) μόνον: ||:ἐνεχάραξαν:|| ἔγραψαν αὐτὰ ἵνα ὑμεῖς ἔχητε ||κέκτησθε|| λάμ|23 

β*άν+ητε, παραδείγματα ἐνθυμήματα, καὶ τύπους εἰκόνας ὅτι πῶς,|24 πρέπει, νὰ σπουδάζητε: 

||:ἐνασχολᾛσθε καταγίγνησθε σπουδαίως||προθυμοποιᾛσθε ἐπιμελᾛσθε, διὰ αὐτὰ|25 τὰ 

καλὰ ||:ἔργα:||ὑπομνήματα,:. χρ,, λοιπόν: ||:ἐκεἶνα:||, τὰ γράμμ: ἅπερ ||ἔγραψαν|| εἰς ἀ|26 

κρόπολιν εἰς στήλην χαλκὴν γράφοντες: ||:καί:|| κατέθεντο: ||:εἰς ἀκρόπολιν:||ἐκεἶνοι οἱ ἡ|27 

μέτεροι πρόγονοι, τὶ λέγουσι: ||:φασί τις||διαλαμβάνουσι; τοῦτον φασὶ λέγου|28 σι διαλάμ:  
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ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΨΝ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΤΜΜΑΦΨΝ,  

ΑΤΣΟ ΚΑΙ ΓΕΝΟ.   

 Εἷθ᾿ ἡ αἰτία προσγέγραπται, δι᾿ ἣν τοῦτ᾿ ἐγένετο·  ΟΣΙ ΣΟΝ ΦΡΤΟΝ ΣΟΝ ΕΚ ΣΨΝ ΜΗΔΨΝ 

ΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΝ ΗΓΑΓΕΝ, οὐκ Αθήναζε. Σαῦτ᾿ ἐστὶ τὰ γράμματα. Λογίζεσθε δὴ, πρὸς 

Διὸς καὶ θεῶν, καὶ θεωρεἶτε παρ᾿ ὑμἶν αὐτοἶς, τις ἦν ποτε ἡ διάνοια τῶν τότε Ἀθηναίων τῶν 

ταῦτα ποιούντων, ἥ τί τὸ ἀξίωμα. Ἐκεἶνοι Ζελείτην τινὰ Ἄρθμιον, δοῦλον βασιλέως, (ἡ γὰρ 

Ζέλεια ἐστὶ τᾛς Ἀσίας) ὅτι τ δεσπότᾙ διακονῶν χρυσίον ἤγαγεν εἰς Πελοπόννησον, οὐκ 

Ἀθήναζε, ἐχθρὸν αὑτῶν ἀνέγραψαν καὶ τῶν συμμάχων, αὐτὸν καὶ γένος, καὶ ἀτίμους εἷναι. 

Σοῦτο δ᾿ ἐστὶν, οὐχ ἣν ἅν οὑτωσί τις φήσειεν ἀτιμίαν· (τί γὰρ τ Ζελείτᾙ τοῦτ᾿ ἔμελεν, εἰ τῶν 

Ἀθήνᾙσι κοινῶν μὴ μεθέξειν ἔμελλεν;) ἀλλ᾿ οὐ τοῦτο λέγει· 
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διαλαμβάνουσι ὅτι ὁ Ἄρθμιος, ὁ ἑλὸς τοῦ Πυθώνακτος, ὁ ἐκ τᾛς Ζη|2 λεί*της+ας καταγόμενος, 

ἔστω ὑπαρχέτω, ἄτιμος ἄδοξος, καὶ ἐχθρὸς|3 πολέμιος, ||:ὅλου:||τοῦ πλήθους, τῶν 

Ἀθηναίων, καὶ: ||:ὅλων:|| τῶν συμμάχων συμβοηθῶν|4 φίλων α*ὐ]ὑτοἶς, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος, καὶ 

ὅλο του τὸ γένος ὅλη του ἡ συγ|5 γένεια, ἔπειτα, ἡ αἰτία ἡ ἀφορμή, διὰ τὴν ὁποίαν, ἐγένετο 

συνέ|6 βει: ||:ἠκολούθησεν:|| ὑπᾛρξε, τοῦτο τὸ: ||:νά γένηται:|| εἷναι *τὸ] ὁ Ζελήτη*ν+ς  

ἄτιμ*ον+η, ἦν: ||:προς:||γεγραμμέν*ος+η ||:προστεθειμένη|| ἐγκε|7 χαραγμένον 

ἐντετυπωμένον494 τοἶς γράμμ(ασι), διότι, αὐτὸς ἔφερεν ἐκό|8 μισε, τὸν χρυσὸν ὅν ἔλαβεν ἐκ 

τῶν Μήδων, εἰς τὴν Πελοπόννησον,|9 καὶ ὄχι εἰς τὰς Ἀθήνας, αὐτὰ *εἰσὶ+ λέγουσι.᾿ 

||:διαλαμβάνουσι:|| τὰ γράμμ(ατα) ||:διαλαμβάνουσι:||, λοιπὸν ὦ ἄνδρες|10 Ἀθη(ναἶοι) διὰ 

τὴν ἀγάπην τοῦ Διὸς, καὶ τῶν: ||:λοιπῶν:|| θεῶν, σκέπτεσθε στοχάζεσθε,|11 καὶ ὁρτε 

βλέπετε ||:ἀθρεἶτε:||, κοντὰ εἰς τὸν ἑαυτόν σας, ποἶα ποτὲ ὑπᾛρχε καὶ ἦτον|12 ἡ διάνοια ὁ 

νοῦς ὁ στοχασμὸς ἡ ἔννοια, τῶν Ἀθη(ναίων) ||:τῶν προγόνων ὑμῶν: ||τῶν ὄντων κατ᾿ 

ἐκεἶνου|13 καιροῦ, οἵτινες ἐποίουν ἔπραττον, αὐτὰ τὰ: ||:ἔργα|| ἀνωτέρω, καὶ ποἶον ἦν τὸ |14 

ὕψος ἡ δόξα τὸ μεγαλεἶον αὐτῶν, ἐκεἶνοι οἱ πρόγονοι: ||:ὑμῶν:||, ἀνέγραψαν ἀνε|15 

στήλωσαν ||κήρυξαν|| ἀνεκάλεσαν ἀνεκήρυξαν,: ||:ὅτι ἐστί:|| πολέμιος ἐχθρὸς, ἑαυτῶν 

||:ἐδικῶν τους:||,|16 καὶ τῶν συμμάχων συμβοήθων φίλων αὑτοἶς, τίς *νά+ ||:ἀνήρ:|| 

ζελήτη*ν+ς, καλούμενον  ὀνόματι|| Ἄρ|17 θμιον, δοῦλον ὅστις ἦν δοῦλος ὑπηρέτης, τοῦ 

βασιλέως: ||τοῦ μεγάλου|| τᾛς Ἀνατολᾛς,|18 διότι, αὕτη ἡ ζέλεια, ἐστὶν ὑπάρ(χει) τόπος, τῆς 

Ἀσίας, διότι, ἐπειδὴ ||:αὐτός:|| διη|19 κόνει ὑπούργει *ὑπηρέτει, εἰς+ τὸν κύριον  δεσπότην 

αὑτοῦ, καὶ ἐκόμισεν ἔφερε,|20 ||τὸ|| ἀργύριον ||χρυσίον||, εἰς: ||τήν|| Πελοπόννησον, καὶ 

ὄχι, εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ αὐτὸς, καὶ: ||:ὅλον:|| τὸ γέ|21 νος *τόν ὅλον+, καὶ [ὅτι+ νὰ ὑπάρ: ἄτιμοι 

ἄδοξοι, καὶ τοῦτο τὸ ἀτίμους εἶναι,|22 οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἀτιμία*ν+, *τὴν+ ὁποίαν:||:δήποτε:||, τὶς, 

ἤθελε εἴπᾙ ὀνομάσᾙ ||καλέσᾙ:||,|23 ἀπλῶς ἀπεριέργως ἀπερισκέπτως, διότι, κατὰ τὶ, ἦν 

μέλετη φροντίς,|24 εἰς τὸν Ζελήτην, αὐτὸ τὸ ἑξᾛς, ἀνίσως δηλ: οὐκ ἤθελε, *νὰ+ μεθέξᾙ κοι|25 

νωνήσᾙ ἀπολαύσᾙ ||:μεταλάβει:||γένηται κοινωνός: ||:μέτοχος:||, τῶν κοινῶν πράγμ:  

||:ἀξιωμάτων τιμῶν:|| τῶν ἐν Ἀ|26 θήναις; ἀλλ  ὅμως τὰ γράμμ: οὐ λέγουσι διαλαμβάνουσιν, 

αὐτὸ τὸ ἄ|27 τιμον: 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἐληεηππνκέλνλ’’. 
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ἀλλ᾿ ἐν τοἶς Υοινικοἶς γέγραπται νόμοις, ΤΠΕΡ ΨΝ ΑΝ ΜΗ ΔΙΔΨ ΔΙΚΑ, ΥΟΝΟΤ 

ΔΙΚΑΑΘΑΙ· ἀλλ᾿ εὐαγὲς ἦν τὸ ἀποκτεἶναι· ΚΑΙ ΑΣΙΜΟ, φησὶ ΣΕΘΝΑΣΨ. Σοῦτο δὴ λέγει, 

καθαρὸν τὸν τούτων τινὰ ἀποκτείναντα εἷναι. Οὐκοῦν ἐνόμιζον ἐκεἶνοι τᾛς ἁπάντων τῶν 

Ἑλλήνων σωτηρίας αὐτοἶς ἐπιμελητέον εἷναι · οὐ γὰρ ἅν αὐτοἶς ἔμελεν, εἴ τις ἐν 

Πελοποννήσῳ τινὰς ὠνεἶται, ἥ διαφθείρει, μὴ τοῦθ᾿ ὑπολαμβάνουσιν· ἐκόλαζον δ᾿ οὕτω καὶ 

ἐτιμωροῦντο, οὓς ἅν αἴσθοιντο δωροδοκοῦντας, ὥστε καὶ στηλίτας ποιεἶν. 
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τὸ ἄτιμον μόνον εἷναι,. μόνον,: ἐγράφθη: ||:γέγραπται |<<< || εἰς τοὺς νόμους, τοὺς 

φονικοὺς|2 τοὺς διαλαμβάνοντας *περί+ ||διά:||τ*ῶν+||ούς|| φονέ*ων+εῖς ἀνοῦ΄ς, τὸ νὰ 

δικασθῇ κριθᾜ τι|3 μωρηθᾜ, ἕνεκα φόνου ὡς φονεύς ||τις||,  δι᾿ ἐκεἶνα τὰ: ||:πράγμ:|| αἴτια, 

διὰ τὰ ὁποἶα,|4 δὲν ἤθελε δῲσῃ δίκας ||ἀποτίσει λάβᾙ:|| ποινάς κολάσεις 

||εὐθύνας:||τιμωρίας κολασθᾜ  τιμωρηθᾜ ||παρά τοῦ κριτηρίου ἤτοι δέν ἤθελε φανερώσᾙ δι᾿ 

ἥν αἰτίαν ἐφόνευσε τον δεἶνα:|||5 ὅμως ||πλήν||φ*α+ησὶ λέγ*ουσιν+ει ὅτι, τὸ νὰ ἀποκτείνῃ 

φονεύσᾙ θανατώσᾙ τις τὸν ζε|6 λείτην, ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, ἁγνὸν καθαρὸν εὐσεβὲς ὅσιον 

εὔοπτον ἅ|7 γιον, καὶ ἄς ἀποθάνᾙ τελευτήσᾙ, ἄτιμος ἄδοξος, λοιπὸν τὰ γράμμ:|8 λέγουσι: 

||:φανεροῦσι βεβαιοῦσιν:|| διαλαμβάνουσι, αὐτό, ὅτι δηλ ὅς ἄν ἀποκτείνῃ θανατώσᾙ,|9 τινά, 

ἀπὸ αὐτοὺς *τοὺς συγγεν+ τοὺς δωρολήπτας, νὰ ὑπἀρ:, καθαρὸς|10 ἐλεύθερος ἀθῶος 

ἀνέγκλητος:,῀ : .||:ἀνεπίληπτος:|| χρ,,  λοιπόν, ἐκεἶνοι οἱ Ἕλληνες|11 οἱ πρόγονοι ὑμῶν, 

ἐνόμιζον ὑπελάμβανον ἐσκέπτοντο ἔκρινον|12 ἄξιον, ὅτι πρέπει, εἰς αὐτούς, νὰ ἐπιμελῶνται, 

φροντίζωσι σπου|13 δάζωσι, διὰ τὴν σωτηρίαν ἀσφάλειαν, ὅλων τῶν Ἑλλήνων,|14 διότι, *οὐχ+: 

||:δεν ἤθελεν:|| ὑπάρχᾙ κᾀμμία φροντὶς μελέτη, εἰς αὐτοὺς τοὺς πο|15 γόνους ὑμῶν, ἀνίσως, 

τὶς, ἤθελε ὠνεἶται πρίεται ἀγοράζει, ἤ|16 ἤθελε διαφθείρει φενακίζει495 ἀπατᾶ, ἐνίους μερικοὺς 

Ἕλλη|17 νας, εἰς τὴν Πελοπόννησον ἀνίσως δὲν ἤθελαν ὑπολαμβάνουσι|18 νομίζουσιν, αὐτὸ τὸ 

ὅτι πρέπει νὰ ἐπιμελῶνται διὰ τὴν σωτηρίαν ὅλων|19 τῶν Ἑλλήνων, ὅμως αὐτοί, ἐκόλαζον 

ἐπαίδευον, καὶ ἐτιμωροῦν|20 το ποιναἶς καὶ τιμωρίαις καθυπέβαλον *κατέθεντο εἰς+ ἐκείνους, 

τοὺς|21 ὁποίους, ἤθελαν γνωρίσωσι καταλάβωσιν, ὅτι δωροδοκοῦσιν εἰσὶ|22 δωρολᾛπται, τόσον 

πολλά, ὥστε ὁποῦ, ἐποίουν [ἐδείκνυουν+ ||καθ᾿ ἕξιν|| αὐ|23 τοὺς ||ἐπί στήλης|| καὶ 

στηλιτογραφομένους ἐστηλίτευον ἐνέγραφον αὐτοὺς *ἐπί|24 [στήλης+. 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’φενακίηει’’. 
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Ἐκ δὲ τούτων, εἰκότως τὰ τῶν Ἑλλήνων  ἦν τ βαρβάρῳ φοβερὰ,  οὐχ ὁ βάρβαρος τοἶς 

Ἕλλησιν. Ἀλλ᾿ οὐ νῦν· οὐ γὰρ οὕτως ἔχεθ᾿ ὑμεἶς, οὔτε πρὸς τὰ τοιαῦτα, οὔτε πρὸς τὰ ἄλλα· 

ἀλλὰ πῶς; ἴστε αὐτοὶ· τί γὰρ δεἶ περὶ πάντων ὑμῶν κατηγορεἶν; καὶ παραπλησίως δὲ καὶ 

οὐδὲν βέλτιον ὑμῶν, ἅπαντες οἱ λοιποὶ Ἔλληνες. Διόπερ φημὶ ἔγωγε καὶ σπουδᾛς πολλᾛς, καὶ 

βουλᾛς ἀγαθᾛς, τὰ παρόντα πράγματα προσδεἶσθαι. Σίνος εἴπω; κελεύετε, καὶ οὐκ ὀργιεἶσθε; 

ἐκ τοῦ γραμματείου ἀναγίνωσκε. 

ΑΝΑΓΝΨΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΟΤ.  

ι΄ . Ἔστι τοίνυν τὶς εὐήθης λόγος παρὰ τῶν παραμυθεἶσθαι βουλομένων τὴν πόλιν, ὡς ἄρα 

οὔπω Υίλιππός ἐστι τοιοῦτος, 

  



429 
 

327r 

ἐπὶ στήλας *χαλκᾛς+ καὶ διὰ αὐτὰ τὰ αἴτια, τὰ πράγμ(ατα) τῶν Ἑλλήνων,|2 ἦσαν ὑπᾛρχον, 

δειμαλαἶα τρομερὰ καταπληκτικά, εἰς τὸν βάρβα|3 ρον τὸν Πέρσην, δικαίως πρεπόντως 

εὐλόγως, καὶ οὐκ ἦν φοβερὸς|4 ὁ βάρβαρος, εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾿ ὅμως,: ||:τώρα:||τὰ 

παρόντα πράγμ οὐκ εἰσὶ|5 φοβ*έ+ερὰ τ βαρβάρῳ, *τώρα+, διότι, ὑμεἶς οὐ διάκεισθε, 

*φροντίζετε+,|6 τοιου||:τω:||τρόπως, ὡς καὶ ἐκεἶνοι οἱ πρόγονοι ὑμῶν, μήτε εἰς τὰ τοιαῦτα εἰς 

τὸ|7 ποιεἶν δηλ: στηλίτας τοὺς δωρολήπτας, μήτε εἰς τὰ ἄλλα τὰ τοῦ πολέ|8 μου, ἀλλ᾿ ἆρα, τίνι 

τρόπῳ διάκεισθε; ὑμεἶς οἱ ἴδιοι, γινώσκετε|9 ἰξεύρετε, (διότι, διατὶ πρέπει, νὰ κατηγορῶ ψέγω 

διαβάλλω, ὑ|10 μς, δι᾿ ὅλα τὰ πράγμ:;) καὶ ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι Ἕλληνες ἔχουσι διὰ|11 κεινται, 

ὁμοίως παρεμφερῶς μὲ ὑμς, καὶ κατ᾿ οὐδὲν βέλτιον κάλ|12 λιον *ἔχουσιν+ ὑμῶν, διὰ τοῦτο, 

ἐγὼ λέγω ἀποφαίνομαι, ὅτι τὰ|13 παρόντα πράγμα(τα), προσδέονται χρᾘζουσι ἔχουσι χρείαν 

[ἀνάγ|14 κην+, σπουδᾛς φροντίδος ἐπιμελείας, περισσᾛς μεγάλης, καὶ σκέψε|15 ως στοχασμοῦ 

||κρίσεως|| ἐννοίας, ἀγαθᾛς ||καλᾛς φρονίμου|| *φρονίμου ἀπταίστου συνετοῦ+, τίνος|16 

ἕνεκα, βούλεσθε ἵνα εἴπω ὑμἶν τοῦτο, *τὸ] ||ὅτι|| πολλῆς σπουδῆς καὶ ἀγαθῆς|17 βουλῆς τὰ 

παρόντα πράγμ: προσδεῖτε; κελεύετε προστάζετέ μοι τοῦτο|18 τὸ εἰπεἶν, καὶ ἆρα τάχα οὐχ 

ὀργιεῖσθε ||δέν θέλετε|| θυμουσθᾛτε, οὐκ ἀγανακτήσετε.|19 διὰ τοῦτο; σὺ [ὦ ἀναγνώστα+ 

ἀναγίγνωσκε τουτὶ τὸ γραμμάτιον, τὸ παρόν.|20 : ||ἤτοι ἀναιχνούς μάθε την αἰτίαν|| |21 

λοιπόν, τὶς λόγος δημηγορία, ||ἄδεται λέγεται ||ἀπεχθές||εὔηθες μωρὸν ἀνό|22 ητον, 

[ἄδεται+ λέγεται ||προτείνεται||, ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ήτορας, οἵτινες βούλονται θέ|23 λουσι, νὰ 

παραμυθῶνται παρηγορῶσι, τἠν πόλιν ὑμῶν, ὅτι πῶς,|24  [ἄρα+ τάχα, ὁ Φίλιπ(πος) οὐκ ἔστιν οὐ 

γέγονεν, ἀκόμι, τέτοιος ἰσχυρὸς|25 δυνατὸς φ(οβερός) 
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 οἸοί ποτ᾿ ἦσαν Λακεδαιμόνιοι, οἳ θαλάττης μὲν ἦρχον καὶ γᾛς ἁπάσης, βασιλέα δὲ σύμμαχον 

εἷχον, ὑφίστατο δὲ οὐδὲν αὐτοὺς· ἀλλ᾿ ὅμως ἠμύναντο κᾀκείνους ἡ πόλις, καὶ οὐκ ἀνηρπάσθη. 

Ἐγὼ δὲ ἁπάντων, ὡς ἔπος εἰπεἶν, πολλὴν εἰληφότων ἐπίδοσιν, καὶ οὐδὲν ὁμοίων ὄντων τῶν 

νῦν τοἶς πρότερον, οὐδὲν ἡγοῦμαι πλέον, ἥ τὰ τοῦ πολέμου κεκινᾛσθαι καὶ ἐπιδεδωκέναι. 

Πρῶτον μὲν γὰρ ἀκούω  Λακεδαιμονίους τότε,  καὶ πάντας τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, τέτταρας 

μᾛνας, ἥ πέντε, τὴν ὡραίαν αὐτὴν στρατεύεσθαι, καὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἐμβαλόντας, καὶ 

κακώσαντας τὴν τῶν ἀντιπάλων χώραν ὁπλίταις καὶ πολιτικοἶς στρατεύμασιν, 
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φοβερὸς, ὅ,τι λογᾛς, ὑπᾛρχον μίαν φοράν, οἱ Λακεδαιμόνιοι, οἱ ὁποἶ|2 οι, ἦρχον ἐξουσίαζον 

ἐκυρίευσον, ὅλην τὴν θάλασσαν, καὶ ὅλην|3 τὴν γᾛν, καὶ εἷχον ἐκέκτηντο, σύμμαχον 

συμβοηθὸν φίλον, τὸν|4 βασιλέα τᾛς Ἀνατολᾛς, καὶ οὐδεὶς ὑμῶν τῶν Ἑλλήνων, ἠναντιοῦτο|5 

ἀντιστέκετο ||οὐκ ἐπολέμει:|| πρὸς αὐτούς, ἀλλ᾿ ὅμως μὲ ὅλον τοῦτο, ἡ πόλις ἡμῶν, ἐκδι|6 

κήσατο ἐτιμωρήσατο ἐπαίδευσε, καὶ ἐκείνους τοὺς Λακεδαιμ(ονίους)  καὶ οὐκ|7 ἠχμαλωτίσθη 

ἐλεηλατίσθη 496||οὐκ ἐλευθερώθη ὑπετάγη|| *παρ᾿ αὐτῶν+, ὅμως, ἐγὼ μὲ ὅλον|8 ὁποῦ ὅλα τὰ 

πράγματα *ὑμῶν+ ||τά ἔργα τά τεχνικά||, (συνελλόντα με φναι ||ἵνα εἴπω ἐν γένει ἐν 

συντόμῳ||, ἔλαβον|9  [ἐνέτυχον+, πολλὴν καὶ μεγάλην ἐπίδοσιν ||προκοπήν:|| αὐξήσιν497, καὶ 

μὲ ὅλον|10 ὁποῦ τὰ παρόντα πράγμ: οὐκ εἰσί, κατ᾿ οὐδὲν τελείως, ὅμοια παραπλή|11 σια, μὲ 

ἐκεἶνα τὰ πρότερον ||τῶν τότε|| τῶν προγόνων ὑμῶν, ||ὅμως|| *ἐγώ+  ἡγοῦμαι νο|12 μίζω 

ὑπολαμβάμω οἴομαι, ὅτι κᾀνένα πργμα *τᾛς πόλεως+, δὲν με|13 τεκινήθη μετεσαλεύθη 

μετεβλήθη, περισσότερον, παρὰ: ||:ὁποῦ νομίζω ὅτι κεκίνηται καί μετεβλήθη:||ὁ πό|14 λεμος 

τὰ πολεμικὰ ἔργα, καὶ ὑπεχώρησεν ἠλα||τ||τώθη ἐσμικρύν|15 θη,;. χρ,, διότι, ἐγὼ ἤκουσον 

ἠκροώμην, πρότερον, ὅτι|16 οἱ Λακεδαιμόνιοι, κατ᾿ ἐκεἶνο καιροῦ, καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες,|17 

ἐξεστρατεύοντο ||ἐκινοῦντο|| ἐξήρχοντο εἰς πόλεμον, κατὰ τέσσαρας μᾛνας|18 ἤ κατὰ πέντε 

κατ᾿ αὐτὴν τὴν ὡραίαν καὶ διωρισμένην τεταγ|19 μένην ὥραν, καὶ ὄτι, ἀφ᾿ οὗ ἐνέβαλον 

εἰσώρμ||:ουν:||ησαν: *|<|+|20 λθον *εἰσεχώρ:ησαν+ *||:ουν||]_________ , καὶ ἀφ᾿ οὗ ἐκάκουν 

ἔβλ*ά+απτον ||ἐλυμαίνοντο|| *ἐζημί|21 ουν+ ||ἐδηλοῦντο||, τὴν χώραν τὸν τόπον, τῶν 

ἐναντίων ἐχθρῶν πολεμίων|22 μὲ ὁπλίτας ὁπλοφόρους, καὶ μὲ στρατεύματα τάγματα, 

πολιτι|23 κά, χρ 
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Στο χειρόγραφο το ςυνςντοφμε ωσ ‘’ ἐλεϊλατίσθη’’. 
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 το χειρόγραφο είναι ‘’αὐξήσιν’’. 
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ἀναχωρεἶν ἐπ᾿ οἴκου πάλιν. Οὕτω δ᾿ ἀρχαίως εἷχον, μλλον δὲ πολιτικῶς, ὥστε οὐδὲ 

χρημάτων ὠνεἶσθαι παρ᾿ οὐδενὸς οὐδὲν,  ἀλλ᾿ εἷναι νόμιμόν τινα καὶ προφανᾛ τὸν πόλεμον. 

Νυνὶ δ᾿ ὁρτε μὲν δήπου τὰ πλεἶστα τοὺς προδότας ἀπολωλεκότας, οὐδὲν δ᾿ ἐκ παρατάξεως 

οὐδ᾿ ἐκ μάχης γινόμενον· ἀκούετε δὲ Υίλιππον, οὐχὶ τ φάλαγγας ὁπλιτῶν ἄγειν, βαδίζονθ᾿ 

ὅποι βούλεται, ἀλλὰ τ ψιλοὺς, ἱππέας, τοξότας, ξένους, τοιοῦτον ἐξηρτᾛσθαι στρατόπεδον. 

Ἐπειδὰν δὲ τούτοις κρατῶν πρὸς νοσοῦντας ἐν αὑτοἶς καὶ τεταραγμένους προσπέσᾙ, 
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πολιτικὰ αὐτόχθονα ἐντόπια οἰκεἶα, ἀνεχώρουν ἐπανέστρεφον|2 ἐπανέκαμπτον, αὖθις, 

οἴκαδε εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ εἶχον διέ|3 κειντο, οὕτως ἀρχαίως παλαιῶς κρονολήρως 

ἀνοήτως, καὶ ἵνα|4 εἴπω βέλτιον κάλλιον, πολιτικῶς κατ᾿ ἔθος τᾛς πόλεως, ὥστε ὁποῦ,|5 οὐκ 

ὠνοῦντο οὐκ ἠγόραζον, ἀπὸ κᾀνένα *ήτορα+, κᾀνένα πργμ(α)|6 κᾀμμίαν νίκην, οὔτε διὰ 

χρημάτων [ἀσπρῶν+ ἀργυρίων, μόνον, ὁ πὸ|7 λεμος ἡ μάχη, ὑπᾛρχε καὶ ἦτον, νόμιμος τις 

δίκαιος, καὶ προφανὴς |8 φανερὸς πασίδηλος λαμπρός, ὅμως τώρα, πάντως βέβαια, βλέπετε|9 

θεσθε, ὅτι οἱ προδόται οἱ δωρολᾛπται, ἀπολωλέκασιν ἔφθειρον|10 ἠφάνισαν, τὰ περισσότερα 

πράγμ: τᾛς πόλεως, καὶ ὅτι κᾀνένα πργμ(α)|11 οὐ γίγνεται τελεἶται, διὰ παρατάξεως 

*εὐρυθμίας+ 498  συστάσεως στρατεύμα|12 τος, οὔτε διὰ μάχης πολέμου συμπλοκᾛς, πρὸς 

τούτοις, ἀκούετε|13 ἀκροσθε μανθάνετε πυνθάνεσθε, ὅτι ὁ Φίλιπ(πος), βαδίζει πορεύ|14 εται 

||φθάνει|| ἔρχεται ||ἄπεισι|| εἰς ἐκεἶνο τὸ μέρος, εἰς ὅποιον, θέλει ἀγαπ ἐφίεται βα|15 

δίζειν, ὄχι διότι ἄγει φέρει μεθ᾿ ἑαυτοῦ, φάλαγγας στρατιὰς τάγμα|16 τα, ὁπλοφόρων, μόνον 

*μὲ τὸ νὰ+ ||δι᾿ ὅτι||ἐξηρτᾛ*ται+||το|| ἐφελκᾙ||ύσατο:||: [ἐπισύρᾙ]|17  

[ἐπεσπ[+άται||σατο|| φέρᾙ] ||ἤγαγεν|| μεθ᾿ ἑαυτοῦ, ἱππεῖς, ψιλοὺς γυμνούς, καὶ τοξότας |18 

ὁπλίτας, ἀλλοτρίους ἀλλοδαποὺς ἀλλογενεἶς, καὶ τοιοῦτον ἀσθενὲς |19 ἀδύνατον στράτευμα, 

ὅμως ὁπόταν, *ἐπειδὴ+  κρατᾜ ἄρχᾜ ἐξουσιά|20 ζᾙ κρατεἶ νικ, μὲ αὺτὰ τὰ στρατεύματα, καὶ 

*αὐτοὺς+ ἤθελε προσπέσῃ|21 ἐφορμήσᾙ ἐπέλθᾙ, ἐναντίον εἰς ἀν(θρώπ)ους νοσοῦντας ἀσθενεἶς 

ἀδυ|22 νάτους, χρ 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’εὐξηζκείαο’’. 
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καὶ μηδεὶς ὑπὲρ τᾛς χώρας  δι’ ἀπιστίαν ἐξίᾙ, μηχανήματ᾿ ἐπιστήσας, πολιορκεἶ. Καὶ σιωπῶ 

θέρος καὶ χειμῶνα, ὡς οὐδὲν αὐτ διαφέρει, οὐδ᾿ἐστἰν ἐξαίρετος ὥρα τὶς, ἣν διαλείπει. Σαῦτα 

μέντοι πάντας εἰδότας δεἶ καὶ λογιζομένους, μὴ προέσθαι τὸν πόλεμον εἰς τὴν χώραν, μηδ᾿ εἰς 

τὴν εὐήθειαν τὴν τοῦ τότε πρὸς Λακεδαιμονίους πολέμου βλέποντας, ἐκτραχηλισθᾛναι· ἀλλ᾿ 

ὡς ἐκ πλείστου φυλάττεσθαι, τοἶς πράγμασι καὶ ταἶς παρασκευαἶς, ὅπως οἴκοθεν μὴ 

κινήσεται, σκοποῦντας, οὐχὶ συμπλακέντας διαγωνίζεσθαι. 
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καὶ εἰς τεταραγμένους στασιάζοντας ἐρίζοντας πολεμοῦντας, ἀλλήλοις,2 καὶ ὁπόταν μηδεὶς 

[ὑμῶν], δὲν ἤθελε ἐξέρχηται τᾛς πόλεως, διὰ βο|3 ήθειαν τῆς χώρας τᾛς πατρίδος αὑτοῦ, δι᾿ ἥν 

ἔχει ἀπιστίαν ||πρός αὐτόν|| *αὐτ], |4 ||τόν Υιλ(λιππο):|| τότε αὐτὸς ἐφίστησιν *ἐπι+βάλλει 

||προσάπτει|| πέριξ τᾛς πόλεως, μηχανὰς ἑλεπόλεις|5 κατασκευὰς, καὶ περικυκλοἶ 

περιχαρακοἶ αὐτήν, καὶ ἐγὼ σιωπῶ|6 ἀφίημι οὐ λέγω, τὸ θέρος, καὶ τον χειμῶνα, ὅτι δηλ(αδή) 

:*του+ τὸ θέρος καὶ|7 ὁ χειμών, οὐ  δι||α:||φέρει χρησιμεύει συμβάλλει, κατ᾿ οὐδὲν τελείως, 

εὶς|8 αὐτόν, οὔτε ὑπάρ(χει) εὑρίσκεται αὐτ κᾀμμία ὥρα *κᾀνένας+ καιρὸς,|9 ἐξαίρετος 

τεταγμένος διωρισμένος, καθ᾿ὅν διαλείπει παύει σχο|10 λάζει τοῦ πολεμεἶν,.  λοιπόν, πρέπει, 

ὅλοι ὑμεἶς, νὰ γινώσκητε|11 [ἰξεύρητε+, καὶ νὰ λογίζησθε διανοᾛ*τε+||σθε|| 

σκέπτ*ητε+||σθε|| *στοχάζησθε+, αὐτὰ|12 ἅπερ ἐγὼ εἷπον ὑμἶν, καὶ νὰ μὴν ἀφίσητε 

||ἤτοι:||ποιήσητε δηλ(αδή)|13 τὸν πόλεμον, [ἐδῶ] ||ὦδε|| εἰς τὴν χώραν ὑμῶν τὴν Ἀττικἠν, 

οὔτε νὰ ἀποβλέπητε ἀ|14 ποσκοπᾛτε ἀφορτε, καὶ νὰ ἐκτραχηλισθῆτε ἐκπέσητε 

ἐξωλισθήσητε ||ἐξονέλητε|| ἔλ|15 θητε φθάσητε καταντήσητε, εἰς τὴν εὐήθειαν μωρίαν 

ἄν*οησίαν+||οιαν|| πα|16 ραφροσύνην, τοῦ πολέμου τᾛς μάχης τᾛς γεγον*εί+υίας, κατ᾿ ἐκεἶνο 

καιροῦ|17 ἐναντίον τῶν Λακεδαιμονίων, μόνον πρέπει νὰ φυλάττησθε προσέ|18 χητε, *εἰς+ τὰ 

πράγμ(τα) τὰς ὑποθέσεις τᾛς πόλεως, καὶ εἰς τὰς παρασκευὰς ἑτοι|19 μασίας τοῦ πολέμου,: || 

|<.| ||πρὸ καιροῦ *πρὸ+ πολλοῦ:, ||πόωθεν μακρόθεν:|| *μὲ τὸ νὰ]: ||:καί νά:||σκοπῆτε 

σκέπτησθε|20 στοχάζησθε, τίνι τρόπῳ, ὁ Υίλιπ(πος) δὲν θέλει κινηθῇ ἔλθει φθάσει ||ἐξέλθη|| 

||ἐξ:||ὁρμή|21 σει *πρὸς τὴν πατρο χώραν ὑμῶν τὴν Ἀττικήν+ ||οἴκοθεν|| ||ἀπό+|| 

||χώρας||, *ἐκ τοῦ οἴκου+ ἐκ τᾛς *πατρίδος+|22 ||Λυσίππου:||499 αὑτοῦ, καὶ ὄχι: ||:με τό: || νὰ 

σκοπῆτε, ἀφ᾿ οὗ συμπλε χ:θῆτε ἔλθητε πέσητε εἰς χεἶ|23 ρας αὑτοῦ, τότε νὰ διαγωνίζησθε 

μάχησθε πολεμᾛτε μὲ αὐτὸν,: · χρ 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’Λυςίππου’’. Αυτό το κφριο όνομα δεν μνθμονεφεται ςτο αρχαίο πρωτότυπο κείμενο. 
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Πρὸς μὲν γὰρ πόλεμον, πολλὰ φύσει πλεονεκτήματα ἡμἶν ὑπάρχει, ἄν περ, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναἶοι,  ποιεἶν ἐθέλωμεν ἃ δεἶ· ἡ φύσις τᾛς ἐκείνου χώρας,  ἧς ἄγειν  καὶ φέρειν ἐστὶ 

πολλὴν,  καὶ κακῶς ποιεἶν· ἄλλα μυρία· εἰς δὲ ἀγῶνα, ἄμεινον ἡμῶν ἐκεἶνος ἤσκηται. 

ια΄ . Οὐ μόνον δὲ δεἶ ταῦτα γινώσκειν, οὐδὲ τοἶς ἔργοις ἐκεἶνον ἀμύνεσθαι τοἶς τοῦ πολέμου, 

ἀλλὰ καὶ τ λογισμ καὶ τᾜ διανοίᾳ τοὺς παρ᾿ ὑμἶν ὑπὲρ αὐτοῦ λέγοντας μισᾛσαι, 

ἐνθυμουμέμους, ὅτι οὐκ ἔνεστι τῶν ἔξω τᾛς πόλεως ἐχθρῶν κρατᾛσαι, πρὶν ἅν τοὺς ἐν αὐτᾜ 

τᾜ πόλει κολάσητε ὑπηρετοῦντας ἐκείνῳ· ὃ, μὰ τὸν Δία  καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς, οὐ δύνασθε 

ὑμεἶς ποιᾛσαι, οὐδὲ βούλεσθε· 

  



437 
 

329r 

,,διότι, πολλὰ πλεονεκτήματα προτερήματα, εἰσὶν εὑρίσκονται, εἰς ὑμς,|2 ἐκ φύσεως, πρὸς τὸ 

ἐργάσασθαι καὶ ποιᾛσαι τὸν πόλεμον, ἀνίσως, ὦ ἄνδρες|3 Ἀθη(ναἶοι), βουλώμεθα ἀγαπῶμεν 

[ἐφιέμεθα+, νὰ ποιῶμεν πράττωμεν, ἐκεἶ|4 να τὰ ἔργα, τὰ ὁποἶα, πρέπει προσήκει τὰ δέοντα 

προσήκοντα συμφέροντα|5 [ὑμῶν+, λέγω ἔστιν ὑμἶν πλεονέκτημα ἡ φύσις τὸ κλ*ᾛ+ίμα, τᾛς 

χώρας τοῦ|6 τόπου, ἐκείνου τοῦ Υιλίπ(που), τῆς ὁποίας χώρας, εἷναι δυνατὸν ὑμἶν, νὰ|7 ἄγητε 

καὶ: ||νά:||φέρητε ἤτοι νὰ ἐξανδραποδίζη*σθε+||τε||  λεϊλατίζητε 500  κουρσεύητε, πολύ|8 

μέρος, καὶ νὰ κακοποιῆτε βλάπτητε λυμαίνησθε δηλᾛσθε αὐτήν, *καὶ]|9 πρὸς τούτοις εἰσὶ καὶ 

ἄλλα πολλὰ παμπληθᾛ ἀναρίθμητα πλεονεκτήματα ὑμἶν,|10 ὅμως, ἐκεἶνος ὁ Υίλιπ(πος) 

ἐξήσκηται ἐστὶν ἐξησκη||μ||μένος 501  γεγυμνασμένος|11 ἡτοιμασμένος, κρεἶττον βέλτιον 

κάλλιον, ἡμῶν, κατὰ τὸν ἀγῶνα κατὰ|12 τὴν ἑτοιμασίαν παρασκευὴν τοῦ πολέμου, ὅμως, ὄχι 

μόνον, πρέπει ὑμεἶς|13 νὰ γιγνώσκητε ἰξεύρητε ἐπίστασθε, αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω, οὔτε πρέπει νὰ 

ἀμύνη|14 σθε ἐκδικᾛ*τε+σθε τιμωρᾛ*τε+σθε παιδεύητε κολάζητε πολεμᾛτε, ἐκεἶνον τὸν 

Υίλιπ(πο),|15 μὲ τὰ ἔργα, τοῦ πολέμου, μόνον πρέπει, καὶ νὰ μισήσητε ἀποβάλλητε  [ἀπο|16 

σοβήσητε+ 502||ἀποδοκιμάσητε:||, μὲ τὴν διάνοιαν τὸν λογισμὸν, καὶ μὲ τὸν νοῦν, ἐκείνους τοὺς 

ή|17 τορας τοὺς ὄντας πλησίον ὑμῶν ἐν αὐτᾜ τᾛ χώρᾳ *τᾜ Ἀττικᾜ+ οἵτινες λέγουσι|18 

δημηγοροῦσι, διὰ βοήθειαν αὐτοῦ τοῦ Υιλ(ίππου) μὲ τὸ νὰ ἐνθυμῆσθε σκέπτησθε|19 

διαν*ό+οᾛσθε στοχάζησθε, ὅτι πῶς, δὲν εἷναι δυνατὸν ὑμἶν, νὰ κρατήσητε|20 ἐξουσιάσητε, 

||κυριεύσητε:|| τοὺς ἐχθροὺς πολεμίους ἀντιπάλους *ὑμἶν+, ||ἐν αὐτοἶς|| τοὺς ὄντας  

||πολεμοῦντας|| πόω μα|21 κράν, τῆς πόλεως [ὑμῶν+, ἀνίσως δὲν ἤθελε κολάσητε 

παιδεύσητε τιμωρή|22 σητε, πρότερον, ὅλους ἐκείνους τοὺς ήτορας τοὺς ὄντας μέσα εἰς αὐτὴν 

|23 τὴν πόλιν ἡμῶν, οἵτινες ὑπηρετοῦσι δουλεύουσι, *ἐ+ δι᾿ ἐκεἶνον τὸν Υίλιπ(πο),|24 τὸ ὁποἶον 

αὐτὸ: ||:ἔργον:|| τὸ κολᾶσαι δηλ: τοὺς ἐκείνῳ ὑπηρετοῦντας, μὰ τὸν θεό503 τὸν Δία,|25 καὶ μὰ 

τοὺς ἄλλους Θεούς, οὐ δύνασθε  ||οὐκ:|| ἰσχύετε ὑμεἶς, νὰ ποιήσητε πράξητε|26 κατορθώσητε, 

οὔτε βούλεσθε θέλετε ἀγαπτε ποιῆσαι, μόνον, ἤλθετε|27 ἐληλύθατε 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’λεϊλατίζητε’’. 
501

 Ζχει διορκωκεί λάκοσ. Το ςωςτό είναι με ζνα ‘’μ’’. 
502

 Αν και διαγραμμένο, πρέπει να αναφέρω ότι σε αυτό το φύλλο είναι ‘’σωβήσηται’’. 
503

 το χειρόγραφο είναι ‘’θῦ’’. 



438 
 

 

ἀλλ᾿ εἰς τοῦτο ἀφἶχθε μωρίας, ἥ παρανοίας, ἥ, οὐκ ἔχω τί λέγω, (πολλάκις γὰρ ἔμοιγ᾿ 

ἐπελήλυθε καὶ τοῦτο φοβεἶσθαι, μή τι δαιμόνιον τὰ πράγματα ἐλαύνᾙ) ὥστε λοιδορίας, ἥ 

φθόνου, ἥ σκώμματος, ἧστινος ἅν τύχητε ἕνεκα αἰτίας, ἀνθρώπους μισθωτοὺς, ὧν οὐδ᾿ ἅν 

ἀρνηθεἶεν ἔνιοι ὡς οὐκ εἰσὶ τοιοῦτοι, λέγειν κελεύετε, καὶ γελτε ἄν τισι λοιδωρηθῶσι· καὶ 

οὐχὶ τοῦτό πω δεινὸν, καίπερ ὅν δεινόν· ἀλλὰ καὶ μετὰ πλείονος ἀσφαλείας πολιτεύεσθαι 

δεδώκατε τούτοις, ἥ τοἶς ὑπὲρ ὑμῶν λέγουσι. Καίτοι θεάσασθαι, ὅσας συμφορὰς 

παρασκευάζει τὸ τῶν τοιούτων ἐθέλειν ἀκροσθαι· λέξω δὲ ἔργα, ἃ πάντες εἴεσθε. 

  



439 
 

329v 

ἐφθάσατε ἐχωρήσατε, εἰς τοσαύτην μωρίαν ἄνοιαν εὐήθειαν, καὶ πε|2 νίαν ἀνοησίαν 

παραφροσύνην, ( ἤ, ἀπορῶ ἀμηχανῶ, τὶ λόγιον θέλω εἴπω|3 λέξω ὑμἶν, διότι, πολλαῖς φοραῖς, 

ἐπῆ*ρ+λθεν ἔφθασεν ἐπέστᾙ,|4 εἰς ἐμὲ εἰς τὴν διάνοιάν μου, καὶ τὸ νὰ φοβοῦμαι δειλιῶ 

||ὁοδῶ αὐτόν||, τοῦτο τὸ ἑξᾛς, μήπως|5 δηλ: κᾀνένα δαιμόνιον κᾀμμία κακὴ τύχη : ||μοίρα 

θανατηφόρος|| :κηρ, ἀπελαύνῃ [ἀπο+|6 ||κατά||διώκᾙ ἀνθίσταται ||κατατρέχᾙ|| πολεμᾜ, 

*μὲ+ τοἶς πράγμασι ὑμῶν,) ὥστε ὁποῦ, προστάττε|7 τε διωρίζετε συγχωρεἶτε δίδοτε ἄδειαν, ἴνα 

λέγωσι δημηγορήσειν,|8 ἄν(θρωπ)οι μισθωτοὶ μεμισθωμένοι παρὰ τοῦ Υιλίπ(που), ἀπὸ τοὺς 

ὁποίους, *με+ τινές|9 μερικοί, δὲν *θέλουσιν+ ||δύνανται νά:|| ἀρνηθῶσιν [ὁμολογήσωσιν 

εἴπωσι τοῦτο] ||ἀποφήσωσι||, ὅτι πῶς,|10 δηλ: οὐχ ὑπάρχουσι, *τέτοιοι+ ||τοιοῦτοι||: 

μεμισθωμένοι δηλ(αδή), ἕνεκα λοιδωρίας ὕβρε|11 ως ἀτιμίας ||ἄλλων||, ἤ ἕνεκα φθόνου 

βασκανίας ζήλου, ἤ ἕνεκα σκώμματος|12 κατηγορίας, ἤ ἕνεκα ὁποίας δήποτε αἴτιας  ὕλης 

ἀφορμᾛς, ἤθελε ||καί νά|| τύ|13 χητε *ὑπονοήσητε+ ||εὕρητε:||, καὶ διὰ τοῦτο γελᾶτε 

χλευάζετε περιπέξετε τοὺς ὑπὲρ|14 ὑμῶν λέγοντας, ἀνίσως αὐτοὶ ἤθελαν λοιδορηθῶσιν 

ὑβρισθῶσιν ἀτι|15 μασθῶσι, παρὰ τίνων ἄλλων τοῦ ὑπὲρ ἐκείνου λεγόντων δηλ(αδή), καὶ αὐτὸ 

τὸ ἔρμαιον  γε|16 λᾶν *τι+ τοὺς τισὶν ἄν λοιδο:ρη*μένους+.;θέντας, *δὲν+ ||οὐχ||ὑπάρ(χει), 

δεινὸν κακόν,|17 ἐπιβλαβὲς ||σχόλιον||, ἔτι ἀκόμι, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ, ἐστὶν ὑπάρ: δεινὸν 

κακόν|18 φαῦλον δυστυχές, ἀλλὰ πρὸς τούτοις, καὶ δεδώκατε παρ*έχητε+||σχετε|| 

ἐχαρίσασθε|19 εἰς αὐτοὺς τοὺς λοιδοροῦντας,: ||:τοῦτο:|| τὸ νὰ πολιτεύωνται οἰκονομῶσι:  

||κατεκλίζετε ἤ τό νά: || δημηγορῶσι, |20 ||ἐν τᾜ πόλει:|| ὁμοῦ μέ: ||καί:||: πλείονας *καὶ 

περισσοτέρας+ ἀσφαλείας ἐλευθερίας βεβαιότητας,|21 παρὰ ὁποῦ δεδώκατε τὸ πολιτεύεσθαι 

μετὰ πλείονος ἀσφαλέιας, εἰς ἐκείνους τοὺς|22 ήτορας οἵτινες λέγουσι δημηγοροῦσι, διὰ 

βοήθειαν ὠφέλειαν ὑμῶν,|23 ὅμως, θεάσασθε βλέψατε θεωρήσατε στοχασθᾛτε σκοπήσατε, 

ὁπόσας πολ|24 λὰς καὶ ||παρούσας||  με||γά||λας συμφορὰς δυστυχίας βλάβας ζημίας 

ὁπόσα μεγάλα δεινὰ |25 κακά, παρασκευάζει ἑτοιμάζει ||προξενεἶ ὑμἶν:|| *πρὸς ὑμς+, τοῦτο 

τὸ νὰ ἐθέλητε βούλησθε ἀ|26 γαπτε, νὰ ἀκούητε ἀκροᾶσθε, τῶν τοιούτων ητόρων τῶν ὑπὲρ 

ἐκείνου λε|27 γόντων, ὅμως ἐγὼ θέλω λέξω *εἴπω+ συμβουλεύσω ||φανερώσω|| ὑμἶν, 

ἐκεἶ*τ+να τὰ ἔργα, τὰ|28  πράγματα 
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ιβ΄.   Ἦσαν ἐν Ὀλύνθῳ τῶν ἐκ τοἶς πράγμασι, τινὲς μὲν τὰ Υιλίππου φρονοῦντες, καὶ πάνθ᾿ 

ὑπηρετοῦντες ἐκείνῳ · τινὲς δὲ ὑπὲρ τοῦ βελτίστου, καὶ ὅπως μὴ δουλεύσωσιν οἱ πολἶται, 

πράττοντες. Πότεροι δὴ τὴν πατρίδα ἀπώλεσαν; ἥ πότεροι τοὺς ἱππέας προὔδοσαν, ὧν 

προδοθέντων, Ὄλυνθος ἀπώλετο; οἱ τὰ Υιλίππου φρονοῦντες, καὶ ὅτ᾿ ἦν ἡ πόλις, τοὺς τὰ 

βέλτιστα λέγοντας συκοφαντοῦντες καὶ διαβάλλοντες οὕτως , ὤστε τὸν γ᾿ Ἀπολλωνίδην καὶ 

ἐκβαλεἶν ὁ δᾛμος ὀ τῶν Ὀλυνθίων ἐπείσθη. Οὐ τοίνυν παρὰ τούτοις μόνοις τὸ ἔθος τοῦτο 

πάντα κακὰ εἰργάσατο, ἄλλοθι δ᾿ οὐδαμοῦ· ἀλλ᾿ ἐν Ἐρετρίᾳ, ἐπειδὴ γε, ἀπαλλαγέντος 

Πλουτάρχου  καὶ τῶν ξένων, ὁ δᾛμος εἷχε τὴν πόλιν καὶ τὸν Πορθμὸν, 
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τὰ πράγματα, τὰ ὁποἶα, ὅλοι ὑμεἶς θέλετε γνωρίσετε καταλάβετε.;χρ|2 ,,ἔνιοι μερικοί, ἀπὸ 

ἐκείνους τοὺς ὄντας ἐφεστῶτας ἐπὶ τοἶς πράγμασι|3 ταἶς ὑποθέσεσι τᾛς πόλεως ἀπὸ τοὺς 

δημαγωγοὺς ἄρχοντας ἦσαν ὑπᾛρχον|4 εὑρίσκοντο, μέσα εἰς τὴν Ὄλυνθον, μερικοὶ δὲ πλιν 

οἵτινες ἐφρόνουν: ||ἐστοχάζοντο ἐλογίζοντο|||5 *εἷχον+ τὰ αὐτὰ φρονήματα τοῦ Υιλίπ(που) 

ἐφιλίππ*ί+ιζον504 δηλ(αδή), καὶ ὑπηρέτουν ἐδού|6 λευον, ἐκεῖνον τὸν Υίλιπ(πο),  καθ᾿ ὅλα τους 

τὰ ἔργα ||:τά ὑπούργητα||, μερικοὶ δὲ πλιν, ἔπραττον|7 ἐποίουν πντα: ||:τά ἔργα:|| 

τρόπον, διὰ τὸ βέλτιστον κάλλιστον συμφέρον τᾛς πόλεως, καὶ *τίνι|8 τρόπω+: ||ἴνα||, οἱ 

πολίται οἱ Ὀλύνθιοι, δὲν ἤθελαν ||μή:|| δουλεύσωσιν: ||αἰχμαλωτίσθωσι|| ὑπουργήσωσι 

γένωνται|9 δοῦλοι ὑποτεταγμένοι | αἰχμάλωτοι:|| τ*+||οῦ+ Υιλίππ*ῳ+||ου||, ||ἀλλ᾿ :|| 

λοιπὸν ἆρα τάχα, ποἶοι τῶν δύων αὐτοῦ,|10 ἔφθειραν ἠφάνισαν, τὴν πατρίδα αὐτῶν την 

Ὄλυνθον, ἤ ποἶοι τῶν δύων προὔδω*σ+καν διέβαλον, τούς ἱππεἶς, οἱ ὁποἶοι ἀφ᾿ οὗ 

*παρε+||προε||δόθησαν διεβάλ|11 θησαν παρ᾿  αὐτῶν , ὅλοι οἱ [Ὀ]Ὄλ*ύ+νθ*ιοι+ος ἐφθάρη*σαν+ 

ἠφανίσθη*σαν+ ἀπώ|12 λ*ο+εντο ἐκεἶνοι ἀπώλεσαν τήν: ||:Ὄλυνθον:|| πατρίδα αὐτῶν,   οἵτινες 

ἐφρόνουν ἐστοχάζοντο,|13 τὰ φρονήματα τοῦ Υιλίπ(που) , καὶ ἐκεἶνοι οἵτινες ἐσυκοφάντουν 

ἐκατηγόρουν,|14 καὶ διέβαλον: ||ἐκάκιζον:|| ἀτίμαζον ὕβριζον, ἐκείνους τοὺς ήτορας οἵτινες 

ἔλεγον ἐδημηγόρουν,|15 τὰ βέλτιστα κάλλιστα ὠφέλιμα τ*ᾛς+ᾜ πόλ*εως+ει, τότε, ὅτε, ἡ πόλις ἡ 

Ὄλυνθος, ὑπᾛρ|16 χεν ἵστατο ||ἦν:|| εὑρίσκετο ἐσώζετο ἀκόμι ||ἔτι ἀδούλωτος:||, τόσον 

πολλά, ὥστε ὁποῦ, ὅλος ὁ δᾛμος τὸ |17 πλᾛθος τῶν Ὀλυνθίων, κατεπείσθ*ει+η ἐβιάσθη 

ἠεναγκάσθη ἵνα ἐκβάλλῃ|18 ἀποσωβήσᾙ ἀποδιώξᾙ, τὸν ἀγαθὸν ήτορα Ἀπολλωνίδην τὸν ὑπὲρ 

αὐτῶν λέγοντα,|19 ὅμως, αὐτὴ*ς+ ἡ κακὴ συνήθεια τοῦτο τὸ ἐθέλειν ἀκροσθαι τῶν τοιούτων 

τῶν|20 φιλιππιζόντων δηλ:, οὐκ ἐποίησεν ἔπραξεν ἔφερε προξένησεν, ὅλα αὐτὰ|21 τὰ κακὰ 

ὅλας αὐτὰς τὰς: ||μεγίστας:|| συμφορὰς δυστυχίας ζημίας βλάβας, πλησίον μόνον|22 αὐτῶν 

τῶν Ὀλυνθίων, καὶ εἰς κᾀνένα ἄλλο μέρος, οὐκ εἰργάσατο πντα κακά, τελεί|23 ως τὸ σύνολον, 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ἐρετρία, ἐπειδή *περ+, ἀφ᾿ οὗ ὁ Πλούταρχος|24 ὁ στρατηγὸς αὐτῶν τῶν 

Ἐρετριέων, ||:ἀπηλλάγη|| :ἐλευθερώθη ἀνεχώρησεν ἔφυγε, καὶ|25 ὅλοι οἱ ξένοι στρατιῶται, 

ἐπειδὴ ὁ δῆμος τὸ πλᾛθος τῶν Ἐρετριέων, εἷχεν ἐ|26 κράτει ἐκυρίευσεν ἐξουσίαζε, τὴν πόλιν 

τὴν χώραν ||αὐτῶν:|| καὶ τὸ ξένον μέρος|27 πορθμὸν 
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οἱ μὲν ἐφ᾿ ὑμς ἦγον τὰ πράγματα, οἵδ᾿ ἐπὶ Υίλιππον. Ἀκούοντες δὲ τούτων τὰ πολλὰ, 

μλλον δὲ πάντα, οἱ ταλαίπωροι καὶ δυστυχεἶς Ερετριεἶς, τελευτῶντες ἐπείσθησαν τοὺς ὑπὲρ 

αὐτῶν λέγοντας ἐκβαλεἶν. Καὶ γὰρ τοι πέμψας Ἰππόνικον ὁ σύμμαχος καὶ φίλος αὐτοἶς 

Υίλιππος, καὶ ξένους χιλίους, τὰ τείχη περιεἶλθε τοῦ Πορθμοῦ, καὶ τρεἶς κατέστησε 

τυράννους, Ἵππαρχον, Αὐτομέδοντα, Κλείταρχον· καὶ μετὰ ταῦτ᾿ ἐξελήλακεν ἐκ τᾛς χώρας 

δὶς ἤδη βουλομένους σώζεσθαι, τότε μὲν πέμψας τοὺς μετ᾿ Εὐρυλόχου ξένους, πάλιν δὲ τοὺς 

μετὰ Παρμενίωνος. 

ιγ΄. Καὶ τι δεἶ τὰ πολλὰ λέγειν;  ἀλλ᾿ ἐν Ὠρε, Υιλιστίδης μὲν ἔπραττε Υιλίππῳ, καὶ 

Μένιππος, καὶ ωκράτης, καὶ Θόας, καὶ Αγαπαἶος, οἵπερ νῦν ἔχουσι τὴν πόλιν· 
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ἄλλοι μὲν τοῦ δήμου,: διᾛγον Ὠκονόμουν διῴκουν,: ||ἔφερον παρετρίνουν ἤτοι |<<..| τῶν 

πράγμ(ατα) τᾛς πόλεως, ἐναντί |2 ον ὑμῶν τῶν Ἀθηναίων  ||εἰς τάς Αθήνας:|| ἤτοι 

[ἐ+φρονοῦντες τὰ Φιλίπ(που), ἄλλοι δὲ πάλιν ἦγον *διώ|3 κουν+ ||:ταῦτα:|| τὰ πράγ(ματα) 

[ἐναντίον+: ||:εἰς|| τὸ*οῦ+ν Υίλ*ί+π(πο) φρονοῦντες τὰ ὑμῶν, ὅμως ἐπειδὴ οἱ Ἐρετρι|4 εῖς, οἱ 

ἄθλιοι οἱ κακοδαίμονες οἱ Σλήμονες505, καὶ οἱ δυστυχεῖς ταλαίπωροι, ἤκου|5 ον ἠκροῶντο: 

||:ἐπείθοντο:||, τούτοις: ||:τοἶς ἄρχουσι και ἄγουσι τήν πόλιν εἰς τόν Υίλιπ(πο):|| τῶν ὑπὲρ 

ἐκείνου λεγόντων, ταἶς περισσότεραις φοραἶς, καὶ|6 ἵνα εἴπω βέλτιον, : ||:καθ᾿ ὅλα:|| ὅλως δι᾿ 

ὅλου, τελευταἶον εἰς ὅλον τὸ ὕστερον, κατεπείσθησαν|7 ἠναγκάσθησαν, ἵνα ἐκβάλωσιν: 

||:ἐξαιρέσωσι:|| ἀποδιώξωσιν, ἐκείνους τοὺς ήτορας τοὺς λέ|8 γοντας δημηγοροῦντας, διά: 

||:τήν:|| βοήθειαν: ὠφέλειαν: ||:ὑπεράσπισιν καί σύστασιν:|| αὑτῶν, διότι, ὁ Υίλιπ(πος) 

||:λοιπόν:|| ὁ ὤν|9 συμβοηθός, καὶ φίλος εὔνους αὐτοῖς τοἶς Ἐρετριεῦσι, ἐπειδὴ ἔπεμψεν 

ἔστειλε,|10 τὸν Ἱππόνικον τὸν ||:στρατηγόν:|| στρατιώτην αὐτοῦ, καὶ χιλίους ξένους 

στρατιώτας μεθ᾿ αὑτοῦ,|11 καὶ ἐκυρίευσεν ἐξουσίασε, ||:ἔλαβε:|| τὰ τείχη, τοῦ πορθμοῦ, καὶ 

κατέστησεν ἐχειροτόνησε,|12 ἐδιώρ*ί+ισεν ἔβαλεν: ||:ἐκεἶ εἰς αὐτόν τόν πορθμόν:|| ἐν αὐτᾜ, 

τρεῖς τυράννους ἐξουσιαστάς, λέγω τὸν Ἵππαρ|13 χον, καὶ τὸν Αὐτομέδοντα, καὶ τὸν 

Πλείταρχον, καὶ ὕστερον ἀπὸ αυτά,|14 ἀπέβαλεν ||:ἀπ:||ἐδίωξε ||αὐτούς:||, ἀπὸ τὴν χώραν 

||:αὐτῶν:|| τὴν Ἐρέτριαν, δύο φοραἶς, *αὐτούς+,|15 οἵτινες ἐβούλοντο ἤθελον ἠγάπ*ου+ων 

||:τότε:||, νὰ σωθῶσιν ἐλευθερῶσι λυτρωθῶσιν ἀ|16 παλλαχθῶσι τᾛς δουλείας ||λάβωσι την 

σωτηρίαν αὐτῶν:||, τότε, πρῶτον μὲν ἐξελήλακεν αὐτούς, ἐπει|17 δὴ ἔστειλεν ἔπεμψε, τοὺς 

ξένους στρατιώτας τοὺς ὄντας ὁμοῦ μὲ τὸν Εὐ|18 ρύλοχον τὸν στρατηγόν, δεύτερον δέ 

ἐξελήλακεν αὐτοὺς ἐπειδὴ ἔπεμψε,|18 τοὺς στρατιώτας τοὺς ὄντας ὁμοῦ μὲ τὸν Παρμενίωνα,: · 

χρ|20 ,,καὶ διατί, πρέπει ἔστι χρεία, τοῦ νὰ λέγω διηγῶμαι ὑμἶν τὰ πολλὰ τὰ περι|21 σσότερα; 

Οὐ δεἶ, ἀλλ᾿ ὅμως καὶ ἐν τᾜ πόλει τῇ Ὠρεῷ, ὁ Φιλιστείδης, ἔπρατ|22 τε εἰργάζετο ἐποίει ὅλα 

του τὰ ἔργα, χάριν τοῦ Φιλίπ(που) διὰ τὸν Υίλιπ(πο) καὶ|23 πρὸς τούτοις  ὁ Μένιππος, καὶ ὁ 

ωκράτης, καὶ ὁ Θόας, καὶ ὁ Αγαπᾶς|24 ἔπραττον πντα τὰ ἔργα ὑπὲρ Υιλίππου, οἱ ὁποἶοι  

αὐτοὶ οἱ περὶ τὸν Υίλι|25 στείδην καὶ Μένιππον, *εἷχον ἐκράτουν ἐκυρι+ ἔχουσι κρατοῦσιν|26 

κυριεύουσιν ἐξουσιάζουσι, ἤδη τώρα, αὐτὴν τὴν πόλιν τὴν Ὠρεώ|27 καὶ ὅλοι:  
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καὶ ταῦτ᾿ ἤδεσαν ἅπαντες. Εὐφραἶος δέ τις ἄνθρωπος, καὶ παρ᾿ ὑμἶν ποτ᾿ ἐνθάδε οἰκήσας, 

ὅπως ἐλεύθεροι καὶ μηδενὸς δοῦλοι ἔσονται, οὖτος τὰ μὲν ἄλλα ὡς ὑβρίζετο  καὶ 

προεπηλακίζετο ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ τῶν Ὠρειτῶν, πολλὰ ἅν εἴη λέγειν. Ἐνιαυτ δὲ πρότερον 

τᾛς ἁλώσεως, ἐνέδειξεν ὡς προδότην τὸν Υιλιστίδην,  καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ, αἰσθόμενος ἃ 

πράττουσι. υστραφέντες δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ, καὶ χορηγὸν ἔχοντες Υίλιππον, καὶ 

πρυτανευόμενοι παρ᾿ ἐκείνου, ἀπάγουσι τὸν Εὐφραἶον εἰς τὸ δεσμωτήριον, ὡς συνταράττοντα 

τὴν πόλιν. Ὁρῶν δὲ ταῦθ᾿ ὁ δᾛμος ὁ τῶν Ὠρειτῶν, 
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καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἐγίγνωσκον ἠπίσταντο ἤξευρον, ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ ἅπερ|2 ἔπραττον οἱ 

περὶ Υιλιστίδην, ὅμως, τὶς ἄνός δίκαιος, ὀνόματι Εὐφραῖος,|3 ὅστις κατῲκησε, κοντὰ εἰς ὑμς, 

μίαν φοράν, ὧδε ἐν τᾜ χώρᾳ ὑμῶν,|4 ἔπραττε ἐποίει εἰργάζετο πντα τρόπον, τίνι τρόπῳ οὐκ 

ἔσονται δοῦλοι αἰχμά|5 λωτοι, μηδενὸς ἀν῀ού πολεμίου, τὸ νὰ λέγω διηγῶμαι, ὅτι πῶς αὐτὸς|6 

ὁ Εὐφραἶος, κατὰ τὰ ἄλλα, ὑβρίζετο ἠτιμάζετο ὠνειδίζετο 506  κατεφρονεἶ|7 το, καὶ 

προεπηλακίζετο ἀπηλαύνετο ἀπεδιώκετο ἀποσοβᾛτο ἐξωθεἶτο|8 τᾛς πόλεως, ἀπὸ τὸν δῆμον τὸ 

πλᾛθος, τῶν Ὠρειτῶν, τοῦτο ἐστὶν ὑπάρ:|9 πολυλογία ἦ*θ+λος φλυαρία λᾛρος βωμολοχία507, 

ὅμως αὐτὸς ὁ Εὐ|10 φραἶος, ἀνέδειξεν ἐφανέρωσεν ἐστηλίτευσεν ἐθεάτρισεν, προτήτε|10 ρα 

ἀπὸ τὴν ἅλωσιν αἰχμαλωσίαν σκλαβίαν τᾛς πόλεως, καθ᾿ ἕνα|12 χρόνον, τὸν Φιλιστείδην τὸν 

ὑπέρ Υιλίπ(που) πράττοντα  ὡς ὄντα προ|13 δότην ἐχθρὸν πολέμιον καταφρονητὴν τᾛς 

πόλεως, καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους|14 τοὺς ὄντας ὁμοῦ μὲ αὐτὸν Φιλιστείδην, διότι ᾔσθη 

ἐγίγνωσκεν ἠπί|15 στατο ἤξευρεν ὅλα ἐκεἶνα τὰ ἔργα τὰ κακὰ, τὰ ὁποἶα, ἔπραττον ἐποίουν,|16 

αὐτοὶ οἱ προδόται, : ||:ὅμως ἐπειδή:|| *καὶ] ἄν(θρωπ)οι πολλοὶ περισσοὶ πλεἶστοι, 

συνεστράφησαν|17 συνηθροίσθησαν συνᾛλθον συνεφώνησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἐπειδὴ εἷχον|18 

ἐκέκτηντο, τὸν Φίλιπ(πο), πρύτανιν πάροχον δοτᾛρα χρημάτων, καὶ|19 ἐπειδὴ ἐπρυτανεύοντο 

ἐδωροδοκοῦντο ἐλάμβανον *μισθ+ χρήματα μισθοὺς,|20 ἀπ᾿ ἐκεῖνον τὸν φίλιπ:, ἀπήγαγον 

ἔφερον ἥλκουν ἔσυρον, αὐτὸν|21 τὸν Εὐφραἶον, εἰς τὴν εἱρκτὴν φυλακήν, ὡσανεὶ τρόπον τινά, 

|22 συνετάραττε συνέχεεν ἐθορύβει, τὴν πόλιν τὰ πράγμ(τα) τᾛς πόλεως,|23 καὶ ὁ δῆμος ὁ λαὸς 

τὸ πλᾛθος, τῶν Ὠρειτῶν, μὲ ὅλον ὁποῦ ἑώρα |24 ἐθετο 
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ἀντὶ τοῦ τ μὲν βοηθεἶν, τοὺς δ᾿ ἀποτυμπανίσαι, τοἶς μὲν οὺκ ὠργίζετο, τὸν δ᾿ ἐπιτήδειον 

εἷναι ταῦτα παθεἶν ἔφη , καὶ ἐπέχαιρε. Μετὰ ταῦθ᾿ οἱ μὲν ἐπ᾿ ἐξουσίας ὁπόσης ἠβούλοντο 

ἔπραττον, ὅπως ἡ πόλις ληφθήσεται, καὶ κατεσκευάζοντο τὴν πρξιν· τῶν δὲ πολλῶν εἴτις 

αἴσθοιτο, ἐσίγα καὶ κατεπέπληκτο, τὸν Εὐφραἶον οἸα ἔπαθε μεμνημένος. Οὔτω δ᾿ ἀθλίως 

διέκειντο, ὥστε οὐ πρότερον ἐτόλμησεν οὐδεὶς, τοιούτου κακοῦ προσιόντος, 
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ἔβλεπε, αὐτὰ τὰ δεινὰ κακὰ τὰ κατὰ τοῦ Εὐφραίου, ἀντὶ τοῦ νὰ βοη|2 θήσᾙ ἐπικουρήσᾙ 

ἀντιλάβηται, αὐτοῦ τοῦ Εὐφραίου, καὶ ἀντὶς τοῦ νὰ|3 ἀποτυμπανίσ*ωσιν+ῃ ἀποφράξ*ωσι+ᾙ  

θανατώσ*ωσι+ᾙ διαχειρίσηται ποιήσ*ωσι+ᾙ|4 ἐκ μέσου, αὐτοὺς τοὺς προδότας τοὺς περὶ τὸν 

Υιλιστείδην καὶ περὶ τὸν Μὲ|5 νιππον, ὅμως αὺτὸς οὐκ ὠργίζετο οὐκ ἠγανάκτει οὐκ ἤσχαλεν|6 

ἐθυμοῦντο οὐκ ἐχαλ*αι+έπαινε, ἐναντίον αὐτῶν τῶν προδοτῶν, ἀλλ᾿ |7 ἔφη εἷπεν εἴρηκεν ὅτι 

αὐτὸς ὁ Εὐφραἶος, ὑπάρ(χει) καὶ εἶναι, ἐπιτή|8 δειος ἄξιος, τοῦ νὰ πάθῃ ὑποστᾜ δοκιμάσᾙ, αὐτὰ 

τὰ δεινὰ κακὰ|9 καὶ διὰ τοῦτο εὐφραίνετο 508  ἠδύνετο 509  ἠγάλλετο ἐφ᾿ οἸς ὁ Εὐφραἶος|10 

ἐπεπόνθει, ὕστερον δὲ ἀπὸ ταῦτα, οἱ μὲν προδόται, ἔπραττον|11 ἐποίουν πντα τρόπον, τίνι 

τρόπῳ, ἡ πόλις αὐτῶν Ὠρεώ, θέλει λη|12 φθῇ δουλωθᾜ αἰχμαλωτισθᾛ κυριευθᾜ ἁλωθᾜ τ 

Υιλίπ(πῳ), μετὰ|13 τοσαύτης *πολλᾛς καὶ] ἐξουσίας ἐλευθερίας, ὁπόσης, ἤθελον ἠγάπων|14 

καὶ κατεσκευάζοντο ἐποίουν εἰργάζοντο ἠτοίμαζον, αὐτὴν τὴν πρᾶξιν|15 αὐτὸ τὸ ἔργον 

ἐπιχείρημα τὸ |<|πῶς τᾛν πόλιν ληφθήσεσθαι τ Υιλίπ(πῳ), |16 δηλ: ἀνίσως δε τις, ἀπὸ τοὺς 

πολλοὺς περισσοὺς χυδαίους πολίτας,|17 ἤθελε γνωρίσᾙ καταλάβᾙ θεάσηται αὐτὰ τὰ δεινὰ 

κακὰ ἅπερ αὐτοὶ ἔπρατ|18 τον, ἐσιώπα ἐχεμύθη σιγᾛς ἐπληροῦντο, καὶ κατεπέπληκτο 

ἐδεδοίτετο|19 ἐφοβεἶτο ἔτρεμεν ἐδειλία ὠωδεἶτο, ἐπειδή ἐμνᾶτο ἐνεθυμεἶτο ἔ|20 φερε κατὰ 

νοῦν, τὸν Εὐφραῖον, ὁποἶα μεγάλα δεινὰ κακὰ, ἔπα|21 θεν ἐδοκίμασεν ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς 

προδότας καίτοι πράττων ὑπὲρ αὐτῶν, ὅμως|22 αὐτοὶ οἱ προδόται εἷχον διέκειντο εὑρίσκοντο 

τόσον πολλὰ, ἀθλίως δυ|23 στυχῶς ἀνοήτως, ὥστε ὁποῦ, οὐδεὶς αὐτῶν, ἐτόλμησεν ἠθέλησε|24 

ἠβουλήθη, ( μὲ ὅλον ὁποῦ τοιοῦτο μέγα κακὸν δεινόν, προσίεισι προ|25 σήρχετο: χρ  
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’εὐθξἐλεην’’. 
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 Στο χειρόγραφο είναι ‘’ἡδφνετο’’. 
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ᾛξαι φωνὴν, πρὶν διασκευασάμενοι πρὸς τὰ τείχη προᾚεσαν οἱ πολέμιοι. Σηνικαῦτα δ᾿, οἱ μὲν 

ἠμύνοντο, οἱ δὲ προὐδίδοσαν. Σᾛς δὲ πόλεως οὕτως ἁλούσης αἰσχρῶς καὶ κακῶς οἱ μὲν 

ἄρχουσι,  καὶ τυραννοῦσι, τοὺς τότε σώζοντας αὑτοὺς, καὶ τὸν Εὐφραἶον, ἑτοίμους ὄντας 

ὁτιοῦν ποιεἶν, τοὺς δὲ ἀποκτείναντες· ὁ δ᾿ Εὐφραἶος ἐκεἶνος ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν, ἔργῳ 

μαρτυρήσας, ὅτι δικαίως καὶ καθαρῶς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν ἀνθειστήκει Υιλίππῳ. 
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προσήρχετο προσώρμa πρὸς τὴν πόλιν αὐτῶν,) νὰ ῥήξη φωνὴν κραυ|2 γὴν νὰ φωνάξᾙ 

κραυγάσᾙ προτήτερα, προτοῦ: ||ἀφ᾿ οὗ διεσκεύασαν ἡ|3 τοίμασαν510 μηχανὰς ἑλεπώλεις, οἱ 

πολέμιοι ἐχθροὶ ἐναντίοι ἀντικεί|4 μενοι αὐτῶν, καὶ προσίον προσήρχοντο προσώρμην, 

ἐναντί|5 ον τῶν τειχῶν τᾛς πόλεως, τότε, οἱ μέν: προδόται: πολἶται, ἠμύνοντο|6 ἐκξεδικοῦντο 

ἐτιμωροῦντο ἠνθίσταντο ἐπολέμουν τοἶς πολεμίοις τοἶς|7 ἐχθροἶς αὐτῶν, οἱ δὲ προδόται, 

προὔδιδον 511  παρᾛχον ἐνεχείρουν αὐτὴν|8 αὐτοἶς, ὅμως ἐπειδὴ ἡ πόλις ἡ Ὠριώ ἡλώθᾙ 

κατηχμαλωτίσθᾙ κατε|9 δουλώθᾙ κατεκυριεύθη τοἶς ἐχθροἶς, οὕτως αἰσχρῶς ἀτίμως ἀδόξως, 

καὶ|10 κακῶς φαύλως δυστ*ύ+υχῶς ἀθλίως, διὰ τοῦτο οἱ μὲν προδόται, ἄρχουσι|11 κρατοῦσι 

κυριεύουσιν ἐξουσιάζουσι ταύτης, καὶ τυραννοῦσι τιμωροῦσι παιδεύ|12 ουσι κολάζουσιν, 

ἐκείνους οἵτινες ἔσωζον ἐφύλαττον ἠλευθέρουν ἐ|13 λυτροῦντο, κατ᾿ ἐκεἶνον τὸν καιρὸν, 

αὐτοὺς τοὺς προδότας ὁμοίως|14 καὶ τὸν Εὐφραῖον, οἵτινες ὑπᾛρχον καὶ ἦτον, ἕτοιμοι 

πρόχειροι|15 πρόθυμοι, κατὰ τὸ νὰ ποιῶσι πράττωσιν ἐργάζωνται, ὁποἶονδήπο|16 τε ἔργον 

ὑπὲρ αὐτῶν, ἐπειδὴ ἄλλους μὲν τούτων, ἐξέβαλον|17 ἀπήλασαν ἀπεδίωξαν τᾛς πόλεως, 

ἄλλους δε, ἀπέκτειναν|18 ἀπετυμπάνισαν διεχειρίσαντο ἐθανάτωσαν, ὅμως ἐκεἶνος ὁ|19 

δίκαιος καὶ ἀθῶος Εὐφραῖος φιλόπατρις ὤν, ἀπέσφαξεν|20 ἀπετυμπάνισεν ἐθανάτωσεν 

ἐφόνευσε, τὸν ἑαυτὸν του, καὶ ἐ|21 μαρτύρησεν ἐφανέρωσεν ἐβεβαίωσεν ἀπέδειξεν ἑαυτὸν 

φιλο|22 πάτριδα ὄντα, δι᾿ἔργου ἐμπράκτως πραγματικῶς, διότι ἀν|23 θειστήκει ἠναντιοῦτο512 

ἐξεδικεἶτο ἐπολέμει, τ Υιλίπ(πῳ), δικαίως|24 ἐννόμως ἐνδίκως, καὶ καθαρῶς ἀθώως ἀδόλως, 

διὰ: ||:τήν:|| βοήθειαν|25 ,τῶν πολιτῶν,:χρ 
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ιδ΄.  Σί οὖν ποτ᾿ αἴτιον, θαυμάζετ᾿ ἴσως,  τοῦ καὶ τοὺς Ὀλυνθίους, καὶ τοὺς Ἐρετριεἶς, καὶ τοὺς 

Ὠρείτας ἥδιον πρὸς τοὺς ὑπὲρ Υιλίππου λέγοντας ἔχειν, ἥ τοὺς ὑπὲρ ἑαυτῶν; Ὅπερ καὶ παρ᾿ 

ὑμἶν· ὅτι, τοἶς μὲν ὑπὲρ τοῦ βελτίστου λέγουσιν, οὐδὲ βουλομένοις ἔνεστιν ἐνίοτε πρὸς χάριν 

οὐδὲν εἰπεἶν· τὰ γὰρ πράγματ᾿ ἀνάγκη σκοπεἶν, ὅπως σωθήσεται· οἱ δ᾿ ἐν αὐτοἶς  οἸς 

χαρίζονται, Υιλίππῳ συμπράττουσιν. Εἰσφέρειν ἐκέλευον· οἱ δ᾿, οὐδὲν δεἶν ἔφασαν· 

  



451 
 

332v 

,,λοιπόν, ἴσως τυχόν, ὑμεἶς θαυμάζετε ἐξίστασθε ἀπορεἶτε,|2 [ἐστὶν+ ἡ αἰτία *ἡ] ἀφορμή: 

||:εἷναι:|| τοῦ νὰ ἔχωσι: ||:νά|| διάκεινται: ||:νά||εὑρίσκωνται, καὶ οἱ|3 Ὀλύνθιοι, καὶ οἱ 

Ἐρετριεῖς, καὶ οἱ Ὠρεἶται, μετὰ πλείονος ἡδονᾛς * χά|4 ριτας+ ||καί|| εὐχαριστίας, εἰς ἐκείνους 

τοὺς ήτορας οἵτινες λέγουσι δημη|5 γοροῦσι συμβουλεύουσι, διὰ ἀρέσκειαν καὶ βοήθειαν τοῦ 

Υιλίπ(που), προς|6 πρὸς τοὺς λέγοντας, διὰ βοήθειαν αὐτῶν; τοῦτο ἐστὶν τὸ ὁποἶον|7 ἐστὶν 

εὑρίσκεται καὶ κοντὰ εἰς ὑμς τοὺς Ἀθη(ναίους), διότι ἐπειδή, δὲν|8 εἷναι δυνατὸν ἐφικτὸν, εἰς 

ἐκείνους οἵτινες λέγουσιν ὁμιλοῦσι|9 δημηγοροῦσι, διὰ τὸ βέλτιστον ὠφέλιμον συμφέρον 

λυσιτελὲς|10 τᾛς πόλεως, οὔτε νὰ βουληθῶσι: ||:νά|| θελήσωσι, νὰ εἴπωσι λέξωσι|11 

συμβουλεύσωσι, κᾀμμίαν φοράν, διὰ εὐχαρίστησιν ἀρέσκειαν|12 αὐτῶν, κᾀνένα λόγιον, διότι, 

ἐξ ἀνάγκης ἕπεται ἀκολουθεἶ|13 :||:εἰς αὐτούς|| νὰ σκοπῶσι νὰ ||σκε:||φθῶσι στοχασθῶσι 

κατανοήσωσι, τίνι τρόπῳ, |14 τὰ πράγματα τᾛς πόλεως, θέλουσι σωθῶσι λυτρωθῶσιν ἐλευ|15 

θερῶσι μείνωσι σῶα καὶ ἀβλαβᾛ, ὅμως οἱ ὑπὲρ τοῦ|16 Φιλίπ(που) λέγοντες αὐτοἶς, μὲ αὐτὰ τὰ 

λόγια, μὲ τὰ ὁποἶα, ὁμιλοῦσι πρὸς|17 χάριν ἀρέσκειαν συμπράττουσι γίνονται συναωγοὶ 

συμβοη|18 θοὶ σύμμαχοι, τοῦ Υιλίπ(που), οἱ *δὲ] ὑπὲρ τοῦ βελτίου λέγοντες, ἐπρό|19 σταττον 

ἐδιώριζον513 ἔλεγον, νὰ εἰσφέρωσι καταβάλλωσι συνεισφο|20 ρὰς χρήματα, οἱ δὲ ὑπὲρ τοῦ 

Υιλίπ(που), ἐκέλευον, μὴν εἰσφέ|21 ρειν κᾀμμίαν: ||:συν||εἰσφοράν, οἱ δὲ ὑπὲρ τοῦ βελτίου: 

||λεγόντων||, εἷπον, ὅτι|22 πρέπει: 
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πολεμεἶν, καὶ μὴ πιστεύειν· οἱ δ᾿, ἄγειν εἰρήνην, ἕως ἐγκατελήφθησαν. Σἄλλα τὸν αὐτὸν 

τρόπον οἷμαι πάνθ᾿ , (ἵνα μὴ καθ᾿ ἕκαστα λέγω) οἱ μὲν, ἐφ᾿ οἸς ἤδη χαριοῦνται, ταῦτα ἔλεγον· 

οἱ δ᾿,  ἐξ ὧν ἔμελλον σωθήσεσθαι. Πολλὰ δὲ καὶ τὰ τελευταἶα, οὐχ οὔτως οὔτε πρὸς χάριν, 

οὔτε δι᾿ ἄγνοιαν οἱ πολλοὶ προἹεντο, ἀλλ᾿ ὑποκατακλινόμενοι, ἐπειδὴ τοἶς ὅλοις ἡττσθαι 

ἐνόμιζον· ὃ, νὴ τὸν Δία καὶ τὸν Ἀπόλλω, δέδοικα ἔγωγε μὴ πάθητε ὑμεἶς, ἐπειδὰν εἰδᾛτε ἐκ 

λογισμοῦ μηδὲν ὑμἶν ἐνόν· 
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πρέπει, νὰ πολεμῶσι μάχωνται τ Υιλίπ(πῳ), καὶ νὰ μὴ πιστεύωσι νὰ|2 μὴ δίδωσι πίστιν 

ἐμπιστοσύνην τ Υιλίπ(πῳ), οἱ δὲ ὑπὲρ τοῦ Υιλίπ(που) ἔφα|3 σαν δεἶν νὰ ἄγωσιν ἔχωσιν, 

ἀγάπην ὁμόνοιαν τ Υιλίπ: τέως,|4 ἕως ὁποῦ [ἤθ+ ἐγκατελήφθησαν Ἠχμαλωτίσθησαν 

ἐδουλώθησαν|5 ὑπετάγησαν αὐτ τ Υιλίπ(πῳ), τὰ ἐπίλοιπα ὄλα αὐτὰ γίνονται ἐξ᾿|6 ἴσου 

ἐπ᾿ ἴσης ὁμοίως παραπλησίως, καθὼς νομίζω ὑπολαμβάνω, διὰ νὰ|7 μὴ λέγω ἐπαριθμῶ 

διηγῶμαι, ἕνα πρὸς ἕνα, οἱ μὲν ὑπέρ τοῦ Υιλίπ(που), |8 ἔλεγον ἐδημηγόρουν ἐδιηγοῦντο, αὐτὰ 

τὰ λόγια, διὰ χάριν ἀ|9 ρέσκειαν εὐχαρίστησιν τοῦ Υιλίπ(που) οἱ δὲ ὑπὲρ τοῦ βελτίστου 

ἔλεγον ταῦτα|10 ἀπὸ τὰ ὁποἶα, αὐτοὶ ἔμελλον ἤθελον, νὰ σωθῶσι λυτρωθῶσιν ἐλευ|11 

θερωθῶσι *γένωνται+ ||να μείνωσι|| σῶοι καὶ ἀβλαβεἶς: ||καί πρός τούτοις εἰς ὅλον το 

ὕστερον|| *ὅμως+ οἱ πολλοὶ οἱ περισσότεροι,|12 προέδοσαν ἑαυτοὺς, τ  Υιλίπ(πῳ), κατὰ τὰ 

πολλὰ, *καὶ εἰς ὅλον το ὕ|13 στερον+, ὄχι τόσον πολλὰ, *μήτε+ διὰ χάριν ἀρέσκειαν, *μήτε+ δι᾿ 

ἀκατα|14 ληψίαν ἀγνωρισίαν, *μόνον+ ||ἀμή||, ὕπὸ τοῦ κατακλ*η+ιθῆναι: ||:καταπεσεἶν|| καὶ 

φοβεἶσθαι,|15 διότι ἐπειδὴ ᾤοντο ὐπελάμβανον ἐλογίαζον,ὅτι ἡττῶνται νικῶνται,|16 ὅλως 

δι᾿ὅλου τελείως παντελῶς, τὸ ὁποἶον αὐτὸ τὸ [ὑπερ+κατακλιθᾛναι,|17 μὰ τὸν Θῦ΄ τὸν Δία, καὶ 

τὸν Ἀπόλλωνα 514 , ἐγώ, φοβοῦμαι ὀωδῶ, μήπως|18 καὶ ὑμεῖς, ἤθελε πάθητε ὑποστᾛτε 

δοκιμάσητε, ὁπόταν ἠθέλετε|19 εἴδητε θεάση*τε+||:σθε:|| στοχασθᾛτε, διὰ λογισμοῦ 

στοχασμοῦ σκέψεως, ὅτι δὲν|20 ὑπὰρ(χει) εὑρίσκεται, εἰς ὑμς, κᾀμμία νίκη, καὶ μὲ ὅλον ὁποῦ 

|21 ὁρῶ   χρ     
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καὶ τοὺς εἰς τοῦθ᾿ ὑπάγοντας ὑμς ὁρῶν οὐκ ὀωδῶ, ἀλλὰ δυσωποῦμαι· ἥ γὰρ ἐξεπίτηδες, ἥ 

δι᾿ ἄγνοιαν, εἰς χαλεπὸν πργμα ὑπάγουσι τὴν πόλιν. Καίτοι μὴ γένοιτο, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, 

τὰ πράγματ᾿ ἐν τούτῳ· τεθνάναι γὰρ μυριάκις κρεἶττον, ἥ κολακείᾳ τὶ ποιᾛσαι Υιλίππῳ, 

φίλοις ἐπέτρεψαν αὑτοὺς, τὸν δ᾿ Εὐφραἶον ἐώθουν· καλήν γ᾿ ὁ δᾛμος ὁ Ερετριέων, ὅτι τοὺς 

ἡμετέρους μὲν πρέσβεις ἀπήλασε, Κλειτάρχῳ δὲ ἐνέδωκεν αὑτόν· δουλεύωσί γε, 

μαστιγούμενοι καὶ στρεβλούμενοι· καλῶς Ὀλυνθίων ἐφείσατο, τῶν τὸν μὲν Λασθένην 

ἵππαρχον χειροτονησάντων, τὸν δὲ Απολλωνίδην ἐκβαλόντων. Μωρία, καὶ κακία τὰ τοιαῦτα 

ἐλπίζειν, καὶ κακῶς βουλομένους αὐτοὺς, καὶ μηδὲν ὧν προσήκει ποιεἶν ἐθέλοντας, 
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βλέπω, ἐσς ὅτιτι ὑπάγεται φέρεται τὰ τᾛς πόλεως, εἰς αὐτὸ τὸ δει|2 νόν, οὐ δέδοικα φοβοῦμαι 

τοῦτο, ἀλλὰ ἀμὴ δυσωπῶ ὑποπτεύομαι,|3 διότι, οἱ ὑπὲρ τοῦ Υιλίπ(που), ὑπάγουσι φέρουσιν 

ἐμβάλλουσι, τὴν πόλιν,|4 εἰς πρᾶγμα κατάστασιν χαλεπὴν δεινήν, ἤ ἑκουσίως θεληματικοῦ,|5 

διὰ ἄγνοιαν ἀκαταληψίαν ἀγνωρισίαν, ὅμως, ὦ ἄνδρες Ἀθη:, ἄει|6 ποτε: τὰ πράγματα ὑμῶν, 

νὰ μὴν ἤθελαν γένω*σι+||:νται:|| ἔλθωσι φθάσωσι καθρεπ|7 τήσωσι, εἰς τοῦτο τὸ δεινὸν 

κακόν, διότι, κρεῖττον ||:τιμιότερον:|| κάλλιον|8 βέλτιον ὠφέλιμὼτερον, ἐστίν ||εἰς ἐμέ:||, νὰ 

ἀποθάν:*ητε+||:ω:||, μυρίαις φο|9 ραἶς, παρά, νὰ ποιήσ:*ητε+||:ω:|| ||:νά|| πράξ*ητε+||:ω||, 

κᾀνένα ἔργον, μὲ |10 κολακείαν [ἀρέσκειαν+: ||:διά|| χάριν, τ*ω+ον εἰς τοῦ Υιλίπ(που), καὶ: 

||νά:|| προδ[ό+ώσω ||ἀφήσω515 παραβλέψω:|||11 :τινὰς μερικούς: ||:ήτορας:||, ἀπὸ ἐκείνους 

οἵτινες λέγουσι δημηγοροῦσι συμβου|12 λεύσουσι, διὰ βοήθειαν ὠφέλειαν ὑμῶν: ||:εἰρωνικῶς 

ὁμιλεἶ ὁ ήτωρ ἐδῶ:||,::  χρ  |13 [,,] ὁ κοινὸς δᾛμος τῶν Ὠρειτῶν, καλὴν εὐχαριστίαν, ἔλαβεν 

ἐπᾛρε, τώρα λέγω καλὴν|14 εὐχαριστίαν, ἐπᾛρε ἐπειδὴ διότι, ἔδωκαν ὑπέταξαν τοῦ λόγου 

τους, εἰς τοὺς φίλους|15 τοῦ Υιλίππου, καὶ καλήν εὐχαριστίαν ἐπᾛραν, διότι ἐδίωκον 

ἀπέβαλον, τὸν|16 τὸν Εὐφραῖον τὸν καλὸν δημαγωγὸν ήτορα, καὶ ὁ δῆμος τῶν Ἐρ: καλὴν 

εὐχα|17 ριστίαν ἐπᾛρεν, ἐπειδὴ ἀπεδίωξε τοὺς ἐδικούς σας ἄρχοντας, καὶ καλὴν|18 εὐεργεσίαν 

||:εὐχαριστίαν:|| ἐπειδὴ ὑπέταξαν τοῦ λόγου τους, εἰς τὸν Κλείταρχον, καὶ καλήν|19 

εὐχαριστίαν ἐπᾛραν ἐπειδὴ δουλεύουσιν εἶναι σκλάβοι, καὶ τύπτονται δέρονται|20 

μαστιγοῦνται, καὶ ξεστροφίζονται, κολάζονται βασανίζονται, ὁ Υίλιπ(πος) καλῶς|21 ἐλυπήθη 

τοὺς Ὀλυνθ(ίους) ἐλυπήθη ἐκεἶνον τὸν χα: οἵτινες ἐχειροτόνησαν ὕπαρ|22 χον ἄρχοντα, καὶ 

τῶν ἐκβαλλόντων οἵτινες ἐδίωξαν _ τὸν Ἀπολλωνίδην, |23 τὸ νὰ θαᾛτε νὰ ἐλπίζητε, διὰ 

σωτηρίαν καὶ βοήθειαν ὠφέλειαν, ταῦτα|24 εἷναι τρελλὰ καὶ ἀνόσια, καὶ δυστροπία μοχθηρία, 

καὶ ἔστι μωρία καὶ κα|25 κία: χρ 
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ἀλλὰ τῶν ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν λεγόντων ἀκροωμένους, τηλικαύτην ἡγεἶσθαι πόλιν οἰκεἶν τὸ 

μέγεθος, ὥστε μηδ᾿ ἅν ὁτιοῦν ᾖ δεινὸν πείσεσθαι. Καὶ μὴν ἐκεἶνό γε αἰσχρὸν, ὕστερόν ποτ᾿ 

εἰπεἶν, συμβάντος τινὸς, τὶς γὰρ ἅν Ὠήθη ταῦτα γενέσθαι; νὴ τὸν Δία, ἔδει γὰρ τὸ καὶ τὸ 

ποιᾛσαι, καὶ τὸ μὴ ποιᾛσαι. Πολλὰ ἅν εἰπεἶν ἔχοιεν Ὀλύνθιοι νῦν, ἃ τότε εἰ προείδοντο, οὐκ 

ἅν ἀπώλοντο· πόλλ᾿ ἅν Ὠρεἶται· πολλὰ Υωκεἶς· πολλὰ τῶν ἀπολωλότων ἕκαστοι. 
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κακία, τὸ νὰ νομίζητε ἐσεἶς ὅταν κακῶς στοχάζησθε, καὶ εἷναι μωρία, τὸ νὰ|2 μὴ θέλητε, νὰ 

κάμητε κᾀνένα ἀπὸ ἐκεἶνα ὁποῦ πρέπει, ἀλλὰ μωρία ἐστὶ νὰ|3 ἀκροάζησθε τοὺς ήτορας 

ἐκείνους οἵτινες λέγουσι διὰ βοήθειαν ὑπεράσπισιν516 τῶν|4 ἐχθρῶν, καὶ τὸ νὰ νομίζητε ὅτι 

κατοικεῖτε ἔχετε, ὅσην μεγάλην χώραν,|5 κατὰ τὸ μεγαλεἶον, ὥστε ὁποῦ δὲν θέλετε 

δοκιμάσει, μήτε ἐὰν ἤθελε ὑ|6 πάρξᾙ ἀκολουθήσᾙ κᾄποιον κακὸν, ἐκεἶνο τὸ νὰ εἰπῇ τινὰς 

μετὰ ταῦτα|7 πῶς εἷναι καλὸν κακὸν ἀδιάντροπον, ἀφ᾿ οὗ ἀκολουθήσᾙ συμβῇ, κά*π+ποιον |8 

κακὸν, ἐκεἶνο τὸ νὰ εἰπᾜ τινὰς, μήτε ταῦτα πῶς εἷναι κακὸν ἀδιάντροπον,|9 ἀφ᾿ οὗ [ἤθελε+ 

συμβῇ ἀκολουθήσᾙ, κᾀνένα κακὸν κᾀμμία δυστυχία, ποἶος|10 ἐνόμισεν ὅτι δὲν ἤθελε γένῃ 

αὐτὰ τὰ κακά; κανένας, διότι ἤθελεν ἀ|11 κολουθήσᾙ νὰ εἰπᾜ τινὰς, ἔπρεπε νὰ κάμωμεν τοῦτο, 

οἱ Ὀλύνθιοι ἤθε|12 λαν δύνανται νὰ εἰπῶσι τώρα, περισσὰ τὰ ὁποἶα τότε ἀνίσως ἤθελαν τὰ|13 

στοχασθῶσιν οἱ Ὠρεῖται, οἱ Υωκεἶς, καθ᾿ ἕνας ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀφανισθέντας,|14 ἤθελαν 

στοχασθῇ πολλά; ὅμως τὶς ὄνησις τὶς ὠφέλεια εἷναι εἰς αὐτούς, ἐκ|15 τούτων διὰ αὐτοὺς τοὺς 

λόγους τοὺς ἀνωτέρω παρ᾿ ἑκάστου|16 λεγομένους;, χρ 

  

                                                           
516

 Στο χειρόγραφο είναι ωσ ‘’ὑπεξάζπεζηλ’’. 



458 
 

 

Ἀλλὰ τί τούτων ὄφελος αὐτοἶς; ἕως ἅν σώζηται τὸ σκάφος,  ἄν τε μεἶζον, ἄν τ᾿ ἔλαττον ᾖ, τότε 

χρὴ καὶ ναύτην, καὶ κυβερνήτην, καὶ πάντ᾿ ἄνδρα ἐφεξᾛς πρόθυμον εἷναι, καὶ ὅπως μήθ᾿ 

ἑκὼν μήτ᾿ ἄκων μηδεὶς ἀνατρέψᾙ τοῦτο, σκοπεἶσθαι· ἐπειδὰν δὲ ἡ θάλαττα ὑπέρσχᾙ, μάταιος 

ἡ σπουδή. Καὶ ἡμεἶς τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναἶοι, ἕως ἐσμὲν σῶοι, πόλιν μεγίστην ἔχοντες , 

ἀφορμὰς πλείστας, ἀξίωμα κάλλιστον, τί ποιῶμεν, πάλαι τὶς ἡδέως ὰν ἴσως ἐρωτήσων 

κάθηται. Ἐγὼ νὴ Δί᾿ ἐρῶ, καὶ γράψω δὲ, ὥστε ἅν βούλησθε, χειροτονήσετε. 

ιε΄ .  Αὐτοὶ πρῶτον ἀμυνόμενοι καὶ παρασκευαζόμενοι, τριήρεσι, χρήμασι, καὶ σρατιώταις 

λέγω· (καὶ γὰρ ἅν ἅπαντες δουλεύειν δήπου συγχωρήσωσιν οἱ ἄλλοι, 
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                     :+:|2 ,, ἀλλ᾿ ὅμως, ποία 517  ὠφέλεια λυσιτέλεια χρησίμευσις, ἐστὶ δίδοται, εἰς 

αὐτοὺς|3 τοὺς ἀπολωλότας, ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἀνωτέρω ; ἕως ὁποῦ μέχρις ἐκείνου τοῦ 

και|4 ροῦ, τὸ πλοἶον, ἤθελε σώζηται φυλάττηται σῶον ἀκαταπόντιστον, καὶ ἀνίσως αὐτὸ|5 

ἤθελεν ὑπάρχᾙ μεγάλο, ἤ ἤθελεν ὑπάρ: μικρόν, τότε πρέπει, νά ὑπάρ(χει)|6 νά ᾖναι καί: 

||:ὁ|| ναύτης, καί   ||ὁ|| πηδαλιοῦχος καραβοκύρης, καὶ ἑπομένως ἀκολού|7 θως, δεἶ εἶναι 

κάθε ἄνο῀ς τῶν ἐν τ πλοίῳ, πρόθυμος ἐπιμελητής φροντι|8 στής κηδαιμών518, ||τοῦ πλοίου||    

καὶ πρέπει νὰ σκοπᾛται: ||:νά|| στοχάζηται ||:νά||  σκέπτηται, ἵνα μηδείς αὐ|9 τῶν, ἤθελεν 

ἀνατρέψῃ καταποντίσᾙ καταβυθίσᾙ καταβαπτίσᾙ τὸ πλοἶον,|10 οὔτε ἑκουσίως θεληματικῶς, 

οὔτε ἀκουσίως ἀθελήτως ἀβουλήτως, ὅμως ὁ|11 πόταν ἡ θάλασσα, ἤθελε||ν||  ὑψωθᾜ ἄνωθεν 

αὐτοῦ τοῦ πλοίου ἤτοι ἤθελε κατα|12 ποντίσᾙ καταβυθίσᾙ πνίξᾙ αὐτό, ἡ ἐπιμέλεια ἡ φροντὶς 

ἑκάστου, ἐστί,|13 μάταιος ἀνωφελὴς ἄχρηστος ἀξυντελής, λοιπόν, καὶ ὑμεῖς ὦ ἄνδρες|14 

Ἀθη(ναῖοι), οἵτινες ἔχετε κατοικεἶτε, πόλιν, μεγίστην, καὶ οἵτινες ἔχετε αἰτίας|15 ὕλας 

προσόδους τριήρεων καὶ χρημάτων καὶ στρατιωτῶν, καὶ ἀξίωμα δόξαν|16 τιμήν, καλλίστην 

β*έ+ελτίστην μεγίστην, σκοπεἶτε ἕως ὁποῦ ὑπάρχομεν|17 ἀβλαβεἶς ἀδούλωτοι ἐλεύθεροι, ὅμως 

ἴσως τυχόν, τίς, κάθηται εὑρίσκεται|18 ὧδε πρό πολλοῦ χρόνου, διά νὰ ἐρωτήσᾙ ἐξετάξᾙ ἐμέ, 

μεθ᾿ ἡδονῆς|19 εὐχαριστίας, ὦ Δημόσθενες ποἶον ἔργον βούλει ἵνα ποήσωμεν πράξωμεν|20 διὰ 

νὰ σωθῶμεν ; ἐγὼ ὁ Δημοσθένης θέλ*ει+ω εἴπω συμβουλεύσω, καὶ θέλω γρά|21 ψω διωρίσω 

ἀποφασίσω, μὰ τὸν Θῦ΄τὸν Δία, τι δεἶ ὑμς ποιεἶν διὰ τὴν ὑμῶν|22 σωτηρίαν, λοιπόν, ἀνίσως 

ὑμεῖς βούλησθε θέλητε ἀγαπτε εἰπεἶν:, ||<<<||  ψηφί|23 σατε δι*ώ+ωρίσατε κελεύσατε ἐμέ, 

ἡμεἶς οἱ ἴδιοι, ἄς ἀμυνώμεθα ἐκδικῶ|24 μεν τιμωρῶμεν πολεμῶμεν τ Υιλίπ(πῳ), ἐν πρῶτοις519 

κατ᾿ἀρχάς, |25 καὶ ἄς παρασκευαζώμεθα ἑτοιμαζώμεθα, λέγω με τριήρεις κάτεργα πολεμικὰ 

|26 καὶ μὲ χρήματα ἄσπρα, καὶ μὲ στρατιώτας, διότι, καὶ ἀνίσως ὅλοι οἱ |27 ἐπίλοιποι: 
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ὑμἶν γ᾿ ὑπὲρ τᾛς ἐλευθερίας ἀγωνιστέον·) ταῦτα δὴ πάντα παρασκευασάμενοι, καὶ 

ποιήσαντες τοἶς Ἑλλησι φανερὰ, τοὺς ἄλλους ἤδη παρακαλῶμεν, καὶ τοὺς ταῦτα διδάξοντας 

ἐκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοῦ, εὶς Πελοπόννησον, εἰς Ρόδον, εἰς Φίον, ὡς βασιλέα λέγω· 

(οὐδὲ γὰρ τῶν ἐκεἶνῳ συμφερόντων ἀφέστηκε, τὸ μὴ τοῦτον ἐσαι πάντα καταστρέψασθαι· ) 

ἵν᾿, ἐὰν μὲν πείσητε, κοινωνοὺς ἔχητε καὶ τῶν κινδύνων καὶ τῶν ἀναλωμάτων, ἄν τι δέᾙ· εἰ δὲ 

μὴ,  χρόνους γε ἐμποιᾛτε τοἶς πράγμασιν. Ἐπειδὴ γάρ ἐστι πρὸς ἄνδρα, καὶ οὐχὶ συνεστώσης 

πόλεως ἰσχὺν ὁ πόλεμος οὐδὲ τοῦτ᾿ ἄχρηστον· 

, 
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οἱ ἐπίλοιποι Ἕλληνες, ἤθελαν συγχωρήσωσιν ἐπιτρέψωσιν εὐχαριστηθῶσι,|2 πάντως βέβαια, 

ἵνα δουλεύωσι ὑπηρετῶσιν ὑποτ*τ +άττωνται τ Υιλίππῳ, πρέπει εἰς|3 ὑμᾶς νὰ ἀγωνισθῆτε  

ἐπιμεληθᾛτε σπουδάσητε, διὰ τὴν ἐλευθερίαν σωτη|4 ρίαν αὐτονομίαν ἀντεξουσίαν ὑμῶν, καὶ 

ἀφ᾿ οὗ παρασκευάσωμεν ἑτοιμά |5 σωμεν, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω, καὶ ἀφ᾿ οὗ ποιήσωμεν, δᾛλα 

σαφᾛ γνώ|6 ριμα: ||:αὐτά|| *λαμπρά+, εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας, τότε ἄς παρακαλῶμεν 

διεγείρωμεν|7 προτρέπωμεν παρακινῶμεν ἐρεθίζωμεν, καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, καὶ |8 ἄς 

πέμψωμεν στείλωμεν, πρέσβεις μεσίτας, εἰς κάθε μέρος, οἵτινες θέ|9 λουσι διδάξουσι 

φανερώσουσι δηλώσουσιν, ὅλα αὐτὰ τὰ παρ᾿ὑμῶν παρασκε|10 βασθέντα520, λέγω φημὶ πέμψαι 

πρέσβεις εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ εἰς|11 τὴν Ρόδον, καὶ εἰς τὴν Χίον, καὶ εἰς τὸν βαοιλέα τᾛς 

Περσίας τὸν Ξέρξην,|12 διότι, οὐκ ἔστι πόω μακράν, ἀπὸ ἐκεἶνα τὰ πράγμ(ατα) ἅτινα 

συμφέρουσι|13 λυσιτελοῦσι χρησιμεύουσιν, εἰς ἐκεἶνον τὸν βασιλέα ἤτοι χρήσιμον ὠ|14 

φέλιμον ἐστὶν εἰς αὐτόν,τὸ νὰ μὴν ἐάσητε ἀφήσητε, αὐτὸν τὸν Υίλιπ(πο),|15 ἵνα 

καταστρέψηται καταδαφίσᾙ ἐρημώσᾙ ἀφανίσᾙ ὅλα τὰ με|16 ρη τᾛς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ἔχητε 

κέκτησθε, κοινωνοὺς συμμετόχους|17 συμβοηθούς, καὶ τῶν πόνων τῶν ἀγώνων τῶν πολέμων, 

καὶ τῶν|18 ἐξόδων δαπανῶν 521 , ἀνίσως  ἤθελε κάμᾙ χρεία τούτων, ἀνίσως|19 ὑμεἶς 

κατά:*πεισθᾛτε+||:πείσητε αὐτούς||, διὰ νὰ ἐμποιῆτε προξενᾛτε ὑπάγητε, εἰς τὰ |20 πράγματα 

τᾛς πόλεως: ||εἰς τούς πολέμους||.  χρόνους βραδύτητα ἀργοπορίαν, : ||πολυετηρίαν|| . 

χρ|22 ,,διότι, ἐπειδή, ὁ πόλεμος ἡ μάχη, *οὐχ+ ὑπάρ: *οὐ] γίνεται, εἰς ἕνα| ἄν(θρωπ)ον στὸν 

Υίλιπ(πο) δηλ(αδή), καὶ ὄχι εἰς ἰσχύν δύναμιν, πόλεως πολι|23 τείας, συνηγμένης 

συναθροισμένης συμφωνημένης, οὔτε 
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οὐδ᾿ αἱ πέρυσι πρεσβεἶαι περὶ τὴν Πελοπόννησον ἐκεἶναι, καὶ κατηγορίαι, ἃς ἐγὼ, καὶ 

Πολύευκτος ὁ βέλτιστος ἐκεινοσὶ, καὶ Ἡγήσιππος, καὶ Κλειτόμαχος, καὶ Λυκοῦργος, καὶ οἱ 

ἄλλοι πρέσβεις περιήλθομεν , καὶ ἐποιήσαμεν ἐπισχεἶν ἐκεἶνον, καὶ μήτ᾿ ἐπ᾿ Ἀμβρακίαν 

ἐλθεἶν, μήτ᾿ εἰς Πελοπόννησον ὁρμᾛσαι. Οὐ μέντοι λέγω μηδὲν αὐτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν 

ἀναγκαἶον ἐθέλοντας ποιεἶν, τοὺς ἄλλους παρακαλεἶν. Καὶ γὰρ εὔηθες, τὰ οἰκεἶα αὐτοὺς 

προεμένους, τῶν ἀλλοτρίων φάσκειν κήδεσθαι· καὶ τὰ παρόντα περιορῶντας, ὑπὲρ τῶν 

μελλόντων τοὺς ἄλλους φοβεἶν. Οὐ λέγω ταῦτα·   ἀλλὰ τοἶς μὲν ἐν Φεονήσῳ χρήματ᾿ 

ἀποστέλλειν φημὶ δεἶν 
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τὸ ἐμποιῆσαι χρόνους τοῖς πράγμασι, οὐχ ὑπάρ, ἄχρηστον ἀνωφελὲς ἀλυσιτε|2 λὲς ἀκερδές, 

οὔτε ἐκεἶνα αἱ πρεσβεῖαι καὶ αἱ κατηγορίαι αἱ γινόμεναι τὸν |3 παρελθόντα χρόνον, εἰς τὴν 

Πελοπόννησον οὐ γεγόνασιν ἄχρησται, τὰς ὁποίας |<||4 πρέσβεις καὶ κατηγορίας, ἐγὼ ὁ 

Δημοσθένης, καὶ ἐκεἶνος ὁ Πολύευκτος, ὁ|5 ἄριστος κάλλιστος ὁ θαυμαστός, καὶ ὁ Ἡγήσιππος, 

καὶ ὁ Κλειτόμαχος, καὶ ὁ|6 Λυκοῦργος, καὶ οἱ ἄλλοι οἱ λοιποὶ [Ἕλληνες+ πρέσβεις οἱ σὺν ἐμοὶ 

ὄντες, περι|7 ήλθομεν ἐφέρομεν προσήγομεν, καὶ ἐποιήσαμεν καταστήσαμεν, ἐκεἶ|8 νον τόν 

Υίλιπ(πο), ἵνα ἐπίσχῃ βραδύνᾙ ἀργοπορήσᾙ, καὶ οὔτε νὰ ὁρμῆσῃ ἐπέλθῃ,|9 ἐναντίον τῆς 

Πελοποννήσου, ὅμως, ἐγὼ οὐ φημὶ λέγω συμβουλεύσω|10 ὑμἶν, τοῦτο τὸ νὰ μὴν ἐθέλομεν 

ἀγαπῶμεν, ἡμεἶς οἱ ἴδιοι, νὰ ποιᾛτε πράττε|11 τε ἐκτελᾛτε, κᾀνένα ἔργον ἀναγκαῖον ἐπωφελὲς 

χρήσιμον, διὰ τὴν|12 σωτηρίαν ὑμῶν, καὶ νὰ μὴ παρακαλῶμεν διεγείρωμεν προτρέπωμεν|13 

παρακινῶμεν, τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διὰ τὴν βοήθειαν σωτηρίαν αὐτῶν,|14 διότι, μωρία 

ἀνοησία εὐήθεια ἐστί, νὰ καταφρονῶμεν παραβλέ|15 πωμεν, τὰ ἐδικὰ μας πράγματα τὴν 

ἡμῶν σωτηρίαν, καὶ νὰ λέγω|16 μεν, ὅτι φροντίζωμεν μεριμνῶμεν σπουδάζωμεν, διὰ τὰ|17 

ξένα πράγματα τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, καὶ νὰ περιορῶμεν|18 παραβλέπωμεν 

καταφρονῶμεν ἀμελῶμεν, τὰ παρόντα ἑνεστῶτα|19 πράγματα, μετὸ νὰ φοβῶμεν ποιῶμεν 

φέρωμεν εἰς φόβον,|20 τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, διὰ τὰ μέλλοντα τὰ ἐσόμενα τὰ μετὰ ταῦτα, ἐγὼ 

|21 οὐ λέγω ἐντέλλομαι συμβουλεύω, αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω, ἀμή, φημὶ λέ|22 γω συμβουλεύω, ὅτι 

πρέπει προσήκει, νὰ ἀποστείλωμεν πέμψω|23 μεν, ἄσπρα ἀργύρια, εἰς ἐκείνους τοὺς ὄντας 

μέσα εἰς τὴν|24 Φεόννη(σο) 
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καὶ τἄλλα ὅσα ἀξιοῦσι, ποιεἶν· αὐτοὺς δὲ παρασκευάζεσθαι, καὶ πρώτους ἃ χρὴ ποιοῦντας, 

τότε καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας συγκαλεἶν, συνάγειν, διδάσκειν, νουθετεἶν. Σαῦτ᾿ ἐστὶ πόλεως 

ἀξίωμα ἐχούσης, ἡλίκον ὑμἶν ὑπάρχει. Εἰ δ᾿ οἴεσθε Φαλκιδέας τὴν Ἑλλάδα σώσειν, ἥ 

Μεγαρέας, ὑμεἶς δ᾿ ἀποδράσεσθε τὰ πράγματα, οὐκ ὀρθῶς οἴεσθε· ἀγαπητὸν γὰρ, ἅν αὐτοὶ 

σώζωνται τούτων ἔκαστοι. Αλλ᾿ ὑμἶν τοῦτο πρακτέον· ὑμἶν οἱ πρόγονοι τοῦτο τὸ γέρας 

ἐκτήσαντο καὶ κατέλιπον, μετὰ πολλῶν, καὶ καλῶν, καὶ μεγάλων κινδύνων. 
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εἰς τὴν Χεῤῥόνησον, καὶ νὰ ποιῶμεν πράττωμεν στέλλωμεν, ὅλα|2 ἐκεἶνα τὰ ἄλλα, ὁπόσα, 

βούλονται θέλουσι, καὶ φημὶ δεἶν *ὅτι ὑμεἶς+ οἱ|3 ἴδιοι, νὰ παρασκευάζησθε ἑτοιμάζησθε διὰ 

τὴν ὑμῶν σωτηρίαν εἰς πόλε|4 μον, καὶ πρῶτοι τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, ἀφ᾿ οὗ ποιήσητε πράξητε 

ἐκεἶνα|5 τὰ ὁποῖα πρέπει προσήκει τὰ προσήκοντα πρέποντα, τότε φημὶ δεἶν|6 νὰ 

συγκαλέσωμεν συνάψωμεν ἑαυτοἶς, καὶ νὰ συνάξωμεν συναθροί|7 σωμεν συλλέξωμεν, καὶ νὰ 

διδάξωμεν, καὶ νὰ νουθετήσωμεν ξυμ|8 βουλεύσωμεν παραινέσωμεν, ὅλους τοὺς ἄλλους 

Ἕλληνας, αὐτὰ τὰ|9 παρ᾿ ἐμοῦ εἰρημένα, εἰσὶν ὑπάρ: αἴτια ἴδια, πολιτείας, ἥτις ἔχει κέ|10 

κτηται, ἀξίωμα τιμὴν δόξαν τηλικαύτην, ἡλίκην ὁπόσην ἐστὶν εὑ|11 ρίσκεται, εἰς ὑμς, ὅμως, 

ἀνίσως, νομίζετε  ὑπολαμβάνετε, ὅτι|12 οἱ Χαλκιδεῖς, θέλουσι σώσουσιν ἐλευθερώσουσι 

φυλάξουσι, ὅλην|13 τὴν γᾛν τῆς Ἑλλάδος, ἤ οἱ Μεγαρεῖς, καὶ ὑμεἶς ἤθελε|14 ἀποφύγητε 

ἀναχωρήσητε, ἀπὸ τὰ πράγματα τὰ ἔργα τοῦ πολέμου,|15 οὐ νομίζετε ὑπολαμβάνετε, ὀρθῶς 

ἀκριβῶς συνετῶς λελογισμένως,|16 διότι, ἀνίσως αὐτοί οἱ Χαλκιδεῖς καὶ Μεγαρεὶς, ἤθελαν  

σωθῶσι|17 λυτρωθῶσι: ||:ἐλευθερωθῶσι|| φυλαχθῶσι, καθ᾿ εἸς, ἀπὸ αὐτούς, ὑπάρ(χουν) 

||:ἀρκετόν:|| ἔργον: ἀγαπη|18 τὸν ||ἐφετόν|| φιλητὸν ποθητὸν ἐπωφελές*,+|19 νὰ 

ἐλευθερώσωσιν ἄλλους,.  ὅμως πρέπει εἰς ἐσς τοὺς Ἀθηναίους, νὰ κάμετε|20 τοῦτο ἤτοι τὴν 

σωτηρίαν σας, αὐτὸ τὸ βραβεἶον ἤτοι τὴν ἐλευθερίαν οἱ|21 προπάτορές σας ἀπόκτησαν 

ἐκληρώσαντο, μὲ π*ό+ολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ|22 μεγάλους ἀγῶνας, καὶ τὴν ἄφησαν, εἰς ἐσς 

τοὺς μεταγενέστερους,|23 ἀλλ᾿ἀνίσως: χρ 
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 Εἰ δ᾿ ὃ βούλεται ζητῶν ἕκαστος καθεδεἶται, καὶ ὅπως μηδὲν αὐτὸς ποιήσᾙ σκοπῶν, πρῶτον 

μὲν, οὐδὲ μήποθ᾿ εὕρᾙ τοὺς ποιήσοντας· ἔπειτα δέδοικα, ὄπως μὴ πάντα ὅσα οὐ βουλόμεθα, 

ποεἶν ἡμἶν ἀνάγκη γενήσεται· εἰ γὰρ ἦσαν, εὕρηντ᾿ ἅν πάλαι, ἕνεκά γε τοῦ μηδὲν ἡμς 

αὐτοὺς ποιεἶν ἐθέλειν· ἀλλ᾿ οὐκ εἰσίν. ιστ΄. Ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα λέγω, ταῦτα γράφω· καὶ οἴομαι 

καὶ νῦν ἔτι ἐπανορθωθᾛναι ἅν τὰ πράγματα, τούτων γιγνομένων· εἰ δε τις ἔχει τούτων τὶ 

βέλτίον, λεγέτω, καὶ συμβουλευέτω. Ὅ,τι δ᾿ ὑμἶν δόξειε, τοῦτ᾿ ὦ πάντες θεοὶ, συνενέγκοι. 
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ἀλλὰ ἀνίσως καθ᾿ ἕνας ἀπὸ ἐσς, θέλει νὰ κάθηται νὰ ᾖναι ἀργός, καὶ|2 ζητεῖ γυρεύει, ἐκεἶνο 

ὁποῦ θέλει, καὶ στοχάζεται τίνι τρόπῳ αὐτὸς δὲν θέλει,|3 κάμει τίποτα, πρῶτα καὶ ἀρχὴ αὐτὸς 

δὲν θέλει εὕρη  κᾀμμίαν φο|4 ράν,  ἄλλους, οἱ ὁποἶοι θέλουν κάμᾙ τὸ δέον ἐκεἶνο ὁποῦ θέλει 

αὐτός,|5 ἔπειτα φοβοῦμαι, διὰ νὰ μὴ γένῃ χρεία εἰς ἡμς νὰ κάμωμεν δηλ(αδή) ἐ|6 κεἶνα ὁποῦ 

δὲν ἠθέλαμεν νὰ κάμωμεν, διότι ἀνίσως ἤθελεν εἷναι|7 ἄλλοι νὰ κάμωσι τὸ δέον, ἤθελαν 

εἷναι εἰρημένοι πρὸ πολλοῦ, ἐπειδή|8 δὲν ἠθέλαμεν νὰ κάμωμεν τίποτα, ὅμως βέβαια δὲν εἷναι 

ἄλλοι|9 οἱ ποιήσαντες τὰ δέοντα, ἡμῶν ἀργού*ρ+ντων καὶ μὴ κινο*ῦ]ύντων, ἐγὼ βέ|10 βαια 

ταῦτα συμβουλεύω, καὶ ὀσφραίνομαι διο*ω+ρίζω, καὶ οἶμαι νομίζω τίθεμαι|11 τὰ πράγματα ὅτι 

δύνανται νὰ διορθωθῶσιν ἐπὶ τὸ κρεἶττον τραπῶσιν,|12 ἐὰν γίνονται ἀπὸ λόγου σας αὐτά, ἀμὴ 

ἀνίσως τινάς: ||:ήτωρ:|| δύνανται ἠμπορεἶ,|13 νὰ εἰπᾜ κᾀνένα καλλιώτερον ἀπὸ ἐμένα, ἄς 

λέγῃ ἄς συμβουλεύῃ|14 νουθετᾜ διδάσκᾙ, καὶ ὅποιον ἤθελε φανᾜ προκριθᾜ ἀπὸ λόγου σας|15 

αὐτό, ὦ πάντες522 οἱ θεοὶ δέομαι ἄμποτε νὰ ἤθελε χρησιμεύσᾙ πρα|16 χθᾜ, :χρ|17 

                             ,,τέλος τῶν, τῶν δημοσθενικῶν λόγων, ἐξηγήσεων:χρ 
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 Στο χειρόγραφο θ λζξθ ζχει περιςπωμζνθ. 


