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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
 
Από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται πως  ο Τίτος Φλά-

βιος  Κλήµης  γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 150 µ.Χ. Από το 
όνοµά του συµπεραίνεται πως ήταν ρωµαϊκής καταγωγής, ή Έλλη-
νας µε ρωµαϊκά προνόµια. Εθνικός, ανήσυχος και φιλοµαθής µελετά    
όλα τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήµατα της εποχής του και 
ταξιδεύει σε ολόκληρο τον  τότε πολιτισµένο κόσµο, την Ιταλία, την 
Συρία, την Παλαιστίνη και Αίγυπτο, για να καταλήξει στην Αλεξάν-
δρεια, το µεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο της εποχής, όπου διασταυ-
ρώνονται όλες οι νεοτεριστικές θεωρίες, τα φιλοσοφικά συστήµατα 
και τα ποικίλα θρησκεύµατα. Εκεί µαθητεύει στον σοφότατο 
Πάνταινο, πρώην Στωϊκό φιλόσοφο και µετέπειτα µεγάλο δάσκαλο 
του χριστιανισµού, που είχε ιδρύσει και διηύθυνε την κατηχητική 
σχολή της Αλεξάνδρειας. Τον Πάνταινο διαδέχεται στην σχολή,  ή 
ιδρύει δική του, στην οποία και διδάσκει φιλοσοφία και θεολογία 
και γίνεται πια γνωστός σε όλο τον χριστιανικό κόσµο µε την επω-
νυµία Αλεξανδρινός. Φαίνεται πως κατά τον διωγµό του Σεπτιµίου 
Σεβήρου (202) διαφεύγει στην Μικρά Ασία και δεν είναι βέβαιο αν 
επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Εικάζεται ότι πέθανε µεταξύ του 211 
και 216. 

 
Αν και οι υποθετικές ερωτήσεις  του τύπου «τι θα ήθελες να εί-

σαι αν δεν ήσουν αυτό που είσαι» είναι λογικά και  ψυχολογικά µε 
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τέωρες, αφού προσπαθούν να διατυπώσουν  συλλογισµό αίροντας  
την προκείµενη, η απορία πώς θα είχε εξελιχθεί η επιστηµονική 
θεολογία χωρίς τον Κλήµη  αναδύεται αυτόβουλη και αυτεπίτακτη, 
πολύ περισσότερο µάλιστα όταν αναλογίζεσαι πως ο Κλήµης ήταν ο 
πρώτος χριστιανός Πατέρας που συνέγραψε, αντίθετα προς  την 
άποψη της εποχής, ότι η διδασκαλία και ερµηνεία των γραφών 
πρέπει να γίνεται µόνο προφορικά. Η άποψη αυτή δεν ήταν αβάσι-
µη εφόσον ο γραπτός λόγος απαιτούσε αυστηρότερη συλλογιστική, 
εκτενέστερες αναλύσεις και επιχειρήµατα και συνεπώς ήταν επιρ-
ρεπής σε δογµατικά ολισθήµατα, παρερµηνείες και εντέλει αιρετικά 
σχίσµατα. Και µπορεί ο Κλήµης να ήταν εξαιρετικά προσεκτικός 
 –και διόλου ρηξικέλευθος– ώστε να αποφύγει τους σκοπέλους, 
όµως ο δρόµος είχε ανοίξει και ο πλούσια προικισµένος και ανήσυ-
χος µαθητής του, ο Ωριγένης, θα επιβεβαιώσει τις επιφυλάξεις της 
αντισυγγραφικής άποψης. ∆ιατυπώνει δικές του απόψεις, καθόλου 
σύµφωνες µε την επίσηµη χριστιανική διδασκαλία (αιωνιότητα  του 
κόσµου και συνεχής αναδηµιουργία του, προΰπαρξη των ψυχών, 
άρνηση του παραδείσου και της κόλασης, κ.ά) ασκεί ισχυρότατες 
επιδράσεις και δηµιουργεί έριδες και τραύµατα τα οποία η Εκκλησία 
δύσκολα επουλώνει.  Όµως η  πρόοδος απορρέει από τις αντιθέσεις, 
και η χριστιανική διαλεκτική, που είναι ανθρώπινη και όχι θεϊκή  
υπόθεση, µπόρεσε έτσι, µέσα από τα κείµενα, να µεταµορφώσει την 
απλή –και πολλές φορές απλοϊκή– διδασκαλία των Γραφών  σε 
επιστηµονική θεολογία. Στον Κλήµη, τον πρώτο συγγράψαντα,  
ανήκει η τιµή αυτής της εξέλιξης.  

 

Ο Κλήµης ήταν γονιµότατος συγγραφέας, όπως άλλωστε και 
όλοι οι µετά από αυτόν  Πατέρες της Εκκλησίας (λέγεται πως ο 
Ωριγένης έγραψε 2000 βιβλία), σώζονται όµως µόνο τέσσερα πλήρη 
έργα του, ο Προτρεπτικός, ο Παιδαγωγός, οι Στρωµατείς και το Τις  ο 
σωζόµενος πλούσιος. Αρτιότερο έργο του θεωρείται το τελευταίο, 
όµως γενικότερο ενδιαφέρον, όχι µόνο θεολογικό αλλά και ιστορικό, 
φιλολογικό, φιλοσοφικό, ακόµη και αρχαιογνωστικό έχουν οι 
Στρωµατείς και  ειδικότερα από τα οκτώ Βιβλία του το πέµπτο. 
Συµπυκνώνοντας όλες τις απόψεις του Κλήµη, αποτελεί συγχρόνως 
πολύτιµο Ταµείο αρχαίας γραµµατείας, µε πολυάριθµα, άγνωστα 
από άλλη πηγή,  αποσπάσµατα έργων όλης της προηγούµενής του 
χιλιετίας, ιστορικά, λογοτεχνικά και φιλοσοφικά, που πολλά τους 
έχουν χαθεί. 

 
Ο µεγάλος αγώνας του Κλήµη στον πέµπτο Στρωµατέα –αγώνας 

που παίρνει και τόνο δραµατικό–, είναι να αποδείξει διεξοδικά 
εκείνο που είχε ήδη θέσει στον πρώτο Στρωµατέα1,  ότι οι Έλληνες 
φιλόσοφοι "έκλεψαν" τις ιδέες τους από την "φιλοσοφία των 
βαρβάρων", και ιδίως από το µεγάλο –και σχεδόν µοναδικό– βιβλίο 
αυτής της φιλοσοφίας, την Π. ∆ιαθήκη. Είναι  όµως τόσο βαθιά η 
γνώση που έχει  του βαθύτερου περιεχοµένου της ελληνικής φιλοσο-
φίας και τόσο µεγάλη η αγάπη του γι’ αυτήν, ώστε η πολεµική του 
καταλήγει στο τέλος να παλινδροµεί µεταξύ κατηγοριών και επαί-
νων: Στην ελληνική φιλοσοφία δόθηκε, µε θεία βοήθεια, έφεση

 
1 Α' Στρωµ. 21.1 
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προς την αλήθεια2, ο Πλάτων µιλά για τον Πατέρα και τον Υιό 
σύµφωνα µε την Γραφή3,  και ο Ευριπίδης µιλά για τον Σωτήρα 
χωρίς να το ξέρει4. Θέλοντας λοιπόν να φέρει τους Έλληνες στην 
πίστη, οµολογεί ότι αποφασίζει να µιλήσει στη γλώσσα τους5, –µια 
γλώσσα που άλλωστε πρώτη µίλησε και αγάπησε–, δηλαδή την 
γλώσσα της διαλεκτικής συλλογιστικής τους. Ίσως γι’ αυτό 
κατηγορείται από πολλούς ότι αποπειράθηκε να εξελληνίσει τον 
Χριστιανισµό. 

Παραλλήλως, αναπτύσσει τις γενικές θεολογικές απόψεις του, 

ότι δεν υπάρχει πίστη χωρίς γνώση6, ότι η «εξαίρετη» πίστη οικοδο-

µείται µε την µάθηση7, ότι ο Λόγος σχεδόν ταυτίζεται µε τον Θεό, 

γίνεται αίτιος της δηµιουργίας  γεννά τον εαυτό του και γίνεται 

σάρκα8,  και ότι ο Θεός  µπορεί να αναφερθεί µόνο ως νοητή µονά-

δα . (Είναι θαυµάσια η παράγραφος  71.2 όπου µε γεωµετρικές 

έννοιες ψηλαφείται η εικόνα του Θεού που εντέλει καταλήγει στην 

µη-εικόνα του, της νοητής µονάδας.) Γι' αυτό ο Θεός παραµένει 

αναπόδεικτος, αλλά και απερίγραπτος, σε αντίθεση µε τον Υιό9 που 

δέχεται και απόδειξη και περιγραφή. Όλα αυτά αποτελούν τα πρώτα 

και βασικά ερεθίσµατα για τον επερχόµενο ανανεωτή Ωριγένη. 

 
2 Ε' Στρωµ. 29.4 
3 Ε' Στρωµ. 102.3 
4 Ε' Στρωµ. 70.4 
5 Ε' Στρωµ. 18.5  19.2 
6 Ε' Στρωµ. 1.3 
7 Ε' Στρωµ. 2.6 
8 Ε' Στρωµ. 16.5 
9 ∆' Στρωµ. 25.156 

                                                

Στους Στρωµατείς καταλογίζονται –όχι άδικα– πολλά µειονεκτή-

µατα.  Είναι εµφανής η έλλειψη αυστηρού σχεδίου, οι πλατειασµοί, 

οι επαναλήψεις, η παράθεση αποσπασµάτων χωρίς συνοχή και σύν-

δεση. Πολλές φορές ο Κλήµης αντιγράφει διαφορετικά τις φράσεις 

των συγγραφέων που παραθέτει10 –και τις αντιλαµβάνεται διαφο-

ρετικά–, άλλες φορές τις αντιγράφει σωστά αλλά τις ερµηνεύει 

λανθασµένα, –όπως το απόσπασµα από την Οδύσσεια της παρα-

γράφου 116.1 και, συχνότατα, τα αποσπάσµατα του Ηράκλειτου– 

άλλοτε παραφράζει συνειδητά11, και άλλοτε πάλι η αποδεικτική 

συλλογιστική του, στην οποία εννοεί να επιµένει, κλυδωνίζεται 

επικίνδυνα , όπως στην  παράγραφο 91.1, όπου η αθανασία της ψυ-

χής προκύπτει ως συµπέρασµα ορθολογικής διαδικασίας. Παρ' όλα 

όµως αυτά τα µειονεκτήµατα διάρθρωσης και διατύπωσης, ο πέµ-

πτος Στρωµατέας, ακόµη και φιλολογικά, αναδεικνύεται κείµενο 

πρώτου µεγέθους από άποψη ευρηµατικότητας λέξεων και λεξιλο-

γικού πλούτου. Οι βασικές λέξεις του (από την επανάληψη των 

οποίων προκύπτει ολόκληρο το κείµενο) φθάνει το 32% του συνό-

λου των λέξεων (σελ. 279). Σηµειώνεται ότι στην προς Ρωµαίους 

επιστολή του Παύλου το ποσοστό αυτό είναι 28%12 και στο ανάλο-

γης µορφής µε τους Στρωµατείς βιβλίο Κατά Κέλσου, του δεινότατου 

και ιδιοφυούς Ωριγένη, στο οποίο παρατίθενται και σχολιάζονται 

φράσεις από τον Αληθή λόγον του Κέλσου, το αντίστοιχο ποσοστό

 
10 Ε' Στρωµ. 74.2 
11 Ε' Στρωµ. 74.2  102.4 
12 Λεξιλόγιο Καινής ∆ιαθήκης Τ. Κουφόπουλος 1995 
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είναι 23%, όπως προκύπτει από την εξέταση των δύο πρώτων από 

τους οκτώ Λόγους του, που αριθµούν  31430 λέξεις, δηλαδή από ένα 

αρκετά ικανό δείγµα.   
  
Κιβωτός γνώσεων, σοφίας και λέξεων, ο πέµπτος Στρωµατεύς 

ανήκει στην κατηγορία των κειµένων που δεν µπορείς να τους αντι-
σταθείς. Και όσο εµβαθύνεις στην µελέτη τους και οικειώνεσαι µε 
αυτά, τόσο ενδίδεις στον πειρασµό της µετάφρασης, όπως ενδίδεις 
στον έρωτα µε µια γυναίκα που, αν και δεν είναι πρότυπο καλλονής, 
την αγαπάς. Και όπως και εκείνη δεν προσπαθείς να την αλλάξεις, 
έτσι και εδώ δεν επιδίωξα στην µετάφραση να ωραιοποιήσω το 
κείµενο, βελτιώνοντας την, σε πολλά σηµεία, χωλαίνουσα σύνταξη, 
ή, υποκαθιστώντας λέξεις µε ευστοχότερα νεοελληνικά τους 
ισοδύναµα. Η εσωτερική δύναµη του κειµένου δεν χρειάζεται 
λογοτεχνικά ψιµύθια. 

 
Το πρωτότυπο κείµενο παίρνω από την προσεκτική έκδοση 

της Βιβλιοθήκης Ελλήνων Πατέρων  της Αποστολικής ∆ιακονίας, 
Κλήµης ο Αλεξανδρεύς, Τόµ. 7 και 8, που βασίζεται στην γνωστή 
κριτική έκδοση του O. Staehlin, χωρίς τα υποµνήµατα. Προσθέτω 
µόνο τους αριθµούς των υποπαραγράφων, που βοηθούν στην 
κατάταξη των λέξεων στο Λεξιλόγιο. 

 
Έχω υπόψη µου τις ακόλουθες µεταφράσεις : Σε νέα ελληνικά,  

το έργο του Ιγνάτιου Σακαλή, Κλήµεντος Αλεξανδρέως, Άπαντα τα 
Έργα, Στρωµατείς, Λόγοι Ε1-Η!, Τοµ. 4, Βυζάντιον, Θεσσαλονί- 

κη, 1992. Στα γαλλικά, το Clement d’ Alexandrie, Les Stromates, 
tromate V, Tome I, Les Editions du Cerf, Paris, 1981, του οποίου 
ακολουθώ την αρίθµηση των υποπαραγράφων. Στα  αγγλικά, το Τhe 
Writings of the Early Cherch Fathers της σειράς The Ante-Nicene 
Fathers, Vol. II, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 
Michigan,1986. 

 
Η βιβλιογραφία για τον Κλήµη τον Αλεξανδρέα είναι πολύ µεγά-

λη. Παραπέµπω στο έργο του Π. Κ. Χρήστου Ελληνική Πατρολογία, 
Θεσσαλονίκη, 1978. 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

                                                

 
 

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ 
ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ 

 
I 

 
 1  1  Περ̀ι µ`εν το~ υ γνωστικο~ υ τοσα~ υτα ]ως [εν [επιδροµ~ ?η, χωρ~ωµεν δ`ε {ηδη 
[επ̀ι τ`α ]εξ ~ης, κὰι δ`η τ`ην πίστιν α@υθις διαθρητέον. ε[ ισ̀ι γ`αρ ο] ι τ`ην <µ`εν> πίστιν 
]ηµ~ων περ̀ι το~ υ υ] ιο~ υ, τ`ην δ`ε γν ~ωσιν περ̀ι το~ υ πατρ`ος ε@ ιναι διαστέλλοντες.   2  

Λέληθεν δ`ε α[υτο `υς \οτι πιστε~ υσαι µ`εν [αληθ ~ως τ~ ?ω υ] ι ~ ?ω δε~ ι, \οτι τε υ] ι `ος κὰι \οτι 
@ηλθεν κὰι π~ως κὰι δι `α τί  κὰι περ̀ι το~ υ πάθους, γν ~ωναι δ`ε [ανάγκη τίς [εστ̀ιν ]ο 
υ] ι `ος το~ υ θεο~ υ.  3 {  Ηδη δ`ε ο {υτε ]η γν ~ωσις {ανευ πίστεως ο {υθ’ ]η πίστις {ανευ 
γνώσεως, ο [υ µ`ην ο [υδ`ε ]ο πατ `ηρ {ανευ υ] ιο~ υ. \αµα γ`αρ τ~ ?ω πατ `ηρ υ] ιο~ υ πατ `ηρ, 
υ] ι `ος δ`ε περ̀ι πατρ`ος [αληθής διδάσκαλος.  4  Κὰι \ ινα τις πιστεύσ?η τ~ ?ω υ] ι ~ ?ω, 
γν ~ωναι δε~ ι τ`ον πατέρα πρ`ος |ον κὰι ]ο υ] ιός. Α@υθίς τε \ ινα τ`ον πατέρα 
[επιγν ~ωµεν, πιστε~ υσαι δε~ ι τ~ ?ω υ] ι ~ ?ω, \οτι ]ο το~ υ θεο~ υ υ] ι `ος διδάσκει1. [εκ πίστεως 
γ`αρ ε[ ις γν ~ωσιν, δι `α υ] ιο~ υ πατ `ηρ. γν ~ωσις δ`ε υ] ιο~ υ κὰι πατρ`ος ]η κατ `α τ`ον 
κανόνα τ`ον γνωστικ `ον τ`ον τ~ ?ω {οντι γνωστικ `ον [επιβολ`η κὰι διάληψίς [εστιν 
[αληθείας δι `α τ~ης [αληθείας.   5  ] Ηµε~ ις  {αρα  [εσµ`εν  ο] ι [εν τ~ ?ω [απιστουµέ- 
ν ?ω πιστὸι κὰι ο] ι [εν τ~ ?ω [αγνώστ ?ω γνωστικοί, τουτέστιν [εν τ~ ?ω π~ασιν 
[αγνοουµέν ?ω κὰι [απιστουµέν ?ω, [ολίγοις δ`ε πιστευοµέν?ω τε κὰι γινωσκο- 
 

 
1 Πβ. Ιω. 1,18 

 

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ 

ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ 

 

I 

 

1  1 Αυτά για τον Γνωστικό, συνοπτικά. Αλλά ας προχωρήσουµε 

πιο κάτω, εξετάζοντας την ίδια την πίστη. Γιατί υπάρχουν εκείνοι 

που διακρίνουν την πίστη µας για τον Υιό από την γνώση για τον 

Πατέρα  2  Λησµονούν βέβαια αυτοί ότι πρέπει να πιστέψουµε 

αληθινά στον Υιό, ότι πράγµατι είναι Υιός, να πιστέψουµε στο πώς 

και γιατί ήλθε, καθώς και να πιστέψουµε στα πάθη του. Και ανάγκη 

ακόµη να γνωρίσουµε ποιος είναι ο Υιός του Θεού  3  Είναι 

προφανές ότι ούτε γνώση υπάρχει χωρίς πίστη, ούτε πίστη χωρίς 

γνώση, αλλά ούτε υπάρχει και Πατέρας χωρίς Υιό. Γιατί Πατέρας 

σηµαίνει Πατέρας Υιού, και Υιός είναι ο αληθινός διδάσκαλος σ’ ό,τι 

σχετίζεται µε τον Πατέρα  4  Και για να πιστέψει κανείς στον Υιό 

πρέπει να γνωρίσει τον Πατέρα, στον οποίο αναφέρεται ως Υιός. 

Εξάλλου, για να γνωρίσουµε τον Πατέρα πρέπει να πιστέψουµε στον 

Υιό, να πιστέψουµε δηλαδή πως ο Υιός του Θεού διδάσκει. Γιατί από 

την πίστη οδεύουµε στην γνώση, και δια του Υιού στον Πατέρα. Και 

γνώση του Υιού και του Πατέρα, σύµφωνα µε τον γνωστικό κανόνα 

τον πράγµατι γνωστικό, είναι η αντίληψη και διάκριση της αλή-

θειας µέσα από την αλήθεια. 5 Συνεπώς, εµείς είµαστε οι πιστοί 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. Ι 
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µέν?ω γνωστικοί. γνωστικὸι δ`ε ο[υ λόγ ?ω, {εργα [απογραφόµενοι, [αλλ' 
α [υτ~?η τ~?η θεωρί ?α.  
2 1 «Μακάριος ]ο λέγων ε[ ις @ωτα [ακουόντων1 ». πίστις δ`ε @ωτα ψυχ ~ης, 
κὰι ταύτην α[ ινίσσεται τ`ην πίστιν ]ο κύριος λέγων. «] Ο {εχων @ωτα 
[ακούειν [ακουέτω2 », \ ινα δ`η πιστεύσας συν~?η |α λέγει, ]ως λέγει .  2  [ 
Αλλά τοι κὰι \ Οµηρος ]ο ποιητ ~ων πρεσβύτατος [επ ` ι το~ υ α[ ισθάνεσθαι τ~?ω 
[ακούειν, ε[ ιδικ~ως [αντ̀ι γενικο~ υ, χρησάµενος «µάλιστα δέ τ΄ {εκλυον 
α [υτὸι3» γράφει. τ`ο γ `αρ \ολον ]η συν?ωδία κὰι ]η συµφωνία τ~ης [αµφο~ ιν 
πίστεως ε[ ις |εν πέρας καταγίνεται τ`ην σωτηρίαν.  3  Μάρτυς ]ηµ~ ιν 
νηµερτ`ης ]ο [απόστολος λέγων. «[ Επιποθ~ω γ `αρ [ ιδε~ ιν ]υµ ~ας, \ ινα τι 
µεταδ~ω χάρισµα ]υµ~ ιν πνευµατικ`ον ε[ ις τ`ο στηριχθ~ηναι ]υµ ~ας. το~ υτο δέ 
[εστι συµπαρακληθ ~ηναι [εν ]υµ~ ιν δι`α τ~ης [εν [αλλήλοις πίστεως ]υµ ~ων τε 
κὰι [εµο~ υ4.»  
 
 Κὰι πάλιν ]υποβὰς [επάγει. «∆ικαιοσύνη δ`ε θεο~ υ [εν α [υτ~?ω [αποκαλύ-
πτεται [εκ πίστεως ε[ ις πίστιν5. »   4  Φαίνεται ο@υν ]ο [απόστολος διττ `ην 
καταγγέλλων πίστιν, µ ~αλλον δ`ε µίαν, α {υξησιν κὰι τελείωσιν [επιδεχο-
µένην.  5  ]η µ `εν γ `αρ κοιν`η πίστις καθάπερ θεµέλιος ]υπόκειται (το~ ις 
γο~ υν θεραπευθ~ηναι ποθο~ υσιν ]ο κύριος πιστ ~ως κινουµένοις [επέλε- 
 

 
1 Σοφ. Σειρ. 25,9 
2 Ματθ. 11,15 
3 Όµηρος, Οδύσ. Ζ, 185 
4 Ρωµ. 1, 11-12 
5 Ρωµ. 1,17 

σε αυτό που δεν πιστεύεται και οι γνωστικοί σ’ αυτό που δεν είναι 

γνωστό, δηλαδή γνωστικοί σ’ αυτό που όλοι αγνοούν και δεν πι-

στεύουν και λίγοι πιστεύουν  και γνωρίζουν. Και γνωστικοί όχι στα 

λόγια, περιγράφοντας έργα, αλλά στη θεωρία. 

2  1  «Μακάριος όποιος µιλά στ’ αυτιά όσων ακούνε». Αυτιά ψυχής 

είναι η πίστη, κι αυτήν υπονοεί ο Κύριος όταν λέει «Όποιος έχει 

αυτιά ν’ ακούνε ας ακούσει», ώστε πιστεύοντας ν’ αντιληφθεί αυτά 

που λέει, όπως τα λέει.  2   Άλλωστε και ο Όµηρος, ο αρχαιότερος 

των ποιητών, χρησιµοποιεί την λέξη ακούω µε την σηµασία του 

αισθάνοµαι, το ειδικό αντί του γενικού, γράφοντας, «µα περισσότερο 

οι ίδιοι θα τ’ ακούνε (αισθάνονται)». Γιατί στο σύνολον, η 

συναίνεση και η συµφωνία και των δύο, σε ένα τέλος καταλήγει, την 

σωτηρία.  3  Μάρτυράς µας αψευδής ο Απόστολος που λέει. «Γιατί 

επιθυµώ ζωηρά να σας δω για να σας µεταδώσω πνευµατικό χάρι-

σµα, ώστε να στηριχθείτε. Πράγµα που σηµαίνει να ενθαρρύνει ο 

ένας τον άλλον µε την κοινή µας πίστη, την δική σας και την δική 

µου.»  

 

 Και ο Απόστολος, λίγο πιο κάτω, καταλήγει: «Μέσα απ’ αυτό 

αποκαλύπτεται εκ µέρους του Θεού η δικαίωση του ανθρώπου από 

πίστεως σε πίστη.»   4  Φαίνεται λοιπόν πως ο Απόστολος κηρύσσει 

διπλή πίστη, ή µάλλον µία πίστη, που επιδέχεται αύξηση και 

αρτίωση.  5  Γιατί η κοινή πίστη, σαν θεµέλιο, υπόκειται (σε αυτούς 

λοιπόν που θέλανε να θεραπευτούν παρακινούµενοι από πίστη 
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γεν. «] Η πίστις σου σέσωκέν σε1»).  6  ]η δ`ε [εξαίρετος [εποικο-
δοµουµένη συντελειο~ υται τ~?ω πιστ ~?ω κὰι συναπαρτίζεται α [υτ~?η ]η [εκ 
µαθήσεως περιγινοµένη κὰι το~ υ λόγου τ`ας [εντολάς [επιτελε~ ιν, ]οπο~ ιοι 
@ησαν ο] ι [απόστολοι, [εφ' #ων τὴν πίστιν {ορη µετατιθέναι2 κὰι δένδρα 
µεταφυτεύειν3 δύνασθαι ε{ ιρηται. 3  1  \  Οθεν α[ ισθόµενοι το~ υ 
µεγαλείου τ~ης δυνάµεως [ηξίουν προστιθέναι α [υτο~ ις πίστιν τ`ην ]ως « 
κόκκον σινάπεως4 » [επιδάκνουσαν [ωφελίµως τ`ην ψυχ `ην κὰι [εν α [υτ~?η 
α {υξουσαν µεγαλωστί, ]ως [επαναπαύεσθαι α [υτ~?η το `υς περ̀ι τ~ων 
µεταρσίων λόγους.   
2  Ε[ ι γ`αρ φύσει τις τ`ον θε`ον [επίσταται, ]ως Βασιλείδης ο{ ιεται, τ`ην 
νόησιν τ`ην [εξαίρετον πίστιν \αµα κὰι βασιλείαν κὰι <. . .> καλ~ων, κτίσιν 
ο[υσίας [αξίαν το~ υ ποιήσαντος πλησίον ]υπάρχειν α [υτ`ην ]ερµηνεύων, 
ο[υσίαν, [αλλ' ο[υκ [εξουσίαν, κὰι φύσιν κὰι ]υπόστασιν, κτίσεως 
[ανυπερθέτου κάλλος [αδιόριστον, ο[υχ̀ι δ`ε ψυχ ~ης α [υτεξουσίου λογικ`ην 
συγκατάθεσιν λέγει τ`ην πίστιν.  
3   Παρέλκουσι τοίνυν α] ι [εντολὰι α\ ι τε κατὰ τ`ην παλαιὰν α \ι τε κατὰ 
τ`ην νέαν διαθήκην, φύσει σ?ωζοµένου, ]ως Ο[υαλεντ~ ινος βούλεται, τινός 
κὰι φύσει πιστο~ υ κὰι [εκλεκτο~ υ {οντος, ]ως Βασιλείδης νοµίζει. @ Ην δ' |αν 
κὰι δίχα τ~ης το~ υ σωτ~ηρος παρουσίας χρόν?ω ποτ`ε [αναλάµψαι δύνασθαι 
τ`ην φύσιν.  4  Ε[ ι δ`ε [αναγκαίαν τ`ην [επιδηµίαν το~ υ κυρίου φήσαιεν 
, 

 
1 Ματθ. 9,22 
2 Πβ. Ματθ. 17,20. Α Κορ. 13,2 
3 Πβ. Λουκ. 17,6 
4 Λουκ.17,6 

ο Κύριος έλεγε «η πίστη σου σε έσωσε»).  6  Πάνω σ’ αυτήν 

όµως την πίστη,  εποικοδοµείται και συναρτιώνεται, µαζί  µε τον 

πιστό, η άλλη πίστη, η εξαίρετη, η τελειούµενη από την µάθηση και 

την πλήρωση των εντολών του λόγου. Όπως στους Αποστόλους, που 

η πίστη τους, όπως ειπώθηκε, µπορούσε να µετακινήσει βουνά και 

να µεταφυτέψει δέντρα.  3  1  Ένεκα τούτου, αισθανόµενοι το 

µεγαλείο της δύναµης, ζήτησαν (απ’ τον Κύριο) να τους προσθέσει 

πίστη, που σαν «κόκκος σινάπεως» ερεθίζει ωφέλιµα την ψυχή και 

υπεραυξάνεται, ώστε να επαναπαύονται σ’ αυτήν οι λόγοι για τα 

υπερκόσµια. 

 2  Αν εκ φύσεως γνωρίζει κάποιος τον Θεό, όπως νοµίζει ο 

Βασιλείδης, καλώντας την εξαίρετη νόηση πίστη και βασιλεία 

συγχρόνως και δηµιούργηµα ουσίας άξιο να σταθεί κοντά στον 

δηµιουργό της. Κι αν, όπως λέει, η πίστη είναι ουσία όχι εξουσία, 

φύση και υπόσταση, κάλλος απροσδιόριστο ανυπέρβλητης κτίσεως, 

αλλ’ όχι λογική συγκατάθεση της αυτεξούσιας ψυχής, 

3  τότε, περιττεύουν οι εντολές της Παλαιάς και της Καινής 

∆ιαθήκης, αφού καθένας εκ φύσεως σώζεται, όπως θέλει ο 

Ουαλεντίνος, ή εκ φύσεως είναι πιστός και εκλεκτός, όπως νοµίζει ο 

Βασιλείδης. Και τότε θα µπορούσε και χωρίς την παρουσία του 

Σωτήρος να διαλάµψει η φύση, κάποτε στο χρόνο.  4  Κι αν έλεγαν 

πως είναι αναγκαία του Κυρίου η έλευση, τότε αποστερούνται τις εκ 

φύσεως ιδιότητες, κι η εκλογή διασώζεται όχι εκ φύσεως αλλά µε 
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ο{ ιχεται α [υτο~ ις τ`α τ~ης φύσεως [ ιδιώµατα, µαθήσει κὰι καθάρσει κὰι τ ~?η 
τ~ων {εργων ε[υποιί ?α, [αλλ' ο[υ φύσει σ?ωζοµένης τ~ης [εκλογ ~ης.  
4  1  ] Ο γο~ υν [ Αβρα `αµ δι' [ακο ~ης πιστεύσας τ~?η φων~?η τ~?η ]υπ `ο τ`ην 
δρ ~ υν τ`ην [εν Μαµβρ ~?η [επαγγειλαµένη. «Σὸι δίδωµι τ`ην γ ~ην ταύτην κὰι 
τ~?ω σπέρµατι σου1» {ητοι [εκλεκτ `ος @ην }η ο{υ; [ Αλλ’ ε[ ι  µ `εν ο[υκ @ην, π ~ως 
ε[υθέως [επίστευσεν ο# ιον φυσικ~ως; Ε[ ι δ`ε @ην [εκλεκτός, λέλυται α [υτο~ ις ]η 
]υπόθεσις, ε]υρισκοµένης κὰι πρ `ο τ~ης το~ υ κυρίου παρουσίας [εκλογ ~ης 
κὰι δ`η κὰι σ?ωζοµένης. « [ελογίσθη γ `αρ α [υτ~?ω ε[ ις δικαιοσύνην2». 
2 [ Εάν γάρ τις τολµήσας λέγ ?η Μαρκίωνι ]επόµενος τ`ον δηµιουργ `ον 
σ?ώζειν τ`ον ε[ ις α [υτ`ον πιστεύσαντα [κὰι πρ`ο τ~ης το~ υ κυρίου παρουσίας 
[εκλογ ~ης κὰι δ`η κὰι σ?ωζοµένης ] τ`ην [ ιδίαν α [υτο~ υ σωτηρίαν, 
παρευδοκιµηθήσεται α [υτ~?ω ]η το~ υ [αγαθο~ υ δύναµις, [οψ̀ε κὰι µετ`α τ`ον ]υπ' 
α [υτ~ων ε[υφηµούµενον δηµιουργ `ον [επιβαλλοµένη σ?ώζειν κὰι α [υτ`η {ητοι 
µαθήσει }η κὰι µιµήσει τούτου.   3  [ Αλλ`α κ}αν ο\υτως {εχων σ?ώζ?η κατ' 
α [υτο `υς ]ο [αγαθός, ο{υτε το `υς [ ιδίους ο{υτε µετ`α τ~ης γνώµης το~ υ 
πεποιηκότος τ`ην κτίσιν [επιχειρε~ ι τ`ην σωτηρίαν, βί?α δ`ε }η δόλ?ω.  4  Κὰι 
π ~ως {ετι [αγαθ`ος ]ο ο\υτως κὰι \υστερος; Ε[ ι δ`ε ]ο τόπος διαφέρει κὰι ]η 
µον`η  το~ υ παντοκράτορος λείπεται [απὸ τ~ης το~ υ [αγαθο~ υ θεο~ υ µον~ης, 
[αλλ' ]η το~ υ σ?ώζοντος βούλησις ο[υκ [απολείπεται το~ υ [αγαθο~ υ \η γε 
προκατάρξασα. 
5 1[ Ανόητοι {αρα ο] ι {απιστοι [εκ τ~ων προδιηνυσµένων ]ηµ~ ιν δείκνυνται. 
 

 
1 Γεν. 17,8 
2 Γεν. 15,6. Ρωµ. 4,3 

µάθηση και κάθαρση και έργα αγαθά.  
4  1  Ο Αβραάµ λοιπόν που πίστεψε ακούγοντας, κάτω απ’ την 
βελανιδιά του Μαµβρή, την φωνή να του υπόσχεται «∆ίνω σ’ εσένα 
και στους απογόνους σου αυτή τη γη» ήταν, ή όχι, εκλεκτός; Αλλ’ αν 
δεν ήταν, πώς πίστεψε αµέσως, σαν εκ φύσεως; Και πάλι αν ήταν, η 
υπόθεσή τους καταρρίπτεται, εφόσον βρίσκεται εκλογή και πριν από 
τον Κύριο, και µάλιστα εκλογή σωζόµενη. «Του λογαριάστηκε προς 
δικαίωση». 

2  Γιατί αν κάποιος τολµήσει να πει, ακολουθώντας τον Μαρκίωνα, 

ότι ο ∆ηµιουργός σώζει εκείνον που πιστεύει σ’ αυτόν, µε την  

σωτηρία που του αρµόζει, [και πριν από την παρουσία του Κυρίου, 

εκλογής η οποία και σώζει], θα είχε υπερκεραστεί η δύναµη του 

Αγαθού, εφόσον θα  είχε επιχειρηθεί αργότερα, µετά τον προ-

βαλλόµενο απ’ αυτούς δηµιουργό, για να σώσει κι αυτή µε την 

µάθηση ή την µίµηση.  3  Αλλά αν έτσι είναι και σώζει ο Αγαθός, 

κατ’ αυτούς, ούτε τους ίδιους σώζει, ούτε σύµφωνα µε την γνώµη 

του δηµιουργού της κτίσης  επιχειρεί την σωτηρία, αλλά µε βία και 

δόλο. 4  Και πώς θα παρέµενε ακόµη αγαθός ενεργώντας έτσι και 

όντας επόµενος; Γιατί αν ο τόπος διαφέρει και η διαµονή του 

Παντοκράτορα έρχεται έπειτα από την διαµονή του αγαθού Θεού, 

όµως η θέληση του σώζοντος, που είναι και η πρωταρχική, δεν 

υπολείπεται εκείνης του αγαθού Θεού. 

5  1 Απ’ όσα αναπτύχθηκαν προηγουµένως φαίνονται ανόητοι οι  
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«α] ι γὰρ τρίβοι α [υτ~ων διεστραµµέναι κὰι ο[υκ { ισασιν ε[ ιρήνην1» φησ̀ιν ]ο 
προφήτης. «τ`ας δ`ε µωρ `ας κὰι [απαιδεύτους ζητήσεις παραιτε~ ισθαι» ]ο 
θεσπέσιος παρ ?ήνεσε Πα~ υλος, «\οτι γενν ~ωσι µάχας2». \ο τε Α[ ισχύλος 
κέκραγε.  
 
   Τ `α µηδ`εν [ωφελο~ υντα µ `η πόνει µάτην3.  
 
2 Τ `ην µ `εν γὰρ µετ`α πίστεως συνιο~ υσαν ζήτησιν, 
[εποικοδοµο~ υσαν τ~?ω θεµελί ?ω τ~ης πίστεως τ`ην µεγαλοπρεπ ~η τ~ης 
[αληθείας γν~ωσιν, [αρίστην { ισµεν.  3  { Ισµεν δ`ε ]ως {αρα ο{υτε τ`α φανερ `α 
ζητε~ ιται (ο# ιον ε[ ι ]ηµέρα [εστ̀ιν ]ηµέρας ο{υσης), ο{υτε τ`α {αδηλα κὰι 
ο[υδέποτε γενησόµενα φανερά (]ως τ`ο ε[ ι {αρτιοί  ε[ ισιν ο] ι [αστέρες }η 
περιττοί),  [αλλ' ο[υδ`ε τ`α [αντιστρέφοντα ([αντιστρέφει δ`ε  |α  κὰι το~ ις τ`ον 
[εναντίον χειρίζουσι λόγον [επ'  { ισης {εστιν ε[ ιπε~ ιν, ]ως τ`ο ε[ ι ζ~?ωον τ`ο κατ `α 
γαστρ `ος }η ο[υ ζ~?ωον). τέταρτός [εστι τρόπος, \οταν [εκ θατέρου τούτων 
µέρους [αναντίρρητον κὰι {αλυτον [ενθύµηµα προτείνηται.  4  Ε[ ι τοίνυν 
]η το~ υ ζητε~ ιν α[ ιτία κατ `α πάντας το `υς τρόπους [αναιρε~ ιται, πίστις 
[εµπεδο~ υται. προτείνοµεν γ `αρ α [υτο~ ις τ`ο [αναντίρρητον [εκε~ ινο, |ο ]ο θεός 
[εστιν ]ο λέγων κὰι περ̀ι ]ενὸς ]εκάστου #ων [επιζητ ~ω παριστ `ας [εγγράφως.  
6  1 Τί ς ο@υν {ετι {αθεος [απιστε~ ιν θε~?ω κὰι τ`ας [αποδείξεις ]ως παρ `α 
[ανθρώπων [απαιτε~ ιν το~ υ θεο~ υ; 

 
1 Ησ. 59,8 
2 Β’ Τιµ. 2,23 
3 Αισχύλος. Προµ. ∆εσµ. 44 

άπιστοι, «γιατί οι δρόµοι τους είναι διεστραµµένοι και δεν γνωρίζουν 

την αλήθεια», λέει ο προφήτης. Κι ο έξοχος Παύλος συµβουλεύει: 

«τις µωρές και ανόητες συζητήσεις απόφευγε γιατί δηµιουργούν 

διαµάχες». Αλλά και ο Αισχύλος διαλαλεί 

 

µη µαταιοπονείς για τα ανώφελα. 

 

2  Την έρευνα που συµβαδίζει µε την πίστη, οικοδοµώντας στα 

θεµέλια της πίστης την µεγαλοπρεπή γνώση της αλήθειας, την 

θεωρούµε άριστη.   3  Γνωρίζουµε δε ότι ούτε τα φανερά  ερευ-

νώνται (όπως αν είναι ηµέρα, ενώ είναι πράγµατι ηµέρα) ούτε τα 

αφανή που ουδέποτε θα γίνουν φανερά (όπως αν ο αριθµός των 

άστρων είναι περιττός ή άρτιος), αλλά ούτε και τα αντίστροφα 

(αντίστροφα είναι εκείνα για τα οποία µπορεί κάποιος επίσης να 

υποστηρίξει και το αντίθετο, όπως αν είναι ή όχι ζωντανό αυτό που 

είναι στην κοιλιά). Αλλά υπάρχει και τέταρτος τύπος, όταν από το 

ένα µέρος ή το άλλο προτείνεται ένας αναντίρρητος και ακλόνητος 

συλλογισµός.  4  Αν λοιπόν η αιτία της έρευνας αναιρείται µε όλους 

τους τύπους, η πίστη εµπεδώνεται. Τους προτείνουµε δηλαδή το 

αναντίρρητο: είναι ο Θεός που µιλά και που σε κάθε τι που αναζητώ 

αναφέρεται µε κείµενα.  6  1  Ποιος λοιπόν είναι τόσο άθεος ώστε 

µη πιστεύοντας στον Θεό να ζητά απ’ αυτόν αποδείξεις, όπως απ’ 

τους ανθρώπους;  
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 Πάλιν τ~ων ζητηµάτων |α µ`εν α[ ισθήσεως δε~ ιται, ο# ιον [ε`αν ζητ~?η 
τις, ε[ ι τ`ο π ~ υρ θερµ `ον }η ]η χι`ων λευκή. τιν`α δ`ε νουθεσίας κὰι  
[επιπλήξεως, \ως φησιν [ Αριστοτέλης1 ]ως τ`ο [ερώτηµα [εκε~ ινο, ε[ ι χρ`η 
γονε~ ις τιµ ~αν. {  Εστιν δ`ε |α κὰι κολάσεως {αξια, ]οπο~ ιόν [εστι τ`ο α[ ιτε~ ιν 
[αποδείξεις, ε[ ι πρόνοιά [εστι.  2  Προνοίας τοίνυν ο{υσης, µ `η κατ `α 
πρόνοιαν γεγονέναι π ~ασαν τήν τε προφητείαν κὰι τ`ην περ̀ι τ`ον σωτ~ηρα 
ο[ ικονοµίαν ]ηγε~ ισθαι [ανόσιον, κὰι { ισως ο[υδ`ε χρ `η τ`α τοια~ υτα πειρ ~ασθαι 
[αποδεικνύναι, φανερ ~ας ο{υσης τ~ης θείας προνοίας {εκ τε τ~ης {οψεως τ~ων 
]ορωµένων πάντων, τεχνικ~ων κὰι σοφ~ων ποιηµάτων, κὰι τ~ων µ `εν τάξει 
γινοµένων, τ~ων δ`ε  τάξει φανερουµένων.  3  ]ο δ`ε µεταδο `υς ]ηµ~ ιν το~ υ 
ε@ ιναί τε κὰι ζ~ην µεταδέδωκεν κὰι το~ υ λόγου,  λογικ~ως τε  \αµα  κὰι  ε@υ 
ζ~ην [εθέλων ]ηµ ~ας. ]ο γ `αρ το~ υ πατρ `ος τ~ων \ολων λόγος ο[υχ ο#υτός [εστιν 
]ο προφορικός, σοφία δ`ε κὰι χρηστότης φανερωτάτη το~ υ θεο~ υ δύναµίς 
τε α@υ παγκρατ ` η ς κὰι τ~?ω {οντι θεία, ο[υδ`ε το~ ις µ `η ]οµολογο~ υσιν 
[ακατανόητος, θέληµα παντοκρατορικόν.  
7  1 [  Επὲι δ`ε ο| ι  µ `εν {απιστοι, ο| ι  δ`ε [εριστικοί, ο[υ πάντες τυγχάνουσι 
τ~ης τελειότητος το~ υ [αγαθο~ υ. Ο{υτε γ `αρ {ανευ προαιρέσεως τυχε~ ιν ο# ιόν 
τε, ο[υ µ `ην ο[υδ`ε τ`ο π ~αν [επ̀ι τ~?η γνώµ ?η τ~?η ]ηµετέρ ?α κε~ ιται, ο# ιον τ`ο  
[αποβησόµενον.  2  «Xάριτι γ `αρ σ?ωζόµεθα2», ο[υκ {ανευ µέντοι τ~ων 
καλ~ων {εργων, [αλλ`α δε~ ι µ `εν πεφυκότας πρ `ος τ`ο [αγαθ`ον σπουδήν τινα 
περιποιήσασθαι πρ `ος α [υτό.  3  δε~ ι δ`ε κὰι τ`ην γνώµην ]υγι~η κεκτ ~η- 
 

 
1 Πβ. Αριστοτέλης, Τοπικά Α’ 105 a 3-9 
2 Εφ. 2,5 

 Και πάλι, σχετικά µε τα αναζητούµενα, άλλα έχουν την ανάγκη 

των αισθήσεων, όπως όταν κάποιος αναζητά αν η φωτιά είναι θερµή 

και λευκό το χιόνι, και κάποια χρειάζονται, κατά τον Αριστοτέλη, 

επίπληξη και νουθεσία, όπως το ερώτηµα αν πρέπει να τιµάµε τους 

γονείς. Υπάρχουν όµως κι εκείνα που είναι άξια τιµωρίας, όπως το 

να ζητάς αποδείξεις για την ύπαρξη πρόνοιας.  2  Ενώ υπάρχει 

πρόνοια είναι ανόσιο να νοµίζεις ότι δεν έγινε µε πρόνοια κάθε 

προφητεία και οικονοµία σχετικά µε τον Σωτήρα. Και ίσως ούτε 

χρειάζεται να αποδείξουµε αυτά τα πράγµατα, εφόσον είναι φανερή 

η θεία πρόνοια και στην θέα όλων των, µε τέχνη και σοφία, ορατών 

δηµιουργηµάτων, απ’ τα οποία άλλα γίνονται µε τάξη και άλλα 

φανερώνονται  µε τάξη. 3  Κι εκείνος που χορήγησε ύπαρξη και ζωή 

σ’ εµάς, χορήγησε και λόγο, επιθυµώντας λογικά και ορθά να ζούµε. 

Γιατί ο Λόγος του Πατέρα του κόσµου δεν είναι ο προφορικός, αλλά 

η έκδηλη σοφία  και καλοσύνη, όπως και η υπέρτατη δύναµη η 

πραγµατικά θεία, που δεν είναι ακατανόητη ούτε σ’ αυτούς που δεν 

οµολογούν, γιατί είναι θέληµα παντοδύναµο. 

7  1  Επειδή άλλοι είναι άπιστοι και άλλοι εριστικοί, δεν φθάνουν 

όλοι στην τελειότητα του αγαθού. Γιατί ούτε είναι δυνατόν χωρίς 

προαίρεση να φθάσουν, ούτε όλα εξαρτώνται απ’ την δική µας 

θέληση, όπως παραδείγµατος χάριν το µέλλον να συµβεί.  2  «Γιατί 

µε την χάρη σωζόµεθα», όχι όµως και  χωρίς καλά έργα, αλλά 

γεννηµένοι για το αγαθό, πρέπει µε ζέση να φροντίζουµε γι’ αυτό. 
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[σθαι τ`ην αµετανόητον πρ `ος τ`ην θήραν το~ υ καλο~ υ, πρ `ος \οπερ µάλιστα 
τ~ης θείας χρ ?ήζοµεν χάριτος διδασκαλίας τε [ορθ~ης κὰι ε[υπειθείας ]αγν~ης 
κὰι τ~ης το~ υ πατρ `ος πρ `ος  α ]υτ`ον ]ολκ~ης.  4  [ενδεδεµένοι γ `αρ τ~?ω γεώδει 
σώµατι τ~ων µὲν α[ ισθητ~ων δι`α σώµατος [αντιλαµβανόµεθα, τ~ων δ`ε 
νοητ ~ων δι' α [υτ~ης  τ~ης λογικ~ης [εφαπτόµεθα δυνάµεως.  5  [ Ε `αν δέ τις 
α[ ισθητ~ως τ`α πάντα καταλήψεσθαι προσδοκήσ ?η, πόρρωθεν τ~ης 
[αληθείας πέπτωκεν. πνευµατικ~ως γο~ υν ]ο [απόστολος [επ ` ι τ~ης γνώσεως 
το~ υ θεο~ υ γράφει. «Βλέποµεν γ `αρ ν~ υν ]ως δι' [εσόπτρου, τότε δ`ε 
πρόσωπον πρ`ος πρόσωπον1».   6  [  Ολίγοις γ `αρ ]η τ~ης [αληθείας θέα 
δέδοται. Λέγει γο~ υν κὰι Πλάτων [εν τ~?η [  Επινοµίδι. «Ο{υ φηµι δυνατ `ον 
ε@ ιναι π ~ασιν [ανθρώποις µακαρίοις τε κὰι ε[υδαίµοσι γίνεσθαι πλ`ην 
[ολίγων. µέχρι περ }αν ζ~ωµεν, το~ υτο διορίζοµαι. καλ`η δ`ε [ελπ̀ις 
τελευτήσαντι τυχε~ ιν ]απάντων2.» 7  Τ `α { ισα τούτοις βούλεται τ`α παρὰ 
Μωυσε~ ι. «Ο[υδὲις {οψεταί µου τ`ο πρόσωπον κὰι ζήσεται3». δ~ηλον γ `αρ 
µηδένα ποτ`ε δύνασθαι παρὰ τ`ον τ~ης ζω~ης χρόνον τ`ον θε`ον [εναργ ~ως 
καταλαβέσθαι. «ο] ι καθαρὸι δ`ε τ~?η καρδί ?α, τ`ον θε`ον {οψονται4», [επ `αν ε[ ις 
τ`ην [εσχάτην [αφίκωνται τελείωσιν.  
8 [  Επὲι γ`αρ [ησθένει πρ `ος κατάληψιν τ~ων {οντων ]η ψυχ `η θείου διδα-
σκάλου [εδεήθηµεν. καταπέµπεται ]ο σωτήρ, τ~ης [αγαθο~ υ κτήσεως διδά-
σκαλός τε κὰι χορηγός, τ`ο  [απόρρητον τ~ης µεγάλης προνοίας \αγιον 
γνώρισµα. 8   1  «Πο~ υ τοίνυν γραµµατεύς ; Πο~ υ συζητητ `ης το~ υ α[ ι~ωνος 

 
1 Α’ Κορ. 13,12 
2 Πλάτων, Επινοµίς 973 c 4-6 
3 Εξ. 33,20 
4 Ματθ. 5,8 

3  Πρέπει ακόµη να έχουµε υγιή πρόθεση, αµετάθετη, στην 

επιζήτηση του καλού, για το οποίο χρειαζόµαστε, πρωτίστως, θεία 

χάρη, ορθή διδασκαλία, αγνή και πρόθυµη υπακοή και αίσθηση της 

έλξης του Πατέρα προς αυτόν.  4  Γιατί όντας δεµένοι  µε το γήινο 

σώµα µας, τα αισθητά  τα  αντιλαµβανόµαστε µε το σώµα, τα δε 

νοητά τα προσεγγίζουµε µε την δύναµη της λογικής. 5  Αν κάποιος  

προσδοκά ν’ αντιληφθεί τα πάντα µε τις αισθήσεις, πέφτει πολύ 

µακριά απ’ την αλήθεια. Με σηµασία πνευµατική, γράφει ο Από-

στολος για την γνώση του Θεού: «Βλέπουµε τώρα όπως µέσα σε 

καθρέφτη, τότε θα βλέπουµε πρόσωπο µε πρόσωπο.»  6  Επειδή σε 

λίγους δόθηκε  η θέα  της  αλήθειας. Γράφει, άλλωστε,  και  ο Πλά-

των στην Επινοµίδα. «Λέγω πως, εκτός από λίγους, είναι αδύνατον 

όλοι οι άνθρωποι να γίνουνε µακάριοι και ευτυχείς. Αλλά η 

εκτίµηση αυτή µόνο για όσο ζούµε. Καλή ελπίδα υπάρχει, µετά 

θάνατον, να γίνουν όλοι.»  7  Τα ίδια µε αυτά θέλουν να πουν και τα 

του Μωυσή, «Κανείς δεν θα δει το πρόσωπό µου και θα ζήσει.» 

Γιατί είναι προφανές ότι ποτέ κανένας, όσο ζει, δεν είναι δυνατόν να 

έχει σαφή αντίληψη του Θεού. «Αλλά οι καθαροί στην καρδιά θα 

αντικρίσουν τον Θεό» όταν θα φτάσουν στην έσχατη τελείωση. 

 

8  Αφού η ψυχή αδυνατούσε να αντιληφθεί τα όντα, χρειαστήκαµε 

ένα θείο δάσκαλο. Στέλνεται λοιπόν ο Σωτήρας, διδάσκαλος και 

χορηγός της κτήσεως του αγαθού, το άγιο και απόρρητο  γνώρισµα 

της µεγάλης πρόνοιας.  8  1  «Πού λοιπόν ο ερµηνευτής της 
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τούτου; Ο[υχ ` ι [εµώρανεν ]ο Θε`ος  τ`ην σοφίαν το~ υ κόσµου τούτου1;» 
φησί. Κὰι πάλιν. «[ Απολ~ω τ`ην σοφίαν τ~ων σοφ~ων κὰι τ`ην σύνεσιν τ~ων 
συνετ~ων [αθετήσω2», τ~ων δοκησισόφων κὰι  [εριστικ~ων τούτων 
δηλονότι. 2 Παγκάλως γο~ υν ] Ιερεµίας φησί. «Τάδε λέγει κύριος. στ~ητε 
[επ ` ι τα~ ις ]οδο~ ις κὰι [ερωτήσατε τρίβους α[ ιωνίας,  ποία [εστ̀ιν ]η ]οδ`ος ]η 
[αγαθή, κὰι βαδίσατε [εν α [υτ~?η, κὰι ε]υρήσετε ]αγνισµ `ον τα~ ις ψυχα ~ ις 
]υµ ~ων3». 3  «[  Ερωτήσατε», φησί, κὰι πύθεσθε παρ `α τ~ων ε[ ιδότων 
[αφιλονείκως κὰι [αδηρίτως. Μαθόντες δ`ε {αρα τ~ης [αληθείας τ`ην ]οδ`ον 
ε[υθε~ ιαν βαδίζωµεν [αµεταστρεπτί, {αχρις |αν περιτύχωµεν τ~?ω 
ποθουµέν?ω.   4  Ε[ ικότως {αρα ]ο µ`εν βασιλε `υς ] Ρωµαίων (Νουµ ~ας 
{ονοµα α [υτ~?ω) Πυθαγόρειος }ων πρ ~ωτος [ανθρώπων ]απάντων Πίστεως 
κὰι Ε[ ιρήνης ] ιερ `ον  ] ιδρύσατο.  

5  «Τ ~?ω δ̀ε [ Αβρα `αµ πιστεύσαντι δικαιοσύνη [ελογίσθη4.» Ο#υτος τ`ην 
µετάρσιον τ~ων κατ `α τ`ον [αέρα συµβαινόντων κὰι τ`ην µετέωρον τ~ων 
κατ `α τ`ον  ο[υραν `ον κινουµένων φιλοσοφίαν µετι `ων [ Αβρ `αµ [εκαλε~ ιτο, |ο 
µεθερµηνεύεται πατ `ηρ µετέωρος.  6  \υστερον δ`ε [αναβλέψας ε[ ις τ`ον 
ο[υρανόν, ε{ ιτε τὸν υ] ι`ον [εν τ~?ω πνεύµατι [ ιδών, ]ως [εξηγο~ υνταί τινες, ε{ ιτε 
{αγγελον {ενδοξον ε{ ιτε κὰι {αλλως [επιγνο `υς θε`ον κρείττονα τ~ης ποιή-
σεως κὰι πάσης τ~ης [εν α [υτ~?η τάξεως, προσλαµβάνει τ`ο {αλφα, τ`ην γν~ω-
σιν το~ υ ]εν`ος κὰι µόνου θεο~ υ, κὰι λέγεται [ Αβραάµ5, [αντ̀ι φυσιολόγου 
σοφ`ος κὰι φιλόθεος γενόµενος.  7  ]  Ερµηνεύεται µ `εν γ `αρ πατ `ηρ 
  

 
1 Α’ Κορ. 1,20 
2 Α’  Κορ. 1,19 
3 Ιερ. 6,16 
4 Γεν. 15,6 
5 Πβ. Γεν. 17,5 

Γραφής; Πού ο ερευνητής του αιώνα τούτου; ∆εν απέδειξε ο Θεός 

µωρία την σοφία του κόσµου τούτου;» λέει . Και πάλι: «Θα αφανίσω 

την σοφία των σοφών, και την σύνεση των συνετών θα αφαιρέσω», 

δηλαδή αυτών που είναι δοκησίσοφοι και εριστικοί.  2  Πολύ ωραία 

ο Ιερεµίας αναφέρει. «Αυτά λέει ο Κύριος: Σταθείτε στις οδούς και 

ρωτήστε για τις ατραπούς της αιωνιότητας, ποια είναι η αγαθή 

οδός, βαδίστε σ’ αυτήν και θα πετύχετε τον εξαγνισµό της ψυχής 

σας.»  3  «Ρωτήστε» λέει, και µάθετε από εκείνους που γνωρίζουν 

αδιαφιλονίκητα και αδήριτα. Και αφού µάθουµε την οδό της 

αλήθειας ας την βαδίσουµε αµετάστρεπτα, µέχρι να επιτύχουµε το 

ποθούµενο.  4  Σωστά λοιπόν ο βασιλιάς των Ρωµαίων (το όνοµά 

του ήταν Νουµάς) ο Πυθαγόρειος, πρώτος απ’ όλους  ίδρυσε ναό 

Πίστης και Ειρήνης. 
5  «Και στον Αβραάµ, που πίστεψε, του λογαριάστηκε σηµείο 

δικαίου.» Αυτός που ασχολείτο µε την υπέργεια φιλοσοφία, δηλαδή 

µ’ εκείνα που συµβαίνουν στον αέρα, καθώς και µε την υψηλή 

φιλοσοφία, δηλαδή µ’ εκείνα που συµβαίνουν στον ουρανό, ονοµα-

ζόταν Αβράµ, που σηµαίνει «πατέρας υψηλός».  6  Έπειτα όµως, 
γυρίζοντας στον ουρανό, είτε επειδή είδε µέσα στο πνεύµα τον Υιό, 

όπως εξηγούν µερικοί, είτε γιατί είδε κάποιον άγγελο έκλαµπρο, είτε 
γιατί µε κάποιον άλλο τρόπο αναγνώρισε τον Θεό υπέρτατο της 
δηµιουργίας και της τάξης µέσα σ’ αυτήν, προσέλαβε το άλφα, την 

γνώση του ενός µοναδικού Θεού, και λέγεται Αβραάµ. Και έγι- 
νε έτσι από φυσικός φιλόσοφος, φιλόθεος και σοφός  7  Και 
ερµηνεύεται «εκλεκτός πατέρας της ηχούς», γιατί ο  κατεστηµένος 
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[ [εκλεκτ `ος [ηχο~ υς. [ηχε~ ι µ `εν γ `αρ ]ο γεγων `ος λόγος, πατ `ηρ δ`ε τούτου ]ο 
νο~ υς, [εξειλεγµένος δ`ε ]ο το~ υ σπουδαίου νο~ υς. 
 9   1   Καί µοι σφόδρα [επαινε~ ιν {επεισι τ`ον [ Ακραγαντ~ ινον ποιητ `ην [εξ-
υµνο~ υντα τ`ην  πίστιν #ωδέ πως. 
 
   @ Ω φίλοι, ο@ ιδα µ `εν ο\υνεκ' [αληθείη παρ `α µύθοις,  
   ο|υς [εγ `ω [εξερέω. µάλα δ' [αργαλέη γε τέτυκται 
   [ανδράσι κὰι δύσζηλος [επ̀ι φρένα πίστιος ]ορµή1.  
 

2  ∆ι`α το~ υτο κὰι ]ο [απόστολος παρακαλε~ ι, «\ ινα ]η πίστις ]ηµ ~ων µ `η @?η 
[εν σοφί ?α [ανθρώπων» τ~ων πείθειν [επαγγελλοµένων, «[αλλ' [εν δυνάµει 
θεο~ υ2», τ~?η µόν?η κὰι {ανευ τ~ων [αποδείξεων δι`α ψιλ~ης τ~ης πίστεως 
σ?ώζειν δυναµέν?η.   3   «∆οκεόντων γ `αρ ]ο δοκιµώτατος γινώσκει 
φυλάσσειν» κὰι µέντοι κὰι «δίκη καταλήψεται ψευδ~ων τέκτονας κὰι 
µάρτυρας3» ]ο [  Εφέσιός φησιν.   4   Ο@ ιδεν γ `αρ κὰι ο#υτος [εκ τ~ης 
βαρβάρου φιλοσοφίας µαθ`ων τ`ην δι`α πυρὸς κάθαρσιν τ~ων κακ~ως 
βεβιωκότων, |ην \υστερον [εκπύρωσιν [εκάλεσαν ο] ι Στωικοί. καθ' |ον κὰι 
τ`ον [ ιδίως ποι `ον [αναστήσεσθαι δογµατίζουσι, το~ υτ' [εκε~ ινο τ`ην 
[[ανάστασιν περιέποντες.  5  ] Ο δ`ε Πλάτων τ`ην γ ~ην χρόνοις τισ̀ι δι`α 
πυρ `ος καθαίρεσθαι κὰι \υδατος #ωδέ πώς φησι. «Πολλὰι κατ `α πολλ̀α 
φθορὰι γεγόνασιν [ανθρώπων κὰι {εσονται, πυρ̀ι µ `εν κὰι \υδατι 
µέγισται, µυρίοις δ`ε κὰι {αλλοις \ετεραι βραχύτεραι4  6  Κὰι µετ' [ολίγα 

 
1 Εµπεδοκλής. Απόσπ. 114 D-K 
2 Α’ Κορ. 2,5 
3 Ηράκλειτος. Απόσπ. 28 D-K 
4 Πλάτων, Τίµ. 22 c 1-3 

λόγος ηχεί, πατέρας του είναι ο νους, και ο νους του σπουδαίου είναι 
εκλεκτός. 

9  1  Και καταλήγω να επαινέσω σφόδρα τον Ακραγαντίνο ποιητή 

που εξυµνεί την πίστη, έτσι: 

 

 Φίλοι µου ξέρω πως η αλήθεια βρίσκεται στα λόγια 

 που εκθέτω, αλλά επίπονη έχει γίνει στους ανθρώπους 

 και οχληρή στο νου, η ορµή της πίστης. 

 

2  Γι’ αυτό και ο Απόστολος παρακαλεί, «η πίστη µας να µην 

πηγάζει απ’ την σοφία των ανθρώπων» που υπόσχονται πως θα µας 

πείσουν, «αλλά από την δύναµη του Θεού», πίστη µοναδική, που 

σώζει µόνη της, χωρίς να χρειάζεται αποδείξεις.  3  «Και ο 

αξιότερος, (µονάχα) εικασίες γνωρίζει και φυλάει» και βέβαια 

«η ∆ίκη (δικαιοσύνη) θα συλλάβει τους ψευδολόγους και τους 

ψευδοµάρτυρες», λέει ο Εφέσιος.  4  Γιατί κι αυτός γνωρίζει, 

µαθαίνοντας απ’ την φιλοσοφία των βαρβάρων, την κάθαρση της 

φωτιάς εκείνων που έζησαν στην κακία, αυτήν που αργότερα οι 

Στωικοί ονόµασαν «εκπύρωση». Και δογµατίζουν ότι ο προικισµέ-

νος θα αναστηθεί, προβάλλοντας έτσι, µε σεβασµό, την ανάσταση.  

5  Και ο Πλάτων, θεωρώντας ότι η γη, κατά καιρούς, εξαγνίζεται µε 

την φωτιά και το νερό, εκφράζεται έτσι: «Πολλές καταστροφές, 

και από πολλά, έπληξαν και θα πλήξουν τους ανθρώπους, οι σο-

βαρότερες από την φωτιά  και το νερό, κι άλλες µικρότερες από 
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[επιφέρει. «Τ `ο δ' [αληθές [εστι τ~ων περ̀ι γ ~ην κὰι κατ' ο[υραν`ον [ ιόντων 
παράλλαξις κὰι δι`α µακρ ~ων χρόνων γινοµένη τ~ων [επ̀ι γ ~ης πυρ̀ι πολλ~?ω 
φθορά1.»  7 {  Επειτα περ̀ι το~ υ κατακλυσµο~ υ [εποίσει. «\  Οταν δ' α@υ θεὸι 
γ ~ην \υδασι καθαίροντες κατακλύζωσιν, ο] ι µ `εν [εν το~ ις {ορεσι δια-
σ?ώζονται, βουκόλοι νοµε~ ις, ο] ι δ' [εν τα~ ις παρ' ]ηµ~ ιν πόλεσιν ε[ ις τ`ην 
θάλασσαν ]υπ `ο τ~ων ποταµ ~ων φέρονται2.» 
10  1  Παρεστήσαµεν δ' [εν τ~? ?ω πρώτ ?ω Στρωµατε~ ι κλέπτας λέγεσθαι 
το `υς τ~ων]  Ελλήνων φιλοσόφους, παρὰ Μωυσέως κὰι τ~ων προφητ ~ων τ`α 
κυριώτατα τ~ων δογµάτων ο[υκ ε[υχαρίστως ε[ ιληφότας.  2  Ο# ις δ`η 
κ[ακε~ ινα προσθήσοµεν, ]ως ο] ι {αγγελοι [εκε~ ινοι ο] ι τ`ον {ανω κλ~ηρον 
ε[ ιληχότες κατολισθήσαντες ε[ ις ]ηδον`ας [εξε~ ιπον τ`α [απόρρητα τα~ ις 
γυναιξίν, \οσα γε ε[ ις γν~ωσιν α [υτ~ων [αφ~ ικτο, κρυπτόντων τ~ων {αλλων 
[αγγέλων, µ ~αλλον δ`ε τηρούντων ε[ ις τ`ην  το~ υ κυρίου παρουσίαν. 
[  Εκε~ ιθεν ]η τ~ης προνοίας διδασκαλία [ερρύη κὰι ]η τ~ων µετεώρων 
[αποκάλυψις. 3  Τ ~ης προφητείας δ`ε {ηδη ε[ ις το `υς τ~ων ] Ελλήνων 
<ποιητάς> διαδοθείσης ]η δογµατικ`η πραγµατεία το~ ις φιλοσόφοις π ~?η 
µ `εν [αληθ`ης κατ `α στοχ<ασµ>`ον [επιβαλλοµένοις, π ~?η δ`ε πεπλανηµένη τ`ο 
[επικεκρυµµένον τ~ης προφητικ~ης [αλληγορίας µ `η συνιέντων γέγονεν, 
|ο κὰι παρασηµήνασθαι πρόκειται δι`α βραχέων [επιδραµο~ υσι τὰ 
κατεπείγοντα.   
11   1  Τ `ην πίστιν τοίνυν ο[υκ [αργ `ην κὰι µόνην, [αλλ`α σ`υν ζητήσει  
 

 
1 Πλάτων, Τίµ. 22 d 1-3 
2 Πλάτων, Τίµ. 22 d7-e1 

µύριες αιτίες».  6  Και προσθέτει, «Η πραγµατικότητα είναι, η 

παράλλαξη που γίνεται στα ουράνια σώµατα που περιστρέφονται 

γύρω απ’ την γη, και οι, κατά µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

καταστροφές  από φωτιά πάνω στην γη».  7  Προσθέτει έπειτα για 

τον κατακλυσµό: «Όταν πάλι οι θεοί καθαρίζοντας την γη την κατα-

κλύζουν µε νερό, εκείνοι που βρίσκονται στα βουνά, οι βουκόλοι και 

οι βοσκοί, διασώζονται, εκείνοι όµως που διαµένουν στις πόλεις 

µας, παρασύρονται από τους ποταµούς στην θάλασσα.» 

10  1  ∆είξαµε στον πρώτο Στρωµατέα ότι οι έλληνες φιλόσοφοι 

λέγονται κλέφτες, γιατί χωρίς ευγνωµοσύνη, πήραν τις κυριότερες 

γνώµες τους, απ’ τους προφήτες και τον Μωυσή.  2  Σ’ αυτά θα 

προσθέσουµε ότι οι άγγελοι, εκείνοι που δέχτηκαν τον εξ ύψους 

κλήρο, ολισθαίνοντας στις ηδονές, αποκάλυψαν τα απόρρητα στις 

γυναίκες, τουλάχιστον όσα είχαν οι ίδιοι γνωρίσει, ενώ οι άλλοι 

άγγελοι τα κρατούσαν κρυµµένα, ή µάλλον τα φύλαγαν για την 

έλευση του Κυρίου. Από εκεί προέρχεται η διδασκαλία της Πρό-

νοιας και η αποκάλυψη κάθε υψηλού.  3  Ενώ η προφητεία είχε ήδη 

διαδοθεί στους έλληνες ποιητές, η επεξεργασία των δογµάτων 

αναπτύχθηκε απ’ τους φιλοσόφους, άλλοτε αληθινή όταν στρέ-

φονταν στον στόχο, άλλοτε πλανηµένη όταν η µυστική προφητική 

αλληγορία δεν γινόταν αντιληπτή. Αυτό και θα επισηµάνουµε στα 

ακόλουθα, µε συντοµία, διατρέχοντας όσα είναι απαραίτητα. 

11  1  Πρέπει λοιπόν να καταδείξουµε ότι η πίστη δεν είναι µόνη 
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δε~ ιν προφαίνειν φαµέν. Ο[υ γὰρ το~ υτο λέγω µηδ' \ολως ζητε~ ιν. «Ζήτει 
γάρ, κὰι ε]υρήσεις1» λέγει.  
 
 2    Τ `ο  δ`ε  ζητούµενον  
  ]αλωτόν, [εκφεύγει δ`ε τ[αµελούµενον, 2

 
κατ `α τ`ον Σοφοκλέα.  3  Τ `α δ' \οµοια κὰι Μένανδρος ]ο κωµικ`ος λέγει.  

    Πάντα τ`α ζητούµενα 
  δε~ ισθαι µερίµνης φασ̀ιν ο] ι σοφώτατοι3

 
4  [ Αλλ`α τ`ο µ`εν διορατικ`ον τ~ης ψυχ ~ης [αποτείνειν πρ `ος τ`ην ε\υρεσιν χρ `η 
κὰι τ`α [εµποδ`ων διακαθαίρειν φιλονεικίαν τε α@υ κὰι φθόνον κὰι τ`ην 
{εριν α [υτ`ην τ`ην κάκιστα [εξ [ανθρώπων [ολουµένην [απορρ~ ιψαι τέλεον.  
5  Παγκάλως γὰρ  ]ο Φλειάσιος Τίµων γράφει.  

   Φοιτ~?α δ`ε βροτολοιγ `ος {  Ερις κενε `ον λελακυ~ ια,  
   Νείκης [ανδροφόνοιο κασιγνήτη κὰι {εριθος.  
   \η τ' [αλα `η περ̀ι πάντα κυλίνδεται, α [υτ`αρ {επειτα  
   [ες βροτο~ υ [εστήριξε κάρη κὰι [ες [ελπίδα βάλλει4.  

6  {  Επειτα [ολίγον ]υποβ`ας [επιφέρει.  
 

 
1 Ματθ. 7,7  Λουκάς  11,9 
2 Σοφοκλής. Οιδ. Τύρ. 110-111 
3 Μένανδρος, Απόσπ. 164 
4 Τίµων,  Σίλλοι 795, De Gruyter 

και ανενεργός, αλλά συνοδεύεται από αναζήτηση. ∆εν θέλω να πω, 

να µην αναζητάς καθόλου. «Ζήτησε και θα βρεις», λέει. 
 

   2 Το ζητούµενο 

  κατακτάται, το αµελούµενο διαφεύγει, 
 

σύµφωνα µε τον Σοφοκλή.  3  Τα ίδια λέει και ο Μένανδρος ο 

κωµικός: 

 

      Όλα τα ζητούµενα  

   χρειάζονται µέριµνα λένε οι σοφότατοι. 

 

4  Αλλά πρέπει να κατευθύνουµε την διορατικότητα της ψυχής στην 

ανεύρεση και να καθαρίσουµε τα εµπόδια, την φιλονικία, τον φθόνο, 

και να εκβάλουµε εντελώς απ’ τους ανθρώπους την καταραµένη 

έριδα.  

5  Θαυµάσια ο Φλειάσιος Τίµων γράφει: 
 

 Περιφέρεται η ανθρωποφθόρα Έρις µάταια  φωνάζοντας 

 την ανδροφόνο αδελφή και υπηρέτριά της Νείκη, 

 που τυφλή γύρω απ’ όλα κυλάει, όµως µετά 

 ακουµπά στην κεφαλή θνητού και στην ελπίδα την εκβάλλει. 

6 Κι έπειτα, πιο κάτω, προσθέτει. 
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  Τ ` ις γὰρ τούσδ' [ολο ~?η {εριδι ξυνέηκε µάχεσθαι;  
  [ηχο~ υς σύνδροµος {οχλος. |ο γὰρ σιγ ~ωσι χολωθὲις  
  νο~ υσον [επ' [ανέρας @ωρσε λάλην,  [ολέκοντο δ`ε πολλοί1.  

 Περ̀ι ψευδαποφάσκοντος λόγου κὰι κερατίνου διαλεληθότος τε α@υ 
κὰι  κροκοδειλίνου σωρίτου τε {ετι κὰι [εγκεκαλυµµένου περί τε [αµφι-
βολι ~ων κὰι σοφισµάτων.  
12   1   Τ `ο δ`ε {αρα ζητε~ ιν περ̀ι θεο~ υ, |αν µ`η ε[ ις {εριν, [αλλ`α ε[ ις ε\υρεσιν 
τείν?η, σωτήριόν [εστι. Γέγραπται γ `αρ [εν τ~?ω ∆αβίδ. «Φάγονται πένητες 
κὰι [εµπλησθήσονται κὰι α[ ινέσουσι κύριον ο] ι [εκζητο~ υντες α [υτόν. 
ζήσεται ]η καρδία α [υτ~ων ε[ ις τ`ον α[ ι~ωνα το~ υ α[ ι~ωνος2.»    2   Ο] ι γ`αρ 
ζητο~ υντες κατ `α τ`ην ζήτησιν τ`ην [αληθ~η α[ ινο~ υντες κύριον 
[εµπλησθήσονται τ~ης δόσεως τ~ης παρ `α το~ υ θεο~ υ, τουτέστι τ~ης 
γνώσεως, κὰι ζήσεται ]η ψυχ `η α [υτ~ων (καρδία γ `αρ ]η ψυχ `η [αλληγορε~ ιται 
]η τ`ην ζω`ην χορηγήσασα), \οτι δι' υ] ιο~ υ ]ο πατ `ηρ γνωρίζεται. 
 
3  Ο[υδ`ε µ `ην π ~ασιν [ανέδην το~ ις λέγουσί τε κὰι γράφουσιν {εκδοτα τ`α 
@ωτα παρέχειν χρή, [επὲι κὰι α] ι κύλικες πρ `ος πολλ~ων λαµβανόµεναι τ~ων 
{ωτων καταρυπανθε~ ισαι [αποβάλλουσι µ `εν τ`α @ωτα, πρ `ος δὲ τούτοις 
[αποπίπτουσαι κατάγνυνται κὰι α [υταί. 4   Τ `ον α [υτ`ον γὰρ τρόπον κὰι ο] ι 
τα~ ις πολλα~ ις φλυαρίαις καταρυπάναντες τ`ην ]αγν`ην τ~ης πίστεως 
  

 
1 Τίµων,  Σίλλοι 796, De Gruyter 
2 Ψαλµ. ΚΑ’ 27 

 Ποιος λοιπόν από ολέθρια φιλονικία τους έσπρωξε στη µάχη; 

 ο όχλος συµβαδίζοντας µε την Ηχώ. απ’ την σιωπή τους 

        [χολωµένος 

 ξεσήκωσε µεγάλη αρρώστια, που σκότωσε πολλούς. 

 

Αυτά, για τον ψευδόµενο συλλογισµό, τον κερατίνη, τον διαλαν-

θάνοντα, τον κροκοδειλίτη, τον σωρίτη και εγκεκαλυµµένο και για 

τις αµφιβολίες και τα σοφίσµατα. 

 12  1  Η αναζήτηση λοιπόν του Θεού, αν δεν οδηγεί σε φιλονικία, 

αλλά στην ανεύρεση, γίνεται σωτήρια. Είναι γραµµένο στον ∆αβίδ: 

«Θα φάγουν οι φτωχοί και θα χορτασθούν. θα υµνήσουν τον Κύριο 

αυτοί που θα τον ζητήσουν. η καρδιά τους θα επιζήσει στους 

αιώνες.» 2  Αυτοί που αναζητούν, και αναζητούν αληθινά, 

υµνούντες τον Κύριο, θα χορτάσουν από το δώρηµα του Θεού, 

δηλαδή την γνώση, και η ψυχή τους θα ζήσει (γιατί µε την καρδιά 

αλληγορείται η ψυχή, που έδωσε ζωή), αφού ο Πατέρας γνωρίζεται 

µέσω του Υιού. 

 

3  Ούτε πρέπει να εγκαταλείπουµε τ’αυτιά µας ακάλυπτα σ’ εκεί-

νους που λένε και γράφουν, γιατί και τα κύπελλα που πιάνονται από 

τα αυτιά, µε την µεγάλη χρήση ρυπαίνονται, χάνουν τα αυτιά, κι 

έπειτα πέφτουν και σπάζουν.  4  Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτοί 

που µε τις πάµπολλες φλυαρίες τους καταρρυπαίνουν την αγνή 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. Ι 
 

13 

                                                

[ακο `ην τέλος {ηδη [εκκωφούµενοι πρ `ος τ`ην [αλήθειαν [αχρε~ ιοί τε 
γίγνονται κὰι ε[ ις γ ~ην [αποπίπτουσιν. 
 13  1  Ο{υκουν ε[ ικ~?η το~ ις παιδίοις παρακελευόµεθα τ~ων {ωτων 
λαµβανοµένοις φιλε~ ιν το `υς προσήκοντας, το~ υτο δήπου α[ ινιττόµενοι δι' 
[ακο ~ης [εγγίγνεσθαι τ~ης [αγάπης τ`ην συναίσθησιν, «[αγάπη δ`ε ]ο θε`ος1» ]ο 
το~ ις [αγαπ~ωσι γνωστός, ]ως «πιστ `ος ]ο θε`ος2» ]ο το~ ις πιστο~ ις 
παραδιδόµενος δι`α τ~ης µαθήσεως.  2   Κὰι χρ `η [εξοικειο~ υσθαι ]ηµ ~ας 
α [υτ~?ω δι' [αγάπης τ~ης θείας, \ ινα δ`η τ`ο \οµοιον τ~?ω ]οµοί?ω θεωρ ~ωµεν, 
κατακούοντες το~ υ λόγου τ~ης [αληθείας [αδόλως κὰι καθαρ ~ως δίκην τ~ων 
πειθοµένων ]ηµ~ ιν παίδων.   3   Κὰι το~ υτο @ην |ο [?ηνίξατο \οστις {αρα @ην 
[εκε~ ινος ]ο [επιγράψας τ~?η ε[ ισόδ?ω το~ υ [εν [ Επιδαύρ ?ω , νεώ. 

 
    ] Αγν`ον χρ `η νηο~ ιο θυώδεος [εντ`ος [ ιόντα 
    {εµµεναι. ]αγνείη δ' [εστ̀ι  φρονε~ ιν \οσια. 
 
 4  «Κ}αν µ `η γένησθε ]ως τ`α παιδία τα~ υτα, ο[υκ ε[ ισελεύσεσθε,» φησίν,   
«ε[ ις τ`ην βασιλείαν τ~ων ο[υραν~ων3». [εντα~ υθα γ `αρ ]ο νε`ως το~ υ θεο~ υ, 
τρισ̀ιν ]ηδρασµένος θεµελίοις, πίστει, [ελπίδι, [αγάπ ?η, φαίνεται. 

 
 
 

 
1 Α’  Ιω. 4,16 
2 Α’  Κορ. 1,9  10,13 
3 Ματθ. 18,3 

ακοή της πίστης, στο τέλος, κουφοί προς την αλήθεια, αχρηστεύ-

ονται και πέφτουν στην γη.  

13  1  Χωρίς λόγο λοιπόν παρακινούµε τα παιδιά, πιάνοντάς τα απ’ 

τ’ αυτιά, να αγαπούν τους συγγενείς, υπονοώντας ίσως πως της 

αγάπης το συναίσθηµα αναπτύσσεται απ’ την ακοή. «αγάπη όµως ο 

Θεός», γνωστός σε αυτούς που αγαπούν ως «ο πιστός Θεός», που 

παραδίδεται σ’ εκείνους που πιστεύουν µε την µάθηση. 2  Και 

πρέπει να γινόµαστε οικείοι σ’ αυτόν µε θεία αγάπη, ώστε να 

βλέπουµε το όµοιο απ’ το όµοιο, ακούγοντας τον λόγο της αλήθειας 

άδολα και καθαρά όπως τα εύπιστα σε µας παιδιά.  3  Αυτό 

υπαινίχθηκε εκείνος, όποιος κι αν ήταν, που έγραψε στην είσοδο του 

ναού της Επιδαύρου 

 

  Αγνός πρέπει να είναι αυτός που εισέρχεται στον εύοσµο 

   ναό, και αγνότητα, είναι η όσια σκέψη. 

 

«Και αν δεν γίνετε όπως τα παιδιά αυτά, δεν θα εισέλθετε» είπε, 
«στην βασιλεία των ουρανών». Γιατί εδώ, του Θεού ο ναός φαίνεται 
εδραιωµένος σε τρία θεµέλια, την πίστη, την ελπίδα, και την αγάπη. 
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ΙΙ 

 
14  1  Περ̀ι µ `εν ο@υν πίστεως ] ικαν`α µαρτύρια τ~ων παρ' \  Ελλησι 
γραφ~ων παρατεθείµεθα. ]ως δ`ε µ `η [επ ` ι µήκιστον παρεξίωµεν κὰι περ̀ι 
τ~ης [ελπίδος κὰι τ~ης [αγάπης πλε~ ιστα φιλοτιµούµενοι συναγαγε~ ιν, 
[απόχρη µόνα τα~ υτα ε[ ιπε~ ιν, ]ως [εν τ~?ω Κρίτωνι ]ο Σωκράτης, πρ `ο το~ υ ζ~ην 
τ`ο ε@υ ζ~ην κὰι τεθνάναι τιθέµενος, [ελπίδα τιν`α ]ετέρου βίου µετ`α τ`ην 
τελευτ `ην {εχειν ο{ ιεται1.   2   Κὰι γὰρ κὰι [εν τ~?ω Φαίδρ ?ω α [υτ`ην καθ' 
α ]υτ`ην γενοµένην τ`ην ψυχ `ην λέγων µόνην δύνασθαι τ~ης [αληθιν~ης 
σοφίας κὰι κρείττονος τ~ης [ανθρωπίνης δυνάµεως µεταλαβε~ ιν, \οταν 
α [υτ`ην ]ο [ενθένδε {ερως ε[ ις ούραν`ον πτερώσ ?η, δι`α τ~ης φιλοσόφου 
[αγάπης ε[ ις τ`ο τ~ης [ελπίδος τέλος [αφικοµένην φησ̀ιν {αλλου βίου [αιδίου 
[αρχ `ην λαµβάνειν2. 
 15  1 [  Εν δ`ε τ~?ω Συµποσί ?ω π ~ασι µ `εν {ερωτα φυσικ`ον [εγκεκρ ~ασθαι λέ-
γει τ~ης το~ υ ]οµοίου γενέσεως, κὰι το~ ις µ `εν [ανθρώποις [ανθρώπων µό-
νον, τ~?ω δ`ε σπουδαί ?ω το~ υ παραπλησίου3.  2  [ Αδύνατον δ' [εστ̀ι το~ υτο 
ποι~ησαι τ`ον σπουδα~ ιον µ `η {εχοντα τελείους τ`ας [αρετάς, καθ' |ας 
παιδεύσει το `υς προσιόντας νέους καί, ]ως [εν Θεαιτήτ ?ω φησί, γεννή-
σει κὰι [ανθρώπους [αποτελέσει4.  3  κυε~ ιν γ `αρ το `υς µ `εν κατ `α σ~ωµα, 
το `υς δ`ε κατ `α ψυχήν5, [επὲι κὰι παρὰ το~ ις βαρβάροις φιλοσόφοις τ`ο 

 
1 Πβ. Πλάτων, Κρίτων 48 b 5-6 
2 Πβ. Πλάτ. Φαίδρος 248-249 
3 Πβ. Πλάτων Συµπ. 206 c - 208 b  
4 Πβ. Πλάτων Θεαίτ. 150 b-c 
5 Πβ. Πλάτων Συµπ. 206 c 

 

ΙΙ 
 

14  1  Και όσο για την πίστη, αρκετές οι µαρτυρίες που παραθέ-

σαµε από τα ελληνικά κείµενα. Για να µην µακρηγορήσουµε όµως, 

από τον ζήλο µας να συναθροίσουµε πολλά, αρκεί να ειπωθούν µόνο 

αυτά, ότι ο Σωκράτης, στον Κρίτωνα, τάσσοντας πριν απ’ την ζωή, 

την ηθική ζωή αλλά και τον τίµιο θάνατο, νοµίζει πως υπάρχει 

ελπίδα, όταν κάποιος πεθάνει, να ζήσει µία άλλη, διαφορετική ζωή.  

2  Αλλά και στον Φαίδρο λέει ότι η ίδια η ψυχή, στραµµένη στον 

εαυτό της, µπορεί να αποκτήσει σοφία αληθινή, υπέρτερη της 

ανθρώπινης, όταν ο έρωτας την κάνει να πετάξει, από εδώ στον 

ουρανό. Και φτάνοντας, λέει, µέσα απ’ την φιλοσοφική αγάπη στο 

τέλος της ελπίδας, αρχίζει µια καινούργια αιώνια ζωή. 

 

15  1  Και στο Συµπόσιο, λέει, ότι σε όλους έχει αναµιχθεί ο 

φυσικός έρωτας να δηµιουργήσουν το όµοιο. Στους ανθρώπους να 

δηµιουργήσουν ανθρώπους, και στον σπουδαίο, να δηµιουργήσει 

έναν παραπλήσιο. 2  Αλλά για τον σπουδαίο, που δεν έχει τέλειες 

αρετές για την εκπαίδευση των νέων που έρχονται κοντά του, αυτό 

είναι αδύνατο. Και όπως λέει στον Θεαίτητο, θα τους γεννήσει και 

θα τους καταστήσει ανθρώπους, 3  εγκυµονώντας άλλους στο σώ-

µα άλλους στην ψυχή. Επειδή και στους βαρβάρους φιλοσόφους 
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κατηχ ~ησαί τε κὰι φωτίσαι [αναγενν ~ησαι λέγεται, κὰι «[  Εγ `ω ]υµ~ας 
[εγέννησα [εν Xριστ~?ω [ Ιησο~ υ1» ]ο καλός που λέγει [απόστολος. 
 4  ] Ο δ`ε [  Εµπεδοκλ ~ης [εν τα~ ις [αρχα~ ις κὰι φιλότητα συγκαταριθµε~ ιται, 
συγκριτικήν τινα [αγάπην νο~ων, 
 
   |  Ην σ`υ νό ?ω δέρκευ µηδ' {οµµασιν #ησο τεθηπώς2. 
 
 5  [ Αλλ`α κὰι Παρµενίδης [εν τ~?ω α ]υτο~ υ ποιήµατι περ̀ι τ~ης [ Ελπίδος 
α[ ινισσόµενος τ`α τοια~ υτα λέγει. 
 
    Λε~ υσσε δ' \οµως [απεόντα νό ?ω , παρεόντα βεβαίως. 
    ο[υ γὰρ [αποτµήξει τ`ο [ε`ον το~ υ [εόντος {εχεσθαι 
    ο{υτε σκιδνάµενον πάντ ?η πάντως κατ `α κόσµον 
   ο{υτε συνιστάµενον3. 
 

 
ΙΙΙ 

 
 16  1  [  Επὲι κὰι ]ο [ελπίζων, καθάπερ ]ο πιστεύων, τ~?ω ν~?ω ]ορ ~?α τ`α νοητ `α 
κὰι τ`α µέλλοντα. Ε[ ι τοίνυν φαµέν τι ε@ ιναι δίκαιον, φαµ `εν δ`ε κὰι καλόν, 
[αλλ`α κὰι [αλήθειάν τι λέγοµεν, ο[υδ`εν δ`ε πώποτε τ~ων τοιούτων το~ ις 

 
1 Α’  Κορ. 4,15 
2 Εµπεδοκλής. Απόσπ. 17,21  D-K 
3 Παρµενίδης. Απόσπ. 4 D-K 

  

το να διδάξεις και να φωτίσεις λέγεται αναγέννηση. «Εγώ σας γέν-

νησα στον Ιησού Χριστό» λέει κάπου ο καλός Απόστολος.  

4  Ο Εµπεδοκλής, συναριθµεί στις αρχές του κόσµου και την φιλό-

τητα, εννοώντας την σαν ένα είδος συνενωτικής αγάπης,  

 

 αυτήν κοίτα την µε τον νου, κι όχι µε σαστισµένα µάτια. 

 

5  Αλλά κι ο Παρµενίδης, στο ποίηµά του, υπονοώντας την ελπίδα, 

λέει. 

 

 Πρόσεξε όµως, αν και απόντα, παρόντα είναι βέβαια στον νου 

 γιατί η συνέχεια του είναι µε το εόν δεν αποκόπτεται  

 ούτε όταν µε τάξη διασκορπίζεται οπουδήποτε και οπωσδήποτε 

 ούτε όταν συγκεντρώνεται 

 

 

ΙΙΙ 
 

16  1  Εκείνος που ελπίζει, όπως κι εκείνος που πιστεύει, βλέπει 

τα νοητά και τα µέλλοντα µε τον νου. Αν λοιπόν λέµε πως κάτι 

είναι δίκαιο, αν λέµε πως είναι και καλό, αλλά κι αν κάτι λέµε ότι  
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[οφθαλµο~ ις ε{ ιδοµεν [αλλ' }η µόν?ω τ~?ω ν~?ω, ]ο δ`ε λόγος το~ υ θεο~ υ «'Εγώ, 
φησιν, ε[ ιµ̀ι ]η [αλήθεια1». ν~?ω {αρα θεωρητ `ος ]ο λόγος.  2  «Το `υς δ`ε 
[αληθινούς, {εφη, φιλοσόφους τίνας λέγεις; Τοὺς τ~ης [αληθείας, @ην δ' 
[εγώ, φιλοθεάµονας2.»  3 [  Εν δ`ε τ~?ω Φαίδρ?ω  περ̀ι [αληθείας ]ως [ ιδέας 
λέγων ]ο Πλάτων δηλώσει. ]  Η δ`ε [ ιδέα [εννόηµα το~ υ θεο~ υ, \οπερ ο] ι 
βάρβαροι λόγον ε[ ιρήκασι το~ υ θεο~ υ.  4  {εχει δ`ε τ`α τ~ης λέξεως #ωδε. 
«Τολµητέον γ `αρ ο@υν τό γε [αληθ`ες ε[ ιπε~ ιν {αλλως τε κὰι περ̀ι [αληθείας 
λέγοντα. ]η γὰρ [αχρώµατός τε κὰι [ασχηµάτιστος κὰι [αναφ `ης ο[υσία 
{οντως ο@υσα ψυχ ~ης κυβερνήτ ?η µόν?ω ν~?ω θεατή3.»  5  Προελθ`ων δ`ε ]ο 
λόγος δηµιουργίας α{ ιτιος, {επειτα κὰι ]εαυτ `ον γενν~?α, \οταν ]ο λόγος σάρξ 
γένηται, \ ινα κὰι θεαθ~?η4.  

6  ] Ο τοίνυν δίκαιος ζητήσει ε\υρεσιν [αγαπητικήν, ε[ ις |ην σπεύδων ε[υτυ-
χε~ ι. «τ~?ω κρούοντι, γ `αρ φησιν, [ανοιγήσεται. α[ ιτε~ ιτε κὰι δοθήσεται 
]υµ~ ιν5».  7  ο] ι γ `αρ ]αρπάζοντες τ`ην βασιλείαν «βιαστὰι6» ο[υ το~ ις 
[εριστικο~ ις λόγοις, [ενδελεχεί ?α δ`ε [ορθο~ υ βίου [αδιαλείπτοις τε ε[υχα~ ις 
[εκβιάζεσθαι ε{ ιρηνται, τ`ας [επ ` ι το~ ις προτέροις ]αµαρτήµασιν 
[απαλείφοντες κηλ~ ιδας.  

8    Τ `ην µέντοι κακότητα κὰι [ ιλαδ`ον {εστιν ]ελέσθαι7. 

 
1 Ιω. 14,6 
2 Πλάτων, Συµπ. E 475 e 3-5 
3 Πλάτων, Φαίδρ. 247 c 6-9 
4 Πβ. Ιω. 1,14 
5 Ματθ. 7,7  7,8 
6 Ματθ. 11,12 
7 Ησίοδος. Έργα 287 

είναι αλήθεια, τίποτα από αυτά δεν είδαµε µε τα µάτια µας, αλλά µε 

τον νου, καθώς και ο λόγος του Θεού «Εγώ είµαι η αλήθεια». Άρα ο 

Λόγος µόνο µε τον νου συλλαµβάνεται.   2  «Και ποιοι», είπε, «λες 

πως είναι αληθινοί φιλόσοφοι;» «Εκείνοι που θεώνται την αλήθεια», 

απάντησα.  3  Και στον Φαίδρο, ο Πλάτων θα δηλώσει ότι µιλά για 

την αλήθεια ως ιδέα. Και είναι η ιδέα του Θεού διανόηµα, αυτό που 

οι βάρβαροι ονόµασαν Λόγο του Θεού.  4  Και κατά λέξη είπε. 

«Πρέπει να τολµήσουµε να πούµε αυτό που είναι αληθινό, αφού το 

θέµα είναι η αλήθεια. Άχρωµη, ασχηµάτιστη, αψηλάφητη, 

πραγµατική ουσία της ψυχής, που µόνο από τον νου, τον κυβερνήτη 

της ψυχής, γίνεται θεατή.»  5  Και ο Λόγος προχωρεί, γίνεται αίτιος 

δηµιουργίας, γεννά κατόπιν και τον εαυτό του, όταν ο Λόγος γίνεται 

σάρκα, για να ιδωθεί. 

6  Ο δίκαιος λοιπόν θα αναζητήσει µια αποκάλυψη γεµάτη αγάπη, 

που µέσα της σπεύδει να ευτυχήσει. Γιατί «σ’ αυτόν που χτυπά» 

λέει, «η πόρτα θα ανοιχθεί. Ζητείτε και θα σας δοθεί».  7  Εκείνοι 

που αρπάζουν την βασιλεία είναι «βιαστές», όχι µε εριστικά επιχει-

ρήµατα, αλλά γιατί, όπως λέγεται, εκβιάζουν µε αδιάλειπτο ορθό βίο 

και αδιάκοπες προσευχές, και έτσι απαλείφουν τις κηλίδες των 

προηγούµενων αµαρτηµάτων τους.  

 

 8  Την κακότητα την αποκτάς µε αφθονία. 
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  Τ ~?ω δ' α@υ πονο~ υντι κὰι θε`ος συλλαµβάνει1. 
 
   Ο[υ γ `αρ [εν µέσοισι κε~ ιται 
   δ~ωρα δυσµάχητα Μοισ~αν 
    τ[ωπιτυχόντι φέρειν2. 
 
 17  1  ] Η γο~ υν τ~ης [αγνοίας [επίστασις τ`ο πρ ~ωτόν  [εστι µάθηµα τ~?ω 
κατ `α λόγον βαδίζοντι. [ Αγνοήσας τις [εζήτησεν, κὰι  ζητήσας ε]υρίσκει 
τ`ον διδάσκαλον ε]υρών τε [επίστευσεν κὰι πιστεύσας {ηλπισεν [αγαπήσας 
τε [εντε~ υθεν [εξοµοιο~ υται τ~?ω [ηγαπηµέν?ω, το~ υτ' ε@ ιναι σπεύδων |ο φθάσας 
[ηγάπησεν.  2  Τοιαύτην τιν`α µέθοδον Σωκράτης ]υποδείκνυσιν [ Αλκι-
βιάδ?η #ωδε πυνθανοµέν?ω. «Ο[υκ }αν ο{ ιει {αλλως ε[ ιδέναι µε περ̀ι τ~ων 
δικαίων; - Ναί, ε{ ι γε ε\υροις. -[ Αλλ' ο[υκ  }αν ε]υρε~ ιν µε ]ηγ ~?η; - Κὰι µάλα 
γε, ε[ ι ζητήσαις. - Ε@ ιτα ζητ~ησαι ο[υκ  }αν ο{ ιει µε; - { Εγωγε, ε[ ι ο[ ιηθείης γε 
µ `η ε[ ιδέναι3.»  3  Ταύτ ?η τοι κὰι α] ι τ~ων φρονίµων παρθένων λαµπάδες α] ι 
νύκτωρ [ανηµµέναι [εν πολλ~?ω τ~?ω τ~ης [αγνοίας σκότει, |ην νύκτα [?ηνίξατο 
]η γραφή4. φρόνιµοι ψυχαί, καθαρὰι ]ως παρθένοι, συνε~ ισαι σφ~ας α [υτ`ας 
[εν [αγνοί ?α καθεστώσας κοσµικ~?η, τ`ο φ~ως [ανάπτουσι κὰι τ`ον νο~ υν 
[εγείρουσι κὰι φωτίζουσι τ`ο σκότος κὰι τ`ην {αγνοιαν [εξελαύνουσι κὰι 
ζητο~ υσι τ`ην [αλήθειαν κὰι το~ υ διδασκάλου τ`ην [επιφάνειαν [αναµένουσι. 
 

 
1 Ευριπίδης. Απόσπ. 432,2 Nauck  
2 Βακχυλίδης. Απόσπ. 55 Maehler  
3 Πλάτων,  Α’ Αλκιβ. 109 e 2-7 
4 Πβ. Ματθ. 25,1-13 

 Αλλά σ’ αυτόν που µοχθεί συµπαραστέκεται κι ο Θεός 

 

  ∆εν βρίσκονται έτσι, µες στη µέση, 

  στη διάθεση του καθενός 

  τα δώρα των Μουσών, που τόσο δύσκολα  

  στη µάχη κατακτήθηκαν.  

 

17   1  Η επίγνωση της άγνοιας είναι το πρώτο µάθηµα για  εκείνον 

που βαδίζει σύµφωνα µε τον Λόγο. Όποιος αγνοεί ζητά, ζητώντας 

βρίσκει τον δάσκαλο, βρίσκοντας πιστεύει, πιστεύοντας ελπίζει. και 

κατόπιν, αγαπώντας εξοµοιώνεται µε τον αγαπηµένο, σπεύδοντας να 

γίνει αυτό που αγάπησε.  2  Μια τέτοια µέθοδο υποδεικνύει ο 

Σωκράτης στον Αλκιβιάδη, όταν ρωτιέται : «∆εν νοµίζεις ότι θα 

µπορούσα µε άλλο τρόπο να γνωρίσω τα σχετικά µε το δίκαιο; 

-Θα µπορούσες, αν βρεις άλλο τρόπο. -Αλλά νοµίζεις πως δεν θα 

βρω; -Και βέβαια θα βρεις, αν ζητήσεις. -Και δεν νοµίζεις πως θα 

ζητήσω; -Ασφαλώς θα ζητήσεις, αν νοµίζεις πως δεν γνωρίζεις.”  3  

Πρόκειται για  τις λαµπάδες των φρονίµων παρθένων, τις αναµµένες 

την νύχτα, στο βαθύ σκοτάδι της άγνοιας, την οποία υπαινίσσεται η 

γραφή µε την λέξη νύχτα. Φρόνιµες ψυχές, καθαρές όπως οι 

παρθένες, µε επίγνωση της κοσµικής τους άγνοιας, το φως ανά- 

βουν και εγείρουν τον νου, φωτίζουν το σκοτάδι, αποδιώχνουν την 

άγνοια, αναζητούν την αλήθεια και περιµένουν την εµφάνιση του 

δασκάλου. 
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4  «Φιλόσοφον µ `εν ο@υν, @ην δ' [εγώ, πλ~ηθος [αδύνατον γενέσθαι.1» 
«Ναρθηκοφόροι µ `εν πολλοί, βάκχοι δέ  τε πα~ υροι2» κατ `α τ`ον 
Πλάτωνα.  5  «Πολλὸι γ `αρ κλητοί, [ολίγοι δ`ε [εκλεκτοί3». κὰι «ο[υκ [εν 
π ~ασι», φησ̀ιν ]ο [απόστολος, «]η γν~ωσις4.» «Προσεύχεσθε δ`ε \ ινα 
]ρυσθ~ωµεν [απ `ο τ~ων [ατόπων κὰι πονηρ ~ων [ανθρώπων. ο[υ γ `αρ πάντων ]η 
πίστις5.» 6 Κὰι ]η Κλεάνθους δ`ε το~ υ Στωϊκο~ υ φιλοσόφου ποιητικ `η #ωδέ  
πως τ`α \οµοια γράφει. 

  Μ`η πρ `ος δόξαν \ορα, [εθέλων σοφ`ος α@ ιψα γενέσθαι, 
   µηδ`ε φοβο~ υ πολλ~ων {ακριτον κὰι [αναιδέα δόξαν. 
   Ο[υ γ `αρ πλ~ηθος {εχει συνετ`ην κρίσιν ο{υτε δικαίαν 
   ο{υτε καλήν, [ολίγοις δ`ε παρ' [ανδράσι το~ υτό κεν ε\υροις. 

 18   1   Γνωµικώτερον δ`ε ]ο κωµικ`ος [εν βραχε~ ι. 

    Α[ ισχρ `ον δ`ε κρίνειν τ`α καλ`α τ~?ω πολλ~?ω ψόφ?ω6. 

2  [ Ακηκόασι γάρ, ο@ ιµαι, τ~ης καλ~ης [εκείνης λεγούσης ]ηµ~ ιν σοφίας. 
«Ε[ ις µέσον [ασυνέτων συντήρησον καιρόν, ε[ ις µέσον δ`ε διανοουµένων 
[ενδελέχιζε7.»  3  Κὰι πάλιν. «Σοφὸι κρύψουσιν α{ ισθησιν8». [ενέχυρον 
  

 
1 Πλάτων, Πολιτεία ΣΤ, 494 a 3 
2 Πλάτων, Φαίδων 69 c 8-9 
3 Ματθ. 22,4 
4 Α’ Κορ. 8,7 
5 Β’ Θεσσ. 3,1-2 
6 Com. Att. Fragm. Αδέσπ. 518, Kock 
7 Σοφ. Σειρ. 27,12 
8 Παροιµ. 10,14 

4  «Λοιπόν, είπα, είναι αδύνατον να γίνουν φιλόσοφοι οι πολλοί». 

«Πολλοί κρατούνε νάρθηκες αλλά λίγοι βακχεύονται» κατά τον 

Πλάτωνα.  5  «Πολλοί οι κλητοί, λίγοι οι εκλεκτοί». και «δεν 

υπάρχει σ’ όλους η γνώση» λέει ο Απόστολος. «Προσεύχεσθε ώστε 

να σωθούµε απ’ τους ανθρώπους τους φαύλους και τους πονηρούς. η 

πίστη δεν υπάρχει σε όλους.»  6  Αλλά και ο Κλεάνθης ο Στωικός 

φιλόσοφος, στα ποιήµατά του γράφει: 

 

 Στη δόξα µη σκοπεύεις, αν θέλεις γρήγορα να γίνεις σοφός, 
 ούτε και να φοβάσαι των πολλών την άκριτη και αναίσχυν 
       [γνώµη. 

 Το πλήθος δεν έχει κρίση συνετή και δίκαιη 

 ούτε καλή. Σε λίγους θα τα βρεις αυτά. 

 

18  1  Και ο κωµικός συντοµεύει, αποφθεγµατικότερα, 

 

 Είναι άπρεπο να κρίνεις τα καλά από τον άναρθρο θόρυβο. 

 

2  Νοµίζω, έχουν ακούσει εκείνη την ωραία φράση της σοφίας µας, 
που λέει «Ανάµεσα σε ανόητους περίµενε την ευκαιρία, ανάµεσα 

σε διανοούµενους επίµενε».  3  Και ακόµη, «Οι σοφοί καλύπτουν 

την (εµπειρική τους) γνώση». Γιατί οι πολλοί ζητούν ενέχυρο της 
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γ `αρ τ~ης [αληθείας τ`ην [απόδειξιν [απαιτο~ υσιν ο] ι πολλὸι ο[υκ [αρκούµενοι 
ψιλ~?η τ~?η [εκ πίστεως σωτηρί ?α. 
 
4  [ Αλλ`α κακο~ ις µ `εν κάρτα πέλει κρατέουσιν [απιστε~ ιν. 
  ]ως δ`ε παρ' ]ηµετέρης κέλεται πιστώµατα Μούσης, 
  γν~ωθι διατµηθέντος ]εν̀ι σπλάγχνοισι λόγοιο1. 
 
Το~ ις µ `εν γ `αρ κακο~ ις το~ υτο σύνηθες, φησ̀ιν ]ο [ Εµπεδοκλ~ης, τ`ο [εθέλειν 
κρατε~ ιν τ~ων [αληθ~ων δι`α το~ υ [απιστε~ ιν. 
 
5  \  Οτι δέ [εστι τ`α ]ηµέτερα {ενδοξα κὰι πιστεύεσθαι {αξια, γνώσονται 
\ Ελληνες το~ υ λόγου µ ~αλλον [εξεταζοµένου δι`α τ~ων ]εποµένων. τ~?ω γ `αρ 
]οµοί?ω τ`ο \οµοιον [εκδιδασκόµεθα. \ Οτι « <[αποκρίνου> , φησ̀ιν ]ο 
Σολοµών, τ~?ω µωρ ~?ω [εκ τ~ης µωρίας α [υτο~ υ2».  6  ∆ι`ο κὰι το~ ις τ`ην σοφίαν 
α[ ιτο~ υσι τ`ην παρ' α [υτο~ ις [ορεκτέον τ`α ο[ ικε~ ια, ]ως }αν ]ρ ~?αστα δι`α τ~ων 
[ ιδίων ε[ ις πίστιν [αληθείας ε[ ικότως [αφίκοιντο.   7  «το~ ις γ `αρ π ~ασι πάντα 
[εγενόµην, λέγει, \ ινα το `υς πάντας κερδήσω3», [επὲι κὰι τ~ης θείας 
χάριτος ]ο ]υετὸς [επ ` ι δικαίους κὰι [αδίκους καταπέµπεται4.  8  «}η 
[ Ιουδαίων µόνων [εστ̀ιν ]ο θεός; ο[υχ ` ι κὰι [εθν~ων; νὰι κὰι [εθν~ων, ε{ ιπερ 
ε# ις ]ο θεός5», ]ο γεννα~ ιος κέκραγεν [απόστολος. 

 
1 Εµπεδοκλής. Απόσπ. 4 D-K 
2 Πβ. Παροιµ. 26,5 
3 Πβ. Α’  Κορ. 9,22 
4 Πβ. Ματθ. 5,45 
5 Ρωµ. 3,29-30 

αλήθειας την απόδειξη και δεν αρκούνται στην απλή σωτηρία από 

την πίστη. 

 

4 Αλλά οι κακοί έντονα δυσπιστούν σ’ εκείνους που επικρατούν. 

 Όπως όµως προτρέπουν τα άξια µηνύµατα της Μούσας µας 

 γνώρισε, από τον κατατµηµένο λόγο στα σπλάχνα σου. 

 

Γιατί αυτό είναι συνηθισµένο στους κακούς, λέει ο Εµπεδοκλής, να 

θέλουν να κατέχουν την αλήθεια µη πιστεύοντας. 

 

5  Πως τα δικά µας είναι σπουδαία και άξια να τα πιστεύουν όλοι, οι 

Έλληνες θα το γνωρίσουν όταν  εξετάσουν το θέµα, όπως θα φανεί 

στα επόµενα. Γιατί µαθαίνουµε το όµοιο απ’ το όµοιο. «Στον 

µωρό», λέει ο Σολοµών, «απάντησε µε την µωρία του».  6  Γι’ αυτό, 

σ’ εκείνους που ζητούν την σοφία, την οποία και επιθυµούν, πρέπει 

να παρουσιάζουµε ό,τι τους είναι οικείο, ώστε να φτάσουν εύκολα, 

µε τα δικά τους µέσα, στην πίστη της αλήθειας.  7  «Στους πάντες 

έγινα τα πάντα» λέει, «για να κερδίσω τους πάντες», εφόσον και η 

βροχή της θείας χάριτος πέφτει και στους  δίκαιους και στους 

άδικους.  8  «Ή µόνο των Ιουδαίων είναι ο Θεός; ∆εν είναι και των 

εθνικών; Ναι, και των εθνικών, αφού είναι ένας ο θεός» 

βροντοφωνάζει ο γενναίος Απόστολος. 
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IV 

 
 19  1  [ Αλλ' [επὲι µήτε τ~?ω [αγαθ~?ω δικαίως µήτε τ~?η γνώσει ε[ ις σωτηρίαν 
πιστεύειν [εθέλουσιν, ]ηµε~ ις α [υτὸι τ`α [εκείνων { ιδια ]ηγούµενοι \οτι πάντα 
το~ υ θεο~ υ, κὰι µάλιστα [επειδ `η τ`α καλ`α παρ' ]ηµ ~ων \ωρµηται το~ ις 
\ Ελλησιν, [εγχειρ ~ωµεν α [υτο~ ις, ]ως [ακούειν πεφύκασι. τ`ο γ `αρ συνετ `ον 
{ητοι τ`ο δίκαιον ]ο πολ`υς ο#υτος {οχλος ο[υκ [εκ τ~ης [αληθείας, [αλλ' [εξ #ων 
}αν ]ησθ~?η, δοκιµάζει.   2 \ Ηδοιτο δ' }αν ο[υχ ]ετέροις µ ~αλλον }η το~ ις 
]οµοίοις α [υτο~ υ. \οσον γ `αρ τυφλ̀ον {ετι κὰι κωφόν, ο[υ ξύνεσιν {εχον ο[υδ`ε 
φιλοθεάµονος ψυχ ~ης {οψιν [αθαµβ~η τε κὰι [οξυδερκ~η, |ην ]ο σωτ`ηρ 
[εντίθησι µόνος, \ωσπερ [εν τελετα~ ις [αµύητον }η [εν χορείαις {αµουσον, 
ο{υπω καθαρ `ον <|ον> ο[υδ`ε {αξιον ]αγν~ης [αληθείας, [εκµελ`ες δ`ε κὰι 
{ατακτον κὰι ]υλικόν, {ετι {εξω θείου χορο~ υ \ ιστασθαι δε~ ι1.   3   
πνευµατικο~ ις [τε ] γ`αρ πνευµατικ`α συγκρίνοµεν2. ∆ι`α το~ υτό τοι τ~ης 
[επικρύψεως τ`ον τρόπον, θε~ ιον {οντα ]ως [αληθ~ως κὰι [αναγκαιότατον 
]ηµ~ ιν [εν τ~?ω [αδύτ ?ω τ~ης [αληθείας [αποκείµενον, ] ιερ `ον [ατεχν ~ως λόγον, 
Α[ ιγύπτιοι µ `εν δι`α τ~ων παρ' α [υτο~ ις [αδύτων καλουµένων, ] Εβρα~ ιοι δ`ε 
δι`α το~ υ παραπετάσµατος [?ηνίξαντο.   4  µόνοις [εξ~ην [επιβαίνειν α [υτ~ων 
το~ ις ] ιερωµένοις, τουτέστι το~ ις [ανακειµένοις τ~?ω θε~?ω, το~ ις 
περιτετµηµένοις τ`ας τ~ων παθ~ων [επιθυµίας δι`α τ`ην πρ `ος µόνον τ`ο 
  

 
1 Πβ. Πλάτων, Φαίδρος a 8 
2 Πβ. Α’  Κορ. 2,13 

 
IV 

 
19  1  Αλλά επειδή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι θα σωθούν,  µε το 

δικαίως αγαθό ή µε την γνώση, εµείς οι ίδιοι, κρίνοντας ότι και τα 

δικά τους είναι κοινά, γιατί όλα είναι του Θεού, και επειδή µάλιστα 

ό,τι είναι καλό πέρασε στους Έλληνες από µας, ας ασχοληθούµε µε 

αυτούς, γιατί εκ φύσεως είναι ικανοί να ακούν. Το µεγάλο αυτό 

πλήθος, το δίκαιο το ελέγχει όχι µε το πόσο είναι αληθινό, αλλά 

σύµφωνα µε εκείνο που του είναι ευχάριστο.  2  Και ευχαριστείται 

µάλλον µε εκείνα που είναι όµοια µε αυτό, παρά µε εκείνα που είναι 

διαφορετικά. Γιατί όντας ακόµη κουφό και τυφλό, µην έχοντας ούτε 

σύνεση ούτε την αθάµπωτη και οξυδερκή θέα που παρέχει η ψυχή 

που χαίρεται την θέα της αλήθειας, και που µόνο ο Θεός µπορεί να 

εµβάλει -σαν αµύητο στα µυστήρια και άµουσο στους µουσικούς 

χορούς, όχι ακόµη καθαρό ούτε άξιο αγνής αλήθειας αλλά παρά-

φωνο ακατάστατο και υλιστικό-, πρέπει να στέκει έξω από τον θείο 

χορό.  3  Τα πνευµατικά συγκρίνονται µε τα πνευµατικά. Γι’ αυτό, 

τον τρόπο της απόκρυψης που είναι πράγµατι θεϊκός, και 

αναγκαιότατος για τον αληθινά  ιερό λόγο τον αποτεθειµένο στο 

άδυτο, οι Αιγύπτιοι τον υποδήλωσαν µε αυτά που ονοµάζουν άδυτα, 

και οι Εβραίοι µε το παραπέτασµα,  4  επιτρέποντας την είσοδο µό-

νο στους ιερωµένους, τους αφιερωµένους δηλαδή στον Θεό, 

αποκοµµένους απ’ τις επιθυµίες των παθών για µόνη την αγάπη 
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θε~ ιον [αγάπην. ο[υ καθαρ ~?ω γ`αρ καθαρο~ υ [εφάπτεσθαι ο[υ θεµιτ`ον ε@ ιναι 
συνεδόκει κὰι Πλάτωνι1. 
20  1  [ Εντε~ υθεν α] ι προφητε~ ιαι ο| ι τε χρησµὸι λέγονται δι' 
α[ ινιγµάτων κὰι α] ι τελετὰι το~ ις [εντυγχάνουσιν [ανέδην ο[υ δείκνυνται, 
[αλλ`α µετά τινων καθαρµ ~ων κὰι  προρρήσεων. 
 
2    ] Α Μο~ υσα γ `αρ ο[υ φιλοκερδής πω τότ' @ην ο[υδ' [εργάτις. 
   ο[υδ' [επέρναντο γλυκε~ ιαι µελίφθογγοι ποτ̀ι Τερψιχόρας 
   [αργυρωθε~ ισαι πρόσωπα µαλθακόφωνοι [αοιδαί2. 
 
 3 Α[υτίκα ο] ι παρ' Α[ ιγυπτίοις παιδευόµενοι πρ ~ωτον µ `εν πάντων τ`ην 
Α[ ιγυπτίων γραµµάτων µέθοδον [εκµανθάνουσι, τ`ην [επιστολογραφικ `ην 
καλουµένην. δευτέραν δ`ε τ`ην ] ιερατικήν, #?η χρ ~ωνται ο] ι ] ιερογραµµατε~ ις. 
]υστάτην δ`ε κὰι τελευταίαν τ`ην ] ιερογλυφικήν, #ης |η µέν [εστι δι`α τ~ων 
πρώτων στοιχείων κυριολογική, |η δ`ε συµβολική. 
 Τ ~ης δ`ε συµβολικ~ης |η µ `εν κυριολογε~ ιται κατ `α µίµησιν, |η δ' \ωσπερ 
τροπικ~ως γράφεται, |η δ`ε {αντικρυς [αλληγορε~ ιται κατά τινας α[ ινιγµούς. 
4 \ Ηλιον γο~ υν γράψαι βουλόµενοι κύκλον ποιο~ υσι, σελήνην δ`ε σχ ~ηµα 
µηνοειδ`ες κατ `α τ`ο κυριολογούµενον ε@ ιδος. 
5  Τροπικ~ως δὲ κατ' ο[ ικειότητα µετάγοντες κὰι µετατιθέντες, τ`α δ' 
[εξαλλάττοντες, τ`α δ`ε πολλαχ ~ως µετασχηµατίζοντες χαράττουσιν.    
 

 
1 Πλάτων, Φαίδων 67 b 1-2 
2 Πίνδαρος Ισθµ. ΙΙ,5-8 

προς το Θείο. ∆εν είναι θεµιτό, το ακάθαρτο να εφάπτεται στο 

καθαρό συµφωνούσε κι ο Πλάτων. 

20  1  Έπειτα απ’ αυτά, οι προφητείες και οι χρησµοί εκφράζο-

νται µε αινίγµατα και οι τελετές των µυστηρίων δεν παρουσιάζονται 

ελεύθερα σε όποιον παρευρίσκεται, αλλά µετά από συστάσεις και 

µερικούς καθαρµούς. 

 

2 Γιατί η Μούσα τότε ούτε φιλοχρήµατη ήταν ούτε µισθωµένη 

 ούτε πουλιόνταν τα µελίρρυτα τραγούδια της Τερψιχόρης, 

 γλυκόλογα τραγούδια που ασηµώνονταν τα πρόσωπά τους 

      -αργυρώνητα. 

 

3  Συγχρόνως, όσοι εκπαιδεύονται από Αιγυπτίους, πρώτα µαθαίνουν 

την µέθοδο της αιγυπτιακής γραφής που ονοµάζεται επιστολογρα-

φική, και µετά την ιερατική των ιερογραµµατέων. Τέλος, µαθαίνουν 

την ιερογλυφική, που κατά ένα µέρος της µε γράµµατα κυριολεκτεί 

και κατά άλλο µέρος της, είναι συµβολική. Και της συµβολικής, ένα 

µέρος  µιµείται και κυριολεκτεί, ένα µέρος εκφράζεται µεταφορικά, 

και ένα µέρος εκφράζεται αλληγορικά, µε υπαινιγµούς.  

4  Θέλοντας δηλαδή να γράψουν τον ήλιο, σχεδιάζουν ένα κύκλο, 

για την σελήνη σχεδιάζουν µια ηµισέληνο, κατά τον κυριολεκτικό 

τρόπο.  

5  Όταν εκφράζονται µεταφορικά, µεταφέρουν και µεταθέτουν 
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21  1  Το `υς γο~ υν τ~ων βασιλέων [επαίνους, θεολογουµένοις µύθοις 
παραδιδόντες, [αναγράφουσι διὰ τ~ων [αναγλύφων. 
2  Το~ υ δ`ε κατ `α το `υς α[ ινιγµο`υς τρίτου ε{ ιδους δε~ ιγµα {εστω τόδε. τ`α µ `εν 
γ `αρ τ~ων {αλλων {αστρων δι`α τ`ην πορείαν τ`ην λοξ`ην {οφεων σώµασιν 
[απείκαζον, τ`ον δ`ε \ηλιον τ~?ω το~ υ κανθάρου, [επειδ `η κυκλοτερ `ες [εκ τ~ης 
βοείας {ονθου σχ ~ηµα πλασάµενος [αντιπρόσωπος κυλίνδει.  3  Φασ̀ι δ`ε 
κὰι ]εξάµηνον µὲν ]υπ `ο γ ~ης, θάτερον δ`ε το~ υ {ετους τµ ~ηµα τ`ο ζ~?ωον το~ υτο 
]υπέρ γ ~ης διαιτ~ασθαι σπερµαίνειν τε ε[ ις τ`ην σφα~ ιραν κὰι γενν ~αν κὰι 
θ~ηλυν κάνθαρον µ `η γίνεσθαι. 
 
4  Πάντες ο@υν, ]ως {επος ε[ ιπε~ ιν, ο] ι θεολογήσαντες βάρβαροί τε κὰι 
\ Ελληνες τ`ας µ `εν [αρχ `ας τ~ων πραγµάτων [απεκρύψαντο, τ`ην δ`ε 
[αλήθειαν α[ ινίγµασι κὰι συµβόλοις [αλληγορίαις τε α@υ κὰι µεταφορα~ ις 
κὰι τοιούτοις τισ̀ι τρόποις παραδεδώκασιν, ]οπο~ ια κὰι παρ' \ Ελλησι τ`α 
µαντε~ ια, κὰι \ο γε [ Απόλλων ]ο Πύθιος Λοξίας λέγεται. 
22  1  Νὰι µὴν κὰι τ~ων παρ' \ Ελλησι σοφ~ων καλουµένων τ`α [απο-
φθέγµατα [ολίγαις λέξεσι µείζονος πράγµατος δήλωσιν [εµφαίνει, ο# ιον 
[αµέλει τ`ο «χρόνου φείδου» {ητοι [επὲι ]ο βίος βραχύς, κὰι ο[υ δε~ ι τ`ον 
χρόνον το~ υτον ε[ ις µάτην καταναλ ~ωσαι, }η κατ' [εναντιότητα 
φείσασθαι τ~ων [αναλωµάτων τ~ων[ ιδιωτικ~ων, \ ινα κ}αν πολλ `α {ετη 
ζήσ?ης, φησί, µ `η [επιλείπ ?η σοι τ`α [επιτήδεια. 
23  1  ] Ωσαύτως κὰι τ`ο «γν~ωθι σαυτ `ον» πολλ`α [ενδείκνυται, κὰι 
  
 

κυριολεκτικώς όµοια, άλλα µεταβάλλοντάς τα και άλλα µετασχη-

µατίζοντάς τα.   21  1  Έτσι, τους επαίνους των βασιλιάδων τους, 
τους παριστάνουν στα ανάγλυφα µε µύθους που αναφέρονται σε 
θεούς.  

2  Και σχετικά µε το τρίτο είδος, των υπαινιγµών, ένα παράδειγµα 

είναι το επόµενο. Τα άλλα άστρα πού έχουν λοξή πορεία τα απει-

κονίζουν µε σώµατα φιδιών, τον ήλιο µε σκαθάρι, επειδή πλάθει µια 

µικρή µπάλα από κοπριά και την κυλά µπροστά του.  3  Και λένε ότι 

έξι µήνες ζει κάτω από την γη ενώ τον υπόλοιπο χρόνο πάνω στην 

γη, ότι αφήνει το σπέρµα του πάνω στην µπάλα και ότι θηλυκό 

σκαθάρι δεν υπάρχει. 

 

4  Όλοι λοιπόν, ας πούµε, οι βάρβαροι και οι Έλληνες που ασχο-

λήθηκαν µε τον Θεό, τις αρχές των πραγµάτων τις απέκρυψαν και 

την αλήθεια την µετέδωσαν µε αινίγµατα, σύµβολα, αλληγορίες, 

µεταφορές και άλλους τέτοιους τρόπους, όπως και τα ελληνικά 

µαντεία. Γι’ αυτό και ο Απόλλων ο Πύθιος, Λοξίας λέγεται.  

 

22  1  Βέβαια, τα αποφθέγµατα των Ελλήνων που ονοµάζονται 

σοφοί, αποκαλύπτουν, µε λίγες λέξεις, κάτι σπουδαιότερο, όπως 

συµβαίνει πράγµατι µε το «χρόνου φείδου» που εννοεί ότι, επειδή η 

ζωή είναι σύντοµη, δεν πρέπει να καταναλώνουµε τον χρόνο της 

µάταια. Ή, αντίθετα, να προσέχεις αυτά που ξοδεύεις ώστε, ακόµη 

κι αν ζήσεις πολλά χρόνια, λένε, να µη σου λείψουν τα απαραίτητα. 

 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. IV 
 

23 

                                                

\οτι θνητ `ος ε@ ι κὰι \οτι {ανθρωπος [εγένου, κὰι {ηδη πρ `ος τ`ας {αλλας το~ υ 
βίου ]υπεροχ `ας  κατ `α σύγκρισιν \οτι ο[υδεν`ος λόγου ]υπάρχεις, {ενδοξον 
λέγων }η πλούσιον, }η το [υναντίον, \οτι πλούσιος }ων κὰι {ενδοξος ο[υ 
παραµόν?ω σεµνύν?η πλεονεκτήµατι. κὰι ε[ ις τί  γέγονας, γν~ωθι, φησί, 
κὰι τίνος ε[ ικ`ων ]υπάρχεις, τί ς τέ  σου ]η ο[υσία κὰι τί ς ]η δηµιουργία κὰι 
]η πρ `ος τ`ο θε~ ιον ο[ ικείωσις τίς, κὰι τ`α τούτοις \οµοια. 
 
 2  Λέγει δ`ε κὰι δι`α ] Ησαΐου το~ υ προφήτου τ`ο πνε~ υµα. «∆ώσω σοι θη-
σαυρο `υς σκοτεινο `υς [αποκρύφους1». Θησαυρὸι δ`ε το~ υ θεο~ υ κὰι 
πλο~ υτος [ανεκλιπ `ης ]η δυσθήρατός  [εστι σοφία. 
 
 24  1  [ Αλλ`α κὰι ο] ι παρ`α τούτων τ~ων προφητ ~ων τ`ην θεολογίαν δε-
διδαγµένοι ποιητὰι δι' ]υπονοίας πολλ`α φιλοσοφο~ υσι, τ`ον [ Ορφέα λέγω, 
τ`ον Λίνον, τ`ον Μουσα~ ιον, τ`ον \ Οµηρον κὰι ] Ησίοδον κὰι το `υς ταύτ ?η 
σοφούς.  2  Παραπέτασµα δ`ε α [υτο~ ις πρ `ος το `υς πολλο `υς ]η ποιητικ `η 
ψυχαγωγία. {ονειροί  τε κὰι σύµβολα [αφανέστερα πάντα το~ ις 
[ανθρώποις ο[υ φθόν?ω (ο[υ γ `αρ θέµις [εµπαθ~η νοε~ ιν τ`ον θεόν), [αλλ' \οπως 
ε[ ις τ`ην τ~ων α[ ινιγµάτων {εννοιαν ]η ζήτησις παρεισδύουσα [επ ` ι τ`ην 
ε\υρεσιν τ~ης [αληθείας [αναδράµ ?η.  3  Ταύτ ?η τοι Σοφοκλ ~ης, ]ο τ~ης 
τραγ ?ωδίας ποιητής, φησί  που. 
 
 
 

 
1 Ησ. 45,3 

23  1  Επίσης και το «γνώθι σαυτόν» πολλά σηµαίνει, και ότι είσαι 

θνητός και ότι είσαι άνθρωπος, και ότι συγκριτικά µε τα άλλα µεγέθη 

της ζωής, δεν δικαιώνεσαι να υπάρχεις λέγοντας ότι είσαι ένδοξος ή 

πλούσιος. Ή αντιθέτως, πλούσιος όντας και ένδοξος µην υπερη-

φανεύεσαι για µόνιµα πλεονεκτήµατα. Και ακόµη, λένε, να µάθεις 

γιατί γεννήθηκες, τίνος είσαι εικόνα, ποια είναι η ουσία σου, ποια η 

δηµιουργία σου, η σχέση σου µε το θείο, και τα παρόµοια. 

 

2  Λέει, µέσα απ’ τον προφήτη Ησαΐα, το Πνεύµα: «Θα σου δώσω 

θησαυρούς σκοτεινούς και απόκρυφους». Θησαυροί του Θεού και 

πλούτος ανεξάντλητος, είναι η δυσαπόκτητη σοφία.  

 

24  1  Αλλά και οι ποιητές που την θεολογία διδάχτηκαν από 

αυτούς τους προφήτες, µε υπονοούµενα πολλά φιλοσοφούν, και 

εννοώ τον Ορφέα, τον Λίνο, τον Μουσαίο, τον Όµηρο, αλλά και τον 

Ησίοδο και τους σοφούς αυτού του είδους.  2  Το παραπέτασµα, που 

τους χωρίζει από τους πολλούς: η ποιητική ψυχαγωγία. Τα σύµβολα 

και τα όνειρα, για τους ανθρώπους είναι ασαφέστερα, όχι από 

φθόνο (γιατί δεν είναι ορθό να θεωρείται εµπαθής ο Θεός) αλλά έτσι 

ώστε η έρευνα, αναζητώντας την έννοια των αινιγµάτων, να φθάσει, 

αναδροµώντας, στην αλήθεια.  3  Μ’ αυτό το πνεύµα, ο Σοφοκλής, ο 

ποιητής της τραγωδίας, λέει κάπου 
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    Κὰι τ`ον θε`ον τοιο~ υτον [εξεπίσταµαι. 
   σοφο~ ις µ `εν α[ ινικτ~ηρα θεσφάτων [αεί, 
   σκαιο~ ις δ`ε φα~ υλον κ[αν βραχε~ ι διδάσκαλον1, 

τ`ο φα~ υλον [επ ` ι το~ υ ]απλο~ υ τάσσων. 

25  1  { Αντικρυς γο~ υν περ̀ι πάσης γραφ~ης τ~ης καθ' ]ηµ ~ας [εν το~ ις 
ψαλµο~ ις γέγραπται ]ως [εν παραβολ ~?η ε[ ιρηµένης. «[ Ακούσατε, λαός µου, 
τ`ον νόµον µου, κλίνατε τ`ο ο@υς ]υµ ~ων ε[ ις τά ]ρήµατα το~ υ στόµατός µου. 
[ανοίξω [εν παραβολα~ ις τ`ο στόµα µου, φθέγξοµαι προβλήµατα [απ' 
[αρχ ~ης2.» 
 
2  Κὰι ]ο γεννα~ ιος [απόστολος τ`α \οµοια #ωδέ πως λέγει. «Σοφίαν δ`ε 
λαλο~ υµεν [εν το~ ις τελείοις, σοφίαν δ`ε ο[υ το~ υ α[ ι~ωνος τούτου ο[υδ`ε τ~ων 
[αρχόντων το~ υ α[ ι~ωνος τούτου τ~ων καταργουµένων. [αλλ`α  λαλο~ υµεν 
θεο~ υ σοφίαν [εν µυστηρί?ω, τ`ην [αποκεκρυµµένην, |ην προώρισεν ]ο θε`ος 
πρ `ο τ~ων α[ ιώνων ε[ ις δόξαν ]ηµ ~ων. |ην ο[υδὲις τ~ων [αρχόντων το~ υ α[ ι~ωνος 
τούτου {εγνωκεν. ε[ ι γ `αρ {εγνωσαν, ο[υκ }αν τ`ον κύριον τ~ης δόξης [εσταύ-
ρωσαν3.»  3  Ο] ι φιλόσοφοι δ`ε ο[υκ [ενηργήθησαν [ενυβρίσαι τὴν παρου-
σίαν το~ υ κυρίου. [απόκειται τοίνυν τ`ην ο{ ιησιν τ~ων [εν [ Ιουδαίοις σοφ~ων 
[επιρραπίζειν τ`ον [απόστολον.  4  δι`ο κὰι [επιφέρει. «[ Αλλ`α κηρύσσοµεν 
καθ`ως γέγραπται,» φησίν, «|α [οφθαλµ `ος ο[υκ ε@ ιδεν κὰι ο@υς ο[υκ {η- 
 

 
1 Σοφοκλής Αποσπ. 771 Radt  
2 Ψαλµ. 77,1-2 
3 Α’  Κορ. 2,6-8 

  Και ο θεός, ξέρω καλά πως τέτοιος είναι. 

  στους σοφούς, τα θέσφατά του πάντοτε µε αινίγµατα 

  στους αδαείς, βραχύλογος, δάσκαλος φαύλος, 

 

γράφοντας «φαύλος» αντί του «απλός». 

 

25  1  Από ολόκληρη την δική µας Γραφή, είναι καθαρότατα 

γραµµένο στους Ψαλµούς, και σε µορφή παραβολής. «Λαέ µου, 

άκουσε τον νόµο µου, γυρίστε τ’ αυτιά σας στα λόγια του στόµατός 

µου. Με παραβολές θα µιλήσω, για ζητήµατα που τέθηκαν εξαρχής».  

 

2  Και ο γενναίος Απόστολος λέει παρόµοια: «Κηρύσσουµε την 

σοφία στους ώριµους, σοφία όχι όµως αυτού του κόσµου, ούτε των 

αρχόντων αυτού του κόσµου, που ήδη πλησιάζουν στο τέλος τους, 

αλλά του Θεού την σοφία, την µυστική, την κρυµµένη, που 

προόρισε ο Θεός για την δόξα µας, πριν από τους αιώνες και που οι 

άρχοντες αυτού του κόσµου δεν γνώρισαν. Γιατί αν την γνώριζαν, 

τον Κύριο της δόξας δεν θα σταύρωναν.»  3  Οι φιλόσοφοι όµως δεν 

αντιµετώπισαν υβριστικά την παρουσία του Κυρίου. Απέµενε 

συνεπώς στον Απόστολο να καυτηριάσει την οίηση των σοφών των 

Ιουδαίων,  4  γι’ αυτό και προσθέτει. «Αλλά κηρύσσουµε, όπως 

είναι γραµµένο, όσα µάτι δεν είδε, αυτί δεν άκουσε, και στην 
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κουσεν κὰι [επ̀ι καρδίαν [ανθρώπου ο[υκ [ανέβη, |α ]ητοίµασεν ]ο θε`ος 
το~ ις [αγαπ~ωσιν α [υτόν. ]ηµ~ ιν γ `αρ [απεκάλυψεν ]ο θε`ος δι`α το~ υ πνεύµατος. 
τ`ο γὰρ πνε~ υµα πάντα [ερευν~?α, κὰι τ`α βάθη το~ υ θεο~ υ1.»  5  Πνευµατικ`ον 
γ `αρ κὰι γνωστικ`ον ο@ ιδεν τ`ον το~ υ ]αγίου πνεύµατος µαθητ `ην το~ υ [εκ 
θεο~ υ χορηγουµένου, \ο [εστι νο~ υς Χριστο~ υ. «Ψυχικ`ος δ`ε {ανθρωπος ο[υ 
δέχεται τ`α το~ υ πνεύµατος. µωρία γὰρ α[υτ~?ω [εστιν2.» 
 
26  1  Α[υτίκα ]ο [απόστολος πρ `ος [αντιδιαστολ`ην γνωστικ~ης 
τελειότητος τ`ην κοιν`ην πίστιν π ~?η µ `εν θεµέλιον λέγει, π ~?η δ`ε γάλα, 
γράφων τ`ον τρόπον το~ υτον. «[ Αδελφοί, ο[υκ [ηδυνήθην λαλ~ησαι ]υµ~ ιν 
]ως πνευµατικο~ ις, [αλλ' ]ως σαρκικο~ ις, ]ως νηπίοις [εν Χριστ~?ω. Γάλα ]υµ ~ας 
[επότισα, ο[υ βρ ~ωµα. ο{υπω γ `αρ [εδύνασθε. [ Αλλ' ο[υδ`ε {ετι ν~ υν δύνασθε, 
{ετι γὰρ σαρκικοί [εστε. \ Οπου γ `αρ [εν ]υµ~ ιν ζ~ηλος κὰι {ερις, ο[υχ̀ι σαρκι-
κὸι [εστε κὰι κατ `α {ανθρωπον περιπατε~ ιτε;3»  2  Τ `α α] ιρετ `α το~ ις ]αµαρτω-
λο~ ις τ~ων [ανθρώπων, ο] ι δ`ε τούτων [απεσχηµένοι τά θε~ ια φρονο~ υσι κὰι 
βρώµατος γνωστικο~ υ µεταλαµβάνουσιν.  3  «Κατ`α τ`ην χάριν», φησί, 
«τ`ην δοθε~ ισάν µοι ]ως σοφός [αρχιτέκτων θεµέλιον τέθεικα, {αλλος δ`ε 
[εποικοδοµε~ ι χρυσίον κὰι [αργύριον, λίθους τιµίους4».  4  Τα~ υτα γνωστι-
κ`α [εποικοδοµήµατα τ~?η κρηπ ~ ιδι τ~ης πίστεως τ~ης ε[ ις [ Ιησο~ υν Χριστόν, 
«καλάµη» δ`ε τ`α τ~ων α] ιρέσεων επαναθήµατα κὰι «ξύλα» κὰι «χόρτος5». 
  

 
1 Α’  Κορ. 2,9-10 
2 Α’  Κορ. 2,2,14 
3 Α’  Κορ. 3,1-3 
4 Α’  Κορ. 3,10 
5 Πβ. Α’  Κορ. 3,12 

καρδιά των ανθρώπων δεν έφτασαν, όσα ο Θεός ετοίµασε για 

κείνους που τον αγαπούν. Σε µας τα αποκάλυψε ο Θεός µε το 

Πνεύµα, γιατί το Πνεύµα όλα τα ερευνά, ακόµη και τα βάθη του 

Θεού.»   5  Γιατί αναγνωρίζει πνευµατικό και γνωστικό τον µαθητή 

του αγίου Πνεύµατος, που χορηγείται από τον Θεό και είναι ο νους 

του Χριστού. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται 

από το Πνεύµα. τα θεωρεί ανόητα. 

 

26  1  Ο Απόστολος λοιπόν, για να αντιδιαστείλει την γνωστική 

τελειότητα, ονοµάζει την κοινή πίστη άλλοτε θεµέλιο και άλλοτε 

γάλα, γράφοντας έτσι: «Αδελφοί, δεν µπόρεσα να σας µιλήσω 

θεωρώντας σας πνευµατικούς αλλά σαρκικούς, νήπια του Χριστού. 

Γάλα σας πότισα, όχι φαγητό γιατί δεν το ανεχόσασταν. Και που 

ούτε τώρα το ανέχεσθε γιατί είσθε ακόµη σαρκικοί. Όταν υπάρχει 

µεταξύ σας ζήλια και φιλονικία, δεν είσθε πράγµατι  σαρκικοί και 

δεν συµπεριφέρεσθε όπως όλοι οι άνθρωποι;»   2  Αυτά είναι 

επιλογές αµαρτωλών ανθρώπων, όµως όσοι τα απορρίπτουν, 

διαλογίζονται τα θεία και δέχονται την τροφή των γνωστικών.  3  

Λέει: «Σύµφωνα µε την χάρη που µου δόθηκε, ως σοφός 

αρχιτέκτων, έβαλα το θεµέλιο, άλλος θα εποικοδοµήσει µε χρυσό 

και άργυρο και πολύτιµους λίθους.»   4  Αυτά είναι τα γνωστικά 

εποικοδοµήµατα στο θεµέλιο της πίστης στον Ιησού Χριστό, ενώ 

εκείνα που προσθέτουν οι αιρέσεις, είναι « καλάµια», «ξύλα» και 
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«]  Οπο~ ιον δ`ε ]εκάστου τ`ο {εργον, τ`ο π~ υρ δοκιµάσει».  5  Τ `ην γνωστικ`ην 
ο[ ικοδοµ `ην κ[αν τ~?η πρός ] Ρωµαίους [επιστολ~?η α[ ινισσόµενός φησιν. 
«[ Επιποθ~ω γάρ [ ιδε~ ιν ]υµ ~ας, \ ινα τι µεταδ~ω χάρισµα ]υµ~ ιν πνευµατικ`ον 
ε[ ις τό στηριχθ~ηναι ]υµ ~ας1». [ Αποκεκαλυµµένως δ`ε ο[υχ ο# ιόν τε @ην τ`α 
τοια~ υτα τ~ων χαρισµάτων [επιστέλλειν. 
 

V 
 
27  1  Α[υτίκα τ~ης βαρβάρου φιλοσοφίας πάνυ σφόδρα [επικεκρυµ-
µένως {ηρτηται τ`α Πυθαγόρεια σύµβολα.  
 Παραινε~ ι γο~ υν ]ο Σάµιος «χελιδόνα [εν ο[ ικί ?α µ `η {εχειν2»,τουτέστι  
λάλον κὰι ψιθυρ `ον κὰι πρόγλωσσον {ανθρωπον, µ `η δυνάµενον στέγειν 
#ων }αν µετάσχ ?η, µ `η δέχεσθαι.  2  «Χελιδ`ων γ `αρ κὰι τρυγών, [αγρο~ υ 
στρουθία, {εγνωσαν καιρο `υς ε[ ισόδων α [υτ~ων3», φησ̀ιν ]η γραφή, κὰι ο[υ 
χρή  ποτε φλυαρί?α συνοικε~ ιν.  3  Νὰι µ `ην γογγύζουσα ]η τρυγ `ων 
µέµψεως καταλαλι `αν [αχάριστον [εµφαίνουσα ε[ ικότως [εξοικίζεται.  
 
   ] Ως µή µοι τρύζητε παρήµενοι {αλλοθεν {αλλος4. 
 
4 ] Η χελιδ `ων δέ, |η τ`ον µ~ υθον α[ ινίττεται τ`ον Πανδίονος, [αφοσιο~ υ- 
 

 
1 Ρωµ.  1,11 
2 Πορφύριος.  Βιος Πυθ. 42 D-K I  σελ.466 
3 Ιερ. 8,7 
4 Οµηρος. Ιλ Ι 311. 

«χορτάρια.» «Και ποιο το έργο του καθενός, θα το ελέγξει η φωτιά.»  

5  Υπονοώντας το γνωστικό εποικοδόµηµα, γράφει στην προς 

Ρωµαίους επιστολή: «Επιθυµώ πάλι να σας δω για να σας µεταδώσω 

ένα πνευµατικό δώρο, ώστε να στηριχθείτε.» ∆εν ήταν δυνατόν ν’ 

αποκαλύψει το δώρο στην επιστολή. 

 
V 

 

27  1  Τα Πυθαγόρεια, τώρα, σύµβολα, εξαρτώνται, κατά εξαι-

ρετικά απόκρυφο τρόπο, από την φιλοσοφία των βαρβάρων. 

Προτρέπει λοιπόν ο Σάµιος «στο σπίτι σου µην έχεις χελιδόνι», µε 

άλλα λόγια µην δέχεσαι άνθρωπο φλύαρο, ψιθυριστή και αστό-

χαστο, που δεν µπορεί να αποκρύψει εκείνα στα οποία µετέχει.  2  

«Το χελιδόνι και το τρυγόνι, πουλιά του αγρού, γνωρίζουν τον καιρό 

του ερχοµού τους» λέει η Γραφή, και µε την φλυαρία, ποτέ δεν 

πρέπει να συγκατοικείς.  3  Ιδίως το τρυγόνι, µουρµουρίζοντας και 

δείχνοντας αχάριστη κακολογία επίκρισης, δίκαια αποδιώχνεται απ’ 

το σπίτι 
 

 Για να µη µου τριβελίζετε τ’ αυτιά, ο ένας από δω κι ο άλλος 

        [από κει 
 

4  Και όσο για το χελιδόνι, που υπονοεί τον µύθο του Πανδίονα,  
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σθαι {αξιον τ`α  [επ' [εκείν ?η θρυλούµενα πάθη, [εξ #ων τ`ον Τηρέα τ`α µ`εν 
παθε~ ιν, τ`α δ`ε κὰι δρ ~ασαι παρειλήφαµεν. ∆ιώκει δ`ε {αρα κὰι τέττιγας 
το `υς µουσικο `υς, \οθεν [απωθε~ ισθαι δίκαιος ]ο διώκτης το~ υ λόγου. 
 
5 Νὰι τ`αν { Ολυµπον καταδερκοµέναν σκηπτο~ υχον \ Ηραν 
 {εστι µοι πιστ `ον ταµιε~ ιον [επ̀ι γλώσσας1, 
 
]η ποιητικ `η  φησιν.  6  \ Ο τε Α[ ισχύλος. 
 

  [ Αλ' {εστι κ[αµὸι κλὲις [επ̀ι γλώσσ?η φύλαξ2. 
 
  7  Πάλιν ]ο Πυθαγόρας «τ~ης χύτρας [αρθείσης [απ `ο το~ υ πυρ `ος τ`ον [εν τ~?η 
σποδ~?ω τύπον µ `η [απολιπε~ ιν, [αλλ`α συγχε~ ιν» προσέταττεν κὰι 
«ταράττειν [αναστάντας [εξ ε[υν~ης τ`α στρώµατα3».  8  ο[υ γὰρ τ`ον τ~ υφον 
[αφανίζειν µόνον δε~ ιν [?ηνίττετο, [αλλ`α µηδ`ε [οργ ~ης { ιχνος [απολιπε~ ιν, [επ `αν 
δ`ε [αναζέσασα παύσηται, καθίστασθαι α [υτ`ην κὰι π ~ασαν [απαλείφειν 
µνησικακίαν.  9  «\ Ηλιος δ`ε ]υµ~ ιν τ~?η [οργ ~?η», φησ̀ιν ]η γραφή, «µ `η 
[επιδυέτω4». κὰι ]ο ε[ ιπ `ων «Ο[υκ [επιθυµήσεις5» π ~ασαν [αφε~ ιλεν 
µνησικακίαν.  10  θυµ `ος γ `αρ ε]υρίσκεται ]ορµ `η [επιθυµίας ]ηµέρου ψυχ ~ης 
κατ' [εξοχ `ην [αµύνης [εφετικ `ος [αλόγως. 

 
1 Λυρικά Αδέσπ. PMG 42,1,1  
2 Αισχύλος. Αποσπ. 316,1 Radt  
3 Ιάµβλιχος. Προτρ. 21  D-K I σελ.466 
4 Εφεσ. 4,26 
5 Εξ. 20,17 

 πρέπει να αποτρέψουµε τα παθήµατα που θρυλούνται γι’ αυτό, 

παθήµατα, που άλλα υπέστη και άλλα διέπραξε ο Τηρέας, όπως 

λέγεται. ∆ιώχνει ακόµη και τα µουσικά τζιτζίκια. Συνεπώς, πρέπει 

του λόγου ο διώκτης ν’ απωθείται. 

 

 5 Μα την σκηπτούχα Ήρα που κατοικεί στον Όλυµπο, 

  υπάρχει ασφαλισµένη αποθήκη στο στόµα µου, 

 

λέει η ποίηση.  6  Και ο Αισχύλος: 

 

  Αλλά και σε µένα κλειδί, της γλώσσας φύλακας. 

 

7  Και πάλι διατάζει ο Πυθαγόρας: «Όταν σηκώσετε την χύτρα απ’ 

την φωτιά, τα ίχνη µην τ’ αφήνετε, αλλά  σβήστε τα» και «όταν 

σηκωθείτε απ’ το κρεβάτι, τινάζετε τα σκεπάσµατα»,  8  υπο-

νοώντας όχι µόνο την αλαζονεία να αφανίζεις αλλά ούτε και να 

αφήνεις ίχνος οργής, ώστε όταν η οργή σταµατήσει να αναβράζει, να 

καταπραΰνεται και να απαλείφεται κάθε µνησικακία. Λέει η Γραφή:  

9  «Ο ήλιος ας µην δύει αφήνοντάς σας σε οργή.» Και αυτός που 

είπε «µην επιθυµήσεις» εξάλειψε κάθε µνησικακία.  10  Γιατί ο 

θυµός υπάρχει σαν ορµή επιθυµίας στην ήρεµη ψυχή, µε έφεση για 

άλογη ανταπόδοση. 
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28  1  Τ ~?ω ]οµοί?ω τρόπ ?ω κὰι ]η κοίτη ταράσσεσθαι παραινε~ ιται, ]ως µήτε 
[ονειρωγµο~ υ τινος µηδ`ε µ `ην \υπνου µεθ' ]ηµέραν, [αλλ`α µηδ`ε τ~ης [εν νυκτ̀ι 
]ηδον~ης [επιµεµν~ησθαι {ετι  2  Τάχα δ`ε κὰι φαντασίαν τ`ην ζοφερ `αν 
συγχε~ ιν τ~?ω τ~ης [αληθείας φωτ̀ι δε~ ιν [?ηνίσσετο. «[ Οργίζεσθε κὰι µ`η 
]αµαρτάνετε1», ]ο ∆αβίδ λέγει, µὴ συγκατατίθεσθαι τ~?η φαντασί ?α µηδ`ε 
τ`ο {εργον [επάγειν κυρο~ υντα τ`ην [οργ`ην χρ ~ηναι διδάσκων. 
  3  Πάλιν «[επ̀ι γ ~ης µ `η πλε~ ιν» Πυθαγόρειόν [εστι σύµβολον, δηλο~ ι δ`ε τ`α 
τέλη κὰι τ`α \οµοια τ~ων µισθωµάτων ταραχώδη κὰι {αστατα {οντα 
παραιτε~ ισθαι δε~ ιν. ∆ι`α το~ υτό τοι ]ο λόγος το `υς τελώνας λέγει δυσκόλως 
σωθήσεσθαι2. 
  4  Πάλιν δ' α@υ «δακτύλιον µ `η φορε~ ιν µηδ`ε ε[ ικόνας α [υτο~ ις 
[εγχαράσσειν θε~ων3» παρεγγυ ~?α ]ο Πυθαγόρας, \ωσπερ Μωυσ~ης 
πρόπαλαι διαρρήδην [ενοµοθέτησεν µηδ`εν δε~ ιν γλυπτ `ον }η χωνευτ `ον }η 
πλαστ `ον }η γραπτ `ον {αγαλµά τε κὰι [απεικόνισµα ποιε~ ισθαι4, ]ως µ `η το~ ις 
α[ ισθητο~ ις προσανέχωµεν, [επ̀ι δὲ τ`α νοητ `α µετίωµεν.  5  [εξευτελίζει γ `αρ 
τ`ην το~ υ θείου σεµνότητα ]η [εν ]ετοίµ ?ω τ~ης {οψεως συνήθεια, κὰι τ`ην 
νοητ `ην ο[υσίαν δι' \υλης σεβάζεσθαι [ατιµάζειν [εστ̀ιν α [υτ`ην δι' 
α[ ισθήσεως.  6  ∆ι`ο κὰι τ~ων Α[ ιγυπτίων ] ιερέων ο] ι σοφώτατοι τ`ο τ~ης 
[ Αθην~ας \εδος \υπαιθρον [αφώρισαν, ]ως ] Εβρα~ ιοι τ`ον νε`ων {ανευ [αγάλ- 
 
 

 
1 Ψαλµ. 4,5 
2 Πβ. Ματθ. 19,23 
3 Πορφύριος. Βίος Πυθ. 42 D-K I σελ.466 
4 Πβ. Εξ. 20,4 Λευιτ. 26,1  ∆ευτερ. 4,15-17 

28  1  Κατά τον ίδιο τρόπο, το στρώµα να τινάζεται, προτρέπει, 

ώστε να µην ξανάρχεται στην µνήµη, κατά την διάρκεια της µέρας, 

ούτε κάποια τυχόν ονείρωξη, ούτε ο ύπνος, ούτε η ηδονή της νύχτας.   

2  Ίσως να εννοούσε ότι στης αλήθειας το φως, η ζοφερή φαντασία 

της νύχτας πρέπει να απαλείφεται. «Οργίζεσθε» λέει ο ∆αβίδ, «αλλά 

µην αµαρτάνετε», διδάσκοντας ότι δεν πρέπει να παραδίνεσαι στην 

φαντασία, ούτε να δίνεις κύρος, µε την πράξη, στην οργή. 

3  Κι ακόµη, το «µην πλέεις στην ξηρά», είναι Πυθαγόρειο σύµβολο, 

που υποδηλώνει ότι πρέπει να παραιτούµεθα από τα τέλη και τις 

παρόµοιες χρηµατικές καταβολές, εξαιτίας της αστάθειας και της 

ταραχής που φέρνουν. Γι’ αυτό ο Λόγος λέει πως οι τελώνες δύσκο-

λα θα σωθούν. 

4  Και πάλι, «δαχτυλίδι µη φοράς, ούτε και να χαράζεις πάνω του 

εικόνες των θεών», συστήνει ο Πυθαγόρας, όπως και ο Μωυσής 

παλαιότερα, ρητά νοµοθέτησε να µην κατασκευάζουµε κανένα 

άγαλµα ή οµοίωµα, γλυπτό, χυτό, πλασµένο ή ζωγραφιστό, ώστε 

να µην προσηλωνόµαστε στα αισθητά, αλλά να αναζητούµε τα 

νοητά.  5  Γιατί ευτελίζει την σεµνότητα του θείου η συνήθεια να 

το βλέπουµε έτσι εύκολα, και η λατρεία, µέσω της ύλης, της νοητής 

ουσίας, την ατιµάζει µε τις αισθήσεις.   6  Γι’ αυτό και οι σοφό-

τεροι των Αιγυπτίων ιερέων όρισαν, το άγαλµα της Αθηνάς να 

βρίσκεται στο ύπαιθρο, και οι Εβραίοι έφτιαξαν τον ναό χωρίς 
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µατος ε] ισάµενοι. Ε[ ισ̀ι δ`ε ο| ι  τ`ον θε`ον σέβοντες ο[υρανο~ υ µίµηµα 
ποιησάµενοι περιέχον τ`α {αστρα προσκυνο~ υσιν. 
 
29  1  Νὰι µὴν λεγούσης τ~ης γραφ~ης. «Ποιήσωµεν {ανθρωπον κατ' 
ε[ ικόνα κὰι ]οµοίωσιν ]ηµετέραν1», {αξιον ]ηγο~ υµαι κὰι τ`ην Ε[υρύσου το~ υ 
Πυθαγορείου παραθέσθαι φων`ην ο\υτως {εχουσαν, |ος [εν τ~?ω Περ̀ι τύχας 
τ`ον δηµιουργ `ον φήσας α ]υτ~?ω χρώµενον παραδείγµατι ποι~ησαι τ`ον 
{ανθρωπον [επήγαγεν.  2   «Τ `ο δ`ε σκ~ανος το~ ις λοιπο~ ις \οµοιον, ο# ια 
γεγον `ος [εκ τ~ας α [υτ~ας \υλας, ]υπ `ο τεχνίτα δ`ε ε[ ιργασµένον λ?ώστω, |ος 
[ετεχνίτευσεν α [υτ`ο [αρχετύπ ?ω χρώµενος ]εαυτ ~?ω ».  3  Κὰι \ολως ]ο 
Πυθαγόρας κὰι ο] ι [απ' α [υτο~ υ σ`υν κὰι Πλάτωνι µάλιστα τ~ων {αλλων 
φιλοσόφων σφόδρα τ~?ω νοµοθέτ?η ]ωµίλησαν, ]ως {εστιν [εξ α [υτ~ων 
συµβαλέσθαι τ~ων δογµάτων.  4  Κὰι κατά τινα µαντείας ε{υστοχον 
φήµην2 ο[υκ [αθεὲι συνδραµόντες {εν τισι προφητικα~ ις φωνα~ ις τ`ην 
[αλήθειαν κατ `α µέρη κὰι ε{ ιδη διαλαβόντες, προσηγορίαις ο[υκ 
[αφεγγέσιν ο[υδ`ε {εξωθεν τ~ης τ~ων πραγµάτων δηλώσεως πορευοµέναις 
[ετίµησαν, τ~ης περ̀ι τ`ην [αλήθειαν ο[ ικειότητος {εµφασιν ε[ ιληφότες.  5  
\ Οθεν ]η µ `εν ] Ελληνικ`η φιλοσοφία τ~?η [εκ τ~ης θρυαλλίδος {εοικεν 
λαµπηδόνι, |ην [ανάπτουσιν {ανθρωποι, 
 
   παρ' ]ηλίου κλέπτοντες [εντέχνως τ`ο φ~ως3

 
1 Γεν. 1,26 
2 Πβ. Πλάτων. Νόµ. 792 d 3 
3 Comic. Att. Fragm. Αδέσπ. 395, Kock 

άγαλµα. Υπάρχουν και εκείνοι που λατρεύουν τον Θεό κατα-

σκευάζοντας και προσκυνώντας µίµηση του ουρανού µε άστρα.  

 

29  1  Και στα αναφερόµενα στην Γραφή «Ας δηµιουργήσουµε τον 

άνθρωπο εικόνα και οµοίωσή µας», νοµίζω πως αξίζει να παραθέσω 

και τα λόγια του Πυθαγόρειου Ευρύσου, που στο Περί Τύχης έργο 

του, λέγοντας ότι ο δηµιουργός, για να δηµιουργήσει τον άνθρωπο, 

χρησιµοποίησε ως υπόδειγµα τον εαυτό του, αναφέρει:  2  «Το σώµα 

είναι όµοιο µε τα υπόλοιπα, εφόσον έγινε από την ίδια ύλη και από 

τεχνίτη άριστο, που το επεξεργάστηκε χρησιµοποιώντας ως 

αρχέτυπο τον εαυτό του».  3  Γενικά, ο Πυθαγόρας και οι µαθητές 

του, αλλά και ο Πλάτων, περισσότερο από τους άλλους φιλοσόφους, 

ήρθαν πολύ κοντά στον νοµοθέτη, όπως φαίνεται αν συγκρίνουµε 

την διδασκαλία τους.  4  Και κατά µία εύστοχη µαντική ρήση, όχι 

χωρίς θεϊκή βοήθεια, και σε σύµπτωση µε ορισµένες προφητικές 

διακηρύξεις, εξετάζοντας την αλήθεια κατά µέρη και είδη, την 

τίµησαν, όχι µε σκοτεινές έννοιες και όχι πέρα από την πραγµατική 

σηµασία των πραγµάτων. Γιατί τους δόθηκε µια έφεση επαφής µε 

την αλήθεια.  5  Για τούτο, η ελληνική φιλοσοφία µοιάζει µε την 

φλόγα φιτιλιού που οι άνθρωποι ανάβουν 

 

  εντέχνως κλέβοντας το φως από τον ήλιο. 
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κηρυχθέντος δ`ε το~ υ λόγου π ~αν [εκε~ ινο τ`ο \αγιον [εξέλαµψεν φ~ως.  6  
Ε@ ιτα κατ `α µ `εν τ`ας ο[ ικίας νύκτωρ χρησιµεύει τ`ο κλέµµα, ]ηµέρας δ`ε 
καταυγάζεται τὸ π~ υρ κὰι π ~ασα ]η ν`υξ [εκφωτίζεται τ~?ω τοσούτ ?ω το~ υ 
νοητο~ υ φωτ`ος ]ηλί ?ω.  

30  1  Α[υτίκα [επιτοµ `ην τ~ων περ̀ι δικαιοσύνης ε[ ιρηµένων Μωυσε~ ι ]ο 
Πυθαγόρας πεποίηται λέγων «ζυγ `ον µ `η ]υπερβαίνειν1», τουτέστι µ `η 
παρέρχεσθαι τ`ο πρ `ος τ`ας διανοµ `ας { ισον, τιµ ~ωντας τ`ην δικαιοσύνην, 

     2  |η φίλους [αὲι φίλοις 
  πόλεις τε πόλεσι συµµάχους τε συµµάχοις 
  συνδε~ ι. τ`ο γ `αρ { ισον νόµιµον [ανθρώποις {εφυ, 
  τ~?ω πλέονι δ' [αὲι πολέµιον καθίσταται 
  το {υλασσον [εχθρ ~ας θ' ]ηµέρας κατάρχεται2

κατ `α τ`ην ποιητικ `ην χάριν.  3  ∆ι`α το~ υτο ]ο κύριος. «{ Αρατε τ`ον ζυγόν 
µου» φησίν, «\οτι χρηστός [εστι κὰι [αβαρής». Καί το~ ις περ̀ι πρωτείων 
φιλονεικο~ υσι γνωρίµοις µετ`α ]απλότητος τ`ην [ ισότητα παρεγγυ ~?α λέγων 
]ως τ`α παιδία α [υτο `υς γενέσθαι δε~ ιν.  4  ] Ωσαύτως κὰι ]ο [απόστολος 
µηδένα ε@ ιναι [εν Χριστ~?ω δο~ υλον }η [ελεύθερον γράφει }η \ Ελληνα }η 
[ Ιουδα~ ιον3. καιν`η γ `αρ ]η κτίσις ]η [εν Χριστ~?ω [αφιλόνεικος κὰι [απλεονέ-
κτητος κὰι [ ισότης δικαία.  5  «φθόνος γ `αρ {εξω θείου χορο~ υ 
  

 
1 Πορφύριος. Βίος Πυθ. 42 D-K I σελ.466 
2 Ευριπίδης, Φοίνισ. 539-543 
3 Πβ. Γαλ. 3,28 

Και όταν κηρύχθηκε ο Λόγος, έλαµψε ολόκληρο εκείνο το άγιο φως.  

6  Έκτοτε, το κλοπιµαίο χρησιµεύει στα σπίτια την νύχτα, ενώ την 

ηµέρα, το πυρ καταυγάζεται, και η νύχτα όλη εκφωτίζεται από το 

τόσο φως, το νοητό, του ήλιου. 
 

30  1  Ακόµη ο Πυθαγόρας συνόψισε όσα είπε ο Μωυσής περί 

δικαιοσύνης, λέγοντας «την ζυγαριά µην υπερβαίνεις», δηλαδή, µην 

φεύγεις από την ισότητα στην διανοµή, τιµώντας την δικαιοσύνη, 
 

  2   που ενώνει πάντοτε φίλους µε φίλους 

  πόλεις µε πόλεις και συµµάχους µε συµµάχους. 

  Γιατί το ίσο είναι νόµος φυσικός για τους ανθρώπους, 

  το λιγότερο γίνεται πάντοτε εχθρός του  

   περισσότερου, κι αρχίζουν οι ηµέρες της εχθρότητας 
 

όπως λέει, µε χάρη, η ποίηση.  3  Γι’ αυτό ο Κύριος «Σήκωσε τον 

ζυγό µου» λέει, «γιατί είναι αγαθός και ελαφρύς». Στους µαθητές του 

που φιλονικούν για τα πρωτεία, συµβούλευε µε απλότητα να είναι 

ίσοι, πρέπει να γίνουν, λέει, όπως τα παιδιά.  4  Και ο Απόστολος 

επίσης γράφει, κανείς ενώπιον του Χριστού δεν είναι δούλος ή 

ελεύθερος, Έλληνας ή Ιουδαίος. Γιατί η κτίση είναι καινούργια 

ενώπιον του Χριστού, χωρίς φιλονικία ή πλεονεξία, και µε δίκαιη 

ισότητα.  5  «Ο φθόνος βρίσκεται έξω από τον θείο χορό» και η 
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\ ισταται1»κὰι ζ~ηλος κὰι λύπη, #?η κὰι ο] ι µύσται «καρδίαν [εσθίειν2» 
[απαγορεύουσιν, µ `η χρ ~ηναί ποτε διδάσκοντες βαρυθυµίαις κὰι [οδύναις 
[επ̀ι το~ ις [αβουλήτως συµβαίνουσι δάκνειν κὰι κατεσθίειν τ`ην ψυχήν. 
{ Αθλιος γο~ υν [εκε~ ινος, \ον φησι κὰι \ Οµηρος πλανώµενον µόνον \ον 
θυµ `ον κατέδειν3. 

31  1  Πάλιν α@υ δύο ]οδο `υς ]υποτιθεµένου το~ υ ε[υαγγελίου κὰι τ~ων 
[αποστόλων ]οµοίως το~ ις προφήταις \απασι κὰι τ`ην µέν καλούντων 
«στεν`ην κὰι τεθλιµµένην4» τ`ην κατ `α τ`ας [εντολ `ας κὰι [απαγορεύσεις 
περιεσταλµένην, τ`ην δ`ε [εναντίαν τ`ην «ε[ ις[απώλειαν» φέρουσαν 
«πλατε~ ιαν κὰι ε[υρύχωρον5», [ακώλυτον ]ηδονα~ ις τε κὰι θυµ ~?ω, κὰι 
φασκόντων. «Μακάριος [ανήρ, |ος ο[υκ [επορεύθη [εν βουλ~?η [ασεβ ~ων κὰι 
[εν ]οδ~?ω ]αµαρτωλ~ων ο[υκ {εστη6»,  2  \ο τε το~ υ Κείου Προδίκου [επί τε τ~ης 
[ Αρετ~ης κὰι τ~ης Κακίας µ~ υθος7 πρόεισιν, κὰι Πυθαγόρας ο[υκ [οκνε~ ι 
[απαγορεύειν «τ`ας λεωφόρους ]οδο `υς βαδίζειν8», προστάττων µ `η δε~ ιν 
τα~ ις τ~ων πολλ~ων \επεσθαι γνώµαις [ακρίτοις κὰι [ανοµολογουµέναις 
ο{υσαις.  

3  [ Αριστόκριτος δ' [εν τ~?η πρώτ ?η τ~ων πρ `ος ] Ηρακλεόδωρον [αντιδο-
ξουµένων µέµνηταί τινος [επιστολ~ης ο\υτως [εχούσης. «Βασιλε `υς 
Σκυθ~ων [ Ατοίας Βυζαντίων δήµ ?ω. Μ`η βλάπτετε προσόδους [εµάς, 
 

 
1 Πλάτων, Φαιδρ. 247 a 7 
2 Πορφύριος Βίος Πυθ. 42 D-K I σελ.466 
3 Πβ. Όµηρος, Ιλ. Ζ 202 
4 Ματθ. 7,13-14 
5 Ματθ. 7,13  
6 Ψαλµ. 1,1 
7 Πρόδικος Απόσπ. 2 D-K 
8 Πορφύριος,  Βίος Πυθ. 42 D-K I σελ.466 

ζήλια και η λύπη. Γι’ αυτό οι µύστες απαγορεύουν «την βρώση 

καρδιάς», διδάσκοντας ότι δεν πρέπει να δαγκώνουν και να κατα-

τρώγουν την ψυχή βαρυθυµίες και οδύνες για πράγµατα ανεξάρτητα 

της θέλησής µας. Άθλιος λοιπόν εκείνος που, όπως λέει ο Όµηρος, 

µόνος, περιπλανώµενος, έτρωγε (απ’ την λύπη) την καρδιά του. 

 

31  1  Επίσης το ευαγγέλιο, όπως και οι απόστολοι και όλοι οι 

προφήτες, προτείνουν δύο οδούς, την µία που ονοµάζουν «στενή και 

θλιµµένη» που περιορίζεται από εντολές και απαγορεύσεις, και την 

αντίθετη, που οδηγεί στην «απώλεια» και την ονοµάζουν «πλατιά 

και ευρύχωρη», χωρίς εµπόδια στις ηδονές και την οργή. Και λένε, 

«µακάριος ο άνθρωπος που δεν παραβρέθηκε σε σύναξη ασεβών και 

δεν σταµάτησε σε δρόµο αµαρτωλών».  2  Συνηγορεί και ο µύθος 

του Πρόδικου του Κείου για την αρετή και την κακία, και ο 

Πυθαγόρας δεν παραλείπει ν’ απαγορεύει «να περπατούµε στις 

λεωφόρους», εννοώντας µε αυτό, να µην ακολουθούµε τις γνώµες 

των πολλών που είναι άκριτες και αντιφατικές. 

 

3  Ο Αριστόκριτος, στο πρώτο του βιβλίο των Προς Ηρακλεόδωρον 

αντιγνωµιών, µνηµονεύει µια επιστολή που λέει: «Ο βασιλιάς των 

Σκυθών Ατοίας, προς τον δήµο των Βυζαντίων. Μη βλάπτετε τις  
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\ ινα µ `η [εµὰι \ ιπποι ]υµέτερον \υδωρ πίωσι.» Συµβολικ~ως γ `αρ ]ο βάρβα-
ρος τ`ον µέλλοντα πόλεµον α [υτο~ ις [επάγεσθαι παρεδήλωσεν. 
4  ] Oµοίως κὰι Ε [υφορίων ]ο ποιητ `ης τ`ον Νέστορα παράγει λέγοντα. 
 
  Ο] ι δ' ο{υπω Σιµόεντος [ Αχαιίδας {αρσαµεν \ ιππους1. 
 
5  ∆ιὰ το~ υτό τοι κὰι Α[ ιγύπτιοι πρ `ο τ~ων ] ιερ ~ων τ`ας σφίγγας ] ιδρύονται, 
]ως α[ ινιγµατώδους το~ υ περ̀ι θεο~ υ λόγου κὰι [ασαφο~ υς {οντος, τάχα δ`ε κὰι 
\οτι φιλε~ ιν τε δε~ ιν κὰι φοβε~ ισθαι τ`ο θε~ ιον, [αγαπ ~αν µ `εν ]ως προσην`ες κὰι 
ε[υµεν`ες το~ ις ]οσίοις ,δεδιέναι δ`ε ]ως [απαραιτήτως δίκαιον το~ ις [ανοσίοις. 
Θηρίου γ `αρ ]οµο~ υ κὰι [ανθρώπου ]η σφ̀ιγξ α[ ινίσσεται τ`ην ε[ ικόνα. 
 

VI 
 
32  1  Μακρ `ον δ' }αν ε{ ιη πάντα [επεξιέναι τ`α προφητικ `α κὰι τ`α νοµικ`α 
τ`α δι' α[ ινιγµάτων ε[ ιρηµένα [επιλεγοµένους. Σχεδ`ον γ `αρ ]η π ~ασα #ωδέ πως 
θεσπίζεται γραφή. [ Απόχρη δ' ο@ ιµαι τ~?ω γε νο~ υν κεκτηµέν?ω ε[ ις {ενδειξιν 
το~ υ προκειµένου [ολίγα τιν`α [εκτεθέντα παραδείγµατα.  2  Α[υτίκα 
]οµολογε~ ι τ`ην [επ̀ικρυψιν ]η περ̀ι τ`ον νε`ων τ`ον παλαι `ον τ~ων ]επτ `α περι-
βόλων πρός τι [αναφορ `α παρ' ] Εβραίοις ] ιστορουµένη \η τε κατ `α τ`ον 
 
 
 

 
1 Ευφορίων. Απόσπ. 66 Powell  

προσόδους µας γιατί οι φοράδες µου θα πιουν το νερό σας». Ο 

βάρβαρος υποδήλωσε µε αυτό, συµβολικά, τον πόλεµο που επρό-

κειτο ν’ αρχίσει.  

4  Το ίδιο και ο Ευφορίων, ο ποιητής, παρουσιάζει τον Νέστορα να 

λέει, 
 

  δεν είχαµε χορτάσει µε νερό ακόµη τις Αχαϊκές φοράδες 

      [στον Σιµόεντα. 
 

5  Γι’ αυτό και οι Αιγύπτιοι τοποθετούν τις σφίγγες πριν απ’ τους 

ναούς, για να δείξουν ότι ο λόγος περί θεού είναι αινιγµατικός και 

ασαφής. Κι ακόµη, ίσως, ότι  πρέπει να αγαπάµε και να φοβόµαστε 

το θείο. Να αγαπάµε γιατί είναι προσηνές και ευµενές στους 

ευσεβείς, και να φοβόµαστε γιατί είναι αµείλικτα δίκαιο στους 

ανόσιους. επειδή η Σφίγγα παρουσιάζει αινιγµατικά εικόνα ανθρώ-

που και θηρίου συγχρόνως. 

 
VI 

 

32  1  Θα ήταν οχληρό να διεξέλθουµε όλους τους προφήτες και 

τους νόµους για να επιλέξουµε όσα έχουν εκτεθεί µε αινιγµατικό 

τρόπο. Γιατί σχεδόν ολόκληρη η Γραφή έτσι είναι διατυπωµένη. Γι’ 

αυτόν που έχει νου, νοµίζω πως αρκούν, για να φανεί το θέµα, λίγα 

παραδείγµατα.  2  Οµολογεί αµέσως την απόκρυψη, η αναφορά των 
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ποδήρη διασκευή1, δι`α ποικίλων τ~ων πρ `ος τ`α φαινόµενα συµβόλων τ`ην 
[απ' ο[υρανο~ υ µέχρι γ ~ης α[ ινισσοµένη συνθήκην.  
3  Τό τε κάλυµµα κὰι παραπέτασµα ]υακίνθ?ω κὰι πορφύρ ?α κόκκ?ω τε 
κὰι βύσσ?ω πεποίκιλτο2, [?ηνίττετο δ' {αρα ]ως ]η τ~ων στοιχείων φύσις 
[επέχει, τ`ην [αποκάλυψιν το~ υ θεο~ υ. [εξ \υδατος µ `εν γ `αρ ]η πορφύρα, 
βύσσος δ`ε [εκ γ ~ης, ]υάκινθός τε ]ωµοίωται [αέρι  ζοφώδης {ων, \ωσπερ ]ο 
κόκκος τ~?ω πυρί. 
33  1  [ Αν`α µέσον δ`ε το~ υ καλύµµατος κὰι το~ υ παραπετάσµατος, {ενθα 
το~ ις ] ιερε~ υσιν [εξ~ην ε[ ισιέναι, θυµιατήριον [τε ] {εκειτο σύµβολον τ~ης [εν 
µέσ?ω τ~?ω κόσµ ?ω τ~?ωδε κειµένης γ ~ης, [εξ #ης α] ι [αναθυµιάσεις.  2  Μέσος 
δ`ε κὰι ]ο τόπος [εκε~ ινος το~ υ τε [εντ`ος το~ υ καταπετάσµατος, {ενθα µόν?ω 
τ~?ω [αρχιερε~ ι [επετέτραπτο ]ρητα~ ις ε[ ισιέναι ]ηµέραις, κὰι τ~ης {εξωθεν 
περικειµένης α [υλαίας τ~ης π ~ασιν [ανειµένης ] Εβραίοις. τ`ο µεσαίτατον 
ο[υρανο~ υ φασι  κὰι γ ~ης. 
 
 { Αλλοι δ`ε κόσµου το~ υ νοητο~ υ κὰι το~ υ α[ ισθητο~ υ λέγουσιν ε@ ιναι σύµβο-
λον.  3  Τ `ο µ `εν ο@υν κάλυµµα κώλυµα λαϊκ~ης [απιστίας [επίπροσθε τ~ων 
πέντε τετάνυστο κιόνων3, ε@ ιργον το `υς [εν τ~?ω περιβόλ?ω.  4  Ταύτ ?η τοι 
µυστικώτατα πέντε {αρτοι πρ `ος το~ υ σωτ~ηρος κατακλ ~ωνται κὰι πληθύ-
νουσι τ~?ω {οχλ?ω τ~ων [ακροωµένων4. Πολ`υς γ `αρ ]ο το~ ις α[ ισθητο~ ις ]ως 
  

 
1 Πβ. Εξ. 28 4-5 
2 Πβ. Εξ. 25,4 
3 Πβ. Εξ. 26,37 
4 Πβ. Ιω. 6,9 

επτά περιβόλων γύρω από τον παλαιό ναό, που ιστορείται από τους 

Εβραίους, καθώς και η αναφορά στον µακρύ χιτώνα µε τα διάφορα 

σύµβολα ορατών φαινοµένων, που υπαινίσσεται την συµφωνία που 

εκτείνεται από τον ουρανό µέχρι την γη.  

3  Το κάλυµµα και το παραπέτασµα ήταν κεντηµένα µε κυανά, ρό-

δινα, ερυθρά και λινό, εννοώντας έτσι εµµέσως, όπως  και η φύση 

των στοιχείων προτείνει, την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί το ρόδινο 

προέρχεται από το νερό, το λινό από την γη, το κυανό που είναι σκο-

τεινό, οµοιώνεται µε τον αέρα, όπως και το κόκκινο µε την φωτιά. 

33  1  Ανάµεσα στο κάλυµµα και το παραπέτασµα, όπου και επι-

τρεπόταν να εισέρχονται οι ιερείς, υπήρχε ένα θυµιατήρι, σύµβολο 

της γης που βρίσκεται στη µέση του κόσµου, από το οποίο και οι 

αναθυµιάσεις.  2  Ενδιαµέσως, υπήρχε ο τόπος µέσα από το 

καταπέτασµα, όπου µόνο στον αρχιερέα και µόνο ορισµένες µέρες 

επιτρεπόταν να εισέλθει, καθώς και η αυλή που περιέβαλε εξω-

τερικά, αυτή ελεύθερη για όλους τους Εβραίους. Ήταν, όπως λέγε-

ται, το µέσον µεταξύ ουρανού και γης.  

 

Άλλοι λένε πως είναι σύµβολο του κόσµου του νοητού και του 

αισθητού.  3  Το κάλυµµα λοιπόν, εµπόδιο της λαϊκής απιστίας, 

βρισκόταν τεντωµένο µπροστά από πέντε κολόνες και κρατούσε 

µακριά εκείνους που βρίσκονταν στον περίβολο.  4  Έτσι, µυστι-

κότατα, πέντε άρτοι κόβονται από τον Σωτήρα και πληθαίνουν για το 

πλήθος των ακροατών. Γιατί πολλοί αφοσιώνονται στα αισθητά, 
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µόνοις ο@υσι προσανέχων.  5  «{ Αθρει δ`η περισκοπ ~ων», φησ̀ιν ]ο 
Πλάτων, «µή τις τ~ων [αµυήτων [επακού ?η. Ε[ ισ̀ι δ`ε ο#υτοι ο] ι ο[υδ`εν {αλλο 
ο[ ιόµενοι ε@ ιναι }η ο#υ }αν [απρ̀ιξ το~ ιν χειρο~ ιν λαβέσθαι δύναιντο, πράξεις 
δ`ε κὰι γενέσεις κὰι π ~αν τὸ [αόρατον ο[υκ [αποδεχόµενοι ]ως [εν ο[υσίας 
µέρει1».  6  τοιο ~υτοι γ `αρ ο] ι τ~?η πεντάδι τ~ων α[ ισθήσεων προσανέχοντες 
µόν?η. { Αβατον δ`ε [ακοα~ ις κὰι το~ ις ]οµογενέσιν ]η νόησις το~ υ θεο~ υ.  
34  1  [ Εντε~ υθεν πρόσωπον ε{ ιρηται το~ υ πατρ `ος ]ο υ] ιός, α[ ισθήσεων 
πεντάδι σαρκοφόρος γενόµενος, ]ο λόγος ]ο το~ υ πατρ ?ώου µηνυτ`ης 
[ ιδιώµατος.   2  «Ε[ ι δ`ε ζ~ωµεν πνεύµατι, πνεύµατι κὰι στοιχ ~ωµεν2.»  
«∆ι`α πίστεως περιπατο~ υµεν, ο[υ δι`α ε{ ιδους3», ]ο καλ`ος [απόστολος 
λέγει.  3  { Ενδον µ `εν ο@υν το~ υ καλύµµατος ] ιερατικ`η κέκρυπται 
διακονία κὰι το `υς [εν α [υτ~?η πονουµένους πολ`υ τ~ων {εξω ε{ ιργει. 
 
  4  Πάλιν τ`ο παραπέτασµα τ~ης ε[ ις τ`α \αγια τ~ων ]αγίων παρόδου, κίονες 
τέτταρες α [υτόθι, ]αγίας µήνυµα τετράδος διαθηκ ~ων παλαι ~ων,  5   [ατ`αρ 
κὰι τ`ο τετράγραµµον {ονοµα τὸ µυστικόν, |ο περιέκειντο ο# ις µόνοις τ`ο 
{αδυτον βάσιµον @ην. λέγεται δ`ε [ Ιαουε |ο µεθερµηνεύεται ]ο |ων4 κὰι ]ο 
[εσόµενος.  6  Κὰι µ `ην κὰι καθ' \ Ελληνας θε`ος τ`ο {ονοµα τετράδα 
περιέχει γραµµάτων.  7  Ε[ ις δ`ε τ`ον νοητ `ον κόσµον µόνος ]ο κύριος 
γενόµενος ε{ ισεισι τ~ων παθ~ων, ε[ ις τ`ην το~ υ [αρρήτου γν~ωσιν πα-
ρεισδυόµενος, ]υπ `ερ «π ~αν {ονοµα5» [εξαναχωρ ~ων, |ο φων~?η γνωρίζεται. 
                                                 
1 Πλάτων, Θεαίτ.  155 e 4-8 
2 Γαλ. 5,25 
3 Β  Κορ. 5,7 
4 Πβ. Εξ. 3,15 
5 Φιλ. 2,9 

[σαν να υπήρχαν µόνο αυτά.  5  «Κοίταξε γύρω σου» λέει ο Πλάτων, 

«µην µας ακούει κάποιος αµύητος. Είναι αυτοί που θεωρούν πως 

τίποτα άλλο δεν υπάρχει πέρα από εκείνο που µπορούν να σφίξουν 

στα χέρια τους, ενώ τις πράξεις και γενέσεις και ό,τι είναι αόρα- 

το, δεν το αποδέχονται ως µέρος της ουσίας».  6  Τέτοιοι είναι οι 

προσκολληµένοι µόνο στις πέντε αισθήσεις. Η νόηση όµως του 

Θεού αποτελεί άβατο για την ακοή και τις άλλες αισθήσεις. 

34  1  Γι’ αυτό και ο Υιός λέγεται πρόσωπο του Πατέρα, που 

σαρκώθηκε µε πέντε αισθήσεις, ο Λόγος που διαµήνυσε την πατρική 

ιδιαιτερότητα.  2  «Αν ζούµε στο Πνεύµα πρέπει να συµβαδίζουµε 

µε το Πνεύµα». «Με την πίστη πορευόµαστε όχι µε ό,τι βλέπουµε» 

λέει ο καλός Απόστολος.  3  Μέσα λοιπόν από το κάλυµµα κρύβεται 

η ιερατική υπηρεσία, και κρατά τους αφοσιωµένους σ’ αυτήν µακριά 

από τους έξω. 

4  Για το παραπέτασµα τώρα της εισόδου στα άγια των αγίων: 

Τέσσερις κολόνες υπάρχουν εκεί, σηµάδι της τετράδας των παλαιών 

διαθηκών,  5  όπως επίσης και το µυστικό τετραγράµµατο όνοµα, 

που δινόταν µόνο σε εκείνους που µπαίνανε στο άδυτο. ∆ιαβάζεται 

Ιαουε, και µεταφράζεται, «ο υπάρχων και ερχόµενος».  6  Αλλά και 

κατά τους Έλληνες, το όνοµα Θεός έχει τέσσερα γράµµατα.   7  

Όµως, στον κόσµο τον νοητό, θα εισέλθει µόνο εκείνος που έγινε 

κύριος των παθών, εισδύοντας στην γνώση του άρρητου, πάνω και 
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8  Νὰι µ`ην \η τε λυχνία [εν το~ ις νοτίοις {εκειτο το~ υ θυµιατηρίου, δι' #ης α] ι 
τ~ων ]επτ `α φωσφόρων κινήσεις δεδήλωνται νοτίους τ`ας περιπολήσεις 
ποιουµένων.  9  Τρε~ ις γ `αρ ]εκατέρωθεν τ~ης λυχνίας [εµπεφύκασι κλάδοι 
κὰι [επ' α [υτο~ ις ο] ι λύχνοι, [επὲι κὰι ]ο \ηλιος \ωσπερ ]η λυχνία µέσος τ~ων 
{αλλων πλανητ ~ων τεταγµένος το~ ις τε ]υπέρ α [υτ`ον το~ ις τε ]υπ' α [υτ`ον κατά 
τινα θείαν µουσικ`ην [ενδίδωσι το~ υ φωτός.  
35  1  { Εχει δέ τι κὰι {αλλο α{ ινιγµα ]η λυχνία ]η χρυσ ~η το~ υ σηµείου το~ υ 
Χριστο~ υ, ο[υ τ~?ω σχήµατι µόν?ω, [αλλ`α κὰι τ~?ω φωτεµβολε~ ιν «πολυτρό-
πως και πολυµερ ~ως1» το `υς ε[ ις α [υτ`ον πιστεύοντας [ελπίζοντάς τε κὰι 
βλέποντας δι`α τ~ης τ~ων πρωτοκτίστων διακονίας.  2  Φασ̀ι δ' ε@ ιναι 
«]επτ `α [οφθαλµο`υς2» κυρίου τ`α «]επτ `α πνεύµατα3» <τ`α> [επαναπαυό-
µενα τ~?η ]ράβδ?ω τ~?η [ανθούσ ?η «[εκ τ~ης ]ρίζης [ Ιεσσαί4».  3  Πρὸς δ`ε το~ ις 
βορείοις το~ υ θυµιατηρίου τράπεζα ε@ ιχε τ`ην θέσιν, [εφ' #ης ]η παράθεσις 
τ~ων {αρτων5, \οτι τροφιµώτατα τ~ων πνευµάτων τ`α βόρεια.  4  Ε@ ιεν δ' }αν 
µοναί τινες ε[ ις |εν σ~ωµα κὰι σύνοδον µίαν συµπνεουσ ~ων [εκκλησι ~ων. 
 
5  Τά τε [επ̀ι τ~ης ]αγίας κιβωτο~ υ ] ιστορούµενα µηνύει τ`α το~ υ νοητο~ υ 
κόσµου το~ υ [αποκεκρυµµένου κὰι [αποκεκλεισµένου το~ ις πολλο~ ις 
.    

 
1 Εβρ. 1,1 
2 Αποκ. 5,6 
3 Αποκ. 5,6 
4 Ησ. 11,1 
5 Πβ. Αριθ. 4,7 

πέρα από «κάθε όνοµα» που σχηµατίζεται από την φωνή. 

8  Εξάλλου και η λυχνία βρισκόταν στο νότιο µέρος του θυ-

µιατηρίου, δηλώνοντας τους εφτά αστέρες που οι τροχιές τους 

συµπληρώνονται στον νότο.  9  Στις δυο πλευρές της λυχνίας έχουν 

στερεωθεί τρεις κλάδοι και πάνω σ’ αυτούς οι λύχνοι, επειδή και ο 

ήλιος όπως και η λυχνία, όντας στην µέση των πλανητών, δίνει φως, 

σύµφωνα µε µια θεία αρµονία, και στους πάνω και στους κάτω από 

αυτόν.  

35  1  Σηµαίνει ακόµη και κάτι άλλο η χρυσή λυχνία. το σηµείο του 

Χριστού, όχι µονάχα µε το σχήµα της, αλλά και µε το να φωτοβολεί 

«κατά πολλούς και διάφορους τρόπους» σε όσους πιστεύουν, 

αναβλέπουν και ελπίζουν σε αυτόν, µέσα από την υπηρεσία των 

«πρωτοκτίστων».   2  Λένε ακόµη ότι τα «επτά πνεύµατα» που 

αναπαύονται στην ανθισµένη ράβδο «από την ρίζα Ιεσσαί», είναι οι 

επτά οφθαλµοί του Κυρίου.  3  Στα βόρεια του θυµιατηρίου βρι-

σκόταν τράπεζα, πάνω στην οποία παρέθεταν τους άρτους, επειδή οι 

βόρειοι άνεµοι ήταν οι περισσότερο θρεπτικοί.  4  Θα µπορούσαν να 

σηµαίνουν κάποιες έδρες εκκλησιών που βρίσκονται σε σύµπνοια, 

σε ένα σώµα και µία σύνοδο.  

 

5  Και όσα ιστορούνται για την άγια κιβωτό υποδηλώνουν τα 

του κόσµου του νοητού. του κλεισµένου και κρυµµένου για τους 
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6  Νὰι µ `ην κὰι τ`α χρυσ ~α [εκε~ ινα [αγάλµατα, ]εξαπτέρυγον1  ]εκάτερον 
α [υτ~ων , ε{ ιτε τ`ας δύο {αρκτους, ]ως βούλονταί τινες, [εµφαίνει, ε{ ιτε, \οπερ 
µ ~αλλον, τ`α δύο ]ηµισφαίρια, [εθέλει δ`ε τ`ο {ονοµα τ~ων Χερουβίµ δηλο~ υν 
[επίγνωσιν πολλήν.  7  [ Αλλ`α δώδεκα πτέρυγας {αµφω {εχει κὰι δι`α το~ υ 
ζ?ωδιακο~ υ κύκλου κὰι το~ υ κατ' α [υτ`ον φεροµένου χρόνου τ`ον α[ ισθητ `ον 
κόσµον δηλο~ ι. 
36  1  Περ̀ι τούτων ο@ ιµαι κὰι ]η τραγ ?ωδία φυσιολογο~ υσά φησιν. 
 
   [ Ακάµας τε χρόνος περί  τ' [αενά ?ω 
   ]ρεύµατι πλήρης φοιτ~?α τίκτων 
   α [υτ`ος ]εαυτόν, δίδυµοί τ' {αρκτοι 
   τα~ ις [ωκυπλάνοις πτερύγων ]ριπα~ ις 
   τ`ον [ Ατλάντειον τηρο~ υσι πόλον2. 
 
2  { Ατλας δ`ε ]ο µ `η πάσχων πόλος δύναται µ `εν ε@ ιναι κὰι ]η [απλαν `ης 
σφα~ ιρα, βέλτιον δ`ε { ισως α[ ι~ωνα [ακίνητον νοε~ ισθαι. 3 { Αµεινον δ' 
]ηγο~ υµαι τ`ην κιβωτ `ον [εκ το~ υ ] Εβραϊκο~ υ [ονόµατος θηβωθ`α καλουµένην 
{αλλο τι σηµαίνειν. ] Ερµηνεύεται µ `εν |εν [ανθ' ]εν`ος πάντων τόπων. Ε{ ιτ' 
ο@υν [ογδοὰς  κὰι ]ο νοητ `ος κόσµος ε{ ιτε κὰι ]ο [περί ] πάντων περιεκτικ `ος 
[ασχηµάτιστός τε κὰι [αόρατος δηλο~ υται θεός, τ`α ν~ υν ]υπερκείσθω 
λέγειν. πλ`ην [ανάπαυσιν µηνύει τ`ην µετ`α τ~ων δοξολόγων πνευµάτων, 
|α α[ ινίσσεται Χερουβίµ. 

 
1 Πβ. Ησ. 6,2  Αποκ. 4,8 
2 Κριτίας, Πειρίθοος, Απόσπ. 18  D-K II σελ.384 

πολλούς.  6  Αλλά και τα χρυσά εκείνα αγάλµατα που το καθένα 

είναι εξαπτέρυγο, είτε σηµαίνουν, όπως θέλουν µερικοί, τις δύο 

άρκτους, είτε, το πιθανότερο, τα δύο ηµισφαίρια. Το όνοµα των 

Χερουβίµ σηµαίνει πλήρη επίγνωση.  7  Και τα δύο έχουν δώδεκα 

φτερούγες υποδηλώνοντας, µέσα από τον κύκλο τον ζωδιακό και 

από τον χρόνο που αυτός διαγράφει, τον αισθητό κόσµο.  

36  1  Νοµίζω ότι  για την φύση αυτών η τραγωδία λέει:  

 

  ακάµατος και πλήρης ο χρόνος περιφέρεται 

  σε αέναη ροή, γεννώντας ο ίδιος τον εαυτό του, 

  και δίδυµοι άρκτοι, µε τις ταχύτατα περιπλανώµενες  

  ριπές των φτερών τους, επιτηρούν τον πόλο του Άτλαντα. 

 

2  Άτλας µπορεί να είναι ο πόλος που δεν πάσχει, και η απλανής 

σφαίρα, καλύτερα όµως να εννοήσουµε τον ακίνητο αιώνα.  3  

Θεωρώ πιθανότερο ότι η κιβωτός, που αποκαλείται έτσι από το 

εβραϊκό όνοµα θαβωθά, σηµαίνει κάτι άλλο. Εξηγείται ως «ένα αντί 

ενός σε κάθε τόπο». Είτε, λοιπόν, είναι η οχτάδα και ο νοητός 

κόσµος, είτε εννοείται ο Θεός που περιέχει τα πάντα, χωρίς σχήµα 

και αόρατος, αυτών θα αναβάλω προς το παρόν την ανάπτυξη. 

Πάντως, σηµαίνει ανάπαυση µαζί µε τα δοξολογούντα πνεύµατα, 

που είναι τα Χερουβίµ.  
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4  ο[υ γ`αρ {αν ποτε ]ο µηδ`ε γλυπτ `ον ε{ ιδωλον 1 δηµιουργε~ ιν παραινέσας α[υτ`ος 
[απεικόνιζεν τ~ων ]αγίων {αγαλµα , ο [υδ' {εστι τ`ην [αρχ`ην [επισύνθετόν τι κὰι 
α[ ισθητ`ον ζ~ ?ωον [εν ο [υραν ~ ?ω #ωδέ πως {εχον, σύµβολον δ' [εστ̀ι λογικ~ης µ`εν τ`ο 
πρόσωπον ψυχ~ης , πτέρυγες δ`ε λειτουργίαι τε κὰι [ενέργειαι α] ι µετάρσιοι 
δεξι ~ων 2 τε \αµα κὰι λαι ~ων δυνάµεων, ]η φων `η δ`ε δόξα ε [υχάριστος  [εν  
[ακαταπαύστ ?ω  θεωρί ?α . 
37   1  [ Απόχρη µέχρι το~υδε προχωρ~ησαι τ`ην µυστικ`ην ]ερµηνείαν . το~υ δ`ε 
[αρχιερέως ]ο ποδήρης κόσµου [εστ̀ιν α[ ισθητο~υ σύµβολον, τ~ων µ`εν ]επτ `α 
πλανητ ~ων ο] ι πέντε λίθοι κὰι ο] ι δύο {ανθρακες 3 διά τε τ`ον Κρόνον κὰι τ`ην 
Σελήνην . |ο µ`εν γ`αρ µεσηµβριν `ος κὰι ]υγρ`ος κὰι γεώδης κὰι βαρύς , |η δ`ε 
[αερώδης . δι `ο { Αρτεµις πρός τινων ε{ ιρηται [αεροτόµος τις ο@υσα , ζοφερ`ος δ`ε ]ο 
[αήρ .  2  Συνεργο~υντας δ`ε ε[ ις γένεσιν τ~ων τ~ ?ηδε το `υς [εφεστ ~ωτας το~ ις 
πλανήταις κατ `α τ`ην θείαν πρόνοιαν [επί τε το~υ στήθους κὰι τ~ων {ωµων 
ε[ ικότως ] ιδρ~υσθαι διαγράφει , δι' #ων ]η πρ~αξις ]η [επιγενεσιουργός , ]η ]εβδοµ`ας  
]η πρώτη . στ~ηθος δ' ο[ ικητήριον καρδίας τε κὰι ψυχ~ης .  3  Ε@ ιεν  δ' }αν κὰι 
{αλλως λίθοι ποικίλοι σωτηρίας τρόποι , ο| ι  µ`εν [εν το~ ις ]υπεραναβεβηκόσιν, ο| ι  
δ' [εν το~ ις ]υποβεβηκόσιν ] ιδρυµένοι παντ `ος το~υ σ?ωζοµένου σώµατος .  4  Ο\ ι  
τε τριακόσιοι ]εξήκοντα κώδωνες ο] ι [απηρτηµένοι το~υ ποδήρους χρόνος [εστ̀ιν 
[ενιαύσιος , «[ενιαυτ `ος Κυρίου δεκτός 4», κηρύσσων κὰι κατηχ ~ων τ`ην 
µεγίστην το~υ σωτ~ηρος  [επιφάνειαν . 
 

 
1 Πβ. Εξ. 20,4 
2 Πβ. Γ’  Βασ. 22,19 
3 Πβ Εξ. 28,17-20 
4 Ησ. 61,2  Λουκ. 4,19 

4 Γιατί, εκείνος που δεν προέτρεψε ποτέ στην δηµιουργία γλυπτού 

ειδώλου, δεν θα απεικόνιζε ο ίδιος άγαλµα αγίων, ούτε υπάρχει, 

διόλου, στον ουρανό σύνθετο αισθητό ον που να είναι έτσι. Γιατί το 

πρόσωπο είναι σύµβολο της λογικής ψυχής, οι φτερούγες είναι 

υπερκόσµιες λειτουργίες και ενέργειες δεξιών και αριστερών 

δυνάµεων, και η φωνή είναι δόξα ευχαριστίας κατά την διάρκεια 

αδιάλειπτης θέασης. 

37  1  Αρκετά προχωρήσαµε µέχρι εδώ στην µυστική ερµηνεία. 

Και του αρχιερέα ο µακρύς µέχρι κάτω χιτώνας, είναι σύµβολο του 

αισθητού κόσµου και των εφτά πλανητών, οι πέντε πολύτιµοι λίθοι 

και οι δύο πολύτιµοι άνθρακες (ρουµπίνια) για τον Κρόνο και την 

Σελήνη, ο πρώτος νότιος, υγρός και γαιώδης, η δεύτερη αερώδης. Γι’ 

αυτό και µερικοί την ονοµάζουν Άρτεµη, επειδή τέµνει τον αέρα 

(Αρ-τεµ-ις) κι ο αέρας είναι ζοφερός.  2  Και επειδή συνεργούν στην 

γένεση των πραγµάτων εδώ κάτω, αυτούς που από την θεία πρόνοια 

επιστατούν τους πλανήτες, σωστά τους απεικονίζει εγκαταστηµένους 

στους ώµους και το στήθος. Με αυτούς ολοκληρώθηκε η πράξη της 

δηµιουργίας, η πρώτη εβδοµάδα. και το στήθος  είναι η κατοικία της 

καρδιάς και της ψυχής.  3  Από άλλη άποψη, οι λίθοι θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν ποικίλοι τρόποι σωτηρίας, καθώς είναι τοποθετηµένοι 

άλλοι σε ψηλά µέρη και άλλοι σε χαµηλά, ολόκληρου του σώµατος 

που σώζεται.  4  Και τα τριακόσια εξήντα µικρά κουδούνια, τα 

κρεµασµένα στον µακρύ χιτώνα, είναι το ετήσιο χρονικό διάστηµα, 

το «αποδεκτό έτος του Κυρίου» που κηρύσσει και διδάσκει την 

θαυµαστή εµφάνιση του Κυρίου.  
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5  [ Αλλ`α κὰι ]ο π~ ιλος ]ο χρυσο~υς ]ο [ανατεταµένος τ`ην [εξουσίαν µηνύει τ`ην 
βασιλικ `ην το~υ κυρίου, ε{ ι γε «]η κεφαλ`η τ~ης [εκκλησίας 1» ]ο σωτήρ .  38  1  
Σηµε~ ιον γο~υν ]ηγεµονικωτάτης [αρχ~ης ]ο π~ ιλος ]ο ]υπ`ερ α[υτήν . {αλλως τε 
[ακηκόαµεν, ]ως ε{ ιρηται . «Κὰι το~υ Χριστο~υ κεφαλ`η ]ο θε `ος 2» «κὰι πατ `ηρ το~υ 
κυρίου ]ηµ~ων [ Ιησο~υ Χριστο~υ 3».  2  Νὰι µ`ην τ`ο µ`εν περιστήθιον {εκ τε 
[επωµίδος 4, \η [εστιν {εργου σύµβολον, {εκ τε το~υ λογίου (τ`ον λόγον δ`ε το~υτο 
α[ ινίσσεται) [#?ω]  συνέστηκεν κὰι {εστιν ο [υρανο~υ ε[ ικ`ων το~υ λόγ ?ω γενοµένου, το~υ 
]υποκειµένου τ~ ?η κεφαλ~ ?η τ~ων πάντων τ~ ?ω Χριστ~ ?ω <κὰι> κατ `α  τ`α  α[υτ`α  κὰι  
]ωσαύτως  κινουµένου . 
3  Ο] ι ο@υν [επ̀ι τ~ης [επωµίδος σµαράγδου φωτεινὸι λίθοι \ηλιον κὰι σελήνην 
µηνύουσι το `υς συνεργο `υς τ~ης φύσεως .  4  Χειρ`ος δέ, ο@ ιµαι , @ωµος [αρχή . Ο] ι 
δ`ε [επ̀ι τ~ ?ω στήθει τέτραχα τεταγµένοι δώδεκα 5 τ`ον ζ?ωδιακ `ον διαγράφουσιν 
]ηµ~ ιν κύκλον κατ `α τ`ας  τέσσαρας το~υ {ετους τροπάς .  5  { Αλλως τε [εχρ~ην τ~ ?η 
κεφαλ~ ?η τ~ ?η κυριακ~ ?η νόµον µ`εν κὰι προφήτας ]υποκε~ ισθαι , δι' #ων ο] ι δίκαιοι 
µηνύονται καθ' ]εκατέρας τ`ας  διαθήκας . προφήτας γ`αρ \αµα κὰι δικαίους 
ε@ ιναι το `υς [αποστόλους λέγοντες ε@υ }αν ε{ ιποιµεν, ]εν `ος κὰι το~υ α[υτο~υ  
[ενεργο~υντος  δι `α  πάντων  ]αγίου  πνεύµατος 6.   
6  \ Ωσπερ δ`ε ]ο κύριος ]υπεράνω το~υ κόσµου παντός , µ~αλλον δ`ε [επέκεινα  

 

 
1 Εφεσ. 5,23 
2 Α’  Κορ. 11,3 
3 Ρωµ. 15,6 
4 Πβ. Εξ. 28,4 
5 Πβ. Εξ. 28,17-20 
6 Πβ. Α  Κορ. 12,11 

5  Αλλά και η µίτρα η χρυσή, η υπερυψωµένη, σηµαίνει την βα-

σιλική εξουσία του Κυρίου, αφού ο Κύριος είναι η «κεφαλή της 

εκκλησίας», ο Σωτήρας.  38  1  Σηµάδι λοιπόν της ηγεµονικότατης 

αρχής είναι η µίτρα επάνω στο κεφάλι. Άλλωστε έχουµε ακούσει  να 

λέγεται «και του Χριστού κεφαλή ο Θεός» «και Πατέρας του 

Κυρίου µας Ιησού Χριστού».  2  Το περιστήθιο αποτελείται από την 

επωµίδα, που είναι σύµβολο του έργου, και από το λόγιον (που 

υπονοεί τον Λόγο) [από τον οποίο] έχει συσταθεί, και είναι εικόνα του 

ουρανού, που δηµιουργήθηκε από τον Λόγο, βρίσκεται υπό την 

εξουσία του Χριστού, κεφαλής των πάντων, και κινείται κατά τον 

ίδιο και όµοιο τρόπο 

  3  Οι φωτεινοί σµαραγδένιοι λίθοι πάνω στην επωµίδα, σηµαίνουν 

τον ήλιο και την σελήνη, τους συνεργούς της φύσεως.  4  Ο ώµος 

είναι, νοµίζω, η αρχή του χεριού. Και οι δώδεκα λίθοι του στήθους, 

οι χωρισµένοι σε τέσσερις σειρές, µας περιγράφουν τον ζωδιακό 

κύκλο κατά τις τέσσερις εποχές του έτους.  5  Άλλωστε, οι νόµοι και 

οι προφήτες, που σηµαίνουν τους δίκαιους και στις δύο ∆ιαθήκες, 

έπρεπε να βρίσκονται κάτω από την κεφαλή του Κυρίου. Γιατί αν 

αποκαλούσαµε τους αποστόλους προφήτες και δίκαιους, θα 

ενεργούσαµε σωστά, αφού µέσα απ’ αυτούς ενεργεί ένα και το ίδιο 

Άγιο Πνεύµα. 

6    Όπως ο Κύριος βρίσκεται πάνω από όλο τον κόσµο, ή µάλλον 
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το~υ νοητο~υ, ο \υτως κὰι τ`ο [εν τ~ ?ω πετάλ ?ω {εγγραπτον {ονοµα 1 «]υπεράνω πάσης 
[αρχ~ης κὰι [εξουσίας 2» ε@ ιναι [ηξίωται , {εγγραπτον δ`ε διά τε τ`ας  [εντολ `ας  τ`ας  
[εγγράφους διά τε τ`ην α[ ισθητ`ην παρουσίαν .  7  { Ονοµα δ`ε ε{ ιρηται θεο~υ, [επεί , 
]ως βλέπει το~υ πατρ`ος τ`ην [αγαθότητα , ]ο υ] ιὸς [ενεργε~ ι , θε `ος σωτ`ηρ 

κεκληµένος , ]η τ~ων \ολων [αρχή , \ητις [απεικόνισται µ`εν [εκ «το~υ θεο~υ το~υ 

[αοράτου 3» πρώτη κὰι πρ`ο α[ ιώνων, τετύπωκεν δ`ε τ`α µεθ' ]εαυτ `ην  \απαντα  

γενόµενα . 

39  1  Νὰι µ`ην τ`ο λόγιον τ`ην προφητείαν τ`ην [εκβο ~ωσαν τ~ ?ω λόγ ?ω κὰι 
κηρύσσουσαν κὰι τ`ην κρίσιν τ`ην [εσοµένην δηλο~ ι , [επὲι ]ο α[υτός [εστι λόγος ]ο 

προφητεύων κρίνων τε \αµα κὰι διακρίνων \εκαστα .  2  Φασ̀ι δ`ε κὰι τ`ο 

{ενδυµα , τ`ον ποδήρη , τ`ην κατ `α σάρκα προφητεύειν ο[ ικονοµίαν, δι' |ην 

προσεχέστερον  ε[ ις  κόσµον  {ωφθη . 

 

3   Ταύτ?η τοι [αποδ`υς τ`ον ]ηγιασµένον χιτ~ωνα 4 ]ο [αρχιερε `υς (κόσµος δ`ε κὰι ]η 

[εν κόσµω κτίσις ]ηγίασται πρ`ος το~υ καλ`α συγκαταθεµένου τ`α γινόµενα) 

λούεται κὰι τ`ον {αλλον [ενδύεται \αγιον ]αγίου ]ως ε[ ιπε~ ιν χιτ~ωνα , τ`ον 

συνεισιόντα ε[ ις τ`α {αδυτα α[υτ~ ?ω,   4   [εµὸι δοκε~ ιν [εµφαίνων τ`ον Λευίτην κὰι 
γνωστικ `ον ]ως }αν τ~ων {αλλων ] ιερέων {αρχοντα , \υδατι [απολελουµένων [εκείνων 

κὰι πίστιν [ενδεδυµένων µόνην κὰι τ`ην [ ιδίαν [εκδεχοµένων µονήν, α[υτ`ον 

διακρίναντα τ`α νοητ `α τ~ων α[ ισθητ~ων, κατ' [επανάβασιν τ~ων {αλλων 
 

1 Πβ. Εξ. 28,32 
2 Εφεσ. 1,21 
3 Πβ. Κολ. 1,15 
4 Πβ. Λευ. 16,4 

πέρα από τον νοητό κόσµο, έτσι και το εγχάρακτο στο πέταλο 

όνοµα, αξιώθηκε να βρίσκεται «πάνω από κάθε αρχή και εξουσία». 

Εγχάρακτο και για τις έγγραφες εντολές και για την αντιληπτή µε τις 

αισθήσεις παρουσία (του Κυρίου).  7  Το είπαν όνοµα του Θεού, 

γιατί ο Υιός ενεργεί αντικρίζοντας την αγαθότητα του Πατέρα, 

αποκαλούµενος έτσι Θεός Σωτήρας, αρχή των πάντων. Αρχή που 

σχηµατίστηκε από την  εικόνα του «αόρατου Θεού», πρώτη και πριν 

απ’ τους αιώνες και µόρφωσε όλα όσα έγιναν µετά από αυτή. 

39  1  Βεβαίως, το λόγιον δηλώνει την προφητεία που κραυγάζει 

µέσα απ’ τον Λόγο και κηρύσσει την κρίση που πρόκειται να γίνει, 

επειδή είναι ο ίδιος ο Λόγος που προφητεύει κρίνει και διακρίνει 

κάθε πράγµα.  2  Λένε ότι και το ένδυµα, ο µακρύς χιτώνας, 

προφητεύει την θεία φροντίδα για την σάρκωση, µε την οποία, µε 

κατάλληλο τρόπο, ο Λόγος έγινε ορατός στον κόσµο. 

 

3  Όταν λοιπόν ο Αρχιερέας βγάλει τον χιτώνα (και ο κόσµος και τα 

δηµιουργήµατα µέσα σ’ αυτόν έχουν αγιαστεί από εκείνον που 

αναγνώρισε ότι τα γενόµενα ήταν καλά), λούζεται και φορά τον άλλο 

χιτώνα, τον άγιο των αγίων θα λέγαµε, µε τον οποίο εισέρχεται στα 

άδυτα.  4  Εγώ νοµίζω ότι δηλώνει τον Λευίτη και τον γνωστικό ως 

αρχηγό των άλλων ιερέων. Γιατί εκείνοι λούστηκαν µε νερό και 

ντύθηκαν µόνο την πίστη και πήραν την θέση που πρέπει, ενώ αυ-

τός, διακρίνοντας τα νοητά από τα αισθητά, σπεύδει, υπερβάλλοντας 
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{ ] ιερέων σπεύδοντα [επ̀ι τ`ην το~υ νοητο~υ δίοδον, τ~ων τ~ ?ηδε [απολούεσθαι ο [υκέτι 
\υδατι , ]ως πρότερον [εκαθαίρετο ε[ ις Λευιτικ `ην [εντασσόµενος φυλήν 1,  [αλλ'  

{ηδη  τ~ ?ω  γνωστικ ~ ?ω  λόγ ?ω .   

 

40  1  Καθαρ`ος µ`εν <ο@υν> τ`ην καρδίαν π~ασαν 2, κατορθώσας δ' ε@υ µάλα κὰι 
τ`ην πολιτείαν [επ' {ακρον, πέρα το~υ ] ιερέως [επ̀ι µε~ ιζον α[υξήσας , [ατεχν ~ως 
]ηγνισµένος κὰι λόγ ?ω κὰι βί ?ω, [επενδυσάµενος τ`ο γάνωµα τ~ης δόξης , το~υ 

πνευµατικο~υ [εκείνου κὰι τελείου [ανδρ`ος τ`ην [απόρρητον κληρονοµίαν 

[απολαβών, «|ην [οφθαλµ`ος ο [υκ ε@ ιδεν κὰι ο @υς ο [υκ {ηκουσεν κὰι [επ̀ι καρδίαν 

[ανθρώπου ο [υκ [ανέβη 3», υ] ι `ος κὰι φίλος γενόµενος , «πρόσωπον» {ηδη «πρ`ος 
πρόσωπον 4» [εµπίπλαται τ~ης [ακορέστου θεωρίας . 

 Ο[υδ`εν δ`ε ο# ιον α[υτο~υ [επακο~υσαι το~υ λόγου, πλείονα τ`ον νο~υν δι `α τ~ης 
γραφ ~ης [ενδιδόντος .  2  Λέγει γ`αρ #ωδε . «Κὰι [εκδύσεται τ`ην στολ`ην τ`ην 

λιν ~ην, |ην [ενδεδύκει ε[ ισπορευόµενος ε[ ις τ`α \αγια , κὰι [αποθήσει α[υτ`ην [εκε~ ι . 
Κὰι λούσεται τ`ο σ~ωµα α[υτο~υ \υδατι [εν τόπ?ω ]αγί ?ω κὰι [ενδύσεται τ`ην στολ`ην 

α[υτο~υ 5.»  3  { Αλλως δ' ο@ ιµαι ]ο κύριος [αποδύεταί τε κὰι [ενδύεται κατι `ων ε[ ις 
α{ ισθησιν, {αλλως ]ο δι' α[υτο~υ πιστεύσας [αποδύεταί τε κὰι [επενδύεται , ]ως κὰι 
]ο [απόστολος [εµήνυσεν, τ`ην ]ηγιασµένην στολήν .  4  [ Εντε~υθεν κατ' ε[ ικόνα  

 

 
1 Πβ. Αριθ. 8,6-7 
2 Πβ. Ματθ. 5,8 
3 Α’  Κορ. 2,9 
4 Α’  Κορ. 13,12 
5 Λευ. 16,23-24 

τους άλλους ιερείς, στην δίοδο του νοητού, και αποπλένεται απ’ όλα 

τα εδώ κάτω, όχι όµως µε νερό, όπως καθοριζόταν πριν που ανήκε 

στην Λευιτική φυλή, αλλά τώρα µε τον Λόγο της γνώσεως. 

 

40  1  Καθαρός λοιπόν σε ολόκληρη την καρδιά του, κατορθώ-

νοντας να φέρει πλήρως την ζωή του στην κορυφή, βελτιώνοντάς 

την περισσότερο από ό,τι ένας κοινός ιερέας, αληθινά αγιασµένος 

και στον λόγο και στον βίο, ντυµένος την λαµπρότητα της δόξας, 

απολαµβάνοντας την µυστική κληρονοµία εκείνου του πνευµατικού 

και τέλειου ανθρώπου «την οποία µάτι δεν είδε, αυτί δεν άκουσε 

και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε», όντας πια γιος και φίλος, 

«πρόσωπο µε πρόσωπο», πληρούται µε ακόρεστη περισυλλογή και 

επικοινωνία. 

 ∆εν υπάρχει τίποτα όµοιο µε το ν’ ακούς τον ίδιο τον Λόγο, που 

µε την Γραφή καθιστά πληρέστερο τον νου.  2  Λέει λοιπόν τα εξής: 

«Και θα εκδυθεί την λινή στολή την οποία ενδύθηκε όταν εισήλθε 

στα άδυτα και θα την αποθέσει εκεί. Και θα λούσει το σώµα του µε 

νερό σε άγιο τόπο και θα ενδυθεί την στολή του.»  3  Κατά έναν 

τρόπο, νοµίζω, ο Κύριος εκδύεται και ενδύεται κατεβαίνοντας να γί-

νει αισθητός, κατά άλλο τρόπο, εκείνος που πίστεψε µέσω αυτού, 

εκδύεται και ενδύεται την αγιασµένη στολή, όπως είπε και ο 

Απόστολος.  4  Γι’ αυτό και σύµφωνα µε την εικόνα του Κυ- 

ρίου, αρχιερείς εκλέγονται οι πιο δοκιµασµένοι από την φυλή που 
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το~υ κυρίου [αρχιερε~ ις [απ`ο τ~ης ]αγιασθείσης ] ?ηρο~υντο φυλ~ης ο] ι δοκιµώτα-

τοι κὰι ο] ι ε[ ις βασιλείαν κὰι ο] ι ε[ ις προφητείαν [εκλεκτὸι  [εχρίοντο . 

 

 

VII 
 

41  1  \ Οθεν κὰι Α[ ιγύπτιοι ο [υ το~ ις [επιτυχο~υσι τ`α παρ`α σφίσιν [ανετίθεντο 

µυστήρια ο [υδ`ε µ`ην βεβήλοις τ`ην τ~ων θείων ε{ ιδησιν [εξέφερον, [αλλ' }η µόνοις 
γε το~ ις µέλλουσιν [επ̀ι βασιλείαν προϊέναι κὰι τ~ων ] ιερέων το~ ις κριθε~ ισιν ε@ ιναι 
δοκιµωτάτοις [από τε τ~ης τροφ~ης κὰι τ~ης παιδείας κὰι το~υ γένους .   

2  \ Οµοια γο~υν το~ ις ] Εβραϊκο~ ις κατά γε τ`ην [επίκρυψιν κὰι τ`α τ~ων Α[ ιγυπτίων 

α[ ινίγµατα . Α[ ιγυπτίων ο| ι  µ`εν [επ̀ι πλοίου, ο| ι  δ`ε [επ̀ι κροκοδείλου τ`ον \ηλιον 

δεικνύουσι .  3  Σηµαίνουσι δ`ε \οτι ]ο \ηλιος , δι' [αέρος γλυκερο~υ κὰι ]υγρο~υ τ`ην 

πορείαν ποιούµενος , γενν ~ ?α τ`ον χρόνον, |ον α[ ινίσσεται  ]ο  κροκόδειλος  διά  

τινα  {αλλην  ] ιερατικ `ην  ] ιστορίαν . 

4  Νὰι µ`ην κὰι [εν ∆ιοσπόλει τ~ης Α[ ιγύπτου [επ̀ι το~υ ] ιερο~υ καλουµένου 

πυλ~ωνος διατετύπωται παιδίον µ`εν γενέσεως σύµβολον, φθορ~ας δ`ε ]ο γέρων, 

θεο~υ τε α@υ ]ο ] ιέραξ, ]ως ]ο [ ιχθ `υς µίσους , κὰι κατ' {αλλο πάλιν σηµαινόµενον ]ο 

κροκόδειλος [αναιδείας .  42  1  Φαίνεται τοίνυν συντιθέµενον τ`ο π~αν 

σύµβολον δηλωτικ `ον ε@ ιναι το~υδε . «@ Ω γινόµενοι κὰι [απογινόµενοι ,  θε `ος  
µισε~ ι  [αναίδειαν . » 

 
 

έχει αγιασθεί. Και οι εκλεγµένοι για την βασιλεία και την προφητεία 

έπαιρναν το χρίσµα. 

 

VII 
 

41  1  Γι’ αυτό και οι Αιγύπτιοι δεν ανέθεταν την τέλεση των 

µυστηρίων τους σε τυχόντες, ούτε  αποκάλυπταν την θεία γνώση σε 

βέβηλους, αλλά µόνο σε εκείνους που επρόκειτο να γίνουν βασιλείς, 

και από τους ιερείς, σε εκείνους που κρίνονταν δοκιµότατοι, σε 

σχέση µε την ανατροφή την παιδεία και την καταγωγή τους.  

2  Όµοια λοιπόν µε τα εβραϊκά, ως προς την απόκρυψη, ήταν και τα 

αιγυπτιακά αινίγµατα. Από τους Αιγυπτίους µερικοί παρουσιάζουν 

τον ήλιο πάνω σε πλοίο, άλλοι πάνω σε κροκόδειλο.  3  Εννοούν µε 

αυτό ότι ο ήλιος, πορευόµενος µέσα σε µαλακό και υγρό αέρα 

δηµιουργεί τον χρόνο, ο οποίος συµβολίζεται µε τον κροκόδειλο, 

σύµφωνα µε άλλη ιερατική ιστορία.  

4  Είναι γεγονός ότι και στην ∆ιόσπολη της Αιγύπτου, πάνω στον 

αποκαλούµενο ιερό πυλώνα, εικονίζεται ένα παιδί ως σύµβολο 

δηµιουργίας, ένας γέρος ως σύµβολο φθοράς, σύµβολο του θεού το 

γεράκι, του µίσους το ψάρι, και πάλι ο κροκόδειλος µε άλλη όµως 

σηµασία, ως σύµβολο αναίδειας.   42  1  Φαίνεται ότι η σύνθεση 

αυτή των συµβόλων δηλώνει τα εξής: «Ω εσείς που έρχεστε και πα-

ρέρχεστε, ο θεός µισεί την αναίδεια » 

 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. VII 
 

42 

2  Τά τε @ωτα κὰι το `υς [οφθαλµο `υς ο] ι δηµιουργο~υντες [εξ \υλης τιµίας καθ-
ιερο~υσιν το~ ις θεο~ ις [ανατιθέντες ε[ ις το `υς νεώς , το~υτο δήπου α[ ινισσόµενοι ]ως 
πάντα θε `ος ]ορ ~ ?α κὰι [ακούει .  3  Πρ`ος το~ ισδε [αλκ ~ης µ`εν κὰι ]ρώµης σύµβολον 
α[υτο~ ις ]ο λέων . \ωσπερ [αµέλει γ~ης τε α[υτ~ης κὰι γεωργίας κὰι τροφ~ης ]ο βο~υς , 
[ανδρείας τε κὰι παρρησίας ]ο \ ιππος , [αλκ ~ης τε α@υ µετ`α συνέσεως ]η σφίγξ, τ`ο 
µ`εν σ~ωµα π~αν λέοντος , τ`ο πρόσωπον δ`ε [ανθρώπου {εχουσα . 4  ] Οµοίως τε 
τούτοις σύνεσιν κὰι µνήµην κὰι κράτος κὰι τέχνην ]ο {ανθρωπος α[ ινισσόµενος 
το~ ις ] ιερο~ ις πρ`ος α[υτ~ων [εγγλύφεται . 
43  1   { Ηδη δ`ε κ[αν τα~ ις καλουµέναις παρ' α[υτο~ ις κωµασίαις τ~ων θε ~ων 

χρυσ~α [αγάλµατα , δύο µ`εν κύνας , \ενα δ`ε ] ιέρακα κὰι @ ιβιν µίαν περιφέρουσι 
κὰι καλο~υσι τ`α τέσσαρα τ~ων [αγαλµάτων ε{ ιδωλα τέσσαρα γράµµατα .  2  Ε[ ισ̀ι 
γο~υν ο] ι µ`εν κύνες σύµβολα τ~ων δυε~ ιν ]ηµισφαιρίων, ο# ιον περιπολούντων κὰι 
φυλασσόντων . ]ο δ`ε ] ιέραξ ]ηλίου . πυρώδης γ`αρ κὰι [αναιρετικός . α[υτίκα τ`ας  
λοιµικ`ας  νόσους ]ηλί ?ω [ανατιθέασιν . ]η δ`ε @ ιβις σελήνης , τ`α µ`εν σκιερ`α τ~ ?ω 

µέλανι , τ`α δ`ε φωτειν `α τ~ ?ω λευκ ~ ?ω τ~ων πτίλων ε[ ικαζόντων .  3  Ε[ ισ̀ιν δ' ο| ι  το `υς 
µ`εν τροπικο `υς πρ`ος τ~ων κυν ~ων µηνύεσθαι βούλονται , ο| ι  δ`η διαφυλάσσουσι 
κὰι πυλωρο~υσι τ`ην [επ̀ι νότον κὰι {αρκτον πάροδον το~υ ]ηλίου . τ`ον δ' 

[ ισηµερινόν, ]υψηλ̀ον {οντα κὰι διακεκαυµένον, ]ο ] ιέραξ δηλο~ ι , καθάπερ ]η @ ιβις 
τ`ον λοξόν . [αριθµο~υ γ`αρ [επινοίας κὰι µέτρου µάλιστα τ~ων ζ?ώων ]η @ ιβις [αρχ`ην 

παρεσχ~ησθαι το~ ις  Α[ ιγυπτίοις  δοκε~ ι ,  ]ως  τ~ων  κύκλων  ]ο  λοξός .   

 

 

 

2  Εκείνοι που κατασκευάζουν µε πολύτιµο υλικό αυτιά και µάτια, 

αναρτώντας τα στους ναούς, τα αφιερώνουν στους θεούς, εννοώ-

ντας ασφαλώς µε αυτό ότι ο Θεός βλέπει και ακούει τα πάντα.  3  

Επιπλέον, το λιοντάρι είναι για αυτούς σύµβολο ανδρείας και ρώµης, 

όπως βέβαια το βόδι σύµβολο της γης της γεωργίας και της τροφής, 

το άλογο της ανδρείας και της ειλικρίνειας, και η σφίγγα δυναµι-

σµού αλλά και σύνεσης, καθώς έχει σώµα  λιονταριού  και πρόσωπο 

ανθρώπου.  4  Οµοίως, στους ναούς τους σµιλεύουν έναν άνθρωπο 

ως σύµβολο της σύνεσης, της µνήµης, της δύναµης και της τέχνης. 

43  1  Και στις κωµασίες των θεών, όπως τις λένε, περιφέρουν 

χρυσά αγάλµατα, δύο σκύλους, ένα γεράκι, και το πτηνό ίβις. Και 

αυτά τα τέσσερα είδωλα τα ονοµάζουν τέσσερα γράµµατα.  2  Τα 

σκυλιά λοιπόν είναι τα σύµβολα των δύο ηµισφαιρίων που περι-

πολούν και φυλάγουν, το γεράκι σύµβολο του ήλιου γιατί είναι 

ορµητικό και καταστροφικό (αποδίδουν στον ήλιο τις λοιµώδεις 

αρρώστιες), και η ίβις σύµβολο της σελήνης, υποθέτοντας ότι τα 

µαύρα φτερά της αντιστοιχούν στο σκιερό µέρος της σελήνης και τα 

λευκά φτερά στο φωτεινό.  3  Υπάρχουν µερικοί που θέλουν τα 

σκυλιά να υποδηλώνουν τους τροπικούς που φυλάγουν και παρα-

τηρούν σαν φύλακες πυλών το πέρασµα του ήλιου στο βορρά και 

τον νότο. Τον ισηµερινό που είναι υψηλός και διάθερµος δηλώνει το 

γεράκι, ενώ η ίβις την εκλειπτική. Φαίνεται πως στους Αιγυπτίους, 

την ιδέα του αριθµού και του µέτρου έδωσε, µεταξύ των ζώων, η 

ίβις και  την ιδέα του κύκλου η εκλειπτική. 
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VIII 
 
44  1  [ Αλλ`α γ`αρ ο [υ µόνον Α[ ιγυπτίων ο] ι λογιώτατοι , πρ`ος δ`ε κὰι τ~ων {αλλων 

βαρβάρων \οσοι φιλοσοφίας [ωρέχθησαν, τ`ο συµβολικ `ον ε@ ιδος [εζήλωσαν .  2  

Φασ̀ι γο~υν κὰι [ Ιδανθούραν τ`ον Σκυθ ~ων βασιλέα , ]ως ] ιστορε~ ι Φερεκύδης ]ο 

Σύριος , ∆αρεί ?ω διαβάντι τ`ον {  Ιστρον πόλεµον [απειλο~υντα πέµψαι 
σύµβολον [αντ̀ι τ~ων γραµµάτων µ~υν, βάτραχον, {ορνιθα , [οιστόν, {αροτρον . 

3  [ Απορίας δ`ε ο {υσης , ο# ια ε[ ικός , [επ̀ι τούτοις [ Οροντοπάτας µ`εν ]ο χιλίαρχος 
{ελεγεν παραδώσειν α[υτο `υς τ`ην [αρχήν, τεκµαιρόµενος [απ`ο µ`εν το~υ µυ`ος τ`ας  
ο[ ικήσεις , [απ`ο δ`ε το~υ βατράχου τ`α \υδατα τ`ον [αέρα τε [απ`ο τ~ης {ορνιθος κὰι 
[απ`ο το~υ [οιστο~υ τ`α \οπλα , [απ`ο δ`ε το~υ [αρότρου τ`ην χώραν .  4  Ξιφόδρης δ`ε 
{εµπαλιν ]ηρµήνευσεν . {εφασκεν γάρ . [ Ε `αν µ`η ]ως {ορνιθες [αναπτ ~ωµεν }η ]ως 
µύες κατ `α τ~ης γ~ης }η ]ως ο] ι βάτραχοι καθ' \υδατος δύωµεν, ο [υκ }αν φύγοιµεν τ`α 

[εκείνων βέλη , τ~ης γ`αρ χώρας  ο {υκ  [εσµεν  κύριοι . 
5  [ Ανάχαρσίν τε τ`ον Σκύθην φασ̀ι κὰι α[υτ`ον κοιµώµενον κατέχειν τ~ ?η µ`εν 

λαι ~ ?α τ`α α[ ιδο~ ια , τ~ ?η δεξι ~α δ`ε τ`ο στόµα , α[ ινιττόµενον δε~ ιν µ`εν [αµφο~ ιν, µε~ ιζον  

δ`ε  ε@ ιναι  γλώττης  κρατε~ ιν  }η  ]ηδον ~ης . 

 

45  1  Κὰι τί  µοι περ̀ι το `υς βαρβάρους [ενδιατρίβειν, [εξ `ον α[υτο `υς το `υς 
\ Ελληνας  σφόδρα  τ~ ?η  [επικρύψει  κεχρηµένους  παραστ ~ησαι; 
 

 

 
VIII 

 

44  1  Όχι όµως µόνο οι Αιγύπτιοι διανοούµενοι, αλλά και από 

τους άλλους βαρβάρους όσοι αγάπησαν την φιλοσοφία, ζήλεψαν τον 

συµβολικό τρόπο έκφρασης. 

2  Γιατί λένε ότι ο Ιδανθούρας, ο βασιλιάς των Σκυθών, όπως εξι-

στορεί ο Φερεκύδης ο Σύριος, έστειλε στον ∆αρείο, όταν αυτός 

πέρασε τον Ίστρο και απειλούσε πόλεµο, αντί για γράµµα, έναν 

ποντικό, έναν βάτραχο, ένα πουλί, ένα βέλος και ένα άροτρο, ως 

σύµβολα.  3  Και ενώ δηµιουργήθηκε απορία, όπως ήταν φυσικό, ο 

χιλίαρχος Οροντοπάτας έλεγε ότι οι Σκύθες θέλουν να παραδοθούν, 

εικάζοντας ότι ο ποντικός συµβολίζει τα οικήµατα, ο βάτραχος τα 

νερά, το πουλί τον αέρα, το βέλος τα όπλα και το άροτρο την γη.  4  

Όµως ο Ξιφόδρης ερµήνευσε αντίθετα. Έλεγε, αν δεν πετάξουµε σαν 

πουλιά, ή δεν χωθούµε στην γη σαν ποντίκια, ή δεν πέσουµε στο 

νερό σαν βάτραχοι, δεν θα αποφύγουµε τα βέλη τους. Γιατί δεν 

είµαστε κύριοι της χώρας. 

5  Για τον Ανάχαρση τον Σκύθη λένε ότι, όταν κοιµόταν, κρατούσε 

µε το αριστερό χέρι τα γεννητικά του όργανα και µε το δεξί το στό-

µα, υπαινισσόµενος ότι πρέπει να συγκρατούµε και τα δυο, αλλά 

περισσότερο την γλώσσα παρά την ηδονή. 
45  1  Αλλά γιατί να ασχολούµαστε µε τους βαρβάρους αφού µπο- 
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2   [ Ανδροκύδης γο~υν ]ο Πυθαγορικ`ος τ`α [ Εφέσια καλούµενα γράµµατα [εν 

πολλο~ ις δ`η πολυθρύλητα {οντα συµβόλων {εχειν φησ̀ι τάξιν, σηµαίνειν δ`ε 
{ Ασκιον µ`εν τ`ο σκότος , µ`η γ`αρ {εχειν το~υτο σκιάν . φ~ως δ`ε Κατάσκιον, [επὲι 
καταυγάζει τ`ην σκιάν . Λ̀ιξ τέ [εστιν ]η γ~η κατ `α [αρχαίαν [επωνυµίαν κὰι 
Τετρ`αξ ]ο [ενιαυτ `ος δι `α τ`ας \ωρας , ∆αµναµενε `υς δ`ε ]ο \ηλιος ]ο δαµάζων, τ`α 

Α{ ισιά τε ]η [αληθ `ης φωνή .  3  Σηµαίνει δ' {αρα τ`ο σύµβολον ]ως κεκόσµηται τ`α 

θε~ ια , ο# ιον σκότος πρ`ος φ~ως κὰι \ηλιος πρ`ος [ενιαυτ `ον κὰι  γ~η  πρ`ος  παντοίαν  

φύσεως  γένεσιν . 

4   [ Αλλ`α κὰι ∆ιονύσιος ]ο Θρ~ ?αξ ]ο γραµµατικ `ος [εν τ~ ?ω Περ̀ι τ~ης [εµφάσεως 
περ̀ι το~υ τ~ων τροχίσκων συµβόλου φησ̀ι κατ `α λέξιν . «[ Εσήµαινον γο~υν ο[υ 

δι `α λέξεως µόνον, [αλλ`α κὰι δι `α συµβόλων {ενιοι τὰς  πράξεις , δι `α λέξεως µ`εν 

]ως {εχει τ`α λεγόµενα ∆ελφικ`α παραγγέλµατα , τ`ο "µηδ`εν {αγαν" κὰι τ`ο "γν ~ωθι 
σαυτ`ον" κὰι τ`α τούτοις \οµοια , δι `α δ`ε συµβόλων ]ως \ο τε τροχ`ος ]ο 

στρεφόµενος [εν το~ ις τ~ων θε ~ων τεµένεσιν ε] ιλκυσµένος παρ`α Α[ ιγυπτίων κὰι 
τ`ο τ~ων θαλλ~ων τ~ων διδοµένων το~ ις προσκυνο~υσι 1».  5  Φησ̀ι  γ`αρ  [ Ορφε `υς  
]ο  Θρ?άκιος . 

 

 Θαλλ~ων  δ'  \οσσα  βροτο~ ισιν  [επ̀ι  χθον `ος  {εργα  µέµηλεν,   

 ο [υδ`εν  {εχει  µίαν  α@ ισαν  [επ̀ι  φρεσίν,  [αλλ`α  κυκλε~ ιται 
 πάντα  πέριξ,  στ~ηναι  δ`ε  καθ'  |εν  µέρος  ο [υ  θέµις  [εστίν, 

 [αλλ'  {εχει ,  ]ως  {ηρξαντο,  δρόµου  µέρος  @ ισον  \εκαστος . 

 
 

1 ∆ιονύσιος ο Θράξ, Απόσπ. 55 Linke  

ρούµε να παρουσιάσουµε πόσο οι ίδιοι οι Έλληνες είχαν χρησιµο-

ποιήσει την απόκρυψη; 
 

2  Ο Ανδρακίδης λοιπόν ο Πυθαγόρειος λέει ότι τα αποκαλούµενα 

Εφέσια γράµµατα, τα τόσο πολυθρύλητα, αποτελούν σύµβολα και 

σηµαίνουν, Άσκιον το σκοτάδι γιατί δεν έχει σκιά, Κατάσκιον το 

φως επειδή καταυγάζει την σκιά. Λίξ είναι η γη κατά αρχαία ονο-

µασία, και Τετράξ το έτος, λόγω των εποχών. ∆αµναµενεύς είναι ο 

ήλιος που δαµάζει και Αίσια είναι η αληθινή φωνή.  3  Άρα, το 

σύµβολο σηµαίνει ότι τα θεία έχουν διαταχθεί κατά τάξη, όπως το 

σκοτάδι προς το φως, ο ήλιος προς το έτος και η γη προς κάθε είδους 

δηµιουργία. 
 

4  Αλλά και ο ∆ιονύσιος από την Θράκη, ο γραµµατικός, στο έργο 

Περί εµφάσεως, γράφει, κατά λέξη, για το σύµβολο των τροχίσκων:  

«Μερικοί υποδηλώνουν τις πράξεις όχι µόνο µε λέξεις αλλά και µε 

σύµβολα. Με λέξεις, όπως συµβαίνει στα ∆ελφικά παραγγέλµατα 

«µηδέν άγαν», «γνώθι σαυτόν» και τα παρόµοια, και µε σύµβολα 

όπως είναι ο τροχός που γυρίζει µέσα στους ναούς των θεών, παρµέ-

νος από τους Αιγύπτιους, και το σύµβολο των κλάδων που δίνονταν 

στους προσκυνητές.  5  Γιατί λέει ο Ορφέας από την Θράκη. 

 

 Απ’ όσα έργα κλάδων επιµελούνται οι θνητοί στην γη 

 κανένα δεν έχει δίκαιη θέση στο µυαλό, αλλά γυρίζουν κυκλικά  

 όλα τριγύρω, και είναι αθέµιτο να σταµατήσουν σ’ ένα µέρος 

 αλλά όπως άρχισαν, καθένα να έχει ίσο µέρος δρόµου. 
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6   Ο] ι θαλλὸι {ητοι τ~ης πρώτης τροφ~ης σύµβολον ]υπάρχουσιν, }η \οπως 
[επιστ ~ωνται ο] ι πολλὸι το `υς µ`εν καρπο `υς δι' \ολου θάλλειν κὰι α{υξεσθαι 
διαµένοντας [επ̀ι πλε~ ιστον, σφ~ας δ`ε α[υτο `υς [ολίγον ε[ ιληχέναι τ`ον τ~ης ζω~ ης 
χρόνον, τούτου χάριν δίδοσθαι το `υς θαλλο `υς βούλονται , { ισως δ`ε κὰι \ ινα 

[επιστ ~ωνται , \οτι , ]ως ο #υτοι α@υ καίονται , ο \υτως κὰι <α[υ>το `υς δε~ ι το~υτον  τ`ον  

βίον  ταχέως  [εκλιπε~ ιν  κὰι  πυρ`ος  {εργον  γενέσθαι . 
46  1  Χρησιµώτατον {αρα τ`ο τ~ης συµβολικ~ης ]ερµηνείας ε@ ιδος ε[ ις πολλά , κὰι 
πρ`ος τ`ην [ορθ `ην θεολογίαν συνεργο~υν κὰι πρ`ος ε [υσέβειαν κὰι πρ`ος [επίδειξιν 

συνέσεως κὰι πρ`ος βραχυλογίας {ασκησιν κὰι σοφίας {ενδειξιν .  2  «σοφο~υ 

γ`αρ τ`ο χρ~ησθαι τ~ ?η συµβολικ~ ?η φράσει δεξι ~ως ,» φησ̀ιν ]ο γραµµατικ `ος  
∆ίδυµος ,  «κὰι  τ`ο  γνωρίσαι  τ`ο  δι `α  ταύτης  δηλούµενον . »   

 

3  Νὰι µ`ην ]η στοιχειωτικ `η τ~ων παίδων διδασκαλία τ`ην τ~ων τεττάρων 

στοιχείων περιείληφεν ]ερµηνείαν .  4  Βέδυ µ`εν γ`αρ το `υς Φρύγας τ`ο \υδωρ 

φησ̀ι  καλε~ ιν,  καθ `α  κὰι  [  Ορφεύς .   

 

  Κὰι  βέδυ  νυµφάων  καταλείβεται  [αγλα `ον  \υδωρ . 

 

5  [ Αλλ`α κὰι ]ο θύτης ∆ίων ]οµοίως φαίνεται γράφων . «Κὰι βέδυ λαβ `ων κατ `α 

χειρ~ων καταχέου κὰι [επ̀ι τ`ην ] ιεροσκοπίην τρέπου .»  6  { Eµπαλιν δ`ε ]ο 

κωµικ`ος Φιλύλλιος βέδυ τ`ον [αέρα βιόδωρον {οντα δι `α τούτων γινώσκει . 
 

 

6  Οι κλάδοι, ή συµβολίζουν την πρώτη τροφή, ή έχουν σκοπό να  

θυµίζουν στους πολλούς ότι οι καρποί φουντώνουν συνεχώς και 

µεγαλώνουν, παραµένοντας για πολύ χρόνο, ενώ οι ίδιοι έχουν λίγο 

χρόνο ζωής. Γι’ αυτό θέλουν να δίνονται οι κλάδοι. κι ίσως και για 

να µάθουν όλοι ότι όπως οι κλάδοι καίγονται, έτσι κι εκείνοι γρή-

γορα εγκαταλείπουν την ζωή και παραδίνονται στην φωτιά. 

46  1  Χρησιµότατος λοιπόν σε πολλά ο τρόπος της συµβολικής 

ερµηνείας. που ακόµη συντελεί σε ορθή θεολογία και ευσέβεια, σε 

επίδειξη σύνεσης, και είναι άσκηση βραχυλογίας και ένδειξη σο-

φίας.  2  «Γιατί  η ορθή χρησιµοποίηση µιας φράσεως συµβολικής 

είναι χαρακτηριστικό σοφού» λέει ο γραµµατικός ∆ίδυµος, «καθώς 

και η αναγνώριση εκείνου που εννοεί η φράση». 

 

3  Άλλωστε και η στοιχειώδης διδασκαλία των παιδιών περιλαµβάνει 

και την ερµηνεία των τεσσάρων στοιχείων.  4  Λένε ότι οι Φρύγες 

ονόµαζαν το νερό βέδυ, όπως και ο Ορφέας. 

 

  Και λαµπερό νερό στάζει το βέδυ των νυµφών. 

 

5  Παρόµοια φαίνεται πως γράφει και ο θύτης ∆ίων. «Και αφού 

πάρεις βέδυ, ρίξε το από ψηλά  στα χέρια σου και πήγαινε για ιερο-

σκοπία».  6  Αντίθετα, ο κωµικός Φιλύλλιος, θεωρεί βέδυ τον αέρα 

που δωρίζει ζωή. Γιατί λέει, 
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  \ Ελκειν  τ`ο  βέδυ  σωτήριον  προσεύχοµαι , 
  \οπερ  µέγιστόν  [εστιν  ]υγιείας  µέρος , 

  τ`ο  τ`ον  [αέρα  \ελκειν  καθαρόν,  ο [υ  τεθολωµένον 1. 

 

47  1  Συνοµόλογος τ~ης τοι ~ασδε δόξης κὰι ]ο Κυζικην `ος Νεάνθης γράφων 

το `υς Μακεδόνων ] ιερε~ ις [εν τα~ ις κατευχα~ ις βέδυ κατακαλε~ ιν \ ιλεω α[υτο~ ις τε 
κὰι το~ ις τέκνοις , \οπερ ]ερµηνεύουσιν [αέρα .  2  Ζ `αψ δ`ε τ`ο π~υρ ο| ι  µ`εν παρ`α 

τ`ην ζέσιν [αµαθ ~ως [εδέξαντο . καλε~ ιται δ' ο \υτως ]η θάλασσα , ]ως Ε [υφορίων  [εν  

τα~ ις  πρ`ος  Θεοδωρίδαν  [αντιγραφα~ ις . 
 

  Ζ `αψ  δ`ε  ποτ̀ι  σπιλάδεσσι  νε ~ων  [ολέτειρα  κακύνει 2. 
 

3      ∆ιονύσιός  τε  ]ο  { Ιαµβος  ]οµοίως . 
 

  Πόντου  µαινοµένοιο  περιστείνει  ]αλυκ `η  ζάψ . 
 

4    ] Οµοίως  δ`ε  Κρατ~ ινος  ]ο  νεώτερος  κωµικός . 
 

  Καρ~ ιδας  ]η  ζ̀αψ  [εκφέρει  κ[ ιχθύδια 3. 
 

5      Κὰι  Σιµµίας  ]ο  ] Ρόδιος . 

 
1 Φιλλύλλιος, Απόσπ. 20 Kock  
2 Ευφορίων, Απόσπ. 3 Powell  
3 Κρατίνος ο νεότερος, Απόσπ 13 Kock  

  προσεύχοµαι να εισπνεύσω το σωτήριο βέδυ 

  τον µέγιστο συντελεστή υγείας 

  για να εισπνέω τον αέρα καθαρό, όχι θολωµένο. 

 

47  1  Σύµφωνος µε την γνώµη αυτή και ο Κυζικινός Νεάνθης, που 

γράφει ότι οι Μακεδόνες ιερείς, στις προσευχές, επικαλούνται το 

βέδυ, που το εξηγούν αέρα, για να εξιλεωθούν αυτοί και τα παιδιά 

τους.  2  Άλλοι δέχονται, από αµάθεια, πως Ζαψ είναι η φωτιά, από 

την ζέσιν (βρασµό). Έτσι όµως ονοµάζεται η θάλασσα, όπως γράφει 

ο Ευφορίων στο «Αντιγραφαί προς Θεοδωρίδαν»: 

 

 Και η ολέθρια Ζάψ στους βράχους καταστρέφει τα καράβια. 

 

3  Και ο ∆ιονύσιος ο Ίαµβος, το ίδιο: 

 

 Όταν µαίνεται ο πόντος, στενάζει ολόγυρα η Ζάψ η αλµυρή. 

 

4  Επίσης και ο νεότερος Κρατίνος ο κωµικός. 

 

 Μικρά ψάρια και γαρίδες βγάζει η Ζαψ. 

 

5  Και ο Σιµίας ο Ρόδιος. 
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      [ Αµµ`ας   
  [ Ιγνήτων  κὰι  Τελχίνων  {εφυ  ]η  ]αλυκ `η  ζάψ 1. 

 

6   Χθ `ων δ`ε ]η γ~η ε[ ις µέγεθος κεχυµένη . Κὰι πλ~ηκτρον ο| ι  µ`εν τ`ον πόλον, ο| ι  
δ`ε τ`ον [αέρα τ`ον πάντα πλήσσοντα κὰι κινο~υντα ε[ ις φύσιν τε κὰι α{υξησιν  }η  

τ`ον  πάντων  πληρωτικόν .   

48  1  Ο[υκ [ανέγνωσαν δ' ο #υτοι Κλεάνθην τ`ον φιλόσοφον, |ος {αντικρυς 
πλ~ηκτρον τ`ον \ηλιον καλε~ ι . [εν γ`αρ τα~ ις [ανατολα~ ις [ερείδων τ`ας  α[υγάς , ο# ιον 

πλήσσων τ`ον κόσµον, ε[ ις τ`ην [εναρµόνιον πορείαν τ`ο φ~ως {αγει . [εκ δ`ε το~υ 

]ηλίου σηµαίνει κὰι τ`α λοιπ`α {αστρα .  2  Σφ̀ιγξ δὲ ο [υχ ]η τ~ων \ολων σύνδεσις 
κὰι ]η το~υ κόσµου κατ `α τ`ον ποιητ `ην { Αρατον περιφορά , [αλλ`α τάχα µ`εν ]ο 

διήκων πνευµατικ `ος τόνος κὰι συνέχων τ`ον κόσµον ε{ ιη {αν .  3  {αµεινον δ`ε 
[εκδέχεσθαι τ`ον α[ ιθέρα πάντα συνέχοντα κὰι σφίγγοντα , καθ `α κὰι  ]ο  [ 

Εµπεδοκλ ~ης  φησιν . 

 

  Ε[ ι  δ'  {αγε  τοι  λέξω  πρ~ωθ'  \ηλιον  †[αρχήν†, 

   [εξ  #ων  δ`η  [εγένοντο  τ`α  ν~υν  [εσορώµενα  πάντα , 

   γα~ ιά  τε  κὰι  πόντος  πολυκύµων  [ηδ'  ]υγρ`ος  [α`ηρ 

   Τιτ`αν  [ηδ'  α[ ιθ `ηρ  σφίγγων  περ̀ι  κύκλον  \απαντα 2. 

 

 

 
1 Σιµµίας ο Ρόδιος, Απόσπ 11 Powell  
2 Εµπεδοκλής, Απόσπ. 38 D-K 

      Μητέρα  

  των Ιγνήτων και Τελχίνων η αλµυρή η Ζαψ. 

 

6  Χθών είναι η απλωµένη γη. Και πλήκτρον άλλοι µεν θεωρούν τον 

πόντο, άλλοι τον αέρα γιατί χτυπά τα πάντα και τα κινεί σε γέννηση 

και αύξηση, ή, επειδή γεµίζει τα πάντα.  

48  1 ∆εν διάβασαν αυτοί τον φιλόσοφο Κλεάνθη, ο οποίος σαφώς 

ονοµάζει πλήκτρον τον ήλιο. Γιατί εξακοντίζοντας τις ακτίνες του 

στην ανατολή, και χτυπώντας, κατά κάποιο τρόπο, τον κόσµο, 

οδηγεί το φως στην αρµονική του πορεία. Από τον ήλιο σηµαίνονται 

και τα άλλα άστρα.  2  Εξάλλου σφίγγα δεν είναι η σύνδεση όλων 

και η περιφορά του κόσµου, όπως λέει ο ποιητής Άρατος, αλλά 

µάλλον, η πνευµατική ένταση που διαπερνά και συγκρατεί τον 

κόσµο.  3  Και είναι καλύτερο να δεχτούµε ότι ο αιθέρας συγκρατεί 

και περισφίγγει τα πάντα, καθώς λέει και ο Εµπεδοκλής. 

 

  Έλα τώρα. Πρώτα θα σου πω για την αρχή, τον ήλιο 

  απ’ όπου όλα όσα τώρα βλέπουµε έγιναν, 

  η γη και η πολυκύµατη θάλασσα και ο υγρός αέρας 

  και ο Τιτάνας ο αιθέρας που τα περισφίγγει όλα. 
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4  [ Απολλόδωρος δ' ]ο Κερκυρα~ ιος το `υς στίχους τούσδε ]υπ`ο Βράγχου 

[αναφωνηθ ~ηναι το~υ µάντεως λέγει Μιλησίους καθαίροντος [απ`ο λοιµο~υ . | Ο 

µ`εν γ`αρ [επιρραίνων τ`ο πλ~ηθος δάφνης κλάδοις προκατήρχετο το~υ \υµνου  

#ωδέ  πως . 

 

    Μέλπετε,  @ω  πα~ ιδες ,  ]εκάεργον  κὰι  ]εκαέργαν . 

 

5   [επέψαλλεν δ`ε ]ως ε[ ιπε~ ιν ]ο λαός . «Βέδυ, ζάψ, χθώµ, πλ~ηκτρον, σφίγξ . 

κναξζβίχ, θύπτης , φλεγµό, δρώψ». Μέµνηται τ~ης ] ιστορίας κὰι Καλλίµαχος 
[εν [ ιάµβοις .  6  Κναξζβίχ δ`ε κατ `α παραγωγ `ην ]η νόσος παρ`α τ`ο κναίειν κὰι  
διαφθείρειν,  θ~υψαί  τε  τ`ο  κεραυν ~ ?ω  φλέξαι . 
 

7  Θέσπις µέντοι ]ο τραγικ `ος δι `α τούτων {αλλο τι σηµαίνεσθαί  φησιν #ωδέ πως  
γράφων . 

 

  {  Ιδε  σοι  σπένδω  κναξζβ̀ιχ  [τ`ο ]  λευκ `ον 

  [απ`ο  θηλαµόνων  θλίψας  κνακ ~ων . 

  { ιδε  σοι  θύπτην  τυρ`ον  µίξας 
  [ερυθρ~ ?ω  µελιτ ~ ?ω,  κατ `α  τ~ων  σ~ων,  Π`αν 

  δίκερως ,  τίθεµαι  βωµ~ων  ]αγίων . 

  {  Ιδε  σοι  Βροµίου  [α{ ιθοπα ]  φλεγµ`ον  λείβω 1

 
 

1 Θέσπις, Aπόσπ. 4, Trag. Grec. Frag.  

4  Και ο Απολλόδωρος ο Κερκυραίος λέει ότι αυτοί οι στίχοι εκφω-

νήθηκαν από τον µάντη Βράγχο, όταν απάλλαξε τους Μιλήσιους απ’ 

τον λοιµό. Ραντίζοντας το πλήθος µε κλαδιά δάφνης, άρχιζε τον 

ύµνο περίπου έτσι: 

 

 Παιδιά, υµνήστε τον εκάεργο (µακροβόλο Απόλλωνα) και την 

     [εκάεργο (µακροβόλα Άρτεµη). 

 

5  και ο λαός, ας πούµε, αντέψελνε: «Βέδυ, ζαψ, χθωµ, πλήκτρον, 

σφιγξ, κναξζβίχ, θύπτης, φλεγµό, δρωψ». Την ιστορία αναφέρει ο 

Καλλίµαχος σε ιάµβους.  6  Κναξζβίχ είναι η αρρώστια που πα-

ράγεται από το κναίω (ξύνω) και το φθείρω. Το θύψαι (κάπνισε) 

σηµαίνει φλόγισε τον ουρανό.  

 

7  Όµως ο Θέσπις, ο τραγικός, λέει ότι αυτά σηµαίνουν άλλα πράγ-

µατα και γράφει: 

 

 Κοίταξε, σπονδή σου προσφέρω το λευκό κναξζβίχ 

 που έβγαλα από  γίδας θηλάζοντες κιτρινωπούς µαστούς.  

 Κοίταξε, ανακατεύοντας θύπτη, µε  τυρί και κόκκινο µέλι, 

 το αποθέτω πάνω στους άγιους βωµούς σου, Πάνα δικέρατε.  

 Κοίταξε, αστραφτερό κρασί του Βρόµιου σου χύνω. 
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8  Α[ ινίσσεται , ο@ ιµαι , τ`ην [εκ τ~ων τεσσάρων κὰι ε{ ικοσι στοιχείων ψυχ~ης 
γαλακτώδη πρώτην τροφήν, µεθ' |ην {ηδη πεπηγ `ος γάλα τ`ο βρ~ωµα 1, 

τελευτα~ ιον δ`ε α# ιµα [αµπέλου το~υ λόγου τ`ον «α{ ιθοπα ο@ ινον 2», τ`ην τε-
λειο~υσαν τ~ης [αγωγ ~ης ε [υφροσύνην, διδάσκει .  9  ∆ρ`ωψ δ`ε ]ο λόγος ]ο 

δραστήριος , ]ο [εκ κατηχήσεως τ~ης πρώτης ε[ ις α{υξησιν [ανδρός , «ε[ ις µέτρον  

]ηλικίας 3»,  [εκφλέγων  κὰι  [εκφωτίζων  τ`ον  {ανθρωπον . 

49  1  [ Αλλ`α κὰι τρίτος ]υπογραµµ`ος φέρεται παιδικός . «Μάρπτε, σφίγξ, 

κλώψ, ζβυχθηδόν». σηµαίνει δ' ο@ ιµαι δι `α τ~ης τ~ων στοιχείων κὰι το~υ κόσµου 

διοικήσεως τ`ην ]οδ`ον ]ηµ~ ιν δε~ ιν [επ̀ι τ`ην τ~ων τελειοτέρων γίνεσθαι γν ~ωσιν, βία 

κὰι πόν ?ω περιγινοµένης τ~ης α[ ιωνίου σωτηρίας .  2  µάρψαι µ`εν γ`αρ τ`ο 

καταλαβε~ ιν, τ`ην δ`ε το~υ κόσµου ]αρµονίαν ]η σφίγξ, ζβυχθηδ`ον δ`ε τ`ην 

χαλεπότητα µηνύει , κὰι κλ`ωψ τ`ην λανθάνουσαν κυρίου γν ~ωσιν \αµα  κὰι  
]ηµέραν  δηλο~ ι . 
3  Τί  δ'; ο [υχ̀ι κὰι [  Επιγένης [εν τ~ ?ω περ̀ι τ~ης [  Ορφέως ποιήσεως τ`α [ ιδιάζοντα 

παρ' [  Ορφε~ ι [εκτιθέµενός φησι «κερκίσι καµπυλόχρωσι» το~ ις [αρότροις 
µηνύεσθαι , «στήµοσι» δ`ε το~ ις α{υλαξι . «µίτον» δ`ε τ`ο σπέρµα 

[αλληγορε~ ισθαι , κὰι «δάκρυα ∆ιός» τ`ον {οµβρον δηλο~υν, «Μοίρας» τε α@υ τ`α 

µέρη τ~ης σελήνης , τριακάδα κὰι πεντεκαιδεκάτην κὰι νουµηνίαν . δι `ο κὰι 
«λευκοστόλους» α[υτ`ας καλε~ ιν τ`ον [  Ορφέα φωτ`ος ο {υσας µέρη .  4  Πάλιν 

«{ανθιον» µ`εν τ`ο {εαρ δι `α τ`ην φύσιν, «[αργίδα» δ`ε τ`ην νύκτα δι `α τ`ην [ανά- 

 
1 Πβ. Α’  Κορ. 3,2 
2 Όµηρος, Ιλ. Α’ 462 
3 Εφεσ.4,13 

8  Υπονοεί, νοµίζω, την πρώτη γαλακτώδη τροφή της ψυχής από 

είκοσι τέσσερα στοιχεία, µετά από αυτήν το γάλα το πηγµένο που 

έγινε στερεή τροφή, και τελευταία, διδάσκει το αίµα της αµπέλου 

του Λόγου, το «αστραφτερό κρασί», που συµπληρώνει την ευφρο-

σύνη της αγωγής.  9  Και ∆ρώψ είναι ο ενεργητικός λόγος, που από 

την πρώτη κατήχηση θερµαίνει και φωτίζει τον άνθρωπο, µέχρι να 

ωριµάσει σε άνδρα, σε «µέτρο ηλικίας». 

49  1  Αλλά υπάρχει και τρίτος τρόπος γραφής, για παιδιά, το  

«Μάρπτε, σφιγξ, κλωψ, ζβυχθηδόν», που σηµαίνει, νοµίζω, ότι µέσα 

από τα στοιχεία και την διάταξη του κόσµου, πρέπει να οδηγηθούµε 

στην γνώση των τελειότερων πραγµάτων, γιατί η αιώνια σωτηρία 

επιτυγχάνεται µε βία και κόπο.  2  Μάρπτω σηµαίνει συλλαµβάνω, η 

σφίγγα είναι η αρµονία του κόσµου, ζβυχθηδόν σηµαίνει την 

δυσκολία και κλωψ, συγχρόνως, την µυστική γνώση αλλά και την 

ηµέρα του Κυρίου. 

 

3  Αλλά µήπως και ο Επιγένης, στο Περί Ορφέως ποιήσεως, εκθέ-

τοντας τις ιδιάζουσες εκφράσεις του Ορφέα, δεν λέει «καµπύλες 

σαΐτες» εννοώντας τα άροτρα και «στηµόνια» τα αυλάκια; Το «νή-

µα» αλληγορεί το σπέρµα, τα «δάκρυα ∆ιός» δηλώνουν την βροχή, 

«Μοίρες» είναι οι φάσεις της σελήνης, η τριακοστή, η δεκάτη 

πέµπτη, και η νέα σελήνη. Γι’ αυτό και ο Ορφέας τις αποκαλεί 

«λευκοφορεµένες», αφού είναι µέρη φωτός.  4  Ο Θεολόγος (ο 

Ορφέας) πάλι, ονοµάζει «άνθιο» την άνοιξη, λόγω των φυσικών 
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παυσιν, κὰι «Γοργόνιον» τ`ην σελήνην δι `α τ`ο [εν α[υτ~ ?η πρόσωπον, 

«[ Αφροδίτην» τε τ`ον καιρ`ον καθ' |ον δε~ ι σπείρειν, λέγεσθαι παρ`α τ~ ?ω 

θεολόγ ?ω 1. 

50  1 Τοια~υτα κὰι ο] ι Πυθαγόρειοι [?ηνίσσοντο, Φερσεφόνης µ`εν κύνας το `υς 
πλανήτας , Κρόνου δ`ε δάκρυον τ`ην θάλασσαν [αλληγορο~υντες .  2  Κὰι µυρία 

[επ̀ι µυρίοις ε \υροιµεν }αν ]υπό τε φιλοσόφων ]υπό τε ποιητ ~ων α[ ινιγµατωδ~ως 
ε[ ιρηµένα , \οπου γε κὰι \ολα βιβλία [επικεκρυµµένην τ`ην το~υ συγγραφέως 
βούλησιν [επιδείκνυται , ]ως κὰι τ`ο ]  Ηρακλείτου περ̀ι φύσεως , |ος κὰι δι' α[υτ`ο 

το~υτο Σκοτειν `ος προσηγόρευται .  3  ] Οµοία τούτ?ω τ~ ?ω βιβλί ?ω κὰι ]η 

Φερεκύδους θεολογία το~υ Συρίου . Ε [υφορίων γ`αρ ]ο ποιητ `ης κὰι τ`α 

Καλλιµάχου Α{ ιτια κὰι ]η Λυκόφρονος [ Αλεξάνδρα κὰι τ`α τούτοις 
παραπλήσια γυµνάσιον ε[ ις [εξήγησιν γραµµατικ~ων {εκκειται παισίν .  

51  1  Ο{υκουν [απεικ `ος κὰι τ`ην βάρβαρον φιλοσοφίαν, περ̀ι #ης ]ηµ~ ιν πρό-

κειται λέγειν, [επικεκρυµµένως κὰι δι `α συµβόλων προφητεύειν {εν τισιν, ]ως 
[αποδέδεικται .  2  Τοια~υτα γο~υν κὰι ]ο Μωυσ~ης παραινε~ ι , τ`α κοιν `α δ`η τα~υτα . 

«Ο[υ φάγεσθε χο~ ιρον ο {υτε [αετ `ον ο {υτε [οξύπτερον ο {υτε κόρακα 2.» 3  ] Ο µ`εν 

γ`αρ χο~ ιρος φιλήδονον κὰι [ακάθαρτον [επιθυµίαν τροφ~ων κὰι [αφροδισίων 

λίχνον κὰι µεµολυσµένην [ακολασίαν µηνύει , [αὲι κνηστι ~ωσαν ]υλικήν τε κὰι 
[εν βορβόρ?ω κειµένην, ε[ ις σφαγ `ην κὰι [απώλειαν πιαινοµένην .   4   { Εµπα-

λιν δ`ε [επιτρέπει διχηλο~υν κὰι µαρυκώµενον εσθίειν, µηνύων, φησ̀ιν ]ο 

 

 
1 Ορφικά, Απόσπ. 22,7 Kranz Frag. der Vorsok. 
2 Πβ. Λευιτ. 11,1-46   ∆ευτ. 14,3-21 

χαρακτηριστικών της, την νύχτα «αργίδα» λόγω της ανάπαυσης, 

«γοργόνιο» την σελήνη για το πρόσωπό της και «Αφροδίτη» την 

εποχή την κατάλληλη για σπορά.  

50  1  Τέτοια υπαινίσσονται και οι Πυθαγόρειοι, αφού τους πλα-

νήτες αλληγορούν «σκυλιά της Περσεφόνης» και «δάκρυα του 

Κρόνου» την θάλασσα.  2  Και µυριάδες άλλα θα µπορούσαµε να 

βρούµε, ειπωµένα αινιγµατικά από τους φιλοσόφους και τους 

ποιητές, ακόµη και ολόκληρα βιβλία που δείχνουν την κρυµµένη 

θέληση του συγγραφέα, όπως και το βιβλίο Περί φύσεως του 

Ηράκλειτου, για το οποίο και ονοµάστηκε Σκοτεινός.  3  Παρόµοια 

είναι και η θεολογία του Φερεκίδη του Σύριου. Και ο Ευφορίων ο 

ποιητής, και του Καλλίµαχου τα Αίτια, και η Αλεξάνδρα του 

Λυκόφρωνα και άλλα όµοια, έχουν παραδοθεί για άσκηση εξήγησης 

στην συντεχνία των φιλολόγων. 

 

51  1   ∆εν είναι λοιπόν παράδοξο ότι και η φιλοσοφία των βαρ-

βάρων, για την οποία θα µιλήσουµε, προφητεύει µυστικά και µε 

σύµβολα, όπως ήδη φάνηκε.  2  Σε τέτοια προτρέπει και ο Μωυσής, 

µε αυτά τα γνωστά: «∆εν θα τρώτε χοιρινό, ούτε αετό, ούτε γεράκι, 

ούτε κόρακα».  3  Γιατί ο χοίρος δείχνει φιλήδονη και βροµερή επι-

θυµία τροφών και αφροδισίων, άπληστη και µολυσµένη ακολασία, 

πάντοτε ερεθιστική, υλική, µέσα στο βόρβορο, που τον παχαίνει 

και τον οδηγεί στην σφαγή και τον αφανισµό.  4  Αντιθέτως, επιτρέ- 
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[Βαρνάβας , κολλ~ασθαι δε~ ιν «µετ`α τ~ων φοβουµένων τ`ον κύριον κὰι µετ`α τ~ων 

µελετώντων |ο {ελαβον διάσταλµα ]ρήµατος [εν τ~ ?η καρδί ?α , µετ`α τ~ων 

λαλούντων δικαιώµατα κυρίου κὰι τηρούντων, µετ`α τ~ων ε[ ιδότων \οτι ]η 

µελέτη [εστ̀ιν {εργον ε [υφροσύνης κὰι [αναµαρυκωµένων τ`ον λόγον κυρίου .  5  

Τ ` ι δ`ε τ`ο διχηλο~υν; \οτι ]ο δίκαιος κὰι [εν τούτ?ω τ~ ?ω κόσµ?ω περιπατε~ ι κὰι τ`ον 
\αγιον α[ ι ~ωνα [εκδέχεται».  6  Ε@ ιτα [επιφέρει . «Βλέπετε π~ως [ενοµοθέτησεν ]ο 

Μωυσ~ης καλ~ως . [ Αλλ`α πόθεν [εκείνοις τα~υτα νο ~ησαι }η συνιέναι; ]  Ηµε~ ις 
δικαίως νοήσαντες τ`ας [εντολάς , λαλο~υµεν ]ως [ηθέλησεν κύριος . ∆ι `α το~υτο 

περιέτεµε τ`ας [ακο `ας ]ηµ~ων  κὰι  τ`ας  καρδίας ,  \ ινα  συνι ~ωµεν  τα~υτα . 1»   

52  1  Νὰι µ`ην \οταν λέγ?η . «Ο[υ φάγ?η τ`ον [αετόν, τ`ον [οξύπτερον κὰι τ`ον 

[ ικτ~ ινον κὰι τ`ον κόρακα 2», «ο [υ κολληθήσ?η , φησίν, ο [υδ`ε ]οµοιωθήσ?η το~ ις 
[ανθρώποις τούτοις , ο| ι  ο [υκ { ισασι δι `α πόνου κὰι ] ιδρ~ωτος πορίζειν ]εαυτο~ ις 
τ`ην τροφήν, [αλλ' [εν ]αρπαγ~ ?η κὰι  [ανοµί ?α βιο~υσιν3».  2  [αετ `ος µ`εν γ`αρ 

]αρπαγήν, [οξύπτερος δ`ε [αδικίαν κὰι πλεονεξίαν ]ο κόραξ µηνύει .     3  

Γέγραπται δέ . «Μετ`α [ανδρ`ος [αθ ?ώου [αθ ~ ?ωος {εσ?η κὰι µετ`α [εκλεκτο~υ [εκλεκτ`ος 
{εσ?η κὰι µετ`α στρεβλο~υ διαστρέψεις 4.» Κολλ~ασθαι ο @υν το~ ις ]αγίοις προσήκει , 
«\οτι ο] ι κολλώµενοι α[υτο~ ις ]αγιασθήσονται5».  4  [  Εντε~υθεν  ]ο  Θέογνις  
γράφει . 

 

 
1 Βαρναβας Επιστ. 10,11 
2 Πβ.Λευιτ. 11,13-16  ∆ευτερ. 14,12-16 
3 Πβ. Βαρνάβας, Επιστ. 10,4 
4 Ψαλµ. 17,26-27 
5 Κλήµης Ρώµης Προς Κορινθ. 46, 2-3 

πει να τρώγονται τα δίχηλα µηρυκαστικά, διαµηνύοντας, λέει ο 

Βαρνάβας, ότι πρέπει να παραµένουµε κοντά «σε εκείνους που 

φοβούνται τον Κύριο, που διαλογίζονται στην καρδιά τους την 

εντολή του µηνύµατος που έλαβαν, σ’ εκείνους που κηρύσσουν και 

τηρούν τα δικαιώµατα του Κυρίου, σ’ εκείνους που γνωρίζουν ότι η 

µελέτη είναι έργο ευφροσύνης και ξανασκέπτονται συνεχώς τα 

λόγια του Κυρίου.  5  Και τι είναι τα δίχηλα; Ότι ο δίκαιος και σε 

αυτόν τον κόσµο ζει και την άγια αιωνιότητα προσδοκά.»  6  Έπειτα 

προσθέτει: «Βλέπετε πόσο καλά νοµοθέτησε ο Μωυσής. Αλλά από 

πού αυτοί να εννοήσουν ή να σκεφτούν; Εµείς όµως που εννοήσαµε 

ορθά τις εντολές, µιλάµε όπως ήθελε ο Κύριος. Γι’ αυτό και έκανε 

περιτοµή στην ακοή και στην καρδιά µας, ώστε να τα σκεφτούµε 

αυτά ».  

52  1  Και όταν λέει «δεν θα τρώτε τον αετό, το γεράκι, τον ικτίνο 

και τον κόρακα», «δεν θα προσκολληθείτε, λέει, ούτε θα οµοιωθείτε 

µε τους ανθρώπους εκείνους που δεν ξέρουν να αποκτούν µε κόπο 

και ιδρώτα την τροφή τους, αλλά ζουν µε αρπαγή και ανοµία».  2  

Γιατί ο αετός δηλώνει την αρπαγή, το γεράκι την αδικία και ο 

κόρακας την πλεονεξία.  3  Και είναι γραµµένο: «Με τον αθώο 

αθώος θα γίνεις και µε τον εκλεκτό εκλεκτός. µε τον διεστραµµένο 

θα διαστραφείς.» Είναι λοιπόν σωστό να προσκολλάσαι στους αγίους 

«γιατί οι προσκολληµένοι σ’ αυτούς θα αγιαστούν».   4  Βασιζό-

µενος σ’ αυτά, γράφει ο Θέογνις. 
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  [ Εσθλ~ων  µ`εν  γ`αρ  {απ'  [εσθλ`α  µαθήσεαι .  }ην  δ`ε  κακο~ ισι 
  συµµί<σ>γ?ης ,  [απολε~ ις  κὰι  τ`ον  [εόντα  νόον 1.   
 
5  \ Οταν τε α@υ [εν τ~ ?η [?ωδ~ ?η λέγ?η . «[  Ενδόξως γ`αρ δεδόξασται , \ ιππον κὰι 
[αναβάτην {ερριψεν ε[ ις θάλασσαν 2», τ`ο πολυσκελ `ες κὰι κτην ~ωδες κὰι 
]ορµητικ `ον πάθος , τ`ην [επιθυµίαν, σ`υν κὰι τ~ ?ω [επιβεβηκότι ]ηνιόχ?ω τ`ας ]ηνίας 
τα~ ις ]ηδονα~ ις [επιδεδωκότι «{ερριψεν ε[ ις θάλασσαν», ε[ ις τ`ας κοσµικ`ας [αταξίας 
[αποβαλών .   53  1  Ο\υτως κὰι Πλάτων [εν τ~ ?ω Περ̀ι ψυχ~ης τόν τε ]ηνίοχον κὰι 
τ`ον [αποστατήσαντα \ ιππον (τ`ο {αλογον µέρος , |ο δ`η δίχα τέµνεται , ε[ ις θυµ`ον 
κὰι [επιθυµίαν) καταπίπτειν φησίν 3. # ?Η κὰι τ`ον  Φαέθοντα  δι'  [ακρασίαν  
τ~ων  πώλων  [εκπεσε~ ιν ]ο  µ~υθος  α[ ινίττεται . 
 
2  Νὰι µ`ην κὰι [επ̀ι το~υ [  Ι ωσήφ . νέον το~υτον ζηλώσαντες ο] ι [αδελφὸι πλε~ ιόν 
τι προορώµενον κατ `α τ`ην γν ~ωσιν «[εξέδυσαν τ`ον χιτ~ωνα τ`ον ποικίλον κὰι 
λαβόντες {ερριψαν ε[ ις λάκκον, ]ο δ`ε λάκκος κεν `ος \υδωρ ο [υκ ε@ ιχε 4».  3  τ`ην [εκ 
φιλοµαθίας το~υ σπουδαίου ποικίλην γν ~ωσιν [αποσκορακίσαντες }η ψιλ~ ?η τ~ ?η 
κατ `α νόµον πίστει κεχρηµένοι {ερριψαν ε[ ις λάκκον τ`ον \υδατος κενόν, ε[ ις 
Α{ ιγυπτον [απεµπολήσοντες τ`ην το~υ θείου λόγου {ερηµον . Κεν `ος δ`ε [επιστήµης 
]ο λάκκος , [εν #?ω ]ριφὲις κὰι τ`ην γν ~ωσιν [αποδυσάµενος \οµοιος το~ ις 
[αδελφο~ ις [εδόκει γυµν `ος γνώσεως ]ο διαλεληθ `ως σοφός . 

 

 

 
1 Θέογνις, στ.35-36 Loeb 
2 Εξ. 15,1  15,21 
3 Πβ. Πλάτων, Φαίδρος 247 b  
4 Γεν. 37,23-24 

  Γιατί απ’ τους καλούς καλά θα µάθεις. αν συναναστραφείς 

  κακούς θα χάσεις και τον νου που έχεις. 

 

5  Και όταν πάλι λέει, στην ωδή, «γιατί µε θαυµαστό τρόπο δοξά-

στηκε. άλογο και αναβάτη έριξε στην θάλασσα», εννοεί το πάθος 

στο πλήθος των ποδιών (των αλόγων του Φαραώ), το ορµητικό και 

κτηνώδες, την επιθυµία, αλλά µαζί και τον επιβάτη ηνίοχο που 

παρέδωσε τα ηνία στις ηδονές. Όλα αυτά τα «έριξε στη θάλασσα», 

εκβάλλοντάς τα στην κοσµική αταξία.  53   1  Έτσι και ο Πλάτων 

λέει, στο Περί ψυχής, ότι και ο ηνίοχος και το άλογο που παρεξέ-

κλινε (το άλογο µέρος, που χωρίζεται σε δύο, θυµό και επιθυµία) 

έπεσαν κάτω. Επίσης και ο Φαέθων, όπως αφήνει να εννοηθεί ο 

µύθος, έπεσε επειδή οι κέλητές του δεν µπορούσαν να συγκρα-

τηθούν. 

 

2  Το ίδιο µε τον Ιωσήφ. Επειδή ήταν νέος και µε γνώσεις που του 

επέτρεπαν να βλέπει µακρύτερα, τον ζήλεψαν οι αδελφοί του, «τον 

ξέντυσαν απ’ τον πολύχρωµο χιτώνα και τον έριξαν στο λάκκο. και 

ο λάκκος ήταν άδειος, χωρίς νερό».   3  Απορρίπτοντας την ποικίλη 

γνώση του άξιου νέου, γνώση που είχε αποκτήσει από φιλοµάθεια, 

ή, έχοντας ανάγκη µόνο απλής, σύµφωνα µε τον νόµο, πίστης, τον 

έριξαν στον ξερόλακκο, για να τον πουλήσουν στην Αίγυπτο, χώρα 

που εστερείτο του θείου λόγου. Κενός από γνώση ο λάκκος, που 

µέσα του ρίχτηκε. γυµνωµένος από την γνώση του, µοιάζοντας  πια 

µε τους αδελφούς του, ο αγνοηµένος σοφός.   
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4   Κατ' {αλλο σηµαινόµενον ε{ ιη [δ’] }αν [επιθυµία <τ`ο> ποικίλον {ενδυµα , ε[ ις 
[αχαν `ες  [απάγουσα  βάραθρον .     

5  «[  Ε `αν δέ τις [ανοίξ?η λάκκον }η λατοµήσ?η , φησί , κὰι µ`η καλύψ?η α[υτόν, 

[εµπέσ?η δ' [εκε~ ι µόσχος }η {ονος , ]ο κύριος το~υ λάκκου [αποτίσει [αργύριον κὰι 
δώσει τ~ ?ω πλησίον, τ`ο δ`ε τεθνηκ `ος α[υτ~ ?ω {εσται 1.»  54  1  [  Εντα~υθά µοι τ`ην 

προφητείαν [εκείνην {επαγε . «{  Εγνω βο~υς τ`ον κτησάµενον κὰι {ονος τ`ην 

φάτνην το~υ κυρίου α[υτο~υ, [  Ι σρα`ηλ δέ µε ο [υ συν ~ηκεν 2.»  2  \  Ινα ο @υν µή τις 
τούτων, [εµπεσ`ων ε[ ις τ`ην ]υπ`ο σο~υ διδασκοµένην γν ~ωσιν, [ακρατ `ης γενόµενος 
τ~ης [αληθείας , παρακούσ?η τε κὰι παραπέσ?η , [ασφαλής , φησί , περ̀ι τ`ην χρ~ησιν 

το~υ λόγου γίνου, κὰι πρ`ος µ`εν το `υς [αλόγως προσιόντας [απόκλειε τ`ην ζ~ωσαν 

[εν βάθει πηγήν, ποτ`ον δ`ε {ορεγε το~ ις τ~ης [αληθείας δεδιψηκόσιν .  3  

[  Επικρυπτόµενος δ' ο @υν πρ`ος το `υς ο [υχ ο\ ιους τε {οντας παραδέξασθαι τ`ο 

«βάθος τ~ης γνώσεως 3» κατακάλυπτε τ`ον λάκκον .  4  ] Ο κύριος ο @υν το~υ 

λάκκου, ]ο γνωστικ `ος α[υτός , ζηµιωθήσεται , φησί , τ`ην α[ ιτίαν ]υπέχων το~υ 

σκανδαλισθέντος {ητοι καταποθέντος τ~ ?ω µεγέθει το~υ λόγου, µικρολόγου {ετι 
{οντος , }η µετακινήσας τ`ον [εργάτην [επ̀ι τ`ην θεωρίαν κὰι [αποστήσας δι `α 

προφάσεως τ~ης α[υτοσχεδίου πίστεως . «[ Αργύριον δ`ε δώσει 4», τ~ ?ω 

παντοκρατορικ ~ ?ω βουλήµατι ]υπέχων λόγον κὰι ε [υθύνας . 

 

 
 

1 Εξ. 21,33-34 
2 Ησ. 1,3 
3 Πβ. Ρωµ. 11,33 
4 Εξ. 21,34 

4  Με άλλη ερµηνεία, ο πολύχρωµος χιτώνας είναι η επιθυµία που 

έπεσε σε βάραθρο αχανές.  

5  «Αν κάποιος σκάψει», λέει, «ή λατοµήσει λάκκο και δεν τον 

καλύψει και πέσει µέσα του µόσχος ή όνος, ο κύριος του λάκκου θα 

καταβάλει χρήµατα στον γείτονά του, αλλά το σκοτωµένο ζώο θα 

του ανήκει.»  54  1  Εδώ, πρόσθεσε και την προφητεία. «Το βόδι 

γνώρισε τον ιδιοκτήτη του και ο όνος την φάτνη του Κυρίου του, 

αλλά ο λαός του Ισραήλ δεν µε αναγνώρισε.»  2  Για να µη συµβεί 

λοιπόν, κάποιος από αυτούς που εσύ διδάσκεις, παρεξηγώντας την 

γνώση και αδυνατώντας να κρατήσει την αλήθεια, να παρακούσει 

και να παραπέσει, να είσαι, λέει, ακριβής στην χρήση του λόγου. 

Και σ’ εκείνους που προσέρχονται αλόγιστα, απόκλειε την ζωντανή 

πηγή του βάθους, αλλά δίνε να πιουν µόνο εκείνοι που διψούν για 

αλήθεια.   3  Κρύβοντας λοιπόν το «βάθος της αλήθειας» από 

αυτούς που δεν είναι ικανοί να το δεχθούν, σκέπαζε τον λάκκο.  4  Ο 

κύριος του λάκκου, λέει, αυτός ο γνωστικός, θα τιµωρηθεί ως 

υπαίτιος γι’ αυτόν που σκανδαλίστηκε, δηλαδή κατακρηµνίστηκε 

στο µέγεθος του λόγου, ενώ ακόµη ενδιαφερόταν για τα µικρά 

πράγµατα. Ή, γιατί µετακίνησε τον άνθρωπο της πράξης στην 

θεωρία και έτσι τον απέσπασε, γι’ αυτό το λόγο, από την απλή 

άµεση πίστη. «Και θα πληρώσει αργύριο» έχοντας να λογοδοτήσει 

ως υπεύθυνος, στη θέληση του Παντοκράτορα. 
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55  1  Ο#υτος µ`εν ο @υν ]ο τύπος νόµου κὰι προφητ~ων ]ο µέχρις [  Ι ωάννου 1. |ο 

δέ, καίτοι φανερώτερον λαλήσας ]ως }αν µηκέτι προφητεύων, [αλλ`α δεικνύων 

{ηδη παρόντα τ`ον [εξ [αρχ~ης καταγγελλόµενον συµβολικ~ως , \οµως «Ο{υκ ε[ ιµι , 
φησίν, {αξιος τ`ον ] ιµάντα το~υ ]υποδήµατος λ~ υσαι κυρίου 2».  2  µ`η γ`αρ {αξιος 
ε@ ιναι ]οµολογε~ ι τ`ην τοσαύτην βαπτίσαι δύναµιν, χρ~ηναι γ`αρ το `υς 
καθαροποιο~υντας [απολύειν το~υ σώµατος κὰι τ~ων τούτου ]αµαρτηµάτων τ`ην 

ψυχ`ην \ωσπερ το~υ δεσµο~υ τ`ον πόδα .  3  Τάχα δ`ε κὰι τ`ην τελευταίαν το~υ 

σωτ~ηρος ε[ ις ]ηµ~ας [ενέργειαν, τ`ην προσεχ~η , λέγει , τ`ην δι `α τ~ης παρουσίας , 

[επικρυπτοµένην τ~ ?ω τ~ης προφητείας α[ ινίγµατι . ]ο <γ`αρ> δι `α τ~ης α[υτοψίας τ`ον 

θεσπιζόµενον δείξας , τ`ην ε[ ις φανερ`ον πόρρωθεν ]οδεύουσαν µηνύσας 
\ηκουσαν παρουσίαν, {οντως {ελυσεν τ`ο πέρας τ~ων λογίων τ~ης ο[ ικονοµίας , 

[εκκαλύψας τ`ην {εννοιαν  τ~ων  συµβόλων . 

4  Κὰι τ`α παρ`α ] Ρωµαίοις [επ̀ι τ~ων διαθηκ ~ων γινόµενα τάξιν ε{ ιληχε, τ`α δι `α 

δικαιοσύνην [εκε~ ινα ζυγ`α κὰι [ασσάρια καρπισµοί  τε κὰι α] ι τ~ων {ωτων 

[επιψαύσεις , τ`α µ`εν γ`αρ \ ινα δικαίως γίνηται , τ`α δ`ε ε[ ις τ`ον τ~ης τιµ~ης 
µερισµόν, τ`ο δ' \οπως ]ο παρατυχών, ]ως βάρους τιν `ος α[υτ~ ?ω [επιτιθεµένου, 

]εστ`ως  [ακούσ?η  κὰι  τάξιν  µεσίτου  λάβ?η .   

 

 

 

 

 
1 Πβ. Ματθ. 11,13  Λουκ. 16,16 
2 Πβ. Μαρκ. 1,7 

55  1  Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος εκφράσεως του νόµου και των 

προφητών, µέχρι τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης, αν και µίλησε περισσότε-

ρο φανερά, επειδή δεν προφήτευε πια αλλά έδειχνε  ήδη παρόντα 

εκείνον που είχε ήδη αναγγελθεί από την αρχή συµβολικά, όµως 

λέει: «∆εν είµαι άξιος να λύσω τον ιµάντα του υποδήµατος του 

Κυρίου».  2  Γιατί, όπως οµολογεί, δεν είναι άξιος να βαφτίσει 

τέτοια δύναµη, αφού αυτοί που ενεργούν κάθαρση, πρέπει να ελευ-

θερώνουν την ψυχή από το σώµα και τα αµαρτήµατά του, όπως το 

πόδι από το δέσιµο.  3  Ίσως ακόµη θέλει να πει για την τελευταία 

προς εµάς ενέργεια του Σωτήρα, την άµεση, µε την παρουσία, 

κρυµµένη στον υπαινιγµό της προφητείας. Γιατί εκθέτοντας τον 

προφητευόµενο σε άµεση θέα και αναγγέλλοντας την Παρουσία, 

µετά από µακρινή πορεία µέσα στο φως, αποκαλύπτοντας έτσι την 

σηµασία των συµβόλων, έβαλε τέλος, πράγµατι, στα οράµατα της 

οικονοµίας του λόγου. 

4  Και εκείνα που γίνονταν µε τις διαθήκες των Ρωµαίων, είχαν 

συγκεκριµένη λειτουργία: οι ζυγαριές και τα νοµίσµατα για την 

δικαιοσύνη, η απελευθέρωση του δούλων µε άγγιγµα της ράβδου, το 

πιάσιµο των αυτιών. το πρώτο γιατί όλα έπρεπε να γίνονται δίκαια, 

το δεύτερο για την απόδοση τιµής, και το τρίτο, ώστε εκείνος που 

έτυχε να παρευρίσκεται, να αναλάβει το βάρος να σταθεί, ν’ ακούσει 

και να πάρει θέση µεσολαβητή. 
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56  1  [ Αλλ', ]ως {εοικεν, {ελαθον ]υπ`ο φιλοτιµίας [αποδεικτικ ~ης περαιτέρω το~υ 

δέοντος παρεκβάς . [  Επιλείψει γάρ µε ]ο βίος τ`ο πλ~ηθος τ~ων συµβoλικ~ως 
φιλοσοφούντων παρατιθέµενον . 2  Μνήµης τε ο @υν \ενεκεν κὰι συντοµίας κὰι 
το~υ πρ`ος τ`ην [αλήθειαν [ανατετάσθαι τοια~υταί  τινες α] ι τ~ης βαρβάρου 

φιλοσοφίας γραφαί .  3  Τ ~ων γ`αρ πολλάκις α[υτα~ ις πλησιαζόντων κὰι 
δοκιµασίαν δεδωκότων κατά τε τ`ην πίστιν κατά τε τ`ον βίον \απαντα µόνων 

[εθέλουσιν ]υπάρχειν τ`ην {οντως ο @υσαν φιλοσοφίαν κὰι τ`ην [αληθ ~η θεολογίαν .  

4  Νὰι µ`ην [εξηγητο~υ τινος κὰι καθηγητο~υ χρείαν {εχειν ]ηµ~ας βούλονται . 
ο \υτως γ`αρ κὰι σπουδασθήσεσθαι µ~αλλον κὰι [ανεξαπατήτους {εσεσθαι , παρ`α 

τ~ων ε @υ ε[ ιδότων παραλαµβάνοντας , κὰι [ωφελήσειν  το `υς  [αξίους  α[υτ~ων  

διελάµβανον .   

5  { Αλλως τε κὰι  πάνθ', \οσα διά  τινος παρακαλύµµατος ]υποφαίνεται , 
µείζονά τε κὰι σεµνοτέραν δείκνυσι τ`ην [αλήθειαν, καθάπερ τ`α µ`εν \ωρια 

διαφαίνοντα το~υ \υδατος , α] ι µορφὰι δ`ε δι `α τ~ων παρακαλυµµάτων συνεµ-

φάσεις τιν `ας α[υτα~ ις προσχαριζοµένων . [  Ελεγκτικὰι γ`αρ α] ι περιαύγειαι πρ`ος 
τ~ ?ω κὰι τ`α φανερ`α µονοτρόπως κατανοε~ ισθαι .  57  1  Συνεκδοχ`ας τοίνυν 

πλείονας [εξ `ον ε@ ιναι λαµβάνειν, \ωσπερ ο @υν λαµβάνοµεν, [εκ τ~ων µετ' 
[επικρύψεως ε[ ιρηµένων . # Ων ο \υτως [εχόντων σφάλλεται µ`εν  ]ο  {απειρος  κὰι  
[αµαθής , καταλαµβάνει  δ`ε  ]ο  γνωστικός .  

2  {  Ηδη γο~υν ο [υδ`ε το~ ις τυχο~υσιν {ηθελον [ανέδην [εκκε~ ισθαι πάντα , «ο [υδ`ε  

 

IX 
 

56  1  Αλλά όπως φαίνεται, παρασυρόµενος από την επιθυµία να 

φέρω αποδείξεις, παρεξέκλινα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Γιατί η 

ζωή µου δεν θα έφθανε να παραθέσω το πλήθος όσων φιλοσόφησαν 

συµβολικά.  2  Ανάµνηση λοιπόν, συντοµία και εξύψωση στην 

αλήθεια, τέτοιες είναι οι Γραφές των βαρβάρων.  3  Γιατί µόνο σ’ 

εκείνους που συχνά τις πλησιάζουν και δίνουν εξετάσεις και µε την 

πίστη και µε ολόκληρο τον βίο τους, παρέχουν πραγµατική φιλο-

σοφία και αληθινή θεολογία.  4  Αλλά θέλουν να έχουµε ανάγκη 

οδηγού και ερµηνευτή. Γιατί θεωρούσαν ότι έτσι, παραλαµβάνοντας 

από εκείνους που γνωρίζουν καλά, όσοι είναι άξιοι γι’ αυτές, θα 

ωφεληθούν καλύτερα και δεν θα εξαπατηθούν. 

5  Άλλωστε και όλα όσα µόλις διακρίνονται πίσω από κάποιο κάλυµ-

µα, δείχνουν την αλήθεια µεγαλύτερη και περισσότερο σεβαστή. 

Όπως φαίνονται µέσα στο νερό οι καρποί και όπως οι µορφές, ιδω-

µένες µέσα από ένα κάλυµµα, προσαποκτούν κάποιες ανταύγειες. 

Γιατί ο διάχυτος φωτισµός, ο κατάλληλος για αναζήτηση, οδηγεί σε 

µονότροπη κατανόηση των φανερών πραγµάτων.  57  1  Με όσα 

όµως λέγονται καλυµµένα, µπορούµε να δεχόµαστε περισσότερες 

εκδοχές. Σε αυτή την περίπτωση, ο άπειρος και αµαθής πλανάται, ο 

γνωστικός όµως αντιλαµβάνεται.  

2  Τώρα βέβαια ούτε τα πάντα πρέπει να αφεθούν στους τυχόντες 
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κοινοποιε~ ισθαι τ`α σοφίας [αγαθ `α το~ ις µηδ' {οναρ τ`ην ψυχ`ην κεκαθαρµένοις . 

ο [υ γ`αρ θέµις [ορέγειν το~ ις [απαντ ~ωσι τ`α µετ`α τοσούτων [αγώνων πορισθέντα 

ο [υδ`ε µ`ην βεβήλοις τ`α το~υ λόγου µυστήρια διηγε~ ισθαι 1».  3 Φασ̀ι γο~υν 

\  Ιππαρχον τ`ον Πυθαγόρειον, α[ ιτίαν {εχοντα γράψασθαι τ`α το~υ Πυθαγόρου 

σαφ ~ως , [εξελαθ ~ηναι τ~ης διατριβ ~ης κὰι στήλην [επ' α[υτ~ ?ω γενέσθαι ο# ια νεκρ~ ?ω .  

4  ∆ι `ο κὰι [εν τ~ ?η βαρβάρ?ω φιλοσοφί ?α νεκρο `υς καλο~υσι το `υς [εκπεσόντας τ~ων 

δογµάτων κὰι καθυποτάξαντας τ`ον νο~υν το~ ις πάθεσι το~ ις ψυχικο~ ις .   5  «Τίς 
γ`αρ µετοχ`η δικαιοσύν?η κὰι [ανοµί ?α ,» κατ `α τ`ον θε~ ιον [απόστολον, «}η τίς 
κοινωνία φωτ̀ι πρ`ος σκότος; τίς δ`ε συµφώνησις Χριστο~υ πρ`ος Βελίαρ; }η τίς 
µερ̀ις πιστ~ ?ω µετ`α [απίστου 2;» ∆ίχα γ`αρ [  Ολυµπίων κὰι φθιµένων τιµαί .  6  

«∆ι `ο κὰι [εξέρχεσθε [εκ µέσου α[υτ~ων κὰι [αφορίσθητε, λέγει κύριος , κὰι 
[ακαθάρτου µ`η \απτεσθε . κ[αγ `ω ε[ ισδέξοµαι ]υµ~ας κὰι {εσοµαι ]υµ~ ιν ε[ ις πατέρα , 

κὰι ]υµε~ ις {εσεσθέ µοι ε[ ις  υ] ιο `υς  κὰι  θυγατέρας 3.» 

58  1  Ο[υ µόνοι {αρα ο] ι Πυθαγόρειοι κὰι Πλάτων τ`α πολλ`α [επεκρύπτοντο, 

[αλλ`α κὰι ο] ι [  Επικούρειοί  φασί  τινα κὰι παρ' α[υτο~υ [απόρρητα ε@ ιναι κὰι µ`η 

π~ασιν [επιτρέπειν [εντυγχάνειν τούτοις το~ ις γράµµασιν .  2  [ Αλλ`α κὰι ο] ι 
Στωϊκὸι λέγουσι Ζήνωνι τ~ ?ω πρώτ?ω γεγράφθαι τινά , |α µ`η ]ρ?αδίως [επιτρέπουσι 
το~ ις µαθητα~ ις [αναγινώσκειν, µ`η ο [υχ̀ι πε~ ιραν δεδωκόσι πρότερον, ε[ ι 
γνησίως φιλοσοφο~ ιεν .  3 Λέγουσι δ`ε κὰι ο] ι Άριστοτέλους 
 

 
1 Ιάµβλιχος. Βίος Πυθ. XVII-75 
2 Β’  Κορ. 6,14-15 
3 Β’  Κορ. 6,17-18 

«ούτε τα αγαθά της σοφίας να κοινοποιούνται σ’ εκείνους που ούτε 

στο όνειρό τους δεν εξάγνισαν την ψυχή τους. Γιατί δεν είναι θεµιτό 

να προσφέρουµε σε όποιον συναντάµε όσα κερδίσαµε µε αγώνες, 

ούτε στους βέβηλους να εκθέτουµε τα µυστήρια του λόγου».  3  

Λένε µάλιστα ότι ο Ίππαρχος, επειδή έγραψε σε απλή γλώσσα τις 

διδαχές του Πυθαγόρα, εκδιώχθηκε από τον σύλλογο, και του έστη-

σαν στήλη σαν να ήταν νεκρός.   4  Γι’ αυτό και στην  φιλοσοφία 

των βαρβάρων, ονοµάζουν νεκρούς εκείνους που αποµακρύνθηκαν 

από τα δόγµατα και άφησαν τον νου τους να υποταχθεί στα πάθη της 

ψυχής.  5  Γιατί, σύµφωνα µε τον θείο Απόστολο, «Τι σχέση έχει η 

δικαιοσύνη µε την ανοµία; Ποια επικοινωνία µπορεί να έχει το 

σκοτάδι µε το φως, ποια συµφωνία ο Χριστός µε τον Βαλαάλ, ή, τι 

κοινό ο άπιστος µε τον πιστό;» ∆ιαφέρουν οι τιµές προς τους 

Ολύµπιους από εκείνες προς τους νεκρούς.  6  «Φύγετε λοιπόν από 

αυτούς και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και µην αγγίζετε ακάθαρτο. Κι 

εγώ θα σας δεχθώ και θα σας γίνω πατέρας και θα γίνετε κόρες µου 

και γιοι µου. 

58  1  Όχι λοιπόν µόνο οι Πυθαγόρειοι και ο Πλάτων έκρυβαν 

πολλά, αλλά και οι Επικούρειοι λένε ότι µερικά κείµενα θεω-

ρούνταν και από εκείνον (τον Επίκουρο) απόρρητα, και ότι δεν 

επιτρεπόταν σε όλους να τα µελετούν.  2  Αλλά και οι Στωικοί λένε 

ότι ο Ζήνων ο πρώτος είχε γράψει µερικά, που δεν επιτρέπεται 

εύκολα να τα διαβάσουν όσοι µαθητές δεν έχουν προηγουµένως 

δώσει αποδείξεις πως φιλοσοφούν γνήσια.  3  Επίσης, και οι µαθη- 
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[τ`α µ`εν [εσωτερικ `α ε@ ιναι τ~ων συγγραµµάτων α[υτ~ων, τ`α δ`ε κοινά τε κὰι 
[εξωτερικά .  4  [ Αλλ`α κὰι ο] ι τ`α µυστήρια θέµενοι , φιλόσοφοι {οντες , τ`α 

α]υτ~ων δόγµατα το~ ις µύθοις κατέχωσαν, \ωστε µ`η ε@ ιναι \απασι δ~ηλα .  5  ε@ ιθ' ο| ι  
µέν, [ανθρωπίνας κατακρύψαντες δόξας , το `υς [αµαθε~ ις [εκώλυσαν 

[εντυγχάνειν, τ`ην δ`ε τ~ων {οντων {οντως ]αγίαν κὰι µακαρίαν θεωρίαν ο [υ παντ `ος 
µ~αλλον [επικεκρύφθαι συνέφερεν;  6  Πλ`ην ο {υτε τ`α τ~ης βαρβάρου 

φιλοσοφίας ο {υθ' ο] ι µ~υθοι ο] ι Πυθαγόρειοι , [αλλ' ο [υδ' ο] ι παρ`α Πλάτωνι [εν 

Πολιτεί ?α [  Ηρ`ος το~υ [ Αρµενίου 1 κὰι [εν Γοργί ?α Α[ ιακο~υ κὰι ] Ραδαµάνθυος 2 

κὰι [εν Φαίδωνι ]ο το~υ Ταρτάρου 3 κὰι [εν Πρωταγόρ?α ]ο Προµηθέως κὰι 
[  Επιµηθέως 4 πρός τε τούτοις ]ο το~υ πολέµου τ~ων [ Ατλαντικ ~ων κὰι τ~ων 

[ Αθηναίων [εν τ~ ?ω [ Ατλαντικ ~ ?ω 5, ο [υχ ]απλ~ως κατ `α πάντα τ`α [ονόµατα 

[αλληγορητέοι , [αλλ' \οσα τ~ης διανοίας τ~ης καθόλου σηµαντικά , κὰι δ`η τα~υτα 

[εξεύροιµεν }αν δι `α συµβόλων ]υπ`ο παρακαλύµµατι  τ~ ?η  [αλληγορί ?α  

µηνυόµενα . 

59  1  Νὰι µ`ην κὰι ]η Πυθαγόρου συνουσία κὰι ]η πρ`ος το `υς ]οµιλητ `ας διττ `η 

κοινωνία , [ακουσµατικο `υς το `υς πολλο `υς καί τινας µαθηµατικο `υς ]ετέρους 
καλο~υσα , το `υς γνησίως [ανθαπτοµένους τ~ης φιλοσοφίας ,  

  [αλλ`α  τ`ο  µ`εν  φάσθαι ,  τ`ο  δ`ε  <κὰι>  κεκρυµµένον  ε@ ιναι 6  

 
1 Πβ. Πλάτων, Πολιτεία, Ι  614 b 
2 Πβ. Γοργίας, 524 a  
3 Πβ. Φαίδων 112 a 
4 Πβ. Πρωταγόρας. 320 d 
5 Πβ. Τίµαιος, 25 b-d 
6 Όµηρος, Οδύσ. Λ 443 

τές του Αριστοτέλη λένε ότι άλλα από τα συγγράµµατα είναι εσω-

τερικά και άλλα κοινά και εξωτερικά.  4  Αλλά και αυτοί που 

καθιέρωσαν τα µυστήρια, µια και ήταν φιλόσοφοι, καταχώνιασαν τις 

δοξασίες τους σε µύθους, για να µην είναι σε όλους φανερές.  5  Και 

βέβαια αυτοί, κρύβοντας ανθρώπινες γνώµες εµπόδισαν τους 

αµαθείς να ασχοληθούν µε αυτές. Την πράγµατι άγια, λοιπόν, και 

µακάρια θεωρία των όντων, δεν συνέφερε να την κρύψουν ακόµη 

περισσότερο;  6  Εντούτοις, ούτε τα σχετικά µε την φιλοσοφία των 

βαρβάρων, ούτε οι µύθοι του Πυθαγόρα, αλλά ούτε και οι µύθοι του 

Πλάτωνα στην Πολιτεία, του Ηρός του Αρµενίου, του Αιακού και 

Ραδαµάνθυος στον Γοργία, του Ταρτάρου στον Φαίδωνα, του 

Προµηθέα και Επιµηθέα στον Πρωταγόρα, και ακόµη ούτε ο µύθος 

του πολέµου των Ατλαντικών και των Αθηναίων στον Ατλαντικό, 

πρέπει να εννοηθούν αλληγορικά σε όλες τους τις λέξεις, αλλά 

σε όσα είναι σηµαντικά στο γενικό νόηµα. Και είναι αυτά που 

θα βρούµε να σηµαίνονται µε σύµβολα, κάτω από έναν πέπλο 

αλληγορίας. 

59  1  Επίσης, ο Σύλλογος του Πυθαγόρα και η διπλή επικοινωνία 

µε τους εταίρους, τους λεγόµενους ακουσµατικούς, που ήταν οι 

περισσότεροι, και  µερικούς άλλους τους λεγόµενους µαθηµατικούς, 

που ήταν γνήσια αφοσιωµένοι στην φιλοσοφία, σήµαινε ότι  στους 

πολλούς, 
 

κάποια να τα λες και κάποια να ’ναι κρυµµένα. 
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πρ`ος το `υς πολλο `υς [?ηνίσσετο .  2 {  Ισως δ`ε κὰι τ`ο διττ `ον [εκε~ ινο ε@ ιδος τ~ων [εκ 

το~υ Περιπάτου, τ`ο [εν το~ ις λόγοις {ενδοξόν τε κα`ι [επιστηµονικ`ον 1 
καλούµενον, ο [υκ [απήλλακται διαιρε~ ιν δόξαν [από τε ε [υκλείας κὰι [αληθείας . 
 
 3   Μηδ`ε  σέ  γ'  ε [υδόξοιο  βιήσεται  {ανθεα  τιµ~ης 
  πρ`ος  θνητ~ων  [ανελέσθαι ,  [εφ'  #?ω  θ'  ]οσίης  πλέον  ε[ ιπε~ ιν 2. 
 
4 Α] ι γο~υν [  Ιάδες µο~υσαι διαρρήδην λέγουσι το `υς µ`εν πολλο `υς κὰι δο-

κησισόφους δήµων [αοιδο~ ισιν \επεσθαι κὰι νόµοισι χρέεσθαι , ε[ ιδότας \οτι 
πολλὸι κακοί , [ολίγοι δ`ε [αγαθὸι το `υς [αρίστους , τ`ο κλέος δ`ε µεταδιώκειν 3.  5  

«Α] ιρε~υνται γάρ, φησίν, |εν [αντ̀ι ]απάντων ο] ι {αριστοι κλέος [αέναον θνητ ~ων, ο] ι 
δ`ε πολλὸι κεκόρηνται \οπως κτήνεα 4», «γαστρ̀ι κὰι α[ ιδοίοις κὰι το~ ις 
α[ ισχίστοις τ~ων [εν ]ηµ~ ιν µετρήσαντες τ`ην ε [υδαιµονίαν 5».  6  \ο τ' [  Ελεάτης 
Παρµενίδης ]ο µέγας διττ~ων ε[ ισηγε~ ιται διδασκαλίαν  ]οδ~ων  #ωδέ  πως  
γράφων . 
 
   ]η  µ`εν  [  Αληθείης  ε [υπειθέος  [ατρεµ`ες  @ητορ, 

 ]η  δ`ε  βροτ~ων  δόξαις ,  τα~ ις  ο [υκ  {ενι  πίστις  [αληθής 6. 

 

 
1 Πβ. Αριστοτέλης, Τοπικά Α 100b 19 
2 Εµπεδοκλής Απόσπ. 3,6-7 D-K 
3 Πβ. Ηράκλειτος, Απόσπ. 104 D-K 
4 Ηράκλειτος, Απόσπ. 29 D-K 
5 ∆ηµοσθένης Περί του Στεφ. 296 
6 Παρµενίδης, Απόσπ. 1,29-30 D-K 

2  Ίσως δε και το διπλό είδος των περιπατητικών, το καλούµενο 

στην λογική, των «αποδεκτών γνωµών» και το «επιστηµονικό», δεν 

είναι απαλλαγµένα από την διάκριση µεταξύ της γνώµης αφενός και 

της δόξας και αλήθειας αφετέρου. 

 

3  Μήτε να πάρεις απ’ τους θνητούς άνθη εξαίρετης τιµής 

   που θα σε αναγκάσουν να πεις περισσότερα απ’ όσα είναι 

       [θεµιτά. 

 

4  Οι µούσες της Ιωνίας λοιπόν, σαφώς δηλώνουν ότι οι πολλοί και 

οι δοκησίσοφοι ακολουθούν τους αοιδούς του δήµου και εκµεταλ-

λεύονται τους νόµους, γνωρίζοντας ότι οι πολλοί είναι κακοί, και 

λίγοι είναι καλοί, επιζητώντας την δόξα.  5  «Οι άριστοι, αντί  για 

όλα προτιµούν την αιώνια δόξα των ανθρώπων, ενώ οι πολλοί 

χορταίνουν σαν τα κτήνη», «µετρώντας την ευδαιµονία µε την 

κοιλιά, τα αιδοία και τα αισχρότερα µέσα µας».  6  Και ο Ελεάτης 

Παρµενίδης, ο µέγας, εισάγει την διδασκαλία των δύο οδών µε τα 

εξής: 

 

  και τον ήρεµο πυρήνα της ολοστρόγγυλης αλήθειας 

  και τις ανίδεες δοξασίες των θνητών. 
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X 
 
60  1  Ε[ ικότως {αρα ]ο θεσπέσιος [απόστολος . «Κατ`α [αποκάλυψιν, φησίν, 

[εγνωρίσθη µοι τ`ο µυστήριον, καθ `ως προέγραψα [εν [ολίγ ?ω, πρ`ος |ο δύνασθε 
[αναγινώσκοντες νο ~ησαι τ`ην σύνεσίν µου [εν τ~ ?ω µυστηρί ?ω το~υ Χριστο~υ, |ο 
]ετέραις γενεα~ ις ο [υκ [εγνωρίσθη το~ ις υ] ιο~ ις τ~ων [ανθρώπων, ]ως ν~υν 

[απεκαλύφθη το~ ις ]αγίοις [αποστόλοις α[υτο~υ κὰι προφήταις 1.» 2  { Eστιν γάρ 
τις κὰι τελείων µάθησις , περ̀ι #ης πρ`ος το `υς Κολοσσαε~ ις γράφων φησίν . «Ο[υ 

παυόµεθα ]υπ`ερ ]υµ~ων προσευχόµενοι κὰι α[ ιτούµενοι , \ ινα πληρωθ ~ητε τ`ην 
[επίγνωσιν το~υ θελήµατος α[υτο~υ [εν πάσ?η σοφί ?α, κὰι συνέσει πνευµατικ~ ?η , 

περιπατ ~ησαι [αξίως το~υ κυρίου ε[ ις π~ασαν [αρέσκειαν, παντ̀ι {εργ ?ω [αγαθ ~ ?ω 

καρποφορο~υντες κὰι α[υξανόµενοι τ~ ?η [επιγνώσει το~υ θεο~υ, [εν πάσ?η δυνάµει 
[ενδυναµούµενοι κατ `α τ`ο κράτος τ~ης δόξης α[υτο~υ 2.»  3  Κὰι πάλιν . «Κατ `α 
τ`ην ο[ ικονοµίαν το~υ θεο~υ τ`ην δοθε~ ισάν µοι , φησίν, ε[ ις ]υµ~ας πληρ~ωσαι τ`ον 
λόγον το~υ θεο~υ, τ`ο µυστ`ηριον τ`ο [αποκεκρυµµένον [απ`ο τ~ων α[ ιώνων κὰι [απ`ο 
τ~ων γενε ~ων, |ο ν~υν [εφανερώθη το~ ις ]αγίοις α[υτο~υ, ο# ις [ηθέλησεν ]ο θε `ος γνωρί-
σαι , τί  τ`ο πλο~υτος τ~ης δόξης το~υ µυστηρίου τούτου [εν το~ ις {εθνεσιν 3.»   61  

1  \ Ωστε {αλλα µ`εν τ`α µυστήρια τ`α [αποκεκρυµµένα {αχρι τ~ων [αποστόλων 

 
 

1 Εφεσ. 3,3-5 
2 Κολ. 1,9-11 
3 Κολ. 1,25-27 

 

 
X 

 

60  1  ∆ικαιολογηµένα λοιπόν ο έξοχος Απόστολος λέει. «Το 

µυστήριο µου έγινε γνωστό µε αποκάλυψη, όπως µε λίγα λόγια 

προανέφερα. ∆ιαβάζοντάς τα µπορείτε να εννοήσετε τι είδους γνώση 

έχω για το µυστήριο του Χριστού, που σε άλλες γενεές ανθρώπων 

δεν έγινε γνωστό, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους άγιους 

αποστόλους του και τους προφήτες.»  2  Υπάρχει πράγµατι και µία 

µάθηση τέλειων, για την οποία, γράφοντας στους Κολοσσαείς, λέει: 

«∆εν σταµατάµε να προσευχόµαστε για σας και να παρακαλούµε να 

αποκτήσετε επίγνωση του θελήµατός του µε όλη την σοφία και την 

πνευµατική σύνεση, ώστε να ζείτε όπως αξίζει στον Κύριο και να 

είσθε αρεστοί σ’ αυτόν σε όλα, κάνοντας να καρποφορήσει κάθε 

αγαθό έργο, πορευόµενοι µε επίγνωση του Θεού, αποκτώντας 

δύναµη από την κραταιή δόξα του.»  3  Και πάλι: «Σύµφωνα µε την 

εντολή του Θεού που µου δόθηκε για σας, να εκπληρώσω τον λόγο 

του, το µυστήριο το κρυµµένο για αιώνες και γενεές, που τώρα 

φανερώθηκε στους αγίους του, στους οποίους ο Θεός θέλησε να 

γνωρίσει πόσο µεγάλος είναι ο πλούτος της δόξας του µυστηρίου 

τούτου στους εθνικούς.»  61  1  Ώστε άλλα τα µυστήρια που 

παρέµειναν κρυµµένα µέχρι τους αποστόλους και παραδόθηκαν από 
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κὰι ]υπ' α[υτ~ων παραδοθέντα ]ως [απ`ο το~υ κυρίου παρειλήφασιν ([αποκεκρυµ-
µένα δ`ε [εν τ~ ?η παλαι ~ ?α διαθήκ?η), |α «ν~υν [εφανερώθη το~ ις ]αγίοις 1», {αλλο δ`ε 
«τ`ο πλο~υτος τ~ης δόξης το~υ µυστηρίου το~υ [εν το~ ις {εθνεσιν 2», \ο [εστιν ]η πίστις 
κὰι ]η [ελπ̀ις ]η ε[ ις Χριστόν, |ον [αλλαχ~ ?η «θεµέλιον 3» ε{ ιρηκεν .  2  Κὰι πάλιν 
ο# ιον φιλοτιµούµενος [εµφ~ηναι τ`ην γν ~ωσιν #ωδέ πως γράφει . «νουθετο~υντες 
πάντα {ανθρωπον [εν πάσ?η σοφί ?α , \ ινα παραστήσωµεν πάντα {ανθρωπον 
τέλειον [εν Χριστ~ ?ω 4».  3  ο [υ «πάντα» ]απλ~ως «{ανθρωπον», [επὲι ο [υδὲις }αν @ην 
{απιστος , ο [υδ`ε µ`ην «πάντα» τ`ον πιστεύοντα «τέλειον [εν Χριστ~ ?ω», [αλλ`α 
«πάντα {ανθρωπον» λέγει , ]ως ε[ ιπε~ ιν \ολον τ`ον {ανθρωπον, ο# ιον σώµατι κὰι 
ψυχ~ ?η ]ηγνισµένον, [επεί , \οτι «ο [υ πάντων ]η γν ~ωσις 5», διαρρήδην [επιφέρει .  4  
«συµβιβασθέντες [εν [αγάπ?η κὰι ε[ ις π~αν πλο~υτος τ~ης πληροφορίας τ~ης 
συνέσεως , ε[ ις [επίγνωσιν το~υ µυστηρίου το~υ θεο~υ [εν Χριστ~ ?ω, [εν #?ω ε[ ισι 
πάντες ο] ι θησαυρὸι τ~ης σοφίας κὰι τ~ης γνώσεως [απόκρυφοι 6». «Τ~ ?η 
προσευχ~ ?η προσκαρτερε~ ιτε, γρηγορο~υντες [εν α[υτ~ ?η [εν ε [υχαριστί ?α 7».  5  ]η 
ε [υχαριστία δ`ε ο [υκ [επ̀ι ψυχ~ης µόνον κὰι τ~ων πνευµατικ~ων [αγαθ ~ων, [αλλ`α κὰι 
[επ̀ι το~υ σώµατος γίνεται κὰι τ~ων το~υ σώµατος [αγαθ ~ων .  62  1  Κὰι {ετι σα-
φέστερον [εκκαλύπτει τ`ο µ`η πάντων ε@ ιναι τ`ην γν ~ωσιν, [επιλέγων .  
«προσευχόµενοι \αµα κὰι περ̀ι ]ηµ~ων, \ ινα ]ο θε `ος [ανοίξ?η ]ηµ~ ιν θύραν το~υ 

 
1 Κολ. 1,26 
2 Κολ. 1,27 
3 Α’ Κορ. 3,10 Εβρ. 6,1 
4 Κολ. 1,28 
5 Πβ. Α’  Κορ. 8,7 
6 Κολ. 2,2-3 
7 Κολ. 4,2 

αυτούς όπως τα παρέλαβαν από τον Κύριο (τα κρυµµένα στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη), τα οποία «τώρα φανερώθηκαν  στους αγίους», 

και άλλο «ο πλούτος της δόξας των µυστηρίων στους εθνικούς», 

που είναι η πίστη και η ελπίδα στον Χριστό, τον οποίο αλλού, τον 

ονόµασε «θεµέλιο».  2  Και πάλι, σε µια προσπάθεια να φανερώσει 

την γνώση, γράφει: «Συµβουλεύοντας κάθε (πάντα) άνθρωπο µε όλη 

την σοφία, για να τον καταστήσουµε τέλειο στον Χριστό».  3  ∆εν 

λέει απλώς «κάθε άνθρωπο», γιατί τότε κανένας δεν θα ήταν 

άπιστος, ούτε λέει ότι «κάθε» ένας που πιστεύει είναι «τέλειος στον 

Χριστό». αλλά λέει «κάθε (πάντα) άνθρωπο» εννοώντας ολόκληρο 

(πάντα) τον άνθρωπο, δηλαδή αγνό στο σώµα και την ψυχή, επειδή, 

όπως ρητά αναφέρει, «δεν έχουν όλοι γνώση».  4  «Στενά δεµένοι µε 

αγάπη και ολόκληρο τον πλούτο της βεβαιότητας της γνώσεως, σε 

επίγνωση του µυστηρίου του Θεού µέσα στον Χριστό, στον οποίο 

είναι κρυµµένοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». 

«Εξακολουθείτε επίµονα να προσεύχεσθε αγρυπνώντας µε ευ-

χαριστία».  5  Και η ευχαριστία εκτείνεται όχι  µόνο στην ψυχή και 

τα πνευµατικά αγαθά, αλλά και στο σώµα και τα αγαθά του 

σώµατος.  62  1  Και ακόµη σαφέστερα αποκαλύπτει ότι η γνώση 

δεν ανήκει σε όλους, λέγοντας. «προσευχόµενοι ακόµη και για µας, 

να µας ανοίξει ο Θεός την θύρα του Λόγου για να κηρύξουµε 

το µυστήριο του Χριστού, για το οποίο βρίσκοµαι στην φυλακή, 
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λαλ~ησαι τ`ο µυστήριον το~υ Χριστο~υ, δι' |ο κὰι δέδεµαι , \ ινα φανερώσω α[υτ`ο 
]ως δε~ ι µε λαλ~ησαι 1». @ην γάρ τινα [αγράφως παραδιδόµενα .  2  Α[υτίκα το~ ις 
]  Εβραίοις . «Κὰι γ`αρ [οφείλοντες ε@ ιναι διδάσκαλοι δι `α τ`ον χρόνον 2,» φησίν, 
]ως }αν [εγγηράσαντες τ~ ?η διαθήκ?η τ~ ?η παλαι ~ ?α , «πάλιν χρείαν {εχετε το~υ 
διδάσκειν ]υµ~ας , τίνα τ`α στοιχε~ ια τ~ης [αρχ~ης τ~ων λογίων το~υ θεο~υ, κὰι 
γεγόνατε χρείαν {εχοντες γάλακτος κὰι ο [υ στερε ~ας τροφ~ης .  3  π~ας γ`αρ ]ο 
µετέχων γάλακτος {απειρος λόγου δικαιοσύνης , νήπιος γάρ [εστι 3», τ`α πρ~ωτα 
µαθήµατα πεπιστευµένος .  4  «τελείων δέ [εστιν ]η στερε `α τροφή , τ~ων δι `α τ`ην 
\εξιν τ`α α[ ισθητήρια γεγυµνασµένα [εχόντων πρ`ος διάκρισιν καλο~υ τε κὰι 
κακο~υ . ∆ι `ο [αφέντες τ`ον τ~ης [αρχ~ης το~υ Χριστο~υ  λόγον  [επ̀ι  τ`ην  τελειότητα  
φερώµεθα . 4» 

 

63  1  [ Αλλ`α κὰι Βαρνάβας ]ο κὰι α[υτ`ος συγκηρύξας τ~ ?ω [αποστόλ?ω κατ `α τ`ην 
διακονίαν τ~ων [εθν ~ων 5 τ`ον λόγον . «] Απλούστερον, φησίν, ]υµ~ ιν γράφω, \ ινα 

συνι ~ητε . 6»  2  Ε@ ιθ' ]υποβ`ας {ηδη σαφέστερον γνωστικ ~ης παραδόσεως { ιχνος 
παρατιθέµενος λέγει . «Τί  λέγει ]ο {αλλος προφήτης Μωυσ~ης α[υτο~ ις;  3  [ Ι -

δού τάδε λέγει κύριος ]ο θεός . Ε[ ισέλθετε ε[ ις τ`ην γ~ην τ`ην [αγαθήν, |ην {ωµοσεν 

κύριος ]ο θεός , ]ο θε `ος [ Αβρα `αµ κὰι [  Ισα`ακ κὰι [  Ιακώβ , κὰι κατακληρο- 

 

 
1 Κολ. 4,3-4  
2 Εβρ. 5,12 
3 Εβρ. 5,12-13 
4 Εβρ. 5,14-6,1 
5 Πβ. Πράξ. 13,1-4 
6 Βαρνάβας, Επιστ. 6,5  6,8-10 

ώστε να το αποκαλύψω µε τα λόγια που πρέπει.» Μερικά λοιπόν 

είχαν παραδοθεί άγραφα.  2  Και λέει στους Εβραίους: «Ενώ µετά 

από τόσον καιρό, θα έπρεπε να είσθε δάσκαλοι» -σαν να είχαν 

γεράσει στην Παλαιά ∆ιαθήκη- «χρειάζεται πάλι να διδαχθείτε ποια 

είναι τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και καταντήσατε να 

έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεά τροφή.  3  Και όποιος 

βρίσκεται ακόµη στο γάλα δεν είναι ικανός για τον λόγο της δι-

καιοσύνης, γιατί είναι νήπιο», έχοντας πάρει τα πρώτα µαθήµατα.  4  

«η στερεά τροφή ανήκει στους τέλειους που έχουν, από συνήθεια, 

γυµνασµένα αισθητήρια για την διάκριση καλού και κακού. Γι’ 

αυτό, αφήνοντας τις βασικές αρχές για τον Χριστό, ας βαδίσουµε 

προς την τελειότητα.» 

 

63  1  Αλλά και ο Βαρνάβας που κήρυξε µαζί µε τον Απόστολο τον 

λόγο, στην υπηρεσία του προς τα έθνη, λέει. «Σας γράφω πιο απλά 

για να καταλάβετε».  2  Έπειτα πιο κάτω, παραθέτοντας σαφέστερο 

δείγµα της γνωστικής παράδοσης, γράφει: «Τι λέει σ’ αυτούς ο 

άλλος προφήτης ο Μωυσής;  3  `Ιδού, αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός. 

εισέλθετε στην γη την αγαθή, για την οποία ορκίστηκε ο Κύριος ο 

Θεός, ο Θεός του Αβραάµ του Ισαάκ και του Ιακώβ, και κλη-

ρονοµήστε την. γη όπου ρέει γάλα και µέλι `.  4  Τι λέει η γνώση; 

Μάθετέ το: Ελπίστε, λέει, σ’ αυτόν που πρόκειται να σας παρου- 
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νοµήσατε α[υτήν, γ~ην ]ρέουσαν γάλα κὰι µέλι 1.”  4  Τί  λέγει ]η γν ~ωσις ; 
Μάθετε . [  Ελπίσατε, φησίν, [επ̀ι τ`ον [εν σαρκ̀ι µέλλοντα φανερο~υσθαι ]υµ~ ιν [  

Ιησο~υν . {ανθρωπος γ`αρ γ~η  [εστι πάσχουσα . [απ`ο προσώπου γ`αρ γ~ης ]η πλάσις 
το~υ [ Αδάµ [εγένετο .  5  τί  ο @υν λέγει . “ε[ ις τ`ην γ~ην τ`ην [αγαθήν, τ`ην ]ρέουσαν 

γάλα κὰι µέλι” ; Ε [υλογητ`ος <]ο> κύριος ]ηµ~ων, [αδελφοί , ]ο σοφίαν κὰι νο~υν 

θέµενος [εν ]ηµ~ ιν τ~ων κρυφίων α[υτο~υ .  6  Λέγει γ`αρ ]ο προφήτης . 

“Παραβολ`ην κυρίου τίς νοήσει , ε[ ι µ`η σοφ`ος κὰι [επιστήµων κὰι [αγαπ~ων τ`ον 

κύριον α[υτο~υ;” 2» [  Επὲι [ολίγων [εστ̀ι τα~υτα χωρ~ησαι 3.  7  «Ο[υ γ`αρ φθον ~ων, 

φησί , παρήγγειλεν ]ο κύριος» {εν τινι ε [υαγγελί ?ω . «Μυστήριον [εµ`ον [εµὸι κὰι 
το~ ις υ] ιο~ ις το~υ ο{ ικου µου», [εν τ~ ?ω [ασφαλε~ ι κὰι [αµερίµν ?ω τ`ην [εκλογ `ην 

ποιούµενος , \ ινα τ`α ο[ ικε~ ια #ων ε\ ιλετο  λαβο~υσα [ανωτέρα ζήλου γένηται .  8  ]ο 

µ`εν γ`αρ µ`η {εχων γν ~ωσιν [αγαθο~υ πονηρός [εστιν, \οτι «ε# ις [αγαθός 4», ]ο πατήρ . 

τ`ο δ`ε [αγνοε~ ιν τ`ον πατέρα θάνατός [εστιν, ]ως τ`ο γν ~ωναι ζω`η α[ ιώνιος κατ `α 

µετουσίαν τ~ης το~υ [αφθάρτου δυνάµεως . Κὰι τ`ο µ`εν µ`η φθείρεσθαι θειότητος 
µετέχειν [εστί , φθορ`αν δ`ε ]η [απ`ο τ~ης το~υ θεο~υ γνώσεως [απόστασις  παρέχει . 
64  1  Πάλιν ]ο προφήτης . «Κὰι δώσω σοι θησαυρο `υς [αποκρύφους ,  σκο-

τεινούς , [αοράτους , \ ινα γν ~ωσιν \οτι [εγ `ω κύριος ]ο θεός .5»  2  Τ `α ε[ ικότα  τού- 

 
1 Πβ. Εξ. 33,1-3  Πβ. Λευιτ. 20,24 
2 Πβ. Παροιµ.1,6 Ησ. 40,13 
3 Πβ. Ματθ. 19,11 
4 Ματθ. 19,17 
5 Ησ. 45,3 

σιαστεί µε σάρκα, τον Ιησού. ο άνθρωπος είναι γη που πάσχει. Από 

την επιφάνεια της γης πλάστηκε ο Αδάµ.  5  Τι εννοεί λοιπόν 

λέγοντας `στη γη την αγαθή όπου ρέει γάλα και µέλι `; Ευλογηµένος 

ας είναι ο Κύριός µας αδελφοί, που έθεσε µέσα µας σοφία και νου να 

αντιληφθούµε τα µυστικά του.  6  Γιατί, λέει ο προφήτης: `Ποιος θα 

κατανοήσει την παραβολή του Κυρίου, αν όχι ο σοφός, εκείνος που 

γνωρίζει και εκείνος που αγαπά τον Κύριό του;`» Λίγοι µπορούν να 

τα εννοήσουν αυτά.  7   «∆εν έδωσε ο Κύριος αυτές τις παραγγελίες 

από φθόνο», λέει σε κάποιο άλλο ευαγγέλιο. «Το µυστήριό µου 

είναι για µένα και τους υιούς του οίκου µου», κάνοντας την επιλογή 

µε ασφάλεια και αµεριµνησία, ώστε έχοντας αποκτήσει τα καταλ-

ληλότερα από εκείνα που διάλεξε, να βρίσκεται πέρα από κάθε 

ζήλια.  8  Γιατί εκείνος που δεν γνωρίζει το αγαθό είναι πονηρός, 

αφού «ένας είναι ο αγαθός», ο Πατέρας. Και η άγνοια του Πατέρα 

είναι θάνατος, ενώ η γνώση του είναι ζωή αιώνια, γιατί συµµετέχει 

στην άφθαρτη δύναµη. Και η µη φθορά είναι συµµετοχή στην θεό-

τητα, ενώ η φθορά δηµιουργείται µε την απόσταση από την γνώση 

του Θεού. 

 

64  1  Και πάλι ο προφήτης λέει: «Και θα σου δώσω θησαυρούς 

απόκρυφους, σκοτεινούς, αόρατους, για να γνωρίσεις ότι εγώ είµαι 
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τοις κὰι ]ο ∆αβίδ ψάλλει . «[  Ιδο `υ γ`αρ [αλήθειαν [ηγάπησας , τ`α {αδηλα κὰι τ`α 
κρύφια τ~ης σοφίας σου [εδήλωσάς µοι . 1»  3  «]  Ηµέρα γ`αρ τ~ ?η ]ηµέρ?α 
[ερεύγεται ]ρ~ηµα», τ`ο γεγραµµένον {αντικρυς , «κὰι ν `υξ νυκτ̀ι [αναγγέλλει 
γν ~ωσιν», τ`ην [επικεκρυµµένην µυστικ ~ως , «κὰι ο {υκ ε[ ισι λόγοι ο [υδ`ε λαλιαί , 
#ων ο [υκ [ακούονται α] ι φωνὰι α[υτ~ων 2» τ~ ?ω θε ~ ?ω τ~ ?ω φήσαντι . «Ποιήσει τις 
κρύφα , κὰι ο [υχ̀ι [επόψοµαι α[υτόν 3;»  4  ∆ι`α το~υτο «φωτισµός 4» ]η µαθητεία 
κέκληται ]η τ`α κεκρυµµένα φανερώσασα , [αποκαλύψαντος µόνου το~υ 
διδασκάλου τ`ο π~ωµα τ~ης κιβωτο~υ, {εµπαλιν }η ο] ι ποιητὰι τ`ον ∆ία φασ̀ι τ`ον 
µ`εν τ~ων [αγαθ ~ων πίθον [επιλαβε~ ιν, [ανο~ ιξαι δ`ε τ`ον τ~ων φαύλων 5.  5  «Ο@ ιδα \οτι 
[ερχόµενος , φησί , πρ`ος ]υµ~ας , ]ο [απόστολος , [εν πληρώµατι ε [υλογίας Χριστο~υ 
[ελεύσοµαι 6», τ`ο «πνευµατικ `ον χάρισµα» κὰι τ`ην γνωστικ `ην παράδοσιν, |ην 
µεταδο~υναι α[υτο~ ις παρ`ων παρο~υσι 7 ποθε~ ι (ο [υ γ`αρ δι' [επιστολ ~ης ο# ιά τε @ην 
τα~υτα µηνύεσθαι), «πλήρωµα Χριστο~υ 8» καλέσας ,   6   «κατ `α [αποκάλυψιν 
µυστηρίου χρόνοις α[ ιωνίοις σεσιγηµένου, φανερωθέντος δ`ε ν~υν διά τε 
γραφ ~ων προφητικ ~ων κατ' [επιταγ `ην το~υ α[ ιωνίου θεο~υ ε[ ις ]υπακο `ην πίστεως 
ε[ ις πάντα τ`α {εθνη γνωρισθέντος 9», τουτέστι το `υς [εξ [εθν ~ων πιστεύοντας , \οτι 
[εστίν . [ολίγοις δ`ε [εκ τούτων κὰι τό, τίνα τα~υτά [εστι τ`α [εν µυστηρί ?ω, 
δείκνυται . 

 
1 Ψαλµ. 50,8 
2 Ψαλµ. 18,3-4 
3 Ιερ. 23,24 
4 Πβ. Β Κορ. 4,4,6 
5 Πβ. Ιλ Ω 527-533  
6 Ρωµ. 15,29 
7 Πβ. Ρωµ. 1,11 
8 Πβ. Ρωµ. 15,29 
9 Ρωµ. 16,25-26 

ο Κύριος ο Θεός».  2  Παρόµοια ψάλλει και ο ∆αβίδ: «Ιδού, την 

αλήθεια αγάπησες, τα αφανή και απόκρυφα της σοφίας σου µου 

φανέρωσες».  3  «Η µία µέρα εκφωνεί λόγο στην άλλη» -αυτό που 

είναι γραµµένο φανερά- «και η νύχτα στην νύχτα γνώση 

αναγγέλλει» -αυτό που είναι κρυµµένο στο µυστήριο- «και δεν 

υπάρχουν λόγια ούτε οµιλίες που οι φωνές τους δεν ακούγονται» 

από τον Θεό, που είπε. «Θα κάνει κάποιος κάτι κρυφά και δεν θα 

τον δω;»  4  Γι’ αυτό ονοµάστηκε «φωτισµός» η µαθητεία που 

αποκαλύπτει τα κρυµµένα, καθώς ο δάσκαλος ανοίγει µόνο το 

σκέπασµα. Αντίθετα απ’ ό,τι λένε οι ποιητές, ότι ο ∆ίας έκλεισε τον 

πίθο των αγαθών και άνοιξε τον πίθο των κακών.   5  «Γνωρίζω» λέει 

ο Απόστολος, «ότι ερχόµενος σε σας, θα έρθω µε το πλήρωµα της 

ευλογίας του Χριστού», το «πνευµατικό χάρισµα» και την γνωστική 

παράδοση που ποθεί να τους µεταδώσει πρόσωπο µε πρόσωπο (γιατί 

αυτά δεν µεταδίδονται µε επιστολή).  «Πλήρωµα Χριστού» ονόµασε  

6  «το µυστήριο που αποκαλύφθηκε, αυτό που είχε αποσιωπηθεί 

χρόνια ατέλειωτα, και φανερώθηκε τώρα µε προφητικές γραφές και 

µε εντολή του αιώνιου Θεού, και έγινε γνωστό σε όλα τα έθνη, ώστε 

να υπακούσουν πιστεύοντας», δηλαδή, γνωστό σε εκείνους από τα 

έθνη που πιστεύουν ότι υπάρχει. Αλλά σε λίγους από αυτούς 

αποκαλύπτονται εκείνα που περιέχονται στο µυστήριο.  
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65  1  Ε[ ικότως τοίνυν κὰι Πλάτων [εν τα~ ις [  Επιστολα~ ις περ̀ι θεο~υ 

διαλαµβάνων . «Φραστέον δή σοι , φησί , δι' α[ ινιγµάτων, \ ιν' {ην τι <]η> δέλτος 
}η πόντου }η γ~ης [εν πτυχα~ ις πάθ?η , ]ο [αναγνο `υς µ`η γν ~ ?ω 1.»  2  ]ο γ`αρ τ~ων \ολων 

θε `ος ]ο ]υπ`ερ π~ασαν φων `ην κὰι π~αν νόηµα κὰι π~ασαν {εννοιαν ο [υκ {αν ποτε 
γραφ~ ?η παραδοθείη , {αρρητος }ων δυνάµει τ~ ?η α]υτο~υ .  3  \ Οπερ κὰι α[υτ`ο 
δεδήλωκεν Πλάτων λέγων . «Πρ`ος τα~υτ' ο @υν σκοπ~ων ε [υλαβο~υ, µ`η ποτέ σοι 
µεταµελήσ?η τ~ων ν~υν [αναξίως [εκπεσόντων . µεγίστη δ`ε φυλακ `η τ`ο µ`η 
γράφειν, [αλλ' [εκµανθάνειν . ο [υ γ`αρ {εστιν, ο [υκ {εστιν τ`α γραφέντα µ`η ο [υκ 

[εκπεσε~ ιν 2.»  4 [ Αδελφ `α τούτοις ]ο \αγιος [απόστολος Πα~υλος λέγει , τ`ην 
προφητικ `ην κὰι τ~ ?ω {οντι [αρχαίαν σ?ώζων [επίκρυψιν, [αφ' #ης τ`α καλ`α το~ ις 
\  Ελλησιν [ερρύη δόγµατα .  5  «Σοφίαν δ`ε λαλο~υµεν [εν το~ ις τελείοις , σοφίαν 

δ`ε ο [υ το~υ α[ ι ~ωνος τούτου ο [υδ`ε τ~ων [αρχόντων το~υ α[ ι ~ωνος τούτου τ~ων 

καταργουµένων . [αλλ`α λαλο~υµεν θεο~υ σοφίαν [εν µυστηρί ?ω,  τ`ην  
[αποκεκρυµµένην 3.» 

66  1  {  Επειτα ]υποβ`ας τ`ο ε [υλαβ `ες τ~ης ε[ ις το `υς πολλο `υς τ~ων λόγων 

[εκφοιτήσεως #ωδέ πως διδάσκει . «Κ[αγώ, [αδελφοί , ο [υκ [ηδυνήθην ]υµ~ ιν 
λαλ~ησαι ]ως πνευµατικο~ ις , [αλλ' ]ως σαρκίνοις , ]ως νηπίοις [εν Χριστ~ ?ω . Γάλα 

]υµ~ας [επότισα , ο [υ βρ~ωµα . ο {υπω γ`αρ [εδύνασθε . [αλλ' ο [υδ`ε {ετι ν~υν δύνασθε . 

{ετι γάρ [εστε σαρκικοί 4.»  2  Ε[ ι τοίνυν τ`ο µ`εν γάλα τ~ων νηπίων, τ`ο βρ~ωµα δ`ε 
τ~ων τελείων τροφ`η πρ`ος το~υ [αποστόλου ε{ ιρηται , γάλα µ`εν η κατήχησις ο] ιο- 

 
1 Πλάτων, Επιστολαί B 312 d 6-8 
2 Πλάτων, Επιστολαί B 314 b 6 c 2 
3 Α’ Κορ. 2,6-7 
4 Α’ Κορ. 3,1-3 

65  1  ∆ικαιολογηµένα λοιπόν ο Πλάτων, στις Επιστολές, αναφε-

ρόµενος στον Θεό, λέει: «Πρέπει να σου µιλήσω µε αινίγµατα, ώστε 

αν τα φύλλα της γραφής µου κακοπάθουν στην ξηρά ή την θάλασσα, 

αυτός που θα διαβάσει να µην καταλάβει».   2  Γιατί ο Θεός του 

σύµπαντος που βρίσκεται πάνω από κάθε φωνή, σκέψη και νόηµα, 

δεν είναι δυνατόν να µεταβιβάζεται µε την γραφή, όντας, µε την δική 

του δύναµη, άρρητος. ∆ικαιολογηµένα επίσης γράφει. «έχοντας 

λοιπόν αυτά υπόψη σου, πρόσεξε µήπως κάποτε µεταµεληθείς για 

εκείνα που, κάποια στιγµή, κοινολογούνται µε τρόπο ανάξιο. Η 

µέγιστη προφύλαξη είναι να µην γράφεις αλλά ν’ αποστηθίζεις. 

Γιατί είναι αδύνατον, πράγµατι αδύνατον, αυτά που γράφονται να 

µην κοινολογηθούν.»   4  Συγγενικά µε αυτά λέει ο άγιος απόστολος 

Παύλος, διασώζοντας την προφητική και πράγµατι αρχαία 

απόκρυψη, από την οποία απορρέουν τα καλά δόγµατα των 

Ελλήνων.  5  «Κηρύσσουµε σοφία στους ώριµους, σοφία όχι αυτού 

του αιώνα, ούτε των αρχόντων αυτού του αιώνα, που αχρηστεύ-

ονται. Αλλά κηρύσσουµε την σοφία του Θεού, την κρυµµένη στο 

µυστήριο.»  

66  1  Έπειτα, πιο κάτω, διδάσκει την προσοχή µε την οποία πρέ-

πει να µεταδίδονται οι λόγοι στους πολλούς, µε τα εξής: «Και εγώ, 

αδελφοί, δεν µπόρεσα να σας µιλήσω όπως σε ανθρώπους πνευµα-

τικούς, αλλά όπως σε σαρκικούς, νήπιους µπροστά στον Χριστό. 

Γάλα σας έδωσα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν την αντέχατε. αλλά 

ούτε τώρα την αντέχετε. γιατί είσθε ακόµη σαρκικοί.»  2  Αν, 
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νὲι πρώτη ψυχ~ης τροφ`η νοηθήσεται , βρ~ωµα δ`ε ]η [εποπτικ `η θεωρία . σάρκες 1 
α#υται κὰι α# ιµα το~υ λόγου, τουτέστι κατάληψις τ~ης θείας δυνάµεως κὰι 
ο [υσίας .  3  «Γεύσασθε κὰι { ιδετε \οτι χρηστ `ος ]ο κύριος 2», φησίν . ο \υτως γ`αρ 
]εαυτο~υ µεταδίδωσι το~ ις πνευµατικώτερον τ~ης τοιαύτης µεταλαµβάνουσι 
βρώσεως , \οτε δ`η ]η ψυχ`η α[υτ`η ]εαυτ `ην {ηδη τρέφει κατ `α τ`ον φιλαλήθη 
Πλάτωνα 3. βρ~ωσις γ`αρ κὰι πόσις το~υ θείου λόγου ]η γν ~ωσις [εστι τ~ης θείας 
ο [υσίας .  4  ∆ι `ο καί φησιν [εν δευτέρ?ω Πολιτείας ]ο Πλάτων . «θυσαµένους ο [υ 
χο~ ιρον, [αλλά τι µέγα κὰι {απορον θ~ υµα 4», ο \υτω χρ~ηναι ζητε~ ιν περ̀ι θεο~υ .  5 
] Ο δ`ε [απόστολος . «Κὰι τ`ο πάσχα ]ηµ~ων [ετύθη , γράφει , Χριστός 5», {απορον 
]ως [αληθ ~ως θ~ υµα , υ] ι `ος θεο~υ  ]υπέρ  ]ηµ~ων  ]αγιαζόµενος .   
 
 

XI 
 
67  1  Θυσία δ`ε ]η τ~ ?ω θε ~ ?ω δεκτ `η 6 σώµατός τε κὰι τ~ων τούτου παθ ~ων 
[αµετανόητος χωρισµός . ]  Η  [αληθ `ης τ~ ?ω {οντι θεοσέβεια α\υτη .  2  Κὰι µή τι 
ε[ ικότως µελέτη θανάτου δι `α το~υτο ε{ ιρηται τ~ ?ω Σωκράτει ]η φιλοσοφία . ]ο γ`αρ 
µήτε τ`ην {οψιν παρατιθέµενος [εν τ~ ?ω διανοε~ ισθαι µήτε τιν `α τ~ων {αλλων 
α[ ισθήσεων [εφελκόµενος , [αλλ' α[υτ~ ?ω καθαρ~ ?ω τ~ ?ω ν ~ ?ω το~ ις πράγµασιν 
[εντυγχάνων τ`ην [αληθ ~η φιλοσοφίαν µέτεισιν 7.  3 Το~υτο {αρα βούλεται 

 
1 Πβ. Ιω. 6,53 
2 Ψαλµ. 33,9 
3 Πλάτων, Επιστολαί Ζ 341 c-d 
4 Πλάτων, Πολιτεία Β 378 a 5-6 
5 Α’ Κορ. 5,7 
6 Πβ. Φιλιπ. 4,18 
7 Πβ. Πλάτων, Φαίδων 65 e 6 - 66 a 4 

λοιπόν, φαγητό για νήπια ονοµάζει ο Απόστολος το γάλα και για 

ώριµους την στερεή τροφή, γάλα πρέπει να νοηθεί η κατήχηση, σαν 

πρώτη τροφή ψυχής, και στερεή τροφή η µυστική γνώση (εποπτική 

θεωρία). Αυτές είναι οι σάρκες και το αίµα του Λόγου, δηλαδή η 

κατανόηση της θείας δύναµης και ουσίας.  3  «Γευθείτε, και θα δείτε 

ότι αγαθός είναι ο Κύριος» είπε. Μεταδίδοντας έτσι από τον εαυτό 

του σε εκείνους που πνευµατικότερα συµµετέχουν αυτής της 

τροφής, οπότε, κατά τον φιλαλήθη Πλάτωνα, η ψυχή η ίδια 

τρέφειτον εαυτό της. Γιατί βρώση και πόση του θείου Λόγου είναι η 

γνώση της θείας ουσίας.   4  Γι’ αυτό λέει ο Πλάτων, στο δεύτερο 

βιβλίο της Πολιτείας, «θυσιάζοντας όχι χοίρο, αλλά θύµα µεγάλο και 

σπάνιο», έτσι πρέπει να αναζητούν τον Θεό.  5  Και ο Απόστολος 

γράφει. «Και στο Πάσχα µας, θυσιάστηκε ο Χριστός», πράγµατι ως 

σπάνιο θύµα, Υιός Θεού, αγιαζόµενος για µας. 

 
XI 

 

67  1  Και η θυσία η αποδεκτή από τον Θεό είναι ο χωρίς µετα-

µέλεια χωρισµός από το σώµα και τα πάθη του. Αυτή είναι η 

αληθινή θεοσέβεια.  2  Και µήπως δεν ονόµασε σωστά ο Σωκράτης 

την φιλοσοφία, µελέτη θανάτου; Γιατί αυτός που όταν διανοείται δεν 

χρησιµοποιεί την όραση, ούτε παρασύρεται από τις άλλες αισθήσεις, 

αλλά εξετάζει τα πράγµατα αποκλειστικά µε τον νου, αυτός φιλο-

σοφεί αληθινά.  3  Σ’ αυτό απέβλεπε και η πενταετής σιωπή, που
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κὰι τ~ ?ω Πυθαγόρ?α ]η τ~ης πενταετίας σιωπή , |ην το~ ις γνωρίµοις παρεγγυ ~ ?α , ]ως 
δ`η [αποστραφέντες τ~ων α[ ισθητ~ων ψιλ~ ?ω τ~ ?ω ν ~ ?ω τ`ο θε~ ιον [εποπτεύοιεν . < . . .> 

παρ`α Μωυσέως τοια~υτα φιλοσοφήσαντες ο] ι τ~ων ]  Ελλήνων {ακροι .  4  

Προστάσσει γ`αρ «τ`α ]ολοκαυτώµατα δείραντας ε[ ις µέλη διανε~ ιµαι 1», [επειδ`η 
γυµν `ην τ~ης ]υλικ~ης δορ~ας γενοµένην τ`ην γνωστικ `ην ψυχ`ην {ανευ τ~ης 
σωµατικ~ης φλυαρίας κὰι τ~ων παθ ~ων πάντων, \οσα περιποιο~υσιν α] ι κενὰι κὰι 
ψευδε~ ις ]υπολήψεις , [αποδυσαµένην τ`ας σαρκικ `ας  [επιθυµίας 2,  τ~ ?ω  φωτ̀ι  
καθιερωθ ~ηναι  [ανάγκη . 

68  1  Ο] ι δ`ε πλε~ ιστοι τ~ων [ανθρώπων τ`ο θνητ `ον [ενδυόµενοι καθάπερ ο] ι 
κοχλίαι κὰι περ̀ι τ`ας α]υτ~ων [ακρασίας \ωσπερ ο] ι [εχ~ ινοι σφαιρηδ`ον ε] ιλούµενοι 
περ̀ι το~υ µακαρίου κὰι [αφθάρτου θεο~υ τοια~υτα ο# ια κὰι περ̀ι α]υτ~ων 

δοξάζουσιν .  2  Λέληθεν δ' α[υτούς , κ}αν πλησίον ]ηµ~ων τύχωσιν, ]ως µυρία 

\οσα δεδώρηται ]ηµ~ ιν ]ο θεός , #ων α[υτ`ος [αµέτοχος , γένεσιν µ`εν [αγένητος {ων, 

τροφ`ην δ`ε [ανενδε `ης {ων, κὰι α{υξησιν [εν [ ισότητι {ων, ε [υγηρίαν τε κὰι 
ε [υθανασίαν [αθάνατός τε κὰι [αγήρως ]υπάρχων .  3  ∆ι `ο κὰι χε~ ιρας κὰι πόδας 
κὰι στόµα κὰι [οφθαλµο `υς κὰι ε[ ισόδους κὰι [εξόδους κὰι [οργ`ας κὰι [απειλ `ας 
µ`η πάθη θεο~υ τις ]υπολάβ?η παρ`α ]  Εβραίοις λέγεσθαι , µηδαµ~ως , 

[αλληγορε~ ισθαι δέ τινα [εκ τούτων τ~ων [ονοµάτων ]οσιώτερον, |α δ`η κὰι 
προϊόντος το~υ λόγου κατ `α τ`ον ο[ ικε~ ιον καιρ`ον  διασαφήσοµεν . 
 

 
1 Λευιτ. 1,6 
2 Πβ. Α’ Πέτρου 2,11 

 
ζητούσε ο Πυθαγόρας από τους µαθητές του, ώστε αποµακρυνό-

µενοι από τα αισθητά, να στρέφονται στο θείο, µε γυµνό νου. Και οι 

αξιότεροι Έλληνες, από τον Μωυσή πήραν αυτές τις φιλοσοφικές 

ιδέες.  4  Γιατί αυτός διατάζει, «αφού γδάρουν τα ολοκαυτώµατα, να 

τους χωρίσουν τα µέλη», επειδή η γνωστική ψυχή, γυµνή από το 

υλικό δέρµα, χωρίς την σωµατική φλυαρία και όλα τα πάθη, όσα 

παρέχουν οι κενές και ψεύτικες ιδέες, απαλλαγµένη από τις σαρκι-

κές επιθυµίες, έχει ανάγκη να ιερωθεί στο φως. 

68   1  Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, ντυµένοι µε το θνητό 

σώµα όπως τα σαλιγκάρια, και κυλώντας σαν σφαίρες γύρω από τις 

ακολασίες τους όπως οι σκαντζόχοιροι, έχουν για τον µακάριο και 

άφθαρτο Θεό την ίδια γνώµη που έχουν για τον εαυτό τους.  2  

Λησµονούν όµως, ακόµη και αν βρίσκονται κοντά µας, τα όσα µύρια 

µας δώρισε ο Θεός και στα οποία δεν µετέχει, την γέννηση ενώ είναι 

αγέννητος, την τροφή που ο ίδιος δεν χρειάζεται, την ανάπτυξη ενώ 

ο ίδιος παραµένει ίσος, την ευγηρία και ευθανασία ενώ ο ίδιος είναι 

αγέραστος και αθάνατος.  3  Γι’ αυτό, τα χέρια, τα πόδια, το στόµα, 

τα µάτια, οι είσοδοι, οι έξοδοι, η οργή, οι απειλές, που λέγονται από 

τους Εβραίους, δεν πρέπει να θεωρηθούν πάθη Θεού, καθόλου, αλλά 

µερικά από αυτά τα ονόµατα έχουν αλληγορική σηµασία, οσιότερη, 

όπως θα διασαφήσουµε, στον κατάλληλο χρόνο, στην συνέχεια του 

λόγου. 
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 4 @  Η  πανακ `ες  πάντων  φάρµακον  <]α>  σοφία , 
 
Καλλίµαχος  [εν  το~ ις  [επιγράµµασι 1  γράφει . 
 
 5 \ετερος  (δ`ε)  [εξ  ]ετέρου  σοφ`ος  τό  τε  πάλαι  τό  τε  ν~υν, 
 
φησ̀ι  Βακχυλίδης  [εν  το~ ις  Παι ~ασιν . 
 
  ο [υδ`ε  γ`αρ  ]ρ~ ?αστον  [αρρήτων  [επέων  πύλας 
  [εξευρε~ ιν 2. 
 

69  1  καλ~ως {αρα [  Ισοκράτης [εν τ~ ?ω Παναθηναϊκ ~ ?ω «τίνας ο @υν καλ~ω 

πεπαιδευµένους;» προθὲις [επιφέρει . «πρ~ωτον µ`εν το `υς καλ~ως χρωµένους 
το~ ις πράγµασι το~ ις κατ `α τ`ην ]ηµέραν ]εκάστην προσπίπτουσι κὰι τ`ην δόξαν 

[επιτυχ~η τ~ων καιρ~ων {εχοντας κὰι δυναµένην ]ως [επ̀ι τ`ο πολύ στοχάζεσθαι το~υ 

συµφέροντος .  2  {επειτα το `υς πρεπόντως κὰι δικαίως ]οµιλο~υντας [αὲι το~ ις 
πλησιάζουσι κὰι τ`ας µ`εν τ~ων {αλλων [αηδίας κὰι βαρύτητας ε [υκόλως κὰι 
]ραδίως φέροντας , σφ~ας δ' α[υτο `υς ]ως δυνατ `ον [ελαφροτάτους κὰι 
µετριωτάτους το~ ις ξυνο~υσι παρέχοντας .  3  {ετι δ`ε το `υς τ~ων µ`εν ]ηδον ~ων 

κρατο~υντας , τ~ων δ`ε συµφορ~ων µ`η λίαν ]ηττωµένους , [αλλ' [ανδρωδ~ως [εν 

α[υτα~ ις [αναστρεφοµένους κὰι τ~ης φύσεως [αξίως #ης µετέχοντες τυγχάνοµεν .  

  
 

1 Καλλίµαχος, Επιγρ.Παλατ. Ανθ. XII 150 
2 Βακχυλίδης, Απόσπ. 5, 1-2 Maehler 

 4 Η σοφία φάρµακο πανάκεια για όλα 
 

γράφει στα επιγράµµατά του ο Καλλίµαχος. 
 

 5 και τώρα και στο παρελθόν, ο ένας γίνεται σοφός από τον 

       [άλλον 

 

λέει ο Βακχυλίδης στους Παιάνες 
 

  γιατί δεν είναι εύκολο, των λόγων των ανείπωτων, να βρεις 

       [τις πύλες. 
 

69  1  Σωστά λοιπόν ο Ισοκράτης, στον Παναθηναϊκό, θέτοντας 

την ερώτηση «λοιπόν, ποιους ονοµάζω παιδευµένους;» προσθέτει: 

«Πρώτα εκείνους που χειρίζονται σωστά όσα συµβαίνουν καθηµε-

ρινά και σχηµατίζουν γνώµη ακριβή των καταστάσεων, αυτή που 

συνήθως πετυχαίνει το ωφέλιµο.  2  Έπειτα εκείνους που συµπε-

ριφέρονται πάντοτε µε δικαιοσύνη και ευπρέπεια σε όσους τους 

πλησιάζουν, δεχόµενοι ελαφρά και εύκολα τους αντιπαθείς και 

στρυφνούς, ενώ οι ίδιοι συµπεριφέρονται σ’ εκείνους που συνα-

ναστρέφονται µε µεγαλύτερη, όσο γίνεται, πραότητα και ηπιότητα.  

3  Κι ακόµη όσους τιθασεύουν τις ηδονές και δεν καταβάλλονται 

τελείως από τις συµφορές, αλλά τις αντιµετωπίζουν µε ανδρεία και 

µε τρόπο αντάξιο της ανθρώπινης υπόστασης, της οποίας όλοι 

µετέχουµε.  4  Τέταρτο και σηµαντικότερο σ’ εκείνους που δεν δια- 
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4  τέταρτον, \οπερ µέγιστόν [εστι , το `υς µ`η διαφθειροµένους ]υπ`ο τ~ων 
ε [υπραγι ~ων µηδ' [εξισταµένους α]υτ~ων µηδ`ε ]υπερηφάνους γινοµένους , [αλλ' 

[επιµένοντας τ~ ?η τάξει τ~ων ε @υ φρονούντων . »  5  Ε@ ιτα [επιφέρει τ`ον κολοφ ~ωνα 

το~υ λόγου . «Το `υς δ`ε µ`η µόνον πρ`ος |εν τούτων, [αλλ`α πρ`ος \απαντα τα~υτα τ`ην 
\εξιν τ~ης ψυχ~ης ε [υάρµοστον {εχοντας , τούτους φηµ̀ι κὰι φρονίµους ε@ ιναι κὰι 
τελείους {ανδρας κὰι πάσας {εχειν τ`ας [αρετάς 1.»  6 ] Ορ~ ?ας π~ως τ`ον γνωστικ `ον 
βίον κὰι \  Ελληνες , καίτοι µ`η ε[ ιδότες ]ως [επίστασθαι χρή , [εκθειάζουσι; Τίς δ' 

{εστιν  ]η  γν ~ωσις ,  ο [υδ`ε  {οναρ  { ισασιν . 

 

70  1  Ε[ ι τοίνυν λογικ `ον ]ηµ~ ιν βρ~ωµα ]η γν ~ωσις ε@ ιναι συµπεφώνηται , 
«µακάριοι» τ~ ?ω {οντι κατ `α τ`ην γραφ `ην «ο] ι πειν ~ωντες κὰι διψ~ωντες 2» τ`ην 
[αλήθειαν,  \οτι  πλησθήσονται  τροφ ~ης  [αιδίου . 

2 Πάνυ θαυµαστ~ως ]ο [επ̀ι τ~ης σκην ~ης φιλόσοφος Ε [υριπίδης το~ ις προει-
ρηµένοις ]ηµ~ ιν συν ?ωδ`ος δι `α τούτων ε ]υρίσκεται , πατέρα κὰι υ] ι `ον \αµα ο [υκ ο@ ιδ'  

\οπως  α[ ινισσόµενος .   

 

 3 Σὸι  τ~ ?ω  πάντων  µεδέοντι  χο `ην 

  πέλανόν  τε  φέρω,  Ζε `υς  ε{ ιτ'  [  Αίδης 
  [ονοµαζόµενος  στέργεις .  σ`υ  δέ  µοι 
  θυσίαν  {απορον  παγκαρπείας 
  δέξαι  πλήρη  προχυτίαν . 

 
1 Ισοκράτης, Παναθην. 30-32 
2 Ματθ. 5,6 

φθείρονται από τις επιτυχίες, ούτε αλλάζουν συµπεριφορά, ή γί-

νονται υπεροπτικοί, αλλά παραµένουν στην τάξη των ανθρώπων που 

σκέπτονται λογικά.»  5  Κατόπιν προχωρεί στο αποκορύφωµα του 

λόγου του: «Εκείνους των οποίων η ψυχή βρίσκεται σε αρµονία όχι 

µονάχα µε µια από αυτές τις ιδιότητες αλλά µε όλες, αυτούς 

ονοµάζω φρόνιµους και τέλειους ανθρώπους, που έχουν όλες τις 

αρετές.»  6  Βλέπεις πώς εκθειάζουν τον γνωστικό βίο και οι Έλλη-

νες, αν και αγνοώντας πώς θα έπρεπε να τον γνωρίσουν; Γιατί, τι 

είναι η γνώση, ούτε στον ύπνο τους είχαν δει. 

 

70  1  Αν λοιπόν συµφωνήθηκε µεταξύ µας ότι η γνώση είναι 

λογική τροφή, τότε πράγµατι είναι «µακάριοι εκείνοι που πεινούν 

και διψούν» για την αλήθεια, όπως λέει η Γραφή, γιατί θα χορ-

τάσουν µε αιώνια τροφή. 

2  Άριστα ο σκηνικός φιλόσοφος Ευριπίδης συµφωνεί µαζί µας, για 

όσα είπαµε, εκθέτοντας τα ακόλουθα, στα οποία υπαινίσσεται τον 

Πατέρα αλλά συγχρόνως και τον Υιό: 

 

 3 Σ’ εσένα κυβερνήτη των πάντων σπονδή 

  και πρόσφορο φέρνω, Ζευς είτε Άδης 

  στέργεις να λέγεσαι. δέξου από µένα 

  την θυσία της µιας σπονδής 

  πλήρη και σπάνια, απ’ όλους τους καρπούς. 
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]  Ολοκάρπωµα γ`αρ ]υπ`ερ ]ηµ~ων {απορον θ~ υµα ]ο Χριστός . 4 Κὰι \οτι τ`ον 
σωτ~ηρα  α[υτ`ον  ο [υκ  ε[ ιδ`ως  λέγει ,  σαφ `ες  ποιήσει  [επάγων .   

 

 5 Σ `υ  γ`αρ    {εν  τε  θεο~ ις  το~ ις  ο [υρανίδαις   
  σκ~ηπτρον  τ`ο  ∆ι `ος  µεταχειρίζεις   
  χθονίων  τ' [  Αίδ?η  µετέχεις  [αρχ~ης 1.   

 

6   {  Επειτα  {αντικρυς  λέγει . 

 

  Πέµψον  µ`εν  φ~ως  ψυχ`ας  [ενέρων   

  το~ ις  βουλοµένοις  {αθλους  προµαθε~ ιν   

  πόθεν  {εβλαστον,  τίς  ]ρίζα  κακ ~ων,   

  τίνα  δε~ ι  µακάρων  [εκθυσαµένους   
  ε ]υρε~ ιν  µόχθων  [ανάπαυλαν 2.   

 

7  Ο[υκ [απεικότως {αρα κὰι τ~ων µυστηρίων τ~ων παρ' \  Ελλησιν {αρχει µ`εν τ`α 

καθάρσια , καθάπερ κὰι το~ ις βαρβάροις τ`ο λουτρόν .  71  1  Μετὰ τα~υτα δ' 

[εστ̀ι τ`α µικρ`α µυστήρια διδασκαλίας τιν `α ]υπόθεσιν {εχοντα κὰι 
προπαρασκευ ~ης τ~ων µελλόντων, τ`α δ`ε µεγάλα περ̀ι τ~ων συµπάντων, ο #υ 

µανθάνειν <ο [υκ>έτι ]υπολείπεται , [εποπτεύειν δ`ε κὰι περινοε~ ιν τήν τε φύσιν 

κὰι τ`α πράγµατα . 2  Λάβοιµεν δ' }αν τ`ον µ`εν καθαρτικ `ον τρόπον ]οµολο- 

 
1 Ευριπίδης. Απόσπ 912 
2 Ευριπίδης Απόσπ. 912 

Γιατί ο Χριστός είναι για µας ολοκάρπωµα, σπάνιο θύµα.  4  Και ότι 

υπονοεί τον ίδιο τον Σωτήρα, χωρίς να το ξέρει, γίνεται σαφές από 

την προσθήκη: 

 

 5  Γιατί απ’ όλους τους ουράνιους θεούς 

   εσύ κρατάς στα χέρια σου του ∆ία το σκήπτρο 

   και των θνητών στον Άδη µετέχεις της αρχής. 

 

6  Έπειτα λέει ανοιχτά: 

 

  Και στείλε φως στις ψυχές των νεκρών 

  εκείνων που θέλουν να µάθουν από πριν 

  οι άθλοι από πού γεννήθηκαν, ποια η ρίζα των κακών 

  ποιον απ’ τους µάκαρες πρέπει να εξευµενίσουν 

  ώστε να βρουν ανάπαυλα οι οδύνες τους. 

 

7  ∆εν είναι λοιπόν αδικαιολόγητο που τα µυστήρια των Ελλήνων 

αρχίζουν µε καθαρµούς, όπως και των βαρβάρων µε λουτρό.  71  1  

Μετά, ακολουθούν τα µικρά µυστήρια, µε σκοπό κάποια διδασκαλία 

και προπαρασκευή για τα µέλλοντα, και τα µεγάλα, που αναφέρονται 

στο σύµπαν, όπου δεν αποµένει πια να µάθεις τίποτα, αλλά να 

εποπτεύεις και να διανοείσαι για την φύση και τα πράγµατα.  2  

Μπορούµε να πετύχουµε τον τρόπο της κάθαρσης µε την οµολογία, 
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γί ?α , τ`ον δ`ε [εποπτικ `ον [αναλύσει [επ̀ι τ`ην πρώτην νόησιν προχωρο~υντες , δι' 
[αναλύσεως [εκ τ~ων ]υποκειµένων α[υτ~ ?ω τ`ην [αρχ`ην ποιούµενοι , [αφελόντες µ`εν 

το~υ σώµατος τ`ας φυσικ`ας ποιότητας , περιελόντες δ`ε τ`ην ε[ ις τ`ο βάθος 
διάστασιν, ε@ ιτα τ`ην ε[ ις τ`ο πλάτος , κὰι [επ̀ι τούτοις τ`ην ε[ ις τ`ο µ~ηκος . τ`ο γ`αρ 

]υπολειφθ `εν σηµε~ ιόν [εστι µον `ας ]ως ε[ ιπε~ ιν θέσιν {εχουσα , #ης [ε `αν περιέλωµεν 

τ`ην θέσιν, νοε~ ιται µονάς .  3  Ε[ ι τοίνυν, [αφελόντες πάντα \οσα πρόσεστι το~ ις 
σώµασιν κὰι το~ ις λεγοµένοις [ασωµάτοις , [επιρρίψαιµεν ]εαυτο `υς ε[ ις τ`ο 

µέγεθος το~υ Χριστο~υ κ[ακε~ ιθεν ε[ ις τ`ο [αχαν `ες ]αγιότητι προΐοιµεν, τ~ ?η νοήσει 
το~υ παντοκράτορος ]αµ~ ?η γέ π?η προσάγοιµεν <{αν>, ο [υχ \ο [εστιν, |ο δ`ε µή [εστι 
γνωρίσαντες .  4  σχ~ηµα δ`ε κὰι κίνησιν }η στάσιν }η θρόνον }η τόπον }η δεξι `α }η 

[αριστερ`α το~υ τ~ων \ολων πατρ`ος ο [υδ' \ολως [εννοητέον, καίτοι κὰι τα~υτα 

γέγραπται . [αλλ' |ο βούλεται δηλο~υν α[υτ~ων \εκαστον, κατ `α τ`ον ο[ ικε~ ιον 
[επιδειχθήσεται τόπον .  5  Ο{υκουν [εν τόπ?ω τ`ο πρ~ωτον α{ ιτιον, [αλλ' ]υπεράνω 

κὰι τόπου κὰι χρόνου κὰι [ονόµατος κὰι νοήσεως . ∆ι `α το~υτο κὰι ]ο Μωυσ~ης 
φησιν . «[  Εµφάνισόν µοι σαυτόν 1», [εναργέστατα α[ ινισσόµενος µ`η ε@ ιναι 
διδακτ `ον πρ`ος [ανθρώπων µηδ`ε ]ρητ`ον τ`ον θεόν, [αλλ' }η µόν?η τ~ ?η παρ' α[υτο~υ 

δυνάµει γνωστόν . ]  Η µ`εν γ`αρ ζήτησις [αειδ`ης κὰι [αόρατος , ]η χάρις δ`ε τ~ης 
γνώσεως παρ' α[υτο~υ δι `α το~υ υ] ιο~υ .  

 
72  1  Σαφέστατα δ`ε ]ο Σολοµ`ων µαρτυρήσει ]ηµ~ ιν #ωδέ πως λέγων . «Φρό-
νησις [ανθρώπου ο [υκ {εστιν [εν [εµοί , θε `ος δ`ε δίδωσί  µοι σοφίαν . \αγια δ`ε 
 

 
1 Εξ. 33,13 

ενώ τον τρόπο της εποπτείας µε την ανάλυση, προχωρώντας προς 

την πρώτη νόηση. µε την ανάλυση, αρχίζοντας από τα υποκείµενα σ’ 

αυτόν τον τρόπο, αφαιρώντας τις φυσικές ποιότητες του σώµατος, 

παραµερίζοντας την διάσταση του βάθους, κατόπιν την διάσταση 

του πλάτους και ακόµη του µήκους. Το σηµείο που αποµένει είναι η 

µονάδα, η οποία, ας πούµε, κατέχει µια θέση. Αφαιρώντας της την 

θέση, αποµένει νοητή µονάδα.  3  Αν λοιπόν, αφαιρώντας όλα όσα 

χαρακτηρίζουν τα σώµατα και τα λεγόµενα ασώµατα, εκτοξευτούµε 

στην µεγαλοσύνη του Χριστού, και από κει προχωρήσουµε, µε την 

αγιότητα, στο αχανές, θα φθάσουµε, κατά κάποιο τρόπο, στην νόηση 

του Παντοκράτορα, γνωρίζοντας όχι αυτό που είναι, αλλά αυτό που 

δεν είναι.  4  Το σχήµα, και η κίνηση, ή στάση, ή ο θρόνος, ή ο 

τόπος, ή το δεξιά ή αριστερά του Πατέρα των πάντων δεν πρόκειται 

να γίνουν καταληπτά, αν και έχουν κι αυτά γραφεί. Αλλά εκείνο που 

θέλει να δηλώσει καθένα από αυτά, θα αναφερθεί στην κατάλληλη 

θέση.  5  Το πρώτο αίτιο λοιπόν δεν βρίσκεται σε έναν τόπο, αλλά 

είναι υπεράνω τόπου και χρόνου και ονόµατος και νοήσεως. Γι΄ 

αυτό λέει ο Μωυσής «Φανέρωσέ µου τον εαυτό σου», υπονοώντας 

καθαρά ότι ο Θεός ούτε διδάσκεται στον άνθρωπο ούτε λέγεται, 

αλλά γίνεται γνωστός µόνο από την δύναµή του. Γιατί η φιλοσοφική 

αναζήτηση είναι αδιαµόρφωτη και σκοτεινή, αλλά η χάρη της 

γνώσεως έρχεται από αυτόν µέσω του Υιού 

 

72  1  Πολύ καθαρά ο Σολοµών θα µας δώσει την δική του µαρτυ- 
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επίσταµαι 1.»  2  Α[υτίκα τ`ην φρόνησιν θείαν [αλληγορ~ων ]ο Μωυσ~ης «ξύλον 
ζω~ης 2» [ωνόµασεν [εν τ~ ?ω παραδείσ ?ω πεφυτευµένον, |ος δ`η παράδεισος κὰι 
κόσµος ε@ ιναι δύναται , [εν #?ω πέφυκεν τ`α [εκ δηµιουργίας \απαντα .  3  [  Εν 
τούτ?ω κὰι ]ο λόγος {ηνθησέν τε κὰι [εκαρποφόρησεν σ`αρξ γενόµενος 3 κὰι το `υς 
γευσαµένους τ~ης χρηστότητος α[υτο~υ [εζωοποίησεν, [επὲι µηδ`ε {ανευ το~υ 
ξύλου ε[ ις γν ~ωσιν ]ηµ~ ιν [αφ~ ικται . [εκρεµάσθη γ`αρ ]η ζω`η ]ηµ~ων ε[ ις πίστιν ]ηµ~ων .  
4  Κὰι \ο γε Σολοµ`ων πάλιν φησίν . «∆ένδρον [αθανασίας [εστ̀ι το~ ις 
[αντεχοµένοις α[υτ~ης 4.»  5  ∆ι `α το~υτο λέγει . «[  Ιδο `υ δίδωµι πρ`ο προσώπου 
σου τ`ην ζω`ην κὰι τ`ον θάνατον, τ`ο [αγαπ ~αν κύριον τ`ον θὲον κὰι πορεύεσθαι 
[εν τα~ ις ]οδο~ ις α[υτο~υ κὰι τ~ης φων ~ης α[υτο~υ [ακούειν κὰι πιστεύειν τ~ ?η ζω~ ?η . [ε `αν 
δ`ε παραβ ~ητε τ`α δικαιώµατα κὰι τ`α κρίµατα |α δέδωκα ]υµ~ ιν, [απωλεί ?α 
[απολε~ ισθε . το~υτο γ`αρ ]η ζω`η κὰι ]η µακρότης  τ~ων  ]ηµερ~ων  σου,  τ`ο  [αγαπ~αν  
κύριον  τ`ον  θεόν  σου 5.»   
73  1  Πάλιν . «] Ο [ Αβρα `αµ [ελθ `ων ε[ ις τ`ον τόπον |ον ε@ ιπεν α[υτ~ ?ω ]ο θε `ος τ~ ?η 
τρίτ?η ]ηµέρ?α [αναβλέψας ]ορ~ ?α , τ`ον τόπον µακρόθεν 6».  2  πρώτη µ`εν γ`αρ ]η δι' 
{οψεως τ~ων καλ~ων ]ηµέρα , δευτέρα δ`ε ]η ψυχ~ης <τ~ης ο [υσίας τ~ης> [αρίστης 
[επιθυµία , τ~ ?η τρίτ?η δ`ε ]ο νο~υς τ`α πνευµατικ`α διορ~ ?α , διοιχθέντων τ~ων τ~ης 
διανοίας [οµµάτων πρ`ος το~υ τ~ ?η τρίτ?η ]ηµέρ?α διαναστάντος διδασκάλου . Ε@ ιεν 
δ' }αν κὰι α] ι τρε~ ις ]ηµέραι τ~ης σφραγ~ ιδος µυστήριον, δι' #ης ]ο τ~ ?ω {οντι 
πιστεύεται θεός . 3  µακρόθεν ο @υν [ακολούθως ]ορ~ ?α τ`ον τόπον . δυσάλωτος 
 

 
1 Παροιµ. 30,2-3 (24,25-26) 
2 Γεν. 2,9 
3 Πβ. Ιω. 1,14 
4 Παροιµ. 3,18 
5 ∆ευτ. 30,15-20 
6 Γεν. 22,3-4 

ρία, µε τα εξής: «Η φρόνηση των ανθρώπων δεν υπάρχει µέσα µου, ο 

Θεός µού δίνει σοφία και γνωρίζω τα άγια.»  2  Και ο Μωυσής, 

αλληγορώντας την θεία φρόνηση, την ονόµασε «δέντρο ζωής», 

φυτεµένο στον παράδεισο, όπου παράδεισος µπορεί να είναι και ο 

κόσµος στον οποίο φυτεύτηκαν όλα τα δηµιουργήµατα.  3  Μέσα σ’ 

αυτόν άνθισε ο Λόγος και καρποφόρησε και έγινε σάρκα, και όσους 

γεύτηκαν την χρηστότητά του τους ζωοποίησε, εφόσον τίποτα δεν 

θα γνωρίζαµε χωρίς το δέντρο. η ζωή µας κρεµάστηκε για την πίστη 

µας.  4  Και λέει πάλι ο Σολοµών: «Είναι δέντρο αθανασίας για 

όσους συγκρατιούνται από αυτήν».  5  Γι’ αυτό και λέει, «Ιδού, 

παρουσιάζω µπροστά σου την ζωή και τον θάνατο, το ν’ αγαπάς τον 

Κύριο τον Θεό σου και να βαδίζεις τους δρόµους του, και την φωνή 

του ν’ ακούς και να πιστεύεις στην ζωή. Αλλά αν παραβείτε τις 

εντολές και τις θελήσεις µου που σας έδωσα, θα αφανιστείτε 

οριστικά. Γιατί αυτό είναι η ζωή και η µακρότητα των ηµερών σου, 

το να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου.» 

73  1  Πάλι: «ο Αβραάµ, πλησιάζοντας την τρίτη ηµέρα στον τόπο 

που του είπε ο Θεός, σήκωσε τα µάτια του και τον κοίταξε».  2  

Πρώτη είναι η µέρα που αντικρίζεται το καλό, δεύτερη η επιθυµία 

της ψυχής να γίνει άριστη. Στην τρίτη, ο νους διακρίνει την πνευµα-

τική πραγµατικότητα, αφού τα µάτια της διάνοιας άνοιξαν από τον 

αναστάντα την τρίτη µέρα δάσκαλο. Οι τρεις µέρες µπορούν ακόµη 

να είναι το µυστήριο της σφραγίδας µέσα από την οποία πιστεύεται ο 

πραγµατικός Θεός.  3  Είναι λοιπόν λογικό να βλέπει από µακριά τον 
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γ`αρ ]η χώρα το~υ θεο~υ, |ον χώραν [ ιδε ~ων ]ο Πλάτων κέκληκεν, παρ`α Μωυσέως 
λαβ `ων τόπον ε@ ιναι α[υτόν, ]ως τ~ων ]απάντων κὰι τ~ων \ολων περιεκτικόν .  4  
[ Ατ`αρ ε[ ικότως πόρρωθεν ]ορ~αται τ~ ?ω [ Αβρα `αµ δι `α τ`ο [εν γενέσει ε@ ιναι , κὰι δι' 
[αγγέλου προσεχ~ως µυσταγωγε~ ιται .  74  1  [  Εντε~υθεν ]ο [απόστολος . 
«Βλέποµεν ν~υν ]ως δι' [εσόπτρου, φησί , τότε δ`ε πρόσωπον πρ`ος πρόσωπον 1», 
κατ `α µόνας [εκείνας τ`ας [ακραιφνε~ ις κὰι [ασωµάτους τ~ης διανοίας [επιβολάς .  
2  «∆υνατ`ον δ`ε κ[αν τ~ ?ω διαλέγεσθαι τ`ο καταµαντεύεσθαι το~υ θεο~υ, [ε `αν 
[επιχειρ~ ?η τις {ανευ πασ~ων τ~ων α[ ισθήσεων δι `α το~υ λόγου [επ' α[υτ`ο \ο [εστιν 
\εκαστον ]ορµ~αν κὰι µ`η [αποστατε~ ιν τ~ων {οντων, πρ̀ιν <{αν>, [επαναβαίνων [επ̀ι 
τ`α ]υπερκείµενα , α[υτ`ο \ο [εστιν [αγαθ `ον α[υτ~ ?η νοήσει λάβ?η , [επ' α[υτ~ ?ω γινόµενος 
τ~ ?ω το~υ νοητο~υ τέλει» κατ `α  Πλάτωνα 2.   

3  Πάλιν ]ο Μωυσ~ης ο [υκ [επιτρέπων βωµο `υς κὰι τεµένη πολλαχο~υ κατασκευ-

άζεσθαι , \ενα δ' ο @υν νε `ων ] ιδρυσάµενος το~υ θεο~υ, µονογεν ~η τε κόσµον, \ως 
φησιν ]ο Βασιλείδης , κὰι τ`ον \ενα , ]ως ο [υκέτι τ~ ?ω Βασιλείδ?η δοκε~ ι , κατήγγελλε 
θεόν .  4  Κὰι \οτι ο [υ περιλαµβάνει τόπ?ω τ`ο [απερίληπτον ]ο γνωστικ `ος Μωυ-

σ~ης , [αφίδρυµα ο [υδ`εν [ανέθηκεν ε[ ις τ`ον νε `ων σεβάσµιον, [αόρατον κὰι [απερί-
γραφον δηλ~ων ε@ ιναι τ`ον θε `ον, προσάγων δ`ε ]αµ~ ?η γέ π?η ε[ ις {εννοιαν το~υ θεο~υ 

το `υς ]  Εβραίους δι `α τ~ης τιµ~ης το~υ κατ `α τ`ον νε `ων [ονόµατος .  5  [ Αλλ`α γο~υν 

κωλύων ]ο λόγος τάς τε τ~ων ] ιερ~ων κατασκευ `ας κὰι τ`ας θυσίας ]απάσας τ`ο µ`η 

{εν τινι ε@ ιναι τ`ον παντοκράτορα α[ ινίσσεται δι' #ων φησι . «Πο~ ιον ο@ ικον ο[ ικο- 

  
 

 
1 Α'  Κορ. 13,12 
2 Πβ. Πλάτων, Πολιτεία Ζ 532 a5-b2 

τόπο. Γιατί δύσκολα αλώνεται η χώρα του Θεού, την οποία ο Πλά-

των ονοµάζει χώρα ιδεών, παίρνοντας την ιδέα του Μωυσή, ότι 

αυτός είναι ο τόπος που περιέχει «άπαντα και όλα».  4  Είναι λοιπόν 

φυσικό να τον βλέπει από µακριά ο Αβραάµ, που βρίσκεται στην 

δηµιουργία του και θα µυσταγωγηθεί από τον άγγελο αργότερα.  

74  1  Λέει λοιπόν ο Απόστολος: «Τώρα βλέπουµε όπως µέσα από 

καθρέφτη, αλλά τότε, πρόσωπο µε πρόσωπο», µε τις µοναδικές 

εκείνες αµιγείς και ασώµατες εκδηλώσεις άµεσης αντίληψης του 

νου.   2  «Είναι ακόµη δυνατόν να µαντέψει κάποιος τον Θεό µε την 

διαλεκτική, όταν επιχειρήσει, χωρίς τις αισθήσεις, µόνο µε τον λόγο, 

να εφορµήσει στην ουσία κάθε πράγµατος και να µην αποµακρυνθεί 

πριν, προχωρώντας στα υπερκείµενα, συλλάβει µε την νόησή του 

εκείνο που είναι αγαθό, φτάνοντας στο ίδιο το τέλος του νοητού», 

λέει ο Πλάτων.  

3  Ο Μωυσής πάλι, µην επιτρέποντας να κατασκευάζονται σε πολλά 

µέρη βωµοί και ναοί, αφού ίδρυσε έναν µόνο ναό, κήρυξε την µονα-

δικότητα του κόσµου, όπως λέει ο Βασιλείδης, αλλά και τον ένα 

Θεό, που δεν δέχεται ο Βασιλείδης.  4  Και εφόσον ο γνωστικός 

Μωυσής δεν περιορίζει το απερίληπτο σε έναν τόπο, δεν έβαλε 

κανένα σύµβολο στον ναό, δηλώνοντας ότι ο Θεός ούτε βλέπεται 

ούτε περιγράφεται, προτρέποντας τους Εβραίους, κατά κάποιον τρό-

πο, στην έννοια του Θεού, από την τιµή του ονόµατός του µέσα στον 

ναό.  5  Αλλά ο Λόγος, εµποδίζοντας την κατασκευή ναών καθώς 

και όλες τις θυσίες, υπονοεί ότι ο Παντοκράτορας δεν βρίσκεται 
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δοµήσετέ µοι; λέγει κύριος . ] Ο ο [υρανός µοι θρόνος 1» κὰι τ`α ]εξ ~ης .   6  Περί  
τε τ~ων θυσι ~ων ]οµοίως . «Α# ιµα ταύρων κὰι στέαρ [αρν ~ων ο [υ βούλοµαι 2», κὰι 
\οσα [επ̀ι  τούτοις  δι `α  το~υ  προφήτου  τ`ο  πνε~υµα  τ`ο  \αγιον  [απαγορεύει .   
75   1   Παγκάλως  τοίνυν  κὰι  ]ο  Ε [υριπίδης  συν ?άδει  τούτοις  γράφων .   
 

  Πο~ ιος  δ'  }αν  ο@ ικος  τεκτόνων  πλασθὲις  \υπο 

  δέµας  τ`ο  θε~ ιον  περιβάλοι  τοίχων  πτυχα~ ις 3;   
 

2    Κὰι  [επ̀ι  τ~ων  θυσι ~ων  ]ωσαύτως  λέγει .   
 

  ∆ε~ ιται  γ`αρ  ]ο  θεός ,  ε{ ιπερ  {εστ'  [ορθ ~ως  θεός ,   

  <ο [υδενός>.  [αοιδ~ων  ο\ ιδε  δύστηνοι  λόγοι 4.   
 

3  «Ο[υ γ`αρ χρείας \ενεκεν ]ο θε `ος πεποίηκεν τ`ον κόσµον, \ ινα τιµ`ας πρός τε 
[ανθρώπων κὰι πρ`ος θε ~ων τ~ων {αλλων κὰι δαιµόνων, φησ̀ιν ]ο Πλάτων, 

καρπο~ ιτο, ο# ιον πρόσοδόν τινα [απ`ο τ~ης γενέσεως [αρνύµενος , παρ`α µ`εν ]ηµ~ων 

καπνούς , παρ`α δ`ε θε ~ων κὰι δαιµόνων τ`ας ο[ ικείας λειτουργίας 5.»  4  

∆ιδασκαλικώτατα {αρα ]ο Πα~υλος [εν τα~ ις Πράξεσι τ~ων [αποστόλων . «] Ο 

 

 
1 Ησ. 66,1 
2 Ησ. 1,11 
3 Ευριπίδης, Απόσπ. 1130 
4 Ευριπίδης, Ηρακλ. Μαιν. 1345-1346 
5 Θεοδώρητος Κύρου, Ελληνικών θεραπευτική παθηµάτων,  VI 

34,1-     35,1  VII 48,2-6 

µέσα σε κάτι, και λέει: «Ποιο οίκηµα θα µου οικοδοµήσετε; λέει ο 

Κύριος. Θρόνος µου είναι ο ουρανός» και τα λοιπά.  6  Και για τις 

θυσίες, παρόµοια: «∆εν θέλω αίµα ταύρων και λίπος αρνιών» και 

όσα ακόµη το Πνεύµα το άγιο απαγορεύει µέσω του προφήτη. 

 

75  1  Άριστα συµφωνεί µε αυτά και ο Ευριπίδης γράφοντας. 

 

  Ποιος οίκος κατασκευασµένος από οικοδόµους 

  µπορεί να περιβάλει µε τις πτυχές των τοίχων του 

  το θείο ανάστηµα; 

 

2  Και λέει, επίσης, για τις θυσίες: 

 

  Ο θεός δεν χρειάζεται, αν είναι πράγµατι θεός 

  <κανένα>. αυτά είναι λόγια άθλια των ποιητών. 

 

3  «Γιατί ο θεός δεν έπλασε τον κόσµο από ανάγκη» λέει ο Πλάτων, 

«για να καρπωθεί τιµές απ’ τους ανθρώπους, τους άλλους θεούς και 

τους δαίµονες, προσπαθώντας να εξασφαλίσει απ’ την δηµιουργία 

κάποιο έσοδο, από εµάς καπνούς θυσιών και από τους δαίµονες και 

τους θεούς ανάλογες υπηρεσίας.»  4  ∆ιδακτικότατα, συνεπώς, ο 

Παύλος γράφει στις Πράξεις των αποστόλων. «Ο Θεός, που δη- 
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θε `ος ]ο ποιήσας τ`ον κόσµον, φησί , κὰι πάντα τ`α [εν α[υτ~ ?ω, ο #υτος ο [υρανο~υ κὰι 
γ~ης κύριος ]υπάρχων ο [υκ [εν χειροποιήτοις ναο~ ις κατοικε~ ι , ο [υδ`ε ]υπ`ο χειρ~ων 

[ανθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόµενός τινος , α[υτ`ος διδο `υς  π~ασι  πνο `ην  

κὰι  ζω`ην  κὰι  τ`α  πάντα 1.»   

76  1  Λέγει δ`ε κὰι Ζήνων ]ο τ~ης Στωϊκ~ης κτίστης α] ιρέσεως [εν τ~ ?ω τ~ης 
πολιτείας βιβλί ?ω µήτε ναο `υς δε~ ιν ποιε~ ιν µήτε [αγάλµατα . µηδ`εν γ`αρ ε@ ιναι 
τ~ων θε ~ων {αξιον κατασκεύασµα , κὰι γράφειν ο [υ δέδιεν α[υτα~ ις λέξεσι τάδε . «]  

Ιερά τε ο[ ικοδοµε~ ιν ο [υδ`εν δεήσει . ] ιερ`ον γ`αρ µ`η πολλο~υ {αξιον κὰι \αγιον 

ο [υδ`εν χρ`η νοµίζειν . ο [υδ`εν δ`ε πολλο~υ {αξιον κὰι \αγιον ο[ ικοδόµων {εργον κὰι 
βαναύσων . »  2  Ε[ ικότως ο @υν κὰι Πλάτων, νε `ων το~υ θεο~υ τ`ον κόσµον ε[ ιδώς , 

το~ ις πολίταις [εναπέδειξεν χωρίον τ~ης πόλεως , \ ινα {εµελλεν [ανακε~ ισθαι 
α[υτο~ ις τ`α ε{ ιδωλα , [ ιδί ?α δ`ε [απε~ ιπεν µηδεν̀ι κεκτ ~ησθαι θε ~ων [αγάλµατα .  3  

«Μηδὲις ο @υν \ετερος , φησίν, ] ιερ`α καθιερούτω θεο~ ις . χρυσ`ος µ`εν γ`αρ κὰι 
{αργυρος [εν {αλλαις [τε ] πόλεσιν [ ιδί ?α <τε> κὰι [εν ] ιερο~ ις [εστιν [επίφθονον 

κτ~ηµα . [ελέφας δ`ε [απολελοιπότος ψυχ`ην σώµατος ο [υκ ε [υαγ `ες [ανάθηµα . 

σίδηρος δ`ε κὰι χαλκ `ος πολέµων {οργανα . ξύλου δ`ε µονόξυλον, \ο τι }αν θέλ?η 

τις , [ανατιθέτω, ]ωσαύτως κὰι λίθου πρ`ος τ`α κοιν `α  ] ιερά 2. »   

77  1  Ε[ ικότως ο @υν [εν τ~ ?η µεγάλ?η [επιστολ~ ?η . «] Ρητ`ον γάρ, φησίν, ο [υδαµ~ως 
[εστιν ]ως τ`α {αλλα µαθήµατα , [αλλ' <[εκ> πολλ~ης ξυνουσίας γιγνοµένης περ̀ι 
τ`ο πρ~αγµα α[υτ`ο κὰι το~υ συζ~ην [εξαίφνης ο# ιον [απ`ο πυρ`ος πηδήσαντος µεγά- 

 

 
1 Πράξ. 17,24-25 
2 Πλάτων, Νόµοι 955 e7-956a5 

µιούργησε τον κόσµο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν, όντας κύριος 

ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπη-

ρετείται από χέρια ανθρώπου, έχοντας ανάγκη από κάτι. αυτός που 

δίνει σε όλους πνοή, ζωή και τα πάντα.» 

76  1  Λέει και ο Ζήνων, ο ιδρυτής της Στωικής σχολής, στο βιβλίο 

της Πολιτείας, ότι ούτε ναούς χρειάζεται να κατασκευάζουµε ούτε 

αγάλµατα. γιατί κανένα κατασκεύασµα δεν είναι άξιο των θεών. Και 

δεν φοβάται να γράψει αυτά τα λόγια: «Σε τίποτα δεν θα χρειαστεί η 

οικοδόµηση ιερών. Γιατί το ιερό που δεν είναι άξιο και άγιο, πρέπει 

να θεωρείται τίποτα. και δεν είναι άξιο και άγιο ένα έργο οικοδόµων 

και χειρωνακτών.»  2  Σωστά λοιπόν ο Πλάτων, θεωρώντας ναό του 

Θεού τον κόσµο, έδειξε στους πολίτες ένα µέρος της πόλεως όπου 

επρόκειτο να τοποθετηθούν τα είδωλα, και απαγόρευε την ιδιωτική 

κατοχή αγαλµάτων θεών.  3  «Κανένας άλλος λοιπόν» λέει, «να µην 

αφιερώνει ιερά στους θεούς. Σε άλλες πόλεις, ο χρυσός και ο άρ-

γυρος, στους ιδιώτες και τα ιερά, προκαλεί φθόνο. αλλά και το 

ελεφαντόδοντο, αφού προέρχεται από σώµα που το εγκατέλειψε η 

ζωή, δεν είναι αγνό ανάθηµα. Το σίδερο και ο χαλκός είναι όργανα 

πολέµου. Από ξύλο λοιπόν µονοκόµµατο, όπως και από πέτρα, ας 

αφιερώνει στα κοινά ιερά, ό,τι θελήσει κάποιος.» 

77  1  Σωστά λοιπόν γράφει στην µεγάλη επιστολή του: «∆εν είναι 

δυνατόν να εκφραστεί, όπως τα άλλα θέµατα µελέτης, αλλά από την 

λη οικειότητα µε το θέµα και ζώντας µαζί του, ξαφνικά ένα φως 
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εξαφθ `εν φ~ως [εν τ~ ?η ψυχ~ ?η γενόµενον α[υτ`ο ]εαυτ `ο {ηδη τρέφει 1.»  2  @ Αρ' ο [υχ 
\οµοια τα~υτα το~ ις ]υπ`ο Σοφονία λεχθε~ ισι το~υ προφήτου; «Κὰι [ανέλαβέν µε 
πνε~υµα κὰι [ανήνεγκέν µε ε[ ις ο [υραν `ον πέµπτον κὰι [εθεώρουν [αγγέλους 
καλουµένους κυρίους , κὰι τ`ο διάδηµα α[υτ~ων [επικείµενον [εν πνεύµατι ]αγί ?ω 

κὰι @ην ]εκάστου α[υτ~ων ]ο θρόνος ]επταπλασίων φωτ`ος ]ηλίου [ανατέλλοντος , 

ο[ ικο~υντας [εν ναο~ ις σωτηρίας κὰι ]υµνο~υντας θε `ον {αρρητον \υψιστον . »  
 

ΧΙΙ 
 
78   1  «Τ `ον γ`αρ πατέρα κὰι ποιητ `ην το~υδε το~υ παντ `ος ε ]υρε~ ιν τε {εργον κὰι 
ε ]υρόντα ε[ ις πάντας [εξειπε~ ιν [αδύνατον 2. ] Ρητ `ον γ`αρ ο [υδαµ~ως [εστιν ]ως τ{αλλα 
µαθήµατα 3», ]ο φιλαλήθης λέγει Πλάτων .   2  [ Ακήκοεν γ`αρ ε @υ µάλα ]ως ]ο 
πάνσοφος Μωυσ~ης ε[ ις τ`ο {ορος [ανι `ων (δι `α τ`ην ]αγίαν θεωρίαν [επ̀ι τ`ην 
κορυφ `ην τ~ων νοητ ~ων) [αναγκαίως διαστέλλεται µ`η τ`ον πάντα λα`ον 
συναναβαίνειν ]εαυτ ~ ?ω 4.   3  κὰι \οταν λέγ?η ]η γραφή . «Ε[ ισ~ηλθεν δ`ε Μωυσ~ης 
ε[ ις τ`ον γνόφον ο #υ @ην ]ο θεός 5», το~υτο δηλο~ ι το~ ις συνιέναι δυναµένοις , ]ως ]ο 
θε `ος [αόρατός [εστι κὰι {αρρητος , γνόφος δ`ε ]ως [αληθ ~ως ]η τ~ων πολλ~ων [απιστία 
τε κὰι {αγνοια τ~ ?η α[υγ~ ?η τ~ης [αληθείας [επίπροσθε φέρεται .  4  [ Ορφεύς τε 
α@υ ]ο θεολόγος [εντε~υθεν [ωφεληµένος ε[ ιπών .  
 

 
1 Πλάτων, Επιστ. Ζ 341 c6-d2 
2 Πλάτων, Τίµ. 28 c 3-5 
3 Πλάτων, Επιστ. Ζ 341c 6 
4 Εξ. 19,23  Πβ. 19,12 
5 Εξ. 20,21 

που ανάβει στην ψυχή, σαν να αναπήδησε από την φωτιά, τρέφει το  

που ανάβει στην ψυχή, σαν να αναπήδησε από την φωτιά, τρέφει το 

ίδιο τον εαυτό του.»  2  Αυτά τα λόγια δεν είναι άραγε παρόµοια µε 

εκείνα που ειπώθηκαν απ’ τον προφήτη Σιφονία; «Και µε ανύψωσε 

πνεύµα, και µε ανέβασε στον πέµπτο ουρανό, και έβλεπα αγγέλους 

αποκαλούµενους Κυρίους, και το διάδηµά επάνω τους στο Πνεύµα 

το άγιο, και είχε ο καθένας θρόνο εφτά φορές φωτεινότερο απ’ τον 

ήλιο, και κατοικούσαν σε ναούς σωτηρίας, και υµνούσαν τον Θεό, 

τον άρρητο τον ύψιστο.» 

 

XII 
 

78  1  «Γιατί είναι αδύνατον να βρούµε τον πατέρα και δηµιουργό 

αυτού του σύµπαντος, και αν τον βρούµε να τον κάνουµε γνωστό σε 

όλους.»  «∆εν είναι δυνατόν να εκφραστεί όπως τα άλλα θέµατα 

µελέτης» λέει ο φίλος της αλήθειας Πλάτων.   2  Γιατί έχει ακούσει 

πολύ καλά, ότι ο πάνσοφος Μωυσής, ανεβαίνοντας στο όρος (για 

την άγια επικοινωνία, στην κορυφή των νοητών), διατάζει, αναγκα-

στικά, να µην ανέβει ο λαός µαζί του.  3  Και όταν λέει η Γραφή «Ο 

Μωυσής µπήκε στην σκοτεινιά όπου βρισκόταν ο Θεός», αυτό 

σηµαίνει, για όσους είναι ικανοί να καταλάβουν, ότι ο Θεός είναι 

αόρατος και άρρητος, και η «σκοτεινιά», που στην πραγµατικότητα 

είναι η απιστία και η άγνοια των πολλών, στέκεται µπροστά στο 
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 Ε# ις  {εστ',  α[υτοτελής ,  ]εν `ος  {εκγονα  πάντα  τέτυκται   
 
(}η  «πέφυκεν»,  γράφεται  γ`αρ  κὰι  ο \υτως),  [επιφέρει .   
 
        

   Ο[υδέ  τις  α[υτ`ον   

  ε[ ισορά?α  θνητ~ων,  α[υτ`ος  δέ  γε  πάντας  ]ορ~αται .   
 

5    Σαφέστερον  δ`ε  [επιλέγει .   
 

  Α[υτ`ον  δ'  ο [υχ  ]ορόω .  περ̀ι  γ`αρ  νέφος  [εστήρικται .   
  π~ασιν  γ`αρ  θνητο~ ις  θνητὰι  κόραι  ε[ ισ̀ιν  [εν  {οσσοις   
  µικραί ,  [επὲι  σάρκες  τε  κὰι  [οστέα  [[εµπεφυ~ ια]  [εµπεφύασιν .   

 

79  1  Μαρτυρήσει το~ ις ε[ ιρηµένοις ]ο [απόστολος , «Ο@ ιδα» λέγων «{ανθρω-

πον [εν Χριστ~ ?ω ]αρπαγέντα \εως τρίτου ο [υρανο~υ 1», κ[ακε~ ιθεν «ε[ ις τ`ον 

παράδεισον, |ος {ηκουσεν {αρρητα ]ρήµατα , |α ο [υκ [εξ `ον [ανθρώπ?ω λαλ~ησαι 2», 

τ`ο {αρρητον το~υ θεο~υ ο \υτως α[ ινισσόµενος , ο [υ νόµ?ω κὰι φόβ ?ω παραγγελίας 
τιν `ος τ`ο «ο [υκ [εξ `ον» προστιθείς , δυνάµει δ`ε [ανθρωπεί ?α {αφθεγκτον ε@ ιναι τ`ο 

θε~ ιον µηνύων, ε{ ι γε ]υπ`ερ ο [υραν `ον τ`ον τρίτον {αρχεται λαλε~ ισθαι , ]ως θέµις 
το~ ις [εκε~ ι µυσταγωγε~ ιν τ`ας [εξειλεγµένας ψυχάς .  2  Ο@ ιδα γ`αρ [εγ `ω κὰι παρ`α 

Πλάτωνι  (τ`α γ`αρ [εκ τ~ης βαρβάρου  φιλοσοφίας  παραδείγµατα πολλ`α {οντα 

 
1 Β’  Κορ. 12,2 
2 Β’  Κορ. 12,4 

απαύγασµα της αλήθειας.  4  Ο Ορφέας, πάλι, ο θεολόγος, ορµώ-

µενος από αυτά, είπε.  
 

  Ένας είναι, αυτοτελής, παιδιά ενός όλα γεννήθηκαν 
 

(ή `δηµιουργήθηκαν `, γράφεται κι έτσι), και προσθέτει: 
 

      κανείς αυτόν 

  δεν βλέπει απ’ τους θνητούς, αυτός τους βλέπει όλους. 
 

5  Και έπειτα ακόµη σαφέστερα: 
 

  ∆εν τον βλέπω αυτόν. γιατί µε νέφος τυλίγεται. 

  Όλοι οι θνητοί έχουν θνητές κόρες µατιών 

  µικρές, επειδή κόκαλα και σάρκες αναπτύχθηκαν. 

 

79  1  Η µαρτυρία του Αποστόλου βεβαιώνει τα προηγούµενα, 

λέγοντας: «Ξέρω άνθρωπο χριστιανό που ανυψώθηκε ως τον τρίτο 

ουρανό» και από κει «στον παράδεισο. που άκουσε λόγια άρρητα, τα 

οποία δεν επιτρέπεται άνθρωπος να πει», υπαινισσόµενος το άρρητο 

του Θεού, και προσθέτοντας το `δεν επιτρέπεται `, όχι µετά από εντολή 

νόµου, ή φόβο, αλλά για να τονίσει ότι µε τις ανθρώπινες 

δυνατότητες το θείο παραµένει ανέκφραστο. Γιατί αυτό αρχίζει να 

εκφράζεται µετά τον τρίτο ουρανό, από εκείνους που βρίσκονται 

εκεί και τους επιτρέπεται να µυσταγωγούν τις επιλεγµένες ψυχές.  2  

Ξέρω άλλωστε, ότι στα γραφτά του Πλάτωνα (γιατί τα παραδείγ- 
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]υπερτίθεταί  µοι ν~υν ]η γραφή , κατ `α τ`ας πρώτας ]υποσχέσεις τ`ον καιρ`ον 
[αναµένουσα) πολλο `υς ο [υρανο `υς νοουµένους .  3  [ Απορήσας γο~υν [εν τ~ ?ω 
Τιµαί ?ω, ε[ ι χρ`η πλείονας κόσµους }η το~υτον \ενα νοµίζειν, [αδιαφορε~ ι περ̀ι τ `α 
[ονόµατα , συνωνύµως κόσµον τε κὰι ο [υραν `ον [αποκαλ ~ων 1. τ`α δ`ε τ~ης λέξεως 
#ωδε {εχει .  4  «Πότερον ο @υν [ορθ ~ως \ενα ο [υραν `ον ε[ ιρήκαµεν }η πολλο `υς κὰι 
[απείρους @ην λέγειν [ορθότερον; \ενα , ε{ ιπερ κατ `α τ`ο παράδειγµα {εσται 
δεδηµιουργηµένος 2.»  
80  1  [ Αλλ`α κ[αν τ~ ?η πρ`ος Κορινθίους ] Ρωµαίων [επιστολ~ ?η . «[ Ωκεαν `ος 
[απέραντος [ανθρώποις», γέγραπται , «κὰι ο] ι µετ' α[υτ`ον κόσµοι . 3»  2  
[ Ακολούθως τοίνυν πάλιν [επιφθέγγεται . «} Ω βάθος πλούτου κὰι σοφίας κὰι 
γνώσεως θεο~υ 4» ]ο γεννα~ ιος [απόστολος .  3  Κὰι µή τι το~υτ' @ην |ο [?ηνίσσετο ]ο 
προφήτης , «[εγκρυφίας» κελεύων ποιε~ ιν «[αζύµους 5», µηνύων \οτι τ`ον ] ιερ`ον 
]ως [αληθ ~ως περ̀ι το~υ [αγενήτου κὰι τ~ων δυνάµεων α[υτο~υ µύστην λόγον 
[επικεκρύφθαι δε~ ι .  4  Βεβαι ~ων τα~υτα [εν τ~ ?η πρ`ος Κορινθίους [επιστολ~ ?η ]ο 
[απόστολος [αναφανδ`ον ε{ ιρηκεν . «Σοφίαν δ`ε λαλο~υµεν [εν το~ ις τελείοις , 
σοφίαν δ`ε ο [υ το~υ α[ ι ~ωνος τούτου ο [υδ`ε τ~ων [αρχόντων το~υ α[ ι ~ωνος τούτου τ~ων 
καταργουµένων . [αλλ`α λαλο~υµεν θεο~υ σοφίαν [εν µυστηρί ?ω, τ`ην [αποκεκρυµ-
µένην 6.»  5  Κὰι πάλιν [αλλαχο~υ λέγει . «ε[ ις [επίγνωσιν το~υ µυστηρίου το~υ 
θεο~υ [εν Χριστ~ ?ω, [εν #?ω ε[ ισι πάντες ο] ι θησαυρὸι τ~ης σοφίας κὰι τ~ης γνώ-
σεως [απόκρυφοι 7».  6   [ Eπισφραγίζεται τα~υτα ]ο σωτ`ηρ ]ηµ~ων α[υτ`ος #ωδέ  

 
1 Πβ. Πλάτων, Τίµ. 28 b 3-4 
2 Πλάτων, Τίµ. 31 a 1-4 
3 Κλήµης Ρώµης, Επιστ. Προς Κορ. 20,8 
4 Ρωµ. 11,33 
5 Εξ. 12,39  Πβ. Γεν. 18,6 
6 Α’  Κορ. 2,6-7 
7 Κολ. 2,2-3 

µατα από την φιλοσοφία των βαρβάρων, που είναι πολλά, τα 

προσπερνά τώρα η γραφή µου, αφήνοντάς τα, σύµφωνα µε τις 

υποσχέσεις µου, για τον κατάλληλο χρόνο), υπονοούνται πολλοί 

ουρανοί.  3  Αφού λοιπόν αναρωτιέται, στον Τίµαιο, αν πρέπει να 

θεωρήσουµε έναν ή περισσότερους κόσµους, αδιαφορεί για τα 

ονόµατα και καλεί µε το ίδιο όνοµα τον κόσµο και τον ουρανό. 

Συγκεκριµένα, γράφει τα εξής:  4  «Ποιο λοιπόν είναι ορθό, να 

µιλάµε για έναν ουρανό, ή για πολλούς, ή και άπειρους; Για έναν, αν 

έχει δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο.»   

80  1  Αλλά ακόµη και στην επιστολή των Ρωµαίων προς Κοριν-

θίους αναφέρεται: «Ωκεανός απέραντος είναι για τον άνθρωπο και οι 

µετά από αυτόν κόσµοι.»  2  Σ’ αυτά πάλι, προσθέτει ο γενναίος 

Απόστολος: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού.»   3  

Κι ίσως αυτό υπονοούσε ο προφήτης, όταν διέταζε να ψήνουν 

«λαγάνες στη στάχτη, άζυµες», εννοώντας ότι ο αληθινά ιερός λόγος 

για εκείνον που υπάρχει αγέννητος και τις δυνάµεις του, πρέπει να 

κρύβεται.  4  Βεβαιώνοντας αυτά ο Απόστολος, στην επιστολή 

του προς Κορινθίους, δηλώνει σαφώς: «Την σοφία κηρύσσουµε 

στους ώριµους, την σοφία όχι αυτού του αιώνα, ούτε των αρχόντων 

αυτού του αιώνα. αλλά κηρύσσουµε την σοφία του Θεού την 

µυστική, την κρυµµένη.»  5  Και αλλού πάλι λέει: «Σε πλήρη γνώση 

του µυστηρίου του Θεού µέσω του Χριστού, στον οποίο όλοι οι 

θησαυροί της σοφίας και της γνώσης είναι κρυµµένοι.»  6  Επι- 
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πως λέγων . «]  Υµ~ ιν δέδοται γν ~ωναι τ`ο µυστήριον τ~ης βασιλείας τ~ων 
ο [υραν ~ων 1.»  7  Κὰι πάλιν φησ̀ι τ`ο ε [υαγγέλιον, ]ως ]ο σωτ`ηρ ]ηµ~ων {ελεγεν το~ ις 
[αποστόλοις τ`ον λόγον [εν µυστηρί ?ω . κὰι γ`αρ ]η προφητεία περ̀ι α[υτο~υ φησιν . 
«[ Ανοίξει [εν παραβολα~ ις τ`ο στόµα α[υτο~υ κὰι [εξερεύξεται τ`α [απ`ο καταβολ ~ης 
κόσµου κεκρυµµένα 2.»  8  {  Ηδη δ`ε κὰι δι `α τ~ης περ̀ι τ`ην ζύµην παραβολ~ης 
τ`ην [επίκρυψιν ]ο κύριος δηλο~ ι . φησ̀ι γάρ . «] Οµοία [εστ̀ιν ]η βασιλεία τ~ων 
ο [υραν ~ων ζύµ?η , |ην λαβο~υσα γυν `η [ενέκρυψεν ε[ ις [αλεύρου σάτα τρία , \εως ο #υ 
[εζυµώθη \ολον 3.» 9  {  Ητοι γ`αρ ]η τριµερ`ης καθ' ]υπακο `ην σ?ώζεται ψυχ`η κατ `α 
τ`ην [εγκρυβε~ ισαν α[υτ~ ?η κατ `α τ`ην πίστιν πνευµατικ`ην δύναµιν, }η \οτι ]η [ ισχ`υς 
το~υ λόγου ]η δοθε~ ισα ]ηµ~ ιν, σύντοµος ο @υσα κὰι δυνατή , πάντα τ`ον 
καταδεξάµενον κὰι [εντ`ος ]εαυτο~υ κτησάµενον α[υτ`ην [επικεκρυµµένως τε κὰι 
[αφαν ~ως πρ`ος ]εαυτ `ην \ελκει κὰι τ`ο π~αν α[υτο~υ σύστηµα ε[ ις ]ενότητα συνάγει . 
 

81    1    Σοφώτατα  τοίνυν  γέγραπται  τ~ω  Σόλωνι  τα~υτα  περ̀ι  θεο~υ .   

 

  Γνωµοσύνης  δ'  [αφαν `ες  χαλεπώτατόν  [εστι  νο ~ησαι   
  µέτρον,  |ο  δ`η  πάντων  πείρατα  µο~υνον  {εχει 4.   

 

2    Τ `ο  γάρ  τοι  θε~ ιον,  ]ο  [  Ακραγαντ~ ινός  φησι  ποιητής ,   
 
 
 

 
1 Ματθ. 13,11 
2 Ματθ. 13,35  Πβ. Ψαλµ. 77,2 
3 Ματθ. 13,33 
4 Σόλων, Απόσπ. 16  West 

σφραγίζει αυτά ο ίδιος ο Σωτήρας µας, λέγοντας: «Σε σας έχει δοθεί 

να γνωρίσετε το µυστήριο της βασιλείας των ουρανών.»  7  Αλλά και 

το ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο Σωτήρας µας µιλούσε στους απο-

στόλους µυστικά. Πράγµατι, η προφητεία λέει γι’ αυτόν: «Θα 

ανοίξει το στόµα του και θα µιλά µε παραβολές, αποκαλύπτοντας τα 

κρυµµένα από καταβολής κόσµου.»  8  Ήδη, µε την παραβολή για 

την ζύµη, ο Κύριος εκφράζεται µε απόκρυψη. « Η βασιλεία των 

ουρανών µοιάζει µε προζύµι, που το πήρε η γυναίκα και το ανάµιξε 

µε τρία σάτα αλεύρι, µέχρι που ζυµώθηκε όλο.»  9  ∆ηλαδή η 

τριµερής ψυχή σώζεται µε την υπακοή, ή µέσω της πνευµατικής 

δύναµης που κρύβεται µέσα της από την πίστη, ή γιατί η ισχύς του 

λόγου που µας δόθηκε έλκει προς αυτήν, µυστικά και αόρατα, 

καθέναν που την αποδέχεται και την φυλά µέσα του και συγκεν-

τρώνει σε ενότητα όλη την ύπαρξή του. 

 

81  1  Σοφότατα λοιπόν ο Σόλων γράφει για τον Θεό τα ακόλουθα: 

 

  Το αφανές µέτρο της ικανότητας για γνώση, δύσκολο να 

        [νοήσεις, 

  αυτό που µόνο του κρατά τα πέρατα όλων των πραγµάτων. 

 

2  Λέει ο Ακραγαντίνος ποιητής για το θείο: 
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  ο [υκ  {εστιν  πελάσασθαι  [εν  [οφθαλµο~ ισιν  [εφικτ `ον   

  ]ηµετέροις  }η  χερσ̀ι  λαβε~ ιν,  \ηπερ  τε  µεγίστη   

  πειθο~υς  [ανθρώποισιν  ]αµαξιτ`ος  ε[ ις  φρένα  πίπτει 1.   

 

3  Κὰι [  Ιωάννης ]ο [απόστολος . «Θε `ον ο [υδὲις ]εώρακεν πώποτε . ]ο µονογεν `ης 
θεός , ]ο }ων ε[ ις τ`ον κόλπον το~υ πατρός , [εκε~ ινος [εξηγήσατο 2», τ`ο [αόρατον κὰι 
{αρρητον κόλπον [ονοµάσας θεο~υ . βυθ `ον <δ'> α[υτ`ον κεκλήκασιν [εντε~υθεν 

τιν `ες ]ως }αν περιειληφότα κὰι [εγκολπισάµενον τ`α πάντα [ανέφικτόν τε κὰι 
[απέραντον .  

4  Νὰι µ`ην ]ο δυσµεταχειριστότατος περ̀ι θεο~υ λόγος ο #υτός [εστιν . [  Επὲι γ`αρ 

[αρχ`η παντ `ος πράγµατος δυσεύρετος , πάντως που ]η πρώτη κὰι πρεσβυτάτη 

[αρχ`η δύσδεικτος , \ητις κὰι το~ ις {αλλοις \απασιν α[ ιτία το~υ γενέσθαι κὰι 
γενοµένους ε@ ιναι .  5  Π~ως γ`αρ }αν ε{ ιη ]ρητ`ον |ο µήτε γένος [εστ̀ι µήτε διαφορ`α 

µήτε ε@ ιδος µήτε {ατοµον µήτε [αριθµός , [αλλ`α µηδ`ε συµβεβηκός τι µηδ`ε #?ω 

συµβέβηκέν τι . Ο[υκ }αν δ`ε \ολον ε{ ιποι τις α[υτ`ον [ορθ ~ως . [επ̀ι µεγέθει γ`αρ 

τάττεται τ`ο \ολον κὰι {εστι τ~ων \ολων πατήρ .  6  Ο[υδ`ε µ`ην µέρη τιν `α α[υτο~υ 

λεκτέον . [αδιαίρετον γ`αρ τ`ο \εν, δι `α το~υτο δ`ε κὰι {απειρον, ο [υ κατ `α τ `ο 

[αδιεξίτητον νοούµενον, [αλλ`α κατ `α τ`ο [αδιάστατον κὰι µ`η {εχον πέρας , κὰι 
τοίνυν [ασχηµάτιστον κὰι [ανωνόµαστον .   82  1  Κ}αν [ονοµάζωµεν α[υτό 

ποτε, ο [υ κυρίως καλο~υντες {ητοι |εν }η τ[αγαθ `ον }η νο~υν }η α[υτ`ο τ`ο }ον }η 

πατέρα }η θε `ον }η δηµιουργ`ον }η κύριον, ο [υχ ]ως {ονοµα α[υτο~υ προφερόµενοι 

 
1 Εµπεδοκλής, Απόσπ. 133 D-K 
2 Ιω. 1,18 

  ∆εν είναι δυνατόν να το πλησιάσουµε στα µάτια µας 

  ή να το πιάσουµε στα χέρια, αν και ο µεγάλος δρόµος  

  της πειθούς, είναι αυτός που οδηγεί στο νου του ανθρώπου. 

 

3  Και ο απόστολος Ιωάννης: «Κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Ο 

µονογενής Υιός, που βρίσκεται στον κόλπο του Πατέρα, εκείνος τον 

ερµήνευσε», ονοµάζοντας «κόλπο» Θεού, το αόρατο και άρρητο. Γι’ 

αυτό κάποιοι τον αποκάλεσαν «βυθό», γιατί σαν να είχε περιλάβει 

και εγκολπωθεί τα πάντα, το ανέφικτο και απέρατο.  

4  Πράγµατι, ο λόγος περί Θεού, είναι ο περισσότερο δύσκολος να 

διατυπωθεί. Επειδή η αρχή του κάθε πράγµατος δύσκολα βρίσκεται, 

η πρώτη και, χωρίς αµφιβολία, αρχαιότερη αρχή, που είναι και η 

αιτία της γέννησης και ανάπτυξης όλων των άλλων, δύσκολα κατα-

δείχνεται.  5  Πώς θα µπορούσε να διατυπωθεί αυτό που δεν είναι 

ούτε γένος ούτε διαφορά, ούτε είδος, ούτε άτοµο, ούτε αριθµός, 

αλλά ούτε κάτι που συνέβη, ή κάτι στο οποίο συνέβη. Ούτε και είναι 

ορθό να το ονοµάσει κάποιος «όλον», επειδή το «όλον» χρησιµο-

ποιείται για µέγεθος και ο Θεός είναι ο Πατέρας της ολότητας.  6  

Αλλά ούτε µπορούµε να µιλήσουµε για µέρη του, επειδή το «ένα» 

είναι αδιαίρετο και, για τούτο, άπειρο, όχι µε την έννοια ότι δεν 

µπορούµε να το διεξέλθουµε, αλλά γιατί είναι χωρίς διαστάσεις και 

χωρίς πέρας, και συνεπώς, χωρίς σχήµα και όνοµα.  82  1  Κι αν 

κάποτε το καλούµε ανακριβώς, λέγοντάς το «εν», ή «αγαθόν», 
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ή 

λέγοµεν, ]υπ`ο δ`ε [απορίας [ονόµασι καλο~ ις προσχρώµεθα , \ ιν' {εχ?η ]η διάνοια , 

µ`η περ̀ι {αλλα πλανωµένη , [επερείδεσθαι τούτοις .  2  Ο[υ γ`αρ τ`ο καθ' \εκαστον 

µηνυτικ`ον το~υ θεο~υ, [αλλ`α [αθρόως \απαντα [ενδεικτικ `α τ~ης το~υ 

παντοκράτορος δυνάµεως . τ`α γ`αρ λεγ `οµενα }η [εκ τ~ων προσόντων α[υτο~ ις 
]ρητά [εστιν }η [εκ τ~ης πρ`ος {αλληλα σχέσεως , ο [υδ`εν δ`ε τούτων λαβε~ ιν ο# ιόν τε 
περ̀ι το~υ θεο~υ .  3  [ Αλλ' ο [υδ`ε [επιστήµ?η λαµβάνεται τ~ ?η [αποδεικτικ~ ?η . α\υτη 

γ`αρ [εκ προτέρων κὰι γνωριµωτέρων συνίσταται , το~υ δ`ε [αγεννήτου ο [υδ`εν 

προϋπάρχει .  4  Λείπεται δ`η θεί ?α χάριτι κὰι µόν ?ω, τ~ ?ω παρ' α[υτο~υ λόγ ?ω, τ`ο 

{αγνωστον νοε~ ιν, καθ `ο κὰι ]ο Λουκ~ας [εν τα~ ις Πράξεσι τ~ων [αποστόλων 

[αποµνηµονεύει τ`ον Πα~υλον λέγοντα . «{ Ανδρες [ Αθηνα~ ιοι , κατ `α πάντα ]ως 
δεισιδαιµονεστέρους ]υµ~ας θεωρ~ω . Περιερχόµενος γ`αρ κὰι [αναθεωρ~ων τ`α 

σεβάσµατα ]υµ~ων ε #υρον κὰι βωµ`ον [εν #?ω [επεγέγραπτο . "[αγνώστ ?ω θε ~ ?ω" . |  Ον 

ο @υν [αγνοο~υντες ε [υσεβε~ ιτε, το~υτον [εγ `ω καταγγέλλω ]υµ~ ιν 1.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Πράξ. 17,22-23 

 
«αυτό το ον», ή «Πατέρα», ή «Θεό», ή δηµιουργό, ή «Κύριον», δεν 

του αποδίδουµε όνοµα, αλλά, όντας σε απορία, χρησιµοποιούµε 

απλώς ωραία ονόµατα, ώστε ο νους, βασιζόµενος σε αυτά, να µην 

πλανάται σε άλλα πράγµατα.  2  ∆εν είναι το καθένα από αυτά 

δηλωτικό του Θεού, αλλά όλα µαζί, ενδεικτικά της δύναµης του 

Παντοκράτορα. Γιατί οι έννοιες των λέξεων συµφωνούνται είτε από 

τις ιδιότητες που εκφράζουν, είτε από τις µεταξύ των λέξεων σχέ-

σεις. Αλλά καµιά από αυτές δεν µπορεί να συλλάβει τα περί Θεού.  3  

Αλλά ούτε συλλαµβάνονται από αποδεικτική επιστήµη, γιατί αυτή 

συντίθεται από προηγούµενα πολύ γνωστά. όµως από το αγέννητο 

δεν υπάρχει προηγούµενο.  4  Αποµένει λοιπόν ότι το άγνωστο 

µπορεί να νοηθεί, µόνο µε θεία χάρη και µε τον Λόγο, που βρίσκεται 

µέσα του. Γι’ αυτό και ο Λουκάς, στις Πράξεις των αποστόλων, 

περισώζει τα λεγόµενα του Παύλου: «Άνδρες Αθηναίοι, σας θεωρώ 

εξόχως θρήσκους, από κάθε άποψη. Γιατί διερχόµενος την πόλη και 

εξετάζοντας τα ιερά σας, βρήκα έναν βωµό µε την επιγραφή 'Στον 

άγνωστο θεό'. Αυτόν λοιπόν που σέβεσθε αν και αγνοείτε, αυτόν 

σας αναγγέλλω.» 
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XIII 
 

83  1  Π~αν τοίνυν, |ο  ]υπ`ο  {ονοµα πίπτει , γεννητόν  [εστιν, [εάν  τε βούλωνται  
[εάν  τε  µή . 

 Ε{ ιτ' ο @υν ]ο πατ `ηρ  α[υτ`ος  \ελκει 1 πρ`ος  α]υτ`ον  πάντα τ`ον  καθαρ~ως 
βεβιωκότα κὰι  ε[ ις {εννοιαν τ~ης µακαρίας κὰι  [αφθάρτου φύσεως κεχω-

ρηκότα, ε{ ιτε τ`ο  [εν ]ηµ~ ιν α[υτεξούσιον ε[ ις γν ~ωσιν [αφικόµενον τ[αγαθο~υ σκιρτ~ ?α 

τε κὰι  πηδ~ ?α ]υπέρ τ`α  [εσκαµµένα, #?η φασιν ο] ι γυµνασταί , πλ`ην  ο [υ χάριτος 
{ανευ τ~ης [εξαιρέτου πτερο~υταί   τε κὰι  [ανίσταται κὰι  {ανω τ~ων ]υπερκειµένων 

α{ ιρεται ]η ψυχή , π~αν τ`ο  βρ~ ιθον [αποτιθεµένη κὰι  [αποδιδο~υσα τ~ ?ω συγγενε~ ι .  
2  Λέγει δ`ε  κὰι  ]ο Πλάτων [εν τ~ ?ω Μένωνι θεόσδοτον τ`ην  [αρετήν, ]ως 
δηλο~υσιν α] ι λέξεις α\ ιδε . «[  Εκ µ`εν  τοίνυν τούτου το~υ λογισµο~υ, @ω Μένων, 

θεία ]ηµ~ ιν φαίνεται µοίρ?α παραγινοµένη ]η [αρετ `η  ο# ις παραγίνεται 2.»  3  @ Αρ' 

ο [υ δοκε~ ι σοι τ`ην  ε[ ις πάντας \ηκουσαν γνωστικ `ην  \εξιν θείαν µο~ ιραν [?ηνίχθαι;  
4  Σαφέστερον δ`ε  [επιφέρει . «Ε[ ι δ`ε  ν~υν ]ηµε~ ις [εν παντ̀ι  τ~ ?ω λόγ ?ω τούτ?ω 

καλ~ως [εζητήσαµεν, [αρετ `η  }αν  ε{ ιη ο {υτε φύσει ο {υτε διδακτόν, [αλλ`α  θεί ?α 

µοίρ?α παραγιγνόµενον, [ο [υκ] {ανευ νο~υ, ο# ις }αν  παραγίγνηται 3.»  5  Θεόσδοτος 
τοίνυν ]η σοφία, δύναµις ο @υσα το~υ πατρός , προτρέπει µ`εν ]ηµ~ων τ`ο 

α[υτεξούσιον,  [αποδέχεται  δ`ε      τ`ην πίστιν  κὰι    [αµείβεται  τ`ην    [επίστασιν  τ~ης 

 
1 Πβ. Ιω. 6,44 
2 Πλάτων, Μένων 100 b 2-3 
3 Πλάτων, Μένων 99 e 

 
XIII 

 
83  1  Οτιδήποτε έχει όνοµα έχει γεννηθεί, είτε το θέλουν είτε όχι. 

Συνεπώς, είτε ο Πατέρας ο ίδιος έλκει προς αυτόν καθέναν που έχει 

ζήσει αγνό βίο και έφθασε την έννοια της µακάριας άφθαρτης 

φύσεως, είτε η υπάρχουσα µέσα µας ελευθερία βουλήσεως, φτά-

νοντας στην επίγνωση του αγαθού, σκιρτά και πηδά πέρα από το 

σκάµµα, όπως λένε οι γυµναστές. Αλλά χωρίς την εξαίρετη χάρη, η 

ψυχή δεν βγάζει φτερά ούτε και υψώνεται πάνω από τα υπερκείµενα, 

αποθέτοντας  κάθε βαρύ φορτίο και αποδίδοντάς το στα συγγενικά 

του στοιχεία.  2  Αλλά και ο Πλάτων, στον Μένωνα, θεωρεί την 

αρετή θεόδοτη, όπως φαίνεται από τα λόγια του: «Μετά λοιπόν από 

αυτό τον συλλογισµό, Μένων, φαίνεται πως η αρετή φθάνει στους 

ανθρώπους, σε όσους φθάνει, έπειτα από θεία εύνοια.»  3  ∆εν 

νοµίζεις λοιπόν, ότι λέγοντας θεία εύνοια, εννοεί την υπάρχουσα σε 

όλους γνωστική ροπή;  4  Και προσθέτει σαφέστερα: «Αν τώρα 

εµείς, σε αυτή την συζήτησή µας, ερευνήσαµε σωστά, η αρετή ούτε 

διδάσκεται ούτε υπάρχει από την φύση, αλλά έρχεται από θεία 

εύνοια, σε όσους έρχεται, χωρίς επέµβαση του νου.»  5  Θεόδοτη 

λοιπόν η σοφία, δύναµη του Πατέρα µας, ωθεί σε ελεύθερη 

βούληση, αποδέχεται την πίστη και αµείβει την φροντίδα επιλογής 

µε την υπέρτατη κοινωνία.  
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 [εκλογ ~ης  {ακρ?α  κοινωνί ?α .   

84  1  Κὰι  δ`η  α[υτόν  σοι Πλάτωνα παραστήσω {αντικρυς {ηδη θεο~υ παισ̀ι  
πιστεύειν [αξιο~υντα . περ̀ι γ`αρ  θε ~ων ]ορατ ~ων τε κὰι  γενητ ~ων ποιησάµενος τ`ον 
λόγον [εν τ~ ?ω Τιµαί ?ω 1. «Περ̀ι δ`ε τ~ων {αλλων δαιµόνων ε[ ιπε~ ιν κὰι  γν ~ωναι τ`ην 

γένεσιν» φησί ,  «µε~ ιζον }η καθ' ]ηµ~ας , πειστέον δ`ε το~ ις ε[ ιρηκόσιν {εµπροσθεν 

[εκγόνοις µ`εν θε ~ων ο @υσιν, ]ως {εφασαν, σαφ~ως δέ πως το `υς  ]εαυτ ~ων προγόνους 
ε[ ιδότων . [ Αδύνατον ο @υν θε ~ων παισ̀ιν  [απιστε~ ιν, καίπερ {ανευ ε[ ικότων κὰι  
[αναγκαίων [αποδείξεων λέγουσιν 2.» 

2  Ο[υκ ο@ ιµαι δύνασθαι σαφέστερον ]υπ`ο ]  Ελλήνων προσµαρτυρήσεσθαι τ`ον 

σωτ~ηρα ]ηµ~ων κὰι το `υς ε[ ις προφητείαν κεχρισµένους , το `υς µ`εν  πα~ ιδας θεο~υ 

[ανηγορευµένους , τ`ον  δ`ε  κύριον υ] ὶον  {οντα γνήσιον, [αληθε~ ις ε@ ιναι περ̀ι τ~ων 

θείων µάρτυρας . δι `ο κὰι δε~ ιν πιστεύειν α[υτο~ ις [ενθέοις ο @υσι  προσέθηκε .    3    

κ}αν τραγικώτερον ε{ ιπ?η τις µ`η  πιστεύειν . 

 

  Ο[υ  γ`αρ τί  µοι  Ζε `υς @ην ]ο κηρύξας τάδε 3, 

 

 [αλλ' { ιστω α[υτ`ον  τ`ον  θε `ον  δι`α  το~υ υ] ιο~υ τ`ας  γραφ `ας  κηρύξαντα . Πιστ`ος  
δ`ε  ]ο τ`α  ο[ ικε~ ια καταγγέλλων, [επὲι  «µηδείς» φησ̀ιν  ]ο κύριος «τ`ον  πατέρα  

{εγνω,  ε[ ι  µ`η  ]ο  υ] ι `ος  κὰι  #?ω  }αν  ]ο  υ] ι `ος  [αποκαλύψ?η 4.» 

 
 

1 Πλάτων, Τίµαιος 40 d 5 
2 Πλάτων, Τίµαιος  40 d6-e2 
3 Σοφοκλής, Αντιγ. 450 
4 Ματθ. 11,27 

84  1  Και θα σου αναφέρω τον ίδιο τον Πλάτωνα, που ανεπιφύ-

λακτα αξιώνει πίστη στα παιδιά του Θεού. Μιλώντας στον Τίµαιο 

για τους γενητούς και ορατούς θεούς, λέει: «Το να µιλήσουµε για 

τους άλλους δαίµονες και να γνωρίσουµε την γένεσή τους, υπερβαί-

νει τις δυνάµεις µας. Πρέπει να πιστέψουµε εκείνα που είπαν όσοι 

µίλησαν πριν από µας, που ήταν απόγονοι θεών και γνώριζαν 

ασφαλώς τους προγόνους τους. Είναι λοιπόν αδύνατον να µην 

πιστεύουµε τους απογόνους των θεών, αν και µιλούν χωρίς τις 

λογικές και αναγκαίες αποδείξεις.»  

2  ∆εν νοµίζω ότι είναι δυνατόν να διατυπωθεί, από Έλληνες,  σα-

φέστερη µαρτυρία, ότι αληθινοί µάρτυρες των θείων πραγµάτων 

είναι ο Σωτήρας µας και εκείνοι που έχουν το χρίσµα της προφητείας 

-αυτοί αναγορευµένοι σε παιδιά του Θεού και ο Κύριος ως Υιός γνή-

σιος. Γι’ αυτό και ο Πλάτων πρόσθεσε ότι πρέπει να τους 

πιστεύουµε, ως ενέχοντες τον Θεό.  3  Κι αν κάποιος αρνηθεί να 

πιστεύει, λέγοντας, µε τραγικό τρόπο, 

 

  δεν µου το διέταξε ο ∆ίας αυτό, 

 

ας µάθει ότι ο ίδιος ο Θεός, µε τον Υιό του, κήρυξε τις Γραφές. Και 

εκείνος που ανακοινώνει «οικογενειακά» του πρέπει να γίνεται πι-

στευτός, επειδή «κανείς», είπε ο Κύριος, «κανείς δεν γνώρισε τον 

Πατέρα, παρά µόνο ο Υιός και εκείνος στον οποίο ο Υιός θα απο-

καλύψει.» 
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85  1  Πιστευτέον {αρα τούτ?ω κὰι  κατ `α  Πλάτωνα, κ}αν  «{ανευ γε ε[ ικό-
των κὰι  [αναγκαίων [αποδείξεων 1» διά  τε τ~ης παλαι ~ας διά  τε τ~ης νέας 
διαθήκης κηρύσσηται κὰι  λέγηται . «[  Ε `αν  γ`αρ  µ`η  πιστεύσητε», φησ̀ιν  ]ο 
κύριος , «[αποθανε~ ισθε [εν τα~ ις ]αµαρτίαις ]υµ~ων 2». {εµπαλιν δέ . «] Ο πιστεύων 
{εχει ζω`ην  α[ ιώνιον 3.» «Μακάριοι {αρα πάντες ο] ι πεποιθότες 
[επ' α[υτ~ ?ω 4.»  2   Πλε~ ιόν [εστι τ~ης πίστεως τ`ο πεποιθέναι . \οταν γ`αρ  [επίστηταί   
τις \οτι ]ο υ] ιός  [εστι το~υ θεο~υ ]ο διδάσκαλος ]ηµ~ων, πέποιθεν [αληθ ~η ε@ ιναι τ`ην  
διδασκαλίαν α[υτο~υ .  3  ] Ως δ`ε  «]η µάθησις», κατ' [  Εµπεδοκλέα, «τ`ας 
φρένας α{υξει 5», ο \υτως ]η ε[ ις τ`ον κύριον πεποίθησις α{υξει τ`ην    πίστιν . 
 
4  Τ ~ων α[υτ~ων γο~υν φαµεν ε@ ιναι φιλοσοφίαν µ`εν  ψέγειν, πίστεως δ`ε  
κατατρέχειν [αδικίαν τε [επαινε~ ιν κὰι τ`ον κατ' [επιθυµίαν βίον ε [υδαιµονίζειν . 
86  1  {  Ηδη δ`ε  ]η πίστις ε[ ι κὰι  ]εκούσιος τ~ης ψυχ~ης συγκατάθεσις , [αλλ`α  
[εργάτις [αγαθ ~ων κὰι  δικαιοπραγίας θεµέλιος .  2  Κ}αν  ]ο [ Αριστοτέλης 
τεχνολογ~ ?η , τ`ο  µ`εν  ποιε~ ιν κὰι  [επ̀ι  τ~ων [αλόγων ζ?ώων τάσσεσθαι κὰι  [επ̀ι  
[αψύχων διδάσκων, τ`ο δ`ε πράττειν [ανθρώπων ε@ ιναι µόνων 6, ε [υθυ- 
νέτω το `υς λέγοντας ποιητ `ην τ`ον τ~ων \ολων θεόν . Τ `ο δ`ε πρακτ `ον }η ]ως 
 
 

 
1 Πλάτων, Τίµαιος 40 e 1-2 
2 Ιω. 8.24 
3 Ιω. 3,15.16.36  5,24 
4 Ψαλµ. 2,13 
5 Εµπεδοκλής, Απόσπ. 17,14 D-K 
6 Πβ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµ. 1139 a 20  Ηθικά Ευδ. 1222 b 20 

85  1  Άρα, κατά τον Πλάτωνα, πρέπει αυτό να γίνει πιστευτό, 

ακόµη και αν κηρύσσεται και λέγεται χωρίς τις «λογικές και 

αναγκαίες αποδείξεις», µέσα από την Παλαιά όσο και την Καινή 

∆ιαθήκη. «Γιατί αν δεν πιστέψετε», λέει ο Κύριος, «θα πεθάνετε 

µέσα στις αµαρτίες σας». και ακόµη, «Εκείνος που πιστεύει έχει 

αιώνια ζωή.» «Μακάριοι λοιπόν εκείνοι που έχουν εµπιστοσύνη σ’ 

αυτόν.»  2  Η εµπιστοσύνη είναι κάτι περισσότερο από την πίστη. 

Γιατί όταν κάποιος γνωρίζει (από πίστη) ότι ο δάσκαλός µας είναι 

Υιός Θεού, έχει εµπιστοσύνη  στην αλήθεια της διδασκαλίας του.  3  

Και όπως, κατά τον Εµπεδοκλή, «η µάθηση αυξάνει την σοφία», 

έτσι και η εµπιστοσύνη στον Κύριο αυξάνει την πίστη.  

 

4  Λέµε λοιπόν ότι οι ίδιοι είναι εκείνοι που ψέγουν την φιλοσοφία 

και κατατρέχουν την πίστη, που επαινούν την αδικία και µακαρίζουν 

εκείνους που έχουν έκλυτο βίο. 

86  1  Αλλά η πίστη, αν προκύπτει και ως εκούσια συγκατάθεση 

της ψυχής, είναι επίσης πρόξενος αγαθών και δικαίων πράξεων.  2  

Και αν ο Αριστοτέλης, µιλώντας από τεχνική άποψη, διδάσκει ότι το 

«ποιώ» αποδίδεται και στα άλογα ζώα και στα άψυχα, ενώ το 

«πράττειν» µόνο στον άνθρωπο, ας διορθώσει εκείνους που λένε 

«ποιητή» όλων τον Θεό. Και εκείνο που «πράττεται», λέει, είναι ή 

αγαθό ή αναγκαίο. Βέβαια, η αδικία δεν είναι αγαθό (γιατί κανείς δεν 
 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. XIII 
 

84 

                                                

[αγαθ `ον  }η  ]ως [αναγκα~ ιόν  φησι 1. Τ `ο  τοίνυν [αδικε~ ιν [αγαθ `ον  ο [υκ {εστιν 
(ο [υδὲις  γ`αρ  ε[ ι µ`η  διά  τι \ετερον [αδικε~ ι), τ~ων δ`ε  [αναγκαίων ο [υδ`εν  
]εκούσιον . τ`ο  τοίνυν [αδικε~ ιν ]εκούσιον, \ωστε ο [υδ`ε  [αναγκα~ ιον .  3  Τ ~ων δ`ε  
φαύλων ο] ι σπουδα~ ιοι µάλιστα τα~ ις τε α] ιρέσεσι κὰι  τα~ ις [αστείαις [επιθυµίαις 
διαφέρουσιν . Π~ασα γ`αρ  µοχθηρία ψυχ~ης µετ`α [ακρασίας [εστίν, κὰι  ]ο δι `α  
πάθος πράττων δι' [ακρασίαν πράττει κὰι  µοχθηρίαν .  4  { Επεισιν ο @υν µοι 
παρ' \εκαστα θαυµάζειν τ`ην θείαν [εκείνην φωνήν . «[ Αµ`ην  [αµήν, λέγω ]υµ~ ιν . 
]ο µ`η  ε[ ισερχόµενος δι `α  τ~ης θύρας ε[ ις τ`ην  α[υλ`ην  τ~ων προβάτων, [αλλ`α  
[αναβαίνων [αλλαχόθεν, [εκε~ ινος κλέπτης [εστ̀ι  κὰι  λ?ηστής . ]ο δ`ε  
ε[ ισερχόµενος δι `α  τ~ης  θύρας ποιµήν  [εστι τ~ων προβάτων . τούτ?ω ]ο θυρωρ`ος  
[ανοίγει 2.» Ε@ ιτα [επεξηγούµενος ]ο κύριος λέγει .  «[  Εγώ  ε[ ιµι  ]η  θύρα  τ~ων  
προβάτων 3.» 

87  1  ∆ε~ ι τοίνυν δι `α  Χριστο~υ τ`ην  [αλήθειαν µεµαθηκότας σ?ώζεσθαι , κ}αν  

φιλοσοφήσαντες τ`ην ]  Ελληνικ `ην  φιλοσοφίαν τύχωσιν . ν~υν γ`αρ  [εδείχθη 

[εναργ ~ως , «|ο ]ετέραις γενεα~ ις ο [υκ [εγνωρίσθη το~ ις υ] ιο~ ις τ~ων [ανθρώπων, ν~υν 

[απεκαλύφθη 4».  2  θεο~υ µ`εν  γ̀αρ  {εµφασις ]εν `ος  @ην το~υ παντοκράτορος 
παρ`α  π~ασι το~ ις ε @υ φρονο~υσι πάντοτε φυσική , κὰι  τ~ης [αιδίου κατ `α τ`ην θείαν 

πρόνοιαν ε [υεργεσίας [αντελαµβάνοντο ο] ι πλε~ ιστοι , ο] ι κὰι  µ`η  τέλεον 

[απηρυθριακότες πρ`ος τ`ην  [αλήθειαν .  3  Καθόλου γο~υν τ`ην περ̀ι το~υ θείου 

{εννοιαν Ξενοκράτης ]ο Καλχηδόνιος ο [υκ [απελπίζει κὰι [εν το~ ις [αλόγοις  

 
1 Πβ. Αριστοτέλης, Πολιτ. 1133 a 32 
2 Ιω. 10,1-3 
3 Ιω. 10,7 
4 Εφεσ. 3,5 

αδικεί παρά για κάτι άλλο), και από τα αναγκαία κανένα δεν είναι 

εκούσιο. Η αδικία όµως είναι εκούσια, άρα δεν είναι κάτι αναγκαίο.  

3  Οι καλοί άνθρωποι διαφέρουν από τους φαύλους κυρίως στις 

επιλογές τους  και στις ευγενικές τους επιθυµίες. Γιατί η µοχθηρία 

της ψυχής συνοδεύεται από αδυναµία αυτοσυγκράτησης και όποιος 

«πράττει» από πάθος, «πράττει» από έλλειψη αυτοσυγκράτησης και 

από µοχθηρία.  4  Αισθάνοµαι λοιπόν την ανάγκη, σε κάθε 

περίπτωση, να θαυµάσω την θεία εκείνη φωνή, «Αµήν, αµήν, σας 

λέω. εκείνος που δεν εισέρχεται από την πόρτα στην µάντρα των 

προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, αυτός κλέφτης είναι και 

ληστής. εκείνος δε που εισέρχεται από την πόρτα, είναι ο ποιµένας 

των προβάτων. σ’ αυτόν ο φύλακας ανοίγει.» Μετά, επεξηγώντας, 

λέει ο Κύριος. «Εγώ είµαι η πόρτα των προβάτων». 

 

87  1  Πρέπει λοιπόν, για να µπορέσει κάποιος να σωθεί, να έχει 

διδαχθεί την αλήθεια από τον Χριστό, ακόµη και αν έτυχε να 

ασχοληθεί µε την ελληνική φιλοσοφία. Γιατί τώρα φάνηκε σαφώς, 

«εκείνο που άλλες γενεές δεν γνώρισαν, τώρα αποκαλύφθηκε στους 

υιούς των ανθρώπων.»  2  Υπήρχε πάντοτε, σε όλους τους ορθο-

φρονούντες, µια φυσική αντίληψη για έναν παντοκράτορα Θεό. Και 

την αιώνια ευεργεσία, κατά την θεία Πρόνοια, την αντιλαµβάνονταν 

οι περισσότεροι, όσοι δεν ντρέπονταν πια να αντικρίσουν την 

αλήθεια.  3  Ο Ξενοκράτης ο Καρχηδόνιος, δεν παύει να ελπίζει ότι 

η εν γένει έννοια του θεού υπάρχει και στα χωρίς λογική ζώα, αλλά 
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ζ?ώοις , ∆ηµόκριτος δέ, κ}αν µ`η θέλ?η , ]οµολογήσει δι `α τ`ην [ακολουθίαν τ~ων 

δογµάτων . τ`α γ`αρ α[υτ`α πεποίηκεν ε{ ιδωλα το~ ις [ανθρώποις προσπίπτοντα κὰι 
το~ ις [αλόγοις ζ?ώοις [απ`ο τ~ης θείας ο [υσίας . 4 Πολλο~υ γε δε~ ι {αµοιρον ε@ ιναι 
θείας [εννοίας τ`ον {ανθρωπον, \ος γε κὰι το~υ [εµφυσήµατος [εν τ~ ?η γενέσει 
µεταλαβε~ ιν [αναγέγραπται 1, καθαρωτέρας ο [υσίας παρ`α τ`α  {αλλα ζ~ ?ωα 

µετασχών . 

88 1 [  Εντε~υθεν ο] ι [αµφ̀ι τ`ον Πυθαγόραν θεί ?α µοίρ?α τ`ον νο~υν ε[ ις [ανθρώπους 
\ηκειν φασί , καθάπερ Πλάτων κὰι [ Αριστοτέλης ]οµολογο~υσιν . 2 [ Αλλ' ]ηµε~ ις 
µ`εν τ~ ?ω πεπιστευκότι προσεπιπνε~ ισθαι τ`ο \αγιον πνε~υµά φαµεν, ο| ι  δ`ε [αµφ̀ι 
τ`ον Πλάτωνα 2 νο~υν µ`εν [εν ψυχ~ ?η θείας µοίρας [απόρροιαν ]υπάρχοντα, ψυχ`ην 

δ`ε [εν σώµατι κατοικίζουσιν . 3 [αναφανδ `ον γ`αρ δι `α [  Ιω`ηλ ]εν `ος τ~ων δώδεκα 

προφητ~ων ε{ ιρηται . «Κὰι  {εσται µετ`α τα~υτα, [εκχε ~ω [απ`ο το~υ πνεύµατός µου 

[επ̀ι π~ασαν σάρκα, κὰι ο] ι υ] ιὸι ]υµ~ων κὰι α] ι θυγατέρες ]υµ~ων προφητεύ-

σουσιν 3.» [ Αλλ' ο [υχ ]ως µέρος θεο~υ [εν ]εκάστ ?ω ]ηµ~ων τ`ο  πνε~υµα . 

4 \ Οπως δ`ε ]η διανοµ`η α\υτη κὰι |ο τ̀ι ποτέ [εστι τ`ο \αγιον πνε~υµα, [εν το~ ις Περ̀ι 
προφητείας κ[αν το~ ις Περ̀ι ψυχ~ης [επιδειχθήσεται ]ηµ~ ιν . 5 [ Αλλ`α τ`α µ`εν τ~ης 
γνώσεως βάθη 4 «κρύπτειν [απιστίη [αγαθή», καθ' ]  Ηράκλειτον, «[απιστίη 

γ`αρ διαφυγγάνει µ`η γιγνώσκεσθαι 5».   

 

 
1 Πβ. Γεν. 2,7 
2 Πβ. Πλάτων, Τίµαιος 30 b 5 
3 Ηωήλ, 3,1 
4 Πβ. Ρωµ. 11,33 
5 Ηράκλειτος, Απόσπ. 86 D-K 

και ο ∆ηµόκριτος, ακόµη και µη θέλοντας, θα το οµολογήσει, αν 

είναι συνεπής µε την διδασκαλία του. Γιατί υποθέτει ότι οι ίδιες 

εικόνες προσέπεσαν από την θεία ουσία, στους ανθρώπους και τα 

άλογα ζώα.  4  Και πολύ περισσότερο δεν στερείται θείας έννοιας ο 

άνθρωπος, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην Γένεση, έλαβε θεία πνοή 

και δέχτηκε καθαρότερη θεία ουσία από τα άλλα ζώα. 

88  1  Γι’ αυτό και οι Πυθαγόρειοι λένε ότι ο νους δόθηκε στον 

άνθρωπο, από θεϊκή εύνοια, όπως οµολογεί και ο Πλάτων και ο 

Αριστοτέλης.  2  Εµείς όµως λέµε ότι αυτός που έχει πιστέψει έχει 

δεχτεί επίπνευση του αγίου Πνεύµατος, ενώ, κατά τους Πλατω-

νικούς, ο νους υπάρχει στην ψυχή που είναι απόρροια της θεϊκής 

εύνοιας, και η ψυχή κατοικεί στο σώµα.  3  Σαφέστατα όµως λέγεται 

από τον Ιωήλ, έναν από τους δώδεκα προφήτες: «Και µετά από 

αυτά, θα εκχύσω από το Πνεύµα µου σε κάθε σάρκα, και οι γιοι και 

οι θυγατέρες σας θα προφητέψουν.» Αλλά το Πνεύµα δεν υπάρχει 

µέσα µας ως µέρος του Θεού. 

4  Πώς γίνεται η διανοµή αυτή και τι είναι το άγιο Πνεύµα, θα το 

δείξουµε στα Περί προφητείας και Περί ψυχής.  5  Αλλά το «να 

κρύβεις» το βάθος της γνώσεως, “δυσπιστία αγαθή” κατά τον Ηρά-

κλειτο. «από δυσπιστία µας διαφεύγει, δεν γίνεται γνωστό.» 
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XIV 
 
89 1 Τ `ο δ' ]εξ ~ης [αποδοτέον κὰι τ`ην [εκ τ~ης βαρβάρου φιλοσοφίας 
]  Ελληνικ `ην κλοπ`ην σαφέστερον {ηδη παραστατέον .  2  Φασ̀ι γ`αρ σ~ωµα ε@ ιναι 
τ`ον θε `ον ο] ι Στωϊκὸι κὰι πνε~υµα κατ' ο [υσίαν, \ωσπερ [αµέλει κὰι τ`ην ψυχήν . 

Πάντα τα~υτα {αντικρυς ε ]υρήσεις [εν τα~ ις γραφα~ ις . Μ`η γάρ µοι τ`ας [αλληγορίας 
α[υτ~ων [εννοήσ?ης τ`α ν~υν ]ως ]η γνωστικ `η παραδίδωσιν [αλήθεια, ε[ ι {αλλο τι 
δεικνύουσαι , καθάπερ ο] ι σοφὸι παλαισταί , {αλλο µηνύουσιν .  3  [ Αλλ' ο| ι  
µ`εν διήκειν δι `α πάσης τ~ης ο [υσίας τ`ον θεόν φασιν, ]ηµε~ ις δ`ε ποιητ `ην µόνον 

α[υτ`ον καλο~υµεν κὰι λόγ ?ω ποιητήν .  4 Παρήγαγεν δ`ε α[υτο `υς τ`ο [εν τ~ ?η Σοφί ?α 

ε[ ιρηµένον . «∆ιήκει δ`ε κὰι χωρε~ ι δι `α πάντων δι `α τ`ην καθαριότητα 1», [επὲι µ`η 

συν ~ηκαν λέγεσθαι τα~υτα [επ̀ι τ~ης σοφίας τ~ης πρωτοκτίστου τ~ ?ω θε ~ ?ω .  5  Ναί , 
φασίν, [αλλ`α \υλην ]υποτίθενται ο] ι φιλόσοφοι [εν τα~ ις [αρχα~ ις , ο\ ι τε Στωϊκὸι κὰι 
Πλάτων κὰι Πυθαγόρας , [αλλ`α κὰι [ Αριστοτέλης ]ο Περιπατητικός , ο [υχ̀ι δ`ε 
µίαν [αρχήν .  6  {  Ιστωσαν ο @υν τ`ην καλουµένην \υλην {αποιον κὰι [ασχηµά- 

τιστον λεγοµένην πρ`ος α[υτ~ων, κὰι τολµηρότερον {ηδη µ`η }ον πρ`ος το~υ 

Πλάτωνος ε[ ιρ~ησθαι 2.   7   Κὰι µή τι µυστικώτατα µίαν τ`ην {οντως ο @υ- 

σαν [αρχ`ην  ε[ ιδ`ως [εν τ~ ?ω Τιµαί ?ω, α[υτα~ ις φησι λέξεσιν . «Ν~ υν δ' ο @υν τ`ο 

παρ' ]ηµ~ων #ωδε [εχέτω . τ`ην µ`εν περ̀ι πάντων ε{ ιτε [αρχ`ην ε{ ιτε [αρχ`ας ε{ ιτε 
 

 
1 Σοφ. Σολ. 7,24 
2 Πβ. Πλάτων, Πολιτεία  Ε  477 a 2-4 

 
XIV 

 

89  1  Τώρα ας αναπτύξουµε τα επόµενα και ας παρουσιάσουµε σα-

φέστερα την ελληνική κλοπή από την φιλοσοφία των βαρβάρων.  2  

Λένε λοιπόν οι Στωικοί ότι ο Θεός είναι σώµα και πνεύµα στην 

ουσία, όπως ακριβώς και η ψυχή. Όλα αυτά θα τα βρεις σαφέστατα 

στις Γραφές. Προς το παρόν, µην λάβεις υπόψη σου τις αλληγορίες 

τους, όπως τις παρουσιάζει η γνωστική αλήθεια, αν δηλαδή δείχνουν 

κάτι διαφορετικό από εκείνο που θέλουν, όπως οι σοφοί παλαιστές.  

3  Λένε λοιπόν ότι ο Θεός διαπερνά µέσα από κάθε ουσία, ενώ εµείς 

τον ονοµάζουµε µόνο δηµιουργό, και δηµιουργό διά του Λόγου.  4  

Τους παρέσυρε εκείνο που αναφέρεται στην Σοφία, «∆ιαπερνά και 

εισχωρεί σε όλα λόγω της καθαρότητάς του», επειδή δεν κατάλαβαν 

ότι αυτά αναφέρονται στην Σοφία που πρώτη δηµιουργήθηκε από 

τον Θεό.  5  Ναι, λένε, αλλά οι φιλόσοφοι, οι Στωικοί, ο Πλάτων, ο 

Πυθαγόρας, αλλά και ο περιπατητικός Αριστοτέλης, συµπερι-

λαµβάνουν στις αρχές και την ύλη, και δεν δέχονται µία µόνο αρχή.  

6  Λοιπόν πρέπει να µάθουν ότι αυτήν που ονοµάζουν «ύλη», την 

περιγράφουν χωρίς ιδιότητες και µορφή, και ο Πλάτων, τολµη-

ρότερα, την αποκάλεσε «µη ον».  7  Και γνωρίζοντας, ίσως από τα 

µυστήρια, ότι µία είναι πράγµατι η αρχή, λέει στον Τίµαιο αυτά: 

«Προς το παρόν λοιπόν, η γνώµη µας είναι η εξής: Για την αρχή των 
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[ \οπ?η δοκε~ ι τούτων πέρι , τ`ο  ν~υν ο [υ ]ρητέον, δι' {αλλο µ`εν  ο [υδέν, δι `α  δ`ε  τ`ο  

χαλεπ `ον  ε@ ιναι κατ `α  τ`ον  παρόντα τρόπον τ~ης διεξόδου δηλ~ωσαι τ`α  

δοκο~υντα 1.»  90  1  { Αλλως τε ]η λέξις ]η προφητικ `η  [εκείνη . «]  Η δ`ε  γ~η @ην 

[αόρατος κὰι  [ακατασκεύαστος 2» [αφορµ`ας  α[υτο~ ις ]υλικ~ης ο [υσίας  
παρέσχηται . 
2  Νὰι  µ`ην [  Επικούρ?ω µ`εν  ]η το~υ α[υτοµάτου παρείσδυσις ο [υ παρα-

κολουθήσαντι τ~ ?ω ]ρητ~ ?ω γέγονεν [εντε~υθεν . «Ματαιότης µαταιοτήτων, τ`α  

πάντα µαταιότης 3.»  3  [ Αριστοτέλει δ`ε  µέχρι σελήνης [επ~ηλθε κατάγειν τ`ην  

πρόνοιαν [εκ το~υδε το~υ ψαλµο~υ . «Κύριε, [εν τ~ ?ω ο [υραν ~ ?ω τ`ο  {ελεός  σου κὰι  ]η 

[αλήθειά  σου \εως τ~ων νεφελ~ων 4.» Ο[υδέπω γ`αρ  [αποκεκάλυπτο ]η τ~ων 

προφητικ ~ων δήλωσις µυστηρίων πρ`ο  τ~ης το~υ κυρίου παρουσίας . 

4  Τάς  τε α@υ µετ`α  θάνατον κολάσεις κὰι  τ`ην  δι `α  πυρ`ος  τιµωρίαν [απ`ο  τ~ης 
βαρβάρου φιλοσοφίας \η  τε ποιητικ `η  π~ασα µο~υσα, [αλλ`α  κὰι  ]η ]  Ελληνικ `η  

φιλοσοφία ]υφείλετο .  5  Πλάτων γο~υν [εν τ~ ?ω τελευταί ?ω τ~ης Πολιτείας α[υτα~ ις 
φησι τα~ ις λέξεσιν . «[  Εντα~υθα δ`η  {ανδρες {αγριοι , διάπυροι [ ιδε~ ιν, 

παρεστ ~ωτες , καταµανθάνοντες τ`ο  φθέγµα, το `υς  µ`εν  [ ιδί ?α παραλαβόντες 
@ηγον, τ`ον  δ`ε  [ Αριδα~ ιον κὰι  το `υς  {αλλους συµποδίσαντες χε~ ιράς τε κὰι 
πόδας κὰι κεφαλήν, καταβαλόντες κὰι  [εκδείραντες , ε# ιλκον παρ`α τ`ην 

]οδ`ον [εκτ `ος [επ' [ασπαλάθων κνάµπτοντες 5.»  6  Ο] ι µ`εν  γ`αρ  {ανδρες 

 
1 Πλάτων, Τίµαιος 48 c 2-6 
2 Γεν. 1,2 
3 Εκκλ. 1,2 
4 Ψαλµ. 35,6 
5 Πλάτων, Πολιτεία Ι  615 e4 - 616 a2 

πραγµάτων, ή τις αρχές, ή ότι κάποιος νοµίζει γι’ αυτά, δεν θα µι-

λήσουµε τώρα, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι δύσκολο, µε τον 

παρόντα τρόπο περιγραφής, να εκφράσουµε την γνώµη µας.»   90  

1  Άλλωστε, εκείνος ο προφητικός λόγος, «Η γη ήταν αόρατη και 

άµορφη», έδωσε αφορµή στην φιλοσοφία να εισαγάγει µια υλική 

ουσία.  

 

2  Και βέβαια, η εισαγωγή του τυχαίου έγινε από τον Επίκουρο, που 

δεν κατάλαβε την φράση, «Ματαιότης µαταιοτήτων τα πάντα µα-

ταιότης».  3  Και στον Αριστοτέλη, η σκέψη να εκτείνει την πρόνοια 

ως την σελήνη, προήλθε από τον ψαλµό, «Κύριε, στον ουρανό το 

έλεός σου και η αλήθεια σου µέχρι τα σύννεφα». Γιατί πριν από τον 

ερχοµό του Κυρίου δεν είχε αποκαλυφθεί η σηµασία των προφη-

τικών µυστηρίων. 

 

4  Εξάλλου, τον κολασµό µετά τον θάνατο και την τιµωρία µε την 

φωτιά, η ποιητική µούσα, αλλά και η φιλοσοφία, τα υπεξαίρεσαν από 

την φιλοσοφία των βαρβάρων.  5  Ο Πλάτων λοιπόν, στο τελευταίο 

βιβλίο της Πολιτείας, λέει τις εξής λέξεις: «Τότε άγριοι άνθρωποι, 

πύρινοι, που παρευρίσκονταν και άκουσαν το µούγκρισµα, άλλους 

έπιασαν και τους αποµάκρυναν, τον Αρδαίο όµως, µαζί µε άλλους, 

αφού τους έδεσαν τα χέρια τα πόδια και το κεφάλι, τους έριξαν 

κάτω, τους έγδαραν και τους έσερναν κατά µήκος του δρόµου, ξε- 
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ο] ι διάπυροι [αγγέλους α[υτ~ ?ω βούλονται δηλο~υν, ο| ι  παραλαβόντες το `υς  
[αδίκους  κολάζουσιν . «] Ο ποι ~ων», φησί , «το `υς  [αγγέλους α[υτο~υ πνεύµατα 

κὰι  το `υς  λειτουργο `υς  α[υτο~υ π~υρ φλέγον 1.»  91  1  \  Επεται δ`ε  τούτοις 
τ`ην  ψυχ`ην  ε@ ιναι [αθάνατον . Τ `ο  γ`αρ  κολαζόµενον }η  παιδευόµενον [εν 

α[ ισθήσει }ον  ζ~ ?η , κ}αν  πάσχειν λέγηται .  2  Τί   δ'; ο [υκ ο@ ιδεν ]ο Πλάτων κὰι  
πυρ`ος  ποταµο `υς  κὰι  τ~ης γ~ης τ`ο  βάθος , τ`ην  πρ`ος  τ~ων βαρβάρων Γέενναν 

καλουµένην Τάρταρον ποιητικ ~ως [ονοµάζων, Κωκυτόν  τε κὰι  [ Αχέροντα 

κὰι  Πυριφλεγέθοντα κὰι  τοια~υτά  τινα ε[ ις τ`ην  παίδευσιν σωφρονίζοντα 

παρεισάγων κολαστήρια 2; 

3  Τ ~ων µικρ~ων δ`ε  κατ `α  τ`ην  γραφ `ην  κὰι  [ελαχίστων το `υς  [αγγέλους το `υς  
]ορ~ωντας τ`ον  θεόν, πρ`ος  δ`ε  κὰι  τ`ην  ε[ ις ]ηµ~ας δι' [αγγέλων τ~ων [εφεστώτων 

\ηκουσαν [επισκοπ `ην [εµφαίνων ο [υκ [οκνε~ ι γράφειν .  4  «[  Επειδ`η  πάσας τ`ας  
ψυχ`ας το `υς  βίους ]?ηρ~ησθαι , \ωσπερ {ελαχον, [εν τάξει προϊέναι πρ`ος τ`ην 

Λάχεσιν, κείνην δ`ε ]εκάστ ?ω, |ον ε\ ιλετο δαίµονα,το~υτον φύλακα συµπέµπειν 

το~υ βίου καί [αποπληρωτ `ην τ~ων α] ιρεθέντων 3.»   5   Τάχα δ`ε  κὰι  τ~ ?ω 

Σωκράτει τ`ο  δαιµόνιον 4 τοιο~υτό  τι [?ηνίσσετο . 

 

 

 

 
1 Ψαλµ. 103,4 
2 Πβ. Πλάτων, Φαίδων 111-113 
3 Πλάτων, Πολιτεία  Ι  620 d5-e2 
4 Πβ. Πλάτων, Απολογία. 31 d 1 

σκίζοντάς τους στα αγκάθια τω ασπαλάθων.»  6  Γιατί µε τους 

πύρινους ανθρώπους θέλει  να παραστήσει τους αγγέλους που συλ-

λαµβάνουν και τιµωρούν τους αδίκους: «Εκείνος που έκανε τους 

αγγέλους πνεύµατα και τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς», λέει.  

91  1  Συνάγεται από αυτά ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Γιατί εκείνο 

που τιµωρείται και βασανίζεται, έχοντας αισθήσεις, ζει, ακόµη και 

αν λέγεται ότι πάσχει.  2  Και µήπως δεν ήξερε ο Πλάτων τους 

ποταµούς της φωτιάς και της γης το βάθος που οι βάρβαροι ονοµά-

ζουν Γέεννα, και που αυτός ποιητικά λέει Τάρταρο, παρεισάγοντας 

και άλλα κολαστήρια, όπως τον Κωκυτό, τον Αχέρωντα, τον Πυρι-

φλεγέθοντα και άλλα παρόµοια σωφρονιστήρια συµµόρφωσης;  

 

3  Και παρουσιάζοντας τους αγγέλους των µικρών και ελάχιστων, 

όπως λέει η Γραφή, αγγέλους που όµως βλέπουν τον Θεό, όπως και 

την επιτήρηση που φθάνει σ’ εµάς από τους  αγγέλους που µας 

παραστέκονται, δεν σταµατά να γράφει:  4  «Και αφού όλες οι ψυχές 

επέλεξαν τον βίο τους σύµφωνα µε την σειρά που κληρώθηκαν, 

προχώρησαν, µε την ίδια τάξη, προς την Λάχεση. Και εκείνη έδωσε 

στον καθένα τον άγγελο που διάλεξε ως συµπαραστάτη του βίου του 

και φύλακα πραγµατοποιήσεως της επιλογής του.»  5  Ίσως υπο-

νοείται ότι κάτι τέτοιο ήταν και το δαιµόνιο του Σωκράτη. 
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92  1  Νὰι  µ`ην  γενητ `ον  ε@ ιναι τ`ον  κόσµον [εκ Μωυσέως παραλαβόντες 
[εδογµάτισαν ο] ι φιλόσοφοι .  2  Κὰι \ο γε Πλάτων {αντικρυς ε{ ιρηκεν . 
«Πότερον @ην, [αρχ`ην {εχων γενέσεως ο [υδεµίαν, }η γέγονεν, [απ' [αρχ~ης τινος 
[αρξάµενος; Γέγονεν . ]ορατός  τε γ`αρ  }ων  ]απτός  [εστιν ]απτός  τε }ων  κὰι  
σ~ωµα {εχει 1.»  3  Α@υθίς  τε ]οπόταν ε{ ιπ?η «Τ `ον µ`εν ο @υν ποιητ `ην κὰι  πατέρα 
το~υδε το~υ παντ `ος  ε ]υρε~ ιν τε {εργον 2», ο [υ µόνον γενητ `ον  [τε ] {εδειξεν τ`ον  
κόσµον, [αλλ`α  κὰι  [εξ α[υτο~υ γεγονέναι σηµαίνει καθάπερ υ] ιόν, πατέρα 
δ`ε α[υτο~υ κεκλ~ησθαι , ]ως }αν [εκ µόνου γενοµένου κὰι [εκ µ`η {οντος 
]υποστάντος .  4  Γενητ `ον  δ`ε  κὰι  ο] ι Στωϊκὸι  τίθενται τον κόσµον . 
5  Τόν τε ]υπ`ο  τ~ης βαρβάρου φιλοσοφίας θρυλούµενον διάβολον, τ`ον τ~ων 
δαιµόνων {αρχοντα, κακοεργ `ον  ε@ ιναι ψυχ`ην [εν τ~ ?ω δεκάτ ?ω τ~ων Νόµων 
]ο Πλάτων λέγει τα~ ισδε τα~ ις λέξεσιν .  6  «Ψυχ`ην διοικο~υσαν <κὰι  
[ενοικο~υσαν> το~ ις πάντ?η κινουµένοις µ~ων ο [υ κὰι τ`ον ο [υραν `ον [ανάγκη 
διοικε~ ιν φάναι; Τί  µήν; Μίαν }η πλείους; <πλείους>, [εγ `ω ]υπέρ σφ~ων 
[αποκρινο~υµαι . ∆υο~ ιν <µέν> που {ελαττον µηδ`εν τιθ ~ωµεν, τ~ης τε ε [υεργέτιδος  
κὰι    τ~ης  τ[αναντία  δυναµένης  [εξεργάσασθαι 3.»   
93  1  ] Οµοίως δ`ε  κ[αν τ~ ?ω Φαίδρ?ω τα~υτα γράφει . «{ Εστι µ`εν  δ`η  κὰι  {αλλα 
κακά , [αλλά  τις δαίµων {εµιξε το~ ις πλείστοις [εν τ~ ?ω παραυτίκα ]ηδονήν 4.»  2  
[ Αλλ`α  κ[αν τ~ ?ω δεκάτ ?ω τ~ων Νόµων {αντικρυς τ`ο  [αποστολικ `ον δείκνυσιν 
[εκε~ ινο . «Ο[υκ {εστιν ]ηµ~ ιν ]η πάλη πρ`ος α# ιµα κὰι σάρκα, [αλλ`α  πρ`ος τ`ας 
 

 
1 Πλάτων, Τίµαιος 28 b 6-8 
2 Πλάτων, Τίµαιος, 28 c 3-4 
3 Πλάτων, Νόµοι  Ι  896 d11-e7 
4 Πλάτων, Φαίδρος 240  a 9 - b `1 

92  1  Και πράγµατι, το δόγµα του γενητού κόσµου, οι φιλόσοφοι 

το πήραν από τον Μωυσή.  2  Κι έτσι, ο Πλάτων είπε: «Πιο απο τα 

δύο λοιπόν; δεν υπάρχει αρχή της δηµιουργίας του, ή δηµιουργήθηκε 

ξεκινώντας από κάποια αρχή; ∆ηµιουργήθηκε. γιατί είναι ορατός, 

και όντας ορατός είναι απτός, και όντας απτός έχει σώµα.»  3  Και 

ακόµη όταν είπε, «∆ύσκολο έργο όµως είναι να βρεις τον δηµιουργό 

και πατέρα αυτού του κόσµου», έδειξε ότι όχι µόνο έχει δηµιουρ-

γηθεί αλλά ότι έχει δηµιουργηθεί από αυτόν, Υιό εκείνου που 

αποκάλεσε Πατέρα του. σαν να δηµιουργήθηκε από τον µόνο που 

υπήρξε εκ του µη όντος.  4  Αλλά και οι Στωικοί θεωρούν ότι ο 

κόσµος δηµιουργήθηκε. 

 

5  Για τον διάβολο, τον θρυλούµενο στην φιλοσοφία των βαρβάρων 

ως άρχοντα των δαιµόνων και µε ψυχή κακόβουλη, ο Πλάτων, στο 

δέκατο βιβλίο των Νόµων, λέει τα εξής:  6  «Μήπως δεν είναι λογικό 

να πούµε ότι η ψυχή που κυβερνά και κατοικεί σε όλα που κινούνται 

µε οποιοδήποτε τρόπο, κυβερνά και τον ουρανό; -Γιατί όχι; -Μία, ή 

περισσότερες ψυχές; Περισσότερες, αποκρίνοµαι εγώ για 

λογαριασµό σας. Αλλά ας µην δεχτούµε περισσότερες από δύο, µία 

αγαθοεργή και µία ικανή να πράξει το αντίθετο.» 

93  1  Οµοίως και στον Φαίδρο, γράφει αυτά: «Υπάρχουν, αναµ-

φίβολα, και άλλα κακά, αλλά τα περισσότερα από αυτά, κάποιος 

δαίµονας τα ανάµιξε µε ηδονή.»  2  Αλλά και στο δέκατο βιβλίο 

των Νόµων προβάλλει φανερά το αποστολικό «∆εν αγωνιζόµαστε 
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τ`ας  [αρχάς , πρ`ος  τ`ας  [εξουσίας , πρ`ος  τ`α  πνευµατικ`α  τ~ων [εν ο [υρανο~ ις 1», 

#ωδέ  πως γράφων .  3  «[  Επειδ`η  γ`αρ  συνεχωρήσαµεν ]ηµ~ ιν α[υτο~ ις ε@ ιναι µ`εν  

τ`ον  ο [υραν `ον  πολλ~ων µεστ`ον  [αγαθ ~ων, ε@ ιναι δ`ε  κὰι  τ~ων [εναντίων, 

πλειόνων δ`ε  τ~ων µή , µάχη , φαµέν, [αθάνατός  [εσθ' ]η τοιαύτη  κὰι    φυλακ ~ης  
θαυµαστ~ης  δεοµένη 2.  » 

4  Κόσµον τε α@υθις τ`ον  µ`εν  νοητ `ον  ο@ ιδεν ]η βάρβαρος φιλοσοφία, τ`ον  δ`ε  
α[ ισθητόν, τ`ον  µ`εν  [αρχέτυπον, τ`ον  δ`ε  ε[ ικόνα το~υ καλουµένου πα-

ραδείγµατος . κὰι  τ`ον  µ`εν  [ανατίθησι µονάδι ,  ]ως }αν  νοητόν, τ`ον  δ`ε  
α[ ισθητ`ον  ]εξάδι . γάµος γ`αρ  παρ`α  το~ ις Πυθαγορείοις , ]ως }αν  γόνιµος 
[αριθµός , ]η ]εξ `ας  καλε~ ιται .  5  Κὰι  [εν µ`εν  τ~ ?η µονάδι συνίστησιν ο [υραν `ον  
[αόρατον κὰι  γ~ην [αειδ~η κὰι  φ~ως νοητόν . «[  Εν [αρχ~ ?η » γάρ  φησιν «[εποίησεν 

]ο θε `ος  τ`ον  ο [υραν `ον  κὰι  τ`ην  γ~ην . ]η δ`ε  γ~η @ην [αόρατος 3.»  94  1  Ε@ ιτ' 
[επιφέρει . «Κὰι  ε@ ιπεν ]ο θεός . γενηθήτω φ~ως . κὰι  [εγένετο φ~ως 4.» [  Εν δ`ε  τ~ ?η 

κοσµογονί ?α τ~ ?η α[ ισθητ~ ?η στερε `ον  ο [υραν `ον  δηµιουργε~ ι (τ`ο  δ`ε  στερε `ον  

α[ ισθητόν) γ~ην τε ]ορατ`ην  κὰι  φ~ως βλεπόµενον .  2  @ Αρ' ο [υ δοκε~ ι σοι 
[εντε~υθεν ]ο Πλάτων ζ?ώων [ ιδέας [εν τ~ ?ω νοητ ~ ?ω [απολείπειν κόσµ?ω κὰι  τ`α  ε{ ιδη 

τ`α  α[ ισθητ`α  κατ `α  τ`α  γένη δηµιουργε~ ιν τ`α  νοητά 5; 

 

3  Ε[ ικότως {αρα [εκ γ~ης µ`εν τ`ο σ~ωµα διαπλάττεσθαι λέγει ]ο Μωυσ~ης , |ο 

 
1 Εφ. 6,12 
2 Πλάτων, Νόµοι Ι  906 a 3-6 
3 Γεν 1,1-2 
4 Γεν. 1,3 
5 Πβ. Πλάτων, Τίµαιος  30 c5 - d4 

εναντίον σάρκας και αίµατος, αλλά εναντίων αρχών, εξουσιών, 

εναντίον των πονηρών πνευµάτων στους ουρανούς.», λέγοντας:  3  

«Επειδή λοιπόν συµφωνήσαµε ότι ο ουρανός είναι γεµάτος από 

πολλά αγαθά, αλλά και από αντίθετα που είναι περισσότερα, λέµε 

ότι η µάχη τους είναι αιώνια και χρειάζεται πολύ προσοχή.» 

 

4  Η φιλοσοφία των βαρβάρων τώρα, γνωρίζει τον κόσµο τον νοητό, 

και τον κόσµο τον αισθητό, τον πρώτο αρχέτυπο και τον δεύτερο  

εικόνα εκείνου που ονοµάζουν υπόδειγµα. Και τον πρώτο, ως νοητό, 

τον αποδίδουν στην µονάδα, τον αισθητό στην εξάδα. Γιατί στους 

Πυθαγορείους, η εξάδα, ως γόνιµος αριθµός, καλείται γάµος.  5  Και 

στην µονάδα µεν, συνενώνουν τον αόρατο ουρανό, την άµορφη γη 

και το νοητό φως. «Στην αρχή» λέει, «δηµιούργησε ο Θεός τον 

ουρανό και την γη. και η γη ήταν αόρατη.»  94  1  Και προσθέτει: 

«Και είπε ο Θεός. να γίνει φως. και έγινε φως.» Αλλά κατά την 

γένεση του αισθητού κόσµου, δηµιουργεί τον στερεό ουρανό (το 

στερεό είναι αισθητό), την ορατή γη και το φως που µπορούµε να 

δούµε.  2  Και δεν νοµίζεις ότι ο Πλάτων, βασιζόµενος σε αυτά, 

αφήνει τις ιδέες των ζώντων στον νοητό κόσµο και δηµιουργεί τα 

αισθητά είδη σύµφωνα µε τα νοητά γένη; 

 

3  Σωστά λοιπόν ο Μωυσής λέει ότι το σώµα, που ο Πλάτων το ονο- 
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γήινόν  φησιν ]ο Πλάτων σκ~ηνος 1, ψυχ`ην  δ`ε  τ`ην  λογικ `ην  {ανωθεν 
[εµπνευσθ ~ηναι ]υπ`ο  το~υ θεο~υ ε[ ις πρόσωπον 2.  4  [  Εντα~υθα γ`αρ  τ`ο  ]ηγε-
µονικ`ον  ] ιδρ~υσθαι λέγουσι 3, τ`ην  δι `α  τ~ων α[ ισθητηρίων [επεισόδιον τ~ης 
ψυχ~ης [επ̀ι  το~υ πρωτοπλάστου ε{ ισοδον ]ερµηνεύοντες , δι `ο κὰι «κατ' ε[ ικόνα 
κὰι  ]οµοίωσιν τ`ον  {ανθρωπον 4» γεγονέναι .  5  Ε[ ικὼν  µ`εν  γ`αρ  θεο~υ λόγος 
θε~ ιος κὰι  βασιλικός , {ανθρωπος [απαθής , ε[ ικ`ων  δ' ε[ ικόνος [ανθρώπινος νο~υς .  
6  ]  Ετέρ?ω δ' ε[ ι βούλει παραλαβε~ ιν [ονόµατι τ`ην  [εξοµοίωσιν, ε \υροις }αν παρ`α 
τ~ ?ω Μωυσε~ ι ταύτην [ακολουθίαν [ονοµαζοµένην θείαν . φησ̀ι  γάρ . «[ Οπίσω 
κυρίου το~υ θεο~υ ]υµ~ων πορεύεσθε κὰι  τ`ας  [εντολ`ας  α[υτο~υ φυλάξατε 5.» 
[ Ακόλουθοι δ' ο@ ιµαι κὰι  θεραπευτὰι  θεο~υ πάντες ο] ι [ενάρετοι .  95  1  
[  Εντε~υθεν ο] ι µ`εν  Στωϊκὸι  τ`ο  τέλος τ~ης φιλοσοφίας τό ακολούθως τ~ ?η φύσει 
ζ~ην ε[ ιρήκασι , Πλάτων δ`ε ]οµοίωσιν θε ~ ?ω (]ως [εν τ~ ?ω δευτέρ?ω παρεστήσαµεν 
Στρωµατε~ ι) .  2  Ζήνων δ`ε ]ο Στωϊκ`ος παρ̀α Πλάτωνος λαβών, |ο δ`ε [απ`ο τ~ης 
βαρβάρου φιλοσοφίας , το `υς [αγαθο `υς πάντας [αλλήλων ε@ ιναι φίλους λέγει . 3 
Φησ̀ι γ`αρ [εν τ~ ?ω Φαίδρ?ω Σωκράτης ]ως «ο [υχ ε\ ιµαρται κακ`ον κακ ~ ?ω φίλον ε@ ι-
ναι ο [υδ' [αγαθ `ον [αγαθ ~ ?ω µ`η φίλον 6», \οπερ κ[αν τ~ ?ω Λύσιδι [απέδειξεν ] ικαν ~ως , 
]ως [εν [αδικί ?α κὰι πονηρί ?α ο [υκ {αν ποτε σωθείη φιλία .  4  Κὰι ]ο [ Αθηνα~ ιος 
ξένος ]οµοίως φησ̀ι «πρ~αξιν ε@ ιναι φίλην κὰι [ακόλουθον θε ~ ?ω κὰι \ενα λόγον 
{εχουσαν [αρχα~ ιον, \οταν τ`ο µ`εν \οµοιον τ~ ?ω ]οµοί ?ω µετρί ?ω {οντι φίλον @?η , τ`α 

 
1 Πβ. Πλάτων, Αξίοχος 365 e5  366 a 1  
2 Πβ. Γεν. 2,7 
3 Πβ. Πλάτων, Τίµαιος 45 b 1-2 
4 Γεν. 1,26 
5 ∆ευτ. 13,4 
6 Πλάτων, Φαίδρος,  255 b 1-3 

µάζει `γήινο σκήνος̀, πλάστηκε από χώµα και η λογική ψυχή, από 

ψηλά,  εµφυσήθηκε από τον Θεό στο πρόσωπο του ανθρώπου.  4  

Εδώ εδρεύει, λένε, η ηγεµονεύουσα ψυχή, ερµηνεύοντας την  είσοδο 

της ψυχής στον πρωτόπλαστο µέσω των αισθητηρίων. Γι’ αυτό και ο 

άνθρωπος έχει γίνει «κατ’ εικόνα και οµοίωση».  5  Γιατί εικόνα του 

Θεού είναι ο Λόγος, ο θείος και βασιλικός, ο άνθρωπος χωρίς πάθη, 

και εικόνα της εικόνας είναι ο ανθρώπινος νους.  6  Και αν την 

εξοµοίωση την θέλεις µε άλλο όνοµα, την βρίσκεις στον Μωυσή ως 

θεία ακολουθία. Γιατί λέει: «Βαδίζετε πίσω από τον Κύριο τον Θεό 

σας και τις εντολές του φυλάξτε». Και νοµίζω ότι ακόλουθοι και 

υπηρέτες του Θεού είναι οι ενάρετοι άνθρωποι.  95  1  Μετά απ’ 

αυτά, οι Στωικοί θέτουν ως στόχο της φιλοσοφίας το να ζεις σύµφω-

να µε την φύση, και ο Πλάτων, την οµοίωση µε τον Θεό (όπως 

αναφέραµε στον δεύτερο Στρωµατέα). 2  Ο Στωικός Ζήνων, ακολου-

θώντας τον Πλάτωνα, (και αυτός την φιλοσοφία των βαρβάρων), 

λέει ότι οι αγαθοί είναι µεταξύ τους φίλοι.  3  Πράγµατι, ο Σωκρά-

της, στο Φαίδωνα, λέει: «∆εν είναι προκαθορισµένο από την µοίρα ο 

κακός να είναι φίλος του κακού, ούτε ο αγαθός να µην είναι φίλος 

του αγαθού», κάτι που έδειξε σαφώς και στον Λύση, ότι µε την αδι-

κία και την πονηρία, δεν µπορεί ποτέ να διασωθεί η φιλία.  4  Και ο 

Αθηναίος ξένος λέει επίσης, «υπάρχει πράξη αγαπητή στον Θεό και 

σύµφωνη µε αυτόν, που εκφράζεται από το αρχαίο γνωµικό, ότι το 

όµοιο είναι αγαπητό στο όµοιο, εφόσον αυτό βρίσκεται στα πρέποντα 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. XIV 
 

92 

                                                

δ`ε {αµετρα ο {υτε το~ ις [αµέτροις ο {υτε το~ ις [εµµέτροις . ] Ο δ`ε θε `ος ]ηµ~ ιν πάντων 
χρηµάτων µέτρον }αν ε{ ιη 1.»  96  1  Ε@ ιτα ]υποβ`ας [επάγει πάλιν . «Π~ας γ`αρ δ`η 
[αγαθ `ος [αγαθ ~ ?ω \οµοιος , κατ `α το~υτο δ`ε κὰι θε ~ ?ω [εοικ`ως [αγαθ ~ ?ω τε παντ̀ι φίλος 
]υπάρχει κὰι θε ~ ?ω 2.»  2  [  Εντα~υθα γενόµενος κ[ακείνου [ανεµνήσθην . [επ̀ι τέλει 
γ`αρ το~υ Τιµαίου λέγει «τ~ ?ω κατανοουµέν ?ω τ`ο κατανοο~υν [εξοµοι ~ωσαι δε~ ιν 
κατ `α τ`ην [αρχαίαν φύσιν, ]οµοιώσαντα δ`ε τέλος {εχειν το~υ προτεθέντος 
[ανθρώπ?ω ]υπ`ο θε ~ων [αρίστου βίου πρός τε τ`ον παρόντα κὰι τ`ον {επειτα 
χρόνον 3».  3  {  Ισον γ`αρ τούτοις [εκε~ ινα δύναται . «Ο[υ παύσεται ]ο ζητ~ων, \εως 
}αν ε \υρ?η . ε ]υρ`ων δ`ε θαµβηθήσεται , θαµβηθὲις δ`ε  βασιλεύσει ,  βασιλεύσας  
δ`ε  [επαναπαήσεται . »   
 

  4  Τί  δ’ ; ο [υχ̀ι κ[ακε~ ινα το~υ Θάλητος [εκ τ~ωνδε {ηρτηται; τ`ο ε[ ις το `υς α[ ι ~ωνας 
τ~ων α[ ιώνων δοξάζεσθαι τ`ον θε `ον 4 κὰι τ`ον «καρδιογνώστην 5» λέγεσθαι πρ`ος 
]ηµ~ων {αντικρυς ]ερµηνεύει . [  Ερωτηθὲις γέ τοι ]ο Θάλης , τί [εστι τ`ο θε~ ιον, «τ`ο 

µήτε [αρχήν», {εφη , «µήτε τέλος {εχον». Πυθοµένου δ`ε ]ετέρου, ε[ ι λανθάνει τ`ο 

θε~ ιον πράσσων τι {ανθρωπος , «κὰι π~ως», ε@ ιπεν, «\ος γε ο [υδ`ε διανοούµενος 6;» 

 

5  Νὰι µ`ην µόνον τ`ο καλ̀ον [αγαθ `ον ο@ ιδεν ]η βάρβαρος φιλοσοφία κὰι τ`ην 
 

 
1 Πλάτων, Νόµοι 716 c 1-5 
2 Πβ. Πλάτων, Νόµοι 716 d 1-2 
3 Πλάτων, Τίµαιος 90 d 5-9 
4 Πβ. Ρωµ. 16,27 
5 Πβ. Πραξ.1,24  15,8 
6 Θαλής, D-K  I  A σελ.76,  17-20 

µέτρα. αλλά τα χωρίς µέτρο δεν είναι αγαπητά ούτε στα όµοια ούτε 

στα µε µέτρο. Όµως για µας, µέτρο όλων των πραγµάτων πρέπει να 

είναι ο θεός.»  96  1  Και λίγο πιο κάτω προσθέτει: «Γιατί κάθε 

αγαθός είναι όµοιος µε τον αγαθό. Και µοιάζοντας, σ’ αυτό,  µε τον 

θεό, είναι αγαπητός και από κάθε αγαθό και από τον θεό.»  2  Εδώ 

αναθυµάµαι και το άλλο, που αναφέρεται στο τέλος του Τίµαιου, 

«εκείνος που κατανοεί πρέπει να εξοµοιωθεί µε εκείνο που 

κατανοείται, σύµφωνα µε την αρχική φύση, και αφού οµοιωθεί, 

καταλήγει στο τέλος που προκαθορίστηκε στον άνθρωπο από τους 

θεούς, τον άριστο βίο, και για το παρόν και για το µέλλον.»  3  Γιατί 

τα προηγούµενα είναι ίδια µε αυτά: «Εκείνος που αναζητά, δεν 

σταµατά µέχρι να βρει, και αφού βρει εκθαµβώνεται, και αφού 

εκθαµβωθεί βασιλεύει, και αφού βασιλεύσει αναπαύεται.» 

 

4  Αλλά τι; Μήπως και εκείνα που είπε ο Θαλής δεν προέρχονται 

από αυτά; ∆ιερµηνεύει καθαρά όσα εµείς λέµε, δηλαδή ότι ο Θεός 

είναι «καρδιογνώστης» και ότι πρέπει να τον δοξάζουµε στους 

αιώνες των αιώνων. Γιατί όταν ρωτήθηκε τι είναι θείο, είπε «εκείνο 

που δεν έχει µήτε τέλος µήτε αρχή». Και όταν ρωτήθηκε από άλλον 

«αν η πράξη ενός ανθρώπου µπορεί να διαφύγει την προσοχή των 

θεών», είπε, «πώς µπορεί να γίνει αυτό αφού δεν του διαφεύγει ούτε 

η σκέψη του ανθρώπου;» 

 

5  Ακόµη, η φιλοσοφία των βαρβάρων αναγνωρίζει ως αγαθό το ηθι- 
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[αρετ`ην α[υτάρκη πρ`ος ε [υδαιµονίαν, ]οπηνίκα }αν ε{ ιπ?η . «[  Ιδού, δέδωκα πρ`ο 
[οφθαλµ~ων σου τ`ο [αγαθ `ον κὰι τ`ο κακόν, τ`ην ζω`ην κὰι τ`ον θάνατον . {εκλεξαι 
τ`ην ζωήν 1.»  6  Τ `ο µ`εν γ`αρ [αγαθ `ον ζω`ην καλε~ ι κὰι καλ̀ον τ`ην τούτου 
[εκλογήν, κακ `ον δ`ε τ`ην το~υ [εναντίου α\ ιρεσιν . [ Αγαθο~υ δ`ε κὰι ζω~ ης |εν τέλος 
τ`ο φιλόθεον γενέσθαι . «α\υτη γ`αρ ]η ζωή σου κὰι τ`ο πολυήµερον 2»,  [αγαπ~αν  
τ`ο  πρ`ος  [αλήθειαν . 
97  1    Σαφέστερον δ`ε [εκε~ ινα {εχει . ] Ο γ`αρ σωτήρ, [αγαπ~αν παραγγείλας τ`ον 
θε `ον κὰι τ`ον πλησίον, [εν ταύταις φησ̀ι τα~ ις δυσ̀ιν [εντολα~ ις \ολον τ`ον νόµον 
κὰι το `υς προφήτας κρέµασθαι 3. 2  Τα~υτα θρυλο~υσιν ο] ι Στωϊκὸι τ`α δόγµατα 
κὰι πρ`ο τούτων ]ο Σωκράτης [εν Φαίδρ?ω ε [υχόµενος . «@ Ω Πάν τε κὰι {αλλοι 
θεοί , δοίητέ µοι τ{ανδον ε@ ιναι καλ~ ?ω 4.»  3  [  Εν δ`ε τ~ω Θεαιτήτ ?ω διαρρήδην 
φησίν . «] Ο γ`αρ καλ~ως λέγων καλός τε κ[αγαθός 5.»  4  Κ[αν τ~ ?ω Πρωταγόρ?α 
καλλίονι [ Αλκιβιάδου [εντυχε~ ιν ]οµολογε~ ι το~ ις ]εταίροις [Πρωταγόρου ], ε{ ι γε τ`ο 
σοφώτατον κάλλιστόν [εστιν 6.  5  τ`ην γ`αρ [αρετ `ην τ`ο κάλλος τ~ης ψυχ~ης {εφη 
ε@ ιναι , κατ `α δ`ε τ`ο [εναντίον τ`ην κακίαν α@ ισχος ψυχ~ης 7. 6  [ Αντίπατρος µ`εν 
ο @υν ]ο Στωϊκός , τρία συγγραψάµενος βιβλία περ̀ι το~υ «\οτι κατ `α Πλάτωνα 
µόνον τ`ο καλ̀ον [αγαθόν», [αποδείκνυσιν \οτι κὰι κατ' α[υτ`ον α[υτάρκης ]η [αρετ `η 
πρ`ος ε [υδαιµονίαν, κὰι {αλλα πλείω παρατίθεται δόγµατα σύµφωνα το~ ις 
Στωϊκο~ ις .  7  [ Αριστοβούλ ?ω δ`ε τ~ ?ω κατ `α Πτολεµα~ ιον γεγονότι τ`ον Φιλο- 

 
1 ∆ευτ. 30,15.19 
2 ∆ευτ. 30,20 
3 Πβ. Ματθ. 22,37-40 
4 Πλάτων, Φαίδρος 279 b 8-9 
5 Πλάτων, Θεαίτητος 185 e 4-5 
6 Πβ. Πλάτων, Πρωταγόρας 309 c-d 
7 Πβ. Πλάτων, Πολιτεία  ∆  444 d8-e2 

κώς καλό, και την αρετή ως επαρκή για ευδαιµονία, όταν δηλώνει 

«Ιδού, µπροστά στα µάτια σου έβαλα το αγαθό και το κακό, την ζωή 

και τον θάνατο. διάλεξε την ζωή.»  6  Αγαθό ονοµάζει την ζωή και 

καλό την εκλογή της, ενώ κακό την εκλογή του αντίθετου. Ένας 

είναι ο σκοπός του αγαθού και της ζωής, το να γίνεις αγαπητός από 

τον Θεό.  «Γιατί αυτή είναι η ζωή σου και η µακροηµέρευσή της», η 

αγάπη σε ό,τι οδηγεί στην αλήθεια. 

97  1  Σαφέστερα όµως είναι αυτά. Ο Σωτήρας, παραγγέλλοντας να 

αγαπάµε τον Θεό και τον πλησίον, είπε ότι σε αυτές τις δύο εντολές 

κρέµεται όλος ο νόµος και οι προφήτες.  2  Αυτά τα δόγµατα 

διαλαλούν και οι Στωικοί, και πριν από αυτούς ο Σωκράτης, που 

στον Φαίδρο εύχεται. «Ω Πάνα και οι άλλοι θεοί, παραχωρήστε µου 

εσωτερική οµορφιά.»  3  Και στον Θεαίτητο, δηλώνει καθαρά: 

«Γιατί αυτός που µιλά ορθά είναι και ωραίος και αγαθός.»  4  Και 

στο Πρωταγόρα, οµολογεί στους εταίρους [του Πρωταγόρα] ότι 

συνάντησε οµορφότερο από τον Αλκιβιάδη, αν βέβαια εκείνο που 

είναι πιο σοφό είναι και πιο όµορφο.  5  Γιατί, όπως είπε, αρετή είναι 

το κάλλος της ψυχής και, αντιθέτως, κακία είναι η ασχήµια της 

ψυχής.  6  Ο Αντίπατρος πάντως, ο Στωικός, που έγραψε τρία βιβλία 

µε θέµα «Κατά τον Πλάτωνα, αγαθό είναι µόνο το καλό», δείχνει ότι, 

για τον Πλάτωνα, η αρετή είναι αρκετή για ευδαιµονία, και παρα-

θέτει και πολλές άλλες δοξασίες που συµφωνούν µε τους Στωικούς.  

7  Και ο Αριστόβουλος, που έζησε στην εποχή του Πτολεµαίου του 
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µήτορα , ο #υ µέµνηται 1 ]ο συνταξάµενος τ`ην τ~ων Μακκαβαϊκ ~ων [επιτοµήν 2, 
βιβλία γέγονεν ] ικανά , δι' #ων [αποδείκνυσι τ`ην Περιπατητικ `ην φιλοσοφίαν {εκ 
τε το~υ κατ `α Μωυσέα νόµου  κὰι  τ~ων  {αλλων  [ηρτ~ησθαι  προφητ ~ων . 

  

98  1  Κὰι τ`α µ`εν τ~ ?ηδε [εχέτω . [αδελφο `υς δ`ε ε@ ιναι ]ηµ~ας , ]ως }αν το~υ ]εν `ος θεο~υ 

<{οντας> κὰι ]εν `ος διδασκάλου, φαίνεταί που κὰι Πλάτων καλ~ων #ωδέ πως .  2  

«[  Εστ`ε µ`εν γ`αρ πάντες ο] ι [εν τ~ ?η πόλει [αδελφοί , ]ως φήσοµεν πρ`ος α[υτο `υς 
µυθολογο~υντες , [αλλ' ]ο θε `ος πλάττων, \οσοι µ`εν ]υµ~ων ] ικανὸι {αρχειν, χρυσ`ον 

[εν τ~ ?η γενέσει συνέµιξεν α[υτο~ ις , δι `ο τιµιώτατοί  ε[ ισιν . \οσοι δ`ε [επίκουροι , 
{αργυρον . σίδηρον δ`ε κὰι χαλκ `ον το~ ις γεωργο~ ις κὰι το~ ις {αλλοις 
δηµιουργο~ ις 3.»  3  \ Οθεν «[ανάγκη» φησ̀ι «γεγονέναι [ασπάζεσθαί τε κὰι 
φιλε~ ιν τούτους µ`εν τα~υτα [εφ' ο# ις γν ~ωσις , [εκείνους δ`ε [εφ' ο# ις δόξα 4».  4  {  

Ισως <γ`αρ> τ`ην [εκλεκτ`ην ταύτην φύσιν γνώσεως [εφιεµένην µαντεύεται , ε[ ι 
µή τι τρε~ ις τινας ]υποτιθέµενος φύσεις , τρε~ ις πολιτείας , ]ως ]υπέλαβόν τινες , 

διαγράφει , κὰι [  Ιουδαίων µ`εν [αργυρ~αν, ]  Ελλήνων δ`ε τ`ην τρίτην, 

Χριστιαν ~ων δέ, ο# ις χρυσ`ος ]ο βασιλικ `ος [εγκαταµέµικται , τ`ο \αγιον πνε~υµα .  5  

τόν τε Χριστιαν ~ων βίον [εµφαίνων κατ `α λέξιν γράφει [εν τ~ ?ω Θεαιτήτ ?ω . 

«Λέγωµεν δ`η περ̀ι τ~ων κορυφαίων . Τί  γ`αρ {αν τις τούς γε φαύλως 
διατρίβοντας [εν φιλοσοφί ?α λέγοι;  6  Ο#υτοι δέ που ο {υτε ε[ ις [αγορ`αν { ισασι 
 

 
1 Πβ. Β’  Μακκ. 1,10 
2 Πβ. Β’  Μακκ. 2,23 
3 Πλάτων, Πολιτεία  Γ  415 a 2-7 
4 Πλάτων, Πολιτεία Ε 479 e 7 - 480 a 1 

Φιλοµήτορα, και που τον αναφέρει ο συντάκτης της επιτοµής των 

Μακκαβαίων, έγραψε αρκετά βιβλία, µε τα οποία αποδεικνύει ότι η 

περιπατητική φιλοσοφία εξαρτάται από τον Μωσαϊκό νόµο και τους 

άλλους προφήτες. 

 

98  1  Έτσι λοιπόν έχουν αυτά. Εξάλλου, το ότι είµαστε αδέλφια 

επειδή  προήλθαµε από τον ίδιο Θεό και έναν δάσκαλο, φαίνεται ότι 

το δέχεται και ο Πλάτων όταν λέει.   2  «Εσείς που βρίσκεστε σε 

αυτή την πόλη είστε αδελφοί (όπως θα µπορούσαµε να τους πούµε 

συνεχίζοντας την ιστορία µας), αλλά ο θεός, δηµιουργώντας, ανέµιξε 

χρυσό σ’ εκείνους που ήταν ικανοί να κυβερνούν, γι’ αυτό και είναι 

πολύτιµοι, ανέµιξε άργυρο στους βοηθούς, και τέλος, σίδερο και 

χαλκό στους γεωργούς και τους τεχνίτες.»  3  Συνεπώς, «είναι 

ανάγκη» λέει, «αυτοί να δέχονται και να αγαπούν όσα σχετίζονται µε 

την γνώση, και εκείνοι όσα αναφέρονται σε γνώµες και απόψεις.»   4  

Ίσως προεικάζει την εκλεκτή φύση που έχει κλίση στην γνώση, αν 

δεν περιγράφει, µε τις τρεις υποτιθέµενες φύσεις, τρεις πολιτείες, 

όπως νοµίζουν µερικοί: την αργυρή των Εβραίων, την τρίτη των 

Ελλήνων, και εκείνη των χριστιανών, στους οποίους έχει αναµιχθεί ο 

βασιλικός χρυσός, το άγιο Πνεύµα.  5  Εκθέτοντας την ζωή των 

Χριστιανών, γράφει, κατά λέξη, στον Θεαίτητο: «Ας µιλήσουµε 

λοιπόν για τους κορυφαίους. Γιατί, τι να πούµε για όσους 

ασχολούνται µε την φιλοσοφία ανόητα;   6  Αυτοί λοιπόν οι κορυ- 
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τ`ην ]οδ`ον ο {υτε \οπου δικαστήριον }η  βουλευτήριον {η τι κοιν `ον {αλλο τ~ης 
πόλεως συνέδριον, νόµους δ`ε κὰι ψηφίσµατα γεγραµµένα ο {υτε ]ορ ~ωσιν ο {υτε 
[ακούουσιν .  7   Σπουδὰι δ`ε ]εταιρι ~ων κὰι σύνοδοι κὰι ο] ι σ`υν α[υλητρίσι κ~ωµοι 
ο [υδ`ε {οναρ πράττειν προσίσταται α[υτο~ ις . Ε @υ δ`ε }η κακ ~ως τις γέγονεν [εν πόλει 
}η τί  τ?ω κακόν [εστι γεγον `ος [εκ προγόνων, µ~αλλον α[υτο `υς λέληθεν }η ο] ι τ~ης 
θαλάσσης λεγόµενοι χόες .  8  Κὰι τα~υτ' ο [υδ' \οτι ο [υκ ο@ ιδεν, ο@ ιδεν, [αλλ`α τ~ ?ω 
{οντι τ`ο σ~ωµα κε~ ιται α[υτο~υ κὰι [επιδηµε~ ι , α[υτ`ος δ`ε πέταται , κατ `α Πίνδαρον, 
τ~ας τε γ~ας ]υπένερθεν ο [υρανο~υ τε \υπερ [αστρονοµ~ων κὰι π~ασαν πάντ?η φύσιν 
[ερευνώµενος 1.» 
 
99  1  Πάλιν α@υ τ~ ?ω το~υ κυρίου ]ρητ~ ?ω, «{εστω ]υµ~ων τ`ο νὰι νὰι κὰι τ`ο ο }υ ο {υ 2», 
[εκε~ ινο [απεικαστέον . «[αλλά µοι ψε~υδός τε συγχωρ~ησαι κὰι [αληθ̀ες [αφανίσαι 
ο [υδαµ~ως θέµις 3».  2  τ~ ?η τε περ̀ι το~υ [οµόσαι [απαγορεύσει συν ?άδει \ηδε ]η [εν 
τ~ ?ω δεκάτ ?ω τ~ων Νόµων λέξις . «{  Επαινος δ`ε \ορκος τε περ̀ι παντ `ος [απέστω 4.»  
3  «Κὰι τ`ο σύνολον Πυθαγόρας κὰι Σωκράτης κὰι Πλάτων, λέγοντες [ακού-
ειν φων ~ης θεο~υ 5, τ`ην κατασκευ `ην τ~ων \ολων θεωρο~υντες [ακριβ ~ως ]υπ`ο θεο~υ 
γεγονυ~ ιαν κὰι συνεχοµένην [αδιαλείπτως , [ακηκόασι [γ`αρ] το~υ Μωυσέως 
λέγοντος . “Ε@ ιπεν, κὰι [εγένετο 6”, τ`ον λόγον  το~υ  θεο~υ  {εργον  ε@ ιναι  διαγρά-
φοντος 7.»   

 
 

1 Πλάτων, Θεαίτητος  173  c 6 - 174 a 1 
2 Ματθ. 5,37 Πβ. Ιακ. 5,12 
3 Πλάτων, Θεαίτητος 151 d 2-3 
4 Πβ. Πλάτων, Νόµοι 917 c 3-4 
5 Πβ. Πλάτων, Απολογία 31 d 3 
6 Γεν. 1,3 εξ. 
7 Αριστόβουλος (Στον Ευσέβιο, Ευαγ. Προπαρ. 13.12.4) 

φαίοι, ούτε ξέρουν τον δρόµο που οδηγεί στην αγορά, ούτε πού είναι 

το δικαστήριο ή το βουλευτήριο, ή άλλος τόπος κοινού συνεδρίου 

της πόλεως. Και τους γραπτούς νόµους και τα διατάγµατα ούτε τα 

βλέπουν ούτε τα ακούν.  7  Σε δραστηριότητες πολιτικών συλλόγων 

και συγκεντρώσεις και δείπνα και διασκεδάσεις µε αυλητρίδες, ούτε 

που ονειρεύονται να συµµετάσχουν. Είναι κάποιος καλής ή ταπεινής 

καταγωγής στην πόλη, ή κληρονόµησε κάτι κακό από τους προ-

γόνους του, αυτά τους διαφεύγουν περισσότερο από το πόσα λίτρα 

νερό έχει η θάλασσα, που λέει η παροιµία.  8  Και όλα αυτά, δεν 

ξέρει  ότι τα αγνοεί. Γιατί το σώµα του βρίσκεται πράγµατι και ζει 

εκεί, αλλά αυτός πετάει, σύµφωνα µε τον Πίνδαρο, στα βάθη της γης 

και πάνω από τον ουρανό, παρατηρώντας τα άστρα και ερευνώντας 

την φύση από κάθε πλευρά.» 

99   1  Πάλι, στην φράση του Κυρίου «Το ναι που λέτε ας είναι ναι 

και το όχι, όχι», µπορεί να παραβληθεί το «αλλά να αποδεχθώ το 

ψέµα και να αφανίσω την αλήθεια δεν είναι διόλου θεµιτό».  2  Και 

στην απαγόρευση του όρκου, συµφωνεί η φράση από το δέκατο 

βιβλίο των Νόµων  «ο έπαινος και ο όρκος για οτιδήποτε, να λείπει.»   

3  «Και όλοι, ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων, λέγοντας 

πως ακούν φωνή θεού, και θεωρώντας τον κόσµο κατασκευασµένο 

και συνεχώς συντηρούµενο από τον θεό, στην πραγµατικότητα 

άκουσαν τον Μωυσή που λέει ‘Είπε και έγινε’, παρουσιάζοντας τον 

λόγο του θεού ως έργο.» 
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4  [  Επί τε τ~ης το~υ [ανθρώπου [εκ χο `ος διαπλάσεως ] ιστάµενοι γήινον µ`εν ο] ι 
φιλόσοφοι παρ' \εκαστα τ`ο σ~ωµα [αναγορεύουσιν 1.  5  \ Οµηρος δ`ε ο [υκ [οκνε~ ι  
[εν  κατάρας  µέρει  θέσθαι  τό .   
 
  [ Αλλ'  ]υµε~ ις  µ`εν  πάντες  \υδωρ  κὰι  γα~ ια  γένοισθε 2, 
 
6  καθάπερ ]  Ησαΐας , «κὰι καταπατήσατε α[υτο `υς» λέγων «]ως πηλόν 3». 
 
100  1  Καλλίµαχος  δ`ε  διαρρήδην  γράφει . 
 
  @  Ην  κε~ ινος  ο ]υνιαυτός ,  #?ω  τό  τε  πτηνόν 
  κὰι  το [υν  θαλάσσ?η  κὰι  τ`ο  τετράπουν  α{υτως 
  [εφθέγγετο ]ως ]ο πηλ̀ος ]ο Προµηθέως 4. 
 
2    Πάλιν  τε  α@υ  ]ο  α[υτός  τε 
 
    ε{ ι  σε  ({εφη)  []ο ]  Προµηθὲυς 
  {επλασε  κὰι  πηλο~υ  µ`η  [εξ  ]ετέρου  γέγονας 5, 
 
3  ]  Ησίοδός  τε  [επ̀ι  τ~ης  Πανδώρας  λέγει 
 
  \  Ηφαιστον  δ'  [εκέλευσε  περικλυτ `ον  \οτ<τ>ι  τάχιστα 
  γα~ ιαν  \υδει  φύρειν,  [εν  δ'  [ανθρώπου  θέµεν  α[υδ`ην 
  κὰι  νόον 6. 

 
1 Πβ. Πλάτων, Αξίοχος, 365 e 5 
2 Όµηρος, Ιλ. Η 99 
3 Πβ. Ησ. 10,6  41,25 
4 Καλλίµαχος, Απόσπ. 192 1-3 Pfeiffer 
5 Καλλίµαχος, Απόσπ. 493 Pfeiffer 
6 Ησίοδος, Έργα 60-62 

4  Και οι φιλόσοφοι, αναφερόµενοι στην πλάση του ανθρώπου από 

χώµα, χαρακτηρίζουν, σταθερά, το σώµα γήινο. Και ο Όµηρος, δεν 

διστάζει να εκφέρει ως κατάρα το  

 

  να γίνετε όλοι χώµα και νερό, 

 

όπως και ο Ησαΐας όταν λέει «καταπατήστε τους, όπως τον πηλό». 

 

100  1  Ο Καλλίµαχος γράφει ρητά: 

 

  Ήταν αυτός ο χρόνος που τα πετούµενα 

  και τα θαλασσινά και τα τετράποδα, µιλούσαν 

  έτσι, όπως του Προµηθέα ο πηλός. 

 

2  Και πάλι ο ίδιος, 

 

     αν (είπε) ο Προµηθέας 

  σ’ έπλασε, και δεν δηµιουργήθηκες από άλλο πηλό. 

 

3  Και ο Ησίοδος λέει για την Πανδώρα: 

 

  Τον Ήφαιστο τον ξακουσµένο πρόσταξε 

  να ανακατέψει γρήγορα νερό και χώµα 

  και να τους βάλει ανθρώπινη φωνή και νου. 
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4  Π~υρ µ`εν ο @υν τεχνικ `ον ]οδ~ ?ω βαδίζον ε[ ις γένεσιν τ`ην φύσιν ]ορίζονται ο] ι 
Στωϊκοί . π~υρ δ`ε κὰι φ~ως [αλληγορε~ ιται ]ο θε `ος κὰι ]ο λόγος α[υτο~υ πρ`ος τ~ης 
γραφ ~ης . 

5  Τί  δ'; ο [υχ̀ι κὰι \  Οµηρος , παραφράζων τ`ον χωρισµ`ον το~υ \υδατος [απ`ο τ~ης 
γ~ης κὰι τ`ην [αποκάλυψιν τ`ην [εµφαν ~η τ~ης ξηρ~ας 1, [επί τε τ~ης Τηθύος κὰι  το~υ  [  

Ωκεανο~υ  λέγει .   
 

  {  Ηδη  γ`αρ  δηρ`ον  χρόνον  [αλλήλων  [απέχονται 
  ε [υν ~ης  κὰι  φιλότητος 2. 

 

6  Πάλιν τ`ο δυνατ `ον [εν π~ασι προσάπτουσι κὰι ο] ι παρ' \  Ελλησι λογιώτατοι  
τ~ ?ω  θε ~ ?ω,  ]ο  µ`εν [  Επίχαρµος  (Πυθαγόρειος  δ`ε  @ην)  λέγων . 

 

  Ο[υδ`εν  [εκφεύγει  τ`ο  θε~ ιον .  το~υτο  γιγνώσκειν  σε  δε~ ι , 
  α[υτ`ος  [εσθ'  ]αµ~ων  [επόπτης , [αδυνατε~ ι  δ`ε  ο [υδ`εν  θεός 3, 

 

 101  1  ]ο  µελοποι `ος  δέ . 

 

  Θε ~ ?ω  δ`ε  δυνατ`ον  [εκ  µελαίνας 
  νυκτ `ος  [αµίαντον {ορσαι  φάος , 

 
1 Γεν. 1,7.9 
2 Όµηρος, Ιλ. Ξ 206 
3 Επίχαρµος, Απόσπ. 23 D-K 

4  Αλλά και οι Στωικοί ορίζουν την φύση ως τεχνητή φωτιά, που 

προχωρεί προς την δηµιουργία. Και στην Γραφή, φωτιά και φως 

είναι τα αλληγορικά ονόµατα του Θεού και του Λόγου.  

5  Μήπως όµως και ο Όµηρος, παραφράζοντας τον χωρισµό των 

υδάτων από την γη, που αποκάλυψε και έκανε εµφανή  την ξηρά, 

δεν λέει για την Τηθύ και τον Ωκεανό, 

 

  Γιατί πολύν καιρό οι δυο τους µένουν µακριά 

  από κρεβάτι κι έρωτα. 

 

6  Αλλά ακόµη, οι πιο σοφοί από του Έλληνες, αποδίδουν στον Θεό 

παντοδυναµία. Όπως ο Επίχαρµος (που ήταν Πυθαγόρειος), όταν 

λέει. 

 

  Τίποτα δεν διαφεύγει  από την θεότητα. τούτο πρέπει να 

        [ξέρεις, 

  αυτός είναι επόπτης µας και δεν υπάρχει αδύνατο για τον 

        [θεό, 

 

101  1  όπως και ο λυρικός. 

 

  Για τον θεό είναι δυνατόν από την µαύρη 

  νύχτα, άσπιλο να σηκώσει φως, 
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  κελαινεφέι  δ`ε  σκότει  καλύψαι  καθαρ`ον 
  ]αµέρας  σέλας 1

 
(]ο µόνος ]ηµέρας [ενεστώσης νύκτα ποι ~ησαι δυνάµενος [ποι ~ησαι ], φησίν, θε `ος 
ο #υτός [εστιν),  2  {εν τε το~ ις Φαινοµένοις [επιγραφοµένοις { Αρατος , 
 
  [εκ  ∆ι `ος  [αρχώµεσθα 
 
ε[ ιπών, 
 
    τ`ον  ο [υδέποτ',  {ανδρες ,  [ε ~ωµεν 
  {αρρητον .  µεστὰι  δ`ε  ∆ι `ος  π~ασαι  µ`εν  [αγυιαί , 
  π~ασαι  δ'  [ανθρώπων  [αγοραί ,  µεστ`η  δ`ε  θάλασσα 
  κὰι  λιµένες .  πάντ?η  δ`ε  ∆ι `ος  κεχρήµεθα  πάντες . 
 
3    [επιφέρει . 
 
  Το~υ  γ`αρ  κὰι  γένος  [εσµέν, 
 
ο# ιον  δηµιουργία , 
 
    ]ο  δ'  {ηπιος  [ανθρώποισιν 
  δεξι `α  σηµαίνει ,  λαο `υς  δ'  [επ̀ι  {εργα  [εγείρει .   
  α[υτ`ος  γ`αρ  τάδε  σήµατ'  [εν  ο [υραν ~ ?ω  [εστήριξεν, 

  {αστρα  διακρίνας .  [εσκέψατο  δ'   ε[ ις  [ενιαυτόν 

 
1 Πίνδαρος, Απόσπ. 108 Maehler 

  και µε σκοτάδι µαύρο να καλύψει 

  την καθαρή λάµψη της µέρας 

 

(ο µόνος, λέει, που µπορεί την µέρα να την κάνει νύχτα, είναι ο 

Θεός).  2  Και ο Άρατος, στο έργο του που επιγράφεται Φαινόµενα, 

λέει, 

 

  Από τον ∆ία ας αρχίσουµε, που οι άνθρωποι δεν παύουµε  

  να επικαλούµεθα. Γεµάτοι απ’ αυτόν είναι οι δρόµοι 

  και των ανθρώπων οι αγορές, γεµάτη και η θάλασσα 

  και τα λιµάνια. Πάντα τον ∆ία χρειαζόµαστε για όλα. 

 

3  και προσθέτει: 

 

  Γιατί γενιά του είµαστε, 

 

δηµιουργία, δηλαδή, 

 

     ήπιος είναι στους ανθρώπους 

  προαναγγέλλει τα καλά και τους λαούς σε έργα σπρώχνει. 

  γιατί αυτός εστήριξε στον ουρανό αυτά τα σήµατα 

  που διακρίνουν τους αστερισµούς και για το έτος 
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  [αστέρας ,  ο\ ι  κε  µάλιστα  τετυγµένα  σηµαίνοιεν 
  [ανδράσιν ]  Ωράων,  {οφρ'  {εµπεδα  πάντα  φύηται . 
  καί   µιν  [αὲι  πρ~ωτόν  τε  κὰι  \υστατον  ] ιλάσκονται . 
  χα~ ιρε,  πάτερ,  µέγα  θα~υµα ,  µέγ'  [ανθρώποισιν  {ονειαρ 1. 
 
4  Κὰι πρ`ο τούτου δ`ε \  Οµηρος [επ̀ι τ~ης ]ηφαιστοτεύκτου [ασπίδος κοσµο-
ποι ~ων κατ `α Μωυσέα . 
 
 [  Εν  µ`εν  γα~ ιαν  {ετευξ',  [εν  δ'  ο [υρανόν,  [εν  δ`ε  θάλασσαν, 
φησίν, 
 
 [εν  δ`ε  τ`α  τείρεα  πάντα ,  τ`α  τ'  ο [υραν `ος  [εστεφάνωται 2. 
 
] Ο γ`αρ δι `α τ~ων ποιηµάτων κὰι καταλογάδην συγγραµµάτων [?αδόµενος Ζε `υς 
τ`ην {εννοιαν [επ̀ι τ`ον θε `ον [αναφέρει . 
 
102  1  {  Ηδη δ`ε ]ως ε[ ιπε~ ιν «]υπ' α[υγ`ας 3» ]ο ∆ηµόκριτος ε@ ιναί  τινας 
«[ολίγους» γράφει «τ~ων [ανθρώπων», ο| ι  δ`η «[ανατείναντες τ`ας χε~ ιρας 
[εντα~υθα |ον ν~υν [ηέρα καλέοµεν ο] ι \  Ελληνες , <φασί>. πάντα Ζε `υς µυθέεται 
κὰι πάνθ' ο #υτος ο@ ιδε κὰι διδο~ ι κὰι [αφαιρέεται , κὰι βασιλε `υς ο #υτος τ~ων 
πάντων 4».  2  Μυστικώτερον δ`ε ]ο µ`εν Βοιώτιος Πίνδαρος , \ατε Πυθαγό- 

 
1 Άρατος, Φαινόµενα 1-15 Martin 
2 Όµηρος, Ιλ. Σ 483.485 
3 Πβ. Πλάτων, Φαίδρος 268 a 1 
4 ∆ηµόκριτος, Απόσπ. 30 D-K 

  αστέρια πρόβλεψε, ταγµένα να σηµαίνουν στους 

      [ανθρώπους 

  τις εποχές που όπως πρέπει όλα αναπτύσσονται. 

  Γι’ αυτό και πάντα πρώτο και τελευταίο τον παρακαλούν. 

  χαίρε, πατέρα, µέγα θαύµα, προστάτη µέγα των ανθρώπων. 

 

4  Και πριν από τον Άρατο, ο Όµηρος, επάνω στην ασπίδα του 

Ηφαίστου, παριστάνει τον κόσµο, σύµφωνο µε τον Μωυσή. 

 

  έφτιαξε πάνω της την γη, τον ουρανό, την θάλασσα, 

 

λέει, 

 

  αλλά και όλα τα αστέρια που στεφανώνουν τον ουρανό. 

 

Γιατί ο ∆ίας, που υµνείται σε πεζά και σε ποιήµατα, οδηγεί την 

σκέψη µας στον Θεό. 

 

102  1  Έτσι και ο ∆ηµόκριτος, «σε πλήρες φως» ας πούµε, «υπάρ-

χουν λίγοι άνθρωποι» γράφει, «που σηκώνοντας τα χέρια σε αυτό 

που εµείς οι Έλληνες καλούµε αέρα, λένε: ο ∆ίας όλα τα συλ-

λογίζεται και όλα τα γνωρίζει, και τα δίνει, και τ’ αφαιρεί, και είναι 

βασιλιάς των πάντων.»  2  Περισσότερο µυστικά, ο Πίνδαρος από 
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ρειος {ων, «|εν [ανδρ~ων, |εν θε ~ων γένος , [εκ µι ~ας δ`ε µατρ`ος πνέοµεν {αµφω 1», 
τ~ης \υλης , παραδίδωσι κὰι \ενα τ`ον τούτων δηµιουργόν, |ον «[αριστοτέχναν 2 
πατέρα» λέγει , τ`ον κὰι τ`ας προκοπ`ας κατ' [αξίαν ε[ ις θειότητα παρεσχηµένον .  
3  Σιωπ~ω γ`αρ Πλάτωνα . { Αντικρυς ο #υτος [εν τ~ ?η πρ`ος {  Εραστον κὰι 
Κορίσκον [επιστολ~ ?η φαίνεται πατέρα κὰι υ] ι `ον ο [υκ ο@ ιδ' \οπως [εκ τ~ων 
]  Εβραϊκ~ων γραφ ~ων [εµφαίνων, παρακελευόµενος κατ `α λέξιν .  4  
«[  Εποµνύντας σπουδ~?η τε \αµα µ`η [αµούσ?ω κὰι <τ~?η> τ~ης σπουδ~ης [αδελφ~ ?η 
παιδι ~ ?α τ`ον πάντων θε `ον α{ ιτιον κὰι το~υ ]ηγεµόνος κὰι α[ ιτίου πατέρα κύριον 
[εποµνύντας , \ον, [ε `αν [ορθ ~ως φιλοσοφήσητε, ε{ ισεσθε 3.»  5  \  Η τε [εν Τιµαί ?ω 
δηµηγορία πατέρα καλε~ ι τ`ον δηµιουργ `ον λέγουσα #ωδέ πως . «Θεὸι θε ~ων, #ων 
[εγ `ω πατ `ηρ δηµιουργός τε {εργων 4.» 103  1  \ Ωστε κὰι [επ`αν ε{ ιπ?η . «Περ̀ι τ`ον 
πάντων βασιλέα πάντα [εστ̀ι κ[ακείνου \ενεκεν τ`α πάντα κ[ακε~ ινο α{ ιτιον 
]απάντων <τ~ων> καλ~ων, δεύτερον δ`ε περ̀ι τ`α δεύτερα κὰι τρίτον περ̀ι τ`α 
τρίτα 5», ο [υκ {αλλως {εγωγε [εξακούω }η τ`ην ]αγίαν τριάδα µηνύεσθαι . τρίτον 
µ`εν γ`αρ ε@ ιναι τ`ο \αγιον πνε~υµα , τ`ον υ] ὶον δ`ε  δεύτερον,  δι'  ο #υ  «πάντα  
[εγένετο 6»  κατ `α  βούλησιν  το~υ  πατρός . 

 

2  ] Ο δ' α[υτ`ος [εν τ~ ?ω δεκάτ ?ω τ~ης Πολιτείας [  Ηρ`ος το~υ [ Αρµενίου, τ`ο γένος 
Παµφύλου 7, µέµνηται , \ος [εστι Ζωροάστρης .  3  α[υτ`ος γο~υν ] ο  Ζωρο- 
                                                 
1 Πίνδαρος, Νεµ. VI 1-2 
2 Πλούταρχος, Περί των υπό του θείου βραδέως τιµωρ. 550 Α6 
3 Πλάτων, Επιστ. ΣΤ 323 d 1-5 
4 Πλάτων, Τίµαιος 41 a 5-6 
5 Πλάτων, Επιστ. Β 312 e 1-4 
6 Ιω. 1,3 
7 Πλάτων, Πολιτεία Ι 614 b 3-4 

την Βοιωτία που ήταν Πυθαγόρειος, λέει, «ένα το γένος των ανθρώ-

πων, ένα των θεών, και από µια µητέρα παίρνουµε και οι δυο πνοή», 

από την ύλη. Και δέχεται έναν δηµιουργό αυτών, που τον ονοµάζει 

«πατέρα αριστοτέχνη», ο οποίος παρέχει στον καθένα, ανάλογα µε 

την αξία του, τα µέσα για την πρόοδο και την θέωση.  3  ∆εν 

αναφέρω τον Πλάτωνα. Γιατί σαφώς αυτός, στην επιστολή του προς 

τον Έραστο και τον Κορίσκο, φαίνεται να µιλά για τον Πατέρα και 

τον Υιό, δεν ξέρω πώς, σύµφωνα µε τις Εβραϊκές Γραφές, συνι-

στώντας κατά λέξη:  4  «Ορκιζόµενοι, όχι µε βάναυση σοβαρότητα, 

αλλά µε ευθυµία, που είναι αδελφή της σοβαρότητας, στον θεό 

δηµιουργό πάντων και στον πατέρα κύριο του ηγεµόνα και του 

αιτίου, τον οποίο αν φιλοσοφήσετε ορθά, θα τον γνωρίσετε.»  5  Και 

στην αγόρευση που υπάρχει στον Τίµαιο, αποκαλεί τον δηµιουργό 

πατέρα, λέγοντας τα εξής:  103  1  «Θεοί τέκνα θεών, των οποίων 

είµαι πατέρας και δηµιουργός έργων.» Ώστε, όταν λέει «Γύρω από 

τον βασιλιά του κόσµου τα πάντα, και από εκείνον έγιναν τα πάντα, 

και εκείνος  [ή εκείνο ] αίτιος όλων των καλών. και γύρω από τα 

δεύτερα τα δεύτερα και γύρω από τα τρίτα, τα τρίτα.», δεν µπορώ 

παρά να συµπεράνω ότι εννοεί την αγία Τριάδα. Γιατί τρίτο είναι το 

άγιο Πνεύµα, δεύτερος είναι ο Υιός, απ’ τον οποίο «όλα έγιναν» 

κατά την θέληση του Πατέρα. 

 

2  Ο ίδιος ο Πλάτων, στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, αναφέρει  

τον Ήρα, γιο του Αρµένιου, το γένος Παµφύλου, που είναι ο Ζωρο- 
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άστρης γράφει . «Τάδε συνέγραψεν Ζωροάστρης ]ο [ Αρµενίου, τ`ο γένος 
Πάµφυλος , [εν πολέµ?ω τελευτήσας , <\οσα> [εν \ Αιδ?η γενόµενος [εδάην παρ`α 

θε ~ων 1.»  4  Τ `ον δ `η Ζωροάστρην το~υτον ]ο Πλάτων δωδεκατα~ ιον [επ̀ι τ~ ?η πυρ~ ?α 

κείµενον [αναβι ~ωναι λέγει 2. τάχα µ`εν ο @υν τ`ην [ανάστασιν, τάχα δ`ε [εκε~ ινα 

α[ ινίσσεται , ]ως δι `α τ~ων δώδεκα ζ?ωδίων ]η ]οδ`ος τα~ ις ψυχα~ ις γίνεται ε[ ις τ`ην 

[ανάληψιν, α[υτ`ος δ`ε κὰι ε[ ις τ`ην γένεσί ν φησι τ`ην α[υτ`ην γίγνεσθαι κάθοδον .  

5  Ταύτ?η ]υποληπτέον κὰι τ`α το~υ ]  Ηρακλέους @αθλα γενέσθαι δώδεκα , µεθ' |α 

τ~ης [απαλλαγ ~ης παντ `ος το~υ κόσµου το~υδε τυγχάνει  ]η  ψυχή . 

6  Ο[υ παραπέµποµαι κὰι τ`ον [  Εµπεδοκλέα , |ος φυσικ~ως ο \υτως τ~ης τ~ων 

πάντων [αναλήψεως µέµνηται , ]ως [εσοµένης ποτ`ε ε[ ις τ`ην το~υ πυρ`ος ο [υσίαν 

µεταβολ ~ης .  104  1  Σαφέστατα <δ'> ]  Ηράκλειτος ]ο [  Εφέσιος ταύτης [εστ̀ι 
τ~ης δόξης , τ`ον µέν τινα κόσµον [αίδιον ε@ ιναι δοκιµάσας , τ`ον δέ τινα 

φθειρόµενον, τ`ον κατ `α τ`ην διακόσµησιν ε[ ιδ`ως ο [υχ \ετερον {οντα [εκείνου πως 
{εχοντος .  2  [ Αλλ' \οτι µ`εν [αίδιον τ`ον [εξ ]απάσης τ~ης ο [υσίας [ ιδίως ποι `ον 

κόσµον {?ηδει , φανερ`ον ποιε~ ι λέγων ο \υτως . «Κόσµον τ`ον α[υτ`ον ]απάντων 

ο {υτε τις θε ~ων ο {υτε [ανθρώπων [εποίησεν, [αλλ' @ην [αὲι κὰι {εστιν κὰι {εσται π~υρ 

[αείζωον ]απτόµενον µέτρα κὰι [αποσβεννύµενον µέτρα 3.»  3  \ Οτι δ`ε κὰι 
γενητ `ον κὰι φθαρτ `ον α[υτ`ον ε@ ιναι [εδογµάτιζεν, µηνύει τ`α [επιφερόµενα . 

«Πυρ`ος τροπὰι πρ~ωτον θάλασσα , θαλάσσης δ`ε τ`ο µ`εν \ηµισυ γ~η , τ`ο δ`ε \ηµι- 
 

 
1 Πβ. Πρόκλος, στην Πλατ. Πολ. 2.109.14 Kroll 
2 Πβ. Πλάτων Πολιτεία Ι  614 b 6-7 
3 Ηράκλειτος, Απόσπ. 30 D-K 

άστρης.  3  Αυτός λοιπόν ο Ζωροάστρης γράφει: «Αυτά συνέγραψε ο 

Ζωροάστρης του Αρµένιου, Πάµφυλος το γένος, που πέθανε στον 

πόλεµο, και όντας στον Άδη, έµαθα από τους θεούς.» Ο Ζωροάστρης 

λοιπόν, λέει ο Πλάτων, ενώ βρισκόταν στην φωτιά δώδεκα µέρες, 

ξαναήρθε στην ζωή. Και ίσως έτσι υπαινίσσεται την ανάσταση, ίσως 

και ότι µε τα δώδεκα ζώδια οι ψυχές οδεύουν προς την ανάληψη. 

Λέει ακόµη ότι και κατά την γένεση, η κάθοδος γίνεται µε τον ίδιο 

τρόπο.  5  Έτσι πρέπει να εννοήσουµε και τους άθλους του Ηρακλή, 

που ήταν δώδεκα, και µετά τους οποίους η ψυχή κατορθώνει να 

απαλλαγεί από αυτό τον κόσµο. 

 

6  Και δεν παραλείπω και τον Εµπεδοκλή, ο οποίος αναφέρει την 

ανάληψη όλων έτσι, µε φυσικό τρόπο, που θα γίνει µια µέρα, µε 

µεταβολή στην ουσία της φωτιάς. 104  1  Σαφέστατα, την ίδια 

γνώµη έχει και ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος, που προτείνει έναν κόσµο 

αιώνιο και έναν φθειρόµενο, ο οποίος όµως, από άποψη διατάξεως, 

δεν διαφέρει από τον πρώτο.  2  Αλλά ότι γνώριζε πως ο κόσµος, που 

συνίσταται από όλη την ουσία, είναι αιώνιος, το αποκαλύπτει όταν 

λέει,  «Τον κόσµο αυτό, τον ίδιο για όλους, ούτε κάποιος απ’ τους 

θεούς, ούτε κάποιος απ’ τους ανθρώπους τον έφτιαξε, αλλά ήταν 

πάντα, και είναι και θα είναι, φωτιά αιώνια, που ανάβει σύµφωνα µε 

ένα µέτρο, και σβήνει σύµφωνα µε το ίδιο µέτρο.»   3  Και ότι δεχό-

ταν πως είναι και γενητός και φθαρτός αυτός ο κόσµος, φαίνεται από 

εκείνα που προσθέτει: «Μετατροπές της φωτιάς: πρώτον θάλασσα,  
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συ πρηστήρ 1.»  4  ∆υνάµει γ`αρ λέγει , \οτι π~υρ ]υπ`ο το~υ διοικο~υντος λόγου 

κὰι θεο~υ τ`α σύµπαντα δι' [αέρος τρέπεται ε[ ις ]υγρ`ον τ`ο ]ως σπέρµα τ~ης 
διακοσµήσεως , |ο καλε~ ι θάλασσαν . [εκ δ`ε τούτου α@υθις γίνεται γ~η κὰι 
ο [υραν `ος κὰι τ`α [εµπεριεχόµενα .  5  \ Οπως δ`ε πάλιν [αναλαµβάνεται κὰι 
[εκπυρο~υται , σαφ ~ως δι `α τούτων δηλο~ ι . «Θάλασσα διαχέεται κὰι µετρέεται 
ε[ ις τ`ον α[υτ`ον λόγον ]οκο~ ιος πρόσθεν @ην }η γενέσθαι γ~η 2.» ]  Οµοίως κὰι περ̀ι 
τ~ων {αλλων στοιχείων τ`α α[υτά .  105  1  Παραπλήσια τούτ?ω κὰι ο] ι 
[ελλογιµώτατοι τ~ων Στωϊκ~ων δογµατίζουσι περί τε [εκπυρώσεως 
διαλαµβάνοντες κὰι κόσµου διοικήσεως κὰι το~υ [ ιδίως ποιο~υ κόσµου τε κὰι 
[ανθρώπου κὰι τ~ης τ~ων ]ηµετέρων ψυχ~ων [επιδιαµον ~ης .   

2  Πάλιν τε α@υ ]ο Πλάτων [εν µ`εν τ~ ?ω ]εβδόµ?ω, τ~ης Πολιτείας τ`ην [εντα~υθα 

]ηµέραν νυκτεριν `ην 3 κέκληκεν (δι `α «το `υς κοσµοκράτορας», ο@ ιµαι , «το~υ 

σκότους τούτου 4»), \υπνον δ`ε κὰι θάνατον τ`ην ε[ ις σ~ωµα κάθοδον τ~ης ψυχ~ης 5 

κατ `α τα[υτ`α ]  Ηρακλείτ ?ω .  3  Κὰι µή τι το~υτο [επ̀ι το~υ σωτ~ηρος προεθέσπισεν 

τ`ο πνε~υµα δι `α το~υ ∆αβίδ λέγον . «[  Εγ `ω [εκοιµήθην κὰι \υπνωσα . [εξηγέρθην, 

\οτι κύριος [αντιλήψεταί  µου 6.»  4  Ο[υ γ`αρ τ`ην [ανάστασιν µόνην το~υ Χρι- 
 

 

 
1 Ηράκλειτος, Απόσπ. 31a D-K 
2 Ηράκλειτος, Απόσπ. 31b D-K 
3 Πλάτων, Πολιτεία Ζ 521 c 6 
4 Πβ. Εφ. 6,12 
5 Πβ. Πλάτων, Γοργίας 493 a 1-3   Φαίδων, 95 d 1-2 
6 Ψαλµ. 3,6 

και της θάλασσας το ένα µισό γη, το άλλο µισό πύρινη καταιγίδα.»  

4  Η φωτιά, λέει, από τον διοικούντα το σύµπαν Λόγο και Θεό, είναι 

δυνάµει µετατρεπτή, µε την µεσολάβηση του αέρα, σε υγρό, που 

είναι όπως το σπέρµα της διάταξης του κόσµου, και το οποίο ονο-

µάζει θάλασσα. Από αυτό το σπέρµα γίνεται πάλι η γη, ο ουρανός 

και όλα όσα εµπεριέχονται.  5  Και ότι πάλι ανυψώνεται και εκ-

πυρώνεται, το δηλώνει σαφώς µε τα ακόλουθα: «(Η γη) αναλύεται 

σε θάλασσα, στην ίδια αναλογία όπως πριν γίνει γη.» Και για τα 

υπόλοιπα στοιχεία εννοούνται παρόµοια. 

105  1  Παραπλήσια προς αυτά φρονούν και οι σπουδαιότεροι 

Στωικοί, όταν αναφέρονται στην εκπύρωση και την διοίκηση του 

κόσµου, την ειδική ποιότητα κόσµου και ανθρώπου, και την συνεχή 

ύπαρξη των ψυχών µας. 

 

2  Και πάλι ο Πλάτων, στο έβδοµο κεφάλαιο της Πολιτείας, την 

ηµέρα αυτού του κόσµου την ονοµάζει νυχτερινή (για τους «κο-

σµοκράτορες» νοµίζω, «του σκότους τούτου»), όπως και ύπνο και 

θάνατο την κάθοδο της ψυχής στο σώµα, σύµφωνα και µε τον 

Ηράκλειτο.  3  Και µήπως τα ίδια δεν προµάντεψε το Πνεύµα για τον 

Σωτήρα, όταν, µέσα από τον ∆αβίδ, έλεγε «Εγώ κατακλίθηκα και 

κοιµήθηκα. Εγέρθηκα γιατί ο Κύριος µε στηρίζει»;  4  Όχι µόνο αλ-

ληγορεί την ανάσταση του Χριστού µε την έγερση και τον ύπνο, 
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στο~υ [εξ \υπνου {εγερσιν, [αλλ`α κὰι τ`ην ε[ ις σάρκα κάθοδον το~υ κυρίου 

\υπνον [αλληγορε~ ι .  106  1  Α[υτίκα ]ο α[υτ`ος σωτ`ηρ παρεγγυ ~ ?α . «Γρηγορε~ ι-
τε 1», ο# ιον µελετ ~ατε ζ~ην κὰι χωρίζειν τ`ην ψυχ`ην το~υ σώµατος  πειρ~ασθε . 
 
2  Τήν τε κυριακ `ην ]ηµέραν [εν τ~ ?ω δεκάτ ?ω τ~ης Πολιτείας ]ο Πλάτων δι `α 
τούτων καταµαντεύεται . «[ Επειδ`η δ`ε το~ ις [εν τ~ ?ω λειµ~ωνι ]εκάστοις ]επτ `α 
]ηµέραι γένοιντο, [αναστάντας [εντε~υθεν δε~ ι τ~ ?η [ογδό?η πορεύεσθαι κὰι 
[αφικνε~ ισθαι τεταρταίους 2.»  3  Λειµ~ωνα µ`εν ο @υν [ακουστέον τ`ην [απλαν ~η 
σφα~ ιραν, ]ως \ηµερον χωρίον κὰι προσην `ες κὰι τ~ων ]οσίων χ~ωρον, ]επτ `α δ`ε 
]ηµέρας ]εκάστην κίνησιν τ~ων ]επτ `α κὰι π~ασαν τ`ην [εργαστικ `ην τέχνην ε[ ις 
τέλος [αναπαύσεως σπεύδουσαν .  4  ]  Η δ`ε µετ`α το `υς πλανωµένους πορεία 
[επ̀ι τ`ον ο[υραν `ον {αγει , τουτέστι τ`ην [ογδόην κίνησίν τε κὰι ]ηµέραν . 
Τεταρταίους δ`ε τ`ας ψυχ`ας [απιέναι λέγει , δηλ~ων τ`ην δι `α τ~ων τεσσάρων  
στοιχείων  πορείαν . 
 
107  1  [ Αλλ`α κὰι τ`ην ]εβδόµην ] ιερ`αν ο [υ µόνον ο] ι ]  Εβρα~ ιοι , [αλλ`α κὰι ο] ι 
\  Ελληνες { ισασι , καθ' |ην ]ο π~ας κόσµος κυκλε~ ιται τ~ων ζωογονουµένων κὰι 
φυοµένων ]απάντων 3.  2  ]  Ησίοδος µ`εν <ο @υν> ο \υτως περ̀ι α[υτ~ης λέγει . 
 
    Πρ~ωτον  {ενη  τετράς  τε  κὰι  ]εβδόµη  ] ιερ`ον  @ηµαρ 4. 

 

 
1 Πβ. Ματθ. 24,42 
2 Πλάτων, Πολιτεία Ι  616 b 2-4 
3 Αριστόβουλος (Ευσέβιος, Ευαγγελική Προπαρασκευή, 13,12,13) 
4 Ησίοδος, Έργα 770 

αλλά και την κάθοδο του Κυρίου στην σάρκα µε τον ύπνο.  106  1  

Επίσης, ο ίδιος ο Σωτήρας παραγγέλλει: «Αγρυπνάτε», δηλαδή 

µελετάτε πώς να ζείτε και προσπαθείτε να χωρίζετε από το σώµα την 

ψυχή. 

 

2  Ο Πλάτων, στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, προβλέπει και την 

Κυριακή, µε τα εξής: «Αφού καθένας έµεινε στο λιβάδι επτά µέρες, 

έπρεπε την ογδόη να σηκωθούν, να πορευτούν και να φτάσουν µετά 

τέσσερις µέρες.» 3  Λιβάδι πρέπει να νοηθεί η απλανής σφαίρα, που 

είναι σαν τόπος ήρεµος και προσηνής και κατοικία των αγίων, και οι 

επτά µέρες είναι η κάθε κίνηση των επτά πλανητών και όλη η 

τεχνική δραστηριότητα που σπεύδει στο τέλος της ανάπαυσης.  4  Η 

πορεία, µετά την πλανητική τροχιά, οδηγεί στον ουρανό, δηλαδή 

στην όγδοη κίνηση και µέρα. Και λέει ότι οι ψυχές πορεύονται 

τέσσερις µέρες, για να δείξει την πορεία ανάµεσα στα τέσσερα 

στοιχεία. 

 

107  1  ∆εν είναι µόνο οι Εβραίοι που θεωρούν την έβδοµη µέρα 

ιερή, αλλά και οι Έλληνες. Σε αυτήν, ο κόσµος όλος, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ζώων και των φυτών, ανακυκλώνεται.  2  Ο Ησίοδος 

λέει: 

 

  Η πρώτη, η τέταρτη και η έβδοµη ηµέρα είναι  ιερές. 
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Κὰι  πάλιν . 
    ]  Εβδοµάτ?η  δ'  α@υθις  λαµπρ`ον  φάος  [ηελίοιο . 
3    \   Οµηρος  δέ . 
    ]  Εβδοµάτ?η  δ{ηπειτα  κατήλυθεν  ] ιερ`ον  @ηµαρ . 
  Καί . 
    ]  Εβδόµη  @ην  ] ιερή . 
  Κὰι  πάλιν . 
   \  Εβδοµον  @ηµαρ  {εην,  κὰι  τ~ ?ω  τετέλεστο  \απαντα . 
 Κὰι α@υθις . 
    ]εβδοµάτ?η  δ'  [ηο~ ι  λίποµεν  ]ρόον  [εξ  [  Αχέροντος . 
4    Νὰι  µ`ην  κὰι  Καλλίµαχος  ]ο  ποιητ `ης  γράφει . 
   ]  Εβδοµάτ?η  δ'  [ηο~ ι  κὰι  ο] ι  τετύκοντο  \απαντα . 
  Κὰι  πάλιν . 
   ]  Εβδόµη  ε[ ιν  [αγαθο~ ισ<ι>  κὰι  ]εβδόµη  [εστ̀ι  γενέθλη . 
 Καί . 
   ]  Εβδόµη  [εν  πρώτοισι  κὰι  ]εβδόµη  [εστ̀ι  τελείη . 
Καί . 
   ]  Επτ `α  δ`ε  πάντα  τέτυκτο  [εν  ο [υραν ~ ?ω  [αστερόεντι 
    [εν  κύκλοισι  φανέντα  [επιτελλοµένοις  [ενιαυτο~ ις 1. 
 
108  1  [ Αλλ`α κὰι α] ι Σόλωνος [ελεγε~ ιαι σφόδρα τ`ην ]εβδοµάδα [εκθειάζουσιν 
.  

 
 

1 Αριστοβουλος (Ευσέβιος, Ευαγγελική Προπαρασκευή  
13.13.34.22) 

Και ακόµη. 

  Στην έβδοµη επίσης το λαµπρό του ήλιου φως. 

3  Και ο Όµηρος. 

  Κι έπειτα, στην έβδοµη, ήρθε η ιερή ηµέρα 

και 

  Η έβδοµη ήταν ιερή 

και ακόµη 

  Η έβδοµη ήταν µέρα, και όλα είχαν πια συµπληρωθεί. 

Και πάλι 

  Την έβδοµη αυγή αποµακρυνόµαστε απ’ τα νερά του 

       [Αχέροντα. 

4  Αλλά και ο Καλλίµαχος, ο ποιητής, γράφει, 

  Την έβδοµη αυγή τα είχαν ετοιµάσει όλα. 

Κι ακόµη, 

  Στις αγαθές, η µέρα η έβδοµη και η έβδοµη γενιά. 

Και 

  Η έβδοµη στις πρώτιστες, η έβδοµη είναι τέλεια. 

Και  

  Επτά έγιναν όλα στον έναστρο ουρανό 

  σε κύκλους λάµποντες καθώς τα χρόνια ανατέλλουν. 

 

108  1  Αλλά και οι ελεγείες του Σόλωνα εκθειάζουν την έβδοµη 

µέρα. 
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2  Τί  δ'; ο [υχ̀ι παραπλήσια τ~ ?η λεγούσ?η γραφ ~ ?η . «{ Αρωµεν [αφ' ]ηµ~ων τ`ον 
δίκαιον, \οτι δύσχρηστος ]ηµ~ ιν [εστιν 1» ]ο Πλ`ατων µονονουχ̀ι προφητεύων τ`ην 
σωτήριον ο[ ικονοµίαν [εν τ~ ?ω δευτέρ?ω τ~ης Πολιτείας #ωδέ φησιν .  3  «Ο \υτω δ`ε 
διακείµενος ]ο δίκαιος µαστιγωθήσεται , στρεβλώσεται , ∆εθήσεται , [εκκο-
πήσεται τ`ω [οφθαλµώ, τελευτ ~ων πάντα κακ`α παθ `ων [ανασκινδυλευθήσεται 2.» 
 
4  \ Ο τε Σωκρατικ`ος [ Αντισθένης , παραφράζων τ`ην προφητικ`ην [εκείνην 
φωνήν . «Τίνι µε ]ωµοιώσατε; λέγει κύριος 3», «<θε `ον> ο [υδεν̀ι [εοικέναι», 
φησί . «διόπερ α[υτ`ον ο [υδὲις [εκµαθε~ ιν [εξ ε[ ικόνος δύναται».  5  Τ `α δ' \οµοια 
κὰι Ξενοφ ~ων ]ο [ Αθηνα~ ιος κατ `α λέξιν λέγει . «]ο γο~υν πάντα σείων κὰι 
[ατρεµίζων ]ως µ`εν µέγας τις κὰι δυνατός , φανερός . ]οπο~ ιος δ' [εστ̀ιν µορφήν, 
[αφανής . ο [υδ`ε µ`ην ]ο παµφα`ης δοκ~ων ε@ ιναι \ηλιος ο [υδ' ο #υτος {εοικεν ]ορ~αν 
α]υτ`ον [επιτρέπειν, [αλλ' {ην τις [αναιδ~ως α[υτ`ον θεάσηται , τ`ην {οψιν 
[αφαιρε~ ιται 4.» 
 
6  Τίς  γ`αρ  σ`αρξ  δύναται  τ`ον  [επουράνιον  κὰι  [αληθ ~η 
  [οφθαλµο~ ισιν  [ ιδε~ ιν  θε `ον  {αµβροτον,  |ος  πόλον  ο[ ικε~ ι; 
  [ Αλλ'  ο [υδ'  [ακτίνων  κατεναντίον  [ηελίοιο 
  {ανθρωποι  στ~ηναι  δυνατοί ,  θνητὸι  γεγα ~ωτες 5, 

 

 
1 Σοφ. Σολ. 2,12 
2 Πλάτων, Πολιτεία  Β 361 e4 - 362 a1 
3 Ησ. 40,18 ,25  46,5 
4 Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα 4,3,14 
5 Σιβυλλικοί χρησµοί Απόσπ. 1,10-13 

2  Αλλά τι; Αυτά που λέει η Γραφή,  “Ας βγάλουµε από ανάµεσά µας 

τον δίκαιο, γιατί µας δυσχεραίνει”, δεν είναι παραπλήσια µε τα 

ακόλουθα, που λέει ο Πλάτων, στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας, 

όταν σχεδόν προβλέπει την οικονοµία της σωτηρίας:   3  «Έτσι 

διατεθειµένος ο δίκαιος, θα µαστιγωθεί, θα εξαρθρωθεί, θα δεθεί θα 

του εξορύξουν τα µάτια και τελευταία, αφού πάθει όλα τα κακά, θα 

ανασκολοπισθεί.» 

 

4  Και ο Σωκρατικός Αντισθένης, παραφράζοντας τα λόγια του 

προφήτη, λέει:  «Με ποιον µε παροµοιάσατε, λέει ο Κύριος» «ο θεός 

µε τίποτα δεν είναι όµοιος, γι’ αυτό και δεν αναγνωρίζεται από 

εικόνα».  5  Παρόµοια λέει και ο Αθηναίος Ξενοφών: «Λοιπόν αυτός 

που σείει τα πάντα, ατάραχος, πως είναι δυνατός και µέγας φαίνεται. 

ποια όµως είναι η µορφή του δεν φαίνεται. Ακόµη και ο ήλιος, που 

νοµίζει πως είναι λαµπρότατος, ούτε αυτός φαίνεται να επιτρέπει να 

τον δουν. Και αν κάποιος επιχειρήσει αναιδώς να τον κοιτάξει, του 

αφαιρείται η όραση.» 

 

6  Γιατί ποιος άνθρωπος τον επουράνιο και αληθινό 

  και αθάνατο θεό, που κατοικεί στον πόλο, µπορεί να δει; 

  Αλλ’ ούτε απέναντι στου ήλιου τις ακτίνες οι άνθρωποι 

  µπορούνε να σταθούν, αφού γεννήθηκαν θνητοί 
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προε~ ιπεν  ]η  Σίβυλλα . 

 

109  1  Ε @υ γο~υν κὰι Ξενοφάνης ]ο Κολοφώνιος , διδάσκων \οτι ε# ις κὰι 
[ασώµατος ]ο θεός , [επιφέρει .  
 

  Ε# ις  θεός ,  {εν  τε  θεο~ ισι  κὰι  [ανθρώποισι  µέγιστος , 

  ο {υ  τι  δέµας  θνητο~ ισιν  ]οµοίιος  ο [υδ`ε  νόηµα 1. 

 

2    Κὰι  πάλιν . 

 

  [ Αλλ'  ο] ι  βροτὸι  δοκο~υσι  γενν ~ασθαι  θεούς , 

  τ`ην  σφετέρην  δ`ε  [εσθ ~ητα  {εχειν  φωνήν  τε  δέµας  τε 2. 

 

3    Κὰι  πάλιν . 

 

  [ Αλλ'  ε{ ι  τοι  χε~ ιρας  <γ'>  ε@ ιχον  βόες  [η`ε  λέοντες , 

  ]ως  γράψαι  χείρεσσι  κὰι  {εργα  τελε~ ιν  \απερ  {ανδρες , 

  \ ιπποι  µ`εν  θ'  \ ιπποισι ,  βόες  δέ  τε  βουσ̀ιν  ]οµοίας 
  καί   <κε>  θε ~ων  [ ιδέας  {εγραφον  κὰι  σώµατ'  [εποίουν 

  τοια~υθ'  ο# ιόν  περ  κὰι  α[υτὸι  δέµας  ε@ ιχον  ]οµο~ ιον 3. 

 
1 Ξενοφάνης, Απόσπ. 23 D-K 
2 Ξενοφάνης, Απόσπ. 14 D-K 
3 Ξενοφάνης, Απόσπ. 15 D-K 

προείπε η Σίβυλλα. 

 

109  1  Σωστά λοιπόν και ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος διδάσκο-

ντας ότι ο θεός είναι ένας και ασώµατος, προσθέτει,  

 

  Ένας θεός, και στους θεούς ανάµεσα και τους ανθρώπους 

        [µέγιστος, 

  ούτε στο σώµα όµοιος µε  θνητούς, ούτε στο πνεύµα. 

 

2  Και πάλι, 

 

  Αλλά οι θνητοί νοµίζουν πως γεννιούνται οι θεοί 

  έχοντας τα φορέµατά τους, την φωνή τους και το σώµα 

τους. 

 

3  Και ακόµη, 

 

  Κι αν τα λιοντάρια και τα βόδια είχαν χέρια 

  ή µε τα χέρια τους ζωγράφιζαν, ή φτιάχναν έργα όπως οι 

       [άνθρωποι 

  τα βόδια βόδια θα σχεδίαζαν, λιοντάρια τα λιοντάρια 

  για εικόνες των θεών, και θα έκαναν τα σώµατα 

  τέτοια ώστε µε τα δικά τους να είναι όµοια. 
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110  1  [ Ακούσωµεν ο @υν πάλιν Βακχυλίδου το~υ µελοποιο~υ περ̀ι το~υ θείου 

λέγοντος . 

 

  Ο| ι   µ`εν  [αδµ~ητες  [αεικελι ~αν 

  νούσων  ε[ ισ̀ι<ν>  κὰι  [αναίτιοι , 
  ο [υδ`εν  [ανθρώποις  { ικελοι 1. 

 

2  Κλεάνθους τε το~υ Στωϊκο~υ {εν τινι ποιήµατι περ̀ι το~υ θεο~υ τα~υτα γε-
γραφότος . 

 

3  Τ [αγαθ `ον  [ερωτ ~ ?ας  µε  ο# ιόν  [εστ';  {ακουε  δή . 

  τεταγµένον,  δίκαιον,  \οσιον,  ε [υσεβές , 

  κρατο~υν  ]εαυτο~υ,  χρήσιµον,  καλόν,  δέον, 

  α[υστηρόν,  α[υθέκαστον,  [αὲι  συµφέρον, 

  {αφοβον,  {αλυπον,  λυσιτελές ,  [ανώδυνον, 

  [ωφέλιµον,  ε [υάρεστον,  <[ασφαλές ,  φίλον, 

  {εντιµον>,  ]οµολογούµενον,  < . . . > 

  ε [υκλεές ,  {ατυφον,  [επιµελές ,  πρ~αον,  σφοδρόν, 

  χρονιζόµενον,  {αµεµπτον,  [αὲι  διαµένον .   

 

111  1  ] Ο δ`ε α[υτ`ος κατ `α τ`ο σιωπώµενον τ`ην τ~ων πολλ~ων διαβάλλων 

ε[ ιδωλολατρείαν [επιφέρει . 

                                                 
1 Βακχυλίδης, Απόσπ. 23 Maehler 

110  1  Και ας ακούσουµε πάλι τον Βακχυλίδη, τον µελοποιό, που 

λέει για τους θεούς 

 

  Από αρρώστιες δεν ποσβάλλονται, 

  ακατάβλητοι και αθώοι 

  σε τίποτα µε τους ανθρώπους όµοιοι. 

 

2  Και ο Κλεάνθης ο Στωικός, σε τούτο το ποίηµά του, γράφει για 

τον Θεό: 

 

3  Το αγαθό, ποιο είναι µε ρωτάς. Άκου λοιπόν. 

  καταταγµένο, δίκαιο, όσιο, ευσεβές, 

  συγκρατηµένο, χρήσιµο, καλό, αναγκαίο, 

  αυστηρό, ανεπιτήδευτο, πάντα συµφέρον, 

  άφοβο, άλυπο, επικερδές, ανώδυνο, 

  ωφέλιµο, ευάρεστο, ασφαλές, αγαπητό, 

  έντιµο, αποδεκτό, 

  ένδοξο, σεµνό, επιµελές, πράο, σφοδρό, 

  άµεµπτο, διαρκές, πάντα υπάρχον. 

 

111  1  Ο ίδιος, κατηγορώντας, χωρίς να το δηλώνει, την ειδωλο-

λατρία των πολλών, προσθέτει: 

 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. XIV 
 

108 

                                                

  [ Ανελεύθερος  π~ας  \οστις  ε[ ις  δόξαν  βλέπει , 
  ]ως  δ`η  παρ'  [εκείνης  τευξόµενος  καλο~υ  τινος . 
 
2  Ο {υκουν {ετι κατ `α τ`ην τ~ων πολλ~ων δόξαν περ̀ι το~υ θείου ]υποληπτέον . 
 
  3 Ο [υδ`ε  γ`αρ  λάθρ?α  δοκ~ω 
   φωτ`ος  κακούργου  σχήµατ'  [εκµιµούµενον 
   σὸι  Ζ ~ην'  [ες  ε [υν `ην  \ωσπερ  {ανθρωπον  µολε~ ιν 1, 
 
[ Αµφίων λέγει τ~ ?η [ Αντιόπ?η .  4  ] Ο Σοφοκλ~ης δ`ε ε [υθυρρηµόνως γράφει . 

 
  Τ `ην  το~υδε  γάρ  τοι  Ζε `υς  {εγηµε  µητέρα , 
  ο [υ  χρυσόµορφος  ο [υδ'  [επηµφιεσµένος 
  πτίλον  κύκνειον,  ]ως  κόρην  Πλευρωνίαν 
  ]υπηµβρύωσεν,  [αλλ'  ]ολοσχερ`ης  [ανήρ 2. 
 
5    Ε@ ιτα  ]υπελθ `ων  κὰι  δ`η  [επήγαγεν . 

 
  Ταχ`υς  δ`ε  βαθµο~ ις  νυµφικο~ ις  [επεστάθη 
  ]ο  µοιχός. 
 

 

 
1 Ευριπίδης, Αντιόπη Απόσπ. 31 Kambitsis 
2 Σοφοκλής, Απόσπ. 619 Τραγ. Αδέσποτα Snell 

  Είναι ανελεύθερος αυτός που αποδέχεται µια γνώµη 

  για να πετύχει ωφέλεια απ’ αυτήν. 

 

2  Άρα, δεν πρέπει να σκεφτόµαστε για το Θεό, σύµφωνα µε την 

γνώµη των πολλών. 

 

3  Νοµίζω όχι στα κρυφά 

  ο ∆ίας παίρνοντας µορφή κακούργου 

  θα ερχόταν στο κρεβάτι σου σαν άνθρωπος. 

 

λέει ο Αµφίων στην Αντιόπη.  4  Και ο Σοφοκλής γράφει ευθύτατα: 

 

  Με την µητέρα αυτού κοιµήθηκε ο ∆ίας  

  ούτε χρυσόµορφος και ούτε µεταµφιεσµένος 

  µε κύκνου φτέρωµα, όπως την Πλευρωνία κόρη 

  γονιµοποίησε, αλλά ως τέλειος άνθρωπος. 

 

5  Έπειτα, επανερχόµενος, πρόσθεσε. 

 

  Γρήγορος, στάθηκε στα νυφικά σκαλιά  

  ο µοιχός. 
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6  [  Εφ' ο# ις {ετι φανερώτερον τ`ην [ακρασίαν το~υ µυθοποιουµένου ∆ι `ος #ωδέ 
πως [εκδιηγε~ ιται . 
 
  |  Ο  δ'  ο {υτε  δαιτ `ος  ο {υτε  χέρνιβος  θιγ`ων 
  πρ`ος  λέκτρον  {?ηει  καρδίαν  [ωδαγµένος . 
  \ολην  δ'  [εκείνην  ε [υφρόνην  [εθόρνυτο 1. 
 
7  Ταυτ̀ι µ`εν ο@υν παρείσθω τα~ ις τ~ων θεάτρων [ανοίαις . {αντικρυς δ`ε ]ο µ`εν 
]  Ηράκλειτος. «Το~υ λόγου το~υδ' [εόντος α[ ιεί», φησίν, «[αξύνετοι γίγνονται 
{ανθρωποι κὰι πρόσθεν }η [ακο~υσαι κὰι [ακούσαντες τ`ο πρ~ωτον 2.»  
112  1  ]  Ο µελοποι `ος δ`ε Μελανιππίδης {?αδων φησίν . 
 
  Κλ~υθί  µοί , @ω πάτερ, θα~υµα βροτ~ων, 
  τ~ας [αειζώου ψυχ~ας µεδέων 3. 
 
2  Παρµενίδης δ`ε ]ο µέγας , \ως φησιν [εν Σοφιστ~ ?η Πλάτων 4, #ωδέ πως περ̀ι το~υ 
θείου γράφει . 
 
  Πολλ`α µάλ', ]ως [αγένητον [ε `ον κὰι [ανώλεθρόν [εστιν, 
  ο @υλον µουνογενές τε κὰι [ατρεµ`ες [ηδ' [αγένητον 5. 

 

 
1 Ό.π. 
2 Ηράκλειτος, Απόσπ. 1 D-K 
3 Μελανιππίδης, Απόσπ. 6 Page 
4 Πλάτων, Σοφιστής 237 a 4 
5 Παρµενίδης, Απόσπ. 8, 3-4   

6  Μετά, ακόµη καθαρότερα, διηγείται την παραφορά του µυθο-

ποιηµένου ∆ία: 

 

  Κι αυτός, χωρίς ν’ αγγίξει το φαΐ, ούτε τα χέρια του να 

        [πλύνει, 

  όρµησε στο κρεβάτι, µε δαγκωµένη την καρδιά 

  κι όλη τη νύχτα εκείνη οργίαζε. 

 

7  Αλλά ας προσπεράσουµε, µε αυτά, τις ανοησίες των θεάτρων. Ο 

Ηράκλειτος λέει σαφώς. «Αν και ο λόγος αυτός είναι αληθινός, 

πάντοτε οι άνθρωποι είναι αλόγιστοι και πριν τον ακούσουν και 

αφού τον ακούσουν για πρώτη φορά.»  

 

112  1  Και ο µελοποιός Μελανίδης τραγουδά: 

 

  Άκου, πατέρα, που θαυµάζουν οι θνητοί, 

  άρχοντα της αιώνιας ψυχής. 

 

2  Και ο µέγας Παρµενίδης, όπως λέει ο Πλάτων στον Σοφιστή, γρά-

φει για το θείο: 

. 

  Πολλά (σηµάδια) ότι το ον είναι αγέννητο και άφθαρτο 

  ακέραιο µοναδικό, ατάραχο και αιώνιο. 
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3  [ Αλλ`α κὰι ]ο ]  Ησίοδος . 
 
  Α[υτ`ος γ`αρ πάντων 
 
φησ̀ι 
 
     βασιλε `υς  κὰι  κοίρανός  [εστιν 
  [αθανάτων .  σέο  δ'  ο {υτις  [ερήρισται  κράτος  {αλλος 1. 
 
4  Νὰι µ`ην κὰι ]η τραγ ?ωδία [απ`ο τ~ων ε[ ιδώλων [αποσπ~ωσα ε[ ις τ`ον ο [υραν `ον 
[αναβλέπειν διδάσκει . 
113  1  ] Ο µὲν Σοφοκλ ~ης , \ως φησιν ]  Εκατα~ ιος ]ο τ`ας ] ιστορίας συν-
ταξάµενος [εν τ~ ?ω Κατ' { Αβραµον κὰι το `υς Α[ ιγυπτίους , {αντικρυς [επ̀ι τ~ης 
σκην ~ης  [εκβο ? ~α . 
 
 2 Ε# ις  τα~ ις  [αληθείαισιν,  ε# ις  [εστι<ν>  θεός , 
  |ος  ο [υρανόν  τε  {ετευξε  κὰι  γα~ ιαν  µακρ`ην 
  πόντου  τε  χαροπ`ον  ο@ ιδµα  κὰι  [ανέµων  βίαν . 
  Θνητὸι  δ`ε  πολλὸι  καρδίαν  πλανώµενοι , 
  ] ιδρυσάµεσθα  πηµάτων  παραψυχ `ην 
  θε ~ων  [αγάλµατα  [εκ  λίθων,  }η  χαλκέων 
  }η  χρυσοτεύκτων  }η  [ελεφαντίνων  τύπους . 
  θυσίας  τε  τούτοις  κὰι  κακ`ας  πανηγύρεις 
  στέφοντες ,  ο \υτως  ε [υσεβε~ ιν  νοµίζοµεν .  

 
1 Ησίοδος, Απόσπ. 308 West 

3  Αλλά και ο Ησίοδος λέει: 

 

  Γιατί αυτός είναι όλων βασιλιάς και κύριος 

  των αθανάτων. Κι άλλος κανείς δεν σου αµφισβητεί την 

       [δύναµη. 

 

4  Αλλά και η τραγωδία, µας αποσπά από τα είδωλα και διδάσκει να 

προσβλέπουµε στον ουρανό.  

113  1  Ο Σοφοκλής, όπως λέει ο ιστορικός Εκαταίος στο έργο του 

που αναφέρεται στον Αβραάµ και τους Αιγυπτίους, φωνάζει από την 

σκηνή: 

 

2  Είναι αλήθεια, ένας είναι ο Θεός 

  που κατασκεύασε τον ουρανό και την ευρεία γη 

  και το γαλάζιο κύµα των ωκεανών και των ανέµων την  

       [ορµή. 

  Και οι θνητοί, µε πλανηµένη την καρδιά 

  στήσαµε για παρηγοριά των παθηµάτων µας 

  πέτρινα αγάλµατα θεών, είδωλα χάλκινα 

  χρυσά ή ελεφάντινα. 

  Και µε θυσίες και πανηγύρια κακόγουστα 

  που τους προσφέρουν, νοµίζουν πως ευσεβούν. 
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114    1    Ε [υριπίδης  δ`ε  [επ̀ι  τ~ης  α[υτ~ης  σκην ~ης  τραγ ?ωδ~ων . 
 
  ]  Ορ~ ?ας 
 
φησ̀ι 
 
    τ`ον  ]υψο~υ  τόνδ'  {απειρον  α[ ιθέρα 
  κὰι  γ~ην  πέριξ  {εχοντα  ]υγρα~ ις  <[εν>  [αγκάλαις; 
  Το~υτον  νόµιζε  Ζ ~ηνα ,  τόνδ'  ]ηγο~υ  θεόν 1. 
 
2    [  Εν  δ`ε  τ~ ?ω  Πειρίθ ?ω  δράµατι  ]ο  α[υτ`ος  κὰι  τάδε  τραγ ?ωδε~ ι . 
 
  Σ `ε  τ`ον  α[υτοφυ ~η ,  τ`ον  [εν  α[ ιθερί ?ω 
  ]ρόµβ ?ω  πάντων  φύσιν  [εµπλέξαντα , 
  |ον  πέρι  µ`εν  φ~ως ,  πέρι  δ'  [ορφναία 
  ν `υξ  α[ ιολόχρως  {ακριτός  τ'  {αστρων 
  {οχλος  [ενδελεχ ~ως  [αµφιχορεύει 2. 
 
3  [  Εντα~υθα γ`αρ «τ`ον» µ`εν «α[υτοφυ ~η» τ`ον δηµιουργ`ον νο~υν ε{ ιρηκεν, τ`α δ' 
]εξ ~ης [επ̀ι το~υ κόσµου τάσσεται , [εν #?ω κὰι <α] ι> [εναντιότητες φωτός τε κὰι 
σκότους .  4  \  Ο τε Ε [υφορίωνος Α[ ισχύλος [επ̀ι το~υ θεο~υ σεµν ~ως σφόδρα 
φησίν . 
 
  Ζεύς  [εστιν  α[ ιθήρ,  Ζε `υς  δ`ε  γ~η ,  Ζε `υς  δ'  ο [υρανός . 

  Ζεύς  τοι  τ`α  πάντα  χ\ωτι  τ~ωνδε  <<τοι>>  ]υπέρτερον 3. 

 
1 Ευριπίδης, Απόσπ. 941 Nauck 
2 Κριτίας, Πειρίθοος Απόσπ.19 D-K 
3 Αισχύλος, Ηλιάδες, Απόσπ. 70 Radt 

114  1  Και ο Ευριπίδης, λέει επίσης από την σκηνή: 

 

  Βλέπεις ψηλά τον άπειρο αιθέρα 

  που έχει µέσα στην υγρή αγκάλη του την γη. 

  Αυτόν πίστευε ∆ία, αυτόν θεώρησε θεό. 

 

2  Και στο δράµα Πειρίθους, ο ίδιος λέει: 

 

  Εσένα τον αυτοφυή, που σε ουράνια 

  περιδίνηση ενέπλεξες την φύση όλων, 

  εσένα που σε περιβάλλει φως και η σκοτεινή 

  σπινθηροβόλα νύχτα µε το αναρίθµητο 

  πλήθος των αστεριών χορεύει γύρω σου διαρκώς. 

 

3  Εδώ «αυτοφυή» λέει τον δηµιουργό  νου, και όλα τα υπόλοιπα 

αναφέρονται στον κόσµο, όπου και η αντίθεση του φωτός και του 

σκότους.  4  Και ο Αισχύλος του Ευφορίωνα, λέει, πολύ σεµνά, για 

τον Θεό: 

 

  ∆ίας είναι ο αιθέρας, ∆ίας η γη, ∆ίας ο ουρανός 

  ∆ίας είναι τα πάντα και ότι υπάρχει πάνω απ’ αυτά. 
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115  1  Ο @ ιδα [εγ `ω κὰι Πλάτωνα προσµαρτυρο~υντα ]  Ηρακλείτ ?ω γράφοντι . 
«|  Εν τ`ο σοφ`ον µο~υνον λέγεσθαι ο [υκ [εθέλει κὰι [εθέλει Ζην `ος {ονοµα 1.»  2  
Κὰι πάλιν . «Νόµος κὰι βουλ~ ?η πείθεσθαι ]ενός 2.»  3  Κ}αν τ`ο ]ρητ`ον [εκε~ ινο 
[αναγαγε~ ιν [εθέλ?ης . «] Ο {εχων @ωτα [ακούειν [ακουέτω 3», ε \υροις }αν #ωδέ πως 
[εµφαινόµενον πρ`ος το~υ [  Εφεσίου . «[ Αξύνετοι [ακούσαντες κωφο~ ις [εοίκασι . 
φάτις α[υτο~ ισιν µαρτυρε~ ι παρεόντας [απε~ ιναι 4.» 
4  [ Αλλ' {αντικρυς [κὰι ] µίαν [αρχ`ην κὰι παρ' ]  Ελλήνων [ακο~υσαι ποθε~ ις; 
Τίµαιος ]ο Λοκρ`ος [εν τ~ ?ω φυσικ~ ?ω συγγράµµατι κατ `α λέξιν #ωδέ µοι µαρ-
τυρήσει . «Μία [αρχ`α πάντων [εστ̀ιν [αγένητος . ε[ ι γ`αρ [εγένετο, ο [υκ }αν @ην {ετι 
[αρχά , [αλλ' [εκείνα , [εξ #ας ]α [αρχ`α [εγένετο .»  5  [  Ερρύη γ`αρ [εκε~ ιθεν δόξα ]η 
[αληθής . «{ Ακουε», φησίν, «[  Ισραήλ, κύριος ]ο θεός σου ε# ις [εστιν, κὰι  α[υτ~ ?ω  
µόν ?ω  λατρεύσεις 5.»   
 
6    Ο #υτος  [ ιδο `υ  πάντεσσι  σαφ `ης  [απλάνητος  ]υπάρχει 6, 
 
\ως  φησιν  ]η  Σίβυλλα . 
 

116  1  {  Ηδη δ`ε κὰι \   Οµηρος φαίνεται πατέρα κὰι υ] ι `ον δι `α τούτων, ]ως 
{ετυχεν µαντείας ε [υστόχου, λέγων . 

 

 
1 Ηράκλειτος, Απόσπ. 32 D-K 
2 Ηράκλειτος, Απόσπ. 33 D-K 
3 Λουκ. 14,35 
4 Ηράκλειτος, Απόσπ. 34 D-K 
5 ∆ευτ. 6, 4.13 
6 Σιβυλλικοί χρησµοί, Απόσπ. 1,28 

115  1  Γνωρίζω ότι και ο Πλάτων επιβεβαιώνει  τον Ηράκλειτο 

που γράφει: «Ένα [και ] µόνο [το ] σοφό, δεν θέλει και θέλει να λέγεται 

µε το όνοµα του ∆ία.»  2  Και ακόµη «Νόµος είναι και η υπακοή 

στην θέληση του ενός.»  3  Και αν θέλεις να συσχετίσεις το ρητό 

«Όποιος έχει αυτιά ν’ ακούσει ας ακούσει», θα το βρεις στον Εφέσιο 

ως εξής: «Οι ασύνετοι κι όταν ακούν µοιάζουν µε τους κουφούς. γι’ 

αυτούς ισχύει το λεγόµενο `παρόντες απόντες `». 

4  Αλλά θέλεις ν’ ακούσεις και από τους Έλληνες, σαφώς, για την 

πρωταρχική µία αρχή; Ο Τίµαιος ο Λοκρός, στο σύγγραµµά του 

Περί φύσεως, την επιβεβαιώνει, κατά την άποψή µου, µε τα λόγια: 

«Μία είναι όλων η αρχή, αγέννητη. Γιατί αν είχε γεννηθεί, δεν θα 

ήταν πια αυτή η αρχή, αλλά εκείνη που απ’ αυτήν γεννήθηκε.»  5  

Και η αληθινή αυτή γνώµη, προήλθε από την «Άκουσε Ισραήλ, είπε, 

ο Κύριος ο Θεός σου ένας είναι και αυτόν µονάχα να λατρεύεις.» 

 

6  Ιδού, υπάρχει αυτός, για όλα αλάθητος, 

 

λέει η Σίβυλλα. 

 

116  1  Αλλά και ο Όµηρος, µε µία εύστοχη πρόβλεψη, φαίνεται 

να µιλά για τον Πατέρα και τον Υιό, µε τα εξής: 
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  Ε[ ι  µ`εν  δ`η  ο {υτις  σε  βιάζεται  ο@ ιον  [εόντα , 

  νο~υσον  δ'  ο {υπως  {εστι  ∆ι `ος  µεγάλου  [αλέασθαι . 
  Ο [υ  γ`αρ  Κύκλωπες  ∆ι `ος  α[ ιγιόχου  [αλέγουσιν 1. 

 

2    Κὰι πρ`ο τούτου [  Ορφε `υς κατ `α το~υ προκειµένου φερόµενος ε{ ιρηκεν . 

 

  Y] ι `ε  ∆ι `ος  µεγάλοιο,  πάτερ  ∆ι `ος  α[ ιγιόχοι<ο>. 

 

3  Ξενοκράτης δ`ε ]ο Καλχηδόνιος , τ`ον µ`εν \υπατον ∆ία , τ`ον δ`ε νέατον καλ~ων,  

{εµφασιν  πατρ`ος  [απολείπει  κὰι  υ] ιο~υ .   

 

4  Κὰι τ`ο παραδοξότατον, \  Οµηρος γιγνώσκειν φαίνεται τ`ο θε~ ιον ]ο 

[ανθρωποπαθε~ ις ε[ ισάγων το `υς θεούς .  117  1  |ον ο [υδ' ο \υτως α[ ιδε~ ιται 
[  Επίκουρος .  Φησ̀ι  γο~υν . 

 

  Τίπτε µε, Πηλέος υ] ιέ, ποσ̀ιν ταχέεσσι διώκεις , 

  α[υτ`ος θνητ `ος [εών, θε `ον {αµβροτον; Ο [υδέ νυ πώ µε 
  {εγνως ]ως θεός ε[ ιµι 2. 

 

2  Ο [υχ ]αλωτ `ον γ`αρ ε@ ιναι θνητ ~ ?ω ο [υδ`ε καταληπτ `ον τ`ο θε~ ιον ο {υτε ποσ̀ιν ο {υτε 
χερσ̀ιν ο {υτε [οφθαλµο~ ις ο [υδ' \ολως τ~ ?ω σώµατι δεδήλωκεν .  3  «Τίνι ]ωµοιώ- 

 
1 Όµηρος, Οδ. Ι  410-411, 275 
2 Όµηρος, Ιλ. Χ, 8-10 

  Αν 'κανένας' δεν σ’ έβλαψε, ενώ είσαι µόνος 

  το κακό απ’ τον µεγάλο ∆ία δεν ξεφεύγεις. 

  Γιατί τον ∆ία τον ασπιδοφόρο οι Κύκλωπες δεν 

       [λογαριάζουν. 

 

2  Και πριν από αυτόν, ο Ορφέας, εξετάζοντας το ίδιο θέµα, είπε: 

 

  Γιε του µεγάλοι ∆ία, πατέρα του ασπιδοφόρου ∆ία. 

 

3  Και ο Ξενοκράτης ο Καλχηδόνιος, καλώντας τον ένα ∆ία ύπατο, 

τον άλλο νεότερο, κάνει νύξεις για Πατέρα και Υιό.  

 

4  Και το πιο παράδοξο, ο Όµηρος, αυτός που παρουσιάζει τους 

θεούς µε πάθη ανθρώπινα, φαίνεται ότι γνώριζε το θείο 117  1   

-και ας µην τον  σέβεται, ούτε έτσι, ο Επίκουρος.  Λέει λοιπόν: 

 

  Γιε του Πηλέα µε τα πόδια τα γρήγορα 

  µε κυνηγάς, όντας θνητός, εµένα τον αθάνατο. 

  Ούτε ακόµη τώρα κατάλαβες πως είµαι θεός. 

 

2  Γιατί έχει δηλώσει, ότι το θείο είναι ασύλληπτο και ακατάληπτο 

από τον θνητό, και από τα πόδια και από τα χέρια και από τα µάτια 

και το σώµα ολόκληρο.  3  «Με ποιον οµοιώσατε τον Κύριο; Ή, µε 



 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΕΦ. XIV 
 

114 

                                                

σατε κύριον; }η τίνι ]οµοιώµατι ]ωµοιώσατε α[υτόν 1;» φησ̀ιν ]η γραφή .  4  «Μ`η 

ε[ ικόνα [εποίησε τέκτων, }η χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν 

α[υτόν 2;» κὰι τ`α [επ̀ι τούτοις . 

 

118  1  \  Ο τε κωµικ`ος [  Επίχαρµος σαφ ~ως περ̀ι το~υ λόγου [εν τ~ ?η Πολιτεί ?α  

λέγει  #ωδέ  πως . 

 

  ] Ο  βίος  [ανθρώποις  λογισµο~υ  κὰι  [αριθµο~υ  δε~ ιται  πάνυ . 

  ζ~ωµεν  [δ`ε ]  [αριθµ~ ?ω  κὰι  λογισµ~ ?ω .  τα~υτα  γ`αρ  σ?ώζει   
       [[βροτούς . 

 

2    ε@ ιτα  διαρρήδην  [επιφέρει . 

 

  ] Ο  λόγος  [ανθρώπους  κυβερν ~ ?α ,  κατ `α  τρόπον  σ?ώζει 3. 

 

3    ε@ ιτα ,  ε[ ι 
 

  {εστιν  [ανθρώπ?ω  λογισµός ,  {εστι  κὰι  θε~ ιος  λόγος . 

  <|ο  µ`εν  [εν>  [ανθρώπ?ω  πέφυκεν  περ̀ι  βίου  καταστροφάς . 

  |ο  δέ  γε  τ~ας  τέχνας  \απασι  συνέπεται  θε~ ιος  λόγος , 

 
1 Ησ. 40,18 
2 Ησ. 40,19 
3 Επίχαρµος, Απόσπ. 56.57 D-K 

ποιο οµοίωµα θα τον οµοιώσετε;» λέει η Γραφή.  4  «Μήπως κά-

ποιος τεχνίτης έκανε εικόνα του, ή κάποιος χρυσοχόος, χύνοντας 

χρυσό, την επιχρύσωσε», και τα άλλα που ακολουθούν. 

 

118  1  Και ο κωµικός Επίχαρµος, µιλά ασαφώς για τον Λόγο 

στην Πολιτεία του, ως εξής: 

 

  Ο βίος των ανθρώπων έχει µεγάλη ανάγκη λογικής και 

       [αριθµού. 

  ζούµε µε αριθµό και λογική. αυτά είναι που σώζουν τους 

       [θνητούς. 

 

2  Και έπειτα προσθέτει απερίφραστα: 

 

  Η λογική ανθρώπους κυβερνά, και όπως πρέπει σώζει. 

 

3  Και µετά: 

 

  αν στον άνθρωπο υπάρχει λογική, υπάρχει επίσης θείος 

       [λόγος. 

  Ο ένας, είναι εκ φύσεως, για τις αντιξοότητες του βίου του. 

  ο άλλος, ο θείος λόγος, τις τέχνες σ’ όλους του ανθρώπους 

       [παρακολουθεί 
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  [εκδιδάσκων  [α[ ιὲι ]  α[υτ`ος  α[υτούς ,  \ο  τι  ποιε~ ιν  δε~ ι  συµφέρον . 
  ο [υ  γ`αρ  {ανθρωπος  τέχναν  ε #υρ' .  ]ο  δ`ε  θε `ος  ταύταν  φέρει . 
  ]ο  δέ  γε  τ[ανθρώπου  [λόγος]  πέφυκεν  [από  γε  το~υ  θείου   
       [[[λόγου 1.   
 
119  1  Νὰι µὴν δι `α το~υ ]  Ησαΐου το~υ πνεύµατος κεκραγότος . «Τί  µοι 
πλ~ηθος τ~ων θυσι ~ων; λέγει κύριος . πλήρης ε[ ιµ̀ι ]ολοκαυτωµάτων κρι ~ων κὰι 
στέαρ [αρν ~ων κὰι α# ιµα ταύρων ο [υ βούλοµαι» κὰι µετ' [ολίγα [επάγοντος . 
«Λούσασθε, καθαρὸι γένεσθε, [αφέλετε τ`ας πονηρίας [απ`ο τ~ων ψυχ~ων 
]υµ~ων 2» κὰι τ`α [επ̀ι τούτοις ,  2  Μένανδρος ]ο κωµικ`ος α[υτα~ ις γράφει τα~ ις 
λέξεσιν . 
 
 Ε{ ι  τις  δ`ε  θυσίαν  προσφέρων,  @ω  Πάµφιλε, 
 ταύρων  τι  πλ~ηθος  }η  [ερίφων,  }η  ν `η  ∆ία 
 ]ετέρων  τοιούτων,  }η  κατασκευάσµατα , 
 χρυσ~ας  ποιήσας  χλαµύδας  {ητοι  πορφυρ~ας , 
 }η  δι'  [ελέφαντος  }η  σµαράγδου  ζ?ώδια , 
 ε {υνουν  νοµίζει  τ`ον  θε `ον  καθιστάναι , 
 πεπλάνηται  [εκε~ ινος  κὰι  φρένας  κούφας  {εχει . 
 ∆ε~ ι  γ`αρ  τ`ον  {ανδρα  χρήσιµον  πεφυκέναι , 
 µ`η  παρθένους  φθείροντα  κὰι  µοιχώµενον, 

 κλέπτοντα  κὰι  σφάττοντα  χρηµάτων  χάριν . 

 
1 Επίχαρµος, απόσπ. 56.57 D-K 
2 Ησ. 1,11.16 

  διδάσκοντάς τους, εκείνο που είναι χρήσιµο να κάνουν. 

  Γιατί δεν ανακάλυψε ο άνθρωπος την τέχνη. Την έφερε ο 

       [θεός. 

  Και του ανθρώπου η λογική, έγινε απ’ τον θείο λόγο. 

 

119  1  Και το Πνεύµα, µέσω του Ησαΐα, διαλαλεί. «Γιατί το πλή-

θος των θυσιών σας προς εµένα; λέει ο Κύριος. Κορέστηκα από 

ολοκαυτώµατα κριαριών και λίπος αµνών, και το αίµα των ταύρων 

δεν θέλω.» Και έπειτα από λίγο προσθέτει: Λουστείτε, καθαριστείτε, 

αποδιώξτε απ’ τις ψυχές σας τις πονηρίες» και τα λοιπά σχετικά.  2  

Ο κωµικός Μένανδρος γράφει τα εξής: 

  

  Αν κάποιος, προσφέροντας θυσία, Πάµφιλε, 

  πλήθος ταύρων ή κατσικιών, ή µα το ∆ία 

  παρόµοια τέτοια, ή κατασκευάσµατα, 

  χρυσή χλαµύδα φτιάχνοντας ή πορφυρή, 

  ή ειδώλια από σµάραγδο ή ελεφαντόδοντο, 

  νοµίζει ότι αποκτά την εύνοια του θεού 

  πλανάται, κι είναι ελαφρόµυαλος. 

  Γιατί ο άνθρωπος έγινε για να είναι αγαθός, 

  ούτε παρθένες να διαφθείρει, ούτε να 'ναι µοιχός, 

  να κλέβει και να σφάζει για χρήµατα. 
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 µηδ`ε  βελόνης  {εναµµα  [επιθυµήσ?ης ,  [Πάµ]φίλε . 

 ]ο  γ`αρ  θε `ος  βλέπει  σε  πλησίον  παρών 1. 

 

3  «Θε `ος [εγγίζων [εγώ ε[ ιµι κὰι ο [υχ̀ι θε `ος πόρρωθεν . }η ποιήσει τι {ανθρωπος [εν 

κρυφαίοις κὰι ο [υχ̀ι {οψοµαι α[υτόν 2;» δι `α ]  Ιερεµίου φησίν . 

120  1  Κὰι πάλιν ]ο Μένανδρος παραφράζων τ`ην γραφ `ην [εκείνην . «Θύ-

σατε θυσίαν δικαιοσύνης κὰι [ελπίσατε [επ̀ι κύριον 3» #ωδέ πως γράφει .  
 
  2 Μηδ`ε βελόνης ,  @ω  φίλτατε, 
  [επιθυµήσ?ης ποτ`ε  [αλλοτρίας .  ]ο γ`αρ  θε `ος 
  δικαίοις {εργοις \ηδεται κὰι ο [υκ  [αδίκοις , 

  πονο~υντα δ`ε [ε ~ ?α τ`ον { ιδιον ]υψ~ωσαι βίον, 

  τ`ην γ~ην [αρο~υντα νύκτα κὰι τ`ην ]ηµέραν . 

  Θε ~ ?ω δ`ε θ~ υε δι `α τέλους δίκαιος {ων, 

  µ`η λαµπρ`ος }ων τα~ ις χλαµύσιν ]ως τ~ ?η καρδία . 

  †Βροντ~ης [ε `αν† [ακούσ?ης , µ`η φύγ?ης , 

  µη <δ`εν> συνειδ`ως α[υτ`ος α]υτ~ ?ω, δέσποτα . 

  ]ο γ`αρ θε `ος βλέπει σε πλησίον  παρών 4. 
 
3  «{  Ετι  σο~υ  λαλο~υντος»,  φησ̀ιν  ]η  γραφή ,  «[ερ~ω .  [ ιδο `υ  πάρειµι 5.» 

 
1 Ψδ. Μένανδρος, Απόσπ. 683 Koerte 
2 Ιερ. 23, 23-24 
3 Ψαλµ. 4,6 
4 Ψδ. Μένανδρος, Απόσπ. 683 Koerte 
5 Ησ. 58,9 

  Ούτε κλωστή βελόνας να επιθυµήσεις Πάµφιλε, 

  γιατί ο θεός σε βλέπει, πάντοτε παρών. 

 

3  «Θεός που σε αγγίζω είµαι εγώ και όχι µακρινός Θεός. Θα κάνει 

κάτι ο άνθρωπος κρυφά κι εγώ δεν θα τον δω;» λέει στον Ιερεµία. 

120  1  Και πάλι ο Μένανδρος, παραφράζοντας την φράση της 

Γραφής «θυσιάζετε θυσίες δικαιοσύνης και ελπίζετε στον Κύριο», 

γράφει: 

 

 2 Ούτε βελόνα άλλου, αγαπητέ µου 

  µην επιθυµήσεις. Γιατί ο θεός 

  ευχαριστείται µε έργα δίκαια, όχι άδικα, 

  κι εκείνον που κοπιάζει αφήνει  

  να βελτιώνει την ζωή του 

  οργώνοντας την γη νύχτα και µέρα. 

  Στον θεό θυσίαζε µένοντας µέχρι τέλος δίκαιος, 

  και στην καρδιά λαµπρότερος απ’ ό,τι στην χλαµύδα. 

  Και αν ακούσεις την βροντή, µην φύγεις 

  αν κάτι την συνείδησή σου δεν βαραίνει, κύριε. 

  Γιατί ο θεός σε βλέπει, δίπλα σου, παρών. 

 

3  «Και ενώ εσύ µιλάς» λέει η Γραφή, «θα λέω: Να ’µαι, εδώ.» 
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121  1  ∆ίφιλος πάλιν ]ο κωµικ`ος τοια~υτά τινα περ̀ι τ~ης κρίσεως διαλέγεται . 
 
  Ο{ ιει σ`υ το `υς θανόντας , @ω Νικήρατε, 
  τρυφ~ης ]απάσης µεταλαβόντας [εν βί ?ω, 

  πεφευγέναι τ`ο θε~ ιον ]ως λεληθότας; 
  {  Εστιν ∆ίκης [οφθαλµός , |ος τ`α πάντα ]ορ~ ?α . 

  Κὰι γ`αρ καθ' \ Αιδην δύο τρίβους νοµίζοµεν . 

  µίαν δικαίων, ]ετέραν δ`ε [ασεβ ~ων ε@ ιναι \ορον 1. 
 
Καί . 

 
  Ε[ ι το `υς δύω καλύψει ]η γ~η (φησί) τ~ ?ω παντ̀ι χρόν ?ω, 

  \αρπαζε [απελθών, κλέπτε, [αποστέρει , κύκα . 

  µηδ`εν πλανηθ~ ?ης . {εστι κὰι [εν \ Αιδου κρίσις . 

  \ηνπερ ποιήσει []ο ] θε `ος ]ο πάντων δεσπότης , 

  ο #υ τ`ο {ονοµα φοβερ`ον [[εστιν ] ο [υδ' }αν [ονοµάσαιµι [εγώ . 

  |ος το~ ις ]αµαρτάνουσι πρ`ος µ~ηκος βίον 

  δίδωσιν 2. 
 
  2 Ε{ ι τις δ`ε θνητ ~ων ο{ ιεται τ`ο ]υφ' ]ηµέραν 

  κακόν τι πράσσων το `υς θεο `υς λεληθέναι , 
 

 
1 Ψδ. Φιλήµων, Απόσπ. 246 Kock 
2 Ό.π. 

121  1  Ο κωµικός πάλι ∆ίφιλος, λέει αυτά για την κρίση: 

 

  Νοµίζεις άραγε εσύ, Νικήρατε, πως οι νεκροί 

  αφού έζησαν µια ζωή γεµάτη απολαύσεις, 

  θα ξεχαστούν και θ’ αποφύγουν την θεότητα; 

  Υπάρχει οφθαλµός δικαιοσύνης που τα βλέπει όλα. 

  Γιατί, όπως ξέρουµε, στον Άδη δύο δρόµοι οδηγούν. 

  ο ένας είναι για τους δίκαιους  και ο άλλος για τους 

        [ασεβείς. 

 

Και, 

 

  αν η γη, λέει, καλύψει και τους δυο για πάντα, 

  φεύγοντας άρπαζε, κλέβε, αφαίρεσε, ανακάτεψε, 

  αλλά µην πλανηθείς, υπάρχει και στον Άδη κρίση, 

  που θα ασκήσει ο θεός, ο κύριος όλων, 

  που τ’ όνοµά του είναι φοβερό, κι ούτε που θα το πω, 

  αυτός που σε όσους αµαρταίνουν, µακραίνει την ζωή. 

 

2  Κι αν από τους θνητούς κάποιος νοµίζει 

  πως κάνοντας κακό, µέρα τη µέρα, ξεφεύγει τους θεούς, 
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  δοκε~ ι  πονηρ`α  κὰι  δοκ~ων  ]αλίσκεται , 
  \οταν  σχολ`ην  {αγουσα  τυγχάν?η  ∆ίκη 1. 
 
 3 ] Ορ~ατε  \οσοι  δοκε~ ιτε  ο [υκ  ε@ ιναι  θεόν . 
  {εστι<ν>  γάρ,  {εστιν .  ε[ ι  δέ  τις  πράττει  καλ~ως , 
  κακ `ος  πεφυκώς ,  τ`ον  χρόνον  κερδαινέτω . 
  χρόν ?ω  γ`αρ  ο #υτος  \υστερον  δώσει  δίκην 2. 
 
4    Συν ?άδει  δ`ε  τούτοις  ]η  τραγ ?ωδία  δι `α  τ~ωνδε . 
 
  { Εσται  γάρ,  {εσται  κε~ ινος  α[ ι ~ωνος  χρόνος , 
  \οταν  πυρ`ος  γέµοντα  θησαυρ`ον  σχάσ?η 
  χρυσωπ`ος  α[ ιθήρ,  ]η  δ`ε  βοσκηθε~ ισα  φλ`οξ 
  \απαντα  τ[απίγεια  κὰι  µετάρσια 
  φλέξει  µανε~ ισα 3. 
 
122    1    Κὰι  µετ'  [ολίγα  α@υθις  [επιφέρει . 

 
    [  Επ`αν  δ`ε  [εκλίπ?η  τ`ο  π~αν, 
  φρο~υδος  µ`εν  {εσται  κυµάτων  \απας  βυθός , 
  γ~η  δ`ε  ]εδράνων  {ερηµος ,  ο [υδ'  [α`ηρ  {ετι 

 
1 Ευριπίδης, Φρίξος, Απόσπ. 835 Nauck 
2 Ευριπίδης, Απόσπ. 1131 Nauck 
3 Σοφοκλής, Απόσπ. 620,1 Snell 

  σκέφτεται πονηρά κι έτσι σκεφτόµενος θα συλληφθεί 

  όταν η ∆ίκη τύχει ν’ ασχοληθεί µε αυτόν. 

 

3  Κι όσοι νοµίζετε πως δεν υπάρχει ο θεός, προσέξτε. 

  Γιατί υπάρχει, υπάρχει. Κι αν κάποιος που γεννήθηκε κακός  

  δίκαια ενεργεί, κερδίζει χρόνο, 

  γιατί ύστερα, όταν συµπληρωθεί ο χρόνος, θα τιµωρηθεί. 

 

4  Συµφωνεί µε αυτά και η τραγωδία όταν λέει: 

 

  Γιατί θα έρθει, πράγµατι θα έρθει εκείνο το σηµείο του 

       [χρόνου, 

  όταν τον θησαυρό φωτιάς θα διανοίξει 

  ο χρυσωπός αιθέρας, και η θρεµµένη φλόγα 

  όλα τα επίγεια και ουράνια 

  µε ιερή µανία, θα κατακάψει. 

 

122  1  Και πιο κάτω προσθέτει: 

 

    Κι όταν εκλείψει ο κόσµος, 

  και όλων των κυµάτων ο βυθός χαθεί, 

  και µείνει η γη χωρίς στηρίγµατα, φλεγόµενη, 
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  πτερωτ `α φ~υλα βαστάσει πυρουµένη , 

  κ{απειτα σώσει πάντα |α πρόσθ<εν> [απώλεσεν 1. 
 
2  Τ `α \οµοια τούτοις κ[αν το~ ις [  Ορφικο~ ις ε ]υρήσοµεν #ωδέ πως γεγραµµένα . 
 
  Πάντας γ`αρ κρύψας [κὰι ] α@υθις φάος [ες πολυγηθές 
  [εξ ] ιερ~ης κραδίης [ανενέγκατο, µέρµερα ]ρέζων 2. 
 
3  {  Ην δ`ε ]οσίως κὰι δικαίως διαβιώσωµεν, µακάριοι µ`εν [εντα~υθα , µακα-

ριώτεροι δ`ε µετ`α τ`ην [ενθένδε [απαλλαγήν, ο [υ χρόν ?ω τιν̀ι τ`ην ε [υδαιµονίαν 

{εχοντες , [αλλ`α [εν α[ ι ~ωνι [αναπαύεσθαι δυνάµενοι , 
 
  [αθανάτοις {αλλοισιν ]οµέστιοι , {εν τε τραπέζαις 
  [εόντες [ανδρείων [αχέων [απόκληροι , [ατειρε~ ις , 

 

]η φιλόσοφος [  Εµπεδοκλέους λέγει ποιητική 3.  4  Ο [υχ ο \υτω τις µέγας {εσται 
κὰι καθ' \  Ελληνας ]ως ]υπερέχειν τ`ην δίκην, ο [υδ`ε σµικρ`ος ]ως λαθε~ ιν .  

123  1  ] Ο  δ`ε  α[υτ`ος  [   Ορφε `υς  κὰι  τα~υτα  λέγει . 
 

  Ε[ ις  δ`ε  λόγον  θε~ ιον  βλέψας  τούτ?ω  προσέδρευε, 
 

 

 
1 Σοφοκλής, Απόσπ. 620,9  (TGF)  Snell 
2 Αριστοτέλης, Περί κόσµου 401 b 6 Furley 
3 Εµπεδοκλής, Απόσπ. 147 D-K 

  και ο αέρας δεν θα ταξιδεύει είδη φτερωτά, 

  τότε θα σώσει όσα προηγουµένως αφάνισε. 
 

2  Παρόµοια θα βρούµε και στους Ορφικούς, γραµµένα έτσι: 
 

  Αφού τα έκρυψε όλα, τα ξανάφερε 

  από την ιερή καρδιά του στης χαράς τό φως 

  ολέθρια ενεργώντας. 
 

3  Αν όµως ζήσουµε µε ευσέβεια και δικαιοσύνη, µακάριοι θα 

είµαστε εδώ, αλλά µακαριότεροι όταν απαλλαγούµε απ’ τα εδώ, όχι 

για ένα µόνο χρονικό διάστηµα ευτυχισµένοι, αλλά αναπαυµένοι 

αιώνια, 

 

  συγκάτοικοι των άλλων αθανάτων και συνδαιτυµόνες 

  χωρίς πια θλίψεις, ακατάβλητοι, 
 

λέει η φιλοσοφηµένη ποίηση του Εµπεδοκλή.  4  Έτσι, κατά τους 

Έλληνες, κανείς δεν είναι αρκετά µεγάλος ώστε της δικαιοσύνης να 

υπερέχει, ούτε αρκετά µικρός ώστε να της διαφεύγει. 

 

123  1  Και ο Ορφέας λέει αυτά: 

 

  Αλλά ατενίζοντας τον θείο λόγο, αφοσιώσου 
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  [ ιθύνων κραδίης νοερ`ον κύτος . ε @υ δ' [επίβαινε 
  [ατραπιτο~υ, µο~υνον δ' [εσόρα κόσµοιο {ανακτα 
  [αθάνατον . 
 
2  Α@υθί ς τε περ̀ι το~υ θεο~υ, [αόρατον α[υτ`ον λέγων, µόν ?ω γνωσθ ~ηναι ]εν̀ι τινί  
φησι τ`ο γένος Χαλδαί ?ω, ε{ ιτε τ`ον [ Αβρα `αµ λέγων το~υτον ε{ ιτε κὰι τ`ον υ] ι `ον 
τ`ον α[υτο~υ, δι `α τούτων . 
 
  ε[ ι µ`η µουνογενής τις [απορρ`ωξ φύλου {ανωθεν 
  Χαλδαίων . { ιδρις γ`αρ {εην {αστροιο πορείης , 
  κὰι σφαίρης κίνηµ' [αµφ̀ι χθόνα [θ'] ]ως περιτέλλει 
  κυκλοτερ `ες [εν { ισ?ω τε κατ `α σφέτερον κνώδακα , 
  πνεύµατα δ' ]ηνιοχε~ ι περί  τ' [ηέρα κὰι περ̀ι χε~υµα . 
 
124  1  Ε@ ιτα ο# ιον <παραφράζων> τ`ο «]ο ο [υρανός µοι θρόνος , ]η δ`ε γ~η ]υπο-
πόδιον τ~ων ποδ~ων µου 1» [επιφέρει . 
 
 Α[υτ`ος δ' α@υ µέγαν α@υτις [επ' ο [υραν `ον [εστήρικται 
 χρυσέ ?ω ε[ ιν̀ι θρόν ?ω, γαίη δ' ]υπ`ο ποσσ̀ι βέβηκεν . 
 Χε~ ιρα <δ`ε> δεξιτερ`ην περ̀ι τέρµασιν [ωκεανο~ ιο 
 [εκτέτακεν, [ορέων δ`ε τρέµει βάσις {ενδοθι θυµ~ ?ω 
 ο [υδ`ε φέρειν δύναται κρατερ`ον µένος . {  Εστι δ`ε πάντ?η 

 

 
1 Ησ. 66,1 

  το νοερό κοίλωµα της καρδιάς σου κατευθύνοντας. 

  προχώρησε στο µονοπάτι όπως πρέπει, και πρόσβλεπε 

  στον µόνο βασιλιά του κόσµου, τον αθάνατο. 

 

2  Μιλά κατόπιν για τον Θεό, λέγοντάς τον αόρατο, πως έγινε γνω-

στός µόνο σ’ έναν Χαλδαίο, εννοώντας ίσως τον Αβραάµ, είτε τον 

γιο του, µε τα ακόλουθα: 

 

  µόνο κάποιος µονογενής, αποκοµµένος 

  απ’ τον φυλετικό πυρήνα των Χαλδαίων. 

  γιατί ήταν γνώστης της πορείας του άστρου 

  και πως περιστρέφεται γύρω απ’ την γη, κίνηση σφαίρας 

  και σε ίσες γύρω από τον άξονά του αποστάσεις, κυκλικά, 

  ηνίοχος πνευµάτων γύρω από τον αέρα και τα κύµατα. 

 

124  1  Κατόπιν, παραφράζοντας περίπου το «Ο ουρανός είναι ο 

θρόνος µου, και η γη υποπόδιο των ποδιών µου», προσθέτει: 

 

  Αυτός, πάλι εδραιωµένος σε θρόνο χρυσό 

  στον µέγα ουρανό, και η γη κάτω από τα πόδια του. 

  Και το δεξί του χέρι στα τέρµατα του ωκεανού 

  εξέτεινε, και τρέµουν µέσα τα θεµέλια των βουνών 

  που δεν αντέχουν το µεγάλο µένος του θυµού του. 
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 α[υτ`ος [επουράνιος κὰι [επ̀ι χθον̀ι πάντα τελευτ ~ ?α , 

 [αρχ`ην α[υτ`ος {εχων κὰι µέσσην [ηδ`ε τελευτήν . 

 { Αλλως ο [υ θεµιτόν σε λέγειν . τροµέω δέ τε γυ~ ια 

 [εν νό ?ω . [  Εξ ]υπάτου κραίνει ,  
 

κὰι τ`α [επ̀ι τούτοις .  2  ∆ι `α γ`αρ τούτων δεδήλωκεν πάντα [εκε~ ινα τ`α προ-

φητικά . «[  Ε `αν [ανοίξ?ης τ`ον ο [υρανόν, τρόµος λήψεται [απ`ο σο~υ {ορη κὰι 
τακήσεται , ]ως [απ`ο προσώπου πυρ`ος τήκεται κηρός 1.» 

125  1  Κὰι <τ`α> δι `α ]  Ησαΐου . «Τίς [εµέτρησεν τ`ον ο [υραν `ον σπιθαµ~ ?η κὰι 
π~ασαν τ`ην γ~ην δρακί 2;» πάλιν \οταν ε{ ιπ?η .  

 

  Α[ ιθέρος [ηδ' [ Αίδου, πόντου γαίης τε τύραννε, 
  |ος βροντα~ ις σείεις βριαρ`ον δόµον Ο [υλύµποιο . 

  δαίµονες |ον φρίσσουσι[ν ], θε ~ων δ`ε δέδοικεν \οµιλος . 

  #?ω Μο~ ιραι πείθονται , [αµείλικτοί  περ [εο~υσαι . 
 2 {αφθιτε, µητροπάτωρ, ο #υ θυµ~ ?ω πάντα δονε~ ιται . 
  |ος κινε~ ις [ανέµους , νεφέλ?ησι δ`ε πάντα καλύπτεις , 

  πρηστ ~ηρσι σχίζων πλατ `υν α[ ιθέρα . σ`η µ`εν [εν {αστροις 
  τάξις , [αναλλάκτοισιν [εφηµοσύναισ<ι> τρέχουσα . 

 3 σ~ ?ω δ`ε θρόν ?ω πυρόεντι παρεστ ~ασιν πολύµοχθοι 
  {αγγελοι , ο# ισι µέµηλε βροτο~ ις ]ως πάντα τελε~ ιται . 

 
1 Ησ. 64,1-2 
2 Ησ. 40,12 

  Κι είναι αυτός ολότελα επουράνιος, κι όλα πάνω στην γη τα 

       [εξαντλεί 

  όντας ο ίδιος η αρχή, η µέση και το τέλος. 

  ∆εν είναι θεµιτό να σου µιλήσω αλλιώς,  τα γόνατά µου 

  τρέµουν που το σκέφτοµαι. Από ψηλά διατάζει, 
 

και ακόµη άλλα.  2  Με αυτά εξέφρασε όλα εκείνα τα προφητικά «Αν 

ανοίξεις τον ουρανό, τρόµος θα κυριέψει τα βουνά και εµπρός στα 

µάτια σου θα λειώσουν, όπως λειώνει το κερί µπροστά στην φωτιά.» 

125  1  Και µετά από εκείνα του Ησαΐα, «Ποιος µέτρησε τον 

ουρανό µε πιθαµή και την γη µε χούφτα», λέει: 
 

 Βασιλιά του αιθέρα του Άδη του ωκεανού και της γης 

 που σείεις µε τις βροντές σου το στιβαρό ανάκτορο του 

      [Ολύµπου, 

 που οι δαίµονες αναριγούν και η οµάδα των θεών φοβάται, 

 που οι Μοίρες, αν και αµείλικτες, σε ακούν, 

2 άφθαρτε µητροπάτορα, που στην οργή σου όλα δονούνται, 

 που ανέµους κινείς και µε νεφέλες όλα τα καλύπτεις 

 και σκίζεις τον πλατύ αιθέρα µε αστραπές και θύελλες. δική 

         [σου 

 η τάξη των άστρων που κινούνται µε τις ανάλλαχτες εντολές 

         [σου. 

3 πολυπράγµονες άγγελοι παραστέκουν στον πύρινο θρόνο 

      [σου 
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  σ`ον µ`εν {εαρ λάµπει νέον {ανθεσι πορφυρέοισιν . 

  σ`ος χειµ`ων ψυχρα~ ισιν [επερχόµενος νεφέλαισιν . 

  σάς ποτε βακχευτ `ας Βρόµιος διένειµεν [οπώρας . 1

 

126  1  Ε@ ιτα [επιφέρει , ]ρητ~ως παντοκράτορα [ονοµάζων τ`ον θεόν . 

 

 {αφθιτον, [αθάνατον, ]ρητ`ον µόνον [αθανάτοισιν . 

 [  Ελθέ, µέγιστε θε ~ων, πάντων κρατερ~ ?η σ`υν [ανάγκ?η , 

 φρικτός , [αήττητος , µέγας , {αφθιτος , |ον στέφει α[ ιθήρ . 2

 

2  ∆ι `α µ`εν το~υ «µητροπάτωρ» ο [υ µόνον τ`ην [εκ µ`η {οντων γένεσιν [εµήνυσεν, 

δέδωκεν δ`ε [αφορµ`ας το~ ις τ`ας προβολ`ας ε[ ισάγουσι τάχα κὰι σύζυγον νο ~ησαι 
το~υ θεο~υ .  3  παραφράζει δ`ε [εκείνας τ`ας προφητικ`ας γραφάς , τήν τε δι `α 

[ Ωσηέ . «[  Εγ `ω στερε ~ων βροντ`ην κὰι κτίζων πνε~υµα 3», ο #υ α] ι χε~ ιρες τ`ην  

στρατι `αν  το~υ ο [υρανο~υ [εθεµελίωσαν, κὰι  τ`ην  δι `α  Μωυσέως .  4  «{  Ιδετε 
{ ιδετε, \οτι [εγώ  ε[ ιµι , κὰι  ο [υκ {εστι θε `ος  \ετερος πλ`ην [εµο~υ . [εγ `ω [αποκτεν ~ω κὰι 
ζ~ην ποιήσω . πατάξω κ[αγ `ω  [ ιάσοµαι . κὰι ο [υκ  {εστιν  |ος  [εξελε~ ιται  [εκ τ~ων 

χειρ~ων µου 4.» 

 
 

 
1 Ευσέβιος, Ευαγγελική προπαρασκευή, 13.13.52 Mras 
2 Ευσέβιος, Ευαγγελική προπαρασκευή, 13.13.53 Mras 
3 Αµώς. 4,13 
4 ∆ευτ. 32,39 

 που φροντίζουν να εκτελούνται όσα αφορούν τους θνητούς. 

 δική σου η καινούργια άνοιξη που λάµπει από κόκκινα 

      [άνθη, 

 δικός σου ο χειµώνας που επέρχεται µε νέφη πυκνά, 

 δικοί σου οι καρποί που κάποτε µοίρασε ο βακχευτής 

        [Βρόµιος. 
 

126  1  Και µετά προσθέτει, ονοµάζοντας ρητά τον Θεό παντο-

κράτορα: 
 

 άφθαρτο, αθάνατο, που µόνο οι θεοί τον ονοµάζουν. 

 Έλα, µέγιστε των θεών, µε την των πάντων κρατερή ανάγκη 

 εσύ ο φρικτός, ο αήττητος, ο µέγας, ο άφθορος, που 

      [στεφανώνει ο αιθέρας. 
 

2  Με το «µητροπάτορα» δεν έδειξε µόνο την γέννηση από το µη ον, 

αλλά έδωσε αφορµή, σε εκείνους που εισάγουν το δόγµα των 

προβολών, να εννοήσουν τάχα και σύζυγο του Θεού.  3  Και παρα-

φράζει εκείνες τις προφητικές φράσεις του Ωσηέ «Εγώ ενδυναµώνω 

την βροντή και δηµιουργώ τον άνεµο», δηλαδή, εγώ του οποίου τα 

χέρια  θεµελίωσαν την στρατιά του ουρανού, καθώς και  την φράση 

του Μωυσή,  4  «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, εγώ είµαι και δεν υπάρχει άλ-

λος Θεός εκτός από µένα. εγώ εξαλείφω και δηµιουργώ την ζωή. 

εγώ θα πληγώσω και θα θεραπεύσω. και δεν υπάρχει άνθρωπος που 

θα διαφύγει από τα χέρια µου.» 
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5  Α[υτ`ος  δ`ε  [εξ [αγαθο~ ιο κακ `ον  θνητο~ ισι φυτεύει 
  κὰι  πόλεµον κρυόεντα κὰι  {αλγεα δακρυόεντα 1

 
κατ `α  τ`ον  [  Ορφέα . 
 
127  1  Τοια~υτα κὰι  ]ο Πάριος [ Αρχίλοχος λέγει . 
 
  @  Ω Ζε~υ, <πάτερ Ζε~υ>, σ`ον  µ`εν  ο [υρανο~υ κράτος , 
  σ`υ  δ' {εργα [επ' [ανθρώπων ]ορ~ ?ας 
  λεωργ `α  κ[αθέµιστα 2. 
 
2    Πάλιν ]ηµ~ ιν [?ασάτω ]ο Θρ?άκιος [  Ορφεύς . 
 
  Χε~ ιρα δ`ε  δεξιτερ`ην  [επ̀ι τέρµατος ω[ κεανο~ ιο 
  πάντοθεν [εκτέτακεν, γαίη δ' ]υπ`ο  ποσσ̀ι  βέβηκεν . 
 
3  Τα~υτα [εµφανω~ ς [εκε~ ιθεν ε{ ιληπται . «] Ο κύριος σώσει πόλεις κα-
τοικουµένας , κὰι τ`ην ο[ ικουµένην \ολην καταλήψεται τ~ ?η χειρ̀ι ω] ς νεοσσιάν 3». 
«κύριος ]ο ποιήσας τ`ην γ~ην [εν [ ισχύι τ ~ ?η α]υτο~υ, ω\ ς φησιν ]  Ιερεµίας , κὰι  
[ανορθώσας τ`ην  ο[ ικουµένην [εν τ~ ?η σοφία α[υτο~υ 4».  4  {  Ετι πρ`ος το~ ισδε 
Φωκυλίδης το `υς [αγγέλους δαίµονας καλω~ ν, το `υς µ`εν ε@ ιναι αγαθο `υς  α[υτω~ ν, 

 
1 Ψδ. Ιουστίνος, Περί Μοναρχίας 105 Α 8 Otto 
2 Αρχίλοχος, Απόσπ. 88 Edmonds 
3 Ησ. 10,14 
4 Ιερ. 10,12 

5   Είναι αυτός που στους θνητούς απ’ το καλό δηµιουργεί κακό 

 τον πόλεµο τον παγερό, τους πόνους µε όλο δάκρυα, 

 

λέει ο Ορφέας. 

 

127  1  Και ο Αρχίλοχος από την Πάρο, λέει παρόµοια. 

 

 Ω ∆ία, πατέρα ∆ία, δική σου η εξουσία του ουρανού, 

 εσύ τις πράξεις των ανθρώπων παρατηρείς 

 κακές και ανόσιες. 

 

2  Και πάλι, ας µας ψάλλει ο Ορφέας απ’ την Θράκη: 

 

 Και το δεξί του χέρι στα τέρµατα του ωκεανού 

 από παντού εξέτεινε, και η γη κάτω απ’ τα πόδια του στέκεται. 

 

3  Αυτά, προφανώς, έχουν ληφθεί από τα ακόλουθα: «Ο Κύριος θα 

σώσει τις κατοικηµένες πόλεις, και ολόκληρη την οικουµένη σαν 

φωλιά θα κλείσει στο χέρι του». «Ο Κύριος που δηµιούργησε την γη 

µε την δική του δύναµη» λέει ο Ιερεµίας, «και ανόρθωσε την οι-

κουµένη µε την σοφία του».  4  Κοντά σε αυτά, ο Φωκυλίδης, 

αποκαλώντας τους αγγέλους δαίµονες, που άλλοι είναι αγαθοί και 
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[το `υς  δ`ε  φαύλους δι `α  τούτων παρίστησιν, [επὲι  κὰι  ]ηµε~ ις  [αποστάτας τιν `ας 
παρειλήφαµεν . 

 

 [ Αλλ' {αρα δαίµονές  ε[ ισιν [επ' [ανδράσιν {αλλοτε {αλλοι . 
 ο| ι  µ`εν  [επερχοµένου κακο~υ [ανέρας [εκλύσασθαι 1.   

 

128  1  Καλω~ ς ο @υν κὰι  Φιλήµων ]ο κωµικ`ος  τ`ην  ε[ ιδωλολατρείαν [εκκόπτει 
δι `α  τούτων . 

 

  Ο[υκ {εστιν ]ηµ~ ιν ο [υδεµία Τύχη θεός , 

  ο [υκ {εστιν, [αλλ`α  τα[υτόµατον |ο  γίγνεται 
   |ως {ετυχ[εν ] ]εκάστω? , προσαγορεύεται τύχη 2. 

 
2  Σοφοκλ~ης δ`ε  ]ο τραγω? δοποιός . 
 
 Ο[υδ`ε  θεο~ ις, 
 
λέγει , 
 
  α[υθαίρετα πάντα πέλονται , 
  νόσφι ∆ιός . κε~ ινος γ`αρ  {εχει τέλος [ηδ`ε  κὰι  [αρχήν . 
 
3  \  Ο τε [  Ορφεύς . 

 
1 Φωκυλίδης, Απόσπ. 15 Edmonds, Loeb 
2 ÖéëÞìùí, Áðüóð. 137 Kock 

άλλοι φαύλοι, αφού και εµείς αποστάτες θεωρούµε µερικούς, λέει γι’ 

αυτούς. 

 

  Κάθε φορά οι δαίµονες για τους ανθρώπους είναι 

       [διαφορετικοί. 

  άλλοι, όταν έρχεται κακό τον άνθρωπο απαλλάσσουν. 

 

128  1  Σωστά λοιπόν και ο κωµικός Φιλήµων, την ειδωλολατρία 

απορρίπτει µε τα ακόλουθα: 

 

  ∆εν υπάρχει για µας θεά Τύχη, καµιά 

  δεν υπάρχει, αλλά αυτό που γίνεται αυτόµατα 

  και όπως τύχει στον καθένας µας, το λέµε τύχη. 

 

2  Και ο Σοφοκλής ο τραγωδός, λέει: 

 

  Ούτε και στους θεούς. αυθαίρετα όλα γίνονται 

  εκτός από τον ∆ία, γιατί αυτός κρατά το τέλος και την 

αρχή. 

3  Και ο Ορφέας. 
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 |  Εν κράτος , ε# ις δαίµων γένετο, µέγας ο [υραν `ον  α{ ιθων, 

 |εν  δ`ε  τ`α  πάντα τέτυκται , [εν ω#?  τάδε πάντα κυκλε~ ιται , 
 π~υρ κὰι  \υδωρ κὰι  γα~ ια , 

 

κὰι  τ`α  [επ̀ι  τούτοις . 

129  1  Πίνδαρός  τε ]ο µελοποι `ος  ο# ιον [εκβακχεύεται , {αντικρυς ε[ ιπών . 

 

  Τί   θεός , \ο  τι τ`ο  π~αν 1. 

  

2  Κὰι  πάλιν . 
 
  θε `ος  ]ο πάντα τεύχων βροτο~ ις 2. 
 
3  [  Επ`αν  δ`ε  ε{ ιπ?η . 

 

 Τί   {ελπεαι σοφίαν ; [ολίγον τοι [αν `ηρ  ]υπ`ερ [ανδρ`ος  {εχει . 
 Τ `α  θεω~ ν βουλεύµατα [ερευν ~ασαι βροτέα φρεν̀ι  δύσκολον . 

 θνατ ~ας δ' [απ`ο  µατρ`ος  {εφυ 3,  

 

[εκε~ ιθεν {εσπακε τ`ην  διάνοιαν .  4  «Τίς  {εγνω νο~υν κυρίου; }η  τίς  σύµβουλος 
α[υτο~υ  [εγένετο 4;» 

 
1 Πίνδαρος, Απόσπ. 140 Maehler 
2 Πίνδαρος, Απόσπ. 141 Maehler 
3 Πίνδαρος, Απόσπ. 61 Goold 
4 Ησ. 40,13 

  Μια δύναµη, ένας δαίµονας υπάρχει, µέγας, τον ουρανό  

       [ανάβοντας, 

  ένα τα πάντα έγιναν, όπου µέσα του όλα περιφέρονται 

  φωτιά νερό και γη, 

και τα λοιπά. 

 

129  1  Και ο Πίνδαρος, ο λυρικός, σαν σε βακχική έξαψη, λέει 

καθαρά. 

 

  Τι είναι θεός; Ό,τι το παν. 

 

2  Και ακόµη, 

 

  θεός, αυτός που κατασκεύασε τα πάντα για τους θνητούς. 

 

3  Και ακόµη, όταν λέει, 

 

  Απ’ την σοφία τι ελπίζεις; ο ένας έχει λίγο περισσότερο απ’  

       [τον άλλον. 

  Τις αποφάσεις όµως των θεών, δύσκολο να ερευνήσει το 

      [ανθρώπινο µυαλό 

  αφού γεννήθηκε από θνητή µητέρα, 

 

αυτή την σκέψη την ανέσυρε απ’ την φράση  4  «Ποιος γνώρισε του 

Κυρίου τον νου, ή ποιος έγινε σύµβουλος Εκείνου;» 
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5  [ Αλλ`α  κὰι  ]  Ησίοδος δι' ω# ν γράφει συν ?άδει το~ ις προειρηµένοις . 
 
  Μάντις δ' ο [υδείς  [εστιν [επιχθονίων [ανθρώπων, 
  \οστις }αν  ε[ ιδείη Ζην `ος  νόον α[ ιγιόχοιο 1. 
 
6  Ε [ ικότως {αρα Σόλων ]ο [ Αθηνα~ ιος [εν τα~ ις [ελεγείαις , κὰι  α[υτ`ος  κατα-
κολουθήσας ]  Ησιόδω? , 
 
  Πάντ?η δ' [αθανάτων [αφαν `ης  νόος [ανθρώποισι 2

 
γράφει . 
 
130  1  Πάλιν, το~υ Μωυσέως ε[ ις µόχθους κὰι  πόνους δι `α  τ`ην  παράβασιν 
τέξεσθαι τ`ην  γυνα~ ικα προφητεύσαντος 3, ποιητής  τις ο [υκ {ασηµος γράφει . 
 
        
   Ο[υδέ  ποτ' @ηµαρ 
  παύσονται καµάτου κὰι  [οιζύος , ο [υδέ  τι νύκτωρ 
  στεινόµενοι . χαλεπ`ας  δ`ε  θεὸι  δώσουσι µερίµνας 4. 
 
2  {  Ετι \  Οµηρος µέν, ε[ ιπών . 

 
1 Ησίοδος, Απόσπ. 303 West 
2 Σόλων, Απόσπ. 17 West 
3 Πβ. Γεν. 3,16-17 
4 Ησίοδος, Έργα 176-178 

5  Αλλά και ο Ησίοδος, µε αυτά που γράφει, συµφωνεί µε όσους 

προηγήθηκαν: 

 

  Μάντης κανείς απ’ τους επίγειους ανθρώπους 

  που να γνωρίζει του ασπιδοφόρου ∆ία τον νου. 

 

6  Σωστά λοιπόν ο Σόλων ο Αθηναίος, στις Ελεγείες, ακολουθώντας 

και αυτός τον Ησίοδο, γράφει: 

 

  Σε όλους τους ανθρώπους ακατάληπτος ο νους των 

  [αθανάτων. 

 

130  1  Ακόµη, για όσα προφητεύει ο Μωυσής, ότι η γυναίκα, 

µετά την ανυπακοή της, θα γεννά µε µόχθους και πόνους, ένας 

ποιητής, όχι άσηµος, γράφει: 

 

      ούτε ποτέ τη µέρα 

  θα πάψουν να κουράζονται και να κακοπαθούν, ούτε την 

       [νύχτα 

  να υποφέρουν. Βαριές φροντίδες θα τους δώσουν οι θεοί. 

 

2  Ακόµη, όταν ο Όµηρος λέει, 
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  Α[υτ`ος  δ`ε  χρύσεια πατ `ηρ  [ετίταινε τάλαντα 1, 
 
δίκαιον τ`ον  θε `ον  µηνύει .  3  Μένανδρος δ`ε  ]ο κωµικός , [αγαθ `ον  ]ερµη-
νεύων  τ`ον  θεόν,  φησίν . 
 
  \ Απαντι δαίµων [ανδρ̀ι  συµπαρίσταται 
  ε [υθ `υς  γενοµένω?  µυσταγωγ `ος  το~υ βίου 
  [αγαθός . κακ `ον  γ`αρ  δαίµονα ο [υ νοµιστέον 
  ε@ ιναι , βίον βλάπτοντα χρηστόν 2. 
 
4  Ε @ ιτα [επιφέρει .  
  \απαντα δ' [αγαθ `ον  ε@ ιναι τ`ον  θεόν 3, 
 
{ητοι πάντα θε `ον  [αγαθ `ον  λέγων {η , \οπερ κὰι  µ~αλλον, [εν π~ασι τ`ον  θε `ον  
[αγαθόν . 
 
131  1  Πάλιν α@υ Α[ ισχύλος µ`εν  ]ο τραγω? δοποιός , τ`ην  δύναµιν το~υ θε- 
ο~υ παρατιθέµενος , ο [υκ [οκνε~ ι κὰι \υψιστον α[υτ`ον προσαγορεύειν δι `α  τούτων . 
 
2  Χώριζε θνητω~ ν τ`ον  θε `ον  κὰι  µ`η  δόκει 
  \οµοιον σαυτ~ω?  σάρκινον καθεστάναι . 
 

 
1 Όµηρος, Ιλ. Θ 69,  Χ  209 
2 Μένανδρος, Απόσπ. 714 Sandbach 
3 Ό.π. 

  Ο πατέρας ο ίδιος άπλωσε την χρυσή ζυγαριά, 

 

εννοεί πως ο Θεός είναι δίκαιος.  3  Και ο κωµικός Μένανδρος, πα-

ρουσιάζοντας  δίκαιο  τον  Θεό,  λέει: 

 

  Σε κάθε άνθρωπο δαίµονας παραστέκεται αγαθός 

  απ’ όταν γεννηθεί, µυσταγωγός του βίου. 

  Γιατί δεν πρέπει να σκεφτούµε δαίµονα κακό 

  που έναν βίο δίκαιο βλάπτει. 

 

4  Και προσθέτει: 

 

  σε όλα ο θεός είναι αγαθός, 

 

δηλαδή, ο θεός είναι ολόκληρος αγαθός, ή καλύτερα, σε όλα ο θεός 

είναι  αγαθός. 

 

131  1  Αλλά και ο Αισχύλος ο τραγωδός, θέλοντας να εκφράσει 

την δύναµη του Θεού, δεν παραλείπει να τον αποκαλεί ύψιστο, 

λέγοντας: 
 

2  Ξεχώριζε απ’ τους θνητούς τον θεό και µην νοµίζεις 

  πως θα τον κάνεις σάρκινο, όµοιο µ’ εσένα. 
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  Ο[υκ ο@ ισθα δ' α[υτόν . ποτ`ε  µ`εν  ω] ς π~υρ φαίνεται 
  {απλατος ]ορµή , ποτ`ε  δ`ε  \υδωρ, ποτ`ε  [δ`ε ] γνόφος . 
  κὰι  θηρσ̀ιν  α[υτ`ος  γίνεται παρεµφερής , 
  [ανέµω?  νεφέλ?η τε κὰι  [αστραπ~ ?η , βροντ~ ?η , βροχ~ ?η . 
3  ]  Υπηρετε~ ι δ`ε  α[υτ~ω?  θάλασσα κὰι  πέτραι , 
  κὰι  π~ασα πηγ `η  κὰι  \υδατος συστήµατα . 

  Τρέµει δ' {ορη κὰι  γα~ ια κὰι  πελώριος 
  βυθ `ος  θαλάσσης κὰι  [ορέων \υψος µέγα , 
  [επ`αν  [επιβλέψ?η γοργ `ον  {οµµα δεσπότου . 
  Πάντα δυνατ `η  γ`αρ  δόξα ]υψίστου <θεο~υ>. 
 
4  @  Αρ' ο [υ δοκε~ ι σοι [εκε~ ινο παραφράζειν τ`ο  «[απ`ο  προσώπου κυρίου τρέµει 
]η γ~η 1»; 

 

132 1 [  Επ̀ι τούτοις ]ο µαντικώτατος [ Απόλλων, µαρτυρω~ ν τ~ ?η δόξ?η το~υ θεο~υ, 

λέγειν [αναγκάζεται περ̀ι τ~ης [ Αθην ~ας , ]ηνίκα [επ̀ι τ`ην ]  Ελλάδα [εστράτευον 
<ο] ι> Μ~ηδοι , ω] ς [εδε~ ιτό τε κὰι ] ικέτευε τ`ον ∆ία περ̀ι τ~ης [ Αττικ~ης . 2 {  Εχει δ`ε  
ω# δε ]ο χρησµός . 
 
  Ο[υ δύναται Παλλ`ας  ∆ί’ [  Ολύµπιον [εξιλάσασθαι , 
  λισσοµένη πολλο~ ισι λόγοις κὰι  µήτιδι πυκν~ ?η . 

  πολλο `υς  δ' [αθανάτων νηο `υς  µαλερ~ω?  πυρ̀ι  δώσει , 

 
1 Πβ. Ψαλµ. 113,7 

  ∆εν τον γνωρίζεις. άλλοτε φαίνεται σαν την φωτιά 

  δύναµη απλησίαστη, άλλοτε φαίνεται νερό, άλλοτε ζόφος. 

  και µε θηρίο γίνεται όµοιος, 

  µε άνεµο, νέφος και αστραπή, βροντή, βροχή. 

3  Και τον υπηρετεί η θάλασσα, οι πέτρες, 

  κάθε πηγή και υδάτων συγκεντρώσεις. 

  Τρέµουν η γη και τα βουνά και ο πελώριος 

  βυθός της θάλασσας και των βουνοκορφών το µέγα ύψος, 

  όταν προσπέσει φοβερό επάνω τους, το βλέµµα του  

       [δεσπότη. 

  Του ύψιστου θεού η δόξα παντοδύναµη. 

 

4  ∆εν νοµίζεις πως αυτό παραφράζει το «ενώπιον του Κυρίου 

τρέµει η γη»; 

 

132  1  Ακόµη, ο µαντικότατος Απόλλων, οµολογώντας την δόξα 

του Θεού, αναγκάζεται να πει, κατά την εκστρατεία των Μήδων 

εναντίον της Ελλάδας, ότι η Αθηνά εκλιπαρούσε και ικέτευε τον ∆ία 

για την Αττική.  2  Ο χρησµός είναι ο εξής: 

 

  Η Παλλάδα δεν µπορεί να εξευµενίσει τον Ολύµπιο ∆ία, 

  αν και τον παρακάλεσε θερµά και µε µεγάλη πανουργία. 

  Θα καταστρέψει µε φωτιά πολλούς ναούς αθάνατων θεών 
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  ο\ ι  που ν~υν ] ιδρω~ τι ]ρεεύµενοι ]εστήκασιν 

   δείµατι παλλόµενοι 1, 
κὰι  τ`α  [επ̀ι  τούτοις .   

 

133  1  Θεαρίδας δ`ε  [εν τ~ω?  Περ̀ι  φύσεως γράφει . «] Α [αρχ`α  τω~ ν {ον- 

των, [αρχ`α µ`εν {οντως [αληθινά , µία . κείνα γ`αρ [εν [αρχ~ ?α , τέ [εστιν |εν κὰι  
µόνον», 

 

2  ο [υδέ  τις {εσθ'  \ετερος χωρ̀ις  µεγάλου βασιλ~ηος , 

 

[  Ορφε `υς  λέγει .  3  #ω?  πειθόµενος ]ο κωµικ`ος  ∆ίφιλος γνωµικώτατα «τ`ον  

{οντα πάντων», φησί ,  
 

  πατέρα το~υτον δι `α  τέλους τίµα µόνον, 

  [αγαθω~ ν τοσούτων ε ]υρετ `ην  κὰι  κτίστορα . 

 

4  Ε [ ικότως τοίνυν κὰι  Πλάτων [εθίζει «τ`ας  βελτίστας φύσεις [αφικνε~ ισθαι 
πρ`ος  τ`ο  µάθηµα , |ο  [εν τ~ω?  πρόσθεν {εφαµεν ε@ ιναι µέγιστον, [ ιδε~ ιν τε τ[αγαθ `ον  

κὰι  [αναβ ~ηναι [εκείνην τ`ην  [ανάβασιν 2». 5  «Το~υτο δέ, ω] ς {εοικεν, ο [υκ 

[οστράκου }αν  ε{ ιη περιστροφή ,  [αλλ`α  ψυχ~ης περιαγωγή , [εκ νυκτεριν ~ης τινος 
]ηµέρας ε[ ις [αληθιν `ην το~υ {οντος ο @υσαν [επάνοδον, |ην δ`η  φιλοσοφίαν [αλη- 

 
1 Ηρόδοτος, VII 141.140 
2 Πλάτων, Πολιτεία Ζ 519  c 8 - d 1 

  που τώρα στέκονται µε τον ιδρώτα τους να τρέχει 

  από τον φόβο τρέµοντας, 

 

και άλλα ακόµη. 

 

133  1  Ο Θεαρίδας, στο Περί φύσεως, γράφει: «Μια είναι η αρχή 

των όντων, αρχή πράγµατι αληθινή. Γιατί εκείνα, αρχικά, ήταν ένα 

και µόνο.» Και ο Ορφέας λέει: 

 

2  Εκτός απ’ τον µεγάλο βασιλιά, κανένας άλλος δεν υπάρχει. 

 

3  Πιστεύοντας σε αυτό, ο κωµικός ∆ίφιλος, γνωµικότατα λέει: 

 

  Των όντων όλων τον πατέρα τίµα µόνο, ως το τέλος, 

  αυτόν που τόσα αγαθά βρήκε και καθιέρωσε. 

 

4  Σωστά λοιπόν και ο Πλάτων θέλει να συνηθίσει «τις βέλτιστες 

φύσεις να στρέφονται στην µελέτη, εκείνη που προηγουµένως ανα-

γνωρίσαµε µέγιστη, να γνωρίσουν το αγαθό και να ανέβουν εκείνη 

την ανάβαση.»  5  «Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν είναι στρίψιµο 

οστράκου, αλλά µεταστροφή της ψυχής και επάνοδος από κάποια 

νυχτερινή µέρα στην αληθινή κατάσταση του όντος, που θα την 
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θ ~η φήσοµεν ε@ ιναι 1.»  6  Κὰι  το `υς  ταύτης µετασχόντας το~υ χρυσο~υ γένους 
κρίνει , «[  Εστ`ε µ`εν δ`η πάντες [αδελφοί 2» λέγων, ο] ι δ`ε  το~υ χρυσο~υ γένους 
[κρίνειν ] [ακριβέστατα κὰι  πάντ?η . 

 

7  Το~υ πατρ`ος  {αρα κὰι  ποιητο~υ τω~ ν συµπάντων [εµφύτως κὰι  [αδιδάκτως 
[αντιλαµβάνεται πάντα πρ`ος  πάντων, τ`α  µ`εν  {αψυχα συµπαθο~υντα τ~ω?  ζώ? ω? , 

τω~ ν δ`ε  [εµψύχων τ`α  µ`εν  {ηδη [αθάνατα καθ' ]ηµέραν [εργαζόµενα 3, τω~ ν δ`ε  {ετι 
θνητω~ ν τ`α  µ`εν  [εν φόβω? , κὰι  δι `α  τ~ης µητρ`ος  α[υτω~ ν {ετι κατ `α  γαστρ`ος  
[οχούµενα , τ`α  δ`ε  α[υτεξουσίω?  λογισµ~ω? ,  8  κὰι  τω~ ν [ανθρώπων πάντες 
\  Ελληνές τε κὰι βάρβαροι . Γένος δ' ο [υδ`εν ο [υδαµο~υ τω~ ν γεωργούντων ο {υτε 
νοµάδων, [αλλ' ο [υδ`ε τω~ ν πολιτικω~ ν δύναται ζ~ην, µ`η  προκατειληµµένον τ~ ?η 

το~υ κρείττονος πίστει .  9  ∆ι `ο π~αν µ`εν {εθνος ]εώ? ων, π~αν δ`ε  ]εσπερίων 

]απτόµενον [?ηόνων βόρειόν τε κὰι τ`α πρ`ος  τ~ω?  νότω?  πάντα µίαν {εχει κὰι τ`ην 

α[υτ`ην πρόληψιν περ̀ι  το~υ καταστησαµένου τ`ην  ]ηγεµονίαν, ε{ ι γε κὰι τ`α 

καθολικώτατα τω~ ν [ενεργηµάτων α[υτο~υ  διαπεφοίτηκεν  [επ'  { ισης   πάντα . 

134  1  Πολ`υ  δ`ε  πλέον ο] ι παρ' \  Ελλησι πολυπράγµονες , ο] ι φιλό- 

σοφοι , [εκ τ~ης βαρβάρου ]ορµώµενοι φιλοσοφίας <τ~ω? > [αοράτω?  κὰι  µόνω?  κὰι  
δυνατωτάτω?  κὰι  τεχνικωτάτω?  κὰι  τω~ ν καλλίστων α[ ιτιωτάτω?  τ`ην  προνοµίαν 

{εδοσαν, τ`α [ακόλουθα τούτοις , ε[ ι µ`η κατηχηθε~ ιεν πρ`ος ]ηµω~ ν, ο [υκ [επιστάµε- 
 

 
1 Πλάτων, Πολιτεία Ζ 521 c 4-7 
2 Πβ. Πλάτων, Πολιτεία  Γ  415 a 4.2.3 
3 Πβ. Ιω. 9,4 

ονοµάζουµε πια φιλοσοφία αληθινή.»  6  Και εκείνους που µετέχουν 

σε αυτήν, τους θεωρεί ότι ανήκουν στο χρυσό γένος, λέγοντας «εί-

στε όλοι αδελφοί». Και οι ανήκοντες σε αυτό κρίνουν για όλα και 

ορθά. 

 

7  Άρα, όλα τα όντα, σύµφωνα µε όλους, έχουν αντίληψη του Πατέρα 

και δηµιουργού του σύµπαντος, χωρίς να διδαχθούν, αλλά εµφύτως. 

Τα άψυχα από συµπάθεια προς τα ζώντα, και από τα έµψυχα, άλλα 

µεν αθάνατα εργαζόµενα όσο είναι ηµέρα, άλλα, ακόµη θνητά, είτε 

από φόβο ήδη από την κοιλιά της µητέρας τους, είτε από 

αυτοδύναµο λογισµό.  8  Και αυτά ισχύουν για όλους τους 

ανθρώπους, Έλληνες και βάρβαρους. Κανένα γένος ανθρώπων και 

πουθενά, είτε πρόκειται για γεωργούς είτε για νοµάδες, αλλά ακόµη 

και για κατοίκους πόλεων, δεν µπορεί να ζήσει χωρίς να διακα-

τέχεται από την πίστη στον Θεό.  9  Γι’ αυτό κάθε ανατολικό έθνος, 

όπως και κάθε έθνος που φθάνει στις δυτικές ακτές, αλλά και κάθε 

βόρειο και νότιο, όλα, έχουν µία και την ίδια προαίσθηση γι’ αυτόν 

που εδραίωσε την ηγεµονία, αφού οι παγκόσµιες ενέργειές του 

απλώνονται εξίσου σε όλα.  

134  1  Αλλά πολύ περισσότερο, οι πολυπράγµονες φιλόσοφοι των 

Ελλήνων, ορµώµενοι από την φιλοσοφία των βαρβάρων, απέδωσαν 

στον αόρατο και µοναδικό και δυνατότερο και αριστοτέχνη και αίτιο 

των αρίστων, προνόµια, µη γνωρίζοντας τις συνέπειες, αν δεν τις 
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νοι , [αλλ' ο [υδ' α[υτ`ον  \οπως νοε~ ισθαι πέφυκεν τ`ον  θεόν, µόνον δ', ω] ς {ηδη 

πολλάκις ε[ ιρήκαµεν,  κατ `α  περίφρασιν  [αληθ ~η . 

 

2  Ε [ ικότως ο @υν ]ο [απόστολος . «}  Η [  Ιουδαίων µόνων, φησίν, ]ο θεός; Ο[υχ̀ι  
κὰι  ]  Ελλήνων 1;», ο [υ µόνον προφητικω~ ς λέγων κὰι  το `υς  [εξ ]  Ελλήνων 

πιστεύοντας \  Ελληνας ε{ ισεσθαι τ`ον θεόν, [αλλ`α κ[ακε~ ινο µηνύων, ω] ς δυνάµει 
µ`εν  ]ο κύριος κὰι  θε `ος  πάντων }αν ε{ ιη κὰι τ~ω?  {οντι παντοκράτωρ, κατ `α  δ`ε  
τ`ην  γνω~ σιν ο [υ πάντων θεός .  3  ο {υτε γ`αρ  \ο  [εστιν ο {υθ' \οπως κύριος κὰι  
πατ `ηρ  κὰι  ποιητής , ο [υδ`ε  τ`ην  {αλλην { ισασιν ο[ ικονοµίαν  τ~ης  [αληθείας ,  µ`η   

ο [υ  πρ`ος   α[υτ~ης  διδαχθέντες . 

135  1  ] Ωσαύτως κὰι  τ`α  προφητικ`α  τ`ην  α[υτ`ην  {εχει τ~ω?  [αποστολικ ~ω?  

λόγω?  δύναµιν . ]  Ησαΐας µ`εν  γάρ  φησιν . «Ε[ ι δ`ε  λέγετε .  [επ̀ι  κύριον τ`ον  

θε `ον  ]ηµω~ ν πεποίθαµεν, ν~υν µίχθητε τ~ω?  κυρίω?  µου βασιλε~ ι τω~ ν [ Ασ-

συρίων .» Κὰι  [επιφέρει . «Κὰι ν~υν µ`η {ανευ κυρίου [ανέβηµεν [επ̀ι  τ`ην  χώραν 

ταύτην το~υ πολεµ~ησαι α[υτήν 2;»  2  [  Ιων ~ας δ`ε  ]ο κὰι  α[υτ`ος  προφήτης τ`ο  

α[υτ`ο  α[ ινίσσεται δι' ω# ν φησιν . «Κὰι  ε[ ισ~ηλθεν πρ`ος  α[υτ`ον  ]ο πρω? ρε `υς  κὰι  
ε@ ιπεν α[υτ~ω? . τί   σ`υ  ]ρέγχεις; [ Ανάστηθι , [επικαλο~υ τ`ον θεόν  σου, \οπως 
διασώσ?η ]ηµ~ας κὰι  µ`η  [απολώµεθα 3.»  3  Τ `ο  µ`εν  γ`αρ  «]ο θεός  σου» τ~ω? , 

κατ' [επίγνωσιν ε[ ιδότι ε@ ιπεν, τ~ω?  δ`ε  «\οπως διασώσ?η ]ηµ~ας ]ο θε `ος» τ`ην 

συναίσθησιν τω~ ν ε[ ις τ`ον παντοκράτορα [επιβαλόντων τ`ον νο~υν [εθνω~ ν [εδή- 

 
1 Ρωµ. 3,29 
2 Ησ. 36,7-8 
3 Ιων. 1,6 

διδαχθούν από µας. Και ακόµη µη γνωρίζοντας πώς πρέπει να 

νοηθεί ο ίδιος ο Θεός, σύµφωνα µε την ουσία του, παρά µόνο, όπως 

είπαµε πολλές φορές, περίπου σωστά. 

 

2  Γι’ αυτό λοιπόν ο Απόστολος είπε, «Είναι ο Θεός µόνο των Ιου-

δαίων; Όχι, και των Ελλήνων». προφητεύοντας όχι µόνο ότι και από 

τους Έλληνες όσοι πιστέψουν θα γνωρίσουν τον Θεό, αλλά αναγγέλ-

λοντας συγχρόνως ότι αν και ο Θεός είναι δυνάµει Κύριος πάντων 

και πράγµατι παντοκράτορας, εν τούτοις, σχετικά µε την γνώση, δεν 

είναι Θεός όλων.  3    Γιατί ούτε γνωρίζουν όλοι  τι είναι, ούτε πώς 

είναι Κύριος και Πατέρας και Ποιητής, ούτε την άλλη οικονοµία  

της  αλήθειας,  αν  δεν  έχουν  προηγουµένως  διδαχθεί. 

135  1   Και τα προφητικά λόγια έχουν επίσης την ίδια δύναµη µε 

τον αποστολικό λόγο. Ο Ησαίας  λοιπόν γράφει, «Αν όµως λέτε, 

έχουµε εµπιστοσύνη στον Κύριο τον Θεό µας, συµφωνήστε τώρα µε 

τον Κύριό µας, βασιλιά της Ασσυρίας.» Και προσθέτει. «Και τάχα 

µήπως χωρίς την βοήθεια του Κυρίου ανεβήκαµε να πολεµήσουµε 

αυτή την χώρα;»  2  Ο Ιωνάς, που επίσης είναι προφήτης, εκφράζει το 

ίδιο εµµέσως, λέγοντας: «Και ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του εί-

πε. Γιατί ροχαλίζεις; Σήκω και επικαλέσου τον Θεό σου ώστε να µας 

σώσει.»  3  Γιατί το «ο Θεός σου» απευθύνεται σε εκείνον που πραγ-

µατικά γνωρίζει, ενώ το «ώστε να µας σώσει ο Θεός» δείχνει την 

διάθεση των εθνών να στρέψουν τον νου τους στον παντοκράτορα, 
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λωσεν τω~ ν µηδέπω πεπιστευκότων .  4  Κὰι πάλιν ]ο α[υτός . «Κὰι ε@ ιπεν πρ`ος 
α[υτούς . δο~υλος κυρίου [εγώ ε[ ιµι κὰι κύριον τ`ον  θεὸν το~υ ο[υρανο~υ [εγ `ω 

φοβο~υµαι 1.»  136  1  Α@υθί ς τε ]ο α[υτός . «Κὰι  ε@ ιπαν . Μηδαµω~ ς , κύριε . µ`η 

[απολώµεθα \ενεκεν τ~ης ψυχ~ης το~υ [ανθρώπου τούτου 2.»  2  Μαλαχίας δ`ε ]ο 

προφήτης {αντικρυς [εµφαίνει τ`ον θε `ον  λέγοντα . «Θυσίαν ο [υ προσδέξοµαι [εκ 

τω~ ν χειρω~ ν ]υµω~ ν, διότι [απ' [ανατολ~ης ]ηλίου \εως δυσµω~ ν τ`ο {ονοµά µου 

δεδόξασται [εν το~ ις {εθνεσι , κὰι [εν παντ̀ι τόπω?  θυσία µοι προσφέρεται 3.»  3  

Κὰι πάλιν . «∆ιότι βασιλε `υς  µέγας [εγώ ε[ ιµι , λέγει κύριος παντοκράτωρ, κὰι 
τ`ο {ονοµά µου [επιφαν `ες  [εν το~ ις {εθνεσιν 4.» Πο~ ιον {ονοµα; [εν µ`εν το~ ις 
πεπιστευκόσιν ]ο υ] ι `ος πατέρα µηνύων, [εν δ`ε το~ ις \  Ελλησι τ`ο «θε `ος 
ποιητής 5». 

 

4  Τό τε α[υτεξούσιον ]ο Πλάτων [ενδείκνυται δι `α τω~ νδε . «[ Αρετ`η δ`ε  
[αδέσποτον, |ην τιµω~ ν κὰι [ατιµάζων πλέον κὰι {ελαττον \εκαστος α[υτ~ης 
µεθέξει . Α[ ιτία ]ελοµένου . θε `ος [αναίτιος 6.» Κακω~ ν γ`αρ ]ο θε `ος ο {υποτε α{ ιτιος . 

 

5 @ Ω Τρω~ ες [αρηίφιλοι ,   
 

]ο λυρικός  φησι , 
 

1 Ιων.1,9 
2 Ιων. 1,14 
3 Μαλ. 1,10-11 
4 Μαλ. 1,14 
5 Πβ. Πλάτων Τίµαιος 28 c 3 
6 Πλάτων, Πολιτεία  Ι  617  e 3-5 

 

χωρίς να έχουν πιστέψει.  4  Και πάλι ο Ιωνάς λέει: «Και είπε σε 

αυτούς. εγώ είµαι δούλος του Κυρίου και τον Κύριο, τον Θεό του 

ουρανού, φοβάµαι.»  136  1  Και ακόµη: «Και είπαν. Όχι Κύριε, 

ας µην χαθούµε εξαιτίας της ψυχής αυτού του ανθρώπου.»  2  Και ο 

Μαλαχίας ο προφήτης παρουσιάζει καθαρά τον Θεό να λέει. «∆εν θα 

δεχθώ θυσία από τα χέρια σας, γιατί από την ανατολή του ήλιου 

 ως την δύση το όνοµά µου δοξάστηκε στα έθνη και σε κάθε τόπο 

θυσία µου προσφέρθηκε.»  3  Και ακόµη: «Γιατί εγώ είµαι µέγας 

βασιλιάς, λέει ο Κύριος ο Παντοκτάτορας και το όνοµά µου είναι 

ξακουστό στα έθνη.» Ποιο είναι αυτό το όνοµα; Γι’ αυτούς που 

πιστεύουν, ο Υιός αναγγέλλοντας τον Πατέρα, για τους Έλληνες ο 

θεός δηµιουργός». 

 

4  Ο Πλάτων εκφράζει το αυτεξούσιο µε τα εξής: «Η αρετή δεν έχει 

κύριο και ο καθένας τιµώντας ή ατιµάζοντας, πολύ ή λίγο µετέχει σ’ 

αυτήν. Η ευθύνη σε αυτόν που εκλέγει. Ο θεός ανεύθυνος.» Γιατί 

ποτέ ο Θεός δεν είναι αίτιος κακών. 

 

Λέει ο λυρικός ποιητής:  
 

5  Φιλοπόλεµοι Τρώες, 
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  Ζε `υς  ]υψιµέδων, |ος  \απαντα δέρκεται , 
  ο [υκ α{ ιτιος θνατο~ ις µεγάλων [αχέων . 

  [αλλ' [εν µέσω?  κε~ ιται κιχε~ ιν 

  π~ασιν [ανθρώποισι ∆ίκαν ]οσίαν, 

  ]αγν ~ας Ε [υνοµίας [ακόλουθον κὰι πινυτ~ας Θέµιδος . 

  [ολβίων πα~ ιδες ο\ ι  νιν ε \υρόντες σύνοικον 1. 

 

137  1  Πίνδαρος δ`ε {αντικρυς κὰι σωτ~ηρα ∆ία συνοικο~υντα Θέµιδι ε[ ισ-

άγει , βασιλέα , σωτ~ηρα δίκαιον, ]ερµηνεύων ω# δέ πως . 

 

  Πρω~ τα µ`εν ε {υβουλον Θέµιν ο [υρανίαν 

  χρυσέαισιν \ ιπποισιν [  Ωκεανο~υ παρ`α παγ ~αν 

  Μο~ ιραι ποτ̀ι κλίµακα σεµν `αν 

  @αγον [  Ολύµπου λιπαρ`αν καθ' ]οδόν, 

  σωτ~ηρος [αρχαίαν {αλοχον ∆ι `ος {εµµεν . 

  ]α δ`ε τ`ας χρυσάµπυκας [αγλαοκάρπους τίκτεν [αλαθέας  
       [[[\  Ωρας 2

 

2  ] Ο τοίνυν µ`η πειθόµενος τ~ ?η [αληθεία , διδασκαλί ?α δ`ε [ανθρωπίν?η τε-
τυφωµένος , δυσδαίµων, {αθλιός τε κὰι κατ `α τ`ον Ε [υριπίδην, 

 

 
1 Βακχυλίδης, 15.51 Maehler 
2 Πίνδαρος, Απόσπ. 30 Snell 

  ο ∆ίας που κυβερνά από ψηλά και ατενίζει τα πάντα 

  δεν είναι αίτιος για τις οδύνες των θνητών. 

  αλλά βρίσκεται στη διάθεση των ανθρώπων  

  να επιτύχουν την θεία ∆ικαιοσύνη, 

  την ακόλουθο την αγνής Ευνοµίας και της συνετής  

       [Θέµιδας. 

  Ευτυχισµένων είναι τα παιδιά που την βρήκαν συγκάτοικο. 

 

137  1  Ο Πίνδαρος, εξάλλου, θέλει τον σωτήρα ∆ία να συγκατοι-

κεί µε την Θέµιδα και τον παρουσιάζει βασιλιά, σωτήρα και δίκαιο, 

µε τα εξής: 

 

  Πρώτα την ορθόφρονη Θέµιδα την ουράνια 

  απ' τις πηγές των Ωκεανών σε άλογα χρυσά, 

  οι Μοίρες, από λαµπρό δρόµο οδήγησαν 

  στην σκάλα την σεπτή του Ολύµπου 

  να ’ναι αρχαία σύζυγος του ∆ία σωτήρα. 

  Και γέννησε αυτή τις Ώρες τις αψευδείς, 

  µε τους χρυσούς κεφαλόδεσµους και τους φωτεινούς  

       [καρπούς. 

 

2  Αυτός λοιπόν που δεν πείθεται στην αλήθεια, αλλά παραµένει 

γεµάτος αλαζονεία από την ανθρώπινη διδασκαλία, είναι, κατά τον 

Ευριπίδη, κακότυχος. και ταλαίπωρος,  
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  |ος τάδε λεύσσων θε `ον ο [υχ̀ι νοε~ ι , 
  µετεωρολόγων δ' ]εκ`ας {ερριψεν 
  σκολι `ας [απάτας , ω# ν [ατηρ`α 
  γλω~ σσα ε[ ικοβολε~ ι περ̀ι τω~ ν [αφανω~ ν, 
  ο [υδ`εν γνώµης µετέχουσα 1. 
 
138  1  [ Αφικόµενος ο @υν [επ̀ι τ`ην [αληθ ~η µάθησιν ]ο βουλόµενος [ακουέτω µ`εν 
Παρµενίδου το~υ [  Ελεάτου ]υπισχνουµένου .   
 
 Ε { ισ?η δ' α[ ιθερίαν τε φύσιν τά τ' [εν α[ ιθέρι πάντα 
 σήµατα κὰι καθαρ~ας ε [υαγέος [ηελίοιο 
 λαµπάδος {εργ' [αίδηλα κὰι ]οππόθεν [εξεγένοντο, 
 {εργα τε κύκλωπος πεύσ?η περίφοιτα σελήνης 
 κὰι φύσιν, ε[ ιδήσεις δ`ε κὰι ο [υραν `ον [αµφ̀ις {εχοντα , 
 {ενθεν [µ`εν γ`αρ {εφυ τε κὰι ω\ ς µιν {αγουσα [επέδησεν [ Ανάγκη 
 πείρατ' {εχειν {αστρων 2, 
 
2  Μητροδώρου τε, καίτοι [  Επικουρείου γενοµένου, [ενθέως τα~υτά γε 
ε[ ιρηκότος . «Μέµνησο, Μενέστρατε, διότι , θνητ`ος φ`υς κὰι λαβ `ων βίον 
ω] ρισµένον, [αναβ `ας τ~ ?η ψυχ~?η \εως [επ̀ι τ`ον α[ ιω~ να κὰι τ`ην [απειρίαν τω~ ν 
πραγµάτων κατε~ ιδες κὰι “τ`α  [εσσόµενα πρό τ' [εόντα 3”. »  

 

 
1 Ευριπίδης, Απόσπ. 913 Nauck 
2 Παρµενίδης, Απόσπ. 10 D-K 
3 Πβ. Όµηρος, Ιλ. Α 70 

  όποιος βλέποντας αυτά δεν αναγνωρίζει τον θεό, 

  και δεν πέταξε µακριά των µετεωρολόγων 

  τις δόλιες απάτες, που η ολέθρια γλώσσα τους 
  µιλάει άσκοπα για πράγµατα αφανή 

  χωρίς να εκφέρει κάποια γνώµη. 

 

138  1  Αυτός λοιπόν που θέλει να φθάσει στην αληθινή µάθηση, 

ας ακούσει τον Ελεάτη Παρµενίδη, που υπόσχεται. 
 

  Θα µάθεις την φύση του αιθέρα και όλους τους  
       αστερισµούς 
  µέσα σ’ αυτό, και του λαµπρού πυρσού του ήλιου 

  τα πελώρια έργα και από πού προήλθαν. Κι ακόµη θα 

       [γνωρίσεις 
  τα έργα τα περιστρεφόµενα της στρογγυλόµατης σελήνης 
  και την φύση της. Aλλά και για τον γύρω ουρανό θα µάθεις 
  από πού αναδύθηκε, και πώς η οδηγός Ανάγκη τον  

       [δέσµευσε  
  τα πέρατα των άστρων να συγκρατεί. 
 

2  Και τον Μητρόδωρο, που αν και έγινε Επικούρειος, είπε µε θεία 

έµπνευση: «Θυµήσου Μενέστρατε, γιατί αν και γεννήθηκες θνητός 
µε βίο καθορισµένο, αφού ανέβηκες µε την ψυχή σου ως την αιω-

νιότητα και το άπειρο των πραγµάτων, είδες 'το µέλλον και το 

παρελθόν '». 
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3  \  Οτε «σ`υν ε [υδαίµονι χορ~ω? », κατ `α τ`ον Πλάτωνα , «µακαρίαν {οψιν τε κὰι 
θέαν» [εποπτεύσοµεν, «]επόµενοι µετ`α µ`εν ∆ι `ος ]ηµε~ ις , {αλλοι δ`ε µετ' {αλλων 
θεω~ ν, τελετω~ ν, #?η θέµις λέγειν, µακαριωτάτην τελούµενοι , |ην  [οργιάζοµεν, 
]ολόκληροι µ`εν α[υτὸι κὰι [απαθε~ ις κακω~ ν, \οσα ]ηµ~ας [εν ]υστέρω?  χρόνω?  
]υπέµεινεν, ]ολόκληρα δ`ε κὰι [ατρεµ~η φάσµατα µυούµενοί   τε κὰι [επο-
πτεύοντες [εν α[υγ~ ?η καθαρ~ ?α , καθαρὸι κὰι [ασήµαντοι τούτου, |ο  ν~υν σω~ µα 
περιφέροντες [ονοµάζοµεν, [οστρέου τρόπον δεδεσµευµένοι 1». 
139  1  Ο] ι δ`ε Πυθαγόρειοι τ`ον ο [υραν `ον τ`ον [αντίχθονα καλο~υσιν, [εφ' η# ς γ~ης 
δι' ]  Ιερεµίου . «Τάξω σε ε[ ις τέκνα , κὰι δώσω σοι γ~ην [εκλεκτ`ην  
κληρονοµίαν θεο~υ παντοκράτορος 2», |ην ο] ι κληρονοµήσαντες βασιλεύσουσι 
γ~ης .   
2  Κὰι µυρία [[επ̀ι µυρία [επ̀ι µυρίοις [επιρρε~ ι µοι παρατίθεσθαι , συµµετρίας δ' 
ο @υν \ενεκα καταπαυστέον {ηδη τ`ον λόγον, \οπως µ`η τ`ο το~υ τραγω? δοποιο~υ 
[ Αγάθωνος πάθωµεν κὰι  α[υτοί . 
 
  Τ `ο µ`εν πάρεργον {εργον |ως ]ηγούµενοι , 
  τ`ο δ' {εργον ω] ς πάρεργον [εκπονούµενοι 3. 
 
140  1  ∆εδειγµένου τοίνυν σαφω~ ς , ω] ς ο@ ιµαι , \οπως κλέπτας 4 ε[ ιρ~ησθαι πρ`ος 
το~υ κυρίου το `υς \  Ελληνας [εξακουστέον, ]εκ`ων παραλείπω τ`α τω~ ν φιλοσόφων 
δόγµατα .  2  Ε [ ι γ`αρ κὰι τ`ας λέξεις [επίοιµεν α[υτω~ ν, ο [υκ  }αν  φθάνοιµεν, πλ~η- 

 
1 Πλάτων, Φαίδρος 250 b 6 - c 6 
2 Ιερ. 3,19 
3 Αγάθων, Απόσπ. 11  Snell 
4 Πβ. Ιω. 10,8 

3  Οπότε, «στον ευτυχισµένο χορό» κατά τον Πλάτωνα, «µακάρια 

όψη και θέα» θα αντικρίσουµε, «ακολουθώντας εµείς τον ∆ία και 

άλλοι άλλους Θεούς, τελώντας µυσταγωγία, που θα µπορούσαµε να 

πούµε τρισµακάριστη. που την γιορτάζουµε µε ολόκληρο τον εαυτό 

µας, αµέτοχοι κακών, αυτών που µας περίµεναν αργότερα, µυού-

µενοι σε ακέραια και γαλήνια οράµατα, ατενίζοντας µέσα σε καθαρό 

ηλιόφως, χωρίς το επιτάφιο σήµα που τώρα περιφέρουµε και ονο-

µάζουµε σώµα, δεµένοι σ’ αυτό όπως τα στρείδια στο όστρακό 

τους.» 

139  1  Και οι Πυθαγόρειοι, τον ουρανό τον ονοµάζουν `ενάντια 

γη`. Γι’ αυτή την γη, λέει ο Ιερεµίας: «Θα σε βάλω ανάµεσα σε παι-

διά και θα σου δώσω γη εκλεκτή, κληρονοµία Θεού παντοκράτορα», 

της οποίας οι κληρονόµοι θα βασιλέψουν στην γη. 

2  Και ακόµη µύρια των µυρίων έρχονται στον νου µου να παρα-

θέσω, αλλά για λόγους συµµετρίας πρέπει να σταµατήσουµε, ώστε 

να µην πάθουµε κι εµείς ό,τι ο τραγωδός Αγάθων, 

 

  νοµίζοντας το πάρεργο έργο, 

  να εκπονούµε το έργο ως πάρεργο. 

 

140  1  Έχοντας αποδείξει σαφώς, καθώς νοµίζω, πώς πρέπει να 

εκληφθεί η φράση του Κυρίου ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες, παρα-

λείπω εκούσια τα δόγµατα των φιλοσόφων.  2  Αν τώρα εξετάσουµε 
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θος \οσον ]υποµνηµάτων συνερανίζοντες , [εκ τ~ης βαρβάρου φιλοσοφίας π~ασαν 
φεροµένην τ`ην παρ' \  Ελλησιν [ενδεικνύµενοι σοφίαν .  3   #  Ης θεωρίας ο [υδ`εν 
#ηττον α@υθις [εφαψόµεθα κατ `α τ`ο [αναγκα~ ιον, ]οπηνίκα }αν τ`ας περ̀ι [αρχω~ ν 
δόξας τ`ας παρ' \  Ελλησι φεροµένας [αναλεγώµεθα .  4  Πλ`ην κὰι το~υτο ]ηµ~ ιν 
[εκ τω~ ν ε[ ιρηµένων ]ηµ~ ιν ]ησυχ~ ?η παρίσταται σκοπε~ ιν, |ον τρόπον τα~ ις 
]  Ελληνικα~ ις τ~ω?  ο\ ιω?  τε {οντι διανήχεσθαι τ`α [εν α[υτο~ ις κύµατα [εντευκτέον 
βίβλοις . 

 

 5 { Ολβιος , 

 

ω] ς {εοικεν, {αρα [εστ̀ιν κατ `α τ`ον [  Εµπεδοκλέα , 

 

    |ος θείων πραπίδων [εκτήσατο πλο~υτον, 

  δειλ̀ος δ' ω#?  σκοτόεσσα θεω~ ν πέρι δόξα µέµηλεν 1. 

 

Γνω~ σιν κὰι [αγνωσίαν \ορους ε [υδαιµονίας κακοδαιµονίας τε θείως [εδήλωσεν .  

6  «Χρ`η γ`αρ ε @υ µάλα πολλω~ ν { ιστορας φιλοσόφους {ανδρας ε@ ιναι 2» καθ' ]  

Ηράκλειτον, κὰι τ~ω?  {οντι [ανάγκη  

 

  πολλ`α πλανηθ ~ηναι διζήµενον {εµµεναι [εσθλόν 3.    

 

 
1 Εµπεδοκλής, Απόσπ. 132 D-K 
2 Ηράκλειτος, Απόσπ. 35 D-K 
3 Φωκυλίδης, Απόσπ. 13  Edmonds 

και τις λέξεις τους, δεν θα αργήσουµε να συγκεντρώσουµε πλήθος 

παραθεµάτων, που δείχνουν ότι η σοφία των Ελλήνων προέρχεται 

από την φιλοσοφία των βαρβάρων.  3  Αυτή την θεωρία θα εξετά-

σουµε πάλι, όσο χρειάζεται, όταν συναθροίσουµε τις γνώµες που 

είχαν οι Έλληνες για τις πρώτες αρχές.  4  Αλλά, έπειτα απ’ όσα 

είπαµε, µένει να εξεταστεί και αυτό, δηλαδή µε ποιο τρόπο πρέπει να 

διαβάζει κάποιος τα Ελληνικά βιβλία, ώστε να µπορεί να διασχίσει 

κολυµπώντας τα κύµατά τους. Όπως φαίνεται, κατά τον Εµπεδοκλή, 

είναι 

 

5  µακάριος εκείνος που απέκτησε τον πλούτο της θείας 

       [διάνοιας, 

  και δυστυχής εκείνος που έχει γνώµη σκοτεινή για τους 

        [θεούς. 

 

Με θεία έµπνευση, απέδωσε την γνώση και την αγνωσία, µε όρους 

ευδαιµονίας και κακοδαιµονίας.  6  «Γιατί οι φιλόσοφοι πρέπει να 

είναι ερευνητές και γνώστες πολλών πραγµάτων», λέει ο Ηράκλει-

τος. Και είναι πράγµατι ανάγκη, 

 

  να πλανηθεί πολύ όποιος επιδιώκει να ’ναι καλός. 
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141  1 {  Ηδη µ`εν ο @υν δ~ηλον ]ηµ~ ιν [εκ τω~ ν προειρηµένων ω] ς [αίδιος ]η το~υ 

θεο~υ ε [υποιία τυγχάνει κὰι ε[ ις πάντας [εξ [αρχ~ης [ανάρχου { ιση [ατεχνω~ ς ]η 

φυσικ `η δικαιοσύνη , κατ' [αξίαν ]εκάστου γένους γενοµένη , ο [υκ [αρξαµένη 

ποτέ . 2 ο [υ γ`αρ [αρχ`ην το~υ κύριος κὰι [αγαθ `ος ε@ ιναι ε{ ιληφεν ]ο θε `ος }ων [αὲι \ο 

[εστιν, ο [υδ`ε µ`ην παύσεταί  ποτε [αγαθοποιω~ ν, κ}αν ε[ ις τέλος [αγάγ?η \εκαστα . 3 

Μεταλαµβάνει δ`ε τ~ης ε [υποιίας \εκαστος ]ηµω~ ν πρ`ος |ο βούλεται , [επὲι τ`ην 

διαφορ`αν τ~ης [εκλογ ~ης [αξία γενοµένη ψυχ~ης α\ ιρεσίς τε κὰι συνάσκησις 
πεποίηκεν . 

 

4   # Ωδε µ`εν ο @υν κὰι ]ο πέµπτος ]ηµ~ ιν τω~ ν κατ `α τ`ην [αληθ ~η φιλοσοφίαν 

γνωστικω~ ν ]υποµνηµάτων Στρωµατε `υς περαιούσθω . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141  1  Έγινε λοιπόν ήδη φανερό, από όσα αναφέρθηκαν, ότι η 

ευεργεσία του Θεού είναι αιώνια, και ότι η φυσική δικαιοσύνη 

κατάνέµεται, από την άναρχη αρχή, εξίσου σε όλους, ασκούµενη 

σύµφωνα µε την αξία κάθε γένους, χωρίς να έχει αρχίσει ποτέ.  2  Γι’ 

αυτό ο Θεός ποτέ δεν άρχισε να είναι Κύριος και αγαθός, πάντα 

ήταν ό,τι είναι, ούτε θα σταµατήσει να αγαθοποιεί, ακόµη και αν 

οδηγήσει όλα στο τέλος.  3  Καθένας µετέχει της ευεργεσίας όσο 

θέλει, γιατί η διαφορά της εκλογής έχει γίνει από την επάξια προ-

τίµηση της ψυχής και την συνάσκηση.  

4  Έτσι λοιπόν ας τελειώσει και ο πέµπτος Στρωµατέας, των, σύµ-

φωνα µε την αληθινή φιλοσοφία,  γνωστικών µας  σηµειώσεων. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ 

 
 
Στα Λεξιλόγια που ακολουθούν δίνονται, ως χωριστά λήµµατα, 

όλες οι λέξεις του Πέµπτου Στρωµατέως, συµπεριλαµβανοµένων  
και των άρθρων, των συνδέσµων, των επιρρηµάτων κ.λπ. Γιατί 
µπορεί η ουσία ενός κειµένου να εκφέρεται µε τα ονόµατα και τα 
ρήµατα, όµως η γλωσσική του φυσιογνωµία µορφώνεται και από 
τις άλλες λέξεις, τις βοηθητικές. Επί παραδείγµατι, το Κατά 
Μάρκον ευαγγέλιο διακρίνεται αµέσως από το πλήθος των τύπων 
της αντωνυµίας α[υτός, που συναντώνται περίπου δύο φορές στις 
τρεις αράδες1, και η Αποκάλυψη προβάλλει τον προφητικό της 
χαρακτήρα µε την δοκιµασµένη βιβλική συνταγή, δηλαδή την 
πολλαπλή επανάληψη του τροπικού επιρρήµατος ]ως, που χρησι-
µοποιείται ως οµοιωµατικό ( ]ως φλόξ, ]ως µέλι, κ.ά), σε ποσοστό 6‰ 
του συνόλου των λέξεων, δηλαδή, κατά µέσον όρο, µία φορά στις 
δεκαέξι αράδες2. 

Επειδή το ένα τρίτο περίπου του κειµένου αποτελείται από 
αποσπάσµατα άλλων συγγραφέων, τα οποία και παραθέτει ο Κλή-
µης για να υποστηρίξει τις απόψεις του, θεωρήθηκε αναγκαίο να 
συνταχθούν δύο λεξιλόγια, το "Λεξιλόγιο Κλήµη" και το "Λεξιλόγιο 
Παραθεµάτων", µε τις αντίστοιχες λέξεις το καθένα. 
 

 
1 Λεξιλόγιο Καινής ∆ιαθήκης, Τ. Κουφόπουλος, 1995 
2 ό.π. 

Κάθε λέξη-λήµµα συνοδεύεται από ζεύγη αριθµών που χωρί-
ζονται µε τελεία. Ο πρώτος αριθµός κάθε ζεύγους δηλώνει την 
παράγραφο και ο δεύτερος την υποπαράγραφο στην οποία αναφέ-
ρεται η λέξη. Στο "Λεξιλόγιο Παραθεµάτων", υπάρχουν σε κάθε 
ζεύγος και οι κωδικοί των αντιστοίχων συγγραφέων, όπως δίνονται 
στον Πίνακα Κωδικών. 

Από την εξέταση των δύο Λεξιλογίων προκύπτουν τα ακόλουθα 
αριθµητικά στοιχεία:   

α) Το κείµενο του ίδιου του Κλήµη περιέχει 14078 λέξεις.  Αν 
αφαιρεθούν οι επαναλήψεις ίδιων λέξεων (αυτές που δίνονται από τα 
ζεύγη των αριθµών), αποµένουν 4487 διαφορετικές λέξεις, πο-σοστό 
32%. Είναι οι λέξεις που δίνονται ως λήµµατα και που απότελούν 
και το πραγµατικό λεξιλόγιο του Κλήµη. β) Ο συνολικός αριθµός 
των λέξεων των Παραθεµάτων είναι 7484, που σηµαίνει ότι το 35% 
του κειµένου του Πέµπτου Στρωµατέως καλύπτεται από τα 
παραθέµατα. Αν αφαιρεθούν και εδώ οι επαναλήψεις ίδιων λέξεων, 
αποµένουν 3216 διαφορετικές λέξεις-λήµµατα, ποσοστό 43%. 
Βέβαια, επειδή οι συγγραφείς των αποσπασµάτων  εκτεί-νονται σε 
µια χρονική περίοδο χιλίων περίπου ετών, και πολλοί από αυτούς 
εκπροσωπούνται από στίχους ποιηµάτων τους, η σύγκριση του 
πλήθους των κυρίων λέξεων των δύο Λεξιλογίων δεν είναι δυνατόν 
να χαρακτηρίσει τον λεξιλογικό πλούτο του Κλήµη.  
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16.3, 18.3, 18.6, 19.1, 19.2, 
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[αλλ' 1.5, 104.2, 115.4, 133.8, 

134.1, 16.1, 19.1, 19.1, 24.2, 
3.2, 3.4, 39.4, 4.1, 4.4, 41.1, 
5.3, 56.1, 58.6, 58.6, 67.2, 
71.4, 71.5, 71.5, 82.3, 84.3, 
88.2, 88.3, 89.3 

{αλλα 61.1, 82.1, 87.4, 97.6 
[αλλά 105.4, 107.1, 107.1, 108.1, 

11.1, 11.4, 112.3, 12.1, 
122.3, 129.5, 134.2, 15.5, 
16.1, 2.2, 20.1, 24.1, 27.8, 
28.1, 35.1, 35.7, 37.5, 4.3, 
44.1, 45.4, 46.5, 48.2, 49.1, 
55.1, 58.1, 58.2, 58.4, 

 61.3, 61.5, 63.1, 65.5, 7.2, 
74.5, 80.1, 81.5, 81.6, 82.2, 
86.1, 88.5, 89.5, 89.5, 90.4, 
92.3, 93.2 

{αλλας 23.1 
[αλλαχ ~?η 61.1 
[αλλαχο~υ 80.5 
[αλληγορε~ ι 105.4 
[αλληγορε~ ισθαι 49.3, 68.3 

[αλληγορε~ ιται 100.4, 12.2, 20.3 
[αλληγορητέοι 58.6 
[αλληγορί?α 58.6 
[αλληγορίαις 21.4 
[αλληγορίας 10.3, 89.2 
[αλληγορο~υντες 50.1 
[αλληγορ ~ων 72.2 
{αλληλα 82.2 
[αλλήλων 95.2 
{αλλην 134.3, 41.3 
{αλλο 35.1, 36.3, 41.4, 48.7, 

53.4, 61.1, 89.2, 89.2 
{αλλοι 33.2 
{αλλοις 81.4 
{αλλον 39.3 
{αλλου 14.2 
{αλλων 10.2, 104.5, 21.2, 29.3, 

34.9, 39.4, 39.4, 44.1, 67.2, 
97.7 

{αλλως 103.1, 37.3, 38.1, 38.5, 
40.3, 40.3, 56.5, 8.6, 90.1 

[αλόγοις 87.3, 87.3 
{αλογον 53.1 
[αλόγων 86.2 
[αλόγως 27.10, 54.2 
{αλυτον 5.3 
{αλφα 8.6 
]αλωτόν 117.2 
\αµα 1.3, 3.2, 36.4, 38.5, 39.1, 

49.2, 6.3, 70.2 
[αµαθε~ ις 58.5 
[αµαθής 57.1 
[αµαθ~ως 47.2 
]αµαρτήµασιν 16.7 
]αµαρτηµάτων 55.2 

]αµαρτωλο~ ις 26.2 
[αµείβεται 83.5 
{αµεινον 36.3, 48.3 
[αµέλει 22.1, 42.3, 89.2 
[αµερίµν ?ω 63.7 
[αµετανόητον 7.3 
[αµετανόητος 67.1 
[αµεταστρεπτί 8.3 
[αµέτοχος 68.2 
]αµ ~?η 71.3, 74.4 
{αµοιρον 87.4 
{αµουσον 19.2 
[αµπέλου 48.8 
[αµύητον 19.2 
[αµύνης 27.10 
[αµφί 88.1, 88.2 
[αµφιβολι ~ων 11.6 
[αµφο~ ιν 2.2, 44.5 
{αµφω 35.7 
{αν 12.1, 115.3, 134.2, 140.2, 

140.3, 18.6, 19.1, 19.2, 27.1, 
3.3, 32.1, 35.4, 36.4, 37.3, 
38.5, 39.4, 44.4, 48.2, 50.2, 
53.4, 55.1, 58.6, 61.3, 62.2, 
65.2, 71.2, 71.3, 73.2, 8.3, 
81.3, 81.5, 81.5, 92.3, 93.4, 
93.4, 94.6, 95.3, 96.5, 98.1 

[ανά 33.1 
[αναβι ~ωναι 103.4 
[αναβλέπειν 112.4 
[αναβλέψας 8.6 
[αναγαγε~ ιν 115.3 
[αναγέγραπται 87.4 
[αναγενν ~ησαι 15.3 
[αναγινώσκειν 58.2 

[αναγκάζεται 132.1 
[αναγκαίαν 3.4 
[αναγκα~ ιoν 86.2, 140.3, 86.2 
[αναγκαιότατον 19.3 
[αναγκαίων 86.2 
[αναγκαίως 78.2 
[ανάγκη 1.2, 140.6, 67.4 
[αναγλύφων 21.1 
[αναγορεύουσιν 99.4 
[αναγράφουσι 21.1 
[αναδράµ ?η 24.2 
[αναζέσασα 27.8 
[αναθυµιάσεις 33.1 
[αναίδειαν 42.1 
[αναιδείας 41.4 
[αναιρε~ ιται 5.4 
[αναιρετικός 43.2 
[ανακειµένοις 19.4 
[ανακε~ ισθαι 76.2 
[αναλαµβάνεται 104.5 
[αναλάµψαι 3.3 
[αναλεγώµεθα 140.3 
[αναλήψεως 103.6 
[ανάληψιν 103.4 
[αναλύσει 71.2 
[αναλύσεως 71.2 
[αναλωµάτων 22.1 
[αναµένουσα 79.2 
[αναµένουσι 17.3 
[αναντίρρητον 5.3, 5.4 
[αναπαύεσθαι 122.3 
[αναπαύσεως 106.3 
[ανάπαυσιν 36.3, 49.4 
[ανάπτουσι 17.3 
[ανάπτουσιν 29.5 
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[αναπτ ~ωµεν 44.4 
[ανάρχου 141.1 
[ανάστασιν 103.4, 105.4, 9.4 
[αναστήσεσθαι 9.4 
[ανατεταµένος 37.5 
[ανατετάσθαι 56.2 
[ανατιθέασιν 43.2 
[ανατιθέντες 42.2 
[ανατίθησι 93.4 
[ανατολα~ ις 48.1 
[αναφανδόν 80.4, 88.3 
[αναφέρει 101.4 
[αναφορά 32.2 
[αναφωνηθ ~ηναι 48.4 
[ανδρείας 42.3 
{ανδρες 90.6 
[ανδρός 40.1, 48.9 
[ανέγνωσαν 48.1 
[ανέδην 12.3, 20.1, 57.2 
[ανέθηκεν 74.4 
[ανειµένης 33.2 
[ανεκλιπής 23.2 
[ανεµνήσθην 96.2 
[ανενδεής 68.2 
[ανεξαπατήτους 56.4 
[ανετίθεντο 41.1 
{ανευ 1.3, 1.3, 1.3, 28.6, 67.4, 

7.1, 7.2, 72.3, 83.1, 9.2 
[ανέφικτον 81.3 
[ανηγορευµένους 84.2 
[ανηµµέναι 17.3 
[ανθ' 36.3 
[ανθαπτοµένους 59.1 
[ανθούσ?η 35.2 
{ανθρακες 37.1 

[ανθρωπεί ?α 79.1 
[ανθρωπίνας 58.5 
[ανθρωπίν ?η 137.2 
[ανθρωπίνης 14.2 
[ανθρώπινος 94.5 
{ανθρωποι 29.5 
[ανθρώποις 15.1, 24.2, 87.3 
{ανθρωπον 27.1, 29.1, 48.9, 61.3, 

87.4 
[ανθρωποπαθε~ ις 116.4 
{ανθρωπος 23.1, 42.4, 94.5, 96.4 
[ανθρώπου 105.1, 31.5, 42.3, 

99.4 
[ανθρώπους 15.2, 88.1 
[ανθρώπων 11.4, 133.8, 15.1, 

26.2, 6.1, 68.1, 71.5, 8.4, 
86.2 

[ανίσταται 83.1 
[ανιών 78.2 
[ανόητοι 5.1 
[ανοίαις 111.7 
[ανο~ ιξαι 64.4 
[ανοµολογουµέναις 31.2 
[ανοσίοις 31.5 
[ανόσιον 6.2 
[αντελαµβάνοντο 87.2 
[αντί 2.2, 44.2, 8.6 
[αντιγραφα~ ις 47.2 
[αντιδιαστολήν 26.1 
[αντιδοξουµένων 31.3 
{αντικρυς 102.3, 111.7, 113.1, 

115.4, 129.1, 136.2, 137.1, 
20.3, 25.1, 48.1, 64.3, 70.6, 
84.1, 89.2, 92.2, 93.2, 96.4 

[αντιλαµβάνεται 133.7 

[αντιλαµβανόµεθα 7.4 
[αντιπρόσωπος 21.2 
[αντιστρέφει 5.3 
[αντιστρέφοντα 5.3 
[αντίχθονα 139.1 
[ανυπερθέτου 3.2 
{ανω 10.2, 83.1 
{ανωθεν 94.3 
[ανωνόµαστον 81.6 
[ανωτέρα 63.7 
[αξία 141.3 
{αξια 18.5, 6.1 
[αξίαν 102.2, 141.1, 3.2 
{αξιον 19.2, 27.4, 29.1, 76.1 
{αξιος 55.2 
[αξιο~υντα 84.1 
[αξίους 56.4 
[αοιδο~ ισιν 59.4 
[αόρατον 123.2, 74.4, 81.3, 93.5 
[αόρατος 36.3, 71.5, 78.3 
[αοράτ ?ω 134.1 
[απ' 29.3, 32.2 
[απαγορεύει 74.6 
[απαγορεύειν 31.2 
[απαγορεύουσιν 30.5 
[απαγορεύσει 99.2 
[απαγορεύσεις 31.1 
[απάγουσα 53.4 
[απαθής 94.5 
[απαιτε~ ιν 6.1 
[απαιτο~υσιν 18.3 
[απαλείφειν 27.8 
[απαλείφοντες 16.7 
[απαλλαγήν 122.3 
[απαλλαγ ~ης 103.5 

\απαντα 38.7, 56.3, 72.2, 82.2 
]απάντων 107.1, 73.3, 8.4 
[απαραιτήτως 31.5 
]απάσας 74.5 
]απάσης 104.2 
\απασι 31.1, 58.4 
\απασιν 81.4 
[απέδειξεν 95.3 
[απείκαζον 21.2 
[απεικαστέον 99.1 
[απεικόνιζεν 36.4 
[απεικόνισµα 28.4 
[απεικόνισται 38.7 
[απεικός 51.1 
[απεικότως 70.7 
[απειλάς 68.3 
[απειλο~υντα 44.2 
[απε~ ιπεν 76.2 
{απειρον 81.6 
{απειρος 57.1 
[απεκρύψαντο 21.4 
[απελπίζει 87.3 
[απεµπολήσοντες 53.3 
[απέραντον 81.3 
[απερίγραφον 74.4 
[απερίληπτον 74.4 
[απεσχηµένοι 26.2 
[απήλλακται 59.2 
[απηρτηµένοι 37.4 
[απηρυθριακότες 87.2 
[απιέναι 106.4 
[απιστε~ ιν 18.4, 6.1 
[απιστία 78.3 
[απιστίας 33.3 
{απιστοι 5.1, 7.1 
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{απιστος 61.3 
[απιστουµέν ?ω 1.5, 1.5 
[απλαν ~η 106.3 
[απλανής 36.2 
[απλάνητος 115.6 
[απλεονέκτητος 30.4 
]απλότητος 30.3 
]απλο~υ 24.3 
]απλ ~ως 58.6, 61.3 
[από 100.5, 112.4, 4.4, 40.4, 

41.1, 44.3, 44.3, 44.3, 44.3, 
44.3, 48.4, 59.2, 61.1, 63.8, 
87.3, 90.4, 95.2 

[αποβάλλουσι 12.3 
[αποβαλών 52.5 
[αποβησόµενον 7.1 
[απογινόµενοι 42.1 
[απογραφόµενοι 1.5 
[αποδέδεικται 51.1 
[αποδεικνύναι 6.2 
[αποδείκνυσι 97.7 
[αποδείκνυσιν 97.6 
[αποδεικτικ~?η 82.3 
[αποδεικτικ~ης 56.1 
[αποδείξεις 6.1, 6.1 
[αποδείξεων 9.2 
[απόδειξιν 18.3 
[αποδέχεται 83.5 
[αποδιδο~υσα 83.1 
[αποδοτέον 89.1 
[αποδύεται 40.3, 40.3 
[αποδυσαµένην 67.4 
[αποδυσάµενος 53.3 
[αποδύς 39.3 
{αποιον 89.6 

[αποκαλύψαντος 64.4 
[αποκάλυψιν 100.5, 32.3 
[αποκάλυψις 10.2 
[αποκαλ ~ων 79.3 
[αποκείµενον 19.3 
[απόκειται 25.3 
[αποκεκαλυµµένως 26.5 
[αποκεκάλυπτο 90.3 
[αποκεκλεισµένου 35.5 
[αποκεκρυµµένα 61.1, 61.1 
[αποκεκρυµµένου 35.5 
[απόκλειε 54.2 
[απολαβών 40.1 
[απολείπει 116.3 
[απολείπειν 94.2 
[απολείπεται 4.4 
[απολελουµένων 39.4 
[απολιπε~ ιν 27.8 
[απολούεσθαι 39.4 
[απολύειν 55.2 
[αποµνηµονεύει 82.4 
[αποπίπτουσαι 12.3 
[αποπίπτουσιν 12.4 
[απορήσας 79.3 
[απορίας 44.3, 82.1 
{απορον 66.5, 70.3 
[απόρρητα 10.2, 58.1 
[απόρρητον 40.1, 7.8 
[απορρ~ ιψαι 11.4 
[απόρροιαν 88.2 
[αποσκορακίσαντες 53.3 
[αποσπ ~ωσα 112.4 
[απόστασις 63.8 
[αποστάτας 127.4 
[αποστατήσαντα 53.1 

[αποστήσας 54.4 
[αποστολικόν 93.2 
[αποστολικ ~?ω 135.1 
[απόστολοι 2.6 
[αποστόλοις 80.7 
[απόστολον 25.3, 57.5 
[απόστολος 134.2, 15.3, 17.5, 

18.8, 2.3, 2.4, 25.2, 26.1, 
30.4, 34.2, 40.3, 60.1, 65.4, 
66.5, 7.5, 74.1, 79.1, 80.2, 
80.4, 81.3, 9.2 

[αποστόλου 66.2 
[αποστόλους 38.5 
[αποστόλ ?ω 63.1 
[αποστόλων 31.1, 61.1, 75.4, 82.4 
[αποστραφέντες 67.3 
[αποτείνειν 11.4 
[αποτελέσει 15.2 
[αποτιθεµένη 83.1 
[αποφθέγµατα 22.1 
[απόχρη 14.1, 32.1, 37.1 
]απτόµενον 133.9 
[απωθε~ ισθαι 27.4 
[απώλειαν 51.3 
@αρ' 131.4, 77.2, 83.3, 94.2 
{αρα 1.5, 12.1, 129.6, 13.3, 

133.7, 140.5, 16.1, 27.4, 
32.3, 45.3, 46.1, 5.1, 5.3, 
58.1, 60.1, 67.3, 69.1, 70.7, 
75.4, 8.3, 8.4, 85.1, 94.3 

[αργήν 11.1 
[αργυρ~αν 98.4 
[αρετάς 15.2 
[αρετή 97.6 
[αρετήν 83.2, 96.5, 97.5 

[αριθµός 81.5, 93.4 
[αριθµο~υ 43.3 
[αριστερά 71.4 
[αρίστην 5.2 
[αρίστης 73.2 
[αρίστους 59.4 
[αρκούµενοι 18.3 
{αρκτον 43.3 
{αρκτους 35.6 
]αρµονίαν 49.2 
[αρξαµένη 141.1 
[αρότροις 49.3 
{αροτρον 44.2 
[αρότρου 44.3 
]αρπαγήν 52.2 
]αρπάζοντες 16.7 
{αρρητον 79.1, 81.3 
{αρρητος 65.2, 78.3 
[αρρήτου 34.7 
{αρτιοι 5.3 
{αρτοι 33.4 
{αρτων 35.3 
[αρχαίαν 45.2, 65.4 
[αρχα~ ις 15.4, 89.5 
[αρχάς 21.4 
{αρχει 70.7 
{αρχεται 79.1 
[αρχέτυπον 93.4 
[αρχή 38.4, 38.7, 81.4, 81.4 
[αρχήν 115.4, 14.2, 141.2, 36.4, 

43.3, 44.3, 71.2, 89.5, 89.7 
[αρχ~ης 141.1, 38.1, 55.1 
[αρχιερε~ ι 33.2 
[αρχιερε~ ις 40.4 
[αρχιερεύς 39.3 
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[αρχιερέως 37.1 
{αρχοντα 39.4, 92.5 
[αρχ~ων 140.3 
\ας 15.2 
[?ασάτω 127.2 
[ασαφο~υς 31.5 
{ασηµος 130.1 
{ασκησιν 46.1 
[ασπίδος 101.4 
[ασσάρια 55.4 
{αστατα 28.3 
[αστείαις 86.3 
[αστέρες 5.3 
{αστρα 28.6, 48.1 
{αστρων 21.2 
[ασφαλε~ ι 63.7 
[ασφαλής 54.2 
[ασχηµάτιστον 81.6, 89.6 
[ασχηµάτιστος 36.3 
[ασωµάτοις 71.3 
[ασώµατος 109.1 
[ασωµάτους 74.1 
{ατακτον 19.2 
[αταξίας 52.5 
[ατάρ 34.5, 73.4 
\ατε 102.2 
[ατεχν ~ως 141.1, 19.3, 40.1 
[ατιµάζειν 28.5 
{ατοµον 81.5 
α@υ 100.2, 105.2, 11.4, 11.6, 

131.1, 21.4, 28.4, 31.1, 41.4, 
42.3, 45.6, 49.3, 52.5, 6.3, 
78.4, 90.4, 99.1 

α[υγάς 48.1 
α[υγ ~?η 78.3 

α@υθις 1.1, 1.4, 104.4, 107.3, 
122.1, 123.2, 136.1, 140.3, 
92.3, 93.4 

α[υλαίας 33.2 
α{υλαξι 49.3 
α{υξει 85.3 
α{υξεσθαι 45.6 
α[υξήσας 40.1 
α{υξησιν 2.4, 47.6, 48.9, 68.2 
α{υξουσαν 3.1 
α[υτά 104.5, 38.2, 87.3 
α[υταί 12.3 
α#υται 66.2 
α[υτα~ ις 119.2, 56.3, 56.5, 76.1, 

89.7, 90.5 
α[υτάρκη 96.5 
α[υτάρκης 97.6 
α[υτάς 17.3, 49.3 
α[υτεξούσιον 136.4, 83.1, 83.5 
α[υτεξουσίου 3.2 
α[υτεξουσί ?ω 133.7 
α[υτ~?η 1.5, 2.6, 3.1, 3.1, 34.3, 

49.4, 8.6, 80.9 
α[υτή 4.2, 66.3 
α\υτη 67.1, 82.3, 88.4 
α[υτήν 103.4, 11.4, 133.9, 135.1, 

14.2, 14.2, 14.2, 27.8, 28.5, 
3.2, 38.1, 80.9 

α[υτ~ης 107.2, 114.1, 134.3, 42.3, 
7.4 

α[υτίκα 106.1, 20.3, 26.1, 27.1, 
30.1, 32.2, 43.2, 62.2, 72.2 

α[υτό 135.2, 50.2, 65.3, 7.2, 82.1, 
82.1 

α[υτόθι 34.4 

α[υτοί 139.2, 19.1 
α[υτο~ ις 140.4, 18.6, 19.1, 19.3, 

24.2, 3.1, 3.4, 31.3, 34.9, 4.1, 
42.3, 43.1, 47.1, 5.4, 64.5, 
76.2, 82.2, 84.2, 90.1 

α[υτοµάτου 90.2 
α]υτόν 7.3, 83.1 
α[υτόν 104.3, 12.4, 123.2, 131.1, 

134.1, 34.9, 34.9, 35.1, 35.7, 
39.4, 4.2, 44.5, 70.4, 73.3, 
81.3, 81.5, 84.1, 84.3, 89.3, 
97.6 

α[υτοσχεδίου 54.4 
α[υτός 100.2, 103.2, 103.3, 103.4, 

106.1, 111.1, 114.2, 123.1, 
129.6, 135.2, 135.4, 136.1, 
36.4, 39.1, 54.4, 63.1, 68.2, 
80.6, 83.1 

α]υτο~υ 15.5, 65.2 
α[υτο~υ 100.4, 123.2, 133.9, 19.2, 

29.3, 38.5, 4.2, 40.1, 40.3, 
58.1, 71.5, 71.5, 72.3, 80.3, 
80.7, 80.9, 81.6, 82.1, 82.4, 
85.2, 92.3, 92.3 

α[υτούς 1.2, 30.3, 4.3, 44.3, 45.1, 
45.6, 68.2, 89.4 

α[υτοφυ~η 114.3 
α[υτοψίας 55.3 
α]υτ~?ω 29.1 
α[υτ~?ω 13.2, 39.3, 4.2, 55.4, 57.3, 

67.2, 71.2, 90.6, 8.4 
α[υτ~ων 10.2, 12.2, 127.4, 133.7, 

140.2, 19.4, 29.3, 35.6, 4.2, 
42.4, 56.4, 58.3, 61.1, 71.4, 
85.4, 89.2, 89.6 

α]υτ~ων 58.4, 68.1, 68.1 
[αφ' 65.4 
[αφανέστερα 24.2 
[αφανίζειν 27.8 
[αφαν ~ως 80.9 
[αφεγγέσιν 29.4 
[αφε~ ιλεν 27.9 
[αφελόντες 71.2, 71.3 
[αφθάρτου 63.8, 68.1, 83.1 
{αφθεγκτον 79.1 
[αφίδρυµα 74.4 
[αφίκοιντο 18.6 
[αφικοµένην 14.2 
[αφικόµενον 83.1 
[αφικόµενος 138.1 
[αφ~ ικται 72.3 
[αφ~ ικτο 10.2 
[αφίκωνται 7.7 
[αφιλόνεικος 30.4 
[αφιλονείκως 8.3 
[αφορµάς 126.2, 90.1 
[αφοσιο~υσθαι 27.4 
[αφροδισίων 51.3 
[αφώρισαν 28.6 
[αχανές 53.4, 71.3 
[αχάριστον 27.3 
[αχρε~ ιοι 12.4 
{αχρι 61.1 
{αχρις 8.3 
{αψυχα 133.7 
[αψύχων 86.2 
 
 
Β 
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Βακχυλίδης 68.5 
Βακχυλίδου 110.1 
Βαρνάβας 51.4, 63.1 
Βασιλείδ ?η 74.3 
Βασιλείδης 3.2, 3.3, 74.3 
Βοιώτιος 102.2 
Βράγχου 48.4 
 
βαδίζον 100.4 
βαδίζοντι 17.1 
βαδίζωµεν 8.3 
βάθει 54.2 
βάθη 88.5 
βάθος 71.2, 91.2 
βαπτίσαι 55.2 
βάραθρον 53.4 
βάρβαροι 133.8, 16.3, 21.4 
βαρβάροις 15.3, 70.7 
βάρβαρον 51.1 
βάρβαρος 31.3, 93.4, 96.5 
βαρβάρου 134.1, 140.2, 27.1, 

56.2, 58.6, 79.2, 89.1, 9.4, 
90.4, 92.5, 95.2 

βαρβάρους 45.1 
βαρβάρ?ω 57.4 
βαρβάρων 44.1, 91.2 
βάρους 55.4 
βαρυθυµίαις 30.5 
βαρύς 37.1 
βασιλέα 137.1, 44.2 
βασιλείαν 16.7, 3.2, 40.4, 41.1 
βασιλεύσουσι 139.1 
βασιλεύς 8.4 
βασιλέων 21.1 
βασιλικήν 37.5 

βασιλικός 94.5, 98.4 
βάσιµον 34.5 
βάτραχοι 44.4 
βάτραχον 44.2 
βατράχου 44.3 
βεβαι ~ων 80.4 
βεβήλοις 41.1 
βεβιωκότα 83.1 
βεβιωκότων 9.4 
βέδυ 46.4, 46.6, 47.1 
βέλη 44.4 
βέλτιον 36.2 
βί?α 4.3, 49.1 
βιασταί 16.7 
βιβλία 50.2, 97.6, 97.7 
βιβλί ?ω 50.3, 76.1 
βίβλοις 140.4 
βιόδωρον 46.6 
βίον 45.6, 56.3, 69.6, 85.4, 98.5 
βίος 22.1, 56.1 
βίου 14.1, 14.2, 16.7, 23.1 
βί?ω 40.1 
βλέπει 38.7 
βλεπόµενον 94.1 
βλέποντας 35.1 
βοείας 21.2 
βορβόρ?ω 51.3 
βόρεια 35.3 
βορείοις 35.3 
βόρειον 133.9 
βούλει 94.6 
βούλεται 141.3, 3.3, 67.3, 7.7, 

71.4 
βουλήµατι 54.4 
βούλησιν 103.1, 50.2 

βούλησις 4.4 
βουλόµενοι 20.4 
βουλόµενος 138.1 
βούλονται 35.6, 43.3, 45.6, 56.4, 

90.6 
βούλωνται 83.1 
βο~υς 42.3 
βραχε~ ι 18.1 
βραχέων 10.3 
βραχυλογίας 46.1 
βραχύς 22.1 
βρ~ ιθον 83.1 
βρ~ωµα 48.8, 66.2, 66.2, 70.1 
βρώµατος 26.2 
βρώσεως 66.3 
βρ~ωσις 66.3 
βυθόν 81.3 
βύσσος 32.3 
βύσσ ?ω 32.3 
βωµούς 74.3 
 
 
Γ 
 
Γέενναν 91.2 
Γοργί ?α 58.6 
γάλα 26.1, 48.8, 66.2, 66.2 
γαλακτώδη 48.8 
γάµος 93.4 
γάνωµα 40.1 
γάρ 1.1, 1.3, 1.4, 101.4, 102.3, 

103.1, 104.4, 105.4, 11.1, 
11.5, 114.3, 115.5, 117.2, 
12.1, 12.2, 12.2, 12.4, 124.2, 
13.4, 134.3, 135.1, 135.3, 

136.4, 14.2, 140.2, 141.2, 
15.3, 16.7, 18.2, 18.3, 18.4, 
18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 
2.2, 2.5, 21.2, 24.2, 25.5, 
27.10, 27.8, 28.5, 3.2, 30.4, 
31.3, 31.5, 32.1, 32.3, 33.4, 
33.6, 34.9, 36.4, 37.1, 38.5, 
4.2, 40.2, 43.2, 43.3, 44.1, 
44.4, 44.4, 45.2, 45.5, 46.4, 
48.1, 48.4, 49.2, 5.2, 5.4, 
50.3, 51.3, 52.2, 55.2, 55.2, 
55.3, 55.4, 56.1, 56.3, 56.4, 
56.5, 57.5, 6.3, 60.2, 62.1, 
63.7, 63.8, 64.5, 65.2, 66.3, 
66.3, 67.2, 67.4, 7.1, 7.4, 7.6, 
7.7, 7.8, 70.3, 71.2, 71.5, 
72.3, 73.2, 73.3, 76.1, 78.2, 
78.4, 79.2, 79.2, 8.7, 8.7, 
80.7, 80.8, 80.9, 81.2, 81.4, 
81.5, 81.5, 81.6, 82.2, 82.2, 
82.3, 84.1, 85.2, 86.2, 86.3, 
87.1, 87.2, 87.3, 88.3, 89.2, 
89.2, 9.4, 90.3, 90.6, 91.1, 
93.4, 93.5, 94.4, 94.5, 94.6, 
95.3, 96.2, 96.3, 96.6, 97.1, 
97.5, 98.4 

γαστρός 133.7, 5.3 
γε 10.2, 133.9, 138.2, 21.4, 32.1, 

37.5, 4.4, 41.1, 41.2, 50.2, 
72.4, 79.1, 87.4, 87.4, 92.2, 
97.4 

γέ 71.3, 74.4, 96.4 
γέγονας 23.1 
γέγονεν 10.3, 90.2, 97.7 
γεγονέναι 6.2, 92.3, 94.4 
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γεγονότι 97.7 
γεγραµµένα 122.2 
γεγραµµένον 64.3 
γέγραπται 12.1, 25.1, 25.4, 52.3, 

71.4, 81.1 
γεγράφθαι 58.2 
γεγραφότος 110.2 
γεγωνός 8.7 
γενέσει 73.4, 87.4 
γενέσεως 15.1, 41.4 
γενέσθαι 103.5, 30.3, 45.6, 57.3, 

81.4, 96.6 
γένεσιν 100.4, 103.4, 126.2, 

37.2, 45.3, 68.2 
γένη 94.2 
γενησόµενα 5.3 
γένηται 16.5, 63.7 
γενητόν 104.3, 92.1, 92.3, 92.4 
γενητ ~ων 84.1 
γενικο~υ 2.2 
γενν ~?α 16.5, 41.3 
γεννα~ ιος 18.8, 25.2, 80.2 
γενν ~αν 21.3 
γεννήσει 15.2 
γεννητόν 83.1 
γενόµενα 38.7 
γενοµένη 141.1, 141.3 
γενοµένην 14.2, 67.4 
γενόµενος 34.1, 34.7, 40.1, 54.2, 

72.3, 8.6, 96.2 
γενοµένου 138.2, 38.2, 92.3 
γενοµένους 81.4 
γένος 103.2, 123.2, 133.8, 81.5 
γένους 133.6, 133.6, 141.1, 41.1 
γέρων 41.4 

γευσαµένους 72.3 
γεώδει 7.4 
γεώδης 37.1 
γεωργίας 42.3 
γεωργούντων 133.8 
γ ~η 104.4, 45.2, 45.3, 47.6 
γήινον 94.3, 99.4 
γ ~ην 12.4, 9.5, 93.5, 94.1 
γ ~ης 100.5, 139.1, 139.1, 21.3, 

21.3, 32.2, 32.3, 33.1, 33.2, 
42.3, 44.4, 91.2, 94.3 

γίγνεσθαι 103.4 
γίγνονται 12.4 
γιγνώσκειν 116.4 
γίνεσθαι 21.3, 49.1 
γίνεται 103.4, 104.4, 61.5 
γίνηται 55.4 
γινόµενα 39.3, 55.4 
γινόµενοι 42.1 
γινοµένων 6.2 
γίνου 54.2 
γινώσκει 46.6 
γινωσκοµέν ?ω 1.5 
γλυκερο~υ 41.3 
γλυπτόν 28.4, 36.4 
γλώττης 44.5 
γνήσιον 84.2 
γνησίως 58.2, 59.1 
γνόφος 78.3 
γν ~ωθι 23.1 
γνώµαις 31.2 
γνώµ ?η 7.1 
γνώµην 7.3 
γνώµης 4.3 
γνωµικώτατα 133.3 

γνωµικώτερον 18.1 
γν ~ωναι 1.2, 1.4, 63.8 
γνωρίζεται 12.2, 34.7 
γνωρίµοις 30.3, 67.3 
γνωριµωτέρων 82.3 
γνωρίσαντες 71.3 
γνώρισµα 7.8 
γνώσει 19.1 
γνώσεως 1.3, 12.2, 53.3, 63.8, 

7.5, 71.5, 88.5, 98.4 
γνωσθ~ηναι 123.2 
γν ~ωσιν 1.1, 1.4, 10.2, 134.2, 

140.5, 34.7, 49.1, 49.2, 5.2, 
53.2, 53.3, 53.3, 54.2, 61.2, 
62.1, 63.8, 72.3, 8.6, 83.1 

γν ~ωσις 1.3, 1.4, 66.3, 69.6, 70.1 
γνώσονται 18.5 
γνωστικά 26.4 
γνωστική 89.2 
γνωστικήν 26.5, 64.5, 67.4, 83.3 
γνωστικ ~ης 26.1, 63.2 
γνωστικοί 1.5, 1.5, 1.5 
γνωστικόν 1.4, 1.4, 25.5, 39.4, 

69.6 
γνωστικός 54.4, 57.1, 74.4 
γνωστικο~υ 1.1, 26.2 
γνωστικ ~?ω 39.4 
γνωστικ ~ων 141.4 
γνωστόν 71.5 
γνωστός 13.1 
γογγύζουσα 27.3 
γονε~ ις 6.1 
γόνιµος 93.4 
γο~υν 103.3, 109.1, 117.1, 17.1, 

2.5, 20.4, 21.1, 25.1, 27.1, 

30.5, 38.1, 4.1, 41.2, 43.2, 
44.2, 45.2, 51.2, 57.2, 57.3, 
59.4, 7.5, 7.6, 74.5, 79.3, 8.2, 
85.4, 87.3, 90.5 

γράµµασιν 58.1 
γράµµατα 43.1, 45.2 
γραµµατικός 45.4, 46.2 
γραµµατικ~ων 50.3 
γραµµάτων 20.3, 34.6, 44.2 
γραπτόν 28.4 
γραφαί 56.2 
γραφα~ ις 89.2 
γραφάς 126.3, 84.3 
γράφει 100.1, 102.1, 103.3, 

107.4, 11.5, 111.4, 112.2, 
119.2, 120.1, 129.5, 129.6, 
130.1, 133.1, 17.6, 2.2, 30.4, 
52.4, 61.2, 68.4, 7.5, 93.1, 
98.5 

γράφειν 76.1, 91.3 
γράφεται 20.3, 78.4 
γραφ~?η 108.2, 65.2 
γραφή 117.3, 120.3, 17.3, 27.2, 

32.1, 78.3, 79.2 
γραφήν 120.1, 70.1, 91.3 
γραφ~ης 100.4, 25.1, 29.1, 40.1 
γράφοντι 115.1 
γράφουσιν 12.3 
γραφ~ων 102.3, 14.1 
γράφων 26.1, 46.5, 47.1, 48.7, 

59.6, 60.2, 75.1, 93.2 
γράψαι 20.4 
γράψασθαι 57.3 
γυµνάσιον 50.3 
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γυµνασταί 83.1 
γυµνήν 67.4 
γυµνός 53.3 
γυνα~ ικα 130.1 
γυναιξίν 10.2 
 
 
∆ 
 
∆αβίδ 105.3, 12.1, 28.2, 64.2 
∆αµναµενεύς 45.2 
∆αρεί ?ω 44.2 
∆ηµόκριτος 102.1, 87.3 
∆ία 116.3, 132.1, 137.1, 64.4 
∆ίδυµος 46.2 
∆ιονύσιος 45.4, 47.3 
∆ιοσπόλει 41.4 
∆ιός 111.6 
∆ίφιλος 121.1, 133.3 
∆ίων 46.5 
 
δ' 10.1, 100.5, 103.2, 104.1, 

108.2, 108.5, 11.3, 114.3, 
133.8, 134.1, 139.2, 15.2, 
19.2, 20.3, 20.5, 28.4, 3.3, 
31.3, 32.1, 32.1, 32.3, 35.2, 
35.4, 36.3, 36.4, 37.2, 37.3, 
37.3, 40.1, 40.3, 43.3, 43.3, 
45.3, 47.2, 48.1, 48.4, 49.1, 
49.3, 53.4, 54.3, 55.4, 68.2, 
69.6, 71.1, 71.2, 73.2, 74.3, 
81.3, 89.1, 91.2, 94.5, 94.6, 
94.6, 96.4 

δαίµονας 127.4 

δαιµόνιον 91.5 
δαιµόνων 92.5 
δάκνειν 30.5 
δάκρυον 50.1 
δαµάζων 45.2 
δάφνης 48.4 
δέ 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.5, 10.2, 10.3, 10.3, 
100.1, 100.4, 100.6, 101.1, 
101.4, 102.1, 102.2, 103.1, 
103.4, 103.4, 104.1, 104.3, 
104.4, 104.5, 105.2, 106.3, 
106.4, 106.4, 107.3, 111.1, 
111.4, 111.7, 112.1, 112.2, 
114.1, 114.2, 116.1, 116.3, 
116.3, 12.1, 12.3, 121.4, 
122.3, 122.3, 123.1, 126.2, 
126.3, 127.4, 128.2, 129.3, 
130.3, 132.2, 133.1, 133.6, 
133.7, 133.7, 133.7, 133.9, 
134.1, 134.2, 135.2, 135.3, 
136.2, 136.3, 137.1, 137.2, 
139.1, 14.1, 141.3, 15.1, 
15.1, 15.3, 15.4, 16.1, 16.1, 
16.1, 16.3, 16.3, 16.4, 16.5, 
16.7, 17.6, 18.1, 18.5, 19.2, 
19.3, 2.1, 2.4, 2.6, 20.3, 20.3, 
20.3, 20.3, 20.3, 20.4, 20.5, 
20.5, 21.2, 21.2, 21.3, 21.3, 
21.4, 23.2, 23.2, 24.2, 25.3, 
26.1, 26.2, 26.4, 26.5, 27.4, 
27.4, 27.4, 27.8, 28.2, 28.3, 
28.4, 28.6, 29.5, 29.6, 3.2, 
3.4, 31.1, 31.5, 31.5, 32.3, 
33.1, 33.2, 33.2, 33.6, 34.5, 

34.7, 35.1, 35.3, 35.6, 36.2, 
36.2, 36.4, 36.4, 37.1, 37.1, 
37.1, 37.2, 38.2, 38.4, 38.4, 
38.6, 38.6, 38.6, 38.7, 38.7, 
39.2, 39.3, 4.1, 4.3, 4.4, 40.1, 
41.2, 41.3, 41.4, 42.3, 43.1, 
43.1, 43.2, 43.2, 43.2, 44.1, 
44.3, 44.3, 44.3, 44.4, 44.5, 
44.5, 45.2, 45.2, 45.2, 45.6, 
45.6, 46.6, 47.2, 47.4, 47.6, 
47.6, 48.1, 48.2, 48.3, 48.5, 
48.6, 48.8, 48.9, 49.2, 49.2, 
49.3, 49.3, 49.4, 5.3, 5.3, 
50.1, 51.4, 52.2, 52.3, 53.3, 
54.2, 55.1, 55.3, 55.4, 56.5, 
57.1, 58.3, 58.3, 58.5, 59.2, 
59.4, 59.4, 6.1, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.3, 61.1, 61.1, 61.5, 63.8, 
63.8, 64.4, 64.6, 66.2, 66.2, 
66.5, 67.1, 68.1, 68.2, 68.3, 
7.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 71.1, 
71.1, 71.2, 71.2, 71.3, 71.4, 
71.5, 72.1, 73.2, 73.2, 74.4, 
76.1, 76.2, 78.3, 78.5, 79.1, 
79.3, 8.3, 8.6, 8.7, 8.7, 80.8, 
81.5, 81.6, 82.1, 82.2, 82.3, 
83.2, 83.4, 83.5, 84.2, 84.3, 
85.1, 85.3, 85.4, 86.1, 86.2, 
86.2, 86.2, 86.3, 87.3, 88.2, 
88.2, 88.4, 89.3, 89.4, 89.5, 
9.5, 90.3, 91.1, 91.3, 91.3, 
91.5, 92.3, 92.4, 93.1, 93.4, 
93.4, 93.4, 94.1, 94.1, 94.3, 
95.1, 95.2, 95.2, 96.4, 96.6, 
96.6, 97.1, 97.3, 97.5, 97.7, 

98.1, 98.4, 98.4, 99.5 
δεδειγµένου 140.1 
δεδήλωκεν 117.2, 124.2, 65.3 
δεδήλωνται 34.8 
δεδιδαγµένοι 24.1 
δέδιεν 76.1 
δεδιέναι 31.5 
δεδιψηκόσιν 54.2 
δέδοται 7.6 
δέδωκεν 126.2 
δεδωκόσι 58.2 
δεδωκότων 56.3 
δεδώρηται 68.2 
δε~ ι 1.2, 1.4, 1.4, 19.2, 22.1, 45.6, 

49.4, 7.2, 7.3, 80.3, 87.1, 
87.4 

δε~ ιγµα 21.2 
δείκνυνται 20.1, 5.1 
δεικνύουσαι 89.2 
δεικνύουσι 41.2 
δείκνυσι 56.5 
δείκνυσιν 93.2 
δείκνυται 64.6 
δεικνύων 55.1 
δε~ ιν 11.1, 27.8, 28.2, 28.3, 28.4, 

30.3, 31.2, 31.5, 44.5, 49.1, 
51.4, 76.1, 84.2 

δείξας 55.3 
δε~ ιται 6.1 
δεκάτ ?ω 103.2, 106.2, 92.5, 93.2, 

99.2 
δεκτή 67.1 
δεκτός ΑΩ37.4 
δένδρα 2.6 
δεξι ~?α 44.5 
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δεξιά 71.4 
δεξι ~ων 36.4 
δέοντος 56.1 
δεσµο~υ 55.2 
δευτέρα 73.2 
δευτέραν 20.3 
δεύτερον 103.1 
δευτέρ ?ω 108.2, 66.4, 95.1 
δέχεσθαι 27.1 
δή 1.1, 10.2, 102.1, 103.4, 

111.5, 13.2, 2.1, 4.1, 4.2, 
43.3, 45.2, 51.2, 53.1, 58.6, 
66.3, 67.3, 68.3, 72.2, 82.4, 
84.1 

δ ~ηλα 58.4 
δηλο~ ι 104.5, 28.3, 35.7, 39.1, 

43.3, 49.2, 78.3, 80.8 
δ ~ηλον 141.1, 7.7 
δηλονότι 8.1 
δηλο~υν 35.6, 49.3, 71.4, 90.6 
δηλο~υσιν 83.2 
δηλο~υται 36.3 
δηλ ~ων 106.4, 74.4 
δηλώσει 16.3 
δηλώσεως 29.4 
δήλωσιν 22.1 
δήλωσις 90.3 
δηλωτικόν 42.1 
δηµηγορία 102.5 
δηµιουργε~ ι 94.1 
δηµιουργε~ ιν 36.4, 94.2 
δηµιουργία 101.3, 23.1 
δηµιουργίας 16.5, 72.2 
δηµιουργόν 102.2, 102.5, 114.3, 

29.1, 4.2, 4.2, 82.1 

δηµιουργο~υντες 42.2 
δήµων 59.4 
δήπου 13.1, 42.2 
δι' 103.1, 104.4, 12.2, 129.5, 

13.1, 13.2, 135.2, 139.1, 
20.1, 24.1, 28.5, 28.5, 32.1, 
34.8, 37.2, 38.5, 39.2, 4.1, 
40.3, 41.3, 45.6, 50.2, 53.1, 
64.5, 7.4, 71.2, 73.2, 73.2, 
73.4, 74.5, 86.3, 91.3, 97.7 

διά 1.2, 1.4, 1.4, 10.3, 101.4, 
103.4, 104.5, 105.2, 105.3, 
106.2, 106.4, 116.1, 119.1, 
119.3, 121.4, 123.2, 124.2, 
125.1, 126.2, 126.3, 126.3, 
127.4, 128.1, 13.1, 130.1, 
131.1, 133.7, 136.4, 14.2, 
18.4, 18.5, 18.6, 19.3, 19.3, 
19.3, 19.4, 20.3, 21.1, 21.2, 
23.2, 28.3, 30.3, 31.5, 32.2, 
35.1, 35.7, 37.1, 38.5, 38.6, 
38.6, 40.1, 41.3, 45.2, 46.6, 
48.7, 49.1, 49.4, 49.4, 49.4, 
51.1, 54.4, 55.3, 55.3, 55.4, 
56.5, 56.5, 58.6, 64.4, 67.2, 
7.4, 70.2, 71.5, 71.5, 72.5, 
73.4, 74.4, 74.6, 78.2, 80.8, 
81.6, 84.3, 85.1, 85.1, 86.2, 
86.3, 87.1, 87.3, 88.3, 89.3, 
9.2, 9.2, 9.4, 9.5, 90.4, 94.4 

διαβάλλων 111.1 
διαβάντι 44.2 
διαβιώσωµεν 122.3 
διάβολον 92.5 
διαγράφει 37.2, 98.4 

διαγράφουσιν 38.4 
διαδοθείσης 10.3 
διαθήκας 38.5 
διαθήκη 61.1, 62.2 
διαθήκην 3.3 
διαθήκης 85.1 
διαθηκ ~ων 34.4, 55.4 
διαθρητέον 1.1 
διαιρε~ ιν 59.2 
διαιτ~ασθαι 21.3 
διακαθαίρειν 11.4 
διακεκαυµένον 43.3 
διακονία 34.3 
διακονίαν 63.1 
διακονίας 35.1 
διακοσµήσεως 104.4 
διακόσµησιν 104.1 
διακρίναντα 39.4 
διακρίνων 39.1 
διαλαβόντες 29.4 
διαλαµβάνοντες 105.1 
διαλαµβάνων 65.1 
διαλέγεται 121.1 
διαλεληθότος 11.6 
διαλεληθώς 53.3 
διάληψις 1.4 
διαµένοντας 45.6 
διαναστάντος 73.2 
διανήχεσθαι 140.4 
διανοε~ ισθαι 67.2 
διάνοια 82.1 
διάνοιαν 129.3 
διανοίας 58.6, 73.2, 74.1 
διανοµάς 30.1 
διανοµή 88.4 

διαπεφοίτηκεν 133.9 
διαπλάσεως 99.4 
διαπλάττεσθαι 94.3 
διάπυροι 90.6 
διαρρήδην 100.1, 118.2, 28.4, 

59.4, 61.3, 97.3 
διασαφήσοµεν 68.3 
διασκευή 32.2 
διάστασιν 71.2 
διαστέλλεται 78.2 
διαστέλλοντες 1.1 
διατετύπωται 41.4 
διατριβ ~ης 57.3 
διαφαίνοντα 56.5 
διαφέρει 4.4 
διαφέρουσιν 86.3 
διαφθείρειν 48.6 
διαφορά 81.5 
διαφοράν 141.3 
διαφυλάσσουσι 43.3 
διδακτόν 71.5 
διδασκαλία 10.2, 46.3 
διδασκαλί ?α 137.2 
διδασκαλίαν 59.6, 85.2 
διδασκαλίας 7.3, 71.1 
διδασκαλικώτατα 75.4 
διδάσκαλον 17.1 
διδάσκαλος 1.3, 7.8, 85.2 
διδασκάλου 17.3, 64.4, 7.8, 73.2, 

98.1 
διδάσκει 1.4, 112.4, 48.8, 66.1 
διδασκοµένην 54.2 
διδάσκοντες 30.5 
διδάσκων 109.1, 28.2, 86.2 
διδαχθέντες 134.3 
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δίδοσθαι 45.6 
διελάµβανον 56.4 
διήκειν 89.3 
διήκων 48.2 
δικαία 30.4 
δίκαιοι 38.5 
δίκαιον 130.2, 137.1, 16.1, 19.1, 

31.5 
δικαιοπραγίας 86.1 
δικαιοσύνη 141.1 
δικαιοσύνην 30.1, 55.4 
δικαιοσύνης 30.1 
δίκαιος 16.6, 27.4 
δικαίους 18.7, 38.5 
δικαίως 122.3, 19.1, 55.4 
δίκην 122.4, 13.2 
διό 133.9, 18.6, 25.4, 28.6, 37.1, 

49.3, 57.4, 66.4, 68.3, 84.2, 
94.4 

δίοδον 39.4 
διοικήσεως 105.1, 49.1 
διοικο~υντος 104.4 
διοιχθέντων 73.2 
διορ~?α 73.2 
διορατικόν 11.4 
διττή 59.1 
διττήν 2.4 
διττόν 59.2 
διττ ~ων 59.6 
δίχα 3.3, 53.1, 57.5 
διχηλο~υν 51.4 
διώκει 27.4 
διώκτης 27.4 
δόγµατα 140.1, 58.4, 65.4, 97.2, 

97.6 

δογµατίζουσι 105.1, 9.4 
δογµατική 10.3 
δογµάτων 10.1, 29.3, 57.4, 87.3 
δοθε~ ισα 80.9 
δοκε~ ι 131.4, 43.3, 74.3, 83.3, 

94.2 
δοκε~ ιν 39.4 
δοκησισόφους 59.4 
δοκησισόφων 8.1 
δοκιµάζει 19.1 
δοκιµάσας 104.1 
δοκιµασίαν 56.3 
δοκιµώτατοι 40.4 
δοκιµωτάτοις 41.1 
δόλ?ω 4.3 
δόξα 115.5, 36.4 
δοξάζεσθαι 96.4 
δοξάζουσιν 68.1 
δόξαν 111.2, 59.2 
δόξας 140.3, 58.5 
δόξ?η 132.1 
δόξης 104.1, 40.1, 47.1 
δοξολόγων 36.3 
δορ~ας 67.4 
δόσεως 12.2 
δο~υλον 30.4 
δράµατι 114.2 
δρ~ασαι 27.4 
δραστήριος 48.9 
δρ~υν 4.1 
δρώψ 48.9 
δυε~ ιν 43.2 
δυνάµει 104.4, 134.2, 65.2, 71.5, 

79.1 
δυναµέν ?η 9.2 

δυνάµενοι 122.3 
δυναµένοις 78.3 
δυνάµενον 27.1 
δυνάµενος 101.1 
δυνάµεων 36.4, 80.3 
δυνάµεως 14.2, 3.1, 63.8, 66.2, 

7.4, 82.2 
δύναµιν 131.1, 135.1, 55.2, 80.9 
δύναµις 4.2, 6.3, 83.5 
δύνασθαι 14.2, 2.6, 3.3, 7.7, 84.2 
δύναται 133.8, 36.2, 72.2, 96.3 
δυνατή 80.9 
δυνατόν 100.6 
δυνατωτάτ ?ω 134.1 
δύο 31.1, 35.6, 35.6, 37.1, 43.1 
δυσάλωτος 73.3 
δυσδαίµων 137.2 
δύσδεικτος 81.4 
δυσεύρετος 81.4 
δυσθήρατος 23.2 
δυσίν 97.1 
δυσκόλως 28.3 
δυσµεταχειριστότατος 81.4 
δύωµεν 44.4 
δώδεκα 103.4, 103.5, 35.7, 38.4, 

88.3 
δωδεκατα~ ιον 103.4 
 
 
Ε 
 
]  Εβραϊκο~ ις 41.2 
]  Εβραϊκο~υ 36.3 
]  Εβραϊκ ~ων 102.3 
]  Εβρα~ ιοι 107.1, 19.3, 28.6 

]  Εβραίοις 32.2, 33.2, 62.2, 68.3 
]  Εβραίους 74.4 
]  Εκατα~ ιος 113.1 
[  Ελεάτης 59.6 
[  Ελεάτου 138.1 
]  Ελλάδα 132.1 
\  Ελληνα 30.4 
\  Ελληνας 122.4, 134.2, 140.1, 

34.6, 45.1 
\  Ελληνες 107.1, 133.8, 18.5, 

21.4, 69.6 
]  Ελληνικα~ ις 140.4 
]  Ελληνική 29.5, 90.4 
]  Ελληνικήν 87.1, 89.1 
]  Ελλήνων 10.1, 10.3, 115.4, 

134.2, 67.3, 84.2, 98.4 
\  Ελλησι 100.6, 134.1, 136.3, 

14.1, 140.3, 21.4, 22.1 
\  Ελλησιν 140.2, 19.1, 65.4, 

70.7 
[  Ελπίδος 15.5 
[  Εµπεδοκλέα 103.6, 140.5, 85.3 
[  Εµπεδοκλέους 122.3 
[  Εµπεδοκλ ~ης 15.4, 18.4, 48.3 
[  Επιγένης 49.3 
[  Επιδαύρ?ω 13.3 
[  Επικούρειοι 58.1 
[  Επικουρείου 138.2 
[  Επίκουρος 117.1 
[  Επικούρ?ω 90.2 
[  Επιµηθέως 58.6 
[  Επινοµίδι 7.6 
[  Επιστολα~ ις 65.1 
[  Επίχαρµος 100.6, 118.1 
{  Εραστον 102.3 



 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 

150 

Ε[υριπίδην 137.2 
Ε[υριπίδης 114.1, 70.2, 75.1 
Ε[υρύσου 29.1 
Ε[υφορίων 31.4, 47.2, 50.3 
Ε[υφορίωνος 114.4 
[  Εφέσια 45.2 
[  Εφέσιος 104.1, 9.3 
[  Εφεσίου 115.3 
 
[εάν 4.2, 44.4, 6.1, 7.5, 71.2, 

83.1, 83.1 
{εαρ 49.4 
]εαυτήν 38.7, 66.3, 80.9 
]εαυτόν 16.5 
]εαυτο~υ 66.3, 80.9 
]εαυτούς 71.3 
]εαυτ~?ω 78.2 
]εβδοµάδα 108.1 
]εβδοµάς 37.2 
]εβδόµην 107.1 
]εβδόµ?ω 105.2 
[εγγηράσαντες 62.2 
[εγγίγνεσθαι 13.1 
[εγγλύφεται 42.4 
{εγγραπτον 38.6, 38.6 
[εγγράφους 38.6 
[εγγράφως 5.4 
[εγείρουσι 17.3 
[εγένου 23.1 
{εγερσιν 105.4 
[εγκαταµέµικται 98.4 
[εγκεκαλυµµένου 11.6 
[εγκεκρ ~ασθαι 15.1 
[εγκολπισάµενον 81.3 
[εγκρυβε~ ισαν 80.9 

[εγχειρ ~ωµεν 19.1 
[εγώ 115.1, 79.2 
{εγωγε 103.1 
[εδεήθηµεν 7.8 
{εδειξεν 92.3 
[εδε~ ιτο 132.1 
[εδείχθη 87.1 
[εδέξαντο 47.2 
[εδήλωσεν 135.3, 140.5 
[εδογµάτιζεν 104.3 
[εδογµάτισαν 92.1 
[εδόκει 53.3 
{εδοσαν 134.1 
\εδος 28.6 
[εζήλωσαν 44.1 
[εζήτησεν 17.1 
[εζωοποίησεν 72.3 
[εθέλει 35.6 
[εθέλειν 18.4 
[εθέλ ?ης 115.3 
[εθέλουσιν 19.1, 56.3 
[εθέλων 6.3 
[εθεµελίωσαν 126.3 
[εθίζει 133.4 
{εθνος 133.9 
[εθν ~ων 135.3, 63.1, 64.6 
ε{ ι 133.9, 37.5, 79.1, 97.4 
ε@ ι 23.1 
ε[ ι 118.3, 134.1, 140.2, 16.1, 3.2, 

3.4, 4.1, 4.1, 4.4, 5.3, 5.3, 
5.3, 5.4, 58.2, 6.1, 6.1, 6.1, 
66.2, 70.1, 71.3, 79.3, 86.1, 
86.2, 89.2, 94.6, 96.4, 98.4 

ε{ ιδη 29.4, 94.2 
ε{ ιδησιν 41.1 

ε[ ιδικ~ως 2.2 
ε{ ιδοµεν 16.1 
ε@ ιδος 20.4, 44.1, 46.1, 59.2, 81.5 
ε[ ιδότας 59.4 
ε[ ιδότες 69.6 
ε[ ιδότι 135.3 
ε[ ιδότων 56.4, 8.3 
ε{ ιδους 21.2 
ε{ ιδωλα 43.1, 76.2, 87.3 
ε[ ιδωλολατρείαν 111.1, 128.1 
ε{ ιδωλον 36.4 
ε[ ιδώλων 112.4 
ε[ ιδώς 104.1, 70.4, 76.2, 89.7 
ε@ ιεν 35.4, 37.3, 73.2 
ε{ ιη 134.2, 32.1, 48.2, 53.4, 81.5 
ε@ ιθ' 58.5, 63.2 
ε[ ικαζόντων 43.2 
ε[ ικ~?η 13.1 
ε[ ικόνα 31.5, 40.4, 93.4 
ε[ ικόνος 94.5 
ε{ ικοσι 48.8 
ε[ ικός 44.3 
ε[ ικότα 64.2 
ε[ ικότως 129.6, 133.4, 134.2, 

18.6, 27.3, 37.2, 60.1, 65.1, 
67.2, 73.4, 76.2, 77.1, 8.4, 
94.3 

ε[ ικών 23.1, 38.2, 94.5, 94.5 
ε\ ιλετο 63.7 
ε{ ιληπται 127.3 
ε{ ιληφεν 141.2 
ε[ ιληφότας 10.1 
ε[ ιληφότες 29.4 
ε{ ιληχε 55.4 
ε[ ιληχέναι 45.6 

ε[ ιληχότες 10.2 
ε] ιλούµενοι 68.1 
ε[ ιµι 117.1 
ε@ ιναι 1.1, 102.1, 103.1, 104.1, 

104.3, 117.2, 127.4, 141.2, 
16.1, 17.1, 19.4, 30.4, 33.2, 
35.2, 36.2, 38.5, 38.6, 41.1, 
42.1, 44.5, 55.2, 57.1, 58.1, 
58.3, 58.4, 6.3, 62.1, 70.1, 
71.5, 72.2, 73.3, 73.4, 74.4, 
74.5, 76.1, 79.1, 81.4, 84.2, 
85.2, 85.4, 86.2, 87.4, 89.2, 
91.1, 92.1, 92.5, 95.2, 97.5, 
98.1 

ε[ ιπε~ ιν 102.1, 14.1, 21.4, 39.3, 
48.5, 5.3, 61.3, 71.2 

ε@ ιπεν 135.3, 96.4 
ε{ ιπ?η 103.1, 125.1, 129.3, 84.3, 

92.3, 96.5 
ε{ ιποι 81.5 
ε{ ιποιµεν 38.5 
ε[ ιπών 101.2, 129.1, 130.2, 27.9, 

78.4 
ε{ ιργει 34.3 
ε@ ιργον 33.3 
ε[ ιρήκαµεν 134.1 
ε[ ιρήκασι 16.3, 95.1 
ε{ ιρηκεν 114.3, 116.2, 61.1, 80.4, 

92.2 
ε[ ιρηκότος 138.2 
ε[ ιρηµένα 32.1, 50.2 
ε[ ιρηµένης 25.1 
ε[ ιρηµένοις 79.1 
ε[ ιρηµένον 89.4 
ε[ ιρηµένων 140.4, 30.1, 57.1 
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ε[ ιρήνης 8.4 
ε{ ιρηνται 16.7 
ε[ ιρ~ησθαι 140.1, 89.6 
ε{ ιρηται 2.6, 34.1, 37.1, 38.1, 

38.7, 66.2, 67.2, 88.3 
ε[ ισάγει 137.1 
ε[ ισάγουσι 126.2 
ε[ ισάγων 116.4 
ε] ισάµενοι 28.6 
ε{ ισεισι 34.7 
ε{ ισεσθαι 134.2 
[εισηγε~ ιται 59.6 
ε[ ισί 1.1, 28.6, 43.2 
ε[ ισιέναι 33.1, 33.2 
ε[ ισίν 43.3 
ε[ ισιν 5.3 
ε{ ισοδον 94.4 
ε[ ισόδους 68.3 
ε[ ισόδ ?ω 13.3 
ε# ις 109.1 
ε[ ις 1.4, 10.2, 10.2, 10.2, 10.3, 

100.4, 102.2, 103.4, 103.4, 
103.6, 104.4, 105.2, 105.4, 
106.3, 112.4, 12.1, 12.1, 
12.4, 130.1, 135.3, 14.2, 
14.2, 141.1, 141.2, 16.6, 
18.6, 19.1, 2.2, 21.3, 22.1, 
23.1, 24.2, 26.4, 32.1, 34.4, 
34.7, 34.7, 35.1, 35.4, 37.2, 
39.2, 39.3, 39.4, 4.2, 40.3, 
40.4, 40.4, 42.2, 46.1, 47.6, 
47.6, 48.1, 48.9, 50.3, 51.3, 
52.5, 53.1, 53.3, 53.3, 53.4, 
54.2, 55.3, 55.3, 55.4, 61.1, 
66.1, 7.7, 71.2, 71.2, 71.2, 

71.3, 71.3, 72.3, 72.3, 74.4, 
74.4, 78.2, 8.6, 80.9, 83.1, 
83.1, 83.3, 84.2, 85.3, 88.1, 
91.2, 91.3, 94.3, 96.4 

ε{ ιτ' 36.3, 83.1 
ε@ ιτ' 94.1 
ε@ ιτα 111.5, 118.2, 118.3, 124.1, 

126.1, 130.4, 29.6, 51.6, 
69.5, 71.2, 86.4, 96.1 

ε{ ιτε 123.2, 123.2, 35.6, 35.6, 
36.3, 8.6, 8.6, 8.6, 83.1 

ε@ ιχε 35.3 
{εκ 38.2, 38.2, 6.2, 97.7 
[εκ 1.4, 102.3, 104.4, 126.2, 

134.1, 140.2, 140.4, 141.1, 
18.3, 19.1, 2.6, 21.2, 25.5, 
29.5, 32.3, 36.3, 38.7, 48.1, 
48.8, 48.9, 5.1, 5.3, 53.3, 
57.1, 59.2, 64.6, 68.3, 71.2, 
72.2, 79.2, 82.2, 82.2, 82.3, 
89.1, 9.4, 90.3, 92.1, 92.3, 
92.3, 94.3, 96.4, 99.4 

[εκαθαίρετο 39.4 
[εκαλε~ ιτο 8.5 
[εκάλεσαν 9.4 
[εκαρποφόρησεν 72.3 
\εκαστα 141.2, 39.1, 86.4, 99.4 
]εκάστην 106.3 
\εκαστον 71.4, 82.2 
\εκαστος 141.3 
]εκάστου 141.1, 5.4 
]εκάστ ?ω 88.3 
]εκατέρας 38.5 
]εκάτερον 35.6 
]εκατέρωθεν 34.9 

[εκβακχεύεται 129.1 
[εκβιάζεσθαι 16.7 
[εκβο? ~α 113.1 
[εκβο ~ωσαν 39.1 
[εκδέχεσθαι 48.3 
[εκδεχοµένων 39.4 
[εκδιδασκόµεθα 18.5 
[εκδιηγε~ ιται 111.6 
{εκδοτα 12.3 
[εκε~ ι 79.1 
[εκε~ ιθεν 10.2, 115.5, 127.3, 129.3 
[εκε~ ινα 103.4, 124.2, 35.6, 55.4, 

96.3, 97.1 
[εκείνας 126.3, 74.1 
[εκείν ?η 27.4 
[εκείνη 90.1 
[εκείνην 108.4, 120.1, 54.1, 86.4 
[εκείνης 18.2 
[εκε~ ινο 115.3, 131.4, 29.5, 5.4, 

59.2, 6.1, 9.4, 93.2, 99.1 
[εκε~ ινοι 10.2 
[εκε~ ινος 13.3, 30.5, 33.2 
[εκείνου 104.1, 40.1 
[εκείνων 19.1, 39.4, 44.4 
{εκειτο 33.1, 34.8 
[εκθειάζουσι 69.6 
[εκθειάζουσιν 108.1 
[εκκαλύπτει 62.1 
[εκκαλύψας 55.3 
[εκκε~ ισθαι 57.2 
{εκκειται 50.3 
[εκκλησι ~ων 35.4 
[εκκόπτει 128.1 
[εκκωφούµενοι 12.4 
[εκλεκτήν 98.4 

[εκλεκτοί 40.4 
[εκλεκτός 4.1, 4.1, 8.7 
[εκλεκτο~υ 3.3 
[εκλιπε~ ιν 45.6 
[εκλογήν 63.7, 96.6 
[εκλογ ~ης 141.3, 3.4, 4.1, 4.2, 83.5 
[εκµανθάνουσι 20.3 
[εκµελές 19.2 
]εκούσιον 86.2, 86.2 
]εκούσιος 86.1 
[εκπεσε~ ιν 53.1 
[εκπεσόντας 57.4 
[εκπυρο~υται 104.5 
[εκπυρώσεως 105.1 
[εκπύρωσιν 9.4 
[εκρεµάσθη 72.3 
[εκτεθέντα 32.1 
[εκτιθέµενος 49.3 
[εκφλέγων 48.9 
[εκφοιτήσεως 66.1 
[εκφωτίζεται 29.6 
[εκφωτίζων 48.9 
[εκώλυσαν 58.5 
]εκών 140.1 
{ελαθον 56.1 
[ελαχίστων 91.3 
[ελεγε~ ιαι 108.1 
[ελεγείαις 129.6 
{ελεγεν 44.3, 80.7 
[ελεγκτικαί 56.5 
[ελεύθερον 30.4 
\ελκει 80.9, 83.1 
[ελλογιµώτατοι 105.1 
[ελπίδα 14.1 
[ελπίδι 13.4 
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[ελπίδος 14.1, 14.2 
[ελπίζοντας 35.1 
[ελπίζων 16.1 
[ελπίς 61.1 
{ελυσεν 55.3 
{εµελλεν 76.2 
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ζοφεράν 28.2 
ζοφερός 37.1 
ζοφώδης 32.3 
ζυγά 55.4 
ζύµην 80.8 
ζ?ώω 133.7 
ζ~?ωα 87.4 
ζ?ωδιακόν 38.4 
ζ?ωδιακο~υ 35.7 
ζ?ωδίων 103.4 
ζωή 63.8, 72.3 
ζωήν 12.2, 96.6 
ζω~ης 45.6, 7.7, 96.6 
ζωογονουµένων 107.1 
ζ?ώοις 87.3, 87.3 
ζ~?ωον 21.3, 36.4, 5.3, 5.3 
ζ~ωσαν 54.2 
ζ?ώων 43.3, 86.2, 94.2 
 
 
Η 
 
]  Ηράκλειτον 140.6, 88.5 
]  Ηράκλειτος 104.1, 111.7 
]  Ηρακλείτου 50.2 
]  Ηρακλείτ?ω 105.2, 115.1 
]  Ηρακλεόδωρον 31.3 
]  Ηρακλέους 103.5 
[  Ηρός 103.2, 58.6 
]  Ησαΐας 135.1, 99.6 
]  Ησαΐου 119.1, 125.1, 23.2 
]  Ησίοδον 24.1 
]  Ησίοδος 100.3, 107.2, 112.3, 
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129.5 
]  Ησιόδ ?ω 129.6 
#?η 20.3, 30.5, 53.1, 83.1 
\η 102.5, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 

20.3, 27.4, 32.2, 34.8, 37.1, 
38.2, 4.4, 90.4 

{η 103.1, 130.4, 16.1, 19.2, 19.2, 
22.1, 23.1, 23.1, 28.4, 28.4, 
28.4, 30.4, 30.4, 30.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 41.1, 44.4, 44.4, 
44.5, 45.6, 47.6, 5.3, 5.3, 
53.3, 54.4, 6.1, 71.4, 71.4, 
71.4, 71.4, 71.4, 71.5,  78.4, 
79.3, 80.9, 82.1, 82.1, 82.1, 
82.1, 82.1, 82.1, 82.1, 82.2, 
82.2,  86.2, 86.2, 91.1 

]η 1.3, 1.3, 1.4, 10.2, 10.2, 10.3, 
103.4, 103.5, 106.4, 108.6, 
112.4, 115.5, 115.6, 117.3, 
12.2, 12.2, 12.2, 120.3, 
121.4, 122.3, 141.1, 141.1, 
16.3, 17.1, 17.3, 17.6, 2.2, 
2.2, 2.5, 2.6, 2.6, 23.1, 23.1, 
23.1, 23.2, 24.2, 24.2, 27.2, 
27.3, 27.4, 27.5, 28.1, 28.5, 
29.5, 29.6, 30.4, 30.4, 31.5, 
32.1, 32.2, 32.3, 32.3, 33.6, 
34.9, 35.1, 35.1, 35.3, 36.1, 
36.2, 36.4, 37.2, 37.2, 37.2, 
37.2, 38.7, 39.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.4, 42.3, 43.2, 43.3, 43.3, 
45.2, 45.2, 46.3, 47.2, 47.6, 
48.2, 48.2, 48.6, 49.2, 5.4, 
50.3, 50.3, 6.1, 7.6, 7.8, 71.5, 
71.5, 72.3, 73.2, 73.2, 73.3, 

78.3, 78.3, 79.2, 80.7, 80.9, 
80.9, 80.9, 81.4, 82.1, 83.1, 
83.5, 85.3, 86.1, 88.4, 89.2, 
90.1, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 
93.4, 93.4, 96.5, 97.6, 99.2, 
99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 
99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 
99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 
99.2, 99.2, 99.2, 99.2, 99.2 

[ηγαπηµέν ?ω 17.1 
[ηγάπησεν 17.1 
]ηγε~ ισθαι 6.2 
]ηγεµονίαν 133.9 
]ηγεµονικόν 94.4 
]ηγεµονικωτάτης 38.1 
]ηγιασµένην 40.3 
]ηγιασµένον 39.3 
]ηγίασται 39.3 
]ηγνισµένον 61.3 
]ηγνισµένος 40.1 
]ηγο~υµαι 29.1, 36.3 
]ηγούµενοι 19.1 
\ηδε 99.2 
{?ηδει 104.2 
{ηδη 1.1, 1.3, 10.3, 102.1, 116.1, 

12.4, 133.7, 134.1, 139.2, 
141.1, 23.1, 39.4, 40.1, 43.1, 
48.8, 55.1, 57.2, 63.2, 66.3, 
80.8, 84.1, 86.1, 89.1, 89.6 

\ηδοιτο 19.2 
]ηδονα~ ις 31.1, 52.5 
]ηδονάς 10.2 
]ηδον ~ης 28.1, 44.5 
]ηδρασµένος 13.4 

{ηθελον 57.2 
\ηκειν 88.1 
\ηκουσαν 55.3, 83.3, 91.3 
@ηλθεν 1.2 
\ηλιον 20.4, 21.2, 38.3, 41.2, 48.1 
\ηλιος 34.9, 41.3, 45.2, 45.3 
]ηλίου 43.2, 43.3, 48.1 
]ηλί ?ω 29.6, 43.2 
{ηλπισεν 17.1 
]ηµ ~ας 13.2, 25.1, 55.3, 56.4, 6.3, 

91.3, 98.1 
]ηµε~ ις 1.5, 127.4, 19.1, 88.2, 89.3 
]ηµέρα 5.3, 73.2 
]ηµέρ?α 73.2 
]ηµέραι 73.2 
]ηµέραις 33.2 
]ηµέραν 105.2, 106.2, 106.4, 

133.7, 28.1, 49.2 
]ηµέρας 101.1, 106.3, 29.6, 5.3 
\ηµερον 106.3 
]ηµέρου 27.10 
]ηµέτερα 18.5 
]ηµετέρ?α 7.1 
]ηµετέρων 105.1 
]ηµ~ ιν 127.2, 13.2, 140.4, 140.4, 

141.1, 141.4, 18.2, 19.3, 2.3, 
38.4, 49.1, 5.1, 51.1, 6.3, 
68.2, 70.1, 70.2, 72.1, 72.3, 
80.9, 83.1, 88.4 

]ηµισφαίρια 35.6 
]ηµισφαιρίων 43.2 
]ηµ ~ων 1.1, 134.1, 141.3, 19.1, 

66.5, 68.2, 70.3, 72.3, 72.3, 
80.6, 80.7, 83.5, 84.2, 85.2, 

88.3, 96.4 
{ην 122.3 
@ην 100.6, 13.3, 13.3, 26.5, 3.3, 

34.5, 4.1, 4.1, 4.1, 61.3, 62.1, 
64.5, 80.3, 87.2 

\ην 107.1, 139.1, 16.6, 17.3, 19.2, 
29.5, 39.2, 48.8, 64.5, 67.3, 
9.4 

{ηνθησεν 72.3 
]ηνίας 52.5 
]ηνίκα 132.1 
[?ηνίξαντο 19.3 
[?ηνίξατο 13.3, 17.3 
]ηνίοχον 53.1 
]ηνιόχ ?ω 52.5 
[?ηνίσσετο 28.2, 59.1, 80.3, 91.5 
[?ηνίσσοντο 50.1 
[?ηνίττετο 27.8, 32.3 
[?ηνίχθαι 83.3 
[ηξίουν 3.1 
[ηξίωται 38.6 
[?ηόνων 133.9 
]ηρµήνευσεν 44.4 
]?ηρο~υντο  40.4 
[ηρτ~ησθαι 97.7 
{ηρτηται 27.1, 96.4 
#ης 139.1, 140.3, 20.3, 33.1, 34.8, 

35.3, 51.1, 60.2, 65.4, 71.2, 
73.2 

@ησαν 2.6 
[ησθένει 7.8 
]ησθ~?η 19.1 
]ησυχ~?η 140.4 
\ητις 38.7, 81.4 
{ητοι 130.4, 19.1, 22.1, 4.1, 4.2, 
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45.6, 54.4, 80.9, 82.1 
#ηττον 140.3 
]ηφαιστοτεύκτου 101.4 
[ηχε~ ι 8.7 
[ηχο~υς 8.7 
 
 
Θ 
 
Θάλης 96.4 
Θάλητος 96.4 
Θεαιτήτ ?ω 15.2, 97.3, 98.5 
Θεαρίδας 133.1 
Θέµιδι 137.1 
Θέογνις 52.4 
Θεοδωρίδαν 47.2 
Θέσπις 48.7 
Θηρίου 31.5 
Θρ?άκιος 127.2, 45.5 
Θρ~?αξ 45.4 
 
θάλασσα 47.2 
θάλασσαν 104.4, 50.1 
θάλλειν 45.6 
θαλλοί 45.6 
θαλλούς 45.6 
θάνατον 105.2, 90.4 
θάνατος 63.8 
θανάτου 67.2 
θάτερον 21.3 
θατέρου 5.3 
θαυµάζειν 86.4 
θαυµαστ~ως 70.2 
θέα 7.6 
θεαθ ~?η 16.5 

θεάτρων 111.7 
θε~ ια 26.2, 45.3 
θεία 6.3 
θεί ?α 82.4, 88.1 
θείαν 34.9, 37.2, 72.2, 83.3, 

86.4, 87.2, 94.6 
θείας 13.2, 18.7, 6.2, 66.2, 66.3, 

7.3, 87.3, 87.4, 88.2 
θε~ ιον 116.4, 117.2, 19.3, 19.4, 

23.1, 31.5, 57.5, 67.3, 79.1, 
81.2, 96.4, 96.4 

θε~ ιος 94.5 
θειότητα 102.2 
θειότητος 63.8 
θείου 110.1, 111.2, 112.2, 19.2, 

28.5, 53.3, 66.3, 7.8, 87.3 
θείων 41.1, 84.2 
θείως 140.5 
θέλ ?η 87.3 
θέληµα 6.3 
θεµελίοις 13.4 
θεµέλιον 26.1 
θεµέλιος 2.5, 86.1 
θεµελί?ω 5.2 
θέµενοι 58.4 
θέµις 24.2, 79.1 
θεµιτόν 19.4 
θεο~ ις 42.2 
θεολογήσαντες 21.4 
θεολογία 50.3 
θεολογίαν 24.1, 46.1, 56.3 
θεολόγος 78.4 
θεολογουµένοις 21.1 
θεολόγ ?ω 49.4 
θεόν 101.4, 126.1, 130.2, 130.3, 

130.4, 130.4, 134.1, 134.2, 
136.2, 24.2, 28.6, 3.2, 7.7, 
71.5, 74.3, 74.4, 8.6, 82.1, 
84.3, 86.2, 89.2, 89.3, 91.3, 
96.4, 97.1 

θεόσδοτον 83.2 
θεόσδοτος 83.5 
θεοσέβεια 67.1 
θεός 100.4, 101.1, 109.1, 134.2, 

134.2, 136.4, 141.2, 34.6, 
36.3, 38.7, 42.1, 42.2, 5.4, 
65.2, 68.2, 73.2, 78.3 

θεο~υ 1.2, 1.4, 104.4, 110.2, 
114.4, 12.1, 12.2, 123.2, 
126.2, 13.4, 131.1, 132.1, 
141.1, 16.1, 16.3, 16.3, 19.1, 
23.2, 25.5, 31.5, 32.3, 33.6, 
38.7, 4.4, 41.4, 6.1, 6.3, 63.8, 
65.1, 66.4, 66.5, 68.1, 68.3, 
7.5, 73.3, 74.3, 74.4, 76.2, 
79.1, 8.6, 81.1, 81.3, 81.4, 
82.2, 82.2, 84.1, 84.2, 85.2, 
87.2, 88.3, 94.3, 94.5, 94.6, 
98.1 

θεούς 116.4 
θεραπευθ ~ηναι 2.5 
θεραπευταί 94.6 
θερµόν 6.1 
θέσθαι 99.5 
θέσιν 35.3, 71.2, 71.2 
θεσπέσιος 5.1, 60.1 
θεσπίζεται 32.1 
θεσπιζόµενον 55.3 
θε~?ω 100.6, 19.4, 6.1, 64.3, 67.1, 

89.4, 95.1 

θε~ων 43.1, 76.1, 76.2, 84.1 
θεωρητός 16.1 
θεωρί ?α 1.5, 36.4 
θεωρία 66.2 
θεωρίαν 54.4, 58.5, 78.2 
θεωρίας 140.3, 40.1 
θεωρ~ωµεν 13.2 
θηβωθά 36.3 
θ~ηλυν 21.3 
θήραν 7.3 
θησαυροί 23.2 
θνητόν 68.1 
θνητός 23.1 
θνητ ~?ω 117.2 
θνητ ~ων 133.7 
θρόνον 71.4 
θρυαλλίδος 29.5 
θρυλούµενα 27.4 
θρυλούµενον 92.5 
θρυλο~υσιν 97.2 
θ~υµα 66.5, 70.3 
θυµιατήριον 33.1 
θυµιατηρίου 34.8, 35.3 
θυµόν 30.5, 53.1 
θυµός 27.10 
θυµ ~?ω 31.1 
θυσία 67.1 
θυσίας 74.5 
θυσι~ων 74.6, 75.2 
θύτης 46.5 
θ~υψαι 48.6 
 
Ι 
 
[  Ιάδες 59.4 
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{  Ιαµβος 47.3 
[  Ιαουε 34.5 
[  Ιδανθούραν 44.2 
]  Ιερεµίας 8.2 
]  Ιερεµίου 119.3, 139.1 
[  Ιησο~υν 26.4 
[  Ιουδαίοις 25.3 
[  Ιουδα~ ιον 30.4 
[  Ιουδαίων 98.4 
\  Ιππαρχον 57.3 
[  Ισοκράτης 69.1 
{  Ιστρον 44.2 
[  Ιωάννης 81.3 
[  Ιωάννου 55.1 
[  Ιωήλ 88.3 
[  Ιων ~ας 135.2 
[  Ιωσήφ 53.2 
 
[ ιάµβοις 48.5 
@ ιβιν 43.1 
@ ιβις 43.2, 43.3, 43.3 
[ ιδέα 16.3 
[ ιδέας 16.3, 94.2 
[ ιδε~ων 73.3 
{ ιδια 19.1 
[ ιδί?α 76.2 
[ ιδιάζοντα 49.3 
[ ιδίαν 39.4, 4.2 
[ ιδίους 4.3 
[ ιδιώµατα 3.4 
[ ιδιώµατος 34.1 
[ ιδίων 18.6 
[ ιδίως 104.2, 105.1, 9.4 
[ ιδιωτικ~ων 22.1 
[ ιδού 115.6 

] ιδρυµένοι 37.3 
] ιδρύονται 31.5 
] ιδρυσάµενος 74.3 
] ιδρύσατο 8.4 
] ιδρ~υσθαι 37.2, 94.4 
[ ιδών 8.6 
] ιέρακα 43.1 
] ιεράν 107.1 
] ιέραξ 41.4, 43.2, 43.3 
] ιερατική 34.3 
] ιερατικήν 20.3, 41.3 
] ιερε~ ις 47.1 
] ιερε~υσιν 33.1 
] ιερέων 28.6, 39.4, 39.4, 41.1 
] ιερέως 40.1 
] ιερογλυφικήν 20.3 
] ιερογραµµατε~ ις 20.3 
] ιερο~ ις 42.4 
] ιερόν 19.3, 8.4, 80.3 
] ιερο~υ 41.4 
] ιερωµένοις 19.4 
] ιερ~ων 31.5, 74.5 
] ικανά 14.1, 97.7 
] ικαν ~ως 95.3 
] ικέτευε 132.1 
\ ιλεω 47.1 
\ ιν' 82.1 
\ ινα 1.4, 1.4, 13.2, 16.5, 2.1, 

22.1, 45.6, 54.2, 55.4, 63.7, 
76.2 

\ ιππον 53.1 
\ ιππος 42.3 
{ ισα 7.7 
{ ισασι 107.1 
{ ισασιν 134.3, 69.6 

{ ιση 141.1 
[ ισηµερινόν 43.3 
{ ισης 133.9, 5.3 
{ ισµεν 5.2, 5.3 
{ ισον 30.1, 96.3 
[ ισότης 30.4 
[ ισότητα 30.3 
[ ισότητι 68.2 
] ιστάµενοι 99.4 
\ ιστασθαι 19.2 
] ιστορε~ ι 44.2 
] ιστορίαν 41.3 
] ιστορίας 113.1, 48.5 
] ιστορούµενα 35.5 
] ιστορουµένη 32.2 
{ ιστω 84.3 
{ ιστωσαν 89.6 
[ ισχύς 80.9 
{ ισως 36.2, 45.6, 59.2, 6.2, 98.4 
[ ιχθύς 41.4 
{ ιχνος 27.8, 63.2 
 
 
Κ 
 
Κακίας 31.2 
Καλλίµαχος 100.1, 107.4, 48.5, 

68.4 
Καλλιµάχου 50.3 
Καλχηδόνιος 116.3, 87.3 
Κατάσκιον 45.2 
Κείου 31.2 
Κερκυρα~ ιος 48.4 
Κλεάνθην 48.1 
Κλεάνθους 110.2, 17.6 

Κολοσσαε~ ις 60.2 
Κολοφώνιος 109.1 
Κορινθίους 80.1, 80.4 
Κορίσκον 102.3 
Κρατ~ ινος 47.4 
Κρίτωνι 14.1 
Κρόνον 37.1 
Κρόνου 50.1 
Κυζικηνός 47.1 
Κωκυτόν 91.2 
 
κ[αγώ 126.4  
καθ' 107.1, 122.4, 133.7, 14.2, 

140.6, 15.2, 25.1, 34.6, 38.5, 
44.4, 49.4, 80.9, 82.2, 88.5, 
9.4 

καθά 46.4, 48.3 
καθαίρεσθαι 9.5 
καθαίροντος 48.4 
καθάπερ 16.1, 2.5, 43.3, 56.5, 

68.1, 70.7, 88.1, 89.2, 92.3, 
99.6 

καθαραί 17.3 
καθαρµ ~ων 20.1 
καθαρόν 19.2 
καθαροποιο~υντας 55.2 
καθαρός 40.1 
καθαρο~υ 19.4 
καθάρσει 3.4 
καθάρσια 70.7 
κάθαρσιν 9.4 
καθαρτικόν 71.2 
καθαρ~?ω 19.4, 67.2 
καθαρ~ως 13.2, 83.1 
καθαρωτέρας 87.4 
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καθό 82.4 
κάθοδον 103.4, 105.2, 105.4 
καθολικώτατα 133.9 
καθόλου 58.6, 87.3 
καθυποτάξαντας 57.4 
καί 1.1, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.4, 

1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 
10.1, 10.2, 10.3, 100.4, 
100.4, 100.5, 100.5, 100.5, 
100.6, 101.4, 101.4, 102.2, 
102.2, 102.3, 102.3, 103.1, 
103.4, 103.5, 103.6, 104.3, 
104.3, 104.4, 104.4, 104.4, 
104.5, 104.5, 105.1, 105.1, 
105.1, 105.1, 105.1, 105.2, 
105.3, 105.4, 106.1, 106.3, 
106.3, 106.3, 106.4, 107.1, 
107.1, 107.1, 107.2, 107.3, 
107.3, 107.3, 107.4, 107.4, 
107.4, 107.4, 108.1, 108.5, 
109.1, 109.1, 109.2, 109.3, 
11.1, 11.3, 11.4, 11.4, 11.4, 
11.6, 11.6, 11.6, 11.6, 111.5, 
112.2, 112.3, 112.4, 113.1, 
114.2, 114.3, 114.3, 115.1, 
115.2, 115.4, 115.4, 116.1, 
116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 
117.4, 119.1, 119.1, 12.2, 
12.3, 12.3, 12.3, 12.4, 12.4, 
120.1, 121.1, 122.1, 122.3, 

122.4, 123.1, 123.2, 124.1, 
125.1, 126.2, 126.3, 127.1, 
127.4, 128.1, 128.3, 129.2, 
129.5, 129.6, 13.2, 13.2, 
13.3, 130.1, 130.4, 131.1, 
132.1, 132.2, 133.4, 133.6, 
133.6, 133.7, 133.7, 133.7, 
133.8, 133.8, 133.9, 133.9, 
133.9, 134.1, 134.1, 134.1, 
134.1, 134.2, 134.2, 134.2, 
134.3, 134.3, 135.1, 135.1, 
135.2, 135.4, 136.3, 137.1, 
137.2, 139.2, 139.2, 14.1, 
14.1, 14.1, 14.2, 14.2, 14.2, 
140.2, 140.4, 140.5, 140.6, 
141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 
15.1, 15.2, 15.2, 15.3, 15.3, 
15.3, 15.4, 15.5, 16.1, 16.1, 
16.1, 16.1, 16.5, 16.5, 17.1, 
17.1, 17.3, 17.3, 17.3, 17.3, 
17.3, 17.3, 17.6, 18.5, 18.6, 
18.7, 18.7, 19.1, 19.2, 19.2, 
19.2, 19.2, 19.3, 19.4, 2.1, 
2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6, 
2.6, 20.1, 20.1, 20.3, 20.5, 
21.3, 21.3, 21.3, 21.4, 21.4, 
21.4, 21.4, 21.4, 21.4, 22.1, 
22.1, 23.1, 23.1, 23.1, 23.1, 
23.1, 23.1, 23.1, 23.1, 23.1, 
23.1, 23.2, 23.2, 24.1, 24.1, 
24.1, 24.2, 25.2, 25.4, 25.5, 
26.2, 26.4, 26.4, 27.1, 27.1, 
27.2, 27.4, 27.4, 27.7, 27.8, 
27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.3, 
28.4, 28.5, 28.6, 29.1, 29.3, 

29.3, 29.3, 29.4, 29.4, 29.6, 
3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 
3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 30.3, 30.3, 
30.4, 30.4, 30.4, 30.5, 30.5, 
30.5, 30.5, 30.5, 30.5, 31.1, 
31.1, 31.1, 31.1, 31.1, 31.2, 
31.2, 31.2, 31.4, 31.5, 31.5, 
31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 32.1, 
32.3, 32.3, 32.3, 33.1, 33.2, 
33.2, 33.2, 33.2, 33.4, 33.6, 
34.3, 34.5, 34.5, 34.6, 34.6, 
34.9, 34.9, 35.1, 35.1, 35.1, 
35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.7, 
36.1, 36.2, 36.3, 36.3, 36.3, 
36.4, 36.4, 36.4, 37.1, 37.1, 
37.1, 37.1, 37.1, 37.2, 37.2, 
37.3, 37.4, 37.5, 38.2, 38.2, 
38.2, 38.3, 38.5, 38.5, 38.5, 
38.6, 38.7, 39.1, 39.1, 39.1, 
39.2, 39.3, 39.3, 39.4, 39.4, 
39.4, 4.1, 4.1, 4.1, 4.2, 4.2, 
4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.4, 4.4, 
4.4, 40.1, 40.1, 40.1, 40.1, 
40.1, 40.3, 40.3, 40.3, 40.4, 
40.4, 41.1, 41.1, 41.1, 41.1, 
41.2, 41.3, 41.4, 41.4, 42.1, 
42.2, 42.2, 42.3, 42.3, 42.3, 
42.3, 42.4, 42.4, 42.4, 43.1, 
43.1, 43.2, 43.2, 43.3, 43.3, 
43.3, 43.3, 44.1, 44.2, 44.3, 
44.5, 45.1, 45.2, 45.3, 45.3, 
45.4, 45.6, 45.6, 45.6, 45.6, 
46.1, 46.1, 46.1, 46.1, 46.1, 
46.4, 46.5, 47.1, 47.1, 47.5, 
47.6, 47.6, 47.6, 48.1, 48.2, 

48.2, 48.3, 48.3, 48.5, 48.6, 
48.8, 48.9, 49.1, 49.1, 49.1, 
49.2, 49.2, 49.3, 49.3, 49.3, 
49.3, 49.3, 49.4, 5.3, 5.3, 5.3, 
5.4, 50.1, 50.2, 50.2, 50.2, 
50.2, 50.3, 50.3, 50.3, 50.3, 
51.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.3, 
51.3, 51.3, 51.3, 51.4, 52.2, 
52.5, 52.5, 52.5, 53.1, 53.1, 
53.1, 53.1, 53.2, 53.3, 54.2, 
54.2, 54.4, 54.4, 55.1, 55.2, 
55.3, 55.4, 55.4, 55.4, 55.4, 
56.2, 56.2, 56.3, 56.3, 56.4, 
56.4, 56.4, 56.4, 56.5, 56.5, 
56.5, 57.1, 57.3, 57.4, 57.4, 
57.5, 58.1, 58.1, 58.1, 58.1, 
58.2, 58.3, 58.3, 58.4, 58.5, 
58.6, 58.6, 58.6, 58.6, 58.6, 
58.6, 58.6, 59.1, 59.1, 59.1, 
59.2, 59.2, 59.2, 59.4, 59.4, 
6.1, 6.1, 6.1, 6.2, 6.2, 6.2, 
6.2, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 
60.2, 60.3, 61.1, 61.1, 61.2, 
61.3, 61.5, 61.5, 61.5, 62.1, 
63.1, 63.1, 63.7, 63.7, 63.8, 
64.2, 64.5, 64.6, 65.1, 65.2, 
65.2, 65.3, 65.4, 66.2, 66.2, 
66.3, 66.4, 67.1, 67.2, 67.3, 
67.4, 67.4, 68.1, 68.1, 68.1, 
68.2, 68.2, 68.2, 68.3, 68.3, 
68.3, 68.3, 68.3, 68.3, 68.3, 
68.3, 68.3, 69.6, 7.3, 7.3, 7.3, 
7.6, 7.8, 70.2, 70.4, 70.7, 
70.7, 71.1, 71.1, 71.1, 71.2, 
71.3, 71.4, 71.4, 71.5, 71.5, 

καθεστώσας 17.3 
καθηγητο~υ 56.4 
καθιερο~υσιν 42.2 
καθιερωθ ~ηναι 67.4 
καθίστασθαι 27.8 
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71.5, 71.5, 71.5, 71.5, 72.2, 
72.3, 72.3, 72.3, 72.4, 73.2, 
73.3, 73.4, 74.1, 74.3, 74.3, 
74.4, 74.4, 74.5, 74.5, 74.6, 
75.1, 75.2, 76.1, 76.1, 76.2, 
78.3, 78.3, 78.3, 78.4, 79.1, 
79.2, 79.3, 8.1, 8.1, 8.3, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6, 8.6, 8.6, 8.6, 
8.6, 80.3, 80.3, 80.5, 80.7, 
80.7, 80.8, 80.9, 80.9, 80.9, 
80.9, 81.3, 81.3, 81.3, 81.3, 
81.4, 81.4, 81.4, 81.5, 81.6, 
81.6, 81.6, 81.6, 82.3, 82.4, 
82.4, 83.1, 83.1, 83.1, 83.1, 
83.1, 83.1, 83.2, 83.5, 84.1, 
84.1, 84.2, 84.2, 85.1, 85.1, 
85.4, 86.1, 86.1, 86.2, 86.2, 
86.3, 86.3, 86.3, 87.2, 87.2, 
87.3, 87.3, 87.4, 88.1, 88.4, 
89.1, 89.2, 89.2, 89.3, 89.5, 
89.5, 89.5, 89.6, 89.6, 89.7, 
9.1, 9.2, 9.2, 9.3, 9.3, 9.4, 
9.4, 9.5, 9.6, 90.4, 90.4, 91.2, 
91.2, 91.2, 91.2, 91.2, 91.3, 
91.3, 91.5, 92.2, 92.3, 92.3, 
92.4, 93.4, 93.5, 93.5, 93.5, 
94.1, 94.2, 94.4, 94.5, 94.6, 
95.3, 95.4, 96.4, 96.5, 96.6, 
96.6, 97.1, 97.1, 97.2, 97.6, 
97.6, 97.7, 98.1, 98.1, 98.1, 
98.4 

καινή 30.4 
καίονται 45.6 
καιρόν 49.4, 68.3, 79.2 
καίτοι 138.2, 55.1, 69.6, 71.4 

κ[ακε~ ιθεν 71.3, 79.1 
κ[ακε~ ινα 10.2, 96.4 
κ[ακε~ ινο 134.2 
κ[ακείνου 96.2 
κακίαν 97.5 
κάκιστα 11.4 
κακοδαιµονίας 140.5 
κακοεργόν 92.5 
κακοί 59.4 
κακο~ ις 18.4 
κακόν 96.5, 96.6 
κακ ~ων 136.4 
κακ ~ως 9.4 
καλά 19.1, 39.3, 65.4 
καλε~ ι 102.5, 104.4, 48.1, 96.6 
καλε~ ιν 46.4, 49.3 
καλε~ ιται 47.2, 93.4 
καλέσας 64.5 
καλ ~ης 18.2 
καλλίονι 97.4 
κάλλιστον 97.4 
καλλίστων 134.1 
κάλλος 3.2, 97.5 
καλο~ ις 82.1 
καλόν 16.1, 96.5, 96.6 
καλός 15.3, 34.2 
καλο~υ 7.3 
καλο~υµεν 89.3 
καλούµενα 45.2 
καλουµέναις 43.1 
καλουµένην 20.3, 36.3, 89.6, 

91.2 
καλούµενον 59.2 
καλουµένου 41.4, 93.4 
καλουµένων 19.3, 22.1 

καλο~υντες 82.1 
καλούντων 31.1 
καλο~υσα 59.1 
καλο~υσι 43.1, 57.4 
καλο~υσιν 139.1 
κάλυµµα 32.3, 33.3 
καλύµµατος 33.1, 34.3 
καλ ~ων 116.3, 127.4, 3.2, 7.2, 

73.2, 98.1 
καλ ~ως 128.1, 69.1 
κ{αν 115.3, 141.2, 22.1, 4.3, 68.2, 

82.1, 84.3, 85.1, 86.2, 87.1, 
87.3, 91.1  

κ[αν 122.2, 26.5, 43.1, 80.1, 88.4, 
93.1, 93.2, 95.3, 97.4 

κάνθαρον 21.3 
κανθάρου 21.2 
κανόνα 1.4 
καρδία 12.2 
καρδίαν 40.1 
καρδίας 37.2 
καρπισµοί 55.4 
καρπούς 45.6 
κατ' 102.2, 113.1, 135.3, 141.1, 

20.5, 22.1, 27.10, 35.7, 39.4, 
4.3, 40.4, 41.4, 53.4, 85.3, 
85.4, 89.2, 97.6 

κατά 1.4, 10.3, 101.4, 102.3, 
103.1, 104.1, 105.2, 108.5, 
11.2, 111.1, 111.2, 115.4, 
116.2, 12.2, 126.5, 133.7, 
134.1, 134.2, 137.2, 138.3, 
140.3, 140.5, 141.4, 15.3, 
15.3, 17.1, 17.4, 20.3, 20.3, 
20.4, 21.2, 23.1, 29.4, 29.4, 

29.6, 3.3, 3.3, 30.2, 31.1, 
32.2, 34.9, 37.2, 38.2, 38.4, 
39.2, 41.2, 44.4, 45.2, 45.4, 
48.2, 48.6, 5.3, 5.4, 53.2, 
53.3, 56.3, 56.3, 57.5, 58.6, 
6.2, 63.1, 63.8, 66.3, 68.3, 
70.1, 71.4, 74.1, 74.2, 74.4, 
79.2, 8.5, 8.5, 80.9, 80.9, 
81.6, 81.6, 85.1, 87.2, 91.3, 
94.2, 97.5, 97.7, 97.7, 98.5 

καταγγελλόµενον 55.1 
καταγγέλλων 2.4, 84.3 
κατάγειν 90.3 
καταγίνεται 2.2 
κατάγνυνται 12.3 
καταδεξάµενον 80.9 
κατακαλε~ ιν 47.1 
κατακάλυπτε 54.3 
κατακλυσµο~υ 9.7 
κατακλ ~ωνται 33.4 
κατακολουθήσας 129.6 
κατακούοντες 13.2 
κατακρύψαντες 58.5 
καταλαβε~ ιν 49.2 
καταλαβέσθαι 7.7 
καταλαλιάν 27.3 
καταλαµβάνει 57.1 
καταληπτόν 117.2 
καταλήψεσθαι 7.5 
κατάληψιν 7.8 
κατάληψις 66.2 
καταλογάδην 101.4 
καταµαντεύεσθαι 74.2 
καταµαντεύεται 106.2 
καταναλ ~ωσαι 22.1 
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κατανοε~ ισθαι 56.5 
καταπαυστέον 139.2 
καταπέµπεται 18.7, 7.8 
καταπετάσµατος 33.2 
καταπίπτειν 53.1 
καταποθέντος 54.4 
κατάρας 99.5 
καταρυπάναντες 12.4 
καταρυπανθε~ ισαι 12.3 
κατασκευάζεσθαι 74.3 
κατασκεύασµα 76.1 
κατασκευάς 74.5 
καταστησαµένου 133.9 
κατατρέχειν 85.4 
καταυγάζει 45.2 
καταυγάζεται 29.6 
κατέδειν 30.5 
κατεπείγοντα 10.3 
κατεσθίειν 30.5 
κατευχα~ ις 47.1 
κατέχειν 44.5 
κατέχωσαν 58.4 
κατήγγελλε 74.3 
κατηχηθε~ ιεν 134.1 
κατηχ ~ησαι 15.3 
κατηχήσεως 48.9 
κατήχησις 66.2 
κατηχ ~ων 37.4 
κατιών 40.3 
κατοικίζουσιν 88.2 
κατολισθήσαντες 10.2 
κατορθώσας 40.1 
κειµένην 51.3 
κειµένης 33.1 
κείµενον 103.4 

κε~ ιται 7.1 
κεκλήκασιν 81.3 
κέκληκεν 105.2, 73.3 
κεκληµένος 38.7 
κεκλ ~ησθαι 92.3 
κέκληται 64.4 
κεκόσµηται 45.3 
κέκραγε 5.1 
κέκραγεν 18.8 
κεκραγότος 119.1 
κεκρυµµένα 64.4 
κέκρυπται 34.3 
κεκτηµέν ?ω 32.1 
κεκτ ~ησθαι 7.3, 76.2 
κελεύων 80.3 
κεναί 67.4 
κενόν 53.3 
κενός 53.3 
κερατίνου 11.6 
κεραυν ~?ω 48.6 
κεφαλ ~?η 38.2, 38.5 
κεχρηµένοι 53.3 
κεχρηµένους 45.1 
κεχρισµένους 84.2 
κεχυµένη 47.6 
κεχωρηκότα 83.1 
κηλ~ ιδας 16.7 
κηρύξαντα 84.3 
κηρύσσηται 85.1 
κηρύσσουσαν 39.1 
κηρύσσων 37.4 
κηρυχθέντος 29.5 
κιβωτόν 36.3 
κιβωτο~υ 35.5, 64.4 
κινήσεις 34.8 

κίνησιν 106.3, 106.4, 71.4 
κινουµένοις 2.5 
κινουµένου 38.2 
κινουµένων 8.5 
κινο~υντα 47.6 
κίονες 34.4 
κιόνων 33.3 
κλάδοι 34.9 
κλάδοις 48.4 
κλέµµα 29.6 
κλέος 59.4 
κλέπτας 10.1, 140.1 
κλ ~ηρον 10.2 
κληρονοµήσαντες 139.1 
κληρονοµίαν 40.1 
κλοπήν 89.1 
κλώψ 49.1, 49.2 
κναίειν 48.6 
κναξζβίχ 48.6 
κνηστι ~ωσαν 51.3 
κοιµώµενον 44.5 
κοινά 51.2, 58.3 
κοινή 2.5 
κοινήν 26.1 
κοινωνία 59.1 
κοινωνί ?α 83.5 
κοίτη 28.1 
κόκκος 32.3 
κόκκ ?ω 32.3 
κολαζόµενον 91.1 
κολάζουσιν 90.6 
κολάσεις 90.4 
κολάσεως 6.1 
κολαστήρια 91.2 
κολλ ~ασθαι 51.4, 52.3 

κολοφ~ωνα 69.5 
κόλπον 81.3 
κόραξ 52.2 
κορυφήν 78.2 
κοσµικάς 52.5 
κοσµικ~?η 17.3 
κοσµογονί ?α 94.1 
κόσµον 104.1, 104.2, 34.7, 35.7, 

39.2, 48.1, 48.2, 74.3, 76.2, 
79.3, 92.1, 92.3, 92.4, 93.4 

κοσµοποι~ων 101.4 
κόσµος 107.1, 36.3, 39.3, 72.2 
κόσµου 103.5, 105.1, 105.1, 

114.3, 33.2, 35.5, 37.1, 38.6, 
48.2, 49.1, 49.2 

κόσµους 79.3 
κόσµ?ω 33.1, 39.3, 94.2 
κοχλίαι 68.1 
κρατε~ ιν 18.4, 44.5 
κράτος 42.4 
κρείττονα 8.6 
κρείττονος 133.8, 14.2 
κρέµασθαι 97.1 
κρηπ~ ιδι 26.4 
κριθε~ ισιν 41.1 
κρίνει 133.6 
κρίνειν 133.6 
κρίνων 39.1 
κρίσεως 121.1 
κρίσιν 39.1 
κροκοδειλίνου 11.6 
κροκόδειλος 41.3, 41.4 
κροκοδείλου 41.2 
κρυπτόντων 10.2 
κτην ~ωδες 52.5 
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κτησάµενον 80.9 
κτήσεως 7.8 
κτίσεως 3.2 
κτίσιν 3.2, 4.3 
κτίσις 30.4, 39.3 
κτίστης 76.1 
κυε~ ιν 15.3 
κυκλε~ ιται 107.1 
κύκλον 20.4, 38.4 
κυκλοτερές 21.2 
κύκλου 35.7 
κύκλων 43.3 
κύλικες 12.3 
κυλίνδει 21.2 
κύµατα 140.4 
κύνας 43.1, 50.1 
κύνες 43.2 
κυν ~ων 43.3 
κυριακ ~?η 38.5 
κυριακήν 106.2 
κύριοι 44.4 
κυριολογε~ ιται 20.3 
κυριολογική 20.3 
κυριολογούµενον 20.4 
κύριον 12.2, 82.1, 84.2, 85.3 
κύριος 134.2, 134.3, 141.2, 2.1, 

2.5, 30.3, 34.7, 38.6, 40.3, 
54.4, 63.7, 80.8, 84.3, 85.1, 
86.4 

κυρίου 10.2, 105.4, 140.1, 25.3, 
3.4, 35.2, 37.5, 4.1, 4.2, 40.4, 
49.2, 61.1, 90.3, 99.1, 
ΑΩ37.4 

κυρίως 82.1 

κυριώτατα 10.1 
κυρο~υντα 28.2 
κώδωνες 37.4 
κώλυµα 33.3 
κωλύων 74.5 
κωµασίαις 43.1 
κωµικός 11.3, 118.1, 119.2, 

121.1, 128.1, 130.3, 133.3, 
18.1, 46.6, 47.4 

κωφόν 19.2 
 
 
Λ 
 
Λευίτην 39.4 
Λευιτικήν 39.4 
Λίνον 24.1 
Λίξ 45.2 
Λοκρός 115.4 
Λοξίας 21.4 
Λουκ~ας 82.4 
Λυκόφρονος 50.3 
Λύσιδι 95.3 
 
λαβε~ ιν 82.2 
λάβ ?η 55.4 
λάβοιµεν 71.2 
λαβο~υσα 63.7 
λαβών 73.3, 95.2 
λαθε~ ιν 122.4 
λαι ~?α 44.5 
λαι ~ων 36.4 
λάκκον 53.3, 54.3 
λάκκος 53.3 
λάκκου 54.4 

λαλε~ ισθαι 79.1 
λαλήσας 55.1 
λάλον 27.1 
λαµβάνειν 14.2, 57.1 
λαµβάνεται 82.3 
λαµβάνοµεν 57.1 
λαµβανόµεναι 12.3 
λαµβανοµένοις 13.1 
λαµπάδες 17.3 
λαµπηδόνι 29.5 
λανθάνει 96.4 
λανθάνουσαν 49.2 
λαόν 78.2 
λαός 48.5 
λαϊκ~ης 33.3 
λέγει 100.3, 100.5, 102.2, 103.4, 

104.4, 106.4, 107.2, 108.5, 
11.1, 11.3, 111.3, 118.1, 
122.3, 123.1, 127.1, 128.2, 
133.2, 15.1, 15.3, 15.5, 2.1, 
2.1, 23.2, 25.2, 26.1, 28.2, 
28.3, 3.2, 34.2, 40.2, 48.4, 
55.3, 61.3, 63.2, 65.4, 7.6, 
70.4, 70.6, 72.5, 75.2, 76.1, 
78.1, 80.5, 83.2, 86.4, 92.5, 
94.3, 95.2, 96.2 

λέγειν 132.1, 36.3, 51.1 
λέγεσθαι 10.1, 49.4, 68.3, 89.4, 

96.4 
λέγεται 15.3, 21.4, 34.5, 8.6 
λέγ ?η 4.2, 52.1, 52.5, 78.3 
λέγηται 85.1, 91.1 
λέγοµεν 16.1, 82.1 
λεγόµενα 82.2 
λεγοµένην 89.6 

λεγοµένοις 71.3 
λέγον 105.3 
λέγοντα 136.2, 31.4, 82.4 
λέγονται 20.1 
λέγοντας 86.2 
λέγοντες 38.5 
λέγοντος 110.1 
λέγουσα 102.5 
λεγούσ?η 108.2 
λεγούσης 18.2, 29.1 
λέγουσι 12.3, 58.2, 58.3, 59.4, 

94.4 
λέγουσιν 33.2 
λέγω 11.1, 24.1 
λέγων 100.6, 104.2, 116.1, 

123.2, 123.2, 130.4, 133.6, 
134.2, 14.2, 16.3, 2.1, 2.3, 
23.1, 30.1, 30.3, 5.4, 65.3, 
72.1, 79.1, 80.6, 99.6 

λειµ ~ωνα 106.3 
λείπεται 4.4, 82.4 
λειτουργίαι 36.4 
λεκτέον 81.6 
λέληθεν 1.2, 68.2 
λέλυται 4.1 
λέξεις 140.2, 83.2 
λέξεσι 22.1, 76.1 
λέξεσιν 119.2, 89.7, 90.5, 92.5 
λέξεως 16.4, 79.3 
λέξιν 102.3, 108.5, 115.4, 45.4, 

98.5 
λέξις 90.1, 99.2 
λέοντος 42.3 
λευκή 6.1 
λευκ~?ω 43.2 
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λεχθε~ ισι 77.2 
λέων 42.3 
λίθοι 37.1, 37.3, 38.3 
λίχνον 51.3 
λογικήν 3.2, 94.3 
λογικ~ης 36.4, 7.4 
λογικόν 70.1 
λογικ~ως 6.3 
λόγιον 39.1 
λογίου 38.2 
λογισµ ~?ω 133.7 
λογίων 55.3 
λογιώτατοι 100.6, 44.1 
λόγοις 16.7, 59.2 
λόγον 139.2, 16.3, 17.1, 19.3, 

38.2, 5.3, 54.4, 63.1, 80.3, 
80.7, 84.1 

λόγος 100.4, 16.1, 16.1, 16.5, 
16.5, 28.3, 34.1, 39.1, 48.9, 
6.3, 72.3, 74.5, 8.7, 81.4, 
94.5 

λόγου 104.4, 11.6, 118.1, 13.2, 
18.5, 2.6, 23.1, 27.4, 29.5, 
31.5, 40.1, 48.8, 53.3, 54.2, 
54.4, 6.3, 66.2, 66.3, 68.3, 
69.5, 80.9 

λόγους 3.1 
λόγ?ω 1.5, 135.1, 38.2, 39.1, 

39.4, 40.1, 82.4, 89.3 
λόγων 66.1 
λοιµικάς 43.2 
λοιµο~υ 48.4 
λοιπά 48.1 
λοξήν 21.2 
λοξόν 43.3 

λοξός 43.3 
λούεται 39.3 
λουτρόν 70.7 
λύπη 30.5 
λυρικός 136.5 
λυχνία 34.8, 34.9, 35.1 
λυχνίας 34.9 
λύχνοι 34.9 
 
Μ 
 
Μακεδόνων 47.1 
Μακκαβαϊκ ~ων 97.7 
Μαλαχίας 136.2 
Μαµβρ~?η 4.1 
Μαρκίωνι 4.2 
Μελανιππίδης 112.1 
Μένανδρος 11.3, 119.2, 120.1, 

130.3 
Μένωνι 83.2 
Μ~ηδοι 132.1 
Μητροδώρου 138.2 
Μιλησίους 48.4 
Μουσα~ ιον 24.1 
Μωυσέα 101.4, 97.7 
Μωυσε~ ι 30.1, 7.7, 94.6 
Μωυσέως 10.1, 126.3, 130.1, 

67.3, 73.3, 92.1 
Μωυσ~ης 28.4, 51.2, 71.5, 72.2, 

74.3, 74.4, 78.2, 94.3 
 
µάθηµα 17.1 
µαθήµατα 62.3 
µαθηµατικούς 59.1 
µαθήσει 3.4, 4.2 

µαθήσεως 13.1, 2.6 
µάθησιν 138.1 
µάθησις 60.2 
µαθητα~ ις 58.2 
µαθητεία 64.4 
µαθητήν 25.5 
µαθόντες 8.3 
µαθών 9.4 
µακαρίαν 58.5 
µακαρίας 83.1 
µακάριοι 122.3 
µακαρίου 68.1 
µακαριώτεροι 122.3 
µακρόθεν 73.3 
µακρόν 32.1 
µάλα 40.1, 78.2 
µάλιστα 19.1, 29.3, 43.3, 7.3, 

86.3 
µ ~αλλον 10.2, 130.4, 18.5, 19.2, 

2.4, 35.6, 38.6, 56.4, 58.5 
µανθάνειν 71.1 
µαντε~ ια 21.4 
µαντείας 116.1, 29.4 
µαντεύεται 98.4 
µάντεως 48.4 
µαντικώτατος 132.1 
µάρπτε 49.1 
µάρτυρας 84.2 
µαρτυρήσει 115.4, 72.1, 79.1 
µαρτύρια 14.1 
µαρτυρ~ων 132.1 
µάρτυς 2.3 
µαρυκώµενον 51.4 
µάρψαι 49.2 
µάτην 22.1 

µε 56.1 
µεγάλα 71.1 
µεγαλείου 3.1 
µεγάλ ?η 77.1 
µεγάλης 7.8 
µεγαλοπρεπ ~η 5.2 
µεγαλωστί 3.1 
µέγας 112.2, 122.4, 59.6 
µεγέθει 54.4, 81.5 
µέγεθος 47.6, 71.3 
µεγίστην 37.4 
µεθ' 103.5, 28.1, 38.7, 48.8 
µεθερµηνεύεται 34.5, 8.5 
µέθοδον 17.2, 20.3 
µε~ ιζον 40.1, 44.5 
µείζονα 56.5 
µείζονος 22.1 
µέλανι 43.2 
µελετ ~ατε 106.1 
µελέτη 67.2 
µέλλοντα 16.1, 31.3 
µελλόντων 71.1 
µέλλουσιν 41.1 
µελοποιός 101.1, 112.1, 129.1 
µελοποιο~υ 110.1 
µεµαθηκότας 87.1 
µέµνηται 103.2, 103.6, 31.3, 

48.5, 97.7 
µεµολυσµένην 51.3 
µέµψεως 27.3 
µέν 1.1, 1.1, 1.2, 10.3, 100.4, 

100.6, 102.2, 103.1, 103.4, 
104.1, 104.2, 105.2, 106.3, 
107.2, 11.4, 111.7, 111.7, 
113.1, 114.3, 116.3, 12.3, 
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122.3, 126.2, 127.4, 130.2, 
131.1, 133.7, 133.7, 133.7, 
133.9, 134.2, 135.1, 135.3, 
136.3, 138.1, 14.1, 141.1, 
141.4, 15.1, 15.1, 15.3, 18.4, 
19.3, 2.5, 20.3, 20.3, 20.3, 
21.2, 21.3, 21.4, 26.1, 27.4, 
29.5, 29.6, 31.1, 31.5, 32.3, 
33.3, 34.3, 36.2,  

 36.3, 36.4, 37.1, 37.1, 37.3, 
38.2, 38.5, 38.7, 4.1, 40.1, 
41.2, 41.4, 42.3, 42.3, 43.1, 
43.2, 43.2, 43.3, 44.3, 44.3, 
44.5, 44.5, 45.2, 45.6, 46.4, 
47.2, 47.6, 48.2, 48.4, 49.2, 
49.4, 5.2, 50.1, 51.3, 52.2, 
54.2, 55.1, 55.4, 56.5, 57.1, 
58.3, 58.5, 59.4, 6.1, 6.2, 
61.1, 63.8, 63.8, 64.4, 66.2, 
66.2, 68.2, 7.1, 7.2, 7.4, 70.7, 
71.2, 71.2, 71.5, 73.2, 8.4, 
8.7, 8.7, 83.5, 84.2, 85.4, 
86.2, 87.2, 88.2, 88.2, 88.5, 
89.3, 90.2, 90.6, 93.4, 93.4, 
93.4, 93.5, 94.3, 94.5, 95.1, 
96.6, 97.6, 98.1, 98.4, 99.4 

µέντοι 48.7, 7.2, 9.3 
µέρει 99.5 
µέρη 29.4, 49.3, 49.3, 81.6 
µερισµόν 55.4 
µέρος 53.1, 88.3 
µέρους 5.3 
µεσαίτατον 33.2 
µεσηµβρινός 37.1 
µεσίτου 55.4 

µέσον 33.1 
µέσος 33.2, 34.9 
µέσ?ω 33.1 
µετ' 119.1, 122.1, 57.1, 9.6 
µετά 106.4, 122.3, 14.1, 20.1, 

30.3, 36.3, 4.2, 4.3, 42.3, 5.2, 
71.1, 86.3, 90.4 

µεταβολ~ης 103.6 
µετάγοντες 20.5 
µεταδέδωκεν 6.3 
µεταδίδωσι 66.3 
µεταδιώκειν 59.4 
µεταδο~υναι 64.5 
µεταδούς 6.3 
µετακινήσας 54.4 
µεταλαβε~ ιν 14.2, 87.4 
µεταλαµβάνει 141.3 
µεταλαµβάνουσι 66.3 
µεταλαµβάνουσιν 26.2 
µετάρσιοι 36.4 
µετάρσιον 8.5 
µεταρσίων 3.1 
µετάσχ ?η 27.1 
µετασχηµατίζοντες 20.5 
µετασχόντας 133.6 
µετασχών 87.4 
µετατιθέναι 2.6 
µετατιθέντες 20.5 
µεταφορα~ ις 21.4 
µεταφυτεύειν 2.6 
µέτεισιν 67.2 
µετέχειν 63.8 
µετέωρον 8.5 
µετέωρος 8.5 
µετεώρων 10.2 

µετίωµεν 28.4 
µετιών 8.5 
µετουσίαν 63.8 
µέτρου 43.3 
µέχρι 32.2, 37.1, 90.3 
µέχρις 55.1 
µή 10.3, 105.3, 12.1, 126.2, 

133.8, 134.1, 134.3, 137.2, 
139.2, 14.1, 15.2, 21.3, 22.1, 
27.1, 27.1, 28.2, 28.4, 30.1, 
30.5, 31.2, 36.2, 44.4, 45.2, 
54.2, 55.2, 58.1, 58.2, 58.2, 
58.4, 6.2, 6.3, 62.1, 63.8, 
63.8, 67.2, 68.3, 69.6, 71.3, 
71.5, 74.5, 78.2, 80.3, 81.6, 
82.1, 83.1, 84.3, 86.2, 87.2, 
87.3, 89.2, 89.4, 89.6, 89.7, 
92.3, 98.4 

µηδ' 11.1 
µηδαµ ~ως 68.3 
µηδέ 27.8, 28.1, 28.1, 28.2, 36.4, 

71.5, 72.3, 81.5, 81.5 
µηδέν 28.4, 76.1 
µηδένα 30.4, 7.7 
µηδενί 76.2 
µηδέπω 135.3 
µηκέτι 55.1 
µήκιστον 14.1 
µ ~ηκος 71.2 
µήν 1.3, 107.4, 112.4, 119.1, 

12.3, 141.2, 22.1, 27.3, 28.1, 
29.1, 34.6, 34.8, 35.6, 38.2, 
39.1, 41.1, 41.4, 46.3, 52.1, 
53.2, 56.4, 59.1, 61.3, 7.1, 
81.4, 81.6, 90.2, 92.1, 96.5 

µηνοειδές 20.4 
µηνύει 104.3, 130.2, 35.5, 36.3, 

37.5, 49.2, 51.3, 52.2 
µηνύεσθαι 103.1, 43.3, 49.3, 

64.5 
µήνυµα 34.4 
µηνυόµενα 58.6 
µηνύονται 38.5 
µηνύουσι 38.3 
µηνύουσιν 89.2 
µηνύσας 55.3 
µηνυτής 34.1 
µηνυτικόν 82.2 
µηνύων 134.2, 136.3, 51.4, 79.1, 

80.3 
µήτε 19.1, 19.1, 28.1, 67.2, 67.2, 

76.1, 76.1, 81.5, 81.5, 81.5, 
81.5, 81.5 

µητρός 133.7 
µίαν 115.4, 133.9, 2.4, 35.4, 

43.1, 89.5, 89.7 
µικρά 71.1 
µικρολόγου 54.4 
µικρ~ων 91.3 
µίµηµα 28.6 
µιµήσει 4.2 
µίµησιν 20.3 
µισε~ ι 42.1 
µισθωµάτων 28.3 
µίσους 41.4 
µνήµην 42.4 
µνήµης 56.2 
µνησικακίαν 27.8, 27.9 
µοι 115.4, 139.2, 45.1, 54.1, 

79.2, 86.4, 89.2, 9.1 
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µοίρ?α 88.1 
µο~ ιραν 83.3 
µοίρας 88.2 
µόνα 14.1 
µονάδι 93.4, 93.5 
µοναί 35.4 
µονάς 71.2, 71.2 
µόνας 74.1 
µόν ?η 33.6, 71.5, 9.2 
µονή 4.4 
µόνην 105.4, 11.1, 14.2, 39.4 
µονήν 39.4 
µον ~ης 4.4 
µονογεν ~η 74.3 
µόνοι 58.1 
µόνοις 19.4, 33.4, 34.5, 41.1 
µόνον 107.1, 126.2, 134.1, 

134.2, 15.1, 19.4, 27.8, 30.5, 
44.1, 61.5, 89.3, 92.3, 96.5 

µονονουχί 108.2 
µόνος 101.1, 19.2, 34.7 
µονοτρόπως 56.5 
µόνου 64.4, 8.6, 92.3 
µόν ?ω 123.2, 134.1, 16.1, 33.2, 

35.1, 82.4 
µόνων 56.3, 86.2 
µορφαί 56.5 
µου 63.7 
µο~υσα 90.4 
µο~υσαι 59.4 
µουσικήν 34.9 
µουσικούς 27.4 
µοχθηρία 86.3 
µοχθηρίαν 86.3 
µόχθους 130.1 

µύες 44.4 
µ~υθοι 58.6 
µύθοις 21.1, 58.4 
µ~υθον 27.4 
µυθοποιουµένου 111.6 
µ~υθος 31.2, 53.1 
µ~υν 44.2 
µυός 44.3 
µυρία 139.2, 139.2, 50.2, 68.2 
µυρίοις 139.2, 50.2 
µυσταγωγε~ ιν 79.1 
µυσταγωγε~ ιται 73.4 
µύσται 30.5 
µύστην 80.3 
µυστήρια 41.1, 58.4, 61.1, 71.1 
µυστήριον 63.7, 73.2 
µυστηρί ?ω 64.6, 80.7 
µυστηρίων 70.7, 90.3 
µυστικήν 37.1 
µυστικόν 34.5 
µυστικ~ως 64.3 
µυστικώτατα 33.4, 89.7 
µυστικώτερον 102.2 
 
 
Ν 
 
Νεάνθης 47.1 
Νέστορα 31.4 
Νόµων 92.5, 93.2, 99.2 
Νουµ~ας 8.4 
ναί 107.4, 112.4, 119.1, 22.1, 

27.3, 29.1, 34.8, 35.6, 38.2, 
39.1, 41.4, 46.3, 52.1, 53.2, 
56.4, 59.1, 81.4, 89.5, 90.2, 

92.1, 96.5 
ναούς 76.1 
νέαν 3.3 
νέας 85.1 
νέατον 116.3 
νεκρούς 57.4 
νεκρ~?ω 57.3 
νέον 53.2 
νέους 15.2 
νεώ 13.3 
νεών 28.6, 32.2, 74.3, 74.4, 74.4, 

76.2 
νεώς 13.4, 42.2 
νεώτερος 47.4 
νηµερτής 2.3 
νηπίων 66.2 
νοε~ ιν 24.2, 82.4 
νοε~ ισθαι 134.1, 36.2 
νοε~ ιται 71.2 
νοηθήσεται 66.2 
νόηµα 65.2 
νο ~ησαι 126.2 
νοήσει 71.3 
νοήσεως 71.5 
νόησιν 3.2, 71.2 
νόησις 33.6 
νοητά 16.1, 28.4, 39.4, 94.2 
νοητήν 28.5 
νοητόν 34.7, 93.4, 93.4, 93.5 
νοητός 36.3 
νοητο~υ 29.6, 33.2, 35.5, 38.6, 

39.4 
νοητ~?ω 94.2 
νοητ~ων 7.4, 78.2 
νοµάδων 133.8 

νοµίζει 3.3 
νοµίζειν 79.3 
νοµικά 32.1 
νοµοθέτ?η 29.3 
νόµοισι 59.4 
νόµον 38.5, 53.3, 97.1 
νόµου 55.1, 97.7 
νόµ ?ω 79.1 
νοούµενον 81.6 
νοουµένους 79.2 
νόσος 48.6 
νόσους 43.2 
νοτίοις 34.8 
νοτίους 34.8 
νότον 43.3 
νότ?ω 133.9 
νουθεσίας 6.1 
νουµηνίαν 49.3 
νο~υν 114.3, 135.3, 17.3, 32.1, 

40.1, 57.4, 82.1, 88.1, 88.2 
νο~υς 25.5, 73.2, 8.7, 8.7, 94.5 
νο ~ων 15.4 
νύκτα 101.1, 17.3, 49.4 
νυκτερινήν 105.2 
νυκτί 28.1 
νύκτωρ 17.3, 29.6 
ν~υν 36.3, 79.2, 87.1, 89.2 
νύξ 29.6 
ν ~?ω 16.1, 16.1, 16.1, 67.2, 67.3 
 
 
Ξ 
 
Ξενοκράτης 116.3, 87.3 
Ξενοφάνης 109.1 



 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 

166 

Ξενοφ~ων 108.5 
Ξιφόδρης 44.4 
 
ξένος 95.4 
ξηρ~ας 100.5 
ξύλου 72.3 
ξύνεσιν 19.2 
 
 
Ο 
 
[ Ολυµπίων 57.5 
\ Οµηρον 24.1 
\ Οµηρος 100.5, 101.4, 107.3, 

116.1, 116.4, 130.2, 2.2, 
30.5, 99.5 

[ Οροντοπάτας 44.3 
[ Ορφέα 126.5, 24.1, 49.3 
[ Ορφε~ ι 49.3 
[ Ορφεύς 116.2, 123.1, 127.2, 

128.3, 133.2, 45.5, 46.4, 
78.4 

[ Ορφέως 49.3 
[ Ορφικο~ ις 122.2 
Ο [υαλεντ~ ινος 3.3 
 
\ο 10.3, 104.4, 108.4, 114.4, 

118.1, 128.3, 13.3, 134.3, 
141.2, 141.3, 17.1, 21.4,  
25.5, 27.6, 31.2, 34.5, 34.5, 
34.7, 37.1, 48.4, 5.1, 5.4, 
53.1, 55.1, 71.3, 71.3, 71.4, 
72.4, 8.5,  80.3, 81.5,  83.1,  
88.4, 92.2, 94.3, 95.2 

]ο 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 100.2, 100.4, 

100.4, 100.6, 101.1, 101.1, 
101.4, 102.1, 102.2, 103.2, 
103.3, 103.4, 104.1, 105.2, 
106.1, 106.2, 107.1, 107.4, 
108.2, 108.5, 109.1, 109.1, 
11.3, 11.5, 111.1, 111.4, 
111.7, 112.1, 112.2, 112.3, 
113.1, 113.1, 114.2, 115.4, 
116.3, 116.4, 119.2, 12.2, 
120.1, 121.1, 123.1, 127.1, 
127.2, 128.1, 128.2, 129.1, 
129.6, 13.1, 13.1, 13.3, 13.4, 
130.3, 131.1, 132.1, 132.2, 
133.3, 134.2, 134.2, 135.2, 
135.4, 136.1, 136.2, 136.3, 
136.4, 136.4, 136.5, 137.2, 
138.1, 14.1, 14.2, 141.2, 
141.4, 15.3, 15.4, 16.1, 16.1, 
16.1, 16.1, 16.3, 16.5, 16.5, 
16.6, 17.5, 18.1, 18.4, 18.7, 
18.8, 19.1, 19.2, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 21.4, 22.1, 24.3, 
25.2, 26.1, 27.1, 27.4, 27.7, 
27.9, 28.2, 28.3, 28.4, 29.3, 
30.1, 30.3, 30.4, 31.3, 31.4, 
32.3, 33.2, 33.4, 34.1, 34.1, 
34.1, 34.2, 34.5, 34.5, 34.7, 
34.9, 36.2, 36.3, 36.3, 36.4, 
37.1, 37.1, 37.5, 37.5, 37.5, 
37.5, 38.1, 38.1, 38.6, 38.7, 
39.1, 39.1, 39.3, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.4, 40.3, 40.3, 40.3, 41.3, 
41.3, 41.4, 41.4, 41.4, 41.4, 
42.3, 42.3, 42.3, 42.4, 43.2, 
43.3, 43.3, 44.2, 44.3, 45.2, 

45.2, 45.2, 45.2, 45.4, 45.4, 
45.5, 46.2, 46.5, 46.6, 47.1, 
47.3, 47.4, 47.5, 48.2, 48.3, 
48.4, 48.5, 48.7, 48.9, 48.9, 
48.9, 5.1, 5.1, 5.4, 5.4, 50.3, 
51.2, 51.3, 51.4, 52.2, 52.4, 
53.1, 53.3, 53.3, 54.4, 54.4, 
55.1, 55.1, 55.3, 55.4, 56.1, 
57.1, 57.1, 58.6, 58.6, 58.6, 
6.3, 6.3, 6.3, 7.5, 7.8, 71.5, 
72.1, 72.2, 72.3, 73.2, 73.2, 
73.3, 74.1, 74.3, 74.3, 74.4, 
74.5, 75.1, 75.4, 76.1, 78.1, 
78.2, 78.3, 78.4, 79.1, 8.4, 
8.7, 8.7, 8.7, 80.2, 80.3, 80.4, 
80.6, 80.7, 80.8, 81.2, 81.3, 
81.4, 82.4, 83.1, 83.2, 84.3, 
84.3, 85.1, 85.2, 85.2, 86.2, 
86.3, 86.4, 87.3, 89.5, 9.2, 
9.3, 9.5, 91.2, 92.5, 94.2, 
94.3, 94.3, 95.2, 95.4, 96.4, 
97.1, 97.2, 97.6, 97.7, 98.4, 
98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 
98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 
98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 98.4, 
98.4, 98.4, 98.4, 98.4 

[ογδοάς 36.3 
[ογδόην 106.4 
]οδεύουσαν 55.3 
]οδόν 49.1, 8.3 
]οδός 103.4 
]οδούς 31.1 
[οδύναις 30.5 
]οδ~?ω 100.4 
]οδ~ων 59.6 

\οθεν 27.4, 29.5, 3.1, 41.1, 98.3 
ο] ι 1.1, 1.5, 1.5, 10.2, 10.2, 100.4, 

100.6, 105.1, 107.1, 107.1, 
12.2, 12.4, 132.1, 133.6, 
134.1, 134.1, 139.1, 139.1, 
16.3, 16.7, 18.3, 2.6, 20.3, 
20.3, 21.4, 24.1, 25.3, 26.2, 
28.6, 29.3, 30.5, 33.6, 34.9, 
37.1, 37.1, 37.4, 38.3, 38.4, 
38.5, 40.4, 40.4, 40.4, 42.2, 
43.2, 44.1, 44.4, 45.6, 45.6, 
5.1, 5.3, 50.1, 53.2, 58.1, 
58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.6, 
58.6, 58.6, 64.4, 67.3, 68.1, 
68.1, 68.1, 83.1, 86.3, 87.2, 
87.2, 88.1, 89.2, 89.2, 89.5, 
9.4, 90.6, 90.6, 92.1, 92.4, 
94.6, 95.1, 97.2, 99.4 

ο\ ι 102.1, 2Ο.1, 28.6, 37.3, 37.3, 
37.4, 41.2, 41.2, 43.3, 43.3, 
47.2, 47.6, 47.6, 58.5, 7.1, 
7.1, 88.2, 89.3, 89.5, 90.6 

ο# ια 44.3, 57.3, 64.5, 68.1 
ο@ ιδ' 102.3, 70.2 
ο@ ιδα 115.1, 79.2 
ο@ ιδεν 25.5, 9.4, 91.2, 93.4, 96.5 
ο{ ιεται 14.1, 3.2 
ο{ ιησιν 25.3 
ο[ ικε~ ια 18.6, 63.7, 84.3 
ο[ ικε~ ιον 68.3, 71.4 
ο[ ικειότητα 20.5 
ο[ ικειότητος 29.4 
ο[ ικείωσις 23.1 
ο[ ικήσεις 44.3 
ο[ ικητήριον 37.2 
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ο[ ικίας 29.6 
ο[ ικοδοµήν 26.5 
ο[ ικονοµίαν 108.2, 134.3, 39.2, 

6.2 
ο[ ικονοµίας 55.3 
ο{ ικου 63.7 
ο@ ιµαι 105.2, 140.1, 18.2, 32.1, 

36.1, 38.4, 40.3, 48.8, 49.1, 
84.2, 94.6 

ο# ιον 101.3, 106.1, 124.1, 129.1, 
22.1, 26.5, 4.1, 40.1, 43.2, 
45.3, 48.1, 5.3, 6.1, 61.2, 
61.3, 7.1, 7.1, 82.2 

ο] ιονεί 66.2 
ο\ ιους 54.3 
[οιστόν 44.2 
[οιστο~υ 44.3 
ο# ις 10.2, 111.6, 34.5, 98.4 
ο{ ιχεται 3.4 
ο\ ι?ω 140.4 
[οκνε~ ι 131.1, 31.2, 91.3, 99.5 
\ολα 50.2 
{ολβιος ΑΚ140.5 
[ολίγα 119.1, 122.1, 32.1, 9.6 
[ολίγαις 22.1 
[ολίγοι 59.4 
[ολίγοις 1.5, 64.6, 7.6 
[ολίγον 11.6, 45.6 
[ολίγων 63.6 
]ολκ~ης 7.3 
]ολοκάρπωµα 70.3 
\ολον 2.2, 61.3, 81.5, 81.5, 97.1 
\ολου 45.6 
[ολουµένην 11.4 
\ολων 38.7, 48.2, 6.3, 65.2, 71.4, 

73.3, 81.5, 86.2 
\ολως 11.1, 117.2, 29.3, 71.4 
{οµβρον 49.3 
]οµιλητάς 59.1 
[οµµάτων 73.2 
]οµογενέσιν 33.6 
\οµοια 108.5, 11.3, 122.2, 17.6, 

23.1, 25.2, 28.3, 41.2, 77.2 
]οµοία 50.3 
]οµοίοις 19.2 
\οµοιον 13.2, 18.5 
\οµοιος 53.3 
]οµοίου 15.1 
]οµοί?ω 13.2, 18.5, 28.1 
]οµοίωσιν 95.1 
]οµοίως 104.5, 31.1, 31.4, 42.4, 

46.5, 47.3, 47.4, 74.6, 93.1, 
95.4 

]οµολογε~ ι 32.2, 55.2, 97.4 
]οµολογήσει 87.3 
]οµολογί ?α 71.2 
]οµολογο~υσιν 6.3, 88.1 
[οµόσαι 99.2 
]οµο~υ 31.5 
\οµως 55.1 
\ον 1.4, 102.2, 102.4, 117.1, 

140.4, 19.2, 30.5, 30.5, 41.3, 
49.4, 61.1, 73.3, 9.4 

{ον 82.1, 89.6, 91.1 
{οναρ 69.6 
{ονειροι 24.2 
[ονειρωγµο~υ 28.1 
{ονθου 21.2 
{ονοµα 136.3, 34.5, 34.6, 35.6, 

38.6, 38.7, 8.4, 82.1, 83.1 

[ονοµαζοµένην 94.6 
[ονοµάζωµεν 82.1 
[ονοµάζων 126.1, 91.2 
[ονοµάσας 81.3 
[ονόµασι 82.1 
[ονόµατα 58.6, 79.3 
[ονόµατι 94.6 
[ονόµατος 36.3, 71.5, 74.4 
[ονοµάτων 68.3 
{οντα 104.1, 19.3, 28.3, 43.3, 

45.2, 46.6, 79.2, 84.2 
{οντας 54.3, 98.1 
{οντες 58.4 
{οντι 1.4, 134.2, 140.4, 140.6, 

6.3, 65.4, 67.1, 70.1, 73.2 
{οντος 3.3, 31.5, 54.4, 92.3 
{οντων 126.2, 58.5, 7.8 
{οντως 55.3, 56.3, 58.5, 89.7 
[οξυδερκ~η 19.2 
[οξύπτερος 52.2 
\οπερ 130.4, 16.3, 35.6, 47.1, 

65.3, 7.3, 95.3 
]οπηνίκα 140.3, 96.5 
\οπλα 44.3 
]οπο~ ια 21.4 
]οπο~ ιοι 2.6 
]οπο~ ιον 6.1 
]οπόταν 92.3 
\οπου 50.2 
\οπως 102.3, 104.5, 134.1, 134.3, 

139.2, 140.1, 24.2, 45.6, 
55.4, 70.2, 88.4 

]ορ~?α 16.1, 42.2, 73.3 
]ορ~?ας 69.6 
]ορ~αται 73.4 

]ορατήν 94.1 
]ορατ~ων 84.1 
[οργάς 68.3 
[οργήν 28.2 
[οργ ~ης 27.8 
{ορεγε 54.2 
[ορεκτέον 18.6 
{ορη 2.6 
[ορθήν 46.1 
[ορθ~ης 7.3 
[ορθο~υ 16.7 
[ορθ~ως 81.5 
]ορίζονται 100.4 
]ορµή 27.10 
]ορµητικόν 52.5 
]ορµώµενοι 134.1 
{ορνιθα 44.2 
{ορνιθες 44.4 
{ορνιθος 44.3 
{ορος 78.2 
\ορους 140.5 
]ορωµένων 6.2 
]ορ~ωντας 91.3 
\οσα 10.2, 56.5, 58.6, 67.4, 68.2, 

71.3, 74.6 
]οσίοις 31.5 
]οσίων 106.3 
]οσίως 122.3 
]οσιώτερον 68.3 
\οσοι 44.1 
\οσον 140.2, 19.2 
\οστις 13.3 
\ος 103.2, 103.6, 29.1, 48.1, 50.2, 

72.2, 87.4 
\οταν 125.1, 14.2, 16.5, 5.3, 52.1, 
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52.5, 78.3, 85.2 
\οτε 138.3, 66.3 
\οτι 1.2, 1.2, 1.2, 1.4, 104.2, 

104.3, 104.4, 109.1, 12.2, 
18.5, 18.5, 19.1, 23.1, 23.1, 
23.1, 23.1, 30.3, 31.5, 35.3, 
41.3, 45.6, 59.4, 61.3, 63.8, 
64.6, 70.1, 70.4, 74.4, 80.3, 
80.9, 85.2, 97.6 

ο {υ 4.1 
ο #υ 103.1, 126.3, 71.1, 97.7 
ο [υ 1.3, 1.5,103.6, 105.4, 107.1, 

11.1, 122.3, 126.2, 131.4, 
134.2, 134.2, 134.3, 141.2, 
16.7, 19.2, 19.4, 19.4, 20.1, 
22.1, 23.1, 24.2, 24.2, 27.2, 
27.8, 3.4, 35.1, 36.4, 41.1, 
44.1, 5.3, 58.1, 
 58.5, 61.3, 63.7, 64.5, 7.1, 
7.1, 74.4, 76.1, 79.1, 81.6, 
82.1, 82.2, 83.1, 83.3, 90.2, 
92.3, 94.2 

ο [υδ' 117.1, 117.2, 134.1, 36.4, 
58.6, 71.4 

ο [υδαµο~υ 133.8 
ο [υδέ 1.3, 117.2, 12.3, 122.4, 

133.8, 134.3, 141.2, 19.2, 
19.2, 29.4, 41.1, 5.3, 57.2, 
6.2, 6.3, 61.3, 69.6, 7.1, 81.6, 
82.3, 86.2 

ο [υδείς 61.3, 86.2 
ο [υδέν 133.8, 140.3, 16.1, 40.1, 

74.4, 82.2, 82.3, 86.2 
ο [υδενός 23.1 
ο [υδέποτε 5.3 

ο [υδέπω 90.3 
ο {υθ' 1.3, 134.3, 58.6 
ο {υκ 44.4 
ο [υκ 10.1, 102.3, 103.1, 11.1, 

130.1, 131.1, 134.1, 140.2, 
141.1, 18.3, 19.1, 25.3, 29.4, 
29.4, 3.2, 31.2, 4.1, 4.4, 44.4, 
48.1, 59.2, 61.5, 65.2, 7.2, 
70.2, 70.4, 70.7, 74.3, 79.1, 
81.5, 84.2, 86.2, 87.3, 91.2, 
91.3, 95.3, 99.5 

ο [υκέτι 39.4, 71.1, 74.3 
ο {υκουν 111.2, 13.1, 51.1, 71.5 
ο@υν 100.4, 103.4, 106.3, 107.2, 

110.1, 111.7, 128.1, 134.2, 
138.1, 139.2, 14.1, 141.1, 
141.4, 2.4, 21.4, 33.3, 34.3, 
36.3, 38.3, 40.1, 52.3, 54.2, 
54.3, 54.4, 55.1, 56.2, 57.1, 
6.1, 73.3, 74.3, 76.2, 77.1, 
83.1, 86.4, 89.6, 97.6 

ο {υποτε 136.4 
ο {υπω 19.2 
ο [υρανόν 106.4, 112.4, 139.1, 

14.2, 79.1, 79.3, 8.5, 8.6, 
93.5, 94.1 

ο [υρανός 104.4 
ο [υρανο~υ 126.3, 28.6, 32.2, 33.2, 

38.2 
ο [υρανούς 79.2 
ο [υραν ~?ω 36.4 
ο@υσα 37.1, 80.9, 83.5 
ο {υσαις 31.2 
ο@υσαν 56.3, 89.7 
ο {υσας 49.3 
ο {υσης 44.3, 5.3, 6.2, 6.2 

ο@υσι 33.4, 84.2 
ο [υσία 23.1 
ο [υσίαν 103.6, 28.5, 3.2, 89.2 
ο [υσίας 104.2, 3.2, 66.2, 66.3, 

73.2, 87.3, 87.4, 89.3, 90.1 
ο {υτε 1.3, 117.2, 117.2, 117.2, 

133.8, 134.3, 4.3, 4.3, 5.3, 
5.3, 58.6, 7.1 

ο #υτοι 45.6, 48.1 
ο #υτος 101.1, 102.3, 115.6, 19.1, 

55.1, 6.3, 8.5, 81.4, 9.4 
ο \υτω 122.4, 66.4 
ο \υτως 103.6, 104.2, 107.2, 

117.1, 29.1, 31.3, 38.6, 4.3, 
4.4, 45.6, 47.2, 53.1, 56.4, 
57.1, 66.3, 78.4, 79.1, 85.3 

ο [υχ 104.1, 117.2, 122.4, 19.2, 
26.5, 48.2, 54.3, 58.6, 6.3, 
71.3, 77.2, 82.1, 88.3 

ο [υχί 100.5, 108.2, 3.2, 49.3, 
58.2, 89.5, 96.4 

{οφεων 21.2 
[οφθαλµο~ ις 117.2, 16.1 
[οφθαλµούς 42.2, 68.3 
{οχλος 19.1 
{οχλ?ω 33.4 
[οχούµενα 133.7 
[οψέ 4.2 
{οψεως 28.5, 6.2, 73.2 
{οψιν 19.2, 67.2 
 
 
Π 
 
Παι~ασιν 68.5 
Παµφύλου 103.2 

Παναθηναϊκ~?ω 69.1 
Πανδίονος 27.4 
Πανδώρας 100.3 
Πάριος 127.1 
Παρµενίδης 112.2, 15.5, 59.6 
Παρµενίδου 138.1 
Πα~υλον 82.4 
Πα~υλος 5.1, 65.4, 75.4 
Πειρίθ?ω 114.2 
Περί 53.1, 88.4 
Περιπατητικήν 97.7 
Περιπατητικός 89.5 
Περιπάτου 59.2 
Πίνδαρος 102.2, 129.1, 137.1 
Πλάτων 103.4, 105.2, 106.2, 

108.2, 112.2, 133.4, 136.4, 
16.3, 53.1, 58.1, 65.1, 65.3, 
66.4, 7.6, 73.3, 76.2, 78.1, 
83.2, 88.1, 89.5, 9.5, 90.5, 
91.2, 92.2, 92.5, 94.2, 94.3, 
95.1, 98.1 

Πλάτωνα 102.3, 115.1, 138.3, 
17.4, 66.3, 74.2, 84.1, 85.1, 
88.2 

Πλάτωνι 19.4, 29.3, 58.6, 79.2 
Πλάτωνος 89.6, 95.2 
Πολιτεί ?α 118.1, 58.6 
Πολιτείας 103.2, 105.2, 106.2, 

108.2, 66.4, 90.5 
Πράξεσι 75.4, 82.4 
Προδίκου 31.2 
Προµηθέως 58.6 
Πρωταγόρ?α 58.6, 97.4 
Πρωταγόρου 97.4 
Πτολεµα~ ιον 97.7 
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Πυθαγόρα 67.3 
Πυθαγόραν 88.1 
Πυθαγόρας 27.7, 28.4, 29.3, 

30.1, 31.2, 89.5 
Πυθαγόρεια 27.1 
Πυθαγόρειοι 139.1, 50.1, 58.1, 

58.6 
Πυθαγορείοις 93.4 
Πυθαγόρειον 28.3, 57.3 
Πυθαγόρειος 100.6, 102.2, 8.4 
Πυθαγορείου 29.1 
Πυθαγορικός 45.2 
Πυθαγόρου 57.3, 59.1 
Πύθιος 21.4 
Πυριφλεγέθοντα 91.2 
 
παγκάλως 11.5, 75.1, 8.2 
παγκρατής 6.3 
παθε~ ιν 27.4 
πάθεσι 57.4 
πάθη 27.4, 68.3 
πάθος 52.5, 86.3 
πάθους 1.2 
πάθωµεν 139.2 
παθ ~ων 19.4, 34.7, 67.1, 67.4 
πα~ ιδας 84.2 
παιδείας 41.1 
παιδευόµενοι 20.3 
παιδευόµενον 91.1 
παιδεύσει 15.2 
παίδευσιν 91.2 
παιδία 30.3 
παιδικός 49.1 
παιδίοις 13.1 
παιδίον 41.4 

παίδων 13.2, 46.3 
παισί 84.1 
παισίν 50.3 
παλαι ~?α 61.1, 62.2 
παλαιάν 3.3 
παλαι ~ας 85.1 
παλαιόν 32.2 
παλαισταί 89.2 
παλαι ~ων 34.4 
πάλιν 100.2, 100.6, 104.5, 

105.2, 107.2, 107.3, 107.4, 
109.2, 109.3, 110.1, 115.2, 
120.1, 121.1, 125.1, 127.2, 
129.2, 130.1, 131.1, 135.4, 
136.3, 2.3, 27.7, 28.3, 28.4, 
31.1, 34.4, 41.4, 49.4, 6.1, 
60.3, 61.2, 64.1, 72.4, 73.1, 
74.3, 8.1, 80.2, 80.5, 80.7, 
96.1, 99.1 

π~αν 133.9, 133.9, 29.5, 42.1, 
42.3, 65.2, 7.1, 80.9, 83.1, 
83.1 

πάνθ' 56.5 
πάνσοφος 78.2 
πάντα 124.2, 130.4, 133.7, 

133.9, 133.9, 19.1, 24.2, 
32.1, 42.2, 47.6, 48.3, 57.2, 
58.6, 7.5, 71.3, 78.2, 80.9, 
81.3, 83.1, 89.2 

πάντας 141.1, 5.4, 83.3, 95.2 
πάντεσσι 115.6 
πάντες 101.2, 133.8, 21.4, 7.1, 

94.6 
πάντ?η 133.6 
παντοίαν 45.3 

παντοκράτορα 126.1, 135.3, 
74.5 

παντοκρατορικόν 6.3 
παντοκρατορικ ~?ω 54.4 
παντοκράτορος 4.4, 71.3, 82.2, 

87.2 
παντοκράτωρ 134.2 
παντός 103.5, 37.3, 38.6, 58.5, 

81.4 
πάντοτε 87.2 
πάντων 103.6, 133.7, 134.2, 

134.2, 20.3, 36.3, 36.3, 38.2, 
38.5, 47.6, 6.2, 62.1, 67.4 

πάντως 81.4 
πάνυ 27.1, 70.2 
παρ' 100.6, 115.4, 134.1, 14.1, 

140.2, 140.3, 18.6, 19.1, 
19.3, 20.3, 21.4, 22.1, 32.2, 
43.1, 49.3, 58.1, 70.7, 71.5, 
71.5, 82.4, 86.4, 99.4 

παρά 10.1, 12.2, 15.3, 24.1, 
41.1, 47.2, 48.6, 49.4, 55.4, 
56.4, 58.6, 6.1, 67.3, 68.3, 
7.7, 7.7, 73.3, 79.2, 8.3, 87.2, 
87.4, 93.4, 94.6, 95.2 

παράβασιν 130.1 
παραβολ ~?η 25.1 
παραβολ ~ης 80.8 
παραγγείλας 97.1 
παραγγελίας 79.1 
παράγει 31.4 
παραγωγήν 48.6 
παραδεδώκασιν 21.4 
παραδείγµατα 32.1, 79.2 
παραδείγµατι 29.1 

παραδείγµατος 93.4 
παράδεισος 72.2 
παραδείσ ?ω 72.2 
παραδέξασθαι 54.3 
παραδιδόµενα 62.1 
παραδιδόµενος 13.1 
παραδιδόντες 21.1 
παραδίδωσι 102.2 
παραδίδωσιν 89.2 
παραδοθείη 65.2 
παραδοθέντα 61.1 
παραδοξότατον 116.4 
παραδόσεως 63.2 
παράδοσιν 64.5 
παραδώσειν 44.3 
παραθέσθαι 29.1 
παράθεσις 35.3 
παραινε~ ι 27.1, 51.2 
παραινε~ ιται 28.1 
παραινέσας 36.4 
παραιτε~ ισθαι 28.3 
παρακαλε~ ι 9.2 
παρακαλύµµατι 58.6 
παρακαλύµµατος 56.5 
παρακαλυµµάτων 56.5 
παρακελευόµεθα 13.1 
παρακελευόµενος 102.3 
παρακολουθήσαντι 90.2 
παρακούσ?η 54.2 
παραλαβε~ ιν 94.6 
παραλαβόντες 90.6, 92.1 
παραλαµβάνοντας 56.4 
παραλείπω 140.1 
παραµόν ?ω 23.1 
παραπέµποµαι 103.6 
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παραπέσ ?η 54.2 
παραπέτασµα 24.2, 32.3, 34.4 
παραπετάσµατος 19.3, 33.1 
παραπλήσια 105.1, 108.2, 50.3 
παραπλησίου 15.1 
παρασηµήνασθαι 10.3 
παραστατέον 89.1 
παραστ ~ησαι 45.1 
παραστήσω 84.1 
παρατεθείµεθα 14.1 
παρατιθέµενον 56.1 
παρατιθέµενος 131.1, 63.2, 67.2 
παρατίθεσθαι 139.2 
παρατίθεται 97.6 
παρατυχών 55.4 
παραφράζει 126.3 
παραφράζειν 131.4 
παραφράζων 100.5, 108.4, 

120.1, 124.1 
παρεγγυ ~?α 106.1, 28.4, 30.3, 67.3 
παρεδήλωσεν 31.3 
παρειλήφαµεν 127.4, 27.4 
παρειλήφασιν 61.1 
παρεισάγων 91.2 
παρεισδυόµενος 34.7 
παρεισδύουσα 24.2 
παρείσδυσις 90.2 
παρείσθω 111.7 
παρεκβάς 56.1 
παρέλκουσι 3.3 
παρεξίωµεν 14.1 
παρέρχεσθαι 30.1 
παρεστήσαµεν 10.1, 95.1 
παρεσχηµένον 102.2 
παρεσχ ~ησθαι 43.3 

παρέσχηται 90.1 
παρευδοκιµηθήσεται 4.2 
παρέχει 63.8 
παρέχειν 12.3 
παρήγαγεν 89.4 
παρήγγειλεν 63.7 
παρ?ήνεσε 5.1 
παρθένοι 17.3 
παρθένων 17.3 
παριστάς 5.4 
παρίσταται 140.4 
παρίστησιν 127.4 
πάροδον 43.3 
παρόδου 34.4 
παρόντα 55.1 
παρο~υσι 64.5 
παρουσίαν 10.2, 25.3, 38.6, 55.3 
παρουσίας 3.3, 4.1, 4.2, 55.3, 

90.3 
παρρησίας 42.3 
παρών 64.5 
π~ασα 29.6, 32.1, 86.3, 90.4 
π~ασαν 106.3, 140.2, 27.8, 27.9, 

40.1, 6.2, 65.2, 65.2 
πάσης 25.1, 8.6, 89.3 
π~ασι 100.6, 130.4, 15.1, 87.2 
π~ασιν 1.5, 12.3, 33.2, 58.1 
πάσχειν 91.1 
πάσχων 36.2 
π~ας 107.1 
πατέρα 1.4, 1.4, 102.3, 102.5, 

116.1, 136.3, 63.8, 70.2, 
82.1, 92.3 

πατήρ 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 12.2, 
134.3, 63.8, 8.5, 8.7, 8.7, 

81.5, 83.1 
πατρός 1.1, 1.3, 1.4, 103.1, 

116.3, 133.7, 34.1, 38.7, 6.3, 
7.3, 71.4, 83.5 

πατρ?ώου 34.1 
παύσεται 141.2 
παύσηται 27.8 
πείθειν 9.2 
πειθόµενος 133.3, 137.2 
πειθοµένων 13.2 
πε~ ιραν 58.2 
πειρ~ασθαι 6.2 
πειρ~ασθε 106.1 
πέµπτος 141.4 
πέµψαι 44.2 
πεντάδι 33.6, 34.1 
πενταετίας 67.3 
πέντε 33.3, 33.4, 37.1 
πεντεκαιδεκάτην 49.3 
πεπηγός 48.8 
πεπιστευκόσιν 136.3 
πεπιστευκότι 88.2 
πεπιστευκότων 135.3 
πεπιστευµένος 62.3 
πεπλανηµένη 10.3 
πεποίηκεν 141.3, 87.3 
πεποιηκότος 4.3 
πεποίηται 30.1 
πέποιθεν 85.2 
πεποιθέναι 85.2 
πεποίθησις 85.3 
πεποίκιλτο 32.3 
πέπτωκεν 7.5 
πέρα 40.1 
περαιούσθω 141.4 

περαιτέρω 56.1 
πέρας 2.2, 55.3, 81.6 
περί 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 104.5, 

105.1, 107.2, 11.6, 11.6, 
110.1, 110.2, 111.2, 112.2, 
118.1, 12.1, 121.1, 123.2, 
132.1, 132.1, 133.1, 133.9, 
14.1, 14.1, 140.3, 15.5, 16.3, 
25.1, 29.1, 29.4, 3.1, 30.1, 
30.3, 31.5, 32.2, 36.1, 36.3, 
45.1, 45.4, 45.4, 49.3, 5.4, 
50.2, 51.1, 54.2, 6.2, 60.2, 
65.1, 66.4, 68.1, 68.1, 68.1, 
71.1, 74.6, 79.3, 80.3, 80.7, 
80.8, 81.1, 81.4, 82.1, 82.2, 
84.1, 84.2, 87.3, 88.4, 9.7, 
97.6, 99.2 

περιαύγειαι 56.5 
περιβόλ ?ω 33.3 
περιβόλων 32.2 
περιγινοµένη 2.6 
περιγινοµένης 49.1 
περιείληφεν 46.3 
περιειληφότα 81.3 
περιέκειντο 34.5 
περιεκτικόν 73.3 
περιεκτικός 36.3 
περιελόντες 71.2 
περιέλωµεν 71.2 
περιέποντες 9.4 
περιεσταλµένην 31.1 
περιέχει 34.6 
περιέχον 28.6 
περικειµένης 33.2 
περιλαµβάνει 74.4 
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περινοε~ ιν 71.1 
περιποιήσασθαι 7.2 
περιποιο~υσιν 67.4 
περιπολήσεις 34.8 
περιπολούντων 43.2 
περιστήθιον 38.2 
περιτετµηµένοις 19.4 
περιττοί 5.3 
περιτύχωµεν 8.3 
περιφέρουσι 43.1 
περιφορά 48.2 
περίφρασιν 134.1 
πετάλ ?ω 38.6 
πεφύκασι 19.1 
πέφυκεν 134.1, 72.2, 78.4 
πεφυκότας 7.2 
πεφυτευµένον 72.2 
π~?η 10.3, 10.3, 26.1, 26.1 
π?η 71.3, 74.4 
πηγήν 54.2 
πηδ ~?α 83.1 
πιαινοµένην 51.3 
πίθον 64.4 
π~ ιλος 37.5, 38.1 
πίπτει 83.1 
πίστει 13.4, 133.8, 53.3 
πιστεύειν 19.1, 84.1, 84.2, 84.3 
πιστεύεσθαι 18.5 
πιστεύεται 73.2 
πιστευοµέν ?ω 1.5 
πιστεύοντα 61.3 
πιστεύοντας 134.2, 35.1, 64.6 
πιστε~υσαι 1.2, 1.4 
πιστεύσαντα 4.2 
πιστεύσας 17.1, 2.1, 4.1, 40.3 

πιστεύσ ?η 1.4 
πιστευτέον 85.1 
πιστεύων 16.1 
πίστεως 1.3, 1.4, 12.4, 14.1, 

18.3, 2.2, 26.4, 5.2, 5.2, 54.4, 
8.4, 85.2, 85.4, 9.2 

πίστιν 1.1, 1.1, 11.1, 18.6, 2.1, 
2.4, 2.6, 26.1, 3.1, 3.2, 3.2, 
39.4, 56.3, 72.3, 80.9, 83.5, 
85.3, 9.1 

πίστις 1.3, 2.1, 2.5, 5.4, 61.1, 
86.1 

πιστοί 1.5 
πιστο~ ις 13.1 
πιστός 84.3 
πιστο~υ 3.3 
πιστ ~?ω 2.6 
πιστ ~ως 2.5 
πλανήταις 37.2 
πλανήτας 50.1 
πλανητ ~ων 34.9, 37.1 
πλανωµένη 82.1 
πλανώµενον 30.5 
πλανωµένους 106.4 
πλασάµενος 21.2 
πλαστόν 28.4 
πλάτος 71.2 
πλε~ ιον 53.2, 85.2 
πλείονα 40.1 
πλείονας 57.1, 79.3 
πλε~ ιστα 14.1 
πλε~ ιστοι 68.1, 87.2 
πλε~ ιστον 45.6 
πλείω 97.6 
πλέον 134.1 

πλεονεκτήµατι 23.1 
πλεονεξίαν 52.2 
πλ ~ηθος 140.2, 48.4, 56.1 
πληθύνουσι 33.4 
πλ ~ηκτρον 47.6, 48.1 
πλήν 140.4, 36.3, 58.6, 83.1 
πληρωτικόν 47.6 
πλησθήσονται 70.1 
πλησιαζόντων 56.3 
πλησίον 3.2, 68.2, 97.1 
πλήσσοντα 47.6 
πλήσσων 48.1 
πλοίου 41.2 
πλούσιον 23.1 
πλούσιος 23.1 
πλο~υτος 23.2 
πνε~υµα 103.1, 105.3, 23.2, 74.6, 

88.2, 88.3, 88.4, 89.2, 98.4 
πνεύµατι 8.6 
πνευµατικά 19.3, 73.2 
πνευµατικήν 80.9 
πνευµατικο~ ις 19.3 
πνευµατικόν 25.5, 64.5 
πνευµατικός 48.2 
πνευµατικο~υ 40.1 
πνευµατικ~ων 61.5 
πνευµατικ~ως 7.5 
πνευµατικώτερον 66.3 
πνεύµατος 119.1, 25.5, 38.5 
πνευµάτων 35.3, 36.3 
πόδα 55.2 
πόδας 68.3 
ποδήρη 32.2, 39.2 
ποδήρης 37.1 
ποδήρους 37.4 

ποθε~ ι 64.5 
ποθε~ ις 115.4 
ποθουµέν ?ω 8.3 
ποθο~υσιν 2.5 
ποιε~ ι 104.2 
ποιε~ ιν 76.1, 80.3, 86.2 
ποιε~ ισθαι 28.4 
ποιήµατι 110.2, 15.5 
ποιηµάτων 101.4, 6.2 
ποι~ησαι 101.1, 101.1, 15.2, 29.1 
ποιησάµενοι 28.6 
ποιησάµενος 84.1 
ποιήσαντος 3.2 
ποιήσει 70.4 
ποιήσεως 49.3, 8.6 
ποιηταί 24.1, 64.4 
ποιητάς 10.3 
ποιητήν 48.2, 86.2, 89.3, 89.3, 

9.1 
ποιητής 107.4, 130.1, 134.3, 

24.3, 31.4, 50.3, 81.2 
ποιητική 122.3, 17.6, 24.2, 27.5, 

90.4 
ποιητικήν 30.2 
ποιητικ ~ως 91.2 
ποιητο~υ 133.7 
ποιητ ~ων 2.2, 50.2 
ποικίλην 53.3 
ποικίλοι 37.3 
ποικίλον 53.4 
ποικίλων 32.2 
ποιόν 104.2, 9.4 
πο~ ιον 136.3 
ποιότητας 71.2 
ποιο~υ 105.1 
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ποιούµενοι 71.2 
ποιούµενος 41.3, 63.7 
ποιουµένων 34.8 
ποιο~υσι 20.4 
πόλεµον 31.3, 44.2 
πολέµου 58.6 
πόλεως 76.2 
πολίταις 76.2 
πολιτείαν 40.1 
πολιτείας 76.1, 98.4 
πολιτικ ~ων 133.8 
πολλά 22.1, 23.1, 24.1, 46.1, 

58.1, 79.2 
πολλα~ ις 12.4 
πολλάκις 134.1, 56.3 
πολλαχο~υ 74.3 
πολλαχ ~ως 20.5 
πολλήν 35.6 
πολλοί 18.3, 45.6, 59.4 
πολλο~ ις 35.5, 45.2 
πολλο~υ 87.4 
πολλούς 24.2, 59.1, 59.1, 59.4, 

66.1, 79.2 
πολλ ~?ω 17.3 
πολλ ~ων 111.1, 111.2, 12.3, 31.2, 

78.3 
πόλον 47.6 
πόλος 36.2 
πολύ 134.1, 34.3 
πολυθρύλητα 45.2 
πολυπράγµονες 134.1 
πολυσκελές 52.5 
πολύς 19.1, 33.4 
πονηρί ?α 95.3 
πονηρός 63.8 

πονουµένους 34.3 
πόνους 130.1 
πόν?ω 49.1 
πορεία 106.4 
πορείαν 106.4, 21.2, 41.3, 48.1 
πορευοµέναις 29.4 
πόρρωθεν 55.3, 7.5, 73.4 
πορφύρα 32.3 
πορφύρ?α 32.3 
ποσίν 117.2 
πόσις 66.3 
ποταµούς 91.2 
ποτέ 103.6, 141.1, 3.3, 7.7, 88.4 
ποτε 141.2, 27.2, 30.5, 36.4, 

65.2, 82.1, 95.3 
ποτόν 54.2 
που 15.3, 24.3, 81.4, 98.1 
πράγµασιν 67.2 
πράγµατα 71.1 
πραγµατεία 10.3 
πράγµατος 22.1, 81.4 
πραγµάτων 21.4, 29.4 
πρακτόν 86.2 
πρ~αξις 37.2 
πράσσων 96.4 
πράττει 86.3 
πράττειν 86.2 
πράττων 86.3 
πρεσβυτάτη 81.4 
πρεσβύτατος 2.2 
πρό 101.4, 116.2, 14.1, 31.5, 

38.7, 4.1, 4.2, 90.3, 97.2 
προαιρέσεως 7.1 
προβολάς 126.2 
πρόγλωσσον 27.1 

προδιηνυσµένων 5.1 
προεθέσπισεν 105.3 
προε~ ιπεν 108.6 
προειρηµένοις 129.5, 70.2 
προειρηµένων 141.1 
πρόεισιν 31.2 
προελθών 16.5 
προθείς 69.1 
προϊέναι 41.1 
προΐοιµεν 71.3 
προϊόντος 68.3 
προκατάρξασα 4.4 
προκατειληµµένον 133.8 
προκατήρχετο 48.4 
προκειµένου 116.2, 32.1 
πρόκειται 10.3, 51.1 
προκοπάς 102.2 
πρόληψιν 133.9 
πρόνοια 6.1 
πρόνοιαν 37.2, 6.2, 87.2, 90.3 
προνοίας 10.2, 6.2, 6.2, 7.8 
προνοµίαν 134.1 
προορώµενον 53.2 
πρόπαλαι 28.4 
προπαρασκευ ~ης 71.1 
προρρήσεων 20.1 
προσάγοιµεν 71.3 
προσαγορεύειν 131.1 
προσάγων 74.4 
προσανέχοντες 33.6 
προσανέχωµεν 28.4 
προσανέχων 33.4 
προσάπτουσι 100.6 
προσδοκήσ ?η 7.5 
προσέθηκε 84.2 

προσεπιπνε~ ισθαι 88.2 
πρόσεστι 71.3 
προσέταττεν 27.7 
προσεχέστερον 39.2 
προσεχ ~η 55.3 
προσεχ ~ως 73.4 
προσηγόρευται 50.2 
προσηγορίαις 29.4 
προσήκει 52.3 
προσήκοντας 13.1 
προσηνές 106.3, 31.5 
πρόσθεν 122.1 
προσθήσοµεν 10.2 
προσιόντας 15.2, 54.2 
προσκυνο~υσιν 28.6 
προσλαµβάνει 8.6 
προσµαρτυρήσεσθαι 84.2 
προσµαρτυρο~υντα 115.1 
προσόντων 82.2 
προσπίπτοντα 87.3 
προστάσσει 67.4 
προστάττων 31.2 
προστιθείς 79.1 
προστιθέναι 3.1 
προσχαριζοµένων 56.5 
προσχρώµεθα 82.1 
πρόσωπον 34.1, 36.4, 42.3, 49.4, 

94.3 
πρός 1.4, 100.4, 102.3, 11.4, 

115.3, 12.3, 12.3, 12.4, 
127.4, 133.7, 133.9, 134.1, 
134.3, 140.1, 141.3, 19.4, 
23.1, 23.1, 24.2, 26.1, 26.5, 
30.1, 31.3, 32.2, 32.2, 33.4, 
35.3, 37.1, 39.3, 42.3, 42.4, 
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43.3, 44.1, 45.3, 45.3, 45.3, 
46.1, 46.1, 46.1, 46.1, 47.2, 
54.2, 54.3, 56.2, 56.5, 58.6, 
59.1, 59.1, 60.2, 66.2, 7.2, 
7.2, 7.3, 7.3, 7.3, 7.8, 71.5, 
73.2, 80.1, 80.4, 80.9, 82.2, 
83.1, 87.2, 89.6, 89.6, 91.2, 
91.3, 96.4, 96.5, 96.6, 97.6 

προτείνηται 5.3 
προτείνοµεν 5.4 
προτέροις 16.7 
πρότερον 39.4, 58.2 
προτέρων 82.3 
προτρέπει 83.5 
προφαίνειν 11.1 
προφάσεως 54.4 
προφερόµενοι 82.1 
προφήταις 31.1 
προφήτας 38.5, 38.5, 97.1 
προφητεία 80.7 
προφητε~ ιαι 20.1 
προφητείαν 39.1, 40.4, 54.1, 

6.2, 84.2 
προφητείας 10.3, 55.3, 88.4 
προφητεύειν 39.2, 51.1 
προφητεύσαντος 130.1 
προφητεύων 108.2, 39.1, 55.1 
προφήτης 135.2, 136.2, 5.1, 

64.1, 80.3 
προφητικά 124.2, 135.1, 32.1 
προφητικα~ ις 29.4 
προφητικάς 126.3 
προφητική 90.1 
προφητικήν 108.4, 65.4 
προφητικ ~ης 10.3 

προφητικ ~ων 90.3 
προφητικ ~ως 134.2 
προφήτου 23.2, 74.6, 77.2 
προφητ~ων 10.1, 24.1, 55.1, 88.3, 

97.7 
προφορικός 6.3 
προχωρ~ησαι 37.1 
προχωρο~υντες 71.2 
προϋπάρχει 82.3 
πρ~ωτα 62.3 
πρώτας 79.2 
πρωτείων 30.3 
πρώτ ?η 31.3 
πρώτη 37.2, 38.7, 66.2, 73.2, 

81.4 
πρώτην 48.8, 71.2 
πρώτης 45.6, 48.9 
πρωτοκτίστου 89.4 
πρωτοκτίστων 35.1 
πρ~ωτον 17.1, 20.3, 71.5 
πρωτοπλάστου 94.4 
πρ~ωτος 8.4 
πρώτ ?ω 10.1, 58.2 
πρώτων 20.3 
πτερο~υται 83.1 
πτέρυγας 35.7 
πτέρυγες 36.4 
πτερώσ ?η 14.2 
πτίλων 43.2 
πύθεσθε 8.3 
πυθοµένου 96.4 
πυλ ~ωνος 41.4 
πυλωρο~υσι 43.3 
πυνθανοµέν?ω 17.2 
π~υρ 100.4, 100.4, 104.4, 29.6, 

47.2, 6.1 
πυρ~?α 103.4 
πυρί 32.3 
πυρός 103.6, 45.6, 9.4, 9.5, 90.4, 

91.2 
πυρώδης 43.2 
πώλων 53.1 
π~ωµα 64.4 
πώποτε 16.1 
πώς 9.5 
π~ως 1.2, 4.1, 4.4, 69.6, 81.5,  
πως 102.5, 104.1, 111.6, 112.2, 

115.3, 118.1, 120.1, 122.2, 
137.1, 17.6, 25.2, 32.1, 36.4, 
48.4, 48.7, 72.1, 80.659.6, 
61.2, 66.1, 9.1, 93.2, 98.1 
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] Ραδαµάνθυος 58.6 
] Ρόδιος 47.5 
] Ρωµαίοις 55.4 
] Ρωµαίους 26.5 
] Ρωµαίων 8.4, 80.1 
 
]ράβδ ?ω 35.2 
]ρ?αδίως 58.2 
]ρ~?αστα 18.6 
]ρητά 82.2 
]ρητα~ ις 33.2 
]ρητόν 115.3, 71.5, 81.5 
]ρητ~?ω 90.2?  99.1 
]ρητ~ως 126.1 
]ριφείς 53.3 

]ρώµης 42.3 
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Σάµιος 27.1 
Σελήνην 37.1 
Σίβυλλα 108.6, 115.6 
Σιµµίας 47.5 
Σκοτεινός 50.2 
Σκύθην 44.5 
Σκυθ~ων 44.2 
Σολοµών 72.1, 72.4 
Σόλων 129.6 
Σόλωνι 81.1 
Σόλωνος 108.1 
Σοφί ?α 89.4 
Σοφιστ ~?η 112.2 
Σοφοκλέα 11.2 
Σοφοκλ~ης 111.4, 113.1, 128.2, 

24.3 
Σοφονία 77.2 
Στρωµατε~ ι 10.1, 95.1 
Στρωµατεύς 141.4 
Στωϊκ~ης 76.1 
Στωϊκοί 100.4, 58.2, 89.2, 89.5, 

92.4, 9.4, 95.1, 97.2 
Στωϊκο~ ις 97.6 
Στωϊκός 95.2, 97.6 
Στωϊκο~υ 110.2, 17.6 
Στωϊκ~ων 105.1 
Συµποσί?ω 15.1 
Σύριος 44.2 
Συρίου 50.3 
Σωκράτει 67.2, 91.5 
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Σωκράτης 14.1, 17.2, 95.3, 97.2 
Σωκρατικός 108.4 
 
σάρκα 105.4, 39.2 
σάρκες 66.2 
σαρκικάς 67.4 
σαρκοφόρος 34.1 
σάρξ 16.5, 72.3 
σαφέστατα 104.1, 72.1 
σαφέστερον 62.1, 63.2, 78.5, 

83.4, 84.2, 89.1, 97.1 
σαφές 70.4 
σαφής 115.6 
σαφ~ως 104.5, 118.1, 140.1, 57.3 
σεβάζεσθαι 28.5 
σεβάσµιον 74.4 
σέβοντες 28.6 
σελήνην 20.4, 38.3, 49.4 
σελήνης 43.2, 49.3, 90.3 
σεµνοτέραν 56.5 
σεµνότητα 28.5 
σεµνύν ?η 23.1 
σεµν~ως 114.4 
σηµαίνει 45.3, 48.1, 49.1, 92.3 
σηµαίνειν 36.3, 45.2 
σηµαίνεσθαι 48.7 
σηµαινόµενον 41.4, 53.4 
σηµαίνουσι 41.3 
σηµαντικά 58.6 
σηµε~ ιον 38.1, 71.2 
σηµείου 35.1 
σιωπή 67.3 
σιωπ~ω 102.3 
σιωπώµενον 111.1 
σκανδαλισθέντος 54.4 

σκην ~ης 113.1, 114.1, 70.2 
σκ~ηνος 94.3 
σκιάν 45.2, 45.2 
σκιερά 43.2 
σκιρτ~?α 83.1 
σκοπε~ ιν 140.4 
σκότει 17.3 
σκότος 17.3, 45.2, 45.3 
σκότους 114.3 
σµαράγδου 38.3 
σµικρός 122.4 
σοι 131.4, 22.1, 83.3, 84.1, 94.2 
σου 23.1 
σο~υ 54.2 
σοφία 23.2, 6.3, 83.5 
σοφίαν 140.2, 18.6 
σοφίας 14.2, 18.2, 46.1, 89.4 
σοφισµάτων 11.6 
σοφοί 89.2 
σοφός 53.3, 8.6 
σοφούς 24.1 
σοφ~ων 22.1, 25.3, 6.2 
σοφώτατα 81.1 
σοφώτατοι 28.6 
σοφώτατον 97.4 
σπείρειν 49.4 
σπέρµα 104.4, 49.3 
σπερµαίνειν 21.3 
σπεύδοντα 39.4 
σπεύδουσαν 106.3 
σπεύδων 16.6, 17.1 
σπουδα~ ιοι 86.3 
σπουδα~ ιον 15.2 
σπουδαίου 53.3, 8.7 
σπουδαί ?ω 15.1 

σπουδασθήσεσθαι 56.4 
σπουδήν 7.2 
στάσιν 71.4 
στέγειν 27.1 
στερεόν 94.1, 94.1 
στήθει 38.4 
στ~ηθος 37.2 
στήθους 37.2 
στήλην 57.3 
στίχους 48.4 
στοιχείων 104.5, 106.4, 20.3, 

32.3, 46.3, 48.8, 49.1 
στοιχειωτική 46.3 
στολήν 40.3 
στόµα 44.5, 68.3 
στοχασµόν 10.3 
στρατιάν 126.3 
συγγενε~ ι 83.1 
συγγράµµατι 115.4 
συγγραµµάτων 101.4, 58.3 
συγγραφέως 50.2 
συγγραψάµενος 97.6 
συγκαταθεµένου 39.3 
συγκατάθεσιν 3.2 
συγκατάθεσις 86.1 
συγκαταριθµε~ ιται 15.4 
συγκατατίθεσθαι 28.2 
συγκηρύξας 63.1 
συγκρίνοµεν 19.3 
σύγκρισιν 23.1 
συγκριτικήν 15.4 
συγχε~ ιν 28.2 
σύζυγον 126.2 
συµβoλικ~ως 56.1 
συµβαινόντων 8.5 

συµβαίνουσι 30.5 
συµβαλέσθαι 29.3 
συµβέβηκεν 81.5 
συµβεβηκός 81.5 
σύµβολα 24.2, 27.1, 43.2 
συµβολική 20.3 
συµβολικ ~ης 20.3, 46.1 
συµβολικόν 44.1 
συµβολικ ~ως 31.3, 55.1 
συµβόλοις 21.4 
σύµβολον 28.3, 33.1, 33.2, 36.4, 

37.1, 38.2, 41.4, 42.1, 42.3, 
44.2, 45.3, 45.6 

συµβόλου 45.4 
συµβόλων 32.2, 45.2, 51.1, 55.3, 

58.6 
συµµετρίας 139.2 
συµπαθο~υντα 133.7 
σύµπαντα 104.4 
συµπάντων 133.7, 71.1 
συµπεφώνηται 70.1 
συµπνεουσ ~ων 35.4 
σύµφωνα 97.6 
συµφωνία 2.2 
σύν 11.1, 29.3, 52.5 
συναγαγε~ ιν 14.1 
συνάγει 80.9 
συν?άδει 121.4, 129.5, 75.1, 99.2 
συναίσθησιν 13.1, 135.3 
συναναβαίνειν 78.2 
συναπαρτίζεται 2.6 
συνάσκησις 141.3 
σύνδεσις 48.2 
συνδραµόντες 29.4 
συνεδόκει 19.4 
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συνε~ ισαι 17.3 
συνεισιόντα 39.3 
συνεκδοχάς 57.1 
συνεµφάσεις 56.5 
συνερανίζοντες 140.2 
συνεργο~υν 46.1 
συνεργο~υντας 37.2 
συνεργούς 38.3 
συνέσεως 42.3, 46.1 
σύνεσιν 42.4 
συνέστηκεν 38.2 
συνετόν 19.1 
συνέφερεν 58.5 
συνέχοντα 48.3 
συνέχων 48.2 
συν~?η 2.1 
συνήθεια 28.5 
σύνηθες 18.4 
συν ~ηκαν 89.4 
συνθήκην 32.2 
συνιέναι 78.3 
συνιέντων 10.3 
συνιο~υσαν 5.2 
συνίσταται 82.3 
συνίστησιν 93.5 
σύνοδον 35.4 
συνοικε~ ιν 27.2 
συνοικο~υντα 137.1 
συνοµόλογος 47.1 
συνουσία 59.1 
συνταξάµενος 113.1, 97.7 
συντελειο~υται 2.6 
συντιθέµενον 42.1 
συντοµίας 56.2 
σύντοµος 80.9 
συν?ωδία 2.2 

συν?ωδός 70.2 
συνωνύµως 79.3 
σύστηµα 80.9 
σφαγήν 51.3 
σφα~ ιρα 36.2 
σφα~ ιραν 106.3, 21.3 
σφαιρηδόν 68.1 
σφάλλεται 57.1 
σφ~ας 17.3, 45.6 
σφίγγας 31.5 
σφίγγοντα 48.3 
σφίγξ 31.5, 42.3, 48.2, 49.1, 

49.2 
σφίσιν 41.1 
σφόδρα 108.1, 114.4, 27.1, 29.3, 

45.1, 9.1 
σφραγ~ ιδος 73.2 
σχεδόν 32.1 
σχέσεως 82.2 
σχ~ηµα 20.4, 21.2, 71.4 
σχήµατι 35.1 
σ?ώζ?η 4.3 
σ?ώζειν 4.2, 4.2, 9.2 
σ?ώζεσθαι 87.1 
σ?ώζεται 80.9 
σ?ωζοµένης 3.4, 4.1, 4.2 
σ?ωζοµένου 3.3, 37.3 
σ?ώζοντος 4.4 
σ?ώζων 65.4 
σωθείη 95.3 
σωθήσεσθαι 28.3 
σ~ωµα 105.2, 15.3, 35.4, 42.3, 

89.2, 94.3, 99.4 
σώµασιν 21.2, 71.3 
σώµατι 117.2, 61.3, 7.4, 88.2 

σωµατικ~ης 67.4 
σώµατος 106.1, 37.3, 55.2, 61.5, 

61.5, 67.1, 7.4, 71.2 
σωρίτου 11.6 
σωτήρ 106.1, 19.2, 37.5, 38.7, 

7.8, 80.6, 80.7, 97.1 
σωτ~ηρα 137.1, 137.1, 6.2, 70.4, 

84.2 
σωτηρί ?α 18.3 
σωτηρίαν 19.1, 2.2, 4.2, 4.3 
σωτηρίας 37.3, 49.1 
σωτήριον 108.2, 12.1 
σωτ~ηρος 105.3, 3.3, 33.4, 37.4, 

55.3 
σωφρονίζοντα 91.2 
 
 
Τ 
 
Τάρταρον 91.2 
Ταρτάρου 58.6 
Τετράξ 45.2 
Τηθύος 100.5 
Τηρέα 27.4 
Τίµαιος 115.4 
Τιµαίου 96.2 
Τιµαί ?ω 102.5, 79.3, 84.1, 89.7 
Τίµων 11.5 
 
τά 1.1, 10.1, 10.2, 10.3, 103.5, 

104.3, 104.4, 104.4, 104.5, 
108.5, 11.3, 11.4, 114.3, 
117.4, 119.1,  
12.3, 12.3, 122.2, 124.1, 
124.2, 125.1, 128.3, 132.2, 

133.7, 133.7, 133.7, 133.7, 
133.9, 133.9, 134.1, 135.1, 
140.1, 140.4, 15.5, 16.1, 
16.1, 16.4, 17.6, 18.5, 18.6, 
19.1, 19.1, 20.5, 20.5, 21.2, 
21.4, 22.1, 22.1, 23.1, 25.2, 
26.2, 26.2, 26.4, 26.5, 27.1, 
27.4, 27.4, 27.4, 28.3, 28.3, 
28.4, 28.6, 3.4, 30.3, 32.1, 
32.1, 32.1, 32.2, 34.4, 35.2, 
35.2, 35.3, 35.5, 35.5, 35.6, 
35.6, 36.3, 38.2, 38.7, 39.3, 
39.3, 39.4, 41.1, 41.2, 42.2, 
43.1, 43.2, 43.2, 44.3, 44.3, 
44.4, 44.5, 45.2, 45.2, 45.3, 
48.1, 49.3, 49.3, 5.3, 5.3, 5.3, 
50.3, 50.3, 51.2, 55.4, 55.4, 
55.4, 55.4, 56.5, 56.5, 57.3, 
58.1, 58.3, 58.3, 58.4, 58.4, 
58.6, 58.6, 6.2, 61.1, 61.1, 
62.3, 63.7, 64.2, 64.4, 64.6, 
65.4, 7.5, 7.7, 7.7, 70.7, 71.1, 
71.1, 71.1, 72.2, 73.2, 74.5, 
76.2, 79.2, 79.3, 79.3, 81.3, 
82.2, 83.1, 84.3, 87.3, 87.4, 
88.5, 89.2, 94.2, 94.2, 94.2, 
94.2, 97.2, 98.1 

τ[αγαθόν 82.1  
τ[αγαθο ~υ 83.1 
τάδε 114.2, 76.1 
τα~ ισδε 92.5 
τα~ ις 10.2, 103.4, 111.7, 119.2, 

12.4, 129.6, 140.4, 15.4, 
31.2, 43.1, 47.1, 47.2, 48.1, 
52.5, 65.1, 75.4, 82.4, 86.3, 
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86.3, 89.2, 89.5, 90.5, 92.5, 
97.1 

τάξει 6.2, 6.2 
τάξεως 8.6 
τάξιν 45.2, 55.4, 55.4 
ταράσσεσθαι 28.1 
ταραχώδη 28.3 
τάσσεσθαι 86.2 
τάσσεται 114.3 
τάσσων 24.3 
τάς 102.2, 106.4, 113.1, 126.2, 

126.3, 140.2, 140.3, 140.3, 
15.2, 16.7, 19.4, 2.6, 21.4, 
23.1, 29.6, 30.1, 31.1, 31.5, 
34.8, 35.6, 38.4, 38.5, 38.6, 
38.6, 43.2, 44.3, 45.2, 48.1, 
52.5, 52.5, 6.1, 67.4, 68.1, 
71.2, 74.1, 74.5, 74.5, 79.1, 
79.2, 84.3, 89.2, 90.4 

τάττεται 81.5 
τα[υτά 105.2 
τα~υτα 110.2, 123.1, 127.3, 

138.2, 14.1, 26.4, 51.2, 58.6, 
63.6, 64.5, 64.6, 71.1, 71.4, 
77.2, 80.4, 80.6, 81.1, 89.2, 
89.4, 93.1, 97.2 

ταύταις 97.1 
ταύτ?η 103.5, 17.3, 24.1, 24.3, 

33.4, 39.3 
ταύτην 2.1, 94.6, 98.4 
ταύτης 104.1, 133.6 
ταυτί 111.7 
τάχα 103.4, 103.4, 126.2, 28.2, 

31.5, 48.2, 55.3, 91.5 
ταχέως 45.6 

τέ 23.1, 45.2 
τε 1.2, 1.4, 1.5, 100.2, 100.2, 

100.3, 100.5, 101.2, 102.5, 
105.1, 105.1, 105.2, 106.2, 
106.4, 108.4, 11.4, 11.6, 
11.6, 11.6, 110.2, 114.3, 
114.4, 118.1, 12.3, 12.4, 
123.2, 126.3, 128.3, 129.1, 
132.1, 133.8, 133.9, 136.1, 
136.4, 137.2, 138.2, 140.4, 
140.5, 141.3, 15.3, 16.7, 
17.1, 17.1, 19.2, 19.3, 20.1, 
21.3, 21.4, 21.4, 24.2, 26.5, 
27.6, 28.4, 3.3, 3.3, 31.1, 
31.2, 31.2, 31.5, 32.2, 32.3, 
32.3, 32.3, 33.1, 33.2, 34.8, 
34.9, 34.9, 35.1, 35.5, 36.3, 
36.4, 36.4, 37.1, 37.2, 37.2, 
37.4, 38.1, 38.2, 38.2, 38.5, 
38.6, 38.6, 39.1, 40.3, 40.3, 
41.1, 41.4, 42.2, 42.3, 42.3, 
42.3, 42.4, 44.3, 44.5, 45.2, 
47.1, 47.3, 47.6, 48.6, 49.3, 
49.4, 5.1, 50.2, 50.2, 51.3, 
52.5, 53.1, 54.2, 54.3, 55.4, 
56.2, 56.3, 56.3, 56.5, 56.5, 
58.3, 58.6, 59.2, 59.2, 6.2, 
6.2, 6.3, 6.3, 6.3, 64.5, 67.1, 
68.2, 68.2, 7.1, 7.3, 7.8, 71.1,  

 72.3, 74.3, 74.5, 74.6, 78.3, 
78.4, 79.3, 80.9, 81.3, 82.2, 
83.1, 83.1, 83.1, 83.1, 84.1, 
85.1, 85.1, 85.4, 86.3, 89.5, 
90.1, 90.4, 90.4, 91.2, 92.3, 
92.3, 92.5, 93.4, 94.1, 97.7, 
98.5, 99.2, 99.4 

τεθνάναι 14.1 
τείν ?η 12.1 
τεκµαιρόµενος 44.3 
τέκνοις 47.1 
τέλει 96.2 
τελειοτέρων 49.1 
τελειότητος 26.1, 7.1 
τελείου 40.1 
τελειο~υσαν 48.8 
τελείους 15.2 
τελείων 60.2, 66.2 
τελείωσιν 2.4, 7.7 
τέλεον 11.4, 87.2 
τελεταί 20.1 
τελετα~ ις 19.2 
τελευταίαν 20.3, 55.3 
τελευτα~ ιον 48.8 
τελευταί ?ω 90.5 
τελευτήν 14.1 
τέλη 28.3 
τέλος 106.3, 12.4, 14.2, 141.2, 

95.1, 96.6 
τελώνας 28.3 
τεµένη 74.3 
τέµνεται 53.1 
τέξεσθαι 130.1 
τέσσαρα 43.1, 43.1 
τέσσαρας 38.4 
τεσσάρων 106.4, 48.8 
τεταγµένοι 38.4 
τεταγµένος 34.9 
τετάνυστο 33.3 
τεταρταίους 106.4 
τέταρτος 5.3 
τετράγραµµον 34.5 

τετράδα 34.6 
τετράδος 34.4 
τέτραχα 38.4 
τέτταρες 34.4 
τεττάρων 46.3 
τέττιγας 27.4 
τετύπωκεν 38.7 
τετυφωµένος 137.2 
τέχνην 106.3, 42.4 
τεχνικόν 100.4 
τεχνικ ~ων 6.2 
τεχνικωτάτ ?ω 134.1 
τεχνολογ ~?η 86.2 
τ~?η 1.5, 102.3, 103.4, 108.2, 

111.3, 118.1, 13.3, 132.1, 
133.8, 137.2, 18.3, 19.1, 
26.4, 26.5, 28.2, 29.5, 3.4, 
31.3, 33.6, 35.2, 35.2, 38.2, 
38.5, 38.5, 4.1, 4.1, 44.5, 
44.5, 45.1, 52.5, 53.3, 57.4, 
58.6, 61.1, 62.2, 62.2, 65.2, 
7.1, 7.1, 7.6, 71.3, 71.5, 73.2, 
73.2, 77.1, 78.3, 80.1, 80.4, 
82.3, 87.4, 89.4, 9.2, 93.5, 
94.1, 94.1, 95.1, 99.2 

τ~?ηδε 37.2, 39.4, 98.1 
τήν 1.1, 1.1, 1.1, 10.2, 100.4, 

100.5, 100.5, 101.4, 103.1, 
103.4, 103.4, 103.4, 103.4, 
103.6, 104.1, 105.2, 105.2, 
105.4, 105.4, 106.1, 106.2, 
106.3, 106.3, 106.4, 106.4, 
107.1, 108.1, 108.2, 108.4, 
11.1, 11.4, 11.4, 11.4, 111.1, 
111.2, 111.6, 12.2, 12.2, 
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12.2, 12.4, 12.4, 120.1, 
122.3, 122.3, 122.4, 126.2, 
126.3, 126.3, 126.3, 128.1, 
129.3, 13.1, 130.1, 130.1, 
131.1, 132.1, 133.9, 133.9, 
134.1, 134.2, 134.3, 135.1, 
135.3, 138.1, 14.1, 14.2, 
140.2, 141.3, 141.4,  
16.7, 17.3, 17.3, 17.3, 18.3, 
18.6, 18.6, 19.4, 2.1, 2.2, 2.6, 
20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 21.2, 
21.2, 21.3, 21.4, 24.1, 24.2, 
24.2, 25.3, 25.3, 26.1, 26.5, 
28.2, 28.2, 28.5, 28.5, 29.1, 
29.4, 29.4, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 
3.2, 3.3, 3.3, 3.3, 3.4, 30.1, 
30.2, 30.3, 30.5, 31.1, 31.1, 
31.1, 31.1, 31.5, 32.2, 32.2, 
32.3, 34.7, 35.3, 36.3, 36.3, 
36.4, 37.1, 37.1, 37.2, 37.4, 
37.5, 37.5, 38.6, 38.7, 39.1, 
39.1, 39.1, 39.1, 39.2, 39.4, 
39.4, 4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 
40.1, 40.1, 40.1, 40.3, 41.1, 
41.2, 41.3, 43.3, 44.3, 44.3, 
45.2, 46.1, 46.3, 47.2, 48.1, 
48.8, 48.8, 49.1, 49.1, 49.2, 
49.2, 49.2, 49.4, 49.4, 49.4, 
49.4, 5.2, 5.2, 50.1, 50.2, 
51.1, 52.5, 53.2, 53.3, 53.3, 
53.3, 54.1, 54.2, 54.2, 54.2, 
54.4, 54.4, 55.2, 55.2, 55.3, 
55.3, 55.3, 55.3, 55.3, 56.2, 
56.3, 56.3, 56.3, 56.5, 58.5, 
6.2, 6.2, 61.2, 62.1, 63.1, 

63.7, 64.3, 64.5, 65.4, 67.2, 
67.2, 67.4, 7.3, 7.3, 7.3, 7.7, 
70.1, 70.1, 71.1, 71.2, 71.2, 
71.2, 71.2, 71.2, 71.2, 72.2, 
78.2, 78.2, 8.3, 8.5, 8.5, 8.6, 
80.8, 80.8, 80.9, 80.9, 83.2, 
83.3, 83.5, 83.5, 85.2, 85.3, 
86.4, 87.1, 87.1, 87.2, 87.2, 
87.3, 87.3, 89.1, 89.2, 89.6, 
89.7, 9.1, 9.4, 9.4, 9.5, 90.3, 
90.4, 91.1, 91.2, 91.2, 91.3, 
91.3, 94.3, 94.4, 94.6, 96.5, 
96.6, 96.6, 97.5, 97.5, 97.7, 
97.7, 98.4, 98.4 

τηρούντων 10.2 
τ~ης 1.4, 10.2, 10.3, 10.3, 100.3, 

100.4, 100.5, 100.5, 100.5, 
101.4, 102.2, 103.2, 103.5, 
103.6, 104.1, 104.2, 104.4, 
105.1, 105.2, 105.2, 106.2, 
108.2, 11.4, 113.1, 114.1, 
12.2, 12.2, 12.2, 12.4, 121.1, 
13.1, 13.1, 13.2, 13.2, 132.1, 
132.1, 133.7, 134.1, 134.3, 
14.1, 14.1, 14.2, 14.2, 14.2, 
14.2, 140.2, 141.3, 141.3, 
15.1, 15.5, 16.4, 17.1, 17.3, 
18.2, 18.3, 18.7, 19.1, 19.3, 
19.3, 2.2, 20.3, 21.2, 24.2, 
24.3, 25.1, 26.4, 26.4, 27.1, 
28.1, 28.2, 28.5, 28.6, 29.1, 
29.4, 29.4, 29.5, 3.1, 3.3, 3.4, 
3.4, 31.2, 31.2, 33.1, 33.2, 
33.2, 34.4, 34.9, 35.1, 35.5, 
38.3, 38.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

40.1, 40.1, 40.1, 40.4, 41.1, 
41.1, 41.4, 44.3, 44.4, 44.4, 
45.4, 45.6, 45.6, 46.1, 47.1, 
48.5, 48.8, 48.9, 49.1, 49.1, 
49.3, 49.3, 5.2, 5.2, 54.2, 
54.2, 54.4, 55.3, 55.3, 55.3, 
55.3, 55.4, 56.2, 57.3, 58.6, 
58.6, 58.6, 59.1, 6.2, 6.2, 
63.8, 63.8, 64.4, 66.1, 66.2, 
66.3, 66.3, 67.3, 67.4, 67.4, 
7.1, 7.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5, 
7.6, 7.7, 7.8, 7.8, 70.2, 71.5, 
72.3, 73.2, 73.2, 73.2, 73.2, 
74.1, 74.4, 76.1, 76.1, 76.2, 
78.3, 79.2, 79.3, 8.3, 8.6, 8.6, 
80.8, 82.2, 82.2, 83.1, 83.1, 
83.5, 85.1, 85.1, 85.2, 86.1, 
87.2, 87.3, 88.5, 89.1, 89.3, 
89.4, 89.4, 9.2, 9.4, 90.3, 
90.4, 90.5, 91.2, 92.5, 94.4, 
95.1, 95.2, 97.5, 99.4 

τί 1.2, 100.5, 108.2, 23.1, 45.1, 
49.3, 88.4, 91.2, 96.4, 96.4 

τι 105.3, 16.1, 16.1, 32.2, 35.1, 
36.3, 36.4, 48.7, 53.2, 67.2, 
80.3, 81.5, 81.5, 86.2, 89.2, 
89.7, 91.5, 96.4, 98.4 

τιθέµενος 14.1 
τίθενται 92.4 
τιµαί 57.5 
τιµ ~αν 6.1 
τιµ ~ης 55.4, 74.4 
τιµίας 42.2 
τιµ ~ωντας 30.1 
τιµωρίαν 90.4 

τινα 104.1, 104.1, 121.1, 15.4, 
29.4, 34.9, 41.3, 58.1, 62.1, 
68.3, 7.2, 91.2 

τινά 14.1, 17.2, 32.1, 58.2, 6.1, 
67.2, 71.1, 81.6 

τίνα 64.6 
τινας 102.1, 20.3, 59.1, 98.4 
τινάς 127.4, 56.5 
τινες 35.4, 35.6, 56.2, 8.6, 98.4 
τινές 81.3 
τινι 110.2, 63.7, 74.5 
τινί 122.3, 123.2 
τίνος 23.1 
τινος 28.1, 31.3, 56.4, 56.5 
τινός 3.3, 55.4,  79.1 
τινων 20.1, 37.1 
τισί 21.4, 9.5 
τισι 29.4 
τισιν 51.1 
τις 1.4, 122.4, 130.1, 17.1, 3.2, 

37.1, 4.2, 54.2, 6.1, 60.2, 
68.3, 7.5, 81.5, 84.3, 85.2 

τίς 1.2, 23.1, 23.1, 23.1, 6.1, 69.6 
τµ ~ηµα 21.3 
τό 10.3, 100.6, 103.1, 103.2, 

104.4, 105.3, 11.4, 111.1, 
115.3, 116.4, 116.4, 117.2, 
12.1, 123.2, 124.1, 13.2, 
131.4, 135.2, 135.3, 136.3, 
136.4, 139.2, 14.1, 14.2, 
140.3, 15.3, 17.1, 17.3, 17.3, 
18.4, 18.5, 19.1, 19.1, 19.4, 
2.2, 20.4, 21.3, 22.1, 23.1, 
23.1, 23.2, 24.3, 28.2, 28.6, 
29.5, 29.6, 29.6, 30.1, 31.5, 
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32.3, 33.2, 33.3, 34.4, 34.5, 
34.5, 34.5, 34.6, 35.6, 36.4, 
38.2, 38.6, 39.1, 39.2, 40.1, 
42.1, 42.3, 42.3, 44.1, 44.5, 
45.2, 45.3, 46.1, 46.4, 47.2, 
48.1, 48.4, 48.6, 48.6, 48.8, 
49.2, 49.3, 49.4, 49.4, 5.3, 
5.3, 5.3, 5.4, 50.2, 52.5, 53.1, 
53.4, 54.3, 55.3, 55.4, 56.1, 
59.2, 59.2, 59.4, 6.1, 6.1, 6.1, 
62.1, 63.8, 63.8, 63.8, 64.3, 
64.4, 64.5, 64.6, 66.1, 66.2, 
66.2, 67.3, 68.1, 7.1, 7.1, 7.2, 
7.8, 70.7, 71.2, 71.2, 71.2, 
71.2, 71.3, 71.3, 71.5, 73.4, 
74.4, 74.5, 74.6, 74.6, 78.2, 
79.1, 79.1, 79.1, 8.6, 80.7, 
80.9, 81.2, 81.3, 81.5, 81.6, 
81.6, 81.6, 82.1, 82.2, 82.4, 
83.1, 83.1, 83.5, 85.2, 86.2, 
86.2, 86.2, 86.2, 86.2, 88.2, 
88.3, 88.4, 89.1, 89.4, 91.1, 
91.2, 91.5, 93.2, 94.1, 94.3, 
94.4, 95.1, 95.1, 96.4, 96.4, 
96.4, 96.5, 96.6, 96.6, 96.6, 
97.4, 97.5, 97.5, 98.4, 99.4, 
99.5 

το [υναντίον 23.1 
τόδε 21.2 
τοι 17.3, 19.3, 2.2, 24.3, 28.3, 

31.5, 33.4, 39.3, 81.2, 96.4 
τοι~ασδε 47.1 
τοια~υτα 121.1, 127.1, 15.5, 26.5, 

50.1, 51.2, 6.2, 67.3, 68.1, 
91.2 

τοια~υται 56.2 
τοιαύτην 17.2 
τοιαύτης 66.3 
τοίνυν 11.1, 133.4, 137.2, 140.1, 

16.1, 16.6, 25.3, 3.3, 42.1, 
5.4, 57.1, 6.2, 65.1, 66.2, 
70.1, 71.3, 75.1, 80.2, 81.1, 
81.6, 83.1, 83.5, 86.2, 86.2, 
87.1 

τοιο~υτο 91.5 
τοιο~υτοι 33.6 
τοιούτοις 21.4 
τοιούτων 16.1 
το~ ισδε 127.4, 42.3 
το~ ις 10.3, 101.2, 12.3, 122.2, 

126.2, 129.5, 13.1, 13.1, 
13.1, 136.3, 136.3, 15.1, 
15.3, 16.1, 16.7, 16.7, 18.4, 
18.6, 19.1, 19.2, 19.4, 19.4, 
19.4, 2.5, 20.1, 24.2, 25.1, 
26.2, 28.4, 30.3, 30.5, 31.1, 
31.5, 31.5, 33.1, 33.4, 33.6, 
34.8, 34.9, 34.9, 35.3, 35.5, 
37.2, 37.3, 37.3, 41.1, 41.1, 
41.1, 41.2, 42.2, 42.4, 43.3, 
47.1, 49.3, 49.3, 5.3, 52.3, 
53.3, 54.2, 57.2, 57.4, 57.4, 
58.1, 58.2, 58.4, 59.2, 6.3, 
62.2, 63.7, 65.4, 66.3, 67.2, 
67.3, 68.4, 68.5, 70.2, 70.7, 
71.3, 71.3, 76.2, 77.2, 78.3, 
79.1, 79.1, 80.7, 81.4, 87.2, 
87.3, 87.3, 87.3, 88.4, 88.4, 
93.4, 97.4, 97.6 

τολµηρότερον 89.6 

τολµήσας 4.2 
τόν 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 10.2, 

100.5, 101.4, 102.2, 102.2, 
102.5, 103.1, 103.4, 103.6, 
104.1, 104.1, 104.1, 104.2, 
106.4, 11.2, 112.4, 114.3, 
114.3, 116.3, 116.3, 12.4, 
123.2, 123.2, 123.2, 126.1, 
126.5, 130.2, 130.3, 130.4, 
132.1, 134.1, 134.2, 135.3, 
135.3, 136.2, 137.2, 138.3, 
139.1, 139.1, 139.2, 140.5, 
15.2, 17.1, 17.3, 17.4, 19.3, 
21.2, 22.1, 24.1, 24.1, 24.1, 
24.1, 24.2, 25.3, 25.5, 26.1, 
27.4, 27.4, 27.4, 27.8, 28.6, 
28.6, 29.1, 29.1, 3.2, 31.3, 
31.4, 32.2, 32.2, 32.2, 34.7, 
35.7, 37.1, 38.2, 38.4, 39.2, 
39.3, 39.3, 39.3, 39.4, 4.2, 
4.2, 4.2, 40.1, 41.2, 41.3, 
43.3, 43.3, 44.2, 44.2, 44.3, 
44.5, 45.6, 45.6, 46.6, 47.6, 
47.6, 47.6, 47.6, 48.1, 48.1, 
48.1, 48.2, 48.2, 48.3, 48.8, 
48.9, 49.3, 49.3, 49.4, 5.3, 
53.1, 53.1, 53.1, 53.3, 54.3, 
54.4, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 
56.3, 57.3, 57.4, 57.5, 6.2, 
61.3, 61.3, 63.1, 63.8, 64.4, 
64.4, 64.4, 66.3, 68.3, 69.5, 
69.6, 7.7, 7.7, 70.4, 71.2, 
71.2, 71.4, 71.5, 73.3, 74.3, 
74.4, 74.4, 74.4, 74.5, 76.2, 
78.2, 79.1, 79.2, 8.5, 8.5, 8.6, 

8.6, 80.3, 80.7, 80.9, 82.4, 
83.1, 84.1, 84.2, 84.2, 84.3, 
85.3, 85.4, 86.2, 87.4, 88.1, 
88.1, 88.2, 89.2, 89.3, 9.1, 
9.4, 91.3, 92.1, 92.3, 92.4, 
92.5, 92.5, 93.4, 93.4, 93.4, 
93.4, 93.4, 93.4, 96.4, 96.4, 
97.1, 97.1, 97.1, 97.7, 98.5 

τ' 59.6 
τόνος 48.2 
τόπον 71.4, 71.4, 73.3, 73.3 
τόπος 33.2, 4.4 
τόπου 71.5 
τόπ?ω 71.5, 74.4 
τόπων 36.3 
τοσα~υτα 1.1 
τοσαύτην 55.2 
τοσούτ?ω 29.6 
το~υ 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.4, 

10.2, 100.5, 100.5, 103.1, 
103.2, 103.5, 103.5, 103.6, 
104.4, 105.1, 105.3, 105.3, 
105.4, 105.4, 106.1, 110.1, 
110.1, 110.2, 110.2, 111.2, 
111.6, 112.2, 114.3, 114.4, 
115.3, 116.2, 118.1, 119.1, 
119.1, 12.2, 123.2, 126.2, 
126.2, 126.3, 13.2, 13.3, 
13.4, 130.1, 131.1, 132.1, 
133.6, 133.6, 133.7, 133.8, 
133.9, 138.1, 139.2, 14.1, 
140.1, 141.1, 141.2, 15.1, 
15.1, 16.1, 16.3, 16.3, 17.3, 
17.6, 18.4, 18.5, 19.1, 19.3, 
2.2, 2.6, 21.2, 21.2, 21.3, 
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23.1, 23.2, 23.2, 24.3, 25.3, 
25.5, 25.5, 27.4, 28.5, 29.1, 
29.5, 29.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
31.1, 31.2, 31.5, 32.1, 32.3, 
33.1, 33.1, 33.2, 33.2, 33.2, 
33.2, 33.4, 33.6, 34.1, 34.1, 
34.3, 34.7, 34.8, 34.9, 35.1, 
35.1, 35.3, 35.5, 35.5, 35.7, 
35.7, 36.3, 37.1, 37.2, 37.3, 
37.4, 37.4, 37.5, 38.2, 38.2, 
38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.6, 
38.7, 39.3, 39.4, 4.1, 4.2, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.4, 4.4, 4.4, 40.1, 
40.1, 40.1, 40.4, 41.1, 41.4, 
43.3, 44.3, 44.3, 44.3, 44.3, 
45.4, 48.1, 48.2, 48.4, 48.4, 
48.8, 49.1, 49.2, 5.4, 50.2, 
50.3, 53.2, 53.3, 53.3, 54.2, 
54.4, 54.4, 54.4, 55.2, 55.2, 
55.3, 56.1, 56.2, 56.5, 57.3, 
58.6, 58.6, 58.6, 59.2, 6.1, 
6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 61.1, 61.5, 
61.5, 63.7, 63.8, 63.8, 64.4, 
66.2, 66.2, 66.3, 68.1, 68.3, 
69.5, 7.1, 7.3, 7.3, 7.5, 71.2, 
71.3, 71.3, 71.4, 71.5, 72.3, 
73.2, 73.3, 74.3, 74.4, 74.4, 
74.6, 76.2, 77.2, 79.1, 8.6, 
8.7, 80.3, 80.9, 81.4, 82.2, 
82.2, 82.2, 82.3, 83.5, 84.3, 
85.2, 87.2, 87.3, 87.4, 89.6, 
9.7, 90.2, 90.3, 90.3, 93.4, 
94.3, 94.4, 96.2, 96.4, 96.6, 
97.6, 97.7, 98.1, 99.1, 99.2, 
99.4 

το~υδε 103.5, 37.1, 42.1, 90.3 
τούσδε 48.4 
τούς 10.1, 10.3, 106.4, 113.1, 

116.4, 127.4, 127.4, 127.4, 
13.1, 133.6, 134.2, 140.1, 
15.2, 15.3, 15.3, 21.1, 21.2, 
24.1, 24.2, 27.4, 28.3, 3.1, 
33.3, 34.3, 35.1, 37.2, 38.3, 
38.5, 4.3, 42.2, 42.2, 43.3, 
45.1, 45.1, 45.6, 45.6, 46.4, 
47.1, 48.4, 5.4, 50.1, 54.2, 
54.3, 55.2, 56.4, 57.4, 58.5, 
59.1, 59.1, 59.1, 59.1, 59.4, 
59.4, 60.2, 64.6, 66.1, 72.3, 
74.4, 84.2, 84.2, 86.2, 90.6, 
91.3, 91.3, 95.2, 96.4, 97.1 

το~υτ' 17.1, 80.3, 9.4 
τουτέστι 106.4, 12.2, 19.4, 27.1, 

30.1, 64.6, 66.2 
τουτέστιν 1.5 
το~υτο 105.3, 11.1, 13.1, 13.3, 

140.4, 15.2, 18.4, 19.3, 21.3, 
28.3, 30.3, 31.5, 38.2, 42.2, 
45.2, 50.2, 64.4, 67.2, 67.3, 
71.5, 72.5, 78.3, 81.6, 9.2 

τούτοις 117.4, 119.1, 12.3, 
121.4, 122.2, 124.1, 128.3, 
132.1, 132.2, 134.1, 23.1, 
42.4, 44.3, 50.3, 58.1, 58.6, 
64.2, 65.4, 7.7, 71.2, 74.6, 
75.1, 82.1, 91.1, 96.3 

το~υτον 103.4, 123.2, 22.1, 26.1, 
45.6, 53.2, 79.3 

τούτου 101.4, 104.4, 116.2, 4.2, 
45.6, 55.2, 67.1, 8.7, 96.6 

τούτ?ω 105.1, 50.3, 72.3, 85.1 
τούτων 102.2, 104.5, 106.2, 

116.1, 123.2, 124.2, 127.4, 
128.1, 131.1, 24.1, 26.2, 
36.1, 46.6, 48.7, 5.3, 54.2, 
64.6, 68.3, 70.2, 8.1, 82.2, 
97.2 

τραγικός 48.7 
τραγικώτερον 84.3 
τραγ ?ωδε~ ι 114.2 
τραγ ?ωδία 112.4, 121.4, 36.1 
τραγ ?ωδίας 24.3 
τραγ ?ωδοποιός 128.2, 131.1 
τραγ ?ωδοποιο~υ 139.2 
τραγ ?ωδ ~ων 114.1 
τράπεζα 35.3 
τρε~ ις 34.9, 73.2, 98.4, 98.4 
τρέπεται 104.4 
τρέφει 66.3 
τρία 97.6 
τριάδα 103.1 
τριακάδα 49.3 
τριακόσιοι 37.4 
τριµερής 80.9 
τρισίν 13.4 
τρίτ?η 73.2, 73.2 
τρίτην 98.4 
τρίτον 103.1, 79.1 
τρίτος 49.1 
τρίτου 21.2 
τροπάς 38.4 
τροπικούς 43.3 
τροπικ~ως 20.3, 20.5 
τρόποι 37.3 
τρόποις 21.4 

τρόπον 12.4, 140.4, 19.3, 26.1, 
71.2 

τρόπος 5.3 
τρόπους 5.4 
τρόπ?ω 28.1 
τροφή 66.2, 66.2 
τροφήν 48.8, 68.2 
τροφ~ης 41.1, 42.3, 45.6, 70.1 
τροφιµώτατα 35.3 
τροφ~ων 51.3 
τροχίσκων 45.4 
τρυγών 27.3 
τυγχάνει 103.5, 141.1 
τυγχάνουσι 7.1 
τύπος 55.1 
τυφλόν 19.2 
τ~υφον 27.8 
τύχας 29.1 
τυχε~ ιν 7.1 
τυχο~υσιν 57.2 
τύχωσιν 68.2, 87.1 
τ~?ω 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 

1.5, 10.1, 100.6, 103.2, 
105.2, 106.2, 108.2, 113.1, 
114.2, 115.4, 117.2, 12.1, 
13.2, 133.1, 133.7, 133.9, 
134.1, 134.2, 135.1, 135.3, 
135.3, 14.1, 14.2, 140.4, 
140.6, 15.1, 15.1, 15.5, 16.1, 
16.1, 16.3, 17.1, 17.1, 17.3, 
18.5, 19.1, 19.3, 19.4, 2.2, 
2.6, 21.2, 28.1, 28.2, 29.1, 
29.3, 29.6, 32.1, 32.3, 33.1, 
33.2, 33.3, 33.4, 35.1, 35.1, 
38.2, 38.4, 38.6, 39.1, 39.4, 
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43.2, 43.2, 45.4, 49.3, 49.4, 
5.2, 50.3, 52.5, 53.1, 54.4, 
54.4, 55.3, 56.5, 58.2, 58.6, 
6.3, 63.1, 63.7, 64.3, 64.3, 
65.4, 67.1, 67.1, 67.2, 67.2, 
67.2, 67.3, 67.3, 67.4, 69.1, 
7.4, 70.1, 72.2, 73.2, 73.4, 
74.3, 76.1, 79.3, 8.3, 8.6, 
81.1, 82.4, 83.1, 83.2, 84.1, 
88.2, 89.4, 89.7, 90.2, 90.5, 
91.5, 92.5, 93.1, 93.2, 94.2, 
94.6, 95.1, 95.3, 95.3, 97.3, 
97.4, 97.7, 98.5, 99.1, 99.2 

τ~?ωδε 33.1 
τ~ων 10.1, 10.1, 10.1, 10.2, 10.2, 

10.3, 101.4, 102.3, 103.4, 
103.6, 104.5, 105.1, 105.1, 
106.3, 106.3, 106.4, 107.1, 
111.1, 111.2, 111.7, 112.4, 
12.3, 13.1, 13.2, 133.7, 
133.7, 133.7, 133.8, 133.8, 
133.8, 133.9, 134.1, 135.3, 
135.3, 14.1, 140.1, 140.4, 
141.1, 141.4, 16.1, 17.3, 
18.4, 18.5, 18.6, 19.3, 19.4, 
20.3, 21.1, 21.1, 21.2, 21.4, 
22.1, 22.1, 22.1, 24.1, 24.2, 
25.3, 26.2, 26.4, 26.5, 28.3, 
28.6, 29.3, 29.3, 29.4, 3.1, 
3.4, 30.1, 31.1, 31.2, 31.3, 
31.5, 32.2, 32.2, 32.3, 33.3, 
33.4, 33.6, 34.3, 34.4, 34.7, 
34.8, 34.9, 35.1, 35.3, 35.3, 
35.6, 36.3, 36.4, 37.1, 37.2, 
37.2, 38.2, 38.7, 39.4, 39.4, 

39.4, 39.4, 41.1, 41.1, 41.2, 
43.1, 43.1, 43.2, 43.2, 43.3, 
43.3, 43.3, 44.1, 44.2, 45.4, 
46.3, 46.3, 48.2, 48.8, 49.1, 
49.1, 5.1, 53.1, 55.2, 55.3, 
55.3, 55.4, 55.4, 56.1, 56.3, 
56.4, 56.5, 57.1, 57.4, 58.3, 
58.5, 58.6, 58.6, 59.2, 6.1, 
6.2, 6.2, 6.2, 6.3, 61.1, 61.5, 
61.5, 63.1, 64.4, 64.4, 65.2, 
66.1, 66.2, 66.2, 67.1, 67.2, 
67.3, 67.3, 67.4, 68.1, 68.3, 
7.2, 7.4, 7.4, 7.8, 70.7, 70.7, 
71.1, 71.1, 71.2, 71.4, 73.2, 
73.2, 73.3, 73.3, 74.5, 74.6, 
75.2, 75.4, 76.1, 78.2, 78.3, 
8.1, 8.3, 8.5, 8.5, 80.3, 81.5, 
82.2, 82.4, 83.1, 84.2, 85.4, 
86.2, 86.2, 86.2, 86.3, 87.3, 
88.3, 9.2, 9.2, 9.4, 90.3, 91.2, 
91.3, 91.3, 92.5, 92.5, 93.2, 
94.4, 96.4, 97.7, 97.7, 99.2 

τ~ωνδε 121.4, 136.4, 96.4 
 
 
Υ 
 
]υάκινθος 32.3 
]υακίνθ?ω 32.3 
]υγι~η 7.3 
]υγρόν 104.4 
]υγρός 37.1 
]υγρο~υ 41.3 
\υδατα 44.3 
\υδατι 39.4, 39.4 

\υδατος 100.5, 32.3, 44.4, 53.3, 
56.5, 9.5 

\υδωρ 46.4 
]υετός 18.7 
υ] ιο~ ις 63.7 
υ] ιόν 102.3, 103.1, 116.1, 123.2, 

70.2, 8.6, 84.2, 92.3 
υ] ιός 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 136.3, 

34.1, 38.7, 40.1,  
 66.5, 85.2 
υ] ιο~υ 1.1, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 116.3, 

12.2, 71.5, 84.3 
υ] ι~?ω 1.2, 1.4, 1.4 
\υλην 89.5, 89.6 
\υλης 102.2, 28.5, 42.2 
]υλικήν 51.3 
]υλικ~ης 67.4, 90.1 
]υλικόν 19.2 
\υµνου 48.4 
]υπ' 34.9, 4.2, 61.1 
\υπαιθρον 28.6 
]υπακοήν 80.9 
]υπάρχει 115.6 
]υπάρχειν 3.2, 56.3 
]υπάρχεις 23.1, 23.1 
]υπάρχοντα 88.2 
]υπάρχουσιν 45.6 
]υπάρχων 68.2 
\υπατον 116.3 
]υπέλαβον 98.4 
]υπελθών 111.5 
]υπέρ 21.3, 34.7, 34.9, 38.1, 65.2, 

66.5, 70.3, 79.1, 83.1 
]υπεραναβεβηκόσιν 37.3 
]υπεράνω 38.6, 71.5 
]υπερέχειν 122.4 

]υπερκειµένων 83.1 
]υπερκείσθω 36.3 
]υπεροχάς 23.1 
]υπερτίθεται 79.2 
]υπέχων 54.4, 54.4 
]υπισχνουµένου 138.1 
\υπνον 105.2, 105.4 
\υπνου 105.4, 28.1 
]υπό 104.4, 21.3, 4.1, 48.4, 50.2, 

50.2, 54.2, 56.1, 58.6, 77.2, 
82.1, 83.1, 84.2, 92.5, 94.3 

]υποβάς 11.6, 2.3, 63.2, 66.1, 
96.1 

]υποβεβηκόσιν 37.3 
]υπογραµµός 49.1 
]υποδείκνυσιν 17.2 
]υπόθεσιν 71.1 
]υπόθεσις 4.1 
]υποκειµένου 38.2 
]υποκειµένων 71.2 
]υποκε~ ισθαι 38.5 
]υπόκειται 2.5 
]υπολάβ?η 68.3 
]υπολείπεται 71.1 
]υπολειφθέν 71.2 
]υποληπτέον 103.5, 111.2 
]υπολήψεις 67.4 
]υποµνηµάτων 140.2, 141.4 
]υπονοίας 24.1 
]υποστάντος 92.3 
]υπόστασιν 3.2 
]υποσχέσεις 79.2 
]υποτιθέµενος 98.4 
]υποτιθεµένου 31.1 
]υποτίθενται 89.5 
]υποφαίνεται 56.5 
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]υστάτην 20.3 
\υστερον 8.6, 9.4 
\υστερος 4.4 
]υφείλετο 90.4 
]υψηλόν 43.3 
\υψιστον 131.1 
 
 
Φ 
 
Φαέθοντα 53.1 
Φαίδρ?ω 14.2, 16.3, 93.1, 95.3, 

97.2 
Φαίδωνι 58.6 
Φαινοµένοις 101.2 
Φερεκύδης 44.2 
Φερεκύδους 50.3 
Φερσεφόνης 50.1 
Φιλήµων 128.1 
Φιλοµήτορα 97.7 
Φιλύλλιος 46.6 
Φλειάσιος 11.5 
Φρύγας 46.4 
Φωκυλίδης 127.4 
 
φαίνεται 102.3, 116.1, 116.4, 

13.4, 2.4, 42.1, 46.5, 98.1 
φαινόµενα 32.2 
φαµέν 11.1, 16.1, 16.1 
φαµεν 85.4, 88.2 
φανερά 5.3, 5.3, 56.5 
φανερ~ας 6.2 
φανερόν 104.2, 55.3 
φανερουµένων 6.2 
φανερώσασα 64.4 

φανερωτάτη 6.3 
φανερώτερον 111.6, 55.1 
φαντασί ?α 28.2 
φαντασίαν 28.2 
φασι 33.2 
φασί 21.3, 35.2, 39.2, 44.2, 

44.5, 57.3, 58.1, 64.4, 88.1, 
89.2 

φασιν 83.1, 89.3 
φασίν 89.5 
φασκόντων 31.1 
φα~υλον 24.3 
φαύλους 127.4 
φαύλων 64.4, 86.3 
φείσασθαι 22.1 
φέρεται 49.1, 78.3 
φεροµένας 140.3 
φεροµένην 140.2 
φερόµενος 116.2 
φεροµένου 35.7 
φέρουσαν 31.1 
φήµην 29.4 
φήσαιεν 3.4 
φήσαντι 64.3 
φήσας 29.1 
φησι 103.4, 123.2, 136.5, 30.5, 

49.3, 74.5, 81.2, 86.2, 89.7, 
9.5, 90.5 

φησί 108.4, 112.3, 114.1, 117.1, 
133.3, 15.2, 22.1, 23.1, 24.3, 
26.3, 45.2, 45.4, 45.5, 46.4, 
54.2, 54.4, 63.7, 68.5,  8.1, 
8.2, 8.3, 80.7, 80.8, 90.6, 
94.6, 95.3, 95.4, 97.1, 98.3 

φησιν 108.2, 112.2, 113.1, 

115.6, 135.1, 135.2, 26.5, 
27.5, 36.1, 48.3, 48.7, 6.1, 
66.4, 71.5, 74.3, 80.7, 9.3, 
93.5, 94.3 

φησίν 101.1, 101.4, 112.1, 
114.4, 115.5, 117.3, 119.3, 
120.3, 13.4, 130.3, 14.2, 
17.5, 18.4, 27.2, 30.3, 46.2, 
5.1, 51.4, 53.1, 60.2, 62.2, 
66.3, 72.4, 84.3, 85.1, 97.3 

φθάνοιµεν 140.2 
φθαρτόν 104.3 
φθάσας 17.1 
φθείρεσθαι 63.8 
φθειρόµενον 104.1 
φθιµένων 57.5 
φθόνον 11.4 
φθόν?ω 24.2 
φθον ~ων 63.7 
φθοράν 63.8 
φθορ~ας 41.4 
φιλαλήθη 66.3 
φιλαλήθης 78.1 
φιλε~ ιν 13.1, 31.5 
φιλήδονον 51.3 
φιλία 95.3 
φιλοθεάµονος 19.2 
φιλόθεον 96.6 
φιλόθεος 8.6 
φιλοµαθίας 53.3 
φιλονεικίαν 11.4 
φιλονεικο~υσι 30.3 
φιλοσοφήσαντες 67.3, 87.1 
φιλοσοφί ?α 57.4 
φιλοσοφία 29.5, 67.2, 90.4, 93.4, 

96.5 

φιλοσοφίαν 141.4, 51.1, 56.3, 
67.2, 8.5, 85.4, 87.1, 97.7 

φιλοσοφίας 134.1, 140.2, 27.1, 
44.1, 56.2, 58.6, 59.1, 79.2, 
89.1, 9.4, 90.4, 92.5, 95.1, 
95.2 

φιλόσοφοι 134.1, 25.3, 58.4, 
89.5, 92.1, 99.4 

φιλοσοφο~ ιεν 58.2 
φιλοσόφοις 10.3, 15.3 
φιλόσοφον 48.1 
φιλόσοφος 122.3, 70.2 
φιλοσόφου 14.2, 17.6 
φιλοσοφούντων 56.1 
φιλοσοφο~υσι 24.1 
φιλοσόφους 10.1 
φιλοσόφων 140.1, 29.3, 50.2 
φίλος 40.1 
φιλότητα 15.4 
φιλοτιµίας 56.1 
φιλοτιµούµενοι 14.1 
φιλοτιµούµενος 61.2 
φίλους 95.2 
φλέξαι 48.6 
φλυαρί ?α 27.2 
φλυαρίαις 12.4 
φλυαρίας 67.4 
φοβε~ ισθαι 31.5 
φόβ ?ω 133.7, 79.1 
φρόνησιν 72.2 
φρόνιµοι 17.3 
φρονίµων 17.3 
φρονο~υσι 26.2, 87.2 
φύγοιµεν 44.4 
φυλασσόντων 43.2 
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φυλήν 39.4 
φυλ~ης 40.4 
φυοµένων 107.1 
φύσει 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 95.1 
φύσεις 98.4 
φύσεως 133.1, 3.4, 38.3, 45.3, 

50.2, 83.1 
φυσικάς 71.2 
φυσική 141.1, 87.2 
φυσικόν 15.1 
φυσικ~?ω 115.4 
φυσικ~ως 103.6, 4.1 
φύσιν 100.4, 3.2, 3.3, 47.6, 49.4, 

71.1, 98.4 
φυσιολόγου 8.6 
φυσιολογο~υσα 36.1 
φύσις 32.3 
φωνα~ ις 29.4 
φων ~?η 34.7, 4.1 
φωνή 36.4, 45.2 
φωνήν 108.4, 29.1, 65.2, 86.4 
φωσφόρων 34.8 
φ~ως 100.4, 17.3, 29.5, 45.2, 

45.3, 48.1, 93.5, 94.1 
φωτεινά 43.2 
φωτεινοί 38.3 
φωτεµβολε~ ιν 35.1 
φωτί 28.2, 67.4 
φωτίζουσι 17.3 
φωτίσαι 15.3 
φωτός 114.3, 29.6, 34.9, 49.3 
 
 
Χ 
Χαλδαί ?ω 123.2 

Χερουβίµ 35.6, 36.3 
Χριστιαν ~ων 98.4, 98.5 
Χριστόν 26.4, 61.1 
Χριστός 70.3 
Χριστο~υ 105.4, 25.5, 35.1, 71.3, 

87.1 
Χριστ~?ω 30.4, 30.4, 38.2 
 
χαλεπότητα 49.2 
χαράττουσιν 20.5 
χάριν 30.2, 45.6 
χάρισµα 64.5 
χαρισµάτων 26.5 
χάρις 71.5 
χάριτι 82.4 
χάριτος 18.7, 7.3, 83.1 
χε~ ιρας 68.3 
χε~ ιρες 126.3 
χειρίζουσι 5.3 
χειρός 38.4 
χελιδών 27.4 
χερσίν 117.2 
χθών 47.6 
χιλίαρχος 44.3 
χιτ~ωνα 39.3, 39.3 
χιών 6.1 
χο~ ιρος 51.3 
χοός 99.4 
χορείαις 19.2 
χορηγήσασα 12.2 
χορηγός 7.8 
χορηγουµένου 25.5 
χορο~υ 19.2 
χρέεσθαι 59.4 
χρείαν 56.4 

χρή 11.4, 12.3, 13.2, 27.2, 6.1, 
6.2, 69.6, 79.3 

χρ?ήζοµεν 7.3 
χρ~ηναι 28.2, 30.5, 55.2, 66.4 
χρησάµενος 2.2 
χρησιµεύει 29.6 
χρησιµώτατον 46.1 
χρ~ησιν 54.2 
χρησµοί 20.1 
χρησµός 132.2 
χρηστός 30.3 
χρηστότης 6.3 
χρηστότητος 72.3 
χρόνοις 9.5 
χρόνον 22.1, 41.3, 45.6, 7.7 
χρόνος 37.4 
χρόνου 35.7, 71.5 
χρόν ?ω 122.3, 3.3 
χρυσ~α 35.6, 43.1 
χρυσ~η 35.1 
χρυσός 98.4 
χρυσο~υ 133.6, 133.6 
χρυσο~υς 37.5 
χρώµενον 29.1 
χρ~ωνται 20.3 
χωνευτόν 28.4 
χώρα 73.3 
χώραν 44.3, 73.3 
χώρας 44.4 
χωρ~ησαι 63.6 
χωρίζειν 106.1 
χωρίον 106.3, 76.2 
χωρισµόν 100.5 
χωρισµός 67.1 
χ~ωρον 106.3 

χωρ~ωµεν 1.1 
 
 
Ψ 
 
ψάλλει 64.2 
ψαλµο~ ις 25.1 
ψαλµο~υ 90.3 
ψέγειν 85.4 
ψευδαποφάσκοντος 11.6 
ψευδε~ ις 67.4 
ψιθυρόν 27.1 
ψιλ~?η 18.3, 53.3 
ψιλ~ης 9.2 
ψιλ~?ω 67.3 
ψυχαγωγία 24.2 
ψυχαί 17.3 
ψυχα~ ις 103.4 
ψυχάς 106.4, 79.1 
ψυχή 103.5, 12.2, 12.2, 66.3, 

7.8, 80.9, 83.1 
ψυχ~?η 61.3, 88.2 
ψυχήν 106.1, 14.2, 15.3, 3.1, 

30.5, 55.2, 67.4, 88.2, 89.2, 
91.1, 92.5, 94.3 

ψυχ~ης 105.2, 11.4, 141.3, 19.2, 
2.1, 27.10, 3.2, 36.4, 37.2, 
48.8, 53.1, 61.5, 66.2, 73.2, 
86.1, 86.3, 88.4, 94.4, 97.5, 
97.5 

ψυχικο~ ις 57.4 
ψυχ~ων 105.1 
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Ω 
 
[ Ωκεανο~υ 100.5 
[ Ωσηέ 126.3 
 
#?ω 114.3, 133.3, 38.2, 53.3, 72.2, 

81.5 
@ω 42.1 
[?ωδ~?η 52.5 
#ωδε 102.5, 108.2, 111.6, 112.2, 

115.3, 115.4, 118.1, 120.1, 
122.2, 132.2, 137.1, 141.4, 
16.4, 17.2, 25.2, 32.1, 36.4, 
40.2, 48.4, 48.7, 59.6, 61.2, 
66.1, 7.6, 72.1, 79.3, 80.6, 
9.1, 9.5, 93.2, 98.1 

]ωµίλησαν 29.3 
]ωµοίωται 32.3 
@ωµος 38.4 
{ωµων 37.2 

{ων 102.2, 141.2, 23.1, 32.3, 
34.5, 65.2, 68.2, 68.2, 68.2, 
8.4 

#ων 129.5, 135.2, 19.1, 2.6, 27.1, 
27.4, 37.2, 38.5, 5.4, 57.1, 
63.7, 68.2, 74.5, 97.7 

[ωνόµασεν 72.2 
\ωρας 45.2 
[ωρέχθησαν 44.1 
\ωρια 56.5 

\ωρµηται 19.1 
]ωσαύτως 135.1, 23.1, 30.4, 38.2, 

75.2 
\ωσπερ 19.2, 20.3, 28.4, 32.3, 

34.9, 38.6, 42.3, 55.2, 57.1, 
68.1, 89.2 

\ωστε 103.1, 58.4, 61.1, 86.2 
\ως 112.2, 113.1, 115.6, 6.1, 74.3 
]ως 1.1, 10.2, 102.1, 103.4, 103.6, 

104.4, 106.3, 116.1, 
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Αγάθων Α 
Αδέσποτα Β 
Αισχύλος 
 Αποσπ. Γ 
 Προµηθ. ∆ 
Αποκάλυψη Ε 
Αποφθ. Ελλην. Σοφών Ζ 
Αµώς Η 
Αντίπατρος Θ 
Αντισθένης Ι 
Άρατος Κ 
Αριθµοί Λ 
Αριστόβουλος Μ 
Αριστοτέλης 
 Τοπικά Ν 
Αριστόκριτος Ξ 
Αρχίλοχος Ο 
Βακχυλίδης Π 
Βαρνάβας Ρ 
Βασιλείων  Γ' Σ 
Βράκχος Τ 
Γαλάτας (Προς) Υ 
Γένεσις Φ 
∆ευτερονόµιον Χ 
∆ηµόκριτος Ψ 
∆ηµοσθένης Ω 

 
∆ίδυµος (Άρειος) ΑΑ 
∆ιονύσιος ο Θράξ ΑΒ 
∆ιονύσιος ο Ίαµβος ΑΓ 
∆ίφιλος Α∆ 
∆ίων ΑΕ 
Εβραίους (Προς) ΑΖ 
Εκκλησιαστής ΑΗ 
Έκφαντος ΑΘ 
Επίχαρµος ΑΙ 
Εµπεδοκλής ΑΚ 
Έξοδος ΑΛ 
Ευαγγέλιον  Εβραίων ΑΜ 
Ευριπίδης 
 Αντιόπη ΑΝ 
 Αποσπ. ΑΞ 
 Ηρακλής Μαιν. ΑΟ 
 Πειρίθους ΑΠ 
 Φοίνισσαι ΑΡ 
 Φρίξος ΑΣ 
Ευφορίων ΑΤ 
Εφεσίους (Προς) ΑΥ 
Ζήνων ΑΦ 
Ζωροάστρης ΑΧ 
Ηράκλειτος ΑΨ 
Ησαΐας ΑΩ 
Ησίοδος 

 Αποσπ. ΒΑ 
 Έργα ΒΒ 
Θαλής ΒΓ 
Θεαρίδας Β∆ 
Θέογνις ΒΕ 
Θεοδώρητος ΒΖ 
Θέσπις ΒΗ 
Θεσσαλονικείς Β' (Προς) ΒΘ 
Ιάµβλιχος ΒΙ 
Ιερεµίας ΒΚ 
Ιλιάδα ΒΛ 
Ισοκράτης ΒΜ 
Ιωάννης  
 Ευαγγέλιο ΒΝ 
 Επιστολή Α' ΒΞ 
Ιωήλ ΒΟ 
Ιωνάς ΒΠ 
Καλλίµαχος ΒΡ 
Κλεάνθης ΒΣ 
Κλήµης Ρώµης ΒΤ 
Κολοσσαείς (Προς) ΒΥ 
Κορινθίους Α' (Προς) ΒΦ 
Κορινθίους Β' (προς) ΒΦ 
Κρατίνος ΒΥ 
Κριτίας ΒΩ 
Κωµικά Αδέσπ. ΓΑ 
Λευιτικόν ΓΒ 

Λουκάς (Ευαγγέλιο) ΓΓ 
Λυρικά Αδέσπ. Γ∆ 
Μαλαχίας ΓΕ 
Μάρκος (Ευαγγέλιο) ΓΖ 
Ματθαίος (Ευαγγέλιο) ΓΗ 
Μελανιππίδης ΓΘ 
Μένανδρος ΓΙ 
Μητρόδωρος ΓΚ 
Ναός Επιδαύρου ΓΛ 
Ξενοφάνης ΓΜ 
Ξενοφών ΓΝ 
Οδύσσεια Γξ 
Ορφικά ΓΟ 
Παρµενίδης ΓΠ 
Παροιµίαι ΓΡ 
Πίνδαρος ΓΣ 
Πλάτων 
 Αλκιβ. Α ΓΤ 
 Γοργίας ΓΥ 
 Επινοµίς ΓΦ 
 Επιστολές ΓΧ 
 Θεαίτητος ΓΨ 
 Κρίτων ΓΩ 
 Μένων ∆Α 
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 Νόµοι ∆Β 
 Πολιτεία ∆Γ 
 Πρωταγόρας ∆∆ 
 Συµπόσιο ∆Ε 
 Τίµαιος ∆Ζ 
 Φαίδρος ∆Η 
 Φαίδων ∆Θ 
Πορφύριος ∆Ι 
Πράξεις (Αποστόλων) ∆Κ 
Πρόδικος ∆Λ 

Πυθαγορ. Σύµβολα ∆Μ 
Ρωµαίους (Προς) ∆Ν 
Σιβυλ. Χρησµοί ∆Ξ 
Σιµµίας ο Ρόδιος ∆Ο 
Σόλων, Αποσπ. ∆Π 
Σοφία Σειράχ ∆Ρ 
Σοφία Σολωµόντος ∆Σ 
Σοφοκλής 
 Αντιγόνη ∆Τ 
 Αποσπ. ∆Υ 

 Οιδίπους ∆Φ 
Σοφονίου Αποκάλυψις ∆Χ 
Τίµαιος ο Λοκρός ∆Ψ 
Τιµόθεον Β' (Προς) ∆Ω 
Τίµων ΕΑ 
Φιλίµων ΕΒ 
Φιλιππησίους (Προς) ΕΓ 
Φυλλίλιος Ε∆ 
Φωκυλίδης ΕΕ 

Ψαλµοί ΕΖ 
Ψευδο-Καλλίµαχος ΕΗ 
Ψευδο-Μένανδρος ΕΘ 
Ψευδο-Σοφοκλής ΕΙ 
Ψευδο-Όµηρος ΕΚ 
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Α 
 
 
[ Αβραάµ ΑΛ63.3, Φ73.1, Φ8.5 
[ Αδάµ Ρ63.4 
[ Αθηνα~ ιοι ∆Κ82.4 
Α[ ιγυπτίων ΑΒ45.4 
[ Αίδ ?η ΑΞ70.5 
\ Αιδ ?η ΑΧ103.3 
\ Αιδην Α∆121.1 
[ Αίδης ΑΞ70.3 
\ Αιδου Α∆121.1 
[ Αίδου ΓΟ125.1 
[ Ανάγκη ΓΠ138.1 
[ Αριδα~ ιον ∆Γ90.5 
[ Αρµενίου ΑΧ103.3 
[ Ασσυρίων ΑΩ135.1 
[ Ατλάντειον ΒΩ36.1 
[ Ατοίας Ξ31.3 
[ Αφροδίτην ΓΟ49.4 
[ Αχαιίδας ΑΤ31.4 
[ Αχέροντος ΕΚ107.3 
 
]α Β∆133.1, ΒΡ68.4, ΓΣ137.1, 

ΓΣ20.2, ∆Ψ115.4 
\α ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, ΒΧ79.1, 

∆Υ122.1, Χ72.5 
[αγαθά ΒΙ57.2 
[αγαθή ΑΨ88.5, ΒΚ8.2 
[αγαθήν ΑΛ63.3, ΑΛ63.5 
[αγαθο~ ιο ΓΟ126.5 
[αγαθο~ ισι ΕΗ107.4 
[αγαθόν ΓΙ130.4, ∆Γ74.2,  

 
 

∆Η95.3, Θ97.6, Χ96.5 
[αγαθός ΓΗ63.8, ΓΙ130.3, 

∆Β96.1 
[αγαθ ~?ω ΒΥ60.2, ∆Β96.1, 

∆Β96.1, ∆Η95.3 
[αγαθ ~ων Α∆133.3, ∆Β93.3 
[αγάλµατα ΕΙ113.2 
{αγαν ΑΒ45.4 
[αγαπ ~αν Χ72.5, Χ72.5 
[αγάπη ΒΝ13.1 
[αγάπ ?η ΒΥ61.4 
[αγαπ ~ων ΓΡ63.6 
[αγαπ ~ωσιν ΒΦ25.4 
{αγγελοι ΓΟ125.3 
[αγγέλους ∆Χ77.2, ΕΖ90.6 
{αγε ΑΚ48.3 
[αγένητον ΓΠ112.2, ΓΠ112.2 
[αγένητος ∆Ψ115.4 
\αγια ΓΒ40.2, ΓΡ72.1 
]αγιασθήσονται ΒΤ52.3 
]αγίοις ΑΥ60.1, ΒΥ60.3, ΒΥ61.1 
\αγιον ΑΦ76.1, ΑΦ76.1, Ρ51.5 
]αγί ?ω ΓΒ40.2, ∆Χ77.2 
]αγίων ΒΗ48.7 
[αγκάλαις ΑΞ114.1 
[αγλαοκάρπους ΓΣ137.1 
[αγλαόν ΓΟ46.4 
]αγν ~ας Π136.5 
]αγνείη ΓΛ13.3 
]αγνισµόν ΒΚ8.2 
]αγνόν ΓΛ13.3 
[αγνοο~υντες ∆Κ82.4 

[αγνώστ ?ω ∆Κ82.4 
@αγον ΓΣ137.1 
[αγοραί Κ101.2 
[αγοράν ΓΨ98.6 
{αγουσα ΑΤ121.2, ΓΠ138.1 
{αγριοι ∆Γ90.5 
[αγρο~υ ΒΚ27.2 
[αγυιαί Κ101.2 
[αγώνων ΒΙ57.2 
[αδελφ~?η ΓΧ102.4 
[αδελφοί ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, 

∆Γ133.6, ∆Γ98.2, Ρ63.5 
[αδέσποτον ∆Γ136.4 
{αδηλα ΕΖ64.2 
[αδιαλείπτως Μ99.3 
[αδίκοις ΕΘ120.2 
[αδµ ~ητες Π110.1 
[αδυνατε~ ι ΑΙ100.6 
[αδύνατον ∆Γ17.4, ∆Ζ78.1, 

∆Ζ84.1 
[αεί ΑΡ30.2, ΑΡ30.2, ΑΨ104.2, 

ΒΜ69.2, ΒΣ110.3, ΒΣ110.3, 
∆Υ24.3, Κ101.3 

[αείζωον ΑΨ104.2 
[αειζώου ΓΘ112.1 
[αεικελι ~αν Π110.1 
[αέναον ΑΨ59.5 
[αενά?ω ΒΩ36.1 
[αέρα Ε∆46.6 
[αετόν ΓΒ51.2, ΓΒ52.1 
[αζύµους ΑΛ80.3 
[αηδίας ΒΜ69.2 
[αήρ ΑΚ48.3, ∆Υ122.1 
[αήττητος ΓΟ126.1 
[αθανασίας ΓΡ72.4 

[αθανάτοισιν ΓΟ126.1 
[αθανάτοις ΑΚ122.3 
[αθάνατον ΓΟ123.1, ΓΟ126.1 
[αθάνατος ∆Β93.3 
[αθανάτων ΒΑ112.3, ∆Ξ132.2, 

∆Π129.6 
[αθετήσω ΒΦ8.1 
{αθλους ΑΞ70.6 
{αθρει ΓΨ33.5 
[αθ~?ωος ΕΖ52.3 
[αθ?ώου ΕΖ52.3 
α] ι ΑΩ 5.1, ΒΟ88.3, ΕΖ64.3 
α[ ιγιόχοιο ΒΑ129.5, ΓΟ116.2 
α[ ιγιόχου ΓΞ116.1 
[αίδηλα ΓΠ138.1 
α[ ιδοίοις Ω59.5 
α[ ιεί ΑΙ118.3, ΑΨ111.7 
α[ ιθέρα ΑΞ114.1, ΓΟ125.2 
α[ ιθέρι ΓΠ138.1 
α[ ιθερίαν ΓΠ138.1 
α[ ιθερί?ω ΑΠ114.2 
α[ ιθέρος ΓΟ125.1 
α[ ιθήρ ΑΚ48.3, Γ114.4, 

ΓΟ126.1, ∆Υ121.4 
α{ ιθοπα ΒΗ48.7, ΒΛ48.8 
α{ ιθων ΓΟ128.3 
α# ιµα ΑΥ93.2, ΑΩ119.1, ΑΩ74.6 
α[ ινέσουσι ΕΖ12.1 
α[ ινιγµάτων ΓΧ65.1 
α[ ινικτ~ηρα ∆Υ24.3 
α[ ιολόχρως ΑΠ114.2 
α] ιρεθέντων ∆Γ91.4 
α] ιρε~υνται ΑΨ59.5 
α@ ισαν ΓΟ45.5 
α[ ισθήσεων ∆Γ74.2 
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α{ ισθησιν ΓΡ18.3 
α[ ισθητήρια ΑΖ62.4 
α[ ισχίστοις Ω59.5 
α[ ισχρόν ΓΑ18.1 
α[ ιτε~ ιτε ΓΗ16.6 
α[ ιτία ∆Γ136.4 
α{ ιτιον ΓΧ102.4, ΓΧ103.1 
α{ ιτιος Π136.5 
α[ ιτίου ΓΧ102.4 
α[ ιτούµενοι ΒΥ60.2 
α@ ιψα ΒΣ17.6 
α[ ι~ωνα ΓΚ138.2, ΕΖ12.1, Ρ51.5 
α[ ιωνίας ΒΚ8.2 
α[ ιωνίοις ∆Ν64.6 
α[ ιώνιον ΒΝ85.1 
α[ ιωνίου ∆Ν64.6 
α[ ι~ωνος ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 

ΒΦ25.2, ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ80.4, ΒΦ80.4, 
∆Υ121.4, ΕΖ12.1 

α[ ιώνων ΒΥ60.3, ΒΦ25.2 
[ακαθάρτου ΒΧ57.6 
[ακάµας ΒΩ36.1 
[ακατασκεύαστος Φ90.1 
[ακηκόασι Μ99.3 
[ακοάς Ρ51.6 
[ακόλουθον ∆Β95.4, Π136.5 
{ακουε ΒΣ110.3, Χ115.5 
[ακούειν ΓΓ115.3, ΓΗ2.1, 

Μ99.3, Χ72.5 
[ακουέτω ΓΓ115.3, ΓΗ2.1 
[ακούονται ΕΖ64.3 
[ακουόντων ∆Ρ2.1 
[ακούουσιν ΓΨ98.6 
[ακο~υσαι ΑΨ111.7 

[ακούσαντες ΑΨ111.7, ΑΨ115.3 
[ακούσατε ΕΖ25.1 
[ακούσ?ης ΕΘ120.2 
[ακριβ ~ως Μ99.3 
{ακριτον ΒΣ17.6 
{ακριτος ΑΠ114.2 
[ακτίνων ∆Ξ108.6 
[αλαή ΕΑ11.5 
[αλαθέας ΓΣ137.1 
{αλγεα ΓΟ126.5 
[αλέασθαι ΓΞ116.1 
[αλέγουσιν ΓΞ116.1 
[αλεύρου ΓΗ80.8 
[αλήθεια ΒΝ16.1, ΕΖ90.3 
[αληθείαισιν ΕΙ113.2 
[αλήθειαν ΕΖ64.2 
[αληθείας ∆Γ16.2, ∆Η16.4 
[αληθείη ΑΚ9.1 
[αληθείης ΓΠ59.6 
[αληθές ΓΨ99.1, ∆Ζ9.6, ∆Η16.4 
[αληθ ~η ∆Γ133.5, ∆Ξ108.6 
[αληθής ΓΠ59.6 
[αληθινά Β∆133.1 
[αληθινήν ∆Γ133.5 
[αληθινούς ∆Γ16.2 
]αλίσκεται ΑΤ121.2 
[αλλ' ΑΨ104.2, ΒΛ99.5, 

ΒΜ69.3, ΒΜ69.4, ΒΦ26.1, 
ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, ΒΦ66.1, 
ΒΦ9.2, Γ27.6, ΓΜ109.2, 
ΓΜ109.3, ΓΝ108.5, ΓΟ45.5, 
ΓΤ17.2, ΓΧ65.3, ΓΧ77.1, 
∆Γ98.2, ∆Ξ108.6, ∆Υ111.4, 
∆Ψ115.4, ΕΕ127.4, Π136.5, 
Ρ52.1 

[αλλά ΑΒ45.4, ΑΚ18.4, ΑΥ93.2, 
ΒΜ69.5, ΒΝ86.4, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ80.4, ΓΞ59.1, 
ΓΟ45.5,  ΓΨ98.8, ΓΨ99.1, 
∆Α83.4, ∆Γ133.5, ∆Γ66.4, 
∆Θ93.1, ∆Μ27.7, ΕΒ128.1, 
Ρ51.6 

{αλλα ΓΧ77.1, ∆Θ93.1 
{αλλαις ∆Β76.3 
[αλλαχόθεν ΒΝ86.4 
[αλλήλοις ∆Ν2.3 
[αλλήλων ΒΛ100.5 
{αλλο ΓΨ33.5, ΓΨ98.6, ∆Ζ89.7 
{αλλοθεν ΒΛ27.3 
{αλλοι ∆Η138.3, ∆Η97.2, 

ΕΕ127.4 
{αλλοισιν ΑΚ122.3 
{αλλοις ∆Γ98.2, ∆Ζ9.5 
{αλλος ΒΑ112.3, ΒΛ27.3, 

ΒΦ26.3, Ρ63.2 
{αλλοτε ΕΕ127.4 
[αλλοτρίας ΕΘ120.2 
{αλλους ∆Γ90.5 
{αλλων ΒΖ75.3, ΒΜ69.2, 

∆Ζ84.1, ∆Η138.3 
{αλλως ΓΟ124.1, ΓΤ17.2, 

∆Η16.4 
{αλοχον ΓΣ137.1 
]αλυκή ΑΓ47.3, ∆Ο47.5 
{αλυπον ΒΣ110.3 
]αλωτόν ∆Φ11.2 
\αµα ΒΥ62.1, ΓΧ102.4 
]αµαξιτός ΑΚ81.2 
]αµαρτάνετε ΕΖ28.2 
]αµαρτάνουσι Α∆121.1 

]αµαρτίαις ΒΝ85.1 
]αµαρτωλ ~ων ΕΖ31.1 
{αµβροτον ΒΛ117.1, ∆Ξ108.6 
[αµείλικτοι ΓΟ125.1 
{αµεµπτον ΒΣ110.3 
]αµέρας ΓΣ101.1 
{αµετρα ∆Β95.4 
[αµέτροις ∆Β95.4 
[αµήν ΒΝ86.4, ΒΝ86.4 
[αµίαντον ΓΣ101.1 
[αµµάς ∆Ο47.5 
[αµούσ?ω ΓΧ102.4 
[αµυήτων ΓΨ33.5 
[αµφί ΓΟ123.2 
[αµφίς ΓΠ138.1 
[αµφιχορεύει ΑΠ114.2 
{αµφω ΓΣ102.2 
]αµ ~ων ΑΙ100.6 
{αν Α∆121.1, ΑΖ96.3, ΑΝ75.1, 

ΒΑ129.5, ΒΦ25.2, ΓΗ84.3, 
ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, 
ΓΦ7.6, ΓΨ33.5, ΓΨ98.5, 
∆Α83.4, ∆Α83.4, ∆Β76.3, 
∆Β95.4, ∆Γ74.2, ∆Γ133.5, 
∆Ψ115.4 

[αναβαίνων ΒΝ86.4 
[ανάβασιν ∆Γ133.4 
[αναβάς ΓΚ138.2 
[αναβάτην ΑΛ52.5 
[αναβ ~ηναι ∆Γ133.4 
[αναβλέψας Φ73.1 
[αναγγέλλει ΕΖ64.3 
[αναγινώσκοντες ΑΥ60.1 
[αναγκαίων ∆Ζ84.1, ∆Ζ85.1 
[ανάγκ ?η ΓΟ126.1 
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[ανάγκη ∆Β92.6, ∆Γ98.3 
[αναγνούς ΓΧ65.1 
[αναθεωρ ~ων ∆Κ82.4 
[ανάθηµα ∆Β76.3 
[αναιδέα ΒΣ17.6 
[αναιδ ~ως ΓΝ108.5 
[αναίτιοι Π110.1 
[αναίτιος ∆Γ136.4 
{ανακτα ΓΟ123.1 
[αναλλάκτοισιν ΓΟ125.2 
[αναµαρυκωµένων Ρ51.4 
[αναξίως ΓΧ65.3 
[ανάπαυλαν ΑΞ70.6 
[ανασκινδυλευθήσεται ∆Γ108.3 
[αναστάντας ∆Γ106.2, ∆Μ27.7 
[ανάστηθι ΒΝ135.2 
[αναστρεφοµένους ΒΜ69.3 
[ανατείναντες Ψ102.1 
[ανατέλλοντος ∆Χ77.2 
[ανατιθέτω ∆Β76.3 
[ανατολ ~ης ΓΕ136.2 
[αναφής ∆Η16.4 
{ανδρα ΕΘ119.2 
[ανδράσι ΑΚ9.1, ΒΣ17.6 
[ανδράσιν ΕΕ127.4, Κ101.3 
{ανδρας ΑΨ140.6, ΒΜ69.5 
[ανδρείων ΑΚ122.3 
{ανδρες ΓΜ109.3, ∆Γ90.5, 

∆Κ82.4, Κ101.2 
[ανδρί ΓΙ130.3 
[ανδρός ΓΣ129.3, ΕΖ52.3 
[ανδροφόνοιο ΕΑ11.5 
[ανδρωδ ~ως ΒΜ69.3 
[ανδρ~ων ΓΣ102.2 
[ανέβη ΒΦ25.4, ΒΦ40.1 

[ανέβηµεν ΑΩ135.1 
[ανέλαβεν ∆Χ77.2 
[ανελέσθαι ΑΚ59.3 
[ανελεύθερος ΒΣ111.1 
[ανέµους ΓΟ125.2 
[ανέµ?ω Γ131.2 
[ανέµων ΕΙ113.2 
[ανενέγκατο ΓΟ122.2 
[ανέρας ΕΑ11.6, ΕΕ127.4 
{ανευ ΑΩ135.1, ∆Α83.4, 

∆Γ74.2, ∆Ζ84.1, ∆Ζ85.1 
[ανήνεγκεν ∆Χ77.2 
[ανήρ ΓΣ129.3, ∆Υ111.4, 

ΕΖ31.1 
{ανθεα ΑΚ59.3 
{ανθεσι ΓΟ125.3 
{ανθιον ΓΟ49.4 
[ανθρωπίνων ∆Κ75.4 
{ανθρωποι ΑΨ111.7, ∆Ξ108.6 
[ανθρώποισι ΓΜ109.1, ∆Π129.6, 

Π136.5 
[ανθρώποισιν ΑΚ81.2, Κ101.3, 

Κ101.3 
[ανθρώποις ΑΙ118.1, ΑΡ30.2, 

ΒΤ80.1, ΓΦ7.6, Π110.1, 
Ρ52.1 

{ανθρωπον ΑΝ111.3, ΒΦ26.1, 
ΒΦ61.2, ΒΦ61.2, ΒΦ61.3, 
ΒΦ61.3, ΒΧ79.1, Φ29.1, 
Φ94.4 

{ανθρωπος ΑΙ118.3, ΒΚ119.3, 
ΒΦ25.5, Ρ63.4 

[ανθρώπου ΒΒ100.3, ΒΝ136.1, 
ΒΦ25.4, ΒΦ40.1, ΓΡ72.1 

[ανθρώπους ΑΙ118.2 

[ανθρώπ?ω ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, 
ΒΧ79.1, ∆Ζ96.2 

[ανθρώπων ΑΥ60.1, ΑΥ87.1, 
ΑΨ104.2, ΒΑ129.5, ΒΖ75.3, 
ΒΘ17.5, ΒΦ9.2, ∆Ζ9.5, 
Κ101.2, Ο127.1, Ψ102.1 

[ανοίγει ΒΝ86.4 
[ανοιγήσεται ΓΗ16.6 
[ανοίξει ΓΗ80.7 
[ανοίξ?η ΑΛ53.5, ΒΥ62.1 
[ανοίξ?ης ΑΩ124.2 
[ανοίξω ΕΖ25.1 
[ανοµί?α ΒΧ57.5, Ρ52.1 
[ανορθώσας ΑΩ127.3 
[αντεχοµένοις ΓΡ72.4 
[αντί ΑΨ59.5 
[αντιλήψεται ΕΖ105.3 
[ανώδυνον ΒΣ110.3 
{ανωθεν ΓΟ123.2 
[ανώλεθρον ΓΠ112.2 
{αξιον ΑΦ76.1, ΑΦ76.1 
{αξιος ΓΖ55.1 
[αξίως ΒΜ69.3, ΒΥ60.2 
[αξύνετοι ΑΨ111.7, ΑΨ115.3 
[αοιδαί ΓΣ20.2 
[αοιδ ~ων ΑΟ75.2 
[αόρατον ΓΨ33.5 
[αόρατος Φ90.1, Φ93.5 
[αοράτου ΚΛ38.7 
[αοράτους ΑΩ64.1 
{απ' ΒΕ52.4 
[απ' ΓΕ136.2, ∆Ζ92.2, ΕΖ25.1 
[απαθε~ ις ∆Η138.3 
[απαιδεύτους ∆Ω5.1 
\απαντα ΑΚ48.3, ΒΜ69.5, 

ΓΙ130.4, ∆Υ121.4, ΕΗ107.4, 
ΕΚ107.3, Π136.5 

\απαντι ΓΙ130.3 
]απάντων ΑΨ104.2, ΑΨ59.5, 

ΓΦ7.6, ΓΧ103.1 
[απαντ ~ωσι ΒΙ57.2 
]απάσης Α∆121.1 
\απασι ΑΙ118.3 
\απας ∆Υ122.1 
[απάτας ΑΞ137.2 
[απε~ ιναι ΑΨ115.3 
[απειρίαν ΓΚ138.2 
{απειρον ΑΞ114.1 
{απειρος ΑΖ62.3 
[απείρους ∆Ζ79.4 
[απεκαλύφθη ΑΥ60.1, ΑΥ87.1 
[απεκάλυψεν ΒΦ25.4 
[απελθών Α∆121.1 
[απεόντα ΓΠ15.5 
\απερ ΓΜ109.3 
[απέραντος ΒΤ80.1 
[απέστω ∆Β99.2 
[απέχονται ΒΛ100.5 
[απιστε~ ιν ΑΚ18.4, ∆Ζ84.1 
[απιστίη ΑΨ88.5, ΑΨ88.5 
[απίστου ΒΧ57.5 
{απλατος Γ131.2 
]απλούστερον ΒΡ63.1 
[από ΑΙ118.3, ΑΩ119.1, 

ΑΩ124.2, ΑΩ124.2, ΒΖ75.3, 
ΒΗ48.7, ΒΘ17.5, ΒΟ88.3, 
ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, ΓΗ80.7, 
ΓΣ129.3, ΓΧ77.1, ∆Μ27.7, 
ΕΖ131.4, Ρ63.4 

[αποδείξεων ∆Ζ84.1, ∆Ζ85.1 
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[αποδεχόµενοι ΓΨ33.5 
[αποθανε~ ισθε ΒΝ85.1 
[αποθήσει ΓΒ40.2 
[αποκαλύπτεται ∆Ν2.3 
[αποκαλύψ ?η ΓΗ84.3 
[αποκάλυψιν ΑΥ60.1, ∆Ν64.6 
[αποκεκρυµµένην ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ80.4 
[αποκεκρυµµένον ΒΥ60.3 
[απόκληροι ΑΚ122.3 
[αποκρίνου ΓΡ18.5 
[αποκρινο~υµαι ∆Β92.6 
[απόκρυφοι ΒΥ61.4, ΒΥ80.5 
[αποκρύφους ΑΩ23.2, ΑΩ64.1 
[αποκτεν ~ω Χ126.4 
[απολε~ ισθε Χ72.5 
[απολε~ ις ΒΕ52.4 
[απολελοιπότος ∆Β76.3 
[απολιπε~ ιν ∆Μ27.7 
[απολ ~ω ΒΦ8.1 
[απολώµεθα ΒΝ135.2, ΒΝ136.1 
[αποπληρωτήν ∆Γ91.4 
{απορον ΑΞ70.3, ∆Γ66.4 
[απορρώξ ΓΟ123.2 
[αποσβεννύµενον ΑΨ104.2 
[αποστατε~ ιν ∆Γ74.2 
[αποστέρει Α∆121.1 
[αποστόλοις ΑΥ60.1 
[απόστολος ∆Ν64.5 
[αποτίσει ΑΛ53.5 
[αποτµήξει ΓΠ15.5 
[απρίξ ΓΨ33.5 
\απτεσθε ΒΧ57.6 
]απτόµενον ΑΨ104.2 
]απτός ∆Ζ92.2, ∆Ζ92.2 

[απωλεί ?α Χ72.5 
[απώλειαν ΓΗ31.1 
[απώλεσεν ∆Υ122.1 
{αρα ΕΕ127.4, ΕΖ85.1 
{αρατε ΓΗ30.3 
[αργαλέη ΑΚ9.1 
[αργίδα ΓΟ49.4 
[αργύριον ΑΛ53.5, ΑΛ54.4, 

ΒΦ26.3 
{αργυρον ∆Γ98.2 
{αργυρος ∆Β76.3 
[αργυρωθε~ ισαι ΓΣ20.2 
[αρέσκειαν ΒΥ60.2 
[αρετάς ΒΜ69.5 
[αρετή ∆Α83.2, ∆Α83.4, 

∆Γ136.4 
[αρηίφιλοι Π136.5 
[αρθείσης ∆Μ27.7 
[αριθµο~υ ΑΙ118.1 
[αριθµ ~?ω ΑΙ118.1 
{αριστοι ΑΨ59.5 
[αριστοτέχναν ΓΣ102.2 
[αρίστου ∆Ζ96.2 
{αρκτοι ΒΩ36.1 
[αρνύµενος ΒΖ75.3 
[αρν ~ων ΑΩ119.1, ΑΩ74.6 
[αρξάµενος ∆Ζ92.2 
[αρο~υντα ΕΘ120.2 
]αρπαγέντα ΒΧ79.1 
]αρπαγ ~?η Ρ52.1 
\αρπαζε Α∆121.1 
{αρρητα ΒΧ79.1 
{αρρητον ∆Χ77.2, Κ101.2 
[αρρήτων Π68.5 
{αρσαµεν ΑΤ31.4 

[αρχά Β∆133.1, Β∆133.1 
[αρχ~?α Β∆133.1 
[αρχά ∆Ψ115.4, ∆Ψ115.4, 

∆Ψ115.4 
[αρχαίαν ΓΣ137.1, ∆Ζ96.2 
[αρχα~ ιον ∆Β95.4 
[αρχάς ΑΥ93.2, ∆Ζ89.7 
{αρχειν ∆Γ98.2 
[αρχετύπ?ω ΑΘ29.2 
[αρχ~?η Φ93.5 
[αρχήν ΑΚ48.3, ΒΓ96.4, 

ΓΟ124.1, ∆Ζ89.7, ∆Ζ92.2, 
∆Υ128.2 

[αρχ~ης ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΑΞ70.5, 
ΑΥ38.6, ∆Ζ92.2, ΕΖ25.1 

[αρχιτέκτων ΒΦ26.3 
[αρχόντων ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ80.4 
[αρχώµεσθα Κ101.2 
{αρωµεν ∆Σ108.2 
#ας ∆Ψ115.4 
[ασεβ ~ων Α∆121.1, ΕΖ31.1 
[ασήµαντοι ∆Η138.3 
[ασπάζεσθαι ∆Γ98.3 
[ασπαλάθων ∆Γ90.5 
[αστέρας Κ101.3 
[αστερόεντι ΕΗ107.4 
{αστρα Κ101.3 
[αστραπ~?η Γ131.2 
{αστροιο ΓΟ123.2 
{αστροις ΓΟ125.2 
[αστρονοµ ~ων ΓΨ98.8 
{αστρων ΑΠ114.2, ΓΠ138.1 
[ασυνέτων ΓΗ18.2 
[ασφαλές ΒΣ110.3 

[ασχηµάτιστος ∆Η16.4 
[ατειρε~ ις ΑΚ122.3 
[ατηρά ΑΞ137.2 
[ατιµάζων ∆Γ136.4 
[ατόπων ΒΘ17.5 
[ατραπιτο~υ ΓΟ123.1 
[ατρεµές ΓΠ112.2, ΓΠ59.6 
[ατρεµ ~η ∆Η138.3 
[ατρεµίζων ΓΝ108.5 
{ατυφον ΒΣ110.3 
α@υ ΑΞ16.8, ΓΟ124.1, ∆Ζ9.7 
α[υγάς ∆Η102.1 
α[υγ ~?η ∆Η138.3 
α[υδήν ΒΒ100.3 
α[υθαίρετα ∆Υ128.2 
α[υθέκαστον ΒΣ110.3 
α@υθις ΒΑ107.2, ΓΟ122.2 
α[υλήν ΒΝ86.4 
α[υλητρίσι ΓΨ98.7 
α[υξανόµενοι ΒΥ60.2 
α{υξει ΑΚ85.3 
α[υστηρόν ΒΣ110.3 
α[υτα~ ις ΒΜ69.3 
α[υτάρ ΕΑ11.5 
α[υτ~ας ΑΘ29.2 
α[υτ~?η ΒΚ8.2, ΒΥ61.4, ∆Γ74.2 
α\υτη Χ96.6 
α[υτήν ΑΛ63.3, ΑΩ135.1, 

ΓΒ40.2 
α[υτ~ης ΓΡ72.4, ∆Γ136.4 
α@υτις ΓΟ124.1 
α[υτό ΑΘ29.2, ΒΥ62.1, ΓΧ77.1, 

ΓΧ77.1, ∆Γ74.2, ∆Γ74.2 
α[υτοί ΓΜ109.3, ΓΞ2.2, ∆Η138.3 
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α[υτο~ ισιν ΑΨ115.3 
α[υτο~ ις ΒΤ52.3, ΓΨ98.7, 

∆Β93.3, ∆Γ98.2, ∆Μ28.4, 
Ρ63.2 

α]υτόν ΓΝ108.5 
α[υτόν ΑΛ53.5, ΑΨ104.2, 

ΑΨ104.5, ΑΩ117.3, 
ΑΩ117.4, ΒΚ119.3, ΒΚ64.3, 
ΒΝ135.2, ΒΤ80.1, ΒΦ25.4, 
Γ131.2, ΓΝ108.5, ΓΟ78.4, 
ΓΟ78.5, ΕΖ12.1, Ι108.4 

α[υτός ΑΙ100.6, ΑΙ118.3, 
ΒΑ112.3, ΒΛ117.1, 
ΒΛ130.2, ΒΩ36.1, Γ131.2, 
ΓΟ124.1, ΓΟ124.1, 
ΓΟ124.1, ΓΟ126.5, ΓΟ78.4, 
ΓΨ98.8, ∆Κ75.4, ΕΘ120.2, 
Κ101.3 

α[υτοτελής ΓΟ78.4 
α]υτο~υ ΑΩ127.3 
α[υτο~υ ΑΥ60.1, ΑΩ127.3, 

ΑΩ129.4, ΑΩ54.1, ΒΥ60.2, 
ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, ΓΒ40.2, 
ΓΒ40.2, ΓΗ80.7, ΓΡ18.5, 
ΓΡ63.6, ΓΨ98.8, ΕΖ90.6, 
ΕΖ90.6, Ρ63.5, Χ72.5, 
Χ72.5, Χ94.6 

α[υτούς ΑΙ118.3, ΑΩ99.6, 
ΒΜ69.2, ΒΝ135.4, ΓΨ98.7, 
∆Γ98.2 

α[υτοφυ~η ΑΠ114.2 
α]υτ~?ω ΕΘ120.2 
α[υτ~?ω ΑΛ53.5, ΒΝ135.2, 

ΒΦ25.5, Γ131.3, ∆Γ74.2, 
∆Κ75.4, ∆Ν2.3, ΕΖ85.1, 

Φ4.1, Φ73.1, Χ115.5 
α]υτ~ων ΒΜ69.4 
α[υτ~ων ΑΩ5.1, ΒΚ27.2, ΒΧ57.6, 

∆Χ77.2, ∆Χ77.2, ΕΖ12.1, 
ΕΖ64.3 

α{υτως ΒΡ100.1 
[αφ' ∆Σ108.2 
[αφαιρέεται Ψ102.1 
[αφαιρε~ ιται ΓΝ108.5 
[αφανές ∆Π81.1 
[αφανής ΓΝ108.5, ∆Π129.6 
[αφανίσαι ΓΨ99.1 
[αφαν ~ων ΑΞ137.2 
[αφέλετε ΑΩ119.1 
[αφέντες ΑΖ62.4 
{αφθιτε ΓΟ125.2 
{αφθιτον ΓΟ126.1 
{αφθιτος ΓΟ126.1 
[αφικνε~ ισθαι ∆Γ106.2, ∆Γ133.4 
{αφοβον ΒΣ110.3 
[αφορίσθητε ΒΧ57.6 
[αχέων ΑΚ122.3, Π136.5 
[αχρώµατος ∆Η16.4 
 
 
Β 
 
Βασιλεύς Ξ31.3 
Βελίαρ ΒΧ57.5 
Βρόµιος ΓΟ125.3 
Βροµίου ΒΗ48.7 
Βυζαντίων Ξ31.3 
 
βαδίζειν ∆Μ31.2 
βαδίσατε ΒΚ8.2 

βάθη ΒΦ25.4 
βαθµο~ ις ∆Υ111.5 
βάθος ∆Ν54.3, ∆Ν80.2 
βακχευτάς ΓΟ125.3 
βάκχοι ∆Θ17.4 
βάλλει ΕΑ11.5 
βαναύσων ΑΦ76.1 
βαρύτητας ΒΜ69.2 
βασιλέα ΓΧ103.1 
βασιλε~ ι ΑΩ135.1 
βασιλεία ΓΗ80.8 
βασιλείαν ΓΗ13.4 
βασιλείας ΓΗ80.6 
βασιλεύσας ΑΖ96.3 
βασιλεύσει ΑΖ96.3 
βασιλεύς ΒΑ112.3, ΓΕ136.3, 

Ψ102.1 
βασιλ ~ηος ΓΟ133.2 
βάσις ΓΟ124.1 
βαστάσει ∆Υ122.1 
βεβαίως ΓΠ15.5 
βέβηκεν ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
βεβήλοις ΒΙ57.2 
βέδυ ΑΕ46.5, ΒΡ48.5, ΓΟ46.4, 

Ε∆46.6 
βελόνης ΕΘ119.2, ΕΘ120.2 
βελτίστας ∆Γ133.4 
βιάζεται ΓΞ116.1 
βίαν ΕΙ113.2 
βιήσεται ΑΚ59.3 
βίον Α∆121.1, ΓΙ130.3, 

ΓΚ138.2, ΕΘ120.2 
βίος ΑΙ118.1 
βίου ΑΙ118.3, ΓΙ130.3, ∆Γ91.4, 

∆Ζ96.2 

βιο~υσιν Ρ52.1 
βίους ∆Γ91.4 
βί?ω Α∆121.1 
βλάπτετε Ξ31.3 
βλάπτοντα ΓΙ130.3 
βλέπει ΒΣ111.1, ΕΘ119.2, 

ΕΘ120.2 
βλέπετε Ρ51.6 
βλέποµεν ΒΦ7.5, ΒΦ74.1 
βλέψας ΓΟ123.1 
βόες ΓΜ109.3, ΓΜ109.3 
βοσκηθε~ ισα ∆Υ121.4 
βουκόλοι ∆Ζ9.7 
βουλεύµατα ΓΣ129.3 
βουλευτήριον ΓΨ98.6 
βουλ~?η ΑΨ115.2, ΕΖ31.1 
βούλοµαι ΑΩ119.1, ΑΩ74.6 
βουλοµένοις ΑΞ70.6 
βουσίν ΓΜ109.3 
βο~υς ΑΩ54.1 
βραχε~ ι ∆Υ24.3 
βραχύτεραι ∆Ζ9.5 
βριαρόν ΓΟ125.1 
βροντα~ ις ΓΟ125.1 
βροντ~?η Γ131.2 
βροντήν Η126.3 
βροντ~ης ΕΘ120.2 
βροτέα ΓΣ129.3 
βροτοί ΓΜ109.2 
βροτο~ ισιν ΓΟ45.5 
βροτο~ ις ΓΟ125.3, ΓΣ129.2 
βροτολοιγός ΕΑ11.5 
βροτο~υ ΕΑ11.5 
βροτούς ΑΙ118.1 
βροτ~ων ΓΘ112.1, ΓΠ59.6 
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βροχ~?η Γ131.2 
βρ~ωµα ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
βυθός Γ131.3, ∆Υ122.1 
βωµόν ∆Κ82.4 
βωµ ~ων ΒΗ48.7 
 
 
Γ 
 
Γοργόνιον ΓΟ49.4 
 
γ' ΑΚ59.3, ΓΜ109.3 
γα~ ια ΑΚ48.3, ΒΛ99.5, Γ131.3, 

ΓΟ128.3 
γα~ ιαν ΒΒ100.3, ΒΛ101.4, 

ΕΙ113.2 
γαίη ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
γαίης ΓΟ125.1 
γάλα ΑΛ63.3, ΑΛ63.5, ΒΦ26.1, 

ΒΦ66.1 
γάλακτος ΑΖ62.2, ΑΖ62.3 
γάρ ΑΑ46.2, Α∆121.1, ΑΖ62.2, 

ΑΖ62.3, ΑΖ62.3, ΑΙ118.1, 
ΑΙ118.3, ΑΛ52.5, ΑΝ111.3, 
ΑΞ121.3, ΑΞ121.3, ΑΞ70.5, 
ΑΟ75.2, ΑΡ30.2, ΑΥ7.2, 
ΑΦ76.1, ΑΨ140.6, ΑΨ59.5, 
ΑΨ88.5, ΑΨ9.3, ΑΩ5.1, 
ΒΑ112.3, Β∆133.1, ΒΕ52.4, 
ΒΖ75.3, ΒΘ17.5, ΒΙ57.2, 
ΒΚ27.2, ΒΛ100.5, ΒΝ85.1, 
ΒΣ17.6, ΒΦ18.7, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, ΒΦ25.5, 
ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, 
ΒΦ66.1, ΒΦ66.1, ΒΦ7.5, 

ΒΧ57.5, Γ131.3, ΓΗ11.1, 
ΓΗ16.6, ΓΗ17.5, ΓΙ130.3, 
ΓΞ116.1, ΓΟ122.2, 
ΓΟ123.2, ΓΟ78.5, ΓΟ78.5, 
ΓΠ138.1, ΓΠ15.5, ΓΣ20.2, 
ΓΧ65.3, ΓΧ77.1, ΓΧ78.1, 
ΓΨ97.3, ΓΨ98.5, ∆Β76.3, 
∆Β93.3, ∆Β96.1, ∆Γ98.2, 
∆Ζ78.1, ∆Ζ92.2, ∆Η 16.4, 
∆Η16.4, ∆Η30.5, ∆Κ82.4, 
∆Ν2.3, ∆Ν26.5, ∆Ξ108.6, 
∆Τ84.3, ∆Υ111.4, ∆Υ121.4, 
∆Υ128.2, ∆Ψ115.4, ΕΑ11.6, 
ΕΑ11.6, ΕΖ64.2, ΕΖ64.3, 
ΕΘ119.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ120.2, ΕΘ120.2, Κ101.3, 
Κ101.3, Μ99.3, Π16.8, 
Π68.5, Ρ63.4, Ρ63.4, Ρ63.6, 
Φ4.1, Χ72.5, Χ96.6 

γαστρί Ω59.5 
γ ~ας ΓΨ98.8 
γε ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, 

ΑΚ9.1, ΒΓ96.4, ΓΟ78.4, 
ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, 
ΓΨ98.5, ∆Ζ85.1, ∆Η16.4 

γεγα~ωτες ∆Ξ108.6 
γεγόνασιν ∆Ζ9.5 
γέγονας ΒΡ100.2 
γεγόνατε ΑΖ62.2 
γέγονεν ΓΨ98.7, ∆Ζ92.2, 

∆Ζ92.2 
γεγονέναι ∆Γ98.3 
γεγονός ΑΘ29.2, ΓΨ98.7 
γεγονυ ~ ιαν Μ99.3 
γεγραµµένα ΓΨ98.6 

γέγραπται ΒΤ80.1 
γεγυµνασµένα ΑΖ62.4 
γέµοντα ∆Υ121.4 
γενεα~ ις ΑΥ60.1, ΑΥ87.1 
γενέθλη ΕΗ107.4 
γενέσει ∆Γ98.2 
γενέσεις ΓΨ33.5 
γενέσεως ΒΖ75.3, ∆Ζ92.2 
γενέσθαι ΑΨ104.5, ΒΣ17.6, 

∆Γ17.4 
γένεσθε ΑΩ119.1 
γένεσιν ∆84.1 
γένετο ΓΟ128.3 
γενε~ων ΒΥ60.3 
γενηθήτω Φ94.1 
γένησθε ΓΗ13.4 
γενν ~ασθαι ΓΜ109.2 
γενν ~ωσι ∆Ω5.1 
γένοιντο ∆Γ106.2 
γένοισθε ΒΛ99.5 
γενόµενον ΓΧ77.1 
γενόµενος ΑΧ103.3 
γενοµέν ?ω ΓΙ130.3 
γένος ΑΧ103.3, ΓΣ102.2, 

Κ101.3 
γεύσασθε ΕΖ66.3 
γεωργο~ ις ∆Γ98.2 
γ ~η Α∆121.1, ΑΨ104.3, 

ΑΨ104.5, ΑΩ124.1, Γ114.4, 
∆Υ122.1, ΕΖ131.4, Ρ63.4, 
Φ90.1, Φ93.5 

γ ~ην ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, ΑΛ63.5, 
ΑΞ114.1, ΑΩ125.1, 
ΑΩ127.3, ΒΚ139.1, ∆Ζ9.6, 
∆Ζ9.7, ΕΘ120.2, Φ4.1, 

Φ93.5 
γ ~ης ΓΧ65.1, ∆Ζ9.6, ∆Κ75.4, 

∆Μ28.3, Ρ63.4 
γίγνεται ΕΒ128.1 
γιγνοµένης ΓΧ77.1 
γίγνονται ΑΨ111.7 
γιγνώσκειν ΑΙ100.6 
γιγνώσκεσθαι ΑΨ88.5 
γίνεσθαι ΓΦ7.6 
γίνεται Γ131.2 
γινοµένη ∆Ζ9.6 
γινόµενος ∆Γ74.2 
γινοµένους ΒΜ69.4 
γινώσκει ΑΨ9.3 
γλυκε~ ιαι ΓΣ20.2 
γλ ~ωσσα ΑΞ137.2 
γλώσσας Γ∆27.5 
γλώσσ ?η Γ27.6 
γνόφον ΑΛ78.3 
γνόφος Γ131.2 
γν ~?ω ΓΧ65.1 
γν ~ωθι ΑΒ45.4, ΑΚ18.4, Ζ23.1 
γνώµης ΑΞ137.2 
γνωµοσύνης ∆Π81.1 
γν ~ωναι ΓΗ80.6, ∆Ζ84.1 
γνωρίσαι ΑΑ46.2, ΒΥ60.3 
γνωρισθέντος ∆Ν64.6 
γνώσεως ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, 

∆Ν54.3, ∆Ν80.2 
γν ~ωσιν ΑΩ64.1, ΕΖ64.3 
γν ~ωσις ΒΦ17.5, ΒΦ61.3, 

∆Γ98.3, Ρ63.4 
γοργόν Γ131.3 
γο~υν ΑΒ45.4, ΓΝ108.5 
γραµµατεύς ΒΦ8.1 
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γράφει ΒΦ66.5 
γράφειν ΓΧ65.3 
γραφέντα ΓΧ65.3 
γραφή ΑΥ27.9 
γράφω Ρ63.1 
γραφ~ων ∆Ν64.6 
γράψαι ΓΜ109.3 
γρηγορε~ ιτε ΓΗ1Ο6.1 
γρηγορο~υντες ΒΥ61.4 
γυ~ ια ΓΟ124.1 
γυνή ΓΗ80.8 
 
 
∆ 
 
∆ελφικά ΑΒ45.4 
∆ι' ∆Ξ132.2 
∆ία ΕΘ119.2 
∆ίκαν Π136.5 
∆ίκη ΑΤ121.2 
∆ίκης Α∆121.1 
∆ιός ΑΞ70.5, ΓΞ116.1, 

ΓΞ116.1, ΓΟ116.2, 
ΓΟ116.2, ΓΟ49.3, ΓΣ137.1, 
∆Η138.3, ∆Υ128.2, Κ101.2, 
Κ101.2, Κ101.2 

 
δ' Α139.2, ΑΚ140.5, ΑΚ48.3, 

ΑΚ9.1, ΑΛ53.5, ΑΝ75.1, 
ΑΞ137.2, ΑΞ16.8, ΑΠ114.2, 
ΑΡ30.2, ΑΤ31.4, ΒΑ107.2, 
ΒΑ112.3, ΒΑ129.5, 
ΒΒ100.3, ΒΒ100.3, 
ΒΛ101.4, ΒΜ69.2, Γ114.4, 
Γ131.2, Γ131.3, ΓΙ130.4, 

ΓΛ13.3, ΓΝ108.5, ΓΞ116.1, 
ΓΟ123.1, ΓΟ123.1, 
ΓΟ123.2, ΓΟ124.1, , 
ΓΟ124.1, ΓΟ127.2, ΓΟ45.5, 
ΓΟ78.5, ΓΠ138.1, ΓΠ15.5, 
ΓΣ129.3, ∆Γ16.2, ∆Γ17.4, 
∆Ζ89.7, ∆Ζ9.6, ∆Ζ9.7, 
∆Ζ9.7, ∆Ξ132.2, ∆Π129.6, 
∆Π81.1, ∆Υ111.6, ∆Υ111.6, 
ΕΗ107.4, ΕΚ107.3, Κ101.2, 
Κ101.3, Κ101.3, Κ101.3, 
Ο127.1 

δαίµονα ΓΙ130.3, ∆Γ91.4 
δαίµονες ΓΟ125.1, ΕΕ127.4 
δαιµόνων ΒΖ75.3, ΒΖ75.3, 

∆Ζ84.1 
δαίµων ΓΙ130.3, ΓΟ128.3, 

∆Θ93.1 
δαιτός ∆Υ111.6 
δάκρυα ΓΟ49.3 
δακρυόεντα ΓΟ126.5 
δακτύλιον ∆Μ28.4 
δέ ΑΒ45.4, Α∆121.1, ΑΖ62.4, 

ΑΖ96.3, ΑΖ96.3, ΑΖ96.3, 
ΑΘ29.2, ΑΘ29.2, ΑΙ100.6, 
ΑΙ118.1, ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, 
ΑΙ118.3, ΑΚ18.4, ΑΛ53.5, 
ΑΛ53.5, ΑΛ54.4, ΑΛ78.3, 
ΑΞ121.3, ΑΞ70.3, ΑΤ121.2, 
ΑΤ47.2, ΑΥ27.9, ΑΦ76.1, 
ΑΨ104.3, ΑΨ104.3, 
ΑΨ59.5, ΑΩ124.1, 
ΑΩ135.1, , ΑΩ54.1, ΒΕ52.4, 
ΒΖ75.3, ΒΘ17.5, ΒΛ101.4, 
ΒΛ101.4, ΒΛ130.1, 

ΒΛ130.2, ΒΜ69.3, ΒΜ69.3, 
ΒΜ69.5, ΒΝ13.1, ΒΝ86.4, 
ΒΣ17.6, ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.5, ΒΦ26.3, ΒΦ26.4, 
ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, ΒΦ7.5, 
ΒΦ74.1, ΒΦ80.4, ΒΦ80.4, 
ΒΧ57.5, Γ114.4, Γ131.2, 
Γ131.2, Γ131.3,  ΓΑ18.1, 
ΓΗ17.5, ΓΗ18.2, ΓΗ7.7, 
ΓΜ109.2, ΓΜ109.3, ΓΞ2.2, 
ΓΞ59.1, ΓΟ123.1, ΓΟ124.1, 
ΓΟ124.1, ΓΟ124.1, ΓΟ124.1, 
ΓΟ125.1, ΓΟ125.2, ΓΟ125.3, 
ΓΟ126.5, ΓΟ127.2, ΓΟ128.3, 
ΓΟ45.5, ΓΟ78.4, ΓΠ138.1, 
ΓΠ59.6, ΓΡ72.1, ΓΡ72.1, 
ΓΣ101.1, ΓΣ101.1, ΓΣ102.2, 
ΓΣ137.1, , ΓΦ7.6, ΓΧ103.1, 
ΓΧ65.3, ΓΨ33.5, ΓΨ33.5, 
ΓΨ98.6, ΓΨ98.6, ΓΨ98.7, 
ΓΨ98.7, ΓΨ98.8, ∆Α83.4, 
∆Β76.3, ∆Β76.3, ∆Β76.3, 
∆Β93.3, ∆Β93.3, ∆Β95.4, 
∆Β95.4, ∆Β96.1, ∆Β99.2, 
∆Γ106.2, ∆Γ108.3, ∆Γ133.5, 
∆Γ136.4, ∆Γ16.2, ∆Γ74.2, 
∆Γ90.5, ∆Γ91.4, ∆Γ98.2, 
∆Γ98.2, , ∆Γ98.3, ∆Ζ84.1, 
∆Ζ84.1, ∆Ζ84.1, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ9.5, ∆Ζ96.2, ∆Η138.3, 
∆Η138.3, ∆Θ17.4, ∆Ν2.3, 
∆Ν2.3, ∆Ν64.6, ∆Σ89.4, 
∆Υ111.5, ∆Υ121.4, 
∆Υ122.1, ∆Υ122.1, ∆Υ24.3, 
∆Φ11.2, ∆Φ11.2, ∆Ω5.1, 

ΕΑ11.5, ΕΑ11.6, ΕΗ107.4, 
ΕΘ119.2, ΕΘ120.2, 
ΕΘ120.2, ΕΙ113.2, Κ101.2, , 
Κ101.2, Κ101.2, Π68.5, 
Ρ51.5, Υ34.2, Φ53.2, Φ8.5, 
Φ90.1, Φ93.5, Χ72.5 

δέδεµαι ΒΥ62.1 
δεδεσµευµένοι ∆Η138.3 
δεδηµιουργηµένος ∆Ζ79.4 
δέδοικεν ΓΟ125.1 
δεδόξασται ΑΛ52.5, ΓΕ136.2 
δέδοται ΓΗ80.6 
δέδωκα Χ72.5, Χ96.5 
δεήσει ΑΦ76.1 
δεθήσεται ∆Γ108.3 
δε~ι ΑΙ100.6, ΑΙ118.3, ΑΞ70.6, 

ΒΥ62.1, ∆Γ106.2, ΕΘ119.2 
δειλός ΑΚ140.5 
δείµατι ∆Ξ132.2 
δε~ιν ∆Ζ96.2 
δείραντας ΓΒ67.4 
δε~ισθαι ΓΙ11.3 
δεισιδαιµονεστέρους ∆Κ82.4 
δε~ιται ΑΙ118.1, ΑΟ75.2 
δέλτος ΓΧ65.1 
δέµας ΑΝ75.1, ΓΜ109.1, 

ΓΜ109.2, ΓΜ109.3 
δένδρον ΓΡ72.4 
δέξαι ΑΞ70.3 
δεξιά Κ101.3 
δεξιτερήν ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
δεξι ~ως ΑΑ46.2 
δεοµένη ∆Β93.3 
δέον ΒΣ110.3 
δέρκεται Π136.5 
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δέρκευ ΑΚ15.4 
δέσποτα ΕΘ120.2 
δεσπότης Α∆121.1 
δεσπότου Γ131.3 
δεύτερα ΓΧ103.1 
δεύτερον ΓΧ103.1 
δέχεται ΒΦ25.5 
δή ΑΚ48.3, ΒΣ110.3, ΒΣ111.1, 

ΓΞ116.1, ΓΧ65.1, ΓΨ33.5, 
ΓΨ98.5, ∆Β96.1, ∆Γ133.5, 
∆Γ133.6, ∆Γ90.5, ∆Θ93.1, 
∆Π81.1 

δηλούµενον ΑΑ46.2 
δηλ ~ωσαι ∆Ζ89.7 
δηµιουργο ~ις ∆Γ98.2 
δηµιουργός ∆Ζ102.5 
δήµ ?ω Ξ31.3 
δ {ηπειτα ΕΚ107.3 
δηρόν ΒΛ100.5 
δι' ΒΥ62.1, ΒΦ7.5, ΒΦ74.1, 

ΓΧ65.1, ∆Ζ89.7, ΕΘ119.2 
διά ΑΑ46.2, ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, 

ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, Α∆133.3, 
ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΒΝ86.4, 
ΒΝ86.4, ΒΦ25.4, ∆Γ74.2, 
∆Ζ89.7, ∆Ζ9.6, ∆Ν2.3, 
∆Ν64.6, ∆Σ89.4, ∆Σ89.4, 
ΕΘ120.2, ΕΧ34.2, ΕΧ34.2, 
Ρ51.6, Ρ52.1 

διαγράφοντος Μ99.3 
διάδηµα ∆Χ77.2 
διακείµενος ∆Γ108.3 
διακρίνας Κ101.3 
διάκρισιν ΑΖ62.4 
διαλέγεσθαι ∆Γ74.2 

διαµένον ΒΣ110.3 
διανε~ιµαι ΓΒ67.4 
διανοούµενος ΒΓ96.4 
διανοουµένων ΓΗ18.2 
διάπυροι ∆Γ90.5 
διάσταλµα Ρ51.4 
διαστρέψεις ΕΖ52.3 
διασ ?ώζονται ∆Ζ9.7 
διασώσ ?η ΒΝ135.2, ΒΝ135.3 
διατµηθέντος ΑΚ18.4 
διατρίβοντας ΓΨ98.5 
διαφθειροµένους ΒΜ69.4 
διαφυγγάνει ΑΨ88.5 
διαχέεται ΑΨ104.5 
διδακτόν ∆Α83.4 
διδάσκαλοι ΑΖ62.2 
διδάσκαλον ∆Υ24.3 
διδάσκειν ΑΖ62.2 
διδο ~ι Ψ102.1 
διδοµένων ΑΒ45.4 
διδούς ∆Κ75.4 
δίδυµοι ΒΩ36.1 
δίδωµι Φ4.1, Χ72.5 
δίδωσι ΓΡ72.1 
δίδωσιν Α∆121.1 
διένειµεν ΓΟ125.3 
διεξόδου ∆Ζ89.7 
διεστραµµέναι ΑΩ5.1 
διζήµενον ΑΨ140.6 
διηγε ~ισθαι ΒΙ57.2 
διήκει ∆Σ89.4 
δικαίαν ΒΣ17.6 
δικαίοις ΕΘ120.2 
δίκαιον ΒΣ110.3, ∆Σ108.2 
δικαιοσύν?η ΒΧ57.5 

δικαιοσύνη ∆Ν2.3, Φ8.5 
δικαιοσύνην Φ4.1 
δικαιοσύνης ΑΖ62.3, ΕΖ120.1 
δίκαιος ∆Γ108.3, ΕΘ120.2, 

Ρ51.5 
δικαιώµατα Ρ51.4, Χ72.5 
δικαίων Α∆121.1, ΓΤ17.2 
δικαίως ΒΜ69.2, Ρ51.6 
δικαστήριον ΓΨ98.6 
δίκερως ΒΗ48.7 
δίκη ΑΨ9.3 
δίκην ΑΞ121.3 
διό ΑΖ62.4, ΒΧ57.6, ∆Γ98.2 
διοικε~ιν ∆Β92.6 
διοικο ~υσαν ∆Β92.6 
διόπερ Ι108.4 
διορίζοµαι ΓΦ7.6 
διότι Γ136.2, ΓΕ136.3, ΓΚ138.2 
διχηλο~υν Ρ51.5 
διψ ~ωντες ΓΗ70.1 
διώκεις ΒΛ117.1 
δοθε~ισαν ΒΥ60.3, ΒΦ26.3 
δοθήσεται ΓΗ16.6 
δοίητε ∆Η97.2 
δοκε ~ι ΑΤ121.2 
δόκει Γ131.2 
δοκε ~ι ∆Ζ89.7 
δοκε ~ιτε ΑΞ121.3 
δοκεόντων ΑΨ9.3 
δοκιµάσει ΒΦ26.4 
δοκιµώτατος ΑΨ9.3 
δοκο ~υντα ∆Ζ89.7 
δοκο ~υσι ΓΜ109.2 
δοκ~ω ΑΝ111.3 
δοκ~ων ΑΤ121.2, ΓΝ108.5 

δόµον ΓΟ125.1 
δονε~ιται ΓΟ125.2 
δόξα ΑΚ140.5, Γ131.3, ∆Γ98.3 
δόξαις ΓΠ59.6 
δόξαν ΒΜ69.1, ΒΣ111.1, 

ΒΣ17.6, ΒΣ17.6, ΒΦ25.2 
δόξης ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, 

ΒΦ25.2 
δο ~υλος ΒΝ135.4 
δρακί ΑΩ125.1 
δρόµου ΓΟ45.5 
δρώψ ΒΡ48.5 
δύναιντο ΓΨ33.5 
δυνάµει ΒΥ60.2, ΒΦ9.2 
δυναµένην ΒΜ69.1 
δυναµένης ∆Β92.6 
δύνασθε ΑΥ60.1, ΒΦ26.1, 

ΒΦ66.1 
δύναται ΓΟ124.1, ∆Ξ108.6, 

∆Ξ132.2, Ι108.4 
δυνατή Γ131.3 
δυνατοί ∆Ξ108.6 
δυνατόν ΒΜ69.2, ΓΣ101.1, 

ΓΦ7.6, ∆Γ74.2 
δυνατός ΓΝ108.5 
δύο Α∆121.1 
δυο ~ιν ∆Β92.6 
δύσζηλος ΑΚ9.1 
δύσκολον ΓΣ129.3 
δυσµάχητα Π16.8 
δυσµ ~ων ΓΕ136.2 
δύστηνοι ΑΟ75.2 
δύσχρηστος ∆Σ108.2 
δύω Α∆121.1 
δ ~ωρα Π16.8 
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δώσει ΑΛ53.5, ΑΛ54.4, 
ΑΞ121.3, ∆Ξ132.2 

δώσουσι ΒΛ130.1 
δώσω ΑΩ23.2, ΑΩ64.1, 

ΒΚ139.1 
 
 
Ε 
 
\  Ελληνες Ψ102.1 
]  Ελλήνων ∆Ν134.2 
{  Ερις ΕΑ11.5 
Ε[υνοµίας Π136.5 
 
[ε~?α ΕΘ120.2 
[εάν ΑΛ53.5, ΑΩ124.2, ΒΝ85.1, 

ΓΧ102.4, ∆Γ74.2, ΕΘ120.2, 
Χ72.5 

{εαρ ΓΟ125.3 
]εαυτό ΓΧ77.1 
]εαυτο~ ις Ρ52.1 
]εαυτόν ΒΩ36.1 
]εαυτο~υ ΒΣ110.3 
]εαυτ~?ω ΑΘ29.2 
]εαυτ~ων ∆Ζ84.1 
]εβδοµάτ?η ΒΑ107.2, ΕΗ107.4, 

ΕΚ107.3, ΕΚ107.3 
]εβδόµη ΒΒ107.2, ΕΗ107.4, 

ΕΗ107.4, ΕΗ107.4, 
ΕΗ107.4, ΕΚ107.3 

\εβδοµον ΕΚ107.3 
{εβλαστον ΑΞ70.6 
[εγγίζων ΒΚ119.3 
[εγείρει Κ101.3 
[εγένετο ΑΩ129.4, ΒΝ1Ο3.1, 

∆Ψ115.4, ∆Ψ115.4, Μ99.3, 
Ρ63.4, Φ94.1 

[εγέννησα ΒΦ15.3 
[εγενόµην ΒΦ18.7 
[εγένοντο ΑΚ48.3 
{εγηµε ∆Υ111.4 
[εγκρυφίας ΑΛ80.3 
{εγνω ΑΩ129.4, ΑΩ54.1, 

ΓΗ84.3 
{εγνωκεν ΒΦ25.2 
[εγνωρίσθη ΑΥ60.1, ΑΥ60.1, 

ΑΥ87.1 
{εγνωσαν ΒΚ27.2, ΒΦ25.2 
{εγνως ΒΛ117.1 
{εγραφον ΓΜ109.3 
[εγχαράσσειν ∆Μ28.4 
[εγώ Α∆121.1, ΑΚ9.1, ΑΩ64.1, 

ΒΚ119.3, ΒΝ135.4, 
ΒΝ135.4, ΒΝ16.1, ΒΝ86.4, 
ΒΦ15.3, ΓΕ136.3, Β92.6, 
∆Γ16.2, ∆Γ17.4, ∆Ζ102.5, 
∆Κ82.4, ΕΖ105.3, Η126.3, 
Χ126.4, Χ126.4 

{εγωγε ΓΤ17.2 
[εδάην ΑΧ103.3 
[εδήλωσας ΕΖ64.2 
]εδράνων ∆Υ122.1 
[εδύνασθε ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
[εζητήσαµεν ∆Α83.4 
[εζυµώθη ΓΗ80.8 
{εην ΓΟ123.2, ΕΚ107.3 
[εθέλει ΑΨ115.1, ΑΨ115.1 
[εθέλων ΒΣ17.6 
[εθεώρουν ∆Χ77.2 
{εθνεσι ΓΕ136.2 

{εθνεσιν ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, 
ΓΕ136.3 

{εθνη ∆Ν64.6 
[εθν ~ων ∆Ν18.8, ∆Ν18.8 
[εθόρνυτο ∆Υ111.6 
ε[ ι Α∆121.1, ΑΚ48.3, ΑΞ121.3, 

ΑΩ135.,1 ΒΦ25.2, ΓΗ84.3, 
ΓΞ116.1, ΓΟ123.2, ΓΡ63.6, 
ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, ∆Α83.4, 
∆Ψ115.4, Υ34.2 

ε{ ι ΑΤ121.2, ΒΡ100.2, ΓΜ109.3, 
ΓΤ17.2, ΕΘ119.2 

ε[ ιδείη ΒΑ129.5 
ε@ ιδεν ΒΦ25.4, ΒΦ40.1 
ε[ ιδέναι ΓΤ17.2, ΓΤ17.2 
ε[ ιδήσεις ΓΠ138.1 
ε[ ιδότων ∆Ζ84.1, Ρ51.4 
ε{ ιδους ΕΧ34.2 
ε{ ιη ∆Α83.4, ∆Β95.4, ∆Γ133.5 
ε[ ικοβολε~ ι ΑΞ137.2 
ε[ ικόνα ΑΩ117.4, Φ29.1, Φ94.4 
ε[ ικόνας ∆Μ28.4 
ε[ ικόνος Ι108.4 
ε[ ικότων ∆Ζ84.1, ∆Ζ85.1 
ε\ ιλετο ∆Γ91.4 
ε# ιλκον ∆Γ90.5 
ε] ιλκυσµένος ΑΒ45.4 
ε\ ιµαρται ∆Η95.3 
ε[ ιµί ΑΩ119.1, ΒΝ16.1 
ε[ ιµι ΒΚ119.3, ΒΝ135.4, 

ΒΝ86.4, ΓΕ136.3, ΓΖ55.1, 
Χ126.4 

ε[ ιν ΕΗ107.4 
ε@ ιναι Α∆121.1, ΑΖ62.2, 

ΑΞ121.3, ΑΨ140.6, ΒΜ69.5, 

ΓΙ130.3, ΓΙ130.4, ΓΝ108.5, 
ΓΞ59.1, ΓΦ7.6, ΓΨ33.5, 
∆Β93.3, ∆Β93.3, ∆Β95.4, 
∆Γ133.4, ∆Γ133.5, ∆Ζ89.7, 
∆Η95.3, ∆Η97.2, Μ99.3 

ε[ ινί ΓΟ124.1 
ε@ ιπαν ΒΝ136.1 
ε[ ιπε~ ιν ΑΚ59.3, ∆Ζ84.1, ∆Η16.4 
ε@ ιπεν ΒΝ135.2, ΒΝ135.4, 

Μ99.3, Φ73.1, Φ94.1 
ε{ ιπερ ΑΟ75.2, ∆Ζ79.4, ∆Ν18.8 
ε[ ιργασµένον ΑΘ29.2 
ε[ ιρήκαµεν ∆Ζ79.4 
ε[ ιρηκόσιν ∆Ζ84.1 
ε[ ιρήνην ΑΩ5.1 
ε[ ισδέξοµαι ΒΧ57.6 
ε[ ισελεύσεσθε ΓΗ13.4 
ε[ ισέλθετε ΑΛ63.3 
ε[ ισερχόµενος ΒΝ86.4, ΒΝ86.4 
ε{ ισεσθε ΓΧ102.4 
ε{ ισ?η ΓΠ138.1 
ε[ ισ~ηλθεν ΑΛ78.3, ΒΝ135.2 
ε[ ισι ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, ΕΖ64.3 
ε[ ισί ΓΨ33.5 
ε[ ισίν ΓΟ78.5, Π110.1 
ε[ ισιν ∆Γ98.2, ΕΕ127.4 
ε[ ισόδων ΒΚ27.2 
ε[ ισορά?α ΓΟ78.4 
ε[ ισπορευόµενος ΓΒ40.2 
ε[ ις ΑΚ81.2, ΑΛ52.5, ΑΛ52.5, 

ΑΛ63.3, ΑΛ63.5, ΑΛ78.3, 
ΑΥ48.9, ΑΨ104.5, ΒΚ139.1, 
ΒΝ81.3, ΒΝ86.4, ΒΣ111.1, 
ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, ΒΥ61.4, 
ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, ΒΦ25.2, 
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ΒΧ57.6, ΒΧ57.6,  
ΒΧ79.1, ΓΒ40.2, ΓΒ67.4, 
ΓΗ13.4, ΓΗ18.2, ΓΗ18.2, 
ΓΗ31.1, ΓΗ80.8, ΓΟ123.1, 
ΓΨ98.6, ∆Γ133.5, ∆Ζ78.1, 
∆Ζ9.7, ∆Ν2.3, ∆Ν2.3, 
∆Ν26.5, ∆Ν64.6, ∆Ν64.6, 
∆Ρ2.1, ∆Χ77.2, ΕΖ12.1, 
ΕΖ25.1, Κ101.3, Φ4.1, 
Φ53.2, Φ73.1 

ε# ις ΓΗ63.8, ΓΜ109.1, ΓΟ128.3, 
ΓΟ78.4, ∆Ν18.8, ΕΙ113.2, 
ΕΙ113.2, Χ115.5 

ε{ ιτ' ΑΞ70.3 
ε@ ιτα ΓΤ17.2 
ε{ ιτε ∆Ζ89.7, ∆Ζ89.7, ∆Ζ89.7 
ε@ ιχε Φ53.2 
ε@ ιχον ΓΜ109.3, ΓΜ109.3 
[εκ ΑΘ29.2, ΑΩ35.2, ΒΧ57.6, 

ΓΕ136.2, ΓΡ18.5, ΓΣ101.1, 
ΓΣ102.2, ΓΧ77.1, ΓΨ98.7, 
∆Α83.2, ∆Γ133.5, ∆Ν2.3, 
ΕΙ113.2, Κ101.2, Χ126.4 

]εκαέργαν Τ48.4 
]εκάεργον Τ48.4 
]εκάστην ΒΜ69.1 
]εκάστοις ∆Γ106.2 
\εκαστον ∆Γ74.2 
\εκαστος ΓΟ45.5, ∆Γ136.4 
]εκάστου ΒΦ26.4, ∆Χ77.2 
]εκάστ ?ω ∆Γ91.4, ΕΒ128.1 
]εκάς ΑΞ137.2 
{εκγονα ΓΟ78.4 
[εκγόνοις ∆Ζ84.1 
[εκδείραντες ∆Γ90.5 

[εκδέχεται Ρ51.5 
[εκδιδάσκων ΑΙ118.3 
[εκδύσεται ΓΒ40.2 
[εκε~ ι ΑΛ53.5, ΓΒ40.2 
[εκείνα ∆Ψ115.4 
[εκείνην ∆Γ133.4, ∆Υ111.6 
[εκείνης ΒΣ111.1 
[εκείνοις Ρ51.6 
[εκε~ ινος ΒΝ81.3, ΒΝ86.4, 

ΕΘ119.2 
[εκείνους ∆Γ98.3 
[εκέλευσε ΒΒ100.3 
[εκζητο~υντες ΕΖ12.1 
[εκθυσαµένους ΑΞ70.6 
[εκκλησίας ΑΥ37.5 
[εκκοπήσεται ∆Γ108.3 
[εκλεκτήν ΒΚ139.1 
[εκλεκτοί ΓΗ17.5 
[εκλεκτός ΕΖ52.3 
[εκλεκτο~υ ΕΖ52.3 
{εκλεξαι Χ96.5 
[εκλίπ ?η ∆Υ122.1 
{εκλυον ΓΞ2.2 
[εκλύσασθαι ΕΕ127.4 
[εκµαθε~ ιν Ι108.4 
[εκµανθάνειν ΓΧ65.3 
[εκµιµούµενον ΑΝ111.3 
[εκοιµήθην ΕΖ105.3 
[εκπεσε~ ιν ΓΧ65.3 
[εκπεσόντων ΓΧ65.3 
[εκπονούµενοι Α139.2 
[εκτέτακεν ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
[εκτήσατο ΑΚ140.5 
[εκτός ∆Γ90.5 
[εκφέρει ΒΥ47.4 

[εκφεύγει ΑΙ100.6, ∆Φ11.2 
[εκχε ~ω ΒΟ88.3 
{ελαβον Ρ51.4 
{ελαττον ∆Β92.6, ∆Γ136.4 
[ελαφροτάτους ΒΜ69.2 
{ελαχον ∆Γ91.4 
{ελεος ΕΖ90.3 
]ελέσθαι ΒΒ16.8 
[ελεύσοµαι ∆Ν64.5 
[ελεφαντίνων ΕΙ113.2 
[ελέφαντος ΕΘ119.2 
[ελέφας ∆Β76.3 
[ελθέ ΓΟ126.1 
[ελθών Φ73.1 
\ελκειν Ε∆46.6, Ε∆46.6 
[ελογίσθη Φ4.1, Φ8.5 
]ελοµένου ∆Γ136.4 
{ελπεαι ΓΣ129.3 
[ελπίδα ΕΑ11.5 
[ελπίσατε ΕΖ120.1, Ρ63.4 
[ελπίς ΓΦ7.6 
[εµαί Ξ31.3 
[εµάς Ξ31.3 
[εµέτρησεν ΑΩ125.1 
{εµιξε ∆Θ93.1 
{εµµεν ΓΣ137.1 
{εµµεναι ΑΨ140.6, ΓΛ13.3 
[εµµέτροις ∆Β95.4 
[εµοί ΓΡ72.1 
[εµο~υ ∆Ν2.3, Χ126.4 
{εµπεδα Κ101.3 
[εµπέσ ?η ΑΛ53.5 
[εµπεφύασιν ΓΟ78.5 
[εµπεφυ ~ ια ΓΟ78.5 
[εµπλέξαντα ΑΠ114.2 

[εµπλησθήσονται ΕΖ12.1 
{εµπροσθεν ∆Ζ84.1 
[εµφάνισον ΑΛ71.5 
[εµώρανεν ΒΦ8.1 
{εν ΑΚ122.3, ΑΞ70.5, ΒΚ119.3, 

ΒΚ8.2, ΒΛ101.4, ΒΛ101.4, 
ΒΛ101.4, ΒΛ101.4, ΒΜ69.3, 
ΓΜ109.1 

\εν ΑΨ115.1, ΑΨ59.5, Β∆133.1, 
ΒΜ69.5, ΓΟ128.3, ΓΟ128.3, 
ΓΟ45.5, ΓΣ102.2, ΓΣ102.2 

[εν ΑΒ45.4, Α∆121.1, Α∆121.1, 
ΑΙ118.3, ΑΚ81.2, ΑΞ114.1, 
ΑΠ114.2, ΑΥ60.1, ΑΥ60.1, 
ΑΥ93.2, ΑΧ103.3, ΑΧ103.3, 
ΑΩ127.3, ΑΩ127.3, 
ΒΒ100.3, Β∆133.1, ΒΝ85.1, 
ΒΥ60.2, ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, 
ΒΥ61.1, ΒΥ61.4, ΒΥ61.4, 
ΒΥ61.4, ΒΥ61.4, ΒΥ61.4, 
ΒΥ80.5, ΒΥ80.5, ΒΦ15.3, 
ΒΦ17.5, ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 
ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, ΒΦ61.2, 
ΒΦ61.2, ΒΦ61.3, ΒΦ65.5, 
ΒΦ65.5, ΒΦ66.1, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, ΒΦ9.2, ΒΦ9.2, 
ΒΧ79.1, ΓΒ40.2, ΓΕ136.2, 
ΓΕ136.2, ΓΕ136.3, ΓΗ80.7, 
ΓΟ123.2, ΓΟ124.1, ΓΟ125.2, 
ΓΟ128.3, ΓΟ78.5, ΓΠ138.1, 
ΓΡ72.1, ΓΧ65.1, ΓΧ77.1, 
ΓΨ33.5, ΓΨ98.5, ΓΨ98.7, 
∆Α83.4, ∆Β76.3, ∆Β76.3, 
∆Γ106.2, ∆Γ133.4, ∆Γ91.4, 
∆Γ98.2, ∆Γ98.2, ∆Ζ9.7, 
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∆Ζ9.7, ∆Η138.3, ∆Η138.3, 
∆Θ93.1, ∆Κ75.4, ∆Κ75.4, 
∆Κ82.4, ∆Μ27.1, ∆Μ27.7, 
∆Ν2.3, ∆Ν2.3, ∆Ν2.3, 
∆Ν64.5, ∆Χ77.2, ∆Χ77.2, 
ΕΖ25.1, ΕΖ31.1, ΕΖ31.1, 
ΕΖ90.3, ΕΗ107.4, ΕΗ107.4, 
ΕΗ107.4, Κ101.3, Π136.5, 
Π16.8, Ρ51.4, Ρ51.5, Ρ52.1, 
Ρ63.4, Ρ63.5, Φ93.5, Χ72.5, 
Ω59.5 

\ενα ∆Β95.4, ∆Ζ79.4, ∆Ζ79.4 
{εναµµα ΕΘ119.2 
[εναντίων ∆Β93.3 
[ενδεδύκει ΓΒ40.2 
[ενδελέχιζε ΓΗ18.2 
[ενδελεχ ~ως ΑΠ114.2 
{ενδοθι ΓΟ124.1 
[ενδόξως ΑΛ52.5 
[ενδυναµούµενοι ΒΥ60.2 
[ενδύσεται ΓΒ40.2 
\ενεκεν ΒΖ75.3, ΒΝ136.1, 

ΓΧ103.1 
[ενέκρυψεν ΓΗ80.8 
[ενέρων ΑΞ70.6 
{ενη ΒΒ107.2 
{ενθεν ΓΠ138.1 
]ενί ΑΚ18.4 
{ενι ΓΠ59.6 
[ενιαυτο~ ις ΕΗ107.4 
[ενιαυτόν Κ101.3 
[ενιαυτός ΑΩ37.4 
{ενιοι ΑΒ45.4 
[ενοικο~υσαν ∆Β92.6 
[ενοµοθέτησεν Ρ51.6 

]ενός ΑΨ115.2, ΓΟ78.4 
[εντα~υθα ∆Γ90.5, Ψ102.1 
[εντε~υθεν ∆Γ106.2 
[εντέχνως ΓΑ29.5 
{εντιµον ΒΣ110.3 
[εντολάς Ρ51.6, Χ94.6 
[εντός ΓΛ13.3 
[εξ ΑΚ48.3, ΒΡ100.2, ΓΟ122.2, 

ΓΟ124.1, ΓΟ126.5, ∆Μ27.7, 
∆Ψ115.4, ΕΚ107.3, Ι108.4, 
Π68.5 

[εξαίφνης ΓΧ77.1 
[εξαφθέν ΓΧ77.1 
[εξεγένοντο ΓΠ138.1 
[εξέδυσαν Φ53.2 
[εξειπε~ ιν ∆Ζ78.1 
[εξελε~ ιται Χ126.4 
[εξεπίσταµαι ∆Υ24.3 
[εξεργάσασθαι ∆Β92.6 
[εξερεύξεται ΓΗ80.7 
[εξερέω ΑΚ9.1 
[εξέρχεσθε ΒΧ57.6 
[εξευρε~ ιν Π68.5 
[εξηγέρθην ΕΖ105.3 
[εξηγήσατο ΒΝ81.3 
[εξιλάσασθαι ∆Ξ132.2 
\εξιν ΑΖ62.4, ΒΜ69.5 
[εξισταµένους ΒΜ69.4 
[εξοµοι~ωσαι ∆Ζ96.2 
[εξόν ΒΧ79.1 
[εξουσίας ΑΥ38.6, ΑΥ93.2 
{εξω ∆Η30.5 
[εοίκασι ΑΨ115.3 
{εοικεν ΓΝ108.5, ∆Γ133.5 
[εοικέναι Ι108.4 

[εοικώς ∆Β96.1 
[εόν ΓΠ112.2, ΓΠ15.5 
[εόντα ΒΕ52.4, ΓΚ138.2, 

ΓΞ116.1 
[εόντες ΑΚ122.3 
[εόντος ΑΨ111.7, ΓΠ15.5 
[εο~υσαι ΓΟ125.1 
[επ' ΓΟ124.1, ∆Γ74.2, ∆Γ74.2, 

∆Γ90.5, ΕΑ11.6, ΕΕ127.4, 
ΕΖ85.1, Ο127.1 

{επαινος ∆Β99.2 
[επακού ?η ΓΨ33.5 
[επάν Γ131.3, ∆Υ122.1 
[επαναβαίνων ∆Γ74.2 
[επαναπαήσεται ΑΖ96.3 
[επάνοδον ∆Γ133.5 
[επεγέγραπτο ∆Κ82.4 
[επέδησεν ΓΠ138.1 
[επεί ΓΟ78.5 
[επειδή ∆Β93.3, ∆Γ106.2, 

∆Γ91.4 
{επειτα ΒΜ69.2, ∆Ζ96.2, ΕΑ11.5 
[επέρναντο ΓΣ20.2 
[επερχόµενος ΓΟ125.3 
[επερχοµένου ΕΕ127.4 
[επεστάθη ∆Υ111.5 
[επέων Π68.5 
[επηµφιεσµένος ∆Υ111.4 
[επί ΑΕ46.5, ΑΖ62.4, ΑΚ9.1, 

ΑΩ135.1, ΑΩ135.1, ΒΚ8.2, 
ΒΜ69.1, ΒΟ88.3, ΒΦ25.4, 
ΒΦ40.1, Γ27.6, Γ∆27.5, 
ΓΚ138.2, ΓΟ124.1, ΓΟ127.2, 
ΓΟ45.5, ΓΟ45.5, ∆Γ74.2, 
∆Ζ9.6, ∆Μ28.3, ΕΖ120.1, 

Κ101.3, Ρ63.4 
[επίβαινε ΓΟ123.1 
[επιβλέψ ?η Γ131.3 
[επιγνώσει ΒΥ60.2 
[επίγνωσιν ΒΥ60.2, ΒΥ61.4, 

ΒΥ80.5 
[επιδηµε~ ι ΓΨ98.8 
[επιδυέτω ΑΥ27.9 
[επιθυµήσεις ΑΛ27.9 
[επιθυµήσ?ης ΕΘ119.2, ΕΘ120.2 
[επικαλο~υ ΒΝ135.2 
[επικείµενον ∆Χ77.2 
[επίκουροι ∆Γ98.2 
[επιµελές ΒΣ110.3 
[επιµένοντας ΒΜ69.4 
[επιποθ~ω ∆Ν2.3, ∆Ν26.5 
[επίσταµαι ΓΡ72.1 
[επιστήµων ΓΡ63.6 
[επιταγήν ∆Ν64.6 
[επιτελλοµένοις ΕΗ107.4 
[επιτρέπειν ΓΝ108.5 
[επιτυχ~η ΒΜ69.1 
[επιφανές ΓΕ136.3 
[επίφθονον ∆Β76.3 
[επιχειρ~?η ∆Γ74.2 
[επιχθονίων ΒΑ129.5 
{επλασε ΒΡ100.2 
[εποίησε ΑΩ117.4 
[εποίησεν ΑΨ104.2 
[εποικοδοµε~ ι ΒΦ26.3 
[εποίουν ΓΜ109.3 
]επόµενοι ∆Η138.3 
[εποµνύντας ΓΧ102.4, ΓΧ102.4 
[εποπτεύοντες ∆Η138.3 
[επόπτης ΑΙ100.6 
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[επορεύθη ΕΖ31.1 
[επότισα ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
[επουράνιον ∆Ξ108.6 
[επουράνιος ΓΟ124.1 
[επόψοµαι ΒΚ64.3 
]επτά ∆Γ106.2, Ε35.2, Ε35.2, 

ΕΗ107.4 
]επταπλασίων ∆Χ77.2 
{εργ' ΓΠ138.1 
{εργα ΓΜ109.3, ΓΟ45.5, 

ΓΠ138.1, Κ101.3, Ο127.1 
[εργάτις ΓΣ20.2 
{εργοις ΕΘ120.2 
{εργον Α139.2, Α139.2, ΑΦ76.1, 

ΒΦ26.4, ∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3, 
Μ99.3, Ρ51.4 

{εργ ?ω ΒΥ60.2 
{εργων ∆Ζ102.5 
[ερεύγεται ΕΖ64.3 
[ερευν ~?α ΒΦ25.4 
[ερευν ~ασαι ΓΣ129.3 
[ερευνώµενος ΓΨ98.8 
{ερηµος ∆Υ122.1 
[ερήρισται ΒΑ112.3 
{εριδι ΕΑ11.6 
{εριθος ΕΑ11.5 
{ερις ΒΦ26.1 
[ερίφων ΕΘ119.2 
{ερριψαν Φ53.2 
{ερριψεν ΑΛ52.5, ΑΛ52.5, 

ΑΞ137.2 
[ερυθρ~?ω ΒΗ48.7 
[ερχόµενος ∆Ν64.5 
[ερ~ω ΑΩ120.3 
[ερωτ~?ας ΒΣ110.3 

[ερωτήσατε ΒΚ8.2, ΒΚ8.3 
{εσεσθε ΒΧ57.6 
{εσ?η ΕΖ52.3, ΕΖ52.3 
[εσήµαινον ΑΒ45.4 
[εσθ' ΑΙ100.6, ∆Β93.3 
{εσθ' ΓΟ133.2 
[εσθ~ητα ΓΜ109.2 
[εσθίειν ∆Μ30.5 
[εσθλά ΒΕ52.4 
[εσθλόν ΑΨ140.6 
[εσθλ ~ων ΒΕ52.4 
[εσκέψατο Κ101.3 
[εσµέν Κ101.3 
{εσοµαι ΒΧ57.6 
{εσονται ∆Ζ9.5 
[εσόπτρου ΒΦ7.5, ΒΦ74.1 
[εσόρα ΓΟ123.1 
[εσορώµενα ΑΚ48.3 
[εσσόµενα ΓΚ138.2 
{εστ' ΑΟ75.2, ΓΟ78.4 
[εστ' ΒΣ110.3 
{εσται ΑΛ53.5, ΑΨ104.2, 

ΒΟ88.3, ∆Ζ79.4, ∆Υ121.4, 
∆Υ121.4, ∆Υ122.1 

[εσταύρωσαν ΒΦ25.2 
[εστε ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
[εστέ ∆Γ133.6, ∆Γ98.2 
[εστεφάνωται ΒΛ101.4 
{εστη ΕΖ31.1 
]εστήκασιν ∆Ξ132.2 
[εστήρικται ΓΟ124.1, ΓΟ78.5 
[εστήριξε ΕΑ11.5 
[εστήριξεν Κ101.3 
{εστι Α∆121.1, ΑΙ118.3, Γ27.6, 

Γ∆27.5, ΓΞ116.1, ΓΟ124.1, 

∆Θ93.1 
[εστι ΑΖ62.3, ΒΜ69.4, ΒΝ86.4, 

ΓΨ98.7, ∆Ζ9.6, ∆Ν2.3, 
∆Π81.1, Ρ63.4, Χ126.4 

[εστί ΒΝ86.4, ΓΛ13.3, ΓΡ72.4, 
ΓΧ103.1, ΕΗ107.4, ΕΗ107.4 

{εστιν Α∆121.1, ΑΙ118.3, 
ΑΚ81.2, ΑΞ121.3, ΑΞ121.3, 
ΑΥ93.2, ΑΨ104.2 ,ΒΒ16.8, 
ΓΡ72.1, ΓΧ65.3, ΓΧ65.3, 
ΕΒ128.1, ΕΒ128.1, Χ126.4 

[εστιν Α∆121.1, ΑΖ62.4, 
ΒΑ112.3, ΒΑ129.5, 
Β∆133.1, ΒΦ25.5, Γ114.4, 
ΓΠ112.2, ΓΧ77.1, ΓΧ78.1, 
∆Β76.3, ∆Γ74.2, ∆Γ74.2, 
∆Ζ92.2, ∆Σ108.2, Ε∆46.6, 
ΕΙ113.2, Χ115.5 

[εστίν ΒΚ8.2, ΓΗ80.8, ΓΝ108.5, 
ΓΟ45.5, ∆Ν18.8, ∆Ψ115.4, 
Ρ51.4 

{εστω ΓΗ99.1 
[ες ΑΝ111.3, ΓΟ122.2, ΕΑ11.5, 

ΕΑ11.5 
]εταιρι ~ων ΓΨ98.7 
\ετεραι ∆Ζ9.5 
]ετέραις ΑΥ60.1, ΑΥ87.1 
]ετέραν Α∆121.1 
\ετερος ΓΟ133.2, ∆Β76.3, Π68.5, 

Χ126.4 
]ετέρου ΒΡ100.2, Π68.5 
]ετέρων ΕΘ119.2 
{ετευξ' ΒΛ101.4 
{ετευξε ΕΙ113.2 
[ετεχνίτευσεν ΑΘ29.2 
{ετι ΑΩ120.3, ΒΜ69.3, ΒΦ26.1, 

ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, ΒΦ66.1, 
∆Υ122.1, ∆Ψ115.4 

[ετίταινε ΒΛ130.2 
[ετύθη ΒΦ66.5 
{ετυχεν ΕΒ128.1 
ε@υ ΑΨ140.6, ΒΜ69.4, ΓΟ123.1, 

ΓΨ98.7 
ε[υαγέος ΓΠ138.1 
ε[υαγές ∆Β76.3 
ε[υάρεστον ΒΣ110.3 
ε[υάρµοστον ΒΜ69.5 
ε{υβουλον ΓΣ137.1 
ε[υδαίµονι ∆Η138.3 
ε[υδαιµονίαν Ω59.5 
ε[υδαίµοσι ΓΦ7.6 
ε[υδόξοιο ΑΚ59.3 
ε[υεργέτιδος ∆Β92.6 
ε[υθύς ΓΙ130.3 
ε[υκλεές ΒΣ110.3 
ε[υκόλως ΒΜ69.2 
ε[υλαβο~υ ΓΧ65.3 
ε[υλογητός Ρ63.5 
ε[υλογίας ∆Ν64.5 
ε[υνήν ΑΝ111.3 
ε[υν~ης ΒΛ100.5, ∆Μ27.7 
ε{υνουν ΕΘ119.2 
ε[υπειθέος ΓΠ59.6 
ε[υπραγι ~ων ΒΜ69.4 
ε#υρ' ΑΙ118.3 
ε]υρε~ ιν ΑΞ70.6, ΓΤ17.2, ∆Ζ78.1, 

∆Ζ92.3 
ε]υρετήν Α∆133.3 
ε\υρ?η ΑΖ96.3 
ε]υρήσεις ΓΗ11.1 
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ε]υρήσετε ΒΚ8.2 
ε\υροις ΓΤ17.2 
ε#υρον ∆Κ82.4 
ε]υρόντα ∆Ζ78.1 
ε\υρόντες Π136.5 
ε[υρύχωρον ΓΗ31.1 
ε]υρών ΑΖ96.3 
ε[υσεβε~ ιν ΕΙ113.2 
ε[υσεβε~ ιτε ∆Κ82.4 
ε[υσεβές ΒΣ110.3 
ε[υφρόνην ∆Υ111.6 
ε[υφροσύνης Ρ51.4 
ε[υχαριστί ?α ΒΥ61.4 
[εφ' ΑΚ59.3, ∆Γ98.3, ∆Γ98.3 
{εφαµεν ∆Γ133.4 
[εφανερώθη ΒΥ60.3, ΒΥ61.1 
{εφασαν ∆Ζ84.1 
{εφη ΒΡ100.2, ∆Γ16.2 
[εφηµοσύναισι ΓΟ125.2 
[εφθέγγετο ΒΡ100.1 
[εφικτόν ΑΚ81.2 
{εφυ ΑΡ30.2, ΓΠ138.1, ΓΣ129.3, 

∆Ο47.5 
{εχει ΑΒ45.4, ΒΝ85.1, ΒΣ17.6, 

ΓΟ45.5, ΓΟ45.5, ΓΣ129.3, 
∆Ζ92.2, ∆Π81.1, ∆Υ128.2, 
ΕΘ119.2 

{εχειν ΒΜ69.5, ΓΜ109.2, 
ΓΠ138.1, ∆Ζ96.2, ∆Μ27.1 

{εχεσθαι ΓΠ15.5 
{εχετε ΑΖ62.2 
[εχέτω ∆Ζ89.7 
[εχθρ~ας ΑΡ30.2 
{εχον ΒΓ96.4 

{εχοντα ΑΞ114.1, ΓΠ138.1 
{εχοντας ΒΜ69.1, ΒΜ69.5 
{εχοντες ΑΖ62.2 
[εχόντων ΑΖ62.4 
{εχουσαν ∆Β95.4 
{εχων ΓΓ115.3, ΓΗ2.1, ΓΟ124.1, 

∆Ζ92.2 
[ε~ωµεν Κ101.2 
[εών ΒΛ117.1 
]εώρακεν ΒΝ81.3 
{εως ΑΖ96.3, ΒΧ79.1, ΓΕ136.2, 

ΓΗ80.8, ΓΚ138.2, ΕΖ90.3 
 
 
Ζ 
 
Ζε~υ Ο127.1, Ο127.1 
Ζεύς ΑΞ70.3, Γ114.4, Γ114.4, 

Γ114.4, Γ114.4, ∆Τ84.3, 
∆Υ111.4, Π136.5, Ψ102.1 

Ζ~ην' ΑΝ111.3 
Ζ~ηνα ΑΞ114.1 
Ζηνός ΑΨ115.1, ΒΑ129.5 
Ζωροάστρης ΑΧ103.3 
 
ζάψ ΑΓ47.3, ΑΤ47.2, ΒΡ48.5, 

ΒΥ47.4, ∆Ο47.5 
ζ~ηλος ΒΦ26.1 
ζ~ην Χ126.4 
ζήσεται ΑΛ7.7, ΕΖ12.1 
ζήτει ΓΗ11.1 
ζητ~ησαι ΓΤ17.2 
ζητήσαις ΓΤ17.2 
ζητήσεις ∆Ω5.1 

ζητούµενα ΓΙ11.3 
ζητούµενον ∆Φ11.2 
ζητ~ων ΑΖ96.3 
ζυγόν ΓΗ30.3, ∆Μ30.1 
ζύµ ?η ΓΗ80.8 
ζ?ώδια ΕΘ119.2 
ζωή Χ72.5, Χ96.6 
ζω~?η Χ72.5 
ζωήν ΒΝ85.1, ∆Κ75.4, Χ72.5, 

Χ96.5, Χ96.5 
ζω~ης Φ72.2 
ζ~ωµεν ΑΙ118.1, ΓΦ7.6, Υ34.2 
 
 
Η 
 
\  Ηραν Γ∆27.5 
\  Ηφαιστον ΒΒ100.3 
 
\η ΑΡ30.2, ΕΑ11.5 
@η ΒΡ68.4 
@?η ΒΦ9.2, ∆Β95.4 
#?η ∆Η138.3 
]η Α∆121.1, ΑΖ62.4, ΑΚ85.3, 

ΑΥ27.9, ΑΥ37.5, ΑΥ93.2, 
ΑΩ124.1, ΒΘ17.5, ΒΚ8.2, 
ΒΚ8.2, ΒΝ16.1, ΒΝ86.4, 
ΒΥ47.4, ΒΦ17.5, ΒΦ61.3, 
ΒΦ9.2, ΓΗ2.5, ΓΗ80.8, 
ΓΠ59.6, ΓΠ59.6, ΓΧ65.1, 
∆Α83.2, ∆Β93.3, ∆Η16.4, 
∆Ο47.5, ∆Υ121.4, ΕΖ12.1, 
ΕΖ131.4, ΕΖ90.3, Ρ51.4, 

Ρ63.4, Ρ63.4, Φ90.1, Φ93.5, 
Χ72.5, Χ72.5, Χ96.6 

{η ΑΚ81.2, ΑΛ53.5, ΑΛ53.5, 
ΑΨ104.5, ΑΨ111.7, 
ΑΩ117.3, ΑΩ117.4, 
ΑΩ129.4, ΒΚ119.3, ΒΧ57.5, 
ΒΧ57.5, ΓΧ65.1, ΓΧ65.1, 
ΓΨ33.5, ΓΨ98.6, ΓΨ98.6, 
ΓΨ98.7, ΓΨ98.7, ΓΨ98.7, 
∆Β92.6, ∆Ζ79.4, ∆Ζ84.1, 
∆Ζ92.2, ∆Ν134.2, ∆Ν18.8, 
ΕΘ119.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ119.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ119.2, ΕΙ113.2, ΕΙ113.2, 
ΕΙ113.2, Ρ51.6 

[ηγάπησας ΕΖ64.2 
]ηγεµόνος ΓΧ102.4 
]ηγ~?η ΓΤ17.2 
@ηγον ∆Γ90.5 
]ηγο~υ ΑΞ114.1 
]ηγούµενοι Α139.2 
[ηδ' ΑΚ48.3, ΑΚ48.3, ΓΟ125.1, 

ΓΠ112.2 
[ηδέ ΓΟ124.1, ∆Υ128.2 
\ηδεται ΕΘ120.2 
{ηδη ΒΛ100.5, ΓΧ77.1 
]ηδονήν ∆Θ93.1 
]ηδον ~ων ΒΜ69.3 
[ηδυνήθην ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
[ηέ ΓΜ109.3 
{?ηει ∆Υ111.6 
[ηελίοιο ΒΑ107.2, ΓΠ138.1, 

∆Ξ108.6 
[ηέρα ΓΟ123.2, Ψ102.1 
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[ηθέλησεν ΒΥ60.3, Ρ51.6 
{ηκουσεν ΒΦ25.4, ΒΦ40.1, 

ΒΧ79.1 
]ηλικίας ΑΥ48.9 
\ηλιον ΑΚ48.3 
\ηλιος ΑΥ27.9, ΓΝ108.5 
]ηλίου ΓΑ29.5, ΓΕ136.2, ∆Χ77.2 
@ηµαρ ΒΒ107.2, ΒΛ130.1, 

ΕΚ107.3, ΕΚ107.3 
]ηµ ~ας ΒΝ135.2, ΒΝ135.3, 

∆Ζ84.1, ∆Η138.3 
]ηµε~ ις ∆Α83.4, ∆Η138.3, Ρ51.6 
]ηµέρα ΕΖ64.3 
]ηµέρ?α ΕΖ64.3, Φ73.1 
]ηµέραι ∆Γ106.2 
]ηµέραν ΑΤ121.2, ΒΜ69.1, 

ΕΘ120.2 
]ηµέρας ΑΡ30.2, ∆Γ133.5 
]ηµερ~ων Χ72.5 
]ηµετέραν Φ29.1 
]ηµετέρης ΑΚ18.4 
]ηµετέροις ΑΚ81.2 
]ηµ~ ιν ΑΥ93.2, ΒΥ62.1, ΒΦ25.4, 

∆Α83.2, ∆Β93.3, ∆Β95.4, 
∆Ζ9.7, ∆Σ108.2, ΕΒ128.1, 
Ρ63.5, Ω59.5 

\ηµισυ ΑΨ104.3, ΑΨ104.3 
]ηµ ~ων ΑΩ135.1, ΒΖ75.3, 

ΒΥ62.1, ΒΦ25.2, ΒΦ66.5, 
ΒΦ9.2, ∆Ζ89.7, ∆Ν38.1, 
∆Σ108.2, Ρ51.6, Ρ63.5 

\ην ΑΚ15.4, ΑΛ63.3, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.2, ΒΦ40.1, ΓΒ40.2, 
ΓΗ80.8, ∆Γ133.5, ∆Γ136.4, 
∆Η138.3 

@ην ΑΛ78.3, ΑΨ104.2, ΑΨ104.5, 
ΒΡ100.1, ΓΣ20.2, ∆Γ16.2, 
∆Γ17.4, ∆Ζ79.4, ∆Ζ92.2, 
∆Τ84.3, ∆Χ77.2, ∆Ψ115.4, 
ΕΚ107.3, Φ90.1, Φ93.5 

{ην ΒΕ52.4, ΓΝ108.5, ΓΧ65.1 
]ηνιοχε~ ι ΓΟ123.2 
\ηνπερ Α∆121.1 
[ηο~ ι ΕΗ107.4, ΕΚ107.3 
\ηπερ ΑΚ81.2 
{ηπιος Κ101.3 
]?ηρ~ησθαι ∆Γ91.4 
{ηρξαντο ΓΟ45.5 
#ησο ΑΚ15.4 
#ης ΒΜ69.3 
{ητοι ΕΘ119.2 
]ητοίµασεν ΒΦ25.4 
@ητορ ΓΠ59.6 
]ηττωµένους ΒΜ69.3 
[ηχο~υς ΕΑ11.6 
 
 
Θ 
 
Θέµιδος Π136.5 
Θέµιν ΓΣ137.1 
Θεοί ∆Ζ102.5 
Θεόν ΒΝ81.3 
Θεός ΒΦ8.1 
 
θ' ΑΚ59.3, ΑΡ30.2, ΓΜ109.3, 

ΓΟ123.2 
θάλασσα ΑΨ104.3, ΑΨ104.5, 

Γ131.3, Κ101.2 
θάλασσαν ΑΛ52.5, ΑΛ52.5, 

ΒΛ101.4, ∆Ζ9.7 
θαλάσσ ?η ΒΡ100.1 
θαλάσσης ΑΨ104.3, Γ131.3, 

ΓΨ98.7 
θαλλ ~ων ΑΒ45.4, ΓΟ45.5 
θαµβηθείς ΑΖ96.3 
θαµβηθήσεται ΑΖ96.3 
θάνατον Χ72.5, Χ96.5 
θανόντας Α∆121.1 
θα~υµα ΓΘ112.1, Κ101.3 
θαυµαστ~ης ∆Β93.3 
θέαν ∆Η138.3 
θεάσηται ΓΝ108.5 
θεατή ∆Η16.4 
θεία ∆Α83.2 
θεί ?α ∆Α83.4 
θε~ ιον Α∆121.1, ΑΙ100.6, 

ΑΝ75.1, ΓΟ123.1 
θε~ ιος ΑΙ118.3, ΑΙ118.3 
θείου ΑΙ118.3, ∆Η30.5 
θείων ΑΚ140.5 
θέλ ?η ∆Β76.3 
θελήµατος ΒΥ60.2 
θεµέλιον ΒΦ26.3, ΒΦ61.1 
θέµεν ΒΒ100.3 
θέµενος Ρ63.5 
θέµις ΒΙ57.2, ΓΟ45.5, ΓΨ99.1, 

∆Η138.3 
θεµιτόν ΓΟ124.1 
θεοί ΒΛ130.1, ∆Ζ9.7, ∆Η97.2 
θεο~ ισι ΓΜ109.1 
θεο~ ις ΑΞ70.5, ∆Β76.3, ∆Υ128.2 
θεόν ΑΞ114.1, ΑΞ121.3, 

ΑΞ137.2, ΑΩ135.1, 
ΒΛ117.1, ΒΝ135.2, 

ΒΝ135.4, Γ131.2, ΓΗ7.7, 
ΓΙ130.4, ΓΧ102.4, ∆Ξ108.6, 
∆Υ24.3, ∆Χ77.2, ΕΘ119.2, 
Ι108.4, Χ72.5, Χ72.5 

θεός Α∆121.1, ΑΙ100.6, 
ΑΙ118.3, ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, 
ΑΛ63.3, ΑΛ78.3, ΑΞ16.8, 
ΑΟ75.2, ΑΟ75.2, ΑΩ64.1, 
ΒΖ75.3, ΒΚ119.3, ΒΚ119.3, 
ΒΛ117.1, ΒΝ13.1, ΒΝ135.3, 
ΒΝ135.3, ΒΝ81.3, ΒΥ60.3, 
ΒΥ62.1, ΒΦ13.1, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, ΒΦ38.1, 
ΓΜ109.1, ΓΡ72.1, ΓΣ129.1, 
ΓΣ129.2, ∆Β95.4, ∆Γ136.4, 
∆Γ98.2, ∆Ζ136.3, ∆Κ75.4, 
∆Ν134.2, ∆Ν18.8, ∆Ν18.8, 
ΕΒ128.1, ΕΘ119.2, 
ΕΘ120.2, ΕΘ120.2, ΕΙ113.2, 
Φ73.1, Φ93.5, Φ94.1, 
Χ115.5, Χ126.4 

θεο~υ ΑΖ62.2, ΒΚ139.1, ΒΥ60.2, 
ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, ΒΥ61.4, 
ΒΥ80.5, ΒΦ25.2, ΒΦ25.4, 
ΒΦ65.5, ΒΦ80.4, ΒΦ9.2, 
Γ131.3, ∆Γ74.2, ∆Ν2.3, 
∆Ν64.6, ∆Ν80.2, ΚΛ38.7, 
Μ99.3, Μ99.3, Μ99.3, Χ94.6 

θεούς ΑΤ121.2, ΓΜ109.2 
θεραπεύεται ∆Κ75.4 
θεσφάτων ∆Υ24.3 
θε~?ω ΓΣ101.1, ∆Β95.4, ∆Β96.1, 

∆Β96.1, ∆Κ82.4, ΕΘ120.2 
θε~ων ΑΒ45.4, ΑΚ140.5, 

ΑΧ103.3, ΑΨ104.2, ΒΖ75.3, 
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ΒΖ75.3, ΓΜ109.3, ΓΟ125.1, 
ΓΟ126.1, ΓΣ102.2, ΓΣ129.3, 
∆Ζ102.5, ∆Ζ84.1, ∆Ζ84.1, 
∆Ζ96.2, ∆Η138.3, ∆Μ28.4, 
ΕΙ113.2 

θεωρο~υντες Μ99.3 
θεωρ~ω ∆Κ82.4 
θηλαµόνων ΒΗ48.7 
θηρσίν Γ131.2 
θησαυροί ΒΥ61.4, ΒΥ80.5 
θησαυρόν ∆Υ121.4 
θησαυρούς ΑΩ23.2, ΑΩ64.1 
θιγών ∆Υ111.6 
θλίψας ΒΗ48.7 
θνατ ~ας ΓΣ129.3 
θνατο~ ις Π136.5 
θνηταί ΓΟ78.5 
θνητοί ∆Ξ108.6, ΕΙ113.2 
θνητο~ ισι ΓΟ126.5 
θνητο~ ισιν ΓΜ109.1 
θνητο~ ις ΓΟ78.5 
θνητός ΒΛ117.1, ΓΚ138.2 
θνητ ~ων ΑΚ59.3, ΑΤ121.2, 

ΑΨ59.5, Γ131.2, ΓΟ78.4 
θρόνος ΑΩ124.1, ΑΩ74.5, 

∆Χ77.2 
θρόν?ω ΓΟ124.1, ΓΟ125.3 
θυγατέρας ΒΧ57.6 
θυγατέρες ΒΟ88.3 
θ~ υε ΕΘ120.2 
θ~ υµα ∆Γ66.4 
θυµ ~?ω ΓΟ124.1, ΓΟ125.2 
θύπτην ΒΗ48.7 
θύπτης ΒΡ48.5 
θύρα ΒΝ86.4 

θύραν ΒΥ62.1 
θύρας ΒΝ86.4, ΒΝ86.4 
θυρωρός ΒΝ86.4 
θυσαµένους ∆Γ66.4 
θύσατε ΕΖ120.1 
θυσία ΓΕ136.2 
θυσίαν ΑΞ70.3, ΓΕ136.2, 

ΕΖ120.1, ΕΘ119.2 
θυσίας ΕΙ113.2 
θυσι~ων ΑΩ119.1 
θυώδεος ΓΛ13.3 
 
 
Ι 
 
[  Ιακώβ ΑΛ63.3 
[  Ιγνήτων ∆Ο47.5 
]  Ιερεµίας ΑΩ127.3 
[  Ιεσσαί ΑΩ35.2 
[  Ιησο~υ ΒΦ15.3, ∆Ν38.1 
[  Ιησο~υν Ρ63.4 
[  Ιουδαίων ∆Ν134.2, ∆Ν18.8 
[  Ισαάκ ΑΛ63.3 
[  Ισραήλ ΑΩ54.1, Χ115.5 
 
[ ιάσοµαι Χ126.4 
{ ιδε ΒΗ48.7, ΒΗ48.7, ΒΗ48.7 
[ ιδέας ΓΜ109.3 
[ ιδε~ ιν ∆Γ133.4, ∆Γ90.5, ∆Ν2.3, 

∆Ν26.5, ∆Ξ108.6 
{ ιδετε ΕΖ66.3, Χ126.4, Χ126.4 
[ ιδί?α ∆Β76.3, ∆Γ90.5 
{ ιδιον ΕΘ120.2 
[ ιδού ΑΛ63.3, ΑΩ120.3, 

ΕΖ64.2, Χ72.5, Χ96.5 

{ ιδρις ΓΟ123.2 
] ιδρυσάµεσθα ΕΙ113.2 
] ιδρ~ωτι ∆Ξ132.2 
] ιδρ~ωτος Ρ52.1 
] ιερά ΑΦ76.1, ∆Β76.3, ∆Β76.3 
] ιερή ΕΚ107.3 
] ιερ~ης ΓΟ122.2 
] ιερο~ ις ∆Β76.3 
] ιερόν ΑΦ76.1, ΒΒ107.2, 

ΕΚ107.3 
] ιεροσκοπίην ΑΕ46.5 
[ ιθύνων ΓΟ123.1 
] ικανοί ∆Γ98.2 
{ ικελοι Π110.1 
[ ικτ~ ινον ΓΒ52.1 
[ ιλαδόν ΒΒ16.8 
] ιλάσκονται Κ101.3 
] ιµάντα ΓΖ55.1 
\ ιν' ΓΧ65.1 
\ ινα ΑΩ64.1, ΒΖ75.3, ΒΘ17.5, 

ΒΥ60.2,  
ΒΥ62.1, ΒΥ62.1, ΒΦ18.7, 
ΒΦ61.2, ΒΦ9.2, ∆Ν2.3, 
∆Ν26.5, Ξ31.3, Ρ51.6, Ρ63.1 

[ ιόντα ΓΛ13.3 
[ ιόντων ∆Ζ9.6 
\ ιπποι ΓΜ109.3, Ξ31.3 
\ ιπποισι ΓΜ109.3 
\ ιπποισιν ΓΣ137.1 
\ ιππον ΑΛ52.5 
\ ιππους ΑΤ31.4 
{ ισασι ΓΨ98.6, Ρ52.1 
{ ισασιν ΑΩ5.1 
{ ισον ΑΡ30.2 
@ ισον ΓΟ45.5 

\ ισταται ∆Η30.5 
{ ιστορας ΑΨ140.6 
[ ισχύι ΑΩ127.3 
{ ισ?ω ΓΟ123.2 
 
 
 
K 
 
Καρ~ ιδας ΒΥ47.4 
Κύκλωπες ΓΞ116.1 
Κύριε ΕΖ90.3 
 
κ[αγαθός ΓΨ97.3  
κ[αγώ ΒΦ66.1, ΒΧ57.6  
καθ' Α∆121.1, ΓΟ45.5, 

ΓΣ137.1, ∆Ζ84.1 
καθαίροντες ∆Ζ9.7 
καθαρ~?α ∆Η138.3 
καθαρ~ας ΓΠ138.1 
καθαριότητα ∆Σ89.4 
καθαροί ΑΩ119.1, ΓΗ7.7, 

∆Η138.3 
καθαρόν ΓΣ101.1, Ε∆46.6 
κ[αθέµιστα Ο127.1  
καθεστάναι Γ131.2 
καθιερούτω ∆Β76.3 
καθιστάναι ΕΘ119.2 
καθίσταται ΑΡ30.2 
καθώς ΑΥ60.1, ΒΦ25.4 
καί 17.5, 18.3, ΑΑ46.2, ΑΒ45.4, 

ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, 
Α∆121.1, Α∆121.1, 
Α∆133.3, ΑΕ46.5, ΑΕ46.5, 
ΑΖ35.1, ΑΖ62.2, ΑΖ62.2, 
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ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΑΙ118.1, 
ΑΙ118.1, ΑΙ118.3, ΑΚ48.3, 
ΑΚ9.1, ΑΛ52.5, ΑΛ53.5, 
ΑΛ53.5, ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, 
ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, ΑΛ63.5, 
ΑΛ7.7, ΑΞ114.1, ΑΞ16.8, 
ΑΤ121.2, ΑΥ38.6, ΑΥ60.1, 
ΑΥ93.2, ΑΦ76.1, ΑΦ76.1, 
ΑΦ76.1, ΑΨ104.2, 
ΑΨ104.2, ΑΨ104.2, 
ΑΨ104.5, ΑΨ111.7, 
ΑΨ111.7, ΑΨ115.1, 
ΑΨ115.2, ΑΨ9.3, ΑΩ119.1, 
ΑΩ119.1, ΑΩ124.2, 
ΑΩ125.1, ΑΩ127.3, 
ΑΩ127.3, ΑΩ135.1, ΑΩ5.1, 
ΑΩ54.1, ΑΩ64.1, ΑΩ74.6, 
ΑΩ99.6, ΒΑ112.3, ΒΒ100.3, 
ΒΒ107.2, ΒΒ16.8, ΒΓ96.4, 
Β∆133.1, ΒΕ52.4, ΒΖ75.3, 
ΒΖ75.3, ΒΖ75.3, ΒΘ17.5, 
ΒΚ119.3, ΒΚ119.3, 
ΒΚ139.1, ΒΚ27.2, ΒΚ64.3, 
ΒΚ8.2, ΒΚ8.2, ΒΚ8.2, 
ΒΛ100.5, ΒΛ130.1, ΒΛ99.5, 
ΒΜ69.1, ΒΜ69.1, ΒΜ69.2, 
ΒΜ69.2, ΒΜ69.2, ΒΜ69.2, 
ΒΜ69.2, ΒΜ69.3, ΒΜ69.5, 
ΒΜ69.5, ΒΜ69.5, ΒΝ135.2, 
ΒΝ135.2, ΒΝ135.2, 
ΒΝ135.4, ΒΝ135.4, 
ΒΝ136.1, ΒΝ86.4, ΒΟ88.3, 
ΒΟ88.3, ΒΟ88.3, ΒΡ100.1, 
ΒΡ100.1, ΒΡ100.2, ΒΣ17.6, 
ΒΤ80.1, ΒΥ60.2, ΒΥ60.2, 

ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, ΒΥ61.4, 
ΒΥ61.4, ΒΥ62.1, ΒΥ62.1, 
ΒΥ80.5, ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, 
ΒΦ25.4, ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, 
ΒΦ26.3, ΒΦ38.1, ΒΦ40.1, 
ΒΦ40.1, ΒΦ66.5, ΒΦ8.1, 
ΒΧ57.5, ΒΧ57.6, ΒΧ57.6, 
ΒΧ57.6, ΒΧ57.6, ΒΧ57.6, 
ΒΧ57.6, Γ131.2, Γ131.2, 
Γ131.2, Γ131.3, Γ131.3, 
Γ131.3, Γ131.3, Γ131.3, 
Γ131.3, ΓΒ40.2, ΓΒ40.2, 
ΓΒ40.2, ΓΒ40.2, ΓΒ52.1, 
ΓΒ52.1, ΓΕ136.2, ΓΕ136.3, 
ΓΗ11.1, ΓΗ16.6, ΓΗ31.1, 
ΓΗ31.1, ΓΗ70.1, ΓΗ80.7, 
ΓΗ84.3, ΓΗ99.1, ΓΚ138.2, 
ΓΚ138.2, ΓΚ138.2, 
ΓΜ109.1, ΓΜ109.3, 
ΓΜ109.3, ΓΜ109.3, 
ΓΜ109.3, ΓΝ108.5, 
ΓΝ108.5, ΓΞ59.1, ΓΟ122.2, 
ΓΟ123.2, ΓΟ123.2, 
ΓΟ124.1, ΓΟ124.1, 
ΓΟ126.5, ΓΟ126.5, 
ΓΟ128.3, ΓΟ128.3, ΓΟ46.4, 
ΓΟ78.5, ΓΠ112.2, ΓΠ138.1, 
ΓΠ138.1, ΓΠ138.1, 
ΓΠ138.1, ΓΠ138.1, ΓΡ63.6, 
ΓΡ63.6, ΓΤ17.2, ΓΦ7.6, 
ΓΧ102.4, ΓΧ102.4, 
ΓΧ102.4, ΓΧ103.1, ΓΧ77.1, 
ΓΨ33.5, ΓΨ33.5, ΓΨ98.6, 
ΓΨ98.7, ΓΨ98.7, ΓΨ98.8, 
ΓΨ98.8, ΓΨ98.8, ΓΨ99.1, 

∆Β76.3, ∆Β76.3, ∆Β76.3, 
∆Β76.3, ∆Β92.6, ∆Β92.6, 
∆Β92.6, ∆Β93.3, ∆Β93.3, 
∆Β95.4, ∆Β95.4, ∆Β96.1, 
∆Β96.1, ∆Γ106.2, ∆Γ133.4, 
∆Γ136.4, ∆Γ136.4, ∆Γ66.4, 
∆Γ74.2, ∆Γ90.5, ∆Γ90.5, 
∆Γ90.5, ∆Γ90.5, ∆Γ91.4, 
∆Γ98.2, ∆Γ98.2, ∆Γ98.3, 
∆Ζ78.1, ∆Ζ78.1, ∆Ζ79.4, 
∆Ζ84.1, ∆Ζ84.1, ∆Ζ85.1, 
∆Ζ9.5, ∆Ζ9.5, ∆Ζ9.5, ∆Ζ9.6, 
∆Ζ9.6, ∆Ζ92.2, ∆Ζ92.3, 
∆Ζ96.2, ∆Η138.3, ∆Η138.3, 
∆Η138.3, ∆Η138.3, 
∆Η138.3, ∆Η16.4, ∆Η16.4, 
∆Η16.4, ∆Η97.2, ∆Θ93.1, 
∆Κ75.4, ∆Κ75.4, ∆Κ75.4, 
∆Κ75.4, ∆Κ82.4, ∆Κ82.4, 
∆Ν134.2, ∆Ν18.8, ∆Ν18.8, 
∆Ν2.3, ∆Ν38.1, ∆Ν80.2, 
∆Ν80.2, ∆Ξ108.6, ∆Ξ132.2, 
∆Ο47.5, ∆Σ89.4, ∆Υ121.4, 
∆Υ128.2, ∆Υ24.3, ∆Χ77.2, 
∆Χ77.2, ∆Χ77.2, ∆Χ77.2, 
∆Χ77.2, ∆Χ77.2, ∆Ω5.1, 
ΕΑ11.5, ΕΑ11.5, ΕΖ105.3, 
ΕΖ12.1, ΕΖ12.1, ΕΖ120.1, 
ΕΖ28.2, ΕΖ31.1, ΕΖ52.3, 
ΕΖ52.3, ΕΖ64.2, ΕΖ64.3, 
ΕΖ64.3, ΕΖ66.3, ΕΖ90.3, 
ΕΖ90.6, ΕΗ107.4, ΕΗ107.4, 
ΕΗ107.4, ΕΘ119.2, 
ΕΘ119.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ120.2, ΕΘ120.2, ΕΙ113.2, 

ΕΙ113.2, ΕΙ113.2, ΕΚ107.3, 
Η126.3, Κ101.2, Κ101.3, 
Κ101.3, Κ101.3, Μ99.3, 
Μ99.3, Μ99.3, Μ99.3, 
Μ99.3, Π110.1, Π136.5, 
Ρ51.4, Ρ51.4, Ρ51.5, Ρ51.5, 
Ρ51.6, Ρ52.1, Ρ52.1, Ρ5Ι.4, 
Ρ63.5, Τ48.4, Υ34.2, Φ29.1, 
Φ4.1, Φ53.2, Φ90.1, Φ93.5, 
Φ94.1, Φ94.1, Φ94.4, 
Χ115.5, Χ126.4, Χ126.4, 
Χ126.4, Χ72.5, Χ72.5, 
Χ72.5, Χ72.5, Χ72.5, Χ72.5, 
Χ94.6, Χ96.5, Χ96.5, Χ96.6, 
Ψ102.1, Ψ102.1, Ψ102.1, 
Ψ102.1, Ω59.5, Ω59.5 

καίπερ ∆Ζ84.1 
καιρόν ΓΗ18.2 
καιρούς ΒΚ27.2 
καιρ~ων ΒΜ69.1 
κακά ∆Γ108.3, ∆Θ93.1 
κακάς ΕΙ113.2 
κ[ακε~ ινο ΓΧ103.1 
κακείνου ΓΧ103.1  
κακο~ ισι ΒΕ52.4 
κακο~ ις ΑΚ18.4 
κακόν ΑΤ121.2, ΓΙ130.3, 

ΓΟ126.5, ΓΨ98.7, ∆Η95.3 
κακός ΑΞ121.3 
κακότητα ΒΒ16.8 
κακο~υ ΑΖ62.4, ΕΕ127.4 
κακούργου ΑΝ111.3 
κακύνει ΑΤ47.2 
κακ ~?ω ∆Η95.3 
κακ ~ων ΑΞ70.6, ∆Η138.3 
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κακ ~ως ΓΨ98.7 
καλά ΓΑ18.1 
καλάµη ΒΦ26.4 
καλέοµεν Ψ102.1 
καλή ΓΦ7.6 
καλήν ΒΣ17.6 
καλόν ΒΣ110.3, Θ97.6 
καλός ΓΨ97.3 
καλο~υ ΑΖ62.4, ΒΣ111.1 
καλουµένους ∆Χ77.2 
καλύπτεις ΓΟ125.2 
καλύψαι ΓΣ101.1 
καλύψει Α∆121.1 
καλύψ ?η ΑΛ53.5 
καλ ~ω ΒΜ69.1 
καλ ~?ω ∆Η97.2 
καλ ~ων ΓΧ103.1 
καλ ~ως ΑΞ121.3, ΒΜ69.1, 

ΓΨ97.3, ∆Α83.4, Ρ51.6 
καµάτου ΒΛ130.1 
καµοί Γ27.6  
καµπυλόχρωσι ΓΟ49.3 
κ{αν ΓΗ13.4 
κ[αν ∆Γ74.2, ∆Υ24.3  
κ{απειτα ∆Υ122.1  
καπνούς ΒΖ75.3 
καρδί ?α ΓΗ7.7, Ρ51.4 
καρδία ΕΖ12.1, ΕΘ120.2 
καρδίαν ΒΦ25.4, ΒΦ40.1, 

∆Μ30.5, ∆Υ111.6, ΕΙ113.2 
καρδίας Ρ51.6 
καρδιογνώστην ΠΞ96.4 
κάρη ΕΑ11.5 
καρπο~ ιτο ΒΖ75.3 
καρποφορο~υντες ΒΥ60.2 

κάρτα ΑΚ18.4 
κασιγνήτη ΕΑ11.5 
κατ' ∆Ζ9.6, ∆Ν64.6, Φ29.1, 

Φ94.4 
κατά ΑΕ46.5, ΑΙ118.2, ΑΥ60.1, 

ΒΗ48.7, ΒΜ69.1, ΒΥ60.2, 
ΒΥ60.3, ΒΦ26.1, ΒΦ26.3, 
ΓΟ123.2, ΓΠ15.5, ΓΨ98.8, 
∆Β96.1, ∆Ζ79.4, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ9.5, ∆Ζ96.2, ∆Κ82.4, 
∆Ν64.6, Θ97.6 

καταβαλόντες ∆Γ90.5 
καταβολ ~ης ΓΗ80.7 
καταγγέλλω ∆Κ82.4 
καταδερκοµέναν Γ∆27.5 
κατακληρονοµήσατε ΑΛ63.3 
κατακλύζωσιν ∆Ζ9.7 
καταλείβεται ΓΟ46.4 
καταλήψεται ΑΨ9.3, ΑΩ127.3 
καταµανθάνοντες ∆Γ90.5 
κατανοουµέν?ω ∆Ζ96.2 
κατανοο~υν ∆Ζ96.2 
καταπατήσατε ΑΩ99.6 
καταργουµένων ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ80.4 
κατάρχεται ΑΡ30.2 
κατασκευάσµατα ΕΘ119.2 
κατασκευήν Μ99.3 
καταστροφάς ΑΙ118.3 
καταχέου ΑΕ46.5 
κατε~ ιδες ΓΚ138.2 
κατεναντίον ∆Ξ108.6 
κατήλυθεν ΕΚ107.3 
κατοικε~ ι ∆Κ75.4 
κατοικουµένας ΑΩ127.3 

κε ΓΜ109.3, Κ101.3 
κείνα Β∆133.1 
κείνην ∆Γ91.4 
κε~ ινος ΒΡ100.1, ∆Υ121.4, 

∆Υ128.2 
κε~ ιται ΓΨ98.8, Π136.5, Π16.8 
κεκαθαρµένοις ΒΙ57.2 
κεκόρηνται ΑΨ59.5 
κεκρυµµένα ΓΗ80.7 
κεκρυµµένον ΓΞ59.1 
κελαινεφέι ΓΣ101.1 
κέλεται ΑΚ18.4 
κεν ΒΣ17.6 
κενεόν ΕΑ11.5 
κενός Φ53.2 
κερδαινέτω ΑΞ121.3 
κερδήσω ΒΦ18.7 
κερκίσι ΓΟ49.3 
κεφαλή ΑΥ37.5, ΒΦ38.1 
κεφαλήν ∆Γ90.5 
κεχρήµεθα Κ101.2 
κηρός ΑΩ124.2 
κηρύξας ∆Τ84.3 
κηρύσσοµεν ΒΦ25.4 
κινε~ ις ΓΟ125.2 
κίνηµ' ΓΟ123.2 
κινουµένοις ∆Β92.6 
κιχε~ ιν Π136.5 
κιχθύδια ΒΥ47.4  
κλείς Γ27.6 
κλέος ΑΨ59.5 
κλέπτε Α∆121.1 
κλέπτης ΒΝ86.4 
κλέπτοντα ΕΘ119.2 
κλέπτοντες ΓΑ29.5 

κληρονοµίαν ΒΚ139.1 
κλητοί ΓΗ17.5 
κλίµακα ΓΣ137.1 
κλίνατε ΕΖ25.1 
κλ~ υθι ΓΘ112.1 
κνακ ~ων ΒΗ48.7 
κνάµπτοντες ∆Γ90.5 
κναξζβίχ ΒΗ48.7, ΒΡ48.5 
κνώδακα ΓΟ123.2 
κοινά ∆Β76.3 
κοινόν ΓΨ98.6 
κοινοποιε~ ισθαι ΒΙ57.2 
κοινωνία ΒΧ57.5 
κοίρανος ΒΑ112.3 
κόκκον ΓΓ3.1 
κολληθήσ ?η Ρ52.1 
κολλώµενοι ΒΤ52.3 
κόλπον ΒΝ81.3 
κόραι ΓΟ78.5 
κόρακα ΓΒ51.2, ΓΒ52.1 
κόρην ∆Υ111.4 
κορυφαίων ΓΨ98.5 
κόσµοι ΒΤ80.1 
κόσµοιο ΓΟ123.1 
κοσµοκράτορας ΑΥ105.2 
κόσµον ΑΨ104.2, ΒΖ75.3, 

ΓΠ15.5, ∆Κ75.4 
κόσµου ΒΦ8.1, ΓΗ80.7 
κόσµ?ω Ρ51.5 
κούφας ΕΘ119.2 
κραδίης ΓΟ122.2, ΓΟ123.1 
κραίνει ΓΟ124.1 
κρατέουσιν ΑΚ18.4 
κρατερ~?η ΓΟ126.1 
κρατερόν ΓΟ124.1 
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κράτος ΒΑ112.3, ΒΥ60.2, 
ΓΟ128.3, Ο127.1 

κρατο~υν ΒΣ110.3 
κρατο~υντας ΒΜ69.3 
κρίµατα Χ72.5 
κρίνειν ΓΑ18.1 
κρίσιν ΒΣ17.6 
κρίσις Α∆121.1 
κρι~ων ΑΩ119.1 
κρούοντι ΓΗ16.6 
κρυόεντα ΓΟ126.5 
κρύπτειν ΑΨ88.5 
κρύφα ΒΚ64.3 
κρυφαίοις ΒΚ119.3 
κρύφια ΕΖ64.2 
κρυφίων Ρ63.5 
κρύψας ΓΟ122.2 
κρύψουσιν ΓΡ18.3 
κτ~ηµα ∆Β76.3 
κτήνεα ΑΨ59.5 
κτησάµενον ΑΩ54.1 
κτίζων Η126.3 
κτίστορα Α∆133.3 
κυβερν ~?α ΑΙ118.2 
κυβερνήτ ?η ∆Η16.4 
κύκα Α∆121.1 
κυκλε~ ιται ΓΟ128.3, ΓΟ45.5 
κύκλοισι ΕΗ107.4 
κύκλον ΑΚ48.3 
κυκλοτερές ΓΟ123.2 
κύκλωπος ΓΠ138.1 
κύκνειον ∆Υ111.4 
κυλίνδεται ΕΑ11.5 
κυµάτων ∆Υ122.1 
κύριε ΒΝ136.1 

κύριον ΑΩ117.3, ΑΩ135.1, 
ΒΝ135.4, ΒΦ25.2, ΓΡ63.6, 
ΓΧ102.4, ΕΖ12.1, ΕΖ120.1, 
Ρ51.4, Χ72.5, Χ72.5 

κύριος ΑΛ53.5, ΑΛ63.3, 
ΑΛ63.3, ΑΩ108.4, 
ΑΩ119.1, ΑΩ127.3, 
ΑΩ127.3, ΑΩ64.1, ΑΩ74.5, 
ΒΚ8.2, ΒΧ57.6, ΓΕ136.3, 
∆Κ75.4, ΕΖ105.3, ΕΖ66.3, 
Ρ51.6, Ρ63.5, Χ115.5 

κυρίου ΑΩ129.4, ΑΩ135.1, 
ΑΩ54.1, ΒΝ135.4, ΒΥ60.2, 
ΓΖ55.1, ΓΡ63.6, ∆Ν38.1, 
ΕΖ131.4, Ρ51.4, Ρ51.4, 
Χ94.6 

κυρίους ∆Χ77.2 
κυρί ?ω ΑΩ135.1 
κύτος ΓΟ123.1 
κ~ωµοι ΓΨ98.7 
κωφο~ ις ΑΨ115.3 
 
 
Λ 
 
Λάχεσιν ∆Γ91.4 
 
λαβε~ ιν ΑΚ81.2 
λαβέσθαι ΓΨ33.5 
λάβ ?η ∆Γ74.2 
λαβόντες Φ53.2 
λαβο~υσα ΓΗ80.8 
λαβών ΑΕ46.5, ΓΚ138.2 
λάθρ?α ΑΝ111.3 
λάκκον ΑΛ53.5, Φ53.2 

λάκκος Φ53.2 
λάκκου ΑΛ53.5 
λάλην ΕΑ11.6 
λαλ ~ησαι ΒΥ62.1, ΒΥ62.1, 

ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, ΒΧ79.1 
λαλιαί ΕΖ64.3 
λαλο~υµεν ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, Ρ51.6 

λαλο~υντος ΑΩ120.3 
λαλούντων Ρ51.4 
λαµπάδος ΓΠ138.1 
λάµπει ΓΟ125.3 
λαµπρόν ΒΑ107.2 
λαµπρός ΕΘ120.2 
λαός ΕΖ25.1 
λαούς Κ101.3 
λατοµήσ?η ΑΛ53.5 
λατρεύσεις Χ115.5 
λέγει ΑΛ63.3, ΑΩ108.4, 

ΑΩ119.1, ΑΩ74.5, ΒΚ8.2, 
ΒΦ18.7, ΒΧ57.6, ΓΕ136.3, 
Ρ63.2, Ρ63.4, Ρ63.5, Ρ63.6 

λέγειν ΓΟ124.1, ∆Ζ79.4, 
∆Η138.3 

λέγεις ∆Γ16.2 
λέγεσθαι ΑΨ115.1 
λέγετε ΑΩ135.1 
λέγοι ΓΨ98.5 
λεγόµενα ΑΒ45.4 
λεγόµενοι ΓΨ98.7 
λέγοντα ∆Η16.4 
λέγοντες Μ99.3 
λέγοντος Μ99.3 
λέγουσιν ∆Ζ84.1 

λέγω ΒΝ86.4 
λέγωµεν ΓΨ98.5 
λέγων ΓΨ97.3, ∆Ρ2.1 
λείβω ΒΗ48.7 
λειµ ~ωνι ∆Γ106.2 
λειτουργίας ΒΖ75.3 
λειτουργούς ΕΖ90.6 
λέκτρον ∆Υ111.6 
λελακυ~ ια ΕΑ11.5 
λέληθεν ΓΨ98.7 
λεληθέναι ΑΤ121.2 
λεληθότας Α∆121.1 
λέξεως ΑΒ45.4, ΑΒ45.4 
λέξω ΑΚ48.3 
λέοντες ΓΜ109.3 
λευκόν ΒΗ48.7 
λευκοστόλους ΓΟ49.3 
λε~υσσε ΓΠ15.5 
λεύσσων ΑΞ137.2 
λεωργά Ο127.1 
λεωφόρους ∆Μ31.2 
λ?ηστής ΒΝ86.4 
λήψεται ΑΩ124.2 
λίαν ΒΜ69.3 
λίθου ∆Β76.3 
λίθους ΒΦ26.3 
λίθων ΕΙ113.2 
λιµένες Κ101.2 
λιν ~ην ΓΒ40.2 
λιπαράν ΓΣ137.1 
λίποµεν ΕΚ107.3 
λισσοµένη ∆Ξ132.2 
λογισµός ΑΙ118.3 
λογισµο~υ ΑΙ118.1, ∆Α83.2 
λογισµ ~?ω ΑΙ118.1 
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λογίων ΑΖ62.2 
λόγοι ΑΟ75.2, ΕΖ64.3 
λόγοιο ΑΚ18.4 
λόγοις ∆Ξ132.2 
λόγον ΑΖ62.4, ΑΨ104.5, 

ΒΥ60.3, ΓΟ123.1, ∆Β95.4, 
Μ99.3, Ρ51.4 

λόγος ΑΙ118.2, ΑΙ118.3, 
ΑΙ118.3, ΑΙ118.3 

λόγου ΑΖ62.3, ΑΙ118.3, 
ΑΨ111.7, ΒΙ57.2, ∆Γ74.2 

λόγ?ω ∆Α83.4 
λοιπο~ ις ΑΘ29.2 
λούσασθε ΑΩ119.1l 
λούσεται ΓΒ40.2 
λ~ υσαι ΓΖ55.1 
λυσιτελές ΒΣ110.3 
λ?ώστω ΑΘ29.2 
 
 
Μ 
 
Μενέστρατε ΓΚ138.2 
Μένων ∆Α83.2 
Μο~ ιραι ΓΟ125.1, ΓΣ137.1 
Μοίρας ΓΟ49.3 
Μοισ~αν Π16.8 
Μο~υσα ΓΣ20.2 
Μούσης ΑΚ18.4 
Μωυσέως Μ99.3 
Μωυσ~ης ΑΛ78.3, Ρ51.6, Ρ63.2 
 
µάθετε Ρ63.4 
µάθηµα ∆Γ133.4 
µαθήµατα ΓΧ77.1, ΓΧ78.1 

µαθήσεαι ΒΕ52.4 
µάθησις ΑΚ85.3 
µαινοµένοιο ΑΓ47.3 
µακαρίαν ∆Η138.3 
µακάριοι ΓΗ70.1, ΕΖ85.1 
µακαρίοις ΓΦ7.6 
µακάριος ∆Ρ2.1, ΕΖ31.1 
µακαριωτάτην ∆Η138.3 
µακάρων ΑΞ70.6 
µακρήν ΕΙ113.2 
µακρόθεν Φ73.1 
µακρότης Χ72.5 
µακρ~ων ∆Ζ9.6 
µάλ' ΓΠ112.2 
µάλα ΑΚ9.1, ΑΨ140.6, ΓΤ17.2 
µαλερ~?ω ∆Ξ132.2 
µαλθακόφωνοι ΓΣ20.2 
µάλιστα ΓΞ2.2, Κ101.3 
µ ~αλλον ΓΨ98.7 
µανε~ ισα ∆Υ121.4 
µάντις ΒΑ129.5 
µάρτυρας ΑΨ9.3 
µαρτυρε~ ι ΑΨ115.3 
µαστιγωθήσεται ∆Γ108.3 
µαταιότης ΑΗ90.2, ΑΗ90.2 
µαταιοτήτων ΑΗ90.2 
µάτην ∆5.1 
µατρός ΓΣ102.2, ΓΣ129.3 
µάχας ∆Ω5.1 
µάχεσθαι ΕΑ11.6 
µάχη ∆Β93.3 
µε ΑΩ108.4, ΑΩ54.1, ΒΛ117.1, 

ΒΛ117.1, ΒΣ110.3, ΒΥ62.1, 
ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, 
∆Χ77.2, ∆Χ77.2 

µέγ' Κ101.3 
µέγα Γ131.3, ∆Γ66.4, Κ101.3 
µεγάλοιο ΓΟ116.2 
µεγάλου ΓΞ116.1, ΓΟ133.2 
µεγάλων Π136.5 
µέγαν ΓΟ124.1 
µέγας ΓΕ136.3, ΓΝ108.5, 

ΓΟ126.1, ΓΟ128.3 
µέγισται ∆Ζ9.5 
µέγιστε ΓΟ126.1 
µεγίστη ΑΚ81.2, ΓΧ65.3 
µέγιστον ΒΜ69.4, ∆Γ133.4, 

Ε∆46.6 
µέγιστος ΓΜ109.1 
µεδέοντι ΑΞ70.3 
µεδέων ΓΘ112.1 
µεθέξει ∆Γ136.4 
µε~ ιζον ∆Ζ84.1 
µελαίνας ΓΣ101.1 
µελέτη Ρ51.4 
µελετώντων Ρ51.4 
µέλη ΓΒ67.4 
µέλι ΑΛ63.3, ΑΛ63.5 
µελιτ ~?ω ΒΗ48.7 
µελίφθογγοι ΓΣ20.2 
µέλλοντα Ρ63.4 
µέλπετε Τ48.4 
µέµηλε ΓΟ125.3 
µέµηλεν ΑΚ140.5, ΓΟ45.5 
µέµνησο ΓΚ138.2 
µέν Α139.2, ΑΒ45.4, ΑΙ118.3, 

ΑΚ18.4, ΑΚ9.1, ΑΞ70.6, 
ΑΠ114.2, ΑΨ104.3, 
Β∆133.1, ΒΕ52.4, ΒΖ75.3, 

ΒΛ101.4, ΒΛ99.5, ΒΜ69.1, 
ΒΜ69.2, ΒΜ69.3, Γ131.2, 
ΓΜ109.3, ΓΝ108.5, 
ΓΞ116.1, ΓΞ59.1, ΓΟ125.2, 
ΓΟ125.3, ΓΠ138.1, ΓΠ59.6, 
ΓΣ137.1, ∆Α83.2, ∆Β76.3, 
∆Β92.6, ∆Β93.3, ∆Β95.4, 
∆Γ133.6, ∆Γ17.4, ∆Γ90.5, 
∆Γ98.2, ∆Γ98.2, ∆Γ98.3, 
∆Ζ84.1, ∆Ζ89.7, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ9.5, ∆Ζ9.7, ∆Ζ92.3, 
∆Η138.3, ∆Η138.3, ∆Θ17.4, 
∆Θ93.1, ∆Υ122.1, ∆Υ24.3, 
ΕΕ127.4, Κ101.2, Ο127.1, 
Π110.1 

µένος ΓΟ124.1 
µέντοι ΒΒ16.8 
µέρει ΓΨ33.5 
µερίµνας ΒΛ130.1 
µερίµνης ΓΙ11.3 
µερίς ΒΧ57.5 
µέρµερα ΓΟ122.2 
µέρος ΓΟ45.5, ΓΟ45.5, Ε∆46.6 
µέσοισι Π16.8 
µέσον ΓΗ18.2, ΓΗ18.2 
µέσου ΒΧ57.6 
µέσσην ΓΟ124.1 
µεσταί Κ101.2 
µεστή Κ101.2 
µεστόν ∆Β93.3 
µέσ?ω Π136.5 
µετ' ΒΤ80.1, ∆Η138.3 
µετά ΒΙ57.2, ΒΟ88.3, ΒΧ57.5, 

∆Η138.3, ΕΖ52.3, ΕΖ52.3, 
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ΕΖ52.3, Ρ51.4, Ρ51.4, Ρ51.4, 
Ρ51.4 

µεταδ ~ω ∆Ν2.3, ∆Ν26.5 
µεταλαβόντας Α∆121.1 
µεταµελήσ ?η ΓΧ65.3 
µετάρσια ∆Υ121.4 
µεταχειρίζεις ΑΞ70.5 
µετέχεις ΑΞ70.5 
µετέχοντες ΒΜ69.3 
µετέχουσα ΑΞ137.2 
µετέχων ΑΖ62.3 
µετεωρολόγων ΑΞ137.2 
µετοχή ΒΧ57.5 
µέτρα ΑΨ104.2, ΑΨ104.2 
µετρέεται ΑΨ104.5 
µετρήσαντες Ω59.5 
µετρί ?ω ∆Β95.4 
µετριωτάτους ΒΜ69.2 
µέτρον ΑΥ48.9, ∆Β95.4, 

∆Π81.1 
µέχρι ΓΦ7.6 
µή ΑΛ53.5, ΑΥ27.9, ΑΦ76.1, 

ΑΨ88.5, ΑΩ117.4, 
ΑΩ135.1, ΒΑ27.3, ΒΜ69.3, 
ΒΜ69.4, ΒΜ69.5, ΒΝ135.2, 
ΒΝ136.1, ΒΝ85.1, ΒΝ86.4, 
ΒΡ100.2, ΒΣ17.6, ΒΦ9.2,  
ΒΧ57.6, Γ131.2, ΓΗ13.4, 
ΓΗ84.3, ΓΟ123.2, ΓΡ63.6, 
ΓΤ17.2, ΓΧ102.4, ΓΧ65.1, 
ΓΧ65.3, ΓΧ65.3, ΓΧ65.3, 
ΓΨ33.5, ∆5.1, ∆Β93.3, 
∆Γ74.2, ∆Η95.3, ∆Μ27.1, 
∆Μ27.7, ∆Μ28.3, ∆Μ28.4, 

∆Μ30.1, ΕΖ28.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ120.2, ΕΘ120.2, Ξ31.3, 
Ξ31.3 

µηδ' ΑΚ15.4, ΒΙ57.2, ΒΜ69.4 
µηδαµ ~ως ΒΝ136.1 
µηδέ ΑΚ59.3, ΒΜ69.4, ΒΣ17.6, 

∆Μ28.4, ΕΘ119.2, ΕΘ120.2 
µηδείς ΓΗ84.3, ∆Β76.3 
µηδέν ΑΒ45.4, Α∆121.1, ∆5.1, 

∆Β92.6, ΕΘ120.2 
µ ~ηκος Α∆121.1 
µήν ΒΙ57.2, ΓΝ108.5, ∆Β92.6 
µήτε ΒΓ96.4, ΒΓ96.4 
µητέρα ∆Υ111.4 
µήτιδι ∆Ξ132.2 
µητροπάτωρ ΓΟ125.2, ΓΟ126.2 
µία Β∆133.1, ∆Ψ115.4 
µίαν Α∆121.1, ΓΟ45.5, ∆Β92.6 
µι~ας ΓΣ102.2 
µικραί ΓΟ78.5 
µιν ΓΠ138.1, Κ101.3 
µίξας ΒΗ48.7 
µίτον ΓΟ49.3 
µίχθητε ΑΩ135.1 
µοι ΑΛ71.5, ΑΞ70.3, ΑΥ60.1, 

ΑΩ119.1, ΑΩ124.1, 
ΑΩ74.5, ΑΩ74.5, ΒΛ27.3, 
ΒΥ60.3, ΒΦ26.3, ΒΧ57.6, 
Γ∆27.5, ΓΕ136.,2 ΓΡ72.1, 
ΓΨ99.1, ∆Η97.2, ∆Τ84.3, 
ΕΖ64.2 

µοί ΓΘ112.1 
µοίρ?α ∆Α83.2, ∆Α83.4 
µοιχός ∆Υ111.5 
µοιχώµενον ΕΘ119.2 
µολε~ ιν ΑΝ111.3 

µονογενής ΒΝ81.3 
µόνον ΑΒ45.4, Α∆133.3, 

Β∆133.1, ΒΜ69.5, ΓΟ126.1, 
Θ97.6 

µονόξυλον ∆Β76.3 
µόν ?ω ∆Η16.4, Χ115.5 
µόνων ∆Ν134.2, ∆Ν18.8 
µορφήν ΓΝ108.5 
µόσχος ΑΛ53.5 
µου ΑΛ7.7, ΑΥ60.1, ΑΩ124.1, 

ΑΩ135.1, ΒΟ88.3, ΓΕ136.2, 
ΓΕ136.3, ΓΗ30.3, ΕΖ105.3, 
ΕΖ25.1, ΕΖ25.1, ΕΖ25.1, 
ΕΖ25.1, Χ126.4 

µουνογενές ΓΠ112.2 
µουνογενής ΓΟ123.2 
µο~υνον ΑΨ115.1, ΓΟ123.1, 

∆Π81.1 
µόχθων ΑΞ70.6 
µυθέεται Ψ102.1 
µύθοις ΑΚ9.1 
µυθολογο~υντες ∆Γ98.2 
µυούµενοι ∆Η138.3 
µυρίοις ∆Ζ9.5 
µυσταγωγός ΓΙ130.3 
µυστήρια ΒΙ57.2 
µυστήριον ΑΥ60.1, ΒΥ60.3, 

ΒΥ62.1, ΓΗ80.6 
µυστηρίου ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, 

ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, ∆Ν64.6 
µυστηρί ?ω ΑΥ60.1, ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ80.4 
µ ~ων ∆Β92.6 
µωράς ∆Ω5.1 

µωρία ΒΦ25.5 
µωρίας ΓΡ18.5 
µωρ~?ω ΓΡ18.5 
 
Ν 
 
Νείκης ΕΑ11.5 
Νικήρατε Α∆121.1 
 
ναί Γ∆27.5, ΓΗ99.1, ΓΗ99.1, 

ΓΤ17.2, ∆Ν18.8 
ναο~ ις ∆Κ75.4, ∆Χ77.2 
ναρθηκοφόροι ∆Θ 17.4 
νέον ΓΟ125.3 
νεοσσιάν ΑΩ127.3 
νεφέλαισιν ΓΟ125.3 
νεφέλ ?η Γ131.2 
νεφέλ ?ησι ΓΟ125.2 
νεφελ ~ων ΕΖ90.3 
νέφος ΓΟ78.5 
νε~ων ΑΤ47.2 
νή ΕΘ119.2 
νηο~ ιο ΓΛ13.3 
νηούς ∆Ξ132.2 
νηπίοις ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
νήπιος ΑΖ62.3 
νιν Π136.5 
νοε~ ι ΑΞ137.2 
νοερόν ΓΟ123.1 
νόηµα ΓΜ109.1 
νο ~ησαι ΑΥ60.1, ∆Π81.1, Ρ51.6 
νοήσαντες Ρ51.6 
νοήσει ΓΡ63.6, ∆Γ74.2 
νοητο~υ ∆Γ74.2 
νοµε~ ις ∆Ζ9.7 
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νόµιζε ΑΞ114.1 
νοµίζει ΕΘ119.2 
νοµίζειν ΑΦ76.1 
νοµίζοµεν Α∆121.1, ΕΙ113.2 
νόµιµον ΑΡ30.2 
νοµιστέον ΓΙ130.3 
νόµον ΕΖ25.1 
νόµος ΑΨ115.2 
νόµους ΓΨ98.6 
νόον ΒΑ129.5, ΒΒ100.3, 

ΒΕ52.4 
νόος ∆Π129.6 
νόσφι ∆Υ128.2 
νο~υ ∆Α83.4 
νουθετο~υντες ΒΦ61.2 
νο~υν ΑΩ129.4, Ρ63.5 
νο~υσον ΓΞ116.1, ΕΑ11.6 
νούσων Π110.1 
νό?ω ΑΚ15.4, ΓΟ124.1, ΓΠ15.5 
νυ ΒΛ117.1 
νύκτα ΕΘ120.2 
νυκτεριν ~ης ∆Γ133.5 
νυκτί ΕΖ64.3 
νυκτός ΓΣ101.1 
νύκτωρ ΒΛ130.1 
νυµφάων ΓΟ46.4 
νυµφικο~ ις ∆Υ111.5 
ν~υν ΑΚ48.3, ΑΥ60.1, ΑΥ87.1, 

ΑΩ135.1, ΑΩ135.1, 
ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, ΒΦ26.1, 
ΒΦ66.1, ΒΦ7.5, ΒΦ74.1, 
ΓΧ65.3, ∆Α83.4, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ89.7, ∆Η138.3, ∆Ν64.6, 
∆Ξ132.2, Π68.5, Ψ102.1 

νύξ ΑΠ114.2, ΕΖ64.3 

ν ~?ω ∆Η16.4 
 
 
Ξ 
 
ξύλα ΒΦ26.4 
ξύλον Φ72.2 
ξύλου ∆Β76.3 
ξυνέηκε ΕΑ11.6 
ξυνο~υσι ΒΜ69.2 
ξυνουσίας ΓΧ77.1 
 
 
Ο 
 
[ Ολύµπιον ∆Ξ132.2 
{ Ολυµπον Γ∆27.5 
[ Ολύµπου ΓΣ137.1 
Ο [υλύµποιο ΓΟ125.1 
 
\ο ΑΒ45.4,  ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, 

ΑΙ118.3, ΑΥ60.1, ΑΥ60.1, 
ΑΥ87.1, ΒΥ60.3, ΒΥ62.1, 
ΓΣ129.1, ∆Β76.3, ∆Γ133.4, 
∆Γ74.2, ∆Γ74.,2 ∆Η138.3, 
∆Π81.1, ∆Υ111, ΕΑ11.6, 
ΕΒ128.1, Ρ51.4 

]ο ΑΒ45.4, Α∆121.1, Α∆121.1, 
ΑΖ62.3, ΑΖ96.3, ΑΙ118.1, 
ΑΙ118.2,  ΑΙ118.3, ΑΙ118.3, 
ΑΛ53.5, ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, 
ΑΛ63.3, ΑΛ78.3, ΑΟ75.2, 
ΑΧ103.3, ΑΨ9.3, ΑΩ124.1, 
ΑΩ127.3, ΑΩ127.3, 
ΑΩ64.1, ΑΩ74.5, ΒΖ75.3, 

ΒΖ75.3, ΒΝ13.1, ΒΝ135.2, 
ΒΝ135.3, ΒΝ135.3, ΒΝ81.3, 
ΒΝ81.3, ΒΝ85.1, ΒΝ86.4, 
ΒΝ86.4, ΒΝ86.4, ΒΡ100.1, 
ΒΡ100.1, ΒΡ100.2, ΒΥ60.3, 
ΒΥ62.1, ΒΦ13.1, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, ΒΦ38.1, 
ΒΦ8.1, ΓΓ115.3, ΓΗ2.1, 
ΓΗ84.3, ΓΗ84.3, ΓΝ108.5, 
ΓΝ108.5, ΓΡ18.5, ΓΣ129.2, 
ΓΧ65.1, ΓΨ33.5, ΓΨ97.3, 
∆Β95.4, ∆Γ108.3, ∆Γ98.2, 
∆Κ75.4, ∆Κ75.4, ∆Ν134.2, 
∆Ν18.8, ∆Ν18.8, ∆Ν64.5, 
∆Ρ2.1, ∆Τ84.3, ∆Υ111.5,.6, 
∆Χ77.2, ΕΖ66.3, ΕΖ90.6, 
ΕΘ119.2, ΕΘ120.2, 
ΕΘ120.2, Κ101.3, Ρ51.5, 
Ρ51.6, Ρ63.2, Ρ63.5, Ρ63.5, 
Ρ63.6, Φ53.2, Φ73.1, Φ73.1, 
Φ93.5, Φ94.1, Χ115.5 

[ογδό ?η ∆Γ106.2 
]οδο~ ις ΒΚ8.2, Χ72.5 
]οδόν ΓΣ137.1, ΓΨ98.6, ∆Γ90.5 
]οδός ΒΚ8.2 
]οδούς ∆Μ31.2 
]οδ~?ω ΕΖ31.1 
ο] ι ΑΤ31.4, ΑΨ59.5, ΑΨ59.5, 

ΒΟ88.3, ΒΤ52.3, ΒΤ80.1, 
ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, ΓΗ7.7, 
ΓΗ70.1, ΓΙ11.3, ΓΜ109.2, 
ΓΨ33.5, ΓΨ98.7, ΓΨ98.7, 
∆Γ98.2, ∆Ζ9.7, ∆Ζ9.7, 
ΕΖ12.1, ΕΖ85.1, ΕΗ107.4, 
Ψ102.1 

ο\ ι ∆Ξ132.2, ΕΕ127.4, Κ101.3, 
Π110.1, Π136.5, Ρ52.1 

ο# ια ΑΘ29.2 
ο@ ιδα ΑΚ9.1, ΒΧ79.1, ∆Ν64.5 
ο\ ιδε ΑΟ75.2 
ο@ ιδε Ψ102.1 
ο@ ιδεν ΓΨ98.8, ΓΨ98.8 
ο@ ιδµα ΕΙ113.2 
ο{ ιει Α∆121.1, ΓΤ17.2, ΓΤ17.2 
ο{ ιεται ΑΤ121.2 
[οιζύος ΒΛ130.1 
ο[ ιηθείης ΓΤ17.2 
ο[ ικε~ ι ∆Ξ108.6 
ο[ ικείας ΒΖ75.3 
ο[ ικί?α ∆Μ27.1 
ο[ ικοδοµε~ ιν ΑΦ76.1 
ο[ ικοδοµήσετε ΑΩ74.5 
ο[ ικοδόµων ΑΦ76.1 
ο@ ικον ΑΩ74.5 
ο[ ικονοµίαν ΒΥ60.3 
ο@ ικος ΑΝ75.1 
ο[ ικουµένην ΑΩ127.3, ΑΩ127.3 
ο[ ικο~υντας ∆Χ77.2 
ο@ ινον ΒΛ48.8 
ο[ ιόµενοι ΓΨ33.5 
ο# ιον ΒΖ75.3, ΒΣ110.3, 

ΓΜ109.3, ΓΧ77.1 
ο@ ιον ΓΞ116.1 
ο@ ισθα Γ131.2 
ο# ισι ΓΟ125.3 
ο# ις ΒΥ60.3, ∆Α83.2, ∆Α83.4, 

∆Γ98.3, ∆Γ98.3 
]οκο~ ιος ΑΨ104.5 
[ολβίων Π136.5 
[ολέκοντο ΕΑ11.6 
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[ολέτειρα ΑΤ47.2 
\ολην ΑΩ127.3, ∆Υ111.6 
[ολίγοι ΓΗ17.5 
[ολίγοις ΒΣ17.6 
[ολίγον ΓΣ129.3 
[ολίγους Ψ102.1 
[ολίγ ?ω ΑΥ60.1 
[ολίγων ΓΦ7.6 
[ολο ~?η ΕΑ11.6 
]ολοκαυτώµατα ΓΒ67.4 
]ολοκαυτωµάτων ΑΩ119.1 
]ολόκληρα ∆Η138.3 
]ολόκληροι ∆Η138.3 
\ολον ΓΗ80.8 
]ολοσχερής ∆Υ111.4 
\ολων Μ99.3 
]οµέστιοι ΑΚ122.3 
\οµιλος ΓΟ125.1 
]οµιλο~υντας ΒΜ69.2 
{οµµα Γ131.3 
{οµµασιν ΑΚ15.4 
\οµοια ΑΒ45.4 
]οµοία ΓΗ80.8 
]οµοίας ΓΜ109.3 
]οµοίιος ΓΜ109.1 
\οµοιον ΑΘ29.2, Γ131.2, ∆Β95.4 
]οµο~ ιον ΓΜ109.3 
\οµοιος ∆Β96.1 
]οµοί?ω ∆Β95.4 
]οµοιωθήσ?η Ρ52.1 
]οµοιώµατι ΑΩ117.3 
]οµοιώσαντα ∆Ζ96.2 
]οµοίωσιν Φ29.1, Φ94.4 
]οµολογούµενον ΒΣ110.3 
\οµως ΓΠ15.5 

\ον ΑΠ114.2, ΓΟ125.1, 
ΓΟ126.1, ∆Γ91.4, ∆Κ82.4, 
Φ73.1, Ψ102.1 

{οναρ ΒΙ57.2, ΓΨ98.7 
{ονειαρ Κ101.3 
{ονοµα Α∆121.1, ΑΨ115.1, 

ΓΕ136.2, ΓΕ136.3, ΦΛ34.7 
[ονοµάζοµεν ∆Η138.3 
[ονοµαζόµενος ΑΞ70.3 
[ονοµάσαιµι Α∆121.1 
{ονος ΑΛ53.5, ΑΩ54.1 
{οντα Α∆133.3 
{οντι ΓΨ98.8, ∆Β95.4 
{οντος ∆Γ133.5 
{οντων Β∆133.1, ∆Γ74.2 
{οντως Β∆133.1, ∆Η16.4 
[οξύπτερον ΓΒ51.2, ΓΒ52.1 
\οπερ ΒΜ69.4, Ε∆46.6 
\οπ?η ∆Ζ89.7 
[οπίσω Χ94.6 
]οπο~ ιον ΒΦ26.4 
]οπο~ ιος ΓΝ108.5 
\οπου ΒΦ26.1, ΓΨ98.6 
]οππόθεν ΓΠ138.1 
[οπώρας ΓΟ125.3 
{οπως ΑΨ59.5, ΒΝ135.2, 

ΒΝ135.3 
]ορ~?α Α∆121.1, Φ73.1 
]ορ~?ας ΑΞ114.1 
\ορα ΒΣ17.6 
]ορ~αν ΓΝ108.5 
]ορ~?ας Ο127.1 
]ορ~αται ΓΟ78.4 
]ορ~ατε ΑΞ121.3 
]ορατός ∆Ζ92.2 

{οργανα ∆Β76.3 
[οργ~?η ΑΥ27.9 
[οργιάζοµεν ∆Η138.3 
[οργίζεσθε ΕΖ28.2 
[ορέγειν ΒΙ57.2 
{ορεσι ∆Ζ9.7 
[ορέων Γ131.3, ΓΟ124.1 
{ορη ΑΩ124.2, Γ131.3 
[ορθότερον ∆Ζ79.4 
[ορθ~ως ΑΟ75.2, ΓΧ102.4, 

∆Ζ79.4 
\ορκος ∆Β99.2 
]ορµ ~αν ∆Γ74.2 
]ορµή ΑΚ9.1, Γ131.2 
\ορον Α∆121.1 
]ορόω ΓΟ78.5 
{ορσαι ΓΣ101.1 
[ορφναία ΑΠ114.2 
]ορ~ωσιν ΓΨ98.6 
\οσα ΑΧ103.3, ∆Η138.3 
\οσια ΓΛ13.3 
]οσίαν Π136.5 
]οσίης ΑΚ59.3 
\οσιον ΒΣ110.3 
\οσοι ΑΞ121.3, ∆Γ98.2, ∆Γ98.2 
\οσσα ΓΟ45.5 
{οσσοις ΓΟ78.5 
[οστέα ΓΟ78.5 
\οστις ΒΑ129.5, ΒΣ111.1 
[οστράκου ∆Γ133.5 
[οστρέου ∆Η138.3 
\ος Α∆121.1, Α∆121.1, ΑΘ29.2, 

ΑΚ140.5, ΑΞ137.2, ΒΓ96.4, 
ΒΧ79.1, ΓΟ125.1, ΓΟ125.2, 
∆Ξ108.6, ΕΖ31.1, ΕΙ113.2, 

Π136.5, Χ126.4 
\οταν ΑΤ121.2, ∆Β95.4, ∆Ζ9.7, 

∆Υ121.4 
\οτι ΑΩ64.1, ΒΤ52.3, ΓΨ98.8, 

∆Ν64.5, ∆Σ108.2, ∆Ω5.1, 
ΕΖ105.3, ΕΖ66.3, Θ97.6, 
Ρ51.4, Ρ51.5, Χ126.4 

\οττι ΒΒ100.3 
ο #υ Α∆121.1, ΑΛ78.3, ΓΗ80.8,  

ΓΟ125.2,  ΓΨ33.5 
ο {υ ΓΗ99.1, ΓΗ99.1, ΓΜ109.1,  

ΓΦ7.6 
ο [υ ΑΒ45.4, ΑΖ62.2, ΑΖ96.3, 

ΑΙ118.3, ΑΩ119.1, ΑΩ54.1, 
ΑΩ74.6, ΒΖ75.3, ΒΘ17.5, 
ΒΙ57.2, ΒΣ17.6, ΒΥ60.2, 
ΒΦ25.2, ΒΦ25.5, ΒΦ26.1, 
ΒΦ61.3, ΒΦ65.5, ΒΦ66.1, 
ΒΦ80.4, ΓΒ51.2, ΓΒ52.1, 
ΓΕ136.2, ΓΙ130.3, ΓΞ116.1, 
ΓΟ124.1, ΓΟ45.5, ΓΠ15.5, 
ΓΣ20.2, ΓΧ65.3, ∆Β92.6, 
∆Γ66.4, ∆Ζ89.7, ∆Ξ132.2, 
∆Τ84.3, ∆Υ111.4, Ε∆46.6, 
ΕΧ34.2, Π16.8, Ρ52.1 

ο [υδ' Α∆121.1, ΓΝ108.5, ΓΣ20.2, 
ΓΣ20.2, ΓΨ98.8, ∆Η95.3, 
∆Ξ108.6, ∆Υ111.4, ∆Υ122.1 

ο [υδαµ ~ως ΓΧ77.1, ΓΧ78.1, 
ΓΨ99.1 

ο [υδέ ΑΝ111.3, ΒΓ96.4, ΒΙ57.2, 
ΒΙ57.2, ΒΛ117.1, ΒΛ130.1, 
ΒΛ130.1, ΒΦ25.2, ΒΦ26.1, 
ΒΦ65.5, ΒΦ66.1, ΒΦ80.4, 
ΓΜ109.1, ΓΝ108.5, 
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ΓΟ124.1, ΓΟ133.2, ΓΟ78.4, 
ΓΨ98.7, ∆Κ75.4, ∆Υ128.2, 
ΕΖ64.3, Π68.5, Ρ52.1 

ο [υδείς ΑΛ7.7, ΒΑ129.5, 
ΒΝ81.3, ΒΦ25.2, Ι108.4 

ο [υδεµία ΕΒ128.1 
ο [υδεµίαν ∆Ζ92.2 
ο [υδέν ΑΙ100.6, ΑΙ100.6, 

ΑΞ137.2, ΑΦ76.1, ΑΦ76.1, 
ΑΦ76.1, ΓΟ45.5, ΓΨ33.5, 
∆Ζ89.7, Π110.1 

ο [υδενί Ι108.4 
ο [υδενός ΑΟ75.2 
ο [υδέποτ' Κ101.2 
ο {υκ ΓΖ55.1, ΕΖ64.3 
ο [υκ ΑΚ81.2, ΑΛ27.9, ΑΞ121.3, 

ΑΥ60.1, ΑΥ87.1, ΑΥ93.2, 
ΑΨ115.1, ΑΩ5.1, ΒΦ17.5, 
ΒΦ25.2, ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, 
ΒΦ25.4, ΒΦ26.1, ΒΦ40.1, 
ΒΦ40.1, ΒΦ40.1, ΒΦ66.1, 
ΒΧ79.1, Γ131.2, ΓΗ13.4, 
ΓΠ59.6, ΓΡ72.1, ΓΤ17.2, 
ΓΤ17.2, ΓΤ17.2, ΓΧ65.3, 
ΓΧ65.3, ΓΨ33.5, ΓΨ98.8, 
∆Α83.4, ∆Β76.3, ∆Γ133.5, 
∆Κ75.4, ∆Ψ115.4, ΕΒ128.1, 
ΕΒ128.1, ΕΖ31.1, ΕΖ31.1, 
ΕΖ64.3, ΕΘ120.2, Π136.5, 
Ρ52.1, Φ53.2, Χ126.4, 
Χ126.4 

ο@υλον ΓΠ112.2 
ο@υν ΒΜ69.1, ΓΧ65.3, ∆Β76.3, 

∆Γ17.4, ∆Ζ79.4, ∆Ζ84.1, 
∆Ζ89.7, ∆Ζ92.3, ∆Η16.4, 
∆Κ82.4, Ρ63.5 

ο \υνεκ' ΑΚ9.1 
ο ]υνιαυτός ΒΡ100.1 
ο {υπω ΑΤ31.4, ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
ο {υπως ΓΞ116.1 
ο [υρανίαν ΓΣ137.1 
ο [υρανίδαις ΑΞ70.5 
ο [υρανο~ ις ΑΥ93.2 
ο [υρανόν ΑΩ124.2, ΑΩ125.1, 

ΒΛ101.4, ΓΟ124.1, 
ΓΟ128.3, ΓΠ138.1, ∆Β92.6, 
∆Β93.3, ∆Ζ79.4, ∆Ζ9.6, 
∆Χ77.2, ΕΙ113.2, Φ93.5 

ο [υρανός ΑΩ124.1, ΑΩ74.5, 
ΒΛ101.4, Γ114.4 

ο [υρανο~υ ΒΝ135.4, ΒΧ79.1, 
ΓΨ98.8, ∆Κ75.4, Ο127.1 

ο [υραν ~?ω ΕΖ90.3, ΕΗ107.4, 
Κ101.3 

ο [υραν ~ων ΓΗ13.4, ΓΗ80.6, 
ΓΗ80.8 

ο@υσα ∆Η16.4 
ο@υσαν ∆Γ133.5 
ο [υσία ∆Η16.4 
ο [υσίας ΓΨ33.5 
ο@υσιν ∆Ζ84.1 
ο \υς ΑΚ9.1 
ο@υς ΒΦ25.4, ΒΦ40.1, ΕΖ25.1 
ο {υτε ΑΨ104.2, ΑΨ104.2, 

ΒΣ17.6, ΒΣ17.6, ΓΒ51.2, 
ΓΒ51.2, ΓΒ51.2, ΓΠ15.5, 
ΓΠ15.5, ΓΨ98.6, ΓΨ98.6, 
ΓΨ98.6, ΓΨ98.6, ∆Α83.4, 
∆Α83.4, ∆Β95.4, ∆Β95.4, 
∆Υ111.6, ∆Υ111.6 

ο {υτις ΒΑ112.3, ΓΞ116.1 
ο #υτοι ΓΨ33.5, ΓΨ98.6, ΑΞ121.3 

ο #υτος ΓΝ108.5, ∆Κ75.4, 
Ψ102.1, Ψ102.1 

ο \υτω ∆Γ108.3 
ο \υτως ΕΙ113.2 
ο [υχ ΓΟ78.5, ∆Η95.3 
ο [υχί ΑΞ137.2, ΒΚ119.3, 

ΒΚ119.3, ΒΚ64.3, ΒΦ26.1, 
ΒΦ8.1, ∆Ν134.2, ∆Ν18.8 

[οφείλοντες ΑΖ62.2 
[οφθαλµο~ ισιν ΑΚ81.2, ∆Ξ108.6 
[οφθαλµός Α∆121.1, ΒΦ25.4, 

ΒΦ40.1 
[οφθαλµούς Ε35.2 
[οφθαλµώ ∆Γ108.3 
[οφθαλµ ~ων Χ96.5 
{οφρ' Κ101.3 
{οχλος ΑΠ114.2, ΕΑ11.6 
{οψεται ΑΛ7.7 
{οψιν ΓΝ108.5, ∆Η138.3 
{οψοµαι ΒΚ119.3 
{οψονται ΓΗ7.7 
 
 
Π 
 
Παλλάς ∆Ξ132.2 
Πάµφιλε ΕΘ119.2, ΕΘ119.2 
Πάµφυλος ΑΧ103.3 
Πάν ΒΗ48.7, ∆Η97.2 
Πηλέος ΒΛ117.1 
Πίνδαρον ΓΨ98.8 
Πλάτων ΒΖ75.3, ΓΨ33.5, Μ99.3 
Πλάτωνα Θ97.6 
Πλευρωνίαν ∆Υ111.4 
Προµηθεύς ΒΡ100.2 

Προµηθέως ΒΡ100.1 
Πυθαγόρας Μ99.3 
 
παγ ~αν ΓΣ137.1 
παγκαρπείας ΑΞ70.3 
πάθ?η ΓΧ65.1 
παθών ∆Γ108.3 
πα~ ιδες Π136.5, Τ48.4 
παιδία ΓΗ13.4 
παιδι ~?α ΓΧ102.4 
παισίν ∆Ζ84.1 
πάλαι Π68.5 
πάλη ΑΥ93.2 
πάλιν 18.3, ΑΖ62.2 
παλλόµενοι ∆Ξ132.2 
παµφαής ΓΝ108.5 
π~αν ΒΥ61.4, ΓΣ129.1, ΓΨ33.5, 

∆Υ122.1, ΦΛ34.7 
πανακές ΒΡ68.4 
πανηγύρεις ΕΙ113.2 
πάνθ' Ψ102.1 
πάντα Α∆121.1, ΑΗ90.2, 

ΑΚ48.3, ΒΛ101.4, 
ΒΝ1Ο3.1, ΒΦ18.7, ΒΦ25.4, 
ΒΦ61.2, ΒΦ61.2, ΒΦ61.3, 
ΒΦ61.3, ΒΦ61.3, Γ114.4, 
Γ131.3, ΓΙ11.3, ΓΝ108.5, 
ΓΟ124.1, ΓΟ125.2, ΓΟ125.2, 
ΓΟ125.3, ΓΟ128.3, ΓΟ128.3, 
ΓΟ45.5, ΓΟ78.4, ΓΠ138.1, 
ΓΣ129.2, ΓΧ103.1, ΓΧ103.1, 
∆Γ108.3, ∆Κ75.4, ∆Κ75.4, 
∆Κ82.4, ∆Ν64.6, ∆Υ122.1, 
∆Υ128.2, ΕΑ11.5, ΕΗ107.4, 
Κ101.3, Ψ102.1 
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πάντας ΒΦ18.7, ΓΟ122.2, 
ΓΟ78.4, ∆Ζ78.1 

πάντες ΒΛ99.5, ΒΥ61.4, 
ΒΥ80.5, ∆Γ133.6, ∆Γ98.2, 
ΕΖ85.1 

πάντ?η ΓΟ124.1, ΓΠ15.5, 
ΓΨ98.8, ∆Β92.6, ∆Π129.6, 
Κ101.2 

παντί Α∆121.1, ΒΥ60.2, 
ΓΕ136.2, ∆Α83.4, ∆Β96.1 

πάντοθεν ΓΟ127.2 
παντοκράτορος ΒΚ139.1 
παντοκράτωρ ΓΕ136.3 
παντός ∆Β99.2, ∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3 
πάντων Α∆121.1, Α∆133.3, 

ΑΞ70.3, ΑΠ114.2, ΒΑ112.3, 
ΒΘ17.5, ΒΡ68.4, ΒΦ61.3, 
ΓΟ126.1, ΓΧ102.4, 
ΓΧ103.1, ∆Β95.4, ∆Ζ89.7, 
∆Π81.1, ∆Σ89.4, ∆Ψ115.4, 
Ψ102.1 

πάντως ΓΠ15.5 
πάνυ ΑΙ118.1 
παρ' ΑΚ18.4, ΒΣ111.1, ΒΣ17.6, 

ΓΑ29.5, ∆Ζ89.7, ∆Ζ9.7 
παρά ΑΒ45.4, ΑΚ9.1, ΑΧ103.3, 

ΒΖ75.3, ΒΖ75.3, ΓΣ137.1, 
∆Γ90.5 

παραβ ~ητε Χ72.5 
παραβολα~ ις ΓΗ80.7, ΕΖ25.1 
παραβολήν ΓΡ63.6 
παραγγέλµατα ΑΒ45.4 
παραγίγνηται ∆Α83.4 
παραγιγνόµενον ∆Α83.4 
παραγίνεται ∆Α83.2 

παραγινοµένη ∆Α83.2 
παράδειγµα ∆Ζ79.4 
παράδεισον ΒΧ79.1 
παραιτε~ ισθαι ∆Ω5.1 
παραλαβόντες ∆Γ90.5 
παράλλαξις ∆Ζ9.6 
παραστήσωµεν ΒΦ61.2 
παραυτίκα ∆Θ93.1 
παραψυχήν ΕΙ113.2 
πάρειµι ΑΩ120.3 
παρεµφερής Γ131.2 
παρεόντα ΓΠ15.5 
παρεόντας ΑΨ115.3 
πάρεργον Α139.2, Α139.2 
παρεστ ~ασιν ΓΟ125.3 
παρεστ ~ωτες ∆Γ90.5 
παρέχοντας ΒΜ69.2 
παρήµενοι ΒΛ27.3 
παρθένους ΕΘ119.2 
παρόντα ∆Ζ89.7, ∆Ζ96.2 
παρών ΕΘ119.2, ΕΘ120.2 
π~ασα Γ131.3 
π~ασαι Κ101.2, Κ101.2 
π~ασαν ΑΩ125.1, ΒΟ88.3, 

ΒΥ60.2, ΓΨ98.8 
πάσας ΒΜ69.5, ∆Γ91.4 
πάσ ?η ΒΥ60.2, ΒΥ60.2, ΒΦ61.2 
πάσης ΑΥ38.6 
π~ασι ΒΦ 17.5, ΒΦ18.7, ∆Κ75.4 
π~ασιν ΓΟ78.5, ΓΦ7.6, Π136.5 
πάσχα ΒΦ66.5 
πάσχουσα Ρ63.4 
πασ ~ων ∆Γ74.2 
π~ας ΑΖ62.3, ΒΣ111.1, ∆Β96.1 
πατάξω Χ126.4 

πάτερ ΓΘ112.1, ΓΟ116.2, 
Κ101.3, Ο127.1 

πατέρα Α∆133.3, ΒΧ57.6, 
ΓΗ84.3, ΓΣ102.2, ΓΧ102.4, 
∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3 

πατήρ ΒΛ130.2, ∆Ζ102.5, 
∆Ν38.1 

πατρός ΒΝ81.3 
παυόµεθα ΒΥ60.2 
πα~υροι ∆Θ17.4 
παύσεται ΑΖ96.3 
παύσονται ΒΛ130.1 
πείθεσθαι ΑΨ115.2 
πείθονται ΓΟ125.1 
πειθο~υς ΑΚ81.2 
πειν ~ωντες ΓΗ70.1 
πείρατ' ΓΠ138.1 
πείρατα ∆Π81.1 
πειστέον ∆Ζ84.1 
πέλανον ΑΞ70.3 
πελάσασθαι ΑΚ81.2 
πέλει ΑΚ18.4 
πέλονται ∆Υ128.2 
πελώριος Γ131.3 
πέµπτον ∆Χ77.2 
πέµψον ΑΞ70.6 
πένητες ΕΖ12.1 
πεπαιδευµένους ΒΜ69.1 
πεπλάνηται ΕΘ119.2 
πεποίηκεν ΒΖ75.3 
πεποίθαµεν ΑΩ135.1 
πεποιθότες ΕΖ85.1 
περ ΓΜ109.3, ΓΟ125.1, ΓΦ7.6 
πέρι ΑΚ140.5, ΑΠ114.2, 

ΑΠ114.2, ∆Ζ89.7 

περί ΑΙ118.3, ΑΚ48.3, ΑΞ137.2,  
ΒΥ62.1, ΒΩ36.1, ΓΟ123.2, 
ΓΟ123.2, ΓΟ124.1, ΓΟ78.5, 
ΓΤ17.2, ΓΧ103.1, ΓΧ103.1, 
ΓΧ103.1, ΓΧ77.1, ΓΨ98.5, 
∆Β99.2, ∆Ζ84.1, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ9.6, ∆Η16.4, ΕΑ11.5 

περιαγωγή ∆Γ133.5 
περιβάλοι ΑΝ75.1 
περιερχόµενος ∆Κ82.4 
περιέτεµε Ρ51.6 
περιεχρύσωσεν ΑΩ117.4 
περικλυτόν ΒΒ100.3 
πέριξ ΑΞ114.1, ΓΟ45.5 
περιπατε~ ι Ρ51.5 
περιπατε~ ιτε ΒΦ26.1 
περιπατ ~ησαι ΒΥ60.2 
περιπατο~υµεν ΕΧ34.2 
περισκοπ~ων ΓΨ33.5 
περιστείνει ΑΓ47.3 
περιστροφή ∆Γ133.5 
περιτέλλει ΓΟ123.2 
περιφέροντες ∆Η138.3 
περίφοιτα ΓΠ138.1 
πέταται ΓΨ98.8 
πέτραι Γ131.3 
πεύσ?η ΓΠ138.1 
πεφευγέναι Α∆121.1 
πέφυκεν ΑΙ118.3, ΑΙ118.3 
πεφυκέναι ΕΘ119.2 
πεφυκώς ΑΞ121.3 
πηγή Γ131.3 
πηδήσαντος ΓΧ77.1 
πηλόν ΑΩ99.6 
πηλός ΒΡ100.1 
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πηλο~υ ΒΡ100.2 
πηµάτων ΕΙ113.2 
πινυτ~ας Π136.5 
πίπτει ΑΚ81.2 
πιστεύειν Χ72.5 
πιστεύσαντι Φ8.5 
πιστεύσητε ΒΝ85.1 
πιστεύων ΒΝ85.1 
πίστεως ∆Ν2.3, ∆Ν2.3, ∆Ν64.6, 

ΕΧ34.2 
πίστιν ∆Ν2.3 
πίστιος ΑΚ9.1 
πίστις ΒΘ17.5, ΒΦ9.2, ΓΗ2.5, 

ΓΠ59.6 
πιστόν Γ∆27.5 
πιστός ΒΦ13.1 
πιστ ~?ω ΒΧ57.5 
πιστώµατα ΑΚ18.4 
πίωσι Ξ31.3 
πλανηθ ~ηναι ΑΨ140.6 
πλανηθ~?ης Α∆121.1 
πλανώµενοι ΕΙ113.2 
πλασθείς ΑΝ75.1 
πλάσις Ρ63.4 
πλατε~ ιαν ΓΗ31.1 
πλάττων ∆Γ98.2 
πλατύν ΓΟ125.2 
πλε~ ιν ∆Μ28.3 
πλειόνων ∆Β93.3 
πλείους ∆Β92.6 
πλείστοις ∆Θ93.1 
πλέον ΑΚ59.3, ∆Γ136.4 
πλέονι ΑΡ30.2 
πλ ~ηθος ΑΩ119.1, ΒΣ17.6, 

∆Γ17.4, ΕΘ119.2 

πλ ~ηκτρον ΒΡ48.5 
πλήν ΓΦ7.6, Χ126.4 
πλήρη ΑΞ70.3 
πλήρης ΑΩ119.1, ΒΩ36.1 
πληροφορίας ΒΥ61.4 
πληρωθ ~ητε ΒΥ60.2 
πλήρωµα ∆Ν64.5 
πληρώµατι ∆Ν64.5 
πληρ~ωσαι ΒΥ60.3 
πλησιάζουσι ΒΜ69.2 
πλησίον ΑΛ53.5, ΕΘ119.2, 

ΕΘ120.2 
πλο~υτον ΑΚ140.5 
πλο~υτος ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, 

ΒΥ61.4 
πλούτου ∆Ν80.2 
πνέοµεν ΓΣ102.2 
πνε~υµα ΒΦ25.4, ∆Χ77.2, 

Η126.3 
πνεύµατα ΓΟ123.2, Ε35.2, 

ΕΖ90.6 
πνεύµατι ∆Χ77.2, Υ34.2, Υ34.2 
πνευµατικά ΑΥ93.2 
πνευµατικ~?η ΒΥ60.2 
πνευµατικο~ ις ΒΦ26.1, ΒΦ66.1 
πνευµατικόν ∆Ν2.3, ∆Ν26.5 
πνεύµατος ΒΟ88.3, ΒΦ25.4, 

ΒΦ25.5 
πνοήν ∆Κ75.4 
πόδας ∆Γ90.5 
ποδ ~ων ΑΩ124.1 
πόθεν ΑΞ70.6, Ρ51.6 
ποία ΒΚ8.2 
ποιε~ ιν ΑΙ118.3 
ποιήσας ΑΩ127.3, ∆Κ75.4, 

ΕΘ119.2 
ποιήσει Α∆121.1, ΒΚ119.3, 

ΒΚ64.3 
ποιήσω Χ126.4 
ποιήσωµεν Φ29.1 
ποιητήν ∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3 
ποιητής ∆Ζ136.3 
ποικίλον Φ53.2 
ποιµήν ΒΝ86.4 
πο~ ιον ΑΩ74.5 
πο~ ιος ΑΝ75.1 
ποι~ων ΕΖ90.6 
πόλει ΓΨ98.7, ∆Γ98.2 
πόλεις ΑΡ30.2, ΑΩ127.3 
πολεµ~ησαι ΑΩ135.1 
πολέµιον ΑΡ30.2 
πόλεµον ΓΟ126.5 
πολέµ?ω ΑΧ103.3 
πολέµων ∆Β76.3 
πόλεσι ΑΡ30.2 
πόλεσιν ∆Β76.3, ∆Ζ9.7 
πόλεως ΓΨ98.6 
πολλά ΑΨ140.6, ΓΠ112.2, 

∆Ζ9.5 
πολλαί ∆Ζ9.5 
πολλ ~ης ΓΧ77.1 
πολλοί ΑΨ59.5, ΓΗ17.5, 

∆Θ17.4, ΕΑ11.6, ΕΙ113.2 
πολλο~ ισι ∆Ξ132.2 
πολλο~υ ΑΦ76.1, ΑΦ76.1 
πολλούς ∆Ζ79.4, ∆Ξ132.2 
πολλ ~?ω ΓΑ18.1, ∆Ζ9.6 
πολλ ~ων ΑΨ140.6, ΒΣ17.6, 

∆Β93.3 
πόλον ΒΩ36.1, ∆Ξ108.6 

πολύ ΒΜ69.1 
πολυγηθές ΓΟ122.2 
πολυήµερον Χ96.6 
πολυκύµων ΑΚ48.3 
πολυµερ~ως ΑΖ35.1 
πολύµοχθοι ΓΟ125.3 
πολυτρόπως ΑΖ35.1 
πόνει ∆5.1 
πονηρά ΑΤ121.2 
πονηρίας ΑΩ119.1 
πονηρ~ων ΒΘ17.5 
πόνου Ρ52.1 
πονο~υντα ΕΘ120.2 
πονο~υντι ΑΞ16.8 
πόντος ΑΚ48.3 
πόντου ΑΓ47.3, ΓΟ125.1, 

ΓΧ65.1, ΕΙ113.2 
πορείης ΓΟ123.2 
πορεύεσθαι ∆Γ106.2, Χ72.5 
πορεύεσθε Χ94.6 
πορίζειν Ρ52.1 
πορισθέντα ΒΙ57.2 
πόρρωθεν ΒΚ119.3 
πορφυρ~ας ΕΘ119.2 
πορφυρέοισιν ΓΟ125.3 
ποσίν ΒΛ117.1 
ποσσί ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
ποτ' ΒΛ130.1 
ποταµ ~ων ∆Ζ9.7 
ποτέ Γ131.2, Γ131.2, Γ131.2, 

ΓΧ65.3, ΕΘ120.2 
ποτε ΓΟ125.3 
πότερον ∆Ζ79.4, ∆Ζ92.2 
ποτί ΑΤ47.2, ΓΣ137.1, ΓΣ20.2 
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πο~υ ΒΦ8.1, ΒΦ8.1 
που ΓΨ98.6, ∆Β92.6, ∆Ξ132.2 
πρ~αγµα ΓΧ77.1 
πράγµασι ΒΜ69.1 
πραγµάτων ΓΚ138.2 
πράξεις ΑΒ45.4, ΓΨ33.5 
πρ~αξιν ∆Β95.4 
πρ~αον ΒΣ110.3 
πραπίδων ΑΚ140.5 
πράσσων ΑΤ121.2 
πράττει ΑΞ121.3 
πράττειν ΓΨ98.7 
πρεπόντως ΒΜ69.2 
πρηστήρ ΑΨ104.3 
πρηστ~ηρσι ΓΟ125.2 
πρίν ∆Γ74.2 
πρό ΒΦ25.2, ΓΚ138.2, Χ72.5, 

Χ96.5 
προβάτων ΒΝ86.4, ΒΝ86.4, 

ΒΝ86.4 
προβλήµατα ΕΖ25.1 
προγόνους ∆Ζ84.1 
προγόνων ΓΨ98.7 
προέγραψα ΑΥ60.1 
προϊέναι ∆Γ91.4 
προµαθε~ ιν ΑΞ70.6 
προσαγορεύεται ΕΒ128.1 
προσδέξοµαι ΓΕ136.2 
προσδεόµενος ∆Κ75.4 
προσέδρευε ΓΟ123.1 
προσεύχεσθε ΒΘ17.5 
προσευχ~?η ΒΥ61.4 
προσεύχοµαι Ε∆46.6 
προσευχόµενοι ΒΥ60.2, ΒΥ62.1 

πρόσθεν ΑΨ104.5, ΑΨ111.7, 
∆Γ133.4 

προσίσταται ΓΨ98.7 
προσκαρτερε~ ιτε ΒΥ61.4 
προσκυνο~υσι ΑΒ45.4 
πρόσοδον ΒΖ75.3 
προσόδους Ξ31.3 
προσπίπτουσι ΒΜ69.1 
προσφέρεται ΓΕ136.2 
προσφέρων ΕΘ119.2 
πρόσωπα ΓΣ20.2 
πρόσωπον ΑΛ7.7, ΒΦ40.1, 

ΒΦ40.1, ΒΦ7.5, ΒΦ7.5, 
ΒΦ74.1, ΒΦ74.1 

προσώπου ΑΩ124.2, ΕΖ131.4, 
Ρ63.4, Χ72.5 

πρός Α∆121.1, ΑΖ62.4, 
ΑΚ59.3, ΑΥ60.1, ΑΥ93.2, 
ΑΥ93.2, ΑΥ93.2, ΑΥ93.2, 
ΒΖ75.3, ΒΖ75.3, ΒΜ69.5, 
ΒΜ69.5, ΒΝ135.2, 
ΒΝ135.4, ΒΣ17.6, ΒΦ40.1, 
ΒΦ7.5, ΒΦ74.1, ΒΧ57.5, 
ΒΧ57.5, ΓΧ65.3, ∆Β76.3, 
∆Γ133.4, ∆Γ91.4, ∆Γ98.2, 
∆Ζ96.2, ∆Ν64.5, ∆Υ111.6 

προτεθέντος ∆Ζ96.2 
προφήταις ΑΥ60.1 
προφητεύσουσιν ΒΟ88.3 
προφήτης Ρ63.2, Ρ63.6 
προφητικ ~ων ∆Ν64.6 
προχυτίαν ΑΞ70.3 
προώρισεν ΒΦ25.2 
πρ~ωθ' ΑΚ48.3 

πρ?ωρεύς ΒΝ135.2 
πρ~ωτα ΓΣ137.1 
πρώτοισι ΕΗ107.4 
πρ~ωτον ΑΨ104.3, ΑΨ111.7, 

ΒΒ107.2, ΒΜ69.1, Κ101.3 
πτερύγων ΒΩ36.1 
πτερωτά ∆Υ122.1 
πτηνόν ΒΡ100.1 
πτίλον ∆Υ111.4 
πτυχα~ ις ΑΝ75.1, ΓΧ65.1 
πυκν ~?η ∆Ξ132.2 
πύλας Π68.5 
π~υρ ΑΨ104.2, ΒΦ26.4, Γ131.2, 

ΓΟ128.3, ΕΖ90.6 
πυρί ∆Ζ9.5, ∆Ζ9.6, ∆Ξ132.2 
πυρόεντι ΓΟ125.3 
πυρός ΑΨ104.3, ΑΩ124.2, 

ΓΧ77.1, ∆Μ27.7, ∆Υ121.4 
πυρουµένη ∆Υ122.1 
πώ ΒΛ117.1 
πω ΓΣ20.2 
πώποτε ΒΝ81.3 
πως ∆Ζ84.1 
π~ως ΒΓ96.4, Ρ51.6 
 
 
Ρ 
 
]ραδίως ΒΜ69.2 
]ρ~?αστον Π68.5 
]ρέγχεις ΒΝ135.2 
]ρεεύµενοι ∆Ξ132.2 
]ρέζων ΓΟ122.2 
]ρέουσαν ΑΛ63.3, ΑΛ63.5 
]ρεύµατι ΒΩ36.1 

]ρ~ηµα ΕΖ64.3 
]ρήµατα ΒΧ79.1, ΕΖ25.1 
]ρήµατος Ρ51.4 
]ρητέον ∆Ζ89.7 
]ρητόν ΓΟ126.1, ΓΧ77.1, ΓΧ78.1 
]ρίζα ΑΞ70.6 
]ρίζης ΑΩ35.2 
]ριπα~ ις ΒΩ36.1 
]ρόµβ?ω ΑΠ114.2 
]ρόον ΕΚ107.3 
]ρυσθ~ωµεν ΒΘ17.5 
 
 
Σ 
 
Σιµόεντος ΑΤ31.4 
Σκυθ~ων Ξ31.3 
Σολοµών ΓΡ18.5 
Σοφίαν ΒΦ25.2 
Σωκράτης Μ99.3 
 
σάρκα ΑΥ93.2, ΒΟ88.3 
σάρκες ΓΟ78.5 
σαρκί Ρ63.4 
σαρκικοί ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, 

ΒΦ66.1 
σαρκικο~ ις ΒΦ26.1 
σαρκίνοις ΒΦ66.1 
σάρκινον Γ131.2 
σάρξ ∆Ξ108.6 
σάς ΓΟ125.3 
σάτα ΓΗ80.8 
σαυτόν Ζ23.1, Ζ45.4, ΑΛ71.5 
σαυτ~?ω Γ131.2 
σαφ~ως ∆Ζ84.1 
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σέ ΑΚ59.3, ΑΠ114.2 
σε ΑΙ100.6, ΒΚ139.1, ΒΡ100.2, 

ΓΗ2.5, ΓΞ116.1, ΓΟ124.1, 
ΕΘ119.2, ΕΘ120.2 

σεβάσµατα ∆Κ82.4 
σείεις ΓΟ125.1 
σείων ΓΝ108.5 
σέλας ΓΣ101.1 
σελήνης ΓΠ138.1 
σεµνάν ΓΣ137.1 
σέο ΒΑ112.3 
σεσιγηµένου ∆Ν64.6 
σέσωκεν ΓΗ2.5 
σή ΓΟ125.2 
σηµαίνει Κ101.3 
σηµαίνοιεν Κ101.3 
σήµατ' Κ101.3 
σήµατα ΓΠ138.1 
σιγ ~ωσι ΕΑ11.6 
σίδηρον ∆Γ98.2 
σίδηρος ∆Β76.3 
σινάπεως ΓΓ3.1 
σκαιο~ ις ∆Υ24.3 
σκ~ανος ΑΘ29.2 
σκηπτο~υχον Γ∆27.5 
σκ~ηπτρον ΑΞ70.5 
σκιδνάµενον ΓΠ15.5 
σκολιάς ΑΞ137.2 
σκοπ~ων ΓΧ65.3 
σκότει ΓΣ101.1 
σκοτεινούς ΑΩ23.2, ΑΩ64.1 
σκοτόεσσα ΑΚ140.5 
σκότος ΒΧ57.5 
σκότους ΑΥ105.2 
σµαράγδου ΕΘ119.2 

σοί ΑΝ111.3, ΑΞ70.3, Φ4.1 
σοι ΑΩ23.2, ΑΩ64.1, ΒΗ48.7, 

ΒΗ48.7, ΒΗ48.7, ΒΚ139.1, 
ΓΧ65.1, ΓΧ65.3 

σόν ΓΟ125.3, Ο127.1 
σός ΓΟ125.3 
σο~υ ΑΩ120.3, ΑΩ124.2 
σου ΒΝ135.2, ΒΝ135.3, ΓΗ2.5, 

ΕΖ64.2, ΕΖ90.3, ΕΖ90.3, 
Φ4.1, Χ115.5, Χ72.5, Χ72.5, 
Χ72.5, Χ96.5, Χ96.6 

σοφία ΑΩ127.3, ΒΡ68.4 
σοφί ?α ΒΥ60.2, ΒΦ61.2, ΒΦ9.2 
σοφίαν ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 

ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, ΒΦ80.4, ΓΡ72.1, 
ΓΣ129.3, Ρ63.5 

σοφίας ΒΙ57.2, ΒΥ61.4, 
ΒΥ80.5, ∆Ν80.2, ΕΖ64.2 

σοφοί ΓΡ18.3 
σοφο~ ις ∆Υ24.3 
σοφόν ΑΨ115.1 
σοφός ΒΣ17.6, ΒΦ26.3, ΓΡ63.6, 

Π68.5 
σοφο~υ ΑΑ46.2 
σοφ~ων ΒΦ8.1 
σοφώτατοι ΓΙ11.3 
σπένδω ΒΗ48.7 
σπέρµατι Φ4.1 
σπιθαµ~?η ΑΩ125.1 
σπιλάδεσσι ΑΤ47.2 
σπλάγχνοισι ΑΚ18.4 
σποδ~?ω ∆Μ27.7 
σπουδαί ΓΨ98.7 

σπουδ~ ?η ΓΧ102.4 
σπουδ ~ης ΓΧ102.4 
στέαρ ΑΩ119.1, ΑΩ74.6 
στεινόµενοι ΒΛ130.1 
στενήν ΓΗ31.1 
στέργεις ΑΞ70.3 
στερεά ΑΖ62.4 
στερε ~ας ΑΖ62.2 
στερε ~ων Η126.3 
στέφει ΓΟ126.1 
στέφοντες ΕΙ113.2 
στήµοσι ΓΟ49.3 
στ~ηναι ΓΟ45.5, ∆Ξ108.6 
στηριχθ ~ηναι ∆Ν2.3, ∆Ν26.5 
στ~ητε ΒΚ8.2 
στοιχε~ ια ΑΖ62.2 
στοιχ~ωµεν Υ34.2 
στολήν ΓΒ40.2, ΓΒ40.2 
στόµα ΓΗ80.7, ΕΖ25.1 
στόµατος ΕΖ25.1 
στοχάζεσθαι ΒΜ69.1 
στρεβλο~υ ΕΖ52.3 
στρεβλώσεται ∆Γ108.3 
στρεφόµενος ΑΒ45.4 
στρουθία ΒΚ27.2 
στρώµατα ∆Μ27.7 
σύ Α∆121.1, ΑΚ15.4, ΑΞ70.3, 

ΑΞ70.5, ΒΝ135.2, Ο127.1 
συγχε~ ιν ∆Μ27.7 
συγχωρ~ησαι ΓΨ99.1 
συζ~ην ΓΧ77.1 
συζητητής ΒΦ8.1 
συλλαµβάνει ΑΞ16.8 
συµβιβασθέντες ΒΥ61.4 
συµβολικ ~?η ΑΑ46.2 

συµβόλων ΑΒ45.4, ΑΒ45.4 
σύµβουλος ΑΩ129.4 
συµµάχοις ΑΡ30.2 
συµµάχους ΑΡ30.2 
συµµίσγ?ης ΒΕ52.4 
συµπαρακληθ ~ηναι ∆Ν2.3 
συµπαρίσταται ΓΙ130.3 
συµπέµπειν ∆Γ91.4 
συµποδίσαντες ∆Γ90.5 
συµφέρον ΑΙ118.3, ΒΣ110.3 
συµφέροντος ΒΜ69.1 
συµφορ~ων ΒΜ69.3 
συµφώνησις ΒΧ57.5 
σύν ΓΟ126.1, ΓΨ98.7, ∆Η138.3 
συνδε~ ι ΑΡ30.2 
σύνδροµος ΕΑ11.6 
συνέγραψεν ΑΧ103.3 
συνέδριον ΓΨ98.6 
συνειδώς ΕΘ120.2 
συνέµιξεν ∆Γ98.2 
συνέπεται ΑΙ118.3 
συνέσει ΒΥ60.2 
συνέσεως ΒΥ61.4 
σύνεσιν ΑΥ60.1, ΒΦ8.1 
συνετήν ΒΣ17.6 
συνετ~ων ΒΦ8.1 
συνεχοµένην Μ99.3 
συνεχωρήσαµεν ∆Β93.3 
συν ~ηκεν ΑΩ54.1 
συνιέναι Ρ51.6 
συνι~ητε Ρ63.1 
συνιστάµενον ΓΠ15.5 
συνι~ωµεν Ρ51.6 
σύνοδοι ΓΨ98.7 
σύνοικον Π136.5 
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σύνολον Μ99.3 
συντήρησον ΓΗ18.2 
συστήµατα Γ131.3 
σφαίρης ΓΟ123.2 
σφ~ας ΒΜ69.2 
σφάττοντα ΕΘ119.2 
σφετέρην ΓΜ109.2 
σφέτερον ΓΟ123.2 
σφίγγων ΑΚ48.3 
σφίγξ ΒΡ48.5 
σφοδρόν ΒΣ110.3 
σφ~ων ∆Β92.6 
σχάσ?η ∆Υ121.4 
σχήµατ' ΑΝ111.3 
σχίζων Γ125.2 
σχολήν ΑΤ121.2 
σ~?ω ΓΟ125.3 
σ?ώζει ΑΙ118.1, ΑΙ118.2 
σ?ωζόµεθα ΑΥ7.2 
σ~ωµα ΓΒ40.2, ΓΨ98.8, ∆Ζ92.2, 

∆Η138.3 
σώµατ' ΓΜ109.3 
σώµατος ∆Β76.3 
σ~ων ΒΗ48.7 
σώσει ΑΩ127.3, ∆Υ122.1 
σωτηρίας ∆Χ77.2 
σωτήριον Ε∆46.6 
σωτ~ηρος ΓΣ137.1 
 
 
Τ 
 
Τελχίνων ∆Ο47.5 
Τερψιχόρας ΓΣ20.2 
Τιτάν ΑΚ48.3 
Τρ~ωες Π136.5 

Τύχη ΕΒ128.1 
 
τ' ΑΞ70.5, ΑΠ114.2, ΒΛ101.4, 

ΒΩ36.1, ΒΩ36.1, ΓΚ138.2, 
ΓΞ2.2, ΓΟ123.2, ΓΠ138.1, 
ΕΑ11.5 

τά ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, Α∆121.1, 
ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΑΗ90.2, 
ΑΚ48.3, ΑΥ93.2, ΒΙ57.2, 
ΒΙ57.2, ΒΙ57.2, ΒΛ101.4, 
ΒΛ101.4, ΒΦ25.4, ΒΦ25.5, 
Γ114.4, ΓΑ18.1, ΓΒ40.2, 
ΓΒ67.4, ΓΗ13.4, ΓΗ80.7, 
ΓΙ11.3, ΓΚ138.2, ΓΟ128.3, 
ΓΠ138.1, ΓΣ129.3, ΓΧ103.1, 
ΓΧ103.1, ΓΧ103.1, ΓΧ65.3, 
ΓΧ77.1, ∆5.1, ∆Β76.3, 
∆Β95.4, ∆Γ74.2, ∆Ζ89.7, 
∆Κ75.4, ∆Κ75.4, ∆Κ82.4, 
∆Μ27.7, ∆Ν64.6, ΕΖ25.1, 
ΕΖ64.2, ΕΖ64.2, Χ72.5, 
Χ72.5 

τα[υτόµατον ΕΒ128.1 
τ[αγαθόν ΒΣ110.3,  ∆Γ133.4  
τάδε ΑΛ63.3, ΑΞ137.2, 

ΑΧ103.3, ΒΚ8.2, ΓΟ128.3, 
∆Τ84.3, Κ101.3 

τα~ ις ΒΚ8.2, ΒΚ8.2, ΒΝ85.1, 
ΒΩ36.1, ΓΠ59.6, ∆Ζ9.7, 
ΕΘ120.2, ΕΙ113.2, Χ72.5 

τακήσεται ΑΩ124.2 
τάλαντα ΒΛ130.2 
τ{αλλα ΓΧ78.1 
τ[αµελούµενον ∆Φ11.2 
ταµιε~ ιον Γ∆27.5 

τάν Γ∆27.5 
τ[αναντία ∆Β92.6 
τ{ανδον ∆Η97.2 
τ[ανθρώπου ΑΙ118.3 
τάξει ΒΜ69.4, ∆Γ91.4 
τάξις ΓΟ125.2 
τάξω ΒΚ139.1 
τ[απίγεια ∆Υ121.4  
ταράττειν ∆Μ27.7 
τ~ας ΑΘ29.2, ΑΙ118.3, ΓΘ112.1, 

ΓΨ98.8 
τάς ΑΒ45.4, ΑΚ85.3, ΑΥ93.2, 

ΑΥ93.2, ΑΩ119.1, ΒΖ75.3, 
ΒΜ69.2, ΒΜ69.5, ΓΣ137.1, 
∆Γ133.4, ∆Γ91.4, ∆Μ31.2, 
∆Ω5.1, Ρ51.6, Ρ51.6, Ρ51.6, 
Χ94.6, Ψ102.1 

ταύρων ΑΩ119.1, ΑΩ74.6, 
ΕΘ119.2 

τα~υτ' ΓΧ65.3, ΓΨ98.8 
τα~υτα ΑΙ118.1, ΒΜ69.5, 

ΒΟ88.3, ΓΗ13.4, ∆Γ98.3, 
Ρ51.6, Ρ51.6 

ταύταν ΑΙ118.3 
ταύτην ΑΩ135.1, Φ4.1 
ταύτης ΑΑ46.2 
ταχέεσσι ΒΛ117.1 
τάχιστα ΒΒ100.3 
ταχύς ∆Υ111.5 
τέ Β∆133.1 
τε ΑΒ45.4, ΑΖ62.4, ΑΚ122.3, 

ΑΚ48.3, ΑΚ81.2, ΑΞ70.3, 
ΑΞ70.5, ΑΡ30.2, ΑΡ30.2, 
ΑΦ76.1, ΒΒ107.2, ΒΖ75.3, 
ΒΡ100.1, ΒΥ61.4, ΒΩ36.1, 

Γ131.2, ΓΜ109.1, ΓΜ109.2, 
ΓΜ109.2, ΓΜ109.3, 
ΓΟ123.2, ΓΟ124.1, ΓΟ125.1, 
ΓΟ78.5, ΓΠ112.2, ΓΠ138.1, 
ΓΠ138.1, ΓΠ138.1, ΓΦ7.6, 
ΓΧ102.4, ΓΨ97.3, ΓΨ98.8, 
ΓΨ98.8, ΓΨ99.1, ∆Β76.3, 
∆Β76.3, ∆Β92.6, ∆Β96.1, 
∆Β99.2, ∆Γ133.4, ∆Γ90.5, 
∆Γ98.3, ∆Ζ 92.2, ∆Ζ102.5, 
∆Ζ78.1, ∆Ζ92.2, ∆Ζ92.3, 
∆Ζ96.2, ∆Η138.3, ∆Η138.3, 
∆Η16.4, ∆Η16.4, ∆Η97.2, 
∆Θ17.4, ∆Ν2.3, ∆Ν64.6, 
ΕΙ113.2, ΕΙ113.2, ΕΙ113.2, 
Κ101.3, Π68.5, Π68.5 

τέθεικα ΒΦ26.3 
τεθηπώς ΑΚ15.4 
τεθλιµµένην ΓΗ31.1 
τεθνηκός ΑΛ53.5 
τεθολωµένον Ε∆46.6 
τείρεα ΒΛ101.4 
τέκνα ΒΚ139.1 
τέκτονας ΑΨ9.3 
τεκτόνων ΑΝ75.1 
τέκτων ΑΩ117.4 
τέλει ∆Γ74.2 
τελείη ΕΗ107.4 
τελε~ ιν ΓΜ109.3 
τελείοις ΒΦ25.2, ΒΦ65.5, 

ΒΦ80.4 
τέλειον ΒΦ61.2, ΒΦ61.3 
τελειότητα ΑΖ62.4 
τελείους ΒΜ69.5 
τελε~ ιται ΓΟ125.3 
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τελείων ΑΖ62.4 
τελετ ~ων ∆Η138.3 
τελευτ ~?α ΓΟ124.1 
τελευτήν ΓΟ124.1 
τελευτήσαντι ΓΦ7.6 
τελευτήσας ΑΧ103.3 
τελευτ ~ων ∆Γ108.3 
τέλος ΒΓ96.4, ∆Ζ96.2, ∆Υ128.2 
τελούµενοι ∆Η138.3 
τέλους Α∆133.3, ΕΘ120.2 
τεµένεσιν ΑΒ45.4 
τέρµασιν ΓΟ124.1 
τέρµατος ΓΟ127.2 
τεταγµένον ΒΣ110.3 
τεταρταίους ∆Γ106.2 
τέταρτον ΒΜ69.4 
τετέλεστο ΕΚ107.3 
τετράπουν ΒΡ100.1 
τετράς ΒΒ107.2 
τετυγµένα Κ101.3 
τετύκοντο ΕΗ107.4 
τέτυκται ΑΚ9.1, ΓΟ128.3, 

ΓΟ78.4 
τέτυκτο ΕΗ107.4 
τευξόµενος ΒΣ111.1 
τεύχων ΓΣ129.2 
τέχναν ΑΙ118.3 
τέχνας ΑΙ118.3 
τεχνίτα ΑΘ29.2 
τ~?η ΑΑ46.2, ΑΥ27.9, ΑΩ127.3, 

ΑΩ127.3, ΑΩ127.3, 
ΒΜ69.4, ΒΥ60.2, ΒΥ61.4, 
ΓΗ7.7, ΓΚ138.2, ΓΧ77.1, 
ΓΧ102.4, ∆Γ106.2, ∆Γ98.2, 
∆Γ98.2, ∆Μ27.7, ΕΖ64.3, 

ΕΘ120.2, Ρ51.4, Φ73.1, 
Χ72.5 

τήκεται ΑΩ124.2 
τήν ΑΕ46.5, ΑΖ62.4, ΑΖ62.4, 

ΑΛ63.3, ΑΛ63.3, ΑΛ63.5, 
ΑΛ63.5, ΑΛ63.5, ΑΥ60.1, 
ΑΩ125.1, ΑΩ127.3, 
ΑΩ127.3, ΑΩ127.3, 
ΑΩ135.1, ΑΩ54.1, ΒΒ16.8, 
ΒΙ57.2, ΒΜ69.1, ΒΜ69.1, 
ΒΜ69.5, ΒΝ86.4, ΒΥ60.2, 
ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, ΒΦ25.2, 
ΒΦ26.3, ΒΦ26.3, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, 
ΒΦ80.4, ΓΒ40.2, ΓΒ40.2, 
ΓΒ40.2, ΓΗ13.4, ΓΚ138.2, 
ΓΜ109.2, ΓΝ108.5, ΓΨ98.6, 
∆Γ133.4, ∆Γ90.5, ∆Γ91.4, 
∆Ζ84.1, ∆Ζ89.7, ∆Ζ9.7, 
∆Ζ96.2, ∆Σ89.4, ∆Υ111.4, 
ΕΘ120.2, ΕΘ120.2, Μ99.3, 
Ρ52.1, Φ4.1, Φ93.5, Χ72.5, 
Χ96.5, Χ96.5, Ω59.5 

τηρούντων Ρ51.4 
τηρο~υσι ΒΩ36.1 
τ~ης ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΑΥ37.5, 

ΑΩ35.2, ΒΖ75.3, ΒΜ69.3, 
ΒΜ69.5, ΒΝ136.1, ΒΝ86.4, 
ΒΝ86.4, ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, 
ΒΥ61.1, ΒΥ61.4, ΒΥ61.4, 
ΒΥ61.4, ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, 
ΒΥ80.5, ΒΦ25.2, ΓΗ80.6, 
ΓΡ18.5, ΓΧ102.4, ΓΨ98.6, 
ΓΨ98.7, ∆Β92.6, ∆Β92.6, 
∆Γ16.2, ∆Ζ89.7, ∆Μ27.7, 
∆Ν2.3, ∆Ν54.3, ΕΖ64.2, 

Χ72.5 
τι ΑΙ118.3, ΑΤ121.2, ΒΚ119.3, 

ΒΛ130.1, ΓΜ109.1, 
ΓΣ129.1, ΓΧ65.1, ΓΨ98.6, 
∆Β76.3, ∆Γ66.4, ∆Ν2.3, 
∆Ν26.5, ΕΘ119.2 

τί ΑΩ119.1, ΒΝ135.2, ΒΥ60.3, 
ΓΣ129.1, ΓΣ129.3, ΓΨ98.5, 
ΓΨ98.7, ∆Β92.6, ∆Τ84.3, 
Ρ51.5, Ρ63.2, Ρ63.4, Ρ63.5 

τίθεµαι ΒΗ48.7 
τιθ~ωµεν ∆Β92.6 
τίκτεν ΓΣ137.1 
τίκτων ΒΩ36.1 
τίµα Α∆133.3 
τιµάς ΒΖ75.3 
τιµ ~ης ΑΚ59.3 
τιµίους ΒΦ26.3 
τιµιώτατοι ∆Γ98.2 
τιµ ~ων ∆Γ136.4 
τίνα ΑΖ62.2, ΑΞ70.6 
τινα ΒΖ75.3 
τίνας ΒΜ69.1, ∆Γ16.2 
τίνι ΑΩ108.4, ΑΩ117.3, 

ΑΩ117.3 
τινος ΒΣ111.1, ∆Γ133.5, 

∆Ζ92.2, ∆Κ75.4 
τίπτε ΒΛ117.1 
τις ΑΛ53.5, ΑΞ121.3, ΑΤ121.2, 

ΑΨ104.2, ΒΚ64.3, ΓΝ108.5, 
ΓΝ108.5, ΓΟ123.2, ΓΟ133.2, 
ΓΟ78.4, ΓΨ33.5, ΓΨ98.5, 
ΓΨ98.7, ∆Β76.3, ∆Γ74.2, 
∆Θ93.1, ΕΘ119.2 

τίς ΑΞ70.6, ΑΩ125.1, ΑΩ129.4, 

ΑΩ129.4, ΒΧ57.5, ΒΧ57.5, 
ΒΧ57.5, ΒΧ57.5, ΓΡ63.6, 
∆Ξ108.6, ΕΑ11.6 

τό Α139.2, Α139.2, ΑΑ46.2, 
ΑΑ46.2, ΑΑ46.2, ΑΒ45.4, 
ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, Α∆121.1, 
Α∆121.1, ΑΘ29.2, ΑΙ100.6, 
ΑΛ53.5, ΑΛ7.7, ΑΝ75.1, 
ΑΞ70.5, ΑΡ30.2, ΑΤ121.2, 
ΑΥ60.1, ΑΧ103.3, ΑΨ104.3, 
ΑΨ104.3, ΑΨ111.7, 
ΑΨ115.1, ΒΓ96.4, ΒΗ48.7, 
ΒΜ69.1, ΒΡ100.1, ΒΡ100.1, 
ΒΥ60.2, ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, 
ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, ΒΥ62.1, 
ΒΦ25.4, ΒΦ26.4, ΒΦ26.4, 
ΒΦ66.5, ΓΑ29.5, ΓΒ40.2, 
ΓΕ136.2, ΓΕ136.3, ΓΗ80.6, 
ΓΗ80.7, ΓΗ99.1, ΓΗ99.1, 
ΓΞ59.1, ΓΞ59.1, ΓΠ15.5, 
ΓΣ129.1, ΓΧ65.3, ΓΧ77.1, 
ΓΨ33.5, ΓΨ98.8, ∆Β95.4, 
∆Γ133.4, ∆Γ74.2, ∆Γ90.5, 
∆Ζ79.4, ∆Ζ89.7, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ89.7, ∆Ζ9.6, ∆Ζ96.2, 
∆Η16.4, ∆Ν2.3, ∆Ν26.5, 
∆Υ122.1, ∆Φ11.2, ∆Χ77.2, 
Ε∆46.6, Ε∆46.6, ΕΖ25.1, 
ΕΖ25.1, ΕΖ90.3, Θ97.6, 
Μ99.3, Π68.5, Π68.5, Ρ51.5, 
Χ72.5, Χ72.5, Χ96.5, Χ96.5, 
Χ96.6 

το[υν ΒΡ100.1 
το {υλασσον ΑΡ30.2 
τοι ΑΚ48.3, Γ114.4, Γ114.4, 
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ΓΜ109.3, ΓΣ129.3, ∆Υ111.4 
τοια~υθ' ΓΜ109.3 
τοιαύτη ∆Β93.3 
το~ ιν ΓΨ33.5 
τοίνυν ΒΦ8.1, ∆Α83.2 
τοιο~υτον ∆Υ24.3 
τοιούτων ΕΘ119.2 
το~ ις ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, Α∆121.1, 

ΑΘ29.2, ΑΞ70.5, ΑΞ70.6, 
ΑΥ60.1, ΑΥ60.1, ΑΥ87.1, 
ΒΙ57.2, ΒΙ57.2, ΒΜ69.1, 
ΒΜ69.1, ΒΜ69.2, ΒΜ69.2, 
ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, ΒΥ61.1, 
ΒΥ61.1, ΒΦ18.7, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ65.5, ΒΦ80.4, 
ΓΕ136.2, ΓΕ136.3, ΓΡ72.4, 
∆Β92.6, ∆Β95.4, ∆Β95.4, 
∆Γ106.2, ∆Γ98.2, ∆Γ98.2, 
∆Ζ84.1, ∆Ζ9.7, ∆Θ93.1, 
Ρ52.1, Ω59.5 

τοίχων ΑΝ75.1 
τολµητέον ∆Η16.4 
τόν Α∆133.3, ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, 

ΑΛ78.3, ΑΞ114.1, ΑΞ121.3, 
ΑΠ114.2, ΑΠ114.2, 
ΑΨ104.2, ΑΨ104.5, 
ΑΩ124.2, ΑΩ125.1, 
ΑΩ135.1, ΑΩ54.1, ΒΕ52.4, 
ΒΖ75.3, ΒΝ135.2, ΒΝ135.4, 
ΒΝ81.3, ΒΥ60.3, ΒΦ25.2, 
ΒΧ79.1, ΒΩ36.1, Γ131.2, 
ΓΒ52.1, ΓΒ52.1, ΓΒ52.1, 
ΓΒ52.1, ΓΖ55.1, ΓΗ30.3, 
ΓΗ7.7, ΓΗ84.3, ΓΙ130.4, 
ΓΚ138.2, ΓΡ63.6, ΓΧ102.4, 

ΓΧ103.1, ∆Β92.6, ∆Β93.3, 
∆Γ90.5, ∆Ζ78.1, ∆Ζ89.7, 
∆Ζ92.3, ∆Ζ96.2, ∆Ζ96.2, 
∆Κ75.4, ∆Μ27.7, ∆Ξ108.6, 
∆Σ108.2, ∆Υ24.3, Ε∆46.6, 
ΕΖ12.1, ΕΖ25.1, ΕΘ119.2, 
ΕΘ119.2, ΕΘ120.2, Κ101.2, 
Μ99.3, Ρ51.4, Ρ51.4, Ρ51.5, 
Ρ63.4, Φ53.2, Φ53.2, Φ73.1, 
Φ73.1, Φ93.5, Φ94.4, Χ72.5, 
Χ72.5, Χ72.5, Χ96.5 

τόνδ' ΑΞ114.1, ΑΞ114.1 
τόπον Φ73.1, Φ73.1 
τόπ?ω ΓΒ40.2, ΓΕ136.2 
τοσούτων Α∆133.3, ΒΙ57.2 
τότ' ΓΣ20.2 
τότε ΒΦ7.5, ΒΦ74.1 
το~υ ΑΖ62.2, ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, 

ΑΙ118.3, ΑΛ53.5, ΑΥ105.2, 
ΑΥ60.1, ΑΨ111.7, 
ΑΩ135.1, ΑΩ54.1, ΒΙ57.2, 
ΒΜ69.1, ΒΝ135.4, 
ΒΝ136.1, ΒΝ81.3, ΒΟ88.3, 
ΒΥ60.2, ΒΥ60.2, ΒΥ60.2, 
ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, 
ΒΥ61.1, ΒΥ61.1, ΒΥ61.4, 
ΒΥ61.4, ΒΥ62.1, ΒΥ62.1, 
ΒΥ80.5, ΒΥ80.5,  
ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.4, ΒΦ25.4, ΒΦ25.5, 
ΒΦ38.1, ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, ΓΖ55.1, ΓΙ130.3, 
ΓΠ15.5, ΓΧ102.4, ΓΧ77.1, 
∆Α83.2, ∆Γ133.5, ∆Γ74.2, 

∆Γ74.2, ∆Γ74.2, ∆Γ91.4, 
∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3, ∆Ζ96.2, 
∆Μ27.7, ∆Ν38.1, ∆Ν64.6, 
ΕΖ12.1, ΕΖ25.1, Κ101.3, 
ΚΛ38.7, ΚΛ38.7, Μ99.3, 
Μ99.3, Ρ63.4, Χ94.6 

το~υδ' ΑΨ111.7 
το~υδε ∆Ζ78.1, ∆Ζ92.3, ∆Υ111.4 
τούσδ' ΕΑ11.6 
τούς Α∆121.1, Α∆121.1, 

ΑΤ121.2, ΑΥ105.2, ΒΜ69.1, 
ΒΜ69.2, ΒΜ69.3, ΒΜ69.4, 
ΒΜ69.5, ΒΦ18.7, ΓΨ98.5, 
∆Γ16.2, ∆Γ16.2, ∆Γ90.5, 
∆Γ90.5, ∆Γ91.4, ∆Ζ84.1, 
ΕΖ90.6, ΕΖ90.6 

το~υτο ΑΙ100.6, ΒΣ17.6, ΓΦ7.6, 
∆Β96.1, ∆Γ133.5, ∆Ν2.3, 
Ρ51.6, Χ72.5 

τούτοις ΑΒ45.4, ΕΙ113.2, Ρ52.1 
το~υτον Α∆133.3, ΑΞ114.1, 

∆Γ91.4, ∆Κ82.4 
τούτου ΑΥ105.2, ΒΝ136.1, 

ΒΥ60.3, ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.2, ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, ∆Α83.2, ∆Η138.3 

τούτους ΒΜ69.5, ∆Γ98.3 
τούτ?ω ΒΝ86.4, ΓΟ123.1, 

∆Α83.4, Ρ51.5 
τούτων ΒΜ69.5, ∆Ζ89.7 
τραπέζαις ΑΚ122.3 
τρέµει Γ131.3, ΓΟ124.1, 

ΕΖ131.4 
τρέπου ΑΕ46.5 

τρέφει ΓΧ77.1 
τρέχουσα ΓΟ125.2 
τρία ΓΗ80.8 
τρίβοι ΑΩ5.1 
τρίβους Α∆121.1, ΒΚ8.2 
τρίτα ΓΧ103.1 
τρίτ?η Φ73.1 
τρίτον ΓΧ103.1 
τρίτου ΒΧ79.1 
τροµέω ΓΟ124.1 
τρόµος ΑΩ124.2 
τροπαί ΑΨ104.3 
τρόπον ΑΙ118.2, ∆Ζ89.7, 

∆Η138.3 
τροφή ΑΖ62.4 
τροφήν Ρ52.1 
τροφ~ης ΑΖ62.2 
τροχός ΑΒ45.4 
τρυγών ΒΚ27.2 
τρύζητε ΒΛ27.3 
τρυφ~ης Α∆121.1 
τυγχάν ?η ΑΤ121.2 
τυγχάνοµεν ΒΜ69.3 
τύπον ∆Μ27.7 
τύπους ΕΙ113.2 
τύραννε ΓΟ125.1 
τυρόν ΒΗ48.7 
τυχε~ ιν ΓΦ7.6 
τύχη ΕΒ128.1 
τώ ∆Γ108.3 
τ?ω ΓΨ98.7 
τ~?ω Α∆121.1, ΑΛ53.5, ΑΞ16.8, 

ΑΞ70.3, ΑΡ30.2, ΑΥ60.1, 
ΑΩ135.1, ΓΑ18.1, ΓΗ16.6, 
ΓΡ18.5, ΓΨ98.8, ∆Α83.4, 
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∆Β95.4, ∆Γ106.2, ∆Γ133.4, 
∆Γ74.2, ∆Γ74.2, ∆Ζ96.2, 
∆Θ93.1, ΕΖ90.3, ΕΚ107.3, 
Ρ51.5, Φ4.1, Φ8.5 

τ~ων ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, 
ΑΖ62.2, ΑΖ62.4, ΑΞ137.2, 
ΑΥ60.1, ΑΥ87.1, ΑΥ93.2, 
ΑΩ119.1, ΑΩ119.1, 
ΑΩ124.1, ΑΩ135.1, 
Β∆133.1, ΒΖ75.3, ΒΗ48.7, 
ΒΘ17.5, ΒΜ69.1, ΒΜ69.2, 
ΒΜ69.3, ΒΜ69.3, ΒΜ69.4, 
ΒΜ69.4, ΒΝ86.4, ΒΝ86.4, 
ΒΝ86.4, ΒΥ60.3, ΒΥ60.3, 
ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, ΒΦ25.2, 
ΒΦ25.2, ΒΦ65.5, ΒΦ65.5, 
ΒΦ8.1, ΒΦ8.1, ΒΦ80.4, 
ΒΦ80.4, ΓΕ136.2, ΓΗ13.4, 
ΓΗ80.6, ΓΗ80.8, ΓΚ138.2, 
ΓΤ17.2, ΓΧ65.3, ΓΧ103.1, 
ΓΨ33.5, ΓΨ98.5, ∆Β93.3, 
∆Β93.3, ∆Γ74.2, ∆Γ74.2, 
∆Γ91.4, ∆Ζ84.1, ∆Ζ9.6, 
∆Ζ9.6, ∆Ζ9.7, ΕΖ90.3, 
Μ99.3, Ρ51.4, Ρ51.4, Ρ51.4, 
Ρ51.4, Ρ63.5, Χ126.4, 
Χ72.5, Ψ102.1, Ψ102.1, 
Ω59.5 

τ~ωνδε Γ114.4 
τ[ωπιτυχόντι Π16.8  
 
 
Υ 
 
]υγιείας Ε∆46.6 

]υγρα~ ις ΑΞ114.1 
]υγρός ΑΚ48.3 
\υδασι ∆Ζ9.7 
\υδατι ΓΒ40.2, ∆Ζ9.5 
\υδατος Γ131.3 
\υδει ΒΒ100.3 
\υδωρ ΒΛ99.5, Γ131.2, ΓΟ128.3, 

ΓΟ46.4, Ξ31.3, Φ53.2 
υ] ιέ ΒΛ117.1, ΓΟ116.2 
υ] ιοί ΒΟ88.3 
υ] ιο~ ις ΑΥ60.1, ΑΥ87.1 
υ] ιός ΓΗ84.3, ΓΗ84.3 
υ] ιούς ΒΧ57.6 
\υλας ΑΘ29.2 
]υµ~ας ΑΖ62.2, ΒΥ60.3, ΒΦ15.3, 

ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, ΒΧ57.6, 
∆Κ82.4, ∆Ν2.3, ∆Ν2.3, 
∆Ν26.5, ∆Ν26.5, ∆Ν64.5 

]υµε~ ις ΒΛ99.5, ΒΧ57.6 
]υµέτερον Ξ31.3 
]υµ~ ιν ΑΥ27.9, ΒΝ86.4, ΒΦ26.1, 

ΒΦ26.1, ΒΦ66.1, ΒΧ57.6, 
ΓΗ16.6, ΓΗ80.6, ∆Κ82.4, 
∆Ν2.3, ∆Ν2.3, ∆Ν26.5, 
Ρ63.1, Ρ63.4, Χ72.5 

]υµνο~υντας ∆Χ77.2 
]υµ~ων ΑΩ119.1, ΒΚ8.2, ΒΝ85.1, 

ΒΟ88.3, ΒΟ88.3, ΒΥ60.2, 
ΓΕ136.2, ΓΗ99.1, ∆Γ98.2, 
∆Κ82.4, ∆Ν2.3, ΕΖ25.1, 
Χ94.6 

]υπ' ∆Η102.1 
]υπακοήν ∆Ν64.6 
]υπάρχει ∆Β96.1 
]υπάρχων ∆Κ75.4 

]υπάτου ΓΟ124.1 
]υπέµεινεν ∆Η138.3 
]υπένερθεν ΓΨ98.8 
\υπερ ΓΨ98.8 
]υπέρ ΒΥ60.2, ΓΣ129.3, ∆Β92.6 
]υπεράνω ΑΥ38.6 
]υπερβαίνειν ∆Μ30.1 
]υπερηφάνους ΒΜ69.4 
]υπερκείµενα ∆Γ74.2 
]υπέρτερον Γ114.4 
]υπηµβρύωσεν ∆Υ111.4 
]υπηρετε~ ι Γ131.3 
\υπνωσα ΕΖ105.3 
\υπο ΑΝ75.1 
]υπό ΑΘ29.2, ΒΜ69.4, ΓΟ124.1, 

ΓΟ127.2, ∆Ζ9.7, ∆Ζ96.2, 
∆Κ75.4, Μ99.3 

]υποδήµατος ΓΖ55.1 
]υποπόδιον ΑΩ124.1 
\υστατον Κ101.3 
\υστερον ΑΞ121.3 
]υστέρ?ω ∆Η138.3 
]υφ' ΑΤ121.2 
]υψιµέδων Π136.5 
\υψιστον ∆Χ77.2 
]υψίστου Γ131.3 
\υψος Γ131.3 
]υψο~υ ΑΞ114.1 
]υψ~ωσαι ΕΘ120.2 
 
 
Φ 
 
φάγεσθε ΓΒ51.2 
φάγ?η ΓΒ52.1 

φάγονται ΕΖ12.1 
φαίνεται Γ131.2, ∆Α83.2 
φαµέν ∆Β93.3 
φάναι ∆Β92.6 
φανέντα ΕΗ107.4 
φανερός ΓΝ108.5 
φανερο~υσθαι Ρ63.4 
φανερωθέντος ∆Ν64.6 
φανερώσω ΒΥ62.1 
φάος ΒΑ107.2, ΓΟ122.2, 

ΓΣ101.1 
φάρµακον ΒΡ68.4 
φάσθαι ΓΞ59.1 
φασί Ψ102.1 
φασίν ΓΙ11.3 
φάσµατα ∆Η138.3 
φάτις ΑΨ115.3 
φάτνην ΑΩ54.1 
φα~υλον ∆Υ24.3 
φαύλως ΓΨ98.5 
φείδου Ζ22.1 
φέρει ΑΙ118.3 
φέρειν ΓΟ124.1, Π16.8 
φέρονται ∆Ζ9.7 
φέροντας ΒΜ69.2 
φέρω ΑΞ70.3 
φερώµεθα ΑΖ62.4 
φηµί ΒΜ69.5 
φηµι ΓΦ7.6 
φησί Α∆121.1, ΑΛ53.5, 

ΒΦ74.1, ΓΧ65.1, ∆Ζ84.1, 
∆Κ75.4, ∆Ν64.5 

φησίν ΑΥ27.9, ΑΥ60.1, 
ΑΨ111.7, ΑΨ59.5, ΒΖ75.3, 
ΒΡ63.1, ΒΥ60.3, ΒΦ25.4, 
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ΓΖ55.1, ΓΡ18.5, ΓΧ77.1, 
ΓΨ33.5, ∆Β76.3, ∆Ν134.2, 
Ρ52.1, Ρ63.4 

φησιν ΑΩ127.3, ΒΝ16.1, 
ΓΗ16.6 

φήσοµεν ∆Γ133.5, ∆Γ98.2 
φθέγµα ∆Γ90.5 
φθέγξοµαι ΕΖ25.1 
φθείροντα ΕΘ119.2 
φθόνος ∆Η30.5 
φθορά ∆Ζ9.6 
φθοραί ∆Ζ9.5 
φιλε~ ιν ∆Γ98.3 
φίλην ∆Β95.4 
φιλοθεάµονας ∆Γ16.2 
φίλοι ΑΚ9.1 
φίλοις ΑΡ30.2 
φιλοκερδής ΓΣ20.2 
φίλον ΒΣ110.3, ∆Β95.4, 

∆Η95.3, ∆Η95.3 
φιλοσοφήσητε ΓΧ102.4 
φιλοσοφί ?α ΓΨ98.5 
φιλοσοφίαν ∆Γ133.5 
φιλόσοφον ∆Γ17.4 
φιλοσόφους ΑΨ140.6, ∆Γ16.2 
φίλος ∆Β96.1 
φιλότητος ΒΛ100.5 
φίλους ΑΡ30.2 
φίλτατε ΕΘ120.2 
φλεγµό ΒΡ48.5 
φλεγµόν BH48.7 
φλέγον ΕΖ90.6 
φλέξει ∆Υ121.4 
φλόξ ∆Υ121.4 
φοβερόν Α∆121.1 

φοβο~υ ΒΣ17.6 
φοβο~υµαι ΒΝ135.4 
φοβουµένων Ρ51.4 
φοιτ~?α ΒΩ36.1, ΕΑ11.5 
φορε~ ιν ∆Μ28.4 
φράσει ΑΑ46.2 
φραστέον ΓΧ65.1 
φρένα ΑΚ81.2, ΑΚ9.1 
φρένας ΑΚ85.3, ΕΘ119.2 
φρενί ΓΣ129.3 
φρεσίν ΓΟ45.5 
φρικτός ΓΟ126.1 
φρίσσουσιν ΓΟ125.1 
φρονε~ ιν ΓΛ13.3 
φρόνησις ΓΡ72.1 
φρονίµους ΒΜ69.5 
φρονούντων ΒΜ69.4 
φρο~υδος ∆Υ122.1 
φύγ?ης ΕΘ120.2 
φύηται Κ101.3 
φ~υλα ∆Υ122.1 
φύλακα ∆Γ91.4 
φυλακή ΓΧ65.3 
φυλακ ~ης ∆Β93.3 
φύλαξ Γ27.6 
φυλάξατε Χ94.6 
φυλάσσειν ΑΨ9.3 
φύλου ΓΟ123.2 
φύρειν ΒΒ100.3 
φύσει ∆Α83.4 
φύσεις ∆Γ133.4 
φύσεως ΒΜ69.3 
φύσιν ΑΠ114.2, ΓΠ138.1, 

ΓΠ138.1, ΓΨ98.8, ∆Ζ96.2 
φύς ΓΚ138.2 

φυτεύει ΓΟ126.5 
φωναί ΕΖ64.3 
φωνήν ΓΜ109.2 
φων ~ης Μ99.3, Χ72.5 
φ~ως ΑΞ70.6, ΑΠ114.2, ΓΑ29.5, 

ΓΧ77.1, Φ94.1, Φ94.1 
φωτί ΒΧ57.5 
φωτισµός ΒΧ64.4 
φωτός ΑΝ111.3, ∆Χ77.2 
 
 
Χ 
 
Χαλδαίων ΓΟ123.2 
Χριστός ΒΦ66.5 
Χριστο~υ ΑΖ62.4, ΑΥ60.1, 

ΒΥ62.1, ΒΦ38.1, ΒΧ57.5, 
∆Ν38.1, ∆Ν64.5, ∆Ν64.5 

Χριστ~?ω ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, 
ΒΦ15.3, ΒΦ26.1, ΒΦ61.2, 
ΒΦ61.3, ΒΦ66.1, ΒΧ79.1 

 
χα~ ιρε Κ101.3 
χαλεπάς ΒΛ130.1 
χαλεπόν ∆Ζ89.7 
χαλεπώτατον ∆Π81.1 
χαλκέων ΕΙ113.2 
χαλκόν ∆Γ98.2 
χαλκός ∆Β76.3 
χάριν ΒΦ26.3, ΕΘ119.2 
χάρισµα ∆Ν2.3, ∆Ν26.5 
χάριτι ΑΥ7.2 
χαροπόν ΕΙ113.2 
χειµών ΓΟ125.3 
χε~ ιρα ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 

χε~ ιρας ΓΜ109.3, ∆Γ90.5, 
Ψ102.1 

χείρεσσι ΓΜ109.3 
χειρί ΑΩ127.3 
χειρο~ ιν ΓΨ33.5 
χειροποιήτοις ∆Κ75.4 
χειρ~ων ΑΕ46.5, ΓΕ136.2, 

∆Κ75.4, Χ126.4 
χελιδόνα ∆Μ27.1 
χελιδών ΒΚ27.2 
χέρνιβος ∆Υ111.6 
χερσί ΑΚ81.2 
χε~υµα ΓΟ123.2 
χθόνα ΓΟ123.2 
χθονί ΓΟ124.1 
χθονίων ΑΞ70.5 
χθονός ΓΟ45.5 
χθώµ ΒΡ48.5 
χιτ~ωνα Φ53.2 
χλαµύδας ΕΘ119.2 
χλαµύσιν ΕΘ120.2 
χόες ΓΨ98.7 
χοήν ΑΞ70.3 
χο~ ιρον ΓΒ51.2, ∆Γ66.4 
χολωθείς ΕΑ11.6 
χορο~υ ∆Η30.5 
χόρτος ΒΦ26.4 
χορ~?ω ∆Η138.3 
χρείαν ΑΖ62.2, ΑΖ62.2 
χρείας ΒΖ75.3 
χρή ΑΦ76.1, ΑΨ140.6, ΓΛ13.3 
χρηµάτων ∆Β95.4, ΕΘ119.2 
χρ~ησθαι ΑΑ46.2 
χρήσιµον ΒΣ110.3, ΕΘ119.2 
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χρηστόν ΓΙ130.3 
χρηστός ΕΖ66.3 
χρονιζόµενον ΒΣ110.3 
χρόνοις ∆Ν64.6 
χρόνον ΑΖ62.2, ΑΞ121.3, 

ΒΛ100.5, ∆Ζ96.2 
χρόνος ΒΩ36.1, ∆Υ121.4 
χρόνου Ζ22.1 
χρόν ?ω Α∆121.1, ΑΞ121.3, 

∆Η138.3 
χρόνων ∆Ζ9.6 
χρυσάµπυκας ΓΣ137.1 
χρυσ~ας ΕΘ119.2 
χρυσέαισιν ΓΣ137.1 
χρύσεια ΒΛ130.2 
χρυσέ?ω ΓΟ124.1 
χρυσίον ΑΩ117.4, ΒΦ26.3 
χρυσόµορφος ∆Υ111.4 
χρυσόν ∆Γ98.2 
χρυσός ∆Β76.3 
χρυσοτεύκτων ΕΙ113.2 
χρυσοχόος ΑΩ117.4 
χρυσωπός ∆Υ121.4 
χρώµενος ΑΘ29.2 
χρωµένους ΒΜ69.1 
 

χύτρας ∆Μ27.7 
χωνεύσας ΑΩ117.4 
χώραν ΑΩ135.1 
χωρε~ ι ∆Σ89.4 
χώριζε Γ131.2 
χωρίς ΓΟ133.2 
χ\ωτι Γ114.4 
 
 
Ψ 
 
ψε~υδος ΓΨ99.1 
ψευδ ~ων ΑΨ9.3 
ψηφίσµατα ΓΨ98.6 
ψόφ?ω ΓΑ18.1 
ψυχα~ ις ΒΚ8.2 
ψυχάς ΑΞ70.6, ∆Γ91.4 
ψυχ~ας ΓΘ112.1 
ψυχ~?η ΓΚ138.2, ΓΧ77.1 
ψυχήν ΒΙ57.2, ∆Β76.3, ∆Β92.6 
ψυχ~ης ΒΜ69.5, ΒΝ136.1, 

∆Γ133.5, ∆Η16.4 
ψυχικός ΒΦ25.5 
ψυχρα~ ισιν ΓΟ125.3 
ψυχ~ων ΑΩ119.1 
 

Ω 
 
[ Ωκεανο~υ ΓΣ137.1 
\ Ωρας ΓΣ137.1 
] Ωράων Κ101.3 
 
{ω ∆Ν80.2 
@ω Α∆121.1, ΑΚ9.1, ΓΘ112.1, 

∆Α83.2, ∆Η97.2, ΕΘ119.2, 
ΕΘ120.2, Ο127.1, Π136.5, 
Τ48.4 

#?ω ΑΚ140.5, ΑΚ59.3, ΒΡ100.1, 
ΒΥ61.4, ΒΥ80.5, ΓΗ84.3, 
ΓΟ125.1, ΓΟ128.3, ∆Κ82.4 

[ωδαγµένος ∆Υ111.6 
#ωδε ∆Ζ89.7 
[ωκεανο~ ιο ΓΟ124.1, ΓΟ127.2 
[ωκεανός ΒΤ80.1 
[ωκυπλάνοις ΒΩ36.1 
]ωµοιώσατε ΑΩ108.4, ΑΩ117.3, 

ΑΩ117.3 
{ωµοσεν ΑΛ63.3 
#ων ΑΚ48.3, ΑΞ137.2, ∆Ζ102.5, 

ΕΖ64.3 
{ων ΒΝ81.3, ∆Ζ92.2, ∆Ζ92.2,  
 

ΕΘ120.2, ΕΘ120.2 
]ωρισµένον ΓΚ138.2 
@ωρσε ΕΑ11.6 
]ωσαύτως ∆Β76.3 
\ωσπερ ΑΝ111.3, ∆Γ91.4 
\ως Α139.2, ΑΩ127.3, ΓΠ138.1, 

ΕΒ128.1 
]ως Α139.2, ΑΒ45.4, ΑΒ45.4, 

Α∆121.1, ΑΚ18.4, ΑΥ60.1, 
ΑΩ124.2, ΑΩ127.3, ΑΩ99.6, 
ΒΛ117.1, ΒΛ27.3, ΒΜ69.1, 
ΒΜ69.2, ΒΡ100.1, ΒΣ111.1, 
ΒΥ62.1, ΒΦ26.1, ΒΦ26.1, 
ΒΦ26.1, ΒΦ26.3, ΒΦ66.1, 
ΒΦ66.1, ΒΦ66.1, ΒΦ7.5, 
ΒΦ74.1, Γ131.2, ΓΗ13.4, 
ΓΜ109.3, ΓΝ108.5, 
ΓΟ123.2, ΓΟ125.3, ΓΟ45.5, 
ΓΠ112.2, ΓΧ77.1, ΓΧ78.1, 
ΓΨ33.5, ∆Γ133.5, ∆Γ98.2, 
∆Ζ84.1, ∆Κ82.4, ∆Υ111.4, 
ΕΘ120.2, Ρ51.6 

@ωτα ΓΓ115.3, ΓΗ2.1, ∆Ρ2.1 
[ωφέλιµον ΒΣ110.3 
[ωφελο~υντα ∆5.1 
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Γένεσις 
 
1.1-2 93.5 
1.2 90.1 
1.3 94.1, 99
1.6-8 94.1 
1.7 100.5 
1.9 94.1, 10 5 
1.14-17 94.1 
1.26 39.3 
2.7 72.2, 94
2.9 72.2 
3.16-17 130.1 
15.6 8.5 
17.5 8.6 
17.8 4.1 
18.6 80.3 

22.3-4 73.1 
37.23-24 53.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξοδος 
 
3.15 34.5 
12.39 80.3 
15.1 52.5 
15.21 52.5 
19.12 78.2 
19.23 78.2 
20.4 28.4, 36.4 
20.17 27.9 
20.21 78.3 
21.33-34 53.5 
21.34 54.4 
25.4 32.3 
26.37 33.3 
28.4 38.2 
28.32 38.6 

33.1 63.3 
33.3 63.3 
33.13 71.5 
33.20 7.7 
 
 
Λευιτικόν 
 
1.6 67.4 
8.12 40.4 
11.1-46 51.2 
16.439.3 
16.23-24 40.2 
20,24 63.3 
26.1 28.4 
28.66 72.3 
30.15-20 72.5 
 
 
Αριθµοί 
 
4.7 35.3 
8.6-7 39.4 
 
 
∆ευτερονόµιον 
 
4.15-17 28.4 
6.4-13 115.5 
13.4 94.6 
14.3-21 51.2 
30.15-20 72.5 
30.15  96.5 
30.20 96.6 
32.39 126.4 

 
 
Βασιλείων Β' 
 
22.19 36.4 
 
 
Μακκαβαίων Β' 
 
1.10 97.7 
2.23 97.7 
 
 
Ψαλµοί 
 
1.1 31.1 
1.3 72.3 
2.13 85.1 
3.6 105.3 
4.5 28.22 
17.26-27 52.3 
18.3-4 64.3  
35.6 90.3 
35.11 139.1 
50.8 64.2 
67.9 131.4 
77.1-2 25.1 
77.2 80.7 
113.7 131.4 
 
Παροιµίαι 
 
1.6  63.6 
3.18 72.4 
10.14 18.3 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Οι αριθµοί της αριστερά  αναφέρονται στο κεφάλαιο και την 
παράγραφο του πρωτότυπου κειµένου και οι αριθµοί της δεξιά στήλης

στην  παράγραφο και παράγραφο του παρόντος κειµένου. 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ 

.3 

0.

.3 

στήλης
 

υπο
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26.5 18.5 
30.2-3 72.1 
Εκκλησιαστής 
 
1.2 90.2 
 
 
Σοφία Σολοµώντος 
 
2.12 108.2 
7.24 89.4 
 
 
Σοφία Σειράχ 
 
25.9 2.1 
27.12 18.2 
 
 
Αµώς 
 
4.13 126.3 
 
 
Ιωήλ 
 
3.1 88.3 
 
 
Ιωνάς 
 
1.6 135.2 
1.9 135.4 
1.14 136.1 
 
 

Μαλαχίας 
 
1.10-11 136.2 
1.14 136.3 
 
 
Ησαΐας 
 
1.3 54.1 
1.11 74.6, 119.1 
1.16 119.1 
6.2 35.5 
10.6 99.6 
10.14 127.3 
11.1-2 35.2 
11.2 36.3 
20.4 36.4 
36.7 135.1 
36.8 135.1 
40.12 125.1 
40.13 63.6, 129.4 
40.18 108.4, 117.3 
40.19 117.4 
40.25 108.4 
41.25 99.6 
45.3 23.2, 64,1 
46.5 108.4 
58.9 120.3 
59.8 5.1 
61.2 37.4 
64.1-2 124.2 
66.1 74.5, 124.1 
Ιερεµίας 
 
3.19 139.1 
6.16 8.2 

8.7 27.2 
10.12 127.3 
 
 
 
Ματθαίος 
 
5.6 70.1 
5.8 7.7, 40.1 
5.37 99.1 
5.45 18.7 
7.7 11.1, 16.6 
7.8 16.6 
7.13 31.1 
7.14 31.1 
9.22 2.5 
11.12 16.7 
11.13 55.1 
11.15 2.1 
11.27 84.3 
11.29 30.3 
13.11 80.6 
13.33 80.8 
13.35 80.7 
17.20 2.6 
8.7 27.2 
10.12 127.3 
23.24 64.3 
18.3 13.4 
19.11 63.7 
19.17 63.8 
19.23 28.3 
22.4 17.5 
22.37 97.1 
22.40 97.1 

23.24 64.3 
 
 
 
 
24.42 106.1 
25.1-13 17.3 
 
 

Μάρκος 
 
1.7 55.1 
 
Λουκάς 
 
4.19 37.4 
11.9  11.11 
14.35 115.3 
16.16 55.1 
17.6 2.6 
 
 
Ιωάννης 
 
 
1.3 103.1 
1.14 16.5, 72.3 
1.18 1.4, 8, 1.3 
3.15 85.1 
3.16 85.1 
3.36 85.1 
5.24 85.1 
6.9 33.4 
6.44 83.1 

ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ 
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6.53 66.2 
8.24 85.1 
9.4 133.7 
10.1-3 36.4 
10.7 86.4 
10.8 140.1 
14.6 16.1 
 
Πράξεις 
 
1.24 96.4 
13.1-4 63.1 
17.22-23 82.4 
17.24-25 75.4 
 
 
Ρωµαίους 
 
1.11  26.5, 64
1.11-12 2.3 
1.17 2.3 
3.29 134.2 
3.29-30 18.7 
4.3 4.1 
11.33 54.3, 80  88.5 
15.6 38.1 
15.29 64.4 
16.25-36 64.6 
16.27 96.4 
 
 
Κορινθίους Α' 
 
1.9 13.1 
1.19 8.1 

1.20 8.1 
2.5 9.2 
2.5-7 65.5, 80.4 
2.6-8 25.2 
2.9 40.1 
2.9=10 25.4 
2.13 19.3 
2.14 25.5 
3.1-3 26.1, 66,1 
3.2 48.8 
3.10 26.3, 61.1 
4.15 15.3 
5.7 66.5 
8.7 17.5, 61.3 
8.7 62.1 
9.22 18.7 
10.13 13.1 
10.16-17 35.4 
11.3 38.1 
12.11 38.5 
13.2 2.6 
13.12 7.5, 40.1, 74.1 
 
 
Κορινθίους Β' 
 
4.4 64.4 
4.6 64.4 
5.7 34.2 
6.14-15 57.5 
6.17-18 57.6 
12.2 79.1 
12.4 79.1 
 
 

Γαλάτας 
 
3.28 30.4 
 
 
Εφεσίους 
 
1.21 38.6 
2.5 7.2 
3.3-5 60.1 
3.5 87.1 
4.13 48.9 
4.26 27.9 
5.23 37.5 
6.12 93.2, 105.2 
 
 
Φιλιππισίους 
 
2.9 34.7 
4.18 67.1 
 
 
Κολοσσαείς 
 
1.9-11 60.2 
1.15 38.7 
1.18 38.7 
1.25-27 60.3 
1.26 61,1 
1.27 61.1 
1.28 61.2 
2.2-3 61.4, 80.5 
4.2 61.4 
4.3-4 62.1 

 
 
Θεσσαλονικείς Β' 
 
3.1 17.5 
3.2 17.5 
 
 
Τιµόθεον Β' 
2.23 5.1 
 
 
Εβραίους 
 
1.1 35.1 
5.12 62.2 
5.12-13 62.3 
5.14 - 6.1 62.4 
6.1 61.1 
 
Ιακώβου 
 
5.12 99.1 
 
 
Πέτρου Α' 
 
2.11  67.4 
 
Βαρνάβα (Επιστολή) 
 
6.5 63.1 
6.8-10 63.2-6 
10.4 52.1 
10,11-12 51.4-6 

.5 

2,
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Ιωάννου Α' 
 
4.16 13.1 
 
 
 
 
Ευσέβιος 
 Ευαγγελ. Προπαρ. 
13.12.4 99.7 
13.12.13 107.1 
13.13.34 107.4 
 
 
Κλήµης Ρώµης 
      Επιστολή προς Κοριν ίους 
 
20.8 80.1 
46.2-3 52.3 
 
Αισχύλος 
Απ. 316 27.6 
 Ηλιάδ. 
Απ. 70 114.4 
 
Αγάθων 
Απ. 11 139.2 
 
Άρατος 
   Φαινόµενα 
1-15 101.2-
 
Αριστόβουλος 
   (∆ες Ευσέβιος) 

 
Αποκάλυψις 
 
4.8 35.6 
5.6  35.2 
 
 
 
Αριστοτέλης 
 Ηθικά Νικοµ. 
1139 a 20 86.2 
 Περί κόσµου 
401 b6 122.2 
 Πολιτικά 
1333 a 32 86.2 
 Τοπικά 
Α 100 b 19 59.2 
A 105 a 3-9 6.1 
 
Αρχίλοχος 
Απ. 88 127.1 
 
 
Βακχυλίδης 
15.51 136.5 
Απ. 5 68.5 
Απ. 23 110.1 
Απ. 55 16.8 
 
∆ηµόκριτος 
Απ. 30 102.1 
 
∆ηµοσθένης 
 Περί του στεφ. 
296 59.5 

∆ιονύσιος ο Θράξ 
Απ. 55 45.4 
 
∆ίδυµος 
 Συµπ. 
 
Έκφαντος 
 Περί βασιλ. 29.2 
 
Εµπεδοκλής 
 Αποσπ.  
3.6-7 59.3 
4  18.4 
17.7 15.4 
17.14 85.3 
17.21 15.4 
38 48.3 
114 9.1 
132 140.5 
133 81.2 
147 122.3 
 
Επίχαρµος 
 Απόσπ. 
23 100.6 
56-57 118.1-3 
 
Ευριπίδης 
 Αντιόπη 
Απ. 31 111.2 
 Ηρακλ. Μαιν. 
1345-1346 75.2 
 Φοίνισσαι 
539-543 30.2 
 Φρίξος 

Απ. 121.2 
 Αποσπ. 
912 70.3-6 
913 137.2 
941 114.1 
1130 75.1 
1131 121.3 
 
Ευφορίων 
Απ. 7 47.2 
Απ. 66 31.4 
 
Ηράκλειτος 
Απ. 1 111.7 
Απ. 21 105.2 
Απ. 28 9.3 
Απ. 29 59.5 
Απ. 30 59.5 
Απ. 31a 104.3 
Απ. 31 b 104.5 
Απ. 32 115.1 
Απ. 33 115.2 
Απ. 34 115.3 
Απ. 35 140.6 
Απ. 86 88.5 
Απ. 104 59.4 
 
Ηρόδοτος 
VII 141.140 132.2 
 
Ησίοδος 
Απ. 303 129.5 
Απ. 308 112.3 
 Έργα 
60-62 100.3 
176-178 130.1 

θ
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287 16.8 
 
Θαλής 96.4 
 
Θέογνης 
35-36 52.4 
Θεοδώρητος 
VI.34 75.3 
 
Θέσπις 
Απ. 4 48.7 
 
Ιάµβλιχος 27.7, 57.3 
Ισοκράτης 
 Παναθην. 
30-32 69.1-5
Καλλίµαχος 
Απ. 192. 1-3 100.1 
Απ. 194.28 48.5 
Απ. 493 100.2 
 Επιγραµ 
150 68.4 
 
Κρατίνος 
Απ. 13 47.4 
 
Κριτίας 
 Πειρίθοος 
Απ. 18 36.1 
 
Κωµικά (Αδέσπ) 
Απ. 395 29.5 
Απ. 518 18.1 
 
Λυρικά (Αδέσπ.) 
Απ. 42.1 27.5 

 
Μελανιππίδης 
Απ. 6 112.1 
 
Μένανδρος 
Απ. 164 11.3 
Απ.551 130.4 
Απ. 714 130.3 
  (Ψδ) 
Απ. 683 119.2 
 
Ξενοφάνης 
Απ. 14 109.2 
Απ. 15 109.3 
Απ. 23 109.1 
Ξενοφών 
4.3.13-14 108.5 
  
Όµηρος 
 Ιλιάδα 
Α 70 138.2 
Α 462 48.8 
Ζ 202 30.5 
Η 99 99.5 
Θ 69 130.2 
Ι 311 27.3 
Ξ 206 100.5 
Σ 483.485 101.4 
Χ 8-10 117.1 
Χ 209 130.2 
Ω 527-533 64.4 
 
 Οδύσσεια 
Ζ 185 2.2 

Ι  410-411 116.1 
Λ 443 59.1 

 
Ορφικά 
Απ. 22.7 49.4 
Παρµενίδης 
Απ. 1.29-30 59.6 
Απ. 4 15.5 
Απ. 8.3-4 112.2 
Απ. 10  138.1 
 
 
Πίνδαρος 
Απ. 30 137.1 
Απ. 140 129.1 
Απ. 141 129.2 
 
Πλάτων 
 Αλκιβιάδης Ι 
109 e 17.2 
 
 Απολογία 
31 d 91.5, 99.3 
 
 Αξίοχος 
365 e - 366 a  94.3, 99.4 
 
 Γοργίας 
493 a 105.2 
524 a 58.6 
 
 Επινοµίς 
973 c  7.6 
 Επιστολές 
Β 312 d  65.1 

Β 312 e 103.1 
ΣΤ 323 d  102.4 
Z  341 c 78.1 
Z  341 c-d 66.3 
 
 Θεαίτητος 
150 b-c 15.2 
151 d 99.1 
155 e 33.5 
173 c - 174 a 98.5-8 
185 e 97.3 
 
 
 Κρίτων 
48 b  14.1 
 
 Μένων 
99 e 83.4 
100 b 83.2 
 
 Νόµοι 
716 d 96.1 
792 d  29.4 
896 d-e 92.6 
906 a 93.3 
917 c 99.2 
955 e - 956 a  76.3 
 
 Πολιτεία 
Β 361 e - 362 a 108.3 
B 378 a 66.4 
Γ 415 a 98.2, 133.6 
∆ 444 d-e 97.5 
Ε 475 e 16.2 
E 480 a  98.3 
ΣΤ 494 a 17.4 
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Z  519 c-d 133.4 
Z  521  c 105.2, 3.5 
Z  532  a-b 74.2 
I  614  b 58.6, 10 5 
I  614  b 103.4 
 Πρωταγόρας 
309 c-d 97.4 
320 d 58.6 
 
 Σοφιστής 
237 a 112.2 
 
 Συµπόσιο 
206 c  15.3 
206 c - 208 b  15.1 
 
 Τίµαιος 
22 c 9.5 
22 d 9.6 
25 b-d 58.6 
28 b 79.3 
28 c 78.1, 92.3 

30 b 88.2 
30 c-d 94.2 
31 a 79.4 
40 d 84.1 
40 d-e 84.1 
40 e 84.3 
48 c 89.7 
90 d 96.2 
 
 Φαίδρος 
240  a-b 93.1 
247  a 19.2, 30.5 
247  b 53.1 
247  c 16.4 
248  a 14.2 
249  a 14.2 
250  b-c 138.3 
255  b 95.3 
268  a 102.1 
279  b 97.2 
 Φαίδων 
65 e - 66 a 67.2 

67 b 19.4 
69 c 17.4 
95 d 105.2 
112 a 58.6 
Πλούταρχος 
 Περί των υπό του θείου 
550 a-b 102.2 
 
Πορφύριος 27.1, 28.4, 30. 

1, 30.5 
 
Πρόδικος 
Απ. 2 31.2 
 
Πρόκλος 
 Υπόµν. Πολιτ. 
2.109.14 103.3 
 
Σιβυλλικοί χρησµοί 
Απ. 1.10-13 108.6 
Απ, 1.28 115.6 
 

Σιµµίας ο Ρόδιος 
Απ. 11 47.5 
 
Σόλων 
Απ. 16 81.1 
Απ. 17 129.6 
 
Σοφοκλής 
Απ. 771 24.3 
 Αντιόπη 
450 84.3 
 (Ψδ) 
Απ. 619 111.4-6 
Απ. 620 121.4-122.1 
 
Τίµων 
 Σίλλοι 
Απ. 795 11.5 
Απ. 796 11.6 
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