
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ὀχεῖσθαι δὲ ἀετῷ βασιλεῦσι μὲν καὶ ἀνδράσι πλουσίοις καὶ μεγιστᾶσιν ὄλεθρον 

μαντεύεται. ἔθος γάρ τι παλαιὸν τοὺς ἀποθανόντας τούς γε τοιούτους γράφειν 

τε καὶ πλάσσειν ἐπ’ ἀετῶν ὀχουμένους καὶ διὰ τῶν τοιούτων δημιουργημάτων 

τιμᾶν. πένησι δὲ ἀγαθόν· ἀναληφθέντες γὰρ ὑπό τινων πλουσίων, 

ὠφεληθήσονται οὐ μικρά, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποδημήσαντες. 

Ὀνειροκριτικά 

 

 



 

 

σταυροῦσθαι πᾶσι μὲν τοῖς ναυτιλλομένοις ἀγαθόν· καὶ γὰρ ἐκ ξύλων καὶ ἥλων 

γέγονεν ὁ σταυρὸς ὡς καὶ τὸ πλοῖον, καὶ ἡ κατάρτιος αὐτοῦ ὁμοία ἐστὶ σταυρῷ. 

ἀγαθὸν δὲ καὶ πένητι· καὶ γὰρ ὑψηλὸς ὁ σταυρωθεὶς καὶ πολλοὺς τρέφει 

οἰωνούς. τὰ δὲ κρυπτὰ ἐλέγχει· ἐκφανὴς γὰρ ὁ σταυρωθείς. τοὺς δὲ πλουσίους 

βλάπτει· γυμνοὶ γὰρ σταυροῦνται, καὶ τὰς σάρκας ἀπολλύουσιν οἱ 

σταυρωθέντες.  

Ὀνειροκριτικά  

 

 

 

 

ἔδοξέ τις σιδήρῳ πλησιάζειν ὥσπερ γυναικί. ἀπέβη αὐτῷ εἰς δοῦλον  

καταδικασθῆναι, καὶ σιδήρῳ συνεῖναι, τοῦτ’ ἔστι συναναστρέφεσθαι. ὁ δὴ  

βέλτιστος Ἀντίπατρος, τοῦτο μεμνημένος, ἄλλῳ ποτὲ δόξαντι σιδήρῳ  

πλησιάζειν ὑπεκρίνατο τὴν εἰς μονομάχους καταδίκην· τῷ δὲ οὐχ οὕτως ἀπέβη, 

ἀλλ’ ἐτμήθη τὸ αἰδοῖον ὁ ἰδὼν τὸν ὄνειρον. 

Ὀνειροκριτικά  

 



 

 

 

ἀγορὰ ταραχῆς ἐστι σημαντικὴ καὶ θορύβου, διὰ τὸν ἐν αὐτῇ ἀγειρόμενον 

ὄχλον. τοῖς δὲ ἐν ἀγορᾷ ζῶσιν ἀνθρώποις ἀγαθὴ καὶ ὄχλου πλήθουσα καὶ 

θορύβου μεστὴ ὁρωμένη· ἡ δὲ ἔρημος καὶ ἀθόρυβος ἀπραξίαν μὲν τούτοις, τοῖς 

δὲ ἄλλοις πολλὴν ἀσφάλειαν προαγορεύει. ἀγορὰ ἐσπαρμένη παντὶ δήπουθεν 

ἄβατος γίνεται, ὅ τι ἂν ᾖ τὸ ἐν αὐτῇ ἐσπαρμένον. λέγουσι δὲ ἔνιοι τὸ τοιοῦτον 

τῇ πόλει ἐν μὲν εὐποτμίᾳ λιμόν, ἐν δὲ λιμῷ εὐποτμίαν σημαίνειν. θέατρα δὲ καὶ 

πλατεῖαι καὶ προάστεια καὶ τεμένη καὶ περίπατοι καὶ πάντα τὰ κοινὰ τὸν αὐτὸν 

τῇ ἀγορᾷ λόγον ἔχει. 

Ὀνειροκριτικά  

 
 



 

 
 

 

 

παννυχίδες δέ, καὶ ἑορταὶ νυκτεριναὶ, καὶ μετὰ ἀγρυπνίας εὐφροσύναι, πρὸς 

γάμους καὶ κοινωνίας εἰσὶν ἀγαθαί, καὶ τοῖς πένησιν εὐπορίας καὶ προσκτήσεώς 

εἰσι σημαντικαί, καθότι καὶ τοῖς λυπουμένοις καὶ τοῖς φοβουμένοις ἄφοβοι καὶ 

ἄλυποι τετήρηνται· οὐ γὰρ ἔνεστι παννυχίζειν μὴ οὐχὶ ἐν πολλῇ εὐφροσύνῃ 

ὄντας. μοιχοὺς δὲ καὶ μοιχευομένας καταφανεῖς μὲν τίθησι, κολάζει δὲ 

οὐδαμῶς, ἐπειδὴ τὰ πραττόμενα ἐν ταῖς παννυχίσι γνώριμα μὲν τοῖς 

συναναστρεφομένοις ἐστί, κἂν ἀκόλαστα ᾖ, τρόπον δέ τινα συγχωρεῖται. τοῖς δὲ 

ἐν εὐπορίᾳ καθεστῶσι, καὶ οἷς ἐστιν ἐπίλαμπρος ὁ βίος, ταραχὰς καὶ 

περιβοησίας τίθησιν, ὧν τὸ τέλος ἄλυπον ἂν γένοιτο. 

Ὀνειροκριτικά 

 
 



 

 

 

 

 

δρομεὺς ἐν Ὀλυμπίᾳ παίδων στάδιον ἐστεφανωμένος μέλλων ἕτερον ἀγῶνα  

ἀγωνίζεσθαι ἔδοξεν ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ στεφάνῳ ὥσπερ ἐν λεκάνῃ τοὺς πόδας  

νίπτεσθαι. ἐλείφθη ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα καὶ ἀδόξως ἐξώσθη† τοῦ σταδίου·  

κατῄσχυνε γὰρ τὸν πρότερον στέφανον. 

Ὀνειροκριτικά  

 

 

ἔδοξε παῖς παλαιστὴς περὶ τῆς ἐγκρίσεως πεφροντικὼς τὸν Ἀσκληπιὸν κριτὴν  

εἶναι καί, παροδεύων ἅμα τοῖς ἄλλοις παισὶν, ἐν παρεξαγωγῇ ὑπὸ τοῦ θεοῦ  

ἐκκεκρίσθαι. καὶ δὴ πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἀπέθανεν· ὁ γὰρ θεὸς οὐ τοῦ ἀγῶνος ἀλλὰ  

τοῦ ζῆν, οὗπερ μᾶλλον εἶναι κριτὴς νομίζεται, ἐξέβαλεν αὐτόν. 

Ὀνειροκριτικά  



 

 

 

 

ἔδοξέ τις ἀθλητής, τὰ αἰδοῖα ἀποτεμὼν καὶ ἅμα τὴν κεφαλὴν δήσας,  

ἐστεφανῶσθαι. ἐγένετο ἱερονίκης καὶ οὐκ ἄδοξος· καὶ μέχρι ἄφθορος ἦν,  

λαμπρῶς καὶ ἐπιφανῶς τῇ ἀθλήσει ἐχρήσατο, χαρισάμενος δὲ ἀφροδισίοις,  

ἀδόξως κατέλυσεν. 

Ὀνειροκριτικά  

 
 



 

 

μονομαχεῖν δὲ δικάσασθαι σημαίνει ἢ ἄλλην τινὰ στάσιν ἢ μάχην μαχέσασθαι. 

καὶ γὰρ ἡ πυγμὴ μάχη καλεῖται καὶ ἡ δίκη, εἰ καὶ μὴ δι’ ὅπλων γίνεται, ἃ δὴ τὰ 

ἔγγραφα καὶ δίκαια τῶν μαχομένων σημαίνει· ἀεὶ δὲ τὰ μὲν τοῦ φεύγοντος ὅπλα 

ἐγκληθῆναι σημαίνει, τὰ δὲ τοῦ διώκοντος ἐγκαλέσαι.  

Ὀνειροκριτικά  

 

 

τὸ γὰρ ‘Σάτυρος’ ὄνομα εἰς τὸ ‘σὰ Τύρος’ διαλαβών, προθυμότερον τὸν  

βασιλέα πολεμεῖν ἐποίησεν, ὥστε καὶ εἷλε τὴν πόλιν.  

Ὀνειροκριτικά  
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