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■Ήν3

χοαηηΐδ ΤζεΙζββ Υώεν ν3ΓΪ3πιηι ΙιίδΙοπαπιπι , ςυευχ
ρο5ΐ ΟεΛβΙήιπι , , φΐΐ ρπιηιιβ ίη €1π1ΐαϋο5 ίΐϊβΐΐηχϊΐ,
Οίιϊΐίαςίαπι ηοπιίπβ νιι1§ο ΗρρεΙΙδηΙ, ΗηΙε }ΐ3ηε ηονβηι
3 ηιε οηταΐΆΐα ειΠίϊοηεηι 5ειχιε1 ΙαηΙυηι Γαίΐ είΐίΐηβ αΐςηβ εναΐ^αίαβ *). 111α ρπιηα εάίΐίοηβ ςιιί υΐαηΐιη•,

*) ΠΙα βϋΐΐο Ιιιιιιο ΗαΙιβΙ ίίΙαίιιιη: Ίωάννον τον Τζέτζου
βιβλϊον ιστορικόν το δια στίχων
πολιτικών , "Αλφα χαλοΰμενιονΤ

βηίεδϊζηα τερετϊεε., ΒαείΙεαε.

Ιη

ίϊηο: ΒαύΙεαε εχ οβίεϊηα Ιοαηηίί ΟρόΗηί, αηηο βαΐηΐίι Ηιι•
τηαηαε ΜΌΧΖ,ΤΙ. Μεηβε Ματ-

χαΐ οΊσχίλιοι επτακόσιοι πεντη-•

ίϊο. ΓΡ. 268. ίη Γοΐίο. Αιπιβχα
βίΐ βάίΐίοηϊ ΖγεορΗτοηϊχ χ€αχ-

κονταεννία. Ιοαηηίι Τζβίζαε ναήαηιτη Ηϊίίοτίατητη Ιϊοετ νετύ-

Ιοοοφιβ

&ν στίχων το ποσόν μνριάί μία

εαηάταε ίιΐ8ΐί£ΐιΐ30 βοάβπι 3ΐιηο
βΚ

ΛτηοΙάο

ΑτΙεηϊο

τΌπβηίΐί ορετα αά νετοιιπι ϊαΐΐηβ

ΡεταχγΙο (ϊιι νμ& ρπιηυηι Γβρβπιιηΐιιι• 8οΗο1ί3 αά Ι,γοορΙιΐΌιπ3 0388<ιηάι•3ΐη 6 οοάίοε Βοηο-

οοηνετίαβ ,

ηίβιΐ8ί (Ιββοπρίβ)^ 6αάβπκ[αβ β-'

Ιιιχ ροΐϊιίείε

αο εοάβτη (ζταεεβ

(οηιεηρίιΐί βΐ Ραυίί Σ,αοϊήϊ Τε-

ηιιηοψιε ρτ,ϊιηιαη ίη

Ιιιεετη ΐάίίΗ3. Λεαεδαίΐ αηοφιε
ΝίεοΙαϊ ΟετοεΙϋ ρΓαββζίίο , ϊη

άεΐίδδίιηβ οιιιη οιιιηίΐπΐδ ιιιαοαίίϊ
Γβρβίίΐ» ϊη Ια ε. Ιιεείϋ Οοτ-

ψια άβ ορβτϊβ Ιιαϊαβ ρταεείαηΐϊα

ροτε ΡοεΙατναη Οταεοοτητη, Ιοιη.

αο ηίι ίιιεηιιε Τζείζίβ Ιαααεϋ εί

III. ρ. 275 •ψ|.
,

Ιοαηηίί νίΐα ΙεεΙιι φααεάαπι άί-

,2
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ΐϋΓβ ίηάϊςηαηΙπΓ , Ιιιπι ψιοά ίεχίηπι, φίειη νοοαηΐ,
γίΐίίβ ίηηιιπΐ6ΓΪ5 ϋίςυε Γοεείΐδδΐιιιίβ εχΐηβοΐ ϋείοΐ'Πΐ3ΐιιπι,
Ιππι ςαοά ηϊΗΐΙ αάηοΐαΐίοηίβ, <ριο δοπρίοπιπι , ηυο$
ΤζεΙζεβ αηΐβ οοαίοδ ΙιαβεΓεΙ, Ιοεί Η00ΐΐΓ3ΐε ΐικίίεεηΐιττ
βδΐ αώ'εοΐυηι, Ιιαηι ςαοά ηυΐΐοβ ίΐΐβ ΚΒβΓ Ηβ&εΙ ΐηείίοεβ
ηιΜίΐοδ , ηαοππη αϋίιιΐϊ εοηιίΕΟΐΙϊΙαΙε , δϊ φή εο ιιΐϊ
νείΐηΐ, εΙίαπι δίηε πιοίεβίία υΐϊ ροδδΐαΐ.

Αοοεάΐί, ςαοά

ΤζεΙζβε Οπίϊαιίοβ, ςιαΐβαβ νΐιΐ ιΐοοίί, ιιΐ ψΐΆβ ρΐαηπια
οοηΐΐηεαηΐ αά οπαηεηι 3ηΙκ|ηίΐ3ΐειη νβΐ εοςηοβοβικίαιη
ΪΆοίοηύα νεί ίΙΙαδίΓβπάβπι , 3ε§επ•ϊπΐ6 οαΐ'βηΐ:, Ϊ3ΐη ίη,
1ϊΙ)ΐ*Ϊ5 ΓβϊΐοηΒαδ εοερεηιηΐ β35ε.

Μαχίπιο ίβίΐιπ• ορεΓβ

Ιααςίαηιΐιιηι εβί εοηδίΐίαηι νο§εΙϋ 1>ΐΙ)1ΐορο1αβ 1οη£β
ΙιοηεδΙΐβδίππ , φιοά εχοίΐαΐυβ &Β ΐίβ νίΐ'ίβ επκΐΐΐΐδ, ςαοχαηι βϋοΐοηίαδ ρΙυηιτιιιΐΉ αρικί ειιηι ναΐεΐ, εΐίαηι Ιιοο
ΤζεΙζίδηο ορεΓε Ι^ρίβ τερβίεηίΐο άβ ΆηύψιίΐΆΐΊβ Βίαά'άα
1>εηβ ιηεΓεπ νοίαΐί.

Ειίεπάΐ εαιαιη ε§ο χηϊΗί &\> βο

ΙίΒεηΙεΓ ϊπιροηί «υπι ρβδβιιβ, δρεΓβηβ ίθΓ8, ιιΐ ΙειηροΓβ
ηοη βϋπιοιίαιη 1οη§ο Ιΐ'βηβί^ϊ ροββεΐ ηε§οΙϊυιη ΙοΙιιιη.
φυοά ίαι-άΐαβ ί&πιβπ, ςυααι ριιΙαΓ»αι, ρΐΌοεδδΐΙ, Ιαπι
ρΓορΙει- ϊρβαιιι Γβί πιοΙεβΙίαΓη, Ιιιαι ρΓορΙεΓ αΐϊαδ, φι&β
ϊπο ειιυηιοΓαΐ'ε ηΐΐ αΐϋηεΐ, οαιίδβδ οοιηρίιπ-εδ.

Ιη Βξ&ηάο ηεςοίΐο βαχοερίο ηοο βηΐε οιηηίβ £αείβηϋαιη ππΗϊ εβδβ ϊηΐεΐΐεχί, ιιί; ουιη νΐΐΐίδ ΙγροβΓΒρηίοίβ,
ψΐΆβ εώΐΐϊοηειη Ββδϋεεηδειη ίηηιιίηαηΐ, Ιοίΐεηιΐίδ, ίααι
βαΐΐδϊϋϋδ οιΐΐίοϊδ Γε1ΐ§ίθ3β βάηΐΒεηάίδ ίοχίιπη, ηιιβηΐυιη
βεπ ρο396ΐ, νίΐίΪ3 (Ιαΐ'ειη ραι-^Ιαπι.

(^ιιοίΐ αϊ ρεΓΠΟβί'β
Ι

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΕΒΙΤΟΚΙβ.

V

ρο3«6ΓΠ, 1ίΙΙει•Ϊ5 8(1ϋ ΤΗίεΓθοΙιίααι , ρηίΐοΐοβαιη Μοηβοεπβεπι εΐ3Π55Ϊιηιιπι αίαηβ Ηφη8ηί38ίιηιιιη , ρβΐίίαηβ,
ιιΐ εορίβιη ιηίΐιί ίαοβι-εί ναι•Ϊ3ΪιΐΓη ΙεεΙϊοηιιηι εοαϊευηι
Μοηβοβηβίαπι ,

βί ψχΐ ορηβ ΤζεΙζϊαηυπι εοηώιεΓεηΙ.

Γβείΐβ αηαά1 νοίεΐκηι, ίπιρεΐΓ3νΐ.

Ηαίαβ βηίηι νιή

ΙιιιωαηΐίαΙβ δίη§ιιΐ3ΐ-ί νοίηηΐβίεςυε ΗΐΙεΓ3δ ορώηαβ οιηηί
πιοιίο 3<ϋαν3Π(1ί ρι•οπιρΙΪ55Ϊηΐ3 ε«1 Γ&εΙυηι , ιιΐ Ρταποΐκικ
Ηοί§(τα$, ίηνβηίδ ρεπίοείαβ <Ιυο εοιίϊεεβ, αηί ίη Λο531ΙΓΪ3 ΜοηΒεεηβϊβιΐδ αδβεΓναηΙηΐ' , Ι3ηΐ3 ϋίΐίξβηΐίβ, ιιΐ
ιιίΐ 5ϋρι•α, ηιεοβ ίη ιίδυβ εοηΓβπεΙ. (2ιΐ3 νϊιί ορίϊιαϊ
ορβΓ3 (]ΐΐ3ηΙιιηι ίη ιε §εΓοηϋ3 βΐΐΏ 3<ϋαΙϋ«, 3(3ηο(.3ΐϊο
ρβΓ (οΐυχα Ιΐοηιιη ΙπεαΙεηΙεΓ ΐεδίαΐαι-.

ΡΓββίβΓ βαχί-

Ιϊυιη &ηΐ6πι ιηιιΐΐϊβ Ιοεϊδ ι1ερΐ'3ν3ΐΪ5 & εοΰϊεϊοαβ ίΐΐίβ
αΐΐαίαιη 1ΐ3ΐΐ{1 ρ3ΐιεϊ ΐίεια Ιοεί α πιε βίηβ ορβ αΐΐεηα
εοιτεείί δΐιηί, (}ηί νεί & 1ϊ1η-3ΐ•ϋδ νεί 30 ορεηβ ηε§1ίξεηΐίοαβ ίη βάίΐ. Βββίΐεεηδί εο πιοιίο εδκεηΐ ι1εΓοΓΠΐ3ΐί,
ιιΐ ηεηιϊηεηι, ααί Ιεβει-εΙ, εειΐ3 ειηεηι^ηιΠ Γ3ΐϊο Ι3ΐεΐ'β
ροδδεί.

Αΐϊί ροΓΓΟ Ιοεί ιηβΐβ 3ίΓεοΙΐ ίβιη ιίικίαηι α νΐ-

ϊΪ8 αοεώ ίη νείεηιπι δοηρίοππη εαΐΐϊοηίοαδ 83ηαΐί
ει-3ηί.

Όβ ηίβ αηίάειη επιεηιΐ3ΐϊοηϊΙ>ιΐ5 αα3β ιηϊηϊ ίη-

ηοΙιιεΓβ, β3» ηοη ηεβίεχί.

Αϊ βαηβ ιηείαο, ηβ βοη»

εαπιιη ρ&Γ3 πιο ρι-οΐ'δαβ ία^ει-ίΐ, αηαηι ΤζεΙζαβ οραβ
βοΙ οιηηεδ £ει•ε 1ίΐΙεΓ3Γαηι αηΐίααβτηιη ρβιΊεδ ρει-ΐίηεηβ
οιηηί Ιεπιροι-ε α αααπι ρΐηηπιϊδ νίτίβ αοείίβ ηΐ αβατρβίααι αίααβ Ιι•3οΐ3ΐιιπι. Νοη ΐ3ΐηεη ηεο ροηιί ηβο
νοίιιΐ οηιηί» ηΐηώ αηχίβ ρεί'αηίι-ευαΌ βί βχεαίίεηάο
Ιιαηε ηοναιη ειΐϊΐΐοηειη ίυ$Ιο (Ιίαιίιιβ ρι•οεΐ'35ΐϊη3ΐ•ε,

VI
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ςηυηι ρΓββββΓίϊηι αηίηιιΐδ, <]αο δΐηιΐίοδίιΐδ ίη ηίδ ΤζβΙζϊβηίβ νεΓδβΓβίαΓ, Ιβηίοΐνεηειηεηΐίιΐδ βά ΙβεΐίοΓβ βΐ^αβ
«οεποΓ3 ανοο3ΓβΙΠΓ.

Μιιΐΐί (Ιεηί^αε νεΓδίΐδ ίιηρεΓΓεοίι

Γείίοΐί βαηΐ, φίοπιπι &1ϋβ υηα ί^ΙΙ&Βα άεεβΐ , &1ϋβ άα&β?
βΐπί ρΙιίΓεί. Ηοε Ιαιηεη νεί'ε αί&πιΐ&Γβ Ιϊοβί, ΙεχΙυιη;
ςα&ΐίβ ββΐ ίη ηαε ηο8ΐι•α εαϋίίοηε, ηιαίΐο εβδε ίηΙε§ποι•6ΐη,;
ψιατη •φιί εβί ίη βάϋϊοηθ ΒαδΠεεηβί; φιυηι §βηυίηαηι
Ιεοΐΐοηεηι ιηοάο ίρδί οΗΪΒίτεηΙ οούίεεδ, ίηρΓΪιηίβ οοά. Β*
ϊη εο ορεηβ ρβΓίε, φΐβιη εοπιρίεοΐίΐαι•, πιοίΐο β Ιοη—
ξϊηψιο Β&ΙΪ3 εεΓίο ηιοηβίΓβΓεηί ,

ναοάο Ιενίίει• β3ΐη

Ϋίίϋβ (7Ρ°ΗΓ3Ρηΐ°ί8 οΙ)30ΐΐΓ3ΐ&ηι εβδε Γεοϋε ευίνίδ ρΒίεΓβί,'

* ϋε ϊρ8Ϊ8 οοάϊείοιίδ ΜοηδοεηβίΒαβ Ηοε^επιβ Ειββο,'
ραι-Ιίιη δεοπηοΙαιη ΗβιάΙαιη, 3<1 πιε ρεΓδοϊίρβίΙ. Οοοίεχ•"
ΟΟΟΧΧΧνίΙΓ. οΗ3Γΐ3οεα3 ίη 4. οηβΓία Ιαενί,

οογϊο

»1Βο ΙεεΙηβ, Ιίΐηΐίβ ' εΙ: ίηίΐίβΙΛηβ πώπεβίίδ, Ιίίεηβ ιηί-.
ηιαίίβ εΙ ηίίίιΐίβ, ευητ οοΓΓεοΐίοηίουβ ΗΐβΓ^ίηβΙίουβ, ^χιοη-'
<}3ΐη ροδβεββαδ 30 ΑτηοΙάο ΑτΙβηΐο Ρβτ•αχγΙοχ νίΐΌ εείεΙιτί βί §Γ3εοε ρεηΐίδδίηιο ββεε. XVI. ηΐ ίρδε ίηδΟΓίρδίί,ιίεε ηοη 3 Ό. Ιο. ΟΰΓ^δ. Ζαηο&ο Βει•£3ΐηεηδί 03η. τε^υΐ.
83εε. XV. ίη Γοΐίίβ 291. Βεηβ οοηδεΓν3ΐηβ.

Ιη ίοΐίο

ρπηιο ΡταηοίΒΟΗΒ Ρο11ίη§38 ΡΓβεροδίΙιΐδ , εχ εηίιιβ ιηοηβδίεπο εοάεχ Μοη3εηίηηι νεηίΐ, Ιααεο βαα ιηβηυ ηοΙανίΐ: ,,Ιοβηηεδ ΤζεΙζεϊ §Γ3εεηδ ροεί3 εΙ §Γ3ΐηπΐ3ΐίθΗ3
Οοηδίαηΐίηοροΐί Ποπιίί οιγοβ ηιεάίππα δ3εο. XII. ορειίβ
ηαίιΐδ αϋοίοι*. V. Εεχίεοη Ιιίρδίεηδε. Ιθ3ηηεηι ΟΙίΓγδΟδί.
Ζαηείηιιη ΟΚΙι νίηιηι Υ3Π3 επιιΐίΐίοηε εΙ 1ίη§ιιαΐΊΐιχι

ΡΚΑΕΓΛΤΙΟ ΕΌΙΤΟΙΙΙ3*

VII.

ρεπίίβ ίηδί§ηειη ΙϊΒιϊ Ιιαΐαβ α,ηοηάαιη ρο38ε88οι•έπι Γαϊδδβ
ρυΐο.

01ΐ3Γ3οΐ6Γ εηϊπι αηΙίε[ΐιϊοΓ εδ8ε νίάεΙϋΓ.

Ε§ο

επιί ϋΐιαπι 3 Νβ^εΐΐο Ρι-οΓεβδΟΓε Αΐΐοΐ'ίεηβί. — Ρταηοϊεοηί
ΡΓΒβροβίίαβ 1777."

Ιη εχίχειηο ίοΐϊο ηαίηίο Ηδεε Ιε•^

§οη(ϋΓ : Ο. Η. ΥνεΙδοΗ , 1649. εαιρίαβ εχ Γβΐΐοΐϊβ Οαβρ.
δϊηιεοηϊβ, Ιεΐί Αι•§εηΙθΓ3ΐί. Ηίβ Ηοε§εΓϋβ 3(1(Ηΐ: Οο(Ιεχ εδί ρηΙοΓε δεπρίυβ, εί £3εΐ1ε 1ε§ί ροΐεδί, α,αίρρε
ηιιΐΐίβ ΓεΓβ δεηοεηιΐί εοιηρεηοΐϋβ ίιηρεάίΐιιβ. Νοη οαιηϊα
εδϋειη ηίΘηυ βυηΐ 80ίΐρΐ3, ηιπίΐα οοη•εοί3. Ι11ιι<3 ΙιαΙιεΙ
ρΐΌρπυπι , ψιοΑ ϊοία. δηοδεπρίυπί ΓεΓε (ΙεοδΙ, 3αΙ α\>
άΥιά πΐΆΐινι εβί 3(3(]ίΐυπι.

ϋεεδί ίβίίιΐΓ ίη ίεπηίη3(ίοηί-

βιι« ρπηίΗβ ει δεειαηα'βε ιΐοοϋηαΐϊοπίβ ίη α, η, ω, ηοη
Ιϊπιεη ηΙήαΗεΓ; ίΐεπι ίη οοηίυηοΐίνί Ιεπηίη3ΐίοηίΙ>υ8 ης,
1 εΐ α οοηΐτβοΐο ίΐΐο εχ «ε», ί3ΐη ίη ρΓ3βδεηίε, φΐΒΐη
ϊηΕηίΗνο; ροΓΓΟ ίη νοεβουΐίβ αδης, ληστής, χρήζοι, ηα'?(ϊβϊ, 3ΐϋδ; (ΙεηΐηιΐΘ ίη ω εχ αον, αί ίη ωδή, τραγωδία,
*ωμωδία, αΐίίδ. ΟεΙεπιιη ρι•ορειηούηιη οηιηία, φιβο
ηιαΐ'§ο εο1ϊΐίοηΪ3 ΒβδΠεεηδίβ ΙιαΙιεΙ ηοΐ3ΐβ, ΙιςΛοΙ ϊΐεπι
πΐ8Γ§ο Ιιυίιΐδ οοίϊεΪ3, α,υί εΐίαηι ίοί 3ΐίΪ8 ίη Γεηηβ οηπι
'Ία εάίΐίοηε εοηβρΪΓβΙ, ηΐ ίρβαηι ειϋΐϊοηειη εχ Ιιοο
«οίο οοάίεε ιΐεηνβίβιη εββε ίβείΐε ίη(3β νείηΐ βίβηίβ εει•ώ εο^ηοδοβιηαβ.

Ιί3 ηεωο ιηΪΓβοίΐαΓ , φΐοά νεί ίηΐεη-

'ίωίηιβ ίη εοΰίεε εχεαίίεηάο άίΐί^εηΐία αιΐΐιίοϊία ηαΐΐαε
εχ εο Ιεείίοηεβ ηον»ε, φΐ3β εβδεηί ίηδί§ηίθΓε3, ροΐαεΓΐηΙ βχίηηόϋ.

Νεφίε βίο Ιβηιεη, ο,ιιιιγπ ίβ ο|ηΐ ειΐίΐίο-

ηετη Βββίΐεεηβειη εηΓβνίΐ, νεί πιυ1ΐ3 ίη εο ηοη τεοίβ
'εβϊίδεί, νεί ορβΓ33 ηοη αοίφιε 30 βΐιειταΐΐοηίοηδ τενο-

4
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035501, Ιΐ3εο (1ΐ1]*£6η1ία 8(1 ίεχίυηι ορεπβ, φιοά ίοΐυπι
εοηΐίηεΐ, εοΓίιιΐδ οοηδίίΐαεηοΊιπι ρι•0Γ5ΐΐ8 ίηαΐίΐΐδ ΐαΐϋ
Ιη Ιίίιιΐϊδ ΓβΓβ ιιΐϊϊ^αβ ρΓ3εηιϊΙΙΐΙιΐΓ Ιστορία , ίαιη βεηηίηΐΓ
ηηπιεπιβ, (Ιεπΐςαε περί εαιη ίρβο ηίδίοιΐαε 3τ§ιιιηεηΙο.
Ηαεο άε ρππιο εοιίίοε.

Μυΐΐο ααίοιη ρι&εδίαηίίοΓ ββΐ

βΙίεΓ, φΐί οοιηρΙεοΐίΐαΓ ίαηίαιη ΐΓββ οΐιΐΐϊπιΐοβ εί οιιηγΙ3ΐα υ5φΐε αά Ερϊβίοϋυιη.

Ηίο εοάεχ ϋΙ,Χίν. οΐίιη

Αυ^αδΙαπαΒ, βδΐ οοηιογοίηυδ, ίη βδδεΓε, οοχΐο ά\\>ο
ΙεεΙιΐδ εί ΗεΓβ είαυδίιβ, ίη 4ΐο, Ιίΐαΐίβ εί ίηίίίαΐΐοηδ-ηιίηίαΐϊδ, 1ί11βΓΪ3 ΐϊΐίηηΐ.ίδβϊιηίβ εί πηΐεϋδ, ειπη ηΐΗΓβίηαΙί1)138, πΐΗθε&εηιβ , ίη £ο1ϋδ 355. δβεε. XIV. 8Ϊ£η3ΐη8 ρ^
80. η. 3. 831Ϊ8 οεηε οοηβεΓναΙαβ. Ρι-βεΙεΓ ραιτίεπι ορε•τ
ηβ ΤζεΙζϊαηί &1ίαε[ΐιε βοι-ΐρΐα εοϊπογβ γαηί αι-^ηιηιβηΐί
ίη εο δυηί εΐϊαιη Μϋ&οι του Λίσώηου χατα στοιχεΐον^
φΐζτη είαβ ραιίεηι 1τ30ΐβνίΐ V. ϋ. ΤνίΙΗβΙτη, Ρι-οίεδβοΓ
ει ΚεεΙοΓ δεηοίβε Κοδίεοίεηδίδ βηηο 1796., υΐ ίη ιρβο
οοάΐεε ββΐ αάηοΐαίιιιη ,

νίίϊεΙιΐΓφΐβ ίδ Ηοε§βΓο ίάειη

ββ8β , εχ αυο Ι. Ο. δεηηείάεΓαβ Αεβορί ίαουΐαβ εεΐίάΐΐ;
οβτϊβ εηηι 8εηηείάεη εοάίεβ οοη$ρΪΓαΙ.

ϋϊίποϊΐίδ εβί

&ά Ιεςεηάηηι ρΓορΐεΓ δθπρ£υΓ3Πΐ οοηιρεηϋΪ3ΐ\ίααι , εί
αποά ρ1αΓ3 ίη εο νοεβουΐα ρΐαηβ ενβηιΐθΓε, αα&ε ρβ8£ΐηι πΐ3ηιΐ8 βεαιιία άηοΐίοιιβ ι-οοεηΐίοπΒιΐδ ΓεραΓ&νίΙ•
ΓιίΐΙβΓββ < εί ν οΐηίδ ρυηείΐδ δί§η3(38, ίη άυρίίεί $$
ηυΐΐυδ δρίοΐαβ ροδίΐυβ; τείίααα αοοαι•3ΐε δεηρία. Τίΐηΐι
ηίδίοπαηιηι ρΐεπιηΐφΐε ίη να&τξίαβ, &άτηοάαιη εο εχί§αο, ρίεΐί βιιηΐ εοΙοΓε ηίξτο, ηοηηηηαιίΗπι γη&ιό ρεΓ
ίοΐίατη ΙοΙαω.;

ΜβΓβο ίΐεηι εοηΐϊηεΐ; βοηοΐία ηοηηηΐΐο,

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΒΒΙΤΟΚΙ8.

IX

ι

ιε(1 ΙεεΙα 1οη§ο ςϋίΕοϊ11ίαΐ3 , «Ι εοπιπι ραιιοΐδδίιηη ροΐοβπηί εχίουΐρί.

νεηεπιεηΙεΓ ααίά'εηι (Ιοίεηϋιιιη εβί,

(μιοά ηοη ΙοΙαπι οριιβ οοηιρΓεΙιβηϋίΙ, υΐροίε οχ α,πο
«οίο ρΐυηιηί Ιοεί ε§Γε§ΐε ΓυεηαΙ Γεβίίΐαΐϊ." Ηηεε ίβτα
Ηοε§ει•ϋ8, ςα3β ρβιΊΐιη άβ δεπηοηε νεπιβουΐο Ιαΐίηβ
νβΓίί. ΡΓ^εΙεΓ 1ιο5 ά*αο οοϋΐοεβ, ααοτηπι ρππιαηι ηοΙβνΐ ΙΐίΙεΓβ Α., βΐΐεηιαι ΙΐΐΙεΓα Β. ςυί βία ΟΗϋίαάϋπι
οο(ϋθ65 εΐ ςαΐΒίαβ ία 1>ΐΒ1ΐοΐΗβοΪ3 αββεΓνεπΙαΓ, ίηϋΐο&ΙυΓ ία
ΐώήάί ΒίΜίοΙη. Οι\ Τοηι. XI. ρ. 241. ηοΐ. 11), εάϊΐ.
ΗεγΙ. εχ <]πΐΙ>υ3 ίβ φή ίοϊ ηοπιία3ΐηΓ ΑαξηβΙ, ΠτιάβΙ.
ΟΧΧ. ίάαη νϊίΙείιΐΓ ε55ε, (}αεαι ηιειιιη ία ιιβααι οοαΙιιϋΐΗοε§βΓΠ8, ε§οε|αβ ηοΐανϊ ΙίΙΙεΓΗ Β. ϋεΙεΓααι είίϋοηεπιΒβδΠεεοβεηι ΙοΙβοι <1βι•ίν&1απι ε88ε ε ρηηιο εοϋίεβ
Μοηαοβαβί, νεί ίαείε αυίβ εοηίεείΗΓΗ ββΐ εειΊβ 853ε<ραί
ρο55ΐΊ, αιιοά ίιίεαι ίΐΐε ΑΓαοΙάπβ ΑιΊεπίαβ ΡεΓβχ^Ιαβ,
<ρ'ι ΙιγοορηίΌοίβ ΟβδίβηϋΓβε εάίΐίοαεηι ίηδίΐΐιιίΐ, βΐίβπι
Υαπαοι Ιο3αηΐ3 Τζείζβε ΙιΪΒίοώιη υηα ευαι ίΐΐα .βά'ίά'ίΐ;
ϋ φιοά ίρβε ία ερϊβίοΐα ηαηουρβίοηίΐ &ά Βεηεά'ΐοΙιιηι
Αοεοΐΐυαι 03ΐ•άΐη3ΐεαι ε1ε§3αΙεΓ βοπρί» ρ. 4. &ίηπα3ϋ,
είιΐδΐΐβπι εοςίΐοίβ οΐίαι £αίΐ ροββεδδΟΓ.

Ιβ ΐβίΐαΓ <1β δΐιει

ΟΗϊΙίβίΙαηα εόΐΐΐοηε, εοάίεε ερΐαεηα ίΐΐο ηοη ηιεαιθΓ3ΐο,
«ο βχροηίΐ: ,,ΗίβΙοΓίβπι Ιοβηηίβ Ζεζίβ ίία άαπι\ι&, αϊ
««ω αοοΐβ βαα χαβαη άεδοπρίβηι Γείίαυϋ ρει•ίΐί«3Ϊηια3
νϊΐ' ΚαρΤιαβΙ ΆβξϊιΐΒ, αηΐ ρ3ΐπαη 30 ηοδίΓα ριτορεηιο-.
άαπι 3εΐ3ΐε ΡβΙβνΐί ΙβοΙη εααι ^οάε Ιβΐίαββ εΐ £Γ&εο38
ίοευϊΐ ΙίΐίβΓΕβ, τιί ίζάΐβ Μβγοϊ Μηδαιί ςΐίβοΐραΐαηι ροβώ 3§ηο3εει•ε. ΓΙαηε ί&ααο νβπβιη ηάίοπβιη ίηνβηία
ο
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Γ8ΓΪ88Ϊιη3ΐη ( ροδί πιυΐΐαβ εηϊπι εχεη5338 ΒϊΒ1ίοΐΗβ033
βΐίβπι ΗαεΙεηιιβ νίοίει-ε ηοη ροΐιιΐπιαβ) εχεείΐεηβ οηιηί
1ΪΙΙβΓ3ΓΗΜ1 §βΠ6Γ6 νίΓ Νίοοίβΐΐβ ΟεΓβε1ίΐ13 111 1θϋ18 ΠΟΠ
ρβαοίβ, ψΛΆβ νεί ίηνβΓ33, νεί ηιεικϋβ οοηΓαβα οΪΓοαιηΓει•εΙ>3ηΙιΐΓ, ίΐ3 ίη βααηι οι-άίηειη εΐ ηίΙΟΓειη Γεβώυίί,
υΐ 3(1 νεΓβιπ ρι•3ε8ΐι•ηεη<33ΐη ΙβοΙΐοηεπι ηυΐΐιιηι ΐ3Ϊ>οΓεπι,, ηυΐΐβπκιαε (1Πί£εηΐί3πι ρι•3είεπηΪ5ί85ε νίάεβΙπΓ."
1113 ερίβίοΐ» φΐιαπι βΟΓίρΙα δΐΐ βηηο 1542.^ βάίΐίο βυίβηι
£&οΙα 3ηηο 1546., βεςιπίαι*, Αι•1εηίηιη ΡεΓβχνΙπιη ροβΐ
αηητιιη 1542. εοςίϊεειη ίιιίδβε ηαοΐαηι.

Ηϊηο ηυΐΐα ^β

εο πιεηΐϊο ίαοΐ3 εβί ίη ϊΐΐβ ερϊδίοΐβ.
ϊ;ιηι 3ΐΐει•αηι Ιιαηο ηιίΐιί οαΓπαι ΐιχιρο5Ϊΐ3ηι εδδε ρηί3νϊ, υΐ βεηρίοπιπι νείβι-ηπι Ιοοοβ,

αηοβ βαο ΤζεΙζεβ

ιηοΓβ *Γ3θΐ3ΐο3 ΓβάάεΓεΙ , αοουναίε ίηάΐεατεηι.

Ιη ηαο

φΊάοϊΏ ηβξοίϋ ηιεί ραι-ίβ <]παηΙαηινΪ5 βΐυάϋ Ιεωροηβψιο οο11οθ3ΓΪηι,
ροΐαί.

πεφκιηπίπη Ιαπιεη 33ίΪ3 ιηϊΐιΐ ΓαοεΓβ

(^ιίΒηψιαηι εηίηι ρεί'ηΐΗ^ηιιιη Ιιιιϊαβηιοάΐ Ιοεο-

ηιπι ηπηιεπιπι Ιυω ίρββ ίηνεβΙΪ£3νί, ΐππι Ηοε§εη άϋί§οηΙΪ3 εΐ Ιιαηααηϊίαβ πιϊηί βυρρειίίΐϊνίί :

οεηβ ιηιιΐΐϊ

Ι3ηιεη Γείίοΐϊ βυηΐ, ψιοι-υπι δεάΐβπι η3ΐη1επι ηαΐΐβ ρεΓνε3ΐΪ£3ΐΐο

άεΙε§εΓβ ροΐαεηί.

ίταβίΓε ηαδεδίεΓβηι,

Νοηηπηςαβηι ηί)ί άία

βο πιο εοηβοΐβη ρο58β νΐάεβαι-,

ςαοά ΤζεΙζεβ βώηι φΐ&β ηυικ]ΐιαπι ίη δΰπρίοηοαβ νβΙεπΒιιβ Ιε^ΐδδεί, εα ββ Ιε§Ϊ58ε οοηΗοΙεηΙεΓ ίεοΙαΓεί.
ϋεπΐ^ηε Ιτββ ϊηάίεεδ αάαΐάί, υηαηι Γεηιηι ηιβηιοΓ3ΐ>ϊ1ϊαηι, β11ει•αηι δεηρίοπιηι ίη ηοο ορβΓβ αίαίοπιω,
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ΙοιΙϊυΓη νοεουιιίοπικα , ηυαο ηοΐ3ϋί1Ϊ3 νίο!εΓβηΙιιι•.

XI
Α1-

Ιειί ίηάΐοί ρΓΟ ίΊιηά&ηιεηΙο 684 ίηάεχ οοηίεείυβ α Γβ1)ΓΪοΐο ΐη ΒίΒΙίοΙη. Ογ. νοί. XI. ρβ£. 243 δα,η. ΗαιΊ.
Εο ίΐα 8ΐπη 118113, τι Ι., ί]ΐΐίΐ6 ΐΌΓΐιηι ϊικίϊϋί ηιπβίδ οοιινοηΐΓβηϋ, ΐΐΐαο ηίηε {Γβηδίειτεηι , ι-είεηΐίβ δοΐίβ ηοπιϊηίουβ
ίοπρίοπιπι, νεί εοΐΉΐη, φΐοβ ΤζεΙζεδ ΐη βεπρίοπιπι
ηυαιείΌ ΗβοεΓεί.

Αία,υε ηίε ύβ ηιιηιεπβ, ςαο3 νοεα-

Ιιι1ι*8 ϊη ϊηά'ίείοηβ βρροβαί, ιηοηεηαϋ δΐιηΐ ΙεεΙοι-εβ, ηοη
ιιΒίνϊδ 608 εχβείε α1ιΐ3α'Γ3Γε; φΐοα! ίικίε ίβοΐιιιη εβί ςυοιΐ
ίικϋίοεβ ηΐ3§ηαπι ρ3ΐΊειη ρπιΐ3 ςααιη η&εο ηονα ο(1ίΐίο
Ι^ρίδ 685©); ΙοΙα εχειίδβ, βοδοΐυΐί ίίιεπιηΙ;, ίη εαΊΐίοπβ
αυΐεπι Βββίίεβηδί ηοη οιηηΐδ ίη Ηοο βεηεΓε βϋειτβΐίο
ροΐαϊΐ ρΓοΙιίΙιεη.

ΝιΐδηιΐΒΐη Ιαηιεη ίη νηοα εόϋΐίοηβ

ηΐΐτδ £Γ&άαηι ιιηιιηι 3 νβΓΟ ηιιηιεΓΟ βρεΓο 6836 αΙ>6Γΐ'3ΐπαι.
Όε ίρβο Ιοπηηε ΤζεΙζα είιΐδςιιβ δεηρίίδ ςυαηι δαίϊβ
δϊΐ εχροδίΐηηι α χηιιΐΐΐβ νίπβ άΌοΐίβ, υΐ α ΟειΊιεΙίο ίη
ρΓΒβΓβΐίοπβ, αιιβπι, ηε φΐ3 εόϋΐϊοηίβ Β33Ϊ1εεηδϊδ ρ3Γ3
ία ποδίΓα ςίεεδβεΐ, Ηίε ηοη οηιίΐΙεηα,3πι εββε ριιΐ303πιιΐ3,
3 ΡοΙΙεΓΟ ίη 0οπιπιεηΐ3ΐ•ίο 3(1 Ι^εορηι-οηίβ ΑΐεχβηάτΆϊη, Γβρείΐΐο ίη ΜϋΙΙεΓΐ εοϋΐίοηβ δεηοΐίοπιιη ίη Γ-γωρπΓοηεπι α ρ3§. 1357.,

α Γαοι-ίείο ίη Βίΐιΐΐοΐΐιεοα,

0γ3603 νοί. XI. ρ. 228 βα,η. εΐ ρ. 241 δςφ ©<3ϊ!;. Παι-Ι,
ι Ρπά. Ιαεοοδίο ίη 6(ϋΐ. Αηΐεΐιοιηεποοπιιη εΐε. 3 ρ3§•
XV., άεηίαπβ 3 ΟΗ. Ο. ΜϋΙΙείΌ ίη ρηβ&ΐίοηβ 3(1
κηοΐίβ Γι^εορΙίΓοηεΕ , υΐ δβερβ θίεία Ηίε ι-εεοςιιεΓε βαρεΓν3οαυηα βίί, ί(3 ηοη β γθ βΐίεηηηι β38β αΓϋίίΓΟΓ, ίΐΐα
ο 2
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]ύο 3(1(1ει•β, ψΐ3β ύο Ιοαηηο Τζοίζα οϊϋϊςυβ €1ιϊ1ίαί1ϊΙ)ΐΐ3
ΙοβοΗ. Οδπιεί'^ιΐϋβ , ε1ε§3ηΙϊοΓ πΐΒβίβφΐε ΐϋοηευβ ΙίΐΙίυΐΏ
ιεπιπι ατ\)Ίίετ} ψιαια ρεηε ίηερίαβ πΐΒ^ηϊΙοηυϊ ΤζεΙζββ
ΙβαιΙαΙοΓ ΟβΛεΙΐαβ , ϊη Ερΐβίοΐβπιιη ΓαπιίΗβΓίαιη ΠΒγ.
VI. βίΐΐΐϊβ ΓΓβηοοΓαΠί 1583. δ. 3 ρ3£. 411. τείαϋί.
ί§ίίϋΓ ΐΐ3: ,,Νιιηο βοεϊρε άβ Τζείζα.

Ιβ

(^ιιοά ηοητβη ηοη

(1α1)ίΐο, 9ϋ'η ρΓοηηηΐίβΙΐοηβ βΐ ίοι-πια ΰβι-Ββιϊοα ιΗππιιαίϋΐη βΐΐ.
ΡΗϋΙίζβη.

Εΐ ίρδε βίηαϋϊΙεΓ άΥιά φίοςπε ρΐΌίυϋΐ,

υΐ

δειΐ φΐοάηβπι ρηηιυιη βΐίποπιεη, Ιιβτιϋ βοΐο

βη ηεπιο πκΠεΒΓε εειίο ροββϊΐ.

ΟεϋΠΙβ ηαϊΐιΐ νΐϋεΙυΓ,

ηΠικΙογο ϊΐΐαΐΐ 3(1 ΗεΙίΓβΐοοπι δε& (ηβηι ϊρβε δυυηι
^εηπβ δ^παηι εββε £3ίεΙιΐΓ) ΐάφαε εααι ϊηερί» ΓεϊΙϊνίΙ&Ιβ
ϋϊιηΐηαίθδε εϊρωνευόμενον, αιιη «^ιαββχ αΐηίεεί'βϊ βεββ οοΓ3πι βειηνιΐΐβ ει 3ςΙνεΓ53ΐ•ίΪ8, φΐοβ Ιιββιώδε δε οοπιρΙϋΓεβ
ραίίϊιη ίηιΚοαΙ *).

Όβ νεν&Λιι» βιιίειη ίρδϊηβ ροΐΐιϊοΐβ ϋο

388β τειη ΙιβΒβΓβ ρπίο,
βεα ναΐ^βΐ'β,

υί ΐΐΐΐβ Ιειηροηβιιβ ρορυΙβΓβ

ίβίαά £εηϋδ ίπ ιιβπ ίαεηΐ,

3ηηαιηεΓ3ΐί3

3(1 δίη§υ1ο8 νεΓδίιβ β^ΙΙαΒΐδ» βερίεηίβ, βίπβ οΒβεΓν&ΐίοηβ
ΙειηροΓαιη βΐ ρΐΌοεοΙεηΙε ρΓοηυηΙΪ3ΐΐοη& χατ α^σιν χα*
•β•έσιν άμέτρως. ^α3β βυίειη 3Ϊ> εο ΓεΓεπιηΙιΐΓ, ρΐ'ορΙεΓ
νβπείβίβηι ίη ρεηιιιΐβ Βοηοπηη Ιϊ&γοπιπι νείεπιηι ηε(]ΐΐ3(ρΐ3ΐη βιιηΐ οοηίβηιηεηϋα : <ρα3ΠΐνΪ3 ηυ£3ΐθΓΪ3 ηιαίΐα
ϊπ3βΓΐ3, εΙ ρεΓρει•3πι βΐφΐβ £3ΐβο ποηηαΐΐβ εοπιιηειηοΓ3ΐ£ΐ ΓερεπβηΙαΓ.

Αη 3αΙειη ιηεηιοηα ΐΐΐααι βϋοαίά

*) Ιη βρίίΐ. 2. ρββ. 525. Ιίη.
14. ιιοηιειι βιιυιη νοο»1 λιοντυινυμον Μλτ/οιν, «ί βιιο ηοιηϊηβ

"V

Κβηο βρϊίΐοΐβη» «οήρ»* Τζβίζβ».
ΚϊϋΐίΙ.

ΡΐΐΑΕΡΑΤΙΟ ΕϋΙΤΟΚΙδ.

XIII

ιΐεδίίΐιιεηΐ , αη άβ ϊηίυδίπ'α αΐϊοιιιπι ίρ$β ηβιτβΐϊοηεβ
πηιίανβηί, ηιι ηυδ^αβια εΐίβπι ΐΓβάΐΙα εοηηηχεηΐ, <3ο
εο ΙΐοεΙ βυδρίοεΙαΓ ςαΐδφΐβ, ςαοΛ ]ιι1>εΙ.

Νβπι νείειιιηι

ΙϊΒγογιιπι Ηΐίς|ΐΐ3ΐη αιίΐιαο ΐΐΐίβ Ιεπφοπβιΐδ εορίβπι Γαϊδδβ
ΐη ιηεάίο, ποπ εβί ιΐιιΐιϊιιιιι; ςαιπιι ςυϊύετη ίρδε οΙ)ϊεεΪ55β 8ΐ1>ΐ βειιΐϋΐοδ ΙΪΙίΓοπιηι ρβηαη&πι 6Ϊ£ηίηοεΙ,

βΐ

ρΐα-αςυβ $ε58 πιβιηοηβ οοιηρΓβεΙιεπδα βΙοηεΙιΐΓ. (^αοιΙ
βιιίεαι ηε νοίυειϊΐ φΐΐάειη δαβείρεΓβ ΙβώοΓβιη οοπιροηεικίί νεΓ5ΐΐ8 επιςίϊΐοδ, δεεπηάαπι ιηιΐδϊοβιη εγΙοπι, ίρβε
ρΐαίιο άΐάΐ, ϊιηηϊηάα νβΓβίβϋβ φΐϊ1πΐ5ΐ];ηπ 03ΐ]533πι αΩεΓβπδ ηεβίίβεηΐϊαηι βίσαε εοηΐεπιΐυιη Βοιήπιπι ΙίΐΙεΓβΓυιυ
3ΐηϋ8 3Γΐίυΐ11 5113 3εΐ3{8. —

ΥεΠΙΟ 1ΪΙΙΠ0 3(1 Τνμβορΰ-

χους ίαοβ, ^αΐ βυηΐ είΓούίεπΙεβ 1>ιΐ5ΐ3. Εθ8 ϋδ ΐη Ιοοϊβ
ίυΪ58β ϊηΐεΐΐί^ίβ, τιΙ>ί δερεΙίΓεηΙυΓ ΐηΙεβΓ» οοι•ροΓ3 ιηοΓΙϋΟΓίιηι.

Ν3ΐη <ρΐά ριοιίεδδεί υπιπία ουηι οβδΐΐΐϋδ βΐ

οϊηβΓβ ΓϋΓΐ? Νοη £αβΓβ επίηι ίΐΐββ εειΐε οηιηϊαηι ρ3$δίια ΗϋΓεββ, χατα τον χρΰσαον οιμφιφορηα Τ1ιεΙϊ<]ο8 8ρ«(1
Ηοπιεπιπι.

ΙδΙο 3ϋ1βιη οοίηβϋΓεηιΗ οοι-ροΓ& ηιοιβ ριε-

ΙΪ053 αυβε^αβ \χώά ευηι οοτροτίοιίδ ΐη Γο^οδ οοηίεεί»
0Γεηΐ3ΐ}3ηΙαΓ.

8εά πιπί εβάβνεπΒαδ βΐϊειιΐπ οΐϊηι ηΐ3-

£η3β ορεβ άεΓθ5β3ε ΓαεπιηΙ, ααβδ ηίαηηκη αυ&ββίνεηιηΐ
ίεΐί εΗΌδδοΓεδ δεραΙοΓοπαιη: αϊ Ιοδερίιαδ ηαιτβΐ άβ Ό&νίιΐϊδ είΤοβδο δεριαΙοΓΟ ηο Ηει•οϋε — , εΐ ΑπΊβηαβ (Ιβ
εΙΓοδδο δβρυΙεΓΟ Ογπ δορεποήδ, εΐ Ζείζ3 ηοδίει* Ιεηιροηίυβ ΜΐεΙίΒεΙίδ Εΐϋ ΤΗεορΗΠΐ Λιΐδδβ πβγγβΙ ρειΤοβ8αω ηιοηηιηεηΐιιιη βεριιΙοΓΪ Νίεοιηεάίαε, ΐη ερο οοη(ϋΐΗΠΐ εδδεί οοι•ριΐδ οοηίιΐβίβ Νΐοοηιεαίβ Γε£Ϊ3 Βίώριίαε,

ΧΙΤ

ΡΐΙΑΕΓΑΤΙΟ ΕϋΙΤΟΒ.18.

ςιΐδβ ωοιΊεπι οοϋβδεί,

<ριηιι εαηϊβ Γβ§ϊυ8 αοηριιίδβεΐ

ιηοΐ'ϋίεαδ άεχίπιπι Ηιιπιεπιιη ΐΐϋαβ 3πιρ1εχ3ηΙί3 τελεία,
φΐοά ' οαηΪ3 βχ1ει•η3ΐη εαπι §εηΙε ΡΙιι•γ£Ϊ3πι ηοηϋαιπ
831Ϊ3 ηοΐ3Γη ΗβΒερεΙ.

ΕΙ Γιώδε ιηοηιιπαεηίπηι ϋΐυιΐ 1α-

ρΐοΐβ ϊηαιίΓβΙο βΧδίΓϋοΙτιαι δοπρδίΐ ΐηνίοΐαίιιπι &ά Ιειηραβ
υ5(]αο δϋρΓδ ίπάΐεβίαπι;

εβάανεΓ εΐΐαπι, ηιιαίε ίϊιει-αΐ

ίεροδϊΐυιη εαπι νεδίε Ιεχίϋί αιίΓεα ε3<ιιΛ εοηίΐβία αυιτί
ίηνεηίαπι ροηάαβ 1ϊ1>Γ3πιπι 113."

νεΓδαβ ϋΐοδ ίοηιΒϊ—

εοβ, ςαϊ 1ε§αηΙατ ίη εάΊΐίοηε ηοδίΓβ ρ. 509.
ΓΪ113 δίε ΙαΙΐηε ϊηΙει•ρΓε[αΙιιι•:

ΟαιηεΓβ-

Ηίο ΙϊΙετ εεί ρΓΪτητιε ΙαΙοηε ΖεΙζϊοΐ,
Μηεαβ τηοάΪΒ οατεηύε αεί Α^γνήοαε,
Ναττιετοεα οιιΐ οιιταβ ρεάατη Ηαιιά εεί §Γεεεΐο,
Ομαβ τηεηεϊοηετη βΐ βάίΐ οτηηετη Ιεηιροηιπι,
Οοτάί ηεψιβ βεΐ Ίιιιϊο ατύε ιιΙΙα τεξηία.
Ει οιιγ εηί/η αΓκράε ατύβοβ εοτ&αΐ τηοάο^
Σ.ε§εε ιώΐψιβ Ιεπιροτητη εΐ ε&νατιε ρεάιιτη,
Ει οιιηοΐα ροΐίεηε, ιιΐ άεοεί, ειώίϊΙϊΙετ?
ΛΗϊβοϊοεα οα7η ραη αίφιε 1>ατΙ>ατα,
Μαϊοτβ ειηΐ αάεο ϊηφιβ Ίιοηοτε Ιατίατα
Ει ίηεηιάίΗ ρίαιι&ιιτη ιιΐϊ άοοίί βεταηΐ,
Λάεοφιβ αί ίϊε, ύοοίίαείηιο» <ριϊ εβ ριιίαηΐ:
/ία ανοΐανΐΐ νϊΐα α,Β Τιαο Ιαιιε βΐ άεοηβ,
νιτί^ατΐε ίΐα Γε§ηυ.τη ΙεηεΙ οοηβιείο.
Ηίβ αυαε εχ ΟβϋΐβΓβπο (ϋεδει-ίρβί, ριίϋ50|ΐΐ3πι ρι*3ε£αη(1ί βηεπι Γαεΐαιη , ηοπηυΐΐβδ ο1)δει•ν3ΐΐοηεδ &ά οι•3ΐϊοηΪ3
§εηυδ, αηο ΤζεΙζεβ Ιιοε ίη ορει-ε υΙΪΙιη•, δρεείϊηΐεβ

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΕΟΙΤΟΗΙ5,
Η^ϋοβΓβ νΐβϋΐη 68ί.

XV

ΡΓβείβΓ ρΐιαηηια ΐ§ϊίαΓ νοοβ&αΐβ

ΓεοβηΙϊοΓΪδ εί &ά ύαΓοαηειη ίηείΐηαηίίδ ΟΓΗεείίαΙίβ, απηβ
οπιηΐα οοΐΐεεία ίη ίικίίοβπι νει-οοπιηι Γείηΐί, Ηοο ίίεηι
3ηίιιΐϋΐη ΗάνεΓίΐΐ , φΐοίΐ βεπρΙοΓ ηοβίβΓ φΐ3Ηΐ δαερίδδΐπιβ
ρΐϋδηιιαηιρεί'ίεοίί νει-οοΓαιη ίοπηα βίο ηίίΐΗΓ, ΙααιφίΆτη
κί Γοπηα ρειίεείί, ιαί ΟΗίΙ. Ι, 44. ώρήχει, ν. 204. εϊρήχεφεν, Η, 153. ανεγνωχεψεν, III, 180. ουνδεδραμηχε»,
610. εωράχέιν, IV, 165. συνΐε&νψει,, ψΐοά Ίάβυα Οηίΐ.
IV, 295. Γεροηεηάναιη νίάβίιη?; εί ημ&να ρίαι-ίηπβ &1π3
Ιοώ. Μίι•&υί1ε3 ϊίβηι βιιηί £οπη»β λάβοιε Οηϊΐ. II, 828.
«Ιφεροίβ, 111,807.

Νεε|αε Γβεβηίίοπ Ββίδΐϊ ηοη Ιη-

Ιίαεηϋαβ ίοππειε ίπέγνων Ι, 770. εί ϊφαν IV, 445. IX,
468. ρι•ο ίει-ΐία ρΙιΐΓίΐΙΐδ; άβ'ιηάβ πεφϋαχώς, ψιοά βαερβ
ΓβρβΓΪΙαΓ; ίαιη ψιοά αοι-ίβίί οοηϊαηοΐϊναδ ναΐεί ρΓΟ ΓαΙιιγο; ίη πιαίώ βάϊβοϋνίβ Ιεπηίη3ΐίοηιιπι ίι•ίαπί, πΐ3χίπιβ
ηιιηιβΓ3ΐϊΙ>η8, ΐεηηίηβίίο ος ίεππηϊηο £βηει•ί ίι•ίοηϊΐιΐΓ,

ηΐΐ, 600. VI, 602. 605. IX, 337. Χ, 387. ίη ηαοίΐίδ
δΐιίειη νει-ηοΓαηι ροηεηάίδ ηηΐΐα οειΊα Ιεχ οΙίδεΓναίηι•.
ϋβηΐι^υβ ίΐίαιΐ Ηηοίοτίδ ποδίή ρΓορΓΪαηι νίάεΙιΐΓ εδδε,
ςιιοά ραΓίίοηΙαηι δε &ά ΙαειΙίιιιη αδ^αβ ίτβααβηίαί 3ίααβ
ίϊδ 3<3εο Ιοοίδ ίη§ει•ίΐ, ιΛί, φΐαηι οηιηίδ βιΙνεΓδ&ηάι νίβ
Λήΐ, ηηίεε νει-δίαί εχρίεηάο ίηδει-νίίΐί.

Αίφΐε πηιΐίιβ

βαηε Ιοείβ άαΒίιϊβ 1ΐ3εδί, ιιίπιιη οοηα είίίίοηβ Βαβίΐεεηβί
ρ&ΓΐϊοαΙαηι Ιιαηε ίηεΙίηβΓειη , 3η §Γανί ηοΙαΓεπι Ηοεεηία.
δαερΐαβ ίίΐ «ρ^πι εβ1 & ιαβ δκΛαιη, ίβοίβηιΐηιη ίηίδδβ,
νθΓδίιαηι ροΐίίίοοπιηι ν&ύο, ηΐ XI, 41. εί β\Μ) ηοη
οίκιίΓε ηιοηβίταί.

XVI

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ ΕΟΙΤΟΒ.Ι8.
Ρβν ρηπίδίη Κϋή ρ3Γΐεπι ορεΓ&β τεχΐΐ ΡΓοίβολβηιβ,

νΪΓ θοεώβίιηαβ ιηίηΐςαβ εβπβδίπιιιβ.

Αϊ Ϊ3 ςαο ηιίηαβ

ίη Ιϊβπιηι ΙοΙηιη Ηαηο ρεπιΐίΐεπι (ϋΐΐ^εηΐϊαιη οοπΓθΓΓεί,
βτανϊ 631 ίιηρεοΐϊΐιιβ ηιοΛο, ψιί νϊπιιη ορίίπιιιηι άΐιι
ΙεοΙο βίϋχαηι ίεηαΐΐ; ιιηοίε ροβΐ ΐΐΐυιη ίρββ β§ο χηοΐβ5ΐΪ3β, ςιααβ ηοΐ3η<1Ϊ3 οοιτίβεικίίβφΐβ βιτοπϋΐω Ινρο^Γαρΐιίεϊβ παδοίίϋΐ', βαβίΐηυί ραΓίειη.
Ηαεε ΙιαΒαί, ψΐΒβ άβ ηοο ορβΓβ ΤζεΙζίαηο ιπεβηιιβ
ϊη εο οι•ηαηάο εχροϋεηιΙοφίΘ ορεΓ» οοΐΐοοαία ΙεεΙοΓεβ
οεηενοΐοβ ιηοηίίοβ νείίειη, ψιί νεηεπιεηΙεΓ ορίο ιιΐ βί
Ιώ εΐ βΐϋβ βίαιίίίβ ιηείβ ίη ροβΙεΓυπα £3νεΓβ νείίηί.
8ογ. Οίζαβ, ΚηΙ. Ρβϋηκτ. 1826.

Κ.

ΝΙϋΟΙ,Αϋδ ΟΕΠΒΕΕίυδ Ρ.
ι;οκεοιο νικο ιοαννι οροιιινο, δυο βΙΝΟυΐ,ΑΙΙΙ
ΑΜΙΟΟ β. Ό.

υΪΓΟίιιηΓβΐ'ϋηΙαΓ αΐϊςυοΐ ϊΙΙαβίΓεβ βεηΐεηΐίββ δοΐοηίβ,
υαΐϋβ β ΟΓΗεοΐαβ βερίεηι 83ρίβηΐϊ1ηΐ8 , επκΐΐΐίοηε βΐ^αβ
88ρίβηίΐ& ρίβηαβ.

ΙηΙβΓ α,αββ εΐ ϊΙΙε εε1ε&Γ3ΐ3, ευπι φΐϊ

οίνΛιιβ δαΐβ οοηβϋΙεΓβ νβϋΐ,

ηοη ϊιιαιηϋΪ55ίιηα , βεά

«Ιϊΐϊδείιη» άεΒεΓβ εοηβιιΙεΓε. δοΐοηίβ £Γαεο3 νβΓββ οοιπρΓβ58ΐα8, β1ε§3ηΐήΐ5<][ΐΐ6 άίευηΐ, συμβούλευε μη τα ηδώτα,
αΙΙα τα βέλτιστα τοις πολίταις.

ΡΓ3βοΐ3Γε φίκΐβπι βίςαβ

ίιοηοδίο δοΐοη, 80<ί ί&ιηεη 8Ϊ ςαίβ εοπΒυΙεηϋο εΐ ίυοαικία
εΐ αΐϊΐία οοηίαηχεηΐ, Ϊ3 ηαίΐύ ιηίηίαιε ΐβηανιΐδ ααΐ βοοογη
ΙΐΒΐιβΓΐ ό!εΙ>εΙ.

Αηπε ίηιρεπίβ ίίοΐ (3ΪΧΪ58Θ νίοΙεΙϋΓ ΡΙαε-

εω, Ηααε οπιηε Ια1ΐ5«β ρυηοΐυπα, ψιΐ ηαϊβοιαΐΐ υΐϋβ
(1ιι1οΐ? ϋοοίοπιπι εει•1β νΐΓοπαηι βαίΪΓββίβ ΓβΓβΙ, φΐϊοιιηηοε Ιιοηπηιπτι νΐΐΒία αΐΐφια ρΓβεεβρΙοτυηι 8υ3νϊΐβΙβ
3ηΙ 2ΓβΙΪ3 βίικϋαβιιΐ εηιάίτε.

(^υΐβ ιιυηπαπα β3 οοηνΐνία

ρΓο1)3νίί, φΐββ ηοη ηίδί Ιη$ΐΪ8 ίβοίβηΐ βΐ βίοίο» βενβπίιιάϊηβ ηοΓΐ•εηΙΪ3? (^αίβ εχρβίίΐ ρΓεΐίθ833 ερηίββ, ηαΐΐ»
(Ιαΐοβάίηε βιιΐ ΐηειιηϋϊ(3(ε ΙβηιρεΓβΐ38? Οηιηία ίοβοαη^31) ηαίπΐ, νε§εΐ3ΐ εοείαηι: εΐ Ιβηιεη νϊ(1εβ, ηηαηι
ϋΐνίηβ ρυΙοηΐΊΐιι^ίηε οοΐεείεΐ εΐ βηΐοιοδ εΐ οειιΐοβ ίηΙαβηΙΐαηα.

(^ηϊβ οηιηίυπι ηΙίΓΐοϊβ ίβιτβε ΓηιεΙαβ, εοηι

XVIII

ΡΗΑΕΡΑΪΊΟ ΟΕΠΒΕΙίΙΙ.

ηιοοΊΐείεβ, ρι-εεϊα, εη&ΓΓ&1)ίΙ?

δεά Ιιΐβ ςΙοΐίΒηβ, ηευβ

οοηεϋεαβ, ααβηία εοηηεχα εβί νεηΗδΐ38, ηιιβε ςΐΐ^ηϊΐβδ,
ςυβηίαβ υηαΐηαε άεεοΓ?

Ρυει-εηε ηηε|α3ΐη α ευηϋίΐο

οι•1>ε ιιΐΐί Ιιοωϊηεβ, <ριϊ ηοη ιΐηείί ΐΓαοΐίςιαε βϊηΐ ιηιΐδϊεεδ
ηιοάαΐ3ΐϊοιπ1)ΐΐ8 &Ιο[αβ εβηΐίαηεαίίδ ? 8εά ίηεΓεεΙϊοίΙε άίεΐα, <ρΐ3δ βεεαπι 83βρεηαπιβΓθ ορροΓίυηϊΐβΙεβ ΗίΙαΙεΓΪΙ:
πιπδϊεβ. ΗϊεΓΟ 8ίεϋΪ38 Ιγι•3ηηιΐ8 ίηίΐϊο ίηάοεΐηβ εΐ'αΐ εΐ
α ηιιΐδίδ Ηΐΐεηίδβίπιιΐδ.

Οείεπαιη οιιπι ίη §Γ3νίδ3Ϊπιυπι

φΐεηείαιη ιηοΛιιηι ίηοΐϋίδδε!;, υΐ 3ε§ι•ϊΐααίηϊδ οΐίιιπι Ιεηίιηοηΐο βΐίαυο ΙενβνεΙ,

ΙοΙιιπι ία1 ίειαρυβ, ψιο <3εεηιη-

ΐ)6ΐ33ΐ, ΙΠΙΙδΐοϊδ ΟΓ£3ηΪ3 ΐ3Γ§ίεΙ)3ΐΐ1Γ. ΑΙΐαϋΟΙίεδ βεοβΓβϊΐοδ
ροεΐ3δ <3ε Ηΐ3 ιτεβαβ 3ΐι&εΙ)3ΐ (ΙίβδεΓεηΙεβ.

ΙίΗ^ιαβ ριί-•

δΐΐηαε ναΐείαιϋηϊ Γεβίϊΐυΐαδ , οιηηε δίικίΐαηι οηιηεηκ|αβ
οροηιιη εΐ ει•αϋίΐ.ϊδ Ιιοπυηίυιΐδ εΙ ωηβίεβε ίηιρεηιίευβί:
Γ&οΙιΐδηαε εδί εχ ϊ§α3νο ίεΐΐοΐβ μουσιχωτατος.

Ιΐα α'ιιχηΐ

εΙ Ρίοΐεπιβεύαι δεεαηάαπι εχ χηοιΊχ> 3ηΐπιιιηι &ά ιηαδίεεβ δίαιίΐαπι βρρίΐοβδδε.

Ταεεο, <ρΐ3ε ιΐε ΟείεηβϊϋΠΊ

ηιοηοαβ ρΓοάίάεΓε ηίδΐοτίεί, φΐΐ ρυεΓΟδ δΐιοβ 1ε§ε3 εαπι
ιηε1ο(1Ϊ3 ηιαβΐεα ιΐΐβοεί'ε εο§εθ3ηΙ, υΐ Ιιβο δείϋεεί ιΐείβεΐ3ΐΐοηε ■ψυχαγωγωνται, εαβ^αε Γβεΐΐϊαβ ηιεπιοΓίαε ιεείρεΓεηΙ ΙεηεΓεηΙ^αε ίεηβοϊαδ.

Ιηιιιιο ίη Ιοί» π3ΐιΐΓ3 ίΐα

εοηιρ3Γ3ΐαιη νίϋεηιιιβ, υΐ <ρ*3ε ίτιιοΐϋβββ εχϊδίβηΐ, ηαιιΐίο
ε1ΐ3ΓΪ0Γ3 δϊηΐ, δι ηοηηιι1ΐ3ΐη δεοιιιη βιΙΓβΐ'βηΙ οοηεΐηηίΙ3ΐεπι.

(^αΐ ίη ρι-ϊηεϊραηι εοεία δεςίεηΐ βιιΐ »1ΐος[αΐ

§ιανϊοΓΪΙ)ΐΐ5 οοηδίιΐΐαΐίοηίΐιιΐδ βάηίοεηΙηΓ, δϊ εηηι ΙεροΓβ
εΐ νει-οοπιηι δα3νϊΐ3ΐε 3εηΙεηΙΪ3ηι ιΙϊχογϊιιΙ:, ηΐ3§ηο ειιηι
ρίαιίδϋ ηεο ιηίηοΓβ ΓανοΓε ααύίαηίαι*.

Η3εε ειιηι ί(3 βε
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ΙΐΒΒεβηΙ, ΟροΓΪπθ, δι ποπ δυρβποι-ε, εει-Ιε εοάεπι, βηΐ
ρΐΌχΐιηο, 3 8ο1οπ6 Ιοοο οο11οο3Π(1ΐ βιαηί, ςιή ηίδίοπβπι
3<:πρδ6Γ6.

(^υοΐ'ηπι ηυ!ΐ3 3ΐΐ3 πιβΐοι• εαι•3 Γιιΐί, ηηΐΐιιηι

βΗεηΐΐυβ «Ιαίΐαηι, ε[ΐΐ3ΐη αί δΐιηιππδ πΐ3χίηηδε[αε ιιΐίΐϊΙαΙίΒαβ ΓΠ3ΧΪΠ138 βοΙίιιπββΓεηΙ: νο1υρΐ3ΐβ8. (^αοεί ρΐβπβ
νεπ58Ϊιηϋπι εββε ίαΙεΒιιηΙιιι•, ^οΐβυη^οε δε ίοίοδ Ιιιιίε
βίικηο άε&ϋεΓε,
Ιεοΐίοπβ νεΓ83ηίαΓ.

ε[ΐαί (Ιΐββ ηοείεδφΐε ίη^ ηΐδίοιϊεοπιπι,
Μίηίπιε νείΌ 8α& ΐ3Η<1β δΐιβφΐε

§1οπ3 δρο1ί3ΐκ3ί δΐιηΐ, φή παϊδει-ϊβ 3ΐε[πβ Ιηδίίββΐαπβ ηΐβ
Ιεπιροΐ'ίΒυβ ηβεο δΙαάΪ3 δηΐβ Ιαοοπβυβ, ίη(3αδ1π3, δυιηρΙίΒυβ βάβεΓεΓε Βΐφΐε 3ΐπρΠβθ3Γε εοιΐ3ΐΐ δίαηί.

(^αοπιιη

ϊη ηυιηεΓΟ εΙ Ιε Ια» ροδαΐΐ Γοιίιιηα, Οροπηε, φΐί ηο°
ιαηαιη 3§ϊδ, ηοε υηιιιη ΐη νοίίδ η&οεβ,
ΗαοΙεηιΐδ ίηοο§ηίΐί ρηοΗεαιη δΟΓίϊβηΙυι•.

ιιΐ 3ΐιΙηοι•ε8
8ίε ία3 ηυηε

ορβΓ3, ίυΐδ ιηαχίιηϊβ ηαηε ίηιρεηδίβ δίικίίοδοπιπι ιηαηϊΙιαβ Ιει•εη<3ί Ιΐ'αΰαηΙιΐΓ όιιοπιιη ΰοείΐδδίπιοπιιη ίτ3ΐταιη,
Ιδ&δοϋ εΙ Ιθ3ηηΪ8 του Τζήτζου, βΐ ηΐίΐεβ εΐ ΐιιεαηάίδδίιωβ ΙαειιΟΓβΐίοηεβ, ςιίδε ηοη δοΐιιπι ηοη νίδββ βιιηΐ ΐη
Ιΐϊηο ηδ^αε άΐεηι Οεπτιαπίαε, δεά εΙ ηοιηεη ίρδοπιιη
ηοη 33ΐΐ3 οο§ηί1ϋΐη 1ιοιηίηΐΙ>α8 ηοδίήβ.

(^ηβπιοίη'εηι

«ρβΓο, ιηβ Ιΐοϊ δίαιίίοδΐδ^αε τεπι ηοη ϊπ§Γ3ΐ3Βΐ £30ΐαπαηι, 8Ϊ (Ιε υΐι-οφίε, φή ΓαεΠηΙ,

«ράβε δοηρδβΓίηί,

φΐονε ΙεηιροΓβ ΗοηιεΓίηΙ, ραυείδ ιΙεηιοηβίΓΒνεΓΟ.

Λΐ-

φΐβ ρηηιαηι ά!ε Ιοβηηε ΤζβΙζε, οαίιιβ εβί Ιιοε Οριΐ3
03Γωϊηε <3ε Υατΐα ηϊδΙθΓΪ3 οοηβοπρίοιη.
ΜΐεΙΐ3ε1ϊδ ΤζεΙζΐβ εΙ Ειΐ(1οεΪ38 πΊϊυβ ίαϊΐ Ιοβηηεβ
ΤζεΙζεδ Πιο ηοδίει•, αηΐ αναηι 1ΐ3οαίΐ ρ3ΐεΐ'ηαηι Ιοβη
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ηεαι ΤζεΙζεη,

ΙίΙεΓβπιιη ^αί^εηι πκίεπι, βεά επκΗ-

ΙοΓίαπι ηοππηυηι βηιβΙΟΓεπι.

Ανιΐδ είαβ πιηΙεΓηυδ §β-

ηεΓε ίιιΐΐ θΓ3εειΐδ, βνία πΐ3ΐει•η3 Α1)38§ί8, βινε ΙΒεΐ'3.
Ι&φΐβ ΤζεΙζεδ β ρ3ί.ει•ηο πΐ3ΐ6Γηο<3[υβ βνο £ΐ•3εοαπι
οι•ί§ίηεπι, & ιπ3ΐεπ)3 ανία Αθ3δ£ίθ3ΐη Ιΐ'βχϊί.

Ρογγο

οηπι 3(3ο1ενΐ88εΐ , Μίοϊιβεΐ ρπΙεΓ οίοιπί βιιββ βαίι&ειτίιηίδ ρΓβεεερΙϊδ ίΐΐίαπι επκΚνΐΐ.

ΙηΙεΓ ςιΐ3ε βεείυΐο εϊ

ίηεα1θ3Γβ βοίεβδί; ίδία, ΜΙ εοηίεηιηεΓεΙ ορεβ, ηϊηΠϊ ί&οεΓεί ροΐεηΐίειη, ηιίηΐπιε εαρϊάιιβ εβδεϊ ρΓβεειηϊηεηΙΪΒε,
νεί ιιΐ ίρβε αίΐ της προεδρίας; ^ααια ρβΐι-ϊδ πιΐηίιηε εοηΙεπιπεη(]3ΐη άοοΐήαα.τα, ηυδςυβιη ηοη πιβχϊηπδ Ιειιςϋοιιβ §Γ3ΐί85ΐαιιΐ8 βΐϊϋδ εχίοΐϋΐ *).

Α&εάαΐΏ. ^υίικίεοίιη

ιιβίιΐδ βηηοδ Ιο3ηηεδ ΤζεΙζεδ οίβηβδΐππδ ρΓβεεερΙοπΙηΐδ
ΐΓ3(3ίΐιΐΓ, β ηαίοαδ ηοη ΙβηΙυηι 3ΐϋυιη ίΐΐαηι οΓοεηι εΐ
εγκυχλοπαιδείαν , 8βά βί'ιαιη ΈΙΛτΆβΆΐα 8γνΆΐαψιβ Ιλπ§ιιαιη εθίϋΐοΐΐ.

ϋαάε εΐ Ιοεο φΐοϋβιη ΤζεΙζεδ δε 8γ-

ταιη εΐ Ιδπΐ3ε1ΐΐ3ΐη βρρείΐβΐ.

Ιη ΙΐβεΓβΙίοιίδ ΐΐΐίβ (Ιίδοϊ-

ρΐΐηίβ αάβο ρΓοίεοϊΐ, υί ΚΗείοπεεη, Οεοοιείπ'βιη ,
ψιϊοψιΐά 3(1 ΙοΙβπι ρΗϊ1θδορ1ιΐ3ηι ρειίϊηεΐ,
δΙΠίε 0β11νΐ6ΓΪΙ•

βΐ

ρεί'Γεοΐίβ-

Ιη ΗίδΙθΠ3 830Γ3, 031-133Γ3, £Γ3ε03 βΐ

Γ0ΓΠ3Π3, ςπβηίαβ Γαει-ίΐ, ηίε Ιΐοει• δδΐίδ βΒυηιίε άεοΐβΓ30ΪΙ.

Ρΐ'βείεΓ ηαηε δΟΓΪρδΐΐ αύ Αιι§ιΐδΐ3ηι ϊη Ηοπιογϊ

*) Ιοβηηββ ΤζβΙζεβ νεί άβ ββ,
νεί άβ Ηοε ορβΓβ, νεί άε $εΚοΙϋβ ίιι Ι/ΥεορΙίΓΟίιειη Κΐ3 Ιοάβ
Ιοφώΐατ: Οΐιίΐ. Ι, 269 δ(|<{. 845
8<ι<ΐ• ΠΙ, 155 8<ΐΊ• IV, 565 —
597. 672 — 675. 691 — 703. V,

Η. 17. VI, 68 βψ 354 »φ{. VII,
604 8<ϊ<ι. VIII, 181 5φ}. 485 8<ι<|.
IX, Η. 270. Χ, 71 βψ{. 249,
363 8<ι<1. XI, 20 ε<{<ι. 217 8<]<ι.
XII, 235 8^. 753 β^. XIII,
27. ΚϊβαΙ.
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ροειηβ εξήγησιν, μετάφρασιν ημάξευμενοΐζ οτίχοις εοηΐίπεηίειη.

ϋείη^ε εΙ ϊη Ηεβίοϋί ορεια αΐηυβ (Ιϊεβ οοω-

ιηεηίβηοΐΐΐηι , ςαΐ νεπείϋβ εχεαβαβ, αηα εαπι ΡγοοΙϊ
«Ι ΜοδοΗορπΙί εοΐιοΐϋδ οίπΐΗπιΓβιΐιιι•. Ιη ΤΗεο^οηϊαπί
βΐ Αβρϊϋα, φζβ εοηοΐκΐϊί, Ιυα αίΓβ, ηί ΓβΙΙοι•, ϊη βία(ΙίοβοΓϋπι πΐΗηνϊδ ίβνεηεΓε.

ΟαεΙεηιηι 3(1 ηοιηεη ηιιοΛ

ηΙΙίηεί, ν&Γΐε ίηνεηίο Ηοε ρΓοηαηεϊαΙααι 3 Γεοεηΐίοι-ίΙιιιβ.
ΡοϋΐΪΒπυβ, Ρβπ-ΐιβδϊυβ, ΟΓΪηίΐαβ, Γιΐΐϊαβ, ρ&ββϊιιι ΐρβαπι
Ζεζεη~νοο3ηΙ.

νοίδίειτβηυβ Ζεζϊπιη, ΤΙιεοϋοΓυβ βάζα

εΐ ηοβΙεΓ Αΐιΐϋβ ϋβεοιιω.

νεπιπιΐβιηεη ίρδο βυΐΗοΓ

ϊείε ηιιηηυβιη βϋίεΓ, φΐΆΐη ΤζεΙζεη ηοπώΐ3ΐ, 3ρρ3ΐ'εί<]ϋ6 ιηίι•ΐ£οβ ευηχ Ηοο εο§ηοιιιίηε ίιιϊθβε οΒ1εοΐ3ΐυιπ.
Νθαι ηυαηάοφίβ εΊίαηι &ά ίβειίίιιαι ίη£ειυίη3(; Ηοε ποωεη: Ιΐα δοπρδίΐ ΤζεΙζεδ,

βίο ββηΐίΐ ΤζεΙζεβ, ηοη

οπιηίυπι πιεππηίδδε ροίεβΐ ΤζεΙζεβ: βΐφΐε εΐυβ §εηεπ8
ριορε ϊηβηϊίβ.

(^ιιίη εΐίβιη Ιοοο (ραοιίίίπι εχ ρι-οΓεβδο

Ιωηο 5^1ΐ3ΐ)3πι Τζ εχρίίοβΐ, αύηύ 8οΚΐ3ΐη <]ΐπ1)υδ(ΐ3πι
(Ιϊοΐίοηίοπδ : νείυΐί 0ηί1ί3(1β XIII. ίη (Ηοίΐοηε προςΰηκήτζα ρΓΟ προς&ήχη, Ιΐιίΐήΐδ ηοδΙεΓ ρίβηβ &3Γβ3Πΐιη εδδβ
νοοββιιΐιιιη τεΓει-ί.

Ε§ο ΤζεΙζεη εα νοεε Ιβη^ιιβπι ηον»

ίβοεία εΐ ΓεδΙίνβ άε1εοΐ3ΐιιιη ειειίίείεπιη. 8εά* άβ ηοπιίηβ
83ΐίβ ιηα1ΐ3. Γι•3ΐΓειη ηαοιιίΐ Ιοβηηεβ ΤζεΙζεβ ίηεοιηρβΓβΒϊΙϊ ρι•3β(1ίΐιιιη ηιεπιοΓίΒ εΐ επιιΐϊίϊοηε.

Οηίαδ ία

εοιηηαεηΙβΓϋδ ίη Ηεβίοίί ορεΓ3, ςυοπιπι ρπνιΐΐο 3ηΙβ
ιηεηηηεππηίδ , ιηεηΐίοηεητ Γβεΐΐ ηί» νβΓίίίβ: Περί της
των ποιητών διαιρέσεως καϊ πρώψ μέν μοι εξείργααται, μίτ*ρον συγγραμμάτων, αυτοσχέδιος ανντε&ιιμένον Ιάμβοίς. καί
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τω ίμίη δε αδελφή έχπεπόνηται κάλλιστα τε και φιλοτιμότατα περί τούτου εν τϊ} του Λυχοφοονος εξηγήσει.

Όμως

χαί πάλιν τα χαιριωτατα τούτων αναλψιτέον χαϊ δια βρα
χέων λεχτίον |κοι.

Ηοο εδί : Ώε ροείατιιπι άϊρϊαίοηε τηεπιϊηί

τηε εΐϊατη αηίβα ίαπώϊ,ϊ βχίετηροτβ οοπιραΜβ οριιααιιΐιιπι
ΰοηίβχιιϊίαβ. ψιϊη εύαηι εί /ταίβΓ τηειι,ι ίη Σ,γοορΆτοηΪΒ εχροΒΪΐίοηε άε εαάεπι νε εΐε^αηίίβείηιε άίΐί^εηΐίε&ϊπιεφιιε εοτϊρΒΪΙ,
ΛΐΙατηεη ψιαε Ηιιίο ϊηίΐϊίιιίο ορροΗιιηα νίάεΒιιηΐΗΓ, εα τερεΙίΙα ψιατη ροίετο ΙτενΙδεϊτηε άίοατα.

ΣιΟΟΠδ Ηΐϋ εχβίβΐ

δΙ,Ηΐϊηι ΐη ΐηϊίϊο οοκιηΐ6ηΐ3ΓΪοπιια Σ.γεορ1η•οηΪ3 , ιιβΐ άβ
ρΟΘΐίβ ροεΐ3Γ11Π1<]ϋ8 ΠΟίηΐπΐΐΗΙδ Ιαΐΐδδίπΐβ (]Ϊ85εΓΪΙ. (^1136
<:οπιπιεηΐ3Π3 φΐο ραοΐο Γαι-ΐΐιη α ηαοιίβιη δίητερία εΐ
Ιβηάβπι α ΤζεΙζίβ οΐΐδοίριιΐϊδ ϊηνεηία ίαεηηΐ, Οίιΐΐΐβίΐβ
οοΐανα ΤζεΙζεβ ηοβΙεΓ ρΓθβες|ΐιΐΐαΓ, ΡΓβεδεηβ οραδ Ιθ3ηηίδ του Τζήτζον, ςυοά φίβηάοςυε ερΐδίοίβηι, ηοηηαιη€[Η3πι πίναχας, 83ερβ ηΐδΙοι•Ϊ3ΐη βρρείΐαΐ, ΐη Οιΐΐίβύεβ
(Ιϊδίΐπχϊιηαδ , υΐ δι ψΐΆ Ιε^εηίεβ εχοεί'ρβΓβ, ααΐ ίη Ιοεοδ
βηοδ άίβίΓΐοαβΓβ νείΐεηί, οπΗηβπι η3Βει•εηΙ εχρεϋϊΐΐοτειη, ηιαεηι δε^υεί'εηίαΓ. Οβι-ηιΐηΒ δυηΐ 3(3εο ε1ε§3ηΙΪ3,
Ηΐΐεο εχρεάίΐβ, υΐ εΙ (Ιε1βοΐ3ΐ•ε ροδδίηί εί 3 πιειΙίοοΓίΐεΓ
«ϋοοίίβ Γ3θϋε ΐηίεΐΐϊβί.

ΟπιηΪ3 δπηΐ ρ1εη3 πηιΙΙΐ&ΓΪα

(]οε(ΐ'ίη3: ς1136 οπιηΐΒ, ρεΓδεςυΐ,
βδΐ, ηεο ηαίυβ ρΓοροδίΐϊ.

ηεο ορεΐ'36 ρΓείίιιηι

Οορΐ3 30 νβπεΐβΐβ Γεοοηάΐ-

Ιΐδ8ΐηΐ3Γΐιηι ηΐδίοπβπιπι ηηη^ιΐ3πι δβΙΐββεΓε. Ιηβεπί ΐη8«§ηΪ3 βχεηιρία νίΓίαΙηηι, νιΐΐβ ρβδδίιη δενει-ΐδδΐπιε ΓβρΓεηβηάίΙ.

Νίηΐΐ ρΓβεΙειππΙΙΐΙ, οροί αά νϊΐ3πι όεηβ

ϊηδίίΐαεηάαηι νίδαιη δίΐ Πϋ οοικίαοει-β.

ΙΙΙϋδΙηυηι νίι-ο-

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ "ΟΕΗΒΕ&ΙΙ.

XXIII

πιμ νϊίαδ, ΐηοΓεα'ίοίΙΐ ςιΐ3(1αιη εί βηβνίΐβίε εϊ §Γ3ΐία
ίηΙεΓίεχίί.

(^ηο<1 δι ε|ΐΐ3 ιΐοοεηϋί 03ϋ5δ3 ΓερεΙιΊ, ίΐ»

ναπδΐ οναηΐΆ, ηί ηονα νίάβΓΪ ροδδϊηΐ.

νοοεδ ερβδίΐβιη

ρΓΒβΙεΓ βΐίοπιιη ηιοΓειη «3ΐ1ϊ§βηΙΪ35ίιηβ εχροηΐΐ. νεπιπι
ιιΐ £ηβπι ί&οϊαηι, ηυΐΐίϋδ Ιε ορεΓβε, ηυΐΐίιΐδ δίααϋϊ, ηιιΐΐΐαβ
ΙίΙιοώ ΐη 1ε£εηαΌ νοίαΐβικίοορβ Ιιοο άΌοΙίδδίιηο δοπρίοΐ'β
ροεηϊίεΒϊί. Νυηο ςαο ίειηροΓε ηϊ άιιο ηοοϋίδδΐιηΐ ίταίΓεβ
νϊχεπηί, ααβιηααΒηι ηοη οπιηίηο εειίιΐδ βϊιη, οοηΐεοΐαΓ3Ηΐ Ιοπιοη ιηεαπι ηοη §Γ3ν3ΐϊηι οαηι δΐηαϋοδίδ εοιηππιηίΟίΒο. (^υο<1 δϊ α,ιιϊδ εηαεηάβίο α,ηορίαιη εΙίΓοηΐοο βάϋαΐυβ
οεΛοια ίηνεηεπί, είηβ βεηΐεηώιη ηοηηαΙίΕ ευηι βΓβώ
Γβαρίεηιιΐδ.
ΟοηδίΒηΙϊηυδ ϋιιοβδ ροδί Ιδ33θίιαηι Οοηιηεηηηι οπεηώ ϊηιρεηιιπι οοΐϊηείιαΐ:, 3ηηο 3 ΟηιΊδΙο η3ΐο ΜΕ>Χνΐ.
Ηιιϊο ρααΐΐο ροδίεβ, ηίροίε βηηο Γοάεπιρίϊ οι-Βίδ ΜΙ^ΧΧνί.
Μίοΐιαεί βΐΐιΐδ, Ρ3Γ3ρΐη3ςειΐδ εχ 03ΐαδδ3 οο§ηοηιίη3ΐπδ,
ίΐιοοβδδίΐ.

ΗοΓυηι ΙεπαροΓίοηβ Μΐο1ΐ3β1 Ρδείΐπβ, νίΓ ΐη

ρΗίΙοδορηί» εΐ οπιηϊ άοοΐηηαηΗη βεηεΓε δυηιηιιΐδ, ίΐοηιϊδδβ άίεΐΙιΐΓ, αηί νίβίϋΒΠΐηι δΐιαΓαπι ηοηηηΐΐα ορεΓ»
Οοηίίβηΐίηο ραΐή ίΐββίοανΐΐ.

(^αο ε νΪΓΟΓαηι εοεία εχ-

επιρίο, Ρδείΐΐΐδ Μίοη3ε1εηι βϋαηι Ηοηιΐηεπι αϋοφή ϊ§Π3νιιηι εί δοεοΓίΙεηι,

ΐη Ιίΐεηδ αίαυε ροείΐεα ΐηδίίΐιιΐί.'

Αηηο ροδί ηιιηε Ρδείΐηπι οεηίεβΐιηο Ιοβηηεδ ΤζεΙζεβ δβ
ηΪ8ΐοπο3β 1ΐ33 ερίδΙοΐ3δ δεηρδίδδε χβίβτΐ: άώώο νϊά'εΐΐοεί,
δϊ τεπι τεοίε δηρρυΐανεηηιυδ , ΜΟΙΪΧΧνί. Α φιο &ά
θ3ηο ηοβίταιη 3εΐ3ίεηι 3ηηί ΟΟΟΓΧΧ ϊηΙεΓοεδδεΓε.
Ηαεο, ηιϊ Ηηπιαηίβδίπιε Οροπηε, ΗαΒυί, ςαβε άβ

XXIV

ν ΡΒ.ΑΕΕΆΤΙΟ ΟΕΗΒΕ&ΙΙ.

ΙοαπηβΤζβΙζβ εϊϋδθ|ΐΐ6 ίτβίτβ άΐοει-επι: ψιαβ οιιιηρίΌρΙεΓ
638 03118838, (1113δ ΓεΙίΐΙπΠΠδ, §Γ3ί3 ΓΐΐΙΐΙΓ» δρείΌ δΙίκΚοδίβ
ΙιΐδΙοΐΊΗβ, Ιαιη εμιοιΐ εοηιηι ΙϊΒγϊ, <]ΐπ εχ ρι-οίεβδο ν3Π3πι
ΙιΐδΙοΓΐβιη δΟΓΪρδβΓυπΙ, νβΐ Ιειηροηιηι ίηίιιπβ, νεί ϊηει•Ιΐαιη Ιιοπήηιιπι (1βδϊ(3ί3 ίηΐεΐ'εϊάεΐ'αηΐ• Νβιη ίη ηοε δΟΓίρΙϊ
§εηει•ε πΐ3£η3ΐιι {άιώάώι 3(1ερΙυδ εδΐΟει•§ειηίιΐδ Οερίιβίίοη
βΐ ΡΙιοΐΐοη ΡεηραΙβίίουβ.

Εί ΓοΓδίΙβη πΐϋΐΐο ιηαίοΓεια

θοςΐίδδϊαι«8 οΐίπι ερΐδοοραβ ΑΙεχβηϋΐΊπιιβ Οίειηεηδ, ^υχ
ο\) &πιοεηΪ5δίιιΐ3ΐη ν3ΐΐεΐ3ΐειη ΙϊΙιι-οβ δΐιοβ στςωμάτων ίηβοπρδίΐ:.

Ρίδδη^εΓ, ροεία ΓιΒΓαποΙ&ευδί οπιηϊ^εηβπι Ηχ-

δίοηβιη 03ΓΠ3ΪΙ16 εοηάϊάίΐ : φΐί εχοπίίο 3 Ιονΐβ εΙ Ιιιηοηΐβηπρίϋβ ΗοοερΙο, 3(1 8α3 ιΐδηιιε Ιεπαροι-3, Ηοο εβίΑΙβχβη^ΓΪ
Μβαιπιεαε (ΐοοίϊβδϊπιϊ ίηιρεΓΗίοΓίδ , φΐαε ηιεάϋδ όπιηΐΐιαβ
δεοαίίβ οοηΐΐ^επιηΐ , ΐη υηβπι δεΓίεπι Γεϊ1ε§ϊΙ εΙ ιιηιιιη εχ
(ΙίνεΓβίβ ηΐαΐϊΐιιΐδ Ιεπιροηιπι οοΓριιβ είϊεοίΐ.

(2ιιοηΐ3ΐη

νείΌ, ιιί ϋίοε1>3ϊϊΐ, δ&ενίΐϊ» ίεπιροπιπι, βαί ρήοηβ Ηεΐ3ΐΪ3
3οοογχ1Ϊ3 Ιοί ΐ11ιΐ5ΐΐΊ3 ιηοηίιηεηία ρεπείΊΐηΙ;, βΙποΐΊΟΓβ
ηπϊπιο δΐΐδοίρίβιααδ , ςιΐ3β εχ νείεπίιαδ νείαΐχ ππηϊβ εΙ
ηιείει-ίοιίδ οοηδ6Γν3νϊΙ; ϋίει-ΐδ^αο ΐΓβάκΙϊΐ Τζείζεβ.

Ργο

φΐο πηηιεηδο πιιιηεΓβ εΙ Ιιεηεποίο ίιιο, Οροπηβ, πιεΓΪΙο
ίϊΐιί ιπ3χίηΐ38 §ΓαΙϊα8 ει Ιιος ηοδίηιπι δεοιιΐιιιη εΙ §1-3(3,
ρο8ί6Γΐί3δ τείειβί.

ν&1ε εΙ ηοη εεδβα Ηϋία8πιο(]ί οίηοϋδ

Ιε ΐη άοοίοπιπι Ιιοιηίηιιηι βαποΐΐίίίπι Άϊψιβ ΓανοΓειη ϊιΐδει•εΓε. Αΐ'§εηϋηαε εχ βεα&ιΐδ ηοδίπβ ΜϋΧΕνΐ, VII
Ι^ιΐδ ΜαΓίϋ.

ΒΪΒΑΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΙΛΑΝΝΟΤ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖΟΤ

ΤΗΣ ΑΙΑ ΣΤΙΧΙΙΝ ΠΟΑΙΤΙΚΛΝ
ΑΛΦΑ 4Ε ΚΛΛ0ΤΜΕΝΗ2. *)

Άχριβεατάτως εχμα&εϊν, ψίλτατε, κεχρημένος
Ιϋιαί έμηι επιοτολι^ ανμπασαν ίοτορΐαν,
Ευχρινημένωΐ μάν&ανε πρώτον εκ της τοϋ Κρφιου.

ΠΕΡΙ ΚΡΟΤΣΟΤ
1 2 21 Ο Ρ Ι Α

ΠΡΩΤΗ.

±ίροΐσος ο Άλυάττεω Ανδων ην βασιλεύων,
Μητρόπολιν ανάχτορον τας Σάρδεις κεκτημένος.
Του Πακτωλοί/ δε ρέοντος εχεΐοε πριν χρνσίου
"Ομβροις εκ Τμωλου ορεος το ψήγμα δεχόμενου,
Πάντων πολνχρνσότερος γεγονε βασιλέων.
Τω πλοντω ύ' άβρυνόμένος και &ψανροϊς αμέτροις

*) Ηίο Ιίΐυΐιιβ ίη βοά. Α. δ
«εειιιιάα βοήρΐιιβ ηιαηα ροβίΐυβ
εβί 3η1β "νβΓΪ)3 *. άκριβεοτατωί
εκμα&εϊν χ. τ. λ. Οοάβχ. Β. 311Ιειη Ιιιιηο ΙίΠιΙιπη ΙιβΤιβΙ : ιατορίαι γραμματικού ίώ τον τζέτζου ώνσιερ επεμνήα&η εν μια
των αΰτον επιστολών, (^ιιββ 03ύβιη ΙββυηΙιΐΓ ϊη εά. Δ. ρΓββηιίί63 ιίΐαίο Ιιίβίονί,ιο ({ΐιβΠαβ
οΗίΙϊαάΐβ ρΓίιτΐ3β, ηϊβί φΐοά ίμντ/οϋ'η βΐ ιωάννου γραμματικού.

ΗΙ8Τ. 1.
1. Αλυαττεω ίίαρίϊοί τ ζΑ. Β.
3. δοηρδϊ %ρνσ(ον ρΓΟ %ρυ—
οίον. ΗβΓοΛοί. Ι, 101. Παχτυ)λ6ς ύι οψι ψήγμα χρναοϋ κατά—
φορέων «κ τον Τμυ'ιλου, δια με—
ο-ηΐ τη{ άγορηί ρέει,
5. (Μ. Β. ρΓΟ 0ΟΗΐρ3Γ3ΐϊνθ
βχΗίοεί πολνχρναότατος.

»

€ΗΙΙ,. Ι. ΗΙ8Τ. 1.

7-34.

Φιλόφρων ην τοΐς ανμπασι και των ευμεταδότων.
'ΙΙς γι*ρ ο Πίνδαρος φησιν , υιός του Δαϊφάντου,
Έλϋόντα πρϊν ως προς αυτόν Άλχμαίωνα τον πάνυ,
10 Όπόσον δι5*<«το, λαβείν ίκέλευαε χρυσίον.
Ό δε χιτώνα περιδυς ευρΰκολπον είςαγαν
Κο&όρνονς τβ των τραγικών και των ενρυπεδίλων,
Τους &ησανρους είςδεδυκώς πάντα πληροί χρυσίου,
ΊίΙς «αϊ την κόμην την αυτού κατέχειν τοΐς ύδυΰσι.
Τω τον χρυσίου βάρει δε /5α3ί^£Μ' ουκ ισχύων
Κροΐσον κινεί προς γέλωτα βαδίσει καϊ τι/ &έα.
'£φ' οΐς αυτόν εκέλευαε δις τόσα λαβείν άλλα.
Και ταύτα μεν ό Πίνδαρος 6 λυρικός που γραφεί"
Ό συγγραφεύς θ' Ηρόδοτος, ο παις ό του Όίνλον,
20 Και συν αντω και Πλούταρχος τον άνδρα διαγράφει,
ΧΜας πλίν&ους είς Λελφούς πέμ-ψαι των ολόχρυσων,
"Οπως βωμός ΙΑπολλωνι, πάγχρυσος εδραα&είη.
Οντάς ποτέ και Σόλωνα τον νομογράφον άνδρα
Ές Σάρδεις διατρίβοντα καλεί τοΐς άνακτοροις,
Τονς &ηααυρθΰς τε δείκνυσιν , εφ* οΐς ανχων ε&α$ρει,
"Οπως αντω μακαρισ&γι, δόξας των ευδαιμονων.
'ΙΙς δ' ό φίλόσοφοί αυτόν Σόλων ό νομογραφος
Ουδόλως εμακάριαεν , ηρετο τοντον Κροίσος•
Έ,υδαιμονέστερον ημών όϊδάς τινά που, Σόλων;
30 Ό δε, και μάλιστα φησι τον στρατηγόν τυν Τέλλον
Και Κλίοβιν καέ Βίτωνα , τονς παΐδας της Κνδίππης.
Ό μίν γαρ Τέλλος στρατηγός νικήσας πολεμίους,
Μάκαριζόμενος πολλοίς Ιπϊ λαμπρά τγ νίκη,
Ευδαίμων ϋνήοχει κατ αυτήν της νίκης τψ έσπέραν.

9. Οοηί. ΗβΓοάοΙ. VI , 125.
δΛοΙ. &ά Ρίικϊ. ΡγΛ. VII.
10. Αοή8ΐιΐ3 ρΓΟ ϊιηρβΓίβοΙο
β οά. Β. — Ρϊΐίί. Ργ*. Ι, 184.
Ηβγη. ου φ&ίνιι Κοοίαου φιλάψρων άρίΐά.
19. Ηει-οάοι. 1 , 50. δ<ι<ι. —

ϋβ ηοκιίηο Ο'ξνλου νϊά. βά Οιϊΐ.
III. ν. 388. — (Μ. Β. ο παιβ
ββιηβΐ.
23. Ηβι-οάοΐ. Ι, 29. 89φ ΡΐαΙβγοΗ. 8ο1. 27. Όβ ώβαηιη. αια.
βΐ 3(1ιιΐ3ΐ. 23. — Ργο νομογραψον ϊα οά. Β. νομο&έτψ•

ΟΗΙΓ,. Ι. ΗΙ8Τ. 1.

35 — 62.

2

ΟΙ παίδες της Κνδίππης δε της "Ηρας ιέρειας,
Νοσοΰσης τούτων της μητρός , ζευχ&έντες ΰίςπερ βόες
'Ες το Ήραίον αγουσι τέμενος την μητέρα.
Της δε μητρός ο χαλλιστον τοντοις επευξαμίνης,
Θνησχουσιν αμφω τγ νυχτί, χάλλισνον σχόντες τέλος.
40 Τούτους ευδαίμονας χαλώ χαΐ τους τοιούτους, Κροίσε,
Οπόσοι τέρματι χρηστω χατίλυσαν τον βίον
Το συν δε τέλος άδηλον ο•&εν ου μαχαρίζω'
Πρ6 τελευτης γμρ αν&ρωπον ου πρέπει, μαχαρίζειν.
Ταΐτα μεν Σόλων τφ Αυδω προφητιχως είρήχει.
Μετά μιχρον γαρ ηττη&είς Κροίσος πολέμου νόμω
Κνρω τω Πέραν} τω νίφ Καμβΰσου χαί Μανδάνης
Ημέρας δεχατέσσαρας Όλας πολιορχεϊται,
Καί πορ&η&εις αιχμάλωτος ως προς πυράν άνηχ&η '
£1 Σόλων, Σόλων, Σόλων δε τρίτον άναβοήσας
50 Ήρπαγη πάλιν της πύρας , Κνρου το παν μα&όντος.
Και ταύτα μεν Ηρόδοτος • ο Ξενοφών δε λέγει,
Μηδέν τον Κροϊσον δυςχερες παΰεΐν υπο του Κϋρου,
Ιίί.λλ' άγασ&ηναι μάλιστα της μεγαλοψυχίας.
Και γαρ φηαιν ' αιχμάλωτος γενόμενος ο Κροίσος
Εϊπεν , εύδαιμονέστερον νυν διαντλω τον βίον.
Ό Ξενοφών δε χαλλιστα χαϊ τα της μάχης γράφει.
Την Άσσυρίαν Όμορον είναι Μηδίας λέγει.
Του βασιλέως δ' ο νιος των ^Ασσυρίων τότε
Γάμους τελών έξέδραμε &ηρεύσων είς Μηδίαν.
60 ν£χων Ιππείς άρχουντας δε την . &ηραν χαταλείψας,
Λεηλατειν άπήρ'ξατο τους της Μηδίας ορούς"
Του Κϋρου συμβουλεύσαντος τω πάππω δε νιχωνται.

35. "Ηρα{ βπ-ίρκί ρΓΟ 'Ρέα!.
Γ)ααβ δίΐ 501'φΙαΓίΐ «Ι. Α. , ιιυιι
ρβίβι.
37. η; οά. Β.
43. χρεών μη οά. Β. ρτο ου
πρέπει.
51. ΧβηορΗ. Ογιοτ>. VII, 2,
26. 3αα. Ιιΐϋΐίιι. Ι, 7.

56. Χβηορίι. Ο^Γορ. Ι, 4, 16.
δί|<[.
59. -Άηρείσων εϊι Ηαββι οά. Α.
ίη ΙβχΙιι , ϊη ιιι;π•£>ίιι« α ββοιιικί»
ιηαιιιι οοιη οθ. Β. &ηρει'οαί.
Ιάβιη οά. Β. προι τ>νο αι.
1*
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63-87.

"Ο&εν αιιτοΐς ό πόλεμος δ μέγας ανε^ραγη.
Θανόντος ^Αστυάγους δε, νιος ο Κυάζάρης,
Του Κνρου θείος, βασιλεύς γίνεται, πάντων Μήδων,
Άνθρωπος βλάξ τε και τρυφάϊς και ποτοις ησχημένος,
Σκιάν μόνον και όνομα πλούτων της βασιλείας,
"Εργοις δ* ην Κνρος βασιλεύς, και δέχεται την μάχην,
ΐΫξήδους και Πέρσας νψ' αυτόν και τους Σονσίονς έχων,
70 'ΙΙιι 'Αβραδάτας βασιλείς, άνηρ δ της Πανθείας,
Και τινας άλλους υφ' αυτόν είχεν εντεταγμένους.
Τφ δ' 'Ασσυρίω συνεργοί και σύμμαχοι παρησαν
Ό Άρτακάμας βασιλεύς Φρυγίας της μεγάλης,
Γαβαϊός τε ό στρατηγός Φρυγίας Ελλήσποντου,
Και βασιλεύς Άρίβαιος πάσης Καππαδοκίας,
"Άλλο τε πλήθος πάμπλειστον εθνών αναρίθμητων,
Και συν αντοϊς ο Μάραγδος 6 βασιλεύς Αράβων,
Και Κροίσος ούτος ο Ανδος , ος πρόκειται τοις λόγοις.
ΊΩ,ς ουν ο Κνρος συμβαλων μαχην ανγχοπτεί τουτοι/ς,
βΟ *ΕπΙ τας Σάρδεις ηλαϋνε. νυχτϊ δε ττ[ δευτέρα
Χαλδαίους άνεβίβασε, τα τείχη καταστρέφει.
Ό δε Κτησίας Ιατρός, νιος του Κτησιόχου,
'Εξωρμημέτος πόλεως εκ Κνίδου της κύπριας,
"Ος Άρταζέρξγ χρατηθεις ώς συμμάχων τω Κυραι
Έν Πέρααις διετέλεσε χρόνους επτά και δέκα,
Βίβλοις τρισϊ και είκοσι τα Περσιχα συγγράιρας,
Τον Αστυάγη μέν φησι καταβληθέντα Κΰρω,

66. 8ΐο Γβοΐβ θα. Β. ρΓο ποτα<5.

/

70. 'Αβραδάταε οογγθχϊΙ 8β«ωΟ* ™η»8 ίη ο<1. Α. Ώο Κοο
Οττορ. ο. III. ρ. XXXVI. βά.
Ρορρ.

__
77'

ΟομΓ. ϋγΓορ. II, 1, 5.

ΛΓ. , . ,.
■„
.-,
ν«1. ιηθ.ο. Ρορροη. 07-

Λ«."*β>»ν ΊβΊ' Αςαβων.
81.

71. Ργο εντεταγμένου! ΜΗΐιυβ
ββοαηάα ΐιι οοοϋοίβ Α. «ΐΜβίιιβ
νϊάβΙιΐΓ Ύθ1αί»8β ονντεταγμένονί.
73.

76. 8ϊο γθοΙθ οά. Β. ρπ> πάμπληστορ.

χαταστρίφίνν οά. Β.

.$2. Όθ Οΐββία νίιΐβ ίιιιαβ 8113ε
.Ο^βϊββ Ιτ&ςιηβιιΙοπιια βάίιίοιιϊ
γΤΛβαα»ίι ϋοη. — Ιιβιϋ ςοιιί.
Οιεβίββ Ρθκΐοβ ρ. 5.

ΟΗΙΙ* Ι. ΗΙ8Τ. 1. 2.

88 — 111.

Των Βαρχανίων άρχοντα γενεσΰα* πάρα τούτον.
Οίβάρην δε τον ατρατηγον τον μέγαν τον του Κΰρου
90 Ξύλινα λέγει, πρόσωπα Σαρδεσιν έπιστησαν
*Εν υπερμηχεσι χοιτοΐς νυχτος ενδεδυμένα.
Οϋτω Αυδους ταράξαι δε και χατασχεΐν την πολιν.
Μετά την αϊχμαλυιτισιν , φασχει δε την τον Κροίσου,
Προς Άστνάγη πέπομφεν ο Κνρος Πετηααχαν,
"Οπως έλ&ών την Άμυτιν ϊδη συν Αστυάγει.
Η^Αμυτις υπάρχουσα δε παις του Αστυάγους
Τούτον τον πρωτοεύνονχον , α&λιον Πετησάχαν,
Έπίβουλον νοησασα τουιου του Αστυάγους,
Τους δφ&αλμους εζωρνξεν , ίχδείρασά τε ζωντα
100 Ανεσχολόπισε σταυροί, &έϊσα βοραν ορνέοις.
"Εχεις του Κροίσου, φίλτατε, ανμπασαν ιστορίαν.
Φέρε δε λέ'ξωμεν λοιπόν ηδη χαί την τον Μίδου.ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΜΙΔΟΎ. β".
Μίδας ο του Γορδίεω Φρυγων ην βασιλεύων.
Ος ων φιλοχρυσότατο; υπέρ άν&ρώπου ψνσιν
Έυχην επεύχεται πιχράν, ως γράφονσιν οι μυ$Όί,
Όπως αν γένοιτο χρυσός ούπερ αύτος χρατοίη.
Έχχρυσονμένων τούτω δε λοιπόν χαί των βρωματων,
Θνήσχει πεινων ο δείλαιος λιμω χεχρναωμένη.
Αλλοι δε γραφουσί τίνες , ουχί &ανέίν . έχεϊνον,
ίίϋΑρμα δ* ελάσαντα χρησμοϊς αγχΰρα χρατη&ηναι,
Και χτίσαι πάλιν Άγχυραν Γαλατιχην προς Άλυν.

88. ΟοηΓ. ΙΛοη &Α Οΐβ3. ΡβΓ3.
Ρ• 10. ϋβ,ίρβο βΙΐΒίβςβιη. Ρο1ϊ»βη. 7, ΙΟ.
"
94. ΟςΙ. Β. βΐ Ηοο νβ. βϊ ν.
94. Πεντηαάχαν. Ιιι ΡΙιοΙϋ ΕχΓβτρι. ΡβΓδίο. ρ. 11. βάίΐ. Οΐβώβ Ιαοη. νοοΒίϋΓ Πετιοάχαι.
95. Οά. Ι!, ϊδοί ρτο ϊδΐ],
96. (Μ. Β. παΐς ο'ε. '
, 100. 5ίο τβοιβ υΐΕΓ^αε οΰ. ρκ>
"νιακυίόπηαδ.

101. Οά. Β. τον Κρ. ρΓΟ την
Κο.
Η 18 Τ. 2. <
■
103. Ιη οά. Α. ΓορδυΜ, ψι&β
ίοηρΙιΐΓΒ ηοη Κόβει <\\ιο δο ΙαβηΙμγ. Ώβ ΜϊΛά νίιΐ. ΡθΙΊΖΟΙλ.
αά Αβϋαιι. V. Η. III, 18.
108. πεινων ρΓΟ λοιπύν ριαβΙηιϊι οά. Β.
111. ΟοιιΓ. Ραυβ. Ι, 4. ει ιριββ
ΰ)ί οοΐΐββίϊ 8ίβΒβ1ί8.

ί
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ΟΗΙΙ* Ι. ΗΙ8Τ. 2.

112 — 136.

Ούτω φυγείν τε την λιμον χαί τον εχ ταύτης μόρον.
Τούτον τον ΜΊδαν γράφονσιν εχειν ωτΐα όνου.
Άλλ' άλληγορητέον μοι σαφώς σοι, τα του Μίδου.
Ούτος ερασιχρήματος , φιλοκερδής ην, γλίσχρος,
Έστίνου την γαστέρα 5ε τα αρώματα πιπράσχων,
"Ι2σπερ Ουεσττααιανος την χοπρον την των Ίππων,
Καίπερ χαταμεμφόμενος νϊαϊ πολλά τ$ ΤΊτω.
Προς 'όνπερ ϊφααχεν αίιτος ' φίλιατον τέχνον , Τίτε,
120 Της χόπρου τόνδε τ'ον χρυσΌν οσφρηααι, πως ο * όζει.
Τοιούτος ούν, ως εφημεν, χαί Μίδας νπηργμένος
Τοϊς μΰθοις υποπέπτωχε τοΐς ο'υτω πεπλασμένοις,
' Τστερον χτίσας 'Άγχυραν είχε τροφας εχ ταύτης.
Ι2τα δε τούτον λέγουσιν εχει,ν, ως εϊπον, όνου,
Τω είναι οξυηχοον, είτε μην χάί μαχρωτην,
Η τω πολλούς ώταχουατας εχειν τε χαί πευ&ηνας.
Ονον γαρ ό'ίυηχοον φηβιν ^Αριστοτέλης.
Εστί χαί χωμη των Φρυγων , η χλησις όνου ωτα'
Ταύιην λΐ/σταΐ χατωχησαν ην χατασχων ο Μίδας
130 Ούτω προς μύθους πέπτωχεν , ως ϊχων ώτα ονον,
Την "Λγχυραν δ*, ην ϊφημεν της Γαλατίας εύρον
Κτίσαι τον Όχταούϊον Καίσαρα τον 'Ρωμαΐον,
Κτείναντα Ληϊόταυρον τετραρχην Γαλατίας,
Ουδ* εξ άγχύρας σιδηράς 'ιιρμ» του Μίδου σχονσης
Κλη&ηναι ταύτην 'Άγχνραν , αλλ' οι* μέση χειτα»
Λαιανης χαί Ποντικής των &αλαασων των δύο.

-112. τ?/ν ρι-ο τον, βΐ ταοχ.
τακτοί ριρ τούτον οΛ. Β. Ββιιβ.
νίιΐθ ϋΟΐΜία άβ βιΛδΙ. λιμοί εβ-

Ύ8. 120. Ιβ^εικΙαπι γίίΙββΙιΐΓ; πωβ
ονχ οζίΐ.
4οη -η "
υ τ ι. ι

117 \ίϋ. ϋΜ,αίι. .ιΐ δηβίοη.
νββρίί. 23. βΐ ϋβίηΐϋπΐϋ »(1 ϋίοιι.
Οαββ. 66, 14. Ηίο νεβρΒίίαυϋ»
βίο ίιιΙθΓΓοεβΐ : ΐδον τίχνον , ίϊ
τι οζοιαιν. ϋΐ βίβο ίχι ΤλβΙζα

8<1 Μ»*»**• Ρ' 741.
129. Αι-ιΐο. ο αοεβββίΐ β οά. Α.
— Αί βα ηιζββ ββηαιιιιΙιΐΓ οΓ.
Οβ11»Γ. ΝοΙ. ΟΛ. ΑηΙ. Τ. II.
ρ. 175. βά. ρι•.

ΟΗΙΚ Ι. ΗΙδΤ. 3.

137—166.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΓΤΓΟΎ. γ.
Γύγης το πρότερον ποιμην κατά τινας υπάρχων,
Ποιμαίνων εύρε που χαλκοΐν ϊππον εγκεχωσμένον,
Εις ονπερ ϊππον ε'νδο&ι νεκρός τις κεκλιμένος
140 Στρεπτον περί τον δάκτυλον δακτύλιον έφόρει.
Τούτον γοϋν τον δακτύλων ούτος λαβών ο Γυγης
Και γνούς ως ε'χει δύναμιν , σφενδόνης στρεφόμενης,
Συγκρύπτειν τον κατέχοντα και πάλιν εμφανίζειν,
Κτε'ινας Κανδαύλην Άαβε Αυδών την βασιλείαν.
"Ηρόδοτος τον Γΰγην δε ποιμένα μεν ον λέγει,
Τιον Αασκύλου δε φησιν, υπασπιστην Κανδαύλου.
"Οστις Κανδαύλης γυναικός ϊρον οϊκείας τρέφων
Γυμνην αυτήν υπέδειξε τψ Γΰγν λελη&ότως.
Ή δε υμΙ γνουσα σιωπά, είτα καλεί τον Γύγην,
150 Λίρεσιν λέγουσα λαβε Γύγη των δύο μίαν,
"Η σύ Κανδαύλην άνελεϊν η φοί-ευθ^ναι τούτω.
Γυμνή δυσίν άνδράσι γαρ οΰ στέγω &εα&ηναι.
Οϋτω Κανδαύλην άνελών εΐλε την βασιλείαν.
'Ε* της Κανδαύλου γυναικός 'Άρδυς υιός τω Γύγγ,
Ζ4ρδυός Σαδυάττης δέ , και τοίχου Άλυάττης,
'Εξ Άλυάττου Κροίσος δέ, 'όστις ηττάται Κύρω.
\4ΧΙ' ηδη σε σφαδάζοντα καί κεχηνότα βλέπω,
Την Γύγου χρηζοντα μα&εΐν πϊίσαν ίιλληγορίαν.
Ποιμην ο Γύγης λέγεται τω στρατηγός τυγχάνειν
160 "Ιππος χαλκούς αγέρωχος εστίν ή βασιλεία,
ΝαΙ μην και τα ανάκτορα- νεκρός, γυνή Κανδαύλου,
Των ανακτόρων άπρακτος ϊνδο&εν κα&ημένη..
*Ης τον δαχιΰλίοΐ' λαβών υπασπιατάϊς δεικνύει,
Και συν αυτοΐς άηέκτεινε λα#ραίως τον Κανδαύλη.
Στρέψις δε τον δακτύλιον πάλιν προς την γυναίκα
■ Γίνεται πασιν εμφανής, λαβών την βασιλείαν.

137. Όβ Ογ§βΤο'οηΓ. ΗβΓοαοί.
Ι, 8 — 12. ΡΙαίο άβ τβριιΜ. II.

Ρ. 359. Ό. 8»ρΗ. (ρ• 70. Αβί.)
Οϊε• "β ο11ι<:• Ιιι> 9•
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ΟΗΙΙ* Ι, ΗΙ8Τ.4.

167-190,

ΠΕΡΙ ΚΟΑΡΟΐ. δ'.
'Ο βασιλεύς τ&ν 'Λ&ηνων Κόδρος, ο παις Μελάν&ου,
Εϊς Έριχ&όηον αυτόν τΌ γένος αναφέρει,,
"Ελχων σειράν βασιλιχψ απείρων βασιλέων.
. 170 Κε'χροχρ γάρ πρώτος βασιλεύς των 'Λ&ηνων υπήρχε,
Καί μετ' αυτόν ο Κραναός χαί τρίτος 'Λμφιχτύων. '
'Ο Έριχ&όνιος 3' αύτον διώξας βασιλεύει,
Ηφαίστου παις Χαί^&ηνΐίς τής Κραναού νπάρχων'_
Έχ Φρασι&έας τούτω δέ γίνεται παις Πανδίων •
Ζενξίππης χαί Πανδίονας 6 Έρεχ&εύς εξέφυ.
Πρόχνψ χαΐ Φιλομήλαν δε χαί Βοΰτην εατέον:
'Εχ Πραξι&έας Έρεχ&εύς τον Κέχροπα λοχεύει,
Ό Κέχροψ δε Πανδίονα ϊχ της ΜητιαδούσηςΤούτω δε τω Πανδίονι Αϊγεύς, πατήρ Θησέως.
- 180 'Αχάμας δε χαί Αημοφων θψέως πάλιν παίδες.
Ό Αημοφων γεγέννηχεν έπ«Γα τον Όξύντην.
Όξύντης τΌν θυμοέτην δέ, τ6ν Μέλαν&ον θυμοίτης
'Εχ τον Μελάν&ου Κόδρος δέ, Κόδρου Νηλευς χαί Μέδων.
Πάντες ους εϊπον /?ασ*λί?? χαί χατωτέρω τούτων.
Τίνες δε γένος λέγόνσι ταύτης της ριζουχίας]
'Άχρι Θυμοίτου, Μέλαν&ον ονχ είναι δ'ε του γένους.
Προς το μονομαχΡ,σαι δε τω Βοιωτω Ξαν&εία
Θνμοίτης δώρον δίδωσι τούτω την 'βασιλείαν.
19υ Λλλα πανευγενέατατος χαί την ψυχην υπήρχε.
——

.

167. ϋβΗΟο1ο' Γ4ηηί> 7™*
ΙΟ/, υβ ^οαΐΌ οοηΐ, 1003 3
Λ ιΡ8ο βάίιίί ρ. 123, 8<1(£. Δάάβ
ΙαβΙίη. Η, 6. Ρβ1ιβ. VII, 25,
ΥεΙΙ. Ι, 2, 2. Οίο. Τ„8ο, Ι , 48*
173, καΙ Ά&ηνάς βΐίαπι οά. Α.
ία Ιβχίιι, ίιι ηιαι•8ϊ„β 3ι11βιη 3
86ουιι(Ια ιηβιια Λτ#$ος τί. α.
Οήΐ. V, 560. οΕ ΑρρΙΙοΑ III,
' ' '

• ■
<74 *?««*& ΕκΑΑβΙιι»»
ΥΟΟβΙαΓ ΘΙΪ21Μ ΟΗΠ. V 671 Γη..
V, 674.
^ω#
,7ο ,,
9* ΡΓρ τί 0(1• Β•
***** ^' **• 0*ν ?γο όνί.
187, θα, Β. 5ανΜα ρπ> 3αν*«'«.
•
190. παν!νγινίατατοι οί. Α.
Ρίο πανουγγίνΐΌτατος, <[\χοΑ βϊΐ

ΟΗΙΚ Ι. ΗΙ8Τ. 5 — 7.

191-212.

{

Ααχωνων "Αθηναίων τέ ποτέ γαρ πολεμούνταν
Χρησμός εδό&η Αάχωσι , μεγάλως ηττη&ηναι,
"Αν τις εκ τούτων στρατηγον των Αθηναίων χτείνηϊ
Ο γνους δ Κόδρος χαϊ στολην άιράμενος δρντόμου,
Πελέχει> Ααχωνά τίνα χτείνας άνταναιρεϊται.
Οπερ χαϊ γνόντες, φεύγουσιν οΐ Αάχωνες ευθέως.
ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΚΑΕΟΤΣ. *'.
Δυο μεν ήσαν Μεγαχλεΐς εξ Αθηναίων γένους,
Πανενγενεΐς αμφότεροι/ χαϊ των εϊιδοχιμούντων.
ίΐν ο μεν εις προ εκατόν έζηχοντα χαϊ δύο
200 Των χρόνων έχνενίχηχεν ""Ολύμπια τρισσάχις,
Κοισνρας ούτος ων νϊος της πανενγενεβτατης '
Ούτος πυθιονίκης δε ο Μεγαχλης υπήρχε,
Το γένος είς Άλχμαίωνα τον πάμπλουτον ανάγων,
Ονπερ το πρίν εϊρήχειμεν εκ Κροίσου πλουτισΰήναι,
ΠΕΡΙ ΑΑΚΜΛΙΛΝΟΣ, ς.
Αλχμαίων ην των ευγενών χαϊ των υπερπλουτουντων
Ουπερ οί παίδες εχτειναν του Πεισίστρατου παίδας,
Τυρμννους οντάς "Αθηνών , "Ιππαρχον χαϊ 'Ιππίαν,
Την πόλνν δ' ηλευθέρωσαν , ων εϊς ην ο Κλεισθένης,
ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΒΟΡΕΟΤ ΤΙΙΙΝ. ξ'.
Βοοε'ας Θραξ εξ Αθηνών Ήρείθυιαν άρπαξας,
210 Ζητην γέννα χαϊ Κάλάΐν , είςαγαν α,βροχόμας,
ΚαΙ τον ΙΑβεσαλώμ αυτόν εις τρίχωαιν νικώντας,
Ουσπερ χαϊ πέτεσθαι θριξιν εψαααν μυθογράψοι,

ίη βάίι. ΒαβΠ.

Ειίβιη νβ. 191.

206. Οί. ΤΗυογά. VI, 54. «β,

ΡΓΟ ουγγενήε 80ΓΪρ3ϊ ευγενή!.
ττ τ <! Τ ί
Λα-, η Λ
\
-λ αχ. ι
197. ϋβ Μβ^'ϊοΐβ ήΛ. δοηοΐ.
αά Ρίιιιΐ. Ρ^ιΐι. VII. δσΐιοΐ. αί
Απ8ΐορΗ. Νιώ. 47. ΗβΓΟίΙοί. Ι,
60.

Η»πηοάίιΐ8 61 Αι•ΐ81θ£ίΙοιι ιιοι»
ίαβπιηΐ £1ϋ ΑΙοιωεοηίβ. τους
Ρ"> τ0» 0(1 Β<
*
Η 18 Τ. 7.
210. ΟΓ. 8Λο1. βά Ρίιι<3. ΡϊΛ,
IV, 324. Ηβϊ-η. ,
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ΟΗΙΙ^. Ι, ΗΙ3Τ. 7.8.

213-233.

'&ς επηρμένους ταΐς &ρίξιν αυτών «αϊ γαυρονμένους.
Τούτους φασί συμπλέοντας τοΐς άλλοις Άργοναύταις
*Εχ του Φινέως γέροντος διώ'ξαι τας Άρπυΐας,
"Ορνις εχ στόματος αυτού τας βρώσεις αρπάζουσας.
Και συν αυταΐς δε γράφουσι χάί τούτους απολέσ&αι.
Το ο" αΐη&ες αλληγορεϊν ούτως αυτάς μοι νάει.
Ό γέρων ούτος ο Φινευς τυφλός ην υπό γήρως.
220'Εράσειαν, 'Λρπύρειαν έ'χων δε θυγατέρας, '
Ζώσας πορνιχώτατον και τον βλαχώδη βίον,
Τον πάντα βίον ίπ' αυτών τελέως έ'ξηντλεϊτΟ;
Πενία συνείχίτο, λιμό} τε παλαμναία.
Ό Ζήτης δε χαι Κάλαϊς ταύτας αφηρπαχότες
Άφαντοι ποι γεγόνασιν έχ των μερών Ιχείνων.
"Ο&εν είς μύ&ους πέπτωχε τα περί τούτων πάντα.
Ό ό" "Απολλώνιος φησι ταύτψ την Ιστορίαν.

ΗΕΡΙ ΕΊΦΟΡΒΟΤ. ή.
Εΰφορβος Φρόντιδος νίΌς χα&'Όμηρον χαι Ίΐάν&ον
'Ορφευς Άβαρβαρέης δε χαι Βονχολίδην λέγει.
230 Οϋτοςδ' ερασιπλόχαμος ων των άβροβοστρύχων,
Και πολέμων «αϊ συμμάχων Τρωσιν υπέρ Ελένης,
Πολλω χρυσώ χατάδετον είχε τήν πλοχαμίδα
Και χόασυβον, χαι χρωβύλον, χαι τεττιγοφορίαν.

215. ϋθ ΡΗϊηθο ν. ΑροΙΙοό.
Ι, 9, 21. »ς. Ηβγιι. ο&ββ. ραβ.
77. 8<ι<ι,
218. αντάί μοι νόίΐ ρΓΟ αυ
τοί μ04 ν°ου ΗΡβΓΐβ °^• "• νο"
ίαίΐ ίΐβιη ΐιι οά. Α. ιΛϊ άβρΓ3-

223. Ιη αϋ. αΐτοςυβ ββΐ ηαί
Ιαμναίω. \ίά. 3(1 νβ. 112.
227. Άροΐΐοη. Ι, 20. β^. ΐΜςιιβ 5οΗο1. Ηβϊΐιϋ οΙ>88.~ «ά Αροΐΐοά. ρ»3. 334. Α81 «α ΡΙβϊ.
ΡΗββάι•. ρβ£• 226.

Υβνίΐ Π1311ϋ8 ΪΙΐίβΙίΧ..

220. Οοηί. δοΗοΙ. 3(1 ΙγοορΗι•.
166. Ρβίαβρίιβί. ο. 23, 3. Λκριβ
ΡίίοΗ. Νβΐ. Οοηί. VII, 6. —
νβ. ρΓΟχίιιχο, ίΐβιη ν. 223. αββδί
βγ11<ώ3.

228. Ιΐϊαά. XVI, 808. XVII,
40. ΟρΗ. ϋ&ρ. 455. ίΜφιβ ηοι.
ϋΜΙ. ΧίΠ, 574.
233. νίχ 83Μ Γοπηβ χόασυ
βον ρΓΟ χόονμβον νεί χοοϋμ(1ην.

ΟΗΙΙ.. Ι. &Ι8Τ. 9 — 11.

234 — 256.
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ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ. ■&'.
Νάρκισσος, Αάχων, θηρευτής, φιλωραιος ην νέος.
'&ρα &ερεία δέ ποτέ δι,-ψήσας μετά &ήραν,
Ίί2ς επιχυιρας προς πηγην ε13εν αυτόν ωραΐον,
',
Έρίΐ οχιάς της εαυτού χαθΐίπερ άλλου νέου.
Χρ^ζων δε ταύτην χατασχεΐν, νγρον αντλεί τον μόρον.
ΠΕΡΙ ΝΙΡΕΜ,Σ. Ι.
Νιρευς, Ελλήνων στρατηγός, ωραίος ην τω χάλλει
240 Πάντων Ελλήνων των λοιπών μετά τον Αχιλλέα.
ΠΕΡΙ ΎΑΚΙΝΘΟΤ. μ.
'Τάχιν&ος Κυνόρτου μεν ην αδελφός ωραίος,
Τιος Αμΰχλου δε πατρός, μητρός της Αιομήδης,
Έκ γης ανδρών των ευγενών, Αακωνων Άμυχλαίων.
Απόλλων δε χαί Ζέφυρος του μείραχος άνιήρων.
Και δη ποτέ δισχευοντος ΙΑπολλωνος συν τοΰτω,
Λαβρον πνευσας ο Ζέφυρος τον δίσχον περιτρέπεί'
Τί] χορυφϊ] δε τον χαλυν πλήξας ανεΐλε νέον
Η γη δ' 'άν&ος βμωνυμον άντέδωχε του νέου,
Κα&άπερ χαί τον Νάρχισαον οίχτείρασα του χάλλους.
250 \Αλλ' η Ναρκίσσου πρόδηλος Ιατιν αλληγορία,
"Οτι πεαών εν υδασιν 6 νέος άπεπνίγη.
Το χαλλος δ' υπεραίροντες, πέν&ους παρηγοριά,
Φασί πεσεΐρ εν νδασι σχιας αυτού τφ πο&ω.
Το των φυτών δε πρόδηλον, ως χαί των δένδρων πάντων
Καί των αστέρων συν αύτοΐς χαί των ομοιότροπων.
Των γαρ •&νψχόντων αγχιστεΐς, τρέφοντες πό&ον τούτων,
ΗΙδΤ. 9.
234. ϋβ Ν»Γθί8ίο ν. Ονϊά.
Μβι. III, 339. βι Μ ΐηΐ. Αάά.
Ειΐίΐίΐΐΐι, βά ΙΙϊαιΙ. II, 408.
Η 1 5 Τ. 10.
239. Όβ Νϊγθο ν. Ιϋβί. ΙΓ,
671. Βίου. δίο. V, 53,

ΗΙ8Τ. 11.
Όβ ΗγαοίιιΐΗο -νίά. ΑροΠοό.
Ι, 3, 3. III, 10, 3.
253. ψααίν — ΰδατι οά. Β.
256. τρίψοντεί β3ΐ ρΐΊΟΓΪβ ΐι»
,,ι}. Α. Ιβοιίοηίβ οοπ-βοάο 8 ιηαιια 8βο. ρι-οΓβοΙ», ιριαβ βαάβιη ίιι
1113^1116 3ρρο3ΐιί( ατρίψοντα,
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ΟΗΙΚ Ι. ΗΙ8Τ. 11. 257 — 281.

"ΕχεΧνα. χατωνόμαζον εϊς χλησεις τας εκείνων. .
Του 'ΊΌχίν&ου δε φασιν άντεραστας ους ε'φην
Αειχνΰντες., νπεραίροντες του νιου το ώραΐον,
260 Ίί2ς εχαιρεν 6 ήλιος τρεπόμενος τω νέω,
Και των ανέμων αί πνοαί θέλγητρον εϊχον τούτον*
Ώς δε συν μείραχί τινι δισχευων άνγρέθη
ανέμου μετασιρέτραντος προς χορνφην τον δίαχον,
"Επλασαν ώς ό Ζέφυρος βασχαίνων τω Ήλίω
Εξάγει τούτον της ζωής χαι του λα/ιττροϊ; φωσφόρου.
Την δ* Ιστορίαν Νίχανδρος θηριαχοϊς εγγράφει•
Το δε ζητεΐν χαΐ τα ρητά τα των σοφών σοι γραφειν,
'ίΛχαιρον χαΐ περίεργον χαι των μοχθηρότατων.
Ου γαρ ώς Τζέτζου πόνημα ταύτα ζητείς μανθάν'ειν,
270 Ευχάριστος φαινόμενος περί τους ευεργέτας,
*Λλλ* ως τερατευσομένος τόσα μαθεΐν βιβλία,
'Ιίς πριν άλλος αχάριστος, Ιξ ου την πεΐραν Χσχον.
"Οθεν άρχει χαί τοϋνομά 'σοι γεγραφέναι μόνον '
Την μνήμην ό*' εα παρ' ημιν πάντων έμμένειν τούτων.
Οϊδας δε πάντως ακριβώς, πως πασαν οϊδα βίβλον
βΕχ στήθους τε χαί στόματος ούτως ετοίμως λέγειν.
Ουδέ γαρ μνημονέστερον του Τζέτζου θεός άλλον
"Λνδρα των πριν τε χαί των νυν εξέφηνεν εν βίω.
Όθεν το δωρον ε'ιληφως ευχαριστώ τω δόντι,
280 Καν τρίβω βίον πενιχρον, σειράς ων γένους πρώτου.
Έχων ί,χων χαί τούτο ό*β φάναι με, χατ Λϊσχυλον

258. άντεραστάς ΓβοΙβ 0(3(1, Α,"
?! Β. ρτο νΐιίοβο άν-τερααταΐ.
259. (Μ. Α. νπεραίροντε (δίο),
, _ ,
,
5!
«1. Β, νπεραιρον τ, ιιηάβ βάιΙΟΓ
Οη* νπεραϊρον τε. £0αϊ. γ,

263. 03. Β. μετατρέψοντος.
264. £ά. Β. φαοχαίνων. Ββ
φΐα ίοηηα νϊά. Ειγιη. Μ. 8. ν..
βάοχανοί , 61 ϊηΙβΓρΓβΙ. 8(1 Αγϊ8ιορΗ. ΕσαιΙ. 103.
266, Μ<*Η<Μ ΤΚογ. 903. 8^.

260. Ργο τερπόμενοι, ψιοά
2ψ• τ« «Λϊμ1» β ο(1. Β. τα
68*. ϊη βάίί. Βββ. , δοι-ίρβΐ τρεπό-, . Ρ9!™ >• φ ν°• 296. αι χρήσεις.
μένος; άαΐίνιιβ- τω νέω βϊ^ιιϊϋ270. Οά. Β. αχάριστος γενόίβ* ΐ• Φ προς τον νέον.
μένος , ΐ|ΐιοι1 νβ] βρίίϋδ.

ΟΉΙΙ<. Ι. ΗΙ8Τ. 11.
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"Ηγημαι πάντα ληρον γαρ του βίου των άν&ρώπων
Ό&εν τον φιλογωνιον γιρετισάμην βίον.
Εϊ δε τις μνήμων έτερος είναι, τοις λόγοις λέγει,
Έπεί τίνα των παροι&εν άνενεγχεϊν ου σ&ένω,
Λεΰρο των νυν τις προς ημάς • ου γαρ φυγομαχουμ'εν,
Καν οίχονροχα&έδριον εϊλόμεδα τον βίον,
Ώ,ς ο Σχυρίτης "Άχιλλενς , του Χείρωνος το &ρέμμα,
Ούδ* ως Κοννας τριόδους τε χαϊ &ΰρας πανδοχείων.
290 Καϊ μα&ε φΰσιν την ί]μων χαί των φρένων το μνημον,
Και πως νυν πάσας ϊ'γνωμεν χρίνειν αρχαίων βίβλους,
Καϊ μετ' ουδέν μετά ^αχρον χόνις , αχώ. χαί τέφρα.
Θρήνων δε παν άνϋρωπινον το Σολομωντος λέγε'
Έίδον του χοσμου τα λαμπρά χαι τα τερπνά του βίου,
Οσα τιπο τον ηλιον, χαί πάντα ματαιότης.
"Ομως, ώ χργιζων έχμα&εΐν πάντων σοφών τας χρψεις,
Ευτρητονς <8είς σας άχοας των λόγων άκουε μου*
Ου μοι ϋνμος σιδηρεός έστιν , άλλ' ελεήμων.
Θηριαχοΐς δ β/ίχανδρος τα 'Ταχίνϋου γράφει"
300 „ Ψίλω&ρον, χαρπόν τε φιλο&ρήνου 'Ταχίν&ου,
,,Ον Φοίβος Φρήνησεν, επεί ρ' άεχοΰσιος εχτα
,,ΊΊαϊδα, βαλών προπάροι&εν Άμνχλαίου ποταμοΐο,
,,Πρω&ηβψ "ΐάχινϋον ,'επεί θόλος εμπεσε χόρστ],
,,Πέτρου άφαλλόμενος, ί'ε'αΓΟί' <Γ ηραξε χάλυμμα."

283. _ <ριλογωνιοβ βίος ί. ς. νβ.
287. οιχονροχα&ίδριος βίοι. Ιιβάδίιΐ8 ιιιΙβΓρΓΘΟΙαΓ νίίαιιι αη/*α~
1«β» αντίθετη, 61 ΎΪΙα,η ά,η*
Μ&η. Α<\! νοοΛ. ο^ονροχαηόριο! ιη βαιί. Ι>38. αιια ιιΙογ,
ρεηηαΐ. - (Μ. Β. ,βοΐβ Λ»ί«_
°"μψ ΡΓΟ ΟΟΓΓΗρίΟ ί,ραΐτψάΡψ.

289. Ββ Οοιιυ» νίι]. 8οΗοΙ. β*
ίηΙβΓρΓΘΙ. 0(1 ΑΗϊΙσρΗ. Ε^ιιίΐ.
538. ΘΙ 8ιιίάαβ 8. Η. ν.
297. Μ< Β> ^
^
298_ ω§ Β τ{ *Τ
.>,νι Γ »• ^
<

*'Ρ»/«'». ™*ηβ φηη ψύο&ρ,,""^ ΝΐΑβ ^"^ *> 8ε1ΐθ1ίβ•
301. ΕγβΙ αεχονβιον, φίοιΐ
ηιιιίανί.
284. νϊχ άαΒίηιη , ητιίιι ρΓΟ .
302. βαλών βοπρβί β Νΐοαιιμνημων έτερος βίΐ δονίΐιεηιΐιιιιι Λιό ρπ> λαβυ'ιν , φίοιΐ ΙιαΙιβυΙ
^ψονίοτερος.
ΤζβΙΖββ οοιΜ. <Η βιΐίΐίο Βλ8ι1.
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ΟΗΙΙ>• Ι. ΗΙ8Τ. 12. 13.

305-323.

ΠΕΡΙ ΟΡΦΕΏ,Σ. ιβ.
Όρφευς ην 0ραξ, εξ Όδρυσσων πατρίδος Βισαλτίας,
Μενίππης της Θαμΰριδος νιος χαΐ του Οίάγρον,
Καν αλληγοριχώτερόν φασι, της Καλλιόπης.
Τούτον φασ* τι] μουσική &ήρας χαι λί&ους ΰέλγειν
'ι/2β γράφει που περί αυτοϋ χαϊ Σιμωνίδης οντά»•
310 ,,Τοΰ χαΐ άπειρίσιοι πωτωντ ορνι&βς υπέρ χεφαλας,
,,Άνα δ* ϊχ&ΰες ορ&οΐ χνανέου εξ νδατος 'αλλοντο,
,,Καλα συν αοιδα•" τα μεν ρητά του μΰ&ου ταυτα'
Το δ' ατρεχες, τγ μουσιχτ] πάντας άν&ρώπονς βέλγων,
Τους φντονργοΰς, τους λιϋουργους χαΐ τους 3-ηριοτ ρύπους
"Έδρα των έργων άμελεΐν εψεπομένους τούτω.
ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΟΝΟΣ. */.
Ό λυρωδος Αμφίων μεν ούτος συνάμα Ζή&ω
Τιοί Αιός χα&" "Ομηρον, μητρός της Αντιόπης"
Κατά δ' έτερους χρονιχούς χαϊ τον Άντιοχέα
Τιοί του θεοβόωντος, μητρός δε της ρηϋείσης.
320 Παρ&έηοι τεχ&έντες δε χάί πρότερον ριφέντες,
'ΙΙς νστ'ερον ηυξή&ησαν, γραν την βααιλείαν'
Πατρός τψωντες όνομα Θήβας πνργοΰσι πάλιν.
Φασί δε τον Άμφίονα τι] λύρα χεχρημένον

ΗΙ8Τ. 12.
305. ϋβ ΟρΗβΟ οί. Λροΐΐοη.
Βΐιοά. Ι, 23. ϊΜφιβ 5Λο1. Ρίηά.
«οΗοΙ. βά ΡγΐΗ. IV, 313. ΑροίΙοά. Ι, 3, 2. 0*>3θ. Ηεγη. ρ. 13.
ΙιιΙβΓρΓβΙ. ηΛ Οίο. Ν. ϋ. III, 18.

314. ϋ-ηριοτρόπους , ΚοτηχηΒί
/βήηίί τηοηΟιαε , ρΓΟ ΰηριοτρόφονί, βοηρβίΐ άοοία πιαπηβ ίιι
βάίι. ψΐΆ "Ιογ• ΗβοΙβ.
315. εφεπομίνους οά. Β. ρΓΟ
ίο™* ροβΙίοΒ ίφεβπομένονί, ψχζβ
£31 111 Οΐΐίΐ. Βββίΐ.

309. νίΛ. ΟβϊβίοΓίΙ. ΡοβΙ. ιιάη.
ΎοΙ. III. ρ. 161. ιΛί -νβΓβαβ βίο
εαιιΐ άώΐη&ιιΐί.•
Τον χαϊ άπειρίοιοι
παιτώντ' ορνι&ει νπερ κεφαλάί,'άνά δ'
ϊχ&ΰδί ορ&οΐ 'χυανίον εξ ϋ'δατοι άλλοντο,
χαλ$ ονν άοιδα.

Η 1 8 Τ 13.
ϋβ ΑιϊιρΗί0ηβ 'οΓ.'0(3ϊ•8β. XI,
259. β^. ί^ί^ΐ-ΐβ δοΗοΙ. Αροΐΐου.
ΚΗ. Ι, 735. Λίφΐβ δοΗοΙ. IV,
1090. ίίειη δοΗοΙ. Ρβιΐ5. II, 6.
νβΙΛ. άϊ»ΐΓ. ρ. 58. βφ]. ΜϋΙΙβΓ
αά Οίο. άβ ογοΙ. II, 37, 155. ΝηΙ«1. ΰοιιι. VIII, 15. ρ. 878. »<&.
321. Ιη οά. Β. ββί ηνξψ&ησαν.

ΟΗΙΙ,. Ι. III 8 Τ. 14.

324 — 347.
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"Ελχιιν τουί λί&ονς τγι ωδΐ] προς την ο'ιχοδομίαν.
Το δ" αλη&ές' Αμφίων μεν γι§ε κρατών την λύραν,
01 λι&ουργοί δ* επηρειδον τους λίθους συντι&έντες,
'ΙΖς υ» ιερόν Αλέξανδρος εχείνας χατασχάπτων
Θρηνώδεαιν αύλήμασιν , ως Καλλισθένης γράφει.
*0 'Ισμηνίας ηυλει γαρ, αϊ Θήβαι <$' επορθοΰντο.
ΠΕΡΙ ΣΕΙΡΗΝΛΝ. ιδ'.
330 Περί Σειρήνων "Ομηρος , Αυχόφρων , Ευριπίδης,
Και πάντες άλλοι γράφουσι, θέλγειν ανθρώπους μέλει,
"Απονεχρουν τε τζ <$δη , πασαν τρυφην πληρουντας.
Μόνον δε ταύτας παρίλθεϊν φασιν τον "Οδυσσέα,
Κηρω μεν περιχρίσαντα τα των εταίρων ώτα,
Αυτόν δε χαταχουοντα, χρεμάμενον Ιοτίω.
Αέγουσι ταύτας είναι δέ χορας όρνιθομορφους,
Την Λευχωσίαν , Αίγειαν μετά της Παρθενοπης,
Του "Αχελώου ποταμού χαί Τερψιχόρης παϊδας.
'Αλλοι της Μελπομένης δέ , χαί χλησεις τούτων αλλάς340 Το δ' άλληγοριχώτερον τούτων φασί πολλαχις.
01 μεν γαρ πέτρας λέγουσιν εϊναί που σειρηνίδας,
Εχιτρητονς χαν τοις χυμασιν ωδην αποτελούσας '
Πλούταρχος δ" ο νεώτερος πόρνας εχείνας λέγει '
01 δ" άλλοι πάντες ηδονας νιχώσας τους ανθρώπους,
"Οσοι μη φράξουαι χηρω τα των εταίρων ωτα,
Ήγουν τας πέντε χλείσουσιν αϊσ&ησεις προς εχείνας
Νουν τε μετεωρίσουαι/ν , ωςπερ αυτοί σοι λέγω.

327. ϋβ ΤΗββιιπιπι βχριι§ιΐ8Ιίοηβ τ. Ρΐιιΐ. Αΐβχ. ο. 11. Ρβήζοιι. αά Αβ1ί»η. V. Η. Χ Ι II, 7.
Βίοά. 8ίο. XVII, 8 — 14. Αγπω. Εχρ. Αΐβχ. Ι, 8. 9.
ΗΙ8Τ. 14.
330. Οάγδδ. XII, 39. 8φ}.
ΙγοορΗι•. 712. ίΜηιιβ Τζείζ. Ειιπρ. Ηβΐ. 167. 8(}<ι• ΜαΐΛ. Ι. Η.
νοβί. ιηγΛ. Βγ. II. ρ. 38. βαα.
0ω. VI, 714.

332. τροφην Ηαϋβΐ οό. Α. νβΓβιη ΙβοΙίοιιβιη τρνφήν ρκιβββΐ
θάίιίοηίβ Βαβίΐ. ηιατςο.
334. περιχρίσαντα άβ<ϋ ρΓΟ
παραχρίσαντα ψχοά ββΐ ίιι θα.
Α. εΐ'βάίΐ. Ιιι ολ Β. 681 παραχρήοαντα 61 έτερων.
341. Ργο που ίη οά. Β. ββΐ
τάι.
(
345. φρά'ξουσι ρΓΟ φραξωοι β
θα. Β.
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ΟΗΙΙ^Γ. ΗΙ8Τ. 15. "348 — 370.

Και Τερψιχόρης δέ φημι και Μελπομένης παϊδας
(Τάϊς ηδοναίς γαρ έπεται και πόρναις τα τοιάδε•)
350 Καϊ Ιίίχέλωου ποταμού καϊ πτερωτας δε λέγω,
ιΩ,ς ρεουσών των ηδονών αστατονσών πόρνων δε
ΚαΙ της εκείνων τέρψεως συντόμως ιπταμένης.
ΠΕΡΙ ΜΛΡ2ΤΟΤ. ιέ.
Μαρσυας Φρΰξ, φιλόσοφος, ευρεν αυλούς το πρώτον,
"Ος προς αυτόν αντήρισεν ΙΛπόϊλωνα καλάμοις,
Κανπερ προς πίτυν ήττη&είς ασκός άπεχρεμάσ&η.
'Ρεϊ δε μανίαν αυλητου και ποταμός εϊςέτι,
ΊΩ,ςπερ Ίουλιανειοι γράφουσι τούτο λόγοι,
ΚαΙ Καιααρευς ΠρΌχοπιος, ετεροί τε μνρίοι,
Και προ αυτών ο Νίκανδρος ούτω τα ε'πη λέγων
360 ,,Πολλάκι και πίτυος γοερής άπο δάχρυα τμηξαι
„ Μαρσϋου •§χί ιβ Φοίβος απο φλόα δΰσσατο γυίων '
,,Ή δε μορον πολνπυστον έπαιοιζουσα κατ' άγχη,
„ Οϊη συνεχέως άδινην αναβάλλεται ηχην. "
"Αλλοι φασι την ΐΑ&ηναν εΰρεϊν την αυλωδίαν'.
Μαρσΰα τω Σατΰρω δε ταΰτα χαταμεμφ&εΖαα; —
Ούτοι πρέπει τό σχήμα, τους αυλούς μέϋες,
Και ϋ'οπλα λαζευ και γνά&ους ευ&ημόνει' •—<
Προς ύδωρ επιχύψασα, τας γνάϋους ωγχωμε'νας
'ΐδουαα, τούτω δέδωχε την τέχνην τω Μαρσΰα.
370 Ούτος δ' ό παις "Τάγνιδος τον "Ολνμπον διδάσκει,

Η 1 8 Τ. 15.
ϋβ ΜβΓβγα νϊάβ ηιΐ08 οίίβΐ
Οϊβι•ί§ αά Ονϋ. Μβοηι. VI,
382. Α<1Λ. Βθ6ΐΙί£βι•ί άίδββιΐΗΐ. ία
Αηίβοη. Μιιβ. 1. Βά. 1. Ηβίΐ. ρ.

Άπόλλωνο! εχ8αρΙντα άναχρεμασ&ήναι.
356. ΙηΙβ11ϊ§ίίιΐΓ ΰιινΐυβ Καταρρηχτηι.
358. καϊ έτεροι όά. Β. αιιοά

284. Βψι•

ιη3§Ϊ8 ρΐβοβί.

>

^

354. Ιιι ο<3. Β. 7]ντηρισεν, άαρΐίοί αιιςηιβηίο.
355. ΗβΓοάοί. VII, 26. «V τι,
«αϊ ο ^τοϋ^ 2ι%•ηνον Μαρανεω
ασχός εν τΐ/ πάλι άναχρίμαται,
ιόν ΰπο Φρνγών λόγοι ϊχει υπό

359. Μοαικί. Αΐβχΐρη. 301.
βΐ 8οηηεκ1. βηίιηαθν. ρ. 170.
362. €ά. Β. ορβπο, υΐ ίη
ΝίοαιιθΓΟ, επαιάζουαα. ρΓΟ εχαλάζονσα, φπυιι νοοβηι (ΪΓβΘοιίί
δβπηο ιβδριιίΐ.

Ο Η 1 1.. Γ. Η 13 Τ. 16. 17.

371-395.

17

Έρίζων δε τοις κρείττοσιν, ως Ι'φην, ανγρέ&η.
Την ό*' ί'ριν ταύτην που φησιν ασματι Σιμωνίδης•
„ Χρυσω <?' αιγλήεντι προσηρμοαεν άμφί δασείας
,,Κόρσας, χαί στόμα λαβρόν όπισϋοδέτοισιν Ιμασιν."
Άλ,λ' άλληγορητέον μοι τν,ν Άφηναν , Απόλλω.
Εύρημα μεν φρονήσεως χαί το της αυλωδίας'
Αλλ* εξογχοΖ τάς παρειάς, την 01//Λ καταισχύνει, •
Ό&εν ου πρέπει σννετοΐς ανδρασιν αυλωδία.
Άλλ' Όμως ο φιλόσοφος Μαρσυας, Όνπερ είπον,
380 Εύρων ταυτην εχομπάζε , παραφρονήσας είτα
Πνίγεις δ^χοΰτκ* ποταμω. χρεμαται δε προς πίτυν,
Ήλίνο χα&ορωμενος, ώςπερ αντόχειρ φόνου.
ΈπεΙ δε μουσιχωτατος ό Ήλιος, χαί ούτος
"Εφαναν ως άντηρισε χαί νιχη&είς χρεμαται.
ΠΕΡΙ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ, ις'.
Κι&4ΐρωδ6ς ο Τέρπανδρος, τφ γένει Μη&υμναΖος•
Στασιασαντων δέ ποτέ των Ααχεδαιμονίων,
Χρησμός αύτοΐς εξέπεσε, πάλιν φιλιω&ηναι,
Άν εχ Μη&ΰμνης Τέρπανδρος εχείνοις χι&αρίοτ].
ΚαΙ δή τι μέλος Τέρπανδρος έντέχνως χιϋαρίσας,
390 Αυτούς πάλιν συνηρμοσε, Διόδωρος ώς γράφα,
Της αρμονίας τι; ωδτ\. χαί γαρ μετατραπίντες
Αλλήλους περιέβαλλον , ησπάζοντο δαχρύοις.
ΠΕΡΙ ΑΡΙΟΝΟΣ. £.
Αρίων Μη&υμνάϊος ην, χι&αρωδος χαί ονιος,
Έν χρόνοις ων τοϊς Κροίσου δε χαί τοις του Περίανδρου.
Εις ^Ιταλίαν άπελϋών χαί περί Σιχελίαν

372. ΡΓ3δπιβηηιιη δϊπιοιιΐιΐίβ
οοινιιπι, βρικί ΟαΐβίοκΙ. ρ. 161.
ΟΓ. ΒϋιιίββΓ 1. ο. ρ. 356. ίραμαο» οί. Β.
'
380. παραφρονήααί αρβΓί'ίί οά.
Β. ρΓο ιηιιιίΐβίο παραφρονήβ.

ΗΙ8Τ. 16.
385. Ηίο Ιοοοβ τβρθίίΐιιβ 081
& Ύνε88ε1ίη§. ίιι ϋιοίοι-ί Γγ8§ιιι.
ρ. 639. — ν«. 388. χ&αρίσρ
οΗ. Β. ηαοά ίάειη εχίαΐ ίη ηιαι §.
0(1. Α. Ια. Ιβχία βιάΧ χιίΤαρΐαοι.
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ΟΗΙΕ. Ι. ΗΙ3Τ. 17. 18. 396 — 419.
Νιχησας Ζσχηχε πολλά • νηος δι Κοριν&ίας

Έχ Τάραντος επέβαινε πλεύσων είς την πατρίδα.
Τοις ναΰταις δε τοϊς χρημασι μέλλων άναιρε&ηναι
ΑΙτεΖ την μουσικών στολην λαβείν χαϊ χι&αρίααι
400 Μέλος επι&ανάτιον. χαί δη λαβών την λύραν,
(Επτά 3* εϊσϊν οί σύμπαντες χι&αρωδίας νόμοι,)
"»/2ς ή'ρξατο τον ΰρ&ιον τερπνώς επάδειν νόμον,
Αελφις &ελχ&εις άνέ&ορε, χαί δη πεσόντα τούτον
Τοις νώτοις φέρων εποχον είς Ταίναρον ενάγει.
Ό δε, προς Κόρνν&ον έλ&ων παν Περιάνδρω λέγει.
Ο δ' άπιστων χατέχρυψεν εν φυλακή τον άνδρα,
Είτα δ' ελ&όντων των ναυτών, ελέγξας ούτως εύρε,
Καχ τούτων δίχην Ι'λαβε πρέπουσαν άνδροφόνοις.
Ό ουγγραφευς Ηρόδοτος γράφει την Ιστορίαν,
410 Όππιανος τε συν αυτω , πλην ως άτρεχεστάτην.
Το δ' άλληγοριχωτερον , ούτως, ώ τέχνον , έ'χει'
ιΩ,ς χινδυνεΰων ΐχρονσε τον ορ&ιον τόν νομον,
Φοίνιχες άνδρες πειράται νηϊ δελφινομόρφω
Τούτον χατοιχτειρήσαντες εις Ταίναρον χατγιραν.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΤΣΗΣ ΑΡΝΟΣ ΤΟΤ
ΑΤΡΕΛΣ. νη.
Άτρενς , Θυέατης, αδελφοί, χαί τίνες άλλοι πλείους,
Παίδες οί πάντες Πέλοπος χαί της ""Ιπποδάμειας '
Χρύσιππος τούτοις αδελφός εξ ΙΛξιόχης νό&ος •
Ονπερ φ&ονονντες τω πατρϊ τιμωμενον αμέτρως
Ιπποδάμειας τάϊς βουλαΐς Άτρεύς τβ χα* Θυέστης

ΗΙ8Τ. 17.

ΗΙ8Τ. 18.

400. Ιπι9α.νάτιον β εά. Β.
ρτο οοπτιρίο επι&ελγάτιον.
409. Ηει-οάοΐ. 1 , 23. Ορρίβη.
ΗϋΗβιιΙ. 5, 448. β^. Αάά. ΡΒη.
Η. Ν. IX, 8. 8. 7. ΐη βββηβή
ΟΚΓββίοιη. Ρΐίιι. ρ. 386. — Ύβ.
410. ίι» 0(1• Β• β«ι την ρπ> πλην.

417. νίά. Αροΐΐοά. III, 5, 5.
Ηβγη. οΐββ. ρ. 237. Αβίίβη. V.
Η. XIII, 5. χϊ>± ΚίΛΐί. β» Ρβή*.
Ι)β Ειιηρ. ΟΗΓ^δΐρρο ναΐολ,βιι.
άίαΐτ. ρ. 19. »ψι•

Ο ίΐ 1 1,. Γ. Η 1 8 Τ. 18.
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420 Εις φρέαρ αποπνίγουσιν. όπερ μα&ων 6 Πέλοψ
Απ οφϋαλμών εποίησε πάντας αυτού τους παΐδας.
Ό δε χρησμός τον Αάϊον τουτόν φησιν αρπάσαι.
Άλλοι μεν άλλη οίκησαν Ατρευς δε χαΐ Θυέατης
Την Τριφνλίαν ωχησαν την της Πελοποννήσου.
Της βασιλείας δ' έκαστος αυτών αντεποι,εϊτο,
Ατρευς χατα το νόμιμον , πρότερος ων τψ χρόνω,
θυέστης δε δυστραχηλαν, χαι νόμους παρατρέχων.
Χρονψ συνέ&εντό ποτέ τούτον λαβείν το κράτος,
Ος αν τι τέρας δείξειε χριταΐς τοΐς τεταγμένοις.
κ^Ατρέως θ* εν τοϊς ϋρέμμασιν ην τι χρυσοΰν άρνίον
Ο Σιμωνίδης πορφυρουν είναι δε τούτο λέγει.
Τούτο γ ουν ϊμελλεν Ατρευς δεΐξαι τοΐς διχασπόλοις.
("Οπερ χατ' Ευριπίδη μεν Έρμου βουλαΐς ετέχ&η
Ως αν φ&ορα γενήσεται χαι βλάβη Πελοπίδαις,
Αν&" ου Μυρτΐλον τον Έρμου Πέλοψ ψευδώς ανεΐλε.
Ο δ Απολλώνιος φησιν ενξασ&αι τον Ατρέα
Αρτέμιδι το χάλλιστον &ΰσαι των εν τγι ποίμνη.
Ιδοντα τούτο δε τεχ&έν, πνίξαντα χαταχρυ-ψαι
Εν χιβωτίοις ασφαλώς, οία τω οντι τέρας.)
440 Τοΰτο γ' ουν εμελλεν Ατρευς δεϊξαι τοΐς διχασπόλοις.
θυέστης δι λα•&ροχοιτων , συλών εννην συναίμον
Τοΰτο λαβών ίχ γνναιχος Ατρέως Αερόπης,
Τοΐς διχααταΐς ΰπέδει'ξεν, ήρε τψ βασιλείαν.

ν423. (Μ. Β.^άΉοί μεν άλλη
ιιχψαν την της πελοποννησου,

"θί'Κ ™Λ% 'ΛΓ* -Λ *α1

429. χριταΐς βρβπβ 0(3. Β. ριχ»
κριτή.

43'°• Βθ 3"••βο Αίτβΐ β8ηο ο£.

ννιστηι την Τριφνλίαν ωκηοαν.

ρ3υ8. 2 18

«οΑοοά. Ηϊβι. 25. ν». 658. βα.
«Λί ίωβο οιχιίΙΙΗΐιΐυΓ: μνκ£ο#αι
«><ί εκείνου, ου δ" ηδονην τοϊβ
"τεναγμοΐς.
427. παρατρέχων ΗβϋβΙ εΐίωη
<*•. Α., ββά α ρτίταίί ιιΐΗΐιιι 681
^ρβΓβοπρίαιη αντί/ίαινωί' βινόμοιί. Εΐ βαιίθ αντιβαίνων νόΡ"ΐ ρβΛοαα ββί ΙβοΙϊο.

*3 &ιηρ. ΟμΛ. 989. Λ»
!™01• Ι*«ηι «Λοί. &Λ £γοορΗΓ.
1ίΛ,'Λ^' β1 Ροί1βΓ β(1 ^Τ^ορΙΐΓ.
,8• *°*•
435. Ώβ ΜγΠίΙο Υβ16ΐ•ηιη 1ο0Ο8 οίι'&ι δϊβ&βΐίδ 3(1 Ηβΐίθη. α}>
ίρ«ο βΛίτα, ρ. 286. — ϋβ ΜγνΙίΐί ιηοΓίβ οί'. δορίιοοί. ΕΙ. 498•
ε<ι<ι. Ετ£.

2*
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ΟΗΙΚ Ι. ΗΙ8Τ. 18.

444 - 469.

Την συμφοράν μη στέρξας δε του πα&ους ο φωςφοροζ)
Ήμέραν μίαν εχ δυσμίον διφρεύει -προς την έ'ω,
Και συν αυτω χαι η Πλειάς, 'ό&εν ίλωσι τούτον.
Μα&ών δ' Άτρευς ως χαι μοιχός εστί, της Αερόπης,
Τονς εχ Νηΐδος τράπεζαν τρεις παϊδας ποιεί τούτω,
Τον Άγλαόν , Όρχομενόν , Κάλλαιον, άποσφα'ξας•
450 "Αχρα των παίδων δεΐ'ξας δε τούτον ώ&εΖ της χωράς.
ιΤπέστρί%ρε δ' ο "Ηλιος, ως μνσαχ&είς τα δείπνα.
Αϊγισ&ος δε Θυέστου πους, αγροϊς θηλάζων αίγα,
*Εχ Πελοπίας ϋνγατρος τεχ&είς η Μνησιφάης,
"Εχ των αγρών επιδραμων χαϊ χτείνας τον ΙΛτρέα,
Τψ βασιλέίαν το~> πατρί πάλιν έπανασωζει.
Τον δ' ^Αγαμέμνονα τροφός μετά του Μενέλαου
Άγει προς Πολυφείδεα κρατούντα Σιχυωνος.
"Ος πάλιν τούτους πέπομφε προς Αϊτωλον ΟΙνέα.
ΛΓ«γ' ου πολύ Τυνδάρεως τούτους κατα/ει πάλιν '
460 Οι τον θυέστην μεν αυτόν "Ηρας βωμ$ φυγόντα
Ορχωσαννες διωχουοιν οίχεΐν την Κυ&ηρίαν.
01 δε Τυνδάρεω γαμβροί γίνονται •&υγατρασιν,
Ό Αγαμέμνων μεν λαβών αύνευνον Κλυταιμνήατραν,
Κτείνας αυτής τον σύζυγον Τάνταλον τον Θυέατου,
Σύν τίχνω πάνυ νεογνω , Μενέλαος Ελένην.
Τα περί του ηλίου δε πάντα δοχω γενέσ&αι,
Οέδ' άλληγορητέα μοι φαίνεται τα τοιαύτα.
Πρόβατα δε χρυοόχροον που φέρειν την ερέαν,
Ρηγϊνος τον *Ισίγονον εϊςφέρει γεγραφότα '

445. Ιιι οά. Β. ββΐ ηλαοι, φΐοά
464. Ρβπβ. II, 18. Ιη αϊ. Β.
ίάβπι Βρροβίΐηιη ϊη ιιιαι§ίιιε οο- Τάλαντον.
ώοίβ Α.
• ' .,
ι ' 469. Ι)β ΚΗβ§ίηο βΐ Ιβΐβοιιο
446. ελωαι βρβΠβ ί&ίβυιη. Ιη «°η£• ΜίΗΙβή Ιηάίοβιτι 8οήρΙθΓ.
οά. Α. β8ΐ ίλόϊΑ.
«ι Τζβίζ. βοΐιοΐ. 3ά ϊ.γοορΗι•.

451. Ζ^ΤΛ Β.
454. επιδραμων ε* των αγρών
<:°• β•
(
456, τροφοί ΒρβΓίθ εά. Β. ρκ>
11101181ΓΟ τρο&ηχονφόί.

£«&« ^«,ΙΤΛο ί
α,Π. VII, 645. βοπρίιιη» βΤΆΧ
Ήσίγονον.
468. Ε οά. Β. Γβοβρί χρυσό χροον ρΓΟ χρναόχροα.

ΟΗΙΚ Ι. ΗΙ8Τ. 18. 19.

470 — 495.
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470 'Ερμην δ' αστέρα γίνωαχε, την ^Άρτεμιν σελήνην.
Βλαβας δε ταΕτα φΐρονσι,, χαχως σχηματισθέντα.
Παις δε Μυρτΐλας του Έρμου, τεχ&είς αστέρι, ιούιον.
Π Ε Ρ Ι Β 00 Σ ΤΟΎ Μ ΈΝΏ. Ο Σ. ι&'.
Μίνως ο Κρης υπήρχε παΐς Αιός του Αστεριού ■
Τους βασιλείς δ' ανέχα&ε Αίας εχάλουν πάντας,
'ίΐς του αστέρος του Αιός , εν λεονιαίαις μοίραις
ίΐροδρομουντος χαι χαλως κειμένου γενε&λίοις,
Εργαζομένου βασιλείς χαί στεμματηφοροΰντας.
Του αστεριού τοιγαροΰν Αιός θανόντος νοΰδε,
Ό Μίνως ουκ εώμενος της Κρήτης βασιλεΰειν,
480 Λέγει Κρησί &εόςδοτον εχειν την βασιλείαν
Σημεϊον εχ θαλάσσης γαρ αναφανηνα* ζένον.
Ευξατο δέ , χαν τι φανζ , τω Ποσειδωνι &υααι.
Ώς ταύρος ανεφανη δε τερπνός εχ της θαλάσσης,
'ί,'κ των Κρητων μεν εσχηχεν εύ&υς την βασιλείαν.
θΰσας δε ταυρον έτερον αυτός τω Ποσειδωνι,
Τοις βουχολίοις επεμψεν εχείνον τον φανέντα,
Ουπερ, φασίν, η σύζυγος ηρασθη Πασιφαη,
Καν ταϊς Ααιδάλου μηχαναις ^«/είσα συνουσία,
Μινωταυρον γεγέννηχε βοαν&ρωπον θηρίον.
490 Ό <Γ Ευπαλάμου Ααίδαλος υιός χαι της Άλχίππης,
°Ι1ν αρχιτέχτων αττιχός αγαλματοποιος τε,
'Ρίιρας εξ άχροπόλεως της αττιχης ανεΐλε
Παϊδα Περδ'ιχας αδελφής χαλοΰμενον 'Λττάλω.
Ούτος γαρ διδασκόμενος τω θείοι τω Ααιδαλω,
Πριόνα πρώτος έδει'ξεν οφεως αιαγονι

471. Ε οί. Β. ταΖτα βοΓίρβί
Ργο ταντών. Ιιΐοηι οά. ΗαΒβΙ
χαλως ρτο χαχωί.
„ΓΕ_ .„
Η ι 5 χ • 19'
478. Αροΐΐοά. ΙΙ!, 1. 8. 3.
01)38. ρ. 216.

488. €ά. Α. βΐ Β. ««V ρι-ο
χαι, ϊ. ε. χαΐ εν.
490. Οά. Β. άπαλ^υν \>τοΕνπαλάαον.
493. ΑροΠού. III, 15. 8. 8. 9.
ί()ί(]αβ Ηβγιι. βΐ ίη 01358. ρ. 348.
— ΙΉνίδ. 1, 21, 6. Λίςιιβ 8ίε1)β1. — Ια οά. Β• πε^ίχχας.
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ΟΗΙΙ* Ι. ΗΙ8Τ. 19.
Πρίσας ζνλυφιον μικρόν.

490-522.

Ιδων δ' ο &εΐος τοΰτο

Τϊί ευφυΐα του παιδος φϋονησας τούτον χτείνει.
Και φεύγει προς τον Μίνωα, ουπερ Ναυχράτΐ] δούλη
Μιγεις "Ικάριον γέννα, ους χατασχων ,ό Μίνως,
500 Λ2ς τγι μοιχεία γυναικός αυτοΰ αυνηργηχόιας,
Έμελλε πάντως άνελεΐν, δεσμωτηρίω χλείσας.
Ούτοι δ' άποδρασχάσαντες εκ του δεσμαηηρίου,
Πτερά τε περι&έμενοι , φεΰγουσι δι" αΐ&έρος.
Ιχαυιος κατέπεσε φεύγων δε τω πελάγει,
Αφ ουπερ χαί Ίχάριον πέλαγος ώνομάσ&η.
Ο Λαίδαλος δ' εις Κάμινον σώζεται Σικελίας.
Τούτον χαί Μίνως εχζητων ηλ&εν εις Σιχελίαν.
Τπο των θυγατέρων δε &νησχει των του Κωχάλου
Ζζμα &ερμον περιχε&είς και παραυτίκα -ψύξας.
ϋΙΟ Λλλ1 άλληγορητέον μον τΌν ταυρον και την μίζιν,
Και τον Μινωταυρον αυτόν και πτέρωσιν /Ιαιδάλου,
Και πως φασιν αγάλματα χινεϊαΰαι τα /Ιαιδάλου,
•Ω,ς Ευριπίδης γράφει μεν εν δράματι ' Εκάβης•
,,Εϊ μοι γένοιτο φ&όγγος εν βραχίοσι
,,Και χερσί χαι κόμαισι, χα,Ι ποδών βάσει,
« Η Λαιδαλου τέχναισιν , η &εων τινός'"
Και Πλάτων ο διδάσκαλος της κωμωδίας λέγων
,, Τα οαιδαλεια πάντα χινεΐσ&αι δοχεΐ,
„ Βλέπει τ' αγάλμαχΡ, ωδ* άνηρ κείνος σοφός."
520 Ο Μίνως , ουκ έώμενος πρίν χατασχεϊν το κράτος,
Λκηκοως εκ μάντεων είπε Κρησί τοις τότε,
Εκ της Όαλάασης δι αύτον φανηναί τι σημεΐον.

496. ξνλνφιον ο(Ι. Β. ρι-ο |ι>λίψιον. α. Ι,οΙιοΛ. 3(1 ΡΗι-γη,
Ρ• 78.
506. ΕχΙΙβΓοάοί. VII, 169. $ψ
3οηθθΐΐ(1ιιπι ΓογθΙ Κάμιχον. Αϊ
νίςΐο ί Β* 110133. Ιιι Ρβιΐϊ. VII, 4,
βϊΐ "Ινυχον.
509. Οά. Β. πιριαχι&ιΐβ βΐ
χυψαί.

512. ΕατίρΜ. Ηβο. 819. 8<|ί|.
ΜϋΐΛ. βοήρίί δράματι ρΓΟ γράμμάτι, υΐ ΐαηι νοίυίΐ ιαίΐηοδ άοοι» ίιι βάίΐ. Β38ϋ, ανία ιι10ι•.
519, Οά. Α. οϊδ άνηρ χβϊνοβ
σοφός ρι-ο ο <Γ άνηρ ίχιΐνοί α.
Ιιιΐβΐϋβίΐαι• ϋββιΐϋΐυδ.
521. Οά. Β. μάντεως, Ιά, νβ,
ρΓΟχ. &α,λάττ•ηι.

ΟΗΙΙλ Ι. ΗΙ8Τ. 19. 20.
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Του στρατηγού του Ταύρου δε φανίντας συν όλχάσι,
Την βασιλείαν ε'ίληφεν , όίςπερ εχ &είας τύχης.
Τούτω τω Ταυρω στρατηγώ , ουχί βιίι δε ταύρω,
Η Πασιφάη Μίνωος γυνή λα&ροχοιτοΰσα,
Και τάΐς λα&ροχοιτίαις δε Λαιδαλου σννεργοΰττος
ΚαΙ χλείοντος εν δώμασίν τισι των εύφνλαχτων.
Οπερ χαί βοΰν χεχλήκασι ξυλίνην τοϋ Δαιδάλου,
530 Παιδίον τι γεγέννηχεν. ως δε πάτερων δύο,
Μίνωος και του Ταύρου τε, Μινώταυρος εχλη&η.
Πτερά δε τούτων γίνωσχε τα λαίφη των όλχάδων.
Ολχασι χαί γαρ ιΐφνγον περί την Σιχελίαν.
Πτερορρυεϊ δ''ΐχάριος, πνιγείς εν ναυάγια '
Ο Δαίδαλος δε σώζεται προς οιχον του ΚωχάΚου.
Τα δε δαιδαλεια φασι χινεΐσ&αι τοιοτροπως '
Τους ανδριάντας πρότερον προ χρόνων των Δαίδαλου
Εδημιονργουν αχειρας , αποδας, αόμματους"
Πρώτος <Γ ο δαίδαλος αυτός διεϊλε χείρας, πόδας,
540 δαχτύλους διηρμάσατο και βλέφαρα χαί τάλλα.
Ό&εν ο μϋ&ος πέπτωχε, χινεΐσ&αι> τα δαιδάλου.
ΠΕΡΙ ΚΤΝΟΣ ΤΟΤ ΚΕΦΑΛΟΥ, χ.
Πρόκρις η "Ερεχ&έως τε χαί Πραξι&έας χορη
Κέφαλον αχούσα σύνευνον τον του Δηϊονέως,
Λα&ροχοιτεΐ Πτελέοντι χρυσονν λαβοΰσα στέφος•
Φεύγει δε προς τον Μίνωα, Κεφάλω φωραφεϊσα.
Μίνως δε ταύτγ μίγνυται λα&ραία συνουσία
Δονς εύστοχο.ν άχόντιον χαί χύνα ταχυδρομον,
Όστις -&ηρ'ιον τάχιστον 'απαν ανγιρει' τρέχων.
Ταύτα λαβοΰσα τοιγαρουν παλινδρομεί Κεφάλω.
550 Διαλλαγεϊσα τούτω δε προς Φήραν συνεξήλ&εν •

526. (Μ. Β. λα&ροχοιτωσα.
536. Οά. Β. τοιοντοιρόπαιί.
Ιι'βιη γβ. ρΓοχ. του 4αι8.

Η 1 8 Τ. 20.
542. Ιη βάίί. Βαβί). Ηϊο βδΐ
γβΛοπιπι οι•άο: ή 'Μρΐ'/.• Προ«ριί τε.4
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Ο II [ Ι* Ι. Η 1 8 Τ. 20, 21.

551 — 075.

Ός προς &ηρίον βέλεμνον άφείς αυτήν άνεϊλε.
Άρείψ πάγω δε κριϋείς άειφυγίαν φεύγει.
Αλωπεχος έουστερον είτα της Τευμησίας
Εργαζομένης ολεϋ'ρον των παίδων των Θηβαίων,
Εχων τον χυνα Κέφαλος πέμπει &ηρευσαι ταυτην.
Ζευς δε τοις δρομοις έχλιϋοϊ χερδω τε ν.αί τον χύνα.
Γράφει μεν Απολλόδωρος ταύτην την ΐατορίαν '
Ο δε αοφίις Παλαίφατος, άνηρ έχ πεοιπαιου,
^Αλληγορεί τεμάχιον η. μέρος τεμαχίου,
•
560 Γενναΐον λέγων στρατηγαν Άλωπεχα τυγχανειν,
Καί τοις Θηβαίοις πολεμεϊν συν άποσταταις άλλοις.
Ονπερ άνεϊλε Κέφαλος χλη&είς εξ Ά&ηναίων,
Αυτό δ' ημεΐς ούτω φαμέν το παν άλληγορουντες'
Μίνως μιγεις τζ ΙΊρόχριδι λα&ραία συνουσία
Μετά Κυνος του στρατηγού τριήρους τε ταχείας
Αυτήν συν δώροις πέπομφε Κεφάλω χαταλλάττων.
Ο Κέφαλος δ* Αλώπεχι τούτον τον Κυνα πέμπει,
ι Εχ&ρόν τε χαΐ. πολέμιον. οϊ ταϊς Ίππομαχίαις
Αλλήλων χα&ιππεΰσαντες^ εν πέτραις αναιρούνται,
570 Είτ' ουν γε του ^Αλωπεχος φεύγοντας συν ολχασι
Και τον Κυνός διωχοντος, εν πέτραις ΰαλαοαίαις
Τα σχάφη συναραξαντες ενέπνευσαν τον βίον.
ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΚΛΕΟΤΣ. χά.
Ό Μεγαχλης δ νυν ρη&είς, υ'ιος ην της Κοισΰρας,
Ευγενεστέρας γυναικών πασών των ΰφ' ηλίω.
Ος 'ίππος έχνίνίχηχεν τρίτον εν Όλυμπία'

557. Αροΐΐοά. III, 15, 1. ϊΜ
Ηβγιι. ΡαΙαβρΗ. VIII. Λί ΓιβοΗβΓ. ϋνί,Ι. ΜβΙ. VII, 661. «η.
00». τίμαχιον 61 τίμαχιον οα.
Β• ρΐ'Ο τεμμάχιον 61 τεμμαχίου.
ΟΓ. ί,οΐιβ^. 3Ϊ ΡΗιγιι. ρ. 22.
563. Ριό αυτί) βοήΐιβικίιιιιι.νίιΐοΐιιι- αυτοί, ιιαιη ίρ«β 86 ΤζβΙζοί
Ραΐαβρίιαίο ορροιιίΐ. .

566. 8ώροκ ρΓο αλλοιΐ, ψχοά
ΗίΛβΙ βάίι. Ββίϋ. , β οάά. Α. Β.
^ ^,^ ^ Β<
τι τ ατ 01
*1Ι3 1. Μ,
νίά. 3(1 ΗίδΙ. 5. βΐ βίεββίϊβ.
ιιοΐαβ ωΙ Ηβΐΐβιι. ρ. 273. οϊ ρ.
285.

ΟΗΙΙ^. Ι. ΗΓ8Τ. 22. 23.

576-599.

25

Ή δ' Όλνμπία τόπος ψ περί την Τρκρυλίαν,
"Οπου χαί νυν ό ποταμός ο Αλφειός εοςρέει,
Ονπερ το πριν 6 Ήραχλης Μ τφ Όλυμπιω
Άγωνα τέ&ίίχε ΙαμπρΌν ε» σκύλων των Λύγείον
580 Ου στέφος ψ τοΖς νιχηταΐς &αλος άγριελαίου,
Εξετελεΐτο δ' 6 άγων πεντψονταμψαϊος,
ΠΕΡΙ ΚΙΜΩΝΟΣ, κβ'.
Κίμων νιος χατά τινας υπήρχε Μάζιάδου,
Κατά δ' ετέρους ην πατρός την χλησιν Τισαγόρου,
'Εξ Ίσοδίχης τούτω παις νπηρχεν ο Καλλίας.
Ό Κίμων ούτος άδελφην Ιδίαν Έλπινίχην
Είχεν, ως Πτολεμαίος μεν ύστερον Βερενίχην,
Καν Ζευς τψ'Ήραν πρΌ αυτών, χαί νυν Περσών το γένος,
Καλλίας δε πεντήχοντα τάλαντα ζημιοϋται
"Οπως ό Κίμων 6 πατήρ μηδέν δεινάν τιπά&η
δνΟ'Ένεχα γάμων των αίσχρων, της άδελφομιξίας.
Το δ' όσοι, ταΰτα γράφουσι, μαχρόν εστί μοι λέγειν,
"Εστί γαρ πλη&ος άπειρον των ταΰτα γεγραφότων,
ΟΙ χωμιχοί, καί ρήτορες, Αόδωρος, χαί άλλοι.
ΠΕΡΙ ΛΡΙΣΎΟΠΑΤΕΙΡΑΣ. χ/.
Παις ψ Άριστοπάτειρα 'Ροδίου Αιαγόρου.
°Ος Λάγορας συν υϊοΐς χαί συν ΰυγατροτέχνοις,
"Οντες οί σύμπαντες επτά, προς ημαρ εν χαί μόνον
Νιχησαντες "Ολύμπια πυγμχ χαί παγχρατίω,
Ό μεν τους άνδρας απαντάς, τα τέχνα τους εφήβους,
ΟΙ παίδες τα παιδάρια, περιπλαχέντες πάντες

η. γ• Η 1 8 ™ Ά

«

591• 0<1• Β• /""?"". β* ν• 592.

ςπι ειιιη Μίΐιίαίΐίβ ϋϋο οοιιίιιιιΙ, 9. ρ. 33. βι 37.
583. Εγβι ^τηααγόρον, ψχοά
00ΓΓ6*ιιη«8.

«1» Γ. 23.
594. ΟοηΓ. δΛηείίει-. 3(1 Ρία,
4απ ίχν&α, ρ. 8, «η, Ηβγα.
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600 — 624.

600 Λιήρχοντο το &έατρον εν προπομπαΧς ολβίοις,
/Ιαμάγητος χαί /άωριενς συν τω Άκουσιλάω,
Ευχλων καί Πεισιρρό&ιος σνναμα Λελεγέτψ
ΊΩ,νπερ χαί στήλας έστησαν μνήμην εν "Ολυμπία.
Μετά μικρόν Ινστάντων δε πάλιν των "Ολυμπίων
Ηλ&εν Άριστοπάτειρα του βλέχραι τον αγώνα.
ΊίΙς δε τις νόμος ϊχειτο χωλΰων τας γυναίκας
Θεαα&αν τα "Ολύμπια Χαί τους αγώνας βλέπειν,
Προς τον αυτήν απείργοντά φησιν Έλλανοδίκην'
Τι με χατείργεις, αν&ρωπε , &εασ&αι τον αγώνα;
610 Ουδέν όμοια ταϊς λοιπαΐς ταΐς γυναι'ξίν υπάρχω.
Επτά γαρ τούτους ους ορίΐς τους ολυμπιονίκας,
Προς ΙΊ» ημαρ εζήνεγχα, γνησίους μοι τψ γένει.
Ο Διαγόρας γαρ πατήρ, οΐ τρεις δε αδελφοί μοι'
Τα δε παιδάρια ταυτί των αδελφών μοι παίδες,
Εΰχλων χαί Πεισιρρό&ιος , ομού χαΐ Αελεγέτης.
Τούτοις τοΐς λογοις τοιγαρουν ενδους άνήρ εκείνος
Ε'ίασε ταυτην παρευ&υς είςδυναι τον αγώνα.
Τι\ν 5* Ιατορίαν Πίνδαρος ο Δαίφάντου γράφει.
ΠΕΡΙ ΓΛΝ ΝΙΚΛΝ ΣΙΜΛΝΙ40Τ. χδ".
Ήν Σιμωνίδης .Σά^αος νιος ο του "Αμοργού.
620 Ούτος δ' ο Λεωπρέπεως, ο Κεΐος Σιμωνίδης,
Ην πένης, αλλ" ευχάριστος, άεί νικών ποιήσει,
"ΙΙςπερ Κοννας ο αυλητής ο ολυμπιονίκης.
"Αριστοφάνης χωμωδέΐ πενίαν Σιμωνίδον
Ό δ' Αριστείδης νέγραφεν ανδρός ευχαριστίαν.

601. Λαμάλυτος αϊ. Β.
606. Γ)β Ηαο 1ε§β οΓ. Ρβυβ. V,

ηίαβ βχ Ρη^γιοη ΒίΜ. §τ. (Τ. ΙΓ.
ρ• 142. βά. Η»γ1θ8.) ι•βρβΐίΐ3ΐη

6, 5. 61 Αβϋβιι, Υ. Η• Χ, 1.
ΐ()ίΐ|ΐιο ίηΙβί'ρΓβΙβί.
611. οϊί ρΓο ον( οά. Β.
613. μου ρΓο μοι ϋά. Β. δίιιιίΙίΐβΓ Υ8. ρΓΟχίιηο.
Η Ι ίί Τ. 24.
619. Οοιιί. Νοίίΐίαιη ύβ δϊιηο-

61 ίπΐί,ίαιιι ία Οαί&Γυι-πϋ ΡοβΙϊβ
§Γ3βϋ. ιιιίιι. Τ. III. ρ. 147. 8α^.
(βά. Ι,ίρβ.) Αάάβ ίτοϊβοΗοή ρι-ο1β§οιιι. αά ΧβιιορΗ. ΗίβΓοιι. ρ. 4.
Ργο Άμόργον 631 άλοϋργου ία.
ε^• Β. Λίαβιηηοθ νβ. 620. οι*"<>« « ν. 621. κινάν.
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Πλέων φησί γαρ δ άνηρ αταφον εύρε νέχυν,
"Ονπερ τιμήβας έ'&αψεν. οναρ φανείς <Γ δ νέχυς
Λέγει, μη πλεύσης, άν&ρωπε. ναυτών δέ μη πεισ&εντων,
Μονός 6 Σιμωνίδης μεν συμπλέειν άπελείφ&η•
ΟΙ δε πάντες άπώλοντο τυχόντες ναυαγίας.
630 Ενχάριστον δ" επίγραμμα γράψας δ Σιμωνίδης
Τΐ] βτηΐτί παρενέγραχρε νεκρού τον σεσωχότος•
„ Ούτος δ Κείου Σψωνιδέω εστί σαωτήρ,
,,Ος χαί τβ&νειώς ζωντι παρέσχε χάριν.
Ούτος δ Σιμωνίδης μεν εν Σικελία ΰνήσχει.
Επίγραμμα δε γεγραπται τάδε τω τάφοι τούτου•
,,Εξ επί πεντήκοντα, Σιμωνίδη, γιραο νίχας
,,ΚαΙ τρίποδας• ΰνήσχεις ό*' εν Σιχελω πεδίω.
,,Κείφ δέ μνήμην λείπεις, 'Έλλησ» δ' έ'παινοψ
,,Ευξυνέτου ψυχής σης έπιγεινομίνοτς,
ΠΕΡΙ ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ, χέ.
640 Στησίχορος ψ λυρικός, και τούτω θυγατέρες,
Ιμέρα τούτοι δέ πατρίς, πόλις της Σικελίας,
'Λβάριδι δέ σύγχρονος ψ και τω Πυ&αγόρα.
/ίιήΐ&ρευσε Φαλάριδι τω "Ααχυπαλαϊει,
'Λιδρί της Έρυ&είας μέν, πατρί δέ του Παυρόλα*.
Τίω του Λεωδάμαντος , Ακράγαντος τυραννώ•
Ος Φάλαρις Περίλαον τον χαλχουργδν εκείνον

626. ϋβ πιοΓβ νβίβϊ-υηι «βρβΙιβιιϋ φιοβ πιοι•ΐιιθ3 ίιι νί3 ΐηΤ6ΐιΐ886ΐιΐ, βΐ Λθ Αιικά 1β§β ίΛ
«Λβηΐβ οί. Αβίϊβη. V. Η. V, 14.
'Λβ "11ει"ΡΓβ1•> ί1βπ1 Ρ»"β. IX,
<>2, 6. Ηοι-31. θα. Ι, 28.
632. ΐη ροβί. §τ. ϊηίιι. Τ. ΙΙΓ.
Ρ• 176. ΟαίίΓ. αΆ ΙβείΐιΐΓ Ηοο
Ζ?
, . __ ,
,
νντοι ο του Κιιοιο 2ιμο>νίΰου
εατί σαωτήρ^ ^
οι χαί τε&νψις ζωντ απί~
ϋωχε χάριν.

νίά. ΐΜν Γαοοίιβ. βΐ 3γΙ ΙνοορΗι•,
βοΗοΙ. ρ. 794. ιιοίαιη ΤΗγυΙΙιι
636. νίά. ροβί. εΓ. π,ίη. 1. ο.
ρ. 175. ιιΜ βρϊ^βηιιηβ Ιβείΐιιι•,
οιιίιΐί ΐηϋϊαιη οιηιι Ηοο οοιινβ»ίι,
Η 18 Τ. 25.
ΚΑη Τϊη «*».ν,1.„
τετ.
ιοπιι ρΓββί. 3(1 ίΓβειιιβηΙα 5ΐβ3ίοΗογϊ Λ ίρβο β(1ίΐ3 ρ. νΓ. β^φ
ΑρΙϊΟΓ Ηυίυβ Ηϊ$ίοη3β ίηδΟΓίρΙίο
681 άβ δι.βήν/ιοτο ει ϊΉαΙαιίάε.
645. χε^δάμαντοί οά. Β.
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647-676.

Τον Άττιχον χατέχανσεν εν ταύρω τω χαλχέω.
Ούτος γαρ το μηχάνημα του ταύρου χαλκονργησας,
Τοϊς μυξωτηρσι του βοος ετέχτηνεν αύλϊσχους'
650 "Ανέπτυξε χαι &ύραν δε προς τφ πλευρά του ταΰρου *
Καί δωρον τω Φαλαριδι τοΰτον τον ταυρον άγει.
Φάλαρις δε τον άνθ'ρωπον εν δωροις δε'ξιονιαι,
Το δε μηχάνημα &εοΐς χα&ιερουν κελεύει*.
'12ς δ' άναπτύξας τό πλευρον 6 χαλκουργος εκείνος
Αολον τον χακομηχανον έξεΐπεν άπαν&ρωπως,
Ει τίνα βούλει, Φάλαρι, χολάζειν των άν&ρωπων,
"Ενδον του ται5ρου κατειργνυς πυρ νποστρώννυ χατώ '
Λυξει δ" ο ταΰρος στεναγμοΐς μυκασϋαι τοϊς εχείνον,
Συ ό*' ηδονην τοις στεναγμοΐς έξεις αυλοΐς μυχτηρων.
660 Τούτο μα&ών ό Φάλαρις χαΐ μυσαχ&είς εκείνον,
Άγε , φησί, Περίλαε, συ πρώτος δεϊξον τούτο
Και τους αύλοϋντας ^ι'^ησα^ τράνωσόν σου την τεχνην.
Ίβς δβ παρέδυ μιμητής δη&εν των αυλημάτων,
Κλειεί τον ταυρον Φάλαρις χαι πυρ επισωρεύει.
"Οπως δε το χαλχούργημα Όανων μη εμμιάνφ,.
Κατά πετρών εχρημνισεν έξάξας ημι&νψα.
Γράφει περί του ταύρου δε Λουκιανός ο Σύρος,
Διόδωρος, χαι Πίνδαρος, συν τούτοις τε μύριοι.
Αυτός δ* έχ των Φαλαρίδας εκείνου του πανσόφου
670 Επιστολών σοι γέγραφα ταύτην την ίστορίαν.
Τούτω γοΰν τφ Φαλαριδι Στησίχορος εχ&ρευσας,
ΟΙμαι, προς ΙΊελοπόννησον περων εχ της Παχυνου
Σνν Κόνωνι, Λρωπίδα τε, τοις τοντου χατεαχέ&η.
Και Κόνωνα μεν Φάλαρις άπεσφαξεν ευ&έως,
Τον δε Λρωπίδαν επεμψεν ίνιίμως τγι πατρίδι.
Στησίχορον δ* όμοιρυχον είχεν αυι.ω χαί φίλον,

658. ν»ά. &(1 νβ. 423. <3β νβιν
1)ί8 ηοηηιιΐΐίβ ίη οά. Β. οιιώβίδ.
667. Ί.αοί3ΐι. Ρΐιαίαι-. Ι. §. 11.
12. μΐοφ δίο• ΧΆ1, 90• Λίφΐβ

"νΥεδίβΙ. , Ρίιιάαι•. Ρ>ιΗ. ί, 185.
ν«1. Μβχ. IX, 2. βχΐ. 9.
669. ΡΗηΙοτ. .Ερίβι. 94.
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677 — 699.
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ΙΙς δι αυτόν χαρίσασ&αι λύτρα Τανρομινείταις,
Ποσω τάλαντων εκατόν, μετά δωδεκαετή
Χρόνον της τελευτης αντοΰ, γραφαΐς των θυγατέρων.
680 ' Τστερον γαρ υπέμνησαν αϊ Στησιχόρου κάρα*
Φαλαριδι, και λέλνκε το χρέος δι* εκείνον.
Τούτου τον Στησίχορου δε μέλος υπάρχει τοδε'
,, Ήαλλαδα περσέπτολιν κληζω πολεμαδόχον άγνάν,
,,Παΐδα Αιος μεγάλου, δαμόπωλον, αίστον παρ&ένον"
ΙΙς τοΰτο του Πάριου δε του Αρχιλόχου μέλος,
*Εν ώπερ και νενίκηκεν , ασας εν ΌλυμπΙα,
Μονω τω στοματι λάλων, ως της χορδής κοπείσης.
Οπερ και Πίνδαρος φησι τούτον υπερ&αυμάζων:
Το μέλος άκουε λοιπόν αυτοΰ του Αρχιλόχου '
690 ,,Τήνελλα. καλλίνικε χαίρε αναξ Ήράκλεις,
„ Αυτός τε και Ιόλαος , αίχμητα δΰο. "
ΠΕΡΙ ΤΥΡΤΑΙΟΥ, χς'.
Τυρταίος Λάκων στρατηγός και ποιητής νπηρχεν,
Προτρεπτικά προς πόλεμο1» γραχρας ασμάτων μέλη,
'ίΑπερ ήδον οΐ Αάκωνες εν συμβολαΐς πολέμων,
Πυρρίχιον ορχοΰμενοι τοις νόμοις τον Λυκούργου,
Ώ,ς Αίων ο Χρυσόστομος ούτω που γράφει λέγων
,,Άγετ' ώ Σπάρτας ευάνδρου κούροι πατέρων,
,,Ααια μεν 'ίτυν προβάλλεστε, δορν δ* εύτόλμως βάλλοντες,
,,Μή φείδεσ&ε ζωας' ου γαρ πάτριοι τα Σπάρτα-"

678. ΡΗβΙβγ. Ερ. 98.
683. ΟοϋΓ. 8ΐβ3ίοΙι. ΓΓ3§ιηβηί.
διιοΐιί. ρ. ΧΙΛ. 61 Οβί3ί. ροβί.
πιίη. ρ. 344.
688. ΡίηίΙ. 01. IX, 1. Άκιιχβ
δοΗοΙ. ΡγιΗ. II, 100. Ηβγη. ΑγιΉϋοοΗί β•3§ηι. ρβ§. 178. β<1.
1<ΐβ1>β1. Οέάίϊ'. ροβί. ιηίιι. ρ2§.
115. βφ

Η 1 8 Τ. 26.
692. ΟοιιΓ. ΤγτΧαβί {να§χα. Χ.
Η)ί«1>»β ηοΐ. Κίοίζ. ϊιι Οαιβίοηΐ.
ροβί. πιΐιι. ρ. 244. βς. βΐ ϊκιιιοΚ.
Οαΐΐϊη. ρ. 200.
697. απάρται «1. Β. Ιάβπι
Ηβ&ιιίι οά. Α. ϊιι φΐο πωηυβ βεοπικία οογγθχιΙ οπάρτηί, ψιοά
ββι ίη 6<1ίη Βαβϋ.
698. προβάλλοντα οά. Β.

Α
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ΠΕΡΙ ΑΝΝΙΒΑ. χζ'.
700 Αννίβας, ως Αιόδωρος γράφει, χαι ΑΊων αμα,
Σν* τούτοις Αιοννσιος ο Αλιχαρνασσό&εν,
Ην στρατηγός των Σιχελων , νίος δε του Αμίλχα,
"Οστις '4μίλχας σνμπασαν εΐλε την Ίβηρίαν,
Αό"Κοις επι&εμένων δε χτείνεται των Ίβηρων.
Τον πάντα τούτου γαρ ατρατυν φεΰγειν χελεΰσας τότε
Και προςπλαχέντας τονς νίονς χαί συν&ανεΐν πο&οΰντας
Μαστιζι παρωσαμενος συμφεΰγειν τοϊς Ιτε'ροίς,
Άννίβαν πεντεχαίδεχα των χρόνων νπηργμένον,
Ααδροΰβαν δε δυωδεχα, τον λόφον, την χυνίαν
710 Άρας αυτού της χεφαλης τοις "Ιβηρσιν εγνώα&η.
Πάντων 5' ^Ιβήρων επ* αυτόν ώς είχον ορμησάντων,
01 φεΰγοντες έσώζοντο τυγχανοντες αδείας.
Ώς δε σω&έντα τον ατρατον είδε, στραφείς οπίσω,
Λοιπόν σπουδάζει μηδ* αυτός Ίβηρσι χρατη&ηναι.
ΈπιχΒΐμένων δε σφοδρως χυχλό&εν των Ιβήρων,
Τον 'ίππον αχρατέστερον ελάσας τον οίχεΐον,
Του ποταμού του "Ιβηρος τοις ρεΰμααιν εμπίπτει.
βάλλεται δε παρά τίνος ορμών εν αχοντίω.
Πλην χαί πνιγείς, ονδε νεχρός, τοις "Ιβηρσιν ενρέ&η.
720 "Ο τούτω πό&ος <ψ ' σύρεται γαρ τοις ρείβροις.
Τούτου του ηρωος ανδρός ων γόνος ο Αννίβας
'ΐπο γαμβροί ετάττετο. συν ώ την Ίβηρίαν
Πασαν ελεηλατησε, ποινην πατρώου φόνου.
ΊίΙς 5' εν τοις μεταξύ χρόνοις οι Αυσονες 'Ρωμαΐοι

ΗΙ8Τ. 27.
700. νίά. Εο1ο§. β 1Λ. ϋΐοά.
XXV. ρ. 512. Ύνεδί. βι Οίοιι.
Ο»•, ρ. 1522. ΙΙβΪΜ. - χαί ρΓο

ίυπ» βήΐ ούτοι, τιΐ οΓαΐϊο τβοΐβ
ρΓοοβάβΐ.
_.,
,,.
, _
,7,1,5• *«*»*»- <^• Β. Ργο χυ-

705. γαρ ρΓο & ΓββΙϊΙιιΐ β θα.
Β. —. τούτου ία. ιηοικίο οιΛβί.
ΤΊίδί οηϊιιι ία βοπρίοΓβ Ιαΐϊ (1ίιΛμυά ββ{ ρΓΟ αϋτοΰ , Γβροιιβιι-

720. ϋβδυηΐ θηββ βγΠίΛαο,
ψΐΜ ηβιιΙβΓ εούβχ δηρρίβΐ. ϊΌγβΐΐβιι αιΜβικΙιιηι μίγας , ηιιοΛ
ναΐάβ άΐύάΐταοατ ; α\χΙ ου* ί/ν.
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Τους Σιχελονς ενίχησαν πολλάκις νιχη&έντες,
Κέλευσμα τε βαρΰτατον εχέλευσαν εκείνους,
<Ω.ς μηδέ ξίφος «π' αυτών ποτέ τίνα χατέχειν•
Αννίβας χρόνων είκοσι γενόμενος χαϊ πέντε,
Χωρίς συγκλήτου της βουλής χαί των υπερεχόντων
730 Τους θερμότερους συλλάβων χαί τονς όξεϊς των νέων
Ώς εκατόν χαϊ πλείονας, λψτεύων Ίβηρίαν
Έζη, χαϊ προς επηνξανεν αεί στρατΌν των νέων
Ώς <5' ή πληΰνς ενίκα μεν εκατονδάδας ήδη,
Εις χιλιάδας δ* ϊτρεχεν, είτα και μυριάδας,
Και μέγας γέγονε στρατός χαϊ των αξιόμαχων
Λνεν /Μσ#οϋ χαϊ δωρεών ούτω συνηϋροισμένος,
Ευ&ν τούτο χατάδηλον έγένετο 'Ρωμαίοις.
Καί συνταχθέντες σύμπαντες στρατω πεζω χαϊ ατόλω,
Επτά χαϊ εβδομηχοντα πλη&νος μυριάδες,
740 Πίτυος δίκην εσπευδον τους .ΣΜ<ελον§ εκτρίψαι.
ΟΙ Σικελοί 5* Ικέτευαν παύσασϋαι τον ΙΛννίβαν,
Μη παντελώς τα Σικελών άρδην αποφ&αρείη.
Ο δε πάρεις τονς ■Φελοντα} χαϊ λέγειν χαϊ λαβράζειν,
Ουκ αναμείνας την ορμην εκείνων τών 'Ρωμαίων,
Μονός εκ πάντων Σικελών χωρεί προ; ,Ιταλίαν
Λνω&εν πορευομενος Άλπιανών ορέων,
Καί τούτων τα δυσείσβολα χαϊ πέτρας χατατέμνων
Εν έξ μησϊν εμπέπτωχε τάγμασι τών 'Ρωμαίι»ν
Εν διαφοροις μαχαις δε τούτων πολλούς άνεϊλεν.
>50 Ασδρούβαν δε τον άδελφον εκαραδόκει μένων,
Ος διαβας τάς ορεα ταΰτα τα τών Άλπίων,

725. διιρβΓ τοο. 2ιχελοϋι ΐη
εο. Α. βοι-ίρΐυιη ββΐ 'Λφριχοϋι,
νβ. 741. βαρβΓ Άχελοϊ ίιειη «??<», ν. 742. βυρβΓ ΣιχεΙων ϊΐβπ»
«φριχων, βίιηΐΙίΙβΓοιιβ νβ. 745.
738. πεζω στρατοί οά. Β.
740. ΗεΙμ ίά άίοϊιιπ» ρΗπκιπι
3ριι4 ΗβΓοάοΙ. VI , 37. υΐή οι.
«ΙβτρΓβΙ. ει ΟΓβΙΙΖβΓί ίΐΒ£{α.

απϋς. βΟΓίρΙ. §τ. ρ. 108. ιιοΐ. 12.
ΗοβββΓ. Αάά. Εγββπιϊ Αάαε. ρ.
166. 384.
_ΛΟ Λ,
743' «*«Η>«ϊβ ιβ«β «Ιβι^υβ
™: ρ™ ° «*«?««> «Ι«οι1 ββΐ ίιι
β^1, ^38'
745 — 747. Ηί »Γβ» Υ88. άβ81X1X1 ίιι οοΛ. Β.
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752-779.

'Ημέραις πεντεκαίδεχα προσηγγιζεν Αννίβα,
"Άγων και πλη&ος στρατιάς, ο γνόντες οί 'Ρωμαίοι,
Λα&ραίως έπι&έμενοι , τούτον μεν άναιρουσι,
Την κεφαλήν δ' ενε'γχαντες έπέρριψαν Αννίβα.
'Ο δί &ρηνησας, ως εχρην , τον άδελφον τον φίλον,
"Τστερον άντετάζατο Ρωμαίοις Ιν τοις Κάνναις,
^Ρωμαίων όντων στρατηγών Παύλου χαΐ Τερεντίου.
Λ% Κάνναΐι πεδιάδες δε εϊαΐ της Άργυρίππας, ι
760 Ου Λιομήδης Ι'χτιαε την πολι,ν ΐΑργνρίππαν,
Τουτέστιν , νΛργος' Ιππειον , τγι γλώσση τΐ\ Ελλήνων•
Αϊ πεδιάδες αύται δε τνγχανουσι /Ιαυνίων,
Των Ίαπυγων ύστερον, Ι'πειτα Σαλαντίων,
Τα νυν δε πασι Καλαυρων την χλησιν λεγομένων,
Των Καλαυρων μεσόριον αυτέ και Λογγιβάρδων,
Ούπερ ο μέγας πόλεμος έκείνοις άνερράγη.
Τούτου ραγέντος τότε δε πολέμου του φρικώδους,
Σεισμός εγένετο δεινός, ως ορη διαστψαι,
*Εξ ουρανού δ' έχυ&ησαν ομβροι μεγάλων λίϋων.
770 Οί δε &ερμώς μαχόμενοι τούτων ούδεν επέγνων.
Τέλος τοσούτο πέπτωχε πλη&ος ανδρών "'Ρωμαίων,
*{1ς τον Άννίβαν στρατηγον πέμιραι τγι Σικελία,
Τους δακτυλίους στρατηγών καϊ των λοιπών ενδόξων
Μεδίμνοις τε χαί χοϊνιξι πολλοίς εμμετρη&έντας•
Τάς ευγενείς καϊ πρωτας δε γυναίκας των 'Ρωμαίων
Όδνρομένας προςδραμεΐν ναοΐς τοις εν τγι 'Ρώμη
Και τώϊς <&ριζίν ταϊς εαυτών χαϋαίρειν ί'δη τούτων,
"Τστερον χαί μιγηναι δε χαϊ δουλοις χαί /ϊα^άρο^,
Λειχρανδρησάσης παντελώς της 'Ρωμαΐδος χωράς,

752. ημέρας ΐά. Β.
755. άπέ^ι,ψαν οΑ. Β.
761. το,ν
οά. Β.
, 'Μλ.
,
_
763. Ιαπνγων ΓβοΙβ οά. Β.
ρτο Ίαπνχων.
764. τανΰνδι αϊ. Β.
. -ϊ

765. αΖταρ «αϊ λογγιβάρΒιιιν
οά. Β. ϊη ο<1. Α. βΐ βάϊΐ. Β»»•
*1%ί*9ζ?'
', οά.
Λ Β.
η
768. καϊ ριο οι{
772 — 775. Ηϊ τβΓ8. φιαΐαοτ
χη 0(}. β. (1β$αιιΙ. ΛΓΐά. αά νβκ.
423.
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780 "Οπως μη προόριζαν αυτών εχ&αμνιο&ΐι το γένος.
Τότε δ" η -Ρωμ^, παντελώς πάντων άνηρημίνων,
Αχλειατος 'ίστατο πολλοίς ημεροδρόμοις χΰχλοις.
Οί γέροντες δ" έζόμενοι τοις ταύτης προπυλαίοις,
Την ουμφοραν ώδνροντο την νπερτια&εστάτην.
Τους παριόντας δ' ήροντο, μή πού τις ζων έλίίφ&η;
Τοιαύτης τότε συμφοράς την 'Ρώμην χαιασχούσης,
Αννίβας «ατημέλητε ταΰτην έγχατασχάψαι,
Νίχαις και πότοις χαϊ τρυφαΐς φανείς αμβλύς προς τοντο
"Εστ* αν νυνήχ&η στράτευμα ""Ρωμαίων τοις 'Ρωμαίοις.
790 Τότε τρίττως άπείρχΰ-η δε προς 'Ρωμην έξορμψας.
Αίφνης |κ της αΐ&ρίας γαρ #άλα£α σφοδρωτάτη
ΚαΙγνόφος έγγινόμενος εϊργε πορείας τούτον.
"Τστερον δε φϋονούμενος τοϊς Σιχελοΐς Αννίβας,
"Εν σίτου γρείφ γεγονώς, χαί μη στελλόντων τούτων,
Ό π(Λν γενναίος νιχητής , λιμω νενιχημενος,
Φνγάς υπό Σχηπίωνος γίνεται του 'Ρωμαίου,
Καί Σιχελοΐς παραίτιος δεινής πανολε&ρίας.
Αυτός δε φάρμ'αχον πιών &νηαχει προς Βι&υνίαν,
Προς τι- χωρίον Αίβυσσαν χαλούμενον τϊ) χλήσει,
800 Αοχων &ανεϊν είς Αίβυσσαν πατρίδα την οϊχείαν,
"Ην γαρ Αννίβα τις χρησμός ούτω που γεγραμμένος•
,,Αίβυσσα χρύψεΐ βωλος Αννίβα δέμας."
Ό αυτοκράτωρ & ύστερον "Ρωμαίων 6 Σεβήρος,
"Εκ γένους ων τον Αιβυχοϋ , λενχης μαρμάρου τάφω
Τον άνδρα τοΰταν τέϋει,χεν, τον στρατηγόν "Αννίβαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΒΟΤΚΕΦΑΑΟΤ. χη.
Του Βουχεφαλου σύμπασαν έχεις την Ιστορίαν,
Ω,ς 'ίππος ην άτί&ασαος , άν&ρώπους χατεσ&ίων,

"82. ήμεροδντοιΐ οά. Β.
792. τούτους α}. Β. .
804. ην ριο ων οά. Β. ίάβιη<|116 τάφω ρΓΟ τάφου, ΓβοΙβ.
νίάβΐϋΓ ααΐβιιι ίιιΐβΠί§ϊ δβνβη

£Ηι13 ΟβμοβΒη. νϊάβ ϋίοη. 0383.
Ι.ΧΧΥ1Γ, 6. Ηβι-οάίβιι. IV, 8, β.
Η 1 8 Τ. 28.
806. ΟΓ. δοΙιΐϋίβϋβΓ. &ά Αγτΐαιιί <1β βχρεάίι. Αΐβχ. V, 19, 7.
3
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Μόνω τω Μαχεδόνι δε
Την βουκεφάλα χλησιν
810'2?οθ£ ως έχων κεφαλήν
Ου μην βοός εχέχτητο

808-827.

υπείχων °Αλεξανδρω.
δε τοιουτοτρόπως εσχε'
έν τφ μηρω σφραγίδα.
η κεφαλήν ή χέρας.

ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΙΜΑΤΙΟΥ ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΥΒΑΡΙΤΟΥ. χ&'.
Τοιούτον το Ιμάτιον ίιπηρχεν "Αντισ&ένους •
Ήν σοΰαον , άλουργές, πεντεχαιδεχαπηχυαίον,
"Εχον μεν ζωδα χαί' &εούς χαϊ Περσιχά χα,Ι Σούσα,
Μαργάροις ήοχημένα τε καί λί&οις τιμαλφέσΐι.
Χειρίδι δε Πατέρα μεν είχε τον ΙΑντιοΰένην,
Έν δε ΰατέρα Σΰβαριν, τήν πάλιν Αντισθένους.
Τούτο δε Διονύσιος ο πρότερος χρατήσας,
Εις ίχατόν χαι εϊχοαι τάλαντα νομισμάτων
820 Καρχηδονίοις ίμπολεϊ. Πλούταρχος οϊμαι γράφει.
ΠΕΡΙ ΚΡΟΙΣΟΥ ΠΛΣ ΑΒΡΟΧΩ,Σ ΤΟΝ .
ΑΑΤΝ ΔΙΕΒΗ. %'.
Θαλής , του Κροίσου μέλλοντος διαπεροίν τον Άλνν,
"Ορυζας ήμιχύχλιον μηνοειδη τε τάφρον,
'Όπκ&ε μετωχέτευσε τον ποταμβν εχέϊνον.
Ούτω δε μη πεπεραχώς, περασας εφευρέ&η.
Ηρόδοτος δε μέμνηται ταύτης της Ιστορίας.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤίΙι ΕΛΑΗΣΠΟΝΤΙΙι

„ βοςποροτ μανδροκαεοτς
ν

ΤΕΦΥΡΑΣ. λά.
Ό Μαχδροχλης, ο Σάμιος, άνήρ ην αρχιτέχτων,
"Ος τον ΔαρεΧον μέλλοντα χατα Σχυ&ων έλαΰνειν,
&
808. ν πειχιαν ο<1. Α.
Η 1 8 Τ• 29.
814. ζωδα τίάβιιΐΓ οοπυρίαπι.
ΡοΓβίιβη ζώα. Ακ (ϋοΐιιιη ρι•ο
ζώδια ?
-

820. Ηαηο ΡΙυΐβτοΜ Ιοοιιμ
ιηοιιδίΓδΓβ ηοη ροίβυιη.
Η ι β χ * ου.
825. Ηβτοάοΐ. Ι, 75.
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Λαυσί τον Ελλησποντιον Βοσπορον γεφυρώσας,
Είτε περί την Δάμαλιν , είτε χαι το 'Ηραϊον,
830 Προς την Ευρωπην εχβιβα στρατενμασιν απείροις.
Και ταντην ο Ηρόδοτος την ϊστορίαν γράφει•
Λυο δ" είσίν οΐ Βοσπορον , χαι μα&ε τίνες ούτοι •
ι Ο Σχύϋης ο Κιμμέριος , δι* ου Μαιωτις λίμνη
Τι) ποντική σνμμίγνυται ■θ'αλασσ^ τον Ευξείνου,
Ο παρ* ημΐν τε θράχιος, 6 και Έλλησποντίας,
Ος συνη&εία τη χοινϊ] προσφορών καλείται.
ΒΊα&ε καί τον 'Ελλήσποντον εκ που χαι μέχρι πόσου.
Έχ τ%ς Αβύδου των στενών και των εν μέσω πάντων
Μέχρι γέφυρας Βλαχερνων Ελλήσποντος καλείται,
840 Την βεβρυκίαν θάλασσαν είς μέσον περικλείων,
Της Ηράκλειας των θρακών, της πρότερον Περίνθου.
Οστις δ* ο γεγ'ραφως εστί περί Βοσπορων δύο,
Και τις ο τον Ελλησποντον γραίας &αΙαττογράφος
Άπο του πλη&ονς των πολλών ιστορικών , ουκ οϊδα.
Τέως τον Τζέτζην άιρευδεΖν εν τοις τοιούτοις νόει,
°Ι2ς άχριβέατερον ειπείν ιστορικών απάντων,
Και πάντων μνημονέστερον τα,ν όντων νυν εν βίω.

ΠΕΡΙ αΕΡαΟΤ. λβ".
Αερ'ξης ο Πέρσης οΰτω πως στρατεύει κα&' Ελλάδος.
Ιππίας πριν ό τύραννος, νιος του Πεισίστρατου,
850 'Τπ' "Αθηναίων εκβλη&εις Ικέτευσε Λαρεϊον,
Και δη παρέπεισεν αυτόν κατ Ά&ηνων στρατενσαι,
'ϋς δ πανα&ηναϊχδς του Αριστείδου γράφει.
Η Ι 8 Τ. 31.
831. ΗβΓοάοΙ. IV , 87. 88.
ϋβΐ). ΗβΓοάοΙβ Λιΐ8ΐιΐ088ΐιιΐ5 άβ8
Ροηίαβ Ευχίηυβ βίο. νοη Ρ.
Κηΐίβ. ΒΓβδΙβιι, 1818.
832. V. ΟβΙΙίΐΓ. ΟβοεΓ. ΟΛ.
Δω. Τ. II. ρ. 291.
- ■
836. προσφόριον νίάβΐΗΓ οογίορίβ βχ βόαποροί βρρβίΐίιΐίο.
\ 844. ίοτοριο'ιν βΐ Ηίο βΐ νβ.

846. ΐη οά. Β. Ιιι βοάβιη γβ. 845.
άψινστιΐν.
847. μνημονέστερον «ΙβΓηιΐθ
00(1. ρΓΟ άμνημ ονέοτιρον , ψχοά
ββϊ ϊα βάίΐ. 15α8ί], Εχ α|. Β.
»οοβ8$ίι νυν.
ΗΙ5Τ. 32.
852. €{. βοΗοΙϊβ &ά ΕντορΗι•.
1432. Πικριο Μίίΐΐβι-ϊ ιιοι.ιια 15.,
ίίβηι ΗβΓοάοΙ. V, 96. &φ\.
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853—882.

Ο δε Ηρόδοτος ψηαιν , ως ίπ' ' Αρισταγόρου
Τάς Σάρδεις εξεπόρ&ησαν πεισ&έντες "Ά&ηναΐοι.
Πρώτα μίν τον Μαρδόνιον αίτοΐς Λαρεΐος πέμπει •

ι

Ο δε προς ' Α&ω ναυαγεί μνρίονς άπολέσας '
Όνπερ χαι λύει της άρχης , Μαρδόηον Λαρεΐος•
Πέμπει δ αϊτών τοις ' Αττιχοΐς σπυρίδα, γην χαι νδωρ
Ο'ίπερ τους πρέσβεις έχωσαν εν φρίατι βαλόντες.
860 Έϊτα τον Αάτιν έ'πεμχρεν, 'άμα χαί ' Αρταφέρνην,
Ανεψιών τον εαυτού , ναυσϊν ίξαχοσίαις.
Οϊ Νάξον χαί Έρέτριαν είλον , Ευβοίας πόλεις.
Αατις δε τω Άπόλλωνι εν&υμια τη Ληλω
Τάλαντα τριακόσια λιβανωτοϋ πρωτίστου•
Ιϊς 3' έατρατοηεδίΰσαντο περί τον Μαραϋωνα,
Συνοντος τούτοις χαί αυτού τυράννου του 'Τπαίου,
Ηττώνται Μιλτιάδη δε χαί γε τω Στησιλέω,
Και Καλλιμαχω συν αυτοΐς μετά του Κυναιγείρου.
Τποστςίαφίντες λέγουαι την ητταν τω Λαρείω.
8/0 Ο <5' υπερζέσας τυ> ϋυμω τρεις 'όλους επί χρόνους
Ηυτρέπιζβ τον στόλον τε χάϊ στράτευμα συνηγεν,
"•Ω,ς ηδη μέλλων χατ αυτής ατρατεΰειν της "Ελλάδος.
Τετάρτιο δ' έ'τει &νήσχει μεν ευ&έως ο ΛαρεΖος.
Ο παϊς δε διαδέχεται Ξέρξης την βασιλείαν
Και πολεμον τον άσπειστον τον χατά της Ελλάδος.
' £1ι νηες στρατιωτιδες ήσαν, πολεμιστρίδες,
Επτά χαι διαχόσιαι μετά χαί δισχιλίων,
Ααον πλη&ιις απόμαχος, μάχιμοι σκευοφόροι,
ίΐς μυριάδες σύμπαντες έγγνς πενταχοσίων.
880 Ημερησία δε τροφή στρατω παντί τφ τοΰιου
■ Τάλαντα τετρακόσια λιτώς ην τρεφομένοις.
Ούτος ο Ξέρξης όρμη&είς ατρατεΰειν χα&* Ελλάδος

855. Μαρδόνιο* Γβ«β οί. Β.
31 ρβΓ ω οά. Α.
863. ΗβΓοΛοΙ. VI, 97.

869. νποστρα.φέντιι 0(1. Β. ρΓο
νπογραφίντεί.
876. πολεμηστρίδεί οά. Β.
886. ούτο( β οά. Β. ρΓο ο'ύτιαί.
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Καινοτομεί ν η&έλησε χαι φύσεις των στοιχείων.
ΚαΙ δη χατα μεν μίμησιν την του πατρός Δαρείου,
ΙΙς πριν εχεΐνος εχπερίΐ χατα Σχυ&ών έχτρίχων
Τον Λαιιαίίτψ Βόσβορον πεζκ, πρΌς την Εύρωπην,
'Όν Μανδροχλης ο Σαμιος ε'ζευξε γεφυρωσας,
Πέμπει χαι ούιος γεφυρονν το πέλαγος ' Αβύδου.
ιΙΙς 5' εχ Σηστού πρΌς " Αβυδον γεφυρω&εν έλΰ&η,
81)0 άιαχοσίας μεν πληγας δίδωαι τφ ΰαλάσσί],
Δΰα τε ζεύγη σίδηρων \ποδοπεδων εμβάλλει
Προς πέλαγος &αλάττιον , δή&ε δεσμών ώς δονλην,
Άντι ^ιας γέφυρας δε δύο χελεύει ζευξαι,
Και δη πλαγίας χατα ρουν πληρωσανιες ολχυ.δας,
Άγχύραις τε στηρίζαντες, ως μένειν ασάλευτους,
ΆπΌ της γης ώς πρΌς την γην την άντιπερα'ΐτιν,
Σχοίνους φρικώδεις ε'ίλχυααν επάνω των Όλχάδων,
"Ενα προς πρώραις των νέων , έτερον δε προς πρνμναις.
Ό πηχυαίος σχοΐνος δε τριτάλαντος ην βαρεί•
900 Τούτους ουν ίντανύσαντες εχ γης της ίχατέρας
Αυλών χορμοΐς προσήλωσαν , ως εν ιπποσταοίυις.
Ούτω μεν Όχνρώσαντες το έδαφος, τοις σχοίνοις
Χειραγωγοΐς τα πλάγια χαΐ χλείσμασι στερροϋσι,
Μή πως εχ των πλαγίων τις εις ΰάλασααν έκπεσοι.
*Επει 5' οίμφω γεγόνασι αϊ γέφυραι ζέυχθεΐσαι,
Πολύν τον χουν έγχέονιες χορμοΐς τοϊς είαψίΓα»;,
Γαιοΐσι ταύτας άχριβως ' γαιωσαντες δε ταύτας
"Ανω&εν επιρραίνουσι μυρρίνην τε χαΐ δαφνην.
Ούτω μεν άπεγαίωσε την θάλασσαν γεφυραις
ΟΙΟ Λαρεΐον έχμιμούμενος τΌν εαυτού πατέρα.

890. ΗβΓοάοΙ. VII, 35.
892. δη&εν βΐ δονλον οά. Β,
τ9ω. ουν άντανίοαντεί οά. Β.
ουν ι,ά. £χρ1βιι<1ιιιη νβΓδαιη ίαίβΓαί.
904. Ιχπίαοι ρΓΟ εμπέαοι οΛ.
Β. ϋΐιιά ειίακι ία ηιαι-χ. οά. Α.

905. αι ρτο χαΐ , \ριοι\ εβί ίη
βάάΐ. Βμ., ΓβοΙβ υΐβπιαβ οοάοχ.
906. εγχέοντει εά. Β. ρΓΟ ίγχίαντεί. ΙΗπιΙ αρίίυβ ρΓορΙθΓ
ρΓ3β8Μΐ8 γαιονσι.
909. 1'γο μεν €«1. Β. Ηα1>βΙ
γάρ.
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Οαΐΐα. Ι. ΗΙ8Τ. 32. 911 — 9,41.•
-Τον νΛ&ω ό*' ε&αλάττωσε διωρνγι βα&εία,

•Ως δια του ορύγματος δύο τριήρεις πλέειν,
^Αν&' ών πριν εναυαγησε Μαρδόνιος εχεΐσε,
Καί δισμυρία στρατιά χύμασι διεφ&άρη.
Της όρυγης τον "Α&ω δε, του νυν ΰγίου ορούς,
Έξ Έλεοϋντος ήρξαντο λάου μυριοστύες,
ΙΙν επιστάτης ήν σφοδρός Βουβαρης ο σατράπης,
Καν ' Αρταχαΐος συν αυτοί, πεντάπηχυς μεγέϋει.
'Επιϊ ίβ πάντα γέγονε , χαί πέλας Ελλησπόντου
920 6*ρο»Ός εχτίσ&η λί&ινος ως &έατρον τω αέρ'ςΐ],
'ΙΙς χατηγγελ&η σύμπασα τούτω τελεαονργία,
*Εκ της Λυδίας ηρξατο ποιεϊσ&αι την πορεΐαν.
Έν Κελαιναΐς δε των Φρυγων πανστρατια ξένιζε*
Πύ&ιος τούτον ο Αυδος , ος πρότερον Λαρείω
Άναδενδράδα δέδωχε χαί πλάτανον παγχρύσους'
Όαπερ χαί τότε δίδωσι τούτω τφ Ξέρξγ δωρον
Αισχίλια μεν τάλαντα «ρ^ιίρου άνεργάστου,
Χρυσού δ* ένσημου δαρίίχοΰ νομίσματος χαλλίστου
Τετραχοσίας άριϋμω τάς πάσας μυριάδας.
930 ΙΙνπερ αυτός ουδέν λαβών, την γνωμην δε ϋαυμάσας
"Ηλαυνε προς Ελλήσπονιον χαί την γεφνρουργίαν.
Της Ίππου δε της του στρατοί πιεΐν επιχυψάσης
Ο Μαίανδρος η Σκάμανδρος τελέως εξηράν&η,
Ι2ς νστερον ο Πηνειός περί την Θετταλίαν,
Περί δ' Ά&ηνας Ίλισαός. άλλ' νατερα μεν ταντα.
Τότε δε προς Έλλησποντον φ&άσας ( Ξίρζης οντος,
Παρά τΌν ϋρόνον άναβας τον νψηλ,όν εχεϊνον,
$1ς είδε χυχλω τον ατρατον ανϋών χαί φύλλων πλβίω,
Τσαριϋμοΐντα δε σχεδόν ψάμμω τι] Ό'αλασσία,
940 Πρώτα μεν εμαχάρισίν αυτόν ευδαιμονίζων.
Εις γουν δε το βραχύχρονον δεμένος των άνϋρωπων
911 . "Α&οι ργο "Α&ων οά. Β.
— (.ϊ, Ηβπχίοΐ. VII, 22.
923. ΗθΓοάοΙ. VII, 27, 0Η4•
III, 30.

939. ισαρι&μώντα — &αλαττί<? ο<1. Β.
941. τον οά. Β., πι Ιβββηιΐιιιη
νίιΐοακιΐ' τον βραχϊιν χ^άνον.

ΟΗΙΚ Ι. ΗΙ8Τ. 32,
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Εν&υς ευ&υς εμέστωσε τους ύφϋαλμυνς δακρύωνΟ &ιΐος δε \Αρταβανος μα&ων προς τούτον λέγει, '
Πάντως το βραχυχρονιον δακρυεις των άν&ρώπων\
"Ισ•&ι δε τούτον τον βραχύν ω βασνλεΰ τον βίον
Λΐ επήρειας συμφορών μακρόν δοχεΐν τοις πλείατοις,
Και δι

ευχής αύτοΐς είναι, βραχύτερον γενέσ&αι.

'-ΛΧΧ" ο'υτω τα του Ξέρξου μεν χαί τα του ΙΛρταβανυυ. ^
Ίί2ς δε χαί παρεισέβαλον ηδη προς τας γέφυρας,
950 Έπεραιουτο 6 ατρατος άδιαστίχτω βάσει,
"Ολαις ημέραις χαί νυξίν έπτάχις μετρουμέναις.
Τέλος εφ' άρματος αυτός δι,έβαινεν δ Ξέρξης
Μυρίαν έ'χων προπομπην ανδρών έχλελεγμένων•
Καί τί μοι λέγειν τα πολλά χρεών χαί παρεγγράφειν ;
Πεττεραχοτος του στρατού παντός προς την Εύρώπην
Πας ποταμός ίξηρανται, παν δένδρον χατεβρω&η,
Ο ήλιος τοξεύμασι τοις περσιχοΐς εχρύβη,
Εφριξε γη χαί &αλασσα χαί φύσις η των δένδραιν.
Ο Λεωνίδης στρατηγός μετά τριακοσίων
960 Περί το Άρτεμίσιον πΐίσιν άντέστη τούτοις,
Ίί2ς χτείναι πλη&ος άπειρον βαρβάρων μεγιστάνων,
.Και βασιλέως αδελφούς αγαπημένους δύο,
Ίβς άποβηναι χαί αυτόν τον Αερξην εχ του 'ίππου,
Και προς τονς άνδρας μάχεσ&αι τη χατά χείρας μαχφ
Μόλις τψ πλη&ει τοιίτουϊ δέ συμπνίξαι των βαρβάρων,
Προδεδομένων των όδων παρά τίνος εποίκου,
Εζτε χατα Λιόδωρον τον Σίκελον εκείνον
Τον Λεωνίδου στρατηγού μετά των έπ' εκείνον
Ννχτος εις μέσον στράτευμα πεσόντος των βάρβαρων

( 950. Ιη οά. Β. υΜθΙιιγ 1β§ί £»►
«ίίστάχτω , ^αββ ΙβοΙίο 1)0113.
956. Ιιι πον^ίιιβ ου. Α. φιί
ηΛβΙ
Ιξήρανται αϊ>
αϊ, αϋ»
α1Ϊ3 ιηαηιι
ίη3ηιι
ιΛβΙ ιξήρανται
βί βρροδίΐυιη
«81
βρροδίΐυιη ανεν,
ανεν, νΛ
νΛ ϊιχ
ίη πΐ3ΐ•£.
Π13Γ§.
βίίΐ. Βμ. ϋήρανεν,

960. ΑιΊβππβίαιη βί ΤΗειίποργΐββ οοιιίαάίΐ ΤζβΙζβδ μνημονέστατοί.
967• ϋίοΛοΓ. δίο. XI, 4. ί^ς.
969. Ιη οΛ. Β. νΜβΙιΐΓ 688β
τοΰ βαρβάρου.
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ΟΗΙΚ Ι. ΗΙδΤ. 32.

970 — 1000.

970 Χαί παν τούτο ΰερίζοντος μέχρι βολών ηλίου,
Είτε πεσόντος υπ* αυτών ως χυκλωσαντων τούτους.
Ταύτα πολίτου προπειρα τω Λερξγ χαι βαοβ'ιροις.
Περί την Σαλαμίνα δε νιχΐίται ναυμαχία
/Ιιαχοαίαις ταΧς ναυσΐ χαι εβδομηχοντάδι,
■ Λυτός έχων, ως ϊψημεν, όλχαδας διπχιλίας,
Λιαχοσίας τε επτά τας λίαν ταχυτατας.
Της συμβολής της μάχης δε του σιόλου γινομένης,
Αυτός ο Αεργης ίίνω&ι του Αίγαλέου ορου§^
Όπερ εστί καταντικρύ χείμενον Σαλαμίνος,
980 Χρυσω &ρόΐ'ω χαϋημενος ωρα την ναυμαχίαν.
Και γραμματείς παρίστανται μέλλοντες ταυτην γραφειν.
Ώς δε πικρός ο οιωνός ην δ της ναυμαχίας
Και χατα χρατος 'Αττιχοΐς ηττη&ησην τω στολω,.
Προς τας πεζας έχωρησαν χαΐ πάλιν χαιαιγίδας,
ιΩ.ς προ μικρού νικήσαντες γέροντας Ά&ηναίους,
Τους ο'υσπερ και χατέχαυσαν , ζυλινον &έντας τείχος
Πάρα το τείχος Ά&ηνων, χρησμοΐς ηπατημένους. .
ιΩ,ς γουν και πάλιν ωρμα μεν προς τας πεζας τας μάχας,
"Εβλεπε δε χαχούμενον αυτόν εξ Ά&ηναίων
990 ΚαΙ τους Ελλήνων βοη&οΰς πολύ •&ρααυνομένους,
Ηχούσε τούτους μέλλειν δε λύειν χαί τας γέφυρας,
Αφεις της μάχης στρατηγον Μαρδονιον ύπαρχειν
Και γε τον χρυσο&ωρακα Μασίστιον τον Πέρσην,
Αύτος συν μέρει του στραιυΰ σπουδαίως υπεχώρει,
Λνπερ οι πλείο,υς &νήσκουσι χρυμνοί, λιμοί, πορεία.
Απο Στρυμόνος δ' επιβας νηος αυτός φοινίσσης
Συν τοις άρίστοις των Περσών, κλύδωνος γεγονότος,
Κελευσας τούτους έχπηδαν ε'ις &άλασσαν του πλοίου,,
(Όπερ δη χαί δεδράχααιν εχεϊνον προσχυιοΰντες,
1000 "Οπως το πλοΐον κουψισ&εν σώση τον βασιλέα )

978. Ηβπχίοΐ. νΐΙΓ, 90.
981. Ρ1ϋΐ.νίΙ.Τ1ιοηιί8Γ. ο,13.

996. ΗβΓοάοΐ. νΐ£Γ, 118.

ΟΗΙΙ,. Η. ΗΙ8Τ. 32. 33.

1-24.
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™• Μόλις μνρίαις συμφοραΐς πέρα προς την Άσίαν.
π• Τους μετά Μαρδονίου δε χτείνουσιν Ά&ηναϊοί
Και τον Μααίστιον αυτόν, 'όνπερ *«ί πρώην Ι'φην
Λεπιδωτον τον &ι»ραχα γρνσοΰν ένδεδυμένον,
Δι ον χαί μκχη κρατεροί τοϊς "Ελλησιν έρραγη.
Ξέρξης μετά τοιαυτην δε πεπεραχως την ήτταν,
Έρωτα σχων της γυναικός ανιοϋ του Μασιστίου,
Τανιη συνην, συνέχαιρεν εν Σάρδεσι τ% πάλει,
Οΐαπερ στησας τρόπαια λαμπρά τε χαΐ μεγάλα,
10 Ο πασαν άρδην άνελων ηβην τερπνην Περσίδος,
Οια χαϊ μέχρι δρ<7>σι νυν πολλοί των ηττημένων.
Τέλος ελ&ών ιτροϊ την αυτοΰ πατρίδα την Περσίδα,
Της πανωλέ&ρου συμφοράς το πα&ος καταγγέλλει.
Αισχύλος χαί Ηρόδοτος , Λυσίας, "Αριστείδης,
Διόδωρος χαι Πλούταρχος ταύτα φαοι συν άλλοις.
ΠΕΡΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΦΑΡΟ Τ, λ/.
Ή Πτολεμαίου σΰναιμος , δέσποινα Κλεοπάτρα,
Ή Αιγύπτια, -η σοφή χαι πανευμορφοτατη,
Ή ίτι#α»'ή χαϊ εύγλωττος, ή ρέουσα Σειρήνας,
'/ί χάλλει πάντας &έλγουσα χαι φυσιν των &ηρίων,
20 Τον Γαϊον Ίούλιον τον Καίσαρα δε μάλλον
Και μετ' αυτόν Αντϋ'ινιον γαμβρον "Οχταοϋίου,
{Δι ον χαϊ γιγααλώιισιαι χαί ΰνησχει ταϊς άσπΐσι
Και προς την 'Ρωμην ταριχος στέλλεται χάριν &έας •
Και τέχνα προεπομπευοαν ταύτης Όχταοϋίω ,

ΟΗΙΙ.ΙΑ8 II,
3. ΗβΓοάοι. IX, 22. βα. ΡΙαί.
νίι. ΑήίΙίά. ο. 14.
6. Εγγογ6ιιι ΤζθΙζαβ Μββΐβιίαιη
«Ι Μωίδίβιι Ιιιιη Κοο Ιοοο Ιυπι
8(1 Ι,γοορΗίΌΐι. 1432. οοιιί'πιιΊβιιΙί$ ιιοΐβνίΐ \νβ88β1ϊιι§. &£ΗβΓοάοι. IX, 108.

12. προς ρι-ο ιίϊ φιοΑ β8ΐ ϊιι
βίίι- Βαδ1'• Ηΐε«1«β οοάβχ Ιιαΐιβι.
13• πανωίί&ρον ^ά. Α. ρΓς
• !
Η 1 8 Τ. 33.
17. «αϊ αοφή οά. Β.
18. Αα ίρίονσα ?
19. ιΛί ρπ> ι) οά. Β,
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ΟΗΙΚ II. ΗΙ8Τ. 33. 34.

25—46.

"Ηλιος κλησις μεν ενί, τψ <&ηλει δε Σελήνη)
Αυτή συν αρχιτέκτονι Κύπριοι Λεζιφάνει
Την θάλασσαν χερσωσασα την της Αλεξανδρείας
"Οσον προς τετρασταδιον , είτε μικρόν τι πλέον,
Τον πύργον ίζειργασατο τον μέγιατον της {Φάρου,
30 Όλκάσι η>ως σωτ^ριον μάλλον εν ζάλη φαίνειν.
Μέμνηται μεν Βιργίλιος ταύτης της Κλεοπάτρας,
Λουκιανός και Γαληνός και Πλούταρχος συν τούτοις,
Αιοδωρος, Γεώργιος ο χρονικός συν άλλοις.
Και Ιωάννης μετ* αυτούς Άντιοχείις ϋατέρως.
ΠΕΡΙ ΤΡΑΪΑΝΟΤ ΚΑΙ ΓΕΦΎΡΛΣΕ&2
ΤΟΤ ΙΣΤΡΟΥ, λδ'.
Τραϊανός ου» Ίταλος ων ούδ' "Ίταλιωτης,
Άλλ' "Τβηρ ων αλλοε&νής , άρχων εν Γερμανία,
Τοιουτοτρόπως /?ασί1εΐΐϊ γίνεται των ^Ρωμαίων,
■Μετά το κράτος Νέρωνος και την αύτοχειρίαν,
Και την Αομιτιάνειον σφαγην την εκ Στέφανου,
40 Νερουαν άνδρα γέροντα, πανάγα&ον τοϊς τροποις,
Ρωμαίοι προχειρίζονταί αφισιν εις βασιλέα.
Όσπερ κρατήσας χρόνον τε και χρόνου τρίτον μέρος
Και ένναημερον χαίρόν, ων άσ&ενής τψ γήρει,
Εμων τε πασαν την τροφην »αί παρεωραμένος,
Την αωτηρίαν του κοινού προκρίνας συγγενείας
Εα τους συγγενείς πάντας, έα και τους γνωρίμους.

25. Όϊοη. 0388. 1Λ. 50 , 25.
30. φαίνιιν ρΓΟ ψαίνων θα. Β.
31. νίίβΙιΐΓ ίιι αιιϊηιο Ηββιιϊβ80 νίΓ§. Αβιι. VIII, 698. ΰβ(β1-11111 οί. Ι. Η. νο83. άΑ νίΓ§.
ΟβΟΓ§. ρ. 447. Ι)β ρΗίΙΓΟ, <|ΙΛ.Ί111
ΗβάίΙϊοβνίΙ 8θ8ΐΓ»ΐιΐ8 ΟιιίίΙίιιβ, ή1ίιΐ8 1}βχ.ίρ1ΐ3ΐιί8 , νίά. Οβββ. Β.
Ο. III, 112. ΡΙίιι.Η.Ν.ΧΧΧνί,
12. 8ΐΓ3ΐ>. XVII , 1 , 6. ρ. 495.
Τϋ5ς:1:ικ'Κ. Ιιΐιοϊβιι. ψιο ιικχίο

ΙιίβΙ. βοι-Λ. §. 62. 8οΗο1. αά ΙοβΐΌΐηβιιίρ. §. 12.
ρ ΗΙ5Τ. 34.
35. Άττιχοί ρι-ο Ιταλοί οά.
Β. ΓβΟΐβ, ορίιιοΓ.
42. Ιιΐδβιιιί χρΰνον τε «αϊ β
0(3. Β. Ι)ίο 0β88. 68, 4. αρξαί
ίτιι ίνϊ χαϊ μηοϊ τέοσαρσι χαΐ
ήμίραιΐ ιννία.
45. τϋίν χοινων οά. Β.

ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 34.

47-75.
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Συναγαγων δε την βουλήν πασαν την των "Ρωμαίων
Τραϊανον υπάρχοντα τότε πρυς Γερμανία*
Της "Ρώμης αυτοκράτορα τρανώς ανακηρύττει,
50 "Λνω της ακροπόλεως ταντα βοών κατ έπος '
Άγα&γι τΰχη της βουλής καΐ δήμου των "Ρωμαίων
'Εμοΰ τε, αυτοκράτορα Τραϊανον ποιούμαι.
Εύϋυς δε τούτω πέπομφε γράμμα προς Γερμανίαν,
„ Τίσειαν Δάναοι εμα δάκρυα σοϊσι βέλεσσιν "
*Ελ&ών δ* είς "Ρώμην βασιλεύς Τραϊανός Νερουας,
Ώς> αγα&ος τοις ονμπααι "Ρωμαίοις εφιλεΐτο.
Πολλά ποιησας δε χρηστά πυλεσι Ρωμαίοι,
Χρονον ένδιατρίψας τέ τίνα περί την "Ρωμην,
Στρατεύει προς Δεκέβαλον Δάκων τον βασιλέα,
60 "Οσπερ άπεστασίααε ""Ρωμαίων αχών τους φόρους,
Προς Σαργετίαν ποταμον τους θησαυρούς συγκρύπτων.
Προς δε τον "Ιστρον πεφϋακώς Τραϊανός ευ&έως
""Ρωμαίους διεπόρ&μευσεν ολχασι προς τους Αακας'
Το <5' άλλο μέρος ην αυτών προς την άντιπαραίαν.
Διό ποιεί την γέφυραν προς τας έπιβασίας.
"Η &έαις της γέφυρας δε τοιούτος 'ίδρυταί πως.
Είκοσι λί&οι στερεαι τετράγωνοι μεγαλαι,
Πλάτος εξήκοντα ποδών, το δ3 ΰψος πλην &εμέ&λων
Ποδών ως εκατόν εϊσι πεντήκοντα λαχουσαι.
70 "Εκάστη 3' εβδομήκοντα και εκατόν τους πόδας
Αλλήλων άφεατήκασιν, αψΐσ* δε αννδοΰνται.
Ο'ΰτω μ£ν εγεφΰρωαε Τρα'ίανος τον "Ιστρον.
Την τε Δακίαν αΰμπαααν νπο "Ρωμαίους δρασας
Και πόλεις χτίσας εν αυτγ[ , συστρέφει προς τήν'Ρωμην,
Την Δεκεβάλου κεφαλήν συν αίχμαλωτοις άγων,

54. Πίβιΐ. Ι, 42.
κο
.
. <_
, -τ,
58. τον προ* τ,,ν Ρ. α*. Β.
61. Ργο 'Λργιντΐαν βοηρβί
■Σαργίτίαν. Υίάβ ϋίοιι. 0388.
' IXVIII, 14. ρ. 1131.

65. ϋβ ροηΐβ ΤΓβίβηί νια.
„„, ρ. 1128.
67. κραταιαϊ ρπ> στεριαΐ θα. Β.
73 — 77. Ηί «ιιιίικρΘ νβκαϊ
άεβιιιιΐ ίιι οοά. Β,
ϋίοιι. 0388. 68, 11. βΐ ηο(. Κβϊ-
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Καί τούτων έπινίκια συν πϊΐαι τοις 'Ρωμαίοις'.
Ο'ϋτω μεν έγεφΰρωσε Τραϊανός τον "ίστρον '
Αδριανός 5' Αδριανού του Αφρού παις υπάρχων,
Έπ' άδελφί] Τραϊανού Τραϊανό) γαμβρεΰσας,
80 Την γέφυραν κατέλυσε, λαβών την βασιλείαν,
Μη Αάχαις αϋτη γίνοιτο δρόμος κατά Μυσίας.
Αυτός καί ΙΑπολλόδωρον γεφυρεργάιην χτείνει,
Φύσει τελών μνησίκακος , καν ην των φιλολόγων.
Την Ιστορίαν γέγραφεν ο Κασσιος 6 ΑΊων,
Άλλοι πολλοί τε χρονικοί των επίσημων άνδρες.
Της δε γέφυρας μέμνηται ταύτης της παριστρίας
Αυτός ο φιλεταίριος εν λιμενοποϊίαις,
Καν ταϊς Ό'εμελιωσεαι ταϊς παρα&αλασσίαις,
Θεόφιλος άν& ύπατος, πατρίκιος, κουα'ιστωρ,
00 "Επαρχος τε της πόλεως ταύτης της βασιλίδος,
Λέγων τον Απολλοδοιρον τον "ίστρον γεφυρωααι,
Κιβώτιον τεκτηναντα προς προϋεμελιώσεις,
Μήκος ποδών μεν εκατόν καί είκοσι συν τούτοις,
Εις πλάτος δ* ογδοήκοντα. ταυτά φασιν οί άνδρες.
^ιΩ,τία δε Τράίανον λέγουαιν έ'χειν τράγου"
"Οπερ αύτος ουχ ε'υρηχα γραφάϊς εγγεγραμμένον '
'7ϊ τφ εκ μονής άκοης έράν τίνων εύ&έως'
Όχευτικος γαρ δ άνηρ δίκην αν των των τράγων,
Καν συνετώς μετήρχετο και τάς τοιαύτας μίξεις•
100 "ϋ τω στρατευειν κατ" έχθρων κατά δύσβατων τόπων,
Τω μόνον ενωτίαασ&αι Ρώμης έχ&ρους τυγχάνειν.
Χαίρει γάρ τράγος τοϊς κρημνοϊς καί τοϊς δυσβάτοις τόποις.

81. (ΪΓαβοί ρΐβπιηΐφΐβ Μοβί'ιαπι ΒρρβΠαηΙ Μυαϊαν. ΎϊΑ.
ΟοΙΙβγ. ΝοιίΙ. ΟΛ. Α, Τομ. Ι.
ρ. 569.

84. Ύίά. ϋίου. 03$$. 69, 4.
Λίφΐΐ' ΚβίιηβΓ. ρ. 1152.
95. ώτίον οά. Β.
101. μόνον ]>ιο μόν<ρ ΐά. Β.
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ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΜΗΔΟΤΈ ΚΑΙ ΤΙΝΙ2Ν ΑΤΤΟΤ
ΜΗΧΑΝΩΝ, λέ.
Ο Αρχιμήδης ο σοφός, μηχανητης εκείνος,
Τω γένει Συρακούσιος ην, γέρων γεωμέτρης,
Χρόνους τε ίβδομηκοντα και πέντε παρελαΰνων,
Όστις εϊργάαατο πολλάς μηχαιικας δυνάμεις,
Καί τη τρισπαστφ μηχανή χειρί λαια και μόντ]
Πεντεμυριομέδιμνον χα&είλκυαεν όλκάδα.
Καί του Μαρκέλλου στρατηγού ποιε δε των Ρωμαίων
110 Ττ] Συρακοίοΐ] κατά γην προσβάλλοντος και ποντον,
Τινας μεν πρώτον μηχαναΐς άνείλκυσεν όλκαδας,
Και προς το Σνρακούσιον τείχος μετεωρίαας
Αυτάνδρους πάλιν τα> βυ&ψ κατέπεμπεν ά&ροως.
Μαρκέλλου <ϊ' άποστησαντος μικρόν τι τας δλκάδας,
Ό γέρων πάλιν απαντάς ποιεΖ Συρακούσιους
Μετεωρίζειν δϋνασϋαι λί&ους άμάξιαίυυς,
Καί τον καδένα πέμποντα βυ&ίζειν τας. ολκαδας.
Ώς Μάρκελλος δ' απέστησε βολην εχείνας τόξου,
Έξαγωνον τι κατοητρον ετέκτηνεν ο γέρων.
120Λ4πο δβ διαστήματος συμμέτρου του κάτοπτρου
Μικρά τοιαύτα κάτοπτρα ϋείς τετραπλά γωνΐαις
Κινούμενα λεπίσι τε καί τιαι γιγγλυμίοις,
Μέσον εκείνο τέ&εικεν ακτινών των ηλίου,
Μεσημβρινής και &ερινης καί χειμεριωτατης.
Ανακλωμένων δε λοιπόν είς τούτο των ακτινών
"Εξαψις ΐϊρ&η φοβέρα πυρωδης ταΐς ολκασι,
Καί ταύτας απετε'φρωσεν εκ μήκους τοϊοβολου.
_ • .,
Οϋτω νίκα τον Μάρκελλον ταϊς μηχανάϊς 6 γέρων.

107.
108.
ίί. Β.
*» τ»

Η 18 Τ. 35.
Επ,Ι χςιοιτατψ
ίπταπινταμυριομίδιμνον
Ιιι οά. Α. ίπτα βγΙΙΛίί
βιιρβΓίοήρΙιυιι λ ριϊιηα

ιμιμι ιηαιιιιβ ββοιιηάα Λβίβνίι,
ϊη βάίι. Β,,ΓίΙ.
122. λεπίδα, ΙίΐιηϊηΒθ, Ρ131ιβιι, Β'άιιάβτ. νί<1. 8οΗηβί(1βΓ βά
Εο1ο§. ρΐιγβ. ρ. 2ϋΟ.
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"Ελεγε δε χαί δωριατί, φωνΐ] Συραχουσία'
130 77α βω , χαί χαριστίωνι τον γαν κινήσω πασαν ;
Ούτος, χατα Λιόδωρον, της Συραχοΰσης ταύτης
Προδότου προς τον Μάρχελλον ίι&ρόως γενομένης,
Είτε, χατα τον Λίωνα, 'Ρωμαίοις πορ&η&είσης,
Ζάρτέμιδ* των πολιτών τότε παννυχιζοντων,
Τοιουτοτρόπως τέϋνηχεν υπό τίνος Ρωμαίου.
Ην χεχυφως, διάγραμμα μηχανιχον τ» γράφων,
Τις δε 'Ρωμαΐος επιστας εΐλχεν αιχμαλωτίζων.
Ό δε τον διαγράμματος όλος υπάρχων τότε,
Τις ο χα&έλχων ουχ είδώς, έλεγε προς εχεΐνον'
140 ΙΛπόστη&ΐι , ω αν&ρωπε} του διαγράμματος μου.
'ίΐς 3* εϊλχε τούτον ανατραφείς χαί γνους 'Ρωμαΐον είναι,
Έβοα, τϊ μηχάνημα τίς των εμων μοι δότω. .
Ό δε 'Ρωμαΐος πτοη&είς εν&νς έχεΐνον χτείνει,
"Ανδρα σα&ρον χαί γέροντα , δαιμόνιον τοις ε'ργυις.
Έ&ρηνηαε δε Μάρχελλος τοντο μα&ων εν&έως,
Λαμπρώς τε τούτον εχρνψεν εν ταφοις τοΐς πατρωοις
Σνν τοΐς αρίστοις πολιτών χαί τοΐς "Ρωμαίοις παοΐι'
Τον δε φονέα του ανδρός οϊμαι πελέχει «τείνει.
Ο Αίων χαί Αιοδωρος γράφει την ιστορίαν,
150 Και σΰν αυτοΐς δε μέμνηνται πολλοί του 'Λρχιμήδους ■
ΙΛν&έμιος μεν πρωτιστον , ό παραδο'ξογραφος,
Ήρων χαί Φίλων, Πάππος τε χαί πας μηχανογράφος,
Εξ ωνπερ άνεγνώχειμεν χατοπτριχας εξάψεις

129. 2νραχονσ(ω υίβηριβ οοββχ.
ΡοδβίΙ ϊηιβ11ϊ§ΐ βασιλεΐ
ιηουειιΐβ Ηοβ§βΓθ. ΟΓ. Ρΐιιίαιοΐι.
ΜατοβΙΙ. ο. ι4.
131. Ιβιη ιιβο βίοάοπ ιιΐίΓΓβΙίο
ηβο Όίοηίβ βχβίβΐ.

ΓβρβΙίίΙ 8εΗηβί(}βΓ ΐη Εοΐ. ρηγβ.
ρ3§. 402. δ^η. ϋβ ΗβΓοηβ ο£
8οΚλνεϊ§Η3βιΐ3βΓΪ ρΓ3βΓ»1. άΑ ΡοΙγΙ). Τομ. Ι. ρ. XIII. βΐ Ιοουιιι
βχ Ηβι-οιιβ ίη βα^οιη Ρο1}τ1)ϋ
βάίΐ. Τοηι. III. ρ. 14. «ς.

145. Οίο. νβΓΓ. IV, 58. ΡΙϋΙ.
φϊαΐΌβΙΙ. ο. 19. — μβν οά. Β.
ρτο &.
151. ΑηΐΗβτηίϊ ίΓ3°πιβηΙαηι
περί παραδόξων μηχανημάτων

152. πα( ρτο παις, φχοά ββΐ
ΐη βάίΐ. Ββδίΐ. , βροηβ ού. Β. ιιί
οοΓΓΪ§ίΙ ΤζβΙζαβ Ιοοαιη Ι.3ηιΙ)βοίαδ ίιι Οοιηιηβηΐ. άβ ηίηΐ. οββ83X63. ΙΛγ. VII. ρ. 192.
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Και πασαν αλλην μά&ησιν των μηχανιχωτάτων,
Έαρυολχόν , πνευματιχην , τας υδροσχοπιας τε,
Κάχ τούτου δε του γέροντος των βίβλων 'Λρχιμήδους.
ΠΕΡΙ ΗΡΛΚΛΕΟΤΣ. λς.
Χ) παις Άλχμηνης Ήραχλης, ο Ιάμφιτρυωνίδης,
Λόγω μεν Άμφιτρυωνος νΙος ην χεχλημένος,
Τι] δ' άλη&εία του Αιος, Ιίναχτος, αστρολόγου*
160 Το δ' όπως πάντας βασιλείς Μας εχάλονν , εϊπον.
Ούτος ο Ζευς μιγνύμενος χαί γυναιξί τυχούσαις,
"Ασπέρ χαλουαι χαί ΰνητας, επαιδοπυίει ταύταις.
"Οτι &νητας εχαλονν δε γυνάϊχας τας τυχούσας,
Τας βασιλίδας δε &εας, χαί Πτολεμαίος γράφει
*Εν τετραβίβλω τΐ\ αυτού γράφων ώς προς τον Σύρον.
,,'Όσοι δε την γενέ&λιον ϊχουσιν Άφροδίτην,
„ Μοίραις τοιαϊςδε μίγνυνται <&εαϊς και υπεροχοις.
Ούτως 6 μάγος /ϊασιλεΰς έχεΐνος αστρολόγος
Έχ διάφορων γυναιχων έ'σχεν απείρους παϊδας.
170 Προς τόχου δ' ούσης ίπ' αυτού τότε χαί της Άλχμηνης,
Μελλούσης τίχτειν δε υΐόν τον Ήραχλη τω τότε,
Ούσης έγχύου τότε δε Αιί χαί της Άργίππης
Πλην ατελές επτάμηνον τέχνον τον Ευρνσ&έα,
Ό Ζευς έχεΐνος βασιλεύς, δ μέγας αστρολόγος,
Τότε χαί μόνον έ-ψευστο. ιδών γαρ τους αστέρας
Καλώς χεψένους απαντάς, χαί τόποις βασιλείοις,
Και την "Λλχμηνην έ'γχυον ειδως εννεαμηνως,
155. βαρυολχον 0(1. Α. Γβοΐθ
173. Ιιι εθ. -Α. νϊίΙβΙιΐΓ ρήπιο
ρΓΟ βαρνονλχόν.
§βϊΐίΐίνα8 ροδίΐιιβ ίαίβδβ. ΟβΙβ160. ΛΓίά. ΑηΐβΚοιη. 102. βΐ ηιιη βάίβεΐϊνιΐΗΐ ϊγχνοί Η. 1. εοδεΗοΙ. 3(1 Ι,γοορΗι•. 87.
άειιι πιοάο εοηβΙηιίΙιΐΓ οιιβι 3εΗ 1 8 Τ 36
- ουδ3ίίνο > 1υο "* βοΗοΙίϊδ 3(1
170. νίάβιιπ-' Με" ρο3ΐιΪ88β ^^^Ρ^•.^1* Ρ• 5?ί„Μίίη•Λ23?.•
ΤΖβ»2β8 «ίίβοΐϊτιιίη β* βο ίΡ8ο Ρ• 973• Λιί"β ΜηϋΜ. Οοι./.
δοΛιω, ϊάβοψιβ ■ «οηοβίΗΐΐΗη ^""ο-λ8™ ν
ιγχνμονιιν
172. Νοπιίιιί ΑΛ 681 τοντψ
«ιρβΓ30Γίρΐαιη ϊη εά. Α.

175." μόνο! οά. Β.
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Και τον χαιρον του τοχετου τότε του βρέφους οντά,
Μή προσχοπησας , εΐ τεχ&η τότε δε χαι το βρέφος,
180 Είτε το μεν Ιπισχε&ΐ) , τό <5' ατελές τεχ&είη,
Προς τους αστέρας απιδών μόνους τους γενε&λίονς,
Θεοί σοφοί χαϊ άρχοντες, τονιο (φησι) προλέγω,
Ό παΐς ος σήμερον τεχ&γ ΰνητης εκ γυναικός μοι,
Της βασιλείας της εμής μέλλει λαβείν τα σκήπτρα,
Και πάντων αρ'ξαι των εμυί χαί ταΐς Όνηταΐς τεχ&έντων.
Ούτω μίν είπενί Ηραχ'ή νομίζων γεννη&ήναι.
Μεγαλοσώμου του παιδος τούτου δε τιχτομένου,
Και περιοχόντος 'απαντα της μήτρας τυν αέρα,
"Οπερ χαί "Ηρας χράιησιν εφασαν γενε&λίαν,
190 Μάλλον χαι Ίφιχλέονς δε συν τούτω τιχτομένου,
ΙΛλχμηνη δυατοχήσασα μετά τινας ημέρας
/Ιεχαμηναϊον ετεχεν. η δε Άρχίππη τόιε
Έπταμηνον εγέννησεν αστρασι βασιλείοις
Τον Ευρυσ&έα, χαι λοιπόν ηρχε του Ηρακλέους•
*ΑλλΎ ούτως ήλληγορησα μα&ηματιχωτέρως ■
Νυν δε χαι χα~α ρήτορας ή&ιχωτέρως λέ'ςω.
Ζευς τις υπάρχων βασιλείς (ίπαις εκ της νόμιμης,
Έγχυους δ* Ι'χων παλλαχας ΙΑλχμηνην χαϊ ΙΑρχίππην,
\4λχμήνην εντεάμηνον , την δε μηνός εβδόμου,
200 Κατασχετος ων ϊρωτι πολλφ ταί της Αλκμήνης,
ΕΊδως τίο τότε μέι.λουσαν γέννησαν την 1<4λχμήνην,
Προς τοχειόν <5' άνέλπιστον υπάρχουσας 'Λρχίππην,
3Εν δία&ηχαις ϊγραχρεν ένορχως , άνωνύμως'
"Οστις εξ ο'ίας γνναιχος σήμερον παις τεχ&η μοι,
Τό αχήπτρον τό βασίλειον έχέτω καί τα χράτη.
Οντως δ' ως εφην προτερον, των τοκετών συμβάντων,
"Εσχε τό σχήπτρον Εύρυσ&ευς νπερδραμων τους μήνας,
Και προς δουλείας χαρτερας είλχε τόν Ήραχλέα,
Έχ μοίρας άρχων του ανδρός όντος πανσ&ενεσιάτου,

185. των &νηταϊι οά. Β.

ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 36.

210 — 231..

49

210 Όνπερ ο Ποντιχός φησιν Ήρόδωρος συγγραφών
"Εχειν τεσσάρων μεν πηχών μήκος χαί ποδιαϊον.
Τα δέ της ρώμης του ανδρός οΊμαι βοώσι πάντες.
Κι&αρα χτείνας γαρ τινά μείρα'ξ υπάρχων ετι,
Εν Αμφιτρνωνι πατρί στέλλεται, βουχολίοις.
Ετών δε οχτωχαίδεχα νέμων έν Κι&αιρώνι,
Βοών φ&ορέα λέοντα χτείνας φορεί το δέρμα.
Έγω δέ ΰηρας λέοντας εν Θήβαις χαί Νεμέα
Και τοις τοιορτοις ουδαμώς δέχομαι τόποις είναι,
ΕΙ μη που παροιστρήσαντες εκ τίνων άλλων τόπων
■«Ο &ς τέρας προσερρΰησαν οΐαπέρ φασι τοις τόποις'
• Κτείναντα δέ τον λέοντα Θίστιος γνους "ξενίζει.
Έκ Μεγαμηδης έχων δέ κορών πεντηχοντάδα,
ΜεΌυσχων συνεκοίταζε τούτω τάς χόρας πάσας
Μέχρι πεντήκοντα νυχιών, μίαν νυχιι ίχάστγ,
Όπως συλλαβοιεν αυτω , τέχοιεν δέ χαϊ τέκνα.
Ταύτα δέ δράσας Ήραχλης χτείνει χαί τον Έργΐνον
Θηβαις επιστρατείσαντα• δασμολογεί Μινΰας,
Αν&' ων παρά του Κρέοντος ί'σχηχε την Μεγάραν.
ΜανεΙς χαϊ φλέ'ξας δέ πνρί τους έχ Μεγάρας παϊδας,
230 Χρησμοϊς Μυχήνην είσελ&ων την Εύρυσ&έως πάλιν
Λατρεύει χρόνοις δώδεκα τους ά&λονς διανΰων.

210. ϋβ ΗβΓοάοι-ο νϋ. ΜΰϊΙίπ Ιηιΐίοβιιι δοΓΪρίοηιιη ίιι Τζβ&μ> 8οΚο1ϋ3 Ι,χοορίιι•. Τ. III.
Ρ• 143. Ιοί οά. β. βίΐ ηρόδοτοί.
213. νίά.
4, 9. Ώίοά.
φιβπι Ιοοαηι
Ηεΐίειχίοΐβ ρ.

ΑροΙΙοΛ. ΒίΜ. II,
βίο. III, 06. 89.
ΓβρβΙϋΙ 8ίβΙ>β1Ϊ5 ϊιι
30.

214. εν αμφιτρν<υνο« πατρο!
*ί> Α. β ρΗΐΙΙΒ «131111 , βΐ β5ίΙ.
03811. (V αμφιτρϋιννοί πατρϊ οά.
~•»_*1 εν άμφιτρνωνι, πατρί βά.
Α. ίη ιη3ΐ•£. , <ιιιο(1 ι-εοβρί , ρβΓ

ραίτβιη. Νοίϊ εν οοηίιιη^βΓβ οιιη»
βουκολίοιί. ΟΗϋ. II. ν. 500. εν
αιαγόνι όνου. III , 753. εν τψ
χέντρψ.
216. δέραι οά. Β. ρΐΌ δε'ρμα.
217. Υΐά. ΗβΓοάοΙ. VII, 125.
*^. ϋπφΐβ Αίνββδβϋϋβ.
221. Θέοτιοι ρΓο Θέσπιοί, ψχοά
ΗαΙιεΙ οά. Α. 3 ρι•ίιιΐ3 ηΐ3ΐιιι, ββΐ
ίιι ιιιηγ&. βίαδίίθιη οοάίοίδ. Κκοΐβ.
\κ1. Ηβγη. ηοΐ. ογϊΙ. &<1 ΑροΐΙοά. ρ. 226.
229. Αροΐΐοά. Π, 4, 11.
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Πρώτα Νεμέας λέοντα τοξεύσας χερβίν αγχει,
Ουπερ το δέρας Ευρυσ&εϊ πάρα Μυχηνην άγει,.
"Ος πτοη&είς την δύναμιν την ϊιμαχον εκείνου
Απείπατο την εΐσοδον τούτω την προς την πάλιν
Προ των πυλών δ' έχέλευε πάντας δειχνύειν α&λους.
Αέρνης εννεαχέφαλον υδραν δευτέρως χτείνει,
Όμοιρυχοΰντας αδελφούς εννέα στρατηλατας,
Οΐς, χαί Καρκίνος στρατηγός ην συμμάχων χαί φίλος.
240 Τούτους ανεϊλεν Ήραχλης συν πάνω τε χαί βία.
Ένος αναιρουμένου γορ έχ του στρατού του τούτων,
"Ετερον δύο προυχυπτον έχ των οχνρωμάτων.
/Ιιόπερ δυσχερέστατα χαί μόλις εΐλε τούτους,
Έχ μέρους άλλου φλέγοντος την πολιν Ιολάου•
"Ο&εν τον Ίι&λον Ευρυσ&ευς τούτον ου προσεδέχ&η.
Έστι χαί αλη&έστερος υδρα παλαιότατη,
Προ γενεών υπάρχουσα επτά του Ήραχλέος,
Ή πεντηχονταχέφαλος , η χάτοιχος της Αέρνης,
*Ης χοπτομένης χεφαλης αν&εωρωντο δυο'
250 "Ην μη πάρων αν^ρηχεν ο Ήραχλης χαί τότε.
Αύτη δ' εστίν αϊ χεφαλαΐ των παίδων των Αιγύπτου,
"Ας εις το ΰδαιρ έρριψαν της Αέρνης Δαναίδες,
*Επ* άλλη άλλη φέρουσαι την χεφαλην ετέρου,
Τοις συμβουλαίς ταϊς του πατρός τούτους άν^ρηχΜία*.
"Τατερον του Αυγχέως δε περισω&έντος μόνου
Και δίχην σνγχροτήσαντος , διχαίω λόγω πασαι,
"Ον Ήραχλέα τέ φημι χαϊ χλέος γης τυγχάνειν,
Την πρέπουσαν ειληφεισαν εχείναις τιμωρίαν.
Και πεντηχονταχέφαλος υδρα τις ή χαχία,

232. χιραΐν αγχα. οά. Α. ίη
ηΐί»ι•β. βΐ θα. Β. ίη οοηΐβχΐιι,
ίάαιιβ ϊβοβρϊ ργο ϊίρσί πνίγει,
244. ϋβ Ιοίαο ΗβΓοιιΙί βπχϊ(Ιοιι. ο. 38.

246. ΙΌτι ρτό %τι βιΐβοίτί β «1.
Β. Αη άλη&εστίρωι ?
„
- ,. .
2^

« κα„/α Λ Β>
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260 Πολλας πολλάκις αφορμας εγείρονσα των δόλων,
"Ην Ηρακλής ο λογισμός συν Ίολάο) χτείνει
Λιχαίω τω εύφραίνοντι λαούς τους εν φρονονντας.
Λλλ αύται μεν ασύμφοροι προς Ήραχλην αϊ δύο,
Η δε πρότερα προσφυης προς τον Ιάλχμηνης γόνον.
Ελαφον την χρυαόχερων τρίτον ποαι κατέσχεν,
ιΗν Ιερα,ν Αρτέμιδος αφηχε Ταϋγέτη
Χρυαω χαί επιγραμματι χοσμήσασα κεραίας.
Προς δε τον "Ερυμάν&ιον είτα βαδίζει κάπρον.
Παρεργον δράσας έ'χτεινε σϋμπαντας τους Κενταύρους.
270 Ό Φόλος γαρ ό Κένταυρος τον 'Ηραχλη "ξενίζει,
*Λνοΐξας πί&ον τον κοινον του οίνου των Κενταύρων.
01 ί' έπελ&οντες χαλεπως έπέχειντο τω Φόλω,
Ο&εν αυτούς ο Ηρακλής απέχτεινε τυξεύων.
Τα των Κενταύρων 3' ό'τε χρη , λεπτως αλληγορήσω.
Τον χαπρον τον Φωκίδα δε λνμαίνοντα παντοίως
Ής προς χιόνα περισσψ δ»ώ|«5 εκ της λόχμης,
Βρόχοις δεσμήσας, ηγαγε ζωντα προς την Μυκηνην.
Πέμπτον την κόπρον εχφορεΐ βοών των τρισχιλίων
Του των Ηλείων αναχτος Ψυγείου Φορβαντίδον,
280 Ή Ποσειδώνος του νίου, 'Ηλίου κα&' ετέρους.
Τποσχε&είς δεχατην δε τούτων λαβείν των ζωών,
Τον Άλψεών τον ποταμον τρέ-ψας προς τας επαύλεις
Την κόπρον έξεχά&ηρεν εν χρόνψ βραχυτάτω.
Ανγείον μη δίδοντος δε τούτω τας υποσχέσεις,
Φνλενς τολμησας άντειπεϊν, ώς αδικείς, ω πάτερ,
Δονλ'ιχιον κατωχησεν όστραχισ&εις Αυγεία"
Ο 3* Ηραχλης άπατη&εις επόρ&ησεν την *Ηλιν.
Άλλ* ίστερον, ου χρό»Ό*ς δβ τοις τότε παραυτίχα,

263. Ηββ Λυ36 ηοη οοηνβιάιπιί
ΗβΓοιιΙί.

Β.

275. τον Φωχ. ρι•ο την β οά•

266. Εγ3ϊ Τανγέττ) , |νΐΐίθ8β.
<?οιιί. δοΚοΙ. βά Ρίιιά'βΓ. Οίγιηρ.
III, 53. Ηβγη.

279. νω. δοΚοΙ. 3(1 Ι,γοορίιι•.
ν. 41. ίΐϊίηαβ Μϋ11βι•ί ηοΐοϋ.
286. νβΛο όοτραχιο&ύς ία
οά. Α. βυρβΓβοι-ΐρΙιιιη εϊορισ&ιίι.
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Ουδέ την κόπρου χα&αρσιν ο Ευρνσ&ενς εδέχ&η,
290 "Επί δεχάττ; χαί μιπϋω λέγων αυτήν γενέσ&αι.
"Ί'Ιχτον χψπάλω τε χαλχω χαϊ τοξοις όρνις χτείνει
Τας τοξευονσας τοις πτεροΐς εν Στυμφαλίδι λίμνί] .
"Εβδομον ταυρον Κρητιχον νιχήσας άγει, ζωντα,
™Η τον διαπορ&μευσαντα προς Κρητην την Ευρωπην,
Εϊτε τον ον εξηνεγχεν 6 Ποσειδών &αλασσης,
"Λγριω&έντα περισσως χαί βλάπτοντα την Κρήτην,
Τον 'όνπερ ταυρον Εύρυσ&εύς απόλυτον αφηχεν,
"Ος Μαρα&ωνα διελ&ων τοΐς ΐΑχτιχοίς ην βλάβη.
Τους άνδροφάνονς ογδοον "ίππους του Λιομήδους
300 Ίιου Κυρηνης , ^Άρεος, Βιστανων βασιλέως,
"Ηγαγε πάρα ϋάλνσοαν. συν Όπλους δε δραμοντας
Τους Λιομήδους απαντάς άπέχτεινε, χαί τούτον.
'!Αβδηρον τον Ήρίνου δε τον Ήραχλέος φίλον
Οϊ Ίπποι διεαπαραξαν , οδουσι βεβρωχότες,
"Εκ Αοχριχης "Οπουντος μεν φύλακα τοΰτων οντα'
"Εφ* ω πάλιν την "Λβδηραν ο Ηρακλής έδράαας
Προς Ευρυσ&έα το λοιπόν εχόμισε τους ϊππους'
Όλύμπψ δε νεμόμενοι &ηρσί βοραν παρέσχον.
"Εννατον προς ζωστήρα τε τρέχει της Ιππολύτης,
310 Της Ευρυσ&έως &υγατρος Αδμήτης &εληαάσης,
Μια νηι περαιω&είς ως προς τας Αμαζόνας,
Καν τω παραπλω συμπασαν πορ&ησας Βεβρυχ'ιαν
Τω Ληϊπύλου τω Μυσω Λύχω δωρεΐται ταΰτην,
"Λμυχον χαί Μυγδόνα δε τους αδελφούς ηττήσας.
ΉρίΛχλειαν ο Λύχος δε τούτων χαλέϊ την πάλιν
Τιμών τον χαρισάμενον την χωράν Ήρακλέα.
Ο δ' Ηραχλης ώς προς αντην πλεύσας την θεμίσκυραν,
296.^ Οά. Β. ΐη Ιβχΐυ Ηβΐϊβ*
χαλιπω! , ηιιοά ίη οί. Α. αάΎβΛίο ιιιριααυα 68[ βιιρβΓβεΓίρίηιη.
299. τον( ρι•ο τά« οά. Β.
303. ΑΜειιιβ Γιιίι Ιίΐίιι» Μργοαιϋ. \κ|. Ηβγιι. οΙ>ϊβ. ιηΐ Λ-

ροΐΐοά. II, 5, 8. ρ. 152. Ιιι αϊ.
Β. β« ηρίον.
313. ίι^τοαβ ΓιιϊΙ ήΐϊαβ Οββεγίί.
νίά. Αροΐΐοά. II, 5, 9. 5.
■ 314. Μυγδονα δι οά. Β. τβοΐβ,
ρι•ο Μνγαόνα. ΟοιιΓ. βιίαιιι €1ιϋ.
111, 808.
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Τας Αμαζόνας ήττΜως είλετο τον ζωστήρα.
Την Ήσιόνην ρυεται του κήτους εν παρόδια.
320 Τους ξενοκτόνους τε υίους έπειτα του Πρωτέως
Τον Τμωλον και Τηλέγονον κτείνει καταπαλαίαας.
Αέκατον βους τας φοίνικας τρισωμου Γηρυονος,
Τριών νήσων δεσπόζοντος η τριαδέλφου πό&ου —
Ου γαρ νυν φυσικωτερον το τρίμερες του χρόνου
Τον Γηρυόνη φαίην αν , ηλιον Ήραχλέα,
Και τα λοιπά συντείνοντα λόγοις τοις προς τον χρόνον.
Άλλα ρητορικωτερον ούτως, ώς εφην, λενω'
Βοϋς φοίνικας ο Ηρακλής του τρινησάρχου τούτου,
"Η του συν άλλοις άδελφοϊς δυοίν όμοψυχουντος,
330 'Εξ Έρυ&είας ηγαγεν Ήχεανίδος νήσου,
'!ίϊ νυν καλείται Γαδειρα, Κοτίνουσα δε πρώην,
Ή& Κοιινουσφ ποταμός ο ΒαΧτις παραρρεει.
Ήγε τοις βους ίκείνας δε τον Όρϋρον κτείνας κίνα,
Και γε τον Ευρυτίωνα βουκολον Γηρυόνου,
Και Γηρυόνη συν αυτοΐς διώξαντα το'ξεΰσας.
Συν δε βουσί περαιω&εις 'ΙΙχεανου το ρεί&ρον,
*Εξ Έρυ&είας τε δραμών πάλιν προς την Ευρωπην,
Εις Ταρτησαόν περιφανή πάλιν της ^Ιβηρίας,
*Αλΰβην και την "Αβινναν στήλας ίστα τας δυο.
340 Αι Ιβηρίας δε τας βους ελαΰνων προς Λ+βϋην
Αερκυνον , ΙΑλεβίωνα, τους Ποσειδώνος, χτείΐ'ε»
Αφαιρούμενους των βοών. χωρεί 3' εϊς Τυρρηνίαν
Άπο 'Ρηγ'ιου ταύρος δε πλεύσας εις ^ιχελίαν

321.

ΑΙΐβΓ 61ί«8 βΐίβπι ίη

338. Ταρτησον οά. Β.'

ιΛοΙϋβ Ι-γοορΗτ. 124. βρρβίΐβ-

339< &βυναν . . . ιατΖ τίς ^.

»«Γ Τιηοΐιιβ, οΛϊγββΙ) Αροΐΐο<1ογο II, 5, 9. 1Ό1)Γ6οιιιΐ8.
322. Ργο φονικά, Μηρ*ιψοι«χα*. νβΓβ. 328. ιιι οά. Α. ββϊ
01

β Νοιηΐηβ υοΐιιιηηαπιιη βιιιιΐ
χάι
^ •Αβίλ 5βα "Λ^νο.
Ηοο ^ ^ ^^ρ^ £βνναν,
ςϋβΙΙ1ο1)ΓβΙΙι ρι.„ ίβινα9 ρ3πιβΓ
ίΐκιιιβ ΐατά τάί ρι-ο 'ίοταται ι-β-

327. Ργο λίγων τβΙι^ιΐΆβ οϊάΙίοιιϊ κΐ3βί8 οοανβηίΐ λίγω, γιοά.
ΐβάί.

*
340. ΟοηΓ. Ηβγη. ο!)88. οήΐ•
»<1 Αροΐΐοά. ρ. 188.
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Κλησιν ττ} χώρα λέλοιπε χαλεΐα&αι Ίταλίαν.
01 Τνρρηνοϊ γαρ Ιταλον χαλονσί πως τον ταΰρον.
Τοντον τον τανρον χατασχών "Ερνξ ο Ποσειδώνος
Ίδ'ιαις παρενέμιξεν άγέλαις βοοτρόφοις.
Ο 3' Ηρακλής περαιω&εις χαί τρις καταπαλαίσας,
Τον'Έρνκα μεν έκτεινε, τας βονς δε συνελάαας,
350 Περαιω&εΙς "Ίονιον τον Δυρραχίου κόλπον,
Δια της Θράκης δυσχερώς άγει προς Εύρυσ&έα'
"Ως Ενρνσ&ευς κατέλυσε πάσας αυτας τη "Ηρα,
Τούτων τΰν ίίϋλων Ηραχλεΐ πάντων συντελεα&έντων
ΜηνΙ χάί ϊτεσιν οχτώ, μη περαιτέρω τούτων.
Ο Ενρυσ&εύς της νδρας δε τον ά&λον χαί της χόπρου
Μη χατατάξας τοις λοιποΐς ένδέχαιον χελεΰει,
Εξ Εσπερίδων αγαγεϊν, εκ των 'Τπερβορέων,
Ηρας τα μήλα τά χρυσά, Ζευς απερ γάμοις εσχε
Επι της'Ήρας γαμιχον χάλλιστον ΐδνον είναι.
360 Λν φΰλα'ξ δράκων άγρυπνος, Τυφώνας παις, υπήρχε,
Ος Ηρακλής οδοιπόρων δια της Ίλλνρίδος,
Ορους του Πυρηναίου τε , Ηριδανού τε ρεί&ρων,
"Απερ της Κέλτικης είσίν, εισβάλλει τζ Αιβύη,
Και τον έξηκοντάπηχυν Άνταϊον χτείνει πάλη
Πηχών τεσσάρων χαί ποδός έχων την ήλικίαν,
Ο Ποντικός Ηράδωρος ως πού φησι συγγραφών.
Βαδίζων ώς προς Αϊγυπτον και Βοΰσιριν άνεΐλε,
Τίαν του Ποσειδώνος τε χαί της Αυσιανάσσης'
Την δ' Άραβίαν παριών του Τι&ωνου τον πάιδα
3 70 Κτείνει τον Ήμα&ίωνα' Καυχάσω δε τοξεύει,
Τον άετόν ος ηα&ιε το Προμη&έως ηπαρ'
Βουλαϊς του Προμη&έως δέ προς τους "Τπερβορέους

«ο 1ονοτ9θψ<α «Ι. Β.
358. ΕΓ3ΐο8ΐΙι. ΠΙ. — νϊ. 359.
ιπΐ ίΐΐίρβοιαω. Αη παρά? Ο.
Ύ8. 404,
362. δοΓΪρβί Πυρηναίου ρΓΟ
ΙΙνρρηναίου. ΙΜ αϊ. β. β5ι π„ρ'_
ρψ μιοου.

363. Ρ»•ο Χύτιχτίς ο<1. Β. Α»_
βυχΐ,ί.
„„β , ,.
366. 7/ροΰοτοι οά. Β.
368. νίά. Ηβγη. 8(1 ΑροΙΙοί.
Ύχ^ 5, 7. ρ. 195.
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Έλ&ών πάρα του "Ατλαντας έλαβε τρία μήλα.
ΙΑλλοί φαοιν, εχ των νυμφών εδέξατο τα μήλα
Κτείνας αυτός τον δράκοντα τον φύλακα των μήλων
"Οστις υπήρχε μεν ποψψ, πρόβατα δε τά μήλα
Χρυσόχροα, νεμόμενα τόποις 'Τπερβορέων,
Τουτέστιν εν τοις ορεσι τοΐς των 'Τπερβορέων
Νυν γαρ ου φνσιχώτερον άλληγορέΐν αρμόζει
380 Νΰμφας τας ώρας λέγοντα *αΙ μήλα τους αστέρας,
/ίράκοντα τον ορίζοντα χαϊ φύσιν των υδάτων,
"Ο&εν άνίσχουσι λαμπρώς αστέρες λελουμένοι,
'Λς η χρυσή τετράνωχεν Όμηρου Καλλιόπη,
"Άλλ" ούτως, ωσπερ ϊφημεν, ρψορσιν αρμοδίως.
'Τποστραφεις Θερμύδρω δε προσχων λιμένι 'Ρόδου,
Ρουν εξ αμάξης εξελών ησ&ιεν ενα σφάξας•
Ό δε βουκόλος ανω&εν εξ ορούς χατηρατο.
Τα μήλα τοίνυν ενεγκών πάρα τον Ευρνσ&έα
ΊΑ&λον τελεί δωδέχατον , άναγωγψ Κέρβερου,
390 Ός πεντψονταχέφαλος '!Αιδου δεινάϊ ψ χύων,
Κυναίν τρεις έχων χεφαλάς , δράχοντος το αυραΐαν,
Κατά δε νώτου χεφαλας "άλλων &ηρων παντοίων.
Τοϊ/Γον τον α&λον Ηρακλής μέλλων άνύειν τότε,
Εις Ελευσίνα προσδραμων χαί μυψ&εις Ευμόλπω,
Αιά Ταινάρου χαταχΰϊίς ως προς αυτΌν τον "Αιδψ,
Άνέστψε Θψέα μέν, τον δε βουχόλον "Αιδου
Μενοίτιον χατέα'ξεν, νΐον του Κευ&ωνΰμου,
Έν πάΧη τούτου τας πλευράς συντρίψας, συναράξας.
Ενρών δε χαί τον Κέρβερον *Λχέροντος ίν πνλαις,
400 Τί} λεοντή χαι ΰώραχι μόνοις έσχεπασμένος,^
Δίχα των οπλών των λοιπών, ωσπερ ο Πλούτων ?φη,

382 Ιΐίβά V 5 6
385! Αροΐΐοά.Ίΐ', 5, 11. &• 10.
ιΛί ΗβγιΓ. Ρ35. 196. ςοΓτιιρΙ'ΐκι

ε1 β<Μι• Β«ί1• *1ε 1β8'ΐ"Γ» *βτ?
<?ί νώτου κεφαλάι δράχοντοΐ το
ββΐ Γβ3ΐίΙιιΙιΐ8 β ογΙ. α. — Αροι-

9ίΛ. ν *
392. Ηΐο γβτβιΐϊ €£«ϊ ω ο<1• Δ.

νώτου παντοίων είχιν υφιοιν «£«ρκλαί.
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ΟΗΙΚ II. ΗΙ8Τ. 36.

402 — 427.

*Εχ του τραχήλου χατασχων δαχνομενος ουρα'ιω,
Και τάϊς λοιπάϊς ταις χεφαλαΐς τούτου ταΐς νωτιαίαις,
Αιά Τροιζηνος αγαγων πάρα τον Ευρνσ&έα,
Λ%&ις προς τον Αχέροντα κατάγει χαί προς "Αιδην.
Οντας θ' ο Άιδης βασιλεύς των Μολοσσών υπηρχεν,
"Εχων χαί χΰνα μέγιστον , ον Κέρβερον έχάλει.
Ος χαί Πειρί&ουν χατασχων, 'ιιμα χαί τον Θησέα,
ΊΙειρί&ονν μεν άπέχτεινεν , ετήρει δε Θησέα.
410 Ίβι προσελ&ών δ Ήραχλης, εξέσωσε Θησέα.
Και τα λοιπά χαταδηλα. τι δε μαχρηγοροϋμεν ;
Μετά τους α&λους τοιγαρουν τούτους τους λελεγμένονς
Ευρυτος τοξοις ηττη&είς συν τοις υίοΐς τοις πέντε
Κορην Ίόλην Ήραχλεΐ προς γάμον ουχ εδίδου,
Μη πως έχ ταύτης τετοχώς, μανείς χαι ταυτην χτείνη,
ιβ? της Μεγαρας τους υιούς τους εξ ανιοϋ τεχ&έντας.
Μετ" ου πολύ δ* υποκλαπείς "ίππους εξ Αύτολνχου
Ένρυτος, Ι'ργον έ'χρινε τοϋτο του Ήραχλε'ους.
Ο του Ευρντου δ' "Ιφιτος έλ&ών προς Ήραχλέα,
420 Έχσωσαντα την "Αλχηστιν ήδη χαί πεφ&αχότα,
Έξήτει ταύτας Ήραχλεΐ. δ ό*έ ξενίζει τοΰτο^
Κατασχε&εις μανία δε πάλιν οργαϊς της Ήρας
Εχ των τειχών της Τίρυν&ος ρίχρας αυτόν άνεΐλεν•
Ής <Γ ο Νηλενς ο Πύλιος ουχ ή&ελε χα&αίρειν,
Ταί /Ιηϊψόβω χα&αρ&είς, είτα δε χαι νοσήσας
Χρησμδν λαμβάνει Λελφιχον , άπαλλαγήν της νυαου,
Ε'ίπερ πρα&είς δουλευσειε τρεις Όλους επί χρόνους,

404. παρά ρΐΌ επί Θ 0(1. Β.
406. ούτος νάο Ά. οά. Β.
ΑΛ, τετοκυα
', ιαβιη
.,
*1ο.
ψιοα. τιχνοποι-ησάμινοι αρικί Αροΐίοιί.
II, 6, 1. ρ. 203.
420. Ου. Α. ϊη ιβχΐιι Η<Λβί
πεφ&ακοτα, ΐιι ιιιαι-ςίιιο πεφ&ωκότα. {,Ιιιαβ νοοβδ ^νιίά &Λί
•νβΐίϋΐ, ηοιι βχ]5ΐιΐο. Αιι, ηαί
ααηί αδββοιιΐιΐδ βιαΐ ? ιιΐ ΟΗίΙ.

III, 137. οιιηιι αεχβαιίιιχ. ΑηΙβ
οοαίοβ βιιΐβπι Ηιώιιΐι Τζβιζβθ
Αροΐΐοά.
II,
Γ
, 6. β. 2.
***• 'ί7/™ **•• Β.
422. οργή οά. Β.
423. τον Τιρ. οά. Β.
425. δ-ηϊψϋλο> 0(1. Β.
427. Ρ»Γΐίοίρίο πρα&ιΐβ ΐιι
μϊγο^ιιθ οοά. 5ΐιρβΓ30ΓίρΙαια νφ
Έρμ,ον.

Ο Η ΙΕ. Π. ΗΙ8Τ. 36.

428-454.
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Τον της λατρείας δέ μίσ^ον παράσχω τιυ Εύρύτω.
Και δη πρα&είς ίδοΰλευσεν Όμφάλγ τη Λυδία,
430 Τη Ίαρδάνον &υγατρί, συζύγω δε του Τμώλου.
Κάχεϊ δουλευων μεν δεσμεϊ Κέρχωπας 'Εφεσίους,
Συλέα χαί τον Αΰδιον , βιάζοντας τους ξένους
Τους αμπελώνας τους αυτών σχάπτειν δουλείας τρόπο».
\Λνειλε Λενοδίχην τε την τούτου θυγατέρα,
Και προ&ελΰμνους ανασπά χαΐ τούτου τας αμπέλους.
Της Ιστορίας ταύτης δε μέμνηται χαί Μουσαίος
Τοις χα&' Ηρώ χαί Λέανδρον ο'υτω τα) έπη γράφων
,,Σόν δ' ιχέτην με κόμιζε, καί ην έ&έλγς, παραχοίτην,
„ Τον σοΐ/ "Ερως ηγρενσεν εοΐς βελέεσσι χιχήσας.
440 ,"Λς •&ρασυν Ήραχληα ΰοος χρυσόρραπις Έρμης
,, θητεΰειν έχόμιζεν Ίαρδανίην ποτΐ νϋμφην.
,,Σοί δέ με Κυπρις έπεμπε, χαί ου σοφός ηγαγεν Έρμης.
Τον χρόνον έχπληρωσας δέ τούτον τον της λατρείας
Συν εξ τριήρεσι πορϋεϊ χαί πάλιν την των Τρώων
Και Κών, χαί τον Ευρύπυλον χτείνει τον βασιλέα,
ΤΙον του Ποσειδώνας τε χαί Άστνπαλαιέας.
Είτα προς Φλέγραν συνεργεί &εοΐς κατά Γιγάντων.
θεούς (πολλάκις ϊφημεν) φασι τους βασιλέας.
Πορ&εϊ την Ηλιν έ'πε«α χαί χτεινε* τον Αύγείαν,
450 Και Κτέατον χαί Ευρυτον τονς Ζ4χτορος, εν δόλοις.
Και Πύλον δέ πεπόρϋηχε, τιτρώσχει χαί τον'Άιδην'
Καί Τυνδαρέω δίδωσι Λαχωνων βασιλείαν
Κτείνας τον Ίπποχόωντα Νηληϊ αυμμαχοϋντα.
'Εν Καλυδώνι δ* έπελ&ών νιχα τον Άχελώον,

431. Αροΐΐοθ. Π, 6, 3. Ηβγη.
ο!)»-•*. ρ• 181. βι ΛΥββββΙϊηβ. 3(1
] ΙιοιΙ. IV, 31. ρ. 276. βιάζονται
]>γο βΐιι§ιιΐ3Γί οά. Β.
433. αντοίν ρι•ο αυτόν εά. Β,
436. Ηίο βδΐ νβι•1)0Γϋΐη ογ(1ο
ίιι οά. Β. ; βΐ ίιι οά. Α. μίμνηται τανττ/ί ϋί.
437. Μιΐ83βϊ οβπη. γ. 148. δψι•

439. πι&ησαι αϊ. Β.
441. έχοαίσαιν οά. Β. ΓΜάβπι
νΛ ΐιι οά. Α. Ιΐα$8ανί/] ποτδ νύμφ//. ΥβΓα Ιθεΐίο ίιι οοάίοϊβ Α.
ιηβΓβΐιιβ βάίεείβ.
444. €{. Ηοηιει•. Ιΐίβά. V, 641.
ΑροΠοΛ. II, 6, 4.
447. σνναιϋΊΪ ςά. Β.
451. Ιΐίβά. V, 395. ε<ι<ι.
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ΟΗΙΙ* Η. ΗΙ8Τ. 36. 455 — 483.
Καϊ Δηιάνειρα* γαμεϊ την χόρην -ην ΟΙνέως.
*Εν δε τοις γάμοις ανελών "Εννομον Άρχιτέλους,
Φενγων ως προς τον Κηϋχα περί την Τραχινίαν; •.

Περί τον Ευηνον αυτόν, τοξεύει, χαί τον Νέσον
Βιαίως Λψανειραν &έλοντα χαταισχϋναι.
460 "Ος Νέσος αίμα δέδωχεν αΰτοϋ Αηϊανείρη,
Τον Ήραχλέους έπειπών τοντω χιτώνα χρΐσαι,
"Οτε τινός επαΊο&οιτο τούτον ερωντα κόρης.
"Οπερ υστέρως δράσασα χτεΐνει τον Ήραχλία.
Τότε την Λρνοπίαν δε ο Ηραχλης οδευων
Βοΰν σφαττει Θειοδάμαντος , χαί τούτον χατεο&ίει.
Την χωράν τε πεπόρ&ηχε χαί Λαογόραν χτείνει.
Και Κΰχνον τον του 'Άρεος παϊδα χαί^Πελοπίας
Άνεΐλε διερχόμενος την Ίτωνίαν χωράν.
Την δε Τραχϊνα παρελ&ών στρατεύει χατ' Εύρυτου.
470 Πορ&ήσας ΟΙχαλίαν δε , λαβών χαί την Ίόλην,
Προσορμισ&εις προς Κηναιον το της Ευβοίας αχρον
Βωμον Λιος ιδρυσατο. &υειν δ* έχεΐσε μέλλων
Τον Λϊχαν τον θεράποντα πέμπει Αηϊανείρτι,
Την παρουσίαν την αυτοί! χαϊ ν'ιχην χαταγγεΐλαι.
Ή δε παρυποπτεΰσασα τον πο&ον τ?.ς Ιόλης,
'ΙΙς αλη&εΐς νομίσασα τους λογούς τους τον Νέσου,
Χιτώνα χρίσασα τίνα ταί α'ίματι τω τούτου
]\Ιετα^τοΰ Λίχα πέπομφεν ως προς τον Ήραχλεα.
"Ον Ηραχλης ίνδεδυχώς απωλετο παγχάχως.
480 Το Νε'σου του Κενταύρου γαρ αψα συμμεμιγμένον
Εχ των φαρμαχων των βέλων των εζ Ιου της υδρας
ΎΗν αφυχτον , ΰανασιμον , τοις τούτω χρισαμένοις
Κνησμον έπάγον αμετρον χαί δήγμα, χαί φλύκταινας.

461. δοηρβί τούτω ρΓΟ τοΰτο.
462. ιπαΐο&οιτο υΙβΓψιβ οοά.

τω φαρμακω οά. Β. ΚβοΙβ άίοϊι"Γ βνμμίγννβ^α* ιχ τινόΐ.

469. ίί'ϊ δέ Τρ. οά. Β.
475. παρνποπτεύονσα οά". Β.

Α ω
482• Μ• Α• τουτ°•

481. εχ των φαρμαχων ρπ) ίν

483. φλέχταιναί οά. Β.

ΟΗΙΚ II. Η 1 8Τ. 36. 37. 484—509.
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"Ο&εν ανεϊλε τον κλεινόν εκείνον Ήραχλέα
Τον γην πασαν και ΰάλατταν κα&άραντα κακίας.
Της δ' ίσιορί«? άπαντες ον λόγοις τε&ραμμένοι
Σχεδόν άπεμνημόνενσαν των ϊσω καί των εξω.
Ό Κόϊντος δε γέγραφεν οίμαι τους α&λονς τονΓονϊ
Συντετμημένως έ'πεσι, Κο'ϊντος 6 Σμυρναίος.
490 Ούτω τα έ'πη δ' εχονσιν, όίττερ Ισχύσω ψράσαι.
„ Πρώτα μεν εν Νεμέα βριαρόν κατέπεφνε λέοντα.
>, δεύτερον δ' εν Λέρνη πολναυχενον εκτανεν νδραν.
,,Τό τρίτον αυι' επί τοις Έρνμάν&ιον εκτανε κάπρον.
,,'Τιμίχερων δ' έ'λαφον μετά ταΰτ' ηγρευσε τέταρτον.
,,Πέμπτον δ' ορνι&ας στυμφαλίδας έξεδίωξεν.
,',Έχτον Άμαζονίδος κόμισε ζωστήρα φαεινόν.
,',Έβδομβν Αυγείου πολλην χόπρον έξεχά&ηρεν.
,,'Όγδοον εκ Κρήτης δε πυρίπνοον ηλασε ταυρον.
,,Είναταν εκ Θράκης Λιομήδεος ηγαγεν 'ίππους.
500 ,,Γηρυόνον δέκατον βόας ηλασεν εξ Έρυ&είης.
,,Ένδέκατον κΰνα Κέρβερον ηγαγεν εξ Άΐδαο.
„ Λωδέκατον δ' ψεγχεν ες 'Ελλάδα χρνσεα μήλα.
,,Θεβ-τίεω -ΰυγατρων τρισχαιδέχατος πέλεν α&λος,
Οϋτω μεν γέγραφεν αυτός, συνταξί.; εν τοις α&λοις
Τον ■ψευδβτρισκαιδέχατον α&λον ουκ όντα τούτον.
Τονς «'θ'λους έχεις γαρ αυτός πάντας εγγεγραμμένους
Καϊ τα των αΰλων πάρεργα, και τι μηκύνω λόγους;
ΠΕΡΙ ΣΑΜΨΩΝ, λζ'.
Σαμ'ψων νίός ην Μανωέ, κριτής Ισραηλίτης,
Τεχ&εις εν χρόνος καί καιροϊς τοϊς της αιχμαλωσίας:

485. τί/ν γην «Ι. Β.
488. τοΰτουί ϋά• Β. ρΓΟ τοίτον.
489. ϋβ ΗβΓοιιΙίβ οβΠΗΜίηϊΙιιω τ. ς>υίηΙί ΡοβΛοπι. VI, 208.
•ΊΊ• — Ηοί βιιίβηα νβκϋβ, ηοιι
Οαίϋΐϊ, <|υί βχΐίηΐ: ίη ΑηΛοΙοΒίϋΤοιη. III. ρ. 252. βά- ΤβιιοΗ.,
"ρβώι Νβΐϊΐίί Οοιη. VII. ρ. 687.

ΟοηΓ. Ιβοο&β. Αηίηΐ3<1νβΓ8. \ΌΙ.
II. Ρ. III. ρ. 333.^
490. απιρ ρκ> ανπιρ ηΧβτφιβ
οοιίβχ.
Η 1 8 Τ. 37.
^
508. Γεδεών Ργο Μανο,β οΟ.
Β. — ΥΜ. ΙΑ. ΙωΜ. ΧΠΙ> 24.
509. χςόνω οά. Β. .

-.-

60

ΟΗΙΚ II. ΗΙδΤ. 37.

510 — 537.

510 Ούτος η&έλησε λαβείν Έν&άμνα&α γυναίκα.
Ώς ουν άπήρχετό ποτέ λαλησαι, περί γάμων,
Γνμναΐς χερπίν άπέχτεινε λέοντα συναντησας.
Μετά μικρόν έφεύρηκεν απο χηρίου μέλι,
Έν στόματι του λίοντοί, ονπερ αυτός άνέίλεν.
"θ και φαγών προέτεινεν αίνιγμα πλέξας γαμοις,
Έχ στόματος εσ&ίοντος (λέγων) έξηλ&ε βρωσις.
"Οπερ μη σ&ένοντες νοεΐν , ϊμα&ον εκ της νύμφης,
ΚαΙ ζημιουσι τον Σαμψών τον προβληματοπλόχον
Στολάς ομοΰ τριάκοντα, τριάκοντα οινδόνας.
520 Του δε Σαμψών χολαναντος τω πράγματι, μεγάλως,
Την νύμφην ταύτης ο πατήρ προς γαμον ουκ έδίδου.
Τριακοσίας δε λαβών άλώπεκας εκείνος
Και τοΖς ουραίοις όπια&ε λαμπάδας υπανάψας,
^Αφείς οταχυν ένέπρησε πάντα των αλλόφυλων.
Οι δε τον οί•κον καίουσι της νύμφης και τους Ονδον.
€<βς 0*6 και τούτοις ο Σαμψών πολεμον συνεχρότει,
Πάντες παραταξαμενοι κατά των ^Ιουδαίων
Σαμψών έζητουν. δησαντες δε τούτον Ιουδαίοι,
Τοις άλλοφύλοις ί'δωχαν• δεσμά δε δια$ρήξας
530 *Εν σιαγόνι έ'χτεινεν όνου χιλί'ους τούτων.
Έχεϊ&εν προς την Γάζαν δε πάλιν προς πόρνην ήλ&εν.
'ΙΙς ό*έ περιεχυκλωσαν οι βάρβαροι τ'ον άνδρα,
Μεσΐ^ νυχτί της πόλεως άρας τας πύλας ώμοις
*Εξέδραμεν. ηρασ&η δε /ίαμαίιλης υστέρως,
■ Και ταΰτην ί'σχε σύνεννον. βαρβάρων 5* οι σατραπαί
Χρυσούς χίλιους έχατον τι] γυναιχί δωροϋνται
/Ιρασασγι ξύρισμα Σαμψών βοστρύχων κοιμωμένου.

510. ενβαμαν&α οθ. Β.
513. Οϊ. Αβϋβη. V. Η. ΧΙΤ,
45. 46. Ηθίοάοΐ. VI, 114. ίΙ>ϊψιβ \νβ8».
514. οατιί αντόν οά. Β.
517. νοίΐν ρΓΟ μα&ιϊν οΑ Β.
528. Ηθ6£6Γ 0611361 1('^ϋ1)(1ΐΙ111
683Θ ί'ίΐμουν. ΗθΠ1111 νβΐΊ)ΟΓ(11Η

ίτβσιιβιω 881 οοιιίαίϊο. Ιΐβ βΐΐαηι
ν. 421. ίη «Ι. Β. ίζήτα.
534. ΛαμαΙιχϊ/! οΗ. Β.
537. 8ρααονα?ι οά. Β. Λρααάοτ/ ββΐ ίη ιιογ§. 0(1. Α. 8 ΓβοβιιιίοΓβ Ηίαιια , βϋάβιη^ιιβ νίόβίαΓ
1(11856 «ί.'Ι \>ίί ΙΙΓ,Ί 0(1. Α. .ΗΐΚ'φΙϋΙΙΙ
111011113 ϊ'ύίΐαΐϋ οόΐΜΊββΓβΙ.

ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 37. 38.

538 — 559.
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Ό γαρ Σαμψών ο νυν ρηθείς, Πτερελαος χαϊ Νΐσος,
Κομας γρυσιίς εν χεφαλαΐς προς μίαν κεκτημένοι,
540 Έν ταΰταις έΐχον την άλχην. ταύτας δ' άποζυρίντες
""Εκείνοι, μεν εκ ϋυγατρων, 6 Νΐσος εκ της Σκύλλας,
Έκ Κομαι&ους Πτερέλαος, ούτος δ' εκ της Μαινάδος,
Ήσ&ενηκοτες , παρ' εχ&ρων είιραντο τιμωρίαν.
Άλλα τα Πτερελάου μεν καΐ Νίσου παρατρέχω.
Τον δε Σαμψών τυφλώσαντες ούτως ησ&ενηχοτα
Κλείουσιν οΐ αλλόφυλου δεινω δ&σμωιηριαι»
Οί δ' ευφροσΰνας καΐ χορούς εί"/ον τω ττα&ει τούτου•
Τέλος αύτον ε%άγουσιν έκ του δεσμωτηρίου,
Έμπαροινησαι χρηζοντες καϊ παρεμπαϊξαι τουιοη
550 Ό δε στενάξας βρΰχιον εξ έμπαϋοΰς καρδίας
Τους κίονας κατέσεισε καϊ πασαν την οΐκίαν,
ΚιλΙ συν αυτω χαί αύμπαντας άνεΐλε τους βαρβάρους,
Πολλω πλείους τυγχάνοντας των πριν άνγρημένων,
Ους ζων αυτός ανίβρηκε κράτους ακμάζων ρωμγι•
ΠΕΡΙ ΠΟΑΎΔΑΜΑΝΤΟΣ ΤΟΤ
ΣΚΟΤΟΤΣΑΙΟΤ. λκ'.
Ό Πολυδάμας ούτος ην εκ πόλεως Σκοτουσης.
Γυμναΐς χερσί μεν λίο^τας ως αρνας διαφ&είρων,
Πτεροϊς ποσΐ δ' υπερνικών άρματα ταχυδρόμα,
Τγι δε χειρί τι σπηλαιον άντηρεισε συμπίπτον•
Ό Σικελός Διόδωρος γράψει την Ιατορίαν•

538. *αΙ κίψαλος χαϊ νΐαοί,
«ά. Β. ϊ(1βιη<ΐ"β νβ. 542. ό *έφαίοί, ουτοί βίιιβ ίί, βΐ Λί8. 543.
«ΙΙά τα του κιψάλου μίν — .
547. Ιιι θα. Β. ΎίιΙείιΐΓ ββββ
χαράι Ργο χορούί.
550. ΥίάβΐιΐΓ βρνχη8ί>ν Ιεββα-

άυχα , ηϊβΐ βρΰχιον οοηίυάίί οηηι
βρνχηδόν Τζβΐ^ββ ίρββ.
... .
Η 1 8 Τ. 38.
557. πιζοϊί ρτο πτεροΐί οά. Β.
559- Ό1οΛθΓί £Γ3Βηι. ρ. 640.
Ύν683β1. Ραιίδ. VI, 5.
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ΟΗΙΚ II. ΗΙδΤ. 39. 40. 560 — 580.
ΠΕΡΙ ΜΙΑΙ2ΝΟΣ ΤΟΤ ΠΑΑΑΙΣΤΟΎ. λ&'.

560 Ό Μίλων οντος ά&λητης εχ Κρίτωνος υπήρχε,
Τω φιλοσοφώ σύγχρονος ίχείνω Πυ&αγόρα.
Εξαχις δε νενίχηχεν Όλυμπια παλαιών.
Κροτωνιαταις δε ποτέ πολέμου προεξάρχων
Και προπηδών ως Ηρακλής εμπροσ&εν εστεμμένος,
Αέκα Κροτωνιατιδας έχων μνριοστΰας,
Συβαριτων άπέχτεινε μυρίας τριαχάδας.
Αιοδωρος χαί ταύτην δε γράφει την ίατορίαν,
Ηρόδοτος, χαί έτεροι πολλοί των συγγραφέων.
ΠΕΡΙ ΑΙΓΛΝΣ, ΙΑΟΧ, ΑΎΓΚΕίΙΣγ ΗΡΑΚΑΕΟΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΕΡΤΟΤ. μ.
ΑΙγων Κροτωνιάτης ην, πανευσ&ενης πυγμάχος,
570 Του "ΐδου χαϊ Λυγχέως μεν ουχ ελαττον εσ&'ιων,
Επίσης τψ Βου&οίνα δε χαί γε τψ Αυτιέρτη\
Μάζας γαρ ογδοηχοντα νεοφυράτους άρτους
Εν Ααχινίω βέβρωχεν Αϊγων ανιο? ο πΰχτης.
Μη γαρ το παξαμάδιον μάζαν , άλλ' άζαν λέγε,
Το μάζα γαρ μη αζα τις, άλλ' άπαλη χαϊ νέα.
Και τρέχων ούτος ορεσι ταύρους ποσίν ενίχα
Και τας χηλας τάς των ποδών ζώντων χερσιν άνέσπα.
Τους ταύρους δ* εχαρίζετο τοϊς ωμοις φέρων τούτους
Φίλοις χαί χόραις γυναιξίν , ως τι} 14μαρνλλίδι,
580 ΙΙς μέμνηται Θεόκριτος ούτω τα έ'πη γράφων
ΗΙδΤ. 39.
562. χαί ρΓο ίί οιΐ. Β.
567. Οοιιί. Βϊοά. δίο. XII, 9.
γαξ. 483. \ν"β38. Ρβιιβ. VI, 14.
ΗβΓοάοΐ. III, 137.
Η Τ ζ Τ άη
α ί ο ι . 40.
571. Βου&οίνα ρΓο Βου&οίνας
φιοΛ ββΐ ίη ο<1. Α. , βχΗΛει οά.
Β., ίάβηιηυβ οαιη θα. Α. Λίτυίρτι/. ϋΐΓ0({ΐιβ ιηοιίο , βΐ Αιτνιρ. ει Λυτκρ. «εηρίιιιη τβρβ-

ΗίιΐΓ. ΟοιιΓ. 8οΗο1. ΤΗβοοΓ. Χ,
41• β1 Οββϋί οβδβ. ρ. 311.
574. παξαμάδεο» , ηοη παξαμάτιον, Ηίώβι αϊ. Β. βίριίήοβΐ
ραηβτη ιιώοίηετκίιαη. ΛΓκΙβ ϋιι
ϊτββηβ ΟΙοβδ. 8. ν. Ραχίτηαίίατη.
Γα Μ3ΐ•§. οά. Α. & ιααηη ΓβοβιιΙίοή παξημάλιον , ίη οοιιΐβχία
παξαμάτιον.
577. τάς βιιΐβ των ποδ. βοοβββϊΐ β οά. Β.
580. ΤΗβοοήί. IV, 33. 8^.

ΟΗΙΚ Π. ΗΙ3Τ. 40— 42.

581 — 006.

63

,,Καί το ποτ άωον το Ααχίνιον , ουηερ ο ηνχτας
„Αϊγων ογδώχοντα μονός χατεδαίσατο μάζας,
,,Τηνει χαΐ τον ταΰρον άπ' ώρεος άγε πιάξας
„ Τας όπλας , χηδωχ' Άμαρνλλίδι. ταί δε γυναίκες
,, Μακρόν άνήϋσαν, χω βωχόλος εξεγέλα'ξε.
Τα δε τον "/5ου πρόδηλα τυγχάνει χαί Αυγχέως
Καϊ τα του Ήραχλέος δε τα τΐ/δε μοι λεχ&έντα.
"Εκαστος τούτων τέταρτον βοος γαρ εβεβρωχει.
Μάλλον ημίτομον βοος ο "Ιδας εβεβρωχει,.
590 Ό β* Ήραχλης ολόχληρον ενα μεν εν τγι Αίνδω,
Καϊ τον του θειοδάμαντος εν χώρα, Λρυοπία.
Ό Αυτιέρτης δε υιός νό&ας υπάρχων Μίδου,
Οίνου μεν πί&ον εξαντλων όλον υπήρχε πίνων,
"Αρτους δε τρώγων ηα&ιεν όνων τριών φορτίον,
'ΙΙς εν τω Λάφνιδί φησι Σωσίβιος ίαμβοις '
„ Ούτος δ* εκείνου παις παράπλαστος νό&ος.
„ Μητρός δ' οποίας η τεχουσ' επίσταται.
"Εα&ει μεν άρτους τρεις όλους χαν&ηλ'ιους.
Της δε βραχείας ημέρας πίνει &* αμα
600 „ Κάλων μετρητψ τον δεχάμφορον πί&ον\
^Εργάζεται δ' «λ«φρ« προς τα φορτία.
ΠΕΡΙ ΑΑΜ05ΕΈ0Ύ. μά.

'

Του Ααμο\ένου παλαιστοϋ Αουχιανος δ Σύρος
Μέμνηται, λέγων άριστον εν παλαιστάϊς τυγχάνειν,
Ουδέν ήττον του Μίλωνος καϊ παλαιστών των άλλων.
ΠΕΡΙ ΙΦΙΚΑΟΤ. μβ1.
"Ιψιχλος ψ Φυλάχου παϊς, πατήρ Πρωτεσίλαου.
'Ύπερτελών δε ό ανηρ των ομηλίκων τάχεί.

. 582.
585.
595.
δοΐιοΐ.

χατεδάαατο ο3. Β.
ιγέλαζι οά. Β.
νίά. Οββίϋ οΙ)88. »<1
ΤΙιβοοΓ. Χ, 41.

601. Ιιηπνο αιτία.
τιτοτ Α1
Μ
* „ . ,
602. Ι,αααα. Ό. Μ. Ι, 3.
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ΟΗΙΚ II. ΗΙ8Τ. 42 — 44. 607 — 628.

Τοΐς μυ&οις παρεγγέγραπται σταχυών ανω τρέχιιν,
Μη χαταχλαν άϋέρας δι χονφότητι του δρόμου.
Της Ιστορίας μέμνηται ταύτης "Ορφεΰς που λέγων
610 ,,Οίδ* ην Ίφίχλοιο •&οώτερος αυδάζοιο,
,',Ός τε χαί άν&ερίχεσσιν επέτρεχεν > ουδ' «* χαρπον
,,Σίνετ άησνρα γνϊα φέρων επί λήϊον ανον.
ΠΕΡΙ ΕΎΦΗΜΟΥ, μγ'.
Εύφημος παις της Λώριδος ην χαί του Ποσειδώνος,
.Εί,ν ουν Ευρώπης Τι,τυοΰ , εϊτε Μηχιονίχης
Της -&υ}'ατρβς Αρίωνος, εϊτε της του Ευρώτα,
Την Ήραχλέος άδελφην ϊχων την Ααονόμην,
Πρωρευς υπάρχων της Άργοΐις , Πίνδαρος ως που γράφει.
"Ασχληπιαδης δέ φησι, τούτον έχ Ποσειδώνος
"Εχειν δώρον, την ϋάλασσαν δδεΰειν άνευ βλάβης,
620 Κα&α χαί τον 'ϋρίωνα, ωσπερ τις γην οδεύει.
Το δ* άλληγοριχωτερον ο'υτω σοι νοητε'ον.
"Αμφω προιρεΐς γεγονασιν ούτοι χαί χυβιρνηται,
Πάντας υπερνιχησαντες τους πάλαι ϋρυλλουμένους,
Μηδέποτε βλαβέντες δε χλΰδωσι &αλασαίοις.
"Ο&εν ενεμυ&ώ&ησαν τοιαύταις μυϋουργίαις.
ΠΕΡΙ ΠΡΏ,ΤΕίΙΣ. μδ'.
Πρωτενς Φοινίκης Φοίνιχος παις χαί του Ποσειδώνος,
Περί την Φάρον χατοιχών της νυν Αλεξανδρείας,
"Ος μαρχαΐς δυνάμεσι μετέβαλλεν εις πάντα,

Νί.

ΗΙδΤ. 42.

ΗΙ8Τ. 43.

609. ΟοαΓ. Ορη. Αι•§οη. 140.
Ηεπη. ίΒιςαβ ηοΐ. Ιη ΟΓρΗβί
β•3§ιηβΜΐί8 ίας 1<μ:ιι8 β81 οιηίδβηί.
610. Ργο αυδάζοιο νκίεΐηι- 1ε£ειιι1ιιιιι 8886 αίζηοϊο, ηίβί νεί'ίΐιβ
ίηίΐίιιιη β81 άβρπιναίιιιη.
611. ονδέ τ* αά.Β.
612. ΑίϋεεΙίνο άήουρα βυρβΓβΟΓίριαιη ελαφρά ώ ο<1. Β. Ιη
βοά. εβι ανον.

615. Οί. βοηοΐία αά ΙγοορΙΐΓ.
886. ρ. 858. Μ011. Αά ρι-οχίΐΜ
νϊά. Ρϊιιά. ΡγιΗ. IV, 39. 79. β^.
ϊ^υβ διηοϋβ. ν.,613. ΛοΊριδοί
βϋτίρβί ρΓΟ "ί'ριδος.
620. χα&άπερ χαί «& Β.
625.• ενεβυ&ώϋ-ηοαν οά. Β. νβ.
ρΓαεεεάεηιε ΰαλαττίοις.
Η 1 8 Τ. 44.
628. χατίβαλεν οά.°Β.

Ο Η Ι Ε. II. ΗΙδΤ. 44. 45.

629 — 653.

05

Εις πυρ, ϋδωρ, εις δράκοντα, δένδρον, εις ιΜσαν φύσιν
630 'Λς "Ομηρος έδήλωσεν εν 'Οδυσσεία γράφων.
Λουκιανός δε όρχηστ-ην είναι, τον άνδρα λέγει
Μιμοΰμενον όρχήμασι- πάντων απλώς τας φύσεις.
Έγω δε λεκανόμαντιν τούτον τίν άνδρα λέγω,
'Λπαντα προδεικνυοντα ταΐς λεκανομαντίαις,
άϊν αν ε&έλοι τις μαϋεϊν και περί ων τις χρηζοι,
Λένδρων, άν&ρώπων και πυρός, υδάτων και &ηρίων,
"Η φυσικόν φιλόσοφον , πάντων ειπόντα φύσεις,
"Η ρήτορα δεινότατον , πρεπόντως γεγραφότα
Λίϋοις, &ηρσι «αν τοις λοιποΐς. μάλλον δ* ως εφην πλέον
640 Τον αΐ'ίρα λεκανόμαντιν επίσταμαι και μάγον.
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΚΑΤΜΕΝΟΤ. μί.
Ο Περικλύμενος 6 παις Νηλέως Πολυμηδης,
*ΙΙν αδελφός του Νέστορος εκείνου του Πυλίου,
Έκ Ποσειδώνος εσχηκε του πάππου δωρον τάδε,
Προς πασαν μετατρέπεσ&αι μορφην ων &έλοι ζώων.
'Τφ' "Ηρακλέους δέ ποτέ την Πΰλον πολεμοϋντος
^/ορ£ βλη&εις ανήρητο, μετατραπείς εις μνΐαν.
Το 3* άλληγορικωτερον τοιουτοτρόπως ί'χεί'
"Έκ του &υμοΰ του πρέποντος, φημί του Ποσειδώνος,
"Εν τοις πολέμοις απαντάς τους &ηρας έπιμεΐτο,
650 Παρδάλεων οξύτητα, λεόντων μέγα σϋένος,
Μυίας το δνσαποτρεπτον και πο&εινον αιμάτων.
Ό&εν καϊ Όμηρος φησι τον άνδρα διαγραφών
Νέστορα τε Χρομιον τε Περιχλύμενόν τ άγέρωχον.

630. Οάγ88. IV, 384. 8<ι<ι.
ΑάΜ. Ι. Η. ΛΓθ88. 3(1 νϊι•§. Οοοι•£.

645. τ»7 Πύλν οά. Β. νβπιπι
300ϋ8Ηΐΐνα3 Ηίο ;ιρΐϊοι•. Υϊά.

ρ. 862. — ΐΛίοίαη. άβ μΙολ. 19.

"ννββββί. αά βίοά. δίο. IV, 61.

640. καΙ β 0(1. Β. ίΐοοβίβίΐ.

Η 18 Τ. 45.

βΐ 41103 οίΐ3ΐ Βί>5ΐία3 ίη βμίίΐ.

«*ϊί. |>• 11^•

Άί&.?^ε%££™

648• ^ <*»• π. 74~°• •«•

9. β. 9, 1.; νεί πολυμήτηί.

653. Οάγββ. χι, 285.
5
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ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 46. 47.
•

654 — 679.

ΠΕΡΙ ΘΕΤΙ//ΟΣ. μς'.

Φασί την θέτιν φεύγουσαν Πηλέως συνουσίαν
Προς πυρ, προς ύδωρ τρέπεα&αι, προς ψνσιν των &ηρίων.
Προς δέ.σηπίας πωποτε μορφην μεταβαλουσαν
Πηλενς αυτήν χατέσχηχε χαί γάμω αυνεζνγη.
Το δ' αλληγοριχώτερον τοΰτον ουκ άξιουαα ■ •■
Κατά πνρυς έτρέπετο πεσεϊν χαί χα&' υδάτων,
660 Καν τοις δυσβάτοις ορεσι βορά &ηροί γενέσ&αι.
Τέλος αυτήν χατέσχηχεν εν σχότω χρνπτόμέιην,
ΤΙΙαπερ σηπίαν τω &ολω του μέλανος χρυβεΐσαν,
Είτε χαί παρά θάλασσαν εχφεΰγονσαν ίχεΐνον,
'<Ω.ς Ευριπίδης γέγραφεν εν Ανδρομάχη τοντο.
ΠΕΡΙ ΜΗΣΤΡΑΣ. μζ'.
Μι'ιστρα του "Ερυσίχ&ονος Λϊ&ωνος ην &υγατηρ,
ΙΛν&ρωπου γένει θετταλον , λιμωττοντος άμέτρως,
ΙΑν&' ου το άλσος ετεμε της Λημητρος άφρονως.
*Η Μήστρα μεταβάλλουσα προς πάντα δε τα ζωα
Και πασαν ψνσιν την λοιπην, χαί γε πιπραοχομένη
670 Τροφας παρείχε τω πατρί λιμυν εξαιρουμένη,
Ώσπερ Αυχόφρων που φησιν ούτω μυ&ιχωτάτως•
}> Της παντομόρφου Βασσάρας λαμπονρίδος,
,,Τοχηος, ητ' άλφαϊαι ταϊς χα&' ημέραν,
,,Βουπειναν αΚ&αίνεσχεν έχμαίαν πατρός
,,Αϊ&ωνος γατομονντος όϋ'νεΐα πτερά.
Ταύτα τα μν&ιχθ'ηερα' το 5* αλληγορητέον '
Ο Έρνσίχ&ων πεπραχώς βέβρωχε τας άροΰρας.
Πενία δε τρυχομενος λιμψ τε παλαμναίκ
Προαγωγενων την αυτόν διέζη ΰνγατίρα,

ΗΙ8Τ. 46.
664. Ειιηρίάββ ίαϊΐίο ΑινΙγοηιαεΙιυβ.
ΗΙ'ίΤ 47
665. Οϊ. 1/ϊοορΙΐΓ. 1393. ιψ{.

ϋ)ϊφΐ6 βεΗοΙ. βΐ ηοΐ., ϊΐβιη ΡαΙαερΗαΙ. ο. 24. βΐ Ρϊ3θΗ. ρ. 98.
ο_,
.η
παρέσχε ςα. Β.
678. παλαμναίψ αϊ. Β.

Ο Η Ι Ε. ΙΓ. ΗΙδΤ. 47. 48.

680 — 705.
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680 Του μεν δίδοντος χρήματα, του δε τυχόν αρνίον,
"Λλλου δίδοντος λαγωους , ορνι&ας , χήνας, κύκνους,
Και των λοιπών εκ των λοιπών, 'ίνα μη λόγους πλέχω.
Οίμαι δε χαι Παλαίφατος ούτως αυτό διδάσχει,
Την εχτομήν της /Ιήμητρος ου λέγει δε του άλσους,
"Ηνπερ ημείς ειρήκειμεν πρασιν χτημάτων είναι.

περί κάστορος και τιολύΑΕΎΚΟΤΣ. μη.
Κάστορα, Πολυδεΰχην τε , Τυνδάρεω τους παϊδας,
^Έργω Αιος τυγχάνοντας , μάλλον δε Πολυδεύκη,
Προς ^Λφαρέως γράφουσι παΧδας , Λνγχέα, "Ιδαν,
Περί Λευχίππου ΰυγατρων, Φοίβης χαι 'ΐλαείρας,
690 Μαχην συναιραι χαρτεραν , τίνες αύτας αν σχώσι.
Περί δε το Ταυγετον γέγονε τα της μάχης.
Αυγχευς δ* οξυωπέστατος πανιών τελών άν&ρώπων,
Ίδών χοιλάδι της δρυός Κάστορα, Πολυδεύκη,
Κάστορα χτείνει τψ δορί , και τούτον Πολυδεύκης,
Τον Πολυδεύκην ^Ίδας δέ , και κεραυνός τον "ΐδαν.
Του Πολυδευκονς δ* ο πατήρ ο Ζευς 6 αστρολόγος
Τοις αστροις κατηατερισε τους παΐδας τε&νήχότας
Και τους Αιδύμους κέκληκεν Κάστορα, Πολυδεΰχην.
Ημαρ παρ* ημαρ δέ ψασι ζην τούτους τε «αϊ &νήσχειν.
700 Ούτω γαρ ανατέλλουσιν αστέρες των Αιδύμων.
Οί δε χαι παραχρέπουσι μικρόν την ίστορίαν,
Τον Πολυδεύκη λέγοντες μη τε&νηκέναι μάχη,
Έχ δε Αιος ίσυστερον τούτο ζητησαι δωρον,
Συντε&νηκέναι τε και ζην Καστόρι τοϊ αυναίμω,
',Ω,ς που ψησι χαι Πίνδαρος, απερ ουκ οϊδα λέγίΐν.
684. ον ρτο ο οά. Β. , τβοΐβ.
Ιιι ΐΜ3Γ§ίιΐΘ θα. Α. βΟΓΪρΙαιη 681
όλίχίΐ.
Η 18 Τ. 48.
698. ΤΗβοοΓίΙ. Ηγΐΐ. ΧΧΙΓ,
137. 8<ιι{. Ρίικίαι•. Νβπι. Χ, 103.
»φΐ. Ργύι. XI, 95. ις. Ηβγη.

692. ο'ξνωπέστιροι οά. Β. νίά.
Οιίΐ. Ι. ν. 5.
705. χαϊ β εά. Β. Ργο απερ
ροΐίιΐί ονπερ , ιιαοίο <]αο ίυαο
(ΙκαΙ.
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Ο Η Ι Ία. II. Η 1 8 Τ. 48 - 50.

706 - 727;

Τμήματα γαρ επών είσί, χαϊ φεύγει, μου την μνήμην.
Το δ' αλη&έστερον εστίν, ως ήδη σοι προέφην.
Της δ* Ιστορίας μέμνηταν Αυχόφρων , Ευριπίδης,
Πάντες απλώς οί ποιηται συν τω Απολλόδωρο».
710 Καί γε Στασΐνος συν αντοΐς ούτω τα. επη γράφων,
Ήρωιχοΐς εν επεσι λέγων' ,,αϊψα-δε Αυγχενς
,,Τη'υγετον προσέβαινε , ποσί ταχέεσι πεποιϋως•
,,'Αρρότατον 5' άναβας διεδέρχετο νήσον άπασαν
„ Τανταλίδου Πέλοπος, τάχα δ' εϊαιδεν ομβριμος ήρως,
,,άεινοίς οφ&αλμοϊαιν εσω δρυός αμφω κοίλης,
„ Κάστορα δ'ιππόδαμον, χαϊ άεϋλοφόρον Πολυδεΰχεα.
ΠΕΡΙ ΑΙΘΑΑΙΔΟΎ. μ&'.
Ό Αί&α7Λδι\ς δ 'Ερμοϋ, ρήτωρ δεινός υπάρχων,
"Ενα μεν λόγον πεν&ιχον χαι των επιταφίων,
"Ενα των χαρμόσυνων δε γράφων άει ταΐς βίβλοις
720 Και χατα τδν /Ιημόχριτον αυτόν συν Ήραχλείτψ
"Αμα δαχρΰων χαϊ γελών το άατατον του βίου,
*Ελέχ&η ΰνήσχειν τε χαϊ ζην ήμαρ άεϊ παρ" ήμαρ.
ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΑ. ν .
Ό Άριστέας μεν νιος ην του Καϋστροβίον,
Τω γένει Προιχονήσιος των ευγενών χαϊ πρώτων.
Ούτος χαλχείω παρεισδνς -θ'νησχει καί πίπτει νέχυς•
Κλείσας δ" εύ&έως 6 χαλχευς εχεϊνο το χαλχεϊον
Τοις αυγγενέσι ιό δανον λέγει του !ί4ρ*στε'α.

707. ώί βιΐάϊηιιη β οά. Β.
708. Ύΐά. ΕγοορΗι•. 447. 511.
ΕυηρίιΙ. Οΐ'βιι. 1651. Ηβΐ. 1515.

αϊ. Β. Ιη ο<3• Α. βιιρβΓβοΓΪρΙυιιι
Μύδι/""' „Ι8Τ< 49.
717 ν;Λ ΔηοιιΟΙ1 τ και. βαα

Αροΐΐοά. 111, 11. β. Ζ. 5.

8(1(11άί 0« βΓϋοϋ1ι1,η.

710. νίά. ΜϋΙΙβΓΪ Ιηάίεβιιι
βοπρίοπιιη ίη ΤζβίζβΓ. δοΗοΙϋί
Ι^εορΗΓοη. 8. ν. 2τααϊνος.
714. ϊίμβριμοι ρΓΟ οβριμοί

Η Χ δ Τ. 50.
724. Νοπνβη «οτώϊΙιΐΓ Προχόννησοι, ΙΙροχόνηοο(, Προιχόννψιο:, Ιιίο &Λ&ο Προιχόνηαοί.

Ο Η ΙΕ. II. ΗΙ8Τ. 50. 5ί.

728-755.
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ΟΙ δε δραμόντες όδυρμοΐς πάντες προς τό χαλκεΐον,
ΙΑνοίζαντες ούδεν ενρον , ου νέκυν ουδέ ζώντα.
730 Μετά ό*' επτά χρόνους φανείς πάλιν ό Άριστέας,
"Επη τα ΙΛριμασπεια λεγόμενα συγγράψει,.
ΚαΙ πάλιν αφανίζεται τί> δεύτερον χαΐ &νήαχει.
Και μετά διακόσια δις είκοσι τά έ'τη
Έφ" 'Ηροδότου γέγονε , και πάλιν άνεφάνη,
"&βπερ φησίν Ηρόδοτος ■ ει δ' αληθές ουκ οϊδα.
Και τις αύτον εγνώρισε, τίς έζησε τοαόνδε,
"ΙΙστε τοις ύστερον ειπεί»• Ηρόδοτε, σοΐς χρόνοις
Ούτος ό Προικονησιος εστίν ό ΙΛριστέας,
"Ος ϊκπαλαι μεν τέ&νηκε, νυν δ' άνεφάνη πάλιν;
740 Πλατύς μοι ληρος φαίνεται χαΐ ηιυχρομυ&ουργία.
■
ΠΕΡΙ ΘΗΣΕΛΣ. »«.
θησενς υΙος ην αττικού Αϊγέως και της Λϊ&ρας,
Ί/2ς δε άνδρεϊον , ε'φασαν παϊδα του Ποσειδώνος"
Τους θυμικούς γαρ σύμπανιας και πάντας τους ανδρείους
Τίους και φίλους, εραστάς φασι του Ποσειδώνος.
Ούτος ποτέ συνέ&ετο τω φίλω Πειριθοω,
"Οπως Λιός άρπαξωσι, τουτέστι βασιλέως,
Κόρην τίνα και γημωσι. και δη ποτέ μολοντες
Εις χωράν γης των Μολοσσών , ων βασιλεύς ην 'Άιδης,
Ούπερ γυνή Λημήτηρ ην, θυγατηρ χλήσιν Κόρη,
750 ( Τας γαρ ευμόρφους Μολοσσοί κόρας χαλουσι πάσας)
Και κύων δε τρικέρβερος, φρικώδης τω μεγέθει'
Τϊύχτωρ έπέθεντο λαβείν αυτού την θυγατέρα.
Κατασχεθέντων δε αυτών, Πειρί&ονς μεν έβρω&η
Τω τριχερβέρψ τψ χυν'ι, θησεύς δ' είρχτΐΐ κρατείται.
'Λς δ' Ηρακλής ως πρΌς αυτόν ηλθέ ποτέ τόν'Άιδψ

731- (ττη τά Άριμάαπιια Γβ«1β οιΐ. Β. ργο ίπειτα 'Λριμάόπια.
7όό. ΗβΓοΗ. IV, 13 — 15.

740. γίνεται ε3. Β.
Η 18 Τ. 51.
743. μυ&ικονί οά. Β.
750. & ρι-ο γαρ <η1. Β.
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ΟΗΙΙ;. Π. Η 1 8 Τ. 51. 52. 756 — 784.
'Τπ' Ενρυσ&έως προσταγείς απαγαγέΐν τον κύνα,
Καί τον θηαέα των δεσμών απέλυσεν εύ&έως'
"Ο&εν εκείνον εφασαν αναδραμεΐν εξ "Αιδον.
ΠΕΡΙ ΠΡΛΤΕΣΙΑΑΟΤ. νβ1.

Ούτος ο Πρωτεσίλαος νιος ην του ^Ιφίκλον
760 Αίτιων δε Ααοδαμειαν σύζνγον, νύμφην νέαν,
Συν τοις λοιποΐς τοΐς'Ελλησι στρατεύει, κατά Τρωών.
Προ πάντων προπηδησας 5έ πρώτος απάντων &νησκει,.
ΟΙ μυ&ογράφοι δε φασίν, ώραΐον ο»τα τούτον
Ή κόρη κατωκτείρησεν ιδοϋσα Περσεφόνη
Σστέρησιν οδυρομενον την της Ααοδαμείας.
Και δέεται, τον Πλούτωνος, ζωοϊ δε τούτον πάλιν,
Καί τφ ανζύγω πέπομφε τον "Λιδην πεφευγότα.
Ταύτα μεν μν&οι φασκονσι' τα δε της ιστορίας
Ο'ύτω πως λέγοναί τίνες, ως ατρεκη καί μάλα,
770 Ω,ς η του Πρωτεσίλεω σύζυγος η λεχ&εΐσα
Την συμφοράν, τον θάνατον, μα&οΰσα του σύζυγοι
Λυλινον εϊδωλον ποιεΐ μορφής Πρωτεσίλαου, ■
Καί συνίχοίταζ'βΐ' αυτή τω πό&ω του συζύγου,
Μηδολως τοντου φέρουσα στέγειν την απουσίαν.
"Αλλοι δε νύκτωρ εϊδωλον εϊπον ορσ.σ&αι τούτου
Άεί συζυγή τγ ανιόν , ο&εν έπλάσ&η ταύτα.
Έγώ 5' αυτήν έπίσταμαι τον μόρον πυ&ομένην,
Τον νυμφ^κον τον στολισμον εν&νς ενδνσαμένην,
Φαιδριΐί προσωπω μαχαιραν προς ήπαρ εμβαλοΰσαν
780 Συντε&νηκέναι τω καλώ ανζύγω καί ννμφίω,
"ιΩ,απερ καί την Ευαδνην δε πρώην τον Καπανέως
Αυτήν βαλουααν είς πυραν τω πό&ω του συζύγου.
Αονκιανός , Φιλοστρατος, γράφει την Ιστορίαν,
Καί τίνες άλλοι μέμνηνται καί ποιηταί και νέοι.

ΗΙ5Τ. 52.
774. ατέγειν, $α$ίίηετε , ρΓΟ
αγιιν ϋά. Β.

783. Ι,ιιοΐαη. ΌΊΑ. ΜογΙ. 19.
ΡΗϋοβίΓβΙ. ΡΐΌΟβηι. 2.

ΟΗΙΙ^. II. ΗΙ8Τ. 53.

785 — 812.
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ΠΕΡΙ ΑΛΚΠΈΤ1ΔΟΈ. νγ'.
^[Αλχηατις η Πελίου παις χαϊ της Άναξιβίας
Λδμητω τψ του Φέρητος χαϊ της Περιχλνμένης
Ευμηλόν τε γεγέννηχε χαϊ Περιμήλαν γάμυις.
Ποτέ δε &νήσχειν μέλλοντος Αδμήτου του συζύγου
Απόλλων εξχτησατο χάριν ταΐς Μοίραις ταυτην,
790 Όπως ο Άδμητος τίνα δους αντί τούτου Φνηοχειν
Λυτός τοΐς ζώσι συμπαρών συγχαίροι τοΐς φιλτάτοις.
Συννενσασών δε των Μοιρών ^Αδμητος πάντας βλέπει,
Έϊ πως σνγκατανεύαοι τις &ανεϊν υπέρ εκείνου.
ΊΩ,ς πάντες δ' απηνηναντο , τούτον &ανεΐν είπονιες,
Πατήρ χαί μητηρ γεραιά χαϊ πας χορός των φίλων,
Αυτή προ&υμως^.διί' αυτόν την τελευτην υπέδυ
Και &νησκει χαί ουγχρΰπτεται , χαν ίξανε'στη πάλιν.
Προς Λιομηδους "ίππους γαρ ο Ηρακλής έχτρέχων
Λενοδοχεΐται δωμασι πεν&ουντι τω ΙΛδμητω.
800 Ό δε μηδόλως χατειπών τ/ην συμφοράν τω φίλυι
^Εκείνον δωμασι τίΛιν εϊστία λαμπροτατως.
Λυτός δε πέν&ει χαρτερω χαί σνμφοραΐς χαϊ γοοις
Την έχφορίιν την του νεκρού της γυναικός ετέλει.
Ό δ' Ηρακλής παρά τίνος άπαν μαθών ο'ιχέτου,
'Τπερ&ανμάσοις περισσώς την του ανδρός φιλίαν
Καί χατοιχτείρας γυναικός τοιαύτης ατερη&έντα,
Το γόνυ πλήξας καρτεράς «ϊγο «αρ5ία$ εψη '
,/Λ πολλά τλααα χαρδία χαϊ χειρ εμη,
,,Νΰν δεΐξον, οίον παϊδά α η Τιρυν&ία
810 ,/Ηλεχτρνωνος γείνατ Αλκμήνη άά.
„/ίεΐ γάρ με σώσαι την &ανουααν αρτίως."
Ειπών τοιαΰτα προς αυτόν χρΰφα χωρεί τω ταφω,

ΗΙ8Τ. 53.
790. ΟοιιΓ. αά 0Η11. III, 86.791. σνγχαίρυι, οά. Β. ρπ> σνγΧαίρΐΐ.
793. σνγχατανείοοι 0(3. Β. ρΓΟ

ϊιιιΙΪΛβΙίνο , φ» ίιβιη ΓβςΙβ ροηίΐυιν
802. κρατερω οΛ. Β.
807. ϊφη ρΓΟ &ψ9η 0(1. Β.
808. Ειιηρ. ΑΙοβίΙ. 853. ί^.
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ΟΗΙΙ,. II. ΗΙ8Τ. 53.

813 -840.

Και χατασχων μολησαντα τοις α'ίμασι τον "Αιδην,
Εως αυτψ τηνΆλχηστιν παρίσχεν, ουκ άνηχεν.
Ην χαί λαβών υπόστροφος ηλ&εν Αδμητω πάλιν.
Έχείνου δε δαχρΰοντος, ΰρψουντος , χοπτομένου,
Ταυτην αντος παρέστησε πέπλοις έγχεχρυμμένην,
Άδμητε (λέγων) φύλασσε τηνδε μοι την γυναΐχβ'.
Α&λον γαρ νιχητήριον αγώνος ταυτην εσχον.
820 θρψοΰντος μάλλον δε τάνδρός χαί μη ανεχομένου,
ΐΑποχαλυψας δείχνυσι. χαί μόλις γνους έχεϊνος,
Οία &εον εγε'ραιρε τον ηραία &υσίαις.
Ταντα μεν μυ&ιχωτερον το δ" αλληγορητίον.
Συν άδελφαΐς η "Λλχηστις αχούσα τον πατέρα
Μήδειας δολοις χτείνασα προσφεύγει τω Αδμητω.
£1ι χαί νομίμοις ζεΰγνυται γάμοις, ως από γένους.
'Λχαστος ταΰτην δ' αδελφός εζήτει τω ^Αδμητω,
£1ς τιμωρ'ιαν λάβοιε του φόνου του πατρώου.
Αδμήτου μη δίδοντος δε τοΕτον αυτόν χατέσχε
830 Συν παμπλη&έ! τ$ στρατιά χατα Φερών στρατεΰσας.
Αναιρε&ηναι δ' υπ' αυτόν μέλλοντος του Αδμήτου
Αλχηστις δίδωχεν αυτήν, νΑδμητος δ' απελΰ&η.
Και σνμφοραν της γυναιχος έ&ρηνει χαί το πά&ος.
Αλλ' Ήραχλης επιφανείς πάλιν αύτψ κομίζει,
Εχ του &ανατου σεσωχώς χαί των χειρών Αχαστου.
Τούτο το άλληγορημα , τέχνον εμόν, μοι δοχεΐ,
Ο'ιμαι του Παλαιφατου δε του Στωϊχου τυγχάνει,
Καλλιστον ον, ουχί σα&ρον , οία τα πλείω γράφει,
άλλου γονν δοχεΐ, μη εμόν τούτο τυγχανειν τέως.
840 Ουδέ γαρ σφετερίζεσ&αι πόνους τους ξένους χρήζ®*

820.
826.
827.
Ηορτ
828.

άναοχομένου 0(1. Β.
χαί
Β.
8• βριο«4ν'ιί Β.0(1. αάίβοίυιη.
οοη.ιο.Ι ,ψει,
λμβοι» Μι ιιι ο(1. Α. βΐ
α
«ϋι. Βββίΐ. Ιη οιΐ. Β. β«ι λά&οι.

ϋΐ Ηΐο λάβοιε, ίΙίΓ ΟΗϋ. III,
807.
φέροιι. οά. Β. « ιμι830.631βτρβ«ϋ««
§0 ο*. Α.ρνο οτρατείων, ψχοά
|Λ βΛί. ΒμΙΙ. οαβ Λ Α.
837. Ρβίαβρίιβΐ, 42.

τ

Ο Η Ι Κ II. Η 1 8 Τ. 53. 54, 841 — 867.
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Ονδ" εναβρννεσ&αι πτεροϊς, οΐσπερ ο μΰ&ος γράφει,
Τον ξενοποιχιλοπτερον τον χολοιόν εκείνον.

ΠΕΡΙ ΕΤΡΤΛΙΚΗΣ. νο*.

.

Η Ευρυδίκη σύζυγος υπήρχε του Όρφέως.
Ταυτην υπ' οφεως φασί δηχ&εϊσαν τε&νηχέναι,
ΙΑνενεχ&ηναι δε προς φως πάλιν εχ των νερτέρων,
*Ορφέως 'Λιδην &έλξαντος χαί Κόρψ μουσουργίαις.
Το δ' άλληγοριχωτερον η λΰπ]\ βεβλημένην,
Λειποψυχοΰσαν νοσώ τε δεινΐ] , περιχαρδίο),
'Λπερ χαϊ γείρω δήγματος τυγχάνουσι δρακόντων,
850 Τέρ,-ψας Όρφευς εξήλασε τη μονσιχτ; το πάϋος •
Η νπο οφεως αυτήν τω οντι δεδηγμενην
Καν χινδυνείουσαν ΰανεϊν ταϊς επωδάϊς αΐς οϊδε,
Καί αγχινοία, μούση τε χαί τ# πολυμα&εία,
'Λς πριν Δαβίδ το του Σαοίιλ δαιμόνιον εχεΐνο,
Αυτήν εζωοποίησεν ο&εν ελέχ&η τάδε.
Ότι δ' Όρφευς ηδΰνατο τοιαύτα &εραπεΰειν,
Αυτός φησιν εν Αι&ιχοϊς ούτω τά Ι'πη γράφων •
,,Ον δέ χεν άν&ρώπων πεπνυμένον ήτορ άνώγη,
( Ινα τα πλείστα παρειχώς ε'ίπω τα τελευταία , )
860 ,1'ΐδμεναι, αϊχε &έλησι, δαήσεται, οσσα τε φωτες
„ Κρυπταδια σφετέργσιν ένί φρεσί μηχανόωνται,
,ίΟσσα τε χεχλήγασι μετά σφίσιν ιμροφοϊται,
,,Αν&ρωποις αφραατον ίαχχάζοντες άοιδήν,
,, Οιωνοί, μεγαλοιο Αιός χραιπνοί νποφηται.
„ ΡοΖζον τε στησαι χαμαί έρχομένοιο δρήχοντας
,,Εΐσεται, ή<Γ οφεων Ιον αβέσαι ερπυστηρων•
Ούτως Ορφευς ηπιότατο σΰμπασαν &εραπείαν.

842. ¥α\>. Αββορ. 217. βά. &
Ε. ΟΗ. 8οΗηεί(1βΓ.

Η 1 8 Τ. 54,
857. ΟρΗ. Λι9. ν. 17. 43. »ψ{.
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ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 55 — 58.

868 — 891.
ι

ΠΕΡΙ ΘΑΑΟΤ, ΠΤΘΑΓΟΡΟΤ, ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΤ
ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΟΚΑΕΟΎΣ.
α η ο , νέ

α χ ρ ι ν. αϊ όλης νή.

Αέχου το τετρα'ίστορον ως μίαν ΐστορίαν.
Θαλής σοφός Μιλησιος, εις της σοφών έπταδος,
870 Του Άσσυρίου μα&ητης υπάρχων Φερεχυδους,
, Εκλείψεις περιόδους τε σελήνης εύρε πρώτος,
Έν χ'ρόνοις ων τοις του Αυδον Κροίοου του πολυχρύσου,
'Λι χαι'προεΐπεν ΐχλείψιν γενέπ&αι σεληναίαν.
Ου γεγονότος, απαντάς τότε προς &άμβος ήξεν'
"Ασύνη&ες εισέτι γαρ εΉλειψις ην σελήνης.
Τίνες μεν τούτον εφασαν εφευρετην ών εφην •
01 δε τω Ένδυμίωνι προσαπτουσιν έχεϊνα'
"Ο&εν Σεληνην του ανδρός εφασαν εραα&ηναι.
^Αλλοι προ Ένδυμίωνος λβ'/ουσι τους Αρκάδας,
880 "Ο&εν έχάλεσαν αϋτονς τίνες χαΐ προσεληνονς.
Τίνες δ' αυτούς ως βρισιάς ί'φασαν προσεληνους.
Το γαρ ΰβρίζειν προσελεΐν χαλεϊται παρ' έτέροις.
Τέως οί πλείους τω Θαλή προσαπτουσιν έχεινα,
ιΙΙς Παυσανίου Μέτωνι τάς δωδεχετηρίδας,
Έννεαχαιδεχάδας τε πάσας τας της σελήνης,
Και Πτολεμαίω μετ' αυτόν χαί τισιν άλλοις ποσοις,
Και τοι προ πάντων γράχραντος Όρφέως πάντα ταΰτα.
Ο Πυ&αγόρας δε νΙος Μνησάρχου του Σαμίου
Ου μόνον προεγίνωσχε χαλως αύιιις τα πάντα,
890 Άλλα γε χαί τοις χρτ,ζουσι τα μέλλοντα γινώσχειν
Προγνωστικά χατέλειψε διάφορα βιβλία.

ΗΙ8Τ. 55— 58ί
868. ί'χω ρΓο δίχου οά• Β.
ΙίΙβιη νβΓδ. δε^. τόιν σοφών μιταδοι.
870. Φερεκίδου ρΓΟ Φερεχν(}«."--• ε(1. Β.
873. ΗβΓοα. Ι, 74.

882. _8οι•ϊρ8ί προσελεΐν ρΓΟ
προοελονν, ιιΐ IV, 814.
884. νίά. Αβίίβη. \ατ. Ηϊβί.
Χ, 7. ίβίορ-ΐθ ίηΐθΐ-ρι•. Ιίριη 1ϋβ_
ΙβΓ , Ιιίδίοι•. υηΐβΓβιιοΗ. ϊ'ι1>. <1.
,Ίϋίπιιι. Βεο1)α<;1ιΐ£. ά. ΛΙίειι , ρ.
194.

ΟΡΙΙ,. Π. ΗΙ8Τ. 55-58.

892-917.
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Ό δέ γε Κλαζομένιος πάλιν Αναξαγόρας
'£ξ ουρανού προέφησε λί&ους χατενεχ&ηναι'
Έν ποταμοϊς τοϊς της Λίγος (Θράκης δέ τοϊ/το πόλις)
ΚαΙ γέγονεν έσύστερον , μη ιρευσαμένου τούτου.
Καί Όμβρους δε χατέπαυσεν ανέμων τε τας βίας,
Ώσπερ χαί πας εχ των σοφών, ωνπερ τανΰν είρήχειν.
Εμπεδοκλής δε μάλιστα πλέον των άλλων πάντων,
Ο&εν αυτόν τε&είχασι χλησιν χωλυσανέμαν,
900 Ώς ηδη παυσαντά ποτέ σφοδραν πνοην άνέμον.
Ην δ' ούτος παις Μελίτωνος , γένους Άχραγαντίνων,
Του Πυ&αγόρου μα&ητης χαΐ Τηλαυγοΰς υστέρως,
Ό Τηλαυγης δε Θεανοΰς υϊ6ς χαί Πυ&αγόρου.
Ότι, δι δραν Έμπεδοχλης ην Ιχανος τοιάδε,
±
Λχουων τούτου των έπων μάν&ανε σαφεστέρως.
,,Φάρμαχα οσσα γεγασι, χαχών χαί γήραος αλχαρ
,,Ήευση, έπεί μούνω σοι εγώ χρανέω τάδε πάντα.
„ Παύσεις δ' άχαμάτων ανέμων μένος, οϊτ' επί γαϊαν
,,'Ορνυμενοι πνοιαϊαι χαταφ&ινύ&ουσιν άρούρας,
910 „ Καί πάλιν, ην χ έ&έλγσ&α, παλίντιτα πνεΰματ έπάξεις,
„ Στήσεις δ' Ιξ ομβροιο χελαινου χαίριον αυχμον
,,Άν&ρωποις , στήσεις δε χαί έξ αυχμοΐο ΰερείου
„ Ρεύματα δενδρεο&ρεπτα, τά τ* αί&έρινα &ήσονται.
,ΐ'Λξεις 3' εξ Άΐδαο χαταφ&ψένου μένος ανδρός.
ΚαΙ ταύτα μεν εϊρήχειμεν περί Έμπεδοχλέους.
Έπεί δ3 ανω&εν ϊφημεν περί σοφών επτάδος,
Άπας ο χργζων εχμα&εΐν, τούτους έκμαν&ανέτω'

893. 01. Όίοξ. ΙλθΛ. II, 10.
Ιη πΐ3Γ8. ^ά. Α. βάηοΐίΐυιη προειΡ^κ£•
'
899. Άλεξανέμαί (Ιίοΐιΐ3 681.
Υ"ίά. ΙαιηΜίοη. άβ ΛΓϊΙ. ΡγΛ3#.
ί. 136.
906. ΕχΓθ1ί£ΐιιίί8 τωνχα&αρμών ν. 399. β^ίΐ- βιΐ. 8ΐΐ!ΓΖ. ρ.
531. ΟΙ)88. ρ. 660. 8<ΐ(£. — Ιιι
ΐ.ά. Β. 681 γιγόίαι.

907. μίνοι ρπ> μοίνω οά. Β.
910. τϊ το πνεϊμ* τ' έπά&ΐ
οθ. Β.
913• ϊη 51ιιγζ. βάΐί. Ιιηθο δίο
8β Ιϊ^ββιιΙ: ρεύματα δενδρεόΐίρεπτα> τ<* τ' εν &έρει άτμίζοντα.
Ιη 00. Β. βδΐ ηοονται ρΓΟ &ήοονται.
917. μαν&άναν οά, Β.
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ΟΗΙΙ>• II. ΗΙ5Τ. 59. 530.

918 — 935.

Σόλων, Θαλής, Περίανδρος χαί Πιτταχός χαί Χίλων
Καν Βίας χαί Κλεόβουλος , έπτάς η σοφωτάτη.
ΠΕΡΙ ΛΑΪΟΎ. ν&'.
920 Αάϊός τις φιλόσοφος εν χρόνοις Άντιόχον
Και τελεστής χαί μυστικός χαί τερατοεργατης,
Λοιμού την ΙΑντιόχειαν μεγάλου κατάσχοντας,
Ξέσας εν πέτρα πρόσωπον Χάρωνος &είς τε πάλει,
Την νόσον εξωστράχισε μακράν Άντιοχέων.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΤΤΑΝΕΙ2Σ. ξ'.
Ό Απολλώνιος αυτός Νέρωνος ων εν χρονοις,
Ό Τυανεΰς, ο πανσοφος , 6 προειδώς- τα πάντα,
Άντιοχεία μεν ποιεί, ναι μην και Βυζαντίω,
Μη παρεισδύνειν κώνωπας ετερά τε τοιαύτα.
Και πελαργούς εγγλυψας δε πώποτε μαρμάρινους
930 '-Εχ Βυζαντίου πελαργούς εξηλασε μαχρό&εν,
"Οφεις νεχρους δεζαμεναΐς ριπτοϋντας Βυζαντίων,
,Καί το» φαρμάχφ χτείνο,ντας τους πίνοντας α&ρόως.
Ποτέ γαρ έ'&νος βάρβαρον έλαΰνει Βυζαντίοις,
\4ποδημοΰντος άναχτος τότε του Βυζαντίων,
01 βάρβαροι τγι πολει δε προσέβαλαν ά&ρόως.

919. ην ή οά. Β.

'ΗΙδΤ. 59.
920. Αάΐοί βχ οϋ. Β. Ιιι οά.
Α• •νοθίΐΙιΐΓ Λαίϊοί.
922. λοιμού ρι-ο λιμού οά. Β.
Η 18 Τ. 60.
925. Ηοο οβρυΐ ΓβρβΙϋι Οΐββΐ'Ίιΐϋ ίη 8ΐΐ3 ΡΙιϋοδΙΓβΙοπιιη ορβγμιιι βάϊΐ. ρ. 372.
926. Οοήί. νίΐβιη Αροΐΐοηϋ 3
ΡηίΙοβΙΓβίο εοιιοίιιηηΐίΐιιι Ιί&Γ.
VII. ο. 14. Ηάάβ 1Λγ. Ι. ο. 19.
βΐ ΕιιββΙϊ. 3<1ν. ΗϊθγοοΙ. οβρ. 7.
ΟΐβΙΙΓ.

928.

ΟοιιΓ. 63 άβ τβ Ιοαιιη.

Μαΐαίβηι ΓΗγο»ο§γ. ρ3§. 342. βί
Οβιΐι-βη. ΟΗγοιι. ρ3§. 194. 246.
ΟΙβΟΓ.
929. Ε3 άβ Γβ <}ϋο<Γϋβ θ§βι•β
8θπρΙθΓβ8 ιίι,ιΐί. ΟΙεαΓ. Ιη «Ι.
Β. (χλίίψαί ρΐΌ ίγγλνφαι.
932. χαΐ τονί φαρμ. Χτιίνανταΐ εά. Β.
934. Ρπΐ5ΐΓ3 βαηι τειη βΙϊΒζ
βΛ|)03Ϊ(3ΐη (1ΜΗ6Γ38 , ρβΠ1)(1« 30
111)111611 Ρΐ'ίΐΚ'φίδ ίΐΐίιΐϋ 611151)116

ουιιίίΐ£ΐκ. ΜβηίΓββΙυιη βδΐ αοΐ3
Ηββο ίϊιίβδβ , |)Γίιΐδΐ)ΐι;ιιιι ΗοιηβΙ1Ϊ8 Ρηΐ1θίρϊ0118 ρβΓβΓΘΙ ]ί\ Ζ;<11-

Ιίιιηι. ΟΙβατ.
ρτο τοϋ.

Ιη οά. Β. τϋίν

ϋ Η II* II. ΗΙ3Τ. 00.

936 — 961.

7;

Ή τον κρατούντος σε γυνή των ίχεφρόνο>ν ούσα,
Έν όστραχίνοις αχεύεσιν όφεάς πως βαλονσα,
ΓΙαοι πολίταις δέδωκε τυΐς έαυτης πατρίδος
Άπο τον τείχους αφενδοναν προς στρατών βαρβάρων.
940 Ου γεγονότος, όλεθρος εμπίπτει τοϊς βαρβάροις,
Λς κατ

αυτών των οφεων τότε στρατευομένων.

Εις τάς πατρίδας τολοιπον ατραφέντων των βαρβάρων
ΟΙ οφεις επεστρατενσαν κατά των Βυζαντίοιν,
Πολλοίς αυτών ενδηγμασι κτείνοντες Ίοβόλοις.
Είτα ατρατος τις πελαργών τους οφιις (Αναλίσκει.
Ώ,ς δε τους οφεις προς αυτας δε'ξαμενας έρρίπτουν,
Και πλείονα τον ολε&ρον Ιδρων τοις Βυζαντίοις,
Τους μαρμάρινους πελαργούς ους έ'φην στοιχειώσας,
Ό απολλώνιος αυτός τους άλη&εΐς έλαΰνει.
950 Ούτος προεϊπε και σεισμό»1 Αντιοχείας πάλει,
Και περί Νέρωνος αύτοϋ προεϊπε του τυράννου.
Μετά μικρόν δη γίνεται μέγα τι και ου μέγα.
Και δή ποτέ του Νέρωνος πίνοντος εν τραπέζη,
Σχηπτος χε&είς έζηρπασεν εκ της χειρός το ακΰφος,
Βλάβη δ' ουδόλως γέγονεν εκείνο) τω τυραννώ.
Και ποτέ π^λιν κρατη&εΐς συν άλλοις άατρολόγοις
Ήρος Δομετιανον ε'ιπεν , ειποντα τούτον κτεϊναι'
,,Ού μέν με κτενέεις, επει ου τοι μόρσιμός είμι."
Και δη χαρείς μεν την μακράν ην είχε γενειάδα,
960 Παρενεβλή&η τ/7 είρκτγί μέλλων άναιρε&ηναι,
ΛΓ(« ροαΤί εφάνη δε τόποις Λικαιαρχείας.

938. τηί ρΓΟ τοΐ« ©3. Β.
944. ίνίήγμαοι, ΓβοΙβ αϊ. Β.
750. ΟοηΓ. ΡΗϋοβίΓ. 1ίΙ>. VI.
Κ. 38. βΐ ;κ1 ειηιι Ιυοιιηι α ιιυΐιίβ
θΙ>8βΓΤ3(3.

951.
ο. 45.
953.
954.
οά. Β.

ΟΙβατ.

νΐά. ΡΚΐΙοίΐτ. 1Λ. IV.
ία.
χαΐ δή τοπ αϊ. Β.
ίξηρπα'ξεν τον αχνφον
χιΐ ΒΙίαια ιηαι•&ο αϊ. Δ.

957. Οοιΐ8υ1βη(1α3 ΡΚίΙοίΙτβΐ.
ΙΛγ. VIII. οβρ. β. βΐ 9. ΟίεαΓ.
Ι1ί3ά. XXII, 13.
958. νίά. ΡΗϋοβίΓ. 1Λ. VIII.
ο. 34. ΟΙβαΓ.
961. Νβηιρβ ραυίο βιιΐβ ηιβτίαΐβπι 0311831η Κοιηββ βριιά ϋοΙΙΐίΐίίΙΙΙΠία φΙΪ 0.1X18861, Ϊρ83 111(5-

τϊάίβ Ραΐβοΐοβ νβιιίι, ΐ|ΐιυ(1 βιιρβΓβΙ οιιίπιαηαι» ηαΙτιΐΉβ Τ1Γ63,
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962 - 975.

Είτα προς "Εφεσον έσταις της Ιωνίας πόλνν,
Έν 'Ρωμβ του τυράννου δε τψ τότε κτεινομένου,
"ΙΙσπερ έκεΐσέ παρεστα>5 και βλέπων πάντα ταύτα,
Παΐε τον άλιτήριον , παΐε, συχνως εβόα.
"ΙΙς δε συνέβη προς μικρόν τον τΰραννον ενστηναι
ΚαΙ τον εχ&ρόν χαταβαλεΐν, ώχρία πάλιν ούτος,
Έως ελ&ων τις δεύτερος αυναρηγων Σιεφανου
Τον Στέφανον ανήγειρε , και κτείνουαιν εκείνον.
970 Οίδα μυρία του ανδρός απολλώνιου τούτου,
Προσρήσεις χαί τεράσιια, μακρόν δε λέγειν πάντα'
"Ο&εν τον λογον εν&αδί τον περί τούτου παύω.
Γραφουσι ταύτα πάτρια και χρονικών τι πλη&ος,
Φιλοατρατος και Μάξιμος ομοϋ και Μοιραγένης,
Και πλη-Οος άλλο παμπλειστον, ο'υσπερ ου σ&ένω λέγειν•

ψΐΆβ Ιβηΐίΐΐο «ραΐίο ίά ϊΐίηβΓΪβ
ΟΟΙίΒοβΓβ Ηΐ11Ι13Ι10 ΟΟΓρΟΓΙ 116§31.
Ηοο^αε β8ΐ φΐοά Ι3ηφΐηιιι δίιι§α1αΓβ Ιιίο' ο&βει-νβΐ ΤζεΙζεδ.
ΟοηΓ. ΡΗΠοβίι•. ΙίΙ). VIII. ο. 12.
ΟΙβαΓ. ΡιιιβοΙί Οι-ββοίδ (ΙίοιιηΙυΓ
Λικαιάρχιια. \ϊά. ΟεΙΙβΓη Νο-

ιίι. Ο. Α. Τ. Ι. ρ. 839. βφ
962. ί58(|ΐΐ6ΐιΙβιιι ΗίδίοΓίβιιι Ηα1)83 βρικί ειιιιΛβιιι ΙϊΙ). οίι. ο. 25.
26. 81 ϋίοΐΐ. 0358111111 81ΐΙ) βΐΐ.
ΙΛτ. Ι,ΧνίΙ. (ρβ|. 1116. Κβίιη.)
ΟΙβαΓ. ,Ργο τυχών οά. Β. οιιιιι
ηΐ3Γ§. «1. Α. -οϋ'εη ίατιάί, ψιοά
ΓβρΟδΙίί.
966. ιχστ?/οαι ρΓΟ ίνοτ?/ναι
0(1. Β. , 111 3 1 ο.
973. Πάτρια, ηβιηρβ Τγβιιϊβ,
φΐαβ ρ3ΐτί3 Αροΐίοιιίο, Ιειηρίιιιιι
ΥΙΟ 61 830Γ3 ΓϋβΓβ. 111 0{11Ο 16111ρ1θ 388βΓν3ΐ3 Ιΐί111(1 ρ3Μ03, ψΙΆβ
βά ιιιειιιθΓΪ3ΐιι είϋ8 ρει-ιίιιειιΐ,
ίαίδβε , ρ3Γ116Γ 30 XII ίρδίδ ΙΐΛΐ3
αρχιίοιί, <]νιί8 άιιΗίΙβΙ? 8ίε ειιίηι
ΡΗί1ο8ΐΓ. εχ υΓϋιίΙιαβ, Η. ε. ριιΙιΐίίίϊ ιιιΐιίιιιιι ιιιοιιίηιειιΐίδ ε Ι
Ιειιιρίίδ 86 ρίαι-α οο11ε§ϊ8δε 3ΐΙ
3(1 Αροΐΐοηίαιη βρεείαικίβ ΠΙ). Ι.
υ. 2. 111α ί§ϊΙιΐΓ ^ιηιο Τ) αηίδ

ΓβρβΓΪΘΐ]3ΐιΙυΓ, 8ηιιι ψιηο πάτρια
Ιιίο ΤζβΙΖ3β άίοιιιιΐιΐΓ. ΟΙβαΓ.
Χρονικών τι πλΐ/&ος. Αιι ϊη—
Ιεΐΐί&ίΐ 311)13168 111 ΙΙΐΜΒίΙδ Η838Γνβίοδ, εχ 411Λ118 1Ήί1ο81ι•3ΐιΐ8
ρΓθίεοίΙ? 3ΐι ΓεοειιΙϊοηιιη ΟΗγοηο£ΐ•αρΗοπιηι δοι-ίριβ ,
4ιι;<1'<»
Ιιοάίε φΐο<ιιιε βιιρβΓδίιιιΙ , ίιι
ο,ιιιΐιιΐδ Αροΐΐοηϋ ιιιβιιΐίο , ΟεάΓεηί, Μβίβίαβ, Οοάίηί? ΟΙβαΓ.
974. Μάξιμος. Μυΐιί Μβχϊιιιϊ.
Αε§ίειΐ8ί8 ηιιΐΐβιη ίιινειήο ιιιειιΙίοηβιιι ρΓ3βΙεη}ΐΐ3ηι βρ. ΤζεΙζ.
ΟΗϋ. II, 60. 61. ιιβε νίάβο οαΓ
άοείίδδ. νοβδίϋβ ειιπι ίιι(ε11ί§ί
ιΐ6§ει βρ. ειιικίβιη οΐιίΐ. IX. Ηίβι.
291. Οεπβ ϋβ Αβ§ίειΐ8ίιιιιι τεΙιιΐδ Λί 3§ίΙαΓ. Ι,ΒίκΙβνϊΙ Ηυιιο
Μβχίιηιιηι ε1ί;ιιη ΗίεΓοοΙβδ ίιι
λόγου φιλαλήθους προς Χ^ιοτιανους ίΊ•3£ΐιιειι(ο, <|ΐιο(1 οοιιβεΓγβνίΐ ΕιΐδεΙιίιιβ ίιι ΙίΒ. βάν. Ηιογοοίβηι ο. 11. ΟΙβαΓ. βΑ ΡΗΠοδίΓ.
1Λ. Ι. ο. 3. ρ. 5. — ΜοβΓαββιιββ,
οβδοοηΐδ 81101οι• ; ιηεηιϊιιίι Χάιηεη ρΓβειεΓ ΤζεΙζ. οΐιίΐ. Η.
Ιιίδϋ. 61. Οιί§βιι. Ι. VI. εοηΐΓβ
Οείβιιιη ρ. 302. ΟΙβαΓ. 1. ε.
975. πληΰοί άλλο παμπλ., ία

" ΟΗΙΙ* II. ΗΙ8Τ. 61.

976 - 1000.
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Καϊ σου δε το περίεργον , αχαιρον εητι, τέχνον,
Άναζητεΐν χαι τα σαφή τίσι βιβλίοις κείται,
Καϊ τους εμονς χαινοτομείν ούτω ματαίως χάρτας.
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ξά.
Ό Άβδηροδημόχριιος , δ παις Ήγησιστράτου,
980 Του δε Λευκίππου μα&ητής, του μαϋητον Μέλισσου,
'ΙΙς αλη&ως φιλόσοφος παντά χαλως γιγνώσχων,
Άεί την ματαιότητα του βίου διεγέλα.
Οί δ' *Λβδηρίται δοζαντες μελαγχολαν τον άνδρα,
Δεχαταλαντους δωρεάς πέμ-ψαντες Ίπποχράτει,
Ίχέτενον Ιασασ&αι τω ιατροί τω Κωψ.
Ο δ* ιατρός έχπεπλευχως , χαί δίχα των χρημάτων,
Ίδών Αημοχριτον αυτόν πάλιν αν&υπεστράφη
Πλέον αύτόί ϋεραπευϋείς η &ερανεϋσας τούτον,
Όμολογων τε χάριτας πασι τοις Άβδηρίταις,
990 Ότι τοιούτον δί αυτούς άνδρα σοφον έγνωχει.
Τούτον ουν τον Δημοχριτον , πάναοφον νπηργμένον,
"Αλλα μυρία λέγουσι δρασαι των τεραστίων,
Καί γε τον '!Αιδην χατασχεΐν τρεις ολας εφ* ημέρας
"Αρτων ■θ'ερμοΐς εν ασ&μβσι τούτον ξενοδοχυνντα.
Πολλοί φασι τα του άνδρος χαϊ Καίος Ιπποκράτης.
Έπιγραμματογραφος τε τις γράφει το του Άιδου •
„Καΐ τις έ'φυ σοφός ώδε; τίς ϊργον έ'ρεξε τοσούτον,
,,Όσσον ο παντοδαης μήνυσε Λημόχριτος ;
,"Ος θάνατον παρεόντα τρΓ ηματα δωμασιν εσχε,
1000
,,Και &ερμοϊς άρτων άσ&μασιν έξένιαεν."

Ί Π Ί 1)118 1)311)15 111 ρΐί 11118, 1.1101311115, Βίο 0388Ϊ118 , Ειιηβρίιΐδ,
ΗίβΓοο1β8 , Ειΐ8β1)ίιΐ3 , Ι,βοΙαη*ίιΐ3, Αβιιβ38 Οβζαβυβ, βχ ραμίο
3ΐιιί(|οίοι•ϊ1)ΐΐ8 ιιοιηίιιαικίί. 8ιιϊ«Ιίΐη ΐΐ Βγζ3ΐιΐΐιιο8 βοπρίοΓββ 31<(ΐιβ βΐίοβ 4«ί Γβ8 Αροΐΐοηίί βΐΙίξβΓαιιΐ, ιιιιιιο ΐβοβο. ΟΙβατ.

ΗΙδΤ. 61.
996. Ε81 Ώίο&εηίβ Ι,&βΠ. 1ί?).
IX. ρ• 657. βιΐ. ΟββιΛ. ΑηΐΗο1ο§. Τόπι. Ι. ρ. 237. ογΙ. Τβικίιιι.
Ιη ιηαΓ§. ο<3. Α. βρροδίΐιιηι οβι
ίΐοηιβιι ό Λιογενιανόί.
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ΟΗΓΚ III. ΗΙ8Τ. 62. 63.

1-20.

ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΜΧΜΟΤ ΤΟΤ ΑΡΤΑΒΑΖΌΤ
ΥΙΟΎ. ξ?.
0ΗΙ: Την του Τριτα'ιχμου σνμπασαν εις πλάτος Ιστορίαν
III. "Εχεις χεψένιρ ακριβώς εν τω επιστολίω'
,^Ηιπερ ο Βαβυλώνιος υ'ώς του Άρταβαζου
„ Τριταίχμης ο αγέρωχος εκείνος εγανρία
„ Κτηνοτροφία περισογι , προσοδω τε χρημάτων.
„ Τούτω φορβάδες 'ίπποι γαρ χωρίς των άλλων πάντων
,,Μυριοστυς χαϊ χιλιας εζάχις μετρούμενη,
,,Κηλωνες οχτακόσιοι χωρίς τών εν πολέμοις,
,,Κΰνες μόλις τρεφόμενοι εν τέτραοι χωρίοις,
10 ,,Ήμερησ'ια πρόσοδος έχ τών λοιπών χωρίων
,,Άρτάβη πλήρης, γέμουαα χρυσείων νομισμάτων.

ΠΕΡΙ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΤ. ?/.
Τον "Εριχ&όνιον αυτόν "Ομηρος νυν λεγέτω ■
,,Λι/ρδανον αυ πρώτον τέχετο νεφεληγερέτα Ζευς•
,,Κτίσσε δε Λαρδανίην, έπεί ουπω'Ίλιος ιρη
,,'Εν πεδίο) πεπόλιστο , πόλις μερόπων αν&ρωπων
,,^Αλλ* έ'&' υπώρειας ωχεον πολυπίδαχος "ΐδης.
,,Λόρδανος αυ τέχε&* υΐόν, Έριχ&όνιον βασιληα'
„ Του τρισχίλιαι Ζπττοί. έλος χάτα βουχολέοντο,
,,Πασαι &ήλεκα, πολλ^σι δε πώλοι νπηααν.
20 „ Τάων και Βορέης ηράσαατο βοαχομίνάων-

Η 1 5 Τ. 62.
1. Αρ»ά ΗβΓοΛοΐ. Ι, 182. το031ΗΓ 'ϊοιτανταίχμηΐ. Υϋ& ΪΟΪ

■ννββββί.

2. ΟΗ11. IV, 532. 8<|«|. επιστολιμαίω ^ά. Β.
3. ιΤ/περ δςηρίϊ ρτο ηπερ, ηΐ
ν$. 31.

6. γαρ ρι•ο τε οά. Β.
Η 1 5 Τ. 63.

13. Ιΐίαα. XX, 215. 8^.
14. *τΙαα οά. Β.
16. Ιη €<1. Α. υΐΓβιιυβ Γογναα πολυπίδαχοί βΐ πολνπιΰά"ου ββΐ ςοιιαιηοΟ.

ΟΗΙΙ* III. ΗΙ8Τ. 64-66. 21—43.
ΠΕΡΙ Ι £ΙΈ.
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ξ,Τ.

Ιωβ Λυσίτης ψ άνήρ χαί προφητών δε πρώτος, '
θεοσεβής, άλη&ινός, δίκαιος, μώμου δίχα,
'Λγρους μεγάλους και πολλην Ι'χων υπηρεσίαν,
Καμήλους τε χαί πρόβατα, βόας όμοΰ χαί όνους,
Πεντακόσιας μάνας μεν &ήλυς νομάδας όνους,
Και, πεντακόσια βοών των άροτήρων ζεύγη,
Επτά χιλιοστΰας δε προβάτων της αγέλης
Και τρισχιλίαν χάμηλον, άλλα πολλά συν τούτοις
'&ς βίβλος τούτου τοΰ Ίώβ πάντα ταυτί διδάσκει,
ΠΕΡΙ ΠΎΘΙΟΤ ΤΟΤ ΛΤ/ΙΟΤ. &
30 "Εχεις χαί την του Πυ&ίου σύμπασαν ίστορίαν
Εν τψ ϊπιστολίω μου στενως πεπλατυσμένος
Τούτο παρψα πριν ειπείν, αλλ" είπον εν ίτέροις.
Ή ημερήσιος τροφή στρατω παντϊ τ§ Αδοξου
Τάλαντα τετραχόσια λιτως ην τρεφομίνοις.
Πανατρατια δε Πϋ&ιος τούτον 'ξενίσας τότε
Λαμπρώς πάντας είστίασε τραπέζαις αβροτάταις.
Τα δ' α Ααρείω δέδωχεν, ύστερον δε τω Αερ'ξγ,
Εχει το έπιστόλιον εις πλάτος γεγραμμένα.
ΠΕΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ξς'.
Χοσρόης αναξ ην Περσών εν χρόνοις Ηρακλείου
40 Τοις άναχτόροις τοις αυτοΰ τοις περί τήν Περσίδα
Εν τοις ορόφοις ουρανον Ι'χων τεχνιτευ&έντα,
'Εξ ου βρόντοι χαί κεραυνοί μηχανητοί χαί ομβροι,
Έστιωμένων πρέσβεων, ερρήγνυντο πρΌς θάμβος.

3ο. ΗβΓΟ.Ι. VII, 27. βςς.
31. &ι εοηαιρίυιτι πιπλατνσμ**ο: ππιΐββ ϊιι πίπλατνσμένην,
ιιοι» οοηνβηίΐ στενως.
.„ „ ΗίβΤ. 66.
39. ΗβΓβοΙιαβ ίώ 3αηο 610. &ά

ΟιοβΓΟβ, οιιίαβ ββάββ Γββϊβ ίαΐΐ
ΑηβιηίΙίΐ (ϋίΐδίΗ^βηΙ), ίΐβιιιπι »1>
3ηηο 622. ββχ αιιαοβ οοηΐίηιιοϊ
Ι,βΙΐΜ,η 6βΜίι. οοηί. α,Λτβα. „.
408. «,. ρ. 412. β^, Ζοιιατββ
Αιιηαΐ. XIV, 16. ρ. 64.
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ΟΗΙΚ III. ΗΙ8Τ. 66. 67. 44 _ 70.

Έπτα δε χρόνοις πολέμων Ήραχλειος τοις Πέρσαις,
Σκαπτών Περαίδα σύμπασαν χα* πυρπολων χα» χαίων,
Και τον ηυρφόρον ουρανον χατέχαυσεν εκείνον
Συν τοϊς Χοσρόου σΰμπασιν οΐς εϊπον ανακτοροις,
Και πυρ Περσών χατέσβεσεν, όπερ είς σέβας είχον,
*Εχ χεραυνοϋ μεν άναφ&εν υπό Περσέως πάλαι,
50 Αυχνοχα'ΐας δε πυραοϊς τοις αειδιαδόχοις
Και συνεχέσι δε πυρραϊς, μεγάλαις, λαβροταταις,
Επιμελώς τηρούμενον μέχρι, του τότε χρόνου,
'Γφ' Ηρακλείου δε σβεσ&έν, μέγα πέν&ος ΠερσΙδι.
01 χρονιχοί ταΰτά φασι» , χαΐ συν αυτοΐς Πισίδης.
Έμνήσ&ψ δέ που χαϊ αυτός του ουρανού εχείνου,
Ίαμβους γράιρας είς ναόν , ων τους πολλούς εασω•
Τους δέ έντευ&εν λεξαψ*, χλέμμα σον γεγονέναι,.
„ Και τι προς αυτόν ουρανον του Χοσροου
„ Μηχανοτευχεΐς εξ έπομβρων τας δρόσους,
60 ,,Γέρον Συρακούσιε νυν γεωμέτρα,
,,'Ό γην ανασπων μηχανή τ$ τρισπαστω,
,,Βοων, ό'πα βώ χαϊ σαλεύσω την χ&ονα;
,1'Εα παρασπαν τους ασάλευτους ορούς,
,,Ήττω γυναικός μηχανάίς ευμηχάνοις.
ΠΕΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ξζ.
Ό Χϊος ο Θεόκριτος γράφει τον Πτολεμαΐον,
Τον Πτολεμαίου Ααγωου υίον χα* Βερενίχης,
Τρισχιλιοτρισμυρίων τετρακοσίων αμα,
Λεκαοχτώ τε πόλεων τυγχάνειν βασιλέα.
Και δη λοιπόν χατά ρητον μάν&ανε χαϊ τα επη•
70 ,,Πολλδς ό*έ χρατέει γαίας, πολλας,δέ ΰαλάσσας.

53. Όβ Οβοι•§ίο Ρίβίιία τΐά.
νο8βίιΐ3 (1β ΗίβΙΟΓ. £Γ. ρ. 277. βς.
55. Ργο δέ που οά. Β. 8ια-ποτον. Ιάειη ίμνήσ&η. Ιιι<1ί(1οιη
ϊιιιβηιΐ τοΰ.

58. τι ρπ> τίς τεοΐβ ο<1. Β.
Ργο οΰρανύν βπΛ ουρανοί.
62. "Οπα το«β <Α. Β. Ο,οΑί.
Οιί1. II, 130.
Η 1 8 Τ. 67.
65. ΤΚβοοΓίΙ. XVII, 76. »<ϊ<1•

ΟΗΙΙ,. III. ΗΙ8Τ. 67— 69.

71-91.
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,,Μυρίαι άπειροι τε και ί'ϋνεα μυρία φώτων.
„ Τρεις μεν οΐ πτολίων εκατοντάδες ένδέδμηνται, .
„ Τρεις 5* άρα χιλιάδες τρισσαΐς επί μνριάδεασι,
,,άονχι δε τριάδες, μετά δε αφισιν ενδεκάδες τρεις.
„ Των πάντων Πτολεμαίος άγάνωρ έμβασιλενει.
ΠΕΡΙ ΓΛΪΟΤ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ. ξή.
Ό Γα'ί'ος Ιούλιος ο Καίσαρ ό 'Ρωμάΐος
Εΐχοσι χρόνων πεφυκώς άχμί] της ηλικίας
Τους 'Ρώμης ορούς ηΰξησεν καν σκήπτρα τά 'Ρωμαίων
Μέχρι και νήσων Βρετανών δουλωσας τους βαρβάρους.
80 "Ο&εν •&εος Ιούλιος εκλή&η τοϊς 'Ρωμαίοις,
Ταυτην καλην εκ πράξεων ευρών έπωνυμίαν.
Λιοδωροι και Αιώνες και πλείους φααίν άλλοι.
ΠΕΡΙ ΣΕΣίΙΣΤΡΙΔΟΣ. ξ&'.
Ό Άασυρίων βασιλεύς ό Σίσοιστυις εκείνος,
Κατά δε τον Λιοδωρον Σεαοωαις την κλησιν,
Των Άσαυρίων μοναρχών, ηρχε της γης άπάαης,
Ζευγννων εν τω 'αρματι τούτου τους βασιλιάς,
Και υπ* αυτών συρόμενος , ώσπερ υφ' ϊππων άλλοι,
Και κοσμοχρατωρ και Φεος εκέκλητο τοις τότε.
Τούτου ποτέ τις βασιλεύς κατέστειλε τον τυφον,
90 Της τύχης το άσυστατον δι* αινιγμών προδείξας.
"Ελκών το 'άρμα γαρ αυτός τάς τροχ»«5 εώρα.

74. (^αοά ία οά. Α. βΐ βϋΐ.
Βα»ί1. , 1ΌιΊ38ίθ βιίαηι ίη ογΙ. Β.,
1β§ίΐιΐΓ ίννέα χαϊ γνο ίνδίχά$6{,
^ίϊβιαΓ ιιιβι-ιιιιι ίρίκιΐιαα βοιάΙιβιιϋ Θβίβ.
ΗΙ8Τ. 68.
77. Όε αείαίε δοωηίανίΐ Τζβ1/.βί.
78. της ρτο τον; βι των ρι-ο
τα <•((. Β.
79• Βρίττανϋίν 0(!. Β. νίιΐ.
ΟεΙΙαΓ. Οβο^Γ. βαΐί^• Ι. ρ. 401.

81. ίπάξιον οά, Β.
82. Υί(Ι. ϋίοιί. 8ϊο. III, 38.
ρ. 205. Λνβδδ.
Η 1 5 Τ. 69.
83. των 'Λσσ. οά. Β.
84. ΟίοΛ. δίε. 1 , 53. ιιΐιί ν.
δίεμΗ. ει Λίνθδβ.
8β. Ειιιιιίειι» Ηίε μι-οιιοιηίιιϊβ
άειιιοιιβίΓβΙίνί ρτο ι-οΙΙυ.νί ν» ιΐίαιη
|ι«ι•<]ιιηιιι ιιιϊηιιη ίΐηίιιι;ι(1νθΐΙα5,
«ιιιειιι Ούί. II, 790.

6*

84

ΟΗΙΕ. III. ΪΙΙ8Τ. 69. 70.

92-118.

Βραδεϊαν δε την βάδισιν ούτως ορών εποίει'ΙΙς δε προς τούτον ϊλεζεν ο Σέσωστρις εκείνος,
Τι καταργείς προς την οδόν , αν&ρωπε; ταχει λέγε"
Ό δέ , τροχών τας σνστροφας βλέπων, φησίν, ου τρέχω.
Γνους τοιγαρουν ο Σέσωστρις , όπερ αυτός εδήλου,
Συστέλλει, τ6 αγέρωχον , αποζευγνυει τούτους•
Καϊ του λοιπού τοις σΰμπασιν ην πραός τε χα* σώφρων•
Κτησίας χαί Ηρόδοτος, Διόδωρος χαί Δίων,
100 Καϊ Καλλισ&ένης συν αυτοΐς, Σιμόκατος χαί άλλοι
Της ιστορίας μέμνηνται στενώς , οί 3ε πλατέως.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΚΑΤΛΝΟΣ. ό.
'£ξ Ιταλών Αϊνεαδών 'Ρωμαίων των Αύσόνων
Ό Κάτων ούτος ο κλεινός έ'λχων την ριζονχίαν ' Τπατος ην άριπρεπης και στρατηγός 'Ρωμαίων,
Θριάμβους τε χαί τρόπαια χαταγαγων μυρία•
Ούτος τον ϊδιον υΐον πασι χαλως παιδεύει,
Αυτός διδάσχων ακριβώς χαί νου&ετών τα πάντα,
"Οσα συνο,ίσει προς 'ψνχην, οσα προς πολιτείαν,
"Οσα πρ<>ς ρωμην , προς αλχην, προς πασαν ευρυ&μίαν.
110 Αυτός αυτω διδάσκαλος γίνεται των πραγμάτων
Ελληνικών , 'Ρωμαϊκών , πάσης απλώς παιδείας,
Καίπερ και δούλους γραμματείς μυρίους χεχτημένος,
Συν τούτοις και Σαλώνιον άνδρα κλεινόν εν λόγοις.
Ου γαρ- ηξίου τον υίον ύβριζεσ&αι τοις δούλοις,
Λς τούτοις διδαοχόμενον χαί παίεσ&αι πολλάκις.
Ουτ' ούν έχείνοις χρεωστεϊν η&ελε μέγα χρέος•
Μέγα χαι γαρ ώς αλη&ώς ιό δίδαγμα τών λόγων
Αυτός 5' ως εφην γίνεται διδάσκαλος τών λόγων,

93. ξλιγξιν οί. Β.
99. ϋίο(1θΓ. δίο. Ι, 58. Οΐβϊϊαβ ίτ3£ΐη. κ1. Ι,ίοιι. ρ. 94. *ψ|.
ΗΙ8Τ. 70.

106. α. Ρ1«. ϋβιοη. ιη. ο. 20.

113. Αρικί Ρΐιιΐ. ο. 24. άΐοίΐιΐΓ
2αλωνϊνο!,
116. ιϊτ' ονν οά. Β.

ΟΗΊΙ* ΠΙ. ΗΙ8Τ. 70. 119 — 146.
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Λρόμου, παλαίστρας χαί πυγμής χαϊ δίσκου χαί διαύλου,
120 Των γυμνασίων , Ιππικής, πάσης οπλομαχίας.
Αντος αυτόν ίδίδασχε καΰμα χαί ιρυχος φέρειν,
Καί περαιοϋσ&Μ ποταμούς μεγάλους ρευματωδεις,
Πάντων χαλων άντέχεσ&αι , πάντα μισεϊν τα φαΰλα,
Φρουρός υπάρχων του παιδος άχρι χαϊ των ρημάτων•
Ούτως αυτόν έφρούρει, γάρ, ως ιεραν παρ&ένον,
Σεμνόιιμον ίΐριιαν , παρ&ε'νον *Εστιάδα,
ίΐς μήτε ρήμα πωποτε φαϊλον ειπείν τον παΐδα,
Μήτε τίνα των Κάτωνος ελευ&έρων η δούλων,
Παρόντος τούτου του παιδός, αίσγρόν τι ρήμα φαναι.
130 Ούτως αύτον εν απασιν επαίδευε χοσμίως,
'Λς ύστερον &αυμάσαντα τον στρατηγυν τον Παΰλον
Έπο Τερτία ϋυγατρι γαμβρον αυτόν ποίησα*.
Του γαρ ^Ρωμαίων σύμπαντος στρατεύματος τραπέντος,
Ο παΐς εχζιφισάμενος , έτεμνε τους βαρβάρους.
Εκ συνεχών δε ζιφισμων της απα&ης πεπτωχυίας,
Ούχ χρετίσατο φυγείν αύν τοΐς λοιποΐς ^Ρωμαίων,
Άλλα των φίλων πεφ&αχώς τινας εξελιπάρει,
"Οπως στραφέντων συν αύτω το ξίφος εφευρήσει.
Και δη συν τούτοις άχρατως έλάσας προς βάρβαρους,
140 Την νίχην μεν εποίησεν έτεραλχη 'Ρωμαίοις'
Αύτος δ* ου πριν άπέπαυσεν άνερευνων την σπα&ην,
"Εως αυτήν έφενρηχε, μέσον νεχρων μυρίων.
"Ο&εν χάί γίγονε γαμβρός, ως εφημεν, του Παύλου.
Ούτος ο παΐς του Κάτωνος. Κάτωνες δ' ήσαν δυο,
Αμφότεροι φιλόσοφοι χαϊ στρατηγοί Ρωμαίων.
Άλν οχιτος ην ο πρότερος εν χρόνος Άντιοχου,

124. ρημάτοιν οά. Β. ΓΘΟίΘ
ΡΚ> ρνμάτωΐ'.
128. ιΐιν&ιρον >/ δουλον οά. Β.
130. ιπάίδιυοΐ: 0(\. Β.

τία , ψίοά 631 ίη 0(1. Α. βΐ βάίΐ.
ϋίΐβίΐ.
137. Ώβ πεφ&αχώι εοιιί. «ά
ς^]. χ^ 420.

ο. ιοί' ο€2ΐ.1,1ϋΐ: Αθιηί1' ΓαΗ1,

138• '»«*»;«« * ™»β. <*• β•

132. Αρρ'β1ΐ3ΐ)3ΐιΐΓ Τιρτία, βίο<Ρ»β «Ι. Β. ρΓο ,ςοιτυρίο ΙΙορ-

142. μέοον ρΓΟ μέαυιν οά. Β.
ΟοιιΓ. νβ. 319.
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147-176.

Τον μετά τον Άλέ'ξανδρον βχόντος την βασιλείαν.
Ό δ' άλλος 6 νεώτερος, ος εαυτόν άνεΐλεν,
Ό την γυναίκα την αυτόν 8ους Όρτησίω φίλω,
150 Ό αδελφός Καπίτωνος και φίλος Πομπαιδίον,
Ό *αί φιλοσοφώτερος του Κάτωνος του πρώτον,
Έν χρόνος ην του Καίσαρος χαΐ Συλλα του τυράννου,
Έχων υί6ν και ούτος μεν, άλλ' ου παιδευων ούτοι.
Πλούταρχος , Διονύσιος, Λιόδαιρος χαΐ Λίων
Τα των Κατωνων γραφονσι και τα των Σκψιιώνων.
Ούτω κατά τον Κάτωνα τον πρότερον εκείνον
Κάμοί πάντων διδάσκαλος πατήρ έμος υπήρξε,
Μικροΐς εν διαλείμμασι στέλλων με διδασκάλοις.
Μιας δ' ημέρας πατρικής άγων ο περί λόγονς
160 Τον μηνιαίου χρόνου με των διδάσκαλων πλέον
ΙΛνήγε, προεβίβάζεν άλλ' άσνγκρίτω τρόπω
Ποιων έν λόγοις αυξεσ&αι , κατά τους Άλοείδας,
Πυρ ζων, επιτειχίζων με, πύργων προς αντιπάλους,
Ποιων Βελλεροφόντην με, πτεροϊππον ιππότην,
Είτε Περσία πτερωτόν , Γοργόνων άναιρέτην,
Των υλικών ελεΰ&ερον και των άπογαιούντων,
'Λρχων χα* δόξης και τιμής και φιλοχρηματίας,
"Απερ συνέχει ανμπαντας τους εξ ανελεύθερων.
Ο'υτω παιδεύει με πατήρ , ώς τον νϊον ο Κάτων '
170 Ει δε τις και τον Κάτωνα χρβζει μαν&άνειν οίος,
Έμε βλεπέτω , Κάτωνος εμχ\ιυχον ζωγραφίαν
Και ΠαλαμήδοΊς του σοφού, του παιδος του Ναυπλίου.
'Άμφω και γαρ ενήλικες ήσαν προς ήλικίαν,
Λεπτοί, γλαυκοί, λευκόχροες, πυρρότριχες και ούλοι,
"Λσπερ εγώ τοις σΰμπασιν. άλλ' ο μεν Παλαμήδης
Μηδέποτε &νμονμενος, ως λόγοι παριατωαι'
150. Αιι Πομπηίου γ>νο Πομπαιδιού ? Ηοο ϋβηι ιιοιηβιι ϊιι
ιιΐίΐιί,'ίιιο ίυΐι;ι•[)Γ0ΐίΐΙίοω8 ΙαΙύιαε
|>05)ΐαιιι.
161 . ίνηγι , προοιβίβαζιν οά.

Β. ΤζβΙζββ βίΠπυαΙ, 8β ιιιιϊυβ
<1ίβΐ ρα16Π13 οχοιοϊΐαΐϊοιιο ρΐιι•
ρτοίθοίβββ «{ΐιυιιι ιηβιιβίπια ιηα£ίϊΙι-ηπιια ίΐοοίιίιια.
175. την ονμπασαν «Ι. Β.
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Τουιο χαί μόνον προς ημάς διάφορον εσχηχει,
Σωματιχοΐς χαί -ήιυχιχοϊς όμοιος ων μοι πασιν,
'Λς χαί την χόμην αυχμηρών ϊσην ημΐν χεχτησ&αι.
180 Έξ άλουσίας δε άμφοϊν τοΰτο συνδεδραμηχειΉμεϊς εύχαϊται φύσει γαρ χαΐ των άβροβοστρυχων,
Ό Κάτων δε διέφερεν ημών τω μη &υμουσ&αι,
Ει τέως ουχί ψεύδονται των συγγραφέων λύγο*.
Αϊ χράσεις αϊ τοιαΰται γαρ δερμαί τε χαί Χυμώδεις.
Ήμων γοΰν , ωσπερ Ι'φημεν, διέφερεν εν τούτω,
Και τψ φιλοχερδέστατος χαί φειδωλός υπάρχειν
Τοις δ' αλλο*5 πασιν έμφερεϊς τυγχάνομεν άλληλοις,
Σωματιχοϊς, ως έδειξα, χαί τοϊς ηιυχικωτάτοις.
'Εμοί δέ πλέον του ανδρός του Κάτωνος υπάρχει,
190 Το μί) χρατεΐα&αι χρήμασι , -Θ^υμος επί διχαΐοις
Ιΐΰρ πνέων, ωσπερ Κάτων* δευτέρω παρυπήρχε*
ΚαΙ γαρ αυνή&ης γεγονως ό δεύτερος ο Κάτων
Σνλλα τυράννω> προς αυτού τον οϊχον αφημένος
Σνν Σαρπηδόνι τω αυτού παιδαγωγέ παναόφαι,
Άνδρων ως είδε χεφαλάς κλεινών έχφερομένας,
θρηνοϋντας ηρεμαίως δε τους φέροντας εχείνας,
Προς τον παιδαγωγον εφη• πως τουτόν τις ου χτείνει;
'Λς δ" ο παιδαγωγός είπε, πτοούνται πάντες τοϊ/Γον,
Ό Κάτων έ'φη' τοιγαρουν ξίφος εμοί τις δότω,
200 Κάγώ τυράννων άπηνων ρύσομαι την πατρίδα.
Κάμοί &υμος τοιούτος τις εστίν επί διχαίοις,
ΚαΙ ζήλος μέγας Ήλιου πιμπρων μου την χαρδίαν,
'Λς ιερείς αν έκτε»»-» χάγ<α νΰν της αισχύνης,
Εϊπερ εξην μοι, βλέποντι τοιαύτας ατοπίας,
Αρχιερείς τοις αρχουσι δουλεύοντας έχοντας,
Καί ζώντας ως άνδράποδα τρύποις φιλοχερδέαι,
Και χοσμιχας τυραννιχως άνΰοιταί δουλείας,

178. ύν μοι οΑ. Β. ρτο «V,

ίχφερομέναι βχρίιοαίαί ρτο το-

193. Ιη Βΐ3Γ8ίββ «Β». ΒμΟ.

197- »** «* Β. Ρ«> ϊφη.

88

Ο Η Ι Κ III. Η 1 8 Τ. 70.

208 - 231.

Και ίερεΐς πάλιν αίσχροΰς, εί'τ' ουν χαι διακόνους,
Συμφ&ειρομενους τάϊς αισχραΐς, ϋϊσπερ τ% γαγγραίνγ,
210 Το βδέλυγμα το Κρητιχόν , ουπερ μοχλω σαρχίνω
Του οίκου πασαν μάρμαρον αυτής εδαφιαίαν
Αρδην ίξανασπάσασα , δίδωσι τω γενναίοι
Και παν αλλά τι χάλλιστον χαϊ χρήματα μυρία,
Οπως των πόνων άμϋίβψ των της νυχτομαχίας
Τούτοις άποξενώσηται την άρχιερωσύνην
Ο βέβηλος, δ μυσαρός, η παναισχραμορφία.
Τούτοις παραμεσάζοντος του Γότ&ου της Γοτ&ίας,
Του δυσοσμίας γέμοντος , τον τριαχονταφύλλου,
Του μονοφϋ-άλμου Κΰχλωπος , η πλέον άνοφ&άλμου,
220 "Ος Άν τυφλός ώς ο Αμάν άποτυφλοΐ τα πάντα.
'Εχτυφλουμένης δίκης γαρ τα πάντα σνντυφλουνται.
ΚαΙ πως όρ-θ-ως αν φεροιντο τα πράγματα πρΌς πάλιν,
Οπου βλεπόντων δ τυφλδς υπάρχει ποδηγετης ;
•Ω,ς ο τριαχοντάφυλλος άπάσης της συνόδου,
Ελχων αυτήν χαί ποδηγων χαί σύρων 'όπη &έλει,
Ώ,ς πριν τον Κηδαλίωνα τυφλός ών ο ' Ώ,οίων.
Αλλ" ω τα πάντα βλέπουσα δύναμις υπέρτατη,
Πίμψον άργητας κεραυνούς, χάταιϋε χαί πυρφόρει,
Και μη παρόψει μηδαμον υβρίζεσ&αι τα &εϊα,
230 "ΙΙνίους ιεράς αρχάς γΐνεα&αι τοΐς βεβηλοις,
•Ως των βέβηλων συνέργων τούτοις συνυπηργμένων.

209. Οά. Α. ϊιι οοηΐβχΐιι γα5!ή: £ Τ%' Κ™**™

ΕΓίτΙΜ,

217. τηΐ ρΐΌ τοΰ ζΑ. Β.
218• Αη ταιαχοντάφνίλον ία-

ϋββ81 ν8Γ"

ίβ11ί£ίι Φ»•»"»™. Φώ ««η ρΐα»

9ΐίΐ ν•!)" . ' • •ί• ■ ι,
„•. \
"1Τ "δ1"^3" &»Ιβιΐίββ βιιΐιτ ΐηίβιΛββ. δαΒίβοΙιιιη
ααίειη θΓ3ΐίοιιί8 ίηάβ Ά νβτΜβ
ούπιρ μοχλω ββΐ ,] παναισχραμορφία. ί}»ιι§ιιΐ3 Οηιβη οΒβοιιπι.
213. μίγιοτον 0(1. Β. ρΓΟ χάλλιοτυν•
-

«ϊ"3"1 ι»δί"ΐ3 ίοϋβ νβΐ Ιβ^βπΐ
νβΐ βΟΠρββΓΪΙ Υβΐ Ρ088ϊ<1β3ΐ?
221' ™ ΡΓ0 ?"<? οί• Β•
222• αμψίροιντο τοίί οά. Β.
Ηοβββι• οοιιΓβη δομΗοβΙ. ΑΪ30.
ί062• Ι.ΟΪ».
226. Ιιι ΕτβΙοβΛ. ΟβΙββΙ.
ΧΧΧΗ. νοθ3ΐιΐΓ 'ΙΙνδαλία,ν,
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ΠΕΡΙ ΚΑΤϋΝΟΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, οά. οβ". ογ'.
Ό Κάτων Όπως τον υΐον επαίδευαε , νυν εϊπον.
Ό Σόλων, κατ' αρχάς εϊπον , ε'φη τω Κροίσω τάδε'
Μη πλουτω και τοις χρημασι καί τοις λοιποΐς άβρύνου,
Ετι, το τέλος 'αδηλον , ο βίους διακρίνει,.
Ό δ' Ιατρός Θεόδωρος, σταλείς εκ Μαυρικίου,
Χαγανον εφιλίωσε τω γένει των 'Ρωμαίων,
Ειπών την του Σεσώστριδος, ην εφην , Ιστορίαν
Και δι αυτής το αδηλον και το στρεπτον της τύχης
240 Πανσόφως αινιζάμενος και τούτο»1 καταπείαας
Καί προς φιλίαν και σπονδας εύ&έως μετατρέψας.
ΠΕΡΙ ΕΚΑΒΗΣ. ο<Τ.
Ή της Εκάβης πρόδηλος σΰμπασιν Ιστορία,
'ίΐς Τρωών ούσα βασιλίς , σύζυγος δε Πριάμου,
Γίνεται δορυάλωτος τοις Έλλησν καί δούλη,
Πολλάς Ιδουσα συμφοράς καί μετ' αίχμαλωσίαν,
Καί τέλος &νησκει λι&οβλης, μόρον κυνων λυσσώντων,
Αν&' ων τοις "Ελλησιν αράς ηρατο παλαμναίας •
"Ο&εν περ ένεμύ&ωσαν , ως κύων εγεγονει.
ΠΕΡΙ ΠΟΑΤΜΗΣΤΟΡΟΣ. οέ.
Ό Πολυμήσιωρ βασιλεύς θρακών ην των απάντων,
250 Οϋσπερ εντός Ελλήσποντος αγάρροος ίέργει.
/Ιύσνους δε φίλος γεγονως, της Τροίας πορ&η&είσης
Άπέκτεινε Πολύδωρον υίον τον της Εκάβης.
"Επεί δε κατά Πίνδαρον ϊρδων ουδείς λαν&άνει,
Ό μέγας Δίκης οφ&αλμος μη παριδών το μΰσος,

ΗΙ8Τ. 71 —73.
241. μίταοτρίφαι οά. Β.
ΗΙ8Τ. 74.
245. 'ξνμψοράί οά. Β.

ΗΙ8Τ. 75.
251. πεφηνν/ς οί. Β.
253. ΡϊικΙ&γ. Οίγιηρ. Ι, 103.
Κ[. Ηβγη.
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Έκήβγ το οχαιοΰργημα δεικνύει, αι' ονείρων.
"Η ό" αντισκαιωρήσασα τούτον μετακαλείται
Συν τέκνοις του ίου τοις λοιποΐς, α κτείνει συν Τρωασι,
Τούτον τυφλοί, χερκίσ» δέ στερίακει των ομμάτων.
Ό Ευριπίδης τραγικίος αμφότερα συγγράφει.
ΠΕΡΙ ΑΙΑΝΤΟΣ ΤΟΤ ΤΕΑΑΜΙΖΝΙΟΤ. ος.
260 Αίας ο Τελαμώνιος, ο παις της Έριβοίας,
Ό Αυσιδίκης σύζυγος , πατήρ δε του Φιλίου,
Του Ευρυσάκους τε πατήρ εκ της δοριαλώτου
Τεκμήσαης, της του Τεύ&ραντος, ο πύργος των'Ελλήνων,
Ό νουνεχής , ο συνετός , ο των ευκατάστατων,
Ό &έα μόνχι σύμπαντος ρυ&μίζων, συνεχίζων,
Των Αχίλλειων στερη&εις οπλών άδίχω χρίσει,
'.£ξυπερ$ο-α$ τω δυμω φρένων άπεστερη&η,
"Ελληνικά τε •&ρ£>ματα δόξας άν&ριάπους σφάττει.
Τέλος ραίσας τι μικρόν και γνούς τα της μανίας
270 Αυτός αυτόχειρ εαυτού γίνεται τούτου χάριν.
Ό του Σοφίλου Σοφοκλής γράφει τα περί τούτου.

257. τούτοις τοΐι διπλοί! οά. Β.
Η 18 Τ• 76.
262. νϊθ. Τζβίζ. βοΐιοΐ. βά
Ι<νοορΙΐΓ.'452. βΐ Μίίΐΐβη ηοΐ.5.
ΑΑΑβ ίβιηοη ΡϊηάαΓ. Μιιη. VI,
65. δορΗοοΙ. Αίαο. 570. Λίφΐβ
Ι,οββοΚ.
261. Ιηβαάίΐα Ηϊο Τζβ1ζβ8

ΓβΓβη. Ιγβϊάίοβ, Ρβίορϊβ «Ηα,
Μβ8ΐΟΠ5 πχογ, β Νερίιιιιο ρβρβι-ίι ΤβρΗίιιηι. νίά. ΑροΙΙοιΙ.
Π> 4' .
,
262. δορυαλοπου οά. Β.
264. δοιάρδϊ νουνεχί/ί ντο νουνί%0{.
265. σύμπαντα ρΓΟ σύμπαν ταί ϊά. Β.
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τίΕΡί Αγαμέμνονος, αιομήδούς, ιαο.
ΜΕΝΕΩ, ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ, ΠΗΛΕΩΣ, ΘΗΣΕΩΣ,
ΠΑΙΑΩΝ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, ΠΕΡΙ ΠΟΎ ΠΕΡΣΕΩΣ ΤΟΤ ΜΑΚΕΑΟΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΎΜ
ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΦΩΚΑ ΤΟΤ
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΓΕΛΙΜΕΡ
ΤΟΤ ΜΑΤΡΟΤΣΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΒΕΛΙΣΑ
ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ,
οζ" μέχρι και πή.
*Η των κείνων ανώνυμος, ανίστωρ Ιστορία,
Μάλλον *αΙ πολυώνυμος εστί και πολυΐστωρ,
Κατά κοινού ρη&εΐοα δε δοκεϊ των ανωνύμων.
Μετά γαρ Πολυμηστορα σύν Αϊαντι, Εκάβη,
Αλλους μύριους εϋροις αν μεταπεπόντας βίω,
Ών τους πολλούς εασαντες &ωμεν ολίγους πάνυ.
Ό ^Αγαμέμνων βασιλεύς πάντων τελών Ελλήνων,
Μετά τα Τροίας τρόπαια στραφείς εν τ7] πατρίδι,
280 Ώς μοιχωμένης της αυτού συζύγου Κλυταιμνήστρας,
Περί τράπεζας κτείνεται συν πόσοις των αρίστων,
ΛΙγίσ&ου μηχανήμασι και δολερας συζύγου,
Καν παις Όρέστης ύστερον τούτους ανεΐλε τούτου,
.Χρόνος επτά κρατησαντας πατρώων τούτου σκήπτρων.
Και Αιομηδης πέπωκε πόμα λα&ροχοιτίας'
Μετά γαρ Τροίας τρότταία και τας άνδραγα&ίας
Αιγιαλεία γυναικι και τω μοιχω Κομήτη
Μέλλων τον βίον εκπεραν , φεύγει πρ'ος την Ααννίαν.
Κααέϊ πολλά τα τρόπαια δρααας ηρωω τρόπω
290 Ξένης ταφής ηυμοίρησε ξένος Ιδίας πάτρας.

ΗΙδΤ. 77 — 88.
272. Ργο κείνων οά. Α. ΐη
«9γ§. ΗΛβΙ κοινων. Ι.ι «ά. Β.
ρΐΌ 7/ των χιϊννιν 1β§ϊΐιΐΓ τω
»- ιιι
,
, η
„
«οχ.
ΙΙΙαα, κείνων
βρβηβ
ιαΐδΐιιη.
Ορροδίΐυβ ββτ Ιοοιιβ \εΓ5ΐιί 349.

273. *αϊ μάλλον ^&. Β.
2?5- Πο)
■ τ
Γ0 8βηί.
ΰν0 ^ β ^^ ν
*
. .
,
284. χοατί/οαίΎοί
οα. Β.
ν '
288. τον Μανλϊαν <χΙ. Β.
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Ό των Κρητων δε βασιλεύς Ιδομενεύς εχέϊνος,
14πο της Τροίας χαί αυτός υποστραφεϊς εν Κρήτη,
ΊΊολλας εύρων τας συμφοράς εν οϊχω τω οίχείω,
Μήδαν αυτού την σύζυγον χαί παΐδα Κλεισι&ηραν
"Απεαφαγμίνας εν ναω χερσί του άνα&ρέπτου
Λεύχου, παιδΌς τον Τάλωος, Λεϋχου του μιαιφονου,
Φεύγει μακράν που χαί αυτός, φεύγει την Κρήτην νησον.
- Τούτω τω Λευκοί διωχ&είς μεγάλα δυνη&έντι.
Σιγώ τον Άμφιάραον , τον γέροντα ΙΊηλέα,
300 Χρυσομανίαις γυναικός Θήβαις τον μεν θανόντα,
Χρυσομανίαις γυναικός οίχείας "Εριφύλης '
Πηλία δε τον σώφρονα, τον μέγαν πριν τροπα'ιοις,
Πικροΐς τοις δυσκληοήμασιν υστέρως πεπτωχοτα.
Έν τρομερω τψ γήρα γαρ τον ϊζοχον ηρώων
Τον Αχιλλέα, τον κλεινόν παϊδα, πολλά πεν&ήσας
Άνηρημένον δολερως τω Πάριδι τι] Τροία,
Μετά μικρόν εϋρήνησεν αυτοπρόσωπο) &έα
ΚαΙ σχύμνον τον Αχίλλειον εϊς μέλη τετμημένον
Χερσί και ξίφεαι Λελφων χαί δόλοις τοις Όρέστου.
310 ,Εώ τον πριν ευδαίμονα Θησέα τον Α1γέως,
"Τστερον πάνυ δυστυχή, παιδος άνηρημένου'
Πάντας έω τους τρα^ίχών πνχτίαι γεγραμμένους.
ΠΕΡΙ ΑΙΧΜΑΛΏ.ΣΙΑΣ ΤΙ2Ν ΠΛΜΏ,Ν ΚΛΕΟ
ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΎ ΠΕΡΣΕίΙΣ ΥΙΟΎ.
πγ' χα ι πδ .
'Εω της Κλεοπάτρας τε τους παϊδας διαγραφειν,
Και του Περσέως τον νιόν , του Μαχεδόνος λέγω,
Πως έχτραφέντες ευγενώς χαι σχήπτροις χαί πορφυρή
Έν αιχμαλώτων βλέποναι την 'Ρώμην δυσχληρία.
294. Μήδαν αΰτι)ν εά. Β.
295. νχίοφαγμ&αιοά. Β.
296. Όβ ΤβΙο ν. Ηβ^η. οΙ>88.
3(1 Αροΐίοιί. ρ. 89. Είαβ ΙίΙίιιηι
ίβιιειηιι ιιοιι ΓερειΊο βί) αΐϋβ
ηιειηοΓαΙιιιιι.

297. ψίϋγιι προς Κρ. οά. Β.
298_
άΧωξ Λ β
.
310. οιγω ρι•ο ιΰ> αϊ. Β. Εαθεια Ηιιίιιβ εοιίίείβ (ΙινβΓίίΙαδ εβί
Ύβί. 313. ει 320.
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ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΑΤΡΙΚΤΟΤ ΚάΙ
ΤΛΝ ΦΙΑΤΑΤΛΝ. πε.
Τας συμφοράς εχτραγωδεΐν , έω του Μαυρικίου,
Πως συν συζυγία και παισι Φωκά τω τυραννούν™
"Εξε&αμνίσ&η πρόρριζος μέσον ιπποδρομίας.
320 Έώ τον μέγαν τον Φωκαν πως άν^ρέ&η λέγειν,
Και πάντας όσοι χρονικοί χαι τραγικοί βοωσιν.
Γελίμερ ην τις βασιλεύς έ&νων των Μαυρουσίων,
Ος κατά κράτος ηττη&είς υπο Βελισαρίου
'ίφ' ίχανας ημέρας μεν συν γαμέτη και τέκνοις
*Εκρυπτετο τοις ορεσι, Ίϊηρων την σωτηρίαν.
'Ώ,ς δ* ο λιμός επίεζεν ουκ- άνεκτως εκείνους,
Κρήνης 8ε δίκην οφϋαλμών έξαπεχεΐτο δάκρυ,
Γράμμα προς Βελισάριον περιπα&ές τι γράφει"
Κινΰραν , Βελισάριε, στεϊλον μοι, σπόγγον, άρτον,
330 Την μεν , ώς τραγωδήσαιμι το βαρύ σύμφορόν μου,
Σπόγγον δ' ως. άπομόργνυμι δακρύων τας πλημμύρας,
Αρτον δ* ως αν κατίδοιμι καν μόνην τούτου ύέαν •
ΙΙολύς γαρ ηδη μοι καιρός άσίτω παρερρυη.
Ες τούτο γαρ συνηλασεν άτρακτος δ Μοιρών με,
Τπερνικησαι σύμπαντας βαρυσυμφορωτατονς.
Ούτος αιχμάλωτος άχ&είς τή Κωνσταντίνου πολει
Και στας εις τον Ιπποδρομον συν τοΐς δοριαλώτοις,
Το ματαιότης ελεξε ματαιοτήτων πάντα.

Η 18 Τ. 85.
317. ΟΓ. ΟβάΓβιι. ρ. 403. Ζο13Γ. Αηηβΐ. ΙίΙ). XIV. ρ. 79.
Ρϊοοορ. <1β 1>β11ο ναιιάαΐ. Ι'ώ. II.
Ρ- 250. 8((<].
321. τραγικοί χαΐ χρονικοί οά.
'
322. ΓΜίββρ — στρατηγό!
00. Β.

325. συιτηρίαν ρΓΟ σωτηρίου
«1. Β. Εβί ϋΐιιά βρροβίιίοηϊβ
βοηιιβ , ειιίιΐϊ 3ϋΐ|αο» εχοπψΙ»
οοιηιηειηοΓβΐ ΜαΐΛίδβ ϊιι £γ;ιιιι.
§τ. ιηίη. §. 432. 4'. ϊιι ιηαι-§.
<*<■ Α• τΐΙ "Οίτηρία.
328. Βίλλιαάριον βΐ Ηίο βΐ
ύίοϊ^ οΑ. Β,
ΙιΙοιιι ύ$, ριοχ.
κινννραν.
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ΠΕΡΙ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟ! ΤΟΎ ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ, πψ
Ούτος ο Βελισάριος ό στρατηγός ο μέγας,
340 ^Ιουστινιανείοις ων εν χρόνοις στρατηλάτης,
Προς παααν τετραμέρειαν γης εφαπλωσας νίκας,
"Τστερον φ&ονω τνφλω&είς , ω τύχης της άστατου,
^Έκπωμα ξΰλινον κρατών, έβοα τω μιλίω,
Βελισάριο» οβολδν δότε τω στρατηλάτη,
"Ον τύχη μεν έδοξασεν, άποτυφλοΖ 3* ο φ&ονος.
νΑΧλοι φασί των χρονικών, μη τυφλω&ηναΐι τοΰτοΓ,
'£ξ επίτιμων 5' 'άτιμον εσχάτως γεγονέναι,
Και πάλιν εις άνάκλησιν δόξης ελ&εΐν πρότερος.
. ΠΕΡΙ ΑΑΡΕΙΟΥ ΟΝ ΗΤΤΗΣΕΝ ΑΛΕ- ΑΝ
ΑΡΟΣ , ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΎΑΟΎ ΤΟΎ ΡΩΜΑΙΟΥ,
ΠΕΡΙ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΤ.
απ 6 π&' μέχρι ι«.
Ή παλαιών ανώνυμος ζοιάδε ιστορία.
350 Ααρεΐος μεν ο ύστερος Περσίδας βασιλευαας,
"Ον ηττηαεν Αλέξανδρος ο Μακεδών 6 μέγας,
'Υπδ του Βησου τέϋνηκε και Άριοβαρζανου,
Ανδρών Περσών, ους εκτεινεν ό Μακεδών σταυρωσας.
Τούτο το τέλος γίνεται Ααρείω μεν τψ Πέρσι^,
Αντί τιμής της πρότερον, αντί της βασιλείας.
Ρηγουλψ τψ Ρωμαιω δε Μάρκω τω στρατηλάτη
Κατασχε&έντι Σικελοϊς μάϋε το τέλος οΐον.
Τα βλέφαρα των δφ&αλμών μαχαίρα συντεμοντες
^Ηνεωγμένους εϊασαν τους δφ&αλμοίις εκείνου.
360 Μιχρα δε τούτον εϊρξαντες καλυβγ στενωτατφ,

Ι ΙίδΙοπθβ 86. 61 87. υοη βηιιΙ
«ιιηΐθΓ3ΐ3β.
Η Ι δ Τ. 89 — 91.
343. Μίλιον 631 δίαάίιιπι. Νοη
Γβοίε Κ.6Ϊιΐ68ΐϋ3 Άά διιίώιιη 3. Η.

ν. Μίλιον Ϊη1β11ϊ§ίΐ β ροριιΐο
(ϋοηβΐ&ιιΐ. αΐίψιβιιι.
349. των παλ. οά. Β.
353. ον — ιΰρήσαί εά. Β. ρΓο
ους οταυριάααί.
354. γίγονε οά. Β. αβιριβ Ιιβιιβ.

Ο Η Ι Κ III. Η 1 8 Τ. 89 _ 91.

361 - 387.

95

"Λγριον εξοιατρησαντες ελέφαντα &ηρίον,
"Εχίνουν τούτον χα&' αυτοϋ συγχαταππαν χαί ξέειν.
Οντω ποινηλαιονμενος ο στρατηγός υ μέγας,
Τον βίον εξαπέπνευσεν η&λιωμέννι τέλει.
Τοις Σιχελοΐς χαί Λάν&ιππος ο Σπαρτιάτης ΰνήσκέι.
Περί γαρ το Λιλΰβαιον των Σιχελων την πόλιν
*Ρωμαίοις τε χαί Σιχελοΐς πόλεμος εχροτεΐτο,
Προς εϊχοσι χαί τεσσάρας τους χρόνους ί'ξαρχέσας.
ΟΙ Σικελοί ταϊς μάχαις δε πολλαχις ηττημένοι
370 'Ρωμαίοις, ενεχείριζον την πόλιν έΐς δουλείαν.
Των δε ""Ρωμαίων μηδαμως μηδ' ούτω πει&ομένων,
ΖΑλΧα γυμνούς τους Σικελούς λεγόντων εξιέναι,
Ό Σπαρτιάτης Ξαν&ιππος ελ&ών από της Σπάρτης,
Συν στρατκάταις εχατόν , η μόνος χαϋ•" ετέρους,
Κατ* άλλους δε πεντηχοντα τους στρατιοίτας Ι'χων,
Και προσβολών τοις Σιχελοΐς, ουσιν έγχεχλεισμένοις,
Λι* έρμηνέως τε αυιοΐς πολλά αυνομιλήσας,
Τέλος '&αρρυνει χατ* έχθρων, χαί συναράξας μάχβ,
"Απαν ' Ρωμαίων στράτευμα συν τούτοις χαταχόπτει.
380 Τοις ευηργετημένοις δε την άμοιβην λαμβάνει
'/Ιξίαν χαί χαταλληλον της τούτων δυστροπίας.
Πλοία) σα&ρω τον άνδρα γαρ οι μιαροί βαλοντες,
'Τπβ στροφκϊί βυ&ίζουσι πελάγει τοΰ ί.4δρίου,
Βασχηναντες τον ήρωα χάί τούτου το γενναΐον.
Της ιστορίας μέμνηται τησδε χαί της 'Ρηγοΰλου
Ό Σιχελος Λιόδωρος• την δε Λαρείου γράφει
Ό Καλλισθένης συγγραφεύς συν ουχ ολίγοις άλλοις.

370. ινεχιίριζον ρΓΟ άνεχιίρ.

οά. Β.
371. μτβαμον η(1. Β.
378. ουνα^ράξας οά. Β.
382. μυααροί οά. Β. ηοιι ιηϊ11113 ΓβΟΐβ.

383. ΰποοτροφαϊ! — άδρϊου

οί. Β. /
386. Ώΐοά. Εοΐ. XXIII, 13.
ρ. 504. ΛΥ"ε58.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΞΎΛΙΉΟΎ ΝΕΚΡΟΎ, ιφ.
Ό συγγραφεύς Ηρόδοτος, 6 παις ο του Όξΰλου,
Τοις Αϊγυπτίων ιστορεί δείπνοις τελεϊο&αι τάδε.
390 ΟΙκέτης ζΰλινον νεκρον τοΖς δεϊπνοις περιφερών
Άναχειμένους σΰμηαντας ούτω πως σωφρονίζει,
Βοών, προς τοΰτον βλέποντας και τρωγειν χρη και πίνειν.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙ2ΪΪ ΑΑΚΟΝΙΚΙΖΝ ΟΙΚΕΤΛΝ
ΜΕΘΗΣ. ιγ.
Οΐ Αάχωνες με&ΰσχοντίς τους εαυτών οΐχέτας
ΚαΙ τέκνοις παρεισφέροντες εκείνους τοις ιδίοις
Καταγελάστως έχοντας άκρατοι χαί τι} μέ&γ,
Ιίαντος εκείνους άπρεπους ε%έτρεπον και φανλον.
Της 3* ιστορίας ακριβώς τον συγγραφέα λέγειν,
Ηρόδοτος, 6 ΙΊλούταρχος , εΪΓ* άλλος ου γινώσχω.
ΠΕΡΙ ΔΑΡΕΙΟΥ ΤΟΤ ΠΑΤΡΟΣ *ΕΡ*ΟΤ. ί^.
Την του Ααρείου συμπασαν εις πλάτος Ιατορίαν
400 Επιστολής το χείμενον τρανως σοι διαγράφει
ΙΙερί Ααρείου του πατρός Ξέρ'ξου ταυτι σοι λέγον "
,,Ααρεΐος γαρ ο βάρβαρος έλ&ών εις Βαβυλώνα,
,, Υπασπιστής, ου βασιλεύς ων εν τοις τότε χρόνοις,
,,'Εκ Συλοσωντος δε λαβών δώρον, πυρραν χλανίδα,
(Ό Συλοσων δ' ην αδελφός Σαμίου Πολυκράτους,)
η'ιΩ,ς εγκρατής μετέπειτα γέγονε βασιλείας,
„ Της δωρεάς ου γέγονεν δ βάρβαρος άμνημων.
,,ΙΑνερευνήσας δε ποιεϊ της Σάμου βασιλέα,

Η 1,8 Τ. 92.
388. ΗβΓοάοι. II , 78. υΜ
Λ^ββίβΐ. οιιιοικΙ.ιΐ ο τον Αΐ'ίεω.
•ΐορίι. ϊΡιΛ. 331.
Η 18 Τ. 93.
393. με&ΰσχοντιί β ο(1. Β. ιοϋβρί ρΓΟ εοιτϋρίο μί"9υοκον.

398. Ρ1ιι13γοΗ. Ι,Υονα&' ο. 28.
Η 1 8 Τ. 94.
389, π«0<: π1ατο" οά• Β•
404. χΧανίία ρπ> χλαμϋα β
οά. Β.
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,,Φήσας, Δαρείος ουδαμώς άμνημονεϊ χαρίτων.
410 Ό συγγραφεύς Ηρόδοτος γράφει, την Ιστορίαν*
ΠΕΡΙ ΒΕΛΕΣΎΟΣ ΤΟΤ ΒΑΒΤΑΙΖΝΙΟΤ ΙζΑΙ
ΑΡΣΑΚΟΤ ΤΟΤ ΜΗΔΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΛΣ ΣΑΡΑΑΝΑΠΑΑΟΤ ΤΟΤ
ΑΣΣΤΡΙΟΤ. ^έ.
Τω γένει, Βαβυλώνιος ο Βελεσυς νπηρχεν,
ΙΔνηρ- σοφός χαί συνετός, οξύς ίο δέον χρϊναι.
Ούτος τον Σαρδαναπαλον δραϊν τον γυναιχίαν,
'Τπερηφάνως αμελως ρα&υμως τε&ρυμμένον,
Των Άσαυρίων την αρχήν ϊ&υνοντα παγχάχως '
(Των ανακτόρων έ'νδο&ι χαί γαρ εγχεκλεισμένος
Έννουχοις μυνοις &εατδς υμΙ παλλαχάϊς νπηρχεν,
Εριονργαίν, ζυρομενος καν πεφνχιωμένος,
Φωνην υπολεπτυνων τε μψήσει, γυναικεία,
420 Στολήν τε περιχείμενος την ηνπερ χαί γνναΐχες,
Πλην της άνδρωας φΰσεως όλος γυνή τυγχανων,
Άπαξ του έτους ανω&εν οία ϋεός τοις πασιν
*Αφ υψηλού πρϋέτεινε του πύργου την χειρίδα,
"Ην προσεκυνουν βασιλείς χαί μεγιστάνες πάντες,
Τα 3* άλλα πάντα τοϊς λοιποΐς χαιροΐς έχυβερνΐίτο
Ευνούχων τοις χελευσμασι χαν πόλεμος χαν 'άλλο')
Τοιαύτα βλέπων Βελεσΰς, ουχ ένεγχων την ΰβριν,
Χρησμών συμπλάσας λόγια χαί ΰεοπροεπείας
Προς ανταρσίας ήγειρε τον Μηδον τον 14ροακην.
430 Και προσβολή τη πρωτ]] μεν ίμιή&ηααν ευ&έως'
Τ>ί δε δευτέρα προσβολή τον Νεϊλον πλημμυρονντα
' Μα&ων ο Σαρδανάπαλος (τοντο γαρ ην σημεΐον)
Τοις αναχτόροις προσφυγών χαί πυρπολησας ταύτα
Αυτόν όμου χαί παλλαχάς χαί θησαυρούς ανγχαίει.

410. ΗβΓοίοΙ. III, 139. βς.
Η 18 Τ. 95.
412. ρΓΟ το 8έον ίη εά. Β.

)

ί« ί»ϊ το , <}Ηθά ρΓ3βΓβι•ο.
431. Ιηιο ΕαρΗταΙαη. Χίά.
Όίοά. δίο. II, 27.
7
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"Άρσάχης είαελάσας δε μετά του Βελεσΰος
Την βασιλείαν εσχηχε μεια λαμπρας της ν'ιχης•
"Ο&εν εις Μήδους πέπτωχε το χράτος Άσσυρίων.
Και Βελεσύϊ δωρεάν τω συνεργώ θωρείται,
"Ηνπερ χαϊ εξ^τησατο , πάντων χαυ&έντων τε'φραν.
440 Ταΰτψ λαβών ό Βελεσυς Άρσάχτι πενομένω,
(Γυμνψ γαρ μόνψ ε'σχηχε, γυμνψ τψ βασιλείαν)
Κατά τιναί μεν λέγεται μόνον προσαγγελ&ψαι,
'ΙΙς πάντα χρήματα λαβών δολιοτρόπω γνωμ%
Έχείνω δίδωσιν ουδέν, χρημάτων άμοιροΰντι' ,
Κατά δ' ετέρους λέγεται χαϊ επι&έσ&αι τούτω.
Νενιχψώς "Αρσάχης δε τούτοι» άφηχε , φησας,
Πλειόνως εηωφέλησεν, ώνπερ ελύπησέ με.
Ό Σιχελος Λιόδωρος γράφει τψ ίστορίαν
Καϊ συν αυτφ χαι έτεροι των Ιστοριογράφων.
450 Γράφει χαι το επίγραμμα το του Σαρδαναπάλου,
Ο γεγραμμίνον πέφυχε γράμμασιν Άσσυρίοις,
Καν εξελλψιζόμινον ταύτα δηλοϊ τα επη'
,,Ευ εϊδως οτι ϋνητός ϊφυς, σον &υμον αεξε,
„ Τερπόμενος &αλίησι , ΰανόντι σοι ουτις ονηοις.
,,Καί γαρ εγώ σποδός εϊμι, Νίνου μεγάλης βασιλευσας,
„ Ταΰτ' ϊχω , οσα' έ'φαγον «αί ίφύβρισα χαϊ μετ έρωτος
„ Τέρπν' έ'πα&ον. τα δε πολλά χαι ολβία χ&ϊνα λε'λειπται.
ΠΕΡΙ ΙΣΤΙΑΙΟΥ ΤΟΤ ΜΙΑΗΣΙΟΤ. ΐ?'.
Ούτος ο ""Ιστιαίος ην Μιλησιος τω γένει.
Λαρείω δ' επελαννοντι χατά Σχυ&ών τφ Πέρση
460 Συν έβδομηχοντα στρατού μαχίμοις μυριααιν
Έξαχοσίαις τε ναυσϊ χαϊ πααι χατ άξίαν,

438. ποιείται οΑ. Β. ρΓΟ δωριίται.
439. ίζητήοατο οΑ. Β.
447. ίλΰπηαε γτο ωφέλησε οΑ.
Β. τοι-ίίδίηιε.

452. • Οί. ΝαβΚίαιη άΑ ΟΗοβηΙϊ
ίταβίη. ρ. 196. 849•
454. όνήσιι <\\\οΑ βηίβα ρΓΟ
ονησις Ιεί,'ββαΙοι•, ιχιςτιιηι βΓαΙ
βρΗαΙίΜβ Ιϋη'αι-ϋ.
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Οποτε χαί τον ϋόσπορον διέβη γεφυρωσας
Τον Μανδροκλέους ταΐς χερσί τέκτονος του Σαμίου,
*Επεί πάντες νπέκειντο Περσών τ% βασιλεία,
Ήσαν αννεκστρατείοντες Λαρείω τω ρηϋέντι
Ούτος σ Ίστιαϊός τε χαί Κώης Όρε'ξάιδρου,
Ανηρ πασι πιστότατος, γένος έχ Μιτυλήνης,
Και Μιλτιάδης Αττικός, δεινός ανηρ εν λόγοις,
Αρίστων τε Βυζάντιος, ουχ ήττων Μιλτιάδου'
470 «/2§ ονν Λαρεϊος πέφϋακεν ήδη χαί προς τον "ίστρον,
ΚαΙ τούτον διεπέρασε γέφυρα προς τους Σχΰ&ας,
Ανειν ευϋυς εχέλευσε την γέφνραν έχείνην.
Καιης ο Όρεξάνδρου δε τούτον οίιχ βία , λέγων,
Ορα, Λαρέΐε βασιλευ , χαί τνχας απαίσιους,
Μύ\ πως ημΐν ανέλπιστος πέστ/ φυγή τοις Σκΰ&αις,
Και Περσικών έμπλησωμεν τον Ίστρον σκηνωμάτων.
Ταύτα τον Κωον λέζαντος , την γέφνραν εάσας
ζίαρεϊος, τούτω δωρεάς της γνώμης υπισχνεΐται,
Επανπερ αναζεΰξωαιν αύϋις εις την Περσίδα•
480 Αυτός ό*' εις Σκνϋας εμβολών ηττάται κατά κράτος.
01 Σκν&αι τον Λαρεϊον δε μέσον Σκυ&ων λιπόντες,
"Ελασαντες εϊς γέφνραν, ηλϋον την παριστρίαν,
ην Έλληνες έφΰλαττον άνδρις οϊ λελέγμέτοι,
Οίς ϊφαν Σχΰ&αι γέφυραν λΰοαντας άποτρέχειν
Ουδέν γαρ μάχης αϊτιον "Ελλησι και τοις Σκΰ&αις,
Εϊχσαι τον Ααρεϊον δε δουιαι τοΖς Σχΰϋαις δίκην.

ΗΙ8Τ. 96.
462. ΡοβίηιΐΒΐη ροιιΐβιη 36<ϋηοβπ ίιΐ89Ϊ8:6ΐ.
465. σννίχστρατίνοντίί Γβρο.«ηί βχ «Ι. Β. ρΓΟ 3011810.
466. ΗβΓθ(1οι. IV, 97. Κυ,τ,ί
ο £ρίανδρον.
113 ιιι ΤζβΙζΒ
«τΛι ιιΛβινββββΙ. νϊ.Ιβ 13ιηβιι ΙβοΙιοιιιβ νβπβίΒίεπι ιιι ΗβΓοαοΐι Ιοοο.
469. ήττον 0(1. Β- . .

472. ίκέΧινοε οά. Β. ρΓΟ ίιηρβι•Γβ«ο ^
474. άπαιοΐονς ρΐΌ απαισίαί
,,„,' Τββ}β•
, _
1^• πίαΠ ,ψ° °Ρί31• 0(1• Β•
„,χ„
γ
"
ν
481. μέσον ρΐΌ μέαω «1. Β. —
0£. ΗβΡΟίΙοΜν, 136. •4ς.
484. λύοαοιν οά. Β. ιιοιι ιηίηα8 Γβ£,1θ> Ιι1βιη ίη ΜΒ1.§< οά#Αι
ββΐ ,ιηηοΐαίππι.

'
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Ίβν Μιλτιάδης έλεγε τοϊς Σχυ&αις πεπεισμένος,
Λΰειν καλόν την γέφνραν , εαααι δε τους Πέρσας
'Τπο Σχυ&ών εν τγι Σχυ&ών άρδην εχ&αμνισ&ήναι.
490 Ό Ιστιαίος δε τηρών σχε'σιν Περσών τω γένει,
Άφεστηχώς ετύγχανε της γνώμης Μιλτιάδου.
■ Πλην έψεατώτων των Σχυ&ων άρχεται λΰειν ταυτην.
Άφιππευσάντων δ' απ αυτών μηχος δδοΰ βραχύ τι,
■ Τψ γέφυραν έτηρησεν εχπεραιουν τους Πέρσας.
Ννχτι δε μέσγ πεφευγώς Λαρεϊος ηττημένος
"Πλάσε προς την γέφυραν, χαί 'Λρταχαίω λέγει,
Άνδρϊ μίν πενταιιήχεϊ, φωνην δε στεντορείψ,
Και ος βοησας /ιε'/ίστον εχ της περαίας'Ίστρου
Τον ΊατιαΧον χέχραγε, και περαιοννται πάντες•
500 "Ο&εν Λαρεΐος δωρεάς δίδωσι τοις ανδράσι,
Τον Κώην μεν της συμβουλής ενεχα της πρότερα^
'Εξ Ιδιώτου τΰραννον ποιήσας Μιτυληνης'
Τω Ίατιαίω δίδωσι χτίζειν δε την Μυρχϊνον.
Ταύτα χαί γαρ Ύ\τήσαντο λαβείν πάρα Λαρείου.
Ό Πέρσης δε Μεγάβυζος , στραφείς έχ Παιανίας,
Έν Σάρδεσιν εφεΰρηχε χαί πεί&ει τον Ααρεϊον,
Τον Ίστιαϊον επισχεϊν χτίσαι Μυρχϊνον πολνν,
"Η τις Μυρχϊνος Ήδωνος πρότερον εχαλεϊτο.
Μεταχαλεϊται δε λοιπόν Λαρεϊος Ιστιαϊον,
510 Και σνναπάγει συν αύτώ προς χωράν την Σουσίδα.
Ό "Ιστιαίος δε πο&ών την εαυτού πατρίδα,
Λαβών οΐχέτην των πιστών, ου χεφαλην εγζυρας
Και γρά•ψας γράμματα στιχτα, εασας τε χομασαι,
Πέμπει προς Μίλητον αυτόν προς τον Άρισταγοραν,

497. Ηβι-οάοτ. IV, 141.
498. φο>νήσαι οά. Β.
501. χαί τον Κ. οά. Β. Οοιι£
ΗβΓοάοΙ. V, 11.
502. Μυτιλήνη! ^ά. Β. ϋβ
Ηοο ηοιηίιιβ νίάβ νΒΓΪβιβΙβιη Ιοοΐίοιιίί ίιι Ηοι-αΙ. Οά. Γ, 7, 1.
503. τον ρκ> την οά. Β.

505. Μιγάβνζος ρι-ο Μιγάβνζα ο3. Β. Ιιι οά. Α. ρπηιο 8ογχρΐυπι ίοίΐ Μεγαβάζοί.
506. Ηβτοάοΐ. V, 23.
508. ΟΓ. ΎΓβίββΙ. »ά ΗβτοθοΙ.
Ι. ο. Εοίΐβπι φιο Ιιίο Μοάο 1οφΐίίιιι• Τζβίζββ ΟΗΟ. IX, 221.
Ιυ. οιΐ. Β. βδΐ όδοινόί.
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"Ος ην γαμβρός ανεψιός τε ομοΰ Ιστιαίου.
"Ονπερ ο'ιχέτψ χαί αυτός 'ξΰρας 'Άρισταγόρας,
ΚαΙ άναγνους τα γράμματα, τας Ελληνίδας πόλεις
Κατά την τούτων δΰναμιν, ηχ&ραινε τψ Δαρείο).
Τέλος τας Σάρδεις έπεισε τους Αττικούς πορ&ησαι.
520 "Οπερ Δαρείος εχμα&ών μεγάλως έδνσφορει.
Σατράπης δέ τις των Περσών ούτω Δαρείο) λέγει"
"Ερραψε μεν υπόδημα ο ^Ιστιαίος τοϋιο,
"Ραφεν δε υπεδησατο αυτό Αρισταγορας'
Τουτέστι, την ΰπό&εσιν ϊδωχεν Ιστιαίος,
Εις τέλος δ* έξεπέρανε ταύτην Άρισταγόρας.
Συγκεχυμένων τοιγαροΰν ούτω λοιπών των πάντων,
Ό Ίοτιαϊος στέλλεται αΐιτος πάρα Δαρείου
Προς αΰμβασιν των πόλεων των αυντεταραγμένων.
Ούτω και γαρ ηπάτησεν έχεΐνος τον Δαρεϊον.
530 Ούτος ταράξας πλέον δε τας ίίστατούσας πολει?,
Και την Περσίδα παρειχώς Ι'ρρειν χμ γην την Σουσων,
Έν τϊί πατρίδι τολοκιον τοϊς φ<.'λο«; διγτατο.
Μετά μιχρον εν τω Μυσών πεδίω του Καίχου
Τούτον ζωγρησας "Αρπαγος άγει πρΌς Α,ρταφέρνην,
Τον του Δαρείου αδελφόν , Σάρδεσιν υπαρχοΰντα.
"Έχει δέ τούτον τολοιπον άνααταυρουσιν οΰτοι'
Την κεφαλήν δι πέμπουσιν ες Σούσα τω Δαρείω.
"Ην ο Δαρείος κατιδών έδάχρυσεν άμέτρως>
Έξυπερζέσας τ% όργη χατα τών σταυρωσάντων.
540 Τέλος δαχρΰσας περισσά την κεφαλήν έχείνην
Τοις Πέρσαις λέγει λοΰσαντας εντίμως χατα&αψΜ,
°&ς ευεργέτου τών Περσών μεγάλως υπηργμένου.
Όξΰλου παις Ηρόδοτος γράφει την Ιστορίαν*
515. Τε 6μου ρι-ο όμοϋ τε
οά. Β.
521. Ηεκχϋοτ. VI , 1. υΤπ
ν^βη. ΤζβΙϋϋβ βΓΓΟΓβιτι ηοω, 411331 8»ΐΓί<ρα Οβγϊο άϊχβΓίΙ,
φιοά Ηιίϋαβο ίΙίχίΓ.

531. γην την οά. Β. ρπ> την
τιΖν.
533. Ηβτοιίοΐ. VI, 28.
537. 2οίααν οά. Β.
543. νβι•8. 540 — 543. οιίαΐ
ν<ι1οΚ. άά ΗβΓοάοΙ. VI, 30. νια.
«1 \8. 388.
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ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΗΔΟΎ ΤΟΤ ΚΡΟΤΛΝΙΑΤΟΤ
ΙΑΤΡΟΎ, <.
Ό Δημοχηδης Ιατρός εχ Κρότωτος υπήρχε,
Γαμβρός τελών του Μίλωνος εκείνου του γενναίου.
Ούτος συν Πολυχράτεϊ τω βασιλεΐ της Σάμου
Εις την Περσίδα βέβηχε προς Περσην τον Όροίιην.
'ΙΖς ουν σταυρώσας εκτεινεν "Οροίτης Πολυκράτη,
Ρακένδυτων αιχμάλωτος ετέλει Δημοκήδης.
550 Κυνηγεσία δέ ποτέ στραγγάλισαεις Δαρείος
Έχ των Περσών των ιατρών ανίατος ίιπήρχεν.
,Ω,ς Δημοχηδης δε αυτόν ιασατο τί} τέχνη,
Δαρείος τούτον ΐπεμψε προς γαμετάς Ιδίας
ΚαΙ παλλαχας τας ίαιιτοϋ, τρανως άναχηρυττων,
Τούτον σωτήρα της ψυχής υπάρχειν του Δαρείου.
Αι <Γ άντερίζουσαι λοιπόν υπερβαλεΐν τοις δωροις
Χρυσαΐς η,ιάλαις τον χρυαον επέχεον έχείνω,
ιΩ,ς τον αυτοΰ θεράποντα, τον Σχίτωνα την χλησι/ν,
Συλλέγοντα τα πίπτοντα, γενέσθαι των πλουσίων.
560 ΚαΙ ταυτην ο Ηρόδοτος την ίστορίαν γράφει.
ΠΕΡΙ ΚΤΡΟΤ ΤΟΤ ΤΙΟΤ ΜΑΝΔΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΜΒΎΣΟΤ. <ιχ'.
Κύρος ο Πέρσης δ υίος Καμβυσου χαί Μανδάνης,
ΊίΙαπερ ο Γρυλλου Ξενοφών Κΰρου παιδεία γράφει,
Είδος ην ωραιότατος , τω κάλλιι διαπρεπών,
Ψυχήν φιλαν&ρωπότατος και των φιλομυϋοΰντων,
Ηδύς και περιδέξιος και των μεγαλοδώρων.
Εν δέ ταΐς κρίσεοι κριτής κανών ευϋ'υδιχίας,

ΗΙ8Τ. 97.
548. Ιιι ιιίΓο^αβ Ηίο οοάίοβ
στμιοοαβ 681 βοπρίιιηι ρβΓ οοιη(ΐϋΐκϋιυιι , ιιΐ ίιι οά. Α. ίηΓι-α ίιι
Ιιριβιοΐίο ν. 6(59. σΐ(/ωΰίίι.

"V

549. Ηβι-οιίοΐ. III, 129. βιιια
νοο»1 ράχεσι ίο&ημένον.
_
550. χυνηγεσίφ οά. Β. ΟοιιΓ.
Ηβγο(1ο(. 1. ο.
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"Οσιος, σωφρονέστηιτος , πάντων χαλών αχρότης.
Ούτος σννηχ}ιας πολεμον ποτέ τοις -Ασσυρίοις,
Συν Άστυαγει πάπποι τε χαι μηιρω Κυαζάρει,
570 Λι ας αιτίας είπον πριν, της μάχης συάραγείσης,
Έτι μειραχιον τελών δείχνυσιν έργα ποία.
Τους'Λασυρίουι τούτους γαρ ήττήσας χατα χράτος,
Και προ αύιών, ως δι' αυτούς, χαί τον ΑυδΌν τον Κροΐσον,
Καν φιλαν&ρώπως 'άτιασιν ώς σώφρων προσψέχ&η,
Πόσους οποίαις ταΐς τιμαΐς ήμείψατο χαΐ δώροις,
Τοις μεν οφειλών άμοιβας μιχρας ευεργεσίας,
Τοις πίείοσι χατάρχων δε βασιλικών χαρίτων,
Ομολόγων τε χαριτας τούτοις ου τας τυχούσας,
ΙΑν&" ων λαμβάνουσιν αύτου τας δωρεάς αΐτοννιες580 Αυτίχα Κυαξάρει γαρ τω βαπιλεϊ χαι &είω,
Άνΰ* ων αύτω παρέσχηχε την πάσα»» στρατηγίαν,
ΈχεΖνος 3' εμε&υσχετο μετά των συσχηνούντων,
Έχ των ληφ&ίντων ελεγεν έχ (ιαχής Άσσυρίων
Έχλέγεσ&αι παν χάλλιστον χαΐ πέμπειν προς εχεϊνον.
'ΙΙς δε γελώντες ελεγον οί Μήδοι προς τον Κυρον,
Γυναΐχας πέμπειν χρη χαλάς, γυναίκας τούτω, Κυρε,
ΓυνΛίχας τοίννν εφησεν ό Κύρος εζαιρέίσ&ε,
Καν εϊ τι άλλο περ υμΐν δοχεΖ χαί Κυα'ξαρ)].
Πολλά γοΰν οσα προς χλιδην , χαι χρήμαια μυρία
590 "Οσα χορέννυαι ψυχην χαί άχορεατοτατην,
Προς Κυαζαρη πέπομφεν αντί της στρατηγίας.
ΙΙς ΪΓ εζηρέϋ'η χαί αυτω πάρα στρατού τψ Κυρω
Ή τε χαλλίστη των σκηνών, χαί μουσουργοί γυναΐχες,
Καί η Σουσις η Πανϋεια σύζυγος Άβραδάτου,
"Η χρείττων χάλλει γυναικών πασών των χατ' Άαίαν,
Η 1 8 Τ. 98.
570. Οήΐ. Ι, 58. 8ΐι^.
576. μιχράί οά. Β.
579. λαμβάνουαι, β οβ. Β. ΓΘ«ιίΐιϋ ρΓο οοιιίϋΐιοιίνο. Εχ βούβιη 0(1. ν8. ρΓοχ. ι-οοβρί αυτί*α ρΓΟ ιιαι 1 1 !.< Ιο αντί.

584. πίμψιιν οί. Β.
587. Ρίο ίξαιριΐσ&αι ίοήρδί
ίξαιρι7α9ι. Ια οά. Α. ρΐΊΗΙΟ
βοιΊρΐιιιη ΓαίΙ (ξαιρ(ΐσ&αι, ιΐβίικΐβ ίΐπΐΐΊΐι αΐΐίιηα β^ΙΙαΙιβ αι Ϊ11
ί ιυαίαΐΗ. θα. Β. ΙΐϋΙιοι ΐξαιτίϊο#*.
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Τροποις δε σωφροσι πασών Όσας φωσφόρος εϊδεν,
Ευχαρνστήσας τω στρατω των δωρημάτων χάριν,
'Ηδέως , ϊφη, δέχομαι τα παρ* νμων δο&έντα,
Χρησεται τούτοις δε νμων ο τούτων χρείαν έχων•
600 Μηδος δε' τις φιλόμουσος αχηχοώς είρήχει,
Ει δοίης μίαν ί'μοιγβ των μουσουργών, ω Κΰρε,
Στρατενεσ&αί μοι γλυχιον η οϊχοι μένειν δυξει.
"Εφη δε Κύρος, δίδωμι χάριν ομολόγων σοι,
Οτι, περ εξεζητησας , η συ μοίι ως λαμβάνων.
Ούτω χαρίζεσ&αι διψώ τοις χρηζουσι λαμβάνειν.
Και τούτω μεν την ^ουσοι/ρ^όν δίδωσι τω αΐτοΰντι,
Την δε σχηνην χαί Τίάν&ειαν σνζυγον ΙΑβραδατου
■Αρασπα Μηδω στρατηγώ δέδωχεν, ως φυλασσοι•
ΙΙς δ'' είπε, χαί έωραχας , ω Κΰρε, την γυναίκα;
610 Μα Αία, εϊπεν, ουδαμώς, ό Κΐρος, έωριχχειν.
Τοιούτος ων ημείβετο πάντας ο Κύρος ούτω.
*
Γωβρυαν δε ΙΛσσΰριον ώς προς αυτόν έλϋΌντα
Και βοη&εΐν δεόμενον , πιχρως ηδιχημένον,
Ουχ ως εχ&ρον άπέπεμιρεν , ουχ ως των Άσσυρίων,
Αλλ* εξηνδραποδίσατο πάντας τους Άσσυρίους,
Λνϋ•* ών Γωβρυου τον νϊον χτείναντα λϊν και. αρκτον
Τοΰ βασιλέως ο υιό; άνεΐλε περονήσας,
Λν&' ων εβούλετο λαβείν έπ' αδέλφι] τον νέον
Τους &ηρας πρώτον γαρ βαλων ουχ Ι'χτεινεν έχεινος.
620 "Ος χαι Γαδάταν , έτερον ώράΧον νεανίαν,
Ώολχι βασιλιχώτερον παιδος τοΰ τοΰ Γωβρυου
Τομίαν άπειργάσατο συμπίνοντα έχείνιρ,
'Λν&' ων η τούτου παλίαχη ίπ/]νεσε τον νέον

598.
602.
οΛ Β.
604.
607.
610.
ράχην.

παρ' νμίν οά. Β.
8οπΡ8ί μοι ΡΓθ σοι. Ιιι
ββι με.
νχεζητγααι οά. Β.
άβραδάντα οά. Β.
ίωράχαν οα. Β. ρι•ο ίω-

616. Τ,οοιι$ 83ΐΐ3ΐπβ β οά. Β.
€{• ΧβηορΗ. Ογι-ορ. IV, 6, 3. 4.
"1^• νβ°υ**το οα. Β. ίη εΛ.
619< πρ~τον ^ β ρΓΟ πρ -_
ζα.
. 621. Ιιι οα. Β. νίΛβίΗΓ ββββ
τούτου.
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Και εμακαρισεν αυτω την μέλλουσαν ζυγηναι.
Έχεϊνος δ'•ώς πειράσαντα την παλλακίδα, είπεν.
Οντως δ Κΰρος ο κάλος ου τοις αίτουσι μόνοις,
Ουδέ χαρίτων αρξασι χάριτας απετίννυ.
Τοις πασι <Γ εχαρίζετο, και μάλλον τοις φιλονσι•
Και τούτοις δώρα δέ διδούς, λαμβάνειν προσεδόχα.
630 Και προς τον Κροΐσον ί'φησε πωποτε τάδε λέγων
Εγώ τους φίλους τους εμους πλουσίους ποιων, Κροίσε,
Τούτους νομίζω &ησαυρονς και φύλακας κεκτησ&αι.
Και πάλιν φίλους τους αυτού λαμπραϊς κόσμων έσ&ησι
Κελεύων τούτοις τε ποιεΐν τ αυτά. τοις τούτων φίλοις•
Αυτός δε Κϋρος μηδαμως κοσμούμενος τοιώσδε.
'Ώ,ς ϊφη τις ως προς αυτόν, συ δέ κόσμηση πότε;
Φησίν αυτός, νμας κόσμων δοχεΐς ουχί κοσμούμαι.
Ήν αρα δύνωμαι υμάς κατευποιεΐν τους φίλους,
Οίαν αν εχω την στολην , ταύττ) καλώς φανοϋμαι.
640 Καϊ τι τον Κυρον αοί φημι χαρίτων μνημονεύειν}
Νόμος κοινός τις περσικός εστί κατ αχάριστων,
Τους δυναμένους σύμπαντας χάριν αποδιδόναι,
Και μη δίδοντας ισχυρώς εύ&ύνων και κολάζων.
Τους αχάριστους οϊονται και γαρ προς την πατρίδα
Και προς γονείς και προς &εδν ασεβέστατους είναι.
Την μεν του Κύρου Ξενοφών, την δέ τοϋ Πέρσου νόμου
Κτησίας και Ηρόδοτος γράφουσιν ιστορίαν.
ΠΕΡΙ ΑΒΡΑΔΑΤΑ ΤΟΤ ΣΤΡΑΤΗΓΟΤ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΑΕΏ.Σ ΣΟΎΣΗΙΝ. <ιθ•'.
Ο'Αβραδάτας στρατηγός, δ βασιλεύς Σουσίων,
Ο της Παν&ύας σύζυγος της προ μικρού ρη&είσης,

632. γενέσθαι ρΓΟ χικττ/α&αι
',.•
,
κ
τ?ντ,?ν οί" ,Β•
638. ην οφρα δΰναμαι ^ά. Β.
646. ϋβ Ηαο Ιθβθ οί. ΧβηορΗ.
^ΪΓορ. Ι, 2, 7. ίοί^αβ ίιιΙβΓρΓ.

Ιη ΗβΓΟίΙοΙ. Ι, 137. βί VI, 30.
ηίηϋ άβ βα ϊηνβιιίαδ.
647• /Ρ«»« τι)ν οά. Β.
Η Ι 8 Τ. 99.
649. Ηίο νβι-βιιβ 651 83ιια1υδ β
οιΐ. Β. Ιη οά. Α. βηίιη βιιιιΐ ιιΐ-
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650 Τοις "Άσσυρίοις συμμάχων υπήρχε χατα Κύρον.
"Οταν δε το στρατόπεδον ηλω των Άσσνρίων
Συν τφ συζύγω τ% αυτυϋ πάρα στρατού του Κυρου,
"Ετι, πρεσβεύων ην αυτός τω βασιλεΐ Βαχτρίων,
Ώς αν στρατοί» εχπέμχρειε αύμμαχον Άσσυρίοις.
Γνωστός γαρ ην τω βασιλεΐ και φίλος τφ Βαχτρίων.
Έπεί δ' Άράσπας πέπτωχεν εις έρωτα Παν&είας,
"Οσηερ αυτήν εφΰλαττεν εν τω στρατό» του Κνρου,
Έπι το βιαιότερον έχώρει τε ηρυς μΐξιν,
Ή δε γυνή δεδήλωχε ταύτα «ρ Κνρω πάντα,
660 'Λς νπ' αισχύνης εμελλεν Άράσπας τε&νηχέναι,
Λά&ρα μεταπεμχράμενος λέγει προς τούτον Κΰρος•
Καιρός ταννν εφέατηχεν, Άράαπα πεφιλμένε,
Κατάσχοπον γενέσ&αι σε στρατψ των πολέμιων,
"Ανευ οπτηρος δη τίνος δοχούσης υποψίας
Ταύτην προφασισάμενον την φανεράν αΐτίαν,
Έφ' η σε παν το στράτευμα βάλλει ιριϋνροις λογοις.
Καϊ δη λαβών σοι τους πιστούς χώρει πρΌς εναντίους,
Και γνούς παν δρώμενον αυτοϊς πάλνν αν&νποστρέφου.
Οντω ταΐς Κύρου συμβουλαΐς ο στρατηγός *Λράσπας
670 Τω «τρέχει μεν γίνεται λόγω των χατασχόπων,
Τω δε δοχοΰντι δόχησιν πασι φυγής προσηπτεν.
Έντ'εν&εν τον λνπονμενον ο Κΰρος έμιμεΐτο,
'ίΛτε ζημίαν νποστας τοιούτου στρατηλατου.
*Εν τούτοις ονν η Πάν&εια τάδε μηνύει Κνρω•
Οίδα, ώ Κνρε βασιλεν,
"Άλλα, μιχρον χονφίσϋητι
Πολύ 3' εγώ πιστότερον
Και φίλον γενναιότερον ,
Οϋτω μεν εϊπεν η γυνή '
ΙϊπΐΗ νετδΐΐϊ ρτ3βοβ<1βιιΐί8 ύβτ\)&
οτυατηγοί — 2ουα. τερβίϊΐα.
655. Ηηιιο ΐΐβιτι νβΓβαιη ΓββΐΗυϊιαιιβ β οά. Β.
663. Οχτορ. VI, 1, 31.

το δι εμε συμβάν σοι.
του σχόντος σε νυν αχούς '
δοΰλον σοι του Άρασπα
ευ όΐδα, συναρμόσω.
χαι παραυτίχα γράφει
664. όπτΐ/ρος Γβοβρϊ β ιηαι•£.
, , _
, _ , ° $,
0(1 . Α. Ιιι εα. Β. οπτααοή.
669. τοϋ Κυρ. οά. Β.
671. προοήπτδν οά, Β. ρπ>
προστ/πεν.

,
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680 ΤΤίϊ ΙΑβραδατα εαυτής συζυγω παν το Κύρου.
Ό δ' 'άμα, έ"πος ως εϊπεϊν, μηδέ μικρόν μελλήσας,
Συν δισχιλίοις έρχεται, Ιππέων έπιλέκτοις.
Στέλλεται, δε προς Παν&ειαν αντίκα πάρα Κύρου•
'!Η ^« την οσιοτητα και σώφρον το του Κύρου
ΚαΙ Όσα διεπραξατο, έχείνω διηγείται.
Και 'ός, τί δράοωμεν, φησιν , άξιον, γήραι, Κύρου
Και της εχ τούτου ες ημάς τοιασδε εύποιΐας ;
Το Όμοιον (η δ* έ'λεξε) γενέσθαι σε προς τούτον,
Οίος εκείνος περί σέ' ταύτα τα της Παν&είας.
690 Έρχεται Άβραδάτας δέ ευ&έως προς τον Κΰρον,
Και δεξιάς λαβομενος έχείνου ηυχαρίστει.
Όρων δέ περί άρματα τούτον δρεπανηφόρα
Μεγίστην έχοντα σπουδην και "ίππους ωπλισμένους,
Έκείνψ χαριζόμενος , επίσπευδε προς ταύτα.
'££ Ίππιχοΰ οίχείου τε έχατοστυν αρμάτων
Ευ&έως συνεταξατο , δεόντως συναρμόσας.
Αυτός 3' ως ηγησομενος έχείνων των αρμάτων
£φ' άρματος ώπλίζετο δεόντως του οίχείου.
Τετράρρυμον το άρμα δέ ην εξ οχτώ των ϊππων.
/00 Έχ του καλλίστου χόσμου δέ αυτής του γυναικείου
Η Πάνϋεια είργάσατο τότε τω Άβραδάτα
Χρνσοΰν ομού τον &ωραχα και βραχιονιστηρας
Και κράνος λι&οκόλληιον , χάριν πολλην άστράπτον.
ιΩ,ς Κΰρος δέ προσηγγιζεν ηδη τοϊς πολεμίοις,
Λαάσπας ηλ&ε προς αυτόν συν τοΐς αυτού οίκείοις,
Ον πρώην προεξέπεμι\ιεν οπτηρα πολεμίων,
Και πάντα λέγει τον σκοπόν τούτω των εναντίων.
Συν Κροίσο) γαρ αυνέταττε πάντα σιρατ'ον εκείνων.
680. εαυτή: ρι•ο τω αΰττ/ί

692. ΡβΓίΐώρίο όρων ίιι «Ι. Α»

Μ. Β.

81ΐρβΓ80ΓίρΙϋ1Π ίίων.

681. 8α•ίρ8ί μΜήοας, Ηαηά
αιηοΐαΐνε, ρι-ο μίλησα:.
686. δρίσωμϊν αϊ. Β. ΡΓΟ
δράιιαιαιν.
691. ■ηυ^αρίατει β <;(!. Β.
ν

697. ύηοάμ&><κ βά. Β.
,.„,.
.
, Ω _
ν ^-^Τραρυμνον «Ι. Β. Ρογη1Λ τετραρνμοί Ηβαά ιηιΐδΐΐβίβ.
700. αντΐβ τΐ/ΐ οΛ• Β.
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Άμα ήμερα &υσας δε τ^ αϋριον 6 Κύρος,
710 Συνέταττε το> στράτευμα προς προσβολήν πολέμου,
Τω μεν 'Αράσπα δεδωχως το δέξιον το χέρας,
'Τστάσπα το ευωνυμον, Ι'χοντι τους ημίσεις
Ιππέας γένους του Περσών, χεχροτημένους μάχαις,
Τοις άλλοις μυριάρχαις δε άλλα ποιεϊν χελεΰσας.
'ΟΑβραδάφίς μηχανών χαί των αρμάτων ήρχε,
Ααδοΰχος σχευοφορων δέ , αρμαμαξων Καρδοΰχος.
Πεζών δε ο Άρτάοζος ηρχον χαί *Αρταγέρσας.
Φαρνοϋχος συν εχείνω τε δμοΰ Άσιαδάτας
Ησαν χιλιοχρατορες Ιππέων επιλέχτων.
720 "Εστραπτε παν πεδίον δε χαλχοι πυρί τω τότε
Όπλιζομένου του στρατοί; προς συρραγην πολέμου,
Τά Κΰρου Όπλα έλαμπε χαί πλέον δε χατόπτρων.
Αυτή δ" ή Πάν&εια χερσίν ωπλιζεν Άβραδάταν,
Παράρμα τε προς πόλεμον χέουσα δάχρυ λά&ρα.
'ιΩ,ν δε αξιοθέατος χαί πριν 6 Αβραδάτας,
Τοιουτοις Όπλοις χοσμη&εις έζέλαμπε χαί πλέον•
Ααβων δε ο ηνίοχος εχ τούτου τας ήν'ιας,
Ήν ευπρεπής, άνέβαινεν εν&έως προς το άρμα.
*ί> τούτω δε η Παν&εια άιιοχωρεΖν κελεύει
730 Ί^υυς παρεστωτας σύμπαντος χαί Αβραδάτα λέγει," Όμνυα» Αβραδατα σοι σήν χαί έμήν φιλίαν,
Μάλλον αν βούλεσ&αι τί} γη συν σοι συγχαλυψ&ηναι,
ΙΑνδρί ψανέντι αγα&ω χαί δεξιω τύ\ μάχη,
'Ή ζην αισχύνης ί'μπλεων μετά αϊσχυνομένου•
Ταΰτα μεν είπε Παν&εια. &αυμάσας ο" Αβραδατας,
Θιγων αυτής της χεφαλης, είπεν αι&έρι βλέψας'
Ζεν δος φανηναί μοι άνδρι αξίω της Παν&είας,
'Αξίφ ψίλω Κΰρου τε ήμας τετιμηκότος•

722. Ε οά. Β. ρΓΟ κατόπτρου,
<ρού ββΐ ίη οά. Α.
γ 723. αυτί) ταΐς οά. Α. ίη ηιαΓ2.
728. ίνπριπ?)ι ρι-ο ΐΰτρεπί/ί
0(1. Β.

736. προΙ πόλον ρΓΟ αι&ερι
οά. Β.
738. τε ρπ> ίί οΛ. Β.
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Ταΰτα κατά της &ύρας μεν του άρματείου δίφρου
740 ΈΙπων εύ<&ύς ανέβαινεν επί το άρμα τούτου.
1/2$ δ' άναβάνιος εκλεισεν ηνίοχος τον δίφροι;
Πως ετι κατασπαααιτο η Τΐάν&εια ουκ είχε.
Καταφιλεϊ τον δίφρον δε προπέμπουσα εκείνον.
Το άρμα άπεχώρει μεν, αννείπετο 5' εκείνη,
Έως στραφείς Ιδων αυτήν ό Άβραδάτας, εϊπε'
θαρσει καί χαίρε, Πάν&εια, καί ηδη υποχωρεί.
'Εντεϋ&εν συρραγέντος δε φρικώδους του πολέμου,
'Εχώρει Κΰρος ε'φιππος, βροντής καταγραφείσης,
Έν δεξιά τον 'ίππαρχον Χρυσάνταν κεκτημένος,
750 ΙΑρίσβαν δε αριστερά καί των πεζών το τάγμα.
*ΐβς 5« συνέβαλον ομού ιππείς τε καί όπλΐται,
Τοξοται,, πελτοφόρον τε καί τα δρεπανηφόρα,
Ό Αβραδάτας %μασσε τους ίππους έν τω κέντρω
Έλαυνων προς τον πόλεμον , παρώρμα καί τους φίλους.
Άύτος δε κατά πρόσωπον συρράξας Αίγυπτίοις,
Ηλοα καί ουνέτριβε τούτους συν τοις οϊχείοις'
Εν τω αδιηγητω δε της συμφοράς εκείνοι,
^Εξαλλομένων των τροχών υπο νεκρών σωρείας,
Ο Αβραδατας πέπτωκε συν ουκ ολίγοις άλλοις.
760 Καί ούτοι, μεν απέ'&ανον έκεΐσε συγκοπέντες,
Φανέντες άνδρες άγα&οί' νικήσας δε ο Κύρος,
'Ελασας προς τας Σάρδεις τε, καί ταύτας δε πορ&ήσας,
Ηρετο τγι επαύριον τινας των παρεστώτων
Αεί &αμίζων παρ' ημάς 6 Αβραδάτας πρώην
Πως νυν α,&έατος εστί,; τίς δ* υπηρέτης λέγει,
Οτι, ώ δέσποτα, ου ζτ} , τέ&νηκεν εν ττ] μάχη,
Αυτοΰ το 'άρμα εμβαλών στραιω των Αιγυπτίων.
Καί νυν η τούτου σύζυγος νεκρον ανελομένη
Καί &εϊαα προς άρμάμαξαν, ^τνερ αυτή ωχεϊτο,

739. τάι ρΓΟ τ?/ΐ οα. Β.
744. άπιχωρίΐ ΐοήρ&ί ρΓΟ
νπΐχωρα.

757. ίκεΐνων οά. Β.
763. τινας ρι•ο τιοι οά. Β.
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770 Λέγεται προσκόμισαν σοι, τοΰιον εν&άδε, Κνρε,
Προς ποταμον τον Παχτωλόν ος παραρρέει τηδε.
Ευνούχους χα'ι θεράποντος φασι δε τους εκείνου
Ταφον τφ τελευτησαντι ορυ'τιει»1 επι λόφου ■
Την δέ γυναίκα λέγουσι χοσμήσασαν τον άνδρα
ΧαμαΊ κα&ησ&αι προς την γην , ϋέαν άξίαν &ρηνου,
Κατέχουσαν τοις γονασν την χεφαλην εκείνον.
Ίβς ταύτα Κύρος ηχούσε , παίσας μηρον ευ&έως
Τον 'ίππον άναβέβηχεν, ίππεΰσι τε χιλίοις
Έπί το πα&ος ηλαυνε. και πεφ&αχως εκέϊσε,
780 Πολλά δαχρνσας χλαυσας τε, είπε προς την γννάϊκα'
Και συ δ' ουκ εσ-η ϊρημος , εγώ δέ σε τιμήσω,
Και σωφροσύνης έ'νεχα και αρετής της άλλης,
Και σε συζευ'ξω και άνδρί ψ βουλει συζενχ&ηναι.
Αηλωσον μόνον μοι αυτόν ω βονλει σνζυγηναι.
Προς δέ αυτόν η Πάν&εια, &άρρει, φησίν , ώ Κυρε,
Ου κρνχρω σε, προς Όντινα βουλομαι άφιχέσ&αι.
Κύρος ειπών άπέδραμεν οιχτείρων την γυναίκα,
Ο'ίου στεροιτο του ανδρος' και πά>ιν δέ τον άνδρα,
Οϊαν γυναίκα προλιττών ουκ ϊτ* αυτήν χατίδοι.
790 Ή δ3 άποστηναί τι μιχρον ειπούσα τους ευνούχους,
'ΙΖς κλαυσαιτο τον ανζυγον, ως βούλητον εκείνα,
Τγι δέ τροφω χελεΰσασα εκεΐσε παραμένειν,
Όταν &ανοϋσαν ϊδγι δέ αυτήν συν Άβραδάτα,
Ενι συμπεριστεϊλαί τε χαι κρνψαι ίματίω,
Αυτήν διαχειρίζεται λαβουσα άχιναχην
Θνησχει δ' αυτής την κεφαλήν στερνοις συζύγου •&εΐσα.
Η δέ τροφός μετ* οδυρμών συγχρύ-ψασα εκείνους,
Και έαυτην άπέσφαζε των δεσποτών τω πέν&ει,
Και τρεις ευνούχοι συν αυτί], πάντες αυτοχειρία
800 Τον βίον έξεμέτρησαν αυτών δεσποίνης πό&ω,

772. τοΰί ίχα'νηί ο<1. Β.
77;ί. &ι)χην ία. ηιαΓ§. «1. Α.
777. χαΐ ργο υιΐ οά. Β.

784. ανζυγΐ/ναι 0(1. Β. ριτ» ζυγηναι.
793. «5Ό» αϊ. Β.
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Έν ωιτερ τόποι το δεινον είδον εκείνο πά&ος.
Μα&ών δ' ο Κύρος το συμβάν χαί παρελ&ών έχεΐσε
Και άγασ&είς το γυναιον και περισσά δρηνήσας,
Έχόσμησεν οις επρεπεν εκείνους ένταφίοις,
Θυσίαις και άγάλμασι, τεμένεσιν ώραίοις.
ΙΣΤΟΡΙΑ,

Η ΛΈΓΟΥΣΑ ΠΑΝΤΑΣ ΑΠΑΛΣ

ΒΑΡΒΑΡΟΎΣ ΜΤΡΜΗΚΙΑΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΕ
ΡΙΕΧΕΙ.

ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟ ΑΚΑΙΡΟΙ* ΜΗΚΟΣ

ΤΟΤ ΛΟΓΟΎ ΠΛΡΛΛΡΛΜΟΝΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ
ΕΡΟΤΜΕΝ. ΠΕΡΙ ΛΎΚΟΙ ΤΟΤ ΜΎΣΟΎ, ΥΙΟΎ
ΑΗΪΠΤΛΟΎ, ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΏ.Σ ΘΡΑιΚΙΚΗΣ
ΙΙΡΑΚΛΕτΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΘΟΎ. $.
Μια νήι ο Ηρακλής προς '4μ^αζόνας πλέων,
'Ώ,ς Ιππολύτης φέροιε ζωστήρα τι] Αδμήτη,
Έν του παράπλω σνμπασαν πορ&εϊ την Βεβρυχίαν,
ΚαΙ /άηϊπυλαν τω Μυσψ Λύκοι δωρεϊται ταντην,
810 Μυγδόνα χαΐ τον "Λμυχον τους (Αδελφούς νιχήσας.
ΉράχΆ,ειαν ο Λύκος δε τούτων καλεί την πολιν,
Τψ θραχικην την Πέριν&ον, ττ,ν πρώην Μυγδονίαν,
Τιμών τον χαρισάμενον την χώραν Ήρακλέα.
Ό Απολλόδωρος φησι ταυτην την Ιστορίαν '
Ύία ττερί νήσων, πόλεων καϊ δήμων τε βιβλία»
Στέφανος ο Βυζάντιος ου γράφει περί ταύτης,
ΠερΊ -της Ηράκλειας δε γράφει της έν το) Πόντο».
803. γεναιον εά. Α. ϊη πηη•§.,
«ου, υι ειΐίΐ. Βββίΐ. ίίειη ίιι ιη»Γβϊηβ γενναΐον.
804. ενταφίοις οά. Β. τβοΐβ.

Η 1 8 Τ. 100.
806. νυχτί γχο νηΐ οά. Β.
812. ΟΓ. Οβίΐβτ. §βο§Γ. αιιΙκ{.
Ι. ρ. 1313. δφ
813. ήραχύην οά. Β.

νίά. \νβββ. Άά Όίοά. 8ίο. XI, 11.

814. ΑροΠοά. II, 5, 9. 6. ϊΜ-

805. τεμένισιν οά. Β. ρι-ο
ηινασμααιν , ΐ{ΐιο<1 θα. Α. ίιι
'εχία Ηαί>β( , οαί τειιένεαιν βαρβΓίοΓίρΐυιη.

4"β Ηβρι. ρ. 181. βφ 8οΗο1.
ΐ,γοορίιι•. 1327. Ροδί ιστορίαν
οοΐο Ϊη1βι*ριιηχ1 61 ρο«1 βιβλίω
ςοιηιηβ άθίονί. Οοιιΐ'. Ηβγη. &&
Αροΐΐοά. ή-Μ^ιη. ρ• 431.
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ΠΕΡΙ ΚΟΚΛΙΟΤ ΟΡΑΤΙΟΥ, ρά.

Ό Κοχλιός Όράτνος "Ρωμαίος ην τω γίνει.
Ούτος, τραπέντος του στρατοί) ποτέ του των 'Ρωμαίων,
820 "ί/2$ χατασχεΖν ην κίνδυνος την 'Ρωμην εναντίους,
Μόνος αντέστη συμπααι γέφυρα τΐ) ξύλινη,
Του Μάρκου χόπτοντος αυτήν όπισ&εν Μινουχίου.
Κοπείσης δε χαί Κοχλιός τον Θύμβριν περαιοΰται
Αυτόν χαί 'Ρωμην σεσωχώς χοπη τ% της γέφυρας.
Καν εν τω νήχεα&αι δορί τω των εχ&ρων εβλή&η\
ζ<ί2ι γην δωρεϊται η βουλή χάριν άνδραγα&ίας,
"Οσην ημέραν γράψειε βόας έλων άροτρω'
Κοχλιός εχαλεϊτο δε τ^ των Ρωμαίων γλωσση,
"Οτι, τον 'ένα όφ&αλμον απέβαλε πρ'ιν μάχη.
ΠΕΡΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΧΗΝΛΝ.
ρβ' άχρι, ριά Ιστορίας χαί όλης αυτής.
830 Μάρχος δε Μαλιος ανηρ, της "Ρώμης πορ&η&είσης
*Εχ Γαλατών, χαταρχοντος τφ τότε τούτων Βρέννου,
Ίβς χα* το Καπιτώλιον εμελλον σχεΧν Γαλαται,
Νυκτός προς την άχρόπολιν λαϋραίως άνελ&όντες,
Κραυγής εχεϊσε των χηνών μεγάλης γινομένης,
Έξεγερ&είς άνέρποντας είδε τους πολεμίους.
Και ους μεν παίων &υρεφ , ους δε τω ξίφει σφαττων,
. Τους πάντας άπεωσατο χαί ρΰεται "Ρωμαίους*
"Ο&εν αυτόν χεχληχασι χλησιν Καπιτωλϊνον.
Καί χήνας δε τιμήσαντες ποιυναι τους πάπιας
Η 1 8 Τ. 101.
818. Ώβ ΗοΓβΙΐο ϋοοίϊΐβ οί".
ΧΗ.' ρ." 190. Η»ιΓΨ' 5" "' Τ'
82;!. θνμ'βρν οά. Β. ρΓΟ θίμ824. τη αοοβββίί β ο(ϊ. Β.
827. ί'χων ρτο ίλών οά. Β.
829. πρίν μάχτ) ρΓΟ πρόι μάχην ο 0(1. Β.

Η 18 Τ. 102 — 111.
831. τψ τότε, ίΙΙο ίετηροτε.
832' ** οά• Α• <=οωΐΜΐβ'• Κα~
πΙτ0)λιον.
839. Παπίαί, Ραρϊαχ , άίερά138 ίιι ρβίαΐίο 0οιΐ3ίαιιΙίιιορο1ίίβιιο : ρβιιβΐ αυβιη βΓβΙ οιΐϊίοιίία
ραΐαΐϋ. ΰα/ταη.
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840 Έν Παλατίοις φύλακας έχ φυλαχης της τότβ,
'Ώαπερ χαι πρίν έκάλεσαν "Ελληνες εν 'Λ&ψαις
Πελαργικόν Γεράνειαν έχ των τοιούτων ζώων.
Ούτος δ Μάρκος Μάλιος , δ και Καπιτωλΐνος,
Ποτέ χαι αϊτιάματι πεσών της τνραννίδος
Και ψηφώ μέλλων δνχαστων απάντων άναιρέΐα&αι,
Το Καπιτώλιον ευ&ύς εσώζετο βλεπόντων,
Ούπερ αύτδς έποίησε κλεινά.; ανδραγα&ίας,
Εως ο λέγων χατ* αυτού νοηαας τας αιτίας
Προς άλλο δικαστηριον την σύγκλητον μετάγει,
850 Ό&εν το Καπιτώλιον ουδόλως εωρατο,
Ω,ς γίνεα&αι υπομνησιν εκείνου των τροπαίων.
Τότε δέ κτείνονσιν αυτόν, άλλα και ούτω πάλη
Όλον εμελαμφόρησε χρόνον δ δήμος 'Ρώμης,
Αποτινννς τάς χάριτας τάς της άνδραγα&ίας
Και της χρηστοτητος αυιου τους άμιμήτονς τρόπους.
Εω τον Κοριόλανον Μάρχον γενναϊον λέγειν
Και συν αυτω τψ Μάρκω δε τον Μάρχον τον Κορβΐνον,
£ίν ο μεν Κοριολανος μόνος πορ&ησας πάλιν
Την χληοιν Κοριόλανον , χαι ταύτην χαταφλέξας
860 Καίπερ στρατού τηΰ σύμπαντος τραηέντος τοΰΤωμαίων,
Έχλήθη Κοριολανος. Μακρόν δε τάλλα λέγειν.
Ό Μάρκος δ Κορβΐνος δέ Κορβϊνος έπεκλη&η,
"Οτι ποτέ μονομάχων μετά τίνος βαρβάρου,
Λγριον έ'σχε κόρακα τγι μαχγι συνεργοΰντα,
, Τοις οφ&αλμοϊς πετόμενΰν εκείνου του βαρβάρου.
Εως αύτον άπέχτεινεν ούτος ο Μάρκος τότε.
Εω δέ και τον Κούρτιον χαι λάκχον τον εκείνον,
Τπερ Ρωμαίων συνιππο»» τω λαχχω πεπτωχοτα.
Έω Καλάνδον , Ήόννον τε, *αί τον ΕΊδδν ούν τουιια,
870 Ω,νπεο τδ ευεργέτημα ημέραις παρεγραφη.
843. Ι'εράνιιαν, ηιαίιιβοιιία Ιί-1βΓ3 βεηρβί. ϋοιιΓ. Είγιιι. Μ, 8.
«. Ύ. βΐ <}Η08 οίοι αά ΕιιρίιοΓίου. ίτϋ£ΐιι. ρ. 154. ΜβίηβΚίαδ.

854. αποτιννύι ρπ> οοιτυρίο
άποτινάς ρι-ΒββιπΙ οά. Β.
870., Τζβίζεβ ϊ^ϊιιιγ ιηβηβϊυιη
ΟιΧβικΙαβ, Κοιιάβ ει Ιιΐιιβ ιΐω-ίνβί
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114 Ο Η Ι Ι*, III. Η 1 8 Τ, 102 — 112. 871 — 893.
Έν χρονοις "Άντωνίνου γαρ 'Ρωμαίων ήττη&έντων
Καϊ αυγχλεισ&έντων εν αυτί] τχι γεραιτέρα 'Ρώμχ,
Κινδυνευόντων τε λιμώ -πάντων διαφ&αρήναι,
Ούτοι τον δημον οϊχο&εν ετρεφον τον της 'Ρωμης,
Ημέρας οχτωχαίδεχα , Καλανδος χατά μήνα,
ΙΝοννος ημέρας δέ οχτώ, τας τεσσάρας Είδος δε.
Ησύχιος Ίλλουστριος, Πλούταρχος τε και Δίων,
Και Διονύσιος όμοϋ γράφουσι ταΐτα πάντα*
Βάττου το ευεργέτημα έώ προς Κνρηναίονς,
880 Κάχείνων δε προσαγωγήν προς τούτον, του σιλφίου,
Ιάνταμοιβην την τουτρυ τε πάλιν προς Κνρψαίους
Χαραγματι νομίσματος έγγλΰν^αντος έχείνους,
Το σίλφιον προσφέροντας χάριν τιμής εκείνοι.
'Ήν ίστορίαν Πίνδαρος δ λνρικος που γράφει.
Έώ την Μεροήτιδα Κανδάχην δια/ρα'φεΜ',
• "Ην χατασχεΐν Αλέξανδρον δ Καλλια&ένης γράφει,
Δοΰσαν δε δώρα περισσά τούτον εξαποπέμψαι,
"Οτι τους παΐδας τους αυτής φίλους ποιεϊ υλλήλοις,
Την ΐχ&ραν άποζιρίχραντας ην χατ' αλλήλων είχον.
890
Έώ μύριους προσλαλεΐν "Ελληνας χάί βαρβάρους
-.
Ευεργεσίας μνημονας, λόγων το μήχος φευγων.
ΠΕΡΙ ΟΣΤΜΑΝΔΤΟΤ, ΤΟΤ ΚΑΙ ΟΣΤΜΑΝΔΑΝΕΙ2Σ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΣΣΤΡΙΛΝ. ρίβ".
Την του ^Οσυμανδΰου δε αΰμπασαν ίστορίαν
Εχει το επιστολιον όντως εγγεγραμμένην.

> -νίΓΪβ <(ΐιίΙ)ΐΐ5(]3ΐη ,
Κοηιιυ, Ι(1ο.

ΟβΙηικΙο,

879. ΟΓ. 5οΗο1. βί ΑπβΙορΙι.
Ρΐιιΐ. 926. ΗβϊγοΗπιβ βΐ βυϊύα•

Α Ι.,;^0™111,1 ^7/
,-Π Λ
Α. .υρβηοηρηιιη Μ^ανον.
873. Ργο λιαω ϊιι οο. Β. ε3ΐ
ομον. Κιίίίοιιχ νβηιι ρι-οχ. οίκον
ρι-ο δΐ,μον.
^
^
876. Ιιι 0(1. Β. βίο: νόννοί »'μΙρα{ τΐοοαςαί , δΐ( τίοοαρα(

*»«γ. ηαιιι. ,λ IV. ρ. 119.
^ γ^ ^^ ^ Η^ιγ 5.
ΗΙ8Τ. 112.
892. Νοιηίηί 'όσυμ'ανϋο» ΐη
0(1. Α. αΐΐβπιηι όαυμαν&άνεινί
ΒΐιρβΓδοπΜΐυΓ. — ΟϋβΙει-υιιι οΓ.

ιϊοοί δί.

Όίοά. δίο. Ι, 48. ρ. 57. 'ννββί.

ΟΗΙΙ*. ΠΙ. ΗΙ8Τ, 113. 894-919.
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ί'Οσυμανδυας βασιλεύς ο μέγας δ των Σύρων
,,Θηρίον είχε λέοντα, πολέμοις παραστάτην, _
„'Λν&* ων αυτόν έξέ&ρεψε, χάριτος μεμνημένον•
ΠΕΡΙ ΑΡΑΚΟΈΤΟΈ ΤΟΤ ΠΤΟΛΕ
ΜΑΙΟ Τ. ριγ'.
Ου μόνον φιλόλογος ην ο Πτολεμαίος οντος,
Παντός κάλου δε ζητητης ην και φιλο&εάμων,
Ζητών αεί καινότερα βλέπειν των ζώων γένη,
900 Και καταντλων ταΐς δωρεαΐς τους αγοντας εχεΐναΐ
Ό&εν και οι Χηρεύοντες καινότερα έ&ήρων.
Ευρόντες δε και δράκοντα μέγιατον τω μεγέ&ει,
Τριακονταπενταπηχυν , ■Θηρεϋονσι τοιωσδε'
Την του ϋηρος τηρψαντες κοίτην χαϊ τας νομας δέ,
Και πότε ταύτης εξορμά προς τε νομας και πόσιν,
Τποχωρησαντος αυιου πρυς τε νομην και πόσιν,
Σχοίνων αδρών ποιηοαντες σαγηνην κλειομένην,
Και σφιγγομένων πορρω&εν σπαρτίοις μαχροιάτοις.
Χπο την κυίτην εϋεντο &ηρος του λελεγμένουι
910 Και προτερον διωκοντες ασκόπως το &ηρίον
Δύο τίνες έβρώ&ησαν των θηρευτών εκείνο).
^βς δέ τό μεγαλύδωρον ένίκα Πτολεμαίου,
Αύ&ις παραταξάμενοι ϋηρευουσιν εκείνο.
Ίβς προς ποτυν δραμοντος γαρ, εγχρίσαντες την κοίτην
Και ΰέντες ηνπερ ϊφημεν ααγήνην τψ εκ σχοίνων,
Ιππείς δμοΰ τε και πεζοί συν κροτω των ασπίδων
*Εχ της αρδείας ετρεπον πρυς τον της κυίΐ7]ς τόπον,
Ουκ αψεστωτες πόρρω&εν , ως μη αδεία φεΰγων
Καν πεφραγμένην χατιδών την κοίτην, άποδράμοι.

ΗΙ8Τ. 113.
„λ, ν5
.
, τ,
897. ζηλωτή <Α. Β.
904. ττΊ« ρτο τον ςΑ• Β. ΙΐθΠ»
νομάδαί.

908. οχοινίοιι οά. Β. , ςιιοά
ΡΓΟρΙβΓ Υδ. 915. ρΓ31>1<!Γβ1ι(]ιι1Ι).
* ^ ι?ί{νν ρι^χ8(νων 0(1# Β#
918. άρϋιϊα οά. Β. , ηαοά ίτιορίίΐ β νεπίΐι ριταεεεάειιΐί.
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ΟΗΙΚ III. ΗΙ8Τ. 113.

920 — 947.

920 'Γ.γγυς δε ου παρείποντο , μη και χαταβρω&ωσι'
Μικρω δε διαστήματι τον <&ηρα &ορυβοϋντες
'Λς προς την κοίτην ηίαννον αυντόνως πεφευγοτα.
Ήϊρε μετεωρότερον ιππέων τον αυχένα,
Παρενρημένην ϋλην δε συνέϋλα τ]] κινήσει,
Πυροψ&αλμων εξέτριβε, συρ'ιγμασιν έβρόντα»
>
Συντόνοις δε διωγμασιν εμπίπτει, τι] σαγήνη,
ΚαΙ συσφιγ&είς μετέωρος ηρ&η δοκοΐς μιγάλαις.
Την μήριν&ον οδουσι δε συνέκοπτεν έκείνην,
Πυρ εξ οδόντων της τριβής λαβρΰτατον εκπέμπων.
930 Μόλις ουν τούτον άξαντες τότε προς Πτολεμάϊον,
Σπανοσιτία περισσή χαί αποχΐ] βρωματων
Τοσούτον ετι&άσαευσαν , οντά τοσούτον μηκει,
"ιΩ,στε βρωματων ύστερον οποί ποτέ τε&έντων
Καλούμενος έξήρχετο προς βρώσιν την εκείνων,
Και τω τιϋασσοτρόφω τε πει&ομενος παντοίως
Τοις λόγοις ην αγώγιμος και τΐ] φωνΐ; τι] τούτου,
*ΙΙς' ικνουμένων πρέσβεων ποτέ προς Πτολεμαϊον
Καλοΰμενον έ'ξέρχεσ&αι προς •&άμβος των ορωντων.
Λιοδωρος γεγρήφηχε ταυτην την Ιστορίαν.
940 Τόν Όνησίχριτόν φησιν ΛΙλιανος δε λέγειν,
"Αποσισάρην τον Ίνδόν δράκοντας τρέφειν δυο
Λισεβδομηκοντάπηχυν τον ενα τψ μεγέ&ει,
Τον 3* όγδοηκοντάπηχνν , μή περαιτέρω τούτων.
Ους ίπε&υμησεν Ιδεϊν Αλέξανδρος ο μέγας.
Την στρατιαν ήρεμα δε διέρχεαϋαι κελεΰσας,
ιΩ,ς ο 'Ινδος έδίδαζεν εκιίνια χαι προεϊπε,
Μη πως έκ&ηριώσωσιν εκείνους τ% βαδίσει,

928. ίιίκοπτιν ργο σννέχοπτιν
€ά. Β.
929. λαβρότερον οά. Β.
933. οπη οά. Β.
935. 1'γο τί ροίίπβ ίΐίικί 5β,
ςυοά Τζειζββ ίιι ύεΐίεϋβ ΙιλΙϊει,
βιίΐ τβροηειιιΐιιΐϊΐ.

939. ϋίοά. 5ίο. III, 36. «ασ.
ρ. 202. \Υβ88.
940. νϊάβίιΐΓ Ιικεο ηβιταϋο
ββϊβ εβηίεβϊιηα ηυαπα άβοίιηβ.
941. άποαναάρη οά. Β.

Ο Η II* III. ΗΙ8Τ. 115.

948 — 966.

117

ΕΙδεν αίτιον τους οφ&αλμους Ισομεγέθεις οντάς
Άσπίδι Μαχεδονιχ^ στρογγύλΐ] των ευχύχλων.
ΠΕΡΙ

ΤΟΤ

ΚΤΝΟΣ

ΝΙΚ0ΜΗ40ΤΣ.

έχει δε Ιστορίας δέκα αντί μιας. ριέ.
950 Ό του Ζειποίτου μεν νίός , εχεΐνος Νιχομηδης,
Ό χτίσας Νιχομήδειαν , πατήρ ο του Προυσίου,
Προυσίου έχοντος οατονν εν τους οδόντας παντας,
'Ώσπερ Αισχύλος εν γραφάίς χαϊ τας Φορκίδας λέγε»,
'Ηρόδοτος δε Λέοντα Σάρδεων βασιλέα,
Ιούλιος τον Πύρρον δε πάλιν τον Ήπειρωτην
"Εχειν γραμμαΐς οδόντων δε τούτο τετυπωμένον'
'Λς χαϊ τον Ήραχλέα δε ο Χίος "Ιων λέγει
"Εχειν οδόντων τρίστοιχον &έσιν άρραγεατατην
',Ως χαϊ την Σχΰλλαν "Ομηρος ψησιν εν ^Οδύσσεια.
960 Πολλοί χαι τον χροχόδειλον , τινές δε χαϊ τα χήτη'
Τίμαρχον τον πατέρα δε Κυπρίου Νιχοχλέους
Αριστοτέλης γέγραφε δίστοιχον τοις οδοϊ/σί».
Ούτος ο του μονωδοντος τοιίτου πατήρ Προυσίου,
Του χτητορος της πόλεως Προνσης της παρ' Όλυμπω,
Ο Νιχομήδης ο ρη&είς μέγιστον είχε χύνα,
*Ε* γένους όντα Μολοσσών, πιστότατον έχείνω.

949. Ιι» ΒρβΓίβ οά. Β. ρκ>
ενχνλων 61, 4"0<1 ™ Μΐ3ΐ"§ίΗβ
βιΐίΐ. Βα$. ΙββίΙαΓ , ενχοίλων.

ΗΙ8Τ. 115.
951. Νϊιιοιηβάίβ, όαριιΐ Βί&γιιίαβ , οοιιϋϊϊίΐ » Νίοοιηβιΐβ, Ζίροβίιβ £110, Ζβίαθ ραΐΓθ, Ρπι813β 3ΥΟ.

Οβ1ΐ3Γ. £6θςΤ. &ΗΐΚ[.

II. ρ. 287.
953. Αββοΐιγί. Ργοιιι. νίηοΐ.
796. (821. Βίοιιιί.)
954. ΥίάβιιΐΓ Τζβίζββ Ϊ11& 8ϊβΐιί(Ίθ3Γθ, ψΐΆβ βρυίΐ ΗβιοιΙοΙ.
Ι, 84. β» IX, 83. ΙβββΜΐ.

955. νίβ. Ρΐυΐ. Ργη*. ο• 3.
Ροΐΐαο. II. 8. 94._ Πν^ρον μέν
φασι τον Ήπιιρυ'ιτψ συμφνίίί
τονί οδόντα: ίχιιν, ?ν οατονν
γραμμαϊί τιτυπωμένον ιπιπολιβ
δί( υϋόντυιν όχημα.
956. τοντων οά. Β. Μβίβ. Ργοηοπιβη τοντο τβΓβΓβηΛυιη βά ί*
όοτοΰν. ΡβτΰοηΐΒ & οϋβιιύίΐ.
959. Οάρβ. XII, 92.
960. Εΐ3ΐ κοίτη.
961. Τίμαρχον ρΐΌ Τρίμαρχοί
οά. Β. Κβοΐβ. Υίάβ Ροΐΐιιο.
ΟηοΒί. II. 3. 95.
964. Οβ11»Γ. Νοω. Ο. Α. II.
ρ. 285. βΐ ρ. 300.
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Ο Η Ι Ε. III. ΗΙ8Τ. 115, 116. 967-991.

Ουτός ποτέ την δέσποιναν σΰζυγον Νιχομηδους,
Μητέρα του Προυσίου δε, Ζιήλου χαί Λυσάνδρας,
Την Λιτιζήλην χληαιν μέν , άπο Φρυγων δε γένους^
970 Συμπαίζουσαν τω βασιλεϊ, νομίσας πολεμίαν,
'Εαπασαιο περιχανών τον δεζιον τον ώμον
Και ταύτης σάρχας χαί οστά σύντριψης τοις οδουσιν.
Ήπερ &ανουαα παρ* αϋταΐς αγχάλαις βασιλέως
Νιχομηδεία τέ&απτο μεγαλοπρεπεατάτως,
Έν ταψω από λί&ου μέν, αλλ' εγχεχρυσωμένω.
Ός τάφος παρεξήρχεσε μέχρι χαί Θεοφίλου.
Έν δε τοις χρονοις Μιχαήλ παιδος του Θεοφίλου,
Τούτον εχδιωρϋ'ξαντές τίνες των τυμβωρύχων,
Σώον εφεϋρον τον νεχρον της γνναιχος εκείνης
980 Εν ίματίω χρναεργεΐ συμπεριεσταλμένον.
Όπερ λαβόντες χαί πυρί βαλοντες χυΐ χωνεία
Χρυσού λίτρας ηνέγχαντο προς ίχατυν τρίς δέχα.
Ταύτα περί θανάτου τε χαί γυναιχος του τάφου.
Τον χΰνα δε γενόμενον εξ οφ&αλμων έχείνου
ΣτοργϊΊ του βασιλέως τε χαί γυναιχΌς τή λύπη
Λόγος εμφέρεται πολλοίς τον βίον άποπνευοαι.
*Αρριανος Βι&υνιχοϊς γράφει την ίστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΊ ΙΠΠΟΥ ΛΡΤΎΒΙΟΤ ΤΟΤ
ΠΕΡΣΟΤ. ρις.
Τα περί τον "Αρτΰβιον εν τόϊ επιστολίορ
Κείνται χατ έπος οντωσί τοις λο'^οΐϊ γεγραμμέναί
990 Άρτΰβιος ο Πέρσης δε τον 'ίππον ανα&ρέχρας,
Είχε ανμπολεμοΰντά τε χαί συμμεμαχηχότα. ,

968. ΑρρβΙΐΒΐιΐΓ Ζψλα{ ίν.
ΜβΓαηοηί8 ΕχοβΓρί. ο XXII.
ί
Ρ^,; Η.
ΗΝνίΓΓ^Η"^
•ΙΊΙιι.
Λ. ν III, 40. (οΙ.Ηαι-α.)
977. ΜίοΗαθΙ, ιβΓϋαιη 3βΙ*Ιί8
Βΐιυιηη α£6ΐιι 3υ1) Ιαΐεΐα ηιαΙΐ'ί3
ΪΉβοιίοι-ίΐϋ ϊιηρβηαιη 3ΐΐ8εβρί{
». 842. Ιιιΐβιί'εοΐα» «81 867. _.

979. τον μηρον ο3. Β. Μβίβ.
^ ΒίΛ ίοΟΓΙΙιη Α„ί3ηί 8Ρ_
6π™βηΐ3
ΡΗοΙία8 ία Βχ?,. .■ /-, ββ/νανίΐ
Α •νττΐί
,)1ιοΐΗ• Οο(1• Χα"'
Τί Τ ζ Τ 116
*
988. ΥΙ4. ΗβΓοάοΙ. V, 111. «χ»

ΟΗΙΙ,, III. IV. ΗΙ8Τ. 116. 117. 892 — 19. 119
Όποτε δ7 ο 'Λρτύβιος εξέπλευσεν είς Κυπρον
Καί μηχην σννεχρότηαε Κύπριοι Όνησίλω,
ίΐς πέπτωχεν 'Λρτυβιος νπο τον Όνησίλου,
Ιδων ο 'ίππος τον αυτού δεσπότην πεπτωχοτα,
Ορ&ιος σιάς, έμάχετο μετά του Όνησίλου,
Πατασσων την ασπίδα δε ποσί τοις έμπροσ&ίοις,
Μιχρου δεΐν εναπέχτεινε τον Κύπρου βασιλέα,
Εν μη δρεπανοις εχοιραν νπασπισταί τους πόδας.

«

ΠΕΡΙ ΕΡΩ.Τ02 4ΕΛΦΙΧ02. ψ£.
ΙΟΟΟ Όππιανος δέλφινα Ιστορεί Λεσβίου τίνος
ίΐΑ.5 -άρρητον έρωτα λαβείν ομοχρονουντος τούτω,
*•• ύΐς φερειν ως ηνιοχον τον μειραχα τοις νωτοις,
Καί πάντα τρόπον πεί&εα&αι χελεύοντν εκείνοι,
Καί άλλους εννωτίζεσ&αι , εϊπερ αιιτος χελευσοι,
'Εχειν στοργην τε άρρητον ως προς αυτόν τον νέον,
Καί περιπτΰσσεσ&αΐ αυτόν χαί σαίνειν τψ ουραίω.
'ιΩ,ς δε ο μείραξ έχδημεΐ την εΐμαρμένην τρίβον,
Καί ο δελφις Ιχ των εχεΐ τόπων έξηϊστω•&η.
Καί περί νέου Λίβυος ποιμένος ταυτί γράφε»,
10 ΛΙλιανος δΐ Ιστορεί παρεμφερή μεν τούτοις,
Πλην 'Ιασσέα γέγραφεν είναι τον νεανίαν,
Καί μετά το γνμνάσιον αμότρως χεχμηχοτα
Φηαίν έποχησάμενον εχεϊνον τω δελφίνι
Βαρέως έχοντα πεσεϊν τοις νώτοις τοΰ &ηρίον,
Την αχανφαν παρεΐσαν δε νηδΰ'ί τ% εχείνου,
Τούτον τον μειραχα χτανεΐν. γνονς <$5 ό δελφίν το πα&ος
'Εξ αχινήτου βάρους τε χαί ρύσεως αϊματων,
ΐΑρ&εις εύ&ΰ μετέωρος χυρτότητι χυματων,
Προς γην αυτίν έχσφενδονα συν ίίει'ρακί τω φίλω.

ΗΙ5Τ. 117.
1000. ΟΓ. Ορρϊβη. Ηβΐίβυ*. V,
44θ. βφ{. ϋαίΐ]ΐΐ6 ΚίΙΙβΓίΙιιΐίίαΗΙ.

Ρΐίπ. Η. Ν. IX, 8. β. 8. Ρΐίη."
ΕρίδΙ. IX, 33. ΟβΠ. VI Γ, 8.
9. Ορρίαιιιιβ ν». 453. 1»βΙ)«
Ιίβυοί χούρον.
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ΟΗΙΚ IV. Η 18 Τ. 117. 118.

20 — 40.

20 Ζ4μφο> 3* ίχέϋ κατέστρεψαν Ιχπνευσαντες τον βίονί
Καν χρόνοι; τον δευτέρου δε γενέσθαι Πτολεμαίου,
Λέγει τοιούτον ϊρωτα εν τ^ Αλεξάνδρεια
Καν τ?} Αιχαιαρχι'ια δε τι] πολει Ιταλίας.
ΠΕΡΙ ΑΡΙΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΛΥΜΝΑΙΟΤ.
"Εχεις την του Άρίονος όπισθεν ίστορίαν
Ουσαν έπταχαιδέχατον > και στρέιρας 'όρα ταυτην.
ΠΕΡΙ ΚΑΑΤΘΜΟΤ ΤΙ2Ν ΙΠΠΩΝ
ΛΧΙΛΛΕΛΣ. ριή.
Πάτροκλος ην ηνίοχος, φίλος του Αχιλλέως,
Και των χαΟ^ αίμα συγγενών πρεσβύτερος τω γενεί.
Ούτος σχευην ένδεδνχώς πασαν την Αχιλλέως
. Επαναβας τε αρματι χαι 'ίπποις τοϊς έχείνου,
30 ΙΙς Αχιλλείις το στράτευμα των Τρώων χατηλόα.
Γνωα&είς ό*' αυτοϊς ουχΑχιλλευς, Πάτροχλος δε τυγχάνων,
Τπο Απόλλωνος αυτού , και δεύτερον Εύφόρβου,
Τρίτον βλη&είς νφ" Εχιορος, έξέλειχρε τον βίον.
}, Ιπποι ό*' Αίαχίδαο μάχης απανευ&εν εοντες,
,,Κλαϊον, επειδή πρώτα πυ&έσ&ην ηνιόχοιο
,, Εν χονί>Ίσι πεσόντος νφ' Έχτορος ανδροφόνοιο
,,Ουδει ένί, σχηχραντε χαρήατα, δάχρυα δέ σψι
ν Θερμά κατ» βλέφαρων χαμάδις ρέε μυρομένοισι,
„ Ηνιόχοιο ποθώ, &αλερη <5ί μιαίνετο χαίτη,
40 ,,Ζευγλης έξεριπονσα πάρα ζυγον αμφοτέροισιν.

23. Λικαιαρχία οά. Β.
Η 18 Τ. 118.
26. 'Λχιλλίως Ό, Β. βΐ ϊΐα
ιιϋ^αβ άιιρίίςί Γ.

^ν

31.
33.
οά. Β.
34.

τνγχάνειν οά. Β.
ί' ύφ' "£χτοροί βλ-η&Αε
φιοά ρΓαβίοιο.
Ιϋαά. XVII, 426. &γι.

ΟΗΙΙλ IV. ΗΙ8Τ. 119. 120.

41 — 57.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΤΜΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ. απ 6 ρι&' μέχρι ρλέ.
Κοινψ λέγειν σνμπά&ειαν των ζωών των αλόγων
Προς άλλα, χαϊ προς άλληλα, τις έξαρχέσει λόγος;
ΈΙποντες ουν δλίγιστα χαι των ευαρι&αήτων.
Του μήχους ό,φέξόμεΰα χαϊ της μαχρολογίας.
ΠΕΡΙ ΦΙΑΑΑΑΗΑΙΑΣ ΚΟΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΩΝ, ρι&'.
ΟΙ χολοιοϊ φιλάλληλοι,, χαι των "ψαρών το γένος,
Ως εϊπερ χέεις ελαιον εν τινι λεχανίσχη
*Εν τη σχια τι] εαυτών τους χολοιους κρατήσεις, *
Ήαρχίσσους άλλους Λάχωνας φανέντας φιλοσχίους.
ΠΕΡΙ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΝΩΝ. ρ*'.
Καϊ γερανοί φιλάλληλοι, αγεληδον χωρουσαι,
50 Χειμώνος ερχομένου δε προς Αϊγυπτον ορμωσαι,
Τρίγωνον οζυγώνιον ποιούνται τυΰτων πτησιν,
Ως τον αέρα τέμνωοιν ούτως ευμαρεστέρως.
"Εχουσι δε χαϊ φύλακας χαϊ ουραγούς, προόδους.
"Οταν γουν προς την Αϊγυπτον μέλλωσιν αποτρέχειν,
"Ως προς τον'Έβρον ποταμον τον Θραχιχόν έλ&οϋσαί
Πρώτον συναγελάζονται, προς στίχας καϊ πρΌς 'ίλας,
Ο πάντων δε γεραίτερος γερανός των εχεϊσε

Η 18 Τ. 119-133.
θ(3 Β £ίαί""'σθ4 ΡΓ° ΟΡ13^0
ΗΙ8Τ. 119.
47. Ι.οοιΐ3 ΓββιίΐυΐΜβ β 0(3. Β.
Ιη οά. Α. α. ρηιηα ηιαηα προ!
νην οχιάν την, φΐίΙ>ιΐ3 ΙβοΙίο
τβοβρία βυρθΓδοπρία ββΐ. Ηειη
οοά. Α. χρατγτ,ί βΐ νβΓβα 48.
ονται των ψιλοακίων , ςνιοά βΐ
»Ρ3"™ οοιιιαη.

ΗΙ8Τ. 120.
52. ιϊμαριονάταί οά. Β.
■
, Μ• μίΜαιοιν οά. Β. •ρτο μίί.
Χουοιν'
56. ΙιΟοαβ ΓββΙίΙιιΙιιβ 6 0(ϊ. Β.
ΑιιΙβ» 6Γ31 προ! νλαι χαϊ προς
οτίγαί.
57. 0(3. Β. υΐπ,πι ο πάντων,
βη «αϊ π. Η3Ι)6αΙ, άίδοβπιΐ που
ροιβδί. ΙΙΙαά ιμ§Ϊ3 οοιιτβιιϊι.

122

ΟΗΙ&. IV. Η 13 Τ. 120. 121.

58 — 82.

Περιδραμών χυχλοτερως χαϊ τον στρατον τηρησας,
Ευ&υ πεσών κείται νεκρός, υν &αψαντες εκείνοι,
60 '^πτοντα* της προς Αϊγυπτον -πτήσεως χαΐ πορείας,
Έ'ξ αετών και τνϋν λοιπών άλληλαις βοη&οΖΌαι.
Τάΐς πάνυ δρωσιν 'όμοιον και των χηνών τα γένη.
Ι4ρ%άμεναι 3* αϊ γερανοί ποιιΐσ&αι την πορείαν,
"Εχουσι τον γεραίτερον αυταϊς οδοποιοϋντα.
ΙΑποκαμόντος τούτου δέ, ο μετ' αυτόν προτρέχει,
Και κα&εξης υπ' αλλαγαΐς την πρόπτησιν ποιούνται.
Έν γι] δε καταπτάμεναι καιρώ τω της εσπέρας
Αι πλείους μεν κα&εΰδουσι, φυλάττουσι δ' όλίγαι.
Ο τρόπος δε της φυλακής εστίν αυταϊς τοιοαδε '.
70 Αι φύλακες μονόποδες ϊστανται τούτων τότε,
Λί&ον πόδι τω εκκρεμεί κατέχουσαι εκάστη,
Όπως επινυστάξασαι τοΰ λί&ου πεπτωκοτος
"Ελ&ωσίι προς εγρήγορσιν, την αιο&ηαιν λαβουσαι.
;.
Οντως αυταΐς η φυλαχη , πλην άμοιβαίω τρόπω.
ΠΕΡΙ ΕΛΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΤΚΛΝ. ρχά.
Και ΐλαφοι φιλαλληλον τηροΰσι χοινωνίαν.
"Τδωρ γοΰν περαιοΰμεναι , τας κεφάλας τι&εΐσαι
'ίΛλλη ίπ' αλλ{) πλέονσι. της δ' οδηγού καμουσης,
ιΗ μετ' αυτήν οδοποιεΐ, της πρώτης ουραγοΰσης,
Καϊ αϊ λοιπαϊ δε χα&εζης ρυ&μω συντεταγμένα*.
80 Λύκοι δε περαιουμενοι των ποταμών τα ρεϊ&ρα,
Κατεχουσι τω στοματι αλλήλων τα ουραία,
ΊΩ,ς αν μη παρατρέπωνται ταϊς δίναις των υδάτων.

63. αρξάμινοι δ' οι οά. Β.
67. ταϊί φυλαχαΐί 0(1. Β.
71. χατέχουοα 0(1. Β.

ΗΙ5Τ. 12ί.
76. πιραιονμινοι 0(1. Β.
79. ονντ&ταγμίνο> οά. Β.
Γ
82. • παρατρίπιονται ρΓΟ ορι^_
ίϊνο 0(1. Β.

νΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 122. 123.

83 — 104.

123

ΠΕΡΙ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ, ρχβ'.
Συν άλλοις και ελέφαντες εϊσι των φιλάλληλων,
Ουδόλως άπολείποντες εν συμφοραΐς αλλήλους.
Φεύγοντες γαρ τους ΰηρευτας πρώτον ου διασπωντοα^
01 σ&εναροί και νέοι δί χωρουσι χατά χυκλον,
Εσω του κύκλου φέροντες γέροντας και μητέρας
Και παν το υπομαζιον καί το βρεφωδες γένος. '
Παρα%ωρουσι της τροφής -πρώτα τοις γεραιτέροις,
ΌΟ Γηράααντας εχτρέφουσι πατέρας τους οικείους ■ . _
"Τδατα περαιουμενοι οΐ άρρενες τα νέα
Ταϊς προβοσκίαι ταΐς αυτών ώ&ουσιν ες το ανω'.
Τα δε έπψαστίδια φέρουσιν αϊ μητέρες
™Η προνομίαις ταϊς αυτών η , τοις διπλοΐς δδοΰσι.
Βό&ρονς δ* ανπερ διέρχωνται βα&εΐς χαί δυσεχβάτους
Ό πάντων σ&εναρωτιρος χαί μείζων τω μεγέ&ει, Τ
2τάς μέσος ωαπερ γέφυρα διαβιβάζει πάντας.
Οϊ δ' ένεγκόντες έπειτα κλάδους πολλούς τω βό&ρω,'
^Εκείνον άνασωζονται τον περαιουντα τούτους.
100 Των νεογνών πεσόντων δε πάνυ βα&έσι βό&ροις,
ΠΊπτοντες συναπολλυνται φονευσαντες τα βρέφη,
Και της πατρίδος πόρρω&εν αγόμενοι ΰρηνοΰοιν.
Χί

ΠΕΡΙ ΛΕΟΝΤΩΝ, ΑΕΤΩΝ, ΑΕΛΦΙΝΩΝ, ΠΡΟ
ΒΑΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ, ΠΕΛΑΡΓΩΝ,
ΠΕΛΕΚΑΝΩΝ, ρκγ'.
Γηράσαντας τους λέοντας χαί αετούς, δέλφινας, ■
Και πρόβατα τα α/ρία καί πελαργών τα γένη
-■

Η 1 8 Τ. 122.
83. επί ργο είαι ο<1. Β.
84. άλληλα* 0(1. Β.
92. « τα άνω αϊ. Β.
95. διέρχωνται ΐ,Α. Β. ρ»ο~
Βιίαχονται.
ί.
96. των απάντων ρτο τζ μεγέ&ει 0(1. Β., φιοά ρκιβδίβΐ.

0π3ηφΐ3ΐη ΐιιερίβ άίοο ίη Τζβ^
123 βιιιιΐ Ιοίεΐ'αικία.
Η Τ ς τ 40*
Ρ4»*• ι-"•
-•■ Ιη- ΐιΐ30ΓΪρΙίοηβ Ηαίπβ Ιιϊδίο-ΓΪ36 ίιι θα. Α. ιιΐΓ3(|αΘ Γοηηα
πελεκάνων « πελεχάντων ββ!
οοαίιωοία.
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ΟΗΙΕ. IV. ΗΙ8Τ. 124. 125.

105 — 130.

Και πελεχαντας τρέφουσι τα τέχνα τα οϊχεΐα,
Και τι} βαδίσει πτησει τε τγι τούτων συνεργουσι,
Τα ιχ&υωδη νήξει δέ, ωσπερ δελφιν χαι φωχη.
ΠΕΡΙ

ΙΠΠΩΝ.

ίάί ϊπποι> χατοιχτείρουσαι τους ορφανούς των πωλών
Θηλάζουσι χαι τρέφουσι τούτους συν τοις Ιδίοις.
ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ρχέ.
110 Μέλισσαι βασιλεύονται χαι τάξει διοιχοΰνται.
"Οταν ο βασιλεχ/ς αυτών της πτήσεως εξάρξει,
"Επονται πασαι βοτρυδον εχείνω πεπεισμέναι.
Καϊ τούτου ζώντος μεν, χαλως το σμήνος διοικείται,
θανόντος αποτρέχέι δέ , σνγχέχυται τελείως.
*Λν μεν ουν. γέρων βασιλεύς τούτων εστί τψ σμψει,
Έτέραις εποχούμενος ίχφέρεται μελίσσαις.
'^ίν δε νεαζων χαι σφριγών, προπέμπεται του σμήνους,
' ' Κελευών πάσαις 'άπτεσ&αι των έργων των οίχείων,
,Τάς μεν αυτών υδροφορεΐν , τας δε συλλέγειν αν&η,
120 Οίχοδομεΐν ετέρας δέ και αλλάς άλλα πράττέιν.
Οίχοδομοΰσι πρώτον δε τους βασιλέων όϊχους,
Πάντων νπερανέχοντας εις ΰχρος τε χαι πλάτος.
Έγγυς του βασιλέως δέ τοις γέρουσι ποιουσι
Και χα&εξης χαι τάς λοιπάς οίχησεις αρμοδίας.
Και 'όταν δέον έζελ&εΖν τον βασιλέα τούτων,
~.
Οΐα στρατός, συν βομβω τε χωροϋσι χαι &ορυβω.
"Οταν δ' έχεΐνον άφυπνοΰν νπνου χαιρος χαλέσγ,
Τις αυλητής επήχησε , *αι ηρεμεί το σμήνος.
Τιαι του σμήνους έργον δέ χαι τους νεχρούς ίχφέρειν,
130 "Αλλα τε δρΐίν εχόμενα καλλίστης συμπα&είας.

ΗΙδΤ. 125.
111. ' υταν βει-ϊρβϊ ρΓΟ οοττιιρίο ουδ' αν. ΙιιίΐεβΙίνιιβ ί'|αρϊ,ιι ία Ιαϋ δεπ^Ιοιε αοη ο£βα«ϋΐ.
'-•

124. αρμοδίας θεάί ρπ) άρμο—
θιάσους. (Μ. Α. ηοη νίίβΙυΓ
άίδοβάβΓβ 3 ΙεεΙίοηε εΛϊΙίοηϊβ
1<ΐ3. , ϊιι οιΐ. Β. αιιΐβΐφ Ιιίβίοτ.
123 — 129. 4ί9«ί»1.

ΟΗ.ΙΙ* IV. ΗΙ8Τ. 126. 127. 131-156. 125
ΠΕΡΙ ΜΤΙ2Ν ΧΕΡΣΑΙΩΝ, ΣΚΑΡΙ2Ν, ΙΧΘΤΛΝ
ΑΝΘΙΩΝ, ΓΑΑΤΚΟΤ, ΚΤΝΟΣ ΘΑΛΑΤΤΙΟΤ,
ΓΑΛΕΟΥ, ΑΕΛΦΙΝΛΝ, ΦΏ,ΚΗΣ, ΚΤΝΟΣ
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤ. ρχς'.
Καϊ οί χερσαίοι μύες δε άλλήλοις συμπαθοΰαι.
Πεσόντος γαρ τίνος αυτών υδατι, δους οίιράΐον
Ετερος τούτον ανασπά, χαί σώζει του κινδύνου.
Τούτο καί σκάροι δρωαι δε τοις κύρτοις έμπέαόντες.
^Ανθίαι χρατηθέντας δε άνθίας τοις άγχίστροις
""Επόμενοι το άγχιατρον χόπτειν άποπειρωνται.
^Οδόντων άσθενεία δ& μη σθένοννες εγχόπτειν,
Βαρύνονσιν έγκείμενοι τούτον τον χρατηθέντα,
Ώς αν τΐ} επιθλίιρει τε χαι βύρει τω εκείνων
140 Της θήρας γένψαι μαχραν χοπέντος του άγχίστρου.
Γλαυκός και κύων, γαλεός, θαλάττιοι Ιχθύες,
^Επερχομένου δείματος τοϊς τέκνοις τοϊς οίχείοις,
Ο γλαυκός μεν χαί γαλεός τω στόματι σνγχρΰπτει,
Ο χΰων ταύτα κρύπτει δε πάλιν εν τι} νηδύϊ',
Και πάλιν ταύτα δε γέννα του φόβου παρελθόντος.
Ό δε δελφίν , η φωχη δέ , των νεογνών άλόντων,
3Εχείνοις συναλίσχονται και τελευτωσιν αμα.
Λλωθε+σων μητέρων τε τα νεογνά κραιεϊται.
Και τοις προβάτοις τούτο δε γίνεται τοις άγρίοις.
150 Ο χυων ο χερσαίος δε τέκνον τίμα το πρωιον.
Πρώτον δε χοίρου γέννημα πρώτον μαστον θηλάζει,
Και καθεξής και τα λοιπά κατά βαθμον οίχεΐον.
•

ΠΕΡΙ ΖΙΜΙΝ ΘΑΠΤΟΝΤΑΝ ΤΑ ΟΜΟΓΕΝΗ. ρκ?.
Αελφίν, ελέγας, χελιδων, μέλισσαι, μνρμηξ αμα
Νεχροταφονσι τα αύτων ομογενή θανόντα.
*!Αρχτοι χαί μύες συν αύταις , συν τούτοις δε χαί μυϊαι,
Ίέραξ χαί άνθρώπω δε χόνιν άτάφω βάλλει.

ΗΙδΤ. 127. ν. 156. Ο. ΙιιΐβΓρΓβί. β(1 Αβίίβη. ΥβΓ. Ηί3ΐ. V, 14.

"
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Ο Η II.. IV. ΗΙ8Τ. 128.

157-181.

ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΤΗΣ ΗΡΙΓΟΝΗΣ ΚΎΝΟΣ. ρχψ
Την *Ηριγόνην λέγουσι παΐδα την Ίχαρίου)
"Εχειν κίνα, πιστότατον , εκείνη συντραφε'ντα.
Ευρόντος Λιονΰσου δε τον όίνον τοις αν&ρωποιςϊ
160 'ΙΙς Ά9ηναίοις γεωργοις Ίχάριος παρέοχεν,
Ούτοι πιόντες πρώτιστα χαι συσχε&έντες μέ&η
Άπέχτειναν " Ικάρων, ώς δόξαντες ψαρμάξαι.
ΓΙ2ς ουν η παις ονχ ευρισχε ζητούσα τον πάτερα;
Ό χύων δείχνυσιν αυτόν, άνερευνήσας ταΰτη'
τΗς *αΙ &ανοϋσης ύστερον ο χύων συντεδνηχει.
Τας περί ζωών γράψονσν προτέρας Ιστορίας,
Άίλιανός, Όππιανος άμα τω Λεωνίδβ,
. Και συν αυτοϊς Τιμό&εος γραμματικός Γαζαΐος,
• "Αναατασϊω βασιλεϊ σΰνδρομος ων εν χρόνοις.
170 Την Ίχαρίου ταΰτψ δε μετά της Ήριγόνης,
Αιλιανός τε γέγραφε συν ουκ ολίγοις άλλοις.
Μέμνηται ταύτης χαΐ 'Ορφεύς εν γεωργία γράφων \
,?Λστραίη χονρη δε πέλει προς άπαντα φερίστη,
Σπέρματα χαΐ δε φυτοϊσιν εναίσιμος, εν τε βό&ροισι
Βάλλειν ερνεα πάντα, τά τε δρυός άκρα λέγονται,
,,Οϊνας δ' εξαλέασϋαι, επει στυγέει περίαλλα
,,'Ιχαρίον χούρη ληνούς χαϊ άδευχέας οϊνας,
,,Μνωομένη 'όαα λυγρα Αιονΰσοιο 'έχητι
,,Άχταϊοι, μήσαντο, μέδη δεδμημένοι αϊνη,
180 ,,'Ιχάριον χαί μιν στυφελαΐς χορΰνψι δίΐξαν,
,,Σψαλλόμενοι δώροιαι, χοροιμανέοιο Βάχχοιο.

Η 18 Τ. 128.
165. νίά. Άά νβ. 295.
167. ϋβ Ιβοηίιΐθ Λτίθ. φιο8
ΟΪ131 ΜίίΙΙβΓ βά 8ϋΗοΗ3 ϊ,γοορΗι•οη. 754. ηοΐ. ι5.

168. Κβ ΤίπιοΛβο Οβζβθο
νίά. 8ιιϊ(ΐ8ΐιι ». 1ι• η. βΐ νοββίιιω
άβ Ηί81< βΓ# ρ- 266.
172. νια. Τγηνίι. 8(1 Ορίι.
ΙΛΛ. ρ. ΙΛΓΙΙΙ. βς. Ηβτηχ. βΙ
Τζβίζ. 8οΗο1. Ι,γοορΙΐΓ. γ. 83. ,
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΟΤ ΞΑΝΘΙΠΠΟΤ ΚΤΝΟΣ. ρχΰ'..
Ο ^Αττικός ο Ξάν&ιππος , πατήρ τον Περικλέους,
Κυνα καλόν πολυχρηστον είχεν , αυτοί τραφέντα.
'&ς ούν ο Ξέρξης έμελλε κα&' Αΰηνων στρατεύειν,
ΟΙ Αττικοί <5' έπορ μευον γύναια χαί τα τέκνα
Και παν ο, τι περ κάλλιστον ως προ; την Σαλαμίνα.
Ην δε τότε συμι α&εια χαΐ των ήμερων ζώων,
Τρεχόντων τε την ΰαλασσαν συν τοις αυτών δεσπόταις,
Και μνκωμένων γοε^ψ φωνγι βρηνωδεσιάτΐ].
190 Τοιε και κύων ο ρη&εις ούτος δ του Ααν&ίππου,
*Τδών δεσποτην τον αυτού τφ πλοίω βεβηχοτα,
Ίϋαλών αυτόν τοις 'υδασιν ενηχετο πλησίον,
"Έως τφ μηκει του πλοος λειπο&υμήσας &νηακει.
"Ον χαΐ ταφής ο Ξαν&ιππος ηζίωαεν Ιχεϊσε.
Ό δε ζωγράφος ϊγρα-ψε Πολύγνωτος η Νίχων
*Εν τ?" παικίλη τγι στοά φιλαν&ρωπίας χάριν.
Αιλιανός και Πλούταρχος συν άλλοις τοΰιο γράφεί,ί
Άσκληπιάδης τέ φησιν ο'υτω κατ* έπος λέγων
,,"0 χαί χυνός χαλοΐίσι δυσμόρου σήμα.
ΠΕΡΙ ΚΤΝΟΣ ΣΙΑΑΝΙΩΝΟΣ ΤΟΤ
ΡΏ,ΜΑΙΟΎ. ρλ'.
200 "Εχει το επιστολών παααν την Ίοτορίαν, ,
"Ονομα Σιλανίωνος ουκ ϊχει γεγραμμένον.
Ούτω δε το εδάφιον εστίν εγγεγραμμένον
,,Καί του Λαν&ίππου του χυνος χαί τίνος δε Ρωμαίου,
,,Άνδρος μεγάλου στρατηγού , Όστις πεσων εν μαχγ
,ϊ'Εκειτο πτώμα τοϊς κυαί , ϋηρσί χαί τοϊς ορνέοις•
„ Μόνος θ* δ κύων δ αντοΰ πιστότερος ων πάντων

Η Ι 8 Τ. 129.
18θ. ΑιΙίίκΙϊ τε.
197. Ρ1υΐ3ΓθΗ. ΤΗβπιίίΙ. ο. 10.
Η 1 8 Τ. 130.
200. Υμ. 648. βςΐ•

202. εδάφιον ϊη Μ3ϊ•£ίιιβ εάίΐ.
Βαβίΐ. ΓβεΙβ βχρϋοβΙιΐΓ ΙβχΙιιι.
203. "Ρωμαίων οά. Β. ρΓΟ 'Ρωμαίου.
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,,Πολλαΐς ημέραις χαρτερών εφΰλαττε τον άνδρα,
,,Καί την αϊσχυνην έκρυπτε του ήρωος εκείνου,
,,'Έως ελϋοντες ύστερον οί στρατηγοί ^Ρωμαίων,
210 ,'Αράμενοι χατέχρυχραν έν τάφοις τοις πατρφοις.
ΠΕΡΙ ΚΤΝΟΣ ΠΤΡΡΟΤ ΤΟΊ ΗΠΕΙΡΛΤΟΤ
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤ ΟΜΟΙΟΤ. ρλά.
Ό βασίλευς εύρε ποτέ Πυρρός ο Ηπειρώτης
• "Αταφον νέχυν χείμενον χαί χΰνα παρεστώτα.

\

Καί τον μεν αν&ρωπον ευ&υς έχέλευσε ταφηναι,
Τον χΰνα τούτον 5ε λαβών είχε τοις άναχτόροις,
"Οντα τοις πασι προσηνή χαΐ μείλιχον άνϋρώποις.
'ΙΙς 3* είδεν άρι&μοΰμενόν ποτέ τοις χαταλόγοις
Τον χτείνοντα τον αν&ρωπον εχείνου τον δεσπότην,
Κα&υλαχτών ουκ έληγε χαϊ χαταξαίνων τοϋτον,
"Εως 6 Πΰρ(ιος ερευνών ϊμα&ε παν ως είχε,
220 ΚαΙ τούτον εδιχαίωοεν εν σταυρικό» Όακίΐψ.
Τοιούτο πάνυ έμφερες χαϊ χρονιχος τις γράφει
Γενέσθαι χρόνοις προ ημών ολίγοις παρελ&οΰσι.
Κάπηλον είναι λέγει δε τον ϋαιραντα τον νέχνν'.
Άνενιγχεϊν έπάρχω δε της πόλεως τέ πράγμα
Μετά γε την διάγνωσιν την εχ χυνος φανεϊοαν,
Καί σταυρω&ηναι χαί &ανεϊν τότε τον παλαμνάϊον•
Έπεί χυνών εμνηα&ημεν άν&ρωποις φιλόστοργων,
Κάλβου χαί Ανακρέοντος, Ευπόλιδος, Λαρείου,
Και Λυσιμάχου συν αυτοΐς, χαί χυνηγου Νιχίου,
230 Καί Ά&ηναίας δε χυνός, χαί Αάφνιδος βουχόλου,
Καί των λοιπών δε λέ'ξωμεν πάντα σο*, σαφεστάτως*
Κάλβου σφαγέντος στρατηγού ^Ρωμαίων εμφυλίοις.

ΗΙ8 Τ. 131.
211. νια. ΡΙιιΟΓοΗ. θβ βοίβη.
•ηΐιηαΐ. XIII. Ρ• 164. 8({({. Τομ.
XIII. βϋ. Ηιιΐι• ϋβ βΐΐο Ργιτίιί

οβηβ εοηΛ Ροΐΐιιο. Οιιοιηαη. ϋΐ,.
ν•°"5•8.•42•
,
, „
22(>• πάλαι ρτο τοτι ο4. Β.
232. εμφυλίου βά. Β.
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Ουδείς ήίυτατο τεμεΧν την κεφαλήν ίχείνου,
"Εως απεχτειναν αυτού τον χύνα παρεστωτα.
Τω Τείω "Λναχρέοντι, προς Τεΐον ερχόμενο»
Μετά οΐχέτον χαί χυνυς ών-ήσασϋαί χρειώδη,
Ώς ο οϊχέτης εξ όδου προς εχχρισιν άπηλ&ε,
Καί το κυ^α^ο» αυτοί έχεΐ συνηχολού&ει,
<Ω.ς δέ γε το βαλάντιον λη&η σχε&εις αφηχεν,
240 Ιζησαν τ6 χυνάριον έφύλαττεν έχεΐνο.
ιΩ,ς δ* εκ της Τείου την αυτήν νπέατρεφον απράχτως,
Κατηλ&ε το χυνάριον απο του βαλαντίου,
Την παρα&ήχην δείξαν τε, άπέιρυξεν εϊι&έως,
Πολλαΐς ημέραις ασιτον εχεΐαε διαμεϊναν.
Αυγείας χυων Μολοσσός Εύπόλιδι νπηρχεν,
°0ί δάχνων δοΰλον ϊχτεινε τούτου τον Έφιάλτην,
'^ίν&' ών χατεΐδε χλέψαντα δράματα του χυρίου.
Ούτος Αϊγίντ\ ύστερον Εΰπολιδος θανόντος
Τω πο&ω τούτου τέ&νηχεν, ίγχαρτερων ασίτως.
250
Λαρείω τψ νατέρω δέ τω Βήσω τε&νηχότι,
'Ώ,ς ο του Σιλανίωνος, παρέμενε τω ταγω.
Τω Λυαιμάχω χύων δέ τω βασιλεϊ συν&νησχει.
Νιχ'ιου δέ προς χάμινον πεσόντος αν&ραχέως,
Στάχτες πρώτον ώδυροντο τούτον οί τούτου χυνες'
Ι2ς δέ ουδείς συνέβαλεν εξ οδυρμων το πράγμα,
'Ζϊξ ιματίων δαχνοντες ηρέμα τους παροντας,
Είλχον επί την χαμινον δεικνύοντες το πά&ος.
Κνων Ιι4&ήναις (δείξε ποτέ Ιερόσυλους,
Μέχρις οϊχίας της αύτων συν νλαγμω χωρούσα,
260 "Ηνπερ και έπεψηφιοαν τ'ρέφεσϋαι δημοσία.
Βουχόλω δ* οντι Λάφνιδι γένει, Συραχουαίω,
Πέντε συνετε&νηχεσαν , χλαυσαντες πρώτα, χυνες'
'Τποχριτϊί δέ τραγιχω ΙΊωλω παλαιότατα),

ί?34. ΜοιηιϊΙ αά διιβίοη. ΓηιΙΙ).
ο, 'ΖΟ. εΐίαιη ΟαβΒίιΙιουιΐδ. •
245. Ια ιηβιτςίιιβ οοά. Β. αϋ-

γεία{ δ' ίχαλιΐτο, οτι ανγιΐαΙ
αυτόν ίδοιρήοατο.
9
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Και Μεντορι , συγχέχανται χΰων απο&ανοΰσι»
Και θεοδωρω ιράλτη δε αρίστω σννετάφη.
Γέλωνα Συρακουσιον χα&* νπνους δε βοώντα,
( Κεραυνοβλης γαρ εδοξεν ονείροις γεγονέναι , )
Ό χύων &ορυβοΰμενον άμέιρως γνους εκείνον,
Κα&υλαχτων ουκ εληξεν, έ'ως εγείρει, τούτον•
270 Τούτον έξεσωοέ ποτέ χαϊ λύκος εκ &ανάτου.
Σχολβ προσκα&ημένου γαρ ϊτι παιδιού οντος
Αύχος ελ&ων αψήρπαξε την δέλτον την εκείνου.
Του δε δραμοντος προς αυτόν τον λύκον χάί την δέλτον,
Κατασεισ&εΐσα η σχολή βα&ρο&εν χαταπίπτει,
Καϊ αυμπαντας απέχτεινε παϊδας συν διδασχάλω.
Των παίδων δε τον αρι&μον οί συγγραφείς βοωαι,
Τίμαιο*, Διονύσιοι, Αιόδωροι χαί Αίων,
Τίλείω τελούντα εχατον. το 5* ακριβές ουχ οίδα.
ΠΕΡΙ ΚΤΝΑΝ ΟΡΦΕΑ ΣίΙΣΑΝΤΛΉ. ρλγ'.
"Ορφευς ο της Μενίππης παις, πατρός δε του Οιάγρου,
280 "Ετι, τελών μειράχιον, όρνις &ηράσαι χργζων
Ηλ&εν ως προς άχρωρειαν, οΰπερ ην δράκων μέγας.
Ώς ουν Ορφευς αφωρα μεν προς ϋηραν των ορν'ι&ων,
Ο δραχων ωρμα χατ* αυτού, σπείρας συχνάς ίλίσσων.
Έ&άδες τούτω κύνες δε δραμόντες βοη τούτου
- Και ουμβαλόντες τω &ηρί, απέκτειναν εκείνον,
Τον δε Όρφέα ρύονται στοργή τί] προς εκείνον,
'Λϊσπερ αυτός έν Αι&ιχοΐς Όρφεύς που γράφει τοίχο.

266. Υίά. Αβϋβιι. ν^Γ. ΗΐΛ
Ι, 13.
271. προκαθημένου οά. Β. —
ϋβ ΗίβΓοηβ ωπτβΐ Ιαβίωαβ
XXXII, 4.

Ββββί Κίίί. 132.
ΗΙδΤ. 133.
286• & οί• Β•
287. Οη>1ι. Ι.ΐΛ. 105. 8<ι<ι.
τοντο γράψα <Α. Β.
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ΠΕΡΙ ΑΕΤΙ1Ν ΣΤΝΘΛΝΟΝΤ&Ν
ΑΕΣΠΟΤΑΙ2, ρλϊ.
Φνλαρχος νέον ίατορεΐ ως αετον &ηράσας
Ε&ρέψατο, χαι εϊ&ισεν εχείνω παραμένειν,
290 Ως χαι νοαησαντά ποτέ τον νέον ΰεραπεύειν,
Και νοσηλευειν δεξιως, σπουδγι συντονωτάτη'
Του νέου τε&νηχότος δε χαι προς πυραν αχ&έντος,
Ο αετός συνείπετο τι} έκφορα τι} τούτου.
Καυ&έντος τούτου δε πνρα χαί ούτος συνεχαύ&η.
.
Και γυναιχΐ δε αετός σύντροφος σνντε&νήσχει,
Τφ ποϋω ταύτης άσιτών χαί τελευτησας ούτω.
Και Πυρρω της "Ηπείρου δε τψ βασιλεϊ ύπηρχεν
Ομοιος τούτοις άετος ος εχαιρεν αχοΰων,
Ει τις ποτέ προσφ&έξαιτο Πύρρος ό Ηπειρώτης.
300 Και ούτος τε&νηχότος δε του Πύρρου συντε&νηαχει
Εξ ασιτίας χαί λιμού, τψ πό&ω τω εχείνου.
Και &εριστην τις αετός έρρύαατό ΰανάτου,
Λν& ων αυτός εξέσωσεν εκ δράχοντος εκείνον
Εν τω δρεπάνω συντεμων την απεΐραν του ΰηρίου.
Οντων χαι γαρ έχχαίδεχα των θεριστών εχεΐσε,
Ούτος σταλείς υδρεύσασ&αι , ως ηνεγχε το ύδωρ,
Εχ σταμνου πασι χεραννύς , διένεμε τον οίνον.
ιίΐς δε χερασας χαι αυτός έμελλε πίνειν τούτο,
Εχεΐνος ροίζψ χαταπτας. χατέαξε τον σχυφον,
310 *Ιδών οφιν εμέσαντα, ως έοιχε, ταί αγγει.
Ο δε στραφείς ώς αμοιβ]} τι} τούτου δυσχεραίνων,
Εκείνους &νηαχοντας ϊδών, αυνηχε την αιτίαν.
ΗΙδΤ. 134.
288. ΟΓ. ΜΰΙΙβΓί ίικίίοβηι 3οηρίοηιιη ίιι ΤζβΙζ. ίεΗοΙϋϋ αά
ί,γοοιΛιτ. —_ Ιϋ οά. Β. «ϋ'Τλα(/χον.
294. χατεχαϋ&η ο&. Β.
' 295. αϋίλι/ϋα ρΓο αίτόί ο3. Β.
Ει Ιιοο νεΓβα 61 ν. 300. 1β§ίΙιΐΓ συντίΰνήαχίΐ. Αι νχχ. (Ιιώίιιηι β33β

ροΐββΐ, ηιιίιι Ηίο ιριοφίο ϊά
ι^αοΛ 1ο§ίΙαΓ ν. 165. ονντίΟΊ>ηχα βϊΐ βοι-ίΐΐβίκΐϋΐιι, φι» φίκΙοια
ίοπιια ρι-ο ρβι-ίβοΐϊ Ιοηιια Τζβ1263 νίίΙβΙΗΓ 6838 118118301. λιμον ρι•ο ίιμφ υιΐ. Β.
306. νοφίν&ι&αΛ χαί <χΙ. Β.
307. χιραα&ί'ιί οά. Β._|
308. πιεΐν οά. Β.
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ΠΕΡΙ 4ΡΑΚΟΝΤΙ2Ν ΦΤΛΟΤΝΤΏ,Ν ΚΑΙ ΤΙΝΝΤΝΤΛΝ ΛΜΟΙΒΛΣ, ρλέ.
"Εχε» το επιστολών δρακοντος ίστορίαν,
Ούτως αυτάΐς ταΐς λέξεσιν έκέϊσε γεγραμμένην
,,ΙΤαϊς τις εν Πάτραις δράκοντα μιχρον εωνημένος
,/Ανέ&ρειρεν ος μέγιστος γενόμενος άπέδρα.
„ Κατασχεθέντος δέ ποτέ λτ}σταίς τον νεανίσκου,
,,Βοησαντος, εξέ&ορε κατά. ληστών ο δράκων,
,,Οΰσπερ και τρέπει προς φυγήν , σώζει τον νεανίσχον.
320 Αρκαδικοί δε μείραχι ταυτο τούτο συνέβη.
Έν γΐ) ττ\ Ιουδαίων δε τοις χρονοις του Ήρωδου
Κοργι δράκων παμμέγιστος υπήρχε συγκα&ευδων.
Ζ4ποδημήσασαν δ' αυτήν ανερευνων εζηλ&εν,
Εως αυτήν έφευρηχεν , οΐιτω^ αμέτρως στέργωνΚαι τίνος νέου Θετταλου δηρευτιχοΰ Άλευα
ιΩ,ραίαν κομην έχοντος, ωραίου και το είδος,
Λράχων ήράσ&η πάμμεγας, και τούτον κατεφίλει,
Και κόμην την χρυσόχροον εκείνου την καλλίστην.
Και Πίνδο» δράκων Ι'κϋιχος, νπ' αδελφών σφαγέντι•
330 "Οστις δ* ο Πίνδος μάν&ανε καί τίνος ριζονχίας.
Της 'Ημαΰίας βασιλεύς νπηρχεν ο Λυκάων,
Ού παις την κλησιν Μακεδών , αφ ου Μακεδονία.
Ί'ω Μακεδόνι Πίνδος παις, ωραίος και γενναίος,
Και •&ηρεντης άχροιατος, αεί &ηρεΰων λοχμαις.
Ουπερ ηράα&η δράκων τις ανδρείας χαΐ του κάλλους.
<Ω.ς ουν τρεις τούτου αδελφοί εχτπναν 'ξίφει τοϋιο»»,
Εχείνους άνταπέχτεινεν άντίποινον ο δράκων.
Το 5* ορός χλησει του παιδος Πίνδος κατωνομασ&η.

313.
315.
46.
321.
325.

ΗΙ5Τ. 135.
ΟοηΓ. ΕρίδΙο]. ν$. 680. 5η<|.
Λβΐίαιι. Υβι•. Ηίοΐ. XIII,
τ-ί ρι•ο $ί ειΙ. Β.,
καν ρΓΟ και οά. Β.

329. Ργο ΐχ8η>ο! , φ\οά ία
οά. Β. ρχβίΛΐ, «οι-ίρβΐ ΐ'χΰιχοί,
Ιοοϊ ββυβιι ϋβ^ίίαιιΐβ. Ιιι ΤΓά. Βαβ.
Υ6Γ81Ι3 681 Ιΐιιι1ϊ1α8.
331. Ίΐμα&ίαί ^ά. Β. ρι•ο οογπιρίο αίμα&ίαί.

Ο Η Ι Ιι. IV. Η Ι δ Τ. 135 — 137.

339 — 360.
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"Οφεις χεράσται χρίνουσι, χαι τέκνα των Λίβυων,
340 ^Λν νόθου πέφυχε γονής η καθαρών σπερμάτων ;
"Λαηερ δ 'Ρηνος τα Κελτών, η βάσανος χρυαον δέ,
Τους νεοσσούς δε αετών άμαρυγαι ηλίου.
Καί κροκοδείλων νεογνά το παρευθύ θηρασαι
*Η μνϊαν η χαί πάρνοπα , ευθέως γεννηθέντα.
"Εχ των Λιβύων Λίβυς γάρ , οϊπερ καλούνται, Ψύλλοι,
"!Ανπερ υπόπτως ί'χωσι περί την τεκνουργίαν,
"Εν κιβωτίω κλείονσι κεράατας καί το βρέφος.
Ί4ν ούν σπερμάτων καθαρών, άνέπαφον τηρείται"
")Αν δε μοιχάδος της ευνης χαί λέχους ακολάστου,
350 Κόλασιν βασανίστριαν ο'ιδεν οδόντας τούτων.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΗΡΤΟΝΟΤ 4ΕΝ4ΡΩΝ. ρλς'.
κΟ Γηρυόνης βασιλεύς νπηρχεν Έρυθείας,
'Ως φθασαντες έγράιραμεν ϊιθλοις τοις ιΗρακλέος,
Πλείστης άγέλας βουτροφών βοών ώραϊσμένων.
Ώ δε τοξευοας εκτεινεν ο Ηρακλής εκείνον,
'Ωραΐα δένδρα εύερνη δυο πεφυτευμένα
Αίματι χαταλεί/?ετβί. περί τον τάφον τούτου.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΛΕΘΟΝΤΟΣ ΑΙΓΕΙΡΩΝ, ρλζ.
Ήλίω μεν διάφοροι σύζυγοι τε και παϊδες'
Έχ Πέρσης της * Ωκεανού ΑΙητης τε και Κίρκη •
"Ωκεανού Κλυμένης δε Φαέθων, αλλ" ούχ ούτος•
360 'Ροδου της Ποσειδώνος δε Κέρχαφος και Τριοπης '
339. ΟψΒΙί 30088311 β 0(1. Β.

341. „ Ηίηο ΚΗβιη ηοηιβιι νίάβΙιΐΓ Ργ. Ιιιιιίο 3(1 ΎΥίΙΙβιβιηιιιη
ρ< 17. βΐ ίιί Θ1ο88. ΟοιΗ. ρ. αοο.
«Ι«οά Οβηηαηϊ ρυήΐβίβιη Λοή
ΗΚβιιο βχρΙοΓΒΓίιιΙ , ιηιαβ ίΑεγχίγαμοβ (ΙίΟΙϋδ. " ΗοΗίΙΙβΓ ίη
Ιΐιβϊ. αιιΐϊφιϋ. ίειιΐοη. 8. γ. /ΐΓβίπ.
Αά(1. Τζβίζ. 8οΚο1ία «ά Ηεβίοά.
Ορ. βΐ Ο. ρ. 12. βά. ΙΛρ5. Μ<ΐαβ ΟβΐίΓ. ΙβοοΙ}». 3ΐιίωΗ(1γ. 3(1
ΑαΛο1.νο1. III. Ρ. 1. ρ. 285.

341. ?/ ρΓο τ/ οά. Β.

345. Ρΐίιι. Η. Ν. VII, 2.
Η 1 8 Τ. 136.
, .
„ 0(]_ β
'?
3;>5• πίΡ* «*•, Β• "1 Η1"6°
<&• Α. ριο πάρα.
,,.„„ . 0_
"
:
360. τοΰ ριο τη$ οά. Β. —
ΑΙΛί Τριόπας νεί Τριυιπαί.
352
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ΟΗΙΕ. IV. Η 1,5 Τ. 137.

361 — 388.

Αυγείας Ίφιβόης δέ, εχ Κρήτης Ώασιφάη,
Νεαίρας δε Φαέ&ουαα ομον χαϊ Λαμπετία•
'Σχ Πρώτης της Νηλέως δε Φαέ&ιαν , Ήλιάδες,
ΊΙέντε χοραι χαλλίμορφοι , ωνπερ τάς κλήσεις μα&ε'
Αίγλη χαί Αιχμπετίη δέ , Φαέ&ουσα προς ταύταις,
■Και Ημι&έα μετ' αυτών, όμοΰ χαί Αιωζίππη.
Τούτον ουν τον Φαέ&οντα φασιν οΐ μυ&ογράφοίι
Αρμα λαβΰντα πατριχον διφρενειν έ&ελησαι.
Οντα δε 'ίππων αχρατη χαΐ άπειρον διφρείας,
3/0 ^Εχδιφρεν&ηναι χαί ΰανεϊν Ηριδανού τοϊς ρεί&ροις,
Τα,ς άδελφάς βρηνούσας δε τούτον τοις 'Ηλιαδας,
Ηριδανού τοις χείλεσιν αίγείρους γεγονέναν.
Το δαχρυον δ* είς ηλεχτρον τούτων μετατραπηναι,
Καχ των αίγείρων χαταρρεΐν μέχρι χαί τούδε χρόνου.
Ταύτα μεν υϋλορρήμονα (ιήματα μν&ογράφων'
Το δ' άλληγοριχωτερον , πλην ρητοριχωτέρως,
Ο'ντω νοείσϋω αοι σαφώς χαί πραγματιχωτέρως,
Φαέ&ων βασιλέως τις Ήλιου παις διφρεΰων
ΕΊς τον ρη&έντα ποταμον σύρεις έναπεπνίγη.
380 ΑΙ σύναιμοι ό*' έπέν&ησαν περιπα&ώς έχεΐνον•
ΕπεΙ δ' έχέϊσε πάρεισιν ηλεκτροφόρα δένδρα,
Τας αδΐλφάς μεν ε'πλασαν αϊγείρους γεγονέναι.
Το δαχρυον δί ηλεχτρον εκείνων απορρέον.
Ταύτα ρητοριχωτερον ούτως ηλληγορη&η,
Ο Πλούταρχος δε λέλυχεν ούτω φυσιχωτέρως'
2φαΐραν πυρός τη Κελτιχη γράφων εγχατασχηψαι,
Ηριδανού σβεαϋηναι δε ρείΰροις εμπεπτωχνΐαν* Της Ιστορίας μέμνηται πόσος εσμός των έ'ξω.
361. ΟΓ. ϋίο^, 8ίο. V, 55. βς.
.363. ΝοίΜΟΐι Προ',τη Ύί(1β{υΓ
ΗβρΓβνβΙ«ι«. Πηρά Γιιίι Νβίβί
ΙΙΙία. Αί αΚο (μιοποβ ϊζθιζ?ϊ
ώαικίίΐβ Ηίο ΓβΓοΠ. '
ο-. . ' . . , Α .

379. <π>ρ£ίί ο3, Β. ρτο οοιτιι•»
Ρ10 ""^,ί.('•
384. "Μ-νγορη&η αί. Β.
38Ρ• Ρ1"«3γ«-Η. άβ ίβι•» αατη,
▼"»*■ Ρ• 68. 'ννίΓίΓ.
386, ,π/ υΓΟ νϊί Γβοβρί β αϊ.

373.
Ε(<• Β•

ραγί^ναι.
. 387. οβισϋ-ι'σβ, οι}. Ρ.

ι,λιχτρον ριο ηίξχτρα

ΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 138—140.

389-409.
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ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΕΝ ΑΤΑΒΎΡΙΙΙι ΟΡΕΙ ΧΑΛΚΙΙΝ
ΒΟΩ.Ν. ρλη.
Γράφει το επιστόλιον *α* περί τούτων ούτως*
390 „ Και τι φημί σο* τα φυτά; Ροδών εστίν ορός,
νΤην χλησιν Άταβύριον , χαλκάς πριν έ'χον βόας.
„Αί μυχη&μον έξέπεμπον χωρούσης 'Ρόδφ βλάβης•
Πίνδαρος χαι Καλλίμαχος γράφει την ίστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΓΚΙΝΗΣΕΛΣ ΤΛΝ ΤΑΦΩΝ
ΚΑΔΜΟΤ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ. ρλ&\
Γράφει το επιστόλιον χαί ταύτην, λέγον ούτως*
,/Ιλλυριοϊς οΐ τάφοι δε Κάδμου και Αρμονίας,
^,Καχοΰ τίνος Ίλλυριοΐς χαί βλάβης γινομένης,
,^Αλληλοις χυλινδονμενοι παταγον συνεχρότουν,
,'ιΩ,σπερ επαλγννομενοι ταΐς ανμφοραΐς χαι βλαβαις,
Ταΰτην ο Διονύσιος γράφει την ίστορίαν.
* ΠΕΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, ΧΡΎΣΟΠΟΑΕΛΣ ΚΑΙ
ΑΟΙΠΙΙΝ. ρμ\
400 Μάγνησσα, λί&ος μέλαινα, βαρεία, τραχυτάτη,
Αυσιτελης, συνοίσουσα χαί πολυχρηστοτατη.
ΤΙΙσπερ Όρφευς εν Αι&ιχοΐς έ'γρα-ψε τάς δυνάμεις,
Και αΰν αύτω χαί έτεροι πολλοί των ελλογίμων.
Αυτή χα&έλχει προς αυτήν την φύσιν του σίδηρου,
• ιίϊς την ΰδράργυρον χρυσός, ως ηλεκτρος άχυρους.
™4ν ουν &ελήσης μάγνησααν σίδηρον μη χαθέλ'ξαι,
Σχόροδα τρίψας εγχρισον. πάλιν <Γ ει ϋέλεις έ'λχειν,
Τρίχ^ιον αυτήν ρινηματι τον πα&εινοΰ σίδηρου.
Ίώσαι χρίίζων δε χρυαόν, σιέλω χυνος χρίαον
.>
Η 1 8 Τ. 138.
389. Οϊ. νβ. 703. 8*|€£.
390. ψηαί μοι οά. Β.
391. α. ΟβΙΙβΓ. 8βο§τ. «ηΙ»9•
11. ρ. 31.

393. ΡίηΛ. ΟΙ. νίΓ, 160. ίΜφΐβ βοΐιοΐία.
Η Ι δ Τ. 140.
402. Ορίι. ΙάΐΗ. ν. 302. 9({φ
405. χαϊ ήλβχτρον οϋ. Β.
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ϋΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 140. 141. 410 — 435.

410 Πάλιν χα&αραι τον ιόν, τρίψον χρυσίδι χάνει.
Ταύτα περί μαγνητιδος χαί των τοιουτοτρόπως.
Ποαν χαλοΰσι δε τίνα χρνσοπολιν τη χλήσει, .
"Η τον χρυσόν τον χα&αρον, χεόμενον τοις φυλλοις,
Λέχεται χαί χρωνννεται προς βαϋος βεβαμμένη.
™Λν 5* εστί χίβδηλος χρυσός, ου δέχεται τοις φΰλλοις.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΐΠΎΑΙΙι ΠΕΤΡΙΝΗΣ
ΝΙΟΒΗΣ. ρμμ'..
Νιόβη παις Ταντάλου μεν χαί της Είιρυανασσης,
Γυνή δετου'Αμφίονος, μήτηρ δε δωδεκάπαις,
'ΙΙσπερ φήσιν ο "Ομηρος , χατ άλλους δε πλειόνων '
Καί γάρ τεσσαρασχαίδεχα τούτους φασίν οι άλλοι,
420 Σίπυλον χαί ~Άγηνορα , Φαίδιμον ,'Ισμηνόν τε,
Ευπίνυτον χαί Τάνταλον , τον Ααμασίχ&ονά τε,
Νέαιραν, Κλεοδόξην τε μετά της Άστυόχης,
" •
Φαέ&αν , Πελοπίαν τε, *Ώγΰγην χαί Χλωρίδα.
Ταύτη Λητώ βασχηνασα παισίν ως γαυρουμένη,
Λντεριζουσγ τε αυτί] περί της ευτεχνίας,
Λπολλωνι, Άρτέμιδι, παισίν αυτής χελεύει,
Καί παντας άποσψαττουσιν αυ&ήμερον εχείνους,
Λπολλων μεν τους αυρενας Φηρωντας Κι&αιρωνι,
Η Άρτεμις εν οϊχω δε τας χόρας χα&ημένας.
430 Λί&ους δ' δ Ζευς έποίησε πάντας αν&ρώπους τότε.
Οϊ <$' άταφοι χατέχειντο ημέρας έπ* εννέα"
Ους οϊ &εβί χατέ&αηΊαν ημέρα τι] δεκάτη.
Νιόβη δε χαί λί&ινος εχείνους χατε&ρψει.
Ταύτα, χομψα μυ&υδρια. το δ* άλη&ες τοιούτον.
Ηβρυνετο , εχομπαζε τοις τέκνοις ή Νιόβη,

410. χα&αίρων «Ι. Β. ρβΓ
βοΓίΒίΐβ βίτοΓβιη ρτο χα&α(ρειν
5"θ(1 οά. Α. ηΐΗΓ^ο οΙϊοΓί.
Η 18 Τ. 141.
418. Ηοιιι. Ιϋαά. XXIV, 602.
8(}^. — μεν ρΓΟ δί ο(1. Β.

^Ν

421. νια. Ηβγη. αά ΑροΙΙοιΙ.
ρ. 269. — ενπίνιτον χαί τάλαντον 0(1. Β.
423. ώγηγ-ην ου. Β.

ΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 141.

436 — 464.
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°Εφρόνει υψηλότερον χαί χρειττω του αϊ&έρος,
Συνέκρινε προς ουρανον αυτήν τε χαι τα τεχνα,
^Λπένεμε το χρεΐττον δε χαί έαυτΐ} χαί τέκνοις,
Λέγουσα τάδε προς αυτήν χαϊ συμβιβώσα τύφω'
440 Λΰο φωστήρας ουρανός χέχτηται τους μεγάλους,
*Εγω δε τόσους, ζώντας τ£, λ&λοΰντας χαϊ έμψυχους"
Λρ' ουχί χρείττων ουρανού τελώ χαί του α'ι&έρος;
Τοιαύτα μεν η δυστυχής, παισίν αβρυνομένη.
αντιστρατεύεται <Γ αυττ[ τύχη τις παλαιμναία,
Λύ&ημερόν τε ΰνήσχουσι πάντα λοιμω τα τέχνα.
ΙάπόΧΚωνα χαί Άρτεμιν ε'φαν δε τούτους χτεϊναι.
'Ηλίω γαρ αναχεινται ταΰτα χαί τι] σελήνη.
Έκ του &ερμοΰ γαρ χαί ίιγροΰ γίνεται τα λοιμώδη.
Την δε Νιόβην εφασαν ενδακρυν λί&ον είναι,
450 "Οτι παντός αναίσ&ητος έχ πά&ους γεγονυΧα
Προς μόνον ην το δάχρυον άγαν ευαισ&ητονσα.
Καί τους άν&ρωπους ουτω••μΌί τότε νοήσεις λί&ονς,
'Εκλι&ω&έντας συμφορά τί| γενομένη τότε,
Ειτ* ουν των απαν&ρωπων τε χαί των σχληροχαρδίων
Μη συνδραμοντων προς αυτούς, μη χηδευσαντων τούτους.
Θεοί δε τούτους, βασιλείς, ε&α-ψαν τΐ] δεχατγ'
'Ή ώς συνηχολόύ&ησαν χαί βασιλείς Τω πα&ει'
Ει δ* ώς σκληρούς νοησειας λί&ους μου τους αν&ρώπους,
Θεούς τότε μοι νοησον υπαρχειν τα στοιχεία,
460 Τοιουτοτρόπως &ά\ραντας τα της Νιόβης τέκνα.
Σεισμοί, βρονταί', χαταρραγαί θαλάσσης γεγονυΐαι,
Τους άκαμπεις χατέπειααν &άιραι τους τε&νηχότας.
Τίνες δε λί&ινόν φασίν ϊνδακρυν την Νιόβην '
Λί&ϋν 'ξεσ&έντα τεχνικώς, ώστε δοκεΐν δαχρύείν". "

"438.
440.
441.
450.
βίιιβ.
451.

άπέτεμε οά. Β. '
ονρανοϋ οά. Β. *
πόαονί οά. Β. Νοιι ιηαΐη.
τω πά&ιι αϊ. Α. Ια ιπβγάναιν&ητοϋαα οά. Β.

45$, .Ϊ)άι&ΐν&£ντα1 οί,Ή. ί10
454. όκληροχαρβίων ρτο οκλήροχαρδ(φ ό<ί. Β.
457. ήγουν ο<1. Β. ρπ> ΐ ωι•
461. χαλάζης ρΓΟ &αλάνο7)ί
οί. Β.
.. ι ■
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.-Ο.ΗΙΙν IV. ΗΙ8Τ. 141.

465 — 490.

Μάλλον χαΐ τούτο των εμων εστίν έννοημάτων.
Έχεϊνοι δε μηχανητον φασχουσιν είναι λί&ον.
Λέχον το έπιστόλιον μετά τας Ιστορίας.
ΤΩι ΚΤΡΙΩι ΙΩΑΝΝΗι ΤΩι ΑΑΧΑΝΑι ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩι
ΤΟΤ ΖΑΒΑΡΕΙΟΤ *) ΊΠΑΡΧΟΝΤΙ.
(Αυτή δε η επιστολή μετέχει των τριών είδων τηί ρητοριχης.
η μεν αντον όνειδίζει, το διχανιχον ειδοί τηρεϊ' »/ ίί παραινεί,
το ανμβονλεντιχάν' το πανηγνριχον δε, ?) ταΐς ίοτορίαιί τους
μεν εγκωμιαστικά1!, τουί δε μεμπτιχοκ επιφέρει.)

Ζαβαρειω τφ Ααγμνα ' τούτοις και ^άρ άβρύνει
"Ηπερ ο Κροίσος &ησαυροΐς χαι Μίδας τω χρυσίω,
"Ηπερ ο Γύγης τ$ στροφή πάλαι του δακτυλίου,
"Ηπερ ο Κόδρος, Μεγαχλης, Αλχμαίων τε τω γένει,
01 Βορεάδαι ταΐς &ρϊξίν , ο Ενφορβος ομοίως,
Ό Νάρκισσος τε χαί Νιρέυς, 'Τάχιν&ος το) χυ,λλει,
"Ηπερ Όρφευς τ»} μουσική, τϊ} λύρα δ* ο "Αμφίων,
ΑΙ δε Σειρήνες ττ} ώδ^ , τοϊς δε αυλοϊς Μαρσύας,
480 Κι&αρωδία Τέρπανδρος, Αρίων δε το πλέον,
ΙΑρτω χρυσβ δε ό Ατρεύς, τγι δε βόΐ ό Μίνως,
(Γη &ηροχτόνω δε χννί ο Κέφαλος έχεΐνος,
'ίπποτροφία Μεγαχλτ\ς χαΐ Κίμων, Α&ψαΐοι,Ο'ίπερ τους 'ίππονς ϊϋαχραν ύστερον τε&νψοτας,
'^2ς μόνους τρίς "Ολύμπια νιχήσαντας εξ 'ίππων'
"Ηπερ Αριατοπάτειρα τοις ολυμπιονίχαις,
Ό Σιμωνίδης νίκαίς δε πεντήκοντα χαι πέντε, ',.
• Στησίχορος τοις μέλεσι, τοις ασμασι Τυρταίος,
Τί] περί Κάννας μάχγ δε ο στρατηγός Αννίβας,
490 "ϋπερ τψ βουκεφάλα δε Αλέξανδρος ο μέγας,
466. εχεΧνοι «αϊ μηχανονργεϊν
ε3. Β.
*) ΡμίΙ οοΗ,βςϊιιιη φίικΜαηι,
0ΐιίιΐ8ΐηθΐηΐιπΙ βΐίβιη ν. 559.
~-472. άβρννειβΒίεβόηήΑει \>Πιββριιΐί». ίΐα III, 22θ. παροικεί
ΒοΐΊίικΙα ίαίαιά. νβΜΜ 'ρίοχ.
βιιΐβ %περ βιιρρίβηάυιη μάλλον.
Ιη θα. Α. €81 ηπερ.

483. Ώβ 0ϊηιοη.ί8 βςιΐΒΐηιβ τ.
ΗβΓοάοι. VI, 10.3. Λίψιβ ΛΓββββΐ. , βΐ^αβ ΛθΗβη. ν»Γ. ΗίβΙ.
IX, 32. ίΒί^ιιβ ίιιΙβΓρΓθΙββ.
490. βανχεφάλα οΛ. Α. ρΓΟ
βονχεψάλω. ]5εηε. νϊ<1. Αιίίοιι.
Εχρβϋ. Αΐβχ. V, 14, 8. 19, 6.
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Τον Όνπερ ώνησαμενος τρισχαίδεχα ταλάντων
Ό Θετταλδς Φιλονιχος χαρίζεται, Φιλ'ιππω•
Ηπερ ο Αντισ&ένης δέ πάλιν ο Συβαρίτης
Τω ι ματ ιοί τω αυτού μεγαλως εγαυρία,
Των εκατόν έπέχεινα ταλάντων τιμωμένω'
"Ηπερ Λαρεϊος , διαβάς τον "Αλνν μεν άβρόχως
Θαλ,ου σοφού ταΐς μηχαναΐς μηνοειδεΖ τι) τάφρο),
Τον παρ* ημΐν δε Βόσπορον τω Μανδροχλεϊ ζευχ&έντα'.
Ήπερ /Ιαρείου ο υΐδς ο Ξέρξης ην χομπάζων,
500 Βα&εία τί) διώρυγι τον "Λ&ων ΰαλαττώσας,
Γαιών δε τον Ελληαποντον διττή γεφνρονργία'
"Ηπερ η Κλεοπάτρα δε χερσώσααα την Φαρον
Τω Λεξιφανει τω σοφω Κνιδό&εν ωρμημένω,
Τραϊανός τον "ίστρον δε μαρμάρω γεφυρώαας
Άπολλοδωρω τω δεινίμ των άρχιτεχτονοΰντων'
"Ηπερ δ γέρων α σοφός εχεΐνος Αρχιμήδης
Φλέξας κατόπτρων μηχαναϊς ολχάδας τας Μαρχέλλον
"Ηπερ προς ρώμην Ήραχλης, Σαμψών χαί Πολνδάμας
0 ΣχοτουσαΖος ά&λητης έχομπαζε μεγάλως,
510 Γνμναϊς χερσι μεν λέοντας ως αρνας διαφΰείρων,
Ηεζοϊς ποσί δ' υπερνιχων άρματα ταχυδρόμα,
Τη δε χειρί τι σπήλαιον συμπίπτον αντερείσας•
Τον Μίλωνα., τον Αϊγωνα εαΐ συν Λαμαξένω• Λ
"Ηπερ εις τάχος "Ιφιχλος μεγαλως εγανρία,
•..„>,•"
Τρέχων ά&έρων ανω&εν, μη χαταχλων δε στάχυς'
"Ηπερ δ Εύφημος αυτός βαδίζων εν &αλάσσ^
"Λσπερ τις γην οδοιπόρων αγρότης οδοιπόρος•
"Ηπβρ το πριν μεταλλαγαΖς έφρόνουν πάλαι μέγα

<•-.Λ

Προηευς χαί Περιχλΰμενος , <η θέτις τε χαί Μηστρα'
520 Τω <Γ απο&νήσχειν τε χαί ζην Κάστωρ χαί Ηολυδεΰχης
Και Αί&αλίδιις ο Έρμου χαί Αριστέας 'άμα,
Ό Αριστέας δ σοφός δ του Καϋστροβίου,

508. ςί. Ρ3ιΐ8. VI, 5. VII, 27.

512. τι ντο το οΛ. Α, ρΓβε&νίΐ,
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623-554.

θησευς χαί Πρωτεσίλαος, Άλχηστις, Ευρυδίκη'
Τω παϋειν 3* ομβρους Χαι αυχμους και προγινώσχειν πάντα
Θαλής χαϊ Πυ&αγορας τε συν τω ΑναξαγόραΕμπεδοκλής Μελίτωνός ο χαΐ χωλυσανέμαςΑαίϊος παΰσας τον λοψΌν εν χρόνοις Αντιόχου,
Ό Απολλώνιος είπων 'όσά μακρόν μον λέγειν
ΚάΙ προ αυτών Λημόκριτος 6 πανδαης εχεϊνος,
530 "Οαπερ εν αρτών αα&μασι πλην ΰερμοτάτοις μόνοις
Ημέρας τρεΐς έξένισε τρέφων τον'Άιδην τούτοις"Ηπερ ο Βαβυλώνιος ιιίόδ του Αρταβάζον;
Τριταίχμης ο αγέρωχος εκείνος εγαυρία
Κτηνοτροφία περισσή, προσόδω τέ χρημάτων.
Τούτω φορβάδες Ίπποι γαρ χωρίς των άλλων πάντων
Μυριοστυς χαϊ χιλιας εξάχις μετρούμενη,
Κήλωνες οχτακόσιοι χωρίς των εν πολέμοις,
Κύνες μόλις εν τέτρασι τρεφόμενοι χωρίοις,
Ημερησία πρόσοδος έχ των λοιπών χωρίων
540 Άρτάβη πλήρης γέμουσα χρυσείων νομισμάτων.
"4ν &έλίης, τούτω σννταττε χαί τους "Εριχ&ον'ιους
' Και τον"ΐώβ που σύνταξον εν πολλοστημορίω,
Και τον Αυδον τον Πύ&ιον πλέον 'ίωβ μοι τάττε.
Έρ'ιχ&ονίου πλ,έον τε σύνταττε τω Τριταίχμγ)•
Και γαρ αυτός ο Πύ&ιος δωρεΐται πριν /Ιαρείω
'4ναδενδράδα τε χρνσην χαί πλατανον ομοίως•
Εενοδοχεΐ τον ϊϊέρξην δε πανστρατια δευτέρως'.
Και αργυρίου" τάλαντα &σχίλ(« δωρεΐται,
Και μυριάδας δίδωσι χρυσού χεχαραγμένας,
550 Τετρακοσίας άρι&μω πλην έπτακισχιλίων.
"Ηπερ ούν ούτ(« σύμπαντες εφρόνουν οΐσπερ εϊπον,
''< "Ηπερ Χοσρόης ουρανω τω τετεχνιτευμένω,
Και Πτολεμαίος πόλεων απείρων βασιλεύων,
Καί Γάϊος Ιούλιος μέχρι χαι Βρεττανίας

'"' 629." ίκ> π$ύί, φΙόάΛιϊο ρτοΜίιβ β«1 ϊιιβρ&ιιη,- βοηρβΐ πρό.
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Της τΡωμης ορούς προβιβων , χαι Σέσωστρις εχεΐνος
Τα> χοσμοχράτωρ λέγεα&αι &εος τοις ^Λασυρίοις.
"ίνα μη λέγων χαι λοιπούς λόγων ποιήσω μηχος,
Αοχω , συ πλέον επαυχων τη λαχανωννμία
Και τω προσχυρω&ηναι τγι τάξει του Ζαβαρείου
560 Ούδε προσρήματος ημάς γραφής άξιους κρίνεις.
Καν τοΰτω βλάπτεις ουδαμώς άν&ρωπους ελευ&έρους,
'Αν&ρώπονς πλουσιόψυχας, πραγμασι πενομένους,
Ο'ίπερ άπαν άν&ρώπινον ηγούνται ληρον είναι,
θρόνους και χράτη χαι άρχας χαί τύφους χαι επάρσεις»
'&ς πριν γαρ Κάτων τον νϊον έπαίδευσεν εν πασιν,
Ούτως -ημάς έμος πατήρ εν λογοις χαι τοις ΐργοις
Και πασιν έξεπαίδευσε σωφρόνως χαι χοαμίως,
Μάλλον των άλλων πλέον με χαταφρονεϊν διδάξας
Ήλούτων χαί τύφων χαί άρχης χαί της πρωτοεδρίας.
570 Έγγυς πεντεχαιδέχατον τρέχοντα γαρ τον χρόνον,
Το νέον χαί ευόλισ&ον τηρών της ηλικίας,
Λυτω με Ουνεχοίταζε , παν παραινών το δέον,
*Ηιπερ ο Κάτων τω υΐψ, ο Σόλων δε τω Κροίσω,
Ό δ' ϊατρός Θεόδωρος εχείνω τω Χαγάνιο,
Είπων το πως ο Σέσωστρις τους /?ασ*λεΐ$ εζευγνυ,
Και πως ο εϊς' τας τροχιάς βλέπων , είπων ου τρέχω,
Έχεΐνον έσωφρόνισε τον Σέσωστριν τον μέγαν.
'Τπέρ εχείνους ό πατήρ άεϊ νυξϊ παρήνει,
Αρχάς άν&ρωπων λέγων μοι χαι βίων μεταπτώσεις,
580 Έχάβην, Πολυμηστορα, τον Λϊαντα, τους άλλοις,

559. Ργο αοι, ψιοά 8θη8ΐι 03ΓβΙ , ιίειϋ τζ.
562. πλονσιό-ψνχας , «ριβιηβιϊτιιοιίιηη 801-ϊρΙιιιιι εδί ϊη βιΐίΐϊοηβ
Βββίΐββιιβί, .-κΐιΐίεβιιΐκ, ιιί ορίυοΓ,
οοάίοβ Α., ιιοη ηι ΐ8ΐΐ8 8ΠΗΙ ιιιιιΙβΓβ ίπ πλουσιοφνχουί.
νίιΐβΙιιγ βιιίιη Ηίο, 3ΰοιΐ8Ηΐίνιΐ8 ϋβ
ΓθΓ111Ϊ8 6886 ΜΠηίΙΗΐΌΐ-ΗΙΙίΙΐΙδ , άβ
φΐί|)118 άίβρίΐΐβΐ ]ίιιΙ111131ΜΙ.118 ΪΗ

Οι•3ΐηηΐ3ί. £τ. αιηρί. ρ. 221 . Αίςιιβ Ι3ΐία ηιιιιαι 3ΐ»δΐΐ3 8ΪΙ ΤζβΙΖΘΒ, νίίβΐΜΓ 611Η111 ρΓθοα(1βΓβ
ροηιϊδββ Οιϊΐ. V, 716. παγνψρένονί, ιιί 3 παχνφρενόί. $1>ί Ιβηιβιι βχδΟΓίΙΐΘΐκΙιιπι ΟΗΓ3ΥΪ παχύφρονας, ψπιιιι παχΰφρενοί α
ουιι('οι•ιιι;ιΐίοιιβ ίΐίοιιιιη αιΐίβεΐίύοιίιιιι ιιίπιίιιιη άίδΟΓβρβΙ, ιιαίΐ3(]ΙΙβ ρΐ•ΟΓ8118 νθ! 3113ΐθ£Ϊ3β δρβ016 ίαΐΗ'ΙΙΙ 6Χ0Η8Θ111Γ.
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Γελίμερ, Βελισάριον χαΐ παλαιούς οτιόσους'
*Λπό των νέων τε δειχννς πόσους αεί συχνάχις
Ουσίας έχοντας το πρίν , ως εφασχε, μεγάλας,
Καδδηφορουντας τότε δε χαί φαύλα δρώντας άλλα.
Ους μοίι δειχνυς έχέλευε βλέπειν τον βίον οΐος,
Ουκ έχ ξύλινου του νεχροΰ, χατά τους Αιγυπτίους,
Ουδέ χατα τους Λάκωνας με&ΰσχων τους οΐχέτας,
Καί μύ&ους πλαττων έλεγε συντείνοντας προς τούτο.
Ούτω μοι, νυξ παραίνεαις υπήρχε πάσα τότε,
590 Ήμερα δε διδάσκαλος υπήρχε μα&ημάτων
' .
Μετά σωφρόνων των πληγών, χαί μάλλον αταχτοΰντι.
Καί πρακτικώς επληρου μοι τότε τάς παραινέσεις.
ΕΊς βαλανεϊον γαρ ποτέ δεησαν γεγονέναι,
Τοις δοΰλοις αν έχέλευσεν είς εσχατον χλιντηρα
Θεΐγαι το στρωματόδεσμον , τους δ' άλλους παρατρέχειν,
Καίτοι σχεδόν τνγχάνοντος λουτρώνας ημετέρου.
Τας 3' αλλάς λέγειν παρεω πάσας αυτοΰ παιδεύσεις.
Ο'υτως, ως Ι'φην, παιδευ&είς μηδέν δοχεϊν τον βίον,
Ουκ επαλγυνομαι ποσώς σαΐς άπροσηγορίαις.
600 θλίβομαι δέ σε χα&ορών βλαπτόμενον εσχάτως.
Και γαρ βαρβαρωδέστερος δοχεϊν βαρβάρων σπεύδεις,
Άλογων άλογωτερος, τιμώμενος εν λόγω,
Λναισ&ητοτερος αυτών αυτών των άναισ&ήτων,
Τω μη μεμνησ&αι μηδαμως πάντως δεσμών φιλίας.
Λαρεϊος γαρ ό βάρβαρος έλ&ών εϊς Βαβυλώνα
Τπασπιστης, ου βασιλεύς ων εν τοις τότε χρόνοις,
Έχ Συλοαωντος δέ λαβών δωρον πυρραν χλανίδα,
Ής εγκρατής μετέπειτα γέγονε βασιλείας,
Της δωρεάς ου γέγονεν ό βάρβαρος άμνήμων,
610 Άνερεννησας δέ ποιεί της Σάμου βασιλέα,
Φησας, Λαρεΐος ουδαμώς άμνημονεϊ χαρίτων.

583^αϋ«ΒΐΗαδ8?;ψοροΰντιΙ?
Ι,αοίβίυβ νβΠίΙ οαάοί /β/νβ.
603. Ι'ιιΐίο-Μΐη Ηαυο νβ«ϋη»
βίβ ίπυΙίαιάιΐίΗ 6886 : άναια&η-

τότιροί αΰτυιν των αναια&ητοτάτων.
Αι ιιϋιίΐ ΐϋηΐ3ΐι(1ϋΐη.
Ρι-οιιοιηβη αυτοί βαάβια ηιοιίο
ι-ερβώΐια• Οΐϋΐ. V, 850.
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Έω τον Βελεαύν αυτόν χαϊ τον Άρσάχη λέγειν"
Οία <?* ο Ξέρξης έ'δρασεν ώς προς τον Ίστιαίον'
Τον Αημοχήδην Ιατρον έω χαΐ τον Ααρεϊον,
Όσοις αυτόν ημείχρατο δώροις άμετροτάτοις.
Έω τον Κυρον τΌν χαλόν τον πάρα. Ξενοφωντι,
Τον Άβραδάταν στρατηγόν, πάντας βαρβάρους άλλους,
Ο'ίπερ' απεμνημόνευσαν χάριν ευεργεσίας.
Τον λόγον μετατρέπω δε προς φύσεις των αλόγων.
620 ^Οσυμανδΰας βασιλεύς ο μέγας 6 των Σύρων
θηρίον είχε λέοντα, πολέμοις παραστάτην,
ΙΛν&' ων αυτόν εξέ&ρεψε, χάριτος μεμνημένον.
Τριαχονταπεντάπηχυν δράχοντα Πτολεμαίος
Τοις λόγοις νπαχούοντα χαι τη φωνή τί] τούτου.
Λλλος δε πάλιν βασιλεύς μέγιστον είχε χύνα.
Οστις ποτέ διέσπασε την σΰνευνον εκείνου,
Σνμπαίζουσαν τω βασιλεΐ, νομίαας πολεμίαν.
ΙΑρτυβιος ο Πέρσης δε τον ϊππον άναϋρέ-ψας
Εϊχε συμπολεμουντά τε χαϊ συμμεμαχηχότα.
630 Οποτε δ* ο Άρτύβιος εξέπλευσεν είς Κύπρον
Και μάχην συνεχρότησε Κυπρίω Όνησίλω,
ιΩ,ς πέπτωχεν Άρτυβιος νπο του "Ονησίλον,
Ίδων ο 'ίππος τον αυτοΰ δεσπότην πεπτωχότα,
'Όρ&ιος στας εμαχετο μετά του "Ονησίλου•
Πατασσων την ασπίδα τε ποαί τοις έμπροσ&ίοις
Μιχροϋ δεΐν αν απέχτεινε τον Κύπρου βασιλέα,
ΕΙ μη δρεπανοις εχοχραν υπασπισταί τους πόδας.
Όππιανου μεμά&ηχας τον πό&ον του δελφίνος,
Προς ΛΙολέα μείραχα , προς Αίβυν τε ποιμένα,
640 Έλεγαν προς Άρίονα πάλιν τον Μη&υμναϊον.
Τον όδυρμον έπίστασαΐι των Ίππων Αχιλλέας,
^Οδυρομένων Πάτροχλον εν μάχΐ] πεπτωχότα.
Την δε χοινην συμπά&ειαν προς άλληλα των ζωών
Έω χαί λέγειν ώς σα&ρυν χαί παρατρέχω τοΰτο.
612. 0(1. Δ. ϊιι ιιιαΐ'§ίιιβ, άρβάχη.
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4 Τον πο&ον οϊδας του χυνδς οίμαι της "Ήριγόνης
' Και του Ξαν&ίππου του χυνος χαί τίνος δε ""Ρωμαίου
Άνδρος μεγάλου στρατηγού όστις πεσών εν μάχΐ]
"Εκείτο πτώμα τοις κυσ'ι, &ηρσι χαί τοΐς όρνέοις.
Συμπάς στρατός ετράπη γαρ ώς προς φνγην 'Ρωμαίων,
650 Μόνος δ' ο χΰων δ αυτού πιστότερος ων πάντων,
Πολλαΐς ημέραις χαρτερων εφΰλαττε τον άνδρα
Καί την αϊσχυνην έκρυπτε του ηρωος εκείνου,
"Εως έλ&όντες ύστερον οΐ στρατηγοί ""Ρωμαίων,
Άράμενοι χατέκρυτραν εν τάφοις τοΐς πατροίοις.
"Ετερος πάλιν άνϋρωπος μετά χννδς δδενων
Έν χρόνοις πάνυ προ ημών ολίγοις νπηργμένοις
'Τπδ λοστού ανφρητο. παρέμενε δ' δ χΰων,
"Εως τις εχ της πόλεως καττηλοδ Φαπτει τούτον.
ζΙΖιπερ δ χΰων ενδημεί χαπήλω προς την πάλιν.

»

660 Τω πανδοχεία» δε συνων ήμερος ην τοις πααι
Τΐάντας εχμειλισαόμενος χαί σαίνων τους άν&ρωπους.
Ώς δ* δ φονευς ο μιαρδς ηλ&ε τψ πανδοχεία»,
Ό χΰων ίισπερ αν&ρωπος εννους •θ'υμω δίκαιο/,
Ζ4σπειστον ί'φερεν αυτφ την υλαχήν , το δήγμα,
"Εως δ πανδοχενς αΰτδς χαϊ πάντες οι παρόντες,
Θαυμάσαντες , άνέχρινον ασφαλέστατη βία.
Μα&οντες τούτον είναι δε φονέα του άν&ρώπον,
'Επαρχφ τω της πόλεως αγουσι τον γεννάδαν.
Και σταυρω&είς άν/]ρητο δ μιαρδς εκείνος.
670
Όρφε'α λέγειν παρεω τους ρυσαμένους χΰνας
Και χτείνοντας τον δρκχοντα τον χατ αυτού χωρουντα.
Έω τους χυνας τους έμέ πολλάκις ρυσαμένους
Άπό πληγών τε πατρικών και συμμειράχων μάχης,
Τους αυναραξαντας ποτέ μαχην Βενετιάνω,
Χάριν έμοΰ και μετ" αυτού πεσόντας εξ υπαί&ρον.
Έω λαλεΐν τον ά&τον τον μείρακα ΰρηνουντα
Και ουνκαυ&έντα μετ' αΰτου πυρά τ// ΰαιασίμω.
Έω ταΰτα, κατάδηλα τυγχάνοντα τοϊς πααιν,
Έξ ων άεϊ προσβλέπομεν τοις παρ* ημιν άλόγοις.

~\
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Παΐς τις εν Πάτραις δράκοντα μικρόν Ιωνημένός
Άνέ&ρε-ψεν. ος μέγιστος γενόμενος άπέδρα.
Κατασχεθέντος δέ ποτέ λγ,σταϊς του νεανίσκου,
Βοησαντος, εξέΰορε κατά ληστών ο δράκων
Ουαπερ και τρέπει προς φυγην, σώζει τον νεανίσκον.
Μη γοΰν αυτός και δράκοντα νικησχς αστοργία.
Και τι φημι τα έμψυχα; τα Γηρυόνου δένδρα,
'Τφ' Ήρακλέος του ανδρός άνχρημένου τοΰδε,
Λίματι κατα"Κείβεται περί τον τάφον τοΰδε.
Εω τας του Φαέθοντος αιγείρους διαγράφειν
690 Ήλεκτροφόρον δάκρυον Ήριδανω ρέουσας.
/Ην πριν αυκη τις παρ ημϊν έχ των ώραιοκάρπων
Αϋτη κλησιν εκέκτητο συκη του λογο&έτουΜόνος εκ ταύτης γαρ αύτος κατησ&ιεν εκείνος,
Κάγώ βραχέα δέ τίνα κλοπτ, τι] λαθριδίω.
Αίφνης θανόντος του αυτοΰ ποιέ του λογο&έτου,
. Εύ&υς εψύγη το ψυτΌν εκείνη τι] ημέρα,
Παρακρεμάσαν τρομερά και ρυσσηρα τα φύλλα,
Και πάντες έθαυμάζομεν , τι το συμβάν ά&ρόως.
ΊΊλειόνως δ' εθαμβηθημεν παν το συμβάν μαθόνιες.
700 "Έρραγη δε τν, αύριον εκ κορυφής έίς ρίζαν
Και παντελώς άπέφρυκτο, θαΰμα καινον και ξένον.
"Ομννμι τήν άλήθειαν, τον φωταυγη φωσφόρον,
'42ς ουδ' εν άλλοις έ'χρευσμαι σπουδαίυις, ουδ' εν τούτω.
ΚαΙ τ'ι φημί σο* τα φυτά; 'Ρόδιόν εστίν ορός,
Την κλησιν Αταβΰριον, χαλκάς πριν έχον βόας,
Αι μυκηθμον έξέπεμπον χωρούσης 'Ρόδω βλάβης.
Ίλλυριοΐς οί τάφοι δε Κάδμου και Αρμονίας,
Κάκου τίνος Ίλλυριοϊς και βλάβης γινομένης,
Αλληλοις κυλινδούμενοι πάταγον αυνεκρότουν,
710 "ΙΙσπερ έπαλγυνόμενοι τάΐς συμφοραϊς και βλάβαις.
Και τί σοι ταύτα τα μικρά και τα, ατενα διδάσκω ;
Και την μαγνητιν πως ίρα φιλίας του σίδηρου;
Η ποα δέ χρυσόηολις του καθαρού χρυσίου ;
Και τα λοιπά δέ των λοιπών, ϊνα μη γράφω μάτην,
10
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Τψ πέτρινον Ννόβην τε χαι Μέμνονος την στηλην.
"Εχεις τοιαύτα περισσά γιγνόμενα συχναχις,
1ί2β εν σημείοις βλέπομεν στηλας καταπίπτουσας,
Θρόνους και χλίνας χαι λοιπά, αυγκλώμενα τω πα&ει.
Μη ου γουν αστοχότερος χαι τούτων μοι φανείης,
720 Μηδέ ψενδυγαυρούμενος του βίου δοξαρίω,
"-ίλλ' Ισο ατέργων απαντάς, ενόμίλο,ς τοις πασιν,
Και ταπεινός χαι προσηνής, 'όλος φιλίας γέμων,
Καν πτερω&)]ς ως δαίδαλος , ως "ίκαρος εκείνος,
Κάν ουράνιας αντυγος δό'ξν,ς χερσί σου ψαυειν.
Και τι γαρ το δοξάριον του ταλαίπωρου βίου;
Κάν γαρ μη μεταπίση τις ταϊς τνχαις παλιζροΐΜς, «.
~Άλν ουν ο πανδοχείς αυτά ϋάνατος πάντα φθείρε»,
Και λη&ης κρύπτει τω βυϋώ χαι της αμνημοοϋνης,
Μόνας αιών φυλάττει δε τας αρετάς, φιλίας.
730
*Ην ευτυχής Τιμό&εος ο στρατηγός εκείνος,
'Τπερπλουτών, υπερτρυφών-, πένης, πεινών υστέρως.
Βελλεροφόντης ]ίρ&η δε προς ουρανον πηγάσω,
"Τατερον το άληϊον τυφλον είχε τον άνδρα.
Τύραννος Διονύσιος, γραμματιστης υστέρως.
Περσεύς ην πριν σοι βασιλεύς, αϊγμαλωτος είτα μοι.
Ό Φύτων ,' ο Ψαμψιτος , ο Κροϊαος , ο Γελίας.
"Ύπέρπλουτος 6 Τίμων δέ, πλην σχαπανευς υστέρως.
Σώφρων ο Αίας, συνετός, άλλ* ύστερον παραφρων.
Θερσίτης πρίν ακέραιος, ύστερον πτώμα, γέλως.
740 ζΟ Τούλλιος ο Σίρβιος , οϊχέτης έστιγμένος,
"Τατερον 'Ρώμης βασιλείς, ώ των στροφών της τύχης.
Αννίβας μέγας στρατηγός της 'όλης Καρχηδόνος
Τον Παυλον χαι Τερέντιον τους στρατηγούς νιχησας,

721. Όβ ΓοηπΕί ϊοο \ΊΑ. ΒαΚιηίΐηιι. Ογβιιι. §γ. αηιρί. ρ. 546.
ΤΗϊβηοΗϋ Οιηιιι. §τ. ρ. 520. ο).
υΐιιιιΙυΓ βα εΐίβιιι βι-αιηιηβϋοϊ,
ιιΐ Μοδοΐιοριιΐιΐί αά Ηβδίοά. Ο.
ει Ό. 639.

729. Ριό μόνοι δοπρβΐ μόνας.
736. Νοιηϊυί Κροίσος ία οά.
Α. βυρβΓβοτίρΙιιιη 'Ρόδος.
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'Άρδην δε παν 'Ρωμαϊκον τότε αυγκόχρας γένος,
ΙΑλλα δραπέτης ύστερον ϋνήσκει φαρμάκου πόσει.
Θεμιστοκλής το τανρειον αίμα πιών προ τοι/ΓΟυ.
Ο Ευμενής ην άμάξενς, «λλ' έδοξάσ&η μέγα.
Ο Φαληρείις Δημήτριος μέγας καϊ τιμητίος,
Λλλ* ύστερον είς Κόριν&ον άτίμως γραμματενει.
750 Τί τα πολλά σοι προσλαλώ, τα των αρχαιοτέρων;
Τυφλουται Βελισάριος μετά τάς στρατηγ'ιας,
Εχπωμα ξυλινον κρατών εβοα τω μιλίω,
Βελισαρίω όβολον δότε τφ στρατηλάτη
"Όν τνχη μεν έδόζαοεν , άποτυφλοϊ δ' ό φ&όνος.
Ο'υτω το παν εκτρέπεται του βίου των άν&ρώπων,
Λνω και κάτω σφαιρηδον ειλονμενον άατάτως,
Ιίανπερ ου σχη μετατροπην εκ της άστατου τύχης,
'Λλλ* ουν <&ανάτο> καταντά προς το μηδέν ΰστέρως.
Που γαρ Αλέξανδρος έστιν ο Μακεδών εκείνο;,
760 "Ος πριν εδουλαγώγησε γην παααν των βαρβάρων;
Που δε Σκηπίων ο κάλοι; , που Γάίος ο Καίσαρ ;
Που κοσμοκράτωρ Σέσωστρις , ο βασιλείς ζευγνΰων,
Καϊ παρ" αυτών συρόμενος, ώσπερ νφ' 'ίππων άλλοι;
Που Βαβυλών ονομαστή; ποΰ^ δε και Τροία πό).ις ;
Που νυν οι πρότερον σοφοί; που κάλλη τα αρχαία;
Που του Περσέως ρώμη δέ, που τάχος Ήρακλέος;
Που Παλαμήδους φρύνησις; που πάντα τα αρχαία;
Κονις ηΊυχρά τα σύμπαντα και τέφρα καϊ σαπρία.
Ό&εν αν&ρώπινα φρονεΐν χρεών τους αωφρονουνιας,
770 Και μη γαυρουσ&αι τοις χρυχροΐς του βίου δοξαρίοις,
Μηδ* άγεννώς άποβολαΐς όδΰρεσ&αι πραγμάτων.
Πάντα νομίζειν δε καπνόν , πασι μετρίους είναι,
θρηνεΐν ό*' επί τοΧς ϋνήσκουσι, γνωστοΐς τε «αϊ τοις 'ξένοις,
Καϊ λέγειν το Πινδάρειον^ κα\Ψ εαυτούς ανχνάκις,

■749. 0(1. Α. ίιι ηΐ3Γ§. έν &ι)βοααιν.
766< Ργο Βριαέαιί, φΐοά βρβηβ

€51 νίιίοδίιπι, άβάί Πιρσίωι.
774. Ρίιΐ(1»Γ. ΡγΛ. ΥΙΠ, 135.
Ηβίη.
10*
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Τί δ* αρα τίς; τί δε ον τις; σχιοίς αν&ρωπος οναρί
Ό- πενιχρός χαί άφνεος ΰνησχομεν 'άμα πάντες"
Άλλα ταυτί μεν είπον σοι, δεόντως ονειδίζων,
Και παραινων τα πρέποντα, τον τΰφον χαταστέλλων,
"Εν λόγρις ϊαως στυπτιχοϊς , άλλα λυσιτελοΰσι.
780 Νυν δε τοϊς άστεΐσμασι το σχν&ρωπον έλάσω.
ΤΟΤ ΑΤΤΟΤ ΙΙ2ΑΝΝ0Τ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖΟΎ ΕΤΕΡΑΙ ΙΈΤΟΡΙΛΙ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΛΑΕΙΣ
ΤΗΣΑΕ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.
"Αλλων ημών επιστολών χαί λόγων ιστορίας
Και λέξεις χαΜΌΐί'ρας δε δή&εν ώς Ιστορίας
Άχουε πας βουλόμενος ευχρινεατάτη τάξει.
ΑΕαΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ά.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΦΤΑΑΙΔΟΣ.

Έπιψνλλϊς σμιχρότατον βοτρύδιον -υπάρχει,
Αυνάμενον χαλΰπτεσϋαι χαϊ τω τνχόντι φύλλο».
ΙΣΤΟΡΙΑ β.

- •

ΠΕΡΙ ΒΕΚΕΣΕΑΗΝΛΝ.

Μία του Βεχεσέληνοι ούσα η ιστορία
Δυο είσί χαί μαϋε μοι λεπτως -ηχριβωμένως.
Ψαμμψιχος ο βααιλευς έχεϊνος Αιγυπτίων,
Δικαζομένων πωποτε Φρυγων χαί Αιγυπτίων
790 Περί της αρχαιότητος, πράγματος δυστεχμάρτου,
Τίνες πρώτοι γεγονασιν , Αιγύπτιοι η Φρϋγες,
'Έχρινε δεξιωτατα ' χαί μαν&ανε την χρίσιν.
Δυο λαβών βρεφΰλλια ίχ γενετής αντίκα,
Την παααν επιμέλειαν ποιησας την Ιχείνων,
Πιστοϊς σωματοφυλαξι παρέδωχε φυλάττειν,
Θηλάζειν προτρειράμετος εχεϊνα τάς μψέρας

784. νϋ. 8ο1ιο1. &ά Αη'ηορΗ.
Κβπ. 92. φΐαβ βχδοπρδίι διιί.<1αβ
5. Η. γ.
786. ΗβΓοάοΐ. II, 2. »ψι•

788. ΟΙ. Α. ΐη οοηίβχία ψαμήτιχοί , οι α ι-βοβηΐίοΓΪ ηιαηιι
ία ηιβι-£ίηβ ψαμμίτιχοί,
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Άφωνως, παβτ\ ηροσοχτ] , χαί ταύτας υπεξάγειν,
Καϊ χλείειν δε το οϊχημα το των βρεφών ευ&έως.
Ούτω μεν ουν επραττετα. μετά δε τρίτον χρόνον,
800 Ώς οί σωματοφύλακες ηλ&ον του βασιλέως,
Ήροτρέχει τα, βρεφυλλια %αϊ βέχος ]]τει τούτοις.
"Οπερ μα&ών ο βασιλεύς, παν συναγείρας ϊ&νος,
Ήρετο εΐ πάρα τισίν εστί τι, πράγμα βέχος;
Βέχος μα&ων τον αρτον δε πάρα Φρνξί χαλεΐσ&αι,
αρχαιότερους Ιχρινεν είναι των πάντων Φρύγας,
Αυτοδιδάχτως των βρεφών φύσει φωνην είπόντων.
Τούτο το ημισύ εστί ταύτης της ιστορίας,
Φρυγων χαί Αιγυπτίων δε, το 5' άλλο των ΙΑρχάδων
Όπερ άχούων μου τανυν σης φρενός δέλτοις γράφου.
810 Φασί τίνες ώς εφασκον τα γένη των Αρχάδων
Είναι πρεσβυγενέστερα προς χρόνους της σελήνης,
Ο&εν ώς δη&εν άφρονας χαλουσι προσεληνους.
"Αλλοι δ' ώς οντάς νβριστίις χαλουσι προσελήνους.
Το γαρ υβρίζειν προσελεΐν καλείται τοϊς Άρχάσιν.
Έγω τους άνδρας τούτους δε λέγω των προσεληνων,
Οτι σελήνης ευρηχε πρώτον τας περιόδους
Και τας αυξομειώσεις δε ας χατα μήνας πασχεί,
Ερμης δ μέγας 'Έλλησιν, ων έχ γονής Άρχάδων,
Και Ότι προ της 'ένης δε αεί της σεληναίας
820 Πυρί βαλάνους 'έχροντες χα&ηα&ιον εχείνας.
Έχεις του Βεχεσέληνοι την Όλην ιστορίαν,
Άπλην διπλην υπάρχουσαν , χαϊ τΰπω παροιμίας
Προς άφρονας τε χαί μωρούς ευσιΰχως λεγομένην.
'Επεϊ δε νυν σοι χαί 'Ερμήν μέγαν Ελλήνων εΐπον,
Ίνα μη τον τριαμέγιστον χαλουμενον τομίζης,
*!Αχουε παν χαί μάν&ανε σαφώς ηχριβωμίνως.

814. δοΓΪρβί προσελεΐν ρι•ο
προαιλοϋν, υΐ II, 882. Υίάβ
Ραββονίί ί,βχ. 8. Η. ν.
817. ΕγηΙ αΰίιιιιινΊοίΚ, φ!3β
ηιιίιίοια Γοπίΐα αχοιι ρΐΌΓδίιβ νϊ-

άβΙΟΓ ΓβριιιΙίβΗΐΙβ.
819. ίιι ιιωιβίιιο β(ϋΐ. Βββίΐ.
Ηββο αηηοίΗΐιΙιη• : ,,ιιηαιιι άίετη
αηΐε Ιαιιαε νοίίαιη, $ίι>ε ιιίίί/ηαιη
ηιεηβίι άίειη. "
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Έρμης μεν ο ΛΙγυπτιος τρισμέγιστος χαλέΐται.
"Ος συγχρόνων Όσίριδι, τω Νωε, /Ιιοννσω,
Έφεϋρε σέβας τε •&εου χαι τύπους των γραμμάτων,
830 ΚαΙ τέχναις χατεχοσμησε χαϊ συμπασι τον βίον.
Μετά δε χρόνους ο Αρχάς εγγιστα δισχιλίων,
Έψεύρηχε παρ0 "Ελλησί πολλά των χρησιμοΰντων.
ΠΕΡΙ ΒΑΙΤΟΜΑΜΜΑΝΤΟΣ. γ.
"Απαντάς βλιτομάμμαντας πρίν^ τους μωρούς εχάλουν
'Εχ τε του βλίτου, ευτελούς λάχανου πεφυκότος,
Καϊ τον μαμμάν τον αρτον δε ούτω φασΊ τα βρέφη.
ΠΕΡΙ

ΜΕΛΙΎΤΔΟΎ ΚΑΙ, ΑΟΙΠΙΙΝ
Μ Ω, Ρ\Ω, Ν. $.

Μωροί μεν ήσαν παλαιοί τοις άρι&μοΐς μνρίοι,
Τρεις δε οΐ υπερέχοντες πάντων, αλλ" άονγχρίτως,
Ο Μελιτίδης , Κόροιβος, συν τούτοις 6 Μαργίτης•
Των ων δ Μελιτίδης μεν γάμοις ζνγείς νομίμοις,
840 Ως ου συνεχοιτάζετο τί/ εαυτού συζιΊγω,
Ανερωτωμενος τιαι , πως ουχ ένουται ταύτη;Μωρον ε'φη με οϊεα-θε , ώστε ποίησαν τούτο
Και παρά της μητρός αύτης εις δίχην με συρηναι;
Τοιούτος μεν δ νουνεχής υπήρχε Μελιτίδης.
Ο Κοροιβος ηρ'ι&μει δε διαύλους των χυμάτων.
ιΩ,ς δε δεινδς άρι&μητης μέχρι τριών ηρί&μει,
Και άπολυων το ποσδν ως ον πολλής δμαδος
Πάλιν εξ άλλης απαρχής έξαρι&μών πανσοψως,
Εν, δυο, τρία, έλεγε δι' όλης της ημέρας.
850 "ΙΙσπερ δ παις των Χωριτων δ πάνσυ^ος εκείνος,

833. 0Γ.Ηβπη3ΐιιι.3(1Απ8ΐορΗ.
ΝιΛ. 999.
836. νιΛ. δϋίάΒί 8. νν. Μελί-

νβΓβιι 845. β αϊ. Α. βηοΐβΐυηι β$ι
οι
Σ°9ν?°';

' '
* γ »
,
838. Ιη 6<ϋΐ. Β38. Κόρυβοί.

°•*7• £". Α. γθοΙθ ον ρΓΟ ων,
ψιοά 681 ίιι οιΐίΐίοιιο.
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Τον ον δια έπηρειαν πραχτοριχην χαί τρόπους
Θέλοντες έ'χειν βοη&ον ηγον τγ Κωνσταντίνου,
"»/2ς άντιλέγειν διδαχΰΐ] πρακτόρων επηρείαις. \
"Ίΐν δε πανευφυέστατος χρημάτων δόσει πόσγ,
Αλφα χαί βήτα έ'μα&ε , χαί γάμμα δε σύν τούτοις.
Ον χαί λαβοντες εν τιμΐ] πάλιν οΐ αυμφυλέται,
Προς την πατρίδα την αυτών ηγαγον χαί την χωράν,
Αεινον άντισοφίστευμα πραχτοριχης πιχρίας,
Του πραχτορος δε λέγοντος πολλά τέ χαί ποιχίλα,
860 Λυτός ων μεγιστυφωνος χαι των βαρβαροφωνων,
Λλφα , βήτα χαί γάμμα τε άνέχραζε συχνάχις.
Οι βούβαλοι έβοων δε τερπόμενοι εχείνω,
Συγχο-ψει ο ημέτερος τούτον σοφοΐς εν λόγοις.
1/2? ούτος ουν εγίνωσχεν άλφα, βήτα χαί γάμμα,
Ο'υτως ηρί&μει Κόροιβος εν, δύο τε χαί τρία,
Και πάλιν άλλην άπαρχην των άριΰμών έχράτει.
""Εχεις μοι χαί τον Κόροιβον. αχουε τον Μαργίτην,
Εις ον ο γέρων Όμηρος ηρωιαμβους γράψει.
Ούτος ων γέρων νουνεχής, αυτόχρημα νους, φρένες,
870 'Εζανηρωτα, τις αυτόν έγχυμονήαας βρέφος
Έχ της γαατρός εγέννησεν, «ρ* ο πατήρ η μήιηρ.
ΠΕΡΙ ΜΑΜΜΑΚΤΘΟΤ. έ.
Ταυτον τω βλιτομάμμαντι μαμμάχυ&ος σημαίνει,
"Η τοι μωρΌν σνγχρνπτοντα μαμμαν τε χαί τον αρτον
Μωρέ φησι γαρ προφανώς σύγχρυπτε το μαμμάν σου.
ΠΕΡΙ ΑΚΚΟΎΣ. ς.
Μωρά γυνή τις η Άχχω , η χάτοπτρον χραΓΟυσα
Και την σχιαν την εαυτής ορώσα τφ κάτοπτρα»,
851. πραχτοριχή επι'ιρεια, γθχ,αΐϊο βχ30ΐ0Γΐ8 Ιι-ϋχιίοπιιη.
8<ί2. βούβαλοι , ηιβίιεϊ.
870. 1η αϊ. ιιί ίιι βάϋ. εία~
νηρύι τίί. Εχοίάίί βγΐΐαίια τα.
ΙϋΙβητο&αΙι&Ι , φΐίβ ίρβαιίΜ βιιι-

ΙίΓνοηβπι ΐη ιιΙθγο £681340111 ρβρβιίβδβΐ, ραίβι- 3ΐι ιηβΙβΓ. Οηίΐ.
VI, 597.
872. νϊίΐ. Αιϊβίορίι. Κβιι. 190.
875. &'. Εινιηοΐ. Μ. 8. ν.
άχχω.
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ΟΗΙΕ. IV. ΗΙ8Τ. 6 — 8.

877 — 901.

"Αλλην δοχοΰσα γυναικών, φιλίως προσηγορει.
Και τί σοι λέγω τα Άχκοΰς ; πρίν ήμερων ολίγων
Θεράπων του Κοτέρζη τις του παντεχνοΰ τω οί'χαι
880 Κάτοπτρον μέγα χαιιδών και σφην σκιάν εξαίφνης
'Ιίς προς αύτην εβΰησεν είδες τον κυριόν μου;
ΚαΙ μέλλων προς αποπατον άποδραμεϊν εκείνος,
Τον του κυρίου έκείνι] παρεΐχεν έπενδυτην.
ΊΩ,ς δ' ουκ εδίδου λαλιάν , κενόδοξος εΐ , εφη,
"Οτι οΰδ' ίιποκρίντ] μοι. τουιο ο* Ιδόντες πόσοι,
Τούτω μεν εϊπον, τί ποίδΐ;; ειι 3έ νυν γελωαιν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ Γ Ρ Τ. ζ'.
Το γρΰ ρύπος του ονυχος και η φωνή του χοίρον.
Και γρντη δε οχευάρια μικρά των οστραχίνων,
Οΐαί τ εϊοΐν αϊ τε μιχραί χωιαι των χρυσοχόων,
890 Αϊ ποτιστρίδες πΐίσαί τε ορνέων ακαν&ίδων.
Το γρΰ γοΰν το σμικρότατον 'άπαν σημαίνειν &έλει.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΙΘΟΟΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΘΗΣΕΑ. η.
Πειρί&ονς δ '/ξι'ονος, 5 Ααπι&ών χατάρχων,
Ανδρεία και νεοτητι και ρωμβ διαπρεπών,
&ς του Θησέως ήχουσε το &ρύλλημα της φήμης,
Πεϊραν αί:ιυΰ της αρετής χρτ/ζων λαβείν της ρώμης^
Βους βοσχομένας ηλασε Θησέως Μαρα&ωνι.
Τοΰτο <Γ αχούσα; 5 Θησεΰς , ουκ ένεγχων εϊι&έως
Τον 'ίππον άναβέβηχε και προς αυτόν έλαΰνεί.
>!2ς <$' έτερος τον έτερον κατέίδεν , εχπλαγέντες
900 Αλλήλους πέριβάλλουσι , γίνονται των φιλτάτων,
Του Πειριϋόου λέξαντος, είς άφορων φιλίας

878. Αηιβ ραιιοοβ άίβ8.
879. Ργο παντιχνί/, 4"θά ββΐ
ΐιι «'ΐϋΐίοιιβ, δοιίρίί παντεχνοΰ.
683. 1'ίΌ ΐαι-τι"! , (]αοί1 631 ώ

ειΐίΐ. , βοπρβί ΙχιΙντ\ , βοίΐ. οχιά.
ΗΙδΤ.'δ.
890. ]Ιοτιςτρ(δ'ε{ ί. <{. ποτίοτροίι 8. πίοτραι.

ΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 8. 9.

902 — 929.
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Τοΰτο χαί γνωριμότητος ποιησασ&αι μεγίστης.
Τοιούτους οντάς γαρ ήμας έδει χαί φίλους είναι,.
'Τπερ βοών δ' ελάσεως ην εϊπης τιμωρίαν,
"Ετοιμος γίνομαι, λαβείν , εί μη φιλίας τρόπω
Τοΰτο νομίζεις παρ" έμοΰ χαλως μεμηχανησ&αιϊ
Ούτω δε συνηρμοσ&ησαν εχ του τοιούτου τρόπον;
Ώς χαί προς Άιδου χατελ&εΐν δια την Κορην αμφω,
Ώ,ς αν άρπάξωσιν αυτήν, ερωντος του Θησέως
910 "Αιδου κρατούντος Μολοσσών οχισαν ωραίαν χόρην.
Ος χαί χατέσχη^εν αυτούς, χαί δη δεσμοί Θησέα,
Κυνί Κερβέρω δ' αναιρεί μεγίστω τον Πειρί&ουν,
"Ατε χαί άρπαγα είδώς της •&υγατρος έχεΐνον'
Τον δε Θησέα 'συνεργΌν εν φιλιχω τω τρόπω.
Προς ονπερ 'Άιδην Ήραχλης φίλος ελ&ων υστέρως
Έχ.της είρχτης χαί των δεσμών ρύεται τον Θησέα.
Εγνως το άλληγορημα τοΰ Άιδου νυν χαί Κόρης
Και τοΰ Κέρβερου του χυνος ανάγωγης Θησέως.
Της κόρης δε της Αημητρος, ην ηρπαξεν ο "Αιδης,
920 "Αλλο το άλληγορημα εϊπον δ' εν Ήσιόδω.
Το λέγειν δε χαί τις φησιν εχάστην ίατορίαν
Των δημωδών τε χαί κο^ων, εί μη που των σπανίων,
Και χάρτας άναλίσχει μου χαί πλείω ποιεί χόπον.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΕΜΨΕΛΣ ΤΗΣ ΑΝΑΧΑΡΣΙΑΟΣ,
ΦΙΑΟΤ ΠΕΡΙΟΎΣΙΟΥ ΣΟΑΛΝΟΣ. &.
Ο Σχΰ&ης 0. Άναχαρσις , εις των σοφών υπάρχων,
"Εν ταΐς Ά&ηναις προσελ&ων τη Σόλωνος οίχίκ
"Ηιτει φιλίας προς αυτόν τον Σόλωνα ποιησαι.
Σόλωνος δ" άποπέμποντος τω λέγειν αίτω τάδε,
Προς την πατρίδα την ααυτοΰ ελ&ών σοι ποίει φίλους,
Έφησεν ό ΙΑνάχαρσις' συ τοιγαροΰν , ω Σόλων,
910. οΊομοΐ 8ει•ίρ5ΐ ρΓΟ Βεαμα.
920. 8οΗο1. βά Ο. βι Ό• 32.
926. φιλ/αί ιιβ 1Η11103 ίιχ φι"αν. ΕβΙ ρΙικβίΜ.

928. αοϊ βχ πΐ3ΐ•£. οΛ. Α. γθςβρί ρΓο αν, φΐυϋ 631 ία οοϋ018 16x.1α.
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ΟΗΪΚ IV. ΗΙ8Τ. 9. 11.

930 — 953.

930 "Λν εν πατρίδι τγι σαυτου, ποίει φιλίας προς με.
Σόλων &αυμααας δε λοιπόν γίνεται τούτω φίλος.
Τοις παραλλήλοις Πλούταρχος γράφει την Ιστορίαν.
ΠΕΡΙ ΚΎΜΑΙΟΎ ΟΝΟΥ. ιά.
ι

Έν Κύμγι δ'νος γίγονως μέγας ίιπερ τους όνους, '
Λέοντος δέρος ένδν&εις φοβον εποίει μέγαν.
Ώς δ* η φωνή τον δείλαιον έδειξε πασιν ονον,
"Αγεται σνγκοπτυμενος ροπάλοις τε και ξυλοις
■ 'ιίίς προς δουλείαν πρέπονσαν ονβις λεοντιωσιν.
■ "Ώσπερ που γράφει την γαλην ο Αίσωπος εν μΰ&οις,
' Μεταπεσεΐν εις γΰναιον τι] προς ΰεους αίτησει.
940 Τη νυμφική παστάδι δε νύμφην εγχα&ημένην
Τι)ν φύσιν δεΐξαι την αύτης γαλής, ου γυναικός δε.
Μυός φανέντος γαρ εχεΐ , λιπουσα την παστάδα,
"Ολη τε του &ηρευματος εκείνου γενομένη,
"Εδειξε πασιν ίαντην γαλην, άλλ' ου γυναίκα.
Και ώσπερ πάλιν δε φησί' πί&ηχον ναυαγίω
^Ιδων τις άπολλύμενον , αν&ρωπον δόξας είναι,
Την χείρα δους έξέσωσε κυμάτων θαλασσίων.
'ΙΙς δ' ερωτήσας , πό&εν ε~ι ; ηχουσεν Ά&ηναΐον,
Και πάλιν ηρετο αυτόν ει Πειραιά γινωσχει;
.950 (Οόιος λιμην δε ^Αττιχος ο Πειραιευς υπάρχει")
Ό πί&ηκος είρηχει δε τούτον καλώς εϊδέναι
Και τούτου τέκνα σύμπαντα, σύζυγυν και τους φίλους"
■Άγανακτησας ωϋισε μάλλον αυτόν πνιγηναι.

932.
ο. 5.

νί(3. ΡΙιιΙβΓοΙι. δοΐοιι.

Η 18 Τ. 11.
933. Αββορί Γββ. 141. βά. 0.
Έ. /ΟΗ. 8οΗ. ρ. 62.
938. Αβδορί £βϊι. ρ. 23.
945. Αββοηί Γβΐ). 242. ρ. 100.
Ηβιΐ8Ϊϋ§. ρ. 49. £€{.
94ϋ. άν&ρυιπον ριο άλλον βχ

ιη3ΐ•§ίιιο ο<1. Α. Γβοβρί.
ιιοιιιθιι ιηβίταιτι ι•(•φ.ιίΐ'ίι.

Ι11α<1

949. Ηβιΐδιπ•», ηβϋβΐ έρωτα
ρΓΟ ηρετο , 8ο)ιηβί(1βΓ ίπανή—
ρετο. ΗβαδίιΐββΓ ϊιβιη γινυΊσχει
ρι•ο ορί,αίνο. Ι.ιιάίοαΙίναια τβοβρϊ.
953. ω&ιοε ρΓΟ ωθΊ;αε μπιβββΐ οιΐ. Α.

ΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 11 — 14.

954 — 975.
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Ο'ΰτω χαν λόγοις τοις αυτοί) Λουκιανός που γρήφεΐ'
Τις των εν δυξβ π'ι&ηχον λαμπραΖς στολαΐς αν&ρώπων
Κόσμων εποίει τους πολλούς ως αν&ρωπον λαν&άνειν.
Τις δε αστείος &έατης κάρυα ρίψας μέσον
Πί&ηχον χαϊ Ουχ αν&ρωπον εξήλεγξ^ν εκείνον,
Τα χάρνα υνλλέγοντα τω σχίσαι'τονς χιτώνας.
ΠΕΡΙ

ΤΟΤ ΠΑΡ1Α02 ΛΑΘΡΑΙΟΥ
ΤΟλΕΤΜΑΤΟΣ. ιβ'.

960 Ο Πάρις ο Αλέξανδρος τοις ί'πεσιν Όμηρου
Φέρεται χρυφιος ίστως εν τω του "Ζλου ταφω
( Ο "/λος οντος δε νιος εις του Τρωος υπήρχε")
Τον Άιομήδην εϊς ταραον τον του ποδός τοξεϋσαι,
*Αλλ' ουχί χατα πρόσωπον , άίσπερ ανηρ γενναίος.
ΠΕΡΙ ΡΗΣΟΤ ΚΑΤΑ ΕΤΡΙΠΙΑΗΝ. */.
Τον 'Ρήσον 'Ρήσω δράμαϊι δ Ευριπίδης φέρει
Περί Ελλήνων στρατηγών μα&εΐν ανερευνώντα,
Τις τούτων πρώτος, δεύτερος χαί τρίτος προς ανδρείας.
Περί των Όδυσσέως δε δόλων ήχροαμένον,
Αποφαυλίσαντα είπεΐν 'απερ τοις στίχοις λέγει"
970 ,,Ουδείς ανηρ εν-ψυχος αξι-οΐ λά&ρα
Κτεϊναι τον εχ&ρόν, αλλ' Ιων χατα στόμα."
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΎ ΓΑΡ ΕΓΙ1Ν ΕΡΡ1ΓΑ ΜΛΧΗΧ
ΟΤΔΕ ΚΤΤΠΟΝ ΙΠΠ&Ν. ιδ'.
Ό "Ομηρος τον "Εχτορα τι] ήτα ραχρωδία
Μέλλοντα μονομάχιον τω Αΐαντι ουνάπτειν,
'ΙΙς περισσά χαι χομπηρα 6 Αίας ην στωμυλλων,
Φέρει προς τουτσν λέγοντα• ,,παϊ Τελαμώνος Αϊαν,
954.
Ργο ο'ΰτο) ϊιι πι3ι•§πιθ
ταάτα. ΟΓ. Ι>ιιοίαη. Αρο1ο§. ρΓΟ
χηβιχ. εοικί. §. 5.
ΗΙ8Τ. 12.
.
960. Ιΐίβά. XI, 369.

Η 1 5 Τ. 13.
. 970. Εοι-ίρίά. ΗΗββ. ν. 506.
βς. ΜαΙίΗ.
Η 18 Τ. 14.
972; Ι1ώ(1. VII, ,235. βςς.
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ΟΗΙΚ IV. ΗΙ8Τ. 14-16.

976 - 1000.

,,Μητι μου, ηυτε παιδος ίκραυροΰ, πειρητιζε,
,,Ήε γυναικός , η ουχ οίδε πολέμησα έργα.
,,Αυταρ εγων ευ οϊδα μάχας τ άνδροκτασίας τε."
ΚαΙ κα&ε'ξής τον'ϋΕχΓορα λέγοντα φέρει, ταϋτα,
980 Μέχρι, τον, „ου γαρ έ$ριγα μαχην, ου κτΰπον Ίππων. "
Καί ετι, δβ περαίτερον' αλλά παυστέον ηδη.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ> ΟΤ ΓΑΡ 40ΚΕΙΝ ΑΡΙΣΤΟΣ
ΑΛΛ ΕΙΝΑΙ ΘΕΛΩ., ιέ.
Ό παις του Ευφορίωνος ο τραγικός Αισχύλος,
3Εν δράματι, ο λί^εται έπτα οί επί Θτ^βαις^
'^ιέοκλε'α τον θηβων εισφέρει βασιλέα
Περί Άργείων στρατηγών επτά διερωτωντα'
. Τις ποία πϋλτ] των Θηβων την μάχην συγκροτήσει ;
Και λέγει τις εξάγγελος τας κλήσεις των Άργείων,
Έκάστψ των Άργείων δέ θηβαΐον άντιτάττει,
Λέγων έκαστοι των αυτοΰ τους πρέποντας επαίνων,
990 Ής ο μεν άντιτάξεται τα) δεϊνι των Άργείων,
Κάί συμβολών, ως μοι δοκεΐ, μάχην ουκ άπαλεΰσει,
Άλλα φανεϊται δόκιμος κατά των εναντίων
"Αλλω δέ πάλιν άπ' αυτών φηαιν ως ϊστι τούτω
Νους μεν άκόμπαστος , χειρ δ' δρα το δράσιμον.
Ου γαρ δοκέίν άριστος, αλλ3 είναι &έλει.
ΠΕΡΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΤΕΝ ΤΩιΛΤΚΟΜΗΔΟΎΣ
ΠΛΡΘΕΝΛΝΙ. ις'.
Πλάττουσιν οί νεώτεροι των ποι/ητων του γένους,
ζΙίν εις δ Τρυφιόδωρος , Λυκόφρων τε και άλλοι,
Ίί2ς Ότι Θέτις εκ χρησμών γνουαα και μαντευματων
Τον Αχιλλέα, τδν αυτής ήγαπημένον παιδα,
1000 βραχύχρονον εσόμενον, ει πλβύσοι κατά Τρωών,
980. Ιΐϊβά. XVII, 175. '
ΗΙ5Τ. 15.
991.
άπαλιύοει άοάϊ ρκ>

993. δβρί. βάν. ΤΗβΙ). ν. 550.
Βίοπιί. ΙΊιιΐβκΙι. Υί»• Απβίίά.
ο. 3.

ΟΗΙΙ^. V. ΗΙ8Τ. 16-18.

1 — 23.
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ΠΑ3 ^ν Λυχομήδους Υχρνπτε στείλασα παρ&ενωνι,
ν• 'Ενδεδυμένον , ώς φααίν, εσ&ήτα γυναικείων.
Ό χαί Λυχοφρων οντωσί τ^ "Αλεξάνδρα λέγει, ■
,,Καί ΰηλυν άμφί σώμα τλησεται πέπλον,
,,Δνναι, παρ ΐστόίς χερχίδος ψαύσας κρότων.
Ταντα μεν οΐ νεώτεροι περί του Άχιλλέως,
Έγώ δε ηλληγόρησα ττ} βίβλω της Αυγοΰατης.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΓΗΣ ΤΡΙΙΙΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ,.
ΕΛΛΗΝ&Ν ΣΙΓΗΣ. ιζ'.
Της Ίλιαδος Όμηρος τί; γαμμα ραψωδία,
Αίνων το προς παραταξιν ευταχτον των Ελλήνων,
10 Το Τρώων αχατάστατον εμπαλιν δε ψαυλίζων,
Ο'ΰτω χατ Ι'πος προσφωνεί τω μέτρω τψ ηρωω' '
„ Τρώες μεν χλαγγή τ* ενοπζ τ' ϊσαν , ορνι&ες ως.
Περί Ελλήνων δε φησί τοις προσωτέρω λύγοις •
,, Οϊ δ* αρ ϊσαν σιγή μένεα πνείοντες Αχαιοί,
,,'Εν •&υμοί μεμαωτες άλε'ξέμεν αλλήλοισι.
Καί Όσα άλλα δε ψησίν εν τούτω τψ χωρίωί
. ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΑΛΛΑ Τ ΕΓίΙΤΕ ΛΝΛΧΙ2ΡΗΣΑΝΤΑ ΚΕΛΕΎΩ. ΕΣ ΠΛΗΘΤΝ ΙΕΝΑΙ. ιψ
Τω Τ Όμηρου γράμματι ο Άχιλλενς Αινεία
<
Ταύτα φησι τα ρήματα δια αίτίαν τηνδε '
Εξήλ&εν ο Αινείας μεν τούτω μονομαχησων'
20 Ο δε προς τούτον έ'τερα πολλά μεν είπεν ε'πη,
Καί ει φονευσας με δοχεΐς γέρας λαβείν Πριάμοι,
Εμε μεν ου φονευαειας, ϊσ&ι χαλως, Λίνεία'
ΑναχωρεΪΊ) ες πλή&ος δε λέγω, μη μάγεα&αί μοι.

Η Ι δ Τ. 16.
3• ΙιγοορΗι•. 277. 8φ ΐΜίριβ
βοΐιοΐίβ. 1ιιΐβ11ί§ίι Τζβίζββ ΜΙ'ζοτία! ΗοιηβΓίεαα αά ΐΓβηβιι
■Ήιΐίΐβπι, Μβηιιβϋβ Οοιηιαβιιϊ
«Ίώιββιη, ϋϋαιη ΒβΓειΐ£ί»πί,

οοιιιϊΐΐβ δυΐββαοβηβΐβ ΐη τβ§ηο
ΤευΙοιποοηιηι Ιυιιο ροίβηιϊββίηιϊ. Υΐ(1. Ρβ1)ΓΪο. ΙϊΛΙ. §γ. νοί.
ΧΓ. β(1. Ηβι-1. ρ. 215.
ΗΙ8Τ. 18.
17. 1113(1. XX, 196.
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ΟΗΙΚ V. ΗΙ8Τ. 19. 24-51.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΛΤΣΤΗΝΛΝ ΔΕ ΤΕ ΠΑΙΛΕΣ. ί&'.

ΚαΙ τούτο δί ο Όμηρος τ!/ ζήτα ραψωδία
'ιΩ,ς από Λιομήδους δε φησιν ως, προς τον Γλαϋχον.
"Ο Γλαυχος οϊιτός, 'όν φημι, παις ων του 'ίππολόχου.
Του Ίππολόχου του νιου οντος Βελλεροφόντου,
"Εχων την βνμπασαν αυτού παγχρυαον πανοπλίαν,
Πάντων δειλαινομένων τε των Τρώων Αιομήδην,
30 Αυτός έ\ηλ&ε κατ" αυτού μέλλων μονομάχησαν
Μήπω δβ τοΰ-τβν πρβτερον ιδων ο Διομήδης,
Τις δε σύ , φέριατε, φησίν ; εΐ μεν &εδς υπάρχεις,
"Η τοί τις μάγος χαϊ σοφός χαϊ επωδός χαϊ γόης,
Έϊτε Οτοιχεΐον αμιγές, αλλ* εν έχ των τεσσάρων,
Πυρός, αέρος, ύδατος , η σίδηρος η λίϋος,
ΌΕγώ τοιούτοις ουδαμώς μκχην συνάπτειν &έλω.
ΚαΙ δ Αυχοΰργος μιση&εις πασι γαρ. τοϊς &εοΐσι,
Αιωζας τον Αιόνυσον , -δεινών πελέχει Βάχχας,
Γέγονε βραχυχρόνιος, Αιί τετνφλωμένος.
40 Μά&ε το άλληγόρημα' χαϊ Τζέτζου γαρ παιγνίας
Τις εντνχών' ανωφελής έντευ&εν ουχ εντρέχει ;
Οίιδ' δ Αυχοΰργος γαρ φησί μαχρον ην ζησας χρόνον,
Προς φύσιν τε μαχόμενος χαϊ ιρυχιχας δυνάμεις.
Και γαρ της Θράχης βασιλεύς ων ούτος δ Αυχουργος,
"Ε&ετο δογμά τοις Θραξίν , αμπέλους μη φυτεΰειν.
Και πέλεχυς' εξέχοπτε πάσας αυτών αμπέλους,
Το πυρ δε χατενέμετδ ταύτας έχριζουμένας.
Οινοποιών 5* αμπελουργός πας προς περαίας φεΰγων
*Εχεΐσε διειργαζετο τα της αμπελουργίας.
50 Τέλος εξέστη'των φρένων, ονπερ φαμεν Αυχοΰργον,
Ό τνφλωσίν- μον λέγονσιν εκ του Αιδς οι μΐϋοι.
Η 1 8 Τ. 19.
24. ΙΓϋκΙ. VI, 127.
40. Ηιιιιο Ιοοιιιιι ιιοιι ίηίβΐ1ί£θ. Ιιι β(ϋΐ. Β38. ριιιιοί ιιιιι
ροδίΐιπη 681 ροίΐ παίγνια**• Ιλοίβίιιβ ίΐ» ΥβιΊίΙ ; ί)Ϊ5ΐ;6 εχρϋεβ-

ν

ιϊοηβιη .-ιΐφιο ' ΤζβΙζββ ΐοοο».
(^ιιίβρίβιη ίιιοίάβιιβ ιηιιΐ ϊΐίβ Ηϊιιο
ηοιι ίηουιτίΐ. [δοτ'&.παιγνίαΒ νβΐ
παιγνί α κ τΙ« — ί χ τρέχει.
ΊΊίΙζαε Ιαίιιιη ν. Ιαειίί φαί Ιε&ϊί
ηςη ίΐΛβ /ηιιία άίίαάίί. ϊΉ. ]
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Ό νους χατά Έπίχαρμον δρα γαρ χαι άχοΰεϊ'
Τα δ' άλλα σύμπαντα τυφλά, νοδς μη συμπαρόντος.
'Εξέστη <5' ο'ιίιω των φρενών, η τω μη χοΐίσϋαι οίνοι,
Είς αγρυπνίας εκτραπείς χαί χατεξηραμένος,
Εϊτ' άλλο τοιουτότροπον πα&ών ες άοινίας,
Είτ άφρον πράγμα δεδραχως, το. χοπτει>ν τας αμπέλους,
Του δήμου τι] χοινότητι συντόμως άπεχτάνϋη. ..'
Τοιαύτα Διομήδης μεν ως προς τον Γλαΰχον εφη'
60 ,Εί. πέτρινος η σίδηρους η μάγος τις νπαρχεις,
'Εγώ τοιούτοις ουδαμώς &έλω συναπτειν μαχην.
• ί
Και γαρ και ο Λυχουργος σοι ονπερ τανϋν είρηχειν,
Είτ" ουν άφρονευσαμενος τω τέμνειν τας αμπέλους
Τον βίον έξεμέτρησεν, όργΐ] χταν&είς του δήμου,
Είτε φύσει μαχόμενος εχστάς φρενών τβ &νήσχει. ■
Ει <Γ αν&ρωπος ωσπερ έγω τυγχάνεις αρτον ί'δων,
*Εμοϊ έναντιώ&ητι χαί &αττον λείψεις βίον.
.•.:".
Λυστηνων παίδες γαρ εμοί έναντιοϋνται μαχαις.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΛΙΟΝΙΑΙΙΝ. χ.
Ησαν Μολιονίδαι μεν άρχοντες των Ηλείων,
70 Λι ους ως έχ του Νέστορος δ "Ομηρος πο\) λέγει: "νο
,,Καί νύ χεν Ιίχτορίωνας πέφνον. Μολιονίδας • •Λ
Ησαν ίχεΐνοι γαρ υιοί 'ΙΛχτορος , Μολιόνης.
Ούτοι δε παλαιότεροι ών μέμνηται δ Νέστωρ,
Λησταί δ* ήσαν αμφότεροι , ΙΙασσαλος χαί Άχλήμων.
Και τοΐς υρ&ώς έϋέλουσι συγγραφειν ιστορίας Λ
Οΰδε χαλοννται ουδαμώς ούτοι Μολιονίδαι.
Ούτοι παίδες τνγχάνοντες χήρας της Μεμνονίδος,
Το ληατριχον εμπόρευμα χαί το των φόνων κέρδος
δεικνύοντες, έχόμπαζον λέγοντες άριστείας,
80 Και χαιεγέλων της μητρός ειπούσης προς ίχείνους'

55. Όβ Γοπιια χατεϊηραμίνος
«Γ. ΐΛ^βι*. Ρ«βτβ. νΙΡΙυ-γηίοΗ.

Η 1 8 Τ. 20.
ω# ΙΗαα χι 708> 749#
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81 — 110.

Ουπω Ιντετυχηκατε άνδρι των μελαμπυγων.
Ουτοί ποτέ κα&εΰδοντι τφ Ήρακλεΐ εκ «όπου
Έλ&όντες λάθρα την αυτοί) πήραν εξανηρεΰνων.
ιΌς αμφω τούτους κατααχων και των ποδών δεσμησας,
Ζ4πο του ωμού τε αυτόν κρεμάσας αμφότερους,
Τον μεν μέρων των έμπροσθεν , τον δ' Ικ των 6πισΘ~ίων,
Εϊχετο ούτω 'της όδοϋ χαί της αυτού πορείας.
Ούτοι δε αντιπρόσωποι κρεμάμενοι αλληλοις,
"Ανευ άναξυρίδος δε οντος του Ήρακλέος,
90 Ίδόντες τούτου τας πυγας και την αΙδω αυν ταυταις,
, /Ιασείας και μελάντριχας και της μητρός μνησθέντες7
ΊΙρός γέλων έκινήθησαν , γέλων πολύν κάί μέγαν.
"Οπερ μαθών ο Ηρακλής αφήχεν ελευθέρους.
Ή. παροιμία πάνδημος μυρίοις λελεγμένη.
Τις δ* ο χρησάμενός φησι τΨ[ Ιστορία πλάτει,
Ιίίπο του πλήθους των πολλών ιστορικών, ουκ όΐδα.
Χραται και ο Λυκόφρων δε αυτ^ εξ εναντίου,
Τω λέγειν τον Άλέξανδρον πύγαργον των άνανδρων.
Και θεολόγος /ί^ινηται και άλλο* δέ μύριοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΑΚΟΤ. χά.

100 Ούτος ο Κάκος ην ληστής, κλέπτης των ευμηχάνων,
Έν τόποις 'όπου νυν εστίν η πρεσβυτέρα 'Ρωμη.
'ιΩ,ς δ' Ηρακλής διέβαινε βουσϊ συν Γηρυόνου,
Ούτος πολλούς εκ των βοών λάθρα συλησας τωνδε
Σπηλαίο) εισεβίβαζεν αυτοϋ έζοπιαθίως,
"Ωστε τίνα προσ^λετΓθΐ»τα τότε βοών τα 'ίχνη
Νομίζειν μάλλον έξελθεϊν εκ του σπηλαίου βόας,
"/£ είσελθεΐν ώς προς αυτό. γνους Ηρακλής δε μόλις
Τους βόας μεν άφείλετο, τον Κάκον δ' έκεϊ κτείνει.
Αίων και Διονύσιος γραφονσι τα του Κάκου,
110 "4λλοι πολλοί τε συγγραφείς, γράφοντες τα της 'Ρώμης.
90. ανιυ ϊιιίιίο νοΓ3ΐΐ8 3(1(Ιί(1ί,
ΐΐβιη 8έ. > Ιιι νά. Α. ιιί ώ βάΐΐ.
Ββ8. βίΐ άνανα'ξνριδοί.
97. Υίί. Τζβίζ. αά ίγοοιιΗτ.

91• ϊΐήηιιβ ΜϊϋΙβΓΪ ηοΐ. 2).
ΗΙ8Τ. 21.
109.
ϋΐοιιγβ. Ι, 5. Αιΐιΐβ
Υιγ^ϊΙ. Αβιι. VIII, 185. βφς.

ΟΗΙΙ* V. ΗΙ8Τ. 22. 111 - 137.
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ΠΕΡΙ ΑΣΒΟΛΟΤ ΤΟΤ ΚΕΝΤΑΤΡΟΤ. *#.
Ό Ήραχλης τω Ευρυσ&εΖ δωδεχετως λατρεύων
ΤΙλψ των πάρεργων εχτελεϊ χαί δωδεχα τους α&λουςΤων ωνπερ α&λων πάρεργον εν χαί το του Άσβόλου.
Ί4χουε γουν χαί μάνϋανε λεπτως την ΐστορίαν.
Μετά τον α&λον Ηρακλής ελάφου χρυσοχέρου
Λενοδοχεΐται παρ' αυτού του Φόλου νου Κενταύρου,
Άφ' ου την χλησιν ϊσχψεν το ορός η Φολόη.
Ούτος ο Φόλος Ήραχλεΐ τω μέλλειν δούναι, πόσιν,
Ήνοιξε πί&ον τον χοινον του οϊνον των Κενταίρων.
120 Αιαδραμούσης δε όδμης ευ&έως της του οίνοι»,
'Ο "Ασβολος τους σνμπαντας Κενταύρους συγχαλέσας
"Επεισε μάχψ ανγχροτεΐν τω ΉραχλεΖ τόί τότε.
"4χων δε χαί τον Χείρωνα, γόνατι το'ξευ&έντα'
Περαιω&εν ιΌ βέλος γαρ βραχίονα Έλατου
ΚαΙ τούτου πίπτει, γόνατι χαί τούτον αποφ&είρει.
Ούτω τους πλείους Ήραχλης απέχτεινε τοξεύων.
"Ασβολον <Γ ως πρωταίτιον της συφραγης της μάχης
Άναστανρωσας , έ'γραψεν επίγραμμα πρεπωδες
130 Αυτός αντου ο Ήραχλης. πάνσοφος γαρ υπήρχε
Συν άστρολόγφ ποιητής, φιλόσοφος χαί μάγος,
Και ιατρός χαί ετιρα 'όσα 'Ορφευς χαί άλλοι
Γράφοντες μοι δειχνύουσιν οΐος υπηρχεν ούτος.
Κείται δε το επίγραμμα εν τψ έπιστολίαι.
,,Άσβολος ούτε &εων τρομέων οπιν ουτ' αν&ρωπων
,,ΤψιχόμΟίΟ χρεμαστος άπ' ευλιπέος χατά πεύχης
,,'Αγχειται μέγα δεϊπνον άμετροβίοις χοράχεσσιν.

Η 1 8 Τ. 22.
8οπρ8ΐ δωδιχετωι ρι•ο

Άά Αρόίΐοά. ρ. 169. βι βοΗοΙ.'«Ι
ί•1<>ορΙ>ι. ν. 670;

δοιϋίχατιΖί.
113. ΟΓ. Ηββϊοά. δοιιΐ. 185.
Αροΐΐοά. II, 5. 4.

130. (Μ. Α. αντον ριο αυτόν.
*¥' Α""™* ΡΓΟ ""/«τ»*
<Γ * 0£1• Α.•< "»""Μ ΐ"3Γ§ίιιβ

126. Ργο γόνατα Λ Α. ρπιβ-

βχΐβΐ ίη βχβδβ8. ΐΜ Ιϋα*,, ρ. 24.

111.

11
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ΟΗΙΚ V. ΗΙ8Τ. 23. 138-164.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΔΙΟΝΤΣΙΟΤ ΣΤΙΧΟΤ ΤΟΤ, ΑΤΤΟΙΣ
ΓΑΡ ΕΜΠΑΙΖΟΤΣΙΝ ΟΙ ]!ΛίΙΡΟΙ ΒΡΟΤΙ2Ν. */'.

Ούτος δ Διονύσιος, νιος ων 'Ερμοκράτονς,
Τύραννος ην των Σικελών, ω τρίς επρά&η Πλάτων,
140 'Λς μέν τίνες γεγράψασι των φιλοψευδολογων,
"Οτι, ερωτη&είς ποτέ πάρα Διονυσίου,
Τις ύλης πάσης του χαλχοΰ ό άριστος υπάρχει"
Άποκρι&εις ώς πρ'ος αυτόν είπιν, ό εν Ά&ηναις
Στηλας Άριστογείτονος πλάσας και Αρμοδίου.
,
Ούτοι, δ' ανεστηλώ&ησαν, οντες τυραννοκτόνοι•
Άνεΐλον γαρ τον "ίππαρχον, υϊον του Πεισίστρατου.
Ψευδής αίτια πράαεως Πλάτωνος αυτή μία•
Άλλη δευτέρα δε ιρευδης ούχ ήττον ούσα ταύτης
Αέγει τον Διονύσιον εν ανγγραφαϊς των λόγων
150 Ήττωμενον τφ Πλάτωνι, τούτον άπεμπολησαι.
"Οτι καΐ αυτή δε ψευδής, άκουε νυν του Τζέτζου.
Τότε και ο Κυ&ήριος Φιλόξενος νπηρχεν,
Ό δι&υράμβων ποιητής• ος ην οποίος μά&ε,
Καϊ πόσων δε των πράσεων επάξιος μοι νοεί.
Άλλα. και απρεπέστατα τοσαΰια ειργασμένος
Ουκ έπωλή&η πώποτε πάρα Διονυσίου.
Άπαξ δε δικαιότατα εστάλη λατομίαις,
Καί πάλιν τούτον εν βραχεί Ιξήγαγεν εκείνος.
Εστάλη ό*' ί?ί το μέταλλον τότε της λατομίας,
160 "Οτι ό Διονύσιος ποιήαας τραγωδίαν
Έν ταΐς Ά&ήναις μέλλουααν λαμπρώς άναγνωσ&ηναι,
Δέδωκε Διοτύσιος αύτην τψ Φιλόξενο),
Τήρησον, ω Φιλόξενε, άπων, την τραγψδίαν.
Ει τι δε φαΐλον, χίωσον , σκοπών ηχριβωμένως.
ΗΙ8Τ. 23.
139. ϋβ ΡΙαΙοηίβ νβηθίΐίοπβ
νίά. ΡΙιιΙ. \ιί. ϋίοιι. 5. Ώϊοξ.
£&βπ. III, 18. β<ίψ ΡΙυΙ. (1β

Ηοο ηβΓΓβΙϋΐ•. ϋί. ΡΙιιΟγοΗ. (3θ
άίβοι•. αιη. βΐ βάοΐ. ο. 27. Λίφΐβ
ΛνγηβιΛ. Ρΐιη. Υίι. Χ ΟΓβΙ.
Τ. XII. ρ. 223.

Β£ΐΛ8ώη£ • ΐ

152• €£• Β?ά• 5ί°• χν' & 7•

141. ϋβ ΑηΐϊρΗοηιβ ΤΓδβίϋο

164. Ργο -ηχ^ιβωμίνοί.

ΟΗΙΕ. V. ΗΙΤ8. 23. 165-192.
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Ό δ' απ' αρχής ε'ις τελέυτην χιοΐ την τραγοιδίαν.
Πάσων ουν ην επάξιος πράσεων ούτος τότε;
Άλλ' Όμως Διονύσιος άπαξ β?ί λατομίας
Αυτόν βαλαν εξήνεγχε άχαριαίω χρόνος.
ΚαΙ πως ό άλλους εαυτού δοκών των σοφωτέρων
170 ΚαΙ τούτοις δους συγγράμματα τά έαυτοϋ ορ&ωααι,
Παροινη&είς τε υπ" αυτών, μη πεπραχώς δε τούτους.
Τον Πλάτωνα ημπολησε ταΐς ανγγραφαΐς νιχωντα •
Ουχ ϊστι τοΰτο αλη&ές, τούτο των ψευδεστάτων.
Κατασχεθείς δ' επίβουλος αυτού της βασιλείας
(Άνεχμών γαρ Δίωνα οντά Διονυσίου
Έν λό}Όίί επερρων^υε λαβείν την σχηπτουχίαν)
Έπρά&η τρις ουχί χταν&είς ο τρίσοφος ο ΙΊλάτιον.
Ούτος ο Διονύσιος πολλας μεν τραγωδίας
Έν ταΐς Αθήναις αναγνούς, δεύτερος, τρίτος ηλθεν.
180 Εις λύτρα δε του ' Εχτορος χαλούμειόν τι δράμα,
Άναγνωσ&εν ένίχησεν παντας εν ταΐς Ά&ήναις.
"Εν δε τω χατίι Πλατωιος δραματι γεγραμμένοι,
Πλέον χωμιχωτε'ρω μεν η τραγωδίας οντι,
Δοχω τον στίχον έ'λεζεν, ος τί] αρχή ίγραφη•
,,Αυτοΐς γαρ ε μπαίζονσιν οι μωροί βροτων.
Της πρώτης νυν επιστολής έχεις τας ιστορίας,
ΕΙχοσιτρεΐς είς άρι&μον τας πάσας υπηργμένας.
Νυν δε δεχάδας γράφοντες επιστολών το πρώτον,
Εϊτ' ουν οπόσας χρίνοιμεν αύτων γραφψαι δέον,
190 "Επειτα διαγράφοιμέν τας τούτων Ιστορίας.
ΚαΙ δη μετά την πρώτην μεν επιστολην γραπτέον
Τό χείμενον δευτέρας τε, της τρίτης χαΐ των άλλων.
νββιϊβίβ ογΙ. Α. άεάα-

β81. Ργο ορίβΐίνο οεηβ 8οπΙ)βη-

οιιιιΐ 3(ϊ όρ&ωόαι γβΐ όρ&ονο&αι.
ΙΙΙιιά ρΓΟ εοπΊίρΙο όρ&οΰναι 8(1«οίνϊ.
180. ϋϊοιιγβϊιιιπ Ι^ταιιηιιπι,
ροβΐαιη , ιηβηιοΓβΙ 6. Ι. ΎΌββίαβ
<1β ροβίίβ §τ3βοί3 , ρ. 42.
188. 1.00118 οοΓΠίρΙιιδ, ΐη ηαο
ιιϋιίΐ αιιχίΐϋ θ οιΐ. Α. οΜαΐυηι

170.

άιιιη βηΐ χρϊνωμιν βΐ διαγράφωμεν, τιυ,ηο αιιίατη. άβοαάεε βρϊδίοΐαηιτη ρηιηιιηι εεηύεηία, νβΐ
φιοίαόι^αβ βαηιπι «οίΜ οροΓτετβ ίιιάίεανβΗτηηι , Ιιιπι Ηαηιτη
βρϊίίοίαπαη Ηίςίοτία* ρεηετίύατηαι.

11*
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193-206.

ΑΙ δε μΐν Ίστορίαι πεντηχοσιαι πισυρ(»ν άνευ,
Εϊχοαι δ* ήσαν οπισϋιν προ τωνδε, ίδε τρεις αλλαι,
Γίνονται πεντηχοσιαι δεχα, συν δ' αν εννέα.
11Αλλαι δ' αυ εχατΰν χαΐ τεσσαράχοντα μία τβ
Πρωτην ταξιν εχουσιν ένΐ προ&ΰροισι |9ί/?λο«)•
Λοιπόν ομάς τελέει τ^ςί' Ιστοριών βίβλοιο
"Εξ εχατοντάδες, §ξ δεχάδες, πλέον οίίιτί ό*ε τωνδε.
200 "Ας δέ τίνες σϋλψαν άναχτορέων από δόμων,
Τωνδε τόποι χενεοί. ταύτας γρήφε δ* εϊ που εφεύρες.
'Ι,στορΐαι ίζ άρχηε α^τη( τί/ί δευτέρας επιστολής, μέχρι τίλονί
των έχατδν επτά επιστολών.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΤΑΑΝΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΛΤΗ.
"Ατλας ο Αίβυς, ως φασι παίδες τόΖν Αιγυπτίων,
Και μάλλον Όσοι πε'ι&ονται Σωφιδι χροιογράφω,
'£ν χρόνοις ην Όαίριδος, του Αιοννσου , Νώε,
"Οτ ήν'Ερμης τρισμέγιστος, ος ενρετης γραμμάτων,
Έρμης, όμοΰ χαι Προμη&εΰς χαί Ηρακλής, Τυφών τε,
193. 8(£ς.
Πεπφιβ Ιιονιιηι
νβΓ8Ηΐπη ιΐ3([ΐιβ «ά ν. 201. 8οηρ(ϊ
8ΐιηί ιιιιιηϋΐ'ί8 ΗβχΗΐιΐθίΓΪ, ο,ιιίΐΗΐβ
(3111811 3(1νβΓ83111υΓ Υ88. 193. 194.
195. Ιΐ11β11ί§ί111Γ 311(6111 βχ Ηοο
ΙΟΟΟ , ({11311(3 ]ΐ 111118 ΟρείΊδ ρ3Γ8
ρβΓΐβΓί(.
1)β βο ΡΗΐϊι•ίοία8 ία

νΟΛ. ετ. νοί. XI. ρ. 242. ΗβγΙ.
Ηβεο (1ϊ88βΓΪΐ : ,,Ηίβίοπββ άϊββ8(36 ρβΓ πίνακας βϊνβ [30ΐι1α8
(Γβ8, ίίβ «Ι ρπιιιυβ πίνα!; ΗίβΙοΓΠ5 ΟΧΙ, Ι 00118(3118 (Ιβ8Ϊΐ13( 111
ΟΗίΙίαα IV. νβι-βιι 466. Ιιι ϋΐΐβ
β113ΓΓ31ΐ(11Γ, α,υοιιιιιι Ιεοίί ΎζρΛζά
111(!1ΐΐίυΐ161Ι1 111 ΡΓΪ1113 βρΪ8(θΐ3 3<1
Ιθ3ΐιηριτι Ι,&οΗβιιβηι ( ψΐΆβ ίο(α
IV, 467 — 780. βιιΙιίαιι^ΙίαΓ ) ,
1181(110 3(1 \61-8Ι11Ι( 715.
ΟβίβΓΗδ
6111111 ΙιΪ8101'ί38 3 11ιί|ίΐί1)1|8 811ΓΓ6ρ(38 0886 110(3 (ΟΓ 311(0 VI, 600.
αϊ δε λοιπαΐ μετ αυτήν ?/φα—
νίαϋ-ησαν τοις στρατιυ'ιταις. δβ(:ιπιι1ιΐ8 πίναξ , ({ΐιβιη τον πάνυ
ομιχρότατυν 3ρρβ11β( XIII, 149.
»!}8θ1γί(11Γ Ηί8(ΟΓίί8 XXIII, 3

^

ΟΙιϊϋβΛ. IV, 781. 3(1 V, 192.
Τβι-ίϊιιβ πίνα'ξ Ηΐδ(οΐΊ33 Η;ιΙ)θΐ
εΟΟΟΧΟνί, οί 3(1 ϋιιβιη ιΐδ<ιιιβ
ορει-ϊβ ροΓΓίβίΙϋΓ." Εοάεπι Ιοοο
8 Ρβοηείο

ιιΐ(.Ίΐιοι•3ΐ ιιγ ,

<ιιπιιιι

(ΙβΙΐΟϋΗΐ 6886 Ηί8(ΟΙΊ36 86X0011(30
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(Ιθ8Ϊ(Ιθ1Η1ϊ ΙιιΙΐ1(;ι8 ΙΐίδίΟΓΙΜ.
193. Ια ιηαι-^'.
ροβίίαιη.

οά. Α•

Ηϊο

ατερ

200.
ΡβΟΓΪεϊιιβ βοιίρβίΐ δυ>~
μιαν.
Ηαο ιιΐ6(1ίοίιΐ3 Ια Τζείζα
11011 0])11δ 68(.
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202. Αροΐΐοά. Ι, 2. 8. 3.
Ηβ\υ. ο1ΐ6«. ρ. 271. 8οΗο1. 3(1
Ι>γοορΗτ• ν. 879. — Ιιι ιιι;ιι-£.
οά. Α. δοήρίϋηι Λίβυοι η *4ϊβυΐ, ίη ίοχίιι , ιι( ίιι οΛίί. Βαδϋ.
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01 σύμπαντες ΑΙγύπτιοΐ' "Ελληνας νυν μη νόει'
Ώς ό*' "Οσιρις Διόνυσος, 'όστίζ εστί κβί Ν«ϊε,
Εις Νύσσαν , γην ευδαίμονος τελούσαν Αραβίας,
210 Εϊτ' ουν είς Νΰσαν την ' ινδών, ευρεν αμπελουργία*,
Εϊτ' ουν είς ορός το Αονβάρ, όπερ της Αρμενίας,
"Ιίσπερ Χαλδαΐοι λέγουσι και Αρμενίων γένη,
"ιίΐς ουν έφεΰρεν ο ανηρ ούτος αμπελουργίαν,
Φυτουργιχην, γεωργιχήν, των χρειωδών μυρία,
Χργίζων ταύτα τοις αΰμπασιν άν&ρώποις έχδιδάσχειν,
Τι] γυναιχϊ μεν σύμβουλον αφείς 'Ερμην τον μέγαν,
Τον ενρετην τών χρειωδών σχεδόν του βίου πανιών,
Τον δ' Ηραχλέα στρατηγον γης όλης Αιγύπτιας,
Τον Προμη&έα του τω δε δούς υποστρατηγέτην,
220 Τον Βοΰοιριν φυλάττειν δε λιπών τα της Φοινίχης,
Τον ό*' αυ Άνταϊον στρατηγον ποιήσας της Αιβύης,'
Μετά στρατού χαί γεωργών χαΐ γυναιχών χορείας,
Αυτός έχωρει ό*»' Ινδών ώς προς Ασίας τόπους,
Καί πανταχού τους σύμπαντος ευεργετών τοις τεχναιςΤούτου Τυφών δε αδελφός, αποδημουντος τούτου,
Τον Βοΰοιριν Άντάϊον τε καί χείρα στρατευμάτων
Ααβών συμπαρασπίζοντας καί χρήματα μυρ'ια,'
Νεωτερίζει, τύραννον χράτος λαβείν ελπίσας'
'4λλα πτοουμενος Έρμην, χαίγε τον Ηραχλέα,
230 Άττοδραμών την Αϊγυπτον ήλ&εν εϊς Κιλιχίαν
Συν άποσναταις περιττοΐς χαϊ ποροις δε χρημάτων.
Συν οΐς τώ αύτοχρήτορι "Όσίριδι ουναίμοι
Συρράξας νποστρέφοντι μαχην ήττα το πρώτον.
Ερμου δε λογοις πε'ισαντος σοφοΐς τους αποστατας
Λς προς τον αυτοκράτορα πάλιν μεταστραφήναι,
Ο νΟσιρις Λιόιυσος ηττησε τον Τυφώνα•
"Οθεν μΰΰον ανέπλασαν τα μυ&ογραφων γένη,
Λς ό Τυφών τα του Λιος έκοψε πρώην νευρα'
207. μι) μοι ρΓΟ ννν μη νΐίοΐιΐΓ νβΓί» Ιεοιίο Ε33β.
209. Είς Νΰοααν, ίη Νχββα.

223. δι' ρι•ο δ' οά. Α.
238. Ιιχ 0(1. Α. τνφών, ι>1 ΐιι
οιΐίιίοηο.
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Κωρΰκω ταύτα χρύψας δε λαμπρώς ήττα τον Αία.
240 Έρμου δε ταύτα χλέψαντος καν τω Αΐϊ δε δόντος,
Ό Ζευς το κράτος εσχηκε, χα&εϊλε τον Τυφώνα.
Ταύτα πραγματικύτερα ως ρητωρ αλληγορεί,
Αία μεν νυν τον "Οσιριν χαλων τον βασιλέα,
(Τους βασιλείς γαρ απαντάς Αίας οΐ πριν εχάλουν')
Τυφώνα τούτου 3' άδελφόν ταΰτψ γαρ είχε χλησιν.
Στοιχειακως δι γίνωσκε πάλιν χαλεΐν μοι Αία
Την χοσμιχην διάρ&ρωσιν, τον εϋχρατον αέρα,
Τον ον μετά διάρ&ρωσιν παίδες φασιν Ελλήνων
Τυφωσι, χαταιγίσι τε χαϊ πνεύμασι βιαίοις
250 Προς την αρχαίαν σύγχυσιν αυ&ις μετατραπηναι, ■
ΕΙ μη, πυρός Έυμαϊχοΰ χαϊ βελασμάτων τότε
Ραγέντων^ κα&ηράντων τε συγχύσεις τας ενύγρους,
Εμπαλιν ή διάρ&ρωσις άπείληφε το χράτος.
Τοις ■ψνχικοΐς δ' άλληγορων τον Αία νουν μοί νόεν
Τον νουν ο τύφος γαρ νίκα, χόπτων τα νεύρα τούτον,
Εο)ς Έρμης ο λογισμός πάλιν τον νουν τόνωση.
^ ΐΑλλ' ξνεχά μοι του σαφούς χρεών αναλαμβάνε^
Ο'Όσιρις Αιόνυσος ώς ηττησε Τυφώνα,
_ο«λ ^"τ^ν ΤΒ *α1 Τ°ύς η$™Χονταϊ 1*Ίνβν χα&ειργνΰει,
-260 Πρός^ Βούσιριν τον Φοίνικα χαϊ Αίβυν δε Ανταίο*,
Το* Ήραχλέα πεπομφε, μάχην «5τοΓ? συνάχραι.
Ος 'Ηραχλης ε1ς Αίβυσσαν στρατεύσας τότε χώραν
Αυτόν εϊηχοντάπηχυν απέκτεινεν 'Ανταϊον,
Έξω της χώ~ρας πόλεμον συνάψας της εκείνον
Τ$ εμπειρία τόπων γάρ ίκεϊ νικαν ουκ είχεν.
"Ο&εν την γην ανάπλασαν μητέρα του "Ανταίου
Αέγοντες τούτον πίπτοντα ταύτην εγείρειν μάχαις.
•
Τούτον ουν εις την Αίβυσσαν ό Ηρακλής ανεϊλεν.
Εκεϊσε χαϊ ίΐξ Άτλαντας τψ άστρικψ ίγνώκει,
,

_
246. Μι ροδί γίνοισκδ ΐη οά.
Α. ιιοιι 1β§ίΐυι•,

-

2^• Ιη οά. Α. αα&ι;ραντων^
ν«1β <!β (Ιαρίίοϊ Ηιιϊυβ νβι•1>ϊ |ΌγκιβΕοΙιεοΚ. βιΐ ΡΗι-γη. ρ. 25. β«ι.
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270 Τότε την τέχνψ του ανδρός την αστριχψ ενρόντος.
"Ο&εν τον "Ατλαντα, φασι τον ουρανον βαστάζειν,
Έχ τούτου δε τον Ήραχλην τοΰτον λα^όντα φέρειν.
Ταύτα περί του 'Ατλαντος λόγοι των Αιγυπτίων
Ελλήνων λόγοι ταΰτα δε ζήλω των Αιγυπτίων
Τω'Ηρακλεϊ προσάπτουσιν υϊω τω της "Αλκμήνης,
ΚαΙ "Ατλαντι τ(? Αίβυϊ, Ίαπετου μεν γόνω, '
Προ δε τεσσάρων γενεών Πέλοπος υπηργμένω, ,
"Ος Άτλας νατερός εστίν 'Ατλαντος τΰΰ προτέρου,
Κα&' Εβραίων ΐστορίαν χαϊ κατά την Ελλήνων
280 Πρόσωπα τεσσαράχοηα συν γέ μια εζαδι,
Και Ήραχλέος άνω&εν ως δυο τρία γένη.
"Ομως το άστροτέχνημα του "Ατλαντας του πάλαι,
"Εξ ουπερ ο Αιγύπτιος ο Ηρακλής εγνωχει,
Τ$ Ήραχλεΐ προσάπτουσιν υϊω τω της Άλχμψης,
Καϊ Ατλαντι τψ Αίβυϊ, πλην (υπέρ προειρήχειν.
Ό "Ομηρος δ~π«ι•σοφο$, φυσιχωτέρως γράφων,
Σφαίρας χίνησιν ουρανοί; την προς τους δυο πόλους
Άτλαντα χατωνόμασε. &ει γαρ ίιστάτω δρόμω.
Άφ' ης πρώτης κινήσεως, του ουρανού δε λέγω,
290 Ό Ήραχλης δ ήλιος την σφαϊραν περιτρέχει.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΤΠΡΟΣΛΠΟΝ
ΠΡΟΦΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΙΣ ΚΕ
ΝΟΝ ΨΑΑΑαΑΙ. β"•
Αέξεις ί*ο» ταύτα γίνωσχε των τροπικών τυγχάνειν.
ΕΙσΙ δε της σεμνότητος , εΐοί χαϊ του μεγέθους,
'Τψοΰσαι την ευτέλειαν τω τροττίκ^ τον λογού.
Άντι γαρ του ενάφορμον νυν άφορμην ειρήχειν
Μη πρόφασιν ενπρόσωπόν τινά μοι προ-

φασίον
Καν λέξιν μίαν τροπική* αχληραν ο ρήτωρ λέγη,
279. (Μ. Α. ιιί β<3ϋ. Ββϋίΐ.
κατά ίβραίων τι ράν χαί βίο.

ΐστορίαν 3ά«άνϊ β νβΜ. ΙαΙίηα.
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Λ? Ι'ση το ευπρόσωπο*, ουχ εχε* γαρ δευτέραν,
Αέξιν ετέραν τροπιχψ λεαίνουσαν την πρωτην,
•Ω,ς εΐπερ αν είρήχειμεν τοιουτοτρόπω τρόπω•
300 Μη πρόφασιν εύπρόσωπόν τι,νά μο• προφασίστ;,
Μορφαζομένψ χρωμασι της πιϋ-ανολογίας.
Μή δ' εις χενον ψαλάξαντας, χέαντας μά

την λοβούς"
ΚαΙ αύτη λέξι,ς τροπιχη χαί των σκληρών ομοίως,
Ουχ ωσπερ εν Αυχόφρονι την λέανσιν λαβουσα
Έξ επομένων λέξεων, νενρας χαί τον φορμίζειν.
Ταΰτα δε πρΌς 'Λλέξανδρον σεμνως Αυχόφρων είπΐν,
Έ* των χροτούντων τας νευρας χι&αρωδων άμίσ&ως,
Χρ$ζω9 είπεϊν, ου συναφές λοιπόνδε τχ Έλένν,.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Τ Ε ΚΑΙ ΚΑΤΛ.
ΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟ Ν ΜΕΝΕΑΑΟΝ. /. "
Όμηρος που τοις Τί'λεσ* της βψα ραψωδίας
310 Φέρει, τον Αγαμέμνονα τους άριστεϊς χαλοΰντα
ΠρΌς την δυσίαν του Αίας οϋτω τα, ε'πη λέγων '
,,Κίχλησχε δε γέροντας άριστηας Παναχαίων,
^Νέστορα μίν πρωηστα χαϊ 'ϊδομενηα αναχτα,
,,Αϋταρ ϊπειτ' Αϊαντε δύω χαί Τυδίος νΐόν
,',Έχτον δ' αΖ τ' 'Οδυσηα, Μ μίητι,ν αταλαντον.
,,Αυτόματος δέ οί ηλ&ε βοην αγα#6ς Μενέλαος."
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΤΛ
ΑΑΚΛΝΑΣ.

δ'.

ΚαΙ του βραχυλογήματος πρώτος τοΰ των Ααχωνων
Ομηρος παραδίδωσι σαφή δι,δασχαλίαν.
304. ίγοορίιτ. 139. τοιγαρ
ν«Αα{«ί ,,ϊ »„0„ νί„ρας χτν_

αλη τε , ηικκΐ ρίαιιε ϊάβιη εχΐβί;
βιίαιη ία ^ Α άΒβί α>τ-

Α<£*. ?422.
ΗΪ8Τ. 3.

ματ6<! ΧΒ ' βχ 1οο° Η°*β"<*>•
309. ΙΙκκΙ. II, 404. «π•

Γ8Μηί

Ι» ϊιΐ3»ϊρ(ίοιιβ ργο ηιιιΐΐΐαίο

ΟΗΙΕ. V. ΗΙ8Τ. 4. 5,

319-345.

169

Περί του Μενελάου γαρ Αάχωνος υπηργμένου
,
320 Τάδε φησι χατά ρητον ττ} γάμμα ραψρδία.
,,'Λλλ* οτε δη μΰ&ους χα* μήδεα πααιν νφαινον,
,1'Ητοι μεν Μενέλαος επιτροχάδην αγόρευε,
,,Ήαυρα μεν, άλλα μαλα λιγέως, επει ου πολυμυ&ος,
,,Ούδ* αφαμαρτοεπης , εΐ χα* γένει ύστερος ηεν."
Περί βραχυλογηματος ούτω του των Ααχωνων
' "Ομηρος πρώτος ελέξεν, Ιστορικών τε λόγοι
Τράφουσιν, ως οί Αάχωνές ποτέ μαχρηγορούντων
Επιστολές δεξάμενοι, ταδι περιέχουσας•
Ώς ει ταδί μη γένοιτο χα* μη αυμβαίη τάδε,
330 Στράτευμα συγκροτηαουσιν , οπλίαουσι την ϊππον,
Και τον Εύρωταν ποταμυν ραστα περαιω&έντες
Και λόχους συμπυκνώσαντες χα* προσβαλοντες μάχην
*Εν αχαρέϊ χειρώαονται Σπάρτην χαϊ την Ααχώνων
Και &ι]σουσι μηλόβοτον , χα* άλλα δε μυρία,
"Οσα αν εξ έαιστολαϊς μεγαλαις οΰχ εγραφη •
Α'ίχα μόνον αντέγραψαν οί Λαχωνες εν χάρτγ•
Και χατασημηνάμενοι άντέπεμιραν ίχείνοις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΣΟΑΛΝΟΣ, ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΡΟΙΣΟΝ
ΚΑΙ ΙΔΪΙΝ ΟΤ ΤΕΘΑΤΜΑΚΕΝ. έ.
Τα Σόλωνος πριν εϊπομεν τ^ ιστορία Κροίσου,
"Ητις πασών ιστοριών ενταυ&α χεϊται πρώτη.
340 "Ομως χα* πάλιν λίξωμεν 'όσα χρεών συντόμως
Και Όσα ουκ εγράφησαν ως μη χρειώδη τυ'ιε•
Πρώτος ο Δράκων γέγονεν Ά&ήναις νομογράφος,
"Απασι τοις έγκλήμασι μέχρι χλοπης λάχανων
Φόνον το επιτίμιον ανηλεώς ορίζων.
Αι ον Δημάδης ύστερον ρήτωρ ωραίος κάλλει,

ΗΙ8Τ. 4.
320. ιιω. ιιι, 2ΐ2. «„.
336. ΡΙαιαΓοΗ. άβ βηι-πιΐίΐαΐβ
ε. 17. Τοιη. Χ. ρ. 118. Ηιιΐι.

ΗΙ5Τ. 5.
340> λί.ξ°μεν ^ Α
345. Ρίαι. 8ο1οη. ο. 17. ΑβΙίαη. V. Η. VIII, 10.

ν-

170.

ΟΗΙΕ. V. ΗΙ5Τ. 5.

346-376.

Πολύ δε ωραιότερος αποφθεγμάτων λόγοις
Μεγάλως ενδοχίμησεν εν χριτηρίω λέξας•
"Εοιχεν, άνδρες διχααταί, Λράχων 6 νομογράφος
Ου μελανί, δι' αίματος τους νομούς δε χαράξαι•''
350
Μετά επτά του Δράκοντος ε'τη δέ νομογράφου
Γίνεται Σόλων Άττιχοΐς δεύτερος νομογράφος.
Θαλής δ' ων φίλος Σόλωνος, άζυγα ζων τον βίον,
Πολλαχι συνω&εΐτο μεν τω Σόλων* προς γήμονΟυδέν δ* άντέλεγεν αντω• γραφοντι δε τους νόμους,
*Λχαίροις , είπε, πράγμασι μάτην πονεΐς, ω Σόλων•
Τοΐς αραχνίοις νημασιν Όμοιοι γαρ οι νομοί,
Τα μεν μιχρά χαί άο&ενη δυνάμενοι χατέχειν,
Έχ των δυνατωτέρων δε ρηγνυμενοι ραδίως.
Ούτω λοιπόν δεχαετώς ό Σόλων εχδημήσα*
360 Ή&έλησεν, απόπειραν ποιούμενος των νόμων,
Εί τηρηϋώσιν Άττιχοΐς, εϊτε συμπατη&ωοιν.
Και δη χαί πάρα Μίλητον ηλ&ε Θαλου πατρίδα.
Θαλής δε συνεσχείααέν τίνα των Μιλησίων,
'12ς εχ των Ά&ηνων αυτοΤς άρτι πεφοιτηχέναι.
Σόλων δ* ηρώτησεν αυτόν, μητι χαινον συνέβη;
Ό δ' είπε, νέος τέ&νήχε πατρός άποδημονντος,
Ή πολις δε προέπεμπεν πάσα τον νεανίαν
Του Σόλωνος ειποντος δε, μη Σόλωνος ην άρα;
Κάχείνου, ναι, είπόντος δε, Σόλωνος παις ό νέος.
370 Ό Σόλων άρχεται &ρηνείν χαί χατασπαν την χόμην.
Θαλής δ* ευ&ύς συν γέλωτι περιβαλων τον άνδρα,
Έμον φησι το σχεχ'ιασμα, παΰου δαχρυων, Σόλων.
Ταΰτά με άπεστέρησε γάμου χαί παιδουργίας,
"Α νυν χαί σε τον Σόλωνα τον μέγαν χαταβάλλει.
Ταύτα μεν παρά Μίλητον τω Σόλωνι συνέβη '
'&ς δ' ηδη παραγίγονε περί Αυδων τάς Σάρδεις,

356. δοΐοιιΐ Ηοο άίοίηια ιΗΙηιϊι ϋίοβ. ΙλθΛ. Ι, 58. (ρ. 39.
€αδίΐιι>).)
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Κροίσος αυτόν μετάπεμπτον, ως πριν εϊπον, ποιείται,
Τους &ησαυρους τε δείχνυσιν, «φ' όίς αυχων ε&άψρει,
"Οπως αυτω μαχαρισ&ξ δόξας των ευδαιμόνων.
380 Ής τούτον δ' έμαχάρισεν ουδόλως μεν ο Σόλων,
Τους ους δε προειρηχειμεν άτίμως παρωρά&η.
Ίδων δε τούτον Αίσωπος οϋτω παρορα&έντα,
Σόλων , είπε, φιλόσοφε, τοΐς βασιλεΰσι πρέπει
"Η τα &υμήρη λέγειν μεν η μηδέ όλως λέγειν.
Ό δέ φησιν, ω Αίσωπε, τοΐς βασιλεΰσι πρέπει
Ή λέγειν την άλη&ειαν η μηδέ όλως λέγειν.
ΠΕΡΙ ΟΡΝΕΟΤ ΤΟΤ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. ς'.
Ό φοίνιξ ορνεόν εστίν εν εν παντί τω βίω,
Ταωνος ωραιότερος χαϊ μείζων άσυγχρίτως,
Και χρυσοπρεπωδέστερος , •&αυμα χαινον χαί ξένον.
390 Τάς καλιάς δέ πηγνυιαι δένδροις ίξ αρωμάτων.
Έπαν δέ ϋάνγι, γίνεται σχωληξ εχ τούτου πάλιν,
"Ος φοίνιξ πάλιν γίνεται, &αλπόμενος ηλίω.
Έπιδημεΐ δ' εις Αίγυπτον, &νησχει δ' Αιθιοπία.
'ιΩ,ς ο Φιλόστρατός φησιν Απολλώνιου βίω.
'Λς δ* δ Αιγύπτιος ιερογραμματεύς Χαιρημων
"Εδείξεν εν διδάγμασι των ιερών γραμμάτων,
Ό φοίνιξ εξ τοΐς έ'τεσι χαί έπταχισχιλίοις
Θνήσχει, παραγενόμενος εν τόποις τοΐς Αιγύπτου.
ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΚΕΡΛΤΟΣ.

ζ'.

Θηρίον ο μονόχερως τυγχάνει φιλευωδες,
400 °Έ» χέρας μόνον ανω&ι φέρων του σφου μετωτου.
Ο'ντω δ* αυτόν &ηρεύουσιν έντέχνως ευωδίαις'
382.

ΡΙαΙ. 8ο1οη. ο. 28.
Η 18 Τ. 6.

394. νίι. ΑροΙΙοΗ. 3, 49. Ηβ-

395. Όβ ΟΗδβΓβιηοιίΘ -νίΛ.
Υο88ίιΐ3 άβ ΗίβΙοΓ. §ι•. ρ. 164.

«({.

ι•οάοΙ.
οάοΐ. 2,
5 73. \"β1βηιιιι Ιοοβ ϊηιΐίοβΐ
αά Ρΐίη. Η. Ν.
ίοβΐ ΗδΓάαίη.
Η

Χ.
ί. ΐηΐι.
ίηίΐ. Αάίβ ΟβίαεΙί. βάτβΓβ. Ι.
ρ. 180.

Η Γ 8 Τ. 7.

401.

Ε αϊ. Α. βοοβββίί ί .
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ΟΗΙΕ. V. ΗΙ8Τ. 7 — 9.

402 — 427.

Νεόν τίνα των κρατερών στολίσαντες ώς χόρην,
Πρώταις αρωματίζουαιν όσμαΐς εύωδεσιάταις,
Ίστωσί τε χατέναντι των τόπων του &ηρίον.
Αυτοί δε χαταχρυπτονταΐ' της δε πνοής πνευαάσης,
Εύϋυς δ &ηρ επέρχεται, δελγόμενος έχεΐσε.
Ό δε χειρίσι γυναιχος πλατείαις υπηργμέναις,
"Ολαις οϋσαις αρώματος, εχείνον συγκαλύπτει:.
Οϋτο» δε τοϊς άρώμασιν εχείνου ΰελγομένον,
410 Λραμοντες πάντες οΐ λοιποί τω»1 &ηρευτων, ους εφψ',
Το χέρας τούτου χοπτουσιν, άντιπα&ες φαρμάχοις.
Τον &ηρα δε χριλόχερων έωσιν άποτρέχειν.
ΠΕΡΙ ΙΚΤΙΝΙΖΝ ΟΡΝΕΛΝ ΑΙ ΚΑΙ ΑΡΠΑΙ
ΚΑΛΟΎΝΤΑΙ, ή.
"Ικτίνος όρνις τίς έστιν, ονπερ χαΐοϋμεν 'άρπην,
^Αρπάζων τα νεοττια τα των αλεχτορίδων.
Τυϋτον Ιχ μόνων λέγουσιν υδάτων των ομβρίων
Πίνειν, χαίρω χαταψορας μόνω των δμβρημάτων.
*ΐχτίδος χαΐ ϊχτίνου δε διαφοραν νυν μα&ε,
Μηδ' εν αμψω μοι νόμιζε, χα&ώς πολλοί δοχοΰσιν,
"Άλλα Ιχτϊνον δρνιν μεν οίον πριν ε'φην ναέ*,
420 "ΙχτΙς δε ζωον χαϊ αυτό τελεΐ δρνι&οφάγον,
Χερσα,ϊον χαϊ τετραπουν μεν ο αίλουρον χαλοΰμεν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΤΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΚΡΑΝ ΈΏ.ΜΑΤΛΝ ΟΤΧ ΑΠΤΟΝΤΑΙ. &'.
Λέοντες &ηρες , συν αυτοΐς χαϊ αετών τδ γένος,
Νεχρων ουχ απογευονται τδ σύνολον σωμάτων.
Καί ο δε ζων χατάσχωσι και φάγωσιν έχ τούτου,
'1.4ν νεχρω&$ χαϊ χρ^ζοισί πάλιν φαγεΐν ίστέρως,
Ουκέτι ΊΊψαινιο αύτοϊ!. χαϊ περί άετων μεν
Αίτίαν ταύτην λέγουσιν, οζώδη τούτον είναι,

420.

Η 18 Τ. 8.
Ιιι «ιαΓβίιιο οιΐίι. Ι5ο$ίΙ.

ιιο (3ΐιιιιι : οΐϊί πιχιίεΐατη Πίίίίααπι, ίεα νίνιηατη.
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428 — 453.
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Και ουπερ απογευσαιτο , το λεΐψαν όζειν μέγα.
'Ο&εν μηδ* υπολείμματος γευεα&αι σφων βρωμάιων.
430 '-Εμοί δε τούτο γίνεσ&Μ δοχει χαί αμφοτέροις
"ϊ/2ς βασιλευσιν ουσί τβ χαί άλαζοσιν 'αμα,
Όρνέων μεν του αετού, του λέοντος &ηρων δε.
Περί των κρατουμένων δε χαί δεσμωτών λεόντων
Και αετών ομοίως δε οίχ έχω τι σοι λέγειν.
Άλλ* οΐμαι ούτοι γεΰσαιντο ουχί νεκρών σωμάτων,
Άλλα χαί μελιπηχτων δέ , πλαχοΰντων χαί τοιούτων.
Οίος υπήρχε λέων τις Απολλώνιου χρόνοις,
"Ονπερ Άμάσιδος ψυχην έ'λεγεν ούτος έ'χειν.
Κϊπερ δε χαταχοΰσειας εν Ι'πεσιν Όμηρου,
440 ,'ΙΙς δέ λέων εχάρη μεγάλω επί σώματι κύροας"
Μη&*, ως μωροί νυν, τον νεχρόν σώμα νόμισες λέγειν,
Μητ' άγνοεΐν τόν'Ομηρον τά περί των λεόντων
Το ζων δε χαί το συναψον οωμα νυν λέγειν νόει.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΤ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΚΟΑΑΣΕΆΣ. ί.
Παϊς της Πλούτους ην Τάνταλος χαι Τμωλου βασιλέως,
Τμωλου του βασιλεύοντος εν χώρα της Αυδίας,
Άφ ου χαί Τμωλος το Αυδών "όρος χατωνομάσ&η,
'ΙΙνπερ Αυδων εσυστερον χαί Κροίσος βασιλεύει.
Πως Σοφοκλής τον άνδρα δε Φρύγα φησίν ουχ οϊδα,
Λέγων, άρχαΐον όντα Πέλοπα βάρβαρον Φρϋγα.
450 Ει Τμωλος Τανταλον γεννΐι τοΐς τόποίς της Αυδίας,
Ο Τάνταλος δέ Πέλοπα, πως Φρυγες, ω Σοφόχλεις ;
Τμωλου δέ τούτου Τανταλον υΐόν , ας έ'φην, όντα,
Ύίυν Αιός οι "Ελληνες φασιν ως βασιλέως"

ΗΙ&Τ. 9.
437. ΡΚί1ο3ΐΓ. Υίί. Αροΐΐου.
γ 42
'*
Γ
, .
^438. ουτο: οά. Α. γθοΙθ, ρ™
ονταιί.
440. Ιΐίβά. III, 23.
•

ΗΙ5Τ. 10.
„„ ^48. 8ορΗοο1. Αίβο. 1279.
(1271. Ηβπη.; Λϊ^αβ 1•οηβοΚ.
452. Οά. Α. υι βθίΐ. Β38α.
ίη ιβχ1ιι ΤμοΛον τοίτοκ, ϊιι πιαι•^ρ 3υΐΘΠ1 ^ ψχοά ΗρβΠΘ ΎβΠΐιη, Τμώλου τούτου.
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Αίας γαρ πριν οΐ "Ελληνες τους βασιλείς εχάλουν '
Τοις δε Λυδοϊς και "Ιωσι τοις εν "Εφέσου τόποις
ΠρΙν Πάλμυς βασιλεύς ο αύμπας εκαλεϊτο.
Τα δέ γε της κολάσεως μάν&ανε τον Ταντάλου.
Αρχιερείς ο Τάνταλος και φυσικός ην 'άμα,
Και της Ίερωύΰνης. μεν της των δέων άπέστη,
460 Αν&' ώνπερ τα μυστήρια είπε τοις άμυήτοις,
Τον 'ήλιον δ' ου κρνσταλλον, ου πυρ, άλλ' ουδέ μύδρον,
Τάχα δέ λί&ον έλεγε, πλην αμφιβάλω δόξτ]'
"Ο&εν οΐ μύθοι λέγουσιν , ως Τάνταλος το πρώην
θέων τελών συνδίαιτος και κοινωνός τραπέζης
Τψ. αμβροσίαν, νέκταρ τε παρά ϋεων εκλεπτεν,
Αιδοίς βροτοΐς ηλίχεσσιν, ο Πίνδαρος ως γράφει,
Έξέατη ταύτης της τιμής καΐ της κοινής τραπέζης,
Ηλ&ε δ" εις το ταχύποτμον Ι'ϋνος το των άνέρων.
"Αλλοι δε δι άκόλαστον έκπεπτωχέναι γλώσσαν
470 Τον Τάνταλον μυ&εΰονται, κα&άπερ Ευριπίδης,
"Οτι τα, κρύφια &εων έξέφερεν άν&ρωποις.
"Εν ταϊτα δέ τυγχάνουσι, νέκταρ και αμβροσία,
Και λόγοι κρύφιοι &εων λεγόμενοι άν&ρώποις.
Αι 'απερ και έκπέπτωκε &εων της ομιλίας.
Το τα μυστήρια είπεΐν,, ως εφην, άμυήτοις,
Κα&αιρε&έντα τε άρχης της άρχιερωσύνης,
Τοιοΐσδε συνεπλασαντο οΐ παλαιοί τοις μύ&οις.
Το δέ φυσιολόγημα το περί του ηλίου,

456. Πάλμυς ββΐ ηοηιβιχ ρι-ορπυπι Ιΐίαί. XIII, 792. Οββίβ«,!,11 θί;^δΡ^01• 3Α ^οορΗτ.
091. βι ΛνβΙΛθΓ Άά Ηίρροηβοΐ.
ίτ3§ιη. Ι. II. ρ. 25. 8^. 1)β8ΐιηΐ βυΐθΐιι -νβΓδίιϊ άιΐ3β βγϋβΛαί

"τ, 5

-

472. ()υο<ϊ ίιχ ηΐ3ΐ•!>ίιιβ «Ι. Α.
βώιοΐβίαι• ίνταΰ»α , ιιίΗίΙί ββΐ
νβΓβιι βιιΐβαι 470. ίάβιη ωβι-βο"
ιηοιιβίι-βΐ ΙβοΙϊοιιβιη όπιο.
474. ΡοβΙ όμΜας Ιοοο οοιηΜ3ΐίί ροβιιί ριιιιοΐιιιη, βι ίιι &ηβ
νεΐ-3118 476. 0ΟΠΙΙΙ13; 113111 81ΓΙ1-

4ΐΰ.

ί,χλεπτεν οιιιια ν, ιααχ-

οΐυι-3 βιιβρβιιββ βίΐ β νδ. 477

466.

Ριικ13Γ. 01. Ι, 98. βς*

6ίιιβ ου. Α. α ρΓίηΐ3 ,η3ΐιιι ηο_

4/0. Ειιηριάββ ιηιΐιο ΟεδΙϊβ.

τάλον.
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Το λί&ον τοί/τον οϊεσδαι διστακτικοί τω τρόπω,
480'ϊϊφασαν, ως τιμωρημα Ταντάλου πεφυχέναι,
"Εκβεβλημένου μεν &εών, άε'ρι δ' άρτη&έντος,
Και λί&ον άνω κεφαλής χρεμάμενον σχοπουντος.'
Τοΰτο μεν το τιμωρημα ζώντος φασι Ταντάλου.
Παι$ευτιχω τω τρόπω δε τους ζώντας εχπτοουντες,
ΤΙράττειν μηδέν των άπρεπων και παρανόμων βίω,
"Επλασαν, ως ο Τάνταλος χαταφρονών των νομών
Ένταϊϋα μεν τετυχηκε τοιαύτης τιμωρίας.
Θάνων <5' αλλάς εφευρηχε βαρείας τας κολάσεις.
^*Ψ/? Υ"9 ουΓ°5 *α<ι πείνα δί'ψαν χαί πείναν ο'ίαν.
490 Μέσω γαρ λίμνης 'ίσταται χείλεσι προσκλυζούσης,
Και μηλεων τε καί ροιών, άπίων, άλλων δένδρων,
Βριθόντων πάντων του καρπού, αν ουν πιεϊν ϋ'εληστ],
Ευθύς άπαν ξηραίνεται το έδαφος εκείνο •
^Αν δε πεινών εχ μηλεων η και ροιων τι &έλτ],
Τάσδ' άνεμος ρίπτασχε ποτί νέφεα σχιοέντα.
Έχεις τα των κολάσεων άμφω των του Τάνταλου,
Των ώντερ ζών τε πέπον&ε, αϊ και άλληγορουνται,
Και των πορ" 'Άιδί) χαί ψευδών, πλην λυσιτελεστάτων,
Λς τους κακούς έχπτοουαών, ώστε μη βλάπτειν βίω.
ΟΤΙ ΤΟαΟΦΟΡΟΣ ΕΡΏ.2 , ΟΤΙ ΠΤΕΡΏ.Τ02,
ΟΤΙ ΠΤΡΦΟΡΟΣ. ιά.
500 ΊΩ,ραίον νέον μείραχα τον'Έρωτα ζωγράφοι,
Το'ξοτην ζωγραφουσί τε, σύναμα και πυρφορον,
Καί πτερωτόν, κατέχοντα δέλφινα τε και ποαν,
Τγΐ μεν γραφ>ί του πτερωτού, της πόας, του δελφίνος,
Κρατεΐν τούτον σημαίνοντες αέρος, γης, θαλάσσης.
Το'ξοτην χαί πυρφορον δε συν τούτοις ζωγραφοΰσιν,
*&ς πλήττοντα καί φλέγοντα καρδίας των έρώντων.
Νέον δε τυυτον γράφουσι , συνάμα χαί ωράϊον,
'Λς τον έρασΰαι χαί εροίν πρεπώδους νέα φυαει,
ΙΙρεπωδεοτέρου μάλλον δε τ^ νέα χαί ωραία.

ί"
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510 — 533.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤ* Μ2ΣΗΠΟΝ ΑΔΙΚΟΙ ΕΙΜΑΡ
ΜΕΝΗΣ, ιβ".
510 *Εν βίβλω της αλώσεως τών ιερών Σολύμων
Ό θαυμαστός *ΐώσηπος , ιστορικός Εβραίος,
Την ειμαρμένην άδιχον λέγει μεγαλοφώνως,
Δι 'απερ εϊω&εν αεί γίνεα&αι πεφνρμένως,
Μητοιγε τφ παρ* αρχουσι χάί πάρα βασιλευαι
Τιμασ&αι τα εκτρώματα πλέον σεμνών άν&ρώπων,
Άλλα χαΐ χυνας, δορχους δέ, ενίοτε χαι αρχτους,
ΚαΙ χατοιχίους δε γάλας , χαΐ άλλα δε μυρία,
'Τπερηρμένα προς τιμήν ανθρώπων ο'ίων τότε.
Και γ<\ρ 6 Πΰρρος α,ετόν , ο Νιχομηδης χννα,
520 Περσεύς έτίμα δόρχον δε χαι αρχτον συν ετέροις,
Άλλοι μνρίοι άλλα δε μυρία χνωδαλώδη,
"ΙΙσπερ γαλην χατοίχιον , γαλην των μυοχτόνων
Ή Μονομάχου σύζυγος ημών του στεφηφόρου,
"Ηνπερ γαλην ώνόμαζε χαΐ Μεχλεμπέ την χλησιν'
ιίΙς χάσμη τούτου πώποτε του ζώου χρατη&έντος,
Ειπείν ως προς την συγχλητον την &αυμαστήν Αύγουαταν
Άρχοντες, εχασμηαατο τανυν ο Μεχλεμπέ μου.Οϊ <5' ηρυ&ρίων υπ' αΐδους, πλην μη γελάν ουχ εϊχον.
'Έλεγον προς αλλήλους δε ήρεμα μειδιώντες'
530 Είδες δεσποίνης της ημών πώς Μεχλεμπέ χασμαται;
Έχέΐνος ουν 6 Μεχλεμπέ τοϊς &ρονοις τοις ρη&εΐσιν
Εϊδη μυρία των τροφών ήσ&ιε χα&εχαστην
"Εν όλοχρναοις σχεύεσι χαι παρεστώσι ποσοις.

Η 1 8 Τ. 12% (
514. Λ/ί/τοί/ί — αλλά, ηοη
*αηβ ίαηίαην εο <]*οά - «ά
β/,α™ αηοά οαηββ βίο
515. ω. Α. ία οοηΐβχία «τραματα, ψ. η13Γ§. 3 «βοηιά*
ηαηη στρώματα. Ηοο τβπιπι.
Νβο ΐοηβη «ω οΐβπιπι, ,α3 νι
ηοο ιιοιηειι, ιιηριορπβ φΐιιίεια
ροϊΐΐιιηι, δίΐ ίκχίμίεικίιιηι.

517. Γάλα! ρι•ο γαλείι τβοΐβ
οά. Α.
523, Μονάμαχος Κΐ0 681 ίπι.
&&ΛΜ, ιιΐ ίιιΙβΓΡ
^ ^ ?.„,_ ^οηαίι ύ1γ
^
^
1ηβ β(Η[ ΒμΛ
ϋΙΟΓ> Ε816€οη8ΐ3ηιίι1ιιϊ χ.
5ΐ01ιοιηΜΐι„β άίο1ι18.
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. Είχε χαί γαρ οψωνητας, οιροποιους, δαιτρούς τί,
Κανηφοροΰντας, άρτονργους και τους υδροχιρνωντας,
Και πασαν λέγω δε λοιπην υπηρετών χορείαν,
Όπόσοις οΐ πολύπλουτοι χομωσι των αν&ρώπων.
"Ο Μεχλεμπε τω τότε μέν' νυν δε χυνίδιόν τ»,
Πάρα αρχούσης γυναικός φερομενον τοις κόλποις,
540 Αίαηαν έχει, την αυτήν χαί ταΚΙα δε ομοίως•
Καν ου χρυσοϊς ίν σχενεσιν, άλλ' αργνροϊς Ισφίει,
ΙΑν&ρωπων ο'ίων χαί αυτοί του άρτου στερουμένων ;
Τούτων ουν πάντων ενεχα ο θαυμαστός Εβραίος
'1-4διχον χατωνόμασε χαλως την είμαρμένην.
ΑΕαΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΛΔΕΙΣ, ΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΟΝ
ΚΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΑ. ιγ\
Χειρόμαχτρον, τι ύφασμα τι&εμενον τραπέζαις,
"Ο των χειρών εχμάσσεται τΌν ρύπον χαί χα&αίρει.
Παν δε το αποκα&αρμα χαί πλυμα παν τρωξίμων,
Ζύμης, τυρών χαί χρεωδών, ίχ&νωδων τοιούτων,
"Ο χοίροι, χΰνες, τρωγουσι, μαγδαλια καλείται.
ΠΕΡΙ ΕΘΟΤΣ ΠΑΑΑΙΟΤ ΤΟΎ ΚΑΑΕΙΝ Ε~0ΝΟΜΑΚΑΗΔΗΝ. ΤΡΙΣΣΛΣ ΤΟΝ ΕΠΙ ΞΕΝΗΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΤΙ ΠΕΡΙΟΝΤΑΣ , ΜΕΑΑΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΠΑΑΙΝ
, , ΝΟΣΤΕΙΝ. ιδ'.
550 Το πρότερον τους &νησχοντας είς γην την αλίοτρ'ιαν
\4ποδημουντες οι αυτών τρισσαχις ανεκαλουν,
'&ς "Ομηρος έδίδαξε βίβλω της Όδυασείας.
Τούτο δ' εδρών ως μνήμονες τνγχάνοντες φιλίας,
Καϊ ως ει απελείφϋη τις, πρΌς τψ φωνην ουνδράμο*.
ΗΙδΤ. 13.
... ι,
,„.
. .
547. Αποχα&αρμ,α ρϊΌ «χα#α<,μα ΓβοΙβ οά. Α.

ΗΙδΤ. 14.
552. 0(ίγ85. IX, 65. ϋποηβ
^,,ββ. ι^ γΜ ββΗο1. βά ρί,ά.
ρϊΛ Ιγ> 281. Ηβϊη.
12
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ΠΕΡΙ ΕΘΟΎΣ ΠΑΛΑΙΟΎ ΡΙ2ΜΑΙΚΟΤ, ΠΏ.Σ
ΟΎΚ ΑΚΙΙΡΤΚΤΕΙ ΣΎΝΕΚΡΟΤΟΎΝ ΠΟΛΕΜΟΎΣ, ΑΛΛΑ ΤΗι ΧίΙΡΑι ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΛΟΓΧΗΝ ΕΡΡΙΠΤΟΎΝ ΚΑΙ ΟΎΤΩ, ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΤΗΡΧΟΝΤΟ. ιέ.
Το πρότερον το γένος μεν 'Ρωμαίιαν των Λατίνων
Ουχί συιηπτε πόλεμον αχηρυχτεί προς ϊ&νος,
"Αλλα τγι χωρά πρότερον εϋνους του πολεμίου
' Λόρυ σημέίον ί'ρριπτεν ϊχ&ρας αρχήν σημαίνον.
"Επειτα δε «ανήρχετο πολέμου προς τό ε&νος560 Τοϋτό φψι Αιόδωρος, πας τε Λατΐνα γράφων
Καί τοΰτο μεν ψ> παλαιέ* το ϊ&ος τον πολέμου"
Ννν δ' ώς δοχεΐ μοι, πέπαυταν • αλέκτορα δε μόνον
'Ρίπτοναιν, οΐσπερ μέλλουσι πόλεμον σνγχροτησαι.
ΠΟΘΕΝ ΑΤΣΟΝΕΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΣΤΙΝ ΑΎΣΟΝΙΑ. ις'.
'ΙΙ' Αύσονία ε'αχηχε την κλησιν των Λυσόνων
Κατά τινας εξ Λ'ΰσοιος, νιου του ^Οδυσσέως"
Έκ γαρ της Κίρκης ^Οδυσσεύς της πασι &ρνλλονμήης
Αυσονα και Τηλέγονον γέννα χαί Κασιφόνην,
'£1ς πας φηαίν ιστορικός, φροντίζων αλη&είας'
Τζέτζης χάνταυ&α δέ φησιν, ΙστοριχοΙ κτηνώδεις.
570 "Ενα μόνον ένιανιον σννδιατρίψας Κίρκτ}
Ό Όδυσσεύς πως ϊτεχε τα τρία ταύτα τέχνα,
Τετραμψάία, η γαστρί μια τά τρία τίκτει;
*Λλλ* εν Λιβύη κεραους αρνας ευ&ύς γεννωβί'
"Εν χαί τϊ] 'Ιιαλία δέ προς πλέον της Λιβύης,
'Όγ» αν&ρωπους , ως φάτε, γέννα τετραμηναίους.

Η 18 Τ. 15.
560. Ο. ϋίοηγβ. II, 72. ΙΛτ.
I, 32. Οίο 0388. Ι,ΧΧΙ, 53.
Ονΐά. Ρββι. VI, 205.

Η Ι 8 Τ. 16.
566. Ύΐά. Τζειζ. αά ΕγοορΗι•.
44. ίΜςυβ Μϋΐίβι•. Αάά Μίβ1>ιιΗγ, Ηδηι. ΟββοΗ. Γ. ρ. 32. ρ.
48.8(ΐ(ΐ. ΛναοΗβιηιιΐΗ, άιε όΙΐβΓβ
■ Οοι>(.'Ι». ά. Γώη. διαβώ, ρ. 65.
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Έ* του τετραμηναίου μεν Αύσονος , ως ληροΰσιν,
Ή Αύσονία ίίίραΓΟ την Αυσονίας χλησιν
Αλλοι, δε άπο Αυαονός φασι παλαιοτέρου,
Τιου τελούντος "Ιταλού, της χώρας βασιλέως.
580 Τους δε Αύρούγχονς μόνους μοι Αϋσονας λέγειν νόει
Μέσους Ονολσχων, Καμπάνων, προς θάλασσαν κείμενους •
'Εξ ων χατα χατάχρησιν χαΐ παααν 'ΐταλίαν.
ΟΤΙ Ο ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑ ΊΒΗΡΤΛι
ΓΕΝΕΙ, ΚΑΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΛΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ ΓΟΝΗΣ.

.£'.

Ή του δε μψρομήτωρ μεν Τζέτζου του Ιωάννου,
- Του ιστοριογράφου τε χαί συγγραφέως πόσων,
Μητρός ην Μασσαγετίδος, ήγουν εξ Άβασγίδος.
Ιβηρες δέ χαί Αβασγοί χαϊ ΙΛλανοί IV γένος •
01 "Ιβηρες πρωτεύοντες, οί ΑβασγοΙ δευτέραν,
Οί ΑλανοΙ δ' εσχήχασι χάζιν τριών υστέραν.
Της Τζέτζου μητρομήτορος η ΆβααγΙς η μήτηρ
590 Συν τί} δεσποίνη Μαριάμ , τί] Αβαογίααγ λέγω,
Ην οί πολλοί Αλάνιααάν φασιν ουχ αχριβοΰντες,
Ηλ&εν είς Μεγαλόπολιν ως συγγενής χα&* αίμα,
Οί δε βασχαίνοντές φασιν ώς ΰπο χείρα ταύτης,
ιΩ,ς η Άαπάη ^αθ*' ημάς Κατάης υπο χεΐρα'
Λφ ης ο περιώνυμος ο μέγας Κωνσταντίνος,
Ό μέγας δ Λρουγγάριος , εις Σεβαστός εν βίω,
Του λογο&έτου του χλεινου πατήρ του •&ρυλλουμένου.
Μετά ϋανατον της αύτου παρ&ενιχης συζύγου
Γέννα την μητρομήτορα, ην Ι'φημιν, του Τζέτζου,
600 Μια των πρώην ΰυγατρων τι] νπερφιλουμένγ,

578. 8οΗο1. &ά ΕγοορΗι•. 702.

559. δροηΐβ ρβίβϊ , ρι•ο μπ-

— Οά. Α. ίη ΙβχΙιι αίοτίρον, ϊη
ιαιιτ§. α 860. ηιαηιι παλαιοτέρου.
ΗΙ8Τ. 17.
586. 0£. ΟεΙΙβΓ. ΝοΙ. Ο. Α.
II. ρ. 367.

ιίΐοΐο μητοροί ΐά Γβροηβικίαπι
β88β, φιο<1 ιεροβυί.
595. Οοιΐ8ΐαιιΐίιιο8 ϋπιηοαηυβ
ιηειηοΓβΐιΐΓ α ΝίοβρΗοτ. ΟοπιΜβηΐ. ΙχΒ. III. 2. ρ. 69. Ρβιϊβ.

12 *
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Τη σνμπαρεύνω λέγω δε αυτού του Ίασίτον,
Ισοτίμων, και τψ αυτφ κλονβω συνεμβιβάζων,
Τάς δ' αλλάς πάσας παρεών άλλης τιμής λαγχάνειν.
"Ήαπερ χαΐ η βασίλισσα γίνεται ΰέσει μητηρ,
Ή Ευδοκία η κλεινή, και ζωνην διδοΖ ταύτης
'£ς τρίτην έξαρκέσασαν την γενεαν έκτρέφειν»
*£φ* 5 γαμβρον έξάκτωρα γεωργίων εσχήκει,
ΙΊολλάς αρχάς άνύσαντα πρακτορικάς ϋεμάτων'
Ού και θανόντος όνομα βυαται νυν ως ζώντος*
610 Τούτου &υγάτηρ συν δυαίν έτέραις &υγατράσιν
Την κλ^σιν. Ευδο/ία μεν, μητηρ δ' αύτοΰ του Τζε'τζον .
'Έγνως κατά μητέρα μεν "Γβηρα τούτον οντά ' • ■
Πατήρ δε τούτου Μιχαήλ, ος και παιδεύει τούτον
Έν λόγοις και τοις πράγμααιν ως τον νιον ο Κάτων.
Τιος ούτος δ Μιχαήλ ην Τζέτζου Ιωάννου,
Γράμμα μηδέν τι μηδαμου το σύνολον είδότος,
, Έις πάντα χρονον δε σοφούς τοις οϊχοις εστιωντος,
Οΐκοις εν πεντωρόφοις δέ , πλην μετ* ψδής οργάνων,
Τρυφαΐς υπερεχουσαις τε τας γάμων πανδαισίας.
620 Και τούτου πάλιν ό πατήρ ϋ^έμμα της Βυζαντίδος,
"Ος μέχρι νυν ακέραιος νεκρός τελών εν τάφω
Έν Ευφροσύνης τΐ} μονζ την κλησιν καλούμενη
Πολίτης ονομάζεται ταύτης ταίς μονοτρόποις,
Μη γινωσκούσαις τίς εστίν, ονπερ φασίν πολίτην.
Οία δε δρα &ανμάσια, μοιαζουσων πυν&άνου•
Ούτω κατά μητέρα μεν ό Τζέτζης εστίν "Ιβηρ,
Κατά πατέρα δε μητρός καί τον «ύιου πατέρα
Γονής Ελλάδος κα&αροίς, γονής ακραιφνέστατης^
602. ΚλοβοΙ, χλονβο! , χλωβο(, ϊιιΙβΓρΓβΙβ Ι)ιι(Ίτ$η. ββΐ οανβα, εατοβτ οίαΐΐιταίιιε. ,,ΡίΙίβ»
81138 ρβΓΪ Ηοιιοτβ ΗίβηβΙαβ βίί
ρβΓβιιβ βΐ ίιι εαϋβιη οβνθ» 8Βΐι
(Ιοιιιο οΙιΐΓ.ινίΙ. "
Ιιηιηο ί13 :
ΤζβΙζββ βνίβιη ρβιί ΗοηοΓβ,
φχο 'άίΙβοΐίΗίιιΐΗα Δΐίηιιπι ■»*Ί
,.
. . ββι.
„. . ι . .ι. ■
πυη,
αίβηβΐιιβ

607. Έξκχτωρ, ΐ.<\. πράκτωρ.
ΟΗίΙ. IV, 859. ΐχλήπτιιιρ τϋίν
δημοσίων φόρων. \ίά. Οιιίτεβιι•
Ργο γεΰιργων δΟΓίρίί γίωργΐαιν.
8ιιη ι γιώργια ρταοάία, &βτί αιΐίϊ.
Υίά. ΓΙαΙτεβη.
β.α
η
,
β1.8• "'Ζ^
ΡΓ° -"""" '
τοροαοιί
β
οα.
Α.
, ;
* τ
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ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΟΤ ΦΑΙΣΤΙΟΎ ΕΠΙΜΕΝΙΑΟΤ
ΠΕΡΙ ΜΟΤΝΤΧΙΑΣ ΧΛΡΙΟΝ ΤΕΑΟΤΣΗΣ
ΤΛΝ ΑΘΗΝ&Ν. ιή.
. "Επιμίνίδης Φαίστιός τις εχ Φαιστού της Κρήτης,
630 '12ς εϊς Ά&ήνας επελ&ων είδε την Μουνυχίαν,
(Πλησίον του λιμένας δε χωρίον εστίν αυτή)
Κατανόησης εξ αυτοϋ βλάβην τοΐς Ά&ηναίοις,
Προφητιχως προείρηχε τάδε χατ' έπος λίγων
ΕΙ Ά&ηναΐοι -βδεισαν , ό'σα η Μουννχία
ΕΙς βλαβην συνιελίσειε της Ά&ηναίων χωράς,
Έν τοΐς οδουσιν αν 'αυτην χατεφαγον ώς αριυν,
ΠΕΡΙ ΚΕΚΡΟΠΟΣ.

ι&'.

Πρώτος «τταιτωΐ' ΖΛττιχης δ Κέχροψ βασιλεύει,
Ο πρώτος ο καλούμενος χαΐ διφυής τοιωσδε'
3*Η Οτι μέγε&ος ανδρών δύο προς μηχος είχεν,
640 Ή ώς Ελλάδος έμπειρος χαϊ Αιγύπτιας γλώσσης,'
Η ως τα χάτω δράχων μεν, αν&ρωπος δε τα ανω.
Ο Αημοσ&ενης τάχα μεν αλληγορεϊν ε&ελει,
Συνηγορεΐν δε πεψυχως, αλληγορεϊν ΐ' ουδόλως"
,',Ήιδεσαν Κεχροπίδαι μεν, φησίν, ώς Ότι Κέχροφ
,'Αλχην εωχει δράχοντι, την αυνεαιν αν&ρωπφ.
Ό Τζέτζης βασίλευαν δε πράως τον άνδρα λέγει,
'Λς χαΐ βαρβάρους, τους αυτω ταϊς μαχαις ηττημένους,
Τω φιλανϋ'ρώπω του ανδρ'ος τοσούτον συνδεϋηναι,
'&ς εν σώμα λογίζεσ&αι, μηδ'. αποσπασ&αι &ε'λειν.
Η 15 Τ. 18.
629. Οί. ΚΙορίβΓ, πιγΛοΙο/».
"ννοΓίβΛ. β. Η. τ. Αίά. Ερΐπιβιιί(1ο3 νοη ΗβϊητίοΗ , ρ. 1 3. —
ΡΙαΙατεΗ. δοΐοι». ο. 12.
634. Ιη θα. Α. ϊ^ιοαν, ίοία
ηοη «ιΛβοπρΙο.
Η 18 Τ. 19.
637. ΙαϊβΓίιί Ιίΐιιΐιιτη πιρ\
Κίκροποε, ι&', ψχϊ ρβΓ ιΐί'βΐί-

§βιι(ΐαιη ΙΆτ&τ'Α, ψιί οοϋίοοπι
βοι-ίρίίι, ββΐ οιηίββυβ.
638. ΟΓ. 8οΗο1. β(1 Ι,γοορίπ•.
III.
642. Γ)βιηο5(1ιοη. ΟΓβΙ. ΓαηβΒΓ.
ρ. Ϊ398. .20. Κβί*. (Τομ. V.
Ρ• 204. ΤαιιοΗη.) ^
644. Ηίο οα. Α. Ώύισαν.
8έο&αι
648. 0(1. Α. αυν8ι»ψ>αι.
649. ΰά. Α. μϊ) ύ'.
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650 Καί άλλως τοΰτον διφυή τον Κέχροπα χαλουσιν
ΑΙ των Ελλήνων πρότερον γυναίκες χα&' Ελλάδα
Ονχ ωαπερ νυν εζευγνυντο νομίμοις τοϊς άνδράσι,
ΔΊχην χτψων δ* έμίγνυντο πασι τοις βουλομένοις.
Ησαν λοιπόν μονοφυέϊς οϋτως οΐ παίδες τότε,
Μάνας έπιγινώσχοντες μητέρας, ου πατέρας.
Λς δε άπο της Σάεως πόλεως αιγύπτιας
(Σάϊς ο" εστίν η Ά&ηνα τι/ Αιγυπτίων γλωσση)
Μετά τον κατά "Λγυγον χαταχλυσμδν εκείνον
Ό Κέχροψ παραγέγονεν Α&ήναις της Ελλάδος,
660 Ταύτας Ά&ήνας χεχληχως έχ Σάεως Αιγύπτου,
Πολλοίς ελυαιτέλησεν χαΐ άλλοις τι] "Ελλάδι,
Νομο&ετεΐ χαΐ γυναιξί τους γάμους τους νομίμους,
Εξ ων παίδες έγνωχεισαν τους δύο φυτοσπόρους,
Το πριν μόνην γινώσχοντες, ως ϊφην, την μητέρα.
Ό&εν δ Κέχροψ διφυής, νόμοις ως δείξας ταυτοι'
Ούτος απάντων Αττιχης πρώτος εμβααιλενει,
Καί Κεχροπίδας εξ αύτοΰ φαμεν τους Ά&ψαίονς.
Καί μετ' αυτόν δ Κραναός χαί τρίτος Άμφιχτύοαν,
Ό Έριχ&όνιος δ' αυτόν διώξας βασιλεύει,
670 Ηφαίστου παις χαί Ι4&ηνας της Κραναού υπάρχων.
Πανδίων Φρασι&έας παις χαί του Έρ^οηου •
Ζευξίππης χαί Πανδίονος δ Έρεχ&εύς ίξέφυ,
Πρόχνη χαί Φιλομή)* τεχαί Βούτης δε σίν γόμο*•
'Εξ Έρεχ&έως πάλιν δε χαί Πραξι&έας ΚέχροψΠανδίων τούτου Κέχροπος χαί της ΜητιαδούσηςΠελείας χαί Πανδίονος παις δ Αίγευς εξέφν
Αίγέως χαί Αυτόχ&ης δε γίνονται θυγατέρεςΑίγέως χαί της Αί&ρας δε Θησεΰς παις νό&ος έ'φν
'Αχάμας δε χαί Δημοφων Φαίδρας χαί του Θησέως680 'Εξ "Ερεχ&έως του πατρός Κέχροπος του δευτέρου
Τους Ά&ηναίους έ'λεγον οι πρώην Έρεχ&είδας.

666. Κρανοι οιΐ. Α. α» β<ϋ(. Ββίΰ.

•

Ο Η II* V. Η15Ϊ. 20. 21.

682 -705.
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ΟΤΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΑΕΠΡΕΙΟΝ, ΝΤΝ ΔΕ ΛΕΠΡΕΟΝ ΤΟΝ ΑΕΠΡΟΝ ΑΕΓ&. χ'.
Το Αέπριιον μεν τόπο; τί? εστί, της Τριφυλίας,
Άπο του πέτρας τας εχεϊ λεπραδας πεφυχέναι
Και τους εκεί λεπροΰσ&αι δε ποιότηπ του τόπου •
Νυν τΰν λεπρον δε λέπρεον , ως εφην , ονομάζω,
ΙΑπο ευ&είας λίπρειος, σνστείλας το ϊωτα,
Οϋχ απο της εύϋείας δε λεπραΐος του λεπραίον
Το πραι, γαρ οϋτω δίφ&ογγον ωφειλεν έγγεγράφ&αι.
Τα έχ του αϊ ο ς γαρ μια τη συλλαβή προ τέλους
690 Εις ο υ την χλίαιν ε-χοντα πανχα διφ&ογγιστέον.
^Ονόματα δε λέγομεν ανιαϊος χαί ταυραϊος
Και το λεπραΐος συν αυιοΐς χαι 'όαα των ομοίων.
ΙΑνταίου χαί ταυραίου γ(*ρ κλίνονται,, χαί λίπραίου.
Ί'αΐιια μεν πάντα δίφ&ογγον εχειν γραφην μοι νόει.
Τα δ' εκ του «α; εν μια τ$ συλλαβή προ τέλους,
Εις α <5δ χλινομενα, πάντα μοι ηΊιΊ.ογράφει•
Άντέας χαί ταυρέας δε χαί το λεπρέας λέγω,
Και εϊ τι τοιουτότροπον τί δεϊ μαχρηγορίας; ι
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΙΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙ
ΣΚΙΡΡΟΣ. χά\
Σχείρων 3(ά διφθόγγου μεν λ>;σιης εν Μεγαρίδι,
700 Τους πόδας πλύνοντας αυτού λαχτίζων, χιείνων πόντω,
Ό της ουλής δε χαι πληγής τύπος μετά υγείαν
Σχίρύον όμου χαι σχίρρωμα χαι σχί<}(>ος δε χαλζϊιαι,
Άπο του σχίβρος, ο εστίν ό γΰχρος χεχλημένον.
Σχίυρον τον γυχ\>ον εγνωχας οϊς γράφω ταννν λυγοις.
Τον χεχαυμίνον λί&ον δε τίτανον είνοα νόει•

Η 18 Τ. 20.
682. €£. ΟβΙΙβΓ. εβοβΓ. βιιί. Ι.
ρ. 1187.
689. Ργο την ιΐ60β383ηο βοήΙιβιιαΊισι τα, φΐοΛ Γβοί.
691. ϋ<). Α. ΗρβΓίβ τανραίον,

φΐοά βΐΐβπι Γ.30Ϊ8ΪΠ3 ιειίιΐίι. Ιη
β(1ί£. Βα5. Ιαμπραίου, νϊΐϊοίβ.
Η 18 Τ. 21.
699. νΐά. Ιβοΐΐοηίβ γαπείαδ ϊιι
ΐ)'ιοά. 8ϊο. IV, 59. εά. λΥβββ. ο)
700. Γΐαίαιχίι. Τ1«8. 10.
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706-725.

Αυτψ λέγω την ασβεστον την πασι θρυλλονμένψ.
Ποΰλβεριν δε την ασβεστον την Ιχ των χαλασμάτων.
Άρηναν δε μοι γίνωσχε τψ άμμον ονομάζειν.
Ταύτα δ* ό Τζέιζης 1'γραψε τοις χρΫ,ζουσι μαν&άνειν,
710 Πασι τοις έντυγχάνουσι μηχαηχοϊς βιβλίοις,
Έξ ων η λυσιτέλεια γίνεται πόση βίω.
Αγνοουμένης λέξεως παν άπραχτεΐ δε πάλιν.
*Λ* ούν χαί ταύτα δέχεσθε «αϊ πλέον ιστορίας,
Εύ χαί του πόνου τον ημών χαί τον νμων δε τρόπον
Ει <Γ ου, ο Τζέτζης μάταιος των χρειωδών τοιάδε
Συγγραφών εις αγνώμονας ανθρώπους, παχυφρονας.

ΤΙ ΤΟ ΜΟΡΜΟΛΎΚΕΙΟΝ.

χβ".

Γοργόνες τρεις το παλαιόν λέγονται πεφυχέναι,
Σθενώ χαί Ενρνάλεια χαί Μέδουσα τψ χλησιν.
Αισπερ τρισίν εις οφθαλμός τΌ φΰς έπεχορηγει.
720 "Ήσαν δ" αί τρεις χαί πτερωταί χαί δραχοντοτριχονσαι,
Προσώπων άγριότητι τους βλέποντας λιθουσαι.
Ταύτας χαί Μορμολνχεια χαλοΰσι, χαί Μορμόνας,
£1ς Ό Αριστοφάνης πού φησιν, Μορμώ του θράσους.
Ίζέτζης δε μορμολνχειον νυχτος παν φάσμα λέγει,
Μορμώ, μερίμνης άξιον, λύχειον σχότους φάσμα.

707. Ι,οοϊ δβηΐβιιΐΐβ Ιιαεο εβί:
Πονλβεριι αρρεΙΙαΙιΐΓ ΐα1χ εχ
ά^ΐτιαΗοηϋιΐί. Ναιη χάλασμα
ΒΪξηΊΓιΟΆΐ άαβίτιιεϋοηεπι , ενεΓίίοηετη. \ίά Βιι{Γβ$η. 8. Κ. γ.
Ι»β ιβΗ^οίί εοηΓ. 8οΗιιβίάεΓί 3(1ιιοΙλΙ. αά Εε1θ£. ρ1ιγ8. ρ. 89.
716. 8θΓΪρ3Ϊ παχνφροναι ργο
ποχνγρίνουί, Υϊάβ «1 ϋΐιϋ. IV,

ΗΙ5Τ. 22.
717. €1 Ηβιΐοά. Λθο£. 276.
ΛΜ. ϊςΐιοΐ.
722. Ιη Είγιηοΐ. Μ. βοήΜΙμγ Μορμολυχιΐον.
723. Εςιιίι. 693.
725. Επί ι λνγειον, ψ.ιο(1 φιιιια
ρο88ΪΙ (ΙβΓίνβΓΪ β λνγηι Ηιιϊο ΟΓΪΕ,'ίηαΐίοιπ ηοιι εοιινεηίΐ.

ι
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ΟΗΙΚ V. ΗΙ8Τ. 23. 726—750.
ΤΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ,
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κ/.

Ο φαρμαχος το χά&αρμα τοιούτον ην το πάλαι.
' Αν σνμφορα κατέλαβε πάλιν &εομηνία,
Εΐτ' ουν λιμός εΐτε λοιμυς είτε και βλάβος άλλο,
Των πάντων άμυρφοτερον ηγον ώς προς &υσίαν,
730 Εις χα&αρμον και φάρμαχον πόλεως της νοσούσης.
Εις τόπον δε τον προσφορον στήααντες την ΰυσίαν,
Τνρόν τε δόιτες τ$ χειρι καί μάζαν χαϊ Ισχάδας,
Επταχις γαρ ραπίσαντες έχέϊνον εις το πέος
Σχίλλαις, συχαΐς άγρίαις τε χαΐ άλλοις των αγρίων,
Τέλος πνρι χατέχαιον εν ξΰλοις τοις άγρίοις,
Και τον σποδον είς &άλασσαν ϊρραινον εις άνεμους
ΚαΙ χα&αρμον της πόλεως, ώς Ι'φην, της νοσοΰσης,
<Ω,ς καί Αυχοφρων μέμνηταί που περί των Αοχρίδων,
•Ω,δέ πως λέγων, ακριβώς τον στίχον ου γινωσχω•
740 ,',Όταν αχάρποις γυΐα συμφλέξας χλάδοις
,',Ηφαιστος εις θάλασσαν έχβράσση οποδόν
,,Της εχ λόφων Τράρωνος έφ&ιτωμένης.
Ό δε Ίππώναξ άριστα σύμπαν το ε'&ος λέγει'
,,Πΰλιν χα&α'ιρειν χαΐ χραδφσι βάλλεσ&αι.
Και αλλαχοϋ δε που φησι πρωτώ ιαμβω γράφων
,,Βάλλοντες εν χειμώνι χαι ραπίζοντες
,,Κραδι,σι χαί σχίλλησιν ωσπερ φαρμαχόν.
Και πάλιν άλλοις τοποις δε ταΰτά φησι χατ ίπος•
,,ΔεΖ 3' αυτόν ες φάρμαχον εχποιησασ&αι. —
750 ,,Καφη παρέξειν Ισχάδας τε χαί μάζαν,
Η 1 8 Τ. 23.
726. νίά. ΡίβοΙιβΓ. βί Απ-

θα. Α. ρτο ποτέ. Νίηιίπιηι βοήο

ίίορίι. Ρΐυΐ. 454. δοΙιΙευδηβΓΪ
Ιβχ. ϊη Ν. Τ. β. ν. χά&αρμα βΐ
πιριχά&αρμα. ΡΗοΙίαβ βχ. Ηβΐ"Οίο ρ. 1590. βα.
731. ΟΙ. Δ. & οοϋΐβχία Η•-

ρΐιιιη Άί 681. πέ. Ειίαιη Ι,αοί8ίιΐ8 γβπίΐ νατΛταια.
738. νβ. 1157. 8αα.
_., ,,. , ΤΙ.
Ί
„
'** 7Λ Η,ΡΡ?ηί"*• **»■»•

«ιΐ8»ιίταπι, ψιβια Γεεερί.
733. ϋοηίυηοΐίο γαρ_χ\ΟΛ εβί
'ίερία. ΙΚοί αιιΐβιη 631 ΙβοΙίο

750. χαφη ί. β. χαϊ εφη ρΐΌ
*β9"? ββΐ^οιτβοΐίο ΤΙΥβΙοΚεπ. Ιη
οά. Α. «αφ/;•
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0Η1Ε. V. ΗΙ8Τ. 23. 24. 751 - 773.
,,Καί τνρόν, οίον έα&ίουσι ςραρ/ίακοί.
,,Πάλαι γαρ αυτούς προοδέχονται χάσχοντες,
,,Κράδας έχοντας, ως Ιχουσι φαρμαχοί.
Καί ίιΧλαχοΰ δέ πού φησιν εν τω αυτω Ιάμβω'
,,Λιμφ γένηται ξηρός, εν δε τω &υμω
,,Φαρμαχος άχ&είς έπτάχις ραπισ&είη.

Ταύτα περί του ϊ&ους μεν της φάρμακου θυσίας.
Φαρμαχουργος δε καί φαρμαχευς χαί φαρμαχος διοίσει.
Φαρμαχονργος εργάτης τε χαΐ πωλητής φαρμάχων,
760 'ΙΙς φαρμαχευς ό χρώμενος φαρμάχοις ως πρύς βλάβην,
Ό φαρμαχος δε χαϋ αρμός της πόλεως, ως εφην.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΜΗΑΟΤ ΤΗΣ ΕΡΙΛΟΣ.

χδ'.

01 Μοϋσαν την ουρανίαν Όμηρου χα&ελόντες
ΕΙς γρα'ϊχα μυ&ΰδρια μηναγνρτών τε λόγους,
Γάμους Πηλέως λέγουσι χαί Θέτιδος Πηλίω
Συνέλευσίν τβ των &εων, "Εριδος άνευ μόνης•
Στάζει γαρ αϋτη χαί βρωμέΐ χαί τόπον αφανίζει,
'Λς γραες επαείδονσι στάζοντας ϊατρείαις.
'Η'Έρις δ' ά&υμήσαοα ταΰτγ τ-χ παροράσει,
Εις μήλον γράψαοα χρυσουν, λάβε χαλη το μήλον,
770 'Εξ όροφος τε (ίίψασα μέσον της γαμήλιας,
Την γαμιχ^ν συνέγεε τράπεζαν χαί τον τοπΌ»
Καί μάχην άνερρίπισεν έλληνοτρωοφ&όρον
Κατά τους μυ&ους χαί αυτός 'Ερίδος μήλον είπον

753. φαρμαχοί ρπ> φάρμαχοίϊ ΛΓβΙοΚβΓ.
,
,
, .
755. ξηροί ρΓΟ ξηρον οΛ. Α.
οΐιΐιιΐϊΐ.
756. Αλϊομ1"ΠΙ ωιΐβ φάρμακόΐ, ΜβΙπιιη βγβΓίβιιΙβπι, άοΐβνϊ.
Ηοο -νοοίΛιιΙιιιη βιιϊπι ρβιιηΐΐίΜ3πι Ηίο ΗΛβΐ 1οη§8ΐη , ιιΐ ϊιι
ϋιαοιιΐ. 5Λγ11• 1&• 3. ρ. 361.
βά. Οβϋ.

ΗΙ8Τ. 24.
767. νβί•8ΐΐθ ϊιι βάίί. Ββ$. βίο
οοιτιιρίΘ 1β§ίΙιΐΓ: «ίϊ γράκ ιπα0βουαι ατάαοντοί Ιατρεία*. Ε
οιΐ, Α. ϊιίΐιίΐ ίκίποΐαίιιιη ββ(, αιιάβ οοπ-ιιρίβ οοΓΓί^»»• Ι-ββΙ ροβ•ίΙ: ωί γραίι ίπαεϊδουααι στα—
ζουαιν — .
771. ΛΓϊΛ. Τζβιζαβ Εχβ§βϊίη
ϊη Ιΐίαά. ρ. 39. »<ις. δοΗοΙ. αά
ΙγοορΙΐΓ. 92. ίΜ^αβ Τΐιτγϋ.

ΟΗΙΚ V. Η 18 Τ. 25. 26.

774 — 792.
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Το 3* άλληγοριχώτερον περί χοσμογενείας
Τοΰτο προεϊπεν "Ομηρος οίιρανοδρόμοις λόγοι,;
Λυτός δε υπεφητευαα γράφων αλληγορίας.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ , ΟΤΙ Ο 2 ΜΎΛΟ Σ ΟΝΟΜΑ
ΙΧΘΤΟΣ ΕΣΤΙΝ, ΝΎΝ ΑΕ ΟΣΜΙΛΟΣ
ΤΟΝ ΟΖΏ,ΑΗ ΦΗΜΙ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΣ
ΛΎΤΟΝ. χέ.
Οσμνλος τις Ιχ&ΰς ίστι, χα&άπερ δ πολύιτους,
ΙΑμφίβιος, ελαίας τε χαί σϋχα χατεσ&ίων.
Νυν τον οζώδη εϊρηχα οσμίλον δι' ιώτα,
780 '&ς όνομα Ζω'ϊλον τε τάχα και τον Τρωΐλον.
ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ , ΠΕΡΙ ΕΡΜΟΤ ΚΑΙ
ΟΣΙΡΙΑΟΣ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΙΓΙΠΎΟΎ. %<•.
Έρμης, Ο και τρισμέγιστος , γοναΐς ταϊς Αιγυπτίων
Λέγεται πρώτον έφευρεΐν γραμμάτων τάς αυν&έσεις,
Καν Ση& Εβραίοι λέγωαιν εφευρετην γραμμάτων.
Έρμης, δ χαί τρισμέγιστος , ονπερ τανϋν είρήχειν,
Γραμμάτων ών εφευρέτης και χρειωδών μυρίων,
Και σύγχρονος χαί σύμβουλος και γραμματεύς υπήρχε
ΈπΙ των διοιχησεων τε πάντων των πραγμάτων
Του Αιγυπτίων αναχτος, ος κατά Λίγυπτίους
"Οσιρις ονομάζεται , ήτοι των περιβλέπτων,
790 Κατ Ίνδους δε Αιόνυασος , δεΰνος και α*α| Νύασης,
Νώε κατά Εβραίους δε. παΰσιν δ* 6 Νώε λέγει,
'&ς τοϊί Λυδοϊς δ Λτταλος παυσ*» ομοίως λέγει.

775. Οαοά 6§ο ροίηί τοΰτο
ρΓΟ τούτου, οιίαιη ί,αοίδίιιβ βχρΓβίίίΙ.
ΗΙ8Τ. 26.
7δΐ•_ Νοϋ γοναΐ, πη»»Γβ »
γραψαα. ί.31 οίΓοαοιΙοοαΙχο ΑββνρΐιΟΓίιιιι, φιΛα• ορροιιηηΙαΓ

Ηβ^β1ν ^Τ* Υ•

τν„ •

787. ΕτΛ 0101*1/οίων. ,ϋιβηι-

133 ΐη Αυΐβ Οοηβΐίΐιιΐίηοροΐϊίβυα
άώρεηεαίοΓ. Ιάβιη γί(1βΙαι•, <}"ί
ΰιοιχητηί. ΟΗίΙ. IX, 290. βΐ γ.
367. Ώφβαι.
?90> νίά- £ ιηο1 Μ θ γ>
^
β1 0Ο1ι1βΓ
β οο11β.
^ V, ^ β £ο1 ^,.

«Λ• β. ΒβοΛα*. ιημ. ρβ£. 374.
V

,.Γ°..
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ΟΗΙΕ. V. ΗΙ8Τ. 27. 28.

793 - 813.

Κα&' "Ελληνας Αιόνυσσος 3' άπείληφε την χλησιν,
ΕΙδότας τούτον παλαιον Λιόνυσσον τυγχανειν,
Ου τον χεζοχαρχάλην δε νίόν τον της Σεμέλης.
ΠΕΡΙ ΒΕΛΕΣΤΟΣ ΤΟΎ ΒΑΒΎΑΛΝΙΟΤ ΚΑΙ
ΑΡΣΑΚΟΎ ΤΟΎ ΜΉ.ΔΟΎ. *ζ.
Τω γένει Βαβυλώνιος δ Βελεαυς νπηρχεν,
ΙΑνηρ σοφός χαί συνετός, οξύς το δέον χρΐναι'
Χρησμών δε πλάσας λόγια χαι ΰεοπροεπείας,
ΙΛρσάχη Μηδον ί'πεισε λαβείν την βασιλείαν,
800 Την βασιλείαν λέγω δε του χράιονς ^Ασαυρίων,
Τον &ήλυν Σαρδανάπαλον ηττήσαντα τη μ«χ»;•
Εις πλάτος έχεις όπισθεν τήνδε την ίστορίαν,
Πέμπτην χαί έννενηχοστην ταΐς προσγραφαΐς χεψένην.
ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΜΙΪΔΟΎΣ ΤΟΤ ΤΙΟΤ ΝΑΎΠΑΙΟΤ. χχ'.
Ό Παλαμήδης ο νϊος Ναυπλίου χαϊ Κλυμένης
Λέγεται τοις πανέλλησιν εφευρέτης γραμμάτων,
Γραμμάτων δε ίχχαίδεχα' τα δε οχτώ τα άλλα
"Ύστερον εφευρέ&ησαν πάρα μεν Σψωνίδου,
Το η λέγω χαϊ ιό οι, α χαί μαχρα χαλοΰμεν,
Παρ* Επιχάρμου τα διπλοί, τΌ ζήτα, %ϊ Χαί ψΐ δε',
810 Τω Μιληαίω Κάδμω δε τα τρία των δασέων,
Το &ήτα λέγω, χαι το φι, συνάμα χαί το χι δε.
Καί τα οχτώ μεν άλη&ως εν τοις τρισιν ευρέ&η'
Τα δ* άλλα τα εχχαίδεχα, μη χρΰψω σε και Τζέτζην,

795. χεζοχαρχάλην Ι.3θί3ίυ8
ΐηΙβΓρΓβΙαίιΐΓ ναεαίιιιη ΑηαΙβιη.
ΟΗίΙ. VIII, 586. -νοοαΙιΐΓ ίάβιη

Η Ι δ Τ. 28.
805. Α<1(1ί<Ιί βΐ'ΐίοιιΐιιηΐ τοΓί.
807< νί()# ρίβεΐιβι-ΐ βηίιηβιΐ-

£Γ3βοϋ4 ϋίοηϊβαϊ Ζαβοοχοντέ-

γβΙ.8> αά -ννβιιβΓί ^γβ,ππι. §γ. Ι.

'*'

ΗΙ<?Τ

27

χου νΛ Οιϊΐ. IV, 613.

ρ. 5. «<,<!.

1<ώ0'

ΟΗΙΙ,. V. ΗΙ8Τ. 28— 30.

814-836.
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Ου Παλαμήδης ενρηχεν, ου μεν ονν ουδέ Φοίνιξ,
Ου Κάδμος, ούό*' αυτός Έρμης ό ων εξ '4ρχαδίας,
Ισόχρονοι τυγχάνοντες αμφότεροι τω χρανω.
ΙΑΧΧ" ήσαν, ως ο Τζέτζης οοι δειχνΰα, χαί προ Κάδμου,
Χρησμόν ρη&έντα προς αυτόν τον Καδμον παρεισφέρων,
,,Φράζεο δη τον μυ&ον , Άγήνορος ϊχγονε , Κάδμε,
820 ,ΐΗοΰς εγρόμενος προλιπων ϊ&ε Πυ&ω δϊαν,
,ΪΕνΰάδ' έχων εα&ητα χαί αίγαιέην μετά χερσ'ι.
Και τα λοιπά δε του χρησμοί) , Ίίπερ εν στή&ει φε'ραιν
Τω νράφειν ουχί βούλομαι παραναλουν τους χάρτας.
Οϋτω γινώσχων πάλαιαν την εϋρεσιν γραμμάτων,
Χαί των Ελλήνων ταΐς γοναϊς, ουχί τοϊς Αίγυπτίοις,
"Ομως βουβάλοις πείϋομαι χαί τοις άσχεπτοτίροις,
Μη &έλων πάντη τους μωροΰς προρρίζους ανατρέπειν,
Και Παλαμήδους εϋρεσιν χαί Κάδμου ταύτα λέγω.

ΠΕΡΙ ΣΙΣΤΦΟΤ ΤΟΤ ΚΩ.ΟΤ.

*&'.

Σίανψον Κωον λέγουσι του Τεύκρου γραμματέα,
330 Και προ Όμηρου γρά-ψαι δε τούτον την Ίλιάδα
Τεΰχρω συνεχστρατεΰααντα χαί χα&ορωντα πάντα'
^ίφ' ο£ προς πλάτος ύστερον "Ομηρον μεταφράσαι.
Ταντα μεν Ιωάννης τις Μελέλης χρονογράφος.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΤΟΣ ΤΟΤ ΚΡΗΤΟΣ.

λ.

Ούτος ο χρονιχός φησι, χαί Δίχτυν δε τον Κρητα
Ίδομεν'έι επεο&αι χαί τα της μάχης γράχραι•
"Εξ ων, ως εφην, ύστερον "Ομηρον μεταφράσαι.

819. Ιιι ογμ«ι1ϊ3 νβΙβι-Λ"» &<1ίιιιιοιίί 8βΓν. Οϋΐΐαβι βίϋΐ. ΟΓβοιιΐ. βΛγΙΙ. ρ. 38.
822. Λοιπά3ί, ο<1. Α.
-

ΗΙ5Τ. 29.
833. Ώβ Ηοο ηοπιίηβ \τί<ϊβ
Ββηΐΐβϋ βρϊβΐ. &αΜί1ϋαιο ρ. 517.
»1• «1• 1<ίρ*•
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ΠΕΓΙ ΤΕΤΚΤΟΎ ΤΡΑΜΜΑΤΕίίΈ ΤΟΤ ΦΑΛΑΡ1ΔΟΈ. Χά.
Οϋτος ό Τεύκρος γραμματεύς Φαλαρίδας ίιπηρχεν
Έπί τοίν διοικήσεων τε πάντων των πραγμάτων.
Φαλαρίδας, ος χλησιν μεν εκέχτητο τυράννου,
840 Τοις δ* ϊργοις άλλος δίκαιος υπηρχεν Αριστείδης.
Τον Ι/ίττικον γαρ χαλκονργόν Περίλαον ίκέΐνυν,
Ταΰρον δημϊονργήσαντα χαλχοΣίΐ', ϊργον όποιον,
θΰραν ,τε παράπλευριον εν&έμενον τω ταΰρω,
Αυλίακους τε τεκτηναντα τοις μυ^ωτηρσι τούτου,
'ΙβσΓδ τίνα εμβίλλεα&αι τψ τανρω τψ χαλχέψ ,
Και πΐρ υποσιρωννυεσ-&αι χαϊ τούτον όδννασϋ'αι,
Την δε βυην του πάσχοντος αυλέΐν εν τοις μνκτηρσι,
Αυτω τε προσκομίααντα δωρον τΌν ταΰρον τούτον
Φαλάριδι τε &έλοντι πεμπειν Λελφοΐς τον ταΰρον,
850 Αυτόν αυτόν <Γ άπείργοντα πεμπειν &εψ τον ταΰρον,
Λίγοντα , τιμωρεϊσ&αι μεν τω ταύροι τους άν&ρώπονς,
Αυτόν δε καταυλονμενον χαίρειν τα,ΐς τψωρίαις,
Ο Φάλαρις ενέβαλα πρώτον αυτόν τω ταυρψ.
*£ξαξας ^μι^ν^ια τε κατά πετρών Ικρίπτει.
Εις χαλκουργόν Περίλαον είργααατο μεν τοϋτο.
Τον δ' Ιατρόν ΊΊοΧνκλειτον τον από της Μεσψης,
Νοσοΰντα Ιασάμενον τούτον, δωρεΐται πόσοις
Χρημααι και χρυσωμασιν , άργνρωματων πλη&ει,
Αουλοις , &εραπαινίαι τε και άλλοις δε μυυίοις.
860 Έγραψε και τω Τεΰκρψ δε σΰνιαξιν ίτησίαν
Οποσην οι ταξίαρχοι λαμβανουαι, διδυναι'
Τοσαΰτα δους, μη άξιον εγραιρεν ϊχειν δοΰναι'
Και τοΰτο δε -ιμήσατο και προς ετίρους λέγειν,
ΊΩ,ς Φάλαρις έπαξιον λέγει μη εχειν δούναι

Η 18 Τ% 31.'
850. ϋι Ιπο αυτό(, ΓβροίΊιίΐΓ
*<ί ΟΗίΙ. VII, 332. ό ιίι ϊίί
ϊκαατοί αυτών.

856. Υΐά. ΓΗβΙβτίιϊίβ βρΐβί. 107.
108. 109. — ΑυΙβ από αάάίάι
αηίαιίαηι.
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Της Ιατρείας, γ ηντου ιάτρευσε την νόσον.
Ταύτα χαί προς Πολΰχλειτον Φαλάριίος τα ϊργα'
'ΙΙς δε τον Πολυχλειτόν τις διίβαλε προδότην,
Ου μόνον ούχ υπέχλινε τάς άχοας ίχείνω,
*Αλλ* υπ" οργής εχάραξ,εν επιστολην βαρεϊαν'
870 Πολύκλειτος ο ιατρός ον ου προδότην λέγεις,
Νόοον έμοΰ Ιάσατο , νόσον των άνιβΓΟΓ.
*'Λνπερ γνωσιμαχήοας ουν την αιωπψ συ στέρζ^ς,
Εύγε ως ίσοιφρόνησας ' εΐ 3* ου , χαταχουέ μου.
V ϋοσους ϊαται Ιατρός) &ανατος άψροσυνην.
Τω δε Πανρόλα τω νΐω γράψε* ■ φροντισον λόγων,
ΕΙ μη που μέλλεις τυραννέίν, ο δυσχερές τυγχάνει.
Του γαρ λαβείν μοι γίνωαχε, τέχνον, την τυραννίδα
Τυγχανον δυσχερέστερον το άπο&έσ&αι ταύτην.
ΤΙ] Έρν&εία τε μητρί γράφει προαάπτειν σέβας•
880 Και αιτιάται δε αύτυν χρήματα μη ζητοϋντα
.^ψ'ΕΙς δοσιν φίλων των αυιοΰ, γράφων αύτω τοιωσδε'
ΙΑχούω, τέχνον, δεϊσ&αί σε χρημάτων εις τους φίλους,
Λίδεΐσ&αι δε μου εξαιτεϊν ' άλλα μη ο'ύτω ποίει.
Μα τους &εονς γαρ οϊομαι ούτω σου δρωντος, τέχνον,
-λ . Μΐίλλον λαμβάνειν πάρα σου , η σοι αύτος διδόναι.
Γράφει χαί Περισ&ένει δε δουχί τίνων δεμάτων,
Τον ΙΑριφάνην, Εύβουλον ώς προς αυτόν εχπέμχραι,
Είναι τους άνδρας γαρ αυτω των επιβουλευόντων.
Τούτων εχδρααχασαντων δε ό ΊΊερισ&ένης στέλλει
890 Τάς τούτων, ωνπερ ε'φημεν , προς Φάλαριν συζύγους.
"Λσπερ έτάζων Φάλαρις περί της προδοσίας,
Ει σφων σνζίιγοις χαί αύται Μπηρχον συνειδυΐαι ;
ΊΩ,ς λεγουσων χατήχουαεν, αύιάς αυτοχειρία
*Εχεΐνον μέλλειν διασπαν τι δε πα&ουσαι; εϊπεν

.867. Ιιΐ32πιί τιί.
875. (Μ. Α. ίη οοηΐβχΐίβ Η»1>βΙ γροντίζον, ίη ιηβΓ^ίιιο α 8βο.
ιιιαιια φρόντιζαν η ψροντίζον.

δοΓΪρίί φρόντιαον. ΟοηΓ. ΡΗ3ΙθΓ. βρρ. Ζ 3.
879. Ερϊβι. 103. 104.
886. ΕρίεΙ. 15. Οί. βιίαιη ΑβΗαιι. V. Η. 2, 4.
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Κάχείνων πάλιν προς αυτόν αντ'ειπουσών τοιάδε,
Μ μη ημεΐς επά&ομεν, η αύμπασα πατρίς δε',
Ούχ Ι'δει 'υσον εϊχομεν άμύνειν τ$ πατρίδι;
Γράφει, τω προρρη&έντι μοι δευτέρως Περισ&ε'νει'
Περίσ&ενες, ας εστειλας γυναικάς μοι, τας δύο,
900 Σέσωχα δι* ευγένΐιαν χαί γαρ ερωτηΰεΐσαι
'Τπερ πατρίδος ί'φασαν αύται με χτείνειν &έλειν.
Ταϊς ευγενέαι γυναιξί ταΰταις ουν σωσον πάντα
'Οαα άφείλου εξ αυτών, άνταποστρέχρας πάλιν.
Τίνος δε του Φαλάριδος των φίλων τε&νηχόχος,
< 'ίϊραίαν γάμου ϊχοντος, άνέκδοτον δε παΐδα,
Φάλαρις Τεύχρον έστειλε τγι γυναικι εκείνου,
.> ΕΙπων, έ'ρου την αυζυγον εκείνου του θανόντος,
Τίνος χάριν άνέκδοτον εκ την &υγατερα.
*Αν δ' άπορίαν αίτιον προβάλληται του γάμου,
910 Λάβε τα πέντε τάλαντα ταΰτα χαί δος εκείνη
Μς προϊχα ταύτης της πα«5ός, εκ ταύτης του συζύγου
ν_ •μ,: /^ο&ηναι τω Φαλάριδι λέγων είς παρα&ηχψ.
Ταύτα ώς παρα&ηχην μεν δ6ς του ανδρός έχείνης,
;•;-"•'ι&ς αφ* ημών δέ δωρεάν άργύριον βραχύ ηΛ
,.Καί πέντε δεραπαίνας δε χαϊ απενσον εις τους γάμονα.
Όρκίζω δε σοι τους &εούς, όντως αυτά σε δούναι,
Οποία ει εδίδου τις, έλαβες προ&υμία.
Και πασι φίλοις έστελλε, λαμβάνειν δοκών μάλλον
'ΐβιετο των άφίλων δε τους μη δηλονντας τούτο,
920 Ούτινος χρείαν εχοιεν, και όσοι μη αϊτοϊεν.
Τινάς χαχούργους έ'χαυοεν εν ταΰρω τω χαλχείω,
Και τον φαρμακοις χτείναντα αΐιτον την ομευνέτην,
Μητέρα του Παυρόλα δε αεί δι' 'ίχ&ρας είχε•
Τοις δ' άλλοις πασι δίκαιος υπηρχεν Αριστείδης.

910. ΟΛ. Α. ία ΜβΓβίϋβ ίάβον. νοίαίί 50ΓίΙ)α λαβών , αυ.1
λάβον.
/

922. 8ϊο πιαι-ςο θα. Α. 1η
οοη(6χΐί$ τφ — χτείναντι.
924. Μ ρΓο γας θ ιηβι-£ϋιβ
οιΐ. Α.
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Τοντω δε χαι Στησίχορος εχ&ρος ων χατεσχέ&η,
Οϊμαι προς Πελοπόννηαον περων εχ της Παχΰνου
Συν Κόνωνι, Λρωπίδα τε χαί γε τισίν ετέροις.
Και Κόνων απεσφαγη μεν Φαλάριδι εύ&έως,
Ό δε Άρωπίδας εν τιμγί στέλλεται χ^ πατρίδι.
930 Στησίχορος δ' όμόψυχος ην τούτω τε χαϊ φίλος.
Επαίνους δε βουλόμενος Φαλαριδι> συγγράφειν,
Ε'ίργεται παραχλήσεσι τούτου, μη γραχραι ταύτα,
Εί δέλεις γράψειν, λέγοντος, γράψον εμοΰ τον τρόπον,
Οίος αυτός χα&έστηχα χαι ποδαπ'ος δοχω δε.
θανόντος Στησίχορου δε, ο Φάλαρις ΰστέρως
Με&' Όλα ϊτη δώδεχα της τελευτης έχείνου
ΊΩ,ς δι* αυτόν χαρίζεται λίτρα Ταυρομενείταις,
Ποσφ ταλάντων εκατόν, ^ραφαι$ των θυγατέρων
ΙΙολλας όφείλειν χάριτας γράψας τφ Στησίχορο».
940
Τοιαύτα μεν ο τύραννος ο Φάλαρις εκείνος.
Οί χρηστοη&ι,ις δ' άρχοντες νυν αμφοτέρου μέρους,
"ΝΙη μόνον προϊχα μηδαμώς μηδέν ημϊν δίδοντες,
Σψνοϊς δ' άν&ρώποις δωρεάς «εί δίδοντες πάσας,
'ΙΙς "Αρπυιαι το πρότερον εχ γέροντος Φινέως,
Και βρώσιν αφαρπάζουαι στόματος ημετέρου,
Προϊχα τάς συγγραφας ημών λαμβάνειν εξαυτοΰνιες,
"Εξ ων ημείς τρεφόμε&α , πολλών μεταγραψέντων.
'&ς Έρυα'ιχ&ων γαρ εγώ τάϊς ■θ'υγατράσι ταΰταις
Τάϊς παντευμόρφοις τρέφομαι, πί.ην ουχί πορνευοΰααις,
950 ΙΛπόρνοις δε χαϊ χα&αραΐς , αΐς τρέφομαι χαϊ μόναις,
'Άλλο&εν ου δεχόμενος, ουδ' αφ* ερμηνευμάτων.
Φαλάριδι, ως εφημεν, χλησιν τυράννου σχόντι,
"Εξ μήνας συνδιέτριψεν δ μέγας Πυ&αγόρας,
Ό πασι δυσαρέστητος τελών εϊς συμβιώσεις.
Τις αν τα του Φαλάριδος πάντα λεπτως ίξείποι;
*'Λξ,*ον χα\ τον θάνατο»* νυν του ανδρός μοι γράψειν.
956. φάναι ΐη ο(1. Α. να&τ§.
ρο9ί«απι. ΡοβδίΙ γράψειν Ηα-

1>βή ρι•ο εχρίίοαίίοηβ νβιΊ>ΐ
ναι.
49
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"ΐρη'ξ ποτέ περιστεράς εδίωχί μνρίας*,
Τοΰτο 5* Ιδών ό Φάλαρις είπε τοις παρεστωσιν '
"Ανδρες, άρατε, ποσά δρα η αγενής δειλία;
960 Εί μόνη μία γαρ πασών τφ 'ίρηχι αντέστη,
Εν&ύς αν ίσχε την ορμην των γαύρων διωγμάτων.
Τουιό τις γέρων παρεστώς ως ηχούσε το ρήμα,
Άρπάξας λί&ον ϊβαλε τον Φάλαριν εν&έως,
Καί χα&εξης χαΐ οΐ λοιποί, χαι ως τίνες μεν, ϋνησχει,
Ώς άλλοι δε τινές φασι , δεσμωτ7]ς χατεσχέ&η,
Και μο^ί/ίοΐ!»» Ιμάχιον άμφιεσ&είς ετάχ&η,
"Εως έζήχ&η του Ήίχροΰ χαι ταλαίπωρου βίου•
Τούτου ό Τεΰχρος γραμματεύς υπηρχεν, ωσπερ εφην,
Έπί των διοικήσεων τε πάντων των πραγμάτων,

ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΜΗΑΌΤΣ, ΠΕΡΙ ΟΤ ΠΡΟΕΙΠΟΜ
ΤΗι λε'. ΙΣΤΟΡΙΑι. λβ" .
970 Ούτος ο Συρακούσιος πάνσοφος "Αρχιμήδης
Ίέρωνι τω βασιλεϊ των Σιχελών υπηρχεν
Σύμβουλος, φίλος, γραμματεύς , μηχανουργός παντοίος.
Τριακοστή χαι πέμπτ]] δε Ιστοριών των πρώην
Ενρτ;ς τα ΙΑρχιμήδους μο» προς πλάτος γεγραμμένα.
ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΛΡΕΙΟΤ ΚΑΙ -ΕΡΞΟΤ
ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, λγ'.
Τα περί τον Ααρείου τε χαι τα περί του Αερξου,
Εν τγι τρίαχοστί] πρώτη Ιστοριών των πρώην,
Και ,ΐν τι] μετά ταΰιην δε εγράφη Ιστορία.
Και στρέιρας ταΰτην μάνϋανε• τα δέ των γραμματέων
"Ηδη στενώς λεχτέον σο* Ααρείου χαι του Εέρξου.
980 Ούτοι ταϊς μάχαις ταϊς αυτών χα&ήμενοι τοις ϋρόνοις
Εώρων τα της συμβολής, χαί γραμματείς δέ χύχλω
Έστώτες άπεγράφοντο πάντα τα του πολε/*ον.
959. Εγβϊ άγιννήί.

ΟΗΙΙ* V. VI, ΗΙ8Τ. 34—36.
ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ,

983-6.
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Ό ρητωρ Κέφαλος πατήρ ην ρηιορος Λυσίου,
Άπο Θούριου πόλεως μιας των Ιταλίδων,
Πλούτο» κοαων χαϊ ευγενής , σωτηρ των Ά&ηναίων.
Έπί γαρ των τριάκοντα τυράννων, προ Ευκλείδου,
Τον Πειραιά κατέλαβαν τίνες των Ά&ηναίων,
Καί γε προς τους τριάκοντα τάς μάχας συγκροτορντες
'Έμελλον άρδην υπ' αυτών εκ&αμνια&ψαι βίου•
990 Όχτακοσίας δε αυτοΐς ό Κέφαλος ασπίδας
Λους νίκην επρυτάνευσε κατά των τυραννοΰντων.
"Τστερον ίζημίωσαν τούτον δραχμαΐς χιλίοις,
Λέγοντες άπροβοΰλευτον ψήφισμα γεγραφέναι.
Ο δέ , ούχ οϋτως Ι'πρεπεν, άλλα &ανατω, είπε.
Τι γαρ τοιούτους έ'αωζον Ιξ απηνών τυράννων;
Ούτος καί δικαιότερος απάντων ην ρητόρων,
Παρ^ ολην τούτου την ζωην μη σχών κατηγορίας•,
Άριστοφών δε τουμπαλιν υπήρχε τω Κεφάλφ
ΙΛεί κατηγορούμενος , νικών δε αντιδίκους.
ΠΕΡΙ

ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ,
ΠΟΛΕΩΣ, λέ.

ΟΤ ΤΗΣ

1000 Ή Κτησιφών τυγχάνει μεν πόλις Περαίδος μία"
£γα3 Νυν δε περί του ρήτορος λέγομεν Κτησιφώντος,
"• Του στεφανοΰν ιρηφίσματι γράφοντος Λημοσ&ένην
Αισχίνης είς ον έγραψε τον κατά Κτησιφώντος.
ΠΕΡΙ ΤΙΜΑΡΧΟΥ,

λς'.

Τίμαρχος Άριζήλου μεν υίος ην ρήτωρ, πόρνος.
Φίλος τω Δημοσ&ένει δι, τιμώμενος μεγαίως,
Ου κατά /ίίονΰσίοί' άγνεΰεται το άτομα
Η 18 Τ. 34.
983. νίά. Ι,γβίββ Υίΐβιη α ΤβγΙογο οοιχβΟΓΪρΙβη», νοί. VI. ΟΓ91.
£τ&βο. βά, Β,βίβΚ. ρ. 104.

986. Εαοΐϊάθβ βιχίιοιι Γαίί
ΟΙ^πιρ. ΧΟ, 2. «ρίβ Ο». 403.
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'Εξαποπτΰον βόρβορον αρρήτων αίσχροτήτων,
Οίας 'άν ουδέ πόρνη τις είπε πορνείου τόποι,ς.
Προς ανϋ-ρωπον αεμνότατον γαρ λέγει τον ΛΙσχίνην, —
10 "Ον μαλλο* αοεμνόν φασι τα γένη των βέβηλων,
ΙΑντκτροφάΐς τα πράγματα καλούντες Ιναντίως' —
ΙΤρόί τούτον ουν τον &αυμαστον Μσχίνην ούτος λέγει*
Ή μήτηρ σου ΑΙσχίνη γαρ τοϊς με&' ήμέραν γάμοις
Προς τφ πορνείω ψ φησίν ηρωϊ χεχρημένη
Σε ανδριάντα τον χαλον έξέ&ρε•ψε, χαι ταλλα.
Κατά Λημάδου λέγει δε «αϊ φλυαρεί οπόσα,
Έπί νίφ τον ΦΙλιππον γαμβρον χατονομάξων,
Άν&' ων υπηρχεν εραστής ειρήνης ο Λημάδης
φάσχων, άνανδρους ου χαλώ χαΘάπερ Λημοσ&ίνης,
20 Άναφριπίζων πόλεμον, ειρήνην άπελαΰνων,
Λειλός ειμί χαι εραστής χα&έστηχα ειρήνης,
Ου οτέργω μάχης αραγμοΰς, ουδέ πολέμων «ροτουί,
Ουδέ προς πολυάνδριον •9έλω φιλοτιμεϊσ&αι.
Περί ειρήνης λέγοντι, ω άνδρες, πεί&εσ&έ μοι,
Μη όχλοχόπο^ δε άνδρι μάτην δχ}<οχοπουντι '
Αντιστροφή γαρ γίνεται πραγμάτων τφ πολέμφ.
θάπτει πατήρ τον πάϊδα γάρ, γέρων τον γηροτροφον.
Ιλ&' ωφελον άημάδην μεν εχειν χαί οί Θηβαίοι"
"Ετι γαρ αν, Λημόσ&ενες, ήσαν αϊ Θηβαι πολις:
30 Νυν δ* είσι πολυάνδριον χαί τόπος οικοπέδων,
/ίαχρυσει χαι πολέμιος νυν παριών τον τόπον.
Τοιαύτα χατγισχρεΰαατο χαί κατά του Λημαδου
Το στόμα το άγνόστομον πάρα Λιονυσίφ,
'Άν&' ων ειρήνην ο άνήρ προυτί&ει τον πολέμου.
Η 18 Τ. 36.
7. Οοιίδειιΐίι αϊ. Α. οημ βάΐΐ.
ίη αιαχροτωτάν, ρΓο ψιο ροβιιΐ
αιαχροτήτοιν ρΓορΙβΓ ο'ίαι, φιοά
8β^υϊ(αΓ , βΐ ρΓορΙβΓ Υ8. 37. Ιιι
ιιι«γ§. ροδίίαιιι αίοχρομάτων.
13. Ββιηοβίΐι. ρΓο οογοη» ο.
40. ρ. 262. Ηβι-1.

16. Κατά ρΐΌ χαί τα βεήρβί.
Ε)β ϋβιηαάβ νϊά. ΗιιΗιιΚβιι. ΚϊβΙΟΓ. ογιΙ. οτ&ι. §γ. ΛΓοΙ. ΛΓΙΙΙ.
ρ. 150. »ψ{. Κθίβΐι. ΗοιαρΙιηϊΐιηί άίβββΓϊ. άβ Όβωβάβ, Υοΐ. IV.
ρ. 243. »ψΙ•

ΟΗΙΙ,. VI. ΗΙ8Τ. 36.

35-63.

197

ΙΙαλιν σεμνοστομωτερόν φησι χατα Νεαίρας,
ΙΛπο τριών εργαζεσ&αι οπών την εργασίαν.
Και άλλων αισχροτήτων δε βορβόρους άποπτύει,
Ο'υσπερ ο Λιονύσιος αρώματα νομίζει.
Την 3* εργασίαν ην φησι τριών εχτρυπημάτων,
40 Έχ του Λυσίου ρητορος αεμνώς , γλαφυρωτάτως
Ρη&εΐσαν ί'χλε-ψεν, άίσχρώς εξαναπτυξας ταΰτην
Ή Αντιόπη μόνον γαρ είπε Λυσίας πόρνη,
"Ητοι ή αμφω τάϊς όπαΐς τγι μίξει χεχρημένη,
ΙΙαναίσχρως δ' ούτος ηυξησεν αναφανδα ληρηαας,
Το ϊργον Νέαιραν τελεΐν τριών εχτρυπημάτων.
Ούτος 6 Ιάριζήλου μεν Τίμαρχος παις, δ πόρνος,
Ο φίλος Λημοσ&ένους δε του παναεμνοατομουντος,
Και γραμματείς χαί ρήτορες όντες των 'Λ&ηναίων,
Επτά τβ άλλοι πρεσβευται του γένους 'Λ&ηναίων,
50 Οΐς χαι η πάσα χωρά δε των 'Λ&ηνών αυνηργει,
Κατά Αϊσχίνου ϊστησαν δίχην παραπρεαβείας,
Ηι χαι Συντευς χατηγορος ενίχησεν αν πάντας'
Όμως ούτω τον ηττονα λόγον Αισχίνης έχων,
Πρώτα χα&εΐλε Τίμαρχον δεί'ξας πεπορνευχοτα,
'ΙΙς Μισγολάου φίλον μεν ο»τα του φιλονέου,
Και φίλον Πιτταλαχου δε πάλιν του δρνι&ία.
Ούτω πρώτα τον Τίμαρχον δείξας πεπορνενχότα
Τοις 'Λ&ηναίοις ατιμον έποίησε γενέσ&αι,
"Τστερον χτεΐναι δε αυτόν αυτόν δι* άτιμίαν.
60 Ταύτα μεν ουν εις Τίμαρχον είργάσατο Αισχίνης•
Τον Λημοσ&ένη δ* έ'δειξε λΰχον χανόντα, μάτην.
Έχπέφενγε την δίχην γαρ, νενίχηχε χάχέϊνον,
ΕυβούΧου μόνου ρητορος τούτω αυναραμένου.

36. ΥίΛ. ΗβϊβΚ. ίιΐίΐίο. £ιαβ€ΪΙ. ϋεπιοβίΐι. 8. τρύπημα.
46.

Υϋ. Τβγίοπ ρΓαβίαϋο

.κΐ ΑβθοΗΐοϊβ Τΐηΐίΐιχίιοαηι. ΛΓοΙ.
III. οι-αΐ. §τ. ρ. 23. 66. 79.
61. 0(1. Α. ίιι «βχ*ι Ινμον,
ίη βι<ιγ£. Χνχον.
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Χζ'.

Ε» λήθης νυν συνέμιξα χαί τα του Δημοσθένους.
Όμως του Δημοσθένους σύ χαϊ πάλιν ιστορία}
'Λς εκατόν, ει βουληθ^ς, εχ Τζέτζου χαταχοΰσεις,
•Ω,ς χαϊ περί των άλλων δε ωνπιρ απλώς ζητήσεις.
Ο Τζέτζης ου στενουται γάρ, εϊ χάί στενουται νόσω
Τί] ορθοπνοία τι} δεινή, τ^ απαγχούσγι τούτον::
70 Λλν «ξ άδηλων των πηγών εξαναβρύει χύσεις. .
Λοιπόν πάλιν χατάχουε περί του Δημοσθένους,
Ο Δημοσθένης στρατηγός νιος ην Άλχισθένους,
Ός ην χαϊ φιλοινότατος χαν των φιλαμπελούντων.
Ο ρητωρ Δημοσθένης δε νιος ην Δημοσθένους,
Ανδρος Παιανιέως τε χάί ελευθέρου φνσιν,
Μητρός Σχυθίδος δε υίος' 'όπως δε τούτο μάθε.
Μητρός πατήρ του ρητορος ην χεραμεύς τις Γλΰχων,
Οσπερ προδοΰς το Ποντιχόν Νυμφαΐον πολεμίοις Καταγνωσθείς θανάτου τε προς Βόσπορον εχφεύγει,
80 Και δωρον εΐλε παρ1 έχθρων τονς λεγόμενους χήπουςΛ
Και γυναιχί συζεΰγνυται Σχυ&ίδι των πλουσίων.
Δυο τεχων εχ ταύτης δε χορας Αθήναις πέμπει:
Των ων η μία γίνεται μήτηρ του Δημοσθένους,
Η δ" άλλη άλλοι ζεΰγνυταί τιμ• των Αθηναίων.
Σχυθης μεν ην, ως έ'φημέν, ο ρητωρ Δημοσθένης:
Το δ* ήθος τούτου μάνθανε χαϊ τρόπους βραχεί λόγω.
Χλανίδας των ευσήμων μεν θηλυπρεπως έφορε»
Και σύρων το ιματιον μεγάλως εφωνάσχει.
■\.-^•?-'
Εβηττε δε χαϊ χεφαλην υπέχνηθε το πρώτον.
90 Επειτα δε χατήρχετο συνηγορεϊν ή λέγειν,
Κινων την χ&ρα συνεχώς, δεινός δ' ην πανουργίας,
Ώ,ς άπας ρητωρ δείχνυσι χαϊ την γραφην προφέρει.

Η 18 Τ. 37.
75. α. Α. 3ρβ/1β παιανιέως.
76. 0<1. Α. σνντίδοι, χη ίππε.

79. Εγε» &αΐάτν.
-> « .
. .
.85\ °Τ ,1" 1ΏΆΤ^ οά' Α# ρΓΟ
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*Εν τψ «ατά των παρανόμων γαρ του 'Τπβρίδον
Αριστογείτων ουτωσί τάδε χατ έπος λέγεί'
Κνώδαλα τα εξαγιστα των τρισαλιτηρίων,
Ό Λημοσ&ένης, 'άμα τε χαι 6 Λυκούργος, λέγω*
Και πάλιν Λιοπεί&η δε τον Σουνιέα λέγει,
Έχ της προς τον Έλλησποντον σύστασης ναυμαχίας
*ίί2νησαο&αι αίχμαλωτον Αυχουργον , άημοσ&ένην.
100 Ούτοι δε το άργυρίον εχείνω ουχ εδίδουν,
Αλλα προς διχαστηριον εΊλχυσαν μάλλον τοϋτοι».
Καν εχινδυνευσε δανεΐν ο άν&ρωπος εχ τούτων,
Ει μη συνηγωνίβαντο /Ιημέας, Καλλιχλης τε.
Πάλιν χατα Τιμάρχου δε χαΐ Λημοσ&ένους λέγει"
Αρχοντα αποστέλλετε τον Τίμαρχον, ω άνδρες,
Όύχ εαν νεύρα εχητε. χαΐ τα σεμνά τηρητε,
Τίμαρχον, ος τω σώματι τα πλείω τούτον μέρη
Φέρει ^ΐΜ-αιχοί, άπαν δε πράττει των μισουμένων.
Άλλ" ου Αυχοΰργω φίλος μέν , τψ δέ γε Λημοσ&ένει.
110 "ιΩ,ν γαρ τοις άλλοις βδελνρος εχεΐνος μισεί τούτον,
Ό Αημοσ&ένης δε ψιλεΐ. άφίημι τα. άλλα•
Ό δε /Ιημάδης άνελεϊν τον Λημοσ&ένην λέγει,
Σνγχείμένον άν&ρώπιον εχ συλλάβων χαϊ γλώττης•
Καί πάλιν, ' χόλαξ που φησι χαι αν&ρωπος δε γόης
Λνστηνονς λογούς μελετών χυχα τε χαι ταράσσει,
Τνρβασας, οιχτισάμενος , άλλα ποιων μυρία,
Προσποιητά τε δαχρυα συν τούτοις έχδαχρυων•
Πάλιν έναντιούμενος Άλονησίταις λέγει,
'Τπέρ μιχρας της νήσου τε χαι πόρων ελαχίστων
120 Μέλλετε διαφέρεσ&αι προς Φίλιππον, ω άνδρες,
'Λνδρος όχλοχοπουντός τε χαί ατασιώδους λο}Ό*ϊ.
Και πάλιν, υπο ρήτορος ανδρός χαι γυναιχείου.
Πάλιν, γνναιχιζόμενος χλανίσι των ευσήμων

93. ΚιιΗηΚβη. Ηΐβΐ. αιτ. οι•.
6Γ• Υοΐ. VIII. ρ. 188. ΚβίβΚ.

104. Εχ αϊ. Α. αοοοδβϊι. 5ϊ.
115. Οά. Α. «νχα, τοςίβ.
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Καί ούρων το ϊμάτιον , χαί φωνασχων ως εθος,
Δειλούς άνανδρους τε χαλεϊ τους πρεπωδων σνμβοΰλονς.
Καί πάλιν, τρίβων χεφάλην χαί συνεχώς εχβηττων,
'Λς χαϊ χαταχλΰσειν λόγοις μέλλων την έχχλησίαν,
^Ελλάδα συνταράξει τε χαί σύμπαντος φψωσειν,
ΟΧ χαί αυτόν έπίστανται χαί την αυτοΰ πατρίδα
130 Καϊ τις τελών χαί πόθεν ων υπέρ αυτών φυσαται,
Καί τας όψρΰας ανασπά, χαθάπερ ο Κριτίας,
Ό εΐς ίχ των τριάκοντα, μη παις μαχαιρουργοΰ δε
Ό βδελυρός χαί βάναυσος, χαί πάλιν, πλάνης* γόης,
'Ρητωρ ούχ επιχώριος , ξένος τελών χαί Σχΰθης,
'&ς παις 3' ουχ ων μαχαιρουργοΰ, μητρός δε τηςΣχυθίδος,
Κυχα, ταράττει, θορυβεί την σΰμιτασα» Ελλάδα.
Αισχίνης δε τον Τίμαρχον ηταιρηχοτα λέγει,
Μάλλον πεπορνευχότα δέ. χαί περί Δημοσθένους
Κομχρά φησι χλανίσχια χαί μαλακούς χιτώνας,
140 Τεκμήρια σαφέστατα δεινής απαιδευσίας,
Κουδεν μέρος του σώματος ί'χων ίχ των άπρατων
Ουδ' όθεν ϊεται ψωνην , δήθεν αυτοΰ την γλωτταν.
Καϊ χέρχωψ χαί παιπάλημα χαί βάταλος , αργας τα
Καϊ πονηρός χαί γόης δέ. χαϊ άλλαχοϋ φησί που,
Ούτος ραδίως κλαίει μέν, 'εϊπερ γελωσιν άλλοι.
ΈλχοποιεΖ το κάθαρμα σύμπασαν δε την πάλιν.
Κνωσίωνι χατέχλινε την εαυτού γυναϊχα
Ο Δημοσθένης ον φημι. το 3* 'άλλο σιγητέον•
Καί πάλιν, Δημοσθένης δε άνίσταται , φησί πον,
150 '&ς έ'θος , τρίψας τε αυτοϊί την χεφαλην είρήχε».
Τις παν ρητόρων λέξει* ρηθέν εις Δημοσθένην;
127. Ιιΐ3Ρπιϊ «αϊ βηΐβ χατακλϋαειν , φΐοά ρτο κατάλυσαν
(ΐΓ.-ιβΙϊΟΐ ΙϊΙίΓβο οιΐ. Α.
137. α. Αβ3οΗίηβ3 άΑυ. ΤίιτιβνοΗ. ρ. 142. 6(1. ΚβϊβΚ. ίΰκριβ
α ΤβγΙοΓο οίοΐυβ Οβίΐίΐ 1, 5.
141. Αθ8<Λίιι. τι. χ. πάραπρισβ. ρ. 209. 224. 273. Οά. Α.

ιιοη 8§ηο8θί* απράκτων, φΐοά ίι»
ναΆΤ§. βά. Βά». ηοίΗίαπι Ι,αοίβία» Γβι1(1ί(1ίΙ αχ οΙίο$Ϊ8. Ι,οοΐ
5ΘΠ3Η8 ββΐ : ηιιΙΙαπι οοτροτΐ» ραιίβηι /ιαύεί ηοη νβηαίβηι.
143. ΛΓκΙ. Ρ1ι«. ΠοπιοβιΗ. 4.
Ι η ο<1. Α. αοοβηΐιιβ ρβΓρβππιι ροβίκιβ ίιι άργάβ.
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Αυτός αυτόν πη πλούσιόν φησιν δ Λημοο&ένης,
Τάλαντα δεχατέσσαρα ουσίαν χεχτημένον.
'!Αλλ?] δε πάλιν πού φησιν ει ημεν των πλουσίων,
Στεφάνους ουκ έπλέχομεν , ουδ' ημεν των άπορων.
Η τίτ&αι, χαί τρι^ητρια» και ερι^Όί. υπάρχον.
Την σφην μητέρα λέγει δε τον εαυτού πατέρα
Έν δια&ψαις συγχοιτον έασα* θηριππίδί].
Και ξένον αχών χαϊ έχων αυτόν δεικνύει λόγοις '
160 Πατέρα μου διέβαλον ώς ξένον, χαί τα άλλα.
Αυτοΰ &ανουσης δε μητρός, δεϊται των Ά&ηναίων,
θαψαι αύτην εν μνήμασιν εασαι τοΐς πατρώοις.
Χρεών παρέντα τα πολλά &άνατον τούτου φράσαι.
ΊΑρπαλός τις ταξίαρχος υπηρχεν Αλεξάνδρου.
*Ί/2ν ό*έ Φοινίκης στρατηγός χαι φύλαξ των χρημάτων,
Άποσυλήσας περισσά χωρεΖ προς Α&ηναίους.
Πολλοίς ταλάντοις χρηται δε φίλω τω Λημοσ&ένει.
Γρά-ψαντος Αλεξάνδρου δε προς 'Α&ηναίους ταύτα,
Αιτούντος χαι τον Άρπαλον στείλαι χαϊ Λημοσ&ένην,
170 "Εηιυγεν εις Καλαύρειαν εύ&ύς ο Λημοσ&ένης,
Κησον χειμένην έ'γγιστα της χώρας Τροιζηνίων.
Έ-ν ιερω 3' εκα&ητο δραπέτης Ποσειδώνος.
Ώς τέ&νηχε 3' Αλέξανδρος , ηρξαν δε Μακεδόνων
Αντίπατρος χαι Κάσσανδρος, ο'ύπω δε /Ιημοσ&ένης,
Ούδε οΐ άλλοι ρήτορες δεδώκασι την δίχην,
Άρχίας δ Βουραΐος μεν εκ πάσης της Ελλάδος
Σταλείς άνεϊλε ρήτορας είς άρι&μόν απείρους.
Δημάδου δε αϊτήσαντος οί ΙΛ&ηναίων μόνοι
'Ρητορες άπετμή&ησαν τας γλώσσας εν Α&ηναις,
180 Νόμω χαϊ ιρήφω Αττικών ούτω πως διχασάντων.
Ό Λημοσ&ένης δε αυτός ων εν ττ^ Καλαυρεία,
Ίί2ς δ Αρχίας πέφ&ακε τ^ νήσω τι} ρη&είσγ,
Έ* Ποσειδώνος <5' ίεροϊί ΰανέΐν εξεΐλκβ τούτον,

156.
ΗρίβΚ.

Ιιι ΕιΛυϋά. ρ. 1313.

158. ΟοιιΙκι ΑρΚ(Λ. Ι. ΐιηΐ.
168. Ε οά. Α. ίί αοοβββίΐ.

.
/
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Φάρμαχον ϊχων προ πολλού σφενδόνη δακτυλίου,
Τοϋτο πιων μετηλλαξεν εξαποπνεύσας βίον.
ΠΕΡΙ ΒΎΖΑΝΤΙΟΤ ΠΤΘΛΊϋΟΣ ΟΝ ΑΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡ* ΑιΛΗΝ ΕΤΙ
ΠΤΟΕΙΤΑΙ, λη.
Ό Πύ&ων δ Βυζάντιος Φιλίππω τω μεγάλοι
*Ην γραμματεύς χαΐ ρήτωρ δε χάί συνέργων Ιν λόγοις,
"Ον Αημοοθένης δεδορχως ϊτι παρ' "Αιδην τρέμει.
■ ΊΩ,ς γαρ Αισχίνης πού φηπιν, ϊλεγε Δημοσθένης
190 Έν δλοσχοίνω βρόχω μεν ράψαι Φιλίππου στόμα,
'&ς δ' άπελθων είς Φίλιππον τον Πύθωνα χατείδε,
Και των βροντών κατηχούσε της Βυζαντίδος γλωττης,
•' Τρις άφωνος ίγένέτο, τρισάχις άνεχτήθη,
Τρισάχις έζελάθετο των, α λαλεϊν έσχόπει.
*ίΙς μόλις άνεχτήθη δε το χάθαρμα, ως λέγει,
Και σχοτεινδν χαί τεθνηχος προοίμιόν τι λέγει.
> ■ '
"Οτι 3* Αισχίνης αληθής, άχουε Δημοσθένους.
"Οστις πολλω τω Πυθωνι ρέοντι, δηλον λογοις,
Ουκ εΐξα ονδ' εχωρησα, ον νΐχην είπεν ε'σχον.
200 Οίος ην δ Βυζάντιος ρήτωρ δ Πόθων, Ι'γνως,
ΠΕΡΙ ΚΑΟΤΣΙΝΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΑΡ
ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΡΣΕΝΝΑ ΤΟΤ ΤΤΡΡΗΝΛΝ ΒΑΣΙΑΕίΙΣ, ΟΝ ΛΣ ΠΟΡΣΕΝΝΑΝ Ο ΜΛΚΙΟΣ
Ο ΡΙΪΜΑΙΟΣ ΑΝΕΙΑΕΝ. λθ'.
Αάρτας Πορσέννας Τυρρηνδς η Κλάρας γε Πορσέννας
Κατά της "Ρώμης ην χωρών στρατευματι μεγάλα».
Μωχιος δε "Ρωμαίος τις γενναίος στρατιώτης

185. ΟοηΓ. ίύείαιιΐ Κιιοοιη.
1)εηιθ3ΐ1ι.
η τ β τ 5β

βοΐϊηβ. α<1 1)ί<χ1. 8ϊο. XVI, 85.
ρ. 147.
*®9• ^*^' ΆββοΚιη. άθ Γβίβα

186. (Ί. Ρ1ιιΐ3ΓθΗ. Ποηιοίΐΐι.
ο. 9. Τοηι. 8. αά. ΤβυοΙιη. \νββ-

199. ΠβιηοβιΗ. ι>γο οοΓοιιβ,
ρ. 276. ΗηγΙ. ίΙ)ίΐ|ΐΐΘ ιιοί.
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"Οπλα χαί όχημα Τυ$ρηνων ημφιεσμένος τότί,
ΧωρεΖ χατοπτης χατ' αυτών, χτεΐναι Πορσένναν &έλων.
Συγχα&ημένου τούτω 3β τότε του γραμματέως,
"Ός ην τγι γλωσση Τυρρηνων Κλουσινος χεχλημένος,
Ζίίμφιγνοων ο Μωχιος τίς βασιλεύς τυγχάνει,
επέκτεινε τον Κλούσινον αντί τοΰ βασιλέως.
210 'ΙΙς αυσχε&έντα τούτον δε άνέχρινε Πορσέννας,
Τί ποτέ τούτο δέδραχας; τι προπα&ων εχ τούτου;
Ου Τυρρηνός έβόησε, 'Ρωμάϊος δε τυγχάνω,
Ζ4λλοι τε τριακόσιοι όμοιοι μοι την γνώμην
Σβ νυν &ηρωσιν ανελεϊν. τούτο 'ψευδως ό*' είρηχει.
Της δε χειρός της δεξιάς εϊς πυρ εμβεβλημένης,
α4ί>τός ως άλλου πάσχοντος έβλεπε προς Πορσένναν.
Τούτου δ' είπόντος, προς ημάς τί ατενως προσβλέπεις ;
νΕφη το πως πεπλανημαι, χαί σε μεν ούχ άνεΐλον,
Αντί δε σου άπέχτεινα ον εδοξα Πορσένναν.
220 Είπόντος του Πορσέννα δέ, γενηση νυν μου φίλος,
Ό Μώχιος αντέλεξεν ει γένη συ "Ρωμαίων.
Θοιυμάσας ο Πορσέννας δε της αρετής τόν άνδρα,
Φίλος 'Ρωμαίοις γίνεται, χαί παύει τα της μάχης.

ΗΙ5Τ. 39.
'';;
217. - Ργο ι)μα! ϊμ, π«ιι•£. ρά. Α•. ΒΟΐβίοιη ϊμέ.

Χ'
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ΟΗΙΚ VI. ΗΙ8Τ. 40. 224 — 246.

ΠΕΡΙ ΛΙΟΝΤΣΙΟΎ ΤΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΤΤΡΛΧ: ΝΟΤ ΤΣΤΕΡΟΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΤ•
ΟΝΤΟΣ, ΚΑΝ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗ. μ.
{"Εκείτο δε η ιστορία §ν τί] πολυΐστορι
πρώτη επιστολή. Στρατιωται δε εν τω παλατίω βνβλίδια πολλά των έμων πονημάτων
ευρόντες εν κέλλη τίνος των εμων ομιλη
τών, τε&νηχότος εκείνου, απημπολήκααιν , δ
μεν τεσσάρων χαλκών , ό δε εξ , και ταλλα
πάντα ομοίως , α»$ αναζητών ταύτα παρά
τίνος ϊμα&αν των περί την βασιλέως αΰ*■•••■• λην.~) < • • "•■
Ούτος ο Διονύσιος δ πρότερος των άλλων,
*&ν Ιδιώτης γραμματεύς, νϊος του Θερμοχράτους,
Περιπεσων ζημία δε χα* ταυτην άποτίσας,
Τους υπέροχους κτείνεα&αι διαβολαϊς Ιποίβί.
Τέλος δνπλασας τους μισ&ους στρατιωτών πανούργως,
Την βασιλείαν έλαβε, δρων δε δεινά 'μυρία
ΙΑναιρε&ηναι μέλλων τε, φυγών εν τγ[ Κορίν&φ
240 Γράμματα τε έπαίδευε καί μέσω λεωφόρων
Και καπηλειών εσω&εν καπήλοις και χυδαίοις
'Λει διεπληχτίζετο και λοιδορων ην πόσα,
"Άστε δοχεϊν τοΖς βλέπονσι φρένων έξεστηχέναι.
Ούτω λοιπόν, ούδ* άρι&μω ταττόμένος αν&ρώπων,
Καιρόν λαβών τον πρόσφορον πραγμάτων συνεργάτη*
Και φίλοις κοι/νωσαμενος , ε'σχε τδ κράτος πάλιν.

ΗΙδΤ. 40.
233. ΟοηήιάίΙ ραΐτβιη βΐ βΙΐαηι. Οί. Ιαβϋχι. XXI, 5.

243. Ιη ιηβΓ§. β& Α.' 'τοίι
βλέπονται, ψχοά ΐίεια ριτο^ιιπι,
βΐ δοχεΐν οδΐ ραίατα.

ΟΗΙΙ,. VI. Η 1 8 Τ. 41.42.

247 — 267.
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ΠΕΡΙ ΥΙΟΎ ΤΟΎ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΠΕΡΣΕΩΣ, ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΟΝΤΟΣ ΠΑΡ* ΙΑΙΩΤΗι ΛΑΤΙΝΩι ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙ. μά.
Περσεύς ο φιλοχρήματος, των Μακεδόνων ανα'ξ,
Συμμάχους άπεπέμιρατο στοργή τ»; των χρημάτων.
Αιχμάλωτος είς 'Ρώμην δε συν τούτοις άπηγμένος,
250 Αυτός ώς χοίρος ένειρχ&εις σιρω ζοφώδει άνήσχει.
Ό τούτου παϊς δ' Αλέξανδρος όίμαι την κλησιν φέρων,
Τίνος Λατίνου γραμματεύς γίνεται πλην των κάτω.
,
ΠΕΡΙ ΣΟΜΝΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑΚΕΙΜ, ΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΩΝ ΟΝΤΩΝ ΕΖΕΚΙΟΎ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, μβ'.
Ό Έζεκίας βασιλεύς ην Ίερΰν Σολύμων •
Τούτου (Γ υπηρχον γραμματείς Σομνας Ελιακείμ τε.
Ουπερ αποστατησαντος , τους φόρους μη δίδοντος
Τω Άσσυρίων βασιλεΖ τους συμπεφωνημένους,
Οϊ ήσαν τριακόσια τάλαντα μεν χρυσίου,
"Ετερα τριακόσια πάλιν δέ αργυρίου,
Ό Άσσυρίων /ϊασίλεΰϊ Σενναχηρεϊμ την κλησιν,
260 "Ετος τετρακαιδέκατον άρχοντος Έζεκίου,
"Άνέβη και έπόρ&ει δε τας πόλεις Ιουδαίας•
Τοϊς ίεροϊς ^Όλνμο<^ 3« δυνάμει βαρύτατη
Πέμπει Θαρ&αν και τον 'Ραφείς και τον 'Ραψάκην 'άμα,
Οϊ και τους φόρους έ'λαβον τους πριν κεκρατημένους,
Δία αύτου 'Ελιαχειμ του επί των χρημάτων,
Σομνα του γραμματέως τε και Ίωας συν τούτος. ,
Και στόμα δε προς ούρανον ηνοιξαν βλασφημίας,

ΗΙ5Τ. 41.
247.
248.

α. Ρΐιιί. Αβιηίΐ. ο. 37.
€ά. Α. οηπι β<ϋΙ. Βββ.

άτιίμψατο.

ΗΙ8Τ. 42.
253. ΙοίβρΗ. ΔιΛ Ικί. Ι. ο•
10. §. 2.
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ΟΗΙ Ι* VI. Η 18 Τ. 43. 44,

268 — 291.

Και ράβδον χαλαμννην τε καί χατατε&ραυσμένην
Την Αιγυπτον ώνόμασαν εις τούτων συμμαχίαν.
270 £1ν τγι νυχτι άπέχτεινεν άγγελος χιλιάδας
Πέντε όμου καί ίχατον συν δγδοηχοντάδι,
'Λς η τετραβασίλειος ταύτα διδάσκει, βίβλος.
ΠΕΡΙ ΜΟΦΑΝΤΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΗΡΐυσΤ
ΤΟΤ ΒΑΣΙΑΕΛΣ. μ/.
Λιόφαντος ην γραμματεύς Ήρώδου βασιλέως,
Χειρός άπάσης γράμματα δυνάμενος μιμεϊσ&αι,
Ώς καί ο Τίτος βασιλεύς εχεϊνος 6 "Ρωμαίων.
"Ος βασιλέως γράμματα ληφ&εις έπιχαράττων
Θνησχει , χατά 'ίώσηπον. ζΐιόψαντον δε λέγω.
Τίτος δε &νήσχει βεβρωχώς λαγών των ϋαλασσίων.
ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, μδ'.
Τ$ Κλεοπάτρα τ^ σοφτ], τ$ και ωραιότατη,
280 Και τοις λοιποΐς δε σι'ψπασι πολλών νπερφερούση,
Προς επιμέλειαν τριχών χαΐ των ονύχων ηααν
Χαρμιουνώ καί Τάειρα. τι δε δηλοϋσι τάδε;
Σνρον τον Τζέτζψ βλέπε νυν, Ίσμαηλίτην αμα,
Και ταύτα διαρ&ροϋντά σοι ταΐς γλώσσαις ταϊς έχείνων.
Κατά Εβραίων γλωσσάν τε καί την των Σύρων άμα
ΧαρμΙ δήλοι την αμπελον , Ουνώ περιστεράν δε,
Την ην ψασιν οί "Ελληνες περιατεράν οινάδα•
Κατά Ίσμαηλίτας δε τους 'Αγαρ γόνους λέγω'
Περιστεραν την Τάειραν συμαίνουσάν μοι νόει.
290 Αύται προς επιμέλειαν τριχών καί των ονύχων
Της Κλεοπάτρας της σοφής ήσαν της βασιλίδος.
268. (Μ. Α. ίιι ΐεχίιι κατάϋ-ίτρασμένην , ία ιηβι•£. ϊΐΐαά
<{ΐιο4 Γβροδίιίηιιιβ. νβΓβα ρΓ3θεβάβηϋ ργο βλασφημία: ιαβϋιη
βλααφημίαις.

272.

II Ηβ». ο. 19.
τττβτ λ•χ '
„_„
" , β *,•. *"
, 2/()• του Ηρο,δου πιαΓβο «Ι.
Α• ΡΓ° β<*αΜωί.

ΗΟΙΚ VI. Η 1 8 Τ. 45. 46.

292-312.
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Μηχανικοί χαϊ Ιατροί χαϊ γραμματείς δε ταύτης
ΚαΙ ρήτορες χαϊ σύμβουλοι, ήσαν μύριοι, άλλοι,
ΚαΙ Λεξιφάνης δε αυτός, μηχανικός έχ Κνίδου,
Μεϋ' ου πολλας λυσιτελείς τας μηχανας έποίει,
Καί ΰαλαοσαν έχέρσωσε μέχρι τετρασταδίου,
Αύτην εις Άλέξάνδρειαν χαϊ πυργον ανεγείρει,
Φως εν νυχτϊ σωτηριον τοις πλέουσι δειχνύειν.
Τφ Λεξιφάνει τούτω μεν εϊς μηχανας εχρητο,
300 Τοϊς Έφεσίοις δ' Ιατροΐς , τω Σωρατφ χαϊ 'Ρούφω,
Εις πάντα τά χαλλύνοντα μορφας τις των προσώπων,
Εις παν τε πάϋος γυναιχων χαί Ιατρείας αλλάς.
ΠΕΡΙ ΦΙΑΟΣΤΡΑΤΟΤ ΤΟΤ ΡΗΤΟΡΟΣ, ΓΡΑΜ
ΜΑΤΕΑΣ ΤΕΑΟΤΝΤΟΣ ΙΟΤΑΙΑΣ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ. μέ.
Φιλοστρατος ο Φλαύϊος, Τύριος οϊμαι ρητωρ
{Άλλος <Γ Ιστιν ο Αττικός)" δ Τύριος ούν ούτος
Ήν, ως αυτός εν τοϊς αύτου βιβλίοις διαγράψει,
ΕΙς του χοροΰ ρητόρων τε χαί των γραμματευόντων
Τγι Ιουλία κραταιά τελουση βασιλίδι.
Σύζυγος α'ύτη δ* ου φψΐ τίνος ην βασιλέως.
ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ
ΑΝΩΝΤΜΩΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, μς'.
Κατωνι τίυ προτέρ:>) μέν, αλλ* ούχϊ τω δευτέρω,
310 Σαλωνιος τις γραμματεύς εν ταΐς γραφαΐς υπουργεί.
*Ωι τον υιον ουκ έ'δωχεν εν λό^οΐί έχπαιδεϋσαι,
"Οπως μη χρέος μέγιστον εχείνω χρεωστοίη.

ΗΙδΤ. 45.
303. Οϊ. ΡΓββ&Ιϊοιι. ΟΐβίΐΓϋ
«Λ ΡΗΐ1θ8ΐΓ3ί. ρ. XIV. 8ψ 61
ΜβιΐΓϋϋ άΐβββΠβΙ. (Ιβ Ρωο3«αίι8, Λι ι-βρβίιΐβιιι » τ>ά§. XV.
308. Κιιίι ιιχογ &βνβη Αιιίίαίίΐϊ.

ΗΙ8Τ. 46.
309. ΡΙαΙ. ΟαΙ. 1113Ϊ. ο 24.
311. δίο 0(1. Α. ρΓο ίμπαιδεΐααι αηοά ίπ•βρβίι ϊη βϋί.
Ββυϋ.
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ΟΗΙΚ VI. ΗΙ8Τ. 46, 47.

313 — 337.

Αυτός δ3 ανηγε τον νΐον χαί πρα'ξεαι χαί λόγοις.
Της δε μητρός της του παιδος του Κάτωνος &ανουσης,
Τη Σαλωνίου ϋνγατρί συζευγνυται 6 Κάτων,
ΕΙπών προς τον Σαλωνιον εζενξας σαυτου παΐδα;
Ειπόντος, ουδέ ζεύξω δε, εΐ μη σο» βουλευ&είην
Ό Κάτων, ευρόν σον γαμβρον αμεμπτον, λέξας τούτω,
Ει μη το γηράς μου μισείς, τγ χάρη συνεζύγη.
320 Του σβ νιοΐί προς Κάτωνα φάντος τον φυτοσπορον,
Μη τί σοι παρηνωχληχα χαί ^άμοίί συνεζΰγης ;
Ονχονν, ό Κάτων έ'φησεν, ως δε χαι άλλους παΐδας
Τεκνοποιήσω χατα σε, ζεΰγννμαι πάλιν γάμω.
Τούτω μέν, ωσπερ είπομεν, Κάιωνι τψ προτέρω
%Ην γραμματεύς Σαλωνιος, δ Σαρπηδών δευτέρψ.
*Ησαν χαι ούτοι γραμματείς χαι των φιλοσοφονντων.
'Εΰ τον Βρουτον τε αυτόν χαι τούτου γραμματέα,
'Εω Ίουλίανειον 'ΐμέριόν σο* λέγειν,
Και τον Θεμίστιον αυτόν τον του Θεοδοσίου,
330 Χαί τονς λοιπούς δε των λοιπών, μαχρηγορεϊν μη ϋέλων.
ΠΕΡΙ ΑΕΜΦΟΤΣ Ο ΚΑΙ ΚΟΡΤΖΑ ΛΕΓΕΤΑΙ,
ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΩ,ΝΟΙ ΟΙ ΙΧΘΤΕΣ ΠΛΗΝ
ΣΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΔΟΣ. μζ'.
:

Κόρυζαν, μΰ%αν, βλένναν τε χαί λέμψος δε συν τούτοις
"Εν είναι πάντα νόει μοί' λέμβον δε πάλιν νόει
Είδος τνγχάνειν πλοίου τι. πολλά γαρ είδη πλοίων,
Κέρκουροι, ατρατιωτιδες , Ίππαγωγοί, τριήρεις.
Λέμβοι χαί μνοπάρωνες, γαΰλοι χαι επαχτρίδες,
Στρογγνλαι χαι ψορτίδες τε, πορεία, εψολχίδες,
Άλλα τε είδη περιττά" φόρτος δ' εστί μοι λέγειν.

316. 8ϊο βοπρβί, ιηοωΐΓβηΐβ
ϊΐβια ιηαι•£ίιιβ οιί. Α., ριο σαν""''ν•
319. Ροΐΐιιβ βυνιζίγφ.
328. ΕΓβί Ήμίριον. Οοπτβχίΐ

ιηβηιιβ άοοία ία βάίί. ΒββΠ. φΐ«
ιιΙογ.
ΗΙ8Τ. 47.
331. 8οπρ«ϊ τούτο,ί τ,χο τούΤψ.

ΟΗΙΙ^. VI.

ΗΙ8Τ. 47. 48.
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Πάντες δ' ίχ&υες άφωνοι, πλην σκάρου, χαστορίδος•
"Ος σκάρος Ιχμαλέην μεν πέμπει φωνην, ώς λόγος,
340 Και μηρυχαται την τροφην , ως άί γοναϊ προβάτων.
Ή χαστορίς δ' ώρυεται. ος 3* αν άχοϋσΐ] ταύτης,
Χρόνω βραχεί παρέρχεται, του ταλαίπωρου βίου.
ΠΕΡΙ ΈΑΤΤΟΎ ΚΤΡΗΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΎ ΣΙΑΦΙΟΤ.
κείται η Ιστορία ρί.

αλλά στ'ενως

μη.

Ό Βάττος πρϊν β^ραΐοί ην, ο χτίσας την Κυρηνην.
Αριστοτέλης ύυτος δε χαλουμενος την χλησιν,
\Απο φωνής βατταρισμου Βάττος μετωνόμάσ&ή.
Περί φωνής γαρ χρωμενος ?)λ&εν εΙς το μαντεΐον^"
ΕΙ πώς μετατρέψει προς ορ&ον εχ των βατταρισμάτων.
Ό 3β &εος άν/ΐρηχε τούτω χατ' έπος τάδε '
,,Έάττ , επί φωνην ηλ&ες ' αναξ δε σε Φοίβος Απόλλων
350 ,?Ες Λιβΰην πέμπει μηλοτρόφον οίχιστηρα.
Ούτω λοιπόν εχ θήρας μεν ευ&έως άποτρέχει;
*Ελ&ών ε\ς 'τψ Αιβύην δε χτίζει Κυρήνην πάλιν.
Πολλας ευεργεσίας δε ποιησας Κυρηναίοις,
"Εσχηχε δαίρον παρ* αυτών φυτον το του αιλφίου. '
Αάχανον δε το σίλφιον , .Συνε'σιοί μοι λέγει.
Πάντες φυτον δε λέγουσιν εχεΐνο πεφυχέναι,
Φυτον πολύτιμο ιατον, χαί γε των δυσευρέιων,
Ου χαί χαυλος «νέχειτο ναω τω του Πυ&ίου '
"Οπερ χαταμελουμενον μάλλον χομα χαϊ βάλλει.
360 ".Α1 γεωργηται, φεύγει δε τον τόπον χαί την χωράν.
Αύο δ' είσι τα αίλφια, το μεν εχ ιων ευώνων,
Το δε πολυτιμοτατον , Όπερ οι ΚυρηναΧοι
Τω Βάττοί προσηνέγχαντο χάριν ευεργεσίας.

339. Οργίου. 'Λλιεντ. α, 134.
β({. Κα\ οχάρον, ο! δή μοϋνοί ίν
ίχ&ναι πάαιν άναυδοι} φ&έγγετα* Ιχμαλέην λαλαγήν.

Η 18 Τ. 48.
343.
01. δοΐιοΐ. αά Γίικί.
Ρ^ΐΚ. IV, 10.
347. ΥβΓβυί «γΐΐβΐια 1οιι§ϊογ.
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Ο Η ΙΕ. VI. Η 18 Τ. 49. 50.

364-384.

Βάττος ό*' άνταμειβόμενος προα/οεσ»»" την τόντων,
*Εν τω νομίσματι αυτού έχαραξε τυπωσας
Τους Κνρηναίους φέροντας το σίλφιον εκείνω.

ΠΕΡΙ ΑΝ40ΚΙΑ0Ύ ΤΟΎ ΡΗΤΟΡΟΣ, ΟΤ ΜΕ~
ΜΝΗΤΑΙ ΛΥΣΙΑΣ Ο ΡΗΤΙΙΡ ΛΣ ΤΟΝ ΕΑΤ:. -τ . τοτ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕΜΗΝΤΚΟΤΟΣ. μ&'.
Ό Ανδοκίδου ρητορος πατήρ ο Λεωγόρας.
■"Τρ* Ανδοκίδον προδο&εις νικησας τε τγι δίκη
Τους δικαστας ιχε'τευσε γυναίκα σχεΐν είς γαμον,
370 "Οπως δη πάίδας εξ αυτής γέννηση των γνησίων.
Ό Ανδοκίδης γαρ ΰετος ην παις τω Λεωγόρα,
Χρημααιν νίοποιη&εις αντω δι άπαιδίαν.
Και την αυτόν ανεψιαν ό Ανδοκίδης ο5γο$
Πνρων πωλεΐ τω βασιλεϊ τω τότε των Κυπρίων.
γ . Του Αριστείδου δε η παις ϋ'υγάτριον υπήρχεν.
ΠΕΡΙ 4ΗΜ0ΣΘΕΝ0ΤΣ ΜΉΝΎΟΝΤΟΣ 4ΗΜΟΜΕΑΗ ΑΝΕΨΙΟΝ ΕΑΎΊΟΤ, ΙΙΣΠΕΡ
ΑΙΣΧΙΝΗΣ ΦΗΣΙΝ. ν.
Ό Λημοσ&ένης εαυτού ανεψιον μηνύει,
£1ι χληαις /ίημομέλης ην, όΐσπερ Αισχίνης γράψει.
Ανεψιοί άλλήλοις δε των αδελφών οί παίδες,
Τους ουσπερ η συνή&εια νυν εξαδέλφους λέγει,
380 ΑδελφιδοΖ τω αδελφφ των αδελφών οί παίδες,
Ανεψιούς ους εϊω&ε λέγειν δημώδης λόγος•
Των εξαδέλφων τους νιους προς μεν αλλήλους λέγε
Ανεψιούς, ωσπερ τους πρίν , ητοιγε εξαδέλφους.
Ανεψιούς μεν και αυτονς, άλλα βα&μοΰ δευτέρου,

ΗΙ5Τ. 49.
371. (Μ. Α. ιιί βίΐίί. Ββ8. ίη
ίβχία &ιόι , ϊη ιαατξ. νόίϊοι.
Τζείζββ βϋΓίρβϊΙ &δτύί, αάορίαίια.

"V

ΗΙ8Τ. 50.
376. ΑββοΗίη. οοιιίΓα Οΐβϊΐρΐιοιιΐ. ρ. 440. ΚβίβΚ.

ΟΗΙΚ VI. ΗΙ8Τ. 50. 385-409.
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Λέγε μον δ' άνεψαδους πατράσι το?ϊ αλλήλων.
Τους θυγατέρων δε υϊους χαί τους νιων υίούς δέ
θυγατριδοΰς χαί νίδους χαί νίωνους δε λέγε.
Αλλά στενοΰν ως δυνατόν πάντα χρεών ίντεΰ&εν.
'Αν γαρ ως Τζέτζης πλατυσμφ τας ιστορίας γράφω,
390 ,,Πολλαί χεν δεκάδες δευοίατο οίνοχόοιο,"
Πολλαί αν άπολείψειαν γραφηναι ίστορίαι
Των προσγραφγ του πίνακος ούσών συντε&ειμένων.
Ή βίβλος γραφομέναις γαρ εϊς πλάτος οϋχ άρχέσοι •
Μη χαί στενως δε, δέδοιχα. μέχρι, γαρ ου νυν γράφω
Έχρην χατ" αναμέτρησιν χαί το ποσόν της βίβλου
Τρίτην προς έβδομηχοντα γράφειν με ίστορίαν
Γράφω δε νυν πεντηχοστην δώ στενουν με δέον'
•Γίς προσγραφης του πίνακος την πασαν ίστορίαν
Έν τΐ] παρούσγ δυνη&ω συμπεριχλεΐσαι βίβλω.
400 ΣΆπερ στενως έντεΰ&εν δέ τις ιστορίας βλέπων
Τζέτζην χαχον χαί αναλχιν προς ιστορίας φησειι
,,Άλλ' ου πείθονται, Τρώες χαί Λαρδανίωνες,
,,Καί Τρωών αλοχοι μεγα&νμων άσπιστάων,
,,Τάων εν χονίψι βάλεν &α!ερους παραχοίτας.
ΟΙ ποι,ηταί χαί συγγράφεις, ρήτορες, λογογράφοι,
Ιατοριχοί χαί χρονιχοί χαί τεχνιχοί παντοίοι,
'Ώ.νπερ χατέχων εν χερσί τας βίβλους, ων άβίβλης,
Έχείναις παρενέγραφε τους λογισμούς ους ε'δει,
Αϊ μέχρι νυν χατάγραπτοι γραφαϊς τελουσι τούτου.

387. Ιιι οά. Α. Κϊο 1οο«3 ίία
80ΐ•ίρΐιΐ3 β8ΐ: νίωνοΰι. ΏβΙοΙαβ
βυίβηι βγΐΐβΐιαβ ίη ηΗητ£ΐιιβ- βίο
ΓβρβΙϊΐΒβ : υϊδοίιί. Ι,οοιιΐίΐ ίΐα Γβηϋυβηάιιιη ίϋίβββ, ιιΐ Ά πιβ {&-

390.

ΙΙίβά. II, 128.

391. ΕγβΙ άπολιίψειεν.
,
407• Εγ!>1 τουΐ:

Ά\ΧίΆ 681, Γ68 ΐρ8α ΙοφίίΐΙΙΙ•.

14*

■
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Ο Η II;. VI. ΗΙ8Τ. 51. 52,

410—434.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΜΕΝΙΏ.ΝΟΣ ΚΑΤ Ν1ΚΛΝΟΡΟΣ. να.
410 Νικάνορα διίβαλε Φιλίππω Παρμενίων,
Αυσφήμους λόγους κατά σου λέγων, ώ κρατορ, λέγει.
"•βς 3' ερευνών ο Φίλιππος αίτίαν ΰβρισμάτων
Την ενίειαν εφεύρηκε, χρήματα στέλλει τούτω.
ΑΙνουντος τούτον δ' εμπαλιν, τις λέγει τω Φίλιπποι.
Φίλιππος δ' είς επηκοον πάντων βοησας λέγει '
- Ήμεΐς εσμεν οι άρχοντες αύτοΐς των υπαιτίων
Του λοιδορεΐσ&αι τοις ημών, και επαινέϊα&αι τούτοις.
Ό Τύρταμος Θεόφραστος τοΰτο δοκέϊ μοι> λέγειν.
Ίίϊς Πλάτων γαρ Αριστοκλής καλούμενος το πρώην,
420 Πλάτων οία πλατυσωμος εκλη&η τω Σωκράτει,
Ο'υτω και ούτος Τυρταμος καλούμενος, ίστέρως
Χφ φραζειν λόγους άριστα, Θεόφραστος έκλήϋη,
\
Αριστοτέλη τω σοφω τω τούτου διδάσκαλοι.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΗΡΛΛΟΎ ΠΑΙ/ΜΙΝ, ΛΣ ΙΛΣΗΠΟΣ
ΜΕΜΝΗΤΑΙ. νβ".
Τρεις παίδες τοι Ηρώδη μεν -ήσαν τφ στεφηφόρω,
Ος παις ήν Αντιπάτρου τε και Κύπριδος, η Αραψ,
Εξ Ιδιωτιδυς τίνος Αωρίδος Ιουδαίας.
Πανούργος τις Αντίπατρος, εκ δέ της Μαριάμμης,
Της Αλέξανδρου ΰυγατρός, υίοΰ Αριστοβούλου,
Ην ϊαχεν ήδη βασιλεύς τυγχάνων ο "Ηρώδης,
430 Αλέξανδρος γεγένηται μετά Αριστοβούλου.
Ούτος ούν ο Αντίπατρος , ο παις ο της Λωρίδος,
Της Μαριάμμης τους υιούς διέβαλεν Ήρώδηί
Και δη μικρού Αλέξανδρος έμελλε τε&νηκέναι,
Ει μη ο τουιου πεν&ερός , πατήρ ο της Γλαφΰρας,
Γ

1

ΗΙ3Τ. 52.
424. α. Νοίάϋ' ΗΐΛοι-ίβ Ηαιηβο», β. ιΐβ γίΐ3 βΐ εββιϊί Ηογο-

ϋυιη άίβίΓΛβ. Τομ. II. ΙοββΡ"^ Ηί.νβτοΜρρ. _
ΤίΤ* Υ?.νΛ'7' ν™ *''
427.

ΛΙΛι Μαριαμν7].

Ο Η II* VI.τ Η Ι 5 Τ. 52.

435 — 463.

Αρχέλαος καλούμενος , Καππαδοκών ων ανας,
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'Τπερ γαμβρού και της παιδος δεινώς Ιπτοημένος,
•Συντόμως τέμνων την όδον αλλεπαλλήλου ϊηηοις,
'&ς προς Ήρωδη πέφ&ακε, ΰυμοΰμενός τε δή&εν
Ό μιαρός, εβόηαεν , ϊτι εστί τφ βίω,
440 "Ετι τον ηλιον ορ«; ώ γνώμης βασιλέως,
'ΊΩ, πατρικής πραότητος , ώ ανεξικακίας.
■ \ ΖΑλλ' ούν εγω της Φυγατρος αυτόν διαζευγνυω',
Ώς μη τον πατραλίτορα &έλων γαμβρόν κεκτησ&αι.
Ούτω γαρ δράσας και ειπών δεινότιχτος με&οδω,
ΊΙρος το κρατούν δε του &υμου πά&ος μη ,αντιτείνας,
"Ηνυσεν όσον, Ι'χρ^ζεν ,^.οΐα δεινός ων ρητωρ,
'Τπέρ γαρ ου ώργίζετο, Ιχέτενεν.'Ηρφδης,
. ΰΧήπως ο παις διαζϋγΐ] τΐ]ς Ό'υγατρός^ εκείνου.
Ό παις 'Ηρώδου και γαμβρός, του "Αρχελάου τούδε
450 Παράδοξυν εφεύρισκε τότε την ^σωτηραν ■
Αυτός παραδοξότερον "Αρχέλαος ευτυχεί,,- .,•
Σωσας ΰανάτου τον γαμβριιν συν τω λαβείν και δώρα.
Χρυσού γαρ ίβδομήχοντα ταλάντοις υ 'Ήρωδης
Ααϊ ϋ"ρόνω διαλί&ω δε και άλλοις δαίροΐδ ο'ίοις
Άρχέλαυν και σΰμπαντας τους τούτου δεξιοϋται.
Και οί Ήρωδου σύμπαντες τούτοις διδουσι δώρα,
'Τπέρ του τον "Αρχέλαον γαμβρού,^ μη_ στερη&ήναι.
'Ανΰσας ούτος δε το παν, προς τον Ήρωδην λέγα'
.Σ^όπει μη αρα, βασιλευ , ■ψευδείς ειαιν οί λόγοι,
'Ή παραινέσεις τω παίδι προς τίνων κακοσχόλων.
460 ίΓοτε και δ Αιόφαντος εκείνος ανγβέχϊη,
'Αν&" ου γραφην εχάραξεν ως άπο Αλέξανδρου.
Συν το?$ υίοϊς Ήρώδγ δε υπήρχε και ϋυγάτηρ,
"Ην άδελφω τω έαυιου Φερώρα συνεζεύγνυ,

436. Ο. Α. ίιι ιηατ£. ϋ-νγαΐρόί.
443. ΑίάίιΙί ΛΓΐίοιιΙιιπι τόν.
Κβΐϊ^κί Ιίαηβιι ίλΐΐαοΐιυα πάτρα-

Ιίτορα, ηβηαβ ϊη πατρολίτορα,
Άυί πατραλοίαν ιιαιΙϋΓΟ δϋΐιι βιι8ΐΐ5. 8ίβΐιί1ίο•,<Γβ ρο16»1 άαίιιι^ααηΐύηι ίη' ραίΓΰΠΐ,
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Ο Η Ι Ε. VI. Η 18 Τ. 53. 54.

464 — 484.

Τάλαντα τριακόσια διδοχις φερνην του γάμου.
Ος ταύτα πάντα παριδών έρωτα δούλης ϊσχε.
Μετά των άλλων των λοιπών δονλομικτων μον τάττε,
Τους τεσσάρας, ώς κάλλιστον άρμα δουλομιξίας,
Ιίίριστοτέλψ , Πλάτωνα, Μενέλαον, ΦεραΊραν,
Αυο κρατούντων αδελφούς, φιλοσοφονντας δύο.
ΠΕΡΙ ΕΕΡΜΟΔΙΓΕΣΤΟΎ, ΠΕΡΙ ΟΤ ΔΙΟΔ&ΡΟΣ ΜΕΜΝΗΤΑΙ.

νγ\

470 Ούτος ο 3ερμοδίγεστος , Διόδωρος ώς γράφει,
Οϊμαι του Αυδολέοντος Παιάνων βασιλέως
Φίλος τελών πιστότατος, τους &ησαυρους μηνύει, Η Αυσιμάχω η τινι της Θράκης βασιλέων.
,,Αργαλέον δί μοί εστί, &εον ως πάντ' άγορεύειν,<ζ
Λβίβλβ πεφυκότι μοι• οϊδατε οΐσπερ λέγω.
Τους θησαυρούς εμήνυσε τω Θράκης στεφηφόρω
Του Σαργεντίου ποταμού κάτω&εν κεχρυμμένους,
Τους ους αύτος κατέκρυπτε συν αίχμαλωτοις μόνοις,
Τρίπων την κοίτην ποταμού και κατορΰττων κάτω.
480 Είτα τον ρουν έπαφιείς, τους δ* αιχμαλώτους σφάττων.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΔΑΤΑΟΤ ΓΤΝΑΙΚΟΣ, ΠΡΟΑΟΤΣΗΣ ΤΟΝ ΣΤΖΤΓΟΝ. νδ>.
Νυσσί'α ούσα σύζυγος Μυρτίλου του Κανδαύλον
Το δε Κανδαυλης Αυδικώς τον σκυλοπνίκτην λέγει;
Επει Κανδαύλης ϊδειξε γυμνην αύτην τω Γύγγ,
ΚτανεΧν τον Τύγην επεισεν αυτής τον συνευνέτην.

ΗΙ8Τ. 53.
471. ΟΓ,ϋίοιΙ. ίτββπι.ύιΤΓβιβ«1ίιΐ£. β(ϋι. ρ. 641.
474. ΙϋβΑ XII, 176.

ΗΙ8Τ. 54.
481• ΗβΓοάοΐ. Ι, 7. Καν9*νλι/ί , τον οι "Ελληνε! Μυροΐίον
όνομάζονσι. Ρϋΐί. Η. Ν. XXXV,
34. Βίρ.

Ο Η Ι Ε. VI. Η 1 8 Τ. 55. 56.

485 - 507.
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ΠΕΡΙ ΛΛΓΤΟΤ ΚΑΙ ΕΚΑΕΚΤΟΤ? ΛΝ
Ή.ΡΏ.ΔΙΑΝΟΣ ΕΝ ΤΗι ΧΡΟΝΙΚΆ
ΜΕΜΝΉΤΑ1. νέ.
>,'■■
■'Ο Ααϊτος αρχιστράτηγος ην του στρατού Κομμόδου,
Ό "Εκλεκτό; υπήρχε δε τούτου κοιτωιιάρχης,
ίί.ύ
Και της Κομμόδου παλλαχής μοιχός ην, της Μαρκίας.
'ΙΙς τ$( αρχγι του χρόνου δε (η εορτή μεγάλη, ' ...
Έν η και δώροις δέχονται, αλλήλους οι "Ρωμαίοι!)
490 '£χ του μονομαχίου μέν , ουχ εχ του παλατίου
Ό Κόμμοδος η&έλησε προέλευσιν ποίησα».
*£χώλυεν έχεϊνον δε η τε Μαρχία πρώτα,
'■ Είτα Ααΐτος χαί'Έκλέκτος' γράφει, χταν&ήναι τούτους,
Την τε Μαρχίαν παλλαχήν, εκείνους δε ομοίως.
'Τπο την χλίνην την αυτοΰ τί&ησι-δέ• τον χαρτην.
Μικρόν δέ τι παιδάριον ατεργομεχον . Κομμόδω^ Την χλήσιν Φιλοχόμμοδος, έπαιζε σχων τον χάρτην.
Φιλούσα τούτον είδε δε τον χάρτην η Μαρχία,
Καί ντοίίσα τούτου δύναμιν, έπιβουλευει τούτα»•
500. ΚαΙ ψάρμαχον σχευάσασα τούτω διδοΖ προς ποσιν.
'Εμοϋντος του Κομμόδου δέ , Νάρκισσος πνίγει τούτος
Νέος τις σϋενάρωτατος, χαι παρεξαγει βίου
...
Τρισχαίδεχα χρατήσαντα της σχηπτονχίας ετη.
ΠΕΡΙ ΦΑΙΔΡΑΈ ΚΑΙ ΙΠΠΟΑΤΤΟΤ, ΙΙΝ ΕΥ
ΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΜΕΜΝΗΝΤΑΙ. νς'.
Τα Φαίδρας-Ίππολΰτου τε δήλα τελεί τοις πασιν.
Ώς ηρα τούτου Φαίδρα μεν προγονού πεφυχότος,
Αυτοϋ δ, αύτην άπώσαντος, ψεύδεται τούτου βίαν
θψεϊ τ<5> τούτου δέ πατρί, ϋνήσχει δειναϊς χατάραις.

ΗΙ8Τ. 55.
485. Κομόδον ο<3. Α., ϊίβΙΟ ώ
ϋ» ηαββ 8Ε<}ϋΐιιιΙϋΓ.
486. ΗβΓοϋβη. Ι, 17.

495. Μ3Γ§ο οά.',Α. χαί ίχ*1~
νον{. 8ϊ «ΟΓΛββ *άχ(ίνους, βΐίβα»
Ηοο ρΓοΙιαηι ίη ΤζβΙΕβ, <ί«ί ρ»τ<*
ίίοαίβιη δέ ηΐήνϊβ ϊιιΓβι-ααι.

■^
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ΟΗΙΚ VI* ΗΙ8Τ. 57 — 59.

508 — 526.

.' Λ ΠΕΡΙ ΕΑΕΝΟΤ ΠΡ04Μ0ΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΙΑΝ
*\ ΜΑΝΤΕΤΜΑΣΙΝ. ν£.
"Ελενος παις Πριάμου μεν, ην δε την τέχνην μάντις,
, Έχ λί&ου αιδηρίτου δε γνονς πορ&ησιν της Τροίας
510 Μάνος προσΤ,λ&εν Έλλησι , χαί λέγει τας μαντείας'
4 ■ «^β? τέως δείχνυσιν Όρφευς, ό δ' Ευριπίδης λέγει,
ΙΛνΒ•" ουπερ ο Λήΐφοβος ϊλαβε την Έλένην,
Ό τούτου σΰναιμος, φ&ον&ν, τοΐς'Έλλησιν ίπηλ&ε.
Τον δ" ^Οδυσσέα Σοφοκλής λέγει &ηραααι τούτον, '• '•"?-.
'Άχοντά τε την πόρ&ηοιν "Ελλησι Τροίας φράσαι.
.ν

ΪΙΕΡΖ.ΤΟΤ Ο ΧΑΑΚ.ΙΔΕΎΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΝ
'■'■ ■«"■ ΑΝΤΗΝΟΡΑ, νη.:
Αυχόφρων' τον ΆντψΟρά Τροίας π§όδ'ότην λέγεί} *
Άνα-ψαλάξάντα ζυγα δουρείου γα'στρος 'ίηπον•
ΠΕΡΙ ΤΟΤ Ο ΧΑΙΡΛΝΕΎΣ ΟΤΪΝΑΙΚΙΟΝ. νϋ-'.

*Εν παραλληλοις Πλούταρχος τους Βρούτου παΐδας λέγει
Τίτον χαι Ουαλέριον χαϊ τους του Κολλατίνου
520 Έν χοπρεφνι ζοφερω αν&ρωπον χαταϋυπαι,
Και των εγχάτων δε αυτού φαγόντας συνομόσαι,'
Οπως αν τυραννήσωσι της παλαιτέρας 'Ρώμης. . , ,
Αουλος δε Όυϊνδίχιος ίχεϊσε χεχρυμμένος
Αεγει το επιβούλευμα Βρούτο» χαϊ Κολλατίνια *
Βρούτος δ' ίλε'γζας εχτεινε πελέχει τοΰ$ νΐέας,
Ταί Κολλατίνω ηαρξίχως παϊδας ιδίους χρΐναι.
. ι...•.ν γ '•< '.'..;^
514. δορΗοεΙ. ΡΜοοί. 605.

ΗΙ5Τ. 57.
510. Μαντίία! Λβάί ρΐΌ μαντΐαί. Ηαβο Θ81 Ιβοιίο πιαΓ§ίιιί8,
ΰΐ» γίάθΐιιι• βΒ3β Ιβοιίο οοιιΐβχ.-

8Ί<Ϊ•

Η.Ι8Τ.
516. ΙιγοορΗτ.
ΗΙ5Τ.
518. ΡΙαϊίίΓοΗ.

1115.

511. ΟγρΙι. ΙίΛ. γ. 383.

Λ

58.
343. Ν
59. ,;,','„(
'ΡμΜίοοΙ.' ε.

ΟΗΙΕ. VI. ΗΙ8Τ. 60.

527-553,
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ΠΕΡΙ ΤΟΊ Ο ΚΟΚΚΕΙΑΝΟΣ ΚΟΡΙΟΑΑΝΟΝ. ξ.
Δίων αυτός Κοκκειανος και άλλοι δε μύριοι,
Οπήσοι συνετάξαντο τας πράξεις των ^Ρωμαίων,
Τα κατά Κοριόλανον τουτόν φααι τον Μαρκον.
530 Ό Μάρκος ούτος , πρότερον καλούμενος και Γναϊος,
'ιΤστερον Κοριόλανος συν τούτοις επεχλή&ή.
: '

•

Ρωμαίοι Κοριόλανον την πάλιν πολεμοϋντες,
" Λβς πρό§ αυτήν έτράπησαν οΐ Γιάντες άνα, κράτος,
"ΑντΌς <Γ είς την πολεμιον πολιν στραφείς και μόνος
Ήνεωγμένην εφενρων ενέπρησεν έχείνην,
Λαμπρώς δ' «ρ&είσης της. φλοχός, έπ,αναβας τον 'ίππον,
'Ρνμφ πολλΐ] κατόπισ&εν εμπίπτει των βαρβάρων,Οϊ τοις Ρωμαίοις διωγμόν τον αστρεπτον εποίουν.
Λ Οϊπερ στράφέντες και το πυρ φλέγον ίδόντες πόλιν
540 Και πορ&ηΰψαι δόξαντες, ϊφεϋγον άλλαχόσε.
Αυτός 'Ρωμαίονς σωσας δέ , πορ&ησας και την πόλιν,
Την ηνπερ Κοριόλανον είρήκαμεν καλεϊσ&αι,
,•
Προς τω καλεϊσ&αι πρότερον Μάρκος και Γναΐος άμα,
"Εσχε και Κοριολανος εκ του τροπαίου κλησιν. ■„.)"
Οια δ' ο φ&ονος εϊω&εν ποιεΐν τοις ευεργέταις;- \' 0"ν'5
Μετά μικρόν εν λογισμοϊς τον άνδρα ζημιοΰαιν. ο""
'Τπερπα&ησας 3' ο άνηρ &υμφ δικαιότατοι,
•.■ <
ψ'.\ιγ:;1ιίφε1ς γυναίκα την αύιου , μητέρα και πατρίδα,
Προς Κοριολους έρχεται, και δέχονται τον άνδρα,
550 Και δη και παρετάξαντο και χκτά των 'Ρωμαίων.
Και ει μη μετά συρζιαγης εκείνου του πολέμου
Λραμονσαι κατεσχίσαντο τους εαυτών χιτώνας ! ϊ\
Γυμναί τε περιέστησαν η σύζυγος και μήτηρ,

528.
Όίοηίβ
&>£ΐη.
-■
533,

ΗΙ8Τ. 60. '
Ηαβο ηοη βχΜίπιΙ ϊι*
«Οίφιΐίβ. .Ύί<ϊ. ϋϊοηϊβ
Ρ. 1526. Ηβϋη. ■
*
.. .; ,
Ργο αντψ βοπίιβικίιιηι

ρο Ιίιΐ8 φνγην, ηαοά β3 φι&β $βΊ^™ >Τία1>Τ\
, 542• *»'■«* 4" ρηπιο γκϊβ1αΓ «"«*«««>. ή«Μβ $,»«^,
ηαοΛ οοητβιιιΐ ηιιταυιϋ Τζοίζ^β
μβυϊ, .... ._,.,„:
,
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ΟΗΙΙ^.νΐ. ΗΙ8Τ. 60. 61. 554—579.

'Β Βετουρνΐα τε αυτή και Βολονμνία χλησιν,
Καί τούτον μόλις έπαυσαν της κατά 'Ρώμης μάχης,
€Β 'Ρώμη αν επέγνωχε τιμαν τους ευεργέτης.
,
Άλλα λιτάίς ταϊς της μητρός παυσ&είς καί της συζύγου
Πόλεμον μεν κατάπαυσε τον κατά των 'Ρωμαίων.
Αυτός τους Κοριόλους δε αφείς καί τους 'Ρωμαίους,
560 ΠρΌς αλλην γην άπέδραμε, τΐ} λύπη βεβλημένος.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ Ο ΑΝΤΙΟΧΕΤΣ ΑΓΑΤΗΝ
ΤΟΝ ΤΙΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΤΣΑΝ ΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΝ, 'ξά. ...
Τω Κάδμω πέντε γίνονται παίδες εξ Αρμονίας, ■
Πολύδωρος καί τέσσαρες συν τούτω • θυγατέρες
Ίνώ, Σεμέλη, "Αγαύη μετά της Αυτονόης.
Ααβδαχος Πολυδώρου παις από της Νυχτηΐδος,
*Ινοϋς και του Ά&άμαντος Αέαρχος Μελιχέρτης,

• ■ ■ ."•

,;;.1 Π'εν&ευς δε παϊς'Εχίονος και Άγαυης υπήρχε.
Της Αυτονόης δε αυτής παις καί του Αρισταιου,
,■>■> •;> Του των χαρίτων εψευρετου, παις ο Άχταίων ε'φυ,
"Ος Κι&αιρωη χυνηγων έχ αφων χυνων εβρώ&η.
570 'Εχ δε Σεμέλης χαί Δώς Διόνυσος ετέχ&η,
"Οαπερ είς Θήβας μετ αυλών και χώμων έπιτρέχων,
θαύματα τε πολλά ποιων δεσμεϊται τω Πεν&έϊ.
Μόνος λυ&είς δε των δεσμών όρει συνην ταϊς Βάχχοας
νΛν μία χαί η μητηρ ην Πεν&έως του ρη&έντος.

Ι

"Οστις Πεν&εύς χατασχοπεϊν &ελήσας τας Βακχείας,
Τψ Κι&αιρωνι προσελ&ων , ανέβη προς έλατην.
Δόξας δε ταύρος τγι μητρί "'καί των Βαχχων ταΐς αλλαις,
Καταρξασάσης της μητρΌς είς μέλη διεσπάσ&η'
"Επειτα γνοννα το δεινόν οδύρεται το πάΰος.

ΗΙ8Τ. 61.
572. Γαοπηβιη οο(1ϊοΐ8 βχρίβ»» «ά<Ηΐο νοοβίιαίο πολλά.
573. Ιη ιηβΓβ• οί. Α. αυ&ιί

ρκ> οριι , φιοά ρβΓςαώη β*ΐ
βρίιιιη.
579. Μ»γ£ο οά. Δ. »/'«ϊ καϊ
ρΓΟ 'ιπατα.

ΟΗΙΙ>. VI. ΗΙ8Τ. 61. 62.

580-598.
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580

Ό Ευριπίδης μυ&ιχώς οϋτω ταϊς Βάχχαις γράφε*,
Ό 3' :Ιωάννης χρονιχος άλληγορών που λέγει, '
Ήεν&εϋς τε χαί 6 Αάβδαχος, μάλλον Πεν&ευς δε πλέον
ΙΑνηρημένων των λοιπών εγγόνων των του Κάδμου,
Του μεν Άχταίωνος αυτού υπό χυνων Ιδίων,
Αεαρχου Μελιχέρτου δε παρά πατρός μητρός τε,
Είχεν ελπίδα χατασχεΐν τα σχηπτρα χαί τους <&ρόνους.
'&ς <Γ ηχούσε Αώνυαον εγγονον νό&ον Κάδμου
Άντι,ποι,εΐσ&αι, της άρχης, δεσμεΐ χρατησας τούτον.
Λύσας λιταΐς δε της μητρός χτείνεταν δόλοις τούτου.
590 Λιόπερ μΰ&ον έπλασαν, έχ της μητρός χταν&ήναι.
'Εγώ δε τοϊϊγο της μητρός εϊρήχειν προδοσίαν.
ΑΡΑ ΜΑΡΓΙΤΗΝ ΜΕ ΟΙΕΤ;

ξβ*.

Εν τω δευτέρω πίναχι, τετάρτην ΐστορίαν
Το νυν Μαργίτην εϋργς μον έπι,γραφην δε φέρει,
Του Μελιτίδου πέρι, τε χάί μωραινόντων άλλων.
Ούτος πανφρονι,μώτατος ων γέρων ο Μαργίτης, *
Εζανηρωτα,' τις αυτόν εγχυμονηαας βρέφος
Έχ της γαστρΌς εγέννησεν, αρ' 6 πατήρ η μήτηρ\
"Ομηρος βίβλον εγρα-ψεν είς τούτον τον Μαργίτην.

584. 'Τπό ρι-ο επί ε ϊα&τζ.
*><!• Α.
ΗΙτ5Τ. 62.
Οά. Α. % αρα. ΙΠϋά »/ οιηϊδι ; ιΐΗΐη γϊάβΙιΐΓ Γαί38Θ οοιϊιιριιιιη βχ -η «Γΐίςιιΐο, φιϊ ΓβΓβ

ρΓββροιιϊΙιΐΓ ίηβοτΐρϋοηίίιυβ ία
εά. Α. ϊηΐβΐΐοοίο διώίίαιιΐίνο *ατορία.
598. Ββ ΜβΓβΐΙβ οΓ. ΗβΓπι.
βί ΑηβΙοιβΙ. ΡοβΙ. ρ. 106.

220

ΟΗΙΚ VI. ΗΙδΤ. 63. 64.

599 — 613.

..-.. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΑΚΡΎΟΎΣΗΣ ΕΝ ΣίΠΤΛΙΙι
ΜΘΙΝΗΣ ΝΙΟΒΗΣ. ξγ'.

,

" •■:

( Κείται δε η Ιστορία .εν τψ των προτέρων
Ιστοριών πίναχι, ρμα'', ατελής ούσα χαι αυτή,
βραχεί τινί λόγω ' αϊ δε λοιπαί μετ' αΐηην
ηφανίσ&ηααν τοϊς στρατιωταις, χαί έζητΗ των
φι,λοπόνων τις ταύτας ε» των ώνησαμένων εΰρεΐν «αν μεταγράιμαι χαί συν&εΐΑ'αι, τάίς λει,πονσαις. )

" Νιόβη, παίδων -των αυτής χατ ήμαρ εν θανόντων,
600 "Ορει Σιπύλω Αυδιχω προς λί&ον «χΐραΑτείσα,
"Ομως ε&ρήνει το δεινόν , ως γραφουσιν οΐ μΰϋοι.
Έχβτοντεσσαράχοστον χαί μίαν νπηογμένην
Τοις οπίσ&εν ευρήσειας ταντην την Ιστορίαν
Κειμένην χατα ^πλάτος τε; χαί χατ αλληγορίαν,
&αν εστίν ατελέστατος , δι* &ς αίτιας εφην.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΊΟΤ ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΙΑΙΣ
ΘΗΒΑΙΣ ΜΕΜΝΟΝΟΣ.
ξδ'.
Ό Μέμνων παις ην Τι&ωνοΰ του αδελφοί) Πριάμου,
'Εξ. Αιθιόπων έιιελ&ών σύμμαχος Τρωών γένει,
Άνήρητο τή μάχη μεν γερσίν εξ Αχιλλέως,
Έν τϊ] πατρίδι άπαχ&εις ετάφη τγι οίχεία.
610 Και στήλη τούτω γέγονε πυρροποϊχίλου λί&ου
ΰίηχανητή. χαρμοσυνον δ' ημέρα πέμπει μέλος,
"''*" "Λσπερ είτιγανννμϊνος μητρός τχ παρουσία",
Τη δε νυχτί τι γοερον εμπαλιν άδει μέλος.

ΗΙ5Τ. 63.
604. Οηώδα θγηΙ ία εά. βγΐΙΛλ *«, φ101* ηκηηη* ΗοβββΓ
Μΐ εοΐΐβΐϊοιιβ θα.
ΗΙ8Τ. 64.
609. Οίχίί$ ργο οίχίφ οι1. Α•

611. Μηχανψτη Γβοβρί β εΑ
Α. ρΓΟ μηχανιτη βάίι. Βαβ. Ιο
βΜο βρίρίοΐ'β οιαίαιεια ία μηχανιχή.
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ΠΕΡΙ Μ4ΝΤΕΤΜΑΤΏ.Ν ΤΗΣ ΣΙΑΗΡΙΤΙΑΟΣ
■ .• ,
ΑΙΘΟΤ. ξί.
Ή σιδηρΐτις λί&ος τις τυγχάνει, κατ' "Ορφέα,
"Ην άεννάοις ταΐς πηγαΐς εϊ λούοί τις, ώς γράφει,
Και οΐς ίιέροις δέ φησιν άνερωτησας ταύτην,
",Ω,απερ παιδος νεογιλοϋ ταύτης φωνην άκούαοι, :
Μαντευομένης άλη&ώς περί πραγμάτων πάντων.
Είτα δε άποχρυχεται , κα&άπερ τε&νηκυΖα.
620 Έ% ταύτης και ο Έλενος πορ&ησιν Τροίας ϊφψ
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΗίΙΣ Η ΜΑΓΝΉΣΣΑ ΛΙΘΟΣ, Η
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΑΛΟΎΜΕΝΗ, ΑΛΛΗ ΑΕ
Η ΣΙΑΗΡΙΤΙΣ ΕΣΤΙΝ, ΕΡΑι ΤΟΤ
ΣΙΑΗΡΟΤ. ζς'.
Ή μάγνησσα η λί&ος μεν τον αίδηρον ελκύει,
Ης την όλκην χαί την μορφην και έτερα βραχέα
ΚαΙ ως κα&έλκει προς αΰτην την φυσιν του σίδερου,
Πρότερον προειρήχειμεν άλλα δε νυν έροϋμεν.
Την λί&ον ταύτην μάγνησσαν στρωμν^ τίνος γυναίου
Λά&ρα 3είς υπο 3έί*«ον τη γυναικί έρωτα,
Και μόνη πάσας εΐπΐ] σοι ταύτης τας αμαρτίας
"Η της στρωμνης ώς προς την γην ε'ξολια&ησγ ταχει.
'Λν δ' έστιν άναμάρτητος , αν 5' ί'στι των απταίστων,
630 Εκτείνει περιβαλουσα χείρας τω σω τραχηλω.
ΟΙδα και άλλα περισσά χηνών τε και βατράχων
"Οσα ποιεΐ κα&εύδοντας άνδρας τε και γυναίκας, .
Τοις έρωτώσι προσλαλεΐν αυτών τα επταισμενα.
ΐΑρχέϊ δε τά μαγνήτιδος, 'απερ τα νυν είρήχειν.
Ταύτην και δύο αδελφοί έχ&ραίνοντες άλληλοις
Κατέχοντες, εκτρέπονται της μάχης προς φιλίαν.

ΗΙδΤ. 65.
614. ΟηΛ. ΙΛΗ. 354. βσ^.
ΗΙ5Τ. 66.
621. Ορίι. ΙΛώ. 312. 8<η.

627. (Μ. Α. ίη ιβχΐιι γΓλο»;
ΐιι ΐΜΐ-β. ιϊπι/. ΕαίείΜ γβΙϊο οΐιϋιιβι γ*, ββιρβίλΐϊ.
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ΟΗΙΙλ VI. ΗΙ8Τ. 67-69. 637—657.
Και τις κατέχων ταΰτην δε ΰέλγει χαϊ πεί&ει 2ό)Ό»$,
ΚαΙ τας ευχας δ' αποπληροϊ των κατεχόντων ταΰτην.
ΠΕΡΙ ΤΛΉ ΧΤΤΙ2Ν ΑΡΓΎΡΩΝ, ξζ'.

Λέγοναι την νδράργνρον πάντες εραν χρνσίου.
640 Τον -ποταμού δ' οί ΰέλοντες ταύτης τι, ρεΐ&ρον'χλέψαί,
Βό&ρους ορΰττουσι πολλούς του ποταμού μαχρό&εν,
Είτα Ιππέα τάχ(στον , χρυσοΰν βαλόνιες δέρος,
Λέγουαι πλησιασαι μεν του ποταμού τη χοίτη,
Ευ&υς δε φευγειν ως πτεροί πάλιν είς οπια&ίαν.
ΕΙς βό&ρονς δ' η υδράργυρος διωχουσα εμπίπτει,
*££ ων ελ&όντες αχρυοοι συλλέγουοιν έχείνην.
ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ ΕΤΕΡΩΝ ΠΛΡΑΛΡΑΜΏ. ΤΟΥΣ
ΕΡΩΤΑΣ, ξή".
Παντάρβη λί&ος ονσά τις τους λί&ους επισπαται,
Όμοΰ χρυσον τε καί τίνα βυ&οΐς εγχαλασ&εϊσα,
Ώς η μαγνητις σίδηρον εϊω&εν έπισπασ&αι,
650 Κα&άπερ χαϊ η ηλεχτρος, ην λέγεις Βερενίχην,
ΚαΙ α'ϋτη επισπαται γαρ τας φυσιις των άχυρων,
Λαχρνον ούσα δένδρων τι ' την αλλην γαρ ου λέγω,
"Ηλεχτρον την χαλχίζουσαν , τάς δε λοιπιις δυνάμεις
Εω μετάλλων άλλων τε χαι λί&ων διαγράφειν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΛΛ Ο ΣΟΦΙΑΟΤ ΠΑΙΣ ΟΤΚ ΕΑι
ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ξ&'.
Ό Σοφοχλης ο τραγιχός , υΙος τελών Σοφίλου,
Έν δράματι του Αϊαντος, πλην του μαστιγοφόρου,
Τούτον φέρει τον Αϊαντα υ'ών του Τελαμωνος

ΗΙ8Τ. 67.
„.. „
'
, , ..
644. Πτεροι Ηδΐια άαοιβ οογΓηρίαηι. ΫκΙβΙιΐΓ βογιΙιοιιοΙιιιϊι
ώϊ πτιροΐι.

ΗΙ8Τ. 68.
647. ΟίββίΒθ Ιιιάία, ρ. 166.
β(τ Ι^οη,
"
Ή 18 Τ. 69.
656. <$ορ},. Αίβο. 555. ΐΜςυβ 1οΙ>εοΚ..

ΟΗΙΙ,. VI. ΗΙ8Τ. 70-72.

658-679.
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Προς Ευρυσαχην τον νίον αυτού τον έχ Τεχμησσης
Λέγοντα ,,ιό μη φρονεΐν γαρ χάρτ' άνωδυνον χαχόν.'1
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΣΤ ΤΡΏ.ΣΑΣ , ΣΤ
ΚΑΤ ΙΑΣΑΙΟ. ο.
660 Οί "Ελληνες εχπλέοντες ττ; χατά Τρωών μάχη,
'Λς ττ] πάρα τον Καϊκον παρέβαλον Μυσία,
Τηλέφου συναράξαντος μάχην , συνεκλονοϋντο.
Παις δ' οίιτος ην ό Τηλεφος Αυγής χαΐ Ήραχλέος,
"Ον ΙΑχιλλευς χαια μηροΰ Τηλεφον τότε τρωαας,
'Τατέρως άτιάτρενσεν εχείνω προαελΰόντα.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΟΤΡΑΝΟΤ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΦΑ
ΝΗΣ ΠΡΟΣ ΜΑΡΚΟΝ ΚΕ4ΙΚΙΟΝ. οά.
Έν παραλληλοις Πλούταρχος ο Χαιρωνευς που γράφει,
"Τπαιον οντά Καμιλλον του γένους των 'Ρωμαίων,
Όατραχιο&ηναι, παρ" αυτών είς Άρδεάτας χωράν,
Μάρκος δε' τις Κεδίχιος ερχόμενος άγρό&εν
670 '£ξ ουρανού χατήκουσεν ούτω φωνής λεγοΰσης'.
1β Μάρκε συ Κεδίχιε, τάδε "Ρωμαίοις λέγε,
/ίι αδικίας τας υμών έχδέχεσ&έ Γαλατάς.
Μετά μικρόν χαί γε'γονεν η πρόρρησις εκείνη"
Άναζ γαρ Βρέννος Γαλατών επόρ&ηοε την 'Ρωμην.
ΠΕΡΙ ΜΙΔ ΕΙΑΣ ΠΟΛΕΏ.Σ.

ο?.

Μήδειας της ΑΙήτου μεν ητα συν τγι διφ&όγγω'
Μηδίας χωράς Μηδων δε ητα σύν τώ Ιώτα,
Άπο τοϋ Μήδου του παιδος Μήδειας σχονσης χλησιν,
Μιδείας δε της πόλεως Ιώτα συν διφ&όγγφ'
Μίδας γαρ ο χρυσομανης Μίδειαν πόλιν χτίζει.

Η 18 Τ. 70.
660. ΟΓ. δοΗοΙ. α* Ι,τοορΙιτ. (
209•

ΗΙ5Τ. 71.
673. ω§ Α, μίταμ„ρόν> €ΟΆ.
ΐαηαβ,
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ΟΗΙΙ^. VI. ΗΙ8Τ. 72. 73.

680-706.

680 ΑΙ "πόλεις διφ&ογγίζονται , αϊ χώραι δι' Ιώτα.
Μηδία χώρα λέγεις γάρ, Μίδεια δε η πόλις'
Ώς Ιταλία λέγεται των Καλαυρών η χώρα,
Των Καλανρων η χώρα τε και η των Λογχιβάρβωνί
Άτταλεια ϊυ/χα»^ 5έ πολις της Παμφυλίας.
Ο'υτω Μηδία χωρά με'ν, Μίδεια δε η πόλις,
"Ην Μίδας δ χρυσομανης ίχτισεν, όίσπερ εϊπον,
'Ραδε χαι πονον δίχα δε λαβών την βασιλείαν,
ΊΩ,ς δ Σαούλ, ως δ Ααβίδ , ως Τουλλος δ Σέρβιοςί
*ιίΙς Λέων, ως Βασίλειος ο Μακεδών, και άλλοι.
690 Μίδας γαρ ούτος αμαξενς ων των αροτρευόντων,
Βόας λαβών χαι αροτρον , ίξήλ&εν αροτρεύσων'.
01 Φρΰγες δ* άναρπά'ξαντες ποιοΰσι βασιλέα.
ΖΑναχτος γαρ χηρεύοντες συνί&εντο σνν&ηχας,
Τον πρώτον διερχόμενον ποιησαι βασιλέα.
Ούτος δε πρώτος διελϋών ευτύχησε το άρκτος,
Ό χτητωρ , ώσπερ εφημεν, της πόλεως Μιδείας,
"Ην δι' Ιώτα γραφειν σε χρεών συν τΐ\ διφ&ΰγγω'_
Μειδίας δε το χυριον, δ τύιρας Αημοσ&ένην,
Ώς μεΛω»1 χαι γελαστής δίφϋογγον συν Ιώτα.
ΠΕΡΙ Α1ΑΊΑΟΎ, ΣΤΑΑΙΟΤ
ΕΤΕΡΩΝ, ογ'.

ΚΛΙ

700 Πρϊν στάδιον ώνόμαζον τον δρόμον τον δπλίτην,
Ό τρέχων μετά οπλών δε δρ&ιον είχε δρόμον,
Κάμπτων ουδόλως ουδαμώς• δ στάδιος μεν τούτο.
Αίαυλος δρόμος δ διπλούς, 'ένα ποίων χαμπτηρα'
Ό δόλιχος επταδρομος , τρεις γαρ χαμπ,τηρας είχε
Και το χαμπτηρος ήμισυ • ήσαν δε Όπλων άνευ.
Ό τέτρωρος ψ δρόμος δε χαμπτήρων δωδεχάδος.

ΗΙ8Τ. 72.
.695* Ου• Α. πρώτνι.

"\
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ΠΕΡΙ ΑΛΤ Ο Τ. οι.
Αωτον χαί την αγρίαν μεν χαλουσι την βοτάνην,
Και δε'νδρον τι, χα&Ιστηχε, ^/ιό&υρο; ώς γράφει,
"Εν τόποις τοις Γαδείρων τζ χαϊ τόποις τοις Αιγύπτου, \
71Θ Ποιούν χαζπον ώς χύαμον , εξ ου ποιοΰαιν «(ΐΓου^.
Μέμνηται χαϊ Ίίρόδοτος ουπερ λωτοΰ νυν εφην.
Τίνες λωτον δε λέγουσί γ» χαλαμώδες Νείλφ.
ΠΕΡΙ ΣΕΙΡΗΝΩΝ,
-

οέ.

Τρεις ήσαν αϊ Σειρήνες μεν ώί$ χηΧουσαι πάντας,
■Η ΑευχωσΙα , Αίγεια μετά της Παρ&ενόπης.
"Λλλοι Άγλαοφήμην δέ φασιν, Αγλαονόην,
Και τρίτψ θελξιέπειαν ήσαν δέ ϋυγατέρες
Του Αχελώου ποταμού χαί Τερψιχόρης Μούσης. . • - ■
Ευρφς αυτήν τοις οπισ&εν είς πλάτος γΐγ^αμμίνψ,
Ουααν τετραχαιδέχατον ταϊς πρώην ιστορίαις.
ΠΕΡΙ ΠΟΑΓΔΑΜ^ΕΑΛΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. 0ς.

7^.0'Όμηρος την Πολύδαμνάν φησι την Αίγυπτίαν
Είναι γυναϊχα θώνος μεν Αιγύπτου βασιλέως,
Οι τίνες υπέδεξαντο Μενέλαον, Ελένην,
ΙΛνέμοις προς την Αϊγυπτον βιαίως έχριφέντας,
Καϊ' δωρεοΐς ήμείψαντο τούτους άξίοχρέοϊς,
ιΟ θών μεν τον Μενέλαον, Πολνδαμνα δ'Έλενην,
Και φάρμαχον λη&εδανον ιών οδυνών δωρεΐται}
"Ο βάλλουσα προς οϊνον μίν, αν τις έχ τούτου πίνοί,
Έτηρει τούτον ΰλίψεων αύϋημερον μαχρο&εν,
■ι Ώς μη δαχρΰσαι μηδάμώς, χαν αφαττόμένους βλέπη
730 Πατέρα τε χάί άδελφόν , ξ'ίτβ χαϊ φίλον πα,Χδα.
,'•. .. . Ηϊ$Τ. 74.
708.

Ηίδϊ. 75»

■

ΟΤ. ϋϊοοίοι•. δίο. ί, 34»

719. ϋι Η»ο τιτραΜάατοϋ, ίί»

711. Ηβ,ο^. II, 92. IV, 177.

££« ^&βίί&^''

712. (Μ. Α. λωτόνδι βΐ τι.

Η 1 5 Τ. 76*
720. Οάϊ«β. IV, 220 $ψι•
15
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ΟΗΙΙ* VI. ΗΙ8Τ. 76-78. 731-747.
Τους μετά οϊνον λόγους πριν Ελένης &ελχτηρίοϋς
Έν Όδυσσεία φάρμακον λη&εδανον εϊρήχειν.
Ου* απειχος χαί φάρμακα την Αίγυπταν χεχτησ&αΐι
Αη&εδανα χαΐ παΰοντα τας αφόρητους &λέ\ρεις.
Καί γαρ χαί τους Α\&ίοπας τους απα&εΐς αχοΰω
Μήτε πληγαίς μήτε τομαϊς, μη χαΰαεσι,, μηδ* άλλο»;
Άηαροίς αλγΰνεο&αι, φέρεν» δε πάντα ραστα,
'Λς άλλου τίνος πάσχοντος, δοχώ τισϊ φαρμάχοι>ς.
•'■ .' Λ ■ '> <
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΟΝ ΟΔΐΣΣΕΑ ΚΑΠΝΟΝ ',ΤΗΣ
ΠΑΤΡΛΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΎΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ΚΡΕΙΤΤΛ ΑΟΚΕΙΝ* οζ.
.•-■>,

Τον ^Οδυσσέα "Ομηρος φησιν έν "Οδύβσεία,
740 Της Καλνψοΰς α&αναιουν υποσχόμενης τούτον,
ΈΙ συνδιάγειν μέτ' αυτής χαΐ συνβιουν δελήσον,
Μηδόλως βουλη&ηναι μεν, άλλα ΰανεϊν ΰελησαι;
Ίδόντα μόνον χαν χαπνον της εαυτού πατρίδος.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΆίΔΛΣ ΤΟΙ ΠΡΟΣ ΑΝΟΑΒΙΠ^
■ ΘΑΡΣΟΣ ΑΕ ΠΡΟΣ ΟΛΒΟΝ. οχ'.
Τον άδελφον Ησίοδος αργίας, αποτρέπων,
Πέρση φηαί μοί αδελφέ, αΐυως οόι> υπαρχετωί .,
ΕΙς τό μή πενητεΰσαί σε χαί ανολβον γενέσ&αι, . θάρσος χαί τόλμη δε πολλή προς ολ^ον τε χαί πλοΰτον•

V.*. -•ϊ
- •• •
736. θα. Α. μη 3"^
ΗΙ5Τ. 77.
ρ ο*
741. Ιιι αϊ. Α. ϋ-ιλήοΗ.

' :ι-ν";ΐι '• "ν. . ι..•••. ,'Λ
Αβϋαϊδώί. τοί, νβίΐίβί» .θα. Δ.
ϊβ(πι1ιΐ8.
' ■'*"■■
744. Ηββ. Ο. ϋ, 292.
746. Ιιι ιηαι•£. β<1ΐΙ. Ββ»• %1•
ΗΙ8Τ. 78. % ^ _ νητάοα
Ιη ίιικηρϋοηβ ρτο αι9ΰ τον .•,...
. . Ν.

, ΟΗΙΙ,. VI. ΗΙ8Τ. .79.: ",748ί-τ-.' 773.
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ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΓΤΜΝΑΖΕ ΣΑΤΤΟΝ ΠΡΟΓΤΜ,ΝΑΣΜΑΣΙΝ, ο&'.
Ρητορικην μεν γίνωσχε την δικηγόρων τέχνην,
Την βίβλον Ερμογένους δε σοφιντιχήν μον χαλεΐν.
750 Αυτή δ' η σοφιστεύόύάα ρητορικής η βίβλος
Πεντάβιβλος νπάρχει μεν, εις πέντε διαιρείται,
Εις τε τά πρόγυμνάσματα , στάσεις χαυ τας ευρέσεις, '
Ιδέας, και πρό'ς μέ&οδον δεινότητας συν τούτοις.
Εν ονν τΌΧς προγυμνάομασι πως'γ'ράφειν δεΖ διδάσκει/
Εν'εκαστον προγυμνασμά, δεκατεσσάρων όντων.
'Εν στααεσι τας στάσεις 3ε τας δεκατρείς διδάσκει,
Πόσοΐς έκαστη ' τέμνεται και ποίοις κεφαλαίοις.
Εις "τας ευρέσεις 'λέγει δε πως έψευρίόκέιν δέον
Προοίμια, διηγησιν , αγώνας, επίλογους,
760 Και πως χρη τα, χεφμΧαιά των αντιδίκων 'λύειν,
Πό'αοις καϊ οΐο,ις τροποίς τε και πως δε τα οικεία
■Εισαγειν χρη ίκφκΜα, 'οιοις και ,ποσοι,ς τρόποις.
Αϊ κεφαλαίων αγωγαϊ, καϊ λύσεις, ' ασπερ Ίίφήν,
Αγώνες ονομάζονται• ταύτα διδάσκει τούτοις.,
■'Εν τάΐς ιδέαις δε επτά διδάσκει τας ιδέας,
Σαφψειαν και μέγε&ος, κάλλος, ,γοργότητά τε,
Η&ός τε καϊ αλη&ειαν , δεινότητα συν τούτοις.
*&ν την σαφψειαν αύτην, το μέγε&ο; και η&ος
*Ιδέας λέγει γενικάς «| άλλων συγκειμένης•
770 Τας δε λοιπας τας τεσσάρας, ειδικότητας λέγει•
Αυτήν τε την κλ^θΈίαν υπο το η\&ος τάττει,
Ο ^Ερμογένης ο σοφός, και τας επτά ιδέας,
Άς πρότερον χατέλεξεν, εξ άρτι μοι δεικνύει"

Η 1 5 Τ. 79.
749. ΟΓ. ϊ. ΟΗ. ΤΗβορΗ. Εγ=ηβΜϊ ργηθΓηΙ. αά Ι,βχίοοη ΙβόΗηο1ο§. ΟΓαεεοΓ. γΗθΙοι•. ρ. XV.
«^. Ιιι βάϊχ. Ββ3. χάλλειν. ' ' '
756. ναά. Ι<εχίο. Ιβεΐιηοΐ. β.
οταακ.
<*~

,-'Λ

757. Ιι» ώβΓβ. οά.' Α. "γίνε*
ται.
•"ι' ' , " ' •■ ■'»•'*■
' 764. -νΐ<!: Ι-βΧχο. Ιβοΐώοΐ. ' *.
αγώνες, βΐ ίδέα^
-:ί
773.' ΐίί ίώϊ|. 6Λ. Α. ο#ται
ρτο αρτί\' <{α6ά ν«1 1113513 οοη••
νβχιίΐ Γβΐϊ^ιιαβ ΟΓαΙίοιιί.
15*
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ΟΗΙΙ* VI. ΗΙ8Τ. 79. 774-801.

■■«". Έκαστη δε- των είδιχών των Ιδεών ων ι'φην,
Άπ6 δ' οκτώ συνίσταται, μορίων, απερ μά&ε,
Έννοιας χαί με&όδου τε, λέξεως χαί σχημάτων,
Κώλων, αυν&ήχης, παύσεως, συν τούτοις χαί ρυ&μοΰ δβ.
Την δε Ιδίαν γίνωσχε ποιότητα του λογού,
Άρμόδιον προσοίποίί τε, πράγμασι προχειμένοις '
780 "Αλλαις Ιδέαις χρώμε&α διχανιχω γαρ είδε*,
Τφ συμβουλής ετέραις δέ , χαί αλλαις πανηγύρεί'
"Αλλαις Ιν τοϊς άδοξου; δέ , χαί αλίαις άμφιδόξοις,
ΚαΙ αλλαις παραδόξοις δέ. χαί τάς Ιδέας ε'γνως,
Ποίας δυνάμεις ϊχουσι, τίνα διδασχαλίαν.
Έν τω περί με&όδου δε δεινότητος οι άλλο»
Λιδάσχουσι τα ένδοξα των προβλημάτων ποία,
Τα άδοξα • α/ιφίδοξα χαΐ τα των παράδοξων,
■ Καί πως δέΐ μελεταν έχαστον πάντων τούτων. > ,
Ούτος εν τφ λουτρών* δέ , ως εοιχεν, ουρηαας,
790 Τούτα τοις άλλοις βουλη&είς διδάσχειν των ρητόρων,
ΚαΙ διασύρας απαντάς εξ ωνπερ ώφελη&η,
Στάσεαι τον Φοιβάμμωνα χαϊ Μινουχιανον δέ,
"Ίδέαις Λωννσιον, συν ουκ ολίγοις άλλοις,
ΚαΙ άλλοις τόποις άλλους δέ, υποσγε&είς τε πάντα
*£ν *<? περί με&όδου σοι δεινότητος διδάξαι,
απάντων εξελα&ετο των προϋπεσχημένων,
Καν πέρ τίνες •θ'αυμασιοι τοντω συνηγορωαι.
Κεφάλαια δε δίδωσι τριάκοντα χαϊ πέντε,
*Αφάντου μύλου, διάλίσιρα, χαί φουρνον χωλοζώστην.
800 Και ταΰτα Χέγει μέ&οδον δεινότητος τυγχάνείν,
£11 συνεργοΰσι χαί τίνες ως όμοιοι, ομοίοις*

788. ΌβδίιηΙ άιιββ ίγΐΐβίκιβ.
ΡοΙιώΙ ροδί ίίΐ βχοϊίβΓβ ιιδος.
. 792. Γβίκϊο. 1>»Μ. $τ. Τ. VI.
ρ. 107,
799. Ηαηβ νβΜΐιπι , ϊγΙΙαΗα
Ιοιι^ίοιβιη , Ιιβοϊβίιίβ ίήίβΓρΓβΙβ%ογ ί» : ο2>««"' /ηοίηκϋηί ιιιοΐϊ-

ίηοία εΙ /αΓηατη τηαιΛΗώηοίιαη.
Εβο ηβο ύταβοα ηβο ίβΐίιΐ3 ίιιΙβϊΙί§ο. Ηοο Ιαηιειι ββΐίϊ ρβι•βρίοϋβ, ορΐηοΓ, ρβίει, Τζβίζαιη
Ηεπηοβεηί βχρΓΟ&ΓΒΓβ ιιϊιηϊβ•
€ΐίνϊ(1εικ1ί βι-£αΙίω. Οοηί. Οιϊΐ.
%, 424.

ΟΗΙΙα VI. ΗΙ8Τ. 79. 80. 802—824.
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Τζέτξης δέ σο» δεινότητος σκιαγραφεί με&όδους
^Επιτροχάδην , σύντομα, του χάρτου πεφεισμένος.
Μέ&οδον σύ δεινότψος γίνωσχε νυν μα&ών μου,
Μδέναι πάντα τεχνιχφ, ρητοριχω τω λόγω,
ΤΙοΰ μεν ου χρη χαταχρηα&αι αυνόλως προοιμίοις,
"Οπου δε χρη; οποίον τε και πως χαί μέχρι πόσου,
Και που προδιηγεϊσ&αι δε «αϊ διηγεϊσϋαι δέον,
Που δ' ου προδιηγεΐσ&αί τε, ουδέ γε διηγεϊσ&αι,
610 Και που δε άγωνίζεσ&αι , που δε άγων ου πίπτει,
Και που χρεών έπίλογον, που δ' ου χρεών τι&έναι,
Και πάντα πως χαι πότε δει, χαί μέχρι τίνος γραφειν,
Ίδέαις ποίαις εχαατον χαί τοϊς οχτώ μορίοις,
Έννοίαις χαί με&όδοις δέ, λεξεσι, σχήμασί τε,
Κιάλοις, συν&ήχαις, παΰσεσι, χαι τοϊς ρυ&μοΐς ωσαύτως,
Πάντα προς τα προβλήματα γράφοντα χατ' αξίαν,
Καν Ι'νδοξον το πρόβλημα, χάνπερ εχ των άδοξων,
Κάνπερ άμφίδοξόν εστί, χαν τε των παράδοξων.
Τοιαύτη μεν ή δύναμις δεινότητος με&όδου•
820 Ό δ' Ερμογένης συν αυτοϋ τοις σοφοσυνηγόροις
Γραφέτωσαν, λαλείτωσαν , 'άπερ αυτοΧς Ιπέλ&ψ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΙΒΛΤΟΤ ΤΗΣ ΤΟΤ ΝΛΕ.

η.

Κατάδηλα τυγχάνουσι τά χιβωτοΰ χαι Νωε,
Και πως παν ζώον χα&αρόν χαι παν των άχα&άρτων
%Εν ταΰτΏ παρενέχλεισε σπέρμα των πάντων ζωών.

806. Καταχρνσ&αι. β ΗΐίΓ^. εθ.
Α. ρΓΟ οοηιιρϋβ χαχρίίο&αι δέ.

816. ΡίΌηοπιβη σι ρ<*ι γροφόντα, ίιι αϊ. Α. άβίεΐυηι, οιιιιβι.

807. Ιμπιο 6ποίν, «οίΐ. προοιμ(ω,

820. Ιη ΤζβΙζβ οοιηροΜίιιιη
αοφοσυνηγορο{ ηοη β»1 οΐιβίϋίοιι».
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ΟΗΙΙ,. VI. ΗΙ8Τ. 81. 82. .825-845.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ^ΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΙΣ ΤΟΤ ΚΟΡΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΙΒΛΤΟΤ.

ηά.

'Λς δε μιχρον εχόπασε χαταχλυσμου το ϋδωρ,
Άφηχεν έχ της χιβωχου τον χόραχα μεν πρώτον,
Νοησαι ΰέλων άχριβως, ώς, εΐ στραφ% χαΐ πάλιν,
Έτι, το ύδωρ περιττόν, ομβρων ουχέτι, παύλα.
Ος χοραξ άπελ&ων, ουχ νπεστράφη πάλιν,
830 'Ετρέφετο δε πτωμασι πολλών διαφ&αρέντων.
Αεντέραν 9ί άφίησν περιστεραν ο Νωε,
Ήπερ λαβουσα χάρφος τι ελαίας, νπεστράφη.
Οπερ χαι ράθυμα σαφές ύδατος χοπασμάτων.
ΙΪΕΡΙ ΤΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,

πβ'.

Ησίοδος τοις εργοις τε χαϊ ταϊς ημέραις λέγει,
Ώ,ς Ότε Ζευς ■ή/ίοΰλίτο στεϊλαι χαχον άν&ρώποις,
Ο Προμη&ειις δε άδελφω 'Επιμη&εϊ προεΐπεν
Εχ του Λος μη δε"ξασ&αι μηδέν άπεσταλμένον.
Ο δε τούτου παρηχοος γενόμενος έγνωχει,
Οίον χαχον μη πεί&εσ&αι συμβοΰλοις ευσυμβοΰλοις.
840 Ταντα μ& οΰτω μυ&ιχως αυτός τανυν σοι γράφω.
'Αλληγορήσας δ' Ι'γραψα πριν Ήσιόδω ταύτα '
'&ς νους 6 προβονλότατος ο Προμηθεύς υπάρχει,
Τον νουν τον νστερόβουλον λέγε δ' 'Επιμη&έα,
Τον μετά πά&ος επελ&Όν μά&ησιν δεδεγμένον
*
*
*
'Εδεμ σημαίνει την, τρυφην, το δε 'Εδώμ την ΰέρμην.

• .Β*ο ,ν.?Ι8Τ•..?1•.
τοϊ ο κνράξ.
...

ΗΙ8Τ. 82.

834. \εΓβ. 86.

..

841. 8οΗο1ίΕ3ίΗβ8ίοί. Υ3.42.
^ ρ081 νβΓ81πη 844, άβ8ί_
<1βΓ3ΐ11Ι• ΗίβΙΟΓΪίΙ Ι,ΧΧΧΙΙΙ. ρηβ16Γ ΗϋΙΙΟ ΜΜΙΜΙΙ νβΓίϊΟΙίίΗΜ.

.ΟΗΙΙλ VI. ΗΙ8Τ. 84. 85.

846-867.
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περί φιλοποίμενος ΤΙΟΎ ΚΡΛΊ,. Γ Ι Δ ΟΣ. πδ'. '■■
' . .■ο
Ή Ιστορία κείται μεν εν τω επιστολίω.
Παις Φιλοποίμην Κραΰγιδος ην , βασιλείς Ελλάδος,
"Λμορφον δ* είχε την μορψην' παρά τί,νος χλη&εις δε
Άπηλ&εν ως προς άριστον προ χρόνου του αρίστου,
850 Λπόντος δε του τούτον μεν τφ τότε χεχληχότος,
Ίδοΰσα τούτον η γυνή τελούντα των αίΐορφα)»',
Οίχέτην τε νομίσασα, σχίζειν κελεύει ξύλα.
Ό δ* ων επιεικέστατος το χελευσ&εν «ποίε».
'ΙΙς δ' ο χαλέσας επελΰών , Ιδων το πεπραγμίνον,
γι τούτο; άνεβόψεν• δ Φιλοποίμην λέγει•
Τί δ' άλλο, η τιμωρημα της δνσειδους μορφής μου;' ■>
"Εχεις την Φιλοποίμενος ρη&εϊσαν Ιστορίαν.
ΠΟΘΕΝ ΛΕΓΕΤΛΙ ΠΛΡΟΙΝΙΛ.

πέ.

Μά&ε τί προπηλαχισμος χαι τις ή παροινία,
Λατάγη τε χαί χόχταβος χα* ίωλοκρασία.
860 Ό προπηλαχισμός , φασί τίνες εχ των ασχέπτων,
Ε'ίρηται εχ του χρίεα&αι πηλω χωμψδουμένους.
Τξέτζης εξ οϊ»όι) λέγει δε παν τούτων είρεΐν χλησιν'
Πηλον τον οϊνον' γάρ φησι χαί καπηλον έχ τούτου.
Φησι χαι Τρυφιόδωρος συμμαρτυρων τω Τζέτζγ
Γαϊαν χαταχνισαωσαν χυτήν ευωδεϊ πηλω,
Φησι γουν προπηλαχισμΌν την χλησιν εσχηχέναι
Άπο τρύγος της του πηλού, ήγουν αυτού του οίνου,

ΗΙ8Τ. 84.
846. ΡΜΙοροβιηβίλίϊ ρϋΐβΓ φΐιιπι
βί Β. ΡΙιιΙ&γοΗο ο. 2. 61 3 ΡβιΐδΗιιϊα VIII, 49. βρρβίΐβίαι; Κφϋ-.
γα , 'ιιοη «ΙιΛίΐβνϊ βίωιη ιη 1 ζβ-

ϋΙ8Τ. 85.
858. ΑηίβοΗ. Μυβ. 8*. 3. ρ..
475. β<|ί|«
^, ΤΓγρΗΐο(1. τ. 349. Μ■ ΜβΓΓίΛ.

ΧΖΛ ΡΓΟ ΚραυσιΙ ΒΟηββΓΘ Αραν5848. θα. Α. ίιι ΙΜτβ• δναμοραθν.
85ί. ΙΙίΧΐΙβΙΛ Τ»ί νΐΟ ΐ-

»
865. 5ίο βοιϊρβϊ ρΓΟ καιικνίοσυιοαν , ψιοά 681 ίη βάίΐ. Βαβϊΐ.
Ε ο(1. Α. ιάΗίΙ τβήβίβΐί* β»ι βιιο1911111».
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ΟΗΙΚ VI. ΗΙ8Τ. 85. 868-895.

-

Ηι> κατ αρχάς οί κωμωδοί τα πρόσωπα χρισ&έντες
Πολλούς κατεκωμψδψαν εν μέσαις ταΐς 'Λ&ψαις.
870 ".Εστίν ουν προπηλαχισμος ύβρις καί κωμωδία,
ι
Καί παροινία συν αυτφ ϋβρις καϊ φλυαρώ,
Η λατάξ τ$ χαί κότταβος καϊ εωλοχρααία.
Οπως δε νυν κατάχουε χαΐ σαφεστάτως μά&ε:
Τραγχυλος ΣουψΧνός τις εν παιδιαϊς Ελλήνων
Πολλας μεν άλλας παιδκχς χαί συμποσίων λέγει,"
Λν συμποσίων μία μεν η εωλοχρααία,
Έτερα δι 6 κότταβος όμοΰ καϊ η λατάγψ
Οί νέοι γαρ χωμάζοντες τόποις αφωριαμένοις,'
.'
Περί εσπέραν τους χοάς χαί τους βίχους τι&έντες,
880 Εκαστος άνδριζόμενος $πινε τον οϊχεΐον.
Ός δε αιεΐν οχιχ ίσχυσε τον εαυτού χοέα,
ΠεριεχεΧτο εω&εν, των συμποτών γελώντων.
Τόδ* έωλοκρασία μέν τον κότταβον δε μά&ε.
Τφ συμποσίω Υστατο ζυγός χαί λεχανίσχαί
Παρ έχατέρω του ζυγού χάτω&εν των πλαστιγγών*
Λί λεχανίσχαι μέσον δέ είχον ανδριαντίσχους,
•Λνδριαντίσχους , ους μάνας ώνόμαζον οί τότε
Ο* κωμασταί. πληροΰντες ουν οίνου το τούτων στόμα
Ο λαταξ χαί λατάγη δέ , ήγουν υγρόν χαί ρυσις,
890 Τούτο α,πεχοττάβιζον εϊς μίαν των πλαστιγγών,]
Τουτέστιν εξετίνασσον , απέπτυον, εχένουν.
Κότταβον χαί το όργανον άπαν έχάλουν τοΰτο.
•Αν ουν η πλαστιγξ τγ φορά χατέ§ρεψε του οϊνου,
Και τον μαναν εις κεφαλήν ήχψε χεχρουχϋια,}
Ο κωμαστης ουγχωμαστάίς έδόχει των γενναίων.

α 873.
"π»τΆ
ββο
°°°•

ο»ιν ηΐ3Γ§ο ο<3. Α. ρκ>
Γ•Λ
τ>
ονητίνοί.
^
Γγο τοντων 80ΓϊΤ>ίί αν-

Υοΐ. Ι. Ρ. 1. ρ. 103. Ηβο ππιίβΙΪΟΗβ ΙΙΟΙΙ 681 Ορ«8 : Η3Π1 ΤζβΙζββ ρι-ορηο ηιιοίΐβιη Ιοςϋβηάί
«$ιι ρι-οηοιηίιπ ούτος Ιτ&νύχ τϊιη

τωνΟΓοάάβΛ ίη: ΑιΚί^αβΓίβοΗβ
νβΓίΐιοΗθ. ΕΓίΙβ δδπιηίΐ. ρ. 251.
νια, (λιβ. δοβ. ρΗί1ο!ο£. Ι,ίρβ.

Γββεχί\'3πι. νΐά. ΟΚβ. II, 790.
VI, 627. 61 ρβπηιιΐΐίβ β]ϋ» Ιό
ο*.
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ι

ΚΙ 3* ου , πολύν Ιλάμβανεν ως ασ&ενης τον γέλων,
Εχ τούτων νβρις σύμπασα χαϊ πάσα φλυαρία
Λέγεται, προπηλαχισμος 'άμα χαϊ παροινία,
Λατάγη τε χαϊ χότταβος χαϊ έωλοχρασία.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΜΕΡΑΙ ά* ΕΠΙΛΟΙΠΟΙ ΜΑΡΤΤΡΕΣ ΣΟΦΛΤΑΤΟΙ. πς'.
900 Πίνδαρος την χατάβρωσιν Πέλοπος εψευσμένην
Αειξαι βουλόμενός φηαιν' εγώ &εων ου λέγω]
Εϊναί τίνα γαστρίμαργον • τίνες δε ιρενδηγόρον
Συμπλαττουσι χαϊ λέγουσι, μυρία των -ψευσμάτων,
Ατινα παγιουμενα τψ χρόνω μαρτυροΰνται,
&ς άλη&η τε χαϊ πίστα χαϊ των αψευδεστάτων.
Λμέρας επίλοιπους μεν μάρτυρας σοφωτάτους
Ο'υτως εϊρηχει Πίνδαρος ' εγώ δ' ονχ ούτως ι'φην
ΙΑλλ' είπον χατά έ'μφασιν, εΐ μη το δέον δράσης, '
Ο πείστι πα&ος παρ' ημών, ό χρόνος σαφώς δείξει.
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΕΑΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΘΕΏ,Σ
ΠΑυΟΣ. πζ.
910 Τον νουν τον προβονλότατον χαλουμεν Προμη&έα,
Πάρα το προμη&εύεσ&αι χαϊ προσχοπεΐν προ πά&ους.
Νυν δε τον υστεροβουλον τον μετά πά&ος γνόντα
Έπφη&έα λέγομεν' οϊιπερ χαί &υγατέρα]
Φαμεν την Μεταμέλειαν απο των συμβαινόντων.
Οϊ γαρ ου προσχοπησουσι, μετά δε πά&ος γνώσιν,
'Έχουοι μεταμέλειαν, χαϊ περιττην την &λίυ\ιιν.
ΠΕΡΙ ΕΛΙΚΛΝΟΣ.

πη.

Ο Ελικών χαϊ Κι&αιρών, ορη της Βοιωτίας,
'Εξ Έλιχωνος αδελφών οιτων χαϊ Κι&αιρώνος,

Η 18 Τ• 86.
900. Οίχιηρ. Ι, 53. 54. 32. 83.

901. &ιων ρι-ο &ιον β ηιατε.
ο(1. Λ. Ι« ΡιικΙβιό β« μαχα£ων.
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ΟΗΙΙα VI. ΗΙ8Τ. 89. 90. 919—940.

Ο'ίπερ αλλήλους εχτειναν, ως οί ΟΙδίπου παίδες,
920 'Ώ,ς έγραψε Λυσίμαχος άνηρ ό Κυρηνάϊος.
ΠΕΡΙ ΜΟΤΣΛΝ.

*&.

Ίας Μούσας παίδας εφασαν Λίος «αϊ Μνημοσύνης,
"Λςπερ εφόρους λέγουσι ποιητών πεφυχέναι,
Των μετρικών δε μάλιστα χα\ των ποιημάτων δε,
Ίί2ς τον Έρμην ρητοριχων χαι των πεζών δε λόγων•
Ταΰτα μεν ούτω μν&ιχως, χατα δ' άλληγορίαν
Μαιοϊιααι Μοΰσαι λέγονται , γνώσεις των μα&ηματων
Και μωσαι χαΐ ζητονσαι δε περί σοφών πραγμάτων.
Ταύτας τας Μούσας δε γέννα τας είς σοφίας γνώσεις,
Αόγοις άμέτροις μετριχοΐς σεμνως ώραϊσμένας,
930 Ό Ζευς, ό νοΖς ο πάνσοφος , ανπερ εστί χαΐ μνήμων,
ΠΕΡΙ ΠΙΕΡΙΑΣ. .4.
"Ορος της Βοιωτίας μέν εστίν η Πιερία,
"Ορος, χαι πόλις δε ομοΰ χτισ&εϊσα τω Πιέρω,
"Ος ην Με&ώνης αδελφός, Αίνου δε φυτοσπόρος,
"Η Πιερία ύστερον Αυγχος μετωνομάσ&η •
*Ης την αρχήν, ως Μελισσευς εν Λελφιχόίς που γράφει,
Πρώτος παϊς Ήμα&ίωνος Αέροπος έσχήχει.
Πραγματιχως , ως Έλιχων η Πιερία ορός,
Όρος χολ πόλις, προλαβών ως προδίριίχίίί' τάδε.
Αέγουσι γεννη&είσας δε Μούσας εν Πιερία,
940 'Έν Έλιχωνι τον αυτών χοροϊς νμνεϊν πατέρα•

Η 1 8 Τ. 88.
920. νϋ. ΜίϋΙθΓί ίηάίοβιη

935. νίί. νοίβΐιιβ <ϊβ Ηίβϊ. ςτ.
ρ. 518. Τζβίζ. βοΗοΙ. αά Ηεβίοιϋ

•οπρΐοη ϊη Τζβίζ. βοΐιοΐ. &.Λυ°ίμνβ!' ΪΆ χωψ οί Α. «αϊ

ϋ. Ό. ρ.•29. Λϊφΐβ Ηβϊιιβ.
?37' Ι»πιω•£;.οά.Α. πράγμα-

Μοΰσαι ρΓΟ μαιοϋσαι.
Η Ι δ Τ. 90.
• 934. Γ)β ικΙ)Θ Ι,^ηεο νϊ<1. ΟβΙΙέΐτ. Οβο3γ. Τ. Ι. ρ. 1032. »<*.

Τίυιι.
938. ΟΙ. Α. προλαβών ρπ>
χροσλαδών.

ΟΗΙΙλ VI. ΗΙ8Τ. 91— 93. 941-958;
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Το δ' άλληγοριχώτερον ' συ Πιερίαν νόει
'\
Του λογισμού το όργανον , εν ω γεννώνται, γνώσεις,
Τας βίβλους Ελικώνα δέ , συστρεφομένας πάντγ,
Καί προσαπτούσας &ειασμους τοϊς εαυτών πατράσιν.
ΠΕΡΙ ΑΕΙΒΗΘΡΙΟΤ.

ηά.

"Ορος χαί το Λειβη&ριον εστίν, αλλά και πόλις,
Της γης Θρακών των Όδρυασων, ων ο Όρφεΰς υπηρχεν.
Γράφει γαρ οϋτως ο άνηρ εν τοΐς αυτοΰ βιβλίοις,
,,Νΰν (Γ αγε μοι χούρη Λειβη&ράς εννεπε Μούσα."
ΠΕΡΙ ΊΟΤ ΒΕΒΑΡΒΑΡΛΣΑΙ, ΧΡΟΝΙΟΣ ΛΝ
ΕΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ. ηβ1.
Ό Ευριπίδης φέρει μεν εν δράματι Όρέστγι,
950 .Μενέλαο» πειρώμενον υπέρ Όρέστου λέγειν,
Τον δε Τυνδάρεων &υμω λέγειν τω Μενελάω,
^Λς βεβαρβάρωσαι , Τρωσί τοσούτον διατρίιρας/'
ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΤΟΣ ΑΤΤΙΚΟΊ
ΤΜΗΤΤΙΟΤ. ι/•

ΤΟΤ

Της *^4ττ*)«η5 τ<»>ν Ά&ηνων ό 'Τμηττός το οροί
Μέλι γέννα το χάλλιστον μελίτων των απάντων•
Τούτου δέ σοι το γνώρισμα σαφώς νυν παραστήσω.
Μΰια ου* έπικά&ηται με'λίΓΐτ 'Τμητιίω •
Έχ &ΰμων γαρ αϊ μέλισσαι τούτο χηροποιουσι.
ΜνΙα γοΰν ενιζήαααα φεύγει &ύμω του &ύμου.

ΗΙ5Τ. 91.
946. ΟτρΗ. £Γα§™. ρ. 499. βά.
Ηβπτι. ΝοΙ. 3(1 Τζοίζ. ϋυΐιοΐ. ίιι
Ιγρορίιτ. ν. 410.

ΗΙ5Τ. 92.
949. Εαπρ. Οιββί. 479. Ρομ.
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ΟΗΙΙ*.νΐ. ΗΙ8Τ. 94— 96. 959 — 979.
ΤΙΕΡ1 ΤΟΤ ΘΕΤΤΑΑΟΤ ΕΚΕΙΝΟΙ ΧΕΙΡΩ.ΝΟΣ ΤΟΤ ΗΜΙθΗΡΟΣ ΗΡΛΛΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ. ιό*'.

Χείρωνα τον διδασχαλον ηρώων ουκ ολίγων,
960 Ασκληπιού , Ιάσονος, αΰιον του Αχιλλέως,'
Ίππομιγη συμπλάττονσιν αν&ρωπον μυ&ογραφοι,
Άν&ρωπον μέχρις ομφαλού, 'ίππον τα χάιω μέρη•
Καί δη χαϊ Ιουλιανός 6 αυτοκράτωρ γράφει,
Ηρωω μέτρο» ' άν&ρωπου δ' άποπέρδεται 'ίππος.
Ούτος εγχατανωτιζόμενος μέρεσι τοις ίππείοις],
Τους μα&ητας εδίδασκε &ηραν , ίπποτοξείαν,
Ίατριχήν, βοτανιχην , αλλάς τε τέχνας πάσας.
Ταύτα μν&ωδη πλάσματα τοΐς απαλοΐς ώτίοις.
Το <Γ άλη&ές' φιλόσοφος ό Χειρών υπηργμένος,
970 Πρώτος συν άλλοις ιππιχην εύρων των μοναμπύχων,
Τοΐς μυ&οις νποπέπτωχεν , ώς ων των Ιππαν&ρωπω*
Έδίδασχε Ιπποτάς δε βοτανιχην χαι άλλα.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΗΛΙΟΤ ΟΡΟΤΣ.

Ίβ'.

Το Πηλιον το ορός μεν εστί της θετταλίας,
' Εγγύς της Μαγνησίας δε νυν Πέτρας καλούμενης.
Επισκοπής τελούσης μεν τίνος, οΰχ ϊχω λέγειν.
*Εν τούτω τψ Πηλίω δε το Χείρωνος ην αντρον.
Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑΣΟΝΑ. *??'.
Ιάσων Αϊσονος υιός • ος Αϊσων παις Κρη&ίως.
Τρεις 3* ήσαν τω Ίάσονι, αμφίβολοι μητέρες,
"Ροκ» και Άλχιμέδη δε μετά της Πολυμηλης,

Η 13 Τ. 94.
964. ΑιιΛοΙ. Ρίαιιιιά. IV. 115.
(Τ. III. ρ. 259. βί. ΤβαοΗη.)
■ίππος ίρινγιται ανίρα , άνηρ
$' άποπίρδιται 'ίππον. \ϊά. 1άνοϋβϋ ΑηίηιβάνβΓί». νοί. III. Ρ.
II. ρ. 33.

965. νβ«υ• άικΛιι» βτΙΙίΜ»
ΙοηεϊοΓ. δαβιοΐι εννοιτιζομικΛ.
0_„ „
.
,9™. Ργ? βοτανιχην ΏΧ ΜΧ&'
™' Α' βί1 ««'('«?»'•.
Η 1 5 Τ. 95.
975. Επισκοπή, Ερίβοοραΐΐ".

ΟΗΙΚ VI. VII. ΗΙ8Τ. 96-99.

980-4.
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980 Ίί2ι» η 'Ροιω Σταφύλου μεν , αϊ δ' Αυτολνχου Λαίδες.
Πελίου δε φονεύοντος πάντας τους ΑΙολίδας,
Χρησμον δηλούντος νπ' αυτών τινός άναιρε&ηναι,
Τεχ&έντα τον '/άσονα βρέφος ευ&υς αύτίχα
θανεΐν αυτόν πλααάμενοι, φόβφ τ$ του Πελίου,
ζΟ πάππος γαρ Ιάσονος Κρη&ΐύς, Αιόλου γόνος)
3Εν λάρναχι τφ Χειρών* χομίζουσιν ως νέχυν.
"Ος αυξη&είς χαΐ παιδευ&είς Χειρών* τψ ρη&ι'ντί,
"Εχδιχος γίνεται λάμπρος ΑΙολιδων του φόνου.
Β ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΚΑΗΠΙΟΝ. <.
ΙΑοχληπιος "Απόλλωνος υίος χαί Κορωνίδος,
990 Ίατριχην έχ Χείρωνος ούτος δεδιδαγμένος,
"Ηπιος πριν χαλούμενος , "Ααχληπιός εχλή&η,
'&ς "Ασχλην Ιάσαμενος τνραννον "Επιδαύρου,
*Ή ως ου σχέλλεσ&αι ίων και ■&νησχίΐν τους άν&ρωπυυς.
ΠΕΡΙ ΑΧΙΑΑΕίΙΣ.

%η.

™Λν Άχιλλευς της Θέτιδος χαι του Πηλέως γόνος,
Ου της ϋαλάττης Θέτιδος, αλλά τίνος γυναίου,
"Ηπερ ην χαί &νγάτριον Χείρωνος φιλοσόφου,
"Ον χαι διδάσχαλον πολλών προείπομεν ηρώων, ■•
Τω σφψ πάππψ παιδεύεται &ηραν, Ιπποτοξείαν,
Ίατριχήν τε συν αίτοίί χαί τίνας 'άλλας τέχνας.
ΠΕΡΙ ΑΑΠΙΘίΙΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΑΤΡΛΝ. *£'.'
10ΟΟ Ααπί&αι γένους Θετταλ&ν , ο Αρΰας, ο Πειρί&ους,
ξ^Καινευς χαί ο 'Εξάδιος, Πολύφημος χαι άλλοι,
νπ• Πόλεμον συνεχρότησαν βαρύν προς τους Κενταύρους.
Τοις γάμοις Πεϊρι&όου γαρ 'Ιξίονος νίέος
Συν τοις Ααπί&αις Κένταυρο* χληΰέντες οία φίλο»

988. δϊο κπρίϊ ργο ϊν!ι*ο<.

Η 1βοΗοίώ
8 Τ 97.
991. νίιΐβ
αϋΓ-γοορΗτ.•
1054. Ι« 0(1. (Δ. «II ήπιος.
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ΟΗΙΙν. VII. ΗΙ3Τ. 99.

5 — 35.

(Των ων Κενταύρων αρχηγός νπηρχεν Είρυτίων),
Κατοινω&έντες ηρπαξαν την νύμψην της παστάδος.
ΟΙ δε Ααπί&αι κτείνονσι πολλονς εκ των Κενταύρων,
Πικρως δ* ηκρωτηρίαααν τον Ευρυτίωνά γε,
'Ρΐνα και χείλη., μήδεα και χείρας έκταμόντες.
10 {:•■ Τίνες δ* ήσαν οί Κένταυροι, Παλαίφατος μεν λέγει,
ΙΊρΙν 'ίπποις μονοχέλησιν ουκ ε'τι επωχοΰντο'
Ταύρων δ' αγρίων θετταλων την χωράν σινομένων,
Νέοι- τινές των σ&εναρων κέλησιν έπιβάντες
■■■'.'
Τους ταύρους κατηκοντιζον οΐίςπερ τίνες Ιδόντες,
Ής ταύρους ακοντίζοντας ώνόμασαν κενταύρους.
Ίππομιγεΐς δ' ενομίααν ως πορρω&εν ιδόντες.
Χρη κεντοταύρους το λοιπόν , μηδέ κενταύρους λέγειν,
Παλαίφατε σοφωτατε. τα Παλαιφάτου ταύτα.
Ή θηβοίΐς κινύρα δε {τον Πίνδαρόν σοι λέγω)
.20 'Ιππομιγεϊς αν&ρώπους μεν οίεται τους Κενταύρους,
Ούτω πως λέγων λυρικό» πολυσυν&έτω μέτρω'
,^Επει-δε παρελέ'ξαντο Ίξίων τγ. Νεφέλη
,1'Ανευ χαρίτων ετεκε γόνον ύπερφίαλον, . ,,.
,
,"Ος ΐπποίί Μαγνητίδεσσιν έμίγνυτο Πηλίω,
„Έξ ων εγένετο στρατός Όμοιος τοις τοχευσι,
„Τα, κάτω τούτων τη μητρί, τω δε τταιρί τα ανω."
"Ηκουαας και τρν Πίνδαρόν πως μυ&ιχως είρήχει;
Έξ,-αερίου γέννημα νεφέλης, τίνίι γόνοφ, ,•'
*Ός τους Κενταύρους ετεκε, μιγνύμενος ταϊς 'ίπποις.
301• ;' Οϊιχ όντως- έ'χει, Πίνδαρε- μάν&ανε δ* εκ του ΊΧέτζου.
'ί^ίων κα&αιρόμενος εκ πεν&ερίου φόνου. ■
> ΛΛ,ν
Πάρα Λιος {τους βασιλείς ούτω δε πριν εχάλουν) ,ι>...
,'Ηράοΰη τούτου γυναικός "Προς , της βασιλίδος. ( %ν
Ειπούσης ταύτα $έ τάνδρί, εκείνος δυσπειστησας
*$Ρ* Χ0νζων ακριβέστατα το ατρεχίς, νοησαι,
Η 1 5 Τ. 99.
10. ΡαΙαβρΗ. ο, •ί.•
&/;*ν Ρίω1• *>^Λ• Π» 67' 78'
82. £[βϊ«. . . ,..,ι., χ ,, . ;

27. (Μ. Α. 1η οοηΐβχία ψ(ονααν, ίιι ηΐΒΓβίιιβ ϊ/κονοας.
3°• 0Λ."βο1ιυη Τζίτζφ, ιιοιι
ΐη Μ3Γ5• Τζέτξον, «ι «<ϋ(. Βλ».
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Αούλην Νεψέλψ φέρουσαν την χλησιν αυστολίσας
Περϊ -εσπέρας επεισεν , εχείνω χοιτασ&ηναι.
Ίξίων τϊ\ ΝεφεΚ-η δε ταντγι μιγείς ως "Ηρα,
Ου μην νεφέλη δέ τινι εννγρω, άερίω,
40 "Ιμβρον παΐδα γεγέννηχεν , ον Κέντανρον εχάλουν
Τουτέστι, δουλογέννψον ' αυραι χαϊ γαρ αϊ δουλαι,
\Απο του τον Ίξίονα χεντήσαντα την Αύραν,
Ινα χαϊ ασεμνον ερω , τούτον γεγεννηχέναι.
"Ος "Ιμβρος συμμιγννμενος 'ίπποις ταϊς Μαγνητ'ισι,
Τουτέστιν , ος ιπποφορβων έν τόποις Θετταλίας,
ΤΙούς γέννα των ίππιχών, ως συντραφέντας ϊπποις,
"Ο&εν χαϊ τούτων ε'φασαν μητέρας 'ίππους είναι.
Ούτως ο Τζέτζης Πίνδαρε περί Κενταύρων γράφει.
ΊΊΕΡΙ ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΤ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΕΝΘΡΗΔΟΝΑ. ρ\ ..
Γράφων ούτος ο Κλείταρχος περί της τεν&ρηδόνος,
50 "Η τις εστί ζω'ϋφ'ίον παρεμφερές μελίσση,
•Ως εϊπερ περί λέοντος ϊγραφε του Νεμέας,
ΕΙτ' ούν γε ταύρου του Κρητος έχείνον του πυρτννόου,
""Η του Έρυμαν&ίου τε κάπρου χαϊ Καλυδώνος,
Εϊτ ούν τίνος των νχρηλων χάί των μεγίστων ζωών,
Ι2ι οπώς γράφων νχρηλως χαϊ επηρμένως λέγει, Ι
Νέμεται, μεν την ορεινήν , Ιπταται δρυς τάς χοίλας.
ΠΕΡΙ ΤΟ Τ ΝΕΜΕΪΟΤ ΑΕΟΝΤΟΣ. ρ«.
Νεμέα χωρά τί$ εστί, της χληρου της Άργείας, ,
Ούσα πολυνομωτατος , Ιχλή&η δε Νεμέα.
Τ. *
ι - >
' •. ι>ι'/;
•~ V <
αυτήν χατελυμαινετο τις λέων των άτρωτων,
60 "Ον 'ΐίραχλης τοξεΰσας μεν, ου μην συνόλως βλάψας,
*41» ■ Ιπυηο &βραί; ΐΓίΐϋέΒάΙ&Λ Αηβοάά. ρ. 322. . ''
ΗΙ8Τ. ίθ*).,..,
49. νΐ«. δέΗοΙ. ί*<1 Νίο3ΐι3Η
Αΐβχ. τ. .547. βϊ Τόέβϊμβ^β Ιιϊ«ογ. 6τ. ^3ί_^57."
*

55. ψ, οοητιρίιιιη. ΡοΓβϊιβη η.
58, Μαι-εο οί. άρχαδίας.• .
* . • ' Ύ„α* "
•
ΗΙ8Τ. 101.
^
'60. Ηβ8χοά.ΤΚβο2.327.Αρο1Ιόα.Π, 5. & •■
-«
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ΡΗΙΚ VII. ΗΙ8Τ. 102-104. 61 — 80.
Όμοίως χαί το ροπαλον τούτου πληγή χατάξα^,'
Γυμνάΐς χερσί λαβομενος αυνέ&λασεν υστέρως.
Είτα, ΰηρος τοις ονυ'ξι την λεοντην ένσχίσας
"Εφόρει ταΰτην οπλισμόν ο)σίδηρον εν μάχαιςϊ
ΠΕΡΙ ΚΑΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΑΤΛΛΝΟΣ.

#.

ΟΙνεύς κρατών γης Αιτωλών χαι γης της Καλυδώνος
Αρτέμιδος ελα&ετο &υσ'ιαις &αλυσίων.
"Η δε τον χάπρον έ'πεμψεν έχ των ΟΊταίων λόφων,
,"Ος χαχά πόλλ" ερδεοχεν, ε&ων ΟΙνηος άλωην.'*.
Πολλών συνα&ροισ&έντων δε σναγρευτών έχεϊσβ,
70 Ή "Αταλάντη πρώτη μεν εχεϊνον έχτοξεΰει.
.Είτα βαλών Μελέαγρος χτείνιι τψ συοχτόνψ.
Τούτου δ* εις έ'χαστος οδούς πήχεως είχε πλέυν.
Σωτήριχσς χαί "Ομηρος Χαΐ άλλοι δε μυρίοι
Περί τοΰ χάπροϋ μέμνηνται τούδε του Καλυδώνος*
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΤΣΑ ΤΤΦΑΟΝ ΤΟ Φ/ΑΟΤΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΙΑΟΤΜΕΝΟΝ. ρ/.
"Απαντα τα φιλουμενα χαλά δοχεΖ τοις ψίλοις'
Αιόπερ ούτως εϊρηχε σοφίας η παροιμία.
;
'
■'
■
ΠΙΝ/ΙΑΡΙΚΟΝ ΡΗΤΟΝ ΤΟ ΑΕΓΟΝ , Ο^Ε
. ΘΕΡΜΟΙ ΎΔΩ.Ρ ΤΟΣΣΟΝ ΓΕ ΜΑΑΘΑΚΑ
ΣΤΙΑ ΤΕΤΧΕΙ, ΤΟΣΣΟΝ ΕΤΑΟΓΙΑ. ρδ'.
'Εν' τοϊς λουτρώαι το &ερμον μαλ&άσσιι μεν τα μέλη,
ΚαΙ χαϋνα χαΐ διαρρυτα πΟιέϊ χαι των έκλυτων.
""Επαινοι πλέον δε ΰερμού χαυνούσι τους αν&ροίπονς'.
80 "Ο&εν' ούτως ο Πίνδαρος το γνωμιχον είρι,χει.

•* ΗΙδ Τ. 102.
68. Ιΐιβά. IX, 540.
73. Τ)έ δοΐει-ίοΐιο ΟβίϊΙβ Υ.
Βοΐ. Μϋΐΐβη 3<1 βοΗοΙ. Ι,γοορΗι•.
τ. 48&. — Ώβ βρίΌ Οαΐγίοιι. οί".

Ιϋβό. 9, 535. βψι. ΔροΙΙοα. Ι,

Ν,

8. 2. Ιιιοίβιι. <3β ββοηΓ. |, 1. ϊΒί»
φίββοΚοί:
;
ΗΙ5Τ. 103.
75. ΤΗέοοι-. VI, 19. —•
Η 13 Τ. 104.

80. Γίωΐ. Κβ«. IV, 6.

ΟΗΙΚ VII. ΗΙ8Τ. 105 — 108.

81-96.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΕΑΛΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΙΣΑΣΗΣ
ΤΙ2ι ΑΑΓΏ,ι. ρί'.
Ο μυ&ογράφος Αίσωπος τοις μΰ&οις αυτοΰ γράφων,
ΙΙς η χελωνη λαγωον ενίκησε τοις δρόμοις,
Ά&εΐ προς πότους άψνεΐς, οξείς εκτρέπει, νάρκης.
ΠΕΡΙ ΜΑΡΣΤΟΤ.

ρ5'•

(Κείται δέ ιέ έν τω πίναχι των προτέρων
ίστορ ι ω ν.)
Μαρσνας Φρυξ ων αυλητής Άπόλλωνι ερίζει"
Γφ' ου προς πίτυν ηττη&εις ασκός απεκρεμάαΰη.
Τοις πριν εις πλάτος έγραψα παααν την ίστορίαν.
ΠΕΡΙ ΣΑΑΜΜΝΕΏ,Σ ΑΝΤΙΒΡΟΝΤΛΉΤΟΣ
ΤΙΙι ΑΠ. ρζ.
Γ0 Σαλμωνευς εκ Θετταλων έλ&ών εις την 'Ηλείαν,
Κτίσας τε πάλιν., και αυτόν χατονομάζων Αία,
Και άσεβων, χαΐ κεραυνούς δη&εν δασίν εχπέμπων,
90 Έν βΰρσαις τε χαι λέβησι τοις δρόμοις των αρμάτων
Βροντάς απομιμοΰμενος , Αΐϊ έχεραννώ&η.
ΠΕΡΙ ΘΑΜΤΡΙΑΟΣ ΑΝΤΕΡΙΣΑΝΤΟΣ ΤΑΙΣ
ΜΟΤΣΑΙΣ. ρη.
Θάμυρις ωραιότατος εϊς κάλλος υπηργμένος
Ην μουαιχος και ωδικός • ίρίσας δε τάϊς Μοΰσαις
Ηττη&η και τετυφλωτο • τα μεν του μΰ&ου ταύτα.
, Το δ' άλληγοριχωτερον ' ην ποιητή γενναίος,
Συγγραχρας χοσμογε'νειαν πενταχιλίοις οτίχοις.
Η 1 8 Τ. 105.
81. ΡβΙ). ΟΟΧΧίν. ρ. 112.
*Ί• ί. Ο. 8οΗιιβίι1βΓ.
,„^
„
ΗΙ3Τ. 107.
90. Ργο λνβηοι βχ ΑροΗοά.
1. 9. 7. ίοτίρ8ί λέβηοι. Οβίβηιιη

οοιι£ Γ,ιιοΐαηΐ ΡΗίΙορΗίΗβ, 4. Τΐηιοιι, 2. ει Τι•3§οάοροι1. γ. 312.
ΗΙ8Τ. 108.
92. Οοιιί. Ιΐίβά. II*, 595. βαα.
Αροΐΐοά. 1,3. 3. Ρβυβ. IV, 33.
Ι.ιιοί3ΐι. ΡίβοΗΐ. §. 6. ΡΙοΙ. <3ε
οοΗ. ΐτβ. 5. Τ. IX. ρ. 429.
16
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ΟΗΙΚ VII. ΗΙ8Τ. 109-111.

97—117.

"&ν χομπαστης δ' ενόμιζεν ίσον είς νουν ουδένα.
ΈπεΙ δ' εξηφανία&ησαν τα τούτο» γεγραμμένα,
"Εφασαν, ως αντηριζεν ως προς ωδην ταϊς Μουσαις.
100 ,,Αι δε χολωσάμεναι πηρον ΰέααν' αυταρ αοιδην
,,θεσπεσίην αφέλοντο, χαΐ ίχλίλα&ον χι&αριστνν.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ, ΑΕΓΟΤΣΗΣ,
ΑΑΛΟΙΣΙ ΤΑΎΤΑ ΜΕΑΕΙ, ΚΙΘΑΡΙΣ
ΚΑΙ Α01ΔΉ.. ρ&.
*Εν Όδυσσεία "Ομηρος &λιβόμενον είσφέρει ,
Τηλέμαχον, ώς βλέποντα τρυφωντας τους μνησιηρας,
ΚαΙ τοις αυτόν τερπομένους ο'ιχοις εν μουσουργίαις,
Κατά ρητόν τβ λέγοντα τούτο το έπος αγει'
,,Άλλοισι ταύτα μέλει, χί&αρις χαι αοιδή.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΖΛΟΣ ΚΛΤΕΡΤΚΕΤΑΙ ΕΤΡΕΙ
ΚΟΣΜΩ,ι. ρί.
Εν'Οδυσσεία δ Πρωτευς τω Μενελάψ λέγει,
Οπως ο Αίας ό Αοχρός απόλωλε <&αλάσσ]],
Ο Αγαμέμνων δε σω&εις Αιγίσ&ω αναιρείται.
110 Περί του Όδυσσέως δε τοΰτο το ϊπος λέγει"
,,Είς δ' έτι που ζωος χατερυχεται ευρέΐ ποντω>
Έγώ παρεγραμμάτισα (ιητοριχω δε τρόπω,
27ρο$ το συμφέρον νυν εμοί, κόσμιο ειπών, ου πόντω.
ΠΕΡΙ ΉΡΑΚΑΕΟΣ ΕΚΚΟΠΤΟΝΤΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΚΙΑΝ. ριά.
Ο της Αλκμήνης Ήρηχλης ευεργετών αν&ρώπους
Απανταχού διήρχετο &ερίζων την χαχίαν,
θήρας, τυράννους χαί λγστας όδων τε δυσχωρίας,
Και πάσαν αλλην χάχωσιν αποχα&αΐρων βίου.
ΗΙ8Τ. 109.
106. Οάχββ. Ι, 159. τοίνοι<»*• μεν ταντα μίλα, χ(&αριΐ χαί
αοιοή.

ΗΙ5Τ. 110.
111. Οάχδβ. IV, 498.

ΟΗΙΚνίΙ. ΗΙ8Τ. 112 — 114. 118 — 137. 343
ΠΕΡΙ ΜΕΘΤΣΟΚΟΤΤΑΒΛΝ. ριβί.
Πριν προ μιαροΰ προείπομεν ηχριβωμένως πάντα,
Τί προπηλαχισμός εστί χαί τις η παροινία,
120 Λατάγη τε χαί χότταβος χαί εωλοχρασία.
Πέμπτη προς όγδοηχοντα εστίν η Ιστορία.
Καν στρέψας βλέπων μάν&ανε το παν ηχριβωμένως.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΙ ΝΕΣ ΚΤΡΙΛΣ ΟΙ
ΠΑΛΑΜΝΑΪΟΙ. ριγ'.
Τελχΐνες ήσαν δη τίνες των φ&ονερων δαιμόνων,
Ανταίος , Μεγαλήσιος , "Ορμενός τε χαι Λύκος,
Καϊ δη Νιχων τε χαί Μίμων χαι έτεροι συν τούτοις.
Ούτοι Στυγος τω ί!ία« ραίνοντες γην ήχάρπουν,
Τροφας αν&ρώποις σπεΰδοντες μη γίγνεσ&αι μηδόλως.
Ούτοι δε χαι Άλάστορες είσι χαι Παλαμναϊοι.
Έν. τφ τηρεΐν τας άλας μεν {αλη δ' εστίν η βλάβη)
130 ΙΛλάστορες εσχηχασι προσφνεστατην χλησιν.
Τω δε παλαμαις χαί χερσί ραίνειν Στυγος το ύδωρ
Προς αχαρπίαν χαί φ&οραν, χέχληνται Παλαμναϊοι.
ΠΕΡΙ ΠΕΎΘΗΝΛΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΗΡΤΚΛΝ. ριδ'.
Πευ&ηνας, χατασχόπους τε γίνωοχέ μοι τύγχαναν
Τους όσους αποατέλλουσι στρατψ των εναντίων,
Κατασχοπεΐν τί βουλονται, τί~λέγουσι, τί δρωσί'
Τους όσους <Γ άποστέλλουσιν είτιεϊν περί πολέμου,
Πότε χαί που χαί δια τί μέλλουαι πολεμησαι,
ΗΙ8Τ. 112.
ΑΗβίορΗ. ΑοΚβΓ. 524. (530.
Ιβτ\ Γ
ΗΙ8Τ. 113.
123. ϋβ Τβ1ΛίιιίΙ)ΐΐ8 εί. ΌιοΛ.
βίο. V, 55. ίΙ)ϊφΐΗ ΙιιΐβΓρΓ. δΐΓ3?>.
™• XIV. Τοια. V. ρ»£. 601.

ΤζβοΗ. δοΗοΙ. Ι>χορΗι•. 177.
Λ^"β ηοί. ΟΓβϋζβΓ, 83-ηι6ο]. 1ϊ.
ρ. 30ο. Αιιιη. 2. — Ρίο Μίμων
ροΐίιΐδ Μμοιν, νί<1. διιίι.Ι;<8.
129. ΐυ 0<1. Α. 3α•ίρ1ιιιη βδ«
β _ α
τ«ε αλλαΐ. Ηίηο ίβείΐβ ρ&Ιβτ νβγβ Ιοά ΙβοΙίο, ψκιιιι Γββίίιιιίιηυβ.
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244 ΟΗΙΙ,. VII. ΗΙ8Τ. 115 — 117. 138—160.
Προχηρνχας χεχληχασιν. αγγέλους φασί πάλιν
Τους Ιχατέρω&εν άμφοϊν δηλουντας τας μηνύσεις.
140 Ους δε περί συμβάσεων, σπονδών τε χαϊ ειρήνης
Πέμπουσιν οίοιδήτινες, πρέσβεις χαλοίσι τοιίιοι/ς.
ΤΙΣ Ο ΠΡΟΒΟΑΟΣ.

ρΐί.

Προβλΐς, προβλήτης, πφόβολος, πέτρα τις ϋαλααοία,
Και παν προβεβλημέιον δε μέρος χαί προεξέχον
Κυρτως μεν εις τψ θάλασσαν, ως άχρωτήριόν τι,
Και πάσα προκυμαία δε χαϊ σύμπασα ραχία.
Αέγομεν χαϊ τους πύργους δε χάί τείχη πολισμάτων,
Καϊ παν προφυλακτήρων χαϊ τας προμάχους έδρας,
Και, τους υπερασπίζοντας τίνων νπερλαλουντας
Προβόλους τροπιχώτερον , χαταχρηστιχωτέρως.
150 Πρόβολος, πέτρα προυχουσα προς θάλασσαν, ως ϊφφ•
Ή χρνπτομένη χύμασι πέτρα δ' επιπολαίως,
Εν 5 *α* προσαραττονται προσχρούοντα τα σχάφη,
"Τφαλος, έρμα λέγεται, σχάλα παρ* ιδιώταις.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΣ ΣΙ&ΠΗΣ. ρις'.
Ο Πυ&αγορας χορυφην πάσης φιλοσοφίας
Την αιωπην ενόμιζε χαϊ το χρατεΐν της γλάττης.
Ο&εν μετά συμπέρασμα πάσης φιλοσοφίας
Καϊ το σιγαν πενταετως έδίδααχε τοις μύαταις,
Βραχέσι χατορ&ούμενον ευρυ&μήτοις άγαν.
ΠΕΡΙ ΚΙΑΙ ΚΙΑΣ. ριξ.
Βίβλου παίδες ό Νίνος τε, Άγψωρ χαϊ ο Φοίνιξ,
160 Αίγυπτος τε χαί /ίαναος χαϊ 6 Φινεΰς συν τούτοις.

ΗΙ8Τ. 115.
„?.42' Τ/,β.ΐ2β8' ΟΡ»1!01-» »«"*^λ***?Ρ1,1*' πςοβλητοί.

147. Εγβι τοις.

ΗΙ8Τ. 116.
158. Ιοοιι» νίϋβΐιιι• ίι« Μ11ΜΟΜί βίββ: βραχίαι, χατόο9ονμι-

*

Ο Η II,. VII. ΗΙ8Τ. 118. 119.

161-182.
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"Αλλοις Άγήνωρ αδελφός νομίζεται τον Βηλου.
Τζέτζης εγο> νομίζω δε του Βηλου πεφυχέναι
Άγήνορα χαί άδελφόν, Άγήνορα χαί παϊδα.
'Αγηνορος ου (βοϋλει δε χαί Αντιόπης) Βήλου,
Πλέον δοχω δε τάδελφον , Κάδμος χαί Κίλι'ξ, ΦοίΛξ.
'Εη τούτων Κιλιχία τε καλείται χαί Φοινίκη.
ΊΙΕΡΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ριψ
',Ω,ς Παυσανίας γράψει μεν Αντιοχείας χτίοει,
Κτίζεται Αντιόχεια Λ7ίχάιορ» Σελευχω,
Κατά τιΐ'ας εϊς όνομα πατρός σφοΰ ΙΑντιοχου,
170 Αουχιανψ θ* εις όνομα νίέος Άντιόχον,
Τον ον σωτήρα ελεγον, γυνή ου Στρατονίχη,
Τον ον ο ^Ερασίστρατος εχ τον σφυγμού χαί μόνου
Της μητρνιας επέγνωχεν ερώντα της οίχεϊας.
Ταντην την Άντιόχειαν Σέλευχος χτίζει πολιν,
Και αλλάς έ^ίο^χοίτα χαί τεσσάρας 3ε πόλεις.
Τους ί' αμα&ως ΙΑντίοχον λέγοντας ταυτην χτίΰαι,
Άτταυός τε χαϊ Περιττας, ΙΑναξιχράτης αμα
'Ελέγξουοι σαφέστατα χαί δει'ξουσ* ληροΰντας,
Συν οΐς ΙΑσχληπιόδωρος δε οίχετής τυγχάνων,
180 Ους τότε Σέλευχος ποιεί χτισμάτων Ιπιστάτας.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΤΡΗΝΑΙΚΟΤ ΣΙΑΦΙΟΤ. ρι#.
(Κείται εν ταΧς πρίν Ιστορίαις ρί.)
Περί του Κνρηναίου μεν ειρήχειμεν σ*λφίοο
Έχατοοτΐ) δεχάτχ μεν ταΐς πρώην ίσιορίαΐί•
ΗΙ5Τ. 117.
161. α. Αρο11ο<1. 3, 1. 1.
δοΐιοΐ. Αροΐΐοη. II, 178. III,
1185. δΛοΙ. ΕαΓίρ. ΡΗοβη. 5.
165. Βονλει. ρτο « βούλα.
166. ΗβΓούοΐ. VII, 91.
ΗΙ8Τ. 118.
1θ7. Ρ3ϋ53η. Ι, 16. δβίβιιοαβ

δβίβηοϊβιη οοηάϊίϋΐ, άβ φΐβ ν»<1β
€^τ. Νοί. ΟΛ. Αηΐ Τ. II.
ρ. 611. «ί. 8οΗν. 8»Λ. XVI.
Τομ. VI ρ. 303. ΤζϊοΗ. Ι«81ιι>.
XV, 4. Αρρώιι. βρ•. 57. Ιιι<™"• Ρββιΐί1ο1ο§. §. 20. Όο αεί
5γΗα §. 17. »ψ{.
171. ϋβ δίΓβίοιιϊοβ νίά. Υϊΐ.
ΠειηβίΓ. 38.

246 ΟΗΙ Ι,. VII. ΗΙδΤ. 119^121,

183-206.

Τω νυν δε πάλιν πίναχι τεσσαραχοατογδόω,
"Ή χάί πολλω χα&έστψε χαλλίων της πρότερος,
Λέγουσα, πως προσηνεγχαν Βάττω αϊ Κυρηνάίοι,
ΚαΙ πως αυτός έχαραξε νομίσματι εχίΐνο.
Τρισσα <Γ εϊΰί τα σίλφια, σίσγουδον τε χαϊ τίλις,
Και τα κλεινόν, το σεβαστον , το ϋρνλλψυν τοις παοιν,
"Ο φεύγει γεωργουμενον μάλλον εις τας έρημους,
190 'ίΐς χαί την χάππαρίν φασί τίνες των γινωαχόντων.
"Ομοιος δε τα» νάρ&ηχι καυλός ό του οιλφίου,
Ου φύλλον φασί μάσπετον, υμοιον ον σελίνω'
Το οπέρμα δε πλατύτατον , διττυν όπον δέ φέρει,
Έχ του χανίΐοίί χανλίαν μέν , ριζίαν ό" έχ της ρίζης•
ΤΙΕΡΙ ΤΗΣ ΓΤΓΟΤ ΣΦΕΝΛΟΝΗΣ. ζχ.
Γυμνην Κανδαύλης έδειξε τω Γύ^-β σφην γννάίχα'
"Η τις χα.1 ονγχαλέσασα τον Γύγην χατιδίαν
Λίδωσι τον δαχτύλων αυτής, ως αποχτείνΐ]
Κανδαύλην ταύτης συζυγον, δίίξας χρυφη συμμάχαις.
Ου γεγονότος χτείνας τε λα&ραίως τον Κανδαύλην
200 Και στρέχρας τον δαχτύλιον πάλιν εις την γυναΐχα,
Γίνεται πΐίαιν εμφανής λαβών την βασιλείαν.
"Εχεις ίν πρώτα» πίναχι τρίτην την ίστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΟΑΤΚΡΑΤΟΤΣ ΔΑΚΤΎΛΙΟΙ, ρχά.
Της Σάμου βασιλεύων μεν ευτυχεί Πολυχριχτης,
Έτέλουν δ* υπεξούσιοι τότε των Αιγυπτίων,
Την αυξησιν δ' ο "Αμασις Ιπτοημενος τούτου
"Εγραχρεν ω Πολύχρατες , ο χαλλιστόν σοι βίω,

Η 1 3 Τ. 119.
1Θ7. Εΐΐ3ΐη σίσ•/ονρδον αρρείΙβίιΐΓ ηαπίαί αΐίίοα. ΥΜ. ϋιιΙϊββιιβ.
192. Ε»•3ΐ μάπτ/αον.
~\Πά.
8ρΓθΐι§β1ϋ Ιιίδίοι•. Γβί Ικτϋϋΐ•.
Το»η. ί. ρ. 84.

194. \]χ, & χανλίαβ <Λ 4ιζία{.
Ητβτ ιοο
«ΙΟΙ. ι.»/•
196. 1η8βι•αϊ χαϊ εχ «Ι. Α.
.
\
Ηΐβ-Τ» 121.
ϋ03. Ηβι-οάοΐ. III, 39 — 43.

ΟΗΙΚ VII. Η 1 8 Τ. 121-123. 207—231. 247
Ου στερη&εις αμέτρητο* μέλλεις λαβείν την λΰπην,
Τούτο τανυν άποβαλου τρόποις όποίοις βονλει,
ΕΊ μη που πεΐραν της ίμης &έλεις οργής δεδέχ&αι.
210 Ό Πολυκράτης τοιγαροΰν δεινως έπτοημένος,
"Ον είχε πολυτίμητο* δαχτύλιον σμαράγδου,
"Ον τεχνιχως εσφράγισεν 6 δαχτυλιογλΰφος
Θεόδωρος ο ^μ/«οϊ, νίός του Τηλεχλέους,
Έμβας εϊς σχάφος ^ριχρεν είς μέσον του πελάγους,
Αύπην λαβών αφόρητον εχείνου τ% πονιώσει.
"Πέμπτη <Γ ημέρα χάλλιστον Ιχ&ύν τις άλιεύσας,
'&ς Πολυχράτους άξιον στέλλει προς Πολυχρατην,
Είς 'όνπερ ό δαχτΰλιος ο προρρη&είς εΰρέ&η*
"Οπερ άχοΰοας "Αμασις , έ'φη τοις παρεστωσιν'
220 Ώ,ι συνέργων εστί &εός, τις εξ αν&ρώπων ^λ«ψθ»;
•'•

ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΧΡΤΣΏ,Ν ΠΑΙΝΘΛΝ ΤΟΤ
ΚΡΟΙΣΟΤ. ρχβ1.

ΧιλΙας πλίνθους εις Δελφούς των ολόχρυσων ΚροΖσος
"Εστειλε, πάγχρυσον βωμον Απόλλων* νενέσ&αι.
Την Ιατορίαν έχεις (*ο# πρωτην πασών πλατέως.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΜΙ ΑΟΎ. »ργ.
Ό Μίδας Φρυξ φιλόχρυσος νιος ψ του Γορδυον,
"Ος ων αγρότης αροτρεύς ειλε την βασιλείαν
Λευτέραν εν τάίς ιτρωτα»5 μεν έχεις την Ίστορίαν,
Αλληγορούσαν τας τροφά? τούτου τας χρυσουμένας>
Έν τοΰτς» δβ,τφ π'ιναχι πάλιν σαφώς έφευρης,
"Οπως υπάρχων άροτρευς εσχε την βασιλείαν,
230 Ε»ς την γραφψ έγχείμενον πόλεως της Μιδείας.
ΕΊς έβδομήχοστην φημι δεντέραν ίστορίαν.

ΗΙ5Τ. 122.
20Θ. χου ρι•ο τον αά. Α.

222'. Οά. Α. ΐατ^λε.
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ΟΗΙΙ^.νΐΙ. ΗΙ8Τ. 124— 126.

232-250.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΟΠΗ ΠΛΕΟΝ ΗΜΙΣΤ
ΠΑΝΤΟΣ, ρχϊ.
Ησίοδος τον αδελφον αργία; άποτρέπων
Και διχασταΐς χαρίζεα&αι τω χαίρειν τοΐς άδίχοις,
Λέγει, τρανως, ως άδικα των δικαστών τα γένη,
Ου» ακριβώς γινωσχοντα , πό&εν χερδαίνειν δέον,
Ουδ' ου το ημισύ εστί του ολοκλήρου πλέον,
Τοντέότί, το βραχντατον το εκ δικαίου μέρος,
Οπερ πολλών χα&έστηκεν άδικων νπερφέρον.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΑί ΜΑΝΤΙΣ ΛΝ ΑΡΙΣΤΟΣ,
'■" ΕΣΦΑΛΟΤ ΠΑΛΑΙ. ρκέ.

Ο Σοφοκλής ο τραγικός εν δράματι Ηλέκτρα
240 Ορέστψ φέρει μηχαναΐς χτείναντα την μητέρα.
ΈπεΙ δε τούτου μηχαναΐς χαΐ Λψσ&ος εμπίπτει,
Και γνούς Όρέατην εμφανώς βίρο» τον συλλαλονντα,
Είπεν, ουκ ϊατιν ουδαμώς άλλος ο προσλαλων μοι
Η ο του "Αγαμέμνονος λόγω δανών "Ορέστης.
Προς ταΰια τότε τοιγαρονν Όρέστης εφη τάδε •
,,Καί μάντις ων άριστος, ίαφάλσύ τάδε'
Ητοι ου προϊστόρησας και προεγνώκεις τάδε
Προ του πεσεΐν' είς συμφοράς εσχάτας, θανάσιμους.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΧΑΡΙΤΛΝΤ^ΤΟΣ ΗΤΟΙ
' • .,""Γ1 ' ΙΩΑΝΝΗΣ/ αχέ.
Εβραϊχως το Ιαω αάρατον σημαίνει* ι:.. ...
250 Ό ΊωνΖς+περιστεράν , ο <Γ Ιωάννης. χάριν. ', '
, ' •«■*

'•« *.ΗΐδΛ ϊ^•ί,,!*"!'
232. £9γ. 40. ** ΙΜ 1ή»Μ•ΐρϋοηβ ιμτ£ο οΛ Α. ρι•ο οηη
1>Γ3βί)βΙ οτι. Ι11ι«{ Γβοΐβ, υΐ
Ρ4Ι61 β νβ. 236. «ϋ»ί ον ββΐ.ι/δζ.

"ν'ΐϊΐ5Τ. 125,
•..•.'■.
■•■'•
239. δορίιοοί. Εΐβοΐι•. 1473.
Ειΐ. ιΐίίιι.

ΟΗΙΙ* VII. ΗΙ8Τ. 12* 128.

251—272.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΔΙΑΣ ΑΓ&ΟΤ',

,249

ΤΗΣ ΚΑΙ

ΒΑΣΑΝΟΤ ΚΑΑΟΤΜΕΝΘΣ. ρχ£.
Περί τους τόπους των Αυδων, ων χαί η Σάρδις πόλις,
Περί της Ιωνίας τβ την "Εφεσον την πάλιν, '. '
Αέϊαι λί&οί στιλπνότατο», και μέλαινα», εϊς Ιχχρον,
Ομοιαι χαλολιαγξιν αϊς παίζουσιν .αϊ κόραι,
ΜιχραΙ και μίσαι εϋρηνται > τίνες . χειροπλη&εϊς δε.
Αύται, καλούνται βάσανοι, βάσανοι δε χρυσίου,
"Ητοι δοκιμαστήρια και ϊλεγχοι και κρίσεις. "'■ ■
Ταυταις γαρ προςτριβομενον κρίνεται, το χρνσίον,- 'ν'--'
Άν κα&αρον, αν κίβδηλον , ανπερ εστί των μέσων.
260 Τας τιμωρίας απ' αυτών κεκλήχασι βασάνους,
Και λόγους τους ελέγχοντας, ορκόυ? και τά λοιπά δέ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΟΘΕΝ ΠΡΟΠΕΤΗΣ ΑΕΓΕΤΑΙ. ρχη.'
Τίνες ορνί&ων νεοσσοί φύσεως σξυτέρας,
Προ του λαβείν την πτέρωσιν καλώς των ώκυπτέρων,
Πέτεσ&αι κα&ορμησαντες ως των επεγρηγορων
Πτωσιν ευρίσχουσι δεινην τ/; γϊ) προσαραχ&έντες.
Τούτους προπέτας λέγουσι και προπετεΐς ομοίως.
Και όρταλίχους αμα δε ως λίχοντας όρουειν,
Έκ τούτων 'απας προγλωσσων , μηδέν δε δέον λέγων,
Προπετης ονομάζεται" κανπερ τίνες ασκόπως^
270 Χαί τον προ άλλων λέγοντα πλην λόγους αρμοδίους
Προπέτην ονομάζωσι, δέον χαΐεΐν εκείνον
Θρασυν και αναιδέστάτσν καΐ τάξιν ονκ είδοτα.

ΗΙ8Τ.
127. β εά. Α.
251. Ατίϊο.
»/ Μοβίίίι
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•;• ,ν,

ΠΕΡΙΤΟΤ ΤΙΜΛΝΟΣ 'ΤΟ.Τ ΜΙΣΑΝΘΡΛΠΟΤ. ρχ&'.

Τίμων *Εχεχρατίδου παις ην *Λ&ηναϊος γένει,
'Τπερπλουτων και έπαρχων πασι τοις δεομένοις.
Έπιλειιράντων τούτω δε του πλούτον χαί χρημάτων,
'Λς ονδαμοϋ πάρα τίνος ελέους ηξιοΰτο,
Μεμισηχως διαγωγην του μετ* αν&ρωπων βίου,
Λαβών διφ&έραν, δίχελλαν, αγρότης ΐψ εργάτης.
>
Γεωσχαφών δε &ησανρ6ν Ιν τοις άγροΐς εφεΰρεν.
280 Ής δε του πράγματος ταχύ διέδραμεν η φήμη,
Τίμωνα πάλιν πλουσιον αγγέλλουαα τοις πασιν,
Καί πάντες πάλιν προς αυτόν προαέρρεον ώς φίλοι,
Λιχέλλη ποίων ηλαυνε τους ανόσιους λίγων
Νυν Τίμων φίλος, μιαροί, νυν γνώριμος τοίίς παοιν,
Ό τω πλουτεΖν ευεργετών, πένης δ' ηγνοημένος,
"Ε^ρετε, μιαρωτατοι, μαχραν έχ του χωρίου.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΛΚΛΝΑΝ ΞΕΝΗΛΛΣΙΛΣ. ρλ'.
Τοις *Λ9ηνα£οις νόμος ην , είσδέχεσ&αι τους ξένους,
"Ο&εν χαι ώνομάζοντο φιλόξενο» τοις πασιν
Τοις Λάχωσι δε νόμος ην, τους ξένους απελαύνβιν.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΛΝ ΚΥΚΛΩΠΩΝ ΜΙΣΑΛΛΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΑΣΎΜΒΑΤΟΥ, ρλά.
290 Οι Κΰχλωπες οι πράτερον οΙχοΖντες Σιχελίαν
Σποραδας ηααν έχοντες αυτών τάς χατοιχίας,
Επιμιξίας έχοντες μηδόλας προς αλλήλους.

Η 18 Τ. 129.
273. Πβ Τίιηοηβ εί. Ι,ιιοϊβιιί
<1ία1οςιΐ3 Τίηιοη, ΡΙιιΙβι-οΗ. .Υϋ.
ΑΙοΛ. ο. 16. Αιιΐοΐί. 71. Ρίαιβ.
Ι, 30.
274. ΜβΓβο αλ Α. άλλ' ρ*ο
καί.

279. ΙΜάθηι γαιοαχαφωι.
. .
ΗΙ8.Τ. 130.
289. ΟΓ. ΡΙαίακλ. Ιιιβ* 1.30.
Τομ. VIII. ρ. 247. ΗιιΗ. Αβϋβη. V. Η. XIII, 16. ϊΜ^υβ
Ιη^βτρη

Ο Η Ι Ε. VII.. ΗΙ8Τ. 131 — 133. 293—310. 251
"Αλλα δεσπόζων ίχαστος σφης γυναικός ««» τεχνών,
Ξένοις δε ου παρείαδυσις υπήρχε παρ' ίχείνοις,
Οι χαϊ αυτοΐς ασύμβατοι μισαλληλονντες ήσαν
Και ολιγαν&ρωποϋντες δε χαι ξένους δεδιότες,
Μη πεπλευκότες χατ' αντων σχωσιν αυτών τψ χωράν.
*Έτι γαρ ήσαν άπειροι του ναυπηγεΐν όλχάδας.
ΠΕΡΙ ΣΕΡΒΙΑΙΛΝ ΚΑΙ ΣΑΡΙ2Ν. ρλβ".
Σερβίλιος ψ ύπατος και Καίσαρ των 'Ρωμαίων.
300 Μεδόδω δε δεινότψος , ρψοριχφ το/ τρόπω,
- "Εχ Σερβηλίων της γονής λέγω χαι τον Σερβλίαν.
'&ς είπερ άλλος ή&ελε, Σίρβον Ήλίαν είπεν.
Τοΰτο γαρ ρήτορας ανδρός" χα» άμφοτερογλωσσον/
Και ττρά/ίίαίΗ χαι χλήσεσι χαΐ τοις λοιποϊς ομοίως
Προς ε,παινον χαι 'ψόγον δί χεχρψ&αι συμφερόντως.
ΠΕΡΙ ΑΙΑΚΟΤ, ΟΤ ΧΑΡΙΝ Ο ΖΕΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΤΡΜΗΚΑΣ ΑΝΘΡΛΠΟΤΣ ΕΠΟΙΗ2ΕΝ.
ρλγ'.
Οι μυ&ογράφοι λέγουσι, Ζευς συμμιγεις ΑΙγίντ/
Τον Αιαχον έγέννησεν εν τγι ΑΙγίνη νήσω.
"Ος αυξη&εις χατήσχαλλεν ων εν τ% νήσω μόνος.
Ό Ζευς χατοιχτειρήσας δε τούτου τψ έρημίαν,
310 Τους εν τη νήσω μΰρμψας εποίησεν αν&ρώπους• •
ΗΙ8Τ. 131.
βαβ ΐη ϋΛθ ίικΗοαΙιβΙ. Ν»ιη
294. Ε Ηΐ&Γ^ίιιθ οιΐ. Α. ου ρτο
2ιρβλίαν , 8ετνίαηι υοοβΙ ιιοιι
ποϊ.
8βιηβ1 0οιΐ8ΐΗΐι(ίιιιΐ8 ΡοΓρΗ. άβ
ΗΙδΤ. 132.
Αάια. Ιιηρ. Όα/κιη.
299. (Μ. Α. ΐη ιίΐϋΐο 2αρΗΙ8Τ. 133.
'*'
,
. .
302. Ργο ιίπεν υηΙοΙηγ βυτί
νων, ιάβιη «ιηβι» άειηοβρβ 1)β11(1ϋ|η ιίπΛν%
ι
ϊ
Σιρβηλιο( βΐ\Σερβηλίων. Ο,ιήΑ
306. ϋβ Αβηοο γίΛ. ΑροΙΙοΛ.
βίϊ» γβΐίΐ Σαρών, ΐβηοΓΟ.
• III, 12, 6. β^. ΐΜΐ{ΐΛβ Η©?η.
301. Ό 2ίρβλίοΛ, ίυάίοίβ χα- Ραιω. II, 5. δτταΐ). VIII. Τ. III.
μαιδιχαοτοϋ , ϊβιι' ρβάάηβί 8ρβ- ρ. 246. βά. ΤζβοΙΛ. ΙβοοΓ. Κτμάβ8 , ψι'ι ΓοΠβ ϋετνίοηιτη 8βϋ
βΟΓ. ο. 5. β<|{{. Αάάβ ΥαΙεΚ αΑ
ΤήΙ)Βΐ1οηιηι, νβΐ Μγβοπιηι εαιιΗβΓοάοΙ. IX* η.
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Τ« μυ&ιχά μίν τοιαυτί, η δε αλληγορία,
Ής Θεαγένης εγρα-ψέν εν το> περί Αίγίνης • ■
Ή Αίγινα τοπρότερον η» ολιγαν&ρωποΰαα,
Ουδ* ουν όλχάδας ναυπηγεΖν γιδεσαν οί εν ταύτη.
•.. .. Των πειρατών δε χαί λοιπών πτοούμενοι τάς βίας
Σπηϊαίοις ώσπερ μνρμηχες εχρυπτοντο γης χάιω.
Ό Αίαχΰς χαταρξας δε ποιεϊν αύτοΐς ολχάδας,
Μεταγαγών δε χαί λαούς χαί σννοιχίσας τούτους,
"Λαπερ χαί μετά θάνατον τον Αίάχου' Τριάχων,
320 Και , δράσας αφοβωτατα ζην £χτοσ&εν σπηλαίων,
Μετ<*β"λεΖν, τους μύρμηχας ελέχ&η προς άν&ρώπους.
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΑΤΣΜΟΤ ΔΕΤΚΑΑΙ^ΝΟΣ, ίΐι
, ΖΕΤ5: ΤΟΤΣ ΑΙΘΟΤΣ ΑΝθΡύΠΟΤΣ
μ.. :■ « . . . ,ΕΠΟΙΗΣΕΝ. ρλδί. „
ΊΌν ίπί Λευχαλίαινος χαταχλυσμοΰ παυσ&έντος,
Εχβας απο της λάρναχος του" Παρνασσού τοις τόποις
Ό Δευκαλίων , τω Διί &υσας άν&ρώπους ί/'τε».
"Ος ττ\ κελεύσει τον Λιος βάλλων εις γην τους λί&ους,
Αυτός χαΐ Πυρρά σύζυγος, εποίησαν αν&ρωπους,
"Οσους αυτός μεν έβαλε λί&ους, ποιήσας άνδρας,
"Οσους η Πυρρά πάλιν δε, γυναίων ϊχειν φΰαιν.
Ταντά φασι μεν μυ&ιχως , το £*- αλη&ες τοιόνδε.
330 Έχβάντες εχ της λάρναχος άνδρες τε χαϊ γυνάίχες,
Ό εΐς εις εχαστος αυτών, οί άνδρες μεν εν μέρει,
Αί&ον τιϋέντες ηγειραν βαψον ΑίΧ φυξίω,
Των γνναιχων έχάστη δε πάλιν μετά της Πυρράς
Άλλον βωμον εξηχειρον , χαταχλυσμον φυγοΰσαι.
ΈπεΙ δ' ήσαν Ισάρι&μοι τοις φίρουσιν οί λ*#ο*,

312. ϋβ ΤΗββββηβ οί. ΜϋΙΗΙδΤ. 134.
Ιβή ίη<1ίο. 3(1 ίοΗοΙ. Ι,γοορΗι•.
,„„ Λ _
,.
. , „,
176 ρ 449
32" "β Ββυοβίιοπβ οί. Λροΐ318., οννοιχ(οα( «*1. Α. νψ 1οά• *» 7• 2' 8ΊΊ• *»Φ»• Η•7Λ
αννοοο/σας. [Πιιά ι-βοβρί, βί το»334. Μαι-£ο «Ι. Α. άνηγίΗΙ0*•
νοι{ ηιιΚθνί ία ταύτυνί.
,
,.,,,.
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Τάΐς γυναι'ξϊν οί γυναικών, οί δε ανδρών άνδράσιν,
Εϊπον προς την ποσότητα του πλη&ους αντιστρόφως,
"Οτι οί λί&οι αν&ρωποι εγένοντο τοσοίδε,
"Οσους είς γην η Πύρρα τε ρίπτει χαί Δευκαλίων,
340 Λέγειν όντως όφείλοντες , λί&οι τοσούτοι ήσαν,
"Οσος υιτηρχεν άρι&μος γυναίων των συν ΙΙυ$ρα,
Καϊ των συν Δευκαλίωνι πάλιν ανδρών ομοίως.
ΠΕΡΙ ΠΟΑΤΤΕΚΝΙΑΣ ΠΡΙΑΜΟΥ, ρλέ.
Πρίαμος, ωσπερ "Ομηρος εν Ίλιάδι γράφει,
Τέκνα πεντήκοντα γέννα, εννέα μεν και δέκα
Έ» της Εκάβης της αυτοΰ συζύγου βασιλίδος '
Τους δ' άλλους εοχε παλλακων , ως χαί αυτός που λέγει •
,,'Εννε'α και δέκα μοι Ιης εκ νηδΰος ήσαν,
„ Τους δ' Άλλους μοι ετιχτον ένί μεγάροισι γυναίκες.
ΠΕΡΙ ΔΑΝΑΟΤ ΚΑΙ ΑΙΓΤΠΤΟΎ. ρλς'.
"Εκ Ποσειδώνος γίνονται καϊ της Αιβυης παίδες
350 Δίδυμοι, Βηλός τε αυτός και ο 'Αγήνωρ 'άμα.
Τιί1ν ο Άγηνωρ βασιλεύς γίνεται της Φοινίκης,
Βηλος εν τ% ΑΙγύητω δε σφγ χωρά καταμείνας
Αϊγυπτον τίκτει, Δαναον εξ Αχιρόης Νείλου.
"0? Βηλος χατοικίσας μεν τον Δαναον Λίβΰ-χ,
Έν Άςαβία δ' Αϊγυπτον, αυτός ες 'Ασσυρίους
Έλ&ων πρώτος ώνόμηστο &εός χαί αυτοκράτωρ.
'Λασΰριοι καϊ Πέρσαι γαρ τους βασιλείς ΰεονοιν,
'£1ς και Αισχύλος δράματι Πέρσαις δεικνύει τοΰτο.
"Ατοσ&αν ΰέλων γαρ ειπείν αΰζυγον βασιλέως,
360 Μητέρα βασιλέως τε ομοίως, εϊπεν ο'ύτω•
,,Θεοϋ Περσών ευνέτειρα, &εου τε μψηρ ϊφνς.

ΗΙ5Τ. 135.
»α» η. ., ννητ Αα343. ΙΐΜά. XXIV, 495. ι*
344. ΜβΓ§ο οΛ Α. νίονς.

. ΗΙ5Τ. 136.
349. €{• -Αροΐΐοά. II, 1. 4.
.^^ Ηβ?η- *
358. Αβ«οΗ. Ρβη. 162.
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Οντως ό Βηλος απελ&ων εϊς γην ϊων ίΑσσυρίων,
νΛναξ εχλή&η και &εός, ώς νόμος'Ασσυρίοις*
Αίγυπτος δε και Ααναός οΐ παίδες οΐ του Βήλου,
Ό μεν ανδρών πεντήκοντα γίνεται, φντοσπόρος,
Ό Ααναος πεντήκοντα πάλιν δε θυγατέρων,
Έ* διαφόρων γυναικών, άπο μιας κατ* άλλους.
Ίππόστρατος τον Α'ιγυπτον Ιξ Ευρυζιροης Νείλον
Μόνης νίους πεντήκοντα λέγει γεγεννηχέναι•
370 Τας θυγατέρας πάσας δε τον Αανάον ομοίως
Έκ της Ευρώπης >θυ/αιρο$ του εϊρημένου Νείλου.
Τέως Άργύφης ευγενονς και του Αιγύπτου παίδες
Αυγκευς ομού τε και ΙΊρωτενς, οΓ και συζύγους ϊσχον,
Την'Τπερμνήστραν ο Ανγκεύς, Πρωτευς την Γοργοφόνψ,
"Ας /Ιαναος εγέννησεν εκ της "Έλεφαντίδος,
ΚαΙ Αμυμωνην συν αύταϊς , $ Ποσειδών εμίγη.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΠΑΙΑΏ,Ν ΝΙΟΒΗ2 ΚΑΙ ΤΟΤ,
ΑΜΦΙΟΝΟΣ. ρλζ1.
Νιόβη και Άμφίονι δώδεκα παίδες ήσαν,
'ΛΖς "Ομηρος εδίδαξε τρανως εν Ίλιάδι *
,"Εξ μεν θυγατέρες, εξ 3' υΐέες ηβώοντες."
380 Κατ* άλλους δικατέσσαρες ήσαν οι παίδες τούτοις.
Έίς πλάτος ϊχεις οπια&εν πασαν την ίστορίαν,
Και τας των παίδων λέγονσαν κλήσεις ήκριβωμένως,
Και τψ Νιοβην κλαίονσαν λί&ον , αλληγορούσαν
Και παν όποσον πέφυκεν άλληγορεΐσ&αι δέον.
Κείται δ' εν πρωτιά πινάκι αυτή η ιστορία,
Πρώτη και τεσσαρακοστή συν τη έκατοντάδι.

368. Υϊά. ΛΓοβ». <1β Ιιχβι. §τ.
ν'^Ίπιρμ^Τραν Λ Α.

ΗΙ5Τ. 137.
379' »Λ XXIV, 604.
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ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΠΛΣ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΎΣ ΑΠΕαΗΡΑΙΝΕΝ Η ΤΟΎ ΞΕΡΞΟΎ ΣΤΡΑΤΕΎΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΣ ΕΠΙΚΤΠΤΟΎΣΑ. ρλή.
Ξέρξης ό Πέρσης συν στρατού άπείροις μυριάσι
Στρατεΰων χα#* Ελλάδος τε χαι κατά Ά&ηναίων
Κομπω πατρωω Περσικοί καινοτομεί τας φύσεις,
390 Γαιωσας μεν την &άλασσαν, τα ό" ορη &αλαττώσας,
Ου* άρι&μησας τον ατρατον , ως σΐτον δε μετρησας,
Τον ηλιον το'ξενμασι τοΐς Περσιχοϊς συγχρΰψας,
Ιππων τε τοΐς άρδενμασι τους ποταμούς ξηράνας,
Αλλα τε πόσα βάρβαρα δρααας εις καταπλήξεις,
Καν μετ' αίαχννης εκπρεπους λαμπρώς νενϊκημένος,
Παλινδρομεί προς την αυτού πατρίδα την Περσίδα
Ήβης τερπνής της Περσικής φ&αρείσης εν Ελλάδι•
Έχεις τα) πρώην πινάκι την πασαν Ιστορίαν,
Εις πλάτος γεγραμμένην μοι, τριακοστην δευτέραν.
ΠΕΡΙ ΘΠΒΏ.Ν ΤΠ' ΑΑΕαΑΤΧΔΡΟΎ ΚΑΤΑΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΙ ΑΤΘΙΣ ΑΎΤΏ.Ή ΠΑΡ* ΑΑΕ5ΑΝΑΡ0Ύ ΑΥΤΟΎ ΑΓ ΑΘΑΗΤΗΝ
ΑΝΑΚΤΙΣΕΛΣ. ρλ&'.
400 Φέρεται λόγος ου πολλοίς, γνώριμος δε βραχέσιν,
ΊίΙς δ Ααρεΐος δ Περσών εκείνος αυτοκράτωρ,
■ Άκηκοώς "Αλεξανδρον μέλλειν στρατεΰειν Πέρσαις,
Χρήμασι δεξκάσασ&αι πολλοίς τον Αημοπ&ένην,
Οπως αν άσχολήσειεν αυτόν εν τι} "Ελλάδι.
Ο δε Θηβαίους δυστυχώς εγείρει κατ" εκείνον,
"Ο&εν Αλέξανδρος &νμω τας Θήβας κατασκάπτει,
θρηνωδεαιν αυλήμασιν αυλοΰντος Ίσμηνίου.

ΗΙ8Τ. 138.
ο87. ΟΓ. ρΐυί. άβ οοΗ. ΐΓ9.
Τομ. IX. ρ. 429. βά. ΗοΜ. άβ
ιι•β»ι<1Ηί11. βιιϊιαϊ. }. 10. Τ. Χ.

ρ. 15. Ιλιοϊβιι. ΚΗβΙοι•. ΡΓαβεβρη
'

*
ΗΙδΤ. 139.
406. ϋείβνϊ αηΐουΐ. ό.
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Ό Ίσμηνίας ηυλει γάρ , άί θηβαι ί' επορ&οϋντο,
'ΊΩ,σπερ τοπριν εχτίζοντο Άμφίονος τ^ λύρα.
410

Οντως οίχτρως επόρ&ησεν Αλέξανδρος τας Θήβας,
Καί ηυρπολεΐ δε σνμπασαν οίχίαν , πλην Πινδάρου,
Στέγην ειπών μη καίετε μονσοποιου Πινδάρου*
Έπ-χνεσε γαρ πράγονον "Αλέξανδρον εκείνου.
Φαίνεται, δε παραδηλων χαί Αημοα$ένην τάχα,
Ώς δι' αυτόν επορϋησεν ' Αλέξανδρος τας Θήβας,
Οΐς γράφει, στρέφων τψ γραφην ώς προς αυτόν ΑΙσχίνψ•
,,Ουτος 6 οδνρομενός έστι νυν τα Θηβαίων.

Ούτω μεν χατεσχάφησαν τψ Άλέξάνδρω θηβαι,
Χρησμός τοις περιλοίποις δε δίδοται των Θηβαίων
420 Περί της αναχτίσεως ούτω χατ έπος λέγων
,,Έρμης, Αλχείδης, χαί Ιμαντομάχος Πολυδεΰχης,
,,ΟΙ τρεις ά&λησαντες , άναχτίσουσί σε, θηβαι.
Και δη χαί πέρας ο χρησμός έσχε τοιουτοτρόπως.
Αγώνας χαίρων γυμνιχούς Αλέξανδρος έτέλει,
Κλΐΐτόμαχος Θηβαίος δε πάντας νιχηαας πάλβ,
"Ήλ&ε προς τον "Αλέξανδρον , ώς αν στεφανω&είη.
Ό βασιλεύς άνηρετο, τις εϊη τε χαί πό&εν;
Και ος την χλησιν σφοΰ πατρός χαί τι]ν αυτού εϊρψει.
Πατρίδα <5' είπε, βασιλεΰ Αλέξανδρε, ουχ εχω.
430 Ής δέ γε χαι τον δεύτερον α&λον του παγκρατίου
Νιχησας ηλ&ε στέφανον λαβείν παρ" "Αλεξάνδρου,
Έρωτη&εις δε τις εστί, πάλιν ομοίως εϊπεν
Κληαιν πατρός χαϊ την αυτού, πατρίδα δε μη έχειν,
θηβαΐον γνους * Αλέξανδρος, στυγνάσας ου μετρίως,
Καίπερ ϋυμω φερόμενος πολλω χατα Θηβαίων,
"Άδιχον δόξας απατριν «ν^ρα τοιούτον είναι,
"Αν χαί τον τρίτον την πυγμην α&λον νιχηατ]ς, είπε,
Τας θηβας άναχτίζω σοι, δωρονμαι την πατρίδα,

412. Αβίϊβη. ν«Γ. Ηϊ8ί. XIII, 7.

φΐοά βιίβηι ιη εΛ. Α. 1β§ϊιιιι•,

437.

ϊωϊΐιβιιιΐιυιι ββββ ιιιοηιιίΐ Ηδ§βΓ.

Νιχι/σΐ}β ρι•ο νιχήσαι,

ι
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Ου γεγονότος, χαι πυγμην λαμπρώς νενιχηχότος,
440 'Εξ υπαρχης Αλέξανδρος τας Θήβας αναχτίζει*
ΔΓ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΠΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΟΛΤΝΘΙΑΣ
ΑΝΛΚΤΙΣΙΣ. ρμ'.
Η Στάγειρα των πόλεων μία των της 'Ολνν&ον,
Του φιλοσόφου δε πατρίς Αριστοτέλους αυτή.
Κατεακαχρε δε Φίλιππος, εχ&ραν ούααν συν αλλαις•
Αριστοτέλης δ' ύστερον Άλέξανδρον αιτείται,
Καν πάλιν αναχτίζονσιν ώς δι? αυτόν την πολιν.
ΠΕΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ\ ΔΙΙΙΡΤ-τΣ ΤΟΎ ΝΕΙ*
ΛΟΤ, ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΤΕΎΣΙΣ. ρμά.
Νεχως ο Ψαμητίχου πριν διωρυξε τον Νεϊλον
Μέχρι •&αλάσοης έρυ&ρας , μηχει τετραήμερος,
Πλάτος δυοτριηρεων , ως ενμαρως εϊσπλέειν.
Όρΰσαοντες δ' άπωλοντο δωδεχα μυριάδες.
450 Τψηλοτέραν δε τίνων είποντων της ΛΙγύπτον
Την ερυ&ραν την &άλασσαν , άπέστη του όρΰσσειν,
Μη πώς ποτέ την Αϊγυπτον ά&ρόως χαταχλΰση.
Δαρείος δε 6 βασιλεύς ύστερον της Περσίδας
Έχείνην έξετέλεσε διώρυχα την Νεχώ,
Καί Πτολεμαίος ύστερον εν στομιον του Νείλου,
Ο άπο τούτου λέγεται την χλησιν Πτολεμαίος,
Μέχρι θαλάσσης ώρυξε , χλειόμενον εντέχνως,
Και πάλιν άνοιγνΰμενον δαπαναις ου μετρίαις.

ΗΙ8 Τ. 141.

8ίο•. Ι, 33. βχ <|ΐιϊΙ)ΐΐ8 Ιοοΐβ ΤζβΙζαβ ΘΓΓΟΓ ίΐΐΙβ1Ιί§ίΐΙ1Γ.

446. Νέ,,υ>ί οά. Α. — (Χ
ΗβΓοίοΐ. II, 158. IV, 42. υιού.
•.«••■,'

454. ΜβΓ§ο οά. Α. ΙκΛβι τοϊ
ρτο τήν.
■
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ΠΕΡΙ ΙΪΑΝΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΊΉ.ΡΕΛΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΝΗΣ. ρμβ'.

Τφ βααιλεΐ των 'Λ&ηνων Πανδίονι την χλησιν
460 "Αρρενες παίδες ήσαν τε χαί &υγατέρες δύο
Πρόχνη χαί Φιλομήλα δε'. την Πρόχνην δε ^ευγήα
Άνδρί Τηρεΐ του των θρακών ε&νονς έζωρμημένω.
"Οαπερ λαβών την σύζυγον άπηγαγεν εϊς Θράχην.
Πο&ούσης Φιλομηλαν δε την άδελψην της Πρόχνηι;,
Εις τας Ά&ηνας άπελ&ών Τηρεΰς αύτην λαμβάνει,,
^Αποκομίσαι βονλη&είς τ% εαυτού συξύγψ.
Ά&έσμως ταυτβ δε μιγείς γλώτταν αυτής ΰερίζει.
"Ηπερ ίσιου ποιχίλμασι στόματι χρψαμένη
Τζ αδελφή τβ εαυτής πάντα λεπτως μηνύει.
470 Ή δέ Τηρέως τον νίον χαί εαυτής τον "ίτυν
Σφάξααα, χα&εψησασα είατίασε Τηρέα.
"05 ** χειρών χαί κεφαλής χαί των ακρωτηρίων
Σαφώς επέγνω το βρω&έν. οί δε •&«οί εκείνος
Εις όρνις μεταβάλλονσι , Πρόχνην εις άηδόνα,
Την Φιλομήλαν ημειψχ,ν πάλιν εις χελιδόνα,
Προς ορνιν πάλιν ϊποπα τον Θραχα τον Τηρέα.
, Καί Προχνη μεν οδύρεται τον "ίτυν τον υΐέα,
Η. Φιλομήλα δε φησι, γλωτταν Τηρεύς άφεϊλεν'
Που που δε ταύτας ερευνών λέγει Τηρευς συχνάχις•
ΠΕΡΙ ΕΠΙΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΨΙΑΗΣ ΕΠΙΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΠΟΑΛΝ ΚΑΙ ΙΔΕΑΝ
ΤΟΤ ΠΑΑΤΏ,ΝΟΣ. ρμγ.
480 Νους, λογισμός, διάνοια χαί η έπίτοικ δέ,
Καί η ηΊιλη επίνοια, ι'χουσι σχίσμα μέγα.
ψιλή επίνοιά έστι του λογισμού τις δόξα,
Πεπλανημένη χαί ψευδής , άσΰστατος τελείως,
Λς βουτραγοταυράν&ρωπον νομ'ισαι> πεφνχέναι,
Ή τι τοιούτον έτερον εχφνλόν τ» χαί 'ξένον,
"Οπερ ουδόλως δύναται σύστηνα* και γενέσθαι.
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Έπίνονα δε δόχησις το 'όν ως Όν δοχουσα,
"Εστίν οτε ν.αϊ το μη ον , γενέσϋαι δε ισχύον,
**Ω.ς αν&ρωπον χα&ημενον επινοεΐν εστωτα.
490

Λιάνυια 5* η βάσανος ενδια&έτου λόγου,
Ή δοχψη χαί βάσανος χαί πολυπραγμοσύνη.
Ό λογισμός παλαίστρα δί χαί γνωσις δια λόγου•

Ό νους δε ϋεΐον χαί λεπτον , πάντα νοών προ λόγου.
""Ολίγοις δε νου μέτεστιν, ολίγοις εξ ανθρώπων,
Ίαμβλιχοπορφύριος χαϊ πας σοφός ώς λέγει.
"Ο&εν το νους επί ΰεοϋ λίγε μο» χαί αγγέλων.
ΑΙ &εϊαι φύσεις πάντα γαρ νουΰσι, πλ^ν αμέσως,
Ου πολυπραγμονησασαι εν λογισμού παλαίστρα,
Κα&ώς ημείς οΐ αν&ρωποι, οντες ίχ των νλαίων,
500 Και λογισμού δεΰμενοι χρίσεως είς το γνωναι,
Καν το λογίζεσϋαί ψαμεν νοεϊν εν χαιαχρήσει.
Ναΰς γαρ άν&ρώποις ουδαμώς, άλλα ιοϊς ΰείοις μόνοις,
Καν χαταχρψ αχώτερον λεγόμε&α νουν εχειν.
Ούτω χαλως συ γίνωσχε ταύτα κατά τον Τζέτζψ,
Τον 'όνπερ χα&νβρίζουσιν ενίχμ τούτου πόσα,
Καϊ οία δε χα&άρματα, φιλοσοφοΰντα δηχ)εν,
Έχτρώματα, άνούστατα, σφυρήλατα την τέχνην,
Μχα μόνον η διόδεχα βιβλία άναγνόντα,
Καν ταΰτα επεγνώχεισαν πόσαις πληγαΐς βουχέντρων,
510 'Λφ εαυτών των όντων δε νοουντά τι μηδόλως.
Τοιαύτα δη άμβλωματα φύσεως, νό&ον τέρας,
Καν μη πολυμα&έστερα χα&έστηχε του Τζέτζου,
Αλλ3 ουν γε ευφυέστερα χαί των άγχινουστέρων
Καί μόνα δη χαί χα&* αυτούς σϋένοντα παν νοηααι,
Τον Τζέτζην λέγουαι χαχως εν τούτοις εΙρηχένοΛ.

ΗΙ8Τ. 143.
498. Οά. Α. πολυπραγμονήοαντα ϊη. οοηΐβχίιι, ίιι Η13Γ§.
πολυπραγμον'Ίαασαι.

511. Νό&ον οί. Α. Ιιι οοηΙβχΙιι , ίη ηΐ8Γ§. νά &ον. ΙΙΙιιιΙ
ρΓίβ&ΓβικΙιιηι.
17*
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Αέγουσιν ούτοι πάντας γαρ νουν ϊχειν τους ανθρώπους,
Ου μην δε πάντας λογιπμόν , ωσπερ ο Τζέτζης λέγει.
Άλλ', ω σοφά κα&άρματα, πάλιν ακούσατε μου.
Νονν επί &ίίας φύσεως κυρίως φαμεν μόνον,
520 "Επί ΰεου αγγέλων τε και των ομοιότροπων,
'ΙΙς Ξενοφάνης εγραιρε τούτο χαί Παρμενίδης.
Εμπεδοκλής τω τρ'ιτω τε των φυσικών, δεικνύων
Τις ή ουσία του &εοΰ, κατ3 έπος ο'υτω λέγει '
Ου τάδε τι> &εός εστίν, ου τόδε τε και το δε,
,,Άλλα φρην Ιερή και ά&έαφατος επλετο μουνον.
„ Φροντίαι χόαμον άπαντα καταΐοαουσα ϋυΐ,αιν.
Οντως επί των &είων μεν τον νουν φαμεν χνρίως'
Νοεϊν δε καταχρηστικώς λέγομεν έπ' άνϋρώπων•
Αυτό 3' ο λέγομεν σοφοί το νόημα, νοησαι,
530 Γνωσίς ίστιν εκ λογισμοί; , α πάρεστιν άν&ρώποις.
Τοις γαρ άνϋρωποις λογισμός , Ιξ ου πραγμάτων γνωσις,
Νους δε ουκ εστίν ουδαμώς. ■ ει νους γαρ ην άνϋρώποις,
Προ του άχοΰσαι 'απαντα είχον νοέϊν αν μόνοι.
Νυν δέ και κατακοΰσαντες και λογισϋέντες ποσά
Μόλις ό-ψε γινώσχομεν , α χρβζομεν μανϋάνειν.
Κάκ τούτου δέ, ω παναοφοι και καϋ υβρίζοντες με,
Έπίγνοτε ο λέγομεν ει άνϋρωπος νουν είχεν,
Ουδείς αν είπε πώποτε, σοφός τε και άγχίνους,
Η συνετός, η φρόνιμος ομοίως και άγχίνους.
540 Ίαμβλιχοπορφύριος και πας σοφός μεν λέγει,
"Ολίγοις μέτεστι δε νου, ολίγοις εξ άνϋρώπων.
Και Πλάτων δε 6 πάνσοφός φησιν εν τψ Τιμαίω,
Λογού μεν πάντα ανϋρωπον μετέχειν δη φατέον,
Νου δε ϋεους καί γένος τι βραχΰτατον άνϋρώπων,
Αηϋεν τους προγινώσχοντας φάσκοντες καί προφήταςί

517. α. Α. ιτάντωι ΐη οοπΐοχία, ω ηιαι•£. πάνται. Ηοο
ρΓββΙαΠ.
522. ΕϋΙ. δΐιικ. ρ. 526.

524. Ηϊο νει-βι» ββΐ ίρίίιιί
Τζβίζαβ.
532. νβΓβυβΓββΙϊΙυΐυββοίΙ.Λ.
542. Ρΐ3ί. Τίιη. ρβ§. 51. Ε.
δίβρίι. Τοια. V. ρ. 184. Αβ(.
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ΟΊπερ ου χαταχούσαντες είπον περί μελλόντων,
Οίος ό Πυθαγόρας τε χαί ο Αναξαγόρας,
Εμπεδοκλής, Δημόκριτος, άλλοι σοφοί μυρίοι,
ΉΉπειρώτις Φαεννω χαί Σίβυλλα ομοίως,
550 Ή Φαεννω προ χρόνου μεν ενιαυτών τοσούτων
Τα, πριν όλίγω προ ημών ειπούσα πεπραγμένα,
Πως τον 'Ρωμαίων ανακτά ήττήσουαιν οΐ Πέρσαι,
Τραχήλω τε πατήοουσιν , οΓα δεδουλωχότες,
Και σψός λαός χαΐ πρόγονος πως τούτον χράτους ρίψει,
Και ηώς Πέρσαι χατάσχωσι παααν τψ Βι&υνίαν,
Και Σχύ&αι πως συ$ράξουσι μάχην 'Ρωμαίων γένει,
Κατ έπος λέγουσα ταυτί στόματι δι^ρμένω•
,/Λ βασιλευ θργχων , λείψεις πάλιν εν προβάτοισιν,
„ Αυξήσεις δε λέοντα μέγαν, γαμψώνυχα, δεινόν,
560 ,','Ος ποτέ κινήσει πάτριας κειμήλια χωράς,
,,Γάΐαν δ* αϊρήσει μόχ&ων ατερ, ουδέ σέ ψημι,
,,Σχηπτούχοις τιμαϊσιν αγαλλεσ&αι μαλα δηρον,
,'Εχ δε ϋ-ρόνων πεσέειν οίοι χύνες αμφίς εχουσνν.
Ταύτα βραχέα Φαεννους. η Σίβυλλα δε είπε,
Κ'άν μέχρι τψ απόβασιν λάβωσιν, ού νοώνται,
Περί της Κύπρου τε αυτής καϊ της "Αντιοχείας,
Και πώς νυν ο Αεβούνιος έλεΰσεται είς Κύπρον.
Περί της Κύπρου ονιω μεν χαί ττ,ς Αντιοχείας
,,ΑΙ, αϊ, Κύπρε ταλαινα , σε δε μέγα χύμα χαλύψΒί,
670 ,,Δούρασι 3' ΙντεοΙς Αντιόχεια τάλαιν* ολλυσαι.
Ταυ τα περί της Κύπρου τε χαί της Αντιοχείας.
Περί δε της του Κίλικος ε7.εύσεως είς Κύπρον

549. Ώθ ΡΗΗβηηο , φΐαβ ίΐβιιι
Ρηϊβηηΐβ ίίοΐΙϋΓ, ■«<!• Κ^ήοΗ
ΒίΜ. §Γ3βο. Τ. Ι. ρ. 171. Η«1.

*8ΐηςχιαιη 1β§βήΙ ΙηΨ" • *•»
ΗψΠ•
8 . η ι&

1η οπκυίΐ• τβίβτΛιι• βϋίβαίιβ

IV. ρ. 527. (ΜΙ. *»*> *Β

\>Μ. Μ. Τ. Ι. ρ• 227.
658. Ιλομηι» νβΛΐί αεοιγίΒ!,

χιιμεριιιοιν Λνφ«ί&«*<** αίΑ"
1«*ϊ•
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Ή βοφωτάτη γυναικών ο'ύτω κατ &πος λέγει•
„ Εσσεται εσσομίνοις, οτε Πνραμος ευρυοδίνης
,,Ηίονα προχέων ίερψ ες Κύπρον 'ίκηιαι.
Τοιούτοις 6 Ίάμβλιχος, Πορφύριος χαί αλΧο%
Αν&ρώποις εφασαν του νου παρεΐναι μετουσίαν,
■Ατ* μόνως ινοήσασι χαί προει,πουσι, πάντα,
"Ανευ τε του λογίσασ&αι, η χαί τινοϊ άκουσα».
580 Όλίγοις δια τούτους μεν εφασαν νου μετεΐναι.
Εγω δε ουδέ τούτοις γε κυρίως νουν προσάπτω.
'Η γαρ άκούσαντές τίνος, εϊτ' ουν έ* μα&ημάτων,
Εϊτε χαί λογιοάμενοι εχ τίνων θεαμάτων
Είπαν α είπενι έκαστος, νστέρως δε απέβη.
'Ο νους δ' αμέσως άπαντα νοεί χαί όντως οϊδεν,
'Άνευ 9ί παραδείγματος χαί λογισμού χαί δέος,
Ουδέ αυτούς ουν νοννεγβς , αγχίνονς δ' ονομάζω.
Προς ταύτα τα χα&άρματα βαλλέτω με χαί λί&οις
Περί μεν νου χαί λογισμού ταύτα χαί των έτερων.
590

Περί, των αντίποδων δέ χαί ιδεών λεκτέον.
01 πανσοφοι φιλόσοφοι περί των αντίποδων
Σοφον φνσιολόγημα διδάσχουσιν ευτίχνως,

'&ς η ημίν άντίϋετος γη των χ&αμαλωτάτων,
Π δε βαρεία η ημών γη τωι» υψηλοτάτων.
Συμβαίνει γοϋν , βαδίζοντας εκείνους σφων πορείας
ΝομίζεσΟ-αι αντίποδας προς τας ημών βαδίσεις.
Τοιαύτα λέγουοι σοφά• απερ νοεΐν ου σ&ένω
Ετέροις, η ώς πυότερον ο γέρων ό Λημώναξ.
Κάχεϊνος γαρ φιλόοοφον διδάσκοντα τοιαύτα
600 Λαβών εις λίμνην ηγαγβ χαί τας σκιάς δε δεί'ξας

ΐρονδίνηί. Υβ. ρι•οχ. νηαον ρι-ο
Χ*νρον.' Ιίβηι δίΓβΐ,. ΗΒ. Ι. ρ.
Λ-ϋ ο
5/8. &οπρ3ί άτ, ΡΓο ?' «.

' Μ3Γ£° θά• Α* *ντίοί*0{'
590. Εΐΐβιη ο<ϊ. Α. οντι. δγΐΜοβπιηι ιιυηιβπιβ ββ§ΐΐίΐΐ ου.
598. ίν,άαη. ϋβ,ηοικιοΐ. $. 22.
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"Εφη, μη ™ύς αντίποδας τοιούτους είνα» λέγεις;
Τοιούτους τους αντίποδας χάγω δοχω τυγχάνειν.
Καί τα, των αντίποδων μεν τνγχάνουαι τοιάδε.
Των Ιδεών δε λέγουσι τρεις δόξας πεψυχέναι.
Ψιλής εννοίας γάρ φψι> ταύτας ο 'Λντιο&ένης
> Λέγων, βλέπωμεν 'άν&ρωπον χαί ΐππον δε ομοίως,
Ίππότψα ου βλέπω δέ, ουδ' άν&ρωπότητά γε'
'Αΐν ούδ* εγώ, 'Λντίσ&ενες, ο Τζέτζψ άρτι βλέπω
Πού ποτέ ανθρωπότητα , ουδ, εν τοϊς πατριάρχαις'
610 Καί υδραργύρου γάρ εϊσι χλεπτότεροι του χλέπτου.
Ταύτα τον "Αντια&ένην μεν λέγονσι δογματίζειν.
Τον Πλάτωνα δε λέγουν* δοξάζειν τάς Ιδέας
'Τφεατηχότα πράγματα χαί άλη&η χαϊ οντά,
'Λς αφραγιατηρα; ακραιφνείς όντα χαί πρωτοτύπουςΒοάς, άνθρωπου χαί λοιπών, προς α το θείον βλέπον
Βοΰν τε ποιεί χαί (ίνθρωπον χαί τα λοιπά, ομοίως.
Άριατοτέλην δέ φασιν Ιδέας όνομάζειν
Θεού το προεννόημα πάσης δημιουργίας.
Οΐον ποιηοαι μέλλων τις χλίνην , χαϊ προ του έργου
620 Τω λοιμοί προεννοεϊ πρώτον χαϊ προγινωοχει,
'Οποίοιν άπεργάσεται χαί ποδαπην την χλίνην.
Ταΰτά φασι δο&ζειν μεν εις Ιδεών τους λόγους
Τον 'Λντισθένην , Πλάτωνα χαί τον Άριοτοτέλην.
Έγω δε μάλλον Πλάτωνα εν το, Τιμαίω ευρον
Λέγοντα ταύτας νόημα δημιουργοί) τυγχάνειν,
Κανπερ αυτόθι αλλαχου τοΰ λόγου τούτου φέρχ
Οία υψέστηχότα τε χαί οία σφραγιοτηρας.
"Ομως ώς λέγουσι πολλοί, χάγω τανΰν εϊρψειν.

βΐ9. Ργο »υΐϋϋΙο προγνοϊί (Ιβάί κςοεννοΗ.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙ ΤΟΤΤΙ2Ν ΨΕΤΑΕ
;
ΠΙΝΟΤΣΤΕΡΟΝ. ρμδ". .
Καρυανδέως Σχΰλαχος υπάρχει τ» βιβλίον
630 Περί ήν ΤΜ,φ γράψον άν#ρ[ίπους ^φυ]ιέναι
Ουσπερ φασί Σκιάήοδας, χαί γε τους 'Λτολίχνόνς•ίΐν ο» Σχιάποδες πλατεΐς ϊχουαιν 5γαν πόδας,
( *«'(!$ Φ μεσημβρίας δε προς γψ χαταπεσόντες,
Τους πόδας άνατείναντες σχιαν αϋτοΊς ποιουσ»•
Μεγάλα δ' οι Ήτόλιχνο» χα Ζτα κεντημένο»
Ομοίως σχέπονσ»ν αυτούς τρόπω των σχιαδείων.
Ο Σχύλαξ ούτος γράφε» δε χαί Ετερα μνρία
Περί γε Μονοφ&άλμων τε χαί των Ένωτοχοίτων
Κα» ίχτραπέλων ίίλλων δε μυρίων ΰεααάτων.
Ζ™*\φΓ * ώί &λη»ν, μη9ε των ξυσμένων.
Αγω τχ απειρία δε ταύτα ψευδή νομίζω.
Οι» δ' εϊοΐ των άλη&ων , άλλο» φασί μυρίο»
Τοιαύτα χαϊ χαινότερα &εάσασ&α» εν βία,,
Κτψίας χαΓίάμβουλος, Ίσίγονος , 'ΡηγίνΌς,
Αλέξανδρος, Σωτίων τΒ χαί 5 Αγα&οσ&ένης
Αντίγονος χαϊ Ενδοξος, Ίππόοτρατος, μνρίό»,
Ο Πρωταγόρας αυτός δε', 'άμα χαί Πτολεμαίος,
Αχεστορίδης τε αυτός χαί άλλο» πεζογράφοι,

.

β->Γ) ν^ " "**** &νέ?νω*α *βί οΰ* ον* «ηγνώχε»ν.
ΟΟυ Λφ ων δ* αυτός άνέγνωχα, γραφαΐς μετροσυνϋέτοις
Ζψοδεμις, Φερένιχος, νυν τω Φιλοστεφάνω
ΚαΙ ώνπερ ου* άνέγνωχα, μυρίο» πάλιν άλλο».

629. Οο^να^. Τ11.

^Λ^β,ΙθΛθϊ•^-

II Αι£Γρ. 2?5.' ";ίδω• 1 **•

^"""» Μ«η Ρ.378. Όο λ£
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ΙΤίρί δρακόντων Αιβυχών Αδέσποτος γαρ λέγει,
Κα\αλογάδην συγγραφΐ] , μη αε μετριχωτάττ],
*Εν μέτρω 5' ο Ποσείδιππος , ως χεφαλαΐς ταΐς τούτων
ΑΊ&οι τίνες ευρίσκονται , την χλήσιν δραχοντίαι,
Αυτόγλυφοι τυγχάνοντες , ών εν ένί χαι άρμα
Έγγεγλυμμένον χατιδεΐν αντοφνως πως λέγει,
Μη φαίνεσ&αι το γλύμμα δέ, πριν τυπω&ΐ}, χηρίω.
660 Καί των επών χατάχουε νυν των του Ποσειδίππου.
,,Ού ποταμός χελάδων επί χείλεσιν , αλλά δραχοντος,
,,ΕΙχέ ποτ* ευπωγων τόνδε λί&ον χεφαλη
,,Αευχα φαληριόωντα. το δε γλυφεν άρμα χατ αυτού.
„ Του&' υπυ λυγχείου βλέμματος εγ?.υψετο,
„ Ψεΰδεϊ χειρός ομοιον ' αποπλασϋϊν γίιρ ορατά»
,,Γλϋμμα. χατα πλατέος δ* ουχ αν ϊδοις προβόλου.
,?Η χαι ΰαϋμα πέλει μόχ&ου μέγα, πώς ο λι&ουργδς
ύ Τάς ατενίζουσας ουχ εμόγησε «ορα;.
ΤαΖτα μεν δ Ποσείδιππος χαι ί'τερα μυρία.
670 Και Φιλοστέφανός φησιν έτερα μεν μυρία,
Και Σιχελη γι; ρίπτουσαν λίμνην τους λουομένους.
,,Γαίη δ' εν Σικελών Τριναχρίδι χεΰμα λ^λδίπτα»
,,ΛΙνότατον, λίμνη, χαϊ ει ουχ ολίγη,
,ΐ'Εχερον δίν^ς τι;σιν, 6 πριν ποαι παυρα τιναξας,
,,Ή δ' Ιδίως ξηρψ ηλασεν ες ψάμα&ον.
Και δ Φερένιχός ψησι περί 'Τπερβορέων,
'ΊΩ,σπερ χαϊ ο Ζηνόϋψις, ΰμοΰ χαι Αριστέας,

655. ϋβ Ροίϊάίρρο 1. ο. ρ.
407. ιΛί ίΐβιτι Ηί Ροβΐάίρρϊ τβΓβοβ η Ύ8. 661. (ηιή ϋάβπι 1θβϋΐιΐαΓ ίιι Αρρβηάίοβ ΕρίβΓβιηιηβίαιη 66. Τόπι. III. Ρ38. 348.
β(1. ΤβαοΗ.) βηΛηίβιιΙιιι•.

πιοηπίΐ ΗδββΓ. Ηϊηο Γβροίΐϋ. —
νβΓβιι ρι-οχΐιηο βΓαί Τριναχρίδτ/.
6?4# νβΜΜ <ιβρΓ£ιν3ΐ[18 , 01ιί
βΟΓΓ,_βηύο οά. Α. ,,ίΗϋ 3„χϋϋ
,αρρβάϊΜ*. Ρήπιιιαι νοοβίιιιίαιιι

659. 8βοιιη(1ιιιιι οΛ. Α. νββίίξι» ρΓΟ χηρίωί βοιίρβί χηρίν,
νρβδίαβ *ηριοιί.
671. Σικίλτ) •/$ ροηβηάαπι
68ββ Ιοοο 3«ιιΐ3αΙίνοπιπι , τβιβ

^ εχΒΓαΙυιη 651, ΊοχΟόν. Μοχ.
%
χΐ
Ηβη<1 'ηοοιωιιοΛι
^ ^ νί,3 βΜ Μη|ωΜϋ Γ3.
»ϊο : χαίρι* μίν ίίν^σίν <$ πρϊν
*οαΙ κανρα τιναξαί.
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678 — 708.

Ό 'Λριοτέας ο σοφός, ο του Καύστροβίου,
Ουπερ αυτός μεν επεσιν Ινέτνχον ολίγοις,
•
680 Ηρόδοτος δε μέμνψαι. λέξω δ' εχ Φερενίχου'
,,'Λμφί 8" 'Τπερβορέων, ο'ίτ' έσχατα ναιετάουσι,
,,Νηω "υπ1 Απόλλωνος, άηείρητοι πολέμοιο.
Φησι χαι ο Ζψό&εμις εν τω περίπλο\ τάδε'
,,Συγχορτον δ' Άριμασποΐσι ναίίΐ μέγα φυλον,
ι,Ίοσηδων Σχυϋίης, νάμασι παρ ποταμού.
ΚαΙ 'Λριστέας δέ φησιν εν τοις Άριμασπείοις'
',,'Γσσηδοί χαίτ-ησιν άγαλλάμενοι τανα^σΐ'
,, Και σφας αν&ρωπους είναι, χα&ύπερ&εν όμούρους
,,Πρ'ος Βορέω, πολλούς τε χαι έσ&λοίς χάρτα μαχψάς,
690 ,,Άφνειους 'ίπποισι, πολύρρψ'ας , πολι^οΰταί.
,,Όφ&αλμον 3' &* 'έχαατος έχει χαρίεντι μετωπω,
„ Χαίτηαι λάσιοι , πάντων στιβαρότατοι ανδρών.
Περί των Ήμιχύνων δέ , των χαι Κυνοχεφάλων,
Σιμμίας εν "Απολλωνι χατ* Ι'πος ούτω γράφει"
„ Τηλυγέτων δ' «φΐ'ίΐδΐ' 'Τπερβορέων άνα δημον,
„ Τοις δη χαί ποτ αναξ ηρως παρεδαίσατο Περσεύς,
»Έν&α δε Μάσσαγέται &οων έπιβητορες ϊππων
„ Ναίονσι τόξοισι πεποι&ότες ώχυβόλοισι,
,,Θεσπί'σιόν τε περί ροον ηλν&ον αενάοιο,
700 ,,Καμπάσου, ος αλα δϊαν ες ά&ανάτψ φέρει νδωρ.
,,Έχ δ' 'ιχόμην έλαίαισι περιχλωρτ]σιν ερύμνας
„ Νήσους, υψιχομοισιν επηρεφέκς δονάχεσσιν.
,,Ήμιχύνων τ* ενόησα γένος περιωσιον άνδρων,
„ Των ωμών έφυπερ&εν εϋστρεφέων χύνεον χράς
„ Τέτραφε γαμφηλΐ^σι περιχρατέεσσιν ερυμνόν.
,,Των μέν ί9'' ώσιε κυνών υλαχή πέλει, ουδέ τ• τείγη,
,1'Αλλων άγνωσσουσι βροτων όνομα χλυτόν , αύδήν.
Περί των Ήμιχύνων μεν Σιμμίας ταύτα λέγει.
——*
678. ΟοηΓ. Οβδβιώοιι. βΐ Τηβ706. φαιά ρι•ο τιΐγη »ίο •ά(Ιοιιΐΐΐιιι. 3(1 8ΐΓ3Ϊ). 1Η>. Γ. ρα§. ίοϊδοβιιάνυη , ηοιι τί<1εο. 8&ΐί»
273. 8<). Τομ. VII. β<1. ΤζβοΗ. βριβ ΛίοβΓβιιΐΓ ονδί τ» αΐγη.
ΥβΙοΚβυ. β(1 ΗβγοιΙοΙ. IV, 13.
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709—737.

207

'Τπερβορείοις τόποις δε χαί τοις ψυχροΐς ό Τζέτζης
710 Μεγάλως Ισχυρίζεται, μη γ'ινεσ&αι τοιαύτα ■
Έν γη τι] Αι&ιοπων δε, 1Ινδία χαί ΑΙγυπτω,
Καί γαΐς όμοιο&έρμοις δε φύσεις φησί τοιαύτας.
Καί ο Κτησίας εν Ίνδοϊς είναι, τοιαύτα λέγει,
Ηλεκτροφόρα δένδρα τε χαί τους Κυτοχεφάλους,
Λιχαίους πάνυ δί φησι , ζην 3' εχ των άγρευμάτων.
Ίεροχλής ωσαύτως τε φιλίστοραιν εν λογοις,
,,Έξης δε λέγων εϊδομεν χωράν αυχμηροτάτην,
,,Ήλίω φλεγομένην τε χαΐ περί ταντην άνδρας
,,Γυμνους χαί ανέστιους δε προς χαίραις της έρημου,
720 ,,Ών οί μεν επεσχ'ιαζον το πρόαωπον ώτίοις,
„ Τους πόδας δ' άνατείνοντες το σύμπαν άλλο σώμα.
Τούτων χαΐ Στράβων μέμνηται, καί γε των άχεφάλων,
Καί των δεχαχεφάλων τε , χαί τετραχειροπόδων.
Ουσπερ εγώ ούχ όπωπα, φησίν Ίεροχλέης,
Ταύτα Ίεροχλέης μίν ' Ίάμβουλος δε πάλιν
*Εν νηαοις Λιϋιοποιν μεν ευσφαιρα ζωα λέγει,
Ιάν&ρώπους των δίγλωσσων τε μια ροπΤ] χαί μόνη
Προσφ&εγγομένους άλλοις τε χαί άλλοις των άν&ρώπων.
Ταύτα χαί ο Ίάμβουλος χαί έτερα μυρία.
730

Ουράνιος εν τρίτω δε "Αραβιχων που λέγει,
Είναι χαλάμων ίερον άλσος εν Αραβία,
Έν οις χαλάμοις Ίϊάπτουσι μόνους τους βασιλέας,
Γυναίχας τε χαί αδελφούς Λκί νΐέας τούτων,
"Αλλον τινά δε ουδαμώς, η 3έ ταφή το*«5ί•
"Εν γόνυ τι χοιλάναντες , ων ϊφημεν χαλάμων,
Ές τούτο ϋ'έντες τον νεχρον χαί χρίσαντες δε μυρω,
Τον χάλαμον μη χόηΊαντες, πάλιν έώαι φύειν.
»

713, Οιββίββ Ιιιάϊε. 20. «(^φ
ρ. 189.
716.
•ίιΐ3 ρ.
726.

ΙΛοιι.
Ι)β ΗίβτοΛβ τί(3. \"οϊ376.
£ι°βΙ ϊνοψαιρα.

730. Εβ ΧΙταηϊο χ. νοίβία»
ρ. 422.
733. ΆιιΙβ νΐέαί νίίΙοΙυΓ ιοΰί
οχχίιΐίδίο.
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738 — 765.

ΕΊ ϋανμα δε νομίζοι τις *Α<)ραβων τους καλάμους,
"Ό Τζέτζης λέγει ' χους 'ΐνδων καλάμους τω Κτησία
740 'ΙΙς διοργυίους γράφοντι ίο πλάτος, τις πιστεΰσοι;
ΚαΙ τοις το εν γονάτων δυο ποιεΐν όλκάδας;
Όσοι περί μαρά&ων τέ φασι των ξενοτέρων,
Σκορπίοιν τε και κωβιυΐν , ίχ&ΰων διπηχέων
Και τριπηχέων μέχρι δέ, μη μέντοι περαιτέρω,
Και περί των Ιτ Κάλπη δε πόλει της 'ϊβηρίας
Όστριων, ων το κέλυφος ως κοτυλών τεσσάροιν,
Και περί των ετέρων δε πάντοιν των ξενοτέραιν,
'!Απερ εί παρενέγραφεν ο Τζέτζης τω βιβλίω,
Ουκ αν αΰτϊι έχωρησε καν μόνα το βιβλίον,
750 ΤαΧς δ* ϊσνορίαις ϊχρτ,ζεν ετέρων αν βιβλίων,
ιΩ,ς εί και πάντα έγραφε τα ί'τερα πλατέως.
"Ιστοριών δέ ένεκα χωρησεως συσφίγγει,
Ότυως χωρήση σύμπαντα τα πίνακας η βίβλος.
Αιο βραχέα λεζάντες περί, Απολλοδώρου,
Πως ώς ο Τζέτζης οΐεται ταντα ψευδή τνγχάνειν,
"Εκτοτε περισφίγγοιμεν λοιπόν τάς ιστορίας,
'ίΐς αν Ιαχΰσαιμεν αυτας πάσας εν&ά&ε γράψαι,
Όττοσας η του πίνακος επιγραφή μοι φέρει.
Τα είρημένα γράφουσιν ως άτρεκή μεν πάντες.
760 Ο δέ γε Απολλόδωρος δευτέρω καταλόγου,
Ψνχην επαλη&ίζονσαν ώσπερ ο Τζέτζης έχων,
Τέρατα τε καί πλάσματα οΐεται, γράφων ωδε'
,,Ήμίκυνες, Μακρόχρονοι, και οί Πυγμαίοι, πλάσμα.
,,'Ώσπερ οί Στεγανοποδες , και οϊ Στερνοφ&αλμοίδε,
,, Λυτοί τε Κυνοκέφαλοι , μετά των Μονομμάτων,

743. 113. Γβοΐο θα. Α. ρπ> γοβίων. Ι,αιίηβ £«ίί'ο. ΟΓ. Απβάϊ
βγηοιιγηι. ρΐβοϊαω. Εά. δοΚηβίά.
ρ. 12. βΐ ρ. 46. 3({.
756. Οά. Α. λονκόν γιο Ιοι»άί.

760. ΟΓ. Αρο)1ο<Ι. Γι-3§ηι. ρ•
418. βί. Ηβγη. ίίΐΓίβο ]Χ\). Ι. Ρ•
115. ΤζδςΗ. β< ιιοΐ. Ο^βιώ•
Τομ. VII. ρ. 346.
?9#• Λ* <Λ Α.

Ο Η 1 1,. VII. Η 1 8 Τ. 145. 140.

765 — 788.

269

,,Μνΰων τε 'ΐμαντόποδες, χαΐ Ίμαντοσχελέίς τε
„ Μονοτοκηται , "Λρρινες , χαΐ "Λατόμο* ομοίως,
,,ΚΐίΙ οΐ Όπισϋοδάκτυλοι , χαΐ οί * Αγελαστονντες.
ΠΕΡΙ ΑΡΤΟ Τ ΟΒΕΑΙΟΎ. ρμέ:
Έγώ μεν αρτον β'λεξα ενταυΰα οβελίαν
770 Τον ρυπαρον και ευτελή, τάχα χαϊ πιτυρίαν'.
Προς Κόμμοδον "Ιούλιος γράφων δε Πολυδεύκης
Π'ί] μΐν τοιούτον χαι αυτός τούτον κατονομάζει,
Ό χαχρυδίας Ι/ιριος μοι λέγων και οβελίας.
Πάλιν φψί που άλλαχου, άρτοι δε οβελίαι,
Ους Αιονύαω ϊφερον οί οβελιαφοροι,
"Οντας άηο μεδίμνου τε η δύο η τριών δε,
*Εμπεπαρμένους όβελοΐς. ο&εν τψ χλησιν έ'αχον.
ΠΕΡΙ Τ&Ν ΣΑΡΑΑΝΑΠΑΑΟΤ
ΤΡΤΦ&Ν. ζμς'.
Παις ην 6 Σαρδανάπαλος του 'Ανακυνδαραξου,
Ήρχε των Άασυρίων δί , σχεδόν ην χοσμοχράτωρ.
780 2Όυ κράτους τούτου δύναμιν άηο βραχέως νοεί.
Μια ήμερα έκτισε Ταρσον και "Αγχιάλψ.
Άπας δ' ό βίος ην αυτω τρυφη, μνραλοιφίαι,
Αυλοί καϊ χωμοί και ωδαί , μούσα παντός όργανον,
Έξημοιβά τε ε'ίματα χαϊ συνεχή λουτρά δε.
Εξυρετο , εχρίετο τω ψυκει , ως γυναίκες.
Και γνναικείαν δε οτολην οντος ενδεδυμένος
Συν ταΐς ώραίαις γυναιξ,ίν ετρυφα κεχλεισμένος.
Ολος άβρότης ην, τρυφη χαι &ηλυς , πλην μορίων,

766. Ηβγη. οοηϋοϊΐ μΐ&οί τ«,
»«1 μυ&ώδιες , Ά\χΐ βϊηιϋβ ι[ομ1.
ΗΙ8Τ. 145.
_ 773. 0^. Α. χαχρνδίαι. Ι,αά81115 βχρΓβδβίΙ β1ΐ6Γ3ΐη ίοηιιαιη
*αηρνίίαί, 0£Ρο11αχ.Ι. ββειη.
248• VI. 75.

Η 15 Τ. 146.
778. Γ»β δβηίΒηβρβΙο νιο.
ϋίοίΐ. 5ϊο. II, 23. βι^. Λΐς. 1Λίετρτ.
784. Οίγββ. VIII, 249.
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789 — 809.
•

Ή βασιλεία δε αυτοΰ ευνουχοις διοικείται
790 Το τρυφηλόν σον του ανδρός σαφώς παραδεικνΰε*
Επίγραμμα , ο γεγραπται τω τάφω ταϊ εκείνον.
"Εχεις καϊ το επίγραμμα καί πασαν Ιοτορίαν
Πλατέως εγκειμένην σοι ταΐς πρώταις ϊστορίαις,
Εις τάξιν ενενηκοστην καί πέμπτψ συν εκείνη.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΡΗΤΟΎ ΣΟΑΟΜΟΎΝΤΟΣ. ρμ?.
Ό Σολομών το αατατον γνονς βίου των άν&ρωπων
Το ματαιοτης ελε'ξε ματαιοτήτων πάντα.
Ό λυρικός δε Πίνδαρος οίιτω που πάλιν λέγει"
Τί δε γε τις; τί δε ου τις; σκιάς αν&ρωπος οναρ.
Ό πενιχρός καί άφνεος ϋνήσκομεν 'αμα πάντες.
800

Ό Μάρκος αυτοκράτωρ δε τον αν&ρωπον φησί που,
Μνξάριον , ελκΰδριον , παράτριψιν νευρίου.
Καί την -ψυχην δε ο αυτός ϋνητόψυχος υπάρχων
Άνα&υμίασίν φησιν αίματος πεφυκέναι.
Φ&είρισ&αΐι καί μη μένειν δε τοιουτοτρόπως λίγων,
ΕΙ παραμένουσι ιρυχαί, ήγουν είσίν αφ&αρτως,
Πως εξ αιώνος 6 άηρ ταύτας χωρεϊν ισχύει,;
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, Ώ.ΣΠΕΡ ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΧΟΑΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ρμή.
Τους μαινόμενους 'αμα τε και τους μελαχολωντας
Ο Γαληνός ο ιατρός φευγειν φησιν άν&ρωπους
Θηραν τβ ησυχίαν δε καί πασαν ερημίαν.

Η 15 Τ. 147.
799. Ειϊβιη οα. Α. ιιϊ βίίΐ.
Β&3. ΰναίακομεν.
800. Μακ:. Αηίοη. 1Λ. IV. 48.

802. 1Λ. V. 33. VI. 14.
/804• Η1'• ιν• 21*
ΗΙ8Ί\ 148.
809. Ι» ΜΑτς. οί• Α. πο&ιίν.
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ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΟΝ ΘΤΜΟΉ ΚΑΤΕάίΙΝ , ΠΑΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΑΕΕΙΝΛΝ. ρμϋ'.
810 'ΐππόνους ο Κορίν&ιος, ο Γλαύκου του Σισυφον,
^Ιδιον χτείνας άδελφόν, ουπερ η χίησις ηδε,
'Ή Αηλιάδης, η Πειρην , εϊτε χαϊ Άλκιμένης,
'Ή Βέλλερον, υπάρχοντα δυνάατην Κοριν&ίων,
'Εξ ου χαί κληαιν εοχηχε την του Βελλεροφόντου,
ΎΗλ&ε χα&αρ&ησόμενος εϊς "Αργός προς τον Προϊτον:
'Α,ντεια χαί Σ&ενέβοια γυνή δε η του Προίτου,
ΊΩ,ς ,σχοϊίσα τοιίτου έρωτα χαταπει&η ουχ εύρε,
Τω Προίτω λέγει, τω άνδρί βίαν πα&εΐν έκ τούτου.
ΠροΖτος δ' έπεί ουντράπεζος χαί χα&αρτης ην τούτου,
820 Αυτοχειρία μεν αυτός τον φόνον αποφεύγει"
Γράιρας δ* εν πινάκι πτυχτία (ουπω γαρ ήσαν χάρται)
Την ούμπαααν υπό&εαιν, αυτω Βελλεροφόντφ
"Αποκόμισαν χα&Λ αυτοΰ δίδωσιν είς Αυχίαν
Προς Ίοβάτην πενθερόν , όπως αυτόν άνέλ^".
Ώς ο Βελλεροφόντης δε ηλ&ε προς *Ιοβατην,
Ξενίζεται τραπέζ]] μεν ημέρας ίπ' εννέα.
Ίδών ο "Ίοβάτης δε τό γράμμα τι} δεκάτη,
Κτείνειν ουχ εΊχεν ούδ' αυτός συμμετασχων τραπέζης.
Πέμπει δε τούτον άιελεϊν Χίμαιραν την πυρπνόον^
830 Ώς άπο&άνοι συμπλοκΐ) τ# προς αυτήν δ νέος.
Αέγουσν δε την Χίμαιραν τριχέφαλον •θ'ηρίον,
Αέοντα, μέσον αίγα δέ, δράκοντα τω ονραίω.
"ίππω Πηγάσω πτερωτω δ' έποχη&εις δ νέος,
"Ηγουν τριήρους έπιβάς, ηαπερ πτερά τά λαίψη,

»

Η Ι 8 Τ. 149.
810. ΪΙίαά. VI, 202. δοΗοΙ.
ΙϊεορΙΐΓ. 17. Λροΐίοιί. 1,9. 3.

αντον γννή 2!&ινϊβοικ , »/ καΐ
"Αντιια.
826. ΕγοΙ ημίραιί.

$. 9. Τοπ.. Χ. ρ.,139. Λ Η»«.
Ϊ.Γ»1 Γλαύκου του του Σίσυφου,
ΜΙίουΙο βηΐβ Γλαύκου οηύΙΙο.
816. Ιη Αροΐΐοά. II, 3. 1. §.
2. «βιβ Ηβίηίιιηι ΙβββΙιαΙυι•, κο\

. ώώ, - ,• 8ώι
'
*
χ
834. Ιη χα. Α. βϊ» ΐ) , φιοΛ
βη νγουν βΐι Ιε^ειιάοια ηο» »ΙΪ9 ββΐ οβτΐυιη.

272

ΟΗΐΚ VII, ΗΙ8Τ. 149.

835-860.

(Και οί περί ' Αδρίαν δι 'ίππονς φασι τα πλοία)
°Έχων ατόλον ετέρων τε τριηρεων συμβάλλει,
Και νίκην άπειργασατο πρώτον «αταΛΣολυμων,
Των Μυλιων , Μυλασαιτών, κα&ως φασιν οί άλλοι.
Τζέτζης Σολύμους λέγει δε τυγχάνειν τους Εβραίους,
840 Ους "Ομηρος και λέοντι ώς αναιδείς εικάζει.
Λευτέρω στόλω δε νίκα πάλιν τάς ' Αμαζόνας,
Άσπερ ως κρημνοβάτιδας και κατοιχούσας ορη
Λευτέραν λέγει κεφαλήν Όμηρος πεφυχέναι*
■Χίμαιρας ουααν και αϊγος. και κεφαλήν την τρίτψ
Την δράκοντος νυν μάν&ανε την περί το οϋςαΐον,
Την δολεράν έπιβουλήν κατά του νεανίου.
'ΙΙς Ίοβ&της ήλπιζε &ανεΐν Βελλεροφόντην
Τΐ\ προς Εβραίους μάχ-η τε, ε'ίτε προς Αμαζόνας,
Ου μόνον ό*' ουχί τέ&νηχεν, άλλα και νίκην έ'σχεν,
850 "Ενεδραν εΐσεν άνελεΐν τοΰτον ανδρών Αυκίων.
Ποιησαντα και τούτους δε των μαδαροχεφαλων,
Εις Φιλονόην εσχηχε γαμβρυν την ΰυγατέρα.
"ϊσανδρον , Ααοδάμειαν, Ίππολοχον γέννα δέ.
"Αχουαον καϊ την υ-ψωσιν εις ουρανον με-ΰ" ίππου,
Και πως άποσφαιρίζεται των νώτων του Πήγασου,
Τυφλός ό*' είς το Άληϊον άλαται Κιλικίας,
1 Αλληγοροΰντός σοι σαφώς πάντα λεπτως τον Τζέτζον"Ηιρ&η ταΐς νίκαις ο άνήρ, αΐϋέρια έφρόνει,
Ταϊς ν'ιχαις ας είργααατο τριηρεαι χαί στόλω,
860 Κάί νίκαις τούτου ταΐς λοιπαϊς, οία πολλοίς συμβαίνει•
Ο'υτω φρονοΰντος του ανδρός ταΐς νίχαις αις είρηχειν,
Φ&ονφ δαιμόνων πονηρών, Τελχίιων ,'Ερινννων,
Τύχη πίκρα και βάσκανος, τύχη των άπαν&ριαπων,
3 Αντίρροπος εατράτευσε των πριν ευχληρημάτων,
Και κτείνει τούτου τον υίον τϊ} προς Εβραίους μαχγ,
Τίον τούτου τον "Ισανδρον. τήν 3υγατέρα πάλιν

864. 5ϊο ιΐβιΐί ρπ> ΐνχλημάτοιν.
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Όξε/α νόσω πρόωρο ν ε&ερισε τον βίον
ζ'Οπερ φησιν δ πονητης Αρτέμιδος τοξείαν
Θανάτους λέγουσιν δ'ξεϊς 'Ηλίου χαί Σελήνης.)
870 Ούτως λοιπόν δε ατερη&είς των οφ&αλμΰίν , των παίδων
(Τέχνα δοχοΰσι χρείττω γαρ φωτός τοις φυτοσπδροις)
'Π στερη&είς χαί του νοδς τ>7 '&λίιρερ τ>7 των τέχνων
(Νους γαρ χατα Έπίχαρμον δρα τε χαϊ ακούει)
Περί γε το Άληΐον τόποις της Κιλικίας
Αιέτριβε μονουμενος εν γε ταίς έρημίαις,
,"0ν &υμδν χατέδων, πάτον αν&ρώπων άλεείνων,"
θλιβόμενος , εχτρέχων τε συνόδους των αν&ρώπων.
"Απας χαί γαρ λυπουμετος χαί παραπληγες πάντες
Καί πάντες οΐ μαινόμενο* , ως Ιπποκράτης γράφει,
880 ΙΑπαν&ρωπουνται χαί μακράν διάγουσιν άν&ρωπων,
Τι\ν ξύμφυλον νομίζοντες δψιν των αλλότριων.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ, ΚΑ& ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΠΑΚΘΡΙ2ΠΟΤΜΕΝΟΣ. ρν\
.
Προφ&άοας ταυτην- έγραψα της νυν γραφείσης τέλει,"
"Απαντες οί λυπούμενοι χαί παραπληγες πάντες
Καί πάντες οί μαινόμενοι , ως 'Ιπποκράτης γράφει,
Άπαν&ρωποννται, χαί μακράν διαγουοιν άνϋρώπων,
Την ξΰμφυλον νομίζοντες διριν των αλλότριων• •'ν*
ΟΤΙ ΘΕΡΣΙΤΗΣ ΥΒΡΙΖΩΝ .ΤΟΤΣ ΗΡίΙΑΣ,
ΕΓΡΑΦΗ ΤΟΙΣ ΕΠΕΣΙΝ. φιά. \
θερσίτης δ παρ* "Ελληαιν Άγριου παις χαί Αίας,
Γένους τυγχάνων ευγενούς, πατ-ρίδος Αιτωλίας,
Ανεψιός εξάδελφος υπάρχων Μελεάγρου,
890 Καί του Τνδέοις του πατρός α&τοΰ του Αιομήδους•
Ην δε φοξδς καί παραβλώψ, χωλός, κυρτός, ψεδνόΒ-ριζ,

873. νια. Ρήβιΐβιηβηίΐ. <Ιθ
Ηΐοίΐία 8\1Ι;ιΙ>α ρβιΚαιαβΙι-ϊ §Γ3βεί.
ρ. 332. «οι.
' '" Ι ■ ■'■

ΗΙ5Τ. 151. .,.,,
887. ΠΙαιΙ.' II, 212. $αο[. Αροί\οΑ. Γ, 8. β. 6.
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'£ν τφ πεσείν αφ -ΰψηλοΰ χα* κρημνισ&ηναι Χό<ρβυ,
Ταϊ κυνηγίω διωχ&εις χοίρω «ξ» Καλυδώνος '
Ούτος υβρίζων ήρωας τοϊς έ'πεσιν άγραφη.
,. ,.,.Ου δια ,γέχοςγφρ αυτόν ουδέ διάτας πράξεις
<'.-,ι 'Ο.'Όμηρος ανέγραψε, δι ύβρεις δε ηρώων.
\, :Ρ.ν%ως β*, νβρΐΐς γνωρψον εποίησαν τον ίχνδρα.
{ :ί . ..<>' ίο* ■<■> •, .■' ■ ■.,•-'•■■ ι' *"
ΤΙ ΑΙΑΦΕΡΟΤΣΙ ΤΕΡΑΣ, ΣΗΜΕΙΟΝ,
ΖΤΕΚΜΗΡΙΟΝ, ΣΤΜΒΟΑΟΝ,
*•χ:ύ{\.-~Λ ι,,,τλ^.-.-ΕΐΚΟΣ, ρνβ. :
■ Αιαφορας νυν άκουε τέρατος καί σημείου,
"Του τεκμηρίου τε αυτόν, συνάμα καν συμβόλου,
900< Εικότος και παραβολής χαΐ παραδείγματος δέ•
ι' • Τέρας μοι γίνωσχε καλεΧν το πάρα φύαιν άπαν,
Λς- εϊ τις εξαδάκτυλος , η τρίπους, η καΐ τρίχειρ,
Καΐι παν οποσον εκφνλον &εσμοΰ φυσικωτάτου.
-- •
Ο πάρα τόπον 5β φαν% χαί πάρα χρόνον σύμπαν,
ΣημεΖον κατονόμαζε" ώς ρόδον εν χειμωνι,
Λς τ* ΰηρίον. ξενικόν, οίκησαν παρά τόπον.
Τίκμτ,ριον δε γίνωσκε καί κάλει μοι κυρίως
Το «πο φανερού τίνος τι αφανές δεικνυον
ΙΙς βλέπων πόρρω&εν καπνον νοεϊς έστίαν είναι.
910
Το δ' απ6 συμβουλής πραχ&έν, χαί μάλλον έν πολέμοις,
Οίον οτ αν υψώσωμεν κυνην εν δορατίω,
•~* Τοϊς πολεμ'ιοις μϊξατε, καί εϊ τι δε τοιούτον,
Σύμβολον 'άπαν κάλει μοι, λόγον τε του Ιούδα•
Τον ον φιλήσω, λάβετε, αυτός εστίν Ιχεΐνοί•
ΕΙκος δε πάλιν στοχασμός Ιχ λογισμών πρεπόντων '
Οίον εϊ λέγεις, εί νυξί πορεύεται ό δείνα,
Ή κλεπτικην -η πορνικην /ιβτί'ρχετα* χαχίαν.

Η 1 5 Τ. 155.
904. δίβ ϋά. Α. ρη> <7 ψανη.
ΙΙβοΙθ. ϋΐϊΐΗΓ «ίο βββρΐίδίιιαβ

οοηϊυηοΐΐνο Τζβίζβϊ ρτο

Γιι-

906. Μαι•£θ χΑ. Α. ον αινή&α>ί ρΓΟ παρά τόπον.
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Παραβολής διαφορά χαι παραδείγματος δέ•
Παραβολή ομο'ιωαις έχ των συνεχέστερων
920 Οίον, ώσηερ ο ομβρος μεν ξηραν αρδεύει, χ&όνα,
Ούτω χαί λόγος τάς ψυχής ' η ως χιών μεν ψυχα,
Ούτω *αϊ. λύπη τας ψυχάς ' καί πάντα τα τοιαύτα.
Το δε παράδειγμα έστι των ήδη γενομίνων •
"Ορα τον &εηγόρον μοι, βλέπε τον χρυσολόγον,
Άχούομεν τον "Ομηρον , οίος 6 Αημοσ&ένης,
Καϊ παν το τοιουτότροπον , ο&εν εχστηναι δέον.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΕΙ ΚΑΙ ΤΏ,ι ΓΕΝΕΙ ΠΟΑΤΠΡΟ.
ΦΕΡΕΣΤΕΡΟΣ. ρνγ'.
Ό γαρ Θερσίτης ην νΙος Αγρίου χάί της Αίας,
ΑΊτωλιχων απόγονος υπάρχων βασιλέων. ■
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΤΙ ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΓΑΑΜΑΤΛΣΑΣ
ΤΟ ΕΝ ΡΑΜΝΟΤΝΤΙ ΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΣΕΩΣ
ΑΓΑΑΜΑ, ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΎ ΠΑΡΙΟΤ ΤΟΎΤΟ
ΕΠΕΓΡΑΨΕΝ. ρν#.
Φειδίας 5 περί&ρυλλος ό Αττικός ο πλάστης, (
930 Ό γεγονώς χαι μα&ητης Γελάδον του Άργείου,
Ιάγοραχρίτω χαριτας ποιων τψ έρωμέτω,
•
"Λν&ρωπω καν ουκ ενχαρι περί την πλαστουργίαν,
ΐΑγαλματωσας κάλλιστα Φειδία*]] τι) τέχνη
Το εν 'Ραμνονντι άγαλμα Νεμέαεως Διός τε,
Έχείνω άνατί&ησιν επιγραφήν χαράξας'
Άγοραχρίτου άγαλμα τουτό εστί Παρίον.

921. ΕγβΙ ψνχη ρΓΟ ψνχά.
τιτβτ ι«
οο« ϊ . »
ι
'
928. Εγ3ι βααάίΜ..
ΗΙδΤ. 154. -.•....
929. Ιιι ΐϋ30Γίΐ)ΐίοηβ ιηίιΓβο
οά. Α. βχΗίββΙ τοντω ρι-ο τοντο.
930. Οοιιί. ΤΙιίβΓίεΙι, ίΛβΓ ά.
Εροόΐιεη άβΓ ^Μβϋάειι ΚιιιιΜ

.•)■■ ,-ι ...

.•■

υηί. ά. ΟηβοΗ. 2 ΑΙιΐΗ. Αηιιι.
58. ρ. 46. «4* Όβ ΚΗίαιιιιιΐίΐΒ
Νβιηββί Ραιιβ. Ι, 33. - Πίη.
36, 4. 3. - Αί 3ηϋβχ Αρ,Ιαάαι νοοβιαΓ.
νίά. βά 0»ϊ1.
VIII, 325.
. 932. Ι,βοίδίιΐί νθΠίί Αοπιίηί
τηαηα ηοιι ορίο. Ι,βξϊΙ ί£ίΙΠΓ
ί'νχιιρι ρτο ι'ίχαρι. Κβαβ.
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Ταντδ ποιεί και Ξενοφών τϊ] Κυρου άναβάσεΐ'
"Επίγραψε και ούτος γαρ τον ερωμένου χάριν,
Κυρου μεν η ανάβασις υπάρχει το βιβλίον, *—
940 Θεμιστογένους δε έστι> τοντο Συρακούσιου"
' Καν πάλιν επεκράτησε καλεΐσ&αι Ξενοφώντος.
Και Πλάτων 6 φιλόσοφος είς όνομα των φίλων
Τους διάλογους έγραψε, και άλλοι δε μυρίοι.
ί ■ ;
•' ■
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑ& ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, ΛΤΠΑΣ
ΙΔΙΑΣ ΚΑΡΠΟΤΜΕΝΟΣ. ρνέ.
Ούτος δ Κωος Ιατρός, δ μέγας Ιπποκράτης,
Πατρός μεν ην Ηρακλειδα, μητρός δε Φαιναρέτης,
Τελών επτακαιδέκατος Ασκληπιού σπερμάτων.
Μετά γαρ Τροίας αλωσιν εν τη περαία. 'Ρόδου
Ο Ποδαλΐίριος υίος Ασκληπιού υπάρχων
χ (> 'ϊππόλοχον. ίγέννησεν , ου Σώστρατός έ'ξεφυ,
950 Ου Δάρδανος, ου Κρίσαμις, ουπερ Κλεομυττάδης,
Ουπερ ι/ίόί Θεόδωρος, του δε Σώστρατος άλλος,
Ούπερ Σωστράτου Κρίσαμις δ δεύτερος έ'ξεφυ '
Κρισαμιδος Θεόδωρος δεύτερος πάλιν Ι'φυ.
Έκ Θεοδώρου τούτου δε δ Σωατρατος δ τρίτος,
Ού Νέβρος, ου Γνωσίδικος, εξ ουπερ "Ιπποκράτης.
"Του πρώτου "Ιπποκράτους δε υΐοΰ του Ι'νωσιδίκου '
Παϊς ην Ηρακλειδας, ουπερ και Φαιναρέτης
Ό μέγας, δ και δεύτερος, γέγονεν "Ιπποκράτης.
'Όν.ο πατήρ Ήρακλειδας τα Ιατρών διδάσκει"
960 Ό εκ της Σηλνβρίας τε Ήροδικος συν τούτω,
Γοργίας Αεοντϊνος δε την τέχνην τών ρητόρων,
Φιλοσοφία* μετ αύτο»5 Δημόκριτος εκείνος^
937. ΛΓΜ. Χβηορίι. ΐη Ηβΐίβη.
.15*. ΙΙΓ. ςβρ. Ι.. $. 2. ίΒί^αβ
8ο1ιηβί<1. ϊιβιιι Ηπίιιβ βρϊβίοίαιη
αά Βαίϋηοιιιι. ρΓΒΟιηίδββιη εάίί.
.Αιιβ&ββ. ρ. IX. 8«{. Ρίαι. Λβ §1ογ.
ΑιΚβιι. }. 1. Τ. IX. ρ. 83. Λτ-κ-

#«/•ΐ (ϋ$$ε«. ΰβ ΗΐιΐΗβηΐίίι Αω&88Θ08. 1824..
:'Γ:π
ΉΙ8Τ. 155. .« '
947*. Ραυβ. III, 26. 7.
955. (Μ. Λ. Νίβραΐ. .
957. ΗοββΓΟ νίάβΙιΐΓ βχοίίΐίβίβ
ούτοι βιιΐθ ονττιρ. (^κοά ρΓοβο.
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"Εν Κω βιβλιοφύλαξ δε δειχ&εις ό Ιπποκράτης,
Τα πάλαια τών Ιατρών ενέπρησε βιβλία
Καϊ το βιβλοφυλάχιον. 9ί' ο φυγών εχέϊ&εν
Έν ΉδωιοΖς διέτριβεν, Ελλάδι, Θετταλία,
Τω Αρταξέρξη σύγχρονος υπάρχων και ΠερδίχκαΤιοΙ του Ιπποκράτους δε δ Θεσσαλός και Λράκων
Ους και τον Πραξαγόραν δε τον Κωον καϊ ετέρους
970 Ιατρικών έδίδαξεν. ϊγραιρε δε βιβλία
Τρία τε και πεντήκοντα, είτα και τελεντα δε
Ετών υπάρχων εκατόν ομού τε καϊ τεσσάρων.
θανών ετάφη μέσον δε Λαρίσσης και Γυρτώνος.
Επτά τους Ίπποκράτεις δε γίνωσκε πεφυχέναι '
Τον Γνωσιδίκου πρώτον μεν, Ήρακλειδα δεύτερον,
Τον ΘετταλοΖ, τον Δράκοντος, δύο υιούς Θυμβρηιου,
Και τον του Πρα'ξιάναχτος εβδομον Ίπποχράτην.
'Επτα οΐ Ίπποχράτεις μεν. ούτος <5' εζωγραφείτο
Σκεπών αυτού την κεφαλήν αυτοΰ τω Ιματίω.
980 Τεσσάρας τας αίτιας δε τούτου φασίν υπάρχειν.
"Η γαρ αλγών την κεφαλήν, η ως των αποδήμων,
"Η ως δεικνυς του λογισμού όργανον ταύτην είναι,
"Η πώς έν χειρουργίαις δε χρη κεφάλας καλυπτειν.
Τούτο εποίει ο άνήρ και ούτω ζωγραφεΐται.
Κακώς τίνες δε λέγουσιν εμπειριχον τον άνδρα.
'Ε'ξ Έφεσίου Σωρανου τα Ίπποχράτους εφην.
"Ος Ιπποκράτης Ιατρός Ήραχλειδα, ο Κωος,
"Ήλεγχεν, εγνωμάτευε των ιατρών τα γένη
!βτ" άλλοτρίαις ξυμφοραϊς Ιδίας τρυγΐίν λΰπας.

965. 8ϊο τβοΐβ οά. Α. ρΓΟ βιβλιοφνλάχιον.
'
Μ« τ
λ λ •
γ
969.^111 ΜβΓβ.,οβ. Α. ιΐβ :οίβ
*<χΙ τω Πραξαγορα ύε τω Κωω
καϊ ίτίροις.
970. Ηο§βι•. ιτ»8ΐϊΙ ίατρικήν

ρτο ιατρικών. Χϋτ»η 959. ο»
τα Ιατρών.
979• Ει-αΙ ακίπτηιν.
986 Ηηϊιμ νίΐα ΗϊρροοΓβΙίί
οχ8{β1 ^ ρ^οϋ },Μ, βνΆ€0,
γο1# χπ# ρ> 675. β3. ρΓ.
988. Ργο νίϋβίο ϊλιγγιν.
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ΟΗΙΙ.. VII. VIII. ΗΙ8Τ. 156. 157,

990—9.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΡΑΜΑΤΙ ΦΡΤΝΙΧΟΤ,
ΜΙΑΗΤΟΤ ΑΑΛΣΕΛΣ. ρνς'.
990 .Χρορο»; Ααρε'ιου του πατρός του Ξίρξου του μεγάλου
Αι Ίστιαϊον Μίλητον επόρ&ησαν οΐ Πέρσαι,
Εν Αμπ?] τε χατψχισαν πάλει τγ Έρυ&ραία,
Καν ουχ επέν&ησαν αυτούς Συβαριτων τα γένη+
Οΐς μέγα πέν&ος ί'&εντο Μιλήσιοι τοπρόσ&εν,
Και κεφάλας έχείραντο πανηβηδον οϊ πάντες,
Οποτε ηλω Σύβαρις αυτή Κροτωνιάταις.
Την 'άλωσιν Μίλητου δε Φρύνιχος \Α&ηναιος
<Ω,ν τραγικός εδίδα'ξεν οιχτρί! τι] τραγωδία,
Λς παν &ρηνησαι Φέατρον χαί μελανηφορηααι.
1000 Χιλίας δ' βξ^μίωτο δραχμας τοις ΙΑ&ηναίοις,
ΕΕίίί ^ **" μηδέ™ ϊγραψαν τψ δράμια» χεχρψ&αι.
νιιι. Ε2Τ 'άλωσις Μιλήτου δε πριν προεχρησμωδή&η,
,,Καί τότε δη, Μίλητε, χαχών έπιμήχανε ϊργων,
,,Πολλοϊαι δεϊπνόν τε χαί αγλαα δώρα γενήσ]]•
,,^αι δ αλοχοι πολλοΐσι πόδας νίψουσι χομήταις'
,,Ναοΰ δ' ημετέρου Αιδϋμοις αλλοισ» μελήσα.'*
Οξυλου παις Ηρόδοτος γράφει την Ιστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΘΕΑΓΕΙΝ ΠΑΝΤΑ ΟΡΦΕΑ. ρν?.
(Κείται δε ταϊς πριν Ιστορίαις
δωδέκατη.)
Όρφευς ην Θραξ , εξ Όδρυσσων των περί ΒισάΚτίαν,
Μενίππης της Θαμΰριδος νιος και του ΟΊάγρον.
ΗΙ8Τ. 156.
992. ΗβΓοάοι. VI, 20.

7. Ιη θα. Α. «' ξίλον. Οαηπ»
βΐίΐβ ϊΐβιη ΟΗϋίβάυιη Ιοοΐβ Τζβ-

994.

0Ϊί « ΙΪΙβΓΚ. <χΙ. Α. ΡΓΟ

ΙΖβ8 β"1"161» βΓΓΟΓβΙΙΙ βΓΓβΥβΠΐ,

Λ.
ΟΟΊ
* ^«ντο.
' •
995. Μ»,™
Μ8γ5ο -λ
«Ι Α.
5. 8οΜνβ,6Η. ία ΗβΓοΛοί. VI,
19. ΥΐϋΟίβ ϋχο,ι 1β8ι ί„ Τζβΐζ»
«οα^τκίϊ. Ι,Η^β ^ Ι,,,,ίβΓί,,
«*««0•

ηοΐιιϊ βογΛθγθ 6 Λΰξον.
0£.
ΗβΓοάοϋ.
ο. 18 —
21. ^
ϊΐηΙη1 VI,'Αβ1ί3η<
Ύ^
ΧΙΠ, 17. ϋηαηβ Ιηίβτρι•. Ιΐβϋΐ
Ο. δοΗηθίάβΗ άΪΜ. άβ οήΐϊΐηί,,„, (ρβ^οβ^. „. Λ νι° ά,
ΡΚρχβΙβίιο.

/
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10 Άλληγοροΰντες δέ ςρασ» παΐδα της Καλλιόπης.
Τα,ΐς πρίν η Ιστορία σοι χεΐια» δυωδεχάτη.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΛΑΙΕ ΜΕΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΚΛΑΙΕ
ΔΕ ΚΑΙ ΑΡΓΕΙΗ ΕΛΕΝΗ. ρνή.
Έν Όδυσαεία "Ομηρος τον Όδυσοέως παΐδα
Μετά παιδος του Νέστορος άγει τω Μενελάω,
Άνερωταν ε&έλοντας περί του Όδυσαέως.
Μνήμης του ^Οδυσσέως δε αυτοΐς παρεμπεσοΰαης,
Ποιεϊ πάντας δαχρύοντας, Μενέλαον , Έλένην,
Αυτόν τε τον Τηλέμαχον χαί Νέστορος τον παϊδα.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΣΚΑΦΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΑΣ,
ΗΜΕΙΣ Δ* ΑΜΑΣ ΑΠΑΡΝΗΣΑΙΜΕΘΑ. ρν&'.
Έν παροιμίαις Δίδυμος χα* Ταρραϊος γράψουοι,
"Αμας απατούν, οΐ δ* απηρνουντο αχάψας.
20 Ή παροιμία προσφνής, υπάρχει, δ' η ρη&έίσα,
"Οταν ζητών τις έτερον ετερόν τι> λαμβάνΐ),
'Ή δίδωσι, ζητούμενος έτερον αν&' ετέρου.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ, ΤΣΤΕΡΙΣΑΝΤΟΣ
ΤΟΤ ΔΕΙΠΝΟΥ,

ρξ'.

Άίχνον τίνα παράσιτον Λιβάνιός που γράφει,
"Οτι, χλη&είς εις άριστον χαί χρΫ,ζων ταχύ φΰάοαι,
"Ιππον ζητήαας έλαβε των άμιλλητηρίων.
'&ς 3' είς όμοιοατάδιον τόπον βαδίζων ηλ&ε
Και στήλη τις εψίατατο σ;^«τ' χαμπτηρίας,
ΗΙ8Τ 158
12. Οάγ«. IV, 184. «ι.
Η 15 Τ. 159.
18. ϋθ ΟΐΛγιηο βΐ Ι,ιιοίΐΐο
ΤΛΓΛϊβο,βχαιιίΙϊαβοοΙΙεοΐΒϊυηΙ
ρΓΟΥβΛϊ» Ζβηοΐιϋ , ν. ΡβΙη-ϊοϋ
&Μ. «γ• νοί. V. ρ. 107. Η»ν1.

— Εχία» Ηοο ρτονβΛ. ίιβιη
£>«<! Ρ!»»"*• *» 6*™$•± '~°•
Τόπι. Χ. ρ• 123. βα. Ηυ«. β»
Ζβιιοΐϊ. Ι. 83. ρ. 23. φίβηι οΐιβΐ
ΙβοοΙ>5 ίη ΙΛγο : δοοΓβΙβί ρβ§.
428. — Ιη ιιιϊϊ•£• ο<1• Α. 1»ιβ
νβιΊιΟΓίιπι ογ<1ο : γραψονβι *<■».
χ. Γ«ρ.
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ΟΗΙΙ* VIII. ΗΙ8Τ. 161. 162. 28—48.

Λόξας ό Ίππος Ιππιχόν τον τόπον πεφυχέναι.
Μέχρις εσπέρας τάς χαμπας ίποίει ρΰμ-η, δρόμους,
30 Και 'άχων ο παράσιτος έφέρετο τΐ} βία.
Περί εσπέρας μόλις ο νηστις πεσών έλείφϋ'η.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΔΙΚΟΤΣΙ ΜΕΝ ΠΟΛΛΟΙ,
ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ ΔΕ ΟΤΔΕ ΕΙΣ. ρξά.
Τό άδιχουσι μεν πολλοί, ουδείς δε αδιχεΐται,
Έχ συγγραφής του Πλάτωνος προσάπτεται Σωχράτει.
"Εσιι δε Ήσιάδειον χαί παλαιόν το ρήμα.
Φησί γαρ 6 Ησίοδος εν Ι'ργοις χαι ημέραις'
,,ΟΙ &1 αύτψ χαχά τεΰχει άνηρ, ος άλλω τεΰχει.
,,Ή δε χαχη βουλή τω βουλεΰσαντι χαχίστη."
Ο νους τοιούτος δέ εστίν ων ε'ψημεν ρημάτων;
Πολλοί εν βίω (ίδιχοι, αρπάζοντες μνρία,
40 Ψυχή αδικούμενου δέ τίνος ουχ αδιχεΐται.
Το Ησιόδου δε ρητον εν παραδό'ξω λόγω
Τον άδιχοΰμενόν φησι μηδόλως άδιχεΖα&αΐ'
Τον 3* άδιχουντα μάλλον δε μεγάλως άό^κίΜΤ'δ•»*,
'Αδιχον δράσαντα χρυ/ψ αυτού τάϊς άδιχΐαις.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΤ ΣΛΤΗΡΟΣ ΕΚ ΠΕΝΤΕ
ΑΡΤΩΝ ΤΛΝ ΟΧΑΛΝ ΔΙΑΤΡΟ
ΦΗΣ. φΤ.
Τουχο πασι χαταδηλον έχ του Ευαγγελίου,
Λς ο έμος εξέ&ρειμε δεσπότης πέντε αρτοις
Οχλον τον τοσουτάρι&μον , χαί δώδεχα χοφίνους
Τούτων των άρτων έδειξε πλήρεις άρτοχλασμάτων.

ΗΙ8Τ. 161.
33.

V». 263. 8^.

αντί} ίιι βάϊΐ.

ΕΓαΙ

ΟοιιΓ. αά Ιοοιιιη ΗβίίοΛί ίιιΙβΓΙΪ&'

Ιη 0(1. Α. οϊ &'.

})ΓΕ165.

ΟΗΙΙ*νΐΗ. ΗΙ8Τ. 163-165. 49 — 64.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΗΜΟΣ Κ0ΚΚΤ5 ΚΟΚΚΤΖΆ. ρξγ'.
Κόχχνξ εστί τι ορνεον Ιέραχι υμοϊον
50 Λήγοντος του χειμωνος δε καταριέται χοχχνζειν.
'Λνΰρώπους πάντας τέρπει δέ' το ϊαρ γαρ μψυει.
Η ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΟΤ ΔΑΝΙΗΛ.
ρξδ'.
Περί εναν&ρωπησεως ηρολέγων του σωτηρος
Ό Δανιήλ προφητιχως προανεφωνει λέγων,
Έβδομηχον&εβδόμαδον χρόνον συντελέσ&ηναι
*Επϊ λαον Έβραϊχόν , χαί παύσει η &υσία•
"Ητοι φανέντος του Χρίστου μετ* εχδρομην ετών δε
Τετρακοσίων τε ομον χαί εννενηχοντάδος,
Λί νομικοί μεν πανσονσι ϋ'υσίαι των Εβραίων,
Άν&ηαει> δε το χήρυγμα της νέας δια&ηχης.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΨΕΥΔΕΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΕΙΝ
ΕΤΤΜΟΙΣΙΝ ΟΜΟΙΑ. £έ.
60 Έν Όδυσσεία Όδυσσευς τοις ΐπεσιν Όμηρου
'£1ς πένης ερωτώμενος περί της Πηνελόπης
Όποιος ην ο Όδυσσευς , εϊπερ χατεΐδε τούτον,
"Εφη πολλά μεν έτερα χαί συν αυτοϊς χαί τοΰιο'
"Ισχε, 'ψεΰδεα πολλά λέγων έτύμοισιν ομοϊα.

Η 18 Τ. 164.
Ιιι ίιΐδοπρίϊοηβ οιτιίβί νεΛα
ΙΙίςΙ οιγηί Πν&αγόρον. ίρρι)9η
δέ. ί'ατο) δέ ρΐΧ. ψΐΆβ 81 ϊι»
βάίί. Βα3. βΐ ία ο<1. Α. ρηαηί*•
ΙιιηίαΓ βϊ ίηβοΓίρΙίοω, φΐαβ
Ιιαίο ηΐίΐονίϋθ οοηνβώΐ.
ϋβ
βίίβηΐίο ΡϊΐΗβ^οΓββ Ιοοαίαβ ββΐ
Τζβιζβ» Οηϋ. VII. ηίβι. 116.

53. ϋβη. IX, 24. β^.
Η Ι 8 Τ. 165.
. _
, &. Οίν.β. XIX, 203. ΡΙαί.
Λβ δ1οΓ. ΑΛβιι. §.4. Ιοιη. IX.
ρ. 89. Ηαη. η?» ιΐβιιι λί/ίίν «ι
ω Τζβίζα. ΜβΓβο «1. Α. ι,οκη
ΡΓ0 Ι0Χ£••
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ΟΗΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ. 166.

65 — 87.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΕΤΤΙΓΛΝ ΑΑΑΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΤΠΣ ΤΕΤΤΙΓΛΝ ΜΤΘΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Ό τέττι£ με&υσχόμενος ηλιαχάίς αχτϊα*
Γίνεται, λάλος, ωδιχός. χαν τις χατάσχτ] τούτον,
Μάλλον εστί, λαλίστερος. ο&εν η παροιμία
Τέττιγα λέγει των πτερών δό'ξεις χατεσχηχέναι.
Ούτως ό τέττιξ ωδιχος άχτΐσι ταΐς ηλίου*
70'Αν ο" έ*λ&γ ψύχος, σιωπά χαϊ λήγει των ασμάτων.
"Αφωνος πάσα δ' είςαεί ΰήλεια των τεττίγων,
Εις γνναιχων σωφρονισμόν , καν περ ου πεί&τ] ταύτας.
"Ο&εν χαϊ "Ομηρος είδώς το των τεττίγων λαλον,
Τοις τέττιζι παρείχαοε τους Τρωών δημηγορους,
Αημ^ηγορίαις χέοντας λόγων σνχνας νιφάδας.
"Ας δέ φααιν οί βοΰχρανοι πλάττοντες ιστορίας,
Ώ,ς'Όμηρος τοις τέττΐξι παρείχασε τους άνδρας,
Άν&" ων ο τούτων συγγενής ο Τι&ωνος γηράσας
"Ε* της Ημέρας τεττι^Ο} εις φυσιν μετημείφ&η,
80 Αηρος τυγχάνει μν&ιχός, ον άλληγορητέον.
Τον Τι&ωνον έρωμενον Ημέρας ο'ΰτω νόει'
Τ($ είναι μαχροχρόνιον χαί τάχα δη φιλεΐσ&αι
Ταΐς της ζωής ημε^αις τε χαϊ τω μακροί δε χρόνοι.
Έπει δ* υπερεγήρασε χαί δίχην βρεφυλλίων
'Εν λίχνω συνεστρέφετο χάριν του χα&ευδήσαι,
Πάλιν νεασαι &έλοντες τούτον ώς βρέφος λέγειν,
Έπει χαί τέττιγες αυτοί νεάζουσιν ώς όφ«9•

ΗΙ5Τ. 166.
65. νίά. Εηαηϊ Αα3?. ρ. 276.
. . . •,,, Μ
τη. .ι
β.
_ 233.
„3,, αα. •νβΓ3. εβπη. ρ• 230.
03η
ρ.
*"
β
ρ
""'
69. Τη ο<3. Α. ψύχος, ιιΐ βοΐβΐ
ίη Ηαϊαβ ιιοπιίηίβ αεεβηΐιι ρβοοή. ΛΓΐά. Ηβϊ«ί§. ίνηΐ, <:ι»ι.
«. III• ρ. 20.

72. πι&ι; ρτο πιί&η οά. Α.
Ιϊ$,βϊ{,.°;' *?ττΤζ^?β ίβΐ8α,α•
7ο. Ιΐιβα. 111, 151.
81. ηΛ
νια. »δεηοΐ.
18.
Β»
._ Ι,γοορηΓ.
3• *
84. \Λ. Α. νπεριγηρααι ρΐΌ
νπεριγήρασκΒ. Κβοΐβ.
85. 11>ίάβιη Γβοιβ σννιστρίφιτο
ρτο οννιτρέφιτο.
87. ΡΓοηοηίθη αυτοί β οά. Α.
•ΜΗ•ίι,

ΟΗΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ. 167 — 169. 88 — 104.
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Ααλων γαρ τέττιξ ρηγνυται, άλλος δ' εχτρεχει νίος•
"Εψησαν ώς γηρασαντα τον Τι&ωνον Ήμερα
90 Εις τέττιγα μετέβαλεν ήγουν μαχραί ταί χρόνο»
Ο Τι&ωνος εξ ΰπαρχης πάλιν άνενεω&η.
ΠΕΡΙ ΑΦΩ.ΝΙΑΣ ΣΕΡΙΦΙΛΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ.

Πας μεν χερσαίος βάτραχος εστίν εκ των άφωνων
01 ί1 ένυδροι,, ους Άρατος γερύνους ονομάζει
ΚαΙ χαναχονς, φωνητικοί πλην Σεριφείων μόνων.
*Εχέΐ γαρ χαί οί ε"νυδροι τελονσι των άφωνων,
"Οτι το ύδωρ το εχεΖ τελεί των υπεριρύχρων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΡΜΟΝυΗΣ ΓΑΡ ΠΟΑΛΛι
ΠΑΕΟΝ ΣΤ, ΡΗΤΟΡ, ΗΠΕΡ Ο ΡΗΤΛΡ
ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΦΕΡΕΚΑΟΣ. ρ*ή.
Τον Φερεχλον ό "Ομηρος ως τέχτονα την τεχνην
Και πλοία συναρμόττοντα χαί ΰρόνους χαί παν άλλο
*£1ς δη&εν πατρώνυμων ε'ϊρηχεν Αρμονίδην.
ΙΟΟ *Επεί δε χαϊ οϊ ρήτορες άρμοττουσι, τους λόγους,
Τον ρήτορα ως "Ομηρος είρηχειν Αρμονίδην.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΏ,ιΔΙ&Ν ΚΑΙ ΚΟΑΑΗΣΕΛΝ. ρξ&'.
Έν τω περί με&οδου σοι δεινοτητος διδάσκει
Ο Ερμογένης χόλλησιν όμοΰ και παρωδίαν,
Αέγων ως χαί αμφότερα ^λυχαίίΌΐισ* τους λογούς.
Η 18 Τ. 167.

Η Τ. 5 Τ. 108.

Ιίΐ ΪΙΜΟηρΙίΟΙΙβ Π13Γ80 οά. Α.

<; ιίαιη ίΌπηαιιι αεριφιίιαν βχΗΐ1>βι, ιιΐ νβ. 93.
92. νίά. ΕΓ38ΜΪ Αά»§. ρ 675.
93. Ιιηιτιο ΝίοΒίιάβι•, ΤΗβΓ.
620. Αΐβχ. 576. (563.)
94. Ειϊβιη Ιιίο ϊη οά. Α. ιιίπι'
«|ΐιβ ίοηηα, 6*1 «ηιίιιηιιΐβ, οιρι
¥
φΐΐβιν.

"'• ρ»• ^13™! * » 5"• βΊ• οοηοι.
ΙοτοορΗτ. 93. 97. — Ιη ίηιοτίρΐΐοιιβ άβίΐί ρητορ ρΓΟ ρ'ήτωρ.
ΗΙ8Τ. 169.
102. Οί. Επιειίί Ιβχίο. ΙβοΗηοΐ. §1360. τΐιβί. β. παρωδία βί
χόλληνιϊ, ΟΚίΙ. IX. 1ιτ«*. 269.

Λ-
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Ο Η II,. .VIII. Η 15 Τ. 169.

105 — 131.

Μά&ε δε τί η χόλλησις κα* τί η παροβία.
*Αν αλλαχό&εν λάβγις τι χαί μ%5 τοΐς ανΐς λόγοις,
Είτε πεζού η μετρι,χόν, χόλλησιν χάλεν τούτο.
Οίον είς διαφ&είραντα, παρΰένον λέγω ουνω'
Ζητείτε, άνδρες διχασταί, τι ούτος έδεδράχεν;
110 ,,Παρ&ένον εξηρπαξέν , αναινομένην τ' έδάμασσε."
Τούτο μεν εατι χόλλησις, ου μην χαί παρωδία.
Όππιανοΰ γάρ εϊρηχα μη παρατρέψας οτίχον.
Ει δεις δε ατίχον η πεζον έτερου τινός λόγον,
Καν μετατρέψω τ* ρητόν, χόλλησις μεν χαί τότε,
ΙΛλλα, χαί παρωδία δε, χα&ότι μετετράπη"
Οίον «φ1 ησπερ εϊπομεν χαί πρότερον εννοίας,
,,Παρ&ένον μονάζουσαν , αναινομένην έδαμαασε."
Και το είς Όμηροχεντρα ρη&έν ευφυεστάτως,
,,Σχαιΐ] Παΰλον έ'χεν ετέρηφι δ' ίλάζετο ΙΙέτρον."
120 "Ερ'ως τί εστί. χολλησις χαί τί η παρωδία.
Παραγραμματισμος 3' εστίν ϊγγιστα παρωδίας,
Καν Ερμογένης ουδαμώς είπε χαί περί τούτου,
Οϊμαι δοχησας χαί αυτό τυγγάνειν παρωδίαν.
"Ολης τροπην δε λέξεως νόει την παρωδίαν,
Ενός δε μόνου γράμματος τάς παραγραμματίσεις ■
Οίον, εάνπερ εϊπωμεν αντί του χόραξ, χόλαξ,
*Αντϊ του ρω τό λάμβδα γαρ ηλλάξαμεν χαί μόνον.
"Εγνως μοι, τί η χόλλησις χαί τί η παρωδία,
Καί τί συν τούτοις πέψυχε παραγραμματισμός δέ.
130 'Έγω δε ρητορί ψημι, πώς παρωδήσει ξένα
Και συγχολλησει> τοις αντου, χαί δόξουαιν οίχεΐα.

108. (Μ. Α. ίη ναατζ. γράφω.

119. Οοάβχ ΓβΓβ , ιιΐ βάΐιίο,
Ιλάζετο
τρον (δίο).

Ο Η 1 1* VI»; Η 1 8 Τ. 170 - 172. 132 - 149.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΙΪΝ ΟΦΕΏ4ΗΧΤ&8 ΕΤΕΡΟΠΟΣίΜΟΐ ΙΑΤΟΣ; ρό.
Τις νπδ Οψεως δηχ&έίς, ΰδωρ σιγων β* πιο*
Ααβην μαχαίρας Λ μέλαιναν τ«£» ϋδατι έμβάχρας,

^

Πρϊν η τον οφιν ύδατος γεύσαα&αι τον δαΜοντα,
Τηρίΐται 'άβλαβέστατος -της τΟυ φαρμάκου λύμης.
•\Κάν άλλος τις αγγείλειε •πρυς τίνα λέγων τάδε,
Ο δεΐνα υπο οφεως δηχΟεις μαχρό&ι χεϊτα*
■Καντάν&ά ονχ εξίσχυαεν εκείνος ίιφιχίσ&αι,
Ποτίζεται δ άγγελος το είρημένον νδωρ,
140 Και δ νόσων την ϊασιν λαμβάνει χαι μαχρό&εν.
ΠΕΡΙ ΤΤΦΩ,ΝΟΣ. ροά.
Τύφων εστί χαί δαίμων τις των εχατογχεφάλων,
Όνπερ φααι χαι ταί Άιϊ πωποτε πολεμηοαι.
Νυν δε σφοδρός τις άνεμος, πυρωδης την ούσίαν,] χ
"Εξανασπων αυτοπρεμνα δένδρα Και χαταράττων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, 4ΗΝ ΔΕ ΜΕ ΑΦΑΣΙΑ ΕΚ ΤΛΝ
., ΕΠΕΙ2Ν ΕΑΑΒΕ. ροβ".
°Εν "ίλιαδι "Ομηρος, θανόντος του Πατρόχλου,
Παράγει τον 'Λντίλογον ηγνοηχότα τούτο.
Του Μενελάου δε αυτοί την συμφοραν εϊπόντος,
Αην άφάόίη ελαβεν εχ των έπων τον ' άνδρα,
01 ί>φ&αλμ:<}& #"• ίπλησ&ησαν έχείνου των δακρύων.
•ΙΙ1Ί) ,

ΗΙ8Τ. 170,,, ,.
Ιη ιΙίΐα1ο 8εήρ8ί ΐατάϊ ρΙΌ

,133. Μαι-§ο. οά. Α. λαβο,ν.
ΤϊΓ'ίΤ 171

" "
.
<
.
αΐίβτο ΒίΒβηκ. Ρο88ίι βΐίΜη ,«-

141. δοηοΐ. 3αΙ.γοορηΓ. 1195.
144• «ί™***™" "*» οΛ. Α.

βϊι 83ΐΐ3ΐίο βΐΐβαα ρβΓ *1ΐ6Γίθ8
ρο ίιϊ ι».
,.

Η 18 Τ. 172.
ί45. Ιΐώά. XVII, «95.;;

28β
-.

ΟΗΙΚ VIII, ΗΙ8Τ. 173 — 175. 150—169.

:., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΑΣΣΟΤ ΤΟΤ ΡΛΜΑΙΟΤ
: ΟΙΚΤΙΡΜΟΣΤΝΗΣ. ρογ'.

150 Ό Κράσσος ο 'Ρωμάϊας ην τον τρόπον φιλοικτίρμων.
"Εχων Ιχ&υν γαρ μνραιναν ε'ν τινι βιβαρίω,
Ζωααν εκόσμησεν αυτήν στρεπτω των διαλ'ι&ων.
Ή μΰραινα χατήκοος ην της φωνής της τούτοι;.
θανονααν 3' ί&α•ψεν αυτήν &ρηνησας ου μετρίως.
Του Δομετΐου δε αυτόν τω&άζοντος τφ χλαίειν
Και λέγοντος, ω μάταιε, την μνραιναν δαχρύεις;
*Εγώ μεν, ω Λομέτιε, εΊπεν , Ιχ&υν δαχρΰω,
'Ιχ&υν δαχρυω μνραιναν, απροσφυές μοι ζωον,
Συ δε ουχ έ'χλαυσας ποσώς τρεις σας γυναίκας <&ά•ψα{.
ΑΕάΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩ,άΗΣ, ΤΙΝΑ ΤΑ ΚΕΝΕΒΡΙΑ. ρ'οδ':
ίδΟ^Κενέβρια κυρίως μεν τα νεχρω&έντα ζωα,
Καϊ προς βοραν αχρήσιμα, μηδέ λυσιτελουντα,
"Από του είναι προς βοραν χενά χαϊ των ματαίων"
•'-'■ Νυν δέ γε τα σφαττόμενα χαϊ χρήσιμα προς βρώσιν
Έκάλεσα χενέβρια, καταχρηστιχωτέρως.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΑΑΑ ΤΙ ΚΑΙ ΡΕΞΑΙΜΕΝ;
ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΕΑΕΤΤΑι. ρο£
"Αφηρημένης ΆχιλλεΖ της Βρισηΐδος κόρης,
ζΗπερ χαι Ιπποδάμεια την κλησιν εχαλεΐτο,
Ό ήρως ούτος Άχιλλεύς της μάχης άπεπαΰΰη.
Ελλήνων ήττωμένων δε Τρωσί χαϊ χτεινομένων,
Τον όπλισμόν δ Πάτροχλος λαβών τον Άχιλλέως,
ΗΙ5Τ. 173.
150. ΟΓ. ΡΙιιΐβΓοΙι. θβ βοΐβπ.
αηίια. 23. Τόπι. XIII. ρ. 1 8ο.
βά. Ηυΐι. Κβίρ. §βΓ. ρπιβο. Τ.
XII. ρ. 167. Ώβ εαρ. βχ 1ιο3ί.
ιιιϋ. Τ. VII. ζ. 276. — ΟΙ. Α.
Κράοον 61 Κράαοί,

151. Οοηί. δοΐιοΐίϊ «ά ΝΙαω<1γϊ ΤΗβι•. 825. βι ϋιιίτείΐι. 61ομ.
β. τ. φιβάςιον.
153. Τήί βηΐβ τούτον βιΐ *
Λ Α.

ΟΗΙΙ*νΐΙΙ. ΗΙ3Τ.175. 176. 170—191. 287
170 'Εξηλ&εν ως προς πόλεμον. χαί χτείνας ονχ ολίγους,
Τέλος νπ'ο του "Εχτορος χαί ούτος αναιρείται"
Ό Ιάχιλλειις δ' είσίπειτα συμβας χαί Αγαμέμνων
Ήολλα χαταιτιωνται μεν σφας έαυτοΰς της ϊχ&ρας.
Είτα χαϊ τουιο δε φησί τις απ' αυτών των δύο"
,,ΙΑλλα τί χαί ρίξαφεν; &εος δια πάντα τελευτίι.
ι,Πρέσβα Αιος &υγάτηρ "Αιη, η πάντας αόααί."

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΙΨΗΡΟΣ ΓΑΡ ΠΕΑΕΤΑΙ ΚΟΡ02
. :•..'. ΚΡΤΕΡΟΙΟ ΓΟΟΙΟΙ ρος,
Ταχίν τον χόρον "Ομηρος είναί φηαι του &ρηνουί
Τίνα δε φέρει λέγοντα χαί ποία δε των βίβλων,
Εϊτ' ου ν εν Ίλιάδι γε, είτε τ?/ "Οδύσσεια,
180 Ουχ Ι'χω λέγειν άχριβώς' τέως Όμηρου τούτο.
Ό Τζέτζης χαν άβίβλης γάρ, χαν γραφ-χ χαί σχεδίως,
"Απερ οράτε σύμπαντα, χαί τάχει ταχυτέρω,
Εϊπερ ορών μετέγραφεν έ'χ τίνων ταΰτα βίβλων,
Άλλ* 'όμως ατρεχέατατα πασαν γραφην συνταττει.
Βαρύς δε πασι γίνεται τοις ιρευδοσυγγραφουσιν.
*Άν δ' άπιστη τω τάχει τις χαί τοις αυτοσχεδίοις,
Και το βιβλίων ανευϋ'ε γράφεσ&αι τάδε πόντος
Ευ&νδρομείτω προς ημάς χαξ έ'ργων μαν&ανέτω,
ΚαΙ μη γινέαϋω άπειρος, γνούς άχριβώς τφ πείρα.
190 θάνοιτος αντιχρΰς έατι τψ Τζέιζΐ], μεταστρέφειν
Σπανίοις τούτο δε ποιεί, βαρέως δυσχεραίνων.

Η 18 Τ. 175.
174. Ιΐίβά. XIX, 90. «φ
ΗΙ8Τ. 176.
177. ΟΓ. Οάγβί. IV. 103.
178. ποία ρΓΟ ποίαν ΓβςΙβ
*Ί• Δ.

181. δοηρβί χαί ρΓΟ οοΓηιρίο
χαρ, είίαιη Ηδ§βΓθ ιηοιιβηΐθ.
190. ζ)ιιο<1 ϊη βάίι. Βββ. 1β§ίϊηγ μιταατράφιιν , β εά. Α.
ορίηΟΓ , α»υιη(ιιιη ,
νίάβίατ
ιηιιιαίΜΐιιπι ίη μιταγράψιιν.

Χ
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ΟΗΙΙ* VIII. ΗΙ8Τ. 177-179.

192-209.

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΤ, ΟΙΟΝ Ο ΣΟΑΛΝ ΑΓΑΜΕΝΟΣ ΕΙΔΕΤΕ. ςοζ.
"Εχεις τω πρωτω πίναχι πρώτην την Ιστορίαν,
"Οπως ο Κροίσος ο Αυδος προς Σόλωνα είρηχει,
Εϊπερ ευδαιμονέστερον οϊδεν ίχείνου βίω?
Καϊ ηως ουκ έμαχάρισε τούτον ουδόλως Σόλων,
Τον Τέλλων δε χαί Κλέοβιν χαϊ Βίτωνα συν τούτοις,
Οϊτινες τέρματι χρηστω χατέλυσαν τον βίον.
ΠΕΡΙ ΚΟΡΤΖΩΣΗΣ ΚΎΨΕΑΗΣ. ροή.
Κόρυζα, μύξα, βλέννα τε, λεμφος, ίιγ^/α μύξώδη,
Κύψελος χαϊ χυψέλη δε ο ρύπος των ώτίων.
200 Καϊ τα αγγεία λέγονται, των μελισσών χυψέλαι.
Και Κύψελα δε πόλις περ από τίνος Κυψέλου,
._. "ίί του χνψέλας μελισσών είναι πυλλίχς έχεϊσε.
Και Κύψελος ο Κνψελος ο'υτω πως έπεχλη&η'
Παις ων του Ήετίωνος , όίμαι δε χάί της Αάμβδας,
Ή μητηρ τούτον τέ&ειχε χρυψασα ταΐς χυψέλαις,
Μη οΐ Βαχγίδαι χτείνωσιν. έζητονν γαρ έχεϊνον.
Κυψέλη δε χοχλοειδες αγγεϊόν τι Ιπηρχεν.
ήΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΟΤΤΟ ΝΤ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣ
ΟΙΖΎΡΟΙΣΙ ΒΡΟΤΟΙΣΙ, ΚΕΙΡΑΣΘΑΙ
"' .ΤΕ Κ Ο ΜΗ Ν. ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ'ψΤΧΗΝ ΠΑΑΙΝ ΕΑΘΕΙΝ,
ΟΤΤΕ, χ. τ. λ. ρο&'.
"Ομηρος τον Πεισ'ιστρατον φέρει τον Νεστορίδην
*>'-:<Άέγοντα προς Μβνέλαον δαχρΰοντα τω δείπνο),
"'/'•' ΉΙ8Τ. 177.
• 194. οΐδιν ιϊιβγ§ο οά. Α. ρη>
ί7δ"''
ΗΓ«ίΤ <7« '
ΠΙΟ 1. Ι/Ο.

198. θα. Α. βλαΧννα.
201. ϋβ Ογρβείο υΜ. Ηβι-οθοΐ. V, 92. Ρ•ΙΜ. Π, 4. V, 17.

Ώβ μΗ)β 0β1Ϊ3Γ. Νοί. εςο§τ. βηΐ.
Ι. ρ; 132Θ. ' '
307."«ζίβΛίΑ 0.1. Α. ΓβΟίβ,
ρΓ0 χ0/νοίίίί{.

*
II 1 8 Τ. 179.
208. 0(1ΐ'8«. IV, 194. β<ι<ι.

ΟΗΙΙ,. VIII. ΗΙ8Τ. 179. 180.

210-232.
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210 Έν τ$ μνησϋήναι πρΌς αυτούς των Όδυσσε'ως τρόπων
Τιμή μέν, ω Μενέλαε, τοις τε&νηχόσι δάκρυ,
Και χάραεις 'άμα δε κομών έμοϊ δ ουκ άρεστέον
Ααχρυροοεΐν έσ&ίοντα, παύε των όδυρμάτων.
Ταϋτα μεν "Ομηρος φησιν έν Όδυσαείας βίβλω.
Πάλιν τχι Ίλιάδος δε Ιώτα ραψωδία
ΌΆχιλλεύς αποσοβων τους πρέσβεις ταδί λέγει; .
•Ω,ς ου πεισ&είψ ουδαμώς τψ Αγαμέμνονί γε,
Ούδ* αν υπέρ την αμμον τε χαΐ κόνιν δώρα δοίη.
Πάντα γαρ χαέ ληΐζονται, πάντα χαϊ έπιχτωνται,
220 ,,ΙΑνδρος δέ ψυχή πάλιν έλΰεΐν, ούτε λεϊστή,
„Ουϋ•\ ελετή, έπεί ιίρ «εν αμείβεται 'έρχος οδόντων.

ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΑΉ4Ρ02 * ΕΠΕΤΑΑΝ ΑΙΆΓ
ΑΝΑΣΠΑΣΗι ΚΟΝΤΣ, ΑΠΑΞ ΘΑΝΟΝΤΟΣ,
ΟΤΚ ΕΤ ΕΣΊ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. ρπ'.
Αισχύλος, ως ο "Ομηρος, &νητόψυχος υπάρχων,
Άνα&υμίασιν αυτήν δοξάζει των αιμάτων,
'Λς εν υστέροις χρόνοις δέ και Μάρκος αυτοκράτωρ'
θνητήν νομίζων την ψυχήν χα&" "Ομηρον ΑΙσχύλος
Και του Όμηρου τα ρητά ιάμβοις μεταφράζει.
'!Απερ φησί γαρ Όμηρος, ως ανωτέρω ϊ'φην,
,,'Ανδρος δέ ψυχή πάλιν έλ&εϊν, ούτε λεϊστή,
,,Ου&' ελετή, έπεί αρ κεν άμείψεται 'έρχος οδόντων:
230 Αυτός Ιάμβοις γεγραφως Αισχύλος φηαιν ουτως'
,'Ανδρος ό*' έπειδαν αΐμ* ανάσπαση κόνις,
,,Άπαξ θανόντος, ουκ* ετ'έστ άνάστασις.

215. Ιΐίβ,ά. IX, 408. 8^.
216. Οά. Α. πρέοβκ.
Η 18 Τ. 180.
222. Θνητό ψυχοί 681, <}ΗΪ
ριιία» βιιϊιηυιιι β*8β «ιοηβίβπι.

Αά αϋτην γβ. 223. ίιιΙβ]ϋοβ γυ.
χήν β νεκυ ρπιεορίίοιιΐβ.
231. 8ϊιηϊ1ϊ3 «βΐ ββηίβηΐίθ Εηι-ίρϊϋ. διφρί. 777. 8<}σ. ΜβιΛ.
Μοβςΐι. III, 109. 8^^•

19

290 ΟΗΙ&. VIII. ΗΙ8ΊΜ61. 182. 233-250.
ΠΕΡΙ ΣΏ,ΚΡΑΤΟΤΣ ΑΕΤΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΑΝ
ηΟΛΛΩ,ι ΤΗΣ ΕΝΘΑΔΕ ΑΗΨΟΜΑ1
ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ. ρτι«.
Σωχράτης ο φιλόσοφος χοΊνειον μέλλων π'ινειν,
Ής ΙΑΰηναίοις ίίΰεος δόξας, και χα&ειρχϋ εις δ&
ΚαΙ παρακεί-ενομενος και χωνειον ωνεΐσΰαι,
(Λ αναφορών υπερβολής Ι) Ίνα πιών ίχηνευϋ*!,
Κωνειον τον δημόσιον λεγόντων μη χεκτησ&αι,
Έπεί τίνες παρίβαλον προς την είρχτην έχείνω,
01 μ£ν ώς πρΌς παράχλησιν , έτεροι δε πεν&οΰντίζ,
240 Έχεϊνος γενναιότατα φιλοσόφων νπηρχεν,
Κάί της ζωής τον &άνατον χατά πολύ προυτί&Μ)
Αίγων εκεϊσε κρείττονα τόπον ενρεΐν των τηδε.
Καί γαρ χαΐ παρα'Έλλησι χαι τοις άσεβεατάτοις
, Είναι διχαιωτηρια εδόχείι τοις εχεϊσε,
Και, των ενϋαδε άμοιβαΐ χρηστών ομού χαΐ φαύλο»•
ΠΕΡΙ ΛΝ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΠΑΤΡΟΚΑΟΤ ΠΡ02
ΑΧΙΑΑΕΑ ΦΗΣΙΝ, ΟΤ ΜΕΝ ΜΕΤ ΖΜΟΧΤ02
ΑΚΗ4ΕΙΣ, ΑΑΑΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ. ρπβ'.
Τγι ίλιαδι Όμηρος φάσμα Πατρόκλου φέρει,
4ια το ε'τι, α&απτον αχηναΖς εκείνον χεϊσϋαι,,
θαπτειν ως προτρεπόμενον αντον τον Αχιλλέα,
Αε'γον την εννοιαν αυτήν, ην Όμηρος εγγράφει
250 Ήρωϊχοϊς τοις ϊπεσιν οϋτως αυτά προφε'ρων •

ΗΙ8Τ. 181.
235. ΟουίυιΐίϊϊΙ ΤζβΙζββ πιογΤβιη δοοΓβΐϊβ ου» Γίιοάοηΐ».
Ηίο βηίιη ίιΐ88ΐΐϊ εβί βιηβΓβ το
κώνα,ον, ψιοά άβ&κβΓαι, υΐ ιιβγ• ίβΐ ΡΙΐίΙαι-ςΗ. ίιι γίΐ3 Ρΐιοο. ο.
36. Τυιιι, τον δημόσιον (βρυά
Αείίβη. V. Η. XII, 49. νοοβίιΐΓ
β δημιοί)
νοοίΐηΐ βεόρίοιτί

£ΐ•»βοί τον νχηρίτην των ίΑ•
*" > α* ε81 βΡ»1* Ρΐβίοη. Ρ|ιΜ<1•
β• 65. ϋβ άίοΐο 8οοι-;ιΐίδ ««'«'
κρείττονα χ. τ. λ. ο£. Ρ1»1. Ι <■
03Ρ• 62. ϋη. ΗδξβΓ.
ΗΙ8Τ. 182.
246. Ι1ί»<>. XXIII, 70. ίφ
249. ϊννοιαν |>γο δϋνοιανοά.Α'

ΟΗΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ. 183-185. 251—569.
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,,Ου μεν μεν ζώοντος αχηδεις, άλλα ~&ανόντος•
„ Θάπτε με οττι τάχιστα, πυλας Ά'ί'δαο περηαω.
,, Τηλέ με εϊργουσι ψνχαί , εϊδιολα χαμόντων."
ΠΕΡΙ ΙΑΙΣΣΟΤ ΠΟΤΑΜΟΊ, φτγ'.
Ο Ίλισσος ο ποταμός της Ιάττιχης υπάρχει,
'Εξ ου Βορέαν λε'γουσιν Ήρεί&υιαν άοπάξαι.
Ούτω μεν ποταμός εστίν ο Ίλισσός,, ως ε'φην
ϋνν 5* Ίλισσον ώνομασα στόμα τίνος των φίλων.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΑΩ.ΑΕΚΑΚΡΟΤΝΟΎ ΣΤΟΜΑΤΟΣ.
ρπδ .
Η Καλλιρρόη τις ηρηνίς τυγχάνει, ταΐς Ά&ηναις,
Ηπερ ν.υ.1 Έννεαχρουνος το πρώην έχαλεΐτο'
260 Εγώ δε δωδεχάχρουνον οϋτως είρήχειν στόμα,
Καθώς τοις πάλαι προ ημών παραιχηχόσι χρόνοις
Περί αυτοΰ που γέγραφεν ό χωμιχος Κρατίνος"
;^Ανα% "Απολλον , των επών των ρευμάτων
,,Καναχωσι πηγαί , δωδεχαχρουνον στόμα,
,^Ιλισαος εν φάρυγγι. τι αν εϊποιμι;

,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΑΑΙΡΡΟΗΣ. ςπί.
Εις στόμα δωδεχάχρουιον, χαΐ τίς η Καλλιρρόη,
Προφϋάσας σοι χατέλεξα, ταχυγραφών, ως οιδας'
Και μηδ' ειδώς αν χάτω&εν «εϊται τα Καλλιρρόης,
"Εχεις λοιπόν μοι χμ* αυτήν ηδη προαγεγραμμένην.

ΗΙ8Τ. 183.
,
255; ,,ΑοοιίΓΗΐίιιβ άίχϊϊδΡί, ϊφ*
ω. . Οοιιί. Ρβιιδ. ΑΐΙίο. οαρ. ΐυ.
«". 6." ΜΰξβΓ.
Η Ι 8 Τ. 184.
>•
258. ^^ηί. άβ Ιιοο ίοηίβ Οβί-

934. ω. (Ε<3. Τπΐ3β ρβ§. 1154. )
Ρβιΐϊ. Ι, 14. ίί)ί^ιιβ 8ίβΙ>ε1. Τΐιιι0)ίΙ. II, 15. ίΐ4ίΐ»β ΙμΐβΓρΓ. Ατί*
βίορΗ. Εη. 530. ίΐιί ΒβΓ£ΐ.
^9• ΜβΓ§ο οά. Α. τώ π^νιην
264. Καναχωσι τιτο ναταοχω*

Ιβτ. Νούι. ΟτΙ). Αηΐ. Τ. Ι. ρ.

β* «& Α. ,
19*
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ΟΗΙΚ VIII. ΗΙ8Τ. 186—188.
ΤΙ ΤΟ ΑΑΡ Ι Ν ΟΝ.

270 — 289.
ρπς'.

270 "Λπην το μέγα λαρινον ούτω καλέΐσ&αι νόει '.
Άπο νομέως Ααρινοΰ την χλησιν καλουμένου,
"05 ην καί μεγιστοσωμος , άμα καί πολυφάγος'
Και βόες μέγιστοι τίνες οι λαρινυι εκ τούτον.
Ούτω το μέγα λαρινον η εκ τοΰ μήκους τοΰδε,
'ΪΓ Ιξαρκοϋν και μέγιστον , ως Λαρινον κορέσαι.
Εγώ καί απο βρώαεως τοίιο των Χάρων λέγω,
"Ητοι, μέγα δυνάμενον καί στόμα πλησαι λάρου.
Ό λάρος όρνις γαρ Ιχ&ΰς ροφά των ολοκλήρων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΛΣ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΑΕΓΧΛΝ
ΜΕ ΛΦΛΝΟΝ. ρπζ.
Ό Πυ&αγόρας σφράγισμα φιλοσοφίας τέλους
280 Σιγι\ν πεντενιαΰσιον έδίδασκε τοις μύαταις.
Ούτος ερωτη&είς ποτέ, πόσος αν&ρωπου βίος;
Αεικννς το βραχυχρόνιον , σμικρόν φάνεις εκρυβη.
Καγω τω φίλω εγραχρα γράμμα μη πεπομφότι'
Ίχ&ϋς ταρίχους δ' 'ΐστριεΐς, ώς ε'οιχεν , ω λωστβ>
'Λς Πυ&αγόρας, ηλεγ'ξας οντάς ημάς άφωνους.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣΕΏ.Σ ΗΑΙΟΤ ΠΕΡΙ
ΤΟΝ ΛΙΟΤΙΟΝ ΠΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΓΟτ
ΚΕΡΛΝ. ρπή.
Πέντβ τοΰ ουρανού φασϊ τους πόλους πεφνκέναι,
Τον αρκτικον και βόρειον 7 ος καί ίιειφανής δε,
Άνταρχτιχόν , τον νότίον, τον και συγκεκρυμμένον,
Ζωδιαχον καί συν αυτω τους τροπικούς τους δύο,

ΗΙδΤ. 186.
273. Μαι-εο οά. Α. τούτου,
οοηίβχΐιι» τόπου.
278. ΑηβιορΗ. Αν. 465. Λί
Ιηι. •ι δοΗοΙ. Οάνβ». V, 51.

ΗΙ8Τ. 187.
280. ΟοηΓ. βΐϊβηι ΡΙιιίβΓοΗ. <Ι•
αιτίο». 9. Τ. Χ. ρ. 139* ΗαΜ.

ΟΗΙΚ VIII. ΗΙ8Τ. 188. 189.

290—313.
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290 Τον Φερινον τον τροτηχον χαί τον χειμερινό* δε.
■Αλλοι δε πόλους ου φασί , κύκλους χαλοΰσι ταύτα,
ΚαΙ ύ'δεχα τους χυχλους δε λ&γουπι πεφυχέναι•
Τους πέντε, ο'υσπερ εϊπομεν, χαί τον ορίζοντα δέ,
Τον γαλαζίαν συν αύτυΐς χαί επί πϊίσι τούτοις
Μεσημβρινό* , ίσήμερον χαί δυο των χολούρων.
Αλλοι δε άλλως λέγουαι του γένους των πανσοφων.
Τέως εις πόλον νότιον όδεΰοντος ηλίου,
Καί περί τον* αίγοχερων τον δρόμον ποιούμενου,
Καιρός ίστι χειμέριος, χαί τουναντίον πάλιν,
300 Όδεΰοντος τον βόρειον χαί περί τον χαρχΐνον,
Καιρός εστίν 6 θερινός, άλλ' ήδη μοι παυστέον.
ΠΕΡΙ ΤΡΙΒΛΝΟΣ, ΉΕΡΙΤΙΑΡΑΈ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΑΑΙΛΝ ΤΏ.Ν 0ΧΑΙΖΑΙ2Ν. ρπ#'.
Τριβών μεν πριν ψιλάσοφον ίμάχιον υπήρχεν
'Εγω δε το Ίμιιτιον το μέλαν χαταχρήσει
Τριβωνιον έχάλεαα, το των Ιερωμένων.
Τιάρα, σχέπη χεφαλης υπήρχε παρά Πέρααις•
Τστερον εν ταΐς νίχαις δε ήμΐν οί στεφηφυροι
Σφαΐς χεφαλαΐς επέ&εντο τιάρας, ήτοι τυφας,
Ο'ίαν ο έφιππος φορεΐ ο αίθριας εχεΐνος
Ό Ιουστινιάνειος του χίονος επάνω.
'
810 "Εφην χαί την τιάραν σοι. η δε περιτιαρα,
Τής χεφαλής το φόρημα των πολιτών κυρίως-,
Όχλωδη περιβόλαια λέγω δε πάλιν πάντα
Τα χοσμιχα ιμάτια, λευκά χαί- βεβαμμένα.

ΗΙ5Τ. 188.
299. τουναντίον ρτο τονναν■νίον οά. Α.

ΗΙ8Τ. 189.
307. ϋηίτΘβηβ 8. τ. τοϋφα
(ΐηία , βρβχ. οβδβίάίϊ βχ. ΐιιάίοοπιιιι 1)ουηι οαικίίί) 1β£ί νιιΐΐ ία
Τζοίζβ χοΰφαΐ.

Ι
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ΟΗΙΚ VIII. ΗΙδΤ. 190-192.

314—331.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΟΙΣ ΠΟΛΑΟΤΣί ΒΡΟΤΛΝ
ΑΠΙΣΤΟΣ ΕΣΘ* ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΙΜΗΝ. ρ»ι.
Ό Ευριπίδης πολλαχοΰ γεραίρων την φιλίαν,
Την <Υ άφιλίαν εμπαλιν φαυλίζων ου μετρίως,
Όρέστγ και Φοινίασαις δε και δράμασιν έτέροις,
„ Πολλοίς άν&ρώπων άπιστος , λέγει , •&εσμος φιλίας.
,. Και εντυγέϊν καλόν ίατιν, αφιλοι <$υστυχουντες.
Ίστορίαι δέκα, απο ριιά, μέχρι διαχοσιοστη ς.
ΠΕΡΙ ΠΟΑΤΚΑΕΙΤΟΤ. ρι«.
Πολύκλειτος Άργεϊος ην πλάστης τε και ζωγράφος,
320 Πολλά και ζωγραφηοας τβ και άνδριαντονργήσας.
Δυο δε πάντων των αύιοΰ έργων νπερτερουντα,
Ζωγραφητην εικόνα τέ φημι και ανδριάντα"
£1ν την εΙκόνα ε&εντο κανάτα ζωγραφιάς,
Τον ανδριάντα πάλιν δε της άνδριαντονργιας.
ΠΕΡΙ ΦΕΙΔΙΟΥ,

ρτβ'.

Γελάδου του 'Λργείου μεν ην μα&ητης Φειδίας,
Τον εν Μελίτη ^Αττικής πλάσαντος Ήρακλέα.
Οστις Φειδίας πεφυκώς εξ Α&ηναίων γένους
Και ανδριάντας χαλκονργων και γλΰφων δε και ζέων.
ΆΙακρον εστί νυν λέγειν μοι τάς τοΰιηυ χειρουργίας,
330 Έλεφαντ'ινην Ά&ηναν τήν' εν Α&ήναις ονσαν,
Δία χρνσοΰ>> αφνρηλατον πάλιν εν Όλυμπία,
ΗΙ8Τ. 190.
316. Ειιι-ίρ. Ογ6»(. 711. Ρογ3.
Ρ1αυ(.Ίΐϊΰ5. 414.
Η Ι <? Τ 101

βΐ Ηϊο ει ΟΜ. VII. Ηί«. 154.
ν. 931. Ηο^θγ Γββιίηιίι , ^ηηιιι
βοι-Λίι 'Λγιλά,ΰου τάργιίον. ίιι
Τζβιζα Ιβίβδ , ορίιιοΐ' , 6ΓΓΟΓ05

Οϋ χίΤίΟ^' 19• ^ '^ν^Γία^ .β Ρονοιηΐ. XII, 10. 8.
II 18 Τ. 192.
325. 8ίβ()βιιΐ4.βθ3 , ΗάηΛιιοΙι
ΛβΓ ΑΓοΗαβοΙοι,'ίβ , ί. Α&Λ. ρ.
223. ρ. 235. Κβιηβι» Αββίβάββ

{< ^.^ 8# ΜύΛτψ
33). Ραϋ5. Ι, 24. 25. V, 11.
Χ, 34. V, 10. βαψ ΟηιαΙ. XII,
10. 9. Ρο1^1>. XXX, 15. ΙΛύ.
XIV, 28.

ΟΗΙΙ,. VIII. ΗΙ8Τ. 193.

832—353.
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Και την χαλχην την Ά&ηναν , την "Ηραν τε ομοίως,
Λντόν τε τον άν&ηλιον Απόλλωνα εχεΐνον,
•
Και έχφοροϋντα Ήραχλην την χόπρον την Αυγείου,
Και έτερα μνρία δε της τούτου χειρουργίας•
ιίΖνπερ τα μεν απώλετο, τα δε χατενφνευβη,
Λλλα δε παρανιΆλωμα γεγόνασι του χρόνου.
Τίνα 5* είσι χαΐ 'ίστανται τω ίππιχω χαί φορώ,
Η χεφαλή δ' Απόλλωνος αντω τφ παλατίω.
ΠΕΡΙ ΑΑΚΑΜΕΝΟΤΣ.

ρ*/•

340 Ο Άλχαμένης χαλχουργος ην γένει νησιώτης,
Και τα> Φειδία σύγχρονος χαί τούτω αντερίσας,
Αι" ον χαί έχινδύνεναε μιχροΰ ϋανεϊν Φειδίας.
Ο Άλχαμένης ενειδεΐς Ι'πλαττεν ανδριάντας,
ι
Λτεχνος ων χαί ύπτιχης χαί της γεωμετρίας,
Θαμίζων δε ταϊς άγοραΐς χαί διατριβών ταΰιαις,
Και ϋειαστας χαι φιλητας χαί ϋιασώιας εϊχεν.
Ο δε Φειδίας οπτιχος τελών χαι γεωμίτρης,
ΙΑρίστως άχριβωσα; τε την ανδριαντουργίαν
Και πάντα πραττων προσφορά τόποις, χαιροΐς, προαώποις,
350 Φροντίζων χοσμιοτητος πλέον δε των άλλων,
Κατά τον Τζέιζην χαί αυτός τας αγοράς εμίαει,
Και φιλιμην χαί &ειαστην είχε την τέχνην μονην.
Έπεί $' εδέησε ποτέ δήμω τψ Άϋηναίων
Ανο τινίι αγάλματα %ύ\ Ά&ηνα ποιησαι,
Έιτί χιονών υψηλών μέλλοντα σχεΐν την βάαιν,
Αμφω εδημιουργησαν τφ δη/ϊω χελευσ&έντες.
.Των ών ο Άλχαμένης μεν τΰπω ϋεΐίς παρ&ένον
Αεπτόν όμου είργάζειο χαί γυναιχειον τοΰτο.
Η 1 8 Τ. 193.
340. Α Ιραηιειιβδ Γιιίι ΑΛβηΐβιιδίβ. νίά. 8ίβΙ>ειιΙί. Ι. γαβ.
240.
βυΐβιη Νηαιυιτνς,
<3β φ»ΟπΙίβ9
γίΛ. ΤΜβΓ8Λ.
ΕροοΗ.
4. ΜΜ. Κ«η8ί Ρ. 33.. Η,.
Μ2. Ει»1 ΐΛίνδϋνηο*.

350. ΜοηθΙ Ηδ§βΓ, βηΐβ πλίοψ
εχ.οκ1ϊ$5β ίί. Ιίίοιιι ο$Ιβιΐ(]ίΙ ιιοΙβ ίη οοίΐίοβ άβίβΐϊ.
,,„
5 » «Α, Α.
Α μοιθ.
„„
352..^,™
ΡΓ0 ^""Ρ10 »»*"**•
358. ΕγβΙ τούτον.
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ϋΗΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ. 194. 195.

359—383.

» 'Ο δε Φειδίας οπτικός τελΰν χαΐ γεωμέτρης, '
360 ΚαΙ ανηείς σμιχρότατα φαίνεσ&αι τα εν ίίψε»,
Εποίησε το άγαλμα ανιωγός τα χείλη,
, Τους μυξωτηράς τε αντοΰ έχον ανεσπασμένους,
Και τι λλα προς ανάλογον ύψους τον των κιόνων.
Εδο'ξε χρεΐττον του λοιπού το Άλχαμένους είναι.
Φειδίας εχινδΰνευε βλη&ήναι δε τοις λίά?Όί?.
ιΩ,ς ί' ηρ&η τα αγάλματα χαί χίοαιν εστάλη,
Το μεν Φειδίου έδειξε το ευγενές της τέχνης,
Και πασι δια στόματος λοιπόν ην ο Φειδίας•
Το Άλχαμένονς γελαοτόν και γέλως Αλκαμένης.
" ΠΕΡΙ ΜΤΡΛΝΟΣ.

ρ^.

370 Μύρων υπήρχε χαλχουργός, ουπερ πολλά μεν ε'ργα,
Εν δέ το περι&ρύλλητον μέχρι του νυν του χρόνου,
Η πριν περί άχρόπολιν των 'Λ&ηνων ίστωσα
Βους δάμαλις χαλχη χαι τους μαστούς σπαργωσα.
"Ην λόγος ζων μυχωμενος ηλ&ο &ηλ«σαι μόσχος.
ι

ΠΕΡΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ. ρϊί'.

Ο Πραξιτέλης, λι&ουργων ΰπηρχεν ανδριάντας,
Ούπερ πολλά μίν έτερα, εν δε των διωνΰμων,
Το εν τί] Κνίδω άγαλμα, γυμνή ή Αφροδίτη,
Αί&ω λευχω βασιλιχψ , τω χαΐ Πεντελησίω, '
Ησττερ πολλοί χαϊ εμμανώς ήράσ&ησαν ανθρώπων,
380 ΚαΙ Μαχαρευς Περίν&ιος, 8ς έμμανεϊ τω πό&φ
Πιπρανε&έλων τΌν ναον τω μη του πά&ους ληγειν,
Κα&* ύπνους ηχούσε* αύτης λεγούσης τα Όμηρου.
„ Ού νέμεσις, Τρώας χαί ευχνημιδας Ι^αίου^

Η 15 Τ. 194.
~!Λ<ίί; Τ. »• Ρ• 248. ΤβιιοΗη.
*" ρ• 242•

373. νϋβΐαΓ ηΜ βχοΜίΜβ,
ΗΙ8Τ 195
245. Ρΐίβ. ΧΧΧΐγ, 19. 10.

ΟΗΙΚ VIII. ΗΙ8Τ. 196 — 198. 384—404.
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„ Τοί/ΐδ' αμφϊ γυναιχί πολύν χρόνον αλγεα πάσχει*.
Ίσχ'ιδα την Κνιδΐαν δε πόρνην Ιχ ταύτης εσχε.
Τούτο δε προς την Τέρτνλλαν ο Πτολεμαίος γράφε*,
ΕΙ που τον Ηφαιστίωνα γινωσχεις Πτολεμαΐον.
•

ΠΕΡΙ ΖΕΙ *Ι Δ Ο Σ. ρ/.

Ό Ζεύξις ην ζωγράφος μίν , δοχω και εξ Εφέσου,
Τούτου δε εικονίσματα χα&έστηχε μνρία,
390 Λυτός τε ο Μενέλαος εν τάποις τοις "Εφέσου,
Σπένδων χοάς τω αδελφοί, δαχρυσι βεβρεγμένος.
ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΑΟΤ. ρ<.
Ζωγράφος <ψ χαί Απελλής, Έφέσιος τω γίνει,
Σύγχρονος Πτολεμαίο* δε. ου έατέον ταλλα.
Οπως ίιπ' Αντιφίλου δε ζωγράφου διεβλη&η
Και πως αυτήν διαβολών έ'γραψεν έν είχονι,
Ειχόνι πάμπαν τεχνική, πολλοί φααι μεν άλλοι,
Λουκιανός 6 (ιήτωρ τε τούτο πλατέως γράφει.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΡΑΣΙΟΤ.

ρ*ιή.

Και οΐιιυς ό Παρρααιος ζωγράφος εξ Εφέσου,
Πολλας χαί αλλάς γράψας μεν εντέχνως ζωγραφιάς,
400 Αυτόν τε τον Μεγάβυζον εν τόποις τοις Εφέσου,
"Ονπερ ίδων Αλέξανδρος ό μέγας ό Φιλίππου,
Και Ζεΰξιδος Μενέλαον ον έ'φην χοηφόρον,
Τιμάν&ους Παλαμήδη χβ χτεινόμενον είχον*,
,,Σΰ^ρ' εχΰ&η ιμυχην , πουλύς δέ μιν εαχ ορυμαγδός.

386.

α. Τώτΐο. ΜΜ. 8τ.

ΛΓοΙ. VI. ρ. 377. Μ{. ΗαΛ.
ΗΙ8Τ. 196.
388. ΟΓ. δίββειιλεεί, 1. ο. ρ. 445.
390. Μβγ^ο. θα. Α. ει»πι βάίΙΐοιίΘ Βα$ίΐ66ΐΐ9ΐ ίν ναοίϊ τιί «ν
Έψίοω. ΡΓοιιοηιβη γίάβίαΓ οογιιιρίιιιιι θχ. τοϊί.

ΗΤ5Τ. 197.
392. δϊβΒβιΛ. 1. ο. ρ. 448.
397. 1ηοΐ*ιι. ΟβΚ ιιοη ι»ιη.
ατβά. §.2 — 5.
%
Η 1 8 Τ. 198.
398. Ρΐίιι. XXXV, 36. 5.
£ΐε1)βιι1ΐθββ, 1. ε. ρ. 447.
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ΟΗΙΙ.. VIII. ΗΙ3Τ. 199. 200.

405—427.

ΑΙσχρίων ωνπερ ε'γραψεν εν ταϊς Έφημερίση.
Ό δε ΑΙσχρίων ούτος ήν γενεί Μιτυληναΐος,
Και ϊπη κα.1 Ιαμβους δε σΰν άλλοις πόαοις γράψας.
ΠΕΡΙ ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΤΣ. ριϋ-'.
Ό Στασιχρατης χαλχουργος ψ/, Βι&υνος τω γένει"
Τοις χρόνοις Αλεξάνδρου δε υπήρχε του μεγάλου.
410 Ήφρυωμένα 3' επλαττε χαϊ τύφου πεπληαμένα.
Άλν ουχί προς , εξείχασμα μορφής των πλαιτομένοα.
Καϊ ΙΛλεξάνδρω έλεγε, πλάσσω σε άνδρίαντι,
Κινούνται γην χαϊ &αλασσαν , ώσπερ το πριν ο Ξέρξης.
Ό δε τοιούτον ουδαμώς ή&ελεν ανδριάντα,
Άλλα μορφής της εαυτού εμφέρειαν τυποΰντα.
ΠΕΡΙ ΑΤΣΙΠΠΟΤ. σ'.
ΚαΙ ούιος πλαττων τα γα}.•/.ΐϊ ο Αυσιππος ίιπηρχεν.
"Ήν Ιχ της Σιχυωνος δε της ιγχιστα Κορίνθου,
Τω του Φιλίππρυ σύγχρονος υίω τω Ά/^ξάνδρψ,
Πανεμφερη αγάλματα ποιων τοις πρωτοινποις.
420 Έπέχαιρε δ' Αλέξανδρος ταΐς τούτου πλυ.οτουργίαις.
ΚαΙ γαρ χαϊ παρατράχηλον εποίησεν έχεΐνον,
Αοχουντα βλέπειν ουρανον χαί παν ήχριβωμένως,
Όποιος ην ^Αλέξανδρος δ Μαχεδών εκείνος,
'ίΩατε δοχεΐν τους βλέποντας Αλέξανδροι• , ου στηλην.
Η» στήλτ) τις επέγραψεν επιγραμματοφόρος'
,,Αυδάοοντι δ* ϊοιχεν ό χαλχεος, ες Αία λεΰσοιτ,
,,Γαν υπ εμε ιίϋεμαι, Ζεϋ, ου δ' Όλυμπον έ'χΒ.
405. νϊΛ. Μϋ11βι•ΐ ίη<ϊίο. βοήρίοΓ. ίη δοΐιοΐ. Ι,γοορΙΐΓ. 3. τ.
Λσχρίων.

Η 13 Τ. 20Ο.
416. ΡΙιιΟγοΗ. άβ ΑΙβχβηίΓ.
ΓογΙ. ογ. Ι. $. 9. Τ. IX. ρ. 42.
βι ΛΜ. ογ. II. §. 2. ρ«§. 53.

Η 1 8 Τ. 199.

ΡΗ,,. χχχιν, π. 19. Ρΐαΐβκΐι.

Μ3Γ§ο ϋά. Α. ίιι ίιΐδοηρίίοηβ
Παοιχράτονι. ΡβΓρβΓβηι.
ϋβ
β/οί/οΓα/β οί". βηιηΗτϋβ (Ι. Ατ<:Ηηβο1ος. τ. Ογι. Ι). Ββ<& ρ. 90.
«1 ΥίΙΐΊΐνϋ ρηιβί. 2.

Αΐβχ. ο. IV.
421. 1*1αΙ. άβ Ιβϊάβ βΐ Οϊιγ.
$. 24. Τοηι. IX. ρ. 134. Ηιιίί425. Ιιιπιιο ίττιγραμματογραφος.

Ο Η 1 1* VIII. Η 1 3 Τ. 201. 202.
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Ούτος ό Σιχυωνιος ο Λύσιππος ο πλάστης,
' Και \4λε"ξάνδρου πωποτε χρονον παραδμαμάντος,
430 Και ά&υμουντος δε δεινως τ]] παροιχήσει τούτον,
Πανσόφως ηγαλματωαε του χρόνου την εϊκόνα,
Πάντας ένιεΰ&εν νον&ετών , χρονον μη παρατρεχειν,
Κωφόν , οπισ&οφάλακρον , πτεροπουν επί σφαίρας.
Προς το κατόπιν μάχαιράν τινι δίδοντα πλάσας.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΑΣ ΣΑΣ ΒΑΎΡΑΧΙΑΑΣ
ΦΤΣ1ΓΝΛΘΟΤΣΑΣ. σά.
Αριστοφάνης έγραψε δράματι τους βατράχους,
Έν νιπερ τά κα&αρματα γελά, τους μωροσόφους,
Συγκρινόμενους παλαιοϊς άνδράσιν αύτοσοφοις,
Τω εχειν παϊδας φιλητας, χράκτας, άχαιροβοας,
Εκείνους με^αίΰΐΌΐτας ού λογισμω και χρίσει,
440 * Αλλ' άλογίστοις ταϊς φωναΐς τρόπω βατράχων λίμνης.
Ούτω χάγώ τους φιλητας ννν εφην βατραχίδας.
ΠΕΡΙ ΑΤΤΟΛΙΚΕΠ2Ν ΚΛΟΠΩ,Ν. σβ".
Έρμου ηάΐς ο Αυτολυχος, πατήρ δε του Λαι'ρτου,
Πάππος του ^Οδυσσέως δέ , πένης δ' υπάρχων άγαν,
Έκ του Έρμου χαρίζεται την κλεπτικην την τέχνην,
Ως υπέρ τον ΑΊγΰπτιον χλίπτην εκείνον χλέπτειν,
Και γε τον Βαβυλώηον , Ηρόδοτος ους γράφει,
'Τπερ τε τον Εϋρΰβατον , ον "Ελληνες ΰρυλλοΰσιν,
Αιιιον τον *Αγαμήδην τε μετά του Τροφωνίου
'Τπερνδραργυρίζειν τε και πάντα νιχαν χλέπτην.

ΗΙ8Τ. 202.
442. Αϋΐο1)Όϋ8 ραΙβΓ Αιιΐΐοΐβββ, Ι,ΒβΓίϋβ οοιπο^'3» πιβίΓΐβ
υΐγίδίί. νίΛ. Ηβ}•η. οΙ>33. νΑ.
Αυο\Ιοά. γ. 74. ει α\) 1Ιβ)η. «Ιαΐ» 5εΗο1. Οιΐγββ. 19, 432.
δΛοΙ. ΙγοορΗΓ. 344.
Ιιειη
ΡΗβΓβογά. ίΐ8§ιη. βά. 5ΐανζ.
αχιια. 13.
/

446. ϋβ Αβ§ϊ•ρΐίο ϊΠο ΓιΐΓβ
οΓ. Ηθγο(1οΙ. II, 121. β» (1β Βα1>>•1οιιίο βοιίίίεηι ΙϊΙ». II, 150.
Ργο ους ίη ηΐΗΓβίηβ οά. β»τ -οΐί,
447. > Οίγ55. 19, 244. ιφ{.
Ενρνβάτην.
449. Ιη οά. Α. β» βάίί. Βββ.
ίίνίδίιη νπέρ νδραργνρίίαι'.
Μαΐβ.
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450 Κλεπτών χαί γαρ μετήμειβεν άλλα διδους άντ* άλλων.
Έδόχουν δ' οι λαμβάνοντες τα σφων λαμβάνειν πάλιν, •
Ουχ ήπατησ&αι τοχ/τω δε χαΐ έτερα λαμβάνειν,
"ίπτην γαρ κλεπτών άριστον, ονον των χρωριωντων
Λιδους έποίει δοχησιν εκείνον δεδωχέναι•
Και χόρην νυμφην νεαραν χλέπτων , εδίδου πάλιν
"Η ΣειληνΌν η Σάτυρον, γερόντιον σαπρόν τι,
Σιμον, νωδον, χαί φαλαχρόν, μυξωδες, των 'δυσμόρφων,
Και ο πατήρ ενόμιζε τούτον ως θυγατέρα.
Έν Αύτολυχω δράματι σατνριχψ τα πάντα
460 Ό Ευριπίδης άχριβως τα περί τούτου γράφει.
■

-.

,

'

ΚΑΤΑ ΚΛΜΛιΛΟΝ, ΕΜΑΤΤΟΝ ΑΑΚΡΜ2Ν
ΟΜΩ.Σ ΕΙΈΑΛΝ. αγ'
χ Αριστοφάνης έπλασε τω δράματι βατράχων,
'ιΩ,ς τους αμοναονς ποιητίις Διόνυσος μη φέρων
Εις "Αιδου μέλλει χατελ&εΐν, ώς ποιητην άνάξγ, '
"Ανδρα τίνα των παλαιών, των τεχνιχως γραφόντων,
Μηδ' ως τα νυν χα&άρματα γράφοντα φλυαρίας.
Μέλλων δ' είς ' Αιδου χατελ&εϊν στολίζεται πρεπόνιως,
Ίνα πολλοίς ως Ηραχλης δοχηση των εν "Αιδου.
Και λεοντην ενδύεται χαί (ιόπαλον λαμβάνει"
Ταΰτα του Ήραχλέος μεν νπηρχε τα σημεία '
470 Και τα •&ηλυπρεπέατατα. φορεί δε τα οιχέΐα,
Τον χροχωτον χαι χό&ορνον. χωρεί 5* είς Ήραχλέα,
',Ω,ς μα&οι δη&εν παρ' αύτοΰ την προς τον'Αιδην τρίβοψ.
*Ιδών δε τούτον Ηραχλης διπλην στολην φορουντα,
Τον ανδριχον τον στολισμον χαι Ήραχλεΐ πρεποίδη,
Και τον εκείνο» πρασφυη «αϊ γυναιχίαν όντως,

460. ϋβ Ευπρίάίί ΛαίοΙγοο
βαίγηοο ττϊά. Οββαιιβοη. \0>. Ι.
Λι 8α*% Ροβίΐ οβρ. 5.

Η 15 Τ. 203.
464. Των βάάίίιιιιι ροβΐ ηαΙαιων , ηιοιιειιΐο Ηδ§βι•ο.
46β. Ειίβιη ο»1. Λ. ίνδνωνται.

Ο Η II* VIII. ΗΙ8Τ. 204.
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Γέλα. χαΐ δαχνων εαυτόν οΐιχ είχε παΐσαι γελων.
Κάγω γελων τοϊς χλίμμασιν ου τω τανυν εΐοηχειν.

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΧΑΑΚΙΔΕΑ ΑΤΚΟΦΡΟΝΑ. σδ\
Αυχόφροχες γεγόνασι διάφοροι, την χλησιν,
Αυχόφρων παϊς του Μάστορος, ως "Ομηρος που γράφει,
480 Και έτεροι Αυχοφρονες σοφοί χαι των άοόφων.
Ούτος 6 παις του Αυχου 94, εϊτε μεν του Σωχλεους,
Αυχόφρων , ο χάί σύγχρονος υπάρχων Πτολεμαίω,
Πολλά μεν συνεγραχρατο δράματα, τραγωδίας,
Και βίβλον, ην έπίγραψεν την χλησιν Άλεξάνδραν,
ΕΊς ην ο Τζέτζης ϊγραψεν εξηγησιν , χάί αλλάς.
Ταΰτην δε την εξηγησιν έσφετερίζετό τις,
Ουχί την βίβλον παρ* αυτού λέγων ίζηγη&ηναι'
Άλλ' ίρμηνεΰων τα ρητά σύμπαντα τα της βίβλου,
Την βίβλον έπιχρύπτων δέ, χαι τοις φοιτώσι λίγων,
490 Οικείου τέχνα λογισμού, 'απερ εφερμηνείιοι,
Απόντα χαι τον Τζέτζην δε χαϊ λοιδορων χαΐ τύπτων,
"Εως πολλοί των φοιτητών τβ χέλλη τγι εχείνου
Αα&ραίως παρεισφρησαντες εφεΰρον το βιβλίον,
Και τον εζηγηαάμενον ο'υτως εξυβριαμένον,
Άλγΰνοντα χαι μάλιστα τοις ευηργετημένοις,
τΑν&' οΰπερ εχληρωσαντο μοΐραν των παλαμναίων, " _
"ΙΙστε χαι χα&υβρίζεσ&αι τοις ευηργετημένοις.
Τους 3* αχάριστους νβριστας εχ τρισαλιτηρΐων.
Ένόουν μη δεόμενοι τριπόδων χρηστηρίων.

476. ΑπϊίορΗ. Ηβη. 43. «η•
ίΙ>ίφΐβ ΐηΙβΓρΓ.

Η 18 Τ. 204.
480. Πίαά. XV, 430.
481. δοίιοΐ. Ιγςορίιτοη. ίηϊΐ.
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500—524.

Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΡΝΙΝ ΤΗΝ ΓΑΑΤΚΑ. σέ.
500 Αίσωπος παρεισφέρει που τοϊς μύ&οις τοΐς οϊχείοις
Τον Δια μέλλοντα ποιεϊν δρνέοις βασιλέα,
Ήμε'ραν τούτοις προειπεϊν, χα&' ην ποίησαν μέλλει.
"Τδασι' ποταμίοις δε πάντων φαιδρυνομένων,
'^Ιίν πάντων άμορφότατος ο χολοιος ορνέων,
Τοις πάντων άποπίπτουσν πτεροΐς εατολισμένος
Απάντων ωραιότερος εφάνη των όρνέων.
Και ει μη γλαυξ γνωρίσασα πτερον τι των οίχείων,
Πρώτη άφεϊλε το αυτής χαϊ τα λο»πα ομοίως,
Καν χολοιος ο χολοώς ως εξ άρχης εφανη,
510 Όρνέων πάντων βασιλείς ξένοις πτεροΐς εφανη.
Ό μυ&ος τούτο βούλεται χαΐ λέγειν χαι σημαίνειν,
Πολλοίς "ξένους πονημασι χαι συλλογαΐς χλοπων δε
Νιχΐϊν δοχεΐν τους το χαλδν φύσει χαϊ πονοις σχοντας.
Ταϋτα μεν ούτως εχουσιν. ό χολοιος δ' υπάρχει,
Καϋ•* "Ομηρον χαϊ Αρατον, Βαβρ'ιαν χαϊ τους άλλους
Ή μιχροτέρα χορωνις η παρ* δπαΐς οροφών.
Σιμόχατος χαι έτεροι συν τούτω φασι πάλιν,
"Ορνιν πανευπρεπέστατον τον χολοιΌν νπαρχειν.
"Ο&εν δοχω πλασϋηναί πως χαϊ τα της μνϋονργίας,
520 '12ς ην πριν άμορφότατος , πτερά λαβών δ' ίχ παντωψ
Γέγονεν ωραιότερος απάντων των δρνέων.
Δοχεΐ γαρ εχειν πτέρωσιν ίχ πάντων των ορνέων.
ΣΕ ΤΟΝ ΚΟΑΟΙΟΝ Ε5ΕΑΕΓ-ΑΝΤΑ. σς,
ΙΑντιστροφη νυν γέγονεν Ιστοριών, ω τέχνον_
Εις ίαζο^ίαν της γλανχδς η χολοιου εγραφη.
ΗΙδΤ. 205.
500. Αεβορί ίαΚ Οί. ρ. 53.
βά. Ι. Ο. ίχΗιιβίά. (ία}}. 78. ρ.
35. βά. Ο. Ε. 01». δολη.)
508. δίο γοοΙο ρτο αφιιλιτο
οά. Α.

515. νί<1. Λβ£ϊ<ϊίί Μοη^ϊΐ
βηιοβιιίΐαη. ϊυπί ο. 38. — Ια
οά. Α. 681 βαβρίαν, ΙίιβΓϋ γ άβ-:
ιβ&β ϋ1βΓ9β / •ιιρβηοτίρΐ&.
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Και νόει το όξυτατον της Τζέτζου διανοίας,
Πώς μηΡ άργησας χατιδεΐν την μετ' αυτήν δευτεραν
'Επιδρομάδην έγραψε1» ως μίαν σοι τας δύο.
Έπει 3' έγρηφη τι] γλαυχος τα χολοιοΰ , ω τέχνον,
ΤΤ] χολυιοΰ σοι γράψομεν γλαυχνς την ΐστορίαν.
530
Όρνις η γλαΰζ της Ά&ηνας λέγεται, πεφυχέναι,
Άν&' ουπερ είχεν Α&ηνα τγι εαυτής αιγίδι
Γραπτην προς ατη&ος το αντης γί.αυχα χαί την Γοργόνην,
Γοργόνα μεν, το φοβερον φρονησεως δήλοΐίσα,
Την ΤλαΖχα, το βα&υνονν δε δηλοϋσα φρονημάτων.
Παν σχοτεινον γαρ φρόνησις νοεί χαΐ χεχρυμμένον>
"Λσπερ χαί γλαΰξ εν τν} νυχτι ττ} σχοτεινί] πως βλέπει.
ΠΕΡΙ ΚΗΦΗΝΩΝ ΤΡΤΓΏ,ΝΤΏ^ ΜΕΛΙ
ΑΑΑΟΤΡΙΟΝ. αζ.
Κηφήνες ζώα ανντροφα των μελισσών τω γένει.
Άμα συν τάϊς μελίσσαις γαρ χυΐαχεται χαί ταύτα.
χ Μείζονα δε χών μελισσών χαί αχεντρα τυγχάνει,
540 Και ταΐς μελίσσαις υπουργεί, ταυταις νδροφοροΰντα•
Μέλι δε ουχ εργάζεται, ώς μέλισσαι, χαι ταύτα.
"Οι τα δϊ μεγαλόσωμα, πολύ έαϋίει μέλι.
"Οϋεν αϊ μέλισσαι αύται χειμώνος ισταμένου
Κτείνουσιν ώς πτοούμεναι μη ΰανωοιν ένδεια,
Χειμώνος φ&άσαντος δεινοί), χαι μη παρόιτυς (ίν&ους,
"Οθεν άν&ολογήσασαι σχώσι τροφην χαί μέλι.
Πολύ γαρ χατεαϋίουσιν, ώς εφην, ούτοι μέλι.
Τοιούτους τους χηφψας μοι συμπάς τυγχάνειν νοεί,
Και οΰτω πόνον μελισσών τρυχοντας χαι χαμάτονς.
550 "Ος ό*' άλλο τι φησι γράφων περί χηφήνων,
Τα, μελισσών ουχ έ'γνωχεν, οϊιτε μην τα χηφηνων.
ΗΙ5Τ. 206. β
529. Ιιχ ιηβΓβ. θα. Α. νυν ρπ>
οοι.
537. (Μ. Α. προοβλίπιι. Ια
ηΐϋΓ^ίιιο πώι βλέπιι, ψαβ άχ-

οβηάΐ Γββο βίί Τζβΐζ» ώ'βη»!
^ααπι οίατβ εβηιίί.
Η 1 8 Τ. 207.
550. νϊάβιαΓ βεηύεικίαιη «■«ρΐ τά των κηφήνων.
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ΟΗΙΙ,. VIII.• ΗΙ8Τ. 208. 209.

552-573.

ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΣΤΓΓΝΙ2ΘΙ ΤίΙι ΜΈΤΡΑΚΙΩι ΤΟ
ΜΕΛΙ ΠΟΝΟΝ ΜΕΑΙΤΤΗΣ ΚΗΡΙΤΤΟΝΤΙ.
ση.
Τούτο το σχήμα γίνωσχε τυγχάνει1» εϊρωνείας.
Και τις γαρ ος ηγνόηχε πόνον μελίασης μέλι;
Με&όδω δε δεινότητας ούτως αυτός είρήχειν
Σνγγνρ)&ι τούτω λέγοντι, των μελισσών τΌ μέλι,
"Ητοι τους πυνονς τους εμοΰς είναι φαμένω.
Τοΰτο ποτέ χαί Φίλιππος ποιεί τοις Όλυν&ίοις.
Αυτω ποτέ την "Ολνν&ον χαι γαρ ως πρυδεδώχει
Λαα&ένης, χαι οι ί'τεροι των προδοτών του γένους,
560 Οι Μαχεδονες δέ αυτούς ώνομαζον προδότας.
"ιίΐς τω Φιλίππω ελεγον, ω βασιλευ , άχοΰεις,
"Οπως προδότας λέγουσιν ημάς οί Μαχεδόνες ;
Ώς προς αυτούς αντέλε'ξεν 6 βασιλεύς αστείως,
Έχ κωμωδίας δεξιώς είπων Αριστοφάνους •
Οι Μαχεδόνες, αμα&εϊς, σχάφην φασι την σχάφην ΐ
Τουτέστιν , ωαπερ εχουσι τα πράγματα, καλονσιν.
'Τμας προδοτας όντας δε προδότας και καλουαιν.
^Αριστοφάνης δέ φησιν εν χωμωδία τούτο.
"Άγροιχός είμι, την σχάφην σχάφην λέγω.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΚΑΙ ΛΙΘΟΙ
ΒΟΗΣΟΤΣΙΝ. σ&'.
570 Έπι των άγαν φανερών φαμεν την παροιμΐαν.
'Τπερβολη δέ ποιητάϊς χαι ρητορσι καλείται.
Αί'&οι γάρ, ξύλα, μέταλλα και παν έχ των αψύχοον
Φΰσιν ουκ ϊχει φ&έγγεα&αι και λαλιαν προπέμπειν^

ΗΙ5Τ. 208.
559. α. Εΐεηιοίΐΐιειι. (Ιβ «Β.
ία ΟιβητΗοιι. ρ. 99. Αβϊβΐι. ΡΙϊϊ-

Ιίρρ. III. ρ. 128. Ργο Οοι-οη.
ρ. 241. ϋβ ίβίββ 1β§α{. ρ. 425.
567. Ιη <ώ. Α. προίόρταβ
οντάς.
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ΠΕΡΙ Ι Ν Α Λ Ν. αι.
Ή χώρα κείται των Ινδών εν μέρεαιν έωοις,
Πρώτη πρώτως μετέχουσα ηλιακών αχτίνων
Πρώτην γαρ δέδορκεν αυτήν ήλιος ανατέλλων.
Μεγάλη και περίρρυτος ή χωρά δε υπάρχει,
Και ποταμοϊς καταρρυτος , αρωμασιν ευώδης,
Μετάλλων τβ περιπληθης, ξενοφυων θηρίων,
580 Ευδαίμων, πολυάνθρωπος , χωρών πασών τ'ε μείζων;
Σχήμα ρομβοτετράγωνον θέσεως κεκτημένη.
Η ΛΈΓΟΥΣΑ, ΑΙΟΝΤΣΟΤ ΣΤΗΑΑΙ. αιά.
'Εγγυς ορών των Ήμωδών (^Ινδίας δε τα ορη)
Στηλαί τίνες εστηκασι, στηλαι του Αιονΰσου,
. Ου του Θηβαίου λέγω δε χαι του Ζαβοσχουτέλη,
"ΐί,απερ τινές νομίζουσι και παλαιοί χαι νέοι•
Του οίνονργίας δ' εέρετοϊί φημί του Αιγυπτίου,
Του Νώε, και Όαίριδος, Αεννΰσαου, Αιονΰσσον;
*,.'

ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΗΏ,ιΟΤ ΛΚΕΑΝΟΤ. σιβ'.

Ωκεανός τοις ποιητάίς, ρητορσ», φιλοσόφοις, '
Ίστοριχοΐς τε συν αυτοΐς χάί τοΐς γεωγραφονσι}
590 Τοΐς μεν δοκεϊ τις θάλασσα γλυκεία δε νπάρχειν,
*Η τις χα* θάλασσα έκτος καλείται παρ* έκείνοις,
'Λ$ νησον περικλείουσα την οίκουμένην πασαν,
Και πάσας τας θάλασσας δε τας καθ* ημάς γεννώσαί
■ '!Αλλοις δοχεϊ δε ποταμός κυχλών την οίκουμένην.
Μόνος ο Πτολεμαίος δε κυχλοΰν ου λέγει πασαν,
Είναι δϊ και άκΰκλωτόν τι μέρος προς τον νότον.
"Εχ τούτου πάντες λέγουαιν 'Λ2κία»Όΰ, ον εφην,

ΗΙ5Τ. 211.
582. Ρϋιι. Η. Ν. VI, 17.
ε«11&Γϋ Οεο£Γ. Αηί. Τ. II. ρ.
860.

584. Ιη ΜΜβ. «Ιίί. Βββϋ.
1ΐ3βο 1β§ϊιαΓ ηοΐ» : Ερίι/ιβίυη
ΒαοοΜ, ςαί αίααΐαε /αεηί /«χηοή. 8ιιρτα ψιοηιιβ Ααίει, ίβά
ρααίο α,ΙίΐΒτ (ΜΙ, Γ, 794.
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Θαλάσαας, λίμνας , ποταμούς, ςρρί'ατα, σύμπαν ϋδωρ,
Εις οϊκονμένην την ημών είσβάλλειν τε χαι (ιέειν.
600 Έχ του ζέφυρου «αν δυσμων εν στόμα γαρ εχρέον
Ποιεί την πασαν θάλασσαν, ην χα&" ημάς αχοΰεις,
Ίοπαινκήν , Ίβηριχην, την Κελτιχήν , Ανσόνων,
Σιχελιχήν, την Κρητιχην, ΑΙγαίαν, Παμφυλίαν,
Απλώς ειπείν, ην ΰαλαασαν άκονεις ημετέραν,
ΚαΙ την Ευξείνου ϋαλααααν, ωσπερ φασίν οί πλείους.
Ό φυσικός ο Στράτων δε, χα&ώς ο Στράβων γράφει,
Την του Ευξείνου θάλασσαν ώς λίμνην χεΛεισμένην
Είναι φησι το πρότερον, ως χαΐ την Γαδειραίαν,
Και την 'Ρηγίου θάλασσαν, την ϊγγιστα της 'Ρωμης,
610 Τους ποταμούς 5« χαϊ σεισμούς ρήξαντας έξανοΐξαι
Αυτήν την του Ευξείνου μεν &άλασσάν, ηνπερ έ"φην,
Προς στόμα το Βυζάντειον χαί προς την Προποντίδα
Και τον Έλλησποντον αυτόν ' τάς δε λοιπός θάλασσας,
Την Γαδειραίαν τέ φημι χαί θάλασσαν 'Ρηγίου,
Εις στόματα τα σύνεγγυς εκείνων πεφυχότα.
3Εκ του ζέφυρου χαί δυσμων ώχεανοΰ εν στόμα,
Το εχ Ραδείρων, τάς ημών πάσας ποιεϊ &αλάασας.
"Αλλο δε ώχεάνιον εχ μέρους του βορείου
'Ρεΰσαν ίντΌς ίποίησε ΰαλασσαν 'Τρχανίαν.
620 Αύο δε πάλιν στόματα εχ μεσημβρίας άλλα
Θάλασσας άνεστόμωσαν Περσών κα£ Έρν&ραίαν.
Οντως ί»τοϊ ωκεανός τετράοτομος είσρέων
ΠοιεΖ δαλασσας τεσσάρας τας νυν μοι λελίγμένας.
Τοϊς \"ξω&εν δε μέρεσιν αλλάς τας κλήσεις φέρει.
*Εσπέριος αυτίχα γαρ ώχεανός καλείται,
Και πέλαγος Άτλαντιχον το μέρος το προς δυσιν,
Το προς βοραν δε Κρόνιον και πεπηγός, νεχρόν τβ.
Ήωος δε ωκεανός χαί πέλαγος ήοίον
Το προς το μέρος των Ινδών και προς βολάς ηλίου.
ΗΙ8Τ. 212.
606. Υ*. Ιο*.. *. .«:**.

Ηίβΐ. ρΜΙοβ. II, 16. ρβ§. 202.
Μ^Ι-^»-»
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€30 Το προς την μεσημβρίαν δε χαί μέρη τα προς νόιοί"
Και Περσικός ωκεανός και ερυ&ραΐος 'αμα,
Άράβιος καλείται, δε χαΐ ΑΙ&ιόπων πόντος,
ΠΕΡΙ ΝΗΣΟΤ ΤΑΠΡΟΒΑΝΗΣ. «/.
Η Ταβροβάνη των Ινδών νησός εστί μεγίστη,
Των άπασών υπέρτερος νήσων της οικουμένης,
Έν τανττι και ελέφαντες •καϊ •&ηρες δε μύριοι
Αενοφνεϊς και έκφυλοι, καΐ των τερατόμορφων,
Και όφεις υπεραίροντες οφεων παααν φΰσιν,
Έσ&ίοντες ελέφαντας εν μηχαναίς τοιαϊσδε'
Τους πόδας περιπλέκουσιν εκείνων των ΰηρίων
640 Εις γην τε καταβάλλοντες έσ&ίουσι ραδίως.
Πολλάκις αναιρούνται, δε και ούτοι σύν έκείνοις
Έπιπεσοΰαιν εις αυτούς και χτείνουσι τω βάρει,
Τ£1νπερ δρακόντων κεφαλαϊς ευρίσκονται και λί&οι,
Λί&οι πολυτιμότατοι, πολλοί των αύτογλΰφοιν,
Φέροντες χαί σφραγίσματα, ώς παρ' ενί και άρμα
Τούτων αυτόγλυφον ιδεΐν, άνδρες φασι μύριοι,
Και ο Ποαείδιππος αυτός εν επεσί που γράφει,
ΠΕΡΙ ΝΗΣΟΤ 1ΝΔ1ΚΚΣ, ΤΗΣ ΚΑΛΟΤΜ&
ΝΗΣ ΧΡΤΣΗΣ. σιο".
Νησός εστί της ^Ινδικής, ηνπερ Χρυσην χαλουσιν,
"Αλλοι δ' αυτήν χερρόνησόν φασιν, αλλ* ουχί νηαον,
650 'Εβραϊοι ταΰτην δε Όφατ γλώσστ] τη σφών καλουσιν.
Έχει δε μέταλλα χρυσού, και λί&ους δε παντοίους,
'Εξ υπερπλέου μάλλον δε τον πράαινον τον λί&ον•

ΗΙ8Τ. 213.
633. ΟΓ. 0β1ΐ3Γ. Οβο£ΐν βηΐί^.
XI. ρ. 876. ■

ΗΙ8Τ. 214.
648. ΟΓ. ΟβΠβΓ. 6βο§ι\ οΆΊ.
II. ρ. 873. «η. βι ρ. 879. «τ.
650. Ιη ιηβι-^ίηβ βάϊι. Βα».
ρΓΟ ΟρΗβΙ «ΟΓίρΙΙΙΙΙΙ 631 ΟρΗίΓ.

647. Οιΐΐ. VII, 655. *^.

652. Ιηιιηο πράοκιν.
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ΟΗΙΚ VIII. ΗΙδΤ. 215. 653 — 684. }
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΕΦΤΡΙΤΙάΟΣ ΠΑΕΎΡΑΣ, σιέ.

^Ανεμοι δώδεκα είαιν , ωνπερ αϊ κλήσεις αυται'
'ΆπηΙιωιης Εύρος τε, Ευρόνοτος και Ρίότος,
Αιβόνοτος, και έπειτα Αίχρ, Ζέφυρος, Θρασκίας'
Τίνες αντί Θραακίου δε λέγουσι τον *Λργέστην'
Και Άπαρκτίας Καϊ Βοράς και Μέσης και Καικίας.
Χρήζεις και 'ό&εν ϊκαατος τούτων εκπνέει, μά&ε.
*Λν οτΤ]ς ως προς ανατολάς προσβλέπων τας ήλιου,
660 Τα δε οπία&ια τα σα πανιως ωσι προς δύσιϊ,
Πνεΐν εξ αυτής ανατολής Άπηλιώτην νόει,
Κατά την χωράν των ^Ινδών και μετ' αυτόν τον Εΰρον,
Προς χείρα οην την δεξιαν καϊ δεξιά "Ινδίας.
Έξης δε τον Ευρόνοτον , ος εκ Περσίδος πνέει,
Καϊ ερυ&ρας •&αλάσσης δέ, ήτις και ΙΑραβΐα.

ι■

Ό Νότος δ' εν ΑΙ&ίο-ψιν αύτοϊς και Αίγυπτίοις,
Τοις περί 'έω λέγω δέ , τας έκπτοας ποιείται,.
Αιβόνοτος Αιβύην δε και Αΐγυπτον χωρίζει"
Ό ΑΙψ δε κείται μετ* αυτόν πρ'ος δΰσιν της Αιβΰ^ς•
670 Τα δεξιά πεπλήρωκας γης μέρη προς τον ΑΊβα.
Ζέφυρος ενάντιος δε 'πνέΐ τω *Απηλιωτη,
'Εχ των Γαδείρων τε αυτών και Ισπανών 'ϊβήρων.
Τον -Ζέφυρον τοίς οπισ&εν σης ραχέως επεγνως•
Νυν δ' εκ των οπισ&εν μερών εκ των αριστερών τβ
Πρΰς την έώαν χώρει /«ο* πάλιν εκ -του θρασκίου.
Θραακίας πνεϊ την Βρεττανών και Τυρρην'ιδα χωράν,
'Ρωμαίους τε και Γερμανούς και έτερα μυρία.
Μετά θρασχί'αν δέ αύτον οδεύοντι προς εω
Περί την Θούλην άνεμος ο Άπαρκτίας πνέει,
680 Συαφίγγοντες αμφότεροι Αατίνους Ιταλούς τε.
Μετ* 'Απαρκιίαν 6 Βοράς Σκύ&αις χα* τφ Ευξείνψι
Τοις Τρκανοις και Κόλχοις δε ο Μέσης περιπνέει,
Καικίας δε τοις Ήμωδοΐς ορεσι περιπνέει,
"Ά κείται τοις άριατεροϊς μέρεσι της Ινδίας.
675. ΕγβΙ Θ^ακ/ου.

~\
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ΠΕΡΙ ΝΉΖΟΤ ΓΑΑΕΙΡΛΝ. σις.
Ή νυν νήσος η Γάδειρα την κλησιν καλούμενη
Το πρώην ώνομάζετο την κλησιν Κοτινουσα.
Το γα δε Γάδειρα βραχύ ου και μακρόν μο» γράφε.
"Ελληνες Γάδειρα φασι γης τραχηλον υπκρχειν'
Τράχηλο) γης' γαρ εοικεν 'ό&εν μακρόν δΐϊ γράφειν.
690 Φοίνιξ δε γλωσσά Γάδαρα λέγει/ τους λι&οοτρωτονς,
'ίΐς οΐ 'Εβραϊοι Γαβα&α τόπους τους λι&οστρωτους.
Φοίνικες Καρχηδόνα δε τοις τυποις της Λιβύης
"Εκτισαν και την Γάδειρα, ελ&όντες εκ Φοινίκης.
"Εστί και πόλις Γαδαρα τ^ των Φοινίκων χωρά,
"Εξ ης Άψίνης φ*δαρείς ο ρητωρ έγεγονει*
Γάδειρα μεν χαθ-* Έλληνας μακρόν εγνώκεις είναι,
'ίϊς εκ του γη καΐ του δειρα ' ώς γλώσσης δε Φοινίκων
(Γάδειρα γαρ, ως εϊπομεν , φασί τους λι&οστρωτους)
Βραχΰνεται. ουκ έχει, γαρ εκ γης την σημασίαν •.
700 Ι4λλ* εκ της γα της συλλαβής απλώς αρχ^ν λαμβάνει.
' Μάλλον 3' εστί και βάρβαρον , διο και βραχυγράφει,
ΊΩ,ς Γαιον, Γαράμαντας, Γάβαλα , Γαλαξίαν,
Καί παν οποσον εκ της γα την καταρχήν λαμβάνει,
Ελληνικής ον γλώσσης τε κάί γλώσσης των βαρβάρων,
Ει μη που δωρικωτερον εις άλφα μετετρι:πη,
'&ς γάδειρα και γαπεδα, γάρΰειν καϊ τοιαύτα.
ΠΕΡΙ'ΒΑΙΤΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΎ ΓΑ4ΕΙΡΙ2Ν. ρι£.
Της Βαιτικης των ίαπανων γης ποταμός ο Βαϊτις.
Των '/σπανων τυ^κνουσι τρεις γαρ αί ίπαρχίαι,
Ή Βαιτική, Λυσιτανων και Ταρραχωνησίων.

ΗΙ8Τ. 216.
693. Μνβο οά• Α. γάδκρα. *τ .•.
< ββΐ. γαοειρων.
•*''
π
Ιη
Ιιΐιιιο
υιιπι
βρίιϊΐα βΐϊβιη ν. 694. 698. Α»
ν». 687. βΐ βΐίΐή γαδαρα.

70?-

«Ά Ι• Γ
Ρ. 81. βα.
Ί
,
708• Αηϊοηΐιΐί αι β οά. Α.
709. Ια αϊ. Α. ίναητανών.
1
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ΗΙ5Τ. 217.
Οοηί• ^^ ^^
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Ο Η ΓΙ,. VIII. ΗΙ8Τ. 217—219.

710—730.

710 Της Βαιτικης ουν ποταμός δ βαΐτις τε *αΙ Βαίλων,
Και Βαρβησολας ποταμός και Πυρτος δέ και Μάγη&,
Και πόλεις Βαρβησόλα δε και Βαίλων τε και Μάγη&,
Και Κάλπη πολις, ορός τε και στήλη ουν εκείνοις.
Και Βαισιππω δέ συν αυτοΐς ταύτης έτερα πόλις.
Και Κοτινουσα πολ»ς 3ε , τα Γάδειρα δε νήσος.
"Ορος δε το Μαρίαναν. τις σο* τα πάντα φράοοι;
ΠΕΡΙ ΝΗΣΛΝ ΕΣΠΕΡΙΔΏ.Έ ΚΑΙ ΒΡΕΤ.
ΤΑΝΛΝ. αιη.
Αι Βρεττανίδες νήσοι μεν χεΐνται'περι Θρασχίαν'
Δυο αϊ μέγισται πασών, πρώτη Ίουερνία
Και Άλονβίων μετ' αυτήν αυτά% των άλλων πρώτα».
720 Και αλλαι δε τριάκοντα, χαλούμεναι Όρχάδες,
Και Θουλη ϊγγιατα αυτών, άλλη μεγίστη νήσος,
Εϊς ΆπαρκτΙου την πνοην εγγιστα κεκλιμένη.
* Εκ τούτων των τριάκοντα εϊαιν αι Εσπερίδες.
Ώρος μέρη γαρ έαπέρια κείνται της Βρεττανΐας.
Τριών δε Διονύσιος πόλεων μόνον λέγει,
\
Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΠΡΟΣ ΠΝΟΑΣ ΝΟΤΟΤ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΑΠΟΚΑΙΣΙΝ,
σι&'.
Ο τω μιχρβ μεν Ι'οιχεν η &έσις οικουμένης,
Τετράσι δε μερίζομεν τοις μέρεσιν εχείνην,
^Ανατολή τε και δυσμαϊς, αρχτοις και μεσημβρία;.
Εκ των τεσσάρων δέ μέρων ανεμός τις εκπνέει,
730 Απηλιώτης άνεμος έκ της ανατολής μεν,

710, ΑΙΛϊ Βελών, ΟοηΓ. ΟβΟιεηρΗ. ά. ΟΗεοΙι. π. Κδιη. ν.
υ<*6«, 2. ΤΗ. ί. ΑΙιΐΗ. ρ, 343,
ΜαΓοίαιιιΐ3 Ηεηείεοιβι ϊη Ρεπρίο: καταλήγει δϊ προ{ μιαημβρίαν ωι ίπΐ τον προιιρημίνον
ναον τϊ,ς "Ηρας , ί/το* Β(λο~ιψα

την πάλιν , ΐ} Πόρτον μάγνον,
(^αβίΏ Ιοοιυη ΓβρβΙίΙ ϋαίιρδίι
ίη Οίοβββι•. 8. ν, Πόρτοί. Τζβ-^
ίζβ» ^ιιϊοίβηα 4ί.νεηα Κίο οοιιΓα<ϋί$β νίίΐβΐιιν.
Η 1 5 Τ. 218.
717. Μίν βοοββίΐ» β 0(1. Α.
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Έκ των δυσμων δ ζέφυρος, Εξ άρκτων ό βορέας,
Έχ δε μέρων μεσημβρινών 6 νότος περιπνέει.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΟΙΚΟΤ

Αιθιοπίας, σκ'.
Προς μέρος το μεσημβρινόν, ο&εν ό νότος πνέε»,
Προς χείρα σην την ίεξίάν στάντι σο», ωσπερ ί'φην,
'&κεαϊου μεσημβρινού πρώτον εστίν η χύσις
Και μετ* αντην η αοικος ΑΙ&ιοπία κείται.
Έ'ξ ης η οικουμένη δε πάλιν Αι&ιοπία
Και μετ' αυτήν η Αίγυπτος Νείλω χωριζόμενη
Αι&ιοπίας ορισμών, λέγω δε τας έιαας,
740 Αι&ιοπίας τε ομού και Α'ίγνπτον ωσαύτως.
Προς γαρ αυτών ανατολην ο νότος περιπνέει.
Αιβόνοτος χωρίζει δε πάλιν εν ττ\ Αιβύτ]
Την ίσπερίαν Αϊγυπτον καί τας Αιϋιοπίας•
Τας εσπερίας λέγω δέ, αοιχον οίκουμένην.
Αυο και γαρ χα&' "Ομηρόν ειαιν ΑΙ&ιοπίαι,
,,'ίί μεν δυσομένου 'Τπερίονος, η δ* ανιόντος."
Τάς οίχουμένας λέγει δέ, ου μην και τας αοίκους,
Ονδ' ΑΙ&ιόπων βουλεται τα γένη διαγραφειν,
Των Στρου&οφάγων , ΙΑπα&ων , και των 'Ιχ&υοφάγοτΤ)
750 Των 'Τλοφάγων, χαϊ λοιπών, ωνπερ μυρίαι κλήσεις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΡΚΤΛιΟΤ ΚΑΙ ΤΟΤ ΒΟΡΕΙΟΙ,
αχά.
Το χέίμενον προς τον βοραν μέρος της οϊκουμένης
Άρχτωον ονομάζεται, ως σύνεγγυς υπάρχον
Τον πόλου του παρ* ονρανόν, λέγω δέ του '^ίρκιωον.
*Εν τούτω »; Ελίκη γάρ , Άρχιος καί Κυνοσοΰρα
'Έσχον την καταανέρισιν , χείμεναι περί τούτον,

ΗΙ8Τ. 220.
746. Οάγ83. Ι, 24.
749. ΌΊοά. 8ίο. III, 18. ρ»§.

187. _φΐ)ο\ν ονν ('Λγα9α(>%ίίηί)
το των άπα&υιν Αΐ&ιόπων ί#»>ος
τό σύνολον ποτ% μη χοήσ&αι.
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ΟΗΙΙα VIII. ΗΙ8Τ. 222—224.

756—778.

Άειφανεϊς όρωμεναι , μη δυνουσαΐι μηδέπω.
Ο'ΰτω το πέριβόρειον μέρος της οικουμένης
"4ρκτι7>ον Ματωνόμασταν τω πάλω τω των άρκτων,
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΤΡΣΛΝ. ΰχ(?.
Άρχτφον ε'&νος πέφυχε το γένος Άγα&ΰρσων,
760 Του Άπαρχτίου μεταξύ χείμενον χαϊ Βορέα '
Ταϊς Αιονΰσσου δε τιμαϊς άγαν χαϊ ΰύρσοις χαϊρον
Την Άγα&ύρσων ϊσχηχε χλησιν προσφυεστάτως.
ΠΕΡΙ ΓΕΑΛΝΛΝ. σχγ'.
*Αρχτωον χαϊ το Γελωνων ε&νος, ώς *Αγα&ύρσων>
Μέσον του ΙΛπαρχτίου τε χαϊ μέσον του Βορέα,
Κατωτερον δε χείμενον ε'&νους των Αγα&ύρσων,
Προς την Ευξείνου &άλαασαν νευον εχ του Βορέα.
ΠΕΡΙ ΜΑΙΛΤΛΝ ΣΚΎΘΛΝ ΚΑΙ ΣΚΤΘΙ2Ν
ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ, αχδ'.
Τρία τα Ι'&νη των Σχυ&ων , ων μάν&ανε τας χλησεις,
Μαιωται χαϊ Καυκάσιοι χαϊ οί 'Λ^ανοί δέ.
Μαιωτις λίμνη τις εστίν εγγιστα του Βορέα.
770 Μαιωτις δε παρ* "Ελλησιν αυτή πλουτεΐ την χλησιν,
<Ω.ς μητηρ χαϊ μαιεύτρια γένους παντός Ιχ&ύων,
■•
Οποαοι προς τον Ευξεινον χαϊ παρ' ημάς χωροΰσι.
Τοις Σχυ&αις αυτή Καρμπαλουχ η λίμνη χλησιν φε'ρε*•
Το Καρμπαλουχ δ* έλληνισ&εν πόλις ιχ&ΰων λέγει,"
Το Κίιρμ γαρ πόλις σχυ&ιχως, το δε Παλούχ ϊχ&ΰες,
Καϊ τάχα εν σημαίνόυσι, το Καρμπαλουχ, Μαιωτις.
Περί Βοραν η λίμνη μεν η Καρμπαλουχ, Μαιωτις'
Μαιωται χαϊ οί Σχύ&αι δε οί προς αυτί) «αλοϋιτα*.
'

—————
/
ΗΙ5Τ. 222.
ον.
760. Ιη. οά. Α. βοριά.
761. ΕμΙ χαίρων.

ΗΙ8Τ. 224.
773. δίο ιη»Γ§ο οά. Α. ργο
Καρπαλονχ. ΚβοΙβ, υί θβ^νιβιιιϊβ «Ιοςβηΐ.
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ΟΙ δέ γε προς τον Καυχασον τον Σχυ&ιχον το ορός,
780 Το 'Τρχανίας ϊγγιστα, ουπερ οΐ Ούννοι, Ουζοι,
"Οπου χα* Μέσης άνεμος τας εχπνοας ποιείται,,
(Ου λέγω γαρ τον Καυχασον το της Ινδίας ορός)
Σχΰ&αι πάλιν Καυχάσιοι εσχηχασι την χλησιν•
01 πέραν δε νεμόμενοι ΰαλάσβης 'Τρχανίας,
Μετά τον Μέσην ανεμον προς το Καιχίου μέρος,
Και Σουγδιάδα τε αυτήν, ης ποταμός ό Ι2ξος.
Και Σάκας χαι τα ΐσχατα μέρη δραίν Ινδίας,
Τους ους Σχυ&ας Ηρόδοτος εωους ονομάζει,
Σχΰ&αι εισίν Ώ'ξιανοί χαι Σχΰ&αι δε εωοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΣΗΝ Ο ΠΟΑΤΧΕΤΜΛΝ ΩΚΕΑ
ΝΟΣ ΤΓΡΑΙΣ ΑΤΚΑΛΑΙΣ ΓΗΝ ΤΕ ΚΑΙ,
ΘΑΑΑΣΣΑΝ ΠΕΡΙΕΙΑΗΦΕΝ. σχέ.
790 'ΙΙχεανος τοις άλλοις μεν χυχλοϊ την οϊχουμένην.
Ο Πτολεμαίος δε αυτόν πασαν χυχλουν ου λέγει}
Είναι δε χαι άχΰχλωτον τι μέρος προς τον νότον*

,

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΠΗΑΤΓΑΖΟΝΤΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΘΕΤΤΑΑΟΤ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΤΙΙι ΑΤΚ0ΜΗ40ΤΣ
ΘΑΑΑΜΩ,ι. σχς'.

Τον "Αχιλλέα Θετταλόν, ως εχ πατρίδος Φ&ίας,
Την Αυχομήδους νεωστι γάμω λαβόντα χόρην,
Ηι χλησις Ληϊδαμεια , εξ ης υίος ο Πυρρός,
Ώς ταύτη συνδιέτριβε τω γάμω χαι παστάδι,
Μύ&ους τίνες άνέπλασαν , ώς'Έχτορος τω φόβω
Η θέτις τούτον έκρυψε τω Αυχομήδους οϊχω,
'&ς χόρην άμφιέσασα χιτώνα γυναιχεΐον,
800 Μήπως εχπλεΰσας συν στρατοί τω των Ελλήνων <&άνοι.

786. ΕγηΙ Σονιδιάδα βΐ 9Ω'ίαί.
ϋΐοιι^β. Ρεπβ§. 747. 2ονγίιάί,

ι/( δια μίσσον ελίσσεται »*£(>όϊ
9α'ξο(.
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Ο Η II,. VIII. ΗΙ8Τ. 227. 228. 801 — 820.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΗΔΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΑΙΣΣΑΝ
ΑΧΑΡΙΣΤΟΤΕΡΟΣ ΓΙΝΟΤ ΚΗΦΗΝΩΝ.
σχζ'.

Κηφήνες ζώα σΰντροφα γεννώνται ταΐς μελίσσαις,
Μέγιστα τε χαί αχεντρα, υδροφορεΐ τε ταΰταις.
Κτείνονται ταΐς μελίσσαις δέ χαίρω τω του χειμώνος,
Μήπως έχεϊναι &άνωσιν υπο τροφής ένδειας.
"Οντα γαρ μεγαλόσωμα τα γένη των κηφήνων,
Πολύ χαταναλίσχουσι βιβρώσχοντα το μέλι.
Εϊπον, άχαριστότερος μη γίνου δε χηφήνων,
"Οτι το μέλι τρώγοντες, ως εϊπον, οί χηφήνες,
Ου γίνονται αχάριστοι τών μελισσών τω γένεΐ'
810 "Αντειαφοραν διδουσι δέ ταΰταις, υδροφορίαν.
Συ δ' ερμηνεΰων ταΐς υμών ίξηγη&είσαις βίβλοις,
Ου μόνον ούχ ευχάριστος φαίντ] τοις ευεργέταις,
"Αλλα χαί λά&ρα χα&' ημών ληρεΐς απρεπεστάτως.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΗΠΛΣ, ΚΑΘΑ ΦΗΣΙ ΠΙΝΔΑ
ΡΟΣ, ΚΑΤΑ ΣΙΜΛΝΙΔΗΝ ΤΗΝ ΜΟΎΣΑΝ
ΑΡΓΤΡΕΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΙΜΕΝ, ΟΤΚΕΤΙ
ΠΡΟΚΎΨΗι ΤΟΙΣ ΠΕΝΗΣΙΝ. σχή.
Οι λυριχοι τοπρότερον εγραφον αναργΰρως.
"Ηρ'ξατο πρώτος δέ μισ&οΰ γράφειν 6 Σιμωνίδης.
Δυο γαρ τεχτηνάμενος χιβωτια έχεϊνος,
Το μεν «κάλε* δωρεών, το 3° έτερον χαρίτων.
Ά γοΰν γράφων έλαμβανεν , έτί&ει χιβωτίω,
"Ο δωρεών εχαλεσε' λοιπόν ουν έμεατοντο.'.
820 Το τών χαρίτων δέ χενον χιβώνιον υπήρχεν. . .

ΗΙ8Τ. 227.
807. Οοιι£. Ηίϊΐ. 207.
.
Η£δΤ. 228.
814. ΙωοήρΙίο Κιιΐαί ΚίίΐοιΪ3β ββΐ οοΓΓίιρΟ.
815. Ώβ 8ίιηοηϊάίβ βνβι-ΐιϊ»
▼ίά. Αβ1ϊ»ι». V. Η. VIII, 2. IX,

1. ΡΙαίβϊοΗ. Αη ββιιΐ βίι Γβ«ρ.
ββι•. $. 5. Τ. XII. ρ. 107. Ηαα.
Ώα ουηοβ. §. 10. Τ. Χ. ρ. 140.
ΑΛβη. XIV. ρ. 656. 8ο1ΐ3βΓβΓ.
β(1 ΤΗθοογϊι» Ιάγΐΐ. XVI , 9. —
δΐο1)3θϊ ϋοιΐΐ. Τ. 10. 39. ΚΑ.
ΟβίίΓ. £ίρ3. νοί. Ι. ρ. 265.

Ο Η ΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ.228. 229.

821 — 841.
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Άν ουν αυτόν τις αμισ&Ι γραψαι ποτέ ηζίου,
Έλεγ», δύο κιβωτοί εισί μοι τΨ) οΙκία,
*Η μεν καλείται δωρεών, η δέ γε των χαρίτων.
Ί4ν ουν ανοίζω κιβωτον των δωρεών, ευρίσκω,
Έν οίς αν έζωνησωμαι σύμπαν ί/ιοί χρειώδες"
Κενην δ' ευρίσκω κιβωτον ανοίξας την χαρίτων,
Και τι χρειώδες εξ αυτής ώνεϊσ&αι ουκ ισχύω.
Ούτω λίγων υπαργυρα πασαν γραφην έπο'ιει,
<Ω.ς Ανακρέων τε αυτός Καλλίμαχος τε λέγει,
830 Και έτεροι μύριοι δέ των ελλογίμων άνδρες.
Ου<5' ύμνους έγραφε &εοΐς αύτος ο Σιμωνίδης,
Εκκλίνων το άνάργυρον. ε'γραψε δ' αίνους παίδων,
Αφ ων ελάμβανε πολύ και διαρκές χρυσίον.
Ερωτη&εϊς δέ προς τίνων, τι προς &εούς ου γράφεις,
Προς πάΐδας αίνους γράφεις δέ; ο Σιμωνίδης είπεν,
Ότι, οί παίδες μοι &εοί, ώ$ εξ αυτών λαμβάνων.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΤάΕ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΤΡΗΝΑΙΟΝ ΚΑΑΑΙΜΑΧΟΝ ΕΣΠΕΡΙΟΝ
ΦΙΑΕΟΤΣΙΝ. σκ&'.
Ό ποίητής Καλλίμαχος ούτος δ Κυρηναΐος,
Περί τίνος ου σώζοντος στάσιν ίν τη φιλία,
Αλλα μετολισ&α'ινοντος και μετατρεπομένου,
840 Ταΰτά ψησι χατά ρητδν απερ ακοΰων μά&& •
„ Εσπέριον φιλέουσιν , ατιιρ στυγέουσιν έωον.

825. ίξιανήαωμαι ρπ> ίξωνηοομαι οά. Α.
829. ΟΒίϋηωοΗϊ &β8ηι. ρ. 401.

ΗΙ8Τ. 229.
84!. ΟαΙΙίιηαΛί &3δ1Β. XXVI.
ρ. 347.
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ΟΗΙΕ. VIII. ΗΙ8Τ. 230— 232. 842-860.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΣΩΠΕ!ΑΣ ΚΎΝΟΣ ΤΗΣ ΤΟΝ
ΛΑΓΛΝ 4ΛΚΝ0ΤΣΗΣ ΤΩι ΔΗΘΕΝ
ΦΙΛΕΙΝ. σλ'.
Ό μυ&ογράφος Αίσωπος λαγών χαί χννα φε'ρε»
Αλληλοις παίζειν θέλοντας, φιλίαν συν&εμένους.
ΈπεΙ δ* ασνμβατον ίοτιν ως προς φιλίας τύπον
Κννων γονή ϋηρατιχων χαί λαγωων το γένος,
Ποιεί τον χννα τω δοχεΐν τον λαγωον ονμπαίζειν
Ααχνοντα τούτον συνεχώς Ιν φιλημάτων τρόποις.
ΠΕΡΙ ΑΕΖΕΑΝ ΙΣΤΟΡΙΩ,ΔΏ,Ν, ΒΟΤΛΎΤΟΤ
ΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΟΥ, σλά.

'ί/2ρα εστίν ο βουλυτος χα&' ην οΐ γης εργάται
Τους βοάς άπολνουαιν άροτρου και των ίργο>ν,
850 ΚαΙ προς οϊχίας τας αυτών έρχονταν πρΌς ίαπίραν.
Ό βουλυτος μίν εγνωχας οποίαν ωραν λέγει ■
Γραμματιον δε μα&ε νυν χαί τί το γραμματεϊον
Γραμμάτων το γράμμα μέν , υ χάρτης γραμματεϊον•
ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝ ΗΝ ΕΘΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΑΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ. σλ/5'.
Το παλαιον η ατρατηγον η άλλον των αρχόντων
'ΙΑν εμελλον ποιησασ&αι , το όνομα έχάλουν.
Άν ουν τω δήμοι αρεστός ην ο προβεβλημένος,
Ηιρον οί πάντες δεξιάς τας εαυτών εις νψος,
Εν&υς τε προεβάλλετο είς την άρχην ίχεϊιος.
Τούτο το ε&ος γίνωσχε της πριν χειροτονίας.
860 "Αν δ'. ούχ ενην των αρεστών ο την αρχήν λαμβάνων,
Η Γ 5 Τ. 230.
842. Αββορΐ ΙΑ. 135. «ά. Ι.
Ο. δοΗιιβϊά.
ΗΙ8Τ. 231.
848. 0(1γ»3. IX, 58.

ΗΙδΤ. 232.
860. Ιη ιηβΓ^ίιιβ οά. Α. ον*
»/»■, αηιΐβ ΗοεβΓΟ^ τί<1βΙιΐΓ ϊογϊΙιοιιΙιιιιι, αν οί ονχ ην.

Ο Η II,. VIII. ΗΙδΤ. 233. 234.

861—888.
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'Ή ουδαμώς η Χαί βραχείς άνέτεινον τας χείρας,
Καϊ της αρχής ανάξιος δοχων άπεχληρουτο.
ΕΙ 5' ην ίσοτης αρι&μοΰ των τε τεινόντων χείρας
Και των τας χείρας τάς αυτών σννοίως μη τεινάντων^
Σχέψις πάλιν εγένετο πολλάκις περί τούτου.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΟΎ ΚΑΙ ΣΤΑΑΟΓΟΤ, ΤΙΝΙ
ΑΙΑΦΕΡΟΤΣΙΝ. σλγ'.
Λιαφοραν συνοδού τε μά&ε χαί του συλλόγου".
'Η σύνοδος, συνέλευσις έχ πόλεων μυρίων,
Σύλλογος δε συνέλευσις μιας πόλεως πλή&ους.
' ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΑΉΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΝΕΤΡΟΠΟΑΟΤΝΤΟΣ ΚΑΙ
&ΝΕΙΡΛΤΤΟΝΤΟΣ. σλδ'.
Παραχοπη, μανία τε χαί η μελαγχολία/
870 Έν τίνι διαφέρουσιν, νυν σαφεστάτως μά&ε.
Παραχοπη χαί συν αύτη χαί η παραπλη'ξία,
Παραφροσύνη τις μιχρά, ώς πνρετοΐς μετρίοις. ■'
"Άποπληξίαν ου λαλώ νυν χαϊ ημιπλη'ξίαν.
. "Εγνως το τι παραχοπη χαί η παραπληξία.
Μελαγχολία, λογισμού συν&όλωσις βα&εΐα,
'Τπο μέλαινης τ^ς χολής σχοτίζουαα τας φρένας>
Χαυνους ποιοΐσα χαι δειλούς τους ταύτη συσχε&εντας»
Η δε μανία παντελείς φρένων εστίν εκστάσεις)
-Λ^ίΟί. χαί δυσομιλοι πασι, τοις εντνχουσι>>
880 'ΊΙς λίϋους 'έλχειν , ξίφη τε χαί πλήττειν τους τυχόντος!
Και γε σαρχων εφαπτεσ&αι, πολλάκις χαί οίχείων.
Γίνεται τούτο δέ, χολής ξαν&ϊ}ς υπέρζεαάσης.
» 'Εν τούτοις διαφέρουσιν οΐσπερ τανϋν εΙρηχειΡ
Παραχοπη μανία τε χαί η μελαγχολία•
Νυν δε το όνειροπολεϊν χαί όνειρωττειν μά-Οε.
Το όνειρωττειν μεν εστί, γονο$ρυεΐν όνείροις.
•'
Το δ' όνειροπολεϊν εστίν όνείρους ίίπνοις βλέπειν,
Είτε χαί χρίνειν τεχνικώς ονείρων τας εκβάσεις.
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Ο Η II* VIII. ΗΙ8 Τ. 235-237.

889-904.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΤΡΕΤΟΝΤΕΣ ΠΟΘΕΝ ΛΕΓΕ-,
ΤΑΙ. σλέ.
Έχ Τυρρηνων το πανουργεΐν τνρεύειν ώνομαα&ψ
890 Έχ τοντων χαι το τύραννος ομοίως έπεχλή&η.
Βίαιοι γαρ οϊ Τνφρηνοί χαι θηριώδεις άγαν,
ψΛς μέχρι χαι Ιέρωνος ίερουργεϊν άνϋρώπους.
'Εχ τούτων ονν το πανουργεΐν τνρεύειν ωνομασ&η,
Έ'ϊτ οίιν' άπο τον γάλακτος, όπερ τνροποιονμεν
Κυχωντες χαι αυατρε'ψοντες, πηγνύντες τε πυτίαις.
ΆΕΖΙ2 ΙΣΤΟΡΙΛΑΗΣ, ΠΟΘΕΝ ΑΤΟΠΟΝ
ΛΕΓΕΤΑΙ, σλς'.
'ΪΑτοπον, αχατάαχενον , απόδειξιν μη Υχον.
Τόπους τας αποδείξεις δέ φαμεν χαί εργασίας,
Έχ τόπων οΐς υί χυνηγοί χα&ημειοι λα&ραίως
Τους &ηρας χατ εργάζονται χαΐ χτείνουαι τυξείαις.
900 "Ομηρος τούτου; προ^οχά; τοϋί τόπους ονομάζει.
ΠΟΘΕΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΣΚΑΙΛΡΟΎΣΙΝ. αλξ.

'

Σχαιον τό επαρίστερον χαί μάταιον υπάρχει,
"ι/2ρ« νοείται ί* η φροντίς ήγουν βουλή ματαία
Και παν χαχον χαι πονηρυν ίχ τούτον σχαιωρία,
™Η έχ πυγμάχου του αχαιού νιχώντος πανονργίαις.

Η 18 Τ. 235.
889. Οοιιί. Εψιηοΐ. Μ. β. Υ.
τνραννοί, ίϊοΗοΙίβ &ά Ι,ϋοίαιιί
ΟϋίΒρΙ. ίιιίί., β! ςιιββ 1β§υηΐαΓ

&££12 - Τ&ο *£!£
νοίν «π1ρ»ί πανουςγι'ιν.
895. ΜίίΓδΟ «1. Α. χυχλάντα.

ΗΙδΤ. 236.
897. Έργααϊαι βιπιΐ βχροιίίϊοηββ αΓβαπιβηΙοηιηι. ΟΓ. Επιββίϋ
1εχ. ,β^ηοΐ. §τ. ΓΗβΙ. 3. Η. τ.

899- Μ«8ο ο„. Α. ««*&.
ΡΓΟ τ05£ίαίί•
900. Ιΐίβά. IV, 107.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΉ.ΔΕ ΚΑΝ ΤΟΙΣ ΚΑΚΟΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΝ, σλη.
Χάριλλος Αάχων αδελφός υπήρχε του Λυκούργου.
Έπαινουμένου τοΐΛυ δε προς χαλοχάγα&ίαν,
Τις των Λαχωνων Ι'λεζε' πως άγα&ος τυγχάνει,
Ό μηδέ τοϊς χαχοΐ; αυτοΐς χαχος καν υπηργμίνος;
ΤΙΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ, Α ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΙ.
ΕΤΕΡΟΝ ΑΕ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ
ΟΙ ΦΛΡΜΑΚΟΠΩ.ΛΛΙ. αλ&'.
Εις εϊχοστήν εγράφησαν και τρίτην Ιστορίαν,
910 Πλην τουδέ σοι του πίναχος εις εϊχοστήν χαΐ τρίτην,
Τις φαρμαχος χαϊ ααρμαχεΰς. χαΐ νυν συντόμως φράσω.
€0 φαρμαχος το χά&αρμα τοιόνδε τι νπηρχε'
Τον πάντων δυσμορφότατον χαύσαντες {ίισπερ εϊπον)
ΕΙς χα&αρμον της πόλεως εν συμφοραϊς μεγίσταις,
Την τέφραν ερραινον αυτού πάσγι σχεδόν τγι πάλει.
Τούτα μεν ουν το αάϋαρμα πριν φαρμαχον έχάλουν.
Ό φαρμαχεΰς ό χρώμενος φαρμάχοις είς το χτείνειν.
Φαρμαχεργατην χάλει τε χαίγε φαρμαχόπωλην,
Τον φάρμακα ακευάζοντα καν πράτην των φαρμαχων.
ΠΕΡΙ ΘΗΡΙΑΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΘΕ1ΑΣ. αμ'.
920 ΟΙ σχευασταΐ ■θ'ηριαχωΐ' φαρμάκοϊν αντιδότων
Τους οφεις χαί έχίδνας τε, τα δηλητηριώδη,
Χρατοϋσι και εχτέμνουσι τας χεφαλας, ουραία,
Μυρίοις τε αρτνμασι αχευάααντες ως δέον
Κοινην την αντιπά&ειαν πασ»»1 εκ τούτων δρωσιν.

ΗΙδΤ. 238.
^905. ,,ΟΙίΒΓΪίβυϊ ΓαίΙ £1ίιιβ
^οΐγίβοϋί, ςιιί ίαίΐ ΙταΙβΓ Ι,γιι"•δί. Οοιιί. Ρΐαΐ. Ιϊο. 0.2—

5. Αάάβ βιιηά. (1β ίητΐά. β* οάίο
$. 5. Τ. Χ. ρ. 188. άβ άίβοι•.
βπιϊοί βΐ βάαΐβΐ. ί6. Τ. VII. ρ.
179." ΗοςίΓ.
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ΟΗΙΙ* νίΠ. ΗΙ3Τ. 241-244. 925 — 940.
Οίΐτω χρεών χαΐ τους χαχους χαι δολο$ραφους πάντας
Τέμνειν χαί απεργάζεσ&αι χοινας αντιηα&είας.
ΠΕΡΙ ΧΟΛΩΝΤΩΝ ΤΕ φΐ ΠΑΡΑΠΑΙΟΝ
ΤΩΝ, σμα.
Το παραπαίειν "φα τε χαι γε το παραχόπτειν
Παραφροσύνη τις μικρά χαϋέστηχεν, ως είπον.
.Χόλοι-, χολΐ] μελαίνγ δε σχοτίζεα&αι τας ψρένας.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ, ΟΠΟΣΟΝ ΚΟΛ0101Σ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΣΤΗΚΕ ΜΕΑΗΣΙΣ. σμβ".

930 ΈπΙ των πάντη παντελώς τίνων άφροντιατούντων,
Την παροιμίαν λέγε τις νπάρχουσαν του Τζέτζου*
Που γάρ εατι τοις χολοιοϊς φροντίς της βασιλείας;
\

ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΛΕΓΟΥΣΑ, Η ΑΕΤΟΙΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ ΤΟΤ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, σμγ'.
Όμοίαν δε χαι ταύτην μοι την παροψίαν νόει,
Ουααν του Τζίτζου χαΐ αυτήν χαι μ£τ αυτήν 4τε'ρας'
Που γαρ φροντίς τοϊς αετοΐς ίων Πλάτωνος δογμάτων
Και νόμων τούτου ηορνιχων, ά&ΐαμων, των δυσνόμων,
Οϊ τας γυναίκας γράφουαιν είναι μονάς τοις πααιν;
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Ή ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΛΗ140ΣΙΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ,
αμο^*

Και ταύτην ΐαην ταΧς λοιπάϊς τψ παροιμίαν «ό^(>*
Συλλογισμών γαρ τις φροντίς εστί ταϊς αηδοσιν;
940 Ε'ίτε χάί βίβλων οίασουν των Αριστοτέλειων ;
Η 18 Τ. 243.
937. Ργο μονάι οεηβοί χοιναι Ιεββκάιιηι εβδε ΗοβεΓ. ΚεοΙε.
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ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΕΙ ΒΟΤΑΕΙ , ΠΡΟΣΘΕΣ ΚΑΙ
ΤΛΝ ΧΡΤΣΓΠΠΟΤ. αμέ.
Και ταντην Τζέτζου γίνωαχε την παροψίαν είναι,
Όμοίαν αΐςπερ ϊφημεν πρυτέραις παροιμίαις.
Που γαρ ψροντις συλλογισμών εστί ταϊς άηδόσΐι
Των Αριστοτέλειων τε χαί γε των του Χρυσίππου ;
"Ος διαλεχτιχώτατος ο Χρύσιππος υπηρχεν.
ΠΕΡΙ ΑΡΤΑλΕΡΞΟΤ ΤΟΤ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΣ,
ΠΕΡΣΙΚΛΣ ΔΕ ΤΑΝΧΟΞΑΡΚΟΤ. σμς'.
Ό Αρταξέρξης "Ελλησι μαχρόχειρ εχαλεϊτο,
*,Ω,ς μαχροτέραν των χειρών την μίαν χεχτημένος.
Πέρσαι δε τον μαχρόχειρά φασι τανυοξάρχην.
ΠίΙΣ Η ΑΔΡΙΑΝΟΎ ΠΟΑΙΣ ΑΙΑΙΑ
ΚΑΑΕΙΤΑΙ. ομζ.
Αδριανός ^Αδριανού του 'Αφρου παις υπάρχων,
950 Έπ' αδελφή Τραϊανού Τραϊανω γαμβρευσας
ΚαΙ μετά θάνατον αυτού λαβών την βασιλείάν,
Κατά Σχυ&ων στρατευσας τέ ποτέ χαί χυνηγησας
Περί ^Αδριανού πάλιν, τερφ&είς τε τγ άγρεΰαει,
Το πρϊν μικρόν πολΐχνιον χλησιν Όρεστιάδα,
"θ Αγαμέμνονος νϊός πριν ηγειρεν Όρέστης,
(Έχεϊ λου&είς γαρ ποταμοΐς ιά&η της μανίας)
Κα&ηρηχώς ΙΔδριανΌς 6 βασιλεύς, ον ε'ψην,
Αδριανός χαί Αϊλιος, διπλην έχων την χλησιν,
Είς κάλλος τε χαϊ μέγε&ος άνήγειρεν αυξήσας,
960 Πάλιν Αδριανού, πόλιν ΑΙλίαν υνομάσας.

ΗΙδΤ. 247.

954. ΟοηΓ. ΟβΙΙβΓ. Οβο§Γ. βιιίί^• Ι• Ρ• 1324.
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ΟΗ Ι Κ VIII. Η 1 8Τ. 248-250. 961-978.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΤΠΕΡ ΧΡΐΣΟΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΑΖΙΟΝ. αμψ

ΈπΙ μεγάλαις δωρεαΐς φαμεν την παρόιμίαν,
- Την λέγουσαν, ίπερ %ρυσον χαί το τοηάζιβν δέ.
Χρυσός γαρ πο&εννοτατόν υπάρχει τοις άν&ρωποις.
Χρυσός τ» πάντ-α χατορ&οΐ, χρυσός νεΰρα ηολεμου,
Χρυσός ανδρεία, φρόνησις, νους, χάλλος παν αν&ρώποις.
Καί τα χρυσού μεν πρόδηλα τοις ανμπασιν αν&ρωποις.
Το δε τοπάζών εστί λίϋος των π-ρασοχροβ)!^
Ουχί• λαμπρός , ου διαυγής, α»ί οί λοιποί των λίϋων,
Οία δβ τα πρησ/ζοντα τύγχανε* των οστφάχων,
970 Οίον πενήτων δ' Ι'σ&ημα πλε'ο,ν, πλυν&έν , πρ&αοχρουν.
Πρααόχρουν δ' ον, κοχχοβαφές, αέρος 'άρσει λάμπει.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΤΡΟΙΣ ΤΟΤ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΣ
ΕΙΣΙΤΪΙ ΑΓΕΩ,ΜΕΤΡΗΤΟΣ. αμ&'.
Προ των προ&ΰρων των αυτοϋ γραψας υπήρχε, Πλάτων
Μηδείς αγεωμέτρητος είσίτω μου την στέγην'
Τουτέστιν, αδιχος μηδεϊς παρεισερχέσ&ω τ^3β•
^Ιαότης γαρ και δίκαιον εστί γεωμετρία.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΝΟΣΟΤΝΤΟΣ, ΤΟΤ ΊΠΕΚΣΤΑ^ΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΎΤΟΤ, ΛΝΘ* ΟΎΠΕΡ
Ο ΕΑΘΙ2Ν ΑΥΤΟΝ ΙΑΕΙΝ ΦΙΑΟΣ ΕΚΑΡΤΕΡΕΙ
ΒΡΛΔΤΝΙΙΝ ΚΑΙ ΟΤΧ ΤΠΕΧΛΡΕΙ. αν.
Γέγραφέ που φιλόγελως τω εαυτού βιβλίω'
1/ίρρωατον επισχέχρασ&αι παρέβαλέ τις φίλος.
ΊίΖς ουν ουκ εξανίστατο χαί υπεχωρει ρΓισχα,
ΗΙ5Τ. 248.

ΗΙ5Τ. 249.

967. Τοπάζιον ρΓΟ πάζιον
βεηρβί οιιιη δοΗββΙρΓΟ ίιι 1η4
αά 0γ6§ογ. Οογ. ρβ£. 1036. β.
ΛΓίάβ ίβπιβιι Ιιιάίο. αά Οιίϋαιί.
». ν. τοπάζιον.

Ιιι 0(1. Α. ίη ίιιίςηρίίοιιο τί(ΙβΙιιγ ββββ : επί προ&νροιι. .
II 18 Τ. 250.
Ιιι ίιιβοπρί. ίιι οά. Α. β8ΐ βς&•
ίύνοιν ριχ» {Ιοαδϋνιιν.
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Άγαναχτησας δ τόσων άνίστατο της κλίνης,
980 Κάχείνω ίρρώσο είπων άπηλ&6 της οΐχίας.
ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙ'ΛΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ, ΤΟ ΜΕΛΙ
ΔΕΚΛΤΒΜΟΡΙΟΝ ΑΜΒΡΟΣ1ΑΣ. ανά.
°Εξ Επικούρου άίρεσις υπήρχε φιλοσόφοις

•:

Την ηδονην δοξάζουσα τέλος φιλοσοφίας.
Ούτοι, τιμώντες ηδονην και τα γλυκέα πάντα.
Το μέλι, μέρος ^εκατόν εκάλουν αμβροσίας.
ΛΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΦΈΣΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΎΑΑΙΜΟΝΟΣ ΑΡΛΒΙΑΣ. σνβ".
Ηρόδοτος, Διόδωρος, Κτησίας, πάντες άλλοι,
Λέγουσι την ευδαίμονα τνγχάνειν Άραβίαν,
Ώσπερ και γην την Ίνδιχην εύωδεστάτην άγαν,
Άρωμασιν εχπνέουσαν, ως χαΐ την γην εκείνης, '
Και λί&ους κοπτομένονς δε ταύτης άρωματίζειν:
990 Τους δε άν&ρωπους τους εκεΖ λυ&έντας είιωδίαις
Όατα τινά και κέρατα και φύσεις τάς οζώδεις
Τότε χαπνίζεα&αι λοιπόν και άναχτασ&αι πάλιν.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ 4ΙΙΡΗΜΛΤΛΝ ΑΝΤΛΝΙΟΤ ΤΛΝ
ΠΡΟΣ ΚΑΕΟΠΛΤΡΑΝ. σνγ'.
Ή του Λιονυσίου μεν &υγάτηρ Πτολεμαίου
Και Πτολεμαίου αυναιμος δέσποινα Κλεοπάτρα,
Ούσα σοφή χαί εύγλωττος καϊ πανευμορφοτάτη,
άΐς χαλλει πάντας &έλγειν τε και φΰσιν των '&ηρίων,
θανόντος ταύτης του πατρός, ειχεν αμφισβητήσεις
Προς άδελφόν τον εαυτής περί της βασιλείας.
Έπει δε και προς Λϊγυπτον ην ένδημίον ο Καίσαρ,
1000 Ό Καίσαρ ό Ιούλιος, ό Γάϊος εκείνος,
Η 18 Τ. 252.
985. ΗβΓΟάοΐ. III , 112. 8<ι.
Ι)ϊο<.Ι. 8ίο. II, 49. Ροιηροιύι»
ΜβΐΗ III, 8. 6. Ά>ϊψ.ιβ ίηΐβΓρΓ.

Η 15 Τ. 253.
999. Χαίοαρ <χ]. Α. 61 Ηϊο βΐ
βΙΛί. Αι οββιι νοοβί. Καίσαρ.
21 *

.-'"
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ΟΗΙΙ* IX. ΗΙ8Τ. 253.

1—27.

„

ί?Α3 ^"ϊ τΨ &*ψ *φ ηυτων εδίχαζί τψ τότε.
1Χ• Άλλ' ο μεν ταύτης αδελφός , αυτός 6 Πτολεμαίος,
Εις βήμα το του Καίσαρος δι' έαυτοϋ ελάλει,
Η Κλεοπάτρα δε αυτή στόματι συνηγόρων.
ΈπεΙ δ* ηττατο, ϋ έλουσα την νίχην μεταστρέψαι,
Το> Καίααρι μεμηνυκεν έστω γνωστόν σοι, Καίσαρ,
Ω,ς οί έμοί συνήγοροι» την <5ίκην προδιδοΰσιν.
Αυτοπροσώπως ουν αυτή δι' εμαυτης σοι, Καίσαρ,
Βούλομαι βηματι τω σψ λέγειν, α λέξαι ΰέλω.
10 Τούτο πανασμενέστατα δεξάμενος ό Καίσαρ
Επένδυε, χαί βήματος λαμπρού σνγχροτη&έντος,
Η βασιλις εισέρχεται προς τοντο Κλεοπάτρα.
ΚαΙ χαλλοχ»ί πρώτον αστραπαΐς ταϊς υπέρ φύσιν ταύτης
Χειρουται παν το -θέατρον, παντας τους δικασπόλους,
Τον Καίσαρα δε μάλιστα πάντων χειρουται πλέον.
Λς δε συν γάλλους άστραπαϊς εκείνης ταϊς άρρήτοις
Λογούς εκίνει μελιχρούς, δικανικούς, ευατόμους,
'Τπερ τους λόγους Νέστορος, υπέρ ωδας χυχ*είους,
Τπερ τα πασνϋ ρίλλητα των Σειρηνίδων μέλη,
20 Καταπλαγέντες σύμπαντες εσχον σιγην Ιαχάτην.
Τι το έντευ&εν γίνεται, τις άγνοεϊ φρονούντων;
Εσχε δικτνοις έρωτος τον Καίσαρα το πρώτο»,
Της Αφροδίτης αν&εσιν έ'σχεν αυτόν δεσμώτην,
/ΙουλοΖ χΌν αυτοκράτορα, δουλώσαντα γην πασαν,
Νιχα την δίχην, εσχηκεν ά&λον την βασιλείαν.
Μετά &ανψ δε Καίσαρος Γαΐου Ιουλίου,
'Λς &ερμοτέρως ηπτετο πραγμάτων Κλεοπάτρα,

11. Ιη οά. Α. ονγροτη&έντος,
οιιι ϊΐιρβΜοπρηιιη ονγχρωτι&ίντοί , ηοη, «ι ϊη ηΐ3Γ§. βάΐι. Β38.
αυγχροπη&ιντοί. ζ)ιιοι1 β§ο ροβηί, βχρι-βββϊι βϋβιη 1*081113,
αρραταίο.
25. Ιη οί. Α. υ* ιη βάίί,Βίβ.
«ιΐβ τψ'δΙ*ην β«( 1βοηηβ. Εχ-

ηιίηΒΐιΐΓ α. Ναηι ο Γβιηαωίί.
Ν011 άαοϋ,γί νιχξ „ιιοά Ηοβ§8Γ0 ϊη ,ηβηΐβιη νβηίι, ΓβοίρβΓβ.
„_ Λ ,
,
26- Θαν7' *• 1• ^ανατο(, Γβοβιιΐίοπί ΟΓββοίΐβΙΐβ. νια. ϋυίΓβ8"•
27. 8οΗρ8ϊ &εομοτίρωί Ργο

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ8Τ. 253.

28 — 59.
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Τους ΑΙγνπτίονς τΐ\ς αρχής Ιχσπώαα των 'Ρωμαίων,
Αύγουστος Όχταούϊος 'Ρώμης κρατών τα σκήπτρα,
30 Ανεψιός ων Καίσαρος Γα'ίου Ιουλίου,
Την ανταρσίαν ουδαμώς των Αιγυπτίων φέρων,
Έπ" αδελφή τι} ίαυτοΰ χλησιν Όχταουί'α
"Εχων γαμβρον Άντώνιον, στέλλε» χατ* ΑΙγνπτίων,
Ι2ς &ραστ\ τούτων την όρμην παΰσας την ανταρσίαν.
•Ω,ς Κλεοπάτρα δ1 ηχουαεν ΙΑντώνιον στρατεύει*
Κα&* εαυτής είς Αΐγυπτον μετά στρατού μεγάλου,
Είχόνα πάνυ ομοιον γράψασα «άλλους ταύτης,
Επιστολάς δηλουσας τε έραν του ^Αντωνίου
Επεμψε προς ΙΑντωνιον. ος νβ σχια χαί μονή
40 Τή της εικόνος αυσχε&είς την αΰζυγον άφηχεν
ΚαΙ Κλεοπάτρας γίνεται χαί μέρους Αιγυπτίων
Και τοις Ρωμαίοις πόλεμον αΰν τούτοις σννε$ρηγνν.
Και πρώτα μεν χαρίζεται τ^ Κλεοπάτρα δώρα,
Τον φοινιχώνα σύμπαντα τον της Ίεριχουντος,
Όπου καί το πολυτιμον δένδρον εστί βάλσαμου,
Κατ* άλλους δε φυτάριον, ου δένδρον νπηργμένον.
Τον φοιηχώνά τούτον τε χαϊ χωράς δε μνρίας
Τ(\ Κλεοπάτρα δίδωσιν ΙΛντώνιος τώ πό&ω,
ΚαΙ ΙΊαρ&ων δε την σύμπασαν αυτήν αίχμαλωαίαν
50 Και του Τιγρανου τον υΐον συν ηχμαλωτισμένοις.
Και βασιλείς άπέσφαζεν ενεχα ταύτης πόσους.
Κα&ωσπερ χαϊ τον Μαλχον δέ Αράβων στεφηφόρον,
Κανπερ ο Όχταουϊος , ούχ ένεγχών την νβριν
Εις άδελφην την εαυτόν χλησιν Όχταου'ίαν,
"Άντ Αντωνίου μεν αυτοΰ λαβών γαμβρον Άγρίππαν,
Στρατεύματα χινησας δε χαί χατά γης χαί στόλου,
"Αναδραμών την ηπειρον , ήλ&εν είς τον Αευχάχταν,
Και πολεμον βαρΰτατον εχείνοις συναρασσει
Κατά τε γην χαί ΰαλααααν, ώς &άλασσαν μη πλεΐο&αι,

47. Ριό φοινιχονντα 30ΓΪρίϊ
εΐ Ηϊο φοινιχώνα , ιιυοά οι ίρβιηη

ίιι ο(1. Α. εχΙαΓβ νΐάβΙαΓ.
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60-88.

60 Μηδ* ίΐχειν ναυχληρήμασι, μηδέ τάΐς είρεσίαις,
Παγείσαν τάΐς εχχΰσεσιν αιμάτων τάΐς άμέτροις,
Την γην δε πάλιν πέλαγος, αλλ* ερυ&ρον γενέσ&αι,
Τω χατασΰρπν ποταμούς αίμάτων ακένωτους.
Τους Ίππους γαρ συνέβαινε τους πολεμιστηρίους,
Λυτούς τους Ιπιβάτας τε πελαγει των αιμάτων
Μέχρι στη&ών έννήχεσ&αι' τόσος 1§ρΰη φόνος.
"Ετι τελούσης 3* εν αμφοϊν της μάχης ισόρροπου
Κατά τε γην «αί &άλαασαν , χαι μηδενός ηχώντας,
Ό .Καίσαρ Όχταοΰϊος ετεραλχη την νίχην
70 'Ρωμα'ιοις εποιήσαιο τάΐς χαταστρατηγίαις.
Βΰρααις βοών γαρ έστρωσε τους λόφους νεεχδοροις,
Και δι" αύτων , όλισ&ηρων την φΰσιν υπηργμένων,
Όλχάδων πλη&ος άπειρον παναόφως χα&ελχΰσας
Εις ϋάλασααν την όπισθεν στόλου των Αιγυπτίων,
Λΐφνης χατετροπωσατο τούτους χαταπλαγέντας,
Και τον ΙΛντώνιον αυτόν ηρω'ΐχα} τω τρόπω
Πολλοίς ενστάντα χαρτερως άπέχτειναν τ^ μαχχ'
Ζωγρουσι Κλεοπάτραν δε χαι τέχνα ταύτης δυο,
"Λρσεν χαι &ηλυ , "Ηλιον τ^ χλησει χαι Σεληνην.
80 Και Κλεοπάτρα μεν αυτήν άνέίλε ταϊς άσπίσιν,
Αιχμάλωτος μη ΰέλουσα προς Ρωμην άφιχέσ&αι.
Πλην γενομένη χαι νεχρά το στέφος ην κρατούσα,
ΙΙς μηδέ μετά θάνατον της χεφαλης εχπέστ).
Ό Καίσαρ ό*1 Όχταούϊος εχείνην ταριγεΰσας
Τγ άδελφΐ) τ% εαυτού χατηγαγεν εις 'Ρο'ιμην,
θρίαμβον μέγαν χα» λαμπρον χαι προπομπην ποιησας,
Ηλίου προπομπενοντος αυτού χαι της Σελήνης,
Των παίδων ων εϊρηχειμεν αυτής της Κλεοπάτρας.

63. ΜβΓβο 0(1. Α. πλημμνφΐΐα&αι ποταμοί*.
*)(). ΙιΙθιιι βι»γ§ο ίγχολνμβαν.

75. Μβιη ιν&νί ρτο άϊφνηί.
83. Οοιιίαηοΐίταβ ρΓΟ ορίαΐϊτο
ϊχπέαοι ββΐ β ιιιαι-β. αϊ. Α.

ΟΗΙΕ. IX. ΗΙ5Τ. 254. 255.

99-110.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΤ ΜΑΝΙ2Ε ΘΕΟΤ ΟΠΤΑΣ1ΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΛΝ ΕΦΗ. ονδ".
Στείρα γυνή τω Μ,ανωέ υπήρχε συνοικούσα.
90 νΕ•&λ*βεν ου μετρίως δε τούτους η ατεηνία.
Λγγελος δέ τβ γνναιχί δισοάχις επεφανη
Έν τω αγρω χαί εϊρηχε ταύτην τεχεϊν παιδίον.
Η δέ φησι> τω Μανωέ , τφ ταύτης αυνευνέττ].
ΚαΙ ος ε&υσεν ε'ριφον χαΐ ε&ετο είς πέτρα*.
Ο άγγελος τγι ράβδω δε έπάταξε την πέτραν
ΚαΙ φλοξ αρΟεΐαα εξ αυιης ανάλωσε το &υμα.
ΚαΙ αυτή τότε μεν ή φλοξ• είς ουρανον ανηλϋε
ΚαΙ μετ' αυτής ό άγγελος, ο Μανωέ δε λέγα•
Θανουμε&α, ω γύναιον, &εος ημΐν έψάνη'
100 Ταύτα μεν είπε Μαιωέ τ^ τότε οπτασία.
Μετά δέ ταύτα η γννη κατά γαστρος λαβονσα
Γέννα τον μέγαν τον Σαμψών ον πααα βοα γλωσσά.

ΠΕΡΙ ΜΙΙΣΕΛΣ ΑΑΜΠΡΤΝθΕΝΤΟΣ ΤΗ.
ΘΕΟΤ ΘΕΏ.ΡΙΑ*. σνέ.
'Ορει, Σιναϊ Μωϋσης &εω προσομιλήσας,
'Όνε χατάγειν ϊμελλε τάς &εογράφους πλάκας,
Τ?] ομΜα τ~ι &εου χαί πλησιάσει τούτου
'Λ^ρήτοι,ς άπαατράχρεαι, λαμπρύνεται, την &έαν,
•ί2ς άντιβλέπειν προς αυτόν ττνα μη χατισγύει,ν.
"Ο&εν παραπετάσματι το πρόσωπον χαλύιρας
*Εβρα'ιοις διελέγετο. γυμνω γαρ τω προαωπω
110 Ουδείς απάντων ίσχυε προς τούτον άντιβλέπειν.

ΗΙ5Τ. 254.
89. ΊΜο. Ιαά. ο. 13.
ΗΙ8Τ. 255.
103. Ιη πιηι-£. ου. Α. Σινά»

105. ν# ρκ> *°» 31ι*β 0«•» β
<:<ϊ. Α.
110. Προ: ββΐ ίη οά. Α. Ιιι
βιΐίί. Βββίΐ. άββ»1.
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ΟΗΙ£. IX. ΗΙ8Τ. 256-258. 111-130.
ΠΕΡΙ ΣΛΦΡΟΣΤΝΗΣ ΤΟΎ ΠΟΡΦΤΡΙΙ2ΝΟΣ
ΟΡΝΕΟΤ. ανς'.
Ό πορφυρίων ορνεον άγαν υπάρχει σώφρον,
•Ω,ς, εΐ χάί μόνην οψοιτο πόρνην, ευ&έως &νήσχειν.
Αριστοτέλης, συν αύται Αιλιανός και άλλοι
Τα περί πορφυρίωνος γράφουσι του ορνέου.
*
ΛΕΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙίΙΛΗΣ, ΠΟΣΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΤΟ ΛΓΕΡΛΧΟΣ. ανζ.

Η λεξις το αγέρωχος τρία στιμαΐνει ταύτα,
"Ενδοξον, αρτοζητην τε, τον νβριστψ συν τούτοις.
Άγέρωχον τον ϊνδο'ξον ούτως ετυμολόγει,
Τον εποχουμενον άγαν επί του γέρως'
Οχην , τροφψ άγείροντα πάλιν, τον αρτοζητην
120 Πάλιν δε άγεροίοχον , άγέρωχόν μοι λέγε,
Τον νβριστψ, οχοΰμενον άγαν ΙπΙ ερίδων.
ΛΕΞΙΣ ΊΣΤΟΡΙίΙΔΗΣ , ΣΚΥΤΑΛΗ ΠΟΣΑ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΤΤΜΟΛΟΓΕΓΓΑΙ. ονή.
Εξ την σχυτάλην γίνωσχε σημαίνουσαν, α μά&ε'
Σχυτος το ποίον τάς πηγάς παίδων των μαν&ανόντων.
Σκυτάλη και ιχ&ύς εστίν εχλή&η δε σκυτάλη
Τω πληχτιχψ πανεμφερης ούσα των παίδων σχΰτει.
Και των δάχτυλων τα οστά καλούνται δε σκυτάλαι.
Και ράβδος δε τετράγωνος των μαρμαρεργατοΰντων.
Εχ του τετραγωνίσματος νομίζω δί και ταύτα
Της ης σκυτάλης ϊφημεν της τψωρου των παίδων.
130 Και πάσα ράβδος λδ/ϊτα* αχίταλος χαϊ σκυτάλης,

ΗΙ8Τ. 257.
115. δοηρϊϊ »/ λίξιΐ. ΑτΙίοκΙιιβ η αΙ)βΓ»1. ΟοιιΓ. Είρη. Μ.
8. ν. αγίρωχοί.

118. Πββυηΐ άκββ βγΠβ^β.
ΡθΓ8Ϊΐ3ΐι νβΓβαβ δηβ οχαιίίί αλλωη Ιιι Είχπι. Μ. β«ι, αττό
τοΖ άγαν ιπι το γέρας όχέϊο&αι.

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ8Τ. 258. 259.

131 — 160.

329

Εΐτ εχ τηςΓτων μαρμαρουργών ης προειρήχειν ράβδου,
Εΐτ" έχ του σχΰζω, το δηλονν οργίζομαι, χλη&εΐσα,
Η τα σχυσμοΰ χαί της οργής τλώσα χαί υπουργούσα.
Εχτη δε άξιάχουστος Ααχώνων η σχυτάλη,
Την ηνπερ εχφραστέον μοι ώς οΐόν τε συντόμως.
01 Αάχωνες πριν μέλλοντες η στρατηγοΐς η άλλοις
Βονλας μνστηριάτιδας εν γράμμασι σημαίνειν,
Ράβδον λαβοντες ηντινονν τω μηχει βραχυτάτψ,
ΚαΙ έπιμηχει δέρματι πάνυ στενω ως ζώνη
140 Την ράβδου επιφάνειαν πασαν είλουντες τούτω
"Εγραφαν 'άπερ η&ελον έλίξεσι του δέρους,
Α χαί άνεγινώοχοντο του δέρους είλιγμένου.
Το σύνολον άναγνωσις ούχ ην δε των γραμμάτων,
"Αν έχ της ράβδου τις αυτής άφείλιζε το δέρμα.
Πάλιν δ' άνεγινώοχοντο τη ράβδοι τη ρη&είστ],
Εΐπερ είλιχ&η το αύτο δέρμα χαϊ προσηρμόα&η. .
Ούτως, ώς έ'φην, γράφοντες άφείλισσον την ράβδον
Και με&" ετέρου ε'στελλον οΐς η&ελον το δέρμα,
Την ράβδον με& ετέρου δε πλην σύν μεγίστη σχέ-ψει.
150 *Εχεϊνοι δε δεχόμενοι την ράβδον χαϊ το δέρος,
Ειλονντες άνεγίνωσχον, ώς έ'φημεν χοΧ πρώην.
Τοΰτο χαλώς μοι γίνωαχε Ααχωνιχην σχυτάλην,
/Ιέρος εις ράβδον ελιχτόν , γράφον βονλας χρυφίους,
Σφενδόνης ουσαν δύναμιν της Γΰγου προ του Γΰγου.
'Εστι χαί είδος οφεως ίβδομον η σχυτάλη.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΩ.ΣΗΑΕ ΜΟΝΗΣ, σν&'.
Ή νυν μονή του Μωσηλε του Μωσηλε ην οίκος.
Ός Μωσηλε πριν στραταρχών Βουλγάροις ηττημένος
Τ<$ πέραν μέρει των πηγών, μέλλων φυγείν εις πλοϊον,
Αποτυχών είς <&αλασσαν ανοπλος απεπνίγη.
160 Έμοί &ανμάζειν δ' επεισιν , όπως άνηρ ίχεϊνος

Η 18 Τ. 258.

135. Υϊά. ΓΐίΐβΓρΓβΙ. βά Νβροκ Ρηιμ. 3.
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ΟΗΙΚ IX. ΗΙ5Τ. 259-261. 161-182.
θίδϊ τυγχάνων &αλασοων, ΰβλάσσαις Ι&εώ&η,
Τρέψας το πριν ίπωνυμον ως προς φερωνυμίαν.
ΚαΙ γαρ το Μωσηλε δηλοϊ ταΐς γοναΧς Αίγυπτίων
Ποαεώω, ΰεον ΰαλααοων χα* &εον των υδάτων.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΣΛΠΟΤ ΑΕΤΟΝ ΕΜΟΙΣ ΛΚΤΠΤΕΡΟΙΣ
ΤΟΞΕΤΕΙΝ ΜΕ. σξ'.
Ό μυ&ογράφος Αίσωπος τοις μΰ&οις αυτοΰ πλάττε*,
'Λς αετός πετώμενος ίφ' ύψους ετοξεύ&η.
Ίδών τα βέλους δε πτερά των άετείων οντά,
Έμοϊς πτεροϊς, εβόηαεν, ίγώ νυν χατεβλή&ην.
ΠΕΡΙ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΗΣΑΊ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ. οξά.

Ό Ίαααχ ό Αβραάμ υΙός χαϊ η 'Ρεβέχχα
170 Ύίον γενναίοι, τΌν Ήσαΰ , τον Ίαχωβ δευτέρως.
Των ων Ήσαΰ υπήρχε μεν δαοΰς τε χαΐ πυ^άχης,
Καί βίον μετερχόμενος δηραν χαϊ χυνηγίας.
Ό δ' "Ιαχωβ ην οίχουρον τον βίον χεχτημένος,
ιΌς χαϊ στραφέντα τον Ήσαΰ νηστιν εχ χυνηγίας,
Φαχψ εψων, ζψησαντα, ουχ εδωχεν ουδόλως,
"Εως είπε, χαϊ δώγς μον τα πρωτοτόχιΛ σου.
ΚαΙ ούτος συγχατέ&ετο λιμω νενιχημένος.
Κάχ τούτου δ* ϊσχψε φαχψ αντί πρωτοτοχίων.
'Εξ Ίαχώβ εν πτέρνισμα, ήτοι, απατημία
180 Προς τΌν Ήσαΰ τΌν άδελφον γεγονε τοΰτο πρώτον.
Το Ίαχωβ δε πτερνιστης χα&' "Ελλψας σημαίνει.
Αιδΰμων τι,χτομένων γαρ πρώτος Ήσαΰ έξήλ&ε,

ΗΙ8Τ. 259.
161. Ιη «Λ• Α• νϊάβίιΐΓ ββίβ
Ι&ιιν',&ψ
Ιη ΒίβΓβ. βοιίρίαηι
,,άπιπνϊγη, βαΐϊοοβίπβ βίΐ."
ΗΙ8Τ. 261.
174. Ρϊο βοοαββΗνίί στρα-

ψέντα τον — νηοτιν — ζητ'ϊοαντα, ΓβιιαίπιηΙαι• Λ»1ίγΐ, οοιιίιιηδβηάϊ ίΐΐΐ οαιη ϊΰωχ»ν.
179. Ε ΐίΐαΓβ. οα. Α. ρϊο ατιάχημα..

ϋΗΙΙ,. IX. ΗΙ3Τ. 261.

183-215.
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Κατόπιν τούτον χαϊ αυτός της πτέρνης δεδραγμένος.
Οντω λοιπόν χαϊ *Ιαχώβ εχλη&η τοις τεχοΰσιν.
"Εν Ίαχώβ του πτερνιστοΰ πτέρνισμα τούτο πρώτον
'ΙΙς προς Ήσαΰ τον άδελφόν , το των πρωτοτοχίων,
"Απερ αυτός αφείλετο, δους την φαχην πεινώντι.
δεύτερον άλλο πτέρνισμα το μείζον μαν&ανέ μοί'
ΌΊσααχ ιψβλυωπών ηδη τοις γηρως χρόνοις
190 Και νόσω συνεχόμενος προς τον Ήσαν είρηχει •
Τέχνον έμΌν πρωτότοχον, Ήσαυ μοι χεχλημένε,
"Εξελ&ε, &ήρευσον Ιμοί τι προσφιλές εις βρώσιν,
'&ς αν ί» τοΰτου βεβρωχώς σε τέχνον ευλογήσω.
Ούτω λοιπόν ο μεν Ήσαν εξηλ&εν επί δήραν.
Ή δε 'Ρεβέχχα τον Ήααΰ εν μίσει τι&εμένη,
Τον Ίαχώβ δε στέργουσα, φησιν ώς προς εχ&ϊνον
"Εξελ&ε προς τα ποίμνια χαϊ εριφόν μοι αξον,
Καί βρώματα σχενάσομαι τω σω πατρϊ, χαϊ φαγοι,
Και ευλογίαν δώ?] σοι του αδελφού σου, τέχνον.
200 ^Άγει λοιπόν ερίφιον, σφάττει συντόμως τούτο,
Ή μντΤ}9 σννεσχενααε τούτο, παντοίαν βρώσιν.
Το δέρμα τοΰ ερίφου δε τψ Ίαχωβ χαλυπτει
Τας χείρας χαι τον τράχηλον, μ>' ώς Ήσαν δεχΰείη.
Και δη λαβών τα βρώματα φέρει προς τον πατέρα,
Ειπών, Ιδοΰ πεπλήρωχα, πάτερ, τον σον τον πόϋον.
Φανών ουν επενλόγει με, πληρον τας υποσχέσεις.
Ό δε χειρών άψάμενος χαι του τράχηλου τοϋδε,
Κεχαλνμμένου δέρματι, ώς εφην , του ερίφου,
Ούτω πως άναφ&έγγεται καί λέγει προς εχεΐνον
210 Ή μεν φωνή του Ιακώβ , αί χείρες τον Ήσαν δέ.
"Ομως έχεϊνον ώς Ήσαν ευλόγησε τω τότε.
',ΪΙς δε Ήσάΰ έσνστερον ηλ&ε μετά της &ήρας,
Κλαίων χαι όδνρόμενος περί της ευλογίας,
Είπε προς τοϋτον δ πατηρ' πασαν την ευλογίαν
Το) αδελφω σου δέδωχα <$όλο»5 τοις της μητρός σου.
211. Ιι» ΗΐΗΓβ. οά. Α. ηνίόγηοε.
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ΟΗΙΚ IX. Η 18 Τ. 262.

216-240.

ΠΕΡΙ ΙΣΤΙΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ, Η ΚΑΙ
ΕΓΡΑΦΗ. σξβ'.
Ό Ιστιαίος γένει μεν Μιλησιος υπήρχε.
Ααρείω συστρατεΰσας γαρ ζέρξον πατρί προς Σχύ&ας,
*Επει φιλίαν χα&αράν ^τήρησε τοις Πέρααις,
Πάρα Ααρείου δωρεάν εσχε Μυρχΐνον χτίζειν,
220 Ήτις Μυρχΐνος Ήδωνος πρότερον έχαλεΐτο.
'Ο Πέρσης ό** ό Μεγάβνζος στραφείς εχ Παιονίας,
Ααρεϊον πεί&ει, μηδαμώς χτίζειν έαν Μυρχΐνον,
Ιι4λλα προς Σοϋσα με&* αυτού λαβείν τον Ίστιαΐον.
Ό Ιστιαίος το λοιπόν τφ ηο&φ της πατρίδος,
Ώς αν εΙς ταΰτην εχ Περσών άποσταλείη πάλιν,
Τοιφδβ μηχανήματι στάσεις δεινάς εγείρει,
Ααβων οΐχέτην εξυρε την κεφαλήν εκείνου,
Γράφει τε γράμματα στικτά, χομάσαντα δε π«λ*ι>
Πέμπει τούτον είς Μίλητον προς τον Άρισταγόραν,
230 "Ος ην γαμβρός, ανεψιός ομοΰ του Ιστιαίου.
Συρας δε τούτον χαί αυτός και αναγνους ως χάρτην,
Τάς Ελληνίδας εκ Περσών πάσας άφίστα πόλεις,
Και Άΰηναίους έπεισε τάς Σάρδεις εκπορ&ησαι.
Ααρείου τοις αυμβασι δε μεγμλως ά&υμοΰντος,
Σατράπης Πέρσης παρεοτώς τις λέγει το, Ααρείω•
,,Άργαλεον δέ μοί έατι &εον ως πάντ' άγορευσαι'
„ Τούτο μεν το υπόδημα ϊρραψεν Ιστιαίος,
,,'Ραφεν δε υπεδησατο αυτό 'Λριοταγόρας'"
Τουτέστι, την ίπο^εσιν δέδωχεν Ιστιαίος,
240 "Ές τέλος 3' εξεπέρανεν αΐιιην Άρισταγόρας.

ΗΙ8Τ. 262.
217. Ιιηιιιο Σχύ&αί. \ϋ.
ΗθγοΛοΙ. IV, 137. V, 11. 23.
24. 35. Μη. 97. βς<ϊ. VI, 1.
Ηόξβτ. ΕγβΙ ϊη ιβχία ΙΖΙροοχ,
ςιιοά Ηβαά άαΜβ β νβΓβιι ρτο-

219. Ιη ιβχία ο<1. Α. επί, ίη
ΜβΓβΐηβ ίπί: περί. Ιιι βάίΐ.
Β3*• πίί>»'• Κεροβιιΐ παρά.
237. Ε« ϋοΐιηη β\, ΑηβρΗβΓηβ ΗϊβΙίαβο, ηοη Όαηο. Υϊό.
νβίεκ. β(1 ΗβΓοάοΙ. VI, 1. Ηό-

χίιηο ΪΓΓβρίβΓαΙ.

£βΓ,

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ8Τ. 262. 263. 241—265.
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Παρά Λαρείου τέλος δε σταλείς ό Ιστιαίος,
'Τπεσχημένος σΰμβασιν των πόλεων ποίησαν,
Γην τψ Περσίδα παρειχώς ερρειν χα* γψ τψ Σούσων
Έν τΐ] πατρίδι το λοιπόν τοις φΐλοις διητατο.
Την τελευτψ εΐ ΰέλεις δε μα&εΐν του Ιστιαίου,
"Εχεις πλατέως οπισ&εν ταΐς πρώην Ιστορίαις,
Εις ένενηχοστον έ'χτον βα&μον παρεγχειμένην.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΣΘΈ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΛΣ ΟΙ
ΟΦΕΙΣ, ΑΑΑΩ.Σ ΕΡΜΗΝΕΤΘΕΙΣΑ ΠΑΡ
ΕΜΟΎ, ΧΑΡΙΕΝΤΙ2Σ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ
ΜΕθΟΛΟΝ ΑΕΙΝΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΜΟΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, σξγ'.
Έν ταΐς γραφαΐς ταΐς ϊεραΐς ταΐς των ευαγγελίων
Χριστός φψί που προς αυτούς τους μα&ψάς χαϊ πάντας'
250 ,,Γίνεσ&ε ως οΐ όψεις μεν φρόνησιν κεκτημένοι,
„ Αχέραιοι δε γίνεσ&ε ως αϊ περιστεραί μοι.
Τούτο δηλοΐ χαϊ λέγει δε χωρίω τψ έχεΐσε'
Τας σφων τηρείτε χεφαλάς, χα&άπερ χαϊ δ όφις;
"Οζ επιβουλευόμενος , τυπτόμενος εις φόνον,
Παντοιοτρόπως χεφαλην τψ εαυτού σνγχρΰπτει.
Ούτως ΰμεϊς , απόστολοι, χαί ευσεβής δέ σόμπας,
Τυράννοις τιμωρούμενοι χαϊ άσεβων τω γένει,
Τψ χεφαλην φρουρείτε μοι, πίστιν την ημετέραν,
Και μη &εδν αρνησησ&ε μέχρις αυτού θανάτου.
260 ,ΪΑχέραιοι δε γίνεσΰε, ως αϊ περιστεραί μοι.
Και τούτο πάλιν το αυτδ δηλοΐ τε χαϊ σημαίνει.
Άχέραιοι γαρ λέγονται περιστεραί τοιώςδε,
Φρόνιμοι, ωσπερ λέγεται περιστέρα του Νωε,
Αποΐυδεΐσα υπ αυτοΰ χαταχλυσμοΰ τψ χρόνω
Και πάλιν υποστρέψασα προς χιβωτδν την Νωε.

Η 1 5 Τ.
•248. ΜβίΛ.
Χ, 263.
16.

259. Ιη ιολτβ. ο<ϊ. Α. &ιοΐ.
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ΟΗΙΚΙΧ. ΗΙ8Τ. 263. 264.

266— 29α

Και πάσα δε περιστερά έΐ γεννη•&^ οϊχία,
Έκ ταύτης ουχ αποφοίτα, εϊ μη υπάρχει νόϋη,
Και μη τεχ&εΐσα εν αυτ% , αλλ* άλλο&εν άχ&εΐσα.
Τα Ιερά μεν λόγια ούτω τηρεί»» κελεύει
270 Την κεφαλήν την εαυτών, ήγουν ημών την πίοτιν*
*Εγώ τηρεΐν δε κεφαλήν εϊπον αστείω λόγω,
Με&όδω τε δειτότητος, ρητορικοί τω τρόπο),
Τάς κεφάλας και τους ημών αυ&εντας και δέσποτας
Τηρεΐν, μη υποχλεπτεαϋαι και άπατασ&αι δόλοις
Τοις των κλεπτοαγίων τε και τζουριχοαγίωτ,
Τους ους εχειροτόνησαν, ώνομαααν αγίους
"Λν&ρωποι αλιτηριοι, ομοτροποι ίκείνοις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΗ. ΓΙΝΟΤ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΠΑΡΑ
2ΑΤΤΙΙι. σξδ'.
Τούτο φησιν ο Σολομών, παιδεΰων τους άν&ρωπους.
Μη αυτοβούλους γίνεσ&αι και των αυταρεσχουντων, „
280 Χρασ&αι δε συμβουλεΰουσιν. εγώ δ* είρηκειν τοΰτο,
'Αν&' ου γράφων εξηγησιν Όμηρου ττ] Αυγουστη,
"Εχουσαν και μετάφρασιν ημαξευμένοις ατίχοις,
Πρώτον μεν τετραδίσχια των σμικροιάτων γράφων,
Ενός εκάστου άπ' αυτών μη πλέον τι χωροΐίντος
Όκτώ και όγδοηχοντα στίχων συν διψ.άδι,
Τω χα&' έη ελάμβαναν δώδεκα των χρυσίνων,
Χρυσίνων νομισμάτων δέ, πλην εκ λευκού χρυσίου.
Επει πυκνουν δε μηνυ&είς τους χάρτας προς ολίγον
Τψ επί διοικήσεων τελουντι της Αυγουστης,
290 Λαβών δε τι τετράδιον μέγιστον εγεγράφειν

268. Ε Ϊ03Γ8• «1• Α. ρτο
άχ&ιίη,
ΗΙ5Τ. 264.
(
283. τιτραδίσχιον, τετράδιον,
τιτράί, δί§ιιίβθ3ΐιΙ φιιΜεηιίοιιβιη , ψκιΜ'πία ίοΐίβ ίϊιιιιιΐ ίχιη018.
285. Ι.βΏ8ίιΐ3 νβιΊϊι οιιιη ιηατ-

ϋ'η<"• ,ΜΛί -νίάβΐΜΓ διηχάΰι οογιυρίιπη Θ55β.
290. 5οΗ\νβΓΖ. <ϊβ οπιβπιβιιιΐβ
ΙιϊίΓΟί-ιιτη ρ. 160. ριιίαϊ ΤζβΙζβιη
8ί§ιιϊΛθ3Γβ νοίαίδδβ, 8β ϊη νια^ηυ
ραοάα/η ^ιιαίβηιίοηβ δίιι^ϋΐββ ραςίιΐ38 ]>βγ ίεπιαχ νοίαηιιιαί 80Γίιιβίβββ.

ΟΗΙΚΙΣ& ΗΙ8Τ.265. 266. 291 — 213.
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Τριπαγισμοϊς εν σηχισμοΐζ τετράδια ώς δέχα.
"Ο δε χαί το δεχαπλασμα ϊσον απλω εδόχει,
ΚαΙ μάλλον δε χαί ϊλαττον , ιϊτε χαί ώς ουδέν η.
Λαβών γαρ ταυτά μθί} ουδέν εκείνος άπεστάλχει.
Γράφε δε γράψε συνεχώς, ίμτνυε χαί μόνον•,
Και μετά την συμπληρωσιν σχτ]ς δωρεάς οποίας.
Προς το αύτοΰ χληρόψυχον έγραψα τα γραφέντα.
ΠΕΡΙ ΑΛΙΤΗΡΙΛΝ, ΠΟΘΕΝ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ.
σξέ. - Λιμός ποτέ χατέσχηχε μεγίστη χαι Ά&ηνας,
'ίΐς πιριτρέχειν πανταχού τους δραστηριωτέρους,
300 Ει πως εχείνοις ακουσϋ'η ψόφος άλούσης μύλης.
Ευ&ύς γαρ παρεισρέοντες εν άχα&έχτω ρύμ$,
Τα αλιά χαΐ άλευρα ηρπαζον εχ τηρούνταν.
Έχ τούτων άλιτήριος καλείται, πας κακούργος.
ΛΕΞΕΏ,Ν ΔΙΑΦΟΡΑ, ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΧΤΣ
ΚΑΙ ΠΑΧΗΣ. σξς'.
Παχύς μίν 6 ανόητος κυρίως κλησιν φέρει.
Πάχης δε ο χατάσαρκος χαί πιμελης καλείται.
Έμοί δέ ο χατάσαρχος , ώς χαί Αριστοφάνει,
Παχύς κατονομάζεται, χαί ο ανόητος δέ.
Ο γαρ παχύς ανόητος των φυσικών τοις λογοις.
Των έ'ξω γαρ οί σύμπαντες, πολλοί δε χαί των εαω,
310 ΕΙρχτην φασι χαί φυλαχην ψυχής είναι το σώμα.
"Αν ουν το σώμα πέφυκε παχύ και πιμελωδες,
Ε'ίργει δε όμμα της ψυχής των νοητών τ* βλέπειν
Άν δέ γε χάτισχνόν εοτιν, ου χατειργνυει τόσον,

Η 15 Τ. 265.
298. ΡΙαίβΓοΗ. <1β οηηοί. %.
16. Τ. Χ. ν
ρ. 148. Η"«•
,
302. Άλια ΜϊΗί τίάοΙαΓ οογ-

πιρίιπη εχ. αλφιτα.
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ι,γϊτ οκκ
,η4 Ιη
τ ιιΐ8€ηρΐιοιιβ
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304.
ηιίιι•£θ 0(3. Α. Ηίώβί τίνι.
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ΟΗΙΙ* ίΧ. ΗΙ8Τ. 266 — 268.

314-335.

Άλλ". απολαύει νοητών ένδον απαυγασμάτων,
'Ώσπεο επαπολαυει, τις ηλίου βελασμάτων,
Άν ϊνδον εϊργνυται, φρουράς νίλω πεφραγμίνης,
Είτε πετεύροις, η δοραΐς , εϊτε τοιούτοις άλλοι*;.
Ούτω χαί υ ανόητος χα» πψελης ομοίως
Παχύς κατονομάζεται/ ίμοί τε χαί έιεροις.
320 Πάχης δε Ά&ηναίων τις υπήρχε στρατηγέτης.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, Ο ΜΗ ΕΙ2ΕΡΧ0ΜΕΝ0Σ ΛΙΑ
ΤΗΣ ΘΎΡΑΣ, ΑΣΤΕΙΏ,Σ ΕΡΜΗΝΕΤΘΕΝ.
θύρα, το &εΐον δίδαγμα το των ευαγγελίων,
Αϊ ης οδός τοϊς &έλουσιν εϊς ανω βασιλείαν'.
Ό γουν μη εισερχόμενος δια της <&ύρας ταύτης,
Κλέπτης τυγχάνει χαί ^γστής χαί των ασεβέστατων,
Ψυχάς λη'ίζων ευσεβών χαί δαίμοσι παρέχων,
θύρα μεν αυτή ταϊς γραφαϊς εστί ταΐς &ειοτέραις.
Έγώ δ' αατείως ε'ίρηχα των μοναστων τους νόμους
θύραν των ζώντων, μάλλον δε σεμνως , εν χοινοβίτρ.
Μη δια •θ'υρας βαίνειν δε λέγω τους χλεπταββαδας
330 Χωστούς, εγκλείστους, ελχοντας &ηρία, στηλοβατας,
Παντας Όσοι, παρά τά νόμιμα δρωσι των βίων,
ΚαΙ των μονοτροποΰντων δε πλην εν έρημου τόποις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΘΗΡΑΣ ΕΑΚΛΝ Ώ.ΣΠΕΡ
ΟΡΦΕΤΣ. σξη.
Όρφενς ην Θραξ Ιξ Όδρυσσων, πατρώος Βισαλτίας,
'Τπερτερων των μουσιχων πάντων, ών φάος είδεν,
'ιΩ,ς λί&ους, ΰήρας, χαί φυτά χα» πασαν ϋέλγειν φύσιν

320.

ΟΙ. ΤΗιιογά. III, 18.
Η 1 8 Τ. 267.
330. Εγ»1 ατιλοβάταί,
332. Επα τρόποιί. Ειίαηι ίαοίίίιιβ 1ιαί>εΐ Ιονίί.

Η 15 Τ. 268.
334. Ιη ιηβΓ£. οά. Α. οίί ργο
ών, 61 ίιι ηιβΓξίαβ οοά. βΐίίΐιιι
ψάοί ρτο βίοι.

ΟΗΙΕ. IX. ΗΙ8Τ. 269-271. 336-357.
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Τ# μουσιχϊ) τ% έαυτοΰ, και χα&ελχύειν ταυ τα,
ΤαΧς πριν εϋργς δωδέκατο* ταΰτψ την ίστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΗ ΑΕΧΕΣ&ΑΙ, ΑΛΛ* ΑΠΟΠΕΜΠΕΙΝ Ε3 ΟΠΙΣΩ, αξ&'.
Το σχήμα τοΰτο κόλλησις τοις ρητορσι τυγχάνει.
Αϋτη 3' εστίν η κόλλησις , χρηαις ίξ Ησιόδου,
340 Μεΰοδω μοι δεινότατος ρη&είσα συμφερόντως.
Εχει Πανδωραν γαρ αυτός φησιν εξαποπε'μπειν•
Έγώ τα διλιτράϊα δε μήλα των κλεπταββαδων.
Τι δε η παρωδία τε χα» κόλλησις, είρήχειν,
Εις τωνδε την έκατοστην έξηχοστην εννάτην.
ΧΡΗΣΙΣ Ε5 ΠΣΙΟΔΟΤ, ΑΣΤΕΙΑ ΛΟΓΙΚΗ
ΧΡΕΙΑ ΓΕΓΟΝΠΑ ΤΩι ΤΖΕΤΖΗι. σο.
Μη πού τι ^ητα* καχον ΰνητοΐσιν, ό Άσκραϊος
Είπε, μη βλάβη γενηται ΦνητΟΐς εκ της Πανδώρας.
*Εγω δε τα λιτρόμηλα και διλιτρόμηλα δε
Των κλεπταββαδων όπισθεν είρήκειν αποπέμπειν,
Μή που καχόν τι γενηται, απο&ανεΐν άμηλους,
350 "Οσοι λίτρας μη κέκτηνται, μηλάββαδα ώνεΐσ&αι.
Τοΰτο δ' αστεία, λογική χρεία τυγχάνει πάντως.
1 Έρεΐ γαρ τις ευτράπελος άν&ρωπος των αστείων,
Τα κλεπταββαδων εφασκε λιτρόμηλα ο Τζέτξης
Στρέφειν, μή &άνοι αμηλος πας αλιτρος άν&ρώπων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΟΎΤΕ ΤΙ ΜΑΝΤΙΣ ΕΩΝ ΟΤΊΤ
ΟΙΩΝΩΝ ΣΑΦΑ ΕΙΔΩΣ. σοά.
Αποψ&εγμα παρέλειψας ρη&ίν μοι των αστείων,
Κείμενον ταϊς έπιστολαΐς, ο πρότερον λεχτίον,
Και μετ* αυτό τον μάντιν δε και τον οίωνοσχόπον.
,ΗΙ8Τ. 269.
341. '£ργ. 76.
, Η 18 Τ. 270.
345. £ργ. 77.

ΗΙ8Τ. 271.
355. 0(1νΜ. Ι, 202.
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358 - 384.

Εις εκκλησίαν εισελ&ών ως νικούσα ψάλλοντα»*,
,,Άμαρτωλων τα κέρατα κύριος χατα&ρανσει,
360 ,,Και δη χα* νψο&ήσεται το χέρας του δικαίου '
• ' Χρησιν απεστομάτισα ρητών Ήσιοδίων •

,

,, Νυν δη εγώ μητ' αυτός εν άν&ρωποισι δίκαιος
,,Εϊην, μήτ εμος υίός' έπει κακόν άνδρα δίκαιον
,,Έμμεναι, ει μείζω γε δίκην άδικώτερος εξε»."
"Οπερ ουν τότε εΐρηχα, δίοικητα δεσποίνης,
θραύαει κεράτων αλιιρών, ϋψει δικαίου κέρας,
Τοΰτο νυν &έλω και προς σε πάλιν ειπείν προσφορως.
Ει λίτρας χλεπταββάσι τε και τζονριχοαγίοις
Έπι ένί τω μήλω τε δωρεΐσ&ε και τι) ροα,
370 Άν&ρώποις συγγραφεΰσι δε μεταψρασταΖς βιβλίων
Αέγεται, μεταφράσαιμεν μήκος τοσαύτης βίβλου,
Και τότε δοίητε αντοϊς Όπερ υμϊν δοχηαει'
Μη ε'ίην , εϊπω , συγγραφεύς, μηδέ έμός τις φίλος,
ΕΊ πόνοις τόαοις μεν ουδέν δ συγγραφεύς λαμβάνει,
Οί τεχνικοί τας λίτρας δε απόνως, μηλοπραται.
Αυτή του άποφ&έγματος η ελλειψις νπαρχει,
Το ούτε μάντις δε εών ούτ" οιωνών ειδήμων,
Εν "Οδύσσεια. "Ομηρος φέρει τίνα είπόντα.
"Εγώ τφ αυτοκράτορι γράφων δ* είρηκειν τοΰτο.
ΨΤΑΑΙ2Ν ΓΑΡ ΝΕΦΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΞΕΡΞΟΤ
ΤΗΝ ΑΜΕΤΡΟΝ ΣΤΡΑΤΙΑΝ. σοβ".
380 Στρατεία η εκατράτευσις , η στρατιά το πλη&ος.
Τφ του Λαρείου δε υΐω, τω ύέρξ]] τω μεγάλο»,
Κατ" Ά&ηνών ατρατεΰοντι και κατά της Ελλάδος
Απομαγον και μάχιμον παν στρατιαί ην πλη&ος,
Εγγιατα πεντακόσιαι σύμπαντες μυριάδες.

362. Έργ. 268. β^.
366. νψη τβίαΐ βΐϊ νπτω, τίχ
«αιαιη.
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Ιη ίηδοπρι. ψύλλων ρι•ο ψνλλων οά. Α. νίά. ΙοβοοΚ. *ά
ΡΙίΓγηίοΙι. ρ. 332.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΙΖΙΟΝ02 ΤΡΟΧΟΎ. σο/.
'/ξίων δ Φλεγύου παιζ, ων Ααπιθων εχ γένους
Έσχε προς γάμον σννευνον Αΐαν Αηΐονέως,
,,
"Αλλοις Ήϊονΐως δέ, πάρίξ γραφής του δέλτα.
Ούτος ποιήσας όρυγμα χαι πυρ υποστορέσας
Καϊ σνγχαλΰιρας άνωθεν την δρυγην δολίως,
390 Τον πενθερον χατέπρησεν , ϊδνα ζητοΰντα τούτω.
Πρώτος συγγενοχτονος δε γενόμενος εμάνη.
Σωφρονισθείς μετέπειτα φεύγει του φόνου χάριν,
Και προς τον Αία προσελθων χαθαίρεται του φόνου.
Ήράσθη χαϊ της "Ηρας δέ, βιάζειν επ&χείρει.
Ειπούσης Ήρας δε Αιΐ την τόλμαν την έχείνου,
Ο Ζευς θέλων διάπειραν λαβείν της αληθείας,
Ήρα νεφέλην εϊχασε χαϊ συγχατάγει τούτω.
"Ος τ% νεφέλη συμμιγεϊς εν σχηματι, της Ήρας
"Εσχηχε πάϊδα Κένταυρον, ανθρωπον των δυσμόρφων,
400 "Ος ιπποίί Μαγνητίδεσιν εν τόποις του Πηλίου
Μιγνύμενος εγέννησεν Ιππομιγεΐς Κενταύρους,
'ιΩ,ς Πίνδαρος τε γέγραφε χαϊ σύμπας μυθογράφος.
Της τολμάς ταύτης δ* ενεχα '/ξ/ων εν τψ Άιδη
*Εν αιδηρφ στρεβλούμενος τροχψ ποινηλατεϊται.
Μύθοι μεν ταύτα παλαιών, ιρυχας χηλοΰντες νέων.
Μεγάλα δ* άβρυνόμενός τις εν αλληγορίαις,
Παλαίφατος φιλόσοφος , εχ Στωϊχων του γένους,
Μηδέν δε λέγων μηδαμώς των επαξίων λόγου,
Πλην μόνον εν ΙΑΧχήστιδι , χαν τούτω δε τω μνθω
410 Ταλλα παρηχεν άπαντα, την "Ηραν χαί τον Αία,
Μί'ξιν νεφέλης, Κένταυρον χαϊ χλησιν την Κενταύρου,

ΗΙδΤ. 273.
387.
<Χ
3ά ΒΛΛ
Ώϊοά.
δχοΓ IV, 69.Λνβ88β1.
Ρ4.314.
Αροΐίοιι. ΚΗοά. III, 62.
393. (Μ• Α. ίη ίβχία την Λίαν.

Νοη άιΛίιπη φΐίη τον 4ία νθπιπί διί.
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Χα* τον τροχοί την στρεβλώσω • λέγει δε τα Κενταύρων,
Ψυχρως χα* ταντα πλην λαλεί, ηρέποντα Παλαιφάιω,
Καν φίλοσόφφ Στωϊχί» , χα* *ομπολαχν&ανοΜ)
"Ανάξια τψ Τζέτζγ δε τω αμα&εΐ επάρχω.
Λέγει ταύρους αγρίους γαρ πελασαι θετταλία
Την χωράν χα* τα ληϊα δεινως λνμαινομένους.
Λ'ί'οι/ί τί?α5 5« σ&εναρους νωτοις των Ίππων βαντας
Κατά των ταύρων ίχδραμεΐν , χεντεϊν ξυατοΐς δε τούτον;.
420 Πόρρω τινας α,γρωτας δε τούτους Οεασαμένους
(Ουπω γαρ ήσαν χέλητες Ιππείς, αλλ* εφ* αρμάτων)
Τρέχοντας λέγειν, Κένταυροι τ% χώρα νυν όρωνται.
Ερωτώμενους, οίοι δι οΐ Κένταυροι τελονσι,
φάσχειν, βροτοί Ιππομιγεϊς , ταύρους χαταχεντουντες.
Ταύτα μεν ο Παλαίφατος. 6 Τζέτζης δε σοι λέγει,
Κενιόταυρος, ου κένταυρος, εχ του χεντεϊν τους ταύρους.
Λέγει τότε χα* Χίλητας νπαρχειν των γνωρίμων.
Ους γαρ ( ψησ'ι ) , Παλαίφατε , συ κεντοταύρονς λέγεις,
Συγχρόνους είναι νοεί μο*, στρατεία τ$ Ελλήνων.
430 Και πως ουκ ήσαν "Ελλησι χέλητες εγνωσμένοι ;
Κηλήται χα* οΐ χέλητες ήσαν γνωστοί τψ τότε,
Και προ Ελλήνων στρατιάς γνώριμα τα χελητων. .
Οί Κένταυροι δ' ως σύγχρονοι στρατεία τη Ελλήνων,
"Λχουε, μη αμφίβαλε, ο Τζέτζης ου ηΊευατάζει.
'/ξίων χαί ό Κένταυρος χα* οί Κενταύρου παίδες,
Τρίτοι εχ του Ί'ξίονος, οί παίδες του Κενταύρου•
*£κ του αύτον Ίξίονος ίχ γυναικός νόμιμης
Τίος ην ό Πειρί&οος , ου παις 5 Πολυποίτης,
Ό συμμάχων τοις Έλλησιν. εγνως, Παλαίφατε, μοί,

414. Ιη <χΙ. Α. χομπολαχν&οΰαιν, οαί -νοοΛιιΙο δυρεΓβοτί-

ΐη§εηίιιιη. χομπολαχυ&ίω ϋιιχίι.
61 Χ, 279; χαταχομπολαχυίϊέι».

βιορΗ. Ηαη. 961. (988. Ιητ.) εβί
ηομποίαπίω, βι ΐιι ΑοΗβι-η; 589.
(596. Ιην.), 1182. (1197.) χομηολαχί&ηί , βχ φιο Τζειζαε

*
* *
τ
/26• Κινχειν %Λ β οά. Α. Ια
™Λ Β3δ• ««*•»''
438. Αροΐΐοά. III, 10. β. 8.

ΟΗΙ^. IX, Η 18 Τ. «73.

440—470.

341

440 "Οπως ■ψευστάζεις χαΐ λαλείς ονδίν ηχριβωμένως.
Άκουε δε χαί μάνϋανε πάντα οαφως έχ Τζέτζου,
Συ Τβ χαΐ πας βουλομενος. ουχ απειχος γάρ τούτο,
ΕΙ τις εν βίω -ψεύδοιτο, μανϋάχέιν εν τω"4ιδκ,
Καν γέρων, χαν φιλόσοφος, χαν Στωίχος τυγχάνχ.
"Οτι μεν ίπυρόλησε τον πεν&ερον *1%ίων,
Πράγμα έστι των άλη&ων, χαν η φυγή πατρίδος.
Αία δ* ίνταΰ&α μη τον νουν, μη τον αέρα νόει,
- Μηδέ &εον τον φλυαρον έχεΐνον των Ελλήνων,
Μη ουρανόν, μη ηλιον , μηδέ την εΐμαρμένην,
450 Μηδ* άλλο σημαινόμενον, αστέρα Δία, ταλλα'
Αία δ* Ινταν&α νόησαν τίνα των βασιλέων.
Τους πριν γαρ πάντας βασιλείς Αίας οί πριν Ιχάλουν,
*Λπο του Βηλου του Αιος ΑΙγΰπχου βασιλέως,
Κάχ του αστέρος του Αιύς ως βασιλείς ποιουντος.
Αν γάρ, είς πέμπτην λέοντος μοϊραν \λίου όντος,
Έχει χαί Ζευς έφευρεϋτ], πας δ τεχ&?1{ τω τότε,
"Η βασιλείαν εσχηχεν η στεφανηφορίαν.
Ζευς γουν τις βασιλεύς, 'Γξίονα χα&αίρει,
Ουπερ της "Ηρας γυναιχος ή'το* της βασιλίδος
460 'Ηράσ&η χα&αιρόμενος. η <5' ούσα των σωφρόνων,
Τψ ταύτης ελεξεν άνδρί. ό δ' άπιστων εχείνη,
'ϋς "Ηραν χατεχόσμησεν αΰραν, Νεφέλην χλησει.
Ηιπερ Ίξίων συμμιγείς Κένταυρον χυει γόνον,
"Αν&ρωπον δυσμορφότατον , "ΐμβρον λαχόντα χλησιν.
Κένταυρον επι&έτως <5ή χαλούμενον, τοιωςδ&'
Ούχ ως των ταύρων χεντητην (χεντόταυρον έχρην γαρ),
'Αλλ' ως ίχ δούλης γεννητόν , χένταυρον εφαν τοΰτο*.
.•
.Κεντων 'Γζίων ανραν γάρ, τουτέστι την δονλίδα,
Έχεΐνον ετταιδούργησεν , "Ιμβρον λαγοντα χλησιν.
470 Ουχ αγνοείς την αυραν δί σημαίνουσαν την δούλην.

458. ΎΐάβΙαΓ βχϋί(3ί58β φόνον,
»ϋΙ οντοί.

464. Ιη Ονϊά. ΜοΙμπι. XII,
310. 681 ΙιιΛηια ΟβηΙβιιηιι.
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"Ηχουσας γάρ, Παλαίφατε, λέγοντος του Μωσέως•
'Λς η ΰυγατηρ Φαραώ προς ποταμον χατέβη,
Αύρα* παρεπορευοντο ταύτη δε και δουλίδες.
Άλλα ταυτί μεν ουτωσί. 'Γξίονα ί' εκείνον
Ό βασιλεύς επί τροχού δεσμησας σιδηρέου,
Πυινηλατων , άπέχτεινε της ασεβείας χάριν,
Τον "ΐμβρον τον 'ΐξίονος υίόν δε χαϊ Νεφέλης,
Τον επι&έτως Κένταυρον, ως δ'νια παΐάα δούλης,
Τοποις τοις περί Πηλιον νέμειν τας Ίππους στέλλε»,
480 "Ος χατοιχησας χαι ζευχ&εις χαϊ γυναικι προς γάμο*,
Παΐδας τεχών ουχί βραχείς, ουδ' ασ&ενεϊς προς ρωμην,
Ίπποις τάϊς Μαγνητίδεσσι μιγνΰμενος Πηλίω,
Συμμιγνυμένων χαί αυτών, ου, Πίνδαρος ως λέγει,
ΑΙσχρως χαϊ απρεπέστατα χαι μίξει δε &ηρίων,
Άλλα συγγυμναζόμενος συν εγγυμναζομένοις,
Στρατον ιπποτην &αυμαστον εξέ&ρεχρεν εκείνους,
Εποχούμενους Θετταλαϊς 'ίπποις των Μαχνητίδων,
<ίΙν μνημονεύει χαϊ χρησμός ούτω τατ' έπος λέγων.
„ Γαίης μεν πάσης το Πελασγιχον Άργος αμεινον,
490 ,, Ιπποι Θετταλικαί , Λακεδαιμόνιοι δε γυναίκες,
„ Άνδρες δ' οϊ πίνουαιν ύδωρ καλής 'Λρε&οΰσης.
,,Αλλ' ('τι χαϊ των δ' είαιν αμείνονες , οϊ το μεταξύ
,, Τίρυν&ος ναίουσι χαϊ Άρκαδίης πολυμηλου,
,,ΛργεΧοι λινο&ώρηχες , κέντρα πτολέμοιο.
» Τμεΐς 3' Λίγιέες, ούτε τρίτος ούτε τέταρτοι,
,,Ουτε δυωδεχαταΐοι , οι/γ' εν λόγω, ουτ' εν αρι&μω.

471. ΕτάΙ ηχούσαν.
489. νια. δοΗοΙ. αά Τηβοοήι. XIV, 48.
490. Ιη βοηοΐ. ΤΗβοα•. Θρνΐχ*α#. Οι. Ηβϊηβ. Ι-βεΜ. ΤΗθοογ.
ρ. 365. Ιΐεπυη βχΐβί ηοο βρί§Γ.
"» 29ί. ,

492. Ιιι βοΗοΙ. ο" τ» μίοιτ/1.
Λα, „
, .
\ ,
, 495, Μ3Γ8° «α• Α. μι βοΗοΙ.
ω ««/«?"«•
496. Ιη μμ•§. ο<3. Α. οννίζηακ. Ιη ϊοΗοΙ. Τηβοοτ. δναιδί«οτο». Β,βοΐβ.
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ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΔΕΖίπΐΙΟτ ΣΚΤΘΙΚΛΝ. σοό*\
Λέξιππος ο φιλόσοφος, μύστης ων Ίαμβλίχον,
Πολλά μεν συνεγράψατο χαι έτερα βιβλία,
Έν τω ενϊ ενέτυχον τω εις κατηγορίας"
500 "Εγραψε δε χαι Σχυΰιχά , α μέχρι νυν ουχ οίδα,
Καί έτερα, ώς εϊρψα. μόνον το εν δ* ανέγνων.
ΠΕΡΙ ΣΕΜΙΡΛΜΕΗ2Ν ΤΕΙΧΛΝ. αοΐ
Των Άσσυρίων ίχνασσά «ς , Λορχετοι την χλήοιν,
Νέω τινι μοιχεύεται δι έρωτα, Συρίσχω.
"Εγγυος γεγονυϊα δε, την φημην αΐδουμένη
Τον μεν Σΰρισχον άφαντοι ' τεχουσα δε το βρέφος
Εν τοις αγροϊς εχτί&εται. αΰτη δ' αυτήν εμβάλλει
Εις λίμνην τψ του Μΰριδος, ονπερ χαι απεπνίγη'
Σύρων γραφαί δε λέγουσιν, ίχ&υν αυτήν γενέα&αΐ'
Ο&εν ουδέ εα&ίουσι τίνων Ιχ&υων Σΰροι.
510 ΙΑλλ* εατέον νυν ημϊν τα Λερχετοΰς πλατΰνειν.
Το Λερχετους δ' εν τοις αγροΐς βρέφος <*πε$ριμμένον
Εχ των ποιμνίων των εγγύς περιστέρων τα γένη
Τυρω χλωρω χαΐ γάλαχτι ξένως εβρεφοτρόφουν.
'<!2ς είδον οί ποιμένες δε τους νποπτέρους χλέπτας
Συλώντας γάλα το αυτών χα* τους τυρούς ομοίοις,'
Συν άγελάρχτ/ τω αυτών, ωπερ η χλησις Σίμμας,
Θαυμάσαντες απέρχονται Ιδεΐν τ'ι δρώσι ταύτα»
Βλέπουαι βρέφος &ήλυ δε βασιλιχοΐς απαργάνοις,
"Εχ τι&ηνων των πτερωτών τρεφόμενον οΐς εφην.

ΗΙδΤ. 274.
Όβ ϋοχίμι» δογιΗίοΐβ οΓ. Οβοςπιρίι. ά. ΟΓίβοΗ. υ. ΙΙϋηι. νοη
ϋλβη, Ι. ρ. 138.
ΗΙδΤ. 275.
502. Οί. ϋίοά. 5ίο. II, 4. «ψι•
ίΙ)ίι)ΐιβ "ννθβδβΐ.
506. εμβάλλει οά. Α. Ιιι οιΐίι.
ΤιΆΒ. νίϋοίβ ΐκβάλει.

507. Μβτβ. οί. Α. $χιρ.
509. Οί'. Οίοάοτ. 1. ς. ΧβηορΗ.
ΑηαΙ). Ι, 4. 9. ίιιοίαη. <1θ 8υγ.
$. 14. Οιβδίαβ ΡβΜ. XII. ρ. 92.
β^. ΊΛολ.
513. Μβι^ο οί. Α. χλωρά,
φίοιΐ ίη ιεχίαιη Γβοβρί. ΒβΚΙίβη Αηβεά. ρ. 73. χλωροί τυρόί: ο νέοι χαι πρόσφατο!.

.
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5201 "Ο χαί λαβών ίινετρεφεν δ Σίμμας ώς οίκιΐον,
ΚαΙ χλησιν χατωνόμασε Σεμίραμιν χαλεϊσϋαι.
Ωραίας δ' είς υπερβολψ γεγενημένης χάρης,
Του βασιλέως λογιστής ϊρχεταί τις του Νίνου
*£ττ' αγελών χατασχοπΐ] , των Ίππων χάί των ίίλλων,
Λ* Μένοινις η χληαις ην, Διόδωρος ώς γράφει.
Ίδών δε την Σεμίραμιν, άρρητον ουσαν κάλλος,
ΙΙει•Βοϊ χαΐ λιπαρηαεαι, χαΐ δωροις δε μνρίοις
Εσχηχε ταΰτην αΰνευνον λαβών απο του Σίμμα.
-ίΐραίαν χαΐ αγχίνουν δε προς άπαν πεφυχυΐαν,
530 Καίγε και πανευμηχανον , αΰμβουλον δεξιάν τε
Είχε, ψνχην τε χαί ζωήν, όμμα, χαρδίαν, πάντα.
Τ$ βασιλεϊ τα Βάχτρα δέ Νίνω πολιορκοΰντι,
Μηδέν δ' άνύειν σ&ένοντι, παρών δ Προχανδαύλης,
Ο ίτροΓβ/05 *ών ταγών τε πάντων των εν νστέροις.
Λέγει τω Νίνω βασιλεΐ' ώ στεφηφόρε Νίνε,
Μπερ παρην Σεμίραμις, ηπερ συνεννητεΐ μοι,
Είχες αν Βάχτρα προς βραχυν εκπορ&η&έντα χρόνον.
ΚαΙ δη και μεταστίλλονται το γύναιον ευ&έως.
,
Η δε πολύ διάστημα δδου μέλλουσα βαίνειν •
540 Πρώτον εμηχανησατο στολην εντεχνοτάτως,
Κωλυτικην αλέας τε χαϊ ομβρων νπηργμένην,
Καν τον φορουντα εϊργουσαν γινώσχεσΰαι ραδίως,
Είτ εχ του γένους των ανδρών, είτε γυνή τύγχανα,
ΚαΙ προς τδ πράττειν άπαντα οσα τις πράττειν ΰέλοι,
Ουσαν έχείνην την στολην των άγαν ευκίνητων.
Τι τα πολλά; πεπόρ&ηχεν ραστα Βακτρίων πάλιν
Εξ απομάχου φάραγγος συν τοις χρημνοβατουσίν
Εν&έως ανερπΰσασα, των άλλων μαχόμενων.
Ό βασιλεύς δ Νίνος δέ ταύτης &ελχ&είς τ$ χάλλα
550 Τον χερασφόρον Μένοινιν εκείνης συνευνέτην

„^ \, Γ)!.0<,0Γ0 "• 5• βΡρβΙΙβΙαρΛ^ον,ί. ΥβτΒΒ,βο.
ιυββ νκΙβΙαΓ Οννηί. νίά. Ηββ-

«η 3(1 Οΐββίϋβ Γγ. ρ. 93. ΙΛοη.
534. 8ίο βοπρβί ρΓΟ πρότοαγα τ. τράγω*.
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Πρώτον εδόχησε πει&οΖ ταντην αυτω δωρεΐσ&αι.
Ό βασιλεύς δε αύνευνον αντί αυτής έδίδου
Το εαυτού &νγάτριον , Σωσάνναν χαλουμένην.
Τούτον δε δυσχεραίνοντος , άποτυφλονν ηπείλει.
Μέιοινις ούτω τολοιπον Ιχστας φρένων εκ λύπης
*Αγχόνη πνιξας «αυτόν ί'ξηγαγε του βίου.
Νίνος δ' έχ Σεμιράμιδος γεννησας τον Νινύαν
Καϊ μετ' ολίγον τε&νηχως έα την βασιλείαν
Λύτΐ] τ7[ Σεμιράμιδι χαϊ τω υίφ Νινύα.
560
ιΗ δβ την πολυ&ρύλλητον έχτισε Βαβυλώνα
Έν μνριάσι τεχνιτών διαχοσίαις ολαις'
"Εχτισε ταύτην δε πολιν ενιαυτω χαϊ μόνω
\Α.πο όπτης της πλίνθου μεν, ουχ απο λίθων ουσαν.
Όπτην δε πλίνθον, γίνωσχε, την βησαλον χαλοϋμεν.
Το Βαβυλωνος χτίσμα γαρ νπηρχεν έχ βησάλου,
ΙιίντΙ δ' άσβεστου ασφαλτον εϊχεν έγχεχρισμένην.
Ή πάσα δε περίμετρος νπηρχε Βαβυλωνος
Σταδιοι τριαχοσιοι εξήχοντα Κτησία,
Κατά δε Κλείταρχον αυτόν χάί τους μετ' Αλεξάνδρου
570 Καί κατά τον Λιόδωρον αυτόν τον Σιχελον δε
Τριαχοσιεξηχοντα χαϊ πέντε δε σταδίων.
Κοχχειανος δε Κάσιος /Ιίων, γραφαΐς Λατίνων,
Τετραχοσίων (γράψε ταντην σταδίων είναι.
Ηρόδοτος δ' ο συγγραφεύς εν Μοΰσαις ταϊς εννέα,
Και ό Φιλόστρατος αυτός εν βίψ Τυανέως
Σταδίων ογδοηχοντα ουν τοΐς τετραχοσίοις.
"Τιρος πεντηχοντοργυιον τειχών, χατα Κτηαίαν,
'!Αλλοις ιτεντηχοντάπηχυ. φαίνεται δε Κτησίας
Τόμ Τζέτζτ] αληθέστερα συγγραφειν των ετέρων,
580 Τέως εις -απερ ϊγραψε περί της Βαβυλωνος.

562. Αάάϋϋ πάλιν.
570. Όϊοά. 8ίο. II, 7. ρ. 120.
Οιββ. &. ρ. 100• Ιλοιι.

572. €£. Όΐοη. Ουβ. Ϊί1>. 68,
27. )». 1141. ιιοΐ. 81 ίτβ§ιη. ρβε.
1526. Ηβι-οάοΐ. Ι, 17β. β^.
575. ΙΛ. Ι, 25. ρ. 32.
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Τριακοσίων γαρ αυτός ίξήχοντα σταδίων
ΙΙασαν αυτής περίμετρον υπαρχειν διαγράφει.
ΟΙ 5* άλλοι παραυξάνουσι πλέον και πλέον ταύτη*.
Ό περί την περίμετρον γονν έλαττων το μήκος
Ουκ αν μακρόν του δέοντος παρηΰξανε τα ϋχρη.
ΙΑλλ* οτε ταΰτα Ίσως μεν κατεϊδεν δ Κτησίας,
ΤΗσαν εξηκοντόργυια τα νψη τα των πύργων,
Και δη πεντηχοντόργυια τότε τειχών τα υψη.
'Τπδ πολέμων και σεισμών δ' ϊσως καταπτω&έντα,
δ90"Τστερον αν δ Κτείταρχος και πας μετ* Αλεξάνδρου
Κατεϊδον ούτω ταπεινά των δργυιών τα ν-ψη,
ΊΩ,ς πρδς πηχών έλάττωσιν μόλις ποσδν λαβόντα.
Πλάτει της Βαβυλώνος δ* <ην κατά τινας τδ τείχος
"Εξ αρμασιν ΐππάαιμον, τρισί δε χα&' έτερους.
Μέσον της Βαβυλώνας δε ρεΖ ποταμός Ευφράτης,
ΊίΖς πρδς την μεσημβρίαν δε την εχροην ποιείται"
Πρδς μέρος δε έχάτερον του ποταμού Ευφράτου
Βασίλεια ένίδρυτο, λαμπρώς έξειργασμένα,
Κάτω&εν κοίτης ποταμού &όλοις εγκεχρνμμέναις
600 "Εχοντα την διάβααιν, ως ΰαυμασμδν παρέχειν.
'Εκ δέ των Σεμιράμεως συγκλητικών προυχόντων
Εις έκαστος έγένετο του τείχους επιστάτης
Ένδς και ου περαίτερον σταδίου κτιζομένου.
Έχεις τα Σεμιράμεια τείχη σοι γεγραμμένα.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ
ΣΠΑΡΤΗΝ. σος.
Πάλαι μεν Σπαρτιάται τε και γένη των Λαχωνων,
Κάλλιστα λογιζόμενοι σοφί) τ?ι διάνοια,
Ώς άνδρες φυλακές τειχών, ου των ανδρών τα τείχη,
Τοΐς 'όπλοις και τοις σώμασι, ταϊς μάχαις επυργοΰντο,
Τα τείχη δε των πόλεων πολλάκις παρχροΰντο,

ΗΙ8Τ. 276.
603. Υί(1. ΡΙαΐβΓοΗ. ΑρορΗιΗ.

Ι,βο. Α8β5. XXIX. Ηήφΐβ ΥΓ>ιιβιΛ. ρ. 410. βϋ. Ι,ίρ».

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ3Τ. 276., 277.

610-636.
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610 Μη πως &α$ροΰντεξ, Ιπ' αυτοΐς ραστωνην σχωσιν οπλών.
Ποτέ χαί τις των στρατηγών , μάλλον φρονουντες πάντες
Γυμνούς ασπίδων ανευ&ε τους φυλαχας εώοιν,
"Οπως επαγρυπνωτερα την φυλαχην ποιωιται,
ΚαΙ μη ΰαρρήσαντες αυτάϊς εϊς ϋπνον έχτραπωσιν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΧΡΗΣΜΟΊ ΤΟΤ, ΒΟΎΣ ΒΟΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΣ ΘΡΗΝΗΣΕΙ, σοζ".
Χρησμός ην περιφόρητος Κωνσταντινοπολίταις
Αυτό το βοΰς βοήσει τε χαί ταύρος δε θρη
νήσει.
*Εχ τούτου γονν ανεπλαττον χαί συμφοράς χαΐ φόβους,
'^ς 3* αμετράρι&μοι στρατοί Αλαμανών χαΐ άλλων
Κατά της πόλεως αυτής ήλ&ον της Κωνσταντίνου,
620 Και πααιν επηλπίζοντο χατασχαφαί, πορ&ήσεις,
' •'■ •
Και πάντες ήσαν εχπλαγείς χαί των όνειροφόβων
Τω τότε χαί ή σύζυγος του Μεγαλεταιράρχου,
Αειματουμενη τοις στρατοΐς εχείνοις τοις άπείροις
Και τοις λογοποιήμασι τοις μυ&οπλαατουμένοις,
Άναπλασάσης της 'ψυχης Ιχείνης τα του φόβου,
"Οναρ εδόχησεν οραν τα προτε&ρυλλημένα,
Την Κωνσταντίνου πρώτα μεν πλίν&ινον εχειν τείχος,
Περί βοος δε άγοραν ή'το* προς βουν τον τόπον.
'Εδόχει βλέπειν χαί στρατον χαί πλήθη πανοπλίας,
630 Περί τον ταϋρον ί' αν&ρωπον χα&ήμενον χιτρόχρουν
Σνμπλαταγοΰντα χείρας τε χαί συν&ρηνον βοώντα•
Τούτο ιδοΰσα προς αυτόν εμήνυσε τον Τζέτζην,
Έσχατης είναι συμφοράς τοϋτο λογιζόμενη"
Ό δε τείχος το πλίν&ινον χαρπων γης άφ&ονίαν
Καί έτος ευφορώτατον ί'φη τΐ} Κωνσταντίνου,
"ίστε την ευφορίαν δε την τότε, οί παρόντες.

Η 1 5 Τ. 277.
615. ΙΙβ ο(1. Α. ριο Κωναταντίνον παλίταα.
..' .'. .

620. χατασχαφαί οά. Α. ρ«>
αοουβαϋτο.
.. . . '.
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ΟΗΙΕ. IX. ΗΙ8Τ. 277. 278. 637-662.

Το πανοπλίας δβ πολλας περί τον βοΰν υπάρχειτ,
Καί τον χιτρόχρουν άν&ρωπον τον οντά προς τον ταΰρον
Είπε γενε'ο&αι πλήρωμα χρησμών των •&ρυλλουμένων,
640 Του βονς (λέγει) βοήσει τε χα* ταύρος δε
ϋ~ρηνησει.
Πλην «λλ' οΐιχ ώς Ινόψαν οίπερ νοοΰαι φόβους,
Άλλ* επί τφ συμφέροντι πασιν ημών πολίναις.
Καί άκουσον, πανσέβαστε , χαί δίδασκε χαί άλλοις,
Ό Τζέτζης (λέγουσα) εμοι ο'άτω ταδί διδάσχει.
. Βοΰν μεν ημείς την •&ήλειαν την των βοών καλοΰμεν,
Καν χα* τον ταϊίρον πωποτε χαί μόσχον βονν χαλωμεν.
Ταΰρον χνρίως δε βοών τον άρσενα χαλοαμεν.
Τον ταΰρον τούτον δ' 'ΐταλ'ον χαλονσιν οΐ Λατίνοι.
Ή βονς η ημετέρα δε ήγουν η Κωνσταντίνου,
650 Ή εχ των ταύρων Ίταλων 'Ρωμαίων εχτισμένη,
"Οπλων παντοίων γέμουσα, βρωμάτων, στρατευμάτων,
Βοήσει το πολεμιχον χατά των αντιπάλων.
Ό ταύρος δε ο Ιταλός, στρατός 5 των Λατίνων,
Καί ωχριάσει τω πολλω του φόβου καί θρηνήσει,
'Ιίίν βασιλέως ου πεισ&ΐ} του χρατα*οδ τοις λόγοις.
'
'
' '1
ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΜΟΎ ΤΟΤ ΛΕΓΟΉΤΟΣ , ΟΤΛΙ
ΣΟΙ ΕΠΤΑΛΟΦΕ, ΟΤΙ ΟΤ Χ.ΙΛΙΛΣΕΙΣ.
αοή.

Ονα'ι σοι, ω επτάλοφε, 'ότι ου χιλιάσεις,
Χρησμός υπηρχεν έτερος Κωναταντινοπολίταις,
"ΙΙσπερ το βοϋς βοήσει τε χαί ταύρος δε &ρηνήσεν.
Έπε* δε τούτον ϊλυσα χαλως χαί σνμφερόντως
660 "Οναρ φανέντα γυναιχϊ του Μεγαλεταιράρχου'
Ουαί σο* σ' , ω επτάλοφε, ην των άντιπιπτόντων"Ισως γαρ αν τις προς ημάς των συνετών είρήχει,

637• δίο Ρ>ό κανοκίίαν β χααζ. «Ι. Α.

^

ΟΗΙΙ*ΙΧ• ΗΙ8Τ. 278. 663-685;
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χω.
εν τΐ] Κωνσταντίνου,
εστερβ
των ιερόσυλων.
01 ρήτορες αϊ&έριοι δοκουσι τω επαρχω,
Τό βονς βοήσει, πώς λέγεις, και ταύρος δε &ρηνηοιι,
Είναι Ιττί συμφέροντι πόλεως Κωνσταντίνου ;
Ου λέγει έτερος χρησμός περί της Κωνσταντίνου,
670 Ουαί σο», ω επτάλοφε, ό'η οΐι χιλιάσεις;
"ίνα γουν μη προφέρε τις τοΐίιο άπολογίαν,
Λΰσιν του αντιπίπτοντος φ&ασας εποιησαμην,
Λΰσας και τοΐίτο κάλλιστα καΙ σνμφεροντως τοτβ.'
Ειπών γαρ τγ τον ονειρον τούτον ΰεασαμέντ;,
Ούτω καλλίστως νόει μοι. και «όλε* συμφερόντων,
Τό βοϋς βοήσει τε αυτό και ταύρος δε θρη
νήσει,
Και το ουαί σοι, ω επτάλοφε, 'ότι ου χιλιάσεις,
Οντως, ϊφην, νοείτωσαν, μη ως αυτοί νοοίσ»,
Μη εν μέρος, επίρρημα, ουαί της θρηνωδίας,
680 Δυο μέρη του λόγου δε, ου αρνησιν, και αϊ δέ,
"Ητοι, Κωνσταντινόπολις , χαν ουχί χίλιασες,
Άλλα χιλίων ϊοω&εν χρόνων καταλυ&ήσΐ],
"Ομως ου αϊ και &ρψός σοι, άλλα χαρά εσείτοα•
"ίνα μείζων κτισ&ήστ) γαρ και πλέον λαμπρυν&ήσφ,
Καταλυ&ήσγ προς καλόν τοϊς καταλυσουσί σε.

ΗΙ8Τ. 278.
663 — 665. Εαβθβπι Ιαευηαβ
«ιιηΐ ίη οά. Α. ψιαβ νι βάΗ.
1!α$ί1.
666. δοηρβί τω ρτο τό.
667. δοΓίρβί 'βοίί Ργο (?»?.
Εοάβιη -»βΓ5α ιιι ηιβΓβ. 0(1. Α.
α ΙιηλνΜ ργο ΙγΜ.
677. ΥβΜΐιβ αιΐ36ιΐί 8)11αϋΐ3
ΙοιίβίοΓ.

683. ϋι ι»ϋ Γογμβ ιιΐβΓβιιΐΓ
ΤζβΙζββ, οοβοΐυβ ΓιιίΙ ΓβΙίοηβ
γβΓβυιιιη ροΐίΐίοοππη ΐιι 8)1ΙαΙ>3
ςιιβΓίβ (1εςίηΐ3 βοεοηΐιιιη ροβίιιΙαιιΐίυηι.
684# Ιαμπρνν#,•/ση β ιη3Γ§.
οά Α#
Ιαμπρυι&ίνς, ααοά
Λ Η(ώβ1 ίη 1βχ1υ.
685. ΜβΓ£0 χαταλύουοι.
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Ο Η ΙΕ. IX. Η 1 8 Τ. 279. 280.

686 — 709.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΕΙ Λ' ΟΠΑΟΤΕΡΛΝ ΑΝΛΡΙΙΝ
ΦΡΕΝΕΣ ΠΕΡΕΘΟΝΤΑΙ. σο&'.
'Οπλότερος κυρίως μεν ο νέος στρατιώτης,
'Ήτοΐι πολεμικωτερος , από του Όπλα φέρειν,
Καταχρηστικωτέρως δε όπλοτερος πας νέος*
Τονς νέους δε ο Όμηρος δεικνύων κακόβουλους
690 Ούτω κατ* έ'πος εγραχρε ττ) γαμμα *Ιλιάδι '
,,ΑΙεί δ* οπλοτέρων ανδρών φρένες ήερέ&ονται.
Την εναντίαν γνώμην δέ φησι περί γερόντων,
„ Οΐς 3' ο γέρων μετέησιν , 'άμα πρόσσω και οπίσσω
,,Λεΰααει, Όπως όχ άριστα μετ* άμφοτέροισι γένητεα.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΘΕΤΤΑΑΙΚΛΝ ΤΕΜΠΩΝ, απ.
Την θετταλίαν γίνωσκε, μη την Θεσσαλονίκην,
ΊΩ,σπερ τίνες νομίζουσι, κάγώ νυν παίζων είπον,
Πολλάκις και μη παίζων δέ δια άμα&εστέρους.
Χώραν την Θετταλίαν δι συνεκτιχήν μοι νόει
Φ&ίας και Φαρσαλίας δέ, Ααρίασης και Τρικχάλων,
700 Δημητριάδος, Ίώλκου και Γλαφυρών και Φοίβης,
Και πόλεων ετέρων δέ χώρα η Θετταλία.Τέμπη δέ χαί κοιλώματα Θετταλικα και Όρη,
αΑ Πηνειός διέκοχρεν 6 ποταμός έχρέων,
Και μέσος δέ φερόμενος ρουν κατασνρει τούτων.
Ο Πηνειός δ\ Ονόχονος, και Σπερχειός και άλλα
Και Σαλαμβρΐα παρ' αίτοϊς βαρβάροις Ίδιώταις
Εις ποταμός εν πλείοσιν όνόμασιν υπάρχει.
"Εγνως και τα Θετταλικα ποία τυγχάνει Τέμπη '
Έγω δέ παίζων εϊρηκα τα της Θεσσαλονίκης.
Η 1 5 Τ. 279.
686. ϋβίβνϊ ωιίοι.1. βιιίβ ο'πλότιροι, γβΐ βαείοπίβΐβ ιηοΐυβ οοάίαβ, ϊη ηιιο βαβρβ ροβι Ιίιβίίΐιιι
ηΐ3£ΐ)3ΐη ββάβια ρβινα βχ,βτβία
««•
691. Ιΐίβά. III, 108. β^.

Η 1 5 Τ. 280
699. Ιΐ3 Λ Α'
^
ν ιι
.■.
-Α.6"311• » • Η. III, 1.
Μ»φ»β Ιηΐ.
705. Ιη »ι»βι•§. οά. Α. 2πιρχήοι.

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ8Τ. 281. 282. 710—733.
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710 ΚαΙ γάρ εβαρβαρω&ησαν οΐ πλείους σχεδουργίαις,
Βίβλους αναγινώσχοντες των παλαιών* ουδόλως,
'ΙΙς τόπους, χώρας, πράγματα γινωσχειν σαφεστάτως,
ΚαΙ &ησαυρους αρυεσ&αι, λογούς σοφών παντοίων,
Των άμα&ων χαπηλων δε πλοχϊί λαβυριν&ώδει>
Μόνί] τον νουν προσέχοντες χαί χεχαπηλευμένη.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΑΚΤΕ ΦΙΛΟΙ, ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΤ
ΕΠΙ ΧΡΟΝΟΝ. σπά.
Τον Όδυσσέα "Ομηρος τΐ} βήτα ραψωδία
Φέρείι παρηγοροΰμενον τα πλη&η των 'Ελλήνων
ΚαΙ χαρτερεϊν χελευοντα βραχυτατον προς χρόνον,
"Εως αν εχπορ&ήσωσι την πάλιν την των Τρωών.
720 Σΰντομον δε την πόρ&ησιν είναι της Τροίας λέγει,
Λέγων σημεία, τέρατα τα τούτοις προφανέντα,
Καί μάντεως τους λόγους δε τους επί τοις σημείοις.
Ταΰτα Όμήρω Όδυσσευς Ελλήνων στρατω λέγει.
Εγω των φίλων δέ τινι ταύτα τά επη λέγω,
Προτρέπων τούτον προς μικρόν εγχαρτερησαΐι χρόνον.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΣ /ΙΕ ΜΗΘ' ΑΤΤΟΤ ΝΟΕΙΙΝ,
ΜΗΤ ΑΛΛΟΎ ΛΚΟΤΛΝ. απβ.
Ό ποιψης Ησίοδος προς αδελφον τον Πέρσην,
„ Καλόν, φησίν, «φ* ί«υτοϊ νοεΐν τινά το πρέπον.
„ Καλόν χαϊ ος τω λέγοντν το δέον υπάκουοι.
,"0ς ου νοέΐ δ' «φ' εαυτού, ουδ* άλλου έχμαν&άνοι,
730 „ Ούτος εστί φαυλότατος των α,πηγορευμένων.
Ταΰτα μεν ο Ησίοδος προς αδελφον τον Πέρσην.
Αυτά μεν χρησάμενος χαγώ εξ Ησιόδου
Φίλω τιτί χαί μα&ηνγι προσφυεοτάτως εϊπον.

ΗΙ8Τ. 281.
716. Οάγδί. Ιί, 299.
724. Απίοιιΐιυη τά ίηιβιυί.

Η,Ι8Τ. 282.
^7. Ο. « Ό. 291. 8^.
732. ΡοβΙ μεν γιάβΙιΐΓ ουν
βχαώώββ, βΐ ταϋτά βοήΐιβικίυηι.
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ΟΗΙΙλ IX. ΗΙ8Τ. 283. 284. 734-758.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΕΡΡ" ΕΚ ΝΗΣΟΤ ΘΑΣΣΟΝ,
ΕΑΕΓΧΙΣΤΕ ΖίΙΟΝΤΛΝ. σπγ.

Εις Αίολίαν Όδυσαευς άνέμοις εξωσμένος,
( Νήσος η ΑΙολία δε 'Ρηγίω Ιταλίας )
Άξιω&είς ελέους τε χαί οίχτιρμων ΑΙόλω,
Έγχαταχλείστους εν ασκώ παντας λαβών ανέμους,
Ένος δε μόνου πνέοντος, ος ηγε προς πατρίδα,
'Επεί χατερρα&υμησε της εντολής Αιόλου,
740 'Τπνώσας προ του πρότερον φ&άσαι προς την πατρίδα,
"Ελυσαν δ* Ί&αχησιοι άσχον τον των ανέμων,
Μεατον αυτόν νομίσαντες χρημάτων πεφυχέναι'
"Απας δ* έχπνευσας άνεμος την δαλασσαν έστροβει,
Καί τούτου πάλιν ηγαγε την ναΰν είς Αίολίαν
Αίολος τούτον χατιδών χαί οργισ&είς πρεπόντως,
Λέγων , ουχί χατέδηαα συμπαντας τους ανέμους,
"Ενα δέ σοι τον προσφορον εϊασα πνέειν μόνον;
Τις η αίτια της στροφής της προς ημάς μοι λέγε,
Ει μή που πάντων γέγονας παρηχοος, ων είπον.
750 "Ερρ' έχ της νήσου τολοιπον φαυλότατε των ζώντων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΝΗΠΙΟΣ ΟΣ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΑΙΠΛΝ
ΑΝΕΤΟΙΜΑ ΔΙΩΚΕΙ, σπδ'.
Τίνος τυγχάνει το ρητόν, εχ λή&ης παρεσΰρην,
Έίτ ουν εξ Όδυσσείας γε χα&έατηχίν Όμηρου,
Εΐτ' ουν ετέρου ποιητου. βίβλους γαρ ώσεί δυο,
Είτε καί τρεϊς, η τεσσάρας, στέρνοις ίμοΐς αυγχρΰπτω,
Καί άργαλεόν μοί εστίν •&εόν ως πάντα λέγειν.
Είχος δε χαί λαν&άνεα&αι τίνων εΐοί τα ϊπη'
Έρμης γαρ 6 χρυσό$ραπις ου μάχεται τβ ληβ-η.
Τέως ο νους σαφέστατος χα&έστηχε του ϊπους,

ΗΙ8Τ. 283.
750. Οΐΐχββ. Χ, 72.

§ ΗΙ8Τ. 284.
751. Έχ λι'ι&ηί παραανρισ&αι
ΎΪάβίΒΓ Τζβίζαβ βϊ§ιιΐ£οβΓβ οΜϊ-

■νιια.

Ο Η Ι Κ IX. Η 1 8 Τ. 284. 285.

759 — 785.
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Μωρός εί, λέγοντος εμοΰ τω φ εγράψη τάδε,
760 Ότι, πάρεις τα έτοιμα χέρδη σων οφφιχίων,
,Ψυχραϊς Ιλπ/σ» πεποι&ώς εχτρέχεις της πατρίδος.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΟΙΜΑΙΝΕ, ΠΤΚΤΕΤΕ, ΛΟΤ-ί
ΑΕΤΕ, ΙΝΑ ΤΑΣ ΔΎΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, οπέ.
'££ Ιουδαίας Ίαχώβ είς Μεσοποταμίαν
Ηλϋε προς Ααβαν, αδελφον αυτοϋ μητρός 'Ρεβέχχας.
Επτά χρόνους ποιμαίνων δε τα ποίμνια εκείνου
Αείαν πρυς γαμον έλαβε την τούτου θυγατέρα,
Όφ&αλμιωσαν οΰσαν τε χαί χρονω πρεσβυτέραν,
Ου την 'Ραχηλ την νέαν δε χαί συμπεφωνημένην.
Άλλους επτίί δουλευσας τε χρόνους συν τοις προτέοοις
Και την 'Ραχηλ ηγαγετο γάμοις την πο&ουμένην.
770
ΕΙ -θέλεις χαί το γένος δε τούτο μαΰεϊν μοι, μά&ί.
Ό Αβραάμ χαι ο Ναχωρ ήσαν νιοι του Θάρρα,
Και 'Άραν πρότερο/ξ αυτών, οσπερ χαί πρώτος •&νησχει,
Τίον τον Αωτ χαταλιπών , Μελχα δε ΰυγατέρα,
Την ην προς γάμον έλαβε Μελχα Ναχωρ ο ΰεΐος.
Τ/} Σύρων χαί Εβραίων δε χατ' Ισον διαλεχτώ
Μελχα δηλοϊ βασίλισσαν , 6 Μάλχος βασιλέα.
^Εχ της Μελχα γεγέννηχεν παϊδας Ναχωρ ο &εΐος
"Αλλους πολλούς χαι Βα&ουηλ συν τοις πολλοίς εχείνοις'.
Ό Βα&ουηλ γεγέννηχε Αάβαν δε χαί 'Ρεβέχχαν,
780 'Ε* της 'Ρεβέχχας Ίσαάχ, Ήσαυ χαι Ίαχώβ δέ.
'Ο ϊαχωβ δουλεύσας δε τοις δισεβδόμοις χρόνοις,
Την Αείαν έσχε χαί 'Ραχηλ τας Αάβαν θυγατέρας,
Και Ζέλφαν χαι την Βάλλαν δέ, τούτων παιδίαχας ούσας.
'Λαπερ βαλων έξέβαλε δωδεχα πατριαυχας.
Περί των δύο γυναιχων έχεις την ιστορίαν•

ΗΙ5Τ. 285.
768. Μαίβο οά. Α. αλλοιί •—
χρόνοιί.
775. Ργο οοΓΓϋρίο χτίαον
δΟΓΪρδί χατ' ϊαον,

784. νϊχ «ΙϊΜ γβΛ» βάλλαν
βΐ εχβάλλιιν εαάβιη ύϊ ι^ηβ Ιιίο
υ3ΐΐΓ|)ΛΐιΙαΓ.
.
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Ανδρέας ο της Κρήτης δε χανόνι τω μεγάλα,
Δέον ειπείν το ποίμαινβ χαι δούλευε δε μόνον,
"Οηως προς γάμον λάβΐ)ς μο» τάς δύο τάς γυναίκας,
Καί πΰχτενε, προσέθετο. το πως ειπείν ουκ ί'χω.
790 Πύχτην υμΪ γαρ τον 'ΐαχώβ το σΰνολον ουκ οϊόα,
Πύχτψ δβ Λείας, Ζέλφας τε 'Ραχήλ τε καί της Βάλλας.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΟΎ ΓΑΡ ΑΠΟ ΔΡΎΟΣ ΕΙ ΣΤ
ΟΎΔ' ΑΠΟ ΠΕΤΡΗΣ. απς'.
01 παλαιοί απλούστατοι τελούντες των ανθρώπων
Άπο δρυών τε χαϊ πετρών έδόχουν γεγ'ενησθαι
Πάντας, ό'σοι προ του αύτων ήσαν ανθρώπων γένους,
'Ώς "Ομηρος τόν'Έχτορα λέγοντα φέρει ταύτα
1 Προς "Αχιλλέα , ου χρεών τα εκ δρυο^ »«ί πέτρης
Λέγειν έμέ , ως λέγουσι παρθένοι τε χαϊ νέοι,
Παρθένοι χαι νεάζοντες άλλήλοις ομιλούντες.
Τα δ' ί'πη ο'ΰτως εχουσιν, αν. χατ ορθόν ρηθιίη;
800 „ Ου μεν γάρ πώς εστίν άπο δρνΌς η άπο πέτρης
„Τ$ όαριζέμεναι, «τε παρθένος ήΐθεός τε,
,, Παρθένος ήΐθεός τ' όαρίζετον άλλήλοιϊν.
*
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΒΑΚΙΔΟΣ ΧΡΗΣΜΟΎ, ίΐ ΜΕΛΕΟΙ,
ΤΙ ΚΑΘΗΣΘΕ; ΛΙΠΩΝ ΦΕΎΙ* ΕΣΧΑΤΑ
ΓΑΙΗΣ. σπ?.
Όποτε Ξέρξης ό Περσών εκείνος ατεψηφορος
Στόλω βαρεΐ τε χαι πεξοΐς στρατεΰμασιν άπε'ιροις
Κατ" Άττιχής εστράτευε χαϊ χαθ' Ελλάδος πάσης,
Φόβον ποιων τοΐς'Έλλησι, καινοτομεί τας φύσεις,
Τον Άθων θαλαττώσας μέν , 6'ρο5 σχληρον χαι μέγα,
Έλλήσποντον γαιώαας δε διπλΐ) γεφυρονργία,

787. Όβ ΑιμΙγθ» ΗϊβΓΟδοΙγιηίοηο, ΰΓεΙαβ ΑιχΗΐβρίίΟορο,
γίά. Χ&Ηηο. \)ίΜ, 6γ. Τοιβ. Χ.
ρ. 121. ει ρ. 136.

ΗΙ8Τ.286.
794. Ιιωβπιϊ τον. ΗοξβΓ ιπηΙ!»
ίαντόίν. ΙηοιΙίΓ. Β<<3. αυτών ΐ/ τι~ι>:
800. Ιΐϊβά. ΧΧΙΓ, 126. ίΜνβϊ.
XIX, 163. Ρΐβϋοιι. Αρο1ο§. ο. 23
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Τότε λοιπόν οί Έλληνες δεινως έπτοημένοι,
810 Και δη χρησμωδοτοΰμενοι περί συμβησομένων,
Έχ χρηστηρίων ηχούσαν Βάχιδος χρησμολόγου,
,,ΙΙ μέλεοι, τι χά&ησ&ε; λιπών φεΰγ* έσχατα γαίης.
ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΜΟΎ ΣΙΒΤΑΑΗΣ, ΑΕΓΟΝΤΟΣ,
ΑΝΔΡΑΣ ΟΙ ΒΤΖΑΝΤΟΣ ΕΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΙΕΤΑΟΎΣΙΝ. οπή.
Τίνες μεν τούτον λέγουσι χρησμον είναι Σιβΰλλης,
01 δε της Ήπειρώτιδος της Φαεννους εκείνης.
"4λλος δ* ην ο του Βάχιδος ο περί Βυζαντίου.
Εγω των δυο δε χρησμών με'ρη τίνα συνάψας
Παλινδρομεί τω μα&ητΐ, τι] Βνζαντίδι λέγω.
Οτι δε δυο οί χρησμοί, τον Βάχιδος προεϊπον
Τοις Άττιχοΐς χαι 'Ελλησι τότε προ&εσπισ&ηναι '
820 Ούτος ο της Σιβΰλλης δε χρηομος η Φαεννους δε
{Πλέον δοχεΖ Σιβύλλης δί ίνεχα Βυζαντίου)
Και περί Διογένους δε εφοίβασε χαϊ Τούρχων.
Και τα λοιπά έάσωμεν , λέξωμεν δε βραχέα.
,,Δη τότε Ει&υνων γαΐαν λνχοι ο'ιχησονσι,
,,Ζηνος έπι φροσΰνησι, χαχον δ' έπιβήσεται άνδρας,
,,Άνδρας, οι Βύζαντος εδος χαταναιετάουσιν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΔΏ,ΡΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΜΕΝ,
ΠΑΗΝ ΟΙΟΝ ΠΟΤΕ ΑΒΡΑΑΜ
ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ. σπ&'.
Πως' Άβρααμ προσψεγχε δωρον &εω τον παΐδα,
Και άχοαΐς χα&έστηχε χαταδηλον βαναυαοις.
Ένταΰϋα δέ δ μα&ητης τον εαυτού πατέρα
830 Ήμϊν κομίζοντα γραφής χαί δωρον απεστάλχει.
Η 15 Τ. 287.
812. Νοη Ιί.Ίΐ'ίκ, ββά ΡγΐΗΙ»
ΑΐΗβιιϊβηβίβιιβ Ιιοο ΟΓΒουΙιιιη
Ίε<ϋι. ΛΓΐά. ΛΥββββΙ. βά ΗβΐΌ<1οΙ. VII, 140.
~

Η Ι δ Τ. 288.
815. 8<*1ρβί ίί ρχο οντοί δι.
817< Ηαβο ιιοη ηΐ3§ίβ ίΐιίβΐΙϊβο, ςυβκι βοϊο φιί« δϊι γ. 822.
Βίοξβηβί.
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ΟΗΙΙ* IX. ΗΙ8Τ. 290.

831 — 857.

ΠΕΡΙ ΕΧΕΠΕΤΚΟΎΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΤΙΖΙΗΙΝ
ΤΕ ΙΠΠΟΚΕΝΤΟΡΛΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΈΗΣ. σΐ'.
'Εχεπευχές , πανωλε&ρον χαί το πιχρον χυρίως,
'£* δένδρου πευχης 3* ϊσχηχεν αμφω την χλησιν τα.ντ'ψ.
Ή πείιχη γάρ, ώς Στάφνλός φησιν ο Ναυχρατίτης,
Πανωλε&ρία ολλυται, της χορυφης χοπείαης.
Έχεπευχες δε το πιχρον όπερ πευχίαν έχει,
Ητοι, πικρίαν πίσσης μεν, δάκρυ δε πεΰχης πίσσα.
Έπεχευχους μεν χνριαι λέξεις είσίν ας έ'φην.
'Ρητοριχως δε χαΐ δεινως δριμεία γλνχυτάτη.
Αέξει τανυν χρηαάμενος ούτω τοις λόγοις είπον:
840 Ό μεν ζητείτω σοι γραφην εχεπενχη σταληναι,
"Ητοι γραφην έμφαίνουααν άποστολην πενχίου.
Μυωψ Ιστίν ο οίστρος δε, ζωΰφιον μιχρόν τι/
Μεγίατας βλάβας δε βονσί πελάαας επιφέρων.
Μυωχρ εστί ζωΰφιον, ώς εφην νυν, 6 οίστρος•
Έατι χαι χέντρον εχ χαλχοϋ τους 'ίππους χινουν τρέχει*,
Πτέρναις Ιππέων χείμενον, πρόσω δε δεδεμένον.
Άστραβη 'ξΰλον ορ&ιον τοις δίφροις των αρμάτων,
Εις ο έπιχεχΰφασιν ηνίοχοι ελώντες.
Αστραβη χλησιν δ' εϊληχε τοις παλαίοΓί άνδράσιν,
850 ΙΙς άστραβη χαί ορ&ιον τον δίψβον τε τηρούσα,
Και τον ηνίοχον αυτόν τω μη παρολισ&αίνειν.
Όπερ οι βαρβαρώτεροι χαί άστραπην χαλουσι
Και ταυτην ϊγγιατα τροχών λέγουσι πεφυχέναι.
Αλλοι δε βαρβαρωτερον εχ των σοφών άν&ρώπων
Είδος τυγχάνειν άρματος λέγουσι την άστράβην.
Συ δε του δίφρου το δρ&Όν ξνλον άστράβην λέγε.
Αστράβη χαί η σέλλα δε ώς άστραβη τηρούσα
0,, \ΪΙΙ?Τ• Ζ9°•
833. ΗβΓοάοι. VI, 37. 1Μ
ίηΙβτρΓ. Ιΐβια Ογθιιζθγ, ίτ8§ιη.
Ηι81ογ. §γ. βηΐί.1. ρ. 102, ηοι.

12• ε1 νοββίιΐϊ άβ Ηίβίοη §τ. ρ.
416.
851. τω ρι•ο τον β Μ8Γ§. οί.
Α, ΙΜιΙβιη παρολισ&άνει,ν.
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Τοις νώτοις εγχα&έζεσ&αι των ϊππων τον Ιππέα.
Έφ' ου τι; λέξει νυν αυτός φαίνομαι, χεχρημένος.
860 Ή σέλλα δε άστράβη τε χαί σέλμα δε χαί σέλλα
Καί ίππιχον εδωλιον χαί άφεδρων χαί έδρα
Καν εφεστρίς χαί έτερα μυρία δε καλείται"
Ή έφεστρίς τυγχάνει δέ χαί χλησις Ιματίου.
ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΜΟΎ, ΤΟΤ ΑΕΓΟΝΤΟΣ, ΙΠΠΟΙ
ΘΕΤΤΑΛΙΚΑΙ. σ-ιά.
ΙΤερί του λέγοντος χρησμού τας Θετταλας τας ϊππους
Μέμνηται μεν χαί Μάξιμος ιστοριών τοις λόγοις,
"Λς Ιστορίας εγρα-ψε Γρηγόριος ό μέγας.
Επος δ* ουδέν , ουδέ βραχύ των του χρησμού 'είρήχει.
Ο δέ γε Θεοδώριτος εν βιβλίο τι} Ιδία,
"Ήν Θεραπείαν εγραψεν 'Ελληνιχων πα&ων δέ,
870 Ανο έπων εκ του χρησμού δοχω μοι μνημονεύει
Μνασέας δε 6 Παταρεΰς εν τοις αυτοΰ βιβλίοις
Αυτούς φησι τους Αίγιεΐς τους εν ττ\ Αχαΐα,
Τους Αιτωλούς νιχήοαντας μάχη τι] χατα στόλον,
Τϊαυν τούτων π&ντηχόντωρον Πυ&οϊ άνα&εμένους,
Και επαρ&έντας έπ' αυτή πυν&ανεσ&αι τγί νίχη •
Τίνων Ελλήνων κρείττονες τελουσιν επ' ανδρεία;
Την δέ Πυ&ίαν προς αυτούς τάδε τα επη ψάναι,
'ίΑπερ εν τ\\ "ΐξίονος προεΓιτο» ιστορία,
Οία χάχεΐσε Θετταλων ϊππων παρεγχειμένων.
880 Ου γαρ εδόχουν ε'χειν με χρείαν χρησμού έν&αδεϊ'
'Επει δέ προσψυέστατον τούτον πεαεΖν ενταυ&α,
Και νυν αίιτοϋ χαταχουέ πάλιν μοι λεγομένου.
,,Γαίης μεν πάσης το Πελασγιχον Άργος αμεινον,
, ' ,,'Ίπποι Θετταλιχαί , Ααχεδαψόνιαι δέ γυναιχες,

859. Μβγ§ο οά. Α. εφ' ηί.
ΗΙ8Τ. 291.
868. γε ρι-ο τε βεήρβί. Ιΐα
β8* Ύ5. 925. — Ιιι ΤΗβοάοΓβΙϊ
οιΐίΐ. 5ώιιι1ζϋ Τ. IV. ρ. 689. β^Ι•

871. ΕγβΙ Πτατά. Ώβ Μιΐ38βα ΡαΐΒΓβιιίΐ 8βα Ρ»ΐΓβιΐ8Ϊ ν.
νοδδίικ (Ιβ Ηίβίοι•. ξτ. ρ. 134. _
873. Ιη ηιαι-§. οά. Α. ρ«> τ»;
χατα ε$ι τον πάντα.
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Ο Η Ι Ε. IX. Η 1 3 Τ. 291 - 293.

885 — 908.

,,^νδρες 3' οϊ πίνονσιν νδωρ καλής 14ρε&οΰσης.
,,'Αλλ' ι'τΐι και των είσΐν αμείνονες, οϊ το μεταξύ
„ Τίρυν&ος ναίουσι και Αρκαδίας πολυμήλου,
,,'Αργεΐοι λινο&οιρηκες , κέντρα πολέμοιο.
„ Τμεϊς 3% Αίγιέες, ούτε τρίτον, ούτε τέταρτοι,
890 ,,Ουτε δυωδεκαταΐοι , οντ εν λόγω, οί/Υ" εν άρι&μω.(ί
Τούτον ον εφην τον χρησμον κατ' έπος οντω λέγει>Λ
Μνασέας ΑΙγιενσι μεν αυτοΐς χρησμωδη&ήναι.
Ο δε Καλλίμαχος αύτου τοις λόγοις αντιπίπτων
Ουκ Αιγιευσιν εϊρηκεν, άλλα τοις Μεγαρεϋαιν,
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΤΡΗΝΑΙΚΟΤ ΣΙ4ΦΙ0Τ,
.
ΕΡΡΗΘΠ. οιβ.
Περί του Κνρψαίου σον Σιλφίου ιστορία
Τω πρωτφ κείται πίναχι εκατοστή δεκάτη.
"Εν τψ δευτέρω κείται δε τεσσαραχοστογδοη.
Εκατοστή δε πάλιν δε χαί ένναχαιδεκάτψ
Και στρε'ιρας ταύτα και ίδων ίκεΐ&βν άναλέγου.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΣΤΝΤΟΜΛΤΕΡΟΣ ΚΑ1.ΤΛΧΙΝΛΤΕΡΟΣ ΚΕΑΑΕΡΟΤ. οίυ'.
900 Κέλλερας όνομάζονσι τους ταχινους 'Ρωμαΐοι,
"Ε» τίνος Κέλλερε Τυψρψοΰ , ον Κέλλερα εφψ.
'
Αέγουσι γαρ, ως, κτίζοντος την 'Ρώμψ του 'Ρωμύλον,
Ρέμος ο τοίτου αδελφός το χτίσμα διαπαίζων
Πολλάκις υπερηλατο την τάφρον χτιζομένην.
Πίπτει <Γ νπεραλλόμενος και &νησχει κατ ίκείνψ.
Οί δε Ρωμνλον λέγονσι κτεϊναι δορι βαλόντα,
Λλλοι δε Κέλλερ Τυζιρηνον ταχΰτατον είσάγαν,
Ος κτείτας τούτον πέφευγεν ευ&υς εις Τυρρψίαν,
Η 1 8 Τ. 293,
901, νβΓβιιβ νίάβΙιΐΓ βίο ^
ββηάιιβ ; ί'κ τίνος ΚΜιρ Τυρρηνοΰ , ον χαΐ Κέλλερον ϊψην.
Ιΐα νβ. 907, ρΓΟ Χίί,λερα βοπρβί

ΚίλΙιρ, βγΗ&Μπυη ηιιιιιοι-ο ρο«Ιιιίαιιΐβ.
902. ΛΓίά. Ι4ν. Ι, 15. ΙΜοηγί.
II, 13. — V Οίβϋ Εΐγΐι». 8. V.
ίΓίύιιι,

ΟΗΙΕ.ΙΧ- ΗΙ8Τ. 294. 295.
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Έξ ου 'Ρωμαΐοι χέλλερας πάντας ταχείς χαλοΰσιν,
ΟΙΟ'Εγώ 3' είρωνευόμενος αστεϊσμοις χαί παίζων,
" Νω&ρόν, βρκδϋποδώτατον απάντων άνδραπόδων
Ταχύτερον νυν εϊρψα Κελλέρου χαί Ίφίχλου.
Π Ε ΡΙ

τ Ο Τ

1 Φ Ι Κ Λ Ο Τ.

σ*ι<5'.

(ε$ρη&η δ* εν ταΐς πριν μβ'.)
"ϊ-φιχλος ψ Φυλάχου παις, πατήρ Πρωτεσίλαου.
'Τπερτερων δε ό άνηρ των όμηλίχων τάχει,
Τοίς μΰ&οις παρεγγέγραπται σταχυών ανω τρέχειν,
'Μη χαταχλαν α&έρας δε χουφότητι του δρόμου.
Αυτή τω πρώτω πινάκι τυγχάνει γεγραμμένη,
'£ν τόπω τεσσαρακοστά συν τούτω χαί δεΰτέίρω.
''~ΉΕΡΙ ΤΟΤ, ΦΡΟΝΙΜΛΤΕΡΟΣ ΟΛΤΣΣΕΛΣ
ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ. σ*<?.
1 Περί του, οτ» φρόνιμος ό Όδυσσευς χαΐ Νέστωρ,
920 Περί άμφοϊν ο "Ομηρος τάδε χατ έπος λέγει.
Περί τοϋΌδυσσέως μεν τγι βήτα ραψωδία•
„Ζ,ίΙδε δε τις εϊπεσχεν Ιδων ες πλψίον άλλον
£& πόποι, η δη μυρΡ Όδυσσευς ίσ&λα εοργε,
'11 η~Βουλάς τ 1%άρχων αγαπάς, πόλεμόν τε χορΰσσων.
Περί δε γ» του Νέστορος φησιν ο Αγαμέμνων
Έν διαφόροις .τόποις τε χαί ουχ ενι δε μόνω'
„Αί γάρ, Ζεΰ τε πάτερ, χαΙΆ&ηναίη χαϊ14πολλον,
„ Τοιούτοι δέχα ί*Λ* συμφράδμονες εΐεν 'Αχαιων.
- . • νΤ$ χε τάχ' <ημψειε πόλις Πριάμοιο αναχτος
930 ,,Χερσιν ίφ' 'ημετέρτ,σιν άλουσά τε περ&ομένη τε.
Ταύτα περί του Νέστορος εν Ίλιάδος λόγοις.
Τή "Οδύσσεια, πάλιν δε περί αυτοΰ που λέγςι,
,,Ψευδος 3'' ουχ έρέει, μάλα γαρ πεπνυμένος εστίν.

Η 15 Τ. 295.

921. ϊΐϋκΐ. II, 271. β^. 371. 5<η•
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ΟΗΙΙ^. IX. ΗΙ8Τ. 296—298. 934-954:
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΜΝΗΜΟΝΕΣΤΕΡΟΣ ΙΣΟΚΡΛΤΟΤΣ ΤΟΤ ΡΗΤΟΡΟΣ ΚΑΙ 4ΗΜΗΤΡΙΟΤ
ΤΟΤ ΦΑΑΗΡΕΛΣ. ο^ς'.

Ό Ισοκράτης ρήτωρ μέν, ο χαϊ την τέχνην γράψας.
Και ο Θεόφραστος αυτός, ο Τΰρταμος το πρώην,
Καν άντ' αυτοϋ Αημητριον έγραψα Φαληρε'α,
'Λπάντων μνημονέστεροι ΰρυλλοΰνται των εν βίω.
Τπέρ γαρ ϊτη εκατόν αμφότεροι, εν βίω
Ζήσαντες, συνεγράφοντο συγγράμματα μυρία•
940 Ό μεν λόγους βασιλικούς, τέχνας και παραινέσεις•
Θεόφραστος συνέγραψε πάλιν τους χαρακτήρας,
Έτων υπάρχων εκατόν πάρεξ ένος χαϊ μόνου.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, Ο ΜΛΜΟΣ ΠΑΝΤΑ &ΡΛΝ
\
ΕΑΤΤΟΝ ΟΤΧ ΟΡΑι. σι&.
Τον Μωμον χαι τψ Αάμιάν φασιν οι μυ&ογράφον
Τα των ετέρων βλέποντας, τα εαυτών μη βλέπειν.
Ο Μωμος πήραν γαρ διπλην χατέχων εν τοις ωμοις
Τα εαυτού χατόπιν μέν της ράχεως βαστάζει,
Πάντα δέ τα αλλότρια εμπροσ&εν φέρων βλέπει.
Ούτω τον Μώμον γράφουσι. τψ Αάμιαν δε πάλιν,
Οίκοι φααϊ τους όφ&αλμούς κρυπτουσαν εν άγγείω,
950 Βλέπειν μηδέν των εαυτής, ξξοι δ' εξερχομένην
Τους όφ&αλμοΰς τους εαυτής λαμβάνουσαν, παν βλέπειν.
Λουκιανός που γέγραφβ τα περί τής Ααμίας.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΑΣ ΕΜΑΣ ΦΑΑΑΙΝΑΣ. ΠΟΛΛΛ
ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΦΑΛΑΙΝΑ. σ*ή.
Φάλαινα τις Ιχ&ΰς εστί &αλάσσιος, κητώδης,
Πάρα το αλλεα&αι εις φως φάλαινα καλούμενη.
ΗΙδΤ. 297.
943. Ι^α™. ΡΗίΙο^ορΗ. }. 2.
II. ΡΗιΙοβίΓβΐ. Υϊΐ. ΛροΙΙ. Ι\ , 25.

ΗΙδΤ 298
953. Έχαι φάλλαιν'α. β» βίο

ΟΗΙΚ IX. ΗΙ8Τ, 298, 299.

955 — 978.
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Έχτος εξερχόμενη γαρ υδάτων χαϊ &αλάσσης
Ήλιου &άλπεται βολάϊς, ταύτα μεν περί ταύτης;
"Εστί χαί τ» ζω'ίίλλιον φάλαινα καλούμενη,
"Ο ταΐς λυχνίαις ϊπταται> χαϊ τω πυρί δε δνησκει}
Παρά το αλλεσ&αι, εις φως χαϊ αντη καλούμενη.
960 Έν δε τοϊς είς Αυχόφρονα εμοί εξηγη&εΐσι,
ΚαΙ περί τούτου έ/ραψα τότε του ζωϋλλίου.
"Εστί χαί ζωον έτερον φάλαινα χεχλημενον,
Φάλαινα, ηιύχη, ηιωρα τε χαί πυραυστουμορος δε,
"Οπερ φασί χοινότερόν τίνες χανδηλοσβέατραν.
Τούτο δε βουβαλοπαπάς τις συρειν οίκ άνηκε,
Προς ον το ίΐτιστόλιον εγράφη μωμοαχοπον.
Λ

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΣΟΤΣ ΔΕ ΣΟΦΟΎΣ ΊΉΑΕΦΟΤΣ
ΝΕΝΟΜΙΚΑΣ. στΡ.
Ούτος ο βουβαλόπαπας μωμοσχοπων τοιάδε,
"Λ ωφελείας ενεχεν εγράφησαν των νέων, \
Αυτός βαρβάρως εγρατρεν ώς δΐί&εν χωμωδίαν
970 Εις πατριάρχην τον Στυπην, 'απερ φλνάρως είπε
ΚαΙ τήλεφον έγχέφαλον ειπών του πατριάρχου.
ΈαβαΙ της βαρβαρότητας χαϊ της άναισ&ησίας,
Ψίχας εμάς φάλαινας τε χαϊ τα τοιαύτα σύρεις,)
Βούβαλε βουβαλοπαπα βάρβαρα ληρα γράφων.
Αριστοφάνης έ'γραψεν αυτού τοις χωμωδίαις,
• . Θένων δι* οργής εχχέει τον Τήλεφον.
*Εχεϊ δ' εμφαντιχώτερον χαταχρηστιχωτερως
*Εδέξατο τον Τήλεφον αντί του εγκεφάλου,

960. δοΗοΙ. αιΐ 78. 84. Άϊψιβ
ιιοΐ. Τΐιτγΐΐϋ•
965. Ι. β. ϊιιβιιΐβιιβ Ρβρ3 8.
ΡΓβ8^γΙβΓ. νια. ϋυίτβδίιβ β. γ.
παπαί.
ΗΙ8Τ. 299.
970. Εβί Ιβο βίγρίοιεβ, ρβΙΠ9Γθ1ΐ» ΟΡοΙ. «Λ βιιηο 1134.

αά α. 1143. Μοιπιίΐ Ι. Α. Ρβ-'
1>ΓΪοίιΐ8 ΐιι ΐιιάίοβ βοπρίοι•. ία
0Ηί1ώ(!Λιΐ3 οίιαίοπιιη.
973> Εγ&1 β»
975. ΑηβΙορΗ. Κβιι. 880. £{νων νπ' οςγψ, εχχίβ τον Τήλιγον.

£62

ΟΗΙΙλΙΧ- 3& ΕΕ 1 8 Τ. 299-301. «79-3.

"Οιι δράμα πεποίηχε „ Τήλεφμν. Ευριπίδης,. .
980 "Οπίρ Αισχύλος ως ^αα^ρον εν Χογοις ανάτρεπα,
*ΛντΙ του εγκέφαλου -δε Τήλεφον ο'υτω λέγει,
'Ώ,ς του Τηλίφου παρ* αυτού δράματος συρομένου,
ΫΖομ 5ΐ δράμα τον. Τηλεφον έγραψε πατριάρχης,
'ΐΐς νυν ειπεϊν αβ, βάρβαρε, Τήλεφον , ώς εκείνος,
Και τον εγχέφαλον ,δοκεΐν χυρίως τουτό λέγειν;
Ταύτα γελώτων άξια, ταύτα πιριχτέα πασιν,
.φύ, μψ οΐ πυρανστούμενοι χα\ φαλ,αιναι χαίΛιρύχαι.
ΤΛΝ ΝΕΙΑΛΛΝ
ΡΤΑΚίΙΝ.
κ ■ ΠΕΡΙ
"\ , >( ■'■-...»•.
ι
< '4 .■■■ Ι . |• Χ'.
Νείλος. Αιγύπτου ποταμός επταστοαος εχρέων
ΚαΙ γην τοις πελαγίσμασιν αρδων έχείνην πασαν,
■990 ■< Οντο> τι&είς τε κάρπι^ον χαί πολυφοξωτάιην.
Νειλώους θ' ε\πον (ιυαχας επιστολών νυν λόγους,
Νειλώων, ]\7ειλω'ϊων δε γραφειν ρευμάτων δέον,
ΚαΙ βνν αυτοΐς ΡίειΜων δε δια γραφης' ιώτα,
ι£1ς έχβλη&έντος ίν αυτοΐς του ω των Νειλω'ίων.
Νειλείων τσΒ "Νηλέω'ς δε χαι διφ&'όγγω Νειλέως,
ϊί2ς εχ Νηλευς χαι του Νειλευς , διφ&ογγογράφει γράφων.
ΙΙΕΡΙ ΤΟΎ, ΓΑίΙΣΣΑΝ ΤΗΝ ΑΑΑΙΣΎΕΡΑΝ
ΤΕΤΤΙΓίΐΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΝ. τά.
ΟΤ τέττιγες ζωύφια τυγχανουσι των λάλων.
Τω 'χαύματι του Φέρους δε μάλλον λαλονοι πλέον.
Κανπερ χατασχγι των πτερών τούτους τις παυααι Οέλων,
1000 Μάλλον εισι λαλίστεροι χαϊ τών οχληροτέρων,
Οΐΐι•"0&εν τοις λάλοις λέγεται τοιαύτη παροιμία,
Χ• Τεττιγα δο'ξεις των πτερών τάχα χεχρατηχεναι.
■ Καν οιι λάλοι τέττιγες, χαταδηλον τοις ττασίν
979. νΜ. ναΙοΚβη. άί&ίιΆ. , ηββείο. Αη ριπτϊα, Γβίίοίβηάα,
ρ. 210. 8φ
Ιβςεικίιιιη , νβΐ περιττά ?
986. ΙΙεριχτία οοΓπιρΙυιη βδΗΙ8Τ. 300.
8β, ΟΚΙιϋκΙίΙ ΥΘΓ81Ι8 1'ίΙΐίθ. Ιλ995. 8ίο βατϊρβί ρΓΟ διφϋογοίϊπι» ΎβτΙίΙ ούνία , <ιμο ίιΐΓβ, γονειλέωί.

ΟΗΙΚ.Χ. ΗΙ8Τ.302. 303.

4—25.

363

ΟΙ Αττικοί ομοίως δε πάλιν των μαχρηγόρωί',
.'
Αάχωνες βραχυλογοι δε τούτοις άπεναντίως.
. "•.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΤΠΕΡ ΛΚΕΑΝΟΝ ΠΕ4ΑΓΙ' ΖΙΙΝ. τβ'. ' ''"
. ο
Το όχημα τούτο νόησαν υπερβολην μοι λέγειν.:. •
Πλην υπερβολην, υπερβολήν,,ονδ'.άπλουστάτην, •
'ϋχεανός γαρ σνμπασαν χυχλοΐ την οίχουμ,ένην,Πάντα πλήρων πελάγη τε και πάσας τας ΰαλαοσας.
10 Καϊ τις αν πελάγίσειεν υπέρ ανιόν εν λόγοις;,-^
ΕΙ μη που δοίης "Ομηρον , η τον πολύν ""Ορφέα, "
"Η Φαεννώ , τ) ^ίβυλλαν, είτε τινά τοιούτον,. . '
ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΗΑΕΓΟΤΣΑ, ΤΗΪΪ ΑΠΟΦΡΑΔΑ,
ΤΑΤΤΗΝ ΚΑΙ ΕΚΦΤΑΟΝ. τ/. ". . .•,»
Π αποφράς η μισητή, ηνπερ μισεί τις φρασαι.
Ησαν χαι αποφράδες δε τοις παλαιοίς ημέρας
Έν αϊς τισι συνέβησαν &λίτρεις «αϊ περιστάσεις•
ι/2ς τοις Ρωμαίοις πωποτε τοις ανωτέρω χρονοις, ■
Οποτε απερχόμενοι προς πόλεμον χαΐ μαχην
Έπεσον τριακόσιοι του γένους των Φαβίων
Ότε χαι πνλην έκλεισαν χα&' ην εξηλ&ον ούτοι,
20 Και την ημέραν ταΐς λοιπαΐς ημέραις ούχ ηρί&μουν'
ΊΩ,σπερ χαν ϊ&νη έτερα δι" αλλάς περιστάσεις
Τας ας ημέρας ταΐς λοιπαϊς ουχ εταττον ημέραις.
"Ελεγον δε τας προ αυτών χα\ μετ' αυτας εν χλησεΐ'
Έχείνας ουχ ήρί&μουν δε των ήμερων τφ χλησει,Άλλ' όντως Ελεγον τυχόν, τρίτη καί μετ' εχείνην.

ΗΙ8Τ. 302.
_ ,,. - ,
7. νβτβιι» ιη ιηβάιο ίοβάβ
«>""Ρ*«*•
9. 8ϊο νβΓβαβ Γββίΐΐιιίαδ, β ο3.
Α. Επιΐ παααν την &άλαασαν.
10. ΟΛ. Λ. πιλαγί/οειεν.

ΗΙδΤ, 303.
Ιη πιάνε, οά. Α. παροιμία βΐ
λλον°
15. ΕΓαΐ αϊ; τι.
18. ΙΛν. II, 48. 8φι• Ιϊ £3.
Α• φαυίων.
24. νιο, ίηΙβΓρΓβΙ, αα ϋ νια.
ΓαβΙ. Ι, 49. 3ψ£.
»
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ΟΗΙΙαΧ. ΗΙ8Τ. 303— 305. 26-51.
*Η πέμπτη, έκτη, χαί λοιπαί, χαί μετΊ εχείνην πάλη.
Οντως ου χατωνομαζον τότε τας αποφράδας,
Άλλ' <η προ τηςδε ελεγον ταύτας η μετ* εχείνην.
Ούτω την αποφράδα μεν οϊδας λαβουσαν χλησιν.

30

Το ε'χφυλον χαί εχφνλλον οντω δ* ελέχ&η πάλιν \
Άλλοε&νές , άλλότριον, εχ&ρόν, ε» των βαρβάρων,
'Ή ε'χφυλον έξόριστον, Χαί διωχτέον οντω.
01 πρίν γαρ &έλοντές τίνα γης ορών Ιξορίσαι,
ΕΙς φύλλα η χαί όστρακα εγραφον χλησιν τούτοι/.
Εις τόπον δ' απετ'ι&εντό τίνα χεχυρωμένον•
*ΙΑν ονν εϊς χίλια ποσω εκείνα περιέστη,
Ή εξορία τοΰ ανδρός ελάμβανε τό πέρας.
Εί <Γ ου, χατελιμπανετο διάγειν τι] πατρίδα
ΤΓροσηγορίαν είχε δε τοις παλαιοϊς ανδράσιν
40 Όμοϋ εχφνλλοφόρησις χαί εξοστρακισμός δέ.
ΠΕΡΙ ΤΤΦίΙΝΙΚΟΤ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, τό*.
Τύφων εχατογχέφαλος δαίμων μυ&οπλαστεΐται,
Όν χαί τον Αία λέγουσι τοις χεραυνοϊς τεφρωσαι.
*Εξ ου Τύφων πας άνεμος σφοδρωτερος καλείται.
ΛΕΞΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΤΝΙΟΝ ΚΑΙ ,ΕΜΒΡΟΝΤΗΤΟΣ. τέ.
Το επισχννιον έατι το μέρος των οφρύων,
Όπερ ποτέ χαλάσαντες τοις το'ποΐί των βλεφάρων
Αοχονμεν άγριοι τίνες είναι χαί θηριώδεις,
Ρη&εν εξ αγριοτητος των σκύμνων χαί &ηρίων,
Ή εχ του σκύζω ακύνιον χαί επισχύνιον δέ.
Εμβρόντητοι χυρΐως δέ οι νονς αποβαλόντες
50 Τπ6 του κρότου των βροντών των άγαν βαρνχτνπωϊ'.
Λέγεται καταχρηστικώς χαί πας έχπεπληγμένος.

34. Ιηιιιιίι ΡβΙ&Ιίδίηιιιη 8γταοηηηοηιια, ιΐβ ψιο ϋίο^οι•.

8ίο. ΧΓ, 87. ϋβ οϊΐκιοίθπιο τ.
ΡΙαί. Υϊι. Απθΐίά. ο. 7. Ηό&τ.

ΟΗΙΚ Χ. ΗΙ8Τ. 3β6.

52—80.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΔΑΜΑΛΙΣ ΕΚ ΒΑΣΑΝ. τς\
Ό μελωδός τουτό φησιν εις την Ήρωδιάδα'
ΜΛ νυν της παροιστρησεως της τόσης της Μαινάδος,
'\ί2 της πίκρας δαμάλεως Βασάν εξορμηαάσης.
Έχ του προφήτου δε αυτός εχρήσατο τω λόγω•
'1ί2ς που χαί η βασίλισσα εκείνη Ευδοκία,
Ή του μεγάλου Λέοντος η πανσοφος &υγατηρ,
Γραμματικοΐς μα&ητρια ούσα 'Τπερεχίου,
Ποτέ Χαί του Ήρίωνος μικρόν ακροωμένη
' 60 'Ρητορικοΐς ετέρων δε χαί φιλοσοφοις άλλων,
ΤαΧς μεταφρασεσιν αυτής ταΐς δι* έπων είρηχεί'
Δρύες της ΒασανΙτιδος αχούσατε, ώς γράφει"
Ουχ ϊχω λέγειν ακριβώς, είτε τψ Ζαχαρία,
Είτε τ^ μεταφράσει δε του Δανιήλ ό^οΜΟί*
Την γαρ όκτάτευχον αυτής χαί συγγραφας ετέρας
Μέχρι νυν ουκ ευτύχησα ϊδεΐν χαί άναγνωναι,
Και μακαρίσαι την χρυσην έχείνην βασιλίδα,
Και τας ημέρας τάς χρνσας ούσας εκείνης χάριν,
"Οτε τοιαύτη δέσποινα χαί δι έπων χαί ούτως
'/Ο "Εγραφε τεχνικωτατα , μηδέ στιγμήν εωσα.
Τανΰν δε τρισεξάγιστα των άμα&ων χνωδαλων
Βίβλους βαρβάρους γράφοντα χαί τρισεπιβαρβάρους
'Λ2ς τεχνικοί κηρύττονται τοις με&υσοκοττάβοις,
Και τεχνικον μη γράφοντες μηδέν, μηδέ είδότες,
Τρεφόμενοι χοπρωνι δε της Κίρκης ατεχνίας,
Ου μόνον ουχ ε&έλουσιν έαν το τρώγειν χόπρον,
Ζάλλα χαί εϊ τις Όδνσσευς Έρμου βαστάζων μώλυ,
Λόγους χανόνας τε τεχνών, απερ χοσμοΰσι βίον,
Έχ χοίρων τουτουί βουλη&γι τέχναις άν&ρωπους δραααι,
80 "Οσος ο γρύλλος παρ' αυτών, η βόρβορος δε πόση,

Η 18 Τ. 306.
ψ
53. _Μβγ§;ο οί. Δ. νοναύτφ
ρΓο τηί τόοήε.

80. \ϋ. Ιο&βι*. β3 ΡΗτρι.
ρ. 102.
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Οίεΐται χατα του ^έλοντος τούτους ποιεΐν άν&ρώπους !
Άποίως χοπρον ϋέλουσι χαί γαρ σιτεΖα&αι πλέον,
Ή μετά πόνων, ως ΐίπεΐν , ιίρτον φαγεΖν αγγέλων.
•'-'Λλλα παρεχτροχασαντες τοις μιαροϊς τοσούτον,
Τον λογον άναλαβωμεν χαί προς αρμόν χωρώμΐν.
Ο μ{λωδος "την δαμαλιν την Ιχ Βασαν είρηχεί'
"Εχ προφητών δε τς ρητδν εϊπεν , ως πρίν προεΐπον.
Η ό*' Ευδοκία βασιλίς η Λέοντος &υγάτηρ,
Λρύες της Βασανίτιδος Ι'ιτεσι ταύτης εϊπεν.
90 Ης δυο βιβλιδαρια τα δι' έπων άνέγνων,
Το εις τον Ζαχαρίαν τε χαϊ Λανιηλ ομοίως.
Καί δη τα Ομηροχεντρα τα ταύττ] συντε&έντα,
Ταύτα περί δαμάλεως χαί της Βασάν οί δύο.
Ό '&σηε δε εϊρηχέ που των αυτού ρημάτων
,,Ό Ισραήλ παροίστρησεν , ώς δάμαλις οίατρώσα.
,, Πάλιν Έφρα'ίμ , ως δάμαλις, δεδιδαγμένη νεΖχος.
Άμως πάλιν, αχούσατε των λόγων τούτων, λέγει,
,,Ααμάλεις Μωαβίτιδος , αί όρει Σαμάρειας,
Πένητας δυναστευουΰαι , πτωχούς χαταπατούσαι.
100 Βασαν χατά τινας Σχν&ών λέγεται πόλις είναι.
Περί της• Βασανίτιδος ταύτα δαμάλεώς σοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, λέοντες ώ,ρτομενοι, λύκοι
ΟΎΚ ΛΡΛΒΙΛΣ. τζ.
'Ο Σοφονίας εϊρηχεν εν τ$ αυτού βιβλίω •
,, Λέοντες ώρυομενοι οί άρχοντες αύτης γάρ,
,, Οί δε χριται αύτης είσιν ώς λύχοι Αραβίας.
Καί δ προφήτης ^Λμβαχούμ δια Χαλδαίους λέγει,
,,,Τπερ παρδάλεις γαρ αυτών οί ϊπποί. εξαλούνται,
,,Όξεΐς υπέρ τους λύχους δέ αυτούς της Αραβίας.
Τα προφητών δε ταύτα μοι τυχαίως έ&εά&η
Λπο βιβλίου προφητών συνόψεις χεχτημένου.
110 Τι γαρ αν τις ψευδόμενος αυτόν εξαπατώ]];

94. Ηοβ. IV, 16. Αιηοβ. IV, Ι.

ΉΙ8Τ. 307.
102. Ζβρίωη. Ι, 3. Ηη&βο 1, 8•

• ΟΗΪϋΧ. ΗΙ8Τ.308— 310. 111 — 130.
'
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ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΕΦ' ΗΝ ΔΡΟΣΟΣ ΜΗ ΕΠΤΠΕΣΟΙ
ΩΣ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΤΑ ΓΕΛΒΟΤΕ. τη.
Περί τα υρη Γελβουε συγκροτη&είοης μάχης
Σαούλ τε άνηρέ&ησαν ομοϋ χαί Ίωνα&ας.
"Οπερ ακονσας ο Δαβίδ ε&ρηνησε μεγαλως.
Τα ορη χατηρατο 8ε ταϋια χατ* έπος λίγων

"•'

'Τμΐν, Όρη τα Γελβουε, μη ίπιπέαοι δρόσος"
. " ' ΊΩ,ς βίβλος των βασιλειών τα περί τούτων γράφει.
. .
ι
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΔΑΘΑΝ ΚΑΙ ΑΒΕΙΡΏ.Ν. τ&.
Δα8άν δμου και Άβειρών χαί ο 'Λνναν συν τούτοις
Έπί Μωσην χαί ίκαρων άντέστησαν εν λόγοις.
Μή ουχί πάντες άγιοι, χαί χνριος εν πασιν ;
120 Πως τίνες ίίρχειν &έλετε ; μη άρχων εί Εβραίων;
Έχ γης εξήγαγες ημίίς, γάλα ρεούσης, μέλι,
Και έ&ανάτωσας ημάς εν τΐ] της έρημου.
Ταντα μεν αντιλέγοντες ε'ιπον προς τον Μωσέα.
Και γη Δα9αν χαί Άβειρών χατέπιε σχισ&εΐαα,
Συν ταΐς σχηνάϊς ταϊς εαυτών χαί πάντα τα έχείνων.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΜΗ ΕΙΠΗιΣ, ΠΑΡΕΣ ΑΤΤΟΙΣ
ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ, ΛΣ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ. τ'ι.
Οι ιεροί διδασχουσιν ευαγγελίων λόγοι,
•Ω,ς ο Χρίστος νπερ αυτών ηυχετο των σταυρουνιων,
Λέγων, πάτερ αφες αύτοϊς την άμαρτίαν ταΰτην
ίΐς 'υστερον χαί Στέφανος νπερ των λι&αζόντων,
130 Στέφανος 6 διάκονος χαί τών μαρτύρων πρώτος. -

•Η 1 8 Τ. 308.
111. 1 δαη. XXXI. 2 δβιη.
Ι, 21.
ΗΙδΤ. 309.
112. Νιιια. ΧΥΙ.

120. ΕγηΙ ως γτο πωι, β!
αρχον ρι-ο αρχιιν. ζ)\ιοά άβάϊ
μη ρι•ο μ?/ν, ρι-αθίπιίι οϋ. Α.
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ΟΗΙΚ Χ. ΗΙ5Τ. 311 — 314. 131 — 153.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΛΛ" ΟΤΝ ΕΓΏ, ΕΠΕΤΧΟΜΑΙ
ΤΟΙΣ ΑΑΑΣΤΟΡΣΙΝ. τιά,

Έπεύχομαι ας χατ αυτών αράς επηρασάμην,
Ι Το λεπτυνεΖ , λιχμησει τε, εξά'ξει γϊ] ανύδρω,
Έπάξει τούτοις τα χαχα, χωμαι αυτών επαύλεις,
Καν παν οηοσον αγα&ον αυτοϊς επηρασάμψ.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΓΤΜΝΟΣ ΕΒΗΑΘΟΝ ΕΚ ΚΟΙ
ΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΤ. τιβ.
Ιωβ εκείνος ο πολύς τοις πειρασμοΐς τοις τόσοις,
Αιαρπαγαΐς , αποβολαΐς χρημάτων χαΐ πραγμάτων,
ΈπιδρομαΖς βαρβάρων τε, πνρυς εξ ουρανίου,
Γυμνός εξηλ&ον, ελεγεν, από μητρός κοιλίας.
Και πνευματι βιαίω δε πεσούσης της οίχίας
140 Και παντας άρδην τους αύτοΰ παϊδας αποχτεινάσης,
Κύριος, ειπεν , έ'δωχεν, παλο» άφείλετό μου•
'Ώς τω χυρίω εδοξεν, ούτως έγένετό μοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ ΙΛΒ ΣΟΙ ΕΠΙΣΤΜΒΗΣΕΤΑΙ. τιγ'.
Μετά πολλούς τονς πειρασμούς, μετά τας περιστάσεις,
Ους ο &εος επείρασεν "Ιωβ τον εϊρημένον,
Αιαρπαγάϊς, άποβολαϊς χρημάτων χαί πραγμάτων,
ΟΙχίας χαταπταιοει τε χαί παίδων αναιρέσει,
Αεπρωσει αψορητω τε, πενίας μετ' εσχάτης,
'Τγείαν τούτω χα&αραν της πριν διδοϊ χαλλίω,
Καί παΐδας διπλασίονας, οΐχίας, χτηνη, ταλλα•
>.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΝΕΚΡΏΝ ΚΕΤΘΜΏΝΑ ΚΑΙ
ΣΚΟΤΟΤ ΠΤΑΑΣ ΛΙΠΏΝ, τιδ'.

150 Πολύδωρον Έχαβης τε χαί του Πριάμου παΐδα
Ο Πολυμηστωρ ϊχτεινεν , ο των Θρακών χατάρχων,
Άφ' ου την Τροίαν Ι'μα&εν "Ελλησι πορ&η&ηναι.
Καί χτείνας είς την &άλασααν ερριψε την έχεϊαε,

ΟΗΙΚΧ. ΗΙ8Τ.314— 316. 154-177.
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Καίπίρ λαβών παρά πατρός, όπως αυτός φυλάσσοι.
Εκάβης αϊχμαλωτον' δέ ούσης εν Χε$ρονήσω,
(?Εχεΐ γαρ και το στράτευμα υπήρχε των Ελλήνων)
"Οναρ φανείς Πολύδωρος τγι αφή μψρΐ Έχάβχ,
"Οπως αυτόν άπέκτεινεν δ Πολυμήστωρ , λέγει,
Και τα λοιπά δε σύμπαντα λεπτομερεΐ τψ λόγω,
160 Οίίτω χατ' Ι'πος λέγει δε δια του Εύριπίδου,
,ΐ'Ηχω νεχρων χευ&μωνα τε χα* πυλας άφεις σχότου,
Έχ τότε τοις φυγοΰσι δε δεινής εξ αρρώστιας,
1ί2ς εγερ&εϊσιν έχ νεχρων, λέγομεν τα τοιαύτα.
Τοις μη μα&ουαι γράφομεν , ου τοϊς μα&ουαι, ταύτα.
ΠΕΡΙ ΤΟΐ, ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΑΤΑ ΕΝ
ΑΙΓΤΠΤΙΙι. τιέ.
Πολλού λαοΐί κατ' ϊρημον &νησχοντος των Εβραίων,
01 ζώντες έ'λεγον Μωσεΐ , μεγαλως δυσφοροΐντες,
Περί του μνήματα, Μωση, μη είναι ίν ΛΊγΰπτω,
Ώς &ανατωσων ηγαγες ημάς εν τω έρημοι.
Έπεσον δέ, ως γράφουσιν , από των γογγυζόντων
170 Αέχα όμοΰ χαι τέσσαρες άν&ρώπων χιλιάδες.
Είτε δέ ώς γογγΰζοντες Ι'πεαον οΐ τοσούτοι,
Είτε και το άνάπαλιν , πεσόντων των τοσούτων,
Έ/όγγυζον οί ϊτεροι, <9εός /ινωσχε* μόνος.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΑΙΟΝΏ,Ν ΕλΕΔΡΑΜΕΣ ΟΡΙΑ. τις'.
Ή νυν Θεσσαλονίχη μεν πολ»$ η λαμπρότατη
'Τπηρχε χώμη, &ερμη δέ την χλησιν έχαλεΐτο.
Και μέχρι' νυν το πέλαγος το της θεσσαλονίκης
θερμαΐος κόλπος λέγεται, από της ΰέρμης κώμης.

ΗΙ8Τ. 315.
167. ζίιιοά Γβοβρϊ , περί τοϋ,
Ηοο ίιι οά. Α. 8ΐιρβΓ5οηρΐιιιη ββΐ
ρΗ31αΐ3Θ Ιβαίοια παρά τ».

ΗΙ8Τ. 316.
ϊα ίηβεηρίίοιιβ ροίΐ παρά βΛάίάί τά.
174. 1)β ιιγΙιο ΤΗβββαΙοηΐοβ
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ΟΗΙΕ. Χ. ΗΙ8Τ. 316. 317.

178-202.

"Ην πάλιν χτίαας Κάσσανδρος, γαμβρός ων του Φιλίππου,
Θεσααλονίχην χέχληχεν είς όνομα συζύγου
180 Θεσοαλονίχης , Όυγατρός τελούσης του Φιλίππου.
Κτίζει χαΐ την Κασσάνδρειαν , είς όνομα οίχεΐον.
"Αλλοι τον Φίλιππόν φασι χτίσαι Θεσααλονίχην,
Στοργή παιδός, ης εφημεν άρτι Θεσσαλονίχης'
'ΐ4λλο* ο' οι» ενίχησε τους θετταλους πολεμώ.
Παίονες δε οί Βούλγαροι, μη πεί&ου τοις βουβάλοις,
,,Άλλους τινας τους Παιάνας νομίζειν παρία τούτους,
Οι Αξιον ΙΟμίζονσιν έτερον του Βαρδάρη,
ΚαιΆξειόν, ουχ'Α'ξιόν φααι γραφή διφ&όγγω,
"Λσπερ μηδέ αχοΰσαντες έπων των Όμηρείων.
190 ,,Αυταρ Πυραίχμης αγέ Παίονας αγχυλοτοξους,
,,Τηλό&εν ε'ν&εν ϊλε'ξεν, απ* Αξίου ευρυρέοντος.
Αηο του Πίνδου ορούς δε χαί των μέρων Ααρίσσης
Και εχ του Αυρραχΐου δε πάλαι χρατοϋντες ήσαν,
Μέχρι σχεδόν της πόλεως αυτής της Κωνσταντίνου,
Άχρι του αυτοχρατορος χρατίστου Βασιλείου,
"Ος, παντελώς συνετριψεν εκείνων τον αυχένα,
Και δούλους τούτους τέ&ειχε τω των ""Ρωμαίων χρατει.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ
ΑΚΟΤΣΑΝΤΟΣ. τιζ.
Τον Πίγρην ο Ηρόδοτος δοχω χαί τον Μαντύην,
Παιονων όντας άρχοντας, εχ&ρεύσαντας ετέροις,
200 Λέγει, πο&οΰντας την άρχην λαβείν τι]ν των Παιάνων,
Μίΐ' αδελφής της εαυτών έλ&εϊν ως προς τας Σάρδεις,
Έχεϊσε διατρίβοντος τότε χαί του Ααρείου,

οΓ. ΟβΙΙβΓϋ ΝοΙ. ΟΛ. Αηί. Τ. Ι.
ρ. 839. βΐ άβ 0889αιιάτ63 ρ. 843.
"••^ί• , . _,,
189. Ιη «1. Α. γκϊβΙιΐΓ ββββ
ηχούσαν. 1η β(1ιΙ. Β38. αχούσαν.
190. ΙϋβΑ II, 848. βα. τηλύ&ιν ϊξ Άμυ8ϋ>νοί, απ Άξιον

««V•

194. ΕγηΙ αυτί,ς πόλεως Κο>ναταντίνον.
195. Μ3γ§ο ο<). Α. ίχείνον.
ΒαιΙΙίαβ ΒαΙεβΓΐβιιι 8ΪΜ ίΐιϊηβοϊΐ
1018
ΗΙ8Τ. 317.

198. Ηβτοάοι. V, 12. βψι•

ΟΗΙΚΧ. ΗΙ 8 Τ. 317. 318. 203-227.
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Μάλλον πλέον νομίζω δε υίοΰ τουιτον, του Ξέρξου.
Πλησίον δε σχηνώσαντας εχείνην αποστεΐλαι,
"Ιππον εκείνων άγαγεΐν προς πόσιν , προς αρδείαν.
Ή δε ποτού χεράσασα τον 'ίππον ονπερ εϊπον,
'Τδατος τε πληρωσασα το αγγος ο χατεΖχεν,
Αυτής τε ΰεΐσα κεφαλή, χειρί δ' εριονργοΰσα,
Την δε σειράν κατέχουσα του ίππου τη αγκάλη,
210 Προς αδελφών των εαντης πάλιν σκηνην εχώρει.
"Ιδάντες πάντες Πέρσαι δε χαί τούτων δ σατράπης
Έ&ανμασαν το γυναιον, λέγοντες πά&εν εϊη.
Καιρόν δ' οι ταύτης αδελφοί δρα'ξάμενοι εν&έτον,
Πέρσαι, φασί, και βασιλεν απάσης της Περσίδας
Τοιαυται ούμπασαί είαι Παιάνων αί γυναίκες.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΠΎΤΟΈΤΟΑίΙΝ ΘΤΓΑΤΕΡΙ2Ν
ΠΛΓΟΝΛΝ. τιη.
Προς Πέρσην δ Ησίοδος τδν αδελφδν είρήκει'
,,Μη δε γυνή σε νόον πνγοστόλος εξαπατάτω.
Λέγεται πνγοστολος δε δια τους δύο τρόπους•
™Η γαρ ως συστολίζουσα πνγωνας και τους πήχεις
220 Βραχιονίων έμβολαΐς λέγεται πνγοστόλος•
'Ή ως στολίζουσα πνγάς, τα περί ί'δραν μέρη,
Ζωναις πλατείαις κροσοωτους εχούααις και &υσσάνους.
Και αί Παιονων ήσαν δε τοιαΰται ΰυγατέρες
Καί μέχρι νυν τοιαυται δε δονλεία τ!/ εσχάτη^
Την ην δ κραταιοτατος Βασίλειος δ μέγας
Πασαν εδονλαγα'ιγησε την γενεαν Παιάνων.
νΕιι καί γαρ περί πυγάς τας εαυτών εκεϊναι

203. Εγ«1 τον τούτον.
205. Μβτβο οά. Α. ρΓΟ οΙιθγο
12. 00ΓΓΪ§ίΙ χορίσασα.
211. Ργο πάσαι, ψιοά βΙΪΗΐη
ίιι οιΐ. β5ΐ, πάντα ία'ιρή. (}\ι»ηι

ίηπίθη ηιιιίαΐίοηοιη ηοη οηυιίηο
ρΓβββιϊΙβηΜ.

ΗΙ8Τ. 318.
216, Ορ. βΐ Ό. 343.
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ΟΗΙΚ Χ. Η 18 Τ. 319. 320.

228 — 252.

Ζώνας πλατείας φερουσι, ραχώδεις, πολυχρόσσονς.
ΚαΙ πήχεις 'δβ στολίζουσι τους εαυτών ομοίως,
230 Βραχιονίοις αιδηροΐς, χαλκοϊς και υελίνοις.
Ενίοτε οστάριά τίνα άστραγαλωδη
ΚαΙ έτερα τοιαύτα δε δίκη βραχιονίων,
Λεσμοϊς τισΐ συνδησασαι βραχίοσι, φοροΰσιν.
ΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΤΣΟΓΑίΙΤΤΟΝ ΟΜΉΡΟΝ ΠΕΑΟΝ, ΠΎΓΟΎΣ ΑΕΘΑΟΦΟΡΟΤΣ,
ΑΙ ΑΕΘΑΙΑ ΠΤΓΑΙΣ ΑΡΟΝΤΟ. χι&'.
Φέρει τον ^Αγαμέμνονα "Ομηρος εν ,Ιωτα,
Το νεΐχος διαλύοντα το προς τον Αχιλλέα,
Αωρα πολλά μεν έτερα λέγοντα τούτω δοΰναΐ'
,,Αί&ωνας δε λέβητας έείχοσι, δώδεχά δ' ίππους
,,ΤΙηγους, αε&λοφορους , ο'ί αέ&λια ποσσιν αροντο.
Οϋίως ό "Ομηρος πηγούς , τους ευτραφείς εϊρήκει.
240 ΚαΙ τα α,έ&λια ποσίν έίπεν άρέσ&αι τούτον;.
*Εγω ό" αστε'ΐζόμενος ταύτας πυγους εϊρήκειν,
Καϊ τα αέ&λια πυγαΐς χαΐ ου ποσίν άρέσ&αι.
Το όχημα τούτο άκουσον όπως χαλεΐν σε δέον•
Το μεν πυγους αντί πηγους παραγραμματισμόν μοι,
ΙΑντι ποσί δε αροντο, πυγαΐς αροντο > πάλιν
Το σχήμα λέγειν τεχνικώς νοεί μοι παρωδίαν.
ΆατεϊσμοΧς αμφότερα ταύτα δε χρησιμεύει,
Και κωμωδίαις προσφυα γίνωσκε πεφυκέναι,
"Λσπερ ο αμα&έστατος του Σεβαστού σοι γράφω.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΣΤΛΝ, ΛΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΕΓΕΝΕΤΟ ΘΕΑΤΗΣ, χτ'.
250 Πάλαι μεν Ιεζεκιήλ εκείνος ο προφήτης
Πεδίον ε&εάσατο νεκρών οστέων πλήρες,
Τίε α,ν&ρωπου δε αυτω φωνή φρικώδης λέγει,
Η 18 Τ. 319.
234. Ιϋκΐ. IX, 123. βο[.

ν.

Η 15 Τ. 320.
250. Εζβοΐι. οβρ. ΧΧΧΤΙΓ.

ΟΗΙΚΧ. ΗΙ8Τ. 320 — 322. 253-274.

373

Προφήτευαον, εί ζησεται ταΰτα γε τα οστέα'.
Καί μετά ταΰτα επ αυτά πνεύμα &εοϋ ίπηλϋε,
Και συνεδέ&ησαν οστά όστέοίς , αρμονίαις.
Καί σάρκες δε καί δέρματα καί πνεύμα ζών έδόϋ'η
Όστέοις τούτοις τοις 'ξηροΐς χάί έζησαν ευ&έως.
Καί άναστάντα ΐστησαν αν&ρωπο» των τελείων
Σφόδρα σφόδρα γενόμενοι,, παρεμβολή μεγάλη,
260 Εις πίατιν αναστάσεως εσχάτης ην δοκουμεν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΤΜΑΙΟΎ ΛΕΟΝΤΟΣ. τχά.
(προεγράφη δέ.)
"Ονος Ιν Κύμη γεγονώς μέγας υπέρ τους όνου;,
Λέων δοκών Ιν λεοντή, εχ της φωνής εγνώσ&η.
Λεχάτην ταΰτην ευρύς δέ πίναχι τψ δευτίρω.
ΠΕΡΙ ΛΛΕΖΛΝΔΡΟΤ ΕΠΙ4ΡΛΜ0ΝΤ0Σ ΚΑΙ
ΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑ ΛΤΣΙΠΠΟΤ ΑΝΑΣΤΗΛΛΣΕΛΣ. τχβ".
Η Ιστορία κείται μεν εν τω επιστολίω.
"Ομως συντόμως λέξωμεν χάνταυ&α περί ταύτης.
Ό Μακεδών Αλέξανδρος, δ βασιλεύς ο μέγας,
Ήσχαλλε χρόνον έχδραμων ποτέ των προσηκόντων•
Τότε τελών 3* ο Λύσιππος άνδριαντοεργάτης
Τον χρόνον ηγαλμάτωαε σοφή τ% διάνοια,
270 Κωφόν, όπισ&οφάλοιχρον , πτερόπουν επί σφαίρας,
Προς το χατοπιν μάχαιράν τινι δίδοντα πλάσας,
Πάντας εντεΰ&εν νου&ετών, χρόνον μη παρατρέχειν•
Αιαχοσιοστή έατιν εν πίναχι δευτέρω,
"Οπονπερ ταΰτην Ιφευρών αχριβεστατως μάϋέ.

ΗΙ5Τ. 321.
265. Ο]. Α. ίίξομιν ρτο ).ί~
ξωμίν.

268. Μαΐ£ο «1. Α. ϊίλων ψο
ηλοιν.
. -
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ΟΗΙΙλ Χ. ΗΙδΤ. 323. 324. 275 — 297.
ΠΕΡΙ ΤΏ,Ν ΠΑΡΑΑΗΡΟΤΝΤΙ2Ν, ΤΗΝ ΤΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ ΑΝΑΣΤΗΛίΙΣΙΝ ΒΙΟΤ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΗΛίΙΣΙΝ ΚΑΙ ΟΤ ΧΡΟΝΟΤ.

Ίτίν&ρωποι δοχψίσοφο'ι τίνες εχ φιλοσόφων,
Περί τιάρα, τρίβωνι χαί άρχιερωσύντ),
Καί συμμορία δόχηαιν ουχί μικράν λαβόντες
Βίου στηλην ώνομαζον , χατεχομπολαχύ&ουν.
Ου μην γε χρόνου- εφασχον εϊχόνα πεφυχέναι,
280 Την ην στήλήν ο Αΰσιππος είργάσατο, ώς Ι'φην'
Των ων γελων τον τυφον τε χαϊ την άνοηαίαν
Απέδειξα τρανότατα χα&ηγοχιμένω γράφων,
Προς ον Ιχΐϊνοι πρότερον εληρουν τα τοιαύτα.
Και ο Αυσίτης γαρ Ίωβ τη δμωνΰμω βιβλία,
Τις κατά μήνα ημέρων &είη των πρίν με , ίφη.
Ουχί περί ουσία δε χαί πλούτω βίου εϊτνε,.
Και γαρ χάχεΐνος ύστερον βίον χαλλ'ιω ευρε'
Χρονον δε παροιχομενον ουδείς λαβείν ισχύει.
Καί Αημοσ&ένης δε χωφόν χαί φαλαχρόν που λέγει,
290 'ϋς τούτον όντως ϊγρα-ψεν δ Λύσιππος έχεϊνος.
Βίου δ' εϊχόνα μέχρι νυν ουδείς έφάνη πλάσας.
Βίον έγω δε ζωγραφεΐν ούτω ζωγραφοις λέγω,
Αν&ρωπον γράφειν μεν λαμπρόν, θρόνους, αρχάς, έπαραίις,
Καί ΰΰελλαν βα&ΰσχοτον , χρύπτουσαν αίφνης πάντα.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΧΡΟΝΟΝΑΕ ΠΑΡΟΙΧΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΙ ΘΕΛι ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΑ! ΑΔΤΝΑΤΟΝ.
τχ3':- < •• • . •

Πάντα &εός δυνάμενος εν ουχί σ&ένει μόνον,
Χρονον τον παρελθόντα τε χαί πεπραγμένόν πρΊχγμα
Ποιήσαι μη γενόμενα, μη παρεληλυ&οτα.

ΗΙ5Τ. 323.

285. Ι<Λ. XXIX, 2.
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Ου γαρ γένοιτο ταυ&', όπως ούχ ωδ' εχειν
Ώς ^Όφοχλης χα» έτεροι γεγράψασι μύριοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ,

Λ ΧΡΤΣΟΤ ΓΕΝΟΤΣ ΑΠΟΜΟΙΡΑ- τκέ.

300 Έν εργοις 5 Ησίοδος χαί τάϊς ημέραις λέγει, ^
,,Χρΰσεον μεν πρώτιστα γένος μερόπων άν&ρωπων
,,Ά&άνατοι ποίψαν, Όλύμπια δώματ* "έχοντες.
Και εν τοις Φαινομένοις δε '!Αρατος πάλιν λέγει,
,,Τόψρ* ην, οφρ' ϊτι κεΖνο γένος χρύσε*ον εφερβεν,
,,Άργυρέω δ' ολίγη τε , και ούκέτι πάμπαν. ομοίτιΧρυσοΰν δε γένος αμιγείς αν&ρωποι της κακίας.
Έκ τούτου γένους του χρυσού πάντας ψαμίν άν&ρωπου•:,
Όπόαοι τι χρψτόν εισιν εν βίω είργασμένοι.
ΟΤΙ ΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΦΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΩΝ
ΑΝΑΡΏ.Ν ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΝΑΤΤ1ΚΛΤΑΤΟΙ.
τχς'.
ΟΙ Κερκυραίοι Φαίακες βίβλω της Όδυσσείας
310 Των πάντων ναυτιχώτεροι έκρί&ψαν Ομηρο»,
'ΙΙς νουν και φρένα; ταΖς αυτών ναυσίν εντε&εικίναι,
Και πόλεις, τόπους χαί αγρούς,, πελάγη και λιμένας
Λέγων μάνας έπίστασ&αι χαϊ δίχα κυβερνήτου.

ΗΙ8Τ. 324.
οηη »•
~. ϋ7β ΤηΤ, Π71
299. Διβο. Ύ8. 376. 1.0*. (371.
ΗβπηΟ
,
Η 18 Τ. 325.
300. Έογ. ν. 109• βς. ΜαΓ§ο
οά. Α. ουχί οίτο,ί & ίχιιν.
303. ΥβΓ8. 114. »<ΙΊ>

304. Ιη ΑγβΙο ρι•ο «ίίνο εβί
Γαία βΐ ρΓΟ δμοίη βΐίβιιι έτοιμη.
^^^ „. ^ ΐ3Μβα ρϊββΐΒ.
Ιίί βΐ Γβοβρίί /. Η. Γομϊιμ,•
^ιιβια γίιΐβ.
„κτ ,9β
Η 1 δ 1 • ^Ο.
309. 0<1?88. ΥΙΙΓ, 557. »<11.
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ΠΕΡΙ ΦΛΙΛΚΜΛΝ ΙΣΤΟΤΣ ΤΕΧΝΟΤΣΛΝ,
ΟΙΑ ΤΕ ΦΎΛΛΑ ΜΛΚΕΛΝΗΣ ΑΙΓΕ1ΡΟΙΟ. τκζ.
*Εν Όδυσσεία "Ομιλος, ώς φ&άαας προειρηχειν,
Ναυτικωτε'ρους Φαίακας δείξας αν&ρώπων πάντων,
Και γυναικών των απααων τας τούτων 31 γυναίκας
Εις Ίστουργίαν κρείττονος δεϊξαι βεβουλημένος,
Όσον οί Φαίακες, φησίν, άριστοι των απάντων,
Νηα &οην ί&ΰνειν τε και κυβερνάν εν πόντω,
320 Τόαον χαΐ αί γυναίκες δε τούτων αϊ Φαιακίδες
Των γυναικών των απααων υπέρτεροι τελοϋσιν,
Ιστούς επιτεχνησαο&αι τοποις τοΐς Ιστουργίας.
,ΙΉμεναι, οΐά τε φύλλα μακεδνης αϊγείροιο'
,,Καιροσέων 3' ο&ονέων άπολείβεται υγρόν ί'λαιον.
Ταύτα περί της ιστορίας μεν. δεϊ δε με και την λέξιν
Τανϊιν ίπεξηγησασΰαι , μη πως ληρΐ}ς , ώς άλλοι.
Καΐροσις η συνάφεια τον ίιφους της ό&ονης,
Η πυκνωσις, η συν&εσις στημόνων και της κρόκης,
'Εξ ης πολλής πυκνώσεως αρίστως υφασμένης,
330 Έξ υφασμάτων στίλ-φις τε φαίνεται τις και αί'/λι^,
Οία έστιν ή λείωσις και ατίλψις του ελαίου.
ΚΑΕΙΡΑΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΚ ΜΗιΟΝΆΝ
ΓΤΝΑΙΚΑΣ ΧΡΛΜΑΤΟΤΡΓΕΙΝ ΕΊΦΎΛΣ
ΤΑΣ ΒΑΦΑΣ. τκή.
Ομηρος τγι της δέλτα μεν φησί που ραψωδία,
Του Μενελάου τόξευμα λαβόντος εκ Πανδάρου
Και ίων μηρών βαφέντων δε ρογι τγ τών αιμάτων
Εκφράζων εν τω βονλεσ&αι παίζειν οδΰναις άλλων,
,, ΙΙς δ' Ότε τις τ' ελέφαντα γυνή φοινίκι μιψΗ
ΗΙ8Τ. 327.
314. Οάγε». VII, 105.
325. ΥβΓίΐΐϊ ίιιβ1)Η8 βγΐΐιώί*

1οιι§ϊοι•. νίάβΐιΐΓ ρΓββροβίΙϊ»
*■*» ""^ΐΐτ. 328.
332. ΙΙίβά. IV, Ι4ΐ!
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,,Μγιονϊς ηΐ Κάειρα, παρηϊον ίμμεναι ϊππων.
Και 'ίνα τ'άλλα παρειχως το τελευταΐον εϊπω,
Ου γαρ πιστεύομαι πολλοίς εχ στή&ονς ταύτα γραφειν•
340 „ Τοιούτοι , Μενέλαε , μιάν&ην α'ίματι μηροί
„ Ευφυίες, χνημαί τε ίδε σφύρα, χάλ* υπένερ&εν.
Έπεί χαί Μηονίδας δε ηχουσας χαί Καείρας,
Μά&ε χαί μη αγνοεί μοι, τίνες είσίν εχεϊναι'
Κάειραι μεν αί Κάειραι γυναίκες της Καριάς,
Αί Μηονίδες πάλιν δε αί χάτοιχοι Λυδίας,
*&νπερ Αυδων ^ασέλείον νπηρχον πρίν αί Σάρδεις.
ΤΑΣ ΜΙΑΗΣΙΛΝ ΔΕ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΤΣΙ ΠΕΡΙ
ΣΤΡΛΜΝ,Ω,Ν ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΕΡΚΙΔΑ ΚΙΝΕΙΝ
ΔΕαΙΛΣ. τχ&'.
Το παλαιον περί στρωμνας ην ττ; Μιλήτω φημη'
Ερια τα Μιλησια χάλλιστα γαρ των πάντων,
Καν ωσΐι των Κοραζιχων φέροντα δευτεράϊα.
350 "Ο&εν φυγών Θεμιστοχλης έ'ξ Ά&ηνων εϊς Πέρσας
(Κατηγορή&η γαρ δεινως παρ* 'Λ&ηναίοις τότβ
Οία φρονων τα των Περσών χαί γνώμης ων του Αέρζου)
Παρ* Άρταζέρξου του νιου του προρρη&έντος ,Ξε'ρξου
Κατά τινας τρεις έλαβε πόλεις εχ τούτου δώρον,
Μυραν, Μυοΰντα, συν αΐιταΐς χαί Μίλητον, ην εϊπον,
Είς μεν ατρωμνην την Μίλητον, ταΰτας δ' εϊς οίνον, οχρον.
"Αλλοι δε πέντε λέγουσι τούτω δο&ήναι πόλεις,
Μυραν, Μυοΰντα, Μίλητον, Λάμ-ψαχον , Μαγνησ'ιαν,
Είς όίνον, ο-ψα χαί στρωμνάς, αρτον, είς υποδήσεις.
ΗΙδΤ. 329.
348. ϋβ Ιβιια Μϊΐββία οΓ. >Υβ8ββ1ίη§. βά ΗβΓοάοΙ. VI, 21. Ι.
Η. ΫοίίΗΙβ άΑ νΪΓ£ί1. ΟβΟΓ§.
III, 306. ρ. 598.
350. Οε άίβήάϊο βειΊρΙοηιηι,
ιιιηιιη ΤΗειηίβιοοΙεβ αά Χθγχειη , 8Μ β,Λ Π Ιίιιιιι βϊιιβ ΎβιιβΓΪΐ,
ε£Ϊ( ίαπι ΡΙιιΐβΓοΗιιβ ίιι Υϊι.
Τΐιειιιχϊΐ. ο. 27. #<%«τ•.

356. Ε,ηΜτςίηβ οΛ. Α. άΜ εβι
δε μίν είί 'όψον, Γβεβρϊ 'άψον
β<1 ϊιιΐβ£Τ3η(1ιιιιι νεΓβιιπι.
359. νϊάβΙιΐΓ Ιβββικίαηι νποδήαειί. \"ίά- ΙιιΐβΓρτ. αά ΧβιιορΗ. ΑικΛβ-8. Ι, &• 9. Οίοά.
8ϊε. Ι, 52. Μδββτ, 8επρδί νπο~
δήαεκ ρΓΟ νπβδναεκ.
.. , • ,
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360 Τι,νες επτά δε λέγοντες αυτω δο&ηναι πόλεις,
Αε'γουσι χαί Παλαίσχηψαν , αλλην τινά τε πάλιν.
Σνγγνωμονησατε ημϊν ει διαπέφευγέ με.
,,'Αργαλεόν μοί εοτι &ε6ν ως παντ" άγορεΰειν.
"ΐαασιν οΐ όρώντές με χαί πεΐράν μου λαβόντες,
Ει έχ βιβλίων γράφομεν , η μεμελετημένως,
Και εϊ ου πρωτοσχέδιος αυτή εστίν ή βίβλος,
Και εϊ ουχί ταχύτερον ην γράφων τα τοιΛδε,
Πλέον η εϊ μετεγραφον από τίνος βιβλίου.
"θα 3* η Μίλητος στρωμνάς είχε τοπρίν κάλλιστα;,
370 Πολλοί μεν άλλοι μέμνηνται, χαί ο Αριστοφάνης
Έν τω βάτραχων δρό,ματι Διόνυσον ε\σάγων\
" Προς τον 3αν&ίαν τον αυτοΰ λέγοντα δοΰλον τάδε.
Τοΰτο γελοΐον αν , εϊπερ συ Ααν&ίας δούλος
ΈπΙ > στρωμντίς χατέχεισο έρίων Μιληοίων,
'Εχίνεις όρχηστρίδα δε, εγώ δ' οία συς δούλος
"Εφερον αν άμίδα σο», ως ενούρησης ταΰτΤ].
Περί των Μιληαίων μεν έ'φαν πολλοί ερίων,
Περί ερίων Κοραξών έν πρωτιά δε Ίάμβω
Ίππώνάξ ο'υτως εϊρηχε μέτρω χωλών Ιάμβων
380 ,,Κοραξιχον μεν ημφιεσμένη λώπος.
Τους Κοραξους δε χαί Σινδους ϊ&νη τυγχάνειν νόει.
. .

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΜΟΝ ΑΙΤΙίΙΜΑΙ,
ΟΤΙ ΜΗ ΚΑΙ ΘΈΒΑΙΑΛΣ ΤΏ,ι ΑΟΓΙΙι ΠΡΟΣΕΘΕΤΟ ΠΡΏ,ΤΕΙΑ ΦΕΡΟΤΣΑΣ. τλ'.
Προφ&άσας είπον τον χρησμον χαί την άρχην νυν λέξω.
„ Γαίης μεν πάσης το Πελασγιχον Άργος αμεινον,
,"ΐππθί θρηΐχιαι, Ααχεδαιμόνιαι δε γυναίκες.

369. ΈτάΙ χαλλϊστονί.
371. Καη. 547. βς* '
373. Μβγ§ο εά. Α. ψ/ν ωιΐβ αν.
νΐίεΙυΓ ΤζβΙζεβ 8ειίρ3ί$3ε, ων
δοΰλοί.

377. Ιιιββτυί μίν, ηβιη ϊι/αν
β" "^ Ρ^Γ3"8' ."ι ^ 446'
βει-ί))33 , ίηιρβάίΐ τβΓβυβ ΓαΙίο.
379. ΗίρροηαεΙ. Γι-α^ηι. 8(1.
ΛΥεΙεΚ. ρ. 71.
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,,Άνδρες δ* οι πίνουσιν νδωρ χαλης "Αρε&οΰσης.
Ή Ιστορία χεϊταί μαν τοις οπισ&ίοις τόπο•;,
Αιαχοστενενηχοστος χαί πρώτη δε συν τανταις,
"Ην στρέχρας ακριβέστατα μά&ε καί κατά πλάτος.
ΤΑ ΤΟΤ ΙΣΜΗΝΟΤ ΠΟΤΑΜΟΤ ΚΑΑΑΤΝΟΜΕΝΑ ΡΕΤΜΑΣΙΝ. τλά.
Ό Ίσμηνος ο ποταμός Θηβών των επταπυλων
390 ΚαΙ η πηγή η Λίρκη δε φύσει των σφων. υδάτων
Αιαΰγειαν καί ατίΐ-ψιν δε καί γε πολύ το λεΐον
Αωρουνται τοις υφάσμασι τοις εν θηβων τη χωρά,
Το τεχνικον αϊ χείρες δε των εΙργασμένων ταυΓβ.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΟΙΟΝ ΠΑΑΗΝ, ΟΤ ΧΡΤΣΟΠΗΑΗΚΑ ΣΤΑΧΤΝ ΒΑΑΣΤΗΣΑΙΕΝ, ΠΡΟΣΑΑ. ΒΟΎΣΑΙ ΚΑΙ ΣΕ., ΤΟΝ ΛΕΤΤΕΡΛΣ
ΙΣΜΗΝΟΝ* τψ.
Κάδμος, ως μυ&οι γράφουσιν , ο παλαιός Ικεΐνος,
Χρησμον λαβών ωνησασ&αι βουν άπο βουχολίου
Άνδρος τίνος Πελαγοντος την χλησιν καλουμένου,
Σημεία ϊχουσαν την βουν τοιαδε χαΐ τοιαδε,
Καί ηγεμόνα της οδού ταυτην πεποιηκέναι•
ΚαΙ οπον αν οχλασειεν η βους είτε χαί πέσοι,
400 θυσαν μεν σφαγιάααντα τ^ γβ την βουν εκεΐσε,
Καί πάλιν χτίσαι, &εΐναί τε ήνπερ ε&έλει χλησιν.
Ποιησας παν το του χρησμού , την βουν τε σφαγιάσας.
Αΰο των φίλων εστειλεν , ωνπερ αϊ κλήσεις αϊδε,
Ληϊολέων τω ενί, Σέριφος τω ετέρω,
"Τδωρ έχ κρήνης 'Αρεος χομίσαι τ% &υσία.

Η 18 Τ. 332.
ΙιιδοηρΙίο β8ΐ οοιτιιρία. (^αο
ρβηίηβΐ προολαβοΰααι,? Αώ βυβίϋΐβ11ί«βη(1αηι χ£ΐρ£ί? Βίαοτι}ααιιν ρΓΟ βλαατήαα,εν 681 β
αϊ. Α.

394. ϋβ Οβάιηο νϊά. ΑροΙΙοιΙ.
III, 4. ΗβΓοΛοΐ. V, 57. ϋηαυβ
Λνββββί. [Ιβιη ίιιΙβΓρι•. αά ΐιιίι.
Ονίίΐ. Μβίαιιι. III. ίιιϊΐ. ΡίδοΗ.
ζά ΡαΙαβρΗ. VI.
■
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"Αμφω ί' α,υτονς απέχτεινε δράκων της χρήνης φυλαξ.
ΛΊ&ων βολοΛς άνεΐλε δε τον. δράχοντα ο Κάδμος,
Και την Καδμείαν έχτισε μόνην, ουχί τας Θήβας.
Τας Θήβας ατείχιστους γαρ τελούσαν, εν νστεροις
410 "Εχτισαν Ζή&ος τε αυτός, Αμφίων λυρωδων τε.
"Ας Θήβας πάλιν ύστερον Αλέξανδρος 6 μέγας
Αυλήμασι χατέσχαιρεν , αυλουντος Ίσμηνίου.
Και πάλιν ανεχτίαατο δι* ά&λητήν θηβαϊον,
Ουπερ ή χλήσις την εμήν άποδεδράχει μνήμην.
ΙΛλλά ταυτί μεν υστέρα, τω τότε φδ ο Κάδμος
Κτίσας ουχί τας Θήβας μέν, μόνην δε την Καδμείαν,
Βουλαΐς αοφαϊς της 'Α&ηνας, ήγουν αυτοΰ φρονήσει,
"Εσπειρε χαι του δράκοντας, ου ειπον, τους οδόντας,
'Εξ ων οί χρυσοπήληχες εβλαστησαν εκείνοι,
420 Καϊ προς αλλήλους πόλεμον χαι μάχης συνεκρότουν.
Την ιστορίαν ε'ιπον νυν πασαν στενως, πλατέως.
Νυν 3* άλληγορητέον μοι τον δράχοντα, οδόντας.
'4λλ* ουχ οδόντας ουδαμώς ακούσεις ελεφάντων,
Άφαντου μύλου αλέσματα, και λογούς Παλαιφάτου
Του στώΐχου, του ςριισικοΕί, Τζέτζου σαφείς δε λόγους'Αρχιλγστής ο Αράκων ην, ή τοπαρχων εκεΧαε.
*ΙΙς ουν Αήιολέοντα χαι Σέριφον άνεΐλεν,
"Ο Κάδμος εχτεινεν αυτόν έπεκδικων τοίς φίλοις.
Καν τους οδόντας τους αυτού, τουςουλλβστάς συντροηους,
430 Τους φονιχον συνδάχνοντας , ή χ«ί δημοέξάπτας',
Κατέοπειρεν, εσχόρπισεν εις τόπους διαφόρους,
Εις τε Κολχίδα χαϊ λοιπούς χαι είς αύτάς τάς Θήβας,
Γαμβροποιήαας εξ αυτών τινας έμφρονεστάτους.
*£ξ ων σταχυς εβλαστησεν γιγάντων χρυσοπήλη'ξ,
"Ητοι Θηβαίοι εγγενείς χρύσοπλοι νεανίαι,
ΖΑιτε σειράς βασιλιχής χαι γένους χατηγμένοι,

409. Κ οιι 3118113 811111 τ&λονο αν ιηιιΐΒΓβ ίιι τιλονααι.
Ιιι
ίΟλϊιηυ 1ι«οιιίι πάλιν.

424. 1.00118 ςοΓΠφΙιιί.
Οάΐ. VI, 799.
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'Τπερ πατρίδος γένους τβ μαχόμενοι τοις αλλοιςί
'£ξ ων οδόντων σπέρματος ήσαν οΐ πέντε ούτοι,
Πέλωρ, Ουδαΐος, Χΰόνιος, Έχίων, 'Τπερήνωρ.
440

Εϊπον την ίστορίαν σοι χαί ηλληγόρησά σο».
"ίνα δε μά&ψς ακριβώς, ως γράμματα 'Ελληνων
Ού Παλαμήδης ευρηχεν, ου Φοίνιξ, οίιδε Κάδμος,
'ΊίΙσπερ τίνες των παλαιών ασχεπτοτέρως εϊπον,
ΚαΊ πολλαχου χατέπεισαν ούτω χαί Τζέτζην γραφειν,
Νομίσαντα λογίζεσ&αι τούτους και γράφειν πάντα,
Ου μην γράφειν τα δόξαντα και τα παρατυχοντα,
Ζίίρχην χρησμού χατάκονε του Κάδμο) δεδομένου.
Και τούτω πεϊ&ε συμπαντας τους των ασχεπτοτέρων,
Τους λέγοντας τα γράμματα Κάδμον εφευρηχέναι,
450 Λέγων, ω άσχεπτότεροι , Τζέτζης ταδί νυν λέγει"
Ει Κάδμος εύρε γράμματα χαί ηγαγεν Ελλάδι,
Είπατε, πρϊν έλ&εΐν αυτόν σχεδόν εις την Ελλάδα,
Πως τούτω εϊρητο χρησμός λέγων χατ3 έ'πος οίι'τω•.
,,Φράζεο δη τον μΰ&ον Άγηνορος , έ'χγονε Κάδμε,
,,Ήοΰς εγρόμενος προλιπών, ϊ&ι Πυ&ώ δΐαν,
,,Ή&άδ' έχων ίσ&ητα χαί αγπνέην μετά χερσ'ι.
Καϊ παν το λοιπόν του χρησμού, όπερ ταΧς μνήμης
δέλτοις
3Εν τηλαυγέσι γραμμασιν εγγεγραμμένον φέρων
Ό Τζέτζης ουχϊ βοΰλεται χαί τγδε παρεγγράφειν,
460 Μη πως χαταναλωσειε τοις πλατυσμοϊς τους χάρτας.
Πολλαι δε δεχάδες δευοίατο οίνοχόοιο,
Πολλαι υπεσχημέναι δε γραφηναι ίστορίαι,
Τη &έσει τί} του πίναχος εχλείψωσι γραφηναι,
Όϊα της βίβλου των χαρτών τηςδε προπληρω&έντων.
Τέας επέγνως μοι δοχω σύ τε χαί πάντες άλλοι.

453.

νίθ. δοΚοΙ. Ειιηρϊά.

ΡΙιοοη. 641. Απδίορίι. Καιι. 1256.
Οβθίαιί βαείατ. Ιβχίο. §Τ360. ρ.
127.

456. Εγ3ϊ ΐ'ν&α ο".

Χβηα

ριοχ. άβ(1ί λοιπόν β ηΐ3Γβ. εά•
Α. ρΐΌ λιίπον.
. " .
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Καί απο μέρους του χρψμοΰ, ίας οτι χαί προ Κάδμου
*Ήσαν επί τοις* Ελληον χαί γράμματα χαί λόγοι.
ΕΙ δε προ Κάδμου, προ επτά γενών οντος Ελλήνων
Πολύ πάντως πρεσβύτερα ην προ του Παλαμηδους
470 Καί προ του Φοίνικος αυτού χαι ων άσχέπτως εϊπον
Καν τοις πολλοίς ηπάτησαν χαί Τζέτζψ ούτω γράυιο*
Τα. ασχεπτα εκτρώματα των τρισαλιιηρίων,
"Αν&ρωπον λογιζόμενον ίσα &ανάτω ψευδός.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΥΡΡΟΎ ΎΦΟΎΣ ΤΟΎ ΎΠΟ ΣΤΑΟΣ&ΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΎ ΠΟΛΎΚΡΛΤΟΤ2
ΔΟΘΕΝΤΟΣ Α'ΑΡΕΪΏ,ι. τλγ'.
Δαρείος ων υπασπιστής, ου βασιλεύς εισέτι,
Έχ Συλοσωντος έλαβε δωρον , πυρραν χλανίδα.
Είτα δ* νστέρως βασιλείς γενόμενος Περσίδος
Τον Συλοσώντα τέ&ειχε της Σάμου βασιλέα.
Την Ιστορίαν εύρης μοι ταϊς πρώταις ιστορίαις,
Ένενηχοστοτέταρτον εϊς τόπον γεγραμμένην.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΟΑΑΑΙΣ ΜΕΝ ΔΕΚΑΔΕΣΣΙΝ
ΕΛΙΣΣΟΜΕΝ&Ν ΕΝΙΛΤΤΛΝ. τλδ'.
480 "Όππιανος εν τϊ} αυτόν άλιευουστ] βίβλω]
'Εν τοΐς Ιχ&ΰσιν ου φησι σέβας: την δίχην ϊχειν,
Τον χρείσσω χατεσ&ίειν δε γονας άσ&ενεστέρους.
Είτα φησιν, ου προ πολλού χαί εν τη γτ} 5* ην τούτο,
Δίχη το σύνολον ονχ ην, πόλεμοι δε χαι μάχαι.
Καί Όσα γράφει δυσχερή τω βίο) πεφυχότα,
Έως το σχηπτρον ε'σχηχε το γένος των ^Ρωμαίων,
Έχ των 'Ρωμαίων μάλλον δε Σεβήρος Άντωνϊνος.
469. πάντως ρι•ο πάντα β
£<1. Α.
«ΤςΤ οο,
,
, . , ,
( Ία ιηβοπρίιοηβ Ργο επϊ άβάι
νπ°•
474. ΗβΓθ(1οί. ΠΙ, 139. «ς^.

478. Ειϊαηι ίιι οά. Α. εβί (νρη
ρΓΟ ιϋρΐ]1.
' ΗΙ8Τ. 334.
480. Ορρίβη. Ηβΐϊβηί. II, 43.
481. Ει•»ι οιβατην.
487. Ιη οά. Α. νίάβΙιΐΓ ββ«β
2ινηρο!.
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Είτα φησι προς τους &εούς περί αυτών των δυο,
„ Τους μοι χαϊ ρνεσ&ε *α\ εμπεδον Ιθΰνοιτε,
490 ,,Πολλαϊς εν δεχάδεσσιν ελισσομένων εηαυτών.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΠΤΡΚΑΙΑΝ ΑΝΗΦΑΙΣΤΟΝ ΤΕ
ΚΑΙ ΑλΤΛΟΝ Ε/ΙΕλΑΜΗΝ. τλε'.
"Ηφαιστος τις Αιγύπτιος εν χρόνοις τοις του Νώε,
ιΧ)ς Νώε χαί Λιόνυσσος χαί "Οσιρις χαλεΐται,
'Εφευρε πυρ χαί τέχνας δε των εχ πυρός όπόσας.
: Έλληνες σφετερίζονται τον Ήφαιστον έχεΐνον
Συν αλλαις ποσαις χλησεσιν αν&ρώπων Αιγυπτίων,
Θεούς αυτών τε εφασχον έχείνους πεφυχέναι,
'ΙΙς των Ελλήνων ποιητών ΑΙγΰπτω παιδευ&έντων,
Καϊ διδαξάντων ου τω δε γοναΐς ταϊς της Ελλάδος.
Έχ του Ηφαίστου τοιγαροΰν του πυρ έφευρηχότος
500 "Ηφαιστον χαϊ το πυρ φαμεν τω ευρεττ} επίσης,
ΕπεΙ πυραΐ δε ε'νυλοι άνάπτονται εχ 'ξΰλων,
"Ας ενηφαίστους τε ομοϊ χαλονμεν χαϊ έγξΰλους,
"Αλλαι δε αυλοί πυραί εισι των ενηφαίστων,
^ΪΑξυλο* δε τυγχάνουσιν , ως χεραννών, πρηστηρων'
Την πεν&ιχην πυρχαϊάν, τών οδυνών την ζέσιν,
Πυρκαϊάν άνηφαιστον χαϊ αξυλον είρήχειν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, Η ΜΗ ΛΦΕΑΛΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, τλς'.
Πατροχλου υπο "Εχτορος πεσόντος εν πολεμώ,
Αντίλογος ο Νέστορος εχρί&η παρ* Ελλήνων
&ς παιδικά τω Αχιλλεϊ την συμφοραν αγγεΐλαι.
510 "Ος άφιγμένος προς αυτόν, οϋτω χατ' έπος λέγει*
,]'& /ιοι, Πηλέος υΙε δάί'ιγρονος, ίπποδάμοιο,
,Πεΰσεαι άγγελίης, η μη ώφελλε γενέσ&αι.
, Κείται Πατροχλος• νέχυος δε δη αμφιμάχονται
,, Γυμνού • αυταρ τάγε τεΰχε έχει χορυ&αίολος "Εχτωρ.

489. ν*. 685. βφ
Η 18 Τ. 336.
509. Ιΐ8 εά. Δ. ρΓΟ παι§1 χαί.

— €£. ΐϋαά. XVII, 686. XVIII,
18. 8<η•
• ■
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ΟΗΙΙλ Χ. ΗΙ8Τ.337— 339. 515—537.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΧΑΡΙΤΕΣ 4Ε ΠΑΝΤΟΙΩΝ
ΚΑΛΩΝ. τλζ.

Ησίοδος τρεις Χάριτάς θεογονία λέγει,
Την ΙΛγλαΊ'αν , θάλειαν μετά της Ευφροσύνης.
Εγώ δε παν επιτερπες Χαριτας ονομάζω.
Τοις κα&' Ήρώ κάί Αέανδρόν φησι δε και Μουσαίος
Περί του κάλλους της Ήρους τάδε κατ ϊπος λέγων.
520 ,,Πολλαί 3* εκ μελέων Χάριτες ρέον οι δε παλαιοί
„ Τρεις .Χάριτας ιρεΰσαντο πεφυκέναι • «Γ; δε τις 'Ήρονς
, ,,Όφ&αλμος γελόων εκατόν Χαρίτεσαι τε&ήλει.
ΠΕΡΙ ΣΙΑΗΡΟΤ ΤΟΤ ΧΑΑΤΒΟΣ. τλή.
Χάλυβες ε'&νος εγγιστα τελούν της Τραπεζονντος.
Ούτοι λέγονται σίδηρον εφευρηκέναι πρώτοι.
Και τον χαλκόν δε χαλυβον χαλκόν τε λέγουσί μοι,
Οΐα και τούτον ευρεμα τελούντα των Χαλύβων.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑΙ ΑΝ ΓΕΝΉΤΟΝ ΤΙ ΑΙΙΣΧΤΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΠΡΟΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΕΑΗΛΑΚΕΝΑΙ. τλ&'.
Περί τον κόσμου τέσσαρες δό'ξαι των φιλοσόφων
Ή μεν αυτόν αγένητον, αφ&ορον δογματίζεΐ'
"Αλλη δε λέγει , γενητόν φ&αρτον τε πεφυκέναι '
530 Η δε πάλιν αγένητον πλην των φ&αρησομένων'
"Αλλη δε πάλιν γενητόν , άλλα ΰεοΰ πρόνοια
'!Αφ&αρτον γενησομενον , ως παν των άϊδίων'
Αντη του Πλάτωνος εστί δοκω και Πυ&αγορου.
Ό Παυσανίου δε νίάς, δ Μέτων αστρολόγος,
Και γενητόν τε και φ&αρτον εϊναί μοι λέγει τούτον.
Τότε δε λέγει την φ&οραν του κόσμου γεγονέναι,
"Οταν αστέρων η έπτίκς πλανήτων όμοδρόμως

Η 1 8 Τ. 337.
515. Τ1ιεο£οιι• 909.

518. Μα«3βϊ οβπη. γ. 63. ϊΐήφΐβ ΗείηηεΗ.
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£2$ υδροχόον ελ&ωσιν , οηα του Κρόνου όϊχον.
Βραχχιν παντός αν&ρωπου δε του μακροχρόνου γρόνον
540 Λέγει, προς άπαρί&μησιν νπαρχειν την των χρόνων,
Έν οσοις αν αυμβήσεται, το συνδραμεΐν τοιώςδε,
Καϊ την φ&οράν την χοσμικψι τω τότε γεγονέναι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΓΧΙΝΟΤΣΤΑΤΟΣ. ΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΓΑΡ ΝΟΤΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, τμ'.
Νόες χαϊ νους επϊ &εοϋ κυρίως χαι αγγείων,
*Επϊ δ* άν&ρώπων ουδαμώς χυρίως νουν τις λέγει.
'Εχέφρων χαϊ άγχίνους δέ φαμεν επί αν&ρωπων.
Το νουνεχής δε λέγομεν χαταχρψτιχωτέρως.
Νους γαρ άν&ρώποις ουδαμώς , Χαν ετέρως χαΐ Πλάτων.
Νους δε ολίγοις μέτεατι, λέγω σοι,, των αν&ρωπων.
Απέδειξα γαρ οπισ&εν χαϊ τοΰτο σαφεστάτως.
550 ,,'Λντί του λέγειν λογισμόν, νουν δέ φαμεν πολλάκις.
„ Λογισμός εστίν η παλαίστρα του λόγου.
,,'Ο νους δε λεπτός χαϊ νοεί προ του λόγου.
Έχατοστην χαϊ τεσσαραχοστην άλλα χαϊ τρίτην
Ταΐς ίστορίαις ευρτ]ς μοίι χειμένην ταϊς δευτέραις.
Κα* στρέχρας ταΰτην βλέπε μοι χαϊ μάν&ανε πλατέως.
ΧΡΕΙΑ ΤΖΕΤΖΟΎ, ΤΟΝ ΤΆΔΕ ΒΙΟΝ ΚΛΑΤΘΑΜΙΝΟΣ ΠΕΔΟΝ ΚΑΛΟΎΣΑ ΚΑΙ ΚΤΒΕΛΝΑ
ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΦΟΡΑΝ, ΑΣΤΑΤΟΤΣΑΝ,
ΠΟΛΤΣΤΡΟΦΟΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΤΤΦΟΤ
ΠΛΕΟΝ. τμά.
Χρείαν του Τζέτζου λογιχην, τοδε μοι τέχνον νόει.
Καλώ τον τχδε βίον γαρ πέδον εγώ χλαυ&μωνος
Η 1 8 Τ. 339.
538. Οι). Α. νίριχόουν.
541. Οά. Α. ΐιι ηιβΓβ. εκείνου; ρΓο τοίΜσδι.
Η 1 8 Τ. 340.
543. Νόι: αρρβΙΙαιιΙυΓ αηξβΐϊ.
νίιΐ. Οιιίτββη.
547. ΕϋβΜΐ αϊ. Δ. ΙιαΙβΙ ϊτε-

ρα , »βά ά βίΐ ίη τα3ΠΓ3 ; β( ία
ιιι;ιν§ίιιβ α ηιαιιιι ΓβοειιϋοΓΪ ίτΐρωί. διιρβΓίΟΓίρΙυιη άβίβίο γό
οα&ιιΐο έτεροι.
548. 8ϊο κωι-βο αϊ. ρτο λίνωοι.
551. ΟΚίΙ. VII , 494. ο Χογιαμϋί παλαίατρα δε χαϊ γνώοιί
£ιά λόγου.
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Και χυβεωνα χαΐ φοράν σφαίρας άστατανμϊνψ,
Ώλην πολυατρόφοις συστροφαΐς παντοίως στροβουμένην.
560 Καϊ δη συν τούτοις και ουδέν χαλώ τετυφωμένον,
Καϊ πέδον του κλαυ&μωνος μεν αυτόν κατονομάζω,
'&ς πλήρη πόνων, συμφορών, επηρειών, δακρύων.
Άνισοοτρόφου χάριν δέ καί' του αλλοπρόσαλλου
Καλώ και χυβεώνα δε. ωσπερ γαρ εν τοις κύβοις
"Αλλοτε άλλα βάλλονται, ούτω καϊ εν τω βίω
Άλλοτε άλλα γίνονται μεταβολαϊς ποικίλαις.
Και σφαϊραν δε πολύστρυφον εκ των άστατων λέγω,
Του άειστρόφου ένεκα και του μη τεταγμένου.
Ουδέν δε τύφου έμπλεων πάλιν κατονομάζω,
570 "Οτι σκιάς τε και καπνού του βίου πεφνχότος
Κενοδοξία πανταχού και τύφωσις οπόση,
Ήμων Ιχάστου μηδαμως τούτο λογιζομένου,
'&ς αί τιμαϊ και δυξαι δε και παν λαμπρον του βίου
Καπνός είαι λύονται τε συντόμως εις αέρα.
Χρυσός, ωχρός πηλός Ιστνν, υφάσματα δέ, κόνις,
Ήμων δέ πάλιν ο καϋίϊς τέφρα τις κοτυλαία.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΛΕΓΟΥΣΑ; ΟΎ ΓΑΡ ΜΟΝΟΣ
Η ΠΡΛΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΠΕΠΟΝΘΕ1Σ, Ο
ΠΕΠΌΝΘΑΣ. τμβί.
Των ανιωντων τι πα&εΐν τίνα μόνον η πρώτον,
Οδυνην α^ί* περιττην , το δέ συν άλλοις, πραον.
Μονού πα&όντος τ6 δεινόν, ωσαύτως δέ και πρώτου,
580 Ο Σοφοκλής μοι μαρτυρεί πικρίαν, λέγων ούτω•
})Το γαρ έσλεύσειν οικεία πά&η, μηδενός άλλου
„ Παραπραξαντος , μεγάλος οδύνας ΰποτεΐνει.
Η 1 8 Τ. 341.
564. ΤβΓβιιΙ. ΑάβΙρΗ. ΐν,7.21.
569. 1(8 0(1. Α, ρΓο ϊχπλίυιν.
Ιη ιηβΓ§. ιαπλιον.
574. Ιιιββπιί τί.
Η18Τ. 342.
„δίιηϋϊΐθΓβρι«ΙΗβΓθ(1οΐ. VI,

68. αά πχβίτβπι βιιβιη <ϋοϋ Ώΐηιβίΐιΐιιβ : οΰτιγάρ, ίϊπίρ πιποίηχάί τι τϋιν λιγομίνιυν, μοννη οι πεποίηχαι, μετά ποίλίιον
81. ίύ^αβ νβίοΐς." Ηό&βΓ.
580. δορΗ. Λί. 256. Ι<Λ.
(253. Ηβπη.;

Ο Η 1 1* Χ. Η 1 8 Τ. 342. 343.
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Ό Σοφοκλής μεν τον ενός παΰόντος την πιχρίαν
"Οση εστίν υπέδειξε • Δημόκριτος δε πάλιν
Του με&' ετέρων σνμπα&εΐν το μέτριον δεικνύει•
"Λφίέτρως του Δαρείου γαρ την σΰζυγον <&ρηνοϋντος,
Μ,άγον αυτόν πλασάμενος εϊπεν εγεΐραι ταντην,
*Αν τρεις Δαρείος απεν&ων κλήσεις αν&ρωπων εύροι,
Και ταύτας παρεγγράψειε της γυναικός τω τάφω.
590 ΕΊπόντος του Δαρείου δε ενρίσκειν μηδεμίαν,
Δημόκριτος αντε'ιρηκεν' ω βασιλεΰ Δαρείε,
Τα» α,π' αιώνος βίω μεν ουδείς ην των άλνπων
Και πως συ μόνος αλυπος &έλεις εν βίω είναι;
Μετά των άλλων και αντας φέρε μετριωτέρως.
"Οπερ δη χαι πεποίηκεν εί&έως δ Δαρείος,
Έκ των άμετρων όδυρμων τραπείς εϊς συμμετρίαν.
ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΤΗΝ ΟΝΤΩ,Σ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ
ΑΣΚΟΤΝΤΑΣ. τμγ'.
Φιλοσοφία μεν ηΊευδης η λόγοις ογκούμενη,
Όντως φιλοσοφία δέ των μοναστων των όντως.
Αυτή θανάτου μά&ησις και νέκρωσις σαρχίου
600 Και γνώσις δε των αλη&ως και των όντως δε όντων,
Και του &εον όμοίωσις, ως δυνατόν αν&ρωποις,
Και της σοφίας και <&εοΰ χα&έστηχε φιλία,
Τέχνη τεχνών και επιστήμη των επιστήμων τε,
Και δη μεγίστη μουσική , ιατρική ιρνχων τε,
Όσοι τε άλλοι ορισμοί εϊσι φιλοσοφίας.
ΤγΙ αλλγ γαρ αρμόδιος ουδείς ίστι των ορών.

584. Όβ Ώβταοη&αβ βΐ Ηβι-οάβ

ΗΙδΤ. 343.

Β3ΓΓ31 1,1101311. άβ ϋβΙΏΟΠ. 25.

587. αντον ρι-ο αντον οά. Α.600. Εγ»1 όντων όντων. ΉοΤιιηι βοΐ'ίρβί πλααάμενοί βϊιη- §βΓ οοηϋοίι όντων οντωι όντων.

ρϋοί ο.

25*
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ΠΕΡΙ ΒΑΣΑΝΟΥ ΑΙΘΟΤ, ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τμΧ.
(προεγράφη δέ).

Βάσανος λί&ος Αυδιχη κρίνουσα το γρυσίον,
~Άν χα&αρον αν χίβδηλον ανπερ εστί των μέσων.
Έχατοστι}ν χαί είχοστην εβδόμην το συν τανταις
610 Ταϊς ίστορίαις ϊχεις μοι ταΐς νυν αυτήν χειμένην.
ΚΑΝ ΟΜΗΡΟΣ ΤΑ ΕΠΗ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΑΕΓΆ,
ΟΜΛΣ ΟΎ ΜΟΝΟΝ ΣΑΙΣ ΧΕΡΣΙΝ
ΕΜΠΕΣΕΙΤΑΙ. τμέ.
Ό Όμηρος πτερόεντα τα £πη ονομάζει,,
'Ή Ότι η φωνή εστί τις πληξις τοϋ αέρος,
Τα πτερωτά τε πέτονται ομοίως εν αέρι"
Είτε μην ώς ταχύτατα πτερόεντα εϊρηχει*.
Ου γαρ εστί, ταχντερον ουδέ πτερον του λόγου.
Εις Γάδειρα πορενσομαι , χαϊ γαρ χαϊ πορρωτέρω,
Έν βραχυτατη τ$ ροπΤ) λέγων εΙμί τοΐς λόγοις.
Ιΐυοαις ό" ημέραις πτερωτον άψίχηται, Γαδείροις ;
ΠΕΡΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΤΟΤ ΘΗΒΑΙΛΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ, τμς'.
Επαμεινώνδας στρατηγός Θηβαίων υπηργμένος,
620 Ην πάνυ άδωρότατος , των έλεν&εροψΰχων.
Ποτέ δε χρήματα τίνος προσενεγχόντος τοΰτω,
Ου μόνον ουχ έδέξατο, άλλα χαί τάδε είπε•

ΗΙ8Τ. 345. ι
Ιβ Ιηίοπρίίοΐίβ β μόνη ίβοϊ
μόνον.
Η 1 8 Τ. 346.
. 621. ϋβ Ρβίορΐάα ΡΙαΐαι-οΙιυ»
ίιι Είαβ νί(3 ο. 3. των <5ί φίλων νου&ετονντων χαϊ λεγόντων,
ο5ϊ αναγχαίου > πράγματος όλιγωριϊ, τον χρήματα ΐχιιν. Άναγχαίον, νήΛΙα, ΝίΧοδήμω,
ϊψη, τοντν, διίξας τινά χωλον

•

χαί τυφλόν. Εχ φΐο Ιοοο φαά
ηοίΐηιιη εοΓΓυρΙιιηι παρικϊν (ρΐΌ
ηιιο ίη ηΐ3Γ§. ο(ί. Α. παρόντα)
ίη πηρονντα νίάβιιΐΓ ιηιιΐβιυΐιυη
β83β. Μ&ιιιιβ (ΙοοΙβ ίιι ιη3Γ§ϊιιβ
βΓΐίΙίοηίβ φΐα ιιΙογ, ρο$υιΐ πά
ράγνιον. Αι βίο νβΓίαβ 6.ΙΙκ:ίΙιΐΓ
ίγΐ^ϋα 1οη§ίοΓ. Ιιι ΑρορΗίΗ.
Κβ§. βΐ Ιιηρ. Τ. νΐΗ. ρ. 136.
ΗοίΙ. ββί χωλόν χαί άναπηρον.
ΑάΛ. Αβϋβη. \αχ. ΗΐΜ. XI, 9.
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,/ίείξας τινά στρεβλόποδα και παρυιον εκ νόσου,
Τούτω, εϊπεν, αρμόδιος <η κτησις των χρημάτων,
^Επαμεινώνδα, δ* ουδαμώς, στρατηγό} των Θηβαίων.
Ουτός ποτέ ο στρατηγός υπασπιστην οίχεϊον
*Απ αιχμάλωτου κατιδων χρυσίον εξαιτουντα,
Των εαυτού υπασπιστών εξέωσεν ευ&έως,
Ειπών εμοϊ άπόδος μεν την εμαυτοΰ ασπίδα,
630 Αυτός σαυτω εντεΰΰεν δε ωνησαι καπηλείον•
,

ΠΕΡΙ ΚΑΤ&ΝΟΣ ΤΟΤ ΡΛΜΑΙΟΤ. τμζ.
(κείται δ' εν ταΖς πριν οη.)

Ούτος ο Κάτων στρατηγίς υπάρχων των Ρωμαίων
*Ην Άντιόχω σύγχρονος, μετ* "Αλεξάνδρου κράτος,
Τοσούτον άτυφώτατος και τω» άδωροτατων, ■ >.ν
'&ς συν οΐκέταις γεωργεΐν εκ του άτυπου τρόπου
Και όμοτράπεζον αΰιοΐβ δεικνύεσ&α* πολλάκις,
"Αρτον τυχόντα και τνρον και οί,νον εκτρνπιαν
Συντρώγοντα και πίνοντα καΐ έτερα τοιαύτα,
'&ς και ποιε νοαήααντα ,πβρ' ιατρών άκουααι,
',Ω,ς εΐ μη κίχλας ^βιίσαιτο , ουχί ραΐοοι νοσον.
640 '&ς άνηρώτησεν ε,υ&υς και που εν •&έρει κίχλας;
Είπόν τίνες, Αευκόλλου δε κήποις σιιεΐσ&αι κίχλας.
*Ην γαρ εκείνος τρυφηλός υπέρ 'Ρωμαίονς πάντα$.
Ό, Κάτων ουκ η&έλησε την χίχλαν βεβρωκέναι,
Ειπών πόν περι&ρΰλλψον , 'όνπερ ερω νυν, λόγον
ΕΙ μη τρυφων ην Αεΰκουλλος , ο Κάτων ούχ αν εζη ;
Το Κάτωνος μεν ατυφον, εξ ων είρηκειν, ϊγνως.
"Οτι και άδώρόταιος, νυν εξ ενός μοι μά&ε.
.;ι\(βήμη τούτον διέτρεχε καί μέχρι Βρεττανίας•

Η 18 Τ 347. '
"ο«Ήί ο- 40. βΐ ΑρορΗΛ. Τομ.
8
VIII. ρ. 161. Ιιοο άίοΐιπη Ροητ641. Αευκόλλου βΐ V». 645. ρβίο ΙγΛιιϊΙηγ. Ηο§βη
. β'
βΆβ,.ΡΛ. Α. είρηχον.,,Τίεγανα
Άευχολλοί ^ά. Α.
ΐ^ί/χειν Τζβίζβθ ιιβοί ίοηαείίΐΐί
643. Αραά ΡΙιιΙβγοΗ. νίί. Ι,α- 'όοργβηϊί.
/
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01 βασιλείς δε Βρεττανων ποθνΰντες &έσ&αι φίλον,
650 Πρέσβεις προς τοΰτον έστειλαν χαί χιβωτους χρυσίων.
Οί πρέσβεις άγνουντίς δε ποίος Ιστιν ο Κάτων,
• 'Τπομιμνήσχοντά '• 'ηνα ζητουντες ενρψέναι,
Ευρον αυτόν άντόχειρα έ'ψοντα γογγνλίδας.
Μάγειρον δε νομίσαντες εκείνον πεφνχέναι
'Ηξίουν προς τίνα είπεΐν, Κάτωνι νπομνησαι,
Πρέσβεις ελ^έΐν ίχ Βρεττανων, ϊδεϊν πο&οΰντας τούτον•
Μ &έλετε δε Κάτωνα, εγώ εϊμι, είποντος,
Πρώτον εδοχοϋν παίζοντα τούτο δοχοΰντες λέγειν.
Μα&όντες 3* είναι Κάτωνα, τιμησαντες ως δέον,
660 Αέγουσι, Κάτων στρατηγέ 'Ρωμαίων ΑΙνειαδων,
Των Βρεττανων οί βασιλείς σε φίλον αχεΐν πο&οΰντες
Τα του χρυσίου έστειλαν κιβώτια ταυτί σοι.
Ό δέ, δονλον η φίλον με, φησί, πο&ουοιν έχε»»;
ΕΙπόντων δε των πρέσβεων, φίλον ό Κάτων είπ&ν
Άπιτε πάλιν άγοντες εχείίΌίς το χρυσίον.
Ή γαρ δουλεία ωνητον χρημάτων , ου φιλία.
*Εγώ δε φίλος αχραι,φνης τούτοις χαΐ δίχα δώρων.
Αλλως τε πρέσβεις Βρεττανων , εϊ στρατηγός τελεί τις,
Και αυτονργεΐ τα προς τροφην, αρκείται δε γογγϋλαις,
670 Οϊεσ&ε τούτον δέεσ&αι χρημάτων χαΐ πραγμάτων;
Τοιαύτα τα του Κάτωνος, οία τα νΰν είρηχειν.
ΕΙ &έλεις δε του Κάτωνος την μίαν Ιστορίαν
'Έχειν ως δύο, στρέψον μοι τους χάρτας οπισ&ίως,'
Και εν τω πίναχι των πρίν ιστοριών ευρησεις '
Εις τον έβδομηχάζοντα χαταχειμένην τόπον,
Αυτού τονδε του Κάτωνος χαϊ πάλιν ιστορίαν.
Πλην αλλ" εχέ! ετέρως μέν, άλλως δ* έν&άδε πάλιν.
Και αλλάς εϊ Φελήσεις γαρ ως δέχα Ιστορίας.
.
Εϊπω περί τον Κάτωνος χαί των λοιπών ομοίως.
671. νίάβΐΠΓ Τζβίζβί τοηίϊιάϊ88β Οαίοιιβιη ειιιη Οηήο.' Οϊ.
ΟοβΓοη. άβ ββιι. 16. (55). ΡΙμ.
νΐΐ. ϋ«. μ. 2. β» Λρυρίιΐΐι, ρ.

137. Ηδξβτ. δΐηιϋβ β»ΐ Γαοίυπι
Ραϋήοϋ Ι,ιιβαιιϊ. Υίιΐ. Α. ΟεΙΙ.
Ι, 14.
•)..:.. .Ά ;•. ..- ,
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680 Ολοχληρον βιβλίον γαρ ίχαατην ίστορίαν
Ό Τζέτζης οϊδεν άχριβώς, οίι στίχον, είτε δύο.
ΠΕΡΙ ΜΕΓίΣΤΙΟΎ ΤΟΤ ΑΚΑΡΝΑΝΟΣ,
κ (
ΜΑΝΤΕΛΣ ΑΈ. ΑΑΚΛΝΛΝ. τμη.
Ό Μεγιστίας γένους μεν ΰπηρχεν Άκαρνάνων,
Συνην δε μαντευομενος τω γένει των Ααχωνων.
Και πρώτα περί νύχτα μέν τινας Ι» των Ααχωνων
Άνδρας ενόπλους, μάχεσ&αι χαλώς δεδυνημένους,
Τας πανοπλίας τας αντών γΰχρω χαταλευχάνας,
Συν τοντοις εϊς στρατόπεδον παρεμπεσών το Ξέρζου,
Φόβον πολύν εποίησε χαί φόνον δε μυρίον.
01 Πέρσαι γαρ ένόμισαν τούτους στρατον δαιμόνων.
690 Τούτο πρώτον εποίησεν εις στράτευμα το Περσών•
Αευτερον Αεωνίδου δε συν Αάχωσι χιλίοις
Μέλλοντος αντιτάττεσ&αι σύμπαπι τοΐς βαρβάροις,
Περί το 'Αρτεμίσιον δοχώ δε της Ευβοίας,
Εϊρζεν αυτούς μαντενμασιν , ως μη &ανεϊν τους πάπας.
Ειπών όπόσοι ίλ&ητε μάχη Άρτεμισίω,
"Απαντες απο&νησχετε χερσι ταΐς των βάρβαρων.
Ό Αεωνίδης τοιγαρονν άχηχοως του λόγου,
Τοΐς άλλοις έίπεν απιτε, μη με&' ημών ορμασ&ε,
'ϋς αν υμεΐς χαν λείψανον ήτε λοιπόν Ελλάδι.
700 Αυτός μόνος %υνά•ψας δε μετά τριακοσίων
Πολύν φόνον είργάσατο τη μάχη τών βαρβάρων.
Τέλος δε πίπτει χαί αυτός συν τοΐς τριαχοσίοις
Συμπατη&έντες τω στράτώ τω τόσω τών βάρβαρων.
Και Μεγιστίας 6 χλεινος συν τούτοις αναιρείται,
Αυτών ειδότες αχριβώς της τελευτης τον μόρον.
ΙΛπβρχομένοις γαρ αυτοΐς προς συμβολών της μάχης,
Άνερωτήσαντός τίνος, που ή πορεία τοντο»5;

Η 18Τ. 348.
682. ΟΓ. Λ/νββίβΙ. οι ναΐοΐι.
•θ ΗβΓοάοΐ. VII, 221.

693. Ηαηε βπ-ΟΓβιη ίαηι 5αρ« ηοΐβνϊιηυβ.

392

ΟΗΙ&.Χ. ΗΙ8Τ. 348-350.

708-731.

Ό ΛεωνΙδης ϊλεξε, λόγο/ μΐψ ως προς μάχην,
"Εργω προς το &ανεΐσ&αι δέ υπέρ 'Ελλάδος πάσης.

,

ΠΕΡΙ ΑΣΚΑΗΠΙΑΔΏ.Ν ΤΕΧΝΗΣ, τμ&'.
710 Ασκληπιός, Απόλλωνος παις, Ιατρός την τέχνην,
Ίατρικην έχδιδαχ&είς εκ Χείρωνος Κενταύρου,
"Ηπιος δέ καλούμενος Ασκληπιός εκλή&η,
Ίίΐς Αακλην Ιασάμενος , τύραννον Επιδαύρου,
Όφ&αλμιώντα χαλεπώς, μάλιστα δ' άνιάτως.
Άλλοι δ' αυτόν Ασχληπιόν ούτω φααί κλη&ηναν,
"Οτι ουκ εϊα οκέλλεσ&αι, νεκροΰσ&αι τους άν&ρώπους.
Άπας καλεί γαρ σκελετόν νεκρών όστοδερμίας.
"/2ϊ Ιατρόν ουν άριστον Ιώνια δεινας νόσους
Νεκρούς ανάπλασαν αυτόν τινας αναζωώσαι,
720 Τυνδάρεων, Ίππόλυτον , συν ουκ ολίγοις άλλοις.
Άσκληπιάδαι τοιγαρουν καλούνται μεν κυρίως
"Οσοι καταγουσι σειράν από του γένους τούτου
Καν Ιατροί καν έτερον ώσιν ασκούντες βίον,
"Λσπερ ο Ιπποκράτης τε χαΐ Ι'τερο» μύριοι»
01 Ιατροί δέ λέγονται καταχρηστιχωτέρως
Άσκληπιάδαι σύμπαντες από της τέχνης τοίας,
Κα&ώς και ό Νικόμαχος, πατήρ Αριστοτέλους.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΎ ΓΕΡΟΤΣΙΑΣ. τψ'.
ΟΙ παλαιοί μεν όφ&αλμούς εχάλουν βασιλέων
Τους περιβλέπτους των ανδρών, τους πρώτους της συγ
κλήτου,
730 'ΙΙσπερ Αισχύλος όφ&αλμόν είπε του ύέρξου είναι
Τον Βατανόχου 'Αλπιστον• ό Πίνδαρος δέ πάλιν,
ΗΓ8Τ. 349.
710. ΟΓ. Ραυβ. II, 10. 11.
26. β£|«ι• Αρο11ο(Ι. III, 10, 3. 4.
ρ. 317. ώίφΐβ Ηβγη.
727. ΊΌΙαα β3( Ιβοιΐο πμγ§ϊπι». Ιη ίμβο οοιιΐβχτα νίίΐβΐυτ
6836 αυΐ τούτου, αυΐ τούτων.

ΗΙ8Τ. 350.
730. ΑββοΗγΠ Ρβτβ. 975. ϊΜί|ΐιβ δίβιιΐ. βι ΒΙοηιΓ. ΓϊβκΙβγ.
ΟΙ. VI, 20. *}<{. Ρΐηι. V. Απβχ.
12. ϋβ Οαποβ. §. 16. Τ. Χ•
ρ. 147.
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Τον "Αδραστον εισφέρει μεν εν θήβαις γεγωνότα,
ζΕπτα σωρείας των νεκρών ως 'εϊδε συνηγμένας,
Τους στρατηγούς επάνω δε των σωρειών κείμενους,
Τον δ* Άμφιάραον εΐδέΐν ου* είχε ταΐς σωρείαις'.
Ή γη γαρ συν τα> αρματι εδέξατο εχεΖνον*
ΜΠο&ω τον Άμφιάραον, πο&ω τον Όϊχλείδην,
„ Τον όφϋαλμον της στρατιάς , ησπερ εγω χατάρχω ",
*&ς μάντιν οντά όφ&αλμόν χαί μαχητήν γενναϊον.
740 Οντως εχάλουν όφ&αλμους, τους περιβλέπτους άνδρας,
Και ευεργέτας άπαντες οϊ Πέρσαι βασιλέων
Μάντεις δμοΰ χαι ιατρούς χαί τέρποντας &υμέλαις.
Πολλω δε μάλλον αναγχων εκείνους ρνσαμένους
Ησαν χατονΟμάζοντες , πλην Περσική τγ[ γλωτττ].
Τους ευεργέτας Πέρσαι γαρ χαλουαι όροσάγγας.
Ήμεϊς δ' από τε των Περσών χαι παλαιών Ελλήνων
Πάντας χαλοΰμεν όφ&αλμοΰς τους εμφανείς χατά τι.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΟΣ. τνά.
Ή αμβροσία βρωσίς τις &εων μν&ογραφεΖται,
'<ί2ς αβροσία ούσα τις, ουχί βροτων δε /9ράϊίτις,>
750 Του μ' μεσολαβήσαντος Αιολιχψ τω τρόπω.
Νέκταρ δε πόσιν των &εων πολιν φασιν οί μν&οι,', '."
Πάρα το νη στερήτιχόν χαί χτω δέ το φονεύω,
Νε'χταρ όνομαζόμενον , πόσις μη χτεινομένων.
■'
Ούτω το νέχταρ λέγεται χυριωτέρω λόγω•
Ημείς δε νέχταρ παν γλυκύ φαμεν, εν παραχρταει.

745. Όβ θΓθ8βιι§ΐβ εοηί. Ηβιτοάοΐ. VIII, 85. Άϊψχβ ΎΓββίβΙ.
βΐ νβΙοΚ. Ηημ ϊιβιη «ιά ΗβΓοάοί. VI, 30. Ηόξβτ. Ιη οά. Α.
&
Υ«ί•

.'....

ΗΙ8Τ. 351.
752. Ιη ιη3γ§. οί. Α. ίπΐ ρπ>
πιρί, φΐοά ββι ίιι Ιβχία.' "8αΙρίΐ παρά.
■ .:■-.'

. '■••:• , . >
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Λερι της ααΔπεκος της τον ττρον
εκ τοτ κόρακος απατά ααβοτςης.
,ν.'1

: ,τ. .•, "ψ#'

:."'"■ '

Μυ&οις Αίσωπου φέρεται τρώγων τνρόν τις χόραξ•
Λαβείν πο&ονσα τον τυρον εκ τούτου δε άλώπήξ
■■■ Φέρεται τούτω λέγουσα, ως φρόνιμος εΐ κόρα'ξ,
Και ευμεγέ&ης χαί κάλος και πάντα ταλλα φέρων
760 Όσα όρνέων έπρεπε χεχτησ&αι βασιλέα,
Φωνής μόνης στερίαχΐ} δε και λείπγ βασιλείας»
'Απατη&εις ο κόραξ δέ τοΐς της κέρδους ίπαίνοις
Βοαν τορόν απήρξατο, τον δε τυρό ν άφηκεν.
Η δε λαβοΰσα τον τυρον με&όδοις ευμηχάνοις
Άφηκε τούτον άπραχτα λαβράζειν τε και χρωζειν.
ΤΙΣ ΕΓΓΛΛΤΤΟΓΑΣΤΏ.Ρ, ΝΟΟΓΑΣΤΛΡ,
ΧΕΙΡΟΓΑΣΤΛΡ, Ο ΚΑΙ ΧΕΙΡΛΝΑ*.
τνγ'.
Έγγλωττογάστωρ λέγεται πας ο λάλων εν γλωσση,
Καν τψ λαλεΐν εχτρέφων δε την εαυτού γαστέρα,
ιίΐς πάντες ον διδάσκοντες, ως ιράλτριαι και ■ψάλται,
θυμελικοί και κολαχες και λέγοντες αστεία
770 Και ρήτορες συνήγοροι και όσοι δέ τοιούτοι,
Καν οί πολλοί μόνους φασϊν ούτω τους συνηγόρους.
Τίνες εγγλωττογάστορες , ούτω μα&ών έγνωκεις.
Και οί εφερμηνείοντες των εγγλωττογαστόρων.
Ο νοογάστωρ δέ εστί (χατάχρησις δε τούτο)
"Ος λογισμω συγγράμματα συντάττων, εξηγήσεις
Και στίχους και ποιήματα, τρέφει αυτόν έκ τούτων•
Ό χειρογάστωρ πάλιν δέ καλείται και χειρώναξ.

ΗΙ8Τ. 352.
756. Ρ«1>. 123. ρ3§. 64. βά. Ι.
6. 5οΗιΐ6ϊ(Ι. Ι1)ί αιιΐβιιι κόραξ

765. Μβγ§ο οά. Α, ακρα*%»ν.
ΗΙ5Τ. 353.
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"Εστί δ* δ εργαζόμενος χαί των χειρών τοις ε'ργοις
Τρέφειν αυτοί» δυνάμενος, ως πας τις χειρεργάτης.
780 Και βιβλογράφον άπαντα τούτοις μοι συναρί&μει,
ΚαΙ χειρογάστορά φαμεν σύμπαντα τον τοιούτον,
'&ς τοις χερσί τρεφόμενον. χειρώνακτα δε πάλιν,'&ς των χειρών δεσπόζοντα των εαυτού και μόνων.
Το αναξ τρία γαρ δηλοΖ. χατάχουε 31 τίνα,
θεόν, τον βασιλέα τε χαί τρίτον τον δ&σπότην.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΓΤΡΕΑΣ ΜΟΊΣΗΣ. τνϊ. « - 3
(πολλάκις έφρη&η.)
ΟΙ ποιψαί πάντες το πρίν Ι'γραφον άναργΰρως,
Μισ&οΰ δε πρώτος ηρξατο γράφειν ό Σιμωνίδης.•
Αιακοστην και είκοστην ογδόην ενρης ταΰτην
*Εν τω παρόντι πινάκι καλώς την Ιστορίαν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟ-',
ΤΟΙΣ ΕΙΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΠΐίΐΡΑΣΚΕΙΝ.
τνέ.
790 Ό Πλάτων ο φιλόσοφος αυτού τοϋί διάλογους,
Τουτέστι τα συγγράμματα, απερ αντος έποίει,
"Εχοντα ερωτήσεις τε όμοΰ και αποκρίσεις
Έπίπρασκε τω Δίωνι και τα» /ίιονυσίω
Καί τοις λοιποΖς τοΐς ΰέλουαιν εκ ^κίλω» ωνεΖσ&αι.
Προίκα και αναργνρως δε ο\ιδεν αυτών ίδίδου,
Ούδβ τφ Δίωνι αύτψ, ος ευηργέτει τούτον.
ΚαΙ το του Φιλολάου δε το του Πυ&αγορείου
Άπο χήρων ώνήσατο /?*/?λίον πενομένων.
"Ορκια γαρ ψ δίδοσ&αι ταίϊτα Πυ&αγορείοις,
800 Έτέροις μη πωλεΖσ&αι δέ Πυ&αγορείων βίβλους.
. ;ΐ ι.ί ί
ΗΙ8Τ. 355.
797. 0£. Ρωίοΐβαβ ίββ ΡγΐΗβ§οΓ66Γ8 Ι.β1ΐΓβι» — •νοη Α.

ΒδοΜι. 1819. ρ. 20. — Όΐο§.
1>3β«. νΐι. ΡγιΗ3£. VIII, $.15.
# 799. Ιι» πωι-βο οά. Α. ρΐΌ
οςχοι, ψχοά ββΐ ίιι ίβχΐι».
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801 — 823.

"Ομως ως χαριζόμενος τω Πλάτων* εκείνος
*Λνείται> το βιβλίδιον Ιχ γυναικών ων εφην
■ •
Εις μνας τελούσας εκατόν, οίχ ήττονας εις μέτρον.
Καί τούτο δε χαρίζεται Πλάτωνι ως πο&οϋντι.
Άφ' ου γράφει, τον Τίμαιον καί τα λοιπά 6 Πλάτων.
'Λνεϊται καί τους μίμους δε,, τ^τΣωφρονος βιβλίον,
Άνδρος σοφοΰ του Σώφρονος, ,οντος Συρακούσιου.
Καί τοΰτο δε τω Πλάτωνι δίδωσιν ως ποϋοΰντι.
Άφ' οΰπερ εμιμησατο γράφειν τους διάλογους,
810 '&ς εν τοις Σίλλοις φαίνεται ό Τιμών διαγραφών.
"Ομως χαί ούτω παρ* αυτού κατευηργετημενος
Του Αίωνος ου εφημεν ο πάνσοφος ό Πλάτων
Ου* άναργΰρως ουδ' αυτω ίδίδου τους σφους λόγους.
Φ

ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΨΛΡΤΤΤΙΚΗΝ Ο ΠΑΑΤΛΝ
Ε5ΗΣΚΚΣΕΝ. τνς' . .
Ό Πλάτων ό φιλόσοφος ων των περιδε'ξίων
*Εχ τραπεζών Σικελικών ουαΰν παναβροτάτων,
Έχ των συγγραψαμένων δέ τούτων όιροποϊΐας,
"*Ησαν 3οχώ δ' ο Σάρηβος ο/<ου καί Θεαρίων
Καί τίνες άλλοι συν αυτοΐς, ίξ ών μα&ών ό Πλάτων '
Και την όψοαρτυουσαν εξηκριβώχει τέχνην.
820 Ου δε γαρ ουδέ άπειρος ην ' ό σοφός εν πασι,
Καί &εραπείας τραπεζών πλουσίων καί τυράννων.
ΟΤΙ ΤΎΡΑΝΝΟΤΣ Ο ΠΑΑΤΛΝ ΕθΏ,ΠΕΤΕΝ.
' ' •'"'
■τνξ'ν •;'λ' ■••'■■*-'>, '. . ε
"Οτι Πλάτων έ&ωπευε πλουσίους καί τυράννους, Φ&άσαντες προειρήκειμεν. καί γαρ εϊς Σικελίαν
Όβ δορΙϊΓοηίβ παιηΐβ

817. Ιη ιάάτ£. βάϊΐ. Ββ». φΐβ

ίΐβια Ι)ίθ£. Ι.36Π. III, Ιδ.
ΗΤβτ »ς«
μ ιοί. λ«>ο.
815. Ώβ ιηβηβίϊ 8ίοϋϋ» νϊ<1.

806.

ιιΙογ, πιαηυβ ιίοοίίΐ μοχιιίΐ Σάραμβοί. ϋε <}Μ0 οοηΓ. 3ιιί«ΐ3«
Λίφΐβ Κμμ. βι Ηβΐηββ.
ΗΤ&*Γ. 357.

1101. βί ΟΟΐΙβΟί. βρΐίΐ. £Γ3Β0. Τ.
Ι. ρ. 176. βά. Οίβΐΐ.

823. Ηοο ίίιοίβ&αΐ ΑΓΪ8ΐίρρυ5.
ν»Ο.'0ΐβ8. Ϊλθ;ι. II, 66; «ς*

ΟΗΙΙ.. Χ. ΗΙ8Τ. 357. 358. 824—847.
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'Λπέπλει παρά Δίωνα χα* Διονύσιον 3ε.
Και τούτοις σννδιέτριβεν , ως εις εκ των μισ&ίων,
Λέγων πολλά ενίοτε αρέαχοντα εχείνοις,
Παρ' όπερ δει φιλόσοφον άνδρα των έλευ&έρων.
ΠΕΡΙ ΦΙΑΙΣΤΟΤ ΤΟΤ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ, ΚΑΙ ΦΙΑΟΞΕΝΟΤ ΤΟΤ ΚΤΘΗΡΙΟΤ ΔΙΘΤΡΑΜΒΙΚΟΤ,
ΤΦ' ΛΝ Ο ΠΑΑΤΛΝ ΠΑΡΕΤΔ ΟΚΙΜΗΤΟ.
τνη.
Φίλιατος ούτος ον φαμεν δ ιστοριογράφος
Μεγαλως ην τιμώμενος επί Διονυσίω,
830 Έλέγετο συνείναι γαρ μητρϊ Διονυσίου.
'Τπήρχε δ3 ούτος χα* χωλός, χαΐ στάσει δβ του δημον
ΙΔναιρε&είς ίσύρετο πάρα των παιδαρίων
Έχ του χωλεύοντος ποδός εν μέσαις λεωφόροις.
Τουιο δοχω δ' δ Τίμαιος 6 Σιχελός που γράφει,
Του Άιδρομάχου ο υίδς φ&όνον δεινδν ένιρέφων,
'ΙΙς Σιχελδς τω Σιχελω , ως άδοξος ενδόξω•
Άλλα ταντϊ μεν ύστερα τα περί του Φιλίστου»
Ζων δ' δ ανηρ ην τίμιος παρά Διονυσίω.
Ό δε σοφός Φιλόξενος, δ δνθνραμβογράφος,
840 *Ην γένει μεν Κν&ηριός, ελενδερος δε φύσίΛ.
Έατέργετο δε μάλιστα χαϊ τω Διονυσίω.
Ούτος δ Διονύσιος δούς τραγωδίαν τούτω
Οίχείαν, πόνημα αυτοί! ονσαν Διονυσίου,
Άναγνωα&ηναι μέλλουσαν λαμπρώς εν ταις 'Λ&ηναις,
Είπεν αυτψ' Φιλόξενε, ϊδε την τραγωδίαν,
Και εί' τ* φαυλον , χίωσον. ο 3* άπ' αρχής εις τέλος
Την πασαν χατεχίωσεν έχείνην τραγωδίαν.

ΗΙ5Τ. 358%
835. Ιΐβ ρΓΟ άνΰροφόνου ΟΆΙβΓ <1β ϊϊΐα 61 οή§. δ^Γβοιιβ. ρ.
123.
839. νίά. ΜϊΟΙβπ Ιηάίο. βοήριοΓ. ΐη Τζβίζββ δοΗοΙ. αά Σγ-

οορΗι•.
ί\ύψχβ
Χ, 9*
χβιιώ•.
IX. ρ.

Ιΐβιπ ΑβΙΪΒΐι. XII, 44.*
ΐιιΚτρΓ. βΐ 3.ά εαηίΐβιιι
Ρβτϊζοη. ΡΙιιΙ. άβ ΑΐβίοΓίίι. Ογ. Π. $. 1. Τ.
52.
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Τούτον ά'. ο Διονύσιος πέμψας είς λατομίας,
Ευ9έως μετεπέμπετο πάλιν γραφαΐς εκείνον.
850 Φιλόξενος τοιούτον δε τι γράφει προς εκείνον,
Περιγραφής εν σχηματι ταυιοπολυλογήσας,
Δεκάκις χαΐ πλειόνως δε γράτρας τοιουτοτρόπως,
Ουχί φροντίς, ου μέλει μοι , και τα λοιπά ωσαύτως.
Μόλις ως ηχ&η πωποτε πάρα Διονυσία),
Άκουσας πάλιν λέγοντος τι του Διονυσίου,
θωπεΐσαι ανεχόμενος ουδόλως τε εκείνον,
Πάλιν με απαγάγετε, είπεν, εις λατομίας•
*Εγώ χαί Τζέτζης ουδαμώς ησκησαμεν ΰωπείαν'.
Ό Πλάτων δε χμ σύμπαντες έρχονται πλοιαρίω.
860 'Τπο Φιλίστου Πλάτων τε και Φιλόξενου τονδε
Ήττατο, δευτέρα πολύ φέρων Διονυσίω.
ΠΑΣ Ο ΠΑΑΤΛΝ ΦΏ.ΡΑ&ΕΙΣ ΠΕΡΙ ΊΎΡΑΝΪΙΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟΑΟΓΟΤΜΕΝΟΣ ΔΗΙΝΙ ΔΟΘΕΙ2
ΠΛΑΙΔΙ ΕΠΙΠΡΑΣΚΕΤΟ. τν&'.
Αέγουσιν οί φιλόσοφοι, παρά Διονυσίου
Τον Πλάτωνα πιπράσκεσ&αι τω Πωλιδι δο&έντα.
01 μέν, 'ότι ηρώτησέ ποτέ, φασίν, εκείνος,
Ποίος απάντων των χαλκών άριστος εστί, Πλάτων.
'Ο ί' είπε, Διονύσιε, κρείττων χαλκών απάντων
Στήλας Άριστογείτωνος πλάσας %αϊ Αρμοδίου.
"Εν τούτο ιρευδολήρημα τυγχάνει φιλοσόφων.

854. ΗβΓοιϊοΐ. VI, 129. «Μ
ο» φροντίί Ίπηοκλιίίίτι. Ι,υεϊαη.
ΙΙβΓοαΙ. 8. ί1)ί(}ΐιβ δείιοΐ. Αρο1ο£. ρΓΟ ηιβιχ. οοιιάοοί. 15.
ΡΗίΙορίίΐΓ. 29. ϊΐιίφΐβ ίιιΐβτριτ.
ΙΙόβαΓ.
858. ΕβΓββϊβ υργο ΤζεΙζεβ
Ρΐιίίοχειιοιιι ΙαοίΙ νθΐυΐ άβ ίρβο

Ιιιβ, τίά. Ηβι-οάοΙ. V, 55. «ε»,
VI, 109. 123. ΤΗυογά". VI, 54.
ίσα. Ι, 20. Αεϋαη. νβι•. Ηίβι.
XI, 8. ΐ,ιιοίαιι. Ρβγ38. §. 48.
ϋιί^ιιε ίιιίει-ρι:. ϋβ Ιεαεηα άιχΐειη 0011801» οοηίιίΓαΙίοιιίβ αΐι
Ηαηηοάίο βΐ Αηβίο^ίι. οοηΐι-3
Ιγπιιιιιοδ ΓβοΙαε οί. Ραιΐ8. Ι, 23.

Τ3ΐίθίΐ13ϋΐΒ111.

ΓΙϋΙ. άβ β.ΙΙΎΙΐΙ. ε. 8.

Η 1 8 Τ. 359.
867. Τ)β Ηβπηοάίο βΐ ΑήβΙοβΐίοιιε, ΗίρραιχΗϊ ϊηίειΐεείοτϊ-

βίΐιΐε φιαβ Ιαιιιίαΐ Ιβοοοβ ίη ΙίΙιι-ο
ίιιβεπρίοϊ δοοταΐββ αά Ηιιηε 1οειιιη. ΗΰββΓ.

φίΛυβ

ΟΗΙΙ,. Χ. ΗΙ8Τ. 359. 360. 869—890.
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01 δέ φασι , συγγράμμασί τοις Πλάτωνος ηττατο',
870 Καί διά τούτο δουλιχως εχ Πωλιδος επρά&η.
,
Ταύτα δ* είσί ληρηματα μισαλη&ων άν&ρώπων.
Ό Πλάτων επωλη&η γαρ εχ Πωλιδος ναυάρχου,
Τούτω δο&εις είτε πρα&είς πάρα Διονυσίου,
*»ί2ς συμβουλεύων φωρα&εις Αίωνι τυραννίδα.
Ό Αίων 31 ην ανεψιός 'άμα Διονυσίου
Και αδελφός της γυναικός. άνειριους δε νοεί
Τους εξαδέλφους λέγειν μοι, ανπερ κοινώς ου γράφος.
Οντως ό Πλάτων πέπρατο μελέτη τνραννίδος.
ΕΙ δ* ην τις νέος Σικελός τφ τότε βασιλεύων,
880 Ου» αν ως πανιωτης μεν ό Πλάτων διεπρά&η,
ΙΑλλ' εφονεΰ&η πάντως αν δοχω μοι μνριάχις,
. *>Ω,ς ϊ&ος εστί Σιχελοΐς τοΐς νίωστί χρατουσιν.
Εΐτ' ουν υπέστη σχάφευσιν Περσών χαί των Ιάρταίων
Είτε τ» δυσχερέστερον άλλο πα&ών τι πά&ος
^Εγνωχεν αν βαρύτατον μελέτην τυραννίδας.
ΠΛΣ ΟΙ ΑΙΓΙΝΗΤΑ1 ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ ΑΑΙΣΤΡΤΓΟΝΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΜΕΝΑ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΚΟΤΕΣ, ΤίΙι ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΤΣ ΜΙΣΕΙ
ΜΙΚΡΟΎ ΑΙΘΟΙΣ ΑΝ ΤΟΝ ΠΑΑΤΛΝΑ
ΑΙΕΧΡΗΣΑΝΤΟ. %%.
Έν 'Οδυσσεία "Ομηρος τον Όδυσσέα λέγει,
Μετά την πάρα Κΰχλωπος χατάβρωσιν εξ φίλων,
< Άντίφου , Ευρυλέοντος , Άφείδαντος , Μενέτου,
Κηφέως χαί Στρατιού τε, συν εξ λειφ&εΐσιν άλλοις,
890 ζ&ν χλησεις 'Αμφιδάμας τε, Αμφίαλος, Αυχάων,

880. Εύηνο. Ηίο ε<3. Α. ηοβ

883. Ειίαηι ΡΙαΙ. νίί. ΑΠβχ."

θββΰΐϋϊι. Ιιι ηΐ3ΐ•£. ββΐ απανιόιτν{• Ι.30Ϊ8Ϊ118 νβΓίίΙ νβΐιιΐ Τατιΐδ,
βοβιΐΓίΙβ. Αη 30Γΐ1>ειιι1ιΐΗΐ ίδιώ-

16. Ηοο $ιιρρϋοίϊ ββηιιβ οοπιιιιβΙΤΙΟΓΒΙΙΙΓ. ΐΐ Π13Γ£. 0(1. Α. βίί
άοταίοων.

881. ρΓο οοιταρίο ιψντβΰ&η,
^αίο8<!ι , βοπρβί ιφονιύ&τι.

κγκτ οβη
887. ΟΛγ88. ΙΓ, 19. βς^.
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Άντίλοχος *αΙ "Λλχιμος μετά χαί Ευρυλόχου,
Τον Κύκλωπα με&ύοντα χοιμωμενον τύφλωσα»,
Πολλά προβάτων τε λαβείν τούτου χαί άποπλενααι.
*Ελ&ε%ν προς Λαιστρυγόνας δέ, τα πλοία δε χαταραι
ΕΙζ τον λιμένα τον αυτών όντων ανθρωποφάγων.
ΚαΙ Όδυσσέα την αυτοΰ προμη&εστέρως νηα
"Εξω του στόματος φηα» χρατησαι, του λιμένος.
Τους δε λοιπούς τας ενδεχα εϊσω λψένος χέλσαι.
*Λπεσταλχέναι δέ τινας τρεΐς, γνωναι τά της χωράς,
900 Τίνες αυτής οΐ κάτοικοι χαί ποδαποι τοις τρόποις.
Ούτοι ί' έλ&όντες, ί'τυχον νδρενομένγ χόρΐ}•
Παις ην του Άντιφάτου δέ, χρατοΰντος Λαιστρυγόνων,
"Ηπερ αυτοΖς χατέλεξε την χωράν, τον χρατουντα.
Ταύτη δ* άχολου&ήσαντες , είδον αυτής μητέρα,
"ίσην ως ορούς χορνφΐ]. χατέστυγον δ' ιδόντες*
Ή δε τον Λντιφατέα εξ αγοράς εχαλει.
Πάντες οΐ Λαιστρυγόνες δε ουχ όμοιοι αν&ρώποις,
Τίγασι δε άν&όμοιοι έδίωχον εκείνους.
01 δε ως εϊχον, εφευγον προς εαυτών τάς νηας.
910 01 Λαιστρυγόνες δ* εβαλλον χερμάσιν άνδραχ&έσι*.
'Λφαρ δε χόναβος χαχός ηγέρ&η χατά νηας•
,,'Λνδρων τ όλλυμένων, νηων &* 'άμα άγνυμενάων.**
Οϋτως αυτοϊς επέχειντο οι Λαιστρυγόνες τότε/
"Εως πάντας άπέχτειναν των ενδεχα όλχάδων.
Τούτων φονευομένων δε προς τψ λιμε'νι τότε,
Καν λέγωσι τψ φόνευσιν βρώσιν έχ Λαιστρυγόνων,
Άποτεμών τά πείσματα της εαυτού όλχαδος
Ό ^Οδυσσεύς χαί πεφευγως εις πέλαγος εσω&η.'
^Αλλ* η χατάβρωσίς εστίν έχ Κνχλωπος ανθρώπων
920 Ό\- φόνος, η άναίρεσις, ηνπερ άνήρουν τούτους•
■ Οί Σιχελοϊ γαρ Κύχλωπες πριν όλιγαν ίΚ αποΰντες,
"Ετι οντες χιχί άπειροι του ναυπηγέϊν όλχάδας,
894. 0^83. Χ, 87. «<ΐφ
898. ΪΌ'ίρΓΟ τονί β ιηαι•§. εά.Α.

912. Οάγββ. Χ, 122.
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Ξένους τους καταπλέοντας απέκτεινον εκ φόβου,
Μη πως αυτών χρατήσωσι τΐ\ χώρα επελ&όντες.
Ούτω καί "Οδυσσέα δε τούτοις προσπεπλευχότα
Κα&εΐρξάν χαί άν^ρουν δε τούτους χαί τους εταίρους.
Ο ε'φαααν χατάβρωσιν οΐ πάλαι μυ&ογράφοι.
Η εν δαλψ δε τύφλωσις του Κύκλωπος τοιάδε;
01 Οδυσσέως ε'μελλον ΰνηακειν εγχατειργμένοι.
930 Χρήματα δους δε Όδυσσευς τΌν Κύχλωπα με&ύει,
"Ηγουν χαΰνον εποίησεν εϊς το φονενσαι τούτους.
Ούτω τ^ των χρημάτων δε μέ&ΐ] συγχαυνω&έντος,
4αλω τοΰτον φονεύσαντες φεύγουσιν ε* της νήσου '
Ητοι πνρί ερωτικοί "Ελπην την &υγατέρα,
Ην είχε τρόπον οφ&αλμοϋ, άρπάσαντες εκείνοι,
(ΗΊ> εραα&εΐσα γάρ ζ*»Ό5 αυτή των ^Οδυσσέως)
Φεύγουσιν άπαντες, αυτής φρουράν έξανοι'ξάσης.
Κατάδηλον δε γέγονε πασι τοις πέριξ τοντο,
Ώς Κύκλωπος άφήρπαξαν τψ "Ελπην θυγατέρα.
940 Ώς δ' εις τους γείτονας αυτοί Κυκλώπων Ααιστρυγόνας
Τούτους πάντας άπέκτειναν , ως ϊφην, Λαιστρυγόνες,
Πλην της όλχάδος της μιας, ης εϊπον, ""Οδυσσέως'Λφεϊλον καί την "Ελπην δε του Κύκλωπος τήν παΐδα
Καί Κυκλωπι δεδώκασι • καν "Ομηρος ου λέγη
Οπως αν μη τα έ'λυτρα του μϋ&ου άναπτύ'ξη.
Κατά τους Λαιστρυγόνας δ" ουν τότε χαί Αίγινητα»,
Προς τους λιμένας τρέχοντες μίσει τό> Ά&ηναίων,
Μιχροΰ αν διεχρήσαντο τον Πλάτωνα τοις λίΰοις.
Ησαν οί ΑΙγινηται γαρ φίλοι των Μεγαρέων.
950 Οΰς Μεγαρείς 6 Περικλής απεΐρξε την τελείαν
Έξ αγοράς, λιμένων τε πάντων των εν Ά&ψαις,
ψήφιαμά^πί πίνακος δεις αγοράς έν μέσω,
*Λν&" ων, ως έϊεγεν αυτΌς 6 Περικλής δ γράψας,

923. Οί. Λ. άπέχτενον.
950. Αβϋβΐ!. V. Η. XII, 53.

ίΜαιιβ Ρβπζ. — Εΐίβιη οί. Α.
«π\ζ*, „ι «κ». Ββ«.
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Οί. Μεγαρείς έξέτεμον την του ΰεοΰ δργάδα.
\)ργας δε κήπος ιερός ήν των μη τεμνομένων*
Ταύτην αΐτίαν Περιχλι\ς έλεγε Μεγαρέων.
Τζέτζης εγώ δε λέγω σοι, και ακριβώς μον σκοπεί.
Ό Περικλής ψευδόμενος, αχών νυν άλη&ενει.
Τψ Ασπασίαν ουοαν γαρ Μεγαρικήν ίταίραν
960 Ό Περικλής ως νόμιμον ϊσχηχε αυνευνέτιν.
Ποτέ τοις προαατείοις δε ταύτης παρεξελ&ουσης
Μετά τιμής χαι προπομπής χαι θεραπείας πόσης,
01 Μεγαρείς γινωσχοντες, ως πριν, &εου όργάδα,
Της Αφροδίτης δε &εον, της "Αθήνας ου λέγω,
Αατείως διετέϋησαν οία το πριν γνώριμη.
Άν τψ οργάδα ό" £τεμον , οϊδεν ο Περιχλέης,
Και τούτου χάριν έγραψε το ψήφισμα εκείνο,
Ου ενεχα εις Αϊγιναν έμελλε ΰνήσχειν Πλάτων.
ΟΤΙ ΤΡΙΣΣΑΚΙΣ Ο ΠΑΑΤΏ,Ν ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙ
ΚΏΝ ΕάΕΜΕΤΡΗΣΕ ΧΑΡΎΒΔΙΝ. τ'ξά.
Ή Σχύλλα χαι η Χάρυβδίς είσι της Σικελίας.
970 Αλλ* ή μεν Σχύλλα πέφυχέ τι των ακρωτηρίων
Πάνυ δεινον χαι δύσπορ&μον ερμασί τε χαΐ πέτραις
Και &αλασαίοις δε ΰηρσι βλάπτουσιν ου μετρίως.
Ή Χάρνβδις δε ρεΰμά τν δεινόν ίστιν έχεϊσε,
Αέβητος δίκην αυατροφαΐς δεινως άνακαχλάζον.
Αεινήν <Γ αυτήν εργάζονται την Χάρνβδιν το ρεϋμα
■ Οί ποια,μοί, ο Σένων τε, ομοΰ χαι 6 Αδρίας,
Εις πέλαγος *Ιοηον εισβάλλοντες χαϊ αμφω.
Αλλοι τα τρία λέγουσιν , α σοι πελάγη φρασω,
Ποιεΐν δεινήν την Χάρυβδιν, επαυ'ξοντα το ρεύμα.
980 Έχ μίν δνσμων το Τυρσηνόν στενωτατον υπάρχον,
Έχ νότου δε το Σιχελόν , όμου χαι το της Κρήτης.
954. δίιυίΐβ β3ΐ ίΐιοΐιιιη ΟογογΓ»βθΓΐιιη ΤΗιιο. III, 70.
958. Αβρββϊβ Λιίι Μίΐββίβ.
Ρΐιι». V. Ρβήοΐ. 24.

960. ΟΙ. Α. αννεννίτην.
981. ϋβ ϊπαι-ΐ Οεΐκο τμΙ.
δορΗοοΙ. ΊΥαοΗ. 118. ϋ>ί4"β
8οΗο1. βΐ ΐηΙβΓχιι•.

ϋΗΙΙ,. Χ. XI. ΗΙ8Τ. 361. 362.
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Το Κρητιχόν υπάρχει, δε χαί μέρος τον έώου.
'Εχ του βορά, εώας τε πάλιν τ6 του Άδρίου
"Ο πέλαγος Ίόηον καλείται του "Αδρίου,
Απ Ιονου Ιλλυρικού την χλήσιν δεδεγμένον,
Του τόπου βασιλεύοντος χαί των έχεϊ χωρίων,
Ούχ απ* Ίους , ως λέγουσί τίνες , της του Ίνάχου.
Εις γαρ στενον το Τυρσηνυν πέλαγος κεχλεισμένον,
Το πνεύμα χαί ώ&ούμενον εχ πελάγων των άλλων,
990 Μη έχον δε διέχπνευσιν , δεινως στρηφοδινεΐται,
Μορμΰρων δίχην λέβητος πνρι τε&ερμααμένου.
Τούτο τρισσάχις επλευσεν ο πάνσοφος ό Πλάτων.
Τρις γαρ έλϋών εις Σιχελούς τριοσάχις άπηλά&η.
"Εδρα γαρ ε'χ&ρας Αίωνι και τω Αιονυαίω.
ΛΣ ΠΑΑΤΛΝ ΠΡΑΘΕΙΣ ΕΠΙ ΠΏ.ΑΙΑΟΣ ΤΩ,ι
ΠΤΘΑΓΟΡΕΗΙι ΑΡΧΤΤΑι ΤΙΙι ΤΑΡΑΝΤΙΝΏ,ι,
ΑΕΣΠΟΤΗι ΤΕ ΑΎΤΏ,ι ΚΑΙ ΑΙΑΑΣΚΑΑΏ,ι '
ΤΙΖΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΕΧΡΗΣΑΤΟ. τξβ'.
Έχ. Πώλιδος ναυάρχου μεν τψ γένει Σπαρτιάτου
Πλάτωνα τον φιλόσοφον ώνησατο Αρχύτας•
Φιλόσοφος χαι ούτος μέν, αλλ* έχ Πυθαγορείων.
Αοΰλον δε σχων εδίδαξε χαί την φιλοσοφίαν
Αύται την Πυ&αγόρειον. είχε χαί γαρ ο Πλάτων
1000 Και την του Φιλολάου δε βίβλον Πυθαγορείου,
£ΐΑ8 ,0/"°»ω5 χα' τουΒ Σώφρονος μίμους Συραχουσίου,
Χ1• 'Εωνημε'νας πριν αύτω εχ Αιώνος τας βίβλους.
Την Φιλολάου μεν εις μνας εχατόν τάδε πλήρη,
Τψ Σώφρονος ούχ οϊδα δε, ου γαρ έχει παρήμψ.
Και εχ της Φιλολάου μεν κλέπτει τΌ παν δ Πλάτων,
"Οσον έστι περί -ψυχής, χαι έτερα μυρία,
Και Τίμαιον γεγράφηχε χαί άλλους διάλογους.
Έχ μίμων δε του Σώφρονος μιμείται διάλογους.
Ο Σώφρων 'όσα γράφει γάρ, είσί των αμοιβαίων,
10 Έρώτησιν, απόχρισιν, σύμπαντα χεχτημένα.
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ΟΗΙΙλ XI. ΗΙδΤ.363. 364. 11-29.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΈΠΙ ΜΟΝΗΣ ΤΑΎΤΗΣΙ ΤΗΣ
ΑΓΚΎΡΑ2 ΣΑΑΕΤΟΜΕΝ, ΗΝ ΦΘΑΣΑΝΤΕΣ
ΕΦΗΜΕΝ. τξγ\
Τα πλοία τοις ηελαγεσν χαί μάλλον τω χειμωνι
Πολλοίς έπιστηρίζεται αγχύραις χαί σιδήροις,
Καί μόλις σάλον δύνανται φυγείν τον τον χεψΰνοςί
"Οπερ δε πλοϊον έχ μιας ορμίζεται αγκύρας,
Πολλψ ϊχει δυσχίρειαν σω&ηναι τω χεψώνι,
Έηι μ&ς της Ιεράς ταύτης ΰαρροϋν αγκύρας.
Την Ιεραν αγχύραν δε είναι αυτός μοι νοεί
Τών αγκύρων την μείζονα, την εν άπελπιστίαιςί
Εις σωτηρίαν της νεώς ΰατέραν χαλωμένην.
ΟΥΔΕ ΠΡΟΙΚΑ ΠΑΡ* ΟΤΑΕΝΟΣ ΤΙ ΑΑΜΒΑΝΟΜΕΝ. Α4ΙΚΕΙΝ ΓΑΡ ΟΎΤΧΙΣ ΟΙΟΜΕθΑ
ΤΟΙΣ ΟΣΟΤΣ Η ΦΤΣΙΣ ΕαΗΜΒΑΛΣΕ, ΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΙΑΡΤΙΑΣ ΑΠΟΣΎΑΗΣΑΣΑ.

20 Ό Τζέτζης αδωρότατος ην, παλαίω* τω ζηλω,
"Έπαμεινώνδου , Κάτωνος, χαί άλλων των τοιαύτωνί
Και παρ" αρχόντων χαϊ χοινών χαϊ μέσων χαϊ των κάτω,
Προΐχα μη ϋέλων τι λαβείν, χαί τοι διδόντων πόσων,
Ώς χαί μεγίστη τ0 λιμω, άρχοντος τών ένδοξων
θέλοντος αιτηρέοιον τούτω χαί δοΰλοις φέριιν,
Ειπείν αυτόν ως προς αυτόν εϋργς γηρωχομίτας,
Τον Τζέτζην δ' ουχ άρμόδιον ζην ώς γηρωχομίτην.
',Ωιετο γαρ ώς άδιχεΖ ους ημβλωσεν η φύσις,
Χωλούς, τυφλούς ποιήσασα, χυλλους χαί αναπήρους,

ΗΙδΤ. 363.

_

15. ϋιιάβ (Ιίοιαιη : Ούτι νανν
ϋ ίνοβ άγκυρίου , οϋτε βίον (χ
μια! ελπίδος ορμιστίον, Γβΐϊΐυηι
ίηΙβΓ ίι-β§ιη. ΡΙιιίαιτΜ Τ. ΧΙΥ.
ρ. 368. βιΐ. 11α». £χ9(8< ίχιΙβΓ

Ερΐοΐβιί Λ-β^ιη. η. 89. Τ. III.
ρ. 95. βά. δΰΚντβϊ^Η. ΗδξβΓ.
τιτβ™ ,«*
«ΙΟΙ. ΛΟ*.
21. Ιηδεηιί αλίων.
ΡοΙιιίΙ
ιίειη πάντων εχοίιΙβΓε.

ΟΗΙΙ,.ΧΙ. ΗΙ8Τ. 364. 365. 30-58.
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30 Τούτοις γαρ προίκα ωετο πρέπέιν χρήματα* δόσης.
Λυτός δ* ούό" έρμηνεύμασιν ελάμβανε χρυσίον,
Μόλις δε βρωματα, πότους, οπάιρας και τοιαύτα.
Αυτού δε τα συγγράμματα ΰέλουαι μεταγράφειν
Και μόλις και ολίγοις δε και δεδοκιμααμένοις
Λμ χρυσίου ικανού εδίδου μεταγράφειν,
'Λς και ό Πλάτων πρότερον αυτΌϋ τους διάλογους.
Άλλ* ό μεν Πλάτων και αΰτοΰ πωλών τους δίαλό/ους
Χα» χόλαί; ην και μάγειρος, χαί πάντας δε συνω&ει
Αύτω διδόναι χρήματα, ώνεϊσ&αί τε βιβλία
40 Μνων εκατόν πλειόνων τε' ω'σπερ το Φιλολάου
Ό Μων εζωνήσατο και το του Σώφρονος δε.
Ό Τζέτζης χαί Αυγούστης δέ τούτω σιειλάσης δώρα
Και άκων μεν Ι^αιο. ί'δοξε δε φορτίον.
Πόνων και γράφων δ' εχαιρεν, 'άνπερ μισθούς λαμβανοι,
Της σεβαατοκρατούσης δε μόνης, χαί άμισ&ίως
Λύσεις λαμβάνων ϊχαιρεν εκ πάντων των άν&ρωπων.
ΛΕ5ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΛΔΠΣ Η ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΚΕΧΕΙ
ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ. τξέ.
Έκεχειρίαν νόει μοι ανεσιν και άργίαν,
"Από του ϊχειν χαί κρατεΐν και παύειν δε τας χείρας
Εις εργασίας κίνησιν. ϊαχε την κληαιν ταυτην
50 'Εχεχειρία ουσά τις, χαί^β εκεχειρία,
Κατ Αιολείς χαί "Ιωνας του χι μ'ετατραπέντος
Προς γράμμα χάττπα των φιλών, των •ψιλωτων γαρ ούτοι
Και σπανιάκις Αττικοί ψιλοΰσι και δααέα,
'Λς τουτό τε χαί έτερα, πάνυ ό** είσι βραχέα,
'Λς πανδοκεΐον, άλλα τέ τίνα χαί των ευρύ&μων.
Μάλλον αυτοί γαρ τα ψιλά τρέπουαιν εις δααέα•
'Εφίσης, ουχ επίσης γάρ. και λίσφο* χαί ου λίαποι.
Ούτω δασέως λέγουσιν, ουχί ψιλοϊς αυμφωνοις•

Η 15 Τ* 365.

55. Ιιχίεππ και.
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Ο Η ΙΕ. XI. Η 1 8 Τ. 365. 366.

59—84.

Και πάντα δε δασευουσιν. τι δε μαχρηγοροΰμεν ;
60 Λίσπαΐι δ' εϊσίν οι τας πυγάς έχοντες λειποχρε'ους.
Ο'υτω πάντα δασευουσιν ως Αττικοί, ως εφην,
Το πανδοχεΐον 'αμα δε χάί την εχεχειρίαν
Καϊ έτερα βραχΰτατα καίγε των εύρυ&μητων
Κατ* Αιολείς χαί "ΐωνας •ψιλως φασί χαί ούτοι.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΟΤΏ.ΝΙ ΠΤΡΠΟΛΗΣΕΏ.Σ,
ΗΝ ΦΤΓΛΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΝΤΟΝ,
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΦΎΓΛΝ ΝΗΣΤΙΣ,
ΕΝ Τ£1ι ΤΏ,Ν ΜΟΎΣίΙΝ ΤΕΜΕΝΕΙ
ΤΕΛΕΎΤΛι. τξς'.
Ό Πυ&αγόρας ο σοφός Σάμιος ην τω . γένει,
Σαμε'ιας Πυθαΐδος μέν , ωραίας νπερ φύσιν,
Και του Μνησάρχου δε νιος. ος Μνησαρχος υπήρχε
Την τέχνην μετερχόμενος την δαχτυλιογλυφων.
Ούτος ο Πυθαγόρας μεν ωραίος ην τγ[ Οε'α.
70 Σύγχρονος Πολυχράτει δε τω βααι^έϊ της Σάμον,
Τψ βααιλεϊ Αιγύπτου τε *Λμάοιδι την χλησιν
Καϊ τω Περσών τω βααιλεΐ Κυρω τψ παγχαλλίστφ,
"Ος μάχη Κροΐσον ηττηαεν, έπόρ&ησε τάς Σάρδεις.
Τούτοις οίς εφην συγχρόνων ούτος ο Πυ&αγορας,
Συν τω θαλΐί κατηχούσε του Σύρου Φερεχύδους,
Και πρώτος πάντων ευρηχε χαλέϊσ&αι φιλοσόφους.
Αιδασχειν δε πτοούμεινς εν Σάμω Πολυχράτη,
Αι' ας αίτιας δε σιγώ, δύστροπους υπηργμένας,
Εις Ίταλίαν άπελ&ών εδίδασχέν εχεΐσε.
80 Είτα χαχείνοις μιση&είς φρυγάνοις πυρπολείται,
Έν πόλει μεν τι} Κρότωνι, Μίλωνος δε οίχία,
Του παλαιστοΰ του Μίλωνος, του πασι ΰρυλλουμενου.
Συν μαϋηταϊς δε τοΐς αυτοΰ πολλοίς συμπνρπολεϊταο.
Ο'υτω τίνες μεν λέγουαιν αυτόν πυρπολη&ήναι.

"63. Αάάίάϊ γι.

Ο Η Ι Κ XI. Η 1 8 Τ. 366 - 968.

85 - 106.
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Άλλοι τινές δέ λέγουσιν, ως εκ πυρΖς ηρηάγη,
Των θερμότερων μαθητών αυτόν α,φαρπαξάντων,
'Ή και στρωσάντων εαυτούς είς πΰρ γέφυρας δίχψ',
Και δι αυτών εκείνον δε τ6 πυρ ίχπεφευγοτος.
Ούτω το πΰρ ως λέγουσιν εκπεφευγως τω τότε,
90 Φυγών τε προς Μετάποντον, Μουαων εν τω τεμένει,
Έχει τε σνγκρυπτόμενος , αρτον ψαγεΐν ουκ έχων,
3£.'φ' 'όλαις τεσσαράκοντα ημέραις, λιμω ϋνηαχει,
Έτων υπάρχων ε/.ατόν , πλην ϊτους ενός μονού.
ΠΕΡΙ ΠΑΣΙΚΡΑΤΟΤΣ, Η ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΤΣ,
ΤΟΤ ΒΙΘΤΝΟΤ ΠΑ ΑΣΤΟΎ , Ο ΙΑΣ ΕΠΟΙΕΙ
ΤΑΣ ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΤ ΕΙΚΟΝΑΣ, τξζ.
(έγράφη δέ.).
Ό Στασιχράτης χαλκουργος ην Βι&υνυς τω γένει.
^Έχεις την Ιοτορίαν δε πινάκι τω παροντι,
Έχατοστψ εννάτην τε συν ενενηκοντάδι.
ΟΤΙ ΕΤΕΡΟΦΘΑΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΑΧΗΑΟΣ ΗΝ ΑΑΕΖΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. τξή.
Ό βασιλεύς ό μέγιστος Αλέξανδρος Φιλίππου,
Γλαυχον τον έ'να όφθαλμυν εχειν θρυλλεϊται πΐισι,
Μέλανα δε τον έτερον, τοϊς όφ&αλμοΐς τοιούτος.
100 Ήν δέ και σιμοτράχηλος και παρατραχηλων δέ,
"£1στε δοκεΐν προς ουρανόν ενατενίζειν τούτον.
Τοιούτον και 6 Αΰσιπιτος εκείνον έχαλκοΰργει.
Και τούτου δέ Αλέξανδρος επέχαιρεν εΐκόσιν,
'Ή Στασικράτους πλάσμασι ιμευδέσι, τυφουμένοις.
"Οτι «Γ ψ ό Αλέξανδρος τοιοΰιος την Ιδίαν,
ΑηλοΖ χαι το επίγραμμα, όπερ τυγχάνει τόδε,

Η 15 Τ. 366.
88. νί(1βιιΙ"Γ Τζβ12«β Ηϊο ίιι
ηιβιιΐβιη νβηίδδβ ^ιιβθ άβ 8βδοίΐιίιΐο ίη Αββ)ΓρΙ"Ηΐ ΓβάθΐιιιΙβ βΐ

ρεΓ ίΐ3ΐΓΪ8 Λοίοβ ίη ίηδίΗίβδ ίιιιιίάειιΐβ ιιηιτηΙ Ηογο<Ιο1. II, 107.
Ηο%βν.
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ΟΗΙΙ* XI. ΗΙ8Τ. 368. 369. 107 — 132.
,,Αυδάαοντι ό' εοιχεν ο χάλχεος, Ις Δία λεΰσων,
,,Ιυν νη έμέ τίΰεμαι, Ζεΰ , ου δ'.'Όλυμπον έχε.
ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΝ ΑΙ ΤΛΝ ΕΝΘΎΜΗΜΑΤΛΝ ΕΤΡΕΣΕΙΣ ΗΤΟΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, τξ&'.

Ή βίβλος η ρητορική , πλην των σοφιστευόντων
110 'Ρητόρων ( συνηγόρων γάρ έξηχοντα βιβλία)
ΙΙεντάβιβλος υπάρχει μέν , είς πέντε διαιρείται)
■Εις τε τα προγυμνάσματα , τας στάσεις, τας ευρέσεις,
Εις τας Ιδέας τε αυτας το τέταρτον βιβλίον,
Εις το περί με&οδου τε δεινότητος το πέμπτον»
Και τα μεν προγυμνάσματα κατά τον Ερμογένη»
ΕΙς άρι&μον είς δώδεκα ποσότητι προβαίνει,
ΐΔνασκευην, κατασκευήν, μια διδασκαλία,
Έγχώμιον και ■ψόγον τε κατασχενΐ] ομοίως.
^/ισασχα Ερμογένης γαρ. ^φ'β'όηοί δ' ύστέρως,
120 Τα δώδεκα έποίησε τέσσαρα τε καΐ δέχα,
Ανασκευην ιδίως μέν, κατασκευήν <5' ιδίως*
Ομοίως και εγκώμιον ιδίως και τον χρΰγον,
Οΰ συνηγμένως δε αυτά. ειπών, ως Ερμογένης"
"Ο&εν έχ δώδεχα ποιεί τέσσαρα τε κα* δέχα.
Των ων και τα ονόματα πρώτα μοι φράζειν δέον
Άΐυ&ός τε καΐ διήγημα και χρεία δέ και γνώμη,
Ανασκευή, κατασκευή, η ο κοινός δέ τόπος,
Έγχώμιον, και ψόγος δέ, και σΰγχρισις συν τούτοις.
Ήϋοποϊία, έ'χφρασις, δέσεις, νομεισφορά τε.
130 Το των προγυμνασμάτων μέν ταύτα βιβλίον γράφει.
Τον μΰ&ον Ερμογένης μέν διδάσχει πεφυκέναι
Γλυχΰν, σαφή και σύντομον χαί πι&ανον ούν τούτοις.

ΗΙδΤ. 369.
109. ϋβ Ηβηηο§βηϊί ορβτ'β
οί. Ετηββίϊ Ι,βχ. Ιβείιηοΐ. Ογπο-

110. Ι» ιη3Γ§. εά. Α. βιχηγόρωτ.
116. Προβαίνει ρΓΟ προσβαί-

ΟΟΓ. ΓΐΐβίΟΓ. ρηθί. ρ. XV. 8<{.

•«< ε<1. Α.

ΟΒΊΊμ XI. ΗΙ3Τ. 369.

133-164.
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'Λφ&όνιος ου μόνον δε ου γράφε» περί μυ&ου,
Ο'ίοις αυτόν άρμόδιον γίγνεο&αι χεφαλαίοις,
Άλλα χαί ον παρέιΐωχε μνρμηχτεττίγων μΰ&ον,
Ου* εστί, μΰ&ος ουδαμώς, αλλ* επιχείρημα τι,
\Από γε της παραβολής τεττίνων χαί μυρμήχων.
αΛ δε οί έ'ξηγονμενοι φάαχονσι περί τούτου,
Ληρος τυγχάνει προφανής ανδρών άρρητορευτωνί
140 Περί του μΰ&ου 'ηχουσας, πως δέον τούτον γράφειν,
Καν ό Αφ&όνιος αυτόν παρηχε χαί κατ ίίμφω.
Τω δέγ8 διηγήματι παρέπονται εξ ταϋτα•
Πρόσωπον, πράγμα , χρόνος τε, τόπος, τρόπος, αιτία.
■Αι άρεταί δε τέσσαρες είσι διηγημάτων,
Σαφές, μεγαλοπρέπεια, αΰντομον, πι&ανόν τε.
Έλληνισμόν οί νέοι δε φάσχουσι των ρητόρων.
Ουχί μεγαλοπρέπειαν , κατά τους πρίν ρητόρων.
Καν άχριβως δειχνΰωσιν ο λέγω, αϊ Ιδέαι.
Επτά γαρ ουσαι εις αυτά τα τέσσαρα ενοΰνται.
150 Σαφήνεια χαί μέγε&ος χαί χάλλος χαί γοργότης
Και η&ος χαί άλή&εια συν τοΰτο^ χαί δεινότης,
Τάς άρετας τας τεσσάρας τυποΰσι τάς του λόγου.
Το μεν σαφές σαφήνεια, το μεγαλοπρεπές δε
Αυτό δηλοί το μέγε&ος, γοργοτης συντομίαν,
Το η&ος χαί άλή&εια το πι&ανον δε πάλιν.
*ΐδου τάς λόγου άρετάς τάς τεσσάρας είρήχειν
ΓΊνεσ&αι, ωσπερ έδειξα, δι* Ιδεών των πέντε.
Το χάλλος, ή ιδέα δε δεινότητι συνάμα
Ουδέν άλλο σημαίνουαιν η άρετάς του λόγου,
160 Σαφές, μεγαλοπρέπειαν, αΰντομον, πί&ανόν τε,
"Οτι χαί χάλλος ε'χειν δέΐ δεινότητα τε λόγου,
Τουτέστι χαλλιέπειαν, ρητοριχϊ] τι) φράσει,
Καί συν αυτί] δεινότητα ήτοι οίχονομίαν,
'Λς πάντα λέγειν προσφυώς, μηδέν 3' είχη και μάιην.

137. γι ρτό δί β ιηαΓ§. οί. Α.
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Ο Η II* XI. Η 18 Τ. 369.

165—197.

Ή χρεία καί η γνώμη δε οχτώ τοις χεφαλαίοις
ΤοΧςδε κατασκευάζονται, , ων άκουε τας κλήσεις.
Πρώτον εγκωμιαστικοί καί παραφραστικω δε,
Τψ της αίτιας είτα δε καί εχ του εναντίου,
Παραβολή μετέπειτα χαί παραδείγματι δε,
170 Καί μαρτυρία παλαιών, βραχεί τε επιλόγω.
Την μαρτυρίαν παλαιών παλαιοτέραν φέρε
Του γε την χρείαν λέξαντος, εϊτε μην καί την γνώμην,
"Η τοΰδε νεωτέρου μέν, σου 31 προπαλαιτέρου.
'Ή μαρτυρίαν παλακΰν αν ενεγκείν ουκ έ'χτ]ς,
Χρω τω κατά παράληψιν σχήματι χαλουμένω.
Περί μεν χρείας σοι ταυτϊ χαί περί γνώμης εϊπον.
Ανασκευής, κατασκευής, χεφάλαια οκτώ τε.
Ανασκευής διαβολή του λέξαντος προσώπου,
"Εκ&εαίς τε του πράγματος, Όπερ ανασκευάζεις.
180 Το ασαφές, απί&ανον, αδύνατον συν τούτοις.
Αυτό το αναχολου&ον , το άπρεπες ωσαύτως,
Και τέλος το άσΰμφορον. χαί της κατασκευής δε
Έξ εναντίου τα αυτά κεφάλαια υπάρχει"
"Επαινος μεν του λέξαντος καί έ'κ&εσις πραγμάτων,
Σαφές ομοΰ καί πιϋανον χαί δυνατόν συν τούτοις,
Άκόλουΰον χαί πρέπον τε σΰναμα τω συμφόρω.
Καί τι πλατύνω τα σαφή ; χαταναλω μου χάρτας ;
Τα χαίρια λεκτέον μοι νυν επιδράμω λόγω.
Ή βίβλος, ώσπερ εφημεν, των αοφιστορητόρων
190 Πεντάβιβλος υπάρχουσα, εις πέντε διαιρείται,
Εις τε τα προγυμνάσματα , τας στάσεις, τας ευρέσεις,
Ιδέας, εϊς τε μέ&οδον δεινότητος συν τανταις.
Ή των προγυμνασμάτων μεν βίβλος διδάσκει τάδε,
€&ς ε'στι προγυμνάσματα τέσσαρα τε χαί δέκα,
Καί Όπως τούτων εκαστον έντέχνως γράφειν δέον.
Αί στάσεις δε διδασχουσι τρισχαίδεκα τας στάσεις,
Τον ατοχααμον τοπρωτοι» μέν, τον Όρον δε δευτέρως,
172. μην αεεββίίΐ β εά. Λ.

Ο Η 1 1* XI. Η 1 8 Τ. 369.

198 - 226.
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Τρίτην δε την πραγματιχήν , άντίληχριν τετάρτως,
Άντ'ιατασιν , αντέγχλημα , μεταστααιν , αυγγνώμην,
200 'Ρητόν τε χαί διάνοιαν χαί τον ανλλογισαον δε,
ΙΑντινομίαν , είτα δε χαί την άμφιβολίαν.
Την δε μετάληψιν αυταΧς ταττει τρισχαιδεχάτην.
Είτα χαί τα κεφάλαια εκάστης άρι&μεΐται.
Έχεις χαί του των στάσεων βιβλίου τας δυνάμεις.
Το δε περί ευρέσεων μαν&ανε νυν βιβλίον.
Τέμνεται μεν εϊς τέσσαρα τμήματα τύ βιβλίον
ΚαΙ περί προοιμίων μεν το πρώτον έχδιδάσχει,
ΙΙν προοιμίων τέσσαρα χα&έατηχε τα εϊδη'
Το έχ της ίιπολή-ψεως προσώπων χαί πραγμάτων,
210 Έξ νποδιαιρέσεως χαί έχ περίουσ/α^,
Λπο καιρού το τέταρτον. ταΰτα του πρώτου τόμου.
Ο δεύτερος ο τόμος δε διδάσκει του βιβλίου,
Μη μετά το προο'ιμιον ευ&έως διηγεΐσ&αι,
{^Άτεγνον είναι τοΐ/το γαρ χαί οϊεται χαί λέγει)
Χρησ&αι προκαταστασει δέ, τί; και προδιηγησει,
Και τότε προς διηγησίν ψησι χεχωρηχέναι.
Τζέτζης 3' ο άρρητορευτος , ο άμαϋης επάρχω
Τω πανσεβαατω Καματηρων εκ γένους,
,,'Ρητορα ώς χηρυξεν άναχτορίοις ένί οΐχοις
220 ,,Λαιδάλου αι&ερίοιο συνημοσύναισιν άρίαταις
,, Πετρομαχασκοπάπουτζον , τζαγγάριον, ξυλοσονβλων,
,,Βοΰβαλον, ορχίπαπαν, παγχώριχον , εμβααίμαλον,
,Ι'Τρχαν , ήσβ γε λάρκος αμόργινον, ί'ρμεον είδος,
„ Νυχτεριού εΐδωλον δαίμονος έσπερΰμορφον•
„ Ουρανός ου ατεναχει δε χαί αύτη γαϊα πελωρη;
,,'Όστλιγγες δε πυρός οΐιχ εψλεγον αί&ερίοιο;

217. Οί. Α. αρητόρεντοί.
218. Όββαιιΐ ΐΓββ 8>11<Λ<ιβ, $ϊ
Ιοοιιβ 651 νεΓ3ΐΐ3.
219. Ργο ώί μοίίαχ βοιίββιιάαπι οί, 8οί1. ϊπαρχοί.
223. Ααι Ιβςεικίαια λάρχον,

βιιΐ Τζοίζαβ λάρχοί βδΐ ββηβΓΪβ
ηεηΙπίΜ. Ι-βοίδίαβ Καϋβί £«/«/■οΐιαε.
226. νίά. Αροΐίοιι. ΚΗ. Ι,
1297. — Ιιι ιώ3γ§. οά. Α. λαμπηδρύα. Υοΐιιϊΐ ίΟΓί&α λαμπη-
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227— 257.

,,Ον πόντος ροίβδησε, χαι ϊχλυσεν οΐδμασι γαΐαν,
,,Βονβαλον είσορόων βασιληΐδος Ενδο&εν αυλής,
,ϊ'Λατεος αίσχροαυνην πωλευμενον ι^ετεροιο.
230

Ούτος ο άρρητόρευτος 6 Τζέτξης, του υπάρχον
Του ρήτορα κηρυξαντος τον βούβαλον τον οίον,
ΕΙς το περί ευρέσεων εν τομω τζ> δευτέρω
Του Ερμογένους λέγοντος οΐσπερ διδάσκει λόγοις>
Μη μετά το προοίμιο» ευ&έως διηγέϊα&αι,
νΛτεχνον τούτο γάρ φησι χαί των άρρητορεύτων,

Χρήσ&αι προκαταστάσε* δε, τ$ χαί προδιηγήσει,
Και τότε προς διηγηαιν χωρεΐν, ωσπερ διδάσκει:
Ούτος ο Τζέτζης ό ρη&εις διττως εναντιοΰται,
Λέγων, η προχατάατασις χαί προδιηγησίς δε
340 Ου λέγουσιν, ως λέγεις νυν συ, προπεπραγμένα,
Συνοπτιχως δε λέγουσι τα μέλλοντα λεχ&ηναι,
Ο'ίαν την προκατασκευην εμπροσ&εν μέλλεις λέγειν.
Ουδ3 είσαεί άρμόδιον χαί τεχνιχον δε λέγει,
*&ς λέγεις, ω Έρμόγενες , χρησ&αι προχαταστάσει.
"Εστί γαρ οπού τεχπχον το χρηα&αι προοιμίοις,
ΈνΙ δυσί τε χαί τρισΐ χαί τέταρσι πολλάκις"
"Οπου δε πάλιν μηδαμη χρησασ&αι προοίίΐίψ *
Και άλλαχοϋ δε τεχνιχον σοι λέγει πεφυχέναι,
Ου μόνον το μη χρήσασ&αι, η φής , προδιηγήσει,
250 ΙΑλλα μηδέ διηγησιν το σύνολον τι&έναι '
Λς άλλαχοΰ άρμόδιον μη χρησασ&αι αγωσιν,
3Εν άλλοις πάλιν τεχνικον επίλογο»1 μη λέγειν.
Άλλ* ηδη σε συνέχεεν ο άμα&ης επάρχω,
Ό λο/ιστ^ί των παλαιών, ου δι* Ιάμβων βίβλος,
Των λογισμών, γραμματικών , ρητόρων, φιλοσόφων.
Των μετρικών, Ιστορικών, μηχανιχων, των άλλων.
Άλλ* όίσπερ άλλος Άχιλλευς Τηλέφον τρωσας δίχην

δόνα, ψΐ3Β ββί βχρίίοαίίο νοΛί
οατίιγγιί, Υιά. δοΗίΟ&Γ. βά
βοΗο]. ΑροΙΙοη. 1. ο.
'

230. Μβγ^ο ο<1. Α. τω ύπάρ.
%«/. νίάβίωτ Ηΐο ψιοςιιβ ίπάρχον ίΐ-ιΛοιηΙιιιιι.

ΟΗΙΙ..ΧΙ. ΗΙδΤ. 369. 268—292.
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Λυτός πάλιν ίάσεται την συγχναιν χα&άρας;
Πεντάβιβλος, ως ϊφημεν, η βίβλος των ρητόρων,
260 Κα,ϊ α προγυμνασμάτων μεν δίδασκε» το βιβλίον,
Και 'άπερ δε το στάσεων, προέφ&ημεν διδά'ξαι.
Το δε περί ευρέσεων τεσσάρας τόμους έχε**
*&ν περί προοιμίων μεν ο πρώτος ίχδιδάσχει.
Των προοιμίων τέσσαρα τυγχάνει δε τα είδη,
Το εκ της νποληχρεως προσώπων χαί πραγμάτων,
Το εχ της διαιρέσεως καί ίχ περιουσίας,
Άπο καιρού το τέταρτον• ταΰτα του πρώτου τόμου,
Και ϊτι το προοίμιον, ου μέχρι δεο πλατΰνειν.
Ο δεύτερος ο τόμος δε διδάσκει του βιβλίου,
270 Μη μετά το προοίμιον ευ&έως διηγεϊσ&αι,
"Λτεχνον είναι τούτο γαρ χα» οϊεται χαί λέγει"
Χρηαϋ'αι προκαταατααει δε τή χαί προδιηγησει,
Και τότε προς διηγησϊν φησι χεχωρηχέναι.
'!Απερ ημείς ελέγχοντες έξήλ&ομεν είς πλάτος.
Λέγει και την διηγησϊν οΐς χρη πλατΰνειν τρόπο»;.
Και τρεις δε διηγήσεων διδάσκει σο* τους τρόπους,
'4πλουν χαί εγκαταοκευον συν τω ενδιασκευω,
Και που έχάστω των τριών άρμόδιον κεχρησ&αι.
Ταυτά σοι χα» ο δεύτερος τούτου διδάσκει τόμος.
280
Ό του περί ευρέσεων τούτου δε τρίτος τόμος
Είσαγωγάς διδάσκει σο» χα» λύσεις κεφαλαίων,
"Οτι τα σα κεφάλαια δεϊ &ετιχως είσάγειν,
Οίον, χαλον το πράττεσ&αι ο &έλιις λέγειν πράγμα.
Καν &ετικώς είσαγβς δε, ούτως είσάγειν δέον.
Πρώτον επιχειρήματι , είτα δε εργασία,
Καί τρίτως εν&υμήματι. συμπέρασμα δε τοΰτο.
"Η χα* έπεν&νμήματι, ποτέ και τφ πλαατφ δε.
Ούτως είσάγειν μεν τα σα κεφάλαια διδάσκει.
Πάλιν δε τα κεφάλαια λύειν του αντιδίκου,
290 Πρώτα, τούτοις τοις τέτρασιν οΐςπερ σο» χαταλε'ϊω,
Προτάαει χα» υποφορα, άντιπροτάσει , λύσει.
Μετά <5' αυτά τα τέσσαρα, δέσει κεχρησ&αι, λέγει,
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ΟΗΙΙ,. XI. ΗΙ8Τ. 369. 293-324.
"Ην αρσιν, ουχί &έσιν δε δ αμα&ής αον λέγει"
Οίον, ου χρή τάδε ποιεϊν , ου γαρ χαλον δια τι.
Καί τω επιχειρήματι , είτα τ^ εργασία,
Είτα τω εν&υμήματι , ο συμπεραίνει, ταΰτα.
Και γε επεν&υμήματι, εΐ θέλεις χαί πλαστώ δι,
Ό τρίτος των ευρέσεων οΰτω διδάσκει τόμος.

Ό του περί ευρέσεων τέταρτος πάλιν τόμος,
300 Σχήματα δεκατέασαρα διδάσκει των αγώνων,
ιΌ χα&" υπο&εσιν αυτός ό Τζέτζης είναι λέγει,
Άντί&ετον ψευδόμενος εκείνος όνομάζων.
ΕΙς το περί με&όδου γαρ δεινότητος δεικνύει,
"Άλλο λάλων άντί&ετον, ως ένΰαδί ■ψευστάζει.
Και Τζέτζης οίος πέφυκε, δεικνύει τοΐς φροιοΰαι.
"Άλλα τα δεχατέσσαρα σχήματα τούτου μά&ε.
'Λντί&ετον, περίοδος, πνεύμα χαΐ ή ακμή δε,
Τάσις τε, το διλήμματον, παρήχησις και κΰύος,
Το επιφώνημα, τροπή χαί λέξεως σεμνότης,
310 Είτα καί το χαχόζηλον χαί εσχηματισμένον,
Και προβλημάτων σύγχρισιν εισφέρει τελευταΐαν.
"Εχεις χαί των ευρέσεων τους τεσσάρας τους τόμον;.
Των Ιδεών η βίβλος δε εϊς δύο διαιρείται.
*Επτα Ιδέας λογού δε ταύτη σοι πρώτον λέγει,
Σαφήνειαν κα.1 μέγε&ος, χάλλος, γοργότητά τε,
ΚαΙ ηΰος χαί άλή&ειαν, δεινότητα συν ταύταις,
άϊνπερ τας τρεις μεν γενιχάς διδάσκει, πεφνκέναι,
Σαφήνειαν χαί μέγε&ος χαί συν αυτάίς το ή&ος,
'Εξ ιδεών έτερων σοι λέγων συνεστηκέναι'
320 Τας δέ λοιπας τας τεσσάρας χα&' έαυτάς υπάρχει*!
Το κάλλος, την γοργότητά χαί την ίιλή&ειάν δε,
Και την δεινότητα αυτήν, ην χαί τρίτην σοι λέγει•
Ούτως αυτας τοπροτερον επτά τυγχάνειν λέγει,
ΕΙ&' ωσπερ εκλα&όμενος επτά ειπείν εκείνας,

305. οίον οά. Α. ίη ιη:ιι-£ίηβ.

ΟΗΙΙ/..ΧΙ. ΗΙ8Τ. 369.
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"Εξ ταύτας παραδίδωσι τοιουτοτρόπο)•
Ποιητιχας γαρ λέγει, 'αοι Ιδέας σαφήνειας,
Λύτην την χα&αρο τητα, μετά της ευκρίνειας.
"Εξ πάλιν του μεγέθους δέ, ωνπερ αϊ κλήσεις α'ίδε•
Σεμνότης καί περιβολή, τραχΰτης ν.αί λαμπροτης,
330 Πέμπτη συν ταυταις η άκμη και έ'χτη δε σφοδρότης.
ΙΊοιητιχας τον η&ονς δε τεσσάρας, ων αί κλήσεις,
Επιεικές, αφέλεια, άλη&εια, βαρντης.
*•Ω,ν η βαρύτης χα&' αυτήν ου δύναται συστηναι.
'Εχ της επιεικείας δε αυτής χαί αφέλειας
Βλέπης νυν την άλη&ειαν , πως εν τψ η&ει τάττει,
Κάί ας επτά. πριν έ'λεξε , πως εξ νυν ειαί μόναι.
Είτα χαί μόρια οχτώ των ιδεών εκάστης,
Των ειδικών , ου γενιχων, ταυτά φησιν α μά&ε.
"Εννοιαν, λέξιν, μέ&οδον, σχήματα τε χαΐ χωλά,
340 Συν&ήχην χαί άναπαυσιν χαϊ τον ρυ&μόν συν τούτοις.
Καί εν τω πρωτω τομψ μεν των ιδεών διδάσκει,
"Εχ των έπταεξ ιδεών, περί τριών χαι μόνων,
Περί της σαφήνειας τε, μεγέ&ους χαι του χάλλονς.
Έν τω δευτέρω τομω δε τας τεσσαρότρεις λέγει,
Γοργόν, ή&ος, άλή&ειαν , δεινότητα συν ταύταις.
Ου η&ονς σοι έδίδαξε τεσσάρας τας Ιδέας.
Μίαν δε την. άλη&ιιαν είπεν έχ τνύτων είναι.
Έν τω δευτέρω τομω μεν διδάσκει περί τούτων,
Καί ποίον τον διχανιχον χρη λογον πεφυχέναι,
350 Ποίον τον πανηγνριχον, ποίον της συμβουλής τε.
Καί χαρακτήρας είτα δε σοφών διδάσκει λόγων,
Καί συμπεραίνει τολοιπον των ιδεών την βΐβλον.
'Εν τψ περί με&όδου δε δεινότητος βιβλίω,
Μηδέν με&όδου άξιον δεινότητος συγγράψας,
Πέντε δε καί τριάκοντα τρόπους διδάξας μόνους,
Καί τούτων άλλους ασαφώς, ώαπερ ο πρώτος ϊχει,
325. \"βΓ8ΐΐ8 οοΓΓίιρΙαβ, οιιϊ
ίβιιαικίο Γβιιιβϋίπΐϊΐ β οί. Α. ηοα

631 αΐΐαίιιιη. Αιι τοιοντοτρόπου!
ο'ΰσαι?

416

ΟΗΙΙλ XI. ΗΙ3Τ.369— 371. 357—376.

"Αλλους ψευδώς, ατέχνως δέ, ους ηλεγξεν ο Τζέτζης,
'ΊΩ,ς άλλους πάλιν άλλαχου ρήτορας, φιλοσόφους,
Και ηασαν τέχνην λογιχην άπλως μετερχομένους.
360 τΙΙν βίβλος ολη γέγραπται των λογισμών τψ Τζέιζη,
"Ος αμα&ης κηρύττεται, τψ σεβαστώ έπάρχω.
Τις δε πάπας ως αλη&ως πανσοφος των πανσόφων,
Ταύτα διδά'ξας, εληξεν ό Ερμογένης γράφων,
Καϊ συμπεραίνει δε την τέχνην των ρητόρων,
Έν τω περί με&όδου σο» δεινότητος βιβλίο».
ΠΕΡΙ ΙΑΙΣΣΟΤ ΠΟΤΑΜΟΎ ΑΤΤΙΚΟΊ ΚΑΙ
ΜΕΑΙΤΟΣ ΤΜΗΤΤΙΟΤ. το.
(εγράφη δέ.)
Ό ΊΙλισσδς προέφημεν ώς ποταμός υπάρχει,
'Ρέων εν τΐ] των Ά&ηνων. ό 'Τμηττος δε ορός,
Έν ω μέλι το χυλλιστον απάντων των μελίτων.
Γνώρισμα δε του μέλιτος τούτου του Τμηττίου,
370 Γό μη εφάπτεσ&αι αυτού, μηδ* ίνιζάνειν μυίας.
Αίτιον τούτου νόει δε τον 3νμον πεφυχέναι.
Ό 'Τμηττος βοτάνας γαρ εχφΰει, ΰύμους χλησιν,
*£ξ ών το μέλι γίνεται μελίοσαις ταΐς έχεΐσε,
"Οπερ αϊ μυϊαι φ\ύγουσι, τ(ίϊ δριμυγμω του θύμου.
ΠΕΡΙ ΤΙ2Ν 4ΛΡΕΛΝ, ΑΣ ΑΝΤΛΝΙΟΣ ΤΗ»
ΚΑΕΟΠΑΤΡΑι ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, τοά.
"Εχεις χαλλίατως άπασαν ταυτην την Ιοτορίαν,
Αιαχοστην πεντηχοστην χαι τρίτην μοι γραφεϊααν.

363. Μηγ§ο οΑ Α. γράφειν.
Υογ3. ρΓοχίιηο άεβιιηΐ άιιαβ 8^1Ιαύαβ ροδί δί. Ειίαιη βΐία βιιΙ>

Γιηβιιι Ηιιίιιβ Ηίιΐοηββ ηοη βιιηΐ
οιηηί βχ ραΗβ Μηβ>

ΟΗΙΙ,. XI. ΗΙ8Τ. 372. 377-404.
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ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΑΡΗΙ ΘΟΩ,ι ΚΑΙ ΑΘΗΝΆ ΚΑΙ
ΕΜΟΙ ΜΕΑΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΕΎΚΑΙΣ ΚΟΡΑΙΣ.
τοβ'.
Αυο αί ΐστορίαι μεν, εγράφησαν ό*' ως μία,
Καϊ αλλαι πάλιν άλλαχοϋ. λεχτίον δε μοι ταύτας.
Εν Ίλιαδι φέρεται Όμηρο} Αφροδίτη
380 Εκ Λιομηδονς ττ\ χειρί δόρατι τετρωμένη,
Και τω Αιί δε λέγουσα την ίν τγι μάχη τρώσιν.
Ο Ζενς αντί,, άπέχου δε, φησίν, εκ των της μάχης,
,, Ταντα δ* 'Αρηϊ &οω και Α&ήνγι πάντα μεληαει.
"Εχεις την μίαν έν&αδι λή'ξασαν Ιστορίαν.
Ακουε χαί την Ιίλλην δε νυν λέγοντί σοι ταύτην.
Γαλαται οΐ εσπέριοι , ούπω δε χαί ίωοι,
Του Βρέννου βασιλεύοντος τούτων τοις τότε χρόνοις,
Ανασχιρτησασαι πολλαϊ του 'Ρήνου μυριάδες,
Αεηλατουντες Ι'δραμον πασαν σχεδόν Ελλάδα.
390 Ώς δ' ηδη παρενέβαλλον χαί περί γην Λελφίδα,
Το ιερόν Απόλλωνος ε&ελοντες συληααι,
Μαντευομένοις τοις Λελφοΐς έχ φόβου περί τούιων
Χρησμός εκπίπτει μαντικός εν ιαμβείω μέτρω.
,'Εμοϊ μελησει ταύτα χαι λευχαΐς χυραις. "
Την Ά&ηναν χαϊ "Αρτεμιν λευχας δ' είρηκει χόρας.
Αοιπον εκ τόπων δεξιών χαί τόπων δυσειαβόλων
Ο ιερός μόνος λαός σύμπασιν άντιστάντες,
Πολλούς κτανόντες άπ' αυτών, πολλούς χαί τραυματίαις
Λεινως χατετραυματισαν και Βρέννον δε συν τούτοις.
400 Τραυματιών δε άρι&μός το ακριβές ονκ οϊδα
Η τεσσαράχοιτα ποσω υπήρχε μυριάδων,
Εϊτ ούν γε τεσσαράκοντα ομοίως χιλιάδων.
Ους χατακό'ψαι σύμπαντος ο Βρέννος ειπών τότε
Καί συν τοις άλλοις χαί αυτόν μη ίμποδίζειν τούτοις,
Η 1 8 Τ. 372.
383. Ιϋβά. V, 430.

πιπί ϊη ΟΜΟοίαιη Βγθπιιο άαεβ
τϊά. Ρβιυ. Ι, 4. VII, 6. Χ, 16

386.

»• 23.

ϋβ ρχρεϋίιίοιιβ ΟβΠο-
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Ο Η Ι Ι* XI. Η 1 8 Τ. 372. 373. 405-433.
"Επεισε τούτους προχωρ'εΐν επί τα πρόσω τότε.
Έλ&όντες δ' είς Βυζάντιον, εχεϊ&εν περαιουηαι
ζ'Ο&εν χαί πέραν λέγεται, του Βυζαντίου τόπος,
Έχ της διαπορ&μεύοεως εκείνων) οί Γαλάται
Περί Καππαδοχίαν τε χαί περί "Αλυν πάλα•.

410 "Η απ αυτών εώα νυν καλείται Γαλατία,
Κατοιχησάντων τοίϊς ίχεΐ τριχΐ; διηρημένων.
Ούτω μεν είπεν ο χρησμός, Ιμοί λευχάϊς τε χοοαι.•.
"Εγώ δ' ϊιπον, ω ΐγραψα ταΰτα, λευχας νυν χόρκ{
Τάς επινοίας τας εμάς, αΐσπερ τεχνώ τους λόγου;.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΙ, ΟΤΤΙ2
ΣΟΙ ΘΕΟΣ ΕΙΜΙ. το/.
Δύο αϊ Ίστορίαι μεν τυγχάνουσι και αύται,
Ής μία δε εγράφησαν, χαί αλλαι αλλαχόαΐ,
"Οπως άντιαηχωαωσι τας διπλουτριπλουμένας.
Και δη περί του νέχταρος λεχτέον μοι το πρώτο*.
Την άμβροσίαν των •&εών βρώσιν φασιν οί μΰ#ο<>
420 Το νέχταρ πόσιν δε αυτών, ταΰτα πλαστά δ" υπάορ•
Βροτοΐς γαρ ΰέλοντες &εους μηδέν ομοίους δαϊαι,
Μηδέ φ&αρτον χεχτηα&αί τι, έπλασαν απερ εψψι
Βρώσιν βροτοΐς μη 'όμοιον, όπερ η αμβροσία.
ΊΊόσιν δε νέχταρ, μη φ&αρτόν. κτώ γαρ εστί φο'ίΐ*
ιΗ μεν περί του νέχταρος τοιαύτη Ιστορία.
Την δε του, ου τις τοι &εός, άκουσον ιστορία*•
Έν Όδυσαεία "Ομηρος τον "Οδυσσέα φέρει
'Ραχενδυτουντα , πενιχρόν, ωσπερ προσαίτην %ένοτ,
ΕΧς χοιρεώνας τους άυτοΰ προς Ευμαιον ίχέα&α*•
430 Είτα χαί τον Τηλέμαχον εχ Σπάρτης επιφέρει
Εις χοιρεώνας τους αυτούς προς Ευμαιον ίχέαϋοα,
Καί τον πατέρα χατιδεΐν εχεΐ τον "Οδυσσέα,
Γέροντα τε χαί πενιχρόν αμα χαί ραχενδυτψ,
411. ΕγοΙ χατφχησάντων.
Η 18 Τ. 373.
421. Εγ«Ι ΰίλονται.

427. Οσγ•8. XVI, 187-
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'

Καν αγνοεΐν δε τις εστίν ,' είτε καν γης οποίας.
Έπεν προς Πηνελόπην δε την έαυτοο μητέρα
Τηλέμαχος άπέσταλκε τον Ευμανον ίχέσ&αι,
Γνωρίσω βέλων "Οδυσσεύς αυτόν τω Τηλεμάχω,
"Εξω μικρόν παρεξελϋών εχδΰεταν τα ράκη,
Καν γήρας άποτί&εταν το τούτω πεπλασμένον.
440 "Ο πληξις ΐστιν ΙΑ&ηνας καν νέωσις εκείνου.
Αίφνης <Γ ίδων Τηλέμαχος εκείνον ήλλαγμένον
Τους όφ&αλμούς άπέστρειρε πρώτον έκπεπληγμένος.
Μη τις ϋεος κα&έστηχεν , ήγουν σοφός και μάγος.
Και άνεβόησε τρανώς ως προς εκείνον λέγων,
,ΪΆλλοΧος μον, ξεννε, φάνβς νέον ηέ πάρον&εν.
Πριν γαρ εφχεις γέροντν, πένητι, ρακένδυτη,
Νυν δε &εοΐς, ο'ί "Ολυμπον οίκουσιν, ήγουν άστροις.
Μη που ΰεός χα&έστηχας , ήγουν σοφός καν μάγος •
Ο "Οδυσσεύς προς ταύτα δέ φησν τφ Τηλεμάχω.
450 „ Ουτις τον &εός είμν, τί μ* ά&ανάτονσνν έΐσχενς;
ΙΪΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΥΔΕ ΔΏ.ΔΈΚΑΚΡΟΎΝΟΝ ΕΧΟΜΕΝ ΣΤΟΜΑ, ΚΑΘΑ ΦΚΣΙΝ Ο ΚΡΑΤΙ
ΝΟΣ, τοδ'.
Ην εννεάχρουνος πηγή "Λ&ψαις Καλλνρρόη,
Ο κωμνκός Κρατίνος δέ περί αυτού που λέγεν
}>Αιαξ Απολλον των επών των ρευμάτων
), Καναχώαν πηγαί • δωδεχάχρουνον στόμα '
» Ιλνσαός εν φάρυγγν τν' αν ε'ίπονμν;
ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΤΡΕΏ,Ν ΚΑΙ ΜΑΡΓΑ•»
Ρ&Ν. τοέ.
Εν τ$ &αλάσση τ$ "Ινδών, εν νήσω ΪΙεριμοΰδγ,
Καν νήσω τ% "Ελΰρα δέ, *αί τνσνν αλλανς νήσονς,
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ΗΐδΤ. 374.
νίά# »ί 0»ϋ• VIII. ΙιίβΙ.

Η 18 Τ. 375.
457. Αη περψονλ^
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ΟΗΙΚ ΧΓ• ΗΙ8Τ. 375.

458-489.

*Εν άβα&εΖ &αλάσστ\ δέ, καίγε κα^αρωτάτ^,
"Οστρεα λόγος φύεσ&αι, α χύει τους μαργάρους.
460 /Ιιττούς δε λόγους λεγουσι, της μαργαρογονίας.
Ους μεν γαρ τούτων λέγουσιν εξ αστραπής γεννασ&αι,
Οΰ,ς δέ μοι πάλιν λέγουσιν είναι χειροποίητους.
Καί πρωτόν μοι χατάχουε τους αστραπής μαργάρους.
Φασί τίνες, τα οστρεα ταύτα τα, των μαργάρων,
Τας πτύχας άναπτυξαντα, μένειν ηνεωγμένα.
Της αστραπής σχηιράσης δε μέσω πτυχών έχείνων,
(Είναι γαρ έςρην αβα&η την θάλασσαν έχείνην)
Ευ&υς σψαιροϋσ&αι χατ' αυτά τα οστρεα μαργαρους.
Είναι οστρέων τούτων δέ ορααι χαϊ βασιλέα,
470"Οσπερ χαι μείζω μάργαρον χαϊ χάλλιστον έχφύει.
Και χα&εξης δέ οί λοιποί, ταύτα μο» περί τούτων.
Τους τυπωτονς δέ μάν&ανε νυν χαϊ χειροποίητους.
Τι σιδηρούν τυπάρίον εϊς σφαίρωαιν μαργάρων
Κρατών χαι οβελίσχον δέ, όστις &ηρΐί μαργάρους,
Εισέρχεται χαι τί&ησιν ϊγγιστα του οστρέου
Το αιδηρουν τυπαριον, τω δ* οβελίσχω νύττει
Το οστρεον , εχρέει δέ τι ώς ιχωρ έχ τούτου.
"Οπερ χε&έν χαι τυπω&έν μαργάρου πηξιν φέρει.
Ταύτα περί μαργάρων μέν φασιν οί γεγραφότες.
480 Έγώ δέ το φνσίχευμα της αστραπές ου στέγω,
"Εγγιστα μύ&ων δέ δοχω τους εξ ιχωρων πάλιν.
Λέγω δ' εχεϊ την &άλασααν είναι χα&αρωτάτην
Και τας εχεϊσε λάϊγγας ποιεΐν άργυροχρόους.
Και λέπη των οστρέων δε τούτων των μαργαρίδων
Τυγχανειν αργυρόχροα, χαί χρόας της μαργάρων.
"Οσαι δέ λάϊγγες έντος πέσωσι των οστρέων,
Γίνονται διαυγέστεροι τω λείω των οστράχων,
Και στίλχριν δέ' λαμβάνουσα , χαι μάργαροι χαλουνται.
Απάντων των μαργάρων δέ χρείττους οί εξ Ινδίας,

459. 0(1. Α. 1η ΙβχΙιι οστριονί , \ίΙϊο βοι-Ληε ; ίη ηιαι-§ίηε όστρια.

ΟΗΙΙ.. XI. ΗΙ8Τ. 375. 376. 490 — 519.
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490 'Τπέρλευχοι χαί στίλβοντες και τών ευσφαίρων οντες.
Έν Βρεττανοϊς δε γίνονται χαί χαίραις ταϊς ίτέραις
Πη μεν ωχροί, πτ\ δε χιρροί και π?} των χακοσφαίρων.
ΚαΙ τεχνικούς ίπίσταμαι μαργαρονς εχ μοργάρων.
Μικρούς μαργαρους θραύοντες χαι λυοντες εν τέχνγ
Άλλους σφαιροΰσι μείζονας. ταύτα περί μαργάρων•
'Όατρεα νυν δε λογικά τας βίβλους ονομάζω.
Μαργάρους πάντως εξ αυτών , δοχώ , νοείς τους λογούς^
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Ή- ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΑΙΘΟΝ ΟΙΟΝ
ΠΕΤΡΑΙ ΡΑΓΑΔΕΣ ΛΝΛΤΡΛΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ
ΤΟΤΤΛΝ &ΔΙΝΕ1Ν ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ. τοζ'.',
Ευφράτης χαΐ ο Τίγρις χαί ο Ίνδος χαϊ ο Σουσος,
01 μεν Χαλδαίων ποταμοί, οΐ δε γε της Ινδίας, ι
500 "Αλλοι, τινές τε ποταμοί χωρών των διαφόρων,
Και μάλλον δε οΐ αναυροι χαϊ ρέοντες χειμώνι,
Έν ταϊς ράγααι των πετρών των παρ' αύτοΐς κειμένων,
Γεννώοι λίθους διαυγείς, λίθους των πολυτίμων,
Αυχνίτας, άμεθυσους τε, σαπφείρους, υακίνθους,
Και πασαν αλλην φυσιν δε λίθων των πολυτίμων.
Ούτως εν πέτραις φύονται των ποταμών οΐ λίθοι.
"Αλλοι δε λίθοι φαράγγι γίνονται βαθύτατη,
Εις βάθος βαθυτάτ]] μέν , άλλα και τών άβατων.
Κείνται δ' εν ταΰττ] περιττοί τών πολυτίμων λί&ων.
510 Έπεϊ ό*' αδύνατον εστίν έχεΐσε καταβψαι,
Νεοσφαγη , νεόίαρτα χα* ζώντα σχεδόν κρέα
Έχεΐσε χαταρρίπτουσιν εις φάραγΥα τών λίθων,
θερμοϊς $' ούσι τοις χρέασι κολλώνταί τίνες λί&οι.
01 δ' εν τοις τόποις αετοί, τα χρέα χατιδοντες,
Λυτοΐς επιπετάσαντες , άνάγουσιν εχέΐνα.
Οι λίθΌ» χαταπίπτουσιν λοιπόν εχ τών κρεάτων,
Έν χυρυφαΐς τάϊς τών πετρών χαϊ τόποις τοϊς εχεΐαε.
Οι λιθοθηραι δε λοιπόν τους αετούς ορώντες
Άγραν καλλίατψ φέρουσιν, εχίϊσβ συνδραμόντες.

^
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ΟΗΙΕ. XI. ΗΙ8Τ. 377. 378.

520-545.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΤΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τοξ.
520 Έγχύχλια μα&ήματα, ντά λυριχα κυρίως,
Κυρίως τε και πρώτιστα ταυτην την χλήσιν σχοντα,
ΊΛπ6 %οΰ χνχλω τον χορον τον λυρικό» εατωτα,
Άνδρων οντά πεντήκοντα , λέγειν τας μελωδίας.
',Ε/χύχλια μα&ηματα, τα λυριχα κυρίως.
/Ιεντέρως δε εγχνχλια μα&ηματα καλούνται
ςΟ κύκλος, το συμπέρασμα πάντων των μα&ημάτων,
Γραμματικής, ρητορικής, αυτής φιλοσοφίας,
Και των τεσσάρων δε τεχνών των νπ' αυτήν κειμένων,
Της αρι&μούσης , μουσιχηί και της γεωμετρίας,
530 Και της ουρανοβάμονος αυτής αστρονομίας.
Έγχΰχλια μα&ηματα δευτέρως ταύτα πάντα,
'ΙΙς έγραψε Πορφύριος ίν βίοις φιλοσόφων,
Και έτεροι μύριοι δέ των ελλογίμων άνδρες.
Νυν δέ γε τήν ^ραμμαζΐχ^ν εγχυχλιον' παιδείαν
Εϊπον, χατα χατάχαησιν , ου λόγω δε κνρίω.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΑΣΓΟΎΣΑ, ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΙ ΚΟΑΟΚΤΝΤΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΏ,ΜΙΚΟΝ
ΕΑΗΜίΙΝ. τοή.
Τήν παροιμίαν λέγουαι, λημϊίς εν κολοκύνταις,
Οΐς και τα πάνυ φανερά εστίν ήγνοημένα.
Ιίίπό των τυφλωττοντων δε ταϊς λημαις ταϊς μεγίσταις
Η παροιμία εΐρηιαι, κατά νπερβολήν δέ.
540 Που γάρ τις λήμη πέφυκεν ιση ταϊς κολοκΰνταις;
^Αριστοφάνης μέμνηται ταύτης εν ταΐς νεφέλαις •
Φέρει προς Στρεψίάδη γαρ λέγοντα τον Σωχράτη,
'Ορίΐς εν εϊδει γυναικών χωρουσας τας νεφέλας.
Ο δε τα πρώτα μη οραν φησι προς τον Σωκράτην.
Εϊτά φησιν, ως μόλις μέν, ομώς όρα έχείνας.
ΗΙ8Τ. 377.
532. Αη νοίιήΐ Τκβίζβ* Φιλόστρατυί ?

ΗΙ8Τ. 378.
'

536. ΑπβΙορΗ. Νιώ. 327.
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Είτα δε χαί εγγΰχερον εκείνων φαινομένων
Πάλιν Σωχρητης προς αυτόν φησι τον Στρεχριάδην,
Ει κολοκύνταις μη λημας, ήδη μοι ταιίτα^ βλέπεις.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ, Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΣΧΕ40ΤΡΓΙΚΛΝ
ΛΑΒΎΡΙΝΘΩΝ ΠΛΟΚΑΙ. το&'.
Ό Ά&ψάίος Λαίδαλος το> Μΐνωϊ εν Κρήτη
550 Φροΰριον πολυέλικτον , κολλοειδές την &έαιν,
Αυαέκβατον είργάαατο, Λαβΰριν&ον τή χλήσει,
Εις ον ην ο Μινώταυρος, βοάν&ρωπον ΰηρίον.
Πολλοί δε εγκλειόμενοι έχιΖσε άνηροϋντο
'Τπο του Μινώταυρου μέν, ωσπερ τιοιν αρέσκει,
Και Ευριπίδη δε αυτω εν δράματι Θηαέϊ.
,
Κατά τινας ετέρους δε καμπαΐς δυσεξελεύτοις.
'Λς 5' 6 Θησευς συν ηλιξιν εξ νεανίαις άλλοις
Καϊ συν παρ&ένοις δε επτά προς Κρήτην απεστάλη
{/ίια λιμον γαρ και λοιμόν γενόμενον Ά&ψαις,
560 ΙΛν&' ούπερ τον ' Ανδρόγεων τον στρατηγον του Μίνιο
01 ' Α&ηναϊοι έ'χτειναν ίν τοις εχεΐοε τοποις,
Κατ" έτος άπεστέλλοντο εξ Ά&ηνών είς Κρήτην
Έπτα παρ&ένοι και επτά συν ταΰταις νεανίαι,
"Οπως βρω&ωσι τω &ηρί καί το δεινόν παυ&είη)
'Λ2ς ουν εστάλη και Θησευς συν νέοις καί παρ&ένοις,
Ή Αριάδνη, Μίνωος &υγάτηρ νπηργμένη-,
Θησέως σχοϋσα ε'ρωτα δίδωσι μίτον τούτω.
Όν μίτον δήσας ο θησευς άρχη δεσμωτηρίου,
Το 5* άλλο μέρος τοις χερσί κατέχων ταϊς οίκείαις,
570 'Ελ&ών εις τον Λαβΰριν&ον , Μινωταυρον μεν χτείνει,
Τας συστροφας δ' εξέδραμε τω μίτω συν τοις νέοις.
Τοιούτος ο Ααβΰριν&ος ην ό επί την Κρητην,
Φροΰριον πολυέλικτον, αοχλοειδες την ΰέσιν.
ΗΙδΤ. 379.
555. . ΕιΐΓϊρϊάίβ Τΐιβίβαπ» ηιβιηοΓϋΐ 1'υΐΐαχ, ΙΑ. III. 80. Οί.

5οΗο1.ΑπβΐορΗ.Κβιι.476. νββρ.
312. ΑιΗβιι. ρ. 454.
569. Εη* οικίαιί.
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€ Η ΙΕ. XI. Η 1 8 Τ. 379 — 381.

574—600.

Έγω δε τροπιχώτερον δεινοτητι ρητόρων
Τα σχεδουργων νοήματα νυν λαβυρίνθους ε*φην.
ΠΕΡΙ ΑΟΓΙΚΛΝ ΙΤΓΓΛΝ. χπ'.
"ΐϋγ'ξ, η όρνις η κιγχλίς, η σείει, το ουραΐον,
"Ηνπερ χαί αεισοπύγιον καλοϋμεν φερωνύμως,
"Εστίν ερωσι συνεργον. πολλά γαρ χρησιμεύει.
Και γαρ Ιδίως το πτερον το περί το ουραΐον
580 Λυσιτελεϊ τα μέγιστα, Ιδίως δε οστέον,
"Ο περί στέρνον ϊγχειται, λαμβδοειδες την &έσιν,
Των περί πτέρνας Όμοιον μνωπι των ιππέων.
Ό τράχηλος του ζώου δε λυσιτελεϊ προς άλλα,
Και όλον όλοχληρως δε προς έρωτας το ζωον,
Έχτεταμένον τοις πτεροϊς επί τίνος τροχιακού
Και συμπεριστρενρομενον εις όνομα ερωντες.
Τοντο κυρίως γίνωοχε την ϊϋγγα υπάρχειν.
Αλλοι το βέλος λέγουαι, χα&ώσπερ ό Ανχόψρων.
ΟΙ δε χινυραν εμμελή, άλλοι δε παν το •&έλγον.
590 Ό&εν δε πάντα λέγουσιν, ως Τζέτζης σο* διδάσκει,
Εχ του ορνέου λέγουσι της 'ίϋγγος, ου έ'φην.
θέλγει γαρ ως προς έρωτας και αχαμπεϊς καρδίας.
ΠΕΡΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, τπά.
Γεωμετρία χρήσιμος πολλαΐί μηχανουργίαις,'
Προς τε ελκύσεις των βαρών, αναγωγής, αφέσεις
Πετροπομπούς χαϊ μηχανας αλλάς πορ&ητηρίους,
Και προς έχπυρακτωαεις δε τας από των κατόπτρων
Και σωστιχας δε πόλεων αλλάς μηχανουργίας.
Λυσιτελής γεψνραις τε και λιμενοποιΐαις,]
Και μηχαναΐς, αϊ &αυμασμον ποιονσιν εν τφ βίω,
600 ΙΙς τα χαλχα χαϊ ξύλινα χαϊ σιδηρά χαϊ ταλλα

Η 18 Τ. 380.
577. ΟομΓ. 8οΗο1, ΤΗβοοπί.
II, 17.

588. Ινοορίιι•. 309.

ΟΗΙΚ XI. ΗΙ8Τ. 381.

601 — 634.

425

ΙΙίνειν, χινεισ&αι, φ&έγγεσ&αι , χαί έτερα τοιαύτα,1,
ΑΓαί το μετρεϊν δε μηχανάίς σταδίονς της θαλάσσης,
Καί γην τοϊί όδομέτροις δε χαί έτερα μύρια
Γεωμετρίας πέφυχεν έργα, πανσόφον τέχνης.
Πέντε δυνάμεις δε αυτής, αΐς γίνονται, τα πάντα.
Ο σφην χαί τα πολύσπαστα, μοχλός χαί δ κοχλίας
Καί συν αυτοΐς 6 άξων δε μετά περιτροχίου.
Βαρυολχους χελώνας με τί δέον διαγράφειν ;
Χελώνας δρυχτρίδας τε χαί τά; όπλοχελωνας
610 Καί τας αμπέλους ελαψράς , χελώνας χαλονμένας, •
Καν πασαν αλλην μηχανην εχ των πορ&ητηρίων,
Τας αναγουσας βάρη τε, ρωσταχας μονοχωλους,
Λιχωλους χαί τριχώλους τε, καί γε τους τετραχωλους,
ΙΑφετιχάς τε μηχανής, οΓον τας πετροβόλους,
Και, χαταπέλτας των βέλων πάντας, χαί γαστραφέτας,
Καϊ τους πορ&ουντας δε χριους των πόλεων τά τείχη,
Κλίμαχας χαί χαρχήσια χαί πύργους υποτρόχους,
Και, πασαν αλλην μηχανην τί δέον παρεγγράφειν ;
Πως τε ■θαλασσή γεφυρουν χαί ποταμοϊς πως δέον,
620 Καί πως δε τα κιβώτια, χαί ποσαπά τη ϋ'έσει,, ■'-■••'■
Χρεών χατασχευάζεσϋαι τά της λιμενουργίας,
Καί τά; άναχα^άρσεΐί ό*έ χαί χλεϊ#ρα των λιμένων •
Ι2ν πάντων τούτων χαί λοιπών μητηρ γεωμετρία.
Καί όπτιχη δε συντελεί συν τ% γεωμετρία
'-,
Πολλοίς μεν αλλαις /ιι^αναΐ; χαί τεχν»; τί; ζωγράφων
Καί αγαλμάτων τέχναις δε χαί άνδριαντονργίαις.
Αεί γαρ χαί υψη συνορυιν χαί μήκη χαί τα βάρη,
Ίνα χαί όργανα ποντ\ αρμόδια τω ίίψει,
Τω μηχει, χαί τω βάρει τε ανάλογα ομοίως,
630 Καί τας μορφας δε των γραπτών χαί των πλαστών
ωσαύτως.
Αλλων οργάνων δεΐταί γαρ το σΰμμετρον το υψος,
Ωσαύτως χαί το μηχος δε χαί σύμμετρόν τι βάρος,"
"Αλλων δε τα μαχρότερα, ετέρων τά βραχέα,
Ομοίως ζωγραφίαις δε χαί άνίρίαντουρ/ίαίϊ•

φ.
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"Οσα μεν ΐγγιστα της γΤ,ς μέλλουσι ατάσιν ϊχειν,
Συμμέτρους εχειν τοις μορφάς άπαντα ταύτα πρέπα•
"Οσα δ' εις αρσιν σύμμετρον άνεγερ&ήναι δέοι,
Χρεών ποιεΐν χαί τας μορφάς εκείνων άδροτίρας.
Όσα 3* εϊς Ιιιρος νιρηλον μεταρσιοΰαϋαι μέλλει,
640 Χρεών εκείνων τας μορφας των ασύμμετρων πλάιταν,
*ΙΙς αν είς νιρος λάβωαι στάντα την συμμετρίαν
Το ΰιρος χλέπτειν ε'ιωϋε χαί γαρ την &εωρίαν•
Καν σύμμετρον ποιησειας τοις χάτω την είχονα,
Ανω στα&εϊσαν ϊδοις αν , ουσαν αυμμεμυχυϊαν.
'Άνπερ δε πλάσης την μορφην ασΰμμετρον τοις καίω,
Το νψος πάλιν σύμμετρον δεικνύει την εικόνα.
Ο'υτως υπάρχει χρήσιμος πολλοίς γεωμετρία,
Και σύν αυτί] και οπτική χαί μάλλον ζωγραφίαις•
ΙΣΤΟΡΙΑ, II ΛΕΓΟΥΣΑ, ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ)
ΑΜΕΙΝΏ, ΤΗΣ, ΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΛΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΤΝΕΤΑ3ΑΤ0.;τπ^.
.0 Ίσοχράτης ρητοιρ μεν ην Ά&ηναϊος γένει,
650 Ύίος ήν Θεοδώρου δέ , αύλοποιοΰ την τέχνψ,
ΟΙκέτας έχοντος τινας αυλούς εργαζομένους.
Ούτος ο ρητωρ έγραψε βίβλον, ρητόρων τέχνην.
Και ταίς γραφαΐς ταίς αλλαις δε ταϊς τούτω συγγραφικά!
Και τοις τρισίν έχρησατο εϊδεσι ρητορείας.
Αιχανιχούς γαρ εγραψεν, ουχί βραχίστους λογονς•
Προς Εύαγόραν γράφει δε Κυπρίων βασιλέα
Επαίνους τε χαί συμβουλας χαί προς τον Νικοχλεα•
Θανόντος Εύαγόρου δέ γράφει προς παϊδα τούτου,
ΊΩ,ι χλησις ην Δημόνικος , πολλας τας παραινέσεις•
660 Και λύγους πανηγυρικούς έγραψε μεν χαί άλλους,
Και τον έίς Παναθήναια τον μέγιστο* τον λόγον,
Η13Τ. 382.
653. ταΐί ροβΐ δι ίΐΗβηιί.
661. ΟΓ. ΡΙηίβΓοΗ. νΐι. Χ.
οιϊιΙοϊ. Τοιιι. ΧΙΓ. ρ. 235.. βι^.

ΜϊτΗβηά. αά Ιγώββ Ερι»ρϊ>•
ρ. 101. ΚβίβΚ. βΐ αά ΑΦ* '•
Η. XIII, 11. Ρεηζ.
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Ουπερ τον νουν έσύλησεν όλον δ Λριστείδης.
δειλότατος άν&ρωπων δε ην Ισοκράτης πάντων,
'Ώς μηδέ δΰο μα&ητάς ομού εφερμηνεΰσαι,
Λέγειν ίνι δε απ" αυτών, σήμερον τούτοι λέξω,
Σοι δε πάλιν την αϊιριον παραβολόν τι λέξω.
Έν πόαοις χρόνοις δ' ϊγραχρεν , ουκ οίδα, τα βιβλία.
Λέγει Λυσίας γαρ αυτόν έν ολοις δέκα χρόΐΌίί
Τόν εις τα Πανα&ήναια μόλις πληρωσαι λο^ον.
670 Ό ρήτωρ Λλκιδάμας τε τούτον εν άλλοις σύρει.
"4λλοι δε λέγονσι κοινώς, δεικνύει δε χαί οι/Γος.,
Τους Λ&ηναίους μέλλοντας Φιλίππω χροτέίν μάχην,
Γνόντας της μάχης τα δείνα προς Ίσοχρατην φάναι,
Έπιστολην συμβάσεων προς Φίλιππον χαρά^'α».
Κατακαμένων δε αυτών χαί μάχης χαί πολέμον,
Και προς συμβάσεις προς αυτόν τόν Φίλιππον έλ&όντων,"
Οϋπω ταΰιην έπέρανε. γράφει δε Λ&ηναίοις •
,1'Οντος εμοΰ προς ταύτα δε ήτοι το γράι^ιαι ταύτα,
,,'Έφ&ητε προς τον Φίλιππον ποιησασϋαι εϊρήνην.
680

Και 6 Λυσίας συν πολλοίς των παλαιών ρητόρων
Χρονίως συνετάττοντο τας συγγραφάς εκείνων.
Λέγει χαί ο Λυσίας γαρ χαι έτεροι ομοίως.
Ον βούλομαι γαρ έ'γωγε αυνταττειν εσπευσμένα.
Και Αριστείδης δέ φησιν , ο ρητωρ δ Σμυρνάϊος'
Ου των έμοΰντων γάρ εσμεν, άλλα των άχριβοΰντων.
Οντως οέ πάντες έ'γραφον ρήτορες δια χρόνου.
■»

"Ο 5* Ισοκράτης απαντάς νίκα τι; βραδυτητι.
'ι!2ς τάδε λέγειν επ' αυιω τινάς εκ των αστείων,
Οίδαμεν άνδρα φαλαχρον, αλλά τοσούτον πάλιν,
690 "ΙΙστε χαί τδν έγχέφαλον δρασ&αι τγι φαλάκρα,
Λοχέΐ πασιν έχέφροαι των Ιχανώς άτοπων.

677. λίγα ταατξο οά. Α.
687. ΟίοβΓο άβ ββηβοΐ. 5. Ιμ«'ϊμιι. ΛΙίίοι-οΙ). ':. 23. ΡΙαΙβηλ•

άβ βίοι•. ΑιΗβη. ξ. 8. Τοηι. IX.
ρ. 99.

Λ
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Ο Η Ι Ια. XI. Η 1 8 Τ. 383. 384.

692 — 718.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΤ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΛΝ02
ΤΠΕΡΑΙΡΟΤΣΑ. τπγ'.
"Οπως ο Κάτων τον νιόν έπαίδευεν εν πασιν
Αυτός διδάσκων ακριβώς και νου&ετων τα πάντα,
"Εχεις την πασαν ακριβώς εις πλάτος ιστορίαν
Εις τόπον ίβδομηκοστόν κειμένην εν τάίς πρώταις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΤΤΟΜΑ ΑΟΓΟΝ
ΓΤΜΝΑΖΟΝΤΑ. τπδ'.
"Ηττων λόγος κα&έστηκεν ο των ασ&ενεστέρων.
Πολλάκις δε χαι ο ψευδής μηδ* αλη&εύων λόγος,
'Εν ω μεν άλλος ήττ^ιαί. ο 5β τεχνίτης ρήτωρ,
'Εκων τουΓον δεξαμενος τον ηττονα των λόγων,
700 /Ιεϊξαι ρητόρων βουλη&είς των τεχνικών τό αδένος,
Είτε νίκα τους ί'χο»τ«ς τους κρείττονας των λόγων,
Τους Ισχυρούς και άλη9εϊς, είτε και ισόπαλους,
Τους ανίσχυρους και ψευδείς, τοις Ισχυροΐς δεικνύει.
Τούτου φασί δε είρετην του ηττονος των λόγων
Οι πλείους τε και ααχεπτοι Πλάτωνα πεφυκέναΐ'
Τούτους έλεγχων δε λαμπρώς εν διαυγεΐ τω λόγω
Τζέτζης, "Αριστοφάνη μεν προ Πλάτωνος δεικνύει,
Τω ηττοη χρησάμενον λόγψ τεχνικωτάτως.
Και τον Σωκράτην Πλάτωνος διδάσκαλον «λοί/ίτα
710 Φέρει που λόγων των αυτού μνείαν πεποιημένον,
"Αλλο τε πλη&ος ου βραχύ ρητόρων, φιλοσόφων,
'Λς Προταγόρας σοφιστής εύρε, τόν 'ήττω λόγον.
Και τούτους μετριώτερον ελέγχει ψευδόμενους
Πρό πάντων λίγων "Ομηρον , άλλ' ανεμφάτως τάχα,
Πατέρα και του ήττονοϊ τούτου γενέα&αι λόγου,
Αλλων μυρίων τε σοφών τεχνών και διδαγμάτων•
Αείξει δε σοι κατωτερον τω ηττονι τω λόγω
Πως πολλαχοΰ ο "Ομηρος χρ^ται τι] Ίλιάδι.

ΟΗΙΙ>. XI. ΗΙ8Τ. 385.

719—746.
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ΤΟ ΜΎΙΑΣ Η ΨΎΑΛΉΣ ΕΓΚΛΜΙΟΝ. τπέ.
Ό Μιχαήλ μεν ό Ψελλός ψύλλας εγκωμιάζει,
720 Ημών προ χρονών εκατόν ακμάζων εν τω βΐω.
Τοΰτο ποιεί τα» ζηλω δε Λουκιανού του Σύρου.
Λουκιανός γαρ έ'γραψεν εγκώμιον της μνίας,
Ι2ς ύστερον Συνέσιος εγκώμιον φαλάκρας.
Λν&' ώνπερ ο Χρυσόστομος ο Προυσαευς ο Δίων,
Πολύ τελών παλαίτερος αυτοϋ του Συνεσίου,
Ρητορικώς συνέγραψε ψόγον κατά φαλάκρας.
Και άλλοι άλλων έγραψαν εγκώμια και ψόγους"
&ς Πλάτων ψόγον έγραψε της τέχνης των ρητόρων,
Κάλων εκείνην εϊδωλον πολιτικής μορίου.
730 Τοΰτό φασι ποιήσαι δε τον Πλάτωνα οι πλείους,
Καϊ μάλλον οι φιλόσοφον τέχνην εξογκυλουντες,
Γυμναζοντα τον ήττονα ον προειρήκειν λόγον.
Ο δε φιλοψευδέστατος Τζέτζης άνϋρώπο>ν πάντων,
Ο την άλη&ειαν μισών επίσης τω ϋ'ανάτω,
Τους λόγους τούτους φλύαρον καλεί καϊ ονομάζει.
Φασϊ κατά ρητόρων δε Πλάτωνα ταύτα γράψαι,
Φ&όνω πολλω φερόμενον. μέσης γαρ της καρδίας
Ήιρατο τούτο Πλάτωνος ' ίώρα γαρ ό Πλάτων
Της φιλοσόφων λέσχης τε εκτρέχοντας τους νέους
740 Και κενούμενος τάς αυτών διατριβάς τελέως,
ΙΛαυντελη διδάγματα προς βίον διδάσκουσας,
Τας των ρητόρων δε σχολάς των νέων πληρουμένας,
Βιωφελη διδάγματα τούτοις εκδιδασκούσας.
Τοιαύτα γράφονσι πολλοί εγκώμια και ψόγους"
'&ς Ιάλκιδαμας ϊγραψεν εγκώμιον θανάτου,
. Ο Έλαΐτης, σύγχρονος υπάρχων 'Γσοκράτει.

ΗΙδΤ. 385. _
721. Μβι•§ο οά. Α. ζήλια ρΓο
ουλλιρ , ηιιοιΐ 1ΐ3ΐ)βηΐ οοηΐβχΐβ.
729. ΡΙβίοιι. Οογ§. δ. 18. ρ.
76. ίΙ)ί(|ΐΐθ Εΐινίβί*.

731. νίάβΐιΐΓ ιξογκΰλλοντα,
αια Ιξογκνλλοΰντα 5€πΙ>βη(1υ.ιη
βδβε.
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ΟΗΙΙ* XI. ΗΙ8Τ. 385.

747 — 775.

Καϊ Τζέτζης Άλκιδάμαντι επίσης "Ελα'ίτη,
Καϊ (γράψε και γράφει, δε και λέγει κα&εχματην
"Εγκώμια είς θάνατον μνρία υπέρ πάντας,
750 Πολλούς του ΙΛλχιδάμαντος άνεγνωχως μεν λόγους,
Αυτού τω εγκωμίω δε μη έντυχών &ανάτου,
Καϊ "άλλοι άλλων Ι'γραηΊαν εγκώμια καϊ -ψόγους
^Αριστοφάνης δ' εγραψεν έγχώμιον πενίας,
Καϊ κρείττω πλούτου δείχνυσι τυγχάνειν την πενίαν,
Και τψ πενίαν δείκνυσι μάλλον βιαίως πλοϋτον.
'Ο "Ομηρος προ πάντων δε ρητόρων, φιλοσόφων,
ΛίνεΖ τον Αιομήδην μεν παρ" ολην ΊλκΊδα
Καϊ ^Οδυσσέα συν αυτω εν τε τη Ίλιάδι,
Και ολην βίβλον ΐγραψεν έγχώμιον είς τούτον,
760 'Ήν εξ αυτοί! Όδυσσειαν την χλησιν ονομάζει.
Τον Αϊαντα τον μέγαν δε των Άχαιων τον πύργον,
Καϊ Νέστορα τον αύμβουλον, τυν μελιχρον εκείνον.
ΊΩ,νπερ τψ λυσιτέλειαν ατρατω τω των Ελλήνων
"ϊσασι και αι άψυχοι των άναισ&ήτων φυσεις'
'Ρητόρων ων δεινότατος απάντων των εν βίω
Σιγίϊ και παρατρέχει δε δεινότητι των λόγων,
"Εν η καϊ δύο τα ρητά φηαας εις τούτους μόνα,
Εις δί εκείνους ικανούς λογούς πληρούν βιβλία.
Το άσ&ενες γαρ δέεται πολλών ερμηνευμάτων
770 Το 5' άλη&ες χαί Ισχνρον ου ίεΐτο» ποικιλίας.
"Ο&εν εχείνοις περισσούς καταναλίσκει λόγους,
Λίγων α λόγοις τοις αυτού καταναλοΖ προς τούτους.
,,Τυδείδην δ' ουκ αν γνοίης, ποτέροισι μετείη,
»Ηε μετά Τρώεσσιν ομιλέοι, η μετ' Άχαιοΐς.
,,θΰνε γαρ αμ πεδίον, ποταμω πλή&οντι έοικώς•

753. Ιιι Ποιο 3 νβ. 423.
755. Ηίο γβΓίΐιβ γίιΙείιΐΓ οογ»
,υρίύβ. Ι,μϊ ροϋβίΐ βίαιαν πλουτου, ηιβι ιοπβ ββιιβυβ βδΐ: τηαίΙο /οΓ/ιΐϋ ο&εηάίί, ραιιρβΓίαίβιη
βϋβ ίΐίι-ίίίαι. Οοιιί. Ύ8. 807.

770. Εχ Εαπρϊιΐ. ΡΗοβηΐθβ.
τ. 472.
^ ^^ γ 85#
'
ΊΊ
775. Οά. Α. αμ (ηοη α
δίον.

0ΗΙ1.. XI. ΗΙ8Τ. 385.
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Οίον φησι κατάγοντα γέφυρας, έ'ρκη, πάντα '
Και 'όσα γράφει άλλαχου χαί περί Όδυααέως,
"Οσα φησίν εν ταΐς δυσί τοις λυγοις εϊποι βίβλοις.
Τον Αϊαντα 3' έσίγησεν , ενί δηλώσας ϊπει,
780 „ Ούτος δ* Αϊας εσύ πελώριος , ί'ρκος Άχαιων. "
Καϊ απ1 αυτών των Ι'ργων δε πάλιν εν ιίλλοις λόγοις,
"Οπου τον Λιομηδην μεν τον ποταμον τον πρώην.
Τον τας γέφυρας φέροντα τοις ρει/μασι χιά ί'ρχη, >
Εικάζει προς τον Έχτορα , άνδρί των απαλάμνων,
ΙΑναχωροΰντα δ' οπια&εν, κελεύοντα και άλλους,
'ΙΙς ποταμον τόν'Έκτορα μορμΰρονια ιδόντα'
Τον Αϊαντα προφέρει δε μέσον έλ&όντα τούτον,
Λουρί κτανεϊν τον Αμφιον υ\ον τον του Σελάγου,
Εν&απερ εϊς τον Αϊαντα τα δόρατα των Τρωών,
790 άίκην χαλάζης συνεχούς, εφέροντο πυκνώσει.
„ Οξέα παμφανοωντα, σαχος 5' άναδεξατο πολλά.
Ο'υτω προς λόγους τους πολλούς ους Διομήδης λέγει,
Δυσί λογοις απέδειξε τον Αϊαντα τον μιγαν.
Τοίς Όλοις τοις βιβλίοις δε των αϊνων Όδισσέως
Δυσί πάλιν απέδειξε τον Νέστορα λογίοις.
Ούπερ το εν τι] άλφα μέν που ραψωδία λέγει,
,, Του και άπο γλωττης μέλιτος γλυχίων ρέεν αυδη.
Και η εν βήτα δε ευχή αυτοΰ του βασιλέως
Ουκ Όδυοσέας , ου τινας άλλους επευχομένη,
800 ',Ω,ς δέκα τοΰτω Νέστορας συμφράδμονας γενέσ&αι,
, Ταχέως πορ&η&ηναί τε την Τροίαν βουλαΐς τούτων.
Ούτω πολλούς εκένωαε λόγους εκείνων αϊνοις.
Ταί Αϊαντι και Νέστορι δ' εν λόγοις βραχυτάτοΐζ
Εκείνων λόγους τους μακροί^ νικά, πλην λεληϋοτως.
Το τα τοιαύτα επαινεϊν, ■ψΰλλας, φαλάκρας, μυίας,
, .Και ιμέγειν την (ιητοριχην χαί επαινεϊν θανάτους,
Αίνέΐν και την πενίαν δε πλουιοι» αυτήν δειχνυντα,

780. ΙΗβιΙ. ΙΙΓ, 229.
791. ΙΙημΙ. γ, 619.

797. ΙΙίίκϊ. Ι, 249. II, 372.
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ΟΗΙΙ,.ΧΙ. ΗΙ8Τ.385. 386.

808 — 835.

Καν Αιομηδην χαί αυτόν αΐνεΐν , τον Όδυσσέα
'Τπερ τον μέγαν Αϊαντα «αϊ Νέστορα εκείνον,
810 Καν Όμηρος καν ταύτα δε δεινως παραδεικνύη,
Καί πάντα τοιουτοτροπον επαινόν τε καν λόγον,
Τον προφανώς τοις φανεροΐς γράφοντα τάναντία,
Ήττονα λογον λέγουσν τα φιλοσόφων γένη,
Ίΐς ταίς νεφέλαις δείκνυαν καί ό Αριστοφάνης,
Τω παίζειν. τον Σωχράτην γαρ παράγει Στρεψιάδην,
Λέγοντα τούτω, δίδαξαν τον παΐδά μου τους λόγους,
,, Τον κρείττον' Όστις εστί καί τον ηττονα.
"Η γουν τον ήττον Ός νικΐί τον κρείττονα των λόγων,
Ούτω τούτο φιλόσοφοι χαλουσιν ηττω λόγον.
820 'Ρητορες εγκωμίων δε καί προβλημάτων είδη
/
Τέσσαρα τάδε λέγουσν σύμπαντα πεφυχέναν'
Άμφίδοξα, παράδοξα, ένδοξα συν άδό'ξοις'
Άδοξον μεν έγκώμιον πορνείας η χαί μέ&ης,
"Ενδοξον δε σεμνότητος καί αρετής άπάσης,
Αμφίδυξον, το έπαινεϊν πρΐίγμα των μεσαιτάτων,
Όπερ τισίν επαινετόν , άλλοις ψεκιον δοκεΐ δε•
ΙΊαράδοξον έγχωμιον είναι κάλων μοι νόει,
Ό πάρα την υπόληχριν καί δόξαν χαί την γνωμην
Την των απάντων λέγεται, είτε καί των πλειόνων,
830 £1ς το πινίαν έπαινεϊν, ΰάνατον, η φαλάκραν,
Καν σύμπαν τοιουτοτροπον τοις άλλοις εναντίως.

ΠΕΡΙ ΚΑΕΙΤΑΡΧΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙ
ΤΕΝΘΡΗΛΟΝΟΣ.

τπς'.

Η τεν&ρηδων , ζω'ύφιον παρόμοιον μελίσσι].
Α γραφεν δέ 6 Κλείταρχος περί της τεν&ρηδονος,
■Εις τούτων την εκατοατην ευρησεις Ιστορίαν.
Καν στρέιρας άναγίνωσχε τον τόπον τον έχεϊσε.

ΟΉΙΕ. XI. Η 1 8 Τ. 387-390.; 836-852.
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ΠΕΡΙ ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΑΜΕΝΟΎΣ. ίπζ'.
(η προεγράφη.)
Τα περί τον Φειδίου τε και τα τον Αλκαμένους
Στρέχρας ενρησεις οπισ&εν εϊς πλάτος γεγοαμμένα
Εις την εχατοστην 'άμα ενενηχοατοτρίττ].
ΠΕΡΙ ΣΗΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ, ττπ/'.
Οι Σηρες και οΐ Τύχαροι , ί'&νη εγγύς Ινδίας,
840 Υφάσματα τά κάλλιστα νφαίνοντες απάντων,
Και τα πολυτιμότερα τοις παλαιοΐς των χρόνων^
Και "ίβηρες εσπέριοι χαί Κοραξοί ομοίως,
Τφασματα τά κάλλιστα είαιν εριουργοϋντες.
Νυν δε καταχρψάμενος, ώς οΐ πολλοί, είρήκέιν,
Το εκ Θηβών, έχ Σηρικών , ουκ άγνοων ώς άλλοι.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΛΣ ΤΗΝ ΕΡΜΟΎ
ΤΕΧΝΙΙΝ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ ΕΞΗΣΚΗΣΑΣ.
τπ&'.
Έρμου τεχναι διάφοροι, χαί λόγοι, χαι παλαΐστραΰ
Και εμπορία χαί λοιπαϊ χαί η χλοπη σΰν ταϋταις,
Την ην χλοπην ενταΰ'&α νυν τέχνην Έρμου εϊρήχεΜ
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΣΤΑΓΕΙΡΟΘΕΝ ΣΟΦΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΙάΟΣ ΤΟΤ ΑΡΙΣΤΏ,ΝΟΣ. νί.
Αριστοτέλης ο σοφός, 6 παις του Νικόμαχου,
850 Έχ της Σταγείρας πόλεως ΰπηρχεν Όλυνΰίας^
Πλάτων δε ο φιλόσοφος ων Ά&ηναϊος γένει*
Κατά τινας Θηβαίος δε, άπο Θηβών χοιρίου*
ΗΙ8Τ. 388.
839. Ββ 5ει•Λιΐ8 οί, Ι. Η. Υοβ»ϊϋ8 αά νίΓ§ί1. ΟεοΓ§. II, 121.
ρ. 314. Α(1(1β Ρΐίιι. Η. Ν. VI,
17. <)ΐιβιη «131 Οεΐΐβήι^ ϊη Νο«Ι. Ο Λ. Αηΐ. Τ. II. ρ. 887. Μ.
«<1• 1. Ιΐβιά Ρβιιββιι. VI, 26, 4.

Ιμοιημ. 0βΐ3ρ1. ί 21. δοΐιοΐ.
ΜβογοΒ. 5. άβ δβΙΐΒΐ. 63. ΡΐιιΙβγοΙι. άβ ΡγιΚ. Ογηο. 5. 4. Τ.
IX. ρ. 253.
Η Ι δ Τ. 390.
852. νίάβΐιΐΓ οοιιίϋηθβΓβ ρ3ΐηβπ» Ρΐβίοηίβ εηηι ΡϋΐύίΓί*

28
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ΟΗΙΙλΧΙ. ΗΙ3Τ.390— 392.

853-874.

"Οπερ χωρίον εσχηκε κλησιν Κυνοκεφαλων,
Τί6ς ην του Άρίστωνος , κλησιν Αριστοκλής δι:
'Απο δε του καταπλατυς τψ σώματι υπαρχειν
Πλάτωνος κλησιν ϊσχηχεν εχ της Αριστοκλέους '
Κα&άπερ και Θεόφραστος του Πλάτωνος ίσιέρως,
Τΰρταμος πριν καλούμενος, Θεόφραστος εχλη&η
Άπό του φράζειν άριστα και άπυστομαιίζειν.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΛΣ ΑΝ ΕαΕΛΗιΣ
ΟΝΕΙΔΟΣ Εα ΕΜΟΎ, ΩΣ ΠΡΙΝ ΕΚΕΙΝΟΣ
Ο ΦΙΝΕΕΣ, ιιά.
860 Ή βίβλος του Αευϊτικον τοΰτο τρανως διδάσκει,
'Λς Ίσραηλ αυνήρατο πολεμον Μωαβίταις.
Ήττώντο Μωαβΐιαι δέ , τοιόνδε τι ποιουσι.
Γυναίκας πόρνας ευπρεπείς στολίσαντες είχόαμως,
Ο'ΰτω νιχωσι τον λαον του Ίσραηλ με&όδω.
Σνγγινομένους γαρ αϊτούς ταΐς γυναιξί τι; μί'ξείι
Κατεΐχον χαί άν^ρουν δε, ϋρα'ϋσμα ποιουντες μηα•
Ό Φινεες δε ο υιός αυτοΰ του Ελεάζαρ,
"Ος "Ελεάζαρ ην νιος του Ααρών εκείνου,
"Ιδων την ϋ'ραΰαιν του στρατού τοααντην γινομένψ,
870 Εύρων Ζαμβρην τε και Χίχσβΐ γυναίκα Μωαβϊτιν,
Συγχοιμωμένονς , έκτεινε δόρατι περονηαας,
Και νίχην απειργασατο πάλιν Ίσραηλίιαις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΑΕΙII ΜΕΝ ΓΑΙΑ ΣΟΦΛΝ,
ΠΑΕΙΗ ΛΕ ΘΑΑΑΣΣΑ. ν^.
Ό μεν Ησίοδος φησιν εν έ'ργοις χαί ημέραις,
,,Πλείη μεν γαία κακών, πλείη δε ΰάλασσα.

ΟβΙβηιιη νίάθ ηοΐβίβ 8 Ογ31πηιαίίοίβ άβ νίΐ3 ΡίηΛαη ίη βάϊΐ.
Ηβγη. 'Χ'οιιι. II.

ΗΙ5Τ. 391. .
860. Ι,βγίι. ο«ιρ. 25.

865. Ιη ιηαι•£ίιιβ οί• -Α. *'
αυγχοιμομένουί η ονγγινομίνο'!,
ίη ιοχία αυγχιι•οιιίνοπ.
871. 0(1. Α. σννχοινονμένονΙ.

Η 18 Τ. 392.
873. Ο. 61 Ό. ν. 88.

ΟΗΙΙ,. XI. Η 18 Τ. 392 — 396. 875-894.
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Τοντο δε χκτά ρήτορας χαλεΐται παρωδία,
Το πλείη μεν γαρ γαία σοφών, πλείη δε θάλασσα.
Παραγραμματισμόν ψασι δ' οι ποιψαΐ το όχημα,
Το χρησ&αι τοϊς τοιούτοις δε δεινότητος με&ΰδω.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΤΑΤΡΟΓΛΎΦΕΣ, ΕΙ ΔΕ ΒΟΤΑΕί
ΡΏ,ΣΟΓΛΎΦΕΣ. π/.
Ταύροι του γένους των βοών οί άρρενες καλούνται
880 Έστι χαί γένος Σχυ&ιχόν. επει δ' αδηλον τούτο,
Σαφέστερον ίδήλωσα ταύρους τους ρως χαλέίσ&αι,
Έν το> είπεΐν, ταυρογλυφες, ρωσογλυφές δ' εΐ βούλει^
•Ωσπερ έφερμηνεΰων σοι τίνες είσίν οί ταύροι.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΧΕΙΡΟΤΡΓΗΜΑΤΛΝ
ΕΓΡΑΦΗ.

τηδ'.

Ο Ευπαλάμον Δαίδαλος παις χαΐ Μητιαδοΰσης^
Ι2ν αρχιτέκτων ΙΑττιχος , άγαλματοποιός τε,
Οία έποίει, πασαν τε τούτου την ιστορίαν
Έχεις ενναχαιδέχατον ταΐς πρώην ίστορίαις.
Περί βοος του Μίνωος επιγραψην δε φέρει.
ΠΕΡΙ ΤΑΝΤΑΑΟΤ, ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΑΙΜΝΗ2
ΕΣΤίΙΤΟΣ, ΕΣΤΕΡΗΜΕΝΟΤ ΔΕ ΤΔΛΤΟΣ<
τιιε.
Την του Τάνταλου σΰμπασαν εϊς πλάτος ίστορίαν
890 Έχεις χειμένην δέχατον ταΐςδε ταΐς ίστορίαις.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΟΤ ΡίΙΣ, ΑΛΛΑ
ΤΆι ΓΕΝΕΙ ΜΤΣΟΣ ΕΣΤΙΝ. της.
Μυσίας χωράς γίνωσχε ταύτας τυγχάιειν δΰο'
Μίαν την περί Κάϊχον χαί 'Ολυμπον Μυσίαν,
'!Δλλην Μυσίαν γίνωσχε τυγχό,τειν την Ούγγρίαν,
Την και περί τον Δάνουβιν , ψίσπερ εγώ νομίζω,
28 *

43β

ΟΗΙΙ* XI. Η18Τ. 396,

895-921.

Και Ήιολεμαΐος σχοτεινώς περιηγησει γράφει,
'!Απερ εγώ μετέφρασα τοΐςδε τοις Ιαμβείοις.
Τους της άνω νυν Μυσίας ορούς μά•&ε.
Έξ εσπέρας ορός μεν /Ιαλματών γένη,
'Εξ εχτροπης Σανού μεν αυτών ρευμάτων
900 Μέχρι περ ου φ&άσει τις εις Σχάρδου λόφους.
Γραμμή δέ τις πρόεισιν εχ μεσημβρίας
Μέχρι περ αυτής της χ&ονος Μαχηδόνων,
'Όρους παρ* Όρβηλου μεν η κείται πόδας.
Έχ της εω δ όρ»σμα Θραχιχα γένη
Μέχρι Κιάβρου των ροών Μυαών χάτω,
Μέχρι Κίαβρος συμφυή Δανουβίω.
'Εξ αρκτικών ορός δε του Σανόυ μέρος
Μέχρι περ αυτών των ροών Διαουβίον.
Προς τω Κιάβρψ Μυπια ναίει γένη,
910 01 Δάρδανοι δε προς Μαχηδόνων χ&όνα.
Το Σιγγίδουνον Μύσιχη ί' εστί πόλις,
Έγγυς ροών μάλιστα του Δανουβίου.
Τριχυρνιον δε προ ροΐΐς του Μουσχίου,
Το Δορτικόν τε αύν γε Ούϊμιναχίω.
Ή δ* Όρρε'α πόρρω μεν ίχ Δανουβ'ιΟύ,
Ου Ένδενίς τε χαι πόλεις άλλαι πόσα».
Το δ* Ούλπιανον Άρριβαντίου μέτα,
Σχουπο'ι τε χαι Ναισαος, καί Μυσών πόλεις.
Του Δαρδανων ΐ&νονς δε των ορισμάτων,
920 Ταύτα μεταφράσας μέν,. είρηχειν πάλιν.
Καί την χάτω νυν Μυσίαν μοι γραπτίον.

895.
896.
898.
Α. Τ,
911.
913.
915.

Η 1 5 Τ. 396.
άσαφωί
ίη εά. Α. αχοτιινως.
8οπ|)8ί απιρ ρΓο ώνπιο.
ΟοιιΓ. ΟβΙΙϋΓϋ Νοι. Ο.
Ι. ρ. 571. ία<ι.
Οί. ΟβΙΙβΓ. 1. ο. ρ, 572.
1η ΡίοΙβκιβεο Μόοχιος.
ϋβ Ιιοο Ιοοο , ψιϊ ίΐίά-

«αΓ Οττεα , Ηοτηά , Ηοττεα
Ματ^ί, ττϊίΐ. ΟβΗβΓ. Ι. ο. ρ. 579;
918. 8ίο βρβηβ οά. Α. ρτο
σχοπόΐ τι. Ιη ιηΗΐ-ςϊηβ τά αχόπια. \ίά. Οβίΐβη Νοί. ΟΛ.
Αηΐ. Ι. ρβ§. 581. β<1. Ι. Ιιβιη
Νάϊασοι άβάϊ ρι•ο Νάϊααον.
921. Οβ Μοβιία ίιιίβηοΓβ ▼«!.
Οβ11«. Ι. ο. ρ. 582<

ϋ Η II» XI. ΗΙ8Τ. 396.

922—953.
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ΤΙρός εσπέρα» μίν του Κιάβρου ρους $εβι.
Θράκης μέρος 5' ε'νεστιν εκ μεσημβρίας,
Τότ* εκ Κιάβρου και προς Αίμου τους πόδας,
Και ποντικού πέρατος Ηρμένου μέχρι*Ε£ αρκτικού Αανουβις «κ Κιαβρίου
Μέχρι, προς αυτήν Άξιοΰπολιν πάλιν,
Άφ' ης Δάνονβις χλήσιν είς '/στρον τρέπει,
ΚαΙ μέχρι πόντου χευματων Δανονβείων.
930

Ή δ' αν εωα Μνσίάς πλευρά πάλιν
Όρίζεται μεν τϊ) παράκτια» χύσει
ΙΙενταστόμως, ην "ίστρος εις ποντον ρέει.
Με&" ην &έοις πέφυκε των Θράκης ορών.
Οίκουσι της κάτω δε δυσμάς Μυσίας
"Ε&νη Τριβαλλών.

Μυσίας νήσοι δύο

Χυσιν προς αυτήν ποντικην τε&ειμέναι,
Άχιλλέως νήσος μεν η Λευκή μία.
Βορυσ&ένης άλλη τε νήσος δευτέρα.
Ώέραν Λανουβίου δε των Γάτ&ων ε&νος,
940 Καν τη μεταφράσει δε της Θράκης ϊφην.
Θράκης τολοιπόν την &έσιν δριστέον.
Η Μυσία μεν η κάτω προσαρκτΐα.
Εξ εσπέρας άνω δε Μυσίας &έαις,
Μαχηδόνων τε τά προς Όρβήλου λέπας,
Μέχρι τέλους όρους τε του λελεγμίνου.
Μετά τινας δε μη κα^εξ^ί των στίχων,

•.

Εισιν εν αυτή τη μεταφράσει τάδε.
Μετά μεσηβρίαν μίν η Μυσων πολις
Η Αγχίαλος , ού των άσημων τις πολις.
«"50 Καν τοις όρισμοϊς γης Μαχηδόνων ϊφην,
Μακηδόνων Ορισμα νυν μοι γραπτέον.
Ορισμός αύτοΐς εκ μέρων προσαρκτίων
Η Λαλματις πλευρά τε και πλευρά πάλιν.
937. Υϋ. 8<1 ίγοορΚΓοη. ▼.
*&6.

948. (Μ. Α. 1_η κΐ3ΐ•£, *Οψ «ά»ω , βοίΐ. Μνονν.
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ΡΗΙΚ XI. ΗΙ8Τ. 396.

954-981.

Ανωτέρας γης Μυσιχης Θράχης μέτα.
*Η δυσμιχη <&έοις δε πόντος Άδρίου,
Έχ Δυρραχίου τε χαΐ μέχρι, Κελΰδνου
'!Λλλη πάλιν, άλλα δε Μυαίας πέρι.
Ο Κλαύδιος γράφει γε συμπεφυρμένα,
Καγω συν αΰτω τηδε ττ, μεταφράσει.
960 Της Μυσίας δε της παρελλησποντίας
Μιχρας λαχούσης Μυσίας χλησιν φέρειν,
ΙΙς προς μέσην ήττείρον η Σχηψις πόλις,
Και η ίερα Γέρμη δε συν αυτή πόλις.
Φρυγων δε της γης, ων ενι Τρώας πόλις.
Τον Ιλιον γίνωσχε προς μέσην χ&όνα.
Της δ' αϋ μεγίστης Μυσίας πόλεις μα&ε.
Λαγούτα πρώτον, ην* Απόλλωνος πόλις,
Εγγιστα προς ρουν 'Ρυνδαχοϋ τε&ειμένη,
Είτα Τραϊανού τις χαλουμένη πόλις,
9/0 Άλλνδα χαι Πρεπένησος , η τε Πέργαμος.
Αημοι δε Μυσων προς μεν άρχταιαν &έαιν,
Οσοι πόδας ναίουσι τους ""Ολυμπίους.
ΟΙ Γριμενο&ουρΧται δε προς δυσμάς πάλιν,
ΙΙν η Τραϊανού τυγχάνει πόλις, πόλις.
ΟΙ Πενταδημϊται δε προς μεσημβρίαν,
Των ών μεταξύ Μυσοεμμακηδόχες.
Τοιαύτα φησι πολλαχοΰ πεφυρμένα,
Μννονς Όπη Ααχων μεν άγχίστους λέγων
ίστρου παρ" όχ&ας χαϊ Αανουβείου ρέους,
νοΟ'Οπη δέ φησιν , οία τα τγιδε γράφει.
Τοποις <5* εν άλλοις της γραφής άλλως λέγει.

956. Π)-ΓΓ3οΙιίϋΐη βι Ερίάβιη11ΙΙ8 ίάβπι Ιοοιιβ 8ϋηΙ, ({υίΐιθ
Έπιΰάμνου, ηαοά ρο-81 χαι ία
«Μι. Β38., β1ί3ΐη ίιχ ο(3. Α., αϊ
ορίιιοι-, Ιβ^ίΙαΓ, 6ΐ6οί. Ταιη ϊιι
οοηΐβχΐιι 0(3. Α. ββΐ καλνδνον, βΐ
ίη ιηαι-§. ποταμού, ΰοιιί. ΟβίΙβΓ. Νοί. Ο. Α. Τόπι. Ι. ρ. 1029.

958. Μ»γ§ο οΛ. Α. ό Πτολεμαϊοί.
967. ΟοιιΓ. Οβίΐβτ. 1. ο. Τ.• II.
, ρ. 38.
981. Ιΐβ. ηΐΜ•£θ ρι*ο την γραφήν, φΐοά βΐίΐ ϊιι Ιβχία.

(3 Η II* XI. Χ1Ι• ΗΙδΤ. 396. 982-4.
.Καγω συν αυτω τους Ιαμβους αυστρέφω,
Κάμπιων, ελίασων , συστροφείν έναντίαις.
"Ημάς καλεΐν Μυσους δε τους Ούγγρους νό«.
Τοιαύτα γράψας και τοσαΰτα βιβλία,
(Καν ου μετ εγράφησαν , οΐς *ο« τροποις,
ΙΊρωτοσχεδΐ} κείνται δε και πεφυρμένα)
Συγκλητιχοϊς εδοξα και ποίοις τότε,
Τοις εν λόγοις τελουσι, μητο* βάρβαρων,
990 Χείρων δε χοίρων, οιαπερ έκριναν λο}Όΐς.
Άνϋ•* ων, πόλις ανασσα των πολισματων,
Οίχτρως σε ^σσα και τριπλά χαταατένω.
Αέδοικα γαρ, δέδοιχα, μή πως βαρβαροις
Αοϋης «λωη] και γενήοη βάρβαρη,
"Ονος νεμη^ιί σοι δε και χοίρος τότε,
Τους ους ετίμας , ου κάτοιδα τω τρόπω.
Έκ των ιάμβων των έμών ηκηκοεις,
Της Κλαυδίου τε συγγραφής Μυσων γένη,
Πόλεις τε τούτων, χαν λαλ?, πεφυρμένως.
1000 '!£« ίο λοιπόν τον νέον γεωγράφον.
οηι- Γνωρίσματα γαρ ουδαμώς Μυσων λέγει,
χπ• Αμμους, πόλεις, ορη τε, ρενματών χύσεις,
Και πανταχη δε τούτο ποιεί συγγραφών.
Λέγων γαρ εν τι, μυρία παρατρέχει.

092. ΟϋβΙ Ηιιηο Ιοοιιιιι ΛνΉι•ίοηηϊ χα υοΐίΐίίΐ «ώοΐϊοπιιη

ΤΗβοοπΙί ρ. XIV. Οβί»Γ.

«9
,
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ΟΗΙΙ/.ΧΙΙ. ΗΙ8Τ.397.

5*- 25.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΤΙ ΟΤΚ ΗΝ 0 ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΟΙΣ
ΧΡΟΝΟΙ2 ΤΟΙΣ ΤΟΤ ΣΛΤΗΡΟΣ ΕΝΑΝΘΡΩ
ΠΗΣΕΩΣ, ΠΟΑΑίΙι ΑΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ, ΕΝ
ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΤΣ ΑΝΤΩΝΙΝΟΤ ΤΟΎ ΚΑΡΆΚΑΑΟΤ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΖΙΣ ΤΟΤΤΟΤ, ΕΚ
ΤΩΝ ΘΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΩΝ ΑΝΑΡΟΜΑΧΟΤ,
ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΝΕΡΩΝΑ, ι^ζ.
*0 Γαληνός ό Ιατρός, 'όνπερ βοωσι λόγοι,
Πατρίδα μεν ευτύχησε Πέργαμον την προς Τροίαν.
*Εν χρόνοις Άντωνίνου δε ηχμαζε Καραχάλου.
71ος δ* ην αρχιτέκτονας ίινδρος χαΐ γεωμέτρου,
Αοχω την χληαιν Νίχωνος, λέγειν σαφώς οίιχ έχω.
10 Τις έχ των μωμοοχόπων δε ημης μη αιτιάσ&ω, '
Ό Τζέτζης γαρ ουχί &εός, άνευ βιβλίων γράφων,
ΚαΙ τότε χαί περίαπουδα χατ αατραπην εϊς τ<'*χος,
Ως μηδί χλησιν παρεαν , τόπον , στιγμήν , χεραίαν.
Πατρός μεν αρχιτέκτονας τίνος χαί γεωμέτρου
Παις ην ο Γαληνός, διδάσκαλος δε τούιου
Ο Πέλοψ ην ο ιατρός εϊς Ιατρών την τέχνην.
Εχεις τον χρόνον Γαληνού σαφώς, ηκριβωμένως.
Έί &έλ$ς εξελέγχειν δε τους ίκ ^αοτράς ληροΰντας,
ΚαΙ λέγοντας Ισόχροιον βίνα* Χριστοί) τοις χρόνοι,ς
20 'Εξ Άνδρομάχου των έπων των εις θηριαχήν δε
Ελεγχε τούτους ακριβώς, δείκνυε φληναφωντας.
Τα Άνδρομάχου £πη γαρ 6 Γαληνός προφέρε*,
Ώς παλαιτέρου εαυτού όντος του Άνδρομάχου,
Έν χρόνοις δε του Νέρωνος Άνδρόμαχος υπηρχεν,
Οϊς χρόνοις εμαρτύρηαεν ο Πέτρος τε χαί Παύλος.
ΗΙ8Τ• 397.
5. \τίάβ νίΐβιη Οβίβιιί ρτββιιιίίββιη α ΚίίΗηίο Το™. Ι. ΟρβΓΙίΐη βαΐβαί α ρ3£. XI, Ι.
15. νίάβΙϋΓ ροΜ %ν βχοίΗίίίβ

ούτοι. Υθμη ρι-οχίηιο ροίΐ ην
οιΐιΐίιΐϊ ο.
25. 8ίο 1οοιΐ3 ι•β8ΐϊίυΙιΐ5 β πιβγ|>ίιιβ οά. Α. , ΐιι ααο ββι το»
Νίριυνοί η ίμαρτνρηαιν.
Ιιι
εοιιΐβχΐιι 681, ιιΐ ίιι βίΐίΐ. Βη$ίΙ.,
ί« τον φήσιν.

ΟΗΙΕ. XII. ΗΙ8Τ. 397. 398. 26-51.
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Τα ί'πη δε σβφί'στδρον τον χρόνον παραστήσει.
Έμοϋ δε ταΰτα λέγοντος νυν αχονε και μά&ε.
,, Κλυ&ι πολυ&ρονίου βριαρον σ&ένος άντιδότοιο,
„ Καίσαρ , άδειμαντου δωτορ ελεν&ερίης.
30 ,,Κλΰ&ι, Νέρων, Ιλαρήν μιν επικλείυυσι γαλήνην.
"Εγνως , ως ο Άνδρομαχος ψ) Νε'ρωνος εν χρόνος,
'Ο Νέρων δε κατώτερος Χρίστου της παρουσίας.
Τον Νέρωνος δε ύστερον τον Γαληνόν εγνωχεις
*£κ του μεμνησ&αι των επίον αυτού του 'Λνδρομάχου.
",ίΐς παλαιτέρου εαυτού, λοιπόν το λεϊπον οϊδας.
ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑΑΜΗΑΗΣ ΕΦΕΤΡΗΚΕ.
ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙλΙΣ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖΟΤ,
ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΑΑΜΗ/ΙΟΤ ΚΑΙ ΚΑΔΜΟΤ
ΗΣΑΝ ΕΑΑΗΣΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. τ%η,
Κατά το περιφορψον και ΰρυλλητον τοις πασι
Τον Παλαμήδην εφευρεΐν τα γράμματα ειρ/,χειν.
Λέγουοι γαρ οί σύμπαντες, ευρεϊν τον Παλαμήδην
Ου τα είκοσιτέσσαρα γράμματα και στοιχεία,
40 Μονά δ εκ πάντων δεχαέξ, 'άπερ αν γνοίΐ]ς μόνος,
'Εν τω εϊπεΐν με τα λοιπά ποίας τκς κλήσεις Ι'χει
Και τίνες τούτων ευρεταί. και δη σαφώς λεχτέον.
Φασί μεν τα εχχα'ιδεχα εΰρεϊν τον Παλαμήδην.
ι'. Των δε δασέων των τριών, του &ψα, φϊ , και νΐ δε
Καδμον φααίν έφευρετην τον άπο της Μιλήτου,
Ου τον εχ Τύρου Φοίνικα τον Κάδμον τον εν Θήβαις,
Τριών δίπλων δε ευρετήν, του ζήτα, ξι και ψϊ <ϊ6,
Έηίχαρμον είρήχααι τον εχ της Συραχονσης.
Του ήτα πάλιν και του ω, των δύο μαχρών λέγω,
50 Τον Σιμωνίδην λέγουσιν εφευρετήν ίιπάρχειν,
Είτε τον του Άμόργου δε τον Σάμιον εκείνον,
ΗΙ8Τ. 398.
36. 84ΐ}. ΟουΓ. ψΐΆΟ ιΐβ ϋιβΓΗ11Λ111 ΙΙΐνβΙΐΙΟΓίΙίΙΙί 1ρ£ιιιιΙιιγ ίη

ΒβΚΙΐθπ ΑιιεοΓίοιίβ, Τυιη, Κ.
Ρ• 781 — 78Β.
37. ΕγβΙ ιφινρΐ/.
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0ΗΙ1.. XII. ΗΙδΤ. 398.

δ2 — 83.

Εϊτε τον Λεωπρέπεας τον ΚεΧον, ου γιγνωοχω.
'ΙίΙαπερ δοχω, ηγνόηααν εκείνοι, Σιμωνίδης
Πολλούς ίν βίοι είναι, μεν, ονχ' ίνα Σιμωνίδην.
Ο'υτω μεν τα ίχχαίδεχα γράμματα ν.αί στοιχεία
Τινές φασιν εφεύρηχεν αυτός δ Παλαμήδης.
Τα δε όχτω επίλοιπα οΐ τρεις ους προειρηχειν,
Ό Κάδμος χαι Επίχαρμος μετά του Σιμωνίδου.
Τά δε είχοσιτέσσαρα γράμματα χαι στοιχεία,
60 Όμοΰ συνψωμέΐ'οις τε χαι εν σώμα φανέντα
Πάρα Σαμίοις ε'ύρηχα πρώτος άναγνωσ&ηναι,
Αϊα γραμματικού τινός την χληαιν Καλλίστρατου,
Των συγγραμμάτων πρώτον μεν εχόντων εξ χάί δέχα,
Είτα εννεαχαίδεχα τά σύμπαντα στοιχεία,
Και χα&εξης (*ίχ9ι? αυτών των ειχοσιτεσσαρων.
Ο'ΰτω γραμμάτων ευρεσιν οι μεν τω Ηαλαμήδει,
Οι δ' Άχιλλίως Φοίτιχι παιδαγωγό) εχείνω,
"Αλλοι <Γ «λλοις προσαπτουσιν , οι πλείους δε τω Κάδμω,
Άργαιοιερυ) των λοιπΰίν, ώνπέρ φασ* τελονντι.
70 ζίΙνπερ χάγώ ημαρτανον τοις λογοις πεπεισμένος,
'ιίϊς ίν μνρίοις άλλαχου χαι πραγμασι χαι λό^ο»5,
"Οπου πεισ&εις ως παλαιοϊς αυτοΐς χαί τεχνογράψοις,
Ουδόλως εξερεύνησα ταΐς Τζετζιχαΐς ερεύναις,
Έν αΐοπερ η αλήθεια έχ χάους ανατρέχει.
Άλλ' εν ερεύναις Τζετζιχαϊς τοντο τανυν δειχτέον,
'Λς ούτε Παλαμήδης μεν τα γράμματα εφενρεν,
Ούτε δ Φοίνιξ προ αυτοΰ, άλλ' Όυδ' αυτός δ Κάδμο;•
Προ Παλαμηδους "Ομηρος υ.ιιΧ Φοίνιχος γαρ λέγε»
Περί του Προίτου τοιαδί δια Βελλεροφοντην'
80 ,,Κιεϊναι μεν ρ" αλέεινε, αεβάσσατο γαρ τογε &υμω,
„ Πέμπε δε μι/ν Αυχίηνδε, πόρεν δ' ογε σήματα λνγρά,
νΓρά\\ιας εν ίτ/ναχι πτυχιω &υμοφ&αρα πολλά•
,, Λεϊξαι δ1 ηνωγείι φ πεν&ερα» , οφρ' άπόλοιτο.

79. Ιΐίϊί. VI, 167. «φι.
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"Εγνως Ιδού τα γράμματα οντά προ Παλαμηδους
Καί προ αύιου του Φοίνικος εχ των έπων Όμηρου,
Του των Ελλήνων τε αυτών πολέμου και των Τρώων.
Έκ του Βελλεροφοντου γκρ Ιππολοχος εξέφυ,
'Ε'ξ Ίππολόχου Γλαύκος δε ο Λιομηδους φίλος.
Ούτω -ψευδείς έδείξαμεν, οϊ λεγουσν γραμμάτων
90 Τον Παλαμήδην ευρετψ καί Φοίνικα ωσαύτως.
Και τους τον Κάδμον λέγοντας έφευρετην γραμμάτων
*'Λ%ουε νυν πώς δείξομεν οντάς των ■ψευδηγόρων.
Γραμμάτων Όσοι λέγετε έφευρετην τον Καδμον,
14χούετε πώς χρεύδεσ&ε , ωσπερ ο Τζέτζης λέγει,
Ο άμα&ής, ο αδαής, ο άπορος εν λογοις,
Ο έξελέγχειν μηδαμως δυνάμενος άν&ρωπους,
Τους ■ψευδόμενους απαντάς και των άλη&ευόντων,
Καν προ Ιτών ετυγχανον των έξακισχιλίων,
Καί των εξακοσίων δε χαί τούτων περαιτέρω.
100 Τω Κάδμω τούτω ω φάτε ούτος φησιν ο Τζέτζης,
ΤΙρωτως εκ της Φοινίκης μεν έλ-&όντι προς Ελλάδα,
Και περί της Ευρώπης δε της αδελφής χρωμένω
Ούτος έδό&η δ χρησμός Λελφών εκ χρηστηρίου;
^Ελληνικαίς ταΐς χρηαεαι και γλωσστ] τ?ι Ελλάδι,
Καν χαριζόμενος ίιμϊν χαί τοΰτο συγχωρήσω,
Φοινίκων γλωσση τον χρησμόν τότε δο&ηναι Κάδμω,
Μεταφρασ&ήναι δ' ύστερον εις γλώσσαν την Ελλάδα.
Και ούτω πάλιν -ψεύδεσ&ε. ήσαν γαρ χαί πρό Κάδμου
Χρησμοί τε και τα γράμματα, αν δέ γε και Ελλήνων,
110 '&ς δείξει πάντως δ χρησμός, πόσον εστέ μοι ψευοτα»;
Και δη άκούετε χρησμού τοΰ Κάδμω δεδομένου.
„ Φράζεο δη τον μΰ&ον , 'Λγήνορος ϊχγονε Κάδμε •
,,Ήοϋς έγρόμενος προλιπών ϊ&ι Πυ&ω δϊαν,
,,'Η&άδ* έ'χων εσ&ήτα «αϊ αί^ανε'ηί' μετά χερσί,
Καί τα λοιπά δε του χρησμού , 'άπερ μα&έΐν τις χργζων,

92. ΕτβΧ δίίξωμεν.
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Και 'όσα άλλα ί'τερη ε&έλοι τις μαν&άνειν,
Εί απο ατήΰους οϊδαμιν λέγειν, σαφώς πειράσ&ω,
Π'χντα δε νυν ου γράφομεν, φειδόμενοι του χάρτου.
Τέως ψευδείς έδεί'ξαμεν παντας λαμπροΐς σημείοις,
120 "Οσοι γραμμάτων ευρετας λεγουσί πεφυκέναι
Τον Παλαμήδψ, Φοίνικα και Κάδμον «αϊ τοιούτους.
Οΐς πριν κάγώ πει&ομενος έλήρουν ως εκείνοι,
ΊίΙς και ίν άλλοις 'απασιν , ανπερ ουκ έξητάχειν
Έν άλα&ήτοις λογισμοϊς καν Τζετζικω τφ τρόπω.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΕΝΙΛΤΤΩΝ, ΛΝ ΦΗΣΙ ΜΕΤΛΝ
Ο ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΑΤ2ΑΝΙ0Τ ΥΙΟΣ.

Ό Μέτων Α&ψαΧος ην, υίδς του Παυσανίου.
Ην εν Όλυμπιάδι δε ογδοηχοσ&εβδόμγ •
'./4ρισΓ0$ αστρολόγος δε τελών υπέρ τους παντας,
Πάντων πρώτος, ώς λέγουσι, των άλλων αστρολόγων.
Περί απάντων έ'γραψεν, ώς -ψεύδονται κανταυ&α,
130 Τάς ενναχαιδεκετηρίδας τε, και δη κάί άλλα"Οτι χάνταυϋ'α δέ φασι τους λογούς ίψευσμένους,
Λέγοντες ταύτα πρώτισταν τούτων εΰρεΐν των άλλων,
Των ελεγμών νυν άκουε, ουαπερ ο Τζέτζης φέρει,
?Ελέγχων ιονίους ώς ψευδή γράψαντας ουκ ολίγοις.
Λέγει γαρ πρώτον Ατλαντα γενέσ&αι άατρολόγον,
Έν χρονοις του Όσίριδος, του Νώε, Λιονύασου,
Όποτε ην καί Ηρακλής Αιγύπτιος τω γένει,
ιΌαπερ απο τοΰ νΛτλαντος άστρων εσχήκει τέχνην. ■
Έώ φησί τον παλαιόν τον Ατλαντα εκείνον.
140 Ό Ατλας δ παρ" "Ελλησιν, δ Αίβυς αστρολόγος,
Αφ* οΰ δ "Ελλην Ηρακλής παρέλαβε την τέχνην,
Ουκ ήσαν παλαιότεροι τον Μέτωνος εϊς χρόνον;
Ουκ ϊγρα•ψαν και ουιρι δέ περί αστρολογίας;

ΗΙ5Τ. 399.
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ΚιΙν σνγχωρησωμεν αυτούς μη γρα-ψαι περί τούτων,
"Ορφευς ο μέγας, σύγχρονος υπάρχων Ήραχλέϊ,
Γράψας εφημερίδας τε και δωδεχατηρίδας
ΚαΙ περί άλλων, ακριβώς, ελέγχει τούτους ιρεΰατας.
Και των εφημερίδων μεν Όρφίως αρχή τοδε •
,,Τΐάντ έδάης, Μουσαίε &εοφραδες, εϊ δε σ' άνωγα
150 „ Θυμός, επωνυμίας μήνης κατά μοΐραν άεΐσαι,
ι,'Ρεΐά τοι εξερέω, συ δ' ει ι φρεσι βάλλεο σ^σιν•
Των δωδεκετηρίδων δε η καταρχη τοιάδε'
,,άεΰρό νυν ουατα μοι κα&αρας άκοάς τε πειάσσας,
^Χέκλυ&ί τάξιν άπασαν , Όσην τεκμήρατο δαίμων,
,,'Ε* ϊβ μιης νυκτός, ηδ' εξ ενός ηματος αυτως.
*Εω και τον "Ορφέα δε, ει &έλουσιν εκείνοι.
Ό'Όμηρος 6 πάνσοφος ουχ ην εν άστρολύγοιζ}
Ουκ έν μυρίοις ιγρα-ψε τόποις περί τοιούτων,
Λέγων κατ* έπος τα ρητά α νυν αυτός εν&ήσω ;
160 ,,'Εν μεν γαΐαν έ'τευξ', έν δ' ουρανόν , εν δε -θάλασσαν,
,,Έν 5β τειρε« πάντα , τα τ* Ουρανός εστεφανωται,
,,Πληϊάδας &*, 'Τάδας τε, τό τε σ&ένος *Ι2ρίωνος.
'Ήοίοδυς ο προτετος κατά τινας Ομηρου,
Κατά τινας δ* ισόχρονος, ύστερος κα&' ετέρους,
Κάτα ήμας τον Τζέτζην δέ , τάς τζοχας μου τας μίας,
"Ολίγον υστερούτζιχος χρονοις τετραχοσίοις.
Οι) γράφει βίβλον αστρικην , ης την αρχήν ουκ οϊδα,
"Εν μέσω του βιβλίου δε τα επη κείνται ταύτα;
,,Φαισυλη ηδε Κορωνίς έϋατέφανος τε Κλέεια,
170 ,, Φαιώ Ό"" ιμερόεσσα και Ευδωρη τανύπεπλος,

149. Ιη Οι-ρΗΙοοπιπι οιϋΐϊοηο
Ηβπη&ιιηϊ ρ. 494.
160. Ιΐίβά. XVIII, 483. ίψ{.
162. (Μ. Α. ώρί'οινοΐ.
165. ΜαΓ§ο €ά.Α. τξαγγάριοη Μβιιτβίιΐδ τζόχας ίηΐβΙ-ρΓβ'ίβΐιΐΓ εαΐοαίοβ. Ε πιαΓ§ϊιιί οά. Α.
ϊη ηι<π•§ίιΐ6ΐιι β<3ίΙ. Β&βΐΐ. Ηαβο
▼«Λα βιιη» ιΐ'βιΐ53ο ίρο: Τβο-

είΐί<8 βΐ νστιροΰτζίκοί β«8 ψΐΆ*•
(Ιβιη ΓοΓηιιιΙα (Ηοΐΐ, ύι βΙίΜ πε~
τρομαχασχοπάΑουτζον , 61 τζαγγάριον.
168. Έν ρι-ο αΰ β οθ. Α.
169. Ηββίοάϊ £-3§ιη. ΙιΧ* βά<
ΟαίκΡ. ρ. 193. Π» ιιΐιίιιι» »ίο ββ
Ηαϋειιΐ : ά'ί 'Τάδαί χαλίαναιν
ίπ\ χ&ονί ψΰλ' άνΰράπνίν*
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,,Νυμφαι, ας'Ταδας χαλέούσι, φϋλ" ανθρώπων.
ΚαΙ εν τ]] βίβλω ημερών άστρολογεΐ δε πόσα.
Πώς ούν προ τούτων ε'υρηχε Μέτων αστρολογίαν ,
Του παλαιού μεν Άτλαντος προ Άτλαντος υστέρου
"Εξ Τ8 χαι τεσσαραχοντα γοναϊς τελούντος πρώτον,
Άτλαντος του ■προτέρου δε πρώτου προς Ήραχλέα
"Ολαις τριοί ταϊς γενεαΐς, ωπερ Ισονσι τούτον,
Είτε χαι ως διδασχαλον εισφέρουσιν εκείνου;
,
ΚαΙ ο Όρφεΰς Ισόχρονος τω 'Ηραχλεϊ υπήρχε,
180 Προ χρόνων οντες έχατον του Τρωϊχοΰ πολέμου.
€Ι2ς δε Όρφείις εν λι&ιχόΐς περί αυτού μοι, λέγε»,
Έλένου τι βραχυτερον ύστερον είναι λέγει,
2'ου'του ψιίΐ δε γενεά Όμηρος νστερίζεί}
Ό κατά Λιονυοιον άνδρα τον χυχλογράφον
Έπι ιών δυο στρατειών λεγόμενος νπάρχειν,
Θηβα'ϊχης, ^Ελλήνων τε ΐής δια την Έλένην.
Λιόδωρός τε σΰντροχα λέγει Διονυσία),
Και έτεροι μύριοι δε, οΐς ε'ίπετο και Τζέτζης, "Εως Όρψέως ηχούσε περί αυτού λαλουντος,
190 ΊΩ,ς ϊατΰ τι βραχυτερος πολέμου τοΰ των Τρώων.
Ό δ' Απολλόδωρος φησι τον Όμηρον νπάρχειν
Μετ' ετη δγδοηχοντα πολέμου του των Τρωών,
Όποτε και η χα&οδος Ήραχλειδών νπηρχεν,
Εϊς την Όλυμπιάδα δε την πρώτην εχ χα&όδου
Όχτώ χαι τριακόσια χαί εϊχοσί τα έτη.
Κατά την ενδεχάτην δε ην των Όλυμπιάδων
Ησίοδος φαινόμενος αχμάζων εν τω βίω,
Έβδομηχοντατέσσαρα συν τοις τριαχοσίοις
"Ετη Όμηρου ύστερος, άνευ μηνών γε δύο.
200 Όμηρου τόσον ύστερος, αν Όμηρον ου λέγης,
*Επι των δυο στρατειών, Θηβαϊχης χαι Τρώων,
174.

(^ιπιπι ΥβΙιΐίΐαβ Αΐΐβί
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Αέγ^ς δ' αυτόν Ισοχρονον Ηρακλείδων κα&όδω.
*Αν δε ταϊς δύο ταΰταις μοί τον "Ομηρον ίσιάσης,
Καί εκατόν πεντήκοντα πλείονα έχεις έ'ιη,
Καί ΐτι νποβίβασον Ήσίοδον ες πλέυν.
Ήοίοδον άκοΰων δε ιαόχρονον Όμηρου,
'Ή τον Φωχέα "Ομηρον του Εϋφρονός μοι νοεί,
Είτε και τον Βνζαντιον νίον του Άνδρομαχου,
Του Άνδρομάχου καί Μνροΰς των ποιητών τον παΐδα.
210 ,.

Τοσούτον μεν Ησίοδος ύστερος ων Όμηρου,
Του Μέτοινος δε πρότερος εηαυσίοις κύκλοις
Ί'ριακοσίοις δεκαεξ συν γε μηνών όκιάδι.
Πώς ουν απάντων ύστερος τούτων τελών ο Μετων
Λέγεται πρώτος συγγραφή» αστρονομίας γράψαι;
Αηρουσιν όσοι λέγουσι τοιαϋτα περί τουιου.

Άριστος πάντων δε τελών αύτος τών αστρολόγων,
Ι2ροσκοπΛ)θας ακριβώς, κρατησας τε αστέρας,
Περί της κόσμου εϊρηκε τοιαύτα συντέλειας.
Βραχύς του μακροχρόνου μεν χρόνος εστίν άν&ρωπου
220 Εις το επεζαρκέσαι μοι, αν άρι&μεΐν &ελησω,
*Εν μυριάσι τών ετών πόσαις συντελεσ&είη
Ούτος δ κόσμος δ τερπνός, δ κόσμος δ ωραίος,
Πάντως αυντελεσ&είη δέ, Όταν επτας πλανήτων
Προς τον νδράχονν ΐλ&ωσιν οίκον δμου του Κρόνου.
Οντως δ Μέτων εϊρηκε, παις δ του Παυσανίου•
Σοφοί τίνες δ* εποίησαν εντεϋ&εν τταροι^αν,
Κανά τοτς Μέτωνος αυτόν ένιαυτους ειποντες'
Τοντέατι βραχύχρονων, εκ τών ετών εκείνου.
Τα δ* άμα&η κα&αρματα , τα ληροσχεδοπλοκα,
230 '!Απερ κατεβαρβάρωσαν την τέχνην τών γραμμάτων,
Ταϊς /3ί/3λο»5 μη προσέχοντες , εν αις παντοίος όλβος,

214. (Μ. Α. ίιι Π13Γ§. άστρολογίας.
223. Ειϊβπι ογΙ. Α. ϊιΙ βάίΐ.
Βλ8. σχοτιλεο&είη. Κοη (ΙυΜιΐΜ,

ηιιίη , αυντίλία&ιίη , ςβηιιϊηιιηι
βΐΐ. Ιιι ιηοι•£ϊηβ 051 πάντως %ί,
η πάντοαι.

448

Ο Η ΙΕ. XII. ΗΙ8Τ. 399.

232 — 261.

ΊΩ,ζ νέκταρ δε αιτούμενοι κοπριάς τας δύσοσμους
(Αγγέλων γαρ ου ΰέλουαιν αρτον φαγεΐν οί χοίροι,)
Τω γράφειν τα ληρηματα και χαίρειν φλυαρίαις.
Ήμέραις κά&ψαι ταΐς νυν γλυκύς τε κιά ηδύς μοι.
ΙΙρυς ϊμπρω άπεδήμησας , τζοϋ τζουτζου σ" ου παρείη,
Οί πέντε ίίνδρες μοι, έχ&ροί ζώντες είσιν, ω φίλοι,
Ό δ' ύπνος χαί ο καπνός τε , και αλλάς ληρωδίας. —
Τα δ' άμα&η κα&άρματα ταύτα, τα κοπροφάγα,
240 Έρωτηΰέντα τοϊς αυτοϊς φοιτώσι παιδαρίοις,
Τίνες του Μέτωνός είσιν ενιαυτοί ν.υΧ τάλία,
Μισοΰντες τας διφ&ογγους τε πάσας καϊ τάς τριφϋογγους
ΚαΙ τας δίχρονους συν αυταΐς και τους κανό» «ς πάντας
Καί πάντων των βιβλίων δε πάπας τας αναγνώσεις!
"Οπερ η βάρβαρος ψυχή τούτοις ανατυπώσει,
Τοις μειρακ'ιοις λέγουσι. ταύτα δ* ήπατημένα,
Τά των βαρβάρων γράφουσι λογΰδρια ταΐς βίβλοις>
Ταύτας ποιοϋντες εν αΰτοϊς Αύγε'ιου κοπρεώνας.
Ο'υιω περί του Μέτωνος, και περί άλλων πόσων.
250 Και εκ σοφών μεν γίνονται συγχύσεις, πλην βραχεϊαι,
'Εκ δε βαρβάρων βόρβοροι πληροΐντες δυσοσμίας.
Έγώ δε νυν τους Μέτωνος ενιαυτους είρζκειν,
Και μετρικως συνέγραψα τΐ} κόσμου Ιστορία,
Ίαμβω μέτρω τέχνικω , καν άτελη και ταυτην
"Αφηκα, βλέπων σύμπαντος τον τεχνικον μισουντας,
Τα βάρβαρα δε στέργοντας. ω συμφοράς εσχάτης.
Τέως τους περί Μέτωνος λέξωμεν νυν Ιάμβους.
/Ιιόδωρος και "Εφορος και πάντες χρονογράφοι,
Όπόσοι υπερέχουσι των άλλων χρονογράφων,
260 Περί της αρχαίοτ«2ΐθϊ Ελλήνων καϊ βαρβάρων,
Οποίοι αρχαιότεροι, έδίαταξαν μεγαλως.

235. (Μ. Α. «Ι οιΐίιίο ίιίοΤί.
Ε ια&τξ. βαίί. Γβοβρί ήδΰι. Ηοο
γβΓδίοαΙο νϊίεΙιΐΓ ΤζβΙζββ ίιιοΐί«8τβ , ]ιί8 ίρβίϊ ί)ίε1)π8 δβάθΐβ
ιΐυιιιί ΐ]υ(:ιιύβια ίοπίιβιιΐβια ηα-

§35. ΡβΓ ΪΓΟίιίβπι βιιπι ;ιρρβ11α|
βιιβνβιη βΐΐΐί βι άαίεβια.
236 — 33. Ηηθο <]ΐΐ3β βο-ίρο
ίίπιί β Τζείζα βίΙγβΓίΒΓίοπιιη

Ο Η Ι Ε. XII. Η 1 8 Τ. 399. 262 — 293.

449

'Εγω δε δεΐξας ακριβώς προτέρους τους βαρβάρους,
Λέγω προς τον Λιόδωρον τάδε κατ' ϊπος οϋτω'
"Ελληνας, οΐς έγραψα, χαι Τρώων γένος
Έδειξα πάντως υστεροϋντας βαρβάρων.
Καί, Λιοδωρε , ?•.οιηον αυτοίς μοι λέγε,
Μη βαρβάροις Φοίνιξι, τοις Αίγυπτίοις,
■Αντιστατουντας εις χρόνους χινεϊν λογούς.
Εγω δε χαί γαρ είς στενόν συνεϋχέ&ην,
■1/0 Των Αρχιμηδους μηχανών χρείαν έ'χω,
Καν Ψαμμιτίχου της φρενός πολλω πλέον
Κρίσιν προς αυτήν του τε Χαλδαίου γέιους
Και της γονής 'άμα δε των Αιγυπτίων.
Ερις γάρ άμφοϊν και χεχίνηται στάσις
Περί παλαιυτητος αυτών του χρόνου.
Καί με χριτήν χαλουαι χαί χρίνειν δε'ον.
ΕπεΙ δε δυσχέρεια πολλή και βία
Ταλη&ες ειπείν χαϊ νοησαι το πρέπον •
Ουδέν γάρ αυτοί των ααφών τεκμηρίων
*ο0 Αέγονσιν ευπρόσωπον είς πίατιν λόγου,
Χρόνους δε τους Μέτωνος εισάγουσί μοι,
Χρόνους άρι&μον δαχτύλων πεφευγότας•
Ώς γαρ εκείνος άκρος ων άστρων λόγοις,
Ώροσχοπήσας χαι κρατησας αστέρας,
Είπε φ&αρ&ήναι χοσμιχην πασαν χτίσιν,
Οιανπερ επτάς αστέρων πλανωμένων
Είς οίκον αίιτοΰ φϋαρτιχοΰ ψυχρού Κρόνου
Ομοΰ συν'ειςδράμωσιν εις τον υδρόχουν,
Βραχύς δε παντός εστίν άν&ρώπου βίος
υ Είς τους άρι&μους ων λέγω φησι χρόνων.
Ούτω δε χαί νυν Χαλδαίων, Αιγυπτίων
■Άπαν γενών σύστημα μηδέν τι λέγον

ΐϋ81"ί8ι81,δίΗ3η^ΟΙ,,,ιη<:3,,88>811111-

*'*• Αιπβ τής οιηίβϊ 9£. Ιη

βηβ βΓ3ί πλέων.

£ά1, ^ΜΙ ΧαΜαιχων.
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ΟΗΙΕ. XII. ΗΙ8Τ.399— 401. 294—313.
Σαφές, διαρκές εις επίκρισιν λόγου,
Χρόνους επεισφέρουσιν ου μετρούμενους.
Κα» των 3* εφευρεΐν πως δοκοϋσι την κρίσιν;
ΤαυτΙ περί του Μέτωνος είρήκειμεν των χρόνων.
ΠΕΡΙ ΙΚΕΤΗΡΙΑΣ ΑΙΑΦΕΡΟΤΣΗΣ ΠΡΟΣ
1ΚΕΣΙΑΝ, ΛΣ ΤΟ Α1ΤΕ1Ν ΚΑΙ ΑΙΤΕΙΣΘΑΙ. ύ.

Ίκετηρία μεν εστίν, αν τις ποιγι δεήσεις,
Εικόνα φέρων εν χερσίν , η κλάδον η λαμπάδα,
Είτε και χάρτην εγγραφον Εχοντα τας δεήσεις.
300 7/ Ικεσία δε απλώς παράκλησις Ιν λόγοις.
ΑΙτείν και το αϊτεΐσ&αι δε εν τούτω διαφέρει•
ΑΙτεϊν κυρίως λέγομεν επι άναποδότων,
'!Απερ ουκ αντιστρέφονται, ως κΊχρχισις η δάνος'
'Λ'π' αντιατρεφομένων δε λέγομεν το αίτεΐσ&αι.
Ου πυρ αιτώ γαρ λέγομεν, ουδέ λοιπά ό" αιτούμαι.
ΠΕΡΙ ΑΎΠΡΟΤ ΕΤ4ΑΙΜ0ΝΟΣ ΒΙΟΥ. να.
Τω βίω τω ενδαίμονί τι λυπηρον ουκ ί'νι.
Άν λυπηρον γαρ εχγι τι, ου πέφυκεν ευδαίμων.
Άντι δε του γλυχύπικρον ου &έλω βίον ϊχειν,
Φαμεν εν παρακλησεσι καταχρηστικωτέρως,
310 Ου &έλω βίον λυπηρον ευδαίμονα κεκτηα&αι.
Και Ευριπίδης δέ φησιν εν δράματι Μήδειας".
Μη μοι γένοιτο λυπρός ευδαίμων βίος,
Μηδ* όλβος όστις τήν εμήν κνίζοι φρένα.

II 1 8 Τ. 400.
305. δβηβιιβ ββΐ: ηοη ιηΐτη
άϊοίιηαβ ηϋρ αιτώ, ηβ^αβ τείί

ί/'ΐα , ίβά αιτούμαι-. Ν ϋΐ3Ι1(]Λ
3κϋε3 ραιίίουΐΒΘ 6ΐ.
ΗΙ8Τ. 401.
311. Μβ<1. ν. 585. «φ.

ΟΗ 1 1,. XII. ΗΙ 8 Τ. 402-404. 314-334.
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ΠΕΡΙ ΒΑΣΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΑΟΦΙΙΝΙΟΤ
ΧΡΤΣΟΤ. υβ".
Βάσανος λίϋος μέλαινα, δοκιμαστής χρυσίου'
Χρυσός δε χολοφώνιος εξ ορούς της Άοίας.
Τω Κόλαφων* τούτω δε τω ορει της Ασίας
Χρυσός γεννάται κάλλιστος πάντων των γης Ελλάδος.
Εξ ου χαλεΐται χολοφών παν το τίνων ■πρωτεύον.
ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΙΘΟΟΤ ΤΕ ΚΑΙ ΘΗΣΕ&Σ. υ/.
(η π ροεγ ράφ»;.)
Η περί του Πειριϋόου τε χαι περί του Θησέως
320 Εις πλάτος Ιστορία σοι πρότερον προεγράφη.
Όγδόψ ταΰτην έχεις δε πινάκι τω δευτέρω.
ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΑΡΓΤΡΟΝ ΤΕ ΤΟΝ
Ε5 ΑΑΎΒΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΤΠΊΊΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ
1ΝΛΟΝ ΚΑΙ ΜΤΡΜΗΚΙΑΝ ΧΡΤΣΟΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ. υδ'.
ΙΑλυβη πολις άριστον τον ιΐργυρον γεννωσα,
ΊίΙς ο χρυσούς χατέλε'ξεν "Ομηρος Βοιωτία,
,,Τηλό&εν εξ'Λλΰβης, 'ό&εν αργύρου εστί γενέ&λψ
Άλύβας δ' η Μετάποντος πόλις της Ιταλίας.
Πάντων χρυσών Ελληνικών δ Κολοφώνος χρείττων,
Ο Αιγυπτίων χρείττων δε χαι του Κολοφωνίου.
Ου μόνον -ψήγμα γαρ μιχρΌν ευρίαχεται χαι άμμος,
"Αλλα χαι βώλυι , εγγιστα μεγέ&ονς έρεβίν&ων.•
330
Ο μυρμηχίας δε Ίνδυς απάντων ίπερφέρει.
Μΰρμηχες χρυσωρΰχοι γάρ μέγεϋος άλωπέχων
Τους φωλεούς τους εαυτών έ'χουσι χρυσοσώρους.
Σάχχυυς λαβοντες δ' οί Ίνδοι χαι δρομιχας χαμηλούς,
Πώλους έχουσας νεογνοΰς, τους πώλους μεν λιπόντες,

ΗΙ8Τ. 404.
324. II. II, 857.

330. ΗθγοΗοι. ΠΓ, 102.
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ΟΗΙΙ,. XII. ΗΙ8Τ. 404-406.

335-356..

Λυτοί μόναις όδεΰουσιν έκεΐσε τάΐς καμηλοις.
Τάϊς δέ νυξίν οδεύονσι•, πτοούμενοι τους γρύπας.
Τους οάκχους δε πληρωααντες , αξαντες τάς καμήλους,
Φεύγοναι, διωκόμενοι, τοϊς μύρμηξιν εκείνοις.
Αί κάμηλοι τω πό&ω δε των πώλων των οικείων
340 Τρέχουσι αυντονωτέρως και ψεΰγουσιν εκείνους.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΟΤΚ ΕΐΓ ΑΓΟΡΑΣ,
ΕΠίΞΎΛΩι ΤΛι ΠΙΝΑΚΙ, νέ.

"

ΪΙρο της χαρτών ευρέσεως οί γράφοντες τους νόμους
'ϋ,'ν ματριχίοις ί'γραφον , ψον σανίβι ξΰλοις,
Και επί μέσης αγοράς άνηρτων τάς σανίδας,
"Λσπερ τανΰν οί ύπαρχοι ποιοΰσι τοις ωνίοις.
Γραμματικός δ' ,4ρίσταρχος υπάρχων Πτολεμαίου
"Επεισε πρώτος γράμματα χάρταις εις 'Ρώμην πέμψα.
Ό τοΰ ^Αττάλου έπειτα γραμματικός εφεΰρεν,
'£χ τούτου τάχα ορμηθείς, τάς χάρτας τάς μεμβραίνας.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΕΠΙ ΧΡΤΣΑΙΣ ΔΕ ΨΤΧΗΣ
ΚΤΡΒΕΣΙΝ. νς'.

Οίαξονές τετράγωνοι, τρίγωνοι δέ άί >α'ρ/?«5.
350 Εϊχον δε οί μεν άξονες νόμους τους Ιδιωτας•
Αί κΰρβεις έίχον νόμους τε τους περί δημοσίων,
Στρατηγιων τε και άρχων και ίεροποιΐας,
Και ε'ί τι τοιοντότροπόν εστί των δημοσίων.
Και έ'τι οί μεν άξονες υπηρχον άπο ξΰλων,
ν Αί κΰρβεις ήσαν δε χαλκοί, οΰ μέν τι από ξύλων.
Ευρον δ' αυτας Κορΰβαντες, ο&εν καλούνται κΰρβεις,
ΗΙ5Τ. 405.
442. Ματρίχιον, πιαίτίαιία,
βϊο άίοΐΆ , η"οά ϊιι Ββΐιο ρΐβιιο
61 ΙαΙίΟΓί, ψιοά πιαΙβΓίβπι ρΐΌ-

καΐ παχύ. Υΐά. ϋιιίτβίΐι. β. Η.
ν. ϋβ 8ο1οηί3 αξοσι ΎΪΛ. Ρ1ι>ΙβγοΙι. ίη βίαδ τίΐ. ο. 25. 61 ΏΊοβ.
1,361:1. II, 45.

ρηο Ύ003ΐ)ΙΧΐθ ΎβΙβΓββ βρρβίΐβ-

ί 3ΐιΙ , 03ΐ3ΐο§ϊ άββοη&βΓβιιΙιιι•.
ϋιιΛβ βρυά Οβάι-βιιιιηι Ματο(κιον άθβώΙιΐΓ το πλατύ ξίίυν

348. Εΐιβιιι μιμβρανη. λ ιΑ
ϋυίι-βδίι. 8. Η. υ. χάρτης βιιΐβιη
α1ί<»8 ββιιβήβ ιηΜοιϋίω.

ΟΗΙΙα. XII. ΗΙδΤ. 406-408. 357 — 378. 453
θεόπομπος ως έγραψε τι•> περί ευσέβειας"
'Ή ότι χεχορΰφωνται άνω τβ χαΐ προς υψος.
ΠίΙΣ ΕΠΙ ΜΟΝΗ* ΤΗι ΑΡΙΣΤΟΠΑΎΕΙΡΗι 01
ΕΑΑΑΝΟΔΙΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΛΝ ΟΑΤΜΠΗΖΝ ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ. ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΟΙ
ΕΛΑΑΝΟΔΙΚΑΙ. νζ.
Την ίστορίαν ϊχεις μεν της Άριστοπατείρης
360 Πλατέως γεγραμμένην αοι ταΖς πρώην Ίστορίαις'
Εις είχοστόν χα'ι τρίτον δε ταυτην ευρησεις τόπον
Άρτι χαλως δε μάν&ανε , τίνες έλλανοδίχαι.
Έλλανοδίχας νόει μοι τους πριν διατι&έντας
Την ^Ολυμπίων έορτην χαΐ τον αγώνα τούτον,
θέατρον πανελλήνιον ην γαρ η Όλυμπία.
01 του αγώνος τούτου δε τας χρίσεις εφορωντες
Ελλανοδίχαι αΰμπασιν έλέγοντο, ως έ'φην.
Ησαν ελλανοδίχαι δε εχ των 'Αμφιχτυονων,
Οι ΑΙτωλαΙ δε μάλιστα χαί συν αυτοΐς Ηλείοι.
370 Ήσαν έλλανοδίχαι δέ οϊ Αιτωλοί τοιωςδε.
Ο Ήραχλης 6 μΐγας γαρ άπαίρων εξ αν&ρώπων
Τι» Αιτωλή χατέλιπεν Όζΰλω τον αγώνα
Οίχονομεΐν, διευ&ετεΐν , παν περί τούτου χρίνειν.
'Εξ ου μετην τοις Αιτωλοΐς της έλλανοδιχίας.
ΠίΙΣ ΚΑΙ ΛΑΚίΙΝΕΣ ΕΠΙ ΜΟΝίΙι ΒΡΑΣΙΑΑ%
ΤΟΝ ΡΙΨΑΣΠΙΔΏ.Ν ΝΟΜΟΝ ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ.
υή.
Κτείνεσ&αι τους ριχράσπιδας χαί τους λειποταχτουντας
Νόμος υπήρχε Λάχωσιν , οΐμαι δέ του Αυχοΰργου.
"Ο&εν τίνα Ααμάτριον , την τάξιν λελοιπόια,
Αυτοχειρία εχτεινεν η μήτηρ η οϊχεία.

ΗΙ8Τ. 407.
363. ϋβ ΗβΙΙβιιοϋίοίβ Ιβββ
Ρβϋϊ. V, 9. VI, 2. Ιαιάαιι. ρτο

ίνααξ. 11. Ηβπηοΐϊιη. 39. ΤΗιιογά. V, 50. ΧεηορΗ. Μβηι. Ι,
2. 61. ώ'ιψχβ δοΐυιβίιΐ. //ο«£.
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ΟΗΙΙ,. ΧΙί. ΗΤ8Τ. 408. 409.

379 — 405.

Έίς ον χαϊ το επίγραμμα τούτο παρενεγρηφη '
380 ,,Τόν παραβαντα νόμους Δαματριον εχτανε μητηρ,
„ Τον Ααχεδαιμΰνιον ά Ααχεδαιμον'κι.
Ούτω νομός τοις Λήχωσι χτείνειν τους λειποτάχτας,
Και πάντας δε (ιιχράαπιδας. επί δε τω Βρασίδα
Και τουναντίον γέγονεν, Όπερ μοι χαί λεχτέοι:
Περί Αμφίπολιν αΙττ\ν εϊιε την Σφαχτηρίαν
Ίσταντο οί πολέμιοι είς γην εντεταγμένοι.
Βρασίδας άπειλήσας δε τω χνβερνητί] τότε,
<ίΙς την τριήρη την αυτού άχρις ημίσονς μέρους
Ανατινάξαι προς την γην, συμβάλλει πολεμίοις'
390 Τάίς των ξιφών δε σνγχοπαΐς χαΐ χύσει των αιμάτων
Έχ του λειποΰυμηματος πλαγίου πεπτωχοτος
'Εξ ώμων τοΰτου ^ ασπίς είς θάλασσαν εχν&η.
Ου μόνον δ' ουχ άπέχτειιαν οί Ααχωνες τον άνδρα,
Αλλα χα* στίφους άμοιβαΐς ήμείψαντο χαί δώρων.
ΠΕΡΙ ΜΤΘΙΚΏ.Ν ΠΤΕΡΩΤΩΝ, ΔΑΙΔΑΛΟΥ,
ΠΕΡΣΕΛΣ, ΒΟΡΕΑΔΩ.Ν, ΒΕΑΛΕΡΟΦΟΝΤΟΎ. ν&'. (έγράφη δε.)
ΟΙ μΰ&οι τον τε Δαίδαλον συνάμα '/χαρίω
Πτερά φασι τεχτήναντας φεΰγειν έχ Κρήτης Μίνω,
Και τεχνικώς μεν Δαίδαλον χρώμενον τγι πτερνςει
Σω&ήναι προς τήν Κάμιρον πάλιν της Σικελίας.
Ιχαριυν άιέχνως δε χρώμενον τη πτερΰξει
400 Καταπεσεΐν χαι θάνατον ευρείν εν τω πελάγει,
Ο «π* αντου Ίχάριον μέχρι χαϊ νυν χαλεΐται.
Ταύτα μεν μϋ&οι πλάττουσί' το δ* άληδες τοιούτον*
Ο Δαίδαλος πτοοΰμενος ουχί μετρίως Μίνω,
<Ω.ς Πααιφάτ) συνεργών τξ Μίνωος συζΰγω
Εις τον του Ταύρου ϊρωτα του στρατηγοί) χαϊ μίξιν,

ΗΙ8Τ. 403.
379.

ΕχβΙϋΙ 3ρι«1 ΡΙιιΙβγοΗ.

Ιβοαβη. ΑρορΙηΗ. Τοηι. VIII.
ρ. 258.
383. ΊΊΐΗογά. IV, 11. 12.

ΟΗΙΚ XII. ΗΙ8Τ. 409.

406-434.
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Συν '/χαρίω τω νΐω ί'φευγον βάντες πλοίο»,
"Η χαί δυσίν εν πλοίου δέ, οϊαπερ πτερά τα λαίψη.
*£'πεί 5* ευπλοία δαίδαλος ηλ&εν εις Σιχελίαν,
Ίχάριος δ' άπέπνιχτό ζάλγι χαί ναυάγια,
410 "Εψασαν τεχνιχώτατα Δαίδαλον πτερυχ&ηναί,
"Ικάρων χρησάμενον δ* άτέχνο} τν, πτερυξει
Πεσεϊν, αποηνιγηναί τε είς πέλαγος, ο εψην.
Όμοίως τούτοις πτερωτόν φααι χαί τον Περσεα.
ΚαΙ γαρ τριήρει χαί αυτός, ησπερ πτερά τα λαίψι],
Τους α&λους ψυε λαμπρώς, ους λέγεται, άνϋοαι.
ΚαΙ πέδιλα πτερόεντα Έρμου φασι χεκτψ&αι,
"Οτι ταχύς ψ τ°τ9 ηοσίν, η χαί ταΧνς πβ°ς λ°γους.'
Και ϊππος δε ό Πήγασος, ό. ιοί! Βιλλιροφόντου,
"Ονπερ οί μυ&οι πλάττουοι των πτερωτών υπάρχειν,
420 Με&' ουπερ χατειργάσατο τα τρόπαια εχεϊνα,
Τριήρης ην δλχάς, λαίψη πτερά λαχουσα,
ΚαΙ δι,' υδάτων τρέχουσα θαλάσσης πηγαζόντων.
Εί δ' έίπης, πως είς ουρανούς ούτος άνήχ&η, Τζέτζη,
Κάχεΐ&εν χαταπέπτωχεν χαί τυψλωσιν εσχηχει,
"Λχουαον τούτο συν αύτοϊς χαί σαφεστ«ια>5 μα&ε.
Τοις οΐς τροπαίοις εϊργαοτο, χαϊ ταΐς ευημερίαις
'Εχόμπαζεν, ίφέρετο μετάραιος τω τύψω,
'Εψρόνει ΰ ψηλότερα χαί υ-φους του αΐ&έρος.
Λντω δ' αίφνης αντίρροπος έπηλ&ε δνσχληρία,
430 Και καταπίπτει προς βυ&ον δεινών άχληρημάτων. ^
Των όφ&αλμων στερίαχέται, των παίδων των φιλτατων.
Τον "Ισανδρον γαρ εχτειναν οί Σόλυμες πολέμω.
Την &υγατέρα γάμο» δε ζευχ&εϊσαν χαί τεχουοαν
Νόσος οξεία ε'χτεινε. ταύτα η ρίψς 'ίππου.
Η 18 Τ 409.
406. 8ϋήρ« Ί**ρίω Ργο ϊχα(ψ. Νβη» "ΐΓ3«1"β Ηίο ίοπιια
*«ϊ. ΤΌβ^Μ άιιαβ βγΙΙΛββ.
ΪΟΓ811311 «ιοΙογ βοπρβίί
οίχάδων.

των

426. Μαι•§ο ο<3. Α. τρη)ρα
τ$ φηΜσιι Ιοοο χβΛθπιιιι «αϊ
ταΓί όυημερίαιί.
434. Μ«ι•§ο «1. Α. »/(>*««
Ρ"> ϊχτιινι.
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ΟΗΙΕ. XII. ΗΙ8Τ. 409 — 411.

435-458.

Ή τυφλωσις υπάρχει δε η τελευτη των τεχνών,
Ή χαί φρένων παραχοπη η έχ τοϊ! πέν&ους τέχνων.
Λιδ χαί έτιλανατο μεν επί της έρημίας.
Νους γαρ χατά Έπίχαρμον οροί τε χαί ακούει,
Τα δ' άλλα πέφυχε τυφλή, ταύτα χαί περϊ τούτου.
440
01 του Βορέου δε υ'ιοί του Θράκης βασιλέως,
Οι Ζήτης τε χαί Καλαϊς εαχηχααι την χλησιν,
Λέγονται πέτεσ&αι ^ριξί»" ώς των αβροβοστρύχων,
Καί ταΰταις δε χομπάζοντες χαί διηρμένοι μέγα.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΎΠΕΡΦΡΟΝΩ, ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ
ΤΗΝ ΗΛΙΩ,ΤΙΝ, ΥΠΕΡΒΑΙΝΑ ΤΗΝ ΑΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΣ ΠΑΡΕΛΑΎΝΩ., ν'ι.
Όχτώ φασι του ουρανού τάς σφαίρας, τάς χαί ζώνας,
Την απλανή χαί άναστρον χαί των επτά πλανήτων,
Κρόνου, Αιός χαί "Αρεος, Ήλιου, Αφροδίτης,
Ερμου χαί της σελήνης δέ, των πάντων κατωτέρας•
Ούτως οχτώ υπαρχονσι τω άρι&μω αϊ σφαΐραι.
Ο Προχλος δ' 6 φιλόσοφος εννέα ταύτας λέγει,
450 Οιμαι την γην τοϊς άστρασι συναρι&μών, ώς άλλοι.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΤΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗ
ΝΑΣ ΦΑΛΑΡΙΔΙ ΣΤΝΔΙΕΤΡΙΨΕΝ. υιά.
Ο Φάλαρις ΙΑχρι'ιγαντος δ τύραννος έχεΐνος,
Ο Τζέτζη δικαιότατος χαί πάνσοφος υπάρχων,
Εξ Ιίίατυπαλαιέας μεν πατρίδος ην της Σάμου,
Τίος δε Λεωδαμαντος , σύζυγος Έρυ&είας,
Πατήρ Παυρολα δέ τίνος την χλησιν χαλουμένου.
Ούτος ό'σα έποίησεν, εν άλλοις /χοι ίρρέ&η.
Ευρης πλατέας πάντα δί , εΐ &έλ?]ς, γεγραμμένα
'Ερ ταϊςδε εις τριαχοστην χαί πρώτην Ιστορίαν.

438. Οά. Α. όρη.
ΗΙ5Τ. 411.
Ριό ?£ βοπρβί ιιίντι ο ιηατ£•

βιΐίι. Β»8. ΟΓ. νβ. 461.
455. Ετβι Πανρολάου.

ΟΗΙΙ* XII. ΗΙδΤ. 411 — 413. 459-478. 457
Ούτος πιχρος ο Φάλαρις πααι δοχων μαΓ«ία>5
460 Λειχνΰει, ταύτην φλυαρον την δοξαν πεφυχέναι,
Τω απόδειξα* παρ* αυτω πεντάμηνον είς χρόνον
Τον μέγαν τον φιλοσοφον διαζαι Πυ&αγόραν,
"Ος χαϊ β(>αχυς παρά τισιν ημέρας ίχαρτέρει.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Π ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΟΜΠΑΖΛ ΜΑΑΑΟΝ Η ΕΠΙ ΝίΚΗι ΤΗι ΕΠΙ ΛΕΎΚΤΡΟΙΣ
ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΕΚΕΙΝΟΣ, υιβ".
Επαμεινώνδας στρατηγός Θηβαίων νπηργμένος,
'ΙΙς έ&ρηνεΐτο τελευτων περιπα&ώς Θηβαίοις,
Επαμεινώνδα , λέγουσι, &νήσχΐ]ς, συν σοι χαϊ Θηβαι,
Τέχνον εν βίω μη λιπών, τέχνον έχ σων σπερμάτων,
'Λποχρι&εΙς ώς προς αυτούς τάδε χαϊ &νηαχων λέγει'
Ου μεν ου ϋνί,σχω ατεχνος, αλλ* ευτεχνος , Θηβαίοι,.
470 Δυο γαρ χαταλέλοιπα εμοΰ τας θυγατέρας,
Ττν επϊ Αεΰχτροις ν'ιχην τε χαΐ την εν Μαντινεία.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΟΤ Ο ΕΜΒΡΟΧΘΙΟΣ
ΛΙΘΟΣ, ΤΟΝ ΑΙΘΟΝ ΕΙΚΟΝΙΖΕ ΠΑΤΣΑΝΙΟΤ
ΜΗΤΡΟΣ. ν«/.
Ό Παυσανίας τα Περσών φρονεΐν εληλεγμένος
Καί προδιδούς τοις Πέρσαις δε πάντως τα της 'Ελλάδος
Και δια τοϋτο μέλλων δε τούτοις αναιρε&ηναι,
Τω ιερω προσέδραμέ. πάντων δ" απορουμένων
Τι δέον πράττειν επ' αυτω, εξάγειν, μη έξάγειν ;
Ή τούτου μήτηρ αρασα τοϋ Παυσανίου λ'ι&ον
Του Ιερού ενέ&ηχε τούτον εν τοις πρόθυρο»}.

Η 18 Τ. 412.
464. ϋβ ΕρΗίηϊηοηιΙβ νϊί.
ΟοπιθΙ. Νβρ. ίιι νίΐβ βία» ο. 9.
10. ΑβΚβη. V. Η. XII, 3. ίΐη-

ηιιβ ίιιΐβτρι•. Ρ»ιΐ8. IX, 13. βης.
ΡΙυΙ. ΑρορΗΛ. Τ. VIII. ρ. 133.
Διι 8βηϊ Γθβρ. β6Γ. Τ. XII. ρ•
108» Ηυεε.
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Ο'ΗΙΙ* ΧΠ. ΗΙ8Τ. 413-415. 479-497.

"Ο γνόντες Λάχωνες, ανέχτισαν τας πυλας.
480 Και χινδννεΰων τψ λιμω ϋνήσχειν ο Παυσανίας,
Αυτός αυτόν έχδίδωοι χαΐ σχοίνοις εξ ορόφου
Μικρόν χοπέντος μέρος τι ανάγεται, και &νησ*ει.
Έπει δε νυν τις μονάχος γελων τους ανόητους
Λί&ον εμβάλλει στόματι, ως μη λαλοίη δη&εν,
Ό Τζέτζης τους ίιποχριτάς πάντας χαι τους 5οΛίοι*;
Μιαων φησιν εικόνισμα τον λί&ον πεφυχέναι
Του λ'ι&ου, ουπερ Ι'φημεν μητρός του Παυαανίον,
Τουτέστιν, ε'δει χαί αυτοϋ λί&οις φραγψαι στόμα,
ΚαΙ ουιως ά&λκάτατα τον βίο* έχμετρησαι.
ΑΛΛ3 ΕΙ ΤΑ ΘΝΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΐΣΧΐ^ΕΣΘΕ ΓΕΝΕΘΛΑ, ΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΓΟΤΝ ΒΟ
ΣΚΟΎΣΑΝ ΗΛΙΟΥ ΦΛΟΓΑ ΑΙΔΕΙΣΘΕ Τ0/ΟΝ
Α* ΑΓΟΣ ΑΚΑΛΎΠΤΟΝ ΤΡΕΦΕΙΣ ωϊ•
490 Τοΰτο περί Οιδίποδος ο Σοψοχλης που λέγει
Μετά την τΰφλωσιν αυτόν την εν αυτοχειρία.
ΕΙ των άνϋ'ρωπων ουδαμώς αίσχυνευ&ε το γένος,
Λιδεϊσ&ε γουν τον ή'λίον χαι κρύψατε τοιούτον,
Καί μη εατε φαίνεσ&αι χατάδηλον τοις πασι
Τοιούτον όντα μιασμόν χα'ι γένους χαί πατρίδος»
ΠΩ,Σ Ο λΕΡΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗι ΑΜΕΤΑΡΙΘΜ&

αττοτ στρατιαι ησθη τε και αμα
τοτς οφθαλμούς δακρύων εμεςτλΣΕΝ. υιέ.
"Εχεις εις πλάτος άπασαν ταύτην την Ιστορίαν
Τριαχοστην δευτέραν σοι χειμένην εν ταϊς πραιταις•
479. νβΓ8«β θηβΐηιβ βγΐΐβΐηβ

Η 18 Τ. 413.

ΙϊΓβνίΟΓ νϊάβΙΙΙΓ 810 ΓΘ8ΐίΐ11β11(1ΐ18

^^ ς^^ ^ ^Κ), £,£,

θ88β : όπερ «αϊ γνόντει Λαχυι*«, ιιΐ Οιϋ. Ι, 196.
484. ΟΓ. Ρΐιη. άβ £βπιι1. 14.
Τ. Χ. ρ• 116. άθ βοίβη. 3ΐιίιη<ι1.
10. Τ. XI Π. ρ. 158. 6(1. Ηυΐι.
Ηοββ. Αβϋωι. V. Η. IV, 7.

'
'
'
,„
493. 8οπΡ8ί γουν. Ιη «»'
οά. βΐ βάίι. ββΐ Κανον,τα ■»βίηβ Κάνόν. Ιιι ρΓΟχίΛΜ «
χρνψα τ' ίπει τούτον.

ΟΗΙΙλΧΠ, ΗΙ8Τ. 416 — 418.

498 — 514.
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ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΦΎΣΕΙ
ΘΗΡΑΜΕΝΟΤΣ. νις'.
Ό Θηραμένης μα&ητης υπηρχεν Εύριπίδου,
Αθλιος, πανουργοτατος , ε'ν&εν χαχεΐ&εν ρέπων,
500'0&εν αυτόν χαι χό&ορνον εχαλουν επωνύμως.
Κο&ορνος δε χα9έστηχεν είδος υποδημάτων,
ΙΛριστεροΐς χαΐ δεζίοϊς ποσΐ προσαρμοττόντων,
Άνδράσι τε χαί γυναιξίν ωσαύτως αρμοδίων.
Ούτος επί τριαχοντα τυράννων νπηργμένος,
Ποτέ τούτους ηρέ&ιζε χατα των 'Λ&ηναίων,
Ποτέ τους 'Λ&ηναίονς δε πάλιν χατα τυράννων,
Φίλος ομοΰ τε χαί εχ&ρός υπάρχων αμφοτέροις.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΕΤΡΑΑ1 Α" ίΙΣ ΕΟΙΚΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΠΟΝΩ. υιζ.
Τον Ηραχλΐ,ν λέγουαι μηνός τετριιδι
Τεχ&έντα , πολλά τληπα&εϊν εν τΰι βίω,
510 Ά&λους τελούντα προςταγαΐς Εύρυσ&έως.
Ι-ίφ' ούπερ εχράτησεν η παροιμία,
^Άλλοις πονοΰοι , προσφυώς λελεγμένη.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΓΗΡΑΚΟΤΑΣ
ΤΏ.Ν ΜΎΘΏ.Ν ΜΗ ΕΧΛΝ ΑΑΙΜΟΝΙΟΝ
ΙΪΝΟΎΜΑΙ ΓΡΤΑΑΙΑΙΟΝ. νιή.
Μούσης της τριοδίτιδος φέρεται μϋ&ος λέγων,
Ζ4λλος μη έχων δαίμονα ηγόρασε γονρουνιν.

*

Η 18 Τ. 416.
498. ϋθ ΤΗβΓαιηβηβ νίά. Χβιιορίι. Ηεΐίβη. II, 3. Αεϋαιι. V.
Η. IX, 21. ϊΐϊΐφιβ Ρει-ίζ.
501. 04. Α. ΪΏ ΙβΧΐΗ νποδηγμάτων.

506. Ειίθίτι Ηοο νθΓβιι
οτί βεήρβί ποτί.

ρΐΌ

Η Ι 8 Τ. 418.
513. Γουρούνα 681 £ΙΊ111)1Ϊ118,
ρΟΓΟΙΙβ, 8Η8. Υϊί. ϋιιΙ'ΓΟϋΐι. 8.
η. ν.
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ΟΗΙΕ. XII. ΗΙ8Τ. 419-422.

515-533.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΑΚ&ΝΙ2Ν ΒΡΑΧΤΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΎΤΩΝ ΤΟΤ ΑΙΚΑ.
νι& .
Περί βραχυλογηματος Ααχώνων ν.αΐ του αϊχα
Εις την τετάρτην εΐρηχα Ιστοριών των τΐ/δε.
ΠΕΡΙ ΕΎΡΛΤΟΎ ΤΟΤ ΠΟΤΑΜΟΎ ΚΑΙ ΑΟΧΛΝ ΣΤΡΑΤΙΛΤΛΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΑΕΩ.Σ. νχ'.
Ευρώτας ποταμοί εστίν εν χ'άρα τ]] Ααχώνων,
Ιϊίπο Ευρώτα παλαιού Αάχωνος χεχλημένου.
Αοχος δε και η ενέδρα, το εγχρνμμα καλείται.
520 Άλλα χαί λόχος του στρατού σύστημα τι, τυγχάνει.
Ο λόχος δ' ουιος λέγεται στίχος χαί δεχανία,
Συνεστηχώς άπο ανδρών οχτώ είτε χαί δέχα,
"Οσπερ χαί (ίριστός εστί χαί λόχων πάντων χρε'ιττων.
Τίνες λόχοι ες δώδεχα χαί μέχρι δεχαέξ δε
"Εχουσι την έπαΰξεσιν προς τοϋ στρατού το πλη&ος.
Σπάρτη 3' η σχοΐνος λέγεται χαί Σπάρτη δε η πολις.
Ή πόλις α'υτη Σπάρτη δε της χωράς των 'Αργείων.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΤΟΎΣΑ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΝ
ΟΥ ΑΙΓΕΏ.Σ. νχά.
Ομηρος τον Αντήνορα τ^ γάμμα ραψωδία
Έλένφ φέρει λέγοντα περί του Μενελάου"
530 "Ητοι μεν Μενέλαος επιτροχάδην αγόρευε,
Παυρα μέν, άλλα μάλα λιγέως , έπει ου πολυμυ9ος ηεν.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΟΙΜΑΙ ΑΕ ΤΗΣ ΣΎΜΜΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΤΎΟΣ. νχβ.
Φυλή μέρος τά δίκαιον της πόλεως υπηρχεν,
Πόλεως δέ των Ά&ηνων- δέχα φυλάς γαρ είχεν,
ΗΓ8Τ. 421.
530. II. III, 213.

ΗΙ8Τ. 422.
532. ΟΓ. ΗθγοιΙοΙ. V, 66. Ρ«μ».
Ι, 5.

ΟΗΙΙ,. XII. ΗΙδΤ. 422— 426. 534-556.
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Καν ύστερον γεγόνασιν εχδέχα , ίεκαδυο.
Αισχίνης γράφει, την φυλην δεχατον μίρος είναι.
Τριττνς δ* ην το τρίτον φυλής. <η δέ γε συμμορία
*Ην αρι&μος εξήχοντα σωμάτων, ου πλειόνων,
Ίβς γράφει Λημοσ&ενης που συμμοριών τω λόγω•
^Εχ τούτων δέον είκοσι ποιησαι συμμορίας,
540 'ίΐς νυν σώματα εχουσαν εξηχοντα εχάστην.
Και τ'άλλα ευρ>]ς άχριβώς συμμοριών τω λόγω.
Ούτω χνρίως η φυλή, τριττυς χαϊ συμμορία.
Τα δέ γε συναγωγια, τριττϋς χαϊ συμμορίας
Ήμεϊς τανϋν εϊρηχειμεν χαταχρηστιχοτέρως.
Η ΛΈΓΟΥΣΑ, ΑΠΟΚΟΤΤ'ΑΒΙΖΛΝ.
(χ α ι α'υτη δε προεγράφη.)
Τίς εστί προπηλαχισμος χαϊ
Ααταγη τε χαϊ χότταβος χαϊ
Εις πλάτος έγραψα το πριν.
Εις τούτων ογδοηχοστην χαί

υχγ'.

τις η παροινία,
εωλοχρασία,
χαϊ στρεψας ευργις ταύτα
πέμπτην Ίστορίαν.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΙΝΕΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΎΡΙΙΙΣ
ΑΝΕΨΙΟΙ, νχδ".
Εις &έσιν της πεντηκοστής ιστοριών των τΐ]δε,
550 Ανεψιοί/ς είρησειας χαϊ τους αδελφιδοϋς δε
Και υϊδους χαϊ υϊωνους χαϊ τους •&υγατριδους τε
Καϊ δη τους ανεψιαδους χαϊ ααφεστάτως μά&ε.
ΤΙ ΚΡΗΣΦΤΓΕΤΟΝ.

υχέ.

Η σχόλια χαταφυγη χαϊ τών δνσαποαπαστων
Εχ λαβνρίν&ου τοΰ Κρητών χρησφυγετον έχλη&η.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΟΛΎΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ. υχς'.
Ο Πολυχλείτειος χανών τοις "όπισ&εν εγράφη

••. >,'

Εις την έχατοστην χαϊ ενενηχοατην χαϊ πρώτην.
338. Πβ 8>'ΐτιιηοήϊ8 ρ. 182. 18» εά. ΗοίίΚ. ΐΜ^ιιβ δε^ββί.
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ΟΗ II* XII. ΗΙ 8 Τ. 427. 428. 557—575.
ΠΕΡΙ Τ&Ν ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ ΦΕΙΔΊΟΥ, ΠΕΡΙ
ΤΟΤ ΜΙΚΏ,ΝΟΣ ΙΠΠΟΥ. ν*ζ.

Μετά την Πολυκλείτου δε χεΐται, και η Φειδίου.
Την Μίκωνος δε λέξωμεν νυν αντί της Φειδίου.
Ό Μίκων η κατά τ^ας Πολύγνωτος ζωγράφος,
560 'Εν τγι ποικίλΐ] ττί ατοα 'ίππον ενζωγραφησας
Τρίχας παρεζωγράφησεν ταΐς κάτω βλεφαρίαι,
Και τούτου μόνον "ένεκα τοις πασι διεσΰρη.
Τοΰτο γαρ έπιλήψιμον εϊχεν ό ϊππος μόνον,
Τοις άλλοις προς αχρίβειαν τοσούτον ειργασμένος,
'&ς μηδ* αυτόν ως προς. αυτά μέμψν τΌν Μωμον ϊχειν.
ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΛΈΓΟΥΣΑ, ΔΙΑΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΣΎΝ ΓΕ ΤΛν ΩΡΛΙίΙι,
ΣΊΝΤΟΜίΙι ΤΕ ΚΑΙ ΤΛ* ΠΙΘΛΝΛι.
νκη. ι
Τεσσάρας λογού αρετας λέγουαι πεφυκέναι
Ό Ισοκράτης ρψωρ τε αυτός και 'Λλχιδάμας,
Ό θεοδε'κτης αμα τε και Μινουχιανός δε,
Συν οίς «αί Διονύσιος ό 'Λλιχαρνασσό&εν,
570 Φιλόστρατος και έτεροι μύριοι των ρητόρων,
Σαφές, μεγαλοπρέπειαν σϋντομον , πι&ανόν τε,
Μετά της ώραιότητος ρητορικών σχημάτων
Εμπεδοκλής προ πάντων τε, φιλόσοφος ο μέγας.
Λέγει γαρ την άσαφειαν μελάγχαρπον ΰπάρχειν,
Ώς κελαινώπαν τον ΰυμον ο Σοφοκλής που λέγει.
,
Η 1 8 Τ. 427.
55«.8{|. Έ,ταΐ Νίχωνοι, θΐ ϊι»
ϊιιβεηράοιιβ, ει Κοο νβηιι,- ΐιβιιι
νβΓβα ρι-οχίιηο Νίχιυν αίψχβ
ΙΙολύγνοιατοί.
ΟβΙβπιιη οοηϊ.
ϋβ<.1-, Οπιηά-ϋβ ά. Αι•οΗ£ο1ο§.
ρ. 77. Ιίβηι ίηΙβΓρΓβ» βίβ&αιιϋβ3ίιηιΐ3 ϋβή ίηβΟΓίρΙί : ί,ίΐιικί ϋΐ).
(Ιιο ίχυΐρΐυι• ά. Αΐΐεη. Αα» ά.

ΙΐΒΐϊαη. ρ. 84. — Ρΐίη. Η. Ν.
XXXV, 35. Μαιιυ* (1ο«α ίιι
βάΜοηβ^ψι• ιιίοι-, <ίνα Λβΐί,πι.
ΗΐΛ Αηίιιι. IV. ο. 50.
Η 1 8 Τ. 428.
574. νίά. 8ιιιγζ. β<ϋί. Εηιρβίΐοοί. ίϊνι§ηι. ν. 14. ρ»£. 513.
ΕγοΙ μελάγχορον.
575. Αΐβο. \5. 955.

ΟΗΙΚ XII. Η 1 8 Τ. 428-430.
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Την φρόνησιν δέ σύμπαντες γλανχωπιδα βοώσι,
Και ο Αισχίνης τε&νηχός το ασαφές που λέγει.
Περί του /ίημοσ&ένους δέ τούτο φησιν ωδέ πως•
Μεγάλα βρεν&υόμενος προς Φίλιππον λάλησα*
580 Τι αχοτεινόν χαι τε&νηχός προοίμιον είρηχειν.
Τέσσαρες αύται, άρεζαν λόγου σοψοϊς ανδράσι,
Σαφές, μεγαλοπρέπεια , αυντομον , πι&ανόν τε.
ΙΑφεΙς μεγαλοπρέπειαν Άφ&ονιος δε λέγει •
Σαφές, σΰντομον , πι&ανον χαί τον έλληνισμον δε.
Τζέτζης δε τόν έλληνισμον χαί την χυρίαν λέξιν
"Οργανα λέγει του σαφούς, 'Λφϋονιε, υπάρχειν,
Ου του σαφούς σβ έτερα, ώοπερ αυτός νομίζει.
Καν έτερα ετύγχανε, των περιττών νπηρχεν)
Εϊπερ σαφή ετύγχανεν, ελληνισμού προσδεΐα&αι.

;

Η ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΡΜΟΎ ΑΓΟΡΑΙΟΥ ΠΡΟΤΎΠΩΜΑΤΟΣ. νχ&'.
590 Έρμης της Μαίας ο υιός, Έρμης δέ χαι ο λόγος'
Έρμης χαί σόμπας ανδριας χαί ό σωρός των λί&ων.
Έρμης χαί πας ο ερμηνευς εϊτε γλωσσών η λόγων.
Έρμης χαι άγοραΐον δέ προτυπωμα η πίσσα,
Ή πίσσα χρυσοχόων δέ προς ην τυπουαι ζώα,
θέντες αυτής έπανω&εν αργυρον η χρυσον δε.
Ό πους της χλίνης τε έρμίς. γράφεται δέ ιώτα.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΎΣΑ, Ο ΑΝΔΡΙΑΣ Ο

αμοργινος. νλ'.
Ι/ίμόργην είναι νόει μοι την τρύγα του ελαίου.
Όργη γαρ χατα "ίωνας ο τε πηλός χαί πίσσα.
"Ο&εν όργάσαι λέγεται χαί τόν πηλόν μαλάξαι.
578. Εάίΐ. Ηβίίΐί. ρ. 219. ίΜ[ΐιβ Ταγί.
587. νομίζω ΐΒ3Γβθ οΛ Α.
ΗΙ8Τ. 429.
593. Οά. Α. ή ρΐΌ η.

Η 18 Τ. 430.
α. Α. ίιι ϊιιβεηιχ. γθοΙθ ομόργινοί , 1101» άμοργηνοί. ΟΓ.
Έΐγια., Μ. 8. γ._ άπομόρ'ξατο , βΐ
8. τ. όργάδα γί/ν.
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ΟΗΙΕ. ΧΠ. Η 1 8 Τ. 430-432. 600—623.
>

600 Άμόργψ ούτω δέ φαμεν τψ του Ιλαίου τρυγά,
ΈπΙ τ'ο 'άμματος όργην ήτοι, πηλον ύπάρχειν.
Ή τρυξ ελαίου ίε πηλός, ο χρησιμεύει 'άψει.
Το 'άπτω όίψω, 'άμμα δε άμμόργη τε ομοίως
Αιπλοϊς εγγράφεται τοϊς μυ, χανόνν τω καθόλου.
Άμόργη δ& χατ "Ιωνας εν μΰ τε χαϊ ιριλοΰται.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ, ΟΝ ΕΡΜΗΣ ΕΝ ΠΟΑΎΗΡΑΤΟΙΣ
ΑΝΤΡΟΙΣ ΚΑΤΕΘΕΤΟ. νλά.
'Εν λι&ιχοΧς διδάγμααιν ούτως Όρφεύς που λέγει,,
' Ύμνων σοφίαν, λόγους τβ χαϊ τό προσέχειν βίβλοις'
„"Ον 5ε «εν άνϋρωπων πεπνυμένον ητορ ανώγτ/,
,,Ές πολυηρατον αντρον έαελ&έμεν 'Ερμείαο,
610 „"Εν&' 'όγε πανιοίων αγα&ων χατέ&ηχεν Όμιλον,
,,Αΐψά χεν άμφοτερχσι,ν ονείαια πολλά κομίζων
„ Οίχαδ' αποστείχοι , προφυγών πολύδαχρυν οίζυν.
Τας βίβλους, αντρον του Έρμου χατονομάζων ούτω.
ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΓΕΩΡΓΟΎ, 02 ΎΔΑΤΙ ΚΟΙΑΑΙΣ
ΧΕΡΣΙ ΑΕαΙΟΊΤΑΙ ΤΟΝ ΑΡΤΑλ£ΡαΗΝ.
νλβ".
Ό Αρταξέρξης βασιλεύς Περσίδος υπηργμένος
Παρήλαννε διά τίνων γεωργψίμων τύπων.
Ό γεωργών εχεΐσε δε τελών τών ευγνωμόνων,
',ίΐς είδε διεργόμενον τον βασιλέα τότε,
ΟΙς δεξιωσεται, αυτόν μηδόλως κεκτημένος,
Κοίλαις χερσίν εκ ποταμού του ρέοντος έχεΐσέ
620"Χό*ωρ απαρυσάμενος προσήγαγεν εχείνω.
Ό* δε. της προαιρέσεως άγάμενος τον άνδρα
Ασμένως τε εδέξατο χαΐ ί'πιεν ηδέως,
Καίπερ ου χργζων "ύδατος, ουδέ διψών τφ τότε.
Η 18 Τ. 431.
606. ΙΛιΗ. Ργοοειιι. 17. 8^.
Η 18 Τ. 432.
619. Αβίία". V. Η. Ι, 32.

,620. (Μ. Α. «Ι «Κι. Βαβίΐ;
άπα/ϊρυοάμανος.

ΟΗΙΙλ XII. ΗΙ8Τ. 433-435. 624—642.
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΟΘΕΝ 0ΡΡΩ4ΕΙΝ ΑΕΓΟΜΕΝ.
νλγ'.
Του ορρωδειν <η λέξις μεν οημαίνει το φοβεΐσ&αι,
Εξ ορρού της περιστέρας , του χαί μεσοπυγίου,
Ο τρέμει της περιστέρας τω φόβω κρατούμενης"
Η Ότι μέρος σώματος 6 ορρός, 6 χαι ταύρος,
Των φοβη&έντων εϊω&εν ίδρουν τε χαί Ιδίειν'
Η πλέον τούτο εΐρηται εχ φόβου των αλόγων,
630 Α. εν τω δέει την ούράν εν τοις μηροϊς συστέλλει '
'Ή εχ του ορω , το ορμώ, χαι δέω , το δεσμω δε
( Των πτοουμένων η ορμή δεΐται γαρ χαι δεσμεΐται • )
ΈΙτ ουν εχ του ορώ, το βλέπω, χαι του δέω•
(Λεαμέΐται γαρ χαί το ορΐίν τοις φόβω χρατουμένοις.)
ΟΙ ΑΙολεΐς δε ιριλωται χαι δίρρους πεφυχότες
Ομού ιριλουαί τε αυτά καί γράφουαι διπλόρουν.
ΤΟ ΑΟΚΟΎΝ ΤΟΙΣ ΑΣΚΑΠΠΙΑΑΑΙΣ, ΤΟΎΤΟ
ΑΕ ΑΡΑ ΗΝ, Ο ΑΕΤΙΟΣ. υλ$'.
ΙΑσχληπιαδαι λέγονται χατα χυρίαν λέξιν,
Όσοι γονην εσχηχασιν Άσχληπιοΰ σπερμάτων."
Νυν δε χατα χατάχρησιν τους Ιατρούς εϊρήχειν.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΎΣΑ, ΥΠΕΡ ΤΑ ΕΣΚΑΜΜΕΝΑ ΤΠΕΡΗΑΛ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝ ΑΑΜΑΣΙΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΘΡΎΑΑΟΤΜΕΝΟΝ ΦΑΙΑΑΟΝ. υλέ.
640 Κροτωνιατης Φάϋλλός τις πέντα&λος υπήρχε,
Νιχησας πάλιν χαι πυγμήν , δίσχον χαι δρόμον'
Και των μεν άλλων πως χρεών τάς νίχας δικγράφείν ;

ΗΙ8Τ. 433.
624. νίά. Εΐγπ». Μ. β. ν. ο>
, Μτ<""όω•
633. Οββιιηΐ <3ηαβ βχΙΙίΛββ.

ϋΙδΤ. 435.
,640. Υ**» & *Ηβ7"°ν?1Α•
3" διιίάιιιι.
ΗβΓοιΙοί. VIII, 47. ΙΙβίηββ
«(1
641. ϋβδίιαιΐ άαββ β^ΗαΙιββ.

30
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ΟΗΙΙνΧΙΙ. ΗΙ8Τ.435. 436.

643-668.

Του άλματος και διάκου δέ, τούτου το μέτρον μά&ε;
„"Εξ επί πεντήκοντα πόδας πήδησε Φάϋλλο?.
„/1ίοκευσε 3* εχατΌν πέντ' υπολειπομένων.
ΠΕΡΙ ΠΕΡΣΕΛΣ, ΒΟΡΕΑΔΩ,Ν ΚΑΙ ΒΕΑΑΕΡΟΦΟΝΤΟΤ, ΤΡΙΤΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΛΝ. νλς'.
ων τα μεν εγραφη, τα ο ου.)
Τα του Περσέως πρότερον, των τε Έορέου παίδων
ΚαΙ τα Βελλεροφόντου δέ καλώς μοι προεγράφη.
Τα των τρνγαίων άκουε νυν δε και τα χαν&άρων.
Εμφύλιοι, χατέτρυχον πόλεμοι την Ελλάδα
650 Τάΐς των Αακώνων μάχαις τε και ταϊς των 'Α&ηναίων,
^Αριστοφάνης τότε δε 6 κωμικός τυγγανων,
Τελών ρήτωρ δεινότατος, ώς Ά&ηναίους ωρα
Μη πειΰομένους μηδαμώς συμβούλοις της είρηνης,
Τοις εγερσιμαχουσι δε χαΐ ϋορυβωδεστέροις,
«β* εραστής διάπυρος χαι ούτος της ειρήνης,
Το σνμβουλευειν φανερως αυτοϊς περί εϊρηνης
'ΊΩ,ς απει&έσι παρειχώς , αλλην όδΌν ετράπη.
Με&οδω δέ δεινότητας χρησάμενος, ως δέον,
Α&νρμασι γλυχαίνουσιν έν τρόποις κωμωδίας
660 Περί ειρήνης έγραψε χαί άλλα μεν μυρ'ια,
Την Αυσιστράτην, Άχαρνης χαί αλλάς κωμωδίας,
Πραγματικαϊς ταϊς στάαεσι πανσόφως σνμβουλευοας.
Και νυν ομοίως δέ ποιεί πραγματικγι μελέτψ
Αντί του φαναι δέ, ου χρή μάχας όμόροις Ι'χειν,
Ακουσον πως γλυκαίνονσι πλάσμασί τε χαί λόγοις
Πραϋνει τούτων τον &υμον και παν ανΰει ραατα.
Τω των πολέμων συνέχει τους γεωργούς ειαφέρεί
Άγανακτησαντας πολλά χαί τους αγρούς πο&οΰντας,
*>* .
.
645. ϋίσχίυοί ρχο οίσχιυι Ιιβδβΐ ο<1. Α.

ΗΙ8Τ. 436.
β
657. θα. Α. άψι&ίσι. \Ί3β<ηγ «Ιιβια ΙΐΌΐίο άπα&οΰοι εβίβ.

ΟΗΙΙ*ΧΠ. ΗΙ8Τ.436.

669 — 700.
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Γεωργία ΜαΙ βότρυς τε, χαί τας λοιπας όπωρας,
670 Πο&εϊν εϊρηνην έφευρεΐν. ως ουκ ενην εϊς γην δε,
Έξ ουρανού φροντίσαντες χαταγαγεϊν εχείνην,
Έφευρηχότες χάν&αρον το χοπροφαγον ζώον,
Έν φάιναις πρώτον έστησαν, ως πήγασαν δε νέον.
Ου ως προς έπιμέλειαν δύο οΐχέτας δοντες,
Εν γε διαχωρημασιν έλίπαναν αν&ρωπων,
Μάλλον εν υγροτέροις δέ βρεφών χαι μειραχίων.
Επειτα ο τρυγαϊος δε τούτω επωχημένος,
ανέρχεται προς ουρανον σύναμα χαί οΐχέτγι.
"Έν γι] τίνα δε χέζονται Ιδών μεαουρανησας,
680 Έγειραν, αν&ρωπε, βόα, όρνξον, χρΰψον ταύτα,
Και μύρα δέ περίρρανον, μη τφ όδμϊ) τ% φίλη<Ω,ς προς την γην χαι προς αυτά ο χαν&αρος χαιάξη.
Τέως ελ&ών εϊς ουρανούς τον χυδοιμον ευρίσκει,
Έπαπειλονντα συντριβην άν&ρώποις ου μετρίαν.
Μόλις ποτέ εϊς σπηλαιον λί&οις χατεστρωμένον
Έφεϋρον χατορΰζαντες εχεΐνο την εϊρήνην,
Κόρην χαλλίστην , νεαραν , σαρξί πεπαχυσμένην.
Ης ο οΐχέτης τας πυγας ούσας ευόγχους βλέπων
*Απο&αυμάζει περίσσιος την τόσην ευσαρχίαν,
690 /Ιη&εν προς την ισχνοτητα της μάχης παραβάλλων»
Ούτως ενρόντες ηγαγον ως προς την γην εχείνην.
Έγνως πώς παίζων τεχνιχώς ο κωμωδός ο ρητωρ,
Και συμβουλεϋειν μη δοχών , αρίστως συμβουλεύει,
'Λς χρη λυειν τον πόλεμον , αΐρεϊσ&αι την εϊρηνην»
Ευργίς χαί παν χεφαλαιον εν πράγματι αυτο&ι,
- Το φυσιχόν, τ6 τΰμιμον, το δίχαιον σύναμα,
Συμφέρον τε χαί δυνατόν, 1'νδο%ον χαί έχβαϊνον,
Καί τον πολλάκις δί' ενός χαί μόνου κεφαλαίου
Πραγματιχαι περαιώνονται, ως επί Λημοσ&ένει
700 Έν μόνω τζι συμφέρονιι οι Όλυν&ίων λόγοι*

683. Οά• Α. ομω! ρι-ο τίωι.

695. Ιηββηιί ϊνι
30*
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ΟΗΙΚ XII. ΗΙ8Τ. 436. 438. 701 — 728.
77«ρ* άλλοις τω νομίμψ δε, διχαίω παρ «εροις,
Τισί δυσ'ι τε χαί τρισί χαί τέτρασιν , η πασιν.
ΔΑ1ΔΑΑΟΊΣ ΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 1ΚΑΡΙΟΤΣ ΠΤΕΡΙίΣΑΝΤΙ. υλζ1.
Τα του Δαιδάλου ευρτ(ς μοι χαί τα του Ίχαρίου
Ένταυ&α μέν προ πέντε σον των φύλλων γεγραμμένα,
Εις ενναχαιδεχάτην τε Ιστοριών των πρώην,
Περί βοό; του Μίνωος, η πρόγραμμα μοι φέρει.
'ΕχεΖ δε μάλλον έγραψα ταύτα πεπλατυσμένώς.
ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΕΤΕΙΑΣ
ΓΟΝΗΣ. υλή.

Των αετών οΐ νεοσσοί ως των λοιπών όρνέων
Απο ώων εϊω&ασιν έχφΰεσ&αι , ώών: δε
710 Έχ συνουσίας άρρενος τεχ&έντων χαΐ &ηλείας.
Και γεγονότος νεοσσούς δ άειοί γυμνάζει"
Ιστα προς τας αχτίνας γαρ έχείνους του ηλίου.
Καν μεν ονν άσχαρδάμυχτα προβλέχρωσιν εχείνας,
Γνησίαν χρίνει την γονην , κατέχει τε χαί τρέφει•
ΕΙ δ* οϋ, αυτούς εξέωσε της χαλιας ώ&ησας.
Φήνη δ* οίχτίρμον όρνεον ταύτα λαβουσα τρέφει.
Ταυτδ χαί ο χροχόδειλος τοις αετοΐς ποιεί δε,
Ως «αϊ αυτός που ϊγραχρα χρονογράφων ίάμβοις'
„ Γέννα μεν ώά, χηνιχα δόξεις βλέπειν.
'/20 ,,Επαν δ* απ" αυτών έχρνη το σχυμνίον,
„ Ο &ηρ διχαστής ^ίνεια» των εχγόνων.
„"0 μεν γαρ ευθύ τι λάβοι ζωϋλλίων,
„ Κώνωπα, μυϊαν , είτε τι των παρνόπων,
,,Κέχριχεν αυτό μη γονής είναι νό&ον,
„ Τρέφει τε 7>οιπον ώς φυλαπον την φύσιν.
,Ϊ'Ο <Γ αυ γε νω&ρον αδρανές πάλιν ΐδοι,
,,Ανεΐλεν ευ&ύς ώς δοχήσας των νό&ων.
Των αετών μεν τα ώα χαί νεοσσοί τοιοΐδε.
ΗΙ 5 Τ. 438. Ιη ϊιιβοϊίρΐίοηβ βΓβί χυχμάτοιν.

Ο Η 1 1* XII. Η 1 8 Τ. 439. 440.
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ΠΕΡΙ ΘΒΛΤΓΟΝΙ1Ν ΚΑΙ ΓΤΠΙΑΙΛΝ ΚΑΙ
ΤΠΗΝΕΜΜΙΝ. νλ&'.
Γυπάς τίνες δε ασχεπτοι λέγουαι ζώα τίχτειν,
730 νΕχειν ν.αϊ γάλα χαϊ μαστούς χαι έτερα τοιαύτα.
Έγώ δ' ώς εύρον αδένας απαντάς είναι τίγρεις,
Ούτω και &ηλυ το γυπών ίψεΰρον σύμπαν γένος.
Πέντε δ* ημέραις προς πυγην πετάμενοι ανέμοις,
Κυρίως συλλαμβάνουαι γονην νπηνεμίαν.
Έν εκατόν και εϊχοσιν ημέραις δε γεννώσι
Τα υπηνέμια ωά. εν δε τοιανταις αλλαις
'Εχ των ωών εχλέπουσι και »>£οσσοιΐ5 ποιουσιν•
°Εν εκατόν ^ιε'ραις δε και εϊχοσιν ετέραις
Μέχρι και πτήσεως αυτών εχτρέφουσιν έχείνους'.
740 Γονην γυπών νπήνεμον έχεις, την &ηλυγόνων.
Φάνεις ονείροις δε ο γυψ ενιατον σημαίνει,
Οΐά σοι προχατέλε'ξα σαφώς εξ Αιγυπτίων.
ΠΕΡΙ ΘΕΙΟΥ ΑΠΤΡΟΤ, ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΙΟΝ
ΚΑΑΕΙΤΑΙ. νμ'.
θεϊον μεν το &ειάφιον νπάρχειν σαφώς νοεί,
θείον και το ΰυμίαμα, ο κεραυνός τε &εϊον,
Και παν συν τούτοις &αυμαστον ϋ-εΐον, και οί αστέρες.
Και η ψυχή χαϊ άγγελοι και τα τοιαύτα, ϋεΐον.
θείον μεν το &υμίαμα ούτω χαλέϊσ&αι νοεί,
1/2$ ϊον και ερχόμενον &εοϊς τω διεχπνέειν.
θέΐον δε το &ειάφιον , ώς κεραυνώ ομοΐον.
750 θειώδη γαρ ο κεραυνός βαρεϊαν οδμην έχει.
Πλην 'όσον άγγελος εστίν εχ τέχνης, ζωγραφιάς,
Πλεΐον πρΌς τα δειάφιον, η κεραυνού δρΐ[ΐυτης.

731.
734.
θα. Α.
741.

ΗΙ8Τ. 439.
Ιη Οά. Α. τίχριιΐ.
Ργο χνρΐοα ία ιιιαι-βϊηο
ιν ταύταιί.
Μηι•£ο 04 Α. όρίίοιί.

ΗΙ8Τ. 440.
751. Ειϊβμ νά. Α. ΐχτιχω*•
Ι,αοίβίαβ νβι-ΙίΙ εχ ατία. Νβ ί<1
<\ιιοΛ 3ρβ«β νϊΐίοβτιιη ββΐ, ΐ'βΙιηιμιβιβια , βοπρδχ £* τέχνηί*
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ΟΗΙΕ. XII. ΗΙ8Τ. 440.

753-780.

Γεγβυσμαι ταύτης της οδμης χαι ϊγνων την πιχρίαν.
ιί2ς εϊ&ε άπειρος αυτής μέχρι τον νυν ΰπηρ-χον.
Επα&ον τι χαϊ γέλωτος τω φοβω τφ αμέτρω.
Τραϊανού της πόλεως εγγύς γάρ μοι χωρουντι,
Σχηπτου χυ&έντος χεραννου προς δεξιόν μου μέρος,
Αφαιρε&ηναι ηλπισα τρίχας τε χαϊ τον ώμον.
Εχων την χείρα δε αυτός ουδόλως παρεχίνουν,
760 Οϊιδε έωρων ουδαμώς προς δεζιόν μου μέρος,
Κεραννοβλητα δε πεσείν τον ωμον προσεδόχων,
ΚαΙ τε&νηχέναι χαϊ αυτός μετά βραχεΐαν ωραν.
Άλλ' ίχ τοΰ φόβου ζωω&εις βολής ησπερ εδόχουν,
Έχ τη"ς οσμής του κεραυνού μικρού νεκρό; αν ~ημην.
Του ωμού αστοχήσας γαρ ενέαχψρεν εϊς πέτραν.
Τοααυτη ηρ&η δε οσμή ίχ της πληγής έχείνης,
ίΐς τη\ βολην ψνγόντα με σχεδόν &ανεΐν ίχ ταύτης,
Την δε ημϊονον αυτήν ύ\ εποχος υπηρχον,
Τρομως τρίμειν δεινόταιον μέχρι χαϊ βουλυσίου.
770 Ούτως οσμής της χεραυνων πεϊραν πιχραν ίσχηχειν,
■Λψ ης χαϊ τό ΰειάφιον, ΰειάφιον χαλεΐται.
θείον δ' αντον τόν χεραυνον πάλιν χαλεΐσ&αι νόει,
Λς εχ νεφών αυντρίψεως πυρ ΰεΐον υπηργμένον,
Ούχ ε'νυλον εχ ξύλων δέ , ελαίου χαι τοιούτων.
•Ω,ς &έας δε επαξιον Ίϊεΐον παν &ανμαστον τι,
Και οί αστέρες &εϊον δέ, έχ του •&εω , το βλέπω,
Ή εχ του &έω πλέον δέ , όπερ δηλοΐ το τρέχω,
Ψυχή τε χαί οι άγγελοι χαι τα τοιαύτα ΰεϊον,
"Η. έχ του βλέπειν άπαντα, νοεϊν τε χαι γινώσχειν,
780 Εΐτ ουν ώς αεικίνητα εχ &έειν χαϊ ταν τρέχει,*.

Χ
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ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΑΥΤΟΣ Λ ΑΙΚ'
ΕΘΕΛΗιΣ', ΙΗΣΕΤΑΙ, ΟΤ ΔΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΣ.
νμά.
Ό "Ομηρος τον Κύκλωπα εν Όδυσσεία φέρει
Προς Όδυσσέα λέγοντα μετά το τυφλω&ηναΐ'
Του Ποσειδώνος , Όδυσσευ , νιος εγώ τυγχάνω.
„ Αυτός δ' αϊκ έ&έλγσ' , ιήσεται, ου δέ τις άλλος.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΛΗ ΚΙΝΕΙΣ, ΛΣ
ΠΑΝΤΑ ΛΙΘΟΝ ΚΙΝΕΙ. νμβ'.
Μετά Περσών τον πόλεμον τον περί Μαρα&ωνα
ΐΛνδρϊ χρησμός εκέχρηστό τινι των ΙΑ&ηναίων.
Την μνήμην δ' άποδέδρακεν εμοΰ η τούτου χλησις,
ιΩ,ς πάντα χαλων δε χινεΧν χαί πάντας δε τους λί&ους.
Τοΰτο ποιων εκείνος δε χαι παν άναμοχλεΰων
790 'Τπέρπλοντος έγένετο, πλοϋτον εύρων εκ Μήδων.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΤΣΛ, ΤΟΙΣ ΕΝΤΑΛΙΟΙΣ
ΕΣΘΗΜΑΣΙΝ. υμγ'.
"Εσ&ημα ενυάλιον στρατιωτών το εΐμα,
Όπερ χαβάδης λέγεται άπο Καβάδου Πέρσου.
Ο δ' Ένυάλιος ΰεος πολεμικός υπάρχει.
Κατά τινας , ο "Αρης μεν παις Ένυοΰς ων "Ηρας,
^Ιλλοις νιος του Άρεος , ίτίροις δε ΰεράπων*
Άρριαν<$ δε άλλος τιςΆρϊϊ Ισφαγμένος.

ΗΙ8Τ. 441.
784. 0<Ιϊ83. IX, 520.

ΗΙ8Τ. 442.
787. Μβγ^ο οιΐ. Α. τοΰδι ρΓΟ
τούτον.
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ΟΗΙΙ,. XII. Η 1 8 Τ. 444 - 446.

797-813.

ΠΕΡΙ ΎΠΟΎΑΟΎ, ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΤΠΟΤΑΟΝ
ΦΑΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΟΤΑΟΝ. νμδ'.
"Τπουλον το πανονργόν τε χαϊ αχοΙιΌν καλείται
Έκ τραύματος, ο ίξω&εν δοχεϊ μεν υγιαίνειν,
"Εσω ό*' εστί διάβορον, γέμον οζώδους ελχους.
800

Τέσσαρα δε τοις παλαιοΐς το οίιλον δηλοϊ τάδε•
Το υγιές*, όλόχληρον, δλέ&ςιον , σγονρόν τε.
Ο Τζέτζης τοις παλαιοΐς δε προςτί&ησι τα δύο.
Το μέρος το τον σώματος, όπερ χαλουμεν ουλον,
Καί^ παν συν τούτοις μαλαχόν. εισφέρει δε χαϊ χρίζεις
Του ούλου μέρους σώματος έχ στίχων των Αισχύλου.
'Εχ του Όμηρου πάλιν δε του μαλαχου την χρησιν.
,,Ουλοισιν έξήμελξας ευτρεφίς γάλα.
,,Χλαινάων άνεμοσχεπέων , ουλών τε ταπητοτν.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΚΑΙ ΚΕΡΛΑΚΕΩι ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ
ΕΙΡΗΤΑΙ ΚΕΡΔΑΑΕΟΝ. νμέ.

Απο του χέρδους λέγεται σύμπαν το χερδαλέον,
810 'Ή από της άλώπεχος, ην χαϊ χερδω χαλοϋμεν.
Πάνυ γαρ πανουργότατον χα&έστηχε το ζωον*
ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Η ΜΕΓΑΙΡΑ.
νμς'.
Η Μέγαιρα ό φ&όνος τέ έστι χαϊ βασκανία,
Απο Μεγαίρης δαίμονος τίνος ψ&ονορωτάτου.

ΗΙ5Τ. 444.
801, Ιη ιηβι-ςίηβ βάϊι. Βββ.

«Ιίϋϊηιιιβ νβτάο&οατο ί χ. β. γίηίβ οΐιβοιιπιιη. "

Λ.ΙΙΙ, 6.19. ββι Γο«Θ οοΙογ, σιιβιη
Μ03 γβη»9οι»13 Μα&χ& ^ 1%Ά^

807• ΑββΛγΙ. Οιοβρίϊ. «88.
Ιϋβί. χγι, 224. .

ΟΗΙΚ XII. ΗΙ8Τ. 447.

814 — 840.
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ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΝΛΝ ΕΡΙΝΝΎΛΉ, ΚΑΙ ΑΛΑΣΤΟΡ&Ή ΤΕΛΧ1ΝΏ.Ν. νμζ.
■

Πασαν βασχανίαν γίνωσχε, την όΥ" ομμάτων βλάβην,
Δια φαέων βαίνονσαν χαι βλέιρεως ομμάτων.
ΙΙολλοΐς γάρ έατιν όφ&αλμος προβλέψει βλάπτειν σ&ένων.
Παρ' 'Ελλησι δε δαίμονες τρεις Ί\σαν 'Εριννΰες,
Ή Τισιφονη , Μέγαιρα χαι "Αληχτω συν ταίιταις•

Και Έριννΰς δε λέγουσιν αυτάς ετυμολογοι
820 'ΙΙς ίν τ~ί ϊρα χαι τΤ) γ7[ την οϊ'χησιν εχουσας'
ν
Ή άνυουσας τάς αράς, τοντέστι τάς χάτάρας' .
Αι ήτα ούτω το λοιπόν έδει το ρη εχφέρειν.
Έχ του ερι μορίου δε και νύσσω Τζέτζης λέγει,
ΑΙ άγαν διεγείρουσαι η διεγηγερμέναι'
Είτ" ούν Έριδονυες τε καί Έριννΰς έχ τούτου,
,Ω,ς ερίδας νυμφευουσαι η ννμφαι των ερίδων,
Η πλέον αϊ είς ερίας χαϊ ερις νυσσουσαί γε.
"Ο&εν χαϊ γράφεσ&αι μαχρόν ψησι χαί το ιώτα.
Πάρα το τίειν τιμωρεϊν φονεϊς δε Τισιψόνη.
830 Ή Μέγαιρα εχλή&η δε έχ του χαχοΖς μεγαίρειν •
Ή Αληχτώ 3' ως άληχτος ουαα προς εχδιχήσεις.
Αλάσιορες , οί ΐιλας τε τηροΰντες χαϊ τας βλάβας.
Ό Τζέτζης, οί εν άλαις δε τείροντες χάί ταϊς βλάβαις.
Τε'ιρω τορος, το δάμασμα, ως εκ του φέρω φόρος.
Τελχϊνες ήσαν δέ τίνες των φ&ονερών δαιμόνων,
Αχταΐος, Μίγαλήσιος , "Ορμενός τε χαι Αϋχος,
Μίνων ομοϋ τε χαι Νιχων , ίσως δε δη χαι άλλοι.
'ΛΖς δε χεντρωδειξ χαι τραχείς εκ του εχίνου ζώου,
Τζέτζης ητυμολογησε, τελειουχίνους οντάς.
840 "ίί τέλος τι εχίειον χαϊ φαρμαχωδες οντάς.

Η 18 Τ. 447.
814. ϋΜ ιγΐΐιιΐ»'ηάααΟΜ.
816. Ιιαιηο προσβλίψιι.

832. Εγλ* αίαί, βΐ νβ. ρι•ο*™£" νΓΙ'αιΗ.,νΐΙ, 123.
838. ΕιταΙ τραχής.
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ΟΗΙΙ;. XII. ΙΪΙ8Τ. 448. 449.

841—869.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Ή. ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΙΜΜΕΡΙΟΝ ΓΑΡ
ΟΝΤΑ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΟΙ^, νμή.
Τοΐις Κιμμερίους οΐ πολλοί ε&νος φασίν ύπάρχειν
Περί τον Ταυρον των Σκυ&ων και την ΆΙαιώτιν λίμνψ,
Οϊπερ αφώτιστοί είαιν, ηλιον ουχ όρωντες.
°Εν σκότει δε §ιάγουσιν ϊν τε νυχτί βα&εία
Ημέρας τεασαράκοντα. χαιρός <Γ αύτοΐς του σκότους,
"Οταν εν αίγοκέρωτι ό ήλιος υπάρχτ).
"Οταν εν τ$ χαρχίνω δε ό ήλιος υπάρχω,
Ημέρας τεσοαράκοντα ολόφωτοι τελοΰσιν.
*!Αλλοι δ' άλλα ψευδίστατα λέγουσι περί τούτων.
850 "Ομηρος Κιμμερίους δε παρ' Ίταλίαν λέγει,
ΚαΙ αφωτίστους εϊσαεί τούτους φησίν υπαρχειν.
Και τοϋτο &όρυβον πολύν τοις φυσικοϊς παρέσχεν.
Είσί δ'ε οΐ Κιμμέριοι μέρος βραχύ και δήμος
"Ε&νους τίνος Ιταλικού, αι δε οικήσεις τούτοις
Έν φάραγξι και κοίλοις δε καταδένδροις τοπθ(5•
Και ούτω ή'λ(0? αυτοΐς ουδόλως επιλάμπει.
Έκεϊ και λίμνη τίς εστί Σιάχα καλούμενη,
ΤΗι χα* τά φύλλα πίπτοντα βυ&ίζεται των δένδρων.
ΠΑΡΟΙΜΊΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΑΛΛ11 Λ ΠΑΛΑΜΝΑΙΕ ΚΑΙ ΛΛΙΤΗΡΙΕ ΑΑΙΜΟΝ. υμ&'.
Πας ο παλάμαις και χερσίν αυτοχειρία κτείνων,
860 "Η καί τι εργαζόμενος καλείται παλαμναΐος.
Και κλησιν δε ννμ μάν&ανε την των άλιτηρίωψ.
Λιμός ποτέ κατέσχηκε μεγίστη τας Ά&ηνας ■
01 δβ •&ορνβωδέστεροι χαί γένους των αρπάγων
"Εφοίτων, παρετήρουν τε που κτύπος ην μυλωνων,
Και αλιά χαί άλευρα ΰέλοντες διαρπάζειν.
Έκ τούτου πάντας τους κακούς φαμεν αλιτηρίους.
Τζέτζης δ' ως το παυστήριός φησιν από του παυν,
Ούτω τον αλιτήριον εκ τοϋ αλ'ιιω λέγει,
Τοντέατι, τον αμαρτωλά και άδικα ποιοΰντα.

ΟΗΙΙ,. XII. ΗΙ8Τ. 449. 450. 870-892.
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870 Λαιμών δε χαί ο έμπειρος καλείται χα&' ετέρους
Ααν,μων τις ν.οΐ έμπειρος υπάρχων, ωσπερ ε'φαν.
Λαιμών χαί πας ό φονικός χαί κοπτιγ,ος τω Τζέτζη.
Έχ του δαΐζω δε φησι τούτο την χλησιν φέρει.
ΠΕΡΙ ΑΜΑΖΟΝΙΑΛΝ ΚΑΙ ΣΚΤΘΙΑΛΝ ΚΑΙ
ΣΑΤΡΟΜΑΤΛΝ ΓΤΝΑΙΚΛΝ. νν'.
Οτι το γένος μαχιμον το των ΙΑμαζονίδων,
Τους πάντας άφεμένω μο« δειχτέον εξ Όμηρου"
„ Το τρίτον αυ χατέπεφνεν ΙΑμαζόνας άντιανείρας.
Καί αν Σχυ&ίδες πανταχού ανδρααι συμπονουαι
ΚαΙ ταΐς μαχαις χαι τοΐς ϊ'ργοις δε συμπααιν ετέροις.
Μάλλον τα έργα σύμπαντα εργωνται αϊ γυναίκες.
880

Και των Σαυροματων νόει μοι τας γυνάίχας,
Σχυ&ων χαί Αμαζόνων δε γονής εχπεφυχυίας,
Λαπερ χαί Αιονΰαιός φησι περιηγήσεΐ'
,,Της γάρ τοι φιλότητος Άμαζονι'δων εγένοντο,
,, Την ποτέ δη μίχ&ησαν επ' ανδρααι Σαυροματφσι.
ΟΙ Σαυρομαται Σχυ&αι δέ, ους περανταδας λέγεις.
ΕΙς πλάτος πυ,σαν δε εϊπεϊν εω την Ίστορίαν.
Την έ'νδειαν πτωασουμαι γαρ ουχί μιχρως του χάρτου,
Μήπως πολλας εάσωμεν άγραφους ιστορίας.
Ο&εν μοι χρεϊττον έ'δοξε περί πασών βραχε'ως,
890 'Ή πλατυτατως βραχειών ιστοριών μνησ&ηναι,
Τας δε λοιπάς του πίναχος λιπεϊν αμνημονεύτους
"Ο&εν νμϊν ολι/ον τε χαί φίλον νομιστέον.

ΗΙ8Τ. 450.
875. Ιϋαά. VI, 186.
878. Α(1(Ιίι1ί τ»»!.
880. νίάοίΗΓ αντων ροβί καί
ίιΐίΐΗ'ΘΐιιΙιιιιι.

882. Όϊοηγβ. Ρβι•ΐβ£. ν. 654.
•Ι• Ε "»β"ΐθΓΪ8 Τζβίζββ -οϊΐβί.
892. δοπρβί λιπεϊν ριτ> βο
φΐο4 ίιι ειΐ. Α. 1ε£ίΙατ, Ιιπον
-νεί λιπυ)ν.

,'
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ΟΗΙΙ,. XII. ΗΙ8Τ. 451. 452. 893-916.
ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΈΑΚΙΜ1
ΚΑΙ ΜΑΣΣΑΓΕΤΙΑΑΣ. ννά.
Τους Σάκας ε'&νος γίνωσκε, ων ευρεμα'το σκχο;,
Καν αί γυναίκες τούτων δε συμμάχονται άνδιιάβιι/,
•Ως και Κτησίας εϊρηκε, και έτεροι μνρίοι.
,,Αΐ των Σάκων γυναίκες δε μάχονται δη αφ' Ίπποι,
„ Και πάλιν δ'έ Στρνάλιος άνηρ τις εκ των Μτ$μ
,,Γυναίκα των Σακίδων μεν καταβαλων Ιξ ί'πιιο».

Τους Μασσαγέτας νόει δε τους Άβααγους νπάφι
900 ΚαΑ τούτων αϊ γυναίκες δε τοις άνωτάτοις $όηΐί
Συν τοις άνδράσι τοις αυτών ταϊς μάχαις ίΧβρϊφ»
Και τοΰτο γίνωσκε καλώς, μηδέ σε λαν&αήτα,
'Λς "Αβαογοι και Άλανοι και Σάκαι δε χ«ί Λάχοκ>
Οι 'Ρώς και Σαυρομάται δε και οι Ιδίως Σχΰ&Μ
Και παν όπόσον πρόαοικον ε'&νος πνοάίς Βορέον
Κοινώς κατονομάζονται Σκύϋαι, Σκυ&ων τ% κλψ»
ΟΤΙ ΤΕΡΑΣ ΠΑΡ' ΑΣΣΤΡΙΟΙΣ ΕΑΟΜΙ
ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ. ννβ.
Την μεν της Σεμιράμιδος σΰμπαααν ΐατορίαν
/ίιακοστην εγράχραμεν εβδομηχοστοπε'μπτψ.
Νυν δε τους Άσσυρίονς τε, Σύρους και Αοανφϊ»
910 Και όπως εστρατεύετο Σεμίραμις μοι μά&ε.
ΙΛασύριοι μεν λέγονται ρι Μεσοποταμΐται,
ίυρο» ό*έ πάντες οι εντός Κασίου και Αιβάνον,
*Λν πόλεις Αντιόχεια, Γάζα και Έλάίς δε,
Μάραφις και Άσκάλων δε, Τρίπολις και Ίόπη,
Αζωτος τε και έτεραι πόλεις ουχί βραχεΐαι•
Τους Άσσυρίου'ς εγνως μοι, ανν τούτοις και τους 2ίΐ{°*

Η 15 Τ. 451.
Οΐββίββ ίτΆξία. ρ. 120.
Ηοο νβΓβη ΟΓοηονϊο ρι-ο 2τςυάλιοί Γβροιιβικίιιιη νΐάεΐιΐΓ -Στρυάγλιοι, <ιαο ηοηώιβ Μβάι» νο-

οαΐαΓ αρνιά ϋβΜβίτίαηι Π*
Γβαιη ΐιι Οιββϊκβ ίτ3§ιη. Ρ• '!,'
— Όβ Βαεβπιιη ηιαίίβπΐ"1."
βιίαιη. Αβ1ί;ιη. ν«Γ. ΗϊίΙ• *αι
-38. ϊΜ^αβ ΐιιίεΓρΓβίοβ.
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Την δε Σινωπην σύμπαντες χαλουσιν ΙΑααυρίαν,
<!1ς τΐ) Συρία Όμορον τισιν ετυμολόγοις'
"Αλλοις δ' Ότι κατέσυρται κατακλυσμοί η πάσα.
920 Καϊ την των Άσσυρίων δε γην ΆσσυρΊαν λέγειν,
Συνάμα και Σνρίαν δε πλην ου Σνρίαν χοίλην.
Το δ' Όπως εξεπόρ&ησε Σεμίραμις τα^Βάκτρα,
Έν τ% εκείνης εγνωχας πλατεία ιστορία,
Και Σταυροβάτην τον Ινδών πωποτε στεφηφόρον,
/ΐόλοις βοϊδελέφαντας ποιηαασα, εκτρέπει.
ΈπεΙ δ' έχεΐνος εγνωχε μα&ών εξ αυτομόλου,
"Οτι μελάνων μεν βοών δέρματα συρραφέντα
ΕΙς μίμημα Ιγένοντο ειδώλων ελεφάντων,
'ΙΛνω&εν είς χαμηλούς δε είσιν έντε&ειμένα,
930 Αντιστροφή συτέμιξαν, βολβ τε ακοντίου.
Την χεϊρα Σεμιράμιδος τρώσας βολ'ζ χαίρια
Παλίντροπον έποίησε την συρραγην της μάχης.
Παίζεται δ' η Σεμίραμις τω τάχει της καμήλου.
ΠΕΡΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΤΝΗΓΕΤΟΤΣΗΣ ΠΑΡ"
ΕΛΛΗΣ1Ν. υνγ.
Δύο πάρα τοΐς Έλλησιν υπηρχον Άταλάνται,
Ή μεν Αρκάς χαϊ κυνηγός, Παρ&ενοπά'ιου μητηρ.
Ή <Γ ην παλαιστρικη μεν χαϊ των δρομαιοχωτάτων.
Τω μεν Πηλεΐ παλαιστριχώς άνθαμιλληααμένη,
Λρόμω νικώσα πάντας δε ποδών τή ταχυτητι,
Νικαται Μελανίωνι, μήλα χρυσά ριπτοΰντι.
940 Καί ταύτα δέ συζούσα καϊ όντως ηττη&εΐσα,

ΗΙ5Τ. 452.
929. Ιη οά. Α. ββΐ καμήλον.
Ιΐα ρβίβΐ χαμηλουΐ 688β §βηιιίιιαηι Ιβοΐίοηβιη.
Οιεηπιι ο£.

ιηάβ ΤζβΙζββ ίΐιΐ£βΓβ βιιρβιΐβΐί-ναιη δρομαχώτατοί ; βΐφίο δρομαχωτάτων, ιιοα δρομαιοχαιτά—
των, «» ββΐ ίιι βΓΐΐΐ. Βββ., νϊιΐβ-

0)0(1. II, 16.

111Γ β88β ΙθΟΙίο ΓΌ(Ιίθί3 Α.

ΗΙ5Τ. 453.
936. ζίπιιιη Ορ3βοίΐ38 1>άτ})άτλ
ΗαΙ>βαΙ δρύμαξ , αιτταχ , ροΐιιίΐ

φΐβ βΙΛοιτΘΐ α ΤζβΙζββ ϊιιββιιΐο
εοιηρο8ί(ιιιη δρομαιωχνί , ανΛ
δρομυιχύς. Ηοβ^βΓΟ Ιβ^βηάαιη
νίάβΙιΐΓ δράμια υικυτάτοιν.

Νβ-
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Μάλλον δέ τούτου ερωτι πολλοί χατασχε&εΐβα,
Τοΐς χα&' Ηρώ χαι Αέανδρον , ως εγραχρε Λ/ουσαϊο;,
Ηττάται, Ιππομέδοντι, ονχ ω Μουσαίος λέγει.
Ώς γράφει, δε Θεόκριτος ο'ύτω χατ' έπος τάδε,
Και των έπων χαταχουε λοιπόν του Θεοχρίτον
„ Ιππομένης Όχα δη ταν παρ&ένον η&ελε γάμαι,
,,Μαλ' εν χερσίν ελών, ανυε δρόμον. α δ' Άταϋη^
,,Ής ϊδεν, ως εμάνη, ως ες βα&υν αλλατ έ'ροιτα.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΤΣΟΓ*
ΘΑΜΒΟΣ, Η ΙΕΡΑ ΜΑΧΟΜΕΝΗ, νώ.

Αυο Μυσίας είπον σοι, πράτερον πεφυχε'ναι.
950 Μη» δε Μυσοΰς μου νόησον λέγειν τονς παρ Όίφΐφ
Η Ίερα δε σύζυγος υπήρχε του Τηλέφου,
Εφ αρματι δ' εμάχετο, χαϊ αί συν ταύτη πασβί•
ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΡΣΙΝ Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ, Ή.ΑΜ•
ΚΑΡΝΑΣΣΙΛ, Η ΤΟΤ ΜΑΤΣΛΛΟΤ ΓΤΜ
ι

υνέ.
Αρτεμισία μία μεν ψ Αλιχαρνασσία,
Η του Μαυσώλου του Καρος σύνευνος, αδελφή ιι,
Τω Ξέρξη συνεμάχει δε τι] χατα στόλον μάχτί•
Κλι&έντος δέ του Περσικού, διωχομένη τότε
Φοίνισσαν ναϋν εβύ&ισεν αυτανδρον τι} προσχρονοη•
"Ο οΐ διώχοντες αυτήν ιδόντες Ά&ψαίοι,
Σύμμαχον είναι δόξαντες, άπέσχοντο διώχειν.
960 Ο Ξέρξης πολεμίαν δέ τψ ναυν δοχήσας είναι,

941. 8οΓίρ3ϊ τούτον ρκ> τοντω.
942. \"8. 154.
943. Μ3γ8ο οί. Α. ο>; Ργο «3.

948. Είϊαιη οί. Α. άΐί» ]>
<Ι"ϊ βίο βάίυνβΐ ίη Πι*»*»
ΐ60ϋο11β™ «λ«τ'•

V Η ΧΠΓ 1 V
Λ
η« Τ - '
*,φΜ ΜΐβΓρΓ•
945. έπων ρπ> λοιπών β οά. Α.

ΓΟι1°1• ν"' 99. VIII, 68- *
93. 101-103. Λ«ιαβ ίη»^
Ιββ.
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Την δε βυ&ίσασαν είδως ούσαν Άρτεμισίαν,
Μεγάλως άνεβόησεν εξ Αιγαλέου ορούς.
Οί άνδρες μου εγένοντο γυναίκες τΐ\ νυν μάχη,
ΑΙ δε γυναίκες εμπαλιν Ιξ έργων λαμπρών 'άνδρες.
Μίαν Άρτεμισίαν μεν έχεις την του Μαυσώλου.
Αλλην Άρτεμισίαν δε την Έκατόμνου ϊχεις,
Άμφω χαί στρατηγέτιδας , γενναίας αμψοτέρας•
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΑΣ ΦΎΣΕ1Σ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ,
&.ΣΠΕΡ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΖΕΡαΗΣ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ. ννς'.
Την Λερξου ταΰτην άπασαν εϊς πλάτος Ιστορίαν
Τριακοστην δευτέραν τβ ευρησης εν ταΐς πρωταις.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ, ΟΙΣ ΑΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΙΣ ΖΩ.Ν
ΕΑΤΣΙΤΕΑΗΣΕΝ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ
ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΤΙ ΑΎΣΙΤΕΑΕΙ.
ννζ.
970 Την Άρχψήδους ευργς δε τριακοστην και πέμπτην.
Τίνες βιβλίον λέγουαιν εν γραψαι Άρχιμήδην,
*Εγώ δε τούτου αναγνους διάφορα βιβλία,
Τα κεντροβαρικά , κάτοπτρων τι/ς εξάψεις,
Και τα επισίδια , και 'έτερα βιβλία,
'£'| ων "Ηρών , 'Αν&έμιος και πας μηχανογράφος
Τα υδρικά τε έγραψαν χαί τα πνευματικά δε,
Βαρυολκά τε σι'^παντα και -&αλασσοδομέτρας.
Πολλά τοιαύτα αναγνους βιβλία Άρχιμήδους,
Άκουων ο'ίπερ λέγουσιν εν μόνον γεγραφέναι,
980 Πάσχω και λέγω τα αυτά, 'απερ εκείνος είπεν,
"Ος είχε θέκλαν σΰζυγον , νιον δε τον Παυλίτζην,
"Οιαν κατεϊδε τον μοιχον χείμενον συν τϊ] Θέκλα.
'Ιδών γαρ τούτο, εκπλαγείς καϋ1* εαυτόν ηπόρει,

962. Όβ Ηοο ιηοηίβ για. Ύνβδββί. βΐ ΥβΙοΚ. βά ΗβΓοάοΐ. VIII, 90.
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' £ίπερ αυτός εστίν, η εύρος τις άλλος*
Έατώς ονν ελογίζετο χαι έλεγε τοιαΰτα'
Ιδού τοϋτο 6 Παύλος μεν υπάρχει, το παιδίον,
Α'ϋτη του Παύλου μψηρ δε , ή καλούμενη Θίύα,
Ουτός είμι δε εγωγε. εγώ δε τις τυγχάνω;
Ταυτο χαγώ ταΐς βίβλοις δε του Άρχιμήδονς λψ.
990 Ιδού αύται, παιδία μεν νπάρχουσιν , οί Παύλοι,
Ή <5' Άρχιμηδους έγγραφη μψηρ αυτών, η θίχία,
01 <Γ Άρχιμήδους λέγοντες υπάρχειν εν βιβλίον,
Ούτοι δηΰεν εγώ είμι. εγώ δέ τις τυγχάνω;
Και τίνα α άνέγνωχα , η οναρ ταύτα ε'ιδον;
Έδόχουν χυΧ τον Αώριον εχειν δε χαραχτΐ,ρα,
Καϊ 'απαν δε το γνώρισμα σαφές του ΆρημηοΌν;•
ΠΕΡΙ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΧ/1Έ.ΤΚ0ΊΪ,
Ζ&ΝΤΛΝ ΕΤΕΡΗΜΕΡΛΝ. ννψ
(έγράφη δέ.)
Ή Ιστορία Κάστορος 'άμα χαΐ Πολυδεύχους
Ταϊς πρωταις τεσσαρακοστή γέγραπται και ογδόη•
ΠΕΡΙ ΤΟΤ πρλδ'ού νοσήματος, νν&'.
Ηρώδης,* ον άχούομεν , ο βασιλεύς Ιούδα,
1000 Ό βρεφοχτόνος χαι αυτού τρεις άποχτείνας 7Γ«ΐδ«ί>
ί?ΐΑ3 Κνηνώος'Αραβϊσοηςη'ν νίος χαϊ Αντιπάτρου,
χιιι. Καίσαρος χρόνοις Σεβαστού χαι χρόνοις Κίεοπάιφί
Και τί) Χρίστου βρεφώδει δέ σύγχρονος ηλιχία.
Πατρός δ' ον έ'φην αγενούς ών παις πανουργοτάτον
Πολλψ νίκα τον φυσαντα πανουργιών τω τρόπφ,
Θωπεύων υπερχόμενος πάντας τους υπέροχους.

' Η 18 Τ. 457.
'
. 984. ^ΥΐάβΙατ βχοϊάίδδβ ούτοι
αηΐβ αυτοί.
ΗΙδΤ. 459.
α. Ιοββρίιί Αιχίωβοΐ. XVII.

ο.6. Ββΐΐ. Ιιιά.Ι. ο. 33. Π.&1•
<μιϊ Ιοοϋβ ββι Γβρβίίιι" >" Τ"*""
(ΙθΙθιιΙιιιγώϊ Οιτβδίοιηαώ• Γ1ίΤ'
ρ. 55. βαα.

Ο Η 1 Ι* XIII. Η 1 8 Τ. 459. 7 - 34.
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Την Σαμαρέων πάλιν γαρ αυτός εξαναχτίσας,
Καίααρι χαριζόμενος , τω Σεβαστφ εχείνο>,
""Ε&ετο χλησιν Σεβαστην αντί της Σαμάρειας"
10 Και Κλεοπάτρα δωρεάς έπεμπε βασιλείους.
Και 'οτε δ Αντώνιος ανήρ της Κλεοπάτρας
Την αδελφην του Καίσαρος άφεις Όχταου'ίάν
Και οτε 6 Αντώνιος ομού χαί Κλεοπάτρα
Τδν μέγαν πρδς τον Καίσαρα πόλεμον συνεχρότουν,
Στείλας Ηρώδης γράμματα, χρήματα χαι τριήρεις
(Λιπλϊί δ' ήσαν τα γράμματα τα τότε δεδομένα,
Τα μεν προς τδν Άντώνιον , πρδς Σεβαστδν δε άλλα)
Τοΐς των χρημάτων χομισταϊς χαί των γραμμάτων είπεν,
Έγχαρτερήσαί τι μιχρδν χαί χατιδέίν το τέλος,
20 Και τψ νιχωντι παρασχίΐν επιστολής χαί ταλλα,
Τοις δε πρδς τδν ηττωμενον επιστολάς συγχρΰ'ψαι.
Τίς των Ήρώδου γρά-ψειε πανουργιών τι μέρος;
Ίίατασχε&εις μνρίοις δε των νοσημάτων ΰνήσχει,
Ααβρφ , δεινω τω πυρετω , χνησμω επιφανείας,
Κώλων δδυναις χαί σπασμοϊς χαί των ποδών ογχώαεί,
Του ητρου σηπεδόνι τε σχώληχας εγγεννώση,
Και δρ&οπνοία, τγ εμΐ) μιαροτάτΐ] νοσώ,
'Τφ* ^5 *«* βιαζόμενος πλέον πασών των άλλων,
Καί προ του δέοντος χαιρου χρ]]ζων εχπνεϋσαι βίον,
30 Ααβών εις χείρας μάχαιραν δή&εν ως ξέσων μήλον,
Την 3ε|»ά» άνέτεινεν ώς εαυτόν άνέλοι.
Άνε-ψιδς δέ', ώς δοχω, Μετρόηβος την χλησιν,
Την μάχαιραν άφηρπαξεν εχ των χειρών εχείνου.
"Τατερον ΰνήαχει δε πιχρως, δδΰναις αφορητοις.

24. Εΐίβπι Ηίο Ιοοϋβ ϋοηίΐτΒ3ΐ ίη ΙοββρΗο , Β. Ι. 1. 33.
. ». Ιβοΐίοηβιη λάβρο! ρπ> ον

λάβροι 8βφΐίΐΐΜ• Κίο Τζβιζββ
ΙοβερΗαιη.
-• ■
32. Δ ΙοίβρΗο νοωΐιΐΓ Άχίαβοί.
.
•,

31
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ΟΗΙΙ;. XIII. ΗΙ8Τ.460. 461. 35 — 54.
ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΤΟΝ ΠΑΡ* ΟΜΉΡΏ,ι
ΚΑΤΤΟΠΛΑΟΝ , -ΝΎΝ ΕΠΕΓΝΏ,Ν ΒΡΑΔΤΠΛΛΟΤΛΤΟΝ. υξ.

Τον "Λιδην "Ομηρος φησι πολλάχις χλυτόπωλον,
Τον Άιδην χαι τον θάνατον , από των συμβαινόντων.
Ου του &ανάτου ϊπποι γαρ εξώωυοτοί τοϊς πααιν.
' ΕΊοι δέ γε ταχύτατοι, τις γαρ αυτούς έχφυγοι;
Ά*ουε χαι χατ' έπος δε εΐ ϋέλεις, του Όμηρου.
40 ,,Εύχος εμοί δωαειν, ψυχην 3' ^'Λϊδι χλυτοπωλω.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΘΡΙΑΜΒΙΚΟΎ ΚΟΤΡΟΤΑΙΟΤ
ΔΙΦΡΟΥ, νξά.
Τα του &ριαμβιχου πάντα του χουρουλίου δίφρου
"Εχει το επιστόλιον. τι δε δέϊ γράφειν πάλιν;
Όπως τον &ριαμβευοντα χρίσαντες χινναβάρει
"Η χαι σινωπιδίω δε Ιφ' άρματος ίατωσι
Και ατέφανον δέ χρΰσεον τ^ χεφαλβ τι&ουσιν,
Όπόσα χατειργασατο , φέροντα τυπω&έντα,
Και τ§ χειρί διδοασι δάφνινον τούτω χλάδον
Και βραχιονιστηρας δε εμβάλλουσιν εχείνο),
' Καϊ πάντας αριστευσαντας στεφάνοις στεφανοΰαιν,
50 Έξ αργυράς της ύλης μεν γραπτοΐς ταΐς άριστείαις,
Και πως επί του άρματος δημόσιος οΐχέτης
"Οπια&εν τούτου 'ίοταται τον στέφανον ανέχων,
Καϊ λέγων τούτω προς το ους ' χαι το κατόπιν β).έπε —
Πάντα το επιστόλιον έ'χει τα των χαιρίων.

ΗΙ8Τ. 460.
■■ 38. Ιωβηιί γι. ΜβΓβο οό. Α.
ϊκίρΰγΐ).

40. Ιΐίαί. V, 654.

Ο ΐ! Ι Κ XIII. ΗΙ8Τ. 462. 463. 55 — 78.
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ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΟΎ ΓΑΡ ΕΓΛ
ΚΡΕΙΤΤΙ2Ν ΠΕΤΡΟΤ ΚΑΘΕΣΤΗΚΑ, ΕΠΑΘΟΝ ΤΙ ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΣ. νξβ*.
Των αποστόλων η κρηπίς, ό κορυφαίος Πέτρος,
Μικροπρεπές τι πέπονϋε πρώτον εν τγι σταυρώσει,
Και προ φωνής αλέκτορος, τα <Γ άλλα σιγητέον.
Και μετά την άνάσταοιν πάλιν φορίϊ δευτέρα
Τον Ίησουν μου χαΐίσων βαδίζοντα ΰαλάαστ],
60 Βαλών αυτόν εϊς θάλασσαν άπό της άλιάδος
Κλνδωσι προσεπάλαιε, καρδίας δισταζοΰαης.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΟΑΙΓΟΠΙΣΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΕΑΙΣΤΑΣΑΣ; ΑΡΑ ΣΟΙ ΕΙΣΚΟΜΕΝ ΑΞΙΟΝ ΕΙΝΑΙ,
ΤΡΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙ ΠΕΦΑΣΘΑΙ. υξγ'.
Ο Ιησούς μεν ο εμος διατάζοντι τψ Πέτρω,
Οτε αυτόν ενέβαλε χύμασι της θαλάσσης,
Εις τ'ι, ώ ολιγυπιατε , εδίστασας ; ειρήκει.
Έγω και εξ Όμηρου δε κόλλησιν παρε&έμην,
Το άρα δη το'ι γε εΐσχομεν άξιον είναι.
Καί δη και παρενέχλινα χαί το ρητον πρεπόντως,
Το τρεις άντίπεφασ&αι δε αντί έν6ς φημί δε.
"Ητοι θανόντος μεν ενός ήτοι του ηγουμένου,
70 Τρεις τους ευεργετουντάς σε φανήναι άντ' εκείνου.
Ό "Ομηρος οίιχ' ούτω δε τους λόγους παρεισφε'ρει,
ΙΑλλα Αηίφοβον τίνα κτείναντα των Ελλήνων
Εισάγει εγκαυχωμενον τψ άνελεϊν εκείνον.
Τριών άπό των Τρωών δε πάλιν αντλημένων,
*Ή άλλον, ειτ" ουν Αϊαντα τον μέγαν παρεισφίρει
Τψ Αηϊφοβψ λβ^οΐΊτα ταϋτα κατ* έ'πος ούτω '
„ Αη'ίφοβ', η άρα δη τοι εί'σχομεν άξιον είναι,
„ Τρεις ενός άντι πεφάα&αι , επεί αν περ εύχεαι αυτως.
.
Η 18 Τ. 462.
57. 8θΓχρ3ί τα 8* άλλα ρτο
ταλλα. νβ.,ρι-οχίιηο ίηββιΐϋ τ?/ν.

ΗΙ8Τ. 463.
62. Μεν 3οοβ88ΪΙ β οά. Α.
77. Ι1ϊ«Α Χ.ΙΙΙ, 446. βψ
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Ο Η 1 Ια. XIII. Η 1 8 Τ. 464 - 467.

79 - 96.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΟΤ ΜΕΝ ΓΑΡ ΒΡΟΤΕΗι ΚΕΦΑΛΗι ΚΑΤΑΓΎΙΑ ΚΕΚΑΣΎΑΙ.
υί,δ'.
Εμπεδοκλής τι ό &εός, τάδε κατ" ϊπος λέγει•
80 ,,Ού μεν γάρ βροτέγ κεφαΐ^ χατ« γυϊα κέκασται,
,,Ου μεν άπαΊ νώτων γε δυο κλάδοι, άΐσοουσιν,
,,Ου πόδες, ον &οα ροΰνα, και μήδεα λαχνήεντα,
,,'Αλλα ψρψ ϊερη και ά&έσφατος επλετο μοΰνον,
„ Φροντίοι κόσμον «πάντα καταίοαουσα ϋο^σιν.
ΠΕΡΙ ΣΤΟΡΓΗΣ ΑΒΔΗΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΉΜΟΚΡΙΤΟΝ. υξέ.

ι

Ό Άβδηροδημόκριιος ο παις Ηγψιστρατου,
Του δε Λευκίππου μα&ψής, του μα&ψου Μέλισσου,
"Οπως τνϊς ΙΊβδηρΙταις μεν Ιστέργετο α$ρψως
Και οίος ψ, εγράψαμεν εν πλατει πριν αυμμέτρψ,
'ΕΙψοστϊ) και πρώτ]] δε Ίοτοριων των πρώτων.
ΠΕΡΙ ΤΑΡΙΧίΙΝ ΙΧΘΎΩΝ ΙϊλΙΛΝΛΝ. νξς'.
90 'Λ|ια»Όΐίς ϊχ&ΰας μοι ταρίχουί είναι νόει,
Ο'ίπερ βαρβάρως και κοινώς βερζίτικα καλούνται.
ΟΙ 3ί Σογδίας κάτοικοι, Χάζαροι και Χερσωνες,
ΙΔπο του "Ιϊξου ποταμού, ος σφων τι] χώρα ρέει,
ΏξιανοΊ καλέονται, 'ίνα και ιωνίσω.
ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΤ ΒΕΡαΟΥ ΠΕΡΙ ΑΡΤΕΜΙ
ΣΙΑΣ ΡΗΘΕΝΤΟΣ, ΟΙ ΜΕΝ ΑΝΑ ΡΕΣ ΜΟΤ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ, ΑΙ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ. υ%ζ.
Έν Ιστορίαις μεν ταϊς πριν τριακοστην δευτέραν
"Εχεις την ζέρζου αύμπαααν εις πλάτος ιατορ'ιαν.

Η 1 8 Τ. 464.
79. Εά. 8«ιιγζ. ρ. 526. ΙΜ
ρπΐΙΙϋί ΥΒΓ3118 «ΪΟ 80ΠμΙΠ3 β»1 !

ο'ντε γάρ άνδρομίη αίψαΐ^ κατά
γνϊα κίκααται. Ει γβΓβιι Ιβηίο
ΗΙβίΓΟ 11ϋ£1ΐ31ΐΐ0 γονν' Ου μ. ί.

ΟΗΙΚ XIII. ΗΙ8Τ. 467. 468.

97-120.
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Τους λόγους δ' οΰσπερ ϊλεξε περί Αρτεμισίας,
Καν περί ποίας ϊλε'ξε τούτους Αρτεμισίας,
ΕΙς την των νυν τετραχοστην πεντηχοστην χαϊ πέμπτη*.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΛΣΠΕΡ ΕΚΕΙΐίίΙι ΠΟΤΕ 71ί2»
ΝΕΤΑΕΙ Ο ΜΙΑΗΣΙΟΣ ΑΓΡΟΙΚΟΣ. νξη.
100 Του Κόδρου παίδες Μέδων τε χαι ο Νειλευς υπηρχον.
ΚαΙ ό μεν Μέδων έκ χρησμού των ελαίων των δύα,
Αίπερ παρατριβομεναι σίαλόν απετέλουν,
Έν γή πατρίδος χατοιχεϊν έτάχ&η της οίχείας.
ΙΫειλεύς δε μαντευόμενος περί της αποικίας
Ηχούσε* ' η &υγάτηρ σο* την χωράν χαταλέξει.
Αίφνης δ* εχείνης ηχονσεν ούσης ασελγέστατης,
ΙΙαίούσης 'αφον έπείσιον χαι φ&εγγομένης τάδε'
Ές ΚλιΆρον η ες Μίλητον αγον Καρσί τι πημα.
Λοιπόν περί την Μίλητον έχπλέει χαί Καρίαν.
110 Και πάλιν δε μαντεύ&ται τοις Καριχοϊς μαντείοις.
Χρησμός έδο&η τοντω δέ , χώραν λαβείν εχείνην.
Οπου παρασχοι τις αιιτω βώλον των γης βωλάχων.
"Ο 6 Νειλεύς άχηχοως , ως μέν^ Λυχόφρων γράφει,
Κίρην χυτρέως Καριχην ηπάτησε πανουργως.
Κάί βώλον έσχε παρ* αυτής, ήτοι πηλον χυτρίως,
Λς έναφραγίσαι μέλλων τι τω τούτου δαχτνλίω.
Ο μεν Λυχόφρων ούτωσϊ λέγει, λαβείν την βώλον.
"Αλλοι δέ αρτον λί^ουσίν αγροίχω ε'ξαιτησαι.
Ος αγνοών την αϊτησιν , ην ο Νειλεύς αΐτεΐται, 120 Γης βώλον τούτω δέδωχεν, εϊτε χατ* άλλους λίϋον.

Η 18 Τ. 468.

VII, 2. Νοπιιια ΛΓ..Α.Μ χα οά.
Α. ιο3:
δΐιρβΓδοπρίυιη
Αιγύπτιοι.
εγ/ο«/«5./
108. 1η 8<;ηο1ϋδ 3(1 Ι,γοορηι•.
681 τάξον. ΡοϊβίΙβιι Ηίο 1β§βηιΐιιΐίΐ αξον.

■

112. ΜβΓ§ο ο<1. Α. παράα^,

λύ
β £^
„,. 1378. ί]}[.
, , βι...
^"β 3ο1101•
ιηιβι•ρΓ•
114. Ηββο ίίβυΐί ϋΐίβ ίη βοΗο1ϋ$ νοοβΙιΐΓ Κάιιρα. Ι,βυΙίο οά.
Α. γϊιΐβίαι• βϊ$Θ Κίίρην.
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Ο Η 1 1,. XIII. Η 1 8 Τ. 468 - 471. 121 - 142.
Και ούτως ούτος εγκρατής έγένετο της χωράς,
Μάχη* αυνάψας χρατερίιν Καρσί καϊ Μιλησίοις.
"Αλλοι, δ* εϊς άλλον λέγουπι τούτο μεν γεγονένοα,
Και εν ετέρα χωρά δε, ου Μιλητοχαρία.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ, ΚΑΝ ΜΙΑΝ ΛΡΑΝ ΟΥΚ 1ΣΧΤΣΑΤΕ ΑΓΡΥΠΝΗΣΑ! ΜΕΤ" ΑΥΤΟΥ. 0.

Έν τάϊ καιρό) τω του σταυροί και πά&ει σωτηρία
Τους μα&ητας 6 Κνριος έφευρηχώς υπνονντας
Τάδε φησιν ως προς αΟτοΐις τοί ρα&υμεΐν εχτοέπαΐ'
Καν μίαν όίραν μετ' εμού νμεϊς έπαγρνπνηααι
Ουδόλως έξισχυσατε. Ίουδας άγρυπνεϊ δέ,
130 '&ς Ιουδαίων ταΐς χερσιν είς φόνον παραδώσει,
ΠΕΡΙ ΑΜΑΣΤΡΙΔΟΣ, ΠΟΘΕΝ ΕΚΑΗθΗ.

νο'.

■ι
Ή παρ' Όμηροι Κρωμνα μεν νυν Άμαστρις χαίιϊται,
'Άπο Άμάστριδος παιδος χατα τινας του λομ^ομ,
Κατ* άλλους Όξυά&ρου δέ , Πέρσου τίνος τω γίηι.
Ετέροις εξ ονόματος τίνος Αμαζονί3ος.
Κα&άπερ χαϊ την "Εφεσον, Σινώπην χαϊ τ«ί «Πα{.
Όμήρω ή Σινώπη δε Κάσος την χληαιν φέρει.
ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΑΕΓΟΎΣΑ, ΛΣΠΕΡ ΤΙΣ ΦΑΛΑ
ΡΙΣ ΛΝ, Η ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, νοά.
Τύραννοι χαι αμφότεροι των Σιχελων νπηρχον,
Ο Φάλαρις παλαίτερος επί του Πυ&αγόρου,
Ο δέ γε Διονύσιος Πλάτωνι συνεχρόνει.
140 Πάντες πικρούς δε οϊονται τούτους τυράννους ειηα.
Κατά την δοξαν δέ αυτών χάγιΐι τανυν είρηχειν•
Οίοι οί ανδρις ήσαν δέ χαί ο'ίους εγώ χρίνω,

ΗΙ8Τ. 470.
131. Ιΐίαά. II , 855. Οβίΐαι•.
Νο». ΟΛ. Αιι». Τ. II. ρ. 309. βϊ.

ΗΙ8Τ. 471.
,
142. Οό. Α. ΐη ««β• τ"1*0*
ρΓο «><«.

β Η II* XIII. ΗΙ3Τ. 471— 473. 143 — 163. 487
Την μεν Φαλάριδος τρανώς ευρήσεις Ιστορίαν,
Τριακοστην καί πρώτην μεν τωδε τω καταλόγω,
Έπιγραψην δε φέρουσαν, ην αν ενρέΐν μοι ζητεί,
Περί του Τεύκρου Φάλαρις ον είχε γραμματέα.
Ή του Διονυσίου δε κείται μοι Ιστορία
*Εν τω δευτέρω πινάκι, τω πάνυ σμικροτάτω,
Τρίτη ομού χαί εικοστή και τελευταία ούσα,
150 Περί του στίχου λέγουσα του, του Αιονυσίου.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΤΡΑΓΙΚΛΣ ΟΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΑ
ΓΜΑΤΙΚΕΣ, υοβ".

,

Τοις λόγοις μεν το τραγικον ο χάρτης επεδείκνν,
Άνιαρα καί συμφοράς καϊ ΰλίψεις καταγγέλλων.
Πραγματιχως εδείχνυ δε ταΰτα καί έχ των έργων,
Λς εις την Θρζσσαν ποταμον πεσων χαί βεβρεγμένος,
ΖΙΙν μόλις τ» βραχΰτατον αναγνωα&ηναι, τούτου.

ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, Ο ΠΟΤΑΜΟΣ Ο ΘΗΛΎΣ Η ΘΡΗιΣΣΑ ΤΏ,ι ΟΝΤΙ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΣ. υογ'.
θρζσσα θρακών τις ποταμός εν &ηλυκ^ τϊί κλήσει.
"Οντως δε Θρΐ^ασαν ελε'ξα χαί βαρβαρον εκείνον,
"Οτι, χαρτην τοις νδασιν έσπαράΐ,ε καί λογούς,
ΊΩ,ς πρότερον έσπάραξαν «ί Θρήσσαι τον Όρφέα,
160 Τας τέλειας διδάσκοντα ταΐς κατ* αύταΐς βαρβάροις,
Καί κεφαλήν άπέζιριψαν εις ποταμον έκείνην
Καί μουσικών την &έλγουσαν χαί &ήρας καί τους λί&ους,
Ά. κατασΰρείι ποταμός εις μέλανα τον ποντον.

ΗΕ8Τ. 473,
159. Ιιαοίβη. βιΐν. ϊαάοεί. §.
11. 8(|<(.

160. νίίβΙιΐΓ χατανταΖς βοήββηάιηιι €88θ, ίΜιρκ• οαιη κα&ιϊι, Χ. 576. (:οιιιρ;ιιαιιι1ιιιιι.
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Ο Η 1 Ι» XIII. Η 1 8 Τ. 473. 474. 164—188.
Μέλας δε πόντος λέγεται πέλαγος ΜιτυΧηνης.
Ή μουαιχη συμπλέουσα τι] κεφαλή $* Όρφέως
Και κινούμενη τας χορδ«ί ΰπ' αΰληταίς ανέμοις,
Μέλος υπηχει γοερόν , κινούν είς θρηνωδίας.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, 0Η2Ν0Σ ΔΕλΙΩ.ΤΑΤΟΣ. ΤΑ ΓΑΡ ΑΝΗΙΝΤΑ ΣΕ ΟΙΧΗΣΟΝΤΑΙ ΣΤΝ ΘΕΩ,ι ΕΙΣ ΟΡΟΣ, Η ΕΙΣ ΚΎΜΑ
Π0ΑΙΦΑ01ΣΒ0Ι0 ΘΑΑΑΣΣΗΣ. νοδ'.
Τίνες χνρίως οίωνοί χαί πό&εν δε καλούνται,
Πρώτα προ πάντων μάν&ανε χαί χα&ε'ξης χαί ταλλα.
.170 Γΰπες κυρίως οίύινοί. βηλυ γαρ παν το γένος.
Οία» χαί μοναι χΰουσαι ώα μηδ' εξ αρρένων.
ΊΩ.α γαρ υπψέμια γεννωσιν , ώς προεϊπον.
Ούτω κυρίως οίωνοί καλούνται μεν αϊ γΰπες,
Και, πάντα δε τα ορνεα χαταχρηστιχωτέρως.
Οίωνοσχοποι δε οΐ πριν τας πτήσεις των όρνιων
Τας δεξιάς τε βλέποντες ήτοι τας εκ της έ'ω,
Και τας άπο της δύσεως, 'άσπερ λαιας εχάλουν,
Και τας φωνας χαί τας βοάς άχονοντες εκείνων
Εχρινον οια μέλλουαι τα πράγματα γενέσ&αι.
180

^

Άν ουν εξ εω δεξιοί έφέροντο οι ορνεις '
Και τας φωνας προέπεμπον εύσήμους, κεχραμένας,
Καλλίστην την απόβασιν προυλεγον γεγονέναι.
Αν εχ μεν της εσπέρας δε χαί συν άσήμοις ψοφο»ί,
Φαυλον τον αποτέλεσμα προυλεγον τελεσ&ηναι.
Εν οίωνοσχοπίας μεν τοΰτο τυγχάνει είδος.
Αλλο δ* οίωνοσκοπημα μά&ε Λατίνων γένους.
Ορνις τινας αγρίας μεν, πλην γένους χρι&οφάγου,
■Κρατούντες έτι&άασευον. καιρό} 3' οίωνισμάτων

Η Ι 8 Τ. 474.
Ια ίιωοπριΐοηβ ά&\ οί. Α. ουν

&$$ ρΓΟ οοιτιιρίο α'χυ&ζ. Ιΐϊιιά
τβροιιιΐ.
173. ΜβΓ§ο οά. Α. ο* γΖπκ.

Ο Η Ι υ. XIII. Η 1 8 Τ. 474,

189 — 220.
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Κρι&ας αυτοΐς έτί&εντο προς βρώσιν, και ίώρων
190 Είτε αυτας εα&ϊουαιν ευμαρεστατω τρόπω,
»
Είτ' ουν πληγαϊς ταΐς των ραμφών άπορρίπτουαι ταύτας.
Και οϋτω δε τα μέλλοντα προέλεγον γενέσΰαι.
Αλλο οίωνοαχόπημα δρνί&ων των κατοίκων,
Ε% ων χωράς καΐ όνομα εγίνωσκον απάντων,
Νικωντων , ηττωμένων τε και των λοιπών απάντων.
Και τοϋτο 5ί σαφέστατα λέξω τοϊς άχαρίστοις.
Κρι&άς ρίπτοντες ορνι&ι μια των κατοικιών,
Άλφα και βήτα και λοιπά μέχρι του ω στοιχείου
Έν χάρταις παρενέγραφον και τας χρι&άς ετί&ουν.
200 Έσχόπουν έπειτα λοιπόν τυχόν περί πολέμου,
Έλλην αρα ο νικητής έίτ* ουν γονή βαρβάρων,
Πέτρος η Παύλος στέφανον λήιρεται τω άγωνι,
Ή και Μαρίαν η Ζωην μέλλει λαβείν εις γάμον•
Λν ουν η όρνις έλαβε χρι&ην του ε στοιχείου,
Είτα του λ, "Ελληνα τον νιχητήν έδείκνυ•
Και η του ε εδηλου δε και μόνη χρι&ή τούτο.
Λν δε του βήτα της χρι&ης έφι'μρατο η όρνις,
Βαρβάροις προεσημαινε την νίκην γεγονέναι.
Ταυτο χάπι των άλλων δε κλήσεων χαϊ πραγμάτων.
210 Ταύτα οίωνοαχόπημα κυρίως έχαλεΐτο.
Καχ τούτων σύμπαν μαντευμα χαταχρηστιχωτέρως
Κληδών, πταρμός, συνάντημα χυνών, η ώρυγή τε
Και σύμπαν τοιουτότροπον. τις άρι&μησοι πάντα;
Εις ορό; δί χαι κύματα θαλάσσης πολυφλοίσβον
ΟΙχηαεσ&αι προείρηχα τας θλίψεις τας εκείνου,
Έχ του τον ταΰτα γράφοντα χάρτην καταχλνσ&ηναι
Του ποταμού τοις ρεύμασιν, Όνπερ καλουσι Θρήσσαν.
Τα \'πη ταΰτα δε φησιν Ελένη παρ' Όμήρω
Ώς προς αυτόν τόν'Έχτορα , ούτως άρχην βαλοΰσα'
220 ,,/ίαερ έμεϊο, χυνός χακομ^χάίΌυ, οχρυοέασης,

219. ΙΚίώ. VI, 344. 8^.

Χ
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0ΗΙΙ*ΧΙΙ1. ΗΙ8Τ.474. 475.

221-245.

„'Ι2ς μ" οφελ' ηματι τω Ότε με πρώτον τε'χε μήτηρ,
„ Οϊχεσ&αι προφέρουσα χακή άνέμοιο ΰυελλα
„ Εις ορός , η είς χύμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
ΠΕΡΙ ΑΓΎΡΤΕΤΤΛΝ.

υοέ.

Άγύρται, τίνες λέγονται, χαί πό&εν , μάν&ανέ μοι.
Πρώτον οί όντως άϋληταί χαί των φιλελευ&ίρων
Αγώνας στεφανίτας μεν η&λουν , ουχί δωρίτας,
Καί στέφανον ίλάμβανον μόνον της νίκης δωρον.
Είτα χαί τους δωρίτας δε μετηρχοντο αγώνας
Της πόλεως η χωράς δε εϊτε τίνος των δήμων,
230 Τα δώρα τοις νιχήσασιν νεμόντων αρμοδίως,
Είτε χαί άρχοντος ενός, ως Άχιλλευς Πατροχλω.
Έηεί δε χατελυ&ησαν ηολεσι,, ,χωραις , δημοις
Καί ούτοι ο'υοπερ ϊλεζα αγώνες οί δωρΐται,
Οί ά&ληταί λαμβάνειν τι χρί/ζοντες τοις άγωσι,
Μη λείρια χαί ανϋη δε χαί βοτάνων στεφάνους,
Νικήσαντες διέτρεχον τήν αγυριν , το πλή&ος.
Και ούτως αυνηράνιζον χρήματα τι} άγυρει,
Καί χληαιν εσχον αγυρτών, ως ίχ των εν άγυρει,
Ά&ροίζοντες , λαμβάνοντες δώρα, της νίκης χάριν.
240 ^Άλλος γαρ άλλο τι αυτοΐς εδίδου των του πλη&ους,
"Ο είχεν η προαίρεσις χαί δύναμις εκάστου.
Καί ούτοι χαταχρήσει μεν έλέγοντο άγύρται.
Κυρίως τους άγύρτας δε χαί μηναγύρτας νόει,
Καν μάλλον εχ των ά&λητών ούτοι τήν χλήσιν εσχον,
Οίοι είσιν οί ηαρ' ήμιν σύμπαντες σιγνοφόροι,

223. Οιηίββυηι 6ΓαΙ μ' , βί
ρΓΟ ό'τί ίοήρΐιιιη τότε.

245. ν«χί11ί/βτ. 01θ58ββ Ογ.
1>3ί. —ιγνοφσροι ΜαηίραΙαηια.

Η 1 5 Τ. 475. ι
230. Ργο αρμοδίων δ(:π|)ϋϊ
αρμοδίως , ψχαβ ίΐβιη οί. Α. νϊιΙίΗιΐΓ 6336 Ιεοιίο. Κιίαιιι ΙιΗοίβία» νβΓίίί οοηοίηηβ.

Μ( ηιΪΓαοιιΙοπιιη βδβοΙΟΓββ 8υ§ςίΐΐαΐ. ΰα/ταη. Ιη ιιιαι-ςίιΐΐ
β(1ίΐ. Τϊββίΐ. Ηββο γεΛβ βιιιιΐ βρροβίΐα : ,,ΡογΙ* ίηΐβΐΐίξίι φαοί
8ίαίίοηατίο3 νοοαηί."

Τζ6ΐΖΘ8 άβ 01Γ0α]βΙΟΓΪΐ)118, <{1105
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'Οπόαοι περιτρέχουσι χωράς χαί προσαιτουσι
Καν όσοι χατ* αρχίαηνον την Ιανουαρίου
Και τ/~ Χρίστου γεννήσει δε και φώτων τγι ημέρα,
'Οπόαοι περιτρεχουσι τας &ΰρας προσαιτουντες
250 Μετά ωδών η επωδών η λογοις εγκωμίων,
Καί δή&εν Ιν προφάσεσιν 'ψευδέσιν, ευαφόρμοις,
Ούτοι πάντες αν λέγοιντο κυρίως μηναγυρται.
Μάλλον αν αιγνοφόρους μοι συ μίζοις τοιουτωδεις,
Και κατ* άρχίμηνον χαιρον νοησοις περιτρέχειν
Και προσαιτεΐν εν τω λαβείν 'άπερ χαλουσιν ούτοι,
Μηναγυρτων έφεΰρηχας την άρμοδίαν χλησιν.
Οι παλαιοί άγνρται γαρ, ωσπερ Βαβρίας γράφει,
Έν μυ&ιάμβοις τοις χωλοίς , ου τοις ίάμβοις λέγω,
Και συν αυτω και έτεροι των παλαιών καί νέων,
260 Είς ονον Μέντες εϊδωλον •&εας αυτών της 'Ρέας,
Τυμπανοις περιηρχοντο τας χωμας προσαιτουντες,
Μετ" έπασματων χαί ωδών, σελήνης άρχιμήνοις.
^Άχουσον χαί Βαβρίου δε τίνων χωλών ϊάμβων'
,,Γαλλοις αγΰρταις είς το χοινον ίπρά&η
,,'Όνος τις, ουχ ευμοιρος, αλλά δυσδαίμων.
Είτα παρελϋ'ων χαί κατωτέρω λέγει'
,, Ούτοι δε χύχλιο πασαν εξ ε&ους χωμην
„ Περιϊοντες ε'λεγον , τις γαρ αγροίχων
,,Ούχ όΐδεν "Λττιν λευχόν , ως έπηρώϋ-η ;
270 „ Τίς ουχ απαρχας οσπρίων τε χαί σίτων
,,Αγνω φέρων δίδωσι τυμπάνω Ρείης }
"Εγνως δοχεϊ μοι των αγυρτών την φνσιν,
Τζέτζης άφ' ών ϊγραψεν ακριβεΐ λόγω.

248. ΕβΙ ΓββΙυιη Κρ'ψΗαιυαο.
V. Ι)αΓΓβ8ΐι. 8. φοίτα.
256. Εΐίβιη οά. Α. υΐ βάίϊ.
Βη8. μηναγιρτων.
257. Ιιι π»3Γ§. οά. Α. Γαβρίαί. — Υίά. 8ο1ιηβί<1. £»!}.

Αββορ. (XXII. ρ. 83. ει ΒαΙίΓϋ
ΐβΛ), XIX. ρ. 126. — Οβ Αΐιΐ
Ύίά. Ι,αοϊβη. <1β άβα δγη» §. 15.
ϋβοΓ. ϋίβΐ. XII, 1. <1β 830Γί£. 7.
ει βεΗοΙ. »ά Ιον. Τγ3§. 8.
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ΟΗ II* XIII. ΗΙ 8 Τ. 476— 478.

274—292.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΧΟΡΑΕΤΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΑΓΑΑΑΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΤΝΟΒΟΡΑΣ. ΑΛΑΟ ΔΕ ΠΑΡΑ
ΤΗΝ ΚΤΝΟΒΟΡΑΝ Η ΚΙΝΑΒΡΑ ΚΑΙ Ο
ΓΡΑΣΟΣ. ΟΣΜΑΙ ΓΑΡ ΕΚΕΙΝΑ.
νος'.
Χορδευίιν εστίν έντερα προβάτων περιπλέχειν,
Άλλΰς η χωλοφασσα δέ^ το άλλαντευειν νοει>,
Μαγδαλια δε πλνματα χρεών τε χαί ίχ&ΰων,
Πλέον ζωμοί διάφοροι, χαϊ πλΰματα τοιαδε,
"Απερ διδοΰσι χοίροις τε χαί τοϊς χυσίν εσ&ίειψ.
Ή χυνοβόρα δε χννων τροφή χαί μόνων,
280 Όστέα χαί τι έτερον, ως αίματα μαχέλλης.
Κινάβραν πάλιν των αίγων είναι τον βρωμον νόει,
Γρασον , οσμην άν&ρώπων δε την περί τίχς μασχάλας.
ΠΕΡΙ ΑΕλΙΟΤΗΤΟΣ θηραμενοτς και
Ι ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΜΗΑΟΎΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, νοζ.
Την Θηραμένους ϊχεις μοι ενταυ&α ϊστορίαν
Κειμίνην εχχαιδέχατον , τετραχοσιοστήν τε.
Την Άρχιμήδονς ϊχεις δε ταΐς πρώταις Ιστορίαις,
ΊΩ,ς προς τριαχοστόπεμπτον τόπον έγγεγραμμένην.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΤΟΎΣΑ, ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΑΝ
ΤΩΣ, ΑΑΑ' ΟΤΧ ΕΤΕΡΟΥ ΤΙΝΟΣ ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΠΎΡΑΜΟΤΝΤΑ, νοψ
Ό πυραμους το παλαιόν μελίπηχτον νπηρχβν
Έχ σίτου τε χαι μέλιτος έ'χων πως σχευααίαν,
'Ώσπερ τανϋν 6 σησαμοϋς χαί έτερα μνρία.
290 Ήμέτερον ποιήσεις δε εϊπον τον πυραμουντα,
"Ητοι το νιχητηριον , την ηδονην της νίχης,
Εΐτ* ουν γε χαί το ίπα^λον. χαί γαρ τοις νιχηφοροις
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ΚαΙ ϊπα&λα έδίδοντο μελίπηχτα ταΐς νίχαις,
Αριστοφάνης ως φησιν, Ιξ ού χαγώ είρήχειν.
ΠΕΡΙ ΤΡΙΣΑΑΙΤΡΟΤ, ΠΕΡΙ ΤΟΎ ΑΛΠΟΣ,
ΠΕΡΙ ΠΕΟΤΣ, ΠΟΑΟΚΑΚΗΣ,

ΠΕΡΙ ΧΟΙ-

ΝΙΚΙ2Ν ΚΑΙ ΚΛΟΙΩΝ, υο&'.
Τα των άλιτηρίων τε χαί τα των αλαστορων
"Οπισ&εν προεγράφησαν. νυν δε λεχτέον ταλλα.
Αοπος το λίπος γράφεται μιχρον το τον χρομυου,
Αωπος 5β το ίμάτιον δια του ω μιγαλου,
"Ο χαί ένταΰ&α νυν δηλοϊ. πέος δε το αϊδοΐον,
300 Κουσποι δε χαί χλοιοποδες , ονοπερ φαμεν χαί χλατιονς,
ΚαΙ υσα δι χαχυνουσι τονς ηοδας, ποδαχαχαι.
Τά των ποδών δε σιδηρά, ως χαί Αριστοφάνης
Καί οΐ λοιποί δε λέγονσι, χοινίχων φέρει χληαιν. ■
ΚαΙ παν δε το περιφερές, ώς μόδιον , χοσχίνους,
Καί χρίχον , χα\ τά ε'τερα , χοίνιχας λέγουαί μοι.
*Εν τοις στα&μοΐς χαί μέτροις δε Λιοσχουρίδης λέγει
Κοτυλας ήτοι μίνας τρεΐς τον χοίνιχα νπάρχειν,
"Ηγουν δυο χαί ήμισυ ατα&μον λίτρων τυγχάνειν.
Αέχα ουγγίας οίνον γαρ ίχαστ'η μίνα ϊχει.
310 Οντω Λιοαχουρίδη μεν ο χοΐνι'ξ υγρών μέτρον.
^Αριστοφάνης δ' αλλαχον μέτρον τι σίτου λέγει,
Τους δύο λέγων χοίνιχας,* δωδέχατον μεδίμνου,
},Χ&ες υπ" άλφιταμοιβου παρεχόπην διχοινίχω.
"Εχεις χαί τα του χοίνιχος. τα του χλοιοΰ λεχτέον.
'!Απας δ περί τραχηλον δεσμός συγκλίνων τούτον
Κλοιός κατονομάζεται , χλων τον ηρμένον τύφω.

ΗΙ8Τ. 478.
294. ΑπβίορΗ. ΤΗεβιηορΗ. 94.
Η 18 Τ. 479.
313. ΝυΙ>. 636. Αάάβ Εοοίββ.
447.

»

314. ΡΙαίβΓοΙι. VI». δοΐοη. 24.
ΧβηορΗ. Ηβΐίβη. II, 4. 42. III,
3.11.

■
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ΟΗΙΙλΧΠΙ. ΗΙ8Τ. 480. 317-338.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΑΓΗΑΑΤΕΙ ΤΑΙΣ ΤΙΜΑΠ, ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΠΛΑΚΟΎΝΤΩΝ, ΚΑΡΤΚΕΙΑΣ, ΚΑΙ
ΠΕΜΜΛΤΏ.Ή. νη'.
ΊΑγηλατεΖ ■ψιλοΰται μέν , το άγαν άπελαύνει,

Καί δύο δασυνόμενον άγηλατεΐ υπάρχει,
Το άιοπερ άγος τέ τίνα καν μίσημα ελαννειν
320 Και το ως 'άγιόν τίνα ελαννειν χατατρέχειν.
Ότι δ' αγής ο μισαρός, Ίππώναξ ούτω γαάφα•
„£1ς οί μέν αγεΖ βονπάλω χατηρωντο.
"Εχεις το άγηλάτημα. λεχτέον μοι τα άλλα.
Εχ μέλιτος η σάχχαρος παν σκεύασμα πλαχονηίξ,
Πέμα δ' εξ άρτων απασα ποικίλη πλαοτονργία,
Καϊ εχ του πέττω πέμα δε εν έχει μΰ χαί μόνον•
Πέμμα δε παν στελλόμενον , ως έχ του πέμπω ηψψΊ
Αια των δυο γράφεται, ου δι3 ένος του μΰ δι.
Η δε χαρύχη, βρωμά τι ποικίλαις ηρτυμΐνον•
330 'Εξ ης άπαν ενάρτητον χαι ηδυσμάτων γέμον
Την χλησιν χατεπλούτησε φέρειν , την της χαανχψ.
Ην Τζέτζης ο παγχώριχος λεπτως είπεΐν Ουχ ε$*>
ΙΙσπερ ουδέ τον μυττωτον ειπείν διηρ&ρωμένως,
Πλην 'ότι μόνον έδεσμα ποιχίλον , έχ σχορόδα>ν.
ΟΙ δε σοφοί χαί τολμηταί χαί μηχανας και χαΰτα
Καί έτερα μυρία δε', 'άπερ ούδ' οναρ εϊδον,
Καί γράφοντες καί λέγοντες λήρως χαί πεφυρμένω;
Ερυ&ριωοιν ουδαμοΰ. της αναίδειας 'όση.

Η 18 Τ. 480.
Εγβ» ΐιι ϊιΐ80ΓΪρ1ίοιιβ καρυχχιίας, βΐ Τ8. 329. κάρνχχη.
.318. ΕΓ31 δασυνόμενα.
322. Έιαζια. βά. ΛνβΙΛ. ρ. 27.

2644. ΡπίβοΤι. νβΓίαηΐ β"***
ααίηο. Ιη βοΗοΙ. 3(1 Ιγοορί*
436. ββΐ δοιίρΐιιιη Βονπαίφ
332. Άααήώαβίηιιιε , ίιιΙίΓρΓβίΆΐίΐι ιιωιιπδ άοοίβ ίιι ηΐ3Γ§. <*

Ι.3018ΛΙΜ βί Ρίοΐ. ύβ ΙΗΘΙΓ. ρ.

Βββ. φΜ ΗΙΟΓ.
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ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΜΑΤΟΣ, ΤΟΤ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΤ,
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕίΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΏ.ΛΟΤ. νπά.
Την περί του χα&άρματος σΰμπασαν ιστορ'ιαν,
340 "Ονπερ χαλονμεν φαρμαχόν, χαι περί φαρμαχέως
ΚαΙ των λοιπών έγρά-ψαμεν σαφώς, ηχριβωμένως.
Ταΐς νυν δ' ευρηοεις εϊχοστην χαϊ τρίτην έγχειμένην,
Καί άλλοις τόποις δε τισιν , ο&εν εώμεν ταντα.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΟΡΤΦΛΙΟΤ, ΣΙΓΑΤΑ1 ΜΕΝ ΠΕΤΡΟΤ,,
Η ΛΛΤΣΊΣ, ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΕ ΚΑΕΠΤΟΤ Η
ΚΛΛΠίΙΣΙΣ. νπβ1.
Ό χορνφοιΐος Πέτρος πρίν αλυσει δεδεμένος
Παρενεβλη&η προς ειρχτην δεινήν τε χαι ζοφώδη.
"Ηνπερ νυχτος ο άγγελος λύει, χαι Πέτρον σώζει.
Αυτή η αλυσις, σεπτή πάντων πιστών τω γένει.
"Ομως γυναίκες ευγενείς χαι τίνες των αρχόντων
Κλεπτών αββάδων ϊχουσι χλάπους τιμιωτέρους.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ,

ΑΛΛΟΣ Α* ΛΛΛ£Ιι ΡΕΖΟΎΣΙ

ΚΛΕΠΤΩΝ ΑΙΕΙΓΕΝΕΤΑΙΖΝ. ΟΎ ΓΑΡ ΠΑΝ
ΤΩΝ ΕΣΤΙΝ ΟΜΟΣ ΘΡΟΟΣ, ΟΎΔ* ΙΑ ΓΗΡΤΣ,
ΑΛΛΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΜΙΚΤΑΙ, ΠΟΛΎΚΛΕΠΤΟΙ Α' ΕΙΣΙΝ ΑΝΔΡΕΣ, νπγ'.
350 Ταντα §χ τών Όμηρου μοι χολλήσεις, παρωδίαι.
"Ομηρος γαρ τοις Ι'πεσιν ούτως αυτού είρήχει,
,,Άλλος δ* αλλω ερεζβ &εων αίειγενετάων.

ΗΙ8Τ. 482.
347. Ιη πιβΓ§. .οά. Δ. σεμνή
ρΓΟ οιητή,

349. Κλάποί, οΐβτιΐί, οπιβιηβυΐιιηι νββίίβ. "Ϋΐά. όυ&ββη.
3. Η. ν. Τίΐεπι οπιαίιιια »@ιιϊβο»1 ϊΐβιΐλ χλάπωαιί.
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ΟΗΙΚΧΠΙ. ΗΙ8Τ. 483. 484. 353-374.
°Εγώ 3* Ι'φην, ρέζουσι κλεπτών αϊειγενετάων,
Ονχ ώς εχόντων των χλεπτων ά&άνατον οίιαίαν,
ϋλλ' ως αεί άλλοίωνχτε χαί άλλων φαινομένων.
Και πάλιν άλλοις Όμηρος οντω που λέγει ϊόποι;*
„ Ου γαρ πάντων -ηεν ομος &ρόος, ουδ' ία νηρν;,
,,Άλλά γλωσσ' εμέμιχτο , πολΰχλητοι δ' ϊσαν άνδοΐζ•
ΌΕγώ δε πάλιν ελεζα χαί ταύτα παρωδησας.

360 Ου γαρ πάντων εστίν ομος &ρόος, οίδ* ϊα γηονς,
^Αλλά γλωσσά μέμιχται, πολυχλεπτοι δ' εισίν ανίοΐζ,
01 πάλιν γαρ την ανασσάγ ναίοντες Κωνσταντίνου,
Ουχί μιας φωνής είσί χαί ε&νους ενός μόνον,
Μίζεις γλωσσών δε περισσών , άνδρες των ποΧνύέ%τ0,
Κρητες χαί Τοΰρχοι, Άλανοί, 'Ρόδιοί τε χαί Χϊοί,
*
Ζ4πλως ιΐ&νους του σύμπαντος, των απααων χωρον*τ£{,
'^Απαντες οί χλεπτίστεροι χαί χεχιβδηλευμένοι,
Χειροτονούνται άγιοι τγι πολει Κωνσταντίνου.
3,Λ της τοσαΰτης ύβρεως αν&ρωπονς των άσκοπων•

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΓΟΎΣΑ, ΈΑΘΕ ΓΟΓΝ, ΐΜ
ΤΗΝ ΤΑΧΙΣΤΗΝ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤ ΤΡΙΙΚΜΑΕΚΑΤΟΣ ΑΘΑΟΣ ΤΗι ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝΟΐ
ΓΕΝΗΣΗι, ΚΑΙ ΑΑΒΗνΣ ΠΤΡΑΜΟϊΝΤΑ
ΝΙΚΗΤΙΚΛ ΤΑΤΟΝ. ' υπο*.
370 Ό νους οντος χα&έστηχε των τγιδε λεγομένων.
7Έλ&ε χαί σΰ , ω πάγχλεπτε , τ% πολει Κωνσταντίνε,
"Αγιος γενησομενος, ώσπερ οί άλλοι χλέπται.
Ζ4&λος δε τρισχαιδέχατος , ώς προο&ηχήτζα τάχα.
*Α&λοι γαρ πάντες δώδεχα οί Ήραχλέους ήσαν.

ΗΙ8Τ. 483.
353. Ιΐΐβά. II, 400.
357. Ιϋβά. IV, 437.
362. ΕγηΙ γελωντιι,
ιιΙογ ϊη ναίοντιί ιηιιΐβνιΐ.

ψιοά

ΗΙ8Τ. 484.
373. ΟΓ. ΟβΛβΙϋ ρ»βίΛ Κ»;
III. Εά. Βω. Ιο * χορ*" *
χαρΜτζα, νοΓαιΙιαη. ν"ίβγίγ"
ϊη ΟΙοδββπο ϋυίτείΐι.

ΟΗ 1 1* XIII. ΗΙ8Τ. 484. 465.
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"Ο εκ της Μήλου α&εός4 ποτέ δε Διαγόρας
, Εις πανδοχέϊον άπελ&ων, χρχζων φαχην εχρηααι,
'&ς ξΰλον ουχ εφεΰρισχεν , ευρών τον Ήραχλέα
Ξνλιιον όντα κάλλιατον άγαλμα των έντεχνων,
Λεπτά λεπτά χατατεμών τούτον εν τγ[ άξίνη,
380 ΕΙς την πυράν ενέβαλε, και προς εχεΐνον ειπε'
/Ιωδεχα μεν ετέλεσας, ω'Ήραχλες, τους α&λους,
Άγε δε τρισχαιδίχατον αϋλον εχπλήρου τούτον,
ΚαΙ την φαχην νυν έ'ψησον. ο'υτως ο Διαγόρας
Λ&λον τον τρισχαιδίχατον ώσπερ προσ&ηχην είπε.
Καγώ το τρισχαιδέχατος ούτω προσ&ήχη εϊπον.
ΪΙροσ&ηχ]] δ' εϊπον, ηλην κλεπτών πάντων τοιούτοτρόπων.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ,

ΤΑΤΤΟ ΕΠΕΠΟΝΘΕΙΝ ΤΆ

ΙΕΡΛΝΟΣ ΓΤΝΑ1ΚΙ.

νπέ.

Ιερών πρίν τις βασιλεύς ην των Σνραχουοΐων.
ι/2£β δβ του Ιέρωνος, ου έ'φημεν, το στόμα.
Ώς δ* ηχούσε παρά τίνος τοΰτο Συρακούσιου,
390 Ίέρων , στόμα, λέγοντος, όζει το σον άμέτρως,
Ίέρων χατεμέμφετο ττ} εαυτού συζυγία,
'£1ς προειπούστ) μηδαμώς ως προς εχεΐνον τοΰτο.
Ή δε, Ιέρων, εϊρηχε, πάντων ανδρών το στόμα
Ούτως εδόχουν δυαωδεϊν, ουχί το σον δε μόνον.

382. Ιη Μ3γ§. οά. Α. καϊ ριτο
δι.
Η Ι δ Τ. 485.
393. ΡΙιιΐβΓοΙι. ΑρορΗιΗ. Τ.

VIII. ρ. 89. Ββ οβρ. βχ ΙιοβΙ.
τιΐίΐ. Τ. VII. ρ. 279. Ιυάίΐι.
Ηβπηοιίιη. 34. <1β Οβίοιιβ.
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Ο Η ΙΕ. XIII. ΗΙδΤ. 486. 487. 395-414.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΤΣΑ,

Ο ΘΕΤΤΑΑΟΣ,

Μ1ΜΗΣΑΙ ΤΟΝ ΤΟΤ ΠΗΑΕΙ2Σ ΕΚΕΙΝΟΝ,
, ΤΟΝ ΘΕΤΤΑΑΟΝ. νπς'.
'Άλλο θεσσαλονίκη τβ καί άλλο Θεσσαλία.
Θεσσαλονίκη μεν εστί πόλις η πρώην θέρμη,
Κείται, τα περί ταύτης τε χαΐώς δεδιδαγμένα
Εις τόπον εχχαιδέχατον συν τοις τριακοσίοις.
Ο'υτω θεσσαλονίκη μεν πόλις η πρώην Θέρμη.
400

Ή Θεσσαλία χώρα δέ , ηςπερ πολλοί αν πόλεις,
Αάρισσα, Φ&ία, Φάρσαλος, Τρίχχη χαί αλλαι πόαα,
Οϊπερ είσΐ καί θεχταλοί, ως Αχιλλεύς χαί άλλοι.

ΟΙ την Θεσσαλονίκην δε πατρίδα χεχτημένοι,
"Λαπερ χαί ω εγράφησαν 'άπερ φαμεν εν&άδε,
Λέγονται, Θεσσαλονικείς, ου Θ&τταλοί την χλησιν.
Οντω δε αυτούς εϊρήκειν, ως γράφουοιν εχεϊνοι.
Τί δε το μίμημά εστίν, όπερ μιμ&ϊσϋαί λέγω;
Τουτέστιν, υπηρέτησαν, πραξον, ενέργησαν τι.
Και ΙΑχΜενς εκείνος γαρ ο Θεττο,λΌς ο πάλαι
' 410 Αυτοχειρία, φέρεται κρεοτομων, δαιτρενων,
'&ς "Ομηρος παρίοτησιν , ούτω τα έ'πη λέγων
„ Τ$ δ' Υχεν Αυτομέδων, τάμνε ί* α^α δϊος ΆχάΙά}•
ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΣΤ ΑΕ ΑΕΒΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΆ ΚΑΘΑΙΡΕΙΝ ΣΙΤΟΝ ΣΤΡΦΕΤΛΑΗ ΤΗΣ ΕΚ
ΚΛΗΣΙΑΣ. ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΣΑΚΚΕΑΛΙΣΑ1,
ΜΗ ΑΙΤΛΙΣΑΙ.

νπζ1.

Κόσκινα όργανα εϊσι χα&άρσια του σίτου."Εατι, χαί χόσχινον τελούν τόπω της εκκλησίας,

412. ιω ιχ, 209.
τ„ ... ,Λ1ί\Τ• *°?•
ία &ΐιι1ο 8οπΡ8ί άαςβ οά. Α.

^τον .\αιη Ργ5 £^„ Η„ο
ηοη ψιβΑτβΙ.

Ο Η II* XIII. ΗΙ8Τ. 487. 488. 415-438.
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Έν ω απλοΖντες ώς προς γην παν άταχτουν εχεΐσε
Πληγαΐς άποχα&αίρουσιν αταξιών του ρύπου.
"Ο προ μιχροϋ χαϊ δίδραχέ τινι των διακόνων,
Ου των άσημων χαϊ χοινών , ουδέ του χάτω γένους.
Πως σαχελλίσαι εφην δε, μη διυΐίσαι , μά&ε.
420 Ή&μός, σαχελιστήριον , τρύγοιπος, υλιστηρ τε,
1Οργανον εν χα&έστηχε, χαΰαϊρον ρύπους οίνων.
Έπεί δε τροπιχωτερον περί τίνος άταχτου
Κοσχινισ&ηναι βϊρηχα ώς συρφετώδη σϊτον,
'ΪΖτο* λαβείν τά πρέποντα τω τοπω του χοσχίνου,
Θελων ειπείν, χαϊ ϊγχλεισον αυτόν εν τι] σαχέλλη,
ΚαΙ τούτο τροπιχωτερον , ως εν τρυγ'ιαις οίνων,
Εϊρηχα ώς σαχέλλιαον , άλλα μη διύλισες.
Τουτέστι σοι πεζαίτερον , ου σοφωτέρως λέγω,
Ούτω δε είπον τεχνιχώς δεινότητας με&ΰδω.
430 Το σαχελλίσαι σώζει γαρ σημαίνειν χαϊ τά δύο,
Το σαχελλίσαι τε αυτόν χαϊ εχχα&άραι οΊνον,
Και το χατ" Ι'μφασιν αυτό χαί εσχηματισμένον,
Το εμβλη&ηναι ον φημι είρκτγι τγι της σαχέλλης:
Ο δε η&μος «αϊ τρΰγοιπος χαϊ υλιστηρ σύν τούτοις
Επί του ο'ίιου λέγονται, ου μην χαϊ της σαχέλλης.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ΚΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟΤΣ ΕΤΕΡΓΕΤΑΣ
ΤβΙΛΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ, ΤΙ ΜΕΝ ΟΧΚ
Α Λβ ΡΗι ; υπη.
Λευτέρως δ 'ΐξίονος εγραφη ιστορία,
Κο/,ν άλλως χαϊ ετέρως δέ• όμως διααως έγραφη
Εις τόπον ένενηχοστον χαϊ έννατον των ττ/δε,

419. 2α*είΧίζίιν, εΐΐαπι ααΙχλελΐζειν 61 ααχλίζίΐν , />«/• βαοαιΐιιιιι ιχγτ'ιηιβπτ. Ν\Α.. Βυίτββιι.
2αχελιατήριον, ευΐατη. ΥβγΙμιιιι
681 οαχχιλίζίιν , ίιιιΐο οαχχιλιοτι/ρίον.

423. ΕγβΙ χοοχια&ηναι.
Η Ι 8 Τ. 488.
Ιη ϊιΐίοπρίίοηβ βιαΐ χαιαιρϊ].
„ (^α&ηφιαπι «^υιπιι βι•§β ιηυηίίίοοβ Ιχίοιι 31*, ι•ιιι• ιιοη ίυβρβιιάβιίΐ ? "

32*

500

ΟΗΙΕ. XIII. ΗΙ8Τ. 488. 489.

439-465.

Και »1ς διααοσιοστΰν εβδομηχοστοι ρίτον,
440 "Οπου περ χαι πλατύτερον η ιστορία κείται.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ, ΛΣΤΡΑΚΙΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΦΑΜΟΤΣ&Ν.

νπ&'.

Όπό&εν το ώστράχισεν ίλέχ&η, μάν&ανέ μοι,
Και το έφυλλοβόλησεν ωσαύτως δε ουν τούτω.
ΟΙ Α&ηναΐοι μέλλοντες τίνα υπερορίζιιν,
Ου πρότερον έξώριζυν έχεΐνον της πατρίδος,
Μέχρις αν συνετάζανιο ήμέραν ωρισμΐνην.
Και μέχρι ταύτης ηχούσαν χιλίων χατηγορων,
Συμποσούμενων άριΰμω των χατ' αύτοΰ λεγόντων.
ΕΙς 'όατραχον γαρ γράφοντες το όνομα εκείνου,
Έρρίπτουν ες Κυνόααργες. τόπος δ" Α&ηναις τούτο,
450 Ου χαι τους νόθους ε^ριπτον τοις χρόνοις τοϊς πρότεροι;.
Έκεΐαε χαί τα όστρακα εξοριών έρρίπτουν.
"Αν ουν ήμερα τι/ ταχττ; χίλια εφευρέ&η,
Άσυμπαϋώς έσιέλλιτο προς την ϋπερορίαν.
25ϊ 5* ήσαν αποδέοντα τα όστραχα χιλίων,
"Εν τη πατρίδι μένων ην, επιτυχών συγγνώμης.
Όστραχισμός έκλη&η μεν οίιταις ή εξορία,
Ή» χαι ο διχαιότατος υπέστη Αριστείδης.
Μέλλων δε γελοιότατον τι φράσαι γράφω ταυτην.
Κατ* Αριστείδου των πολλών τα όστρακα γραφόντων,
460 Τις μιαρος, αγράμματος , μήτι βλαβεις εχ τουιου,
'4λλα μηδέ το τις εστί γινώσχων Αριστείδης,
Τω Αριστείδη προσελϋών χαι όστρακον βαστάζων
Έχείνω λέγει, γραψον μοι ένιαϋ&α Αριστείδης.
νΌ δ' ων επιειχέστατος έγραψε τω όστράχω.
Έπει δ* εις τό Κυνόααργες απέρριψεν έχεϊνος,

ΗΙ8Τ. 489.
449. ΥΜ. Ρΐιιι. Υϊι. ΤΗβιηίδΐ. ί.

.

454. Εγ3ι 'όατρα χαί.
ΛγϊβιΙιΙ. λ 7.

Χΐ\.

Ο Η II* XIII. Η 18 Τ. 489.

466-491.
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'ΐΓίΓτοσΓρκφεντα ί/ρετο τούτον ό Αριστείδης •
Ζίρα εις σε τι επραξεν δεινόν δ Αριστείδης ;
Ειπόντος δι μηδέ ίδεΐν μηδέ γινωσκειν τούτον,
Άλλ" οτι πάντες γριίφουσιν, είπον ώς τοϋτον γρά%ρτ}ς^
470 Νενσαντος δε και δείξαντος τίνος εκ των παρόντων,
"Οτι ω διαλέγεται εστίν ο "Αριστείδης,
Εϊπεν, άπέλ&ω και «ρω το όστρακο ν εχεϊ&εν.
*Ό Αριστείδης είργε δε τούτο πεποιηχέναι,
Έζήτει δε και δεύτερον όστραχον νπογράψαι,
'12ς ΰαττον γένοιτο μακράν όστραχισΰεις τοιούτων.
Ή εξορία ονιω μεν όστρακισμος έκλή&η.
Έχφυλλοφόρησιν δ' αντην ούτω χαλονμεν πάλιν.
*Εν τόποις , οΐς ουχί παρην εφεύρεσις οστράκων,
Εις φύλλα παρενέγραφον , ωσπερ εν τοις όστράκοις.
480 Και τα λοιπά έτέλονν δέ , ώς εν οατράχοις ϊφην.
Μόνον ές το Κννόσαργες τα φύλλα ουκ ε(>ρίπτουν,
Εις τόπον στέγείν φύλλα δε δνναμενον χαϊ χρυπτειν.
Ε'ίτ' ουν εκφυλλοφόρησίν φαμεν την έξορίαν,
Ουκ άπο φύλλων χαι γραφής, 'ήνπερ τανϋν εϊρηκειν'
Άλλ* εκ των άπο δένδρων μεν ίχφνλλοφορουμε'νων,
Έν φ&ινοπωρω τω χαίρω χαϊ ταΐς πνοαϊς ανέμων.
Φάμονσά δέ |ηοι λε'ρεσ•5•αι τοις νομογράφοις νοεί
Τα ί'γγραφα ληρήματα χατα των υπέροχων,
'!Λπερ λαϋραίως χαϊ χρυφη ταϊς άγοραϊς ριπτουνται,
490 Είτε και μέαοις τοις ναοΐς, εϊτ' ουν ίτίροις τόποις.
ΟΙ νόμοι τιμωρούνται δε τους τανια γεγραφότας.

469. τοϋτον β πιάτ&. οιΐ. Α. ρι-ο ταΐτα.
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Ο Η 1 1,. XIII. Η15Τ. 490.491.

492-514.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΟΤ ΜΎΝ ΠΤ00ΤΜΕΝΟΙΣ, ΤΗΝ ΟΡΜΗΝ Α* ΑΠΟΤΡΕΠΟΤΣΙΝ. ιλι.
Τοΐς μν&οις τοΐς Αίσωπου τε χαί ατίχοις τοΰ Βαβξίον
Λέων χα&ευδων πλάττεται , ου μυς δραμων αίιχέη
Έξ ύπνου τούτον ηγειρεν έντε&ορυβημένον.
ΌΛλωπεχος γείωσης δέ, ο λέων άπεχρί&η,
Ου μνν πτοούμαι, την δε όρμην εκτρέπω.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΛΕΓΟΥΣΑ, ΕΙ ΕΝ ΤΙ2ι 3ΠΡΆ
ΞΤΛΏ,ι ΤΟΙΑΎΤΑ ΤΕΤΟΑΜΗΚΕΝ. ιιιά.
Καν ζυλφ εχβ τψ ζηρψ* χαν *<? υγρω τω ξύλω,
Ανναμίς εστίν η αυτή του λόγου μοι χαί μαϋε.
Ο μεν Χριστός περί αυτοί) λέγων ευαγγελίοις,
500 Ξύλον αυτόν ώνόμασεν υγρόν ούτω πως λέγων
Ει εν τω 'ξυλω τω υγρω έτολμησαν τοιαύτα,
ΤΙ άν ουχί ποιήσουοιν ίν τω ζηρω τω ξΰλη ;
Κάχεϊνος ξύλον μεν υγρόν αυτόν κατονομάζει,
Οία ϋεόν χαί είσαεί ζωντα χαί πεφυχΰτα.
Το δε <&νητόν άπαν ξηρόν χαί παραρ^έον ξυλον.
Καν επ' έμου δε εϊποιμεν εν τω ύγρω τω 'ξυΐψ,
Εί εν Ιμοί τω δυνατίμ χαί πολυγνώστω , νοεί.
Ξηρον δε" ξυλον νόησον τους άσ&ενεΐς μοι τότε,
Καν εί εν τω ζηρω 'ξυλω χεΐΐί», τολμά τοιαύτα.
510 Καί το ξηρόν τό ξύλον δε αντί ημών νοητοί.
Καί ούτως ου λυμαίνεται το της γραφής ουδόλως•
Αηλυΐ γάρ, α> ου πρόσεστιν ίχμας αίτιαμάτων,
Ηγουν τυχοϊ/σα αφορμή είς το ληρεΐν τοιαύτα,
Ξνλοις τ'ι δράσει τοΐς υγροϊς, οΐς αφορμών ϊχμαοες.

492.

Η 1 8 Τ. 490.
Ειΐ. Ι. Ο. ϋοΐινβίάβτ.

ΟΧΙ,ν. ρββ. 74. ΒΛήί νβ»«
ΙΐίΛβΐ δϋίάίΐβ ». τ. φριξότ^χ3•
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Έν τούτω δε πεπλήρωχα χαί όπερ ηβουλόμην,
Νοηματι χρησαμενος δεινω Παιανιέως,
' Τους διχαατας νπίρ αυτών πεποιηχώς σχοπεΐο&αι,
'ΙΙσπερ εΐ έδιχάζοντο αυτοί ηδιχημένοι,
Και μη δοχεϊν άλλότριον την δίχην πεφνχέναι,
520 Εις τιμωρίαν σπεύδειν τε του κατ* έμον ληροΰντος
Και έπιτρέχειν -προς αυτό πλέον έμοϋ μυρίως.

ΛΕΞΙΣ ΙΣΤΟΡΊΩ,ΔΗΣ,

ΤΙΣ Ο ΣΕΙΡΟΜΑ-

ΣΤΗΣ ΚΎΡΙΩ,Σ. νηβ'.
Πολλοί μεν το αχόντιον ααλουσι σειρομάστην,
•Ω,σπερ χαν τη του Φινεες νοείται Ιστορία,
Εν >; Ζαμβρην απέχτεινεν εν τούτω χαί την Χάσβην.
Κυρίως δε σιδηριον των τελωνών νπάργει,
•Ω,ς μέγας οβελίσχος τις, ω πλήττοντες τους σάχχους
Τα χλεπτοτελωνοΰμενα νοοΐίσι χαι χρατοΰσιν.
Εγνως λοιπόν και τις έστι χυρίως σειρομάαιης.
Του Φινεες δέ χεϊταί σοι καλώς η ιστορία
530 Τόπω τριαχοσιοσιω ένενηχοστοπρώτο).

ΠΕΡΙ ΟΛΟΦΎΡΣΕΛΣ ΚΑΙ

ΟΛΟΛΤΓΜΟΎ,

ΤΙΝΙ ΑΙΛΦΕΡΟΎΣ1Χ. νηγ'.
■
Ολοφυρμος ο &ρηνος μέν, ίιλολυγμος ευχή δε,
Ως Ευριπίδης , "Ομηρος χαί έτεροι |ΜυρίΌί.
Λιδοϋσι παραδείγματα μυρία μοι πρΌς τοΰτο.
Εβδομηχονταδύο δε ερμηνευταΐς Εβραίων,
Εχ λη&ης οιμαι λέξασιν , ολολυζέιω πίιυς
Λνιϊ του όλοφυρεαϋαι , εχράτηαεν ο λόγος)

ΗΙ5Τ. 491.
'*16. ΗοοββΓ 5τ«ί««ία>5 ίαΐβΐ\ 1ί£ίΙ άβ Ι)βηιοβΛβιιβ , ΐ|ΐιί ΓβίΙ
%όν όήμυν Παιαν(ιίι('. Οϊ. ΡΙαΙ.

Υίι.Χ. ογ31. η. Τ. XII. Ρ- 258.
Ηβιι° «ώοηβΐΛ ρΐθ))0.
^ Η Ι 8 Τ. 492.
530. Έν νθΓβυ» ίιιίϋυ (Ιβίενί.
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Ο Η II;. XIII. Η 1 8 Τ. 493. 494. 537-564.

ΚαΙ δόγμα γέγονε χοινόν χάνων τε πεπηγμένος,
*Αντ\ του όλοφύρεαϋ'αι, το όλολΰζειν λέγειν.
Χάρις πολλή δε τω &εω , 'ότι ουχ ευρον ουιο»
540 Εϊτε ΙΑ&ανασίου μεν είτε τινΌς έτερου
Την προς τον Ίουλιανον έπιστολην έχείνην,
Έν ι] το προϋπτον εγραψεν αντί αφανέστατου,
ΙΑντϊ του φρουδον γεγραφώς το προυπτον, ως νομίζα,
°Εχ λη&ης πάντως δε δοχω' διό χαί σύρε» τοΰιο*
*Εκείνο; ο Κασσίταυρος , χαί γράφει, τούτω ταδΐ'
Χάρις &εοΐς , χωλόσασι σε φίλον μοι γενέα&αι,
Τοιούτον άμα&έστατον , ος γράφεις μοι το προυπτον,
Αντί του άφανέστατον. που τοΰτό που εφεύρες;
£1ς ουν ενταύθα γέγονεν η λη&η τω αγίω,
550 ΚαΙ αντί φρούδου γέγραφε το προυπτον, ως νομίζω,
Και άλλα δε πολλά, τις αν ερεΖ τα πάντα;
Ο'υτω; άντ* ολοφυραεως, όλολυγμός ετέ&ψ
Μετά&εσις 5' ου γίνεται νόμου τοις άμα&έαιν,
Όλολυγμόν δε λέγουσι, νοοϊ/σί τε τον &ρψον.
Χάρις μεγίστη δέ &εω , ότι ουχ ευρον ουιοί
Χαί προυπτον, όπερ ε'φημεν , το αφάνες εκ λη&ης•
ΚαΙ τυυιο γαρ αν πάγιον έδέζατο κανόνα,
Προυπτον χατονομάζεα&αι το αφάνες τοις πααι.
Πας δέ κανόνων εραστής χαί τέχνης ζυγοστατης
560 Μάτην βαναϋαοις άχοαϊς ην λέγων τα τοιαύτα.
ΠΕΡΙ ΙΟΎΛΟΤ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ. ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΟΤΑΟΤ. ννδ'.
"ΐονλος εστί μεν Ιχ&νς «αϊ σχώληξ μυριόπους,
Και η ί'ξαν&ησις τριχών αντων των του γενειου.
Και ϊουλος 6 νμνος μεν πλην &ηλυκ$ τ% χλησει,
'&ς έν Έρμν διδάσκει, μοι χαλως Έρατοα&ένης'.
Η 1 8 Τ. 493.
551. ϋββιιηΐ άααβ 8>1Ι;Λ;ιο.
ΗΙΗΤ. 494.
564. ΟΓ. ϋοΐιβπ, ϋηοί,'ΐ-αμίι.
(1«γ Οι•ϊβοΙι. η. Ηΰίπ. Ι. ΤΗ. 2.

Α1)ΐΚ. ρ. 133. Ε Τζβίζα οογπ?«
Εΐ?ιηο1. Μ. 8. ν. "ΙονΙοί, <""
β« #εό( ρπ> ερι&οί βΐ Λ"»»"*
ρΓ(? πνλίώνοι.

Ο Η 1 1* ΧΙΠ, Η 1 3 Τ. 494 — 496. 565 — 588.
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,,Ή χερνητις ϊρι&ος εφ* νψηλοΰ πυλεωνος,
,, Δανδάΐιις στείχουσα , χαλάς ηειδεν ϊούλονς•
Ταΰτα περί Ιούλου μεν. εξ δέ δηλοΐ το υύλον,
Το υγιές, άχέραιαν , ολέ&ριον , σγουρον τε,
Καί συν αϊιτοΐς το μαλαχαν χαί στόματος το μέρος.
570 Αυτός το. δύο ταΰτα δε τοΐς άλλοις προαεϋέμην,
ΚαΙ χρήσεις τούτων δέδωχα Όμηρου και Αισχύλου.
01 παλαιοί γαρ έλεγαν τα τέσσαρα και μονά.

ΠΑΡΟΙΜΙΑ Η ΑΕΙΌΤΣΑ,

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ

ΦΤΤΏ,ΤΧ ΕΑΡΏ,ι, ΟΠΟΙΩι ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΚΑΖΕΙ
ΤΟΝ ΕΤΦΟΡΒΟΝ. υιέ.
Ευφορβος ωραιότατος ην τις του Τρώων γένους,
Ίίος Πάν&ου χαί Φροντίδας, ως "Ομηρος μοι λέγει,
Όρφευς δε Βουχολίωνος και της Άβαρβηρέης.
'Τπο του Μενελάου δβ τούτου αντ}ρημένου,
Κατ* επο; ταΰτα "Ομηρ"; περί αύτοΰ μοι λέγει"
,,Ώς δ' οτε τις τρέφει ϊρνος ανηρ ερι&ηλες ελαίης
,,Χωρψ εν οϊοπόλω, ό'χΚ αλις άναβέβρνχεν ύδωρ,
580 „ Καλόν , τηλε&άον ' το δε τε πΐΌίαί δονέουσι
,,Παντοίων ανέμων, χαί τε βρύει ανϋέΐ λευκώ•
,^Ελ&ων δ" εξαπίνης άνεμος συν λα'ιλαπι πολλή
„ Βο&ρου τ* εξε'στρεψε χαί εξετάνυσσ' επί γαίγ •
„ ΤοΧον αρα Πάν&ου υΐον ευμελίην Εϋφορβον
,,Ατρείδης Μενέλαος επεί χτάνε , τευγ>ε εσΰλα.
ΛΕΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΙ2ΔΗΣ, Η ΑΕΓΟΤΣΑ, ΚΛΜΟΎΣ
ΤΜΕΝΑΙΛΝ ΑιΔΕΙΝ ΕΔΟΚΟΤΝ. υις.
Κώμος χαί ποιο; μετ ωδών συμπόσια χαί τέρψεις,
•'Τμέναιος ο γάμος δέ , μάλλον οί ύμνοι τούτου•
'Τμέναιος δε λέγεται, ώς οι ίτυμολόγοι,

ΗΙδΤ. 495.

578. Ιΐίαά. XVII, 53. 8^.
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Ο Η Ι Ιι. XIII. Η 1 5 Τ. 496. 589 - 618.
ΛίΓ έχ της διαύρηξεως παρ&ενιχαυ υμένος,

590 'Ή ΟΓ* ύμνος νέος τις. ψευδή δε χαϊ τ« 3ύο.
Ε0 χηρ£Χ0? ουχ ί'χ« /«ρ ό^αοζίηξιΐ' νμένος,
Λονηον ουδέ υμέναιος τυγχάνει κατά τούτους.
Πάλιν εΐ ύμνος νέος δε υπήρχεν, ως φασί μ<»,
Τον ε ψιλον αν έγραφες, ου μην διά' διφ&όγγου.
Ψευδή ταύτα χα&έστηχε τα δύο, α νυν εϊπον.
"Αλλοι χρειττονως δε φασι, χαϊ τούτο τιμητέον,
Πάρα το 'αμα ναίειν τε νυμφίον χαϊ την νύμφην.
Αφ* ιστορίας έτεροι διδοϋσι δε τους λόγους.
Οι μεν Αργεϊον λέγοντις 'Τμέναιον τνγχάνειν,
600 Πάΐδα τής Τερψιχόρης δε παστοΰ ήφανισμένον,
01 <5* Άττιχον 'Τμέναιόν φασιν, ουχϊ Αργεΐον,
Ευρέΐν παρ&ένους δέ τινας λ^σταϊς^ αφηρπαγμένας.
Ο'υσπερ εν γάμοις έπειθε νομίμοις αρμοα&ήναι.
"Εχ τότε δ' οΐ νμέναιοι τω γένει των ΈΙλήνων
Ειω&ααιν επάδεσ&αι τοις χρονοις τοις των γάμων,
Του μεν έξαπευχομενοι άφανισιν παστάδος, .
Την δ' Αττιχοΰ ευχόμενοι έννομον συζυγίαν.
Ταύτα έποίουν "Ελληνες τοις χρονοις τοις των γάμων,
Καλούντες τον 'Τμέναιον τον Αττιχόν έχεΐνον,
610 Και γάμον νόμιμον αυτοΐς, ον έπραξεν εκείνος.
'ΙΖς ουν τούτον οι "Ελληνες χαλοϋοιν εν τοις γάμοις,
, , Καλεί χαϊ τον Ταλάσιον το γένος των Αατίνων.
"Εχεις το χρέος άπαν σοι άποφλη&εν τελέως'
Πάσας τάς των πινάχών γαρ εϊπομεν ιστορίας,
ΈΆ χαϊ τψ φόβω περιοσάς στενως συνεγραψάμην,
Μήπως ουχϊ χωρησωσι τγ βίβλω συγχλεισ&ήναι.
Έπεϊ δέ ταύτας έγραψα, χαϊ τόπος έστϊ χάρτου,
Δέον τονς ευεργέτας δέ άναστηλουν εν λο^οις,

Η 18 Τ. 496.
609. Ιηβεπιί τόν.
612. ϋβ Τβίωίίο \ίιΙ. Ιΐτίαϊ

Ι. 9. ΡΙαΙ. νϊί. Κοιη. 15. VII
Ροιιιρ. 4. ζ)ιΐ3β5ΐ. ΙΙοιιι. 31•
ϊοη». VIII. ρ. 830.

ΟΗΙΚ ΧΙΠ. ΗΙδΤ. 496.
ι

619 — 648.
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Καϊ πάρτης όπως δη ποτέ λυσιτελείς φανέντας,
620 Φέρε ως επί χύρβεων, είτε τίνων αξόνων,
'
Και γένος το Όμηρειον άναστηλώσακττίδε.
Πλην δε πάνυ στενότατα, ενεχα μόνου τούτου,
Του γνωναί σε, τίς σύζυγος Όμηρου τε χαι παίδες.
Τι] τ~,ς Αυγούατης βίβλω γαρ ταλλα ^ο» προεγραφη,
Ίβνπερ τα χαιριώτερα χαϊ τήδε παρεγγραχμω.
Ό "Ομηρος ο πάναοψος , ή θάλασσα των λόγων,
Πλην γέμουσα του νέχταρος, ουχ αλμυρών υδάτων,
Έπτίι πατρίδων λέγεται τυγχάνειν αμφίβολων.
'Επτα πατέρων γέννημα, χαϊ τούτων αμφίβολων.
630 Συ δε Σμυρναΐον γίνωαχε τΌν'Όμηρον υπάρχειν,
ΤΙον δε δη του Μέλητος οντά, χαϊ Κρι&ηΐδος.
Έω τα μυ&ωδέατερα γονής της τούτου λέγειν.
Λιδάσχαλον Όμηρου δε τον Πορναπίδην νοε*.
Σΰνευνος ην Όμηρου δε την χλησιν Εύρυδίχη,
, Γνώστοροι; ε'ίτε Πάστορος &υγάνηρ του Κυμαίου.
Σερίφων χαι Θεόλαος υΐοϊ δε του Όμηρου,
Θυγάτηρ *Λραιφόνη δέ , ην Ι'γημε Στασΐνος,
Στασϊνος ο τα, Κύπρια συγγράμματα ποιήσας,
'!Απερ οΐ πλείους λέγουαιν Όμηρου πεφυχέναι,
640 ΕΙς προϊχα δε συν χρτ^ασι δο&ψαι τψ Στααίνω.
'4ρχτΐνος ο Μιλησιος ψ μαδητης Όμηρου,'
Και δούλος δε τω ποιητή χλησιν υπήρχε Βύχχων,
"Ον βίχωνα χαϊ φλάσχωνα παίζων ο Τζέτζης λέγει.
Βιβλία του Όμηρου δε τρία εϊσί χαϊ δέχα.
Ό χρόνος τούτου σύγχρονος ην εχστρατείαις δυο,
θηβαϊχΐ] χαι Τρωϊχή , χατα πολλοΰς έτερους.
Ό δ' Απολλόδωρος αυτός δ χροκο/ράφος λέγει
Τελεΐν μετ' όγδοηχοντα Ι'τη της Τρωών μάχης.
631. ΜίΐΓ§ο οά. Α. Κρη&ψ§ος.
"
643. φλάοχων. ΟαΙΗ ΡΙαοοη
ιΐίοουΐ. ΗβδγοΗίαδ : άρνβάοσαλον , Κοτύλη η φλάοκων ' ψλά-

οχων 5ε ί?3οϊ ποτηριού. ^ Ιΐα
βιηεηάαΐ ΜβιΐΓβίαβ ρι•ο φάοχων.
Ζ)«/>β5π. Βίχυιν ί. <\. βίκοι, [α
ναατζ. βάίί. Εβδΐΐ. αώΐίιαιιι 631
ιιτηατη «ί Ια§βηατη.

\
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ΟΗΙΙ,. XIII. ΗΙ8Τ. 496. 649-674.

Ησίοδος δε ηχμαζεν, ως ευρον ίν έτέροις,
650 Κατά την ίνδεχάτην μεν αυτήν "Ολυμπιάδα.
Τοιάδε τω Όμήρω δε η τελευτη συνέβη.
Ην προχρησ&εν &ανεϊν αυτόν, όταν ηρωτημένος
Ου δυνη&ιι το αίνιγμα έχεΐνο επιλϋσαι.
Πένης τελών δε 6 ανηρ χαί γε τυφλός Ιχ γήρας,
( Τα μυ&ιχά ληρήματα τίς γαρ φρονων έγγραφοι;)
απανταχού διήρχετο τάς χωράς της Ελλάδος,
Λέγων αυτού ποιήματα, δεχόμενος εντίμως.
ΕΙς ό*' "Λρχαδίαν ξενισΰεις επί του Κρεοιφνλον,
Ιίεριπατησων ΐρχεται επί την παραλίαν, '
660 &ς δ' είπεν, άνδρες αλιείς "Λρχάδες, ϊχομέν τι;
ΟΙ Ο απεχρί&ησαν αυτοί , περί φ&ειρων λαλουντίζ,
ΊΩ,ς, ους εϊλον ουκ Ι'χουσιν, ϊχουσι δ" ους ουχ »Μ
Τπεστρεφε λυπονμενος , ως μη νοήσας τοΰτο.
Πηλού δ* οντος ώλίσ&ησε χαί χεχρουχως εις «ά{*
Κλαται πλευραν την δεξιάν χαί τελευτα τριτ«ϊο?•
Εχεις στενώς την θάλασσαν του νέχταρος εν&α&ι
Τον '£λικω»'α τον σοφόν, μάλλον αυιας τας ΜονΟΚι
Λΰτον αυτόν ^Απόλλωνα τον Μουσηγέτην αλέοτ,
Τον υπέρ πάντας 'άπαντα, τον "Ομηρον τον μέγαν,
670 Έχ τίνων εβλαστε, χαί τίς, χαί τίνας εχλοχεύιι,
Λουλον , διδάσχαλον αίτοΰ, τον μα&ητήν τε τούτον,
Τον χρόνον χαί τας βίβλους δε που τε χαί πως ^Λψ"*
Λοιπόν τά τούτου παΰσωμεν , τούτον σφραγίδα &'»κ&
Σφραγίδα χαί συμπέρασμα ταύτης ημών της βίβ^"•

ΤίλοΙ βιβλίου ίοτοριχης Ιωάννου τοϋ Τζίτζου, τη( Α» *"'
χυιν πολιτικών, "Αλφα §1 καλούμενης , ων στίχων 5Γ»**"'
χων τό ποαον μυριάί μία */.ί δισχίλιοι έπταχόοκ» ηιΠ'ι'
χοντα ίνγέα.
658. Κβοιίιιβ νοοΗίιΐΓ Κριώφίλος. νίΛ. Κα8ΐβη 8(1 ΙβΙιΛΙ.
«Ιβ Υϊι. ρ^Λβ£. }. ΐί.

659. Ιη ιά&τξ. οά.λ• *Η*Φ
ίπϊ.

τοτ
ΑΤΤΟΤ ΙΛΑΝΝΟΤ ΤΟΤ ΤΖΕΤΖΟΤ
ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ *).

£ί βίβλος 'Αλφα Τζετζιχων πονημάτων,
Μοΰαης μέτρα φέρουσα της άγνρτίδος,
"Η την ποδών ενρν&μον ου τ?;ρεϊ βάσιν,
Πάσας δε μισεί δίχρονους χαί τρίχρονους,
5 Κανών δε τέχνης ουδαμώς αυτί] φίλος*
Και τι γαρ αν τις τεχνιχφ γράφοι μέτρω,
Πόδας τε τηροΖ πανταχού χαί δίχρονους,
Και πάντα λεπτως ώς χρεών άποξέοι,
"ίσων δοχουντων τεχνιχών και βαρβάρων;
10 Μάλλον δε πολλού βαρβάρων τιμωμένων
ΚαΙ των άτέχνων ως σοφών χροτουμένων ;
Και ταύτα ποίοις ; τοις δοχουσι πανσοφοίς.
Οι/τω το χαλον εξαπέπτη του βίου,
Οϋτω χατεχράτησεν η χυδαιότης.
15 ΙΑλλ* εχδιδαχτέον μοι τοΐς φυτοσπόροις,
Και μάλλον αύτων οΐς φιλόστοργος φύσις,
"Ην νυν άγωγην εχδιδάσχειν χρη τέχνα,

*) νίίβΐιΐΓ Ηοο €38β νβΐιιί 8Η-

ίβηιίΙίίΐΓίΙ). ρ. 414. βί. ΕτβηεοΓ.

0ΐ8Γίοιιι ]ί!)Γί ΑΙμΗη (ΙίοΙί, ηυβιχιψιιιιιι Π6<|116 βίο Γβδμοικίεΐ νβΓ81111111 ηαιιιβπίδ. Ε ηιατ^ίηΐ «ώ'ί.

1583. 8.
7. ΕγβΙ ιηρΐμ
11. Μαι•§ο ο<Ι. Α. χρατονμί-

Βαί. ΥβΓβοδ ρηιιιί νΐ£ίηΙί άαο
οοηίίηβηί ΤζβΙζββ ρΓβείβΙίοηβιη.
Εχ ΐί8 XIV. Ιίΐΐίιηβ ηαπιβπβ τβά(Ικΐίΐ ΙοαοΗ. ΟατηαταΓίια ία ΕρίδΙ.

νιην. Κροτίίο&αι Η. 1. 681 ρΙαιαίΜ
ΐχοίρζ.
15. Εγ»1 /ιϊ.
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18 - 22.

'ΙΙς ευροωσι τγί φορά τΐ] του βίου,
Τέρπνην, πλατεΐαν, ευχερή, των συντόμων
20 Όδον τραπέντες χαί τυφλοΐς εγνωΰμένην,
Μη την μακράν πως και στενήν ώδευκότες,
Πόνους μόνον λάβωσι των άνηνύτων **).

Το είδος τον λόγου συμβουλευτικόν. Ή κυρίως βία
τούτου βαρύτης «). ει γαρ χαί φησιν ό ρήτωρ , όντως άιύγειν τους παίδας, σχήματι μόνον φησί. /ϊούλεται γαρ πα»
τουναντίον εν ταις υποφοραΐς νπερορίας άξιους δ-ειχνυς τον;
τοιούτους φαύλους, χαϊ μακαρίζων τον- Φίλιππον , πίπα;
πονηρούς και μοιχούς είς πονηρόπολιν σννοικίσαντα χαί μοιχόηολιν, η βινηρία καλείται, ταύτα μεν ο'ύτως. Ή &
στάσις πραγματική , εσχηματισμένως μελετη&εϊσα κατά ίο
πλάριον τοις εξ αυτής χεφαλαίοις. Και ως μεν οίκεϊα ο
ρήτωρ εϊσαγει, εί και μόνον δοκήσει το συμφέρον, το δννατόν χαι το έκβψόμενον. Έν δε ταΐς νποφοραΐς του αντι
δίκου Ιέγοντος ανομον , αδικον , αδοξον τούτο , αυτός χατασκευάζων δη&εν εννομον, δίκαιον τοΰτο χαί ϊνδοξον, ασθε
νέστερα εκών τα οικεία κεφάλαια του αντιδίκου εισάγε*.
τούτο γαρ αρετή β) των εσχηματισμένων εστί. Τοις αοχτ,ματίστοις δε αρετή τουναντίον. "Εγνως το είδος, την ίδέαν,
την στάσιν , χαί οτι τοις εξ χεφαλαίοις εμελετή&η, τοϋ
Δημοσθένους πολλάκις μόνω τω συμφέροντι μελετήσαντος.
άκουε λοιπόν χαί ζα του λόγου οκτώ μόρια• η έννοια, χα
λαρά χαι η μέθοδος, άπό γαρ αυτόν του πράγματος αρ/ετω,
χαί άφηγηματικώς. η λέξις ομοίως, σχήματα τε και χάί/Ια
χαί /) τα λοιπά τρία, α χαι πάρεργα είσι, ζήλω δε ποιητών

**) Αι•§ιιιτιβη1ιιπι ββββ Ιιοο
νΐίΙβΙΙΙΓ

81ΐϋ>86Γ|Ι16ΚΐΪ8

ο) Ιι» εά. Α. ριο βραχνττ,ι.

ΟΓαΐίοΐΐίδ,

■νΘΓ8ίϊ)ΐΐ8 άθδοπρίαβ ίηηΛίοίί, ία
({ιιά Ηΐ0Γβ8 Ηοηιίιιιπη άερΙοΓΒΐ
βΐηυβ τίΙαρβΓαϊ β1ε§βιι1ί88ίιηβ.
Ε πιατξίηε ΐάίί, Εαιί.

β) Εγηϊ άρετη.
γ) Ααιοβδίΐ κκί β αϊ. Α.

Ι Α Μ Β Ι.

23—48.
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τί&ενται, άνάπαυσις, βάσις χαί ρυ&μός. ταΰτα πάντα συν~
όλως ειπείν χα&αρά εισιν Όπη δέ τίνα χαί έτερων ίδεων.

ΙΊΜ/Η1Ν ΛΓΏ.ΓΗ ΣΎΝΤΕΛΆΣ ΤΛι ΝΤΝ
ΈΙΏ,ι.
Συμπάς πατήρ άκουε των Τζέτζου λόγων,
Όπως χρεών σε νυν διδασχειν τα τέκνα,
25 Καν μητέρες παααι δε συν τοΐς πατράσιν
'Λχουέτωσαν των έμων διδαγμάτων.
01 μεν παλαιοί τάς βάναυσους χαι λόγων
Τέγνας εφενρον προς το χρησιμον βίου.
,,ΕΙαι γαρ, εϊσίν, ως ο Κροίσος πρίν έ'φη,
30 ,,Μαιεύτριαι βίου τε χαί χαλων βρΰσεΐ{,
ΙΛτεχνίαι δηλον δε παν τουναντίον.
*Επει δε τοντο τοΐς βαναΰσοις χαί μονοις
Μένει πεπηγος χαϊ χρατεΖ τα των νομών
Και μέχρις αυτών των τεχνών των εσχάτων,
35 Εϊ τις παραπταίσειεν εις βραχύ μέρος,
Σχυτευς , ταριχενς, δυσγενης εργάτης
Και χοπραγωγων των δυσοδμων εργάτης,
Τω&άζεταί τε χαί χαχο£ χλησιν φέρει•
Τα των λόγων έχει δε παν τουναντίον"
40 ("Οσοι γάρ είσι των άτέχνων, βαρβάρων,
Στέγαις τε -πόρνων δυσγενως τεΰραμμένοι
Και ταΐς χαπηλων παιδιαΐς ησχήμένοι,
Τοιχωρυχοϋντες χαί τομείς βαλαντίων,
Μάλλον δοχονσι τεχνίχοί πεφυχέναι,
45 Παρεισψοροννται δ' εις ανάκτορα χρότοις
Συγχλητιχοΐς , χαί ταύτα τοις περί λόγους)
Σύμβουλος ηχω νου&ετων το συμφέρον •
Χρη τον πολίτην ευνοεΐν γίκρ πατρίδι.

31. 8ίο οά. Α. ρΓο νουνανον.

36. Ροβι δυαγενι/ΐ νίάβΐπΓ βχοϊάίβββ πάς.
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49 — 82.

Έπε* διηρ&ρω&ησαν νμΐν « λέγω,
50 Νυν της αγωγής ως χρεών χαταρκτέον.
Έπάν ο παις τέταρτον ίκδράμη χρόνον
Έχ της γενέϋλης χαϊ βρεφών των σπάργανων,
Ζητεΐν εατε δεξιούς διδασκάλους,
■ Σοφούς χατ αμφω χαϊ λόγοις χαί πραγμασι,
55 Το χόσμιον φέροντας ες μέχρι &έας.
Πόρνης δ* έν οϊχοις δεξιάς όρχηστρίδος
Ζ4γοντες αυτόν ως διδαακαλοις δοτέ,
Μένειν εχείναις ταΐς αοφαΐς χατοιχίαις,
""Εχοντα χόρτον χαί λι&όστρωτον χλίνην
60 Κόσμον λαβοΰσαν όστρέων τοις οστράχοις.
Οντως ίχείναις έγχα&ευδέτω στέγαις,
'12ς αν τνπωτο χαν λόγοις μάνοις τέως,
"Εως τονω&% προς το δραν τα της τέχνης.
Καν μεν χατορ&ωσωμεν , ευ ευβουλίας"
65 ΕΙ δ' αν σφαλωμεν, χαί πάλιν ευβουλία.
Τις γαρ άναχ&είς οΐαπερ. εΐπομεν τρόποις,
Στρωμνήν τε την γην ένλαχών μετ* οστρέων,
Τύχης πτοηϋΐ) αυατροφών χαταιγίδας ;
Μένων δε πορναις χαί χαπηλων ταΐς &ΰραις
70 Και γραμματισταϊς βαρβάροις παρερπέτω,
Ής χαί δοκηαεις των λόγων άποτρέπειν.
Ούτως εκείνος δεξιάς τεϋηγμένος
Οϊκοις τε πόρνων χαί χαπηλων ταΐς &νραις,
Και δη συν αυτοΐς βαρβάροις διδασκάλοις,
75 "Ην αν μετέλ&% του βίου τρίβον τότε,
Θυηπολονντων η μονοτρόπων τέχνην,
'Ή την λόγους στέργουσαν, η μάχης κρότους,
Πάντας υπερπτγι καν φανΐ} νικηφόρος,
Πολλον πόνου δίχα τε χαί βραχεί χρόνω.
80 Ή σύντροφος γαρ βαρβάρων χουοτωδία.
Πόρνη μεν ε'ν&εν ίχδρίψοϋσα συντόνως,
'Εχεΐ&ιν ελΰών δεξιός τοιχωρνχος,
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'Εντευ&εν άλλος εχτομευς4 βαλαντίων,
Και τις πο&εν στόμαργος , αισχρός εν λόγοις,
85 "Ολου; φάρυγγας οϊνεώνας ίκπνέων, '
ΟΙ πάντες είς εν συνδραμόντες , εντόνως
Εις ουρανούς άρονσιν ως αυτοΐς φίλον '
Τους δεξιούς δέ καί σοφούς χαί κοσμίους
Ώλυνοϋαιν αϊσχρώς σφών καταπτΰατοις λόγοις.
90
Καί που τις ανηρ ευγενής, σεμνός τρόποις,
%Καν οίδεν αυτόν εμφανώς τοιχωρΰχον,
Ζ<4ν&ρωπον εξάγιστον, αϊσχΰνην βίου,
. Ομως σιωπην παντελώς άγει λόγοις,
Η και συνιστά τοις σοφοΐς αναχτόροις,
95 Λεινώς πτοη&είς τας βολας των βαρβάρων.
Πόσους παλαιούς «χ τε των νέων πόσον;
Τοιοΰςδε δεινούς έχτομέϊς βαλαντίων
Και ιτασαν εξάγιστον ασκούντα; τέχνην
Οϊδας προ; ουρον ευροοϋντας ταϊ; τνχαις,
100 Των δεξιών συστηνον άντλούντων βίον ;
Όρας εκείνον, τουτονί βλέπεις πάλιν*
Έχ της εωας ως προς εσπέραν τρέπου,
'ΙΑ&ρει προς αρκτον, εϊς τε τον νότον βλέπε,
Έλισσε κΰκλω τά; βολας των ομμάτων,
105 '!Απαν το γης δίελ&ε λεπτώς μοι πλάτος,
Και λέξον , οίον ,είσορ«; πολύ πλέον,
Το δεξιών τε και σοφών χαί κοσμίων,
3Ή τους χυδαίους και δοχουντας πανσόφους,
Φημαις φιλητών χαί χοροί; Ιμοτρόπων ;
110

ΕΙ γοϋν άγωγψ συμφέρει τοιανδ' ιίγειν,
Καί ραατον εατι και βραχεί κτάται πονώ,
Ποιεί δε τιμάίς καί σοφών υπερφέρειν,
ΤΊ μη χατ' αυτήν τά τε'χνα παιδεΰομενι

94. Εγβϊ η ρΐΌ ?.

109. Ργο χοροίί ροΐη» χοί^οκ.
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114 — 144.

Ζ•4φρων ό ράστου τους μάκρους τιμών πόνους,
115 Κα,Ι των αχερδών συν μαχρώ πεφνχυτας.
Τοιάνδε. χρη παίδευαιν άαχεΐν τα τεχτα.
"Ηξει λόγος τάχα δέ τις εξ άσχόπων,
'Ιϊς του παλαιών ίχτρέχει τουτί νόμου,
Δίκης τε πόρρω, τ!) κρατίστ-β τ* αϋ ποΧα
120 "Όνειδος αίσχρον ε"ξ άδοξου του τρόπου.
ΚαΙ σχετλιάζων εμπα&ώς εϊποι τάδε'
Φευ της τοσαΰτης εκτροπής των πραγμάτων;
Έν ταΐς βαναΰσοις των τεχνών μένει νομός,
Και πας εκείνων μη φνλάττων τους νο/ιους
125 Τω&άζεταί τε καϊ δοκεΐ τέχνης απο'
Έν ταϊς λόγων τέχναις δε παν τοΰ»ία»'«οΐ'•
01 γαρ βανανσως έκμα&όντες τι λόγου,
Μάλλον δοχονσι των σοφών υπερφέρειν,
Κάλων τε πάντων πανταχού των χειρόνων
Ί30 Κρεΐτϊον φερόντων εν /ίροτ'οΐί τΐιναντία.
\
Και συμφοράς φευ , φευ πίκρας δυσμορίας.
*Λν ϊππος εστί τεχνικώς τρέχων δρόμους,
"Η και κύων τις δεξιός •&ηραγρέτης,
Και χοίρος αυτυς του κάκιστου βελτίων,
135 Και πασιν άλλοις ανντομγι φράζειν δέον,
Παν κρειττονευον λωον εστί χειρόνων,
Και χοίρος αυτός, καν τρέφηται βορβόροις,
Τιμΐϊ το λξον, ου πατεί τα, βελτίω,
Και ταξιν οίδε μηδαμώς παρατρέχειν.
140 Χοιρίσκος ο πρώτος γαρ ει μυζΰν &έλει,
Μαατόν κρατεί τον πρώτον, ως πρώτος /ρονο»»
Οι δ' αυ μετ' ανιόν τους εφεξής αξίας.
Ούτω τα χρείττω πανταχού τιμητέα'
Εν τοϊς βροτοΐς άπαν δε φευ τουναντίον.

131. ΜβΓβο ο4. Α. ίνομοι1'α*.

136. 81ο «Α Α- Ιο ο1"1,1"
χριϊττον ιυοη.
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145 Μάλλον γαρ ημΐν πας ΐνι τιμψέος
"Λμουσος, αισχρός, χαί σοφοϋ φήμην φέρει:
Εϊ τις σ« Μουσών τεχνικώς ϊγνω λόγους
Και τάξιν ασκεί, δευτερεύει βαρβάρων.
Τοιαύτα ψαίη σχετλιάζων τις ποσά,
150 Αισχρούς καλών τούτους τε χαί λωπεχδύχας;
Οίχητοράς τε προσφυεϊς γ% βάτραχων,
Άλλ* ου χατοικεΐν εις περίβλεπτον πάλιν,
'&ς λυμεώνας των τεχνών χαί βορβόρους
Τεχνών εκείνων τών σοφών χαί «οσμίων.
155 Φίλιππον αΐνέσει τε τον μέγαν λό^ο»},
"Ος εξ απάντων εξελών πολισμάτων
Μοιχούς, πονηρούς χαί κακών άπαν γένος,
"Εστειλεν οικεΐν εϊς πολίσματα δύο,
Εκείνος αυτοί τοϊς χαχοΐς τούτοις χτίσας:
160 Κλψις ενι μεν τών πονηρών ψ πόλις,
Πάλει δε μοιχών χλησις ψ βινηρ'ια.
Οϋτως εκείνος δεξιά, χρίσει τότε
Σεμνών διεΐλε τους χακοΰς πολισμάτων,
',Ω,ς πριν νόμος Σόλωνος εϊπεν είργνύειν
165 Τών σωψρονουσών πορνικών σύμπαν γένος*
Έχρψ δε χαί νυν την σοφην τάύτην κρίσιν
. "Εχειν το χνρος χαί τελεϊσ&αι τον νόμον
Και τους ΧακίστΟυς εξελαύνειν ως τότε.
Τοιούτος ηξει τις άπ' άσκοπων λόγος,
170 'ϋς Ι'κνομον τΌ πράγμα χαί πόρρω δίκης,
Άδοξία τε τγ; περιβλέπτω πόλε»,
Και σχετλιασμός ου βραχύς τών πραγμάτων.
'Ραστον δ' εκείνων εξελέγξαι τον λόγον,
Δεϊξαι 18 σα&ρΌν χαί ψευδάμενον μάτην.

151. €Ί. Α. ματαίων, Μ
«ϋ*. Β«. Ε ο«ίη, η»**. ΓβΙκμι» β•τβαχ*ν.

155. Μη*«*. Λ 0«γΙ<». $.
%*; V™* ^ Α. ρι0
^,
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175 — 203.

175 Αεί νόμοι γαρ χαί τα πάντα του βίου
Τρεπτην φοράν 1'χονσι χαί των ενρόων
Καν χαινοΛ χαινοϊς γίνεται, χα&ημέραν.
Κομώντα το πρίν ήσαν Αργείων γένη•
Κείραντες αυτών τάς χόμας ηττημένοι,
180 "Ε&εντο &εσμον μη χομ'&ν ϊτι βίω.
Αάχων χα&είλε πανσέληνο, τους νόμους,
Τιμής στερη&είς ου μιχροίς εχ των νόμων.
Κείρει, Μαχηδών τας πέδιλων γλωσσίδας,
Ταΰταις ποδισθείς χαί πεσών εν άμπέλοις,
185 ΚαΙ την γενειάδα δε προς το συμφέρον
Έξνρε λεπτως, ώς βαρΰνουσαν μάχαις.
Ανπερ δε χαί νυν τις σχοπων το συμφέρον
Το φορτιωδες εϊλε των νόμων βάρος,
Αλλον δ* έλαφρον εμπαρηξε τψ βίω,
190 ΊΩ,ς οΐ τα πάντα δεξιοί νεανίαι,
,
Τας φορτιωδεις εξελοντες δίχρονους,
Κα-ι συμπατουντες χοιριχην ωαπερ χόπρον,
Έϊ τις χάνων τε συνταράσσων τας φρένας
Της μετριχης τέχνης τε χαί των ρητόρων,
195 Τι χαινον εξείργαστο, τι ηΊέγειν έχον,
Αλλως τε ποίον νυν χαλεΐς νόμον λένε.
Εχεις νόμον τε&έντα του πριν χαλλίω,
2,'αφη γυναιξί χαί οοφοϊς χαί βαρβάροις.
Ε&ος δ' αν αυτός τούτο φγς χαί μη νόμον,
200 Ίσοσ&ενοϋν ί'&ος τε χαί νόμον νόει. —
ΑΊχης ό" αν έχτος τοΰτο σν λέγγς, μά&ε:
Πολύ δικαίου χρειττονεΰει συμφέρον.
Μιχρον γαρ ηδίχησεν, ώς φ^ς, τους λόγους.

178. ΗβΓοάο» Γ, 82. ΡΙαί^Λ.
\Α. Ι,γ&ιαιΑτ. Ι.
181. ΗβΓοιΙοΙ VI, 106. Ρβιι».
1,28. νίάβΙαΓ ίοήΒβηάαηι πανα,λψον.
,

186. Μβγ^ο οό. Α. άλύαψ„
ρΓΟ βαρύνονααν.
195. Μβι-βο οά. Α. η,ανίο»
ρΐΓ0 χ<ανον.
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Άλλ* Ισομοίρως νυν γυναίκες χα» βρέφη
205 Καϊ πας βάναυσος χαι γοναι των βαρβάρων
Αοχοΰσιν Ισοι μετριχοΐς λογογράφοις,
Τω πάντα φόρτον εξελεΐν τούτον νόμου.
Τούτου δ' αν εύρε τίς τι χάλΐιον, λέγε.
Άδοξίαν ποίαν δε τ^ πάλει λέγεις.
210 Το χέρδος εκβάν, χρεϊττον ενδόξου τρόπου,
'Ραοτα δοχονσιν ωδε μαν&άνειν λόγους.
Καϊ πας νομίζει δεξιούς τους εν πάλει.
Τί δ* αυ παρεισφρεις τάς βάναυσους μοι τέγνας,
"Οπως ««είναι μεν φυλάττουσι νόμους,
215 ΑΙ των λόγων δ' εγουσι παν τουναντίον ;
'&ς δυσμα&ης εϊ χαι λόγων πολλών δέχ.
Γυναίκα πολλοίς συμμιγεΐσαν άνδράσιν
"Ε&νος τι τίμα χαΐ στυγεΖ τας κοσμίους.
"Αλλοι, τεχουσών των εΧείνων συζύγων,
220 Κείνται χλινηρεις , ως τεχόντες τα βρέφη•
Τούτοις δ' έχεΐναι μάλλον είσι τφ τότε
Λάιρις, πονοΰσαι τϊ] κενή χαταχλίοει'.
Μισέ! το λευχον, όΐσπερ οϊδας, Αί&ίοψ,
Μέλαν δε χρεϊττον μυρίων λευκών ϊχει. ,
225 Και φιίρεταί σταΐς τοις ποσίν ΑΙγυητίοις,
Χερσϊ 3' έχείνοις πηλός εχπαλάσσεται.
Έν δ' αυ'Ά&ηναις ήσαν οί διχασπόλοι
Έχ τών αμούσων, οί σοφοί δ' επηρέμονν.
"ίσως εχέΐ&εν παν μετηξαν εν&άδε.
230

ΑΙσχρών δε τιμήν δυσμα&ών τί μοι λέγεις;
Ου νυν επαν&εΖ πρώτον έν βίω τόδε,'
*Αεϊ δε τιμή τών χαχουργων ην βίω.

217. Οϊΐβΐ Ηοβ§βι•. ΗβΓοάοί.
Ι, 93. οί. Αβίίβη. V. Η. IV, 1.
«Μ Μ * Ζαβόπη Ρ«β1Η8)
ΗβΓοάοΙ.«χογΛπ8;
Ι, 199. «Ιη
άβ Β31)γΙοβιογ.
ΗβΓοάοΙ.
IV,
172. ιΛΐ (1β ΝΒ&βπιοπυιη ιηιιΐίβ-

ΓίΙ»τΐ8 ; ΗβΓοίοΙ. V, 6. αΒί άβ
ΪΊίΓαοΙοϊϊ ριιβίΐ^.
2ί Βίοάο δί0> γ 14- Λί.
«αθ ΛνββββΙ
^β5861•
225. ΗβΓοάοΙ. II, 36.
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Όυχ Ηρακλής εκεΖνος ην πόνων πόσα,
Ευρνσ&έως τρυφώντος αυτόν τοϊς πόνοιςϊ
235 Άνδρος πονηρού, μηδέ ζην επαξίο»;
Καΐι τον δίκαιον αν Άριστείδην λέγω,
ΟΙδας ακοΰων το πρίν ώστραχισμένον.
Τον Φωκίωνα τι χρεών άρτο λέγειν,
Τοιούτον άνδρα, χαί θανόντα φαρμάχω;
240 άλλους πόσους τε πλημμελώς ζώντας (Κω;
Τους δ' εξαγίστους ηρμένους, αλλ' ες πόσον;
&ς>Κλειοφώντας χαί τρυφώντας βαρβάρως.
Ο Τονλλιος Σέρβους δί της 'Ρωμης κράτος
Έχ μοιχιχών εφεΰρεν , ου σοφών τρόπων.
245 Αλλους εώ των νυν δε μνρίους λέγειν.
Τον Άρχιμήδην ου λογίζη τΌν μέγαν ;
Πενιχρόν αντλών ην γαρ ούτος τον βίον,
Ό μηχαναΐς άριστα κόσμων τον βίον.
"Ομηρος αυτός, η θάλασσα των λόγων,
250 Τυφλός «ροσαίτωι» ην, έχων τροφην μόλις,
Αλλων τρυφώντων ουδέ ζην επαξίων. ,
Ούτω πάλαιαν εστίν, ου καινόν τόδεί
Φίλιππος ώστράχιζε τους κακούς τότε.
Προ ο' αυ Φιλίππου τις ίίνάξ Αιγυπτίων,
255 Κλέπτην εφευρών, ου μακρόν πράξης, λέγαϊ
Ουχί σοφόν τε καϊ λόγοις τιμωμενον,
Αοξας απ' αυτών χρησίμευσα* τψ βίω,
Γαμοις &υγατρι ζευγννει, τφ φιλτάττ).
Ισως δε χαί νυν συμφερόντως εν βίω,
260 01 δυσμα&εΐς μένοντες εις λόγων τέχνας,
Ταΐς κλεπτιχαϊς δε δεξιώς ησκημένοι,

235. Ιη Μ3Γ§. ο3. Α; «οινη
οΜαβη. ΙηΐβΠϊ8ίΐαΓ βΙΐβΓβ 4Ϊ1]α&3 τοοπίββ μηδέ.
245•« Μ!»•§;ο «Ι. Α. χοιοίίδι
ΡΓΟ τ«ιν νυν Μ.

"V.

254. δϊΏΐίβοϊΙ Κίυηρί>"'ί|1Β'
άβ αιιο ΗβΓΟίΙοΙ. II, 121256. ΛΓβΛο ουχί «ηρβΓ^'Ρ"
8Ηη1 ΎΒΓ|,Λ „„' μήΫ.
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ΚαΙ παϋιν άλλοις ίβδελυγμένοις τρόποις
Έχουσι τιμήν του σοφών πλείω γένους.
Ώ,ς δεξιοί γαρ εχτομεϊς βαλαντίων,
265 Τεμόντες αύτων των τεχνών τα φορτία,
Έλαφρόν εϊργάσαντο παν τέχνης βάρος,
Ήαισί, γυναιξί καί γονάΐς βρεφυλλίων.
Καί πως εκείνους ου χρεών τιμήν Ι'χειν,
Άλλως τε τούτου καί πάλαι πεπρωμένου ι
270

"Ονος δε χαλχοΰ; ίππικου πινυσχέτω,
Εμπροσ&εν εστώς, εκ δε των όπισ&ίων
Αν&ρωπος όίχτρός, ζωγράφων τον νυν βίον,
Ώ,ς είπε το πριν Άττιχος σοφός Κράνος.
Εψησε χαί γαρ τω χρατοΰντι τω τότε.
275 Φευ συμφοράς, αν&ρωπος ήττων ων όνου.
Εσται χρόνος γαρ τοις μεδύστερον χρόνοις,
Όταν όνώδεις, δυσγενεΐς χαί χαυλίαι
Καί πας αμουαος εϊσρυείς χτηνωδίαν
Κρείττων νομισ&γ των σοφών χαί χοομίωΥ.
280

Ούτω μεν είπεν Άττιχός πάλαι Κράνος,
Όνον τε δείξας χαί τον αν&ρωπον τότε.
Ούτω το λοιπόν χαί χρεών παΐδας αγειν.
'ίί κοσμία παίδευσις ή πρίν έρρυη '
Το τίχνιχον δε πβίταχοΐί ληρος μέγας.
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"Ηχονσας, Υγνως, εχλογίζου το πρέπον.
Άλλ* ούχ άναξεις ουδαμώς ούτω, λέγεις,
Την πρίν (Γ άγωγψ την σοφην χαί χοσμίαν,
Ζώνεκρον έξεις τοιγαρουν το παιδίον.
"Αλλος γαρ άν&εΐ νυν εν άν&ρώπυις βίος,
290 Οΐς γλωσσά πρώτον, χαί λαλεί γλώσσης πλέον.
Ούτοι δίΐαουσι, των σοφών χαί χοσμίων.
Τα 3* άλλα χωφά, χαί πλατύς εστί γέλως.
287. ΜβΗηι πρίν γ'.

290. Ιη ιπλγ™. (*& Α. /οτί*
πι/νιχτόϊ , ηαίβε.
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Ι Α Μ Β Ι. 293 — 312.
ΤΟΤ ΑΎΤΟΤ ΣΤΙΧΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ:

Τζετζου $ητορηης άδαήμονος ηδε' γε βίβλος,
'Λς φάσαν, οΐπερ ε'φαιτο• άλη&έα ταύτα δε εϊποτϊ
295 Ουκ ϊδον, ου δεδάηχα ^'τοροϊ οργιά Μούαης,
Ουδέ βίβλων γενόμψ έμπείραμος, αν ρ' ένί γαίγ
Πανιοίψ μερόπεσσι δαημοσύνην εδίδάξαν.
'Λλΐ ανέρες ναίοντες αν' Ελλάδα, Βαρβαρίψ τε,
ΗμΙν επ ήώην τε χαί εσπερίην νπο πέζαν,
300 Ήδ* 'όαοι Ι5 νοχίην τε χα* αρχτούροιο χελεύ&ους,
Άιντε, ΰεμιστοπόλοι Ιερής γίνεαϋε ΰεμιστος.
Ψιά ηδε βίβλος Τζβτζψα- δείδια δ' αϊνώς,
Μη χρέα επόμενα γνοΐη ρήτωρ ο λογογράφος,
"Ον χεΐνοι, χήρυξαν όμοϊον , όμοϊοι, εόντες.
305 Ψιά ηδε βίβλος, νοέοντες χρίνατε 3' ϊμπης,
'Λς ονύχων χρΐνουσι,ν ορειλεχέα τέχνα λεόντων.
Γνόντες δ' οία λόγοισι, σοφοί χρίνουσι πολίται,
Ημέτερης ηόλιος βααιληΐδος ενναετήρες
Ολλνμένην σοφίην αυγχλήτου χλαύοατ' εραννης.
ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΤΟΤ ΑΥΤΟΎ ΑΜΑΘΟΤΣ
ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΟΡΕΤΤΟΤ , ΛΣΠΕΡ ΦΑΣΙΝ 01
ΘΕΙΑΖΟΝΤΕΣ, ΟΙΑ ΡΗΤΟΡΕΣ, ΟΙΟΤΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΕΓΕΙ ΒΑΡΒΑΡΩ,άΕΣΤΕΡΟΎΣ ΕΘΝΕΛΝ ΑΠΑΝΤΩΝ.
„ Λ ™ς ^ν^ονς χαί πεφνρμίνας φύσεις
Λν&ρωπε τιμών χαϊ χατογχών εις τόσον,
Λ βαρβάρους λόγους τε χαΐ τέχνης νό&ους

295. ϋββ« βγΐΐβΐ,β

τβ1

ά ίη(ΒηίΗυΐ

ϊ„α ▼ ^

305: Ά'£&£. τ*. 2Γ4 βπ,ί1ίιίοηί8• * ΤζβιζΜ
οΐβΐϋ» νβηϋ δίοτίαε Ηίο ΙΆ-τ

111) Μ ί ί, „

. .

Ι Α Μ Β Ι.

313 — 343.

Σοφούς νομίζων, τους σοφοΰί δ' εναντίως,
Ουκ οίδα πως φάναι δε και πο'ιω τρόπω,
315 Ι^λλ' εΐ διδαχτόν, τεχνικώς δίδασκε με.
Σοφούς εκείνους συ νομίζεις και λέγεις,
Τω τας αγυιάς πανταχού περιτρέχειν.
Τούτοις καλείς δε τους σοφούς έναντίως,
ΙΙς μη &εατοί)ς των εν όγχώσει, θύραις.
320 Εί ταύτα κρίνειν τόνδε τον τρόπον &έλεις,
Λέδοιχα μη σοι ττ] σοφΐ} ταυτφ κρίαει
Χειρών νομισδη καί &εος των καν&άρων.
Ληπτος γαρ εστίν ούδαμου τινί &έα,
ΙΛλν ουρανού σφαίρωσις αυτόν- δειχνύει,
325 "Αστρα, σελήνη, γη, θαλάσσης η χΰσις,
"Εργα τα λοιπά της σοφής κοσμουργίας,
Οποίος εστί, καν τις ου β&ένη λέγειν.
Τους καν&άρους δε πας βλέπει κα&ημέραν,
Ζωϋλλια δύστηνα, βορβορου φΰαιν,
330 Και τας εκείνων δυσγενεΐς σφαιρουργίας.
Ούτω δοκεΐ μο», τους σοφού} μεν βαρβάρους,
Τους βάρβαρους σοφούς δε συ κρίνεις λόγοις,
Πλήρων εν αυτοΐς τους ανακτόρων δόμους.
Τους εγγενείς δε και πολ'ιτας ου νό&ους,
335 Των αρχικών τα τέκνα καϊ σοφού γένους
Θλίβων, παρω&ων , ων εω χλ^σεις γράφειν^
Λλλ' εί κεραυνούς ου πτοΤ) και την δίχην,
Και γην ραγεΐσαν, μη βαλεΐ σε ταρταρω,
Ώς πριν Άβειρών, ως Αα&αν ΰρυλλουμένους;
340 Έχρην σε το φρόνημα καν ον βασιλέως
Φέρειν δι,' αιδοΰς, μη κρίνει κατ' αξίαν,
ιΩ,ς εν παρατρίιρει τε ./ίυ(ϊίχ% λί&ου
Τους σους ελέγξ*) τεχνικωτατα λόγους,

340. Ειϊβιη 00. Α. χάνον. ΪΛοί8ίιΐ3 γβΓίίΙ οαηαπι. Εβο άίγίβί
χα ν όν.

342. ΕγβΙ ίκ.
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Ι Α Μ Β Ι,

344 — 360.

Ψευδείς τελούντος, εϊς επαίνους βαρβάρων,
345 Λέγων, Σεβαστέ, τω τρόπω τους βαρβάρους
Ούτως ανυψοΐς, τεχνικώς δίδασκε με.
"Αν τεχνικών δε ρητόρων τοις πανσόφοις
Εροιτο , τί φρασειας, είπε μοι τότε,
Φάντων εκείνων μηδέ γρυ το του λόγου.
350
Άλλ' ω Σοφοκλεις , ω Σοψίλλου παιδίον,
ι
Τνωμαις επισφράγιζε ααΐς το βιβλίον,
Καν ποτ, άνδρες, άνδρα ΰαυμάσαψ «τ»,
"Ος μηδέν ων γοναΧαιν εΐ&' αμαρτάνει,
"Οθ1* οι δοκοϋντες ευγενείς πεφυκέναι,
355 Τοιαΰτ* άμαρτάνουσιν εν λόγοις ΐπη.
'Λς αντεβλή&η ταύτα τοις πρωτογράφοις,
Ταϋτα δ' εφευρέ&ησαν ϊσχύΐ λόγων,
, Τζέτζου κατεστράφησαν εν τω σεκρέτω,
'Τπογραφψ δ' εσχηκεν ην τίνα βλέπεις.
360 Τζέτζης λο/ίστης των παλαίών και νέων.

352. δορίι. Αΐ3ο. 1082.
359. Ηίο ροΐβάΐ 6336 Ιίΐιι-

Ιιυ , φΐϊ ΑΙρΗα βιψι•» νοοΜατ
ΙίΙηί. Ε ιηατ^ίηβ αάίί. ΒααΙ.

ΤΖΜΤΖΟΤ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΑΙ Α
ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ.

ΤΩι ΙΕΡΩΤΑΤΩι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ Γ) ΠΑ
ΤΡΩΝ, ΩΣ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ.
■^ίτρανη μεν χαί άχομψον περί το γράφειν την γλωτταν
έσχηκαμεν, ω ΐερώτατε δέσποτα" ου ένεκα χαί υπεατελλόμε&α
επιστέλλειν τι} σ# αγιότητι , χαί την Πυ&αγορείαν ασκούν
τες ώρωμε&α σιωπήν, κα&α χαί αυτός ημΐν κατωνείδισας'
καίτοι χαί συγγενιχήν πατρο&ειό&εν στοργην είδότες τηρουντα σε προς ημάς. Πλην εΙ χαί τάΐς γραφαΐς Πυ&αγορειον ήσκουμεν την σιωπήν, αλλ* ουχί χαί τοις εργοις
επεσιγάζομεν , ουδέ πατρώας φιλίας ημεν αμνήμονες, άλλα
παντοίως τα προς σήν &εραπείαν εσπευδομεν. βραδεΐς δ\
ουχ ημείς περί τας αποδείξεις των σων τελεσμάτων έφάνη~
μεν, άλλα κατά μεν τον χρόνον πέρυσι 2) εκωλυόμην δη.
καί αυτός γινώσχεις την εκστρατείαν του κραταιού ημών
'Λυτοκράτορος , την προς Κιλικίαν χαί 'Λντιόχειαν. ΈατάΤ,ησαν μεν γαρ παρ* ημών περί την ΙΑντιόχειαν τότε οί
πρόσνραφοι, όπως αϊ αποδείξεις ταχινωτερον γένοιντο. χαί
μόλις οψέ ταύτας απεδεξάμε&α , του παναεβεστατου σεμνού
κυρίου ^45ρ»α>Όυ ταύτας αποκομίσαντος. Ή βραδύτης δβ

1) Ιο Γβροβιιΐ (Ιαοβ Γ(1. Α.
ρτο μητρόλιωι: ιαηοίϊααηο ΜείΓορυΙίιαηο ΐαΐταταιη, Ιιι ιίΐιιΐυ

3κβ88ίΙ των β ΐ,οΑκα.
2) Ιΐβ οοιτβχίι περιαυ ιηααι»
ββεαμάα ΐη ο<1. Λ.
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των αποδείξεων των τελεσμάτων της νυν Ιγχρονίας ουκ άλ
λοτε* πο&εν εγένετο , η έκ του μη τον γραμματηφόρον
νποχείριον είναι της σης αγιότητας ' Ι'τι δε και του μη σωα
πεμφ&ηναι χαι τα τελέσματα. "Ομως και ουται του πράγμα
τος ϊχοντος, ημείς αυγγενιχην αγάπην έπιδειξαμενοι , το λιΐπον έ&εραπεύσαμεν , και ταύτα; άποληρώσαντες 3) απεστάλχειμεν τ$ οχι Ιερότητι. Τήν ενλογίαν του πρωχοχλητου απο
στόλου άπέλαβον κα* τγ αγιοσύνη σου ηυχαρίστησα 4).
περιείχε δε το Ιερόν σου γράμμα, δηλουν με τ/5 σ^ αγιότητα
χαι εϊ τίνος εν χρεία γενοίμην των όντων χαι γινομένων αυτό&ι. Έγω δέ, ευ ϊσ&ι, ώς δέομαι μεν ουδενός των αυτόθι,
η της σης αγίας ευχής. Ει δέ «»Ό$ καί δεοίμην ετέρου,
ουκ αν τί] σκ αγιωαΰν]] εδηλωσα. πολλοίς γαρ διαβεβοητα*
το φιλότιμόν σου χαί μεγαλόδωρον , χαι αυτός δε τούτο λίαν
χαλλίστως επίσταμαι. Αιά τοι τοΰτο , και εϊ τίνος έδεομψ,
ούχ (δει προς ευγενή χαι ευγνώμονα, χαΐ τψ 'όντι αρχιερέα
χαϊ μεγαλόδωρον , και μόνον το δέον επισταμενβν γραφειν με•
Η ίερα σου χαι &εϊα ειιχη χαρκ&είη μοι.
ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΞΙΟΤΝΤΑ ΜΕΤ ΕΤΓΝΛΜΟΣΤΝΗΣ

ΤΑ ΣΤΕΑΑΟΜΕΝΑ

ΠΑΡ'

ΑΕΧΕΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΗΙΑΝΝΗι ΤΗΝ !) ΑΕ

ΑΥΤΟΊ
.

.

.

ΕΠΙΓΡΑΨΑΝΤΑ, ΠΡΟΣ ΟΝ ΕΣΤΕΑΑΕΤΟ
ΤΑ ΣΤΕΑΑΟΜΕΝΑ.
Την πάρα της σης ίερωτάτης χειρός σταλεΐααν ημΐν
ευλογίαν, θεοφιλέστατε δέσποτα, έδεξάμε&ά τβ χαι άπεδεξάμεϋα , Ίνα τι χαί πεζαίτερον είποιμεν. ουδέ γαρ ημΐν δυχέί
τι χρεΐττον ακραιφνούς φιλίας δωρήματος, ουδ' αν το Κυρηνα'ίχόν ημΐν προσενέγχοι τις σίλφιον, οίο" αν την Ιυγου
αφενδόνην , η τον Πολυκράτους δαχτΰλιον, η τας χρυσας
3) ΡοΓβϊΙϊΐι άποπληροιοαντις.
ί.ααί,ιιιιχ νβΓίίΙ , ΐΑηφίΆτα Ιββϊί861 άποληρήσαντιΐ.
4) Ιη ηΐ3Γ£• «1. Α. ινχαρίστηρα.

5) Ι^ΐείβϊιι* Ιβοιιιΐϊΐη βίο βχρΐβΐ: Ιοαπηί ίη^ταΐί αηϊπά οηηκη ϊηί&ώαιίΒΐη.
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εχείνας πλίν&ους του Κροίσου, χαί &ησαυρΙαματα Μίδου
τα πολυτάλαντα» Έπιγνώμονες γαρ ημείς ακριβείς, ου μό
νον οπη το ήμισυ πλέον παντός, άλλα χαί οπη χαϋέστηχε
μικρόν τι πολλοστημόριον ολοκληρίας ΰπέρτερον.
Ούτως
ημΐν, ω Ιερά κεφαλή, δεχτοί και αποδεχτά τα σα δοχοϋσι
δωρήματα, χαί ως αν τις εϊποι, &έόσδοτα. αν δ', ώς εοιχεν, άγνωμοσννην ημών χαταγνους και άναγωγίαν χαί περιπετείαν, μετ' ευγνωμοσύνης ημάς άξιοϊς την άπόλη\\>ιν ποιεΐα&αι της σης ευλογίας. "Αλλ" ευ ϊσ&ι, ως μάντις ων *) άρι
στος έσφαλου πάλαι, ημείς γάρ εσμεν ουκ αγνώμονες , χανπερ
προς σε προτερον ακραιφνέστατη φιλία την παφρησίαν λαβοντες ηστεϊααμε&α. συ 3% ώ§ ε^φικαι, χαί ώς βορους χαΐ
φαγους ημάς δεδοικώς χαϊ θηριώδεις είναι νομίζων, χαί την
ημών λεοντώνυμον χλησιν, ώς &ηριώνυμον μεταχαλέαας,
μετέτρεχρας προς ΐλαράν τε χαί χαριτώνυμον. Άλλ* ευ ΐσ&ι,
ως χαχώς ημάς νομίζεις αγνώμονας. Ήμεΐς γαρ λίαν ευγνώ
μονες , χαί υπέρ την Λνδιχην λί&ον την βάσανόν εσμεν τον
δέοντος επιγνώμονες. άλλ' ει την πριν φιλικην παρρησίαν
χαί το άστεΐον χαί χαρίεν αμάρτημα χέκριχας, σνγγνω&ι τοις
της φιλίας πτεροΐς προπετεΰααοιν.

ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ,
Ει μη παρ' .ημών ραδίως τους χάρτας ελάμβανες, ουκ
αν δυσχερώς άπεδίδως. Άλλ' εί καί μόλις χαί δυσχερώς
τούτους ημΐν αποδοίης , χάρις σοι προκείαεται του διδά
γματος, μόνον απόδος. Ήμεΐς δε του λοιπού τφ πά&ει
μα&όντες, δυσχερώς τοις έιέροις δίδοντες, ραδίως άπολαμβάνοιμεν. "Ερρωσο , Τίμωνας ποιων τους ανθρώπους χαί
μεταπλαττων εις &ηρας χαί 'ξενηλασίαν διδάσκων Ααχωνιχην
χαί Κυκλώπων μισαλληλίαν χαί το άσΰμβατον.

*) ων 30068311 β οοκίίοβ.
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ΓΛ» ΜΎΣΤΙΚίΙι, ΚΤΡΙΛι, ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΤΛι
ΣΕΡΒΙΜΛι»

Όφ&αλμε γερουσίας, υπεροχή της αρχής, μυστηριώτις
βουλή , των πρίν Καισάρων Σερβιλίων απόγονε. Μν&ος ο
μεν Θετταλός, ό δε των της'Ελλάδος ανασχιρτήσας οργίων,
παράγουαιν ΛΙαχόν %ε καί Δευκαλίωνα, τον μεν το της
\ΑΙγίν.ης αη'ιν&ρωπον δυσχεραίνοντα , Δευκαλίωνα δϋ μίτα το*
Βουραΐον εκείνον κατβχλυσμον.
.. , ■.

Τ Ε Λ Ο 2.

ΙΝΌΕΧ ΗΕΕϋΜ, ϋΕ ς)ϋΙΒυδ ΡΙΤ ΜΕΝΤΙΟ
ΙΝ ΤΖΕΤΖΑΕ ϋΗΙΙ,ΙΑϋΙΒυδ.
ΝηπιεΓΪ ηιαίοΓβί Οΐιϊΐίαάειη, ιηϊηοΓββ ΙΐΙΙβΓβ Η1 ηοη ρΓβεεβί
άεηίε νεΓβυιη, Ιιβο ϋΐίεια ρΓαεεεΛεηίο οκΐίιιειη Ιιίΐΐοπαο
-

ϊηάίοβηί, εΐ ΙΐΚεΐΌ ίρβα ΙώίοπΜα.

Α.
Α 1> ά β Γ 3 , «Λβ , ΗβΓΟΙίΙβϊ βϊαβ
€οηάίιοΓ II, 306.
Λ))Γ«<Ϊ3 135.

ΡβΙίΛβββ 11181'ί-

11» Ι, 70. ΠΙ, 648.
ΑΙ>Γβ1ΐ3ΐα IX» 771 βψϊ*
Λεαηιαί βΐ ϋεηι,ορΗοη,
Τΐιβϊβί βΐΐί Ι, 180.
Αεεο, πχιιΙίβΓ δίοΐκία IV, 875.
ΑεΙιΠΙββ ΐη δογιχ» Ι, 288. IV,
996. VIII, 793 ιςς. βϊιι» βο|η3
IV. 34. VI, Η. 98.
Αείΐαεα ρυβηβ IX, 57 »ψ{.
ΑΛΓΪ2"ί°Ρθ1ϊ*, 3Μ16» ΟΓβ81ϊ33, βιϊΒΐη Αείία VIII, Η. 247.
Α (Ι ι" ί» η ιι * ίιηρ. , ϊηΙβΓίίοϊΐ Α-

Αβξί δΐΐιιιβ",

ΤΚτββΙαβ Βΐΐιιβ

Γ, 452.
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Α Ι γ ε υ 8, είιιβ 3§ηιΐ8 3ΐΐΓβιΐ3 Ι,
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ΒαβϊΠηβ ρβΓ(1όΗΐιιίΙ Βϋ1§3Γο«
8βα Ρ3601163 Χ, 195 βίΐ• 225 β(|.
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ββάίίΊοβί IV, 503. VI, 294 β^.
(ΟΗίΙ. II, 26. ρι•ο Κυπρ{ω βοπββικίυπι 681 Χνιδίιμ)
Λ ίαν λοί , οτάδιβν VI, 700.
Βίοηιβ<Ιβ8 III, 285.
Ώ ί ο η , Ι)ίοιι^Γ8ϋ οοιΐ8ο{>ι•ΐιιιΐ8
Χ, 875.
Γ) ί ο ιι γ β ί οοΐιιιηιια (ηοη • ΤΗβΖβΟΟΐΟΙΙΙεΙββ ,

86(1)

ΑββΥρίϋ, φά. βΐίβπι
Οβίπβ VIII, 584 8<ι<ϊ.

Βαϋΐ

«Ι

Νοβ,

34*
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Ι) ίορΗηηΙιΐ3, Ηβτοάίβ βοήία
VI, 273. ϊηιβτβοίΐιΐΓ 460.
ϋ Ο Γ Ο β Ι Ο , ΑβδγΠΟΓΙΙΠΙ Γβ"ίΐ13,
είιΐ3 ίϊϋο 8βιιιίι•αιηί3 IX, 502.
Ώγβοο 1β§ί$]αΐθΓ , Βοιιι»(1ί8 άβ
βο ίικίκίυιη V, 342.
Ό γ α ο ο, ΗίρροοΓβιίβ ίιϋιΐί, ιηβ(Ποίιιαιη <Α> εο 6(1οοιιΐ3 VII,
969.
Ι) γ α ο ο η β 3 §ί3ΐί IV, Η. 135.
Ρίοΐοηιαεί άΓβοο III, 897 ίψΐ-

ΕΓΐιηπ3 Π, 303. (Ηοο Ιοα
βιιΐιη ΉρΙμου βδΐ 1β»βιιάιωι
ρΓΟ Ήρίνον. ν. δβΐιηαδ. Εχθιϊ.
Ρϋιι. ρ. 160. ά. β.)
Έρινννες XII, 817.
"Ε ρ ω « , οιιγ τοξότη(? V, 501,
Ε ιι ρ Η β ιη υ 3 II, 613 βφ).
ΕΐΐρΗθΓ?ΪΙΙ8, 61118 ρ3Γβη(6! Γ,
228. XIII, 573 βψ[•
Ευπρόσωποι πράγαοί! Υ,
295.
Ε ΗΓ τ (Η ο β Π, 843 ί<ίψ

Ε.
Ο.
Έγ αύιιλία μα&ήμβτα XI, 520
Ειμαρμένη α§ιχο{ V, 512,
"Εκλεχτοί, Οοιηηαοιίχ χοιτωνίαρχοι VI, 486.
ΕΙερηαηΙοπιιη ΗΐηΙυιΐ8 3ΐηοΓ
IV, 83.
"Ηλεκτρον άίοίΙιΐΓ βιρενίκη VI,
650.
Ε1ΝΪ3β ζβΐυβ III, 202.
Είρβ, Ογοίορΐβ βΐϊβ Χ, 934.
Έννάλιοι XII, 793.
Ερ3Π1ΐΐ101ΐά38 Χ, 619 8<|<ι.
XI, 23. ΧΙΓ, 464 βψιΕρίοΐΙΓΪ 86013 VIII, 981.
Ερΐιηβηίάββ V, 629.
ΕρίηιείΗβιιβ, 6Ϊ118 ί11ΐ3 Με
ταμέλεια VI, Η. 87.
Εΐ•38Ϊ8ΐΓ31118 VII, 173.
Ει•θο1ι1ηβΗ8, £1ίιΐ8 Ραικίίοιιϊβ
61 Ζβιιχίρρββ Ι, 175.
ΕιΊοΗΐηοηίυβ, βίηβ ρβΓβηΙββ, Ι, 173. III, 12.
Ει-ΐάΐβ ηΐΒΐυπι V, Η. 24.
Εΐ•ί§0«6, 6Ϊ113 031118 IV, 157

«Ή-

Ο 3 Τι α β τι β Ι, 74.
θ3άβίΓ3, ϊιΐίΐιΐί νίΠ,ΜΙδ,
Ο β 1 3 1 ϊ ά ΟΓΐεηΐβΙίδ XI, 410.
ΟβΠί οοοί(3βηΐ3ΐβ8, βοπιπΟ'
ρβάίΐίο άιιοβ Βγ6βιιο XI, ™
Οβίβίεβ (ϊπιο Α8βΙ«ί•<)
ΑΓ§ίνΐΙ8, 8ΐ3ΐΐ13ΓΪΐ18 , Ρ•**
' πιβ^ίβίβΓ VII, 929. Ρ»Ηβ•
ΟΜ163 VIII, 326.
6 β 1 ϊ ΠΙ β Γ , 6Ϊ118 3ά Ββ1ί8ίΠ»«
βρίβίοΐ» III, 322 5^.
Ο β 1 ο , 1υριΐ8 βιιιη ΜΟΓίβ Β*"1
IV, 470.
Οβίοηϊ VIII, Η. 223.
ΟβΟΠ1βΙΓί3, βϊΠ8 ΜΐίΚΐ23 Μι
593 8<£<ί.
ΟβΓ^ΟΙΙΒΘ βχ 83η§ιιίη« «&
Γ68 IV, 351 δ^φ
0ΐ3ΐι ο «8 V, 25 8(19.
ΟθΓ§01168 ΙΓ68, δΛβ"0• Ε"'
τγβίβίβ , Μβάιΐ83 V, 718.
Ο γ β ου Ιο πιπί πΗΐωω V
IV, 45.
ΟΓβΐϊββ Χ, η. 337.
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6 γ ιι ιι ιιι ηιιιίαιιβ 3πιογ IV, 49.
6?£β> Ι, Η. 3. VII, Η. 120.

Η.
Ηβίγβίΐββ, ββάγβΐΐΐδ ώΐίιιβ Ι,
155.
Η α η ιι 1 ο 3 1 Ι, Η. 27. Μοπιιιγ
ΙιίϋγββΗβ ϊιι ΒίιΗγιιϊβ Ι, 799.
Οΐ';ιι•ιιΙιηιι βϊ (Ιαίιιιη. 8βνβπΐ3
βιιιιι εοιιάίΐ.
Ηαπιιοάίιιβ 61 ΑγΪ81ο§ϊΙοιι Χ,
867.
ΗβΟΓβΙΟβ 110111Ϊ113. Έβραϊχϋιί
το ι α ω αορατον αημαΐνει , ο
/»»«( περιατεράν , 6 δ'
Ιωάννης χάριν VII , 250.
Ιιιβιιία ίιιάίοα Όψάτ VIII, 651.
• φοίνιξ δε γλωσσά Γα 3α ρ α
λέγει τονι λι&οοτρυιτονί , ωί
οι Έβραΐοι Γα β α & α τόπου)
τονι λι&οστρώτονΐ VIII, 691.
ΙημΛ πτερνιαΐηί IX, 181.
Ηβοιιΐιβ III, 242. '
Η β 1 ο η ιι 8 , Ρπβιω Γι1ίιΐ3 νΐι
508. 620.
ΉβΙΪΟΟΙΙ ΘΙ ϋϊΛββΙΌΗ, ίτβίΓβδ

VI, 917.
Ηβΐΐββροιιΐιιβ Ι, 837.
Ηβρ1ΐ368ΐΐ18 Χ, 491 »(£<(.
ΗβΓ&οϋιιβ ΙΙΓ, 39.
Ηβηηββ Αβ§γρΐίιΐ3, τρισμίγιστοί, IV, 827. V, 205. 781 8<η•
Είΐ13 3Πβ3 XI, 846 841•
ΗβΓΠίεβ Μ3Ϊ3Θ ίϊϋιιβ IV, 831.
XII, 591. Έρμου ϋντρον, ϋϊιβΓ, XII, βΐΐ.'βίδ.
Η β γ ο ά β 3 γθχ XII , 999 844•
βΐιΐ8 ϋΐϋ VI, Η. 52.
ΗϊβΙΌΙΐίβ 8γΓ301183ΐή 08 Ιΐΐβΐβ

οίειιβ XIII, 387 841•

ΗίδίϊβΒίιβ III, 458 8<£(|. Η1£1136113 (!ΐ ΑΠ8ΐ8§0Γ38 IX, Η.

262.
ΗοΓβΐίχιβ Οοείββ III, 818.
Η γ α ϋ ί η ι Ιι ιι β, Αιηγοίϊ βί ϋίο1116(163 £1ίΐ13 Ι, Ιι. 11.
ΗγάΓΗ1•£7Ι•05 VI, Ιι. 67.
Ηγ ιη ο ιιιΐδ, πιβΐ ΗγιηβΙΐίιιηΐ
VI, 953 8^. ΧΙ> 367.

Ι.
ΐ3 0θΐ!ί, ΘΪ118 11ΧΟΓ68 IX, Η. 285.

Ιββοη VI, 977.
1 1) β γ β β, Α1)38§ί 61 Αίαηί, Ίιιιιιιη
£εηιΐ3 V, 586.
Ι ο 3 γ ί ιι 3 , Πβεάαΐϊ β ΝβιιογβΙθ
Μίιιοίβ δβι•ν3 ίΊΙίιιβ Ι, 498.
ΙοβΓίαβ, Εη§οιΐ68 ραΙβΓ IV,
160 34<Ι•
Ιιίεαε VII, 604 344•
1(10 1116116113, 61113 11Χ0Γ Μβθα
-. 61 βϋβ 01ί81ΐ1ΐβΓ3 ΙΐΐΙβΓΓβΟΐαβ

3 Ιβυοο Τβϋ Μο III, 291. .
Ίχτΐνοι , 3ΥΪ8 , ϊίβηα αρπη ,
α[(|ΐΐ6 ιχτιί ίιβπι αίλουροι άίοϊΐαι• V, 413. 421.
Ι1Ϊ88«8 VIII, 1^, 183.
Ι η αϊ VII Γ, Ιι. 210,
Ιοίιιιβ III, 21.
Ιο ιι ϊιι ιιι 1119ΓΘ, υικίβ (1ίο(ιιιη?
Χ, 984.
ΙρΙιίοΙαΒ II, 605 841• IX, Ι».
294.
ΐ33βο, Ε83ΐι, ΙβοοΙι IX, Η. 261.
ΐ8ΐιΐΘΐιί3 3, Τ1ιεί:αιιιΐ3 , Ιϊΐιίοοιι
VII, 407. Χ, 412.
1 8 III 6 11 11 3 ΙΙΐΐνίΗί , 61113 ΎΪ3 Χ,

389 84Φ
Ιιιάββ οβοιιΐιιιη VII, 913.
"Ιουλοι, Ιιγηιιιιιβ XIII, 563.
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ΟοηΓ. Ιΐ£θη. ϊη άΪ8({ΐιΪ3. άβ
βοοΙίοΓ. ροββί ρ. XVII. 4) βι
ρ. XXI. 49).
1 11 ρ ί Ι β Γ , ΓβΧ , 38ΐΓθ1θ2 113 Π,

Ι 11 1) 3 Γ, ιηοηβ Απιιβιιίββ V, 21 1.
Ιι ιι ρ ϊ, £ιινίθ8 ΐΓβίίοϊειιΐββ IV, 80.
Ι,γοιίΓβϊ Ιβχ Ι, 695. XII, 377.

159. 696.
Ι χίο η νίΓ, 31 β^ς. IX, Η. 273.
ΙπΛπυ , βίαβ ίΐΐϊαβ 469.

ίτβίβΓ ΟΗβΗΙΙιμ VIII, 906.
Ι,γΟΙΙΓβΙΙβ, ΤΗΓ30136 ΓβΧ, 61113
οΊΐοΙαιη, ιιβ ΎίΙββ ρΐ3ΐιί3ΓβηΙ

1 7 η χ XI, 576 Βψ{.

V, 37 8φ{.
Ι, γ 0 11 8, Μγ8118, ϋβίργίΐ ίΐΙΪΙΜ

Ώ.
Ι,βΙιγΓίιιΐΗ ιΐ8 XI, 551 δηη.
1ι αο 0(1 αοιηο ιι ϋ, ροιαιη βει-γί
ϊιιβίιιίθηΙιΐΓ III, 393. βραχνλόγτ,μα V, 317. Χ, 6.

XII,

516. ξινηλα,σία νΤΓ, Η. 130.
Ιιαεοηϊοα βογιβίβ IX, 134 8φϊ
Ι.3βΙιΐ8 VI, 485.
1. 3Ϊ ιι 8, ρΗίΙοβορΗιιβ , <|ΐιΐ ΑηΙίο<:1ιί ιβιηροΓβ ρεδίβπι δβάβνίΐ
II, 920. IV, 527.
1,3 ρ ϊ Λ 68 οΐϊΐιιαίιιιιιΐ VIII, Η.
209.
Ϊ,3ρίΐ1ΐ36

Λόγοι ήττων XI, 696.
Λωτοί VI, Η. 74.

III, 809.
Ι, γ ά ΐιΐ8 Ιβρϊβ VII, Η. 127.
Ι, γ η ο β υ 8 ει Ιά38 , Αρίιατβϊ
£1ϋ II, 688.
Ιι γ 11 0 11 8 , ίΐίϋΐ» 11Γ08 ΡΪ6Γ13 VI,
934.
Ι. γ Γ ϊ Ο ί

ρπΠΙΟ 80ΓΪρ8ΘΓβ βίηβ

ιηβΓοβιΙβ ιΐί^ιιβ βά βίπιοιιίάειιι
VIII, 815.
ΧΓ, 521.
Ι,γ8.ΐρριΐ8
3εΓ3τίιΐ3 ,

61

Η. 99.
Ι. 3 1 ί ιι ο πι ϊη

Οβηΐ311ΓΪ VII,

δϊογοηΐυβ ,

ίβΙιβΓ

ανδριαντοβργάτηΐ

VIII, 416 8<ι<{.

011ΪΜ3 ίπΐ3<*ί-

ηίοιιβ άεΙβοιβοαΐιΐΓ Αΐβχβικίβτ
οίωνοαχότζημα.

XIII, 186.
1.61)11111113 VII, 566.
Λειβή&ριον, ιηυιΐ3 ΘΙ ιιιΤ>5
ΤΗι-βείββ VI, 945.
1ιβΟ§ΟΓ33, ρβΙβΓ Αΐκ1θΰϊ(1ί5
VI, 367.
Ιι β ο η 6 3 61 3φΐϊΐ36 ιηοΠαοβ 11011
3ΐΙίιΐ£ΐιιιΙ V, 422 8<Ι<Ι.
Χ.βοηί(ΐ38 Χ, 691 8(ρι• ΡβΓβϊβ
οοοιιι-πΐ αριιιΐ ΑτΙειιιίβϊιιπι Ι,
960.
Ι, β ρ γ β ιι μ,

Ιγιτίοιιβ οΐιοηι»

1οειΐ3 ΤπρΗγΙΐββ

V, 682 βα,φ
Ι, ϊ 110Γ3Π1111 ίΐΐνβΙΐΙΟΓ ,

XI, 103. ΤβιβροΓΪβ ϊιιΐ3§β
31)

βΟ ΓίΙΟΐα 1ΐ3θί(3 3 Ο,ΙΐίΙΐΙΙί-

ιΐβιη ρΓΟ νίΐ3β 51αΐιι;ι VIII,
430. Χ, 268. 280 βο^.
Ι.γΐί6Γ8Θ8 II, 571,

Μ.
Μ303Γβ118

ΡβΠΙΙΐΗϊΐΜ

VIII,

380.
Μβοθάοηίββ ίΐιιβ8 XI, 951.
Μ 3 β Ο Ι ΐ 8 , ΚογΛϊβ (ΙίςΙβ Οαπηρβΐιιε VIII, 769.
ΜβββίΗ, £ανίιΐ3 βί ΠΓΐιβ. ΒβεΙΪ036 VIII, 711 8(|.

1111111

03(1ΐ11118? Χ, 449 8φ}. 1ίΜ6Γ3ΪΙΐηΐ ίΐΐνβ!ΐ101•68 XII, 36 δ(1<{.

Μβ§ιιβ8 IV, 400. VI, Η. 66.
Μ31ΐάΐ•Οθ1Ϊ3 ροηβ ΙΛ Ηβΐΐθ»ροηιο Ι, Ιι. 31.
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Λίίχλί/ΐίτΓί, ιιοιηβιι Γβΐϊβ βιι§115131136, 61118 0Ι1Γ3 V, 524.

IX, 89.
ΜΒΓβε^118» Γβχ ΑγΛηπι 1, 77.
Μβτοιίδ Μ3ΐι1ίιΐ8 ΙΠ, 830.
Μ3Γ§3ΓΪ13ΓΗΠ1 0Γίδ° ^Τ»

Μίοοη, ρίοιοΓ IV, 195. XII,
558 8<ι<ι.
Μι 4 3 8 Ι» Ιι• 3• οοηάϊάϊΐ ιιΛβπι
ΑΐΙΟΥΓβΙ» 03ΐ3ΐΪ03Π1 3(1 Ηβίγϋ

458 8<ΐί.
ΜαΓ§ίιβ» IV, 838. νΓ, Η. 62.
Μ3ΓΪ3ΐιιΐ3 η*0118 VIII, 716.
Μ3Γ8Υ38, Ρ1*Τ*» ΗγΒβηϊάίβ
ϋίπιβ, (Ιοοιογ Οίγηιρί Ι, 353
ϋψϊ. VII, Η. 106.
Μ3883£6ΐ3β 8Η111 Α1)38§ί XII,

Ι, 111. Ιΐβπι Οοΐ3νϊιΐ8, ίηίβι--

Γβοΐο ϋβίοιβΓο VI , 690 ίψι•
VI, Η. 123.
ΙΙίάβί, 11Γΐ)8, » Μ143 ΟΟΙίάίΐΛ

VI. Η. 72.
Μϊΐββίβ 1βιι3 Χ, 348.
ΜϋΟ, ΟοΙΟΙΙΪβΐββ, ΡγΛ3§0Γ3&

899.
ΜΒΙΙΓΐοί"8 011ΠΙ 11ΧΟΓΘ ΙΛβ-

ΓΪ$φΐβ αΡΚοοα ίηιάάΗίαΓ ΙΙΓ,
317 8<ι<ι.
Μβ§3θ1β8 άηο., ΑΛβηίβιΐ8β8,
ηΙιθγ 0οββγΓ3β ϋϋιιβ , ΟΐγπιρΪ3 ΐβΓ ΎϊοίΙ , ηΙιθγ Ρ ϊΛϊη Ι.
Κ. 5. Ι, 573 β<ι<ι.
Μθ^βθγ» XII) 813.
Μβδ^ΐϋβάβ, ΤΗββιϋ ιιχ.ογ II,
222.
Μβ^ϋΓβϋβββ Αηϊοβ ρΓοΜΗΐί
3 Ρβήοΐβ Χ, 950.

ββφιβίϊβ II, 560 βψι•
Μϊιιβτνβ, ίη βίο» οΙγρβοΟοι-§ο βι ιιοοιιΐ3 VIII, 530.
Μι "Οδ βίαβφΐβ Ι3ΐιπΐ8 Ι, 473
β1£Ι£. 3 Οοοβίί β1ί3ΐ)118 ίηΙ€Γ&-

οίΐιΐΓ 508.
Μοίίοιιίάβθ V, 69 8<η•
Μωμοί βι Λάμια IX, 943 δ^.
ΧΗ, 566.
Μ ο η 3 ο Η ο πιτη ρηϊΐοβορίιίβ Χ,
598.
Μονόχιρωί V, 399.

Μβδ181138 Αθ3Γηβη, Τ3ΐβ3 3-

Μθ11Ο11130ΐΐ«8, ΪΠΐρ6Γ3ΐΟΓ V,

ριιά Ι,30θΐιβ8 Χ, 682 βψ{.
Μ β 1 ίβοίΐΒ» Ρ3Γ8 3Μ.1)Γ08Ϊ3β

Μοβ Ηΐιΐίο,ιιιιβ ίβΓ ηοιηίιιβ το-

325.
Οβϋΐΐϊ 111 16ΓΓ3 ρβΓβ§ΓΪ113 Μ Ο Γ-

VIII, 984.
Μβΐ3ΐιΐ1ιιΐ8 Ι, 182.
Μβϋιίάθβ IV, 838.
Μβιιιιιοηϊβ 8ΐ3ΐιΐ3 VI, Η. 64.

Οοηί. ΒϋιιϊββΓ» ΑπιβΐΛ63 2.

ιιιοβ V, Η. 14.
Μθ8β1β, 6Χ.6Γ011118 άιιχ, βΒιιΙ£3ΓΪ3 Υ101113 , βΧ. 61113 (ΙοΠΙΟ
ιηοιΐ38ΐβΓίυπι.

Αβ§γρ1ϋβ ϊΐ»

ϋοίΐιΐΓ Νβρ1ιιιιιΐ8 IX, 156 β^.

Βά ρ. 147.
Μβηοβηϊ» IX, 525.
]Μβ8ίΓ3 II, 665 8<η.
Μ β Ι Ο Π, Ρ311831ΐί3β ίϋπΐί, Α-

ΐΗβιιϊβιιβίβ, ββίΓοΙο^υβ II» 884.
Χ, 534. XII, 125 «Μ• βΐτιβ
ιννακαιδεκ-ηοΐί 130. ββηίβηΐϊβ
ιΐο ιιιαιχιϋ ίηίοιίΐιι 218 &<{<{.

Μθ3β8 ΐη 8ίιΐ3Ϊ IX, η. 255.
ΗβΓ)Γ3βΟΠ1Η1 3(1 6111» άίοι» Χ,

Η. 315.
Μ ιι η 4 Β 3, <ϋνβΓ83Θ <1β βο ορί11101168 Χ, 527 8<1<Ι.
Μ 11 Γ ί 11 «Ι ίβΠΙββΙΠΗΠ» 001186118113

IV, 131.
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Οι•θ83η£3β βρρβΙΙαΜΙαΓ «ιβν

Μιιβαβ VI, 1ι. 89.
3Μ!γ§άοιιί& ιιγΙ>8, ΡεπηΛιιβ
ΤΗΓβεΐεβ, νοοαΙιΐΓ Ηβπιείβα α
Ι^οο III, 811.
Μ γ Γ Ο χαλχουργοί VIII, 370 8(|ή[.
]Μ γ 3 ί β , είιιβ άίΫί'βϊό βΐ ϋιιββ,
XI, 891 8($<ι.

§6136 Χ, 745.
Ο Τ ρ Η 6 11 8 ,

£1ΪΙ18 Οβ3§ΓΪ Μ

Μβηίρρββ (νεί 0α11ίορε$)>
ΤΗγβχ ί'ξ Όΰρυοοων ποτ(ΐΛί
Βιοαλτίας , ίιιβίξΐιίί αΠθ πιιδίο3 Ι, Η. 12. V, 132. VI, 947,
949. Χ, 11. XII, 180. ΧΙΠ,
575. VIII, 8. IX, 333. Αβό,αβίίβ ΗεΓειιϋδ XII, 106. 180,
Α οβιιίβιιβ 3βι•ν3ίυ8 IV, Η• 133.

Ν.
Ν α Γ Ο 18 8 11$ Ι, Η, 9.
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273 8<ΐί£. ίιι 8ί11ί8 Χ, 810.
Τίΐιιβ, νεβραδΪΗΐιί ίΊΙίιιβ Ι, 118,

Ζ.
Ζειιχ.18 Ερίιεβίιΐί, ρΙεΙΟΓ VIII,
388 84(1• 402.

ΙΝΌΕΧ 80ΚΙΡΤ0ΚυΜ ΙΝ ΤΖΕΤΖΑΕ ΟΗΙΙ,ΙΑΒΙΒυβ ΕΑϋϋΑΤΟΚυΜ.
Α.
Α. }) 3 ο α ο ( Άμβαχοΰμ ) ρΐΌρΗβια Χ, 105.
Αοββίοτϋββ VII, 648.
Α(1β8ρθ163 (ίηΟεΠΙΙδ) 111 ρ,ΓΟ83Γΐα ηίδίοι-ίβ νίΓ, 653.

Α£3ΐΗθ8ΐΗβηβ8 VII, 645.
ΑΙ ο ί (1αιιΐ38 , γΗθιογ XII, 568.
ΕΙβίΙββ, ΐ80(Ί•;ΐ|ί8 361(113ΐί8, 811-

οοιιιίυιιι πιοπίβ δϋΓίρδϊΙ XI,
745 δ(|(|. Ηοο ΓβρβΓΪΓβ Τζβιζββ

IV, 10.

ηοη ροΐαίΐ, ΙίοβΙ ιιιιιΐΐα» 31Ϊ38

166. 170. 196. IX, 113.
ΑββαΚΐηββ XII , 536. 578.
οοιιΐΓ3 Οΐββΐρΐιοιιίειιι VI, 3.

61118 1β§βΠΐ ΟΓ3ίϊθηβ8 750. Γβρτβΐΐβίκΐίΐ ΙδΟΟΓΒΐβΠΙ 670. ΟοιιΓ.

Αβ1ίΗηιΐ8 III, 940.

οοιιιγβ ϋθΐηοδίΗβηεπι VI , 61.
Γοηΐΐ'α ΤΐιηβΓοηιιιιι νΓ, 53 δψ|.
138 8€{<|.
Αβ8οηι•ίοη

Κβΐηεδϋ ο1ΐ83. ίπ δακί.ιηι 3. 1ι.
η. Οβίεηιπι ι•εοιβ ΚιΐδΙβπΐθ
οίοι ΟΗίΙ. XI, Η. 385.
Α1βΧ3ΐιάβΓ (άβ Μ ίπιΐιίΐϋπΐϋ

Μϊΐγ1βιΐ3βιΐ3

εν

ταΐί εφημερίοι VIII, 405. επη

Ιηάίββ) VII, 645.

βΐ Ιάμβου! Λ\&ί\μθ. ρ1ι1Γ3 80ΓΪ-

Α1βΧ311(ΐΓΪ Π13£1ΐί ερίδίοΐα 3(1
Αεδοηΐιιειη ύβ ϋειιιοδίηειιβ

ρβίΐ 407.
ΑββοΙιγίΗβ Ι, 281. II, 14.

Οί μετ' Αλεξάνδρου IX, 569. 590.

VIII, 222. Χ, 730. XII, 805.
ΧΠΙ, 571. εν γραφαϊς III, 953.
τοϋ Όμηρου τά ρήματα μετα

ΤΗεΐ333 θβϋβηΐβ VII, 416.

Αιτΐ38Ϊ8 ερίδίοΐβ 3(1 ΡοΙγοΓβΙειη, δ3ΐηί ΙγΓβηηιιηι VII, 207.
Α πι ο 8 , ρι•ορ1ιβ13 Χ, 97.

φράζει VIII, 226. 231 βς. επτά

ΑηβοΓβοη VIII, 830. IV, 234.

ίπϊ Θήβαι IV, 982.

Πίροαιί

Αΐ13ΧΪ0Γ3ΐβ8 VII, 177.
Α ιι ά Γ β 3 3 ΟβΙβιΐδϊβ χανόνι τω

Α ε 8 ο ρ ί άίεΐυιη. βά δοΐοηβπι,
Γβ§Λυ3 ίιιειιηιΐβ ιΠοοικΙα, 3ΐιΙ

μεγάλω IX, 786.
Α" (1ι•(>ιιιαοΙιπ8 , ροβίβ, Ηο-

ιιίηίΐ V, 381 δ(ΐ(|. Γβΐιυΐββ IV,

πιβή ΒγζβιιΙϋ ρβίβι• XII, 209.

VII, 358.

937. VII, 81. VIII, 500. 843.

Λ ικΐΐ'ο ιιΐ3 εΐι ί , (£ΐιϊ δίΛ Νβ-

Χ, 757. XIII, 493. ό μυ&ο-

γοιιθ Γαίΐ, οβΓηιβιι άβ ΙηεηΒοβ

γράφοί IX, 165.

α Οβίειιο Ιβιιάβΐιιιη XII, 20 δ(ΐ(£.
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ΑηΐΤιβΠΐΐΐιβ
XII, 975 8<Ι^.

μηχανογράφοι

Ιοειιπι εχίΓα ίβΤΓατη ΐΐ ιηονεοο

παραδοξογρά-

ίεττατη. II, 130. III, 60 δ(}({.
Αι•ο1ιγΐ88, ρΗίΙοδορΗιιβ Ρν-

ψοί II, 150.
Αΐΐΐί§011118 ( ΜΪΓ3Τ)ί1ΐΙΙΐη 30Γ1-

ΐ1ΐ3§θΓβιΐδ, ΡΙβΙοηβιη 3 Ροΐίάβ

ρίοΓ) VII, 646.
Αιιΐίοοίιβιιιιβ, οΙίΓοηϊοιυ βοή-

ρΗϊαιη

ρΙΟΓ (Ιθ3ΐιιΐ68 Μαΐβίβδ) Ι, 318.
άβ Ορίιεο II, 34. IV, 220. ,
ΑρΗίΗ ο ιιίυβ XII, 584. προγνμνάοματα XI, 120. 134. 142.
Αρο11ο(1οηΐ3 Ι, 557. VII,
754. 0Ηι•οηο§Γ3ρ1ιιΐ8 XII, 192.
XIII, 647. VII, 761. ίν τω
•περί νήσων,

πόΐίων χαϊ δή

μων III, 814. δευτέρψ κατα
λόγου VII, 760.
ΑροΠοιιϊιιβ, Κ1ιοάϊιΐ3 ,

άβ

3§ιιο βιΐΓβο Ι, 227. 436.
Αροΐίοιιίιιβ, Τγβιιβιΐδΐβ, II,
925. IV, 527.

V, 436.

νϋ.

ΡΗί1θ8ΐΓ3ΐΗ8.
Αρβίηββ, ΟβάβΓβηβϊβ, ΛιεΙΟΓ
VIII, 695.
ΑγβΙιι8 VIII, 93. 515. Ιν τοΐί
φαινομίνοις Χ, 303. ϋοη£ Κείηβδίί (Λϊδ. ϊη δυίάΗΐη ρ. 32 δφ
ΑτοΙιίΙο.οΗί ΡβΓίί μέλοί Ι,
685. 689 βψι. .
.
ΑΓϋΗίιηβ(1β8 V, Η. 32. XIII,
285.

άοποβ βοπρδίΐ II, 129.

XII, 995. Κεντροβαριχά, κα
τόπτρων εξάψει!, ίπιοϊδια εΐο.
XII, 973 δ^η.

Εϊιΐ8 βρεουΐβ

11810Π3, «^ίβιΐδ Μί>νΕδ Μ»γεβίΐί ίιιεειιοΐίΐ II, 119 δΐΐΊ• Ν,

ιιβιΐΒΓοΗο ΓβάβιηίΙ ει ρΗΜοδΟργιΗβ=θΓΪ03ΐη

άΌαιίΙ

Χ, 996 84<Ι•
Α Γ<:ΐί ιιιι 8 , Μίΐββϊαβ, Ηοιηβπ
άΐδείριιΐιΐδ XIII, 641.
ΑτίδΙΗΓοΗΐΙβ, §Γ31Τ11ϊ13ΐί(!Ι8
Ρίοΐεπίϊεί,

ϊιιτειιΐΟΓ ρβργτί

XII, 345. ΰοηί. ΙΙείιιβδϋ οβδϊ.
ϊιι 5ΐΐί^31Ι1 β. Η. γ.
Αι•ί«ΐ(Νΐδ IV, 522. Ρι-οεοιιηβδίιΐδ II, 724 845. ο τοϋ Καϊοτροβίον VII, 678 &ψ{. οΜ
Τζειζββ αϊΐ, 88 ίιχ βίιιβ ρβιιεο:
Υ8Γ81Ι8 ίηοίάίδ88.

ΛριμάοπείΛ

II, 732. VII, 686 8^. ιιΐ» δ»
βΧ ίΐδ νβΓδΙΙδ 8&βηΐ1111ΙΓ. Οοΐΐί.
Κβίηββ. οΐιββ. ίη &ιλ"η\ηιϊι ρ•
35 8(£.
ΑτίδΙίιΙοδ Ι, 623.

γέγραιμ

21ιμωνίδου ινχαριστίαν II, 14.
τΗειΟΓ διιινίΊίβειίδ , ου τάι
εμονντων ,

αλλ * άχριβοννται

XI , 685 8(ϊ££.

Εΐιιβ Ρίΐιβίΐιε-

ιΐ3ίίΐ«8 Ι, 852.
Ι'ίιΜίιΐΙιΘ113ίΐΟ

εχ ΙδοοΓβιίι

€ΧρΓΕδδΙ18 ΧΙ>

663.
ΑΓίδίορΗβηβδ Ι, 623. *»μωδεϊ 'πενίαν ^ιμκονΐδου νίΙΙ»
564. 569. IX, 306. 976. Χ'»,
294. 302. 311. Οοηιίουβ ϋειη
ρήτωρ

δεινότατοι

XI , 707.

ματΓ/.ι], νδροσχοπιχα'ι II, 155.

XII, 652. Άχαρνΐϊί XII, 661.
Βάτραχοι VIII , 435 δφί- 461.
Χ, 370. Έγχωμιον πενία: (ΡΙιι-

ΜβοΗίηίβ ΑΓοΗίπιβάίδ 881 οριΐδ,

ιιιβ) XI, 754. Είρι',ν-η XII, 660.

ρΓονεΛίιιιιι XII, 270. ββηΐβ
ίί)Ί'3(:ιΐδϋ άίοΐιιηι: άα ιτά/ιί

ίαι XI, 542. 815.

505. XI, 597. ιιΐ3ϋΗίιΐ3β νβηββ
II, 103 8<}<(. βαρνολχο! πνευ-

Λυοιστράτη XII, 661.

ϋιφί-
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Αϊϊβίοΐβίββ,
'

Ηβίιιιιη»

8ηιηίιΐ5, ρπππιβ βίπΐιΐΐ ΙίΚεπβ

άίοΐΐ

όξνήχοον Ι, 127. ΙΙΓ, 962.
VII, 617. 623. IX, 113. XI,

Ύίβίΐίΐί ^ΙΙβΙΧΙΟΓ Μ8113 XII, 63.

850 8φ|. Ιΐΐ βίϋδ §Γ3ΐίΒΠ1 ρβ-

01ΐ38Γ8ΐηοη, ο ΛΙγνπτιοί
γραμματευι εν διδάγμαοι των

ΙΠ3 , 8ΐα£ίΓ3 , 3Ϊ> ΑΙβΧΒΙΐάΓΟ
ίη$ΐ3ΐιι•3ΐ3 VII, 440. *Λριατο-

Ιερών γραμμάτων V, 395.
0Ηι•Ϊ3ΐΪ3ΐι1 βΐ εΐΗηΙεί βοηριο-

τίλειοι βίβλοι VIII, 941. 946.

Γ88, των ΐξω γαρ οι ονμπαν—
τίζ ,

ΑΓΓΪΒΐινίί XII, 796. Βι&υνιχόϊί III, 987.
Αβο1βρίβάββΙΐ;618. IV, 197.

πολλυί δε χαϊ των εοω

IX, 309.
ΟΙίΓοηίεί βεηρΙΟΓββ III, 54.
221. 346. IV, 220. νίά. Αηιίοείιεηιΐδ βι Οεοι•ε;ίιΐ3.

Αβείερίοάοπίδ VII, 179.
ΑΐΗ3ΐΐ38ϋ βίνβ βΐΐβήυβ ερίϊΙοΙβ »ά Ιυΐίαηυπι XI II, 540.
Α 11 3 8, ΙιϊΙτρβ, ρπηίυβ 38ΐΓθ1θ-

Οΐιτγβίρρηδ διαλεχτιχώτατοζ
VIII, 945.

§«8 V, 201 βφ|. XII, 136. ά})
εο ΗβΓουΙββ βΓΐβιη βεεβρΐΐ,

('ίαιιιΐί ιΐ8 (Ρίοίβηιβευβ) XI,
959. 999. VIII, 596. 792. πε-

142. βεπρββΓΘ ΒΠΐΙΐΟ άβ 881ΓΟ-

-

ριηγήοει ΧΓ, 896. εν τετραβίβλω 3(1 87ΓΙ"» II, 166.
ΟΙίΙβΓοΚιΐδ VII, 49. IX, 569.
590. Ιοοιιβ ιΐβ ΐβΓειΙίιιβ XI,

1ο§ί3 144.
Αΐΐββιΐί VII, 177.

Β.
Βαίιι-ίββ, Βαβρίον στίχοι XIII,

834.
Οοπιίοί Ι, 593.
Οι-α Ιι η ι.ΐ8 εοιηϊειιβ XI,

453.

493. εν μν&ιάμβοιΐ τοϊς χωVIII, 262 8<ι<ϊ.

,

λοΐς XIII, 257. 263. Γαβρίαί
0188 138 III, 99. 647. VII, 644.
VIII, 515.
Οι βαρβαρώτεροι IX , 852.
854 δψ
Ε £ΐ 5 ί 1 ί ο η , αννηγόριαν ίξηχοντα

713. 739. VIII, 985. IX, 568.
577. 578. 586. XII, 895. άβ
ΒΒΪιγΙοιιίδ είΓειιΐΐιι •νί(1εΐυΓ νβΠ0Γ3 ^ 110111 βΐίί ΙΓ3(1βΓ8 579.
Μεάίεαβ, Οίεβίοείιί βΐίιιβ Ι,

βιβλία XI, 111.

82. ΡεΓδϊε3 1ΛΓΪ3 XXIII. δεΓΪ-

0 3ΐΠε1β8 VI, 103.
03ΐϋιη3ε1ΐϋ8 IV, 392. VIII,
830. IX, 893. 0γΓβιΐ3βιΐ8"νΐΙΙ,

838.
03ΐ1Ϊ8ΐΚβ1168 ,

βΟΓίΗΐ Αΐβ-

χβιηίπιηι άίπιίβδβ ΤΗβΙ>38 Ιδιηειιίββ &ρηνώδεοιν ανλημααιν
Ι, 328. III, 100. 387. 886. ΟβΙΠβΙΓβΐΗδ, £Γ3Η1Η13ίί<:ΐ18

ρβΐΐ Ι, 86.
Ο ι ε 8 ί ρ Η ο ιι , ΛβίΟΓ VI , 1.

Ό.
ϋβιιίεΐ, ρΓορ!ιεΐ3 VIII, 53.
ΕΪ118 πιειβρΙΐΓΒδίιι δι' επΰΐν
εοιηροβιιίΐ Εαάοοίβ Αυ^υβία
Χ, 64. 91.
ϋβιχιβάβδ V, 344.
178.

VI, 112.
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ϋεπιβαβ VI, 103.
ϋθΗΙβίΓίΐΙβ Ρ1ΐ3ΐ61"6113 IX, 936.
ϋβπιοοΓίιιιβ II,

721.

979.

φα'ς Λατίνων (ΜδΙοπ'α Κοιμβηβ) VI, 527. ΐχ 572.
Ώίο(ΐοι•ιΐ8 5ίου1ιΐ8 Ι, 390. 593.

Λβδηροδημόχριτος VII, 548.
XIII, 85 εψι. πανδαής IV,

668. 700. 967. Π, 14. 33. 131.

528.

154. 386. 448. 939. VI, 470.
708. VIII, 988. IX, 525. 570.
XII, 188. ϋΗΓοηο^ΓΒρΚιιβ ΧΤΓ

149. 559. 567. III, 82. 84. 99.

Ρβιιιιιη εαΐίάοηιιη νβ-

ρΟΓβ ρβΓ ΙΐίάΐΙΙΙΙΙΙ 811δΙβ1ΐΐ3118.

νίΐίΐιιι ίΙ)ϊ(1. ΗίρροοΓαιίβ ρι•ηηοβριοΓ VII, 962,

ϋαΓίο υχο-

νεηι 6 ιιιοιΊΘ βυβοϋαίιιηιιιι 86
ρι-οηιίδίΐ,

«ί ΙτΪ3 ΙιιοΙιιβ βχ-

259. 267.
Όίοΐί^βίυβ ο χνχλογράφοι
XII, 185. 0Γ. 8α1ιη33. Εχβκ.

ρβΓίίυιη Ιιοπώιιυη. ιιοιιώια ϊηΥβΙΙΘΓΪΙ Χ, 584 «φ^

Ρϋιι. ρ. 866. Ε.
Οίοηγδϊχιβ VIII, 727.

ΌβπιοβίΗθίιββ V» 641.

Η. 37. Χ, 289. XII, 579.
ρΓορίβΓ ίρδίιηι ΤΗβΙ>3Θ βνβι•-

ΒίθΙΐγ8Ϊ118

Ι, 701.

83β VII, 403. 414 8<ι<ι. Όλύν&ιοι λόγγοι XII, 700.

Η3ΐΪ03Π1383βΙ1δίΐ

III, 154. 878.

IV,

276. 277. 398. V, 108. ΚΗβΙογ XII, 570.

Συμμο

ριών λόγοι XII, 539. 542.

πε-

ριηγήοει XII, 882.

VI,

ϋϊ 011781118 1)Τ3ΐιιιιΐ5, ΗθγιιιοΟΓ31Ϊ8 £11118, Ρ131011Ϊ8 36φ131Ϊ8
XIII, 139. Είιιβ άϊοΐιιιη: οί-

Όβχίρριιβ, ρΤιί1θ8θρ1ιιΐ8, μύ
στης ων Ίαμβλίχου IX , 497.

τοΐί γαρ εμπαίζουοιν οι μοιροί
Εί«8

XIX

03ΐβ§ΟΠ38

80ΓΪρΙΙΙΠΙ

βροτων V, 138 ΐφ;. Είιω ΙΤ3-

βνοΐνίΐ ΤζβΙζββ 499. Ιη Σχν■&ιχά βΐ βΐίβ βίιιβ βοπρίβ ιιοη

§οβάΪ3β ΡΗϋοχβηο ιιοιι ρΓο1)3ΐ3β V, 159. 177. χ 844 βφ}.

πιοκίίί, 500. μόνον το ΐν δ'
ανέγνων, βοίηπι υ,ηιιιη ζοΗρίαπι
Ιε§ί.

Ρΐβίοηβηι, βοιι βοπριϊβ βίιΐί
ϊιινίάβιιβ, 8βί θΙ> 80θίβΐ31β1Β

ΌΪ3£ΟΓ38, Μβΐίυβ ΧΙΙΓ, 375.
Ηβιοιιΐβιη Ιϊ^ιιβΗπι οοιη&ιΐΓίχ•,

οοηίιΐΓ3ΐϊοηΪ8 ϋίοιώ Ροΐίάί
νβικίίι Χ, 870 β^. V, 148.
VI, Η. 40. Λίτρα '£χτο(>ο8 V,

ΚΗοάίιιβ Ι, 594.
179. Κατά Ιΐΐάτωνοι V, 181.
ΏίοδοΟΓίάβδ ίν τοις στα&μοϊ;

ϋιοίγδ Οι-εβ V, 833.
ϋί(1γιηιΐ8 ίν παροιμΐαις VIII,
18.
Ώ ϊ ο 0Ηι•78θ3ίοιηιΐ3, άβ Τ γι-Ιββο
Ι, 696.

χαΐ, μέτρου XIII, 306. 310.

*

Ε.

Είιιβ ΎίιιιρβΓβιίο οβίΕιηρβάοοίββ II,

888 δ^.

ΎίΙϋ XI, 724.
VII, 548. XIII, 79. ι&ί 4ιιίηΏΪο (Οβδδίιιβ) Ι, 700.

II, 84.

ί/ϋθ 61118 Τ6Γ8118 άβ άβο, αάό-

133. 149. III, 82. 99. 154.
877. IV, 276. V, 108. Κοχ-

οοφοί μέγας, ο&8ουηΐ3ΐθΐιι $θγπιοιιίδ άίχίι μελάγχαρπον XII,

χειανός δε Κάαιος Λίων γρα-

573. ΜβΙίΐοι»Ϊ8 £1. χωλυσανί
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μαί IV, 525. τζ τρίτω των
φυσιχων VII, 522. Οοηί. Ηβϊηθ8. οΙ>85. ίη δαίάαηι 8. ν.
ίίπνου; ρ. 27 8£{.
ΕρΗοΓίιβ XII, 259.
Ε ρ ϊ ε 1ι β ηη υ β , ϊιινβηίοΓ Ιίΐιβγμμιιι ζ, ξ, ψ, V, 808. XII,
48 βα;<£. Είιιβ ώϊεΐιιηι νονί ορά
βίε. V, 51. VII, 873. XII, 438.
Ερϊ§Γ8πΐΗΐα ίη Ι,βεβάΒβπιοιιίαιη άββεποΓειη XII, 380.
Ιη ϊηΐ3§ίιιβηι Αΐεχβηάπ β ϊ,γβϊρρο ίβείΒΐη VIII, 425. XI,
107. δ3πΐ3ΐΐ3ραΙίΙΙΙ,450. VII,
791. ΗβΓοχιΙίί ϊιι Αδ&οΐιιηι V,
133.
ΕΓ3ΐ08ΐ1ΐθηβ8 εν Έρμη XIII,
564.
Εΐγπιο1ο§ί XIII, 588.
Εν&η£ε1ίιιιη VIII, 45. IX,
248. 269. IX, 321. Χ, 126.
Ειι1)Ηΐιΐ8 VI, 63.
Ε α «1 ο ε Ϊ3 Αιΐ£Μ3ΐ3, Ι,εοηΙϋ £1ΐ3 Χ, 56 βψι. 89 »ψι. άίβϋϊριιΐ3 ΗγρβΓεοΗϋ ει Οποηίϊ
■ §Γβπιηΐ3ΐίοοΓΐιιη 58. είιιβ με
ταφράσει! Ζαείιαπαβ βι 133ηϊεΐίβ δι ' έπων 63. 91. Όμη- ρόχεντρα 92. Αϋβ ΕηάοεΪΒΘ
80Γίρΐ3, 111 ιηβΙβρΙΐΓββίβ ΟεΙβ-

Ιβυεηί, ηοη τίβα Τζβίζββ 65.
Ειΐ(1οχιΐ3 VII, 646.
ΕηΗρϊάεβ Ι, 330.433. Π, 708.
V, 469. VI, 511. 580. VIII,
314. XIII, 532. Τηει-βπιβιιίβ
ρΓ360βρΐ0Γ, φΐί αϊ) ωΐυιία <1ϊεΐιιβ οοίΗιιηιιιβ XII, 499 βηη.
"Λλχηστιι II, 808 8^. Αν
δρομάχη II, 664. ΑΰτοΙνχω,
οατνριχψ δράματι VIII, 460.
Έχάβη 1, 513. III, 259. Χ, 160.
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Θησεία XI, 556. Μήδεια XII,
311. Όρέσττ) Ι, 433. VIII, 316.
- VI, 949. "Ρηοος IV, 964. Τήλεφο! IX, 976. 979. Φοινίασαιί VIII, 316.
Εζεεηϊβΐ, ρι-ορίιβίϊ Χ, 250.

Γ.
Ρβσηίββ IX, 915. οί μυ&ογράφοι IX, 943. Χ, 41.

Ο.
Ο Β Ι) Γ 13 8. νίά. Ββ1)Ι•ί38.
Οβίβηιιβ II, 32. VII, 808. Ώβ
εο ρΙιΐΓΒ XII, 5 8<}<|.
ΟεοΓ§ίη8 εΙίΓοιιίουβ II, 33. .
Ο βο γ §ϊιΐ8, Ιεοηιϊηιΐ8 , ΗίρροεΓΒΐίδ ρΓβεεερΙΟΓ VII, 961.
θΓε§θΓϊιΐ3 Νβζίβηζεηιιβ. Ιη&» ίη Μλχιιχιο.

'■
Η.
ΗεΓβοΙϊιηβ Π, 721.
ΗβΓοαΙεβ, Ιονίβ 38ΐι•ο1ο£ί βΙίυβ , εν δια&ήχαα εγραψιν
ενόρχωι, ανωνύμων II, 203.
(Κ. 36.) ββ^υβϋβ Αΐίβηιίβ, α
<|ΐιο ββίΓοΙοβίβιη εάοε(ιΐ8 V,
268. XII, 137. άβ Β81γο1ο§Ϊ3
εεπρβίι 144.
ΟεΓίΒΐηίηβ βΙ»
ΕϋΓ^βΐΙιεο ϊρίϊ ίιηροίίΐα II,
231 8^. XII, 511. V, 110 β^.
ερΐ§Γ3ΐηπΐ3 ϊη ΑβΒοΙηηι V, 128.
133 βψι. Β8ΐΓθ1ο§ιΐ8, ροείβ,
ρηϋοδορηυβ, πιβ^αβ V, 130.
ΗβΓεηΙεβ £Γ3εοιΐ8 βο βΙίεΐΌ
Αΐίβηιβ εάοειαβ XII, 140.
Ηεπηο§εηεβ, είιΐδ ορηβ ιΉεΙοηειιιη , ηηίη^ιιβ ρβηϊβιΐί
<:οιΐ5ΐ3Π8, φΐΆθ βηηΐ προγν-
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μνάοματα, οτάοειί, ενρίοειΐ,
ιδέαι , μί&οδο! δεινότητο! VI,
Η. 79. VIII, 103. 122. XI,
109 8^1•
ΗβΓΟ μηχανογράφο! Η, 152.
XII, 975 Βψι- νδριχά, πνευ
ματικά , βαρνολχά , ϋ'αλαοοο—
μέτραι, ίΜά. Οοηί. Μαπηϊ
νΐί. ΡγοοΙϊ, βύ. Βοίββοιιβά. ρ.
83.
ΗβΓοάίαηί ξταιιηηβΐϊεί κανών
6 χα&όλου XII, 605.
Η β γ ο ά ϊ » η ιι 8 εν χρονικτί οϊΧάΙιιγ ίη ΟΗίΙ. VI. ϊηδΟΓίρι. ΗϊβΙ.
55., ίηιβ11ί£;ιιηιιΐΓί{ΐΐΘ ΙϊΒιί Ιιϊ810Π3Π1ΠΙ ΗβΓοϋβώ, φΐί βχδίαηΐ.

Ηετοάοπιβ ΡοιιΙϊοιιβ II, 210.
366.
ΗβΓοάοΐαβ Ι, 19. 51. 145.
409. 825. 831. 853. II, 14.
568. 735. III, 99. 398. 410.
560. 647. 954. VI, 711. VII,
680. VIII, 446. 789. 985. Χ,
198. Οχγϋ ΒΙΪΜ8 1 , 19. III,
388. 543. VIII, 7. εν Μ,οΰοαιΐ
ταΐί εννέα IX, 575.
ΗΘβΐοίιι» VI, 744. 833. VII,
232. VIII , 41. IX, 339. 360.
726 δφ£. 6ϊιΐ8 αβΐ38 XII, 164.
198. XIII, 649. Αδο-βευβ IX,
345. ΗοιηείΌ ολίγον νοτεροντζιχος, ϊ. 6. ροδΙβΓίΟΓ αηηίβ
ψιαάι-ϊιιςεηΐϊδ XII, 167. είτε»
ιπκίεείηιαιιι Οίγηιρίαάβηι XIII,
650. — ΤΗεο§οιπ3 Χ, 515.
βίβλο! τ/μιρών XII, 173. έργα
χαϊ ημέρα•, XI, 874. VIII, 35.
Χ, 300. 6<1ίΓίΐΐΓΘΐαΡβΓ83ΠΐΙΧ,

726. 731. Χ, 216. Βίβλοι άοτριχή XII, 169. ιΛϊ ΙΓ63 »6Γ-

ϊϋ8 εχ ΠΙο ορεΓβ.
Τζβίζβε
ιιοιαε ΐη Ηεδίοίυιη IV, 919.
VI, 841. ηοιόδειον χαϊ πάλαιαν
φημα VIII, 34.
ΗεβγεΗϊιιβ ίΠ«8ΐπ8 III, 877.
Ηίετοοίβδ φιλόοτοραιν εν λό
γοι! XII, 716. 724.
ΗίιηβΓίπβ VI, 327.
ΗίρροοΓαΐββ VII, 154 ϊ^ς.
(ϋοιιΓ. ΓίΛι-ίε. ΚΙΛ §γ. νοί.
XII. ρ. 680 βψι. ΗβΓί.) VII,
879. 884. Αβείερίβάεβ Χ, 724.
— ϋε ΗίρροεΓβίε βϊπδηιιβ
£εηει•ε ρΙιΐΓ» VII, 944 8^.
αρνιά Οοοβ βιβλιοανλαξ, τα
παλαιά των ιατρών ενέπρηοι
βιβλία, 964. βοηρβίι 1ϋ>Γ03
Ι,ΙΙΙ. 970. , ΗίρροοΓβΙεβ εβριειη 974 δ^^.
ΗϊρροιίΗΧ V, 742 βί£<ι- XIII,
321. μέτρα) χωλών Ιάμβων Χ,
379.
Ηϊρρο8ΐΓ3ίιΐ8 νίΓ, 368.646.
Ηοηιεπιβ Ι, 228. 317. 330.
Π, 383. 63α 652. III, 12. 959.
IV, 33 8ψί• 4*7• 959. 971.
V, 7. 16. 23. 69. 308. 319.
438. 551. VI, 720. 739. νίΓ,
73. 112. 840. 843. 868. 896.
VIII, 73. 77. 97. 175. 177.
208. 222. 226 8ψι• 246. 249.
382. 479. 515. 746. 901. IX,
689. 716. 795. 921. Χ, 11.
189. 234; 239. Χ, 511 βφι.
612. XI, 380. 428. 714. 719.
757. XII, 79. 184. 529. 781.
806. 850. 875. XIII, 35. 39.
65. 67 ϋψι. 131. 137. 218.
350. 355. 411. 532. 571. 574.
— Είιιβ ρ3ίτΪ3 (διηγηι»), ββηιιβ 61 ΓΒΐηίΙίβ XIII, 629 &<]<{.

ΙΝΌΕΧ δΟΚΙΡΤΟΛϋΜ.
3βΐ33 XII, 184β<|<1. 1ΙΙΟΓ8 XIII,
651 ΒψΙ• βιβλία τον Όμηρου
δε τρία εισΐ «αϊ δέκα XIII,
644. 3βηί§πΐ3 XIII, 660. Α8ΐΓο1ο§ίαε ρβηΐιιβ XII, 158 &ψ{.
ο πάναοφοι, ή ϋ'άλαασα των
λόγων XIII, 626. τον ΰπερ
πάντα! άπαντα τον "Ομηρον
τον μίγαν XIII, 669. Ιΐϊβιΐβ
VII, 343. 378. VIII, 145. 213.
τη γάμμα Ίλιάδι IX, 690.
τη βήτα ραψωδία VI, 308. IX,
716. 921. 931. XII, 324. τη
γάμμα ραψωδία V, 7. 319.
XII, 529. τι} τη! δέλτα ραψω
δία Χ, 332'. τη ζήτα V, 23.
εν ιώτα Χ, 234. τω ν Όμηρου
γράμματι V, 16. 0(1^8363 III,
958. VI, 551. 739. VII, 102.
107. VIII, 12. 60. 180. 208.
214. IX, 378. 752. 932. βίβλω
τήι Όδυσσείαι Χ, 309. 314.
887. Χ, 428. XII, 781. —
Τζείζββ βχββββί» Ηοπιβπ βΐ
πιοΐ3ρ}ΐΓ3δί$ τ/μαζευμένοί! στί
χοι! 3(1 Α"§118ΐ31ΙΙ IX, 281 8€[€[.
Ηοηιεηιβ ηοη 3θ1εΙ ρι«3ϊΐιίιΐ3
ΓΛιιΙηγιιιιι βχρΙίοβΓβ Χ, 946.
εκ των Όμήρον κολλήσει!.,
παρωδίαι XIII, 350. — Μβγ£ίιββ Ηοιηβή IV, 867. VI,
598.
ΗοπιβΓΟοβηΐΓβ VIII, 118.
Η Ο Η1 6 Γ (Ι 8

Β ΪΖίΠ1ΐίΐ18 ,

Α1Ϊ1Ι3

ΑηάΐΌΐηαεηϊ βΐ ΜγΓΟίιϊβ XII,
209.
Η ο ιιι β γ υ 8 ΡΗοοβιΐ8Ϊ8 XII, 208.
ΗχρβΓβοΗϋ £Γ3ΐηΐϊΐ3ΐίοί (ϋβοίριιΐ» Ειιάοοία ΑΐΙ£Ι18ΐ3 Χ,
58.
ΗγρεΓΪάββ εοηΐ» 1ε£ΐιπι
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ΐΓ3118§Γβ880ΓΘ8 VI, 92. ΟΟΜίΓβ

ΤίκιβΓοΗιιιη εί ϋεπιοδίηεηεπι
VI, 104.

Ι.
ΙβκιΜίϋΗιιβ VII, 495. 540.
576. ΙαηιΒΗοΗί άϊβείριιΐιιβ Ββχίρριιβ IX, 497.
1 3 πι 1) ιι 1 ϋ8 VII, 644. 725 β^.
Ιοαηιιββ 1,3 οΙΐΗΐιαβ, §τ3ΐηΙΐΐ3(ίειΐ8 τοΰ Ζαβαρείου , β<1
φιειη 8ογΛϊΙ Τζείζεβ IV, 466.
471. 558.
Ιο3ΐιιΐθ8 Μβίεΐαβ V, 832.
VI, 581. δυρι-3 Αηΐίοοίιοηιΐδ.
ΙοΙ)ΐΐ8 III, 21 βψ{. ΑιιβίΙεβ Χ,
284. Ιοί» Η1)βΓ III, 29. Χ,
135 βςς.
Ι ο η ϋΗϊιιβ III, 957.
Ιοβερηυβ ό &αυμαστο! ιστο
ρικοί Εβραίοι ιν αλώσει V,
509. 542.
,
Ιβΐβοηιιβ Ι, 469. VII, 645.
ΙβοοΓβιββ IX, 934 β^. ΧΙΓ,
567. Τηεοάοι-ί ανλοποιοΰ £Ιίιΐδ XI, 649. βεςιιβίίβ ΑίοίάβιιΐΒΐιΙίί XI, 746. Ιίηικίιΐδ, φΐϊ
ηοη ρο88ει άιιοβ βίπιυΐ άϋβεϊριιΐοβ ϊιιβίίΙαεΓε XI, 663 βψι.
— Ερϊβιοίβηι Γοβάεπβ αά ΡΗίΙίρριιηι ΐ3Γ(1ίιΐ8 3ΐ>8θ1νίι, ηιναη
Αΐηεηίεηβεβ ρβειίοηειη Χ Γ,
676. Ερίβίοΐβ βά ΑιΗεηίεηβεβ,
φΐ3 3Ϊι ϊΐΐοβ ρη«8 Ρ306111 ουιη
ΡΚίΙίρρΟ ΟΟΙΙΐρΟδΙίίδδβ , φΜΠΙ

ίρββ ίοπιιιιΐβιη ίοεάειϊδ (επι
στολών συμβάσεων) βββοΙνεΓεΙ
XI, 678. — Γιβικίαΐίοηεβ ει
οοιίδΐιΐΐβΐίοιιε» αά ΕνββοΓβηι
βΐ Νίοοοίεηι, βΐ αάΗοηβΙΐοηεβ
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βά ϋβπιοιιίοιιπι , Ενβ§οι•36 ίΐΙίιιιη XI, 657 84<Ι• — Λιχαη-

Τζβιζββ οοπυηβηίβπιιιη ΐη ΑΙοχΒΐκίΓαιιι 3ΐίιΐ3 ιιεβοίο ςιιίβ

χοΐ λόγοι XI, 655. λόγοι βα
σιλικοί IX, 940. παραινέσεις

ρΓΟ 8110 νβ11ί1ίΐ3113 άίδοϊριιΐϊϊ
ρβΓ8ΐΠ11§ίΐ11Γ VIII, 485 δίρ}.

ϋ>ίά•
ηαίοιίδ

Ραηβ§γΓίοΐ βΐ ΡβηβΐΗβ<}υειη βχρΓββδίΙ Ατί-

δΐίόββ XI, 661 δς({.

ϋβοεπι

αηηοβ ίη ΡβηβΐΗβιιβίοο Ιβοεπι168 β1»1)ΟΓ£1•»ίΙ 668 8ζ<1• 'Ρητόρων τέχνη XI, 652. IX, 934.
940.
Ι ιι 1 ϊ α η η 8 ΐιηρβΓβίΟΓ VI, 963.
χασοίταυρος XIII, 545. Ίον-

812. IX, 960.
Ι,νοορΗΓΟιιββ ρΙιΐΓββ VIII,

478 »ψι.
Ι-Υ011Γ§118 ΟΓ310Γ VI, 96. 99.
Ι.ν8ί33 γΗθιογ II, 14. VI, 40.
XI, 669. 680 8<ι<ι.
Ι.ν8ίιιΐ3θ1ιιΐ3 ΟγΓβηββμβ VI,
,920.

;

Μ.

■

λιάνειοι λόγοι Ι, 357. Αίλαιια•ϋ 81-νβ αΐΐεπιΐδ αιΐ Ιιιΐίαιιιιιη
βρΪ8ΐοΐ3 ΧΠΓ, 540.
Ιιιΐίυβ III, 955. ΟβθβαΓ 76 8<ι<{.
Ιυΐίιιβ Ροΐΐιιχ. Υϋ. Ροΐΐυχ.

Ι,.

Μ β γ ο α β ΐηιρβΓβίοΓ VII, 800.
VIII, 224. 799 δ^.
Μαχίιιιιΐδ ιστοριών τον ί λό
γους, ας ιστορίας έγραψε Γρηγόριος ο ρίγας IX, 865.
Μβ1ΐ88βιΐ3 εν Λελφιχοΐί VI,
935.

Ι, ε ο ιι ί (1 ο 8 ιΐο Βΐιϊιηαΐ ϊΐίχιβ IV,
166.
Ι. ο ιι ι; ί ρ ρ ί ιΐίδοί ριιΙιι$ Ποιιιο-

Μβίοάιιβ ίίϊ την Ήρωδιάδα
Χ, 52. 86.

ΜβΙοάοΓίιηι §Γ3β-

οοπιπι ϊΐκΐίοειιι γίάβ ϊιι Ιστί
ου ΒίΜ.. §τ. νοί. Χ. ρ. 130.

οΗΐιιβ XIII, 86.
Ι,βνϊΙίοϊ ΙίϋβΓ XI, 860.
Ι,ϊΙ>3ΐιίΐΛ8 VIII, 23.
Ι . α ο β β βνβη§β1ϋ Ιοοιιβ ο. XXIII,

Αριιά ΤζβΙζβπι νίάβΐυτ ίηιβί1ί§ί 0θ3ΐιΐ33, άβ ψχο νϊά.

γ. 31. ίΙΙιΐδίΓβΐιιβ XIII, 497 ϊφ|.
Ι.Μ01311113 II, 32. 602. 631.

ϋι110 3Ι1§. δ. τετραώό'ιον.
Μ ίιι ιι ό Ία ιι ιι δ γΙιθΙογ VI, 792.

784. IV, 953. VII, 170. 8γπι» IV, 666. ΚΙιθιογ VIII,
397. φιλόγιλως 977. ϋβ Ρβι-ίΐβί ΙβιίΓΟ Ι, 667. Ιβιιβ ιιιιΐδΟΗβ
XI, 722. άβ οβίιιηι'ιιίβ VIII,

βΐ ίη βηβ νοί. V.

βάίΐ. 1.

XI, 568.
Μ 113 8 633 ο Παταρεΰς IX, 869.
893..
ΜοβΓ3§βιιβ8 II, 974.

395 8<ι<ι. άβ Ιβηιϊβ IX, 952.
ΙνοορΗτοιι Ι, 330. II, 671.

Μυβββιι^ «ΙβΗβΓο βΐ Ι.Θ3ιι(1γο
Π, 435. Χ, 518. XII, 942.
Μ Υ Γ Ο, ρΟβίΓΪβ, Η1316Γ ΗοΠΙβΗ

708. IV, 996. V, 96. 303. 737.
VI, 516. ΧΓ, 589. XIII, 113.

Βγζ3ΐιιϋ ΧΙΓ, 210.
Οι μυ&ογράφοι II , 764. V,

117. 'Μιξάνδρα. V, 2. ηιυ1ΐ33
ΐΓ3§Οβ(3Ϊ38 βοιίρβίί VIII, 483.

236. 462. VII, 306. VIII, 798.
IX, 402. Χ, 929.
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Ν.

549

Ρβρραβ,ΙΙ, 152.
Ρβπιιβιιϊάββ VII, 521.

ΝίοβηιΙθΓ, Αΐβχ. (γ. 301.) Ι,
358. Θημαχοΐς Ι, 266. 299.
Εχ ΝυπιβΓοηιιιι 1ιΙ)γο Ρΐιϊ-

Ρ3Η8311133 εν Άντιοχείαί κτί
σει, VII, 167.
ΡβΗιΐ38 VII, 177.

ιιβββ Κίβίοι-ίβ XII, 523.
Ρ Κ 3βιι η ο Ερπ-οιίοβ VIII, 549.
550. IX, 814. 82,0. Χ, 12.
61118 νβΓ8«8 86Χ ΗεΧ&ΙΙΙβΙΠ VII,

Ο.
Οηββίοι-ίΙιιβ

(βρικί Αβ1Ϊ3-

ηιιιη) II Γ, 940.
Ορρΐβηιιβ Ι, 410. III, 1000.
IV, 166. 637. VIII, 112. ιν
τΐ] αντοΰ άλιενονσι/ βίβλο) Χ,

558 844• ΕρίβίοΐΒβ Ι, 659.
ΡΗβτβογ άβ8 (Π, Η. 55. νοβ81118 άβ ΗίβΙ. £Γ. ρ. 447. ΟΟΓΓΪ£ίΙ τον Κυρίου.) νίά. ΤΗαΙοβ.
ΡΚβτβηίοιιβ, ροβία VII, 651.

ΟΐΒουΙβ Ι, 110. 192. 387. 422.

676. 680.
ΡΚϋβΙββΓΪαβ εν λιμενοποιΐακ

881. Π, 426. VI, 807. VII,
419. VIII, 3. IX, 488 844.

βΐ &εμελιυ'}οεαι ταϊί παρα&αλαοσίαις II, 87.

480.

Ρ 1ΐ ί 1 ϊ 3 Ι Μ 8 1ΐΪ8ΐΟΠΟ£Γ3ρ}ΐ1]8 Ηο616 89Φ 657. 669. 809. 864.
868. 878. 880 «ψΙ• Χ, 382,
395. 447. 454 841 Χ". 104.
112. 786. XIII, 101. 111. 652.
Ο γ ϊ ο η ί 8 §ΓΗΐηπΐ3ΐί<;ί άίβςίριιΐβ
Εικίοοία Αιΐ£ΐΐ5ΐ3 Χ, 59.
ΟτρΗβιιβ, εϊ ΙπβιιιπίΜΗ• ΙΓ63
Υ6Γ8Ι18 II, 610.

ηοηιΐι.18 ίίριιιΐ ϋίοιινβίυια Χ,
828 844•
ΡΗίΙο μηχανογράφοι II, 152.
Ρΐιϋοΐαί Ρτΐ1ΐ3§οποϊ ΙίΙιπιιη
3 Ύί(1ιιϊ3 βπιΐι Ρΐαίο Χ, 797
844• 8ϊγβ Ρΐ3ΐοηί ϋίο ροιίιιβ
XI, 42. ρι•ο οειιΐυιη ιηίηιβ Χ,

εν γεωργοί:

IV, 171 844• δω8εχαετηρίδο>ν
ΐηϊΐϊιιζα. XII, 153. εφημερίδοιν'
ρπιηϊ νβΓ8ΐΐ8 XII, 149. εν λι&ι*οϊί II, 857 8(14. ιν> 286.
401. XII, 182. 606. — Μυβί03 Ορίΐβΐ IV, 477.

§611118 Ι,

305844• VIII, 8β44• βΤΙΐΓβίβ8Ϊ8 άί8οβΓρΙιΐ3 XIII, 159.
Ο 86 33 ρΐ-ΟρΙίΕΐί» Χ, 94..

893. XI, 4. β 4»ο βοΓίρβΐι ΤΐΠ13611ΙΙ1 61 Γβ1ί4•13 Χ) 805. XI,
7 844•
ΡΗϋοβΙβρΙΐΒΐιιιβ, ροεΙβνΠ,
651.

βϊϋ8 νβΓ8ΐΐ3

571.

νίΐ3 Αροΐίοιιϋ V, 393.

IX, 575.

Ρ.

ΗβχαιηβΙή

669 844•
Ρ1ΐί1θ8ΐΓ3ΐΜ8, Ρΐ3\ΪΤ13 11,784.
Τγπυβ, /ΙιεΙοΓ VI, 302. XII,

Α1ιιΐ3 βίΐ Αιιίοιΐ3

VI, 304.
ΡΗίΙοχεηιιβ ΟνΐΗβπιιβ, άί-

Ραΐ3βρ1ΐ3*ιΐ8 11,683. VII, 9.
διοίοιιβ II, 838. IX, 406 844•
Χ , 424 844•

° *χ περιπάτου

Ι, 557. ΡΙινβίοΗβ Χ, 425'.

ΐ1ι)Τ3ΐιιΙΐ0Γαηι βεήρΙΟΓ, ιηαΐυίι
Λαιιιηαπ 3ά ΐΗ[οιιιί33 , 4υ3ΐη
ΌίΟΠγβϋ ΐΓ3£06ΐ1ΐ33 ΐ311ΐΐ3Γ6 V,

151 844• χ> 839 *<Μ•
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ΡΗοβΙ>Βΐηπιο-η, ΛθΙογ VI,
792.
ΠΐΓ^Ηίολί ΐΓΒβοβϋβ, Μιλή
του ίίλοισιί, ρΓορΙΟΓ (£ΐΐ3ΐη ϋΐβ
ιηϋΐβ άΐΏοΗηιίβ ιηιι1ι<ιΐιΐ3 081
βΐ) ΑιΗβηίβιιβΛιιβ VII, 997 Βψ{.
ΡΚγΙαΓοΗιιβ IV, 287.
ΡϊηάΒΓυβ Ι, 668. 688. II, 617.
705. III, 253. 884. IV, 392.
773. V, 465. VI, 900. VII, 19.
θηβαΐΐ κιννρα 80. 697 βης.
IX, 402 483. Χ, 731. ϋΐϊαβ

ίάβ3β VII, 612. Ιββββ VIII,
936. ουδείς άγεωμέτρητοί «σί
το» VIII, 973. ΤίΜββο VII,

542. 624. νίά. βυϋιη ΡΗίΙοΙαιιβ ει 8ορ1ΐΓθΐι. 1ιΐ3ΐ(ϋαΙιΐ3
Γβ£ηο Βίοηγβίί ϋΐοηοιιι βά
1011611(138

Γβ§1ΐΐ

1ΐ3ΐ)61133

681

ΗθΓΐ3ΐιΐ3 V, 173 *ψ[.
ΡΙβίο 0011110115 Ι, 517.

Ρ1αΐ3ΓθΚχΐ8 Ι, 20. 820. II,
14. 32. III, 154. 398. 877.
IV, 196. 384. παράλληλοι! IV,
Ι)ίιίρ1ΐΗΗΐί Ι, 8. 618. ΟΪ118 3β931. VI, 518. 666.
άίΐιιιβ ραι-εί ίιΐδβίΐ ΑΙβχαηάβΓ,
ΡΙαίβΓοΗυβ ϊηηϊογ, άβ 8ΐΓβηίΐιιιβ Ι, 343.
φιιιηι ΤΙιεΒαβ βνβΓίβΓβΙ VII,
Ροβΐ3 (Ηοπιβπιβ) VII, 868.
411 βψι.
Ρϊ8ίί1β8 III, 54.
Ροβίββ §Γ3βοί ϊη Αε§γριο ϊηΡΙβίο ρΗΠο8ορ1ΐΗ8 Χ, 533. 547.
8ΐίΙιι(ΐ Χ, 497. οι νεώτερο*
XIII, 139. βχ ΟγιιοοβρΗβΙϊβ
τών ποιητών IV, 995.
Ιιιΐί α» Ρ ο 1 1 ιι χ βά ϋοιηιηοάιιηι
νίοο ΤΗεΒαιιοπιιη οπιιικ1ϋ8,
ϊιηρ. 8οηΙ>βιΐ8 VII, 771.
Λπ3ΐοιιί8 £1ίιΐ8 , βΐίο ιιοηιίηβ
Απίΐοοίβδ XI, 852 8<ι<ι. νβιι- ΡοΓρΗγΓΐιιβ VII, 495. 540.
άίΐιι» 3 ϋίοιιγδίο V, 138 8<ι({576. εν βίοις φιλοσόφων XI,
Ροΐίϋ Χ, 864 β<ιΐ£. β φΐο βιιιη
533.
Γοάβιηίι ΑΐΌΗγίββ Χ, 997. ΙβΓ Ροβίάίρρνβ, ροβίβ VII, 655.
VIII, 648. βϊ«8 τβΓβιΐί VII,
βάϊίΐ δίάΐίαιη Χ, 993. άίβίο£08 81108 ϋίοιιϊ εΐ βίοιιγδίο
660 βς<[.
βΐίίβ^υβ νβηάίϋΐ Χ, 790 β•}^. ΡγοοΙιι», ρ!ιϊ1θ8ορΗιΐ3 , ιιονβηι
812. XI, 37. ορ8θΐιίοηιιιι οοιιοοείί 8ρΙΐ3βΓ38 £ϊοίι XII, 449.
(ΓιΙιιιαβ ΗΓΐβιη ίβιιιιίι Χ , 819. ΡΐΌοορίυβ 0ο683Γίειΐ5ί8 1, 358.
XI, 39. άίνίΐί1)118 30 ΙγΓ3111»Ϊ8 Ρτορ1ιβί3 Χ, 58. άπο βιβλίου
βίββιιίαίιιβ 822 8φ}. άΙ> Αβ§ϊπροφητών συνόψεις κεκτημένου
ηβιίβ ρΓορβ οβπιΐιιβ ΙαρίάίΙιιιβ
Χ, 109.
Χ, 949. 969. 3ΐι ίιινβιιιοι• ητ- Ργο13§ογβ8 VII , 647. βοτονοι λόγου XI , 705. ο πάνρΐιίβΐβ XI, 712.
οοψοί VII, 542. ίΐηποοπιιιι ΡγούθγΙιϊιιπι μοϋαη! τηςτριοιιοιαίιιβ <1ί»1ο§θ8 βάίάϊί VII,
δίτιδος, Ηοο 681, τιιΙςβΓβ: μη
942. εκ συγγραφής του Πλά- .
ϊχο>ν δαίμονα ήγόραοε γουτωνος προσάπτεται 2ωχράτΐ)
ροϋνιν XII, 514.
VIII, 33. νϊΙηρβΓβΐίο ιΊιείοιϊΡββίιαΐ 1οο«8 IX, 358 8<ι<ι.
οββ (ϊη ΟθΓ§ίβ) XI, 729 «π•
Ρ 8 3 111 111 ΐ Ι Ί 0 Η Η 8 ,
ΑββΥρΙί
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ΓβΧ. Ψαμμιτίχον φρένο! χριίαν
ϊχω XII, 271.
ΜίεΗ. ΡββΙΙΐ, ^αϊ εεηΐιιιη βιιιιΐ3 βηΐε Τζβίζϊΐη βεπρβΐΐ,
■ψΰλλ-ηΐ ίγχοϊμιον XI, 719.
Ρίοΐβιηαβιιβ, νϊά. ΟΙαικΚυβ•
Γΐοΐβιααβιιβ Γβχ III, 896.
ϊάεια (1β ιιώ•αΙ>ί1ίΙ)ΐΐ3 Ιηάίαβ
«13111Γ VII, 647.
Ρίοίε 111 36118 Ηβρ1ΐ368ΐίθ £1(1
ΤθγΙιιΙΙβπι VIII, 386 βψιΡγίΗβ§οΓ88 IV, 524. Ύβι-83111Γ 611ΠΙ Ρϊΐ3ΐ8ΓΪ(ΐ6 V, 953 8<}<ί.
. XII, 435. VII, 154. 547. Χ,
533. ΡγιΗϊβάίβδβιηίΒβθίΜηββαιοΐιί ίΐΐϊιΐδ, ΆΊά. Εϊιιβ ββιπιβ,
3βΐ38 βΙΟ. XI, 66 3(£({. 8β4"3-

1Ϊ8 ΡοΙγοΓβΐϊβ, Αιηββίάίβ, Ογή
XI, 70; βιιάίΐΟΓ ΡΗβΓβογιΙίβ
δγπϊ, βίχΐ3 ιιιοτβ VII, 154 8<£<£.
βίΙβΙΐΙΪΗΙΤΙ φ11Ι1φ1β111)3ΐ8 VIII,
279. νϋδίη βραχυχρόνιον ρβιιΙΐβρβΓ 8β 3ΐ(3Γ011<1εη8 βϊβΙΧΪβ—
031 282.
ΡγΐΗβ^οΓΪεΐ 1Λγ03 8«θ8 νβηάβΓβ 111Γ6ίΐΙΓ31ΐάθ ρΓθΗίΙ)β1ΐΙϋΓ

Χ, 799 εψι.

(^ υ ί η Ι υ 3 , Κόϊντοι ό Σμυρ
ναίοι II, 488 δψ[.

Κ.
Κβ§υιη ί&ή Χ, 116.
ΚΗβ§ϊηιΐ8 Ι, 469. VIII, 644.
Β,ΙιβίΟΓίιπι πεντάβιβλοί XI,
112 »ψ{. ΧϊΑ• Ηβπηθ£βηβ8.
Οι ρήτορα αι&έριοι IX, 666,
ίΰΐ ρήτωρ αλληγορεί 241.
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ββίοπιοΐί Ι, 293. VII, 795.
IX, 278.
8 α γ 3 β ιι 8 άβ βΓΐβ οο^αίιΐίΐνϊα Χ,
517.
δογΙβΟΪβ 03Γγ811ΐ1β118Ϊ3 ΙίϋϊβΓ
VII, 629 8ψι.
8εριιΐ8§ίιιΐ3 άαο ϊιιΐβι-ρΐ'ειεβ
XIII, 536.
δϋ>γ11β VII, 549. 565 β^.
(ΟοηΓ. διιίάββ 8ΐΛ λοε ιιοιηϊιιε.) 573. χρησμοί IX, 813.
820 βςς. Χ, 12.
δι ιηηιΪ33 εν Απόλλων* VII,
694 8(1^.
δΐκιοεβίΐιιβ III, 100. VIII,
517.
δ ϊ ηι ο η ί <1 β β Λιιο , ιιηιιβ 8;ι1ΠΪ118 , ΑΐίΙΟΤξϊ 1ΪΙΪ118 , βΙΐβΓ
Ι,βορΓβρίί £1ϊιΐ8, Ουβ Ι, Ιι.
24. XII, 52. 8ίηιοηίάβ8 Ιιϊε
ϊηγβηΙοΓ η ει ω 1ϊΜει•3ηιιιι V,
806. XII, 50. 6Ϊ118 ΎϊείοΓίββ
IV. εΗϋ. Ι, 636. IV, 486.
ΕρϊορΗϊιιια Ι, 634 βο/η. νει>
8ΐΐ3 «1ε ΟρΗβο Ι, 309 βο(ί|.
ςομα άε Μ3Γ373 Ι, 372. ιΐβ
3§110 311ΓΘΟ Ι, 431. Ερί£Γ31ΙΙηΐ3 ϊιι βιιπι, «μιεπι ίρββ βερβΙίεΓίΙΙ Ι, 630 ΒψΙ• ρΠ1Ι11Ι8 03Γιιιίιια ιπεΓοεάε βοπρβίΐ Χ, 787.
VIII, 815 8<ί<ι. ιΛί άε άυβίιιι»
βϊαβ 8Γ6Ϊ8. Νοιι βεπρβϊΐ Ηγ1Ώ1108 ϊιι άβ08 δια το άνάργυρον, ςαοά ηιιΙΙαιη ϊηάε τη,Βίοβάβπι βιιτβί, βεά Ιβικίεβ ριιβιοίϋΐιι 833 ίψ{.
δοει•βΐ63 Χ, 719. (πιοπβιυ)
VIII, 233 ίψι XI, 709.
δ ο 1 ο η ί β 1ε§ιιιη α'ξονεΐ φι&
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<1γ31ϊ βΐ χύρβει( ΙτϊψιεΙπ XII,
350 βηη. νομογράφοι Ι, 23.
προφητικωι Ι}ΐΐ3βϋ3ΐη (Ιίχίΐ άβ
Οοβδο Ι, 44. III, 233 <φ|.
VIII, 193. β ΤΗβΙβΙβ ιηοηίΐιιβ
V, 358 βφι.
£<οφ((, οΙίΓοηο^τβρΗιιβ V, 202.
δορίιοοίββ V, 447. VI, 514.
Χ, 299. 580. XII, 575. 8ορΐιίϋ £1ίιΐ8 III, 271. ϋβ Οβάϊροάβ XII, 490. Αίβχ Γυι-οηβ
III, 270. ΒβςβΙϋίβΓ VI, 655.
Εΐβοιτβ VII, 239.
8 ο ρ Η ο η ί ά α , ρι-ορίιβίβ Χ, 102.
δορΗίΌΐιίβ 8)ταοιΐ8ϋ ιηίιηοβ
οιιιίι ΡΙκίο βΐ βχ ϋβ άΐ3ΐθ§03
βοηΤιβΓβ ίιηίΐαίιΐδ 681 Χ, 806
5ί}({. XI, 8 54<£. βιηΐί β ϋίοηο
Ργο Ρΐβΐοιιβ XI, 3. 42.
8 Ο Γ» 11 Μ 8 VI, 299. ΕρΗββίιιβ
<1β νίΐβ ΗϊρροοΓ»ΐίβ VII, 986.
197.
δοβίΐιϊιιβ, εν τω Λάφνιδί ιάμ
βου II, 595.
δοΐβΗοΗιιβ VII, 73.
δοίΐοη VII, 646.
8ΐαρΚγ1ιΐ8 ΝαιιΟΓαΙϊΐββ IX,
833.
δΐϋβίηί ϊπη Η, 710 8<ρϊ. χν
άρια συγγράμματα βοπρδΐΐ,
ψΙίΙΘ ρ1βΓίι[11Β (ΙίϋΙΙΙΐΙ Ηοιιιογϊ
ίίιϊβββ, 0111113 ίΐΐβ ίϊΐίαηι (Ιιιχίι
ΑΓββρΗοηβιη XIII, 637.
8ΐερ1»«ιηιΐ3 άίαοοηιιβ 61 μλ»
Ιγπιπι ρπιηιιβ Χ, 130.
δίβρηβηιιβ, ΒγζαιιΙίηιιβ III,
815.
8ΐβ8Ϊθ1ΐΟΓ118 Ι, 640 8({^. V,
925 8^. μβη Ι, 682. IV, 487.
δϊΓβΙιο VII, 722. VIII, 607.
βίΓβίο Ρηγβίοιι» VIII, 607.

δίτρββ, ρβίτίβΓοΙια IX, 970.
ία βιιπι οοηιοβ(ϋ3 οιιίυβιΐΒΐιι
ψΐΒία Τζβίζββ ρβΓ οοηίβπιΐιιηι
βονβαλοπάπαν νοο«1 IX, 969.
διιβίοηίιιβ (Τράγχυλλοί 2ονητϊνος) ίν παιίιαΐί , άβ Ιαάϋι
(ΪΓ360ΟΠ1Π1 VI, 874.
Οοΐιί
Κβίηεβϋ 0088. ϊη δαΐάβΒί, βάίΐ.
β ΜΰΙΙβΓΟ ρ. 253.
6γηβ8ίΐ18 VI, 354. €1113 Ιβιιι
οβίτίΐϋ XI, 723.
2ΰρων γραφαι, Γβ1)ΐιΙα άβ Γββΐιΐ3 ϋοΓοβιοηβ ϊη ρϊβοβπι «ια1313 IX, 508. 775.

Τ.
ΤβπΊιαβαβ
VIII, 18.

ίν

παροιμίαιί

ΤΗ3Π1ΥΓΪ8 11111510118 νίΓ, 92

8ψ|. ποιητηί γινναϊοΐ συγγράψαι χοομογένειαν πενταχιΧίοίί
στίχοι!, 96.
Τ1ΐΘ3^βιΐθ8 ίν τω περί Μγίνηι VII, 312. •
ΤΗββΓΪοη βοπρβίΐ άβ βτΐβ οο<|ϋίιιαΓία Χ, 817.
Τΐιβπιίβιίιιβ VI, 328.
ϊ Ιΐ Ο 111 ϊ 8 Ι Ο £ β 11 ϊ 8

8γΓ30ϋϋί

ιιοιηίηβ δΐιαηι Ο^Η Αυαίαδίιι
β<1ΐ<ϋι Χβηορίιοιι VII, 939.
ΤΗβοοΓίΐιιβ 11,580. Χ Π, 94*
ΟΗίιιβ III, 65.
ΤΚβοιΙβοΐββ γΚβιογ XII, 563.
Τ1ΐ60(1θΓΪ1115 ίν βίβ/.ψ ψ

Θεραπεϊαν ϊγραψεν IX, 866.
ΤΗβοΙΟβΙΙ» (ΟΓββοπιιβ Νϊζ.)
V, 98.
ΤΗβορΗΠαβ, Ργοοοπ8ιι1, ρ»1ΓΪΟΪ118, (|11308ΐΟΙ- βΐ ρΓ3εΓβΟΙΠ5

ΟοιιβΙβηΐϊηορ. ίν &εμελιώαιοί
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ααρα&αλασσίοιΐ II , 68. ΛΓιά.
Ρ&Ικίαΐ ΒΛ1. βτ. V. 5. 17.
Τομ. VI. ρ. 489. οθχΐΐ ρτ.
Τ ]ι ε ο ρ 1ι γ ά 8 1 υ 8 , ΤγιΙβπιιιβ
«κβ άίοιιΐδ VI, 418. XI, 859.

ΤνΠββιιβ Ι, 692 8<]ν]. μέλη
IV, 487.

IX, 935. ιιιεηιοιία Υβίεηβ 937.

νΓ3ΐιΐνΐ8 εν τρίτιο 'Λραβιχών
VII, 730 βν^.

αβίίΐΐϊβ

«ηηο

ΧΟΙΧ

βεήρβίΐ

V.
νϊΓβίΙΐιιβ II, 31.

χαρακτήρας 941 βφ{.
Τΐιβοροηιριιβ εν τζ> περί ευοεβείαΐ XII, 358.

Χ.

Απζβΐϊ Γιΐίυ 8,

ΧβηορΗαιιβδ VII, 521.
ΧεηορΗοη Ι, 51. 56. ΠΙ, 646.
ίη ΟγΓορββιΙί» III, 562. Αιια-

ΟΓ310Γ, 00111Γ3 Αβ8θ1ΐίΐ161ΙΙ VI,
9. εοιιΐΐ3 ϋβπκιιιειιι VI, 16.

8ΪΪ 311Π01 βιιί 1101111116 οιΐίίΐίι

0011(1-3 Ν636Γ3111 VI, 35.

VII, 939.

Τ Η 6 1- α ηι β η β 8. νίά. Ειιπρί(ΐ88.
Τ ί ιιι 3 γ ο Ιι νι β ,

1)38111 ΊΊΐ8ΐηΪ81Ό£6ίΠ8 8ΥΓ30Η-

ΤΪΠ10*1ΐβνΐ8 §Γ31Ι1Π13ΐίθνΐ8 ΟβΖ36118, φΐίΑΐ135ΐ3δίϋπΐρ. Ιβια-

Ζ.

ρθή1)118 80Γίρ81ΐ (άβ 3ηΐΐ113ΐΐ-

Ζ3θΙΐ3Γ130 ρΓΟρΗβΟβ Π16(3-

1)ΐΐ8) IV, 167.
Τ γ 3 § ί ο ο γ νι ιιι πνχτίδεε III, 312.

ρ!ιΐ3$ίιι δι,' επών βεηρβίΐ Ενι(Ιοοία Ανι§ιΐ8ΐ3 Χ, 63. 91.
ΖεηοίΗεηιίδ (ροείβ) VII, 651.
677. εν τω περίπλω 683. ιΛί

321.

Τ*τρ1»ο<1οι•νΐ3 IV, 996, VI,
864.

νΐίδΐίοΐιυιι θχ βο &ΙΓβΓΐτιν.

ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΕΟΚϋΜ ΝΟΤΑΒΙΕΙΟΕϋΜ,
<2ϋΑΕ ΜΑΧΙΜΑΜ ΡΑΚΤΕΜ 8ϋΝΤ ΗΕΟΕΝΤΙΟΗΚ
ΟΒΑΕ0ΙΤΑΤΙ8, ΙϋΕθς>υΕ ΙΝ Ι.ΕΧΙ0Ι5 ΓΕΗΕ
ΝΟΝ ΟΟΝ8ΙΟΝΑΤΑ.

Α.
ΛβίηροδημόκρίΤΟ! II, 979.
Αβίβλης VI, 407. 476.
'Λβροβόστρνχος Ι, 230.
Άβροχόμηί Ι, 210.
Αγέρωχοι IX, 115.
Αγηλαΐεΐν XIII, 318 »ψ{.
Αγΰρτευτοί XIII , ϊη ϊιιβεηρί.
ΙιϊβΙ. 425. άγϋρται. Ί]»ά.
Αγωγαϊ κεφαλαίων VI, 765.
Άδελφιΰοϊ, ανεψιοί, εξάδελφοι
VI, 380 •ψ{.
Αδελφομιζία Ι, 590.
Άίιάοτιχτοί βάοιί , ςοηύηυ,ιαΛ
ί'/βΓ Ι, 950.
Λίοχροσϋνη XI, 229.
Αίτεϊν βΐ αιτεΐο&αι XII, 301.
Λϊχμαλώτιοιΐ Ι, 93.
^ίχατάσχίκοϊ (ςιιοά ρτοΐιατϊ ηοη
ροίβϋ) VIII, 896.
'^ίχρότί/ί III, 567.
•Λχΰκλατοί VIII, 597. 792.
ΑλΙοματα άφαντου μύλου Χ, 425.
"Λλί/, ί. β. /ϊλα/?^ VII, 129.
"^λ«κ, τα, IX, 302, XII, 865.
Αλιτήριοί IX, 303. XII, 861 βί^.
Αλλαντινω XIII, 276.

Αλλεπαλλήλου 'ίπποκ VI, 437.
Άμετράρι&μοΙ IX, 618.
Άμηλοι IX, 350.
Αμόργη XII, 597.
Άμφια, ϊιιάεείίιι. V, 496.
ΑναλΙγεα&αι , ηΐβξβη, IX, 899.
Οοιιϊ. Αναλογεϊον ϊη Ώηοω!!•
Οθ83ί1Γ.

'Αν9ρωπότ»]ΐ VII, 609.
Ανιοόοτροφοι Χ, 564.
Ανταναιρεΐα&αι , νίοί»ΪΛ ιιΙ"'
βοϊ, Ι, 195.
!<ί»ταπ•οσΓρί?^)ω V, 903.
ΑνταροΙα , τβοβΙΙίο, IX, 32.
'^ίιτίίςφορά VIII, 810.
'Αντερίζω Ι, 354. 384.
Αντιπεραίτκ Ι, 896.
Αντιοχαιωρίω III, 256.
Αντιοοφίστενμα IV, 858.
"Λ»τπ>ί ουράνια IV, 724.
Απαστρά ψεσιν άρφήτοιί IX, >'*>.
Απατάν, οιιτη ύϊΐίτο ρβΜ•, *ι
471.
Απατημία IX, 180.
ΙΑτβ' απο βραχέωί VII, 780.
ΟίΓο Ηηρίου μίλι, II, 513.

ΙΝΏΕΧ ΥΟΟΑΒυΐ,ΟΚυΜ.
Άπογακνντα , τά, III, 166.
'Λποδραμών την Αϊγυπτον , {ΐί/
ααβίβΐί βχ Λββγρίο V, 230.
Άποδραακάζω Ι, 502.
ΆποπνΙγειν εϊί φρΐαρ Ι, 420.
ίίί θάλασσαν IX, 160.
Άπόφλω (άποφλη&ίν) ΧΙΙΓ, 613.
Αποφράι , αποφράδα 7/μέραι•
Χ, 13.
"Απτεσ&αι ατσλήν Ι, 194.
'^/ρ^'ΐ'ρόχροοί XI, 483.
Άρεστέον VIII, 212.
Άρρητόρευτος XI, 217.
ΑρτοζήτηΙ IX, 116.
Ι^ρΓΟυρ^οί V, 536.
'Αρχίμηνοι , »/, (Οαίβηάββ, ιηβιι8Ϊ8 ίηΐΐΐιιπι) ΧΠΙ, 247.
Άατράβη IX, 847.
"Αστρεπτοι VI, 538.
Άστροτίχνημα V, 282.
"Ατοπον VIII, Η. 236.
"./ίι-ραι^ί ΕρίβΙ. 1.
-4υρα4 ί. φ, ά'/ίρα» VII , 46. ΰ£.
Ηβίηββ. οΙ>88. ίιχ 8ιικΐ3ΐιι βάίΐ.
β ΜΐιΙΙβΓΟ ρ. 3. 5. ά'/ϊρα.
Αυτοί ΓβρβίίιιΐΓ IV, 603.
-.Λ'τόσοφοί VIII, 437.
Άφαντοι» IX, 506.
'Αφεδρυ,ν IX, 861.
ΆφβίΙζαι IX, 145.
'Αφελίασυ) IX, 148.
'Αφρονειισάμενο! V, 63.

Β.
Βάλλειν, ββηβτι οϋ>30βηο, Κ, 785.
Βάρβαροι, ίιιάβ Γοιηίιι. βάρβαρα
ΧΓ, 993.
Βαρβαρότη! IX, 972.
Βαρβαρωδέοτερος IV, 601.
-Β«ρι;ολχόί II, 155. XI, 609.
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Βαρυουμφορυ'ιτατοί III, 335.
Βασκανία XII, 814.
Βαττάριομα VI, 347.
Βεκεοέληνοι. IV, 786.
Βερζίτιχα XIII, 92. Οχΐβηί ρί8068 δαίβ οοιιάϊιί , ββιι <]ΐιϊ βχ
ΟχΟ βΐΙΥΪΟ 6ΓΙ1Τ111111Γ. βα/τ.

Βήααλο!, ?/, /ω/«γ θχ Ιαιίηο &«.•?£α/:'ΐ, IX, 564. ϋοηΓ. Ώιιβτειη.
β. ν. Η. ΑΐίΜ 681 §611. ιιβαΙΠ113.

Βιβάριον VIII, 152.
Βιβλοφυλάχιον VII, 966.
Βίκων ΧΠΙ, 643.
Βινηρία ρ. 510. 1. 12.'
Βλάβοί, τό, V, 728.
Βλιτομάμμαί IV, 833.
Βοάν&ροιποι Ι, 489.
Βοϊδελέφαντεί XII, 926.
.Βοι^αλότπΜταϊ IX, 965. 967.
Βούβαλο! IV, 862. IX, 974. XI,
223.
Βου&οίνηί βρίΐΗ. ΗβΓΟίιϋβ II,
571.
Βουκεφάλα! Ι, 809. IV, 490.
Βουραΐο! κατακλυσμοί ΕρίίΙ. ρ.
526.
Βοΰί βοήσει, καΐ ταΰροί θρηνή
σει, IX, Η. 277.
Βουτραγοταυράν&ρωπο! VII, 484.
Βραδυποδιάτατοί IX, 911.
Βραχιονιον Χ, 220. 230.
Βραχυλόγημα V, 318.
Βρΰχιον ϊ. ψ βρυχηδον II, 550.

Γ.
Γηίόω Ι, 907.
Γ«λ^ (Καίζε) V, 517.
Γαατραφέται ΧΓ, 615.
Γένητοί 61 άγένητοί Χ, 529.
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Γεράνεια III, 842.
Γεφνρεργάτηί II, 82-. .
Γεφνρουργΐα Ι, 931.
Γεωργία V, 607.
Γεωοχαφεΐν VI Γ, 268.
Γ-ηροχυιμϊτης (ρααρετ φαί ρτορί«Γ βεηεεέαίετπ άΙ> αΐίίε αΐϊΙυ,τ) XI, 27. ΟοιιΓ. Ώα/τεαπ.
β. τ. γηρωχομεϊον.
Γίγγλνμίον II, 122.
Γουρούνα XII, 513.
Γραμμάτιον βΐ γραμματέων VIII,
853.
Γρΰ, γρύττι IV, 887 8^.

Α.
Λεχαμόριον, τό , VIII, ΪΜοηρΐ,
ΗϊδΙ. 251.
'Λεχανία {ΛεαίΓΪά) XII, 521.
Λεχάπλαομα, τό, IX, 292.
/ίημοε'ξαπται (Ι,αώίιιβ: ροριιίί
αεεβηβοΓεί) Χ , 430.
Λιάλεατρα VI, 800.
διάνοια VII, 490.
/ίιαρτιά ( ^ΟΓπια , βρεετεί , διάπλαοιί , ν. Οαίτββιι.) XI, ϊηβοτίρΐ. λίβί. 364.
Άιδάοχειν οιιιη ά»ι. Χ, 398.
Λιήχαί IX, 285.
Λιχηγόροι VI, 748.
Λιλιτραΐος IX, 342.
Λιλπρόμηλον IX, 347.
ΛιοίχηαιΙ • ίπΐ διοιχήοεων V,
787. 838. 969. IX, 290.
/ίιπλοντριπλοϋο&αι XI, 417.
4ίρρου( ( ψιί ρ {ζβΤηίηαηί ) 61
διπλόρους XII, 635 «ί|.
Λιαμυρϊα οτρατιά Ι, 914.
ΛονΧβγίννητοί VII, 41.

Λονλομιχτοί VI, 467. δουλομι'ξία
468.
'
^Λ>κς• &>«χ< δεμάτων (ρταε/εείο
ρΓονίηείάτητη) V, 886.
Λραχοντία! VII, 657.
Λραχοντοτριχόία V, 720.
Λριμεία, »;, IX, 838.
Λυσαρέοτητοε V, 954.
//νσχλήρημα III, 303.
Λνοπειστέω VII, 34.
Λυβτραχηλων Ι, 427.
ΛωδεχατηρΙί XII, 146.

Έβδομηχάζοι Χ, 675.
Εβδομηχον&εβδόματοΐ
χρόνοι
VIII, 54.
'Εγγλωττογάοτωρ Χ, 766.
!Ε}7ΰί ΟΜ111 300118. IV, 570.

Έγχατανωτίζομαι VI, 965.
Έγχρυμμα (ίηιίάίαβ, γ. ΟιιΓΓε3η.)
XII, 519.
"Εγχυοί οιιιη αοοιιβ. II, 173.
"Εγξυλός Χ, 502.
ΐ/ίιίρω III, 512.
Εδαφιαίοι III, 211.
Εδάφιον (&τιιηάίεχϊ) IV, 202. *
Είδιχότατοι VI, 771.
£ίί • ο ίϊί £ίϊ ί'χαστοί γ-.ϊ' ϊ'-η
VII, 332.
Ειοάγαν Ι, 11. 210.
Έχδραοχάζω V, 889.
Έχεχειρία XI, 47.
Έχλι&οΌ, Ι, 556. IV, 453.
Έχπνράχτωσις XI, 596.
Έχτρΰπημα VI, 39. 45.
Έχτρώματα (ΐΓΗΐΐδΙβΙβ) V, 515.
VII, 507.
ΟοηΓ. ΒεΜεαεη.
Ι-θχ. Ν. Τ. β. Η. ν.
Εοάβια
ηιε-άο άμβλώματα VII, 511.

ΙΝϋΕΧ νθΟΑΒϋΙ,ΟΒ.υΜ.
"Εχφυλλος εΐ εχψνλοί Χ, 30.
ΈχφνλλοφόρησιΙ Χ , 41. XIII,
477;
Έχχρνοόο) Ι, 107.
Ελιγμοί XII, 133.
Έ1εν&ιρόψνχ09 Χ, 620.
Έλλανοδίχαι XII, 363.
Έλλ-ηνοτροιοψ&όροί V, 772.
"Ελυτρον Χ, 945.
Εμβασι'μαλοι ( Ι,βείβϊιιβ : ^ιμ' ίθ/βώ ίίΐίΐυ,Γ Ιαπβϊί') XI, 222.
Εμβρόντητοι Χ, 49.
Έμβρόχιοε XII, ΐηβεήρΐ. Ιιίβι.
413.
'£μμυ&6ω II, 625. III, 248.
Εμπίπτω οιιαη §8ΐιίΙ. VI, 537.
"Ενδηγμα II, 944.
Έντ/φαιατοί Χ, 502.
Ένναχαιδεχετηρίδιί XII, 130.
Ένοπίζομαι II, 101.
Έξάχτυιρ V, 607.
Έξαποχέω III, 327. Νίϋϊ 1ε§ειιιΐυιιι όφ&αλμων εξ άπεχεϊτο.
Έξογχνλονντει XI, 731.
Έπΐγρνγορο« VII, 264.
'£τΐεχδιχί<ο Χ, 428.
Έ-πι^ανάτιοι Ι, 400.
•Επίνοια VII, 487.
^7Γ»σ*οπ^ VI, 975.
Έπισχννιον Χ, 44.
^βττιφυλλίί IV, 784.
Έπτάεξ XI, 342.
'£ογάομαι ΧΙΓ, 879.
Ήργαοίαι, VIII, 897.
'Έρμεον εΊδοί XI, 223.
'£ρμϊί$ XII, 590 βαη.
ϊίσο, ββο. ϊπιρβΓΒΐ. IV, 721. οοηί.
Ιίείιί^. ρναείαΐ. βά Οβά. 0οί.

ρ^Χίν.
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Έτεροπόσιμο!' VIII, αΐδΟΓίρΙ. ΗίβΙ.
170.
Έτεροτράχηλο( XI, ίηςοηρί. Ηϊβΐ.
368.
Έτερόφ&αλμοί XI, ίηδοτ. Ηϊβί.
368.
Είαιο&ητίυι IV, 451.
Ενχρινημένωε ΐιι νβΓ88. ρηιιιαε
Λίΐίβίΐΐ ρΓ3β1Μ88Ϊ8.

Ενρΰ&μητοί VII, 158.
Εϋρυοδίνηί VII, 575.
Έφερμηνεύειν τινά (άοοετί αΐί^.)
XI, 664.
ΐχί7Γ£««£ς IX, 831.
Έχ/ίίοί XII, 840.
Έωλοχρααία VI, 872. 876 «(φ

Ζ.
ΖαβοαχοντΙλ-ηί VIII, 584. ερϊϋιείοη Βαεείιί ΤΗβΒβηϊ.
ΖεφνρΐτιΙ πλευρά VIII, Η. 215.
Ζωίίλλίον, ΙαιτιΙ>. 328.

Η.
'ΙΙμαξευμένοι οτίχοι IX , 282.
^„νβΓ81Ι8 ροΐίΐίοί νβΐϋΐ νΗΐ§3ΓΪ8

ρθΓ πόλι-ν, οϊνίΐΒίβιη, ιιβιιβ
(ιιΐ πολιτική ρΓΟ μογ/ο), Ειι•<
. δίβΐΐιίο δημοτιχοί , Τζείζαβ
χατημαξευμέΐοι , 0Γ3εεΪ8 (ϋ011111111• νβΓ8118 11011 ΎΘΓ8Μ8,
βίτβ ΤβΓβΙΙβ' ρΓ083β δίηΐίΐΐίιΐιί
ηβο 5'13111ϊΐ3ΐ6πι βγΙΙΛβήπϊι'
ο1)8βΓν3ΐιίβ8 , δβά 1»ιι£αιιι η'πιηοηιιΐί εΐ &<χβιι1ιΐ3. ^α^ηάβοίιιι βιιίιη βγΙΙαΜβ εοηβίβηΐ
ϊιι ηιιαηιιη ιιοιια ηονιιηι ίηείρίΐ τοοβίιιιΐυιιι, άεοίηια ιμιαΠα
ααίβηι αςοειιΐυ βϊΐκΐβΐ." Ιία

τ*
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■ποία ΐη ΡαΙήοίί ΙίοΙ,.βΤ. Τ.
XI. ρ. 242. Ηατί.
Ήμεροδρόμοί χνχίοι Ι, 782.
"Ηρα! κράτησα II, 189.
'ίΐρο,ίαμβοι IV, 868.

θ.
Θαλασσοδόμετραι XII, 977. Ιη
61088. Βιιίτε8Η. 681 &αλασσοδόμετρον, ργχϊί παιιίίεα φιαα
τπατίί νιαι τπεύίιιτ»
Θαλαττογράφοι Ι, 843.
Θανή IX, 25.
Θειαστήί VIII, 346.
Θειάφειον XII, 743.
θείον ψάά 8ΐι? XII, 743 8<η.
Θέματα (ρτονϊηείαε) V, 608•
885. Οοηί. ΓίΛηο. ΜΗ. §τ.
ΛΓοΙ. VIII. Ρ• 3. ΗαΛ.
Θεόαδοτοί Ι, 480.
ΘηριότροποΙ Ι, 314.
. ■
Θνητόψνχος VII, 802. VIII, 222.
Θραύσμα (εαεάεή XI, 866. &ρανσα 879.
θνγατριδοϊ VI, 387.
Θνγαρότεχνον Ι, 595.

Κα&εΐί Χ, 576. τ<3 *α#ε».ί IX,
286. Οοηί. ΏιιίΊ-εβιι. β. 1». Υ.
Κα&υ'ισπερ XI, 588.
Καίροαις Χ, 327.
Καχόαφαιροί XI , 492.
Λβλολο>$ VII, 254.
Καμπτηρία VIII, 27.
Κανδανλης, ί. β. σχιιΑοπί'&τΊ'/ί
VI, 482.
Κανδηλοαβέατρα IX, 964. 0οη£
ΏιιΓγ6511.

Κάππαριι VII, 190.
ΛασΓορϊί VI, 337.
Καταβαρβαρόο> XII, 230.
.Καταί^ίί (ριίξηα) Ι, 984.
Καταισχρενομαι VI, 32.
Καταχνιαοάω VI, 865.
Καταχομπολαχυ&έο> Χ, 278.
Καταστρατηγία IX, 70.
ΛΓατασχαλλω VII, 308.
Καταχωνενοι {είηιείιηιείζεη) VIII,
336.
Κατεξηραμένο! V, 55.
Κατενποιείν III, 638.
Καυλία VII, 194. (ΛΓοι-Α/οί', αζΐί/;'«. 01ο88. 1.81. 6γ. ΟοΙϊαιΙια,
χράμβια , χανλία. Εα/ϊεεη.)

Ι.
Ίαμβλιχοπορφύριοί VII, 496. 540.
Ίχετηρία βΐ ιχεαία XII, 298. 300.
Ίλνατηρ XIII, 421.
Ίπποχέντωρ IX, ίηβοΗρί. Κΐβΐ.
290.
Ίππότηί, η, VII, 607.
Ίπποτοξεία VI, 966. 998.
Ίοαρι&μέω Ι, 939.

Κ.
Καβάδης XII, 792.
1γ6511. 8. Η. V.

0οη£ Όιι-

ΚανλΙαι (Ι,Ηοίδϊιΐί : ρεπεα) ίαιιΛ,
277.
Κενίβρια VIII, 160.
.ΕίνΓίΜ' IX, 419. 426.
Κηφηνε! VIII, 537. 801 «ις.
ΛΓίΓρο'χροΐ)ί IX, 630.
Κίχρηοιί XII, 303.
■Κλάίτοβ XIII, 300. 350. ΛΕΙάπνιαιί Π»<1.
ΚλεΙσματα Ι, 903.
Κλεπταββάδίΐ (/ά/« ^τ-βίδ^ίετ-ι)
IX, 329. Οοηί. XIII, 349.

ι „

Κά&αρμα V, Η. 23. VIII, Κ. 239.

Κλεπτοάγιοί IX, 275.

ΙΝϋΕΧ νθΟΔΒϋΙ.ΟΚ.υΜ.
Κλεπτοτελοινεΐν XIII, 527. νίά.
ϋιιή•ε$η. 8. χλεπτοτελοίνημα.
Κληρόψνχον, το, ( Ι,αείβϊυβ : ατοϊίήιιπι) IX, 297.
Κλοιόπονί XIII, 300.
Κλονβοι V, 601.
Κνοιδαλώδη V, 521.-'
Κοινόβιον IX, 328.
Κοίτη τοϋ ποταμού VI, 478.
Κοιτοινιάρχηί VI, 483.
ΧόλληαιΙ, παρωδία VIII, Η. 169.
IX, 338. παραγραμματιομο!
VIII, 121.
Χολοφών XII, 318.
Κομπολαχν&έυ) IX, 414.
Κόπαομα VI, 833.
Κοπριών (Ιαοίϊίιιβ : ΙαΙτϊηα) VI,
520.
Κοπριά (β/βτ-αιβ) XII, 232.
ΛΌτΓ(>ο(ρα;Ό5 XII, 239.
Αορί'ζα , μν'ξα, βλέννα , λέμφοβ
VI, 331.
Κοαχινίζω XIII, 423.
Κόσονβοι Ι, 233.

Χόττα^οίνΐ, 872. 883 «ι<ι•
ΛΓουροιίλίοϊ (εωπί/ί'ί) XIII, 40.
Κονσπο! XIII, 300. Οιιιραε, ν.
Ώϋΐτεδη. 3. Η. τ. διιίάαβ 3. γ.
ποδοχάχη ίΜφίβ Ηβίιιεβίυβ•
Κο'νοτυιδία ίαιηΐ}. 80.
Κοχλοειδήί VIII, 207.
Κράχτη! VIII, 438.
.Χρατωρ VI, 410.
Κρειττονεύειν ί3πΛ. 135. 201.
Κρημνοβάτιί VII, 842.
Κρηίφνγετον XII, 554.
ΧρνμνοΙ Ι, 995.
.Λτω ί. β. φονεύω XI, 424.
Κνβεων Χ, 558.
Κννοβόρα XIII, ΐηβοτ. Ηίβί. 476.
τ. 279.
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Κύρβειι XII, 349 8ΐ£ς.
Κνψελα, να\)3, κυψέλη VIII,
199. 201.
Κωλοζώατην φονρνον VII, 799.
Κωλοφάοσα XIII, 275.
Κωλνσανέμα! II, 899.
Λο7/ιοί XIII, 586.

Λα&ραχαιτϊίν Ι, 441. 526. 544»
λα&ροχοιτία Ι, 526.
Λαρινοί VIII, 270.
Λατάγη VI, 859. λατα£ VI, 872.
Λαχανωνυμία IV, 558.
Λειψανδρία) Ι, 779.
Λέμψοί, τό, VI, 331»
Λεοντιάω IV, 937.
Λεπίδες II, 122.
-ίί^ροσχί^οπλοχοί XII» 229.
Λιμοί, §βη. Γβπι. Ι, 112. 223.
IX, 298. XII, 862. β» βββρΐιιβ.
Λίσποε XI, 60.
Λιτρόμήλον IX, 347.
Λι'χω VII, 267.
Λογισμοί VII, 492. λογισμοί
(βα^ταξία) VI, 546.
Λογνδριον XII, 247.
Λόχοι ηιίϋίαπι XII, 521 8<ΙΊ•
εΐίδίη δεχανία άίοίπίΓ.
Λοιπεχδντηί ίαϋΐΐ). 150.

Μαγδαλια V, 549.
Μαδαροχίφαλοί VII, 852.
ΛΓαίοίσα» VI, 927.
Μαχρώτηβ Ι, 125.
Μαμμάχν&οί IV, 872.
Λί«)/«5Γί VI, 887. 894.
Λ2ανία VIII, 878.
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Μαργαρογονία XI, 460.
Μαρμαρεργατίω IX, 128.
Μάρμαρο! εδαφιαία III, 211.
Μαρμαρουργο! IX, 132.
Μαρτυρεϊν ( τηατίγτίιιτη ίυ,υίτο,
▼. ΌϋίΓβ?η.) XII, 25.
Λίοτρί'χίΟί' XII, 342.
Μεγαλεταίραρχο! IX, 622.
Μεγιστάνα Ι, 961.
Μελαγχολία VIII, 875.
ΜελΜνηψορεΐυ VII, 998.
Μεμβραίνη XII, 348.
Μεμελετημένω! Χ, 365.
Μεοολαβεΐν, ίιιΐΓβηβάίτνε, Χ, 750.
Μετροαύν&ετοι VII, 650.
Μηλάββαι IX, 350.
Μηλοπράτηί IX, 375.
Μ-ηναγϋρται XIII, 243.
Μηχανητο! VI, 611.
Μηχανοτευχΐο) III, 59.
Μιλητοχαρία XIII, 124.
Λ/Λ»ον III, 343. Μί/ίΒτπ Βγζαιιΐϋ Ιοοαβ , ΐη φΐο Λ-β^υβηΙάδίίιηιΐδ ββΐ ροριιΐοβ. ΧβηορΗ.
αττο του καλουμένου μιλίου.
Ηίηε ρι•ο ΟοιιβΙαηιΐηοροΙΐΐΗηβ
ρ1β!)6. Ιΐβ Βτοάαειιζ &ά ΑηΛοΙ.
ρ. 25. ΒΓοίαβιιηι ΙβιηΙβΙ ϊΐβιη
ΚβίηβΜΜβ 3(1 ΙΛγ. <1β XIV.
Β.β£ίοηΛιΐ8 ΙΙΛά 0οιΐ8ΐ3ΐιΐίιιορο1ίΐ3ΐΐ3β ρ3§. 258. Βα/Γβεη.
ιηοιαοΓηΙ ηιοιίο 8ί£ΐιίΓιο<ιΙίο110111 τηϊΐϊατε , τηίΐε ρααΐίΐ.
Μίνα XIII, 307. 309.
Μοιχόπολιί ρ. 510. 1. 11.
Μονάζονοαι (τη,οηαοΗαέ) V, 624.
Μοναοτ7/ί IX, 327.
Μονή (πιοηαχίβπυπί) V, 622.
Μονομάχιον IV, 973.
Μονοτοχηται VII, 767.
Μσνότροποι,αί, {τηοηαοΗαε) ν,622.

Μονοτροποΰντει (τηοηαώί) IX,
33*2.

Μορμολύχειον V, 722.
ΛΖορμόνίϊ V, 722.
Μυ&ίαμβοι. XIII, 258.
ΛΤι^ίρίον V, 763.
Μνραλοιφία VII, 782.
Μυρμηχία! XII, 330. μΰρμ^ιΚ
χρυοοιρίχοι 331.
Μυρμηχτέττιγει μΰ&οι ΧΓ, 135.
Μνοτηριάτιδες βουλαΐ Κ, 137.
Λ/κΓτωτόβ XIII, 333.
2ϋ/ι!ωψ IX, 842.

.ζν.
Νεέχδοροί IX, 71.
Νεχροταφίω IV, 154.
Νομειαφορά XI, 129.
Νοογάατωρ Χ, 774.
Νου!, λογισμοί, διάνοια, Ιπίηα
VII, Η. 480. Χ, 543. ώίί »

Μινοποιχψόπτερο! II, 842.
Ανλόοονβλοί (ι/αΐ ιαίαΐαβ Ιίξηαη
οοηβοίι. Νβιη σονβλα 651 ί"ύκ/α, *»«/ή, νβηιίαηι, Βαΰ^"•)
XI, 222.
•
ΛκλιΙ^ίοΐ' Ι, 496.
Ξύρισμα II, 537.

Ο.
Ό/ίώΛχί VII, 769.
Όγδοηχοα^ίβδομο! XII, 126.
Οίχουροχα&έδριο! βίο! Ι, 287.
Οϊχτιρμοσύνη VIII, 1ω»• •"*
173.
Οιωνοί χυρίω! γΰπεί XIII, *""
8<}φ οίωνοσχόποι.

.ΐΝϋΕχ νοοΑΒϋΐ.οκυ.ιντ.
Όλοψνρμος βΐ όλολυγμος ΧΙΠ,
531.
"Ομβρημα V, 415.
Όμοιοοτάδιος VIII, 26.
Όνειροπολεΐν βΐ ονειρώττειν VIII»
885.
Όπλοχελωναι XI, 609.
Ό§ρ"ωδεΊν XII, 624. •
Ορυχτρίδες χελωναι XI, 609.
ΌρχΙπαπας XI, 222.
Όομίλος βΐ οομίλος V, 779.
Όατοδερμία Χ, 717.
Οί^ί'α ΧΠΙ, 309.
Οίλοϊ', τό, XII, 800. XIII, 567.
Ούτος , ΚαΒβΐ νίιη ΓεΒβχϊνίΐκι,
II, 790. ΙΙΓ, 86. VI, 627. 889.
IX, 37. 5ύώ1ίΙβι••ίκίϊίΌε XIII,
392.
Όφεώδηχτοί VIII, ϊιΐδοπρί. Ηίβί.
170.
Όψφίχιον (οβϊοΪΗτη) IX, 760.
Όψωνητί/ΐ V, 534.

Π.
Παγχώριχος XI, 222. ΧΙΙΤ, 332.
Παλαμναΐοι VII, 128. XII, 859
Παλινδρομείς IX, 817.
Πάλμνς V, 456.
Πάμπλειατον Ι, 76.
Παναιοχραμορφία III, 216.
Πανααμενέστατα IX, 10.
Πανενγενής Ι, 198. πανενγενέατατος Ι, 190.
Πανευμορψοτάτη VIII,1 995.
Πανευπρεπέατατος VIII, 518.
Παναεμνοατομέω VI, 47.
Παντάρβη VI, 647.
Παντεϋμορψος V, 949.
Πα'ξαμάδιον II, 574.
2Χαπ/αϊ III, 839.
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Παραχοπτ) βΐ παραπληξΐα VIII,
871.
Παραμεοάζοι III, 217.
Παραπλεύρως V, 843.
Παραονρεα&αι έχ λ?Ί&τις IX, 751.
Παρατράχηλος VIII, 421.
Παρειοψρέω VIII, 493.
Παρεχτροχάζω (εχαιηίοηβηι /α-

εϊο) Χ, 84.
Παριοτρία, ?/, III, 482.
Παροινία VI, 858.
Παρόπτομαι ' μη παρόψει ( ηβ
ηβξΙεχεΗβ) III, 229.
Πατραλίτωρ VI, 443.
Πατρο&ειό&εν Ερ. 1.
Παχυε βΐ πάχ-ης IX, 304 8<1^.
Πελάγιομα IX, 989.
ΧΓί'μα ει πίμμα XIII, 325 βς^.
Πενταενιαναίος VIII, 280.
Πεντελήαιος VIII, 378.
Πεντεμνριομίδιμνος II, 108.
Πεντηχονταμηναΐος Ι, 58.
Πεντόροφος V, 618.
Περαντάδες, βρρβΙΐΗΐίο 8ογ&3ηιπι, XII, 885.
Περιβόρειος VIII, 757.
Περί&ρνλλος VII, 929.
Περιχτέα, Ιεεί. (Ιιιϊηη, IX, 986,
Περίχλωρος VII, 701.
Πέτρινος, §βιι. ίεπι. IV, 715.
Πετρομαχασχοπάπουτζο! XI, 221
νοχ ίοπηβία βχ ίπΒιιβ, ιιΐ
νίάεΐυΓ, πέτρα, μάχασχος, βΐ
παποϋτζη. ΕδΙ βαίειη π•αποντζη, παπόντζι, παποντζιον,
εαΐαεαε, νπόδημα, βχ νοοβ
ΤαΓοίεβ Ραραίζ. Ηββο Ζ>α/>•««». 8, ν. παποΰτζη. §νά<Χ
ηιιΐοη 8ΪΙ μάχαοχος, φιαηχψιβ
■νϊη» ΙιαΙίϋαΐ νβΛχιηι οοηιροβί-•
Ιιιιιι , ιιοη άθ06(.

36

562

ΙΝϋΕΧ ΥΟΟΔΒυΐ,ΟΙΙϋΜ.

Πετροττομποί XI, 595.
Πιυ&ήνει VII, 133.
Πενχία IX, 835.
Πεφ&αχώί Π, 420. III, 137. βί
8αερίιΐ8•
Πλην &εμί&λο>ν II, 68.
ΠλησίασΚ IX, 105.
Πλοναιόψνχας, βοο. ρΙιΐΓ. IV, 562.
Πλοντεΐν (ΑβδβΓβ) αχιαν τ»/ί
βασιλείας Ι, 67. κλήση VIII,
770.
Πολεμιστρΐδεί νήεί Ι, 877.
Πολυ&ρόνιον άντίδοτον XII, 28.
Πολυνομυιτατος, ςβιι. Γβιη.νΐΙ, 59.
Πολϋπλοντοί V, 537.
Πονηρόπολα ρ. 510. 1. 11.
Πόντωακ VII, 215.
Ποσώς ' ου ποσϋίί (ηβ ΙαηϋΙΙιιτη
ςιιίάβτη) IV, 599.
Ποτίατριΐ (ΤτΜηάρ^Ηβη) IV,
890.
Ποίλβεριβ V, 707.
Πράχτωρ IV, 859. ΤΓβΚΧΓορίκοί
IV, 851.
/Τρίν ήμερων ολίγων IV, 878.
Προβιβών, ρα«. ρΓαεβ. IV, 555.
Προβληματοπλόχο! II, 518.
Πρόβολοι VII, 142.
Ηρόδοτος II, 132.
Προεννόημα VII, 618.
Προ&ιμιλίοιαις II, Θ2.
ΖΓροχ?;ρ*{ VII, 138.
Προνομία, ϊ. (|. προνομαΐ IV, 94.
Προπετήί VII, Η. 128.
Προπηλαχισμός VI, 858.
/7()ό? • 2τρόί μ/αί» II, 539.
Προαελεΐν Π, 882. IV, 814.
Προσελήνοι IV, 812.
Προίψόριον Ι, 836.
Προχρησμωδέω VIII, 202.
ΛρωτοίΐίΐΌ^οί Ι, 97.

Προ>τοοχε8ήΐ XI, 987.
Πρωτοοχέδιος Χ, 366.
Πτίρνιαμα IX, 180.
Πτερόε*τα ϊπη Χ, 611 ιφ[.
Πτωοσοΰμάι XII, 887.
Πνραμοΐς XIII, 287.
Πνρανστονμ οροί IX, 963.
Πνρράχης IX, 171.

*Ρ«ίί VI, 688.
Ιράττω• (/αψϊν IX, 238.
'ΡΛβ, το, XI, -979.
!Ρ»#α VII , 194.
'Ριζονχία Ι, 185. IV, 330.
'Ρομβοτετράγωνος VIII, 582.
!Ρ«σσ^ροϊ IV, 697.
'-Ρωί ϊ. «ι• ταίροί XI, 881. ΑΛ
ίιΐίοηρί. Ηίβΐ. 396.

Σαχελιστήριον XIII, 420.
2αχελλίζαν XIII, 419.
^οι/ρος XII, 801. ΰφαπ.
^ειρηνΐδες πίτραι Ι, 341.
Σειρομάατης ΧΙΐΙ, 522 ί<11.
^ειαοπνγιον XI, 577.
-27Μα IX, 860.
Ζερβλίας VII, 301.
^ν^οφόροί XIII, 246.
Ζίδηρον XIII, 303.
.Σίκίλοί (ΟαΓίΑαβϊηίειχα) Ι, "02.
οι βαβρίυβ.
2ιμοτράχηλος XI, 100.
ϋινωπίδιον (ηιοήνα 8ίηορίθ)
XIII, 44.
2ίογουδον VII, 188.
-ϊχαίωρία νΐΙΓ, 903.
2χίρρος V, 703. ,
^χιΛοπνιχτ^ς, ί. β. ΖανΙαί^
VI, 483.

ΙΝΏΕΧ νΟΟΑΒϋϊ,ΟΚυΜ.
2χνομο( IX, 133.
Ζχντάλη IX, 122.
ΣχΙταλοϊ IX, 130.
2οψοαυνηγοροί VI, 920.
2τίγ<α (χΐΗΐίηβυ) 1 , 152. II, 774*
^τεμματηφορεϊν Ι, 477.
Ζτεφηφόροβ V, 523. VI, 424.
477.
2τΊ]λοβάταΐι ί. η, οτηλίται , IX,
330. .
2υγγενοχτονο! IX, 391.
Συμβιβωαα τΰφφ IV, 439.
2υμπαραοπίζω V, 227.
2υμποαοΰο9αι XIII, 447.
2υνδίαιτοί V, 464.
2υν&όλωοιί VIII, 875.
Συνοδοί βΐ σιίλλο^οϊ VIII, Η. 233.
2νντροχοϊ (ροη§πιεη8) XII, 188.
Σνβραγη, ή, του πολέμου V,
128. VI, 552.
Σφαδάζω Ι, 157.
Σφόδρα οψόδρα Χ, 259. Ιΐβ λδβτά λίπτά XIII, 379.
Σχάλα (ί£:ορζίΖί<ί «ίίί α^Ηκ /αίίηί) VII, 155.
ΣχεδονργΙα IX, 710.
Σχεδουργιχοί XI, ϊηβοπρί. Μίί.
379.
Σχεδουργοί ΧΓ, 575.
Σχηματισθέντα χαχωί, άβ βΐιΐβηιπι εοΙΙοοΒίϊοιιβ, 1, 471. €οηΙιαιίιιηι ββΐ, αατίρεί καλώς
κείμενοι II, 176.

Τ.
ίΓα»Ί;ο|ά(>χι?ί VIII, 948.
ϊ'αΐ'ρο}'λ!)ΐϊ>»/ί XI, 882.
Ζ'αντοπολνλογέω Χ, 851.
2*«3££* ταχυτέρω VIII, 182.
ΣΓελέσματα Ερ. Ι. ν. ΠιιΙΊίβο.
Τίλιαονργία Ι, 921.
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Τεμάχιον Ι, 559.
Τέραΐ, σημεΐον, τίχμήριορ, αίμ~
βολον, ειχόί, παραβολή, πα
ράδειγμα, ^υοιηοάο άϋΐβΓβιιΐ,
VII, Η. 152.
Τεοσαρότρειί ΧΓ, 344.
Τετραγώνιομα IX, 128.
Τετραδίοχιον IX, 283.
Τετρα'ίατορον , τό , II, 868.
Τετραμέρεια γί}{ ΠΙ, 341.
Τετραμηναϊοΐ V, 572. 575. 576.
Τετραχειρόποδε» VII, 723.
ΤΙττιγεΐ IX, 997.
Τεττιγοψορία Ι, 233.
ΤιχνιχοΙ (ξΓαηιηιαίϊά) VI, 305.
IX, 375.
2"£α βΐ τ£7 ιιοππιηΙϊιι» βάάίΙιΐΓ
XIII, 373. βάά. XII, 981.
Τζαγγάριοι XI, 221, (ΰαΐοεοΐα-,
Γ»«ί, ίι/ίο/• ςαΐοβαηια, οχντευΐ. ϋιφ-αη. )
Τζόχαι (εαίαιίί) XII, 165.
Τζουριχοάγιοι IX, 275, Ιγγϊιογ
ίαετοτατιι, ίοτΧβγίΆύ ονριοτηί
των άγίοιν. Ι)α[ηαη. — Τζοΰρη»«' ΙοΒίιηββ Τζβίζββ Ερίβί.
57. βχ Μβ». έπόπταιι, ίπι~
τηρηταΐς, πρωτοχαγχελλαρίοιί^
μανδατωροι, δομεστιχοΐ:, χαΐ
παοτ) τάξει τί/ των έπαρχων,
οι οι ρη&έντει ούτοι τζοΰριχο»
«αϊ τζουριχοχειροτονητοι άγιοι
άνευ βαρου! τοιούτου βίο. Μαη.
Ιη ηΐΗΓ^ίηβ βάίι. Βββ. ψια ιιΙογ
8(1 ΎΟΟβΙ). τζουριχοαγίου! Ηοο
αάδοπρηιιιι : „8α$ατΓαηΙ*38αηοίοί /ογΙ* , ά? ««/ , Αχροκηίαί
Τ^λΐ^οβ IX, 971.
Τί7.ϊ VII, 188.
Τέτανοι V, 705.
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Τοιοτρόπως Ι, 536.
Τοιοντώδεις XIII, .254.
Τοπάζιον VIII, 967. Ηοο Ιοοο
δΛβεΓβηιβ ητπιο Ιιιθιιιγ παζιον, τβτβαπκριβ βίο ίηΙΘβΓβΙ:
ίο γαρ πάζιον εστί τις λί&οί
τόΐν πραοοχρόων. Κωη \)0ΏΛ
νοχ πάζιον. Υίά. ΗββχαΗίιιβ
Τ. II. ο. 836. οοΐΐ. Ι. Μ. ΟββΜβΓΪ Ιβ3£. Τ. Ι. ρ. 186. βΟΐι.
»1ΐ. Η)8 ψΛϋβ 8θ1ΐ3βΓβΗ18 Ββ-

ουπι οοπυηιιιποανίΐ, αάάο ψΐίβ
Ιυώβι ϋα&ββηβ: Πάζιον, Τοραίΐαβ , Τοπάζιον. Ι,βχίοοη
Μ3. Ογτϊΐΐϊ, πάζιον, λί&οΐ
ατίμητος νποχλοιρίζων. Ηβ. βγοΜιιβ: Πάζιον, ο χαϊ το
πάζιον, λί&οι πολύτιμοι. Οοοιλγπι α ριιιΐ ΑΙιιΙαχιιιη ίη Ηίβί.
ΡβΙγ. ρ. 183. νίάβ 8ϋ1ιη3δίιιιιι
3(1 Ρϋιιίυιη ρ. 1083ΊΤριάδελφοι πό&ο! II, 323.
Τριαχοντάψυλλος III, 218.
Χρίβο>ν, περιτιάρα, περιβόλαιον,
VIII, Η. 189.
ΐριχίρβερος II, 751.
Τρινήσαρχος II, 328.
,
Τριοδϊτις μαΰσα XII, 513.
Τριπαγισμος IX, 291. τριπαγισμοΐί εν τριχιομοϊν.
Τρισεξάγιστος Χ, 71.
Τριαεπιβάρβαρος Χ, 72.
Τρίσοψος V, 177.
,
Τρυγαΐος XII, 677. ΟοηΓ. διιΐ-

2ϊφ$ VIII, 307.
Τνφοιν Χ, 41.
Τυχαίως Χ, 108.

'Ίδροχιρνάο) V, 535.
Τώοβ IX, 317.
'Τ&λορρήμονα ρέματα IV, 375.
7ι&>Γ βΐ νίωνόΐ VI, 387.
'Χλιχά , τό, III, 166.
'Τμίναιος XIII, 587 βφρ
'Τπεργηράσχω VIII, 84.
Έξ ίπερπλέον VIII, 652.
' Υπέρτερος, §βη. ίβΠΙ. VIII, 634.
'Τπερνδραργνρίζειν VIII, 449.
'Τποχνή#ω VI, 89.
'Τποστρατηγέτης V, 219'Τατεροΰτζιχος (ροει&ίοΓ') ΧΠ,
166.

Φ.

Φάλαινα IX, 953 β<1<1•
Φάμουςον (/ατηοειίί ΙίΙχΙΙιιι)
XIII, 488.
Φαρμαχεργάτηί VIII, 918.
Φαρμαχοί (ρβιπιΐί. ρΓοάιιεΙ») V,
756. 747. βΐ βαβρΐιυ. φαρμαχοί , φαρμαχεϋς, ψαρμαχοπωλης VIII, Η. 239. φαίμαχό»
&7]ριαχ6ν VIII, 920.
Φασχαίνω Ι, 263.
Φιλαμπελϊω VI, 73*
Φιλευώδης V, 401.
' Φιλήτης {ΒβίτΰξβΓ) ΙαηΛ. 109.
(Ϊ.Ί5.
Φ*λ<Γ«* IV, 926. 93α
Τρυφηλό"! Χ, 642.
Φίλοχωνίοί Ι, 283.
Τνπάριον (βξΐιτα ββιι τυποί χπ
Φιλοψευδόλοχος V, 140.
τηοηβία. ϋυΐϊ.) XI, 473.
Φλάοχο>ν XIII, 644.
Τνραννον κράτος V, 228.
Φορ£ δευτέρα, ίΐβτατη XIII, 58.
Φνρείειν βΐ τΰραί'ίΌί VIII, 889
Οοηί. ϋυίτ65ϋ. 5• φορά.

ΙΝΌΕΧ νθΟΑΒυ£ΟΒ.ϋ1ΥΓ;
Φόρος, ό, (/ο«ηη) νίΠ, 338.
Φυλι), τριττΰί , συμμορία XII,
Η. 422.
Φυσιγνα&όω VIII, ίηβοπρί. Ηίβί,
201.
Φνσίχευμα XI, 480.
Φώτων τ/ ^μέρα XIII, 248.

Χ.
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ΧρνσοπρεπωδεΌτιρο! V, 389.
Χωρίον (Ζοοζω κτΐρίοτΐβ, δϋπυΓΪ8 βΓΒβΟΪΐΗΐϊβ) IX, 252.

Χωρίται IV, 850.
»
Σωστοί (πιοπαε/ιΐ ψά ίεοταίιη
νβΐ ϊη ερείαηοίδ νίίατη «£ίδβτιί. Βα&ββη.) IX, 328.

Ψ1.
3*αΑάσσω• μη8' ίί κενόν ψαλά-

Χάλασμα V, 707.
Χαλχοϋν πυρ III, 720.
Χαριατίιαν II, 130.
Χεζοχαρχάλης V, 795.
Χειρογαστοιρ βΐ χειράιναξ Χ, 777.
Χειρόμαχτρον V, 545.
Χειροτονία VIII, Η. 232,
Χηριχοΐ XIII, 591.
Χιλιάζω ΊΧ, 656.
Χ«όω V, 164.
Χορδείειν XIII, 274.
Χρησιμεύω Χ, 247.

ξανταί V, 302.
Ψενδογανροΰσ&αι IV, 720.
Ψευδολήρημα Χ, 868.
ϊ'ίίκττάίω IX, 435.
ΪΡίΑίϋτ^ί ( Ιϋίετατιηη ίαηάιιπι
ατηαηι) XI, 57.
Ψυχρομυ&ουργία II, 740.

Λ.
Ώροδρομεΐν Ι, 476.
Ώτόλιχνοι VII, 631.

ϋΟΚΚΙΟΕΝΟΑ ΕΤ ΑΏΟΕΝΏΑ.

Ρ. 4 νβ. 83 1ε£β ΚυπρίαΙ.
— 7 — 158 — χρήζοντα.
— 8 ΙΜβικΙα 081 ηοΐα ιχά νβ. 190. ιιαιη β(1ίΐ. Β«βί1. 61 νβ. 189 Ιιβ1>ΒΙ ενγινηί ει νβ. 190 πανιυγινίαταϊοί.
— 9 νβ. 191 1ε§ε γαρ.
— 9 Ιίη. 7 3 Άηβ οπιϊβδίιηι εβί: Ιΐίζί. 6.
— 10 νβ. 230 1β£β οντοβ 8',
— 10 — 232 — πλοχαμΐδα.
— 19 — 419 άβΐβ ριιηοιυηι ϊη νεκυβ ϋιιβ.
— 22 αά νβ• 517 εοιιί. να1ο1(.θΐι. άίαιτ. ρ. 171. ο.
— 24 νβ. 575 1β£β Ίπποι}.
_ 28 — 659 ροηβ εοίρη ϊη £ηβ.
— 30 άΛ νβ. 705 οοιιί. Ιοοοβ ϊη ίικίίεβ νεΛοπιιή ι. ν. ονϊοί άΐβίοι.
— 31 νβ. 732 1β£β προαπηνξανεν.
— 31 — 751 — τα ρΓο τάί.
— 34 — 810 —• σφραγίδα.
— 44 — 87 — Φιλεταίριοί.
— 52 — 301 — όπλοιι.
— 53 — 318 — 7/τττ/κα(.
— 53 βΑ νβ. 339 οοηί. Κιιβίει-. α<1 δαΐά. β. ν. άίνβψ
— 62 Ιίη. 11 1β§β ΜΓΩΝ02.
— 65 νβ. 649 — ίμιμίΐτο.
— 66 — 662 — χρυβιϊααν,
— 70 — 765 — 2τΙρ-ηαιν.
/
— 80 — 3. νβΓβ ΙεεΙϊο ββΐ τ/πιρ.
— 81 — 31. νεηι νΐάβΙιΐΓ ΙεεΙϊο ατινωί, πιπλατνσμίνωι, ηί Χ< 421.
β$1 στινωι, πλατΐνις.
•— 90 βιΐ ΗίβΙ. 76. οοηί. Οβαηη, ΙϊΙ». ά. δορίιοοίεβ Αϊμ, Ρ• 72.
— 122 νβ. 68 1ε§ε ολίγαι.
— 127 — 187 — ΎΗν.
— 127 — 195 — ΜΙκων ρΓο ΝΙμ»>, ίΐεπι XII, 560.
— 133 — 342 ροηβ «οίηιαβ ίη βηβ νβκιιβ.
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Υ8.
—
—
—
—
—
—
—

354
757
858
864
200
369
381
498

567

Ρ.
—
—
—
—
—
—
—

133
147
151
151
164
170
171
175

1β§β ωβ ρτο ύ.
— τί/ί.
ροηβ ριιηοίαιη ίη ήηβ νβτβιιβ.
1ε§β ονν.
— άναχτορίοιν.
ροηβ εοΐοη ίη ίΐηβ νβΓβιυ.
ροβΐ προειρήκειμεν ροηθ εοιϊιηΐί..
Ιε^β παρ' ρι•ο πορ'.

—
—
—
—
—
—

188 — 799 'Αρβάχον νβι-β Ιβοιίο.
193 — 946 1β§β εξαιτοΰντεί.
209 — 347 άβΐθ ίί'βΐ βοήββ Λωί.
215 — 491 ροηβ οοΐοη ίη ίΐηβ.
237 τβ. 2 ά ήηβ Ιβββ Πειρι&όου.
251 Ιίη. 7 1β£β ΚΑΙΣΑΡΩΝ, ιιηο νοοβίιιιΐο, άβ 8ιτνϊ10ί Οαβδαηίαδ. ΙΙιίιΙεηι ίη ηοΐα 3ά Ύ. 299. άβΐβ νβΛ»: $αίά «δ»
,νβΐίί Σάρων, κί£ηοτο< νεπιιη γίάίΐ ίβιη 1'~α1>ι ϊοϊιιβ ίη ίηάίεβ

ΐοτϊρίοπιιη. ΟοηΓ. βΐί.-ιηι ίρβιιηι Τζβίζβιη ίη ΕρίβΙ. 4. ρ. 526.
— 261 „ Νοη εβρίο , ηιιββ Ιοβηηβδ Τζειζεβ άβ Εεβιιηϋ βάνβηία ίη
Ηβηβ ίιΐδϋΐ3ΐη βχ ογλοιιΙο α.Ηθά&ηι δίογίΐίηο άΐοϊΐ , Λ/Ήγ. Ηΐ$1.
Οηίΐ. VII. ο. 143. ρ. 383. Νβφΐβ ίΐΐιιά , ςυοά άβ Οίΐίείβ βάΥβηΙιι ίη 8β<χιιβηΐίΙ>ιΐ8 δίαΐίιη ΎβΓβίβυβ , περί δε της τον Κίλιχος βίο. νβΓ8ΐι$ ίΐΐί άαο βίβγίΐββ βχβίβηΐ ηοάίβ ίηΙβΓ ΟιαειιΙ,α
δίβνΐΐίηβ, 1ίΙ>. IV. ρ. 292. βο εϊίΒηΐιΐΓ α δηΛοηβ ρ. 53. βΐ
536. ΑρρβΓβι αιιΐβιη) Οίΐίοβηι, ^αειτι άϊοίΐ ΤζβΙζββ, Ργι•βιηυιη, ϋίΐίοίββ ηιιηιβη, άβδί§η»Γβ: ρβΓ α,ιιοά βιΙ βΐΐιινίοηβπι
βιίβηι Ονρι-ο 8οεε88ΐΐΓ3ηι ; βΐ^ιιβ βίο ίηΐβι•ρΓ8ΐ3ΐιΐΓ εΐίαιη 8*Γ3-

>

Ιϊο ρ. 536. νβΓΜίη άβ Σεοαηίο ηοη ιηβ ηιιι Τζβιζβη εχρίϊ03Γβ δαίίβ ροδίΐιιη. ^α^Ά αιιΐβιη άβ βΐΐιινίοηβ βΐι, ρΐΌ ο
Α,εβοννιοί 1β£βηάάπι ηγοιΙγογ άλονβίων τι! , αΙΙανίο φιιαεάί&η.
Κβηι ρο8ΐβΓίθΓΪ8 3βνί ΙιΐΓβοοηβιιΙΙΐβ ΟΓΒβείβ Αλονβίων άίεβ!)3Ιιιγ, <£ΐΐ3β ΑΙΙιινίο Ι.;αίιιί5 61θ883β Βαβίΐίοοπιιη : 'Αλονβίονα,
προαχνλιαιν. ΙΙβπΐΜ: 'Αλουβίων, ■>/ προσχλνσιί, η πρόσχωσα
τον πόταμου. Μίηί φιίάβιη βίο ΛτίάβπΐΓ: βί <[αίβ πιβίπιβ άίνίτ
ηβτβπΐ, βηπι ηοη ίηνίΐιιβ ββφίοι;. 8βά 8ίΙ>γ1ΐ36 νβΐίοίηίυηϊ
άβ βΐΐανίοηβ 1313 ιιβοάιιηι ίηιρίβίιιπι, υΐί ηβο άβ ίηηηάβΐίοηβ
«ΙΚίΓΗπι , φΐοά ΓβίβΠιΐΓ ΟγβοπΙογ. 1Λ. IV. ρ. 295. 61 1ίΙ>. VII.
ρ. 348. " Η3βο ψΐΆβ ίρββ Ιοβηηβδ Μβαηίυβ ίη πΐ3Γ§ίηβ Ιίηή
βιιί Ογρή ίηβεηριί Ιίο. II. ο. XVIII. ρ. 134 βφ βοήρββΓβΙ,
ίΐΐίηε, άββοΓίρΙ» ΓβρβιίίΙ Ίβοοΐ). ΜοΓβΙΙίυβ ίη Βίΐιΐ. Μββ. βΓββο.
61 Ιίΐΐ. Τ. Ι. ρ. 443. Ίι" ίάβητ λοο βάάίάίι: „ (^ααιι^ιι^ιιι ϋίικί
ίΐβιη οΜίβΓ ιηοηίΐαηι νβΐίιη, ιηβηΐίοηβηι Ιιβ6αηΐ3 ειιίιΐϊά3ΐιι
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ΓβοβΓβ Νϊοβίαιη ΟΗοηίαίθΐη 1Ί\>. άβ £β$ιϊ8 Ιοαηηώ Οοπ>ηβιιΐ
Ιπιρ. βΐ Ώβ ι-ββιιβ Αΐβχϋ Αιι§β1ί ϋΙ>. ΠΙ."
Ρ. 266 νβ• 706 Ιιι δίερίιαιι. άβ ΙιΛ. β. ήμιχίνεί ββΐ ονδί τι τοίχε,
€1 νβ. ρΓΟΧ. όνομάχλυτον. Ώβ 8ϊπιτηία ΟχάίπηίΆΐΊαο νίά. βΐίαια
Οοπυηειιΐβτίοΐιιβ ϋΐιοΐοηιιιι Τΐιοπωο <1β Ρίιιθάο β<1 δίβρίια111ΙΙ11.

— 271 , ηοΐ. βά Υ8. ΒΙΟ Ιϊιιβα 6 1β£β οτηϊαο.
— 273 νβ. 878 Ιβςβ λυποΰμενοί.
— 304 &ά \3. 557 »ψι. οοάί. Ρΐιιΐ. 3ρορ1«1ιβ§. τββ. ρ. 178. Β. ίΙ>ΐφΐβ "νν^ΙΙβιιΙ).
— 315 Ύ8. 828 γίάβΙυΓ δοιίΐίβιιιίαπι ίπάργυρον.
— 325 — 32 1β§β Όχταουΐα.
— 333 — 262 — τοίώϊίϊ.
— 342 — 487 —• Μαγνητ(8ων, βΐ νβ. 488 χατ' ρΓΟ τατ'.
•— 356 '— 837 — 'Μχεπευχονί.
— 386 Ιίη. 20 ροηβ οοιηιιιβ ρΓΟ ίοιηίεοΐο.
— 398 Υ3. 866 1β£β είπε.
— 411 — 218 νίάοΙϋΓ δϋπίιοικίαηι χαματηρων , Ιίιΐβια ηιΐΐΜΐ8(!ΐιΐ3.
■— 445 — 163 1β£Θ πρότεροι.
— 472 - 16 — ΚΕΡΛΑΛΕΩι.

*

II

"Χ

#^

