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Ἀκµάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι 
καὶ φίλοι µέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ 
καλουµένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς 
συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, µέγας καὶ 
ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν 
τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ 
ἡµετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων 
φιλελλήνων τῶν λόγων µετεχόντων. 
∆ιὰ µὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦµεν πάσας καὶ 
πάντας ὑµᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουµένης, αἳ/οἳ 

χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες 
συνδιαλέγεσθαι ἡµῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡµέρας ἐν 
τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόµεθα καὶ αναγιγνώσκοµεν γράµµατα ἀρχαῖα 
ἐξηγούµενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων. 
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας µακροὺς λόγους 
προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον µόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως 
ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόµεθα. Μελέτη γὰρ 
τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος. 
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ µονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ µουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν 
τιµῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις 
τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶµά τι 
ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ. 
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡµῖν ὡς ἀναγνωστέος Όµηρος µελετῶσι. Ὁ δὲ 
διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κοµψοτάτων στίχων τοῦ Όµήρου παρασχήσει. 
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε µαθεῖν – περὶ µάλιστα τῆς νυκτερινῆς 
διαµονῆς καὶ τῶν δωµατίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑµᾶς ἐν καιρῷ 
πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ 
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