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förblindade att tro, det famma hnndlingsfatt, fom forfatt er ur en

gynnande fällning i en fä ofurdelagtig, Jkulle äter förbättra
edra nuvarande omßändigheter ? Detta är hvarkén förnuftigt el¬
ler enligt med naturen. Ty otufvelagtigt är det vida lättare
att forfvara livad man har, än att jSrvärfua. Men nu är
genom kriget fä längt kommet, att vi ej mer hafva nägot af va¬
ra fordna beßttningar att forfvara; utan vi mäße äter erofra
dem. Detta haßten I nu att med egen handläggning gc.ra, ffäg
yrkar fäledes, att I fkaffen penningar, fjelfve roßt gän i fält
och ej anklagen någon, innan I hunnit mälet. Sedan kan man
dämma efter fjelfva gärningarne ; hedra dem fom fortjena beröm
och firajfa dem fom gjort orätt. Ingen undflykt boren I tilläta
och fjelfve ej forfunma nägot; ty omcjiigt är att med flränghet

P under-

c* <x\ (jqss cc&yjvuict, ooore ät dov ex, ygri^düv (fuvXu tu 7T(juyjuu-
tu yeyovs rtjs TrdXecos, ötvc t dov ccvtcov térccv iÅ7ri£ers Tsqufemt

ex (fiuvAcov uvtcc Xtpi^cc yevrjcrs&B'ui ; aÅÅ cvt evÅcyov, ovf
t%cv efi (pvctv txto ye' 7ioXv yuq £ctov typvTUS (pvXccTTstVy rj
y-Ti](TCCO$c6t 7iuvtcc THeCpW.S. vvv) $8 o , ti fuzv (ßvXufcopiev, täév
l^tv vtto r5 troxs/uov a01710v toov trgcregov' ktyjtuo^ui äe del,
uvtoov ovv v juM v ejycv rårr' rjäij. <P'/]g) ärj äe7v ei<r(pégetP %ßpoc-
tct, uvtcvs Iftevui Tcpohäogoos, furjälv' utTiccilöui , 7>(jtv ccv t dov
ttpccyyeutav kgut-rjcryjTe' ty\vikuvtu ce u7t ccvtZv tdov ejyoov
xfivoevTccs, i) tovs fuev uvtcvs e7tcclv8 rtpccv, rovs f ccätKovvrocs
rcXcifetv • tus tt^ctpurysis f uCpeÅelv, ku) tcc kuH vgus sXXs!/ji-
fjtUTOC ' CV yüq 7TlV.fös ejjjsTCCCUl r< 7HS7t^UKTCCl rots ccXXots t
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unckrfoka andras' iipfärande, om vi ej fjelfve foifl gora vdr
Jkyldighst. Och hva.dftron 1 väl, Athenare, vara orfahen, ad
alls af er utfändc Fältherrar — for att äfven fäga något om
rätta förhållandet med detn — undvika detta krig Geh häldre
begynna foretag pä egm hand ? Utan tvifvel den, att fordelams
af kriget äro ed ra — ty om Amphipolis erofrades, /kullen 1
flrax göra det till eder egendom — men all fara träffar anfS-
raren, ulan att han jkördar lånen derfore; i fenars fallet der-
emot är faran ringare, och vinflen — bytet af Lampjakos, Si-
geion, fkeppen, fom de plundra — tillfaller anförarne och folda-
Urne. Hvar och en fträfvar dä efter det, fom fårfhaffar honom
furdel. Och när fakernes ufia gäng faller eder i ögonen, ßäL
Un I befälhafvarue till anfvar, men när deffe förklara fig och

fore-

uv gyj 7.tccf ygoov citsrölv TrgZroov U7ruffvj tu csovra' river yocy
svey.ee, Z ölruss ubryulct, vcglCprs^ tutov giv (ps-åyeiv riv 7icAs-
gov tTo&VTur, oaovs av eATrégipyrs, zgarrjycus, iolcvs o svfaastv

TSoAsgovs, {el ös7 ti töüv g vt cor xocl 7sef toov Tganiyoov smsivl);
o.Ti hroäuäru giv i^i ru. üä?\U, un eg w efv o 7sc'Aegos, vgsre-

ga ' 'AgffrnoAis v.uv 'ArffSij, Tvuguyffgu uurfv vgs7s xogieTcBe'
cl ös yJvöwoi toov eCpcWAoruv iÖtor gioärcc ha efiv' sas7 ås,
xlvfvvci gev sAuttiss , tu ös Aygguru toov itpe^rjAorm Kcci toov

SgUTiocroöv, Adgög.uAcs, Hlysiov, tu tcAiiu , u cuAooatv. S7i) hv

ro AvcitsAhv uvrols sKUSoi yjooffatv ' ugsls ös, CTuv gev SIC rot
Ttguyguru u7toßA£\pf]Ts (puvAooc sycvTu, rovs eCps^ryoruc ygl-
VST** cruv ös} Öovtss Åoyov, tus uvuyvMS uKcuaqTs tuutus,

CitplsTE •
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förebara trängande nod, frikånHen I dem aber. Härigenom vi:.s
ej annat dn fpHt och tvedrcfgt, i det faulige nvo af dm, andre,
af en annan, vfucrtggelfe,, och det allmanna lider de.rvid. Tu
fordran, Athenare., confrrbueradén 1 chfsvis, nu fårvalten I fa¬
ten claßvir *Jt I fpelfen for hvar/e ciafs ßar en talare; under
honom en fältherre och de trehundrade b ißa honom. 1 andre
fördelen er pä den ena eller anclra fidan. Detta mäße upkSra :

1 mäßen onßder fatta er äter i befttning rf cdra rättigheter i
och de offentcliga talen, ofverlaggningarne och foretagen mäße
äter blifva famteliga medborgarnes fak. Men cm I tilläten nä-
gra att fäfom defpoter befalla er; om andre tvingas att gifva
tilljkott, utrußa Jkepp och göra krigstjenfi; äter andre endaß
decretera mot deffa, utan att fjelfve taga minßa del i tungan, fä

ßall
*) St Inledningen till Talet om Sy tam g r ie r ne.

eeßers' Tssjls^i toJvvv f,p7v uÅXqT.cts effetv , xct; ots^uvut > rc7s
giv TccvToc 71€71Staphels, Teis äs TOivTOi' tet xctxoc J' eyjiv (fCiV.
Aoos. 7rqcTsqov. pev yuq, 00 elvass uBipoctot, siostpsfers kutu

avppefus' yvv) de TroÅrrsvea&e kutu avppefus' griToo^ fyepoov
éxuTsgoov, Kofi sgccrrjyos v7ro rérep, Kcft 01 ßct]By]Jcpsvoi, 61 rpoc-
Kocrtot' 01 J' ccK7\ot Trgoftvevspvja&s, et pev ds rérevs, ci Je cos

ixetvevs. äs7 ärj tuutu stsuvsvtus , ku) vpcov ccvtojV sti v.cft vov

ysvophevs 1 Kotvov ku) t c Äsyetv, ku) to ßaXeuealfcti, v.ut to
7t(>uTTsiv TFotrjcrui. si Je, Tets pev, d<J7TSf sk Tvguvvläcs k) vpocv

s7TtTC6TTstv U7roäooasTs * tc7s J' ävuyv.dfeaädut T(pY\(>U(>%s7v, éh»

(pfetv, squTSvscrSut' tc7s Je, \pri<plgsoBui kutu tBToov povov
UÄÅO

V
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fkall det erforderliga aldrig Jke i rattan tid. Den i fina rät¬
tigheter kränkta delen Jkall altid undandraga fg, och er blir då
intet annat ofrigt, än att låta de firajf I ämnat edra fender
falla på edra medborgare.

For att nu fammanfatta allt, få är hvad jag yrkar, att
hvar och en bidrager lika mycket af fin förmögenhet; att kvar
och en gor krigstjenß, få att ordningen träffar alla borgarne,
att hvar och en, fom upträder infSr er, höres, och man fedan
väljer det bäfia af hvad man ho it, utan att fråga om den ene
eller andre råder dertill. Och om I goren detta, fölen I ej
tndafi på fället berömma tataren, utan äfven fedan kunna lyck-
Snjka er fjelfva till vida bättre framgång i edra foretag,

äXXo Se yaiScTtcvv ovyitovelv* &'%< ye\Y\asTUi toov Ssovtoov vylv &Stv
|j> kcctgm" to yuq yStuqy&.ov ock) yfaos sXXel^et" eiS' v/ulv Tis-
revs koXx&iv ccvtI toov i%$goov tfeftsqeti.

Aéyoo Syj netpdXaiov, ardvras efotyéqeiv cZ(ff cor skuros eypi,
to /W* itdyTas tfiévut xxtx yeqos, soos av oItcccvtss sgccrev-

rjj<s$e ' rrtdet röjs Tia^oZai Xoyov StSovui* koc) ra ßeXTi^a, oov

uv ccKovarire, crigeTaSat, yvj d dv o Silva, v\ o Silva. emr\. xav

ravra woitjre, 8 Tov emévTX yovov npc(>a%$yx braivéaecrSe,
dXXa koj vyds avTovs. v^egcv, tscXXoc /3IXtiov toov cXoov 7tqay-
yxToov vylv lyfytay.
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~¥~\et forefaller mig vara en helt annan fak, Athenare, nar
jag betragtar var belägenhet och de tal jag hor. Ty ta¬

len handla om Philips beßrajfning, men var belägenhet bjuder
ofs använda all forfgtighet att ej blottfälla ofs fjelfva for en
olycka. Derfore fynas mig defe talare endafi fela deri, att de
aldeles icke framfälla fur er det fanna föremålet får ofverlägg*
ningarne. Afven jag vet rätt väl, att jordom fladen var fäker
om fn egendom och förmådde hamnas på Philip, ty på min tid
och ej längefedan ägde bäggedera rinn. Men nu är jag ofver~

tygad

AHMOZ0ENOT2

OATN0IAKO2 B.

OTXI a) tocvtoc 7tu%kcctccl get yivderxeiv, Z uvS^es ctSyvcilct,ctccv re eis tcc TrgccypccToc oc7>c(dA£\)s'go , xon ctccv tt^cs
Teve Aoyevs, cvs ccxcuoo. tcus fjcev yccq Kcycvs 7regi tö Tipoo*
qrpccoSoii cD/ä/ttttcv cgöo yivcgév8*' tcc Se 7rfccypcercc eis T8t*
Tr^crrcvTcc, ecore ortais pv\ 7tei(säpe^cc otvrot ttgoteqov kuy.us ,
cvä^ccéåoci åecv. åSev ouv ccAAo fxoi åoyovciv ci tcc tciccvtcc Ae~
yovres, r\ tvjv v?rcSeaiv, mefi r\£ ßxAeveoSs, cu%» ty\v 8aa;v 7locQ'
i^ocvres vf/iv, ccpcc^Tclreiv. eyoo å3 oti pev 7toT e^v Ttj 7TcÅe/9
ku) tcc ocvTtjs e%eiv cca(pccÅp5s, ku) <&lAi7r7lcv rtfacc(?y\(rcc<&cti, y.cci
uotKcc ctKg&oos ctScc' e7t epcv yctq, cvy) 7iccKcci, yéyove rotZrcc

ccpCßo-
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tygad} att vi far det forjla kunna vara nöjde, om vi rodda va¬
ra bundsförvanter; och har detta lyckligen vunnit ful:berdant fa
kunna vi dfven fe ofs cm efter fatt att hamnas på Konungen.
Men Urnan vi i början lagt en fäkrr grund, funes det mig dar-
Qgtigt, ait tala ett ord om utgången.

■ Vår närvarande fällning, Athenare, fordrar mer än nå-
gotißn den forgfälligafie ojverläggr,ing. Jag aufer väl jufi ic¬
ke det for få fvårt, att finna ett efter omßäudigheteme afprfacit
fundt råd i men det, hvaröfver jag råkar i förlägenhet 3 Med¬
borgare, är fätiet 9 huru jag bur frar,fälla för er min tanka.
Ty få väl min egen erfarenhet, fom det jag hört af avdra, Öf.
vertygav mig att det mefla fom mifslyekats för er endeß kom¬
mit af briß på behörig .verkfamhet, icke af briß på inßgt. Jag

onfkar

dgpöreqcc. vvv glvrc; 77 e77eiogot; rt& r/.ctvov 7I(30Aodåtiv sheti ö-
f/iv h) T'/jv 77 £U)TYlV , rC7TGCS TCVS GVggCcygVS cöcCOOgSV. SCCV yCtg TXT0
ßsßotloos v7sclßg], ters kV; 7ssqi r£ rfa rfincv Tigo^gfasroti
Tis sksivov £^hcci gkotisiv. 7rqiv ös rrtv oeqyry tfjoos vjrdjtScc;,
goirctiov fyevgcci 77sf; rr.s rsfsvrry cvmvtev 7t c islöficu Keyev.

O gsv &v 77otqoov Kctgos, 00 ötvfqes uSryVci, slmsq 7tors,
Kofi vvv 77cKfry (pgevrifos koc) ß&ffy östra i. syd rit, ovy o, Ti

ygY\ 77sq) rööv 77otqcvroov avgCafsvrcei, yptfsTroorotrcv vjycvgtti >

uhTÖ sKßiv ct77cgcb , rhet yqrj rfcTScv , Z ctvöqss cc&tjvcc7ci, 7rqcs
vgets 77eg) ctvroov f\7riiv' 77s77siagoti yetq ij~ äv 7Totqeov kol; ockcvocv

crvvoifoc, tog 77f s'100 t00 v 77qctygcéroov vgöts ivMsCpevyevcti, ref gyj
ßov-
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önfkar detföre, att I magen fördraga den frimodighet-, m-ed
hvilken jag ämnar tala till er, och endaft Sfverväga fanningen
af livad jag Jäger och min afßgt att för framtiden förbättra
edert tillfänd; ty 1 fen väl, till hvilken grad eder belägenhet
biifvit fÖrfäntrad, genom nägra talares bemödande att behaga er.

Här fynes mig nu förf nödvändigt, att i korrthei erinra
#/• om det förflutna. I hafveti chinu ej förgätit, Medborgare,
huru för tre eller fyra är fedan den underrättelfen kem hit, att
Philip var i Thracien och belägrade fäftnmgen Heraion. Den¬
na underrättelfe, florn inträffade här i mcmaden Maimakierion *).,
förorfakade de lißigafe rörelfer, och efter mänga, tal beföten I

att

*), Slutet af Ox tober. eller början af November,,

ßcvheoüoil T06 ÖécVTU TfCiSiV, é TM jjfj VVYtévXf. Cif IM öe VjACCS ,
uv gercc 7S06§qY\<rlc6s 7SoiMjj.cn rovs Koycvs, V7;cuhetv, rSro Sxm-
qovvrus, el TUÅtfij heyu, v.u) önx t.sto, 7vce roc åoitscc @eÅTioo,
yö.Y]Toti. cqure ydq ms ev. t& 7sqos %ccqiv örgijyoqelv is levs, eig
Tsccv tTqceKr,ÅvBe /uo^Byqlccs roc TSocqpvroc 7spccyg.ccru.

Kvecyxulov cls v7T0Åu/j.Cuvm , /ur/ga tmv yeyevrpevMV ts^mtcv
vjj.as V7iojj.\fao6u jjff.v^Se^ m ccvöqes clfm uTct, cr cc.7SY\yyéhäöt]
ö)i/\i7S7iCs vgiv ev böqccv.Y]) Tqircv rj reruqrcv eros r&rl, igalov
T&Xps 7SoKlOqKMV, TOTS TCtVVV, pfa jJSV r,V jJUl/JUKTyjqiMV ' tsoåKmv.
b XoyMV ku) ScqvOs yiyvopéva 7suq v/div, e\ft](pioyco-tje rerru-.

quKovTU Tqtfiqeis Koc&ékMVy ml rovs ge%Pi 7S.evre -m) TSTruqcc*
KO))T06.
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att utrufla fyrtio galerer, bemanna dejfa medborgare af ända till
fyrtiofem ar ^ och fammanfkjuta fextio talenter. Härpå förflöt
hela det ofriga året, Hekatombaion, Metageitnion och Boedro-
mion *), och forfl i denna fifla månad, fedan myfl. erierne blifvit
firade, fkickaden 1 ändteligen ut, under anförande af Ckaride•
mos, tio obemannade fkepp och fem talenter flfver. Ty vid un¬

derrättelfen att Philip var fjtik eller dåd — man fade bäggede-
ra — hållen I den lofvade hjelpen for ofverflodig och uphorden
med utruflningen. Och likväl var detta jufl rätta tiden. Tif
hade då hjelp blifvit ditfänd lika niiifkt fom det befiuts, få ha¬
de Philip, efter återvunnen hälfa, icke nu varit ofc till befvär.

Imel-

*). Boedromton [varar mot Åugufli och September. De eleufi.
n fita myfleriema varade till d. 21 i denna månad.

xovroc erdv avrovs igGoclveiv, xcil ruÅavru xovroc ehrffeiv.
Kod gercc rccvrcc åie?\Scvrcs r8 hiotvrü rovrcv, iy.orrcgCocidv,
gerccyeirvidv, ßovj^ogidv' rér8 tS grjvcs goyis, gercc roc gv$n~

gtoc j åéxoc votvs ccTte^elhccre c) eycvroc Xaflongov xevccs, kol) 71 h re
ruhocvrot tcgyvfis' ds ydq ijyyétåri t&lXrzTros adbevSv rj re-
Sveds' nÅ&8 ydg dg(pore^cc' evr.éri xectfiv xoévoc r8 ßöpBeiv
voglcrocvres, ccCprjKocre, d ccvåges cc&rjvccict, rov cctco^oXcv. riv
<T ovros o Y.oufls ocvros' el ytcg rore exeioe eßori$Wccgev, da-
7re£ e^rjCptrocgeBoc, TTgoSvgoos, 8% ccv [vdyfei vvv [giv o <3>/A<7r-
71os rore aoobels. roc, gev å[ rore 7r£«%SivT«, &x av ccKKws
eyof vDv d° éréqov Ttohégov kociqos pxet. ris ovros; dV ov koc)
wegi T8T00V iuvrSrjv, Ivoo gr rocvroc 7icc§v}re, r) årj %$r}(rcgeSoc,
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