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Ρυγομαβοά ψ ἰῇ τῆς αἰά οὗ
Τῆς Μαοδοηβδὶ -ϑιονναγι μῆττ γεπολθμος
δηά
Τῆς (δηδάήδα δου:
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ἀρεσθαι
ἐν“,
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σώ
δον
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ον

ΤΗΝ

Τ10ῈΒ

ΟΙΑΒΒΙΟΑΙ,
ἘΘΙΤΕ.

Τ. ΒΕ. ῬΑΟΕ, [χττ.})., ἄν

ΠΠΒΕΗΑΒῪΥ

ΒΥ

ὟΝ. Ἡ. Ὁ. ΒΟῦΒΕ,

:

1χΧττ.Ὁ..

ΗΒ 510}ὺ)
ΤῊ ΗΟΜΕΒΙΟ ΗΥ̓ΜΝΒ ΑΝῸ ΗΟΜΕΒΙΟΑ

ψὴ ἄς
Ὶ

ὈΙΟΝΥσῦσ
ΕΡΟΜ

δερϑαβῶ

ΟΒΟΘΘΙΝΟ
Αὐδερέξεϑδϑενε

ΤῊΗΕ

584

να δεν δε.

ΗἘΘΙΟΙ
ΤῊΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ ΗΥ̓ΜΝ5
ΗΟΜΕΒΗΙΟΑ

ΤῊ
ΗΌΘΗ

ΑΝ}ὺ

ΑΝ ΕΝΟΊΙΒΗ ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΒΥ
6.

ΒΞΟΜΕΤΙΜῈ

ἘΝΕΙΥΝ
ΒΟΉΗΟΒΑΒ

ΟΕ

ΑΡΗ͂ΑΜ

-ΝΗΓΤΕ,
ΟΟΙΕΘΕῈ,

ΜΑ.

ΟΧΕΟΒΡΌ

ΓΟΝΏΟΝ
: ΜΙ.ΙΠΠΙΑΜ ΗΒΙΝΕΜΑΝΝ
ΝΕΥΝ ὙΟΒΚ
: ΤῊΝ ΜΑΟΜΙΠΠΙΑΝ
ΟΟ.
;
ΜΟΜΧΙΥ͂

ν᾿

ΡΝ

.

ΣᾺ;

ΡΕΒΒΑΟΘΙ,
ΤῊΙΒ νοϊασηθ οοηΐαϊηβ ρυδοῦ αν 4}} {Πα γα μηαῖπ5 οὗ
{Πε6 Ροβὺ. Ηοιμοιῖς ἃπηα Ργδ-δοδάδιηϊο Ἔρίς ροδίγυ.
1 Βᾶνε ἴου ὑπῈ τποβὺ ραγὺ ἔουτηθα τὴν ον ταχὺ. ἴη
ὑΠ6 οα88 οἵ Ηβϑιοαᾶ 1 πᾶνε βεδϑη 80]6 ἴο 86 ἱπάβρεηαἀδηΐ οοἸ]αἰοπβ οἵ βενενὰ Μ55. Ὀγ Ὦγ. ΥΥ. Η. Ὁ.
οιβε ; οὐπουνῖβα 1 πᾶνε ἀδρεπᾶδα οὴ πε ἀρραγαΐις
᾿ογομα οἵ ἴῃ6 βενϑῦαὶ δαϊθοπβθ, Ἔβρθοῖα}ν ὑπαὶ οὗ
Ἀζαοῃ (1902). ΤΠηα αὐταησεοιηθηῦ δαορίθα ἰπ ἐΠῖ8
εὐἀϊδίοη, γῪῚ νΒῖοῃ ὑπ6 οοιαρ!εῖα πα {ταριηθη ατῪ
ΡῬΟΘΠῚ85 Ἀγ6 τεβιουθα ἴο ἔπε ογᾶον ἴῃ ψνΒΙοἢ ὕπον νου]
ΡΓΟΡΑΌΪν Πᾶνα ἀρρθαγεαὰ δὰ {ῃ6 Ηδβιοαϊο σου
ϑαγνίνεα

ἰηΐδοῦ,

15 ἀπυϑα8)],

θα

5ῃου]α

ποῦ

ποράᾶ

δροίορυ ; με ἔσθ ρίδοθ Ὁ} πε (ὐαίαίοσιος (ἴον
ΘΧΔΙΏΡ]
6), ἔγαρτηθηΐδυν ἂἃ5. ὕΠΘΥ 16, ἰδ οαυξδίη]ν ἴον
ὑΠ6 7 λεοροηυ.
᾿
ἴῃ ρυδβραυηρ ἴῃς ἰοχὺ οἵ με Ποριεγῖς Πψηιηδ ΥΩΥ
οἢϊοῦ ἀερὺ--ἀἃπα 1 15 ἃ ἤθᾶνυ ομδ---ἰῖ ἴο ὑπ δα! οη
οἵ ΑἸ]δπ πὰ 51Κ68 (1904) πα ἴο {πε βϑυῖθβ οὔ υ 16 168
ἴῃ ἐς «οιγηαί 9. Πείίοπῖο ϑέμαϊες (νο]5. χν. 594.) ὈῪ
Τ. γΥ. ΑἸΙεπ. Τὸ ἐπε βᾶτηθ βϑθοϊαῦ ἀπά ἰὸ ἐπε
ΕῚ

ν

ΡΕΒΕΑΟΘΝ
Πεϊεσαῖεθ. οἵ ὅμ6 ΟἸαγεπᾶοη ἤγθθβ 1 δ
φ θαυΥ
ἱπηαερίεα ἴον ρδυμηϊβϑίοη. ἴὸ 86 ὑπ γϑϑιογαιϊοηβ οἵ
της Πψηνη ἐο Π)θηιοίον, Ἰῖπθβ 387--401 ἂδπᾶὰ 402-470,
Ρυϊη
δα ἱπ ἐπε Οχίονα Τεχὺ οἵ 1912.
ΟΥ̓ ΤῈ ἐταρτηθηΐβ οὗ ἴπΠ6 ρος ὕγοϊα 1 πᾶνε σίνθη
ΟΠΪΥ 5010}}ἃ5 Βθεθμηθα ἴο ροβϑθ85 αἀἰβυύϊπος ἱτηρουγΐδηοθ ΟΥ̓
ἰηδδυθϑὺ, δηα ἴῃ ἀοίηρ 80 ἢᾶνε τϑ δα ΠΥ ΠΡΟΙ
ΚΙΏΚΟΙ᾽ 5.οοἸ]δούϊοπ ἀπ οα ἔπ {ἢ νοϊπτης οἵ {6
Οχίουα Ηομιον (1912).
ΤῊ ἰεχίβ οὗ πΠ6 Μαϊῤγαοἠογεψονιαοίδα ἀπ οἵ {Π6
(οπίοοί ο7), Ποηιον απὰ Π οοιοά τὸ ἴποβε οἵ Βαιιηγείβίευ
ἃ ηα ΕἼΔΟῊ γαβρθούνοὶυ : γθτα 1 Πᾶνε αἀἰνευσεα ἔχου
[Π656, πε ἔδοῦ μὰ5 θθεη ποΐβά.
Ονίηρ ἴο ὑμε οἰγουμηβίαποθθ οὗ ὑπ6 ργδβθηΐ {ϊπ|6
Ιμᾶνὸ θθθη ργανθηϊθα ἔτουι σἱνίηρ' ἴο ὑΠ6 ἤιἐγο(εοίἑοη
ὑπαὺ [Ὰ]] γανἰ βίο νυΒίοἢ 1 5ῃου]α να ἀ6βιγθά.
ΒΑΜΡΤΟΝ,

ΝΕ.

ΟΑΜΒΕΙΡΘΕ.
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ΙΝΤΒΟΘΌΤΙΟΝ
Οοηπογαίΐ

ΤῊΝ θαυ Οτεεῖ ερίο-- -ἰΠαῦ 18, δρίς ροθίτυ δ5 ἃ
παϊαγα] πα ΡΟΡΌΪΔΥ, ἀπ ποῦ (45 1 “θεοάτης ἰαϊευ) ἃ ἢ
ὉΥΕΙΠοἷαὶ ἀπα δοδάδηγίο ΠΟΥ Ὺ ΟΥ̓
Ὶ----ραβϑοα ὑΠγουρἢ
πε ἀ588] ἤῆγεα Ρἢδ565, οἵ ἀενεϊοριμθηΐ, οὗ τιδδυνν,

Δ ηα οἵ ἀδο]ηθ.
Νο ἔγαρυηθηΐβ ΒΘ ἢ οᾶπ θ6 ἰδ
πε θα 45 θεἸοηρίηρ
ἴο πε ἢν ρϑυϊοά ϑυγνίνα ἴο σἵἷνεα 18 δνδῆ ἃ
σΌΠοΥα ἰάθα οὐ πε Πίβίουυ οὗ ὑπεῈ δαυ]θϑὺ δρίο,
ἃ νγὰ ἅγὰ ὑπογεΐοσα σον θΔῸΚ ἀροη πε ενίεπος
ΟΥ̓ ἀπαϊορῪ ἔγτομμ οὐδὺ ἔοστηβ οἵ [1ἰτογαΐαστε δηᾶ οἱ
ἰηΐδγθποα ἔγΌΠῚ ὑπ 6 ὕνγο στϑαῦ δρῖοβ ννῃῖοἢ ἤᾶνε ΘΟΠῚ6
ἄἀονῃ ἴο 5. 80 γεοοπϑίγποϊεα, ὑπΠ6 δαυ] θοῦ ρευϊοᾶ
ΔΡΡΘδΙ5 ἴο τι5 ἃ5 ἃ ὑἰπηδ οὗ 5ονν ἀνε οριηθπῦ ἴῃ νυἢ ἢ
ὑῃς οδαγδοξεγιϑοϊς

ορὶς σπϑίσο, αἸούϊϊη, ἀπα βἰσιοῦαγα

ῬΎΘν ὉΡ 5]ονν ἴοη οὔθ οἰδηθηΐβ ἃπὰ ψΈΓῈ
ργονεα ἀπ} ὑπῸ νεῦρα οὗ τηδίυγτυ νγὰβ τεδοῃδά.
ΠΟ βεοομα ρευϊοά, πῃ οἢ ργοάποεα ὑπὸ Πα πὰ
ἴπΠ6 Οάψοδου, πιδθαβ πὸ ἀδβουρὕϊοιμ ποσὰ: θαΐ 1Ὁ 15 νυν
ἱτηρουΐαμΐ ἴο οὔβεσνα πε εἴδξοῦ οἵ ἔπεϑθε Ῥοθιὴβ οἢ
6. οουγβα οἵ ροβὶ- Ηοιμοσῖς ερίο. Α8 ἔπε βιρυεπια
Ρευβοϊϊοη ἀπ ἀπίνευβα!ν οἵ πὸ 7Παὰ πα ὑπὸ
Οἀγοεθῃ οαϑὲ Ἰηΐο ΟὈ] νίοη νυμαΐενευ ργε- Ηοιηθυῖς ροεῖς
Πδα εββαγεᾶ, 80 ἔμεβε. βᾶϊηθ αι
}{168 Θχουοϊβεα ἃ
ΡᾶγΑΙ γβίηρ ἱπἤπεποθ ονοὺ ἔπῈ βαοο}ββοῦβ οὐ ΗΟΙΊΘΥ.
ΠῚ τἴῃδν οοπὑϊπαρά ἴο 5ἰηρ ἔἰὸ ἐμεῖς σγοαῦ ργε δ θββου
οἵ τοτηδηΐο ἐμθιιθβ, ἔμεν ετα ἀγάνη ἃ5 Ὀγ ἃ Κἰηα οὗ
ΙΧ

ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ
μᾶρηοίϊς

αἰϊγαοίίου.

ἰπΐο ἤῃ6

Ηοιηδτῖὶς

βἔγία

πὰ

τηϑη πεν οὗ ὑγεαϊταθηΐ, πα Ὀδοδτηθ τηΘ6 ΘοΠο65 οὐ {Π6

Ηοιμπετεῖὶς νοΐςα : ἴῃ ἃ ψογα, Ηοιηδν Πδα 850 οοιηρ! εἴοὶν
δχμδιθίεα

ὑῃΠ6

δορὶ σέηγε,

ὑμπαῦ αἴἴον

μη

ἔα ΠΟΥ

οῇονίθ νεῖ ἀοοηθα ἴο Ὲ τηργαὶν σοηνεῃ οη8!.
Οἷὶν πὲ τὰγα ἃπα δχοθρύϊοηδὶ σοηΐαβ οἵ νΕΥΡῚ ἀπα
Μη τςοη σου] ἀ86 ἔπε Ηοτμθτῖος τηθαϊΐαση ποὺ 1055
οἵ ἱπαϊνιἀ
δ! ν : ἀπα ὑΠ18 αυδ!τν ποπα οὔ ὅῃε Ἰαΐθυ
ερὶς ροεῖβ βϑϑῖὴ ἴο ἢᾶνβ ροββθβϑθᾶ. Εγθϑάοιῃ ἔγομ
6. ἀοιηϊπαίίοῃ οἵ τπ6 στγοαῦ ὑγδαϊδίοη οουϊαὰ ομ]ν θὲ
Τοὰπα Ὀγ βεεκίησ πον βιθ]θοῖβ, πα βαοῃ ἔγθθάοτῃ
γγὰ5. ΤΆ] ον {ΠΠ|5]
ΟΠ ΥΎ, βίποα τοτηϑη τὶς πα θ]εοὔβ
δίοπθ ἀὺὸ βυϊίδθ]α ἴῸΥ ορὶς ὑγεαϊτηθηῦ.
[ὰ 105 ἐπὶγα ρϑυῖὶοα, ὑμαυθίονα, δρίς ροβίγν βου
ὕννο αἀϊνεσροηὺ ᾿επάθηοῖθϑ.
[}ἢ Ιοπΐα πα ἴῃς ἰβἰδηᾶβ
πε ερὶς ροεῖβ [Ὁ] οννεα ὅμθ6 Ηομλουῖο ἐτγδαϊ το,
βἰησίηρ οἵ τοχηϑηϊίο βυθ]οὺβ ἴῃ ὅΠ6 πον βἰεγθοίγρεα
Πδτοὶς βύγ]θ, δηα βῃονίηρ ΟΥ̓ ΡΊΔΙ ν ΟἾΪν ἴῃ ὑπεὶν
οΒοῖος οἵ Ἰερεπαᾶβ δι μογῖο πορ]θοϊθα - Οὐ ϑυχηγη αν
δ ηα ἱπρου βου ν ἰγεαῖϊθα. ἴἰἴὰ οοπίϊηθηΐαὶ ατεθοα,
οἢ πε οὔμεν παπᾶ, θα δβϑρθοία!γ ἰῃ Βοροίϊα, ἃ πανν
ἔογια οὗ δρὶς βρύδηρ πρ, ψ Πῖοἢ ἔου ὑΠ6. τοτηδηοα πα
πάθος οἵ ἴῃς [Ιοπίδῃ ϑὅθῃοοὶ ϑαθϑυταϊοα ὅς ρῥγϑοῦϊοδὶ
δηα τηδίίογ-οἴ δος. [Ὁ ἀδαὶ]ῦ ἴῃ ποτὰ] δηα ῥγϑοῦϊοαὶ]
τηδχίηηβ, ἴῃ ἱπέουγηδϊίοι οα ὑθομηΐοαὶ ϑαθ]εοὺβ ννὶ ἢ
ἅτ

οὗ βευύνίοε ἴῃ ἀν

11|6-- στοῦ] δαγα, ἀΒΌΓΟΠΟΙΏΥ,

ΔαΡΌΤΥ, ἃ Π6α] ἴῃ 6 οδ]πάδγ---ἰη τηαύξουβ, οἵ τ] σίοη
ἃ ηα ἴῃ ἐγδοίηρ ἔπ 6 σϑηθδ]ορῖθβ οὗ τηθη. [5 αὐὐιταας
ἰ8. ΒΘ
ἀρ ἴῃ ἐπα ψοταβ οἵ ὑπ6ὸ Μυβαβ ἴο {π6
νΎϊτοΥ οὗ ὑπ6 7 λεοροηῃ :“ΝΥ Ὲοἂπ 161} τηδὴν ἃ ξεϊσηθα
ἰ416 ἴο Ἰοοῖκ κα

αὐξενῦ ὑπ6 ὑχαῦπ
ο

ἐγαΐῃ, θα γα

(71}}εορ.

οδη, θη

20--2.7).

δύσῃ

να

Ψ]]],

ἃ ροβδίγν

1 80. ἴῃ Βοθοῦϊα, ΤωοοΥΒ δηα ΤΉ ΘΒβαΙ ν᾽ : οἰβθυγθυθ ὑῃ6 πονοτηθηῦ ἵνὰ5 ἱογοθα δπᾶ αηΐγιυϊξα].
Χ

ΙΝΤΕΟΒΘΌΛΤΙΟΝ
σου ποῦ θ6 ρδυυηδπθη! ϑοοθϑϑία!, θθοδαβα ὑπῈ
Βα )]εοῖβ οὐ νυνί Ὁ ὑγθαῦβ--α Θαβοαρῦ!}}]6 οὔ ροϑίϊς
ἐγθαϊτηθηῦ ἂὐ 8}}--νεσα οουϊαϊην ποῦ βαϊξθα ἴου δρὶς
ἐγεαϊμηθηῦ, πε γα απῖν οἵ δούϊϊομ νυἢ]ἢ νν1}} βαυβίδϊη
ἰηϊεγεϑῦ, ἀπ ἴο ψ βοὴ δδοῖ ρᾶτῦ 5που]α οοπένθαΐθ,

ἰ5. ΔΌΒοΙαὔεὶν πϑοθϑϑᾶσυ.
ὕΥ}116, ὑμαγαΐουα, ἂπ δρὶς
κα Ὁῃ6 Οάψοδεῳ 15. δὴ ὈΥσϑηΐθη ἃπα αἀταιηδῦίς. ἴῃ
ϑυγαοίατα, ἃ νους 560}} ἃ5 ὅπ 7 ἡδοϑοηῃ 18. ἃ ΥπΘΓΕ]Υ͂
Αὐτποἶα] οο!] οοεϊίοη οἵ ἔβοϊβ, ἀπά, αὖ θδβῦ, ἃ ραρϑδηῦ.
10 15 ποῦ ϑυγρυβίηρ,, ἐπεγείοσθ, ἴο ἥπα ὑπαῦ ἔτοτὰ Π6

ῃυϑὺ ὑπὸ Βοεβούίαῃ 590] 15 ἔογοθα ἴο βεΐβοῃ 18 τηαΐτευ

ἢ τοιηδηθῖὶς δρίϑοάθϑ, πα ὑπμαῦ Ἰαΐευ Ὁ ὑθπα 5.ΤΟΥ 6
δα τοτα ἴο γενοῦ (45 ἰῃ μα ϑἠῥοίά οὐ Ἠφθγαοίο5) ἴο
1πΠ6 Ηοιηετῖο ὑγδαϊοη.
1λὲ Βοεοοίαρν ϑολοοί

Ηον ἀϊα ἔπε οοπύϊπεηΐα! βοῃοοὶ οὗἨ εδρίς ροβῖγυ
αὐῖϑε δ ΤΠοτα 15 Π016 ἀεἤηῖζα τηδίθυϊα] Ὁ δ ΔΠΒΥΨΟΥ
ἴο 115 φασϑύίοῃ, θαῦ ἔπ6 Ρυοθ ΠΥ 15 ὑπαῦ ὕΠ 6 6 συ Υα
αὖ Ἰεαϑῦ ἴῆγεα οοηἐγ θυΐουυ οαδε8.
ΕἸγϑῦ, [Ὁ 15. ΠΚ Ι͂ν
ὑπαῦ θεΐογε πὸ γῖβα οἵ ἴῃς Ιοπίδῃ αροὸβ ὑμβεσα οχὶ βίδα
πη Βορδούα ἃ ΡΌΓΕΙΥ ΡΟΡαΪΑΥ πα ἱπαϊσοποῦβ ΡοΘΤΥ
οὗ ἃ οὐὗππμπᾶάβ ἔοσια : Ὁ σΘομρυ δε, γα ΤΠΔΥ ΒΌΡΡΟΒΕ,
νεύβπθα ρυόνειθ5 πα ργεοθρίβ γο απο ἴο [1{6ὸ ἴπ
Θθπθίαῖ,

ἀρ ϊουΪ αγᾺ]

τηδχίγηβ, σνεδύμον-Ιουα,

πα

{Π6

'|κὲ. [Ϊπ {πὶ5 βθῆθε ἔπε Βοβούίδῃ ροϑίτΥ τηϑύ θ6
ἴακοη ἴο πᾶνε ἰἴ5 σϑιϊη 'ἰπ τηδχίτηβ 51 Π}118} ἴο ΟἿΤ
ἘΡΊ58
“1

Μᾶγ θὲ ουὖ, πε61 οαϑῇ ἃ οἱουΐ,

ΟΥ̓

“Α γταίηθον ἰπ {Π6 πηου ἰηρ'
[5 πε 5'Περῃογα᾿ 5ψαυηΐηρ.ἢ
χὶ

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
Βθοοηα!]ν δπα {πίγἸν νγ6 τηδΥ Ἁβουῖθ6 ἐπ υἶβα οἵ {Π6
πδν δρίο ἴο ὕπ παΐασα οἵ {Π6 Βοβούίδῃ ρεορῖε δηά, ἃ5
ΔΙΤΟΔαΥ τουηδυκοα, ἴο ἃ βρὶἱῦ οἵ τϑνοὶῦ ἀραϊπδὺ ὑπα
οἰα δρίςο. ῇς Βοβοίίδηβ, ρβορὶβ οἵ ὑΠ8 οἷδβϑϑ οἵ νυνίἢ
Ηφβιοα. γαρυθϑθηΐθ Πἰμηβθ! τὸ ΡῈ ὑπ ἴγρε, νγεῖδ
Θββθη
8} }ν ἀπγομγϑητὶς ; ὑποὶν ἀν ποθ αβ τηϑυκοα τῃς
ΘΘΠΘΙᾺ] ᾿ἰτϊδ οἵ ὑπεὶν 46 415, πα, ἃ5. ἃ οἷἶδβϑϑ, ὑπ
οαγϑα {0016 ἴον νοῦκ οὗ ἔδπου, ἔου ραῦῃοβ, οὐ ἔου ἥπῸ
ὑμβουρηῦ ἃ5 ϑ6ἢῃ. Τὸ ἃ ρθοόρὶε οἵ {πὶβ. παΐασα ἐπα
Ηοιμθυῖς δροὸβ ψουα θὲ ἰπδοοαρίαθ!θ, πα ἐπα ροϑῖΗοτμδυῖς δρίοῦ τ} 105. οΘοηνδηὐίομαὶ! αὐηοβρῃουα, 105
ὑγϊῖϊα ἃπαὰ πδοκπουθα αἰοίϊίοη, ἂμ ἰΐβ ἰπβίποουα
βϑηὐτηθηῦ,

νου

θῈ ἀπαΐμθιηαβ.

πογϑίογε, ὑμαῦ δυηοηρ 50 ἢ ΓΙ

να

δὴ

ἱπηδρῖηθ,

ἃ βου ον, οἵ Αθοὶὶς

οὐἱρίη |πὸ Ηρϑὶοα, ψῆο οἰ δαυν νὰ

ψΜ6}} δοαυδϊηὐεα

στ ὑΠ6 Ιοπΐδη δροβ, ουϊα παῦαγα!ν 566 ὑμπαὺ ὑπε
οἷν οὐ εῦ ἴον ἰδ οἱ ὲθ ἰᾶγῪ ἴῃ ΔΡρὶ γίπρ' ερὶς ροεῖνυ
ἴο παν ὑμθπη65 δοοθρίαθ]α ἴο ἢ ΠΘΆΥΟ5.
ῬΠΒΟῸρΡ ἀπ ροσπβ οἵ ἴπμε6 Βοβούίδη 5600] 1 νγεῖὸ
ἘΠ ΗΪΤΠΟΙΙΒΙΥ ἀἰδϑὶρηδα ἴο Ηδϑοα ἀονπ ἴο {πὸ ἀρὲ οἵ
ΑἸΕχαπατγίδη οὐ] οἴθτη, μον ΈΥῈ οἰθαυν ποὶτμου {6
ψΟΥΚ οὗ Οὴ6 τῆϑ ΠΟΙ δυο Οὗ οπθ ρεχὶοά : βοῖηθ,
ἀου 1655, ψνεσα ἔγασ
] μα γ [αὐ πεσεα οπ Βίτη ἴῃ
ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο σαΐπ ΟΠΠΟΥ ; θαὺ ᾿Ὁ 15 ΡΙΌΡΑΡ]6 ὑπαΐ τοϑὺ
οδηὴδ ἴο θὲ Τεραθα ἃ5. Πὶβ ραυῦν Ὀεδοδαβα οἵ ὑπεὶν
ΘΈΠΘΥΆΙ ΟΠαγδοῦδυ, ἃπα ραγ εν Ὀδοδαβα ὑΠ6 πᾶηλθ5. οἵ
{πεῖν τὰ] δαὐμοῦβ γε
ἰοϑ.
πὸ ἴμοϊς ἴῃ {Π]15
αὐὐΥ]υθοι 18. τϑιηδ
Κα] 6---τῦῃε. ναποναΐίοη ρα ἴο
Ηδεοοᾶ.
1 ΤῊ οχίδηὐῦ οο]]θούϊοη οἵ ὕῃγθα ροθιηβ, ογάβ πὰ 1)αὰγ5,
Τῇδοσοηψ,

πὰ

ϑηϊοία

970, Ποεγαοῖοβ,

νυ ]ο ἢ δἰοπθ αν

οοϊὴθ

ἄονῃ ἴο ἃ οοτηρ!οίθ, ἀδύθβ αὖ ἰϑαϑῦ ἔγοιη ὑπ 40 οδϑηὔανν
ΑΡΟ: ὕμθ {016 οὗὐ 86 Ῥαυὶβ Ῥδρυγιβ (ΒΙΌ]. Ναῦ. ϑΌρριὶ.
(τ. 1099) Πδηγ65 ΟὨΪΚ ὕμθϑθ ὑῃγ66 ΟΡ ΚΒ.
ΧΙ

ν.

ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΟΤΙΟΝ
1406 0. Προειοα.---Οὐ΄ν Ἰπξογτηδίοη τοϑρθούρ' Η Θϑοα
ἰ5 ἀευῖνοα πῃ ὑπ6 τηδὶπ ἔγοτη πούϊοοϑ πα Δ] ]}
5105. ἴῃ
ὑῃη6 ψοῦκ αὐ θυϊεα ἴο Πίτη, δπα ἴο ἔπεβθ τημϑὺ
μὲ δα ἀδα οογίαίη ἐγδαϊοτῷ ΘΟ σου πίηρ δ ἀθδῖῃ ἂπᾶ
θυσία] σας ῃογθα ἔγουη ᾿ἰαῦευ νυ ζευβ.
Ηβιοα᾽ 5 ἔαῦ πεν (γ ἤοϑα ΠᾶΠΊ6, ὈΥ͂ ἃ ῬοΥνϑυβίοη οἵ
Ἡγογὰς ἀπά [)αψα, 299 ἹΤέρση δῖον γένος ἴο Πέρση, Δίου
γένος, νγὰβ ὑπουρῃῦ ἴο Βανε θθδη [)1115} νγᾶβ ἃ παῖϊνε οἵ
ὕγψτηε ἰπ Αθοἑ5,θυ ἢ6 νγὰβ ἃ βεδίδυϊπρ' δ δου δηά,
ΡΘΥΒΔρΡ5, αἰβὸ ἃ ἔδυτηευ. Ηδ νγὰβ ἔογοβεα ὈΥ ρονευῦν ἴο
Ιδαᾶνα Πὶβ πεῖνα ρἷδοθ, πᾶ τεϊασπθα ἴο οοη πηθηΐαὶ]
ατεθοθ, νῇδια Π6 βου δα δ Αβοῦα πϑὰν ΤΙ ϑρίαθ ἴῃ
Βοεούϊαᾳ (Ἡογῖς απ ἴλαψε, 686 6). ἘΠΠΟΥ ἴῃ Ογτης
ΟΥ̓ Αβόγα, ὕννο 50η5, Ηϑοϊοα δπα Ῥεϑυύβθϑ, ὑγεύθ θοΟΥπ ἴο
πα βευῦ θυ, δηα ἔπεβθθ, δέθευ. 5 ἀδαίῃ, αἰνίάβα ὑπὸ
ἔαττη Ὀεύνεθη ἔπει.
Ῥϑύβθβ, Ππούγενεῖ, ΠΟ ἰ5 τῸ-

Ρτεβαηΐθα 85 8η ἰά]Ὲν ἃ πα ϑ5ρεπαάψῃν, οὈϊαϊποα πᾶ
Κορὺ ἴΠ6 ἸΥΡῸΤ 5ῆδτε Ὀγ Ὀυθίηρ πε οοΥτιρὺ “ Ἰογαβ "ἢ
γγῃο τυ]οα του Τ ἢδϑρίδθ (ογάς απὰὶ ])αῃ5, 51--89).
γΒ16 Πὶβ Ῥυοῦμου νναϑίθα ἢϊ5. ραϊγμηοηυ πα υ]{1τηδύθ]ν οᾶΠη6 ἴο τννᾶπῦ {Πογάδ ἀπα ])αν5, 84 {{}, Η εβϑίοα
᾿ϊνεά ἃ ἔδυυηθυ᾿5 {Πξθ ἀπ|}], Δοοογαϊηρ' ἕο {Π6 νΕΥῪ ΘΑ
ὑὐδα! τοι ργαϑευνεα Ὀν πε δυΐποῦ οὗ ὑπῸὸ 7 λδοσοηῃ
(22--28), {πθὸ Μυϑεβ. πηοῦ τη ἃ8 ἢ6 νγὰβ [επαϊηρ'
5ῆ66Ρ οὐ Μίύ. ΗἩδσϊοου ἀπ “ ἕδυρηῦ τη ἃ οἹουοι5
50 ᾿--ἀοιε]6βθ ὑπῈ ἤγογῖς απὰ 1)α}56. ΤῊΘ οἱΪγ
ΟΥΠΘΥ ΡΘΥΒ0η8] τ ίουθ πος 15 ἕο 15 ν]οίουυ ἴῃ ἃ ροδιϊοδὶ
οοηΐαϑῦ δὲ {πθῸ ὈποΥὰ] σάτηθθ οὗ Ατηρῃϊάδηηαβ αὖ
ΟΠ] οῖβ ἴθ Επαθοθα, θοῦ ἢ6 σοῖ ἐπε ρυῖΖε, ἃ ὑτροά,
ννῃΙοἢ Πα ἀεαϊοαϊεα ἴο ὑπ6 Μι565 οὗ Ηε]ΐοου (Πογῆς
απαὶ })αν5, 651-99).
Βεΐογε νγε ρΡῸ ὁῃ ἴο ἔπε βἴοτυ οἵ Ηδβίοα᾽᾿ 5ἀθαίῃ, τὖ
Ψ}}]}. θ6 ν᾽68}} ἴο ἱπαυΐϊτα πον ἰϑ πε “ δυϊορθίοΘΥΔΡΠ ΟῚ] ἡ ποίϊοεβ οἂῃ θὲ ἐγθαϊεα 85 ιἰβίουγίοδὶ,
ΧΙ

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
ΘΒΡΘΟΙΆ
ΠΥ 85 τηϑην Οὐ ἴο5 ὑγθαῦ ΒΟυη6, ΟΥ̓ 811] οὗ {ἢ 61},
85. ΒΡ ΣΙΟι5. [ἢ ὑπῸ ἢγδι ρίδοβ αἰϊζευηρῖβ ἢᾶνε Ὀθθη
τη846 ἴο 5ῃονν ὑπαὶ ““Ηδφβίοα ᾿᾿ 15. ἃ βἰρῃηϊβοδηῦ πϑηηδ
ἃπα ἐμογεΐοσε βουϊίοιβ: ἰδ 156. ΟἿΪΥ πϑοθόβασυ ἴο
τηθηὐίοη Οοεου!!ηρ᾽5 ἀογναύοη ἔτοη ἵημι ἃπα ὁδός
(νΒοἢ νου] τὰκ “ Ηεβοα ᾿ τηθϑη ἐπε ““συἱάς᾽
ἰπ νἰσίι65. πα ὑθομηΐοα! αγῦβ), ἃἀπα ἴο τϑίευ ἕο ὑπὸ

ΡΟ] αἰξοιηρὶβ ἰπ {πῃ ᾿ἐψηιοίορίοιθη Μαρηιρη (5.υ.
Ἡσίοδος), ἴο 5ῆονν ον ρῥγε)παϊοθα πα Ἰδοκίηρ ὄνθῃ

ἴῃ Ρ]δυβι ΠΥ βοὴ εἤονῖβ ἀτθ. [1 βϑϑὴβ οουίδίη
ὑμαὺ ““Ηερϑοα ᾿ βἴδαπαβ ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΕΥ πϑῖηδ ἴῃ {Π6 ἔπ]]6δὲ
56η86. ϑεοομαϊνυ, Ηδϑβοα οἰδίτηβ ὑπαὺ ἢϊ5 ἔα Ποὺ--ἰῦ ποῖ
ἢς Ππη56
1 --οατηθ ποτα ΑΙ60]15 πα βου] δα ἴῃ Βοροίϊα.
ὙἼΠεΥΘ 15 ἔν ἀδἤπιϊα ανίαθποθ ἴο ννυσαηῦ ΟἿ
δοσορίαποα οἵ {ῃ15: ὑπ6 αἰαϊθοῦ οἵ ἔῃης ἤγογάδ απά
]1)αψῈ ἰδ ϑῆονῃηῃ ὈγῪ ἤζδοῆῃ ! ἴο οοηΐαῖϊπ αϊδεϊποι
ΑΘο θηη5 ἃραγὺ τόσα ἔΠποβα ψ Ιοἢ ἔοι μθα ρα οὗ ἐπε
ΘΈΠΟΘΙᾺΙ βἴοοκ οἵ δρὶς ροεῖτγ. ἀπά ὑδμαῦ {15 Αβοὶὶς
βρεακίηρ ροϑὺ ννὰβ ἃ Βοθοίδη οἵ ἄβογα βϑδϑῖὴβ Ἔν ῃ
ΤΟΤῈ

οουΐαΐῃ, βίποθ

ὑπ6

ὑγδαϊθοη

15 ὭΘΥΟΙ

ΟΠῸΘ

αἰδβρυϊεα, ᾿πϑὶρηϊβοαπῦ ὑπουρὴ ὕΠ6 ρίδοα νγὰβ, Ἔβύεῃ
μεΐογα 15 ἀδβίσποίύίοη θγ ὑῃςῈ ῬΠεβρίδηβ.
Αραΐη, Ηδϑοα᾿ 8 βύουυ οἵ ἢϊβ. του οπβ ἢ
δ
Ὀγούμου Ῥεῦβεβ πᾶνε θθεῈῃ ἰγεαϊεα τἱτἢ βοεροίϑηη
(σε6 Μυσναν, 4π᾿ό. αἷς. 1χἐθγαίμγο, Ρ0.: 58--54) : Ῥεγβ68,
τ 15. πσρϑά, 15 οἰΑΥν ἃ ΤΥ ἀπτήτην, δε ῦ ἀρ ἴο θὲ ὑμε
ἰατροῦ ἴοσ Π6 ροεῖ 5 θεχῃογίαϊϊοῃβ. ΟἿ ϑο ἢ ἃ τηδύξου
ΡΙΘοῖβα ονίάθποα ἰ8 παῦδασα!ν ποὺ ἔουἐποοιαΐηρ ; Ὀαΐ
4}1} ργοθδὈ}ν 15 ἀραϊηδὺ ὑΠ6 βοθρύϊοαὶ νίαν. ον (1)
1 τΛὉῃ6 αυδυτοὶ θεύνεθθῃ πε Ὀγοῦῃουβ ὑγεσα ἃ δούοΠ,
να 5Που]α ἐχρϑοῦ Ὁ ἴο θὲ ἀεἰβ]δα αὖ Ἰεησίῃ πα ποὺ
πούϊοθα Δ]}] βίν εἰν πα σαῦμου οὈβοῦχο]γ---θ γα πα
1 7)6»» Τϊαϊεκέ ἀ68 Ηδϑιοοβ, Ῥ. 404:
(7. ἀπὰ .)5. 688) δηα ἀρώμεναι (ἐν. 22).
ΧΙιν

Θχϑιηρ]85 8.6 αἴνημι

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ
ἰδ; (Ξ) 85. ΜΜ. Οτοϊβεῦ γϑιηδσκ, 1 {με ροεῦ πϑεάεα
ἃ ἰαγ-ῆσυτε ἴΠ6 ογαϊπανν ρυϑοίϊοθ νγὰ8 ἴο ἰπγοάποε
506.

τυ ο]ορσίοα!

ΡεΥβοη---ᾶ8,

ἰπ ἰδοῦ, 156 ἀθπθ

ἴῃ

ἐῃς Ῥργεοορέ 96 (έγοη.
ἴπιὶ ἃ ννογὰ, ὑῃευθ 15. ΠῸ τηοσγα
504 στουπα ἴου ἐγεαϊίηρ ΡΘΥθ65 δἀπα ἢΪδ 4υϑυτα] ψ ἢ
Ηεϑἰοα 85 που εϊουβ ἔπη ἔμοῦα νου] θα ἔον ἐγεαϊίηρ
Ογτπῦβ, {πς ἔπε πα οἵ ΤΉ ΟΡ5, ἃ5 την 08].
ΤΗϊγάϊν, ὑμεσα. ἴθ 0Π6 ραβϑᾶρε ἱπ ῃ6 7 λεοροηῳ
τοϊαϊπο ἴο Ηεϑοα δπα πε Μιιβεθ. [Ὁ 18. ϑύσεὶν δὴ
ΕΥΤΟΥ ἴο ΒΈΡΡοϑβε ὑμαὺ 11π65 22 -ϑῦ 4}1 τοΐεσ ἰο Ηδϑβϑίοά:
ταῖμον, {πε δαΐμον οἵ πῸ 7 λϑοσοηῳ 6115 τῆς βἴουυ οἵ
Ηἰβ. οὐ ἱπδρίγαϊοη Ὀγ {Π6 βάῖηθ Μυβεβ ὙΠῸ οὔδα
ἰαπσηὺ Ηεδβοα. οἹουϊοαβ βοῆς. Π6 ᾿ἴπεβ 22--5. ἀγα

ὑβευθῖοσαε

ἃ εν

ΘΑΥΥ ρΡῥΐθοθ οἵ ἐτνδαϊζίοπ ἀροὺΐ

Ηεβϊοά, ἀπά ὑποιρὴ ἔπῈ ἀρρϑᾶγαπος οἵ Μιι8εβ τηϊϑὲ
θὲ ἐτεδϊβα ἃ5 ἃ φρυδοϑίῃι Ποίίομ, νὰ πα {ῃδῦ ἃ νυυυϊζευ,
Ἰαῦευ ὑπαη ὑπε "ογῖβ απὰ ]1)αψα ὈΥ Ῥδυμᾶρ5. πὸ του
ἴπαπ ὑμγδα- αυδγίειβ οὗ ἃ οδηΐατυ, Ὀο]θνεα ἰπ {πε
δοϊαδ! εν οἵ Ηδϑοα ἃπα ἰπ 5 [1{6θ 85 ἃ ἔδυτηοὺ ΟΥ
Βῃθρῃεσα.
1,
αϑῦν, ὑπο ἰ5 ῃς ἔδιηοιιϑ βίουυ οἵ ὑπ οοηϊεβὺ ἴῃ
50ηρ εὖ ΟΠ ]οῖθ. [Ι͂ἢ Ἰαΐεὺ {ἰπη65 ὑπε τηοάθϑῦ νϑυβῖ 0
ἴῃ ὑῃ6 ἤογάς απὰ 71)αψ8 νγὰ5 δἸαθογαῖβα, ἤγβὺ ὃν πιδκίηρ'
Ηοτηου ἐπε ορροπεηὺ νοι Ηδϑοα οοπαπεγεᾶ, γ Ε1]6
ἃ. ἰαῖευ ρευϊοα βχογοῖβεα 15 ἱπραπυϊν ἴῃ ἡγοῦ Κη ΠΡ
ἴῃς βἴουυ οὗ {ῃΠε οοηΐεβὺ ἱπῖο {πε εἰαθογαῖα ἔοστη ἱπ
γ ΒΙΟἢ δ 5}1}}} συγνίνεβ. ΕἾΠΔΠν ὑπ οοπ᾿εϑί, ἴῃ νυ ἢ
ἴῃς ὕνο ρμοεϑῖβ. οοπίεπαάεα ψἱἢ ἤγτηπβ ἴο ΑΡρο]]ο,}
γγὰ5 ὑγαπδίοσγεα ἴο 6105.
ὙΠαθε ἀδνοὶορηηθηΐβ οοιὑαίηϊν ποοα πὸ οομπβί ἀθγδίοῃ : αὶ νγα ἴο 580 πε β58πη6
1 Τὶ ὙΥ. ΑἸ]Θη βυρροθύβ ὑπαῦ ὕπ6 οομ]οϊηθ 6] δη πα
Ῥυύμίαη ἤνπηβ ἤο ΑΡΟ]1ο (Ποριογῖς Ηψηυηβ 111) την Πᾶνθ
βυρροθίθα

ὑῃ185. νϑυβίοῃ

Βῃονγίηρ βύγοηρ οοη

οὗ ὑπθ

βύουυ,

μ86

Ῥυῃϊδη

Πυπιπ

θη ίαὶ Ἰηἤ αΘη 06,
ΧΥν

ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
οὔ {Π6 ραββᾶρδ ἴῃ ὑπ ἤγογϊδ απὰ Τα 5 Οὐἰτῖοβ ἔγομὰ
ΡΙαΐατο ἀονηνγαγαβ Πᾶνα δἰπηοθὲ πδηϊπιοι
5} ταἸεοϊεα {ΠΗ 11π68 054--662, οἡ ἔπε σγτουπα ἐπεὶ Η εϑἰο᾿ 5
ΑἸ
ἀδυηαβ 185 ὑῃ6 ΠεῖῸ οἵ ἔπε 1,6]απδϊης ννᾶῦ
θεύνγεεη

ὉΠ

οὶβ ἀπᾶ Εγδῖσα, ῇοβα

ἀδαῖῃ

τᾶν

Ὀ6ὲ

ΡΙαορά οἶγοα 10 Β.0.--τὰ ἀαΐα ψνΒΙοἢ 18 ον] ουβν ἴοο

Ἰον ἴον ὑπθὸ σεπαῖὶπο ΗἨεβϑιοᾶ. Νονευῦῃο]εββ, ἔπδυὰ 15
τ οἢ}) ἴο "6 5βαἰα ἰπ ἀεΐεπος οἵ [Π6 ρᾶββᾶρα. Ηδϑιοα᾿ 5
οἰαίτη ἴῃ ἐῃ8 ἤγογἠάς απὰ 71)αν5 156 τηοάδϑῦ, βίπος ἢδ
ποῖ Ποὺ ργεϊεπαᾶβ ἴο πᾶνε τηθὺ ΗἩΟΠΊΘΥ, ΠΟΥ ἴο Πᾶνα ϑὰπν
ἴῃ ΔηΥ θαῦ ἃπ ἱπηργουηρῖῦι, Ἰοο08] ἔδϑειναιὶ, 80 ἐπαὺ πε
ΒαΡΡοβϑα ἱητεγροϊαίοη 180 }Κ5 ἃ Β0Π
οἱοπῦ τηοῖῖνα. Απάᾶ
ὑπ
ϑτα 15 πορῃϊηρ' ἰη ἔμπα οοητεχὺ ἴο 5πονν ὑπαὺ Η δϑὶοα5
ΑἸρῃϊἀδηηδβ 15 ἴο θὲ ἰάθη ῆξεα τ ὑπαὰὺ Αὐαρῆϊἄδλτηαβ ψποῖὰ Ρ] αὔαγο ἢ Δ]΄Ί0πῈ οοηποοῖθ συ {πὲ
Τ1,ε]αηὐπε νΥαν : ἴΠ6 πα την πᾶνα θθ θη ὈΟΓΠ6 ὈΥ͂
8

ΘΑ ΠΟΥ ΟΠ] οἰαϊαη, δὲ

ἃποθϑίου,

ρευμαρβ,

οἵ {π8

Ῥδύβοη ἴο οι Ρ] υὔδγοἢ ὙΘ
ἔθυ8.
ΤὴῈ 5ἴουυ οἵ {πε δπα οἵ Ηβδβιοα τὰν θὲ τοϊὰ
ἴῃ Οὐ] [πηθ. Αἴὔου η6 οοηΐοοῦ αὖ ΟΠαϊοῖβ, Ηδϑϑοα
νγεπὺ ἴο Π6ΙΡΗ δπα ὕπδυα νγὰβ νγαυποα ἐπαὺ 6 “ ἰβϑὰ
οὗ ἀδαῦῃ 5ῃου]α ονεγίακε τη ἱπ ὑπ6 ἔαϊν στονε οὗ
Νεογθδη ζει.
Ανοϊαϊηρσ ἐπεγεΐοσε Ναεπῖθᾶ οἢ {πε
[βθγαιβ οἵ ον πίῃ, ἴο ἢ
ἢ βαρροβθα ἐπε οὔϑοὶς
ἴο τοῖϑυ, Ηδϑὶοα γουγεα το Οδποῦ ἴῃ ΤοοΥὶβ ῃοτα

ΠῈ

νγὰβ δηὐευϊαϊ "θα ὈΥ Ατηρ ρηδπ68 ἃπα ὐδηγοῖοῦ, 5015
οἵ ἃ οουΐαϊπ ῬΒδρευῦβ. ΤῊΪβ ρ]δοθ, Πούγενευ, νναϑ 150
βδογοα ἴο Νϑιηθδη Ζειβ, ἃπα ἴῃς ροοῦ, βαβρεοϊεα ὃν
Πὶβ μοβὶβ οὗ μανίπηρ βεάποθα ὑποὶν βἰβίευ,, τγὰθ τηυἀεγεα

ἔπεσ.

Ηἰβ

βοάν,

οαδὺ

ἱπΐο

{ῃθ

5868, νγᾶβ

Ὀγουρηὺ ἴο Βῆοσε Ὀγ ἀοΙρῃϊηβ ἀπαᾶ Ῥυχεα αὖ Οεηοῦ
(οὐ, δοοουαϊηρ ἴο Ρ] αἴλγοῃ, αὖ Αϑογδ) : δὖ ἃ Ἰαῦδυ {μηδ
Πΐβ θΟπ 65 γεσα τοιπονϑα ἴο ΟὐοΠοιηθπιβ. ΤῊ ΠΟ ]6
1 Β[6 15 βαϊᾷ ὕο ῃᾶγνθ ρίνϑη ἰγῸη ὕο {86 ᾿γυϊβὺ
ΧΥῚ

ΘΒ ΟΠΟΓΊΒ,

ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
ΒΌΟΥΥ 15 ]} οἵ ταϊγδου]οῦβ δ] τηηΐβ, πα ὑΠ6 νδυϊοι5
δα που 165 αἀἰβαρῦθα ἢ. ΠυΙΠΘΙΌΙ5 ρΡοϊηΐβ οὗ ἀοἴβ]!.
Τῆς

ὑγδαϊθοι

5665,

πονανοῦ,

ἴο

6

οοπδίδην

ἴῃ

ἀεοϊανίηρ' ὑῃὰὺ Ηδϑίοα νὰ τηυταειεα ἃπα Ὀυτγὶεα αὐ
Οεποᾶ, Δηα ἴῃ {15 γεϑρεοῦ Ὁ 15 δὖ Ἰδαϑῦ 5 οἱα δ ὑῃς
ὑπ οἵ ῬΠαογαϊάθθ.
ἴῃ οοπο]αβίοῃ τ τᾶν Ὀ6 ψνουτῃ
γγῃ1|}6 ἰο δα ῃ6 ρυδοθία]! δρίρταιη οἵ ΑἸοδθὰβ οἵ
Μδββθπα (Ραίαξηε Απέλοίορσυ, νἱῖ δ).
Λοκρίδος ἐν νέμεϊ σκιερῷ νέκυν Ἡσιόδοιο

Νύμφαι κρηνιάδων λοῦσαν ἀπὸ σφετέρων,
καὶ τάφον ὑψώσαντο:

γάλακτι δὲ ποίμενες αἰγῶν

ἔρραναν, ξανθῷ μιξάμενοι μέλιτι:
τοίην γὰρ καὶ γῆρυν ἀπέπνεεν ἐννέα Μουσῶν
ὁ πρέσβευς καθαρῶν γευσάμενος λιβάδων.
“ὙΝΏεη. ἴῃ «{Π6 5ῃδαν [οουΐαη σον ΗἩφϑοά
ἴὰγν ἀεδα, ὑπὸ ΝΥΩΡἢ5 νναϑῃθα ἢἰὶβ θοαΥ ν ἢ
νναΐεν πόση ὑπαὶ οὐ ϑρυΐηρθ, ἃπα Πεοαρεᾶ Πρ
ἢΐβ σγᾶνϑ ; δηα ὑπεύθοη ἴῃς σοαῦ-ΠοΥ5 βρυ κε
οἴευῖίπρθ ΟὗἨἮ τῖκ τηϊηρ]θα ἢ
γε]
ον --ΠοηοΥ :
ΒΌΘἢ νγὰβ ὅΠ6 αὐΐεγϑπος οὗ ΠηΠς6 πἴπθ Μιβ65 ὑπαὺ
ἢε Ὀγεαιϊῃρα ουΐῃ, ὑπαῦ οἱ] τδη ηο

Πα

ἰαβιεβα

οὗ {Πεῖὶγ Ρρατε βρυίηρϑ.᾽
{πὲ Ηοϑϊοάϊο Ῥοθηη8.---Πα Η ϑϑοαϊο ροθιηβ [8}] ἰηΐο
ὕνγο 9,ΟΙΡ5 δοοουαϊπρ' ἃ5 ὑπαῪ ἀγα αἰδοῦς (θη 8]
ΟΥ̓ΘΏΟΠΪΟ) ΟΥ̓, πϑδ]ορίοδὶ): ὑΠ6 ἢγϑῦ ρυορ σθπῦγ5
τοῦπα ὑπ "ογίβ απὰ [)αψδ, ὑπ βϑθοοπᾶ τουσπᾶ {Π6
Τλεοροηῃ.
Ι. 71λτε γογίς απὰ 1)αψ8.--πὸ ροθῖη οοπδίβὺθ οὗ
ἔουν τηδίη βθοϊίοπβ (α) Αἴεῦ. πε ργθαᾶθ, συῃῖοἢ
Ῥαιυβδηΐαβ 8116 το ἢπα ἴῃ {Π6 ἃποίθηϊ ΘΟΡΥ͂ δπρτανθᾶ
ΟΝ ἰοδά β8θθὸὴ Ὀγ πη οὴ Μί. Ἠδε]ΐοοη, οοπηθ5. ἃ
ΘΈΠΘΙᾺΙ] δχπογίδιοη ἴο ἱπαπιϑέσγ. [Ὁ θερίηβ ἢ τῃς
ΧΥ

ἹΝΤΒΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ
ΔΠ ροῦν οὗ [Π6 ὕννο δ γ165, ἘῸ

βἰαπα ῸΥ τ ΠΟ] Θβομηα

Ἑχηυ]αύϊοη πα Θυ δ Ἰβοιηθ85 γαϑρθοϊνεϊνυ. ΤΠθη
ΌγΥ τηϑϑηβ οἵ πε Μνυίῃ οἵ Ῥαπάογα πε ροοῖὺ βἤοννβ
ον δν]] ἀπα {πε πεϑα ἔου νγοῦκ ἢγϑὺ δύόβε, πα σοϑβ
οἢ ἴο ἀδβοῦῖθε ὑπ ΕἾνε Αροβ οἵ ὑμε νου], ὑγδοίηρ πε
σύδᾶσλὶ) ᾿πούθϑβα οὗ δν], ἀπ δι ρβίσίηρ [Π6 ργεϑεηΐ
ΤΠ.Ϊ5 ΥΔ 016 σοπαϊίοη οὗ {πε νγου]α, ἃ οοπαϊ οι ἴῃ νυΠΟ ἢ
βύσιροα 15 ἱπον! 016. Νοχῖ, ἴδεν ἔῃῈ Εδθ]ς οἵ ἐπε

Ηᾶνκ ἂπὰ Νιρῃθηραϊθ, νυν]ἢ βεῦνεβ ἃ5 ἃ οοπάσδιηπδίϊοη οἵ νοϊθποα δπα ᾿π͵]αϑίϊος, {π6 ροοΐ ρα5565 οὴ ἴο
οοηὐγαβὺ ἐΠ6 Ὀ] οϑβίηρβ ῃΊοἢ ΕἸρΉ
θοῦ βη 685 Ὀυΐηρβ ἴο
ἃ παίύϊομ, ἃπα ὑπ6 ῥῬαπίβητηθπῦ νὴ Ηδάνεη βοπαᾶς
ἄονπ ἀροη ἐμε νἱοἸεηΐ, ἀπά {πε βϑοϊίοι οοποα65 τ ἱ ἢ

ἃ 56 17165 οἵ ργεοδρῖβ οὴ ἱπα ϑιτυ ἀπα ρυπαεπηΐ οοπάιποὶ
σεποναγ. (6) ΤῊΣ βεοοπα βϑοϊίϊοη βῆουνβ. ον ἃ τηδ
ΤΔΥ Θβοᾶρθ6 νυϑηῦ ἃ Πα τηΐβουυ Ὀγ ἱπάαβίνυ ἃπα οᾶγα θοΐἢ
ἴῃ ἁρστυϊοαϊταγ6 ἃ πα ἴῃ ὑγδαϊηρ Ὀγ 868. Νεῦπου συθ]εοῦ,
1 5Βῃου]α θῈ οαγθα!]]ν ποίθα, 15 ἐγεαϊθα ἴῃ Δ ΠΥ νγἂν ΘομΓΘ μεηβίνοϊυ. (ὁ) ΤῊ ὑπιγα ρᾶγὲ ἰβ οοουρίοα ν᾿»ἹὉ ἢ πΐ5οΟ]]πθοῦβ ργεοαρίβ γαϊαύϊηρ τηοϑῦν ἴο δοίίομβ οἵ
ἀοτησβύϊο δπηα Ἔνευγάδυ [6 8Δπα οοπάποὶ νυνὶἢ ἤᾶνα
{0016 οὐ πὸ οοῃπθοίϊοη ψ ἢ ομς ἀποῦμευ. (ἃ) Τῆα
ἤ πη] βϑούϊοῃ 15 ἴα ἊΡ ψ ἢ ἃ 56 165. οἵ ποίϊοθϑ οἡ
1πη6 ἀδγβ8 οἵ {ῃ6 τποπΐῃ ψῃοἢ ἃγα ἔϑνουῦγα]α. οΟΥ
πηΐανοῦγδ
Ὁ]6.ΤῸ ΔρτΙοα]
αγ 8] ἃ πα οἴΠΟΥ ρου 08.
10 15 ἔτοῦλ ὅΠε βεοοπα πα ἐοαυσίῃ βεοϊίοης ἐμαὺ ἐπε
Ροθπι ἰακο5 115 πᾶσηθ. Αἀὐ ἢγϑὶ εἰσῃῦ βὰοἢ ἃ σουκ
ΒΘ 615 ἴο 6 ἃ 566
Δ ὴν οὗ τηγίῃβ, θοππῖοαὶ δανῖοο,
ΤᾺ] ργθοθρῖβ, ἃπα ἔὈΪΚΊοσῈ τηᾶχίτηβ υἱός δὴν
πηϊἔγιηρ ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ ἢ πα οὐἰτἶοβ πᾶνε τϑδαν ἰάθη
Πα νίενν ἐμὰ ὑῃῆ6 σοὶ 15 ἃ οεηΐο οὗ ἔγαρτηθηΐβ ΟΥ
Βῃογί ροϑῖηβ ψουκθαὰ ὉρΡ ΕΥ̓͂ ἃ τεάδοϊῖου.
γεν.
ΡΙΟΡΑΡΙΥ Ηεβιοα 864 το τηδξουῖαὶ οὗ ἃ ἴδ. οἱ δ ὺ
αἀαἴθ, υϑὺ ἃ5 5'Βακοβρθαᾶσε ὑϑεα ἴῃς Οἰδδοία ΠἰοηιαηΧΥΠῚ

ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ
ΟΥέι,

οἷά

οἤγοηΐοϊοθ,

ἃπα

οἷα

ρίαγϑ;

θαῦ

οἷοβε

ἰηϑρθούϊοη ψν1}} βου ὑπαῦ ὑῃς ἤογάβ απὰ 71)αν5 ᾿ιὰ5 ἃ
ΓΘ] πηϊῦν ἃπα ὑπαῦ {πε ρῥἱοϊαγοβαπθ {016 15 ϑουηον μα
τη οδαϊηρ.
Π6 Ρροθπὶ 85 ΡΙΌΡΕΘΥΪΥ πὸ ὑθομηϊοαὶ
ΟὈ]εοῦ αὖ 411, θαΐ 18 τηογὰ] : 1[ζ5 Υ6 8] αἰπὴ 15. ἴο 5ῃον
6 ἢ πον Ὀαϑὺ ἴο ᾿νε ἴῃ ἃ αἰ που] νου].
80 νἱεννεα
ὑπὸ ἔουν ϑβϑθιϊ ρον ἱπάερεπαάθηΐ βθοϊίομβ νν}}} θὲ
Γουπα ἴο θὲ ᾿ἰπκεα τοροῦπου ἴῃ ἃ γθὰὶ] Ὀομα οἵ υαπίἰΐγ.
ΒΟ. ἃ οοπηροίίζοι Ὀθύνγθαεη {ῃ6 ἢγθὶ ὅπ βεοομα
ΒΘ οὕ. 5 15. θα δι ν βθθῃ, θαῦ {πε ᾿ἰπκ8 Ὀεύννεθη ἔπ 65ςὲ
δηα ὑπῸ {πὶγὰ ἃπα Του ἢ ἃγὸ ΠΟ 1655 γ68] : ἴο τηδκα
1πῆδ ρσὸ το] Ὀ]ν βιηοοίῃ!ν ἰὐ 15 τποϑῦ πηρογίαπὺ ἴο θὲ
1υϑῦ πα ἴο Κπον πον ἴο νἱὶπ ἃ ᾿ἰνε!!ποοᾶ ; Ὀαΐ
ΒΔΡΡΙΠ 655 αἰβο ἰάυροὶν ἀθραπαβ οὴ. ρυμάθποο ἃπα οὰγ6
Ὀοΐἢ ἴῃ βοςοία]! πα ποτης ἢ πὶἃ5 νν61}, ᾷπα ποὺ ᾿θαϑῦ οι

ἃνοϊάδποθ οἵ δοίϊοπβ σῇ
οἶδμα βαρεουπαίυγαὶ
ῬονεῚ5 ἃπα Ὀχΐπρ {Π-|ὰ0κΚ.
Απαᾶ ἤπα]ν, 1 γοὺΣ
ἱπα ϑῦγυ ἰ5 ἴο 6 ἔραϊ α], γοὰ τασδὺ Κπονν νμαῦ ἀἀγ8
ΓΘ. βαϊζαθ]ς ἔῸγ ναυῦῖουϑ Κιπαβ οὗ νοῦκ.

ΤΗΪϊ5 του]

αἰτη----ἃθ Ορροβθα ἴο ἔπ6 ουνγθηῦ δοοορίθα ἐθοῃηΐοαὶ
δἴχη οὗ {π6 ρορι---οχρ
απ ὑΠ6 οὐμουννῖθα ΡΖ ηρ'
ἰποομηρ᾽ οἴθπμθϑϑ οἵ ὑπὸ ἱπϑίγαουοηθ ὁ ἔδυμηΐηρ ἃπα
βϑδίαυϊηρ,
,
ΟΥ̓ πε Ηεβϑίοαϊο ροθιὴβ βίαν ἴῃ οΠαγϑοῦου ἴο {Πα
γονὰς πὰ 1)αν8, οαἱν ὑπ βοαπὑϊοϑῦ ἔγαρτηθηΐβ βαυνῖνϑ.
Οπα αὖ ᾿δαβὺ οἵ ὑπεβ86, ἴῃς 1)υϊηαίίοη δῳ έγαἰδ, νγϑ8, 85
ψ Κῆον ἔτοσ ῬΥΟοΟΪα5, αὐϊδομοα ἴο ἔπε επα οἵ {ῃ6

ἤγογίς αὐνὶ] 1 τνὰβ το]θοϊθα Ὀγν Δροϊ]ομπίι5 ΒΠοαϊα8:
ἀουθύ]655 Ὁ σομ ϊπαρα ὕΠ6 βάτὴθ ἔπειηε οἵ μον ἴο ᾿ἶνε,

Βῃον πο ον τηδ δ ἃγοϊα αἰδαβύθυβ ὈγῪ αὐξοηάϊηρ:
ἴο ὑπ ογμθῃβ ἴο ΡῈ ἀντάνπ ἵἴτουα ἷΓ"45. [Ὁ 15. ῬΟββΒ1016
ὑπαῦ {Πς “45ἰγομοηιῷ ΟΥ “45ἰγοίοσῳ (5 ῬΙ αὔδυοῃ 68}15 10)
νγὰϑ ἰῃ ὑπ γπ ΔΡΡΕΠπα
δα ἴο ὑπ })ευϊπαίοη.
10 οοΥύδι]ν
᾿ϑᾶνα βοὴ δοοοπηΐ οἵ {πὸ ρα! ποῖρα] οοπδίθ! ]αὐίομβ, ὑπεὶν
Χὶχ
ὃ 2

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ
ἀαἴο5 οἵ γἰβίηρ' πα βϑυξιπρ,, πα {πΠ6 Ἰεσεηάβ οοππεοϊθα
ψῖἢ ὑΠθτη, ἀπ ργΌΡΑὈΙν 5ῃονεα ἤΠονν ἔπ 686 ἱπῆποπορά
Βυμηδη ἴα γ5. ΟΥ τηὶρηῦ 6 υϑεα ἃ5. συἱάθθ. ΤῈ
Ῥγοοορίς ο΄ Ολίγοη νχὰβ ἃ αἰάδοῦϊς. ροϑῖχ τπδάθ ἀρ οὗ
π]ΟΥᾺ] δ ηα ργϑούϊοαὶ ργθοθρύβ, Γοϑο
] πρ Π6 σπομΐς
βϑούϊομβ οἵ πε ἤγογάς απμὰ 1)αψ5, δἀαἀγτθβϑεᾶ Ὀγ {πὸ
Οδηΐδαν ΟΠΙτῸπ ἴο 15 ΡαΡῚ] ΑΘΉ11165. Ἐἥνθη 1685 15
Κποόνη οὗὁἩ ὑπ6 ρόϑῖὴ οδ] δα ὑπθ ἀγοαΐ γογάδ :ὕΠ6 {016
᾿τρΡ]|165 ὑμαῦ 1Ὁ νγὰβ βίην ἴῃ βαθ]θοῖῦ ἴο {πῸ βεοοπά
βϑούίϊοη οἵ ἴῃς ἤϊογἠς απ 1)αγδ, θὰῦ Ἰοηρου. Ῥοβϑίθ!ε
ΓΘουθμοοβ ἴῃ Βουηδη νυ 5 1 ἱπάϊοαῦα ὑπαῦ Δι ρ;
1Π6 ϑαθ]θοῖβ ἀθαὶῦ νι εῦα ὅΠ6 οὐ ναϊίου οὗ {πὲ
νη ἃ Πα οἰἶνα πα νύϊουβ Πουρ5. ΤΠ ἱπο] ϑίοη οἵ
1π6 Ἱπαρτηδηῦ οἵ ἈἘΠδαδυηδηΐηνϑ (ἴτὰρ. 1): “ΠῚ ἃ τῆδῃ
50 6Υ]], 6. 5Π8]}] γτϑὰρ εδν]],᾿᾿ ἱπαϊοαΐθϑ ἃ ο':πουηΐο
οἰδιηθπηΐ, ἀπ Π6 ποῖε Ὀγ Ρυοοϊα5 5οἡ ἤογ 5 απαᾶὶ 1)αν5
126 τηᾶῖκοϑ ὖ πον ὑπαῦ πηθῦα]5 αἰθὸ νγεσα ἀθα]ῦ ψ ἢ.
10 15 Ὁπουείοσε ροββίθ]α. ὑπαὺ ἃποῦμευ ἰοϑῦ ροόθπι, ὑΠ6
]Ιάαδαη Π)αοίψί5, ΜῊ

ἀθα]δ ἢ

ὑπ6

ἀϊβοονευν οἵ

πηδία]5 ἀπα ὑπεὶν ψουκίησ, ννγὰϑ ΔρΡρεπαβα ἴο, ΟΥ̓ Ενδἢ
νγὰβΒ ἃ ρμᾶῖὺ οὔ ὑπὸ αγεαέ "γογίδ, Ἰυϑῦὺ 85 {πὸ
Π)υϊπαίζου ὃψ Βινγαά5 νσὰβ Δρρεπάβα ἴο ἐπα ἤζουἔς ἀπε
1)αψ5.
:
. 1ὸ (Οεπεαίοσιοαί οφηιδ.--6. ΟΕ οοτηρ! εἴα
Ροδθὴ οἵ {π6Ὸ σεηθδϊορίοαὶ ογοὰρ ἰ8 πε 7 δοροηῃ,
νυὨ]Οἢ ὑγᾶοθ8 ἔγομ ὑΠ6 θαρΊπηϊηρ' οἵ ὑΠίηρβ ἴῃς ἀδϑοθπὶ
Δ ν]οἰβϑι 65 οἵ ἴῃς ἔδυ] 165. οἵ ὑῃε6 σοάβ. [πΚὸ
ὑῃε γογής αμᾶ 1)αν5 {Πὶ5 Ῥόθτη 85 πὸ ἀτδυηδίϊο μοῦ ;
Ὀαὺ 1ζ5 πηϊγίηρ ΡΥ ΠΟΙΡ]6 ἰ5. οἶδα πα βἰηρίθ. ΤῈῈ
ϑσοάβ 8 οἰαβϑίπθα σΠγΟΠΟΙ]ΟΡΊΟΑΙΠΠΥ : ἃ5. Β0ῸΠ ἃ5. 0Π6
ΘΕ που ΠΟ 18 οαἰδ]οριθα, ὑΠ6 ροεὺ σοθβ οα ἴο αοἴδι]
1 566 ΚΙΊΏΚΘΟΙ ρὶς. αγαες. γα. τ. 158 ΤῈ
2.366 αγεαΐ οἶδ, ἴτας. 2
ΧΧ

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
τς οἴδρυνϊηρ οἵ Ἔδοἢ τηθυῖθεν οἵ ἐπαῇ σεπογαϊίοη.
Ἐχσδρύϊοηβ ἀγα οὐἷν πδθ ἴῃ βρθοῖα]! οᾶ865, ἃ8 ὅπ 5005
οἵ Ιαρεῦαϑ (11. 501--616) ψ Βοβε ρίδοε ἰ5 δοοοιηΐθα Ὸν
θγ {πεῖν ἐγεαϊπηιθηῦ θγ ἄευβ. Τῆς οἤϊοῦ Ἰαπάτηθυκϑ ἴῃ
Π6 ῬΟΘΙΤὴ 816 ἃ 5 ἔΌ]Π]ονν8 : αἴτεον ἢ ς ἢγϑὺ 109 Πη65, ΒΊἢ
οοπξαίη αὖ ἰδαδὺ ἰῆγαα αἰδβυϊποι ργθ] 68, ἔσθ. ΡΥ]τηθναὶ Ὀεΐηρσθ ἀγα ἰηἰτοαποερά, (πο, Εν

ἀπα Εοϑ

--ἤεσα δὴ ἱπαά αἤπηῖζε τοργοα ποῦνε ἱπήπεποθ. Οὔ Π6βε
ἴῃγες, Εν ργοάμποες Ηθανοη ἴο γἤοση 58η6 Ὀδδῖβ ἴῃ6.
Τιΐαπβ, ὕΠ6 Ογοῖοραβ πα ὑπ Βα πατγϑαΠαπαεα ρῥαπΐδ.
Τῆς Τιΐδηβ, ορργαβϑεα Ὀν ὑπεὶν ἔδίμου, γανοὶῦ αὖ ὑπ6
ἰπϑυϊσαϊίοι οἵ Εν ε!, ἀπάθυ {Π6 Ἰθδά θυβηρ οὗ ΟΥ̓ΌΠΟΒ,

ἃ ἃ5 ἃ τεβαϊ Ηδάνθη ἃπα λυθῇ ἀγα βδεραγαΐεα,; ἀπὰ
ΟΥὐοπο5. τοῖρβ ΟΥΕΥ ἔῃ6 πηΐνουβαθ. Οὐόποβ ΚΠΟΥΠρ'
ὑμαῖ Πα ἰ5 ἀδϑιπηδα ἴο 6. ὀνθύοοσηα ὈΥ ὁπ οἵ ἢϊ5
ΘΠ] άγοπ, συγ! ]οννβ ἘΔ 0 ὁπ οἵ ὑδδπ ἂ5 ὑπδν ἃγ6
θοτη, ἀπ] δι, βανεα Ὀν ἤμεθα, ὅστοννβ Πἢ᾿ῈΟ δπᾶ ονουὺΘΟΙΉ65 ΟΥΌΠΟΒ ἴῃ ΒΟΠῚ6 βίσιιο α ννΒΊΟἢ 15 ποῦ ἀθβουθθα.
ΟΥ̓ΟΠΟΒ ἰ5 ἐογοθα ἴο νομὴ θρ πε Ομ] ἄγεν πῈ Πδᾶ
5]
ον οα, ἀπ ἰμθθ6 ἢ
ζει ἀἰνίαα {πΠ6 πηΐνουβο
Ὀεΐννεεη ἔμοϑιῃ, {κὸ ἃ ἥπτηδϑη δϑίαΐθ.
ἵνο δνθηΐβ

τηϑἘΚ ὑπΠῸ δαὺΐν τεῖρῃ οἵ Ζειῦβ, ἔπΠ6 νὰν ἢ
{πὸ
Τιϊδη5 ἀπα ἔς ονουζηγον οἵ ΤΎΡΠοσι5, ἃπα ἃ5 2688 5
501}} γεϊρηιίησ Π6 ροδὺῦ οδη ΟὨΪΥ φσῸ οἤ ἴο σἷνε ἃ [ἰϊ5ἱ
οἵ σοάθ. θογῃ ἴο Ζειβ ὈΥῪ νϑγίοιιβ φοάάθββοβ.
ΑΠδὺ
ἐπὶ ἢ6 ἔρυσσαν ὈΪ45. ἔσαν} ἴο {ῃς οοϑτηὶος δηά
ΟἸντηρίδη ἀοἰδίεβ. ἃπα δπυτηθγαΐθβ ἴῃ 6 5005 ΟῚ οὗ
ϑοάάθθβ ἴο τηογίαϊθΌ ΤῸ ρόοϑῖὴ οἷοβεβ σὴ
δὴ
ἰηνοοσεξίοη οὗ ἔπε Μυβθθ ἴο ἰηρ οἵ {πὲ “ὑρ0ὲ οὗ
γγοτη
6η.᾿ἢ
ΤΗΐθ. οοποϊ βίο βουνεα ἴο Ππκ {με 7 λοοροηῳ ἴο
νναῦ τηυδὺ πᾶνε θθθη ἃ αἰδεέϊποῦ ρόθπι, ἔπε (ὐαἑαίοριιο5
97 Ἡγομιοη. '[ΤῊϊ5 ουκ ννᾶ8 αἰν δα πο ἔουν (ϑυϊάδ5
1 566 ποΐβθ οὴ ἢ. 9.
Χχὶ

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ
5ᾶγγ5 ἔνε) θοοΚβ, ὑπ6 Ἰαϑῦ οὔθ (ον ἔνγο) οἵ ψνΐο ἢ ννὰ5
Κπον ἃ5 ἰῃς βοϊαο ἃπὰ ταδὺ μάνα 6 θη ἀϑαὶηἃ ἀἰδυϊποι
Ροϑῃι: ὅπ ουχίοιβ {016 νν}}} 6. ἐχρ
αἰ πθα ργθβεηῖίυ.
πε (μέαίοριιος ῬΥΟΡΟΥ ψγαῦῈ ἃ 56 1168 οἵ φϑῃθδ]οραβ
νγ]οἷν ὑγαοεα ἔμ6 Η 6] επῖο γὰδα (οΥ 108 τότε ἱπηρογίδηϊ
ΡΘΟΡ65 πα ἔϑυη1} 165) τότ ἃ ογάσηοι ἃ ποθβίου. ΤῊ6
ΓΘΆΒΟΠ ὙὙΠΥ͂ ΟΠ Θἢ ΔῈ 50 ΡΓΟΙ
Ϊ πϑηΐ 18 ΟΟν Ὁ : 51Π66
τηοδὲ Ἀγ ]Π1685 ἃπα ὑγ1065 οἰαϊτηθα ἴο Ὀ6 ἀεβοθπάθα
Ἔγοτη ἃ ροα, ἔῃ. οὐἱν βαΐβ οπε ἴο ὑπμεὶνγ οὐἱρίη νγὰβ
ὉΠγοὰρἢ ὑπ τηουΐα] ννοιηδηῃ θα]ονεα Ὀγ ὑμαῦ ροα ; πὰ
ἰῦ Πὰ5 αἰδὸ θθβεὴ ροϊηϊθα ουαὐ ἐπαῦ ηρεέέογγθοίνέ 51}1}} Ἰε τ
ἰῦς ἔγαςθβ ἴῃ πουξῆοσῃ ατξεοα ἴῃ Ὠἰβξογοαὶ {τη 68.
ΤῊΘ [Ὀ]]ονῖηρ ἀηα] γϑῖβ (ἴσον Μδυοκβ 6666] 1) γν}}}
8ηον ὑπ ρυΐποῖρ]ε οἵ 105 οοπηροϑβι το.
του ῬΥΟΠΊο68 δπὰ Ριοποία βρύδηρ
6 υοαον πα Ργυτῃα,
ὑῃ6 ΟἿΪν βυγνίνουβ οἵ ὑπῃ6 ἀδθίαρα, ψῆο πᾶ ἃ 50}
Ηδ6]16ὴ (γὰρ. 1), ἔπε γεραυϊθα ἀποθβῖου οὗ ὑπ6 πο]
Ηδ]]δπΐς τὰθθ.
Ἐτοιὰ ἐῃ6 ἀδυρηθευβ οἵ 1)Ἔα δ] 0
βΒριδηρ Μᾶριμοβ ἀπ Μδροράοῃ, δηοαϑῖουβ οἵ {πὲ
Μαρπδϑίδηβ ἂμ Μδοεαοηΐίδηβ, γῆ ἃ ὑμπὰ8 τὸΡΓδϑθηΐϊθα ἃ5 οοιβίηβ ἴο ὑῃ6 ἔτὰς Ηδε]]δηΐὶος βἴοοκ.
ΗΕ Ι]ε

μα

ἔγχεα βοηβ, όσιβ, Χαΐῃι5

ἀπ

ΑδοΪα8,

Ρᾶγθηΐβ οὔ ἴῃς Ιουγΐδῃ, [οπΐς ἀμᾶ Αβοϊίδῃ τᾶοθβ,
ὑῃ6 οἤβρυϊησ οἵ ὑμθϑεὲ ψψὰβ ὕπθη δία θα. ἴῃ
ἰηβύδησα ἃ οοῃϑία
θυ ]Ὲ δηα ομαγδοξεγιβοϊο βθοῦοη
θὲ ἐνδοβα ἔγνοια Ἔεχίδηξ ἔγαριηθηΐβ ἃπα ποίϊοεβ :
ΠΠΟΠΘΕ5, 500 οὗ Αφδοϊὰβ, μδᾷ ἃ ἀδυρῃῦον Τγτο
Ὀογα ἴο Ῥοβϑίάοῃ

ὄννο 'βοπβ, Ρε]αβ ἀπ

Νείδυβ;

πα
ομα
ο8Δἢ
ὅ8.4]νγῃῸ
ὑπῈ

Ιαϊῖεν. οἵ ἔμεβε, Κίηρ οἵ Ρυ]οβ, τεΐυαβεα ΗἨφθυδο88
Ρυνοδίίοη. ἔον ὑπ6 τηὰγάευ οἵ [ρῃϊζαβ, ΒΟΥ
ΘΌΡΟΣ
Ηδτᾶο]685 αὐίδοκϑα ἃπα βαοκεα Ρυ]οβ, ΚΠπρ' διηοηρβὺ
16 οἴμοι βοὴβ οἵ Νείδιβ

Ρουοϊ γιαθηαβ, γγμο Πα ἐπα

Ρονοὺ οἵ ομδηρίηρ Ηἰτηβο} Ἰηἴο 81} τηϑη ποὺ οὗ Βῃδρεβ.
1 Ποκοῶὶ γαρσηνοπίω, ΡΡ. 119 ἵ.
ΧΧῚ

ἹΝΤΕΟΒΘΌΈΟΛΤΙΟΝ
Βγουα {15 βίδα σον ΝΕ ΙΘὰβ ἁΙοπα δβοαρϑα (ἴταρβ. 19.
ἃ
10-12)5.
ΤΠ. βασι
βηονβ ὕῃε ρθη
θ ὰ]
ΡυΪοῖρ]Ὲ. οἵ αὐταηροιηθηῦ οἵ πε (ἰαίαίοριος : Ἔ8 0 ἢ
᾿ἴη6 5665

ἕο πᾶνε

θϑεὴ ἀθαὶϊῦ ἢ

ἴῃ ἴα, ἀπα {π6

τηποΐοην τγὰβ γα] αν αὶ ἃ5 ΤᾺΣ ἃ5. Ροββίθ]Ὲ Ὀγ «ἃ Ὀγϊοεῦ
τεϊαϊύίου οὗ ἔδιηοιυβ δανθηΐισοθ οοπηθοῖθα τ] Δ ἢν
οἵ της ρευβοπᾶρθϑ-ταβ ἴῃ ἴΠ6 οαδ6 οἵ Αἰδϊδηΐα πὰ
Ηἱρροιμδθπθβ (ἔαρ. 14). Β΄ πα] αυ]ν ὑπΠε βἴοτυ οἵ ὑῃς
Αὐροπδυΐβ ἈΡΡθᾶΥβ ἔγτοτη ἴῃς {ταστηθηΐβ (97--42) ἴο
ἢᾶνα θθδη το]α ἴῃ βοιηβ ἀδἰδ]].
ΤῊϊθ. ἑαπάθπου ἴο ἰηἰγσοάμποθ τοτηϑηΐο δρίβοάθϑ δὰ
ἴο ἂη πηρογίδηῦ ἀσνεὶορηηθηῦ.
ὅϑθνοσαὶ ῬΟΘΠῚΒ ΔΙῸ
θοῦ θεα ἴο Ηεβἰοα, βαοἢ ἃ5 ὑπὸ ριἐμαίαρεζι ὁ Ῥείδι
απὰ Τλοίδ, ἴμῈ 71)εδοοηέ

Γ᾽ 1 μόδοις ἐπίο Π]αάο5, ΟΥὁὨ τὉΠ6

ΟἸγοιξ οΓ᾽ ἐμα Βανί (νοἢ παβδὲ παν θθ θη οοππθοϊϑα
νὴ ὑΠ6 βἴουυ οἵ ΡΒϊπθυβ πα ῃ6 Ηδυρίθβ, ἃπα 50
ν ῦἢ τΠ6 Ατροπδααΐ-]
ΡῈ πα), ΠΟ ἢ γεῦ βοὴ ἴο Πᾶνε
Ὀεϊοηρεα ἴο ἔπ (ἰαἑαίοριες. [Ὁ ἰ56 Βίρηὶϊν ρυοθ 016
ὑπαῦ 686 ῬΟΘΠῚ5 ὑγουῈ ᾿η θυ ο] αὐϊοηβ ἰπῖο {πα (αἰαἰοσιιθβ Ἔδχραπαθα Ὀγ ἰαῦθυ ροδῦβ ἔγου ΤπΟγῈ ΒΌΤΗΠΕΡΥ
πούϊοοβ 'ἰπ ἴπθ ροεπαΐπο Ηεβίοαϊο ουκ ἂπα 50ὈβΒααπθηῦν ἀοδίδομοϑα ἔγοτα ὑποὶν οοπίοχῦβ ἀπα ὑγοαϊεα ἃ9
ἱπάδρεπαάθπῦ. 15 15 ἀθἤπίτοὶγ πον ἴο ΡῈ ἔτὰς οἵ
{πῸ ϑαιοία οΓ Ποργαοῖίοα, ὑπ ἢν ὅ8 Ἰπ68 οἵ ψῃῖο ἢ
θοϊοηρ ἴο {πῃ6 ἔουσθἢῃ θΟΟΚ οἵ ἴμ6 (ἰαἑαίορσιεα, ἃπὰ
αἰτηοδὺ οου δὶ] ΡΡΙ1685. ἤο οὐμεὺ δρίβοαββ, Β8 6 ἢ ἃ5
16 ϑιωέογς ο7 Ηἰθη,} τε Π])αιπσλίογς οΓ᾽ Τ,ϑιοίρρια, ἀνὰ

τπη6 Μαγγίαρο οΓ᾽ (χα, νυῖο ἢ Ἰαδὲ Ρ] αὔδγοἢ τη ΠΟ 8

ἃ5 “ Ἰητογροϊαϊθα ἰπ ὑπὸ ννοσκ5 οὗ Ηεϑιοα."
Τὸ {πὸ (ἰαἰαίοσιιοδ, ἃ8 ΜῈ Ὦανα 8814, νγὰϑ. Δρρεῃάθα
δηοῦΠοΥ ψουκ, της μοϊαθ.
Πα {016 βθϑῖὴβ ἴο ᾶνδ
1 ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπ6 αἰνίβίοη οὗ {815 Ῥοθῖη ἰπῦο ὕνγο ὈΟΟΪΚ5 (888
Ῥ. 199) 15 ἃ ἀϊν[βίοῃ. ὕθ]οηρίηρ 5016] ὕο 815 ““ἀθνθὶορθα
ἼΡῬοΟΘη,,᾿" ψὨΪΟῆ τᾶν ἢδνγα ἱποϊπμαθα ἴῃ 18 βθοοῃα ρᾶγῦ ἃ
ΒΌΙΩΙΠΔΡΥ οὗ ὑῃ6 Τα]6 οἵ Ττου.
ΧΧΙΙ

ΙΝΤΕΟΏΌΌΟΤΙΟΝ
ΑΥΐβθη ἴῃ ὑπ [ο]ονηρ νὰν ὦ : Π6 (ὑαἑαίοριος ΡΥ Ϊν
Θμαοϑά (ορ. Τ᾽λοοροπῃ 9605 4{ὺ ψ ἢ βοῖηα βοῇ ρᾶββθᾶρα
ἃ5 ὑπῖ5: “Βυῦ πον, γε Μιι68, βίῃρ οἵ ἴῃς ὑγῖρε5 οὗ
ψοσ6 ὴ τυ νοι ὑΠ6 ὅοη5 οὗ Ηδανοη ψεῖς Ἰοϊπεα
ἴῃ ἸΙονβ, ὑγοθ ΡγΘ- οαϊποπὲ ἄθονα ὑπεὶν ἔθ] ]ονν5 ἴῃ
Ῥεδαΐν, ΒΌΘἢ (οἴη) ἃ8 νὰ ΝΊοβε (0). Εδοἢ βυοοδεαΐηρ
Βοτοῖηα νγὰβ ἔθη ἰηἰσοαπορα Ὀγν ὑπ6 ἔουγααΐαἢ οἵη “Οἵ
ΒΟ ἃ5 ψὰϑ.. .. ᾿ (ςρ. ἔταρβ. 88, 92, εἴς.). Α Ἰαῦρα
ἐγαρτηθηὺ οἵ ἔπε ἰβοϊαρ 156 αχίαπὶ δ ἴῃς θερηπίηρ οὗ
ὑπῃε δλιροίά οΓ Περαοίοα, ψῖο ἢ τὰν θ6. τηεπὐϊοπθα
Πεῦθ. Τῆς ““βυρρΙομηθηῦ ᾿᾿ (Π]. δ7--480) 15. ΠοιηΐπΆ}}ν
ἀεονοϊεα ἴο ἃ ἀεβουρύοη οὗ ὑπ6 οοιηραὺ Ρεΐνεει
Ηετᾶς]θ5 ἃπα γομπιβ, θαὺ ὑΠ6 σγθαῦθυ ρᾶῦῦ 16 ἐβκθη
ἋΡ ὙΠ δῃ ἰηξουϊου ἀδβου ρου οὗ ὑπα βῃϊε]α οἵ
Ηφύδο]65, ἴῃ. ᾿τϊ αϊίοπ οἵ ἐῃς Ηοιμθεῖς. 1614 οὗ
ΑΘΒ]Π165 (Τα νι]. 418 6). Νοιπίπρ ϑῃοννβ τὔοσα
Οἰθαυν ὕΠ6 ΘΟΠ]]αρβ86 οἵ πε ρυϊποῖρ!θβ οἵ ἐῃς Ηεδβίοαϊς
5680] ὑπᾶη {Π|5. αἱ οἰτηαΐθ βοῦν]]θ ἀδροπάθποθ ὈρΡΟὴ
Ηοιτμηοεὶς μη046]8.
Αὐ {πε οἷοβε οὗ ὑπθ δλίοίᾳ ἨἩθύδοὶεβ. σοθθ οἡ ἴο
Τύδοῃ5 ἴο ὑπῈ Ποῖβα οἵ ὅδυχ, πα ἐπϊ8. ννασηΐηρ'
ϑυρραοϑῖβ ὑπαὺ ὑπ6 Δίαγγίαρε ο7᾽ (ἰδψα τᾶν ἢᾶνα οομὴς
ἰχητηθα!αύο!ν αὔλον ὑΠε ἢ οἵη οἵ ΑἸογθηᾶ ἴῃ ἐπα Ποϊαε:

Ροββίθν Ηδίογοπθ, ὑπ6 νἱΐε οἵ Οδυχ, νγὰβ ὁπὲ οὗ

ἴΠς6 Βογοΐμοβ βιπρ ἴῃ ὑπ ροόϑῖὰ, πα ἴῃς οτἱρίηα)
βϑούϊοη νγὰβ “" ἀδνθορβα᾽ ᾿Ἰηἴο ὑπ6 δαγγίασε, ΑἸ ΠΟΡἢ
νιαὺ ἴουτα ἔπ6 ροδῖὴ ἰθοῖς ἰ8 ἀπ πονν.
Νεχὺ ἴο π6 οΐαθ ἃἀπὰ ἴΠ6 ροδϑιὴβ ψ ῖο ἢ ϑεοιηξα ἴο
Βᾶνε θδθεη ἀδνοίορθα ἔγουα ἰΐ, ἰδ 15 παΐασαὶ ἴο ρ]δοα
1πη6 ἀγεαί Βοῖαθ. 'Τηἷβ, ἀραΐη, ἃδ. γε Κποὺ ἔῸπῚ
ἔγαστηθηΐβ, ννὰ8 ἃ ᾿ἰδὺ οἵ Πϑυοίηθϑ

γ ῃο θᾶτα ΟΠ] σθαι ἴο

Π6 σοαβ: ΠῸΠ {Π6 {016 γα πησϑῦ βαρροβα ἰδ ἕο Βᾶνε
Ὀεθη το ἢ ἸΟΠΡῸΥ ὑμᾶπ {μα βθρὶα ἤοϊαο, Ὀὰΐ ἰΐ5
1. σοῦ !ϊηρ᾽5 Θχρ απδύϊοῃ,
χχὶν

ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ
εχίθηξ ἰδ ἀκπονη.
[ΘΒτηδηῃ, Γαι κΚίηρ' ὑπαὶ {Π6
Βεγοΐηθβ ἃ16 ἃ}1] Βοεδούδη ἀπα 1 μΘββααπ (ἢ 116 {πα
Βεγοΐηθβ οἵ ὑπὸ (ἰαἑαίοριιος ὈΘ]οηρ' ἴο 41} ραγὺβ οὗ {Π6
ατεακ ψοῦ]α), Ρε] ανεβ ὑπὸ δαΐμου ἴο πᾶνε θΈ θη οἰ
Π6Ὶ

ἃ Βορούίδη οὐ 1 ἢ6ββδ]δη,
Ἴνο οὐπου Ροθῖὴβ ἃ΄6 ἀϑουῦρεα ἰο Ηεβιοά.
Οἵ
μεθα ἐμε “θρίριδις (4150. ἀβουῖρθεα Ὀγ Αἰμθπάθιιβ ἴο
Οεγοορ5 οὗ Μιεῖα5), 15. ὑπβοιυρηῦ Ὀγ δ ]οΚοπαθυ ἴὸ
ἄἀδα] νιῦἢ ὑΠ6 νὰν οἵ Αδρίηγαϑ ἀρσαϊηϑὺ ὑπ6 Τρ Πδ6
πα ὑΠ6 αἰαὶ ἔπγπἰβ θα ἴο πη

ὈγῪ Ηθυϑοὶθβ, ἃπα νυ ἢ

{πὸ Πἰβίουυ οἵ Ἀδρίαι πα Πἷβ βοη5. Οὐΐὸ ΜΆ]]6Υ
βϑυσσοβὺβ ὑμαὰῦ ὑπ6 ᾿ηὐγοάποίίοη οἵ Το 5. ἀπᾶ οὗ
Ρῃγνῖχιυβ (ἔγαρϑ. 1--2) 15 ἴο ΡῈ οοππβοϊβα ψτῦἢ ποίϊοθβ οὗ
ὑΠ6 411Π165 οὔ πὸ Γαριῦπαα ἤρου ΡΒ Ιου 5 ἀπα ΓΟ] οἤτι5,

ἃ 6 ταῦ [πὸ βἴουν οἵ ἴο ννὰβ ἱποϊά θηΐαὶ] ἴο ἃ παγγαΐϊνε οἵ
Ηφγύβο αβθ᾽ Ἔχρϑαϊξίοη ἀραϊηδὺ μαθοθα. ΤῊ6 γϑυηδὶ πἰπρ'
Ροδϑιη, ἔπε Μᾶείαπιροαΐα, ννὰ8. ἃ σγουκ ἴπ ἴῃγθα ὈΟΟΚΘΒ,

γγῃοθῈ οἷδη 1 5 ᾿πῃροϑϑῖ
016 ἴο τϑοονου.

[5 βιθδ)]θοῦ,

Πονγαν οι, βοὴ ἴο ἢᾶνε θθθη {πῸ Πβϑίοτίθβ οἵ ἔδτηοιιβ
5665 κα Μορβιβ, (ὐ οΠ88, ἃπα Τ᾽εἰγθϑῖαβ, ἀπα τὖ

ΡΙΌΡΑΙΥ ἴοοῖκ 105 πᾶπηθ ἔτοιη Μαεϊδιηριιθ,
ἔαγυηοιβ οἵ ὑθϑιη 4}].

ὕπθ τηοβὺ

1)αίε οΓ ἐπε Πεοιοάϊο Ἐοθηι8.--ΤΉ γα 15. πὸ ἀοαθὲ
ὑπαῦ ὕπ6 ἤγογίβ απὰ 1)αν5 ἴθ ἴῃς οἱἀεβὺ, ἃ5 10 15. ὉΠ 6
τποϑὺ οὐἹρῖπαὶ, οὔ ὑπΠ6 Ηδϑίοαϊο ρόθηβ.
[Ὁ βθϑιὴβ ἴο ᾿
6 αἰβυ ποῦν δα θυ ὑπ {πῸ 7 λοοσοηῳ, ψ Ὠΐϊοἢ γΘΕΥΒ
ἴο ἰδ, Δρραγθηέίγ, ἃ58. ἃ Ῥροθῆὶ ΔΙΟΔαῪ τα πουπδά.
Ἴνο οοποίογαϊίομβ ΠΕΡ τ ἰοὸ ἢχ ἃ τοϊαῦϊνε ἀαῦθ [ῸΓ
ἴπ6 ἤγογῥσ. (1) Ι͂ῃ ἀϊούίοι, ἀϊαϊθοῦ δηα δύνα 1Ὁ 15
ΟὈν]οιβὶν ἀεροπάθηῦ ἀροὸρ ΗοΙηοΥ, πα ἰ5 ὑπο υΘΌΓ6
ΘΟΠΒΙ ἀΘυα ὈΪν Ἰἰαΐοῦ μὰν πὸ 7παὰ θα Οἰὐμοδου:
ΤΠΟΥΘΟΥΕΥ, ἃ8 γα ἢᾶνα 566}, 1 15 ἰὴ τενοὶῦ ἃσαϊηδὺ [Π6
Τοτηδηΐὶο

56Π00], αἰγεααν σγόνῃ

ἀεδοδάδηΐ, ἃπα 8116
ΧΧν

ΙΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ
ὑπὸ αἰρδιηγηᾶ 15. 501}}} ἰνίπρ', Ὁ ἰδ ΟὈν]οΌϑν στον ηρ
νὰ, Πα 15 ὈῪ ΠΟ τηϑϑηβ ἈΠΟ τὶν εἰεοῖίνε.
(3) Οη ἐμὲ οὐμεν απ ψ1]6 ὑγδαϊ τοῦ βἤθδα!!ν
Ραΐβ ὑπῈ γος ροεῖβ αὖ ναυίουβ ἀαΐεθβ ἔγοση 776 8.6.
ἀονηνναγάβ, τ ἰδ θαυ!ν οοπδίϑίεπηδ ἴῃ ταρδγαϊηρ'
Ηοιπθν ἃπαὰ Ηεβιοα 85 “ρυβῃϊβίονϊο.
Ηεγοάοῖιιβ
ἰπάοθα ρυΐϊβ Ὀοΐῃ ροδῖβ 400 γεϑᾶγβ θεΐοτε ἢΐβ. ονὴ
ἐἶτηθ ; ὑἐμαῦ ἰ5, δὖ δρουΐ 830--8390 5.ο., ἀπα Π6

εν άθποα

βίαϊθα ἀῦονε ροϊπΐβ ἴο με τηϊαα]6Ὲ οἵ πε πίπτῃ
σδηδασν ἃ5. ἴμ6 ΡῬγοθα0]6 ἀαΐα ἕοῦ με "ογάς απά
]1)αψ6. πε 7λεοροηῳ ταϊσηῦ ΡῈ ἰεπίαϊίνεϊν ρἰδοεα
ἃ σοηζαγΥ ἰαΐου ; ἃπα {πε (αέαίοσιος πὰ Κοΐαθ ἃγα
ἀραΐη

Ἰαΐου, Ὀὰδ

ποὺ ουθδῦν ἰαΐθυ, ὑπὰπ {πε

7λεο-

φοηῳ: με δηϊείά οΓἡ Ηογαοίος τᾶν ὈῈὲ βου θεαὰ ἴο
ἴπ6 Ἰαῦον Βα] οὗ ἐη6 βενεηΐῃ οαπίασν, θὰΐ ὑμαγα 15
ποῦ δνάθποθ ΘΠΟῸΡ ἴο 5ῆον ψμεῖθεν ἔπε οὔμεν
“ς ἀενθίορβα ᾿᾿ ροεμηβ ἅτε ἴο θὲ τεραγαθα 85 οἵ ἃ ἀαΐε
50 ἴονν ἂ5. 18.
Ταἰεγατῳ Κ͵αίιε ὁ Ηδβιοα.----(Ουϊη
1}1ᾶπ΄ 51 Ἰυαδρτηθηὶ
οη Ηεβίοα ὑμαῦ “δ ΤΆΓΕΙΥ τὶβε8 ἴο σγεαὶ μεϊρηΐβ.....
ἃ πα ἴο Πΐπη 15 σίνθη ἴπ6 ρᾶίτη ἴῃ ἐπα τ 416- 6155 οἵ
ΒΡΘΘΟΒ ἢ 15 1υ8ὲ, θυαῦ 5 8016 ἐθ οσἷνα ἃ ψ͵Ὸηρ'
᾿πηργθϑϑίοη.
Ηρβίοα μὰβ ποίῃϊησ ὑμαὺ σϑιηοΐεὶν
ἈΡΡΥΙΌΔΟΙ65 500ἢ βοθῆθ5 ἃ5. ὑμαῖ θεΐνγεεη Ρυίδη ἂπὰ
ΑΘὮ1]1165, οὐ ὅπ6 ραΐμος οἵ ἀπαγοϊηδο
θ᾽5ργεραγαιοηβ
ἴονυῦ. Ἡδούου᾽ 5 γαϊαση, Ἔνθ 85 ΒῈ νγὰβ (ἈΠ πο Ὀαΐογε
16 νν8}}8 οἵ τον ; θαΐ ἴῃ τηδύξευβ ἐπαὺ φοσηθ νυ] ΐη
1Π6 γϑῆρα οὗ ογαϊπαγν Ἔχρουίθποθ, ἢ6 σάγοὶν [8115 ἴο υἴ86
ἴο ἴπ6 ἃρριοργίαξε Ιενε]. Τακε, ἔῸΣ ἰπϑίαποθ, {μα
ἀεβουϊρείϊοη οὗ ἐπε στοὰ Ασα ("
ογζς απὰὶ ]1)αψς, 182 6)
ν ἢ 115 οαἰαϊορσιια οὔ ψτοηραοίηρ ἃπα νἱοθηθα ἜΥῸΥ
ἱπογθαβίηρ ὑη}] Αἰἀδῶβ ἀπαὰ Νειηθϑὶβ ἅτε ἔογοθα ἴο
1 χ

χχνὶ

δ,

ΙΝΤΕΟΒΌΟΛΤΙΟΝ
Ιεᾶνθ
ΓΘ

τη κίπα νγῃο ὑπεποοίοννναγα 584}} πᾶνε “πὸ

Θαν ἀραϊηϑῦ

ον].

ΘΟ ἢ Οοοδβίοηβ,

ΠΟυΕΥΘΥ,

ΤΆΓΟΙΥ ΟΟΟῸ ΔΠῸ ἅτ ρουθαρθ ποὺ ομαγδοξουιϑοϊο οἵ
Η6βϊοα᾽ 5σϑηΐαβ: {ἢ ψὰ νγου]ὰ 566. Ηδβῖοα αὖ ἢϊ5 θϑϑῦ,
ἴῃ Πὶβ τηοϑὺ παίαγαὶ νεῖη, νγα τησδὲ ὕθσσ ἴο ϑ0 ἢ ἃ
Ρᾶββϑᾶρδ δ5 ὑπαὺ ψῃΐο δ Πἰτηβ61Ε
- ἀοοογάϊηρσ ἴο ὑπῸ
ΘΟ
ΡΙ ΟΡ οὐ ἴῃθ (Ὁημέοοέ ὁΡ Ποοιοὰ ἀπά Ποηιθρ--βϑθοϊβα ἃ5 μϑϑῦ ἴῃ 411] ἢἷ5. ψουκ, “νῆθη πε Ρ]οία

65,

ΑὙ]ΑΒ᾽ ἀδυρ δουβ, θαρῖη ἴο τῖβα...... ᾿ (ογάς απὰ 7)αγε,
388 1). ἼΠηῸ ναϊὰθ οἵ ϑο ἢ ἃ ρᾶββϑᾶρ οαηποῦ θῈ
ΔΗ ΔΙ γϑοα : [Ὁ ἀπ ΟἾΪΥ θὲ 5818 ὑπαῦ οίνεμ βϑοἢ ἃ
Βα θ᾽]οὔ, {Π||8 8]Ί90Π6 15 ὑΠ6 τἱρῃῦ τποὐποά οἵ ἐγεαϊμηεηΐ.
Ηδφοοα᾿ 5 αἰοσίίομ ἰ5 ἴῃ Π6 τηαΐη Ηοιηοῖῖο, θα ΟΠ6

οἵ 8 ομδιγηβ ἰ5 ὑπὸ 86 οὗ απαϊηῦ ΑἸ] ϑῖνθ ΡΠ γαθ65
ἀεγῖνϑαᾶ, ρουμαρ5, ἔγοτη ἃ ργεΗ δϑίοαϊο ρεαβαηῦ ροδίγυ :
ὑππ5 ὕΠ6 βδάβοι ὑγῇθη Βουθὰβ Ὀ]Ονν5 15 ὕΠ6 ὑἰτὴθ ἤθη
ΚΖ“ 1ῃ6 Βοποῖθθβ ΟὍπ6 οιῃμανβ ἢϊβ ἔοοῦ ὈΥ͂ Πὶ5 ἤγθ᾽θββ
Πραγῃ ἴῃ Πἰβ ομθϑυ]θθθ Ποῖι56 ἡ; ἴο οαὐΐ᾿ Οὔ δ᾽ 5 π81}5 15

“1ο βενεὺ ὑῃε υἱμουθα ἔσο π6 ααϊοκ ἀροὸρ ὑπαὶ
νηοῦ Πὰ8 ἔνε Ὀγάποθ6β᾽᾿ ; τη] αυν ὑπ Ὀυγρ]ὰν
5 ὑΠ8 ““ ἀδγ-5] ρου, ᾿᾿ πα ὑπ βευρεπ ἰ5 ὑπ ““ Παῖγ
]685
οἤ6.
Μίεὺν 5|π||18}. 156 Πἰβ8 γϑουθ ποθ ἴὸ βΘ 5008
ὑΠγΟαΡ ψπαῦ ΠΔΡΡΘΠ5 ΟΥ ἰ5 ἄοπμθ ἰῇ {παὺ 56 Ά80ῃ:
ΒΘ η Π6

Ηουβ6- οδυτίευ, ἤδείηρ' {πη Ρ] εἶδα 65, ο“πὰ 05

ἀρ πε ρἱαμπὺβ ἔγοτα ὑπ6 θαγῦ ἢ, ἰ5 ὑπΠ6 ϑθάβϑοη ΤῸ
Βαγνδϑυϊπρ ; ΟΥ ἦγ θη ὑπ ἀὐ !ο Ποῖ ἤοννευβ ἀηα ὑῃῈ
οΠΠοΚίηρ οΥ 55- ΠΟΡΡΘΥ, βεαϊθα ἴῃ ἃ γε, ρΡοὺνβ ἀονῃ
ἢῖ5 5}11}} βοπρ',᾿᾿15. ὉΠπ6 ὑϊπηθ [Ὸν ὑϑϑῦ.
Ηδϑιοαβ ομαστη 1169 ἴῃ Πὶς ΟὨ]6-Π|κ6 Πα βἴποοῦα
παϊναςέ, ἴῃ ΠΪδ ἀπεδοϊβα ἱηϊογεϑῦ ἴῃ πα Ρἱοξα βαιῈ
νίανν οἵ παΐισε ἀπα ἃ1}1] ὑπαῦ Πάρρθη5. ἴῃ πδίυγθ.
ἼΠ656 αυδ ε5, 1Ὁ 15 ἔσαθ, ἅλα [Πο586 ργδ- απ ΠΥ οἵ
ἴη6 ἤγογίς πὰ 1})αν6: πε ᾿ἰτουᾶυν νἰγίαθθ οἵ {πὰ
Τ᾽ θοροηῃ ἅτε οὗ ἃ τῆοσε ἐθομηΐοα] οΠπαγδοῦευ, 5Κ1}} ἴῃ
ΧΧΥ

ΓΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ
- οὐ ουηρ ἃηα αἰθροβίηρ ἰοπρ ᾿ἰϑῖ5. οἵ Ὠδιηθδ, 516
Ἰααρτηθηῦ ἴῃ βθαβοηϊηρ ἃ τηοποΐοποιβ ϑθ]εοῖ νττἢ
τ ν 6] ]ου 5 ἱποίαθηΐθ ΟΥΎ δρίϑοαθβ, ἃ πὶ πὸ πηθδπ
᾿πηδρὶηδΐοη ἴῃ ἀερίοὔπηρ ὑΠ6 ἀννία], ἂἃθ ἰδ 5Βῆονιπ ἴῃ
1η6 ἀεβουϊριϊοη οὐ αγΐασιια (11. 736.--746). Ὑεὺ ιὦ
Το ῖη5 ὑγταα ὑπαὺ Η δϑοα᾽ 5 αἰδυ ποῦνε {16 τὸ ἃ ΠΙΡἢ
Ρἶδος ἰὴ ατϑοκ ᾿ογαῦαγο 1168 ἴῃ ὑῃ6 νεῖν ἕδος οἵ ἢϊ5
ἔγθβεάοπη ἔτομὴ οἰαβϑῖς ἔουτη, ἃπα ἢἷἰθ σγάνθ, ἀπ γεὶ
οὨ]4-ΠκῸ, οαὐοοῖκ ἀροῖ ἰδ νγου]α.
{πὸ ]οπῖο ϑολοοί

ΤῊΣ Ιοπΐο ὅοῃοοὶ οἵ Ερίο ροθίγν νναϑ, ἂἃβ νγὰὲ Πᾶνε
566}, ἀοιηϊηδίεα Ὀγ ὑπὸ Ηογιοεῖς ὑγααι ῖοι, ἀπ ν ῃ 116
ὑπὸ βῦγ]θ ἀπ τποὐμοα οὗ ἐγεαϊμηθπῦ ἀγα Ἡοιηστῖο, ἰδ ἰ5

παδανα} ὑμαὺ ὑΠ6 Τοπῖο ρορὺβ το ταϊπθα ἤΌμ οὐ] εἰναϊίηρ;
ὑμεουστοῦπα {Π|πὰ Ὀγ Ηουηου, μα οἤοβα ἴοι. ἐγεαϊσηθην
Ἰερεηαᾶϑ ψ ῃ]οἢ ἰὰν θαγοπα {πῸ τᾶηρὲ οὗ ἴῃς 7αὰ ἀτια
Οάψοδοῃ.
Ἐπυλ}ν παΐαγα! Ὁ ἴθ. ὑμαῦ μον 5ῃου]ά
Πᾶνα Ῥαυ ]ου]Υ]ν βοϊθοϊθα νᾶυϊοιβ Ρμα865. οἵ ὑπ6 ἴδ]6
οἵ Ττον ψῃῖοἢ ρῥτγεοεαθα οὐ Το] ον
ὅπ. δούϊοη οἵ
π6 7αα πὰ Οάψόοδοη. ἴπὶ ὑΠ|8 νὰν, νι ποὰδ ἃν ρΡτοοοποεϊνϑα ἱπιθηἰίοη, ἃ θοᾶγ οὗ ερὶς ροϑῖυ νγὰβ θυ}
ἋΡ ὈΥ νϑιίοιιβ ΨΥΟΕ 85. ΒΟ
οονεγθα ἴῃ6 ψ8ο]6
Ττοδη. βΐουυ. Βαΐ ὑπ δηζίγα ταηρα οἵ Ποτοῖς Ἰερὲπα
νγᾶ8 Ορϑη ἴο ὑπθβα ροθῦβ, πα οὔδὺ οἱ βέθιβ οἵ δρίοβ
τον ὋΡ ἀθα]ηρ μάγου]
αν ν ἢ ἐΠ6 ἔδυηοαβ βὕουν οὗ
ΠΕ θ65, 1] 6 οὔμουβ. ἀθαὶῦ ἢ ἴπ6 Ὀερὶπηΐηρθ οὗ
ὑμ6 ννου]Ἱὰ ἃπα ὑπὲ νγᾶῦβ οὗ ἤδάνεη. [πὶ με ἐπα ὑποσα
αχἰβιβα ἃ κιπὰ οἵ εβρὶο μἰβίουυ οἵ ὑης ννου]Ἱά, δβ. Κπονῃ
ἴο πε ἀτϑοκβ, ἀοννῃ ἴο ὑπε ἀθαίῃ οἵ Οάγβϑευϑ, ἤθη
1Π6 Πογοῖς ἂρ ἐπᾶθα.
ἴῃ ἐπε Αἰδχαπαάσγίαη. ἂρὸ
ὕμ6β886. ῬΡοθπὴβ 6 6 δυτδηρθα ἴῃ ΘΠΤΌΟΠΟΙΟΡΊΟΣΙ ΟΥ̓ΘΥ,
ΔΡΡαγϑηΐν ᾿γ Ζεποάοῖι οὗ Ερθϑβιιβ, αὖ ἔς θερ᾽ πηΐηρ'
χΧΧΥΠ

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ
οἵ ἴῃς ϑιά οεπίυσυ Β.5. Αὖὐ ἃ ᾿αΐει {ϊπηθ πε ὑϑύτη
Ογοίε, “νουπα ἡ ΟΥ̓ ““σουτβα ᾿ νγδὰβ οίνθη ἴο {ῃ15
οοΟἸ] δοὐίοη.
᾿
ΟΥ̓ 411 {Π158 τηᾶβ5 οἵ ερῖς ροδῖσυ οὔἱν π6 βοδηϊθβϑὶ
ἐγαστηθηΐβ βαγνίνα ; θαΐ Πρὶν ῬΒοῦ5 ἢδ5 ργαβουνθα
ἴο 5 ἂἃπ δογίαστηθηΐ οὗ π8 βυπορβὶβ πηϑάθ οἵ δῇ
Ροϑπι οὗἉ {Πε ““Ἴτοΐαῃ Ογο]ε᾿ Ὀγ ΡΙΌΟΪ
5, 2.6. Ελι
γΟΠΐα5
Ῥγοοαβ οὗ 51668.
ΤῊΣ ργὸ- Τγοΐδη ροθπὶβ οὗ ἐπ ὕγοϊα τᾶν θὲ ποι οθά
ἤτοι.

ὙΠῸ

7 αποριαοίῃ,

βου

θα θοῦῃ ἴο ἔππιτηθ5. οὗ

ΟοΥνίητῃ δπα ἴο Ατοῦπιβ οἵ ΜΙεἴαβ, Βδραπ ψΊἢ ἃ Κὶπὰ
οἵ ΤΠΕΟΡΌΠΥ ψ]οἢ το] οὗ {πε υπίοπ οἵ Ηδανεη ἀπὰ
᾿ἘΑΥῚΉ ἀπᾶ οὗ ὑπεῖν οἤδρυίηρ τΠ86 Ογοίοροβ ἀπά {πες
Ηπυπαάγοα-Παπάθα Οἰαπῖβ.
Ηον {6 ροεῖὰ ρτοοθοαθα
να ἢανα ΠΟ τηϑᾶπβ οἵ Κπονίπηρ, θα νγα Πᾶν ΒΌΡΡΟΒ6
ὑπαῦ ἴῃ σμαγδοῦου Ὁ νγὰβ ποῦ πΠ}1}|κὸ πε μουν δοοοιηΐ
οὔ πε Τιϊζαη αν ουπα ἱπ πε Ηεϑιοαϊο ρας ἐστ
(617 4).
ὙγΠαῦ ΠπΚ5 θουπα ἐῃς 7 απονιαοίῳ ἴο ὑπ ΤΠΕΡαη
Ογοῖε ἰ5 ποῦ οἰδασ. ΤῊ Ἰαῦευ συοὰ νγὰβ ἔουτηθα οὗ
ἔγδα Ροθμηβ, ὑπ6 ϑέογῳ οὐ Οεαῖρια, ᾿ς 7 λεθαῖδ, πὰ
ἴπ6 Ερισοπὶ. Οὐ της Οεαάϊροάσθα ρυδοῦϊοαν ποίῃίηρ'
ἰθ. Κπον, ὉποῸΡῊ οα ἔπῈ ἀϑϑυσαποα οἵ Αὐμοπδδαβ (νιϊ. 277 Ε) ὑπαῦ Βόρθῇοοῖοθ ἐὉ]Πονγεα ὑπὸ Ἐς Ογοῖε
οἸοβαὶν ἴῃ ἐπα ρ]οὺβ οὐ ἢὶβ ραγβ, νγα τᾶν ΒΌΈΡΡοΟΒβε ὑπαῦ.
ἴῃ ΟΥΝ]Π πη ὑπΠ6 βἴουυ δου ϑροηθα οἰοόβοὶν ἴο {μὲ

4

Ηϊδίουυ οἵ Οεαϊρυβ 88 Ὁ 15 ἔουπᾶ ἴπ {πὸ Οδαΐριο

Τυγαπηπιθ. Τῆς 7 λοραὶς ϑθόυηὴβ ἴο Πᾶνα Ὀθεριη ἢ
{Π6 οτἱρίη οἵ ὑῃε ἔαζαὶ! ἀαάγτοὶ θεῦνεεπ Εζθοοὶ5. ἀπά
Ῥοϊγποίοαβ ἴθ ἔπ6 οατϑα οα] θα ἄοναι ἀροὴ ὕπδθῖη ΒΥ
ὑπδῖν ἔΓΠΟΥ ἴῃ Πῖβ τηΐβουυ. Τὴ6 βἴουυ νγὰβ ὑῇθποα
οαΥτθα ἄονα ἴοὸ {πε ἐπα οἵ {πε ἐχρϑαϊξίοπ ἀπάθὺ
Ῥοϊγνποίοθβ, Ααἀγαβῦαβ ἀπ ΑἸηρῃϊαγαιβ ἀραϊηϑῦ ΓΉΘΡ65.
ΤῊς ρὶροπὶ (βου θεὰ ἴο Απίμηδοῆιβ οἵ 605) τεὰΧΧΙΧ

ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΛΤΙΟΝ
οουηΐεα ἐπα ἐχραϑαϊξίοη οὗ τῃς ““Αξου- Βουη ᾿ ἀραϊηβὶ
ΤΠ
ΘΌ 65, ἃπα {πε 586Κ οἵ πε οἶδγ.
16 Ττγογαη Οὐγοίο.----ὐχ δρῖοβ ψ ἢ ΠΩ ΤΠαὰ πὰ
{Π6 Οάψοεοῳ ταδαθ ἀρ ὑΠῸ6 ᾿Γτοΐδη Ογο]ο---ΤῊς Οὐγργίων
18,

ὑπ

1 αα, ἴπ6 Αφἰλιορῖα, τὰς

7146

1αά, {πε

ϑαοῖ οΓ Ἴτου, ὑπμ6 ἢθίμιγηδ, πὸ Οάψοδου, ἀθα ἐπε
Τ᾽εἰεροηῳ.
ΠῸ ὰϑ θθθὴ ἀβϑϑαχμηθα ἴῃ ἴπς ἰογεσοίηρ' ρᾶροβ ὑπαὶ
1Π6 ροϑῖιβ οἵ {πθῸ Ττοΐδη γοὶςα ἀγα Ἰαΐου ὑπδη {πε
Ηοπηθυῖο ροθμη8 ; Ὀαΐ, ἃ85 ὑῃς ορροβίξε νίενν Βὰ5. θθβὴ
Π6]14, ὑΠ6 γβάβοῃ ἔου ὑΠὶ5 ἀβϑυσηρἑίοη πγαϑῦ πον θῈ σίνθη.
(1) Τυδαϊίοι ρὰΐθ ΗΟΟΥ ἃπα ἔπ6 Ηοιμοτῖο ρΡοδμηβ
ΡΙΌΡΘΙ 8. Κ ἴῃ ὑπ ἀρδ5 θϑίουθ. ομγοποϊορῖοαὶ Ὠἰβίουυ
θερᾶη, ἃπα αὖ ἴῃδ βᾶϊηθ {ϊπη6 δβϑίρῃβ ὑπΠ6 ΡυγοὶΥ
γος ροθιηβ ἴο ἀδβπίξα δαῦμοῦβ τ ΠοῸ ἀγα ἀαϊθα ἔπῸΠ}
{πΠ6 ἤνβὺ ΟἸγτηρίδα (716. 8.0.) ἀονηνατάβ.
ΤῊϊ5
ὑγδαϊδίοη οαπποῦ θ6 Ρυτεὶν αὐθιΐγανγ. (2) ΤἼς γοῖῖς
Ροσδῖβ (85 νγα δῆ 8686 οι ὑπ αρϑίγαοϊβ οἵ Ῥυοο 5)
ὙγΕΙῈ ΘΑΓΘΙᾺΙ] ποὺ ἴο ἔγαϑρᾶθθ ΡΟΝ σγοσπα αἰγοδαν
οσοαυρίοα Ὀγ Ηοιηθν. Τπ5, ἤθη ψψὰ ἢπα ἐπαΐ ἴῃ {πε
Πρέμιγης 411} ὑπ6 ργομηϊποπῦ Οτὐεεκ Ποῖοθεβ δχοαρὶ
Οαγββθὰβ ἃ δοοοπηϊθα ἔῸγ, νγα ἃτὸ ἔογοθᾶ ἴο Ὀε]ϊανε
ὑμαῦ ὑΠ6 δαΐδμου οἵ ὑῃϊ]5 ροεπὶ Κπὸνν 6 Οαψόδοῃ ἀπὰ
πάρα 1Ὁ ὉπμΘΟΟΒθαΤΎ ἴο 468] ἰῃ {1}} νυἢ ἐπαῦ Ποτο᾿5
δανθηΐιγεβ
Ϊἷὴ ἃ ψοτὰ, πε Ογοῖῖς ροϑπὴβ ἃΓῈ
““τιτῦθη τουπα ᾿᾿ ὑπ ΤΠαι ἀνα ἴπΠ6 Οάνψοδοεμ. (3) ΤῊς
Θ΄ΘΠΘΓΙᾺΙ δὑσαοίαγα οὔ [Π 686 δρίοβ 5 οἰθαυν ἐπ ταϊνα. Α5
ΜΜ. Ογοϊβεῦ γϑυηδιῖς, {πΠ6 αθυβῖνο ΤΙπουβῖδθβ ἰπ ἴῃς 4 οἰῖ-

ορῖδ ἰδ οἰθαυν οορίθα ἴτοια π6 Το ϑῖϊθβ οὗ ὑπε Πα :
ἴῃ ὑῃε βϑιὴθβ ροϑῖῃ
Αμπ ]οοιι5, 5]αῖη Υ Μοιποη πὰ
ἀγθηροα Ὀγ ΑΘΠ11168, 15 ΟὈν]ου ΒΥ το
6]]6α οα Ραΐγοοἷα5. (4) ΤῊς σεϑοργαρῃΐοαὶ Κπον]εᾶρε οἵ ἃ Ρροδϑιὰ κα
: Οανγβδθὰβ ἈΡΡθδυΒ ὕο αν θ6θὴ τηϑηὐϊοηθα οΠη66 ΟΠὨ]γΥ---8ηα
ὑπαῦ οαϑιι}}γν---ἰ ὉΠ6. Δ εἐ
ΧΧΧ

7.8.

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟσΤΙΟΝ
{Πς 1ὐρέμγηδ ἰ5 ἔαυ ἸΟῪ ἀπ τηοσα ργθοῖβα ἔμδη ἐπδῦ οὗ
ἴῃς Οάψοδεψ. (5) Μογξονοσ, ἰη πε γος Ροθτη5 θρὶς 15
οἸθαῦν ἀδρεπογαύίηρ τηογ8}}γ.---ἀ [6 Ἔχρυβϑίοη ΤηδῪ
θὲ υβεά. Τῇε ομϊδθῖ σγθαΐπεβϑβ οὗ π6 Πα ἰ5. ἴθ ἐπε
οΒαγδοῖεν οἵ {πε ἤδούοθβ ΑΘ 1}]65 δπα Ηδοΐοῦ γαῖθον
ὑμδη ἴῃ {πς δοῖπδὶ! Ἔνεπῖβ ννῃίοἢ. ἴαϊκα Ρἷδοα : ἴῃ. πα
Ογοῖῖς νυϊουβ ἔδοῖβ. σαῦπου ὑπδη οΠαγαοῖου γα ἐπα
οὈ] οἰ οὗ ἱπξογεϑῦ, ἀπά ανεηΐβ ἀΥ6 50 ρδοκϑα ἰορεῖῃου
ἃ5 ἴο ἰΙδᾶνε πο βρᾶοε ἴῸὙ ἂν δα
ξοι οὗ {πε ρἷαν οἵ
τη Υδ] ἔογοθϑ. ΑἹ] ὑπ 686 γβάβοηβ ᾿ιϑυϊγ ὑπ νίαν ὑπαὶ
ὑῃα Ροδϑιὴβ νυ ννῃο ἢ να πονν πᾶν ἴο ἀθὰ] νγεσα
Ἰαΐθυ ἔμαὺ ἴῃ6 {αά

ἀπ

Οάψοδευ,

ἀθα

τἢ να

τϑὶ

γϑοορτῖσα ὑῃ6 Ροβϑ ὈΠ ν οὗ βοπηα οοην
θη πα! ν ἴῃ
ἴῃς τεοοῖνεα αἀαϊίπρ, νγα τᾶν ἴδε οοπῆαθηὺ ἐμαὶ 1
ἰ5 αὖ ᾿ϑαβδῦ δρργοχίτηδΐθὶν 18:
ΤῊΣ δαυ]δϑὺ οἵ ἴῃς ροβὶ- Ηοιμθσῖο ορίοβ οὗ ΤΟΥ ἃγα
ΔΡΡαγθηθ ἐπα ΔΑφἰλίορὶς ἀπα {ῃς6 δαοῖ οὐ {Πζμηι, Ὀοΐῃ
ΒΟ θοα ἴο Αγοϊίπυβ οἵ Μιδῖαβ ννῃο ἰ5 βαϊα ἴο ἢανε
βου 56 ἴῃ ἴῃς ἤγϑὺ ΟἸγιηρίδα (776 8..6.). Ηδε 5εῖ
Βίτηβο! ἴο ἤπίβῃ με 816 οἵ Τύου, νυ ἢ, 50 [87 ἃ5
ενδηΐβ ἡγε 6 ΘΟΠΟΟΤΠΘα, δα Ῥδθη ᾿ο Βα] -ἰο]α. Ὀγ
Ηομθν, Ὀγ ἐγϑοίηρ ἴῃ6 οουτδα οὗ δνεπΐβ αἴνευ ὑῃς
οἰοβα οὗ τῆς Πιδα. Τῆς Αδἰῃϊορὶβ ὑππι5 ᾿ποϊαἀθα {πα
οοτηΐηρ οἵ ἴῃ6 Ατηδζοῦ Ῥαϑηΐῃθβιϊθα ἴο ΠεΙρΡ {πε
το]δηβ ἴεν ἐπ [84}} οἵ Ηδοῖου δπαὰ μοὺ ἀθαῖῃ, ἐμὲ
5ΒΙΤΏΪ 87 Υσῖνα] ἀπα [81] οὗ ὑῃς Αοἰῃϊορίδῃ Μειμοη,
της ἀδαίῃ οἵ Αδῃ1]}165 ὑπάθὺ {Π6 ἀὐτοὸν οἵ Ραγίβ, ἃπα

ὑμπ6 αἀἰβραΐα θεν θεη Οαγββειβ πα Αἰδβ ἴῸγ [6 δύτηβ.

οὗ ΑΟΠ1165..

ΤῈς ϑδαοῖ οΓ ΤΠ

Ῥγοοὰβ

ΨΕΙῪ

ψγὰ8

βίτηῖθαν

ἴο

ἃ5. Δθ Ιγϑοα ὈῪ

Δ εΥρῚ}5. νευβίοη.

ἰπ

1 ΜΜ. Οτοϊβοὺ πούβ ὑμαῦ ἐπ “4οἰλΊορῖβ ἀθα ὑπ6 ϑαε γθυθ
ΟΥ̓ ΠΥ ΤΉΘΓΟΙν ρᾶῦύβ οὗ ομθ μοὺς οοπίαϊηϊηρ Ιᾶγ8 (086
᾿ΑτμηδζΖοηθῖα, Αϑύμίορίθ, Ῥϑυβὶβ, " οὔο.), 1ιδῦ 85. ὑπὸ ἤεαα

᾿ροηδα ποα νᾶγίουβ ἰωγβ βιιοἢ ἃ5 ὑπ6 ΠΙοπηραοίδ.

ΧΧΧΙ

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ
Αδφηοια τὶ, σοτρυϊϑὶπρ ὑπ
ΠοΥβθ,

οἵ

Ι͂οοοοπ,

οἵ

δρίβοάθθ οὔ πε ψοοάδῃ
ϑ5ίποπ,

ὑπ6

τούτη

οὔ

ἐπε

ΑΟἤδθδη5 ΠΌμτῚ ΓΘ ηΘάοβ, Π6 ἀοῦαλ] ὅΐδοκ οὗ Ττου, {πε
αἸν]ϑίοη οὗ 5ρ01}5 ἀπα ὑπ θαυγπίηρ οἵ {Π6 οἰξγ.
ΓΤ 50 ῃ65 οὐ 1 Θβοῃθοβ (48 Ῥαυβαηΐαθ οἅ}]}9. Πα) οὗ
Ῥγυγῆα οὐ ΜΙΐγίθηθ ἰ6 ἀαϊθβα αὖ ροὰῦΐ 600 μ.α.
ΙΪῺ Πὶβ8 12εἰ Πα ἢ ἀπαάοϑυΐοοῖς ἴο αοἰαθοναῖθ ἐμὲ
δϑαοῖ ἃ5 τοϊαϊθα Ὀγ Ασοϊίπαβ.
Ηἰβ5 ψοῦκ ἱποϊααεα ἐπα
δα]αδροτηθηῦ οὗ ἴΠ6 δὐὴβ οἵ ΘΒ θ5 ἴο Οαγββθαβ,
ὑΠ6 τηϑάηθϑθ οἵ Αἰἴδβ, πὸ Ὀγϊπρίηρ οἵ ῬηπΠοοίοῦαβ
ἔγΌτ ΓΘ ΠῸ8 Πα ἢὶβ οὔγ6, ὅΠ6 οομηΐηρ' ἕο ὅΠ6 νγὰγῦ οἵ
Ναορίο! θηγ5 ὙΠῸ 518ὺ8 ἘΎ ΡΥ] 8, βοὴ οὗ ΤοΙΈρ5,
ὑΠ6 τπδκίπρ οὗ ὑπ6 νοοάθῃ ἤοῦβθ, πὸ βργίῃρ οἵ
Οαγββειβ πα 5 {πεϊ, δ]οηρ ἢ Πἱοιηδαθβ, οὐ ἐπα
Ῥα]]δάϊατη : {Π6 Πα! γ815 Θοπο 465 ἢ ἔΠὸ Δα ηϊϑϑίοῃ
οἵ {π6ὸ οοάξδῃ ἤοῦβε ἰπΐο ΤΤΟΥ ΡΥ ὑπ Ττοαπβ. [Ὁ 5
Κπονη, μονανον

(Ατυϑυου!α, οθέϊοβ, χχὶ ; Ῥαιβαπίδβ,

χ, 2ῦ-27), ὑπὰῦ ἔπε 714ε|6 Πἰαά αἴθοὸ οοπίαϊπθα ἃ
αἀεβουϊρύϊοι οἵ {πε ϑαοῖ οΓ᾽ τον. Τῇ 15 ργόθάθ]6 ὑπαὶ
ὉΠ|5 δα οἴοῚ βιρουήποιιβ ποία
θη β ἀἰθαρρθαγθα 8 ν
ἴη6 ΑἸδχαπασγίδη δυγαπρϑιηθηῦ οὗ Π6 Ῥοθιηβ ἴπ {π6
γοεϊε, οἰὑμοὺ ἃ5 ὑμε γϑϑα! οὗ βοιὴθ ᾿ἰαΐδθι ΓΟ ΒΊ0Η,
ΟΥ̓ ΠΊΘΙΟΪν ὑΠπγουρὴ αἴθαθθ. ΟΥΎ Ῥγοοϊα πᾶν Πᾶνε
ὑπουρηῦ Ὁ ἀπηθοθδθασν ἴὸ σίνα ἴῃς δοοοιηΐβ ὈῪ
1.650 }ῃ65 πα Αγοὔϊίηιϊϑ οἵ {ΠῸ βϑηηδ πο δπέ.
ΤῈ Ογρνίαη 1Ὰ,ἀὐ8, ΒΟΥ6α το ϑιαβίπιβ οὐ Οὐρσυιβ}
(θα «αἰ5ο ἴο Ηδρδϑίπιβ οὗ δ]
υη 5) ννὰβ ἀδδισηθα ἴο ὁ
ἴον ὑΠπ6 Ἔνθηΐβ ρυθοδαϊηρ πε δοϊίοη οὔ ἔμ 6 7.ἀ ννῆαῖ
Ατούῦπυβ δα ἀοπο ἔον πὸ Ἰᾶξου ῥῃαβθ5 οἵ πε Ττο͵δη
γνὰυ. πὲ γργία θερίηβ υν τ ὅΠ6 ἢγϑὺ οδαβεβ οὗ 1ῃ6
νγν, ὕΠ6 Ρατροβα οἵ ζεαβ ἴο τοὶ ον ὑπ ονευθυγτάδπδα
δᾶυίῃ, {Π6 Δρρ]6 οὗ αἀἰβοοσα, {πε γὰρε οἵ δε! εὲὴ. ΤΉρη
1 ΝΟ ἀαῦθ 18 ἀββίρῃηθα ἴο Ἴνπλ, θαῦ 1ῦ βϑϑιη5 Π|κν᾿ ὑπαῦ ἢ
γνῶ ΘΙ ΌΠ6. ΘΟ ΘΙ ΡΟΡΑΥΥ ΟΥ̓ ΠΡ ΟΙΥ ΘΑΥ 16 ὕμ8η ΤΠ ΒΟΠ 685.
ΧΧΧΙΪ

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
ΌΠ]ονν ὑπ ἱποϊάεπὲβ οοηποοῖθα ννἱθἢ Π6 σαν ῃοτίηρ οἵ
ἴπΠ6 Αςμδθδηβ ἀπ ὑμὶν αἰ ἰπηαῦθ ἰαπαϊηρ ἴῃ ΤΟΥ;
ἃηα ὑπ6 βἴουν οὔ {Π6 ννᾶν 15 ἀθίδι δα ἀρ ἴο ὑΠ 6 φαᾶγγεὶ]
θεΐνγεθη Αοἢ}]65 ἀπ Αρδιηθήποη υγἱτ υνῃῖοἢ ὑπ6
ΤΠαὰ ὈεΡΊΠΒ.
ΤΉ 686. ἴουῦ ροϑὴβ τουπάθα οὐδ ὑπ βἴουυ οὔ {πὸ
7ηαά, «πιὰ τῦ Ομ τϑυπαϊηθα ἴο οοπηθοῦ ὑμ15. επἰαυρεᾶ
γουβίοι υυἱδἢ ὑπΠ6΄ Οάψόσοεψ. ΤῊ 5 νγὰβ ἀπ ὈΥ τηθδη5 οὗ
{Π6 ἐὐρέμγηα, ἃ Ῥοθμ ἰῇ ἤἥνε ὈΟΟΚΒ ἀϑοῦρεα ἴο Αρίαϑ
οὐ ΗἩερίαβ οἵ Ἴγοθζθη, νυ Ὀαρὶπβ ποσὰ πε ϑαοῖ
ΟΓ Ἴτου δθά8.
[Ὁ ἰοϊὰ οἵ ἐπε αἰβραΐε Ρεΐψεεῃ
Αρδυηθιηπος ὁπ Μαεμηδίδαβ, ἐη6 ἀδραγῦαγα ἔγρομη ΤΊΟΥ
οἵ Μεμεΐδιβ, ἔπςῈ ἐογίαπθβ οἵ πε ἰεϑϑοὺ ἤθύοθβ, {π6
γαΐαση ἃπα ὑγαρίο ἀθαΐῃ οἵ Ασδιηθιηποη, ἀμᾶ ἐπ6
νεηρδάποα οὗ Οτεβίεβ οὴ ἀδριβῦμβ.
6 βἴουυ δηᾶβ
τ Πα γοϊασῃ ἢοιηθ οἵ Μϑμεΐδιβ, βίο ἢ Ὀτηρσβ ὑΠ6
ΘΘΠΘΙΆΙ πδιγαῖννε ἃρ ἴο ἴπΠ6 Ὀερὶπηΐηρ οἵ {πὲ

Οἰἀνόδον.
Βυὺ ὑπ

ὺ
Οάνγοδοψ ἰἴβε! Ἰοῦς τοποῖἢ ππΐο]ὰ : νυ»δῦ,

ἴον Ἔχϑιρ]θ, Βαρρεπβα ἴῃ Π{π8οὲ αἴξαν Πα βαγίηρ οἵ
ὑῃ6 συϊΐζοῖθ, δπὰ ψῆδὺ γψὰθ ὅπ υἱθίτηδξα ἕαξε οἵ
Οαγβθευθὸ
πα ΠΟΥ ἴο ἔπθϑ86 ααθϑυϊηβ τγὰβ
ΒΌΡΡΙ
6 Ὀγ πε 7 εἰεροηῳ, ἃ Ῥοδθη ἴῃ ὕνγο ὈΟΟΚ5. Ὀγ
Εμπισατήσηος οὗ Ογήεπα (Π. ὅθδ μ5.0.). [Ὁ το] οἵ
{π6 δαἀνεηΐανεβ οἵ Οαγββοὺβ ἴῃ Ταβρυοῦβ αὐξου ἐπθ
ΚΙπρ' οἵ ἔπ δυϊξοΥβ, οὗ ἢΐβ γταύαση ἕο [{Πδο8, ἀηα 15
ἀεδαῖΐη αὖ πθὸ Βαπᾶβ. οἵ Τεϊθροπαβ, 8. βοὸῦ ὈΥῪ
Οἴτοθ. Τπθ ορίς επᾶάθὰ Ὀγ ἀϊβροβίηρ οἵ {πῸ
Βα ν ν᾽ πρ᾽ ΡΕΥΒΟΠαρο5 ἴῃ ἃ ἀοαὈ]6 πηδυτίαρθ, Τ᾿6] μηᾶοι νψεδαΐϊηρ Οἴγοθ, πᾶ ΕἸ]Εροπὰ5 ΡΕΉΕΙΟρΕ.
ΤῊΣ ἐπα οἵ πε Ογοῖα τηδνκϑ αἰδοὸ ἴπΠ6 ἐπα οὗ ὑπὸ
Ηετοίς Αρϑ.

ΧΧΧΊῚΗ

ἹΝΤΒΟΌΠΟΤΙΟΝ
16 Ποριογῖο Ἡ ψΉ1),8.
ΤΠ οοἸ] δοὐίοι οἵ {πἰτγ-γοα Ηγιηηβ, ἀϑουθεα ἴο
Ηοτηδ, ἰ6 ὅῃθ6 ἰαθῦ δοῃϑί θυ ]α ψοὰκ οἵ {πὸ
ἘΡῖς ὅθ ῃοοὶ, ἀπα βθϑίηβ, ὁη. ὅπ6 νοΐ,

ἴο θὲ ἰδαΐεξυ

ὑμδη ὑμ6 Ογοῖῖο ροϑβ.
[Ὁ οαἀπποῖὺ θὲ ἀεδῆηίϊτζεϊν
ἀδϑίσηδα οἰδῆον ἴο πε Ιοπίδη οὐ οπ θη ΐαὶ βο 0015,
ἔου 6
{Πη6 τοιηδηύίο οἰθιηθπΐδ ἰβ ΘΙ βίγοηρ,
ὑπογα ἴθ ἃ αἰδίϊποῦ σεποθδίορίοαὶ ἱπἰονεϑῦ ; ἀπα ἴῃ
τηδδςουβ οἵ αἀϊούίοπ ἀπα βῦγ!α ὑπ6 ἱπῆἤμπθποθβ οἵ θοῇ
Ηεβίοα ἀπά Ηοιοὺ ἃ ψ6}]-τηᾶυκοα.
ΤπῈ ἀαΐο
οὗ 16 ἔουτηδίίϊοι οἵ ὑπὸ οο]
]δούοη ἃ5 σαοἢ ᾽ς

ΚΠ Ονν.

Πϊοάοναβ 5΄1οα]α5 (ἑθηρ. Απριϑῦι8) 15 ὑπ ἤνϑὶ ἴο
τηδη οι ΒΌ6ἢ ἃ θοαν οὗ ροεύγν, ἀπα ἰδ 5 ΠἸΚοὶγ ἐπουρἢ
ὑμπαῦ {Π||5 15, αὖ ᾿Ἰδαϑδῦ βυιβίδη
1} ν, ὑπ 6 οπα νυῃΐο Πὰ5
οὐ ἄονη ἴο τ5. ΤΒπογαΐϊαο5. ααοΐοβ ὑπΠ6 1)6]
18π
Ἠγψηιη ἰο Αροίϊο, τι ἰΐ 15 Ῥοββίθ]6. ὑπαῦ ἔπΠ6 Ἡουηουῖς
ΟΟΥ̓ΡῚΒ. οἵ Πὶβ. ἀδν αἰ8οὸ ορῃηϊαϊηθα οὔμον οἵ ὑπ6 τηοτ
ἱτηρογζαπῦ ἤγτηηβ.
(Ὁποοίναθυ πα οο] θοῦ. νγὰβ
υγαη σα ἴῃ πε ΑἸοχαπαγίπο ρουϊοα,
ΤΠαογα
α 65, ἴῃ ααούηρ' ὑηΠ6 Ηγιὴη ἴο ΑΡρο]]ο, 68}}5
ἰδ προοίμιον, ννϊο ἢ ΟΥ̓ ΠΥ
τηθᾶπβ ἃ “ργεϊπα
ομδηϊοα Ὀγ ἃ γπαρβοᾶς θεΐοσο τϑοϊξαϊοη οἵ ἃ ἰὰν ἔπΌΠῚ
Ηομδυ,

ἃπα βο ἢ Πγυὴηβ ἃ5 Νόοβ. νὶ, Χ, χχχὶ, Χχχίϊ,

ΔΥῸ ΟἸ Αγ ΡΥ 465 ἴῃ ὑΠ6 βὑυοῦ 56 πεα ; ἴῃ Νο. χχχί,
ἔῸγ δχδιηρῖθ, αἴτου οο]θταϊίηρ Εε]οβ, πε ροεὶ
ἀθοϊασοβ Β6 ψ}}}} ποχὺ βἰπρ' οἵ πε “τδοθδ οἵ τπουΐὰ]
τή6, ὑΠ6 ἀεμη-σοῦβ.᾿
Βαΐ Ὁ τηὰν ἔαϊν]ν θῈ ἀουθίθα

νν Πθ ον 500} Ηγτηηβ 88 ὕποβε ἴο .)οηιθέεν (11), “ροίίο

(11), Πογηιθς (1ν), -Δρἠγοάϊε (ν), οὰπι ἢᾶνα θεαη γθ8]
ΡΓΘΙ 68, ἴῃ ϑρῖζα οἵ {Πς οἱοβίηρ ἔουτπι]α “ ἀπα πον 1
Ὑν1}} Ρᾶᾷ85 οὴ. ἴο ἃποῦμευ ἢγηηη. Τα νἱϑν ἰάθη ὈΥ
ΑἸ]Θ ἃπα 51Κ65, διηοηρϑὺ ΟὔΟῚ 56 ΠΟ] 78, 15 ἀοα Ὀ.1685
τἱρηῦ, ὑμαὺ ὑΠπ686 Ἰομρον Πγτηηβ ἃγ6 ΟὨΪν ὑθομη οΆ}}ν
. ΧΧΧῚΥ

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
ΡΓΕ 65 ἀπ 5ῆον ἴο νγπαὺ ἀἰθργορογθ παῦε ᾿θηρὶ9
ἃ 51η0|6 [ἰουαγν ἔουη. οἂπ θὲ ἀσδνεϊοροα.
ὍὙΠὲ
Ἡγτηη5 ἴο δ μη (χίχ), ἕο 1) οη δα (Χχν!), ἴο δία

απ

Πόγηιθς (ΧΧΙΧ), βθθὰ ἴο αν θθθὸπ ἀδθϑίρηθα [Ὁ 86
αὖ ἀφἤηϊξε το] σίου ἔθϑειναβ, ἀραστῦ ποτ τοί
α 95.
ἢ ὑπ6 ἐχοθρύϊδου ρεῦμὰρθ οὗ ἔπῸ ἤψνιη ἰο 441γθ5
(ν111), πὸ ἰδθ ἴῃ ἔθ ςοἸ]δοῦύϊο. οαπ 6 τοραγάδα ἃς
εἴτουν ἀδνούίομπα! οὐ ΠἰξαγρΊοα].
ΤΠ Ηγηηη 15. ἀοαθῦ] 655 ἃ νοὺῪ ἀποῖοπὲ ἔογη ; θὰ
1 πὸ θχαιρίοβ οἵ οχίγειηθ δηὐϊαυϊον ϑαγνῖνα {ἢ 15
τηιϑὺ θ6 Ραὺ ἄοννῃ ἴο ἐπα ἔβδοῦ ὑπαῦ ἀπ} ὑπὸ ἀρ οἵ
Πδουαυν ΘΟΠβοϊ
οι5655, ΒΈ6ἢ. ἐπίηρο ἀγα ποῦ ργοβεῦνοά.
ΕἸγβῦ, ἀρραγεπῦυ, ἴῃ ἀπε οο]]δοϊίοη βἰοοα ὑπὸ ἤψηνη
ἐο ᾿λιοπ δι, οἵ νυν ἢ ΘΚ ὄννο ἔγαργηθηΐθ πον ϑαγνίνε.
ὙΥΏ1|6 1Ὁ ἀρρθανβ ἴο ἢᾶνε θ6Ὲπ ἃ ἤγτὴπ οὗ ἴΠ6 ἸοΠρῸΥ
ἴγρε, νὰ Πᾶνε πὸ ενίάθποθ ἴο ον εἰδῃου [5 506006
ΟΥ̓ ἀαἴο.
ΤῈ Πψηιη ἰο 1)οηιοίου, εχϊαθις οὐἱν ἴῃ ὑμ6 ΜΒ.
αἰβοονουθα Ὁν Μαϊπίαθ. αὖ Μοβοον, ἀθβοῦῖθθθ ὑπδ
βοίζασε οἵ Ῥϑύβεορῃοπθ ὃν Ηδαάθθ, ὑπὸ ουοῦ οἵ
᾿)εμηδῖθυ, ἤθὺ βἴαν αὖ Ε]δθυϑὶθ, ἀπ ΠῸῚ νθῆρθᾶποα 05
5065 πα τηθὴ ὈΥ οδιβίηρ ἔατηΐπθ. ἴῃ {πα ἐπα δι
ἰ5. Ἰογοθα ἴο θυῖηρ Ῥεούβερῆοπα ὕδοκ ποτα ὑπὸ Ἰονγοῦ
γον ; θυὺ {πΠ6 σοάά 655, Ὀν Π6 οοπέγίνίηρ οἵ Η 8465,
501}} γϑιηδίπβ ραυΥ ἃ εἰν οὗ ὑπ ἴονσεῦ ψουἹα.
ἴῃ
ΤΩΘΙΠΟΥῪ οἵ ΠΟΙ βοιγζονϑ [)επηθῖευ δϑία
Π158η65. ὅΠ6
ΕἸ δαβιίδη. τηγϑύθυίθϑ (ὑν]ἢ, Πονγανου, ἡγοῦ 6 ΡΌΤΕΙΥ
ΔΡΤΑΤΊΔἢ ἴΠ ΟΥΡΊ ΠΗ).
ΤΗΐθ ἤγτηη, ἃ5. ἃ ἰδοῦν ψνουΐ,, ἰ5 ὁπ 6 οὗ {πὸ ἤποϑῦ
1 Ορ. ΑἸΠθη δηῃᾶ ὅθ, Ηοριονῖὶς Πψηιηβ Ὁ. χν. Τὴ {πὸ
οχῦ
μᾶνθ ἔο!]ονγθά ὑπὸ δγγθηρθιηθηῦ οὗ ὕπθβθ βομοίδυβ,
πα
ουίηρ ὕμθ Ἡγιὴπβ ὕο θιοηνβαβ πα ο Ἰ)δμηοῦθυ, 1 δᾶ 11
Γοβρθούϊνθιυ : ὕο ρδοθ 7)θηνείευ' αἴον Πεγηνε8, δα ἐμ6 Ἡγηη
ὅο ϑοη γϑαβ δῦ ὑπὸ οπᾶ οὗ ὑῃθ οο!]θούϊοη βθθηβ ἴο ὈΘ ΤΏΘΓΘΙΥῪ

ῬΘΥΎΘΙΒΘ,

:

"δ:

ΧΧΧΥ
ο 2

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ
ἴῃ ὑπὸ οοἸ]οιίου.
[ὑ 8 βΒύτεῖν Αἰ οὐ ἘΠθιυβίηΐδη ἴῃ
οὐἱρίη. (δη νὰ ἴῃ δὴν νὰν ἢχ ἰΐ5 ἀαΐε ἢ ΕἸγϑεν, τὑ
ἰ5. φογύαϊ εἰν ποὺ ἰαΐον ἔμὰπ ἔΠπ6. θα ηπίηρ οὗ ἐπε βιχὶῃ
ορηζαχυ, ἴον 1Ὁ τα
ῖκ 5 πὸ πηϑηδίον οὗ ἰδοοθαβ, ἃπα {πὲ

Πϊοηγϑίας δ] πηηῦ ννὰβ ἰπἐγοάποδα αὖ ἘΣΘαβ15 αὖ ἀθουΐ
ἐπαῦ ρευϊοά. Επγπου, ἔΠ6 ᾿πϑὶρηϊἤοαηος οἵ Τρ
ο! ουητ5
δ ηα Επχηο]ριβ ροϊηῦ ἴο οΟμβι θυ }]6. δηὐϊαυϊέν, ἀπὰ
{πὸ αἰρσδγημηα 15 501}} δοῦῖνθ. ΑἹ] ὑπ6 56 οοηβί
θυ ϊοη5
Ροϊηπῦ ἴο με βενθῃΐῃ οαπζαυΎ ἃ5 ὕπ6 ριΌΡΑ
0]6 αἀαΐα
οἵ {Π6 Πγυηη.

ΤῊς Πψηιη ἰο Αροίίο οομιϑιϑῖβ οἵ ὕνγο ραγῦβ, 9

θεγομα δὴν ἀουθὺ ψγοῦὸ οΥἹρΊ
ΠΑ ν αἰδυϊποῦ, ἃ
Βγυὴη ἃηα ἃ Ῥυγυμίαη ἢγιὴη. 1η6 1] απ
ἀεβοῦῖθεβ ον 1,οἴο, ἴῃ ὑγανϑῖ! ἢ
ΑΡΟΪ]]ο,
ουΐ ἃ ρΡἷδοα ἴῃ ΒΟ ἢ ἴο 68} ΠΕΥ 50ῃ, ἃηα ον

6]Δἢ
ἢγτηη
βουρ!ξ
Αρο]]ο,

οι ἰῃ Π6]οβ, αὖ ὁποα ο]αἰτηθα ἴον Ὠΐτη56}} πε Ἰγτε,

ὑπὸ ον, δπα ριόρῆεου. ΤῊϊ6 ραγὺ οἵ ὑπε οχίβϑυϊηρ
Ὠγτὴπ 6 η645 νυἢ} ἀπ Θποομηΐατῃ οἵ ἐπα 1)6] 18 ἔδβεῖϊναὶ
οἵ Αροῖ]]ο δπὰ οὗ πε 16] δη ομοῖσβ. Τὴδ βεοοῃᾶ ρεγΐ

“ φεἸεργαῖθθ ὑπῈ ἐουπάϊηρ᾽ οἵ Ῥγέμο (θ6Ιρ1) 88. μὲ

ΟΥ̓ΔΟΆΪΔΥ 5εαὺ οἵ Αροὶο. ΑΥ̓ΟΥ νᾶγίοιιθ να πα θυ ηρ8
ὑῃ6 σοᾶ οοιηθβ ἴο ἼΙρῆσθα, ποᾶῦ Ηαἰαγίαβ, θὰ 15
αἰβϑυδλαεα Ὀγ ὑπ6 πγρῃ οὗ πε ρἷδοθ ἔτομι δε.
}1πηρ’
ὑπεσα ἀπ υὑτροα ἴο φῸ οη ἴο ΡῬγίῃο ψΠεΊΟ, ἴδεν βανίην
ὑμ6 5με- ἀσαρὸθ ψῆοῸ πυγβεα ΤΎρΡΠᾶοη, ἢ θυ]45. ἢϊ5
ἴθιαρ!6. Αὔον ἔμπα ρα ηβητηθηὺ οὗ ΤεΙρἤσβα ἕο ΠΕΥ
ἀφξοοὶδ ἴῃ ροἰνίηρ' Πίστη ΠῸ νγαυηΐηρ Οὗ Π6 ἀὐΔΡΌΠΘΒ85 δὖ
Ῥγυίμο, Αρο]]ο,. πὰ π6 ἔουη οἵ ἃ ἀορῃΐη, Ὀγΐηρδ
οονζαΐϊη Ογαΐδῃ βῃϊριηθη ἴο 1) 6 ]ρΡὴῃϊ ἴο θὲ Πὶβ ρυϊθϑὺβ ;
δηα {πα ἢγταπ 6 η65 νυ ἃ ομᾶγρα ἴο ὕμπεβϑα ππθη ἴο
θεῆδανα οὐ θυυ πα τἱρη δου γ.
ΤῊΣ 1)ε]ΐαη ρᾶγὶ 18. Ἔχοϊ υϑίνεϊν Τοηΐδη ἃ πα ἴηθῈ]87
Ὀοΐῃ ἴῃ βἔγιε ἀπ βϑυτηραΐῃυ ; [)6ῖοβ ἂμ πὸ οὔμοὺ 15
ΑΡΟΙ]Ο᾽5Β ομοόοβεῃ βοαῦ: θαῦ ὅπ βϑεοοπᾶ ραῦΐὺ 15. 88
χχχνὶ

ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ
ἀεἤπίξε!ν δοηδ θα] ; [26]05 ἴθ. ἱσπογθα ἀπᾶ Πρ
δΙοπβ 5 ῃ6 ἱτηρογίαμῦ οθηΐγα οὔ Αρο]]οβ νου
5ΠΡ.
Ετότα ὑ{15 1Ὁ 15. οἰθᾶν ὑπαῦ ἔπ ἔννο ραγῖβ πθοᾶ ποῦ θὲ
οὗ οπθ᾽ ἀδἴε--δ ἢγϑῦ, ᾿πα 666, 15 ἀβου
6 α (βοΠο]αβὲ

ὁ ΡΙπάαν δίϑην. 11, 23) ἴο Ουπδοῖπιβ οἵ ΟΠϊοβ (. ὅ04
Β.0.), ἃ ἀαἴξ νυν ἢ 15. ΟὈν ον

ἔν ἴοο Ἰον ; σΈΠΟΙΆ]

οοπδίἀδγαύϊομβ Ροϊηῦ ταῦθον ἴο π6 εἰσῆτῃ οδπῆυτγγυ.
ΤῊ 5θζο μα Ῥᾶγξ ἰ5 ποῦ ἰαῦϑυ ὑπδπ 600 Β5.6.; ἔογ (1) ἐπε
ομανϊούτα αβ αὖ Ῥγίμῃο, νη ἢ οοτητηθποδα ἴῃ ὅδ Β.0.,
ΔΓ6 ἀπ Κπονη ἴο ἢ 6 υυῖζαν οὐ ὑπ 6 ἤγτάπ, (2) ἐπα ὕθιρ]ς
θυ ΡΥ Ττορποηΐαθ. δπα Αρατηθάθϑ ἔοσ Αρο]ο (Π].
294--299) 5δϑῖηβ ἴο ᾶνε θθθη 5301} βίαπαϊησ ἤθη {Π 6
ἢγηὴῆ νγὰβ τ θη, ἀπ ὑη8. ὕδιηρ]θ νγὰθ θυγπδα ἴῃ
ὅ48. Νε τοὰᾶν αὖ ᾿ϑαϑὺ θ6 βᾶγε ἐμαῦ ὑπΠ6 ἤγϑι ρᾶγῦ 15
ἃ ΟΠίαῃ ουκ, πα ἐπαῦ ὑπ Βθοοπα νγὰβ οουηροβεά
ὉΥ ἃ
οομὐϊηθηΐα] ροοὺ ἔτηαν νυἢ Π)6ΙΡΉΙ.
ΤῊ Πγηιη ἰὁο Πορηῖοβ αἰδυβ ἔτοτη οὐμοὺβ ἴῃ 15
θα] βασι, αὐδδ᾽-οουηῖο ομαγδοῖθυ, ἃπα ἰὐ ἴθ. αἰδὸ ὅπ6
θεβδί- πον
οὔ πε Ηγτηπθ ἴο Εϊηρο]
δὴ γϑδάθὺθ ἴῃ
ΘΟΠΒΘαΌΘ
θα οὗ 5Π 616 γ᾽5 ὑγ 5] 0.
ΑΥ͂ΘΥ ἃ Ὀτγῖθε παυταῖννε οὐ {πὸ σι οὗ Ηδυιηδ5,
ὕη6 δυΐῃοῦ φῸΘ5. οἡ ἴο 580. ἢονν ἢδ ΟΠ ἃ ρἷδοα
δυο ηρ ὑπΠ6 ροαθΒ. ΕἸγϑῦ ὑπ πόν- θοῦ ΟΠ] απ ἃ
ἰογίοϊβα πα ἔγομη 105 586}} οοπίγνεα ἢ [γτὰ; ποχῦ,
ἢ
τηθοῇ οὐπηίΐηρ' οἰγουτηβίδηοθ, ἢ6 βἴοϊα ΑροἹο 5
οὐ!]6 δηα, ἤθη σπαυσθα νἱἢ ὑπ ἐπεῦῦ Ὀγ ΑΡο]]ο,
ἔογοθα ὑπαῦ σοα ἴο ἀρρϑᾶν ἰπ ππαϊσηϊποα συΐβο ὈΘἴοτῈ
{86 ἐγ θυπα] οὗ θα.
Ζδι8 56 6 |κ5 ἴο γδοοποῖ!α ὑΠ6 Ῥαϊγ,
ἃ πα Ηδυτηθ5 Ὀγ πε οἱ οὗ πΠ6 ἴγγθ ννῖὶπβ ΑΡο ]ο᾽ 5
ἔ ΘΠ ἀ5ῃ]ρ ἃπα ΡαγΟἢ 565 ναυῖου5 ργεγοραὔνεβ, ἃ ΒΠ ΔΥῸ
ἰη αἰνϊπαίίου, ἔπΠ6᾽ Ἰογάβῃϊρ οἵ πουᾶὰβ δηα δηϊτη8]5,
θα ἔς οἶος οὗ πη ϑθθηροῦ ἔγοτη Πα σοαβ ἴο Ηδαδ65.
ΤΠ
γῆ 8 παι ἴο ἀαῖθ. Ηρθυτηθϑ᾽ 'γτὰ ἢὰ5
56 6 5 υϊηρδ ἀπ {πΠ6 ἱηναηδίοη οἵ ὑπὸ βενοη-ϑυυηρθα
ΧΧΧΥ

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ
Ἰγγα ἰβ δϑουρεα ἴο Τα υραπάθν (πον. 6716 5.0... πὸ
ἤγτηη πϑὺ ὑμαγαΐογα 6 Ἰαΐθυ ἔπϑη ἐμαὶ ἀαΐθ, ὑποιρἢ
Τευραπάου, δοοογαϊηρ ἴο δ εἰν στηγίῃ,1 τηὰν πᾶνα ΟἿΪΥ
τηοα!ϊῆςα {πε 50416 οἵ {π6 ᾿γγα; γεῦ ννῃῖ]Ὲ ἐπα θαυ] βα
Ομ υδοῖου ΡΥΘο 65 8ῃ δαυν ἀαΐα, ὑΠὶ8 ἔδαῦαγα 15. ΓᾺΡ
Τοιηονθᾶ, 85 ΔΙ] η πα 51Κ65 τϑιηδηῖς, τότ ὑΠη6 51}Π1}}0|655
οἵ τῃς Βαΐξίίε οΥ ἐλε ἔτορες απὰ Μῖοο, 5ο ὑπαὺ ἃ ἀδαΐβε ἴπ

ὑπ δα ον ρᾶτὺ οὗ {πε βἰχίῃ οαπῦατυ 15 τηοβδῦ ΡΟ 816.
Τῆς Πγριη ἰο Αρἠγοάϊίε ἰβ τοῦ ὑπ ᾿θαβῦ γευηδυκαθ!α,
γον ἃ Πἰῦογασυ ρΡοϊηΐ οὗ νίονν, οὗ πες σοῖς οοἰ]δοϊίοη,
Ἔχ ΙΡ τ πρ ἃ5 1 ἀ065 ἴῃ ἃ τηϑϑύου!Υ ΤΏΔΏΠΟΥΙ ἃ αἰνίπα
θεΐηρ' 85 6 ἀπν}]]Π[πρ᾽ ν]οὐϊτη οἵ δὴ ᾿γγθϑιβῦι}6 ἔογοα.
[Ὁ 6115. πονν 8ἃ}1} ογϑαῦυγθβ, πη δνθὴ ὑπ σοαᾶβ ὑμϑιη56 1ν 685, ἅΓῈ βιδ] θοῦ ἴο {π6 ψ1}} οἵ Αρῇῆγοαϊξα, βανίπηρ' ΟὨΪΥ
Ατὐξοιηΐβ,

Δ μθ μηδ, ἀπ

Η δϑῦϊα; πον Ζεαβ ἴο Πατα]6 Ποὺ

Ρηάς οἵ ρονεὺ οδυβεα ΠοῚ ἴο ἰονα ἃ τηοῦΐαὶ, Απο ἶ565 :
δα πον πε σοαα 6855 ν᾽ δε 6 Πεῖὸ ἀροὸπ Μέ. [ἀδ.
Α οοτηρδτίβοι οὗ Π|5 ννουὶς τ ὑπὸ [ἂν οἵ Ἰ)ειποάοοιβ
(Οάψοδου νὶϊϊ, 266 4}, ννΒΊΘ 15 ΒΌΡ υ ἢ Ια }]}ν βία αν, νν}}}

5ῆονν ον 87 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἰ5 ὑΠ6 [ΟΥΏΟΥ ἴῃ νῃϊοἢ {πα
σοαα685 5 θαΐ ἃ ν]οϊίτη ἴο ἔΌγ 65 βίοὉ Υὑπδιν ἨΘΥΒ61}.

ΤῊΣ ᾿ἴπ65 (247--265) ἴῃ νιΐο ΑρἨγοαϊῖζε ἐ6}15 οὗ ΠΟῪ

Βυτη
Πα ὐοη ἃ πα ουἹδῖ ἀγ6 βρθοία!]ν ποΐενοσγίῃγυ.
ΤΠ ΟΓῈ ἃγ6 ΟἢΪν ΘΠ ἃ] ἱπαϊοαϊίομβ οἵ ἀαἴθ.

Τῆς

ἱπῆπεπος οὗ Ηεβοα 15 οἰδαῦ, ἀπα ἴΠ6 ἢγτηῃ Πα5 δἰτηοβὺ

σαγίαϊ εἶν θθ θη 864 Ὀγ πε δυΐποῦ οἵ ὑῃε ἤψηιη ἰο
])οηιοίον, 50 ᾿μαὺ πε ἀαἴα τητιϑῦ 16 θεῦννεεπ {πεθε ὕνο

Ρεγοαβ, δπα ἐπε βανεηΐῃ σοηζυῪ 5668 ἴο ΡῈ {δα
Ἰαϊοϑὺ ἀαΐα ροβϑβίθ]δ.
Τῆς Πγριη ἰο ])οη δια το]αῖθβ πον ἐπα ροᾶ ννὰβ
βεἰζβα Ὀῃ ρίγαῖεβ ἀπᾶὰ πον ψ ἱ ἢ τηϑὴν μηδ!
βία ϊοηβ
“ΟΥ̓ ονεΥ ἢῈ ἀνθηροα Ὠϊμηβ61} οα ἔμθιη ὃγῃ ἐὰν πίπρ' ἔθ τη
ἰπἴο ἀοΙρΡῃΐη5. Τῆς ἀαΐε ἴθ νον ἀἰβρυῦεά, ἔθου 116
1 Θγεεῖρ Δεῖῖο οοίβ, Ρ. 166.

ΧΧΧΥΠῚ

ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ
Ταᾶν θη ΘΠ νεβ τ τὸ θῈ ἃ νους οἵ {πῸ ἔοασἢ ΟΥ
{πἰγὰ οαπίασν, ΑἸ]Ὲπ ἃπα 5168 δοηβίοὺ ἃ βίχῦῃ ΟΥ
βουθηΐῃ οοπίυσν ἀαΐα ἴο θῈ Ῥοββῖθ]6. Τὴδ βὕουυ 15
ἤρυτεα ἴῃ ἃ αἰβεγεηῦ ἔοι ὁπ {πὸ το] ἰο8. του ὑΠ6
οπογαρῖο τηοπππηθηΐ οὗἉ [γϑίογαΐθθ, πον ἴῃ Π6 Βυ 5ῃ
Μαβδιπη.
εν

ἀἰβενγεηῦ

ἴῃ οΠδύδοίου

15 ὑπ6

Πψηιη ἰο 4765,

ὙΠΟ ἰ56 ΟΥΡΗΪς ἰῃ οἤδγδοῖοσ. ΤὴῸ6 νου, δἴθου
Ἰαυσίηρ ὑπ σοα ὃν ἀεί] πρ ἢἰθ5. αὐ θα ἴθ8, ρυᾶγϑ ἴο
6 ἀρ] νουθα ἔσομυ ΓΘ Ό Θμθ55 Δηα

Κη 6855 οὗ βοα],

ὃι5. 8150 ἔγομ ἱτηρι 565. ἴο ννσαηΐοῃ δηα Ὀτιιΐα] ν] Ο] ΘΠ 6.
Τὴ6. οὔἱν ΟΥΠΕΥ ΘΟΠΒΙ ἀθυα Ὁ] 6 Ἡγτηη 15 ὑπαὺ ἴο Ῥάώρ,
νγΠ]οἢ ἀοβοῦῖθεθ πον 6 τόϑηὴβ παπύϊπρ διηοηρ {Π6
τηοπηξαῖΐη5

ἃ πα ὑπιοκοῖ δηα οἔἴγδδιηβ, ον

6

τη Κ65

τηιϑῖο αὖ ἀπ 116 ταϊυγπίπρ' τόση Π6 οἤδ86, ἃπα
πον 6 1οἷπῃβ ἴῃ ἀδποίπρ' τ ὑπ 6 Ὠγτηρῆ5 ΠΟ βίπρ'
16 βίουυ οἵ ἢὶβ. θη.
ΤῊΪ5, θεγοπᾶ τηοϑῦ νου κ5 οὗ
Οτεοκ

[ἰτογαῦασγθ,

ἴθ. ΓΘ

ΔΙ 8 016 Ὸν

5

ἔγθϑῃ ἂπὰ

Βροπίδηθοιβ ἴονα οὗ νυ] παΐαγα] 506 68.
ΤῈ του
δῖ ηἶηρ ΠΥΤΉΠΒ ΔΥῸ ΤΩΟΘΟΪΥ οὗ ὑπΠ6 Ὀυϊθἔδϑι
ΘΟ Ρά55, ΤΊΘΥΟΪΥ ΠΑΙΠΠρ' [Π6 σοα ἴο θ6 οοἰ εργαϊθα πὰ
τηθηὐοηΐηρ ἢἰθ ΟΠ ΘΓ αἰ τ θαΐεβ.
Τηθ6 Ηγτηπβ. ἴο
Ἡδγηιθς (ΧΥῚ) ἴο ὑμε 7))οδοιγὲ (Χν11) πα ἴο 7)θηιθέεν
(ΧΙ) ἃγὰ τηϑῦὲ ἀρδίγαοϊθ οὐ ἴΠ6 ἸοπρῸΥ ΠΥΤΠΠΒ ἱν,
ΧΧΧΙΪΝ, ἃ πα 1.

:

71ὲ Ερίρταηις ο7 ΠΟΡΙΘΥ
Ὑπὸ Ερίργδαιηβ οἵ ἩοΟΥ ἃῖὸ ἀεγίνεα ἔγοσῃ ἐπα
Ρϑευαο- Ηδγοάοΐθδη 7275 ο΄ Ποηιον, θὰ τηδηγ οὗ ἔῃ θὰ
ΟΟΘῸΣ ἰπ οὔπευ ἀοοσυτηθηΐβ ϑ06ἢ} ἃ85 ὑπε (Ὁηίοοέ οΓ
Ἠοριοῦ απὰὶ Η οοοά, ΟΥ ἅτε αποίοα ὈΥ ναγῖοι5 ἃποίθπξ
. ϑαῦποῦβ.
ΤΠθθε. ροοῦϊς ἵγαρτηθηΐβ οἰθαυν δηξοᾶαξε
ἴῃς “11ἴς ᾿᾿ 1056}, νυ ῖ ἢ βθαιηβ ἴο πᾶνε θθ θη 80 νυ

απ

ΧΧΧΙΧ

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ
του ὑπθ ἃ5 ἴο ΒΙΡΡΙΥ ἀρργορτίαῖε οοσδβίομβ [ῸΣ
ὑπεῖν οομπηροβίτοῦ.
Ερίβυαση Εἰ. οα ΜΊάδβ οὗ 1 ατίθϑα
νγὰβ οὔουνδα αὐὐειθυΐοα το ΟἸδοθα]5 οἵ πᾶ 8, ὁπ α

οἵ π6 ὅδνθη ϑαρθδ; ὑη6 δαάγθββ ἴο Ἰδιοὰβ (Χχὶ) ἰδ
Ρατεὶν Ηδβίοαϊο ; χἰϊ, ἀοοογαϊηρ το ΜΜ. Ογοϊβοῦ, ἰ5 ἃ
ἐγαρτηθηῦ ἔτοπ ἃ σ.ῃουηΐς ροθη.
ΕἸρίρυδῃιν χὶν ἰδ ἃ
ουχίοιβ Ροθμ αὐ θαϊεα οἢ. πὸ νϑιῪ οὐνίοιιβ φγοι πα
ἴο Ηεβιοα ὃν «Ψα]ὰ5 ΡΟΙ]ὰΧ.
[ἢ 1 της ρμοδθὺ ἱπνοῖκοβ
Αὐπμεπᾶ ἴο ργοϊθοῦ οουΐαϊη ροῦῦθιβ δἀπα ἐποὶν ογαῖν, {Ὁ
ὑπον 11], ἀοοογαϊηρ' ἴο. ῬΓΟΠΪ86, σῖνα Πΐπη ἃ Γαυναγα ΤῸΥ
Ηΐβ βοηρ; 1 ὑπδν ργονα ἔαϊβα, μηδ! σπδηῦ ο',ἼΟΙ65. ΔΥῸ
ἰῃνοκοα ἴο ψσθοκ ὑπ6 Κιϊπ πα παν ὑΠ6 ροΐξευϑ.
116 Βεγίοοχιο οδηιδ

Τὸ ΗοιμεΥ ψεῦΘ ΡΟΡυΪΔυν ἀβοῦῖ θα οογίαϊη ὈὰγἸεβαὰθ. ροθῖηὴβ ἴῃ ψγῃΐοῃ Αὐιδύοι!α (Ρορέϊος ἵν) β5ἂνν
ὑῃ6 σε οὗ οοιηθᾶν. Μοβὺ ἱπίθγθβιπρ οἵ {Π686,
νγοτα ἰὸ οχίαηύ, νοῦ] θ6 ἴῃς ΜΜαγριίο5. 'ῊΘ Πετὸ οἵ
{πε δρὶς 15 δῦ ὁποβ βοϊο δῦ ἃηα βἰτηρ θΐομ, “ Κπουνΐηρ;
τηϑην ἐπίηρσθ, θαὺ Κπονῖπρ ὑμθιη 411} Ὀ8α]γ." [Π ἰ5
πηξογθπαῦθ!ν ἱτηροβϑῖ]6. ἴο ἔγαθα ἐπα ρἷδη οἵ ἐπα
Ροδμ, ψνοἢ ργθϑυτηθν ἀθίδ]δα τῃ6 δαἀναηξαγεβ οὗ
ὑΠ|5 ἀπῃογοὶς ομαγδοῖου : ὑῃ6 τηθῖτα ᾿ἰι8εὲ84 νγὰβ ἃ
οατίοι5. ταϊχύασα οὗ ποχδαιηθίσίο ἃπα ἰδηθῖς [1Π68.
ΤῊς ἀαῖε οἵ ϑιοἢ ἃ νγοῦκ οδηποῦ 6 Πρ : Οτοϊβεῦ
ὑπίη κα Ὁ τὰν Ὀαοπηρ ἴο {π6 ρεογϊοα οἵ Αὐομη]οοθβ

(ο. 660 8.0.), θαὺ 10 τὰν νγ68}} 6 βοπιθναὶ Ἰαΐθυ.
Ἀπούμπεου ροεῖη, οὗ ν ῃοἢ να πον

Ἔνδὴ [688, ἰ5 ὑΠ 6

Οδγοορθθ. ἜἼ6θ6 δύοοραβ (“9 ΜοηκουΜεὴ ᾽) γε ἃ
Ραὶν οἵ τηδ!]!οπαπὺ ἀνγασβ νῆο ννεπὺ ἀρουῦὺ ἴΠ6 νου]
τη βο ϊο -τηακίησ, ΤΠ θῖν ραπβητηθηῦ Ὀν Ηφγδο]εβ
ἰθ. Ταργοϑοηΐθα οἢ. ὁη6 οὗ π6 δα] ον τηδΐοροβ ἔγοτη
ϑϑῖθπ5. [Ὁ ψου]α 6 1416 ἴο βρθουϊαΐα ἃ5 ἴο ἔῃ (αἴθ
οὗ ὑΠ18 νρουκ.
Χ]

Φ

ΙΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ
το
ον
ἐῴκει,
τος

ρς
ον
ων
ἐν.ἐκ
ἀρ
Στ
ΑῪ

ΕἸΠΑΠΥ ὑποτα ἴα πε Βανέε ο΄ ἐδε ἔγοσε απ Μῖοο.
Ηδτε ἰ5 ἰο]α πε δἴουυ οἵ π6 4υᾶυγοὶ νυΐο ἢ ἀγοβθε
μεῦννθεπ πε ἔνο ὑσῖθοβ, πα πον ὑπὸν ἑουρΐ, απ|}]}
Ζθ5 δεπῦ οὐἂρ5 ἴο Ὀγθαῖκ ἂρ ὑΠ6 Ὀαϊ]6.
[Ὁ 5 ἃ
Ρᾶγοαν οὗ ἴΠ6 νναυθκα ερίς, Βαϊ Πα5 Π {16 ἰπ τ ὑπΠαΐῦ 15
ΓΘΑΙΪν οομηΐο οὐ οὗ ἰςουανν τουϊῦ, Ἔἐχοθρῦ ρουπὰρ5 ὑπ6

ἰδὲ οὗ αυαίηῦ ἀΥπη5 ἀϑϑυμηθα Ὀγ ἔπε νγαυτῖουβ.

ΤῊΘ

ἑοχὲ οἵ ὑπὸ Ῥοόθμὶ ἰ5 ἴῃ ἃ οπαοίϊο οοπαϊ το, πα ἔδοτε
ΑΥ̓͂Θ την ἱπίουροϊα ίομβ, ϑοτὴθ οἵ Βγυζαπεϊπα ἀαΐα.
ΤΠΟῸΡΉ ΡοΟροϊαυν ἀϑουῖροα ἴο ΕΗοπιου, ἰΐ5 γθὰ]
αν
5 βαα Υ ϑδυϊάαθβ ἴο πᾶνε θ6θη ΡΊρυαβ, ἃ
. (ατίδη, Ὀγοῦθου οὐ Αὐδουηΐβία, “νέο οὔ Μδαβο δ,"
γγῃο αἰϑυϊηρι
θη 6α ΠοΥβ61} αὖ {Π6 Ὀαΐ]α οὔ δ] τηΐβ.
ϑυϊάαθ ἰ5. οοπβαβίηρ ὕπΠ6 ὕνγο Ανξοιηϊβίαβ, θὰ ἢ 6 τᾶν
θὲ τἱρῃῦ ἴῃ αὐ θαϊπηρ' [Π6 ρόδιη ἴο ἀροιῦ 480 8.6.
7λὲὸ (ομίοοέ 9.6,[:} Ποηιοῦ πὰ

ΤΠοϊοά

ΤῊΪ5 ουτουβ οΥΚ ἀαἴαϑ ἴῃ 85 ργοϑθηῦ ἔΌΥΠῚ ἔΥΌΠῚ
ὑπῸ ἢξοθηθ οὐ βῃογῦν αἰτοῦ ὑπ6 ἀφθαΐῃ οἵ Ηδατχίδη,
θὰΐ βθϑμηβ ἴο θὲ θαββά ἴῃ ρᾶγῦὺ οἢ ἃΠ ΘΑΥΠΘΥ ν βίο ἢ

Ὀγ ὑπὸ βορηϊδῦ ΑἸοϊάαπηαβ (ο. 400. Β.6.)ὲ.

Ρ]αΐαγοι

(ρηυϊυ. ϑερί. ϑαρ., 40) 8685 ἂπ δαυ δῦ (ΟΣ αὖ ᾿Ἰδαϑὺ ἃ
5Που 6) νϑυβίοι ὑπᾶπ ἐπαῦ νν ἢ νγα ροβϑθβθ.
ΤΠ6
οχίδηΐ

(ὐηέοδί, πονγενευ,

ἢὰ5

Οἰθαυν σοι

πο α ψΊἢ

ὑπ οὐἱοῖπαὶ ἀοουπηθηῦ το ἢ οὐ ὺ 111-αἰσοϑῦθα στη ευ
οα πε ἴ ἃπά ἀεδβοοηῦ οἵ Ηοιπου, ργοθαθ]ν ἀτανίηνσ
οη δε βᾶτηβθ ΦΈΠΘΙΑΙ 50Π 7065 ἃ5 4065 πε Ηετγοάοΐδδῃ

1496 9 Ποριον. 15 Β60ρ6 15 δ5 ἔΉΠ]οννβ : (1) ὑπε ἀδβοοπὶ
(5 νδυϊουβὶν γορουξθα) ἀπά γϑἰαϊῖνα ἀαΐθς οὗ ΗθυηοΥ

1 Ορ. Μαγοϊκβοηθῆδι, Ἡεοιοαὲ ἤγαγηνεηπέα, ». 8ὅ. ΤῊ ραρυσιβ.
ἔγαρτηθηῦ τθοονθρθαὰ ὃν Ῥούγϊθ (είγίε Ῥαωρψγῖ, δα. Μεμδβυ,

Ρ. 70, Νο. χχν.) ὥρΊθθβ θϑϑϑθῃύ!!ν νυ ὑπ οχύμπῦ ἀοοσιππιθηΐῦ,
Ῥαὺ αΙ ΠΥ 5 ᾿π ΠΠΊΘΓΟΥΙΚ. ΠΙΪ ΠΟΥ ὑθχύτα] ροϊηύβ.

ΧΗ
΄

΄

ἹΝΤΒΟΘΌΟΊΤΙΟΝ

δηα Ηδερβοὰ ; (2) {πεῖν ρμοεδίϊοαὶ οοηΐαοϑὺ ἂὲ ΟΠδϊοίβ:

(3) ἔπε ἀδαΐῃ οἵ Ηεβιοα ; (4) ὑπε νναπάθυϊπρβ ἀπ
ξουΐαπθα οἵ Ηοιηθυ, νυ

Ὀγῖθε πούϊοθϑ οὐ ὑπε οἰγουχη-

βίδ ποθ Ὁπάᾶῖθὺ ΠΟ ἢ ἢϊ5 ταραυϊθα νοῦ κθ εῖῈ
Ροβεά, ἄονη ἴο {πε {της οἵ Πϊ5 ἀδαΐῃ.

ΘΟΙ-

ΤῊς ψΠο0]6Ὲ ἰγαοὺ 15, οἵ σου 86, τη ΥῈ ΤΌΤΊΘΠΟΘ ; ἰΐ5

ΟὨΪΥ ν]π65 ἀτὰ (1) {με ᾿πϑιρῃῦ ἰδ σῖνεβ ἰηΐο ἃποϊθπὶ

᾿Βρθουϊαύοηβ ἃθουὺ Ἡοτηον ; (2) ἃ οεγίαίῃ ἅτηοιπηῦ οἵ
ἀεἤπίξα ἱπέουτηδιίου ἀροὰὺὺ ὑπΠ6 Ογο!ῖο Ῥοθπηβ; δα

(8) {Π6 ερὶς ἔγαρπιδηὺβ ἱποϊ
πα δα ἴῃ ὅς βὐϊοποιαν τα

οὔ ὑπ (ὐὈηέθδέ ΡΥΌΡ υ,, ηϑην οἵ ψν ] 6 }----αἰἸ γε Ῥοβϑεβθ8
ὑΠ6 οἰ 6---ὐσοῦα Πᾶνα ἴο θ6 γαξεστεα ἴο ροϑιβ οἵ ὑπε
Ερὶς ὕγοεϊδϑ.

ϑοδρις
λαροβε
ὄχτο,

ΗΝ
πὰ
“

ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ
ἨΈΒΙΟΡ.
--- ΤΠ οἰαββιποαύϊοη πα ππιτηθγαύϊου οὗ ΜΘ. Π6ΥΘ6
[ΟΠ] ονγθα 15 ὑπαῦ οὗ ΒΖδοῖὶ (1908). Τὸ 15 ΟὨΪΥ͂ ΠΘοΘββανΥ ἴο 84
ὑμπῶῦ οὐ ὕμ8 σγο]θ ὕμ8 Γθοονοῖν οὗ Ἡρθβίοαϊο ῬαρΡυΥΪ ροθ5 ἴο
οοηϑνιῃ ἐῃ6 Δαῦπμουιῦν οὗ. ῃ6 τηϑαϊαονα! ΜΗΣ. Αὐ ὑῃ8 5816
ὑτη6 ὕΠ686 ταρτηθηῦβ πᾶν ργοατιορα το ὑπαῦ 15 Ἰηὐογθδύυϊηρ
Δα
109

νϑ]π8}]6, 5
«-α, ἀπά ἐδ

ἂἃ8 ὍΠ6 ΠΟῪ ᾿ἴπθ5, ογζβ απὰ 1αν8
᾿πηργονθᾶ τθδαϊηρβ τ. 278, 7 πεοσοηῳ

91,.98. Ὄαν ομἰοῖ ΘΘΙῺΒ ἔσο ὍΠ6 ῬΡΥΥΙ 8.6 188 ΠΌΙΊΘΡΟΥΒ
ἀπ Θχοθ!!θηὺ ἐγαρτηθηύβ οὗ {π6 Οδύδϊορτιδβ νυἢ ἤν ὈΘΘΗ
Τϑοονθυθᾶ.
ῬοΥν8 απαὶ 1)αν5 :--γίθμπδ, Βδίπθυ ῬαΡυτὶ Π..Ῥ. 21---9 (4{ἢ οοπύ.).
θησδνδ, Ναν}}]6 Ῥαρυτὶ Ῥὰρ. 94 (6 οθηΐ.).
ΟΧΥΓ ΠΥ ΠΟ τΙΒ ῬΑΡυνῖ 1090.:
Ῥδγῖβ, ΒΙΌΙ]. Ναῦ. 9771 (110 οοηῦ.).
ἘΊοΟΓΘποΘ, [8 αγν. χχχὶ 39 (120 οοπί.).
Μροββίηδ, ὕπὶν. 10. Ῥυροχιβύθηβ 11 (9 0}- 130} οϑηΐ.).
Ῥοπη6, Ν᾽αὐὔϊοδῃ 838 (140}} οοπύ.).
ϑηϊοθ, Μδγο. ἰχ 6 (140ἢ οδηὐ.).
ΕἸοΥΘηοΘ, 80. χχχὶ 87 (1408 οοπύ.).
Ἢ
.0ῳ
ΧΧΧΙΙ 16 (80} οϑηὐ.).
.90
ΧΧΧΙ Ὁ (14{ἢ οοπύ.).

Μάη, Αμγοβ.

α 832 βὰρ. (140 οδπὐ.).

ΒΊοΓΘΠΟΘ, ΒΡ]. Βιοοατγάϊαπα 71 (1 δύῃ οοπύ.).
Μηδ, ΑἸ Ροβ. 4“ 1ὅ βαρ. (1δ0ῃ. οϑπὐ.).
Ῥασγῖβ, Β10]. Ναῦὺ. 2779 (14 οδπύ.).
ΠΩ
ΟΞ
ΘΟ
ὦ»»
ἐργϑοαφᾳ τ ΤΥϊηϊῦν (Ο]]6ρθ ((ἀα16 Μ8.), Ο. 9. 27 (18}--Ἰ40ῃ

οϑηΐ.).

49 Βομηθ,

ν᾽ὐϊοδη 1382 (140} οοπύ.).

ΤΉΘβΘ ΜΗΞ, δ αἰνἀθα ὈΣ ΠΖδοι ἰηύο ὑπ
ἔτη 1165, ᾿ββιηρ ἔγΓοτη ἃ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΟΥ̓ΡΊΠΔ] :--Ὅ,,4,ΞΞ Ὁ
Ὧ Ξ ΕῸΗ

Ψψα -- ἢ
ΨΌ ΞΙΚΤΙΜ

ο] νην

Φᾷ Ξ
ΦΌ -Ξ- Νϑρο

1 Νοὺ ἱποϊπαοᾷ ἴῃ ΒΒΖϑο
ἢ 5 ἰϑὺ.

ΧΙΠῚ

ΒΙΒΙΙΟΘΈΑΡΗΥ
Πεοσοη -----

Ῥαγῖβ,

ΒΙΌ].

Ναῦ.

Ξαρρ!]. ατᾶθο. (βαρ υταβ) 1099 (4{}--

δύῃ οϑηῦ.).
Τιοπάομ, Βυιυ θη Μαβθαϊη οἷἶχ (408 οϑηῦ. λι
ΨΊΘππδ, Βαΐποὺ Ῥδρυτῖ {..Ῥ. 21-9 (40 οϑπῦ.).

ῬΑΓΙ5, Β101. Ναῦ. ΒΌΡΡΙ. ατδθο, 668 (120}) οϑῃηῦ.).

ἘΊοτγοποο, παν. Χχχῆ 16 (180ἢ οοηῦ.).

.9.5γ θην. ΒΈρΡΡΥ. 158 (140 οϑῃΐῦ.).
Ῥανΐδ, ΒΡ]. Ναῦ. 2833 (1δίῃ οϑπί.).
Βοτηθ, Ν᾽δύϊοδῃ 915 (140Ὁ} οϑηῦΐ.).
ῬαΥβ, ΒΙ10]. Ναῦ. 2772 (14ῦ}}: οϑηῦ ).
ἘΊοΥΘηοΘ, [8ὰν. χχχὶ 82 (δύῃ οθπί.).
ψβηῖοθ, Μϑγο. ἰχ 6 (1δύἢῃ σθηῦ.).
"»
σου
Ῥαγῖβ, ΒΡ]. Ναῦ. 2708 (1δῃ οθηὐ.).

Τηοθο ΜΝ. γα αἰϊν!αθα ᾿ηὔο ὕνγο ἔῃ} 168 :
ὭδΞ ΟΣ
ΨΚ,
ΩΡ -- ΕΠ"

95 Ξ ὍΓ6Ε
ϑηϊοια 97,7, Ἠογαεοῖο8 ----

ΟχΧυγμπομτ5 ῬΘρΡυτὶ 089 (2πα οοπύ.).
ψίθηηδ, Βαΐηθν Ῥαρυτὶ ἢ. ῬᾺ 21-99 (40 οδηύ.).
ΒΟ η Ῥαρυεῖ, 9774 (1ϑὺ οϑηῦ.).
Ῥαυῖβ, ΒΙΡ]. Ναϑῦ., ΞὍΡΡΙ. ὅτδαθο. 6068 (120 οθηΐ.).
.9ύ. (21ἢ οδηύ.).
Μίϊδη, ΑἸΩΌτοΒ. Ο 999 (Ιϑ0ἢ ᾿δϑηΐ. Ἶ:
ἘΊΟΓΘΠΟΘ, [88γ. χχχῃ 16 (1ϑ0ἢ οϑηΐ.).

Ῥδυῖβ, ΒΡ]. Ναῦ. 2778 (14Ὁ} σϑηΐ.).

ἐπ
» 2712 (14{} ὁθῃῦ. ὃ:
ΕἸοτθποθ, 18ὰγ. χχχὶ 82 (1δ0ῃ οθηΐῦ.).
Τιομάοη,. ΒΥ 5 Μαβθι Ἡδυϊθίϑηιβ (140 οϑηῦΐ.),
Βοπιθ, ΒΡ]. Οδβαπδῦ. 866 (140 οθηύ.).
ΕἸογθποθ, ϑιι. οην. ΒΌΡΡΥ. 158 (140}} οδπῦ.).

ΞὉ
σσ»
᾿
ρα
τ Ῥαυβ, ΒΙΌ]. Νεαῦ. 2838 (1δύῃ οϑηῦ.).
ΤῆθθΘ ΜΩ͂Ν Ὀϑϊοηρ ὕο ὕνγο ἴϑι 168 :
2ῶ8 Ξ-- ΒΟΡΕ'
Ψὰ -- Εἰ
ΩὈ Ξ-- ΑΗῚ
ΨῸ Ξ- ΚΝ
Τὸ ὑΠ688 τητιβῦ Ὀ6 δἀ ἀφ ὕὑνγο ΜΒ. οὗ τηϊχϑᾶ ἔΆπΩν :
Ν
Ο

Μρηΐςθ, Μϑγο. ἰχ 6 (14{ἢ οϑηῦ.).
Ῥαγὶβ, ΒΙΌ]. Νϑὺῦ. 2708 (1δ0ἢ: οοπῦ.).

χΧΙΡῈν

ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ͂
Τυαοηβ 9.) ΠΗϑϊοα :-Ἰ)οιηθύγιαβ

ΟΠ] οομαν]θθ, ΜΊδη (2) 1498 (Ὁ) καβς φργζημεεορϑ,

οοπίαϊηΐπιρ;, Πονγθν
οι, ΟὨΪῪ ὑμ86 ἤγον8 απο Παν8).

ΑἸάὰ5 Μδμῦυύῦι (ΑἸαΪπ6 δαϊθϊοη), ν᾽ϑηῖοθ,
ὙγΟΥ 5).
““απὐϊηο Ἐαϊ ΐοπβ, 1615 δηᾶ 1540.
ΤΥΪηοαν 6111, Ν᾽ϑηῖοθ, 1557 (τ ἢ ςομο] 18).

1406

(οομηρ!οῦθ

Οὗ τποάϑγῃ ϑαϊύϊοηβ ὑΠ6 ἔο]οννπρ' την Ὀ6 πούϊοθα :-Οαϊδίονα, Οχίογά, 1814--|820 ; Τιοίρχίρ, 1823. (ννἢ} βομο]ὰ:
ἴῃ Ῥοούῦ. αταθο. Μίηπ' [{].ὕ
δ ὐφηνττοτ οὗμαο, 188} (ϑγα οαϊύίοη, Τιοιρχὶρ 1878).
Ῥιάοὺὶ
τοη, Ῥανὶβ, 1840.
Βοβόσηδηη, 1869.

ΚΚοθομν ἂπὰ ΚΊΗΚΘΟΙ, Τιοϊρσῖρ; 1870.
ΕἼΔοΙ, [οἰ ρχῖρ, 1874.8.
ΒΖΔΘΙ, Τοιρχὶρ, 1002 (Ἰὐ σοὺ δατύϊοη), 1908 (Βηλ8}160 δα 10).
, Οὴ {πε Ἡϑβίοαϊο ροθιηβ ζθηΘΡ ΠΥ ὑπ6 ογάϊπανν Ηἰ βίου οὗ
Οτθοὶς Γὐϊξογαύατθ ἸηδῪ Ὀ6 οοηϑαϊθα, Ὀαὺ οϑρθοίϑ!!ν ὑμῃ6 ἢ 18έ.

6 ἰα 1,εἰόναύιν"6 Ογεοαιθ 1 ΡΡ. 459 ἢ οὗ ΜΜ. Οτοϊβοι. ΤῊΘ
Βα
δΥΥ δοοουηὺ ἴῃ Ῥεοῖ. ΜΌΓΓΑ 5 ἄπο. Οἷς. Π.1ὲ. ἴθ. χυιυῦθῃ
ννῦἢ ὦ βύτοηρ βοθρύϊοαὶ Όἷδθ. Ὑ ΥῪ νϑ]
80 16 18 6 ΔΡΡΘΠαΙΧ
ἴο Μεαὶγ5 ὑγδηβύϊοη (Οχίογά, 1908) ου 76

Ἡεβῖοα.

δ αΥ̓ΏλοΥ 8 ΡΘΟΥ̓ ἴῃ,

Βρϑοθηῦ ψνουκ οα ὑμθ Ἡϑιοαϊο ῬΟΘΙῚΒ 18 γονϊθνν
θα ἴῃ

1} Ὅν ΠΖϑοῃ ἴῃ ΒυγβΙ5 ζα γεβθογίοθίο νοὶβ. 100 (1899) δηᾶ

1562 (1911).
ΕῸΡ ὑῃε

γαρηιοηέδ
δ

ΜΑΥΚΒΟΙΘΒΙ,

οἱ ἩἨρβίοαϊο

Ποϑίοαϊ ἔγαρηνεηία

Ῥοθῆβ

(1,οἰρπὶρ,

ὑπ6

σους

1840),

οἵ

158. τηοβῦ

νϑὶαϑ]6 : ἱπιροτέδηὐ δῖδβο ἰ8. ἹΚ1}|κ61}5. ϑριοογην Οὐγαθοογ
νη
Τγαρηιοηία

1 (Τμοἱρχὶρ,

πούϊοθα ἀῦονθ.
5660

1877)

δα

ὑπ

θαϊθύϊοηβ

οὗ

Ἐζϑοῃ

ἘΕῸΣ ΓΘΟΘΏΌΥ ἀἰβοονογθα Ῥᾶρυυ5 ἔγαρτηθηῦβ

ὙΝΠδιηονῦζ,

Νέα

Βγιιοἠϑέϊςειο

ὦ,

Ηοδιοά

Καίαϊοσ

(Βιύσασβο. ἀθὺ Καὶ ργύθυββ. ΑἸἰκδάᾶ. ἐὰν ὙΥ Ἰββθηβομαῖῦ, 1900, ΡΡ.
899-851.) Α |18ὺ οὗ ὑῃθ Ῥαρυυὶ Ὀθ]οπμσίπρ ὕἤο Ἰοϑῦ Ἡϑβίοαϊο
ὙΟΥΚΒ 8 Ὺ ΠΕΙΘ Ρ6 δἀαθᾶ : 8}} δῖ ἴγοιη ὕπ6 (ὐαέαϊοσιιθ8.
(1) Βουῖῖη Ῥαρυεὶῖ 7497: (2πα οθηὐ.).

(2) Οαγψνμψηοδιιβ Ῥαρψγὶ 421 (πᾶ. σοπύ.).
1 3866 ϑομυθαγύ,

βεγί.

Κιαδδβιμογίοςίο

ἮΡτὰ

᾿

Ἐκ"

ν. 1. 22 Εἰ,; Ὁ.6 οὔμον

ῬδΡΥΥΪ τᾶν Ὀ6 ἔουπᾶ ἴῃ π6 Ῥυθ]]οαῦ!οΠ5 ΉΟΒΘ. πᾶηθ ὑΠ6Ὺ
ὈΘΔΓ,
χΧΙν

ΒΙΒΗΟΘΒΆΡΗΥ
(3) είγίε Ῥαρῳνγὶ Ἐϊ 8.

(4) Ραρῖγὶ σγεοὶ ε ἰαέζηα. Νο. 130 (2πηα ἰο ϑνα οϑμῦ.)
(6) δύγαββδθατο Ραρυτῖ, ὅδ (Ὡπα οοπὺ.) Εταρ. ὅ8.
(6) Βου]η Ῥαρυτὶ 9739: (πᾶ οοηὐ.)
"
58.
τς
.».
0660: (ϑτὰ οοπί. ᾽ 588.
15).

.ὉὍὺ;

»,

9711}

(40}) οϑηΐ.) ΝΕ

Ετὰρ.

98.

(9) Ῥαρῖγὲ γγοοὶ 6 ἰαξίηο, Νο. 131] (ὅπα. διὰ οϑηὐ,) Εταρ,. 99,
76 ϊοριογῖς ΠΗψηλη8 :--- ΤΠ6 ἰοχὺ οὗ ὕμε ΗἨοιηθυῖο ΠΥ ΗΒ 15
αἰβυϊποῦν θα ἴῃ οοπαϊ ΐοη, ἃ ἕδοῦ ννῖο ἢ τᾶν 6 αὐὐεϊ
θα θα
ὕο ὕμθ φθηθυαὶ πορὶθοῦ ἀπᾶθυ νυϊοῆ ὑμον βϑθὰ ἤο ἢᾶνθ
Ἰδθοαγϑα αὖ 81} Ῥϑυϊοβ ῬΡδυ
ΟΠΒΙΥ ὕο ὑπ Βϑνῖναὶ οὗ υϑαγηϊῃρ,.
ἌΟΥΥ την αοἴθοίβ. ᾶνθ Ὀθθὴ οογγϑοίθα Ὀγ ὕμθ. νδυΐοιιβ
δαϊυϊοηβ οὗ ὑπ Ἡγπιηβ, θαὖὺ ἃ οΘοηβι
θυ Ὁ]6 πα ν᾽ 50}}} ἡ ον
811 οἴϊογβ ; δηα θβρθοῖανυ 8 ΘΌΠΟΥΊΊΔ] Πα. οὗ ππάοιυθύθαά
Ἰασιηδα αἀἰβῆρσιγο ὑῃ6 ὑθαχύ.
{Πηϊογὑππαύθ! Υ πὸ ῬΆΡυ τι ἔναστηθηῦ οὗ ὑπ6 Η γιηπβ μᾶ5 γνϑῦ δηιουρθα, ὑποιρἢ ΟἿΘ 510 ἔταρχηϑηῦ (Βεγί. αἰ αϑϑὶπογέοοιία ν. Ἰ. Ῥρ. 7 .) οομύῦδ!5.ἃ Ῥαυδρῆγδβθ
οὗ ἃ Ῥοθιὴ ὑϑΥΎΥῪ οἰοβοὶν ΡΆΓ8116] ὑο ὑπ ἤψηνη ἰο ])οηκείον.

ΤῊ τηϑαάϊαθνῷ! ΜΡ.
ΑἸΠΘὴ :-

ἀρ ὑππ8 δππτηναῦθα

Ὀν Ὅν. Τ᾿ Ὗν.

Ὰ

Ῥαγῖβ, ΒΙΌ]. Ναῦ. 2708.

Β
Ο᾽
Γ᾽

Ῥαγῖβ, ΒΙΌ]. Ναῦ. 9765.
Ῥαῦῖβ, ΒΙΌΪ]. Ναῦ. 2833.
Βγυββοῖβ, ΒΙΌ]. Ῥοναὶο 11377--11580 (16
0} εθηΐ.).

7
Κο

Μοᾶοπα, Εδύθηβο, 1 Β 14.
ἘἙΊογομοο, Τὰν, 81, 32,

Αὐ Αὐμοβ, Ναύορϑαϊ 587.

ἢ
Ἐ
α
Ἡ

ΜΙίϊδη; ΑἸδτοβ. Β 98 50ρ.
Μοάομδ, Εἰβύθηβθ 11 ἃὰ 11.
'
Βοιηθ, Ναϊίοδη, Βδρίηδ 91 (ἸΘἢ οϑηΐ.).
Τοπάοῃ, Βυι 8 Μα5. Ἡδυον 1759,

Ι,
᾿ΡᾺ

""

᾿;
»

Ὄ 90, Δ,
᾽ν 90,50,

3»)

98

-Ά

Μ Τιουάρη (0ῃ6 Μοόβοον ΜΆ.) 38 Ἡ (140} οϑῃΐ.).
Μοη. Μαυμπίοι, Βονλ] 110. 398 ο.
Ν Τρ υάθη, 74 ο.
ι
Ο

Μῆϊδῃ, Απλῦγο. (Οὐ 10 τη.

-

1 588 ποῦθ οὔ Ῥᾶρθ χὶν.
2 1165.
οθηαγν.

χὶνὶ

οὐμϑυνῖβο πούθα, 8411 ὑμθ86 ΜΞΝ. δὔϑ οὗ 8

1δνἢ

ΒΙΒΙΙΘΟΘΈΑΡΗΥ
Ῥ
Π

Βοπιο, ναίϊοδη Ῥα]. σταθο. 179.
Ῥαγῖβ, ΒΙΡ]. Ναῦ. Ξαρρὶ. σγαθο. 1095.

9. ΜΙδη, Απθτγοβ. ὃ 31 βῃρ.

Γλῶ.
πεν
κ᾿

Ἀ, ΕΊογθποθ, ΒΙΡ]. Βϊοοατγα. 53 Καὶ πὶ 13.
ΕΝ
Ξ
52 ΚαὶἹ 14.
5

Βοῖηθ, ψαύϊοδη, Ν᾽αὐϊοδηὶ σγαθο. 1880.

Τ᾽

Μδάσια, ῬαΌΠΟ ΓὰγᾶΡν 24.

Υ

γεπίοα, Μαγο. 456.

(Μ

μεαᾶ ἃ ββραγαΐβα

ΤῊ βᾶϊηθ Βοῆοϊαυ πᾶϑ ὑγδοθά ἃ}} ὑπὸ ΜΞ, Ῥδὸκ ἰο ἃ
ΘΟΙΠΟΝ Ραγοηῦ ἔγοτη νυπο ὕΓ6 6 πγαῖπ ἴϑη}}165 ἀγὸ ἀθυϊνοα
ἔδυ
1}γ}) :---

ἀδθϑοθηῦ

δηᾶ

15 ποῦ

ἱποϊπᾶθα

“

ἴῃ δὴν

Ξ ΗΕ.

Ξε [Π (απᾶ ποῦϑ γοιηούθ!νυ) ΑΥΘΞΉῊ ΓΚ.
ΒΝ ΕἘΠῚΠ͵ΊΤ' (ππᾶυρῖπϑὶ γα 08).
Ρ-- ΑΒΟΓΟΙΡΙΝΟΡΟΒ, ΒΒ. Μοη.
Ἀαϊέϊοτϑ οὗ ἐδ Ηομιεγῖς Ἡψηνηβ, ὅτο.
Ῥϑπιθύγίαβ ΟΠ] οοπά 165, ΕἸουθποθ, 1488 (γι ὑπ6 Εὐρίρνδηι5
8:η4 ὅπ Ῥαξ16- οὗ π6 ΕἾορβ πα Μίοβ ἴῃ ὑπ6 δώ. }γ. οἵ
ἩἨοιηθη).
ΑἸάϊπα Ἑαϊῦοπ, ν᾽δηΐοο, 1604.
Φαπίϊηο "αἰ ίομ, 1537.

ορμδπιβ, Ῥαγῖβ, 1566 ἀηᾶ 1588.
Μοτῖδ τηοάθγῃ δα! υϊομβ οὐ οὐ ὑϊοα] νγουϊτϑ οὗ να τπ6 ἃ 0 :---

Μανύϊ

(γίδγαηι Τωθούϊοπαπ 110}. 1ν), ῬΑΥΊΒ, 1005.

Βάγπθ, δι υιάρο, 1711.
ΒΌΒΗΚΘη, ΤΠαυάρθη, 1782 (Εἰρὶβύ, ΟΥὐ. δα Ἡγιηη ὕο Ἰ)οιηθίθι).
Προη, ΗδΔ116, 1796 (νντῦ ΕΡΊσγϑτηὴβ δπὰ ὑῃ Βδί]8 οὗ ΕἾορ5
δια Μ|ο6).

Μεαίυῃϊδθ, [μοἰρχὶς, 1806 (νι ὑπ6 Βαύι]6 οὗ Εορβ δὰ Μ|ο6).
Ἡδυδηη,

βου],

1800 (ἢ

ΕἸΡΙ
ΔΠ}8).

Ἐκ, Πμοϊρχὶρ, 1828 (τὺ Εἰριργδτηβ δηα ὑη6 Βα] οὗ ὑπ6
Ετορβ δπα Μ|Ο6).
Τιπμαοτῆ (Ὀιαοῦ οαϊῦ Ἰοη), Ῥαγῖβ, 1837.

Βαπτηθιβύου (Βαῦῦ]8 οὗ ὑπ ΕὙορβ πὰ Μ|Ιοθ), ὐὐθηρθη, 1862.
ὡς
(Η γι 8), 1μοἰρχὶρ, 1800.
Οὐϑιηοὶ!, [μοὶ ρχὶρ, 1886.
Θοοᾶνίῃ, Οχίογα, 1898.
Τά νίο, (Βεαῦυ16 οὗ [Π6 ΕὙορβ πα Μίοε), 1896.
ΑἸ] πα 1 Κα, πάοῃ, 1904.

ΑἸΙδη (Ηοπιοεὶ Οροῖὰ νυ), ᾿Οχίοιά, 1912.

χΧΙν

ΒΙΒΙΙΟΘΈΑΡΗΥ
Οἱ μ686 οδἀϊθοηβ ὑμαῦ οὗ Μρϑβθυβ ΑἸ]δη δηα ΚΙ Κ6Β ἰ8 Ὀ. ἴδν
ὑπ Ὀϑβϑῦ: ποῦ οὔἱν 15. ὑμ ὑθχῦ ρυγρθα οἵ πθ Ἰοδα οἵ οοῃ7θοῦυγοϑ ἴου βοὴ ὑπ ἔγθαπθηῦ οὈδουγϊοθ οὗ ὑπ6 ΗΥΠΊΏΒ
ΟΥ̓͂ΘΥ ἃ ΒΡΘοῖδὶ ορϑηΐηρ, Ραὺ Ὁπ6 Τηὐγοαπούϊοπ δπα ὑῃ6 Νοῦύββ
Ὁπγοιρποιῦ ἀΥ6 οὗ {π6 Βϊρῃθδὺ ναϊὰθ.

ΕῸΓΣ ἃ ἔπ] ἀἸβουββίοι οὗ

ὑμ6 ΜΞ. δηὰ ὑδχύμαι! ῬγΟΌ
ΘΙ 8, Γοίθυθμοα τησϑὺ θ6 πηϑδᾶθ ἴο

{18 δαϊύϊοη, 85 αἷβο ο 1). Τ΄. ν. ΑἸ]θη 5 βϑυύϊθϑ οἵ δυῦϊ0 165

ἷπ ὕῃθ “οιγηαί ῳΚ Ηοϊϊοῖς δέναϊοβ νοὶβ. χν ᾿ς Ατοὴρ
ὑγωηβ]ύϊοαϑ ὕμοβθ οὗ . πᾶσαν (ΕΙ Ὀπρ, 189]) ἀπ οὗ
Απᾶτονν Τδηρ (Ποπάοπ, 1899) την Ὀ6 πιθηὐϊοηθᾶ,
716 ἔρὶς Ογεῖο. ΤῈ6 ἔγαρτηθηῦβ οὗ {86 Ερίς γοὶθ Ῥοίηρ
ἄγϑύγῃ ἔγομη ἃ ναῦϊθῦν οὗ δυύμουβ, πὸ ᾿ἰδϑὺ οἵ ΜΗ. οἂπ 6
σῖνθηῃ.
Τὴ ζο]]ονίηρ οοἸ]δούϊομβ δηα θαϊθϊομθβ τᾶν Ὁ6
τηθηὐ]οηθᾶ :--Μά]]οσ, 1οἰρχῖρ, 1829.
Πιπαονῆ (Πιαοῦ οδαϊθίοη οὗ Ἐοπιου), Ῥαυῖβ, 1887 .-δ6.

ΚιηΚΟοΙ (Ερ᾿οογατη αταθοούτ Εγαρτηθηΐδ ἱ, [μοι ρχὶρ, 1877.
ΑἸΙΘη (Ηοιμθυὶ Ορογὰ ν), Οχίογά, 1912.
ΤῊΘ ἔπ] ]οϑῦ ἀἰβουββίοη οὗ ὅπ Ῥγοθ]θιὴβ πα ἔγαρτηθηΐβ οὗ
6 Θρῖο ογοΐβ 15 Ε΄. α. ὟΝ 6 οἰκου β αν ορίβενια Ογοίιι8 (Βοπη,

νο]. 1, 1835 : νο]. 11, 1849 : νοὶ] 1, 2πα

οαϊξίοη, 1866).

ΤΗΘ

ΑΡΡδπαᾶϊχ ο Μοῆγοβ Ποριογ)95 Οὐγψδβϑοῳ χιϊ--χχῖν (ρρ. 340 [{)
ἄθωΐβ ἢ μα ΟΥὐἹῖο ροϑὺβ ἴῃ γοϊαύϊοη ὑο Ἠοιηθυ, μα ἃ οἶθδν
Πα ΤΘαϑοη
δ Ὁ]6 αἰβοιβδίοι οὗ ὑῃ6 ϑαθ]θοῦ 156. ἴο Ὀ6 ἔοιπα ἴῃ
Οτοϊβοὺβ Π|18έ. ας ἰα 1, όγαξινε αγδόσιιε νο]. 1.

ΧΙνΙΙ

ἰόν τὐὰ
εἰς

,

νον
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τϑδ
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ειο
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εν
σο
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ὸν
ἀσκ
υΑδὸς
μοξν Ἰφοτδὲον
τ ῳμκρκνἘαε
ἐδὰζνἰλρ αν
ς

ἈΚΡΊΣ

ἐνῷ

Ἧ" ψουθοδ. ἜνιἘο

Ἂς ΡῚ

πο τος ἘΌΝ ἐδδτις ἀὐθε

μὰς ΠΗ

ΗΣΙΟΔΟΥ

ΕΡΓΑ

ΚΑΙ

ἩΜΕΡΑΙ

Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσιν κλείουσαι
δεῦτε, Δ᾽ ἐννέπετε, σφέτερον πατέρ᾽ ὑμνείουσαι'
ὅντε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε φατοί τε,.
ῥητοί τ᾽ ἄρρητοί τε Διὸς μεγάλοιο ἕκητι.
ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει,
ω

φΦ

Ν

Ἁ

Ε

«-"

7

δὲ

᾿4

7

ὄ

ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει,
ς»

Βρν

’

͵

ΝΡ,

3

ῥεῖα δέ τ᾽ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει.
κλῦθι ἰδὼν ἀίων τε, δίκῃ δ᾽ ἴθυνε θέμιστας
΄
4. ὦ
,
ΑΙ Σ Ὑπδτις
ῇ
τύνη"
ἐγὼ
δέἊν κε, Πέρση,
ἐτήτυμα μυθησαίμην.
ς

»

7

ἴω

ἢ...

,΄

20...

Ν

»}7

Ἂ,

7ὔ

.}

ἥν ἮΝ

7

ἥ

,

10

Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην ᾿Ερίδων γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ
γαῖαν

εἰσὶ δύω" τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας,
2
7,
Ἀε
τοῦ
ἣὰ δ᾽ ἐπιμωμητή"
διὰἌ δ᾽ΌΥῚἄνδιχα θυμὸν
ἔχουσιν.
ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,
Ψ

Ἂς ὃ ἩΆΘΡΗ͂ν:

7

σχετλίη:

Ἁ

"

οὔτις

΄

᾿

΄

τὴν γε

ν᾽

᾿

,

»

ῇ

φιλεῖ βροτός,

3

ἀὰλ

“στα,

ὑπ

ἀνάγκης
1ὅ
ἀθανάτων βουλῇσιν "Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν.
τὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ
ἐρεβεννή,
θῆκε δέ μιν ἹΚρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,
γαίης ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω"
ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν.
20
2

ΗΕΒΙΟΘ 5.ΟΚΚΒ

ΑΝῸ ῬΑΥ͂Β

Μύυβεβ οἵ Ρίονυία νγπο σίνε ρο]ουυ -ὑπγοαρἢ ᾿ϑοηρ;
οοηθ

ΡΓαῖβθ.

Ὠἰζπον, .6}} οὗ Ζευβ γοῦν ἔαϊμπον ἀμα Ὁ πδηῦ 15

-ΤΒΥΘΌΡρΗ. Πίτη μοῦΐαὶ] τηθὴ ἀγα ἕδιηθα οὐ υπ-

ἔδιηθα, β πη ΟΥἨΎ ἀηδαηρ

ΔἸ κ6, ἃ. σγαδῦ, Ζειβ

ψ 1115.

ΕῸΥ Θαϑὶν ἢδ. τᾶ καβ δέγοηνσ, δηα δαϑν πα Ὀτίπρδ
ἴΠ6 βύγθηρ πηδη ἰὸν ; δαϑ]ν 6 Πατηθ]65 ἐπ6 ργουᾶ
8Δη6 γαΐῖβεβ ἔπ οθβουγ, ἀπ δαβιὶν ἢα βὑταὶσηῦαπβ ὕΠ6
᾿ς ΟΙΌΟΚΘα πᾶ Ὀ]αβϑίβ {πε ργοσῦά, --- Ζεὰ8 πὸ Ὁπαη θυ.
Δ] οὐδ πὰ ὰ5 ἢΐβ ἀνε! !πρ ταοϑὲ Ὠρηῃ. Αὐΐζεπα ποι
ἢ
αγα ἃπα δδγ, δπα τηᾶκο Ἰπαροιηθηΐθ οἰγαῖρηῦ
να τἱσηὐδουβηθϑθ. Απαὰ [, Ῥευβθθ, νόουα [6}} οἵ
ὕγαθ {πίη ρΒ.
50, ἰδοὺ

811, ἔπδυα νὰ

ποὺ

οπεὲ Κἰηα

οὗ 5.1 Ὸ

8ΊΙομθ, θαδ 411 ονθὺ ἐπε δαυθῇῃ ἔμετα ἅττα ἔνψο. Α5 ἴὉῸγ
16 ὁπ6, ἃ μηδη ψνου]α ργαῖθα ΒΘ θη Πα οᾶτηα ἴο
πηἀουθίδηα ΠΟΥ; θαῦ ἐπα οὔ υ 15 Ὀἱαταθυνουΐην : 8πα
ἔπον ἀύα γον αἰ ευεηΐ ἴῃ παΐατο.
ΕῸΥ πα ἔοβίθυβ
6.1] γᾶν δηα Ὀαξ 16, θείην οΥ6] : ΠΕΡ ἢῸ τηϑδη ἴον;
Ὀαὺ ρεγΐογοθ, ἐπγουρὴ ἐπ ψ}1}} οὗ ἔπε ἀδαύῦῃ]θββ σοαϑβ,

ΙΏ6ῃ ῬᾶΥ Πδυβἢ ϑ γϊδ Ποὺ Ποποὺν ἀπ. Βαΐ {Π6 οὐδ
ἰβ πε οἰάδι ἀδυρηΐεν οὗ ἀαυὶς Νιρηῦ, ἀπα πα 50η οὗ
Οἴόμποϑ ΨἘΟ 5115 ἀθονθ. δπα ἄνν6}1]5 ἴῃ πῃ δεῦπου, 5εῦ
6. ἴῃ 8 τοοὺβ ὁ μ6 δαύΐῃ : δῃᾷ 5ῃ6 ἰ5 ἔδυ Κίπαου ἴο

θη.

856 δ5

ΠΡ δνεη ὑπΠ6 58}1{0ΠῚ685 ἴο 101] ; ἔῸγ ἃ
3
5.3

ΗΕΒΙΟΡ

εἰς ἕτερον γάρ τίς τὲ ἰδὼν ἐἔργοιο χατίζει
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν
οἶκόν τ᾽ εὖ θέσθαι: ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων
εἰς ἄφενος σπεύδοντ᾽' ἀγαθὴ δ᾽ "Ἔρις ἥδε
βροτοῖσιν.
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων,
2ῦ
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.
ἐν; Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτθεο θυμῷ,

μηδέ Ψ᾿ Ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾽ ἔργου. θυμὸν ἐρύκοι
νείκε᾽ ὀπιπεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα.
ὥρη γάρ τ᾽ ὀλίγη πέλεται νεικέων μὲ ἀγορέων ΤΕ
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ᾧτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται
ὡραῖος, τὸν γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν.
ἀ
τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις
κτήμασ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις"

σοὶ δ᾽ οὐκέτι

δεύτερον

ἔσται
ὧδ᾽ ἔρδειν" ἀλλ᾽ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος
8ὅ
ἰθείησι δίκης, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται.
γὰρ κλῆρον
ἐδασσάμεθ᾽, ἀλλὰ τὰ" πολλὰ
ἤδηἤδη μὲνμὲν γὰρ
κλῆρον ἐδασσάμ
ἁρπάζων ἐφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλῆας
δωροφάγους, οἵ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δίκασσαι.
νήπιοι, οὐδὲ ἴἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς
40
οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ.
Κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν"
ῥηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπ᾽ ἤματι ἐργάσσαιο,
ὥστε σε κεὶςἐ
ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα:
αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ,καπνοῦ καταθεῖο,

ἔργα. βοῶν δ᾽ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν.
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ἧσιν,
ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης"

τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα Χυγρά.
1 ΟἿ"; χατίζων, οὗπον ΜΗ.

5 Θυγοῦ:

ἄλλα τε, ΜΆ55,

4δ

ΜΨΟΝΚΕ

ΑΝΌ

ΘΑΥΒ

Ἰηδ}) ο,ον5. ΘΑΡῸΙ ἴο νοῦ κΚ ΘΠ Πα ΘΟΙ ΒΘ Υ5. ἢΪ5
πεῖρηθουν, ἃ το ταδὴ 80 Παρύθηβ ἴο Ὀ]οαΡἢ πᾶ
Ραπὲ ἀπ ρμαΐ ἢἰ5 ἢοτ56 ἴῃ σοΟοα οΥ6Υ ; ἃπα πεῖρηθοιν
νίε5 ἢ 85 ποῖρη θοῦ ἃ5. Β6 Βυντῖαβ5. ἴτε θά] 1}.
ΤῊϊ5 δύγδ 15 νυνΠΟ] Ἔβθοῖηα ἴῸΥ θη. Απα ρούξου 15 ΔΗΡῪΥ
ψ ἢ ροΐζοι, ἀπ οτὰ ἔβυηδη νυ τ ἢ ογα ίβηηδῃ, ἀπ θα ρσραν
5. Ἰθδίοιιβ οὗ θεῦσαν, πα μ]
5 γ6] οἵ νη] ηβίγ].
Ῥδυβ6β, ἰᾶν 0 ἔμ686 ὑπίποθβ ἴῃ γοῦν Πααγΐ, πα ἀοὸ
ποῦ εὐ ἐπαῦ 5:16 ννῆο ἀρ ις τῇ τοϊοο
6 ΒΟ] γΟῸΤ
Βδαγὺ Ῥδοὶς ἔγουη νγουῖς, νυἢ] ]6 γοὰ ΡῈ 60 8ΔπΠ4 ΡεῈΥ ᾿δυᾷ
᾿ἰδίθη ἕο {Πε ψΥΔηρ ΕΒ οὔ 1Π6 οουτῦ-Βοιβ6. ΓΔ{016Ὸ οοηΘΟ Πδ5 Π6 ν ἢ αυάνγ5 ἀπα οουχὶβ γπῸ 8 ποῖ ἃ
γεδι 5 νἰοἴμα}5 ἰδ πρὸ θα μη65, ανθ ὑπαὶ νυῃΐοἢ ἐπα
δαυΐῃ Ὀδαῖβ, [λειπθίευ Β σταίη. δ επ νοὰ πᾶνε σοὶ
ΡΙθπῖν οἵ ἐμαῦ, γοὰ δὴ ταῖβδα αἀἰβρυΐθβ ἀπ βίγῖνε ἴο
σεῦ δηού θυ β Ροοάβ. Βυΐ γοὰ 5Π8}} ἢᾶνθ πὸ βεοομὰ
σμδηοο ἴο 468] 50 ἀρδίῃ : πᾶν, ἰοῦ ἃ5 βϑῦι]α οὐὐν α15Ρυΐο μούα ψ ἢ σα πα σουηθηῦ ννῃϊο] 15 οἵ Ζευβ ἀπα
5 Ρεγίεοι. Εον νὰ δᾶ αἰγοδάν αἰν θα οὐν ἱπῃουῖῦ8 Π66, θαΐ γοὺὰ 5εἰζεα ἴῃ6 σγϑαΐθυ. 5Π86 δπα οδυτὶθα

ἰξ οὔ᾽, συθδῦν βυνε! ηρ ἴῃ οἹοΥν οὗ οὐ Ὀγ106-βυν ]]ονἴῃ Ἰογὰβ. νγγῆο ἴονὲ ἴο ἱπᾶρσε βοῇ ἃ οᾶϊιβα ἃ5. 115.
Εοοὶς ! ῆδυ Κπον ποῖ ον τ οἢ τηοτα ὑΠ6 ΒΑ] 15
ὑπ ὑΠ6 ψ ΠΟ]6, ΠΟΥ ψνῃὰὺ οτεαῦ δαναηΐαρο ὑπΠπδτα 15
ἴῃ τηϑ] ]ονν ἃ Πα ἈΒΡΠΟΑΕ].1
ΒῸὸν {π6 σοαβ Κεὲρ δίδά θη ἔγομν τάθη ὑπ πηθδῃ5 οὗ
1πῆ8. Ἐ756 γοι υνγου]Ἱα δαϑῖν ἀο νοῦς σπουΡρἢ ἴῃ ἃ δ ἴο
ΒΌΡΡΙΥ γοῦ ἴον ἃ ἔ1}} γϑὰν ὄνεὴ νυ δῃουῦ νου κίπρ' ; 500}
νου] γοῖ ρυὺ ἀνγὰν ὙΟῸΣ ὑπ εὺ Ὄνου ὑπ6 ϑῃλοῖκα,
πα ὑπΠ6 6145 ννουκεα Ὀγν οχ δπα βἰυγαν τὰπ]ς ννου]α
τ ἴο νναδῖα. Βυῦ Ζειβ ἴῃ ἐμ δῆροι οὗ ἢϊθ8. ῃδαγΐ
Πϊὰ τ, θαοδυῦβα Ῥγομιθῦμϑιβ ἔΠ6 οὐαευ ἀδοοίνοα Πΐτη ;
Ὁπουθίουα ἢ ρἰαπηθα βουτον ἃπα τηϊβοῃϊεῦ ἀραϊηβὺ
1 Τῃαῦ 15, [Πθ ῬΟΟΥ πιϑη5 ἔαγϑ, {1 ““Ὀγθδᾷ δηᾶ οἴθϑβθ.

ἨἩΝΒΙΟ..

κρύψε δὲ πῦρ' τὸ μὲν αὗτις ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο

δ0

ἔκλεψ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντος

ἐν κοΐλῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον.
τὸν δὲ χολωσάμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς:

ἸΙαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς, .
χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσας, δὅ
σοί τ᾽ αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν.
τοῖς δ ἐγὼ

ἀντὶ

πυρὸς

δώσω

κακόν,

ᾧ κεν

δπϑ
Δι.Ὡ

ἅπαντες
τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες.
Ὡς ἔφατ᾽: ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε
θεῶν τε.
Ἥφαιστον δ᾽ ἐκέλευσε ππερέκλινὸν; ὅττι τάχίστα

60

γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ᾽ ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴν.
καὶ σθένος, ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκειν
παρθενικῆς καλὸν εἶδοςἐ
ἐπήρατον" αὐτὰρ ᾿Αθήνην
ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱἱστὸν ὑφαίνειν"

καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην ᾿Αφροδίτην 6
καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοκόρους μελεδώνας"
ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
“ἝἙρμείην ἤνωγε, διάκτορον ᾿Αργεϊφόντην. ᾿
Ὡς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἐπίθοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι.
αὐτίκα δ᾽ ἐκ γαίης πλάσσεν κλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις
ΤῸ
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Ἱζρονίδεω διὰ βουλάς"
ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη"
ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ
ὅρμους χρυσείους ἔθεσαν χροΐ" ἀμφὶ δὲ τήν γε
ὯΩραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν'
1ὅ
ἱπάντα δέ οἱ “χροὶ κόσμον ἐφήρμοσε Ἰ]αλλὰς

᾿Αθήνη.]

ἐν δ᾽ ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτορος ᾿Αργεϊφόντης
ψεύδεά θ᾽ αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
6

ΜΨΟΚΝΚΒ ΑΝῸ

ΑΥΒ5

τηδη.
Ηξς πᾷ ἥτε ἢ Ὀαΐ ἐμαῦ ἔπε ποῦῖὶα βοὴ οὗ
Ιαρεΐαβ βἴο!]β ἀρὶῃ ἴῸΣ μηδ ἔγοτη Ζεὰβ ὕΠ 6 δου Π56]|10Υ
ἴῃ ἃ ΒΟΙΊον Ἐπ 6]- ἴα! κ, 580 ἐπαῦ Ζευὺβ πὸ ἀε]ρ 5
ἴῃ ἔπυπάει αἰά ποῦ 566 ἢ. Βαυΐ αἴεγννασαβ Ζευβ γνῃο
βάτο 5 πε οἱοι5 58]α ἴο Πίτη ἴῃ ΔΗΡΈΥ:
“ἐβοη οὗ Ιαρεξαβ, βυγραβϑίηρ 4}1 ἴη ουπηΐηρ, γοὰ
ἃγ6 σ'δα ὑπαὺ γοι ἢᾶνα ουϊν[ίεαα γη6 δπα βἴοθη ἤγα
Φ-ἃ στεαῦ ρἷασια ἴο γοὰ γουγβαὶῦ ἀηα ἴο τηθη ἐπαὶ
584} θ6. Βαΐ 1 νν}}} σῖνα τγηδῃ 85 πε ρυΐοα ἔου ἥγε
8. Ἔν] [Πϊηρ' ἴῃ νυ ἢ ΠΥ τηᾶν 4}} θὲ ρ»]δά οὗ πδαγΐ
ψγ116 ὕῃδυ δι θγδοα ὑποὶγ οὐγῃ ἀ οϑίγαούοπ.ἢ
50. 5816 ἴδ ἔδύπου οὗ δὴ πα σοῦ, ἀπᾶ ἰδιρῃεα
δ᾽ουα. Απάᾶ Πε Ρδᾶε ἔδιηουβ Ηδρῃδαβίαβ ταῖκα βία
Δη4 τὴῖχ δαυΐῃ τ ἢ νναῖθυ δπα ἴο Ραΐ ἴῃ Ὁ ὑπΠ6 νοΐοε
8 Πα 5γεηρὶῃ οὗ πυτηδὴ Κὶπα, ἀπα ἔδϑῃΐοη ἃ βυγεεῖ,
Ἰονεὶν τρί θη-5Πη8ρ6, κὸ᾿ἴο πὸ ἱτηπηοῦαὶ σοαα65568
ἴη ἴδοε ; δὴ Αἴπθόπθ

ἴο ἔθδορῃ πο

πϑραϊθννουκ δηάᾶ

ὑπ6 νγϑανίπρ οἵ ἔπε ναῦϊθαὰ 6 ; δηὰ σοϊάθη ἀρῆτοαἰΐε ἴο 5ῃ6α στᾶσα ἸΡοπ ΠΘῚ Πδδα δπα οὐὰδὶ Ἰοηρίην
Δ Πα σαγα5. ὑπαῦ θασῪ ὑπὸ ᾿πὰρ8. Απᾶὰ 6 οδβαγρεά
Ηεδγμη65 ὅη86 συΐάθ, ὑΠ6 5΄αγεν οἵ Αὐριιβ, ἴο ρΡαὺ ἴῃ
ΠΘΙ ἃ ΘΠ δηη 6655 τηϊπα ἀπά ἃ ἀδοοί τα] παΐαγα.
50 Πα ογάδεσεα. Αἀπᾶαᾶ ἔπου ορεγεα ἐπε Ἰοτὰ Ζευβ
{Πε 5ὸπ οἵ ὕγσοποβ. Εουνι
ἐπε ἴδτηουβ [ἅπας οάα
μου] δα οἰαν ἱπ ὑΠ6 ΠΠΚ6
Π655 οὗ ἃ τηοά δβῦ γτηδἱά, ἃ5 πε
50η οἵ (τόπος ρυροβεά.
ἀπά {πῸ σοαάθββ θυρηῖεγεὰ Αἴδεοπα οἰγαάθα δπα οἱοϊμῃεα ἤεῖ, δπα {πε αἰνίπα
ατδοαβ δηα ἀπδϑηΐν Ρεγϑαδβίοι ρμὰϊ Ππϑοκ]δοα5 οὗ σο]ά
ὍΡΟΙ ΘΙ, δπα {πε τ ῃ-Παϊσεα Ηουῦβ οτοννημθα ΠΟΥ
Πεδά νὴ
βρυηρ ἤονειβ.υ
πᾶ
Ρδ]Π1ὰβθ Αἴῆεπε
Ὀεάδθοκεϑα Ποὺ ἔοστη υνἱτἢ 41} τη ποὺ οἵ ἥπευυ. ΑἾβὸ
ἴδῃς συΐάς, ἐμ6 5]αγεν οἵ Αγρὰβ, οοπ γινεα Ἱ ΐπ ΠΟΥ
1165 ἃπα οὐδέν ψουὰβ ἀπα ἃ ἀδοοιὉ} παῦιτε αὖ {Πα
Ἴ

ΗΕΒΙΟΡ

[τεῦξε Διὸς βουλῇσι

ιν
ο

βαρυκτύπου:

ἐν δ᾽ ἄρα

φωνὴν]

θῆκε θεῶν κῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα
80
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔἔχοντες
δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῆσιν.
Αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν,
εἰς ᾿Επειμηθέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν ᾿Αργεϊφόντην
δῶρον ἄγοντα, θεῶν ταχὺν ἄγγελον: οὐδ᾽ ᾿ἔπιμηθεὺς
8ὅ
ἐφράσαθ', ὥς οἱ ἔειπε Ἡρομηθεὺς μή ποτε δῶρον
δέξασθαι πὰρ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου, ἀλλ᾽ ἀποπέμπειν
ἐξοπίσω, μή πού τι κακὸν θνητοῖσι γένηται.
αὐτὰρ ὃ δεξάμενος, ὅτε
ὅ δὴ κακὸν εἶχ᾽, ἐνόησεν.
Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσκον ἐἐπὶὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων 90
νόσφιν ἄτερ
ἀ
τε κακῶν καὶ ἄτερ
ἄ
χαλεποῖο πόνοιο
νούσων τ᾽ἀργαλέων, αἵ τ᾽ ἀνδράσι Κῆρας ἔδωκαν.
[αἷἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν. 1
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσ αᾶ

ἐσκέδασ'" ἀνθρώποισι δ᾽ ἐμήσατο κήδεα λυγρά.
μούνη δ᾽ αὐτόθι ᾿Ελπὶς ἐ
ἐν ἀρρήκτοισι 'δόμοισιν.

96

ἔνδον ἔμιμνε
ἔ
πίθου ὑπὸ
ὑ
χείλεσιν, οὐδὲ θύραξε

ἐξέπτη' πρόσθεν γὰρ ἐπέλλαβε " πῶμα πίθοιο
[αὐγιόχου. βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο. 1
ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάληται:

1Ὸ0

πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν, πλείη δὲ θάλασσα:

᾿

νοῦσοι δ᾽ ἀνθρώποισιν ἐφ᾽ ἡμέρῃ, αἱ δ᾽ ἐπὶ νυκτὶ
αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ θνητοῖσι φέρουσαι
συγῆ. ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς.
οὕτως οὔτι πὴ ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασθαι.

10ὅ

1 ΟῊἨΚ

ΕΉΝΟΡΟ.

8

«μὰ

ῬΡ]υΐδροῃ : ἐπέλαβε,

ὈΕῚΠ, : ἐπέμβαλε,

ΜΟΒΝΚΒΕ ΑΝ

ΑΥΒ

νν1}} οὗ Ἰουα ὑἐπαπάετιϊηρ Ζειιβ, ἀηα ἴῃς Ηδνα]ά οὗ {πε
σοᾶβ ρα 5Βρθεοῦ ἰὴ θυ. ἀπᾶ ἢδ οδ]]δα {15 ψουηδη
Ῥαμπάογα,; θαοασβα 411 ἔμεν ψΒὸ ἄνεὶδ οὐ ΟἸγριι5
θάνε δδοῇ ἃ οἹἵξ, ἃ ραριας ἴο πιθὴ γῆ δαὺ Ὀγδδά.
Βαῦ ψ ῃεη 6 Πδα ἢπηϊβῃθδα ἴῃ6 βἤῆθεσ, ἤόορεὶθββ
5Π8 76, ἴπῃ6 Βαΐθου βεπὶ ῥ]ουίοιβ Αὐριβ- ϑΙαγον, ὑΠ6
5υ Ὁ τη ΒΘ ΟῚ οὗ {πΠ6 σοῦ, ἴο ἴακε 1 ἴο ΕἸ)ρ᾽τηοἴ
διιβ
ἃ5 ἃ ἢ.
Απαᾶ Ἐρὶπιοίμεις αἀἰα ποὺ {πὶπκ οὴ ψνῃδΐ
Ργοιηθίμοιβ μα βαϊα ἴο ἢϊπι, Ὀϊἀϊηρσ' τη παν ὺ ἰακα
α σις οἵ ΟἸγιρίαη Ζεαβ, θαὰΐ ἴο βεπα ἰδ Ῥᾶοκ ἴον
ἔδαν 1 τηϊὶρηΐ ρόνα ἴο Ὀ6 βοιηδίῃίηρ Παυτηΐα] ἴο τ6ῃ.
Βιυΐξ πε ἴοοῖς {πε οἹ, ἀπα αἰξζεγνναταάβ, γῃθη {Π6 εν]]
ὑΠῖηρ νγᾶ5 αἰγοδαν ἢΐβ, 6 ππάδυβίοοα.
ΕοΥ οὐδ {πὶ ὑπ6 ὑγθε65. οὗ πηθη ᾿νε οἡ δδυύΐῃ
τεπιοΐα 8ἃΠπΠ4 ἴγεε ἔἴτομὰ 1115 ἀπα ματα το} δπα ἤδθανυ
5 πθϑθοβ ψῃ ]οἢ Ὀγπρ ὑπ6 Εδΐθϑ ΠΡΟῸΠ τηθῃ ; ἴῸ" ἴῃ
ΓΩΪΒΘΥῪ ΤΏ6Π σγον Οἷα ααΐοῖκὶν. ΒΒ Π6 ννοιηδπη ἴοοκ
ΟΥ̓ τὉῃη6 στεαΐ Πὰ οἵ {πῸ 1ὰγ 5 στ ΠΟΙ Παηᾶ8 δπὰ
βοαύζεγεα 411} ἔπθβε «πᾶ ἢδὺ ἐπουρηῦ οαυβεα βουτον
δηα τ βοῃϊο ἴο θη.
Οπὶν Ηορε τειηδίποα ἐπῃοτα
ἴῃ 8 ὈΠΌΓΘΑΚΘΌΪ6 Πουλδ νυἘπἰπ ἀπάδι {Π6 τί οἵ {πΠῸ
στοῦ 18γ, ἀηα αἷα ποὺ ἤν ουῦ αὖ πε ἀοοῦ; ΤῸ ΘΓα
ὑπαῦ, Π6 "Πα οὗ ὑΠθ6 18 βἰορρεα πδυ, Ὀγ με ψ}}} οὗ

Αδρὶ5- Βοϊάϊηρ Ζειβ. γῆ

1Π6 οὔμϑὺ σου
ΓΠ

ΤῸΥ δαυΐῃ

σαΐμευβ ὑπ

οἰουᾶς.

Βαΐ

685. ρἱαρῖιθβ γᾶ
πα θυ διμοηρβὺ τΘῊ ;

ἰ5 [1] οἵ ον] δπα π6

5θὰ

15 Ὁ].

Οἵ

ὑπϑιηβεῖνεβ αἀἰβθαβθθ ΘΟ δ.ΠΡΟῚ ΤΏ6η ΘΟὨ Πα }]ν ὈΥ
ἄδγ ἃπὰ ὈγῪ πίρῃϊ, ὈγΙΠρΊ
Πρ τηϊβοῃϊθῆ, ἴο τηογίδ]8
ΒΠΘμε]ν :; ΤῸ νῖβε Ζειβ ἴοοΚ ἄνγᾶν ΒΡ6 ΘΟ ἔτομι ἔπε ιη.
50 15 ἔδεσε Π0 νγἂγν ἴο Ἔβοᾶρε ἴῃ ψ1}} οἵ Ζειβ.
1 ΤῊ ΑἸ]-ὁθαονσοά.
5 ΤῊΘ 18 οὗ οδϑίκοῦ οοπὐδϊ
θα ὑπὸ σἱἔύβ οὗ ὑπΠ6 σοῖβ τηθηὑἱοηρά ἴῃ 1. 82.
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Εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω
εὖ καὶ ἐπισταμένως" σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλέο σῇσιν.
ὡς ὁμόθεν γεγάασι θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι.
Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων
ἀθάνατοι “ποίησαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες.
110
οἱ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν,
ἣ
ὅτ᾽ οὐ ανῷ ἐμβασίλευεν"

ὥστε θεοὶ δ᾽ ἔξωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες
ἔ
νόσφιν ἃ
ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιξύος" οὐδέ τι δειλὸν
γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι
τέρποντ᾽ ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων"

11

θνῇσκον δ᾽ ὥσθ᾽ ὕπνῳ δεδμημένοι" ἐσθλὰ δὲ πάντα
τοῖσιν ἔην" καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα
αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον: οἱ δ᾽ ἐθελημοὶ
ἥσυχοι ἔργ᾽ ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.
ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν. ῥ
120
Αὐτὰρ ἐπεὶ
ἐ
δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ Ἐκ
Ρερτοὶ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται ᾿
ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι," φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων,

[οἵ ῥῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα
ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἶαν,]

12ὅ

πλουτοδόται" καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔἔσχον---,

δεύτερον αὖτε γένος πολὺ χειρότερον μετόπισθεν
ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες,
χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα.
ἀλλ᾽ ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇὀ ὀ Ἀ1180
ἐτρέφετ᾽ ἀτάλλων, μέγα νήπιος, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.
ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἡβήσαι τε καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο,
1 ἁγνοὶ, καλέονται, ῬΙαῦο (Οναέῤψζίιι5), Αὐἰδύθιθβ, ΟἸσιρίοἄογαβ, Τ᾽Ἀβοἀογού.

ἐπιχθόνιοι ΡΙαίο (Κεριι.), ΟἸΣΙΗΡ.; ΤΗΘροά.:

[η6 ΜΒΝ. τϑδᾶ εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.
3 ΡΙαῦο, Ατἰβίθιθβ,
10

ΤῊ θιηϊβύϊαβ δηα οὔπουβ: ἐπιχθόνιοι, ΜΕ,

ΜΟΒΚΒ ΝΡ

ὈΑΥΒ

ον τδιγοι ψΜ1}, ΕΠ ϑυτὰ γοὰ ἀΡ Δπούπεῦ ἴδ]6
νγ6 1}. ἀη 5 ΚΙ Π]ν.--πὰ Ὁ γοὰ ἰὰν ἰδ Ρ ἴῃ γον
. Βραγί,- πον ὑπ6 σοάβ πα τηουΐαὶ τηθῃ Βρυϑηρ᾽ ΤΌΤ
ΟΠ6 50106.
,
ΦᾺ
ΕἸἰγϑὺ οὔ 411 πε ἀφαίῃ!]εθθ σοάς. ψῇῆο ἀνε] ὁ
ΟἸγΡι5 τηδᾶθ ἃ σοϊάδῃ τὰοθε οὗ τηογίϑ] τηθη ννῆο
᾿ἰνοα ἴῃ ἐπε ἐἰπηθ' οὗ γτόοποβ νι δη Πα νγὰβ τεϊσηΐπρ' ἴῃ
ἤφάνθη.
Ἀπα ἔδῆου ᾿ἰἰνεα κα σοῦβ ψιπουΐ βουτονν
οἵ Πδαγξ, τειποῖας ἃπα ἔγταες. οση ἴοὶ δηᾶ “στϊεῖ:
ΤαΒΘΓΆὉ]6 ἀρὰ τεβίθα ποῦ οὐ ἔμϑη ; θαὺ ν ἢ Ἰδρβ ἀπα
ΔΥΤΩ5. ΠΟΥ ἔα! ]Ππσ ὑπαν πηϑᾶθ ἸΠΘΥΤῪ ὙἹἢ [δαβυϊηρ'
θεγοπά Π6 γαδοὴ οἵ 41} αν1]5. ΠΏ θη ὑπαν αἰεα, Ὁ ννὰ5
ἃ5 ΣΠΟΌΡΉ ὑΠῸΥ ἡ 6 ον Υοοση 6 υνἹἢ 516 60, πα ὑπδν
Βεα 4}1 σοοα ἐπίπρϑ ; ἴον ὑπὸ Εγτ δ} φὰγῦῃ πη ογοθα
θάᾶγα ὑβϑτὰ ἔλα ἀρυ πα απῦν ἀπ νυ πουΐ 5ιϊηῖ. ΤΠοΥ
ἄννεὶῦ ἴῃ ο86. ἃπὰ Ῥεϑοα. ἀροὸπ “ὑΠΕΙΓ ἰαπας συτἢ
δ ηΥ φ“οοα ὑπίηρΒ, ΤΟἢ ἴῃ ἤοοκβ δπα ἰἸονθα Ὀγ {πε
Ὀ]εββεα σοάϑ.
Βαΐ αἴξζεν πε δαυΐῃ πᾶ οονεγεαᾶ ὑΠ15 σε πϑσαιοη--ὑπ 6 ν 06 δ} 64 Ῥατε βριτ15 ἀν
δ] ηρ' οὴ πα δαγῦῃ, πα
ἅτ Κιηάϊΐν, ἀοἰἐνθυῖησ ἔγουη ἤᾶυτη, ἃ πα συαταϊαῆβ οἵ
τηογἕδ] ΤΏΘῈ ; ἔοΥ δ Ὺ τόδ Ἔν ου ΠΟΥ Ον ΟῚ {Π6 δασίῃ,
οἸοῖμδα ἴῃ τϊδὺ ἀπα Κααρ νναΐοβ οὐ Ἱπαρσοιηθηΐθ δηὰ
ΟΥΠ6] ἀθαάβ, οσἴνϑυβ οἵ νγθά
τ ; ἴον. ὑΠ|5 γόγὰὶ τὶρῃϊ
αἶδο που γϑοοϊνεα; ἰποη πον ψνῆο ἀνε }} οἡ
ΟἸψγρὰ5. τϑᾶὰθ ἃ βδοομα ρσεποζαϊίου: 0 ἢ ννὰβ
οὗ 5|νε πα 1685. ΠΡ] 6. ὈΥ ἴᾶχσ.
[ΙὉ νὰβ πκὸ {πῸ
σο άδη τᾶσδε ποῖ6. ἴῃ ὈΟΟῪ ΠΟΥ ἴῃ βρίγιδ. Α Πα ννὰβ
ΡὈγουρἢ ἂρ αὖ Πὶβ σοοα τηοῦῃουβ 5146. δπ πυπᾶγεοα
γΘΔΥ5, 8π αὐδευ βἰτηρί οἴοῃ, ρἰαγίησ ΟΠ] ΙΒΏΪν ἴπ Πὶ5
ον Ποῖηδ. Βυδ ψ ΠῈπ ὑμον ψεῦα [Ὁ}] σγόννῃ ἀπὰ
γα 6 σοῖς ἴθ ὑπ 1] τηθάβαγο οὐ ἐμπεὶν Ρυῖπηθ, ὑπ Ὺ
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παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄνγε᾽ ἔχοντες
ἀφραδίῃης: ὕβριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο
ἀχλήλων ἀπέχειν, οὐδ᾽ ἀθανάτους θεραπεύειν
ἤθελον οὐδ᾽ ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς,
ἣ θέμις ἀνθρώποις κατὰ ἤθεα. τοὺς μὲν ἔπειτα
΄

Ρ

,ὔ

ἵς

διοῖν

“

»

Ν

»Ὸ)

,

2

ΚΓ

ς

Ν

»ν

θ

Ρ]

΄

ς

“

ὃ

7

οὖ

135

“

Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος, οὕνεκα τιμὰς
οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖς, οἱ "Ολυμπον ἔχουσιν.

Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο

γένος κατὰ γαῖ ἐκά-

λυψε,---

140

τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρες θνητοῖς καλέονται,
δεύτεροι, ἀλλ᾽ ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ---,
Ν

Ν

ΩΝ

4

Ὰ

“

,

Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων
,
χάλκειον ποίησ᾽, οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον,
Α

’,

»

[ο

ἐκ μελιᾶν,

᾽

᾽

»

’

,

᾽

ιὦ

δεινόν τε καὶ ὄβριμον"

ἔργ᾽ ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕβριες"

Ἁ

ς

:

οἱσιν

-"

»

Αρηος

145

οὐδέ τι σῖτον

ἤσθιον, ἀλλ᾽ ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν,
»

»

ΝΠ

ΣῚ

ὔ

»

,

’

ἄπλαστοι: μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι
ἐξ ὥμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
τῶν δ᾽ ἣν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι 150
χαλκῷ δ᾽ εἰργάξοντο" μέλας δ᾽ οὐκ ἔσκε σίδηρος.
καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντες
βῆσαν ἐἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ ᾿Αἔίδαο
νώνυμνοι" θάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας
3

Ν

Ν,

,ϑιΝ

-

,

εἷλε μέλας, λαμπρὸν δ᾽ ἔλιπον φάος ἠελίοιο.

Αὐτὰρ ἐπεὶ
ἐ
καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ ἐκάλυψεν,
αὗτις ἔτ᾽ ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
Ζεὺς Κρονίδης ποίησε, δικαιότερον καὶ ἄρειον,
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ΑΝῸ

ΑΔΥΘ

᾿ϊνεά οὐἱν ἃ ᾿{π}16 εἴπηθ. ἀπ μα ἴῃ ϑουγονν Ὀδοασβα οὗ
ὑπδῖν ὉΠ
5η πη 85, ΤῸ ὑπον οουὰ ποὺ Κααρ ἔτομὶ
5 ηηίηρ ἃ πα ἔγογη νυ ρίηρ ὁη6. ἀποῦπου, ποὺ νγου]Ἱὰ
παν βεῦνθ ὑΠ6 ᾿πηχηουΐα!β, ΠΟΙ 5δουῦῆοθ οὴ ὑπ6 ΠοΙγῪ
αἰΐζανϑ οἵ ὑπ θ᾽ εβϑθα ομδϑ δ85 ἰὖ 15 τἱρῆν [ῸΓ τηθη ἴο 40
γεγοον ἔμεν ἀνε}.
Πδη Ζευβ {πὸ βοὴ οἵ σόῆοβ
νγ5 ΔΠΡΤΥ ἃπα μὲ ὑπθιὴ ἄνᾶν, θθοάιβα 6 Ὺ νου]ά
ποὺ σῖνε Βοποι ἴοὸ πε θ᾽] βθθα σοᾶβ ψῆηὸ ᾿ἰἷνε οὴ
ΟἸγΙριι8.
Βυΐῦ ννῆθη θαγῦῃ πδα οονεγεα {Π15 σεπογαϊοη. 150
-ὐθεν ἀγα οα]]6α Ὀ] οϑβθα ορινῖθ οὐ ὑπ 6 ὑπάουννου]α
θγ τῆθη, ἃη4, ὑπουρὴ ἴπον ἀγὸ οἵ βεοοηά ογάθυ, γεῖ
Βοποῖῦιν αὐΐοπα5 ὑπ θ
418ο--- εις ὑΠ6 ΒαῦΠΘΥ γηϑας ἃ
{Π|τ σε πουδιοη οἵ τηονΐα] πθη, ἃ ὈγᾶΖθΘἢ γ866, ΒΡΓΠῚρ'

ἔγοτωῃ 8}:-ἴγ86 68 ἢ; ἃπα Ὁ νγὰβ ἴῃ πὸ ψὰγν 6488] ἴο ὑῃ6
ΒΙΠνοὺ ἀρο, θαὺ ννᾶβ ὕδυυ 0] 6 ἃ πα βγοπσ. εν Ἰἰονοὰ
τε Ἰαυσηθηΐαθ!]Ὲ νου κ5 οὗ Αὐὸϑ πὰ ἀεδὰϑ οἵ νίοίθ πος ;
ὙΠ 6 Ὺ αἴθ
ϑαἀαγηαηῦ,

πὸ γα,
Ρυῦδ νοῦ
ἔδαγ ἢ} θη.
Οτοαῦ

Βαγὰ οἵ ἤεαγξ ἬΝ
ννὰβ ὑπαὶ βίγεηρίῃ

δ ἀΠΟΟΠΟ]ΆΘΙΆ
16 {Π6 Ἀγ ΠῚ5 νυΒῖ ἢ. στανν τότ {πεῖν
ΒΠΟΌΪ6Υ5. οὐ {Ππ6ῖν ϑἰγοπρ 05.
᾿ΓΠΘΙΣ ΔΥΤΩΟΙΪ νγἃ8
οἵ ὈγοῆζΖθ, πα ὑπ οῖν ἤομ565 οὗ ὈτόηΖθ, δπα οἵ ὈγθηΖα

γγΕΥΘ {ποῖ πηρ]θιηθηΐβ: ὕμπουα ννὰϑ. ΠῸ ὈΪΔΟΚ ἰἴγοη.
ΤΏ 656 νγετὰ ἀδδίγογθα Ὀγν ὑπ" ον Παπα5 ἃ Πα ραββθα
ἴο ἐπε ἄδηκ μουβε οὗ οἢ1}}] Ηδᾶεβ, ἀμᾷ θεν πὸ πάη:

Του ]6 που μεν ψεσθ, Ὀ᾽δοὶς Π)ϑαΐῃ βεϊζθα ἐβέζι,
ἃ πα ὑπον εἴ ὑπὸ Ὀτῖσῃῦ Πρ οἵ ὑπὸ βὰπ.
Βυῦ ψ ἤθη θαυ δα οονεγθα {Π15 σα που0. 4180,
Ζευβ ἔπ βοὴ οἵ (Ἰόποβ τηλάδ γεὺ ἀποῦμου, Π6 ἔοατίἢ,

ὌΡΟπ ἐπα ἔρι {] δαυῦῃ, νυΒίοἢ ννὰθ ΠΟΌΪΕΘΙ 8Πα ΤΠΟΤῈ
1 Ἐπί 5 τοίου ἴο Ἠθϑιοα ὃἃΒ βύδυϊηρ, {πᾶῦ πιθὴ ΒΡΓῸηΡ;
“Εἔροσα οδἶκβ ἃΠα] βύοηθϑ ἃ πα ἀϑῃγθθβ." Ῥγοοὶιβ μο]ονϑα ὑπδῦ
ὕὉπ6 ΝΎΠΡὮΒ οὐδ Μο]α6 (Τλεοσοηψ, 187) ἃγῦθ ἱπύθηαδα.
Οοούθμρ σΟΌ] ΓΘμθΡ : “ΝΑ τ806 [ΘΥΥ1 016 Ὀθοδιβθ οὗ ὑμϑὶν
(Ὁ 8}}6})} ΒΡΘΑ15.᾿
12.
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ἀνδρῶν ἡἡρώων θεῖον γένος, οἱ καλέονται.
ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ᾽ ἀπείρονα γαῖάν.
160
καὶ τοὺς. μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνή,
τοὺς μὲν ὑφ᾽ ἑπταπύλῳ Θήβῃ, Καδμηίδι γαίῃ,
ὥλεσε μαρναμένους μήχων ἕνεκ᾽ Οἰδιπόδαο,.
τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης.-

ἐς Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠυκόμοιο.
16ὅ
ἔνθ᾽ ἤτοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε,
τοῖς δὲ δίχ᾽ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε ὀπάσσας
Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα

γαίης...

καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες

170

ἐν μακάρων νήσοισι παρ᾽ ᾿Ωκεανὸν βαθυδίνην,
ὄλβιοι ἥρωες,
ἥ
τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν
τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ξείδωρος ἄρουρα.
ἄ
173
τηλοῦ ἀπ’ ἀθανάτων: τοῖσιν ἸΚρόνος ἐπ βάσρ:

λεύει.ἷ

1609

τοῦ γὰρ δεσμὸ]ν ἔλυσε πα[τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 1695
τοῖσι δ᾽ ὁμῶς νἹεάτοις τιμὴ [καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
169"
Πέμπτον δ᾽ αὗτις ἔτ᾽ ἄλλο γένος θῆκ᾽ [εὐρύοσπα᾽
Ζεὺς

ὁ

1095

ἀνδρῶν, οἱ] γεγάασιν. ἐπὶ [χθονὶ “πουλυβοτείρῃ. 7 1094
Μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι 174
ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι.
17ὅ
νῦν “γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον" οὐδέ ποτ᾽ ἣμαρ
παύονται 5καμάτου καὶ ὀιζύος, οὐδέ τι νύκτωρ
1. Ῥγρβουνθα οἷν Ὀγν Ῥυοοΐιβ, ἴγοῃ ὑυμοῖὴ βοιὴθ 1ἔθυϊου
ΜΒ. πᾶνβ οορθα πῃ νϑῦβθ. Τὴ ἴουγν [ΟΠ] νης ᾿ἴη885 ΟΟΟαν
ΟὨΪΥ ἴῃ ἀθπονὰ Ῥαρυυὶ Νο. 94.
ΒῸΣ
11. 169 "»-ο 566 Οἴα55.. Θμαγέ. νἱὶ. 2190--990,
5 Β ; παύσονται, ΜΞΝ
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οἵ

ΟΒΚΒ ΑΝΌ ΠΑΥΘ
τἱρῃίθουβ, ἃ σοα-ΠΚα γδοα οἵ μθυο- θη νυ τα οΔ}16α
ἀειηὶ-σοάβ, [6 τᾶσδε θεΐογε οὐσγ ον, ὑμβγοαρσπουῦ ἐπ 6.
Ὀουπα 1685 θαυίῃ. τίμα Δ, δά ἀγεδα μδι]α 465ἐτογϑά ἃ ρατὺ οἵ ἴῆθιη, βοιηα 'π {πε ἰαπὰ οἵ (δαάσηιβ
αὖ βενϑη-σαῖθα ΠΕΡ θη μον ουρῃϊ ἴογ {ΠῸ
ἤοοκ5 οἵ Οεαϊραβ, ἀπα. βοηθ, ἤθη Ὁ Πα Ὀγοιυρηΐ
[θη ἴῃ 5108. ονεὺ ὑπ6 στοαὶ 568 συ] ἴο ΤΊΟΥ ΤῸΣ
το ἢ -Παϊγοά. Ηδ] θ᾽ 8. βᾶκα: ποτα ἀθαὶῃ᾽ 5. ἐπα. δη5ῃτουαδα ἃ ρᾶνῦ οἵ ἔπϑιη. Βαῖἴο ὕῃς οὐ 5 ἔαυ Ποὺ Ζεθιιβ
ἴΠ6 βοῃ οἵ Ογόποβ σάνε ἃ ᾿ἰνίηρ δηα δῃ ἃροᾶάθ ρατξ
ἔγοτη

τηθη, δηαἃ

τϑάς

ἔπει

ἄἀννε}}] αὖ πε

δπᾶβ οἵ

βαυῃ. Απᾶ ἔπϑυ ᾿νε υπτουοῃθα ὈῪ βουγον ἴῃ ὑπ6
ἰβ]α πα οἵ ἴπε Ὀ]6ββθα αἰοπρ {π6 5ῆογε οἵ ἄδερ βυν]ἴηρ' Οσςδαπ, ΠΔΡΡΥ ΠΟΙΟΘ8 ῸΓ νου ὑΠ6 σταϊη-ο νη,
δαυἢ θα Ποπαγ-ϑυααὺ ἔγαϊῦ Πουβῃηρ ὑῃγίοα ἃ
Υ6 8, (Ὰν ἔγοτη ἔμε ἀδθαιῃ]εβ5 σοάβ, ἃπα Ογοῆοβ

τὰ]65

ΟΥ̓ΕΥ ὕπο ; ἴον ὑΠ6 ἔδιμευ οὗ τηθη δπᾶ σοάβ γε θαβεα
Ὠίτη ἔγομι ῃἴϊ5 θοπάβ. Απαᾶ ὑμεϑε ᾿ἰαϑῦ δαυδ!]ν Πᾶνα
ΒοΠΟΙΙ ἃ Πα σἼΟΥΥ.
ἈΑπά ἅρδίη ἴδτ-ββείηρ Ζ6ι5 πηδάθ γεῦ ἃποῖμευ σεπεταϊϊοπ, πὸ ἢ,

οὗ τάδ γῆὸ ἀγα ἀροὴ ὅπ6 θουππξθοιβ

δδυίῃ.
ΤΠογεδῖνου, νου] παὲ 1 ποτα ποῦ διηοπρ 6

τθ ἢ

οἵ ἴῃς ΠΠ σεπογαϊίοι, θαΐ εἰμεν Πδα αϊδα θείου ΟΥ
θεθη ῬοΙῊ δἴξεγνναταάβ.

ΕῸΣ πον ὑγ]γ 15 ἃ τὰο6 οὗ ἸτΌη,

Δα τηθῃ ΠΕΥΘΥ γαβὺ ἵγουῃ ἰδοῦν ἀπ βοῦγονν ΟΥ̓ ἀΔΥ,
Δ Πα ἔγομη ΡῈἸΒΐηρ Ὀγ πὶρῃ ; ἀπα [πες σοαβ 588}} ἰὰν
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φθειρόμενοι. χαλεπὰς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας"
ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν.
Ζεὺς δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώ,

Χ

δὲ

θ

-

Ν

ὃ ,

ὔ

ϑ

Η

-

πων,

180

εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.
οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες,
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,
οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.
αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας"
18ὅ
μέμψονται δ᾽ ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι
7
5. Χ
Ἂ
»
50 Κ
50 7
σχέτλιοι
οὐδὲ
θεῶν
ὄπιν
εἰδότες:
οὐδέ
κεν οἵδἧ γε
γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν
χειροδίκαι' ἕτερος δ᾽ ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει.
οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου
190
΄

ΓΜ

᾽

εν

͵7]

Π ἐξεν

“

Ψ΄

ΜΘ

Θ

“

΄

»

“-“

»

δὲ

οὔτ᾽ ἀγαθοῦ, μᾶλλον

Ψ

“

΄'

ς

“

ΟΡ

ὦ

δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν

ἀνέρες αἰνήσουσι"
δίκη δ᾽ ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς
οὐκ ἔσται" βλάψει δ᾽ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα
μύθοισιν σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ᾽ ὅρκον ὀμεῖται.
»

’

3

᾽

΄

Ἄς

»

δί

Α

Ν

γ.,»

δ᾽

3.

,

ω

»

’ὔ

᾿

᾽

ἈΝ

κ᾿

᾽

᾿

ὃ

Ν

’

“

ψ

ζῆλος δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι

19ὅ

δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει, στυγερώπης.
καὶ τότε δὴ πρὸς ᾿Ολυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν
ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλυπόντ ἀνθρώπους
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις" τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ 200
θνητοῖς ἀνθρώποισι: κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἀλκή.
Ν

᾽

’

7

Ν

Χ

Ἁ

ΕΝ

[ο

2

᾿

»

1 ΠῪ, ; ἀνέρα τιμήσουσι, ΜΒ55.

τό

Ν

Ι͂

3

᾽

᾽

7

ΟΚΚΒ ΑΝῸ ΡΑΥΒ
506 {το 0]6 ἀροπ ἔπε. Βαΐ, ποῦν ῃϑλαπαΐηρ, αν θη
{Π 6586 588}} ανε βοιὴξ σοοα τηϊηρ]δα ψ ἢ ὑπαὶν δν1]8.
Απα Ζεϑυβ ν1}} ἀδβίσου ὑπ18 τὰοα οἵ τποσία] τηθη 8150
νγἤθη ὑπαν οομηα ἴο Πᾶνε ουον Παὶν οα Π6 [ειηρ]65 δὐ
{ποεῖν Ὀιγῃ.} Τὴ6 ἔαῦῃου ψν1}} ποῦ ἀσταο νι Ηἰβ Οἢ1]4ΓΈ, ΠΟΙ ὕῃ6 οἰ]! άγοη τ ἐποὶν ἔδυ ου, ποὺ σιιαϑὺ
ἢ

8. Ποβῦ, ποὺ σοιηγδᾶθ ἱἢ

οοτηγαᾶα;

ΠΟΥ Ἅν1}]}

Ὀγοΐμον "6 ἀθδαῦ ἴο Ὀγούῃευ ἃ8 αἰογείϊηθ.
Μϑῃ “ψ1}}
ἀἸἰββοόποῦν ὑπὶν ρᾶγθηΐβ ἃ5 ὕπδν στον Πα ΟΚΙΥ οα, ἃπα
11 σἂν δ ἴθδϑμη, ομιαΐηρ μθπὰ ἢ ὈἰΓΓΘΥ ννογάϑ8,
Βατα-Ποαυθα ὑπαν, ποὺ Κποννίπηρ {πε ἔδαν οἵ ἔπ σοάϑ.
ΤΉΘΥ ΜΠ ποῦ γερὰν ὑπεὶν ἀρβαὰ ραγϑηΐβ πε οοβὺ οὗ
ὑΠ6ῖγ πυγίαγα, ΓῸΣ τϊρηῦ 5Π.4}} 6 ὑπεὶν τἱρῃῦ : ἂπᾶ
ΟΠ6 τηϑῃ ν01}} 5801Κἀπούμευβ οἷν. ΤΠδτα 1} θῈ πὸ
ἔανουν ἴον {ῃ 6 τῆδῃ ννῆο Κοορθ ἢὶβ οαὐῃ οὐ ον. ἐπε
7αϑὃ ΟΥ̓ ἔογ ὑΠε σοοᾶ ; θαΐ τὰ ΠΥ τηθὴ ψ}1}] ργαῖβα {Π6
αν] -ἀοοδν πα 5 γιοϊεπῦ ἀθαϊησ. ϑ5ιγεηρίῃ 11} ΡῈ
τρης πα τονοίθποα ΜΙ] ὁδᾶβεὲ ἴο θεῈ; πᾶ {πε
Κα
Ψν}}} Πυγὲ ὑπΠ6 ψουΐῆν τηϑη, βρεακίηρ [8]568
γγΟγ5 ἀσαϊηδὶ ἢΐπη, ἃΠπα ὙὙ1}} ϑγθαῦ ἂἃπ οαἴἢ ΠΡΟῊ
μθη. ἔπηνυ, ἔου]- του ῃεα, ἀδ Πρ προ ἴῃ ον], ἢ
βου ηρ ἴἈ66, 111] σὸ δοηρ στ ψυθῖο δα τηθη Ο.6
ΔΠ6 411.

Απᾶ ὑπθη Αἰάδα ἀπα Νειηθϑίβ,;2 σι

Παῖτν

βυγθεῦ ἔοσγηβ ψνγαῤρεᾶ ἴῃ νυ ῖξα τορεϑ, νὰ} ρσὸ ἔγουη

1η6. να
6- ραϊμϑα βδαγΐῃ δηά ἔουβακα τυιδηκίηα ἴο 7οΐη
ἴΠ6 οοιηραπν οὗ ἴπ6 ἀδαύῃ!]θββ ροαβ: δηα Ιου
ΒΟΙΤΟν5

ΜΠ] Ὀς ἸΘΥ ΤῸΣ τηοσΐὰ] τηθη, ἀπα ὑπεσα ψν}}}

θὲ πὸ ΒΕΙΡ ἀρσαϊπϑῦ 6υ]]}.
1 236. 8 τᾶοθ ν}}}} 80 ἀθρϑηθγαίθ ὑπαῦ αὖ ὉΠ6 Ἰαϑῦ θυθῇ
8. ὭΘν-ὈΟΓῚ ΟὨ1Πἃ ΜΨΨ1}} Βῃονν ὑπ τηᾶγκβ οἱ οἹα ἃρϑ.
2 Αἰάῦβ, 85 ἃ αὐδ]τν, 15 ὑπαῦ θϑ]ϊηρ οὗ Γθυθυθηοα ΟΥ Βῃϑτη8
ΠΟ ἢ ΥΟδΟγα5. ΤΏΘῊ ἔγοη] ΤΟΙ : ΝΟΘΙΏΘΒΙΒ 15 ὑῆ8 ἴδοι! ηρ οὗ
τἱσηύθοιιβ ᾿πᾶαϊρηπδύϊοι ἀγουβθα Θβρθοῖα!ν Ὀν ὉΠ6 βίρῃηῦ οὗ {Π6 ᾿
νυ]οκϑα ἴῃ ππαθβουνθα ρυοϑρουιῦν (ο΄ Τβαίηυ5, ἸχχΊϊ. 1--1θ).
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Νῦν δ᾽ αἶνον βασιλεῦσιν ἐρέω φρονέουσι καὶ
αὐτοῖς"
ὧδ᾽ ἰρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον
ὕψι μάλ᾽ ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμα πώς:

ἣ δ᾽ ἐλεόν, γναμπτοῖσι

πεπαρμένη

ἀμφ᾽

ὀνύ-

χεσσε,

205

μύρετο' τὴν ὅγ᾽ ἐπικρατέως πρὸς μῦθον ἔειπεν"
ἔ
ἸΔαιμονίη,

Ν
ἀρείων"

τί λέληκας;

ἔχει

νύ

σε

πολλὸν

τῇ δ᾽ εἷς, ἡ σ᾽ ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν"
δεῖπνον δ᾽, αἴ κ᾽ ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω.
ἄφρων δ ὅς κ᾽ ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν"

210

νίκης τε στέρεται πρός τ᾽ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει.
Ὡς ἔφατ᾽ ὠκυπέτης ἴρηξ, τανυσΐπτερος ὄρνις.
Ὦ

Πέρση, σὺ δ᾽ ἄκουε δίκης, μηδ᾽ ὕβριν
ὄφελλε:
ὕβρις γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ: οὐδὲ μὲν ἐσθλὸς
ῥηιδίως φερέμεν δύναται, βαρύθει δέ θ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 21ῦ
ἐγκύρσας ἄτῃσιν: ὁδὸς δ᾽ ἑτέρηφι παρελθεῖν
κρείσσων ἐς τὰ δίκαια: Δίκη δ᾽ ὑπὲρ᾽Ὕβριος ἴἴσχει
ἐς.τέλος ἐξελθοῦσα: παθὼν δέ τε' νήπιος ἔγνω.
αὐτίκα γὰρ τρέχει Ὅρκος ἅμα
ἅ
σκολιῇσι δίκῃσιν.
τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης, ἡ κ᾽ ἄνδρες ἄγωσι
ἄ
22ὺ
δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας.

ἣδ᾽ ἕπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ἤθεα λαῶν,
ἠέρα ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα,
οἵ τε μιν ἐξελάσωσι καὶ οὐκ ἐἰθεῖαν ἔνειμαν.
Οἱ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν
- ἐθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου,
τοῖσι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ"
τὃ

295

ΜΟΒΝΚΒ

ΑΝΌῸ ὈΑΥΒ

Αμᾶὰ μὸν 1 ν1}} [6}}] ἃ [8016 ἔου ρυΐποθβ γγῃὸ
ἐποιβεῖνεβ ἀπάεγυβίαπα.
Τῇ βαϊα ῃ6 αν Κ ἴο ὑμ6
πἰρηξίη σα! νὰ ἢ ΘΡΘΟΚΙΘα προῖκς, νυ116 ἢ 6 οανυθα ΠΟΥ
Πρ ἊΡ ἀιποηρ {π6 οἱουά5, στίρρεα ἔαβῦ ἴῃ ἢϊβ [8]
0Ὴ8,
ἃηα 516, ρΡίεγοθα Ὀγ Πἰϑ ογοοκεα ἰδ]οηβ, οὐθα ρ Ὁ}}ν.
Τὸ Ποὺ 6 Βροκε αἰβαδι έν : “9 ΜΊΒοΥΔθ]6 {πίπρ, ἢν
ἄο γοὰ οὐ οαὖὐλρ
Οπα ἔδυ βἰγοπΡῸΣ ὑῃδη γοὰὶ ΠΟΥ
ΠοΟΙΪα5 γοὰ ἔαβί, πα γοὰ τηιβδὺ οΡῸ ὙΠ ΟΥαν 1 ἴαΚα
γοι, Βοηρϑίγοθ5 ἃ5 γο ἃ16. Αμπά 1 1 ρίβαβε 1 ν}}}
τηδ}ς6 τὴν τη68] οὗ γοι, οὐ Ἰδῦ γοι σοὸ. Ηδ [15 ἃ ἴοο] γγῇο
ὑγ]65 ἴο ψιῃδίαπα ἴῃ6 βίγοησου, ἕο ἢ6 ἀο0685 ποῦ σοῦ
ἴΠς6 τηδβίθυυ ἃπα ϑυ θυ 5 ραΐῃ Ὀαβί65 8. Βῃατηθ. ἡ 80
βαϊα {πὸ βυνγ ἤγίπρ' πάνκ, {ῃς Ἰοηρ- σἱηρεα Ὀἱτα.
Βαϊ γοι, Ῥεγβ68, ᾿ἰβίθη ἴο τἱρὴῦ ἀπ

ἀὸ ποῖ ἔοβίευ

γίοϊθ πο ; ῸΓ νἱοϊθηοα ἰ5 θα ἴῸΓ ἃ ΡΟοῦ τδη.
ἔνεῃ
ὉΠ6 ΡγΌβροσοὰβ οδηποῦ δαβὶν Ὀδαν 15 θυγάδη, Ὀαΐ 18
γνγεϊσῃθα ἄον ὑπάοϑὺ ἰὸ Ποπ ἢ6 Πὰ5 ἔἈ]Π1|6πὰ ἰηΐο

ἀε] βίο.

Τὴ θεῦζον ρα ἰ5 ἴο σὸ Ὀγν οἱ πε οὔδεὺ

βἰάς ονγαγαβ Ἰπβέϊοα ; ἴον «πος θεαὶβ Οαΐταρα ἤθη

586 ΘΟΠ.65 αὖ ᾿Ιδησίῃ ἴο ἔΠ6 δπα οἵ {πε ταοθ. Βιυ ΟΗΪΥῪ
γγἤθη μ6 Βδ5 βυϊδυθα ἀο65 ὕες 00] ᾿ἰδᾶστῃ {Π||5. ΕῸΣ
Οαΐῆ Κεαορβ ρᾶοα νυ ντοπρ' ᾿πασειηθηΐθ.
ΤΠΕ͵α ἰ5
ἃ ποῖβα θη «[υδϑἴϊοα 15 θεΐηρ ἀγταρσοα ἰπ ῃ6 νὰν
γγΠοτα ἔποβα ῃο ἀδνοῦῦ Ὀγθα5 ἀπᾶὰ σῖνα ϑεηΐθηθα
ἢ
οὐοοκοα Ἰπδρεοιηθηΐθ, ἰακα Ποὺ. Απαᾶ 588}|56,
ψΥαρΡεα ἴῃ μηϊβδι, ἕο] ]ονν5 το πε οἷῦν ἀπὰ πασηΐθ οὗ
πὸ Ρβορῖίθ, νεερίῃηρ, δηὰ Ὀυϊησίηρ τ βοῃϊθ ἴο τηθῃ,
Ἔδνεη ἴο βθοἢ 8ἃ8 πᾶν αἀγίνθη ἢοΥ ἔουιἢ ἴῃ ὑπαὶ ὑπαν
αἰὰ ποὺ ἀφδὶ] βὑγαῖρ υγ ἢ Που.
Βαυΐ πον ψγῃο ρσῖνε βυγαϊσῃῦ Ἰαασετηθπῖβ ἴο 5γδηρ 5
Δ ηα ἴο {Π8 τηϑὴ οὗ {π6 ἰᾶαπά, ἀμ σὸ ποῖ βία ἔγουὴ
γνγμαὺ ἰ5 Ἰδὲ, ὑπεὶν οἷν Ἠουγβῆεβ, ἀπ ἐπ6 ρβορὶβ
ο 2
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εἰρήνη δ᾽ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς
3

7

ιν

Ν

“Ὁ

,

3

ΓΑ

5

᾽

Δ

ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς"
οὐδέ ποτ᾽ ἰθυδίκῃσι μετ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ
οὐδ᾽ ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται.
τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς
Ρ]

7

ΟΣ

δι.

᾽ὔ

γ᾽

7

-“

7

ἌΝ

,ὔ

Ν

Ν

ἕ

-

Χ

ΝΥ

»

2

""

280

Ἶς

’

"

δὲ

ὃ

“

ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας"
ΕΝ

Ζ

͵

΄

;

Ν

͵

εἰροπόκοι δ᾽ ὄιες μαλλοῖς καταβεβρίθασιν'
τίκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν"
2

ἥ

5

Κ

-“

7

θάλλουσιν δ᾽ ἀγαθοῖσι διαμπερές" οὐδ᾽ ἐπὶ νηῶν

28

νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα.
Οἷς δ᾽ ὕβρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα,

τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς.
πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς
ἀπηύρα,
ῳ
᾽
ΦΗ
ψ
ὩΣ
΄
ὅς κεν ἀλιτραίνῃ ῖκαὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται.

240

τοῖσιν δ᾽ οὐρανόθεν μέγ᾽ ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων
λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν: ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί.
οὐδὲ γυναῖκες τίκτουσιν, μινύθουσι δὲ οἶκοι
Ζηνὸς φραδμοσύνῃσιν ᾿Ολυμπίου" ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 94
ἢ τῶν γε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἢ ὅ γε τεῖχος

ἢ νέας ἐν πόντῳ Κρονίδης ἀποαίνυται αὐτῶν.

Ὦ βασιλῆς, ὑμεῖς δὲ καταφράζεσθε καὶ αὐτοὶ
τήνδε δίκην" ἐγγὺς γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόντες
ἀθάνατοι φράζονται,

οσοι
ὅ
σκολιῇσι δίκῃσιν

250

ἀλλήλους τρίβουσι θεῶν ἐ
ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες.

τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ

ἀθάνατοι Ζηνὸς φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων'
οἵ“ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα
ἐ
ἠέρα ἑσσάμενοι, πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἶαν.
1 ΑΘΒΟΒΪΠΘΒ : ὅς τίς ἀλιτραίνει, ΜΕΝ.
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ΑΝῸ

ὈΑΥ5

ΡΙΓΌΒΡΟΙ ἴῃ ἰδ : Ῥεϑδοθ, πὸ πυῖ86 οὐ ΟΠ] άγθη, ἰ5 ἀρτοδα
πη ὑμαὶν ἰαπα, δπα 4]]-βϑβείῃρ Ζεὰβ πευϑὺ ἀθοῦδαβ
ΟἸἼ16] νγὰν ἀραίηδὺ ἔμθη. ΝεΙΠοΥ ἔδηηΐηδ ποὺ αἰβαβίου
ΕΥΕΥ πδυηῦ π6ὴ Ψγ»ῃῸ ἀὁ ἔτπ6 ᾿μπδίϊοα ; θυὺ ἸίσηῖΠοαγίβα!υ ὑπαῪ ἴεπα ἴῃς ἢε]45. ψ ῃ]οἢ ἃγα 411 ὑπεὶν
γα.
ΤΠ δα θαγβ ἔμθι νἰοῦαδ] ἴῃ Ρ]πΐν, δπα
οὐ πα τπουηϊαῖηβ ὍΠ6 οὐκ ᾿δδὺβ ΔΟΟΥ 8. ΠΡΟῚ {πε
ἴορ ἀπ ᾿66β5 ἴῃ πε τηϊαϑύ.
Το ΟΟΪΥ 5ἤ6ῈΡ
ΔΥ6

ἰδαάθῃ

ψἱῃ ἤδσδθοθς ἢ ὑποῖν ψοσθη

θθδῚ

ΟΠ] αγ η

πκ6 {πεῖν ραγαηΐβ. ΤΉον ἢουτίβἢῃ οοποπι}]ν ψἱἢ
ϑσοοα {πίηρθ, ἃπα ἀ(ὁ ποῖ ἔγανϑὶ οὔ 8105, ἔου ἐπε
σταϊηοἰνης δας Ὀθαγβ ὕπου ἔτ.
Βαυΐ ἴον ἔμοθβα ψῆο ρῥγδοῖίβαε νἱοΐθσποα πα οὐπ6]
ἀθεαβ ἔδυ -ϑεοῖπρ Ζδαβ, Π6 80η οἵ (όποβ, οὐ δίῃ
ἃ Ρυπίβῃτηθηδ.
Οἴἶδθη ὄν ἃ ὑγῃο]Ὲ οἷΐγ βιΠ 5
ἴοῦ ἃ θα τη ψγῆὴ0 5:π5 δἃπα ἀδνίβεβ ργδϑυχσηρύιοιβ
ἀεεᾶβ, ἀπ {Πδ βοὴ οἵ Ογόποβ ἰὰγϑ σγεαὺ ὑγοι}}]6 ἀροὴ
1Π6 Ρβορῖὶθ, ἔδιηΐϊπε δπα ρίασιια τοροῖμου, 50 ὑπαὶ
88 τηβῃ ρδυῖβἢ ἄγαν, πα ὑπαὶ γομηθ ἀο ποῦ 6 ΔΓ
Ομ] ἄγε, ἀπ ὑπεῖν Ποιδα5 θΘοομη6 ἔδιν, ἐῃγοιρἢ {πε
οοηὐγϊνίηνσ οἵ ΟἸγιρίδη Ζει5. Απα ἃραίῃ, αὖ ἃποῦμου
ἀἴτηθ, {Π6 8οη οὗ (τοποβ οἰΐμεὺ ἀδβίχογβ ὑπο ψἱᾶ6
ΔΥΤΩΥ͂, ΟΥ̓ ὑπ Εν ννγ8}15, ΟΥ̓ΘἾΒ6 τηᾶῖτοβ ἃη ἐπα οἵ {πεῖν

5Π105 οἡ {Π6΄ 568.
Υοῦ Ρυΐποθβ, μη Κ 61} {Π18 απ βῃτηθηῦ γοὰ 450;
ἴογ ὑπῸ ἄφαθ]θθβ σοᾶβ ἅτε ΠΟΘΙ ΔΙηΟησ Τη6η ἃπά
Τ Δ 411 [Πο56 γνῆῸ ΟΡΡΓ685 ὑπ εὶν ἔθ! ον 5.ν ἢ ογοο θα
Ἰυαρσειηεπηΐς, δηα τϑοκ ποῦ π6 δῆροὺ οἵ {Π6 σοάβ.
ΕῸΓ ἀροη πε Ὀοιππΐθουβ θαυξῃ Ζειβ Πὰ5 ἐσθ ἴεῃ
ὑποιυβαηα 5ρ γ]ῦθ, νναύομουβ οἵ τηοῦΐαὶ πεη, ἃηα Π 6586
Κααρ ναΐοῃῃΒ!. οὐ ᾿πᾶσεμηθηΐβ ἃπα ἀθθαβ οἵ ψ τη ἃ5
{Π6Ὺ τόοᾶχη, οἱος δα ἴῃ πηϊβῦ, 411 οὐδ π6 δαυῃ.

Απαὰ
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“

ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,
κυδρή τ᾿ αἰδοίη τε θεῶν," οἱ "Ολυμπονἔχουσιν.

καί ῥ ὁπότ᾽ ἄν τίς μὲν βλάπτη σκολιῶς ὀνοτάζων,
αὐτίκα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεξομένη Κρονίωνι
γηρύετ᾽ ἀνθρώπων ἄδικον νόον, “ὄφρ᾽ ἀποτίσῃ

200

δῆμος ἀτασθαλίας βασίλέων, οἱ λυγρὰ νοεῦντες
ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες.

ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε Ἰδίκας ὃ
δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέωνΒ ἐπὶ πάγχυ
λάθεσθε.
Οἱ

:

Ὑ αὑτῷ
Ε]

τ

ἂν

κακὰ

Ν

τεύχει

ἀνὴρ

᾽

ιν

ἄλλῳ

κακὰ

»

μιν

τεύχων,

205

ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι, κακίστη.
Τάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας
καί νυ τάδ᾽, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽, ἐπιδέρκεται, ςοὐδέἑ λήθει,

οἵην δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλις ἐντὸς ἐέργει.
νῦν δὴ ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος
εἴην μήτ᾽ ἐμὸς υἱός" ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον
ἔμμεναι, εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει:
ἀλλὰ τά γ᾽ οὔ πω ἔολπα τελεῖν Δία μητιόεντα.

270

Ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα μετὰ φρεσὶ βάλλεο
σῇσι,

καί νυ δίκης ἐἐπάκουε, βίης δ᾽ ἐπιλήθεο πάμπαν. ΕΣ

τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων
ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς
ἐσθέμεν'
ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ
δίκη ἐστὶ μετ
2

θ ΄

4

Ὑλ)λ,

7,

3

Ν

᾽

δί

᾽

᾿

᾽
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αὐτοῖς"
1 Οχα. Ῥαρ. 1090 : θεοῖς, Μ5Ν.
2 ΟἨΡ οἴο. (04. βαρ. βασιλῇΞ5) : οὔμον ΜΒ5Ν. γϑϑᾶ μύθους.
ὁ Ὅς Ἀαρ. : δικῶν ΜΕΝ.
4 ΟἸουηθηὺ οἱ ΑἸοχϑηάγία, Βζαοῇ : ἔσθειν, Μ55.

ὅ.Α, ΡΙαύθγοῃ, Αθ]ΐδη : μετ᾽ αὐτῶν, ΟἸοΙηθηῦ, ῬΟΥΙΡΌΨΥΙΥ:
μετ᾽ αὐ...,
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Οχ. Ῥαρ. : ἐν αὐτοῖς, ΜΞΝ

Ὁ

ΜΟΒΚΒ

ΑΝῸ

ΑΥΒ

ἔπογθ 15 νἱτοίη «Ψπ5ΐϊοθ, [ῃς ἀδιρηξευ οἵ Ζευβ, ψῃὸ ἰ5
Ποπουγεα δηα τανευεηοθα διηοηρ ὑπ6 ρσοάβ ψῆο
ἄννε}} οα. ΟἸγτηραδβ, ἀπ ΒΒΈΠανοΥ δηγοηα Πυγῖβ ΠΟΥ
ν Γἢ ᾿γίηρ 5 Πα 6υ, 58η6 δἰἐβ βεϑίάθβ. Πεὺ ἔδαΐμεν, Ζεὺβ
ἴῃς 50ῃ οἵ (τόποβ, ἀπ

ἐ6}}15 Πΐπη οὗ τηθπ᾿ 5 ψίοκοά

Πδαγῖ, ὑπ} Π6 Ρεορὶα ΡᾶῪ ἴοῦγ {πε τπδᾶ [0}]ν οὗ
ὉΠδῖν ὈΥΪποα65 ψγγη0, Ἔν
ἹΠΥ ταϊπα θά, ρεγνεσῖ ᾿πἀρεπιθπΐ
ἃ Πα σῖγα βεπΐθηοα οἹΌΟΚοαΪγ.
Κααρ ναΐοῃ ἀραϊηβὲ
[Πΐ5, γοὰ ρῥυΐποοβ, 8πα τῆλε βἐγαίρῃῦ γουν, Ἰαᾶροτηθηΐβ, γοὰ ψηο0 ἀδνοῦν ὈΓθ65; ρα ογτοοκοα ᾿πᾶρετηρηΐβ αἰζορεῦμον ποτα γοῦν ὑἐπουρ
8.
Ηε ἄοεϑ5 τ ἰβοῃϊεῦ ἴο Ὠἰτηβθ γῆ ἀὁ065 τηβοῃϊεῖ ἴο
δι οῦΠοΥ, ἀηα ἐν] ρα πηθα Παύτὴ5 ὑπ ρῥ]ούξευ τπηοϑί.
Τῆς ἐγε οἵ Ζευβ, ββείηρ᾽ 411} ἀπά ππαογβίδπαϊηρ 81],
θεμοΪά5 ἐμεθε {πίπρϑ ἴοο, 1 580 ἢῈ ψ1}], ἀπα ἔδ1]5. ποὺ
ἴο τηδῖκ ψῇηδῦ βοτὲ οὗ Ἰυδίϊοα 15 ὑΠὶ5 ὑμπαὺ πα οἰΐγ
Κεερβ νυ πΐπ ἰδ. Νον, ὑπμευθίοσα, τᾶν πεῖζμον 1
τ 6 1 θὲ τἱρσῃΐδοιιβ. ΔΘ Πρ ΓΘ, ΠΟΙ ΤῊΥ 50Π---οΥ

ὑΠδπ ἰδ ἰ5 ἃ θα ἐπίηρ ἴο θὲ τἱρῃύεου---ἰ ἰηάεεα της
ἀγα ου5 5881} πᾶν ἐπα σγεαΐευ τἱρηῦ. Βαΐ 1 {πὶπκ
ὑμπαῖῦ 411-τῖβε Ζεὰβ νν1}] ποῦ γεῦ Ὀτίηρ ἐμαῦ ἴο ρΡ858.
Βαὺ γοι, Ῥεῦβθβ, ἰᾶγν ἃν ἴμεβα ὑμίηρβ ψ πῃ ὙΌΣ ἢ
εδαγὺ δηᾶ ᾿ἰβίεη πον ἴο τὶρΐ, οοαβίηρ ἰζοσθίμθυ ἴοὸ
ΤΠῖηκ οὗ νἱοίεποθ. ΕῸΣ ὑπε 580η οἵ Οὔόποβ. Πδ5 οἵἀαϊηθα {πὶ Ἰὰνν Ὁ

τηθη, ὑπμαὺ ἤβῃεβ δηα θϑαϑίβ δπα

νυἱηρεα ἔον]5 5ῃου]ὰ ἀδνοῦῦν οὁΠ6 Δπούπου, ἔου τὶσηϊ ἰ5

ποῦ ἴῃ {πεηὰ ; θαΐ το τηδηκίπα μ6 σάνε χτὶρῃῦ ψῃϊοἢ
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ΗΕΒΒΙΟ

ἀνθρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην, ἣ πολλὸν ἀρίστη

γίγνεται" εἰ γάρ τίς κ᾽ ἐθέλῃ τὰ δίκαι᾽ ἀγορεῦσαι 280
γιγνώσκων, τῷ μέν τ᾽ ὄλβον διδοῖ εὐρύοπα “Ζεύς:
ὃς δέ κε μαρτυρίῃσι ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσας
ψεύσεται, ἐν δὲ δίκην βλάψας νήκεστον ἀασθῇ,
τοῦ δέ τ᾽ ἀμαυροτέρη γενεὴ μετόπισθε λέλειπται:
ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων.
ἀ
285
Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐσθλὰ νοέων ἐρέω, μέγα νήπιε
Πέρση.
τὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι
ῥηιδίως" λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναίει"
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι. μακρὸς. δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτὴν
290
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηται,
Ἁ
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ἰς

ῇ

7

7ὔ

Ν

Ν

ς

Ν

,ὔ

3

ΕΝ

ἋἍ

ς

“

΄ὔ

,ὔ

ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα.

Οὗτος μὲν πανάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ
φρασσάμενος, τά κ᾽ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν
ἀμείνω"
ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται"
99
ὰ

’

Ζεῶϑ

ὃς δέ κε μήτ᾽

δὲς

ἃ

7

ΓΑ͂Ν

αὐτὸς νόξῃ ΜῈ

πες

2

΄ὔ

ἄλλου ἀκούων

ἐν θυμῷ βάλληται, ὃὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἀχρήιος ἀνήρ.
ἀλλὰ σύ γ᾽ ἡμετέρης μεμνημένος αἰὲν ἐφετμῆς
ἐργάζευ, Ἰ]έρση, δῖον γένος, ὄφρα σε λιμὸς
ἐχθαίρῃ, φιλέῃ δέ σ᾽ ἐυστέφανος Δημήτηρ
αἰδοίη, βιότου δὲ τεὴν πιμπλῇσι καλιήν'
λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί.
τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς
ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν,
οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ

ἔσθοντες" σοὶ δ᾽ ἔργα φίλ᾽ ἔστω μέτρια κοσμεῖν,
ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήθωσι καλιαί.

ἐξ ἔργων δ᾽ ἄνδρες πολύμηλοί τ᾽ ἀφνειοί τε"
5
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ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

ΡΙονα5 ἔατ πΠῸὶ θεβδύ. ΕῸΥ ψῃοονεῦ Κποννβ ἐπε τὶσῃὶ
δηα ἰ85 τεδαν ἴο βρεὰῖκ ἴ, ἔδγ-βεοίπρ Ζευβ σίνεβ ΠΙΠῚ
ΡΥγοβρουῖν ; θα Ποανοσ ἀ6] ΠΡ γαΐθ]ν 1165 ἴῃ 5 ννἱῦΠ685 ΔΠ6 οΥβυν
οδ 5 ΠΙτη561, ἀπ 50 Πυγὺβ «{πϑύϊοα δηα
β'η8 ὈΕγΟΠα ταρϑῖγ, ὑπαῦ τηδη᾽ 5 σεπούαίοη ἰ8 ἰεἴξ
Οὔβοῦτα ὑμπουεαῦῖθοσ.
Βαυΐ πε σεπογαύίοη οὐ ἴῃ6 τηδῃ
ὙΠΟ 5υγθαῦβ ὑγαϊν 15 θούζου Πα ποδξογννασα.
Τὸ γοι, ἔθο 5} Ῥευβθβ, 1 ψν}}}] βρθδκ ρσοοαᾶ 56Π586.
Βαάπαεβϑβ οδῃ Ὀ6 οοὐ βαβϑῖ!ν Δ Πα ἴῃ 5ῃ0815 : ὑπΠ6 τοδα ἴο
ΠΟΙ ἰ5 βιῃοοίῃ, δηα 5Π6 Ἰίνεβ νΕΙῪ ποὺ

τ8.

Βαυΐ με-

ἔνθα 8 δἀηα (οοάποθθ ἴῃς σοᾶβ πᾶνε ρ᾽δοθᾶ {πε
βυγαδῦ οὗ οὔὐν Ὀγονϑ : ἰΙοπρ' ἃηα βέξδερ 15 πε ραΐῃ {παῖ

Ἰδδάβ ἴο Πϑῖ,, πᾶ ἰδ 15 τοπρὴ αὖ ῃε ἤγβε; θυ ψῃθη ἃ
μηδ ἢδ5 τεδοῃθα ὑπς ἴορ, ἴμθη ἱπαάθεα 5Π6 185. δᾶϑυ,
ὑπουρἢ οὐπουννδα ματα ἴο τεδοῆ.
ΤΠαῦ τη ἰ85 αἰζορεῖμπον θεϑὺ ψῆο οομπβίθυβ 4]}
τΠΐπρδ Ὠἰμη561 πα τηᾶυκα ψΠπαὺ ψ}1}] θῈ. Ὀεύζεσ αἴζοτγα 5 ἀπ αὖ {Ππ6 επᾶ ; δπᾶᾷ ἢθ, ἀρδΐῃ, ἰθ σοοά ψῆῸ

᾿ἰιδῦβῃβ ἴο ἃ φοοὐ δανίβευ ; θαῦ ὑγνῃοσνοὺ πείζμου ὑπ ηΚ5
ον Ὠἰτη561} ποὺ Κδαρϑ ἴῃ τηϊπα νυνμδὲ δηοῦ μου ἐ61]8 Πΐτη,
6 5 8η πῃρτοῆΐα]6 τηδη. Βαΐ 4ο γοὰ δ δὴν γαΐβ,
ΑἸνναγ8. ΤΙ
θουηρ ΤΥ ΟΠδρθ, σοῦ, ΒΙρΉ-ΒΟΥΗ
Ῥεδυβθβ, ὑπαὺ ΗηΡΟΥ τᾶν Ππαΐθ γοὰ, ἃπα νϑμθυαθ]6
Ποιηθίου. τίσ]ν οὐοννπεα τᾶν ἰονα γοι ἃπᾶ ἢ]] γοὺγ
Ὀαγπ ἢ
ἰοοα ; ἔοι ΗἩσηροΥ 15 ἰτορϑῖμεῦ ἃ τηθοῦ
οοτηγαάς ἴουῦ ὑῃε βυσσαγτά. Βοίῃ ρσοάβ ἃπα τιθῃ 816
ΔΗΡΥΥ ψἱ ἢ ἃ τη ΠΟ ᾿ἴναβ 1416, ἔῸΓ ἴῃ παῦσε ἢ 15
{κε ἐπα βυϊηρ]οθ5 ἀτόηθ5 ῆῸ ψψαϑῦα πε Ἰαθουν οὗἉ ὑπς
665, δαϊίπρ' ψἱὑπουΐ ννουκίπρ ; αΐ Ἰοὺ 1Ὁ θὈῈ γοῦν ΟΆΓῈ
ἴο ΟΥ̓ΔΘΥ γΟῸΙ ὑγΟΥΚ ΡΥΌρευν, ὑμαῦ ἴῃ {Π6 τἱρῆΐ 5θᾶθ0ἢ
γοῦν ΒΔΓ 5 τηδὺ θ6 {1}}] οὗ νϊοῦια]. ᾿ΓΉΤΟῸΡἢ γνοῦκ τηθη
δῖον ΤΊΟἢ ἰπ ἤοοκβ δπα βϑυθδίδποθ, ἀπ ψγουκίπηρ ὑΠῈῪ
25

ΗΈΕΒΙΟ.

καὶ ἐργαζόμενοι πολὺ φίλτεροι ἀθανάτοισιν.
ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος.
εἰ δέ κε ἐργάζῃ, τάχα σε ξηλώσει ἀεργὸς
πλουτεῦντα: πλούτῳ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.
δαίμονι δ᾽ οἷος ἔησθα, τὸ ἐργάζεσθαιἄμεινον,

809
811

εἴ κεν ἀπ᾽ ἀλλοτρίων κτεάνων ἀεσίφρονα θυμὸν

81

εἰς ἔργον τρέψας μελετᾷς βίου, ὥς
ὥ σε κελεύω.
αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίξει,
αἰδώς,ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν.
αἰδώς τοι πρὸς ἀνολβίῃ, θάρσος δὲ πρὸς ὄλβῳ,
Χρήματα δ᾽ οὐχ ἁρπακτά, θεόσδοτα πολλὸν
ἀμείνω.

320

εἰγάρ τίς, καὶ ᾿ χερσὶ βίῃ μέγαν ὄλβον ἕληται,
ἢ ὅ γ᾽ ἀπὸ γχώσσης ληίσσεται, οἷά τε πολλὰ

γίγνεται, εὖτ᾽ ἂν δὴ κέρδος νόον ἐξαπατήσῃ
ἀνθρώπων, αἰδῶ δέ τ᾽ ἀναιδείη κατοπάξῃ"
ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι θεοί, μινύθουσι δὲ οἶκον
ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ δ ἐπὶ χρόνον ὄλβος ὀπηδεῖ.
ἶσον δ᾽ ὅς θ᾽ ἱκέτην. ὅς τέ ξεῖνον κακὸν ἔρξῃ,
ὅς τε κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ δέμνια βαίνῃ
κρυπταδίης εὐνῆς ἀλόχου, παρακαίρια ῥέξων,
ὅς τέ τευ ἀφραδίῃς ἀλιταίνεται ὀρφανὰ τέκνα,
ὅς τε “γονῆα γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ
νεικείῃ χαλεποῖσι καθαπτόμενος ἐἐπέεσσιν"

82

330

τῷ δ᾽ ἦ τοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν

ἔργων ἀντ᾽ ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀμοιβήν.
ἀλλὰ

σὺ

τῶν

μὲν

πάμπαν

ἔεργ᾽

ἀεσίφρονα

θυμόν.
κὰδ δύναμιν δ᾽ ἔρδεινἱέρ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν

38

1 ΟΕῊ: ἐργαζόμενος . . φίλτερος, οἴμες ΜΒ5Β5. Τήπο 810,
ἔσσεαι ἠδὲ βροτοῖς: μάλα ὰῤ στυγέουσιν ἂεργούς, 15 οτηϊυεα Ὁ

ΑΟὉ διὰ Βίοθαθυβ.
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ΑΥ6 το Ρεξζου Ἰονεα Ὀγ πε ἱτητηογἕα
8.1 Δ ΟΥΚ ἰ5
ὯῸ ἄϊϑρυδοα: Ὁ 15 1616
Π6855 ΠΟ ἢ ἰ5 ἃ ἀἴβρταοθ. Βαΐ
1 γοῦὺ νουῖς, ὑΠ6 1416 ψ}1}] 5ΟΟἢ ΘΕΥΥ γοὰ 885 γοι Κ,ΟΥ
ΤΙΟἢ, [ῸΣ ἴδιηθ. δηα γτϑπονῃ

αὐζεπα οα θα]ἢ.

Απᾶ

νυναΐανου 6 γοῦν ἰοῦ, νγοῦκ 15 θεϑὺ [Ὁ γουῦ, 1 γοὰ
ὕαπ ὙΌΣ τηϊθρι 64 πϊπα ἀυγὰν ποτα ΟΥΠΘΥ ΤῈ Π᾿5
ΡΙΟΡΕΥΌΥ ἴο γοῦν γνΟΥΚ δηα αἰξεπα ἴο γοῦν Πἰνϑ! ]Ποοα
ἃ5. 1 "ἱα γουῦ. Απ δν]} 5Πδπηθ 15 Π6 ΠΘΘΟῪ τη8Π᾿85
οοιηρδηΐομ, πᾶ
ὑγῃῖοἢ} ὈΟΓἢ σγθαῦν Πδύτὴβ ἀπ
ΡῬΙΓΌΒΡΘΙΒ 6 : 5Π8Π16 15 ψίζῃ ρονεσῦν, θα οοπβάδπος

ψ ἢ νυθδ] ἢ.
ΘΑ ἢ 5Που]ἃ ποὺ ΡῈ ϑεἰζεᾶ : ροᾶ- ρίνεπ θα ἢ
ἰἴ58 τη ἢ Ὀούϊευ ; ἴον ἢ ἃ τηᾶῃ ἴδκα, στοαὺ ψϑ
δ! ἢ
νἱο
δ ν᾽ πα ρουέοσοα, οὐ ἢ ἢ6 βἰδαϊ ἐδ τοιρἪ 5
ΤΟΠρΡΊΙΘ, ἃ5 οἴη ΠΡΡΘ 8 ὑγηθη ραΐη ἀδοοῖνεϑ τη6 Π᾿5
56η586.

8η6

αἰϑῃοπΟῦ

ἔγϑυηρ]ο5

ον

Ποποῦϊ,

ὑπὲ

ϑοᾶθβ βϑοὺὴ θοῦ Πίπη ουὖῦδ ἃπᾶ τηᾶκε ὑπαὶ τηϑῃ᾿5
Βοῦβα ἴον, ἃπα γε] ἢ αὐξεπαᾶβ. ΠῚ ΟἾΪῪ [ῸΓ ἃ {0{16
ἔπη6. ΑἸΚ6 νι Πη πὸ ἀο85 ψτοηρ ἴο ἃ 50}ΡΡΠδηὐ ΟΥ̓ ἃ σιιθϑῦ, Οὐ γγῆο φὍΘ5 ὉΡ ἴο Πὶ5 Ὀγούπου 5θα
δηα σοτητηῖ5 ἀπηδίαγαὶ οἷη ἴῃ ᾿γίηρ τ ἱὉΠ ἢἰς. νϊδ, ΟΥ
ψγΠπὸ ἰπίαϊαδίε! Υ οἴεπας ἀραϊπδὺ ἐΌΠευ 655. Ομ Πάγθπ,
ΟΥ̓ ΨῆὴΟ ἀθυι565 5 οἱὰ ἔαίῃευ δ πΠ6 σβθθυθβϑβ ὑῃγ68ΠοΙα οἵ οἱ ρὲ δηᾶ αὐΐβοϊκβ πὶ υνἱτἢ Πϑυβἢ σοσάϑβ,
ὑγαϊν ζει Πἰγη561} 15 συ, ἃπα αὖ ὑπθ Ἰαϑδὲ ἰὰγβ ὁ
Πίτη ἃ ἤδᾶνυ γϑαυϊδία! ον Π5 εν} ἀοίηρ.

ὕσ

Βαΐ ἀο γοὰ

γοῦν [Ὁ] 5} Παδατὺ Αἰτοροθῦμου ἀυνᾶν ἔγοτα {Π6868

ὑπίηρθ, ἃη6, 85 ἴᾺΤ ἃ5 γοῦ 816 8016, 5δδουῖῆσα ἴο {πε ἀδαίῃΤῊΘ δἰθθυπδύῦϊνθ νϑυβίοη ἰ5: ““δηά, σψουκίηρ, γοῖ νν11] 6
τ ποἢ θούξον ἰογρὰ θοῦα Ὀγ φοάϑ. ΒΕ Τη6ῃ ; ἴον ὕῃϑυ φρυθϑύ!υ
ἀΙΒΕΚΘ Ὁ86 1416.
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ΗΈΕΈΒΙΟΌ

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, ἐπὶ δ᾽ ἀγλαὰ μηρία καίειν"
ἄλλοτε δὲ σπονδῇσι θύεσσί τε ἱλάσκεσθαι,

ἠμὲν. ὅτ᾽ εὐνάζη καὶ ὅτ᾽ ἂν φάος ἱερὸν ἔλθῃ,
ὥς κέ τοι ἵλαον᾿ κραδίην καὶ θυμὸν ἔἔχωσιν,

340

ὄφρ᾽ ἄλλων ὠνῇ κλῆρον, μὴ τὸν τεὸν ἄλλος.

Τὸν ᾿φιλέοντ᾽ ἐπὶ δαῖτα, καλεῖν, τὸν δ᾽ ἐχθρὸν
ἐᾶσαι:
τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν, ὅς τις σέθεν ἐγγύθι ναίει"
εἰ γάρ τοι
τ καὶ χρῆμ᾽ ἐγχώριον ἄλλο γένηται,

γείτονες ἄξωστοι ἔἔκιον, ζώσαντο δὲ πηοί.
846
πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ᾽ ἀγαθὸς μέγ᾽ ὄνειαρ.
ἔμμορέ τοι τιμῆς, ὅς τ᾽ ἔμμορε γείτονος ἐσθλοῦ.
οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽, εἰ μὴ γείτων. κακὸς εἴη.
εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι,
αὐτῷ τῷ μέτρῳ, καὶ λώιον, αἴ κε δύνηαι,
3560
ὡς ἂν χρηίζων καὶ ἐς ὕστερον ἄρκιον εὕρῃς.
“Μὴ κακὰ κερδαίνειν" κακὰ κέρδεα ἷἶσ᾽ ἀάτῃσιν."
τὸν φιλέοντα φιλεῖν, καὶ τῷ προσιόντι προσεῖναι.
καὶ δόμεν, ὅς
ὅ κεν δῷ, καὶ μὴ δόμεν, ὅς
ὅ κεν μὴ δῷ.
δώτῃ μέν τις ἔδωκεν, ἀδώτῃ δ᾽ οὔτις ἔδωκεν.
83δῦ
δὼς ἀγαθή, ἅρπαξ δὲ κακή, θανάτοιο δότειρα.
ὃς μὲν γάρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὅὅ γε, κεἰ" μέγα δοίη,
χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ θυμόν'
ὃς δέ κεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφι πιθήσας,

καί τε σμικρὸν ἐόν, τό Ὑγ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ. 300
ὃς δ᾽ ἐπ᾽ ἐόντι φέρει, ὃ
ὃ δ᾽ ἀλέξεται αἴθοπα λιμόν" 363
εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο
361
-“"
͵ὔ
Χ
Ἀ
καὶ θαμὰ τοῦτ᾽ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ

γένοιτο.
1 ἶσα ἄτῃσι, ΑΟἼΕΣ, οὐο.

5 ΒΟΒΟΘΙΏ8ΠΏ, Ῥαϊον: καὶ, Α δηᾶ 811 Μ55.
3 Τῆπα 363 5ϑϑιὴβ ἴο Ὀ6 πρὶ οοᾶ 1ἴῃ πῃ ΜΒ ΚΝ.
28ὃ

8602

ΨΜΟΒΝΚΒΕ ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

1ε85 »οάβ ΡυγΕΙΥ πα οἰθδηγ, ἀμ θυχπ τ οἢ τηθαῦὺβ 8180,
ἃ πα δὖ οὐ ὺ ἐἰπηθ5 ργοριυαῖα ἔθ νυ ἢ ΠΠΡαϊοηβ ἃπα
ἴποθηβθ, θοΐἢ ἤθη γοι σὸ ἰο Ὀεα ἀπὰ ἤθη ἴῃς ΠοΟΙνΚ
πρηῦ Πὰ8 οομηθ Ὀ8οκ, ὑπαῦ ὑπον τὰν θὲ φυδοίουβ ἴο
γοῦ ἴῃ μδαγῦ ἃἀπα ϑρί τεῦ, ἀηα 50 γοι πηδὺ θὰγ Δπού
61 8
ΒοΙ]άϊηρ πα ποῦ ἃπούμου νου8.
(411 γουν ἔπε πα ἴο ἃ ἔδαβθ ; Ὀὰὺ ἰθᾶνε γΟΙ ΘΠΘΙΩΥ͂
ἃ]
Π6 ; ἃπΠα δϑρϑοία!]ν ο4}} Ὠΐτη ψνηο ᾿ΐνεβ πᾶν γοὰ:
ἴον 1 ἃἂπν το θοῦ Ὠάρρδη ἴῃ ἐπα ρ]δοα, πεῖρΉ ΡΟυΥΒ
οοηθ ὑπρὶτῦ, θαῦ Εἰ πβηλθ βἴαν ἴο οἰγα ἐμδιηβαὶνε8.}
Α "δὰ πεῖρῆθουν 15 5 σγϑαῦ ἃ θ]αρια ἃ8 ἃ φοοα 0η6
ἷ5 ἃ σγϑαῦ δ] ββϑίησ ἢ ἢῈ ψῆ0 Ἔπ]οΥ5 ἃ φΟΟα πεῖρηθοαν,
Θηΐουβ Ποποῖν.

Νοῖῦ ὄνεὴ

δὴ οχ ψοιυϊαὰ αἰ

θα

ἴον

ἃ ὈδΔα πεῖρηῆθοιν,
Τάκε ἔδὶν τηθᾶϑασα ΠΌΤ ὙΟᾺΓ
ΠΕΘΙΡΉΡΟΙΣ ἅμα μὰν τη θδοκ [αι γ]γ τ ὑΠ6 βᾶπια
ΤηΘΆΒΌΓΘ, ΟΥ Ὀεύθευ, ᾿ξ γοιι οδπ ; 50 ὑπαῦ 1 γοῖ ἃ. ἴῃ

666 αἴεγνναγαβ, γοι τηᾶν πα ΐμη 506.
1)0 ποὺ σοὺ Ὀᾶ8ὲ ραίῃ: Ῥᾷ86 φαίη ἰβ8 8ἃ5 δα
γταΐη.

ΒεῈ ἔποπαβ

ψιἢ

ὑῃ6

ἔθ παϊγ, ἀπα

ἃ

νἱβιὺ τη

νη νἱβὶβ γο.
Ἕαἷνε ἴο οὔθ γιὸ οἷἶνββ, θὰ} ἀὯο ποῖ
ϑῖνε ἴο ομθ ψῆὴο ἄοεβ8. ποῦ υουἷνθ..
Αἃ ἴδῃ ροἴἶνεβ
ἴο ὅ6 ἔγεε- βαπαθδα, θὰ πὸ οπμδ σίνεβ ἴο {πε οἷοβεἤβῖβα. ἀαῖνε 5. ἃ ροοά ρ»Ἶγ], ναὶ Τὰ Κα 15 θδα δἀπᾶ 586
θυϊπρθ ἀδαῖῃ.
ΕῸΓ ὑπδ πὰ ΨῆΟ σίνοθ ψΉΠηρν,
δνθ ἐπῃουΡῊ Πα οἴνεβ ἃ σγϑαὺ {πίηρ', Γ6]οῖο8. ἰπ ἢΪ5
δι ἀηα 15 ρ]δα ἴῃ Πεδατῇ ; θα νῃοθνοὺ οἵἴνοϑ νΑΥ ἴὸ
5Π δ 6 βθπθδθ ἃπα ἴακαρ βοιηδιίην Ὠϊἰπηθ61, Ἔνθ
Ἐβουρ ἰδ θὲ ἃ 81:28}} ἐπίηρ;, ἃ ἔγεεζεβ ῃἷβ. ἤθαγὲ. Ηξ
νη 8145 ἴο ννδὺ ἢς 85, νν1}} Κεβαρ οὔ Ὀτρηὐ- γε
Παηρου ; ἔον ἢ γου δα οηἱγν ἃ [{{{16 ἴο ἃ {616 ἀμ ἀ0
{15 οἴξθη, βϑοοὴ ὑπμπαῦ 1016 νυ}}} θεοοιλς στεαὺ. αὶ
ἦ δε.

ΠΘΙΡΗΏ ΟΕ

ὁοηθ.

αὖ οηοθ

δῃᾷ

νιυποιῦ

ῬΓΘΡρδυδύϊοηβ, Ραῦ Κἰηθηθπ. ὈΚΥ ΠΠδΡΕΪαρΘ τὺ
᾿νθ
αἰβύϑηθθ) πᾶν ὕο Ῥῦθραῦθ, δπᾷ 850 δν6 Ἰοὴρ' 'ῃ οομηΐηρ.

τηδκίηρ
δὖῦ ἃ

29

ἨΗΕΒΙΟ.

οὐδὲ τό γ᾽ ἐν οἴκῳ κατακείμενον ἀνέρα κήδει.
οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν. 36
ἐσθλὸν μὲν παρεόντος ἑλέσθαι, πῆμα δὲ θυμῷ
χρηίξειν ἀπεόντος, ἅ σε φράξεσθαι ἄἄνωγα.
ἀρχομένου δὲ πίθου καὶ λήγοντος κορέσασθαι,
μεσσόθι φείδεσθαι: δειλὴ δ᾽ ἐνὶ πυθμένι φειδώ.
Μισθὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. 370
καί τε καρ ιγνήτῶ γελάσας ἐπὶ μάρτυρα θέσθαι.
πίστεις γάρ1 τοι ὁμῶς καὶ ἀπιστίαι ὥλεσαν ἄνὃρας.
Μὴ δὲ γυνή σε νόον πυγοστόλος ἐξαπατάτω
αἱμύλα κωτίλλουσα, τεὴν διφῶσα καλιήν.
ὃς δὲ γυναικὶ πέποιθε, πέποιθ᾽ ὅ γε φηλήτησιν.
387
Μουνογενὴς δὲ πάις εἴη πατρώιον. οἶκον
φερβέμεν' ὡς γὰρ πλοῦτος ἀέξεται ἐἐν μεγάροισιν.
γηραιὸς δὲ θάνοις ἕτερον. παῖδ᾽ ἐγκαταλείπων.
ῥεῖα δέ κεν πλεόνεσσι πόροι Ζεὺς ἄσπετον ὄλβον.
πλείων μὲν πλεόνων μελέτη, μείζων. δ᾽ ἐπιθήκη. 880
Σοὶ δ᾽ εἰ πλούτου θυμὸς ἐέλδεται ἐν φρεσὶνἧσιν,
ὧδ᾽ ἔρδειν, καὶ ἔργον ἐπ᾽ ἔργῳ ἐργάζεσθαι.
᾿ Πληιάδων ᾿Ατλαγενέων ἐπιτελλομενάων
ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων.
αἱ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα

κεκρύφαται, αὗτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ

φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου.
οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης
ἐγγύθι ναϊετάουσ᾽, οἵ τ᾽ ἄγκεα βησσήεντα,
πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι, πίονα χῶρον'
ναίουσιν" γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν,
γυμνὸν δ᾽ ἀμάειν, εἴ χ᾽ ὥρια πάντ᾽ ἐθέλῃσθα
1 ΒΘηΙΙΘΥ: δ᾽ ἄρα, α.
30

38

800

᾿ς ΟΒΚΒ

ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

ἃ τηϑῃ Πδ5 ὈΥ͂ Πΐπηη αὖ Ποιὴβ ἄοεϑβ ποῖ ὑγοῦθ]α Ὠΐπι : [ἢ
8 θεϊζευ ἴο πᾶνε γοῦν 5 αὖ Πουη6, ἔοΥ νυνμαΐενου 18
τοδα τηᾶῪ τηθδῃ 1οϑ5. [ὑ 15. ἃ ροοᾶ ὑξίπρ' ἴο ἀγᾶνν
ου ψνῃαΐ γοῖι ῃᾶνα ; Ὀαὺ 1 ογίαναβ γοῦν ποτ ἴο πϑϑᾶ
βοιηθίίηρ ἀπα ποὺ ἴο Πᾶνε ἰδ, ἃ 1 Ὀἰα γοὰ τηδγκ
1Π15. Τα γοῦν 81} θη ἐπ οα5Κ 15 ἢγβῦ ὁρεπεϑα δηᾶ
νγῃΘῃ ἰδ ἰβ πθαυΐν βρθηΐ, θυὺ πάνγαυβ 6. βρδυίηρ: Ὁ
ἷ5 ΡΟΟΥ βᾶνίηρ ΒΘ η γοὰ οοῖηθδ ἴο {Π6 1668.
Γοὐ με νψᾶρα ργοιηϊβεα ἴο ἃ ἔτεπα θὲ ἤχεϑᾶ ; ὄνϑεῃ
ν ἢ γοῦτ Ὀγοῦ ΠΟΥ βτη116---ἀ
πα σεῦ ἃ ὙΠ 685 ; ΤΟΥ ὑγαϑὺ
δΔΠα τηϊθίγαβ, ΑΠ1|πὸ τα ϊῃ τηθη.

ἴ)ὸ ποΐ Ἰεὺ ἃ ἤκαιιπεϊηρ ννοπιδπη οοὰχ ἃ πα οοΖεη ἃπαᾶ
ἀδοαῖνε τοι : 586 5 δέου γοῦν θᾶτη. 16 τῆλ Ψγῆ0
ὑγαβῦβ νγουηδη
κί Πα ὑγιβὺβ ἀθοδίνεγβ.
ΤΉΘΓα 5ῃου]α θὲ δὴ ΟΠΙΥ͂ 50}, ἴο ἔεβα ἢ. ἔδυ ποτ᾽ 5
Βοῦδβα, ἔοΥ 80 να ἢ νν1}} ἴπόῦεαβα ἴῃ πε Ποιηδ ; θυΐϊ

1ξ γοὰ ἰδανα ἃ βθοοπα 80η γοιν Βῃου]α αἷς οἰα. ΥὙεΐ
Ζδυβ δὴ δαϑὶϊν οἷνθ σγθὰῦ ψεα ἴο ἃ ρογϑαΐευ
Πα θΘΥ. Μοῖα πδηᾶϑ τηθϑῃ τη] ΜΟΥΚ ἃΠπΠα ΤΩΟΥΘ
ἸΠΟΥ6856.
ΠῚ γοὺν θαυ ψ πη γοὺ ἀ6βῖγεβ θα! τη, ἀο {π6 58
τῃϊηοβ ἃηα γγοῦῖκ ψἹἢ νου ΡΟ ψοΥΚ.
νῆθη ἴῃς Ρ]εῖδά 65, ἀδασῃξουβ οἵ Αὐ]85, ἂὐθ τἰβίηρ,
Ὀδρίη γουγ Παῦνοβὺ, πα γοῦν ΡΙουρ
πη σἤθη ΤΠΘΥ 816
βοΐηρ ἴο βεἰ.32 Εουγίγ πὶρηΐβ ἀπ ἀἀγ5 πεν ἂα πδίδάθῃ
Δα ἈΡΡΘ ΑΓ ἀρδϑῖη ἃ5 ἴΠ6 γϑᾶῦ τηον885 Του Πα, 6 ἤγβὺ
γοι 5ΠΥΡΘΙ γοῦτ 510 Κ]16. ΤῊ 15 ὑΠε ἴὰνν οὗ {πε ρ]δίῃβ,
ἃ πα οἵ ἴποβε γγηο ᾿ἴνε ἢδδὺ ἐπε 568, ἀπ ψῆο ἱπμαθὶξ

το σοαπίνυ, ὑπὸ σ]θηβ ἃπα αἴηρ]εβ. ἔδυ ἔγουη {δε
ἰοββϑίηρ' 568,---ϑγρ ἴο 8007 ἃπᾶ βυυρ ἴο ῥοῦ δηά
βὺτρ ἴο γδὰρ, 1ἢ γοὰ νι ϑῆ ἴο ρσαὺ ἴῃ 8}1] [ουηδῖευ
ἔγαϊδ5 Τὴ ἀἀθ βθάβοι, πα ὑπαῦ δᾶοἢ ΚΙπα τηδῪ σ,,Ὸν ἴῃ
1 ἘλΥὶν ἴῃ Μᾶν.

5 Τὴ Νονθμθου.
41

ΗΈΕΈΒΙΟ

ἔργα κομίζεσθαι Δημήτερος" ὥς τοι ἕκαστα
ὥρι᾽ ἀέξηται, μή πως τὰ μέταξε' χατίζων
πτώσσῃς ἀλλοτρίους οἴκους καὶ μηδὲν ἀνύσσηῃς.
ἀ

99

ὡς καὶ νῦν ἐπ᾽ ἔμ᾽ ἦλθες: ἐγὼ δέ τοι οὐκ ἐπιδώσω
οὐδ᾽ ἐπιμετρήσω" ἐργάζευ, νήπιε Πέρση,
ἔργα, τά ᾿ ἀνθρώποισι θεοὶ διετεκμήραντο,
μή ποτε σὺν παίδεσσι γυναικί τε θυμὸν ἀχεύων
ξητεύῃς βίοτον κατὰ γείτονας, οἱ δ᾽ ἀμελῶσιν.

δὶς μὲν γὰρ καὶ τρὶς τάχα τεύξεαι'

400

ἢν δ᾽ ἔτι

λυπῇς,

χρῆμα μὲν οὐ πρήξεις, σὺ δ᾽ ἐτώσια πόλλ᾽ ἀγορεύσεις"
ἀχρεῖος δ᾽ ἔσται ἐπέων νομός. ἀλλά σ᾽ ἄνωγα
φράζεσθαι χρειῶν τε λύσιν λιμοῦ τ᾽ ἀλεωρήν.
Οἶκον μὲν πρώτιστα γυναῖκά τε βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα,

40

κτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο,
χρήματα δ᾽ ἐν οἴκῳ πάντ᾽ ἄρμενα ποιήσασθαι,
μὴ σὺ μὲν αἰτῇς ἄλλον, ὃ δ᾽ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ,
ἡ δ᾽ ὥρη παραμείβηται, μινύθῃ δὲ τὸ ἔργον.
μηδ᾽ ἀναβάλλεσθαι ἔἔς ν᾽ αὔριον ἔς τε ἔνηφιν"
410
οὐ γὰρ ἐτωσιοεργὸς ἀνὴρ πίμπλησι “καλιὴν
οὐδ᾽ ἀναβαλλόμενος"

μελέτη δὲ τὸ ἔργον ὀφέλλει"

αἰεὶ δ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτησι παλαΐει.
Ἦμος δὴ λήγει μένος ὀξέος ἠελίοιο
καύματος ἰδαλίμου, μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος

41

Ζηνὸς ἐρισθενέος, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χρὼς
πολλὸν ἐλαφρότερος" δὴ γὰρ τότε Σείριος ἀστὴρ
βαιὸν ὑπὲρ
ὑ
κεφαλῆς κηριτρεφέων ἀνθρώπων.
ἔρχεται ἡμάτιος, πλεῖον δέ τε νυκτὸςἐ
ἐπαυρεῖ:
τῆμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηθεῖσα σιδήρῳ
1 Ἡργοαΐδῃ : μεταξὺ, ΜΏΝ.
32

420

ΜΟΒΝΚΒ

ΑΝῸ

ΒΑΥΒ

[58 βεάβϑοῃ. Ε|56, αὐδευνναγαβ, γοὰ τᾶν οἤδησα ἴο θὲ
ἴῃ νναηΐ, ἃπα οῸ Ὀερρίηρ' ἴο ΟΥΠΘΥ τηπ᾿5.ἢοιι565, θαΐ
νου

ἀνδὶ] ; ἃ5. γοὰ

ἤᾶνε

ΔἰυΕΔαῪ

οοιὴθ

ἴο ΠΊ6.

Βυδ 1 ΜΠ σῖνε γοὰ ΠΟ ΠΟΥ ΠΟΙ͂ σῖνε γοῖ ἐΤΕΠΕΥ
ΤηΘᾶϑαγα.
ΒῸΌΟΠ5η Ραῖβεβ ! δου ὑπ6 ψοῦκ ψῃΐοἢ
1Π6 »οὐϑβ ογάἀαϊπϑα ἔργ πηθη, ἰθϑὺ ἴῃ ΙΕ Ὶ δηρι8 οὗ
βρίτῦ γοὰ ἢ
νου 16 δπα ΟΠ] άγθη 56 ακ γΟῸΣ
᾿νε! Ποοα ἀιηοηρβῦ γοῦν περ θΟΙΓ5, πα πον ἀο ποῖ
Πμεεά γοῦ. Ῥἵνο οὐ ἔῆγθα ἔϊπηθ8, τᾶν 6, γοὰὰ ψ1}}
βαοοσαα, αὐ 1 γοὰ ὑγοιθ]ς ἔθ

ἔασον, τὉ 1}

ποὺ

ἃν8}} γοὰ, ἀη6α 41} γοῦν ἴα}κ ψν1}} θ6 ἰπ ναΐπ, δηα γΟῸΣ
ψογ-Οἶδν ἀπργοἤίαθ]α. Νὰγν, 1 ὈΪα γου ἢπα ἃ νγὰν ἴο
Ρᾶγ γοὺν ἀερθῖβ ἀπα ἀνοϊα μπηρου.
Εἰγϑὺ οὗ 4}}, σεῦ ἃ ποιβθ, μα

ἃ νυοιηδῃ δηα ἃἢ οχ

ἴον {Π6 ρΡ]ουρῃ--ἃ 5'ανε ψουπὰη ἃπα ποῦ ἃ να, ἴο
ἕο ]ονν ἴμ6 Οχϑη ἃ5 νγ6}}- -απα τηὰϊκα δνουυ
τ ηρ' τοδαν
αὖ Ὠομη6, 50 ἐμπαῦ γοι τηδὺ ποῦ ἢᾶνα ἴο 458Κ οἵ ἀποίῃεσ,
ἀηα Πα γεΐαβα γοῖ, ἀπ 50, θθοδυβα γοὰ ἃγ6 ἴῃ ἰδοῖ,
Π6 βδάβοιι Ρᾶ85 ὈΥ͂ ἃπα γοι γΟΥΪΚΚ οοηθ ἴο ποϊῃϊηρ,
)ο ποῦ ραυΐ γοῦν ψοῦκ ΟΥ̓ ὉΠ] το-τηονγονν ἀπά π6 ἀἂν
ΑΡΌΟΥ ἢ ΤῸΣ ἃ βυρρίβη νυ ΚΟΥ ἀο85. ποῖ ἢ] Πὶβ ΔΙ,
ΠΟΥ 956 ὙγΠῸ ριιΐβ ΟἹ Ηΐ5. οΥκ : ᾿πα 5. τ Κ68 νουΚ
50 ψ6}1, θαΐ ἃ τῆδη ψη0 ρμυΐβ ΟΥ̓ ΟΥΚ 5. αἰνγαυγβ δὖ
Βαπά- στῖρ5 ἢ σαΐη.
ὙΠδὴ ἐπε ρΡἱθγοίηρ ρονΕΥ ἀπ βου]
τν Ππϑδῖ οἵ Π6 βὰπ
αραῖθ, δἀπᾶ αἰτηϊσηῖν Ζειβ σα π ας ὑπὸ δαϊαμπηπ ταΐη5,ἷ
Δα

ππθη᾿5 ἤθϑἢ

σοηθα

ἴο ἔδεὶ [Ὧν βαϑβῖδυ,-ΐον ὑπ 6 πῃ

ἴῃς ἴδ 5ισῖὰ5. Ράβ565 ΟΥ̓ ὕΠ6 Πϑδαᾶβ οὗ τηθῃ, 0
ΑΥΘ ΒΟΥ ἕο Τηΐβουυ, ΟἾΪΥ ἃ {016 ψ μ1Π|6 Ὀγ ἄγ πὰ
ἴα κο5

σγϑαῖευ

5ῆδαγε

οὗ

πίρῃῖ--,

ὑποπ,

μη

ἰδ

5Πονγ 5 105 Ιεᾶνεβ ἴο ὕπ6 στουπα πα βἴορϑ βργουϊηρ,
1 Τῃ Οοἴορον.
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ὕλη, φύλλα δ᾽ ἔραζε χέει, πτόρθοιό τε λήγει"
τῆμος ἄρ᾽ ὑχλοτομεῖν μεμνημένος ὥρια ἔργα.
ὄλμον μὲν τρυπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίπηχυν,
ν ς
τοᾷ
7
Ἷ
»
ἄξονα
δ᾽Ὑ ἑπταπόδην'
μάλα
γάρ7 νύ΄ τοι ἄρμενον
οὕτω"
εἰ δέ κεν ὀκταπόδην, ἀπὸ καὶ σφῦράν κε τάμοιο. 42
τρισπίθαμον δ᾽ ἅψιν
ἐδ τάμνειν ᾿δεκαδώρῳ ἀμάξῃ.
πόλλ᾽ ἐπικαμπύλα κᾶλα' φέρειν δὲ γύην, ὅτ᾽ ἂν
ὰ
ἷ
-

“

,ὔ

[χς

δ“

ἁ

7

δ

Ὶ

’

’

α

5

7

ευρῃς:
Φ
ΨΝ
ὃ
ΝΑ
ἐς3 οἶκον,
κατ᾽ Δ ὄρος
διζήμενος
ἢΕΝ κατ᾽ 5. ἄρουραν,
Ἂν
“
΄
’
πρίνινον" ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός
ἐστιν,
εὖτ᾽ ἂν ᾿Αθηναίης δμῷος ἐν ἐλύματι πήξας
480
γόμφοισιν πελάσας προσαρήρεται ἱστοβοῆι.
δοιὰ δὲ θέσθαι ἄροτρα, πονησάμενος κατὰ οἶκον,
7ὔ]

;

Ἂ

͵

Ἀ

αὑτόγυον καὶ πηκτὸν, ἐπεὶ πολὺ λώϊον οὕτω".
πεν

ἢν

᾿

,

5

Ν

᾿.

,,

Ὁ

εἴ χ᾽ ἕτερον ἄξαις, ἕτερόν κ᾿ ἐπὶ βουσὶ βάλοιο.
δάφνης δ᾽ ἢ πτελέης ἀκιώτατοι ἱστοβοῆες,
43
δρυὸς ἔλυμα, γύης πρίνου" βόε δ᾽ ἐνναετήρω
ἄρσενε κεκτῆσθαι, τῶν γὰρ σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν,
ἥβης μέτρον ἔχοντε' τὼ ἐργάζεσθαι ἀρίστω.
οὐκ ἂν τώ γ᾽ ἐρίσαντε ἐν αὔλακι κὰμ μὲν ἄροτρον
"

᾿»ἰὰ,

Ν

ἃ

Υ̓

-“

5,

,ὔ

7

»..5....

Ν

7

ΤΩ

ο

΄

-Ὶ

ἴω]

»

7

΄

Ἀ

:

Ἀ

’

2

Ψ'

3

7ὔ

ἄξειαν, τὸ δὲ ἔργον ἐτώσιον αὖθι λίποιεν.

440

7

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαρακονταετὴς αἰζηὸς ἕποιτο
ἄρτον δειπνήσας τετράτρυφον, ὀκτάβλωμον,
ὃς ἔργου μελετῶν ἰθεῖάν κ᾽ αὔλακ᾽ ἐλαύνοι,
3

ἃ

7

Ψ

4

“

᾿

5

Ὁ.“

2

5)

ψ

3

ἐγ

τ

μηκέτι παπταίνων μεθ᾽ ὁμήλικας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔργῳ
Ἅ
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{π6 ψοοᾶ γοὰ οὐδ νὴ νου ἀχὸ 5. ἰθαϑὺ 1140]6 ἴὸ
γγΟΏ.
ΤΉΘΗ ΤΕΙΠΘΙΏΒΟΥ ἴο Πανν γΟῸ ὑἰγηθαυ: ἰδ 15
{πὸ βϑάβοι ἴῸΥ ὑπαῦ ψοῦκ. (ὐὐΐ ἃ τηογΐαυ ἴῆγθα ἔδοϊ
νας ἐπα ἃ ρεϑϑῦϊα ἴσο οὐδ᾽ῖ8 Ἰοηρσ, πα Ὧη αχὶθ οὗ
βόνθὴ ἔδεῦ, ἴῸν 1 ψ1}} ἀο νεῦν ναὶ 50; θαυΐ 1 γοὰ
τηᾶῖκο 1 εἰρῃὺ ἔδεῖ Ἰοπρ', γοὰ οδπ οαὖ ἃ Ὀεοθῦ]ε 3 ἔτουη
ἰδ ἃ5 ψ61}]1. Οὐδ ἃ ἔδ!]οα ὑπτεθ βρᾶπβ ΔΟΙΌΒ5. [ῸΓ ἃ
ννἀσρῸΠ ΟΥ̓ ἴδῃ ρῥϑ]πη8᾽ να.
Ηδν αἶβο τηδὴν θεπὶ
Εἰπ
ο 8,πα Ὀγηρ' Ποτηδ ἃ Ρ᾽οαρἢ-ἴτεο 6 γοι Βᾶνθ
ἔουπᾷ ἰδ, ἀπ ἸΙοοκ ουῦ οα ὅπεῸ τηοαηΐαΐη ΟΥ ἴῃ {ΠῸ
Π6]α ἔοῦ οπὲ οἵ Ποϊτη-οακ ; ἴον {Π15 15. {π6 ϑἰσοηροϑῖ
ἴου ὀχϑῃ ἴο ΡΙουἢ ψ τΐ ἢ γμεα ὁπ6 οὗ Αὐμεμδ 5Ββαπάᾶ6 ἢὰ8 ἤχϑα ἴῃ ὑπῸ 5ῃδγα- θα
ἃπα ἔαδξεποα ἰδ ἴο
ὑΠ6 ροῖθ ψ τ ἄοννεῖὶθ. Οεὖ ὕννο ρ᾽ουρἢ5 γεδαν δπὰᾶ
νγΟΥΚ οὐ ποθι αὖ Ποίηθ, ομ6 4}}] οἵ ἃ ρίεςε, δπα {ῆε
οὔοὺ Ἰοϊπίθα. [Ὁ 15 ἔασ θεῦζου ἴο ἀο [ῃϊ15, ἴον 1 γοὰ
Βῃουαὶ ὈγθὰΚ οπο οὗ ὑποῖη, γοῖι οἂπ ρΡὰΐ ὑπῈ οχϑῃ ἴο
πε οὔποσ.
Ροἱεβ οἵ ᾿ἰδᾷγϑὶ Οὐ Εἰτη ἃγ6 τηοϑβὺ ἴδε ΤῸ.
ὙΟΥΤΉ5, ἃΠα ἃ 587
6-θἜδπι οὗ οαἱς ἃπᾶ ἃ ρ]ουρἢ-ἴγεα οἵ
ΠοΙτη-οαϊς. Οεὖ ὕνο οχϑμ, θῈ}}15 οὗ πὶπθ γαῖ; [ὉΓ
ὑΠϑῖν βίσοηρὶῃ 15 ππδρεηὺῦ ἀπ {πον ἅτ ἴῃ {ἢ ῥυμη8
οὗ ὑμεῖς ἀρὰ : ὕΠῸῪ ἃῖα θεϑὺ [ῸΓ σγοῦκ. ΤῆδΥ νψ}}} ποῖ
σι τη {Π6 ἔπγγονν ἀπ Ὀγεὰκ ὅῃ6. Ρ]ουΡἢ ἃπα ὑπδπῃ
ἰδᾶνα ὑμε ψοῦκ ὑπᾶάομθ.
1, ἃ θυῖϑκ ἔθ ον οἵ ἔογῖν
γϑδῦβ ΤΌ] ον ἔθη, νυ ἢ ἃ Ἰοδῦ οὗ ἴουν ααδγύουβ 5 πα
εἰσῃΐν 51106 85 ἔοῪ Π15 αἰπου, ὁπ 6 γη0 Ψ1} αὐξαπα ἴο ἢ 5
γΟΥΚ ἀηα ατῖνε ἃ βιγαῖσηῦ ἔπστονν πα 15 ραϑὺ ὕες ἀρὰ
ἔου σαρίηρ αἴδον ἰδ. ἔθ! ]ονν5, θα Ψ}}}} ΚΘαρ Π5 τηϊπαᾶ
1 γον ρουπαϊηρ' ΘΟΓη.
5.Α τηϑ]]οῦ ἔον Ὀγθαϊκίηρ οἱοάβ αἴθου ρ]ουρῃίηρ.
3 ΠῚ. Ἰοαξ 15. ἃ Παυθβη οακ τὶ ὕνο Ἰηὐθυβθούϊηρ [1η65
ΒοοΓΘα οὁἢ 105 ΠΡΡΘΡ ΒΈ ἔδοΘ Β1Οἢ ΑἸ
ν146 1 Ἰηῦο ἔοι δα} μα β.
4 ΤῊ6 ΤΘΔΏΪΩΡ 15. οὔβοιγρθ Α βοβοϊαθῦ σθηᾶθυβ “" σιν;
οἰρηῦ τηοα
μηι]5"" ; θαῦ ὕΠ6 6] ϑν ῬΕΠ]οβύγαῦαβ 888 ὅλο ψορὰ
ἴῃ δοπέγαβὺ ὅο ““Ἰϑανθπθᾶ.
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θυμὸν ἔχων" τοῦ δ᾽ οὔτι νεώτερος ἄλλος ἀμείνων 44ὅ
σπέρματα δάσσασθαι καὶ ἐπισπορίην ἀλέασθαι.
κουρότερος γὰρ ἀνὴρ μεθ᾽ ὁμήλικας ἐπτοίηται.
Φράξεσθαι δ᾽, εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς
ὑψόθεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια κεκληγυίης"
ἥτ᾽ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει καὶ χείματος ὥρην
450
δεικνύει ὀμβρηροῦ' κραδίην δ᾽ ἔδακ᾽ ἀνδρὸς
ἴω
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,

᾿]
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Ὰ

[

ἔ
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Χ

7ὔ

Ὁ

ἀβούτεω.

δὴ τότε χορτάζειν ὅλικας βόας ἔνδονἐόντας"
ῥηίδιον γὰρ ἔπος εἰπεῖν: βόε δὸς καὶ ἄμαξαν"
ῥηίδιον δ᾽ ἀπανήνασθαι" πάρα ἔργα βόεσσιν.
φησὶ δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασθαι ἄμαξαν, 45ῦ
νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδ᾽» ἑκατὸν δέ τε ,“δούρατ' ἀμάξης,
τῶν πρόσθεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήια θέσθαι.
Εὐτ᾽ ἂν δὲ πρώτιστ᾽ ἄροτος θνητοῖσι φανείῃ,
δὴ τότ᾽ ἐφορμηθῆναι ὁμῶς δμῶές τε καὶ αὐτὸς
αὔην καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καθ᾽ ὥρην,
4600
ΨΝ

Ν

Ἁ

᾽

,
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’

,

ΕΝἷ

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.
Χ

τς

΄

σ

7

ΝΜ

ἦρι πολεῖν: θέρεος δὲ νεωμένη οὔ σ᾽ ἀπατήσει.
νειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίζουσαν ἄρουραν'
νειὸς ἀλεξιάρη παίδων εὐκηλήτειρα.
Εὔχεσθαι δὲ Διὶ χθονίῳ Δημήτερί θ᾽ ἁγνῇ,
4θὅ
ἐκτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν,
ἀρχόμενος τὰ πρῶτ᾽ ἀρότου, ὅτ᾽ ἂν ἄκρον ἐχέτλης
χειρὶ λαβὼν ὅρπηκα βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι
ἔνδρυον ἑλκόντων μεσάβων. ὁ δὲ τυτθὸς ὄπισθε
δμῷος ἔχων μακέλην πόνον ὀρνίθεσσι τιθείη
410
σπέρμα κατακρύπτων" ἐυθημοσύνη γὰρ ἀρίστη
3
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Ἁ
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οἢ ἢἰβ ψοῦκ. Νὸὼὸ γοῦηροῦ τηϑ Ψ01]1 6 Ὀεϊζευ ἐῃδη
ἢς δὖ βοαύευίηρ ὑπΠ6 βεθα ἃπα δνοϊαϊηρ ἀου]6θοὸν ἱπρ; [ῸΓ ἃ τῆλ [685 βίδα σοῖβ αἰδίαν θεά, Παηκουῖηρ
αἴζεν Πϊ5. 6 ]]ονν5.
Μαῖκ,

ψ ἤδη γοῖ μθᾶν πε νοΐοα οὗ πὸ οὐἂπε 1 γγῃο

ΟΥΪ65. γϑᾶῦ ΕΥ̓͂ γοῦ ΠῸΠῚ ὑπε οἱου8. ἀθονα, [ῸΣ 5116
σῖνοϑ ὕΠπε βίρηαὶ ἔῸΣ ΡΙοῸ
ΡΠ ηρ' Δηα δἤονϑ ὕΠ6 5680}
οὗ ναΐην υνυἱπΐου ; θυ 5η6 νεχϑβ ὑπΠ6 ἢδθαγτὺ οἵ {πὸ
τη ὙΠῸ ἢδ5 πὸ οχθῃ.
ΤΉδη 15 ὑπΠ6 {τηα ἴο δε ἃρ
γοῖμ ΠουμΘα ὌΧΘΗ ἴῃ {Π6 ὈΥΥ6 ; ἴῸν Ὁ 18 δᾶϑυ ἴο βἂγ :
“ Οἴνε πη ἃ γόκε οἵ ὀχϑὴ δηα ἃ ψᾶρροη, 8δηᾶ [ὖ 15
Εᾶ5Υ ἴο ταΐιβε : “1 ΠᾶνῈ ψοΥκΚ [ῸΓ τὴν οχϑη. ΤΠῈ
μηδ γνΠΟ ἰ5 ΥΓἹΘἢ ἴῃ ἴϑπου ὑπ ηΚ8 ἢΐ5 νασὍΠ ἃ5 σΟΟα ἃ5
θα] αἰγοδαγ---Πδ 001! Πα ἀοοθ8 ποῖ πον ὑπαῦ ἔπ θσα
6 ἃ ἢυπαάγοα ὑϊπρθεῖθ ἴο ἃ νψᾶρροη.
κε οατα ἴο
Ιὰγ ἴποϑὲ ἃρ θεξουεμαπα αὖ Πουηδ.
56 500Π. ἃ5 ὑπ ὑἴτης ἴον Ρ] οι ρ Ϊηρ' 15 ρυοοϊαἰτηδα ἴο
6, ἔπ θη τᾶ Κα Πεβῦθ, γοὰ ἃ Πα νου 5]ν85. Αἰ1Κ6, ἴῃ
νγεΐ ἃηα ἴῃ ἄνν, ἴο ΡΙοαρΡἢ ἴῃ ὅπ 6 βθᾶβοῃ [ῸὉΓ ρ]ουρἢἴηρ, ἃΠα Ὀοϑῦϊ γοῦ 56} δασὶν ἴῃ ὑΠ6 τηουηΐηρ 50 ὑπαῖ
γοῦ ἢ 6] 45 τᾶν θ6 1}}. Ρ]οαρ ἴῃ ὑπ6 βρτίηρ; θυ
ἔΆἸΠονν ὈτΌκο ὰρ ἴῃ {Π6 ϑυμησηον ΨὙ1]1 ποὺ Ὀ6]16
γοῦ ΠΟρο5. ὅον ἴον ἰὰ πα θη ὑΠ6 501] 15. 5}1}}
ϑειθηρ Πρῃΐ : ἔλΠονν ἰαπα 15. ἃ ἀδέεμπάθυ ἔγοτα ΠδΊΤὴ
Δ Πα ἃ βοοῦῃου οἵ ομ] άσεη.

Ῥγὰν ἴο Ζειβ οὗ {πὸ δυὶῃ δἀπα ἴο ρμῃγε 1οπιθῖου ἴο

τήδκα ᾿οιηδίου᾽ 5Ποῖν ογαὶη βουπα ἀπα ἤδᾶννυ, ν ΠῈη
ἢνβὺ γοὰ θερὶη ρἱουρῃϊη, ΘΠ γοὰ ΠΟΙΪα ἴῃ γΟᾺΓ
Παπα ὅῃδ ἐπα οἵ Π6 ρου ρἢ-ἴα}} πα Ὀυῖηρ' ἄοννη γΟΌΣ
βύϊοκ οα ὑπὸ ῬδοΚ8 οἵ ὕΠπ6 ὀχϑὴ 85 πον ἀγὰνν οὴ ἐπ
ΡΟΙΘ- θὰ Ὀγ πα γοϊκο-ϑἴσταρβ. [οὖ ἃ δἷανε ἔο ον ἃ
{|}16 6 ἢ πα νι ἃ παΐοοκ πα τηᾶϊτα ὑγόῦθ]α ΤῸΣ
ἴῃς να 5 Ὀγ πιαϊην {ΠῸ βεβα ; Ὁ. σοοα τηδπαρσοιηθηΐ
1. Αρουῦ ὑπ6 τϊ4]6 οἵ ΝΝΟνΘΙΌΘΥ.
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θνητοῖς ἀνθρώποις, κακοθημοσύνη δὲ κακίστη.

ὧδέ κεν ἀδροσύνῃ στάχυες νεύοιεν ἔραζε,
εἰ τέλος αὐτὸς ὄπισθεν ᾿Ολύμπιος ἐσθλὸν ὀπάζοι,
ἐκ δ᾽ ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια: καί σε ἔολπα
«41
γηθήσειν βιότου αἰρεύμενον ἔνδον ἐόντος.
εὐοχθέων δ᾽ ἵξεαι πολιὸν ἔαρ, οὐδὲ πρὸς ἄλλους

αὐγάσεαι' σέο δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ κεχρημένος ἔσται.
Εἰ δέ κεν ἠελίοιο τροπῆς ἀρόῳς χθόνα δῖαν,
ἥμενος ἀμήσεις ὀλίγον περὶ χειρὸς ἐέργων,
480
ἀντία δεσμεύων κεκονιμένος, οὐ μάλα χαίρων,
οἴσεις δ᾽ ἐν φορμῷ: παῦροι δέ σε θηήσονται.
ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος αἰγιόχοιο,
ἀργαλέος δ᾽ ἄνδρεσσι καταθνητοῖσι νοῆσαι.
εἰ δέ κεν ὄψ᾽ ἀρόσῃς, τόδε κέν τοι φάρμακον εἴη" 488
ἦμος κὀκκυξ κοκκύζξει δρυὸςἐν. πετάλοισι
τὸ πρῶτον, τέρπει δὲ βροτοὺς ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν,
τῆμος Ζεὺς ὕοι τρίτῳ ἤματι μηδ᾽ ἀπολήγοι,
μήτ᾽ ἄρ' ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλὴν μήτ᾽ ἀπολείπων"

οὕτω κ᾽ ὀψαρότης πρῳηρότῃ ᾿ ἐσοφαρίξοι.
490
ἐν θυμῷ δ᾽ εὖ πάντα φυλάσσεο: μηδέ σε λήθοι
ΝΆ ἔαρ γιγνόμενον πολιὸν μήθ᾽ ὥριος ὄμβρος.
Πὰρ δ᾽ ἴθι χάλκειον θῶκον καὶ ἐπαλέα λέσχην.
ὥρῃ χειμερίῃ, ὁπότε κρύος ἀνέρα ἔργων
ἰσχάνει, ἔνθα κ᾽ ἄοκνος ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι, 49

μή σε κακοῦ χειμῶνος ἀμηχανίη καταμάρψῃ
σὺν πενίῃ, λεπτῇ δὲ “παχὺν πόδα χειρὴ πιέξῃς.
πολλὰ δ᾽ ἀεργὸς ἀνήρ, κενεὴν ἐπὶ ἐλπίδα μίμνων,

χρηίζων βιότοιο, κακὰ προσελέξατο θυμῷ.
1 ΚΙνρομοῆ ; προηρότη, ΟἿ : πρωτηρότῃ, ΟἼΚΤ,.
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ΟΒΚΒ ΑΝῸ ΠΑΥΒ
ἰ5 τῆς. θεϑὺ ἴον τηογίδ] τηθὴ ἃ5 δα τηδπαρθηγθηΐ ἰ5 ὑΠ6
γνοῦβὺ. [}ἢ {πὶ νὰν γου ΘΟ -Θα 5 ὙὙ1}1 θοὸν ἴο ὑῃ6
στοιπα νὴ ἘᾺ]]Π 685 1 τῃ6 ΟἸγτηρίδη ἢϊγηβ6] οναβ ἃ
σοοα γϑβαϊῦ αὖ ὑπ ἰαϑῦ, ἃἀπᾶὰ γοὺ ψ}}} ϑνθαρ ὑπ8
σοῦ 5 ἔτότα νοῦ ὈΪη5 πὰ γοῦ Ψ1Π θὲ οἱδα,
Ὲη,
ἃ5 γοι ἴαἰκα οἵ γοῦν σαυποτδα βαθδίδποθ. Απά 80 γοιῦ
Ὑ01}} Πᾶνα ρ᾽θηΐυ {}}} γοὰ οοῖηδ ἴο στον 1 βρυϊηρ της,
ἃηὦ 01} ποῦ Ἰοοκ νυἰϑυ αν ἴο οὐμουβ, θὰ ἃποῖμον
584}} θ6 ἰῃ ποϑᾶ οἵ γουγν ΠΕΙΡ.
Βα 1Ὲ γοῦ ΡΙουρΙ ὑπ6 ροοά ργοιηά αὖ ὑπ6 βοἰβίϊος,
γοὰ Ψ1}} γὰρ ἰὑτπηρ', σγαβθρίπηρ ἃ ὑΠ|π ΟΥῸΡ ἴῃ γοῦτ
Βαηα, δἰπάϊηρ ὑπΠ6 5ῆθανεβ ἁνυυ, “ἀπϑ-οονεγθα, ποῦ
σ]αα δὖ 41}: 5890. γοὰ ψ}}} Ὀυπο 411] ΠΟπῚ6 ἴῃ ἃ Ὀαβικοῖ
Δα ποῦ την 01 Δατηϊγ γοι. Ὑοὺ [Π6 ψ1}} οἵ Ζϑαϑ
ψγη0 ΠοΙ]ᾶ5. πὸ δορὶβ ἰ5 αἰ ογοπὶ δὲ αἰ θσθπῦ {ἰπη65;
ἃ πα Ὁ 15. πατὰ ἔθου πηογΐδὶ τῆθῖν ἴο [6}} 1 ; ἔθ 1 γοὺ
5Βῃοι]α Ρ]οὰρἢ ἰαΐα, γοῦ τᾶν ἥπα {Π|5 τοηθαν .--νν ἢ ἢ
{πῸ οποῖκοο ἤγβὺ 68115 ὃ ἴῃ ἴῃς Ἰθᾶνοβ οἵ {πῸ δὰ ἃπᾶ
τη8 65 τη6ῃ οἷδα 4}} ονοὺ ὑπε θοσ
πηα1685 θαυίῃ, [ἢ Ζειβ
5Πο0]4 βεπα τα ὁ ὑπ ὑπῖνα ἀἀν πα ποῦ οδαβα πη}
ἰῦ τα ἤθ
Π Ὶ ἀθονε δῃ οχ᾽β πΠοοῦ ποὺ {8115 βΒῃογξ οἵ ἰὖ,

τΠ6 ἐπ Ἰαϊε- ]οασ ΠΟΥ ψΨ}}}} νἱθ ἢ ὑμ6 βανν. Κορ
81} 15 νγ6}} ἴῃ τηἱπα, πα ΕᾺ1] ποῦ ἴο γηδυῖς σΤΟΥ βρυΐηρ;
ἃ5 1ῦ ΘΟΠη65 ἃπα Πεδ βθᾶβοῃ οἵ σταίη.
Ῥαβ5 ὃγ {πε βυῖ τῆν ἀπα 15 οσον δα Ἰοσηρθ ἰπ ψνἸηὗου
ὑἴτηθ θη {πε οο]α Κοορβ πιθὴ ἔομὰ Π6]4 ψνοΥΚ,---ἴὺ
ὑπδη ἂπ ἱπαἀυϑίγϊοιι5 τηϑη οι. ογθαῦν ΡῬΙΌΒΡΟΙ ἢἰβ
Βοι56---Ἰϑϑῦ δον υνϊπίθυ οαΐοἢ γοὰ Π6ΙΡ] 685 Πα ῬΟΟΣ
ἃ Πα γοι οΠαΐα ἃ βύνο ]ἐπ ἔοοῦ νὴ ἃ βῃγαμκ Βαπᾶ.
ΤῊ6 1616 τῆδη ΨἘη0 νναῖἵβ. ἢ διηρὶυ ΠΟρΡΘ, ᾿ἰδοκίηρ ἃ
᾿νε Πποοά, τὰ ρ5 ἃ Ἐ8}} μαυνοϑῦ οἵ ἔγοῦ}6 ἴῃ Πα μεατῇ;
1 ϑρυίηρ; 15 8580 ἀθβουθα βθοδιβθ ὑπ Ὀπα 5αν ποῦ γοῦ οαϑβύ
ὑΠ6
1} ἸΓΟΠ-ΟΥΘΥ ΠΈΒΚΒ.
3 Τὴ Τ)θοθιηῦθυ.
9. Τη ΜΆΓΟΗ.
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ἐλπὶς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίξει,
ἥμενον ἐν λέσχῃ, τῷ μὴ βίοςἃ
ἄρκιος εἴη.
Δείκνυε δὲ δμώεσσι θέρευς ἔτι μέσσου ἐόντος"
οὐκ αἰεὶ θέρος ἐσσεῖται, ποιεῖσθε καλιάς.
Μῆνα

δὲ

Ληναιῶνα,

κάκ᾽

ἤματα,

500

βουδόρα

πάντα,
τοῦτον ἀλεύασθαι, καὶ πηγάδας, αἵτ᾽ ἐπὶ γαῖαν

δρθῦ

πνεύσαντος Βορέαο δυσηλεγέες τελέθουσιν,
ὅστε διὰ Θρήκης ἱπποτρόφου εὐρέι πόντῳ
ἐμπνεύσας ὥρινε: μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη:
πολλὰς δὲ δρῦς ὑψικόμους ἐλάτας τε παχείας
οὔρεος ἐν βήσσῃς πιλνᾷ χθονὶ πουλυβοτείρῃ

ὅ10

ἐμπίπτων, καὶ πᾶσα βοᾷ τότε νήριτος ὕλη.
θῆρες δὲ φρίσσουσ᾽, οὐρὰς δ᾽ ὑπὸ μέξε᾽ ἔθεντο,
τῶν καὶ λάχνῃ δέρμα κατάσκιον: ἀλλά νυ καὶ
τῶν
ψυχρὸς ἐὼν διάησι δασυστέρνων περ ἐόντων.
καί τε διὰῥινοῦ βοὸς ἔερχεταῖι, οὐδέ ΝΥ ἴσχει"

δ1

καί τε δι᾿ αἶγα ἄησι τανύτριχα" πώεα δ᾽ οὔ τι,
οὕνεκ᾽ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν, οὐ διάησιν
ὶς ἀνέμου Βορέου" τροχαλὸν δὲ γέροντα τίθησιν.
καὶ διὰ παρθενικῆς ἁπαλόχροος οὐ "διάησιν,
ἥτε δόμων ἔντοσθε φίλῃ παρὰ μητέρι μίμνει
οὔ πω ἔργα ἰδυῖα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης"
εὖ τε λοεσσαμένη τέρενα χρόα καὶ λίπ᾽ ἐλαίῳ
χρισαμένη μυχίη καταλέξεται, ἔνδοθι οἴκου

ὅ20
»

ἤματι χειμερίῳ, ὅτ᾽ ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει
ἔν τ᾽ ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἤθεσι λευγαλέοισιν.

οὐδέ οἱ ' ἠέλιος δείκνυ νομὸν ὁρμηθῆναι"
1 ἩδυδΠΗ : οὐ γάρ οἱ, ΜΞΝ.

40ο

δ2ῦ

ΜΟΝΚΒ

ΑΝῸ

ἰδ ἰ5 ποῦ δῃὴ ψΨΠοΪθβοηθ
ΠΕεαγ τᾶπ

ὈΑΥ5

ἤορα ὑπαῦ δοοοιηρϑηΐθβ ἃ

ψγη0 1015. αὖ δα86 ψγνῃ]]8 ἢ

ἢὰ8. ΠΟ 5111Ὲ

᾿νε ῃοοά.
ὙΥΏΠ6 1Ὁ 5. γαῦ τη ἀβι

Π ΘΙ ΘΟΙΩΤΊΔ
Πα ὙΟῈΓ 5] ν68:

“1 νν}}}] ποῦ αἰνναγβ μ6 βιτηστηθυ, 1]
Ανοϊάᾷ {πε τηοπῖ

Ρᾶγη5.᾿

16 πδοοηῃ,; τ γοϊοῃθα ἄδγ5, ἃ}}] οὗ

ἔθθ ἢὲ ἴο 5βκίῃ δὴ οχ, δπᾶ {πΠ6 ἔτοϑὶβ νυνΒΙοἢ ΔΥ6 ΟΥ6]

γῇ θη Βογεὰβ Ὀονν5 ον εν Π6 θαυΐῃ. Ηδ Ὀ]ονν8 ΔοΥΟ55
Πουβα- Ὀγεεάϊησ ΤἭγασα ἀροὸπ ὑπ 6 8568 Δ Πα βυγ5 ἰὖ
Ρ,

ὙγὩ}]6 δαυΐῃ ἀπά ὑπῸ ἔογοϑδῦ ον].

Οἷ τὴν

ἃ

Πὶρἢ-Ἰοαΐθα οὐκ ἀπ ὑπο κ ρἷπα μ6 [4115 ἀπα Ὀτγὶπρβ
ὑπο ἴο πὸ Ὀοπηΐθοιιβ δαῦὶἢ ἴῃ τηοὰυπίαϊη ΟἼΘΠΒ :
{π6η

411] ῃ6

ἱτηηθηθο

Ψψοοα

τΤοδῖ5

Βῃυ 6. γὙἀπα ρυὺ ὑπεῖν [8115 θεοῦ
ἐῃοϑθ ψνιοβο πίάθ 15 οονευθα

στῇ

ἃπα

πεῈ

᾿ϑαϑὺβ

ὑπαὶν Ἰαρβ, ανθἢ
ἔατ; [Ὸν ἢ

Πϊς

θἱυίον. ὈΪαθὲ π6 ον. Ἔνθ ὑΠτουρ ἔπϑι Αἰ που
ὑπδν ἅτ βῃασσγ- γθαβδίεα.
Ηδ σοὺβ Ἔνθη {ῃγοιρἢ
Δ ΟΧ᾽ 5 Βία6; ἰδ 4065 ποῦ βῖορ ἢπη. Αἶβδο ἢθ Ὀἷονβ
ἐπγουρΡ πε σοαῖβ ἥπε Παῖνυ.
Βευΐ {πγουρῃ {πὲ
ἤξδεοοϑ οἵ 5ῆεερ, θδοδιιβ ἐπεῖν νοῦ] ἰ5 ἀθυπάδηξ, {Π6
Κϑϑη ψίηα Βογδὰβ ρίθυοαβ ποῦ αὖ ἃ1}] ; θαΐ [Ὁ τηλκοβ ὑπ 6
ΟΪα τη ουγνεοα ἃ5 ἃ ψῆθ6ε]. Ἀμα ἴδ ἄοεθβ ποὺ "ον
ἘΠγοῸΡἢ {Π6 ἔθ 6. τηδθη γνἢ οἴανϑ ᾿πἀοοΥ5 ν ἢ ΠΕΥ
θδαν τοῦ δι, τ]
ΘΑ ΠΘα ἃ5 γεῦ ἴῃ Π6 νοῦ οὗ σοϊάξη
᾿ς Ἀρδτοαῖζθ, Πα γῆ Ὑγα5ῃ65 Πδὺ βοΐ θοαν πα ἀποίη 5
Πουβο] ἢ ἢ
ΟἿ ἀπά ᾿ἴε5. ἄονγη ἴπ δὴ ἰπΠΘΥ. ΤΌΟΙΩ
νν ΠΠϊπ ὅΠ6 Που56, ὁΝ. ἃ Ὑυ]η δου 5 ἂν

νῃ θη {πΠῸ ΒΟΠ
6]655

Ομπε3 σμᾶννβ ΠΪ5 ἔοοῦ ἴῃ 5 ἥγϑ᾽ δβ5 ποιιβὲ ἀπ ννγειοῃϑα
Βομη ; ἔου ὑῃ8 βιπ βῆονγνβ. ἢ ΠπῸ ρᾶϑῦμγδθβ ἴο τη8 ΚῈ
1. Τὴ) Ἰαύξον ραγῦ οὗ Τδηθανν δμα δ.1 Υ ραγὺ οὗ ΕΘΌτιδνν.
2 2,6. ὑπ οοὔοριιβ οὐ σα ]6.
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ὃ

ἀλλ᾽ ἐπὶ κυανέων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε
στρωφᾶται, βράδιον δὲ Πανελλήνεσσι φαείνει.
καὶ τότε δὴ κεραοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῖται
λυγρὸν μυλιόωντες ἀνὰ δρία βησσήεντα
ὅ80
φεύγουσιν" καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο μέμηλεν,
ὡς σκέπα μαιόμενοι πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχωσι 1
καὶ γλάφυ πετρῆεν: τότε δὴ τρίποδι βροτῳ ἧσοι,
οὗ τ᾽ ἐπὶ νῶταϊἔαγε, κάρη
δ᾽ εἰς οὖδας ὁρᾶται,

τῷ ἴκελοι φοιτῶσιν, ἀλευόμενοι νίφα λευκήν.
58
Καὶ τότε ἕσσασθαι ἔρυμα χροός, ὥς σε κελεύω,
χλαῖνάν τε μαλακὴν καὶ τερμιόεντα χιτῶνα"
στήμονι δ᾽ ἐν παύρῳ πολλὴν κρόκα μηρύσασθαι:
τὴν περιέσσασθαι, ἵἵνα τοι τρίχες ἀτρεμέωσι,
μηδ᾽ ὀρθαὶ φρίσσωσιν ἀειρόμεναι κατὰ σῶμα.
δὅ40.
ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸς ἶφι κταμένοιο

ἄρμενα δήσασθαι, πίχοις ἔντοσθε πυκάσσας.
πρωτογόνων δ᾽ ἐρίφων, ὁπότ᾽ ἂν κρύος ὥριον
ἔλθῃ,

δέρματα συρράπτειν νεύρῳ βοός, ὄφρ᾽ ἐπὶ νώτῳ.
ὑετοῦ ἀμφιβάλῃ ἀλέην" κεφαλῆφι δ᾽ ὕπερθεν
πῖλον ἔχειν
ἔ
ἀσκητόν, ἵν᾽ οὔατα μὴ καταδεύῃ:
ψυχρὴ γάρ τ ἠὼς πέλεται Βορέαο πεσόντος"
ἠώιος δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἀὴρ πυροφόρος τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοις"
ὅστε ἀρυσσάμενος
ἀ
ποταμῶν ἄπο αἰεναόντων,
ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης ἀρθεὶς ἀνέμοιο θυέλλῃ
ἄλλοτε μέν θ᾽ ὕει ποτὶ ἕσπερον, ἄλλοτ᾽ ἄησι
πυκνὰ Θρηικίου Βορέου νέφεα κλονέοντος.

τὸν φθάμενος ἔργον τελέσας οἷκόνδε νέεσθαι,
1 ῬΘΡΡιλαΠ]ο : οὗ... ἔχουσι, ΜΒΝ.

δ4
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ἔον, θαΐ σοὺ ἴο ἃπαᾶ ἔἶϊῸ ονεὺ ὅπ6 ἰαπα ἀπα οἷν οἵ
ἀυθιν τηθπ,: ἃπα 5ῃϊπ65 ΤΟΤΕ 5]ΡΟΊΒΗΪγ ἀροῦν ἐῃα
ψγΠο0}6 τὰοα οὗ με Ηδ]]ομθθ.
ΤΉδη ἴῃ6 Βουπεα ἀπα
απ που
ποα ἀεπίζθοηβ οὔ μα ννοοῦ, υἱδἢ ἔθαῖῃ ομαἰῥοτίην
ΡΟ Πν, ἤθε ὑπγουρἢ ὑΠ6 οορδ65 ἃπα οἱδαάθϑ, πα ἃ]],
ἃ5 ὕΠ6Υ 566} 5ῃεϊζον, ἤᾶνα ὑπῖὶ5. ὁπ οᾶγα, ἴο σαΐη
Ποῖ οονουΐβ ΟΥΎ βοῖπα Βοίϊον τοοῖκ.
ΤΠεη, κα ἐπα

ΤΗγεε-εσσεα Ομ 3 ψγοβϑε ΒΔ ῸΚ 15 ὈΓΌΚΘη ἀπα ψνῇοβε
Πεδά

ἰοοκβ ἄονγῃ προ

ὑπὲ σγουηά, πὸ

Ἠΐπη, 1 5ᾶγ,

ΠΥ νναπᾶδυ ἴο Ἔοβοαρα μα νυῃϊξα 5πον.
ΤΠ θη ρΡαΐ οἢ, ἃ5 ἴ Ὀἰα γοι, ἃ βοῖξ οοὰΐ ἀπᾶ ἃ ὑπηΐς

ἴο ἔμα δες ἴο ϑῃ 6] γοὰῦν Ὀοᾶν,- -ἀπα γοὰ 5Πποιυ]α
νγεᾶνο ὑδιοῖς νγοοῦ οα {πη ννὰῦρ. [Ἃἢ {Π|5 οἱοῖμια γουτ561 50 παῖ γον ἢδΙΓ τᾶν ΚΘαρ 501} ἀπα ποὺ ὑγ1506
ἃ πα 5ἴδπα ΠΡΟ Πα ἃ}}] ονϑὺ γοῦν ὑθοᾶγ. [66 ὁἢ. γοῈ
ἔεεὺ οἱοβεπαδεησ Ὀοοῖβ οὗ {πε ΠΙάς οὗ ἃ ϑἰδυρῃϊογοᾶ

οχ, ἐμοὶ πο

ψἱἢ ἔε] ἰποίᾶθ.

Απᾶ ψ ἤθη ἐπα

βδᾶβοῃ οἵ ἔγοβες. σοθηεβ ὁ, βυΐοῃ τορι σκίηβ οὗ
ἢυβυ πο Κιας. ἢ οχ- δίπουν, ἴο ρὰδ ΟΥΟΥ νοῦ θΔΟΙΚ
Δα ἴο Κααρ οἱἵ᾽' τπ6 ταῖϊη. Οἱ γοὺν Ποδα ἀβονθ γγϑὰγ
ἃ 5Βῃαραα οδρ οἵ ἔε!ῦ ἴο Κααρ γοιν δδὺβ ἔτοτη σοι ϊηρ'
νοῦ, ἕου 6

ἀδννῃ 15 Οἢ}1}} θη

Βούδδα Πᾶ5 οπσα τηϑαθ

Ηΐβ ομβίδισηὐ, «πα αὖ ἄδνγῃ ἃ ἔλα] τϊϑὺ 15 βργθδά
ΟΥ̓ΟΥ ὑπα δαγὶ ἤοτη βίαι ἤθάνθη ἀροη Πς ἢο6]45 οἵ
Ὀ]Θβθθα τῆθπ: ἴδ ἰ5 ἄγαν ἔγοθυ 6 δὐοὺ ἤονίηρ
ΥἾνΟΥΒ ἃΠα 15 γαϊθθα Πὶρἢ ἀθονε π6 εἀυΐῃ ᾿γ νυἱπάβἴοστη, δηα ϑβοιηθιμπηθθ ἢ ὑππὴ5 ἴο τὰαΐη τον αγαϑ
δνοηΐηρ, 8Π6] βογηθίτηθβ ἴθ σἱπὰ θη
ΤἬγδοίδῃ

Βοῖδαβ Βυαα165 ὑπ6 ΤΠΊΟΚ οἱουιαβ.
Δ ηα τεϊασῃ ΠομῚΘ δῃθδᾶ

ΕἸΠΙΒἢ γοῦν ννοΥκ

οὗ Ὠίΐτη, δἀπα ἀο ποὶ

ἰεΐ {πὰ

1 ἡ 6. ὍΠ86 ἀδΓκΚ-ϑκίηπθα ῬΘΟΡΙΘ οὗ Αἴῖοα, ὑμ6. Εἰρυρύϊδηϑ ΟΥ
Αϑυμιορίδηβ.
2. 2,6. δι οἸά τηδῃ νγα!τῖπρ ἢ ἃ βύϑ (ὑΠ6 ““{μϊγτὰ 1ορ-δ5. ἴῃ {Π6 τ᾽ 4416 οὗἩ ὑπ Ξ'ΡῬΒΙΗΧ).
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μή ποτέ σ᾽ οὐρανόθεν σκοτόεν νέφος ἀμφικαλύψηῃ, δδῦ
χρῶτα δὲ μυδαλέον θήῃ κατά θ᾽ εἵματα δεύσῃ.
ἀλλ᾽ ὑπαλεύασθαι: μεὶς γὰρ χαλεπώτατος οὗτος,
χειμέριος, χαλεπὸς προβάτοις, χαλεπὸς δ᾽ ἀνθρώποις.
τῆμος τὦμισυ βουσίν, ἐπ᾽ ἀνέρι δὲ πλέον εἴη
ἁρμαλιῆς" μακραὶ γὰρ ἐπίρροθοι εὐφρόναι εἰσίν.

ὅ00

ταῦτα φυλασσόμενος τετελεσμένον. εἰς ἐνιαυτὸν
ἰσοῦσθαι νύκτας τε καὶ ἤματα, εἰσόκεν αὗτις

γῇ πάντων μήτηρ καρπὸν σύμμικτον ἐνείκῃ.
Εὐτ᾽ ἂν δ᾽ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο
χειμέρι᾽ ἐκτελέσῃ Ζεὺςματα,
ἢ
δή ῥα τότ᾽ ἀστὴρ δθῦ
᾿Αρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον ᾿Ὡκεανοῖο
πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκνέφαιος.
τὸν δὲ μέτ᾽ ὀρθογόη Ἰ]Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν
ἐς φάος ἀνθρώποις, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο.
τὴν φθάμενος οἴνας περιταμνέμεν' ὡς γὰρ ἄμεινον. ὅΤ0
᾿Αλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν φερέοικος ἀπὸ χθονὸςἂμ φυτὰ
βαίνῃ

Πληιάδας φεύγων, τότε δὴ σκάφος οὐκέτι οἰνέων"
ἀλλ᾽ ἅρπας τε χαρασσέμεναι καὶ δμῶας ἐγείρειν"
φεύγειν. δὲ σκιεροὺς θώκους καὶ ἐπ᾽ ἠόα' κοῖτον
ὥρῃ ἐν ἀμήτου, ὅτε τ᾽ ἠέλιος χρόα κάρφει.

51

τημοῦτος σπεύδειν καὶ οἴκαδε καρπὸν ἀγινεῖν
ὄρθρου ἀ
ἀνιστάμενος, ἵνα τοι βίος ἄρκιος εἴη.
ἠὼς γὰρ ἔργοιο τρίτην ἀπομείρεται αἶσαν,
ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου,
ἠώς, ἥτε φανεῖσα πολέας ἐπέβησε κελεύθου

ἀνθρώπους πολλοῖσί τ᾽ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ τίθησιν.
1 (ον μαγᾷ ; ἠῶ, ΜΕΝ.
41.
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ἀανῖκ οἱοια ἤτοι θάνε γὰρ του πα γοῖ Πα τῆλ κ6
γοιῦ ΒΟΟΥ͂ Οἰδιήτηνῦ ἃ πα 5οὰκ γοῦν οἰοῦηθβ. Ανοϊα ἰδ ;
ἔου ὑΠῖ5 15 ἐπ παγα δϑῦ τη,
νυνἱπένν, Πατα ἴῸΥ 5Π6
60 δηα
Πᾶνα ἔρον τπθη.
[}«{π{Π|5 βθάϑοη ἰοῦ γοῦν οχεη ἢᾶνα ΠΑ].
ὉΠ
6ῖν ἀ508] ἔοοά, Βαϊ Ἰεῦ γοῦν τη ἢάνα τηοΥα ; ἴον {Π6

ΠΕΙρΡα] πὶρηΐβ ἀγα ἰοηρ. ΟὌβεννε 411 {Π|5 πιὰ Ὁ}} πὲ
γεδι 15 Θπα δα δπα γοὺ ἢᾶνα πἰρηΐβ πα ἀἀγ5 οἵ βαὰὰ]
Ἰθηρίῃ, ἀπα Εαυίῃ, {πΠ6 τηοΐῃον οἵ 411, θθαῦβ ἀραῖῃ ΠΟΥ
γᾶγίοιι5 γα.

θη Ζειβ μὰβ βηιβηθα βεἰχίν που ἀἀγθ δέου
ὑπ β8οϊβέϊοθ, ἔθη ὑπ βἴδαι Αὐοΐασαβ1 ᾿θᾶνεβ ἴῃ 6 ΠΟΙῪ
βίγαε οἵ Οοθθδπ ἃπμα ἢγοι γίϑεβ ὈΥΠΠῺδπῦ αὖ ἀα5Κ.
Αἴδόν Βἴτη ἴῃς βῃνΠΠν υὑνα]!τηρ ἀδιρηΐεν οὔ Ῥαμπαΐομ,
ὑπ6 βυνδίϊον, ρρϑαῦβ ἴο τηϑῃ ὑγῇθη βρυϊπρ 15. 18
θερὶπηΐηρ.
Βείουε 5ῆθ οοπιθβ, ρεαπα πε νίηθ5, [ῸΥ
Ὁ 15 θαϑῦ 80.
Βυΐ ψ ἤδη ἐπε Ηοιβ6- οαυυῖον 35 οἰ 5 ἀρ με ρῥ]απὺϑ
ἔγουη ὑπθ δαυΐῇ ἴο δβοᾶρθ με Ρ]εῖδάββ, ὑπθη 1
ἰδ ΠῸ ΙΟΠΡῸΥΣ {πΠ6 βϑάβοῃ ἴου αἱσοίηρ νἱπογαγαᾶβ, θα
ἰο᾽ ψῃθῦ γοὰῦ 5:6 Κ]65. ἃπα τΟὰ86. ΠΡ ὙΟᾺ] 5]ᾶν68.
Ανοϊά 5ῃδαν βθαῖβ πᾶ βἰθορίπρ ἀπ}} ἄἀανγ ἴῃ ἐπα
Βαγνεϑῦ βθάβοῦ, γῇ η {Π6. ΘΠ βοούομθβ ὑπ6 Ὀοάγ.
ΤΠδη ΡῈ θαβυ, ἀπα Ὀυηρ. Πουὴδ γοῦν ἔγαϊ5, σους αΡ
ΘΑ ν ἴο τα γοῦν ᾿νε! Ποοα σαγθ.
ΕῸΣ ἀαννῃ ἰδ κ685
ἀνγαν ἃ ἐμὶν ρᾶτῦ οὗ γοῦν νου, ἀννῃ Δαναηο68 ἃ τη
ΟΠ. Πῖδ5 ἸΟΤΟΥ ἃπα δάνδποθβ Πΐπῃ ἰπ 5 ψνΟοΥΚΚ,-- -ἀαννῃ
ὙΠ Οἢ ἈΡΡΘδ 5 8Πα 5ϑὖβ ΤΏ ΠΥ ΤῈ Ὁ ὍΝ τοδά, δηα
Ῥαυΐβ γοκαβ ΟΠ. ΤΏ ΠΥ ΟΧΕΗ.
1 ἘΘΌΡΟΔΡΥ ὕο ΜᾶδτΟΙ..
5. 4.6. 086 5π811. Τῇ βθᾶβοῃ ἰβ 88 τη

16 οὗ Μαν.
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τ

,ὔ

Ημος δὲ σκόλυμός τ᾽ ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ
δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ᾽ ἀοιδὴν
πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ,
τῆμος πιόταταί τ᾽ αἶγες καὶ οἶνος ἄριστος,
δῦ
μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δὲ τοι
ἄνδρες
“δ
ν
3
Ν
νΝ
7
:
Σ ,ὔ
»
εἰσίν,
ἐπεὶ
κεφαλὴν
καὶ Ν γούνατα
Σείριος ἄζει,
αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος: ἀλλὰ τότ᾽ ἤδη
εἴη πετραΐίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος,
μάζξα τ᾿ ἀμολγαίη γάλα τ᾽ αἰγῶν σβεννυμενάων, ὅ90
καὶ βοὸς ὑχλοφάγοιο κρέας μή πω τετοκυίης
“

ῇ

7

3

Φ

Ἂ

3

ΕΝ

κΞ

Ἁ

)

7]

͵7

:

’

ΞΕΡΕῚ

7

7

3

Ἀν τ ὼς

7

πρωτογόνων

7

,

κ

᾿'

τ᾽ ἐρίφων: ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα πινέμεν
“

οἶνον,

ἐν σκιῇ ἑζόμενον, κεκορημένον ἧτορ ἐδωδῆς,
5

»Ἅ"

εω

7

Ὁ

ΓῚ

“

ἀντίον ἀκραέος Ζεφύρου τρέψαντα πρόσωπα,
κρήνης τ᾽ αἰενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ᾽ ἀθόλωτος,

δθῦ

τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου.
ο

7

Ν

7

Δμωσὶ δ᾽ ἐποτρύνειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν
δινέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φανῇ σθένος ᾿Ὡαρίωνος,
χώρῳ ἐν εὐαέι καὶ ἐυτροχάχῳ ἐν ἀλωῇ.
μέτρῳ δ᾽ εὖ κομίσασθαι ἐν ἄγγεσιν' αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 600
πάντα βίον κατάθηαι ἐπάρμενον ἔνδοθι οἴκου,
θῆτά τ᾽ ἄοικον ποιεῖσθαι καὶ ἄτεκνον ἔριθον
δίζησθαι κέλομαι" χαλεπὴ δ᾽ ὑπόπορτις ἔριθος"
καὶ κύνα καρχαρόδοντα κομεῖν, μὴ φείδεο σίτου,
μή ποτέ σ᾽ ἡμερόκοιτος ἀνὴρ ἀπὸ χρήμαθ
ἕληται.
θ0ῦ
χόρτον δ᾽ ἐσκομίσαι καὶ συρφετόν, ὄφρα τοι εἴη
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν. αὐτὰρ ἔπειτα
μῶας ἀναψῦξαι φίλα γούνατα καὶ βὸε λῦσαι.
ὃ
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Ν
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ΜΟΚΚΒ

ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

Βαυὺ ψῆθη ὅπ6 Δυθ
πο Κα ἤοννουβ," ἀπα ὑπ ομνρίηρ
ΘΎΆΒΒ-ΠΟΡΡΕΥ δἰβ ἰπ ἃ ἔτεα ἃπα ροι8 ἀοννη [15 5811}}
50Πρ᾽ ΘΟΠ ΕΠ ὉΠ} ν ἔγου ἀπά 6Υ ἢϊθ γὶπρδ 'π ὑΠ6 β5θᾶβοι
οἵ ννδδυβοτηα μϑαῦ, ἔθη σοαΐβ ἀγ6 Ρ]υτηροϑὺ ἃ πα πὸ
βυγεαϊοϑῦ ; ΟΠΊΘΩ

816

τηοϑὺ

νναηΐοη,

Ὁ

ΠΠΘΠ

816

ἔδθ
] δὲ, θθοδσβα 5 σα. ράσο65 ποδᾶ ἀπᾶ ῆδε5 πα
{πε βκίπ 15. αὐὺ ὑπγουρῇ ἢδαῖ. Βιυΐ δ ὑπδῦ {πιὸ Ἰοὺ
6 ἢᾶνε ἃ 5ῃηδαγ τοοῖκ δηα νίης οἵ ΒΙ10115, ἃ οἷοί οὗ
οὐυτασ πα τὰκ οὗ ἀταϊηδα σοαΐβ τ {Π6 ἥδ οὗ δὴ
Ποῖον. ἔβα ἴῃ ἐπε νψοοράβ, ὑΠπδῦ μὰ8 ὭδνοῚ

οα]νοα, δα

οὗ ἢυβυππηρ Κιαδ; ἔῃθῃ α]5ο 1δῦ τὴθ ἀτνίπκ Ὀυρῃΐ νίπο,
5 υὑ1πρ' ἴῃ ὑπ 6 5846, ἤθη τὴν Πδαγὺ 15 βαύβῆβα ψ ἢ
ἔοοα, ἀπα 80, ὑυτηΐηρ τὴν Ποδα ἴο ἔδοα. {π6 ἔγεβἢ
Ζερῆνυ, ἴγοτη ὑπ6 βνευῆονηρ βρυίηρ ΠΟ ἢ ΡΟυΪ5
ἄονῃ ππίου]οα [γῖοα. ροὰν 8 οἴεχγίηρ οἵ ναῖον, Ὀαΐ
τηᾶκα ἃ Τουτἢ ᾿Πθαἰοη οὗ ννὶπα.
5εῖ γΟὺΣ δ'ανεβ ἴὸ ψίππον 1)ειηθίου 8ΠΟΙῪ σταίη,
θη βίσοηρ Οὐοη 3 ἢγθὺ ΔρΡθασβ, ὁπ. ἃ ϑδιῃοοῖ
πη ϑῃϊηρρον ἴῃ 8 ΑἰΤῪ Ρἷαθθ. ΤΠ θη τηθάβασγα ἰὖ
ἃ ηα βἴοτθ Ὁ ἴπ 1185. Απᾶ 50 5001) ἃ5 γοῦ ἢᾶνα βϑεϊν
βίου 4} γοῦν 5ἰυῇ ἱπάοουβ, 1 Ὀἱά γοὰ ρὰξ γΟυΓ
θοπατηδη ουὐ οὗ ἀοοῦβ πᾶ Ἰοὸκ ουΐ ἃ βεγναηῦ-ο
νὴἢ πὸ

ΟΠ]
Ύ ἢ "ΡΟ Υ ἃ ϑουύναηδ

ὑἱἢ

ἃ οὨΠ]Πα ἴο

ΠΌ͵56 ἰδ ἐγου
Ὀ] βοῖηθ. Απα ΙΘῸΚ αἴδεν 6 ἄορ ψ τ ἢ
Ἰασροα τοόϊῃ ; ἄο ποὺ ργτυᾶρο Βἴτη Πὶς ἐοοᾶ, οὐ βοίηθ..
ἔπηθ ἔπε [λγ-5] Θ Ρ ν ὅ τηδὺ ἰαϊτα γοῸΣ ἐξ
Βυίηρ
'π ἔσο ον δηα δῖοι 50 85 ἴο πᾶνε δ πο Ρἢ [ῸΓ γοῦν
ΟΧΘΙ ἃ πα τηὰ]65. Αἴδον ὑπαῦ, ᾿εὉ γουτ τηδη τοϑὲ ἐπεῖν'
ΡΟΟΡ Κπδ65 δἃηα ὉηγΟα γΟῸ ρδΪν οὗ ΟΧβη.
1 Τὴ υ0υη6.

2 Ψι]ν.

8. 2,6. ἃ ὙΟΌΡΘΙ.
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Εὖτ᾽ ἂν δ᾽ ᾿Ωαρίων καὶ Σείριος ἐς μέσον ἔλθῃ

οὐρανόν, ᾿Αρκτοῦρον δ᾽ ἐσίδῃ ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 610
ὦ Πέρση, τότε πάντας ἀποδρέπεν οἴκαδε βότρυς:
δεῖξαι δ᾽ ἠελίῳ δέκα τ᾽ ἤματα καὶ δέκα νύκτας,
πέντε δὲ συσκιάσαι, ἕκτῳ δ᾽ εἰς ἄγγε᾽ ἀφύσσαι
δῶρα Διωνύσου πολυγηθέος. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ
ΠΠληιάδες θ᾽ γάδες τε τό τε σθένος ᾿᾽Ωαρίωνος
θ1ὅ
δύνωσιν, τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀρότου μεμνημένος εἶναι.
ὡραίου: πλειὼν δὲ κατὰ χθονὸς ἄρμενος εἶσιν.
Εἰ δέ σε ναυτιλίης δυσπεμφέλου ἵμερος αἱρεῖ,
᾽ὔ

“-

εὖτ᾽ ἂν Π]ληιάδες σθένος ὄβριμον ᾿Ωαρίωνος
φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἠεροειδέα πόντον,
. 620
δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θυίουσιν
ἀῆται"
καὶ τότε μηκέτι νῆας ἔχειν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
γῆν ἐργάζεσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω.
νῆα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου ἐρύσαι πυκάσαι τε λίθοισι
7,
»
᾽ν
πὸ
͵
ς
ἂν
τον
πάντοθεν,
ὄφρ᾽
ἴσχωσ᾽ ἥτταςἀνέμων
μένος
ὑγρὸν
ἀέντων,
620τὰ
χείμαρον ἐξερύσας, ἵνα μὴ πύθῃ Διὸς ὄμβρος.
ὅπλα δ᾽ ἐπάρμενα πάντα τεῷ ἐγκάτθεο οἴκῳ
εὐκόσμως στολίσας νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο"
πηδάλιον δ᾽ ἐυεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι.
,

7

-

“

,

χ

΄,

2

7

᾽’ὔ

᾿

΄ὔ

“4

Ἁ

7

2

7

3

Ν

Ν

ΕΝ

“Ὁ

τ

-

Χ
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ὔ
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»

»"

αὐτὸς ὃ ὡραῖον μίμνειν πλοον, εἰσοκεν ἔλθῃ;

6830

καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν, ἐν δέ τε φόρτον
ἄρμενον ἐντύνασθαι, ἵν᾿ οἴκαδε κέρδος ἄρηαι,
ὥς περ ἐμός τε πατὴρ καὶ σός, μέγα νήπιε Πέρσῃ,
πλωίζεσκ᾽ ἐν νηυσί, βίου κεχρημένος ἐσθλοῦ:
Ν

“

Ἁ

«“

3.

δ.

7

ῥ

3

“

ῇ

᾽

,

Ἄν

Ε

Ζ

ῇ

’

“Ὁ

ὅς ποτε καὶ τῇδ᾽ ἦλθε, πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας,

Κύμην Αἰολίδα προλιπών, ἐν νηὶ μελαίνῃ"

οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον,
᾽

Μ

͵

»ὼλχ

᾿ς ἘΦ Ὁ

1. ΠΖΔΟἢ : θυουσιν, Μ55.
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ΟΒΝΚΕ

ΑΝῸ

ΑΥῪΒ

Βαΐῦ ψῇεπ Οὐίοπ πα 5 :γΠ5 ἃγ6 σομα ἰηΐό τηϊάθάνῃ, ἃπα τοϑυ- προγεα αν 5665 Ασοΐασιβ,. ἔῃ 6 ἢ
ουὖ οἵ 411} ὑπΠ6 σγταρθ-ο υϑδίευβ, Ρεύβαβ, δα Ὀγίηρ' ἔθ
Βομηθ. ὅῃον ὑμειὴ ἴο {πῸ βιὰ ἴδῃ ἄδγβ δπα ἔθη
ηἰσηϊβ : ὕπθη σον ἔμϑιὴ ΟΥ̓ΟΥ ἴον ἔνε, ἀπᾶ οἡ ἐπε
βἰχίῃ ἀν ἄγαν οἱ ᾿ηἴο νεβ5615. ὑπε οἱδὲς οὗ Ἰουνία!]
ΠλοηγβαβΒ. Βαΐ ψῃθπ ὑπΠεῸ Ρ]εἰδάθ5 ἀπ Ηγαᾶθβ ἀπα
βἰσυηρ Οτίοη Ὀερὶη ἴο 5εὺ,2 ἔθη γοηθιθοῦ ἴο ΡΙοαρἢ
ἴῃ 5ἜΆ80ῃ : 8Π6 50 {πε οοτηρΙ εἰθα γϑὰν 5 ψ1Π Πυν Ρὰ85
θεπϑδῖῃ ἐπα βαυίῃ.
Βαυὺ ἰἔ ἀεβῖτε ἴον ἀποοιηξογία]ς βεαγί ηρ 56 1Ζα
γοι ; θη ἐῃς Ρ]εἰδάθβ ρίθηρα ἰηΐο ἴΠ6 νηδὺν βεα Ὁ
ἴο δβϑοᾶρθ Οὐοπ᾿ β τἀ βἔγεηρίῃ, ὑπ θη ἔγα]γ σα]65 οὗ
411 Κιπα5 τᾶρε. Τῆθη Κααρ βΐρ5 πὸ ἰοῃρῸν ὁ ἐπε
ΒΡ Υ ΚΠ σ᾽ 568, Ὀαὺ θεύμῖηκ γοὰ ἴο {1}} ἔπε Ἰἰαηὰ δ5 1
Ὀϊ4 γοα. Ηδὰ] ὑρ γουτ 58ῃ10 ροη πε απ ἀπὰ ρμδοῖκ
ἰδ οἰοβθὶν ψἱῦ βἴοπμθϑ 8}1} τουπὰ ἴο Κεερ οὔ {πε
Ρονϑν οὗ ὑΠ6 ψῖηαάβ ννῃῖοῃ ον ἀδιηρὶγν, ἀπα ἄταν
ουὖῦ π6 ὈΠΡ6- Πρ 50 ὑπαῦ ἐπα ταῖπ: οὔ ἤδᾶνεῃ ΤηΔΥ͂
ποῦ τοῦ ἢ. Ραΐ ἀνγὺ 411 πε ἴδοϊκ]ε δηα δὐηρθ ἴῃ
γΟῸ Πουδβ6, ἃπα οἴου ὑπῃ6 σίηρβ οἵ πε βϑα-σοίηρ
Βῃ1}0 πραῦϊγ, πα ἤδηρ πρ ἔπ6 νν6}1-9ῃαρεα γυάαεῦ
ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 βίηοκθ. Ὗὕἴου γουγβ6}} νγαϊδ ἀπε} ἐΠ6 βεαβοη
ἴον βδι Πρ ἴα οομηθ, πᾶ ἵπεη Παὰ] νου συν 5 ΠΡ
ἀονγη ἴο {πΠ6 5εὰ δπᾶ ἴον ἃ οοηνεηΐϊθηῦ οΔΓΡῸ ἴῃ ἴ,
50 ὑπαῦ γοῖι τὺ Ὀγίηρ Ποῖηδ Ρῥγοῆζ, Ἔνθ ἃ5. γοῦν
αὐ ποὺ πα

νηΐ, ἔθ

5} Ῥουβθβ, υϑεα ἴο 581] οῃ βῃϊρ-

θοᾶγα θεοδαβα ἢς ἰδοκβα ουῇηιοϊεπὺ ᾿νε! Ποοα. Απάὰ
ὁΠ6 ἄδν ἢ6 οϑῖὴα ἴο ἐπὶβ νΕΥῪ ὈΪδοα οὐοϑϑίηρ ΟΥ̓ΟΥ ἃ
ϑτεαῦ βὑγείοῃ οὗ 5εὰ; μα εξ Αβθοϊδῃ για δῃηὰ ἢβά,
ποῦ
1
3.
4

ἔγοιη τίοῃθϑ δπα βυθρβίδποθ, θὰ το ψυγεϊοῃθα
Βορύθιηθεσ.
2 ΤῊ οπηᾶ οὗ Οοἴοθεν.
ΤΉ δῦ 15, ὉΠ Βιιοοθββίοι οὗ βῦδυβ ννΠῚ ΟὮ τ} 6ἀρ 086 ἔμ] γϑδῦ.
Τῇ ϑηά οἵ Θοΐοθοϑυ οὐ βαρ πηίηρ οὗ Νονθιηθθυ.
49
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ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺς ἄνδρεσσι δίδωσιν"
νάσσατο δ᾽ ἄγχ᾽ ᾿λικῶνος ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ,
ἼΑσκρῃ, χεῖμα κακῇ,
ἐσθλῇ.

θέρει ἀργαλέῃ,

οὐδέ

ποτ᾽

Τύνῃ δ᾽, ὦ Πέρση, ἔργων μεμνημένος εἶναι
ὡραίων πάντων, περὶ ναυτιλίης δὲ μάλιστα.
νῆ᾽ ὀλίγην αἰνεῖν, μεγάλῃ δ᾽ ἐνὶ φορτία θέσθαι.
μείζων μὲν φόρτος, μεῖζον δ᾽ ἐπὶ κέρδεϊ κέρδος
ἔσσεται, εἴ κ᾽ἄνεμοί γε κακὰς ἀπέχωσιν ἀήτας.

640

θ4

Εὐὖτ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα θυμὸν

βούληαι χρέα τε προφυγεῖν καὶ λιμὸν ἀτερπέα,
δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν.
οὐ γάρ πώ ποτε νηΐ γ᾽ ἐπέπλων εὐρέα πόντον,

θδῦ0

εἰ μὴ ἐς Εὔβοιαν ἐξ Αὐλίδος, ἡἧ ποτ᾽ ᾿Αχαιοὶ

μείναντες χειμῶνα πολὺν σὺν λαὸν ἄγειραν
Ἑλλάδος ἐξ ἱερῆς
ὶ
Τροίηνἐς καλλιγύναικα.
ἔνθα δ᾽ ἐγὼν ἐπ᾿ἄεθλα δαΐφρονος ᾿Αμφιδάμαντος
Χαλκίδα τ᾽ εἰς ἐπέρησα' τὰ δὲ προπεφραδμένα
πολλὰ

θδῦ

ἄεθλ᾽ ἔθεσαν παῖδες μεγαλήτορος" ἔνθα μέ φημι
ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδ᾽ ὠτώεντα.
τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃς “Ελικωνιάδεσσ᾽ ἀνέθηκα,
ἔνθα με τὸ πρῶτον λεγυρῆς ἐπέβησαν ἀοιδῆς.
τόσσον τοῦ νηῶν γε πεπείρημαι πολυγόμφων"

θ00 -

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο"
Μοῦσαι γάρ μ᾽ ἐδίδαξαν ἀθέσφατον ὕ
ὕμνον ἀείδειν.
ματα πεντήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο,
ἐς τέλος ἐλθόντος θέρεος καματώδεος ἃὥρης,
ὡραῖος πέλεται θνητοῖς πλόος" οὔτε κε νῆα
60
καυάξαις οὔτ᾽ ἄνδρας ἀποφθείσειε θάλασσα,
50

ΟΝΚΒ

ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

Ρονουῖγ ψῃῖο ἢ ζει ἰᾶγϑ ΠΡΟ
θα

τη, δα

Πα δε θα

ΗΠ οοη ἴῃ ἃ Τ 56 Ά 0 ]6 Παγη]οῦ, Αβούα,

- Βα ἴῃ νἱηΐαυ,

50} ν ἴΠ ΒΌΙΏΙΠΘΙ,

Πα

νν ] ἢ 15

σορα ἂἃὖ ΠῸ

{ΠΠη6.

'ΞΒαῦ γοιι, ῬεΥβ65, ΓΕ ΠΊΘΙΉΘΕΥ81} νγου5 [ἢ ὑΠΠ61 ΒΘ 500
θυὺ 56 111π|ρ’ Ἔϑρθοία!γ. Ααἀμγα ἃ 5128}} 5810, θαῦ ρμαΐ
γοῦν ἔγεϊρηῦ ἴῃ ἃ ἰαῖρα ὁπ6; ἴον ἴη6 σγδαΐθυ. ὑῃ6
Ἰδάϊηρ, {πΠ6 σγδαΐθυ ψ1}} θῈ γοῦν ρα σαίη, ἢ ΟΗΪΥ
ἴῃς νπα5 111] Κααρ οὶ ὑπεῖν Παυ ΠΥ] ο6168.
ΠῚ Ἔνεὺ γοὰ ἰὰτ γοΟῸΓ τηϊθριδα ἢδανὺ ἴο ὑγδάϊηρ
ἃ μα νυ]ϑἢ ἴο Ἔβϑοᾶρα ἔτομπηυ ἀθοὺ μα Ἰον ]οθ5 Παρ οΥ, 1]
Ὑν1}} 5ῃονν γοῦ ὑπ6 τηϑᾶϑιτδβ οὐ ὑπ6 Ἰουα-τοαυηρ 568,
ἐπουρ
Πᾶνα ΠΟ 511] ἴῃ 56 8- Πρ ΠΟΥ ἴῃ ΒΠΪΏ5 ; [ῸΣ
τ ΘΥΟΥ γεῦ Πᾶνε [ βα]εα ὈΥ δ ἷρ ονεῖῦ ἔμ ψίάα 86,
Ὀαυΐ οἷν ἴο Επθοδα του ΑἸ]185 ποτα {Π6 Δομδθδηϑ
Ὁ Π66. 5ἰαγοα {πγοῦρἢ το ἢ βἤουτη γηθ ὑπαν Πιδᾶ
ϑαϊπεγεα ἃ ρυϑαὺ μοβὺ τότ αἰνίπε Η6]1ὰ8 ἔου ΤΊΤΟΥ,
ἴῃη6 Ἰαπα οἵ ἔδαϊν ψοθη.
Ἴπθη 1 ογοϑϑεα ονϑὺ ἴο
ΟΠ οῖθ, ἴο ἐπε σᾶμηθθ οἵ νψῖβα Ατηρῃϊάδιηδαθβ ΠΟΘ
ἴΠ6 50η5 οὗ {πΠ6Ὸ στεαὺ- ποαυῖθα ἤθστο ρυοοϊαἰτηθα ἂηᾶ
ἃρροϊηΐθα ρυῖζεβ. Απα ἔπουα 1 θοδβϑὺ ὑπαὶ 1 σαϊπεα
ὅς νἱοΐονν υυτἢ ἃ βοὴ ἃπαὶ οδυΥθα οἱ δὲ Παπα]εα
ὑπ]ροὰ νυΒῖἢ 1 ἀφξαϊοαῖεα το ἴῃς Μυδβ685 οἵ Ηε]ΐοοι, ἴῃ

{π6 ρίδοα ψἤουα ὑπον ἤγβὺ βεῦ τὴθ ἴῃ ὑπ νγὰν οἵ οἱδᾶν
βοηρ. 506ἢ 5. 411 τὴν δχρϑυΐθπος οὗ τηϑηγ-ρεσροά
5Π105; πνεῦμ 1685 1 ψν1}} 161} γοὰ {πῸ ψ}}}} οἵ Ζευβ
ψγ}Π0 ΠΒοΙα5 ὑπ6 δδρὶβ ; ἴον ὑπὸ Μιυιβδθ νὰ ἐδιιρηῦ τα
ἴο βίπρ' ἰῃ τη ν 6]]0}8 ΒΟΠρΡ,
ΕΠ ἀὰν8 δέζθυ Ππ6 βοϊβύϊοθ, θα ὑπὸ βθάβοη οἵ.
γνθα βουηθ πϑαῦ 15 σοηα ἴο 8 6Π6, 18 ὑῃ8. γἱσῆῦ {ἰτὴ6
ἔου τηθη ἴο 9Ὸ 5881Π1πρ. ἽΠ6 γοῖι Ψ}1}} ποὺ γυθοκ γΟῈΣ
5}10, ΠΟΙ Ψ1Π] {πῃ βδ6ὰ ἀδθϑίγονυ πε βϑδ]]οῦ5, ὉΠ]6855
1

Π|γΥ--ΑΑὙρτιϑῦ.
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εἰ δὴ μὴ πρόφρων γε Ἰ]οσειδάων ἐνοσίχθων
ἢ Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεὺς ἐθέλῃσιν ὀλέσσαι:
ἐν τοῖς γὰρ τέλος ἐστὶν ὁμῶς ἀγαθῶν τε κακῶν τε.
τῆμος δ᾽ εὐκρινέες τ᾽ αὖραι καὶ πόντος ἀπήμων:
670
εὔκηλος τότε νῆα θοὴν ἀνέμοισι πιθήσας
ἑλκέμεν ἐς πόντον φόρτον τ᾽ ἐς πάντα τίθεσθαι,
σπεύδειν δ᾽ ὅττι τάχιστα πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι"
μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ ὀπωρινὸν ὄμβρον
καὶ χειμῶν᾽ ἐπιόντα Νότοιό τε δεινὰς ἀήτας,
67ὅ
ὅστ᾽ ὦρινε θάλασσαν ὁμαρτήσας Διὸς ὄμβρῳ
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Αλλος ὃ εἰαρινὸς πέλεται πλόος ἀνθρωποισιν'
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ἀνδρὶ φανείῃ

680

ἐν κράδῃ ἀκροτάτῃ, τότε δ᾽ ἄμβατός ἐστι θάλασσα"
εἰαρινὸς δ᾽ οὗτος πέλεται πλόος. οὔ μιν ἔγωγε
αἴνημ᾽" οὐ γὰρ ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένος ἐστίν"
ἁρπακτός: χαλεπῶς κε φύγοις κακόν: ἀλλά νυ
καὶ τὰ
ἄνθρωποι ῥέζουσιν ἀιδρείῃσι νόοιο'
68
χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν.
εινὸν δ᾽ ἐστὶ θανεῖν μετὰ κύμασιν. ἀλλά σ᾽ ἄνωγα
φράξεσθαι τάδε πάντα μετὰ φρεσίν, ὡς ἀγορεύω.
μηδ᾽ ἐν νηυσὶν ἅπαντα βίον κοΐλῃσι τίθεσθαι"
Ξ
ἀλλὰ πλέω λείπειν, τὰ δὲ μείονα φορτίζεσθαι.
690.
δεινὸν γὰρ πόντου μετὰ κύμασι πήματι κύρσαι.
δεινὸν δ᾽, εἴ κ᾽ ἐπ᾿ ἄμαξαν ὑπέρβιον ἄχθος ἀείρας
ἄξονα καυάξαις καὶ φορτία μαυρωθείη.
μέτρα φυλάσσεσθαι: καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος.
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Ὡραϊος δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι,
μὴτε τριηκόντων ἔτέεων μάλα πόλλ
͵
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ΨΟΒΝΚΒΕ
Ῥοβείάοη

ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

ὑπὸ ΕδυῦῃΚΠ ΚοΥ Ὀς δοῦ ἀροὴ

1, οΥ Ζειι8,

{πε Κίησ οἵ {Π6 ἀδαΐῃ!]θββ »οαβ, νυῖβῇ ἴο δἰδν ὕπϑι;
ἴον ὑΠ6 ἰβδϑβϑ οἵ σοοα δηά δον] αἰἶκα ἀγα ψ Ὁ} ὑπ 61.
Αὐ ἐμπαῦ ἔπη ἔμ6 νυ πηα8. τὰ βἰεδαν, δπα {ῃ6 568 15
Βδύτηϊθθ.

ΤΉθη

ἃπα Παὰ] γοὰν δ

ὑγαβὺ ἴῃ ὑπΠ6

νυὶπαβ

νυ πουδ οΔΥ6,

ΒΡ ἄονγῃ ἴο ἐπε 56 δπᾷ ρυΐ

411 6 ἔγείρῃῦ οὐ Ὀοατά θυΐ τηδκα ἃ}1 Παβίε γοι
δ ἴο γούαστη Ποῖηδ ἃσαὶη δηα ὁ ποῖ γγαῖδ 1] {Πε
{της οἵ ἔπε πὲνν ἱπα ἃπα δυϊαμηη γαῖ ἃ Πα ΟΠ ΟΟΠΊΪ
Πρ’
βίουηβ ψ
ὑῃ6 ἤδτοθ σα]εβ οἵ Νοῖαβ ψγηο ΔοσΟμ,Ρδῃΐθβ ἔμ ἤθανυ δυΐυτηη ταΐη οἵ Ζειβ ἃ Πα 505 ὕὈὉ
{Π6 568 δ πα τηδῖκο5 ἔπε ἀθορ ἀδηροτοι5.
Απούμου ἔϊτηθ ΤῸ τηθῃ ἴο ΡῸ 541Π1Ππρ' 15. ἴπ ΒρυΪηρ
ψ Π 6 ἃ τηϑὴ ἢγδ᾽ 5665 ἰδᾶνθϑ ὁπ ἐπε τορπηοϑὺ βῃοοῖ οὗ
ἃ ἢσ-ἵγεε 5 αῦρὲ 85 {Π6 ἔοοϊ-Ὀυϊηῦ ὑπαΐ ἃ ογονν τηκ68 ;
ὑπ6η ἴΠ6 568 15. ρΆ558 6, ἀηα [Π15 15. Π6 βρυῖπρ' 58 Π]Π]1ηρ;
ἔπηθ6. ΕῸΥ τὴν ρᾶγὺ [1 40 ποῖ ργαΐβα ἰΐ, Ὁ τὴν ἢδαγὲ
ἀοε5 ποὺ πκὸ 10. ΒΟ ἃ 581Π|Ππρ’ 15 βῃδίοῃβα, δπᾶ γοι
1} Παγαϊν ἀνοϊα τηϊβοῃϊθῖ. Ὑδὺ ἴῃ {πεῖν Ἰρπούδηοα
τηθ6η ὁ Ἔνθ ὑΠ|15, ἴῸΥ να] ἢ πηθδη5 116 ἴο ΡΟΟΥ τη Υἴα]5 ; θαΐ 1ἰ 15 ἔβαν α] ἴο αἴθ διηοπρ ἐῃ6 ψᾶνεβ.
Βαΐ
Ι Ρἱ4 γοὰ οομβίαθυ 4}1 {μεϑε ὑπίπρϑ ἴῃ γοῦν Πϑαγῦ ἃ8.1
βᾶγ. ὸ ποῦ ρμΡυΐ 411] νοῦ" σοοάβ ἱπ ΠΟΙ ]ονν 5105;
Ιεᾶνα ἐπε συδαίθυ ραῦὺ θϑῃϊπα, δπαὰ ρυὺ ὑπα 65561
Ραγὲ οὐ Ὀοδγᾷ ; ἴον ἰὖ 8 ἃ θα θυβίπθββ ἴο τηθοῦ νυ
αἰβαβῦδυ διηοηρ ὅπ6 τνᾶναβ οἵ ὑπ 568, ἃ5 Ὁ 158 θδα [ἢ
γοὰ ρΡαυΐῦ ἴοο σγϑδὺ ἃ Ἰοδα ὁπ γοῦν γαροῸ ἀηα Ὀγδακ
{πε αχὶβ, πα γοῦν σΟΟΟΒ 16 5ρο]] δα.
Οθβεῖνα ἀπὲ
ΤηΘΑΒΌΓΘ : ἃπα Ργορογίίοῃ 15 θεϑὺ ἴῃ 411 ὑΠίηρβ.
Βυΐηρ Βοῖηδ ἃ να ἴο γοῦν ἤοσβ6 ΒΘ γοι ἃγ6 οὗ
{π6 τἱσῃῦ ἀρ, ψ ῃ}]6 γοὰ γα ποὺ ἔτ βῃοσῦ οὔ {ῃϊσὺν
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μήτ᾽ ἐπιθεὶς μάλα πολλά: γάμος δέ τοι ὥριος
οὗτος"
ἡ δὲ γυνὴ τέτορ᾽ ἡβώοι, πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο.
παρθενικὴν δὲ γαμεῖν, ὥς κ᾽ ἤθεα κεδνὰ διδάξῃς.
τὴν δὲ μάλιστα γωμεῖν, ἥ τις σέθεν ἐγγύθι ναίει, 00
πάντα μάλ᾽ ἀμφιιδών," μὴ γείτοσι χάρματα γήμῃς.
οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ᾽ ληίζετ᾽ ἄμεινον
τῆς ἀγαθῆς, τῆς δ αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο,

δειπνολόχης" ἥτ᾽ ἄνδρα καὶ ἰφθιμόν περ ἐόντα
εὔει ἄτερ δαλοῖο καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκεν.

0ὅ

Εὖ δ᾽ ὄπιν ἀθανάτων μακάρων πεφυλαγμένος
εἶναι.
μηδὲ κασιγνήτῳ ἶσον ποιεῖσθαι ἑταῖρον"
εἰ δέ κε ποιήσης, μή μιν πρότερος κακὸν ἔρξῃς.
μηδὲ ψεύδεσθαι γλώσσης χάριν' εἰ δὲ σέ γ᾽ ἄρχῃ
ἤ τι ἔπος εἰπὼν ἀποθύμιον ἡ
ἠὲ καὶ ἔρξας,
710
δὺς τόσα τίνυσθαι μεμνημένος" εἰ δὲ σέ γ᾽ αὖτις
ἡγῆτ᾽ ἐς φιλότητα, δίκην δ᾽ ἐθέλῃσι παρασχεῖν,
δέξασθαι: δειλός τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον

ποιεῖται, σὲ δὲ μή τι νόον “κατελεγχέτω εἶδος.
Μηδὲ πολύξεινον μηδ᾽ ἄξεινον καλέεσθαι,
Τ1ῦ
μηδὲ κακῶν ἕταρον μηδ᾽ ἐσθχῶν νεικεστῆρα.
Μηδέ ποτ᾽ οὐλομένην πενίην θυμοφθόρον ἀνδρὶ
τέτλαθ᾽ ὀνειδίζειν, μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων.
γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος
ἄ
φειδωλῆς, πλείστη δὲ χάρις κατὰ “μέτρον ἰούσης. 720

εἰ δὲ κακὸν εἴποις, τάχα κ᾽ αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις.
1 Ἤρυῃθ : ἀμφὶς ἰδών, ΜΒ55.
5 Αποῦῃϑι ὑϑοθηβῖοη ἢδ5 δαλοῦ καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν : 50
ἈΑἜΝΟΡΟ, ΡΙ]αΐατγοι, δέοραραβ.
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γεδΙ5. ΠΟΙ ΤῸ} ἀθονα; ὑπὶ5 156 ὑΠε6 τἱρῃὴῦ ἀρὰ [ῸΓ
τηϑυ τἷαρο. 1οὖ γοὺν νἱΐα ἢᾶνα θθεπη στον ἃ ἴοι
γΘΑΥ5, ΔΠ6α ΤΩΔΥΤῪ ΠΟΙ ἴῃ {πε ΠΠΠΠ. ΜδυῪ ἃ τηδία θη,
50 ὑπεῦ γοῦ ὁπ [δ ἢ ΠῸΡ ΑΓΘΕᾺ] νγαγϑ, Πα ἜΘ
ΟΙ Π}Υ
ΤΩΘΥΤῪ ΟΠ6 ψγ0 ᾿ἴνθϑ ἢ] γοῖ, θα ἰοοκ ψε}} ἀρουΐ
γοῦ 8Π4 566 ὑπαῦ γοῦτ τηϑυγᾶσα νν1}} ποῦ 6 ἃ 710Κα ἴο
γΟῸ ποῖρηθουτθ.
ΕῸΣ ἃ τηδῃ νγ]π8 ποίῃϊηρ ὈοΥΟΥ
μη
ΕἾ

ἃ σοοῦ να, 8πᾶ, ἀραῖπ, πούῃϊηρ σοῦ86.

ὑπὰπ ἃ

θα οπθ, ἃ φυθεαν 808] γγῆο τοδϑὺβ Π6Ὶ τηδη νυ πουΐ
ἤγα, βίσοηρ ὑποιρ Π6 ΤηΔΥ͂ 6, ἃπΠα Ὀγίηρδ Πίστη ἴο ἃ
τῶν ᾿ οἱα ἃρθ.
Βε οαγ ΘᾺ] ἴο ἀνοϊα ὑπὸ. ἄρον οἵ Π6 ἀθαύῃ]88
σοάβ. [)ὸ ποῦ τηᾶῖζα ἃ ἔτ πα δαυδὶ ἴο ἃ Ὀτγοῦμευ ; θαΐ
1Ε γοὰ ἀο, ἀο ποῦ ψτοηρ' Πἰπιὶ ἢγδῦ, ἀπα ἀὯὁ ποὺ 116 ἴο
ΡὈΙδα86 ὑπὸ ἴοπριιθ. Βαῦ 1 Πα ψτοηρ γου ἢγϑῦ, οδπαἰηρ οἰ Ππον ἰπ ννοσὰ ΟΥ ἴῃ 4666, ΥΘΙΠΘΙΉΌΘΥ ἴο ΓΘΡΑΥ
Βίτη ἀουθὶ]α; θαῦ 1 ἢδ δὶς γοὰ ἴο ὈῈ Πὶβ ἔποπα
ασδῖπ Δα θ6 ΥΟΔΟῪ ἴο οἵνα γοῦ 5815
8οὕ 0, ἡ] οτη 8
ἢ.
δ ἰδ ἃ νου 685 τη ὙΠῸ ΤᾺ Κ68 ΠΟΥ ΟΠ6
84 πον ἃποῦμου 8

ἔπΠ]6
Πα ; Ὀαῦ ἃ5. ἴὉΓ γοι, ἀο ποῖ

Ιεὖῦ γοῦν ας ραῦ γοῦν ἢδθατὺ ἴο βῃδυηβ.
)ὸ ποῦ σοῦ ἃ πᾶπηδ᾽ δἰ 6} 85 ἰδν5 ΟΥ̓ 85. σΠ ]188 ;
8. ἃ ἔγ]6 Πα οἵ Γορτ 65 ΟΥ̓Δ5 ἃ 5]646ὙῸ1 οἵ σοοα τηθη.
ΝΈΟΥ ἄαγο ἴο δαηῦ ἃ μηδ νν]Γἢ ἀθδα]ν ρονουῦν
γννΠΟἢ δαῖβ οαὖ ἴπΠῸ Ποαγῦ ; 1Ὁ 15 βεπῦ Ὀγ ὑπ ἀθδίῃ} 8885
ϑοᾶβ8. ὍΠπὲ θεϑῦ ὑγδαθαγα ἃ τᾶ π ο8 ἢδνα 15 ἃ ϑρδυίηρ'
τοηρτιθ, δα πΠ6 σγοεΐοϑῦ Ρ]Θαθαγθ, οὴ6. ὑπαὺ την 68
οΥ̓οΥ]ν ; ἴον 1 γοὺ βρϑὰκ δνὶ], γοὰ γοῦν θα] νν1}} Β00Π
θῈ νγνουβα βροόῖϑῃ οἵ.
1 φν 6... ὉΠΟΪΠΙΘΙν, Ῥγθιηδῦαγθ

«{πνϑηδὶ] Β᾽Γ]]ΑΥΤΎ ΒΡ κ8. οὗ

“ἐργπᾶδ βθηθοῦμβ ᾿" (οδυβθα Ὦν ρ]αύθοην).
3. ΤῊ6. Ὁπουρῃῦ 15. Ῥᾶγ8}161] ὕἤο ὑπῶῦ οἵ “Ο, νγυβδαὺ ἃ φοοά!]ν
ουΐβιαθ ἔα]βθῃοοα μαύν."
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Μηδὲ πολυξείνου δαυτὸς δυσπέμφελος εἶναι
ἐκ κοινοῦ: πλείστη δὲ χάρις, δαπάνη τ᾽ ὀλιγίστη.
Μηδέ ποτ᾽ ἐξ ἠοῦς Διὶ λειβέμεν αἴθοπα οἶνον
χερσὶν ἀνίπτοισιν μηδ᾽ ἄλλοις ἀθανάτοισιν"
οὐ γὰρ τοί γε κλύουσιν, ἀποπτύουσι δέ τ᾽ ἀράς.
Μηδ ἄντ᾽ ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὀμιχεῖν'"
αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος, ἔς τ᾽ ἀνιόντα"
μήτ᾽ ἐν ὁδῷ μήτ᾽ ἐκτὸς ὁδοῦ προβάδην οὐρήσῃς
μηδ᾽ ἀπογυμνωθείς" μακάρων τοι νύκτες ἔασιν'
ἑζόμενος δ᾽ ὅ γε θεῖος ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώς,
ἢ ὅ γε πρὸς τοῖχον πελάσας ἐυερκέος αὐλῆς.
Μηδ᾽ αἰδοῖα γονῇ πεπαλαγμένος ἔνδοθι οἴκου
ἱστίῃ ἐμπελαδὸν παραφαινέμεν, ἀλλ᾽ ἀλέασθαι.
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Μηδέ ποτ᾽ αἰενάων ποταμῶν καλλίρροον ὕδωρ
ποσσὶ περᾶν, πρίν γ᾽ εὔξῃ ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεθρα,
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χεῖρας νιψάμενος πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ.

ὃς ποταμὸν διαβῇ κακότητ᾽ ἰδὲ χεῖρας ἄνιπτος,
τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἄνχγεα δῶκαν ὀπίσσω.
Μηδ’ ἀπὸ πεντόζοιο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ
αὖον ἀπὸ χχωροῦ τάμνειν αἴθωνι σιδήρῳ.
Μηδέ ποτ᾽ οἰνοχόην τιθέμεν κρητῆρος ὕπερθε
πινόντων" ὀλοὴ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ μοῖρα τέτυκται.
Ἂ

[οἱ

ΓῚ

Ν

Χ

ΕῚ

Ν

,

“

-“

7

Χ
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ΑΝ

ΠΑΥ5

Ὦο ποὺ μὲ θοουΐβῃ δὖ ἃ οογησηοι ἔδαδῦ νγῇουα ὑπο τα
ΔΓΕ ΤΔΩΥ σιιαβὺθ ; ὑΠ6 Ρ]θαβασα 15 στεαϊεβδῦ πα {Π6
ΘΧΡΘΏΒΘ 15 1ϑαβϑί.
Νάνε Ροὺγ ἃ ᾿ἰραϊίοη οὗ 5ραυκηηρ τνῖὶπα ἴο Ζεαβ
αἴτεον ἀαννῃ τ ἢ υπνναϑῆθη Παηα5, ΠΟΙ ἴο οὔεῖβ οἵ ὑπ6

ἀθαί]εθ5 σοάϑ ; οἶδα ἔπευ ἀο ποῦ ἤθδὺ γου" ὈΥΔΥΘΥΒ
θαΐ βρὶῦ ἔθη ὈδοΚ.

Πο ποὺ 5ἰαπᾶ ὑρτηρῃὺ ἰδοίπρ {πΠ6 δὰ θη

τη8 Κα νγαΐου, θυ ΓΕΘ

ΒΟΥ ἴο ἀα {πῖ5 θη

γοὰ

ἢ6 Πᾶβ

βοὺ δηα τονγαγ5.ἢἰβ τἰβϑίησ. ΑἈπα 40 ποῦ τηδκε ναῖε
ἃ5 γοὰ Ὁ, ὙΠΟ
ΊΠΟΥ οἡ {πε τοδα οὐ οἵ ἴη6 γοδᾶ, πὰ
Ὧἀο ποῦ ὑποονοῖ γοιβο!: {πΠ6 ηἰρηῖθ θοΙοησ ἴο {πα
Ὀ]εσϑδα σοάβ. Α ϑουαραϊουβ δ η0 Πὰδ ἃ νγῖβε παχὺ
5105 ον ΟΥ̓ ΡΌΘ5 ἴο ἐπε γνν4}} οἵ δ δ ποϊοβεα οουγί.
1)0 ποῦ Ἔχροβα γουβο! Ροίου]θα Ὀγ {Π6 ἤγθβιδ ἴπ
γον Ποιιβ6, θα ἀνοϊα {πἰ8. 9)Ὸ ποῖ Ὀερεὺ ο] θη
γγῃδη γοιῦ ἃ 6 οοτης ὈΔῸΚ ἔγομι 1Π]-οὐηθηθα θαγ]α], αὐ
αἴζου ἃ ἔεβϑειναὶ οἵ ὑΠ6 σοαϑ.
ΝΕ ΝΘῚ ΟΥΌΒ5 ὕΠ6 βυγεοῦον ηρ νναΐοὺ οὗ ἜνουΤῸ ΠἸηρ’
Ἵν 5. δίοοῦ ὑπ}} γοὰ Πᾶνα ρταγεά, σασίηρ ἰηἴο ἐπ6
βοῦν ἤοοα, ἀπα

νὰ ῃεα γον Πμαπάᾶϑ ἴῃ {πΠῸ οἶδαν, Ἰονοὶν

νγαΐῖευ. Ὁ ΠοθνοῚ ΟΥΌβ565 ἃ σῖνοὺ νν ἢ} Πα π5 ἀπυναβῃδα
οἵ νἱοκεάποϑθ, ὑπΠῈ σοάβ ἃ δῆρυν ἢ Πΐπ) πα
Ὀτίηρ᾽ σοῦ] 6 ἀΡοη Ὠΐτη αἰξεγννασάβ.
Δι ἃ σμθουία] ξεϑεϊναὶ οὔ {πΠῸ σοάβ ἀο ποὺ οὰυῤ {Π6
ΠΥ
ἔγουη ὅπ6 ααΐοῖκ ἀροῃ ἐπαὶὺ ννῃΐοἢ Πὰ5 ἔνε
ὈγΆΠΟΙ6852 ἢ Ὀυῖρὐ οἔἴθεὶ.
Νανοὺ Ραΐ {Ππ 1846]6 ἀροη ἐπε τηϊχίηρ- ον] αὖ ἃ νης
ΡΥ, ἔῸΓ τηδ]ὶσπαιὺ 111-09Κ ἰ5 αὐξδο θα ἴο ἐπαῦ.
1 ΤῊ

““ σοϊηιηοη

ἔθαβὺ "ἡ 18. οὐἱθ ὕο ψυ οι

811 ργθβθηῦ βαὉ-

ΒΟΥ 106, ΤἬΘορηἶβ (Ἰἴπ6 495) βὰν5ὑπαῦ ὁπ οὗ ὑπ οἰ ἶϑῖ ρ]ϑαβιιγαβ
οὗ ἃ θαπαπθῦ 15 ὑΠθ ζϑποῦαὶ οοηνθγβαύϊοη.

Ηθηθθ ὑπα ργθϑθηῦ

Ῥδββᾶρθ τηθϑὴβ ὑμαῦ βθοἢ ἃ ἔβαβδύ πδύιγαΠν οοβύβ 0016, 116
ὑΠ8 ΤΥ Ῥγθβθηῦ νν1}] τηᾶῖκο Ρ]Θαϑαγ Ὁ]6 οομ ν ϑυβαυϊοη.
ὅ 2.6. “ἀο ποῦ οαὖῦ γοῦν ἤπρθυ- Π8115.᾽"
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Μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν,
μή τοι ἐφεζομένη κρώξῃ λακέρυξα κορώνη.

.

Μηδ᾽ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιρρέκτων ἀνελόντα
ἔσθειν μηδὲ λόεσθαι" ἐπεὶ καὶ τοῖς ἔνι ποινή.
Μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀκινήτοισι καθιζέμεν, οὐ γὰρ ἄμεινον, 1560
παῖδα δυωδεκαταῖον, ὅτ᾽ ἀνέρ᾽ ἀνήνορα ποιεῖ,

μηδὲ δυωδεκάμηνον' ἴσον καὶ τοῦτο τέτυκται.
μηδὲ γυναικείῳ "λουτρῷ χρόα “φαιδρύνεσθαι
ἀνέρα" λευγαλέη γὰρ ἐπὶ χρόνον ἐστ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ
ποινή.

μηδ᾽ ἱεροῖσιν ἐπ᾽ ,αἰθομένοισι κυρήσας

15ὅ

μωμεύειν.᾿ἀίδηλα: θεός νύ τι καὶ τὰ νεμεσσᾷ.
μηδέ ποτ᾽ ἐν προχοῇς ποταμῶν ἅλαδε προρεόντων
μηδ᾽ ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ᾽ ἐξαλέασθαι:
μηδ᾽ ἐναποψύχειν: τὸ γὰρ οὔ τοι λώιόν ἐστιν.
δ᾽ ἔρδειν" δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο ᾿ φήμην. 160
φήμη γάρ τε κακὴ πέλεται, κούφη μὲν ἀεῖραι

ῥεῖα μάλ᾽, ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ᾽ ἀποέσθαι.
φήμη δ᾽ οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται, ἣν τινα πολλοὶ
λαοὶ φημίξωσι" θεός νύ τύς ἐστὶ καὶ αὐτή.
Ἤματα δ᾽ ἐκ Διόθεν πεφυλαγμένος

εὖ κατὰ

μοῖραν

πεφραδέμεν δμώεσσι: τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην
ἔργα τ᾿ ἐποπτεύειν
ἐ
ἠδ᾽ ἁρμαλιὴν δατέασθαι.
Αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸς πάρα μητιόεντος,
εὖτ᾽ ἂν ἀληθείην λαοὶ κρίνοντες ἄγωσιν.
,Ἡρῶτον ἔἔνη τετράς τε καὶ ἑβδόμη ἱἱερὸν ἦμαρ’
τῇ γὰρ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ'
ὀγδοάτη δ᾽ ἐνάτη τε, δύω γε μὲν ἤματα μηνὸς
δὃ

105

;
769
768
110

ΨΜΟΒΚΒ

ΑΝῸ

ΔΥῪΒ

ὙΠ Θη γοιῖι ἃ: ΡΠ]
4 πρ'ἃ πουδβ6,40 ποῦ Ιϑᾶνο ἰδ του ρἢΒα, ΟΥἩ ἃ σαννίηρ οὐ τηᾶν 56 δ} 16 οἡ ἰδ δηα ογοδκ.
Τάκε ποϊῃίηρ ἴο οἂῦ οὐ ἴοὸ ψῶ8}} ψἢ ᾿ΠΟμῚ
ὉΠΟΒδτηθα ροῦβ, ἔου ἴῃ ὑππ ὑπ
6γα 15 τη βο 16 .
Π)ο ποῦ Ἰεΐῦ «ἃ ὈοΟΥ οὗ ὕνεϊνε γϑᾶῦβ δἰῦὺ οῃ ὑπίηρϑ
ννΠ] Οἢ τηδῦ ποῦ θ6 τηονϑα,;
ον ἐπαῦ 15 θδα, πα πα
ῖκ65
ἃ Τη8) ἘΠΤΊΘΉΪΥ ;ΠΟΙ γεῦ ἃ ΟὨ]]ἃ οἵ ὕνγε!να το 5, ΤῸΥ
πᾶῦ ἢὰ5 Π8 8ᾶτηθ εἴδβοῖ. Α τηϑη 5ῃου]α ποῖ οἰδδῃ
Πῖ5 θοᾶάγ ψ ἢ ναῦϑυ ἴῃ ΠΟ ἃ νοιηϑη Πὰ5 ψναϑΠ 6,
ἴον ὑπουα 5 {ΘΙ ταἰβοπιθῦ ἴῃ ὑπαὺ 50. ΤῸΥ ἃ {ϊπη6.
θη
γοὰ οοηθ ΠΡΟ ἃ Ὀαγπίὶπρ ϑδουῆοα, ἀὺ ποὶ
τη8Κ6 ἃ ΤΠ00Κ οὗ τηγϑίοθυϊθβ, ἔου Ἡδανὸη ἰβ ΔΠΡΥΥ αὐ
ὉΠ18 αἰδο. Νδνεὺ πῆϑῖκθ νγεαΐαι ἴῃ {Π|| τηοα5 οὗ Υἱν
δ
ψγΠ6 ἢ ἢονν ἴο πε 8568, ποὺ γοῦ ἴῃ ϑρυΐηρθ; θα θὲ
οΑΥΘ ἔα] ἴο ἀνοϊα ὑπΠ|58. Απα ἀο ποῖ δᾶθε γου 86} ἴῃ
ὕποιη : 1 15 ποῦ νγν6}} ἴο 4 15.
50 ἀο: 8πα ἀνοϊα ὑμ6 [8 οἵ θη.
ΕῸΣ ΤᾺὶκ ᾿ς
τηἸβοῃίθνοιιβ,

᾿ἰρηῦ,

ἀπ

θαϑῖὶν γταϊβδθα, θαῦ

Παγα ἴο

θεὰν ἃπᾷ αἰῆϊου! ἴο "6 υἱὰ οἵ Ταὶκ πόνου ΠΟ ]]}ν
α165 ἄυγᾶὺ ὙγΠΘἢ ΤΉΔΠΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ νοΐοα ΠΟΘ : δνεη ΤᾺΚ
β ἴῃ ΒΟΙΩΘ γᾶγ8 αἰν]η6.
Μᾶς

ὑπεὸὶ ἀδγ8

σῇ

οοηθ

ἥο

Ζεδιβ, Δαν

16! τησ γοῦν δανοβ οἵ ὑπθπλ, ἀημα ἐπαῦ ὑπὸ ὑπ᾽
γε θἢ
ἀαγν οὗ δ τηοητῇ 15 θεϑὺ [Ὁ οπα ἴο Ἰοοὸῖκ ονδὺ Π6
νοῦς ἀπα ἴο 468] ουΐ ΒῈΡΡΙ168.
ον ὕπ686 ἀὐὰ ἄδγβ ν Ίοἢ οομηδ ΤτΌτ Ζειιβ ὑΠ6 8]}ννἶβ6, Π6 Τη6η αἰβοθυ αὐ.
Το

Ὀερὶη

νιῖῦῃ, πε

ἢνδῦ,

ὅπθ6

ἔουσίῃ, δα

{π6

βθνθηΐῃ---οὴ ψῃΐοῆ [οἷο Ῥᾶγθ Αρο]]ο ψτἢ ἐπα
ὈΙαάς οἵ ρσο]α--680 ἢ 15. ἃ μον ἅἀὰγν. πε εἰρη! ἀπα
"ΠΤ 3,6, ὉπίηρΒ ΒΟ ἢ ἐὺ νου] Ὀ6 Βϑουῖ]θρο ὑο ἀἰδῦαν, ϑιι9ἢ 85
ὕοιη ὈΒ.
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ἔξοχ᾽ ἀεξομένοιο βροτήσια ἔργα
ἔ
πένεσθαι"
ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ᾽, ἄμφω γε μὲν ἐσθλαΐί,
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ᾽ εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι'
ΤἸ7
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μέγ᾽ ἀμείνων"
τῇ γάρ τοι νῇ νήματ᾽ ἀερσιπότητος ἀράχνης
ἤματος ἐκ πλείου, ὅὅτε ἴδρις σωρὸν ἀμᾶται"
ἀ
τῇ δ᾽ ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ προβάλοιτό τε ἔργον.
Μηνὸς δ᾽ ἱσταμένου τρισκαιδεκάτην ἀλέασθαι Ἴ80
σπέρματος ἄρξασθαι: φυτὰ δ᾽ ἐνθρέψασθαι
ἀρίστη.
“Ἑκτη δ᾽ ἡ μέσση μάλ᾽ ἀσύμφορός ἐἐστι φυτοῖσιν,
ἀνδρογόνος δ᾽ ἀγαθή: κούρῃ δ᾽ οὐ σύμφορός ἐστιν,
οὔτε γενέσθαι πρῶτ᾽ οὔτ᾽ ἂρ γάμου ἀντιβολῆσαι.
οὐδὲ μὲν ἡ πρώτη ἕκτη κούρῃ γε ᾿ γενέσθαι
78
ἄρμενος, ἀλλ᾽ ἐρίφους τάμνειν καὶ πώεα μήλων

σηκόν τ᾽ ἀμφιβαλεῖν ποιμνήιον ἤπιον ἥμαρ:
ἐσθλὴ δ᾽ ἀνδρογόνος" φιλέοι δ᾽ὅ γε κέρτομα
βάζειν

ψεύδεά

θ᾽ αἱμυλίους

τε λόγους

κρυφίους

τ᾽

ὀαρισμούς.

Μηνὸς δ᾽ ὀγδοάτῃ κάπρον καὶ βοῦν ἐρίμυκον

790

ταμνέμεν, οὐρῆας δὲ δυωδεκάτῃ ταλαεργούς.
Εἰὐκάδι δ᾽ ἐν μεγάλῃ, πλέῳ ἤματι, ἵστορα φῶτα
γείνασθαι: μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος
ἐστίν.
ἐσθλὴ δ᾽ ἀνδρογόνος δεκάτη, κούρῃ δέ τε τετρὰς
μέσση" τῇ δέ τε μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 79ὅ
καὶ κύνα καρχαρόδοντα καὶ οὐρῆας ταλαεργοὺς
πρηὕΐνειν ἐπὶ χεῖρα τιθείς. πεφύλαξο δὲ θυμῷ
1 ἌΖΒΟΗ : κούρῃ τε, ΔΕῸΗ οἷο. : κούρῃσι τε, ΚΤ, : κουρῃσι, Ὁ.
5.Α
; φιλέοι ΟΥ̓ φιλέει δέ κε, ΜΒ5.
όθο

ΜΨΟΙΝΚΒ ΑΝ

ὈΑΥ5

πε πἰητῃ, ἔννο ἀὰγϑ αὖ ἰϑαβδὺ οἵ ὑμε νναχίῃηρ τηοηθῃ,1
ΔΥΘ ΒΡΘοία!ν σοοα ἴον ὑπΠ6 ννουκβ οἵ τῆᾶῆ. Αἶβδο {πε
δἸθνοπΐῃ

πα

ὑνεῃ

αὐτὸ θοΐἢ δχοθ] ]θηῦ, Αἰ1Κ6 ἴον

βῃδδυίηρ 5660 πα ἴου τεαρίπο ἴῃ6 Κίπα!ν ἔταϊ5; θαΐ
ἐῃ6 ὑνθἢ 15 ποῦ

Ρεύξζευ ἔμδη ἴῃς εἰθνεηΐῃ, ἔῸ Οἢ

ἰδ τπ6 αἰγγ-ϑυν
ΠρΊ Πρ 5ΒΡΙΔΘΥ 5Ρ1η5 105 να Ὁ ἴῃ [}} ἄδΥ,
δηα ἴδ η πε Υ8ε Οπο,2 σαΐῃουβ Ποὺ ρῖ]6. Οἡ ἐμαὶ
ἅἀἂν ἃ νοιηδη 5Βῃοι]ἃ βεῦ 0 ΠΟΙ Ἰοοῖὴ δηα σεῦ ἔογνγασα
ννἱἢ Παὺ ουκΚ.
Ανοϊά ἔπε {πίγίθεπῖῃ οἵ πε νναχίπρ' τποητῇ ἴον
θεοὶ πηΐηρ ἴο 8ον : γαὺ [Ὁ 15 Πε θεϑδὺ ἀδὺ ἴον βεϊϊπρ'
Ρἰδηΐβ.
Τῆς 5ἰχίῃ οἵ ὑπὸ τηἱα-τποπῖῃ 15. νΕΥῪ ἀπέανουγαθ!]
ἔον ρἰαηῦβ, θαΐ 15 σοοα ἔογ ἴπ6 Ὀἱγὶἢ οὗ τη8]65, ποὰρἢ

ἀπέ νοῦυτ Ὁ] 6 ἴῸΣ ἃ οἹν] οἰ ἕο θὲ θούῃ αὖ 41} οὐ ἴο
θὲ τηδιτθ.
Νὸοῦν 15 {π6 ἢγϑὺ δἰχίῃ ἃ ἢὐ ἀδὺ ἴὉΓ ἃ ρὶν]
ἴο ΡῈ θοτῃ, θαΐ ἃ Κίπαϊν ἴον σοϊἀϊησ Καθ ἃπα 5ῆδερ
ἃ Πα ἴον ἔεποίηρ' ἰπ ἃ βῃδερ-οοῖθ.
[Ὁ 15 ἔἀνοῦγαθ!α. ῸΥ
ἴΠ6 υἱνῖ οὗ ἃ Ῥουν, θυ βο ἢ ψν1}} θῈ ἰοπα οὗ 5Πδὺρ
ΒΡΘθοῖ, 1165, ἃπα οὐπηΐησ ψοτάβ, δῃηά βίθα ἣν
“

ΘΟΏΨΘΙ͂Β6.

Ομ πε εἰσίῃ οὗ {ῃ6 τομΐῃ σο]ά ἐπα θοαν
Ἰουα- 6]
ον ῖηρ ὈᾺ11, θα Πατανου κίηρ᾽ τα]65. οα
ἔννε ΠΠἢ,
Οἱ {πῸ στεαὺ ὑννεηί θη, ἴὰ {Ὁ1]] ἄδγ, ἃ νυῖβα
5ῃουα θῈ θοσῃ. 6 ἢ 8ΔΠ ΟΠ6 15 νΕΤῪ βοιυπα-ν
ΤΠῸ6 ἔθη

ἰ5 νοῦν ]6 ἔῸΣ ἃ τᾶ]

ἕο 6

ἀπᾶ
{Π8
τηδῃ
66.

Ῥοτῃ ; Ὀαΐ,

ἴον ἃ σὶν], τΠ6 θαυ ἀἂν οὗ ὑπὸ τα -τοοπίῃ. Ομ ὑπαὶ
ἄαν ἴδιηθ 5ῆ6δρ ἃηάᾶ βῃδιηθ)ίηνσ, Πουγημθα οχϑῃ, δά
ὉΠ6 5ῃδυρ-δησθα ἄορ πᾶ Βασάν τηυ]ε5 ἴο ἐπε ἴοιοἢ
οὗ πΠε6 μαηᾶᾷ. Βαΐ ἴδκε οᾶγτὲ ἴο ἀνοίᾳ ὑγοῦ]65 νυμΙοἢ
1 ΠῚῊ6 τιοῃδῃ 15 ἀἰν!ἀθα ᾿ηὔο ὕμτθο ρϑυϊοάβ, ὑπ νναχίηρ, ὑῃ8

τηϊα-τηοηῃ, πα ὅΠ6 νυϑηΐην, ὙνΒ]Οἢ ΘΏΒΥΘΥ ὕο ὑΠ6 Ῥῇδ568 οὗ
086 ΤηΘΟΗ.
2. 2,6. Ὅ88 δηῦ.
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τετράδ᾽ ἀλεύασθαι φθίνοντός θ᾽ ἱσταμένου τε
᾿]

ἄχγεα
»

θ

Ἔν

,

θυμοβορῆ"'

κα.

δὲ

7,

μάλα γὰρ " τετελεσμένον ἣμαρ.
͵

Χ

δαί

9

Υ

΄

θ

ἐπ

δ᾿

»"

Ἐὼμν δὲ τετάρτη μηνὸς ἄγεσθαι ὃ οἶκον ἄκοιτιν
800
οἰωνοὺς κρίνας, οἱ ἐπ᾽ ἔργματι τούτῳ ἄριστοι.
Πέμπτας δ᾽ ἐξαλέασθαι, ἐπεὶ χαλεπαί τε καὶ
αἰναί:
3

ἤ

΄

᾽

Α

,ὔ

3

,ὔ

ἐν πέμπτῃ γάρ φασιν ᾿ρινύας ἀμφιπολεύειν

“Ὅρκον γεινόμενον, τὸν “ἔρις τέκε πῆμ᾽ ἐπιόρκοις.
Μέσσῃ δ᾽ ἑβδομάτῃ Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν
ϑ8ϑ0ῦ
ΝΜ

7]

ϑ

»

ἄξ

ε

“΄““«ο᾽

͵7ὔ

γ19

7

͵7ὔ]

2

3

«

7

᾽

Ν

2

3

Ἁ

-

εὖ μάλ, οπιπεύοντα ἐυτροχάλῳ ἐν ἁλωῇῃ

βαλλέμεν, ὑλοτόμον τε ταμεῖν θαλαμήια δοῦρα
νήιάώ
ου

τε

Σ

ξύλα

πολλά,

΄

τά

΄

τ΄

7

ἄρμενα

2

νηυσὶ

Ε

᾿

πέλονται.
τετράδι δ᾽ ἄρχεσθαι νῆας πήγνυσθαι ἀραιάς.
Εἰνὰς δ᾽ ἡ μέσση ἐπὶ δείελα λώιον ἦμαρ,
πρωτίστη δ᾽ εἰνὰς παναπήμων ἀνθρώποισιν'
ἐσθλὴ μὲν γάρ θ᾽ ἥ γε“ φυτευέμεν ἠδὲ γενέσθαι
ἀνέρι τ᾽ ἠδὲ γυναικί: καὶ οὔποτε πάγκακον ἦμαρ.
Παῦροι δ᾽ αὖτε ἴσασι τρισεινάδα μηνὸς ἀρίστην
ἄρξασθαί τε πίθου καὶ ἐπὶ ζυγὸν αὐχένι θεῖναι
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵπποις ὠκυπόδεσσι,
νῆα πολυκλήιδα θοὴν εἰς οἴνοπα πόντον
εἰρύμεναι" παῦροι δέ τ᾽ ἀληθέα κικλήσκουσιν.
Τετράδι δ᾽ οἷγε πίθον: περὶ πάντων ἱερὸν ἦμαρ
μέσση" παῦροι δ᾽ αὗτε μετ᾽ εἰκάδα μηνὸς ἀρίστην
ἠοῦς γιγνομένης" ἐπὶ δείελα δ᾽ ἐστὶ χερείων.
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ΠΑ
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1 Ουγϑοῦ : θυμοβορεῖν, ΜΙΝ.
8. 5100] ; ἄγεσθ᾽ εἰς, ΜΗ.
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23.Α-: τοι, ΜΙ55.
4 ΑΜ:
ἥδε, τιοϑὺ ΜΗΝ.
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ΑΝῸ

ΠΑΥΒ

δε οαὐ πε μϑαγὺ οὐ τΠ6 Τα ἢ οἵ ὑπὸ θερίηπίηρ' ἀπ
ΘΠηρ Οὔ {116 το ; 1Ὁ 15 ἃ ἄγ νοῦν ἔγαπ ροῦν ἢ} ἔαϊα.
Οπ {πε ἔουν! οἵ Π6 τηοηὺπ Ὀτίηρ ΠομηῈ. γοι
θγ146, θὰΐῦ ὁποοθα ὑπ6 οὐμθηβ

ΠΏ ΙΟ 16 θοῦ ΤῸΥ ὑΠ15

Ὀα51Π 6885.
Ανοϊὰ ΠΗ ἀδγ8 : ὕΠ6Ὺ ἃ πῃ κίπαϊν πα ἴθι} ]6.
Οπ ἃ ἢ, ὑπ ν δαν, ὑπ Εχίηγ65 ἀϑϑιϑυθα αὖ ὑΠς6 ᾽νῈἢ
οἵ Ηογοὰβ (ΘΟΑ1}}} ψποῖη τὶς (Θεγ 16) θᾶγα ἴο ἔσο]6
{ῃπ [ὈΥ̓ΘυγΟΥΉ.

ἱ

:

Τοοκ αρουῦ γοὰ νΕΥῪ ΟΔΥΘΙΠν ἀπ ἴῆγον ουὐΐ
Ἰ)ειηδίθυ᾽ 5 ΠΟΙΥῪ σταίη ἀροη {Π6 νν6 }]- το]δα 1 ἐγ ϑῃϊηρ
ἤρου οὐ ὑπε βενεπῖῃ οὗ {π6 τηϊα-τπηοπῖῃ.
[οὐ {ΠπῸ
ννοοάτηδη οαὖ ὈΘϑΙὴ5 ἔου Ποῦβ6 Ὀυ]Π απο πα ρΡ]επὺν οὗ
5108. Επηθ6 Υ8, ΒΌΈΘΠ 8.8 ἃγ6 δαῖτα Ὁ]6. ἔῸΣ 5η105. Οἱ ὑπ6
Τουχὶ ἀν Ὀαρὶη ἴο 111 πᾶυγον 5}1Ρ5.
Τὴ6 πίῃ οὗ πα τά -τηοηΐῃ ρτονοβ ἰονναγαβ
δνεπίηρ; θα τῃς ἤνδὺ πἰπίῃ οἵ 41] 18 αυϊῦθ Πδυτη] 685
ἴοῦ ἤθη.
[ὖ 18 ἃ ρΡοοα (40 θπ ψνῃϊοἢ ἴο θερεὺῦ ΟΥ ἴο
θ6Ὲ Ῥογπ θοΐῇ ἴον ἃ πᾶ]α ἃπα ἃ ἔδιηδ]α : [Ὁ 15 πθνδὺ δἢ
ψ ΠΟΥ ον] ἀδγ.
Αραΐῃ, ἕενν Κπονν ὑπαῦ πὸ ὑνεηΐγ-ϑανθηΐῃ οἵ {πὰ
τηοηΐἢ 15 Ὀαϑὺ [ῸΓ ορϑηΐηρ ἃ νι]π6-]81, ἃπα μα ηρ'
γόοκα8 οὐ ἔπ πϑοῖκβ οὗ οχϑῃ ἃπα τη]65 ἃπα βου ὉΓοοϊθα Πουβ68, ἀηα ἴον Πδυ]ηρ ἃ βυνὉ 5810 οἵ την
ὑπνναγῖβ ἀοννὴ ἴο ὑΠ6 Βρδυκ]ηρ' 568 ; ἔδενν 68}] 1ὑ Ὀγ 18
τσ πϑιηδ.
Οπ {πα ἔραν! ἀν ορδη ἃ 1ἃτ. Τῆδ Τοαγτ οὗ {πΠ6
τηϊα-τηοηθῇ 15 ἃ ἀν ΠΟΙ ἀθονα 811.
Απὰ ραΐῃ, ἔδννν
θη Καοὸν ὑπαῦ ὑπ6 ἐουγΐ ἀδν ἴον ὑπα ὑνεηύ δῖ
ἰδ Ὀεϑὺ ψ 816 Ὁ 156. τογπίηρ : τονγαγβ δνεπίηρ ἰδ 18
1655 σοοά.
1 ΒΌΟἢ, ΒΘΘΠῚΒ ὕο Ὀ6 ὕΠ6 τηθϑηϊηρ μθγθ, ὑποιρ ὍΠ6 δορὶὑπο
15. οὔμουνῖβα το ογθα “ἢ νν6}1-τουπα
θα." Οὐ νγὰ8. ὑμγοϑῃθα
ὈΥ τηθδῃ8 οἱ ἃ 5]ϑῖρῇῃ ψιῦῃ ὑνγο ΓΠΠΏΘΥΒ Πανίηρ' ὑῃγ66 ΟἹ ἴοι
ΤΌΙΘΡΒ θούνθθῃ ὑΠ6π|, {πὸ ὑπ ᾿ποάϑυῃ Εἰρυρύϊδη πη γας.
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Αἵδε μὲν ἡμέραι εἰσὶν ἐπιχθονίοις μέγ᾽ ὄνειαρ,
αἱ δ' ἄλλαι μετάδουποι, ἀκήριοι, οὔ τι φέρουσαι.
ἄλλος δ᾽ ἀλλοίην αἰνεῖ, παῦροι δὲ ἴσασιν.
ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ.
σ.

Ν

εὐ

ἃ

3.

2

Ε

ὌΤᾺ

Χῶ ὁ

7

τάων εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιος, ὃς τάδε πάντα
΄

3

᾽ὔ

τς

ἃ

,

΄ὔ

εἰδὼς ἐργάζηται ἀναίτιος ἀθανάτοισιν,
»
Σ
Ψ
,ὔ
»
,
ὄρνιθας
κρίνων
καὶἌΡ ὑπερβασίας
ἀλεείνων.
γὰων

3

ἤ

᾽

“

,

’

ΟΡΝΙΘΟΜΑΝΤΕΙΑ
Ῥγοοῖιια οὐυ ογζβ απὰ ἤαμε, 828. Τούτοις δὲ
ἐπάγουσί τινες τὴν Ορνιθομαντείαν ἅτινα ᾿Απολλώνιος ὁ Ῥόδιος ἀθετεῖ.
2
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ΑΝῸ

ὈΑΥΒ

ΤΠ686 ἀαν5 ἀΓ6 ἃ σγοαὺῦ Ὀ] ϑϑίηρ ἕο τηθῃ οἡ δαί ;
Ὀαὺ {πΠ6

τεϑῦ

δῖα

οἤδηρθδθϊα,

0 Κ]685,

πα

Ὀτΐπρ'

ποίῃϊηρ. Ενδύγομπα ρυαῖβεβ ἃ αἰ δυθηΐ ἀν θαὺ ἔενν
Κπονν ὑμεὶῦ παΐαγθ. ϑουηθίϊηθθ ἃ ἀν ἰ8 ἃ 5ἴερτηοῦῃου, βοιηθἝιτηθθ ἃ τηοῦμευ. Τῆαὺ τηϑη 5 ΠΔΡΡΥ
8η6 πο κὺ ἴῃ ὑπο ψγπ0 Κποννβ 411] πε6βε ὑπίηρϑ δηαᾶ
4ο65 δἰβ ψοῦῖκ νἱπουῦΐ οἴδπαϊηρ' ἴῃ 6 ἀθαῖῃ]θβ5 ροᾶϑ,
ψγὴ0 αἰβοοσηθ ὅπεθὸ οἴγδθῃβ οἵ δἰγὰθ ἃπα δνοἱαϑ
ΕΥΔΗΒΡΥΒΒΊ0Η.

ΤΗῊΗἙ ὈΙΥΙΝΑΤΙΟΝ
Βοὴθ

τᾶκθὸ

ὑπθ6

ΒΥ ΒΙΕ.5
δψ᾽ Βιγάς,

νῇῃίοῃ

ΑΡοϊ]]οπία5 οἵ ἘδΠοάδθθ τα]θοῖβ ἃ5. ϑρυτίοιβ,
{Π15 νευβα ("ον απὰ 1)αῃ5, 828).

ἤ),υϊηαίίογι

[Ὁ]]ονν
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ἔκ

Αἰμοηαθιδ χὶ. Ρ. 491 ἅἃ. καὶ ὁ τὴν εἰς Ἡσίοδον
δὴ ἀναφερομένην ποιήσας ᾿Αστρονομίαν αἰεὶ
Πελειάδας αὐτὰς λέγει:
τὰς δὲ βροτοὶ καλέουσι Ἰ]ελειάδας.
καὶ πάλιν"

χειμέριαι δύνουσι Ἰ]ελειάδες.

ἐμ
σ
ν
τας
ἐς
᾿

καὶ πάλιν"
τῆμος ἀποκρύπτουσι Πελειάδες ....
ϑολοϊϊαδὲ οὐ, Ῥίπααν, Λοηι. ᾿. 106.

Υ
ΕἈΦν«

Πλειάδας....

ὧν οἱ ἀστέρες οὗτοι"
Τηϊγέτη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ ᾿λέκτρη κυανῶπις
᾿Αλκυόνη τε καὶ ᾿Αστερόπη δίη τε Κελαινὼ

Μαῖά τε κἀὶ Μερόπη, τὰς γείνατο φαίδιμος
Ἄγ.
Ἄ
Κυλλήνης

Ἀ
ἐν

ὄρεσσι

ἊἈ
θεῶν

.
κήρυκα

τέχ᾽

“Ερμῆν.
2.
βολοϊίαδέ οὐχ Αγαΐιι8
204.
Ζεὺς δὲ ἀστέρας
»
Ν
ἈΝ
[2
αὐτὰς
(τὰς
“ὕαντος
ἀδελφὰς) πεποίηκε,
τὰς
66

ἀπ
τ.
ΨΩ
4.
ὌΝ
Α
τνν
ΧᾺ

ΤΗΕ

ΑΘΤΕΟΝΟΜΥ

ΤΗΕ

ΑΘΤΈΟΝΟΜΥ
1,

Ανὴ ἐπα δυΐδοῦ οὗ με Αϑβίτοποτην, νυΒΊοἢ 15 αὐξτιθαυΐϊεα ἰογυβοοῖίῃ ἕο Ηεβίοα, αἰνγᾶγβ ο8}}5. ἔπδειν ({Π6

Ρ]εἰα 65) Ῥεϊεϊδάθβ: ““θυῦ
Ρεϊεϊαδες" ; ἀηᾷ ἀραΐῃ, “πε
ο΄ ἀονπ";
ΑΥ̓ΑΥ..ὄ

«πᾷ
..

δραΐη,

““ἴπεη

τηογΐϑὶβ. 0411 ὑῃθμὴ
βἔουιην Ρεϊείαεβ. σὸ
ἴμ6

ῬΡεϊείδες

ἢίάθ

77

-

ΤῊΣ ΡΙεἰδάθβ...... ψγῇοβα βἰδιϑ ἀγα ἔῃ :656 :---“ ον Εν
Τεύρεῖα, δηά ἀαγκ- δοοα Ἐ]θδοῖνα, ἀπ ΑἸογοπο, Δπ4
Ὀτσηῦ Αϑίοσορθ, αηα (δδεπο, ἐπα Μαῖα, ἀμ Μεῖορο,

γγΒοτὴ ο]ουίοιβ Αὐ]ὰ5 Ρεροῦ. ... ἴῃ {πῸ τηοπηΐαϊη5
οἵ Οὐ]δπα 5Π6 (Μαῖα) βᾶγε. Ηφυτηθβ, ἔπ 6 Πεγαϊα οἵ
Π6 ρσοαϑ.᾽

2.
Βυαλ

Ζεὺβ

τηδᾶάς

πο

((Π6

5ἰβΐειβ

οἵ

ἰηΐο ὑῃ6 οἰδῖβ ὑγῃϊοἢ ἂύα οα]εᾶ Ηγαᾶθθ.
Ε 3

Ηνδβ)

Ηεβιοάα
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καλουμένας Ὑάδας. ὧν τὰ ὀνόματα Ἡσίοδος
ἐν τῇ ᾿Αστρικῇ αὐτοῦ βίβλῳ διδάσκει λέγων'
Νύμφαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι,.
Φαισύλη ἠδὲ ,Κορωνὶς ἐυστέφανός τε Κλέεια
ἐρνο θ᾽ ἱμερόεσσα ἐδ᾽ ᾿Ευδώρη τανύπεπλος,
ς “Ὑάδας καλέουσιν ἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων.
ὃ.

βοιιᾶο- ᾿ναϊοϑέλιθτιθ8 Οαἰαδέ. 7γαρ. 1.2} Ἀρκτος ἡ
μεγάλη] ταύτην Ἡσίοδός φησι Λυκάονος θυγατέρα ἐν ᾿Αρκαδίᾳ οἰκεῖν, ἑλέσθαι δὲ μετὰ
᾿Αρτέμιδος τὴν περὶ τὰς θήρας ἀγωγὴν ἐν τοῖς
ὄρεσι ποιεῖσθαι" φθαρεῖσαν δὲ ὑπὸ Διὸς ἐμμεῖναι
λανθάνουσαν τὴν θεόν" φωραθῆναι δὲ ὕστερον
ἐπίτοκον ἤδη οὖσαν ὀφθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτῆς λουομένην" ἐφ᾽ ᾧ ὀργισθεῖσαν τὴν θεὸν ἀποθηριῶσαι
αὐτήν: καὶ οὕτως τεκεῖν ἄρκτον γενομένην τὸν
κληθέντα. ᾿Αρκάδα. οὖσαν δ᾽ ἐν τῷ ὄρει θηρευθῆναι ὑπὸ αἰπόλων τινῶν καὶ παραδοθῆναι μετὰ
τοῦ βρέφους τῷ Λυκάονι" μετὰ χρόνον δέ τινα
δόξαι εἰσελθεῖν εἰς τὸ τοῦ Διὸς ἄβατον [ἱερὸν]
ἀγνοήσασαν τὸν νόμον. ὑπὸ δὲ τοῦ ἰδίου υἱοῦ
διωκομένην καὶ τῶν ᾿Αρκάδων, καὶ ἀναιρεῖσθαι
μέλλουσαν διὰ τὸν “εἰρημένον νόμον, ὁ Ζεὺς διὰ

τὴν συγγένειαν αὐτὴν ἐξείλετο καὶ ἐν τοῖς
ἄστροις αὐτὴν ἔθηκεν. Αρκτον δὲ αὐτὴν ὠνόμασε διὰ τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ σύμπτωμα.
Οοηιηι. ϑειρρρίοηι. ον Αγάΐζιι5, ν. ὅ47 Μ. 8.

τοῦ Βοώτου τοῦ καὶ ᾿Αρκτοφύλακος.

περὶ

περὶ τούτου

1 ΤΠίΒ Π8] νϑυβθ 15 δά θά Ὀγ ὑῃ6 βοῃο!δδῦ οὐ Αγαύυβ, 172.
“Τῆς Οαέαξέεγίϑηυν (““ ῬΙδοίπιρβ ἀπιοηρ᾽ ὑΠ6 ὐδυβ ἢ) 18. ἃ 60]Ἰρούϊοῃ οὗ Ἰθρϑιιὰβ γεϊαύϊηρ ὕο ὕμ6 νδυΐοιιβ οοῃμϑύθ
αὐ] οηβ.

68ὃ

ΤΗΝ

ΑΘΤΉΈΟΝΟΜΥ

ἰη Πα ΒοΟΚ δρουΐ ϑ'΄ἴανβ [6115 ὰἃ5. ὑπαὶ" ΠΘΠη65. ἃ8
ἔΌΠΠ)ονβ: “ΝΎτρΡἢ5 {κὸ ἴπΠ6 ὅταοοβ, ῬΏδαθβυα δά
ΟὐΥΟπβ. 8πα τἱοῃ-ογονηθα ΟἸδοία πα ἰονεὶν ῥΠδθο
ἃ Πα ἸΙοηρ-τοθεα Ἐπιάογα, ποτὰ ὑπὸ ἐγ θε5 οἵ τηθη
ὍΡΟΙ {Πα δαυῦῃ 68}} Ηγαᾶ 65.᾽"
Ὁ.
ΤῊς Οτοαῦ Βθαν.}- - Ηϑβϑοα βὰν 5:86 (((4]]}1800) νγὰϑ
ὑπ6 ἀδυρη δον οὗ Γγοδοη ἀπα ᾿ἰνϑα ἴῃ Αγοδαάϊα. 856
ΘΒοβα ἴο ὉθοιΡΥ Βουβοῖ ἢ
ν Π8-θοαβϑῖβ ἰπ ἐπ6
τηοαηΐδίηβ ἱοροῦπον ἢ
Αὐδθμηΐβ, πα, ἤθη 586
νγὰ5β βεσποθα Ὀγ Ζευβ, σοπὐϊπυδα βοὴ ἔηθ ὑηἀεἰεθοϊεα Ὀν πε ροάάδββ, θαὺ αἴδευνναγάβ, ἤθη 5Π6
νγὰ5 ἰτεδαν στ ΟΠ]]α, νὰ 566 πη ὈΥ ΠΕΡ ᾿αϊηϊηρ,
ἃ Πα 50 ἀϊβοονεσεα.
[Π}ῥὈΡοη {ῃϊ8, ἴΠ6 σοααάθθθ νγᾶϑ
ΘηΥΑρα ἀπ Θἤδηρδα ΠΟΙ ἰηἴο ἃ θθαβῖ,. Ὑπὺ5 5Πε
Βεοδηθ ἃ δᾶ δπα σᾶνε Ὀἰγἢ ἴο ἃ 50η. οἁ]θα Αὐοδβ.
Βαυΐ νγνῃ 116 586 νγὰβϑ ἴθ ὅπ

ὈΥ βοης
ΤΠγοᾶοῃ.
ἰηΐο ὑπε
{π6 ἴᾶνν,

τηοὰυπίδϊη, 5Π6 νγὰϑ μυαηίοα

φοαῖ-Πουβ δπα οίνθη ἃρ νὰ ΠΟΥ θᾶ α ἴο
ϑοιηθ ψ 816 δου, 56. ὑπουρηὺ ὐ ἴο ρῸ
ἔουθ θη ρῥγεοϊποῦ οἵ Ζϑαβ, ποῦ Κπονίηρ
δπα θεϊηρ Ρυγϑασα ὈΓΥ ΠΟΥ οὐ 500 δπᾶ

16 Ατοδαίδῃϑ, νγὰϑ δθουαῦ ἴο 6 ΚιΠΠεα θϑοδιβα οὗ {ΠῸ6
5ε4 ἰὰνν ἢ Ὀυὺ Ζεοι5 ἀο]νογθα Ποὺ θθοδῦθα οὗ Ποὺ

οοππδοίϊίοη ψἱἢ Πὶπὴ δπα ρΡὰῦ ΘΙ δηηοηρ ἴΠ6 5[δ8,

δἰνίηρ ΠοΥ ὅπ πάγη Βϑθὰῦ βεοᾶιβα οὔ ὅπ τηϊβέουδαηθ
γγῃοἢ δα ὈείΆ]]6πὶΠΟΥ.
ΟΥ̓ Βοῦξεβ,

αἷδο οδ]]Ἱεᾶ

τῇς

Βεϑαι-σασάθη.

ΤΠ

ΒΟΥ ροεϑ ὑπαὺ 6 5 Αὐοδβ πε 80ὴ οἵ (δ)
}δῖο δηά
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λέγεται, ὅτι ᾿Αρκάς ἐστιν ὁ Καλλιστοῦς καὶ Διὸς

γεγονώς" ῴκησε δὲ περὶ τὸ Λύκαιον. φθείραντος
αὐτὴν Διὸς, οὐ προσποιησάμενος ὁ Λυκάων, τὸν
Δία ἐξένιξεν, ὥς φησιν Ἡσίοδος, καὶ τὸ βρέφος

κατακόψας παρέθηκεν ἐπὶ τὴν τράπεζαν.
4͵

Ῥϑβοιναο- Πγαϊοϑίϊογιοα, Οαἰαδί. 7... χχχίϊ. Ὦρίω»ν]
τοῦτον Ἡσίοδός φησιν Εὐρυάλης τῆς Μίνωος
καὶ Ποσειδῶνος εἶναι, δοθῆναι δὲ αὐτῷ δωρεὰν
ὥστε ἐπὶ τῶν κυμάτων πορεύεσθαι καθάπερ ἐπὶ
τῆς γῆς.

ἐλθόντα

δὲ αὐτὸν εἰς Χίον

Μερόπην

τὴν Οἰνοπίωνος βιάσασθαι οἰνωθέντα, γνόντα
δὲ τὸν Οἰνοπίωνα καὶ χαλεπῶς ἐνεγκόντα τὴν.
ὕβριν ἐκτυφλῶσαι αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς χώρας
ἐκβαλεῖν' ἐλθόντα δὲ εἰς Λῆμνον. ἀλητεύοντα
Ἡφαίστῳ συμμῖξαι: ὃς αὐτὸν ἐλεήσας δίδωσιν
αὐτῷ Κηδαλίωνα τὸν αὑτοῦ ἰοἰκεῖον) οἰκέτην, ὅπως
ὁδηγῇ: ὃν λαβὼν ἐπὶ τῶν ὥμων ἔφερε σημαίνοντα
τὰς ὁδούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ ᾿Ἡλίῳ
συμμίξας δοκεῖ ὑγιασθῆναι καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν
Οἰνοπίωνα ἐλθεῖν πάλιν τιμωρίαν. αὐτῷ ἐπιθήσων. ὁ δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὑπὸ γῆν ἐκέκρυπτο.
ἀπελπίσας δὲ τὴν ἐκείνου ζήτησιν ἀπῆλθεν εἰς
Ἱκρήτην καὶ περὶ τὰς θήρας διῆγε κυνηγετῶν
τῆς ᾿Αρτέμιδος παρούσης καὶ τῆς Λητοῦς, καὶ
δοκεῖ ἀπειλήσασθαι ὡς πᾶν θηρίον ἀνελεῖν τῶν
ἐπὶ τῆς γῆς γινομένων. θυμωθεῖσα δὲ αὐτῷ Γῆ
ἀνῆκε σκορπίον εὐμεγέθη, ἐφ᾽ οὗ τῷ κέντρῳ
πληγεὶς “ἀπώλετο. ὅθεν διὰ τὴν αὐτοῦ ἀνδρίαν
ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔθηκεν ὁ Ζεὺς ὑπὸ ᾿Αρτέ70

ΤΗΒ ΑΒΘΤΕΟΝΟΜΥ
Ζδαβ, ἀπά ἢδ6 ᾿ϊνεα ἴῃ {πῸ ἐουπΐγν δθοιυδ 1 γοδθίτη.
Αἴτεῦ Ζευβ

πᾶ

βεδαοδα

(δ ΠΠ|5ο, ἔγοᾶοπ, ργεϊεπά-

ἰησ ποὺ ἴο Κπον οὗ πε τηδῦξευ, δπἰουϊαϊηθβα Ζειιβ, ἃ5
Ηεβίοα βᾶγ8, ἃπα βεὺ θεΐογτε ἢίτση οὐ ἴῃς ἰδρὶθ {πὰ
Ῥὰθε ψῃΐίορ μῈ δᾶ ουὐΐ τρ.
4.
Οὐΐοη. :--Ηϑϑίοα βὰγ5 ὑμαῦ ἢ6 νγὰβ ὑπΠ6 βοὴ οἵ
Εαγγαῖθ, ὑπη8 ἀδαρῦεν οἵ Μίηοβ, ἀπᾶ οἵ Ῥοβείάοῃ,
Δ η4 ὑπαῦ ἔμογα ννὰθ σίνεη ἢΐπὴ ὃἃ5 ἃ οἵδ ὑπ Ῥόνεῦ
οἵ νναϊκίπο ἀροὸῦ ὑπ6 νγᾶνεϑ.δ5. ὑποῦρἢ ἀροὴ ἰαπηά.
δε π Πα νγὰβ οοηβ ἴο ΟΠ οβ, μα ουϊτασοα Μεῖορε,
ὑῃ6 ἀαυρηΐον οἵ Οεπορίομ, Ὀείησ ἀγαηκοη; θαΐ
Οεμπορίοι νγῆθη Πα Ἰθαγηθα οἵ Ὁ νγὰβ σγυθαῦν νεχϑά
αὖ πα οαΐταρε ἀπαὰ ὈΠ πἀδα πη πα οαβὺ πίμ ουὔΐ οἵ
πε οουπένυ. ΤΠΘη Πα οϑῖηθ ἴο 1,6 Π7Πη05 85 ἃ ὈΘσΡΓ
8ἃΠ4 ὑπαγτα τοῦ Ηδρμδθβίυβ πὸ ἴοοκ ροἱζν οἱ Ἠΐτη
ὉΠ σάνε τη (δάδ]ου Πὶβ οὐ βαύνδηῦ ἴο σις
Βη.
80. Οτίοη ἴοοκ (δάδ᾽:ο ἀροὴ 8. ΒΒ. οΥ5
Δ Π6 566 ἴο σΔΥΤῪ Πΐπι ἀρθουΐ ψνἢ116 μῈ ροϊπθα οαὖ Πα
τοδά58, ΤὭδη Πα οϑηηα ἴο {Π6 δαϑῦ δη6 Δρρεϑδιβ ἴο ᾶνα

τηϑὺ Ηδ]α5 ([Π6 5.1) ἀπὰ ἴο μᾶνε θθεπ Ποδ]βά, ἀπά

850 Γαϊυσπαὶ θΔῸ0Κ ἀσαίη ἴο Θεπορίοι ἴο ῥα μηδ Ὠΐπὴ ;
θυὺ Θεπορίοη νγὰβ ῃἰἀἄθῃ ἀνγὰν ὈΥ ἰδ ρεορὶβ ὑπάϑυϑτουπα. Βείηρ αἰδαρροϊηϊεά, ὕΠ6η, ἴῃ Πὶβ. ββδυοῦ [ῸΥ
με Κίηρ, Οτίοη ψψϑηῦ ἀὐνὰν ἴο τοῖα δηα βρεηΐ ἢΠὶβ
ἔπηθ παηύϊηρ ἴῃ σΟΡΡδηΥ ἢ
Αὐδεμηΐς ἀπα [,εἴο.
ΓῸ βϑϑῖὴβ ἐπαῦ μ6 ἐῃγθαϊαπϑα ἴο Κὶ]] Ἔενϑυν Ὀεδβὺ ὕπεγα
γγὰ5 Οἢ δύῃ ; ὙΠΟ
ΌΡοη, ἴῃ ΠΟΙ δῆρον, Εαυῦῃ βεηΐ
ἋΡ ἀραϊηβϑὺ τη ἃ βοουρίοῃ οὗ νεΥῪ ρυϑαῦ 5Ζ6 Ὀγ ν ῃῖοἢ
6 νγὰβϑ βίπηρ δηα 80 ρευϊβῃεα. Αὐδεν {{π|8 Ζειβ, δ
1Π6 Ργᾶυου οἵ Ατζθιηῖβ ἀπα [,εἴο, ρὰΐ πη διηοηρ ὑπΠ6
Ἴ1

ΗΕΒΙΟ)

μιδος καὶ Λητοῦς ἀξιωθείς, ὁμοίως καὶ τὸ θηρίον
τοῦ εἶναι μνημόσυνον καὶ τῆς πράξεως.
Ν

“

»

᾿Α

ξ

,

᾿

Ν

ὅ.

Τίοάογιια ἵν. 8δ. ἔνιοι δὲ λέγουσι σεισμῶν
μεγάλων γενομένων διαρραγῆναι τὸν αὐχένα τῆς
ἠπείρου καὶ γενέσθαι τὸν πορθμόν, διειργούσης
τῆς θαλάσσης τὴν ἤπειρον ἀπὸ τῆς νήσου.
Ἡσίοδος δὲ ὁ ποιητής φησι τοὐναντίον, ἀναπεπταμένου τοῦ πελάγους ᾿Ωρίωνα προσχῶσαι
τὸ κατὰ τὴν Πελωρίδα κείμενον ἀκρωτήριον καὶ
τὸ τέμενος τοῦ Ποσειδῶνος κατασκευάσαι, τίμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφερόντως: ταῦτα δὲ
διαπραξάμενον εἰς Εὔβοιαν μεταναστῆσαι κἀκεῖ
κατοικῆσαι" διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν τοῖς κατ᾽ οὐρανὸν
ἄστροις καταριθμηθέντα τυχεῖν ἀθανάτου μνήμης.

ΧΕΙΡΩΝΟΣ

ὙΠΟΘΗΚΑΙ

1.
Θολοϊταδέ οὐ Ῥώπνααν, Ῥυί. νῖ. 19.

Εὖ νῦν μοι τὰ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμῃσι

“φράζεσθαι: πρῶτον μέν, ὅτ᾽ ἂν δόμον εἰσαφίκηαι,
ἐρδέμεν ἱερὰ καλὰ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
2.
Ῥιίωίαγοῖ, ον. 1084 Ε.

᾿ς
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μηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον
ἀκούσῃς.

ΤῊΕΒ ΡΗΕΒΟΕΒΡΤΒ ΟΕ ΟΗΙΒΟΝ
βίδυβ, βθοδῖιβα οἵ ἢϊ5 τη]
Πη655, πα ὅπ6 βοουρίοῃ αἴδβο.

8.5. ἃ ΤηδΙ) Υ18] οὗ Πίπν ἀπά οἵ ψῃδὺ δα οσουγτβά.
δ,
ομηθ βὰν ὑμαὺ σγοαὺ δαυπηῦακοθ οσουγγοα, νυ οἢ
Ὀγοκα ἐπγουρῃ ὑπ6 προὸκ οὗ ἴαμα δπὰ ἔοσιηθα ἐπε
βίγαϊ5,1 ἔῃ 568 ραγύϊηρ' Π6 τηϑὶ ]δηα ἔγΌτα ἐμ 15] πᾶ.
Βυὺ Ηδδίοα, ὑΠ6 ρμοδῦ, βᾶγβ υ8ὺ ὅπθ ορροβίϊβ : ὑμαῦ
{Π6 568 τγὰβ ὀρεῃ, θαυῦ Οτίοη ροἱϊδα ἀρ ὑΠ8 Ῥγουηοηΐοῦυ
Ὀγ Ρεϊουῖβ, ἀπά ἐουπαάδα {πΠῸ6 οοβε οἵ Ῥοβείάοῃ ψῃΐοῃ
ἰβ Ἔβρθοίδ!]ν εβίθοιηθα Ὀγ ὑμ6 ρεορίὶβα ὑμϑυθαθουΐβ.
θη Πα Παᾶ ἢπιϑηδα {{||8, Π6 ννεηῦ ἀυγὰν ἴο Ἐμιθοσθἃ
δηα 5ε

66 ἔπδγο, ἀπ

θδοδιθθ

οἵ ᾿ἰβ ὕθηον

ψγὰ5

ἔλθη πο ὕπΠ6 πυθεῚ οἵ ὑπὸ βἴδιβ ἴῃ ἤδάνθῃ, πα
γγῸἢ πΠαγ Πρ ΓΟ ΘΙΏ ΓΔ ΠΟΘ.

ΤΗΕ

ΡΕΕΟΕΒΡΤΒ

ΟΕ ΟΗΙΒΟΝ

β
“ΑΝ ΠΟΥ͂, ὈΥΔΥ͂, τὰκ 841} ὑπΠ6 56 ὑπῖπρθ. Μγ06Ὲ}} ἢ
ἃ ψίβα ἢθαῦῖ. ΕἸγϑί, ΠΈπονο γοὰ οοηθ ἴο ψΟῸΓ
Βόαδβ6, ΟἸΕΥ σΟΟα βδουῆσοβ ἕο {Π6 εἴδγμα! σοαδβ.᾿
2.

““Ἰ)ροίάς πὸ βυϊῦ πη} γοὰ πᾶνε ἢθανα θοΐ οἰ 68
Βρθακ.
:

ν

1. ΤΠ δύγαϊβ οὗ Μαεββίμδ.
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ἨΒΒΙΟ.

3.
Ριωϊαγοῖ,

6 Ογας. αογδοίι ἰϊ. 415 Ο.

2
΄
,
΄
,
ἐννέα
τοι ζώει
γενεὰςδ λακέρυζα
κορώνη
ἀνδρῶν γηράντων' ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος"
τρεῖς δ᾽ ἐλάφους ὁ κόραξ γηράσκεται: αὐτὰρὁ
φοῖνιξ
ἐννέα μὲν κόρακας, δέκα φοίνικας δέ τοι ἡμεῖς
Νύμφαι εὐπλόκαμοι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
4͵
ὁ

5

7

Ν

,

Ψ

΄

ς

Ἁ

φυιγελίλαη., ἱ. 1. 1ὅ. Θαυϊάδηῃ ᾿ἰυύθυ5 ᾿πβυϊ
θα θη 05,
Ὁ] ΤηϊπΠΟΥῸ5. βθρύθη 88. οϑϑθηῦ, πο Ραϊενουπηῦ
. ἴῃ αὰἃ Βοη θην Ἡθδιοάτι 6556 Ια ὑγαδαηΐ,
αὰϊ δηΐθ ατγδιηγηδύϊοαση Αὐἰβύορ δηθη ἔπαθα πη, πϑηὰ
ἰβ. ρυυβ ὝὙποθήκας, ἴῃ απὸ. |10γτῸ βοῦρύαπη ἤοο
Ἰηυθηῦα", πορανἹῦ 856 Παϊὰ8 ρορύδθ.

ΜΕΓΑΛΑ
Οοηυην.

οῃ Αγιὶδίοξίο,

ΕΡΓΑ

1.
ΜΝΙσοηναοἤιοανγι

Τελῖοϑ. γ. ὃ.

τὸ μέντοι, ἔπος (τὸ τοῦ Ῥαδαμάνθυος) ἐστὶ παρ᾽
Ἡσιόδῳ ἐν τοῖς Μεγάλοις᾽ Ἔργοις οὕτως ἔχον"

εἰ κακά τις σπείραι, κακὰ κέρδεά κ᾽ ἀμήσειεν'
εἴ κε πάθοι τά τ᾽ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰθεῖα γένοιτο.
2.

Ῥργοοῖοιϑ ΟἿ Ἡεβὶοά, Ἰγονἣ8 απὰ Ῥαψε, 126, τὸ
δὲ ἀργύρεον ἔνιοι τῇ γῇ ἀκούουσι ,λέγοντες ὅτι
ἐν τοῖς Μεγάλοις "ἔργοις τὸ ἀργύριον τῆς γῆς
γενεαλογεῖ.
74

ΤῊΝ

ΟΕΚΕΑΤ

ΜΨΟΚΚΒΕ,

ὃ.
“Α οδβαϊξζευίϊηρ' οὐτονν ᾿ἰνε5. οὖ πἷπθ σαπθυαίοηβ οἵ
ἀροα τῆθῃ, θὰΐ ἃ 5ἴαρ᾽5 {86 15. ρα {Ππ|685 ἃ οὐ 8,
δη4 ἃ τανπη5 Πἴπ6' τηακοθ ἴθγδα βαρ 016, ψ Ή1]6 ὑπα
ΡΒοδπῖχ οαΠ1ν85 πἰμθ τάνθηβ, θαῦ ψγ6, Π6. τ]ἢ-αῖτ α
Ν ΏΡΙ5, ἀδυρῃΐοβ οἵ Ζευβ {πΠ6 δε ρ]5ΠΟΙ θυ, οαὐνα
ἴδῃ Ῥῃοθηΐχεβ.᾽"
4.
Θοιηθ οοπδίάθν ὑπαὶ ΟΠ ἄγεν ἀπᾶθυ ὑμῈ ἀρὲ οὗ
Βαυθὴ 5ῃου]α ποῖ τϑοοῖνα ἃ [ἰζούατυ δαἀποδίίοη ...
ΤΠαὺ Ηεβιοα νγᾶ8 οἵ ὑπ15 ορί πίοῃ ΥΕΥῪ τϑην ὙΠΟ 5
αἰἤῆττη γγἢο ἡγευα θαυ] ον ἔμδῃ {πὸ οὐἰτϊο Αὐδίορῃδπδϑ5 ;

ἴογ Π6 νγὰβ {πε ἤγβὺ ἴο γοϊεοῦ της ργεοορίδ, ἴῃ ννΒῖἢ
ὈοΟΙΚ ὑΠὶ5 τππαχίμη ΟΟΟ. 8, ἃ5 ἃ ἡγοῦ οἵ ὑπαῦ ροοΐ.

ΤῊ ΘΟΠΕΑΤ ΜΟΚΚΒ
κ'
ΤῊΕΒ νϑῦβθ, πονγανοῖ ({Π6 βαγίηρ οἵ ἘΠδάδιηδηξ
5),
5 ἰη Ηδφθοα ἴῃ ὑῃ6 ατοαὺ δήουκΚϑ δῃᾶ ἰ5 δ8 Ὁ] ον:
“1 ἃ τηδῃ 800} δυ]], 6 514}} γδᾶὰρ εν] ἱπούδαβα; 1

6
(ὁ ἴο πίη ἃ5. ΠῈ Πᾶβ ἄοπθ, ἰὃ ψ1}}] 6
Ἰαδύϊοα.

ἔσταθ

2.
ϑόῖηθ Ὀ6]ανα ὑπαῦ ὑπ6 51] γεν δος (15 ἴο θὲ αὐῤτὶθαϊεά το) ἐπ6 δα, ἀθοϊασίηρσ ὑπαῦ ἴῃ ἐπε Οτεαὶ
νου Ηδβιοα τηδκαβ νοῦ ἴο θὲ οὗ ὑπὸ ἔδυεν οὗ
Εν τη.
75

ΗΕΒΙΟ

ΙΔΑΙΟῚ

ΔΑΚΤΥ͂ΛΟΙ

Ρίζωμ, Ναίξιυγαὶ Ἡδτβίογῳ νὶϊ. ὅ6, 197... Ἐδεγαμη
οΟμἶδγθ οὐ ὑθιροναγο Ηθϑιοάπβ ἴῃ Οὐθύα θοβ (Ἰηοη-

βύγα580) αἱ νοοδῦϊ βαηὺ
ΟἸοηιονυί, ϑεέγοηιαίοῖβ
καὶ Δαμναμενεύς, οἱ
πρῶτοι, σίδηρον εὗρον
Ἰδαῖος εὗρε χαλκοῦ
"Σκύθης.
Χ

76

΄

ς

Τ)δούν}} Τάδθὶ.
ἴ. 10. Τὅ. Κέλμις τε αὖ
τῶν ᾿Ιδαίων Δακτύλων
ἐν Κύπρῳ, Δέλας δὲ ἄλλος
κρᾶσιν, ὡς δὲ Ἡσίοδος,
“

᾽

7

΄

ΤΗἙ

ΙΘΑΈΑΝ

ΘΑΟΤΥΙΒ

ΤΗΕ

ΙΌΑΒΑΝ

ΘΑΟΤῪΙ5

ΗΈΒΙΟ. 5805 ὑπαῦ ὕποβα ψῆὴο δύ οδ]δᾶ ὑπ6 Ι͂ἀδϑδῃ
Πδοῦγ]5 ἐδαρῃῦ ὑπα 5ηλδ! ηρ' ἀπ ᾿επροτίηρ' οὗ ἱτοη ἴῃ
Οτεῖα.
ΟΕ] μΐβ, αραΐῃ, ἀπ Πδιηηδιηθηδαϑβ, Π6

ἤγϑὺ οὗ {πΠ6

Ι͂άδεδαη Ἰαοῦν!β, ἀἰβοονεσεα ἰοη ἴῃ ΟΥρχιβ; θαΐ
ῬΥΟΠ
ΖΘ. 56] ἰηρ νγὰβ ἀἰβδοονεσεᾷ ΡΥ 6Ἶα8, ἃποῖπου
[Ι͂ἀδϑᾶη, ἐποὰρἢ Η εβϑἱοα 681}15. Ηΐτη βγη 68.1}
1 ΟΥ̓ ΡϑΥΒδΡ85 “8 δογυπίδη,
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ΗΣΙΟΔΟΥ

ΘΕΟΓΌΝΙΑ

Μουσάων ᾿Ελικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν,
αἵθ᾽ “Ελικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε
καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν
ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος ἹΚρονίωνος.
καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Ἰϊερμησσοῖο
ἢ Ἵππου κρήνης ἢ ᾿Ολμειοῦ ζαθέοιο
ἀκροτάτῳ ᾿Εἰλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο
καλούς, ἱμερόεντας" ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν.
ἔνθεν ἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναι ἠέρι πολλῇ,
ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι,
ὑμνεῦσαι Δία τ᾽ αἰγίοχον καὶ πότνιαν “Ήρην
᾿Αργεἴην, χρυσέοισι πεδίλοις ἐμβεβαυῖαν,
κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην
Φοῖβόν τ᾽ ᾿Απόλλωνα καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν
ἠδὲ Ποσειδάωνα γεήοχον, ἐννοσίγαιον,
καὶ Θέμιν αἰδοίην ἑλικοβλέφαρόν τ᾽ ᾿Αφροδίτην
Ἥβην τε χρυσοστέφανον καλήν τε Διώνην
Λητώ τ᾽ Ἰαπετόν τε ἰδὲ Κρόνον ἀγκυλομήτην
᾿Ηῶ τ᾽ Ἤέξλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην
Ταῖάν τ᾽ ᾿᾽Ωκεανόν τε μέγαν καὶ Νύκτα μέλαιναν
ἄλλων τ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων.
αἵ νύ ποθ᾽ «Ἡσίοδον καλὴν ἐδίδαξαν ἀοιδήν,
Ε

᾿]

"

ὃ

᾿]

Ὁ]

Ψ᾽

ς

Ν

7

Ἀ

Ψ

5}

ὧἱ

10
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ΤῊΝ

ΤΗΕΟΘΟΝΥ

ΟΕ

ΗΒΒΙΟῸ

Επομ ὑπ Ηε]οοπίαη Μιιθ65 δῦ 5 Ὀερίη ἴο 5ἰηρ,,
γγῃ0 ΒοΙα {πΠ6 σγδαῦ δῃα ΠοΙν τπουπὺ οὗ Ηεϊΐοοπ, δπὰ
ἄδποθ οὐ βοΐ ἔδεϊ δροὰῦδ ἴῃς ἄξαρὉ]π6 βρυίηρ ἀπ
1Π6 ἀἴΐζαν οὗἩ πὲ δἰπυῖσηῦν βοὴ οἵ Ογόποϑ, δηα, ἤθη
πο γ Πᾶνα νγαβῃ δα ὑπὶγ ἔθη ον ὈοάῖαῈ5. ἴπ ῬΕΥΤΉ 5515
ΟΥ̓ ἴπ ὑῃς Ηουβε᾽ 5 ϑρυίηρ' οὐ ΟἸγηδῖ8, τηᾶῖκα ὑΠαὶν ἔδἱγ,
Ἰονεὶγ ἄδημοαβ ἃροὴ ὶσῃθϑὶ Ηε]ΐοοη πα τον ψ ἢ
νἱρογοὺβ ἔεεῖ. ὙΠεπος ἐμεν ἀγίβα ἀπηα ρῸ δῦγοδα Ὀγ
ηἰρηξ, νε]δα ἴῃ ΤΠΙΟΚ πὶϑῦ, πα αὐΐεν ὑπ εἰσ 50 Πρ ἢ
Ἰονεὶγ νοΐοθ, ργδϊβίησ Ζειϑ 8 δ69]}5-ΠοΙ
ον δηὰ
αυθοηὶν Ηφνὰ οἵ ΑΥρΡῸΒ γγῆο νγ8}Κ58 οὴ σοϊάθῃ βδηάα]9
δηα {πΠ6 ἀδυρῆΐεν οἵ Ζθαβ Πα δερ]5ΠΟ θυ Ὀτὶρηῦεγεα Αἴμεπθ, 8πα Ῥῃοεθαβ Αρο]ϊο, ἂμ Αὐΐουηῖβ 80

ἀο! ρῃ β ἴῃ ἀύγοννβ, Δηα Ῥοβϑίαοη ἴΠ6 βαγὶἢ-ΠοΙάον γῆο
588 κοβ {πε βαυΐῃ, ἀπὰ τεγειεπᾷ ΤΒδην5 ἀπά αυΐοῖΘ᾽ποίη. ΑΡἢτοαϊξθ, πα Ηερα ψ τ ὑΠ6 ογτόνπῃ οἵ ρο0]α,
ἀπα ἔαϊν Ὠίοπο, Γ,εἴο, [ἀρεΐαβ, δα

Οἴόποβ ὑΠ6 οὐδεν

ΘΟΌΠΒΘΙΪΟΥ, Εοβ ἀπα στοαὶ ΗΠ6]1π|5 ἀηα Ὀγσηῦ 5616 6,
Εν ῃ ἴοο, πα στοδῦ Οσδϑηῖβ, πα

ἀαὺῖκ ΝΙρΡΗΐ, ἀπά

ἴῃς ΠοΙγ τᾶςοβ οὗ 4}} ὑπῸ οὔμπον ἀδαύῃ]θθθ ομδβ ὑμαῦ ἀγα
ἴου Ἔνθ.
Απᾶ οὔδ αδΥὺ πεν ἰδυρηὺ ΕΗ οβϑιοα ο]Ἱουϊοαβ
Β0Πρ᾽ Ὑγ116 ἢ6 νγὰβ βῃρ πογαΐϊηρ Πῖβ ἰΙατηθ5 που ΠΟΙῪ
1 ΠῺ6 οριὑποῦ ργοΟθΔΌΙΥ ᾿ἱηα]οαύθβ οοα θύῃ685.
19

ΗΕΒΙΟ

ἄρνας ποιμαίνονθ᾽ “᾿λικῶνος ὕπο ζαθέοιο.
τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον,
Μοῦσαι ᾿Ολυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο"
25
Ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἷον,
ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα,
ἴδμεν δ᾽, εὖτ᾽ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.
Δ
ΡΝ
[ον
΄
2
,ὔ
Ὡς ἔφασαν
κοῦραι
μεγάλου
ΔιὸςΝ ἀρτιέπειαι"
καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον
80
“-

Χ

’

7

ς

-

ρέψασαι, θηητον" ἐνέπνευσαν ὃὲ μοι ἀυδὴν
θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα.
ὃ

,

θ

ῇ

ΦΡ

δέ

᾽

ὃ)

καί μ᾽ ἐκέλονθ᾽ ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων,
σφᾶς δ᾽ αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδειν.
-

:]

“

ἀλλὰ τί ἣ μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην;
2

Ν

.:

“

Ν

“

Χ

80

΄

Τύνη, Μουσάων ἀρχώμεθα, ταὶ Διὶ πατρὶ
ὑμνεῦσαι τέρπουσι μέγαν νόον ἐντὸς ᾿Ολύμπου,
εἰρεῦσαι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα,

φωνῇ ὁμηρεῦσαι: τῶν δ᾽ ἀκάματος ῥέει αὐδὴ
ἐκ στομάτων ἡδεῖα: γελᾷ δέ τε δώματα πατρὸὲξ
40
Ζηνὸς ἐριγδούποιο θεῶν ὀπὶ λειριοέσσῃ
σκιδναμένῃ" ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου
δώματά τ᾽ ἀθανάτων. αἷ δ᾽ ἄμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι
θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδῇ
3
2
Ἂ
Δ
μ
»
Χ
“τὰ
Ν
ἐξ
ἀρχῆς,
οὺς
Τ᾿αῖα
καὶΝ Οὐρανὸς
εὐρὺς
ἔτικτεν,
4
οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρες ἐάων.
:
δεύτερον αὗτε Ζῆνα, θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
ἀρχόμεναί θ᾽ ὑμνεῦσι καὶ ἐκλήγουσαι} ἀοιδῆς,
»“ὦ-

“

5

“Ὁ

7

ἈΝ

ς

2

“Ὁ

΄

΄Ζ

’,

“

-

᾽

με

-"

Ἂ

Ν

3.

4

7

κ΄

,γᾺ,

,

[ον

Ἁ

7

Ε]

Δι

ντ

ὉΝ,

1 Τλιά νίοἢ : θεαὶ λήγουσαί τ᾽, ΜΕΝ.
8ὃο

͵΄

Δ,

5

“-“

ΤΗΒΟΟΟΝΥ
Ηεϊίοομ, αηα {πὶ νον ἢἤνϑυ πη6 ροάάαεβϑβϑθβ βαϊα ἴο
τη6--ο-΄ἰῃε Μιβ68 οἵ ΟἸγιηρα5, ἀδυρῃ ει οἵ Ζευβ ννΠῸ
ΒοΙ5 {πῸ δερὶδϑ :
“ ΒΠδρμδυαβ οἵ ὑπΠ6 ψ] ]άδυπθβδ, ντεϊομεα ὑπίηρβ οὗ
ΒΗ 8,76, ΤΠ6γ6 θ611165, γα Κπονν ον ἴο βρθαὶς πηϑην
ἔαϊϑε ὑπίπρϑ 8 ὑπουρὶν πον ψγετα ἔσαθ ; θα να Κπον,
ΠΏ Θη γγα Ψ01]], ἴο αὐΐον ἔσας ἐπίῃ ρβ.᾽
50. 5814 ὑπ6 τϑδᾶγν-νοϊοβα ἀδιρηϊοῦβ οἵ σγεαὺ Ζειβ,
δ πη ὑπεν Ρῥ]ποκθα πα σανα τὴη6 ἃ τοῦ, ἃ δῃοοῖ οἵ
ΒαΓαΥ ΟἸἶνα, ἃ τηδύνθ]]οι5 πίη, ἀπ Ὀγεαϊῃεα ἰπΐο
τη6 ἃ ἀϊνίπηο νοΐοα ἴο οεἰαῦγαΐα ὑπ] ηρ5 Πᾶὺ 5Π8}} "6 ἀπά
τπΐπρα ὑπαΐῦ νγετα αἰογεύπη ἢ ἃπα πεν δά της βἰπρ'
οὗ Π6 τὰοθ οἵ με δ] ϑβθά σοᾶβ ὑπαῦ ἀγα δὔβγμα]ν,
θαὺ Ἔνϑι ἴο βἰπρ' οὗ ὑΠδϑυηβεῖνοβ θοῦἢ ἢγβὺ ἀπ Ἰαδῦ. Βαΐ
γγἢγ 4}} ὑΠ15 αουὺ οδἱκ οὐ βἴομπα ἢ 1
Οοιμηα ἴμου, οὐ ὰ5 θερίη τ Ὁ} ὑπ 6 Μύβ65 γηο σά θη
ἐπε στεδῦ ϑρί
τ οἵ {ποῖ ἔα πον Ζθαβ 'π ΟἸγτηρὰβ ψἱἢ
ὑΠεῖν βοηρϑ, [6 ]]}Π1πρ οὗ ΠΠίηοβ ὑπὰῦ ἀγα ἀπαὰ ὑπὰῦ 588]
θὲ «πᾶ ὑμαῦ νγεῦα δἰογθίιηθ νυν οοηϑϑηύίηρ νοΐςθ.
πννθαυγίηρ ἤἥοννβ ὑπ6 βυγεοῦ βουπα ἔγοια ὑμὶν 1108,
ἀπ πὸ ουδὲ οὗ ὑπεὶν ἔαῦ ποὺ Ζεῦ ὑπὸ ἸουαΠα μά Θ
ἰ5. »]δα αὖ {{|| {|ν-}Π|τ νοῖοα οἵ η8 σοάά685685 ἃ5 {Ὁ
ϑργδδᾶβ ἀργοδάᾶ, ἃπα 6 ρϑὰκβ οὗ ϑῆονυ ΟἸγτηραΒ
ΓΕϑου Πα, δηα {ΠῸ Ποιηθ5 οὗ {Π6 ἱπηππογΐα8. πα ὑπ Ὺ
αὐξαυῖηρ {Ππ|61 ἱπηπγουΐα] νοΐοθ, οαἸὈγαΐα ἴῃ βοὴρ ἢνδὺ
οὗ 411] ὑπὸ τϑνθυθπαᾶ γος οὗ πε ροᾶς ἤτοι {Π6
Ρθερὶπηΐπρ, ἔποθα πο
Εδυΐῃ ἀπ νψάθ ΗἩθάνθηῃ
θεροῦ, ἀηα {πὸ σοαβ βργυηρ οὗ ἴπεβε, σίνειβ οἵ σοοῦ
{πἰηρ5. ΤΏδη, ποχί, ἐπε σοαᾶδ5865 βίηρ οὗ Ζεαβ, {Π8
ξαϊπον οἵ σοᾶβ δῃᾷ πηδῃ, ἃ5 ὑπεὺ Ρερίῃ ἀπά δπᾷ {πεῖν
ϑύγαΐπ, μουν τη ἢ Πα 15 ὕΠ6 τηοϑῦ δχοο] ]εηῦ διηοηρ ὑΠ6
ΠΑ

φῬγονϑιθίαὶ βωνίηρ πηθϑηΐηρσ, “ἢν

ΘΏΪΑΡσΘ ὁ ἸΥΥ616-

γϑηῦ ὑορίοβ 1
δ}1

ΗΒΒΙΟ

ὅσσον φέρτατός ἐστι θεῶν κράτεΐ τε μέγιστος.
αὗτις δ᾽ ἀνθρώπων τε γένος κρατερῶν τε Γιγάντων δ0
ὑμνεῦσαι τέρπουσι Διὸς νόον ἐντὸς Ὀλύμπου
Μοῦσαι ᾿Ολυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
Τὰς ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα
Μνημοσύνη, γουνοῖσιν ᾿Εἰλευθῆρος μεδέουσα,
λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.
δῦ
ἐννέα γάρ οἱ νύκτος ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺς
νόσφιν ἀπ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνων"
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτραπον ὧραι
μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἥματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη,
ἣ δ᾽ ὄτεκ᾽ ἐννέα κούρας ὁμόφρονας, σιν
ἣἧ
ἀοιδὴ

μέμβλεται ἐ
ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐἐχούσαις,
τυτθὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς νιφόεντος ᾿Ολύμπου.
ἔνθα σφιν λιπαροί τε χοροὶ.καὶ δώματα. καλά.
πὰρ δ᾽ αὐτῇς Χάριτές τε καὶ᾽Ἵμερος οἰκί᾽ἔχουσιν
ἐν θαλίῃς" ἐρατὴν δὲ διὰ στόμα ὄσσαν ἱεῖσαι
μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα κεδνὰ
ἀθανάτων κλείουσιν, ἐπήρατον ὄσσαν ἱεῖσαι.

60

θδ

αὲ τότ᾽ ἴσαν πρὸς Ὄλυμπον ἀγαλλόμεναι ὁὀπὶ καλῇ,

ἀμβροσίῃ μολπῇ" περὶ δ᾽ ἴαχε γαῖα μέλαινα
ὑμνεύσαις, ἐρατὸς δὲ ποδῶν ὕὕπο δοῦπος ὀρώρει
710
νισσομένων πατέρ᾽ εἷς ὅν' ὃ δ᾽ οὐρανῷ ἐμβασιλεύει,
αὐτὸς ἔχων βροντὴν ἠδ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κάρτεϊ νικήσας πατέρα Κρόνον" ᾿εὖ δὲ ἕκαστα
ἕ
ἀθανάτοις διέταξεν ὁμῶς καὶ ἐπέφραδε τιμάς.
Ταῦτ᾽ ἄρα Μοῦσαι ἄειδον, ᾿Ολύμπια δώματ᾽
ἔχουσαι,.
1ὅ
ἐννέα θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖΐαι,
Κλειώ τ᾽ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε
Τερψιχόρη τ᾽ ᾿Βρατώ τε Πολύμνιά τ᾽ Οὐρανίη τε
82

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ϑ5οα5 ἀπα βιργειηα ἰῃ ρονεῦ,
Απᾶ δραΐῃ, ἔπαν οπαμΐ
πε τᾶθα οἵ τῇδῃ πα βίγοηρ σἰδηΐβ, ἀπ ρα θη ἐπ6

μοατῦ οὔ Ζεὺβ

νἱῃηΐη

ΟἸγιηριι5,---ἰῃς

ΟἸγιηρίδη

Μαβ65, ἀδυρηζουβ οὗ Ζειβ ὑΠ6 86 915Ποϊ άϑυ.
ΤΉδ

ἴῃ Ρίοτία αἀἸΪ4 Μηθιηόβυπα

(Μευηονυ); 80

Γαῖρη5 ον ον ὑπ6 Β1}15 οἵ ΕἸδυῦπου, θθᾶν οὗ ππίοπ ἢ
τῆς ἔδῦμοσν, [ες βοὴ οἵ Οὐόηοβ, ἃ ἔογρ
οι πρ οἵ 1115 ἀπά

ἃ τΤαϑῦ ἔΠῸΠῚ ΒοΥτΟν. ΕῸΣ πἴηθ ηἰσῃϊβ αἸα νῖ86 Ζεαβ 116
ἢ πον, δηὐευϊηρ' Ποὺ μον Ὀεα γϑρμλοΐθ τότ {Π|6 ἰτητηογΐαϊθ. Απᾶ ψῇθη ἃ γϑᾶ ψὰβ ρμᾶϑϑθ6α δηᾶ {πὸ
ΒΘΆΘΟΠ5. ΟΔΤη6 ΤΟῸΠα 85 π8 Ἰποητῆβ νὰ Πη66, Πα ΤηΔ ΠΥ
ἀαγ5 ΤΕΥ ΔΟοοΟΙ
ΡΠ 5Π66, 5η6. ὈΔΥ6 πἰπδ- ἀδαρ
δ 5,
411 οἵ οπὲ τηϊηά, ννοθα πϑαγῖβ ἀγ6 βεῦ ΡΟ βοηρ' ἃηα Ἂς.
ὑποὶν βρὶ
γι ἔτεα ΠΌΤ οᾶγ6, ἃ {16 νὰὺ ἴσοι ὑπὸ ἴορτηοϑῦ βεδῖ οὗ βΒπονυ ΟἸγτραβ. ΓΠ6 6 ἀγα ὑποὶν Ὀγοηΐ
ἀδποίηρ- Ιαοοβ πα

Ὀδδα

ἢ] Ποιη65, ἃπα θ6ϑι468 ἔμ τὴ

πε Οὐδοοβ ἃπα Ηΐϊηδτιβ (Π 6βίγθ) ᾿νε ἴθ ἀεο]ρἢΐ,
Απα ἐμδυ, υὐξενίηρ ἐΠγτουρἢ ὑπ εῖ 1105 ἃ Ἰἰονεὶν νοΐοο,
βίηρ ῃ6 ἰαὰννβ οὗ 4}} δπὰ πθ6 φοοαϊυ ννᾶγβ οἵ {πὲ
ἱπητηοτἕϑ]5, αὐζουίηρ ὑπαὶ ἰοναὶν νοΐοθ. Τμθη πνεηΐ
που ἴο ΟἸγιαρυβ, ἀεἸρηδίηρ ἴῃ ὑΠεῖν συσεοῦ νοΐοε,
τ
Πάν θηὶν βοηρ, 8Δπα ὑπῸὶ ἀδγῖς βὰν τοβουπαθα
αθοαΐ ὕμβϑιη ἃ5 πε Ὺ ομδηΐϊδά, ἀπ ἃ ἰονεὶν βουπα γο86
ὉΡ θαηθαῦ {πεῖ ἔδεῦ ἃ5 ἔπδθυ ννγεηῦ ἴο ὑμεὶν ἔαύμου.
Απάᾶ Πα νγὰβ γεϊρῃΐηρ' 'π ἤδάνϑῃ, τη βο] ΠοΙαϊηρ {Π6
Ἰρηδηΐηρ πα οἹονίηρσ ὑπυπάευθο!ῦ, θη μῈ Πδᾶ
ον θύοοιηθ Ὀγ τηϊρηῦ 5 ἔαῦ Ποὺ ΟΥὐΌποβ ; ἀπ ἢ6 αἰβυτθαϊεα ἔδιτν ἴο μπ6 ἰπησπογΐαὶβ ὑπεῖνγ ρου 8 84
ἀδοΙαγθα ὉΠαῖν ρυίν!
]6ρ68.
ΤΉΘθε.

ὑπίηρθ,

ὑπο,

ὑπ

Μιβθ5

βδηρ ψηῸ

ἄνε]]}

095 ΟἸγΙριβ, πἰπθ ἀδυρηΐοιβ θερούίζαεη Ὀγ σγοαΐ
ζδαβ, ΟἸεῖο δἀπᾶ Επαΐευρε, ἹΠα]εῖα, Μεὶροιηεπα δά
ΤΥ ρβίοῃοσθ, δα Εγαΐο ἀπ ΡοΪγ γταπία ἃπα ἴὐτϑηϊὰ
α 2

83

ΗΝΒΙΟΌ
Καλλιόπη θ᾽. ἣ δὲ προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.

ἣ γὰρ καὶ βασιλεῦσιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.
ὅν τινα τιμήσωσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
ἡμενό τε ἴδωσι
ἴδωσι
' διοτρεφέων
γεινόμενὸν
ρεφ
β βασιλήω
ἤων,

80

τῷ μὲν. ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην,

τοῦ δ᾽ ἔπε' ἐκ στόματος ᾧῥεῖ μείλιχα. οἱ δέ τε λαοὶ
πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας
8ῦ
ἰθείῃσι δίκῃσιν" ὃ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύων
αἶψά κε" καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσεν"
τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες, οὕνεκα λαοῖς
βλαπτομένοις ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι
ῥηιδίως, μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσσιν.
90
ἐρχόμενον δ᾽ ἀν᾽ ἀγῶνα ᾿ θεὸν ὡς ἱλάσκονται
αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν"
τοίη 4 Μουσάωνἱἑ
ἱερὴ δόσις ἀνθρώποισιν.
ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος

ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί,

θὅ

ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες: ὃ δ ὄλβιος, ὅν
ὅ τινὰ Μοῦσαι
φίλωνται" γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.

εἰ γάρ τις καὶ πένθος ἔχων νεοκηδέι θυμῷ
ἄζηται κραδίηνἀ
ἀκαχήμενος, αὐτὰρ ἀοιδὸς
Μουσάων θεράπων κλέεα ὃ προτέρων ἀνθρώπων
100
ὑμνήσῃ μάκαράς τε θεούς, οἱ "Ολυμπονἔ
ἔχουσιν,
αἶψ᾽ ὅ γε δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι
κηδέων
μέμνηται" ταχέως δὲ παρέτραπε δῶρα θεάων.

Χαίρετε, τέκνα Διός, δότε δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν.
1 ΠΗ ριηϊβύϊιβ, ΘΟ θαΘι : τ᾿ ἐσίδωσι ΟΥ ἐπίδωσι, ΜΙ 55.
5.Α: τέ; ΜΝ.
5.ΑᾺ δπηᾷ ϑομο]αβίβ : ἀνὰ ἄστυ, ΜΕΝ.
4Α; οἷά τε, ΜΕΝ.
ὅ Νδθοϊς : κλεῖα, ΜΕΝ.

δὃ4

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ἃ Πα], ΟΑΠΠορο,: πὸ 15 ἔμπα οι θἴθοι οἵ ὑπόμη 411, ἴου
5Πη6 αὐΐξεπᾶβ οἡὐ ψουβῃϊρία! ὈΥΐποθθ: ὙΠΟΙΏΒΟΟΥΘΥ
οἵ ΠδανεηΠοῦ 56 α ΡΥΐποθθ ἴη6 ἀδυρσηύεουβ οἵ στοαΐ
Ζεὺβ Ποποῦγ, ἀπα ὈΘΠοΙα Ηἷπὶ δὲ πἰβ. θἰγθμ, ἐμὸν
ΡΟ 5ιύνεεὺ ἄδθνν ΡΟ Πΐδ ἴοηριιθ, Δ Πα ΤῸ ΠΙ5. 105
ἤονν σταοίουβ ψογᾶβ. ΑἸΙ {πΠ6 ρϑορῖὶε Ἰοοῖκ ἑοναγᾶβ
ΐμη 116 ἢδ βϑῦθ]65 οαιθε5 ἢ σὰς Ἰυασοιηθηΐβ.:
Δη4 ἢδ, βρεακίηρ' βγεϊν, νοι] 500η τᾶ κα 156 δμαᾶ
δνβὴ οὔἃ ργϑαῦ αυδιτεὶ ; [οΥ που ἴΌσα ἀγα ΠΥ ΡΥ
πο65
ννῖθ6. ἴῃ Ποαγΐ, θθοασβα νγνῇθη ὑΠ6 ΡθΘορΙα ἃῖα ᾿εΐηρ
τηϊθοι 66 ἴῃ ἢ 6 ν᾽ ἀββθυι]ν, ἔμ 6 ὺ βαῦ τἱρὴῦ {Π6 τηδύξου
ἀσδῖη νυ εἀ56, Ρουβαδαϊησ ἔῃ 6 ἢ σαη]6 οτάϑ.
Αμὰᾶ ψῇθη ἢ ρΡϑ8565 ὑπγοιρὴ ἃ σαϊπουίηρ, πον στοαὶ
πὴ ἃ5. ἃ ροα ψιἢ σαπί]α γονούθηοα,ηα Πα 15 οοηβρίσαοιβ διηοποδὺ ὑἢ6 ΔΘΒΘΙὈ]Θα : δαἢ 15 ὑπΠ6 ΠοΟΙγ᾿
συ οὗ πε Μυβεβ ἴο θη.
ΕῸΣ ἰὉ 15 ὑῃγουρἢ {πα
Μυβ65 8δπα ἔδυ-ϑῃοοϊηρ ΑΡΟΙ]ο ὑπαῦ ὑΠδτα ἃγῈ ΘΙΠΡῸΥΒ
δηἃ ΠΔΥΡΕΙΒ. ἀροη πε δαγΐῃ ; θαδ ρυίμοε ἅτε οὗ
Ζϑυβ, ἃπηα ΠΔΡΡΥ͂ ἰ5 Βα ψῇοιμη {ῃη6 Μιβε5 ἰονὲ : ϑυυδοῦ
ἤοννβ βΒρεϑοῦ ἔτομη 5. τηοαΐῃ. ΕῸΣ {Ππουρἢ ἃ τηδῃ
Πᾶνα βοῖτον ἃπα ουἱϑῦ ἴῃ ἢϊθ πον ]γ-του]6α 508] πα
᾿ῖνα 'ἴπ ἀταδα βϑοδιβα 58 Πϑαγῦ 15 αἰβιγεβϑθθα, γεῦ,
γγθη ἃ 5ίπροῦ, πε βευνδηῦ οἵ πΠῸ Μαβε5, ομδηΐβ Π 6
σ᾽ουίουβ. ἀδεαβ οὗ πηθὴ οὗ οἱ δηᾶ ἐπε Ὀ] θϑθεα σοάϑ
γγῃ0 πῃ 8010 ΟἸγτηραβ, ἂῦ ὁποα 6 ἔογροῖβ 5. πϑᾶνὶ6855

8ΔΠη6 ΥΟΙΘΙΡΘΙ5.

ποὺ Πἰδβ Βούγονν δὖ 4}} ; θαὺ {πε

οἱ δῦθ οὗ Π6 σοααά 6856 5 500} 1
Ηδ81],

μη] άγαεη οἵ Ζεαβ!

1 (85}6 οὗ ὑΠ6 ΠΟΡ]6 νοΐοθ᾽"

Ἠΐτη ἀνΔΥ ἔτ {Π1656.
Οτδπὶ ἰόνὶν βοηρ ἀπά

: ΟἍΠΕ}ῸΟρΡῈ 15 απ

οὗ Εἰρὶὸο

ῬΡοθύγυ.
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κλείετε δ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων,
10ὅ
οἱ 1 ῆς
ἢ τ᾽ ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀ
ἀστερόεντος,
Ν υκτός τε δνοφερῆς,. οὕς θ᾽ ἁλμυρὸς ἔτρεφε Πόντος.
εἴπατε δ᾽, ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο
καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος, οἴδματι θυίων,"
ἄστρα τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 110
[οἵτῷἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρες ἐάων 5}
ὥς τ᾽ ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο
ἠδὲ καὶ ὡς τὰ πρῶτα πολύπτυχον ἔσχον
Ὄλυμπον.
ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, ᾿Ολύμπια δώματ᾽
ἔχουσαι.
ἐξ ἀρχῆς,
ἀ
καὶ εἴπαιθ', ὅ τι πρῶτον γένετ᾽ αὐτῶν.

116

Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα
Γαζῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἀθανάτων, οἵ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,3]
Ῥάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,
ἠδ᾽ Ἔρος, ὃὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
120
λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων

δάμναται ἐἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.
ἐκ Χάεος δ᾽ ᾿Ερεβός τε μέχαινά τε Νὺξ ἐγένοντο"
Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ Ἢ μέρη ἐξεγένοντο,
οὺς τέκε κυσαμένη ἜἘρέβει φιλότητι μεγεῖσας.
12ὅ
Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑαυτῇ
ἑ
"
Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,
1.
5
3.
ϑηα
4
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ἬζΖϑο (οἴ. 1. 181) : θύων, Μ55.
Ομ ρα Ὀγ Α, ΤὨΘΟΡΒΙΪα5, ΗἹρροϊγύυβ.
ΠΤ ΡΟΡΒ Ϊ5, ἩΠΡροϊγ τ, δηα 4}} Μ55. ῬιΙαῦο, Αὐϊβύουθ
Οὔ ΘΓΒ 4ο ποῦ Κπονν μ8 11η6, ὙΒΊΟ 15. ΟἸΘΑΥΪΥ ΒΡΌΓΤΙΟΙΒ.
ΜΕ. : ἑωυτῇ, Α, ΤὭΘΟΡΒΙΠαΒ.

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
οοἸεργαῖα ἐΠ6 ΠοΙ͂ν τασα οὗ ὑπὸ ἀθδίῃ]θθβ ρσοάβς ψνῆο
ΔΥΘ ἴον δνϑυ, ἔῃοβα ὑμαὺῦ νγευε θόσῃ οὗ Εν ἀηα βὕϑυυν
Ηδαάνοπ ἀπά ρ]οοην ΝΙρσῃῦ ἀπα ἔμεμ ἐπαὺ Ὀτίην ὅ6ὰ
ἀἸὰ γεασ. 61} ον δὲ ἐμε ἢνϑὺ σοάβ πα δύῃ οϑπηα
ἴο 6,

δπα

τίνειβ, δπα τῆς θουπα]εθβθ

566

ἢ

15

ΤΑ ΡΊΠρ 5.7 6}}, ἀπ ἔῃ6 σ᾽]θδυηΐηρ δἴαγβ, ἀπ ἰῃ6 νἱᾶς
Βδάνεῃ ἅθονα, πᾶ ἐμε σοᾶβνγῆο ψότε Ρόγη οἵ ἔἤότη,
δίνευβ οὗ σοοα {πίηρβ, ἀπ ἤον πον αἰν!ἀεα ἐπεὶν
γε διῖῃ, πα ἢον ἔπαν βῃαγοα ὑπεῖν Ποποὺτβ ἀπιοηρϑῦ
ἔπεπη, ἃπα αἷβδο μον αὖ πε ἔνβι ἔπευ ἴοοὸκ τηᾶηνἐοΙἀεα ΟἸγρυβ.
Τἢ 686 τῃϊηρθ ἀθοίαγα ἴο τη6 ἔτΌΤα
πὸ θερὶπηΐηρ, γε Μιι8ε5 πὸ ἀνν6}} ἴπ ἔπε ποῦβα οὗ
ΟἸγ ρα 5, δπα [6}} τη8 νγῃοἢ

οὗ {πεπ ἤγβὺ οάπηθ

ἴο

Ρε6.
γεν αὖ ἔπε ἤγθὶ ΟΠδοβ σαῖς ἴο ΡῈ, βαΐ ποχὺ
νι ε- οβοιηθα Εγίῃ, {Π6 δνεύτ-ϑατα ἐουαπαάδἰίοι οὗ 4}} 3

πὸ ἀδδίη]εθθ ομῈ5 γῆ. ΠοΙα ἔπῸ ρϑδὰκβ οἵ 5πονυ
ΟἸγτηραΒ, δα ἀἴην Ῥ αγζαγαβ ἴῃ ὑΠ6 ἀδρίῃ οἵ ἔπε ψτάεΡαϊῃεαὰ Ευΐῃ,

ἀπ

Εγοβ

(1μον6), ἔαϊγεδῦ διηοὴρ ἐπα

ἀφίῃ ]εββ σοάβ, γῆ ὉΠΠΟῖνῈ5. ὑπο Πἰπὰῦ5 ἃπα ονεῦοοΙη65 {πΠῸ πη ἃπα ννῖξα οι η56]5 οὗ 4}1] σοαϑ δ πα 8]]
τηθ νυ με.
Ετοτ δ δοβ οτὴς ἔουἢ Ἐαθιι5
Δη4 δίδοκ Νιρῃῦ; Βαϊ οὗ Νιρῃῦ ψεσα Ὀοση Αεΐμον 5
δηα Παγν, ὑγβοτη 56. οοῃοδίνεα

δπα Ἀᾶγα ἔτοτ ἀπίοη

ἴῃ ἴον σι ΕγερυβΒ. ἀπαὰ Ἐδυίῃ ἤγθὺ θᾶτα βἕἴατυυν
Ηδξάνε, δαυλὶ] ἴο Πούβϑ, ἴο οονεὺ ΘΙ ΟΠ ΘΥΕΙῪ
1 ῬΡΓ, ἴῃ ὑμ6 οοβιηοίοσυ οἵ Ἡδβοα, 15 ἃ αἰβὶς βυσγουπαθα
Ὀγ ὑμ6 γἶνϑὺ Οοθϑηι δηα Πού πρΡΟῚ ἃ νγαβϑύθ οἵ νναῦθυβ 1 15
οα]]6α ὑπ6 Τοπηδαύίοη οὗ 411 (06 απδη!βοδύϊοη ““ 0Π6 ἀδϑύ] 695
ΟἾΘ685 ... .᾽ δἴο. 15. δὴ 1ηὐουροϊδύϊομ), Ὀθοϑαϑα ποῦ ΟἾΪΥ ὑγ6685,
Τη6, 8η64] δῃϊμηα]β, θαὺ οὐ ὑπμ6 1115 πα 5685 (11. 129, 131)
816 βιρροτγίβα ὃγ 1.

3 Αρϑύμου 1ἰβ ὑπ Ὀγισηύ, πηξαϊηθθα ὈΡΡΘΙ αὐπηοθρηοῦθ, ἃ5
αἰδυϊη
σι βηθα ἔγοση δι, ὑπ Ἰουγοῦ αὐτηοβρῆοτα οὗ ἐπ θαυ.
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ὄφρ᾽ εἴη μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί.
γείνατο δ᾽ Οὔρεα μακρά, θεῶν χαρίεντας ἐναύλους,
Νυμφέων, αἱ ναίουσιν ἀν᾽ οὔρεα βησσήεντα.
130
ἣ δὲ καὶ ἀτρύγετον πέλαγος τέκεν, οἴδματι θυῖον,"
Πόντον, ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου" αὐτὰρ ἔπειτα
Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ᾽ ᾿᾽Ωκεανὸν βαθυδίνην,
Κοῖόν τε Κρῖόν θ᾽ Ὕπερίονά τ᾽ ᾽Γαπετόν τε
Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε
13
Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ᾽ ἐρατεινήν.
τοὺς δὲ μέθ᾽ ὁπλότατος γένετο Κρόνος ἀγκυλο5

.

᾿

“

΄

»

“Ὁ

7

Ῥ

Ὁ

᾿

,

7

δεινότατος παίδων θαλερὸν δ᾽ ἤχθηρε τοκῆα.
Γείνατο δ᾽ αὖ Κύκλωπας
ὑπέρβιον ἦτορ
ἔχοντας,
Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ ΓΑργην ὀβριμόθυμον,
᾿
140
οἱ Ζηνὶ βροντήν τε δόσαν τεῦξάν τε κεραυνόν.
Απν
ν
7,
Ε
9
οἱΔΩ δή͵ τοι τὰΔ ΠῚμὲνΓΑ ἄλλα
θεοῖςὑκε ἐναλίγκιοι
ἦσαν,
μοῦνος δ᾽ ὀφθαλμὸς μέσσῳ ἐνέκειτο μετώπῳ.
Κύκλωπες δ᾽ ὄνομ᾽ ἦσαν ἐπώνυμον, οὕνεκ᾽ ἄρα
σφέων
4

Χ

,-ῃἦ᾿

“

3

΄

Ἁ

3

Υ͂

Ν

[τ

Ψς.

΄

κυκλοτερὴς ὀφθαλμὸς εεὺς ἐνέκειτο μετώπῳ"

14

ἰσχὺς δ᾽ ἠδὲ βίη καὶ μηχαναὶ ἦσαν ἐπ᾽ ἔργοις.
Αλλοι δ᾽ αὖ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο
τρεῖς παῖδες μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, οὐκ ὀνομαστοί,
᾽

"

᾿Ὶ

᾿

[4

Ν

3

“ΟΣ

7

Κόττος τε Βριάρεώς τε Τὕης θ᾽, ὑπερήφανα τέκνα.

τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ᾽ ὦμων ἀΐίσσοντο
ἄπλαστοι, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα
ἐξ ὥμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν'
7

-

ΤΑ: θῦον, ΜΗΞϑ.
2. Τὴ ρΙδοβ οὗ 0ηϊ5 11π6 Οταΐββ γϑδᾶ-οἱ δ᾽ ἐξ ἀθανάτων θνητοὶ τράφεν αὐδήεντες.

δὃ

"

,

᾽

μήτης,

Ι

1560

πνν

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
5146, ἀπά ἴο ΡῈ δῃ δνβι-ϑτα Δι αἰπρ- ᾽αοα ΤῸ {πὸ
Ὀ] βϑεα ροάβ. Απᾶ 886 Ὀτουρσῃὺ ἔουθῃ Ἰοηρ ἨΠ]1]5,
ϑυδοοα! πδυπΐθ οἵ πΠ6 σοααθ55- ΝΡ 5 ψμὸ ἄν6}}
διηοηρθὺ ὑπε οἹθηβ οἵ ὑπ6 8115. 516 Ῥᾶγθ αἷδο {πΠ6
γα] 685 ἀθαρ τ ἢἾ5 τασίηρ 5} 6}}, Ῥοηΐαβ, ντποῦΐ
βυνααῦ ππΐοη οὗ Ιονθ. Βυΐ δἴιονυνναταβ 586 ἰὰγ νι ἢ
Ηξανεπ ἀπᾶ Ρᾶγε ἄδερ- συν] ηρ Οοεδηαβ, Οὐθὰβ ἀπ
Οὐ δπὰ Ηγρεγίοη πα ἰαροΐαβ, Ποῖα ἀπα Ἀπθ8,
ΤΠ Θμηἶα πα Μηδιηοθνηθ 8Ππ6 οο]ἀ-ογονμθα ῬΏοΟοθα
ἃ πα Ἰονεὶν Τεΐηγθ. Αἴδου ὑπθη νὰ8 ΟῚ ΟΥ̓ΌΠΟΒ
6

νην, γουπροϑῦ Δ πα τηοϑῦ

θυ 0] 6 οὗ ΠΘΥ οΠ]άτθῃ,

8η6 ἢς Παϊεα ἷ5 Ἰαϑῦν 5116.
Απα ἀραΐῃ, 586 θᾶγα ὑπ6 Ογοΐορθϑ, ονευ θθαυηρ ἴῃ
Βρίτῦ, Βγοηΐθβ, ἀπα ϑύθγορθθ δη6] βῦπιθθογη-θαγθα
Αὐροβ,, ψῆο ρσαᾶνα Ζειβ ὑπα ὑπυπάθυ πα τηδᾶς {πα
ὑπυπάουθο]ῦ : ἴῃ 41} εἰθδε ὑπὸν γγοτα Π|κὸ ἐπε σοῦ,
θαῦ οὴ6 δύ ΟὨΪΥ ννᾶβ βοῦ ἴῃ {πε τηϊάϑὲ οὔ ὑπεὶν ἔογεΠοδάβ8. πὰ πεν ψϑῖα βιυπᾶιηδα Οὐοίοροβ (ΟΥὈ-γϑαλ) ᾿
᾿θδοδῦβθα οὴδ οὐδθεα δγα ννὰβ δεῦ ἰῇ {πεῖν ἔὈγΘ 6865.
ΒΘ γθη στη Δ Πα τσῆϊ Δπα οὐδ γνοτα ἴῃ ἐπαῖν ἡνοΥ 8.
Απα δραΐῃ, γα οἴμοι β0η5 ψεῦα Ῥοτῃ οἵ Εδυίῃ
ἃ
Ηδράνθη, ογθαὰῦ 8π6 ἀουρηΐν Ῥεγομα ἰδ]] την,
Οοὐξαβ. δῃηὰ Βείασεοβ δἃῃἃ ὕὄγεϑ, ριδϑιπηρίθποιβ
ΟΠ] στο. Ετοια ὑπεῖν 5Πῃου]ἄθουθ βρύδηρ δὴ Βυπαγεα
ΔΥΤΩ5, ποῦ ἴο θ6 ΔΡΡΙΌΔΟΠ
Θά, δῃμα δοῃ ἢδα αν Πδδαβ
ΡΟΝ 8 Βῃου !αθυβ οα ὑπεῖῦ βἔσοηρσ ᾿πὴρ5, δηᾶ
1 Βγοῃΐββ 15 [8

ΤΠ

ΑΥρθβ, ὑμ6 ιν! Οπ6.

οΥοΥ ; ϑὔθγορθθ, ὑμ6 Τὐρῃύθηθυ ; δηάᾶ

ὃ9

ἨΕΒΙΟ.
ἰσχὺς δ᾽ ἄπλητος κρατερὴ μεγάλῳ ἐπὶ εἴδει.
ὅσσοι γὰρ Ἰ᾿αίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο,
δεινότατοι παίδων, σφετέρῳ δ᾽ ἤχθοντο τοκῆι
ἐξ ἀρχῆς: καὶ τῶν μὲν ὅπως τις πρῶτα γένοιτο,

1ὅδ

πάντας ἀποκρύπτασκε, καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε,

Γαίης ἐν κευθμῶνι, κακῷ δ᾽ ἐπετέρπετο ἔργῳ
Οὐρανός. ἣ δ᾽ ἐντὸς στοναχίζετο Ταῖα πελώρη
στεινομένη: δολίην δὲ κακήν τ᾽ ἐφράσσατο
τέχνην.
100
αἶψα δὲ ποιήσασα γένος πολιοῦ. ἀδάμαντος
τεῦξε μέγα δρέπανον καὶ ἐπέφραδε΄ παισὶ φίλοισιν"
εἶπε δὲ θαρσύνουσα, φίλον τετιημένη ἧτορ'
Παῖδες ἐμοὶ καὶ πατρὸς ἀτασθάλου, αἴ κ᾽
ἐθέλητε
πείθεσθαι, πατρός κε κακὴν τισαίμεθα λώβην
16ὅ
ὑμετέρου" πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.
Ὡς φάτο" τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ἕλεν δέος, οὐδέ
τις αὐτῶν
φθέγξατο. θαρσήσας δὲ μέγας Κρόνος ἀγκυλο-

μήτης

ἂψ' αὗτις μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν᾽
Μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ᾽ ὑποσχόμενος τελέσαίμι

170

ἔργον, ἐπεὶ πατρός γε δυσωνύμου οὐκ ἀλεγίξω
ἡμετέρου" πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.
Ἃςς φάτο" γήθησεν δὲ μέγα φρεσὶ Γαῖα πελώρη.

εἷσε δέ μιν κρύψασα λόχῳ: ἐνέθηκε δὲ χερσὶν
ἅρπην καρχαρόδοντα" δόλον δ᾽ ὑπεθήκατο πάντα. 11ὅ
Ἦλθε δὲ νύκτ᾽ ἐπάγων μέγας Οὐρανός, ἀμφὶ δὲ
Γαίῃ

ἱμείρων φιλότητος ἐπέσχετο καί ῥ᾽ ἐτανύσθη
9ο

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ἰγΥ δ βῦ Ὁ]6. ννὰβ ὑπ6 βα
θθοῦ δἰσεηρύῃ ὑπαῦ ννὰ8 ἴῃ
ὑπο στοαῦ ἔοστηβ. ΕῸΥ οἵ 4}} ἔπε ομη]άγεη ὑμαῦ νγοτα
Ῥοῖῃ

οὗ δύῃ

δηα

Ηδξανεθῃ, ἔμπεθο σε

ὑΠπ6 τηοβὲ

ὑουτῖ 16, ἀπα πον ψρεῦα Βαῖθα Ὀγ ὑποὶῦ οὐ ἴαυον
ἔγοιη ἔπε ἤνγϑί. πᾶ πε υβϑὰ ἴο πῖάθ6. {πη 4}} αννᾶν
ἴῃ ἃ βεβογεῖ ρίδος οἵ Ἐδυΐῆ 80 5800}. 85 βοῇ νγᾶϑ
θοτγπ, δπα ψουἹα ποῦ βυ δεν ὑπ 6 πὴ ἴο οοπλ6 ἀρ ἰηΐο ἐπε
᾿ἰσῃῦ : δᾶ Ηθάνϑη το]οϊσθα ἴῃ ἢ. αν] ἀοίηρσ,. Βαΐ
'ναϑδὲ Εδυΐῃ στοδηδα νἹΐη, θείηρ βὑγαϊ θη, δηα 5Π6
ἐπουρῃῦ ἃ οὐδυ ἃμα δῃ δν]} ψ1]6. ον ἢ 586
τηδᾶς ἔπε εἸοιηθπηὺ οὗ στον ἢϊηΐ πα βῃαρεά ἃ στεοαδῦ
5 ΚΙ6, απᾶ ἰο]α ἢεὺ ρῥἴδη ἴο δι θὰ 50η5.
πᾶ 5Π6
ΒΡΟΚΟ, ομϑουίηρσ ἔπθιη, ννἢ 116 5η6 νγὰβ νεχϑᾶ ἴῃ ΠΕΡ
ἀφθὰγ Πεατῦ:
“Μν ομπ]άγαη, σοΐζεη οὗ ἃ βἰπ] ἔαϊηθν, 1 γουὺ ψ1}}
ΟΌΘΥ της, να 5Βοι]α ραπίβ8ἢ} ὑΠ6 ν]Ὲ ουΐγτασα οἵ γουτ

αι μον; ἕοσπα ἢγβὲ ὑπουρῃῦ οἵ ἀοίηρ 5ῃδηηθι] ἐΠῖπρ5.᾽"
50 586 5414 ; υὺ

ἔξαν .ϑεϊζεα ὑμθιη 411, 8Δπη4 πΟπ6

οἵ ὕπϑῖῃ υὐϊεγεά ἃ ψοτά. Βαΐ σγοαῦ τόπος πὸ ψ ]ν
ΤΟΟΚ οουγζαρσε 8Π6 ἀηϑυγεγεα ἢἰβ ἀδαὺ τίποτ:
“ ΜοΙΠΕοΥ, 1 νν1}} υπάετξακε ἴο ἀο ἐπὶ5 ἀεοθάᾶ, Ὁ Ὑ1
Τανθύθηος ποῦ οὐὐ ἔδῦπου οὐ δον] πᾶῖηθ, [Ὁ ἢῈ ἢγϑἑ

ὑπουρπΐ οὗ ἀοίηνρ 5ῃδιηθαι! ὈΠΙη 5.
ϑο ἢθ 8814 : δπα ναβδὺ Εδυΐῃ γο]οϊοεα συθδῖϊν ἴῃ
Βρ τ, ἀπα βεῦ δηα Ια Πίτη ἴῃ 8η δι θ5}, δπα ρΡαΐ ἴῃ
ἢϊ5 Βαῃᾶβ ἃ Ἰαρσεα 5ιοκίβ, δπα τενεα]βα ἴοὸ Πΐτη ἐπα
σοῖς ρῥ]οῦ.
ς Ἀπα Ηδάνθῃ οδῖηθ, θυ ϊησίηρ οἢ. πἰσῃξ δηα Ἰοηρσίηρ
ἔογ ἸΙονε, πα ἢξ ἰὰν ἀροιυῦ Εδυΐῃ βργεδάϊηρ Ὠἰμη561} [Ὁ]]
ΟἹ

ΗΈΒΙΟ)

πάντη" ὃ δ᾽ ἐκ λοχεοῖο πάις ὠρέξατο χειρὶ
σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ πελώριον ἔλλαβεν ἅ
ἅρπην

μακρὴν. καρχαρόδοντα, φίλου δ᾽ ἀπὸ μήδεα πατρὸς

180

ἐσσυμένως ἤμησε, πάλιν δ᾽ ἔρριψε φέρεσθαι
ἐξοπίσω" τὰ μὲν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρός"
ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι,
πάσας δέξατο Γαῖα" περιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
γείνατ᾽ ᾿Ερινῦς τε κρατερὰς μεγάλους τε Γίγαντᾶς,

τεύχεσι λαμπομένους, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχον-

185

τας,
Νύμφας θ᾽ ἃς Μελίας καλέουσ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν.
μήδεα δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι
κάββαλ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
ὡς φέρετ᾽ ἂμ πέλαγος πουλὺν
“λευκὸς

χρόνον, ἀμφὶ δὲ
190

ἀφρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς ὥρνυτο" τῷ δ᾽ ἔνε κούρη
ἐθρέφθη: πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ξαθέοισιν᾽
ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον. ἵκετο Κύπρον.
ἐκ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη
ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο' τὴν δ᾽ ᾿Αφροδίτην 19
[ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν τ
κικλήσκουσι, θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ
θρέφθη: ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις"
Κυπρογενέα δ᾽, ὅτι γέντο πολυκλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ"
ἠδὲ ΡΜ
ΤΟΙὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη.
200
1 ΤῊ 1ἴπθ Ῥοββί]ν Ῥοϑίοηρβ ὕο δῃούμου γθοθηβίοῃ : ἰῦ νγὰϑ
γϑ]θοῦθα Ὀγ Ἠθυγηδ ἃ5 ἰη οΥγαρύϊηρ ὑΠ8 56186.
ἮΝ

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ὍΡΟῚ μου. ΤΉδη ὑπὸ 80} ἔτοση ἢΪ5 δι θ5}} βυγαϊο δα
[ουῖ Πἰἷ5 εν μαπα δπα ἴῃ ἢὶβ τἱρῃῦδ ἴοοῖκ ῃ8 στϑαὶ
Ἰοηρ' 51:60Κ16 ψ ἢ Ἰαρσσαα ἴδείῃ, δπα ϑυν]γ Ιορρεα οἱ
ἢΐ5 οὐνσῆν ἔα ΠΥ 5 Τθυ 6.5 ἃ πα οὐδ ὑῃθῖη ἀὐγᾶν ἴο [8}}
ὈΕΠ πα πτη. Απά ποῖ νεαΐη]ν ἀϊα ὑπαν [8}1] ἔγουη [15
Βαπα ; [Ὁ 4}} πΠ6 Ὀ]οοάν αἀτορβ ὑπαῦ συβηθδα ἔουτῃ
Ἐδυΐῃ τοοοϊνϑα, πα 85 ὅπ 6 βθᾶβοηβ τηονεα

ΤΟὰπΠα

58Π6

θᾶγα ἐπα βἔτοησ Εσίηγεβ ἀπα πε σγοαῦ ΟἸδηΐβ ψἹἢ
σ᾽ εαγηΐηρ' ἀυτηοαν, ΠΟ] ϊπρ' Ἰοπρ 5ρθᾶῖβ ἴῃ ὑμπεὶν Παπᾶϑ,
δηα {π6 ΝΥΤΩΡἢ5 οι ὑπου 68}1] Με]ῖδα 3 411 ὀνεὺ ἐπα
θουπάᾶ]εβα δαυῖῃ. Απᾶ 80 βοὺὴῃ δ ἢ6 μαά ουΐ οἵ"
Π6 τηθιηθουβ ψ ἢ ἢϊηΐ πα οαδῦ ὑπϑῖὰ ἔτουα {πε ἰαπα
ἰηΐο ὑπδ βυγρίπο 568, ὕπου γε Ὲ σνερῦ ἄυναν νοῦ ἐπα
πηδῖῃ ἃ Ἰοην {ἰπη8 : ἃπᾷ ἃ ψῃϊΐα ἔοαπι βργεϑα ἀτουπα
ὑμϑῖη ἔγοτη ὑπ6 ἱπητηογίαὶ ἤθβἢ, δπα ἴῃ τ ὑπεγα στον
ἃ τηϑίΐάθη. ΕἸυϑὺ 5η6 ἀγανν πϑᾶν Ποὶν Ογύμπεγα, δπᾶ
ἔγοση ἔμϑυθ, αἰτζουνναγβ, 5η6. οᾶτηδ ἴο 5εὰ- οἷσί Ουριαβ,
ἃ πα οατὴθ ον ἢ δὴ αν ἔα] ἀπα Ἰονεὶν σοᾶα 685, Δηα σγδβ5
στον ΠΡ ἁθουΐῦ ΠΕὺ θεπϑαῦῃ ΠΟΥ 5ῃδρεῖν ἔδβεῖ. Ηδσ
ϑοαᾶβ ἃπα τῇϑη 08}}] Αρῃγοάϊξε, ἀπα ὑπὸ ἔοατ- θοσὴ
ϑσοδάδθβθθ ἃπᾶ τἱοῃ-ογονηδαᾶ. Ογίπεγθα, θδοασθε 586
ΘΎΘΝ ἃπηϊά ἴπΠῸ ἔοθατη, ἀπά Ογίμεγεα θεοασθα 5ῃ6.
γϑδομοα Ογΐμογα, ἀπ Οὐργορθπαβ θεοδιιβ6. 5Π6 ννὰβ
θοτ ἰπ ὈΠΠΟνῪ Ογὐρστιβ, πα ῬΕΠουητηθ
658 Ρεδοδιιβα
1 ΤῊ τηγῦῃ δοοοπηΐβ ἴοσ ὑμ6 βδραγδίίοῃ οὗ θδνθη απ
Ἐαυῦῃ. [1ἢ Ἐπργρύϊδη οοβιηοίορυ Νιῦ ([Πη6 Ξ΄'κν) 15 ὑμγυβῦ δηάᾶ
Π6]4 ὡραγῦ ἔγοτη πϑὺ Ὀγούμπϑν αἀθὺ (ὑπ6 Ἐδυῦ}) ὈῪ ὕποῖν ξαῦμον

ὅτι, γῆ ΘοΟΥΓϑρομβ ὕο ὑΠῃ6 ατσϑοκ Αὐ]85.
ἤ ΝΥΙΏΡΕΒ οὗ ὑΠ6 Δ5}-ὕγ865 (μέλιαι), ἃ5 Ὀυγαβ θ᾽ ἩΥΤΩΡΉΒ
οὗ ὉΠ6 οὐκ-ὕγθεϑθ.

Ομ. ποίβ οῃ ογζβ απὰ 71)αγ8, 1. 14.

᾿ 3. «ἐ Μριηθθι-Ἰονηρ ᾿᾿: ὕΠ6 {1016 15. Ῥ6υ
δ 05 ΟὨ]ΥῪ ἃ Ῥδϑυνβιβίοι
οὗ ὕΠ6 γϑρα]αῦ φιλομειδής (1 ρ 6 γ-Ἰον]ηρ).
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ἨἩἨΈΕΒΙΟΡ
τῇ δ᾽ ρος ὡμάρτησε καὶ Ἵἱμερος ἕσπετο καλὸς

γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς φῦλον ἰούσῃ.
ἐ
ταύτην δ᾽ ἐξἀρχῆς
ἀ
τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε

20

τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλεχίην τε:
Τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκε

παῖδας νεικείων μέγας Οὐρανός, οὺς τέκεν αὐτός"
φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι
ἔργον, τοῖο δ᾽ ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι.
210
Νὺξ δ᾽ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα
μέλαιναν
καὶ

Θάνατον,

τέκε

δ᾽ Ὕπνον,

ἔτικτε

δὲ φῦλον

᾿Ονεέρων"
δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ ᾿Οιξὺν ἀλγινόεσσαν

214

οὔ τινι κϑημηθεῖσὰ θεὰ τέκε Νὺξ ἐρεβεννή,"

218

᾿Εσπερίδας θ᾽, ἧς "μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο 21ὅ

χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν.
καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,

Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι
γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,
αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν" 220
οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,
πρίν γ᾽ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅς τις ἁμάρτῃ.
τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
Νὺξ ὀλοή: μετὰ τὴν δ᾽ ᾿Απάτην τέκε καὶ
Φιλότητα
Γῆράς τ᾽ οὐλόμενον, καὶ "Εριν τέκε καρτερόθυμον. 295
1. ΞΟΠΟΘΙΏ ΘΗ 5 ΟΥ͂ΘΥ.
3 ἜΖΔΟΗ : αἷς, ΜΞΝ.
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ΤΗΒΟΘΟΝΥ
516 Βρτπρ' ἔγοτῃ ὅπ6 τηθρεῖθ.
Δμα ψἱἢ ΠοΥ πνεπῦ
Ἐχοβ, ἃπα οοιηοὶυ 1)εϑίτα [Ὁ]οννεα ΠΟΥ αὖ ποὺ Ὀἰτἢ αὖ
{Πς ἢγϑὺ δη6 ἃ5 5116 νυεηὖῦ ἰηἴο ὑπ6 ἀββϑειηθ]ν οὗ πε ροα5.
ΠῚ Βομου 586 Πὰ5 ἔγτοια πε. θερὶπηΐηρ, ἃπα ὑΠ15. 15
1Π6 ρογδοη «]]οὔξεα ἔο Ποὺ ἀπηοηρϑῦ τη6ῃ ἃ πα ἀπᾶγίηρ'
σοά5,. πες ψ ἰβρευῖπρβ οὗ τηδίάθπβ ἃπα 5γη1165 δηᾶ
ἀδοοῖτβ ψ ἢ συνεεῦ ἀρ ηῦ ἀπα ἰονε ἀπα ρυδοϊ ουϑΠ 688.
Βυῦ ὑμαθε. θοῦ ψῃοὰ πὰ Ὀεροῦ. ἢίταβε! στοαΐ
Ηδανθη υϑ64 ἴο 04}} ΤΊΐαη 5 (ϑ γα 678) ἴῃ ὙΘΡΥΌΔΟΙ,,
ἴον ἢ βαϊᾷ ὑμπδῦ ἔπδν βυγαϊπᾶ δηαᾶ αἰα ργδϑυχηρποιϑΥ
ἃ δαυ ἃ] ἀεεα, ἀμ ὑπὰῦ νεπρόθδηος ἴῸΥ 1 νου ]α οομ6
Δ θυ να 5.
Απα ΝΙρῃ Ρᾶῦα μαΐοα] ᾿θοοτὰ ἃπα Ὀ]δοῖς Εαΐεα ἀπά
Πθδαΐῃ, δπα 586 θᾶγε 51660 δπᾶ Π6 ὑτῖρε οὐ ᾿γδαπη5.
Απα

ἀραῖὶπ ἴΠ6 σοδάδθββ

τησκν

ΝΡ,

ὑποιυρὴ

5Π6

ἰὰγ
ἢ ποπα, θᾶγ6 ΒΙαιηα πᾶ μαι] δος, πα {ΠῸὸ
Ἠεβϑρεσᾶθβ ψνῆο συγ ὑπΠῸ τίοῃ, φΟ] θη ἈΡΡ]65. ἃπὰ
ἴῃ6 ὑγθθβ βϑαγίηρ ἔγαϊδ Ὀεγοπα οἹουϊοῦβ Οσοδδη.
ΑΙβ8ο 58η6 θᾶγα ὅῃ86 1)εβῦ πίεβ. ἀπά ταῃ] 685. ἀνεηρίηρ'
ΒἙαΐοβ, ΟἸοῦπο πα Το οὶ ἀπα Αἰτοροβ, ψῃὸ σἷνο
τηθη δὺ ὑπεὶν Ὀἰγῦἢ θοῦ αν} ἀηα σοοα ἴο Βᾶνθ, δῃᾶ
ἴμπδυ ραγσϑαθ {Π|6 ὑγδηβρυ ϑϑίομβ οὗ τηθη πᾶ οὗ ροάβ:
8 πη ὕπεϑ6 ροάάθϑϑοϑ πον οθᾶβθα ἴσοι ὑμὶν ἀγεδα
ΔΏΡΟΥ ὑπ} ὑΠῸΥ Ραπίϑη ὑῃ6 5'πηο ἢ
ἃ. 5016
Ραμαγ. ΑἸβο ἀθδαὶν Νιρηῦ θᾶτε Νεμηγδϑὶβ ([παϊ]ρπδἰ]0}}} ἴο Δ ΗΠοὔ τηογΐα! τηθη, ἀημα αἴζευ μεν, [)εοοὶϊ

Δ ηα ΕΥ̓ πά8ῃ10 ἀπα Παϊθα]
δεν.
1. ΟἸοῦμο

(086

Τη815 118 ; Το

Ασα δηα μαι -ϑαυθα

ὥὥξρίῃμηθυ) 15. 5Ὲ|6 Ψὴο βρίῃβ ὕμα ὑμγοδᾶ οἵ
θβὶθ (0 μ6 ΘΊΒροβοι οὗ Τιοὐβ) δββίρηβ ὅο δῇ

τη Ὠ1Β ἀδϑύϊην ; Αὔγοροβ (ὅθ ψγῇο οαῃηποῦ 6 ὑπγηθα) ἰ5 ὉΠ 6
ΒΥ νι ὑμ6 ΘΌΒογγὸα βῃθδγβ,᾽
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᾿

ΗΕΒΙΟ

Αὐτὰρ "Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντὰ
Αήθην τε Λιμόν τε καὶ ᾿Ἄλγεα δακρυόεντα

ὡκιίι

ὙὙσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ᾽ ᾿Ανδροκτασίας
τε

Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους ᾿Αμφιλλογίας τε
Δυσνομίην τ᾽ Ατην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν,

Ὅρκον θ᾽, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους

9230

ἀνθρώ-

πους

πημαΐίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ.
Νηρέα δ᾽ ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Ἰ]όντος,
πρεσβύτατον παίδων" αὐτὰρ καλέουσι γέροντα,
οὕνεκα νημερτής τε καὶ ἤπιος, οὐδὲ θεμιστέων

29ὅ

λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν"
αὗτις δ᾽ αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν
Γαίῃ μισγόμενος καὶ Κητὼ καλλιπάρῃον
Ἐὐὐρυβίην τ᾽ ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.
Νηρῆος δ᾽ ἐγένοντο μεγήρατα τέκνα θεάων
240
πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδοςἢ
ἠυκόμοιο,
κούρης Ὠκεανοῖο, τελήεντος ποταμοῖο,

Πλωτώ ' τ᾽ Εὐκράντη τε Σαώ τ᾽ ᾿Αμφιτρίτη τε
Εὐδώρη τε Θέτις τε Γαλήνη τε ᾿λαύκη τε

Κυμοθόη Σπειώ τε Θόη θ᾽ “Αλίη τ᾽ ἐρόεσσα
Πασιθέη (ἢ ᾿Βρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυς

24

καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ ᾿Αγαυὴ

Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
Νησαίη τε καὶ ᾿Ἀκϑάϊη καὶ Ιρωτομέδεια
Δωρὶς καὶ Πανόπεια " καὶ εὐειδὴς Γαλάτεια

ἹἹπποθόη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ ἹἹππονόη ῥοδόπηχυς
1. ἬζΖδοῃ : Πρωτώ, ΜΝ.
2. Ἡρυγδμηῃ : Πανόπη, ΜΕΝ.
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250

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
Βυῦ ἀρμουτοὰ διε
θᾶγτε ραϊμ!] 01] ἃπᾶ
Βογρσευ ποθ ἃπαὰ διηΐπα ἃπα ὑθαυ!] ϑουγονϑ,
ΕἸσΗῦηρθ αἷθο, Βαι]ςβ, Μυτγάδυβ, Μαμβδαρ ζει,
Θύυδυταὶβ, Γγίηρ δοναβ, [ἰβραῦΐεβ, Γαυν ]θόβηθθθ ἃπά
Βαυΐπ, 411] οὗ οπα πᾶΐαγα, δα δῦ

ΤΏ6ἢ ΠΡΟ δαυ

πο τηοϑὺ ἐγοι
]65

ΘΠ ΔΏγΌΠΘ νυ]
Π }}ν βυνθᾶῦβ ἃ ἴα ]58

οὐἶῃ.

Απάᾶ ὅ8ὰ Ρεραῦ Νεύεαβ, ἔπε εἰ δϑὺ οἵ μ΄5 ο]άσθη,
ψνΠ0 ἴ5 ἔσθ ἀπ 1165 ποῦ : ἀπ τηθῃ 68}} Ηΐπὰ ἐπα
Μδὴ ᾿βδοδιβα Πα 15 ἔγιϑὶῦ ἃπα σϑηῦ]ε ἃπα ᾿ἀο65
ἐογσεῖῦ {πε ἰαννβ οἵ τἱρῃη ξεοῦβηθββ, θαΐ ὑΠΙη Κα Ἰυδὺ
Κιπάϊν ἐπουρηΐθ. Απα γεὺ ἀραΐη μῈ σοῦ σγοαῦ Τ ΠΔα

ΟἹά
ποῖ
δηπα
πὰ 5

ἃ πα ργουα

ἀπὰ

ῬΠούουβ,

θαίπρ τπαῖθα

τυ

Ἐυίῃ,

ἔαϊγ-Πδεκοα Οεἴο δπὰ Ἐλανυ θα ῃΠῸ Πὰ5 ἃ ποᾶτῦ οἵ
Πϊηὺ νη Που.
Απᾶ οὗ Νούδιβ δηα τἱοῃ-Παϊγεα ᾿οΥῖβ, ἀδυσηξεν
οἵ Οοδδὴ ἔπε ρεγΐδοῦ γίνου, ψεῦε θοση Ομ] άγει,1}
Ραϑββίησ ἰονεὶν διηοηρσοὺ σοαάσεβθθθ, Ρ]οῖο, Επογδηΐθ,
880, δὰ ΑἸαρῃϊγῖζα, ἀπα Επάογα, ἀπ ΤἬριβ, δ] πα

ἃηα ΟἸδαοθ, Ογιηοίμοῦ, ὅρεο, Ἐμοῦ πα Ἰόνεὶν ΗΔ],
ἃηα Ῥαβίδῃθα, ἀπα Εγαΐο, ἀπα τοϑυ-υτηθα Ἐπιηΐοθ, ἀμα
σγδοίουβ Με ῖε, ἃπαὰ ΕΠ πθηθ, δα ἄσαϑϊθ, ])οΐο,

Ρτοῖο,

Ῥῆθγαβα,

ἃπὰ

᾿υπδίηθηθ,

ἀπ

Νῖϑαθα, ἀπά

Αοἴδαρδεα, πα Ῥγοϊζοτηθαδα, ἢ ουβ, Ράπορδᾶ, ἃπα οουμεὶν

Οαϊ]αῖεα,

πα

Ἰἰονεὶν

Ηἰϊρροϊποῦδ,

ἃπαὰ τοβυ-υμηθά

1 Μδην οὗ ὕΠθ πϑηιθ5 τνὨΙΟἢ ἔο] ονν ΘΧΡΥ85 νὩΥΊΟΙ5 48} 10165
ΟΥ̓ ἀϑρθοῦβ οἵ [8 568 : ὕμπ8 ὑδ]θπθ ἰβ “" Οδ],᾿ Ογτηούμοδ 15
{ὉΠ ““ ανθ- 5," ῬΠθγιβα ἀπ ὈΥπδιηθη6. ἃγ6 “586 Ὑγ0
ΒΡΘΘ(5 (5108) δηα “56 ψο ΠὰβΒ Ῥουϑυ."
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ἨΒΒΙΟΌ.

:
Κυμοδόκη θ᾽, ἣ κύματ᾽ ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
πνοιάς τε ζαέων ' ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ
ῥεῖα πρηὕὔνει καὶ ἐυσφύρῳ ᾿Αμφιτρίτῃ,
Κυμώ τ᾽ ᾿Ηιόνη τε ἐυστέφανός θ᾽ ᾿Αλιμήδη
Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴς καὶ ἸΤοντοπόρεια
Ληαγόρη τε καὶ Βὐαγόρη καὶ Λαομέδεια
Πουλυνόη 3 τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα
Εὐάρνη τε φυήν τ᾽ ἐρατὴ καὶ εἶδος ἄμωμος
καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη
Νησώ τ᾽ Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε ἹΪρονόη τε
Νημερτής θ᾽, ἣ πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.
αὗται μὲν Νηρῆος ἀμύμονος ἐξεγένοντο
κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργα ἰδυζῖαι.
Θαύμας δ᾽ ᾿᾽Ωκεανοῖο βαθυρρείταο θύγατρα
ἠγάγετ᾽ ᾿Ηλέκτρην: ἣ δ᾽ ὠκεῖαν τέκεν Ἶριν
ἠυκόμους θ᾽ ᾿Αρπυίας ᾿Αελλώ τ᾽ ᾿Ωκυπέτην τε,
αἵ ῥ᾽ ἀνέμων πνοιῇσι καὶ οἰωνοῖς ἅμ᾽ ἕπονται
ὠκείῃς πτερύγεσσι" μεταχρόνιαι γὰρ ἴαλλον.
Φόρκυϊ δ᾽ αὖ Κητὼ Γραίας τέκε καλλιπαρήους
ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς δὴ Γραίας καλέουσιν
ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοΐ τ᾽ ἄνθρωποι,
Πεμφρηδώ τ᾽ ἐύπεπλον ᾿νυώ τε κροκόπεπλον,
Γοργούς θ᾽, αἱ ναίουσι πέρην κλυτοῦ ᾿Ωκεανοῖο
ἐσχατιῇ πρὸς Νυκτός, ἵν᾿ “Εσπερίδες λυγύφωνοι,
Σθεννώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε χυγρὰ παθοῦσα.
ἐφρμῆς
ἢἃ μὲντ ἔην θνητή,΄ αἱΔ΄ δ᾽Δ'Ρ.352..Ὁ
ἀθάνατοι καὶμι ἀγήρῳ,
αἱ δύο τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο ἹΚυανοχαίτης
ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν.
τῆς δ᾽ ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν,
2

ῇ

") ς

7

3

ἔ

ΨἊᾺ

1 Βροερῖκ ; ζαθέων, ΜΒΕ.
2 Ῥϑρρῃηθγ : Πουλυνόμη, ΜΕΝ.
ο8

δῦ
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20ῦ

,ὔ
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ΤΗΒΟΘΟΝΥ
Ηἱρρομποῦ, ἃπα Ογιποάοοθ ψῆο ἢ Ογτηδίοϊασεΐ ἀπά
ΑἸρ γα. Θαβ}ν οα]8. ὕΠ 6 ννᾶνθϑ ΠΡΟ᾿ Π|6 τηΐϑὺν
56ὰ πα ἐπε Ὀ]αδὺβ οἵ ταρίηρ τνἱπά8, δη ἃ Ογτηο, δ πα
Ἐϊοπο, ἀπᾶ υἱομ-οτονγηθα ΑἸπηθᾶθ,

ἀμᾷ ΟἸδαοομποιης,

ἴοπα οὗ Ἰαυρῇηῦεν, ἀπα Ροπίοροτοδα, ᾿δαρόοτθ, Ἐμια ΡΟΥΘ,
ἃηἃ [Ιἀοιηδάδα, δηα. Ροϊγποῦ, ἃἀπὰ Αὐΐζοποῦ, πᾶ
Ι,γϑίαπαβϑα, ἃπα ἔλμπαγπα, ον εν οἵ 5Βπαρα ἀπα νυ πουΐ
Ὀ]Θηἶ5} οὗ ἔογσιη, ἀπᾶὰ Ῥϑαμηαῦμα οἵ οπαϊτηΐης ἢ σατα
δα ἀϊνίηα Μεπῖρρο, Ναβο, Επροιαρθ, ᾿ΓΠθιηἰβῖο,
Ῥγοποῦ, δηα Νοιηδυΐοοξ

ψῃὴὸ Πᾶ5 ὑπ6 παίυτα οἵ ΠΟΥ

ἀεαῦῃ]θ95 ἕαῦμου. Π686 πῦν ἀδιυρη ουβ Βρυύδηρ ΠἸΌΤη
ὈΪ]α6 1655 Νούθαβ, 5Κ1166 ἴῃ ἜΧο ]βηὐ οταΐἴ8.
Απᾶ Τπαυὰβ νψεάαδα ΕἸδοῖγα ὑπς ἀδυρηΐεον οἵ
ἀεερ-ονίηρ Οοδδπ, ἀπα 586 βθᾶγε Ἀΐτη βν Ὁ [15 ἀ πα

6

Ἰοπρ-Παϊτοα

Ηδυρίθβ,

Δ 6110 (βϑιονυτηνυ Ὁ) ἀπά

ο Οογρεῖθβ (ὅν
1 -Ἴ6γ) γνπο οὐκ ὑΠποῖν Ὁ νηρ5 ΚΘαρ
Ρᾶθα ψίἢ ἢ Ὀ]αβὺβ οἵ ὅπ ψῖπαβ ἀπα {Π6 γα ; ῸΓ
αΌϊοΚ κ5 τἶπηα παν ἀδνῦ δ]οηρ.
Απᾶ ἀραΐῃ, Οδἴο Ρᾶγα ἕο Ῥονιογα ὑπε ἔαϊτ-οΠθεκεα
Οταΐαθ, δἰϑύευβ ΟΥΟΥ ἴτοτη ὑπαὶ Ὀἰστίῃ : πα Βοΐἢ
ἀδαῦη]οθθ σοᾶθ ἃπαᾶῖ ἤθη ψγῆὴῸ ψν8}} οὐ θαυἢ 68]
ὑπδθηὶ αταῖαθ, Ρερῆγθαο νν6}]- οἰδά, ἃπα βαγοητο α

Ἐηγο, ἀπᾷ {πε Οοροπβ ψνι0 ἄννε}} Ὀεγοπᾶ ο]οτίουβ
Οοοδη ἴῃ {πα Πτοηὐου απ ἑονατᾶθ. ΝΙΡ δ Ὑνῇογο ἃ ΓῸ
{πὸ οἰθαγ-νοϊοοα Ηδβρουάθβ, σιπθπηο, ἀπα Εαγγαὶςο,
ἃ
Μδάτυϑβα ψγῆο βυϊογεα ἃ ννοο] ἔαϊα : 5Π6. νγὰϑ
τηογΐα], Ὀαῦ ὑπὸ ἔνο ετα ἀπαγίηρ πα στὸν ποῦ οἷά.

ἢ
δ

Ποὺ ἰὰν ὑπὸ 1λαγκΚ- αϊσοαὰ Οπε8 ἴῃ ἃ βοῖ τηθϑάον
βρυϊησ ἤονγευβ. Απᾶ ψἤῃεη Ῥευβθαβ οἂΐ οὔ᾽ ΠΟΥ
1 ΠῊ 6 ““ γγανο:τδοδίνον

δηᾷᾶ ὑπ ““ ὕγανθιβθ16ν."

2. “ς«ΠῊὴς Ὀποεείηρ "ἢ οὐ ““ ΤΥα] ""; ορ. 1. 2385.
Ὁ 36. Ῥοβοίάοῃ.

ε 2

99

ἨΒΘΙΟΌ
ἔκθορε Χρυσάωρ. τε μέγας καὶ Πήγασος ἵ
ἵππος.

τῷ μὲν ἐπώνυμον ἦεν, ὅτ᾽
ὅ ᾿Ωκεανοῦ περὶ πηγὰς
γένθ᾽, ὃ δ᾽ ἄορ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσιν.
χὼ μὲν ἀποπτάμενος προλιπὼν χθόνα, μητέρα
“μήλων,

ἵκετ᾽ ἐς ἀθανάτους" “Ζηνὸς δ᾽ ἐν δώμασι ναίει
βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι.
Χρυσάωρ δ᾽ ἔτεκεν τρικέφαλον Τηρυονῆα
μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ ᾿ΩὨκεανοῖο.

28

τὸν μὲν ἄρ' ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη
βουσὶ παρ᾿ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν ᾿Ερυθείῃ

290

ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους
Τίρυνθ' εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον ᾿Ωκεανοῖο
Ὄρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον Βὐρυτίωνα
σταθμῷ ἐ
ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ ᾿Ωκεανοῖο.
Ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸς 29ῦ
θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
σπῆι ἔνι ᾿“γλαφυρῷ θείην κρατερόφρον᾽ "χιδναν,
ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλεκώπιδα καλλιπάρῃον,
ἥμισυ δ᾽ αὗτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τε
αἰόλον ὠμηστὴν ζαθέξης ὑπὸ
ὑ
κεύθεσι γαίης.
800
ἔνθα δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοΐλῃ ὑπὸ πέτρῃ
τηλοῦ ἀπ᾽ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων'
ἔνθ᾽ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.
ἣ δ᾽ ἔρυτ᾽ εἰν ᾿Αρίμοισιν ὑ
ὑπὸ χθόνι λυγρὴ "Εχιδνα,
ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.

80

Τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι

δεινόν θ᾽ ὑβριστήν τ᾽ ἄνομόν θ᾽ ἑλικώπιδι κούρῃ"
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.
Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Τηρυονῆμ"
δεύτερον αὗτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸν

Κέρβερον ὠμηστήν, ᾿Αἔίδεω κύνα χαλκεόφωνον,
ΙΟΟ

910

ΤΗΒΟΘΟΟΝΥ
Ποδά, ἔπειθ βρύδησ ἔοστῃ σγοαῦ ΟἸγγβδοῦ πὰ {6 ΠοΥβῈ
Ῥαραβθὰβ ΠΟ 15. 50 οδ]]Ἱδα θθοᾶσβα 6 νγὰβ ὈΟΥ. ΠΘΔΓ
ὉΠ βρυίηρβ (ρεραεξ) οἵ Οοδδῃ ;δπᾶ ὑπαὶ οὐμεσ, θθοδιβα
ἢ6 Βεϊὰ ἃ ροϊάδθῃη ὑ]δάς (αογ) 'ἱπ ἢἰβ Ββαπᾶάβ. Νον
Ῥεραβὰβ ἤδυνν ἀυνᾶν δηα ον ὅΠ6 δαγῦῃ, ὕΠ6 τποΐῦῃοὺ οὗ
ἤοοκβ, πα οαῖὴθ ἴο ὑπ ἀβαύῃ!εββ ροάβ: δηὰ ἢ6
ἄν ε}]5 ἴῃ [Π6 Ποιβε οἵ Ζεῦβ πα Ὀγίηρδ ἴο νγῖϑεὲ. Ζ6 185
πΠ6 ὑπαπαεδι ἃπα Πρ ἐπίηρ, Βαῦ ΟΠ βΔοΥ νὰ [οἰ ποα
ἴῃ ἴονε ἴο (ἈΠ
γΠοῦ, ἐπ 6 ἀδαρῃῖεν οὗ ρ]οσίους θη,

δα ὑεροῦ {ῃγεα-πεδαθα. δγγοπθθ.
Ηΐη τηϊρηΐν
Ηέξγᾶο]85. 516νν ἴῃ βϑα-οιγὶ Εγγίπδα Ὀγ ἢΠῖ5. Βῃδιη] ηρ
ΟΧΘῚ ΟΝ ὑπαὺ ἀν σῆθη Πα ἄγονα ὑπε ψάθ- γον δα
ΟΧΘΙ ἴο ΒοΙγ

ΤΊ γη5, ἃπα᾿ Παα

ογοββεα

ὑπε ἔογα οἵ

Οοεδη ἀπ Κι]δα Ογΐμιβ πα Επγγύοη ὑπ Πουάβηηδη
ἴῃ πε αἴπῃ βίδα ουῦ Ὀεγοπα ο]ογίοιιβ Οσθδη.
Απα ἴῃ ἃ ΠΟΙ]ονν οανε 5η6 θδᾶῦε δηούῦμου τποηβίθυ,
᾿γγθϑιβυ
]6, ἴθ πὸ νυῖβα κ εἰ ον ἴο τηοτἕα] τηθ Οὐ

ἴο ὑπΠ6 ἀπαγίηρ' σού, ανεη ὑπΠ6 ροάα 6585 ἤδγος οι πὰ
γγη0Ὸ 15 Πα] ἃ πυτρῃ νἱδῃ σ᾽αποίηρ εγθ8 8πα ἴδὶν
σἤθθκβ, δηα δα] ἀρσαΐῃ ἃ ἢπρα 5πᾶΚο, σγοὰῦ δῃὰ
ἃν [α]}, ἢ

ΘΡρεο
ΚΙ βα οκίη, οαϊηρ τὰνν ἤθ8ἢ Ὀαπθαΐῃ

[Πς ββογοῦ ραγῖβ οἵ ὑπ ποὶν βαυΐῃ. Απα ὑπουα 5.6 Πὰβ
ἃ ον ἄδερ ἄονῃ ὑπάοὺ ἃ ΠοΙΐονν τῸῸΚ ἔδυ ἔτουη πα
αἀθαῦῃ]ε85 σοαϑ ἀπα πηουΐὰὶ πάθη.

ΤΠοτα, ἔμ θη, α1α ΠῸ

σοαϑ Δρροϊπῦ Π6Υ ἃ σ)ουϊοιβ ποιιβα ἴο ἄννε}} ἴῃ : πα 586
6605 ριιαγα ἴῃ Αὐτὰ θα πϑαῖῃ ἔπε δαυίῃ, στη ΕἸΟἢϊάη8, ἃ ΠΥΡΏΡΗ ὙγΠ0 6165 ποῦ Ποὺ σγουνβΒ οἷα 41} Πδὺ ἀὍγ8.
Μϑη 580 ἐπαῦ Τ ΡΒδοη ἐἢδ6 ἔδυ ]6, οαὐτασδοιῦβ ἀπά
αν] 685, νγὰβ Ἰοϊηθα ἴῃ ἴονα ἕο ἢδυ, πε τηδῖα σὺ ἢ
ϑ᾽αποίηρ εγεθ. 850 5Π6 οοποοίνοα δπα Ὀγουρῃΐ ἔουίἢ
ἤετος οἴδβρυϊηρ ; ἤγβὺ 5816 θᾶσα Οὐ
ὑῃς Πουπα οὗ
αοδύγομθθ, δα ὑπθῃ ἀραὶπ 5η6. Ὀᾶγα ἃ ϑεοοπά, ἃ
Τποηϑίου ποῦ ἴο 6 ονϑίοοιηβ δ8ηα ὑπαῦ γᾶν ποὺ 8
οβουθθα, (δυθϑεῦιβ νη οαΐβ τὰν ἤ65}, πη6 ὈγδζΖβη1ΙΟΙ

ἨΗΒΒΙΟ.

πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε"
τὸ τρίτον Ὑδρην αὗτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν
Λερναίην, ἣν
ἣ θρέψε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη
ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.
καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ

31

᾿Αμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίχῳ Ἰολάῳ
Ἡρακλέης βουλῇσιν ᾿Αθηναίης ἀγελείης.
ἣ δὲ Χίμαιραν ἔ
ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,
δεινήν τε “μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν 7ε.,
8920
τῆς δ᾽ ἣν τρεῖς κεφαλαΐί: "βᾷ μὲν χαροποῖο
λέοντος,

ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δ᾽ ὄφιος, ἜΕΜῈ δράκοντος,
[πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ
χίμαιρα,
δεινὸν, ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο."
τὴν μὲν ]Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης. 32

ἣ δ᾽ ἄρα Φῖκ᾽ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον
Ὄρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέοντα,
τόν ῥ᾽“Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις
γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμ᾽ ἀνθρώποις.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ᾽ ἀνθρώπων,

8380

κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείης ἠδ᾽ ᾿Απέσαντος"

ἀλλά ὶἃὶ ἴς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληξείης.
Κητὼ δ᾽ ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι μιγεῖσα

γείνατο δεινὸν ὄφιν,ὃς ἐρεμνῆς κεύθεσι γαίης
πείρασιν ἐν μεγάλοις παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει. 38

τοῦτο μὲν ἐκ Κητοῦς καὶ Φόρκυνος γένος ἐστίν.
Τηθὺς δ᾽ ᾿Ωκεανῷ ΠΙΠοταμοὺς τέκε δινήεντας,
Νεῖλόν τ᾽ ᾿Αλφειόν τε καὶ Ἦριδανὸν βαθυδίνην
Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρον
1 Βο]θούβα Ὀγ ὙΥοἱἢἃ8 βι ρθγῆποιβ μϑγ δηᾷ Ὀογγουγθᾶ ἔγουη
Ἠομιθυ,, Ζαα νἱ. 181--2.
ΙΟΖ2

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
νοϊορα Πουπᾶ οὗ Ηδᾶε5,

βίσοησ.

ΒΕ γ-Πεδα
θα, γϑ] θυ] 685 δηᾶ

Απα ἀρϑίη 5Π6 θουα ἃ {Π|τα, [Π6 δν1]-τϊπαθα

Ηγάτα οὗ [ογπὰ, ῃοτη

{πε

σοαάᾶοθβθ,

νν ἢ] 6- υτηθα

Ηδετὰ πουτῖβηδα, θεῖτο ΔΠΡΤῪ ὈΘγΟΠα τηδαβυϊα ν ἢ
{πΠ6 τηϊσῃν Ηδγᾶο]ο8. Απα Πὲὺ Ηδυδοῖθβ, {π6 βοὴ οὗ
Ζει5, οὗ πε ἤοιδα οἵ Ατηρίζγοι, ᾿ορεῖῦμεν ἢ
ὙΠ Κα Ιοἷδαιβ, ἀθϑίνογθα
ἢ ἐπα ππρὶγίηρ' ϑυνονα
ὑπγοαρ 6 Ρ]δηβ οὗ Αὐποηῆα ὑπ 5ρο!]-ἀγῖνευ. 5816
γγαθ ἴῃ τηοΐμον οἵ ΟΠίπηαθτα πο Ὀγοαύμθα γαρίηρ
ἤγε, ἃ ογδαύασα ἔβαν], σγθαῦ, συνὉ-[οοὐδα δηα ϑἴγοηρ,
ψῃο Πα ἴπγθα μοδᾶβ, ομε οἵ ἃ συϊπη-νϑα Ἰομῃ, δηοὔπευ οὗ ἃ σοαῖ, πα δηοῦπου οὗ ἃ 5πᾶκε, ἃ ἔδεε
αἸΑΡῸΠ; ἴῃ ΠΟΥ ἰογεραῦῦ 858η6 νγὰβ ἃ Ἰἴοῃ; ἰῇ ΠΘΥῚ
Βἰπάουραγῖ, ἃ ἀγαροὸμ ; ἃπαὶ ἴῃ ΠΕΡ τ] α]6, ἃ σοδῦ,

γι ηνσ ἔουἢ ἃ ἔδαγ αι] Ὀ]αθὺ οἵ Ὀ]αζίηρ ἥτε. Ηδν
αἸα Ῥεράαβὰβ ἀπ ΠΟΌ]6 ΒΘ ]ΘΥΌρΡἤοη 5ἰὰν ; θυὺ ἘΘἢαπᾶ νγὰβ 50]οῦ ἰπ ἰονα ἴο Οὐὐπιβ ἀπα Ὀγουρηΐ ἔουτῃ
πη6 ἀοδαϊν ϑ'ρῃηχ συπίοῃ ἀοβιγογοα ὕΠ6 (δαμηθδῃβ,
δηα ὑπ6 Νείηθδη [10π, ννῃ]οἢ Ηδτὰ, ἔπ 6 σοοά να

οὗ

Ζευβ, Ὀγουρηὴῦδ ἊΡ ἃπα τηϑάς ἕο παυπὶ τῃς 1115 οὗ
Νεῆηθα, ἃ Ρίασιιθ ἴοὸ πιθη. ΤΠδῖα πὰ ργογϑα ἀροη
Π6 ἔπ]|065 οἵ ΠῸ οὐ ῬΘΟρΡΙΘ ἃπα δᾶ Ῥόονεῦ ΟΥ̓ΟΥ
Ττοῖαθ. οὐ Νοῖιθα ἃπα Αρεβὰβ: γεὺ πε βίσεηρίῃ οὗ
βίου Ηθύδο]θθ ονθύοδυηα ἢΐτη.
Απα (δἴο ννὰβ ]οἰπεα ἴῃ ἴον ἴο Ῥἤογογϑ δηᾷ θᾶγτῈ
Ποὺ γοπηροϑῦ, ὑπΠ6 ἀνα] 5πα κα γγῃοὸ σαᾶταβ ὑπ 6 ἈΡΡΙ65
41} οὗ σο!ὰ ἴῃ. ἐμ βεογοῦ ρίδοθβ οἵ ἔῃς ἀδυὺὶς δαυΐῃ αὐ
ἰζ5 στεαῦ Ὀθοιπάβ. ΤῊΪθ 15 ὅς οἤβθρυίηρ οἵ Οεἴο ἀπα
ῬΠΟΥΟνΚ5.
Απα Τοῖηγϑ θᾶγα ἰο Οσοδδη

εἀαγίηρ τἴνεῦθ, ΝΊ]5,

Δ ηα ΑἸρἤθυβ, πα ἀθαρ- 5] πρ Εὐάδητ5, 5 γγτηοη,
δα Μεοδπάσρυ, δμα ἴπ6 ἔα δἰγθαιη οὐ ἴϑίδθν, δηᾶ

ΤΟ3

ΗΕΒΙΟΡ.
Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τ᾽ ᾿Αχελώιόν τ᾽ ἀργυροδίνην

840

Νέσσον τε 'ἹῬοδίον θ᾽ ᾿Αλιάκμονά θ᾽ ““πτάπορόν
τε
Ῥρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε Σιμοῦντα
Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐἐυρρείτην τε Κάικον

Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Ἰ]Παρθένιόν τε
Εὔηνόν τε καὶ "Αρδησκον θεῖόν τε Σκάμανδρον.
84
“Τίκτε δὲ θυγατέρων ἱερὸν γένος, αἱ κατὰ γαῖαν
ἄνδρας κουρίζουσι σὺν ᾿Απόλλωνι ἄνακτι
καὶ

ἸΠοταμοῖς,

ταύτην

δὲ

Διὸς

πάρα

μοῖραν

ἔχουσι,
Πειθὼ τ᾽ ᾿Αδμήτη τε Ἰάνθη τ᾽ ᾿Ηλέκτρη τε
Δωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴς

860

Ἵππώ τε Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε
Ζευξώ τε Κλυτίη τε ᾿Ιδυϊά τε Πασιθόη τε
Πληξαύρη τε Ῥαλαξαύρη τ᾿ ἐρατή τε Διώνη

Μηλόβοσίς τε Θόη τε καὶ εὐειδὴς ἸΤολυδώρη
Κερκηίς τε φυὴν ἐρατὴ Πλουτώ τε βοῶπις

8ὅδ

Περσηίς τ᾽ ᾿Ιάνειρά τ᾽ ᾿Ακάστη τε ἘΞάνθη τε

Πετραίη τ᾽ ἐρόεσσα Μενεσθώ τ᾽ Εὐρώπη τε
Μῆτίς τ᾽ ᾿ὐρυνόμη τε Τελεστώ τε κροκόπεπλος
Χρυσηΐίς τ᾽ ᾿Ασίη τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ
Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ ᾿Αμφιρὼ ᾿Ὠκυρόη τε
8600
καὶ Στύξ, ἣ δή σφεων προφερεστάτη ἐστὶν
ἁπασέων.
αὗται δ᾽ ᾽Ωκεανοῦ καὶ Τηθύος ἐξεγένοντο
πρεσβύταται κοῦραι: πολλαί γε μέν εἰσι καὶ
ἄλλαι.
τρὶς γὰρ χίλιαΐ εἰσι τανύσφυροι ᾿᾽Ὡκεανῖναι,
αἵ ῥα πολυσπερέες γαῖαν καὶ βένθεα λίμνης
80
ΤΟ4

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ῬΠδβίθ, δῃὰ Ἀποϑαβ, ἂμ
{π6
δἰἶνευ δααῖθθ
οἵ
ΑσἤδΙουβ, Ναεϑϑαβ, δη4 Ἐποαϊΐα5, Εδ]δοίλοπη, δηάᾶ

Ηερΐίδρογυβ, Οσδπίοιβ, ἃηα Αθβαραβ, ἃπα ΠΟΙῪ Β΄ μηοἴβ,
δα
ἃπα

ΟΠ

ῬΡεηδάβ, δηα Ηρδυγλιβ, δηα (ἰδ οθ᾽ ἔδυ δύγθδ,
σγοαῦ βδηρανῖαβ, Γδάοη, Ῥδγπαπῖαβ, Εμαθ πι5,

Αγάδϑβουβ, δηα αἰνίπε ϑοδιηδηᾶθου.
ΑἾΪΒΟ. 586 Ῥιουρῃδ ἔουῃ ἃ ΠΟΙ͂ οοιρδην οἵ
ἀαυρσηίευβῖ γῆ ἢ
πε ἰογά Αροο ἂηὰ {πε
Εϊνεῦβ ἢάνα γουΐῃβ ἴῃ ὑμποὶν Κοαρίησν--ἰο ὑῃϊ5 σμᾶγρα
Ζευβ δρροϊηϊεά {μοιη-- -Ποῖῃηο, ἀπά Αὐἀπηεῖθ, δηᾶ
Ιδηΐμθ, ἀπαὰ ΕἸθοῖνα, ἀπα [)ογῖβ, πα Ῥυγίῆηο, πα
ταηῖα αἰνίηθ ἴῃ ἔοστα, Ηἴρρο, ΟἸγῆεμθ, ἘἈμοαᾶδδ,

«πα (ΔΙ

ποῦ, Ζεαχο

ἂπαὰ ΟἸγιθ, πα

[ἀγία, πᾶ

Ῥαβιτῃοῦ, ΡΊΘχϑαῦγα, ἃπα (ἀαἰαχϑῦγα, πα Ἰονεὶν ) οπο,
Μεὶοθοβὶβ ἀπ ΤῊοδ δὰ μαπάβοιηα Ροϊγάοτγα, (θγοοὶβς

Ἰονεὶν οἵ ἔοστη, ἀπα βοΐ εγεὰ Ρ]αἴο, Ῥεγυβεῖβ, [δ ηοἶσὰ;
ἈΑοαϑῖθ, Χαπΐηθ, Ρείταθα πε ἔδϊγσ, Μεηροϑῖπο, δηάᾶ
Ἑυτορα, Μεῦϊβ, ἀπα. Εασυποτηθ, πᾶ Τ 6] βῖο βαῆτοη-

οἶδα,

ΟΠ γγϑεῖὶβ ἀπ

Ἐπάοτα,

Αϑβία

ἂπᾶ

ἃπα Ἴγοῆθ, ΑἸηρμῖγῃο,

οπαυμΐησ

ΘΑ]
γ050,

δπα Οογιγποῦ, ἀπὰ

ϑίγχ γγῆο 15 {Ππ6 ομιοίεβι οἵ ὑποϑῖὴ 411. Τῆθθ6 ἀγα {Π6
οἰαοϑὺ ἀδιρηζουβ ὑπαῦ βργδπηρ ἔγου οθδὴ δηα δ γ5 ;
θαὺ ὑπεγα ἃγ6 την θα βίάθβ. ΕῸν ὕπεουα ἀγα ἴῆγθα
ὑπουβαπα ποϑαῖδηκ]οεα ἀδυρῃξειβ οὗ Οοθᾶπ ΠΟ ἃγῈ
αἰβρευβθα ἔν ἂδῃᾶ νῖᾶθ, δπα ἴῃ δνϑῦῪ ρἷδοθ Αἰκα
Βεῦνε ὑῃ6 δαυτῃ ἀπα ὑῃ6 ἄἀδδρ νναΐδυβ, σ]άγθ ψῆῸ
1 (ἀοουθπηρ ποῦύθβ ὑμαὺ βοιθ οὗ ὕπθ86 πγρη5 ἀσδγῖνο ὑΠ6ῖν
ὨδΙΊ65. λοι ἰδ πη ον 10. ὕπο Ῥγθβῖαθ, 85 Εθσορῶ, Αβῖα,
Ποῦῖβ, [ϑποϑίγα (““Τϑᾶν οὗ ὕῃ6. Τομπίδῃβ ᾽)), θαὺ ὑπῶῦ πηοϑῦ ἃΓ6

οἰ θα αἴῦθυ βοπῖθ ααδ}ὺν νυΐοη ὑπ δῖν βύγθαμηβ. ῬΟΒΒΘββϑα : ὑμ5
Χδηΐῃθ

ἴα ὕη86

““Βτονγῃ " οὐ ““ΤΌΓΟΙΑ,"

“ὁ ΒΟΣΓΟΌ Παρ "ἢ αἶνον, Τδηῦηθ 15. “59
Οονντποῦ 15 ὕἢ6. “ιν -ονίηρ."

ΑἸρῃῖτῃο.

15. 86

ψῆο αο᾽ρηῦβ,᾽" ἀηᾶ

Ιοσ
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πάντη ὁμῶς ἐφέπουσι, θεάων ἀγλαὰ τέκνα.
τόσσοι δ᾽ αὖθ᾽ ἕτεροι ποταμοὶ καναχηδὰ ῥέοντες,
υἱέες ᾽Ωκεανοῦ, τοὺς γείνατο πότνια Τηθύς"
τῶν ὄνομ᾽ ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἀνέρ᾽ ἐνισ πεῖν,
ὃ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, οἷς ἂν περιναιετάωσιν.
870
Θεία δ᾽ ᾿Ηέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην
᾿Ηῶὦ θ᾽,θ᾽, ἣἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι
φαείνει
:
Χχ
ἀθανάτοις τε θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,

γείναθ᾽ ὑποδμηθεῖσ᾽ Ὑπερίονος ἐν φιλότητι.
Κρίῳ δ᾽ Εὐρυβίη τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσα
81
᾿Αστραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων
Πέρσην θ᾽, ὃς καὶ πᾶσι μετέπρεπεν ἰδμοσύνῃσειν.
᾿Αστραίῳ δ᾽ ᾿Ηὼς ἀνέμους τέκε καρτεροθύμους,
ἀργέστην Ζέφυρον Βορέην τ᾽ αἰψηροκέλευθον
καὶ Νότον, ἐν φιλότητι θεὰ θεῷ εὐνηθεῖσα.
8380
τοὺς δὲ μέτ᾽ ἀστέρα τίκτεν ἙἙωσφόρον ἬἪριγένεια
ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωταῖι.
Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ ᾿Ωκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι
μιγεῖσα
Δῆλον καὶ Νίκην καλλέσφυρον ἐν μεγάροισιν"

καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,
38
τῶν οὐκ ἔστ᾽ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,
οὐδ᾽ ὁδός, ὅππη
ὅ
μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύῃ,
ἀλλ᾽ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.

ὡς γὰρ ἐβούλευσεν Στὺξ ἄφθιτος ᾿Ωκεανίνη
ἤματι τῷ, ὅτε πάντας ᾿Ολύμπιος ἀ
ἀστεροπητὴς

ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
εἶπε δ᾽, ὃς ἂν μετὰ εἷἶο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο,
τοῦ
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ΑΥῈ σ]ογίοιβ διηοηρ σοαάδθθεβ.

ἈΠ, ἃ5 τήδὴν ΟΥΠΕΥ͂

ἵν ουβ ΤῈ ὕπο το, ὈΡΌ]
πηρ᾽ἃ5 ὕποΥ ἤον,, βοὸπ5 οἵ Οσθδδῃ,

γγΠοτα απ αν Τ᾽αῖῃγβ θαγα, θαὖ ὉΠ 6 παπη65 ἰὖ 15 Παγά
ἴῸΓ ἃ τηουΐϑὶ σηδῃ ἴο [6}}, θα ρβορὶβ Κπον {ποβα Ὀν
νγΒοἢ ὑΠ6Ὺ βανθυα!}ν ἀνε ]].
Απμα Τροία ννὰβ βαιθ]εοῦ ἴῃ ἴονα ἴο Ηγυρεοτίοι ἂἀηα
θᾶτγὸ σγεαῦ Ηε]ὰ5 (ΘΠ) ἀπα οἰθαῦ ὅδ ]επα (Μοοπη) ἀπά

Εο5 (Πθαννη) ψνο 5ῃηΐπ65. ἼΡΟ᾿ 411 ἐμπαῦ ἂῦθ οὴ θαυθῃ
ἃ Πα προ πε ἀθαῦῃ]θβ5 αοαβ ψνῃοὸ ᾿ἷνε ἴθ ὑῆε νἱάα
Βρθάνθῃ.
Απαᾶ Ἐμασυ θα, θέση ῦ σοάα 655, νγὰβ Ἰοϊηδα ἴῃ ἴονε ἴο
Οὐἴαβ. ἃπα θᾶτῈ ογοαῦ Αϑίγδοιιβ, ἃπα Ῥα]]αβ, ἀπά
Ῥεῦβθεὲβ ψγὴοῸ αἴθϑο νγὰβ δθλϊηθηῦ ἃπηοπρ 81] τη6η ἴῃ
νΙΒ6Ο1η.
Απμᾶ Εμδβ θᾶγε ἴο Αϑίγαθιιβ ἔπε ϑἰγοηρ- οαγίθα
νη α5, Ὀτρ θηΐηρ ΖΘΡΏγτιιβ, πα Βογθαβ, Πμοδα]οηρ
ἰπ Πἰβ οουτδε, ἃπα Νοῖι,----ἃ φοα 685 τηδύϊηρ᾽ ἴῃ ἰονα
ψ ἢ ἃ σοά. Απα εἴγον ὑΠ686 Ευὶσθποία ἢ θᾶγα {6 5ὕαυ
ἘΒρΒου5. (Πάν -θυηρ.6 1), ἀπα ὑπ ο᾽]θαμηίηρ ϑὕδυϑ
να ἢ νυ ἢ ἤθάν θη 185 σου πο.
Αμαᾶ δέγχ {η6 ἀδαρσῃΐον οὗ Οοθδη νγὰβ Ἰοϊπεα ἴο
ῬΆ]1ὰ5 ἀπα θᾶγε Ζε]πβ (Εχα]αῦϊοη) ἃπα ἐσίναΔ Κ]οα
ΝΙΚΟ (ΝΙοΐουυ) πὰ ὑπ6 ἢοσθθ.
ΑἾβδο 5856 Ὀγουρῃὶ

ἔου!ἢ Οταῖοβ (ϑγτεπρίῃ) ἀηα Βῖα (ΕΌΥς66), ννομά θα]

Ομ] ἄγε. ΤΠμαθα πᾶνε πὸ Ποῖβα ἃρατῦ ΠΠῸΠπῚ Ζ6 5,
ΠΟΙ 8ηΥ͂ αν] ]Ππρ' ΠΟΙ Ραΐῃ δχοθρὺ ὑπαῦ ψῃοτοῖη Οοά
Ἰοδἀ5. ὑπθηλ, θαϊ παν ἀνε}} αἰννὰγβ σὴ Ζδυδ {πῸ
Ἰουα-ἐΠ πάθτοσ.
ΕῸΣ 80 αἰὰ ϑδἴγυχ πηΠ6 ἀδαῦῃ]θβ5
ἀδυρηϊεν οὗ Οεδαπ ροἷδη οα ὑμπαῦ ἀαν θη
{ῃ6
ΟἸντηρίδη Τἰσηζοποὺ ο81166 411} τΠ6 ἀδαῦῃ]θθ5 σοαάβ ἴο
στοαῦ ΟἸγιηριιβ, πα βαϊα ὑμαῦ ννβοβοθνοσ οἵ ὅπ σοᾶς
ψου]α ἤρηῦ ἢ Πίτη ἀραϊηδὺ ὑπ ζαπ5, ἢ6. νρουἹά
1 2,6. Ἐδοβ, ὕΠθ ““ῬΥγ- ῬοΥπ,᾽ἢ

1ο7
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μή τιν᾽ ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον
ἑξέμεν, ἣν
ἣ τὸ πάρος γε μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
τὸν δ᾽ ἔφαθ᾽, ὅστις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδ᾽ ἀγέβᾶστος,

99

τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἣ θέμιςἐστίν.
ἦλθε δ᾽ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε
σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός.
τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα δέδωκεν.
αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,
παῖδας δ᾽ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.

400

ὡς δ᾽ αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστη,

ἐξετέλεσσ᾽: αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.
Φοίβη δ᾽ αὖ Κοίου πολυήρατον ἦλθεν ἐςἐ εὐνήν:

κυσαμένη δὴ ἔπειτα
ἔ
θεὰ θεοῦ ἐν φιλότητι,
Λητὼ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰεί,
ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,

40ὅ

μείλιχον ἐξ ἀρχῆς, ἀγανώτατον ἐντὸς Ὀλύμπου.

γείνατο δ᾽ ᾿Αστερίην ἐἐυώνυμον, ἥν ποτε Πέρσης
ἠγάγετ᾽ ἐς μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ὁἄκοιτιν. 410
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη “Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων
Ζεὺς Κρονίδης τίμησε" πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
ἣ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆς
ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα.
41
καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τίς“ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἔρδων ἱἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηται,
κικλήσκει Ἑκάτην.

πολλή τέ οἱ ἕσπετο τιμὴ

ῥεῖα μάλ᾽, ᾧ πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεται εὐχάς,
καί τέ οἱ ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δύναμίς γε πάρεστιν.

ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο
τοῦ

420

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
ποῦ σαϑὺ Πίτη οὐδ ἵγομ

ἢϊς. τἱσῃϊς, θα δ δᾶ ἢ 5που]ὰ

Βαανα πε οἵϊοαε σῇ πὸ μαά Ὀεΐογα δπποηρσθὺ {Π6
ἀθαῦῃ 885 σοάβ. Απᾶῆ Πα ἀδοϊαγοα ἐπαῦ ἢ6 ψὴῸ νἃϑ
ψιὺπουΐξ οὔϊοα οὐ τἱρηῦ ἀπάθὺ ΟΥόΌπ95, που] θ6 ταϊβϑά
ἴο Ὀοΐῃ οἷἥοε δπᾶ υἱρῆΐθ ἃ5 15 1.580. 80. ἀδθαίῃ!θβ5
Βίγχ οἄτηα ἤγϑὺ ἴο ΟἸγτρι5 τ Ποὺ ΟΠ] άσθη τουρἢ
6

υυῦῖς οἵ ποὺ ἀθδῦ ἕαϊμου.

Απᾶ ζει πΠοπουγεα ΠΟΥ,

Δ Πα σάνε ΠΟΙ νεὺῪ σγεαΐ οἰἑθ, Ὁ Ποὺ ΠῈ ἀρροϊηϊεα
ἴο θς ἐδε σγϑδὲ οαδῇ οἵ [πε ροᾶβ, ἀπᾶ μεν ομ] ἄγε ἴο
ἔνε

ψ ἢ πη

αἰνναγθ.

πα

ἃ8 ἢ

ργοιηβθα, 580 Π6

Ρεουξουτηθα ἔα]}ν απΐο ἔπ θῖν 41].
Αραΐη, ῬΏοερε οπηθ ἴὸ ἐπα ἀοβίγθα θαθγαος οὗ
οεουβ8. Ἴδη {π6 ροάά685 ἐπγουρ ἴπΠ6 ἴον οἵ {πε
5οα οοποοίνϑα πα Ὀγουρηςϊ ἑοῦ ἢ ἀδνκ-σονπεϑα 1,οἴο,
Αἰνγανβ τά, Κὶπα ἴο τηθῃ ἀηα ἴο ἔπε ἀδαίῃ]θββ ροῦβ,
“Πα ἔγοια ἔπ θερὶπηΐηρ, σοπ]δεϑῦ ἴῃ 4}} ΟἸγιηραΒ.
ΑἸβο 586 βθᾶσε Αϑίοστία οἵ ΠΆΡΡΥ πάτηθ, ψῃομ ῬΕΥ865
οποα Ἰεα ἴο 5 στεαὺ ἤοιιβε ἴο θῈ οδ]]δα ἢἰβ ἀδαν νἱἔο.
Απά 5386 οοποοϊνϑα πα Ρᾶγε Ἠδοαΐα σγπομὶ Ζθαβ ὑπῸ
500 οὗ τόπος ΠΒοπουγεα ἅθονα 411. Ηξ σᾶνε ΒῈὺ
ΒΡΙ 6614 ρσἸ 5, ἴο ΒανῈ ἃ 5Ππ8τε οὗ ἐπε δαυίἢ ἂπᾶ πε ὑπ{γα Ὁ] 56. 58} τϑοεϊνοα ΠΒΟΠΟυΐ 4150 ἴῃ βίδυτυ θάνῃ,
Δηα 18 ΠΒοπουτεα Ἐχοθραϊηρὶν Ὀν πα ἀδθαῦῃ]εθβ5 σοαβ.
ΕῸΣ ἴο {πΠὶ5 ἀδύ, νγῇεπθνοὺ Δηγ 9η6 οὗ τηθῃ ὁπ δαὶ
οἴξευβ τἱ ἢ βδουῆῇοαθϑ ἃπα ᾿Υᾶγ5 ἴον ἔανουν Δοοογαϊηρ ἴο
οὐβΐομῃ, ἢ 6 68118 ἄροὴ Ἠδοαΐθ.
Οτεαῦ ΠΌΠΟΙ ΘΟΙ]65
[Ὁ}] δαβιν ἴο ΐπη νυνοβα Ῥγάγϑβ ὑΠ6 ΟΠ 46585 Γδοαδίνοβ
ἔανοῦγα]γ, ἀπ 56 ᾿αϑύοννβ να! ἢ ροὸπ Πίτη ; [ῸΓ
Π6 ροννγϑὺ 5ΒΌΓΕΪν ἰ5 ἢ μευ. ἘῸΣ 586 Πδ5 δυῦμουῖν
Ὄν 411 [Πο86 ῆο νγνεῦε ὕοῦπ οἵ Βδυΐῃ πᾶ Οδθδη
109
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καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων.
οὐδέ τί μιν ἹΚρονίδης ἐβιήσατο οὐδέ τ᾽ ἀπηύρα,
ὅσσ᾽ ἔλαχεν Τιτῆσι μετὰ προτέροισι, θεοῖσιν,
ἀλλ᾽

ἔχει, ὡς

τὸ

δασμός,
καὶ γέρας ἐν γαίῃ τε
οὐδ᾽, ὅτι μουνογενής,
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ πολὺ
αὐτήν.
ᾧ δ᾽ ἐθέλει, μεγάλως

πρῶτον

ἀπ᾽

ἀρχῆς

ἔπλετο

καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ" ᾿
ἧσσον θεὰἔ
ἔμμορε τιμῆς,
μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺς τίεται

425
427
420
428

παραγίγνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν"

ἔν τε δίκῃ βασιλεῦσι παρ᾽ αἰδοίοισι καθίζει,"

484

ἔν τ᾽ ἀγορῇ λαοῖσι μεταπρέπει, ὅν κ᾽ ἐθέλῃσιν'
ἠδ᾽ ὁπότ᾽ ἐς πόλεμον φθεισήνορα θωρήσσωνται
ἀνέρες, ἔνθα θεὰ παραγίγνεται, οἷς κ᾿ ἐθέλῃσι
νίκην προφρονέως ὁ
ὁπάσαι καὶ κῦδος ὀρέξαι.
ἐσθλὴ δ᾽ αὖθ' ὁπότ᾽ ἄνδρες ἀεθλεύωσιν ἀ
ἀγῶνι,

ἔνθα θεὰ καὶ τοῖς παραγίγνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν"
νικήσας δὲ βίῃ καὶ κάρτεϊ καλὸν ἄεθλον

ῥεῖα φέρει χαΐρων τε, τοκεῦσι δὲ κῦδος ὀπάζει.
ἐσθλὴ δ᾽ ἱππήεσσι παρεστάμεν, οἷς κ᾿ ἐθέλῃσιν.
καὶ τοῖς, οἱ γλαυκὴν δυσπέμφελον ἐργάζονται,

440

εὔχονται, δ᾽ “Ἑκάτῃ καὶ ἐρικτύπῳ ᾿ΕΨνοσιγαίῳ,

ῥηιδίως ἄγρην
ἄ
κυδρὴ θεὸς ὥπασε πολλήν,
ῥεῖα δ᾽ ἀφείλετο φαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμῷ.
ἐσθλὴ δ᾽ ἐν σταθμοῖσι σὺν Ἑρμῇ ληίδ᾽ ἀέξειν'
βουκολίας δ᾽ ἀγέλας τε καὶ αἰπόλια πλατέ
αἰγῶν
ποίμνας τ᾽ εἰροπόκων ὀίων, θυμῷ ΝῚ ἐθέλουσα,
ἐξ ὀλίγων βριάει καὶ ἐκ πολλῶν μείονα θῆκεν.
οὕτω τοι καὶ μουνογενὴς ἐκ μητρὸς ἐοῦσα
1. (ἀοουυ ]ηρ᾽ 5 ον θυ.

2 ΒοΟΒΟΘΙ ΔΗ

5 ΟΥ̓ΘΥ.

5. ἽΚΟΘΟΙΪΥ : ἀγῶνι ἀεθλεύωσιν, ΠΘ6ῊΙ : ἀθλεύωσιν, οἴμεν Μ855.
το
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ΤΗΒΟΘΟΟΝΥ
δα τεοοὶνοα δὴ οὔθ.
Π6 βοὴ οἵ (γομὸρ ἀἸὰ Ποὺ
ΠῸ ΨΥΙΌΠΡ᾽ ΠΟΙ ἔοοῖς ΔΗ Πηρ' ἀννὰν οὐ 4}} ὑΠπαὺ νγὰβ Πδὺ
Ρογύϊοῃ διηοηρ ὑΠ6 ἔνθ ΓΙ οοαδβ : θα 586 Πο]45,
ἃ5 ὅπ αἰνίβίοη τνὰβ.δῇ {π6 ἤγϑὺ ἔγοιη ὑῃς Ὀερὶηηϊηρ,
Ρυΐν!! σα Ὀοΐἢ ἴῃ δαγῦῃ, ἃπα ἴῃ ἤδᾶνεη, δηα ἴῃ 568.
ΑΙβο, Ὀδοδθθ. 8Π6 ἰδ δὴ ον ΟΠ], ὑΠ6 σοαά88
γΤεοοῖνοϑ ποὺ 1685 Πποποιῖ, θαῦ το

τοῦτα

5.11], ἔῸΣ

ἄδυβ Βοποῦτβ μου. ὙΥ Ποῖ 58η6 ψΨ1}} 5η6 σγυθαῦγ αἱαβ
Δηα δάνδηοαϑ : 586 5105 Ὀγ ψνουβῃϊρία] Κίηρϑ ἴῃ Ἰπαᾶρετηρηΐ, δηα ἴῃ ὑΠ6 Δββθι Ὀ]ν Ποῖ 566 Ψ1}} 15. αἰβύϊησυϊθηθα ἀμησηρ ἴΠ6 ρθορίὶθ. Αμπαᾶ θη τηθἢ 81}
ὑπθιηβαῖναβ ἴον ἴπ6 Ὀαύῦ]α ὑπαὶ ἀδθδίγουβ τηθη, ἔῃ 6 ἢ
ἴπ6 σοσάδθθβθ ἰ6 αὖ βαπα ἴο οἵἷνε νἱοΐουν πᾶ στδηΐ
ΘἼοΥΥ τοδαῖν ἴο Ποῖ 58η6 νν}}}]. (Ἃἀοοα 5 516 αἶβὸ
ὙΠ η τῇθῃ οοηΐεπα αὖ {Π6 ράμηθϑ, ἔῸγ ὑπογα ἴοο ὑπῈ
σοσα 685 ἰ5 ἢ ὑΠδῖὰ ἀπ ργοῆίς ὑπο : ἅπα ἢ ψῃῸ
Ὀγ τηϊσηῦ ἀπά βἰγεηρὶῃ σοῖβ {Π6 νἱοΐουν ψἱπ5 Π6 τ ἢ
ΡΥΪΖα δα βϑι]γ νυ 1ΟΥ, ἃπα ὈΥΐηρδ ΟἼΟΥ ἴο Πῖβ5 ραγϑηΐβ.
Απα 56 ἰ5 σοοα ἴο ϑἴαπα Ὀν Πουύβοιπθη, ψΠΟΠ 516
Ὑ1}}: ἀπα ἴο ὑποβθ οϑε ᾿υβίπηΠ 6885. 18. ἴῃ {Π6 ο,ὙΘΥ
αἰβοου
ον 016 568, ἀπα ννηο ρτὰν ἴο Ηδοδῖα ἀπα {πὸ
Ἰουα-ογαϑῃϊηρ Εν ἢ- 5 ΠΑ ΚΟΥ, δα ϑῖν ἴΠ6 οἹουϊουβ σοάὯ685. σίνθ σγοαῦ οαΐο, ἀπα δαβιν 588Π6 ἴδκοϑ Ὁ ἄνγαν
ἃ5. ΒΟ0Ο ἃ5 566}, 1 580 5Π6 ψ1}}}. 516 15. σοοᾶ ἴῃ {ΠῸ
Ὀγτα νἹἢ Ηδυμη65 ἴο ᾿πούθαβα ἴΠ6 βἴοοκ. Τὴς ἄγονεβ
οὔ Κίηθ πα ψίάα μουαβ οἵ σοαῖβ ἀπ ἤοοϊκβ οἵ ἤδεον
5Π6 6}, ἢ

516.

ψ1}], 5η6

᾿πούθαϑεβ

ἔτοὸπ

ἃ ἔδνν, Οὐ

ΤΊΔΪΚ 65 ΤΉΔ ΠΥ ἴο Ὀ6 1658. 850, ἔπθη, ΑΙθεὶζ ΠῚ τοῦ
οι 5
οηΪν οἢ114,1} 516 15. Βοπουγϑα ἀπηοηρβὺ 811] ὑῃς ἀδαῦῃ!εθ5
5 δὴ ΤϑπηθΡ δχρίδῖηϑ ὑμπαὺ Ἡφθοαῦθ, μανίηρ πὸ ὈΓΟύΠΘΥΒ ὕο
ΒΡΡογῦ Ποὺ οἰαΐῃι, πὶσηῦ ἢᾶνα θθθη ϑΠρῃὐθα,
111

ΗΕΒΙΟ.

πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσιν.
θῆκε δέ μιν ἹΚρονίδης κουροτρόφον, οἱ μετ᾽ ἐκείνην 450
ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάος πολυδερκέος ᾿Ηοῦς.
οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἷ δέ τε τιμαί.
Ῥείη δὲ δμηθεῖσα., Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα,
Ἱστίην Δήμητρα καὶ Ἥρην χρυσοπέδιλον

ἰφθιμόν τ᾽ ᾿Αίδην, ὃὃς ὑπὸ᾿ χθονὶ δώματα ναίει
45
νηλεὲς ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον ᾿Εννοσίγαιον
Ζῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.
καὶ τοὺς μὲν κατέπινε μέγας Κρόνος, ὥς τις
ἕκαστος
νηδύος ἐξ ἱερῆς μητρὸς πρὸς γούναθ᾽ ἵκουτο,
460
τὰ φρονέων, ἵνα μή τις ἀγαυῶν Οὐρανιώνων
ἄλλος ἐν ἀθανάτοισιν

ἐἔχοι βασιληίδα τιμήν.

πεύθετο γὰρ [αίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,

οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναι
καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς: 46ῦ
τῷ ὅ γ᾽ ἀρ’ οὐκ ἀλαὸς σκοπιὴν ἔχεν, ἀλλὰ
δοκεύων
παῖδας ἑοὺς κατέπινε: Ῥέην δ᾽ ἔχε πένθος
ἄλαστον.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Δὲ ἔμελλε θεῶν πατέρ ᾿᾿ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
τέξεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα φίλους λιτάνευε τοκῆας
τοὺς αὐτῆς, Γαῖάν τε καὶ Οὐρανὸνἀ
ἀστερόεντα,
470
«μῆτιν συμφράσσασθαι, ὅ
ὅπως λελάθοιτο τεκοῦσα
παῖδα φίλον, τίσαιτο δ᾽ ἐρινῦς πατρὸς ἑοῖο
παίδων θ᾽, οὺς κατέπινε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης.
--

1 Ἐ (Ἰαὔον δηα) ΑΙ δηά ἃ ϑομο!δαϑὺ τᾶ πατρός.
12

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
5οᾶά5. Απαὰ {Π6 βοὴ οὗ Οὐόμποβ τηϑάβ ΠΟΥ ἃ πυγϑα οὗ
ὑπΠ6 γουηρ ψγῃῸ ἴον ΠῸΥ βὰν νυ ὑπαὶ αγοβ ὑπὰ
πρηῦ οἵ 411-ϑβεῖηρ ἤανγη. 8ὅ0. ἥοτη ἐπα ΒεοΊ Πηϊηρ'

516 5. ἃ πυϊ86 οὐ {πε γοιηρ, δηάᾶ ὑπδβεὲ ἅτ ΠῸῚ
ΠΟΠΟΙΠ8.

Βυὲ ΗΠδὰ νγᾶϑ βϑῃρ]θοῦ ἴῃ Ιονε ἴο τόπος ἀπ θᾶ
ΒΡ
6πα ]α ομΠ]Π τε, Ηδϑίϊα,, Ἰδιδῖου, ἀπα ρΟ]-5ηοᾶ
Ηδιὰ ἀπά βίγοηρ Ηδαθϑ, ρὉ11655 ἴῃ Πϑαγῦ, νγπὸ ἄν
6}}5
ἀπάδν ὑΠ6 δαυ τῆ, ἀπ ὑπ Ἰο - οὐ ἢ]; ἘλΉΕ- ΞΉΆΚΕΥ,
ἃ Πα υνὶβα Ζευβ, ἐαύμου. οὗ ροάβ δῃά τῆξη, ὈΥ͂ ψΠο56
ὑμπαπάον {Π6 νυῖάς θαυ 15 μοι. Π6θ6 σγθαῦ Οὐόποβ
βυγδ! ονναα 85 δδοῖ οατὴα ἔογίἢ ἔγτοσα ἢ 6 σοι} ἴο, 5
τοῦ
θυ 5 Κῆθο5 ἢ

ἐῃϊα ᾿η οηῦ, ὑμαῦ ἤο οὐποὺ οὗ ἔπ6

ΡΙΟσα 80η5 οἵ Ηρφδνεη 5ῃου]!α ΠοΙαὰ {πες Κιηρὶν οἶος
διηοηρσδὺ ἴῃς ἀθαΐῃ]θθθ σοάβ. ΕῸΥ 6 ἰδαυπεα ἔτοσα
Εδυὺῃ ἃπα βἴαυσν Ηδανεη ὑπαὺῦ ἢ6 νγὰβ ἀδβιηθα ἴο
θὲ ονθύοομηα ὈΥ ἢἰβ οὐη 50}, βΒηρ ὑπουρὴ Πα γᾶ8,
ὑβγουρἢ ὑπ οοπίγνίηρ οὗ στοαῦ Ζθυ5.3 ΤΠογοΐοσα
ἢ6 Καρῦ πο δ] πὰ ουΐ]οοῖκ, θὰῦ νναϊοῃοα δηα 5] ]ονγοα
ἄοννῃ 5 ΟὨΠ]Παταπ : ἀπά πποϑϑβίηρ ουοῦ βεϊζεα Ἀπ θᾶ.
Βυΐ ψ ῃθη 516 νγὰβ ἀρουῦ ἴο θθδν Ζδιβ, π6

ἔδύμου οὗ

δοᾶβ δπα τηθῃ, ὕπεπ 5η6 εβουρῃηῃῦ ΠΕΡ οὐ αν
Ραγϑηΐβ, Εαγἢ πα ϑἴαυτυ Ἠδάανεη, ἴο ἀδνίβε βοὴ Ρ]δπ
ἢ Ποὺ ὑπαῦ ἔπ Οἱ οὗ Ποὺ ἀδαν Ομ] τσ 6
σΟΠΟΘΑΙ
θα, πα ὑπαῦ γεϊθυΐοη ταϊσηῦ ονεσΐακαο ογϑαῦ,
οὐ ν ΟΥΟποβ. ἴῸΥ ἢἰβ οὐαὶ ἔλθ ἀπα αἰἶβδὸ ἴον ἐπα
1 ΤῊ ροάάο58 οὗ {Π6 λεαγέϊ, (6 Βοιηδη δία), πα 80 οὗ
ὑπ ἢουβθ.

Ορ. Πῆοηιεγῖς Ἡψηνηβν. 92 Εΐ. ; χχῖχ. 1 ἢ

2. Τὴ ναγϊδηῦ τϑϑάϊηρ ““οὗἨ Πὶ5. ἔαῦμον " (8.ς. Ἠϑαύϑῃ) γϑϑδῦϑβ
οἢ ᾿ηξουοῦ ΜΆ. δαῦπογιῦν δηα 15. ΡΥ ΘΌΪΥ δὴ αἰὐθγϑύϊοι ἀπ
ἴο ἐπ αἰΠπουϊῦν βὐαύθα Ὀγ ἃ ϑοπο]ϊαβῦ : “ον οου]Ἱα Ζθιι,
θδίηρ ποὺ γοῦ Ῥορούνοπ, ρὶοῦ δραϊηδὺ ᾿ἢϊθ ἔαύμουἢ ΤῊΘ
ῬΠΓαΒΘ 15, ΒΟΥΘΥΘ,

Ῥαγῦ οὗ ὉΠ8 ῬυΌΡμθου.

Τηθ ΨῈΟ]6 ΠΠη8

ἸηΔ Ὑ06}} Ὀ6 βρυχίοιιβ, δηα 15 σϑ͵θοίθα Ὀγ κὺρσὰ γνοἱἢ,
Οαϊδίοτα δπα Οπνοῦ.
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ἨΕΒΙΟΌ

οἱ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο,
καί οἱ πεφραδέτην, ΟΡ
ὅ

πέπρωτο γενέσθαι

418

ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆι καὶ υἱέι καρτεροθύμῳ.
πέμψαν. δ᾽ ἐς Λύκτον, Κρήτης ἐἐς πίονα δῆμον,
ὁπητότ᾽ ἄρ' ὁπλότατον παίδων τέξεσθαι ἔμελλε,
Ζῆνα μέγαν" τὸν μέν οἱ ἐδέξατο Τ᾿αῖα πελώρη
Κρήτῃ

εν
ἐ εὐρείῃ τραφέμεν ἀτιταλλέμεναί Ἴξ;

480

ἔνθα μιν ἵκτο φέρουσα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
πρώτην ἐς Λύκτον'" κρύψεν δέ ἑ
ἑ χερσὶ λαβοῦσα
ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ, ξαθέης ὑ
ὑπὸ κεύθεσι γαίης,

Αὐγαίῳ ἐν ὄρει πεπυκασμένῳ ὑλήεντι.
τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιξεν
48
Οὐρανίδῃ μέγ᾽ ἄνακτι, θεῶν προτέρῳ βασιλῆι.
τὸν τόθ᾽ ἑλὼν χείρεσσιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν
σχέτλιος" οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσίν, ὥς οἱ ὀπίσσω
ἀντὶ λίθου ἑὸς υἱὸς ἀνίκητος καὶ ἀκηδὴς
λείπεθ᾽, ὅ μιν τάχ᾽ ἔμελλε βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσας

490

τιμῆς ἐξελάειν, ὃ δ᾽ ἐν ἀθανάτοισι ἀνάξειν.
Καρπαλίμως δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μένος καὶ φαίδιμα
γυΐα

ηὔξετο τοῖο ἄνακτος" ἐπυπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
Γαίης ἐἐννεσίῃσι, πολυφραδέεσσι δοχωθεὶς
ὃν γόνον ἂψ ἀνέηκε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης

495

[νικηθεὶς τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο.1]
πρῶτον δ᾽ ἐξέμεσεν λίθον, ὃν πύματον κατέπινεν" 5

τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ χθονὸς εὐρυοδείης

Πυθοῖ ἐν ἠγαθέη γυάλοις ὕπο ἸΤαρνησοῖο
σῆμ᾽ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσιν.

δ00

1. Βε]θούθα ᾿γῪ Ηθυμθ ἃβ ἱπὑθυυρύϊηρ ἃπα αἰβαργθοὶπρ τυ]ἢ
ὉΠ οοηὐοχῦ.
3 Ῥϑρριηθθν : ἐξήμησε
πίνων, ΜΕΝ.
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(ΟΥ̓ ἐξήμεσε)

λίθον,

πύματον

κατα-

ΤΗΕΒΟΘΟΟΝΥ
ΟΠ] άγο οτὰ 6 Πδα βυν!
])ον εα ἄοόν.
Απα ὑπον
τ δ ΠΠν Ποαγὰ ἀπα οθουδα {πεῖν ἀθὰν ἀδαρηΐου, δηα ἰοα
Πδὺ 4}} ἐπαῦ ννὰβ ἀθβδοπεα ἴο Πάρρεη τοπομίηρ' ΟΥ̓ΌΠΟ5
{με Κίηρ πα Π΄5 βου ϊ-Ποαγίβα βοὴ. 80 ὕπδν βεηὺ ΠΟΥ
ἴο γοΐα5, ἴο ὑπ

το

ἰαπα οἵ γεῖθ, ἤθη

586 νγὰβ

γτοδᾶν ἴο θθδν σγϑδαῦ Ζϑαβ, [πὸ γουμπροϑῦ οἵ Ποῖ ΟΠ] άγεη.
Ηΐ ἀἸα ναοὶ Ενΐῃ γεοοῖνε ἔτουυ ἤμπδα ἴπ ψιάθ τοῖα
ἴο που5ἢ δηα ἴο Ὀγηρσ αρ. ΤΙ 6Υ οαπγηα Εδυδ ἢ οανγνἱπρ Πΐπη βυνὉ]ν Το ΡῊ {6 ΙΔ ῸΚ πὶρηΐ ἴο Γγοῦι5 ἢνϑῦ,
Δ η4 ἴοοῖϊς Πίτη ἴῃ ΠΟΥ Δ ΠπῚ5 ἃπα Πίάὰ ἢΐπη ἴῃ ἃ γειοΐα
οἂνΘ θεπϑαῦῃ ὑΠ6 ββογεῦ ρίδοεβ οἵ ὑπ μοὶγ εἀγλἢ ὁ
{Π1οΚ- σοοάεα Μουπὺ Αδρουτῃ; θυΐ ἴο ὑπ6 ταϊρ
τ] ν
ΤΌ] 50. οὗ Ηδαναμ, ὑῃ6. δϑυ] ον Κίηρ οἵ με. »οὔβ,
886 σᾷνα ἃ ργοαῦ βίοῃβ ψυδρρεα ἴῃ βνδαα]ηρ οΙοὔ 65.
ΤΠ θη δ ἴοοκ ἰὖ ἴῃ Πῖ5 Πδπα5 δηᾶ [γι [Ὁ ἄονπ ἰηἴο

ἢϊ5. Ὀ6}ν : νγεΐςῃ ! ἢῈ πον ποῦ ἴῃ 5 Ποαγὺ ἐμαΐ ἴῃ

Ρίαοας οἵ ὑπῸ βἴομε ἢῖβ 580η) ψὰβ ἰεΐλ δ] πα, ἀπΘοΟΠααοΥοα δηα ππίτου]εα, ἀπα ὑπαῦ Πα νγὰβ βοοῃ ἴο
ΟΥ̓ΘΥΟΟΙΊ6. Πίπ ὈΥ ἴοτοθ πᾶ τηϊρῃΐδ δπα ἀτῖνα Πΐτη
ἔγοτη ἢἷβ5. Ποποῦγ5, Ὠἰτηβ61} ἴο Ταῖρ ον ον ἴη6 ἀθαῖ
ἢ]685
9065.
Αἴοῦ ὑπαῦ, ἔα βίγεηρίῃ Δ πηα οἹουίοιβ Π᾿π}05 οὐ ὑπ 6
Ρτΐποα ἱπογδαβοα ααϊοκΊν, δηα δ5 ὕΠ6 γϑαγβ το] δα ΟΠ,
ϑσγθαῦ (Ἰόπμοβ π6 νυν νγὰθ θορυθα Ὀγ ὑπῈ ἄδερ
βυσσοϑύίοηβ οἵ Ἐδυὺν ἀπ Ὀτουρηῦ ἃρ ἀραῖη 5
οἰβρυίηρ, να πῃ θα θγ {πα αὐῖϑ πα τηϊρηὺ οὗ ἢιἰβ
Οὐ 505, ἃπα ἢδ νοτηϊξεα τπρ ἤχου ἴῃς βἴοπε ψβῖοῖ Πα
Παᾶ - 5ιυν ]οννεα ἰαϑὺ. πα ἄδιβ βεὺ Ὁ ἴαθῦ ἴῃ ἐπ6
ν»ἱ46ρα δα δαυὶῃ αὖ σοοαϊγ Ῥυύμο ὑπᾶδϑὺ ἴπ6 οἱθηβ
οἵ Ῥαγπάᾶβϑαβ, ἴο "6 ἃ βρη ὑποποθίογἢ ἀπ ἃ τηᾶγνεὶ
ἴο τποσΐϑ] τηθη.} Απα Πα εὖ ἔγτες ἔγουτη ὑμῖν ἄθδα]ν
1. Ῥαυβδηϊὰβ (κ. 24. 6) 5ῶνν πθῶνρ ὑπ ὑοῦ οὗ Νρορίοϊθιμεβ
“ἐᾷ Βύοῃθ οὗ πὸ ργϑδὺ 51Ζ6,᾽ σμῖοῃ ὑπ ΠοΙρΡ
δ η5. ἃποϊπίθα
ΘΥΘΙῪ αν νυ οἱ], ἀπ ἡ ΙΟἢ ἢΘ βαγ 5.νγνὰῶὰϑ ΒΌΡΡροΒϑα ἴο Ὀ6
ὕΠ6 βίοῃβε οίνϑη ο ὔγοηοβ.
ΓΙ5
Ρ.

ΗΕΞΙΟῸ

λῦσε δὲ πατροκασιγνήτους ὀλοῶν ὑπὸ δεσμῶν
Οὐρανίδας, οὺς δῆσε πατὴρ ἀεσιφροσύνῃσιν'
οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο
άριν ἐυεργεσιάων,
δῶκαν δὲ βροντὴν ἠδ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνὸν
καὶ στεροπήν' τὸ πρὶν δὲ πελώρη Γαῖα κεκεύθει" ὅθ
τοῖς πίσυνος θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.

Κούρην δ᾽ ᾿Ιαπετὸς καλλίσφυρον ᾿Ωκεανίνην
ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχος εἰσανέβαινεν.

ἣ δέ οἱ Ατλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα:
τίκτε δ᾽ ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προμηθέα
510
ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τ᾽ ᾽᾿Ἐπιμηθέα,
ὃς κακὸν ἐξ ἀρχῆς
ἀ
γένετ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν'
πρῶτος γάρ ῥα Διὸς πλαστὴν ὑπέδεκτο γυναῖκα
παρθένον. ὑβριστὴν δὲ Μενοίτιον εὐρύοπα Ζεὺς
εἰς Ἔρεβος κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ διΙ1ῦ
εἵνεκ᾽ ἀτασθαλίης τε καὶ ᾿ἦνορέης ὑπερόπλου.
Ατλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης
πείρασιν ἐν γαίης, πρόπαρ ᾿Εσπερίδων λυγυφώνων,
ἑστηὼς κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν"
ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύς.

δ20

δῆσε δ᾽ ἀλυκτοπέδῃσι, ἸἹρομηθέα ποικελόβουλον
δεσμοῖς ἀργαλέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας"
καί οἱ ἐπ᾽ αἰετὸν ὧρσε τανύπτερον' αὐτὰρ ὅ γ᾽
ἧπα
ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ἀέξετο ἶσον ἁπάντη
νυκτός, ὅσον

πρόπαν

ἦμαρ

ἔδοι

τανυσίπτερος

ὄρνις.

τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱὸς

᾿Ηρακλέης ἔἔκτεινε, κακὴν δ᾽ ἀπὸ νοῦσον ἄχαλκεν
Ἰαπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων
οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου ὑψιμέδοντος,
τό

δ2ῦ

ΤΗΝΟΘΟΝΥ
Ροπαᾶ ὑπε. Ὀτούμους οὐ ἢϊβ {ύΠου, θοη5 οὔ Ηδάνθη
ψ Ποιὰ ἢιἰδσ [δύ μου ἴῃ Πἰ5 Το]
150}}Ππ655 Π8Δα θουπα.
Απα

ἘΠ 6 Ὺ τοι ογδα ἴο θὲ σταϊθἔμα! ἴο Πΐπι ἔου ἢἷ5 Κὶπα6855, ἃπα σάνε Ὠΐτη ἐμ ποὺ πη ὑπ ο]ον προ πα
πα ουΡοὶ᾽ δὰ ᾿Πσῃηϊηρ : ἕο Ὀοΐονυε ὑπαὶ, ἤρα Ἐν Πα
μΙδάθη πθ68θ6.
[Ϊἶπ ποθὴ
γηογία]5Δη4 Ἰτηγηογΐδ5.

πα ὑγιϑὺβ
᾿

δ ηα

τὰ]65 ΟΥ̓ΘΕ

ὥνς

Νον [ἀρεΐι5. ἴοοῖς ἴο νι
ΟἸνιάθηθ, ἀδυρηζεν

πΠ6 πϑαῖη Κ] αὶ τηδία

οὗ Οσδδη, πα ψνεηῦ ἃρ ν᾿

ΠΟΥ

ἰηΐο ὁπ Ὀεᾶ.
Απᾶ 5η6 θᾶγτε Ὠΐτη ἃ 5ἰοι -πεαγίεα
500, ΑΥ85: αἷβδο 586 ῬᾶγῈ νΕΥῪ ο]ουίουῦβ. Μεμηοείϊβ
Δα

οἴθνοσ

Ῥυομηθίμθαβ,

[Ὁ}] οἵ νϑῆίουβ

ψ 1165, δηα

βοαύζον- γαῖπθα ΕἸΡΙαδύ
θυ γῆο ἔγου ὑΠ6 ἢγθῦ ννὰβ ἃ
τ σοι ἴο τηθὴ γγῃο οαὺ Ὀτθδα ; ἔου ἰ ψὰβ ἢ6 ψῆ0
ἢγϑὺ ἴοοῖκ οὗ Ζευβ ὑπ6: ψοϊηάῃ, ἐῃθ τηδίάθη ψ ῃο 6

Πδά ἐουτηθα. Βα Μεμοοίϊαβ ννὰ5 οαξϊγάσδοιβ, ἀπ ἔαγβϑϑίηρ' Ζ65 δἔγιοῖς πη τ ἢ ἃ ᾿πτϊ ὑπυπάουθο
δηα βαπὺ ΠΣ ἄονῃ ἴοὸ Εγαθιβ θδοδιβα οἵ 15 τηδᾶ
ΡΥΓδϑυτηρίίοη ἃηα Ἔχοθεάϊηρ ρυάθ. Απαᾷ ΑΥ]ὰ5 ἐμῃγουρἢ
Βαγα οοηδίγαϊην ἀΡΠΟΪ485 ἐῃς σᾶς ἤδάνθη τ
απνα
γίησ ΠΘδα ἃ πα δύγη8, βία παϊπρ αὖ ὑπΠ6 θογάδιβ οὗ
ὑπΠ6 δαυῦῃ Ὀείοτε ἔπς οἰθαυ-νοϊοςα Ηρ
68 ; [ῸΓ
115 Ἰοὺ υνῖϑε Ζ6Ὲ5 αϑϑὶρηδα ἴο ἢῖπη. Απα τοδαν-ν δα
Ργοιηθίποιβ π6 θουπηα ἢ ἱποχίσοα]ς. Ρθοπα5, οὐπ6]
οΠμαΐπβ, 8πΠ4 ἄγονα ἃ 5μαῦν ὑΠγοαΡἢ Πΐδβ. τη αϊθ, ἃπα

βεῦ οἡ Πίτη ἃ ἰοηρ-ψηρθα δαρ]θ, νυΠ]Οἢ ἀ5εα ἴο οδΐ
ἢΐβ ᾿πητηοσίαὶ ᾿νου ; θαῦ ὈΚ πἰρηῦ Πδ Ἰἰνεὺ σΥΘῪ ἃ5
ΤΟ ἀρδῖη ΘΥΕΥΥΑΥ ἃ5 πα ἰοηρσ-ἱηροα θἱγτα ἀε6νουγεα ἴῃ ὑπ6 Ψ ΠοΪῈ αν. ὙπΠαὺ μἱτα Ηθιδο]θβ, ὑπ 6
νδ] αηῦ 505 οὗ 5ῃδρεὶνδ κε ΑἸοηθη6, δον ; δηά
ἀο!νοτεα {πε βοὴ οἵ Ιαρεΐὰβ ἴτοθυ ἔπ6.οὐ16] ρἱαρια,
δη ἃ το θαβοα ἤπη ἴσοι ἢϊ5 δῇ! οὐ] οη---ποῦ τυἱὐπουΐ

ὑπ6 ψ1}} οἵ ΟἸγτηρίδη ζΖθιβ. 0

τοῖρτιβ οἢ. ΒΙρΉ, πὰ
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ΗΈΒΙΟΙ)
ὄφρ᾽ Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη
πλεῖον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα

ὅ80
πουλυ-

βότειραν.
ταῦτ᾽ ἄρα ἁξόμενος τίμα ἀριδείκετον υἱόν"
καί περ χωόμενος παύθη χόλου, ὃν πρὶν ἔχεσκεν,
οὕνεκ᾽ ἐρίξετο βουλὰς ὑὑπερμενέι Κρονίωνι.
καὶ γὰρ ὅτ᾽ ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι
Μηκώνῃ, τότ᾽ ἔπειτα μέγαν βοῦν πρόφρονι θυμῷ
δασσάμενος προέθηκε, Διὸς νόον. ἐξαπαφίσκων.
τοῖς μὲν γὰρ σάρκας τὲ καὶ ἔγκατα πίονα δημῷ
ἐν, ῥινῷ “κατέθηκε καλύψας γαστρὶ βοείῃ,
τῷ δ᾽ αὖτ᾽ ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐ
ἐπὶ τέχνη
εὐθετίσας κατέθηκε καλύψας ἀργέτε δημῷ.
δὴ τότε μιν προσέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:
᾿Ιαπετιονίδη, πάντων ἀριδείκετ᾽ ἀνάκτων,
ὦ πέπον, ὡς ἑτεροξήλως διεδάσσαο μοίρας.
“Ὡς φάτο κερτομέων Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης
ἧκ᾽ ἐπιμειδήσας, δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης"
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε θεῶν αἰειγενετάων,
τῶν δ᾽ ἕλε, ὁπποτέρην σε ἐνὶ φρεσὶ θυμὸςἀνώγει.
Φῆ ῥα ἀρνμφβονεδν Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα
εἰδὼς
γνῶ ῥ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίησε δόλον' κακὰ δ᾽ ὄσσετο θυμῷ
θνητοῖς ἀνθρώποισι, τὰ καὶ τελέεσθαι ἔμελλεν.
χερσὶ δ᾽ ὅ γ᾽ ἀμφοτέρῃσιν

ἀνείλετο

ὅ8ὅ

δ40

δ4ὅ

δδ0

λευκὸν

ἄλειφαρ.
χώσατο" δὲ φρένας ἀμφί, χόλος δέ μεν ἵκετο θυμόν,
ὡς ἴδεν ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃἐπὶ τέχνῃ.
δδδ
ἐκ τοῦ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἐἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ θυηέντων ἐἐπὶ βωμῶν.
τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς"
Ττὃ

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
{ΠῸ σονυ οἵ Ηθυδοθβ ἐμ ΤΉ δη- ον ταϊσηῦ θα γεὺ
ϑγθαΐευ ἔμδη Ὁ νγὰ8 θεΐοτα νοῦ ὑπε ρ]εηΐθοιβ θαυίῃ.
ΤῊ15, ὑπο,

6

γεραγσάθα, δηα

Ποπουγεα

ἢΐ5. ἔδτηοιιβ

500 ;ἐπῃοιρῇ 6 ννᾶϑ ΔΠΡΥΥ, Π6 οδαβθᾶ Πότ ἐπα ψσαὶῃ
νῃοῆ Π6 πὰ Ρεΐογα θθοαιβα Ῥγοιηθίμαιβ τηδίοῃρα
Πἰμηβϑιῦ ἴθ ψἱῦ ἢ
ὑπ6 ΑἰτρηϊΥ δοὴ. οὗ Ο(ἸΌΠΟΚ.
ΕῸΡ θη ὑπ σοῦδ 4Π6 τηογία] θη εῦῈ αν! ἀεα αὐ
Μδεοοηδ, ούθὴ ἔπθη Ργοιηθίμοιιβ

ννὰ5 ἔουνασα

ἴο οαΐ

ὉΡ ἃ »γεαῦ οχ δῃᾶ βεὺῦ ρουΐίομβ βεΐίογε ὕπεϑι, ἐγγίηρ
ἴο Ἀείοο! ἔπε ταϊπα οἵ Ζειβ. Βείογτε ὑπθ γεϑὲ Πα βοὺ
ἤε5ἢ ἀπά ἰῆποῦ ρᾶγῖβ ὑπο 1 ας ἀροι ἴῃς 46,
οονθυϊηρ ἔπθι υνἱἢ ἃἢ ΟΧ Ῥϑιποἢ ; θαὺ ἔου ζει Πα
Ρυῦ πε ννῃϊζα θοπο5 ἀγοβϑεα ὑρ ψ]ἢ οσὐπηΐηρ αὐτὸ ἀ πα
οονουδα
ἢ 5ῃϊπῖπρ ἴα, ἤθη ὑπ6 ἔαῦμοῦ οὔ τηθη
ἃ Πα οὗ »Ὃ45 βαἰα ἴο Πΐτη:
“50η. οἵ Ιαρεῦμ5, πηοϑὺ ο]ογίουβ οὗ ἃ}} Ἰογάβ, σοοά

51, που πιηΐαϊυν γοὰ ᾶνα αἰνί δα {π6 ρου θη "ἢ
80 5814 Ζεϑι5 ν᾽056 νυϊβάοιη 15 Ἔν ευ βίην, γα θα Κίηρ,
πη.
Βυῦ ν»ἱγ Ῥγοιηθίμθιβ δηβννοσθα ἢΐπι, βυ Ππρ;
50{ὉΠν πα ποὺ ἔογρούπρ Πἰβ οα πη] ηρ᾽ ὑγἹὸκ :
“Ζ605, τηοϑὺ φ)]ουίοιιβ ἀπ σγϑαϊθβδὺ οἵ πΠ6 δἴθυμπαὶ
σοασ, ἴαΚα νυνἢ]ο}} ονοσ οὗ {π686. ρουγύϊομβ γοῦν ᾿ἢϑᾶγὶ
νἱἶπ σοὺ Ὀϊ45.
850. Πα 5814, ὑπ! ηκίπρ ὑπ] Κουυ.
Βυαῦ Ζευ5, ἤῆοβα ψ]βάοιη ἰ5 Ἔνευ] δῦ, δνν ἃ πα
ἔα] ποὺ ἕο ρεγοεῖνε ἢ ὑτῖοῖκ, πα ἴῃ 5 ἤθασὲ Πα
Ἐπουρῦ τ Ἰβοῃίοῦ ἀραϊηδὺ τουτί] μηθη ν ΠΙΘἢ 4150 νγὰϑ
ἴο ὕὈὲ ]ΠΠ1δα.
ὙΠ θοῦ Βαπαᾶβ ἢ6 ἴοοῖς ἃρ {πα
ννϊΐο ἔαῦ δηα νγὰβ ΔΏΡΥΥ αὖ Πδαγΐ, ἀπ ὑυαῦῃ οϑῖηα ἴο
ἢἷς βρίτῖῦ νιπθπ μῈ ϑἂνν π6ὸ ψῃϊδ ὀχ- Ομ 5. ΟΥΑ ΠΥ
ἐγϊοκεα οαὖ : ἀπα Ὀεδοδιιβα οἵ ἐπὶ5 ὑῃς6 ὑγ1θ65. οὗ τηθπ
Ὄροη δαυΐῃ θατη ννϊζ θοπθ5 ἴο {πῸ ἀθαύῃ]θϑθ ροάϑβ
ὍΡΟΙ ἔταρταηΐ αἰΐαγβ. Βαυΐ Ζειβ γῃο αἀτῖναβ ὑπ οἰουαβ

γγὰ5 σ θα ῦυ νοχϑα δΔη βαϊα ἴο Βίτη:

:

ΤΙ0

ἨΒΒΙΟ.
Ιαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,
ὦ πέπον, οὐκ ἄρα πω

δολίης ἐπιλήθεο τέχνης.

Ὡς φάτο χωόμενος Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς"
ἐκ τούτου δὴἔπειτα δόλου μεμνημένος αἰεὶ
οὐκ ἐδίδου Μελίῃσι"; πυρὸς μένος ἀκαμάτοιο ᾿
θνητοῖς ἀνθρώποις, οἱ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν.
ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις ᾿Ιαπετοῖο
κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον αὐγὴν

δ00

ὅθ

ἐν κοΐλῳ νάρθηκι" “δάκεν δέ ὁ νειόθι θυμόν,

Ζῆν᾽ ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἤτορ,
ἢ
ὡς ἴδ᾽ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν.
αὐτίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν:

γαίης γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸς ᾿Αμφιεγυήεις
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς.
ζῶσε δὲ καὶ κοσμὴσε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη
ἀργυφέῃ ἐσθῆτι: κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην
δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι"

δ10

β
ὅτ

[ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνους, νεοθηλέος ἄνθεα ποίης,
ἱμερτοὺς περίθηκε κα ρήατι Παλλὰς ᾿Αθήνη."]

ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν ἔθηκε,
τὴν αὐτὸς ποίησε περικλυτὸς ᾿Αμφυγυήεις
ἀσκήσας παλάμῃσι, χαριζόμενος Δὲ πατρί.
ὅ80
τῇ δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα
ἰδέσθαι,
κνώδαλ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα,
τῶν ὅ γε πόλλ᾽ ἐνέθηκε,--χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο
πολλή, ----

θαυμάσια, ζῴοισιν ἐοικότα φωνήεσσιν.
1 ῬΘΡΡῖς

(αἴθ.

βοῃο]δϑῦ):

μελΐῃσι,

ὈὨΒΟΘῊΤ:

μελώοισι,

ἘΚΤ,
31], 676-7 ΘΌΡΘδν ὅο Ῥοϊοησ ἴο ἃ αἰ δγθηῦ ὑθοθηβίομ:
120

“ ΤΗΒΟΟΟΝΥ
“ὅρη. οὗ Ιαρεοῦι5, οἷθνεῦ ἀρονα 411}

80, 511, γοὰ

Πᾶνε ποῦ γοῦ ἔονροίζεη γοῦν σα πηΐηρ ἀν 1
50 5ρΡ8κΚε Ζειβ ἰῇ δῆροι, ψΠΟΒ6. Ὑν]56 0. 15. νϑῦἸαϑυϊηρ᾽ ; ἃπα ἔχοι ὑπαῦ ἐἰμηθ ἢς ὑγἃ8. δἴνναυβ ταϊ
πα [Ὁ]
οὗ {πς ὑγῖοκ, πὰ νου ποὺ σῖνα ὑπ6 ρόῦοὺ οἵ
πηννθαυγίηρ ἥτε ἴο ὑπ6 Με]ίδη 1 γος οὗ τηουΐαὶ 6 ἢ
ψγη0 ᾿νε οὐ πε εὐ.
Βυῦ ὑπθ ποῦ]α βοὴ οἵ
Ιαρϑῦιπβ οαὐνιεα Πῖπι ἀπ βἴοϊα ὑπε ἔδυ- 566. οἼθυ

οὗ υπυγθαυγίηρ ἤγα ἴῃ ἃ ΠοΙ]ονν ἔδηηοὶ δα}κ. Απά
Ζευβ ψῃοὸ ὑπυπάειθ οη Πὶρἢ νγὰβ βύπηρ ἴῃ ϑρ11Ὁ, πα
ἢ5 ἀθανῦ Πεᾶγὺ νγὰβ ηρευεα ψ ΏΘη Πα βὰν ἁιηοηρδῦ
τθῃ ἐπς ἔβη:
56 6 τὰν οὗ ἥτο. Εουθηνἢ ἢθ τηδάθ

δ Εν] ἘΠΙηρ ΤῸ τηθη 85 ὑπΠ6 ρυῖοε οἵ ἤγε ; ἔου πε

ΨΕΙῪ ἴδιπουβ Γὐτηρίηρν οὐ ἐογιηθα οἵ βδαυΐῃ {πὸ
ΠΚΘπΘ55 οὗ ἃ δῇγ τηδίαθῃη ἃ5. ὕῃ6 850η οἵὁἨ (Υ̓ΌΠΟΒ
ψ 6.
Απᾶ {πΠῸ σοαάοθ85 θυ ρη -ογεα Αἴῆδπε οἰναθα
ἃ Πα

οἸούπεα

μοῦ

ψ] ἢ 5] νοΥῪ

ἔχου Π6Ὶ ἢθδα 586 βργεδα τ

ταϊτμηθηΐ,

ἀπ

ἀν

Ποὺ Παηα5 ἃ Ὀγοϊἀθυθα

ν61], ἃ ὑγομδι ἴο 566; 8πα 85Π6, Ῥ41|1ὰ5 Αἴμεπθ,

ραΐ

αροιυῦ Ποὺ Πεδα ἰονεὶν σαυϊδηαϑ, ἤονν οι οὗ πανν- ΤΌ
Βδυθ8. ΑἾἸβο 886 ρα Ὁροῖ ΠδῚ Ποδᾶ ἃ οΌ νη οἵ ρο]ὰ

νγΒΊΟἢ [Π6 νεῖν ἰδιηουβ. Τἱπηρίηρ σα τηδᾶς Πϊπηβο

δηα ψουκεα ἢ ἰδ οὐαὶ Παηα5 45 ἃ ἴανοιν ἴο Ζθι8
15 [αἴπου. Οπ 1Ὁ νγὰϑ το οὐτίοῦ5 ΟΥ̓Κ, νοηοὉ]
ἴο 8566; ἴῸγ οὔ ἴΠ6 την

οὐδαϊασθθ

ἢ ἢ ὑπῸ

᾿ὰπα

Πα 5868 γδᾶν ἀρ, πα Ραῦ τηοϑῦ ἀροὸπ ἰδ, ΟΠ
ΘΥ ἃ]
ὑΠπίηρθ, {κ Ἰἰνίηρ θείηρθ ψ ἢ νοΐοεϑ: 8πα συραῦ
θδδαυῦν 5ῆοπα ουὖ ἔτοτη ἰὖ,
ΤΑ ϑομο|δβῦ οχρδὶπβ : “Κ ΕΠΌΠΘΥ Ῥδθοδιβ6 ὑπ 60 (Π16η) βρύδηρ
ἔγοιῃ ὕῃθ Μο]δη Ὠγτηρἢ5 (ΟΡ. 1. 187) ; ΟΥΎ θθοαῦβθ, γΒθῃ ὕΠ6Υ
ὙΟΓΘ. ον
(2), ὕμπου οαβῦ ὑμθιηβθῖνοθ ὉΠάΘυ ὑΠ86 85} -ὕγθθϑ
(μέλιαι), ὑμαῦ 15, ὑπ6 ὑγθθβ." ΤῇΘ Ὑϑίθγθημοθ ΔῪ Ὀ6 ἤο Ὁ88

οΥρίη οὗ τηθῃ ἔγοῃ 85}.
- 865: ορ. ἤογίδβ απα 1)αγ8, 145 ἀπὰ
ποΐθ,
121

ἨΈΒΒΙΟ.

Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο, ὅ8ὅ
ἐξάγαγ᾽, ἔνθα περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ᾽ ἄνθρωποι,
κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.

θαῦμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽
ἀνθρώπους,
ὡς εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν.
᾿κ τῆς γὰρ γένος ἐστὶ γυναικῶν θηλυτεράων, ὅ90
[τῆς γὰρ ὀχώιόν ἐστι γένος καὶ φῦλα γυναικῶν,
πῆμα μέγ᾽ αἱ θνητοῖσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάουσιν
οὐλομένης πενίης οὐ σύμφοροι, ἀλλὰ κύροιο.

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν σμήνεσσι, κατηρεφέεσσι μέλισσαι
κηφῆνας βόσκωσι, κακῶν ξυνήονας ἐἔργων --δ9ὅ
- αἵ μέν τε πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠμάτιαι σπεύδουσι τιθεῖσί τε κηρία λευκά,
οἱ δ᾽ ἔντοσθε μένοντες ἐπηρεφέας κατὰ σίμβλους
ἀλλότριον κάματον σφετέρην ἐς γαστέρ᾽ ἀμῶνται--ὡς δ᾽ αὔτως ἄνδρεσσι κακὸν θνητοῖσι γυναῖκας
600
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης θῆκεν, ξυνήονας ἔργων
ἔ
ἀργαλέων" ἕτερον δὲ πόρεν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο"
ὅς ΚΕ “γάμον φεύγων καὶ μέρμερα ἔργα γυναικῶν
μὴ γῆμαι ἐθέλῃ, ὀλοὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἵκοιτο
χήτεϊ γηροκόμοιο"

ὅ γ᾽ οὐ βιότου ἐπιδευὴς

ζώει, ἀποφθιμένου δὲ διὰ κτῆσιν
χηρωσταί: ᾧ δ᾽ αὖτε γάμου μετὰ
κεδνὴν δ᾽ἔσχεν. ἄκοιτιν ἀρηρυῖαν
τῷ δέ τ' ἀπ᾽ αἰῶνος κακὸν ἐσθλῷ

ἐμμενές" ὃς δέ κε τέτμῃ ἀταρτηροῖο γενέθλης,

ζώειἐνὶ στήθεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην

θυμῷ καὶ κραδίῃ, καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν.
Ἃςς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν.
οὐδὲ γὰρ ᾿Ιαπετιονίδης ἀκάκητα Προμηθεὺς
ΣΙ, 590-11 Ὀο]οηρ ὑο αἰ
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θ0ὅ

δατέονται
μοῖρα γένηται,
πραπίδεσσι,
ἀντιφερίξει

υθηῦ ΓΘΟΘΒΙΟΉΒ.
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ΤΗΕΝΟΘΟΝΥ
Βυῦ νῇεη 6 δα τδάβ ἔπε θϑδυ αι} ον] ἕο θὲ ὑπε
Ρτῖοα ἔου ἔπ δ᾽ εββίησ, μ6 Ὀγουρσηῦ Ποὺ ουΐ, ἀε! οῃξίην
ἴῃ πε ἤἥπουυ ψῃῖοῃ ὑπς Ὀτὶση -αγεα ἀδυρσηΐεν οὗ ἃ
τηϊσὐν ἔαῖμον μδα σίνεη Ποὺ, ἴο πε ρίδοθ ψῇετα ἴῃς
οὔ ον σοάβ ἀπ πηϑθῃ ψεῦα. Απα ψοπμαου ἴοοκ ΠοΙὰ οὗ
τΠς ἀδαίῃ]εββ σοαβ δῃηὰ τηοσίβϑ] τηθη ἤδη ἔπεν βὰν ὑΠαὺ
ννΐοἢ νγὰβ 5ΠΘΟΥ σα ϊ]6, ποῦ ἴο Β6 νἱῃϑιοοα ὈΥ πηβῃ.
ΕῸΣ ἔγοιη ΘΙ ἰ5. {πΠ6 τᾶοε οἵ νοηθη πα ἔδιμδ]6
κἰπά : οἵ πεῖ 15. πε ἀθδαϊν τὰοα δῃᾶ {πρε οὗ ννουῆθῃ
ψΠ0 ᾿ΐνα διηοηρσϑῦ τπουΐα] τηθὴ ἴο ὑπεῖὶνγ στοαῦ γοῦθ ]6,
πο Πεϊριηδοῖϑ ἴῃ μαύθἢ] ρονοτῖγ, θα ον ἴῃ ν δα! ἢ.
Απᾶ 85 ἰπ ὑπαϊομϑα ῃῖνεβ 6865 ἔδεεα ἴῃ ἀγόπθβ γῃοβα
παΐαγα ἰθ ἴο ἀὁ τη βομιοῖ --νγ ἄν δπα ὑπτουρμουΐ
ἴπΠ6 ἀὰν απ} {η6 σὰ φὍῸΘ65 ἄονγῃ ὑπ6 θ665 88 ὈυΒΥ
Πα ἰὰν ὑπ6 ννῃϊζα οομρ8, ὑγῃ}]6 ὑπα ἀγΌῸ65 δἴδυ δ
Βομ6 ἴῃ πε οονεγεα 5Κ6Ὲ08 δπα τϑὰρ {πε ἰο}] οἵ οὐδ 5
ἰηΐο ὑπαὶ οὐ θ61}165-τονθη 8580 Ζευβ ψ}η0 ἐπυπαθγ5
ὁπ ΠΙΡῊ τηδᾶδ υγοιηθη ἴο Ὀ6 8ῃ 6υ]}] ἴο τηοσίδ] τηθη, νυ τ ἢ
ἃ παΐαχα ἴο 40 εν]. Απά Πα σᾶνε ἔμϑιῃ ἃ βεςοῃᾶ δν]]
ἴο ΡῈ ὑπΠ6 ρυῖος ἔου {π6 σοοα ὕπον Πδα : ψ βοδνϑῖ ἀνοϊα5
τηδυτίαρσα ἀηα {Π6 βουτοννβ ὑῃδὺ ψοιηθῃ οαῖ56, ἀπά ν»1}]
ποῦ νγεᾶ, τϑᾶοῃεβ ἄθααὶν οἱά ἂρὲ ψιπουὺῦ ἀηγοπα ἴο
τεπα ἢΐβ γεϑαῦβ, ἃπα ὑπουρῇ Πα αὖ ᾿Ἰεαβδῦ Πδ5 πὸ ἰδοὸκ οὗ
᾿νε! ῃοοά πνῃ116 ἢς Ἰίνεβ, γεῖ, ἤθη

δ

ἰβ ἀδδά, ἢϊ5

ΚΙηΒΟΙ ἀἰντάα 5 ροββεββϑίοηβ διηοηρδὺ θη.
Απάᾶ
85 ἴον ἔπ 6 τηᾶη ψη0 ομοοβαβ με ἰοὺ οἵ τηδυτίαρε δηα
ἴακαβ5 ἃ φὉοα υἱἕε βαϊξοα ἴο ἢ]5 τηϊηα, δν}]} σοη πα γ΄
οοπηΐοπαβ ψ ἢ σοοάᾶ; ἔῸΓ ψΠοανεΥ ΠάρΡΡαπ5. ἴο Πᾶνα
τηἰβοῆίθνουβ Ομ] σθη, ᾿ἴνθβ ἰννᾶγβ ἢ
ὑπορϑαβίηρ
στοῦ ἴῃ ἢϊθ. βρίτῖῦ πα ἤδαγὺ νι ῃϊη Πΐτῃ ; ἃπα {ἢ 15
Ἔν] οαπποὺ θὲ Πεδα] θά.
50. Ὁ 5 ποῦ ροββίθ]ε ἴο ἀδοεῖνε οὐ φὸ θεγομα {πε
Ὑ}1}} οἵ ζει ; [ὉΓ ποῦ Ἔν ἴῃ βοὴ οἵ [ἀρεῦιι5, Κίπα]Υ
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τοῖό γ᾽ ὑπεξήλχυξε βαρὺν χόλον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης 61
καὶ πολύιδριν ἐόντα μέγας κατὰ δεσμὸς ἐρύκει.
Ὀβριάρεῳ δ᾽ ὡς πρῶτα πατὴρ ὠδύσσατο θυμῷ
Κόττῳ τ᾽ ἠδὲ Γύῃ, δῆσεν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ
ἠνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενος ἠδὲ καὶ εἶδος
καὶ μέγεθος: κατένασσε δ᾽ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης. 620
ἔνθ᾽ οἵ γ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντες ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες
εἴατ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ, μεγάλης ἐν πείρασι γαίης,
,
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Γ΄
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δηθὰ μάλ᾽ ἀχνύμενοι, κραδίῃ μέγα πένθος ἔχοντες.
ἀλλά σφεας Κρονίδης τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
οὺς τέκεν ἠύκομος Ῥείη Κρόνου ἐν φιλότητι,
62ὅ
Γαίης φραδμοσύνῃσιν ἀνήγαγον ἐς φάος αὖτις"
αὐτὴ γάρ σφιν ἅπαντα διηνεκέως κατέλεξε

σὺν κείνοις νίκην τε καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι.
δηρὸν γὰρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ᾽ ἔχοντες
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,
᾽
,ὔ
2
7
ς
,
ἀντίον
ἀλλήλοισι
διὰἉ κρατερὰςᾺ ὑσμίνας,
οἱ μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῆς "Οθρυος Τιτῆνες ἀγαυοΐ,
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ Οὐλύμποιο θεοί, δωτῆρες ἐάων,
οὺς τέκεν ἠύκομος “Ῥείη ἸἹΚρόνῳ εὐνηθεῖσα.
οἵ ῥα τότ᾽ ἀλλήλοισι χόλον θυμαλγέ ἔχοντες
συνεχέως. ἐμάχοντο δέκα πλείους ἐνιαυτούς:
οὐδέ τις ἣν ἔριδος χαλεπῆς λύσις οὐδὲ τελευτὴ
οὐδετέροις, ἷἶσον δὲ τέλος τέτατο πτολέμοιο.
Ἃ

ΔΆΝ

ἃ

7

19:19

Ε

ἘΨ
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ς
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΄
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680

».

“Ὁ

68

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κείνοισι παρέσχεθεν ἄρμενα
ἄ
πάντα,
νέκταρ τ᾽ ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ αὐτοὶ ἔδουσι, 640

πάντων ἐν στήθεσσιν ἀέξετο θυμὸςἀγήνωρ.
ὡς νέκταρ Τ᾽ ἐπάσαντο καὶ “ἀμβροσίην ἐρατεινήν,
δὴ τότε τοῖς μετέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε’
124

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
Ῥτομηθίμοθαϑ, Θβοαροα ἢϊ5. ἤδανν ἀηροῖ, θαΐ οὗὁἨ πϑοϑϑ-

ϑὶῦν βύγτοηρ

δ η45. οοπῆπεα

μη,

δἰ Ππουρ ἢῈ Κποὸνν

ΤΘΏΥ͂ ἃ Ὑγ116.

Βαΐ νῇθῃ ἤγϑὺ ὑπεὶν ἔαῦ μου ννὰβ νοχϑα ἴῃ ἢὶβ πεαγῦ
ἢ
ΟΡυϊαγουὺβ δἀα Οοὐδυβ δηὰ ἀγαβ, 6 Ἀοιηά
[θη ἴῃ οὐ6] θοπά5, θθοδθβα μ6 νγὰβ 168] οὺβ οἵ ὑμὶν
ΘΧοθθαϊηρ' τηϑ Ποοα ἃ πα ΘΟΒΊΘ]
πη655 ἃπα σγοαῦ 5ἰΖ6:
δα 6 τδάθ ὑμϑ ᾿νε θεπθαίῃ ὑπ να θ-ραύποα
δαυῃ, γοτα ποὺ πγετα δῇ οῖθα, θείη 5εὺ ἴο ἀνε}}
ἀπᾶοὺ {π6 σγομπᾷ, αὖ πΠ6 ἐπα οἵ {πῸ βαυίῃ, αὖ ἰὑβ
σγοαῦ θογάθυβ, ἴῃ ὈΙΓΟΥ Δηρυ 5} [ῸΓ ἃ Ἰοηρ; {ἰπι6 ἃπὰ
ἢ
στγοαῖ συίοεῦ αὖ ἤθαῦῖ. Βυΐῦ ὑπ6 βοὴ οἵ (ὐτόποβ
ἃ ηα ὑΠ6 οὔμον ἀθαίῃ!]θβ5 σοαβ νγομὶ γἹ ἢ}-Παϊγοα θὰ
Ῥάᾶγα ἔτομὰ ππΐοῃ ἢ γτόποβ, Ὀσουρσηῦ διὰ ἃΡ ἀρδΐῃ
ἴο με ᾿ίσῃῦ αὖ ἔαυδῃ᾽ 5 δανίβίπσ. “ῸΣ 58ὴ6 Πουβοὶ
γεοοπηἰθα 411] ἐπίπρϑ ἴο ὑπ6 σοαβ Ὁ}]}ν, ον ὑπαὶ ψἹ ἢ
Πμ686 ὑπδὺ νουα ρσαΐῃ νἱοΐουυ ἃπα ἃ ο]ογίοιιβ οδτι88
ἴο νϑιηῦ ὑμπειηβεῖνεβ.
Εοὺ ἴῃς Τιΐδη ρσοαβ δπα ἃ5
ΤΩΔΗΥ͂ ἃ5 ΒρΡΙΔηρ Ομ ΟΥΌΠΟ5 Πα Ἰοηρ' θθεη Πρ ηρ'
τορσεῦπον ἴῃ σα θου νὰν τσ ἢ Ὠοδαγ-ουθνίηρ ἰο]],
πΠ6 Ἰογάϊν Τιδη5 ἔγουη Πρ Οὐῆγγβ, θαὺ {πΠ6 σοῦβ,
σἴνευβ οἵ σοοα, ψΠοηὶ το ἢ -Παίτοα Ἀδὰ θᾶγ6 ἴθ απο η
νὴ Οτὐόποβ, ἤοτὰ ΟἸγραβ.
850. ἴμεν, ψἢ Οἱ ον
νγγαΐῃ, ετα ἢ ϊηρ ΘΟὨ Ἰπ8}}ν τ ἢ ομα ἀποῦμου αὐ
ὑμαῦ τἴπηα ἔου. ἴδῃ {1}} γϑᾶΐβ, ἀπὰ ὑπ μαγὰ βὑυα Πδά
ΠΟ ΟΪἷοβα οἵ δεῃᾷ ἔου εἰϊποὺ 5146, ἀμαὰ με ἴδϑαὰθ οἵ {ῃ6
γνῶ ἢπηρ Θνθηΐν μαϊδηοοθα. Βαΐῦ θη μ6 Πα ρτονἱἀδα ὕποβα ἤσθς ψ ἢ 411 ἐπίπρϑ Πυθίη, παϑοῖδι ἀπα
διηγοβία ὑγῃ ἢ {πΠ6 σοαβ ὑπαπηβαῖνοβ δαῦ, ἀπ ἤθη
ὑμεῖν ργουα βρι
τὺ γανινϑα ψτπῖη ἔπθια 4}} αἴτεον {μον
Δα εξ οα πεοῖδυ' πα ἀδ]οίοιιβ δι οβία, ὑπ Ὁ
γγὰβ ὑῃπαῦ πὸ ἔα Πον οἵ τη ἀηα σοαβ βροῖζα διηοῃρβὺ
ἰΣ
125
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Κέκλυτέ μευ, Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ
τέκνα,

ἀγλαὰ

ὄφρ᾽ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.

θ4ὅ

ἤδη γὰρ μάλα δηρὸν ὁ
ἐναντίοι ἀλλήλοισι
νίκης καὶ κράτεος πέρι μαρνάμεθ' ἤματα
ἤ
πάντα
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι ἸΚρόνου ἐκγενόμεσθα.
ὑμεῖς δὲ μεγάλην τε βίην καὶ χεῖρας ἀάπτους
φαίνετε Τιτήνεσσιν ἐἐναντίοι ἐνδαὶ λυγρῇ
μνησάμενοι φιλότητος ἐνηέος, ὅσσα παθόντες
ἐς φάος Σ ἀφίκεσθε δυσηλεγέος ὑ
ὑπὸ δεσμοῦ
ἡμετέρας νὰ βουλὰς ὑὑπὸ ζόφουἡ
ἠερόεντος.
Ὡς

φάτο"

τὸν

δ᾽ ἐξαῦτις

ἀμείβετο

660

πάῤρ ες

ἀμύμων'
Δαιμόνι᾽ δ οὐκ ἀδάητα

πιφαύσκεαι'

ἀλλὰ

καὶ

αὐτοὶ

θδῦ

ἴδμεν,ὅ τοι περὶ μὲν πραπίδες, περὶ δ᾽ ἐστὶ νόημα,
ἀλκτὴρ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἀρῆς γένεο κρυεροῖο.
σῇσι δ᾽ ἐπιφροσύνῃσιν ὑπὸ ζόφου ἡ
ἠερόεντος
ἄψορρον δ᾽ἡ ἐξαῦτις ἀμειλίκτων ὑπὸ δεσμῶν
ἠλύθομεν, Κρόνου υἱὲ ἄναξ, ἀνάελπτα παθόντες.

660

τῷ καὶ νῦν ἀτενεῖ τε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
ῥυσόμεθα κράτος ὑμὸν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι
μαρνάμενοι Ῥιτῆσιν ἀνὰ
ἀ κρατερὰς ὑσμίνας.
Ἃς φάτ᾽ . ἐπήνεσσαν δὲ θεοί, δωτῆρες ἐάων,

μῦθον ἀκούσαντες: πολέμου δ᾽ ἐλιλαίετο θυμὸς
605
μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθε: μάχην δ᾽ ἀμέγαρτον
ἔγειραν
πάντες, θήλειαί τε καὶ ἄρσενες, ἤματι κείνῳ,
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,
οὕς τε Ζεὺς ᾿Ερέβευσφιν" ὑπὸ χθονὸςἡἧ
ἧκε φόωσδε
δεινοί τε κρατεροί ΤῈ, βίην ὑπέροπλον ἔχοντες.
1
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: Ἐρέβεσφιν, ΟῊΙΤ.

670

ΤΗΝΟΘΟΝΥ
“Ἡδρδὺ πλ6, ὑυῖσῦ ΟΠ] άτθη οἵ Εδυῖ ἀπα Ἡδάνθη,
ὑπαΐ 1 τὰν θὰ νγπαῦ τὴν ἢδαγτῦ νυ ἢ τὴς θἱά5. Α
Ιοηρ ψ 6
πὸὺν πᾶνε 6, ΠΟ δῖ6 βργπηρ ἔτοιη
ΟΥόποβ 8δηα πα Τιΐδη σοάβ, θαρ δ νὴ Θϑοῖ. ΟὔΠΘΥ
ΘΥΕΙῪ ἀδγ ἴο σοὺ νἱοΐονγ ἀπὰ ἴο ργδνδὶ!. Βυΐ ἀο γοὰ
5ῆηονν ψοιπ σγοαῦ τσ πα ᾿ποο ΠΥ 0}}6 βυγθηρίῃ,
δα

ἴαοα της Τιΐαη5 ἴῃ ὈΙΓΘΥ

συν ; ΓῸΣ γϑιοι6 Υ

ον ἔν
Κι ηθ685, 8πα ἔγομα νυμαῦ ϑα ἤδυϊηρθ. γοιῖὶ
ἃΓ6 σολδ Ὀδοῖς ἰο πε ᾿Ισῃὺ ἔγουα. γοῦν οὐπ6] θοπμάαρα
ὉΠ6ΘΙ τηϊθὺν σίοουῃ ἐπγοιἢ Οὐ

ΘΟ. ἢ56]5.᾿᾿

5850. Πα 5814, Απα Ὀ]δμγ61655 Οοξίιβ. ἀπδυγεσοα ἢϊτη
ὉΘΆΪῚ : “ 1)1νῖη6 ὁΠπ6, γοῦ 5ρθαὶς ὑπαῦ ννπίοἢ να Κπονν
Μ}6}} : πᾶῦ, δνθὴ οὗ ουγβεῖνεβ ψὰ Κπὸνν ὑπᾶὺ γοι
νυβάοιη ἃ ηα Ὁπαουϑίδπαϊηρ 15 Θχοθθαϊησ, δηα ἐπμαΐ
γου Ὀδοδτηθ ἃ ἀθίδπαθυ οἵ πὸ ἀθαῦῃ]εβθ 65. {ἸΌΤη
6811 ἀοοιη. Απᾶ βγουρ γοῦν ἀενιϑίπο γα ἃΓῸ
οοῖηθ Ὀδοὶς ἀραΐη ἔτομ ὕΠπ6 τηκΚΥ σόοι ἃπα {ἸΠΌΤὴ
ΟἿ ΤΟΥ ]685 θοπϑ, οπ]ουίηρ ψνῃᾶὺ νγα Ἰοοϊκοα ποῖ
ἴον, Ο Ἰογά, βοὴ οἵ ὕτοποϑ. Ἀπᾶ 80 πονν τ ἤχεα
Ρασροβα δῃηᾶὰ αθ! θογαῦθ σοῦ 86] νγ6 Ψ}}}] «αἱά γοῦν.
Ρον ΕΓ ἴῃ ἀγοδαμι] οὑσια ἀπα 1} ἤρῆν ἀσαϊποῦ {Π6
Τιΐδηβ ἰπ Πατα μεν} 6.᾿
50 6 5816 : δἀπὰ πῸ ροαβ, σίνειβ οἵ ροοά {ῃίηρϑ,
ΔΡΡδααθα ννἤθῃ ἔπ ὺ Ποαγαὰ ἢϊθ ψογά, ἀηα ἔΠοῖν ϑρὶγς
ἰοηρδα ἴῸΓ νγὰῦ ὄνϑὴ τοῦ

ἔῆδη Ὀαδίοτθ, ἀπα πον 4]],

θοῦ τηα]6 ἀηα ἔδυμαϊθ, βυϊσγθα ὑρ Βαϊεα Ῥαΐι]ε ἐπα
ἄαγ, ὅπ Τιΐϊδη σοάβ, ἃπα 411] ὑπαῦ ψεῦθ θοῦπ οὗ
Οτγόποβ τοροῦποι υνῖδῃ ὑποβθθ ἀγθδα, τϊρηῦν οπδα οἵ
οὐ ουν ΒΘ] ηΐπρ βγη νοι ἤδιβ Ὀτουρηῦ ἀρ ἴο
ὑπὸ Ππριὺ ἴοι ρα. θαπθαῦ {π6 φαυῦῖῃ.
Αἡ
Ε27
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τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ᾽ ὥμων ἀίσσοντο
“πᾶσιν ὁμῶς, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα
ἐξ ὦμων
ὦ
ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
οἱ τότε Τιτήνεσσι κατέσταθεν ἐ
ἐν δαὶ λυγρῇ
πέτρας ἠλιβάτους στιβαρῇς ἐἐν χερσὶν ἔχοντες.
Τιτῆνες δ᾽ ἑτέρωθεν ἐἐκαρτύναντο φάλαγγας

ΟΤὅ

προφρονέως, χειρῶν τε βίης θ᾽ ἅμα ἔργον ἔφαινον

ἀμφότεροι" δεινὸν δὲ περίαχε πόντος ἀπείρων,
γῆ δὲ μέγ᾽ ἐσμαράγησεν, ἐπέστενε δ᾽ οὐρανὸς
εὐρὺς
σειόμενος, πεδόθεν δὲ τινάσσετο μακρὸς "Ολυμπος

680

ῥιπῇ ὕπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ ἵκανε βαρεῖα
Τάρταρον ἠερόεντα, ποδῶν τ᾽ αἰπεῖα ἰωὴ
ἀσπέτου ἰωχμοῖο βολάων τε κρατεράων'
ὡς ἄρ' ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἵεσαν βέλεα στονόεντα.
φωνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἱἵκετ᾽ οὐρανὸν ἀστερόεντα

608

κεκλομένων" οἵ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.

Οὐδ᾽ ἄρ' ἔτι Ζεὺς ἔσχεν ἑὸν μένος, ἀλλά νυ τοῦ γε
εἶθαρ μὲν μένεος πλῆντο φρένες, ἐκ δέ τε πᾶσαν
φαῖνε βίην: ἄμυδις δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἠδ᾽ ἀπ᾽
᾿Ολύμπου
ἀστράπτων ἔστειχε συνωχαδόν' οἱ δὲ κεραυνοὶ
690
ἴκταρ ἅμα βροντῇ τε καὶ ἀστεροπῇ ποτέοντο
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, ἱ
ἱερὴν φλόγα εἰλυφόωντες
ταρφέες" ἀμφὶ δὲ γαῖα φερέσβιος ἐσμαράγιξε

καιομένη, λάκε δ᾽ ἀμφὶ πυρὶ μεγάλ᾽ ἄσπετος ὕλη.
ἔξεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ ᾿Ωκεανοῖο ῥέεθρα

πόντος
ἀυτ

τ᾽ ἀτρύγετος:

τοὺς δ᾽ ἄμφεπε

09

ἀΐχοα

Χ

Τιτῆνας χθονίους, φχὸξ δ᾽ αἰθέρα ᾿ δῖαν ἵκανεν
1 ΝΌΘΡ:
Ι2ὃ

ἠέρα, Μϑ55.

ΤΗΕΟΘΟΝΥ
Πυπαγθα δυτὴ5. Βρυϑηρ ἔτοσα {Π6 5Βῃοιυ]άθιβ οἵ 411 αἰϊκο,
8ΔΠ6 Θδοῇ Πδᾶ δεν πεδᾶβ σγονῖπρ ἀροπ 5. 5ῃου]άσδυς
ΡΟ

5ἰοαΐ 05.

ὙΠ 656, ἴπθη, βἰοοα

ἀραϊηβὺ {ῃς

Τιΐδηβ ἴῃ συγ βἰσθ, Πο]άϊηρ ἤυρα τόοῖκθ ἴῃ ἐπεὶν
βίσοηρ Παπᾶθ. Απα οἡ {πε οἴμοι ρᾶγτὺ ἴῃς Τ ξδη5

ΘΑΡΟΥΪΥ 5 γεηριῃοηθα ὑπεὶν γϑη8, ἀπ μού 51465 αἱ
Ο0Π6 {μηδ 5Βῃονγεα ὑῃ6 ψγοσκ οὗ ὑπϑῖγ Πδηάβ δπα ὑπμεὶτν
τηΐρηῖ. Πα θουπα1685 568 γϑηρ' ὑθυ ]Υ δτοιηά, δηα
[Π6 δαγξῃ οὐαβηθᾶ Ἰουᾶϊν :νἱάε Ηδανεη τγὰβ βῃδ θη
84 σγοδηδᾶ, δηα Βὶρῇ ΟἸγιρὰβ γϑϑὶθα ἔοι ἰΐ5
ἔουπάαξίο ἀποὺ ἴῃ6 μᾶῦρα οὗ 6 υἀπαγίηρ ρσοάϑβ,
δα ἃ ἤδᾶνυ αὐδκίηρ' γόδοῃθα αἷμ Ταγΐαγιβ ἀπα {ῃ6
ἄδερ βουμα οἵ ἐπεὶν ἔξεῦ ἴῃ ἔπ6 ἔδαγα! οηβεὺ δπᾶ οὗ
ὑπεῖν Παγα χηΐ551165. 80, ἵμθῃ, ἵπθυ ἰδυπομαα ὑμεῖτν
ϑυίϊθνοιβ βῃδῖιβ ὑροὰ οπ6 ποῖον, ἀπ ὑῃ6 οὖν οἵ
Ὀοἢ δυτηΐθ5 ἃ5 ὕΠπδῪ 5Βῃουϊεα γϑϑοῃβα ἴο βἔδυγυ θάνῃ ;

δηα ὑπαν τηθῦ ᾿οροῦμου νὴ ἃ στεαὺ θαὐ
!6-ουγ..
᾿Ώδη Ζαιθ πὸ ἸοηΡῸΥ ΠΕ δος 5 τϊρηῦ; Ραΐ
βύγαῖσηῦ Ηἰβ πδαγὺ νγὰβ ἢΠ]16α στ ἔατυ ἀπὰ Πα 5ῃονγεα
ἔουτῃ 411] Πῖθ. βδίγσεηρίῃ.
Ἐτοη Ηδανεπ ἃπα ἔοτη
ΟἸγιρα5. ἢ6 οατηα ον νἢ, Πυυ]τηρ Π15. ΠΗ ζηϊηρ:
πε Ὀο]5 ἥσνν ὑΠ1οῖκ ἀπα ἔαθῦ ἔγοτη ἢϊ5 βσοηρ παπᾶ
τορσεῦμευ ψἱτἢ ὑπυπάον δηα Ἰἰρη ἐπίῃ, νυ ἰ] πο 8ἢ
ἀν ϑοῖηθ ἥδιηθ. ΤῊΘ [1ξ6- σ᾽νίηρ δαυῦῃ οὐ θα δυο πα
ἴῃ θυγπίηρ, πα {Π6 νᾶϑὺ νγοοᾶ οὐδοκ]βα Ἰουα ἢ τα
411 αρουαΐ.

ΑἹ] ἔμε Ἰαπᾶ βεοπμεά, δᾶ Οσδδπ᾿ 5 βύγθδχηβ

δηα πε υπϑγὐα] 56. ΤῊΣ ποῦ νϑροὺν ἰαρρϑα τουπᾶ
16 δα θοῦ Τιΐϊδηβ : ἤδτηθ ἀΠΒρ
ΘΑΚ8Ό]6 τοβα ἴο ὑῃ6
129

ἨΒΕΒΙΟΌ

ἄσπετος, ὄσσε δ᾽ ἄμερδε καὶ ἰφθίμων περ ἐόντων
αὐγὴ μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε στεροπῆς τε.
καῦμα
δὲ θεσπέσιον κάτεχεν Χάος" εἴσατο δ᾽
ἄντα
700
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν ἠδ᾽ οὔασι ὄσσαν ἀκοῦσαι
αὔτως, ὡς εἰ Ῥαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
πίλνατο" τοῖος γάρ κε μέγας ὑπὸ δοῦποςὁὀρώρει
τῆς μὲν ἐρειπομένης, τοῦ δ᾽ ὑψόθεν ἐξεριπόντος:
τόσσος δοῦπος ἔ
ἔγεντο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
706
σὺν δ᾽ ἄνεμοι ἔνοσίν τε κονίην τ᾽ ἐσφαράγιξον
βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κῆλα Διὸς μεγάλοιο, φέρον δ᾽ ἰαχήν τ᾽ ἐνοπήν τε
ἐς μέσον ἀμφοτέρων' “ὅὄτοβος δ᾽ ἄπλητος ὀρώρει
σμερδαλέης ἔριδος, κάρτος δ᾽ ἀνεφαίνετο ἔργων.
ἔ
70
ἐκλίνθη δὲ μάχη: πρὶν δ᾽ ἀχλήλοις ἐπέχοντες
ἐμμενέως ἐμάχοντο διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
Οὲ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ πρώτοισι μάχην δριμεῖαν ἔγειραν
ἔ
Κόττος τε Βριάρεώς τε Τύης τ᾽ ἄατος πολέμοιο,
οἵ ῥα τριηκοσίας πέτρας στιβαρῶν ἀ
ἀπὸ χειρῶν
171
πέμπον ἐπασσυτέρας, κατὰ δ᾽ ἐσκίασαν βελέεσσι
Τιτῆνας, καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ “χθονὸς εὐρυοδείης
πέμψαν καὶ δεσμοῖσινἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν
χερσὶν νικήσαντες ὑπερθύμους περ ἐόντας,
τόσσον “ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ
γαίης"

τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον ἢἠερόεντα.
ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
οὐρανόθεν. κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο"
ἐννέα δ᾽ αὖ νύκτας τε- καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς Τάρταρον ἵ
ἵκοι.
τὸν πέρι χάλκεον ἕἔερκος ἐλήλαται" ἀμφὶ δέ μιν νὺξ

τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν: αὐτὰρ ὕπερθεν
130

7120
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᾿ΠΗΒΟΘΌΟΝΥ
μυῖρηῦ ἀρροὲ αἷν: ὑπ8 Ἠαβῃίηρ σάτα οἵ πε ὑμαπᾶεδν
βίοῃβ δηα ᾿ἰσῃνπίηρ ὈΠ
πα θα ὑπαὶ ογα8. ἴου 41} ὑμαῖ
πον νευθ. βοπο.
ἀβιουπαϊηρ ἢδαὺ βεῖσζεα ΟΠδοβ:
δα ἴο 5668 ΠΝ ΕΥ68 πα ἴο ἢϑδδι ὑπ6 βοιπα νἱῦἢ ΘδΥ5
τ βαθιηθα δνὲπ ἃ8 1 δύῃ δἀπα νάς Ἠδξανθ ἀρονα
οᾶχηθ ζορσοῦμου ; [Ὁ 5060} ἃ τσ Υ οὐαϑἢ νοι] ἢδνα
αυΐβαη 1 αν
ψεῖα Ὀαδίηρ ἢυυ]εαὰ ἴο χταΐῃ, ἀπά
Ηδάνεη ἔοα οἢ Πὶρῃ σγεῦα Βυυ] την ΠΟΙ ον ; 50
ϑτοδῦ ἃ οὐδϑἢ ψὰβ ὕπθσυα νγῃ1]6 {Π6 σοαβ ψγϑῖα τηθοῦϊηρ,
τορσεῦμου ἴῃ βἐγθ. ΑἸβ8οὸ {πὰ δντδα, Ὀτουρηῦ τυ
Ὀ]Ἰηρ'
δαταιάϊκα δηᾶ ἀυβίβίουιη, ὑπυπᾶον ἀηᾶ Ἰἰρε ηπίηρ
πα ὑπὸ Ἰατα ἐπ ηϑυθο]ῦ, νν]οἢ ἀγα ὑπα 5ῃδῖ οἵ
στοαὶ Ζευβ, Δη 4 οαγτῖθα ὑΠ6 οἰδη σοῦ Δπα [6 ὙΔΓΟΥῪ
ἰηΐο ὑπῸ παϑὺ οἵ 8 ἔννο ποβίβ. Ἀπ ΠΟΥΥΌ]6 ΠΡΤΟΔΣ
ΟΥ̓ ὕουυθ]6 βυυθ ἀγΌβ6 : τηϊσηΐν ἀθαα5 ψατα ϑπονπ.
8πα {Π6 Ὀα 016 ᾿ποϊ πε. Βαΐ ἀπ} ὑΠεη, πεν Κερὺ
αὖ ὁπ6 δποῖπεν ἀπᾶ ἔουρηϊ σομὑπι8}}γ ἴῃ ΟΥ16] τνᾶγ.
Αμᾶ διηοηρβὺ {Π6 ἔογετηοϑὺ Οούταβ πα Βυίδυθοβ πὰ
αγε8 ἰπβαύδίθ ῸΥ γνῶ γαϊθδεα ἤδεγος βρῆ την : ἴῆγθα
Βυπαγαα

τΌοῖκ5,

ὁπ6.

ΠΡῸῚ

ἃπούποι,

ὅπου ᾿ἰδυποῃαα

ἔγοτη ἐμεῖς βίτομρ ἤδη5 ἀμ ονευϑῃδάονοα ἴῃς ΤΙϊδη5
νὴ {Π61], τηΐϑϑῖϊθθ, δηα Πυγ]θα ἔθ θεπθαῖῃ ἐπα

ο

ψ] 46 -ρα Πα φαγί, δᾶ βοιπᾶ ἔπει ἴῃ Ὀἰζξον ἘΠ η5
ΜΜΉΘΩ πον Πϑα οοπαπετϑα ὑπϑιὴ ὈΥ ἔπεῖ" βυγθηρσίῃ ΤῸΥ
.8}} {παϑὶν σγθαῦ

βριῦ, ἃ5

ΔΓ

Ὀεπθαῦῃ

πε

θαυ

ἃ5 Πξᾶνθῇ 5 ἅρονα ϑαύίῃ ; [ὉΓ 80 [7 15 [Ὁ τόμ βαυΐῃ

ἴο Τανίαγιιβ.

ΕῸΣ ἃ Ὀγάζθη ἃην1} [Ἀ]Π1ηρ' ον

ΠΠΌΤΩ

ἤθάνϑη πἷπα πἰρηὺθ Ἀηα ἀδγ5 ὑγοῦα γθδοὴ ἐπ6 δαυτῃ

ὌΡΟΣ ὑπα ἴθηΐῃ : δπᾶ ἃραίῃ, ἃ Ὀτγάζεη Δ ην}]} [Ἀ]]Π1Πηρ’
ἔοι δα
πίηθ πἰρηΐθ ἃπᾷ ἄδγβ ψουᾶ τεᾶοῃ
Ταγΐαττιβ ροῖ ἐπα επί.
Βουπά [Ὁ τυ ἃ ἔεπμος οὗ
ὈγΌηΖΘ, δηα πὶσῃῦ βργεδαᾶβ ἴῃ ὑγῖρ]6 Πἰπὸ 411 ἀρουὺ ἴὉ
κ 2

ΟΒΨΕ

ΗΕΒΙΟ.

γῆς ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
ἔνθα θεοὶ Τιτῆνες ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι
κεκρύφαται βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο
780
χώρῳ ἐν εὐρώεντι, πεχλώρης ἔσχατα γαίης.
τοῖς οὐκ ἐξιτόν ἐστι. θύρας δ᾽ ἐπέθηκε ἸΠΤοσειδέων
“

«ἡ

᾿

»

᾿

-

᾽

ΔΝ

“

9

7ὔ

ς

,

Ν

ΕῚ

,

»

7

΄ὔ

,

»»

;

7

χαλκείας, τεῖχος δὲ περοίχεται ἀμφοτέρωθεν.
ἔνθα Γύης Κόττος τε καὶ ᾿Οβριάρεως μεγάθυμος
ναίουσιν, φύλακες πιστοὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
13
Ἔνθα δὲ γῆς δνοφερῆς καὶ Ταρτάρου ἠερόεντος

πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἀργαλέ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ,
χάσμα μέγ᾽ , οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον

εἰς

ἐνιαυτὸν

740

οὖδας ἵκοιτ᾽, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο,
ἀλλά κεν ἔνθα καὶ ἔνθα φέροι πρὸ θύελλα θυέλλῃ
ἀργαλέη: δεινὸν δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι
τοῦτο τέρας." Νυκτὸς ὃ ἐρεβεννῆς οἰκία δεινὰ
ἕστηκεν Ρε έλῃς κεκαλυμμένα κυανέῃσιν.
4
τῶν πρόσθ ἸΙαπετοῖο πάις ἔχει οὐρανὸν εὐρὺν
ἑστηὼς κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν
ἀστεμφέως, ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡμέρη ἄσσον
ἃ
ἰοῦσαι
ἀλλήλας προσέειπον, ἀμειβόμεναι μέγαν οὐδὸν
χάλκεον" ἣ μὲν ἔσω καταβήσεται, ἣ δὲ θύραξε
750
ἔρχεται, οὐδέ ποτ᾽ ἀμφοτέρας δόμος ἐ
ἐντὸς ἐέργει,
ἀλλ᾽ αἰεὶ ἑτέρη γε δόμων ἔκτοσθεν ἐοῦσα
ἐ
γαῖαν ἐπιστρέφεται, ἣἣ δ᾽ αὖ δόμου ἐ
ἐντὸς ἐοῦσα
μίμνει τὴν αὐτῆς ὥρην ὁδοῦ,ἔστ᾽ ἂν ἵκηται,
ὃ

-

Ἁ

7

7

Ν

8.

ΝΥ

θ

“

ἣ μὲν ἐπιχθονίοισι φάος πολυδερκὲς
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7

8..."

ἔχουσα,
ἔ

Ν

δῦ

ΤΗΕΟΘΟΝΥ
κε ἃ προκ-οίγοϊοι, ψῃ1]]6 ἀθονα σγῦοὸνν ὑπε τοοῦβ οὗ
{π6 δα ῃ ἀπά ἀπέ} 5εὰ.
ὙΤΠθγα ὈΥ {Π6 Θου 56]
οἵ Ζεὰβ ψῆο ατῖνοβ [ῃ6 οἰοιάβ πε Τιΐδη σοαᾶβ ἃγΓῈ
Βίαάθη ὑπάδυ τηϊδῦν ο]ΟΟΠ,, ἴῃ ἃ ἀδπκ ρἷδοα σῃθγα
ἄγα ὅῃς6 επαβ οἵ ὑπ6 ἤυρσε δαῦΐῆ. Απα ἴῃ τὴδυ ποῖ
5ὸ ουῦ; ἔογ Ροβείάοη ἤχϑα σαΐεβ οἵ ὈγΌπΖῈ

ἀροη

ἰΐ,

ἃ Πα ἃ Μ)}4}} τὰβ. 41} τουπα ἰδ ΟἹ δνϑῖν δ'αθ, Τῆδτα
αγεβ ἂπᾶ Οοὐϊαυβ δπαὰ ρσγϑαῖ-βου
θα ΟὈΥαύθαβ. ᾿ῖνα,
ὑΥαΒΟΥ Ὑγαγ
δ 8 οἵ Ζειιβ ῃοὸ Πο]5 ἴῃ δερ8.
Ἀπᾶ

ἔποσο, 411 ἴῃ {πεῖν οΥθυ, διὸ [Π6 βοιγοαβ

δηᾶ

ἐπα5 οἵ »Ἱοοίην εἀυΐῃ ἀπα τηϊϑῦν Ταγίαγιβ ἀπ {Π6 υηἔγα Ὁ 568 ἃ πα βἰδυτυ ἤδάνϑη, Ἰοαύβοιηθ δπα ἄδηκ,
ψνοἢ ἐνθὴ ὑῃ6 σοαβ ἀῦμου. [Ὁ 15 ἃ στοαῦ συ], δπα
1 ὁπό ἃ τῆλ γγεα υἱυπίη ὑΠς σαΐθϑ, Πα ψουἹᾶὰ ποῦ
ΓΈ ΔΟ ἢ {π6 Πόσον ππ}} ἃ ΠΟ]6 γᾶν Ππδά τοδοῃθα 15
Ἔηά, θαῦ οὐα6] Ὀ]αδῦ ἀροη Ὀ]αβὺ νγου]α σαν Ὠΐπ ἢ 5
ΑΥ δηα ὑμαῦ. Απα {Πϊὶ8 τπᾶῦνοὶ ἰ8 αὐγία! ἄνα ἴο
πε ἀδαῦῃ]θββ σοαᾶβ.
ΤΏογῈ βἴδηαβ ὑπ6 νυν] Ποηθ οὗ τηῦσκν Νιρῃς

ΧΥΔΡΡΕα ἴῃ ἀαηῖκς οἱουά8.

[πὰ ἔγοπῦ οὗ Ὁ {πῸ βοὴ οὗ

Ιαρεΐαβ ' βἰδπαάθ ἱπαμηον
ΔὈΪΥῪ ὑρποϊαϊησ ἴῃ6 νὶάς
Βδᾶνθ ΠΡΟ ἢἰ8 ἢδδα 8η4 πηνγϑαυγῖηρ Πα πα5, ν Π 6 ΓῈ
Νιρῃῦ δπα Πὰν ἄγαν πϑᾶν δπα στε ὁπ6 Ὁποῦ 85
ΠπῈΥ Ρᾶ85 ὑπε σγϑαὺ ὑῃυθβῃοϊα οἵ ὈγοηζΖα : δπα ννῃ1]8
ὑΠ6 οπμδ ἰ5 ἀροὰΐῖ ἴο σὸ ἄονγῃ ἰηΐο 6 ἢουβε, ὑπ6
οΟΥΠΟΥ οομηθϑ οἂὔὖ αὖ ὑπΠεῸ ἄοου.

πᾶ

πε

μοῦβθε πανὸὺ

ΠοΙ5. ὑπεῖὰ θοΐῃ υυνἱτ πίη ; θὰΐ ἀἰνγαγϑ ὁη6 15 σπου
Π6 ἢουβα ραβϑίηρ' ον δῦ {Π6 δαυῦῃ, 8116 ὑΠ 6 οὔμοὺ βἔδυϑ
αὖ Βοτηδ δπα νγαϊξβ ἀπ} {Π6 ὑἰπλα ἴῸγ ἤδῚ Ἰουγπαγίπρ'
ΘΟΙΩ6 ; ἃπα {Π6 ὁπ ΠΟΙ] 411-8ϑϑ εἰηρ' Πρ ἔου ἔπ Ὼ, οἢ

βαυΐῃ, θαὺ ὑΠ6 οὐπον Ποϊβ ἰπ ΠΕΥ ϑύτὴβ

ὅ5|66ρ {πε

ΠῈ ρρ, ΑὔΪα5, ὑμ6 ὅηπ οἵ Ερυρύϊδη τανὑμοϊορν
::6Ρ. ποθ οα
11π 177.
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ἨΗΈΒΙΟ.

ἣ δ᾽ Ὕπνον μετὰ χερσί, κασίγνητον Θανάτοιο,
Νὺξ ὀλοή, νεφέλῃ κεκαλυμμένη ἠεροειδεῖ.
ἃ

50

Χ

’

,ὔ

,

Ἔνθα δὲ Νυκτὸς παῖδεςἐ
ἐρεμνῆς οἰκί ἔχουσιν,

Υσπνος καὶ Θάνατος, δεινοὶ θεοί: οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς
᾿Ηέλιος φαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν
ὃς
ΟἼ00

οὐρανὸν εἷς ἀνιὼν οὐδ᾽ οὐρανόθεν καταβαίνων.

τῶν δ᾽ ἕτερος γαῖάν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
ἥσυχος ἀνστρέφεται καὶ μείλιχος ἀνθρώποισι,
τοῦ δὲ σιδηρέη μὲν κραδίη, χάλκεον. δέ οἱ ἦτορ
νηλεὲς ἐν στήθεσσιν"

ἔχει δ᾽ ὃν πρῶτα λάβησιν

Ἰθῦ

ἀνθρώπων: ἐχθρὸς δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
Ἔνθα θεοῦ χθονίου πρόσθεν δόμοι ἠχήεντες
ἡ
' ἰφθίμου τ᾽ ᾿Αέδεω καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
ἑστᾶσιν, δεινὸς δὲ κύων ᾿ προπάροιθε φυλάσσει.
νηλειής, τέχνην δὲ κακὴν ἔχει" ἐς μὲν ἰόντας

770

σαίνει ὁμῶς οὐρῇ. τε καὶ οὔασιν ἀμφοτέροισιν,
ἐξελθεῖν δ᾽ οὐκ αὗτις ἐᾷ πάλιν, ἀλλὰ δοκεύων
ἐσθίει, ὅν κε λάβῃσι πυλέων ἔκτοσθεν ἰόντα.

[ἰφθίμου τ᾽ ᾿Αίδεω καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης.1]
Ἔνθα δὲ ναιετάει στυγερὴ θεὸς ἀθανάτοισι,
715
δεινὴ Στύξ, θυγάτηρ ἀψορρόου ᾿Ωκεανοῖο
πρεσβυτάτη: νόσφιν δὲ θεῶν κλυτὰ δώματά ναίει
μακρῇσιν πέτρῃσι κατηρεφέ : ἀμφὶ δὲ πάντη
κίοσιν ἀργυρέοισι πρὸς οὐρανὸν ἐστήρικται.
παῦρα δὲ Θαύμαντος θυγάτηρ πόδας ἀὠκέα Ἶρις 80
ἀγγελίην πωλεῖται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ὁππότ᾽ ἔρις καὶ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρηται
καί ῥ᾽ ὅστις ψεύδηται ᾿ὐλύμπια δώματ᾽ ἐχόντων,
Ζεὺς δέ τε Ἶριν ἔπεμψε θεῶν μέγαν ὅρκον ἐνεῖκαι
τηλόθεν ἐν χρυσέῃ προχόῳ πολυώνυμον ὕδωρ
ἤἸ8ὅ
ἊΣ ΤῊΪ5. ᾿π6 (ὦ γτϑρϑύϊθίοι οὗ 768) 15 ποῦ ἑουπαᾷ ἴῃ ὑπ8 Ὀϑυθευ
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Ὀγούμου οἵ ϑϑαΐῃ, ὄνϑὴ ονὶ Νιρσῃηΐ, ψταρρεαᾶ ἰῃ ἃ
νΔΡοσοιβ οἰοπά.

Απά ἔδοτῖς ἔπε οι] άτεη οἵ ἀαυῖκ ΝΙρηῦ μὰνε ὑπεὶν
ἀνε! ησθ,

516 Ρ πα

ϑεϑαΐῃ,

νὰ}

σοάβ.

Τα

ϑ᾽ονίηρ ὅπ παν ῦ ἰΟῸΚ5 ΠΡῸπ ὑμϑτὰ ἢ Π]8 ὈΘΔΠη85,
ΠΟΙΠΕΥ 85 6 φοοθβ. ὕΡ ἰπΐο ἤδᾶνεῃ, ΠΟΥ͂ ἃ5 ἢ6 ΘΟ 65
ἄονῃ ἔγοτη μπθάνεη. ἀπά {ες ἔσυγηδυ οὗ ἔῃ δπη γΟΔΠῚ5
᾿ΡοδοθαΠΥ ονεῦ ἴῃς δαυΐῃ ἂἀπα {Πδ6 8685 Ὀγοδα Ῥδοκ
ἃ 15 Κίπαϊὶν ἴο τηθη; ὰῦ Π6 οὐδὺ Πδ5 ἃ ῃδαγὺ οὗ
ἰγοη, δη 5. βρίγτὶῦ νη ΐτη 15 ρ011655 ἃ5. ὈγΌΏΖα:
ὙΥΒΟΙΉΒΟΘΥΟΥ οὗ τηθπ 6 Πᾶβ ὁποα βεϊζβα ἢῈ μοὶ αβ
ἔαβῦ :δπὰ ἢ 15 Βαΐθξῃ! Ἔονεπ ἴο ἴῃς ἀδαΐῃ]θβθ8 σοαϑ.
ΤΠΕΓο, ἴῃ ἔγοπΐ, βἰαπα πε δομοίπρ 4115 οἵ ἴῃς σοῦ
οὗ {πῆς Ἰονγει-νγουα, βίγοηρ Ηδάθβ, δἀπα οἵ ἀνα]
Ρεύβερβοπθ.
Α ἔδαυα! πουπα σαδγαβ Ὅη6 Ποῦβε ἴῃ
ἐγοπῦ; ΡΠ
16855, πα ἢ Πὰ5 ἃ ὉΓῸ6] ἔσῖοκ. Οπ {ποϑα
ὙΠῸ φρῸ ἴἰπ Π6 ἔδυγῃβ νυῖτῃ 5 81} ἀπ θοῦ 5. δϑύ8,
θυΐ 5υϊονβ ἔπθτα ποῦ ἴο σὸ οιἱἷῦδοκ ἀραίπ, θυ ΚΟΘΡ5
νγαῖοῃ ἀπα ἀθνοῦγβ ἡ Ποιηβοονεῦ 6 οαἴομαβ σοίηρ' οἂΐ
οὗ τῆς σαΐαβ οὗ βίτοῃρ Ηδά65 δπᾶ ἂν] Ῥευβερῃοηδ.
Απαᾶ ὑμεσα ἀνθ}18 ἴπΠ6 σοαάαᾶδθβϑ Ἰοαϊῃθδα Ὀγ {πε
ἀδδίῃ]θ85 σοαβ, [ευυῖθ]Ὲ ϑέγχ, εἸἀδϑῦ ἀδαρῆϊου οἵ 8. Κβονίηρ Οοοδη. 56 ἤνεϑ δραγὺ ἔγοτη πε σοᾶβ ἴῃ
Β6Υ σ]ουϊοιβ ποῦβα ναυ]δδα ονον νυ στεαῦ τοοκ5 πα
ΡΙΌΡΡΕα ᾧἃρ ἴο Βδᾶνθῆ 84}1} τουπαὰ νἱἢ 5]ν Υ ῬῚ11878.
Βάγεὶν ἀοε65 ὑπ6 ἀδαρηΐευ οἵ ΤΠδυμηαβ, βυν-οοΐοα
[τ|8, οοσὴθ ἴο μδὺ νἹἢ ἃ πηθϑϑᾶσα ΟΥΕΥ πε 5685 ψίάα
Ὀᾶοκ. Βαυὺ ψῃεδη βἰσῖα ἀπ ΠΌΔΥΤΟΙ αΥῖβα ἀυηοησ ὑπ6
ἀδδίῃ] 685 σοᾶβ, ἀπ 6
ΔΎ ὁπ6 οὗ ἔπδ γῆ Ιἷνὰ
ἴῃ πα ουδὲ οὗ ΟἸγιραβ 1165, ἔπθη Ζειβ 56 πα 5. [τ|5
ἴο Ὀτίησ' ἰπ ἃ σοἸάδη πὰρ ὑῃς στοαὺ οαἵῃ οὗ [ες σοάβ
1 Ορρδμι 15 ΠΟΘ τοσϑγάθα 8δ5 ἃ οοῃ του βύγθϑυη ΘΠ] ΟΒΙηρ;
86 ϑαυῦῃ πᾷ 6 5685, δηᾷ 80 85 ἥονίηρ Ὀδοῖς ἸΡΟΙ Ὠἰτηβο].
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ψυχρόν, ὅτ᾽ ἐκ πέτρης καταλείβεται ἠλιβάτοιο
ὑψηλῆς" πολλὸν δὲ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἐξ ἱεροῦ ποταμοῖο ῥέει διὰ νύκτα μέλαιναν
Ὠκεανοῖο κέρας"
δεκάτη δ᾽ ἐπὶ μοῖρα δέδασται
ἐννέα μὲν περὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
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ἔγοιη ἔδυ αὐᾶύ, ὕῃ 6. ἔαπου οοΟ]α νναῦευ ννΒΙοἢ ὑγ]ο κΚ]65
ἄονη ἔτοι ἃ Πρ ἀπ Ὀϑουπρ τοοΚ. Εδὺ ὑπάου {ΠῸ

ν»] 46 - ραῦμεα δαυῃ ἃ Ὀγᾶποῦ οἵ Οοθδηιβ ἤοννβ ΓΠτουρἢ

ὑπ6 ἀαγκ πίρῃῦ οαὖ οὗ ὑπ6 ΠοΙγ βίγεαμ), πα ἃ θηΐῃ
Ρατὺ οἵ Π΄5 ναῖον 15 δ] οὐϊεα ἴο μου. ὙΠ πίη 5] νευΒΓ] ρ᾽ 5ΓΘ ὴ5 ἢ6 πα 5. ἀθρουὺ ἴΠ6 δαγῖῃ δπα ἴῃς
5685 ψίάα Ὀδοῖς, δηα ὕπθη [8115 ἰηΐο {Π6 τηϑίη; θαΐ
{πΠ6 επεῇῃ ἤονν5 ουὖῦ ἸΌΤΩ ἃ τΌΟΚ, 8 5ογὰ ἐγοῦ]6 το {πὲ

ϑοᾶβ8. ΕῸΥ ψβοονεὺ οὗ {Π6 ἀθαίῃ]θββ σοάβ ἐπὰὺ Πο]α
ΟΠ 6 ΡϑᾶκΚϑ οἵ ὅῆπονν ΟἸγτρ5. ΡΟυ 5. ἃ ᾿Πραἰίοη οὗ ΠΘΥ
νγαΐει ἃ πα 15 ἔουβυγοσῃ, [165 Ὀγθαῦῃ}
655 Π|]) ἃ {Ἃ]} γϑαῦ
5 οοτηρ οἰθά, ἀπ ΠΘΥΘΙ ΘΟΙη65 ΠΘᾺῚ ἴο ἰαβῦδ ἃ Ὀγοϑία
ἃ πα πεοοῖδν, θαΐ [165 βρ 1685 πα σνοΐοθ]εθθ οἢ. ἃ
βίσεννῃ Ὀεα : ἃπα ἃ ἤδθανυ ὑγᾶποθ. ονειβῆδαονν Πΐτη.
Βαὺ θη ἣς Πδ5 βϑρεηῦ ἃ ἰοπρ' γϑδῦ ἴῃ 15 510
ΚΠ 658,
δΔΠΟΥΠΕΥ ῬΟμᾶποα ἃηα ὃἃη δυάδι [Ὁ] ]ονν5 ἴον. {Π6
ἤγβί, ΕῸΣ πῖπθ γϑϑῖβ Πα ἰδ ουΐ οἵ το ὑπὸ αἴθυια]
5οα5. ἃπΠα ΠανΟῚ ]οἷπδ ἐπὶ οοιΠ 6115. ΟΥΎ ΤΠεὶν ἔδαβίβ,
πἷηθ {Ὁ}] γεᾶτβ. Βαΐ ἴπ {Πε6 ἔθπύῃ γϑαν ἢ6 οοιὴθ5 ἃσίῃ
ἴο 1οἷπ ὑΠ6 ἀββθι 165 οἵ ἔπ 6 ἀθαΐῃ]εθβ. σοάβ ψΠηο Ἰΐνε
ἰπ ὑπ6 Βοιιβε οὗ ΟἸγιηριβ. ὅϑ.6ἢ 8ῃ οἴῃ, ὑΠ6η, αἸά
1Π6 σοαβ ἀρροϊηῦ ἔπ6 δὔδυπαὶ ἃπα ῥΥϊαδθναὶ νναΐον οὗ
δύγχ ἴο μὲ : δηᾷ [Ὁ βροιιΐβ ᾿ῃτουρἢ ἃ τυρσρεά ρἷδορ.
Απᾶ ὕδοτα, 411} ἴῃ ὑΠ6ὶν ΟΥ̓ ΘΥ, ἀγὰ ὑπ6 βοῦγοοϑ

πᾶ

ἀπα

οὗ πε ἀδυῖς εδυῖῃ ἃπᾶ τϊςν Ταγίανιβ δηα ὑΠπΠῈ

ἀπ]
86 πα ϑἴαστν πεᾶνθ, ᾿Ἰοαβοσηθ δηά
ἀδηκ, ννῃῖοἢ ἀνε {π6 σοαβ δΌπου. Απα ἔῆθγα δῚ6
Βῃϊηΐπρ σαΐεβ ἃΠα 80 ᾿τηηον 8016 ὑμγεϑῃοὶα οἵ Ὀγοηζα
Βανίηρ' ἀπο παϊηρ' τοοῖβ 8η6 [Ὁ 15 σγσόνη οἵ ἰ[561.5. Απὰ
1 ΤῊ οοποθρύϊοῃ οὗ Οοθϑητι 15 Πογὸ αἰ ἤθυθηῦ : μ6 Πᾶ5 πἴπ6
βὑγθαπ5. ὙΨΠ]ΟΝ ΘΠοΙγΟΪ6. ὑῃ6 θαυ 8πα ὑπ ἥον ουὖ ἰπύο (Π68
“ἐτηδῖη "ἢ ὙΠΟ. ΔΡΌΘΑΥΒ ὕο Ὀ6 ὕΠπ6 νναβίβ οἵ νγαύθυβ οπὶ ννΒΙΟΙ,
δοοοράϊηρ ὕο δαϑὶν Οὐθοὶς δα Ἡδθθγονν οοβιηοϊορυ, ὕΠ6 αἰ5ΠΚΘ ϑαυῦῃ

2. 2,6. 6

ἢοείοα.

ΒΥ

οΙα 15 οὗ ““παῦϊνο᾽ τηϑίϑ], δια ποὺ δυο ϊῆοὶα!.
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αὐτοφυής" πρόσθεν δὲ θεῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων
Τιτῆνες ναίουσι, πέρην Χάεος ζοφεροῖο.
αὐτὰρ ἐρισμαράγοιο Διὸς κλειτοὶ ἐπίκουροι

81

δώματα ναϊετάουσιν ἐπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο θεμέθλοις,
Κόττος τ᾽ ἠδὲ ύης" Βριάρεών γε μὲν ἠὺν ἐόντα
γαμβρὸν ἑὸν ποίησε βαρύκτυπος ᾿Εννοσίγαιος,
δῶκε δὲ Κυμοπόλειαν ὀπυίειν, θυγατέραἥν.

Αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρανοῦ

ἐξέλασεν

Ζεύς,
.
ὁπλότατον τέκε παῖδα Τυφωέα Γαῖα πελώρη
Ταρτάρου

820

ἐἐν φιλότητι διὰ χρυσέην ᾿Αφροδίτην'

οὗ χεῖρες μὲν.ἔασιν ἐπ᾽ ἰσχύι, ἔργματ᾽ ἔχουσαε,
καὶ“πόδες ἀκάματοι “κρατεροῦ θεοῦ" ἐκ δέ οἱ ὥμων
ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος,
82
γλώσσῃσιν δνοφερῇσι λελιχμότες, ἐκ δέ οἱ ὄσσων
᾿θεσπεσίῃς κεφαλῇσιν ὑπ᾽
ὑ ὀφρύσι πῦρ ἀμάρυσσεν'"

πασέων δ᾽ ἐκ κεφαλέων πῦρ καίετο δερκομένοιο"
φωναὶ δ᾽ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῆς κεφαλῇσι
παντοίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσφατον" ἄλλοτε μὲν γὰρ 830

φθέγγονθ' ὥστε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ᾽ αὗτε
ταύρου ἐριβρύχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαύρου,
ἄλλοτε δ᾽ αὖτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔἔχοντος,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ᾽
ἀκοῦσαι,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ ῥοίξεσχ᾽ . ὑπὸ δ᾽ἤχεεν οὔρεα μακρά. 88
καί νύ κεν ἔπλετο ἔργον ἀμήχανον ἤματι κείνῳ
καί κεν ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἄναξεν,
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
σκληρὸν δ᾽ ἐβρόντησε καὶ ὄβριμον, ἀμφὶ δὲ γαῖα
σμερδαλέον κονάβησε καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε 840
πόντος τ᾿ ᾿Ωκεανοῦ τε ῥοαὶ καὶ τάρταρα γαίης.
138
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Βεγοπά, ἀνα ΠῸπῚ 41} πΠῸ6ὶ σοάπ, ᾿ΐνε {ῃς Τιΐδηβ,
θεγομα ο]οοην Οἤδοβ. Βυΐ {πὸ »οἹουίοιιβ 4165 οὗ
Ἰουα-ογϑῃϊησ Ζειβ πανὲ μον ἀνα! ηρ ἀροῖ Οοδαπ᾿ 5
ἐουπααἰοηβ, ονεη (Οοὗδαβ ἀπ ὅγεοϑ; θὰ Βυίδυθοϑ,
θεῖηρ ροοάϊν, π6 ἀεδερίτοασίηρ ΕἰΥ
ἢ-ΘΠ ΚΟΥ τηδάς
ἢὶ5. βοῃ-ἰπ-ῖανν, σ᾽νίηρ Ὠΐτη Ογτηόροὶθα ἢΐ5. ἀδιυρηζεοῦ
ἴο μψεά.
Βαῖ ψῃδη Ζϑὰ5 δα ἀτίνεη πε Τιδπ5 τόση μδάνϑῃ,

σα Εαγῖῃ Ὀᾶτα Πδὺ γουπροβῦ ὉΠ ΤΥΡΒοδυβ οὗ
{πε Ἰονε οὗ Ταγίατγιιβ, Ὀγ ὑπὸ δἰὰ οὔ ροίϊάδη Αρῆγοάϊξα.
ΒΕΓ
ἢ νγὰβ ἢ ΗΒ Πα Πα8 ἴπ 411 ἐπαῦ δ αἸα δηᾶ
{πε ἔδοὺ οὗ {Π6 βίσομρ' σοα γνευα ππθσησ,
ΕΥΌΤῚ ἢΪ5
5ΒΠοΌἀο5 ογτανν 8η Πυπάγεα Πποδᾶβ οὗ ἃ 5πᾶξκθ, ἃ
ἔδανα] ἀταροη, ἢ
ἀάτῖς, ἢϊοκαυίηρσ ἴοπριιθβ, ἀπ
ἔγοση ἀπᾶϑὺ τῆς Ὀτονγβ οὗ 8. εγὲβ ἴῃ ἢϊβ τᾶῦν 1018
πεδᾶβ5 ἤδϑῃθα ἥτε, ἀπά γε θυσπδα τόση ἢἷβ πϑδᾶβ 8
6 σ᾽αγεά. Απα ὑποῦα 6 6 νοΐοαβ ἰπὶ 41] ἢΐ5 ἀγεδα αι]
Πεδᾶβ. ψῃ οι υὐϊεγεα ἀνευυ Κὶπα οὗ βουπα ἀπβρϑδκΔΌ]6 ; ἴον δῦ ὁπα ἔϊπης πον τηδάδ βου 5σι ἢ ἐπαὺ {ΠῸ
σοᾶβ υπάουβίοοα, θυΐ αὖ ἀποῦμου, ὑπ ποῖβα οἵ ἃ ΡῈ]}}

ΒΕ]]ονν
μη ΔΙοσπα ἴῃ ργοσα ππρΟν
ΓΔ 016 ἔασν ; ἃπα αὐ
δηοῦμοσ, [Πς6 βουπηᾷ οὗ ἃ ᾿ΐοπ, γα]
οι 1655 οἵ πϑαγῦ ; δηᾷ

αὖ ποῦμε, βου πᾶ {κὸ
6 ]ρ5, νομάευἃ] ἴο ΠΘᾶγ ᾿
ἃ πα ἀραΐη, αὖ δποΐμθν, ἢ6 νου 85, 80 ὑμπαῦ ὑῃε
Πρ τηουηΐαίϊηβ τα-θοῃοθαᾶ.

(Απα ὑγαϊν ἃ ὑπίπρ' ραβδὶ

ΠΕΡ νουἹα πᾶνε Παρρεπθα οὰ ὑπαὺ ἄγ, δἀπᾶ Πα
ποῦ] αν οομηδ ἴο τΤαῖρηι Οὐ ΟΥ τηοῦΐδ]5 ἃηα ᾿πηγηογΐδ]5,
Βα ποῖ {πὸ αΐπου οὗ τῆθη πᾶ σοᾶβ θθθη απἱοκ ἴο
Ρεγοεῖνε ἢ. Βαΐ Πα ὑπυπάοτδα ματα δπα τὶν:
δηα ὑπ δα ἀοσπα τοβϑουπαάθα [θυ]ν ἀπα ἐπὸ
νας ἤδανεη ἄρον, δηα ὑπ6 568 δηά Οσθαπ᾿ 5 5 γ θυ 5

8Δηα ἴπῸ ποῦμποὺ ρᾶτὺβ οἵ ὑπ6 δαυΐῃ.

Οατεαὺ ΟἸγιηριιβ
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ποσσὶ δ᾽ ὕπ᾽ ἀθανάτοισι μέγας πελεμίζετ᾽ "Ολυμπος
ὀρνυμένοιο ἄνακτος" ἐπεστενάχιζε δὲ γαῖα.
καῦμα δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον
βροντῆς τε στεροπῆς τε; πυρός τ᾽ ἀπὸ τοῖο
2

΄

ΝΜ

3

7ὔ

Ν

“

πελώρου,

845

πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε φλεγέθοντος.
ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα:
7

δι

“

7

θυῖε" δ᾽ ἄρ᾽ ἀμφ᾽ ἀκτὰς. περί τ᾽ ἀμφί τε κύματα

μακρὰ
ῥιπῇ ὕπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει"
τρέε
ίδης, ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων, 850
Τιτῆνές θ᾽ ὑποταρτάριοι, ἸἹΚρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
, ἀσβέστου κελάδοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.
ε

ον

ΑΕ

τ

ΝΣ

΄

δ᾽ ἾἌ [ὃ

9.

»

Θ᾿

Ψ

-

Ζεὺς

ΩΝ

θ

,

3

’ὔ

2

7

ὦ

’

δ᾽ ἐπεὶ οὖν κόρθυνεν
ὅπλα,
Ψ

ἑὸν μένος, εἵλετο

δ᾽

Ν:

βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
πλῆξεν ἀπ᾿ Οὐλύμποιο ἐπάλμενος" ἀμφὶ δὲ πάσας 8δὅ
ἔπρεσε θεσπεσίας κεφαλὰς δεινοῖο πελώρου.
αὐτὰρ ἐπεὶ δή μιν δάμασεν πληγῇσιν ἱμάσσας,
ἤριπε γυιωθείς, στενάχιζε δὲ γαῖα πελώρη.
φλὸξ δὲ κεραυνωθέντος ἀπέσσυτο τοῖο ἄνακτος
οὔρεος ἐν βήσσῃησιν ἀιδνῇς ὃ παιπαλοέσσης,
860
πληγέντος. πολλὴ δὲ πελώρη καίετο γαῖα
ἀτμῇ θεσπεσίῃ καὶ ἐτήκετο κασσίτερος ὡς
τέχνῃ ὕπ᾽ αἰξηῶν ἐν ἐυτρήτοις χοάνοισι
᾽

»»,

7]

Χ

ἈΝ

2

δος

,

“Ἁ

4

θαλφθείς, ἠὲ σίδηρος, ὅ περ κρατερώτατός ἐστιν,

οὔρεος ἐν βήσσῃσι δαμαζόμενος πυρὶ κηλέῳ
»

Ρ

᾽ὔ

Ἀ

1 Ἢ ; θῦε, ΜΕΝ.

2. Ξ6}01.: τρέσσε, ΜΒ.
9. ΜΗ,
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ΤΗΒΟΟΘΟΝΥ
γϑ θα θθπϑδῖῃ μ6 αἰνῖπε ἔδεῦ οἵ ἴΠς Κίπρ' ἃ5. ἢ 6 ἄγοβϑα
ἃ Πα δαυΐῃ σγοαποα ὑπογεαῖ. Απαᾶ ὑπγοὰρὴ ὑπΠς ἔνο
οὗ ὕπϑπὶ ἢδαῦ ἴοοκ Πο]α οὴ πὲ ἀδυκ-]6 568, ἐΠπγουρῃ..
ἴπ6 ὑπυπάᾶου πα ΠΗ ϊηΐηρ,, ἀπ ἐπγουρσἢ πὸ ἤτε ΤΌ.
ὑΠ6 τηοηβίθυ, πα {ῃ6 βοουοῃίηρ υνἱπθ ἃπα Ὀ]αΖίηρ,
ὑβυπάουροιυ.
ΤῊΘ ψῃο]α δαυῖῃ βθοῖῃθα, ἅπα 9ΚΥ
8 Πα 568: ἃῃπα ἴπῸ6 Ἰοηρ ψψᾶνεϑ τὰρεα δἰοηρ {πὲ
Ῥδδοθα5 τουπᾶ δηα ἀροαυΐ, δὖ ὑπ6 τυϑἢ οὗ ὑπ6 ἀθαιῃ1685 ροάβ: 8ἃπα ὑπειθ δἰΌ56. 8η 6 η6]68585 βῃδκίην,
Ηδάθ5

γε

]οα

ψ Ποῖ

6

τὰ]θ5.

ον

τῃς

ἀθδᾶ

θεῖον, δπα ἰῆς Τιΐδηβ. ὑπᾶάθὺ Ταγίατιβ γῆ Ἰἷνε
ἢ Οτόμποϑ, θθοδσβα οἵ ὑΠ6 ἀπϑπαϊηρ' οἰδιηοαν δά
ὑπ6 ἔδαυα!] βὑυθ, 50 θη Ζθυβ Πδα γταϊβθα ἀρ ἰδ
τηϊρηῦ ἀπα βεἰζεα ἢΐβ αὐτὴ, ὑπαπαᾶθυ δηα Πρ τηϊηρ'
Δα Ἰασ ἐπυπάσυθο!ῦ, ἢ6 ἰθαρεα ἔτοη ΟἸγτηρι8
δια βὕγαοῖκ Ὠτη, δηα θατπδα ἃ}} ἔπε τηϑυν]]οι5 ποδαϑ
οὗ [Π6 τηοηϑίθυ ἀθοαΐ τη.
Βαΐ ἤθη Ζευβ Πα σοηααογοα Πΐπη ἃπα 8568 Ὠΐτη ὙΠ 5.1
ΚΕ5,ΤΥΡΠΟΘιιΒ ννὰβ
Βυυ]εα ἄονη, ἃ τηδἰμηθα νύθοῖς, 50 ὑμαῦ ἴπ6 παρα δαυΐῃ
στοδῃεα. Απᾶ ἤσλγης 5ῃμοὺ ἔουτἢ ἴτοιὰ ἔπθ ἐπυπάᾶοιβίο η Ἰοσὰ ἴῃ ἐπα ἀἴτῃ τρρεα ο]θη5 οὗ {Π6 τπουηΐ,}
ψ θη Πα πνγὰβ ϑιηϊ ἴθ. Α ρσγοαῦ ρᾶτὺ οὗ παρα δαυῦἢ ννὰβ
ΒΟΟΙΟ Πα Ὀγ ὑμα. ὑθυυθ]6. νὰροὺν πα τηρ]ἰβα 85 {ἴῃ
τηϑ]ῖβ θη Πραϊθα ὈΥ τπθ5 ἃύὺ π᾿ ομϑηπ6}166 3
ΟΥ̓ΠΟΙΌΙΘΒ; ΟΥ̓ΔΒ ΠΌΠ, ὙΠῸ 15 Ππαγααβὺ οὗ 41] {πηϑ, ᾿
8 βοτίβῃθα Ὁ. ρ]ονίηρ ἤγα ἰπ τποιπηΐαὶῃ οἽθπβ. ἃ πα
1 Αροοταϊηρ ὕο Ἠοπθι Τ ΡΠΟΘῸΒ νγὰθ ον ον ΠΘ]τηθα Ὀγ Ζθϑιβ
ϑιηοησθῦ

ὑῃ6 Αὐἰμϊ

ἴῃ ΟἸΠἸοῖα.

ῬΙηᾶδι

τϑρυθϑθηΐβ

ἢ

ἃΒ

Ὀυγθα ἀπάθν Αθύμδ, δηᾶ ΤΖθῦζοβ τα Αϑύηδ ἴῃ ὑπ185 ρϑβϑβᾶρθ,
᾿ 5. ΠῺ6 δριὑποὺ (ὑγῖοἢ πηθϑηβ [106
Γ811 τοοίἐδον θα) βθθηβ ὕο
τοῖον ὕἤο ὕῃ6 βρουῦ οἵ ὕπ6 οὐ 1016.
141

ἨΗΕΒΙΟΙ.

τήκεται ἐν χθονὶ δίῃ ὑφ᾽ Ἡφαίστου παλάμῃσιν.
ὡς ἄρα τήκετο γαῖα σέλαι πυρὸς αἰθομένοιο.
ῥῖψε δέ μιν θυμῷ ἀκαχὼν ἐς “Τάρταρον εὐρύν.
Ἔκ δὲ Τυφωέος ἔστ᾽ ἀνέμων μένος ὑγρὸν
ἀέντων,
νόσφι Νότου Βορέω τε καὶ ἀργέστεω Ζεφύροιο'
οἵγε μὲν ἐκ θεόφιν γενεή, θνητοῖς μέγ᾽ ὄνειαρ'

δ,
.ὠὠρία
ἀνα
ἔν

870

κολα
-ὐρ
κοςς
ομὐοῤμ
᾿ ἐχν
«νω

οἱ δ᾽ ἄλλοι μαψαῦραι ἐ
ἐπιπνείουσίι θάλασσαν'

αἱ δή τοι πίπτουσαι ἐς ἠεροειδέα πόντον,
πῆμα μέγα θνητοῖσι, κακῇ θυίουσιν ἀέλλῃ:
ἄχλοτε δ᾽ ἄλλαι ἄεισι διασκιδνᾶσί τε νῆας
ναύτας τε φθείρουσι" κακοῦ δ᾽ οὐ γίγνεται ἀλκὴ
ἀνδράσιν, οἱ κείνησε συνάντωνται κατὰ πόντον"
αἱ δ᾽ αὖ καὶ κατὰ γαῖαν ἀπείριτον ἀνθεμόεσσαν
ἔργ᾽ ἐρατὰ φθείρουσι χαμαιγενέων ἀνθρώπων

875

πιμπλεῖσαι κόνιός τε καὶ ἀργαλέου κολοσυρτοῦ.

880

Αὐτὰρ ἐἐπεί ῥα πόνον μάκαρες θεοὶ ἐξετέλεσσαν,
Τιτήνεσσι δὲ τιμάων κρίναντο βίηφι,
δή ἡῥα τότ᾽ ὥτρυνον βασιλευέμεν ἠδὲ ἀνάσσειν
ἀ
Γαίης φραδμοσύνῃσιν ᾿Ολύμπιον εὐρύοπα Ζῆν
ἀθανάτων" ὃ δὲ τοῖσιν ἑὰς διεδάσσατο τιμάς.

885

Ζεὺς δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο
Μῆτιν

πλεῖστα θεῶν εἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄρ᾽ 1 ἔμελλε θεὰν γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην
τέξεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας
αἱμυλίοισι λόγοισιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν

Γαίης φραδμοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
1 ἘΊΟΚ : δή ῥα, ΠΘῊΙ : δή ῥ᾽, ΕΒ: δή ῥ᾽ ἤμελλε, ΚΙΩ
142

890

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
τηδ]ῦ5 ἴῃ ὑῃς αἰνίπα δύῃ ὑΠγουρὴ ὑπ6 οἰσεηρίῃ οἵ
Ηερδμδοβίαβ
ἔνθ 50, ὕει, πε θαυ τοδὶ τε ἴῃ
{Π6 “οἷον οἵ {πε Ὀ]αχίηρ ἥγθ. Απα ἴῃ πε θ δου 6885
οἵ Πὶβ ἀηρσου Ζθ5 οαδῦ Πίτη ἰπΐο νυἱάς ᾿Γαγίδγιιβ.
Απα ἔτουι Ὑρμοδιβ οοσηθ Ὀοϊβῦθγοιβ νυπα 5.γΒΊ ἢ
θὶονν ἀδιρίγ, Ἔεχοερὺ Νοίαβ ἂἀπά Βοίϑδαβ ἃπᾶ οἰ θὰῦ
Ζερῆγυ. Ὑπεθα ἃῖὰ ἃ οοα-βεηὺ Κιηά, ἃπα ἃ ρσγϑαΐ
ὈΠ]βϑίηρ ἴο τηδη ; θὰ ἴΠ6 οὐμουβ Ὀἷον ΠΕ] Υ ἀροπ τΠ6
868. ϑουη6 ΓΒ ΡΟῚ ἔπ τηϊϑῦν 5688 ἃπα σγοῦκ σγϑαΐ
Βάᾶνοο δηοηρ' 6 ἢ Ὑν ἢ ὑμεῖὶν ον], ταρίηρ ὈΪ]αβὺβ ; [ῸΓ
γαυγίπο ψἱἢ Π6 βθᾶβοι ἔπαυ Ὀἱον, βοαύευϊηρ 5Π105
δηα ἀσδϑίσγου
πο 58110 15. Αμπα τηθὴ ψΠηΟ πτηϑοὺ ὑΠπ6568
ἀΡΟΩ ἴΠ6 8εὲὰ ἢᾶνε πὸ [6 ὶρ ἃραϊηδὺ ὑμθ τηϊδοῃίθῖ,
ΟΥ̓ εΥ5. ἀραῖη ονοῦ ὑπ6 Ὀουπα]655, ἤοννθυίηρ θαυἢ
ΒΡΟῚ] ὑπς ἔαϊν 6] 45 οἵ τηϑθῃ ψῃοὸ ἄνν6}} θεϊονν, Π]]1ηρ;
ὑπ τυἱὉἢ ἀιιδὺ πα οὐ16] ἸΡΥΟΔῚ.
Βαΐ ψ ἤδη ἴῃς Ὀ]65βθα ροᾶβ Παα ἢηϊθῃδβα {πεὶν [ο]],
ἃηα βευύ δα ᾿γ ἔογος ὑπεὶν βίσαρ ρα ον Ποποιτβ ν]Γἢ
ὑῃ6 ΤΊζαηβ, ὕμθν ργθϑϑεα ἔαγ-βεείησ ΟἸγτηρίαη Ζαϑιβ
ἴο τεῖρῃ δηᾶ ἴο γ]6 ονϑὺ ἔπθπι, Ὀγ Εἰδυ τ᾽ 5 ργοιωηρύϊηρ.
50. Πα αἰν!ἀεα {πεῖν ἀϊρτ 165 διηοηρϑὺ ὑΠ 6.
ΟΝον

Ζδαδ, Κίηρ οἵ ἴΠ6 σοάβ, ταδᾶθ Μεθ.

Πὶβ να

ἤγϑῦ, πα 5Π6 νγᾶϑ νυβεϑῦ διηοηρ σὋ45 πα τηοσΐδ] τη.
Βαυΐ ἤθη 516 νγὰβ ἀροαῦ ἴο Ὀυΐηρ ἔουθ ὑπῈ ροα 688
Ὀγὶρηϊ-ογοα Αὐμεπο, Ζειβ οὐδεν ἀδοεῖνεα Ποὺ ψ ἢ
ουηηΐηρ' ΟΤ5 ἀπά ρμαὺ ΠΟΥ ἴῃ Πῖθ ουγι θ6]}]}Υ, ἃ5 Ευΐῃ

ΔΗ βἴαυν Ηδάνθη δανίβεα.

ἘῸΣ ὑπο δανὶϑεα πὶ

1: ΠΤῊὴ6 ἢτο ρσροά. ὙΠΟΥΘ 18 ΠπῸ γϑίθγθποθ ὕο νοϊοϑηΐο δούϊοῃ:
ἸΤῸΠ τγῶβ βιηθὶ θα οὐ Μουηῦ 1ᾶδ; ορ. μρίργαριβ 9.0}, ΠοηιοΥ,
ἶχ. 2-4.
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τως γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴν
ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν αἰευγενετάων.
ἐκ γὰρ τῆς εἵμαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι"
πρώτην μὲν κούρην γλαυκώπιδα Τριτογένειαν
89ὅ
ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν.
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν
ἤμελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα:
ἀλλ᾽ ἄρα μιν Ζεὺς πρόσθεν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν,
ὡς δή οἱ φράσσαιτο θεὰ ἀγαθόν τε κακόν τε.
900
Δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν
“Ὥρας,

Εὐνομίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖαν,
αἱ ἔργ᾽ ὠρεύουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσι,

Μοίρας θ᾽, ἧς πλείστην τιμὴν πόρε μητίετα Ζεύς,

Κλωθώ

τε Λάχεσίν τε καὶ "Ατροπον, αἵτε

δι-

δοῦσι
θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.

90

Τρεῖς δέ οἱ Ἐὐρυνόμη Χάριτας τέκε καλλιπαρήους,

ὯὮ

κεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,
ἴω

΄

7

ὃ

»

Αγλαΐἴην τε καὶ Ἐὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν"
τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάων 910
λυσιμελής" καλὸν δέ θ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι δερκιόωνται.
Αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθεν,
ἣ τέκε Ἰ]ερσεφόνην λευκώλενον, ἣν ᾿Αἐδωνεὺς
ἥρπασε ἧς παρὰ μητρός" ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύς.
Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο, 91
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.
Λητὼ δ᾽ ᾿Απόλλωνα καὶ Αρτεμιν ἰοχέαιραν,
ἱμερόεντα γόνον περὶ πάντων Οὐρανιώνων,
ϑ

᾿

΄

γείνατ᾽
144

δ

2

δες.

3

,

αὶ

.

“

Υ͂

ἈΕῚ

Ὁ

ἄρ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς φιλότητι μιγεῖσα.

7
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ΤΗΒΟΘΟΝΥ
50, ἴο ἔμε ἐπά ὑπαῦ πὸ οὔμοὺ ϑῃου]α ΠΟ] τογὰὶ ϑυνᾶνὺ
οΥοΥ {Π6 δὔθυμδὶ ροαβ ἰπ ρΪδος οὗ Ζεαβ ; [ῸΥ νΕΥῪ νυῖδ6
ΟΠ] άγθ

γεῦα

ἀσϑιϊηθδα ἴο ΡῈ Ὀούη οἵ ποι, ἤγϑὺ {6

τηϑίάἀθη Ὀγσῃ- αγεα Τυϊορεπεῖα, θα] ἴο ΠΟΥ [Ἀ Π6Υ
ἴῃ βγη ἃπα ἰῃ νυῖβα ἀηαογβίαπαϊησ; Ὀαΐ ἀἴδοιγα 5 8η6 ψὰβ ἴο θ6δ ἃ 80η οἵ ονδυθϑδιῖϊηρ 5ριτῦ,
κίηρ οἵ σοαβ δπα τθῃ.
Βαΐ Ζειβ ρυὺ Ποὺ ἰπΐο ἢῖ5
οὐ θ6ῚῚν ἤγβὺ, ὑπαῦ ἴῃ6 σοαάθ88 τηϊσηὺ ἀθνῖϑα [ῸΣ
Βίτη θοΐῃ σοοά «πᾶ 6υ]].
. Νοχὺ 6 τηδυθα Ὀτίρηῦ ὙΠΠδιηῖβΒ γηο Ρᾶγα ὑΠῸ
Βοταα (Ηουμ5), πα Ἐμπιποιηΐα (Οτνά εν), ὨΙΚέ (ἡ ἀδεϊοε),

δηα Ὀ]οοτηΐηρ Εὔγαπα (Ρεᾶς6), ψγῆο τηϊπα ὑῃ6 ψουΚ8
οἵ τηουΐϑ] τηθη, πα ἴῃς Μοεῦδο (Εδξ858) ἴο ὑνβοὴ υγίβα

Ζευβ σανα πε σγεαΐϊθϑῦ ποποῦν, (Ἰοῦμο, δμα 1 Δ ἢ 6515,
ἃ ηα Αἴγόροβ γῆοὸ σίνα του] τηθῃ Εν} ἀπα σοοα ἴο
Βᾶνθ.
ἴη

Απμαᾶ Ἐπασγπομπιθ, ἔπ6 ἀδυρῃζϊεν οἵ Οοοδη, θϑδυθα}]
ἔοιτη, θᾶγθὸ ἢ
[ῆγθα ἔαϊγ-ομθοκοα ΟΠαγΐθϑ

(ταοθβ), Αρίαθα, δπὰ Ἐμρηγοθγηθ, ἃπα Ἰονοὶν
ὙΠ] δῖα, ἔγομῚ ἡνῇοβῈ αγο8 ἃ5 ὕμπου σ᾽δποθα ον Ἰἰονα
ὑπαῦ ἀπηθυν65 ἴΠ6 ΠἸπὴ}5 : ἀηπα θαδα Ὁ] 15 ὑπ ὶν σἴαποα
Ὀεπθαύῃ ὑμοῖν Ὀγον5.

;

ΑΙδο Βα οἄϊηθ ἴο ἔπε θεά οἵ 411- που βῃϊηρ
Ι)ειηεῖθυ, πα ϑῆθ. θᾶῖε ννῃϊζε-δυτηθα Ῥεύβερῃοπα
γγῇοη

Αἴαοπδιβ

οαντὶθα οὐ

του

ΠΟΥ τηοΐῆου ; Ὀαυΐ

νγ]56 Ζθιι5 σάνε ΠΕΥ ἴο Ὠίτη.
Απᾶ ἀραῖίη, ἢῈ Ἰονεάᾶ Μηδιηοθυπα ἢ
ὑῃ6
θδδα Ὁ} Παὶγ : «πᾶ οὗ μδὺ {πε πίῃς ροϊἀ-ογονπεα
Μυβεβ σγεσα ον η0 ἀοΙσηῦ ἴῃ δαϑὶ ἀπ {ῃ6
ΡΙδαϑαγαβ οἵ βοηρ.
Απμὰ [μοἴο νὰβ Ἰοϊπθα ἴῃ ἴονε ψῖῦῃ Ζεῦ ψγΠ0
ΠοΙά8Β ὑπθ δαρῖὶβ, ἀπά θᾶγεὸ Αροο ἂμ Αὐίεμηΐβ
αοΠ
Πρ ὐπρ ἴῃ ἀυγονβ, ΟΠ άγθη Ἰἰονεὶν ἀθονα 8411] ὑπὸ
50η5 οἵ Ηδανϑηῃ.
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Λοισθοτάτην δ᾽ Ἥρην θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν"
ἣ δ᾽ “Ἥβην καὶ "Άρηα καὶ Εἰλείθυιαν ἔτικτε
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι θεῶν βασιλῆι καὶ ἀνδρῶν.
Αὐτὸς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς γλαυκώπιδα Τριτογένειαν
δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον ἀτρυτώνην
92
3

ὅν.

-ΦῸν

ς

“

“)

Ἀ.

ὦ

Ὁ

πότνιαν, ἣ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί, τε μάχαι τε,

“Ἢ

δ᾽ “Ἥ

φαιστον κλυτὸν οὗ φιλότητι μιγεῖσα
Ν

᾽

“

γείνατο, καὶ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτη,
ἐκ πάντων τέχνῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων.
«-Ἥρη δὲ ζξαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ.

ἐκ ταύτης δ᾽ ἔριδος ἣ μὲν τέκε φαίδιμον υἱὸν

φαιστον, φιλότητος ἄτερ" Διὸς αἰγιόχοιο,
ἐκ πάντων παλάμῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων"
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ᾽Ωκεανοῦ καὶ Τηθύος ἠυκόμοιο
Ἥ

,

“

9

Ἁ

»

,

“

’

κούρῃ νοσῴφ

26

,

΄

“Ἥρης παρελέξατο καλλιπαρήῳ,

ἈΞ

ἃ

3κ

ε

ἐξαπαφὼν Μῆτιν καίπερ πολυδήνε᾽ ἐοῦσαν.
συμμάρψας δ᾽ ὅ γε χερσὶν ἑὴν ἐγκάτθετο νηδὺν
δείσας, μὴ τέξῃ κρατερώτερον ἄλλο κεραυνοῦ.
τοὔνεκά μιν Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων
κάππιεν ἐξαπίνης" ἣ δ᾽ αὐτίκα ἸΠαλλάδ᾽ ᾿Αθήνην
κύσατο' τὴν μὲν ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
πὰρ κορυφὴν Τρίτωνος ἐπ᾽ ὄχθῃσιν ποταμοῖο.
Μῆτις δ᾽ αὖτε Ζηνὸς ὑπὸ σπλάγχνοις λελαθυΐα
ἧστο, ᾿Αθηναίης μήτηρ, τέκταινα δικαίων
πλεῖστα θεῶν τε ἰδυῖα καταθνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων,
ἔνθα θεὰ παρέδεκτο ὅθεν ὃπαλάμαις περὶ πάντων
}]

ἘΤὰ

ΨΚ:

»

Ψ

Ὗ

“

᾽ὔ

͵ὔ

’

ἃ

7

3

“

᾽

8

1 Βορίογθα ΡῪ Ῥβρριηΐ]ου.
ἔγοτη διηπούμϑι γθοθηβίοη

“

δ

ἮΝ

φοὉ»

͵

ΟἾ

,ὔ

΄

ΤῊ6 πἰπούθθη ο]ονίπρ Π1πΠ68

οὗ ᾿ἰπθα 889-900,

Ὀγ ΟΒγυϑίρρυβ (πὰ ΟΔ] 6).
3 ἌΖδΟΗ : τέχνῃσιν ἄνευ, ΜΕΝ.

3. ἩρΓΙΏ8ΠΗ : παρέλεκτο Θέμις, ΜΞ.
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ΤΗΕΒΟΘΟΝΥ

ΤΑβῦϊγ, μῈ τᾶς Ηδτὰ ἢΐβ Ὀ]οομΐηρ υυἱΐα : πα 586
νγαβ Ἰοϊποα ἴῃ ἰονα νυ ὑπ6 Κίηρ οὗ σοαβ ἃπα τηβῃ,
δα Ὀτουρὺ ἰοσῃ ΗδΡα ἀπ Αὐαβ δπα Ἐμ]οιηγίδ.
Βαυὺ Ζευδβ Πίτηβο! σαν Ὀἰγΐῃ ἔγόοτη 5 οὐ Πεδα ἴο
τρί -ογεα Τυϊτορεπεία, [Πα ἀυνἔα], [ῃ 6 5ὑγ 18- στην,
ἐπε Ποϑὶ-Ἰεδάθυ, ὅπ6 ἀπηνεδυγίηρσ, Π6 απθαπ, Ψγ»8η0
ἀε!ρ β ἴῃ ξαταυ]ῦθ ἃ πα Ὑγᾶγ5 δηα Ὀαῦ]65.
Βυῦ Ηδγὰ
νυ ποὰὺ ππίο ἢ ΖΕ .5----ὉὙ 5116 νγὰβ νΕΙΎῪ ΔΠΡΥΥ πα
αυδυτ
! δα νυ Πδὺ τηᾶῖθ---θάγα ἔδτηουβ Ηρ δδβίιβ,
γγ»η0 ἰ5 5Κ 116 ἴῃ ογαξβ τόσα ὕπαπ 41} ὑΠ6 50ῃ5 οἵ
Ηδφάνεῃ.
Βυΐ Ηετᾶ ννᾶβϑ ΝΕΙῪ ΔΏΡΥΥ ἃΠπα αυδτ
16 α ἢ ΠΟΥ
τηαῖθ. Απάᾶ Ὀδοϑιβε οἵ {15 βίσια 58η6 θᾶσα ψὶποαυΐ
ππηΐοη ἢ Ζειβ σγπο ΠΟΙ 5 {πε δερὶβ ἃ οἹ]ουἹοῦβ 50},
Ηερπδδϑῦιϑ, 0
Ἔχ θ]]θα 4}} ὑπΠ6 8οὸπη8 οἵ Ηβθάνθῃ.
ἰπ οταΐβ.
Βυῦ Ζειβ ἰὰν σὰ
ἴῃς ἔαϊγ-ομθεκοα
ἀδυρηΐεν οἵ Οοδδη ἀπα Τ᾿αμυβ ἀραγὺ ἔἴγοτη Ηθυα....
ἀεοείνίηρ Μεῖ5 (ΤΒοὰρ
ἢ) ΑἸ Ποὰἢ 5}:68 νγὰβ [Ὁ}] νυῖβ6.
Βαυΐ Πα 5εἰζεα ποὺ νι Πὶς Παπ8 ἀπ ρα ΠΟΥ ἰπ Πἰ5
ὈΕΙΙγ, ἴον ἔδαν ὑπαὶ 5η6 τηϊρηηῦ Ὀτίπρ ἔουἢ βοπιοι ίηρ;
ΒΙΓΟΏΡΕΙ ὑπδη 15 ὑπυπαθυρο]ῦ : ὑπουθΐοσε αἰ Ζαϑυβ,
γγο 5ἰἴ5. ου Πρ πα ἀνε }}5 ἴῃ {πα δεῦμοι, βυγαῖ]ονν
ΒΕῚ ἄονῃ βϑυάάδηϊν. Βιαΐ 5ῃ6 5ἰγαϊσῃῦναν οοποείνεα
ῬΆ]Π1ὰ5 Αἴθεπο : δῃᾶ ὑπ ἔαϊπου οὗ τηδῃ πα σοαβ σᾷᾶνε
Ποὺ τ
Ὀγ νὰν οὗ 5 μεδαὰ οὐ πε Ῥᾶπκδ οἵ {πΠ6
γίνε Τυϊο. Απα 586 τοηδϊηδα πάθη θθηθαῖῃ {πὸ
ἰηυγαγα ρᾶγὶβ οὗ Ζειβ, ἐνεη

Μεῖϊβ,

Αἴ Πα μδ᾽ 5.τηοΐμου,

ψΟΥΚΟΥ οὗ τὶρηδοῦβη
655, γνΠῸ νγὰβ νυίβευ ἔΠδπ σοαϑ δπα
τηοτΐα] το.
Ποῦ ὑπε σοάάεθ5 (ΑἸΠ6Ππ8) γϑοεϊνεα
ὑπδῦ 5 ΠΘΥΘΌΥ 5Π6 Ἔχ
α ]θα ἴῃ βυγεηρίῃ 411 [Πς6 ἀθδίῃ1 2,6. Αὔμομδ,

γὴο

νγὰβ ὈΟΥῃ “ὁπ ὕμθ ὈθηΚΒ

οὗ ὑῃθ Εἶνὺ

Τυῖῦο (ορ. 1. 929)),
3. β6. ὑπ δϑρῖβ. [πὸ 9295 15 Ῥγοθδϊν βρυτίοιβ, βίηοθ 1ὖὐ
αἰβαρυθθβ νι 9204 Δ ηα οοηΐδϊηϑ ἃ ΒΒ οἱουΒ Υϑίθυθποθ ὕο
ΑΥΏ6ΠΏ8.

ΕΔ
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ΗΕΒΙΟΣ

ἀθανάτων ἐκέκασθ᾽ οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν,
[αἰγίδα ποιήσασα φοβέστρατον ἔντος ᾿Αθήνης"]
σὺν τῇ ἐγείνατό μιν πολεμήια τεύχε᾽ ἔχουσαν. 929
Χ

ΠΣ

,ὔ

’

΄

΄,

ΌΣ

ς

ς

οοὐ

Ἔκ δ᾽ ᾿Αμφιτρίτης καὶ ἐρικτύπου ᾿Εννοσιγαίου 980
Τρίτων εὐρυβίης γένετο μέγας, ὅστε θαλάσσης

πυθμέν᾽ ἔχων παρὰ μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ ἄνακτι
ναίει χρύσεα δῶ, δεινὸς θεός. αὐτὰρ ἼἌρηι
ῥινοτόρῳ Κυθέρεια Φόβον καὶ Δεῖῦμον ἔτικτε
ἔ
δεινούς, οἵτ᾽ ἀνδρῶν πυκινὰς κλονέουσι

φά-

λαγγας

93

ἐν πολέμῳ κρυόεντι σὺν ΓΑρηι πτολιπόρθῳ,
“Αρμονίην θ᾽, ἣν Κάδμος ὑπέρθυμος θέτ᾽ ἄκοιτιν.
Ζηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ατλαντὶξ Μαίη τέκε κύδιμον.
Ἑρμῆν,
κήρυκ᾽ ἀθανάτων, ἱἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα.
Καδμείη δ᾽ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν

940

μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθέα,
ἀθάνατον θνητή: νῦν δ᾽ ἀμφότεροι θεοί εἰσιν.
᾿Αλκμήνη δ᾽ ἄρ' ἔτικτε βίην Ἡρακληείην

μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι Διὸς νεφεληγερέταο.
᾿Αγλαΐην δ. Ἥφαιστος, ἀγακλυτὸς ἀμφιγυήεις, 940
ὁπλοτάτην Χαρίτων θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
Χρυσοκόμης δὲ Διώνυσος ξανθὴν ᾿Αριάδνην,
κούρην Μίνωος, θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
τὴν δέ οἱ ἀθάνατον καὶ ἀγήρω θῆκε Κρονίων.
Ἥβην δ᾽ ᾿Αλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος
υἱός,

ὶς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ “Ἥρης χρυσοπεδίλου,

αἰδοίην θέτ᾽ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι,
τ48

950

ΤΗΒΟΘΟΝΥ
1655 ὁπη65 ψῆὴο ἀν ε}}] ἰη ΟἸγριιβ, 5η6 ψῆο τδάς {π6

Ποϑῦ-βοδυηρ θᾶροι οἵ Αἴμεπα.

Απα ψτῃ ἰῦ (Ζευ5)

θάνε ΠΟΙ ὈΓΓΓΠ, δυγαυθα ἴῃ ΔΥΤῚ5 ΟΥ̓ γγ87.
Απᾶ οὗ Ατωρῃϊνῖῖεα πα ἴΠ6 Ἰουά-τοατίηρ ΕδνίῃΞΠΔΚΟΥ νγὰ8 θοΙ στοδὺ, ψν6τὰ]!ἢηρ ΤυΥϊοη, δπα Πα
οὐ ὑῃθ6 ἀερίμῃδ οὗ ὑπ 568, Πἰνίηρ ἢ
ἢ ἄθδυ
τοῦθ πα ὑΠ6 Ἰογα Πἰ5 [δῦ Πδυ ἴῃ ὑΠεὶν σο] θη ἤοιι56,
δ ἀυνία] σοα.

ΑΙβο

Ογύμποτθα θᾶτα ἴο Αὐδβ πε

5}16]4Ὀ] Υ οΥ

Ῥαηίο ἀπ Ἐδδν, ἤει ]Ὲ σοάς ψῃὸ ἀγῖνε ἰπ ἀἰβογάευ
[Π6 οἷἴοβθα γϑπκβ οὐ τηϑῃ ἴῃ πυπηθίηρ γᾶ], ψνἱἢ {πα
ΠΕΡ οἵ Αἴεβ, βδδοκον οἵ ἴοννηβ ; ἀπ Ηδυτηοηΐα ὙΠΟ ΠῚ
Πίρἢ-βρί τε Οδάτηιβ τηδᾶάθ ἢΐ5 να.
Απᾶ

Μαῖα,

πε

ἀδυρῃΐεν

οὐ Αὐ]ὰ5, θᾶτθ

ἴο Ζειβ

σἱουίουβ. Ηδυτηθβ, ἔπῈ Πουὰ]α οὔ Π6 ἀδαύῃ]θθθ σοᾶβ,
ον 5886 ψεπῦ ὋΡ ἰηἴο ᾿ἷ8 πον Ρ6ά.
Απᾶ βδϑιμδὶςα, ἀδαρηΐον οἵ (δάχηιβ νγὰβ Ἰοϊηδα νυἱτἢ
Πΐτη ἰπ ἰονα ἃπα θᾶγα Ἠΐπη ἃ βρί πα
βοη, ᾿ἰογοιβ
Πίοηγϑιιβ,---ῶ τηογΐα! ὑγοσηδη Δ ἢ ἰτητηοῦαὶ 500. Αμπᾶ
πον ἔμαν Ὀούῃ ἃγτα ροῦβ.
Αμα ΑἸοιηεμᾶ νγᾶβ Ἰοϊπεα ἴῃ ἴον ψ ἢ Ζεθὺθ ψΠῸ
ἀτίῖνο ὑπ οἱουαβ δπα θᾶγε τηϊρν Ηδγδο]ε5.
Αμᾶ Ηεδρμδαϑίιβ, ὑπ6 ἔδτποιβ [ἅτηθ Οηθ6, τηδαςε
Αραβα, γουπροβὺ οἵ {πῸ ατδοθβ, Πΐβ θαχογη να.
Απᾶ ρσο]άεη-Παϊγεα
θη γϑαβ τηδάθ Ὀγονη-Παἰγθα

Αὐδάπθ, η6. ἀδυρηξου οἵ Μίποβ, ἢἷβ θυχοιι ψἱΐε:
Δ ηα ἴπ6 βοὴ οἵ Οὐόποβ τηδάθ ΠΕ ἀδθαίῃ]θθβ πᾶ
Ὁπαρϑίηρ᾽ [ῸΥ Ὠΐτη.
Απα τϊρηΐν Ηδίδοῖθθ,
Δ ΚΙΘα ΑἸοηθπα, ἤθη μα
0118, τη άε Ηερα πα ὉΠ}
5Βηῃοα Ηετὰ ᾿ἷ5 588γΥνα ἴῃ
6"
ΕοΥ Πα 85 ἢπηιβῃθα

πε να]ὶαπὺ 505 οὗἩ πρϑαῦΠα ἤηϊβημεα Πῖθ. οΥἱθνοὰβ
οὗ στοαὶ Ζειβ ἃπα σο]ά5πονγν ΟἸγιριθ.
ΗδρρΥ
ἢἰβ σγοαὺῦ ψοῦΐκ ἐπα ᾿ἵνεϑ

149

.-

ἨΗΕΒΙΟΡ

ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας
ναΐει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.
᾿Ηελίῳ δ᾽ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸς ᾿Ωκεανίνη
Περσηὶς Κίρκην τε καὶ Αἰήτην βασιλῆα.
Αἰήτης δ᾽ υἱὸς φαεσιμβρότου ᾿Ηελίοιο
κούρην ᾿Ωκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο
γῆμε θεῶν βουλῇσιν ᾿Ιδυῖαν καλλιπάρῃον.

9δδ

960

ἣ δέ οἱ Μήδειαν ἐύσφυρον ἐἐν φιλότητι

γείναθ᾽ ὑποδμηθεῖσα διὰ χρυσέην ᾿Αφροδίτην.
“Ὑμεῖς μὲν νῦν χαίρετ᾽, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔἔχοντες,
νῆσοί τ᾿ ἤπειροί τε καὶἁλμυρὸς ἔνδοθι πόντος.
νῦν δὲ θεάων φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι
θ9θῦ
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
ὅσσαι δὴ θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι
ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.
Δημήτηρ μὲν Ἠλοῦτον ἐἐγείνατο, δία θεάων,
Ἰασίων᾽ ἥρωι μυγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι

970

νειῷ ἔνι τριπόχῳ, Κρήτης ἐἐν πίονι δήμῳ,
ἐσθλόν, ὃὃς εἶσ᾽ ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
πάντη" τῷ δὲ τυχόντι καὶ οὗ κ᾽ ἐςχεῖρας ἵκηται,
τὸν δ᾽ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ οἱ ὦπασεν ὄλβον.

Κάδμῳ δ᾽ “Αρμονίη, θυγάτηρ χρυσέης ᾿Αφροδίτης,
97
Ἰνὼ καὶ Σεμέλην καὶ ᾿Αγαυὴν καλλιπάρῃον

ὶ Αὐτονόην θ᾽, ἣν γῆμεν ᾿Αρισταῖος βαθυχαίτης,
γείνατο καὶ ἸΠολύδωρον ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
Κούρη δ᾽ ᾽Ωκεανοῦ, Χρυσάορι καρτεροθύμῳ
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου

᾿Αφροδίτης,

Καλλιρόη τέκε παῖδα βροτῶν κάρτιστον ἁπάντων,
᾿Πηρυονέα, τὸν κτεῖνε βίη Ἡρακληείη

βοῶν ἕνεκ᾽ εἰχυπόδων ἀμφιρρύτῳ εἰν ᾿Ερυθείηῃ.
150
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ΤΗΒΟΟΟΝΥ
διηοηρθὺ ὑΠ6 ἁπάγίηρ σοάδβ, απίτοι Ὀ]6α δηα ὑπᾶρσοίηνσ
411 ἢϊ5. ἀἀγ8.
Απᾶ Ρευβεῖβ, ὑπ6 ἀδυρηΐεν οἵ Οοδᾶη, Ὀᾶγε ἴο
ἀηνγθαυγίηρ ΗΠ6]105 Οἴτοα ἀπα Αθδῖεβ ὑπὸ Κίησ. Απά
Αφδἕεϑ, πε βοὴ οἵ Ηδ]ϊοβ ῆο β5ῆονβ ᾿ἰρῃξ ἴο τηξεῃ,
ἴοοκ ἴο νἱΐε ἔαϊγθα κεαα ἀγῖδα, ἀδυρῃξεν οἵ Οοδδῃ
{πε ρεγίδοῦ βἔγθαση, Ὀγ ὑπ ψ1}} οὗ {Π6 σοάβ: δπᾶ 5Π6
νγὰβ βι]οὗ ἴο πη ἰπ ἴονε ἐπτοιἢ σο]άδη ΑρΠτοάϊδε
Δ Πα θᾶγα Πΐτη ποϑαῖ- ἀκα Μεᾶθδ.
Απᾶ πον ἔδγενε!!, γοῦ ἀννα! ]εῦ 5 οα. ΟἸ γρι5 ἀπα
γουῦ 5]πα 4 πα οοπὑϊπθηΐβ 8πα ποι ὈΥΠΥ 568 ψνἹ Πΐη.
Νον 5ἰηρ ὅπ6 σοιηρϑην οὗ ρσοάάθϑβεθ, βυγεει-νοϊοθα

Μι8β65 οἵ ΟἸγιήρυβ, ἀδυρηῖεν οἵ Ζευβ γγῃο ΒΟ]5 {Π6
ΔΘ» ]5,--Ἔνθ ἴΠο586 ἀθαῦῃ]δβ5 Ομ 5 80 ἰὰν ψνἱτἢ γον ίδ]
6 ἢ 8πα ὕθᾶγθ Ομ] άγθη κ ππἴο »Οα8.
Βειποῖευ, Ὀυρηῦ σοάάθθθ, νγὰβ Ἰοίπθα ἴῃ βιννϑοὺ
Ιονε νι ὑπ ΠΟΘΙῸ [δϑίοη ἴῃ ἃ ἐγ]ο6-ουρδα δ! ]ονν
ἴῃ πα τίἢ Ἰὰπα οὗ Ογεῖθ, ἀπα θᾶγε

Ρ]αἴμβ,

ἃ Κίπα]ν

σοᾶ ψῆο0 ρΌ65 δυθύυνγῃεα ΟΥ̓ΘΡ ἰδπα 8πα ὑΠ6 568᾽5
ν]4ε ὕδοκ, ἀπ πίη πὸ ἢἤπαβ Πίτη δἀηα ἱπΐο ψΠοβ6.
Βαηάθ ἢξ οοηδεθ 6 τηᾶκαθ τίοῃ, Ὀαβίονίηρ σγοδὺ
νγ
δ! ἢ ἀροπ Πΐμ.
Απᾶ Ηδιηοηίΐα, ἔπε ἀδαρηδεον οἵ ροϊάδη Αρῃγοαϊίε,
θᾶγα ἴο δάτχπιβ [πο ἃμα ϑ'δειηθὶα δηα ἔαϊν- μθεκεα
Αρανε ἀπ Αὐΐϊοποῦ σψῃοῖὴ ἰομρ Παϊγαα Αὐιβίασδιβ
νεααεά, ἀπα Ῥοϊγάογιβ 4150 ἴῃ το ῃ-οσον
παα ΤΉΘθο.
Αμὰ ἐπε ἀδυρῃΐεν οἵ Οοδδῃ, (Δ]]ΠγγΠοδ ννὰ8 Ἰοϊηδα
ἴῃ πε ἴονε οἵ το Αρῃγοάϊζε νι βϑἰοαΐ ἢεαιίςα
ΟἾγυβδοῦ 8 η6 816 ἃ 500. ψγῆο νγὰβ ὑπ6 βἰσοηροϑὺ οἵ 4}}
6,

(θυ γομ 68, οση

τϊρσητΥ Πᾶς 165 ΚΙΠ]δα ἴῃ 56ὰ-

αἰγὶ Εγγίῃθα ἴον ἴῃς βακε οἵ 15 Βῃδιη]}ηρ ΟΧΘη.

[51

ΗΕΒΙΟ

Τιθωνῷ δ᾽ ᾿Ηὼς τέκε Μέμνονα χαλκοκορύστήν,
Αἰθιόπων βασιλῆα, καὶ ᾿Ημαθίωνα ἄνακτα.
98
αὐτὰρ ὑπαὶ Κεφάλῳ φιτύσατο φαίδιμον υἱόν,
ἴφθιμον Φαέθοντα, θεοῖς ἐπιείκελον ἄνδρα.
τόν ῥα νέον τέρεν ἄνθος ἔχοντ᾽ ἐρικυδέος ἥβης
παῖδ᾽ ἀταλὰ φρονέοντα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη
ὧρτ᾽ ἀναρεψαμένη, καί μιν ζαθέοις ἐνὶ νηοῖς
990
νηοπόλον νύχιον ποιήσατο, δαίμονα δῖον.

Κούρην δ᾽ Αὐήταο διοτρεφέος βασιλῆος
Αἰσονίδης βουλῇσι θεῶν αἰευγενετάων
ἦγε παρ᾽ Αἰήτεω, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
τοὺς πολλοὺς ἐπέτελλε μέγας βασιλεὺς ὑπερἤνωρ,
99ὅ
ὑβριστὴς ἸΠελίης καὶ ἀτάσθαλος, ὀβριμοεργός.
τοὺς τελέσας ᾿Ιαωλκὸν ἀφίκετο, πολλὰ μογήσας,

ὠκείης ἐπὶ νηὸς ἄγων ἑλικώπιδα κούρην
Αἰσονίδης, καί μιν θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
καί ῥ᾽ ἥ γε δμηθεῖσ᾽ ὑπ᾽ Ἰήσονι, ποιμένι λαῶν, 1000
Μήδειον τέκε παῖδα, τὸν οὔρεσιν ἔτρεφε Χείρων
Φιλυρίδης: μεγάλου. δὲ Διὸς νόος ἐξετελεῖτο.
Αὐτὰρ Νηρῆος κοῦραι, ἁλίοιο γέροντος,
ἦ τοι μὲν Φῶκον Ψαμάθη τέκε δῖα θεάων
Αἰακοῦ ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην ᾿Αφροδίτην,
100
Πηλέι δὲ ὃμηθεῖσα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
γείνατ᾽ ᾿Αχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.

Αἰνείαν δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτεν ἐυστέφανος Κυθέρεια
᾿Αγχίσῃ ἥρωι
ἥ
μιγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι
Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου

ὑληέσσης.

Κίρκη δ᾽, ᾿Ηελίου θυγάτηρ Ὑπεριονίδαο,
γείνατ᾽ ὐδυδοίῆδς ταλασίφρονος ἐν φιλότητι

Αγριον ἠδὲ Λατῖνον ἀμύμονά τε κρατερόν τε"
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ΤΗΒΟΘΟΝΥ
Απᾶ Ετο5 θατε ἴο ΤΊ Ποπτιβ Ὀγάζεη- ογεϑι θα Μειηποῃ,

κΚιηρ οἵ πε ΕἸΗΙορίδηβ, ἀπ ἐπε ον Ἐηδιΐοη.
Απα ἴο (Ἅρμαϊαβ 58η6. θᾶγῈ ἃ βριεμα!α β8ο0η, βἰγοηρ
Ῥῃδδίμοῃ, ἃ τῆϑη {κὸ {πΠ6 σοαδβ, νου, ἤθη ΠῈ νγἂϑβ
ἃ γοιηρ θοὸν ἴπ ὑΠ6 ἔθπᾶθυ ἤοννευ. οἵ ο]ουϊοὰβ γουθῃ
νὴ ἢ. ΘΒ] αἴσῃ ἐπουρηΐβ, ἰδαρσηὐογ-Ἰονίης Αρἤτγοαϊξα
56 Ζοα δπὰ οδυρῆὴδ ὋὉΡ ἃπα τηδϑάς ἃ Κεερεὺ οἵ Πεὺ
Βῃγη6 Ὀγ ηἰσῃΐ, ἃ αἰνίπα ϑρὶ Υῦ,
Απα {π6 βοὴ οἵ ἄδθϑοὴ ὈγῪ πε ψ1}} οἵ ὑπ6 ρσοάβ δὰ
ΑΥΑΥ το
Αδδϊεβ ἐπε ἀδυρσηΐον οἵ Αβθδῖεβ ὑπῸ
Πδανθη-πυγξγεα Κίηρσ, θη ἢ6 δὰ ἢπίϑηθα {πα
ΠΊΘΗΥ͂ τρῶν μὰς ΙΔ θουγ5. νῃοἢ ἴπΠῸ σταδῦ Κίηρ,, ονοὺθεδσῖηρ Ρ6]165, Πα οαϊγαρθοιϑβ ἃ Πα ρΥδϑατηρὕύμποιϑβ ἋΟΕΥ
οἵ νίοϊεποθ, ρὰδ ρὸν μη.
Βυῦ ψνθη ἴΠ6 50} ΟἹ"
Αθϑορ

δα

ἤηϊθῃηθα ὑῃθιη, ἢῈ οδὴβ

ἴο [ο]οὰβ δου

Ἰοὴρ οἱ] Ὀγϊ ποίησ ὑΠ6 οογ-ογεα οἱ] ψ ἢ Ὠΐτη οα ἢΐ5
βυὉ 5Π]Ρ, ἀηα τηϑάς Πδὺ Πὶβ θΌΧχομ νῖΐθ. Απα 586
νγὰβ ϑιθήεος ἴο ἴδβοῃ, βΒῃθρῃεσα οἵ ὕΠ6 ῥξορὶε, δπὰ
ὈΔΓῈ ἃ βοὴ Μεάβδιβ ψ ποτὰ (Ποίσοη ὑπ βοὴ οὗ ΡΒ γγα
Ὀτουρηΐ ἀρ ἴῃ {πε τηοπηΐαῖϊπθ.
Απα {πῸ ψ}}} οὗ σγϑαῖ
Ζξδιβ νγὰβ {Ὁ]{]16α.
'
Βαυΐ οὗ {πε ἀδιυρηὔευβ οἵ Νεύθαβ, πὸ ΟἹα τηδη οἵ {πῸ
568, Ῥβαγηδίῃε {ῃς ἔαϊν' ροά 6855, νγὰβ Ἰονθα Υ Αδδοιβ

ὑῃγουἢ σο]άεπ ΑρἈγοαϊία πα θᾶτε ῬΏοσαβΒ. Απᾶ
16 5] νου -9η0α σοάάε85 ΤῊ Ε5. ννὰβ βι ]6οῦ το Ῥεϊθιβ
δ πα Ὀγουρηΐ ἔουίῃ ΠἸοη-πδαγίεα ΑΟἢ11165, ὑπ ἀδβίγουσυ
οἵ πηθῃ.
Απᾶ Ογύμπεγθα ἢ
ὑπὸ Ὀδδα ἢ] οὐ
ννᾶβ
7οἰπϑα ἴῃ βυγεδὺῦ ἴον ἢ ἐΠ6 Πθτὸ ἈΠΟ 565 ἃπα θᾶγα
Αθπθδᾶβ οὴ ὑπὸ ρϑὰκβ οὔ [ὧ(ὰἃ νὰ ἰζ5. τὴν ψοοαδά
ΘἼ68.
Απά Οἴτος πε ἀδιυρηϊεν οἵ ΕΓ6᾽1ὰ5, Ηγρϑυο 5 50},
ἸΙονεα βἰθδαξαβὺ Οανββεὺβ πα θᾶγα Αρυίαβ ἀπά 1 αὐϊηι5
, ὙΠΟ νγᾶϑ ἔϑα 1685 ἃ Πα Β ΤΌ Πρ : 4150 58η6 Ὀγουρηϊ ἔουθῃ

53

ΗΕΒΙΟ

[Τηλέγονον δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε διὰ χρυσέην ᾿Αφροδί-

᾿ς τὴν]

οἱ δή τοι μάλα τῆλε μυχῷ νήσων ἱεράων

101

πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον.

Ναυσίθοον δ᾽ ᾿Οδυσῆι Καλυψὼ δῖα θεάων
γείνατο Ναυσίνοόν τε μυγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι.
Αὗται μὲν θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι

ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.

1020

Νῦν δὲ γυναικῶν φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι
Μοῦσαι ᾿Ολυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
Ἂ

ΚΑΤΑΛΟΓῸΟῚΙ

ΕΣ

ἢε

ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν.

ἡξ

ΗΟΙΑΙ

ἐἢ

ϑολοϊαδέ θη, “Δροϊ]ογοῦειϑ Πλοαΐδιι8 «ἄτρ. 11, 1086.
ὅτι Προμηθέως καὶ Προνοίης " υἱὸς Δευκαλίων
“Ησίοδος ἐν πρώτῳ Καταλόγῳ φησί, καὶ ὅτι Δευ-

καλιῶνος καὶ Πύρρας “Ἕλλην.
᾿.

Τοαλληιε8 Πάει, ὧό Μόηβ. ᾿. 18. Λατίνους μὲν.
τοὺς ἐπιχωριάξοντας, αμαῦε δὲτοὺς ἑλληνίἕοντας ἐκάλουν ἀπὸ Λατίνου.... καὶ Ῥραίκου τῶν
ἀδελφῶν, ὥς φησιν ᾿Ησίοδος ἐν ἀξωνελόφοις
1 Ομἰὐρα ὃν 10, Ἐπαδύδ τι, δηα Τααγθηθίδη
ΠΟ δῦ οἢ
Ἀρομθηῖαβ ΒΒοα Ια 111. 200.
5. 5100] ; Πανδώρας, Βομο]ϊαϑύ.
3.ἈἊῃ δηῤαυδηίδη νγεῖθον οὗ Βυζδηθίαμῃ, ὁ. 490-570 Α.Ὁ.
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ΟΕ ΨΟΜΕΝ

ΑΝῸ

ἘΟΙΑΕ

Τεϊεροπβ ὈγῪ πε ψ}}}} οἵ ροϊάθπ Αρῃγοαϊζθ
Απὰ
ἴΠ6Ὺ γτα]δα ονοῦ ὑπε ἔδιηοιιβ Τ ὙΥβθΐδηβ, νΟΥῪ ἴαν οὔ
ἴῃ ἃ ΤἜ 6855 οἵ {πΠ6 Ποῖγν ἰ5]8 πα.
Απᾶ {π6 Ὀγρῃηῦ σοάάεθβ δίγρϑο νὰβ Ἰοϊπεα ἴο
Οα 5568 ἴῃ βυγεεῦ ἰονθ, δπᾶ θᾶγα τη Νδυβιοῖ5 πα
Νδαβι ποί8.

ΤΉεβα ἀγα πε ἱπηπηογέαὶ σοάάοσθθος ψηῸ ἰὰν νυἱδἢ
τηογΐδ] τηθὴ 8 Πα θᾶγα ἔπθηι ΟΠ] ἄγοπ {κὸ ππῖο σοαβ.
Βαΐ πονν, ϑυνεοῦ-νοϊοθα Μιι5685 οἵ ΟἸγτηριι8, ἀδαρ ῦοΥ5

οὗ Ζευβ ψῇο Βο]ά5 {πες δερίβ, βίηρ οὗ [Π6 σοιρϑην οὗ
ὙγΟΙΏΘΗ.

ΤΗΝ

᾿

ΟΑΤΑΙΘΟΌΕΒ ΟΕ ΨΟΜΕΝ
ΕΟΙΑΕῚ

ΑΝῸ

ἸΝ
ῬΠαῦ ΠΘιοα]οι νγὰ8 ἴπ6 8οη οἵ Ῥγοιηθίῃϑθιυβ δπα
Ργόποθα, Η ϑβἰοα βίαϊεβ ἴπ {πε ἢγδὺ (αἰαίοριο, ἃ5. 4150
ὑμαὺ Η 6 ]]Ὲπ νγὰβ πα βοὴ οὔ Πϑϑαοδ]ίὶοη δπα Ρυτυτβδ.
ΤΉΘΥ

οδηθ

ἴο

68}}

2.
ἔποθβε

ψῆο

Ὁ] οννσεαὰ Ἰοοδὶ

ΤΠ ΉΘΙ5 [αὐΐη5, ας ὑποθα ψῃῸ ἔο]]οννεὰ Ηε]]εηῖς
συβίοιης Οτδεκο, αἴου ὑπ Ὀγούμειβ [αὐ
δηᾶ

Οτδθουβ ; 8ἃ5 Ηεβίοα βᾶγ5:
. ἘᾺ οδύδϑίοριθ οὗ Πϑυύοϊηθθ δ}

οἵ ψῃομ νὰ ἱπὐγοαιτιοθα

ψιῦἢ ὑη6 ψογὰβ ἢ οἵη, ““ΟΥ |κ6 Ποὺ.
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κούρη δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀγαυοῦ Δευκαλίωνος
Πανδώρη Δεὶ πατρί, θεῶν σημάντορι πάντων,
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι τέκεν Τραῖκον μενεχάρμην.
3.

Οὐγιβέαγυζδνυτιϑ Ῥογρμψγορθεοϊέειϑ, λ ἄε 7 Ἥρη. 2 Ὁ. 488.

Μακεδονία ἡ χώρα (ὠνομάσθη) ἀπὸ Μακεδόνος
τοῦ Διὸς καὶ Θυίας τῆς Δευκαλίωνος, ὥς φησιν
Ἡσίοδος"

ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη Διὶ γείνατο τερπικεραύνῳ
υἷε δύω Μάγνητα Μακηδόνα θ᾽ ἱππιοχάρμην,
οἱ περὶ Πιερίην καὶ Ὄλυμπον δώματ᾽ ἔναιον.
"
"
"
"
Μάγνης δ᾽ αὖ Δίκτυν τε καὶ ἀντίθεον Πολυδεκτεα.
4.
Ριωίξαγοῖ,
ἴν. 2968.

ον.

Ὁ. 147;

ϑδοδοῖ. οὐ Ῥίπααν

Ῥῳυίέδ.

“Ελληνος δ᾽ ἐγένοντο φιλοπτολέμου βασιλῆος
Δῶρός τε Ξοῦθός τε καὶ Αἴολος ἱππιοχάρμης.
Αἰολίδαε δ᾽ ἐγένοντο θεμιστοπόλοι βασιλῆες
Κρηθεὺς ἠδ᾽ ᾿Αθάμας καὶ Σίσυφος αἰολόμητις
Σαλμωνεύς τ᾽ ἄδικος καὶ ὑπέρθυμος Περιήρης.
ὅ.
δ'οἠιοϊταδέ ον “Δ»Ῥοϊογοῦτιϑ Πλοαζνειϑ, Αγ. ἵν. 266. οἱ
ἀπὸ Δευκαλίωνος τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον
Θεσσαλίας, ὥς φησιν ᾿Εἰκαταῖος καὶ ᾿Ησίοδος.
6.

7]Τάφηι, ἰ. 489. ᾿Αλωιάδας ... «Ἡσίοδος δὲ Αλω-

έως καὶ ᾿Ιφιμεδείας κατ᾽ ἐπίκλησιν, ταῖς δὲ ἀλη156

ΘΑΤΑΤΟΟΌΕΒ ΟΕ ΜΨΜΟΜΕΝ ΑΝῸ ἘΟΙΑΕ
Σς Απά ἴῃ πε ραϊδοβ Ῥαπάογα με ἀδυρ θυ οἵ πΟΌ]Ὲ
Πειαοα!οη νγὰ8 Ἰοἰπθα ἴῃ ἰονα νυἱδἢ ἔαυ μον Ζαευβ, ΙΘδάθυ
οἵ 4}1 π6 σοάβ, ἀπά θᾶγε αγϑβοῦβ, βίδα πο

Τὴ
Μαοεάοη

αἰοίτοῦ

ὃ.
ΜδἼοδάοηΐϊα

{πε βοὴ

οἵ Ζειβ

ἴοοκ
ἀπ

ἰΐ5
ΤΉγία,

ἴῃ Ὀας}68.᾿

πᾶὴθ

ΤΤΟΙὴ

Π ει δ] οι 5

ἀδυρηΐευ, ἃ5 Ηδβιοα βαγ8:
“ Απᾷ 516 οοποεϊνεϑα δηα μᾶγ8 ἴο Ζειβ ψ Πῃὸ ἀο]σὐ8.
ἴῃ πΠ6 ὑπ παάθυθοὶῦ ὕνο 50η5, Μᾶρηιθ5 ἃπα Μδοδάοῃ,
Γε]οϊοίηρ ἴῃ Ποῖβεβ, γῆ. ἄνγ6}} τουπα δροὺΐ Ρίδγία
απ ΟἸγτρα. . . . Απα Μᾶρπ68 ἀρϑίη (θεροῦ) Πιοῦγ5
δ πα σΟα Κα Ροϊγάθοϊαβ.
4,
“Απάᾶ ἔγοιη. Η 6] ]6ὴ. ὕπ6 ψνι-ἰονίην Κίηρ' βριδηρ
θονιβ δπα Χυΐπυβ ἀπᾶ Αθοὶὰβ ἀοΠρῃὐπρ ἴῃ ΠΟΥΒ68.
Απα {πα βοπ8 οἵ Αθοΐυϑβ, Κίπρβ ἀθαδ!πρ 15066, ἡγε Ὲ
Οτεϊπεουβ, ἃπαὰ Αὐμϑιηδβ, δηα οἴθνεν ϑίθυρῃαβ, δᾶ
νυ] οἰ οα ϑδ!ηοπθιβ ἀπα ονευθοϊα Ῥουῖογοβ.
δ.
ΤΊοϑα γγο γγεῖα ἀοθοοπμαθα

ἴο τι}6 ονϑὺ

ΑἸοΐαάδθ.

ἔγοη

Πεαοδ]
θη πὑ864

ἜΘ ββαὶν ἃ5 Ἡ θοδΐαθυϑ δπα Ηβιοα 88νυ.
0.
Ηϑιοα βαϊα ὑπδν νεῦα 80η5 οἵ ΑἸοδιβ,

-οΆ]}]16α 850 δῇθευ. Πΐη,- --απα οὗ Ιρῃπηδᾶθα,
3. Οοπδίδηνίιπο
906-959 Α.}.

ὙΠ.

““Βοτπ ἴῃ ὑπ

θυΐ.

ἴῃ

ῬοΥΡΆγσυ, Ομδμαθου,᾽"
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θείαις Ποσειδῶνος καὶ ᾿Ιφιμεδείας ἔφη, καὶ ᾿Αλόν

πόλιν Αἰτωλίας ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐκτίσθαι.
δ
Βογίζηη Ῥαρψτγὶ 1491 απὰ Οαψγλψηοίνιβ Ραρψτγὶ, 421.}

[Εὐρυνόμη Νίσου θυγάτηρ αν] διονίδαο,
[τὴν πᾶσαν τέχνην ἐδιδ]άξατο Παλλὰς ᾿Αθήνη,
[μήδεα ἰδμοσύνην τ᾽ ἐπί" οἶδ]ε 3γαρ ἶσα θεοῖσι.
ὅ
[θεσπεσίη δ᾽ ὀδμὴ παρὰ εἵματος ἀργυφεοῖο
[ὄρνυτο κινυμένης' βλεφάρων] δ᾽ ἀπὸ εἶδοςἄητο.
[τῆς δ᾽ ἄρ Τλαῦκος ᾿Αθηναί]ης πειρήσατο βουλαῖς,
βοῦς ἐλάσαϊ-ς- ἀλλ᾽ οὔ τι Διὸ]ς νόον αἰγιόχοιο

ἔγνω" ὁ μ[ὲν δώώροις ᾿διζ]ήμενος ἦλθε γυναῖκα
10
βουλῇ ᾿Αθ[ηναίης" ὁ δ᾽ ἄναξ] νεφεληγερέτα Ζεὺς
ἀθανάτων [ἀνένευε κ]αρήατι μήποτ᾽ ὀπάτ[ρουςὃ
ἔσσεσθαι παῖδας. εἸντου Σισυφίδαο.
ἡ δὲ Ποσε[ἐδαῶνος τὰἀγκοίνῃσι μιγεῖσα
Γλαύκου ἐν" [οἴκῳ ἔτικτεν] ἀμυμόνα Βελλ[εροφόνΤΏΡ

1ὅ

ἔξοχον ἀνθρώπων. Ἴκτηι ἐπ᾽ ἀπείρονα πἰόντον.
τῷ "καὶ ἠϊλάσκοντι πα͵]τὴρ πόρε ΠήγασοϊΪν, ὃς
ὴ

ὠκύτατον ἱπτερύγεσσι φέρων γέ] μιν ἔπτεϊτ᾿ἀτειρὴς
πάντη ἀν[ὰ χθονὰ .. . ἐπεὶ ἠύτ᾽ ἀἸήται ἴαλ[λε
σὺν τῷ πῦ[ρ πνείουσαν ἑλὼν κατέπεφνε Χίμειραν, 20
γῆμε δὲ πίαῖδα φίλην μεγαλητόρος ᾿Ιοβάταο
αἰδοίου βασ[ιλῆος
κοίρανος α.
ἣ τέκε...
1: Βεογίϊη Ῥαρψγῖί, 1497 (Ἰοἔ -Πδηᾶ ἔγδριηθηῦ)
γη νη οῆι8 Ῥαρψνῖ, 421 (τὶρη- πη
ἔγαρτηθηῦ).
γοϑὑυογαύϊου Ἐθ66 Οαβ8. Οιιαγί. δ: 217--8.

2. οἶδ]ε :τε, Οχ. Ῥαρ.

5.ὄπαϊ[τρους, ὀπασΊσαι, ΘΟ“. Ραρ.

4 Τλαυκω εν (ῃοῦ ετ), Βεγῖί. Ῥαρ.
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ΟΑΤΑΙΟΘΟΌΕΞ
γα ν, 50η5

ΟΕ ΨΟΜΕῈΝ

οἵ Ῥοβεϊάοῃ

δπᾶ

ΑΝῸ

[ρῃϊτηθᾶθα,

ΕΟΙΑΚΕ
δπα {παῖ

ΑἸὰ5 ἃ οἰΐγ οἵ Αδίο!τα νγὰβ σα
πα δα Ὀγ ὑπεὶν δι ῃου.
,
εὐς Ἐπγγ ποτα ἴῃ6 ἀδυρηΐον οἵ Νίβιβ, Ρϑπα Ομ’ 5
500, ἴο Ποῖα ῬΑ11ὰ5 Αὐμαπα ἐδυσηὺ 411 ΠδΥ τ, θοΐῃ
ννὶῦ δηα

νυϑάοχῃ

ἴοο;

[Ὁ 5ὴ6 νψγαὰβ

88 νυῖϑα δθ ὑῃε

5οᾶθ. Α τρδύνο]]οιβ βϑοθηῦ τῸ8586 ἔτῸΠπῚ ΠΟΙ 5]] 61
ταϊτηθηὗ ἃ5 58η6 τηονοά, ἃπα αδυΐν ψὰβ ναΐεα ἔγοιη

ΠΕ ογθβ.

Ηδϑὺ, ἔμεη, ΟἸἰδιασουβ βουρηῦ ἴο ψὶη ὈγῪ

ΑΥΠ
δπ᾿ 5 δαν βίηρ, ἀμα μ6 ἄτονα οχϑῃ ἢ ἕο ἢοσ, Βαυΐ
6 Κπον ποῦ δὖ 8}} {πε ἱπξεπὺ οἵ Ζευβ ψῆο πο]5 πε

δαρῖβ.

80 ΟἸδιουβ οατὴθ βεοκίηρ ΠῈὺ ἴο σε

τ ἢ

οἰδῦα ;θαΐ οἱουα-ατγνίπρ' ζει, Κίηρ οὗ τς ἀδαῦῃ]θβ5
δοᾶ5, θεπὺ ἢἰβ Βεδά ἴῃ οαῦῃ ὑπαὺ ὑπθ.... βοὴ οἵ ϑδ5γΡἢυ5 5ῃοι]α πονοὺ μαναὰ ομ] ἄγη θοῦ οὗ οπα ἔλιπον.
50 586 ἰᾶΥ ἰπ {πε δύτὴβ οἵ Ῥοβείάοῃ δπα θᾶγα ἰπ {Π6
Βοιβε οὗ ΟἸδαοιβ Ὀ]δτη
6]655 ΒΕ] ΘΌΡ ΠΟ, βυγραββίηρ'
411 τηϑὴ ἴῃ. .. οὐδ πε Ὀοιπα]685 58θοὰ. Αἀπᾶ ψῃθη
ἢ Ὀερϑη ἴο τόμ, ἢῖ5 ἔδυ σάνε Πίστη Ῥεραβϑὰβ γγῆο
σουᾶ δι Πΐτη πηοϑὺ 5
Υ οἡ 5. νυίησβ, ἃπα ἤεσνν
ὉΠ
ΥΥΪηρ᾽ Ἔν ΕΓ ΠΟΙ ΟΥ̓ΘΙ ὕμα δαυΐῃ, ἔονῦ πκα ἐς
584165 ἢῈ ψουἹᾶ οουγβα δος. ὙΠ Πίτη ΒΟ] τόρ οη
οδαρηῦ δα 5ονν πε ἤγε- γα ῃίηρ ΟΠΐμηθσα. Αμπάᾶ
ἢς ψεαάεα ἴπεῸ ἀδὰγ ομ]ὰ οἵ {πεῸ στοας-Ποαυ
θα
Ιοθαῖεβ, ὑπὸ ψνουβῃὶραι! Κίηρσ... Ἰοτὰ (οὔ... ἀπά
5Π6 Ἀάᾶγα.... .᾽ἢ
1.ΑᾺ5 [ὋΠ8 ρῥυῖοθ ὕο Ὀ6 φίνθῃ ὕἤο 6. δύο ἴογ Π6ὺ : 80 ἴῃ
1ασικνῖι. 598 ταδὶ ἄθηβ ῶγο οα ]θα ““ ΘΘΓΠΘΥΒ οὗ οχθη." ῬΟΞΒΙΌΙΥ
ΟἸδιοῦβ, {|τ Αἴἷδβ (ἔν. 68, 11. ὅδ 84), ταϊἀθα (βοῦς ἐλάσας) ὑμ6

οοὐ]6 οὗ οὐ 6.8.
2 2.6. αἸαποὰβ 5μου!α ἔύμον. ὕΠ6 ομ]άγθη οὗ οὔμουβ. ΤῊΘ
Θυγ86 οὗ Αρῃγοαϊῦθ οἢ ὑμθ ἀδιυρῃύογβ οὗ ΤΎπάδγοιβ (ἔν. 67)
τη 6 οοτηραγθᾶ.

ον

ΗΒΒΙΟΡ
8,

ϑοϊιοϊδαδέ οτν ΑροϊίονυδιιΒ ᾿ἠιοαέειια ἄγ. ἵν. Ὁ]. τὸν
δὲ ᾿Ενδυμίωνα “Ἡσίοδος μὲν ᾿Αεθλίου τοῦ Διὸς
καὶ Καλύκης, παρὰ Διὸς εἰληφότα τὸ δῶρον
ἣν δ᾽ αὐτῷ θανάτου ταμίης ὅτε μέλλοι ὀλέσθαι.
ε

3

-“

Γ

’

7

9,

ϑοϊιοϊδαδὲ ὕόρι. οὐν Ποριον, 1. χὶ. 160. ᾿Ακτορίωνε
Μολίονε. .. . «Ἡσίοδος "Ἄκτορος κατ᾽ ἐπίκλησιν
καὶ Μολιόνης αὐτοὺς γεγενεαλόγηκεν, γόνῳ δὲ
Ποσειδῶνος.
Ῥογρθμτγίιβ,

φιαοδέ.

ΠοΉι.

αὐ “ἰαα. ρονί., 366,

᾿Αρίσταρχος δὲ διδύμους ἀκούει
ἀ
οὐχ... οἷοι ἢἦσαν
καὶ οἱ Διόσκοροι, ἀλλὰ τοὺς διφυεῖς, δύω ἔχοντας
ἐ
σώματα, Ἡσιόδῳ μάρτυρι χρώμενος, καὶ τοὺς .
συμπεφυκότας ἀλλήλοις.
ϑολοίϊαδέ

10.
οὐ, Αροίϊογυλιια Πηοαϊδιιδ,

Αγ.

1. 150.

Ἡσίοδος δὲ μεταβληθέντα εἴς τινα τῶν συνήθων
μορφῶν ἐπικαθεσθῆναι τῷ ὀμφαλῷ τοῦ ζυγοῦ τῶν
Ἡρακλέους ἵἵππων, βουλόμενον εἰς μάχην καταστῆναι τῷ ἥρωι, τὸν δὲ Ηρακλέα καιρίως αὐτὸν
κατατοξεῦσαι τῆς ᾿Αθηνᾶς ὑποδειξάσης. φησὶ δὲ
οὕτως"
ἐξ
Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον
ὄλβιον, ᾧ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχθων
παντοῖ ᾿ ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐν ὀρνίθεσσι φάνεσκεν
αἰετός, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε πελέσκετο, θαῦμα ἰδέσθαι,

μύρμηξ, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε μελισσέων ἀγλαὰ φῦλα,

ἄλλοτε δ᾽ αἰνὸς ὄφις καὶ ἀμείλεχος. εἶχε δὲ δῶρα

τόο

ΟΑΤΑΙΟΘΟΌΕΝΒ

ΟΕ ΨΟΜΕΝ

ΑΝ)

ΕΟΙΑΒΕ

8.
Ηεβίοα 9ὰγ95 ἐπαῦ Ἐπαγηηΐοη τγὰβ ἔπ6 βοὴ οἵ
Αφέ]α5 πε 50ὸη οὗ Ζειβ ἀπ αῖγοαθ, ἀπα γϑοοίνεα
τΠς6 οἵδ ἔγομπι ζει : “ (ΤῸ ΡῈ) Κεερεὺν οἵ ἀδαΐῃ ἔου. ἢϊβ
ον 561 ἤδη ἢ νγὰ5 γεδαν ἴο α16.᾿
9:
ΤῊΣ ὕνο 80η5 οἵ Αοῖου ἀπ Μοϊϊοπα. ... Ηδϑίοα
μιὰ5 σίνεῃ ὑμπεῖν ἀδθοθπὲ Ὀγ ΟΠ πρ ὕΠθιη ἴεν Αὐοἴου
δα Μο]ίοπο ; Ρυΐ ὑμεῖν ἔλυε νγὰβ Ροβείαοηῃ.

Βυῖ Ατιβίαγοι5 ᾿ ἰἸηἰουτηθα ὑπαῦ {Πὰν γαῦα ὕνν!η5,
ποῖ... 500} ἃ5 γγεύα πὸ Πιοβουτί,

ἰαβέπηομν, ἀοα}6 πὶ ἔοττη πα
7οϊποα ἴο ομα δποίμευ.

ψ τ

θαῦ, οα

Ηεβοα᾽ 5

ὕνο Ροαΐε5 ἀπά

10.

Βυὺ Ηεβῖοα 5ὰγ5 ἐπαῦ ἢ οπαηρσθα Πίτηβ61} ἴῃ ΟΠ 6
οὗ "5. νοηΐθα 5ῃαρεβ ἀπᾶ ρϑγομεᾶ οἱ ὅΠπς γοῖκε- θο858
οὗ Ηδγδοὶοϑ᾽ πουβθϑ, τηθδηΐηρ ἴο ἤρῃῦ τ ἢ ἐπα ΠοτῸ:
θα ὑπαῦ Ηφγδο]εβ, βεογθῦν ᾿ἱπδιγιοῖβα Ὀν Αὐἴῆθμπα,
νουηᾶεᾷ Ηἷπι τηου δα] υγἱὉἢ ἀπ ἀὐτον.
Απᾶ Π6 5805
85 ΤΌΠΟΥ :
“νοςος πα Ἰοταϊν Ρευϊοϊ γγηθηιβ. ΗδρρΥ ΠῈ ! ΕοΥ
δα ἢ-ΘΠακίησ Ῥοβείδοη. σαν τη 84}} τηϑηποῦ οὗ
σἰθ. Αὐ οπὲ ἐϊηθ 6 νοῦ ἀρΡΡΘΔΥ δἀμηοηρ Ὀἰγα5,
81 Θαρ]6 ; ἃπα ἀρδίῃ αὖ ἃποῖῃευ ἢ σου] θῈ δὴ δηΐῦ,
ἃ ΤηΔΥΨΕ] ἴο 566 ; πα ἀραίη δὲ δ ῦΠ6. εἰπαθ ἃ ἀγεδᾶ
το]
απ 1655 5ηακο.
Απᾶ πὸ Ροβϑθββθα 411 σηδηποι οὗ
τόθι
Μ

ΗΒΒΙΟ
παντοῖ᾽, οὐκ ὀνομαστά, τά μιν καὶ ἔπειτα δόλωσε

βουλῇ ᾿Αθηναίης.
11.

ϑέορηαγιιε 9 Βυκαηέζιι, 5.υ. Γερηνία.
κτεῖνε δὲ Νηλῆος ταλασίφρονος υἱέας ἐσθλοὺς
ἕνδεκα, δωδέκατος δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ
ξεῖνος ἐὼν ἐτύχησε παρ᾽ ἱπποδάμοισι Τερηνοῖς.
Ἀ
Ἀ
Ἀ
Ἀ
Νέστωρ οἷος ἄλυξεν ἐν ἀνθεμόεντι ἸΓερήνῳ.
ΨΞῃ
Μιίαϊμλιιϑ, Πόρο. 1780..39.
Τηλεμάχῳ, δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτεν ἐύζωνος Πολυκάστη,
Νέστορος ὁπλοτάτη κούρη Νηληιάδαο,

Περσέπολιν μιχθεῖσα διὰ χρυσέην ᾿Αφροδίτην.
18.

δολιοϊταδέ οὐ Ποριον, Οα. χὶϊ. 609. Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως ἔχουσα δύο τὐῖδανἀκ Ποσειδῶνος, Νηλέα
τε καὶ Πελίαν, ἔγημε Κρηθέα, καὶ ἴσχει παῖδας
ἐξ αὐτοῦ τρεῖς, Αἴσονα καὶ Φέρητα καὶ ᾿Αμυθάονα.
Αἴσονος δὲ καὶ ἸΤολυμήδης καθ᾽ “Ἡσίοδον γίνεται
᾿Ιάσων.
Αἴσων, ὃὃς τέκεθ᾽ υἱὸν Ἰήσονα, ποιμένα λαῶν,
ὃν πον ἔθρεψ᾽ ἐνὶ ἸΤηλίῳ ὑλήεντι.
14,

Ροίγιο Ραρυτγὶ (ὁα. Μαλαβ), ῬῚ. ΤΙ]. 8.
ἀγακλε])ιτοῖο ἄνακτος
Ἰποδώκης δι᾽ ᾿Αταλάντη
Σχοινῆος θυγάτηρ, ] Χαρίτων ἀἀμαρύγματ᾽ ἔχουσα,
ὡραίη περ ἐοῦσ᾽ ἀπ)]αναίνετο φῦλον ὁὁμοῖον
ἀνδρῶν βουλομένη φεύγε]ν γάμον ἀλφηστάων.
162
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σ᾽ β νυπίοἢ οαπποῦ θ6 ἰο]4, ἀπα Ππ686 ὕπθη Θηβπδυθα
Εἴτα ἐπγοαρἢ ὑΠε ἀενιϑίπρ οὗ ΑὐΠεπα.᾿
11.
“(ΗΠ δγδο165) 516νν ἢ 6 πΟΌ]6 508 οἵ βἰθαάαδῃ Νϑίθαβ,
ΘΙενεη

οἵ ἰχθ ; μαὺ ἴῃ6

ὑνο!θῃ,

ὑπ6

Ποιβϑιηδῃ

. εγεπίδη Νοδῖου. ομαποθα ἴο ΡῈ βἰαγίηρ ἢ
ὑΠ6
Βογβε-ιηΐηρ δυο ἶδηβ... Ναβου ἀ]0η6 δϑοαρεα ἴῃ

ἤοννευυ δυθποη.
12,
“850. νι6}]-οἰνάβα Ῥοϊγοαβίῖθ, πΠ6 γουπρεϑῦ ἀδυρηον
οἵ Ναεβίον, Νϑίθιβ᾽ 80η, ψὰβ Ἰοίϊπθα ἴῃ ἴονα ψἱἢ
ΤαἸθ δου. ὑΠγοαρἢ φοίάθη Αρμγοάϊΐα ἅμα Ὀᾶγα
Ρευβθρο
5.
19.
Τγτὸ πες ἀδυρηξον οἵ ϑα]τηοηθαβ, μανίηρ ὕννο 5018
Ὀγ Ροβοίάομ, Νείθιβ πᾶ Ῥε]1ὰ5, γτηδυυϊθα Ογαίμουβ,
ἃ μα

δὰ

Αμγίπδου.

ὈγΥ πη

{ῆγθ86

80η8,

ἄδβϑοῃ,

ῬΠθοθ

πα

Απαὰ οὗ ἄθββοῃ πα Ροϊνιηθαβδ, δοοογαϊηρ

ἴο Ηεϑοά, [βοὴ νψψὰ5 ΟΊ.

““Αδϑοῃ, ψγῆο θεροῦ ἃ 80η [480}, 5Βῃθρμῃοσα οὔ {ῃ6
ΡΘΟρΡΙΘ, ῃομ (Ἰϊνοι Ὀγουρἢ ἀρ ἴῃ ψοοαν Ρε]οη.᾽ 14.
οοςς Οὗ ἴΠε6 ρο]ονγίουβ Ἰογὰ. .. ἔαϊν Αἰαϊδηΐα,
ϑυνὉ οὗ ἔοοῦ, ὑπ ἀδυρηῦου οἵ ϑοποθπθαβ, νῃο πᾶ
ὑπΠ6 Ῥδδιηΐηρ αγὸβ οὗ ὑπ6ὸ τδοθθ, ὑποῦρ 516 νγὰϑ
τρα ἴον νθα]οοῖκ γο]θοϊεα {Π6 σοιηρααν οἵ Πδὺ βαθ8]5
δὴ βουσῃΐ ἴο ἀνοϊα τηδυτϊαρα νυ ἢ τη γη0 οαῦ
Ὀτγεδά."
163

μ 2

ΗΕΒΙΟΌ
Θομοϊταδέ οὐ ΠΟΉΙΘΥ, 1ἰαά ΧΧῊΣΪ, 689. νεώτερος

οὖν Ἡσίοδος γυμνὸν εἰσάγων ᾿᾿ππομένη ἀγωνιζόμενον ᾿Αταλάντη.

Ραρῖγὲ
σΘη αν).

σγοοὶ

6 ἰαϊίηϊ, ᾿. Νο.

180

(2πα-ϑιὰ

Τῷ δ᾽ ἄρ' ἐπ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα τ]ανίσφυρ[ος] ὥρνυτο

κούρηἢ
ἔξοχον εἶδος ἔχουσ ]α: πολὺς δ᾽ἀμφίσταθ' ὅμιλος
δεινὸν ᾿δερκομένῃ" θ]άμβος δ᾽ ἔχε πάντας ὁρῶντας.
τῆς μὲν κινυμένης πν Ἰοίη ζεφύροιο χιτῶνα
συγαλόεντ᾽ ἐλέλεξε πε]ρὶ στήθεσσ᾽ ἁπαλοῖσι.
5[Π0]
στῆ δ᾽ αὖθ᾽ Ἵππομένης" πολ ]λὸς δ᾽ἐπεγείρετο λαός.
τοὶ δὴ ἀκὴν ἦσαν Σχ]οινεὺς δὲ γέγωνε βοήσας"
Κέκλυτέ μευ πάντες ἠμ]ὲν ν[έ]οι ἠδὲ γέροντες,
ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς] ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
“ἽἽππομένης μνηστεύει] ἐμὴν ἑλικώπιδα κούρην. 10 [15]
μῦθος δ᾽ ὅσθ᾽ ὑγιὴς νῦν] οἱ. εἰρημένος ἔστω"
οὔ μιν ἀέθλου ἄτερ κεκτ]ήσεται. εἰ δέ κεν οὗτος
νικήσας θάνατόν τε φύγῃ καὶ] κῦδος ἀρέσθαι
ἀθάνατοι δώωσ᾽ οἱ ᾿Ολύμ]πια δώματ᾽ ἔχουσιν, 16 [20]
ἢ τοι νοστήσοντι φίλην ἐςἐ πατρίδα γαῖαν
παῖδα φίλην δώσω, ἔτι δ᾽ ὠκυπόδων σθένος ἵππων,

τούς ῥα δόμονδ᾽ ἄξει δρεμνύλεδη καί νύ κε θυμῷ
τερφθείη μὲν ἔχων, αἰεὶ]δ᾽ ἀνιηρὸν ἄεθλον
μεμνέωτ᾽ εὐφροσύνῃσι. πατὴρ] δ᾽ ἀνδρῶν τε
θεῶν τε
20 [25]
"
Ἀε
"
Ἂ
1 ΒΗρηῦ γϑηδῖηβ οὗ ἤνα 1165 Ῥγθοθᾶδ 1ἴπθ 1 ἴῃ ὑπ οὐἱρὶηδὶ:
αἴῦον Ἰπ6 20 δὴ ὉΠ ον ΠΌΘΟΥ οὗ ᾿ἴηθ65 ἢᾶνθ θη Ἰοβῦ,
Πα γϑοθβ οὗ ἃ νϑῦβα Ῥγθοθαϊηρ ᾿π6 21] ἅτ ἤθγθ ὁπ υδά.
Βεύννθθῃ Π1π65 39 δπᾷ 80. γα ἔγαρηιθηΐς οὗ βἰχ γϑύβθϑ ννΠΙΘἢ
Ὧο ποῦ βιρρσοβύὺ δὴν αἀθἤηϊῦα τοϑύογαϊϊοη. ΤΠ πα θουϊὴρ οὗ
Ὁ86 οΥρΊπδὶ Ρα]]οαὐϊοῃ 15 σίνϑη ἴῃ Ὀγδοϊκούβ.

τ64
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ΑΝὨῸ ΒΕΟΙΑΒ

ΗἩεοοα ἰ5 ἐμπογεΐοσε αἴου ἴῃ ἄἀδίο ἔμ

ἢ γτϑργεϑεηΐβ ΗἸρΡρΡοιηθηδβ ἃ5 5ίσρρεα
᾿επάϊηρ' νι ἢ ΑΤαϊδηΐα.1

ΗΘ Ὶ ϑἷποθ

ψῃθ

οοη- "

“ΤΠ δη βγη ῦνναν ὑπθγ6 τοθ6. ὉΡ ἀραϊπδὺ Πίμη ὑΠ6
ἐγ πγ-Δ 164 τπδϊάθη (Αἰα]δη ἴα), Ρθου]θ88 ἴῃ θαδαυῦγ:
ἃ σγεαῦ ῃγοηρ βἴοοα τουπα ἀρουΐ ΠΟΥ ἃ5. 5ὴ)6 σαζϑβα
ἤΠούοοῖγ, ἃπα ψόοπᾶρυ ΠΟΙ 81} τηϑθῃ ἃ5. ὑπδὺ Ἰοοϊκεα
ΡΟ ἢοΥ. Α5 5η6 τηονϑᾶ, ῃ6 Ὀτγεαΐῃ οὗ ὑπὸ ννοϑί
νη σὐϊγγεα [Π6 βῃϊπίηρ' σαγτηθηῦ ἀθοὰὺ ΠΕΥ ἔθ μου
θοβοι ; θαὺ Ηἰἱρρομμθμθβ βίοοα ψγῇθυα ἢ6 νγὰβ : δῃπὰ
ΤΟ ΡΘΟΡΙΘ νγὰβ σαύπουδα ἱοσροῖμου. ΑἹ] {π686 Καρὶ
516 πο6 ; θαὺ ϑοβοθηθαβ ΟΥἹΘα δηα 5] :

“ΘΔ. τὴη6 8}}, θοΐἢ γοιηρ «πα οἱ, ννῃ!]6 1 ϑρβὰῖὶ
ἃι5 ΤΩΥ͂ 5Βρυ1Ὁ ὉΠ τὴν Ὀτεαβὺ Ὀ]Ϊ45 6.
ΕΗἰρρουηθη65
566 Κ5. ΤΥ οογ-ογεα ἀδυρηῦευ ἴο να ; θαὺ Ἰοὺ τη
ΠΟῪ ΘΔ ΤΥ ΠΟΙ βοιηθ βρεθοῆῃ. Εδ 514}1] ποῦ νη
Ποὺ νἱτμουΐ οοπίαβῦ ; γεὺ, τ ἢθ θ6 νἱοϊογίοιβ ἀπά
ἐβοᾶρα ἀδθαύῃ, δπὰ [δ ὑῃ6 ἀδθαίῃ]θθβ ροὰβ ψῇῆο ἀν 6}}
οἢ ΟἸγιριιβ σγαηΐ Πίτη ἴο νη Γο πον, νΟα]γ 6 5118}]
γαύαση ἴο ἷἰθ ἀθδὺ παῦνα ἰαπηα, ἀπμα 1 ψ}}} οσἷνε Ὠΐτη
ΤΥ ἀφὰν ΟΠ] ἀπα βδἰγοηρ, δ -οοὔδα ΠοΥβ65 θεβ᾽ 468
ννΠ]Οἢ Πα 514}} Ἰθδα Ποῖηθ ἴο "Ὲ οῃ θυ βῃ θα ῬοΟββ
6β51:0}58 ;
ὉΠ ΤηΔΥ ἢδ το]οϊοα ἴπ ἢθανῦῦ ροβϑϑϑϑίηρ ὕΠ 686, ἃπα
ΘΥΘΙ ΓΘΠΊΘΙΌΟΥ ἱ ο᾽δάπθθ5 ὑπΠ6 ρδϊηἃ} οοηὐοϑῦ.
Μὰᾶν {πε ἔδίπου οἵ θη πᾶ οἵ σοαᾶβ (σταηὺ {παῖ
ΒΡΙ
6μα14 ΟΠ] άγθη τᾶν θ6 οὺπ ἴο Πίπη 3)᾽
ν
ἧς
ἃ
᾿
1 Τὴ {Π6 ϑαυ] δῦ ὑΪπη688 ἃ Ἰοϊῃ-οἱοῦη νγὰϑ σοῦ ὈΥ δὐμ]θῦθϑ,
Ῥαῦ ννᾶ5 ἀἸβοαταβα αἴῦϑυ ὑμ6 140} ΟἸνρϑά.
2 ΠῊ6 διηᾷ οὗ ϑομποθηῃθιιβ᾽ ΒΡΘΘΟ᾿, ὕὉΠπΠ6 Ῥγθραγδῦϊοηβ δηα ὑπο
Ὀρρὶπηΐηρ οὗ ὑπ γῶο6 ἃγο Ἰοβῦ,
:

τόξς

ΗΕΒΙΟΘ

δεξιτερῇ δ᾽ γε
ἀπ εὐ ϑλλί
κ]αί μιν ἐπαίσσων ἐπὶ
ἦχ᾽ ὑποχωρήσας [ἐπ᾽] ἀριδηερᾷ, [τοῖς ᾿ ἀμέγαρτον
ἄθλον ἔκειθ᾽- ἥ μέν ῥα πίοδώκης δι᾿ ᾿Αταλάντη
ἵετ᾽ ἀναινομένη δῶρα [χρυσέης ᾿Αφροδίτης,
25 [31]
τῷ δὲ περὶ ψυχῆς “πέλεϊ το δρόμος,ἢ μόρον εὑρεῖν
ἠ]ὲ φυγεῖν" τῷ καί ῥα δολ[ οφρονέων προσέειπε:

Ὦ θύγγᾶτερ ᾿ Σχοινῆος, ἀμ[είλεχον ἢ
ἦτορ ἔχουσα,
δ]έξο τάδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα θεῖ ἂς, χρυσέης Ἀν ἐκανλις
ΩΣ

κ

μι

αὐτὰρ ὃ [ῥίμφα πόδεσσι Αἰοελθά μιαἧκε τὸ
πρῶτον,
80 [42]
ἣ δ᾽ αἶψ’ ὥσθ᾽ Ἷ᾿Αρπυια μετίαστρεφθεῖσα τὸ μῆλον
ἔμμαρψ. αὐτὰρ ὃ χειρὶ τὸ δεύτερον ἧκε χαμᾶξε.
καὶ δὴ ἔχεν
ἔ
δύο μῆλα ποδώκης δι᾽ ᾿Ατ[αλάντη,
ἐγγὺς δ᾽ ἣν τέλεος" ὃ δὲ τὸ τρίτον ἧκε [χαμᾶζε,
σὺν τῷ δ᾽ ἐξέφυγεν θάνατον καὶ κ[ῆρα μέλαιναν 85 [47]
ἔστη δ᾽ ἀμπνείων καὶ
ὐηί.
ἀδΝ
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ϑέγαδο, 1. Ῥ. 42.

καὶ κούρην ᾿Αράβοιο, τὸν ᾿Ερμάων ἀκάκητα
γείνατο καὶ Θρονίη, κούρη Βήλοιο ἄνακτος.
.ΕΣ Κάν.
Ἀπιιδίαίλύιιδ, Ποηι. 461]. 2.

ἼΑργος ἄνυδρον ἐὸν Δαναὸς ποίησεν ἔνυδρον.
ἑ
Ἡδοαΐαθιι ᾿ ὑπ ϑοϊοζαδέ οὐ ειγριαοδ, Ογοβέοβ, 812.

ὁ δὲ Αἴγυπτος αὐτὸς μὲν οὐκ ἦλθεν εἰς Αργος,
παῖδας δὲ [ἀπέστειλεν], ὡς μὲν “Ησίοδος ἐποίησε,
πεντήκοντα.
1 Οὐ Μηδθύτβ, Πουνβηθα ἀροιῦὺ 520 Β.σ.

ἨΗΐΠ8β νοῦ,

ἃ τηΐϊχ-

ὕπνο οὗ Ηἰβύουυ ἃπα σθορυδρην, νγὰβ πδοὰ ὃν Ἡθγοαούμ,
τό

ΘΑΤΑΙΟΘΌΕΒ ΟΕ ΨΟΜΕΝ ΑΝῸ ΒΟΙΑΕ
ρη πε τὶρῃῦ.. .. ἃπα ΠΕ, Τυβῃϊηρσ ἀροη θυ,
..
ἀγανῖηρ θᾶ.Κ 5]Π]Ρῃ ΠΥ ἰονατὰβ ὑπς ἰοῦ. Απα οἢ
ὑπό νγὰ5 ἰαϊα ἃπ ἀπΘην 8016 βἴσαρσο]θ : [Ὁ 5ῃη6, Ἔνθῃ
ἔαῖϊν, βυνὉ-οοῖεα Αἴἰαϊαπΐα, τὰπ βοογηΐηρ ὑΠς6 οἹθ οὗ
ϑοϊάθεη Αρμγοάϊζε; θὰῦ ἢ
Πΐτη {Π6 τᾶθα νγὰβ ΤῸΓ
Πὶβ ἴδ, δἰῦπον ἴο πα

ἢὶβ

ἀοοῖα,

οὐ ἴο δβϑοᾶρα

ἴ{.

ΤΠογοΐοσα στ ὑπουρβ οἵ σα]]6 Π6 βα]α ἴο ΠΟΥ:
“0 ἀδυρηζεον οἵ ϑοῃοθποϑαβ, ρ 011655. ἴῃ Πραχῦ, τὸοαἶνα ἴμθβϑε ο]Ἱογίοιιβ σἱἵϊβ οἵ ἴη6 σοάαθ85, σοϊάθῃ
τοις οὐ
“Βυϊ ἤξξ [Ο]]ουνίηρ᾽ ἼΡ Εν ἢ Ἰῆς ἔδοῦ, εὐ {Π6 ἤυϑὺ
, ΔΡΡΙΕ 1: οὐρὰ; ΒΝ ἃ5 ἃ ΗΔΥΡΥ,5Π6 ζυσπθα θ8οΚ δπά
Βηδίοῃοα Ὁ. ΤΏδη Πα οαβῦ ὑΠ6 βεοοπα ἴο {πΠ6 στουπα
ψ

ἢ 5

απ.

Απαᾶ πον ἔδίν, ουν-οοῖεα

Αἰαϊδηΐα

Βα ὄννο ἃρη]65 ἃπα νγὰβ πϑᾶῦ {ῃ8 ροαὶ]; θυΐ Ηἰρρο6 Π65 οαϑὺ ὑπ {π|νὰ ἀρρὶ6Ὲ ἴο ὑπ6 σογοιπα, πᾶ
ὑπογονἢ ἐβοαρεα ἀθαΐῃ πὰ Ὀἷδοκ αϊθ. Αἀπᾶὰ ἢξς
βίοοα ραηξϊπρ ἀηα .. .᾿ἢ
16.
“Απάᾶ {πῸ ἀδυρῆΐον οἵ Αὐάθιβ, ννῆοπλ σου ῃν
Ηδύάδοῦ θαραῦ νυ νομί, ἀδυρῃξον οἵ {πε Ἰοτὰ
Βε]α5.᾿
10.
“ ΑΥ̓ΡῸΒ. ψγῃῖοἢ ννὰβ νγαῦθυεθ8 ᾿ΠπδῈ5 τα
νγαϊογϑβα.

νν6]]-

17.
Αδρυρῦμβ Πίπη561} αἸα ποὺ ρὸ ἴο Ατροβ, θαὺ βεηΐ
ἢΐβ. 50Πη5, ΠέδΥ ἴῃ πατη) 61, ἃ5 Η ϑϑϊοα γεργεβεηΐαα.
1 Οἱ ἐδ ὕμγθα μοι ΑΡΒγοάϊθ σῶνθ πΐμη ἤο θηϑ]6 Βῖτη ἴο
ΟΥ̓ΘΓΘΟΙη6 Αὐα]απύα.
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18.

᾿

δέγαδο,, ν. Ρ. 310. καὶ ᾿Απολλόδωρος... φησίν

ενν Ἡσίοδον μέντοι καὶ ᾿Αρχίλοχον ἤδη εἰδέναι

καὶ “ἕλληνας λεγομένους τοὺς σύμπαντας καὶ
Πανέλληνας, . .. περὶ τῶν Ἰ]Ιροιτίδων λέγοντα ὡς
Πανέλληνες ἐμνήστευον αὐτάς.
Δ4ροϊϊοάονγιιδ, ἴϊ. 2. 1.4. ᾿Ακρίσιος μὲν "Αργους
βασιλεύει,
Ψ

Ακρισίῳ
’ὔ

ἹΠροῖτος

δὲ Τέρυνθος.

μὲν ἐξ ᾿Ευρυδίκης
Ἂν

5

2

7

καὶ

γίνεται

τῆς Λακεδαίμονος
“-“

7

Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας

Λυσίππη [τε] καὶ ᾿Ιφινόη καὶ ᾿Ιφιάνασσα
αὗται δὲ... ἐμάνησαν, ὡς μὲν ΗἩσίοδός
ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο.
Ῥγοδιιβ 3 οὐ

γεογσὶ, Κοίοψιιο νὶ. 48,

φησιν,

Ἠδδ, αυαοὰ

ΤΌΠΟΠΪ5. οομὐθιηρβούδηῦ πυϊήθη, ᾿ηϑϑηϊῶ Θχύθυ
δ 8,
αὰδθ οὔϑάθγθηῦ 86 Ῥονγθβ ἔδούδβθ, ρϑύγϊδιη ΑΥΡῸΒ
ΓΘ] αἴθθθ, ροϑίθα ἃ Μοϊδμηροάθ Ατηνύμδομῖβ ἢ]
βϑηδ δ.

ϑευαάαβ ε.υ. μαχλοσύνη.
εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς
ἄνθος.

τέρεν ὥλεσαν

ιιβίαϊμίιδ, Ποηι. 1746. Ἴ.

καὶ γάρ σφιν κεφαλῇσι κατὰ κνύος αἰνὸν ἔχευεν'

ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχεθεν, ἐκ δέ νυ
χαῖται
ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψιλοῦτο δὲ καλὰ κάρηνα.
1. ΠῺῈὴ6 σροργδρθοι ; ἢ. ο. 24 Β.0.

5 ἘῚ. δ6-88 Α.}Ὁ.: ΠΘ 185 θοβδῦ Κποόύγῃ ἴον πὶβ σουκΚοα Ὑ ΘΥΡΊ],

τόδ
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15:
Απᾶ Ἀρο!]οάογιιβ βὰγ5 ὑπαῦ ΗἩδβϑίοα αἰγεδαγν Κπανν
ἐπαῦ τῃ6 ψ Πο]Ὲ Ρθορ]ς νεσα οδ]]6α θοῦ Η δ] ]6 πῈ5 ἀπά
ῬΔΏΠ
ΟΊ]Θη68, ἃ5 θη ΠῈ β8ᾶγ8 οἵ πε ἀδυρηϊειβ οἵ
Ῥιοθῖαβ ὑἐμπαῦ ἔπθ Ῥδμῃ6Ί]6μῈ5 βουρηῦ ἔπη ἴῃ
γηΔ.

ΡῈ.

:

Αογβίαβ νγὰ5 Κίπρ' οὗ ΑΥρὸβ ἃπα Ῥγοείιβ οἵ ΤΊ γ η8.
Απα Αουίδίυβ μΒδαά Ὀγ Ευγγαΐϊςα ὑπ ἀδυρηζευ οἵ
ΤΙοδάθηομ, )8η8α ; δηα Ῥτγοδθῖιβ Ὀγν 5''πεπόθοσδα
“ Τ γβῖρρε δπα ρῃϊποῦ δπα Ιρῃϊδηδββα. ἡ Απα {Π68ὲ
61} τηδα, 85 Ηβίοα βίαϊεβ, θθοδιβδα ἔπεν ννουἹᾶ ποῖ
γϑοοῖνα ἐπα τἱΐθβ οἵ Π)᾿οπγ58118.
ΤΠε56. ([Π6 ἀδυρσηΐενβ. οὗ Ῥιοδίαβ), θθοαῦβα ὑπον
δα βοουῃϑα πε αἰνίηϊν οὗ “πο, ψεῦε ονευοουηα
νυ ἢ τη
π6585, ΒΌΟἢ ἐῃδὺ ἔμπου Ὀε]νεα πεν πᾶ θθδθη
᾿αγηθα ἰπΐο οον8, πᾶ ἰδ ΑὙρὸβ ὑπεὶν οὐ ΘΟΙΠέγΥ.
Αἰουνναγαβ ὕπο οα οὐυγοα ὈγΥ Μεϊδιηριβ, {Π6 50η
οἵ Ατηντῃδοη.
“Ββοδιβα οἵ ὑπεὶν πιάθοιιβ νναηϊομηθβα ὑμευ ἰοϑῦ
ὑποῖν ἴθπάθυ θδδιΐν... ΕῸΣ ἢδ 8ῃθα ὑροῦ {πεῖν
Πδδάβ ἃ ἔδαγαι! ᾿ζοἢ : πα Ἰθρύοθυ οονογεᾶ 8}1 ἐπεὶν
ἤεβἢ, δπα {πεῖν Πδαὶγ ἀτορροά ἔγομν ὑποῖν ἢδδάβ, πᾶ
ὑποὶν ἔν 564 }05 γε 6 τηδαα θάγα.᾿
1 ΤῊ Ἡδβιοαϊο βύουυ οὗ ὑπ ἀδυρηύουβ οἵ Ῥγοθύιιβ. οἂῃ θ6
τϑθοοῃϑύγποίθα ἔγομ ὕμπθϑθθ ποίϊοοβ
ΤΟΥ γγογθ βουρῃῦ ἴῃ
τηδντῖορθ Ὀγ 811 ὑῃ6 αὐ θοῖζβ (ΡΠ Π6]16η65), αὖ Βανηρ οἴδπαθα
Τιοηγϑιβ (οΥ, Θοοογαάϊηρ ὕο ἥἔϑυνιαιβ,

Ππ0), γγ6.6 ΗΠ] ούθα τ] ῸῈ

ὃι ἀϊβθαβθ ννβίοι ἀθδύγουθα {πΠ6ὶν θθδαῦν (ΟΥ γγϑῦθ ὑπυποα Ἰηὔο
οονγ5). ΤΟΥ γγογο ἤπ8Π]Πν Πθα]θα Ὀγ Μεϊδιηραϑ.

τόρ

ΗΒΒΙΟΙ
19.

ϑοϊοίίαδέ οτν Ποριθν, 1]. χῖϊ. 292. Εὐρώπην τὴν
Φοίνικος Ζεὺς θεασάμενος ἔν τινι λειμῶνι μετὰ
νυμφῶν ἄνθη ἀναλέγουσαν ἠράσθη καὶ κατελθὼν
-“

"7

}]

΄

ΕΣ

7

Χ

Χ

ἤλλαξεν ἑαυτὸν εἰς ταῦρον καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος
κρόκον ἔπνει: οὕτως τε τὴν Εὐρώπην ἀπατήσας
ἐβάστασε καὶ διαπορθμεύσας εἰς Κρήτην ἐμίγη
αὐτῇ" εἶθ᾽ οὕτως συνῴκισεν αὐτὴν ᾿Αστερίωνι τῷ
Κρητῶν βασιλεῖ: γενομένη δὲ ἔγκυος ἐκείνη τρεῖς
παῖδας ἐγέννησε, Μίνωα, Σαρπηδόνα καὶ 'Ῥαδάμανθυν. ἡ ἱστορία παρ᾽ Ἡσιόδῳ καὶ Βακχυλίδη.
δ᾽.)

ς

7

3.

ς

΄

Χ

,

50.
Θοϊοϊταβέ οτν, 4 οϊϊονυλιια Πῇοάζι5, ΑΥρ. 1. 118. ὡς
δὲ “Ησίοδός φησιν, (Φινεύς) Φοίνικος τοῦ ᾿Αγήνορος καὶ Κασσιεπείας.
21.

Αροϊοάονγειιβ,:1 ϊ. 14. 4.1.

Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν

(Ἄδωνιν) Φοίνικος καὶ ᾿Αλφεσιβοίας λέγει.
22.

᾿ογρθμγῖι,: (ιιαοδέ. οηι. ααἱ 1ἰταα. ρονέ. ν». 189.
ὡς παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἐν Γυναικῶν Καταλόγῳ ἐπὶ τῆς
᾿Αγήνορος παιδὸς Δημοδόκης
[Δημοδόκη] τὴν πλεῖστοι ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
μνήστευον καὶ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ὀνόμηναν
ἴφθιμοι βασιλῆες, ἀπειρέσιον κατὰ εἶδος.
ν

[οὶ

2

,

ἝΝ;

τὰ

1 Αρο]οάογαβ οὗ Αὐμθηβ (ἢ. 144 8.0.) νγδϑ ἃ ῬῈΡ1] οὗ ΑΥΪ8ὑδύοπαβ. Ἠδ ντούθ ἃ Ἡδηάροοῖς οὗ Μυύδοϊοσυ, ἔγοπὶ ὑΒ]Οἢ
ὑΠ8 οχύδηῦ νοῦς θϑαυΐηρ ὨΪΒ Πδηη0 15 ἀδυϊνϑα.
2. ῬΟΥΡΉΨΓΥΥ, 5οῃο αν, τη θη ϊοϊαη, ΡὨΠ]ΠΟΒΟΡ
ΠΟΥ πα ἢΪ8ὑογίδη, ᾿ἰνϑα 288-806 (ἢ Α.ῦ. Ἠδθ γψἂβ ἃ Ῥὰρὶ] οὗ ὕῃ6 πθοΡΙαύομπὶϑὺ Ῥ]οὐϊημϑ.
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19.
ζει βᾶνν Επθσορα {Πς ἀδαρηζεν οἵ Ῥῃοδηῖχ σαύμοῖἴῃηρ ἤἥοννδιβ ἰπ ἃ τηϑᾶάονυν νυἱδἢ βόηθα Ὠγτρἢ5 ἃπα [6]]
ἴῃ ἴον

νι

θυ.

80. 6

οδῖηθ ἄονῃ

8δπηα οπδηροα

Πἰτη561 ἰηΐο ἃ Ὀ8}} δῃα Ὀγεαῖῃεα ποτ ἢἷσ τηοὰΐῃ
ἃ οὐόοοαβ.: [Ι͂ῃ {Π|8 νγὰν ἢ ἀδοοῖνεα Εμπγορα, οὐ
Ποὺ οἵ᾽ πα ογοϑϑεα πῸ 56 ἴο (γοῖθ ψῃοτα ἢ Παᾶ
ἰηδθυοοιβα

ἢ

Πού.

ἤθη

ἰπ ὑπΠ|8 οοπαϊτοι

ας

τηϑας ΠΟΙ ἵνα σι Αβἴοσγίοπ ἔπ Κίηρ οἵ {η6 Οτεΐδηβ.
ΤΏΘΙα

5η6

σοπορσίνοα

δηα

Ὀοῖα

{πῆγεθ βοπ5,

Μίηοσ,

Βαγρεάοῃ ἀπ Ἀπαάδιηδηΐῆγθ.
16 ἴδ]6 15 ἰὴ Ηδϑιοά
πη Βδοσ 465.
|
20.
Βυΐ δοοοταϊπρ ἴο Ηεβοα (ΡΠ ϊπθι5) νγὰβ ὑπ 850η οὗ
Ῥῃοθηῖχ, ΑρϑποΥ 5 50η ἃπα (δβϑίορβϑϑ.
2]:
Βυὺῦ Ηεβιοα βὰγ5 ὑπὰῦ πα

(Αἀοη 15) νγὰβ. ὕπθ βοὴ οἵ

Ῥῃοσηὶχ δπα ΑἹρΡἢμοβίθοθδ.
ἘΡῊ
ΡΗ
Α5 1Ὁ 15 βι4 ἴῃ Ηδϑβιοα ἴῃ ἔπε (ὐαἴΐαϊορτα οἵ ΝΥοιηεδῃ
οοποογπΐηρ ᾿)ειηοάοοα πε ἀδιυρηΐοι οὗ Αρόπου:
“ θειηοάοοθ

ψῇοπι

ΨΟΙῪ ΤΔΗΥ

ΟὗὨ 6

τσ
Ρυΐποθθ, ψοοσβα, ρῥγομϊβίηρ
θϑοδαβα οἵ Ποὺ Ἔχοθϑαϊηρ θϑδαῦΐγ.

ΟΠ δϑυΐῃ,

β8ρ]
6μα

οἹ δ,

1 ΠῚ 6 ογόοῖβ νν88 ὕὅο ἃὐυύγδοῦ Εἰπγορδ, 85 ἴῃ ὕΠ6 ΨΘΥῪ 5:11]
ΒΌΟΓΥ οὗ ῬΘΥΒΘΡΒΟΙΘ : οΡ. Ποηιεγῖο

ἐἰψηνη8 11. Ἰ1Π685 8 Π,
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29.

Αροϊϊοάογιιδ, ᾿ιϊ. Ὁ. Θ6. 3. ᾿Ησίοδος δὲ δέκα μὲν
υἱούς, δέκα δὲ θυγατερὰς (᾿Αμφίονος καὶ Νιόβης).
Αοἴίαη,} Καν. ΗΠβὲ. χιὶ. 306. Ἡσίοδος δὲ (λέγει)
ἐννέα (ἄρρενας) καὶ δέκα (κόρας), εἰ μὴ ἄρα οὐκ
ἐστὶν ᾿Ησιόδου τὰ ἔπη, ἀλλ᾽ ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα
κατέψευσται αὐτοῦ.
24.

δοοίταϑι ον ΠοΉνΘΥ, Π. χχῆ!, 679. καὶ Ἡσίοδος
δέ φησιν ἐν Θήβαις αὐτοῦ (Οἰδίποδος) ἀποθανόντος, ᾿Αργείαν τὴν ᾿Αδράστου σὺν ἄλλοις ἐλθεῖν
ἐπὶ τὴν κηδείαν τοῦ Οἰδίποδος.
20.
Πογοάϊαν 5 ἦν Εἐψημοϊοσίουη, Μαστιίηι, Ρ. 60, 40..

Εὐλαρίδην Τιτυόν.
᾿
26.
Αγσιωρηοηὲ: Ρύπααν, Οἱ. χῖν. Κηφισὸς δὲ ποταμὸς
ἐν ᾿Ορχομενῷ, ἔνθα καὶ αἱ Χάριτες τιμῶνται:
ταύταις ᾿Ετέοκλος ὁο Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ πρῶτος ἔθυσεν, ὥς φησιν «Ἡσίοδος.
ϑολμοῖ. ου Ποριοῦ, 11. ᾿ι. Ὁ 22.

ὅστε Λιλαίηθεν προΐει καλλίρροον ὕδωρ.
δύέγαδο, ἷχ. 424.

ὅστε παρὲκ Πανοπῆα διὰ Γλήχωνά τ᾽ ἐρυμνὴν
καί τε δι’ ᾽᾿Ἑρχομενοῦ εἱλυγμένος εἶσι δράκωνὥς.
21.

ϑολοϊταϑὲ οη, ἤονιον, 11]. υἱῖ. 9. ὁὁ γὰρ τοῦ Μενεσθίου πατὴρ ᾿Αρηίθοος Βοιωτὸς ἣν κατοικῶν
ΓΑρνην' ἔστι δὲ αὕτη Βοιωτίας, ὡς καὶ ᾿Ησίοδός
φησιν'

172

ΟΑΤΑΤΟΟΌΕΞ

ΟΕ ΝΟΌΜΕΝ

ΑΝὨῸ

ΒΟΙΑΙ

29.
'
Ηδεβοα βὰγ8 ὑπαῦ (ὑπ6 ΟΠ ἄγει οἵ Αἰηρῃΐοη ἀπά
ΝΙΟθ6) γγεῦα ἴδῃ 50η8 ἃπα ἴβη ἀδιρηουβ,
Βυῦ Ηεβοα βϑὰγ8 ὑπενὺ ψεῦα πἴπθ θοΥ5 δηα ἔθη
ΟἿΣ] ;-ττ 1685 ΑΓΕ 411 ὕΠπΠ6 νεῦβαθ ἅτ6 ποὺ Ηδϑίοα᾿ 5
θαΐ ἀγα ἔἈ]56Ὶν βου
θαα ἴο Πίγη ἃ5 ἃΥ6 τῆϑην οὔ 615.
24,
Αμᾷ Ηδβοά βᾶγ8 ὑπαῦ ψγθη Οδαΐριβ Ππαα αἰδα αὐ
ΤΠεΡ65, Αὐραδὰ πε ἀδυρηΐον οὗ Ααἀγαβίαβ οᾶσηθ ψ ] ἢ
οὔ ουβ ἴο ὑπ ἔπ πονὰ] οὗ Οεάϊραβ.
90.
Τιῦγοβ ὑπὸ 80η οἵ Ἐάν.
20.

ΟΘΡ
ἢ βὰ5 15 ἃ τῖνοὺ ἰη ΟτοΠοτηθηι8. ὙΠΟ 4180 ὑΠ6
Οτᾶοθθ ἃῖ6 ψουβηϊρρεα.
Ἐϊθοοϊαβ ὕΠ6 β0ὸη οἵ {ΠῸ
Υνευ

ΟΕρΡἢἶϑι

ἤγδὺ

βδουϊποθα

ἴο ἔμθιη, ἃ58 Ηδϑιοα

Βαγβ: “ψ Βῖο ἢ τοι [4146 βροιυΐβ ἔουθἢ 118. βυνθοῦςἨοννίηρ νγαΐεῦ.. . Απαᾶ ψ ῃίοῃ ἤοννβ ου Ὀγ Ῥᾶπορθιβ
ἃπα ὑπγοιρὴ εποθα ΟἸθοποη πᾶ ὑπγοῦσῃ ΟτοΠοτη6 η118, ὙΠ ϊηρ 6 ἃ Βπαῖκο.
21.
ΕἘὸν ὑπὸ ἔαϊμπου οὔ Μεηρθοίῃῖαβ, Αὐοι ποθ γα ἃ
Βοροϊίδη Ἰἰνὶπρ' αὖ Αὐηδ ; ἂπα {ῃϊβ 15 ἴη Βοθοίία, ἃ8

Αἰ50 Ηδϑὶοα 8805.
1 Ῥγιοϑῦ οὖ “τνπϑελμίῦνηθῃ Ἠδ Ἰ᾿ϊνοά Ἂς. 170-280 Α.Ὁ.

5. ϑοῃ οἵ Αροϊ]οηῖτιβ θυβοο]8, ἰνϑα ἴθ ῬομΘ ππᾶθν Μάγοι

Αὐτοὶ αβ.

15 ομϊοῦ νου κ νὰ Οἡ ϑοοθηὐιδυύϊοη.
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28.

δέθρἠαηιι8 4 Βψπανινειν. 1 ᾿Ογχηστός: ἄλσος"
εν κεῖται δὲ ἐν τῇ ᾿Αλιαρτίων χώρᾳ, ἱδρυθὲν δὲ
ὑπὸ ᾿Ογχηστοῦ τοῦ Βοιωτοῦ, ὥς φησιν Ἡσίοδος.
ἐλ ἡ

ϑέορἠαγιιβ 97) Βυζταηέδηι.
Αὐγά. .. ἔστι καὶ
Αὐγαῖον πεδίον συνάπτον τῇ Κίρρᾳ, ὡς ᾿Ησίοδος.
90.

Αροϊϊοάονιια, ἴϊ. 1. 1. ὅ. Ἡσίοδος δὲ τὸν Πελασγὸν αὐτόχθονά φησιν εἶναι.
ὡᾷς

ϑύγαῦο, ν. Ῥ. 321. τῷ δ᾽ ᾿Εφόρῳ τοῦ ἐξ ᾿Αρκαδίας
εἶναι τὸ φῦλον τοῦτο (τοὺς Πελασγούς) ἦρξεν
Ἡσίοδος:

φησὶ γάρ'

υἱέες ἐξεγένοντο Λυκάονος ἀντιθέοιο
ὅν ποτε τίκτε Ἰ]ελασγός.
92.

ϑέορίνανιιβ. Γ᾽ Βυξανηέδωι.
᾿Αρκαδίας, ἀπὸ

Πάλλαντος,

ἸΤαλλάντιον:

πόλις

ἑνὸς τῶν Λυκάονος

παίδων, ὡς Ἡσίοδος.
99.

Φέλλον ἐυμμελίην τέκετο κλειτὴ Μελίβοια.
Πογοάϊαη,

Ὅν

94.
Ῥεοιζίαν Π)1οέίοη,

Ῥ. 18.

παρ᾽

Ἡσιόδῳ ἐν δευτέρῳ (Καταλόγῳ)
οἱ πρόσθε φανὴν ἔντοσθεν ἔκευθον.
1 Αὐὔμοῦ οὗ ἃ φϑορυδρῃϊοαὶ Ἰθχίθου,
400 Α.»., δᾶ δογασρα ππάριὺ «Ππδυϊηΐδη.
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ΓΟΑΤΑΙΟΟΘΌΕΩ ΟΕ ΨΟΜῈΝ
Οπομοϑίαϑ:

ἃ ογτόνα.

ΑΝῸ ΒΕΟΙΑΒ

298.
[0 15 ϑἰζαδύΐα ἴῃ ὑ{π6 οσοπηΐνν

οἵ Ηεϊανῖαβ δπα νγὰ5 θυ παάθα ὈγῪῚ Οπομοθϑίαβ
Βοροϊίδῃ, ἃ5. Η ϑὶοα 885.

ὑΠ6

29.
ὙΠ γα 15 αἶδο ἃ ρ]αίη οἵ Αδρὰ βουάδυϊηρ οα ΟἸσ μὰ,
δοσογαϊηρ' ἴο Η 6β]οα.

80.
Βαυὺ Ηεβῖοά 5δγ5 ὑπαῦ Ρείδβδριβ νγὰβ δι οο ὑΠοποιιβ.
91.
ΤΠαὺ {Π18. ὑγῖθε ({Π6 Ῥε]δβο) νγεῦα ἴτοτη Αγοδαΐα,
ἙΡΠουιβ βἴαϊεβ οα ὑπὸ δυϊῃουν οὗ Ηδβοα ; ἴον. ἢς
ΒΕΥ͂Β
ΚΒΟΠ5. ψεῖῈ ον ἴο φΟα-ΠΚ6 Τγοδοη ὙΠΟΠῚ
Ῥεϊαθροβ πος Ὀεροῦ.
92.
Ῥα!Π]δπδατη.
Α οἰΐγ οἵ Αγοδαϊΐα, 80 πδιηθα ἰδοῦ
Ῥ4}1ὰ5, ὁπα οὗ Γγοδοπ᾿ 5 50η8, ϑοσρογαϊηρ' ἴο Η6βϊοα.

“ Βαιηοῦβ
ΙΔ}.

99.
θᾶγα ΡἢΘ]]5. ὑπα σοοα 5ρθδι-

Μειρθοθα

84.
ἴῃ Ηεβίοα ἴῃ ἐπα βεοοηα Οδἕαδϊορσιο:
“ὙΠῸ οποα μα {Πα ἴογοῇ 5. ψ τ η.᾿᾿
τ Ββαογϑᾷ ἰο Ῥοβοίάοῃ.

ΕῸΓ 86 οαβίοπι ουβαυνθᾶ ὕμ6 16, ὁΡ.

Ἡοριογῖὶς Ἡψηνηβ 1τἰϊ. 281 Ε΄,

3 ΤῊ Δ]|Π]Πυβίοῃ 15 ΟὈΒΟοΌΓΕα.
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90.

Ἡεγοάίανι, Ὅτ Ῥοριζίαν 7)ιοέλονι, Ρ. 42. Ἡσίοδος
ἐν τρίτῳ (Καταλόγῳ)
9
νοῦθος δὲ ποδῶν ὑπόδουπος ὀρώρει.

86.
4 ροϊονεῖιιβ 7 βοοίειδ,. Οὐ ἐδ6 Ῥγοηοιι, Ὁ. 13.
σφὶν δ᾽ αὐτοῖς μέγα πῆμα.
81.
ϑολοϊταϑε ον 4οϊϊογιῖιι5 Προάδιι5, Αγ. 1. 45.

οὔτε

Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος... λέγουσι τὸν Ἴφικλον
σὺν τοῖς ᾿Αργοναύταις.
98.

“ Ῥγαϊοείογιος,, 5Οαἰαϑβέ. κῖχ. ». 124. ΚΚριός] οὗτος

ὁ Φρίξον διακομίσας καὶ “Ἑλλην'

ἄφθιτος. δὲ

ὧν ἐδόθη αὐτοῖς ὑπὸ Νεφέλης τῆς μητρός" εἶχε

δὲ χρυσῆν δοράν, ὡς Ἡσίοδος
εἰρήκασιν.
ϑολοϊαδέ

οὐ

καὶ Φερεκύδης

99.
Αροϊϊογιλιιθ Πλοάΐζειδ,

Αγ. 1.

181.

πεπηρῶσθαι δὲ Φινέα φησὶν Ἡσίοδος ἐἐν μεγάλαις
᾿Ηοίαις, ὅτε Φρίξῳ τὴν ὁδὸν ἐμήνυσεν,
ἐ
ἐν δὲ τῷ γ΄
Καταλόγῳ, ἐπειδὴ τὸν μακρὸν χρόνον τῆς ὄψεως
προέκρινεν.
19. παῖδας δέ φησιν αὐτῷ γενέσθαι Ἡσίοδος
δύο, Θυνὸν καὶ Μαριανδυνόν.
1. Αρο]]οηῖιιβ “ἡ ὑμ8 τα οα "ἢ ννὰβ ἃ σγϑιηϊηδυῖδη οἵ ΑἸοχἀπάτα ἀπᾶάρυ ἩἨδανγδη. Ηδθ νγοίβ ᾿υροὶν οὐ Οὐ διηδν πᾶ
ϑγηΐαχ.
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ΑΝ

ἘΟΙΑΝ

90.
Ηεβοα ἴῃ ἐπε ὑπιγα Οδίδ!ορας νυῖία5 :

“ Απᾷ ἃ γϑβουπαίμρ ἐπυ4 οὔ ἔδοῦ τοβα ἀρ.᾿
30.
““Απὰ ἃ ρσγϑαῦ ἐγοῦθ!]α ἴο ὑπϑιηβεῖνθβ.᾽
91.
Νεῖμον Ἡοιηδὺ ποὺ Ηδϑίοα σρθὰκ οἵ [ρῃ]ο]5. ἃ8
διηοηρσϑῦ ὑπΠ6 Αὐροπδαΐβ.
98,
ΤὴῈ δ.
'ΓΠΐβ Ὁ νγὰβ ὑπαῦ ὑγταηϑρογίθα Ῥἢγχιβ
ἃπα ΗΕ6}18. [Ὁ νγὰβ ἱτηγηουίδὶ ἃπα νγὰ8 σίνθη ἔπεπῃ ὈῪ
{πεῖν τοῦμου. Νερἤθὶθ, ἀπ δᾶ ἃ ρσοϊάδη ἤβθϑοε, ἃ5
Ηεβϊοα δπὰ Ῥῃεδγθουαα5 580.

Ηεοοά

39.
ἴῃ ὑμε Οατεαὺ Εοΐδα βᾶγϑ ὑπαὺ ῬΡηϊηδιι5 νγὰβ

ὈΠ]
πα 64 θεοδιβα πα τονϑδαὶ
δα ἴο ΡῃΥχοσ ὑπ6 τοδᾶ ; θυΐ

ἴῃ ἔπς {ὑπιγὰ (δἴαϊοριιθ, θδοδσθε ἢς ρῥγεΐευσεα Ἰοηρ
1πἴ8 ἴο βρη.
:
Ηεβοά βᾶγ5 ἴθ δά ὕνο β80η8, Τῆνηὰ5 πα
Μαυϊδηαγπα8.
2 975--19 (2) Β.6., πιϑὺποηλα ϊοἰαη, ΔΒ γΠΟΘ 0, ΒΟΒ αν, δηα

᾿ιδαα οὗ ὑπθ ΤΑ γαγν αὖ ΑἸοχϑηα1ἃ.
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Τρλονγιι ᾽ ἔη, ϑέγαδο, νι. 802. “Ἡσίοδον δ᾽ ἐν τῇ
καλουμένῃ γῆς περιόδῳ τὸν Φινέα ὑπὸ τῶν
“Αρπυιῶν ἄγεσθαι--γλακτοφάγων ἐς γαῖαν ἀπήνας οἰκί᾽ ἐχόντων.
40.
ϑέγαδο, νἱϊ. Ρ. 500.

Αἰθίοπάς τε Λίγυς τε ἰδὲ Σκύθας ἱππημολγούς.
41.

Αροϊϊοάοναιδ, 1.9. 21. 6. διωκομένων δὲ τῶν ᾿Αρπυιῶν ἡ μὲν κατὰ Ἰ]ελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην
ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης “Αρπυς κα-

λεῖται: ταύτην δὲ οἱ μὲν Νικοθόην, οἱ δὲ ᾿Αελλόπουν καλοῦσιν. ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη ᾿Ωκυπέτη,
ὡς δὲ ἔνιοι. ᾿Ωκυθόη (Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν
Ωκυπόδην), αὕτη κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα
μέχρι ᾿Εχινάδων ἦλθε νήσων, αἱ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης
Στροφάδες καλοῦνται.
3

ῇ

“

Ν

Ἁ

7

7

42.

Θολοϊταδέ οτν 4ροϊϊογυιι8 Ποαΐζια, ἄὐο. ἴϊ. 291, 290.

ὅτι δὲ ηὔξαντο οἱ περὶ ζΖήτην τῷ Διί στραφέντες
λέγει καὶ Ἡσίοδος:
ἔνθ᾽ οἵ γ᾽ εὐχέσθην Αἰνηίῳ ὑψιμέδοντι.
᾿Απολλώνιος μὲν οὖν τὴν ἀποστρέψασαν τοὺς
περὶ Ζήτην Ἶριν λέγει, Ἡσίοδος δὲ Ῥμρμῆν.
«Ψ

εὖ

Ἁ

»

«

7

53

Ἁ

"

7

ς

[ο

ἢ

7

--

ἮΈ:

,ὔ

“.:

οἱ δὲ Στροφάδας φασὶν αὐτὰς κεκλῆσθαι, καθὸ
ἐπιστραφέντες αὐτόθι ηὔξαντο τῷ Διὶ καταλαβεῖν
3

᾽

1 Οὗ γιθβ.

}}

»

Ἂ

Χ

Ἠδβδ ντοίβ ἃ ππηΐνθυβαὶ Πἰβύοσυ οονθυίηρ [Π6

Ῥουϊοα Ὀθύνγθθῃ {π6 θουΐδη Μη|Ίρταύίοη δα 840 8.6.

1ηὃ

“

ΟΑΤΑΙΟΟΌΝ

ΟΕ ΝΟΜΕΝ

ΑΝ

ΒΟΙΑΕ

Ηξεϑϊοά, ἴῃ {πῸ 50-ο]]δα ΨουγποΥ τουπα ὑπ

Ενῃ,

βᾶγ5 ὑπαῦ ΡΗϊπδιβ νὰ Ὀτουρηῦ ὈγῪ ὑπ Ηδυρί65 “ ἴο
Π6 Ἰαπᾶ οἵ τἱἹκ-δεάθυβὶ ψγηοὺ να ὙγᾶρΡΡῸΠΒ. [ὉΤ
Βοιι568.᾿
40.
“Τῆς Αδἰῃορίδμβ ἃπα Γἰρυτδη5. ἃ Πα τη 6- ΤῊ}}}κἰπρ' δου ῃίδηβ.᾽
41.
:
Α5 ὕπδθὺ ψεῦα θαίηρ' Ρυγβθα, ομα οἵ ἴῃς ΗἩδυρίθβ
61} ᾿ηἴο ὑΠ6 στῖνεν 'ΓΊρΡΥοβ, ἰη ΡΘΙΟροπηθβι5 νυΙοἢ 15
πον ΟΔ]1εα Ηρ
δον ἢθὺ. ϑοῖηβ ο81}1] ὑπ|8 ομδ
᾿ Νιοοὐμοξ, ἃπα οὔπεῖβ ΑΘ! ΠοΡρα8. ΤΠπα οὔμευ ΠΟ ννὰϑ
οΔἸ]6α Οογρεῖθ, οὐ ἃ58 βοῖὴθ β8Υὺ Οογίποῦ (ὑποῦρ
Ηϑἰοα 94}15 πεῖ Θουρυ5), ἤθεα ἄονη Π6 Ῥγοροηῦίβ
ἃ Πα γοδομ
δα ἃ5 ἴὯ δ5 ἴο ὕῃς Εἰ πδα 65 58].
πη 5 ψ ΒΊῸἢ
δΥ6 ποὺ οΔ]16α θδολαβα οἵ μδυ, 5. ΌΡΠαα65 (ΤΡ ηΐηρ;
[514 5).
42.
Ηεϑιοα αἰδὸ βᾶγβ ὑπαῦ ὑποθα Ὁ} Ζαΐεβ ἢ τὰγπϑα
ηα ρῥγαγεα ἴὸ Ζεαβ:
νος ΠΕ ΡΙαγεά ἴο {με ἰοιὰ οὔ ἄθῆοβ ψῇῆὸ
Τεῖρη5.ὁ. Πρ.
ΑΡο]]ομΐα5 ἱπᾶ θα βαγ5 ἴΌ νγὰ5 [π|5 ὙΠῸ τηδᾶθ Ζεῖεβ
δη6 15 [Ὁ] ουνίηρ; Γαι ἀυναν, θαὺ Η 6β]οα βαὰγ5 Ηθυη68.
ΟΥ̓ 5. δὰ (ὑπὸ 15]18π4.5) ψοῦα οα]]6α Βίγορῃδα
65,
θδοδαβα ὑπαν τὰγηθα ἔπογα ἀπα ργαγθα ζδθιβ ἴο 86 126
1 2,6. Ὅπ6 ποιηδϑᾶ ον ὑπΐϑη8, ὙΠῸ ἃγΓ6 ἀθϑου θα Ὀγ Ἠογοάᾶοὑπ 85 [ϑθϑαϊηρ ΘΟ Τηϑ 65᾽ τ 11 δηᾷ ᾿Ἰνίηρ' ἴῃ οαγδνϑη8.
2. Ζρῦθϑ δπα (ὐδ]αῖβ, βοὴ οὗ Βογύϑδβ, γγ7ῆὴ0 ννϑ 8 ϑιηοηρϑῦ ὕΠ6
Αὐρομπδαΐβ, ἀο!νονθά ῬΗΐπϑιβ ἔγοπι ὑπ6 δι Ῥ165. μδ δίγοῬμδάθ5 (““ [5]
πα 5.οὗ 'ΓΌΣΠΙ
Ωρ 7) 86 Πού βαρροβθα ἴο ᾿ᾶνθ

Ὀθθη 50 οδ]164 θϑοδιιβα ὑῃθ βοὴβ οὗ Βοῦθᾶβ
δος Ὀν {γὶ5 ἴγροηι ραγβαίηρ ὑΠη6 ΗἩδΙρίθ5.

6 16. ὕμϑογθ ὑπγηθᾶ
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τὰς ᾿Αρπυίας.
νονται.

κατὰ

δὲ Ἡσίοδον... οὐ κτεί-

'
48,

Ῥμοαοηνι,1 Ομ, Ριοίψ, 10.

οὐδ᾽ Ἡσιόδῳ μή τις

ἐγγελᾷ, ὃς... ἢ καὶ τῶν Κατουδαίων καὶ τῶν
Πυγμαίων μνημονεύει.
44͵

ϑέγαδο, 1. ». 48. «Ἡσιόδου δ᾽ οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο
ἄγνοιαν Ἡμίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους
καὶ ΤΠυγμαίους.
40.

Θομοίαϑέ

οὐ

Αροϊϊογνλιιβ

Πβοαδϊιδ, ἄγ. ἵν. 284.

Ἡσίοδος δὲ διὰ Φάσιδος αὐτοὺς
ναύτας) εἰσπεπλευκέναι λέγει.
74. ἵν. 2ῦ9. Ἡσίοδος δὲ... διὰ
εον ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς Λιβύην καὶ
τὴν ᾿Αργὼ εἰς τὸ ἡμέτερον πέλαγος

(τοὺς ᾽Αργο:
τοῦ ᾽Ωκεανοῦ
βαστάσαντες
γενέσθαι.

40.

1«. . 811. φησὶ δὲ ᾿Αποχλώνιος “Ἡσιόδῳ
ἑπόμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος τοῦ Ἡλίου. εἰς τὴν
κατὰ Τυρρηνίαν κειμένην νῆσον τὴν Κίέρκην
ἐλθεῖν: “᾿σπερίαν δὲ αὐτὴν εἶπεν, ἐπεὶ πρὸς
δυσμὰς κεῦται.
41.

δομοίταϑέ

οὐ

ΔΑροϊογννεια

Πἰοαΐδϊιδ, Αγ. ἵν. 892.

ἠκολούθησεν Ἡσιόδῳ οὕτως ὀνομάζοντι τὴν νῆσον
τῶν Σειρήνων--νῆσον ἐς ᾿Ανθεμόεσσαν, ἵνα σφίσι δῶκε Κρονίων.
ὀνόματα δὲ αὐτῶν, Θελξιόπη ἢ Θελξινόη, Μολπή,

᾿Αγλαόφωνος.
1 Αἢ ΕρΙσαγθδη ΡΠ] ΟΒΟΡ θυ, ἢ. δ0 8.6.
1ὃο

ΟΑΤΑΤΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΜΨΌΜΕΝ

ΑΝῸ

ΕΟΙΑΒ

τπη6 Ηδγρίθθ.
Βαῦ δοοογαΐϊηρ ἰο Ηδϑοά.... παν
νγοτα ποῦ ΚΙΠ δά.
48.
ΝΟΥ ἰεῦ δῆγομθ πιοοῖς αὖ Ηδφϑδιοα ψνῆοῸ πτηθηοηβ
. ΟἹ ὄνεπ ἐῃς Ττορ]οάγίεβ ἀῃᾷ ἐπε Ῥυριηΐθθ..
44,
Νο οπα ψουϊὰ δοουβα Ηδβϑιοα οἵ ἱσποόγάποα ὑπουρἢ
ἢ6 5ρεᾶκβ. οἵ ἴῃς Ηαδϊξαορ ρϑορὶς ἀπα {πς ΟτοαῦἨξεδάδα Ρϑορ!ὶα δπὰ {πε Ῥυρτηίθβ.
;
45.
Βαυὺ Ηεδἰοα β8γ5 ἔμεν ({π6 Αυροπαιῖ8) δα
ἴῃ Τπῃγτοῦρὴ Πς

Βυΐ

Ηεβῖοα

5,64.

ΡΠ 515.

(5405). .. ἴμεν οἄπηθ ὑπγοαρἢ ἐπα

Οοδδη ἴο [ὐργα, πα 50, οανγγίπηρ 6

ΑΥΡῸ, τεδομοά

ΟἿ 568.
40.
ΑΡο!]οπίι5, ΤΌΠοννπρ Η δϑὶοα, βὰν ὑπαὶ Οἴτοα σαμηα
ἴο {Π6 5]. πα ονεῖ ραϊηϑὺ ΤΥ
πα οα. πΠ6 οἰατίοῦ
οἵ πε ὅυπ. Απᾶ πε οδ]]δα τὸ Ηδεϑρεοτῖαμ, Ὀθοδι86
10 1165 ὕονγαγβ ἔΠ 6 υγεβῦ.
41...

Ης (Αρο!]οηῖα5) ἔ]
ον εα Ἡδβιοα ννῆο ὕπι5 πᾶ Πγ65
ὑῃς ἰβαπα οἵ ἔπΠ6 5᾽γβῆβ:
“Τὸ {Π6 ἰβαπα Απεμϑιηοαββὰ (ΕἸουνευυ) νυΒίοἢ ὑπ 6
505 οἵ (τόποβ σάνε ὑἤϑιη."
Απαᾶ ἐπεὶ πᾶπιθθ ἃ ΤΠοϊχίορε οὐ Ἐποϊχίάδεῖ
ΜοΙρδ «πὰ Δρ]δορμοηιδ.
ΞΕ ΟΠιαγπεΐπρ- νι ἢ-Που- νοῖοθ "ἢ (ον “ΟΠΒδυτηρ-

6- τη]πα ἢ),

““ βοηρ," δηᾷ ““Τιονοὶγ-βουπάϊηρ,"ἢ
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ΗΕΒΙΟ.)
ϑΘελοϊαξέ ον, Πογιον, Οα. χὶϊ. 168.

ἐντεῦθεν Ἡσίο-

δος καὶ τοὺς ἀνέμους θέλγειν αὐτὰς ἔφη.
48.

ϑολποϊϊαξέ οτί Ποηιον, Οα. 1. 86. τὴν μὲν γὰρ ᾽Ὦγυγίαν ἐντὸς εἶναι πρὸς ἑσπέραν, τὴν δὲ ᾿Ωγυλίαν
κατὰ Κρήτην Ἡσίοδός φησι κεῖσθαι:
[πόν]τον δ᾽ ᾿Ωγύλιον ἠδ᾽ ᾿Ωγυλίην .... νῆσον.
49,

714. Οα. νὶϊ. 4.

Ἡσώοδος δὲ ἀδελφὴν ᾿Αλκινόου

τὴν ᾿Αρήτην ὑπέλαβεν.
50.
ϑελοῖ. οη. Ῥήπαάαν, Οἱ. χ. 46.

τὴν δ᾽ ᾿Αμαρυγκείδης ἵππόστρατος, ὄζος Αρηος,

Φυκτέος ἀγλαὸς υἱός, ᾿Επειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν...
51.

Αροϊϊοάογηιϑ 1. 8. 4. 1. ᾿Αλθαίας δὲ ἀποθανούσης
ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν ᾿ἵππονόου. ταύτην
δὲ.
. Ἡσίοδος ενς ἐξ Ὠλένου τῆς ᾿Αχαίας,
ἐφθαρμένην ὑὑπὸ Ἱπποστράτου τοῦ ᾽᾿Αμα υγκέως,
Ἵππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω
τῆς Ελλάδος ὄντα ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι.

ᾧὦκεε δ᾽ ᾿Ωλενίην πέτρην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας
εὐρῆος ἸΤΠείροιο.
ὅ2.

Ῥτοαογιιβ᾽ ν. 81.
Κρινάκου

τοῦ Διός,

ἦν δ᾽ ὁ Μακαρεὺς υἱὸς μὲν
ὥς

φησιν

Ἡσίοδος

ΘΚ

κατοικῶν δ᾽ ἐν ᾿Ωλένῳ τῆς τότε μὲν ᾿Ἰάδος, νῦν
δ᾽ ᾿Αχαίας καλουμένης.
1 Ῥίοάοτιβ ΘΙ Θα]5, ἢ. 8. Β.0.. δα ῦμον οὗ δ πππῖν 581 ΠΙΒΌΟΓΥ
Θμαϊπρ 0} Οδθβαι 5 ἀ8}11Ὸ αι.
182

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕ
Ηεπος
νν]Π65.

ΟΕ ΝΟΜΕῈΝ

ΑΝῸ

ΒΟΙΑΒΕ

Ηεβίοα βαϊα ὑμαὺῦ ὑπθν ομδυτηθα ὄνεη {πα

. 48,
Ηδβίοα βᾶγ5 ὑπαὺ Ορυρῖα 15. νυ πΐῃ ἑοναις ἐπα
νγεβϑῦ, θα Οργ]ᾶ 1165 ον ΟΥ ἀραϊπδὺ τοῖα : “.. , 6

Ορυ ]δη 58 ἀπά...

{Π6 ἰβδαπα Ορυ]ῖα.
49.

Ηεϑίοα τοσαγταάβα Ατοῖς 85 ὑμε βἰϑίον οἵ ΑἸοϊποιβ.
δ0.
Ηεν Ηἱἰ:ρροβίγαϊιβ (α]4 ννυε4), ἃ βοίοπ οἵ Ασὐεβ, ὑπ6
ΒΡΙ ἐπα βοη οἵ ΡῬηγοῖεβ, οἵ ἔπ ᾿ἰπ6 οἵ ΑἸμδγυποα8,
Ἰδδάον οἵ πε Ἐρεΐδῃβ.
51.
ΠΏ θη ΑἸτηδὰ νγὰβ ἀδδά, ΟἊποιιβ τηϑυυϊεα Ρευῖθορα,
ἴῃ6 ἀδυρῆΐον οἵ Ηἱρροποῖβ.
Ηββίοα 5ὰγ5 ὑπμαῦ .58}6
νγὰ5 βΒεαποδα Ὀγ Ηἰρροβίταϊιβ ἴῃ 6 5δὸὴ. οὗ Αὐημδύγποθβ
δηα ὑπαῦ Ποὺ αῦμπεν ΗΙρΡροποῖϊβ βαπῦ μου ἴτομπ ΟἸ Θητι5
ἴῃ. Δομαθὰ ἴο ΟεἊπϑιβ θδοδιβα ἢ6 νγὰβ ἴδ ἄνγὺ ΤἸΌΤΩ
ΗΕ]165, θ αΐπρ Πΐπα ΚΙΠ Πδυ.
“586 υϑεα ἴο ἄννε]] οἡ ἔπ οἰ οὗ ΟἸθπυβ Ὀγ ὑπ6
Ῥδηκϑ οἵ νᾶες Ῥείταβ.᾽

:
δῷ,

Μδεδοδγεαβ νγὰ5 ἃ 580η οἵ Οὐἰπδοῦβ {ΠῸ 5οὴ οὗ Ζειϑβ 85

ΗἩβϑἰοα βαύ8 . .. 8)ἠπα ἀννεὶῦ ἴῃ ΟἸδπὰβ ἴῃ ἐπ6 Θοα

Ὺ

ὑπ θη οΔ]16α Τοπίϑπ, θα πον ΔΟΠδθδη.
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ΗΈΕΈΒΙΟΡ
δῦ.
ϑολοϊίαδέ

οὐ Ρίπάαν,

Νόηι.

τ.

31.

περὶ

τῶν

Μυρμιδόνων ᾿ Ἡσίοδος μὲν οὕτω φησίν"
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον,
μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε' πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν
τε,
ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοθι νήσου,

τοὺς ἄνδρας ποίησε βαθυζξώνους τε γυναῖκας.

ὅ

οἱ δή τοι πρῶτοι ζεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας,
πρῶτοι δ᾽ ἱστί᾽ ἔθεν νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο.
4,
ΤῬοϊψδιιδ ν. 2.

᾿Αιακίδας πολέμῳ κεχαρηότας ἠύτε δαιτί,
δ.
᾿
Ῥογρῆμνῦιδ, ()ειαοδέ. ἥονι. αὐ Πιαα. ρογέϊγι. Ρ. 98.

συντόμως δὲ τὰ αἰσχρὰ δεδήλωκε μιγῆναι οὐκ
ἐθελούσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ Ἡσίοδος τὰ περὶ τοῦ
Πηλέως καὶ τῆς ᾿Ακάστου γυναικὸς διὰ μακρῶν
ἐπεξελθών.
0.
ϑολοῖ. οὐ Ῥώνααν, Νοηι. ἵν. 95.

ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
αὑτὸν μὲν σχέσθαι, κρύψαι δ᾽ ἀδόκητα μάχαιραν
καλήν, ἥν οἱ ἔτευξε περίκλυτος ᾿Αμφιγυήεις,
ὡς τὴν μαστεύων οἷος κατὰ Πήλιον αἰπὺ
αἶψ᾽ ὑπὸ Κενταύροισιν ὀρεσκῴοισι δαμείη.
.

ων

Χ

΄

γοϊ!. Ποροιίαη.

κα

ΣΟ

7

ὅ1.
(Ῥαργτῖ ἔγοτα Ἠθιου!]δηθαη), 9πα

ΟὐοΠ]θούϊοη, νἱϊ, 106. ὁ δὲ τὰ Κύπρια ποιήσας Ἥρᾳ
184

ὄ

ΓΠΑΤΑΙΟΟσΕ5 ΟΕ ΨΌΜΕΝ ΑΝῸ ΕΟΙΔΕ
59.
(οποογηίηρ ἴῃς Μυ7.χιηϊάομβ Ηδβιοα 5ρθὰκβ ὑΠὰ5:
“«Απάᾶ 5Π6 οοποεϊνεα δπα θᾶγτα Αδδοιβ, ἀ δ! ρῃξίηρ ἴῃ
Ποῖβεβ.
Νον ψἤεη Πα οδτηα ἴο ἐπα Ὁ}} τηδάβαγα οὗ
ἀεϑίγθα γουΐῃ, μῈ ομαΐδα δ Ῥείῃρ' αἴοπθ. πᾶ {πε
ἕαϊῃου οἵ τῆδθη ἃπα σοαβ τηδάα 411] {ΠπΠ6 δηΐβ ὑπαῦ νγεσα
ἴῃ πε Ἰονεῖν 1516 ἰπΐο τηθῃ πα να 6- σἰγ 66 ννοιηθη.
ΤΉδβα ψεγα ἔπε ἢἤγθι γνπο ἤιε ψἱἢ ἐπνναγῖβ ἢ 05
ν ἢ ουτνοα 5465, ἀπ

{π6

βυθὺ πὸ

τι566 5815, ὑπ6

νηρ5 οὗ ἃ βεδ- οίηρ 5810.
04,
“ΤῊΣ 80η5 οἵ Αδδοὺβ ψῆο τα]οίοθα ἱπ θαξι]α 85
ἘΠΟῸΡῊ ἃ ἔδαβί,
᾿

58)

Ηε πιὰ5 ἱπαϊοαϊεά ἔπε 5ῃδιηθῖῃὶ ἀθεα Ὀγίεῆν Ὀγ ὑπ 6

Ρἤγαβα ““ἴο Ἰὰ ψ ἢ ΠΟΙ ἀραϊηδὺ ΠΟΥ ψν}}},᾿ δηα ποῖ
κε Ηεβοα ψηῸ τϑοοὰπὲβ αὖ Ἰεηρίῃ [6 βἴουυ οὗ
Ῥεϊεὰβ δηα πε νἱΐε οἵ Αφαϑῦίαρ,

50.

“Απᾷ {Π|5 βεοιηθα ἴο Βΐπη (Ἀοαβίι5) ἱπ δ ταϊπα
ἴπ6 θαϑβῦ ρίδῃ ἢ ἴο Κβορ ὕθδοῖκ Βἰτηβο!, θὰ ἴο μἰάς Ρ6-

γοπα σασϑϑίηρ Π6 Ὀδδυϊ}] Κηϊα νυ ἢ τῃς νοῦν
ἕατηοιιβ [της Οπὸ Πδα τηϑᾶδ ἔογ ἢΐτη, ἐπαῦ ἴῃ ββεκίπρ'
ἴδ ἴοπα ονεὺ βΐθερ Ρε]ίομ, μα (Ρε δα5) τϊρσηῦ θὲ 5] απ
ἔουτη ἢ Ὀγ πε τηουηϊαϊηγε Οδηΐδαγ8.

δ.
ΤΠ6 δυΐμου οἵ ἴῃς Οὐγργία ᾿ 58ὰγ8 ὑπαὺ ΤΠ εἰϊ5 ἀνοϊα δα
: ΤῊ ἢγβὺ δρίο ἴπ ὑπΠ6 ““ Ττοαπ γοὶο : ΠΚΘ 811 ἃποϊθηῦ
δρίοβ ἰῦ νγὰβ ἀβουῖθθα τὸ Ηοιηδν, θυ 4150, ἘΠῚ ΠΟΘ. Ῥ͵ΓῸὈΦΌΙΠΌν, ὕο αβίπιβ οἱ ΟΥρυιιβ.

τδὃ5

ἨΗἨΕΒΒΙΟ

χαριξομένην (Θέτιν) φεύγειν αὐτοῦ (Διὸς) τὸν
γάμον: Δία δὲ ὀμόσαι χολωθέντα, διότι, θνητῷ
συνοικίσει. καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ δὲ κεῖται τὸ παραπλήσιον.

8.

δέγαββῦτο Ογοοῖς Ραρψγὶ δ (2πα οϑηῦ. Α.}.).
Φθίην ἐξίκετο, μητέρα μήλων,
πολλὰ κἸ]τήματ᾽ ἄγων ἐξ εὐρυχόρου ᾿Ιαωλκοῦ
Πηλεὺς] Αἰακίδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
λαοῖσιν] δὲ ἰδοῦσιν ἀγαίετο θυμὸς ἅπασιν,
ὥς τε πόλιν ἀλάπαξεν ἐύκτιτον ὥς τ᾽ ἐτέλεσσεν
ἱμερόεντα γάμον" καὶ τοῦτ᾽ ἔπος εἶπαν ἅπαντες"
Τρὶς μάκαρ Αἰακίδη καὶ τετράκις, ὄλβιε ΠΠηλεῦ,
ᾧ τ᾽ ἄλοχον πολύ]δωρον Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεὺς
ὥπασεν ἠδὲ γάμον μ]άκαρες θεοὶ ἐξετέλεσσαν,
ὃς τοῖσδ᾽ ἐν μεγάροις ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνεις ᾿
ΝΝηρεΐδος" μάλα δή σε πα]τὴρ ποίησε Κρονίων
ἔξοχον ἡἡρώων περί] τ᾽ ἄλλων ἀλφηστάων
τιμήεντ᾽ ἀνδρῶν, χθονὸς ὅ[σσοι καρ]πὸν ἔδουσιν.
ὅ9,

Ογίφογι, Αγαϊγδέ (οἰδειβ, ἵν. 19.

ξυναὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν, ξυνοὶ δὲ θόωκοι
ἀθανάτοισι θεοῖσι καταθνητοῖς τ᾽ ἀνθρώποις.
00.

ϑολοζίαβέ οτ, Ποριον 11. χνὶ. 11..
τῶν

ἄλλων

. Ἡσιόδου καὶ

Πολυδώρην αὐτὴν πν θυγατέρα τοῦ

Πηλέως) καλούντων.
61.

Μιιοέαιιι5,3 Ποηι. 112. 44 58ᾳ.

ἰστέον δὲ ὅτι τὸν ᾿

1 ΠΖρύζαϑϑ : εἰσαναβαίνων, ϑύγαΒΒ
σα ρ ῬΘΡΥΓΈΒ.
2 ΑΥΟΒθΙΒμοΡ οὗ Τθϑββϑαϊοηΐοα 1175--1199 (Ὁ) ἃ.Ρ., ϑαῦπον οἵ
ΘΟΙ ΘΔ 195 Οἢ ῬΙΠα δι δηα οἡ ὕπο Ζαα πᾶ Οάψοθεγ.
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ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΚ

ΟΕ ΜΨΟΜΕΝ

ΑΝῸ

ἘΟΙΑἙ

γα οοΚ ἢ
ζει ἴο ρθαβ Ηδιὰ ; Ὀυὺ ὑπᾶὺ Ζειβ
νγὰ5 ΔΏΡΥΤΥ ΔΠα ϑοῦα ἐπαῦ 5η6 βῃοιυ!α τηδΐθ νι ἢ ἃ
τηοτία!. Ηεβίοα αἷ8ο πᾶ5 πε {Κα δοοοιπηῦ.
8,
“ς ῬρΙδὰβ πΠ6 58ο0ὴ οὗ Αθβδοιβ, ἀθαν ἴο ὑπ6 ἀδθαύῃ 85

σοάβ, οδιὴδ ἴο Ῥῃϊηΐα ἐπ τηοῦμον οἵ ἤἥοοϊκβ, Ὀυϊηρίηρ
στοδῦ Ροββθβϑίοῃβ ἔγοιη βρδοίοιβ [οουβ. Απα 81} ὑμε
ΡΘΟΡΙΘ βηνὶβα Βέτη ἴῃ ὑμοὶν Πμδαρῦβ βθϑίηρ ον ἢδ δα
βδοκεα πῸ ψ 6 }1- θα] οἷν, ἀπα δοοοιηρ
5η6 4 ἢὶς
Ἰογοῦβ τηδυταρα; ἃπαᾶ ὑπαὺ 411] βρᾶκε {Π18 ψοτγά:
“ΤΗτῖοα, γεᾶ, ἔοαγ ὑἰτηθ5 Ὁ]6556 βοὴ οὗ Αδδσοιιβ, ΒΡΡΥ
Ῥεϊευβ!
ΕῸΓ ἴαγ-βϑεοίησ ΟἸγιηρίδπ Ζευβ Πα5 οίνεη
γοὰ ἃ νας ψἹἢ τηϑὴν οἱ ἀπα ὑπΠ6 Ὀ]6ββεα ροαϑβ
Βᾶνε Ὀγουρσηῦ γοῦν τηϑυγίασα ΠΥ ο ρᾶ585, 8πα ἴῃ
ἴΠ656 Π4}15 γοὰ σὸ ἀρ ἴο. ὑπ6 Βοῖὶγ μεα οὗ «ἃ ἀδιρηϊου
οὔ Νεύευβ.
Τυαὶν της ἐαίπου, ὑπΠ6 δοὸὴ. οἱ ΟὐΌῃο8,
τηδάθ γο νΘΙῪ ΡΓΘ- οι πθηῦ ἃηθηρ ΠΘΙΌΘ5 ἃπα
Βοπουγοα ἄρονα οἴου τηθη ΨηΟ δαὐ Ὀγθδα ἀπᾶ ςοηβύσηθ {πα ἔλαϊ οἵ [Π 6 στουπα.᾿ ᾿
ὅ9.:
“ς ΒῸΣ ἴῃ οοϊμηοη ὕποη σγεῖα Π6 Ὀαπαποῖβ, ἀπα
ἴῃ σου {6 5βεϑαὺβ οἵ ἀδαῦῃ]θθβ σοαβ ἃπα τουδὶ]
ΠΊΘΗ.
00.
εν

ΜΉργοαβ

Η δϑοα ἀπ ἐπ ταϑῦ 04}} πδὺ (Ῥϑ]θαθ᾽

ἀδαρηϊεν) ΡοΪγάοτ.
6Ι.
ΠῸ 9ῃουα

6

ορβεύνεα

ὑμπαῦ ἐπε δποίθηῦ

παιταῖνε

1. ΤῊ5 ἐγαρτηθηῦ 15 ρΙδοθα Ὀγ ϑροῃη ἴδον ἤγουἐδ απὰ 1)ὰγ8
120.
187

ἨΒΒΙΟ.
Πάτροκλον

ἡ παλαιὰ ἱστορία καὶ συγγενῆ

τῷ

᾿Αχιλλεῖ παραδίδωσι λέγουσα, ὅτι Ἡσίοδός φησι
Μενοίτιον, τὸν Πατρόκλου πατέρα, Πηλέως εἶναι
ἀδελφόν, ὡς εἶναι αὐτανεψίους οὕτως ἀμφοτέρους
ἀλλήλοις.

62.
δοϊοϊιαϑβέ ον Ῥιπάαν, ΘΙ. χ, 88.

τινὲς γράφουσι

Σῆρος ἐξ τμρηρκῷ οὗ μέμνηται ᾿Ἡσίοδος--ἢ τοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ ᾿Λλάζυγον, υἱέας ἐσθλούς.
ἣν δὲ ὁΣῆρος τοῦ ᾿Αλιρροθίου τοῦ Περιήρους καὶ
᾿Αλκυόνης.
63.

Βακιδαγῖαβ 1 ἢ. 260. 7. οὗτος ὁ χρησμὸς δηλοῖ
μάλιστα οὐκ ὄντα ᾿Ασκληπιὸν ᾿Αρσινόης, ἀλλὰ
Ἡσίοδον, ἢτῶν τινὰ ἐμπεποιηκότων εἰς τὰ σιόδου, τὰ ἔπη συνθέντα εἰς τὴν Μεσσηνίων χάριν.
ϑολοϊϊαδέ θη ᾿Ρίηάαν, υίβ. 1. 14. οἱ μὲν
᾿Αρσινόης, οἱ δὲ Κορωνίδος φασὶν αὐτὸν εἶναι.
᾿Ασκληπιάδης δέ φησι τὴν ᾿Αρσινόην Λευκίππου

εἶναι τοῦ Περιήρους, ἧς καὶ ᾿Απόλλωνος ᾿Ασκληπιὸς καὶ θυγάτηρ ᾿᾿ριῶπις"
ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἐν μεγάροις ᾿Ασκληπιόν, ὄρχαμον
ἀνδρῶν,
Φοίβῳ ὑποδμηθεῖσα, εὐπλόκαμόν τ᾽ ᾿Εριῶπιν. 2

καὶ Τ᾿Ἀρσινόης ὁμοίως.
᾿Αρσινόη δὲ μιγεῖσα Διὸς καὶ Λητόος υἱῷ
τίκτ᾽ ᾿Ασκληπιὸν υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.
ΤΑ Οἵθοκ οὗ Αβία ΜΙπηου, δαῦμον οἵ ὑπθ 7)εβεγίρέζοη, οΓἢ
Ογοεεα (ου νυὨϊθἢ.ἢΘ νγὰβ 501} ϑησαρσοά ἴῃ 178 Α.}.).

“ ὙΝΠδΔπιονγῖῦχ ὑμῖ8 Οη6 ΟΥ̓ οὔ" οὗ {Π|6568 οἰὐαύϊοηβ ὈΘΙ
ΟμΡΒ

ἴο ὑπ Οὐαὐδί!ορτιο,
τ88ὃ

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ ὍὉΕ ΜΨΟΜΕΝ ΑΝῸ ΒΟΙΑΚ
μαηᾶς ἄοννῃ ἐπε δοοουπὺ ὑμπαὺ Ῥαΐγοο!β νγὰβ ἜνῈπ ἃ
Κιηβιήδῃ οὗ ΑΟἢ111685 ; ἕο ΗἩδϑίοα βὰγ5 ὑπὰὺ Μεποοίϊιβ
ὑπ ἔαΐπου οἵ Ῥαΐγοο8, νγὰβ᾽ἃ Ὀγοῦμοι οἵ Ρεϊδιβ, 80

ὑπαῦπ ὑμαῦ Ὅαθ6 ὑπουζυγεσε ἢνϑῦ οοιβίηβ.

Ὁ

62.
Βόηθα

Ποῖ

ψυυϊΐα

Η βίο

““ϑϑῖὰβ

ἴθ

80ὸη

τηθητίομβ: “Ης

οἵ Ηδιπυοίῃ
5,

(θεροῦ) ὅδϑγὰβ ἀπά

ΑἸαζυριιβ, ΡΌΟΘΙΥ 50η5. Απᾶ ϑϑῖυβ νὰ {6
οἵ ΗδΙγποίῃϊαβ ΡΟΥΘ δ᾽ βοη, ἀηα οἵ ΑἸογοπα.

850ὴ

69.
ΤῊΪ5 οὐδ 616 τηοϑὺ οἰ θαυ ργόναβ ἐπαὺ Αϑοϊθρίιβ ννὰβ
ηοὺ ὑπ6 βοὴ οἵ Αὐβίποῦ, θυΐῦ ὑπαὺ Ηρϑοα

οὐ οπα

οἵ

Ἡ εϑιοά᾽5 ἰηξουροϊαῦουβ δοιηροβϑα {16 νεῦβεβ ἴο ρ]θαβε
ἴπΠ6 Μεββεηίΐδηβ.
ϑοιηθ. 880 (Αβοίβρὶ8) ννὰβ ὑπθ6 βοὴ οἵ Αγβίποῦ,
οὔπουβ οὔ ΟὐοτομπίβΌ.
Βυῦ Αβοϊερίδαιαβ βᾶγβ. ὑπαΐ
Αὐβίποῦ ψὰῶὰβ ὑπὸ ἀδυρμίοι οἵ Γθυοίρριβ, ΡευοΓ8.
805, 8ἃηᾷα ὑμαῦ ἴἰο ΠΕῚ δῃὰ Αρο]ο Αβοϊδρίαβ ἃπα ἃ
αἀδυρηϊου, Εὐὶορίβ, ὑγαυα ὈΟΙῊ :
“Απαᾶ 5886 Ἀθᾶγα ᾽ν ἔῃ ραϊδοθ Αβοϊβρίαβ, ᾿Ἰεδδά εν οἵ
τ 6}, ἃπαἃ Εγορὶθ νυ ὑπ Ἰονεὶν Παὶν, θείηρ 5]οὐ
ἴῃ Ἰονα ἴο ῬΒοθθυβ᾽
Αμπὰ οὗ Αὐβὶποῦ πκενῖίβα :
““Απα Αὐβίποῦ νγὰβ Ἰοϊηθα υυἱδ ἐπΠ6 βοὴ οἵ Ζειιβ
δΔηα 1,οἴο ἀπα θᾶγε ἃ 50η Αϑβοϊδρίιβ, Ὀ]διηθ]
685. ἀπά
βίγσομρ,ἢ
1ὃ9

ΗΒΒΙΟ
θ4.

ϑοϊοϊίαδέ οὐ Ποριοα, Τἠδοσοημ, 142.
πῶς γὰρ
τοὺς αὐτοὺς (Κύκλωπας) θεοῖς ἐναλυγκίους λέγει
καὶ ἐν τῷ τῶν Λευκιππίδων Καταλόγῳ ὑπὸ
᾿Απόλλωνος ἀνῃρῆσθαι ποιεῖ;
θῦ.
ϑολοϊέαδέ οα, Ριπαάαν, Οἱ. κὶ. 19.

Τιμάνδρην "ἔχεεμος θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
66.

ϑολοϊταβέ οὐ Ρίπαάαν, Νόρηι. κ. 1ὅ0. ὁ μὲν Ἡσίοδος
ἀμφοτέρους (Κάστορα καὶ ἸΤολυδεύκη) Διὸς εἶναι
γενεαλογεῖ.

10. ὁ μέντοι Ἡσίοδος οὔτε Λήδας οὔτε
Νεμεσέως δίδωσι τὴν Ἑλένην, ἀλλὰ θυγατρὸς
᾽Ωκεανοῦ καὶ Διός.
61.
ϑοϊιοϊϊαδέ οα, Πιιγρίαεε, Ογοεδίος 349.

Στησίχορός

φησιν, ὡς θύων τοῖς θεοῖς Τυνδάρεως ᾿Αφροδίτης
ἐπελάθετο, διὸ ὀργισθεῖσαν τὴν θεὸν διγάμους τε
καὶ τρυγάμους καὶ λειψάνδρους αὐτοῦ τὰς θυγατέρας ποιῆσαι... καὶ Ησίοδος δέ:
Τῇσιν δὲ φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη
ἠγάσθη προσιδοῦσα, κακῇ δέ σφ᾽ ἔμβαλε φήμῃ.
Τιμάνδρη μὲν ἔπειτ᾽ "ἔχεμον προλιποῦσ᾽ ἐβεἥκει,

ἵκετο δ᾽ ἐς Φνλῆα, φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν"
ὡς γρτρμρξυην ψσούττ εν προλιποῦσ᾽ ᾿Αγαμέμνονα
ἴον
Αἰγίσθῳ παρέλεκτο καὶ εἵλετο χείρον᾽ ἀκοίτην'
ὡς δ᾽ “Ἑλένη ἤσχυνε λέχος ξανθοῦ Μενελάου.
190
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604.
ΕῸΓ ον 4οθβ. μῈ βδῪὺ ὑδπαῦ {Π6 βᾶπιθ ῬΘΥΒ08 ({Π6
Ογοῖορε5) γοῦα πκα {πε σοάβ, ἀπα γεῦ γεργθϑθηῦ ἔμ θη

45. Ὀεΐηρ ἀεοοιγογεά ὈῪῚ ΑΡροΙο ἴῃ ἐπε (αἰαίοσιο οἵ
ἐλ 1)αμσἠέογα 9 1.Θοῖρρι5 ὃ
θῦ.
“ ἘσΠθμηαβ τηϑᾶαβ ΤΊ δηαγα 5

θα Χοι ἴδ."

606.
Ηεβἱοά ἴῃ οἱνίῃρ πεῖν ἀδβοθηῦ τὰ Κ68 ἔμ θη ((ἰαϑίου
πα ΡοΪγάδιοα8) Ὀοΐἢ 5οη5 οὗ Ζευϑ.
Ηοϑἰοα, Πονγενϑῦ, κε Ηοίθη ὑπς ομ1]ἃ ποῖοὺ
οὔ Τ1ιεᾶὰ ποὺ Νοιηδϑίβ, θαῦ οὗ ἃ ἀδιρηΐον οὗ Οοεδη
ἀηα Ζευ8.
67.
ΒΘοϑιοῃποῦι5. θα γ8 ὑπαῦὺ γγἢ116 βδουβοῖηρ ἴο ἐπ σοαβ
Τυπάαδγοι5 ἔογροῦ Αρῃγοάϊδα πᾶ ὑπαῦ ὑπ σοά 685
να ΔΗΡΤΥ ἃ Πα τηδα6 ᾿ἰβ ἀδυρ θυ ὑνίοα πα ἐῃγῖοα
νγνεαὰ πα ἀδβουΐειβ οἵ ὑπεὶγ Πυθα Πη48.. ... Απὰ
Ηεβῖοα αἶβοὸ βᾶγ8:
“Απᾷ ᾿Ἰδυρῃῖον-Ἰονίηρ ΑΡΠἨγοαϊτα ἔθ]Ὁ1θδαϊοιβ νη
85η6 Ἰοοκοα οἢ ἔποϑιη ἃπᾶ οαβὺ ὑπϑῖὰ ἰπἴο αν] γαρογῦς:
ΤΉθη Τιπιαπᾶτα ἀεϑουιεα Ἐοπθιασβ δηθᾶ πψεπὺ ἀπ
οᾶτηθ ἴο ἢν] οθι5, ἀθὰν ἴο ὑπ6 ἀθαῦῃ]685. ροαβ; δπα
Ἔνθ 50 ΟἸγ δομηπηθϑίνα ἀθβδοευθα σοα-ΠκΚ6 ΑΔ ΘΟ.
Δ Πα ἰὰγ ψἢ Αδριϑυπυβ ἃπα οἤοθα ἃ ψΟΥβ6 τηδΐα:
Δ Πα ἄνθη 50 Ἠδϊ]θῃ ἀἰβπῃοποῦυγεα ὕΠ6 σοῦ οἵ ρσο]άδηΒεῖτοα Μεποῖδαβ.
ΙΟΙ

ΟΒΗΕΒΙΟΙ
θᾶ.

Μνᾶτο Φιλοκτή]της ἀγὸς ἀνδρῶν [αἰχμ]ητάων
:
Ἰης, πάντων ἀριδε[ίκετ]ος ἀνδρῶν
τοξάξεσθαι ἑκ]άς τε καὶ ἔγχεϊ ὀξῖυόε]ντι.
βῆ δ᾽ ἐς Τυνδαρέ]ου λιπαρὴν πόλι[ν ε]ΐνεκα κούρης
᾿Αργεΐης ἣ εἶ)δος ἔχεν χρυσέης ᾿Αφ[ροδί͵της
δ
τὴν δ᾽... ἔτεκε]ν Χαρίτων ἀμαρ[ ὑγμ]ατ᾽ ἔχουσαν
Ζηνὸς ἐν ἀγκοίνῃς καὶ] 'Τυνδάρεω βασ[ιλῆ]ος
μιχθεῖσ᾽ ἐν λαμπ]ροῖσι δόμοις [κούρη] κυανῶπις
᾽Ωκεανοῦ θυγάτηρ] μέγ᾽ ἐϊπήρατον εἶδος ἔχουσα
ς

10

"
᾿
ἰκ
"
΄ὕ
᾿
Ἂ
ἜΡΕΟς
᾿μτὴκ
..
ἡ
τοσσαύτας δὲ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἐἰδυίας
πάσας χρυσείας φιάλας ἐν χερσὶν ἐχούσας...
καί νύ κε δὴ Κάστωρ τε καὶ ὁ κρατερὸς Ἰ]ολυδεύκης
γαμβρὸν ποιήσαντο κατὰ κράτος" ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνων
7,

΄,

Δὰν,

Ν

οἷν

͵

᾽

᾿

Ν

7,

ς

Ν

΄

γαμβρὸς ἐὼν ἐμνᾶτο κασιγνήτῳ Μενελάῳ.

ὲ

1

Υἱὼ δ᾽ ᾿Αμφιαράου ᾿Οικλεΐδαο ἄνακτος
ἐξ] "Αρ[γ]εος ἐμνῶντο μάλ᾽ ἐγ]γύθεν: ἀλλ᾽ ἄρα
καὶ τοὺς
βλάψ]ε θεῶν [αἴδως μακάρων νέ]μεσίς τ᾽ ἀϊνθρώπων
᾿
᾿
"
᾿
Ὰ
ἀλλ᾽ οὐκ ἣν ἀπάτης ἔργον παρὰ Τυνδαρίδησιν.
20
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608.1
“ονοςς͵ ΡΒΠοοΐεῖεβ βουρηῦ ΠΕ, ἃ θά ον οὗ ϑβρθβᾶτν6,

. - .«΄, τηοϑὺ

δυηοαβ

οὗἨ 411] τηϑθῃ

αὖ

βῃοοιηρ'

ἔτομὰ αἴδλν ἃπα στὰ ὑπ6 5ῃδυΡ 5ρθᾶγσ. Απᾶ ἢδ ὀδῖὴξ
ἴο Ῥγπάδγδαβ᾽ Ὀυρηῦ οἰδν ἔου Π6 βᾶΚα οἵ ὑπε Αὐρῖνε
ταδὶ γνῆο Πα ὑπὸ θϑδυὲν οὗ σροϊάδβῃη ἀρβγοαϊΐθ, ἀπά
6 βραυκ|ηρ ογεβ οὗ πε αγδοθθβ; πα ἔῃ ἀδιῖἴαοεα ἀδυρηΐεν οὗ Οοδδῃ, νοῦν Ἰονοὶν οἵ ἔογτη, θᾶγῈ
Πδὺ θη 8η6 δα 5ῃαγβα ὑπ δθτασαβ οὗ Ζειβ ἃπα
ὑπ6 Κίησ Τγπάδγειβ ἴῃ ὑπς Ὀυρηῦ ραΐδοα........
(Απα
.... βουρῃῦ Πδὺ ἴο ντβ οἰδυϊπρ' 48. ρ 5)
τς ν ἀλλα μα ΤΘ ΠΥ γουηδ 5Κ11Π|6
4 ἴῃ Ὀ]ΔΙ.6 1685 ἀγΐβ,
ἐδ οἢ Βοϊαϊηρ ἃ σοίϊάεθῃ ον] ἴῃ ἢδν Βαηάᾶβ. Απά
ὑγαν ὐαϑίου ἃπα βἴτοηρ Ροϊγάδασοβ νου] ἢανα τπδαα
έτη 3 ὑποῖν Ὀγοῦμον ρουΐογοθ, θαῦ Αρσαιηθιηποῃ, θεΐηρ

βοη-ἰη-ἰανν ἴο ΤὙΠπαδγδιιβ, ὑγοοθα ΠΕΡ ἴῸΣ Πὶβ Ὀτοῦ ΠΟΥ
Μεμπεῖδαβ.
Αμα {πὰ ἔνο 80π5 οἵ Αὐηρῃίϊαγαιβ ὑΠ6 Ἰογά, Οδο θιιθ᾽
50}, Βουρ! ἤΠ6Υ ἴο ψ 18 ΠΟ ΑΥΡῸΒ νΕΥῪ ΠΘδΥ αὖ παπᾶ ;

γεῦ... ἴδαυ. οἵ {πῸὸὶ Ὀ]εϑϑεα ροάβ δπᾶ ἔπε ἱπαϊρπδίΐοῃ οὗ τηθῃ οδυϑεα ὑμϑυὴ αἷβοὸ ἴο [81].
Ἕ
"ε
᾿ς
ἀπο"

θαὺ ὑπεῦα νγὰθ πὸ αθοοι τα] ἀθα!ηρ ἴῃ ὑΠ6 50ῃ5 οἵ
ΤΥπαάδγδα.
1 Τῆηθ685 1--ὖ] ἃγα ἔγοῃιὶ Βϑυ]η Ῥδρυσῖ, 9739 ; 1π65 δὅ2-106
τὶ Β. 1--δ0 (ἀπ ἔο]]οννίηρ' ἔγαρτηθη5) ἃγ 6ἔγοιη Βου]]η ῬΑΡΥΤΙ
10660θ.. Α τρίθγθεποθ ὈγῪ Ῥαυβδηΐαβ (111. 24, 10) ὧο 1]. 100
Ῥύονθβ

ὑμαὰῦ ὑπ

ὕνγο

ἱγαριηθηύὺβ

ὑορθῦμου.

οοὴθ

ἔγομη

ὑῃθ

Οαἰαίοσιιο Γ᾽ οηιεη.
Ἴηθ βθοοπα βοοὸῖ (ὑμ6 θδρίπηϊηρ οὗ
ὙΠΟ 15. ἱπαϊοαύοα αἴϊον 1. 106) οαη πᾶγαὶν Ὀ6. ὑπ6 βθοοηᾷ
Ῥοοκ οὗ ὑμ6 Οαέαϊοσιιο ῬΥΟΡΘΥ : ῬοΟβΒΊΌΙν ἰὖ που] ΡῈ δββιρηθα
ὕο ὑπθ ᾿Ηοίαι, νγν
]ο ἢ Ὑγ ΓΘ βομηθύϊτηθβ ὑγθαῦθα ἃ5 ραῦτὺ οἵ ὑπ6

Οαἑἰαίοσιιο, ἀνα βου
θῦϊ πη65 βοραγωύῦθα ἔγοιη 1.
ΤῊΘ τϑπιδῖηβ οἵ ὑπ ὑπ᾽ γῦγ-ϑθνθη [1165 ἕο ]ονηρ Β. δ0 ἴῃ
ὑπ ῬδΡυσιιθ ἀγα ἴοο 5] 1σῃῦ ἴο δῦ οὗ τοβυογαζίοη.
2. 86. ὅπ ϑαμῦον ΠΟ56 ΠπδΠη6 18 Ἰοβῦ.

ΕΘ.

ΗΕΞΙΟΡ)

Ἔκ δ᾽ ᾿Ιθάκης ἐμνᾶτο ᾿Οδυσσῆος ἱερὴ ἰς,
υἱὸς Λαέρταο πολύκροτα μήδεα εἰδώς.
δῶρα μὲν οὔ ποτ᾽ ἔπεμπε τανυσφύύρου εἵνεκα κούρης"
ἤδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ὅ
ὅτι ξανθὸς Μενέλαος
νικήσει: κτήνει, γὰρ ᾿Αχαιῶν φέρτατος ἦεν'
οῦ
ἀγγελίην δ᾽ "" Λακεδαιμονάδε προίαλλε
Κάσί τ]ορίι 9 ᾿Ππποδάμῳ καὶ ἀεθλοφόρῳ ΠΠολυ'
δεύκει.
μῥῶτδι δ
τς ἐὐροτῴαις 5641 Ὁ5τοῖο δῇμος ἠκ ἀφ
ἐς τάδε στε 7 51 6 0 16 96.
ΕἸ ΟΠΒΩΝ
εκ ες ὐὰ υ δ ρα λον πρλα θυ λπδις
με
ἐπ κὴ ἑυμοι
80
κ
"
"Ἢ
Κάστορι θ᾽ ἱπποδάμῳ καὶ ἀεθλοφόρῳ Πολυδεύκει
ἱμείρων “λένης πόσις ἔμμεναιἡ
ἠυκόμοιο
εἶδος οὔτι ἰδών, ἀλλ᾽ ἄλλων μῦθον ἀκούων.
ἀ

Ἔκ Φυλάκης δ᾽ ἐμνῶντο δυ᾽ ἀνέρες ἔξοχ᾽
ἄριστοι,
υἱός τ᾽ Ἰφίκλοιο Ποδάρκης Φυλακίδαο,
8ὅ
ἠύς τ᾽ ᾿Ακτορίδης ὑὑπερήνωρ Πρωτεσίλαος"
ἄμφω δ᾽ ἀγγελίην Λακεδαιμονάδε προΐαλλον
Τυνδαρέου π[οτ]ὶ δῶμα δαίφρονος Οἰβαλίδαο
πολλὰ δ᾽ ἔεδν[α δίδον], μέγα γὰρ κλέος [ἔσκε γυ]ναικός,
χαλκ

40

χρυϊσ

"

κ

ἣε

κ

᾿Αργείης “Ελένης πόσις ἔμμεναι ἠυκόμοιο.
Ἔκ δ᾽ ἀρ᾽ ᾿Αθηνέων μνᾶθ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς,

πολλὰ δ᾽ ἔεδνα δίδου: κειμήλια γὰρ μάλα πολλὰ
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Απᾶ ἴοι {παρὰ ὑΠ6 βϑδογθά τῖρῃΐ οἵ Οαγββειβ,
Τ,αδνῦθϑ᾽ 5Β0η, ψγῃ0 Κπονν τηδην
- 5] δα νυ]65, βδουρἢΐ
μοι ἴο ψε.
Ηδ πονεῖ βοηῦ οἱδ ἔογ ὑπὸ βαᾶκα οἵ Π6
ποαΐ- δ] 6 α ταδϊα,

ἴον ἢ6 Κηονν

ἴῃ ᾿ἶ5. πδαγὺ {παὺ

»ο]ἀ6η-Παϊγσεαὰ Μοποίδιβ νου πη, βἴηποθ Π6 νγἃβ
σγοαϊαϑῦ οἵ ὑπὸ Αομδθδηβ ἵπ ῬΟΒΒ
ββί 95 8 Πα νγὰ8 ΘῈΣ
ΒΘ Πα Ἰηρ' τηϑϑαρθβ ᾿ ἴο Πουβα- [τη ρ'(ὐαβίου ἃ πα μυ1ΖοὙνἸ ΠΗ ρ᾽ Ῥοϊγάδαοαβ.
Απᾶ. .. οπ᾽5 8580η βουιρῃΐ παι ἴο νι (ἀπᾶ
Ργουρη). .. Ὀυϊ441-οὐδῖθ. .. οδα!άγομπβ... ..
᾿
τ;
᾿
᾿
ἴο Βουβα- ἰιηΐησ' ἀϑίου ἃπΠα ΡΥ 1Ζ6- τπηΐηρ ῬοΟΪγάδιιοοβ,
ἀδϑιτίηρ το Ὀ6 {η6 Βυβθαπα οἵ τἱοῃ-Παϊγεα Ἠξ]εη,
ἘπουΡῊ Πα πᾶ παν 566 ΠδῚ θδδυῖν, θυ Ὀεοδαβα ἢ 6
Πεϑαγὰ {Πδ γεροχὲ οἵ οὐ ευβ.
Απά ἔγοιη Ῥηγίαοα ὕνγο θη οὗ ἐαδεθῆϊος γγΟΣ
Βουρηῦ ΠΟΥ ἴο να, Ροάδγοαβ βοὴ οἵ Γρῃοϊα5, ΡΗγ]αοαθ᾽
500, ἃΠπ4 Αοἴουβ ΠΟΌ]6 850η, ονευθδανηρ Ργοξθβι]δ5.
Βοιῦ οἵ ἔπδιὰ Καρὺ βεπαϊηρ' τη οϑϑαροβ ἴο ᾿ΔΟΘαΔΘΙ
ΟΉ,
ἴο {πε μοιβὲ οἵ νῖβε Τυπάδγειιβ,

Οο θα] 5

50η, πᾷ

ὕπο
ν οἰδυβα τὴν ὑγ16.4]οΥ 5, Ὸ σγοαῦ ννὰβ {Π16 σὶν]"5
ΤΈΠΟΜΏ, ὈΥΆΖθ. .. φοΪάεη....
᾿
Ἢ
Ἔ
Ἐ
(ἀΘβί νη.) ἴο 6 {πῸὶ παθθαπα οὗ το ῃ-Παἰγεα Ἠδ]δη.
το

ΛΔἰπθηβ

ὑπ

βοὴ

οἵ Ρεϊθδιυβ, Μεποϑίμριβ,

ΒΟΌΡη Ποὺ ἴο ψῖΐε, ἀπᾶ οἤδσυεα τηδὴν ὑγ144]οἱἔῦϑ;
ἴον 6. Ροββθββϑα νῦν μηδην βἰου δα ἐγοαβαγθβ, ΡΟ] δηα
1 Ὑγοοϊηρ νγὰβ ὈῪ ῬΓΌΧΥ ; 50 Αρδιηθηηοη Μψοορα Ἠδ θη ἔου
15 Ὀγούμου.

ΜΙθηῃθϑίδαβ (11. 14--16), πα

ΙΘΔοιηθηθιιβ,

ἡ 0 ΟΔΠ16

ἴῃ ῬΘΥΒΟΩ 8Πη4 βρηῦ ποὺ αἀδραῦύν, 5 ΒΡθοΐδ]]ν τηθηὐ]οπϑα 85 Δἢ
δχοθρίϊοῃ, δηα ὑπ γθᾶβοῃ ἴον ὑ}185--- ὉΠ68 τϑβτογαύίοη ρυϊηΐθα
ἴῃ ὑμδ ὑοχύ Ρ6 τἱρῃῦύ---ἰβ βυαῦρα (11. 69 8..).

ο 2
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ἔκτητο, χρυσόν τε λέβητάς τίε τρίποδας τε,
καλά, τά ρ᾽ ἔνδοθι κεῦθε δόμος [Πετεῶο ἄνακτος
οἷς μιν θυμὸς ἀνῆκεν ἐεδνώσίασθαι ἄκοιτιν
ἄ
πλεῖστα πορόντ᾽" ἐπεὶ ο[ ὔ] τιν᾽ ἐέξλπεῖτο φέρτερον
εἶναι
πάντω]ν ἡρώων κτήνεσσί τε δω[τίναις τε.
Ἵκετο δ᾽ Οἰβα͵λιδάο δόμους κρατερὸς [Λυκομήδης
νηυσὶν ἐκ ἹΚρήτης ᾿Ελένη]ς ἕνεκ᾽ ἠυ[κόμοιο.
Ἀ
κ
κ
"
"Ἢ
Π
κ
Ἀ
μνᾶτο' πλεῖστα δὲ δῶρα μετὰ ξανθὸν Μενέλαον
μνηστήρων ἐδίδου: μάλα δ᾽ ἤθελε ὅν
ὅ κατὰ θυμὸν
᾿Αργείης “Ἑλένης πόσις ἔμμεναι ἠυκόμοιο.
Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἀμώμητος
ἀ
πολεμιστὴς
μνᾶτο᾽ δίδου δ᾽ ἄρ᾽ἔεδνα ἔϊοι κότα, θαυματὰ ἔἔργα"
οἱ γὰρ ἔχον Τροιζῆνα καὶ ἀγχίαλον ᾿Βπίδαυρον
νῆσόν τ᾽ Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι ᾿Αχαιῶν
καὶ Μέγαρα σκιόεντα καὶ ὀφρυόεντα Κόρινθον.
᾿Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην τε παρὲξ ἅλα ναϊεταώσας,
τῶν ἔφατ᾽ εἰλίποδάς τε βόας καὶ ἴφια μῆλα
συνελάσας δώσειν, ἐκέκαστο
ἐ
γὰρ ἔγχεϊ μακρῷ.
Αὐτὰρ ἀπ᾽ Εὐβοίης ᾿Ελεφήνωρ,ὄ
ὄρχαμος ἀνδρῶν,
Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αβάντων
μνᾶτο' πλεῖστα δὲ δῶρα δίδου: μάλα δ᾽ [ἤθελε
θυμῷ
᾿Αργεΐης ᾿Εἰλένης πόσις ἔμμενα[ι ἠυκόμοιο.
Ἔκ Κρήτης δ᾽ ἐμνᾶτο μέγα σθένοϊς ᾿Τ]δομ[ενῆος,
Δευκαλίδης Μίνωος ἀγακλειτοῖο γί εν]έ[θλη,
οὐδέ τινα «μνηστῆρα μετάγγελον ἄλλ[ον ἔπεμψεν,
ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺν νηὶ πολυκλήιδι μελαίνῃ
1 Ἴνειδαο, ΒΘΡ]]η ῬΦΡΥΤΊΙΒ.
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ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΝΌΟΜΕΝ

ΑΝῸ

ΕΟΙΑΒ

οδυ]ἀγοπβ δηα ὑπροάβ, ἤπε ἐΠϊηρβ ννῃΐοἢ ἰὰγ Πα ἴῃ
ὑῃ6 Βοιβε

οἵ πε

Ἰοτὰ

Ῥεΐθδαβ, πα

ἢ

Ὁῃθῖὴ Πὶ5

ποαυὲ ὑτροα ᾿ΐπι ἴο νυἱπ ἷἰ5 "γα θγ ρἰνίηρ ΠΟΤῈ
οἰ δ ὑπ δὴν οὐποῦ; ἔου 6 ὑπουρῃῦ ὑπαὶ πὸ ομ6
οἵ 411 {Π6 Βθυοθϑ νγοιαὶ Βα Ρ855 Πΐτη ἴῃ μοββϑεθϑϑίοηβ δηᾶ
ο 5.
᾿
ΤΠ ΘΓ

οδτηθ Αἰ80 ὈΥ 5Π1ρ ἔτου ταῖς ἴο {Π6 πουβε οὗ

{Π6 5οη οἵ ΟἜθδ]05 βίσοπρ Γιγοουηθα65 ἔου τ ἢ -Παϊγοα
Ηδε]6
π᾿5 588Κε.
᾿
Ἂ
᾿
᾿
ἐν
᾿
Ἐ
Βοιυρη ΠΕΥ ἴο να, Απα αἴτεν σοϊ ἀθη-Παῖτεα Μοηδ]διι5
Βα οἴξδετεα πε στγραίϊεβδὶ οἱθϑ. οἵ 11 τῆς βαϊζοῦβ, δῃηά
ΨΕΙῪ τ
Π6 ἀδβίγα ἴῃ ἢἰβ πϑαγῦ ἕο θ6Ὲ {π6Ὸ μυθθαπα
οἵ Ατρῖνε Ηφίθη ψ ἢ ὑπα τοῦ Παῖν.
Απα ἔτουη ϑδϊδιηῖβ Αἴδ5, Ὁ]
61658.

νυ ῖοῦ, Βουρηῦ

Ποὺ ἴο νιὶθ, ἀπα οἴσεγεα πύλην οἹ δ, ανεη ψόοπάευαι]
ἀς6δα8 ; ἴον μα βαϊὰ ἐπαὺ 6 ννοι]α ἀγῖνε ᾿οσοῦμου πα
σῖνε ἴπ6 βῃδιηθ)ηρ ΟΧΘμ ἃπα βὑγοηρ 5Π660 οἵ 4]]
ἴῃοβθ γγῃο ᾿ϊνεα ἰη ΤτοθΖθὴ ἃπα Εριάδυχιθ πϑὰν {ἢ6

568, Δη4 ἴῃ ἐπ6 ἰϑ]απά οἵ Αερίηα ἀπα ἰπ Μα565, 5θπ5 οὗ

ὑῃ6 Αοἤαθδηβ, δπαὰ βῃδαάονυ Μεραᾶγαὰ ἅπα
ον πῦμ 5, πα

ΕΗδυτηΐοπθ ἀπ Αϑίπα

16 5888 : ἔοσ ἢ6 νγὰβ δυο

ἢ

γον πη;

ψ ΒΊΘῊ 116 ἁϊοηρ

ὑΠ6 Ἰοηρ᾽ 5ρθᾶγ.

Βαΐὺ ἔτοιη ἔπθοεα ΕἸθρῃεπου, ᾿ἰθδάου οἵ τθη, ἐπ 6
500 οὗ ΟΠαϊοοάοῃ, ρυῖπος οἵ με θοϊΪαὰ Αβραπῖεθβ, βοισῃςϊ

μου ἴο ψῆθ. Απαᾶ πε οἴεγεα νεὺν τϑπν οἹ 5, πα
σγθαῦν μα ἀεδίγοα ἴῃ Πὶβ μδαγὺ ἕο "6 ὅπη6 Πυθθαπα οὗ
ΤΊ ἢ-Παϊγοα Ηε]εη.
Απα ἔγοιη ταῖς ἔπ6 τὶν Τἀοτηθηειβ βουσηῦ ΠΟΥ
ἴο νυἱΐα, ᾿ϑϑοα ο΄ 5 50η, οἴθρυϊηρ οἵ τεπονπεα Μίποϑβ.

Ης βθηῦ πὸ ομα ἴο ψγοὺ ἢδὺ ἰῃ ἢΐβ ρἷδοθ, θαῦ οϑιης
ΠἰπηΒ61 τη Π5. ὈΙΔοκ 5ῃ10 οὗ τοδὴν ὑΠυγαγῖβ ονοῦ ἴῃς
107

ἨΈΒΒΙΟ

βῆ ὑπὲρ ᾿Ωγυλίου πόντου διὰ κῦμα κελαι[νὸν
Τυνδαρέου ποτὶ δῶμα δαίφρονος, ὄφρα [ἴδουτο
᾿ΑἹ]ρί γείην!] “Ελένην, μήδ᾽ ἄλλος! οἵ κατάϊ γουτο
κούρην, τῆς κ]λέα πᾶσαν ἐπὶ χθόνα δῖαν ἵκανεν.
Ἵκετο δ᾽ ἐνν]εσίῃ Ζηνὸς μέγα [μηδομένοιο
Ἵδ
(ΤΕϊγύθθη 11π65 Ἰοβὺ.)
Τυνδάρεος δὲ ἄναξ, ὅποσοι) κ[ἰον] εἵνεκα κούρης,
οὔτ᾽ ἀπέπεμψεν ἑκὼν] οὔτ᾽ [αὖθ᾽ ἕλε [δῶρο]ν ἑκά[στου᾽
90
πάντας δὲ μνηστῆρας ἀπήτεεν ὅρκ[ια πιστὰ
ὀμνύμεναί τ᾽ ἐκέλευσε καὶ [ἀκρήϊτῳ ἀϊρά]ασθαι
σπονδῇ, μή τιν"ἔτ᾽ ἄλλον ἄνευ ἔθεν ἄλλα π[ένεσθαι
ἀμφὶ γάμῳ κούρης εὐ[ω Ϊλ[ἐἔνου" ὅ]ς δέ κεν ἀνδρῶν
αὐτὸς ἕλοιτο βίῃ νέμεσίν τ᾽ ἀποθεῖτο καὶ αἰδῶ,

98

τὸν μέτα πάντας ἄνωγεν ἀολλέας ὁρμηθῆναι
,
ποινὴν τισόμενους. τοὶ δ᾽ ἀπτερέως ἐπίθοντο
ἐλπόμενοι τελέειν πάντες γάμον: ἀλλ᾽ ἅϊμα πάντας
᾿Ατρείδης [νίκησε]ν ἀρηίφιλος Μενέλαος.
πλεῖστα πορών' Χείρων δ᾽ ἐνὶ ἸΠηλίῳ ὑλήεντ͵
100
Πηλείδην ἐκόμιξε πόδας ταχὺν ἔξοχον ἀνδρῶν,
παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽" οὐ γάρ κεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
νίκησ᾽ οὐδέ τις ἄλλος “ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
μνηστεύων Ἑλένην, εἴ μιν κίχε παρθένον οὖσαν
οἴκαδε νοστήσας ἐκ Πηλίου ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς.
10ὅ
ἀλλ᾽ ἄρα τὴν πρίν γ᾽ ἔσχεν ἀρηίφίλος Μενέλαος.

Β
Η τέκεν Ἑρμιόνην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν
ἄελπτον. πάντες δὲ θεοὶ δίχα, θυμὸν ἔθεντο
ἐξ ἔριδος: δὴ γὰρ τότε μήδετο θέσκελα ἔργα
1: αλλος οἷον ακ. ....
τοῦ

Ῥδργυυβ.

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΝΞ

ΟΕ ΜΨΟΜΕῈΝ

ΑΝῸ

ἘΟΤΙΑΕ,

Ορυ ήδη 568 δοῖοβ5 με δὺς αν ἴο {πε ποιηα οἵ
νν56. ΤὙΎπαδθαβ, ἴο 866. Αὐρῖνε Ηθίθη ἃπα ὑπαῦ πὸ
0Π6 εἶδε 5Βῃουα Ὀυπρ θδοῖκ ἴον. πίμη ὑΠ6 οἷν] σηοβα
ΤΈΠΟΥΙ ΒΡΓΘΔα 4}} ονεὺ ὑπὸ ΠοΙν δαυίῃ.
Απα δδ {δε ρτοιηρεϊπρ οἵ Ζδυβ. 116 411- ννῖϑ8. δ Πη6.
Ἵ
ἡρ
93
τ
Ἔ
Βαυΐ οὗ 411] ψῇο οαῖὴδ ἔουν: {πΠ6 γηδί5 ϑᾶκθ, ὑπ

ΤΥ πάγοι

Ἰουὰ

βεηῦ ΠΟΠ6 ἅνγαῦ,, ΠΟΙ γεὺῦ τϑοοϊνϑα {πε οὐδ

οἵ δῆν, θυΐὺ ἀ5κδα οὗ 41} ὕΠπ6 ϑαϊζουβ Βυγ οαῦῃβ, ἃπ6 θ8668

ὑπὸ ϑυγθᾶν ἃ πα νον ἱῦἢ ἀπτηϊχϑα ἢ θαύϊομβ ὑΠαὺ πο
ὉΠ6 6Εἶ56 Βοποθίου! ἢ 5Ππο 14 ὁ δυρῆηξ ἀραγῦ ἕο πὴ ἐἰ5
τοὺποβίηρ ὑπ τηδυτῖαρα οὗ {πὸ τηδϊα
Ὁ ἢ ΒΠΔΡΕΙΥ ΔΥΤῊΒ ;
θυὺ 1 Δ τηϑη 5Ποι]α οαϑὺ οἵ ἴδαν ἀπα γανούθ πος ἃπα
ἴακα Ποὺ ὈῪ ἴογοθ, Βα θαᾶβ 411 ὑπ οἴμϑιβ τορεῦπου
ἔΌΠ]ονν. αἴθου. ἀπμα τοᾶκα Ὠΐτη μὰν 6 ρεπαὶύυ. Απα
που, Ἔ86}} οὔ ἔμειῃ πορίπρ ὕο δος Ομ 15}} Πΐ5 πηαυγΐαρθ,
ονουεβα Πΐμη υυἱδπουῦ ννανουησ.
Βαΐ ψψάυκε ΜεπεΙδι8, ἴπΠ6 βοὴ οἵ Αἰἴτεϑιβ, ρον]δα ἀραϊηδὺ ὑῃθιη ἃ]}

τορσεῦμου, θθοδιιθα ἢ6 σᾶνα ἴπ6 σγοαϊαβὺ οἹ 8.
Βαυὺ ΟΠίγοι ψνὰ5 Τα πάϊηρ ὑπ 6 80η οἵ Ῥεϊδθαβ, βυν
τἴοοϊεα ΑΟΠ1]165, ρυδ- οϊ πθηΐ Δ ΟΠ Π]Θ, Οἢ. ΨΟΟΥ
Ῥϑ]ίοη ; [ῸΣ Π6 ννγὰβ 511] ἃ θου. ΕῸν πεῖῦπου νγαυ!κο
Μεποδιιβ ΠΟΥ 8 ὴΥ οὔπου οὗἁἨ τηϑπ οἡ δαυἢ νου] να
Ργαναι ]οα ἴῃ δῦ τὸν ΠεΙθῃ, 1 ἤδεῦ ΑΟΠΠ]165. Πα
Τουπα Ποὺ πηνγεᾶ.
Βαΐ, δ5 10 ννᾶβ, νυ κα ΜοποΪδι5
ΟΠ ΠΟΥ ὈΘοΥΟ.
1:
Απᾶ 586 (Ηε]6η) βάστα πϑαῖ δηκ]εα Ηδυτηΐοπθ ἴῃ
ὉΠ6 ρῬαῖδοθ, ἃ ἢ] ἀπ]οοκϑα ἴον.
Νονν 411 ἔπε σοάβ νψεσγὲ αἰν δα ὑπγουρῊ δ γα; [ῸΥ
1. ΠῚ 6 Ῥδρυγιβ Πού τηϑυῖζα ὕπ θορΊ πηΐπρ' οὗ ἃ Βθοοηα ὈοΟΪΚ,
ῬΟΒΒΙΌΙΥ οὗ ὕπμ6 ἤοϊαο. Τὴ ρδᾶββαρθ (1]. 2-ὅ0) ρΡγοῦθ]ν θὰ
ὌΡ ὕο 8δῃ δοοουπῦ οὗ ὕπ6 Τ͵ο͵δη (πα ΤΉ ΘΌδΏ 3) γνγ, ἴῃ ἡ ΒΊΟΉ,

Ἐ9

:

ΗΈΒΙΟΙ

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, μεῖξαι κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν
τυρβασίας, ἤδη δὲ γένος μερόπων ἀνθρώπων
πολλὸν ἀιστῶσαι σπεῦδε, πρόφασιν μὲν ὀλέσσαι
ψυχὰς ἡμιθέων ἵνα μὴ δειλ]οῖσι βροτοῖσιν
τέκνα θεῶν μι γέῃ, μόρον ὀφ Ἰθαλμοῖσιν ὁρῶντα,
ὁ

ὅ

ἀλλ᾽ οἱ μὲν μάκαρες [καὶἐς ὕστερο]ν ὡς τὸ πάρος

περ
χωρὶς ἀπ᾽ ἀνθρώπων [βίοτον κα]ὶ ἤθε᾽ ἔχωσιν.
10
τοῖς δὲ] μάλ᾽ [ἀθα]νάτίων τε καὶ ἐκ] θνητῶν
ἀνθρώπων
[γειναμένοις ἐπέθηκε πόνον τε κ]αὶ ἄλγος ἐπ᾽ ἄλγει
Ζεῦ ο. αν ν ἐλ
μιν
μὴ
ον ρἠωξ ἜΝΈρΟΣ
(Τὸ Ἰἴπθ5. τα]ββίηρ.)
1ὅ
ἐπί
οῦο
6
δα ϑθ δα, “μηδέ τις ἀνδρῶν
ἑεῖξς φῆ
τεῦς 5.1} τ αφηϑνχρ) μελαινάων ἔἔπι βαίη
νον

νος

χερσίν τε β]ίηφι τε φέρτατος εἶναι

ὍΣΑΣ ΟΝ
αὐ τω τας
]Ἰε καταθνητῶν ἀνθρώπων
ὅσσα τ᾽ ἔην ὅσα »» ἐϊστὶ καὶ ὁππόσα μέλλει
ἔσεσθαι
20.
πᾶσι θεμιστεύων μέγ]α μήδεται ἠδὲ γεραίρει
βουλὰς πατρὸς ἑοῖο], Διὸς νεφεληγερέταο:

οὐ γάρ τις σάφα ἤδε] ὅ
ὅττι φράσσασθαι ἔμελλεν
οὔτε θ]εῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων
παμπόλλας ᾿Αἰδῃ κεφαλὰς ἀπὸ χαλκῷ ἰάψειν

25

ἀνδρῶν ἡ
ἡρώων ἐνὶ δηιοτῆτι πεσόντων.
ἀλλ᾽ οὔπω τότε πατρὸς ἐπῃσθάνετο φρενὸς ὁρμήν,
οἷα τε κῆρ᾽ ἀλεείνοντες σφετέροισι τέκεσσι
τέρποντ ᾿ ἄνθρωποι" πραπίδων [δ᾽ ἐπετέρπετ᾽ ἐρωῇ
πατρὸς ἐρισθενέος μεγάλ᾽ ἀνδράσι μηδομένοιο.
80
Πολλὰ δ᾽ ἀπὸ βχωθρῶν δένδρων ἀμύοντα
χαμᾶζε

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΜΨΟΜῈΝ

ΑΝὨῸ ἘΟΙΔΕ,

αὖ ὑπαῦ νϑυῪ {πη Ζειιβ γῆ ὑπαμαά οι. οἡ Πίρἢ ννἃϑ
πηραϊζαϊίπο τη ν 6] 5 ἀ6ε5, ἄνθη ἴο τηΐηρ]ς βἴουτη
8η6 ἰειηραβδὺ ονεῦ ἴΠ6 Ὀουπα]685 θαυ, δ ηα αἰγεδαν
ἢδς νγὰβ Παβίεπίηρ ἴο τὰκ 8ἃῃ αὐει ἐπα οἵ {πε
06. οΟὗἨ τηοῦῖαὶ τηθη, ἀδοϊασίησ ἔμπα 6 ψουῦ]Ἱα
αἀοβίγου {πὸ Ἰῖνεβ οἵ ὑπ6 ἀδι- σοάβ, [παῦ ὅπ ομ]γῈ π
οἵ {πὸ σοαϑβ 5ΒΒου]α ποῦ τηδΐα ἢ ψτεῖοπθα τηογΐδ]β,
βϑαίηρ ὑποῖν ἕαξα ψ ἢ Ἐποῖν ον γα; Ραὺ ὑπαὺ {Π6
Ὀ]6ββεα σοαβ πεποϑίουψῃ Ἔνϑὴ ἃ5 ἃἰογειϊπηθ 5ῃου]α Πᾶνα
ὑπεῖν Πἰνίηρ ἀπ {πεῖν Παρ ζαϊομβ ἀρᾶγὺ ἔγου τηθῃ.
Βαΐ οἡ ἔμοβα γγῆο νγεῦα θοΥῊ οὗ ᾿τητηογία]β ἀπα οὗ τηδηΚιηά νεῖν Ζευβ ᾿αἸα [01] πα βουύτονν ΠΡΟῚ ΒΟΙΤΟΥ͂,.
"
Ἔ
κ
Ἔ
ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 οὗ τηδπ. .. 5Που]α σῸ πρὸρ ἈΪδοκ
Βῃϊρ5.. .. ἴΤὸ Ρὲ βοπροθῦ ἰπ {π6 τηϊρῃῦ οἵ 5
Βαπάβ.. .. οὗ τηοῦῖϑ] τηθη ἀθοϊασίηρ ἴο 41} ὅποβε
ὑπηρθ ὑμαῦ ψεσο, ἀηα Ποβὲ ἐμαῦ ἃγε, ἀπαὰ ὑμοβϑε ὑδμαῦ

58.8}} θ6, ἢ6 Ὀγίηρδ ἴο Ρμᾶ885 ἃπα ο]ουῆεθβ ὅπ. σοῦ η56}5
οἵ Πὶ5 ἔαϊῃεν. Ζξδυβ ψῆῃο ἀγίνοϑ πε οἰουσαθ. ΕῸΣ πὸ
0η6, Εἰπὸν

οὐ πε

Ὁ] βθεα

σοάβ οὐ οὗ τηογία] π6η,

Κπδνν βύσοὶν ὑπαῦ πα ψουἹα οοηὐτῖνα ὑπτοῦρἢ ἐπε
Βυγοσα ἴο βεπα ἰο Ηδαάθθ Ὁ}] τηδην ἃ πα οὗ ἤθιοα5
ΤΆ]Π16π ἴῃ βαθ.
Βαΐ αὖ ὑπὰῦ ἔπτὴθ ἢς Κπὸνν ποῦ ἃ5
γεὺ ες ᾿ἰηὐεπὶ οἵ 15 ἔδιδον 5 τα πα, πα πον Τὴ6η
ἀε!ρηῦ ἴῃ ρῥγοϊεοϊηρ ἔπ 6ῖν ΟΗΠ]Πάγθη ἔγοτα ἀθοη.
Απᾶ
ἢς ἀε!ρσηξεά ἴῃ ἴπ6 ἀδϑῖγο οὗ ἢϊ5 τηϊσῃηνυ ἔα ποτ᾿5ἢθασὶ
ψΠη0 τα]65 ρον
]]} ΟΥ̓ΘΥ ΠΠ]6Π.
᾿ Ετοχὴ βἰδίο!ν ἔγεεβ ὑπ ἔδιν ἰθᾶνεβ 6}1} ἴῃ ἀρυπϑορογαϊπο ὅο ον ῖβ απο [δαν8. 161-166, Πῃ6 Βιδοθ οὗ Ηθγοθβ
Ῥδυβηῃθά.

ΒΟ

Τὴ

ορϑῃΐϊηρ οὗ {Π6 Ογργίω 1ἰ5 βοπηθν
δῦ Β:1118Υ.

ΘΎΠΘΓΘ ἴῃ ὕΠ6 ἔγαρτηθηύανυ [1πη65 183-19 ἃ βοὴ οὗ Ζουθ---

δ] πηοϑῦ οογύβιϊν ΑΡο]Ἱ]ο---τνὰβ ἰηὐγοάποβα, Ὁμοῦρἢ ἴον ψ πϑῦ
ῬΌΓΡΟΒΘ ἰ5 ποῦ οἶθᾶγ.
ὙΙῸᾺ 1. 31 086 ἀοδύγπούϊοι οὗ τηδη (600.
11. 4--ὃ) ὉΥ 5ΌΟΥΠΙΒ. νυΒΙΟἢ ΒΡΟΙ] ΠῚΒ. ΟΙῸΡ5. ῬΘρΊηβ : ὕΠ6 Τϑιηδίῃ-

ἴῃ ΝΘΥΒΘ5. ἃΓ6. Ῥδγθηὐῃθῦϊοαὶ, ἀθβουιθίπρ ὕῃθ βηᾶκθ ““ συΒ]Οἢ
ὈΘδΓΒ5 105 γοῦηρ ἴῃ ὉΠ6 ΒΡΥΪΠΡ ΒΘ8ΒΟ0Π,ἢ

201

ΗΕΒΙΟΡ

χεύετο καλὰ πέτηλα, ῥέεσκε δὲ καρπὸς ἔραζε
πνείοντος Βορέαο περιξαμενὲς Διὸς αἴσῃ"
ἔζεσκεν δὲ θάλασσα, τρόμεεσκε δὲ πάντ᾽ ἀπὸ τοῖο,
τρύξεσκεν δὲ μένος 7} ότεον, μινύθεσκε .δὲ καρπὸς 88
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ ,ἄτριχος οὔρεσι τίκτει
γαίης ἐν κευθμῶνι τρίτῳ ἔτεϊ τρία τέκνα.
ἔαροΪς μὲν κατ᾽ ὄρος καὶ ἀνὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ
ὕλην

νόσφιν.ἀλυσκάζων καὶ ἡ ἀπεχθαίρων πάτον ἀνδρῶν
ἄγκεα καὶ κνημοὺς καταϊναίεται ὑληέντας"
40
χειμῶνος δ᾽ ἐπιόντος ὑπὸ [χθονὶ πυκνῷ ἐν ἄντρῳ
κεῖται πόλλ᾽ ἐπιεσσάμενος ἐϊριθηλέα ()) φύλλα,
δεινὸς ὄφις κατὰ νῶτα δα[φοινὸς στίγμασιν αἰνοῖς.
ἀλλά μιν ὑβριστήν τε καὶ [ἄγριον, οὔ τι φατείον,
κῆλα Διὸς δαμνᾷ: φῆ[.
,
48
ψυχὴ τοῦ γ οἴη βάνω μουβον δ μὰν
ἐν χϑαιὴ. Ἄδα
ἣ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτόχυτον θαλάμ[ην. τρίζουσα ποτᾶται
ἠβαιήν' ἐπί θ᾽ ἱρὰ κατὰ χθ[ονὸς εὐρυοδείης

εἶσιν ἀμαυρωθεῖσα ποθ
κεῖται δὲ
(ΤΎδοοα οὗ 357 ζο]ονίηρ 11π68.}
θ9.

7φοίχοβ, χορ. Πιαα. 68. 195. ὁ ᾿Αγαμέμνων,
ὁμοίως δὲ καὶ Μενέλαος καθ᾽ Ἡσίοδον καὶ ᾽Α:«σχύλον Ἰ]λεισθένους υἱοῦ ᾿Ατρέως παῖδες νομίζονται . . κατὰ δὲ Ἡσίοδον. . . ᾿Ατρέως καὶ
᾿Αερόπης Πλεισθένης. Π]λεισθένους δὲ καὶ Κλεόλλας «τῆς Δίαντος ᾿Αγαμέμνων, Μενέλαος καὶ
᾿Αναξιβία.
Ὁ 0..1110-1180 Α.Ρ. 5

ομίθὲ ΤΟΥ νγὰ8 ἃ ροϑθῆν, Ολεακο68,

ἴῃ ϑοορηύμδι νϑυθ6 οὗ πϑϑυν 18,000 11Π68,
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ἄδπος Παϊίουηρ ἄοννῃ ἔο π6 στουπά, δπα ὑπ6 ἔγαϊς
611] ἴο ἐμ σγουαπᾶ ὑϑοδιβα Βογθαβ ὈΪδνν νυν ἤουοοὶν
αὖ πε θεμεϑὺ οὗ Ζευβ; ἴῃς ἄδθὲρ βϑεϊμεα δπά ἃ]]
ὑΠίηρθ ὑγα]8α αὐ πἷβ Ὀϊαβῦ : ὑπ δἰγθηρῃ οἵ
θη
ΚΙΠα Θομϑυχηθα ἅνᾶγ ἃπα {πε ἔπαϊῦ [116 ἴῃ
{πὸ βϑεάβοῃ οἵ βρυίηνρ, αὖ ὑπαὺ τἴπηθ θη ἴΠ6 ΗΔ. 1685
Οπὲ] ἴῃ ἃ βδϑογεῦ ρίδος ἴῃ {πε πιοιιηΐδίηβ σοῖβ ἤτθα
γοῦπρ' Ἐν ΥῪ [ἢγεα γϑαῦβ. ἴῃ βρυϊηρ πὲ ἀν 6}}5 Ὁροη
{πῸ τηοπηΐαίῃ διηοηρ ἐδηρ»]
64 {Π|οκοῖβ πα Ὀγαϑηνοοῦ,
Καοεορίηρ αἴδν ἴτουη ἀπα Παϊίπρ μ6 ραΐῃ οὗ τηβῃ, ἴῃ
{πΠῸ οἴδθηβ μα ψοοᾶάδα σΐδαάθβ. βυῦ ψ θη υυϊπῦΐεου
ΠΟΠΊ65 οἢ, ἢφ 1165 ἴῃ ἃ οἴοβθ ὄανα θεηθαῦῃ ὑπα θαυ
ἃ Πα οονοῖβ Πἰμη561 ψ1Ὁ}} ρΡ1165. οἵ Ἰυχαυγίαηῦ ᾿θαν68;

ἃ ἀγεδᾶ βευροιῦ ψγΠο86. Ὀδοὶς ἰ5 Βρεοκ]εα

ψ ἢ ἀνία]

βροΐϑ.

Βυῦὺ ψπθὴ
Π6 Ὀδοοπιθθ
νἱοϊεπὶ απ
ἤεδγοε
ὈΠΒΡΘΑΙ
ΔΌΪν, ὑΠ6 ἀὐτονβ οἵ Ζευβ ἰὰν Ὠΐϊτη ἰονν.. ...
Οπΐν 15. 50} 15 ἰδ οὰ ὑπὸ μοῖν δαυῖῃ, ἀπα ὑπαΐ
Π1ῖ5 σιθθουίησ ἀρουῦ ἃ 518}} απέουτηθα ἤθη. ἀπὰ
1 Θοπη68 δ
θ] 6 α ἴο βδουϊῆσεθ θεποαύῃ ὑπ Ὀτοδαρα ΡΠ
ΗΔ
θα
τ’
609.
Αρδιπμθιποη ἃπα4 ΜοπεΪδιβ Πκαυννβα δοοουαϊηρ ἴοὸ
Ηεβϊοα «πα Αὐβοθυ]αβ τα τεραγαθα 85 ἴΠ6 50πη5 οἵ
ΡΙ]εἰβίῃθηθβ, Αὔγειβ᾽ βοὴ.

Απάᾶ δοοογαίϊηρ ἴο Ηεβιοα,

ΡΙΟΙϑ
πο μο5 ψὰ85 ἃ θ0ὴ οἵ Αἰγόιιβ ἃπα Αξδγόορα, δπα
Αρϑιηθήποπ, Μοποῖδβ ἃπ4 Απᾶχιθία σγοτα {Π6
Ομ] ἄγε οὔ Ρ]εἰθδί απο πα ΟἸ60118 με ἀδυρηϊζεν οὗ
185.
'
Ἵν
Ομ

6. [Πθ 5η8Κ6; δβ ἴῃ ἤογκβ απ αν
15 ὕπο οατ16-ἤβῃ,

ὅ24, ὑῃ6 ““ΒΟΠΘ1685
2023
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'

70.

,

“αν ϑγέτανν ϑοϊοίταδέ οὐν ϑορἠοοίεε᾽ Εἰοοίγα ὅ39.

ἣ τέκεθ᾽ Ἑρμιόνην δουρικλειτῷ Μενελάῳ:
ὁπλότατον δ᾽ ἔτεκεν Νικόστρατον ὄζον᾽ "Αρῆος.
Ἴ.,
Ῥαιιβανῖαξ, ᾿. 438.1. οἶδα δὲ Ησίοδον ποιήσαντα
ἐν Καταλόγῳ γυναικῶν ᾿Ιφιγένειαν οὐκ ἀποθανεῖν,
γνώμῃ δὲ ᾿Αρτέμιδος ᾿“Εκάτην εἶναι.
72.
«“Βιιδίανῆιζειδ, Ποηι. 18. 44. 54.

ἣν δέ, φασι,Βούτης

ὑιὸς προ δονος ὡς Ἡσίοδος ἐν ΚΚαταλόγῳ.
8,
Ῥαιιβαηπίαξ, ἰϊ. θ. δ...

Ἡσίοδος... ἐποίησεν ᾿

ὡς ᾿Ερεχθέως εἴη Σικυών.
14.
ῬΙαίο, τέηοξβ, ». 5230. "Ὁ.
ὺς βασιλεύτατος ἔσκε καταθνητῶν βασιλήων

καὶ πλείστων ἤνασσε περικτιόνων ἀνθρώπων
Ζηνὸς ἔχων σκῆπτρον" τῷ καὶ πολέων βασίλευεν.
7

“-

“-

7

,

10.
Ἡδεμοιῖιι5,1} ἐπ᾽ Εὐρυγύῃ ἀγών. Μελησαγόρας
τὸν ᾿Ανδρόγεων Βὐρυγύην εἰρῆσθαί φησι τὸν
Μίνωος, ἐφ᾽ ᾧ τὸν ἀγῶνα τίθεσθαι ἐπιτάφιον
᾿Αθήνησιν ἐν τῷ ἐερφμεικῷ,, καὶ Ἡσίοδος"
Εὐὐρυγύης δ᾽ ἔτι κοῦρος ᾿Αθηνάωνἑἱ
ἱεράων.
1 Οἱ ΑἸοχαπάγία. Ἠδ Πνβᾶ ἴῃ ἐμ δύῃ οδπξανυ, δη οοπιῬΠΘα ἃ ατοοκ Τιϑχίοομῃ.
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70.
“«Απά 586 (Ηε]6η) θᾶγὰ ἔο Μεποίδαβ, ἔϑυηοιι5 ἢ
πὸ βρθᾶγ, Ηδιυγηΐομθ δηα ΠῚ γουηροϑίςθοση, ΝΙοοβγαῦαϑ, ἃ βοίοῃ οἵ Αὐϑϑβ.ψ"

7}:
Ι κῆπον ὑπαὺ Ηδβοα ἴῃ ὑπε (ἰαἰαίοσιο ὁ Τγοηιθη
ἡεργεβεηϊεα ὑμπαῦ Γρῃϊσθπθία νγὰθ ποὺ Κι]]6α θαῦ, ὈγῪ
{Π6 ψ}}}} οὗ Αὐδϑιΐβ, θθοάης Ηφοαῖθ.

72.
Βυΐθ5, 1 15 5816, νγὰβ ἃ 50η οἱ Ῥοβϑίαοῃ : 50 Η δϑῖοα

ἴῃ ἴπε (ἰαἰαίοσιε.
79.
Ηεβοα τεριεϑθηϊθα ΚἸογοη ἃ5 πὸ βοὴ οἵ Εγθοὶὑπαευβ.
74.
““(Μίπο8) ψηο νγὰβ τηοϑὺ ΚίηρῚΥ οὐ τηουΐα] Κίηρϑβ
δ:ηα τεϊρηθα ΟΥΘΙ ΨΘΥῪ ΤΥ ΡΕΟρΡΙΪῈ ἀννε!]! προ τουπα
αροαυΐῦ, Βο!άϊηρ ὑπ6 ἜΡΟΝ οὗ ζει5 νου ἢ Π6 τυ]οα
τηϑηγ.
1.
ΤῊΘ δὐ]οῦο οοηΐοϑῦ ἴῃ ΤΩΘΙΩΟΥΥ οὗ ΕπσγρΎ
65.
ΜεΙδθαρογαβθ 5805 ὕπαῦ Απαάγορσθοβ ὕπ6 80η. οἵ Μίποβ
νγὰ5 οα]]6α Ευγγσγοβ, ἀπα {πΠαὺ ἃ οοηὐαϑβῦ ἴῃ ἢϊ5 ΠΌΠΟΙ

ἰ58. ΠΕ] πϑὰῦ ἢΐβ ἴου δ Αὐπϑηβ ἴῃ ὑπμε (ὑδυδιηΐοιβ. "
Απαὰ Ηδβιοα νυῖξαβ:
“Απὰᾶ ἘΠ ΕΣΟϑ» γγὮ116 γεῦ ἃ Ιλ ἴπ ΠΟΙΥῪ
ΑΥΠ6η5..
ἔ ἐφώθο λοι ἰο ὑμ15 δοοουηῦ
Ασύθιμϊβ ὕο ὕῃᾳ Ταῦτ

Γρϊσθηθία

ΟἸΘυβοῆηθβα

(ἢ

νγὰ8. οδυγῖθα Ὀν

Οὐηθα).

Τα

δαὶ

(Ηογοάοῦπβ ἱν. 108) ἸΙἀθηθποα ὑποὶν πιδιθη-σοαἄθοϑ τ ἢ
Τρμϊσθηθία ; Ῥαῦ ἘλανρΙ85 (19. ἐηθ Ἵ᾽τι") τπᾶῖκοβ ΠΘΡ
ΤΥΙν ρυϊθϑύθββ οἵ {π6 σοα 688.

2. ἘῸΥ Π[ῖ5 τηπγάου ΜίποΚ ὀχϑοίθα ἃ γϑϑυὶν ὑγὶ θαύθ οὗ θου8 δηὰ

σὶνὶβ, ὕο θ6 ἀδνοιγοα Ὁ. Ὁπ6 Μιπούδαν, ἔνοτῃ ὑπ Αὐμθηΐδηβ.
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10.

Ῥίπιλαγοῖν, Τόβοιια 2ῶ0.
πολλοὶ δὲ λόγοι. ..
περὶ τῆς ᾿Αριάδνης ενν ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ
Θησέως ἐρῶντου ἑτέρας" -δεινὸς γὰρ μιν ἔτειρεν ἔρος Πανοπηίδος Αἴγλης.
τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν ᾿Ησιόδου Πεισίστρατον
ἐξελεῖν φησιν ΗἩρέας ὁ Μεγαρεύς.
Αἰδμοναοιιδ,. χὶϊ. ὅ07 κα. ᾿Ησίοδος δέ φησιν καὶ
Ἵππην καὶ Αἴγλην (τὸν Θησέα νομίμως γῆμαι).
δέγαδο, ἰκ.Ρ». 398.
Ἡσίοδος ΠΤ

ΤΊ
Κυχρείδης ὄφις" ὅν φησιν

ΤῊΝ ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαθῆναι ὑπὸ

᾿Ευρυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι
δὲ αὐτὸν τὴν Δήμητρα εἰς ᾿Εἰλευσῖνα καὶ γενέσθαι
ταύτης ἀμφίπολον.

18.
Αγσιινηιογιξ 7. ἐο ἐμ ϑῥϊοία 9 Πογαορῖοβ. ᾿Απολλώνιος δὲ ὁ 'Ρόδιος... φησὶν. αὐτοῦ (Ἡσιόδου)
εἶναι ἔκ τε τοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐκ τοῦ πάλιν τὸν
Ἰόλαον ἐν τῷ Καταλόγῳ εὑρίσκειν ἠνιοχοῦντα
Ἡρακλεῖ.
9.
ες

ϑολοί. οἡ ϑΡιι 7γαοΐ. 300.
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη καλλίξωνος Στρατονίκη

Ἔυρυτον ἐ
ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον υἱόν"
τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο Διδαίων τε Κλυτίος τε

Τοξεύς τ᾽ ἀντίθεος ἰδὲ Ἴφιτος, ὄζος "Αρηος"
τοὺς δὲ μεθ᾽ ὁπλοτάτην τέκετο ξανθὴν ᾿Ιόλειαν
Αντιόπη κρείουσα παλαιοῦ Ναυβολίδαο.

3

,

’ὔ

“

᾿

1 Οἱ Νδιπογαῦϊβ.
Ηἰβ 7)εἰρποβορἼδίαο (““ ῬομΒ αὖ ΠΙπηθυ7)
15. 8) Θῃηογοοραϊα οὗ μι ]Βοθ
] ΘΟ ὕΟΡΙο5 ἴῃ ἴμ6 ἴοτμι οἵ ἃ

αἸαϊοριιθ.
2ο6

ἨΗἱβ ἀδίθ 15 6. 290 Α.}Ὁ.

ὅ
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10.
ἜΠΘΥΘ ΔΓ Τδην ἴα]65.... ἀθουῦ Αὐἰδάπα....., μον
ὑπεῦ 5η6 νγὰβ ἀδδουίεα ὃν ΤΉ θϑϑιβ ἴον ἰονα οἵ ἀποῦθον
ὙγΟΙΏΔῈ :
“ἘῸΣ βίσοησ ἴονα ἴον Αβρὶε πε ἀδυρῃΐοεν οὗ
Ῥᾶπορθαβ ονευρον
δα Πίμη.᾿᾿
Εὸν Ηετθὰβ οὗ Μεραγὰ βᾶγ5 ὑπαὶ Ρεϊβιβίγαϊιβ τὰτηονϑα {Πϊ5 νεῦβε [τὸπὶ Π6 ἡγοῦ κα οἵ Η6βιοά.
Βαυὺ Ηεβίοα 58γ85 ὑπαῦ ΓΠ βεὰβ ννεααδα μού Ηἰρρε
ἃ πα Αδρ]ς Ἰαννέα ]γ.
Ὑ7;
ΤῊ6 5πᾶϊζα οἵ Ογοῆγευβ: Ηδβϑοα βαγ5. ὑπαῦ ἰδ νγὰβ
Ὀγουρηῦ ἃρ Ὀν Ογοῆταιβ, ἀπ ννὰβ ἀσίνεπ ουδ ὈῪ
Ελαυ ]οοΠτ5 ἃ5 ἀθἤ]ηρ ὑπ ἰδίαπα, θαΐὺ ὑμπαῦ ᾿ειηεῖου
γΤεοεῖνοα ἰὖ ἱπίο ΕἸθυββ, ἀπα ὑπαῦ τ Ὀδοδῖὴθ ΠΟΥ

αἰτεπαδηΐ.
18.
Βαΐ ΑΡο]]οπίι5 οἵ ἈΠΟ68 βὰγβ ὑπαὺῦ 10 ({Π6 δηζεία
Ὃ Ἡφοναοίοϑ) ἰ56 Ηεϑοα᾿β θοΐ ἴτοιη ὑπ σθπεγαὶ
οδαγδοῖοσ οἵ ἴῃς ψοῦῖκ δηα ἴσοι πε ἔδοὺ ὑπάξ ἴῃ ἐπα
( αἰαίορσιια, να ἃσαῖν. ἤπα [οἷαι ἃ8 οπαυϊοΐθου οὗ
Ηῖδςο 168.
19:
““Ἀπα [αἱγ- ον ]εα Βιγαϊοηΐϊοα ᾿οοποοίνεα ἃπα Βᾶγα
ἴπ πε ραΐδοα Ἐππσγίαβ μὲν ψψ6}1-ἰονεα θοη. Οἱ Πίπη
ΒΡΥΔηρ 50η5, 9᾽Ίἀάαθοῦ. «πὰ ΟἸγύϊβ ἀπ σοῦ-Κα
Τοχοὺβ

ἀπα

Ιρμϊΐα5,

ἃ βοίοῃ οὗ Αγεϑ.

ἀπὰ

αἴου

ὑπε886 Απίορε {πῸ ααδοη, ἀδυρῆϊον οὗ {πὸ ἃσεὰ
800) οἵ ΝΔΌΡΟΪα5, θᾶγα ΠΕΡ γοπηροϑὺ οἢ1]α, σΟ]άοΘηΒεαῖγεα 1ο]δὰ."
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80.

Ἡογοάϊατ.

ἣ τέκεν ᾿Αυτόλυκόν τε Φιλάμμονά τε κλυτὸν αὐδήν
Ἀἰψηινοϊοσίοιην αφηνηι.

ὅττι κε χερσὶ λάβεσκεν, ἀείδελα πάντα τίθεσκεν.
[τῇ

ἃ

3.

-ἰν

ὔ

7

ι
81.
«Αροϊϊογυλει8, Ποηι. 1,ϑατοοΉ.

Αἴὔπυτος αὖ τέκετο Τλησήνορα ἸΠειρίθοόν τε.
82.
ϑέγαθο νἱῖ. ρ. 522.
4
Ν
Ν
’
ᾷ
,
“
ἢ τοι γὰρ Λοκρὸς Λελέγων ἡγήσατο λαῶν,

τούς ῥά ποτε Κρονίδης Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς
λεκτοὺς ἐκ γαίης λᾶας ᾿ πόρε Δευκαλίωνι.
ἐκ δὲ λίθων ἐγένοντο βροτοὶ λαοὶ δὲ καλεῦντο.
83.
χοίχοβ, ϑεδοί. ἦν ἔΐαορ. 1παα. 126.

᾿Ιλέα, τὸν ῥ᾽ ἐφίλησε ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων"
καί οἱ τοῦτ᾽ ὀνόμην᾽ ὄνομ᾽ ἔμμεναι, οὕνεκα νύμφην
εὑρόμενος ἵλεων μίχθη ἐρατῇ φιλότητι
ἤματι τῷ ὅτε τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος
ὑψηλὸν ποίησε Ἰ]οσειδάων καὶ ᾿Απόλλων.
84.

ϑολοϊταβέ ον Ποηιον, Θά. χὶ. 826. Κλυμένη
τοῦ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Ευρυανάσσης τῆς
φαντος γαμηθεῖσα Φυλάκῳ τῷ Δηίονος
τίκτει ποδώκη παῖδα. τοῦτον λέγεται διὰ
“»

ἈΉΘνΠπΘ:

ἅἄλέας,

,ὔ

ΠῚ

ὙΠΠ]ΘΡεαη : ἀλέους,

’

δίγαρο.

ΕΣ

Μενύου
ὙπέρἼφικλον
τὴν τῶν
[πὸ

4

(ᾳποϊοα Ὀγ ϑομοιαδῦ οὐ Ῥίπαδν, Οἱ. ἰχ. 68) ψγὰβ δἀαθᾶ ὃν
ΒΡ

2οῦ

ἰο δύγαθο᾽ 5 οἰζα ϊοη.
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80.
ὙΠῸ θᾶγτα Αὐζοϊγοι5 ἃπα ΡΒ] πητηοῃ, ἔϑμπιοιιβ. ἴῃ
ΒΡΕθο....
ΑἹΙ ὑπῖπρϑ ὑπαῦ μςῈ (Αὐϊοϊγοιβ) ἴοοὶς
ἴῃ ἢϊ5 Βαηάϑ, 6 τηδα6 ἴο αἀἰβαρρβϑαν.
81.
οΚ Αοργίαυβ. ἀραΐη, θεροὺ ΤΊ βθηον ἀπα Ῥει Πδα5.᾽᾿
82.
“ΈἘῸΥ ΤΟΥ. ὑγαγ νὰ ἰθδάδυ οἵ. ὑπθὸ Πμο] ερίδη
ῬΕορΙθ, ψβο ζευβ πε ὅοη οἵ γοόποβ, ννῆοβε νυ]8ἀουὴ 15. πη] ηρ, σαν ἴο 6 οἉ ]0η, βἴομθϑ ραὺπουθα
οὐδ οὗ {π6 βδαῦῖῃ. 80. οιῦδ οἵ ϑἴομθ τηοῦΐϑ] τηδὴ
6 Γ6 τηδαθ, ἀπ ὑπο ψψουα οα]]6α Ρθορ θ.᾿ ὦ
Φνοςος
"

Ποὺ.

Ζευβ, Ἰονεᾶ.

θεοαῦθα

πο

Απᾶ

ἢς

89.
ὑπὸ
πᾶιηθα

ἢ6 [οαπμα ἃ πυτρῃ

Ἰοϊπεα νυ

ΠΟΥ ἴῃ ονεεῦ

Ἰοτ

ΑΡοΟ]]ο,

ἤΐη

οἵ

Πϑῖηο,

οομηρ]αἰϑαπῦ 5 ἀπ νγὰβ

ἰονα, οὐ ὑπαὺ ἀδῪ ἤθη

Ῥοβείάοῃ δηα ΑροἹο γαϊθεα
ψγ611-11} οἰδγ.᾿
᾿
84.

πὶρὴ πΠ6 ννἃ}} οὗ {πῸ

ΟἸγίθθπα ὑπΠ6 ἀδυρηΐενῦ οἵ Μίηγαθ
Ροβείάοῃ

8θη

ὈΥ {πὶ8

δπᾶ οἵ Εππγγαπαβϑα,

ὑπ

Ηγρευραϑ᾽

8οὸῃὴ οἵ
ἀδαυρΐον,

νγὰβ ψεααεδα ἴο ΡΗγ δου ὑπ βοὴ οἵ Πεΐομ, ἃπα Ῥᾶγθ
ΓΡΒΙοΙ5, ἃ θου ἢδεὺ οἵ ἔοοῖ. [ὑ 15 βαϊα οὗ Πίτη {πᾶΐ
1 ΠΏ. ἰβ ἃ ἕαποίϑα οοππθούϊου Ὀθύνγθοη λᾶας (βύομθ) δπᾶ
λαός (ρ6ορ]6). ΤῊΘ γϑίθΓΘ ΠῸΘ 15 ὕο ὑῃ6 βύοῃϑθβ ψ οἢ ΠΘ
ϑ]]οὴ
ϑηα Ῥυγγῆδ ὑγϑηβίονιηθα πο ΠΊΘ ἢ δηἃ γγοηΊθη ἴδον ὑη6 ΒἸοοά.
2. Τππιβύα ϊαβ θη1ῆθ5 ΠΟ

Ι ἢ ΟἸ]Θυ5, ἔαῦμου οἵ Αἴδ8.

Ἠθγθ αρϑίη ὕΠμθγΘ 15. ποῖα] οὐγποϊοσν, Ἰλεύς Ὀθίπρ' 5 ΠῊ]ΔΥ
ἴο ἵλεως (οοτηρ] ἰδβωηῦ, σΥϑοϊοιιβ).
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ΗΕΞΙΟ.

ποδῶν ἀρετὴν συναμιλλᾶδθαι τοῖς ἀνέμοις, ἐπί τε

τῶν ἀσταχύων διέρχεσθαι. .. ἡ δὲ ἱστορία πὰρ᾽
Ἡσιόδῳ
[
ἄκρον ἐπ᾽ ἀνθερίκων καρπὸν θέεν οὐδὲ κατέκλα,
ἀλλ᾽ ἐπὶ πυραμίνων ἀθέρων δρομάασκε πόδεσσι
καὶ οὐ σινέσκετο' καρπόν.

8ῦ.

. ΟΠοογοδοβοιιδ,} ἱ. 1328, 32 Η.
ἣ δὲ Θόαν τέκεν υἱόν.

Ὁ

οϑδ,

'δμυἀνλὍδΛΑτϑνεχο,

Μειιδέαϊλίιιδ, Ποηι. 1638. 44. τὸν δὲ Μάρωνα.. ..
οὗ τὸν πατέρα ᾿Ευάνθην Ἡσίοδος Οἰὐνοπίωνός,
φασιν, ἱστορεῖ υἱοῦ Διονύσου.
87.
Αἰλογιαθιιβ Χ. 428 Β, Ὁ.

οἷα Διώνυσος δῶκ᾽ ἀνδράσι χώρμα καὶ ἄχθος.
ὅστις ἄδην πίνῃ, οἶνος δέ οἱ ἔπλετο μάργος,

σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέει γλῶσσάν τε νόον τε
δεσμοῖς ἀφράστοισι" φιλεῖ δέ ἑ μαλθακὸς ὕπνος.
88.
Θέγαδο ἴχ. ». 443.

Ἢ οἵη Διδύμους ἱεροὺς ναίουσα κολωνοὺς

Δωτίῳ ἐν πεδίῳ πολυβότρυος ἄντ᾽ ᾿Αμύροιο

νίψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρθένος ἀδμής.
89.
ϑολοί. οὐυ Ῥύνααν», νψέδι. τ. 48.

᾿

τῷ μὲν ἄρ᾽ ἄγγελος ἦλθε κόραξ ἱερῆς ἀπὸ δαιτὸς
Πυθὼ ἐς ἠγαθέην, φράσσεν δ᾽ ἄρα ἔργ᾽ ἀίδηχα
τὸς, θ00 Α.}., ἃ Ἰδούα το δηα ργδηιπηδυΐδη οὗ ΟοπβύδπυϊποΡρ]θὶ
210Ο-

ΟΑΤΑΤΟΟΌΕΘ

ΟΕ ΜΟΜῈΝ

ΑΝῸ

ΒΕΟΙΑΕ

πυοαρἢ Πῖ5. ρονδὺ οὗ τυππηΐηρ π6 σου τὰοθ ἐπε
νης ἀπ οουά τονε δἱοηρ ΡῸπ ἔπε δα οἵ
οοΥ ἦ. .. ΤΠα ἴα]6 ἰ5 ἰὴ Ηεβίοά :
“ἨΗξδε νψου]Ἱὰ τη ον δῦ ὑπε ἔγαϊξ οἵ Π6 ἀβϑρῇῃοαεὶ δπα
ποῦ Ὀγθὰκ [Ὁ ; πᾶν, ἢ6 νου] στὰ ἢ 5 δε ὑροη
νυῃδαΐεῃ. δῦ δηα ποὺ Πιυγὺ πε ἔταϊ.᾿᾿
8.
““Απᾷ 586 θᾶγ6 ἃ βοὴ ΤΠ οδ8.᾿"
86.
Μεῖο, ννβοβα ἰαύμον, Ὁ 15. βαϊά, Ηδϑίοα γοαΐθ ἴο
Βαανα θεεη Επιαηΐῃ65 ἔπ6 βοὴ οἵ Οεςπορίομ, ἔπε βοὴ οἵ
᾿ ΘΙ ΟΠ 515.
87.
“500 ἢ οἹἱῦβ δ5 ΠΟμγβϑβ σάνε ἴο Τη6ῃ, ἃ ἸΟΥ ἃ πᾶ ἃ
ΒοΥτον θούῃ.

πο

δνεὺ ἀυ]ηκ5

ἕο {Ὁ]]|Π655, ἴῃ Ὠΐγα

νης Ὀδοομηδ5 νἱο]επΐ πα θἱπαά5 τοροῖμοιν ἢ παπᾶ 5
απ δεῖ, 5 ἴοηριια αἴ8ὸ ἃπα ἢΐβ νντΐβ ἢ
{εὐτευ5
ὈΠΘΡΘΆΚΑΡ]6 : ἀπα βοῦς 5166Ρ εἰθγαοαβ Πΐπη.᾿ἢ
88.
“0 ν᾽ {κὸ Ποὺ ((ογομῖ5) νιΠο Πἰνεα Ὀγ πε Βοὶν Τ νίῃ
ΗΠ]15 ἴῃ ὑπε ρῥἱαΐη οἵ ᾿[)οϊίπλ ονοὺ ἀραϊηβὺ ΑΥΩΥΤΊΙ5
γΙοἢ ἴῃ ργάρθβ, ἃπα νναϑῆῃθα Ποὺ ἔδεϊῦ ἴῃ ὑπε Βοεθίδη
Ι4Κα, ἃ τηδα ἀν εα."

89,
“Τὸ δίῃ, ἔπ 6 πη, ὑπ δ 6 οδ6

ἃ ΤΠ ΘΘΘΘ ΠΡῸΣ ἴτοτα {ῃ6

βδουοα ἴδαδῦ ἴο φοοαϊγ Ρυῦμο, ἃ οτὔον,3 ἀπα ἢδ το]
1 Ἰτηϊαύοα Ὀν Ὑ ΘΥΡΊ], ἅδη. νἱϊ. 808, ἀθβογιθίηρ ὐδηλ1118.
2 Ῥγιδοϑὺ οὗ Αρο]ῇο, δηᾶ, δοοογαϊηρ ὕο Ἠοιηθυ, ἀἰβοονθυον οὗ

νὶπὸ. Μδγοπθὰ ἴῃ ΤΉΓΘΟΘ 15 βωϊα ὕο πᾶν Ὀθθὴ οδ]]θα αὔϑον ἢΐμι.
8. ΠῊ6 ΟΥΟΥ νγνᾶ5. ΟΥΙΡΊΠΑΙΠν ν ϊύα, θαὺ νγὰβ ὑπγηθα ὈΪδοῖς Ὁ
ἌΡΟ]ΪοΟ ἴῃ ἰδ5 ΔηροῚ ἃῦ ὕΠ6 ποννβ Ὀγοιρσηῦ Ὀγ ὑπ6 Ὀἰγα,
21Ὲ

Ρ 2

Ε

Το
ΤῊ
τ
Σ

ΠΕΒΊΘᾺ

Φοίβῳ ἀκερσοκόμῃ ὅτι Ἴσχυς ἔγημε Κόρωνιν
Εἰλατίδης, Φλεγύαο διογνήτοιο θύγατρα.
Αἰδμοηαρογαβ,,

90.
οίλέλου 7ο᾽

᾿
29.

ἐΐ6 Ολνδέϊατιβ,

περὶ δὲ ᾿Ασκληπιοῦ ᾿Ησίοδος μέν---πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε

χώσατ᾽, ἀπ᾿ Οὐλύμπου

δὲ βαλὼν ψολόενι͵

κεραυνῷ
ἔκτανε Λητοἴΐδην, Φοίβῳ σὺν θυμὸν ὀρίνων.
ὶ

91.

Ρλιϊοαοηνι5, τ Ῥιοίψ, 54. Ἡσίοδος δέ (λέγει τὸν
᾿Απόλλωναλ)

. ες μέλλειν

μὲν εἰς τὸν Τάρταρον

ὑπὸ τοῦ Διὸς ἐμβληθῆναι, τῆς Λητοῦς δ᾽ ἱκετευσάσης, ἀνδρὶ θητεῦσαι.
92.

ϑολοῖ. ον Ῥίπάαν, γί. τχ. 6.

Ἢ οἵη Φθίῃ Χαρίτων ἄπο
ἄ
κάλλος, ἔχουσα
Πηνειοῦ παρ᾽ ὕδωρ καλὴ ναίεσκε Κυρήνη.
98.
ϑογυΐιι8 οὐ Κογρὶ, ΟδοΥφ. 1. 14.
γοοδῦ,

ἴὰ

οϑῦ,

ΑΡρο ]ηῖβ. οὐ

Ογύθημθθ

Αὐὶβϑίδθατη
ΠΠτατη,

ἴη-

αα ΘΠ

Ἠϑιοάυβ αἸοῖῦ ΑΡΟΙΠπθὴλ ραβύογα θη.
94.

ϑολϊοϊταδέ οὐ Κογοι, αὐϑογφ. ἵν. 561.
δῦ 1{ΠπῸπἸῺ
Ουνναῦΐα ἴῃ τηοηὐϊα ἴδοίθιη οἰσουχηβῦθυι ἀπάδ.

Ησηο νϑυβάτῃ οχ Ἠθβίοαϊ Οὐὐμαθοοη ὑγωμβύυἶῦ.
ΞΑ ῬΒΠ]ΠΟβορμοῦ οἵ ΑὐΠθη5 ὑπᾶρϑυ Ἠδάσγίδη ἀπ Απίοιϊΐηιιδ.
Ἠδ Ὀϑοϑιηδ ᾧ ΟΠ εἰβυϊδη δηα νγούθ ἃ ἀθέθποθ οὗ ὑμ6 ΟὈ συβυϊϑη5
δαἀαγοββθα ἴο Απύοηϊητιβ ΡΊα5.
ΖΈῈΖ.

ὰ

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΝΟΜΕΝ

ΑΝ

ἘΟΙΑΕ

ἘΠΒΠΟΤ ῬΠΟΟΡα5 οὗ βεουεῖ ἀδεάβ, ὑπαὺ Ιβοῆγβ β0η οὗ
ΕἸαῦα5 μδᾶ ννεαἀεα (οτοπίβ ὑμ6 ἀδαρηθου οἵ ΡΗ]αργὰβ
οἵ θἰσἢ αἰνίπεο.
90.
Οοποογηΐηρ Αβοϊθρίυβ Ηεδϑοα βὰν: “Απα {πῸ
ἔαῦμεν οἵ τδη ἀπ ροαβ νγὰβ ὑσγαῦῃ, πα ἔγοτη ΟἸγ
τηρ5
Π6 βιηοῖΐβ ὕπθ βοὴ οἵ [1,εἴο σι ἃ ᾿ατἱἃὰ ἐπαπαουθοῦ πᾶ Κις Πΐμπη, ἀγουβίηρ ὕΠ6 δῆριν οὗ ῬΠοδθι5.᾿
91,

Βυΐ Ηεβοα (ϑαγ5 ὑπαῦ ΑΡΟ]10) ψουἹά. πᾶνε θθθη
οαϑὺ Ὀγ ζει ἰηἴο Ταγίαναβ ᾿; θαὺ 1,οἴο ᾿η γος 64. ῸΣ
Πΐτη, ἀπ πα θδοδιηθ θοπασηδῃ ἴο ἃ τη Υ8].

92.
“ΟΥ Κα που, θθδαῦ] Ουτθμθ, γνγμὸ ἀνν οὕ ἴῃ ΡΒ ΗΑ.

Ὀγ ἰῃς ναῖθι. οἵ Ῥεπειβ ἀπ Πδα ἴῃς θϑδυΐν οἵ πε
Οτδος5.᾽
93.
Ηξε ἰἤνοκεθ Αὐϑίδθιυϑ, ὑπαὺ 15, ὑπΠ6 50ὸη οὗ Αρο]]ὸ
8
Ογύθμθ, γῇομη Ηββϑίοα ο8}15. ““1ῃῆ6 βῃερμοιά
ΑΡο]]ο.᾽ 3
94.
,
“Βα

{πΠ6 νγαῦευ δἵοοα 411 γουπα ἢΐμη, θονγεα ἰηἴο

Π6 βειηθίαπος οὗ ἃ τπουπῃζαίΐη.᾽ἢ
ΤῊ νεῖβα 6 Πᾶ5 ἔδκδη οὐδὲ
(αϊαίοριο 9. Ἡϊοηιθηι.

ἔἴτοη

Ηδϑὶοα᾿ 5

1 Ζριιβ 516νν Αβοίθριτβ (ἦγ. 90) Ῥθοδιβθ οἵ Π1Β βίιθοθϑβ ἃ5 ἃ
Πθαῖθυ, ἃπα ΑΡοΙο ἴῃ τονθηρο ΚΙΠ6α ὑὴδ Ογοϊορθϑ (ἔν. 64).
Τὴ Ῥυπίβῃτηθπῦ ΑΡΟΙ]ο νὰβ ἔογοθα ὅο βοῦνθ Ααιηθῦμῃβ 85 μογάβδ.

(ἕρ. Εαγριάθα,

«4οεοϑέϊ5, 1--8.)

3 Ἐὸν νγϑῃθ δηᾶ Αὐὶβύαθαβ, ορ. ΝΘΥΡῚΙ, Οδογσίςβ, ἵν. 315 -
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ἩἨΕΒΙΟΡ
95.
ϑοϊιοῖ. οῃ Ἡονηεγ, ΤΙ αα ἴι. 469.

Ἢ οἵην Ὑρίη Βοιωτίη ἔτρεφε κούρην.
906.

Ῥαϊαθρλιαύειε," ο. 42. περὶ Ζήθου καὶ ᾿Αμφίονος"
ἱστοροῦσιν ἄλλοι τε καὶ Ἡσίοδος, ὅτε κιθάρᾳ τὸ
τεῖχος τῶν Θηβῶν ἐτείχισαν.
97.
ϑοδοί. ον ϑορῆ. Τγαοῖ. 1167.

Ἔστι τις ᾿Ελλοπίη πολυλήιος ἠδ᾽ ἐυλείμων,
ἀφνειὴ μήλοισι καὶ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν"
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες ποχυβοῦται
πολλοὶ ἀπειρέσιοι, φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων'

ἔνθα δὲ Δωδώνη τις ἐπ᾽ ἐσχατιῇ πεπόλισται"
τὴν δὲ Ζεὺς ἘΜΕΙ͂Σ καὶ ὃν χρηστήριον εἶναι
τίμιον ἀνθρώποις.
. ναῖονδ᾽ ἐν πυθμένι φηγοῦ"
ἔνθεν ἐπιχθόνιοι μαντήια πάντα φέρονται,
ὃς δὴ κεῖθι μολὼν θεὸν ἄμβροτον ἐξερεείνῃ
δῶρα φέρων τ᾽ ἔλθῃσι σὺν οἰωνοῖς ἀγαθοῖσιν.

δ᾽

10

98.

Βογίζην Ῥαρψγὶ, Νο. 9111.3
ὑσμίν[η.
θνητῶν δέ γε τίς κεν ἀνέτλη
ἔγχεϊ μά "αϑϑαϊ, καὶ. ἐναντίον ὁρμηθῆναι,
πλήν γ᾽ Ἡρακλῆος μεγαλήτορος ᾿Αλκαίοιο;
αὐτεοιατ ἵ ἀρηίφ] ἔλος κρατερὸς Μελέαγρος
3
ξανθοκόμης [Οενῆος ἴδ᾽ ᾿Αλθαίης φίλος υἱός:
δ᾽
τοῦ καὶ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀπελάμπετο θεσπιδαὲς πῦρ
γοργῶν" ὑψηλ[ᾧ δέ ποτ᾽ ἐν Καλυδῶνι δάμασσε
. Ὰ ἩΓΟΥ͂ οὴ, τη ΒΟ]ΟΡΎῪ οὗ πποουύδί ἀδύθ.
5. ΤῊΘ ἔγαρτηθηῦ 15 ραῦὺ οὗ ἃ Ἰϑαΐ ἔγοτη ἃ βϑρυγβ ἜΝ οἵ
π8 4{}} οθηύαγν Α.Ὁ.
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αἰδ
:ΜΒ.
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ἢ᾿ν
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ἘΝ
Ρϑν
ΤῊΣ
ΟΜ
Ὸὦ

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΝΟΜΕΝ

ΑΝὨῸ ΕΟΙΑΒΕ

96,

ἐ0 Υ πκὸ με (Αμπέορθ) ψνβῇομλ Βοεοίίδη

Ηνγτῖα

Πυγ
αΓ ΘΑ δ5 ἃ τηδία.ἢ
96."
Οὐ Ζεῖμιβ δηῃὰ Αιηρῆϊοη.
Ηδβίοα ἃπα ϑοηβ
οὔθ 5 σϑίαία ὑπαῦ πον θα} ὅΠ6 νν4}}5 οἵ ΤΠΈΡῈ 5.ὈῪ
Ρἰαγίηρ οη ἐπε ᾿γῦξ
97:
“ς ΤἤῆθΥ 5 ἃ Ἰαπᾶ ἘΠΠορῖα τ τσοἢ οεθα ἀπά τίςἢ
τηδϑάοννβ, δηα

Υἱοὴ

ἴῃ ἢσοκβ

ἃπα

βῃδιη]
πη Κίπδ.

ΤΠΘγα ἄνν6}} θη ηῸ Πᾶνα ΠΊΔΗΥ 5666} ἃπα μηδ ην
ΟΧΘΠ, ἃπα {παν 816 ἴῃ ΠυχθΟΥ ρᾶβὺ [6]]1ηρ, ὑγ]065 οὗ
τηογίδϑ] θη. Απα ὑπδῖ8 ἀΡοη 15 ΒΟΥΘΥ 15 Ὀ01} ἃ οἰδγ,
Ἰ)οάομδ 1 ; ἃπα Ζει5 Ἰονεα [Ὁ ἀπὰ (ἀρροϊπίεα) 1Ὁ ἴο Ὀ6
[15 οὐδ616, τενθιεπμοθᾶ Ὀγ πδη.... Απα ἵπαν (πὲ
αον6858) ᾿ϊνβα ἴῃ ὑπ6 ΒοΙ]ον οὗ δῇ οἂϊκ. Ετγοιμη ὑπ δὶ
τη6πη οὗ δαυῦῃ ΟΑΥΤῪ ἀΥαῪ 4}1] Κὶηἀς5. οἵ ργόρῆῇβθο ---ὙΥΒΟΒΟΘνΟΙ ἴαγαεβ ἴο ὑμαῦ βροὺ ἃπᾶ ααδϑιϊοηβ {Π6
ἀθαῦῃ!]θθο σοα, δηα οουηθ5 Ὀυϊηρσίησ οἱ. ἢ σοοα
ΟἸΏΘΉ8.᾿
98,
νςος δὕσθ.. ,, ΟΥ̓ τόσα] πὸ ψουἹα πᾶνε ἀδγεα
ἴο ἔσῃ! Πίστη στ Π6 Βρθᾶῦ ἃπα μαῦρα ἀραϊηδὺ Πΐτη,
βᾶνο ον Ηδυδο]θθ, ἴη6 σγοαϊ-Ποαγίθα οἤβρυίηρ οὗ
ΑἸςαθυβὴ
500} δὴ ὁπ6 νᾶὰβ (Ὁ) βίγοῃρ Με]θαΡῸν
Ἰονεα

οἵ

Αγϑϑ,

ἔπε

σοϊἀθη-Παῖγεα,

ἀθῶῦ

850η

οὗ

Οεπειβ δπα ΑἸύπαθα.
ΕἼἸΌῸμΣ Πὶβ ἤδτοα εγὸβ ὑπεῖα
5Βῆοπα ονἢ ρογξεπΐοιιβ ἤγα : δηα οποα ἰπ ΠΙρἢ Ο(α]γἄοη Πα 5ενν {η6 ἀδϑίγογίηρσ Ὀδαβῦ, ὑπΠ6 ἤἥστος ψ]α
1 Τὴ Ερῖταβ. Τὴ6 οΥ̓8016 νγὰβ ἢγβύ οοηβιϊθᾶ ὃν Τϑιοδ]οι
δηἃὰ Ῥυυγηδα αἰύοῦ ὑπ ΕἸοοᾶ.
Τιαῦθι ψυιῦθυβ βῪ ὑπαῦὺ ὑΠ6
ϑοά Γεϑρομαθα ἴῃ ὑῃ68 τυβυϊηρ οὗ ἰθᾶνθβ ἴπ ὑπ οὐκ ἴον ΒΟ ἢ
ὉΠ8 Ρ]ϑοθ νγὰβ ἔϑιωοιιβ,
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ἨΗΈΒΙΟΒ

θῆρ᾽ ὀϊ[λοὸν χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα.
οὔτε τις ἐν πολέμῳ [οὔτ᾽ αἰνῇ δηιοτῆτι
ἔτλη ἐς ἄντα ἰδὡν σχεδὸν ἐλθέμεν οὐδὲ μάχεσθαι τὸ
ἀνδρῶν ἡρώων, ὁπότ᾽ [ἐν προμάχοισι φανείη
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος χερ[ σὶν βέλεσίν τ᾽ ἐδαμάσθη "
μαρνάμενος Κού[ρησιν ὑπὲρ Καλυδῶνος ἐραννῆς.
τοὺς δ᾽ ἄλλους ᾿Οινῆϊε τέκεν, Πορθάονος υἱῷ,
Φηρέα θ᾽ ἱππόδαμ[ον ᾿Αγέλαόν τ᾽ ἔξοχον ἄλλων
-

“

5»

»

59

3

ΨῚ

΄

νὰ

Ὁ

ἴω

2

,

’

Τοξέα τε Κλαύμευ[όν τε καὶ ἀντίθεον Περίφαντα
Γόργην τ᾽ ἠύκομον [καὶ ἐπίφρονα Δηιάνειραν,
ἣ τέχ᾽ ὑποδμηθεῖσα βίη "Ηρακληείῃ
“Ὕλλον καὶ Γλῆνον καὶ [Κτήσιππον καὶ ᾽Οδίτην'
τοὺς τέκε, καὶ δειυ[ὸν ἐν ἀϊδρείῃσιν ἔρεξε

ὁππότε φαρμακόϊεν.

.

.

.

λῶπ[ος] κῆρα μέλαιναν ἔχον

.
.

991.
ϑολοί. οὐ ΠοηιοΥ, {παα. καὶ. 679.

.

.-.

.

.
καὶ

.:
Ἡ σίοδος

δέ φησιν ἐν Θήβαις αὐτοῦ ἀποθανόντος, ᾿Αργείαν
τὴν ᾿Αδράστου σὺν ἄλλοις ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν κηδείαν
τοῦ Οἰδυπόδος.
᾿

90:

Ῥαρψγὴ φγϑοὶ 6 ἰαΐζηο, Νο. 131 (2πά--8γτα οοπύατγυ).1
τῷ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἐν μεγάροις] ᾿Αλκμάονα ποιμένα
λα[ῶν.

τόν ῥ᾽ ὑπὲρ Ἀργεί)ους Καδμηίδες ἑλκεσίπε[πλοι,
1 Μοϑῦ οὗ [Πδ 5:8 }16 υϑβύογα οβ ἀρρθαᾶν ἴπ 86 ΟΥΡΊΠΔ]
Ῥαθ]ϊοαύϊοη, Ὀπαὺ 0ῃ6 ἸΔΥΡΘΥ ἃγ6 πον ; ὑδθβθ ἰαϑῦ δὺθ ὨΙΡΉΪΥ
ΟΠ ]ΘοὔαγΑ], ἔῃ θυ θθίηρ πὸ ἀθβηϊίθ οἴ ὕο {116 βῬπογαὶ Β6η88.
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ΠσΑΤΑΙΟΟΌΕΒ
ῬοΔΓ

νἱἢ

ΟΕ ΨΟΜΕΝ

σ᾽ θαπηπο ἔυ5Κ5.

ΑΝὨῸ ἘΟΙΑΙ͂

[Ϊἢ νὰ

ἃηα ἴπ ἀτοδᾶ

5.6 ΠΟ τηδη οὗ {πε ἤούοθϑ ἀαγδα ἴο ἕδςθ Πίτη δηα ἴο

ΔΡΡΙΌΔΟΗ δηθὰ ἤσῃῦ νἢ Πΐτη θη Πα ΔρΡρβδαιεα ἴῃ
{πε ἐοτεΐγοπι. Βαΐῦ ἢξε ννὰβ 5]αίη ὈῪ ὑπθὸ πᾶπαᾶβ ἃπᾶ ᾿
ΔΥτονν5 οὔ Αρο]]ο,. ψ ῃ1Π|6 6 νὰ Πρῃθίησ νἢ ὑπὲ
Οὐταῦεβ ἴον ρ᾽θαβθαηῦ. δἰ γάοη.
Αμπαᾶ ὑμδβε οὐποῖβ
(ΑἸ Π8θὰ)

ἰαγαΐηρ
Τοχουβ
Παϊγεα
ἰη ἴονα
ΟἸεπιβ
8 Πα ἰπ

θᾶγαῈ

ἴο Οδπθαβ,

Ρουθ μδοη᾿ 5.Β0ῃ ; ΠοΥβ6-

ῬΏΘγθβ, ἃπα Αροϑίδιβ βυσραβϑίηρ 4}} οὐ 5,
8πα ΟἸγτηθ πα ἀπ ΡΟΑΠΚα Ρουρἢ5, ἀπά τἱοἢοὐρα ἀπ ννῖϑε ᾿είαπεῖγα, ηῸ ννὰβ. Βα δ] 6 οὶ
ἴο τηϊρηΐν Ηφθγδο]δ5 ἃπα θᾶτα ἷπὶ Ηγ]]ὺ5 ἀπαᾶ
ἀπ Οἰεβίρραβ ἀπ Οἀϊξεβ., ΤΉΘβα 5Π6 Ῥᾶγα
ἸσΏΟΥΘΠΟΘ. 5Π6 αἰ ἃ ον
ὑπίπρ : ΠΕ η

(58η68 Παᾶ γϑοθίνβα).... {πΠ6 ροϊβοηβᾶ το ρ6 ὑπαὺ μεῖὰ

υἱοῖς. ἀδοτὸ «0 77
99.

Απμπᾶ γεὺὶ Ηεροα βὰν ὑμαῦ δου. ῃῈ μὰ ἀϊεᾶ ἴῃ
ἼΠΘΡα5, Αυροία ὑπ ἀδυρηΐεν οἵ Ααἀγαβῦαβ ἐοροῦμου

νΙἢ οὔποθ. (ορ. ἔαρ. 99) οἄτπηθ ἴο {ῃς ᾿δτηθηϊα
οι,
ΟΥΘΥ Οδβαϊρυϑ8,
Απᾶ

(Εγρην1]6)

99.3

θᾶγτε ἰπ ὑῃ6 ρϑϊαθοθ Α]οιηδοι,3

ΒΒθρβετυὰ οὗ [Π6 ρβορῖβ, ἴο Ατηρῃίατδιι5.

ΗἩΐ (Ατω-

1 Αοοογάϊηρ ἴο Ἡομιθν δηᾷ Ἰαῦθυ νυ ῦθυβ ΜϑΙθαροὺ τναβίρα
ΘΥΤΔΥ ὙὙΏ6:) Η18 τηούμου ΑἸύπθω Ὀπγηθαᾶ ὑπ6 Ὀγαπα οὴ σῇϊοἢ
Ὧ15 116 ἀθρεπᾶθα, Ὀθοδῖιθθ ἢ μϑα 5]ϑίῃ δ Ὀγούμουβ ἴῃ 0} 6
αἰβραῦθ ἴον ὑΠ6 Πἰά9 οὗ ὑπ ΟδΙ νἀομπίδη Ὀοαγ.

Οἄδ ν. 136 5.)

(Ορ. Βαοομυ

688,

5 ΤῊ ἔγαρτηθηῦ ῬγΟΡΔΌΙΥ θθΙοπρβ ἰο ὑπ6 Οαΐαϊοσιιοβ ῬΥΟΡΘΥ
γδῦμθ ὑπδπ ἴο {π6 ὔοϊαθ; Ὀπῦ, ἃ5 105 ροβιθίοῃ 15 ἀποϑυύαϊη,
1Ὁ ΤηΔῪ ΘΟΠ ΘΕ ΘΗΟ]Υ 6. ἀϑβοοίδυθα τῖῃ Ετῶρβ. 99Ὰ δηα {Π6
Α'τοία, οΥ Ηογαοῖε68.

5. ΑἸοιηδοη (γῆ ὕοοϊκ ρατγὺ ἴῃ ὑῃ6 ββοοῃᾷ οἵ ὑπ ὕνο μογοῖο
ΤΗΘθδη ΘΧρϑα]
]08) 18. Ῥθύμδρβ πηθηὐϊομθα ΟὨ]Υ ἱποίἀθηύα!]ν
8.5 {Π6 Βοη οἵ ΑἸΡΒΙδΥδ5, ἡγγ80 5668 ὕο Ὀ6 οἰθαυν Τηἀ]οαύοα
ἴῃ 11]. 7-8, πα ψῆοβθ βίογυ οοοιρίθβ Π]. ὅ-10. ΑὉ]. 11 88
Βα ]θοῦ σμδηρθθ

ΑἸοΙηθη8,

΄

8δη6] ΕἸθούγγοι

18 ἰπίγοδποθα

ἃ5 ζαίμον οὗ
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ἨΗἨΕΒΙΟ.

ὄμματα τ᾽ εὐμεγε θές τε δέμας εἰσάντα ἰδοῦϊ σαι,
ἀμφιέποντα) ταφὰς πολυκηδέος ᾿Οιδιπό[δαο,
θαύμασαν. εν 7 «ὡ«ενουκ. τινουπο [.. .1ρι}. Ὡρν
τῷ δὲ ποτ᾽ εἰς ΘηβαῚς Δαναοὶ δαμδε ἀὐπον ΓΑρηος
ἕσπονθ' ὥς κε... .] Πολυνείκεϊ κῦδος ε [ἄροιντο.
εὖ δὲ καὶ εἰδότα περ] Ζηνὸς παρὰ θέσφατα [πάντα
γαῖα χανοῦσά ἑ τηλοῦ] ἀπ᾽ ᾿Αλφειοῦ βαθυδίνεω
κάππιε σύν θ᾽ ἵππ]οισι καὶ ἅρμασι κολλητ[ οἴσι.
Γῆμεν δ᾽ ἬἨλεκτρύων)] Πέλοπος περικαλλέα
[κούρην'
γείνατο δ᾽ ἐν μεγάροισιν ὁ
ὁμὸν λέχος εἰσανα β[ αἰνων
Περσείδης]} ἥρωα καὶ αἰχμητήν περ [ἐόντα
«ιν. Φυλόνομόν τε Κελαινέα τ᾽ ᾿Αμφίμαχόν τε
ἜΣ ἢ
τον
7. Καὶ Εὐρύβιον κλειτόν τε...
τοὺς πάντας Τάφιοι ναυσίκλυτοι ἐξενά[ριξαν
βοῦσιν ἐπ᾽ εἰλε]πόδεσσιν, ἑλεῖν αἱ. [Ϊνα!.
. γν]ηεσσινἐ
ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαϊλάσσης
ΓΝ ἡ ώνω δ᾽ ἄρα] μούνη [ἐλείπ͵)Ίετο χάρμα γο[νεῦσιν
ον
ῳ...}.. καὶ Ἠλ]ἐκτρυνωώνἢ ιυἰθο
"Ἢ
᾿
κ
κ
ἣ τέχ᾽ ὑποδμηθεῖσα] κ[ ἐλαι]νεφέϊ ἹΚρο[νίωνι
κ
"
"
"

ἸΕ

10

1ὅ᾽

0

100.

4Υ᾽σιμη
θέ ἐο ἐδ δλϑοϊα 07 Ηοναοῖ68, 1. τῆς ᾿Ασπίδος
ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ τετάρτῳ Καταλόγῳ φέρεται μέχρι
στίχων ν' καὶ ς΄.
ι ἡταφοῖν (2), οὔ σῖηδ] ρα] οαὐϊοη.
2. ἘῸ1 βοδηβίοῃ οἵ, δηϊοία, 11. 10, 82.

2ιὰἃ

τὴ
πο

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΞ

ΟΕ ΜΨΟΌΜΕΝ

ΑΝῸ

ἘΟΙΑΕ

ΡΒΐαται8) ἀἸ4 ὑπ6 Οδάμπηθαη (ΤῊ
6Ρ84η) σόοπιθη ννἹἢ
ὑγδὶ Πρ ΤΟ 65 δάτηϊσα ἤθη θαυ βἂνν δος ἴο ἴϑοθ 15
ΕΥ̓65 Δπηα νγ8]]- σύόνη ἔγϑιηθ, ἃ5 ἢ6 νγὰβ Ὀυβὶθα ἀρουΐ
ἴῃς Ῥυγγίησ οὗ Οεαϊραβ, πε τη οὗ τηϑηῦῇ ψΟ65.
Οποο

ἐπε

θδπηαῖ, βευύναηΐβ

οὔ Ατϑϑ,

[ὉΠ] οννϑα

ἢΐπ ἰο ὙΠΕΡ εβ, τὸ νη ταπονῃ. .. ἴθγ ΡοΪγηῖςο5.
Βαυΐ, ὑποὺρἢ ψ 6 }}] μὲ Κῆδθνν πὶ Ζειβ 411} ὑπίηρβ

ογδαϊπεᾶ, ἔπε δαγῖῃ γανπδᾶ ἃπα συν] ον α Πίστη ὰρ
ἢ Πἰθ. ΠοΥβ65. δπα Ἰοϊπξεα ομαυϊοῦ, ἔν ἔγτοια ἀδαρεἀαγίηρ ΑἸΡΠαουβ.
᾿
Βαυΐ Ἐ]εοΐγγοη τηϑυτὶθα {Πς 411-θεδαύδοιιβ ἀδιρηου
οἵ Ρεῖορϑβ ἀπά, σοΐϊηρ' αν ἰηΐο οπαὲ θεα ἢ ποτ, πε
850η) οἵ Ῥεῖβεβ Ὀεραῦ.... 4η4 Ρἢυ]οποιηθβ δηᾶ
Οοἰδεπθῖβ δηα ΑὐρὨϊτηδοῆι5 πᾶ... πα Ἐλαγν ἱὰ5
Δα ἔδτηοιβ....
ΑΙ ἴπεοϑε ὑπ ΤΑρῃίαπβ, ἔδυηοιβ
ΒΠΙΡΙΊ6ΠΗ, ον ἰῃ ἤρῦ ΤῸΣ οχϑη ψ ἢ Βη δι]ηνσ Ποοίβ,
. ἴῃ 5815 δοῦοββ ὅΠ6 5885 ψίάε βδοῖς. 80 Α]οιηδπὰ
ΔΙοπθ νγὰβ ἰεῖδ ἴο ἀε!σηῦ ΠΟΙ ραεαγεηΐβ.. .. δπᾶ
{πη6 ἀδυρηΐον οἵ ΕἸδοΐγσγοῦ...... ὑγῆο νγὰβ βυδ]εοϊ
ἴῃ ἴονε ἴο ὑῃς ἀδυκ-ο]ουαδα βοὴ οἵ ΟΥὐοποβ ἀπα Ῥᾶ1Ὲ

(ἰυαουβ Ηθγβο 65).
ΤῊ

100.
ΡῬερὶπηΐηρ οὗ Π6 διαρεία,. ἃβ ἴαυ. ἃ8 ὑῃ8 ὅδιῃ

γοΥ56 ἴθ οαχγεηΐ ἴῃ μα ἐουσἢ (αἰαίοριιε.
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ΗΕΒΙΟΡ

ΗΣΙΟΔΟΥ͂

ΑΣΠΙΣ

Ἢ οἵη προλιποῦσα δόμους καὶ πατρίδα γαῖαν
ἤλυθεν ἐἐς Θήβας μετ᾽ ἀρήιον ᾿Αμφιτρύωνα
᾿Αλκμήνη, θυγάτηρ λαοσσόου ᾿Ηλεκτρύωνος"
ἥ ῥα γυναικῶν φῦλον ἐκαίνυτο θηλυτεράων

εἴδεϊ τε μεγέθει τε νόον γε μὲν οὔ τις ἔριζε
τάων, ἃς θνηταὶ θνητοῖς τέκον εὐνηθεῖσαι.

τῆς καὶ ἀπὸ κρῆθεν βλεφάρων τ᾽ ἄπο κυανεάων
τοῖον ἄηθ' οἷόν τε πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης.
ἣ δὲ καὶ ὡς κατὰ θυμὸν ἑὸν τίεσκεν ἀκοίτην,
ὡς οὔ πώ τις ἔτισε γυναικῶν θηλυτεράων'
ἢ μέν οἱ πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἀπέκτανε ἶφι δαμάσσας,
χωσάμενος περὶ βουσί: λιπὼν δ᾽ ὅ γε πατρίδα
γαῖαν.
ἐς Θήβας ἑἱκέτευσε φερεσσακέας Καδμείους.
ἔνθ᾽ ὅ γε δώματ᾽ἔναιε σὺν αἰδοίῃ παρακοίτε
νόσφιν ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου, οὐδέ οἱ ἦεν

πρὶν λεχέων ἐπιβῆναι ἐυσφύρου ᾿Ηλεκτρυώνης,
πρίν γε φόνον τίσαιτο κασιγνήτων μεγα ύμων
ἧς ἀλόχου, μαλερῷ δὲ καταφλέξαι πυρὶ κώμας
άρ ὠεηἡρώων Ταφίων ἰδὲ Τηλεβοάων.

τὼ ᾿ γάρ οἱ διέκειτο, θεοὶ δ᾽ἐπὶ μάρτυροι. ἧσαν"
τῶν ὅ ν ὀπίξετο μῆνιν, ἐπείγετο δ᾽ ὅττι τάχιστα
ἐκτελέσαι μέγα ἔργον, ὅ οἱ Διόθεν θέμιςἦεν.
τῷ δ᾽ ἅμα ἱέμενοι πολέμοιό τε φυλόπιδός τε
Βοιωτοὶ πλήξιπποι, ὑὑπὲρ σακέων πνείοντες,
Λοκροί τ᾽ ἀγχέμαχοι καὶ Φωκῆες μεγάθυμοι
ἕσποντ᾽" ἦρχε δὲ τοῖσιν ἐὺς πάις ᾿Αλκαίοιο
κυδιόων λαοῖσι. πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
1Α:
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ὡς, ΜΕΝ.

10

1ὅ

ΞΗΙΕΙ.)

ΟΕ ΗΒΒΑΟΙΕΒ

ΗΕΒΙΟΠ 5 ΘΗΙΕΙ)

ΟΕ

ἨΒΒΑΟΘΙΙΕΩ

Οκἱ πὸ μεὺ ψνῃο ἰδ Ποιητὴς δηα σοιηξν ἀηα σδπ)6

ἴο ΤΠΕΡα65, [ον ίηρ νυ κε ΑἸαρ
οη,--Θν ἢ
ΑἸομηαπα, ἔπς6 ἀδυρηϊεν οἵ Ε]δοΐγγοι, σαῦμοσου οὗ ὑΠ6
Ῥθορίθ. 8886 βυγραββεα ἔπε ὑτῖθε οἵ ψοιηδηκίηα ἴῃ
θεδυῦν ἀπά ἴῃ Ποϊρῃξ ; πᾶ ἰὴ νυϊϑάοιη ποηςδ νἱϑα ψ]ἢ
ἢδὺ οἵ ἔποβε βού τηογΐα] ουηθῃ θᾶγα οὗ απίοῃ νυἱ ἢ
τον 8] θη.
ἢδὺ ἴδοθ ἀμ ποὺ ἀκ αγαθ ναϊεα
ΒΌΘΗ Πάνμ ἃ.5. ΘΟΙη65 ἔγοϊη σοϊάθῃ Αρῃγοαϊζο.
Ἀπ
586 80 Βοποιγϑα ΠῈΥ ΠυΒθαπα ἴῃ Π6Ὶ ᾿θαγὶ 85 πόπὸ οἵ
νγοτηδη
κί ἀἰα θεΐοτα μθυ. δενν μ6 Παα 5]αΐη ΠΟΥ
ΠΟ] ἔδμπου νἱοϊθηῦν μῈη ἢ ψγὰβ ἀπρΥν ἀρουΐ
ΟΧΘΗ; 80 Π6 ἰοδ. ϊβ. ονῆ οουηΐν ἃηα οαηθ ἴο
ὙΠΈΡ65 πα νγὰ5 βιρρ!!δηὺ ἴο πὸ 5816]. -οαυυυηρ᾽ ΤΏ6ἢ
οἵ δλαάμηαβ. Ἴποτα πα ἄνγοὶῦ πὶ 5. τηοαδϑὺ να
νυ ποὰὺ Π6 Ἰογβ οὗ ἴονθ, ποὺ τηϊσηὴῦ ἢ6 φῸ ἴπ ππΐἴο
τῃ6 ποαῖ-δηκθα ἀδαρηζεν οἵ ΕἸ]δοΐγγοι. ὑπ0}} πῈ Πδᾶ
ἀνεηρεά ὑπ6ὸ ἀδαῦῃ οἵ πἰ5 νἱΐεβ σγεοαύ-Ποαγθα
Ὀτούμουβ πα αὐίευϊν θασηθα ἢ
Ὀ]αΖίηρ ἥτε {πὲ
ψΊΠασα5 οἵ ἴῃς Βϑύοοθβ, ἔμ 6 Τρ ΐδπβ πα 6] θοδηβ ;
ἴον {15 Ἐπ νγὰβ ἰδ ὑρὸπ Πΐτη, ἃπα ὑπ σοαὰβ ΕΥ̓
νη 65565 ἴο ἰδ. Απα πὲ ἔδβαγθα {ποῖ ἀπρον, ἃπᾶ
δΒαβίεπαα ἴο ρευξουμ ἔΠ6 σγεαῦ ἴδβικ ἴο νυῃίοἢ Ζειβ Πα
Ὀουπά πω.
ὙΠ’ πὰ νγαεηῦΐ πῃ Πουβεαὐ νίηρ
Βοροϊίδηβ, γα ϊηρ ἀθονα ὑπεὶν 8}}16145, δἀπαᾶ ἐπ6
Του ψῃο ἤρσῃδ παπᾶ ἴο Παπὰᾶ, πα ὑπ. ρα! ]απὶ
Ῥῃοοίδηβ ΘΡῸΥ ἴον νὰ δηα θαῦ 16. Απα {π6. ποῦ]ς
80η οὗ ΑΙἸοδϑιβ ἰφα ἔπειτα, το]οϊοϊηρ ἴῃ ᾿ς. Ὠοϑῦ.
Βαυῦ πε ἔαϊμευ οἵ ἤθη ἃπᾶ σοαβ νγὰβ [ου μΐηρ'
221

ΗΒΒΙΟ.
ἄλλην μῆτιν ὕφαινε μετὰ φρεσίν, ὥς ῥα θεοῖσιν

ἀνδράσι τ᾽᾿ἀλφηστῇσιν ἀρῆς ἀλκτῆρα φυτεύσαι.
ὦρτο δ᾽ ἀπ ᾿Οὐλύμποιο δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων, 80
ἱμείρων φιλότητος ἐυξζώνοιὸ γυναικός,
ἐννύχιος" τάχα δ᾽ ἷξε Ῥυφαόνιον" τόθεν αὗτις
Φίκιον ἀκρότατον προσεβήσατο μητίετα Ζεύς.
ἔνθα καθεζόμενος φρεσὶ μήδετο θέσκελα ἔργα"
αὐτῇ μὲν γὰρ νυκτὶ τανὺσ ύρου ᾿Ηλεκτρυώνης
8ὅ
εὐνῇ καὶ φιλότητι μίγη, τέλεσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἐέχδωρ'

αὐτῇ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων λαοσσόος, ἀγλαὸς ἥρως,
ἐκτελέσας μέγα ἔργον ἀφίκετο ὅνδε δόμονδε.
οὐδ᾽ ὅ "ἃ ἐπὶ δμῶας καὶ ποιμένας ἀγροιώτας
ἃ
ὦρτ᾽ ἰέναι, πρίν γ᾽ ἧς ἀλόχου ἐπιβήμεναι εὐνῆς:
40
τοῖος γὰρ κραδίην πόθος αἴνυτο ποιμένα λαῶν.
ὡς δ᾽ ὅτ᾽᾿ ἀνὴρ ἀσπαστὸν ὑπεκπροφύγῃ κακότητα.
νούσου ὕπ᾽ ἀργαλέης ἢ καὶ κρατεροῦ ὑπὸ δεσμοῦ,
ὥς ῥὰ τότ᾽ ᾿Αμφιτρύων χαλεπὸν πόνον ἐκτο-᾿
λυπεύσας

ἀσπασίως τε φίλως τε ἐὸν “δόμον εἰσαφίκανεν.

4ὅ

παννύχιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔλεκτο σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι
τερπόμενος δώροισι πολυ ρύσου ᾿Αφροδίτης.
ἣ δὲ θεῷ δμηθεῖσα καὶ ἀνέρι πολλὸν ἀρίστῳ
Θήβῃ ἐν.ἑπταπύλῳ διδυμάονε γείνατο παῖδε,
οὐ καθ' ὁμὰ ρονέοντε" κασιγνήτω γε μὲν ἤστην: δ0
τὸν μὲν χειρότερον, τὸν δ᾽ αὖ μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα,
δεινόν τε κρατερόν τε, βίην Ἡρακληείην"
τὸν μὲν:ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι,

τὸν δ᾽ ἄρα
ἃ
Ἰφικλῆα δορυσσόῳ᾽ ᾿Αμφιτρύωνι,
κεκριμένην γενεήν" τὸν μὲν βροτῷ ἀνδρὶ μιγεῖσα,
τὸν δὲ Διὶ Κρονίωνι, θεῶν σημάντορι πάντων.
1 λαοσσόῳ, ΚΙ,Μ.
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ποῦ ΠῚ ΘΟ 6 ἱπ ἢἷ5 πεαγί, ἴο θερδὺ ὁη6 ἕο ἀεδίεπα
ἀραϊηϑὺ ἀδβδυγα οὔθ σοαβ ἀπ τηδη γῇ εαὐ θγαδα. 80
ἢ ἀῇοϑὲ ἔγοτῃ ΟἸΥΡα5 ὈΥ πὶρηῦ ροπαδυϊηρ σα 8 Ἰῃ
{πὸ ἄδερ οὗ Πϊ5 πδᾶγῇ, πα γεᾶγπϑα ἴον ἔπ ἰονὲ οἵ ὕΠε
νγ6 }}]-οἰταεα ψνοσηϑη.
Οὐ] ΟΚ]ν Πα στὴ ἴο ΤΎΡΠδοπίστη, ἃ πα ἔσοση ὕμετα ρϑίη υγῖϑε Ζθαβ νγαηΐ οἢ. δηαᾶ
ὑγοά πε Βὶσῃεϑῦ ρϑὰκ οἵ Ρῃϊοίυτη 1: ἔπογα μ6 βαῦ δθαᾶ
Ραμα τϑύνθ!]οι5 ὑμίηρ5 ἴῃ ἢϊα μδαγί,
80 ἴῃ οπμ8
ηἰρῃςΐ Ζευβ 5Βμαγεα {Π6 θδᾶ ἀδμπα ἴονε οἵ {Π6 πϑαῖδ ΚΙδα
ἀδυρηΐον

οὗ

ΕἸδοΐσγοθ

δπα

ἔ}Π]|18 8 πὶ

ἀδβῖτο;

ἀηα ἴῃ Π6 βάιὴς πἰσηὺ Ατηρ ζγγοη, σαύπεσεν οἵ πα
ΡΘΟρΡΪς, ὑπε ρ)]ουίοιιβ με .Ὸ, οϑπηα ἴο ἢϊβ ποῦ σγἤδη Πα
Βαά ἐπαάεδα ἢὶβ σγτοαῦ ἴαϑ.
Ηδ δΒαβίεπθα ποῖ ἴο φῸ
ἴο ἢὶβ θοπάμηθη ἀπ 5βῃερῃεταβ ἀῇε]ά, θυΐ ἤγοὶ σνεπΐ

ἰη υπΐοὸ πὶ ψίῖξε:

δυο ἀδϑίγε ἴοοῖκ ΒοΙα οὐ {πὲ

5ῃθρποσα οἵ ῃ86 ρεορίθ. ἀπᾶ 88 ἃ ἴ28π ψ)πῸ Βὰϑ
ἐβοδρεα Ἰου αν ἔγότη τηβαῦυ, ννΒΘ ΈΠΕΥ οὗ βογῈ αἰβδᾶβθα
ΟΥ̓ ΟΥ̓6Ϊ. θοπᾶδρα, 580 ὕΠδη αἸαἃ Ατηρ ϊζγγοπ, 6
Πα
Βαᾷ τννουπᾶ ἘΡ 8}} ἢνΐ5. Πδανυ ὕδϑικ, οοτης ο͵δα δηᾶ ννε]οομη6 ἴο 8 ἢσῖηθ.
ἀμπὰ 8}} πὶσῃῦ Ἰοηρ 6 ἰὰν στ ἢ
Πἰ5β τηοάδϑῦ να, ἀε!
ρῃ δίῃ ἰπ ἴῃς οἱδβ οὗ σοϊάδῃ
ΑρΡδγοάϊζα. Αμὰ 586, θεΐϊπῃρ βιιθ]εοῦ ἴῃ ον ἴο ἃ σοά
ἃ ἴο ἃ τδη δχοθεάϊηρ σοοαϊν, Ὀγτουρσηῦ ἔουῖἢ ὕψη
80η5 ἱἰπ ϑενεη-σαϊεα ΤΠΕΡΕ.
ΓΠουρη ὑπον νοτὰ
Ὀγούμουβ, ἔπΠ686 μεσ ποῦ οἵ ομο βρίτῦ; [Ὁ οὔθ νγᾶϑ5
γε κοὺ Ρθαὺ ἴῃς οὔπεν ἃ ἴδν θεϊζου τηϑη, οπ6 [ευΎ1016
ἃ Πα 5ἴγοην, ἴπ6 τηϊσῃξν Ηδυδοϊοθ.
Ηΐ 5Π6 θᾶγ
τπγοῦ
σῇ ἔπ6 δηθτγᾶοε οὗ ἔπε βοὴ οἵ (τόπο ἰοσὰ οἵ ἀδτκ

οἰουθ ἀπᾶ ἔπε οὗμου, [ρΒῖοϊθβ, οἵ Αταρῃϊξυγοι ἐΠ6

ΒΡ δυ- νυ614 6γ---οὔβρειην αἰδειποῖ, [15 ὁπ 6 οἵ υπίοη
ἢ ἃ τηοῦΐδὶ τη, θὰ ὑπαὶ οὔμοὺ οὗ ὑπο ψ ἢ
ζει, θά δου οὔ 4}} ὑῃε ροαβ.
1 Ὰ πιοαηΐαίη Ῥθδῖϊς πϑὰν ΤΉ ΘΡϑα νυ]ΘΟἢ ὕοοῖκ 108 Π8Π16 ἔγουη
168 ρΡῃϊηχ (οα}16α πῃ ἽΠΛεορ. 826 ΦΙξ).
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“Ὃς καὶ Κύκνον ἔπεφνεν, ᾿Αρητιάδην μεγάθυμον.
εὗρε γὰρ ἐν τεμένει. ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος

αὐτὸν καὶ πατέρα ὃν Ἄρην, ἄατον πολέμοιο,
τεύχεσι λαμπομένους σέλας ὡς πυρὸς αἰθομένοιο,

600

ἑσταότ᾽ ἐν δίφρῳ" χθόνα δ᾽ ἔκτυπον ὠκέες ἵπποι
νύσσοντες χηλῆῇσι, κόνις δέ! σφ᾽ ἀμφιδεδήει
κοπτομένη πλεκτοῖσιν ὑφ᾽ ἅρμασι καὶ ποσὶν ἵππων.
ἅρματα δ᾽ εὐποίητα καὶ ἄντυγες ἀμφαράβιξον
ἵππων ἱεμένων: κεχάρητο δὲ Κύκνος ἀμύμων,
θὅ
ἐλπόμενος Διὸς υἱὸν ἀρήιον ἡνίοχόν τε
χαλκῷ δηιώσειν καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δύσειν.
ἀλλά οἱ εὐχωλέων οὐκ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων'"

αὐτὸς γάρ οἱ ἐπῶρσε βίην Ἡρακληείην.
πᾶν δ᾽ ἄχσος καὶ βωμὸς ᾿Απόλλωνος Παγασαίου 70
λάμπεν ὑπὸ δεινοῖο θεοῦ τευχέων τε καὶ αὐτοῦ"
πῦρ δ᾽ ὡς ὀφθαλμῶν ἀπελάμπετο. τίς κεν ἐκείνου
ἔτλη θνητὸς ἐὼν κατεναντίον ὁρμηθῆναι
πλήν γ᾽ Ἡρακλῆος καὶ κυδαλίμου Ἰολάου;
κείνων γὰρ μεγάλη τε βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι
γ
ἐξ ὥμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
ὅς ῥα τόθ᾽ ἡνίοχον προσέφη κρατερὸν Ἰόλαον"
ἽἭἭρωςὦ ᾿Ιόλαε, βροτῶν πολὺ φίλτατε πάντων,
ἢ τε μέγ᾽ ἀθανάτους μάκαρας, τοὶ ᾿᾽Ολυμπον
ἔχουσιν,
ἤλιτεν ᾿Αμφιτρύων, ὅὅτ᾽ ἐυστέφανον ποτὶ Θήβην

80

ἦλθε λιπὼν Τύρυνθα," ἐυκτίμενον πτολίεθρον,
κτείνας ᾿Ηλεκτρύωνα βοῶν ἕἕνεκ᾽ εὐρυμετώπων"
ἵκετο δ᾽ ἐς Κρείοντα καὶ ᾿νιόχην τανύπεπλον,
οἵ ῥά μιν ἠσπάξοντο καὶ ἄρμενα πάντα παρεῖχον,
ἣ δίκη ἔσθ᾽ ἱκέτησι, τίον δέ ἑ5 κηρόθι μᾶλλον.
1 Μ: τίῴρυνθ᾽, ΑΗ1 : Τέώρυνθον, τηαοϑῦ ΜΒΚ. : τήρνυθον, Β.
5 Βδηᾷκθ:
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δέ γε, ΟῊΙ : δ᾽ ἄρα, οὐμεν ΜΗ.

8ῦ

ΘΗΙΕΙ ΟΕ ἨΒΒΑΟΙΕΒ
Αμα ἢξς 5ἰδθνν ὕγοπιιβ, {πΠῸ σ]]απὲ 5οὸπ οἵ Ατ65.
ΕῸΥ Πα ἔουπα Βίμη ἴῃ {ΠπῸ οἶοβα οὗ [ατ-ϑῃοοίίηρ ΑΡο]]ο,
τη

ἃπα

ἢΠὶ5 ἰδύμπου

ἀγθθ,

πονοὺ

ϑαΐθα

νἱῦἢ

ννϑῦ.

ΤΉ ΘΙ ΔΙΥΠΟῸΣ 5ῃοη6 κὸ ἃ ἤαδχηθς οἵ Ὀ]αζίηρ ἢγθ ἃ5
πεν ἔνο 5ϊοοα ἴῃ ὑπεὶν ἂν: ὑπῖτ σινὉ ΠΟΥΒ6 5 βύσθοῖκ
ἐπε δαυδῇ δῃπα ρᾶνγεα ἰᾧ νι {πεῖν Ποοῖθ, δα ὑπὸ
ἀυδῦ τοϑα Κα βίῆόκα δροιῦ ἔμδιη, ρουπαᾶθα Ὀγν ἔπ6
οδαυοῦ

66 ]ῖ9 ἀπα

ὑπ6

Βούβθϑ

Ποοῖς,

ἢ 116 ἐῃ6

νγ6 }}-τηδθ οπαῦῖοῦ πα 105. γὰ}]}5 τα 16 4 ἀτουπα {θη
ἃ5. 1Π6 Πούβ658 ρὶυπροᾶ, πα Ὀ]δηη6]685 Οὐομιι8 ν᾽5
οἰαα, ἔου. ἢ ἰοοκβα ἴο 5]8ὺ ἔϊπ6 ὑναῦ! κα βοὴ οὔ Ζειβ
ἀηα Πὶ5. ομανοῦθου ἢ
της ονουα, πα ἴο 5ἐτρ οὔ
ὑμῖν ΒΡ]
6πα δυτθοιν.
Βαῦ ῬΏοεραβ ΑΡο]]ο ψουϊά
ποῦ βίο

ἴο ἢἴῖβ νϑπηΐβ, ἴογ 6

Πμη561 δα

οὐϊυθαᾶ

Ρ ταϊρΐν Ηθυδο]65 ἀραϊπϑῦ ἢΐτη. Απα ἃ}} πε σγονε
Δηα «αἰΐᾶν οἵ Ῥαράβαθὰπ Αρο]]ὸ βαιηδα θεοδυβε οἵ {6
ἀντεδα σοὰ δηα θβοδιιβα οἵ Πὶβ δυτηθ; [ἴὉῸΓ [86 ἜΥ̓65
Παβῃθα 85 ψιῦἢ ἤτο. Υ̓βαῦ τηογῖδὶ τηδὴ νου] πᾶνο
ἀαγεα ἴο τηθοὺ ἢϊτη ἕδος ἴο ἴαοε. 5ϑᾶνεὲ Ηθύδοῖὶθα ἀπ
ϑ)]ουίουβ. [οἷδιβὴ ΕῸΣ στοαῦ νγὰθ ὑπεῖὶν βἰσεησίῃ πὰ
ὉΠΟΟΠΟΈΘΥΆθ]6 γ σα ὕΠ6 υγὴ8 ΠΟ ἢ στανν ΠΤΌμ {Ππ6ὶτ'
ΒῃοΙ ουβ. οἢ ὑπαῖν ϑἰσοπς ἰπὴρ5. ἽΠπεη ΗΠ δύδοῖθβ
ΒΡ8Κα ἴο ἢϊ5 μαῦοῦθεν βίγοηρ [ΟΪΔ88 :
“400

Βεῖὸ

[Ιοΐδιιβ, θεϑὲ θεϊονθα

οἵ 8411 τχδϑη, ἔσαν

ΑἸρ
ἢ γοπ. βἰπηθα ἀδορὶν ἀραϊηϑδῦ ἴῃς Ὀ] ββθα σοάβ
νὴ ἄνα]] οὴ ΟἸγρι5 ἤθη Πα απ ἴο ϑνεεῖογον

θα Ποθε ἃπα Ἰεῦῦ ΤΊ γπ5, ὑπ6 νυ6 }}- θὰ} οἰΐδαε],

θδοδῦβα 6 εν ΕἸ]θοΐγγοι ἴου ὑπ κα οἵ 18 ψἱάδργονεα οχβῃ. Τποη ἢς οδηα ἴο (Υθοη δηα ἰοῃρΤΟ οα Ἐπίοομα, ὑνῆο τϑοοῖνθα δἷπι ΚίπαΪγ ἃπα σανα
Ὠΐτη 411] πεϊπρ ὑπίηρθ, ἃ5 15. ἀπ ἴο βυρρ δηΐδ, ἂπα
ποπουγοα Πίμη ἴῃ ἐμοῖν Ποανῖβ ενθὴ ποθ.
ἀπά ἢ6
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ζῶε δ᾽ ἀγαλλόμενος σὺν ἐνυσφύρῳ ᾿λεκτρυώνῃ,
ἡ ἀλόχῳ: τάχα δ᾽ ἄμμες ἐπιπλομένων ἐνιαυτῶν
γεινόμεθ᾽ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιοι οὔτε νόημα,
σός τε πατὴρ καὶ ἐγώ: τοῦ μὲν φρένας ἐξέλετο
Ζεύς,

ὃς προλιπὼν
ἃ

σφέτερόν

Ἄ

τε

7

δόμον σφετέρους τε

ὃ ’

΄

τοκῆας

ῴχετο, τιμήσων ἀλιτήμενον Ἐὐρυσθῆα,
σχέτλιος" ἢ που πολλὰ μετεστεναχίζετ᾽ ὀπίσσω
ἣν ἄτην ὀχέων" ἣ δ᾽ οὐ παλινάγρετός ἐστιν.
αὐτὰρ ἐμοὶ δαίμων χαλεποὺς ἐπετέλλετ᾽ ἀέθλους.
Ὡ φίλος, ἀλλὰ σὺ θᾶσσον ἔχ᾽ ἡνία φοινικόεντα 9ῦ
ἵππων ὠκυπόδων" μέγα δὲ φρεσὶ θάρσος ἀέξων
ἰθὺς ἔχειν θοὸν ἅρμα καὶ ὠκυπόδων σθένος ἵππων,
μηδὲν ὑποδδείσας κτύπον Άρεος ἀνδροφόνοιο,
ὃς νῦν κεκληγὼς περιμαίνεται ἱερὸν ἄλσος ᾿
Φοίβου ᾿Απόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος"
100
ἢ μὴν καὶ κρατερός περ ἐὼν ἄαται πολέμοιο.
Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπεν ἀμώμητος ᾿Ιόλαος:
ἠθεῖ", ἢ μάλα δή τι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
τιμᾷ σὴν κεφαλὴν καὶ ταύρεος ᾿Ἐννοσίγαιος,
ὃς Θήβης κρήδεμνον ἔχει ῥύεταί τε πόληα"
10ὅ
οἷον δὴ καὶ τόνδε βροτὸν κρατερόν τε μέγαν τε
σὰς ἐς χεῖρας ἄγουσιν, ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄρηαι.
ἀλλ᾽ ἄγε δύσεο τεύχε᾽ ἀρήια, ὄφρα τάχιστα
δίφρους ἐμπελάσαντες "Αρηός θ᾽ ἡμέτερόν τε
μαρνώμεσθ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἀτάρβητον Διὸς υἱὸν
110
οὐδ᾽ ᾿Ιφικλείδην δειδίξεται, ἀλλά μεν οἴω
φεύξεσθαι δύο παῖδας ἀμύμονος ᾿Αλκείΐδαο,
Ὑ

7

,

»

Ψ

52

»

Ἁ

,

Δ

ἃ

΄

᾽

Ὰ

Ν

Ν

53

΄

’

.

ΕΝ

“Υ

᾽

᾽

ν

Δ...

7ὔ

Ἀ

᾿

}]

[ο

Ψ

»

“

7

ἢ

ὧδ

5

το

πε»

ἢ

,

΄

»

7

-"

ες,

7

“

΄-“3Ἱ

,

οἱ δή σφι σχεδόν εἰσι, λιίλαιόμενοι πολέμοιο
φυλόπιδα στῆσαι, τά σφιν πολὺ φίέλτερα θοίνης.
ὰ

΄

“

»

,

: ΒΟΡῈΕῚ": ἀχέων, οὔμεν ΜΕΝ,
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ΟΕ ἨΒΒΑΟΙΕΒ

᾿ϊνεα Ἰογία!ν νὰθἢ Π5. τε ἐπα πϑαῦ-ηΚ]οα ἀδαρηϊου
οἵ Ἐ]δοΐγσγοι : ἀπ ρυδϑθηῦ, ψνΒ1|6 ὑΠ6 γϑδὺβ ΤΟ] δα
ΟΠ, ἵγὰ ψεῦῈ

ὈΟΙΠ, ὉΠΠΚΕ

ἴῃ θοαγῪ ἃ5 ἴῃ τηϊπά, ὄν ἢ

γου ἔα μον ἀπα 1. Ετοιῖὴ Πίμη Ζειβ ἴΟΟΚ νὰν 56η586,
50 ὑπαῦ Πα Ἰεἴ Πὶβ Ποῖηθ δπα ἢὶβ ραγθηΐβ πα ννεηῦ ἴο
4Ὧο Βοποιχ ἴο ἔμ νυοκοα Εἰαγυβῦμ
οι5--τ ΠΠΑΡΡΥ τηδῃ !
Ὀεερὶν ἱπάεοα ἀϊὰ με συίενε αἰδογννασαβ 'ἴπ Ὀθδυηρ'
πε Ὀυχάδη οὗ Πῖ5 οννὴ τηδα ἔο}]γ ; θαῦ ἐπαὺ οαηπηοῦ 6
ἴα Ὀ80Κ. Βαΐ ὁ τὴ8 ἔαϊε ἰαϊα ἤϑανυ 858.
“Ὑεῖ, οοτηθ, ἔμπα, ααϊοκὶν ἴακα {πε τεά-ἀγϑα
γεῖη5 οἵ π6 δ ν ΠοΥβ65 δπα ταῖβα Πὶρῃ σουταρα ἴῃ
γοῦν ποαυΐ δῃᾶ συΐᾶς ὑπ6 ϑυν ομδυϊοῦ ἀπ βἰσοην
Πεει-οοὐεα Πουβ65. βἰγαϊσῃηῦ οθ. Ηδνε ἢ βεογεῖ ἔδαν
αὖ {Π6 ποῖβε οὗ τηϑη-βϑαυίηρ ΑΥΘ5Β ΨῆΟ ποὺ ΤὰΡῸ68
5ῃοιξίηρ δροὰΐ ὅθ ΠΟΙ στονα οὗ ῬΠποαρυ5. Αρο]]ο,
ὑη6 Ἰογὰ ψῆοὸ 5ποοῖβ ἔγοιη αἴδυ. ϑγεϊγ, βτοηρ'
ὑποῦρσἢ 6 θ6, ἢ6 5884}} ἢᾶνβ δποιρὴ οὗ ναῦν."
Αμπα Ὀ]Δμ161685 [οἷδιὶθ ἀηϑν σα Πίτη ἀραΐῃ : ““ αοοα
ἔθη, ὑσαὶγ ἐπε ἔαίμον οὔ πδη ἃπα ροάβ ρυθαῦν
ΒοΠΟΙΤ5. γοῦν" Ποδα ἃπα ἔπ Ὀ8]1-Πκ6 Ελυῦῃ5ΠΑ Υ
αἶθο, γῆ. Κεερθ ΤΠΘΡε᾽ 5 νϑὶ] οἵ νν8}}15. ἀπᾶὰ σιᾶγαϑ
16 οἷΐγ,---80 σγθαῦ δπα βίγοηρ ἰ8 ὑπὶ58 ἔθ] ]ονν ὑπαῪ
Ὀτίηρ ἰηἴο γοι" Βαηάβ ὑπαὶ γοῖ τδὺ ψῖη σγοαΐ
σίου. Βυΐ οοηθ, ρυῦ οὐ. γον διτη8 οὗ νὰν ὑπαῦ
ν ἢ 411] βρεθα νψα τηὰν Ὀυὶπρ [Π6 σἂν οὗ ΑΥὐδϑ ἃπ6] ΟἿΓ
οὐ ἰοροῖμου δπα ἢρῃῦ; ἴον ἢ6 514}} ποὺ ἔπι ρηΐθη
ἴῃ6 ἀδυμῃύ!εβθ 5θὸὴ οἵ Ζεξιιβ, ποὺ γεὺῦ ὑπὸ βοὴ οἵ
ΡΒ ΟΙὰΒ : γαῦμον 1 {πῖὶηκ π6 1} ἤδε θεΐοσυα ἴΠ6 ὄννο
50η5 οὗἩ Ὀ]ΔΠ.61685 ΑἸοά68 γῆ 8.6 ΠΘδῚ Ὠΐτη ἃ πα ΘΑΡῈΥ
ἴο᾽ ταῖβα ὑΠ86 νῶν οὖν ἴῸγ θαδ]6 ; ἔν {Π185 ἔμπαν ἰογε
θεΐζεν ἔπδηῃ ἃ ἔεαϑι."
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Ἃςς φάτο: μείδησεν δὲ βίη Ἡρακληείη
1 11
θυμῷ γηθήσας: μάλα γάρ νύ οἱ ἄρμενα εἶπεν'
καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
ὰ Ηρως ὦ ἸΙόλαε, διοτρεφές, οὐκέτι τηλοῦ
ὑσμίνη τρηχεῖα: σὺ δ᾽ ὡς πάρος ἦσθα δαΐφρων,
ὡς καὶ νῦν μέγαν ἵππον ᾿Αρίονα κυανοχαίτην
120
πάντη ἀναστρωφᾶν καὶ ἀρηγέμεν, ὥς κε δύνηαι.
Ὃς εἰπὼν κνημῖδας ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ,

᾿Ηφαίστου κλυτὰ δῶρα, περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν"
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε
καλὸν χρύσειον πολυδαίδαλον, ὅν
ὅ οἱ ἔδωκε

120

Παλλὰς ᾿Αθηναίη, κούρη Διός, διγπότ᾽ ἔμελλε

τὸ πρῶτον στονόεντας ἐφορμήσεσθαι ἀέθλους.
θήκατο δ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα σίδηρον
δεινὸς ἀνήρ' κοΐλην δὲ περὶ στήθεσσι φαρέτρην
καββάλετ' ἐξόπιθεν:

πολλοὶ δ᾽ ἔντοσθεν ὀιστοὶ

ἢ
180.

᾿ῥιγηλοί, θανάτοιο λαθιφθόγγοϊο δοτῆρες.
πρόσθεν μὲν θάνατόν τ᾽ εἶχον καὶ δάκρυσι μῦρον,

μέσσοι δὲ ξεστοί, περιμήκεες, αὐτὰρ ὄπισθε
μόρφνοιο φλεγύαο καλυπτόμενοι πτερύγεσσιν.

εἵλετο

δ᾽ ὄβριμον ἔγχος, ἀκαχμένον

αἴθοπι

χαλκῷ,

:
1355

κρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην ἐύτυκτον ἔθηκε,

ἶ

δαιδαλέην ἀδάμαντος, ἐἐπὶ κροτάφοις ἀραρυῖαν,

ἥτ᾽ εἴρυτο κάρη Ἡρακλῆος θείοιο.
Χερσί “γε μὴν σἄκος εἷλε παναίοχον, οὐδέ τις
αὐτὸ
οὔτ᾽ ἔρρηξε βαλὼν οὔτ᾽ ἔθλασε, θαῦμα ἰδέσθαι.
τ40
πᾶν μὲν γὰρ κύκλῳ τιτάνῳ λευκῷ τ᾽ ἐλέφαντι
ἠλέκτρῳ θ᾽ ὑπολαμπὲς ἔην χρυσῷ τε φαεινῷ
1. Ἡδυμδηη : ἦσαν’ ὃ δ᾽, ΜΝ,
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ΕΒ

50. δε βαϊα, Απα τϊρηΐν Ηθύϑοϊθβ ννὰβ οἷδα ἴπ
Πραγὺ πα οι ]θα, ἔον ἔπεῈ οὐμου 5 ψογάβ ρ᾽θαβεα ἢΐῃι
νν6}}, ἀπ Πα δηβυνεσεα πίστη ἢ ψὶηρεα ψοτγᾶβϑ :
“Ὁ Ποιὸ [οἷδυβ, Πδᾶν θη -ΒΡΓ Πρ, ΠΟΥ 15 ΤΟ Ἢ Ὀαδι]ς
Βεατα αὖ βαπά. Βαΐ, ἃ58 γοὰ πᾶνε βΒῃονῃ γοιν 511} αἱ
ΟΥΠΟΥ ἐἶτηθϑ, 50 πον ἃ͵βο γῇ θεῖ {Πς σγεαῦ ὈΪ]ΔοΚ- πηδπϑά
ἤοῦβα Αὐΐοη ἃθοὰὺδ ἜνεῪ νγαΥ, δηα ΠΕΙΡ πι6 ἃ5 γοτὶ
τηδΥ "6 40 6.᾽
50. Πε 8814, ἀπά ρὰαῦ ἀροὸὰ ἢἰβ ἰερθ σγδᾶνεθ οἵ
5ῃϊηΐηρ ὈγΌΏ ΖΘ, Π6 ᾿βρίθ παῖ οἷν οἵ Ηερπδδβίυϑ.
Νεχὺ πε αϑίεαπεα αροὰυΐ ἢϊ5 Ὀτοαβδὺ ἃ ἥπε ρσοϊάβῃ

Ὀγθαβϑῦ-ἰαΐθ, οαυ οι

ψτουρξ, νυΙοἢ ΡΆ]Π1ὰ5 Αἴθεπα

της ἀδιρηῖεσ οὗ Ζευβ Παα σίνεμ ἢΐπι ἤθη ἤγθὶ Π6
ννὰβ ἃρουῦ ἴο βεῦ οαῦ ὍΡΟΙ 5 σγίθνοιβ ἰαθουγθ. Ονον
ἢ15 5ῃου θῖθ ἐῃ6 ἤξγοθ νναυυοῦ ρα ἴῃς ϑἴθεὶ ὑδαΐ
58ν65 Ἰη6ἢ ἔγΌτα ἀθο", Πα ΔΟΥΌΒ5 ἢΐ5 Ὀγθαβϑὺ 6 β]πηρ;
ΒΘῃϊηα Πΐτη ἃ Βοίίον αὐἷνοῦ. ὙΠ ΐπ Ὁ γγογα τὴν
ΟΠ Πρ ἁυτοννβ, ἀθα]θὺβ οὗ ἀθαῦῃ νυἢ]ἢ} τη κ65 ΒΡΈΘοἢ
ἔογροΐξεῃ : ἴπ ἔγοπῦ ἔθου μδὰ ἀδθαῖῃ, πα ἐγ οκ]οα
ννέτἢ ὕξαῦβ ἢ ὑμῖν ΘΠ 8 5 σευ βιηοοῦῃ πα νϑῦν Ἰοηρ;
ἀπ ὑπεῖὶγ Ὀυϊΐ5 σγεσα οονοιδα υἱἢ ἐδαῖμουβ οὗ ἃ
γον εἀρ]θ. Απᾶ πε ἴοοκ ἢΐβ βίτοπρ' 5ρ6δσ, ροϊηθα
υνἱτἢ Θῃϊπΐπρ ὈΓΌΠ ΖΘ, πα οἢ ἢἰβ να] ίαηΐ Πεοδα βε ἃ
νν6}]-τηδάς μεῖπη οἵ δάδυιηδηΐ, οὐπηϊ ον ψτουρΐ,
γν ῖ ἢ Εὐιεα οἸοβεὶν οῃ {Π6 ἔθιηρ68 ; πὰ ὑμαῦ συγ εα
{πε μεδᾶ οὗ σοά-ἴκα Ηθύδο]65.
1 Πὶβ μβαπάβ ἢ6 ἴοοκ ἢΠὶ5 βῃ1614, 411 σ᾽ξουϊηρ : πὸ
ΟΠ6 δνϑὺ ΒΙΌΚΕ ἰὉ ἢ ἃ Οἷον ΟΥ̓ ΟΥ̓ 5Π6α Ὁ. Απά
αἵ οπᾶον

ὁ

νγὰβ

ἴο

866;

ἴου. ἰζ5 σῃο]α

οὐν ννᾶϑ

Ὁ- 5ΠἰττηθΥ νυν ἐμὰ Π)6] ἃ πα νυἢϊΐα ἵνοῦν ἀπ οἰθοΐγατχη,
δ Πα τὉ ρονοα νὰ 5Πϊπίηρ σο]α ; ἀπά ἔθου ψεΥῈ
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λαμπόμενον, κυάνου δὲ διὰ πτύχες ἠλήλαντο.
ἐν μέσσῳ δ᾽ ἀδάμαντος ῖ ἔην Φόβος οὔ τι φατειός,
ἔμπαλιν ὄσσοισιν πυρὶ λαμπομένοισι δεδορκώς" 14
τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν πλῆτο στόμα λευκὰ θεόντων,
δεινῶν ἀπλήτων, ἐπὶ δὲ βλοσυροῖο μετώπου
δεινὴ "Ερις πεπότητο κορύσσουσα κλόνον ἀνδρῶν,
;

“»

δ

“

ΟΦΑΥῪ,

3

Ν

7,

ζο

εξᾷβ

,

Ν

Ἄ

"

΄

7

σχετλίη, ἣ βα νοον τε καὶ ἐκ φρένας εἴχετο φωτῶν,
“

Ὧ

Ξ

᾿,

ΔΕΥ

΄

γώ

“Ὁ

οἵτινες ἀντιβίην πόλεμον Διὸς υἷι φέροιεν.
,
“ἢ
»
"
τῶν
καὶΝ ψυχαὶ Ν μὲνΝ χθόνα
δύμεναι
Λιδος εἴσω

1560

κάκκιον," ὀστέα δέ σφι περὶ ῥινοῖο σαπείσης
Σειρίου ἀζαλέοιο μελαίνῃ πύθεται αἴῃ.
Ἔν δὲ Προΐωξίς τε Ἰ]αλίωξίς τε τέτυκτο,
ἐν δ᾽Ομαδός τε Φόβος τ᾽ Ανδροκτασίη τε δεδήει, 156
ἐν δ᾽ "ἕρις, ἐν δὲ ΚΚυδοιμὸς ἐθύνεον, ἐν δ᾽ ὀλοὴ Κὴρ
,

Ἄ

,

’

΄

ν

’

»

ἈΝ

ἄλλον

»

,

ζωὸν ἔχουσα

νεούτατον,

δ

ἄλλον

ΝΜ

ἄουτον,

ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν.
εἷμα δ᾽ ἔχ᾽ ἄμφ᾽ ὥμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν,
7

ἀδν

ὅν Βα .

. ὅκα ὁ

Ἀ

“

“

δεινὸν δερκομένη καναχῇσί τε βεβρυχυῖα.

.100

Ἔν δ᾽ ὀφίων κεφαλαὶ δεινῶν ἔσαν, οὔ τι φατειῶν,
δώδεκα, ταὶ φοβέεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων,

οἵ τινες ἀντιβίην πόλεμον Διὸς υἷι φέροιεν'
τῶν καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλεν, εὖτε μάχοιτο
᾿Αμφιτρυωνιάδης, τὰ δ᾽ ἐδαίετο θαυματὰ ἔργα.
16
στίγματα δ᾽ ὡς ἐπέφαντο ἰδεῖν δεινοῖσι δράκουσιν"
κυάνεοι κατὰ νῶτα, μελάνθησαν δὲ γένεια.
΄

δ

5. ἃ

Ἅ

3

,

3

-

-

1 530Π0]. : δὲ δράκοντος, Μϑδ.
2. (ΞΞ,κατέκιον : ὁρ. 1. 264), ΤΥ, :αὐτῶν, ΜΝ,
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Ζ0Π65 Οὗ ογϑηῖ5᾽ ἀγάννη προ ἰδ. [ἢ ὑΠ6 σαπίγα νγᾶ5
δὰ ψοῦκεά ἴῃ δαάδιηηδηΐ, ΠΡΟ ΆΚΑΌ]6,
ϑἰαγίηρ
Ὀδοκννασαβ ἢ
αγεβ ἐπαὺ οἱονεα στ
ἤτε.
τη ἢ τγὰβ {8]}] οἵ θϑῖἢ ἰπ ἃ ψηϊζα τονν, ἔδυ]

Ηἱἰς
δηα

ἀδαπείπρ,, πα ἀροπ Πἰβ στίτα Ὀγονν πονογεα ἔπ ρἃ]
δύγιδ γγῆο ὐγᾶγβ ὑπ6 τῃγοηρ οἵ ᾿ηδη : ῥ᾽1655 516,
ἴον 5ῃ6. ἴοοκ ἃνγᾶὰν πε τηϊηα πα 56 η865 οἵ ῥΡοοῦ
νταΐομεβ ψγῆο τηϑθ νγᾶν ἃραϊηβδὺ Π6 βοὴ οἵ Ζειϑ.
ΤΠ οῖν 5015 ραβ5εα θαπϑαῖῃ ἴῃς δα ἃπα ννεπῦ ἄονη
ἰηΐο {πε Βουβε οὗ Ηδαεβ ; θυὺ ὑπεὶν θοπ 65, θη ἐπα
β5Κίη 15 τού θα ἀθουαΐ ὕΠδῖη, γα Ὁ]6 νὰν οἡ πε ἀἀγκ
δαυἢ ἀπάδι ραγοίπρ' 5:Υ118.
ὕροῃ {πε 5Βῃ1:6]α Ῥυγβαϊ δπα ΕἸ ννατα ντουρΐ,
88 Τυχηδ, ἀηὰ Ραμπῖο, πὰ ϑ]διρσηῆΐευ.
δ
Αἰ50, 8δηα ἔὐρυοαῦ νου Πυγγγίηρ ἀθουΐ, ἀπα ἀθδαϊν
Βαΐθ νγὰβ ὕπεύε Βοϊαϊησ ὁμ6 τηᾶπ πον ψοιϊπαθοά,
8:ηΠἃ Δηοῖ Υ ἀππνουπαᾶάεξα ; δπα ΟΠ6, γγὴοῸ ψὰ5 686,
8516 νψὰβ ἀτδροίηρ Ὀγ ὑπε ἔδει ὑπγοὰρὴ ὑπ ὑαταμ]ῦ.
516 Πδα οῃ Ποὺ 5ῃου]άθιβ ἃ σαυιηθηῦ γε ψἱῦἢ ἐπε
Ὀ]οοα οἵ πηδπι, ἀπα ἔδυν 5π6 ο]αγθα ἃπαὰ οπμδβῃθα
Ποὺ βοΐ.
Αμᾶ ποῖα νεῖ πεδᾶβ οὔ 5πᾶΚ8εβ. ΠΒΡΟΔΚΘΟΪΥ
ἔσῃ τία!, ὕνψεῖνε οἵ ὑπειι ; ἃπα {παν ἀδεα ἴο ἔσθ
{πε ὑτῖρεβ οὗ τηδὴ οἡ δα ὙὙΠΟΘΟΘνΟΙ τηδαθ ὙγᾺΓ
ϑαϊηδῦ ὑΠ6 βοὴ οὗ Ζϑυβ; ἴον ὑπαν νου οἰδβἢ ὑπεὶν
θεῖ θη ΑἸρ
ἢ ΥγῸΠ᾿ 5 50η ψγὰβ ἤσῃἰϊηρ : δπᾶ
Ὀτὶσ ον 5ῃοπα ὑμθϑα ννοπά θυ] ννουκθ. Απα τὖ νγὰβ
ἃ5. ὑπουρῃ ὑμπεῖα σεῦ βροΐβ ὑρὸρ ἴμθ6 ἔρὐξα]
5ΠΆ |κ65: δπᾶ {πεῖν θά κΒ ψεῦα ἀαγκ Ϊυε δπα {πεῖν
Ἶᾶννϑ γγαυα ὈΪΔοΚ.
1 Ονδπιβ νγὰϑ ἃ 5]655-ραϑύθ οὗ ἀθϑρ ὈΪτπι6 οοϊοῦν :ὕΠ6 ““ΖΟΠΘ5᾽ἢ
66 Θοποθηῦτο 8 Π45 ἴπ ὑγΒ]Οἢ τσ ὉΠ 6 ΒοΘ 65 ἀθβουϊθα Ὀν
μ6 ροοῦ.
Τῆθ ἤρστιτγο οἵ Ἐδδαν (1. 44) οοοπρίοα ὑπ6 οοπῦγα οὗ
{86 5ῃ1614, πᾷ Οοθδπιβ (]. 514) ϑποϊοβθα ὑπ6 ψ ῃΟ]6.
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Ἔν δὲ συῶν ἀγέλαι χλούνων ἔσαν ἠδὲ λεόντων
ἐς σφέας δερκομένων, κοτεόντων θ᾽ ἱεμένων τε.
τῶν καὶ ὁμιληδὸν στέχες ἤισαν" οὐδέ νυ τώγε
170
οὐδέτεροι τρεέτην: φρῖσσόν γε μὲν αὐχένας ἄμφω.
ἤδη γάρ σφιν ἔκειτο μέγας λῖς, ἀμφὶ δὲ κάπροι
δοιοί, ἀπουράμενοι ψυχάς, κατὰ δέ σφὶ κελαινὸν
αἷμ᾽ ἀπελείβετ᾽ ἔραζ᾽" οἱ δ᾽ αὐχένας ἐξεριπόντες
“

δ

»

τ

Ν

΄

ἣν

ΓΝ

,ὔ

Ψ

ὑἑν,

᾿}

΄

Ψι

ν᾿

»

Ῥν

»

“

ς

κείατο τεθνηῶτες ὑπὸ

Ν

-

“ΟΜ

᾽

2

3

7

Ν

Χ

,

“

͵

7

3

’

Ψ

βλοσυροῖσι λέουσιν.

17ὅ

τοὶ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἐγειρέσθην κοτέοντε μάχεσθαι,
Ἀ

ΟΝ

“

2

ἃ

7

77

ἀμφότεροι, χλοῦναί τε σύες χαροποί τε λέοντες.

Ἔν δ᾽ ἢν ὑσμίνη Λαπιθάων αἰχμητάων
Καινέα τ᾽ ἀμφὶ ἄνακτα Δρύαντά τε Πειρίθοόν τε
Ὁπλέα τ᾽ Ἔ ξάδιόν τε Φάληρόν τε Πρόλοχόν τε 180
Μόψον τ᾽ ᾿Αμπυκίδην, Τιταρήσιον, ὄζον ἴΆρηος,
Θησέα τ᾽ Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν'
ἀργύρεοι, χρύσεια περὶ χροὶ τεύχε᾽ ἔχοντες.
Κένταυροι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἠγερέθοντο
ἀμφὶ μέγαν ἸΤετραῖον ἰδ᾽ ᾿Ασβολον οἰωνιστὴν
18ὅ
Ἄρκτον τ᾿ Οὔρειόν τε μελαγχαίτην τε Μίμαντα
καὶ δύο Πευκεΐδας, Περιμήδεά τε Δρύαλόν τε,
ἀργύρεοι, χρυσέας ἐλάτας ἐἐν χερσὶν ἔχοντες.
καί τε συναΐγδηνὡς εἰ ζωοί περ ἐόντες
ὄγχεσιν ἠδ᾽ ἐλάτῃς αὐτοσχεδὸνἀ
ὠρυγνῶντο.
190
Ἔν δ᾽ [Ἄρεος βχοσυροῖο ποδώκεες ἕστασαν ἵπποι
χρύσεοι, ἐν δὲ καὶ αὐτὸς ἐναρσφόρος οὔλιος "Ἄρης

Μ

᾽

»,

Υ͂

’

7ὔ

αἰχμὴν ἐν χείρεσσιν ἔχων, πρυλέεσσι κελεύων,

αἵματι φοινικόεις, ὡς εἰ ζωοὺς ἐναρίζων

δίφρου ἐπεμβεβαώς: παρὰ δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε 19ὅ
ἕστασαν ἱέμενοι πόλεμον καταδύμεναι ἀνδρῶν.
Ἔν δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη Τριτογένεια,
232
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ΑΙἸβὸ ἔβεσε ψεσα ἀρὸὴ {Π6 581614 ἄγονεβ οἵ Ὀοδὺβ
δηα Ποη5 ψγῆῸ ο᾽αγεα αὖ ϑοὴ οὐμοῦ, θεὶπρ ἔαγίοιιϑ
ἃ Πα ΘαρῸῚ : ἴΠ6 τονβ οἵ ὑβϑῖὰ τηονθα οα ἰοροϑῦπευ,
ἃ Πα ποῖ ΠΥ 5146 ὑγεσ]δα θαΐ θοῦ Ὀυιβυ θα ἀρ {πεῖν
τη
Π65. ΕῸΓ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ἃ σγϑδῦ Ἰἴΐοπ ἰὰν θεΐνεθη ἔἤθιη
Δα ὄνγο ὈοδΥβ, ὁπ 6 οἡ. οἰ που 546, θεοῖν οὗ πῆρ, δηα

ὑποὶν ἀἀγκ Ὀ]οοα ννὰ5 ἀτίὶρρίπρ ἀουνη ροὴ {πε οτουπᾶ ;
παν ἰὰν ἀθαα ψἱἢ πθοῖκβ οὐὐοίγοίοῃθα θαπθαΐῃ ἐπῸ
συίτη ᾿ἰἴοπβ. Απα Ὀοΐἢ 51465 ὑγεῦα τουιβαα 5.1} τοῦ
ἴο ἥρῃν Ῥεοδιβα ΠῸῪ γετα δῆρτυ, ἔπε ἤσγος θοδ5
ἃ πα ἐπε Ὀτιρη
- γα ἸἸ0η5.
Απα {Ποῖὰ νγὰβ ὑπε 5ἰσε οἵ ἴῃς ΤρῚἢ βρϑϑυτήθη
σαἰμοτεα τουπᾶ ὑπ6 ρυίπεθ ὕδεπϑιβ ἀπ γγὰβ ἀπᾶ
Ρειτῃδι5,

ἢ

Ηορίευ5,

Εχδαῖαβ,

ῬΠΑΙοσθαβ,

πα

Ῥγοϊοο5, Μορϑαβ ἔπε βοὸη οὗ Αἴῆργοε οἵ Τιϊξαγοϑία, ἃ
Βοίοη οὐ Αὐδ5, πα ΤΠθβευβ, ἔῃ6 βοὴ οὗ Αδρεϑυβ, {Κὸ

απο ὑπ ἀδαΐῃ!]εθβ ροᾶβ. ΤΉδθε εῦῈ οὗ βι]ναν, ἀπὰ
Παα δυυποι οὗὁ ΡΟ] ἀροη ὑμεῖς θοαΐθ5. Απαᾶ πε ὕεηἰδατβ ΥῈ ρα πογθα ἀσαϊηδῦ ὑπθτὴ ὁπ ὑῃ6 οὐμαὺ 56
στῇ Ῥεύγασειβ ἀπα ΑΘθο]ὰ5. ὑῃς αἰνίπεν, Αυοῦαβ, ἀπα
ὕτεαυβ, ἀπ ὈἰΔοκκ-αῖγοα Μίμμδβ, δα ὑΠ6 ὕννγο 80Π5 οἵ

Ῥβυσθιβ, Ρουηθθβ ἃπα Ὠυγαϊαβ: ὕμπεθε ψογὰ οἵ
ΒΙ΄νου, δηα ὕπου Πδᾶ ρμίηοίγεοβ οὗ ροἱα ἴῃ ἐπεὶν μδηα8.
ἃ πα 6 Υ γγ ῦα τϑῃ
τη ΤοροῦΠου ἃ5 ἐΠΟῸΡῊ παν ν γα
ΑἸῖνα ἃ πα ἐν κίπρ' αὖ ὁπ 6 ἃποῖμοι παπᾶ ἴο μᾶαπάᾶ στῇ
ΒΡΘ 5 Δ η6 Ὑ] ἢ ΡΐπΠ 65.
Απμα οἡ ἴδε βῃ 1614 οἵουα ἴῃς ἤξει-[οοἴεα ΠοΥβ65
οἵ ουίτη Αὐὸϑ τηδᾶς οὗ σο]ά, ἀπᾶ ἀδδαϊγ Ατοβ ὑπΠ6 5Ρ01}ὙΠ ΘΙ Πἰπη561.
Ηδ Πε]α ἃ βρθᾶῦ 'ἰπ' ἢϊβ Βαηᾶβ ἀπά
νγὰϑ ποίη ὁη. [ῃ6 Τοοΐτηθη : 6 νγὰβ τε ψ ἢ Ὀ]οοα
85 1 ΠῈ ψἜ τα δἰανίηρ' Πνίην θη, ἃπα πε 5ἰοοα ἴῃ ἢΐ5
ομυοῦ. Βεϑίάδ πἴπι βἰοοα Εδαν ἀπα ΕἸΙΡξ, δα ρ Υ ἴο
ΡΙπηρο ἀμ δῦ πε Πρ ϊηρ' τηθη.
ΤΠΘΥο, ἴοο, νὰ ὑΠς ἀδιρῆίον οὐ ζει, Τυϊτορεηδῖα
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τῇ ἰκέλη ὡς εἴ τε μάχην ἐθέλουσα κορύσσειν,
ἔγχος ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν ἰδὲ χρυσέην τρυφάλειαν
ϑυ

᾽

αἰγίδα τ ἀμῴ

Ψ

ΡΝ

3

ὠμοις"

Χ

ΞιΨ

΄

᾽

.

ἐπὶ ὃ ὦχετο φύλοπιν αἰνὴν. 200

Ἔν δ᾽ ἦν ἀθανάτων

ἱερὸς χορός:

μέσσῳ

ἐν δ᾽ ἄρα

ἱμερόεν κιθάριζε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς
χρυσείῃ φόρμιγγι"
͵

ῇ

[θεῶν δ᾽ ἕδος ἁγνὸς
“

2

ς

Ν

ΕΝ

᾽Ολυμπος"

ἐν δ᾽ ἀγορή, περὶ δ᾽ὄλβος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο
ἀθανάτων ἐν ἀγῶνι" 1] θεαὶ δ᾽ ἐξῆρχον ἀοιδῆς
Μοῦσαι ἸΠιερίδες, λιγὺ μελπομένῃς ἐικυΐῖαι.
Ἐν δὲ λιμὴν ἐύορμος ἀμαιμακέτοιο θαλάσσης
κυκλοτερὴς ἐτέτυκτο πανέφθου κασσιτέροιο
᾽

΄

3

᾽

»

Ν

εἶ

Ὁ

2

1

θ

᾿

3.

δ᾽

»]

ΡΣ

““

᾽

δῆ

,

ΞΕ

κλυζομένῳ ἴκελος" [πολλοί γε μὲν ἂμ μέσον αὐτοῦ
Υ͂

»

,ὔ

Ν

20

ΕΝ

΄

3

-“

δελφῖνες τῇ καὶ τῇ ἐθύνεον ἰχθυάοντες
210
νηχομένοις ἴκελοι" 3] δοιὼ δ᾽ ἀναφυσιόωντες
Ἰργύρεοι
δελφῖνες
ἐθοινῶντ᾽
ὃὃἔλλ, ἔχλοπας ἰχθῦς.
ἰχθῦ
ἀργύρεοι
δελφῖνες ἐθοινῶντ᾽
τῶν δ᾽ ὕπο χάλκειοι τρέον ἰχθύες" αὐτὰρ ἐπ᾽ ἀκταῖς
ἧστο ἀνὴρ ἁλιεὺς δεδοκημένος" εἶχε δὲ χερσὶν
5

,ὔ

;

,

»

,

3

’ὔ

ἰχθύσιν ἀμφίβληστρον ἀπορρέίψοντε ἐοικώς.

21ὅ

Ἔν δ᾽ ἦν ἠυκόμου Δανάης τέκος, ἱππότα Περσεύς,
οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπιψαύων σάκεος ποσὶν οὔθ᾽ ἑκὰς αὐτοῦ,
θαῦμα μέγα φράσσασθ᾽, ἐπεὶ οὐδαμῇ ἐστήρικτο.
τὼς γάρ μιν παλάμαις τεῦξεν κλυτὸς ᾿Αμφιεγυήεις
χρύσεον" ἀμφὶ δὲ ποσσὶν ἔχεν πτερόεντα πέδιλα. 220
ὦμοισιν δέ μιν ἀμφὶ μελάνδετον ἄορ ἔκειτο ᾿
χαλκέου ἐκ τελαμῶνος" ὃ δ᾽ ὥς τε νόημ᾽ ἐποτᾶτο"
Ἷ,
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Χ

Ν

Ν

ΨΜ

΄

,

1.11, 208-ὃ ἃγτθ οἰθαυῦὶν ἰηὐγιβῖνθ δηα δῖ τϑ]θούθα ὈγΚ
Βαυχηθίβῦθυ.
321]. 209-11] ἀ΄ῇὸ ποὺ ἱοππα ἴῃ Ω, δῃᾷ δῖα γϑ]θούθα ὃν Ῥθρρτ ]16 0. ΤΉΘΥ ΔΡΡΘδν ἴο Ὀ6 δὴ δἰθθυπαῦνα νϑυβίοη οἱ 1]. 211-919:
«2:
8. Ἄδηκα;
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ἐφοίνεον,

: ἐφοιβον, Β' : ἐφοίτων, οὔμον ΜΝ,

ΞΗΠΒΕΙ

ΟΕ ἨΕΒΒΑΟΙ
ΕΣ

νη ἀτίνεβ {Π6 5ρ001}.} 586 ννὰβ {κα ἃ5. 1 516 νου]
ΑΥΥΑΥ ἃ θαδι]16, ψἱἢ ἃ ΒΡΘΔΓ ἰπ ΠΟΙ παπᾶ, ἃπᾶ ἃ
σοϊίάδθη Ποὶπηθῖ, δα ὑπὸ δαρὶβ ρου ΠΟΥ 5Βου]
6 5.
Αμᾶ 586 ννὰβ σοίηρ' ζονναγα5 ἴῃς ἀννίαὶ βἰγα.
Απα {πϑγὰ ννὰβ ὕῃθ. ἢοῖν οοιηράην οὗ ἔπε ἀδαύῃ]θϑϑ
ϑοάβ : πα ἴῃ ὑπ τηϊάϑὲ ἴη6 8οὸη οἵ Ζειβ δῃᾶ 1,εἴο
Ρἰαγεα βυγαεῦν οὐ ἃ ροϊάθῃη ἴγτθὲὌ. Τῆθγα 4150 νγὰβ
ἴῃς δροάς οἵ {πθῸὸ σοάβ, ρυτε ΟἸγιηρυβ, ἀπα ἐπεὶν
ἈΒΒΘΙΉΌΪγ, δα

ἱπῆηϊδζα τ ἢ 65 ὑγΕΥῈ βριεδα ἀιοὰσπα ἴῃ

ἴπΠ6 ρσαὐπονίηρ οἵ ὑπΠ6 ἀδαΐη!]εθθ σοάβ. Αἶθοὸ {πε
ϑοάάαββθβ, Π6 Μ8685 οἵ Ρίουῖα νεσα θαρ πηΐπρ'᾽ ἃ Β0Πρ᾽
{ΚκῸ οἰδαι-νοϊ
θα 5 ΠΡἜ͵85.
Αμα οὐ
Βάνθη το

ἐμ 5}16184 ννὰβ ἃ βδύρομι νἱδῃ ἃ 58ῖ6
ὑπ ἰσγθϑιϑῦ1]6 568, τδάς οἵ γεῆηεδα {πῃ

νου ρΗὐ ἴῃ ἃ Οἶτο]α, δπα Ὁ ββοπιθα ἰὸ ἤδανε συ ἢ
νγᾶνεβ.
ἴὼ {πῸ υπὐἱ46]6 οἵ τ ΕΥα τηδὴν ἀοΙρἢϊη5
γΙΒΠ πο {Π15 νὰν δηα ὑπμαΐ, Πβῃϊηρ' : δπα ὑπδὺ βεειηβα
ἴο Ὀ6 βυημηΐηρ.
Γνο ἀοΙρῃίη5 οἵ δνε σι τα
βρουϊξίησ ἃπα ἀδνουσησ ὑπὸ τὰὰΐα. ἤθηεθ.
Αμπά
θεηθαῦῃ ὑπ θη ἤθη 65 οἵ ὈγοπΖα ψγοσα γε]ησ. Απά
οὐ ἔπε 5ῆογε βαῦ ἃ Πβῃουγηδη νγναϊοῃίησ : ἴῃ Πὶθ Παπαϑ
ἢς Βεϊὰᾶ ἃ οαβϑίϊν ποῦ ἔον ἢ5}), ἀπ βεειηθα ἃ5 1 αθουΐ
ἴο οαϑῇ 1 ΤΟΥἢ.
ΤΠοτο, ἴοο, νγὰ5 ἴῃς 50η οὗ το ἢ -Παϊτεά

απὸ, ὑπ6

Βογβθιηδη ΡΕΥβΘα5 : ἢϊ5 ἔδεϊ αἰα ποῦ τοιοῖ πε ϑῃ θα
ἃηα γεῖ ψεῦα ποῦ ἔδυ ἴτῸπὶ ἴονΥῪ τηδυν] ]οῦ5 ἴο
ΓΘΙΊΔΙΚΚ, βίποα ἢ νγὰβ ποῦ βυρρογίεα Δηγν γα; [ῸΓ

50 αἸά {πε ἔδιηοιβ [ἅτηθ πες ἐαϑίοι Πΐτη οὗ σο]ά

ἢ 5 μαπα5. Οη Πιὲ5 ἔβοεῦ μα δὰ ψἱηρϑα 58η44]5,
8Π6 Πα. ὈΪΔΟΚ-5ῃθαΐηθα ϑυνοστα νγὰβ 5] προ ΔΟΙΌΘ5 Πΐβ
Βῃου ἀθὺ8 ὈΥ ἃ οὐ 855-610 οἵ Ὀγοῆῦζθε. Ηξ νὰβ ἢγίηρ
1 “5 ἢ6 ψὃὸ

ἀτῖνοϑ

μουᾶβ,᾽" ὦ.6. ““Τὴ6 ]ούονίοιιβ,᾽"

51ΠπΠ606

Ὠθυβ ὑγοῦθ ὕπ ομϊοθῦ 5ροὶ] σαϊπθᾶ ὃν ὑπΠ6 νἱ]οῦοῦ 1π δηοϊθηὺ
γα.
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πᾶν δὲ μετάφρενον εἶχε κάρη δεινοῖο πελώρου,
Γοργοῦς: ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε, θαῦμα ἰδέσθαι,

ἀργυρέη: θύσανοι δὲ κατῃωρεῦντο φαεινοὶ
29
χρύσειοι" δεινὴ δὲ περὶ κροτάφοισιν ἄνακτος
κεῖτ᾽ "Αεδος κυνέη νυκτὸς ζόφον αἰνὸν ἔχουσα.
αὐτὸς δὲ σπεύδοντι καὶ ἐρρίγοντι ἐοικὼς
Περσεὺς Δαναΐδης ἐτιταίνετο. ταὶ δὲ μετ᾽ αὐτὸν
Γοργόνες ἄπλητοί τε καὶ οὐ φαταὶ ἐρρώοντο
280
ἱέμεναι μαπέειν. ἐπὶ δὲ χλωροῦ ἀδάμαντος
βαινουσέων ἐἰάχεσκε σάκος μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ
ὀξέα καὶ λυγέως" ἐπὶ δὲ ζώνῃσι δράκοντε
δοιὼ ἀπῃωρεῦντ᾽
ἀ
ἐπικυρτώοντε κάρηνα.
λίχμαξον δ᾽ ἄρα τώ γε' μένει δ᾽ ἐχάρασσον ὀδόντας
ἄγρια δερκομένω. ἐἐπὶ δὲ δεινοῖσι ἜΡΟΝ
236
Γοργείοις ἐδονεῖτο μέγας Φόβος. οἱ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων
ἄνδρες ἐμαρνάσθην πολεμήια τεύχε᾽ ἔχοντες,
τοὶ μὲν ὑπὲρ σφετέρης πόλιος σφετέρων τε τοκήων
λοιγὸν ἀμύνοντες, τοὶ δὲ πραθέειν μεμαῶτες.
240
ΌΥΥ

[

Ν

ῇ

3...

Ἁ,

Ψ

πολλοὶ μὲν κέατο, πλέονες δ᾽ ἔτι δῆριν ἔ
ἔχοντες

μάρνανθ'" αἱ δὲ γυναῖκες ἐυδμήτων ἐπὶ πύργων
χαλκέων ὀξὺ βόων, κατὰ δ᾽ ἐδρύπτοντο παρειάς,
ζωῇσιν ἴκελαι, ἔργα κλυτοῦ ᾿Ηφαίστοιο.
ἄνδρες δ᾽, οἱ πρεσβῆες ἔσαν γῆράς τε μέμαρπεν, 245
ἀθρόοι ἔκτοσθεν πυλέων ἔσαν, ἂν δὲ θεοῖσι
χεῖρας ἔχον μακάρεσσι, περὶ σφετέροισι, τέκεσσι.
δειδιότες" τοὶ δ᾽ αὖτε μάχην ἔχον. αὲ δὲ μετ᾽
αὐτοὺς
Κῆρες κυάνεαι, λευκοὺς ἀραβεῦσαι. ὀδόντας,
δεινωπαὶ βλοσυραί τε δαφοιναί. τ᾽ ἄπληταί τε
280
δῆριν ἔχον
ἔ
περὶ πιπτόντων' πᾶσαι δ᾽ ἄρ᾽ ἵεντο
αἷμα μέλαν πιέειν: ὃν δὲ πρῶτον μεμάποιεν
236

ΒΗΙΕΙῸ
5
6

Ὁ ἃ5 ὑπουρηῦ.

ΟΕ ΗΒΕΒΑΓΓΕΒ

Της Ποδᾶ οὗ ἃ ἀγεδαα]! γηομπβίου,

ΟοΥροη, οονευοα

ἐῃς Ὀγοδα

οἵ ἢῖβ8 ὕδοῖκ, ἀπᾶ

ἃ

Ὀὰρ οὗ 511νε1---ἃὶ τηᾶγνοὶ ἴο 566---οοηϊαϊ
θα ἰὃ : ἃπὰ
ἔγουη ἔπε θὰρ Ὀυρηῦ ἔδββ6]5 οὗ ρσοϊά δὰηρ ἄονη.
ἴροπ ἐμε μεδᾶ οἵ πε ιοῦὸ ἰὰν με ἀγεδα οἂρ' οἵ
Ηδά65 ψΒίοῃ μδα {πες ἀν ίαϊ σίοοιη οὗ πἰρῦ.

Ῥευβθιβ

Πἰτη561, {πΠ6 βοὴ. οἵ Παπαδδ, ννγὰβ αὖ {]}] βἰγεῖοῃ, πκὰ
9η6 ΨἘΠΟ ἢυυτε5 ἃπα 5ῃυδάσδιθ ἢ
Πουτοῦ. Απα
αἴτεν πη

γυϑῃθα

ἴῃ6 ΟΟΥΡΌΠ5, ὈΠΑΡΡΙΌΔΟΒ
16. δπὰ

ὈΠΒΡΘΆΚΔΆΡ]6, Ἰοπρίπρ ἴο 5εῖζε ἢίτη : ὃἃ8 ἔπε ὑτοά
ὌΡΟπ ὑΠ6 Ρᾶ]6 δάδιηδηΐ, πε 5} 1614 γϑῆρ 9ΠδρΡ δῃὰ
οἰθαῦ υνἢ ἃ Ἰἰουα οἰδηρσίηρ. Τνο βεύρεηΐβ πηρ
ἄοννη. αὖ {ποῖν σίγα ]65. νυ Πδδᾶβ ουγνεα ἔουναγά:
παῖ ἰοηριιθ5 σψγοῖα ἢϊοκουίηρ, δα {πεὶγ ἐδαεῖῃ
σηδβῆϊπρ ννἱτἢ) ἔατγ, ἀπ {ποὶνγ αγαβ ο᾽αγίπηρ ἤδγοε]υ.
Απάᾶ ἀροῖ ἴῃ6 ἁννῆμ! Ποαάβ οὗ ὑπὸ (ογρὸπβ. σγδαῦ
Εἶδαν νγὰβ αυδκίηρ,
257 Αμ)ᾶ Ὀδγομα ἴμ6βε ποτα ψ Ὲ τηθη ἤρὨὐπρ' ἴῃ
γγαΥ κα ΠΥ 685, ϑοιὴηα ἀδίεπαϊηρ' {πεῖν οὐαὶ ἴον πὰ
Ραιθηΐβ οτη αεδϑίσποίοη, ἀπα οὐδ ΘαρῸΥ ἴο 5860Κ
ἰδ; τηδην ἰὰν ἀδδά, Ὀυὺ {πῸ᾿ σγδαΐῖαι πυτθ 501]
βίτονε δπα ἔουρῦ. ΤῊΘ ψοπηθῃ οη γγ6}]- 1} ἔονν
ε8
οἵ Ῥγοῦζθε ψε6 γα οὐγίηρ ΒΏΠ]ν πα ἰδαυίηρ {πεῖν
οἤθοκα πκ ᾿ἰνίπρο θοίηρθ---ἰῆα ψοῦκ οἵ ἔδπηοιιβ
Ηδεδρἤῃδθβδῖαβ. Απαὰ {πε θη ψῃῸ ψγετα οἰ άθὺβ ἀπ ὁ
συΠοτη ἃρα Παα Ἰαϊά πο] σγεῦα 41} τορεῦμου οὐΐδι6
1Π6 σαὔθβ, ἃπ4 νγεσα ποϊαΐηρ ἃρ ὑποὶγ Ππαπᾶβ ἴο Π6
Ὀ] 586 α »οάβ, ἔδαυϊηρ ἴον ἔπε ον 5θο0η5. Βαΐ ὕΠ686
ἀϑαῖη γεσα σηραροα ἴῃ θα 16 : ἀπα θα πὶ πα ἔπθῖα. ἐΠ6
ἀυθκν Βαΐεβ, σ᾽μϑῃϊπο ὑπεῖγ ψ ϊΐα ἔδησβ, Ἰονγουϊηρ,
σΥΐη), Ὀ]οοαᾶν, ἃπα ὈΠΑΡΡΙΌΔΟΠΔθΪς, οὑσταρρ]ςα ἴον
ἴῃοβα ψῃὸ ψγϑῖα (ἈΠ|πρ’, ἔον πον 411] σγεσα Ἰοησίηρ ἴο
ἀτῖηκ ἀανκ ὈΪοοα. 80. βοὺῃ ἃ5 [Π6Ὺ οδυρηῦ ἃ μηδ
1 ΠῊβ οδΡ οὗ ἄδυκηθϑθ ψ ΠΊΟ τηϑαθ 105 ὙγΘΑΓΘΙ Ἰην 1510 16,
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κείμενον ἢ πίπτοντα νεούτατον, ἀμφὶ μὲν αὐτῷ
βάλλ᾽ ὄνυχας μεγάλους, ψυχὴ δ᾽ ᾿Αἰδόσδε κατῇεν
Τάρταρον ἐς κρυόενθ᾽. αἱ δὲ φρένας εὖτ᾽ ἀρέσαντο 25ῦ
αἵματος ἀνδρομέου, τὸν μὲν ῥίπτασκον ὀπίσσω,
ἂψ δ᾽ ὅμαδον καὶ μῶλον ἐθύνεον αὗτις ἰοῦσαι.
Κλωθὼ καὶ Λάχεσίς σφιν ἐφέστασαν'
ἣ μὲν
ὑφήσσων
ἼΛτροπος οὔ τι πέλεν μεγάλη θεός, ἀλλ᾽ ἄρα ἥ γε
-
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Φῳ,
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[οἱ
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΄

τῶν γε μὲν ἀλλάων προφερής τ᾽ ἣν πρεσβυτάτη τε.

πᾶσαι δ᾽ ἀμφ᾽ ἑνὶ φωτὶ μάχην δριμεῖαν ἔθεντο.
261]
δεινὰ δ᾽ ἐς ἀλλήλας δράκον ὄμμασι θυμήνασαι,
ἐν δ᾽ ὄνυχας χεῖράς τε θρασείας ἰσώσαντο.
πὰρ δ᾽ ᾿Αχλὺς εἱστήκει ἐπισμυγερή τε καὶ αἰνή,
χλωρὴ ἀυσταλέη λιμῷ καταπεπτηυΐα,
Ὡθῦ
γουνοπαχής, μακροὶ δ᾽ ὄνυχες χείρεσσιν ὑπῆσαν.
τῆς ἐκ μὲν ῥινῶν μύξαι ῥέον, ἐκ δὲ παρειῶν
ἴω
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αἷμ᾽ ἀπελείβετ᾽
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ὦ
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ἔραζ᾽- ἣ δ᾽ ἄπλητον σεσαρυῖα

εἱστήκει, πολλὴ δὲ κόνις κατενήνοθεν ὦμους,
δάκρυσι μυδαλέη.
παρὰ δ᾽ εὔπυργος πόλις
ἀνδρῶν"
270
χρύσειαι δέ μιν εἶχον ὑπερθυρίοις ἀραρυῖαι
ἑπτὰ πύλαι" τοὶ δ᾽ ἄνδρες ἐν ἀγλαΐῃς τε χοροῖς τε
τέρψιν ἔχον" τοὶ μὲν γὰρ ἐυσσώτρου ἐπ᾽ ἀπήνης
ἤγοντ᾽ ἀνδρὶ γυναῖκα, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὀρώρει"
τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ αἰθομένων δαΐδων σέλας εἰκύφαζξε
176
χερσὶν ἔνι δμῳῶν': ταὶδ᾽ ἀγλαΐη τεθαλυΐῖαι
πρόσθ᾽ ἔκιον" τῆσιν δὲ χοροὶ παίζοντες ἕποντο.
τοὶ μὲν ὑπὸ λιγυρῶν συρίγγων ἵεσαν αὐδὴν
ἐξ ἁπαλῶν στομάτων, περὶ δέ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ.
αἱ δ᾽ ὑπὸ φορμίγγων ἄναγον χορὸν ἱμερόεντα.
280
ἔνθεν δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθε νέοι κώμαζον ὑπ᾽ αὐλοῦ,
΄
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ΟΕ ἨΒΕΑΟΙ
ΕΒ

ΟΥ ΤΆ] σ᾽ πο νν

ννουπάδα, οπὲ

οἵ ὑμπϑιη

γγοῦ]α οἶαθρ Ποὺ στεαῦ οἷαννα ρου Πΐπη, πα 15. 508]
νγουα φρο ἄονῃ ἴο Η 8665 ἴο οὨ ἢΠν Ταγίασαβ. θα θη
ἔμπον δα 5 βῆεα ὑπαῖν 500]5 νυ} μυτηδη Ὀ]οΟα, ὕΠπΠδ
γγοῦα οαϑὺ ὑμπαῦ οπθ

θοαὶ

ὑπϑυὴ, πα

τὰ}

ὈδοΚ

ἀραΐῃ ἰηΐο ὑπ6 ἴυπλὰ] πα ἴπΠ6 ἔγαν. ΟἹοῖμο δπάᾶ
ΓΑ ϑῖβ γεσα ονοὺ ὑπδηιὶ ἃπα Αἴγοροβ 1655 [8}} ὑπδὴ
ἴδον, ἃ σοά 685 οὗ πὸ σγοαὺ ἔγδπηβ, γεὺῦ βϑΌρδυου ἴο
Π6 οὔπεῖβ ἀπα με εἰαθϑὺ οἵ θη.
αἈἀπα ἔμοὺ 8ἃ]]}
τηϑάβ ἃ ἤεῖος ἤἥσῃϊ ονεὺῦ οὔθ ροοῦ ψταΐοῃ, ρ]αγίηρ
ἜνΠν αὖ ομα δπούῖμου ἢ ἔασίοιβ αγεβ ἃπα ἤρπὐίηνσ
Θδαῦλ!ν τ οἷαννβ ἃπα Ππαπᾶβ. Βγυ ἴδει βἰοοα [)41Κπ685 οὗ Πϑαΐῃ, τηοαγη]} ἀπα ἔδαγία!, ΡΆ]6, Βῃγῖνε ]δα,

ΒῆσαΚ ὙΠ
ΠΌΡΟΥ, 5
6 η-Κποοα.
[Ιοπρ Π841}5
ὑρρεα δι μαπάβ, ἃπα 5π6 αὐ]6α αὖ {πΠ6 ποβθ, ἀπά
ἔγοιι. μδὺ σἤβεῖκβ Ὀ]οοά ἀτίρρεά ἄονῃ ἴο {πε στουμπα.
56. βἰοοα ᾿δεουίπρ ΠΙἀθουβὶυ, ἀπ τηὰοἢ ἀπδὺ δοάάδη
ν ἢ ἔθανβ ἰ'ὰΚ Ρρο᾿ ΠΕ ΘΠ Ου] 618.

ὅτοὸ Ναοχῖ, ὑμετα. νγὰβ ἃ οἰζγ οἵ τηϑθὴ ψἱδ. φΟΟαΪνῪ
ἴοννθϑ ; 8Πα βαύβῃ σαΐθβ οἵ σο]ά, ἰϊεα ἴο {Π6 ᾿ϊηΐο6]5,
συλγααα Ὁ. ΤῊ ΤηΘἢ γγΕΙΓ τηκίηρ' ΤΠΘΥΤῪ τυ ἢ ἔδϑεινι[165 ἀπ ἀδηοθ8; βοὴθ 6 γα Ὀυϊησίηρ Ποιηδ ἃ Ὀγας ἴο
ΠΕ Πυβθαπα οἢ ἃ ψ6}}-ν
ἢθ6]6α οἂγ, ψ 116 ἴῃς Ὀγῖαα]Β0ηρ᾽ 5.0 6 116 ΠΙρΉ, ἃπα ὑπῸ σον οἵ ὈΪ]αζίπο ἴογο 68
ΒοΙά Ὀγν παπατιηδίάθηβ το] ]θα ἴῃ ψνᾶνεβ ἴα.
Απὰ
ἴΠ686 τη θηβ νγεπὺ θεΐοσα, ἀ δ]! στην ἴῃ ἔῃς ἔδινα;
ἃ ηα αἴδον ὑπθπ οδπὴς [το] ]!]οϑοῖὴα οἤμοἶγβ, ἔΠ6 γουΐῃϑ
ΒΙῃρῚηρ᾽ βΒο -τηου
6 α ἴο ἔπΠδ6 βοιπα οἵ 5871} ρίρεβϑ,
ψ ἢ1]|6 ἴῃς δοῆο ννὰ8 βῃϊνουθα δύοσπα

ποι, δπα

{πῸ

σὶν]5. Ἰοδαϊηρ οα ἔπ6 ἰονεὶν ἄδπος ἴο με βουπαᾶ οἵ
Ιγγεβ. Ἴδη ἀραίη οα 6 οὔΠεὺ 5146 ννὰβ ἃ τουῦΐ οἵ
γοῦυηρ τη6 η ταν
]] ηρ, νἱἢ ἤπΐοβ ρ]αγίηρ' ; 5ουη6
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τοί γε μὲν αὖ παίξοντες ὑὑπ᾽᾿ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ
τοί γε μὲν αὖ γελόωντες ὑπ᾽ αὐλητῆρι ἕκαστος

πρόσθ᾽ ἔκιον" πᾶσαν δὲ πόλεις θαλίαι τε χοροί τε
ἀγλαΐαι τ᾽ εἶχον. τοὶ δ᾽ αὖ προπάροιθε πόληος
38
νῶθ᾽ ἵππων ἐπιβάντες ἐθύνεον. οἱ δ᾽ ἀροτῆρες
ἤρεικον χθόνα δῖαν, ἐπιστολάδην δὲ “χιτῶνας.
ἐστάλατ᾽. αὐτὰρ ἔην βαθὺ λήιον" οἵ γε μὲν ἤμων
αἰχμῇς ὀξείῃσι κορωνιόωντα πέτηλα,
βριθόμενα σταχύων, ὡς εἰ Δημήτερος ἀκτήν'

290

δ Ἶ ἄρ' ἐν ἐλλεδανοῖσι δέον καὶ ἔπετνον ᾿ἀλωήν,

ὶ δ᾽ ἐτρύγων οἴνας δρεπάνας ἐἐν χερσὶν ἔχοντες,
οἱ δ᾽ αὖτ᾽ ἐς ταλάρους ἐφόρευν ὑπὸ τρυγητήρων
ον

καὶ μέλανας βότρυας μεγάλων ἀπὸ ὄρχων,

βριθομένων φύλλοισι καὶ ἀργυρέῃς ἑλίκεσσιν.

οἵ δ᾽ αὗτ' ἐς ταλάρους ἐφόρευν.

20

παρὰ δέ σφισιν

ὄρχος
χρύσεος ἣν, κχυτὰ ἔργα περίφρονος ᾿“Ηφαίστοιο,
σειόμενος φύλλοισι καὶ ἀργυρέῃσι κάμαξι,

297
299

βριθόμενος σταφυλῇσι:" μελάνθησάν γε μὲν αἵδε. 800
οἵ γε μὲν ἐτράπεον, τοὶ δ᾽ ἤρυον' οἱ δ᾽ ἐμάχοντο
πύξ τε καὶ ἑλκηδόν" τοὶ δ᾽ ὠκύποδας λαγὸς ἥρευν
ἄνδρες θηρευταΐ, καὶ καρχαρόδοντε κύνε πρό,
ἱέμενοι μαπέειν, οἱ δ᾽ ἱέμενοι ὑπαλύξαι.
Πὰρ δ᾽ αὐτοῖς ὑἱππῆες ἔχον πόνον, ἀμφὶ
ἁ
δ᾽ ἀέθλῳ
δῆριν ἔχον
ἔ
καὶ μόχθον. ἐυπλεκέων δ᾽ ἐπὶ δίφρων 3060
ἡνίοχοι βεβαῶτες ἐφίεσαν ὠκέας ἵππους

ῥυτὰ χαλαίνοντες, τὰ δ᾽ ἐπικροτέοντα πέτοντο
1. ΘῊἩ Πᾶνε ὑπ αἰδθυμαύϊνβ γϑϑάϊηρ ἔπιπλον.
208 τοί γε μὲν αὖ παίζοντες ὑπ᾽ αὐλητῆρι ἕκαστος
ΤῊ Ππη6, νυνί 18 ῬΟΥΠΘΡ5. δὴ αἰδουπαύϊνθ ἴον" 11. 282.-8
ΘηΠἃ τᾶν Βᾶνθ οποθ βίοοα δὖ με ἰοοῦ οὗ ἃ ΜΗ. ρᾶρϑ, 18
οπμὑὐρα Ὀγ δῶν ΜΗΝ,Ι
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ἔγΟ οἰ ρ ἢ) ἄδποα ἃπα βοηρ, ἀπ οὔθ 8. δα ρϊηρ'
4}1 ἴῃ ἐϊμηθ ψ ἢ ὑῃη6 ἤπίθ ρ]αγοι ἃ8. ὑΠπδὺ νγεηΐ Δ] ομρ,
Απα πθ6 ψ μοὶ ἴοννῃ ννγὰβ ΠΠἸοὰ ἢ
τηΐνἢ πὰ
ἄδποα ἃπα ἔδϑενιςγ.
28 ΟΠ οΥ5 ἀσαίη ψεγῈ τηοὰηΐθα οἢ ΠοΟύβοθαοΚ ἀπ
σα!]ορίπρ θα ΐογα ὑπ6 ἤοννῃ. Απᾶ ποτ ψοῖε Ρ]ουρἢ6 η Ὀγδακίηρ ἊΡ ὕΠ6 σοορα 501], οἱοὐ Πα ἴῃ τππηϊο5 οἷσί
ἃρ. ΑἾδο ὕπεύθ νγὰβ. ἃ ψ δ σου] ἃ Πα Βοη6 Τη6Ὲ
νγ ΥῈ γϑδρίηρ ἱὉἢ 5ἤαΡρ ΠΟοΟΚ5 ὕπ6 οἰκο νηΐ ἢ
θεπάςβα ψῖἢ της νψεῖρῃὺ οὗ [ἢ Θδγ8
-- ἃϑ 1 ΠΡ ψετα
γϑαρίηρ 1)ειηθύου᾽ 5 σγαίη : οὔβεῖς νγοσα Ὀἰπάϊηρ ὑπεὲ
᾿βἤθεανϑβ νἱῦῃ απ 5.ἃΠπα να βργθδαϊηρ {Π6 ἘΠΥΘβΐηρ
ἤρου. Απά βομὴηδ πε] γϑαρίπρ ΠοΟῖκ5 ἀπ σνεῦα σαύπῃουἵπρ ὑπ νἱπίαρε, νυ μ1]16 ὈὐΠοΥβ᾽ νοσα ἰα]κίπρ ἔοτ ὑπὸ
γΘΔΡΟΙΒ ἰηἴο ᾿αβικοβ ψῃϊΐο ἀπ Ὀ]δοὶς οἱ αθῦαυβ {γΟΏῚ
ἴῃ Ἰοπρ' τον 5 οὗ νηθ5 νυνὨΙΘἢ νναῦα ἤθανυ νυδ ᾿θὰνε8
δ:η6 ὑβη61115 οἵ βίΐνου. Οὐ οὺβ ἀραῖπ γούα σα ῃουηρ
ἔμ θῖη ἰηἴο θαβκοῖβ.
Βεβίαθ ὑῃθι ννὰβ ἃ τον οἵ ν]πδβ
ἴῃ φο]α, ὑπ6 βρί θμαϊα ννουκ οἵ οαπηίηρ Ηδρμδθϑίαβ :
ἰδ Δα 5ῃϊνουίηρ Ιδᾶνοβ Δ η6 δἴδκοϑ οὗ βνου Πα νγἃ8
Ἰαάδη νυ ἢ σγαρθδ νν ῖ ἢ τσ α ὍΔοΚ.1 Απα ἔμογα
γγΕ ΙΕ θη
ἰγεδαΐηρ οαὐὐ ὑπΠ6 ουᾶρθθ ἃπά οὔμοιβ
ἀγανίηρ οὔ ἔῃ6 ἴαυον. ΑἾ80 ὑπεγε υνεῦα θη Ροχίῃηρ
ἃ

φγθϑυ πο, Δηα Πυπΐβηθη

οΠαβίηρ

ον

ΠδΓῈ5

ἢ ἃ Ἰθα8ῃ οἵ 5ῃαγρ-οοϊῃδα ἀορβ Ὀεΐογε ἔμ θη, {Π|6Ὺ
ΘΆΡΘΡ ἴο οαἴοῃ ὑπ6 ἢάαγθθ, ἃπα ὅπ6 Πᾶγοβ ΘΑΡῸΥ ἴο
ΘΒ08Ρ6.
Νοχὺ ἴο ὑβθῃγ) νϑῦα Πουύβθθῃ Παγα βαῦ, δηα ἴπδν
οοηδοηάρδα δηα Ἰαθουτοα ἴον ἃ ργυϊζθ. Τῆς οπαγιούθοιθ
βίδπαϊηρ, ὁ ὑπαὶν γγε]]- γον
οὔγ5, ἀσρϑα οα ὑμῖν
ϑυ Ὁ ΠοΥβ685. νυ ἢ Ἰοοθα γαίῃ ; ὑπε Ἰοϊπθα οἂγθ ἥδινν
1 ΠῊ 6 οχίβϑύϊηρ' ὑδθχύ οἵ ὉΠ νἱπϑυδια Β06Π6 15 ἃ Θοῃῃρουπά οὗ
ὕνο αἰ ἴθυθηῦ νϑυβίομβ, οἰ απ 5}}ν δαδρίθα, ἀηα οκθᾶ οαὖῦ νι
ΒΟΠΊΘ Πγ8 ΚΘ βῃ τ δα] 0108.
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ἅρματα κολλήεντ᾽ ᾽ ἐπὶ δὲ πλῆμναι μέγ᾽ ἀύτευν.
οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀίδιον εἶχον. πόνον οὐδέ ποτέ σφιν

3510

νίκη ἐπηνύσθη, ἀλλ᾽ ἄκριτον εἶχον ἄεθλον.

τοῖσιν δὲ προέκειτο μέγας τρίπος ἐντὸς ἀγῶνος,
ἈΝ ακλυτὰ ἔργα περίφρονος Ἡφαίστοιο.
᾿Αμφὶδ᾽ ἴτυν ῥέεν Ὠκεανὸς πλήθοντι ἐ
ἐοικώς,
πᾶν δὲ συνεῖχε σάκος πολυδαίδαλον, οἱ δὲ κατ᾽
αὐτὸν

316

κύκνοι ἀερσιπόται μεγάλ᾽ ἤπυον, οἵ ῥά τε πολλοὶ
νῆχον ἐπ᾿ ἄκρον ὕδωρ' παρὰ δ᾽ ἰχθύες ἐκλονέοντο.
:
Θαῦμα ἰδεῖν καὶ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ, οὗ διὰ
βουλὰς

ἽἭΦαιστος ποίησε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
ἀρσάμενος παλάμῃσι. τὸ μὲν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς 320
πάλλεν ἐπικρατέως" ἐπὶ δ᾽ ἱππείου "θόρε δίφρου,
εἴκελος ἀστεροπῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,
κοῦφα βιβάς" τῷ δ᾽ ἡνίοχος κρατερὸς Ἰόλαος
δίφρου ἐπεμβεβαὼς ἰθύνετο καμπύλον ἅρμα.
:
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη,
3825
καί σφεας θαρσύνουσα ἔἔπεα πτερόεντα προσηύδα"
Χαίρετε, Λυγκῆος γενεὴ τηλεκλευτοῖο'

νῦν δὴ Ζεὺς κράτος ὔμμι διδοῖ μακάρεσσιν ἀνάσσων
Κύκνον τ᾽ ἐξεναρεῖν καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι.
ἄλλο δέ τοί τι ἔπος ἐρέω, μέγα φέρτατε λαῶν'

3830

εὖτ᾽ ἂν δὴ Κύκνον γλυκερῆς αἰῶνος ἀμέρσῃς,
τὸν μὲν ἔπειτ᾽ αὐτοῦ λυιπέειν καὶ“τεύχεα τοῖο,
αὐτὸς δὲ βροτολοιγὸν Ἄρην ἐπιόντα δοκεύσας,

ἔνθα κε γυμνωθέντα σάκευς ὕπο δαιδαλέοιο
ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς, ἔνθ᾽ οὐτάμεν ὀξέι χαλκῷ"
833
ἂψ δ᾽᾿ἀναχάσσασθαι: ἐπεὶ οὔ νύ τοι αἴσιμόν ἐστιν
οὔθ᾽ ἵππους ἑλέειν οὔτε κλυτὰ τεύχεα τοῖο.
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Ὁ]οηρ οἰαὐτουίηρ πα ὑπ6 πᾶνο5 οὗ ὑπΠ6 γνἢ618 βῃγιεκεά
Ἰουαϊγ.
80 ὑδπδὺ γνγεύα δβηρρϑα ἴῃ ἃ Ἀπθησίηρ' [01],
8 πα Π6 δῃα νυ νἱούουΎ οαηθ πον Υ ἴο ἔπθη, ἃπα
6 οοηΐοϑὺ ννὰβ Ἔν δῦ ἀῆνγοη.
Απα ἔμούα 8 βεῦ ουΐ
ἕο ὑπ νυ ηϊπ ἔΠ6 σοῦγβε ἃ σγοαῦ {ὑτροα οἵ ρο]ά,
ὑπὸ βρ! απ! ψουκ οἵ ουππίηρ Ηρμδοθβίαβ.
Απά τουπα {ΠῸ τὰ Οοδδῃ νγὰβ ἤονίηρ, ψ ἢ ἃ {Ὁ]]
βύγθδιη ἃ5. Ὁ βϑειηδα, ἃπα δῃπο]οβεα 411 ὑπ ουπηΐηρ'
ψΟΥΚ οὗ {πε 53}1618. Ονὲεν Ὁ ϑνδηβ γε Ὲ βοδυῖηρ' πα
ΟΠ] Πρ Ἰοσάϊν, ἀπ τᾶν Οὐ ΘΙ νγῈ]Ὲ 5 ἸΤΏΤΗΪ
ΠΡ
ΠΡΟ ὑπ βυγίδοα οὗ Π6 νναῖθυ ; Δ πα ποῦ ὕἤθιὴ γγο τα

5845 οὗ ἤξῃ.

Α ψομαουα] ἐπίηρ {π6 σγεαὺ βἴγομρ' 5016] νγὰβ ἴο
566--ονθῇ ἔου Ζθιβ {πὸ ἸουαΤΠ Πάοσου, Ὁγ Ποβ6 -}}}
Ηδερμδοβϑῖαβ τηδάς τ ἀπα διϊεα τ νἢ 5. παπᾶ.
15 581614 Π6 να]ϊαηῦ βοὴ οἵ Ζειβ ν]θ] θα τηδβίουν,
Πα Ἰδαρεα ἀροη 5 Πουβθ- Πδυϊοῦ {κ᾿ ὑπ Πρ ἰπίην
οὗ ἢἰβ8 απο. Ζειβ ψῆο
- ΠοΙ45 πθ6 δερὶβ, τηονίηρ
πΠο]γ. Απα ἢΠὶ5 οδμαυοΐθου, βύγοηρ [οἱδιι8, βία παϊηρ
ὩΡΟη Πα οδν, συ δα {πΠ6 ουγνεαα οΠδυϊοῦ.
ΤΠδη ὑμ6 ροάαοθβθ8 σγαευ-αγθα Αἴθθηθ μη ΠΟΥ
ὑΠαῖ ἃπα 5ροκὲ νψἱπροα ψογάβ, Ἐσποουταρηρ ὑἤ θη :
“ΗδΔ]], οἴδβρυϊηρ οἵ [αγ-[ἀτηθα Τυποθὺβ ἢ Ἐνθη πον
δι ψγῆ0 γοὶρη5 ον πα Ὀ]εθβοα ροοάβ οσῖνεϑ γοιῖὶ
Ῥονγοὺ ἴο αν γόμιϑ πα ἴο ὑυρ οἵ 5 Βρ δπα!
δυτηοι.,
Ὑεοὺ 1 ΨΜ}}]} [61} γοὰ βοιηδιῃϊηρ Ὀδβί 68,
τηϊρηὐοϑὶ οὗ ὑπὸ ρβορίὶθβ. ὙΠθη γοὰ Πᾶνα το θα
γομι5 οὗ ϑσυνεοὺ πὸ, ἔΠῈ6π ἰεανα πΐπι ἔῃεγα πα ἢΪ8
ΔΥΤΠΟΙΣ 450, ἃπα γοὰ γοι 86} ναῦς τηδη8] υ ηρ'
ΑΥ̓Θ5. ΠΕΔΥΤΌΨΙΥ ἃ5. Π6 αὐΐδοϊςϑ, ΔπΠα ΠΟΥ ΟΥ γοῦ 5}8]}
566. Πίπη πποονοθα θεῖον ἢ οὐπηϊηρ]γ-τουρηῦ
58Π1614, ὕπεσθ ψουπα ἢΐη ἢ
γοὰ" 5081] 5ΡΘΔΆΓ.
ΓΠδὴ ἄγὰνν Ὀδοκ ἢ ἴον Ὁ 15. ποὺ ογάδαϊηθδα ἐμπαῦ γοιὶ
580] ἴα ἷθ. ΠΟΥΒ6 5 Οὐ ἢὶβ Βρ!
6Πα δὐτηοαν. ἢ
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“Ὡς εἰποῦσ᾽ ἐς δίφρον ἐβήσατο δῖα θεάων,
νίκην ἀθανάτῃς χερσὶν καὶ κῦδοςἔ
ἔχουσα,
ἐσσυμένως. τότε δή ῥα διόγνητος ᾿Ιόλαος
340
σμερδαλέον ἵἵπποισιν ἐκέκλετο: τοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀμοκλῆς
ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα
ἅ
κονίοντες πεδίοιο.
ἐν γάρ σφιν μένος ἧκε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη
αἰγίδ᾽ ἀνασσείσασα' περιστονάχησε δὲ γαῖα.
τοὶ δ᾽ ἄμυδις προγένοντ᾽ ἴκελοι πυρὶ ἠὲ θυέλλῃ,

84

Κύκνος θ᾽ ἱππόδαμος καὶ [Αρης ἀκόρητος ἀυτῆς. ἡ
τῶν ἵπποι μὲν ἔπειθ' ὑπεναντίοι ἀλλήλοισιν
ὀξεῖα χρέμισαν, περὶ δέ σφισιν ἄγνυτο ἠχώ.
τὸν πρότερος προσέειπε βίη Ἡρακληείη"
Κύκνε πέπον, τί νυ νῶιν ἐπίσχετον ὠκέας
ἵππους
350
ἀνδράσιν, οἵ τε πόνου καὶ ὀιζύος ἵδριές εἰμεν;
ἀλλὰ παρὲξ ἔχε δίφρον ἐύξοον ἠδὲ κελεύθου

εἶκε παρὲξ ἰέναι.

'Τρηχῖνα δέ τοι παρελαύνω

ἐς Κήυκα ἄνακτα" ὃ γὰρ δυνάμι τε καὶ αἰδοῖ
Τρηχῖνος προβέβηκε,

σὺ δ᾽ εὖ μάλα οἶσθα καὶ

αὐτός"

ΒῊ")

τοῦ γὰρ ὀπυίεις παῖδα Θεμιστονόην κυανῶπιν.
ὦ πέπον, οὐ μὲν γάρ τοι [Αρης θανάτοιο τελευτὴν
ἀρκέσει, εἰ δὴ νῶι συνοισόμεθα πτολεμίζειν.
ἤδη μέν τέ ἕφημι καὶ ἄλλοτε πειρηθῆναι

ἔγχεος ἡμετέρου, ὅθ᾽ ὑπὲρ Πύλου ἠμαθόεντος
360
ἀντίος ἔστη ἐμεῖο, μάχης ἄμοτον μενεαίνων.
τρὶς μὲν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἠρείσατο γαίῃ
οὐταμένου σάκεος, τὸ δὲ τέτρατον ἤλασα μηρὸν
παντὶ μένει σπεύδων, διὰ δὲ μέγα σαρκὸς ἄραξα.
πρηνὴς δ᾽ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν ἔγχεος ὁρμῇ.
36
ἔνθα κε δὴ λωβητὸς ἐἐν ἀθανάτοισιν ἐτύχθη

χερσὶν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσι λιπὼν ἔναρα βροτόεντα.
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50. 5αϊα με Ὀυρη -ογεα φρο 685 πα βυν ν σοῦ ἀρ
ἰπΐο ὕπ6 οἂν νυ νἱοΐονν ἀπά γοπονῃ ἢ ΠΟΙ ἢδπᾶ5.
ἼΠ6η Ποανθη-παγίιγαα [οΐδι5. 4 |164 ἐουυ]γ ἴο ἐπα
Βοῦβεβ, πα αὖ ἢϊβ. οὐὺ ὑμδν ϑυν]ν νυἰν]εα ἐῃς ἤδοὶ
σδμαγίοῦ αἰοηρ, ταϊβίηρ ἀπδὺ ἔτου ὑῃε ρ]δίη ἢ ἔθου ἐῃα
ϑοάάοθβα θυ ρης-εγεᾶ Αἴμεπὸ ρΡὰΐ πηϑες]ε ἰηΐο ἔἤθιη
ὈγΥ 58ακίησ Ποὺ δθρίβ. Απα {πε βἀγῦ σγοδηθα 4}}
τοῦπα ἔδει.
Απα ἴδπϑυ, πουβα-ἰμηΐηρ Ογοῆιβ πα
Ατδϑ, ἰπϑαῦαθ]ε ἴῃ τνᾶγ, οϑτὴθ οα ἰορσεῖμον κὸ ἤγα
ΟΥ̓ ψγΒ
νυ πα. ΤΠθη ὑπ" ἤοῦβε5 πεῖρηθα 5ῃγΠ]}ν,
ἴαοθ ἴο ἔδοθ ; δῃα ἔῃ6 βθοῇο ννᾶὰϑ βῃϊνευθα.

411] τουπᾶ

ὑπο.
Απᾶ τἰρῃΐν Εογδο]68 Βροόκε ἢτγβὺ ἀπα βαϊα ἴο
ὑΠαῦ οὔμϑὺ :
““ Ογοπαβ, σοοα 5}
νην, ρτᾶν, ἀο γοῖι βϑῦ γον
ϑυν

Ποῦθοϑ. αὖ 5, Θ

ΨΜἘΠῸ τὰ ὑτὶθα ἴῃ Ἰἰαθουτ δηά

Ραΐπ ἢ Νὰν, συἱάξ γουν ἤδεὺ οδὺ. ϑῖάθ ἀπα υἱε]αὰ δηὰ
9Ὸ ουὔΐς οἵ πε ρα. [Ὁ 15 ἴο ΤΊ ΟΠ 5 1 δὴν ἀν νίηρ οἢ,,
ἴο δΥχ πε Κίηρ, ψῆο ἰ5 {π6. ἤνβὲ ἴῃ ΤΥ θ. ἴον
Ροννδῖ ἃπα ἴον μοπουσ, πα ὑπαῦ γοὰ γουτβοῖῖ Κπονν
γ6}}, ἔῸΥ γοὰ πᾶνε 5 ἀδιρσηΐον ἀδυκοογεα ΤΠενηῖϑε!ποῦ ἴο νῖΐθ.
Εοο! ! ΕῸΣΓ ΑΥ̓ὲεβ. 5Π4}} ποῖ ἀδο]ῖνοῦ
γου ἔγοην ἔπε ἐπα οἵ ἀβαΐῃ, 1 να ἔννο τηϑοῦ ἐοροῖπεῦ

ἴῃ θαΐι]6. Αποίπου ἔπι οὐαὶ ἐΠ18 1 ἀθοίασα 6 Πὰϑ5
τηδάς ὑγῖα] οὗ ὩΥ 5ρθᾶν, ψῇθη ἢς ἀδέεπαθα ϑαπαν
Ῥγίοβρ ἃπᾷᾶ βἰοοα. ραϊηβῦ τηθ, ἤδυοοὶυ Ἰοηρίηρ [ῸΣ
ἤρῃξ.
Τθνῖοθ νψὰβ Π6 ϑἔγίοκεπ ὈΥ τὰν βρθὰγ ἃπᾶ
ἀαϑῃθα ἴο δαγῖῃ, ἀπᾶ ἢὶβ β8ῃϊ1614 ννὰβ ρμίθγοβδα ; θυΐ
{Π6 ἔσασἢ ἔπηθ 1 δὕσαοκ Βῖ5 ἐπὶρἢ, ἰαγίπο οὴ. 41}
ΤΥ βυεησίῃ, ἃπα ἴαγα ἀθερ ἰηΐο ἢὶ5 ἤθβῃ. Απᾶ ἢς
611 Βοδαϊοπρ ἴῃ “ὑπ ἀπδὺ ἀροὸπ {Π6 σγουσπα ἐῃγοιρἢ
ἴῃς ἴογτοα. οἵ τὴν βρϑαι-Ππναϑῦ; ὑπθπ σαν ἢ6 νου
ᾶνα θθθῃ αἰβργαοοα διθοηρ ὕπε ἀβαύῃ]θβθ ρΟαβ,
1ξ. θγΥ τῦ Βαμα ἢς δᾶ ἰον δ πα ἢϊβ Ὀ]οοαν
5Ρ0115.᾽
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Ὡς ἔφατ᾽- οὐδ᾽ ἄρα Κύκνος ἐυμμελίης ἐμενοίνα
τῷ ἐπιπειθόμενος ἐἐχέμεν ἐρυσάρματας ἵππους.
δὴ τότ᾽ ἀπ᾽ εὐπλεκέων δίφρων θόρον αἷἶψ᾽ ἐπὶ
γαῖαν

810

παῖς τε Διὸς μεγάλου καὶ ᾿Ενυαλίοιο ἄνακτος.

ἡνίοχοι δ᾽ ἔμπλην ἔλασαν καλλίτριχας ἵππους"
τῶν δ᾽ ὕπο σευομένων κανάχιζε πόσ᾽ εὐρεῖα χθών.
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο
πέτραι ἀποθρῴσκωσιν, ἐπ᾿’ ἀλλήλῃς δὲ πέσωσι,

37

πολλαὶ δὲ δρῦς ὑψίκομοι, πολλαὶ δέ τε πεῦκαι
αἴγειροί τε τανύρριζοιῥ
ῥήγνυνται ὑπ᾽ αὐτέων
ῥίμφα κυλινδομένων, εἴως πεδίονδ᾽ ἀφίκωνται,
ὡς οἱ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι πέσον μέγα κεκλήγοντες.

πᾶσα δὲ Μυρμιδόνων τε πόλις κλειτή τ᾽ ᾿Ιαωλκὸς 380
"Αρνη τ᾽ἠδ᾽ Ἑλίκη᾽ ᾿Ανθειά τε ποιήεσσα
φωνῇ ὕπ᾽ ἀμφοτέρων μεγάλ᾽ ἴαχον' οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ
θεσπεσίῳ σύνισαν' μέγα δ᾽ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς.
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ οὐρανόθεν ψιάδας βάλεν αἱματοέσσας,
σῆμα τιθεὶς πολέμοιο. ἐῷ μεγαθαρσέι παιδί.
38
Οἷος δ᾽ ἐν βήσσῃςὄ
ὄρεος χαλεπὸς προϊδέσθαι
κάπρος χαυλιόδων φρονέει, θυμῷ μαχέσασθαι
ἀνδράσι θηρευτῇς, θήγει. δέ τε λευκὸν ὀδόντα
δοχμωθείς, ἀφρὸς δὲ περὶ στόμα μαστιχόωντι
λείβεται, ὄ
ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι

ἔεἰκτον,

390

ὀρθὰς δ᾽ ἐν λοφιῇ “φρίσσει τρίχας ἀμφί τε δειρήν"
τῷ ἴκελος Διὸς υἱὸς ἀφ᾽ ἱππείου θόρε δίφρου.
ἦμος δὲ χλοερῷ κυανόπτερος ἠχέτα τέττιξ
ὄξῳ ἐφεζόμενος θέρος ἀνθρώποισιν ἀείδειν
ἄρχεται, ᾧ Ψυ πόσις καὶ βρῶσις θῆλυς ἐέρση,

καί τε πανημέριός τε καὶ ἠώιος έει αὐδὴν
ἴδει ἐν αἰνοτάτῳ, ὅτε τε χρόα Σείριος ἄζει,
246.
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80 584 Β6. Βαΐ Ογομπιι5 {πὸ δἰουΐ βρδϑδιτηδηῃ οδυθα
ποῦ ἴο ΟὔΘῪ Πίτῃ ἃπα ἴο ρΡ}} πρ ὑπ Ποιβὲϑ ὑπαῦ ἄγεν
Πῖ5. ομαυοῖ.
'ΓΠδη ἰὉ ννὰβ ὑπαῦ ἔγουη {Π 6] νυ6] - σονθ
Οδγ5 ὕπον θοΐἢ ἰδαρβα βἰγαῖρῃῦ ἴο {πΠ6 συοιπηά, ἔΠ6 50}
οἵ Ζδθιβ δηα ἰῃ8 βοὴ οἵ {π6Ὸὸ [ογὰ οὗ ναύ.
πε
σΠαγοΐθβουβ ἀτον πο ὈΥ ὑπο ΠοΥβ65. ψἱτἢ ὈαδυίῖἔᾺ] τϑηθ65, ΔΠα πΠς6 ψθ δαυθῃ γαπρ ἢ της Ὀεαῦ οὗ
ὑποὶν Βοοῖβ. ἃ5 ὑπδὺ τυβϑῃθα ἰοηρ. Α8 ψῇβῃ γΌ0ΟΚΒ
Ιϑὰρ ἔθου
τη ἔτομῃ {Π6 Πρ ρϑὰκ οἵ ἃ σγοαῦ τπηουηϊαΐῃ,
Δα [Ὰ4}}] ὁπ. πα δηῃοῦῃοι, ἃπα πηδὴν ἰονγουϊηρ Οἂ 5
ἃ Πα Ρἷποθ δηα Ἰοπρ-τοοῖθα ΡοΟρὶδὺθ ἀγα ὈΤΌΪ
τπη ὈΥῪ
ὑῃϑῖὴ 8 ὕπου ἢ] ΘΠ ἀοννη ἀπ} ὑπαν τϑϑοὴ ὑΠ6
Ρἰαΐῃ ; 50 αἸά πον [81] οὐ πα ἃποῖπευ τ
ἃ στοαῦ
δ5ῃουῦ: δπᾶὰ 411 πη6 ἴονη οὗ πε Μγυιηίάοηβ, δηᾶ
ἔατηοιιβ [οἱοαϑ, ἀπ Αὐπὸ, ἀηα Ἠδ]ῖοθ, δηα φ αθθΥῪ
Απίπμοϑα βομορά ἰουαὶν αὖ μα νοῖοε οἵ {πε ὕνο. ὙΠ Ὴ
8 δα] ΟΥΥ̓ ὑΠ6Ὺ οἸοβθα : ἃπα νυῖβα ζθιϑ ὑπυπάθγεα
Ἰου αν ἃπα γαϊμθα ἄοννη αἀτορ5 οὗ Ὀϊοοά, ροἱνίηρ ἐπε
βίρῃδ! ἕο ας.]6.ἴο Πἰδβ ἀδιι 685 50η.
Α5 ἃ ὑυβκεα

Ροδι, ὑπᾶῦ 15 [δαυα] ΓῸΣ ἃ δ

ἴο 566

θεΐοτα πίστη ἴῃ πε σίθηβ οὗ ἃ τηοπηὐαϊη, γΓθϑοϊν68. ἴο

ἤρηῦ ἢ

ὑΠ6 Πυηΐβιηθη πα ννῃοῖβ Πῖβ σῦς

ὑπ5Κ5,

᾿αγπίηρ 5ἰάθνναγβ, ἢ116 ἔθαιη ἤοννβ 411] τουπα ἢὶ8
τηου Ὁ} 85 ἢ6 σμᾶ8 65, ἃηα 5. ΘσΥ68.ἅγ6 {{κ ρ]ονπρ'
ἤν, ἀη Π6 Ὀγ150165 ὑΠπῸ Πδῖν οἡ ἢΐ5 τηϑης δπᾶ διοὺηά

᾿ἶθ πθοῖ--- πκὸ Πῖπα ὑπ βοὸπ οὗ Ζευβ ἰδαροϑα ἔγουα 5
ΠοΥβ6-οΠατῖού.
Απᾶ ψπδη {πε ἀδικ-ηροα ψΗΙγΥ Πρ
ΘΎΔΒΒΠΟΡΡΕΥ͂, ΡευΟΠοα ὁπ. ἃ φύξεη βῃοοῦ, θδρὶηβ ἴο
βίηρ᾽ ΟΥ̓ δυχηγηοι ἴο πη6η---ἷθ Ὁοα «πα αὐηκ 18. {Π6
ἀαϊηΐγ ἀεν---ὰπα 4}1 ἀν Ἰοπρ' ἔγτοτα αν ΡΟγ5 ἔουἢ
ἢΐβ νοῖοα ἰῃ ὑΠ6 ἀθδα]ϊοϑῦ μοαΐ, ἤθη Θ᾿ γἼτι5 ΒΟΟΥΟΠ65
ἴῃς ἤεβῃ (ὑπδπ ὑπ6 θεατὰ ογονβ ἀροὸρ με τη]]]εῖ
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τῆμος δὴ κέγχροισι πέρι γχῶχες τελέθουσι
τούς τε θέρει σπείρουσιν, ὅτ᾽ ὄμφακες αἰόλλονται,
ὶς
;
αι
υή
΄
᾽,
ΡΤ
οἷα Διώνυσος δῶκ᾽ ἀνδράσι χάρμα καὶ ἄχθος:
400
τὴν ὥρην μάρναντο, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ὡς δὲ λέοντε δύω ἀμφὶ κταμένης ἐλάφοιο
ον

Ν

΄ὔ

,ὔ

,ὔ

ῇ

“

,ὔ

΄

͵ὔ

δΦὲν

5

4

ἀλλήλοις κοτέοντες ἐπὶ σφέας ορμήσωσι,
»

,

7

ΖΟΥ͂Ν

Ψ

ς

’

ὅν δέ σφ᾽ ἰαχὴ ἄραβός θ᾽ ἅμα γίγνετ᾽ ὀδόντων"
ὃ δ᾽ ὥς τ᾽ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαι,
ἐν ἔφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάξοντε μάχονται

405

αἰγὸς ὀρεσσινόμου ἢ ἀγροτέρης ἐλάφοιο
πίονος, ἥν τ᾽ ἐδάμασσε βαλὼν αἰξζήιος ἀνὴρ
ἰῷ ἀπὸ νευρῆς, αὐτὸς δ᾽ ἀπαλήσεται ἄλλῃ
,ὔ

"2 »᾿

“

»

ἘΠῊΝ

Ἅ,

,,

,

Ἁ

“Ὁ

5»,

πν

εὐ

Α

χώρου ἄιδρις ἐών:

ἐῆς

Ψ.

“ἉὉῸ

3

΄

“

7

ἙΝΣὩ

΄

Ἃ

»

9

οἱ ὃ ὀτραλέως ἐνόησαν,

410

ἐσσυμένως δέ οἱ ἀμφὶ μάχην δριμεῖαν ἔθεντο:
ὡς οἵ κεκλήγοντες ἐπ ἀλλήλοισιν ὀρουσαν.
ἃ

«“ὉῬ

7

8.

δ᾽

9

7

"

ἔνθ᾽ ἢ τοι Κύκνος μὲν ὑπερμενέος Διὸς υἱὸν
κτεινέμεναι μεμαὼς σάκει ἔμβαλε χάλκεον ἔγχος,
οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκόν’ ἔρυτο δὲ δῶρα θεοῖο.
41ὅ
᾿Αμφιτρυωνιάδης δέ, βίη “Ηρακληείη,
μεσσηγὺς κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἔγχεϊ μακρῷ
αὐχένα “γυμνωθέντα θοῶς ὑπένερθε γενείου
ἤλασ᾽ ἐπικρατέως" ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε
»

5.9

,

Ν

᾿

,

ἃ

«ν

ἀνδροφόνος μελίη: μέγα γὰρ σθένος ἔμπεσς͵
ἔ
φωτός. 420

ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν
ἤ
ἢ ὅτε πεύκη
ἠλίβατος, πληγεῖσα Διὸς ψολόεντι κεραυνῷ"
ὡς ἔριεπ᾽" ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.

Τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε Διὸς ταλακάρδιος υἱός,
αὐτὸς δὲ βϑροτολοιγὸν᾽ Ἄρην προσιόντα δοκεύσας, 42
δεινὸν ὁρῶν ὄσσοισι, λέων ὡς σώματι κύρσας,
248
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ννΠΙΟἢ ΘΠ 507 ἢ ΘΌΤΠΠ167), θη ὑπ. οὐδ. ΟΥΆΡ65
ννίοἢ )]οηγϑι8 σαν ἴο τηθη---ἃ ἸΟΥ͂ ἃπΠα ἃ 5017ῸΥν
ὉούΠ---δαρὶπ ἴο οοουν, πὶ ὑμαῦ βθάϑοπ ἔπθν ουρηΐ
Δ Ἰοια τοβε ἴῃ οἰδηηοιτ.
Α5 ἔνο ΠἸοπβ] οἡ εἰϊποὺ 546 οὗ ἃ 5]αἰπ ἀθοὺ βρυΐηρ
αὖ ὁπ6 Δηοῦμου ἰπ ἔθγν, ἀπα ὑπ γὰ 5. ἃ ἔδαυ] βμδυ ην
ἃ Πα ἃ ΟἰἸΔβῃϊηρ αἰδὸ οἵ ἰβείῃ----, πὸ να]ζαγοϑ ψ ἢ
οὐ Κοα ἴαϊοηβ ἃπα Πποοκοα θεὰκ ὑπμαῦ ἤρῃνθβ πὰ
50 Υ 8 Δ]ουμα οα ἃ πὶρἢ τΌΟΚ ΟΥΟΥ ἃ τηοαηϊαίη σοαΐ ΟΥ̓
ἔαῦ να -ἀθαν νῃ]οἢ βοιὴδ δοῖϊνε τη ἢδ5 βῃοῦ ψ]ἢ
Δ) ΔΙΤΤῸΝ του ὑΠ6 βἰσγίπο, ἀπ

Πἰτη861} Πὰ5 νναπαεγθα

ἄνα Οἰβονογα, ποῦ Κπονίηρ ἐπα ρἷδοα; θαῦ ὑπεῪ
αν
τηᾶτκ ἰδ ἃπα νϑβϑιηθηῦν ἀο Καεη Ραὐι]α
ἀθοιῦ 1Ὁ---, πκ ἔπεθα ὑπαν ὕνο γυβῃθα ἀροῸπ ὁπ6
δ ηοῦΠου
ἢ ἃ 5Βῃοαῦ.
᾿
ΤΉΘη Ογοπυβ, δᾶρεν ἕο ΚΙ] ἐπα 50 οὗ αἰπηρῃΐυ..
Ζεα8, βία οΚ Ὡροὴ ἰδ 5161 Ὑ Ί ἃ Ὀγάζθη βρθὰν, Ὀὰΐ
Ια ποῦ Ὀγοακ πα Ὀτόηζα ; ἃπὰ {πὸ οἷν οἵ {ῃ6
ϑοα βανεα ἢὶβ. ἴοα.0 Βυὺῦ {πῃ 8οὸὴ οἵ Αμηρῃϊζνοῃ,
τηϊσην ἨἩφθυϑοῖϊθβ, ἢ Πἰβ. Ἰοπρ' Βρθὰν δἴγιοκ Οὐοπι5
νἱο]θηὐν ἴῃ ὑπ πϑοκ θαπθαΐῃ ὑπα οἢϊη, ἤθτα 1 νὰ
πηρπλγάοα -θαῦννθοι Πα ἃπα 5161.
Απᾶά {πὲ
ἀοδα]ν σρθὰῦ οαὖδ ὑΠγουρὴ ὑπΠ6 ὕννο βίπονϑ:; ἴοσ ὑπῸ
ΠΘΥῸ᾽ 5 {Ὁ}] βγεηρθῃ ᾿ση θα ὁ ἢΪ5 ἴθ. Αμπᾶ γομῃιβ
61} ἃ5. ἂῃ οαἱκ [8115 οὐ ἃ Ἰοῦτυ ρῖπα ὑπαῦ 15. βυσοκαη ὈΥ
της Ἰυυῦα

8 Πῖθ δ
ἢ πη.

ἐπα που θο] Ὁ οὔ Ζευβ;

ΟΌ

δαάουπδα ἢ

ΤΉδη {πΠῸ δἵουϊ πραυξεα

βοὴ

δνθὴ

850

Π6

{Ἐ]],

ὈγοηΖα οἰθῃ δα ἀροῦΐ
οὗ Ζειβ

᾿οῦ ἢ

Ρ6,

Δα ΒΙτη56}} νναϊοπεα ἴον ὑπΠῸ οπβεῦ οὔ τηηϑίαγίηρ Ατοβ:
ἤουοοὶν Πα δἰαγθα, κα ἃ οη νγγῆο ἢδθ. ΘΟ 6. ΠΡΟΠ ἃ
ΟἽ ΤῈ οοποθρύϊοῃ 15 5: ΠΉ1]ὰν ὕο ὑμδῦ οὗ ὑΠ6 βΒου!ρύπγθα
αὖ Αὐπθηβ οὗ Το 1ωἴοπβ ἀθνουγίηρ ἃ ΒῈΠ) (Π]οκθηβ,
ἐμέ Αεγοροίϊδ Μηδβοιηι, Νο. 8).

σγοὰρ
Οὐ. οὗ
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ὅς τε μάλ᾽ ἐνδυκέως ῥινὸν κρατεροῖς ὀνύχεσσι
σχίσσας ὅττι τάχιστα μελίφρονα θυμὸν ἀπηύρα:
ἐμ μένεος ' δ᾽ ἄρα τοῦ γε κελαινὸν πίμπλαται ἧτορ'
γλαυκιόων δ᾽ ὄσσοις δεινὸν πλευράς τε καὶ ὥμους 480
οὐρῇ μαστιόων ποσσὶν γλἄφει, οὐδέ τις αὐτὸν
ἔτλη ἐς ἄντα ἰδὼν σχεδὸν ἐλθέμεν 5 οὐδὲ μάχεσθαι"
τοῖος ἄρ᾽ ᾿Αμφιτρυωνιάδης, ἀκόρητος ἀυτῆς,
ἀντίος ἔστη ΓΆἌρηος, ἐνὶ φρεσὶ θάρσος ἀέξων,
ἐσσυμένως" ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἤλυθεν ἀχνύμενος κῆρ'
ἀμφότεροι δ᾽ ἰάχοντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν.
436
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ μεγάλου πέτρη πρηῶνος ὀρούσῃ,
μακρὰ δ᾽ ἐπιθρῴσκουσα κυλίνδεται, ἣ δέ τε ἠχῇ
ἔρχεται ἐμμεμαυῖα, πάγος δέ οἱ ἀντεβόλησεν
ὑψηλός: τῷ δὴ συνενείκεται, ἔνθα μιν ἴσχει"
440
τόσσῃ ὃ μὲν ἰαχῇ βρισάρματος οὔλιος "Αρης
κεκληγὼς ἐπόρουσεν" ὃ δ᾽ ἐμμαπέως ὑπέδεκτο.
Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο,

ἀντίη ἦλθεν "Άρηοςἐἐρεμνὴν αἰγίδ᾽ ἔχουσα"
δεινὰ δ᾽ ὑπόδρα ἰδοῦσα ἔπεα
ἔ
πτερόεντα προσηύδα: 445
ἾΑρες, ἔπισχε μένος κρατερὸν καὶ χεῖρας
ἀάπτους"
οὐ γάρ τοι θέμις ἐστὶν
ἐ
ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι
Ἡρακλέα κτείναντα, Διὸς θρασυκάρδιον υἱόν"
ἀλλ᾽ ἄγε παῦε μάχην, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο.
Ἃς ἔφατ᾽ ες ἀλλ᾽ οὐ πεῖθ᾽ "Ἄρεος μεγαλήτορα
θυ μόν,

450

ἀλλὰ μέγα ἰάχων φλογὶ εἴκελά τ᾽ ἔγχεα πάλλων
καρπαλίμως ἐπόρουσε βίῃ Ἡρακληείῃ

κακτάμεναις μεμαώς" καί ῥ᾽ ἔμβαλε χάλκεον ἔγχος,
1. Ῥιηδογῖ, Μουϑὺ : ἐμμενέως, ΜΒΝ.
2.Α; ἐλθεῖν, ΜΒ5Ν,
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θοαν διὰ {}} βαρουὶν τἱρβ ὑῃς ἰάβ. νι 5. βίσοηρ
οἷαννβ δηα ἴακαβ αὐγὰ πε ϑδυνγεεῦ [1ξπ ψ 1Ὁ}} 411 Βρεθα:
Πὶβ ἀν κ δεν 15 Π]]6α ψ τ γὰρα δηα ἢΐβ Ἔγαβ σίαγα
ἤεγοον, 116 ἢ6 ἔθαυβ ἃΡρ ὑπὸ δἀγὶ νι Πΐδ Ρᾶνν5
ἃ ΠΕ 45}:65 5. ἤδπκϑ ἀπ 5ῃοιυ]άθυβ ἢ
5. ἐδ} 50
ἐπαῦ πὸ οὴ8 ἀδύεβ ἴο ἔϑαοβ ἢϊπὴ ἃπα φῸ πϑὰῦ ἴὸ σῖνε
θαῦ!]6.

Ἐνβη

80, ἴθ

80η

οἵ Ατηρῃϊζγγοι,

τπποαϊοα

οἵ Ὀαΐ!ς, βοοά δαρουῦὶν ἔδος ἴο ἴδος υνἱθ ΑΥ̓65,
Πα βίη ρ' ὁΟΌ ΤΑ 6 ἴῃ 5 ποασῖ. Απαᾶ Αὐὸϑ ἀὐδνν ΠΘᾺΡ
Βίγη ψ ἢ συνθεῖ ἴπ ἢἰβ. Πϑαγὲ ; πᾶ ἔμεν θοΐἢ βρυδηρ
αὖ ὁπ6 ἃπούῃει υἱῦῃ ἃ ΟἿ. Α'5 ἰὐ 15. δ
ἃ ΤῸΟΚ
Βῃοοῦβ ουὺ ἔτοπ ἃ στοαῦ ΟΠ ἀπα ἢ ϊγ]5 ἄοννη ν᾿ἢ
Ιοησ θουπαᾶδβ, οδγθουῖησ δἀρουΐνγ ὙἹἢ ἃ τοδν, δπα ἃ
Πρἢ οὐαρ Οἴα5ῃδ5 υνττ 1 ἀπ Κααρ5 1 ἔμθτα γῃ τα
ὑῃαν βίῦῖκε ἰορσεῖπευ ; ἢ
πὸ 6585 οἰδιηοιν αϊά
ἀεδαϊν

Ατὐοϑ,

πε

ομαγίοῦθου 6, στϑἢ

5πουϊπηρ

δἵ

Ηδετδοῖεβ. Απᾶ ἢδ ααΐοκῖν τεςεϊνοα ἐπ αἰδοῖ.
Βυξῤ Αὐμεπα πε ἀδυρηΐεον οἵ δερὶβ- θεαυίηρ ΖΕ.
οᾶτη6 ἴο τηδοῦ Αὐθβ, ψνϑαυίηρ ὑπ 6 ἀἀγκΚ δοθρῖβ, ἀηα 5Π6
Ἰοοκβα αὖ πῖπη στ δὲ ἀπρΥν ον
ἃπα 50Ρ0ῸΚῈ
νη σοα γου5 ἴο Πΐτη.. “ΑΥδ5, οσῃθοῖκ γοῦν ἤδυοα ΔΠΡῈΓ
ἃ Πα γηδύο 685 Πα πα8 ; ἔῸΥ ἰδ 15 ποὺ ογαδαϊπϑα ἐῃαΐ γοιῖι
5δουα ΚΙῚ Ηδγδοῖθβ, της Ὀο]4-Ποαγίεα 80η οἵ Ζευβ,
πα 5ἐτρ ΟἹ 5 τοι ἀυτήοασ.
Οοιηθ, ὑμεπ, οθᾶβ68

Πρ

πρ' ἀπα ἀο ποὺ νυ ϑέαπα π6.᾿
50. 5814 5ῃ6, θαΐ αἸα ποῦ τονε {πε οουταρθοιβ 5ρὶἰῦ
οὗ Ατεβ. Βαΐῦ πε υἱξεγεα ἃ σγεαὺ βῃοιῦ δηᾶ ψανίηρ
ἢ 5ρϑαῦβ {κ᾿ ἥγε, ἢδ τυ ϑηθα Ποδαϊοηρ δ βίγοπρ'
Πυσ]οα

ἃ ὈγάΖθη

ΒΡΘΔΓ ἼΡΟῚ ἐπα στοαῦ 5ῃ1614, ἔογῦ. ἢῈ νγὰβ

Ηδτδο]ς65, Ἰοησίπρο ἴο ΚΠ] Πΐτη, πα

ἔαγουΒ]ν
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ΗΒΒΙΟΌ.
σπερχνὸν παιδὸς ἑἑοῦ κοτέων πέρι τεθνηῶτος,
ἐν σάκεϊ μεγάλῳ. ἀπὸ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη
4δδ
ἔγχεος ὁρμὴν ἔτραπ ᾿ ὀρεξαμένη ἀπὸ
ἀ
δίφρου.
δριμὺ δ᾽Αρην ἄχος εἷλε: ἐρυσσάμενος δ᾽ ἄορ ὀξὺ
ἔσσυτ᾽ ἐφ᾽ Ἥρακλέα κρατερόφρονα" τὸν δ᾽ ἐπιόντα
᾿Αμφιτρυωνιάδης, δεινῆς ἀκόρητος ἀυτῆς,
μηρὸν γυμνωθέντα σάκευς ὕπο δαιδαλέοιο
4600
οὔτασ᾽ ἐπικρατέως: διὰ δὲ μέγα σαρκὸς ἄραξε
δούρατι νωμήσας, ἐπὶ δὲ χθονὶ κάββαλε μέσσῃ.
τῷ δὲ Φόβος καὶ Δεῖμος ἐύτροχον ἅρμα καὶ ἵππους
ἤλασαν αἶψ᾽ ἐγγύς, καὶ ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἐς δίφρον θῆκαν πολυδαίδαλον' αἶψα δ᾽ ἔπειτα
4θῦ
ἵππους μαστιέτην' ἵκοντο δὲ μακρὸν "Ὄλυμπον.
Υἱὸς δ᾽ ᾿Αλκμήνης καὶ κυδάλεμος ᾿Ιόλαος
Κύκνον σκυλεύσαντες ἀπ᾽ ὥμων τεύχεα καλὰ

νίσσοντ᾽ . αἶψα δ᾽ ἔπειτα, πόλιν Τρηχῖνος ἵἵκοντο
ἵπποις ὠκυπόδεσσιν. ἀτὰρ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη
ἐξίκετ᾽ Οὔλυμπόν τε μέγαν καὶ δώματα πατρός.
Κύκνον δ᾽ αὖ Κηυξ θάπτεν καὶ λαὸς ἀπείρων,
οἵ ῥ' ἐγγὺς ναῖον πόλιας κλευτοῦ βασιλῆος

410

"Ἄνθην Μ υρμιδόνων τε πόλιν κλειτήν τ᾽ ᾿Ιαωλκὸν

᾿Άρνην Τ᾽, ἠδ᾽ “λίέκην' πολλὸς δ᾽ ἠγείρετο λαός,
τιμῶντες Κύήυκα, φίλον μακάρεσσι θεοῖσιν.
τοῦ δὲ τάφον καὶ σῆμ᾽ ἀιδὲς ποίησεν ᾿Αναύρος

41ὅ
:

ὄμβρῳ χειμερίῳ πλήθων' τὼς γάρ μιν ᾿Απόλλων

Λητοΐδης ἤνωξ᾽,ὅτι ῥα κλειτὰς ἑκατόμβας
ὅστις ἄγοι ἸΤυθοῖδε βίῃ σύλασκε δοκεύων.
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480

ΒΞΗΙΕΙῸ

ΟΕ ΒΕΒΑΟΙΕΒ

ΔΉΡΥΥ Ὀδοδιβα οὗ [εἷὶ8 ἀθαά βοὴ; Ρυὺ Ὀτρηι-ογεά
Αὐῆεπο γϑδοῃθα ουὖῦ ἴτομ {Π6 οἂγ ἃπὰ τὰγπαα δϑῖα6
1πΠῸ ἔοτοα οἵ ἔπ βρεᾶὰῦ. ΤΏδη Ὀἱζεν ουὶοῖ βεϊσοα Αὐα8
ἃ πα πε ἄταν ἢ Κϑϑὴ ϑννοσα ἃπα ἰθαρθα ἀροὸπ Ρο]άἨρατίεαὰ Ηφταςθθ.

Βυὺ ἃ5. ἢ6 οἄτηα

Ομ, ὕπε

80ὴ οἵ

ΑἸρῃϊζγγοα, υὑπβαϊρα οἵ ἤδσγοες αΐ]α, βῆγεναϊν
νγοιηαοα ἢἷ5 {προ ΠΟΥῈ Ὁ νγὰ8 Ἔχροβθα ὑπᾶθὺ ἢΐ5
Εἰ Π]γ-υτουρηῦ 5}}1614, ἀπα ἴατε ἄδαρ ἰηἴο ἰἰβ. ἤθβἢ
νὴ ἴῃ6 βρθαν-συϑῦ ΔΠπΠ6 οαδῦ Πίπι ἤδὺ ἀρὸπ {πῸ
στουπα. Απαᾶ Ραπῖς ἀπα γεδα αυϊοκὶν ἀτόνα. ἢΪ5
ϑιηοοῦῃὙΠ θα. ομαγῖοῦ δηα Πούβ68. Πθᾶὺ τη ἃπα
πῆ α Ηἷπιὶ ἔγουα {πὸ ψ]ἀ6ρα δα δαυὶ ἰπἴο Πϊ5 τ ἢ ]γΟΡ
οδν, ἃπα ὑἤδθη βἰγαι σῃΐ ἸΔ5 θα πὸ Ποῦβο5 δῃᾶ
οδῖπα ἴο Πρ ΟἸγτηρα5.
Βα πε 8οὴῃ οἵ Αἰθίοπα ἃπα σ]ογίοιβ [οἱδι8
βυσρρεά ἴπε ἤἥπε διτηοῦν ΟΥ̓ Ογὐομπιιβ᾽ 5Που
]ἀθΥθ. ἀπὰ
ννεπῦ, ἃπα ἐπεῖν συν ΠοΥδ65 οαΥτοα ὑπ 6 πὶ β γα σηῦ ἴο
ἴῃς οἷὖγ οὗ Τγυδοῆῖβ, Απαᾶ Ὀυϊρη-ογεὰ Αἴῆθπα ψεπὶ
πε ποςε ἴο σγτοαὺ ΟἸγιριιβ δηα ΠοῚ ἔα Που᾿8 Ποιιθ6.
Α5 ἴον. ὕγομιβ, ὑδανχ θυτθα Πίτη δπα ὑπ6 οοιηῦ} 685
Ρεορίὶα ψῃο Ἰνεα πϑᾶῦ μα οἰΐν οἵ ἴῃς »οἹουίοιιβ Κίηρ,
ἴῃ Απὲδπε ἀπά πε οἷν οὗ πε Μγυτηΐϊάοηβ, πα ΤἈηοι5
Τοϊςι5, ἀηα Αὐπηθ, ἀπα Ηδ]οα : πα τς ἢ ΡΘΟρΡΙῈ γγοτα
σαϊμευθα ἀοίηρ ΒοΠπΟὰν ἴο ὕδΥχ, ὑπὸ ἔπε πα οὗ πὸ
θ]εββεα σοάβ. Βυΐ Απδυσιβ, θυ ]6α ὈΥ ἃ γαῖ -ϑὕουτη,
ὈΙου εα ουὖ ἔπε σγτᾶνε ἃπα τηϑιηουὰ! οἵ γοπαβ; ἴῸΣ
80 Αρο]ΐο,

1,οἴο᾽ 5.5805, οοιησηϑηα
θα Ὠΐτη, Ὀθοδιβα

πϑεἃ ἴο ψαΐοῃ ἴου ἃμα νἱοϊθηῦ]ν ἀ6βρο}
Βδοδϊου5 ὑπαῦ ἀπν τηϊρηῦ Ὀτίηρ' το Ῥγίῃο.

ἢ6

ἔπ6 τἱοῇ
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ἨΗΒΒΙΟ.

ΚΗΥΚΟΣ

ΓΑΜΟΣ

1.
Θολοϊταδέ ἡ Αροϊονοῦειϑ Πἰμοαΐϊειδ, Αὐρ. 1. 1289.
Ἡσίοδος ἐν τῷ Κύήυκος γάμῳ ἐκβάντα φησὶν αὐτὸν

ἐφ᾿ ὕδατος ζήτησιν τῆς Μαγνησίας περὶ τὰς ἀπὸ
τῆς ἀφέσεως αὐτοῦ ᾿Αφετὰς καλουμένας ἀπολειφθῆναι.
2,

Ζοροθνειϑ, ι. 19. οὕτως Ἡσίοδος ἐχρήσατο τῇ
παροιμίᾳ, ὡς Ἡρακλέους ἐπιφοιτήσαντος ἐπὶ τὴν
οἰκίαν Κήυκος τοῦ Τραχινίου καὶ οὕτως εἰπόντος"
αὐτόματοι δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἵενται.
ὃ.
ϑολοῖ. οὐ Ποριθν, 71. κιν. 119.

ἰδὼν δ᾽ ἱππηλάτα Κ ἢυξ.
4.

Αἰμοηαοιι8, ἴ.».49. «Ησίοδος ἐν Κήυκος γάμῳ--κἂν γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ
ποιητοῦ τὰ ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα
εἶναι---τρίποδας τὰς τραπέζας φησί.
ὅ.

γόον

ο7᾽ Οογίηϊηι, Θὰ ἤογηι8. οΥ᾽ ϑροθοῖ, (Πλιδίέ.

ν. νῖϊ. 116).
αὐτὰρ ἐπεὶ δαιτὸς μὲν ἐΐσης ἐξ ἔρον ἕντο,
[δὴ τόθ᾽ οἱ ἐξ ὕλης τὴν] μητέρα, μητρὸς ἄγοντο
αὐαλέην τε καὶ ὀπταλέην σφετέροισι τέκεσσι
τεθνάμεναι.
ι
1.Α Οτϑοκ βορῃϊδὺ ψῆο ἰδυρῃῦ γηϑίοσίο αὖ Βοιηθ ἴῃ ὑῃθ
ὑϊπη8 οὗ Ἠδαάτγίδη. Ἠδ 15 ὑη8 δαῦμον οὗ ἃ οο!]θούϊοη οὗ ργονθυθβ
ἴῃ ὕγθθ ὈοΟΚβ.
Ἢ
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ΤῊΝ

ΤΗΝ

ΜΑΒΒΙΑΘῈ

ΟΕ

ΟΕὟῪΧ

ΜΑΒΕΙΑΟΕ

ΟΕ ΟΕΥΧ

1.
Ηββῖοῦ ἰπ ἐπῆε Μανίαρε οὗ ὕδυχ βὰγ8 ὑμαῦ Π6
(Ηξειδο165) Ἰαπα δα (ἔοι ἔΠ6 ΑΥΡῸῚ) ἴο Ιοοῖκ ἔθου ναῖε.
ΔΠ6 νγὰ8 ἰδεῖς. ὈΘΗϊπα ἱἰπ Μαρπδβία ἤθὰν ἔπε ρΪδοα
οΔ]Π]εα Αρμοῖαθ θδοδιβα οἵ ἢϊβ ἀδβουξίοη ἔῃ θυα.
2.
Ηεβιοα υὑβεα ὑπ6 ρυόνευρ ἴῃ ἐπα [ὉΠ]
ον πο νὰν:
Ητδο]65 15 τεργοϑεηϊεα 885 μανίηρ' οοηβίδπεν νἱβίτοα
τΠ6 Βουβα οὗ ὕεγχ οἵ Τυδο 5 πα 5ρΌΚκαη ὑπ:
“Οὐ {πεῖ ον 86ῖνθβ {Π6 Βοοά τᾶ Κ6 ἴου {π6
Γδαβὺβ οἵ {πε σοοα.᾽
9.
“«Απᾷ Πουβε-ἀσνίηρ' δΥχ 6 Πο]αΐηρ.
᾽»}7

4,
Ηεβοα πὰ πε Μαιήίαρε οἵ (εγχ.-- -ονὺ {πουρἢ
ΘΎΔΥΩΓΏΘΥ56 001 θογ5. δἰίθπαῖθ ἰ ἔγοτη 6 ροεῖ, γεὶ
Ι οομϑίάθυ πθ΄ ροθῖῦ ἃποϊθηΐ---ο4}}85 ὑπ6 ἴδθ]65
ὑγροάϑ.
δ.
“Βυλ ψῃδη ἔπαν πα ἀοπα ψιῦἢ ἀδβῖγα ἴον ὑπ6
6α8}-5Πῃγοα ἔεαβῦ, Ἄενεὴ ἔμθη πον Ὀτουρῃῦ οτη ὑπα
ἔογεϑὲ ὑπΠ6 τηοῦπεὺ οὗ ἃ πιοῦμε (56. ννοοα), αἀτν πᾶ
δυο 64, ἴο 6 5]αῖη θγῪ Ποὺ οὐ ΟΠ] άγθη ᾿᾿ (50. ἴο θ6
Ὀαυγηΐ ἴῃ ὑπ 6 ἢδη168).
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ΗΒΒΙΟ

ΜΕΓΑΛΑΙ

ΗΟΙΑΙ

ἐν
Ῥαριβαγυὶαϑ, ἰ. 26. 8.

᾿Επίδαυρος

δὲ ἀφ᾽ οὗ τὸ

ὄνομα τῇ γῇ ἐτέθη. ες κατὰ δὲ ᾿Αργείων δόξαν
καὶ τὰ ἔπη τὰς Μεγάλας ᾿Ηοίας ἦν ᾿᾿πιδαύρῳ
πατὴρ [ΆΑργος ὁ Διός.
2.
«πον ηιοιιβ Οὐ ιη"6. ΟἿ Αγιϑίοίϊο, Διιοοπιαοίθανι
ΑἸλῖο, 11. 7.

καὶ ὅτι, φασί, τὸ πονηρὸς ἐπὶ τοῦ

ἐπιπόνου τάττεται καὶ δυστυχοῦς, ἑἱκανὸς Ἡσίοδος παραστῆσαι ἐν ταῖς Μεγάλαις ᾿Ηοίαις τὴν
᾿Αλκμήνην ποιῶν πρὸς τὸν Ἡρακλέα λέγουσαν
ὦ τέκος, ἣ μάλα δή σε πονηρότατον καὶ ἄριστον
Ζεὺς τέκνωσε πατήρ.
ἈΝ

7

καὶ πάλιν

αἱ Μοῖραΐ σε πονηρότατον καὶ ἄριστον.
Ὁ.

᾿

Θολοϊαδέ οὐ Ῥέπαάαν, 716ἐἤηι. ν. ὅ8. εἴληπται δὲ
Ν
7
᾽
᾿
τ
,ὕ
ἡ τ τυσὰ
᾿
ἐκ) τῶν
Μεγάλων
Ηοιῶν
ἡς ἱστορία:
ἐκεῖ
γὰρ
εὑρίσκεται ἐπιξενούμενος ὁο Ἡρακλῆς τῷ Τελαμῶνι
καὶ ἐμβαίνων τῇ δορᾷ. καὶ εὐχόμενος καὶ οὕτως
ὁ διόπομπος αἰετός, ἀφ᾽ οὗ τὴν προσωνυμίαν
τῶν τὰ Αἴας.
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͵

ΤῊΝ

ΘΕΕΑΤ

ΕΟΙΑΕ

ΤΗῈ

ΘΟΕΕΑΊΤ ΕΟΙΑΕ
Ἰ;

Ἐριραυεῦβ,
᾿Ασοογαϊηρ ἴο {π6 ορίπίοη. οὗ {π6
Αὐρῖνεβ δπᾶ {πε ερὶς ροειῃ, ὑπεὸ ἀτγεαΐ Εοΐαο, Αὐρὸς
1Π6 80η οἵ Ζειβ ννὰβ ἕαϊῃευν οἵ Εἰρίάδυσιιϑ.
2.
Αμα, μον

ἴη6 ψογὰ

βὰν, Ηδϑίοα

ροηδγος

15. βυίποιθηῦ ἴο ργονὲ

(84).

“9 ἸΑ οΥ οι 5 ἡ ΟΥ “11 -ϊεα

Πὰ8

πε

βᾶτηθ

ὑπαὶ

56 η88. ἃ 5

᾿᾿; ἔθου 'ἴπ ἐῃῆς αγεαί οῖας

6 τϑργδβθηΐβ. ΑἸοηθης 85 βϑαγίηρ ἴο Ηδθῖδο]αβ:
“ΜΥ 50}, ἔγν Ζευβ γουγ ἔλεον θεροὶ γοὰ
θ6 πε τηοϑὲ ᾿ο Ὁ} 85 {Π6 χτηοσὺ θχοϑ]]θηξ..

ἰοὸ

. ἢ;

ἃ

ἀρδίῃ :
“ΤΠη6 Βαΐδθβ (τη846) γοὰ ἐπα πηοϑὺ ἰοὶ Ὁ] ἀπα {ΠῸ
τηοϑὺ θχοοὶ]απέ... .᾿"
9.

ΤῊΣ ϑἴουυ πᾶ8 Ὀδδπ ἕακθη ἔγοπὶ ἐπε Ογεαί Κοΐαε;
ἴου ποτα γα πα Ηδύδοῖθβ επεγίαϊπεα Ὀγ Τ ]δπίοι,
βἰαπαϊηρ ἀγοϑϑθα ἴῃ Πὶβ. ΠἸοη-ϑ Κίη ἃ πα ργαυίηρ, δπὰ
ἔῃογα ἃἶδο να ἤπα ἴΠ6 δᾶρὶε βαεπῦ Ὀγν Ζειβ, ἔγογη νυνΒΊοἢ
Αἴδϑ ἴοοῖκ [158 πϑμη6.}
1 θη Ἠρύβοϊθα ργαγθα ὑμαὺῦ ἃ βοὴ τηϊρῃῦ 6 ΟῚ ἴο
Τοϊδηῖοι δηθὰ Εγίθοθα, Ζϑιιβ βοηῦ ἕο 8 6816 ἴῃ ὕοκθη ὑπδΐ
[6 ῬΓΆΟΥ νου] Ὀ6 σταηΐθα. Ἡθγϑο]θβ ὕμθη Ὀδ8 ὑπ Ῥαγθηΐβ
6811 ὉΠ6Ὶ]} βοπ Αἷδβ αἴξον 0ῃ68 68ρ16 (αΐείο5).
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ΗΕΒΙΘΟ.
4.

αιιβαηῖαβ, ἵν. 2.1. . .. ἀλλὰ Ὕλλου μὲν τοῦ
Ἡρακλέους θυγατρὶ Βὐαίχμῃ συνοικῆσαι ΠῸολυκάονα υἱὸν Βούτου λεγούσας τὰς Μεγάλας οἶδα
Ἠοίας.

᾿

δ.
Ρακνιβαγτιῖαϑβ, τχ. 40. 6.

Φύλας δ᾽ ὦπυιεν κούρην κλειτοῦ ᾿Ιολάου
ΔΛειπεφίλην, ἣ εἶδος ᾿λυμπιάδεσσιν ὁὁμοίη,
ἹἹπποτάδην τέ οἱ υἱὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε
Θηρώ τ᾽ εὐειδέα, ἰκέλην φαέεσσι σελήνης.
Θηρὼ δ᾽ ᾿Απόλλωνος ἐν ἀγκοίνῃσι πεσοῦσα
γείνατο Χαίΐίρωνος κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο.
0.
ϑολοῖ. οα πάσαν, Ῥψίδ. ἵν. 85.

:

Ἢ οἵη Ὑρίῃ πυκινόφρων Μηκιονίκη,
ἣ τέκεν Εὔφημον γαιηόχῳ ᾿Εννοσιγαΐῳ
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης.
᾿
Ῥαιιδβαγυῖαβ, ἴχ. 86. 7:

Ὕηττος δὲ Μόλουρον ᾿Αρίσβαντος φίλον υἱὸν
κτείνας ἐν μεγάροις εὐνῆς. ἕνεχ᾽ ἧς ἀλόχοιο
οἶκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ᾽ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
ος ξεν. δ᾽ ᾿ρχόμενον Μιψυήιον' καί μιν ὅ γ᾽ ἥρως
δέξατο καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν, ὡς ἐπιεικές.
᾿ς

Ῥαιμδβαηῖαξ, τ. 3. 8.

8;
πεποίηται

δὲ ἐν ᾿Ηοίαις

Μεγάλαις Οἰβάλου θυγατέρα εἶναι Πειρήνην.
ἶ

08.

αὶ 348)

Ῥακιβαηϊαϑ, Ἡ σ᾽, ταύτην (Μυκήνην) εἶναι
θυγατέρα ᾿Ινάχου, γυναῖκα δὲ ᾿Αρέστορος τὰ ἔπη
2: ὃ

ΤῊΒ
Βυῦ
ὑπὰὺ

1 Κπον
Ροϊγοδοι

ΘΕΕΑΤ

ἙΟΙΑΒ

4.
ὑμαὺ ἴῃς. 50- οα!]Ἱοα Ογεαΐέ Ποίας 5Ὰ
ἴπ6 βοὴ οἵ Βυΐεβ πηαυτῖθα Εἰπαθοἤτηςβ,

ἀδυρῆξεν οἵ Ην]]ὰ5, Η υδο 68᾽ 50η.
ὅ.
“Απάᾶ Ρῇγ]α8 νεααςα 1 οἰρερς ῃς6 ἀδυρσῃΐον οὗ
ἴγηοὰβ [οἷδιιβ.: ἃπα 56. ννγὰβ {πκὲ {πες ΟἸγιηρίδηβ ἴῃ
θοααΐν.
586 βᾶγε ἢϊτη ἃ 805 Ηἱϊρροΐδαεβ. ἴῃ {ΠῸ
Ρδΐδοθ, ἃπα οομηλοὶν ΤΠ ΘΥΟ γΠοῸ ννὰ5 πΠκῸ ὑπ θθδγηβ οἵ
{πΠ6 τοῦ.
Αμπα Ἴπεοτο ἰὰν ἴῃ ἴΠ6 εὐργδοα οὗ ἽΝ

πα θάγῈ Ποῦβδ- τη

ΟΠ Υοη οἵ Παγαγν βἰγεηρὶ

6.
“Οὐ πκὸ ποὺ ἴη Ἡγυῖα, οαυ δ α]- τη θα Μεοϊοηϊος,
ψγηῸ νγὰβ Ἰοϊπθα ἴῃ πε ἰονε οἵ σοϊάθῃ Αρῆῃγχοαιϊῖε
νὴ ἐπε Ἐν
ἢ-ΠοΙάθν πᾶ Ελυ "ΘΠ Κου, ἀπα Ῥᾶγα
ἘΡΠΘμι8.᾿᾿
;
“«Απᾷ Ἡγεϊζαβ Κα]εα Μοϊυνς ὑπὸ ἄθαῦ 5ὸη οἵ
Αὐβίαβ ἴῃ ἢἷβ. ἢοῦβα θδοδυβα Πα ἴὰν νὴ Πΐ5. ψἱΐδ.
ΤΉ πὲ Ἰεῖ 5. Βοιηα απὰ ἤδα ἴγουη ΠΟΥΒ6- Γθαυῖπρ'
ΑΥ̓ΡῸΒ ἃπα ογπθ ἰὼ Μίηγαν Οὐοπουηθπυθ.
Απα {πα
ΠΕΙῸ τϑοοϊνεα τη ἃπᾶ σᾶνθ ἢΐτη ἃ ρουίϊοη οἵ ἢ΄5
ϑοοάβ, 85 νγὰβ πεϊηρ.
8,

Βυῖ ἴῃ ὑμ6 ἀγεαί βοῖαθ Ῥεῖγθπα 15 τεργεβεηϊεὰ ἴο
θὲ {πε ἀδυρπῖεν οἵ Οεράλ]}8.
9.
ΤῊΣ ἐρὶς ροδπι, νυῃΐο ἐπε Οὐεεκ 68}} ἐῃς αγδαί
Ἐοΐαο, βᾶὰγ8 ὑπαῦ 58η6 (Μγοθηθ) νὰ5 ὑπ6 ἀδυρηζευ οὗ
-
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λέγει ἃ “δὴ “Ἑλληνεξ καλοῦσιν ᾿Ηοίας Μεγάλας'
ἀπὸ ταύτης οὖν γεγονέναι καὶ τὸ ὄνομα τῇ πόλει
φασίν.
10.

Ῥαιιϑανιίαβ, νὶ. 21. 10 8. ἀπέθανον δὲ ὑπὸ τοῦ
Οἰνομάου κατὰ τὰ ἔπη τὰς Μεγάλας ᾿Ηοίας
᾿Αλκάθους ὁ Πορθάονος, δεύτερος οὗτος ἐπὶ τῷ
Μάρμακι, μετὰ δὲ ᾿Αλκάθουν ᾿Ευρύαλος καὶὶ Εὐρύ.μαχός τε καὶ Κρόταλος. εν
τὸν δὲ ἀποθανόντα
ἐπ᾽ αὐτοῖς ᾿Ακρίαν. τεκμαίροιτο ἄν τις Λακεδαιμόνιόν τε εἶναι καὶ οἰκιστὴν ᾿Ακριῶν. ἐπὶ δὲ τῷ
᾿Ακρίᾳ Κάπετόν φασιν ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου φονευθῆναι καὶ “Δυκοῦργον Λάσιόν τε καὶ Χαλκώδοντα
καὶ Τρικόλωνον ΦΧ
ικολώνου δὲ ὕστερον
ἐπέλαβεν ἐν τῷ δρόμῳ τὸ χρεὼν ᾿Αριστόμαχόν͵
τε καὶ Πρίαντα, ἔτει δὲ Πελάγοντα καὶ Αἰόλιόν
τε καὶ Κρόνιον.
1;

ϑολοϊϊαδέ οη, 4 ροϊϊογιῖτια Πμοάϊζειιδ, Αγφ. ἰν. ὅ7. ἐν
δὲ ταῖς Μεγάλαις ᾿Ηοίαις λέγεται τὸν ᾿Ενδυμίωνα
ἀνενεχθῆναι ὑὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς οὐρανόν" ἐρασθέντα
δὲ “ Ηρας εἰδώλῳ παραλογισθῆναι νεφέλης καὶ ἐκβληθέντα κατελθεῖν εἰς “Αἰδου.
12.

ϑολοϊϊαβέ οὐ 4ροϊίογυῖιια Πβοαΐδιιβ, Αὐγο. ἃ. 118. ἐν
δὲ ταῖς Μεγάλαις ᾿Ηοίαις λέγεται ὡς ἄρα Μελάμπους φίλτατος ἢν τῷ ᾿Απόλλωνι ἀποδημήσας κατέλυσε παρὰ Πολυφάντῃ.

βοὸς δὲ αὐτῷ τεθυμένου

δράκοντος ἀνερπύσαντος παρὰ τὸ θῦμα διαφθεῖραι
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ΤῊΒ ΘΒΕΑΊ ΕΟΙΑΒΕ
ΙΔοῆι5

δηα νυἱΐα οὗ Αὐδϑῖου : ἔγόοσὰ Ποὺ, ὕπθη, 1Ὁ 15

βαϊα, ὑπ6 οἰΐγ γϑοεϊνϑα 15 πδηη6.
10.
Αροογάϊηρ ἴο ἐπα ροθὰ με Ογεαί οῖας, {Ππ656
νεῖ ΚΕ
ὈΥῚ Οεποιηδιβὶ: ΑἸοαΐῃδαβ ὑΠ6 50 οἵ
Ῥογύβαομ.

παχὺ

δαἴνεν. Μδιιῆαχ, δπα αἴϊευ. ΑἸοαῦπόυϑ,

Ελαγγα5, Ἐμασγιαδοῆ5. δπα (τού.
Π6. τηδῃ
ΚΗΘ ποχὺ αἴευ ἔποια, Αουΐαβ, να 5ῃου]α πάρε ἴο
πᾶνε θθεῈη ἃ 1
,δοράευηοηΐδῃ ἃπα οαπαάδυ οἵ Αουΐδ.
Απᾶ αἴεν Αογίαβ, ὑπδν βὰν, Οδρϑῦιβ ννγὰ5 ἀοπο ἴο ἀθαίῃ
Ὀγ Οεποιηᾶυβ, ἀπά ΤΠγουγριιβ, Γαβῖτιβ, ΟΠμαϊοοάοη

πὰ

ΤΥϊσο]ομ5. . .. Απα αἴδον Τυϊοοϊοπαβ ἔδξε ονθυΐοοκ
Αὐϑιῥοιηδομ5 πα Ῥυταβ οὴ {Π|| οουγ86, ἃ5 ἃ1580 ΡΕΙΒΡῸΠ
δη4 Αδο]π5 πα ΟΥοηἰα5.
ἘΞ
Ι͂π ἐπε ατγοαί οῖας ἰὰ ἰἴ5 5α]4 ὑπαὶ Ἐπ υτο νγᾶβ
ἐγαηβρουϊεα Ὀν Ζευ5 ᾿ηἴο πδάνθῃ, θα ἤθη Πα [8]} ἴῃ
Ιονε νυ

Ηθτὰ, ννὰβ θεΐοο!θα ἢ

ἃ 5ηᾶρε οὗ οἱουά,

Δ ηα ννᾶβ σαϑδὺ οὔ ἀπα ψεπὺ ἄονη ἰηἴο ΗδΔ465.
12.
ἴη {πὸ αγεαί βοῖαε ἰδ ἰ5 γοϊαῖβα ὑπαῦ Με]δραβ,
ὙΠῸ νγὰβ νον ἀθαν ἴο Αρο]ϊο, ννεηῦ Δργοδα ἃηα
βίαγεοα νι ΡοΪγρμδπΐθβ.
Βυΐῦ θη ὑπ Κίηρ πὰ
βδου
Π θα δὴ ΟΧ, ἃ βευρεῃῦ ογδρῦ ἃρ ἴο {πε βαουϊῆσα δπᾶ
1 Οοποιηϊι, Κίηρ οὗ Ῥΐβῶ ἴῃ 1115, ὑγαυπθα Ὀγ 8ὴ. ογϑοῖθ ὑπαῦ
6 5ῃοιϊ]α 6 ΚιΠοα Ὀγ Π15 βοπ-ἰη-ἰανν. οἴυθα ἢ15. ἀδιρηῦου
Ηἱρροάδιηϊῳ ὕο ὑῃ6 τη γῆ. οοὐ]α ἀοίθαῦ πϊηὶ ἴῃ ἃ ομαγὶοῦ
τῶοθ, οὐ οοηαιύϊοι ὑπῶῦ ὑπμ6 ἀοίθαῦθα βαϊοῦβ Βμου]α ΡῈ β]ῖη

Ὀν πη.

ὕὈυϊπιαύοϊν ῬθΙορβ, ὑβγοῦρ ὑπ ὑγθδοθογν οὗ ὑπ6

οΠδγϊούθου οἵ Οοηουηϑαβ, Ὀθοϑπηα ν]οθου

15.
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αὐτὸν τοὺς θεράποντας τοῦ βασιλέως.
τοῦ δὲ
βασιλέως χαλεπήναντος
[καὶ ἀποκτείναντος,
τὸν Μελάμποδα λαβεῖν καὶ θάψαι. τὰ δὲ τούτου
ἔγγονα τραφέντα ὑπὸ τούτου λείχειν τὰ ὦτα καὶ
ἐμπνεῦσαι αὐτῷ τὴν μαντικήν. διόπερ κλέπτοντα
αὐτὸν τὰς βόας τοῦ Ἰφίκκου εἰς Αἴγιναν τὴν
πόλιν περιληφθέντα δεθῆναι καὶ τοῦ οἴκου μέλλοντος πεσεῖν ἐν ᾧ ἦν ὁ Ἴφικλος, τῇ διακόνων
πρεσβύτιδι μηνῦσαι τοῦ ᾿Ιφίκλου καὶ τούτου
χάριν ἀφεθῆναι.
18.
ϑολοϊταϑέ θη Δροϊϊονολειϑ ποαΐυιδ,

Αγ. ἷγ. 898,

ἐν δὲ ταῖς Μεγάλαις ἜΘΝΗ Φόρβαντος καὶ Ἕκατῆς ἡ Σκύλλα.
Θολοίταδέ οὐ

14.
Αροϊϊογυλιιβ Πἰλοανιιβ,

Αγ.

τ. 181].

πεπηρῶσθαι δὲ Φινέα φησὶν Ησίοδος ἐν Μεγάλαις
᾿Ἤοίαις, ὅτι Φρίξῳ τὴν ὁδὸν ἐμήνυσεν.
1ὅ.
ϑολοίναϑέ ογυ Αροϊϊογῖιι8 Τλοάζηι, Αγ.

ἵ. 1122."

Ἄργος] εἷς τῶν Φρίξου παίδων οὗτος. τούτους δὲ
Ἡσίοδος ἐν ταῖς Μεγάλαις ᾿Βοίαις φασὶν ἐξ
Ἰοφώσσης τῆς Αἰήτου.
καὶ οὗτος μέν φησιν
αὐτοὺς τέσσαρας, ΓΑργον Φρόντιν Μέλανα Κυτίσωρον.
:

160.

Αγιογῖγιιβ Πλδογαϊέδ, χχῖϊϊ. Βάττος"
Ἡσίοδος ἐν Μεγάλαις Ἢοίαις. δι . οἱ

ἱστορεῖ...

Αργου τοῦ Φρίξου καὶ Περιμήλης τῆς ᾿Αδμή-

του
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θυγατρὸς

ἐγένετο

Μάγνης.

οὗτος ῴκησεν

ΤΗΕ

ΘΟΕΕΑΤ

ΕΟΙΑΒΕ

ἀἐβέγογεα Πῖ5 βεύνδηΐβ.
Αἵ {πὶ ὑπ6 Κίηρ' νγὰβ ΔΗΡΥΥ
δηα ΚΙΠεὰ πε βεγρεπῦ, θὰ Μεϊδιηριιβ ἴθ Κ μὰ
μυγίεά 1. Απᾶ [5 οβδβργίηρ, Ὀγοῦρηῦδ ἂρ Ὀν Βίμ,
υιϑ6α ἴο Ἰίοκ Ηϊβ δδΥ5 πᾶ ἴηβρίῖτε τ νυἢ ΡΥΌΡἤΘΟΥ.
᾿Απᾶ 50, ψῆεπ πα ννὰβ οδυρῃῦ ψΉ1Π|6 ἔγγίηρ ἴο 5ἴδδὶ]
πΠῸ οοννβ οὗ Ιρῃ]οα5 ἃπα ἴδοι Ὀθουπα ἴο {πε οἷΐν οὗ
Αδρίπᾶ, ἀπ ψ ἤδη ἔπε Πουδε, ἴη νΠΙΟΒ ΓΠρΡΉΪΟΪ5.νγᾶϑ8,
νγὰβ δρουΐ ἴο [8]], 6 το] δῃ οἱ ψοιμδῃ, οὴς

οὗ {π6

βουνδηΐβ οἵ Ιρῃίο5, ἀπα ἴῃ γοΐατη νγὰβ γ] θαβϑά.

Ιη πες Ογόαὶ οίαο

18.
ϑ να

15 ὑπε ἀδιρῆθεν οὗ

Ῥῃοεθὰβ δπὰ Ηδοδῖΐα.

14.
Ηεβίοα 'ἰπ ἔπε αγϑαΐ βοίαο 8805 ὑπαὺ Ῥῃϊηθαβ ννὰ8
ὈΠπάεα θεοδαβε ἢς το] Ρηχαβ ὑπΠ6 ννὰγ.ἷ
15.
ΑΥριβ. ΤῊ ἰδ. οπὲ οὗ ὅπΠ6 μη άγεη οἵ ΡΗγΧαϑ:
ἼΠεθα..... Ηεβιοά ἴῃ πε Ογεαέ βοϊαε 8808 ψεῦα
θογη οὗ Ιορῆοββα ὑπε ἀδυρσῃΐεν οὗ Αδδῖεβ.
Απᾶ ἢς
βᾶγβ

ὕπειθ

ψεῦῈ

ἴθυγ

οὗ

ἔπε,

Αὐριβ,

Ῥἢτχομ
5,

Μεῖδβ, ἃπα Ογβου.
16.
Βαϊζα5.
Ηδεβίοα 06}15. ἔπε βἴουυ ἱπ πθ Ογεαί
Εοῖαθ.. .. Μαρτιαβ νγὰβ ὑπ6 βοὴ οἵ Αὐριβ, 6. 508}
οἵ Ρηγῖχυβ δῃα Ῥευπηο]α, Αατηθδύιθ᾽ ἀδυρσηθεῦ, ἀπά
80. ὕο βδογυῃϊδ,
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ἐγγὺς Θεσσαλίας καὶ τὴν γῆν ταύτην ἀπ᾽ αὐτοῦ
Μαγνησίαν προσηγόρευσαν οἱἄνθρωποι. ἐγένετο
δ᾽ αὐτῷ παῖς περίβλεπτος. τὴν ὄψιν Ὕμέναιος.
ἐπεὶ δὲ᾿Απόλλωνα ἰδόντα ἔρως ἔλαβε τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐξελίμπανε τὰ οἰκία τοῦ Μάγνητος,
Ἑρμῆς ἐπιβουλεύει τῇ ἀγέλῃ τῶν βοῶν τοῦ ᾿Απόλλωνος. αἱ δὲ ἐνέμοντο, ἵνα περ ἧσαν αἱ ᾿Αδμήτου
βόες. καὶ πρῶτα μὲν ἐμβάλλει ταῖς κυσίν, αἱ
ἐφύλαττον αὐτάς, λήθαργον. καὶ κυνάγχην" αἱ δὲ
ἐξελάθοντο τῶν βοῶν καὶ τὴν ὑλακὴν ἀπώλεσαν"

εἶτα δ᾽ ἀπελαύνει πόρτιας δώδεκα καὶ ἑκατὸν
βοῦς ἄζυγας καὶ ταῦρον, ὃς ταῖς βουσὶν ἐπέβαινεν. ἐξῆπτε δὲ ἐκ τῆς οὐρᾶς πρὸς ἕκαστον
ὕλην, ὡς ἂν τὰ ἴχνη τῶν βοῶν ἀφανίσῃ.
καὶ ἦγεν αὐτὰς ἐλαύνων διά τε Πελασγῶν καὶ
δι’ ᾿Αχαΐας τῆς Φθιώτιδος καὶ διὰ Λοκρίδος καὶ
Βοιωτίας καὶ Μεγαρίδος καὶ ἐντεῦθεν εἰς Πελοπόννησον διὰ Κορίνθου καὶ Λαρίσσης ἄχρι
Τεγέας. καὶ ἐντεῦθεν παρὰ τὸ Λύκαιον ὄρος
ὄ
ἐπορεύετο καὶ παρὰ τὸ Μαινάλιον καὶ τὰς λεγομένας
Βάττου σκοπιάς. ῴκει δὲ ὁ Βάττος οὗτος ἐπ᾽
ἄκρῳ τῷ σκοπέλχῳ καὶ ἐπεὶ τῆς φωνῆςἤκουσε
ἤ
παρελαυνομένων τῶν ᾿ μόσχων, προελθὼν ἐἐκ τῶν οἰκίων. ἔγνω περὶ τῶν ,βοῶν ὅτι κλοπιμαίας ἄγει:
καὶ μισθὸν ἡἤτησεν, ἵνα πρὸς μηδένα φράσῃ περὶ
αὐτῶν. Ἑρμῆς δὲ δώσειν ἐπὶ
ἐ
τούτοις ὑπέσχετο,
καὶ ὁ Βάττος ὥμοσε περὶ τῶν βοῶν πρὸς μηδένα
κατερεῖν. ἐπεὶ δὲ αὐτὰς Ἑρμῆς ἔκρυψεν ἐν τῷ
πρηῶνι παρὰ τὸ Κορυφάσιον εἰς τὸ σπήλαιόν
εἰσελάσας

ἄντικρυς Ἰταλίας

καὶ Σικελίας, αὖθις

ἀφίκετο πρὸς τὸν Βάττον “ἀλλάξας ἑαυτὸν καὶ
πειρώμενος, εἰ αὐτῷ συμμένειν ἐπὶ τοῖς ὁρκίοις
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᾿νεὰ ἴῃ ὑπ ταρίου οἵ 1 ϑβαὶν, ἴθ ἔπ. απ ψῃ]οἢ
ΤΏ6η οΔ]]οα αἴξον ἢ Μαρποθίαβ.
Ηδς δᾶ ἃ βοὴ οἵ
γα8 816 Ὀθεδαΐν, Η ντηθηαθιβ.
Απᾶ ψ θη. ΑΡρο]]ὸ
βᾶνγ ἀπε ΒΟΥ, Π6 νγὰβ βεϊζεᾷ νι ἰονα ἔογ ἢΐπη, ἀπᾶ
νοι ποῦ ἰεᾶνα ὑπθ Βοιβθ οἵ - Μαρῃοθ.
ΤΉδη
Ἠδίηεθθ πιά ἀοδίρηβ. οὴ ΑΡο ]ο᾽ 5 μογα οἵ οαὐ]ς
ννΠΙἢ γα τα σταχίηρ ἴῃ ὑΠ6 βδ}16 ρδοα ἃ5 πε οαὐθ]α οἵ
Ααἀπιεοῖαβ. ΕἸγϑδῦ ἢ οαδῦ ὕροῃ πε ἀορβ ψ ῃϊοἢ ἡ ΕΓῸ
συδταΐϊηρ ὑμϑῖὴ ἃ ϑἴπρου πα βίγϑηρὶθβ, 580 ὑπαὺ ὑΠ6
ἄορβ ἔογσοῦ πε οοννβ δηα Ἰοβὺ ἴΠ6 ροόνγεὺν οἵ θαγκίηρ,
Τηεη 6 ἄγονα ἀνὰ ὕνεϊνε μοιευβ ἃπα ἃ Βυπαγεά
ΟΟΥ5. ΠΟΘΙ γοκεα, ἀπᾶ {πὸ }] γνῆο τπουπίεα {ῃς
οονβ; αϑύθηϊηρ ἴο ἔπε [8411] οὗ δδοῇ ὁπ Ὀγαβηννοοά
ἴο ψγρε ουὐξ {π6 Ἑοοϊγηδυκβ οἵ ὉΠ οοννβ. Ἦς ἀτονὲ
ὑπθῖ ἐπγουρ ὑπς οοαπίνν οἵ {ῃ6 Ρεϊαβρὶ, ἁπὰ
Ἀοδδαθὰ ἴη τπς ἰᾶπα οἵ ῬΗΠία; ἀπα ὑΠγοῦρΡἢ Τ,οοΥβ,
ἃπα Βοροῦϊα. πὰ Μαραγῖβ, δπὰ ἔβεποθ ἰηΐο ΡεϊοΡομηῆδϑβ ὃν ψὰν οὗ Οοὐ ἤδη ἃπᾶ 1,γῖδϑα, ἀπ} ἢς
Ὀγουρηῦ ὑμοπὶ ἴο Ταρσθα. Εγοιη ὕμεγα 6 ννγεηΐ οἢ
Ὀν ἴη6 Τιγοδθᾶπ τηοπηΐϑῖηβ, ἃπα ραϑὺ Μϑθηδ5 ἃπα
ψηδὺ ἃ οΔ]]16ἃ {πςῸ νναΐοῃ-ρμοβίβ οἵ Βαϊζιιβ. Νον
1η15 Βαῦταβ υἰϑδα ἴο Ἰἴνε οὐ ὑπ ἴορ οἵ 1ῃς τόοοῖκ ἂπᾶ
νγῃθη Πα Πεαγὰ πε νοῖος οἵ ἴῃς πϑιουβ ἃ5 ὑπον
ννετα θείηρ ἀτίνεπ ρμαβῦ, ἢδ φάγηθ οἷ ἔγοτ ἢ. οὐ ἢ
Ρΐδος, ἃἀπα Κπὸνν ὑπαὺ {πῸ οαὐῦ]α ννοσα βίοϊθη. 850 ἢς
δοα ΤῸΓ ἃ τον ἴο [61}} πὸ οπα δροὰαΐ ἔπθῃ.
Ηδυτηθ5. Ῥυοτηἶθοαἴο οἷν Ὁ ἢ θὲ ἔπ 686. ἰδυτη5,
ἃ πα Βαϊξαβ βύνοῦα ἴο δὰν ποΐῃίηρ' ἴο δῆγομπα ἃθουΐ ἔπε
οαὐν]6. Βυΐ θη Ηθεθ5 μαᾶ πάθη ἔθη ἴῃ πε
ΟἸΠ θγν ΟὐοΥυρμαβίσση,

πα

μαα αἀτίνεπ. θὰ

ἰηΐο ἃ

οᾶνε ἔδλοίηνσ τονναταβ [{8}]}ν ἃ πα 519]ν,πα σπδηρθα Ὠϊμ)561 δηα μηδ ἀραίη ἴο Βαζζιβ δπα ἐγεαὰ νυνμοῦπου ἢς
νουα θὲ ἔσιιθ ἴο Πΐτη ἃ5 Πα δὰ νονψεά. 80, οἴεγίπην
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ΗΕΒΙΟΡ
ἐθέλει. διδοὺς δὲ μισθὸν χλαῖναν ἐπυνθάνετο παρ᾽
αὐτοῦ, εἰ μὴ κλοπιμαίας βοῦς ἔγνω παρεχαθεί:
σας. ὁ δὲ Βάττος ἔλαβε τὴν χλαμύδα καὶ ἐμήνυσε
περὶ τῶν βοῶν. ᾿“Ερμῆς δὲ χαλεπήνας, ὅτι διχόμυ:
θος ἦν, ἐρράπισεν αὐτὸν τῇ ῥάβδῳ καὶ μετέβαλεν
εἰς πέτρον. καὶ αὐτὸν οὐκ ἐκλείπει κρύος οὐδὲ
Ἀ

Ἀ

,

“

᾽

Μ

ἴω

«ς

Ἁ

4

Ν.»

ΩΝ

“

ζ

Ὕ

καῦμα.

ΜΕΛΑΜΠΟΔΕΙΑ
1.

δέγαδο, χὶν. Ρ. 643. λέγεται δὲ ὁ Κάλχας ὁ μάν-

τις μετ᾽ ᾿Αμφιλόχου τοῦ ᾿Αμφιαράου κατὰ τὴν ἐκ
Τροίας ἐπάνοδον πεζῇ δεῦρο ἀφικέσθαι, περιτυχὼν δ᾽ ἑαυτοῦ κρείττονι μάντει κατὰ τὴν Κλάρον
Μόψῳ τῷ Μαντοῦς τῆς Τειρεσίου θυγατρός, διὰ
λύπην ἀποθανεῖν.
Ἡ σίδδος μὲν οὖν οὕτω πως
διασκευάξζει τὸν μῦθον: προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο
τῷ Μόψῳ τὸν Κάλχαντα:
Θαῦμά μ᾽ ἔχει κατὰ θυμόν, ἐρινεὸς ὅσσον
ὀλύνθων
οὗτος ἔχει μικρός περ ἐών" εἴποις ἂν ἀριθμόν;
ω

»

͵

ΣῊ,

"

ΕΝ

3

,

τὸν δὲ ἀποκρίνασθαι"
Μύριοί εἰσιν ἀριθμόν, ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος"
εἷς δὲ περισσεύει, τὸν ἐπενθέμεν οὔ κε δύναϊο.
ς φάτο: καί σφιν ἀριθμὸς ἐτήτυμος εἴδετο
μέτρου"
καὶ τότε δὴ Κάλχαντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν.
ἋὋ
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ΤΗΒ

ΜΕΠΑΜΡΟΌΙΑ

Πΐπ ἃ ΤῸὈ6 85 ἃ ἵειναια, ἢ6 δϑκεά οὗ δίνη ψηείμου Πα

Πδά ποὐΙοθα βἔοϊθπ οαὐῦ]α Ρείηρ ἀγίνεη ραβϑὺ. ἀπὰ
Βαύξαβ ἴοοῖκ πε τοῦς δηα το]ά πίστη ἀρθουῦὺῦ {πε οὐ].
Βυΐ Ηδυηθθ ννὰβ ΔΩΡΥΥ θδοδιθθ ἢ6 νὰβ ἀοα]6τοηρσποδά, πα βύγαςος Πίσῃ νυ ἢ Π15. βἰϑ ἀπ σΠαηρσεα,
Πΐπη ἰηΐο ἃ τοΚ, Απα εἰζῃου ἔγοϑῦ οὐ πεαὺ πονοΥ
Ιεᾶν5 Πῖπ,.}
ΤΗΒ

ΜΒΕΑΜΡΟΘΒΙΑ

Ἐ
τ 15 δα ὑπαῦ δ] ομδβ5 ὑπ 8εὲὺ γεϊασπηδα ἔγοιη ΤΊΟΥ
ἢ
ΑἸρΡΒ]οοἤ5 ὑπ6 5οη οἵ Ατηρῃϊαγαιβ ἃ Πα σα Πη6
οἢ ἔοοῦ ἴο {Π15 ρἷδοβ3 Βαυΐ παρρεϑῃΐϊηρ ἴο ἤπα ΠΘΔΥ
ΟἸασιιβ ἃ 566. ργυϑαΐδθυ ὑμδπ Ηἰτηβο! , Μορβιβ, ὑΠ6 505
οἵ Μαηΐο, Τεϊγεβίαβδ ἀδυρῃΐον, ἢς ἀϊεα οὗ νεχαϊίοῃ,

Η6ϑοά, ἱπάθϑα, νοῦ κ8 ἀρ Πα βύουυ ἴῃ 50Π16 506} ἔουτη
ἃ5 ὕΠϊ5 : δ] Πδ5 βεῦ Μοόρϑβιιβ πε ἔο!]ονπρ Ρργοθ]
τὴ :
“1 ὅτ ἢΠ]εα ψ τ οπάοὺ αὖ ἴῃς αυδηεγ οἵ ἢρϑ
{Π|5 ψν]ὰ ἤρσ-ἔγεα θθαγῦβ ὑποιυρἢ ἰὉ 15. 580. 5118}}. (δ

γοῦ {6}} {Ππδῖν πατθου ἢ ἡ

᾿

Απᾶ Μορβὺβ δηβνεγεᾶ : “ΓΤ
ὑποιυβαπα 15 πεῖν
ΠΌΡΟΥ, Πα ὑπ δὶ τηαϑῈγ6 ἴδ ἃ θΌ586]: οπς ἢρ ἰ5
εἴ ον συ, ν ῃ]οἢ γοὰ νου ποὺ θὲ 40]6 ἕο ραῦ ἴηἴο
ὉΠ6 τηθϑβυγα. ἢ
50. 58ϊα Πα ; δπᾶ παν ἔου πα ὑπ τθοκοηΐηρ οἵ {Π6
τηθαβαγα ὑτπι6. ΤΠδη αἰά {πὸ ἐπα οὗ ἀδαΐῃ βῃτουά
Ολ]ΉΠ85.
1 Τῇ ἐμ

Ἠοπιοῦῖο

ἤψηνη

ἰο Πογηνεβ

Βαϊ

δϊτηοβῦ α185-

ΦΡΡΘδΓΒ ἔγομῃ ὕΠπ6 βύογυ, ϑηα ἃ βομηθυν
δῦ αἰθγθηῦ δοοοπηῦ οὗ
Ὁ} βύθδ!πηρ οὗ {π6 οαὐὐ]θ 15 σίνϑῃ.
2. 8ς. ΟΟΙορῆοη.

Ῥγοοὶαβ ἰπ δὶ αρϑύγαοῦ οἵ ὑπ6 ἤοέννγ8 (86.

οὗ ὑπ86 ὨΘΓΟΘΒ ἔγοπὶ Τ͵ΟΥ) βᾶν8 δ] ομὰ5 δπα ἢΐἰ5 ραν Ψ6ΥΘ
Ῥγθβοηῦ οὖ ὑῃ6 ἀθαύῃ. οὗ Τοίγθϑῖαβ αὖ ΟΟΙορἤῆομ, ῬουμδΡ8
ἱπαϊ]οούϊηρ, δπούῃϑυ νϑυβίοη οὗ ὑΠ18 βύογνυ.
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ΗΕΒΙΟΡ
2.

7ροίαοα ουὺ ἔψοορίνοι, 683...
νῦν δὲ τὸν Τειρεσίαν λέγει, ἐπειδή φασιν αὐτὸν ἑπτὰ γενεὰς
ζῆσαι: ἄλλοι δὲ ἐννέα" ἀπὸ γὰρ Κάδμου ἦν καὶ
κατωτέρω ᾿Εῇπεοκλέους καὶ ἸΠολυνείκους, ὥς φησι
καὶ ὁ τῆς Μελαμποδίας ποιητής" παρεισάγει γὰρ
τὸν Τειρεσίαν λέγοντα".
Ζεῦ πάτερ, εἴθε μοι ἥσσον' ἔχειν αἰῶνα βίοιο
ὦφελλες δοῦναι καὶ ἴσα [φρεσὶ] μήδεα ἴδμεν
θνητοῖς ἀνθρώποις: νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτθὸνἔτισας,
ὅς γέ με μακρὸν ἔθηκας ἔχειν αἰῶνα βίοιο
ἑπτά τ᾽ ἐπὶ ζώειν γενεὰς μερόπων ἀνθρώπων.
ὃ.
ϑολοϊίαδέ ου. Ποριογ, Οαγεδου, χ. 494.

φασὶν ὡς

δράκοντας δύο ἐν Κιθαιρῶνι μυγνυμένους ἰδὼν
(Τειρεσίας) ἀνεῖλε τὴν θήλειαν καὶ οὕτως μεταβέβληται εἰς, γυναῖκα, καὶ πάλιν τὸν “ἄρρενα κα
ἀπέλαβε τὴν ἰδίαν φύσιν. τοῦτον Ζεὺς καὶ Ἥρα
κριτὴν εἵλοντο, τίς μᾶλλον ἥδεται τῇ συνουσίᾳ,
τὸ ἄρρεν ἢ τὸ θῆλυ: ὁ δὲ εἶπεν"
οἴην μὲν μοῖραν δέκα μοιρέων τέρπεται ἀνήρ,
τὰς δέκα δ᾽ ἐμπίπλησι γυνὴ πέρπουσᾳ νόημα.
διόπερ, ἡ μὲν Ἥρα ὀργισθεῖσα ἐπήρωσεν, ὁ δὲ
Ζεὺς τὴν μαντείαν δωρεῖται.
4͵

ἡδὺ [μέν]ἐστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ
τέρπεσθαι μύθοισιν, ἐἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται,
ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυθέσθαι, ὅσα θνητοῖσινἔνειμαν
ἀθάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές.
2608

ΤῊΝ

ΜΕΠΚΑΜΡΟΌΙΑ

2.
Βυΐ πον Πα 185 βρϑθακίηρ οἵ εἰγεβίαϑ, βίποα 10 15 βαϊα
ὑπαῦ πὲ ᾿νδα βενεὲῖ σαεπογαύοηβ- -Ποὰρἢ ΟἴΠΘΥ5. 5.ν
πἷηθ. Εδ ᾿νεὰ ἔγοιη ὑπ ὑϊπηθϑ οἵ δάμηβ ἀοννη ἴο
ἴποβε

οἵ Εἴβοοϊθ

ἁπαὰ

Ῥοϊγποίοθθ,

ἃ5. πε

δυΐθου

οἵ Μεϊδιηροάϊία 4180 8αγ8 : ἴῸΓ ἢ ᾿ηἰγοάϊοοθβ Τ δἰ Γ8185
βρθακίηρ ὑπ :
'
“ Βαΐμου Ζειβ, ψοῦϊα ὑπαῦὺ σοὺ πα σίνθῃ τὴη6 ἃ
ΒΒ
οΟΥΤΕΥ βρδη οὗ 1πἴ6 ἴο θὲ τηΐπε πα νυβάοιῃ οἵ μδανὶ
ἰκὲ ὑμαῦ οὗ τηογίαὶ θη!
Βιυῦ πὸνν γοὰ ἢᾶνα
Βοπουγδα τὴθ ποῖ ὄνθὴ ἃ {{{|
16, ἐποὰρἢ γοὰ ογἀαϊποα
τη6 ἴο Βανε ἃ ἰοπρ' 5ρᾶη οἵ [1{6, ἀπα ἴο ᾿ΐνε ἐπγοιρἢ
βανθὴ σϑηθγαςθηβ οὗ τηογία] Κιπα.᾿"
ὃ.
ς
ΤΉΘΥ 880 ὑπαὶ Τείγεβϑίαβ ϑὰνν ὕνγο 5η8 Κ65. τηδυϊπρ'
οἢ ΟἸΠδοτὸπ δηα ἐπαῦ, ἤθη με ΚΙΠεα ἴῃς ἔειηδϊε,
ἢ6 νὰβ οῃδηρεα ἰηἴο ἃ ψγογηδῃ, δηα ἀραῖη, θη ἢ6
Κη]οα ἐπα τμᾶ]θ, ἴοοῖς ἀραῖὶπ ἢϊ5. οὐνῖ παΐαγταο. 'ΤῊΪβ
βᾶγηθ αἰ ϑαβ νγαθ οἤοβθη Ὀγ Ζευβ ἀπ Ηδιὰ ἴο ἀε6οἷάθ πε αποϑύϊοη ψνμοῦμου ὕΠ6 τηα]6 οὐ ὕΠ6 ἔδιηδὶβ
ἢ5 τηοβῦ ρ᾽θαβασα ἴῃ ἰηζουοοιτβθ.
Απα 6 β8ϊα :

“Οὐ ἴδῃ ραγΐβ ἃ τῇδ 6 η]ΟΥ5 ὁπ6 οηΪγ ; ὑυΐ ἃ

ὙΡΟΙΉΔ8 5686 ΘΠ]ΟΥ5 8}] ἔθη ἴῃ [{1}]}.᾿᾿
Εον ὑπῖ5 Η διὰ νγἂβ ΔῃσΥῪΥ δηα Ὀ] πα 66 ΐμῃ, θαΐ Ζει8
ϑάᾶνα ἢϊτη {Π6 56 6ὺ᾿5 ΡουνΟΥ.
4.1
“ΒῸγ ρ]δαϑαπὺ 1 15 αὖ ἃ δαϑδὺ ἀμ το θαπαπδὺ ἴο
16}1 ἀ 6! Πρτα] ἴα] 65, ὑυἤθη τάδ μάνα Πα Ἑἐπουρῇ οὗ
ἐδαβυϊμηρ ; ἃπα ρ]θαβϑαηῦ αἰβδοὸ ἰὉ 15 ἴο Κποὺνν ἃ οἶδα
ἴοκεη οὗ ΠῚ οὐ σοοά διηϊά 411] ἐπε εἰρτβ ὑπαὶ {Π6
ἀθαῦη] 685 ὁη65 ἢᾶνα σίνεη ἴο τπογία] τπθη.᾿ἢ
1},

1.9 δῖ αὐοϊεοᾶ Ὁν Αὐμοπᾶθιιβ 11. Ρ. 40; 1]. 3-4 Ὀγν

ΟἸοιηθηῦ οὗ ΑἸθοχαπάσγια, ϑέγοηιαΐεῖβ νὶ. Ὦ. 26.

ὑπαῦ ὑΠ6 ὕνγο ἔγαρτηθηΐβ Βῃοι]α 6 Ἰοϊπαά.
-

Βαυύνηηδηπ

Βα
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ἨΗΈΒΙΟ.
ὅ.
Αἰδοηαριι5, χιὶ. 498.Α.

ενς͵ τῷ δὲ Μάρης θοὸς ἄγγελος ἦλθε δι’ οἴκου
πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σκύπφον φέρε, δῶκε δ᾽ ἄνακτι.
0.

1. 8.

καὶ τότε
Ἴφικλος
σκύπφον
ἔστειχεν

Μάντης μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν,
δ᾽ ἐπὶ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο. τῷ δ᾽ ἐπ᾽ ὄπισθεν
ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρη δὲ σκῆπτρον ἀείρας
Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔευπεν.
φ:
Αὐιδηαθιι8, χὶϊ!. Ῥ. 609 6. Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τρίτῳ
Μελαμπιοδίας τὴν ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκίδα καλλιγύναικα εἶπεν.
8.

δέγαδο, χὶν. ρ. 6706, Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Σόλοις ὑπὸ
᾿Απόλλωνος ἀναιρεθῆναι τὸν ᾿Αμφίλοχόν φὴσιν.

9.

β

Οἰδηιθν 97 Αἰοααπάγία, δἐγοηναίδιθ, ν. Ρ. 29.

μάντις. δ᾽ οὐδείς ἐστιν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο.

οὐ

ΑΙΓΊΜΙΟΣ

ἜΣ
δελιοϊῥαϑέ οην “4ροϊϊονεοιϑ Πλοάϊιιδ, Αγ. 1. 581.

ὁ

δὲ τὸν Αὐγίμιον ποιήσας διὰ [τὸ] δέρας αὐτὸν
αὐθαιρέτως φησὶ προσδεχθῆναι. λέγει δὲ ὅτι
μετὰ τὴν θυσίαν ἁγνίσας τὸ δέρας οὕτως
κῷας ἔχων ἔστειχεν ἐς Αἰήταο μέλαθρα."
1 Βρεθογθα
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γ ΒομθηκΙ.

ΑἘΕΟΘΙΜΙῸ5
ῦ.
“Απμὰᾷ Μᾶγεβ, βυνῦ τηθβϑθηρον, οδιὴθ ἴο, ἢ ]η)
ἐῃγοιρἢ της Ποιδα ἀπα Ὀγοιρἢῃϊ ἃ 5:1 νον σοθ]εῦ ννῃοἢ
ἢς Βαὰ ΕΠ64, ἀπ σᾳνε ἰδ ἴο {πῈ Ἰονα."
0.

“Απᾶᾷ ἴπθη Μαηΐαβ ἴθοῖκ ἴῃ Ηἷβ μαπᾶβ ὕΠ6 οχ᾿β
Βα ον πα ΤΡ ΐοΙ5 ᾿Ἰαϑμεα μη ἀροη πα Ῥαοκ. Απαὰ
Ὀε μη Ἠΐτη, ἢ
ἃ οὰρ ἴῃ οπα μπᾶ ἃπὰ ἃ χαϊβϑϑθα
βοδρίγε ἴῃ με οὗμοσ, νναϊκεα ἀρ ἐῶσι 8 Πα 508ΚῈ
διηοηρδῦ Π6 Ὀοπατηβη."
1.
εβοα
ἴῃ. πε ὑμπιντα. Ὀοοῖς οὗ ἔπε Μεϊδιηροαϊὰ
οδ]]εα ΟΠ οἷβ ἰπ Επαροσα “ πε Ἰαπα οἵ δῖγ πνοηθη."
ὃ.

ἢ

Βυῖ Ηεβίοά. βαγ8 ὑπαῦ ἘΉΜΜΜΝΝ ΥΥΔ5 Κη]ϑὰ Ὀγ
ΑΡΟ]]ο δὲ 80]1.
9.
“Αμπά πον ὑμοῖα ἰδ. ΠῸ 5661 διηοηρ τηογ8] ΤηΘἢ
ΒΘ ἢ ἃ5 ψνουἹα Κῆον πε πϊηα οὗ ἄθυβ πὸ ΠΟ]5 {πα
86, ]5.᾿

ΑΕΚΟΙΜΙΒ
1.
Βυτ πα δυΐμπονῦ οὗ πε Αδρίμβ βὰν ὑμαῦ Π6
(ΡὨγχα5) ννὰ8 γεοαϊνεα νυἱτῃοαΐ ἰδ ουτηθ
συ θεοδιβα
οἵ ἴῃς ἤεεθοβ. Ης β8ὰγ8 ὑπαὶ αἴξεν της βϑον]ῆςς δ
Ρυγῆεα ἴῃς ἤἥξδοα ἀπά 50
““Ἡοϊ]αϊπρ ὕΠ6 ἤξδεθος ἢς ννδϊκαὰ ἱπῖο {πε Ἡ8 ΠΣ οἵ
Αδδίεβ."
1 86. ὍΠ6 ρσοϊάδθηῃ ἤσδθοθ οὗ ὑῃ6 γϑλ Ὑγ] ἢ οαΥΥϊθα ῬὨΏνχιιβ
δα 6116 αὐγαν ἔτοιη Αὐμπατιὰβ δηᾷ ἴπο. Ὑ Ώθη μ6 τϑδομθᾶ
ΟὐΟἸοῖ5 ῬΏΡΙΧαΒ βου πορα (ῃ6 γϑῖ ὕο ΖΘῈ8,

Ἄν

ΗΕΞΙΟΡ
)

ϑελοϊιαϑξ γι 4»ο"ογυῦιι8 Ἀποάζοι, Αγῳ. ἵν. 816.

τὸν Αἰγίμιον ποιήσας

ὁ

ἐν δευτέρῳ φησὶν ὅτι
ὅ ἡ

Θέτις εἰς λέβητα ὕδατος ἔβαλλεν τοὺς ἐκ Πηλέως

γεννωμένους, γνῶναι βουλομένη εἰ θνητοί εἰσιν
ἐς Καὶ δὴ πολλῶν διαφθαρέντων ἀγανακτῆσαι
τὸν Πηλέα

καὶ κωλῦσαι

τὸν ᾿Αχιλλέα

ἐμβλη-

θῆναι εἰς λέβητα.
9:

Δ4ροϊϊοάονιδ, ἴϊ. 1. 8.1. Ἡσίοδος δὲ καὶ ᾿Ακουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν (Ἰώ) φασιν εἶναι. ταύτην
ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔἔχουσαν Ζεὺς ἔφθειρε. φω-

ραθεὶς δὲ ὑφ᾽ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς
βοῦν μετεμόρφωσε λευκήν, ἀπωμόσατο δὲ ταύτῃ
μὴ συνελθεῖν. διό. φησιν Ἡσίοδος. οὐκ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἀπὸ τῶν θεῶν ὀργὴν τοὺς γινομένους
ὅρκους ὑπὲρ ἔρωτος.
ἐκ τοῦ δ᾽ ὅρκον ἔθηκεν ἀποίνιμον ἀνθρώποισι
νοσφιδίων ἔργων πέρι Κύπριδος.
4.

Πεγοαΐαη, ἴηι ϑέορἤαηιδ ο77 βιῳφανένιηι.

“

Ψήσῷ ἐν ᾿Αβαντίδι δίῃ,

τὴν πρὶν ᾿Αβαντίδα κίκλῃσκον θεοὶ αἰὲν ἐόντες,
Εὔβοιαν δὲ βοὸς τότ᾽ ἐπώνυμον ὠνόμασεν Ζεύς.
!

Ὁ:
δολοῖ. Ομ Ἀυγὶριεοβ Ῥλοόπ. 1116.
καὶ οἱ ἐπίσκοπον "Αργον ἵἱεὶ κρατερόν τε μέγαν τε,

τέτρασιν ὀφθαλμοῖσιν ὁρώμενον
ὁ
ἔνθα καὶ ἔνθα"
ἀκάματον δέ οἱ ὦρσε θεὰ μένος, οὐδέ οἱ ὕπνος
πίπτεν ἐπὶ βλεφάροις, ΦΉΝΘΑῊΝ δ᾽ ἔχεν ἔμπεδον
αἰεί.
272

ΑἙΟΙΜΠῸΒ

:

2:

ΤηῈ δυΐπον οἵ πὸ Αδρίτηϊαβ ϑᾶγ8 ἴπ ἴΠ6 βϑοοπα
θοοῖκ ὑπαὶ Τ μοῦϊβ υϑεα ἴο ἤγουν ὑπ6 δ] ἄγεθ 586 πᾶ
Ὀγ Ρεϊδυβ ἰπΐο ἃ οδυϊάνοη οὗ ναῖθυ, βεοδιβα 886
νη6ἃ ἴο Ιδᾶτπ νεῖμεν ὑΠῸῪ σνετα τηογίδ].... Απά
ὑπαῦ ΑἰοΥ τπϑηῦ Πα ρευϊβῃθα Ῥεὶθὰβ νγὰβ δΔηπουεά,
δηα ργανεπίεα Ποὺ ἔγοσ ὑπγοννίηρ ΑΘΠ1]165 ἰηἴο ἴΠ6
οδυ] το.
ὃ.
ες
᾿Ηεβοα δπὰ Ασυβίϊαιβ βὰν ὑπαῦ 586 (10) νγὰβ ἐπε
ἀαυρσηίεν οἵ Ρείγεη. Ὁ Π1]6 5η6 νγὰβ μοϊάϊηρ ἴῃς οἶος
οὗ ρῥυϊεβδίεββ οἵ Ηεστγα, Ζεὺς βεαποθα ἤδὶ, ἃπᾶ ᾿εϊηρ
ἀϊδοονεγεα Ὀγ Ηετα, τουομεα πε οἷν] ἃπα Ἐπαηρσεα
Ποὺ ἰηἴο ἃ ψηϊζα οονν, γνΠ116 ἢῈ ϑυγοῦα ὑπαῦ πῈ δα πὸ
ἰη θυ υ 88 ἢ Πεγ. ΑΠπα 8ὸ Ηεβίοα βὰγ5 ὑΠδὲ οαΐῃβ
τουοῃίηρ ἢ ταῦθ οἵ ἰονα (ὁ ποῦ ἀγὰν ον ΔΗΡῸΓ
ἔγουα ἴῃς σοὔβ.
“ Απαᾷ ὑπευθαῖου

μῈ οτἀαϊηθα

ὑπαὺ δῃ. οαὐ

οοη-

οονΐηρ ἐπα βεογοῦ ἀεεάβ οἵ {πε υρυίδη 5ποι]α θὲ
νὴ πουῦ Ραμα!ῦν ἔρον τηϑη.᾽
4.
“(Ζδ5 ομδηρεά [90) ἱπ {με ἔδίν ᾿δίαπα Αθδηΐίβ,
νον ὑπ σοάβ, ψη0Ὸὺ ἃγτ6 δἴθυμα!]ν, 864 ἴο 681]

ΑΡδπεϊβ δογεϊτηθ, θα Ζευβ ἔπθη ο]]6εα ἴὸ Ἐπθοςδὰ
αἴτεον πὲ οον." 1

σὺ:
“«Απᾶ (Ηδι8) 58εἰ ἃ ννᾶΐομευ ὑρὸπ Ποὺ (10), στϑαῦ
ἃ πα βίγοηρ Αὐραβ,
γῆ νι ἔοαΣ αγαεβ ΙΟΟΚ8 ΘΕΥΕΥῪ
γψγᾶγ. Απα {πε ρσοάά6β85 βεντε ἴῃ πὶ ἀπ αυυηρ'
βγη
ρ ἢ : 51660 πονοὺ [6}}] ἀρο ἢ 8 κλάδος θυΐ Πε Κερὶ
ΒΌΓ6 νγαΐοἢ ΑΙ γα 5.᾿᾿
Ἅ πθοθᾶ ῬΥΟΡΘΥΙ͂ν τηθϑηβ ὑῃ6 ““ 15] πα οὗ ἤπθ (ὑδτῦ]α (οΥ
Οονν5)."
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ΗΕΒΙΟ
0.

ϑολοϊαβέ οὐν Ποηιόν, 11]. χχῖν. 34...

᾿Αργειφόντην

εν. κατὰ τοὺς Ἡσιόδου μύθους τὸν βουκόλον
Ἰοῦς ἐφόνευσεν ( Ερμῆς).
Ν

.}

“

2

“

Ν

ς

,

ς

΄

Ν

,

“

1.

Αἰονναθιιδ, χὶ. ρ. δ08 ἃ. καὶ ὁ τὸν Αἰγίμιον
ποιήσας, εἴθ᾽ “ΗἩσίοδός ἐστιν ἢ Κέρκωψ' ὁ Μιλήσιος,

ἔνθα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυκτήριον, ὄρχαμε λαῶν.

Μίψιη. Θοη.

ὃ,

(Ἡσίοδος δὲ διὰ τὸ τριχῇ αὐτοὺς

οἰκῆσαι,
πάντες δὲ τριχαίκες καλέονται,
τρισσὴν οὕνεκα γαῖαν ἑκὰς πάτρης ἐδάσαντο.
τρία γὰρ Ἑλληνικὰ ἔθνη τῆς Κρήτης ἐποικῆσαι,
Πελασγούς, ᾿Αχαιούς, Δωριεῖς. οὕς τριχαίκας
κεκλήκασι.
Ζ

Ζ

«ς

ΡΟ

᾿Ὶ

ΘΡ

7

“

ΤΙΝΟΒΈΕΤ
ΑΕ ΒΕΙΚ

“

7

3

““

ἘΒΑΘΟΜΈΝΤΑ

-

]λοφόηιοβ Πιαϑγέλιιδ, νἸΔλϊ. 1. 2.

Οὐρανίη δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Λίνον πολυήρατον υἱόν,
ὃν δή, ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταΐ,
πάντες μὲν θρηνεῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε,
ἀρχόμενοι δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν
ΟἸοηιονι ο"᾽ Αἰδωαπάγια, δέγοηι. ἱ. Ῥ. 121.

παντοίης σοφίης δεδαηκότα.
2.

ϑεδοῖ. ον Ποηιον, Οαψεδου, ἵν. 252.

εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ὑπὲκ θανάτοιο σαώσαι
ἢ αὐτὸς ἸΤαιήων, ὃς ἁπάντων φάρμακα οἶδεν.
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ΕΒΑΟΘΜΕΝΊΤΒ

ΟΕ ὈΝΚΝΟΥ͂Ν

ΡΟΒΙΤῚΟΝ

6,
“ ΒΙΆγοΥ οἵ Ατρυ5.᾿ Αοοογάϊηρ ἴο Ηδφϑοα᾽ 5. ἴδ]ε
πε (Ηδυτη68) 5ενν (Αὐρα8) π6 πουάβιηδη οἵ [ο.
Αμᾶ {πὰ δαῖμον οὗ πε Αδρίμῖιβ, μαῖμου ἢδ 15
Ηεβἰοα οὐ δγοορϑβ οἵ Μιδίαβ (88 γ5)
“ΤΏΘτα, βοὴ ἄδΥ, 5Π4}} θ6 τὴν ρἷδοα οὗ το βῃ-

πηδηΐ, Ο Ἰεδάδυ οἵ {Π6 ρεορὶβ.
Ηεβίοα (βὰγβ ὑπεὺ
βευ]εα ἴῃ γα α στοὰ
ὑπΠεῸ ΤὭγοθο1] ρεβορὶθ,
ἴῃε Ἰαπᾶ ἔδυ ἔγτοση ἐμαῖν
[γος Ηδ]]θηῖς

8,
ψγεῦῈ 850. ο8}164) Ὀδοδιβα. ὑπο
: “ Απα ὑπδνὺ ἃ}} ψεῦα οδ]] δα
θδοδσβα ἔπου αἰνϊδα ἴῃ ἐῆγδεδου ηῖνν. ἡ ΕῸΥ (ἢς 5805) ὑπαῖ

ἔγῖθε5. βει δα ἴῃ ταῖς, ἐπ6 ῬεἸδθρῚ,

ΑΟἤδθδηβ πα 1)ογίαπβ.
ΤΉγεο-ἰο]ἃ Ρεϑορ!ὶε.
ΕΕΑΘΟΜΈΕΝΊΤΘ

Απα ὑπθθα Βᾶνα θθεη οδ]]
δα

ΟΕ ὈΝΚΝΟΥ͂Ν

ΡΟΒΙΤΙΟΝ

2
“80 ὕνδηϊα θᾶγα [1πΠι15, ἃ νεΥῪ Ἰον
εἰΥ 80} : ἃπα Πΐπὴ
4}} τῆϑη ΨὴΟ ἃ1Ὸ βἴηρσοιβ ἃπα ΠΥΡΟΥ͂ (ὁ θενναῖ αὐ
ἔεαβὶβ πα ἄδποοθβ, ἀπα ἂ5 ἔμεν θερίη ἀπά 5 ἔπευ επᾶ
ὑπδν 68}} οὐ [}π5. τὸῷὶἴἯἤ5Β ἘΞ ἘΞ ΨΜΠῸ γνγὰβ 5ΚΠ]|6δα Ἰη 4}}
Δ ΠΠ6Ι οἵ νυ]ϑαομ.᾽
}Ὲ
“{0π|655

Ῥῃοαρθα5.

ΑΡοΙΪο. 5Βου].

βᾶνε

πη. ἔγοιὴ

ἀδαίῃ, οὐ Ῥαθδῃ Ὠϊτηβ6] γγῆο Κποννβ ἔπ6 γϑιηθαϊθϑ ἔου
4}1 ἐπίῃ ρβ.᾽
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ἨΗΒΒΙΟῸ
τ

ΟΣ

Οἰθηιθηί ο΄ ,“Αἰεμαπάγια, Ῥνοίγερί, ἃ. νἱῖ. Ρ. 21:

αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν
ἀθανάτων τέ οἱ οὔ τις ἐρήρισται κράτος ἄλλος.
4.

Απηοοά. Οαο, ἐδημϑος ἱ, Ρ. 148.
δῶρα θεῶν μακάρων πλῆσθαι χθονί.
ὃ.
Οἰοηιθτέ φ' Αἰοαανναϊγία, ϑέγοηι. ἴ. Ῥ. 128.

Μουσάων, αἵτ᾽ ἄνδρα πολυφραδέοντα τεδεῖν
θέσπιον αὐδήεντα.
0.

ϑέγαδο, χ. Ῥ 411.

[τάων δ᾽ οὔρειαι Νύμφαι θεαὶ ἐξεγένοντο
καὶ γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ᾿ἀμηχανοεργῶν
Κουρῆτές τε θεοὶ φιλοπαίγμονες ὀρχηστῆρες.

ἐν

ϑολοῖ. οὐ 4ροϊΐ. Ππροά, Αγ. ἱ. 824.

θεσσάμενος γενεὴν Κλεοδαίου κυδαλίμοιο.
ὃ;

ὅπ

ϑευάαϑ, 8:0. ἀλκή.

ἀλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν ᾿Ολύμπιος., Αἰακίδῃσι,
νοῦν δ᾽ ᾿Αμυθαονίδαις, πλοῦτον δ᾽ ἔπορ᾽ ᾿Ατρείδῃσιν.
9.
ϑοδοί. οὐυ Ποηιον, Ζἰασ, χιϊϊ. 1 δ.

τῇδε γὰρ ἀξυλίῃ κατεπύθετο κήλεα νηῶν.

10.

Ἀὐἰψηνοίοσίοσινην Ἡαφηνη.

οὐκέτι δὴ βαίνουσι λαροῖς ποσίν.
110
ϑολοῖ. οὐ Ἡορηεν, ΤΙ αα, χχῖν. 624.

ὦὥπτησαν μὲν πρῶτα, περιφραδέως δ᾽ ἐρύσαντο.
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ΕΒΑΟΜΕΝΊΤΒ

ΟΕ ὈΝΚΝΟΥ͂Ν

ΡΟΒΙΤΙΟΝ

8.
“Ἐὸν Βα δοπε ἰ5. Κίπρ' δπᾷ Ἰογά. οἵ 411 ἔπ6 ππάγίηρ

δοάβ, Δα πὸ οὔ δὺ' νἱθεβ ψ ἢ Ηΐτῃ ἰπ ρον ογ."
4.
“(Τὸ οαιβα ὃ){Π6 οἱ δ οὗ {πΠ6 Ὀ]6ββθα ροάϑβ ἴο φοπὶθ
ΘᾺ

ἴο δἁγζῆ.
δ.

“Οὐ {ῃ6 Μυβεβ ψῆὴο τηᾶκθ ἃ Ἰηᾶπ
την
6]]ΟῈ}5 ἴῃ αὐξεγδηοα.ἢ

ΨΕΥ͂Υ͂ νίρε,

,
θ.
““Βυΐϊ οἵ ἔπει (50. {πΠ6. ἀδυρηΐεοιβ οἵ Ηδοδίουιβ)
νεῦῈ ὈοΙ {πε ἀϊνίπα τηουπΐαΐῃ ΝΥΡἢ5. «ἀπα {πε
ἐγῖθε οἵ νου ]θββ, Π6]ρ] 685 ϑαΐγυβ, δπα ἴῃς αἰνὶπα
Ουγαῖεβ,; βρουείνε ἀδησοθυβ.᾿ἢ
Ἷ,
“ Βεβεεοῃίηρ πδ οἴἴβρυείπρ' οἵ ρἹογίουβ ΟἸδοάδαιβ.᾽
“ἘῸν {πῸ ΟἸγμρίδη

8.
σανα πηὶρηῦ ἴο ὑπ

50η5 οὗ

Αδδοιβ, ἃπα νυϊβάοιῃ ἴο ἔπε 580η5 οἵ Ατὐηγίμδοῃ, δπὰ

ν δ! ἢ ἴο ὑΠπῸ βοη5 οὗ Αἴγϑαβ.᾿

9.
““ἘὸῪῸὸν {πγουρἢ {Π|5 Ιδοὶς οὗ ψοοῦ πε {ἰμθεν οὗ ὑπὸ
5105 τοὐϊεα.
10.

“Νὼὺ ἸΟΠΡῈΓΣ ἄο πεν νὰ}κ Ὑ

ἀε]οαῖε ἔδαῖ."

11.
““ ΕἸγβῦ οἵ 411 ὕπδν τοδδίβα (ρίεοαβ οἵ τηθαῦ), δπα
ἄγον ὕπειη ον

}]ν οἱ {πὸ 5ρὶὑ5.᾽
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“ΉΕΒΙΟ
12.
Οσλυ ϑίρριινδ, ἔγαρφ. ἴϊ. 284. 11.

τοῦ γὰρ ἀέξετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν.
18.
10. 18.

οἷον ἐνὶ στήθεσσι χόλον θυμαλγέ᾽ ἔχουσα.
14.

ϑέγαδθο, νἱϊ. ». 521.

.

Δωδώνην φηγόν τε, Πελασγῶν ἕδρανον, ἦεν.
1.

Απηδοά. Οαον, ((γαηιθῦ), τι. Ῥ. 518, πού.
πίσσης τε δνοφερῆς καὶ κέδρου νηλέι καπνῷ.
16.
ϑοΐοῖ. οἡ, 4ροϊ. Προά. ΑΥφ.΄ τ. 151.

αὐτὸς δ᾽ ἐν πλήσμῃσι διιπετέος ποταμοῖο.
11.

δύορίανιιδ ο Βῳυφαγέδιμι, ἸΤαρθένιος.
ὡς ἀκαλὰ προρέων ὡς ἁβρὴ παρθένος εἶσιν.
18.
ϑοελοῖ. οὐ ΤΠδοογλξιι5, κι. ΤὉ.

νήπιος, ὅστις ἕτοιμα λιπὼν ἀνέτοιμα διώκει.
τυ;

Παγροογαΐϊοη.
ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων.
20.

:

Ρογρῆψν, θη, Αδβέϊηογιδο, ἴϊ. 18. Ρ. 184.

ὥς κε πόλις ῥέζῃσι, νόμος δ᾽ ἀρχαῖος ἄριστος.
21.
ϑοϊοῖ. οὐ ΝΙιοανπαίον, Τἤογίαοσα, 452.

χρὴ δέ σε πατρὶ ... κτίχον ἔμμεναι.
27ὃ

ΕᾺΑΟΜΕΝΤΕ

ΟΕ ΝΚΝΟΥ͂Ν

ΡΟΒΙΤΙΟΝ

ἘΣ

““ ἘῸΓΣ Ηἰ5 βρίὶυἱῦ ἱπουθαβθά ἴῃ Ηἰ5 ἀδαν Ὀγεᾶϑι."
19.
“ὙΜΊ ϑθοὴ Πϑαγῦ συ ονίπρ ΔΠΡῸΥ ἴῃ ΠΟΥ Ὀγθαβὺ.
14.
“Ηδξςδ μνϑϑὺ ἰο ᾿ϑ)οάομα ἃπᾶ
ἀνθ] πρ' ρος οὗ [π6 Ῥεϊαβϑρὶ.
“ὙΠ
σοράατγ.

15.
Ὁπ6 Ῥ 1655. ϑύθοκα οὔ ὈΙδοκ ρίΐοἢ ἂπᾶ οἵ

“Βα 6
ΒΟ

ἔπε οἀκ-στονθ, {πῈ

10.
Πἰγηθ61 ἴῃ ὑπΠ6 βυνο!]ηρ 146 οὗὁἨ {πὸ ταΐῃ-

Θη τῖνου.ἢ

117.
(ΤῊ τἰνεν) Ραυτπθηϊαβ
“« ΕἸονηρ ἃ5 50 ΠΠν ἃ5 ἃ ἀδἰπέν πηδίά θη ρΌ65.᾽
18.
««ἘΘΟΙ5. πὸ τηᾶπ ΨΠηῸ ἰεανεβ ψιμδὺ ἢ
[Ο]]ονν5 αὔδα ν μαῦ Πα Πᾶ5 ποῖ.

ἢδ5, ἀπᾷ

19.
““ΤῊς ἀξεάβ οἵ {πθ6 γουπρ, ἴΠ6 δουη8615 οὗ {πε
τη 4]6-ἀρεά, «πα {Π6 ργάγοϑυβ οἵ ὑπθ ἀρϑα.᾿
“Ἠονϑοσνοῦ

20.
ἐπα οἷν ἀοθε5 βδουϊῆοα, ὑπΠ6 δποίθηϊ

οὐϑέοιῃ ἰ5 θοϑι.᾽
,

οατ

“ Βαΐ γοι 5που]4 ΡῈ ραεηῦ]α ὕονναγ8 γοῦν ἔδυ υ."
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ΗΕΒΙΟΡ
22.

ΡΙαίο, Πρίρι, κὶ, 358.

ὃ εἰπόντος μὲν ἐμεῖο

φᾳῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι.
28.

ΜΒαοοϊιγίϊαοθ,

ν. 191-385.

Βοιωτὸς

ἀνὴρ

τᾷδε

φών[ησεν γλυκειᾶν] ᾿Ησίοδος πρόπολος Μουσᾶν,
ὃν «ἂν!» ἀθάνατοι τιμῶσι, τούτῳ [ καὶ βροτῶν
φήμαν ἕπεσθαι.
ΕᾺΑΘΟΛΜΈΝΤΑ

ὈὕΒΙΑ

1.
Θ΄αἴοτν, αἰ ρίαο. Πὲρρ. οἐ Ρῖαΐ. . 266. 7.

καὶ τότε δὴ στηθέων ᾿Αθάμα φρένας ἐξέλετο Ζεύς.
2.
ϑεδοῖ. ου Ποριον, Θα. νἱὶ.. 104.

ἀλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπόν.
:
ϑι
βελοῖ. ον Ῥώηαάαν, θην. ἰὶ. 1.

ἐν Δήλῳ τότε πρῶτον ἐγὼ καὶ Ὅμηρος ἀοιδοὶ
μέλπομεν, ἐν νεαροῖς ὕμνοις ῥάψαντες ἀοιδήν,

Φοῖβον ᾿Απόλλωνα χρυσάορον, ὃν τέκε Λητώ.
4,

«]ωΐλαη, Μιβοροροη, Ρ. 509 8.

χαλεπὸς δ᾽ ἐπὶ δράγματι λιμός.
δ,
δογυῖδ οὐ Κογρὶ, θη. ἵν. 484. Ἡρδίοαπϑ Πδ5
Ἡρϑρϑυϊάδθ.... . Νοοῦϊβ. Η1185 αἱύγω Οοθαματη μηδ]ἃ
ϑαγθδ Πα υϊθθθ αἱοιύ.

Αἴὔἴψλη τ᾽ ἤδ᾽ ᾿Ερύθεια καὶ ᾿Εξσ περέθουσα βοῶπις."
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1 Οἢ, Ξομο οι. ο. ΟἸοπηθηύ, Τγοίγερέ. ἱ. Ῥ. 302.

ΠΟΌΒΤΕΌΙ,

ΕΒΑΟΜΕΝΤΘ

22.
“Απάᾷ [1 1 βαϊα {Π|5, ὃ νοῦ]
ἃ πα Παγα ἴο υπαἀουβίδηα.

'βθοῖη ἃ Ροοῦ {πίη

29.
Τῆὰ5 δράκα ὑπθ Βοροίίαη, ὄενβὴ Ἡεβιο,, βευναηΐ
οἵ ἐῆε ονεεῖ Μιβεβ: “ ψβοιωθοθνοῦ ὑπὸ ᾿πηπηουἕδ]5

Βοποῦγ, ὑΠ6 σοοῦ τγερουὺ οἵ τηογΐα]β 4150 ἔΠονγοῖῃ
Πίχμη.᾽
ΒΟ
“ΑΝ

ΒΤΕΙΙ, ΕἘΒΑΟΜΕΝΤΟ..

λ.
ἔπεϑῃ ἰΐ ννὰβ ζει ἴοοῖκ ἀνγᾶὺ 56 η58. τόμ {Π6

μετ οἵ Αὐμαπιὰβ.᾽

2.

“ΤΠοΥ στὶπα ὑπῸ γει]ον σταίη αὖ {Πς6 τη1}}.᾿᾿
3.
“ΤΠδη ἢγθὺ ἴῃ ε]ο8 αἸὰ 1 δηα Ηοιηθυ, βἰηρΥβ
θοΐἢ,, γαΐῖβα οὐἱσ βγδίῃ.--ϑ Πϊηρ᾽ ΒΟΏΡ᾽ ᾿ῃ πον ΒΥ Π1Π8---ῬΠοοθα5 Αροϊο ἢ ὑπ6 σοϊάθη βνοσα, νομὴ 1,οἷο
θάγα.᾽
4.
“ Βαΐ 5ἰῇαγναίίζου οα. ἃ ΒΔ Πα [Ὁ] 5 ἃ οὔθ6] ἐπίῃ
ὅ.
Ηεβἰοα 58γ8 ὑπαῦ {η686 Ηδβϑρουάθβ...., ἀδαυρηουβ
οἵ Νιρῃΐ, συδταδα {Π6 ροάθη ἀρ0]65 θεγοπᾷ Οσοαϑδη.
““Αερ]ε δπᾶ Εγγίμθα ἀπά οχ- γε Ηεβρογείμαβα.᾿
1 ρρ. Ηδ9. 7 εου. 81 ΗΕ. Βυὺ ΤΠθορπὶα 169, ““ ὕιοιηβο
6 σοῖβ βοποῦγ, θνϑη ἃ πηϑῃ ἱπο]
1]η66 ὕο ὈΪδΙη6 Ῥγαἰβοῦῃ Πΐτη,᾽
15. τηΟἢ ΠΘΆΓΘΓ,
2[ὃ1

ἨΞΕΒΙΟΌ
:

6.

Ῥῖαθο, δοορειδιια ἐξ "8.90..εἱ
δῶρα θεοὺς πείθει, δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας.
1
ΟἸδηιον οΥ Αἰοααπάγλα, ϑέγοηι. ν. Ρ. 250.

ἑβδομάτῃ δ᾽ αὗτις λαμπρὸν φάος ἠελίοιο.
ὃ.

Αροϊϊονυύιιδ, 1,6. Ησοηι. Φοῖβος.

φοῖβον ὕδωρ ἐπάγων κέρασ᾽ ᾿᾽Ωκεανοῖο ῥοῇσι.
Θέορἤανιιδ 977 βῳξανένιν.

᾿Ασπληδὼν Κλύμενός τε καὶ ᾿Αμφίδοκος θεοειδής.
10.

ϑολοί. οὐχ Ῥῖπαασαν, θην. τι. 64.

Τελαμὼν «ἀκόρητος αὐτῆς
ἡμετέροις ἑτάροισι φόως πρώτιστος ἔθηκε
κτείνας ἀνδρολέτειραν ἀμώμητον Μελανίππην,
αὐτοκασιγνήτην χρυσοζώνοιο ἀνάσσης.
1 ΠῊϊ5 Π1Π6 τη Οὔο6 ἢδνθ Ὀθθὴ τϑϑαᾶ ἴῃ ὑπ ὑθχὺ οἵ ἤγουν8
απὰ Πὰνϑ αἴθον 1. 771.
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ὈΟΌΒΤΕΌΙ,

“ ΟἸἕ5 τονε

ΕΒΑΟΜΕΝΤΘ

6.
πε ρ»οάβ, οἱδὲο τονε

νου βῃϊρία]

ΡΥΪΠΟα5.᾿

᾿

τ

“0 ἐπα βανεῃΐῃ ἀδνὺ ἀραὶπ ὑπ Ὀτὶρηῦ Πρ οὗ {πε
δ. 2.0"

8,

““ἨΗξς Ῥιουρσηῦ ρυστα νγαΐοσ
Οὐοδδη᾿5 βίγεδιηβ.᾿

ἃπαὰ

τηϊχοα

τ

ψ ἢ

9

“Αβρίβϑάοῃ πα

ΕἸγμθηιβ

ἃπα σοῦ-κα ΑἸηρηϊ-

ἀοοιβ᾿ (50π5 οἵ ΟτγοΠομιθημι8).
10.
“ΤΕἸδομ. πονοὺ βαϊθα ψἱῦἢ Ὀαῦ]ε ἤγθὺ Ὀγουρσῃὺ
᾿ρηΐ ἴο Οὐ οοτητδα65 ὈΥ 5]αγίπρ' ὈΪ 6 1685 Με]δηῖρρε,
ἀεβίγουου οὗ τηθη, οὐ δἰβίευ. οἵ ἴῃς ροἹ ἀβη- γα] εα
ααθεη.
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δ δ λθς.
πω ἐπ δψ κἔροδ'

Πρθιοή,

Βέμν βεήνδον[.δε ποβοίᾳμα ᾿Ὁ

σ᾽ ἌΟΛΗΙ ᾿ς
ἃ ἃ,εὐραριασιηαήνηδυνοι
ὁηϑδΣ

τ Ὁπλθῦ γείίσκάντι,
ταν ετ[ Ἰοί ποεῖ πυρονς“Ν
᾿αὐτοχὰ
ἜΣ γρυσ αζάνοιο αὐἃ ἀπ
ἘΣῪ ΡΣ ἘΠ ἔρος ΒΑΕ δοεὰ γεμδ
αὶ Ῥαωσι

τὼ:
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ΕΙΣ ΔΙΩΝΥ͂ΣΟΝ:
"
κ
"
οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ᾽,, οἱ δ᾽ Ἰκάρῳ ἠνεμοέσσῃ
ἃ

Ν

Ἁ

ψιον

ἉἋ

,

Ὁ

᾽

4

“Δδ

ΝΊΝ

-“

“4

,

᾽

ἤ

᾿]

“-

φάσ᾽, οἱ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, εἰραφιῶτα,

οἱ δέ σ᾽ ἐπ’ ᾿Αλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι
κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ"
ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβησιν, ἄναξ; σε Χέγουσε γενέσθαι,
ψευδόμενοι: σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
,

πολλὸν

ἀπ

Χ

»

ἀνθρώπων,

᾽

»

7

κρύπτων

4

λευκώλενον

“

’

Ἥρην.
ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλῃ,
τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων,
:
Ξε
"
ΠῚ
Ἴ

5»

Ω͂

΄

ἴον

Ὡ

"“

’

Ν

᾽

»

,

᾿ς

ς

[2

7

καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πολλ᾿ ἐνὶ νηοῖς.

10

ὡς δὲ τὰ μὲν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ
ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας.
Η καὶ κυανέησιν ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων"
ἀμβρόύσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος
κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο: μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "᾽Ολυμπον.

1ὃ

’ὔ’ἢ

Φ΄.5

7

5

7

,

σφιν

,ὔ]

ΕΝ

κ΄.

3

1,

Χ

1-9

,

΄

δῖ

»

ρύθβουνθάᾶ

ε

ΒΦ

ῇ

“

Ὀγ.Ὶ ᾿ιοάογαβ

11. 10-9] τῷ θχίϑδηϊ οηἱὺύ ἴῃ Μ.
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΄

“Ὁ

-

’

ἥϊοα!αβ

Ἀ

11]. 66.

Ι
ΤΟ
ἘΣ.

ΒΙΟΝΥΒΌΘΒ
ΩΣ

ΩΣ

ΩΣ

Εθπ 8016 880, αὖ ᾿υδοδηῦχ ; ἃ Πα ΒΟΠη6, Οἢ. ΨὙἹΠαΥ᾿
Ιφατὰβ;

ἃπά

βοηῆθβ,

θὰ

Νάχοβ,

Ὁ

Ηβδδνθη-ς-θο
ῃ,

Ιβαννη"; δηα οὐδβϑῖβ. Ὀγ ἴμθ ἀδθορ- οἀαγίηρ Υἶνον
ΑἸΡΒ θυ ὑπαῦ ργερπδηὺ ϑειηθὶα θᾶγα γοὰ ἴο Ζδϑιβ {Π6
ὑπυαπάογ-ἰονου.
Απαᾶ οὐποῖβ γε, Ἰογα, βᾶὺ γοὰ Ὑγ6 16
ΡοΙπ ἴῃ ΤΏΡ
65 ; θαΐ 41} ἔμθβε 116. Τὴ Βδΐποὺ οἵ

ΙΏ6 8Δη6 σοαβ σᾶνε γοὰ Ὀἱγἢ ταιηοΐθ ἔγτοτη τηθη πὰ
ΒΘ γα γ ἔγοση ψνϊ6-υτηθα Ηεσα. ΤΉδτα 15. ἃ οογίαϊῃ
Νγβ88, ἃ τπουηϊαϊη τηοϑὺ ΠΙΡῊ δηα τον στόν ὙΠ
ψγοοῦβ,

ἃν

οὐὐ

ἴῃ

Ῥῃοθδηΐοθ,

πϑᾶῦ

ὑπὸ

βὑγθατηβ

οἵ

Αδρυρῖιβ

᾿
Ἂχ
κὰ
κι
“ἐ Δα τθη Ὑ01}} [γ ἊΡ.ἴοΥ ΠΟΥ 5 τϑὴν οἰδυϊηρδ ἴῃ ΠΟΥ
Βῃ71η65.. Αμα δ8 πεβα ὑπίηρθ ἅτ ἔγχεα, ὃ 50. 51)8}]}
τηονί}5. νου βϑουϊῆος ρογέθοῦ Πϑοαΐουη8 ἴο γοι αἵ
γοῦν ἔδαβὺβ Ἔδοὴ ἔμγθα γϑαυβ.᾽.
ΤῈ ὅοη οἵ ὐοποβ βϑροκα δι ποᾶδᾶάβθα ψπἢ ἢ Ὶβ
ἄἀανκ γον.
Απά {πε ἀϊνίπε Ἰοοῖκ5 οἵ ἔπε Κίηρ ἤοννεα
ἔουννατα [τότ ἢΐ5. ἰτητηουίαὶ ποδα, ἀπᾶ ἢδ τηδάς στοαὶ
1. Ῥιοηνβαβ, ἴδον ᾿ἴ8. παηὐηθὶν Ὀἰγῦἢ ἔγομι ϑθιηθῖθ, νγἂβ
Βθυγῃ 1ύο ὉΠ8 ὑμὶρῃ οὗ Ζεϑιβ.
3. 80. ϑδιηθὶθ.
Ζθϑαβ ἰ8 ἤθυθ βρθδκίηρ.
, 8. ΠῊΘ γϑἔθυθηοθ 15 ρρδυθηῦν ἴο βοπιθύμϊηρ ἴῃ ὕπ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ
6 γιηῃ, ποὺ Ἰοβῦ.
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;

᾿

΄

ὡς εἰπὼν ἐπένευσε καρήατι μητίετα Ζεύς.
Ἵληθ᾽, εἰραφιῶτα, γυναιμανές" οἱ δέ σ᾽ ἀοιδοὶ
ἄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ᾽. οὐδέ πῃ ἔστι
σεῖ᾽ ἐπιληθομένῳ ᾿ ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς.
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διώνυσ᾽ εἰραφιῶτα,
σὺν μητρὶ Σεμέλῃ, ἥν περ καλέουσι Θυώνην.
"

»

,

“

Ν

Ἁ

7

Ε]

“

Ἁ

Ν

᾿,

«“

“

,

ὃ

“Ὁ

ΝΜ

»

,

Ψ

Υ͂

3

7

}]

[ο

“

20

͵ὔ

1

ΕἸΣ ΔΗΜΗΤΡΑΝ
“Δήμητρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεόν, ἄρχομ'
ἄ
ἀείδειν,
αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣἣν ᾿Αἐδωνεὺς
ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου, ἀγλαοκάρπου,
παίζουσαν κούρῃσι σὺν ᾽Ωκεανοῦ βαθυκόλποις Ῥ
ἄνθεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ᾽ἴα καλὰ
λειμῶν᾽ ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάκινθον
νάρκισσόν θ᾽, ὃν φῦσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ
Γαῖα Διὸς βουλῇσι χαριζομένη “Πολυδέκτῃ,
θαυμαστὸν γανόωντα'

σέβας τό γε πᾶσιν ἰδέσθαι

ὅ

τὸ

ἀθανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις"
τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζηςἑ
ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει:

κὼξ᾽ ἥδιστ᾽ ὀδμή," πᾶς τ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
γαῖά τε πᾶσ᾽ ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα
θαλάσσης.
ἣ δ᾽ ἄρα θαμβήσασ᾽ ὠρέξατο χερσὶν ἅμ᾽
ἅ ἄμφω
1ὅ
καλὸν ἄθυρμα λαβεῖν: χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια
: ΑἸΊ]θη : ἐπιλαθόμενοι, Μ.
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2 ΤΎΥΓΕΙ] : κῶδις τ᾽ ὀδμῆ, Μ.

ῃ--ῬῬὸ

ὈΕΜΕΤΈΗΝ,

τοτό

ΟἸγιρα8 τ6 6]. 50. βρᾶῖκα νυῖβε ζει ἃῃα ογδϊπθα ιὐ
ψ ἢ ἃ ποᾶ.
ἰ
Βε ἔανουγαα, Ὁ ἴπβονῃ, ᾿ΠΒΡΙΤΕΥ οἵ ἔγδηζιθα
ὙγΟΙΏΘη { ὙγῸ δ ΠΡ Υ5 ϑηρ οὗ γοὺ ἂἃ5 νὰ Ὀδρίη ἃπα ἃ5
γα ἐμᾷ ἃ οἰγαίη, ἃηα πόῆδ ἔογρουπρ' γοι τὰν 68}]
Ποῖὶν ϑοὴρ

ἴο υἱπᾶ.

Απᾶ

50, ἴαγενε!,

θη θ88,

ἴηβονσι, ψ ἢ γον τηοῦπου ϑθυηθ]α ψΠΟΠῚ τηθῃ 68]]
ΤΉγοΠπΕο.

Π
ΤΟ

ὈΕΜΕΤΕΒΕΗΕ

ΓΒΕΘΙΝ ἴο βδἷηρ' οἵ το -Παϊσϑα Ἰλοιηθῖοι, νὰ} σοά46585- -οὔ Ποὺ ἀπα ΠΕῚ ὑὐϊτη- ΔΚ] οα ἀδαρητευ ἡ ΠΟΥὴ
ΑἸάοποιβ γαρὺ ἄννᾶγ, ρίνθη ἴο ἢΐτα Ὀγ 4}1-βθείηρ ζει
Π6 ἸουἀΤΠ πο θυ.
Αραυῦῦ ἴτοὸπὶ [)θπηθΐθυ, ἰδαν οἵ ὑπε ροϊάθῃ οννοσα
ἃ πα οἹουοῦβ. ἔγυϊῦβ, 5η6. ννὰβ ρ᾽αγίπο Ὁ} ὑπὸ ἀδαρΒοβοιηρα ἀδιρηδενθ οὐ Οοδαπιβ ἃπα ρα᾽Πθυηρ ἤοννευβ
ΟΥ̓ΕῚ ἃ 8ο0Ὁ τηρϑάονν, Γοθ65 πα οὐθοῦθεβ πα θαδα τ]
νἱοϊοῖβ, ᾿τῖβεβ αἰδὸ πα νοῦ ῃβ πα ὑΠῈ Παγοίθβαβ,

γγο ἢ Εν ἢ τηϑάς ἴο στον δὖ ὑῃ6 ψῃ] οἵ Ζειβ ἀπᾶ ἴο
ΡΙβαβα ὑπε Ηοϑβὶ οἵ Μϑηῆγυ, ἴο θὲ ἃ 5η878 0 ὑπε Ὀ]οομη{κὲ σὴἹ]ο-ἃ τηϑυνε]ϊουβ, τδαϊαηΐ ἤοννει.
[Ὁ νὰ5 ἃ

ὑΠπίηρ οὗ ἀνε ψμοῦμου ἔου ἀθδθ]6θ5 σοαβ Οὐ τηογίδ]
6 ἴο 566 : ἔγοιη 115 γτοοῦ σγενν ἃ υπαγοα Ὀ]ΟΟΙῚΒ
ΔΠα 1Ὁ 5:16116α πηοϑὺ βνθδῦγ, 50 ὑπαὺ 411} ννῖάς. ἤδάνϑῃ
ρον

δῃα π6 ψΠ016 θαυ

δηα ὑπα 56 8᾽5 5810 5υν6]}

Ἰαυρηθα [ῸΓ Ἰογ. Απα ὕπ6 ο] νγὰβ δηγαζεα πᾶ
γεδοῃβα ουαὖ ψιῦἢ θοῖῃ μαπαᾶβ ἴο ἴακα {πε ἰόνεὶν ἴον ;
θαὺ ὕπ6 νἀ 6- ραὺμϑα δαυῦῃ γανπαδα ὑμπαγα ἴῃ ὑπὸ
Ρ] δίῃ
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Νύσιον ἂμ πεδίον, τῇ ὄρουσεν ἄναξ Πολυδέγμων
2
΄
,
Ἷ
«
ἵπποις ἀθανάτοισι,
Κρόνου
πολυώνυμος
υἱός.
“Αρπάξας δ᾽ ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν
ἣγ᾽ ὀλοφυρομένην' ἰάχησε δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνῇ,
20
κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον.
οὐδέ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων
ἤκουσεν φωνῆς, οὐδ᾽ ἀγλαόκαρποι ἐλαϊαιΐ
εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα
ἄιεν ἐξ ἄντρου, “Ἑκάτη λυπαροκρήδεμνος,
Ρ
Ἤέξλιός τε ἄναξ, Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός,
κούρης κεκλομένης πατέρα Κρονίδην: ὃ δὲ νόσφιν
ἧστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ,
δέγμενος ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων.
τὴν δ᾽ ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίῃσι
80
πατροκασίγνητος, Πολυσημάντωρ Πολυδέγμων,
ἵπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἱός.
Ὄφρα μὲν οὖν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
λεῦσσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα
σ

2

,

,

Ψ

»

232ὉΧ

“

3

Ἁ

Ν

50»)

“

»

,

“ἢ

Ν-ὺ

΄

»

4

,

᾿Ὶ

)

3

Χ

Ὰ

᾿

-

Ξ

3

,7ὔ

΄

7

αὐγάς τ᾽ ἠελίου, ἔτι δ᾽ ἤλπετο μητέρα κεδνὴν
3

΄

ϑ.

4

’ὔ

ΝΜ

2.

ν»»

7

Ν

85

ὄψεσθαι καὶ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων,
τόφρα οἱ ἐλπὶς ἔθελγε μέγαν νόον ἀχνυμένης περ᾽
7

ἘΠῚ

Ε

ἢ,

Ν

ΜΝ

᾽ὔ

Ε

»

"

7

Ε

ἤχησαν δ᾽ ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου
φωνῇ ὑπ᾽ ἀθανάτῃ" τῆς δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ.
᾿Οξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ
χαίταις
40
,
4
,
ἀμβροσίαις
κρήδεμνα δαΐζετο
χεραὶ φίλῃσι,
290

11.---ΤὸἪ

ὈΕΜΕ

ΕΗ,

τ1τὴ--4τ

οἵ Νγϑβα, δπὰ ἴῃς Ἰοτὰ, Ηοβὺ οἵ Μδῃν, ψτἢ

5. ἰχ-

τηογία] ΠΟΥθ68 βϑρύδῃρ οὐδ Ὁροὰ Πεοι---ἰῆθ. ὅοη οἵ
Οἴόμοβ, δ ψῃο Πδβ τῆϑην Πϑιη68.᾿}
Ηε οδυρῃϊ ΠΟΥ ὑὕρ τοϊποΐαηΐ οἡ ἢΐβ ΡΟ] θη οἂν δῃηὰ
θάᾶγε ΠΟΙ ἄνγᾶὺ ἰατηθηϊτπηρ. ΤΉΘη 586 οὐἱδα ουὖ 5 71}}ν
ἢ ΠΟΥ νοΐοθ, οδ ]ηρ ΡΟΩ ΠΕῚ ἔαϊμεν, ἵπ6 ὅθ οἵ
Οτόμποβ, ψ1Π0 15 τηοϑὲ Πὶσἢ δἀπα δχοθ! ]θηῦ. Βαΐ ὨΟ ΟὁΠ6,
εἰποῦν οὗ ἔπε ἀδαύῃ]εθθ σοαβ οὐ οἵ τηογίδ! τηβ, πϑαγὰ
ἢεν νοΐθθ, ποὺ γεῖ τῆς οἰϊνε-ἴγθαβ Ὀθαυῖηρ' τἱοἢ ἔραϊῦ:
Οὔ
ταπαοι-ποασίθα Ηρθοαΐθ, Ὀυρη-οοι
δα, {πὲ
ἀδυρῆτεν οἵ Ῥούβαειβ, ἢδαγὰ {Π6 οἹἽνἹ ΌΥη ΠΟΥ ἄν,
δηα τῆς Ἰοτα Ηε]οβ, Ηγρευίοη 8 Ὀσρηῦ 5ο0ῃ, ἃ8. 586
οὐἱδα ἴο Βδὺ ἕαΐμου, {Π6 ὅοη οἵ ὕγοποβ.
Βαυΐ Πα νγὰβ

β' τὴς ἁἱοοῖ, ἀρᾶυΐ ἴτουν. ὑπΠ6 ροοάβ, ἰπ ἢἰβ. ἔθιηρὶε
ὙγΏΘΙΘ ΤΩΔΥ͂ ΡΥΔΥ, ἀπ τϑοοϊνίηρ ϑυγαοῦ οἰευϊη5 ἔΤΌΤΩ
τηοῦΐα] το.
80 ἢ, ὑπαῦ ὅοπ οὗ (τόμποβ, οἵ τηδην
ΠδΙη65, ὙΠῸ

5 Βυϊον οἵ Μὴν

πα

Ηοβὶ οἵ Μδην,

νγὰβ Ὀοδαυΐηρ ΠΕΙ ἀνὰ ὈΥ ἰθᾶνε οὗ Ζεὺὰβ οἡ ἢΪ5
ἱχηστηοσία! οδαγίοῦ----β οὐαὶ Ὀγο μου 8.Ομ] ἀηα 4]}
ππνν
ΠΠ]1 σ΄.
Αμπά 80 Ἰοῃρ ἃ5 56, ἔπε σοαά6β85, γεὺ θεῃ 6] βαυΐῃ
ἃ:Πα οἴαυτυ Ππδᾶνϑη ἃπα ἴῃς βἰτοηρ-ἤονίηρ 56 ἡ ΠΘΥ6
ἤ5Π:65 5Π08], ἀπᾶ {πῸ τἂγϑβ οὗ {π6Ὸ βύπ, ἀπ 51} πορβὰ
ἴο 566 ΠΕῚ ἀθδὺ τηοΐμεὺ ἀπ πα ὑ1065 οὗ πΠ6 εἴδυμδὶ
5οά5, 50 Ἰοῃρ' Βορε οδὶπηθα Ποὺ ρυθαῦ ἢθαγῦ [ῸΥ 411 ΠΘῪ
ἔγοι]6. . .. δηᾶ {πε Ππεῖρηῖθ οὗ ὑπὸ τηοαπἴαϊ5 ἃπα
{πε ἀδρὶῃ5 οἵ ὑπε 568 τἅηρ τυνῖτἢ Π ΘΙ ἰτηγηοσία] νοΐοα :
ἃ ηα ΠΟΙ 4ΘΘΗΪΥ τηοΐθοὺ Ππεαγαὰ ΠΕυ.
Βιξίεν. ραΐῃ βεϊζεαά

σον ουΐηρ ὩΡΟῚ 6

Ποὺ ἤδαγΐ,

αἰνίηθ Παὶν νυ

δἀηὰ

586

τοὺ

{πΠῸ

Ποὺ ἀθαὺ Παηάβ :

1. ΠῊ 6 Οτθοῖκβ ἔδαυϑα ἴο πϑῖὴθ Ρ]αΐο αἰτθοῦϊν ἃπαᾶ τηθηὐϊοπθα

Ηΐπὶ ὈΥ͂ οη6 οὗ τηϑὴν αἀθβουϊρύϊνα {10168, 0 ἢ δ8. ““Ἡοβὺ οὗ
ΜϑηνΥ ἢ: σοιῆραγο ὕμθ ΟἸγιβυϊδη π86 οὗ ὃ διάβολος ΟΥ̓ ΟἿ
““ἘΠπῚ) Θηθ.᾽"
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κυάνεον δὲ κάλυμμα κατ᾽ ἀμφοτέρων βάλετ᾽ ὥμων,
σεύατο δ᾽ ὥστ᾽ οἰωνός, ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
μαιομένη" τῇ δ᾽ οὔτις ἐτήτυμα μυθήσασθαι
ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
4
οὔτ᾽ οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν.

ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα, πότνια Δηὼ
στρωφᾶτ᾽ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα,
οὐδέ ποτ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυπότοιο
πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖς. δ0

ἀλλ᾽ ὅτεδὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ἠώς,
ἤντετό οἱ Ἑκάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα
καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε᾿
Πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε,
τίς θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων
δῦ
ἥρπασε Περσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν;
φωνῆς γὰρ ἤκουσ᾽,, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
ὅστις ἔην" σοὶ δ᾽ ὦκα λέγω νημερτέα πάντα.
Ὃςςἄρ᾽ ἔφη Ἑκάτη: τὴν δ᾽ οὐκ ἠμείβετο μύθῳ
Ῥείης ἠυκόμου θυγάτηρ, ἀλλ᾽ ὦκα σὺν αὐτῇ
60
ἤιξ᾽ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα.
᾿έλιον δ᾽ ἵκοντο, θεῶν σκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
στὰν δ᾽ ἵππων προπάροιθε καὶ εἴρετο, δῖα θεάων"
Ἤέλε αἴδεσσαί με θεὰν σύ περ, ᾿εἴ ποτε δή σευ
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἴἴηνα"
θὅ
κούρην τὴν ἔτεκον, γλυκερὸν θάλος, εἴδεϊ “κυδρήν,
τῆς ἀδινὴν ὄπ᾽ ἄκουσα δι᾿ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο
ἀ
ὥστε βιαξομένης, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν.
ἀλλά, σὺ γὰρ δὴ πᾶσαν ἐπὶ χθόνα καὶ κατὰ πόντον

αἰθέρος ἐκ δίης καταδέρκεαι ἀκτίνεσσι,

70

νημερτέως μοι ἔνισπε φίλον τέκος, εἴ που ὄπωπας,
Τά]
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: θέας ὕπερ, Μ.

ἔ

1.---ΤῸ

ὈΕΜΕΤΕΗ,

42--7,1:

Βδὺ ἀδυκ οἷοακ 586 οαϑὲ ἀόονῃ ἔγογη θοΐἢΠΟῪ 5ῃου]
68
ἃ πα 5ρΡ64, Πκ6 4 νυ] α-Ὀἰνα, ονοὺ πῃ ἔστην ἰαπά ἀπὰ
γίε!αΐπρ' 568, βεεκίησ Ποὺ ΟΠ].
“Βαϊ πὸ οὔθ νοῦ]
[6}1 ποῦ ὑπῈ ἔγαῦῃ, ποῖῖηον σοῦ ΠΟΙ τηοτῦα! τηϑη ; πα
οἵ ἴῃ6 ὈἰΓ45 οὗ οἴὔδθῃ πόμα οαμηθ ψ] ἢ ὑγπ|6 ΠΟ Υ5. [ῸΥ
"μου. ΤΉΘη ἴῸγ πἴπο ἀδνδ απ 6

νυ [)60 νναπαάθυθα ον ον

πε δαυἢ ψ ἢ Ἠδιηΐπο του
ἢ65 πῃ ΠῚ
ὑπαῦ 588 πᾶνοὺ ἰαϑίθα διηθγοβϑία
αἀγαυρηῦ οἵ πϑοῖδυ, ΠΟΥ βρυηκ]οα
νγαῖεσ. Βαυΐ ψιποη {πὸ ζδηΐῃ δ] Πρ
οοΙη6, Ηεοεΐα, ἢ

ἃ Τουἢ ἴπ ΠΕ

Βα πα5, 50 συϊονεα
ἃμα {πῃ εονθοὶ
Ποὺ Ῥοᾶν νιῇ
οπίηρ ἄδνγῃ δά
ἢδπηά5, τηϑῦ ΠΟΥ,

ἃ Πα ΒΡΟΚα ἴο ΠεῚ δἀηᾷ ἴο]α ΠΟΥ παν:
“Θυδοηΐν )εμηθῦθυ, ὈΥΠΡΟΥ οὗ βθᾶβοῃβ δηα οἴνου
οἵ σοοα οὐδ, ψμαὶ ροα οἵ ἤθάνϑῃ οὐ νῆα τηουίδ]
τηδπ ἢδ5 τὰρ᾽ ἀὐγὰν Ῥεύβθρβοπο ἃῃᾶ ρίεοθα ντἢ
ΒΟΙΤῸΥ σοῦ

ἀ6αν πραγ ἢ ΕῸΥ 1 Ποαια ΠΕΙ νοΐοε, γεΐ

βδνν ποῖ ΙΓ ΤΥ αγαϑ ῃῸ Ὁ ψὰ85.
ὑγαϊν ἃ ηα 5ΠοΥ Εν 41} Γ Καον."
50, ἔπη, 5818 Ηδοαῖθ.

Βυΐ [1 [611] γοὰ

Απα {πὰ ἀδυρηΐεν οἵ τίς ἢ-

μαϊγτοα ἢδθα δηβννευδα Ποὺ ποῦ, θυῦ 5ρεα δ
Βδὺ, Βο!αΐπρ' Πδυηΐηρ' του65 ἴπ ΠΘῚ ᾶπάβ.
οᾶτηθ ἴο

]ν ἢ
850. ὅπου

6 ]οβ, γῃῸ 15. νναϊοῆγηδη οὗ θοΐῃ σοάβ δπὰ

τη6ῃ, 8 η4 5ἰοοῦ ἴῃ ἔγτοηῦ οἵ 5 Πουβ65 : ἃῃα ἴῃς Ὀγίσης
ϑοάα685 ἐπαυϊγεα οἵ δῖπι: ““Ἡδ6]105, 40 γοὰ δ ᾿δαβὺ
γοργὰ τη6,

Ὁ 4685 ἀ5 1 ἅτη, 1 Ἔνεὺ Ὀγ ννοσα οἵ ἀδϑᾶ οὗ

γηΐπη6 1 Πᾶνα οΠδεσθᾶ γοῦν Πδαγὶ ἃπα ϑρίτῖῦ. ΤἬγουρη..
ὑῃ6 ἔα. 16585 αἷν 1 Πδαγα ὅπ6 ὑπ. Πρ ΟΥΥ̓ οὗ τὴν
ἀδυρῃ νου σοι 1 Ὀᾶγα, ϑυνεοῦ βοίοῃ οὗ τὴν θοᾶν δπᾶ
ἰονεὶν ἴῃ ἔουτη, ἃ5 οὗ οπα βείζοα νἱοϊθηῦν ; ὑπουρἢ
ἢ
ΤΥ εγοϑ 1 8ὰνν ποίῃϊηρ. Βαυΐ γου---ἰὉ ψ] ἢ
γΟΌ Ὀαδπη5 γοιῖ Ἰοοῖς ἄονη του ὑπ Ὀγῖσς ὈΡΡΘΙ δἷν
ΟΥ̓ΘΙ 811 π6 δαυτἢ δηά 568---ἰ6}}] τὴ ὑγα]γ οὗ τὴν αἀθὰν
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ὅστις νόσφιν ἐμεῖο λαβὼν ἀέκουσαν ἀνάγκῃ
οἴχεται ἠὲ θεῶν ἢ καὶ θνητῶν ἀνθρώπων.
Ἃςς φάτο: τὴν δ᾽ Ὑπεριονίδης ἠμείβετο μύθῳ":
[

«

,

3

ω

ἈΝ

8. Α

5

,

Ῥείης ἠυκόμου θύγατερ, Δήμητερ ἄνασσα,
͵

3

,

,

7

Ἴὅ

5

εἰδήσεις" δὴ γὰρ μέγα σ᾽ ἅξομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω
ἀχνυμένην περὶ παιδὶ τανυσφύρῳ" οὐδέ τις ἄλλος
αἴτιος ἀθανάτων, εἰ μὴ νεφεληγερέτα Ζεύς,
ὅς μὲν ἔδωκ᾽ ᾿Αίδῃ θαλερὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν
αὐτοκασιγνήτῳ" ὃ δ᾽ ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα
80
ἁρπάξας ἵπποισιν ἄγεν μεγάλα ἰάχουσαν.
ἀλλά, θεά, κατάπανε μέγαν γόον: οὐδέ τί σε χρὴ
3

,ς

Ἁ

»

ἈΝ

Ἔ

»ν

Ῥ)

᾿

3

᾽

7

᾽

Ζ

-."Ὁ

3

7]

Ν

Γ

Ε]

͵

5ῸῈ

ΝΜ

ΝΜ

͵ὔ

7

»

’

7

,

»

γ

͵7ὔ

Ά,

ἃ

7

Ν

»Ὸ»

Ν

7

5

Φ᾽ "ὁ Λ

Υ

7]

Ι

»

Ἁ

5

Χ

μὰψ αὔτως ἄπλητον ἔχειν χόλον" οὗ τοι ἀεικὴς

γαμβρὸς ἐν ἀθανάτοις ἸΠολυσημάντωρ ᾿Αιδωνεύς,.
αὐτοκασίγνητος καὶ ὁμόσπορος" ἀμφὶ δὲ τιμὴν
8
Ἁ

2

5

7

΄

3

7]

ἔλλαχεν ὡς τὰ πρῶτα διάτριχα δασμὸς ἐτύχθη,
ς

Ν

[οἱ

Χ

ε

4

τοῖς μεταναιετάειν, τῶν ἔλλαχε κοίρανος εἶναι.
Ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο" τοὶ δ᾽ ὑπ᾽ ὀμοκλῆς

“ἉΟ

2

Ν

“

᾿]

7

Ἁ

ἄμ ο

Φ

Ψ

“

ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα τανύπτεροι ὥστ᾽ οἰωνοί.
Τὴν δ᾽ ἄχος αἰνότερον καὶ κύντερον ἵκετο θυμόν" 90
4}

7

ἃ

Ὁ“

“4

φῳ

3

»

ὔ

χωσαμένη δὴ ἔπειτα κελαινεφέι Κρονίωνι
νοσφισθεῖσα θεῶν ἀγορὴν καὶ μακρὸν "Ὄλυμπον
ὥχετ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων πόλιας καὶ πίονα ἔργα
εἶδος ἀμαλδύνουσα πολὺν χρόνον" οὐδέ τις ἀνδρῶν
εἰσορόων γίγνωσκε βαθυζώνων τε γυναικῶν,
9ὅ
πρίν γ᾽ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα,
ὃς τότ᾽ ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης κοίρανος ἦεν.
ἕζετο δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῖο φίλον τετιημένη ἦτορ,
Παρθενίῳ φρέατι, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται,
ΩΝ

κε

Ψ

5»

-

5

΄,

9.ϑ,.

9

᾿

ς

»

,,

Ἁ

ΝῊ

Ἁ

“

Χ

᾽

7

1 Ῥαηΐζοηὶ : μετά ναΐίεται, ΝΜ.

294

»

7

Φ

»

»ὉἍ

11---Τὸ

ὈΕΜΕΤΈΕΗΝ,

572-99

ΟΠ11ἃ, τῇ γοὰ ἢᾶνα βεεὲπ ΠδΡ δηγνῃοσα, ψνμαῦ σοα ΟΥ̓
τηογία] τηϑπι ἢ85 νἱοΙθηε]ν βεϊζεα Πδὺ ἀραϊηβδὺ ΠΟΥ ψν1}}
δια τηΐηθ, ἀπ 50 τηδάδ οἵ "ὦ

80 5814 586.

Απάα ἴδε ὅοῃ οἵ Ηγνρεοτγίοη δηϑννεγεα

Βδυ : ἤΘαδοη εμιεῖεσ, ἀδαρηζεοι οἵ το ῃ-Παῖγτεα

ἢ 68,

ΙΓ Ψ1Π 61} γοὰ 6 ἔγυΐῃ ; ἴον 1 συθαῦ γανούεποα δηᾶ
Ρἰδν γοιῦ ἴῃ γουΐ στοῦ ἔου γοῦτ ὑστη- πΚ]6α ἀδαρ
του.
Νοπα οὔμεῦ οὗ ἴπε6 ἀδαύῃ!]θθο σοάβ 15 ἴο Ὀδιηθ, θαΐ
ΟΠΪν οἰουα- αὐ μονὴ Ζεὰβ γγῆ0 σᾶνα ΠΕΡ ἴο Ηδάεϑ,
ΠΟΥ ἔδίμου 5 Ὀγοΐμεσ,

ἴο θὲ οδΠ]δᾶ ἢΐς θαχομι

νυἱΐο.

Απα Ηδ668 5εἰχβα ΠῈῚ πᾶ ἴοοκ δι Ἰουα!ν οὐγίπρ ἴῃ
ἢϊ5. ομαγίοῖ ἄἀονπ ἴο ἢἰβ γϑαϊμὶ οὗ τηϊθδῦ πα ο͵οοῃι.
Υεῦ, σοάαεθββ, οδᾶβθ γοὺγ ἰουσα ᾿ἰατηθηΐ ἀπά Κααρ ποῖ
γαΐη ΔΠΘΘΥ ὈΠΙΘΙΘηὔ
ρῚγ : Αἰάοπθαβ, πΠ6 ΒΌ]ΕΥ οὗ
Μδην, 8 πὸ υπϑύξηρ Πυϑραπα ἀτηοηρ ὕΠ6 ἀθαῦῃ] 655
σοαβ ῸΥ γουγ οὨ1]α, απο γοῦν οὐνῃ ὈγοῦΠΟΥ ἃ πα ὈΟΥῚ
οἵ Π6 βδῖηξδ βίοοκ : αἷβο, ἴου Βοποῦσ, μῈ ἢδ5 ὑπαῦ ὑπινὰ

58Πγα ψῃ]οἢ Πα τοοοϊνοα ἤθη αἰν βίο. ννὰβ τηϑα6 αὖ
ἴῃς ἢγβῦ, ἃπά ἰ5 ἀρροϊηξεά Ἰοτὰ οὗ ὑΠοβ8 ἃπιοηρ᾽ ἡ ΠΟΠῚ
ἢς ἄννε]]5.᾿᾿
50 ἢ6 5ρᾶκθ, δῃα οδι]δα ἴο Πὶβ ΠΟΥ565 : δηά αὖ ἢὶ5
οΠΙαϊηρ ποὺ αὐΐοκ)ν δα {πὲ στ ομαγῖοῦ δἱοηνρ,
π|κὸ Ἰοπρ-νηροα Ὀἷγα58.
Βαΐ ρσΥηἱεῖ γεῦ τοῦθ θυ] 6 ἃπα βαναρα οαπη6 ἰηἶΐο
1ῃς ραγὲ οἵ ᾿ουηθῖου, δηα ἐμπουθδῖγου 5η6 νγὰβ 50 8η-

βεγεα ἢ ἔπς ἀδνκ- Ιουδα ὅοθη οὗ ὕτόποβ ὑπαὺ 586
ἀνοϊάδα ἴῃς σαϊπονίησ οὗ ἴΠς σοαβ ἀπα δΙρἪ ΟἸγιηραβ,
Δα

ψοηΐ ἴο ὑπ ἴονγηβ δηᾶ τἱοὴ ἢ6]α5 οὗ τηθη, α15-

ἤρσυτσίησ ΠΟΥ ἔοστη ἃ Ἰοπρ ννἢ]]6. Απαᾶ πὸ ὁΠ6 οὗ τηξδπ
ΟΥ ἀδερ- θοβουηθα ψοϊηθπ Κπονν ΠΕ θη {ΠΕ6ΥῪ 580
ΠΟΥ, απ} 516 οᾶτὴθ ἴο ἐπ6 Ποῖιβα οἵ νίβε (ὑε]εὰβ ψνῃοῸ

πεπ νγὰϑ Ἰοτὰ οἵ ἔγασταηὺ Ε]εβῖὶβ. Ὑ Ἔχϑα ἴπ ΠΟΥ ἀθδῦ
᾿ιοαγῦ, 586 5αὺ ἢδᾶγ ἔῃ 6 νγαυβϑίάθ ὃν ἐμ Μαϊάβῃ ΥΥ ε]],
ἔγοτῃ νῃίοῃ πα σνοηθπ οὗ πε ρίδοθ νγεῦα υβϑα ἴο
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ἐν σκιῇ, αὐτὰρ ὕπερθε πεφύκει θάμνος ἐλαίης,
γρηὶ παλαιγενέι ἐνωλίγκιος, ἥτε τόκοιο
εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου ᾿Αφροδίτης,
οἷαί τε τροφοί εἰσι θεμιστοπόλων βασιλήων
παίδων καὶ ταμίαι κατὰ δώματα ἠχήεντα.
τὴν δὲ ἴδον Κελεοῖο ᾿Ελευσινίδαο θύγατρες
ἐρχόμεναι μεθ᾽ ὕδωρ εὐήρυτον, ὄφρα φέροιεν
κἄλπισι χαλκείῃσι φίλα πρὸς

100

10ὅ

ὦματα πὰτρός,

τέσσαρες, ὥστε θεαί, κουρήιον ἄνθος ἔχουσαι,
ἔ
Καλλιδίκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ᾽ἐρόεσσα
Καλλιθόη ϑ', ἣ τῶν “προγενεστάτη ἦεν ἁπασῶν:

110

οὐδ᾽ ἔγνον"" χαλεποὶ δὲ θεοὶ θνητοῖσιν ὁρᾶσθαι.
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμεναι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων"
Τίς πόθενἐ
ἐσσί, γρῆυ, παλαιγενέων ἀνθρώπων;
τίπτε δὲ νόσφι πόληος ἀπέστιχες, οὐδὲ δόμοισι
πίλνασαι;

ἔνθα γυναῖκες ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα.

11

τηλίκαι, ὡς σύ περ ὧδε καὶ ὁπλότεραι γεγάασιν,
αἵ κέ σε φίλωνται ἠμὲν ἔπει ἠδὲ καὶ ἔργῳ.
Ὃςς ἔφαν: ἣ δ᾽ ἐπέεσσιν ἀμείβετο πότνα θεάων"
τέκνα φίλ᾽, αἵ τινές ἐστε γυναικῶν θηλυτεράων,
χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν μυθήσομαι: οὔ τοι ἀεικὲξ
4120
ὑμῖν εἰρομένῃσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
Δωσὼ 5 ἐμοί γ᾽ ὄνομ᾽ ἐστίίὶ τὸ γὰρ θέτο πότνια

μήτηρ.

νῦν αὖτε Κρήτηθεν ἐἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
ἤλυθον οὐκ ἐθέλουσα, βίῃ δ᾽ ἀέκουσαν ἀναγκῃ
ἄνδρες ληιστῆρες ἀπήγαγον. οἱ μὲν ἔπειτα

νηὶ θοῇ Θόρικόνδε κατέσχεθον, ἔνθα γυναῖκες

ἠπείρου ἐπέβησαν ἀολλέες ἠδὲ καὶ αὐτοί,
δεῖπνόν τ᾽ ἐπηρτύνοντο παρὰ πρυμνήσια νηός"
ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ δόρποιο μελίφρονος ἤρατο θυμός"
1 Οοδθοῦ : ἔγνων, Μ΄.
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12ὅ

11.---ὺ

ΕΜΕΕΗ,

τοο-τ29

ἄγαν ψψαῖευ, ἴῃ ἃ βῆδαν ρδοθ. ονϑὺ ΒΟ στον 8
οἰἵῖνε βϑῆγσι"Ρ. Απα 9ῆς ννγὰβ {κ᾿ δῇ δῃοϊδηΐ ὑγοϊηδῃ
γνγΠΟ ἰ5. οαὖ οἵ ΠπῸπῚ ΟἸΠα θοαυηρ ἃπα {π6 οἱβ οὗ
σαυ]απά-Ἰονίηο Αρἢτγοαϊτε, πὸ ὅΠ6 παῦβο8 οἵ Κιηρ᾽β
ομΠ]Πατοπ ψ»ῆ0 468] 5.6, οὐ πκὸ πὸ ΒουβεΚΘ ροὺβ
ἴθ ὑπεῖὶγ βοποίηρ Π4115.
ΤἬσγα τῃ6 ἀδυρηϊενθβ οὗ
Οεἶδαβ, βοὴ οὗ ἘΠδυβῖθ, βἂνν ΠΟΙ, ἃ5 Π6Υ͂ γε 6 Ομ Πρ;
ΤῸ δαβϑυ-ἀσαννη νγϑίδυ, ἴο ΟΔΥΥΎ ἰὖ ἴῃ ΡΙ ΟΠ ΟΥ5 οὗ ὈΓΟη ΖΕ
ὑὸ πεῖ ἀθὰν ἐ ΠΟΥ 8.ἤοτι56 : ἔοαν γυῖα ὑποὺ ἀπα [κὰ
σοάάεϑϑθεβ ἴῃ ἐπε ἤονευ οὐ ὑμπεὶγ σἰ]Ἱηοοά, ΟΠ] ἴος
8 η6 ΟἸεἰβίαϊοθ. πα ἰονεὶν 19εῖμο ἃπα (δ! πο ὃ ῃῸ
νγὰθ πε οἰἀδϑὺ οἵ ὑῆθιη 411. ΤΠοΥ Κπὸνν ΠΟΘΙ ποῦ,
-- ἴον {Π6 ρσοαβ ἃγα ποὺ θᾶϑι!ν ἀἸβοθυπδα Ὀγ τηογίδ]8---,
θυὺ ϑἰδμαϊησ ΠΘΔΥ Ὀν ΠΟΙ 5Ροκα ψίηρθα ψνοσαβ :
““ΟἸα

τηούμαῦ, νἤθμοας

ἃπα

ΨῃῸ

ἃτ6 γοι οἵ [ὉΙΚ

θοῦ ἰοπρ' ἀρὸ ὃ ὝΥΥ 816 γοῖυ ΦὍΠ6 υγᾶν ἔχοι ἐπ6
οἷν πα ἀο ποὺ γᾶν ποὺ ἰῃῆ6 Πουιβεβὸ ΒῸΣ {ποτα
ἴῃ {ῃ6 5ῃδαν ἢ4115 ἀῦτὲ ψοιηθῃ οὗ 1588 580 ἃρσα ἃ8
γοῦι, 8πα οὔ ΠΕ Β γΟ ΡΥ ; δπα ἴπδὺ νου]α ννϑ] Ομ. α
ογοαῦ ΒοῊἢ ὈΥ ψογὰ ἀπα Ὀγν ἀδβά.
ΤΗὰ5 ἔμου βαϊα, Απαᾶ 56, ὑμπαῦ αὐδθη ΔΠΊΟηρ;
ϑοάάοβθοβ ἀηϑνγουθα ὑπ πὴ βαγίηρ: “Ηδ81], ἀδαῦ ομἢἀγδπ, ἡ ΠΟΘΟΟνῈΥ γοῖι ἃγῈ οἵ ψοτηϑη- Κη.
[1 ΜΠ] ἐ6}}
γοι ΤῊΥ 5ΓΟΥΥ͂; [ὉΣ [Ὁ 15 ποῦ ἀΠΒΘθταΪΥ ἐπα 1 δῃου]α
161} γοῦν ὑγαϊν δῦ γοὰ ἃβὶς. [9080 18. ΤΥ Π8ΠΊΘ, ῸΥ
ΤΥ 5[αΐο!ν τὐοΐπευ σανα τ τηθ. Απα ποὺ 1 δὴ Θ0Π16
ἔγοτη τγεῖα ονοὺ ὑΠπ6 5685 νίᾶθ θ80Κ,--ποῦ νυ] ηρ]ν ;
θυΐ ρίγαῖοϑ Ὀγουρηῦ τὴα μα ποθ ὈΥ ἔοτοα οὗ βἰγεηρίῃ
ἀσαϊηδῦ τὴν κίησ. Αἰογνναγάβ ὑπο ρὰΐ 'ἴπ ψ ἢ
{πεῖν ον

ογα

ἴο ΤΠουίουβ, δηα μου

π6 σουθ

Ιαπάθα οὐ πε 5ῆογθ ἴῃ Ὁ}}] ὑῃτοησ πα {π6 τηθῃ
Πκονῖβε, ἃπαὰ πον θερᾶη ἴο τὰκ τϑδᾶν ἃ΄ μη68]
ὈγΥ πε ϑἴθυπ65. οὗ πῸὸ βῆ!ρ.
Βυΐ τὴν ἢεαιΐ
οὐανεα

ποῦ ρ]θαβαηῦΐ ἰοοα, ἃπᾶ 1 ἢξα βϑουθῦν ΔΟΓΟΒ5
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ΤΗΕ

ἨΗἨΟΜΈΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΕ

λάθρη δ᾽ ὁρμηθεῖσα δι᾿ ἠπείροιο μελαίνης

180

φεῦγον ὑπερφιάλους σημάντορας, ὄφρα κε μή με

ἀπριάτην περάσαντες ἐμῆς ἀποναίατο τιμῆς.
οὕτω δεῦρ᾽ ἱκόμην ἀλαλημένη, οὐδέ τι οἶδα,
ἥ τις δὴ γαῖ᾽ ἐστι καὶ οἵ τινες ἐγγεγάασιν.
ἀλλ᾽ ὑμῖν μὲν πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες

138ὅ

δοῖεν κουριδίους ἄνδρας, καὶ τέκνα τεκέσθαι,

ὡς ἐθέλουσι τοκῆες"
[τοῦτο δέ μοι σαφέως
προφρονέως, φίλα
ἵκωμαι
ἀνέρος ἠδὲ γυναικός,

ἐμὲ δ᾽ αὖτ᾽ οἰκτείρατε, κοῦραι.
ὑποθήκατε, ὄφρα πύθωμαι,"} 1375
τέκνα, τέων πρὸς δώμαθ᾽
ἵνα σφίσιν ἐργάξωμαι

πρόφρων, οἷα γυναικὸς ἀφήλικος ἔγάρ τέτυκται"

140

καί κεν παῖδα νεογνὸν ἐν ἀγκοίνησιν ἔχουσα
καλὰ τιθηνοίμην καὶ δώματα ΄τηρήσαϊμι
καί κε λέχος στορέσαιμι μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων

δεσπόσυνόν καί κ᾽ ἔργα διδασκήσαιμι γυναῖκας.
Φῇ ῥα θεά: τὴν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο παρθένος
ἀδμής,
14ὅ
Καλλιδίκη, Κελεοῖο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη"

Μαῖα, θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκῃ
τέτλαμεν ἄνθρωποι" δὴ γὰρ πολὺ φέρτεροί εἰσι.

ταῦτα δέ τοι σαφέως ὑποθήσομαι ἠδ᾽ ὀνομήνω
ἀνέρας οἷσινἔ
ἔπεστι μέγα κράτος ἐνθάδε τιμῆς
δήμου τε προὔχουσιν ἰδὲ κρήδεμνα πόληος

Ι1ὕ0

εἰρύαται βουλῇσι καὶ ἰθείῃσι δίκησιν'

ἠμὲν Τριπτολέμου πυκιμήδεος ἠδὲ Διόκλου
ἠδὲ Πολυξείνου καὶ ἀμύμονος Εὐμόλποιο
καὶ Δολίχου καὶ πατρὸς ἀγήνορος ἡμετέροιο,
τῶν πάντων ἄλοχοι κατὰ δώματα πορσαίνουσι:
τάων οὐκ ἄν τίς σε κατὰ πρώτιστον ὀπωπὴν
1 ΑἸ]Θη,
208

1δῦ

Π.--ΤῸ

ΡὈΕΜΕΤΈΕ,

π6 ἀαγκ σουπὶῦν ἃπαὰ
πεν 5ποι]!α ποὺ ἴβκθ
5868, ἔῃ 6 γῈ ἴο νυνὶ ἃ ῥυθα
δια ἂπι Θοομη6 ΒΟΥ: πᾷ

τ20--τν

δϑοαρθα ΤΥ τηδϑίθυβ, ὑπαῦ
δ Ὀπρυγομαθεα δοῖοθθ ὑπ6
[Ὁ 6.
Απᾶ 501 ννπαογοα
ἱ Κπον ποῦ δὲ 411 νυβαῦ ἰαπα

ὑΠ|5 1 Οὐ σγῃαῦ ρξορὶβθ τὸ ἴῃ ἰζ.

Βυΐ τηδὺ 811} ἐξποβε

νγῆο ἄνγε}] οα ΟἸγτηρὶι5 σῖνε γοὺ Πυβθαηα5 ἀηα Οἱγὶἢ
οὗ ομ]άγεπ 85 ραγθηΐβ ἀ6ϑῖσα, 580 γοὰ ἔα Κα ΗΕ οἡ ἴη6,
τηϑί6π5,
ἃπα βῇον τὴα {5 οἰδαυῖν ὑμαῦ 1 τᾶν θαυ,
ἄθδὺ ομ]άγοη, ἕο ἔῃ 6 μου86 οὗ δῦ

τῆδὴ δη 4 Ου8 ἢ

Ιτηδ ρῸ, ἴο ψοΥκ ἴον ἔπθτν ΘΠ ΘΟ ΠΥ αὖ βυοῇ ἰα5Κ8
ἃ5 ὈΘΙοπρ' ἴο ἃ ψουηδη οὗ τὴν ἀσθ. 611 οουἹὰ 1 πυγ88
ἃ πον θογη ΟὨ]]4, ΠοΙα προ τ ἴῃ τὴν ΔΥΊΩ8, ΟΥ̓ ΚΘΘΡ
Ποῦβ6, ΟΥ̓ βΡΓΕδα ΤῊΥ τηϑϑίουθ θεὰ ἴῃ ἃ τ6 685 οὗ
πη6

ψ 611-11}

ΟΠ

ΌΘΥ, οὐ ἔθαδοἢ πε

ψούθη

ὑπεὶγν

νοῦ. ἢ
50 5814 ἴῃς σοάάθβϑ8. ἀπά εἰγεῖσῦνγαν ὑΠ6 ὑπνγοὰ
τηϑίάθη (ΔΙ
Πα ΐοο, σοοα! !δϑῦ ἴῃ ἔογτη οὗ π6 ἀδυρηξουϑ
οἵ Οοἴδαβ, ἀπϑυνουθα ΠΟΥ πα 5αϊά :

“«Μοῖΐπευ, ν ῃδῦ {πὸ σοᾶβ βε πα 8, νγα τηοσία]ϑ ΘΔ
Ρενίοσοθ, δ ΠοὰρΡἢ μὰ ϑυΐον; ἴοῦ Π6Ὺ ἃγῈ τ 6 ἢ
ΒΙΓΟΠΡΟΥ ὑπὰπ νψο.
Βυῦ πον ἰ ψ}}}} ἴδθαδοῃβ.ἨἙ γοὰ
οἰθαυΐγ, ἐδ] Πρ γοὰ ὑΠ6 Πϑιηθθ οὗ τῆθπ ψῆο ἢδνε
σγοαῦ βουνοῦ 8η4 ΠΟΠΟῸΣ Ποῖα ἃπα γα οἢϊοῦ διηοηρ
ἴῃς Ρβορίθ, συδγαίΐησ οὐἱ οἰΐγ᾽5 οοἱἔ οἵ ἴονειβ ὈΥῪ
ὑποὶν ψβάουη δηα στὰ πα σοιηδηΐβ : ὑὕπουα 8 ψῖβ8
Τυϊρίοϊθπναβ δηα [)᾽οο]5 δπα Ροϊνχϑίπιβ ἀπ ὈΪδηηθ1655 Εππηοὶρυβ ἃπα [ΟΠ] ]οἢ8β ἃπα Οὐ οὐ Ὀτᾶνα
ἔαῦμευ.
ΑΙ ὑμεθεὲ πᾶνε νγίνεβ ψῆο τηϑῆδσα ἴῃ
ὍὯΠ6 Ποιδθ, πα πὸ ομα οὗ ἔπη, 50 500η 85 586
299

ΤῊΗΒ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ,

εἶδος ἀτεμήσασα δόμων ἀπονοσφίσσειεν,
ἀλλά σε δέξονται: δὴ γὰρ θεοείκελός ἐσσι.
εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώματα πατρὸς
ἔλθωμεν καὶ μητρὶ βαθυξώνῳ Μετανείρῃ.
εἴπωμεν τάδε πάντα διαμπερές, αἴ κέ σ᾽ ἀνώγῃ
ἡμέτερόνδ᾽ ἰέναι μηδ᾽ ἄλλων δώματ᾽ ἐρευνᾶν.
τηλύγετος δέ οἱ υἱὸς ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ
ΕΣ

΄

)

ΣΧ

΄

ΩΝ

Χ

εἾς ΒΣας

μὴ

7

4

Ἃ

ῇ

Ν

Ἁ

2

.»

Ἁ

ε

1600

,ὔ

ὀψίύγονος τρέφεται, πολυεύχετος ἀσπάσιός τε.

16

εἰ τὸν Υ̓ ἐκθρέψαιο καὶ ἥβης “μέτρον ἵκοιτο,
ῥεῖά κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων
ζηλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίη.
Ὃςς ἔφαθ᾽: ἣ δ᾽ ἐπένευσε καρήατι" ταὶ δὲ φαεινὰ
πλησάμεναι ὕδατος φέρον ἄγγεα κυδιάουσαι.
170
ῥίμφα δὲ πατρὸς ἵκοντο μέγαν δόμον, ὦκα δὲ

μητρὶ

ἔννεπον, ὡς εἶδόν τε καὶ ἔκλυον. ἣ δὲ μάλ᾽ ὦκα
ἐλθούσας ἐκέλευε καλεῖν ἐπ᾽ ἀπείρονι μισθῷ.
ὥστ᾽ ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιες εἴαρος ὥρῃ
Ψ

ς

2

΄

αἱ

δ᾽

5350.

"

ἊΨ

δου

[2

χ

ΦΥῊΝ

Ἃ

ἃ

δὸς

ἢ

Ἣν

ὟΝ

Αἴ

,7

»

35.

9

Ὰ

΄

ἄλλοντ᾽ ἂν λειμῶνα, κορεσσάμεναι φρένα φορβῆ,

11

ὡς αἱ ἐπισχόμεναι ἑανῶν πτύχας ἱμεροέντων
ἤιξαν κοίλην κατ᾽ ἀμαξιτόν' ἀμφὶ δὲ χαῖται
ὦμοις ἀίσσοντο κροκηίῳ ἄνθειὁμοῖαι.
τέτμον δ᾽ ἐγγὺς ὁδοῦ κυδρὴν θεόν, ἔνθα “πάρος περ
κάλλιπον"

αὐτὰρ

ἔπειτα

φίλου! πρὸς

δώματα

πατρὸς

180

ἡγεῦνθ᾽. ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ὄπισθε φίλον τετιημένη ἧτορ
στεῖχε κατὰ κρῆθεν κεκαλυμμένη:
ἀμφὶ δὲ
πέπλος
κυάνεος ῥαδινοῖσι θεᾶς ἐλελίζετο ποσσίν.
“

᾿

ΡΣ

3.

{9

Αἶψα
δὲ
δώμαθ᾽
ἵκοντο
διοτρεφέος
Κελεοῖο,
᾿
4
ὩΝ
΄
5}
,
7)

βὰν δὲ δι᾿ αἰθούσης, ἔνθα σφίσι πότνια μήτηρ
1 Μαεαύμῖβα : φίλα, Μ.
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Π1.---Τὸ

ὈΕΜΈΜΖΕΗ,

τ58--τὸς

δα βεθ. γοι, νου] ἀἰβῃοποῦν γοὰ ἀπ ἤὰτ. γοὰ
ἔγοιη ὑπῆθ δοῦβα, θαϊ {ποὺ ψ1}} ννϑ]οοηθ γοι; ἴον
ἰπηάἀοοά γοὰ ἅτε φὍαΙ Κα. Βαΐ1 γοῦ ψ1]}], βίαν θα;
ἃ πα γα ψν}}} σὸ ἴο οὔν ξαϊῃ
δου β ἤουβα πα [6}}] Μείϑδη-.
αἶγα, ον

ἀθερ- θοβουμηθα τηοῦπου, 4}} {Π|5 πηαύζου ἔᾺΠ]Υ,

ὑμᾶὖῦ 5η6 τηδύ θα γοὺ ταῦθυ σόα ἴο ΟἹ ποῖα ὑμδῃ
56 ἢ αὔον 6 Πουβ65 οἵ οὔπευβ. 5116 Πὰθ π᾿ ΟΪΥ
501, ἰαἴθ
- ΟΣ, νγΠο 15 Ὀδίηρ πυγβοα ἴῃ ΟἿ

γν6}11} Ὁ

οῦβ6, ἃ ομ1]ἃ οἵ τῆϑην Ργᾶγοῖβ πα γε ]οομηα : ἰξ γοὰ
οουϊα Ὀγῖπρ' Πῖπη ἀΡ πη1} ἢ 6 τοδοῃθα ὑπ [Ὁ}] πηθαβαγα
οἵ γουΐῃ, δὴν ὁπ6 οἵ ννουπμαη Κα γῆ βου] 566 γοι
να] βυγα
σ τνγαν ΘΩΥΥ γι, 56}} ΟἹΡΒ νου ]Ἱά ΟἿΓ
τοῦον σῖνα ἴῸγ ἰδ Ὀρθυϊηρίηρ.
50 586 5ράΚὲ: δηᾶ ἔπε σοάαθβϑθ μονα Ποὺ Πϑδά ἴῃ
αϑϑοηΐ. Απα ἔμπον ἢἸ]δὰ ἘΠπείν Βῃϊηηρ ν655615 νυ ἢ
νγαῦον ἃπα οαὐτθα ὕπϑιη οἱ γα]οϊοίησ, Ουΐοκὶν ὑπὸν
οαῖηδ ἴο ὑμεῖν ἔα ον 5 σγοαῦ ποῦθο ἀηα βἰγαϊρ νυν
ἰο]α ὑπαὶν τηοῦμου δοοογάϊηρ ἃ5 ἔθου δὰ ἤδαγτὰ πα
566 η, Τῇδη 5Π6 θαᾶδ {θὰ σὸ νἱτἢ 4}} βρεβα δπὰ
ἰηνῖζα ὅΠ6 δἴγδησου ἴο οοτηδ ἴῸ1 ἃ τη βαγθ685. γα.
Α5. Πίπαϑ οὐ ΠΟΙ ἘΓ5 ἴῃ βρυίηρ ᾿ηθ, ν πδη βαϊθα ψ ἢ
Ραβίυγο, θουπα ἀθουΐ ἃ πηδαάον, 80 ἔπϑυ, πο] ἀϊηρ ἃΡ
της [0145 οἵ ὑπεῖν ἸΙόνεῖν σαγττηθηΐθ, ἀαγιοα ἀοννῃ {Π6
ΠΟΙ ρᾶΐῃ, ἀπᾶ ἐπε Παὶγ πκὸ ἃ ογοοὰβ ἤουνου
βύγθαιηθα ἀθοῦῦ ἐπεῖν 5 ου]ἄθυβ.
Απα μου ουπα
ὑπε σοοῦ σοάάδ85 πθᾶῦ ὑῃε νναγϑίάθ ῃεσα πον Πα
Ιε

Ποὺ Ρδίογθ, δπα

θα

μοῦ ἴο ἐπὸ ποῦθε

οἵ ὑπεὶτν

ἄδαν ἰαἴπου. Δηάᾶ 85ῆ6 νναϊ κα ββῃϊηα, αἰϑύγοθϑθεα ἴῃ
ΠΟΥ ἀθαν ἤρα, ἢ Ποὺ Ποδα νϑῖ]θα ἀπα ψψϑαγηρ ἃ
ἀν οἱοαῖ νυ ίοἢ νγανεα δθοιῦ ὑπ6 5θπάθυ ἔδοὺ οἵ ὑμε..
ϑ5οάα685.
ϑόοοη ἔπον οαιηθ ἴο ἴῃς ποῦθε οἵ ποανϑη-πυγίαγοα
ΟεἸδὰβ ἀπ νγεπὸ τῃγουρἢ ἴΠ6 ρογίϊοο ἴο γγοσα ὑπεὶν
201

ΤΗΝ

ΗΟΜΒΕΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ἧστο παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο
παῖδ᾽ ὑπὸ κόλπῳ ἔχουσα, νέον θάλος: αἱ δὲ πὰρ
αὐτὴν
"ἔδραμον: ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν.“ἔβη ποσὶ καί ῥα
μελάθρου

κῦρε κάρη, πλῆσεν δὲ θύρας σέχαος θείοιο.
ἢ
τὴν δ᾽ αἰδώς τε σέβας τε ἰδὲ χλωρὸν δέος εἷλεν:
190
εἶξε δέ οἱ κλισ μοῖο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγεν.
ἀλλ᾽ οὐ Δημήτηρ ὡρηφόρος, ἀγχαόδωρος,
ἤθελεν ἑδριάασθαι ἐπὶ κλισμοῖο φαεινοῦ,
ἀλλ᾽ ἀκέουσ᾽ ἀνέμιμνε κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα,
πρίν γ᾽ ὅτε δή οἱ ἔθηκεν ᾿Ιάμβη κέδν εἰδυῖα
19ὅ
πηκτὸν ἕδος, καθύπερθε δ᾽ ἐπ᾽ ἀργύφεον βάλε
κῶας.
ἔνθα καθεζομένη προκἀτέσχετο χερσὶ καλύπτρην"
δηρὸν δ᾽ἄφθογγος τετέημένη ἣστ᾽ ἐπὶ δίφρου,

οὐδέ τιν᾽ οὔτ᾽ ἔπεὶ ; προσπτύσσετο οὔτε τι ἔργῳ,
ἀλλ᾽ ἀγέλαστος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
200
ἧστο πόθῳ μινύθουσα βαϑθυξώνοιο θυγατρός,
πρίν τς ὅτε δὴ χλεύῃς μιν Ἰάμβη κέδν᾽ εἰδυῖα
πολλὰ παρασκώπτουσ᾽ ἐτρέψατο πότνιαν ἁγνήν,
'μειδῆσαι γελάσαι τε καὶ ἵλαον σχεῖν θυμόν.
ἣ δή οἱ καὶ ἔπειτα μεθύστερον εὔαδενὁ
ὀργαῖς.
20ὅ
τῇ δὲ δέπας Μετάνειρα δίδου μελιηδέος οἴνου
πλήσασ᾽" ἣ δ᾽ ἀνένευσ᾽ "οὐ γὰρ θεμιτόν οἱ ἔφασκε
πίνειν οἶνον ἐρυθρόν' ἄνωγε δ᾽ ἄρ᾽ ἄλφι καὶ ὕδωρ
δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τερείνῃ.
ἣ δὲ κυκεῶ τεύξασα θεᾷ πόρεν, ὡς ἐκέλευε"
210
πο μάμ δ᾽ ὁσίης ἕνεκεν πολυπότνια Δηώ
᾿
Ἀ
κ
Ἵ
302

11.--ΤῸ ὈΕΜΕΤΈΗ,

186-21

αΌθθηϊν τηοΐθμου δαῦ Ὀν ἃ ρὲ] οἵ ἴῃ6 οἰοβο- 6
τοοῖ, Βοϊαϊηρ ΠΟΙ 501, ἃ [βου 800, ἴῃ Π6Ὶ ὈΟΒΟΙΏ.
Απαὰ {πα οἱν]β τὰ ἴο μοῦ. Βα ἰῃς ρσοὐάδββ ψαὶκοα
ἴο ὑΠ6 ὑβγββῃο]ὰ : πα δῖ ἢϑδα γεδοῃμϑα {πε τοοῦ δπὰ
8ῆ6. ἢΠεαὰ με ἀοοῦνναν ἢ
ἃ Ποανεηὶν τδαϊδηοθ.
ΤΉΘη ἃννε δηα γανεῖεπος ἃπα ρᾶ]6 ἔδαν ἴοοὶς μοϊα οὗ
Μεΐδηῃεϊτα, πα 5ῆὴ6 τό886. ὉΡ τοι Πδὺ οοῦοῇ Ὀεΐογα
εμηδῖεῦ, πα θᾶ Ποὺ θὲ βεαϊεα.
᾿Βὺῖ
Πειηδῖευ,.

ὈΥΩΡΟΥΙ Οὗ βϑδάβοῃβ ἃπὰ ροἴῖνευ οἵ ρενΐδοι οἱ,
να
ποῦ οἷ ἀρορ ἐπε Ὀτσηῦ οουοῆ, θα 5ἴαγεα
ΒΘηῦ τ Ἰονεὶν αγαβ οαδῦ ἀόνγῃ πη} οἀγ Ἢ] Ιάτὴρα
Ρἰδοβα ἃ Ἰοϊπίεα βεαῦ ἔου Πεὺ ἀμ ἴῆγον ονϑὺ ἰῦ ἃ
βνεσυ ἤδοοθ. ΤΉρη 58Π6 β)ὺ ἄονγ ἃπα Π6]4 Ποὺ νεῖ] ἴῃ
Ποῦ Βᾶπᾶβ Ὀθέοταε. μθὺ ἴβοθ. Α Ἰἰοῃρ ὑϊῶθ 8Π6 βαῦ.
ΡΟ {πα 5ἴοο!]! ψιποιυΐ βρθακίηρ ὑβοδαβε οὗ Ποὺ
ΒΟΥΙΌΨ, 8Π4 σγδοίβα πὸ οπα ὈΥ νου Οὐ ὈῪ 5ῖρῃη, Ρυΐ
Γοϑῖθα, ΠΕΥΘΥ 5}}}}1π0, ἃπα ἰαδυϊηο πο Ποὺ ἴοοα ποῦ
ανῖηῖκ, θεοδῦβε 58η6 ρΡ'ποα νψτἢ Ἰοηρίηρ ἔογ δι ἀθθρὈοβοπηθα ἀδαρ του, ἀπ0}} οαγ θα] ᾿δηηθε----ννῃο ρ]αβαα
δ. τηοοᾶς ἰῃ αἰδοεγίιτηθ ἃ180
--- τηονθα ὑπὸ Βοὶν ἰδαν
ὙΠ την ἃ αἰἱρ πα. Ἰεϑὺ ἴο 5116 ἀπ ἰδαρῇ ἂπὰ
ΟΠΘΟΥ ΠοΥ πεασὶ. ΤὭρη Μείαπεῖγα ΠΠ1οα ἃ οὰρ τῆ
βυνεοῦ νγίηθ δηα οἴκεγεα ἰὑ ἕο δου ; θυαΐ 8Π6 τοίιβϑα 1,

ῸΣ 586 884 ἰδ νγὰβ ποῦ ἰανν} ΓῸΓ ΠΟΥ ἴο αὐἱηκ τϑα
ψῖπθ, θαὺ ας

Τῇθ

τηΐχ τηθαὶ ἀπ

ναῖε

ψ ἢ βοΐ

τηΐϊηῦ ἀπ οσἷνε Ποὺ ἴο ἀὐῖηκ.
Απα Μείαποίτνα ταϊχϑα
ἴῃς ἀτδυρῃῦ πα σαν 1Ὁ ἴο ἴπΠ6 σοαα688 85 58η6 Ὀδαβ.
50. ἴῃς στεαΐ αιδοη ἢ δο γϑοοῖνεα Ὁ ἴο οὔβοσνο ἐῃ6
ϑδουδυηθηΐ 2
1 Ῥοριηθῦθυ

Ἕ
οἤοοβθθ

ἧς

-

Ξ

ὑμῃ Ἰον6 ν βϑῶῦ, ΒΌΡΡΟΒΘαΙΥ

ἃ. Ὀϑίηρ

ΤΟΥ Βαϊ 8016 ὕο᾽ ΠΟΙ δϑβαμηθα. οοηαϊύοη, Ὀαὺ Το }}ν Ὀθοϑιιβ
ἴῃ ΠΘΙ ΒΟΥΤΌΥ 8516 ΓΘἔμΒ65 8}} οομηξογύβ.
3. Αἢ ϑδοῦ οὗ οοἸατητηΐοη---Π ἀσϊηκίηρ οὗ ὑπ6 ρούϊοῃ (κυκεών)
ΠογΘ ἀθβου
θα ---ννῶβ οη6. οὗ ὍὉΠ6 τηοϑῦ ππρουύδηῦ ΡῬΊθοθβ οἵ
γἰῦα8] ἴῃ Ὁ06 Ἐ]θαβί ἴδῃ τηγϑύθυϊθβ, 88. Θοιητηθιηογδύῦϊιρ ὑῃ6
ΒΟΥΤΟῪΒ οὗ ὕης8 ρσοαᾶθβ8β.
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τῆσι δὲ μύθων ἦρχεν
ἣ
ἐύξωνος Μετάνειρα"
Χαῖρε, γύναι, ἐπεὶ

οὔ σε

κακῶν

ἄπ' ἔολπα

τοκήων
ἔμμεναι, ἀλλ᾽

ἀγαθῶν:

ἐπί

τοι

πρέπει

ὄμμασιν

αἱ ὼς
καὶ χάρις, ὡς εἴ πέρ τε θεμιστοπόλων βασιλήων. 21

ἀλλὰ θεῶν μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί
τέτλαμεν ἄνθρωποι: ἐπὶ γὰρ ζυγὸς
νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἵκεο δεῦρο, παρέσσεται
περ.
παῖδα δέ μοι τρέφε τόνδε, τὸν

περ ἀνάγκῃ
αὐχένι κεῖται.
ὅσσα τ᾽ ἐμοί
ὀψίγονον

καὶ

ἄελπτον

ὦπασαν ἀθάνατοι, πολυάρητος δέ μοί ἐστιν.
εἰ τόν γε θρέψαιο καὶ ἥβης μέτρον ἵκοίτο,
ῥεῖά κέ τίς σε ἰδοῦσα γυναικῶν θηλυτεράων
ζηλώσαι" τόσα κέν τοι ἀπὸ θρεπτήρια δοίην.
Μ

΄,

,

δὲ

2

220

Τὴν. δ᾽ αὗτε προσέειπεν ἐυστέφανος Δημήτηρ"
καὶ σύ, γύναι, μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ἐσθλὰ
πόροιεν"

22

παῖδα δέ τοι πρόφρων ὑποδέξομαι, ὥς με κελεύεις,
θρέψω. κοὔ μιν, ἔολπτα, κακοφραδίῃσι τιθήνης
οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπηλυσίη δηλήσεται οὔθ᾽ ὑποτάμνον':
οἶδα γὰρ ἀντίτομον μέγα- φέρτερον ὑλοτόμοιο,
οἶδα δ᾽ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἐσθλὸν ἐρυσμόν. 280
Ὡς ἃἄρα φωνήσασα θυώδεὶϊ δέξατο κόλπῳ
χείρεσσ᾽ ἀθανάτησι' γεγήθει δὲ φρένα μήτηρ.
ὡς ἣ μὲν Κελεοῖο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν
Δημοφόωνθ᾽, ὃν ἔτικτεν ἐύξωνος Μετάνειρα,

ἔτρεφεν ἐἐν μεγάροις" ὃ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἶσος,
93
οὔτ᾽ οὖν σῖτον ἔδων, οὐ θησάμενος [γάλα μητρὸς ἢ
ἡματίη μὲν γὰρ καλλιστέφανος 5] Δημήτηρ
2365
1 ἩουτηδηπΒ γοβίογαθιοη.

304

»

2. Ψοβδ᾽ γοϑύογαθίοῃ.

11--Ὸ
Απὰ

οἵ

ὑβϑὴ

ὈΕΜΕΤΕΝ,

212-226"

4}1, ννε]!ορινάςά

Μοεΐδηεῖτα

ἢγοὺ

υερδῃ ἴο βρεᾶκ : “Ηδ]}, Ιαᾶγ
ἔον 1 {πίη γοὺ ἃγῈ
ποῦ τηϑϑηΐϊν Ὀαῦ ΠΟΌΪΥ Ὀοτ ; ἔσαν αἰρηϊν ἀηα στᾶσα
ΔΥΘ σοηϑρ
οι 5. ΠΡΟΣ γΟᾺΙ ΘΥῸ5. 85 ἴῃ ἴῃ δυϑϑ οἵ
Κίηρβ ὑπαῦ 68] 1πβιϊοα. Ὑεὖῦ νγε τηογΐαϊβ θδὰν ρεὺἔογτοθ νυμαῦ {Π6 σοαβ βεπα 5, ἐπουρὴ ννγαὲ θὲ ουἱενεᾶ;
ἴον ἃ γόκα ἴβ βεῦ ρος ΟἿ πϑοῖκβ. Βαῦ πον, βίηοε
γοὰ 8476 οοῖηθ ΠΕΙῸ, νοῦ 58}4}} ἢᾶνε ψπαῦ 1 οἂπ Ρ6βίου : 8Π6] ΠΌΤΒ6 τη6 ὑΠ|5. ΟΠ] ποῖ ὅπ σοᾶβ σᾶνε
Ιη6 ἴῃ ΤΗΥ͂ οἷα ἃρε ἀπα Ῥεγοπα Τὴῦ ΠΟΡΕ, ἃ 50η τη]ἢ
Βιγεα ἴου. 1’ γοὰ β5ῃουϊα Ὀτίπρ τη ἀρ ὑπὸ] Πα
γΈ
8. ἢ ὑΠ6 {Ὁ}} τηθαβατα οἵ γουΐῃ, ἃν οπα οἵ νψοϊηδηΚιὶπᾶὰ ὑπμπαῦ 5665. γον 1 βγαιρηῦνναυ θην γοι, 50
ογεαὺ τεσσ νγουα 1 οἷνα ἴον πὶβ ὈρΡΟΥΪπρΊηρ.᾽
ΤΠ δὴ το ἢ-Παϊγεα. ᾿λδιμθῖου δηβνγεγεα Ποὺ: “ Απα
ἴο γοι;, 4180, ἰδαγ, 4}} [81], ἀπ την ὑῃ6 σοαᾶβ σῖνε γοι
σοοά ! ΟἸδαΪν ψ1}} 1 ἴακα ὑπ ον ἴο τὴν Ὀτγθαβῦ, ἃ5
γοὰ Ὀἰὰ πι|6, ἃπᾶὰ ψ1}}. ἤυγθα ἢ.

Νενοσ,

1 θη,

ὑΠγοαἢ ἀτν ΒΘ] 655}6855 οἵ Πῖ5. ΠΌγ856 5Π48}} ψ ]οΠουδ
Βυχὺ Πίστη ποὺ γεὺ ἴῃς [Ππαδγουξίου:} ἔον Γ Κηον ἃ
Οἤδύτα ἔδυ βυγοηρον ἔμδη ἔΠ6 ννοοαουΐίεν, ἀπὰ 1 Κηῆονν
δ Θδχϑο]εηῦ βαΐεσαδγα ἀραϊηβὺ νοὶ
το ογαο.᾿ἢ
δα 5Π6 δὰ 850. ϑρόκδιῃ, 58ῆ6 ἴοοῖκ ἔπε ἽἢἹ]α ἴῃ.
Πδν ἔγταρσταηὺ Ὀοόβοιῃ νυν ΠΕΥ αἰνίπα Παηα8 : πα ἢΪ5

τποῦμον νὰ

οἷδα ἴῃ ΠΕῚ Πδατῖ.

80. {πε σοάᾶεββ

Παγβοα ἰπ ὅπ ραΐίδοθὸ ϑοιμορῃοῦμ, νῖϑε (δἰ διιβϑ᾽
ΌΟΘΑΙΪΥ 5οὸη ψΨῃοπὶ ψν6}1- οσἰτάδα Μείαπεϊτα θαγα. Απὰᾶ
ὑπῸ ἃ
στον κ᾿ βουμδ ἱἰτηγηουαὶ θείης, ποὺ ἔδα
νυ ἔοοα ΠΟΥ που ϑῃδα αὖ ὑῃα Ὀτγθαβὺ: ἴον ὈῪ ἀδν
το -οτοννθα [Ἰλειημδῖου νου ἃποῖϊπῦ πη σἱ ἢ
1 τΤ]ηἀογουθίου δηα Ὑοοαουθυ ἃ

ΡΥ ΡΘΌΪΥ ῬΟΡΊΪ8Ὶ ΠπϑμηΘ5

(αἴῦου {πΠ6 βύγ!θ οὗ Ἡφϑβϑίοα᾽β “" Βομθίθββ Ομ 7) ἴου ὑπῃ6 ὑοΥΤα

τἐποπρμῦ το Ὀ6 Π6 οἀσβα οὗ ὑδοὐμίηρ ἃπα ἐοούῃϑομα.
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χρίεσκ᾽ ἀμβροσίῃ ὡσεὶ θεοῦ ἐκγεγαῶτα
ἡδὺ καταπνείουσα καὶ ἐν κόλποισιν ἔχουσα"
νύκτας δὲ κρυπτεσκὲ πυρὸς μένει ἠύτε δαλὸν
λάθρα φίλων γονέων: τοῖς δὲ ἢ θαῦμ᾽
7]

».»7

᾽ὔ

ς

ἐν θ

“ᾳῃπ΄ιν

[οἷ

ἐτέτυκτο,

240

ὡς προθαλὴς τελέθεσκε' θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει.
καί κέν μιν ποίησεν ἀγήρων τ᾿ ἀθάνατόν τε,
εἰμὴ ἄρ᾿ ἀφραδίῃσιν ἐύξζωνος. Μετάνειρα
νύκτ᾽ ἐπιτηρήσασα θυώδεος ἐἐκ θαλάμοιο
σκέψατο: κώκυσεν δὲ καὶ ἄμφω πλήξατο μηρὼ

424

δείσασ᾽ ᾧ περὶ παιδὶ καὶ ἀάσθη μέγα θυμῷ
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα"
Τέκνον Δημοφόων, ξείνη σε πυρὶ ἔνι πολλῷ
κρύπτει, ἐμοὶ δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ τίθησιν.
Ἃςς φάτ᾽ ὀδυρομένη: τῆς δ᾽ ἄιε δῖα θεάων.
250
τῇ δὲ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ
παῖδα φίλον, τὸν ἄελπτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε,
ἢ
δ.
ΡΤΉΕ,
Σκες Κῶ
π
ΡῈ
ὐδυὼὰ
χείρεσσ᾽
ἀθανάτησιν
ἀπὸ
ἔθεν ἧκε
5πέδονδε,
ἐξανελοῦσα πυρός, θυμῷ κοτέσασα μάλ᾽ αἰνῶς,
καί ῥ᾽ ἄμυδις προσέειπεν ἐύζωνον Μετάνειραν’:
25ῦ
Νήιδες ἄνθρωποι καὶ ἀφράδμονες οὔτ᾽ ἀγαθοῖο
αἶσαν ἐπερχομένου προγνώμεναι οὔτε κακοῖο"
καὶ σὺ γὰρ ἀφραδίῃσι τεῆς νήκεστον ἀάσθης.
ἴστω γὰρ θεῶν ὃὅρκος, ἀμείλικτον Στυγὸς ὕδωρ,
ἀθάνατόν κέν τοι καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα
260
παῖδα φίλον ποίησα καὶ ἄφθιτον ὥπασα τιμήν'
νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὥς κεν θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι:
τιμὴ δ᾽ ἄφθιτος αἰὲν ἐπέσσεται, οὕνεκα γούνων
,
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227-265

Δι Υοβία 85 ἢ ἢ6 σγετα {πε οἴἶθρυίηρ οὗ ἃ σοά ἀπα
Ὀτεαΐῃς ϑυγεεῦν ὑροὴ ἢΐτη ὃἃ5 58πΠ6 με] ίτη ἴῃ ἢδὺ
θοβοῃ.
Βαΐ δ΄ πίρῃϊ 5ῆ6 νου κάθ ἢϊμη {κὸ ἃ
Ὀγδηα ἴῃ πε πεαγὺ οὔ {πὸ ἔτθ, πκηόνῃ

ἴο ἢΐβ αἀθδγν

ῬΡαγεηΐβ. Απᾶ 1 ντουρῃξ στοαΐ ψοπάοθυ ἴπ {Π656 ὑπαὶ
δ στὸν Ὀεγοπαᾶ ἢΐβ ἃρὰ ; ΤῸ δ νγὰβ {κὸ ἴῃς σοάβ ἴδος
ἴο ἴδοαθ. Απὰ 85Π6 νου ἢᾶνε τηλᾶάθ ἢΐτη ἀθαξῃϊθ55
ἃ πα ἀπαρείηρ, Πα ποὺ νγ6]]-ονάεα Μεϊΐαπείσα ἴῃ ΠΟΥ
ΠΘθα ]θββηθϑθ Καρὺ νναΐοῃ Ὀγ πὶρῃΐ ἴτοῖ ΠΟΥ βυνεεῦ5: 6 ΠΠπσ ΘἤδιθΕΙ πα ϑρίεα.
ΒΒυῦ 5Π6 νδι]εὰ
ἃ πα βυηοΐθ ΠῸΥ ὗννο ΐρ5, θδθοδῦϑε 58η6 ἔδαγεα ὺγ ΠδΥ
800. 8Π4 νγὰβ στοαὶ αἰβδιίγαυρῃΐ ἴῃ ΠΟΥ Πεδατγῦ ; 50 586
Ιατηθηϊθα ἀπ υἱξεγεα ψἱηρεα ψογαβ:
“ Ἰθδιπορῃούῃ, τὴν 80π, πε βἰγδηρα νοιηδῃ ὈΌΓ165
γοι ἀδαρ 'ἰπ ἥγε ἀπ ψοῦκβ ουἱοῦ δα ὈἱΕΥ βουτονν
ἴου τὴθ
ΤΠὰ5 586 8ΡοΚθ, τηουτηΐηρ. Απα {π6 ὑτὶρῃς
ϑοαάεββ,

ἰονεὶ γ-οσονηθα

[Ἰειηδῖου,

ἢϑαγὰ

Ποὺ, ἃπα

νγὰβ τοῦ ἢ ΠῸΥ. 80 στ ΠΕΥ ἀϊνίηθ Παπαᾶβ 5Π6
βῃδίοῃοα ἔγοτα ἔῃ ἤγε ὑπὸ ἀθὰῦ βοὴ οη Μεϊαπείγα
δα Ῥοῦπ ὑππορδά-ἔον ἴῃ πε ραΐδοθ, πα οαϑὺ Ὠΐτη
ἔγομη Ποὺ ἴο {Π6 φγουπαᾶ; [ὉΓ 586 νγὰβ ὑευυ
Ὁ] ΔΗΡΥΥ
ἰπ Πα ποαυῖ. Βου νη 506 βαϊὰ ἴο με ]}]-σιγάθα
Μείδμηεϊτγα:
“ ὙΥ1655 ἀγα γοῦ τηογίαϊβ ἀηα 4}] ἴο ἔογεβθε γουγ
Ἰοῦ, ννεῖπευ οὗ σοοα οἵ εν], ἐμπαῦ οοῦηθθ ΠΡΟῚ γοα.
ΕῸΥ πον 'ἰπ γοὺ Πδϑα 6ββηθββ γοὰ ἤᾶνα ψτουρῃϊ
ἔν ρμαϑὺ μϑαϊ προ; ἔοι---"Ὲ υυἱΐμθϑθθ ὑπΠ6 οὐΐἢ οἵ
με

σοάβ,

ὑῃε

γϑ θη 885

νναΐευ

οἵ ϑίγχ---

πουἹὰ

Βᾶνα τηϑάθ γοὰῦν ἀθαν 805 αθδίῃ!]θββ ἀπά ὑπᾶρείπρ
8}1 ἢϊβ ἀὰγβ ἀπὰ νόου Πᾶνα θεβίονεα οα ΐπη ὄνϑῖἸαβύϊηρ Βοποῦῦ, Ὀὰΐ πον ἢ6 οδῃ ἴπ ΠῸ ὑγΥ Θβοᾶρα
ἀδαΐη πα ἐπε ἔαϊεβ. Ὑεὺ 5}4}} ὑπ
ΠΟΠΟΙΣ
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ἡμετέρων ἐπέβη καὶ ἐν ἀγκοίνησιν ἴαυσεν.
ὥρῃσιν δ᾽ ἄρα τῷ γε περιπλομένων ἐνιαυτῶν
ς
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20ῦ

παῖδες ᾿Ελευσινίων πόλεμον καὶ φύλοπιν αἰνὴν
αἱὲν ἐν ἀλλήλοισιν συνάξουσ ἸΡΘΊΆ πάντα.
“

᾽

ΥΝ
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’ὔ

2

,

᾿

7

Ἵ

΄

π-

9.

᾿

εἰμὶ δὲ Δημήτηρ τιμάοχος, ἥτε μέγιστον.
ἀθανάτοις θνητοῖς τ᾽ ὄνεαρ καὶ ᾿ χάρμα τέτυκται.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑὑπ᾽ αὐτῷ 210
τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος
Καλλυχόρου. καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ.
ὄργια δ᾽ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι, ὡς ἂν ἔπειτα
εὐαγέως ἔρδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε.
ὩὋςς εἰποῦσα θεὰ μέγεθος καὶ εἶδος ἄμειψε
278
γῆρας ἀπωσαμένη" περί τ᾽ ἀμφί τε κάλλος ἄητο"
ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα θυηέντων ἀπὸ πέπλων
΄
[οὶ
΄
τ ἢ ἘὐρῚ
᾽
,ὔ
σκίδνατο,
τῆλε
δὲΧ φέγγος
ἀπὸ
χροὸςΧ ἀθανάτοιο
λάμπε θεᾶς, ξανθαὶ δὲ κόμαι κατενήνοθεν ὦμους,
αὐγῆς δ᾽ ἐπλήσθη πυκινὸς δόμος ἀστεροπῆς ὥς:
280
βῆ δὲ διὲκ μεγάρων" τῆς δ᾽ αὐτίκα γούνατ᾽ ἔλυντο,
δηρὸν δ᾽ ἄφθογγος γένετο χρόνον, οὐδέ τι παιδὸς
μνήσατο τηλυγέτοιο ἀπὸ δαπέδου ἀνελέσθα:.
τοῦ δὲ κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινήν,
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ εὐστρώτων λεχέων θόρον: ἣ μὲν
ἔπειτα
285
παῖδ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ"
ἣ δ᾽ ἄρα πῦρ ἀνέκαι᾽: ἣ δ᾽ ἔσσυτο πόσσ᾽ ἁπαλοῖσι
μητέρ᾽ ἀναστήσουσα θυώδεος ἐκ θαλάμοιο.
ἀγρόμεναι δέ μιν ἀμφὶς ἐλούεον ἀσπαίροντα
ἀμφαγαπαζόμεναι: τοῦ δ᾽ οὐ μειλίσσετο θυμός: 290
χειρότεραι γὰρ δή μιν ἔχον τροφοὶ ἠδὲ τιθῆναι.
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264--291

αἰνναγβ τοῦ ΡΟΝ Πίστη, Ὀθοδαβ8 ἢ6 ἰδὺ ὌΡΟΙ ΤΥ ΚΠΘΟ65
Δα 5ἰερὺ ἴῃ ἕν δύῖηβ8. Βυΐ, 88 ἴπ6 γϑδῦβτηονα τουηα
ἃ Πα ἤδη Π6 ἰβ ἴῃ 15 Ῥυίτηθ, {Π6 5βοὸη5 οἵ ἐπε ΕἸ]δαϑβὶἰδ 5 5Π8}} δνδὺ ψψᾶρὲ νγἂν δ πη ἀγοδα σα ἢ ὁπ 6
ἉποῦΠου σοπἐπθα}}γ.
[01 δὰ. ἐμαὺ Ἰ)ειμθῖου νη Ὸ
ἢδ5 5ῆδγα οἵ Βοποιιν ἃπα 15 {πΠ6 σγοϑαΐϊεϑδὺ Π6ΙΡ δηᾶ
οϑι56 οἵ ον ἴο ἔπθ ππᾶνίηρ' σοάβ 8πα τηουΐαὶ πηθ ἢ.
Βαΐ πον, ᾿δὖ 1} ἔπ ρββεορὶθ θα] τὴς ἃ στεδῦ ἰθιηρὶς
δηα Δ αἰϊᾶν θοῖον ἰὑ ἀπά θεπθαΐῃ ὑπ6 οἷν πα 105
ΒΟΥ ψ}8}} ὍΡΟΙ. ἃ υἰϑίπρ' ΒΙΠοοῖς ἀθονα (ΠΟ
ΠΟΥ 5.
Απα 1 τ γβοὶῇ νι1}} ὕδαοἢ τὴν τἱΐθβ, ὑπαῦ πουθαίζευ γοὰ

ΤΩΔΥ͂ ΤΟν ΥΠ Εἶν ΡΟ οτπὰ ὑπ
6πὶ ἀπ 850 ψνὶπ ὑπ6 ἔδνοιι
οὗ τὴν Πϑαγί.᾿"
Ώδη 886 δᾶ 80 βδϊα, ἔπε ροάάδββ. σμαπρεα ΠΟΥ
βίαϊυτε ἀπ ΠΕῚ ἰοοῖκ5, ὑμτυϑῦϊηρ' οΪἃ ἀρὸ ἄνγᾶν ἔγουὴ
Ποῦ : θεδαῖν βργοδα τουπα ἀροῦῦ ΠΟΙ ἀπᾶ ἃ Ἰονεὶγν
ἔγαρυδποθ ν»ϑὰβ νγαΐεα ἔγοτ ΠῚ δυο
ῦ-ϑυ ΠΠπΠρ᾽ ΤΟΌ68,
8 πη ἔγοση με αἰνίπε ον οἵ πε φροάᾶθβϑβ ἃ ᾿ἰσῃὺ
5Π0Π6 δἴαγ, νγἢ1}6 σοϊάθη ὑγεβθαβ βριεδα ἀονγη ΟΥΟΥ ΠΟΥ
ΒΠου] 6Υ8, 580 ὑμπαῦ ὑπ βτοπρ Πουβ6 ψγνὰ85. ΠΠ]οδὰ ἢ
Ὀτγὶσηΐηθβ5 88. νυῖδῃ ΠΠρηληΐπο. Απα 80 5Π6 νεπῦ ουΐ
ἔγοιη ῃε ραΐδοϑ.
Αμα 5 γαῖσηῦνναν Μείδποῖγα᾽ β ΚΠΘῸ5. γγουα ἰοοβϑα
Δ Πα 586 Τοιηδί
6 α ΒΡΕ
ΘΟ 655. ΤῸ ἃ ἰοὴρ ψΠ1Π|6. δηα
αἸά ποῦ Γοπηθιη1 ἴο ἴαΚα ὉΡ Ποὺ ἰαΐθ- ΒΟΥ 501 ἔγῸ ΠῚ
πε στοιπα. Βιυΐῦ ἰδ βἰβϑίουβ πϑαγαὰ ἢῖβ ὈΕΠ{Ὁ] νυ]
}ΠΠρ’
8 Πα 5ρύδηρ' ἀοννη ἤτοι ἐΠδὶν υν6 }}-ϑργοδα θεα8 : ομα οἵ
ὑπϑῖὰ ἴοοῖκ ἀρ {μα Ομ] ἴῃ ΠΟΥ δυτη5 ἃπΠα ᾿Ἰαϊα ἢΐπ ἴῃ
ΠΘΥ θοβοσα, ννἢ1Π6 ἀποῦμου γονινϑα {πΠῸ ἥτε, ἀπα ἃ ἐπὶνα

γ5Π 66 νης βοῦς ἔδεὺ ἴο Ὀτὶπρ' ΓΠεὶν τηοῦπθυ ἔγουη ΠῚ
ἔγαργαπδ οἤδτηθου.
Απα ὑμπεν σαϊπογεα ἀροὺδ {πὸ
βύγι σοΊπσ ΟΠ] πα ννβῃθα Πίτη, δι θγδοίηρ Πίστη ἰονἱρὴν ; θυὺ Πα νγὰβ ποῦ οογηΐογίοα, θδοδιβα ΠΌγ8565 δ πα

Βαπαμηδ
145 τ ἢ 1655 5Κ1}{Ὁ] σσετα πο αϊηρ τ

πον.
899

ΤῊΗΞ

ΗΟΜΕΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

Αἱ μὲν παννύχιαι κυδρὴν θεὸν ἱλάσκοντο
δείματι παλλόμεναι, ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν
εὐρυβίῃ Κελεῷ νημερτέα μυθήσαντο,
ὡς ἐπέτελλε θεά, καλλιστέφανος Δημήτηρ.
ἢ

Ἁ

’

ῇ

[4

Γ᾿.

᾿΄

-νὸ
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αὑτὰρ ὃ γ εἰς ἄγορὴην καλέσας πολυπείρονα λαὸν
3

εἶ

“

᾽

5

»

Ἁ

’

᾽ὔ

Ἁ

ἤνωγ᾽ ἠυκόμῳ Δημήτερι πίονα νηὸν
᾿ς

ποιῆσαι καὶ βωμὸν ἐπὶ προὔχοντι κολωνῷ.
οἱ δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐπίθοντο καὶ ἔκλυον αὐδήσαντος,
τεῦχον δ᾽, ὡς ἐπέτελλ᾽. ὃ δ᾽ ἀέξετο δαίμονι ἶσος.͵ 300
Αὐτὰρ ἐπεὶ τέλεσαν καὶ ἐρώησαν καμάτοιο,
βάν ῥ᾽ ἴμεν οἴκαδ᾽ ἕκαστος: ἀτὰρ ξανθὴ Δημήτηρ
ἔνθα καθεζομένη μακάρων ἀπὸ νόσφιν ἁπάντων
μίμνε πόθῳ μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός.
αἰνότατον δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν 80
ποίησ᾽ ἀνθρώποις καὶ κύντατον' οὐδέ τι γαῖα
σπέρμ’ ἀνίει, κρύπτεν γὰρ ἐυστέφανος Δημήτηρ'
"

εν

πολλὰ

»

δ᾽

σ΄

δὲ καμπύλ᾽

Ν

Ν

ΠΑΎΩΝ

ὸ

2

ἄροτρα
Ἢ

᾿Ὶ

θ)

μάτην
΄,

,

βόες
ῇ

εἷλκον
Ξ

ἀρούραις"
Ν

᾿

-

ἈΝ

᾽

,

»Μ

’,

πολλὸν δὲ κρῖ λευκὸν ἐτώσιον ἔμπεσε γαίῃ:

καί νύ κε πάμπαν ὄλεσσε γένος μερόπων ἀνθρώπων 810
λιμοῦ ὑπ᾽ ἀργαλέης, γεράων τ᾽ ἐρικυδέα τιμὴν
καὶ θυσιῶν ἤμερσεν ᾿᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντας,
εἰ μὴ Ζεὺς ἐνόησεν ἑῷ τ᾽ ἐφράσσατο θυμῷ.
Ἶριν δὲ πρῶτον χρυσόπτερον ὦρσε καλέσσαι
Δήμητρ᾽ ἠύκομον, πολυήρατον εἶδος ἔχουσαν.
81ὅ
ὡς ἔφαθ᾽- ἣ δὲ Ζηνὶ κελαινεφέι ἸΚρονίωνι
πείθετο καὶ τὸ μεσηγὺ διέδραμεν ὦκα πόδεσσιν.
᾿

ἃ

“

»

»

Χ

ἃ

Ἁ

7

Χ

7

Ἄ

7

ἵκετο δὲ πτολίεθρον ᾿Ελευσῖνος θυοέσσης,
εὗρεν δ᾽ ἐν νηῷ Δημήτερα κυανόπεπλον

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
1 ΤῸ, (ορ. 285) : δαίμονος αἴσῃ, ΜΒΝ.
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11.---Τὸ

ΘΕΜΚΑΒΕ,

292-320

ΑἹΙ πίρῃηῦ Ἰοπρ' πεν βουρῃῦ ἴο ἀρρϑαβε ἐπε ἘΈΡΕΟ
ϑοα685, ασυδκίηρ Ὁ} ἔδανυ. Βιυΐ, ἃ5 5000 85 ἄδννῃ
θαρδῃ ἴο 5ῃονν, ἔμεν το] ροψονξαϊ ΟεἸδὰ5 411 ὑπίηρϑ
νυ Ππουΐ 81], ἃ5 ὅθ Ἰονεὶγ-οσον
πο σοάάεθ5 Πευηεῖου
ομαγρεά ἔῆθη.
80 (εἰεὰβ οα]]16α ἐῃθ σοσπηΐ 885
ῬΘΟΡΙΘ ἴο δῃ ἀββθιηθὶν πα Ρμα46 ὑπϑῖὴ τε ἃ ροΟαΪν
ὕδρας ἔου τἱοἢ-Παϊγοα Ποιηθῖου ἃμα δὴ αἰΐδι' ΡΟΙ
1ῃς6 τἱβίησ ἈΠΠΟΟΚ.
Απαὰ πον ορεγεα πίμι τὶσῃηΐ
Βρθϑάν δπα Παυκεπθα ἴο ἢΐβ νοῖςβ, ἀοίῃηρ ἃ5. Πα
ΘΟμηδ θα. Α5 ἰὼ ἔπε οὔ], 6 ογον {κα δὴ
ἰτητηοσίαὶ! θεϊηρ..
Νονν ψῇθῃ παν Πα ἤπιίϑῃθα θυ] αΐηρ ἀπα πᾶ
ἄγαν Ὀδοὶς ἔγουη ἐπαῖν [01], ὑΠῸῪ ννεηΐ Ἔν ΟΕ τηδπ ἴο

ἢϊβ Βουβ6ὲ. Βαΐ ρσο!άδη-Παϊγεα [ευηδῖου ϑαὺ ἔπεγα
αρατὺ ἴγοτη δἰ] πη6 Ὁ] βϑεα σοᾶβ δῃᾶ βἰαγεά, νναβϑῦπρ-.
Ἔας,
ἢ
γεαγπίπρ [ῸΓ ΠΕ ἀδβερ- θοβοιηθα ἀδαρητευ
ΤΠῈπ 586 οδαβαα ἃ τηοβὺ ἀγεϑαὉ] ἀπ οΥ116] γ6 8 ΤῸΥ
τηϑη
Κὶπα ον ἴῃς 411}- που ϑῃϊηρ δαυτῃ : {Π6 στουπα “νου] ποῦ τὰκ {πα βεβα βρτοαυΐ, ἴον. τ ἢ -οσουγπθα
Πλεπηεῖον Κεαρὺ 1 Πα. [Ι͂ἡ πε ἢε]45. πε οχϑὴ ἄγαν
Δ ΠΗΥ͂ ἃ σατνεα Ρ]ΟΌΡῊ ἴῃ ναΐπ, ἃπα τὰ ἢ γἢϊδα θαυ]αν
νγὰβ οδδῦ θΡρῸὰ ἐπα ἰαπά ψιπουῦ ἀνα]. 80. 586
νου πᾶνε ἀσδβίγογεα ὑπΠ6 ψΠο0]6 τᾶος οὗ τδη ψ]ἢ
ΟΥ̓ΆΘΙ ἔδηηΐηα ἀπα πᾶνε τοῦ θοα τπθ ψηο ἄν6}}] ὁ
ΟἸγΙαρὰΒ οὗἉὨ ὑπεῖν σ]ογίουβ στρ οὗ οἱδῦθ δηα βδου!ῆσαβ,
μα ποὺ Ζειβ ρεγοεϊνοα δῃαᾶ τηϑυϊοα ὑπ15 ἱπ Πὶβ
Πφδασξ. ΕἸγϑῦ πε βεηΐ ροϊάθη-νἱηρεα [τ|5 ἴο 68}] τὶἢΒεαϊγεα Τ)εμλεῖεσ, ἰονεὶν ἰπὶ ἔουτη.

80. μ6 οοιηγηδηαβα.

Απᾶ 586 ορεγεᾶ πε ἀδιϊκ-οουθα ὅθ οἵἨ ΟΥ̓ΟΠΟΒ,
Δ Πα βρεά στῇ ον Γδεῦ δοῦοθβ ὑπ6 βσρᾶςοα θεΐνεθῃ.
5}6 σάτα ἴο {ῃς βίγοηρῃο]α οὗ ἔγαρσταπὺ ΕἸ δυβὶβ, ἀπά
ὕπεγα ἡπάϊηρ ἀδγκΚ-ο]οαΚαα Ἰεμηθῖαυ ἴῃ ΠδΥ [δ Ρ]6,
ΒΡᾶΚο ἴο ΠεῈῖ δηᾷ υὐξεγτεα νἱηρεα σψοσαβ:
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ΞΕ,

ΤῊΗΒ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥΜΝΒ

Δήμητερ, καλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα εἰδὼς
ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων.
ἄλλ᾽ ἴθι, μηδ᾽ ἀτέλεστον ἐμὸν ἔπος ἐκ Διὸς ἔστω.
Ὃςς φάτο λισσομένη: τῇ δ᾽ οὐκ ἐπεπείθετο θυμός.
αὖτις ἔπειτα πατὴρ μάκαρας θεοὺς αἰὲν ἐόντας
82
ΓῚ

»

Ἀ

77

ἢ

7

«ἡ

Ἁ

5

πάντας ἐπιπροΐαλλεν"

ΕΝ

ΓΝ

57

Ν

,

ἀμοιβηδὶς δὲ κιόντες

κίκλησκον καὶ πολλὰ δίδον περικαλλέα δῶρα
τιμάς θ᾽, Τᾶς κ᾽ ἐθέλοιτοϊ μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἑλέσθαι.
ἀλλ᾽ οὔτις πεῖσαι δύνατο φρένας οὐδὲ νόημα
θυμῷ χωομένης: στερεῶς δ᾽ ἠναίνετο μύθους.
380
οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἔφασκε θυώδεος Οὐλύμποιο
πρίν γ᾽ ἐπιβήσεσθαι, οὐ πρὶν γῆς καρπὸν ἀνήσειν,
πρὶν ἴδοι ὀφθαλμοῖσιν ἑὴν εὐώπιδα κούρην.
Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε βαρύκτυπος εὐρύοπα
2
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ἈΝ

ἈΝ
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,
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50Ν

͵ὔ
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εν

᾿
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,

͵7

Ἂν

,ὔ

Ζεύς,

εἰς "ἔρεβος πέμψε χρυσόρραπιν ᾿Αργειφόντην,
88
ὄφρ᾽ ᾿Αίδην μαλακοῖσι παραιφάμενος ἐπέεσσιν
ἁγνὴν Περσεφόνειαν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος
ἐς φάος ἐξαγάγοι μετὰ δαίμονας, ὄφρα ἑ μήτηρ.
ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα μεταλήξειε χόλοιο.
Ἑρμῆς δ᾽ οὐκ ἀπίθησεν, ἄφαρ δ᾽ ὑπὸ κεύθεα γαίης 340
"
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Ν
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ΝΎ,

᾽
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΄

ἐσσυμένως κατόρουσε λιπὼν ἕδος Οὐλύμποιο.
3

Ψ

,

Χ

“

,

ΓΆ

τέτμε δὲ τόν γε ἄνακτα δόμων ἔντοσθεν ἐόντα,
ἥμενον ἐν λεχέεσσι σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι,
πόλλ᾽ ἀεκαζομένῃ μητρὸς πόθῳ: ἣ δ᾽ ἀποτηλοῦ
ἔργοις θεῶν μακάρων [δεινὴν] μητίσετο βουλήν. 384
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη κρατὺς ᾿Αργειφόντης'
1 Τρ : ἐπ᾽ ἀτλήτων, Μ.
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2. Ψοβδβ: βουλῇ, Μ.

τις
Ἐς
.

Π1.-- ΤῸ ὈΕΜΕΤΈΝ,
“Ἰοτηθῖου, ἑαΐμον Ζθαβ,

5721τ-.346

ἤοθ6 5601} 5 αν ευ]αϑῦ-

ἰηρ᾽, 64115 γοὰ ἴο δοῖης Ἰοὶπ ὑπ΄ ὑγῖθεβ οὐ ἐπε δὔθυ μα]
σοᾶβ: οοπιθ ἐπογαΐοσε, πὰ ἰοὺ ποῦ ἐπα τηθϑβαρο 1
την το Ζειιβ ρᾶ85 ππορθαγϑα.
ΤῊὰ5 5814 [τ|θ ᾿πηρ]ουπο θυ.
Βυΐ οπιθῦθυ 5
Ὠδαγὺ νγὰβ ποῦ τηονεὰ. Τποπ ἀρσαὶη ὑπὸ ἔδύμου βεπὲ
τονἢ 411 ἴΠς Ὀ]εσβαα ἀπα δἴθυπμαὶ σοῦβ θ6β 65: πὰ
ὕΠ6ν σᾶ, ὁπ 6 ξεν ἔπ οὔπεον, δἀπα Κεορὺ Ἵδ! ]πρ ΠΟΥ
δα οἴεσί
πο δὴν νΕΥῪ ὈΘϑα Ὁ] οἹβ ἀπα ψνπαΐονον
τ ρηϊθ 5ὴ6. πσῃδ θῈ ρ᾽δαβθά ἴο. ὁποοβα διποηρ ὑπ6
ἀδαύῃ!]θθβ ροᾶβ. Ὑεὺ πὸ οπδ νγὰβ 8016 ἴο ρϑύβαδαβ
ΠΟΥ πὐϊπα δα

ΜΠ, 580 ταῦ.

νγὰβ

58η6 ἴπ ΠΕῚ Ποαιῦ;

Ὀαΐ 516 βα ὈΡΟΥ ΠΥ γο]θοϊεα 411] {Παὶν νγογβ : ἔρον 586
νονεα ἐπαῦ 96 ψουῦα πονεὺ βεὺ ἔοοῦ οὐ ἔγσταηΐ
ΟἸγτρὰ5. ποὺ ἰοῦ ἔγαϊδ ορυπρ οὐὐ οὗ {πε στουπά,
ὉΠ ῸΠ 5η6 θΕΠ6] ἃ ψἱἢ ΠΟΥ γε ΠΟΥ οὐὴ [αϊτ- σε α
ἀδαρ του.
Νον ΒΘ 8|]]-ϑβοίησ Ζεὰ5 πε ἸοιαἘΠ ΠΘΥΟΥ
Πδαυτὰ {πῖ5, ἢ6 βεπὸῦ πε 5]νοὺ οὗ Αὐριτιβ ῇοβε νναπᾶ
ἰ5. οἵ σο!ὰ ἴο Εχεριβ, 80 ἐμπαὺ Πανίπο ὑγῸΠπ ΟΥ̓ΘΥ

Ηδάε5 νι

βον νογᾶβ, μῈ τηῖϊρῃΐ Ἰεδα ἔουῃ, οπαβίθ

Ῥδύβερῃοπα ἴο ὑπῈ Ἰίσῃῦ τόσα {ΠπῸ. τηϊσῦν οἱθοῦι ἴο
7οἴπ {πΠ6 σοαδβ, ἀπ ἐπαῦ Ποὺ τηοῦπου τηϊσηῦ 566. ΠΟΥ
νὴ ΠΟΙ αγὐὸβ ἃπα οδᾶβα ἔτομη ΠΟΙ δῆρεσ.
ἀπά
Ἠδυτηθβ ορεγεά, ἀπα Ἰδανίπρ' ἔπ 6 ποιβε οἵ ΟἸγτρι8,
βύγα
ρ νναν βρύδησ ἄοννῃ νἹἢ βρεοα ἴο ὑπ Βίαάδη
ῬΙδοθβ οὗ ὑπὸ βαυῖῃ. Απᾶ ἢδ ἔουπα {πε Ἰοτὰ Ηδαε5
ἰπ 5 Ποιιβα βθαϊθδα ΡΟ ἃ ὁομοἢ, ἀπά ᾿η15 58ῃγ τηδΐθ
ν ἢ Πΐτη, το τοϊποϊαηδ, θθοδθα 5Πη6 ὙϑαυμΘα ἴῸΓ
ΠΟΙ τηοῦπου. Βαΐ 586 νγὰβ δι οὔ᾽, Ὀσοοαϊΐηρ οἢ. ΠΟΥ
611 ἀδδῖίρ Ὀεϑοδυβε οὗ ἔῃε ἀεεθάς οὔ τῆς θ]εββϑεαᾶ

508.

Απα {ῃ6 5ι"οηρ 5΄ΑγοΥ οἵ ΑΥρτθ ΟΥ̓́Θ ΠΘᾺΥ

Πα 5416 ;

᾿
512

--

ΤΗΕ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

“Αιδὴ κυανοχαῖτα, καταφθιμένοισιν ἀνάσσων,
ἀ
Ζεύς με πατὴρ ἤνωγεν ἀγαυὴν Περσεφόνειαν
ἐξαγαγεῖν ᾿Ερέβευσφι μετὰ σφέας, ὄφρα ἑ μήτηρ
ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα “χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς
800
ἀθανάτοις λήξειεν' ἐπεὶ μέγα μήδεταιἔργον,
φθῖσαι φῦλ᾽ ἀμενηνὰ χαμαιγενέων ἀνθρώπων,
σπέρμ᾽ ὑπὸ γῆς κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δὲ
τιμὰς
ἀθανάτων" ἣ δ᾽ αἰνὸν ἔχει χόλον, οὐδὲ θεοῖσι
μίσγεται, ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θυώδεος ἔνδοθι νηοῦ
8δδ
ἧσται ᾿Ελευσῖνος κραναὸν πτολίεθρον ἔχουσα.
ἔ
Ὡς φάτο: μείδησεν δὲ ἄναξ ἐνέρων ᾿Αιδωνεὺς
ὀφρύσιν, οὐδ᾽ ἀπίθησε Διὸς βασιλῆος ἐφετμῇς"
ἐσσυμένως δ᾽ ἐκέλευσε δαΐφρονι Περσεφονείῃ:
ἼἜρχεο, Περσ εφόνη, παρὰ μητέρα. κυανόπεπλον 860.
ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν ἔἔχουσα,
μηδέ τι ᾿δυσθύμαινε λίην περιώσιον. ἄλλων"
οὔ τοι ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικὴς ἔσσομ᾽ ἀκοίτης,

αὐτοκασίγνητος πατρὸς Διός: ἔνθα δ᾽ ἐοῦσα
δεσπόσσεις πάντων ὁπόσα ζώει τε καὶ ἕρπει,

86ῦ

τιμὰς δὲ σχήσησθα μετ᾽ ἀθανάτοισι μεγίστας.
τῶν δ᾽ ἀδικησάντων τίσις ἔσσεται ἤματα πάντα,

οἵ κεν μὴ θυσίῃσι τεὸν μένος ἱλάσκωνται
εὐαγέως ἔρδοντες, ἐναίσιμα δῶρα τελοῦντες.
λυ ῖς φάτο: γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια,

καρπαλίμως δ᾽ ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χάρματος:
γ᾽ αὐτὸς

870

αὐτὰρ ὅ

ῥοιῆς κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέα λάθρῃ,

ἀμφὶ νωμήσας, ἵνα μὴ μένοιἤ
ἤματα πάντα
αὖθι παρ᾽ αἰδοίῃ Δημήτερι. κυανοπέπλῳ.
ἵππους δὲ προπάροιθεν ὑπὸ χρυσέοισιν ὄχεσφιν
ἔντυεν ἀθανάτους Τολυσημάντωρ ᾿Αιδωνεύς.
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Π.---ΤῸ

ΘΕΜΕΤΕΕ,

347-376

Γ

“δ
Κ- μαϊγοαά Ηδάθϑ, στὰ]οῦ ονοῦ πε ἀσραιίεά,
ἔαϊπου Ζειβ ἱά5. τηθ Ὀτησ ποῦ] Ῥειβαρῆοης ἔουτῃ
ἔγοιη Εσαθιθ ἀπίο ἔπε σοαβ, ὑπαῦ ΠΕΥ τηοΐῃθὺ ΤΗΔΥ͂
8566 ΠΟΙ νι ΠΟΥ ὄγεβ ἃπα οδᾶβθὲ ΠΌμ ΠΟΙ ἀγεδα
ΔΏΘΟΥ ὙΠ {π6 ἰτηγηογίαϊβ ; ΤῸ πον 5η6 ρ͵δηβ δ
ἀνα] ἀ6ο6ά, ἴο ἀδβδίγου πῃ νγεακὶν ὑγθ65 οἵ δαυ ῃὈοΥ πη η θγ Κοαερίηρ 566α πίάάδθη θεπϑαΐῃ πὸ θάνῃ,
ἈΠ 50 586 τηϑίκεθ δῃ δπᾶ οὔ ἐπε Βοπουιβ οὗ ἐπ
ππαγίηρσ σοάβΒ. Εου 5Π6 Καϑρϑ ἔδαγμ! δῆ σοΥ πα 4065
ποῦ οοπβουῦ ψἢ ὑπ6 σοάβ, θαΐ 5105 δἱοοῦ ἴπ ΠΟΥ
ἔγαργδηῦ θρῖθ, ἀνθ! ἴῃ {Π6 τΌοΚΥ Βοϊα οὗ
ἘΠΕ 515.
50 Πα βα1ϊ4,

Απᾶ

Αἰάοπριιβ, ΓΌ]ΘΙ ΟΥ̓ΘΥ {π6 ἀθδᾷ,

5: 1164 σγίταν δπα οθανϑα {Π6 με ἢ δϑβὶ οἵ Ζειβ ἔπε Κίηρ,
ον Πα ϑἰγαϊσηῦνναν ὑτρϑα ννῖβα ΡΕύβθρ πα, βαγίηρ :--.
“60
πον, Ῥεδύβερῆομθ, ἴο γοὰ
ἀδυκ-το
Ἔα
τηοῦῃου, ρῸ, ἃπα ἔδεὶ Κιίπαϊν ἴῃ νοῦν ποᾶγὺ ἴονναγαβ
τὴ6 : δε ποῦ 86. βχοθεαϊηον οαδὺ ἀονῃ ; [ῸΓ 1 588}}
6 πὸ υπῆϊεϊηρ' Πυθαπα ἔν νοῦ διποηρ ὑπ ἀδαῦῃ]θ85
ϑοάβ, ὑπαῖ δῃὶ οὐ Ὀγοΐμου ἰοὸ ἔμεν Ζευαβ. Απὰ
ψΗ16 γοὰ 8.6 ἤδθύθ, γοὰ 5Π8}} στὰ]6. 41} ὑμπαῦ ἴνϑ5
Δ Πα τονε 5 8 πα 5Π4}}] πᾶνε πε σγϑαϊοϑὺ στρῖβ. διηοηρ;
πε ἀδαῦῃ]θθβ σοαβ: ἔποβε ψῃῆο ἀείγαυθα γοὰ ἃπα
ἀο ποῦ ἃρρϑᾶβα γοιτ ΡΟΨΟΥ ψ ἢ οἴευίπρβ, γον
ου ΠΕΪῪ

Ρουουτηΐϊηρ' τδ65 δα ραγίηρ ἢὺ σ᾽ 5, 584}} ΒῈ ρυπὶβῃοά
ἴον Ἔνϑυτηουα.
Πδη Πα 5αἰά {ῃῖ5, νίβαε Ῥϑύβθρῆοῃηθ νὰβ 16 ὰ
ΜῊ ον ἀπά Βαβθν βρυᾶπρ' ρ ἔου ρ᾽δᾶπεθθ. Βαΐ Βε
ΟΠ δῖ5 ρᾶγὺ βϑογεῦγ σάνε ΠΕΥ βυγεὺῦ ροιμηθρυδηαῖθ
5664 ἴο δϑδΐ, ἰακίηρ' οαγα ἴῸΓ Ὠϊτηβ6}ῇ ἐμαὶ 586 τηϊρηΐ
ποῦ τοπηδΐη σοη 4} ν ἰῇ
στᾶνα, αανκτο θεά
Πειηεῖου.
Τῆθη Αἰάοποὰβ ὑπῈὸ υ]εν οὕ Μϑῃὴν
ΠΟΡΘΗΪν ρΡοΐ τοαάν ἢῖ5 ἀθαῦῃ]θββ Πουθα5. θαπθαΐῃ ὑΠ6
σοΙάδθη ομαγοῦ.

Απα

586 τηουηϊεα

οἡ πε

ομαγϊοῦ,
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ΗΥ̓ΜΝΒ

ἣ δ᾽ ὀχέων ἐπέβη, πάρα δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης
ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι
σεῦε διὲκ μεγάρων: τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.
ς

ἈΝ

ες;

7

λ

δὲ

ῥίμφα

ΑΥ

ἣν

,

θ

δὲ μακρὰ κέλευθα

Ν

ὃ

Ἀ

΄

διήνυσαν"

ἃ

,

ἠδὲ

οὐδὲ

θ ,,

θάλασσα 380

οὔθ᾽ ὕδωρ ποταμῶν οὔτ᾽ ἄγκεα ποιήεντα
ἵππων ἀθανάτων οὔτ᾽ ἄκριες ἔσχεθον ὁρμήν,
3

Ψ

ἘἩ

᾿

3

,

Ἁ

»»,

,

ΕΝ,

ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτάων βαθὺν ἠέρα τέμνον ἰόντες.

στῆσε δ᾽ ἄγων, ὅθι μίμνεν ἐυστέφανος Δημήτηρ,
νηοῖο προπάροιθε θυώδεος" ἣ δὲ ἰδοῦσα
“

ὡ΄,

[τ

,

:]

ἤιξ, ἠύτε μαινὰς ὄρος κάτα
»

᾽

ΝΡ

Ν

»'

͵]

7

ὃ

7

88

δάσκιον ὕλῃ.
΄

Φ

ΠΠερσεφόνη δ᾽ ἑτέρ[ὡθέν ἐπεὶ ἴδεν ὄμματα καλὰ 1]
μητρὸς ἑῆς κατ᾽ [ἄρ᾽ ἥ γ᾽ ὄχεα προλιποῦσα καὶ
ἵππους]
ἄλτο θέειν, δειρῇ δέ οἱ ἔμπεσε ἀμφιχυθεῖσα: ]
τῇ δὲ [φίληνἔτι παῖδα ἑῆς
ἑ μετὰ χερσὶν ἐχούσῃ] 390
αἰἧψα δόλον θυμός τιν᾽ ὀΐσατο, τρέσσε δ᾽ ἄρ
ἃ ᾿αἰνῷς]
παυομί νη φιλότητος, ἄφαρ δ᾽“ἐρεείνετο μύθῳ]
τέκνον, μή ῥά τι μοι σύ γε πάσσαο νέρθεν ἐοῦσα)
βρώμης; ἐξαύδα, μ[ὴ κεῦθ᾽ ᾽ ἵνα εἴδομεν ἄμφω" 1
ὡς μὲν γάρ κεν ἐοῦσα παρὰ στυγεροῦ ᾿Αίδαο]
895
καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι}
ναιετάοις πάντεσσι τετιμ[ένη ἀθανάτοισιν.
εἰ δ᾽ ἐπάσω, πάλιν αὗτις ἰοῦσ᾽ ὑπ[ὸ κεύθεσι γαίης]
οἰκήσεις ὡρέων. τρίτατον μέρος εἰς ἐνιαυτόν,
τὰς δὲ δύω παρ᾽ ἐμοί,τε καὶ [ἄλλοις ἀθανάτοισιν. 400
ὁππότε δ᾽ ἄνθεσι γαῖ ᾿ εὐώδεϊ σιν] εἰαρινο[ἴσι]
παντοδαποῖς θάλλῃ, τόθ᾽ ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος
αὖτις ἄνει μέγα θαῦμα θεοῖς θνητοῖς τ᾽ ἀνθρώποις.
[εἶπε δὲ πῶς σ᾽ ἥρπαξεν ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα 5 4038"
καὶ τίνι σ᾽ ἐξαπάτησε δόλῳ κρατερὸς Πολυδέγμων;
“

»

,ΔΙ

οὟ

7

7

΄

-

ἀξ,

ε}

΄

δ.

,

σῷ

δι

ἢ

,"

Ἀ

θ

’

,ὔ

1 Τα γρβύογδύϊοηβ οὗ ὑῃ15 δπα ὑῃ6 ζο]]ονγηρ Π165 ὉΡ6 ὕΠΟ56
Ῥυϊηὐθα ἴῃ ὑπμ6 Οχἔογα (1911) τοχῦ.
5. ΑἸ]θη.
2τ6

Π.-- Τὸ ΠΕΜΕΤΕΈΝ, 377.404
δηα τῃς βἴγοηρ ὅΙαγεν οὗ Αὐριιβ ἴοοϊκ γεΐπϑ ἃπά ψηΐρ
ἴῃ Πἰβ ἄδαὺ αηᾶϑ δπα ἄτοόνε ἰού ἔστόοτα πε Π4]], ὑπ6

ΠοΥ865 βρθεϑαϊηρ γε !]ν. 5 ]γν ὑπὸν ὑγανουβεα ἐπεὶν
Ἰοηρ' οοῦγβα, πα ποῖ πον {Π6 568 ΠΟΥ τἰνευ- γαῦθυβ ΠΟΥ
ΘΥΑΒΒΥ ΡΘΗ ΠΟΥ τηοιιηἰαῖηῬ 8Κ8 σΠθοκοα ἐῃ6 ΘΑΥ ΟΣ
οἵ ππθ ἱτπηυπουΐαὶ ἤοῦβθβ, θαὺ μον οἷανε π6 ἄδορ δἱτ'
ἀθόονα ἔπθπὶ ἃ5 ὕπεν νεπῦ.
ἀπᾶ Ηρυτηθβ Ὀγουρηΐ
ποθ ἴο {πα ρἷαοα ῃθγα τἱ ἢ -οσονηθα Πϑιηθίθυ νγὰβ
βίαγίηρ πα οΠθοκεα μοι θεΐοσγε Ποὺ ἔγασταηὲ ἔθιηρ]6.
Απα ψῆθη [ειηθίευ ϑᾶνν ἔἤθιη, 5Πη6 ΤῸ 5Π6α ἔουίῃ
ἃ5 ἀο65 ἃ Μεαεπδᾶ ἀόονη βοιὴξ ὑΠ]οΚ-τοοαδα τηοπηΐϊαΐῃ,

ννἢ116 Ῥδυβαρῆοπε οἱ πε οὔποὺ 546, ψ ἤδη 516 βἂνν ΠΟΥ
τοῦΥ 5 βυνγεοὺῦ ὄγοϑ, ἰϑρ ἐπε ομαγοῦ ἀπα Ποῦβεβ, δπα

Ιδαρεά ἄονῃ ἴο τὰ
Πθοκ, δθυδοθα πού.
Βοϊαϊηρ

Ποὺ

ἀθὰῦ

ἴο δύ, πα [Ἀ]Π}πρ ἀΡΟΠ ΠΟΥ
Βα ψ ῃ1Π]ὸ Πειηδῖου νγὰϑ 50} -

ομὰ

ἰῃ

ἢδὺ

δυτηθ,

6

ἢρδαγΐ

Βα 6 η]ν τηΐθρανα ΠΟΙ [ῸΓ 5016 5η86, 850 ὑμαῦ 56
ἔξαγε φουθδῦν ἃπα οθαβθα ἰομα]ϊηρ ΠΟΥ ἀδαρηϊευ.
Ὁ η6] ἀβκϑα οἵ Πδὺ αὖ οποα: “Μὺνυ οἊβῃ]α, {6}} τηπϑ, ΒΌΓΕΙΥ
γοῖι ᾶνα ποῖ ἰαϑίθα ἀπν ἴοοα ψ 16 γοὰ ψετα θεῖον ἢ
ϑρεακ ουῦῖ ἀπᾶ πίάεδ ποιϊῃίηρ, Ὀαΐ Ἰοῦ ἃ5 θοΐῃ Κπον.
Εον 1 γοὰ

Πᾶνε

ποῦ,

νοι

5Π4}1]

οοὴβ

89 κΚ ἔγοιη

Ἰοαΐη!ν Ηδαδ5 δπα ᾿ἴνὸ ψ ἢ τὴθ ἀπά γοῦν ἔαιπευ, {6
αἀδγκ-οϊουεαὰ ὅοη. οἵ Οὐόποὸβ πα 6 Βοπουγεα Ὀγ
4}} πε ἀθαΐῃ]θβθ σοᾶβ ; θαΐ 1 γοὺ Πᾶνα ἰαβίθα ἔροα,
γοῦ τησπϑὺ σῸ ὈΔ6Κ ἀραΐη θεπθαΐῃ {πε βϑογεῦ ρδοθβ οὗ
πῸ δαυΐῃ, {ποτὰ ἴο ἄννε}} ἃ Πϊγαὰ ρᾶγὲ οὗ {Π6 βθδβ0ῃ8
ΘΥΘΥῪ γϑᾶῦ : γεὺ ἴον ἴΠ6 ὕνο ραγΐβ γοι 588}} "ὲ ἢ
τὴ6 8π6 πΠ6 οὔποὺ ἀθαῦῃ]θβ5 σοαβ. Βαῦ ψῃδη {Π6 θαυΐῃ
584}} Ὀ]οοῖὰ ψ ἢ {π6 ἔγταρσταηὺ ἤονγευβ οἵ βρυϊηρ π΄
νου Κἰπα, ὑποπ ἔτοτη ὑμα τϑαϊμ οἵ ἀδυκηθδβ ἃπα
ΘΊοΟτα ἔθου 8818 Θοῖπ ὯΡ ὉΠ66 ποτα ἴο θ6 ἃ ψοπᾶοΥ
. ἔογῪ ρος ἀπα τηογία] τηθη. ᾿Δμα πον [611 τηθ μον ἢῈ
γαρὺ γοῦ αὐνἂν ἴὸ ἴπΠ6 σθα]τὴ οὗ αἀδυκπθββ δηα φἼΟΟΠ,,
ἀπ ὈγΥ νγμαῦ ἔσοκ ἀϊὰ ὑπαὶ βἴγοηρ Ηοβὶ οὕ Μϑῃν
Ὀερα]6 γοὺ ἢ
317
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Τὴν δ᾽ αὖ Περσεφόνη περικαλλὴς ἀντίον ηὔδα" 40ῦ
τουγὰρ ἐγώ τοι, μῆτερ, ἐρέω νημερτέα πάντα"
4

"

ἐλ τ ἀκ

τς

Ἣν 5

΄

"

4

“ἃ

εὗτέ μοι ᾿ἰὰρμῆς ἦλθ᾽ ἐριούνιος ἄγγελος ὠκὺς

πὰρ πατέρος ΚΚρονίδαο καὶ ἄλλων Οὐρανιώνων,
ἐλθεῖν ἐξ ᾿Βρέβευς, ἵνα μ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα
λήξαις ἀθανάτοισι χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς,
Ν

ν᾿

7:

.Ι

Ψ']

3

αὐτίκ᾽ ἐγὼν ἀνόρουσ᾽ ὑπὸ χάρματος:

Ἷ

410

αὐτὰρ ὃ

λάθρῃ
ἔμβαλέ μοι ῥοιῆς κόκκον, μελιηδέ ἐδωδήν,
ἄκουσαν δὲ βίῃ με προσηνάγκασσε πάσασθαι.
ὡς δέ μ᾽ ἀναρπάξας Κρονίδεω πυκινὴν διὰ μῆτιν
ὥχετο πατρὸς ἐμοῖο, φέρων ὑὑπὸ κεύθεα γαίης,
ἐξερέω, καὶ πάντα διίξομαι; ὡς ἐρεείνεις.

«41

ἡμεῖς μὲν μάλα πᾶσαι ἀν᾽ ἱμερτὸν λειμῶνα,

Λευκίππη Φαινώ τε καὶ ᾿λέκτρη καὶ ᾿Ιάνθη
καὶ Μελίτη ᾿Ιάχη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε
Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καὶ ᾿Ωκυρόη καλυκῶπις
Χρυσηΐς τ᾽ ᾿Ιάνειρά τ᾽ ᾿Ακάστη τ᾽ ᾿Αδμήτη τε

“
420

καὶ Ροδόπη Ἰ]λουτώ τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ
καὶ Στὺξ Οὐρανίη τε Ταλαξαύρη τ᾽ ἐρατεινὴ
Παλλάς τ᾽ ἐγρεμάχη καὶ Ἄρτεμις ἐἰοχέαιρα,
παίξομεν. ἠδ᾽ ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ᾽ ἐρόεντα,
42
μίγδα κρόκον τ᾽ ἀγανὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ᾽ ὑάκινθον
καὶ ῥοδέας κάλυκας καὶ λείρια, θαῦμα ἰδέσθαι,

νάρκισσόν θ᾽, ὃν ἔφυσ᾽ ὥς περ κρόκον εὐρεῖα χθών.
αὐτὰρ ἐγὼ δρεπόμην περὶ χάρματι: γαῖα δ᾽ ἔνερθε
χώρησεν' τῇ δ᾽ἔκθορ᾽ ἄναξ κρατερὸς Πολυδέγμων" 480
βῆ δὲ φέρων ὑπὸ γαῖαν ἐν ἅρμασι χρυσείοισι
πόλλ᾽ ἀεκαξομένην' ἐβόησα δ᾽ ἄρ᾽ ὄρθια φωνῇ.
ταῦτά τοι ἀχνυμένη δῈρ ἀληθέα πάντ᾽ ἀγορεύω.
3418

1.---ΤῸὸ

ὈΕΜΕΤΕΈΗ,

405-433

ΤΠεη Ρδαι Ὁ] Ρευβερῆοπε ἀπϑνεσεα Ποὺ ἐπ5:
“«Μοίβου, 1 ψ}}} 061} γοὰ 411 νυἱπουῦ οὐτοῦ.
ὙΠ εη
ἸυοΚνη οίηρ Ηδυτηθθ οδτηθ, συνὉ τηΘΘΘΉΡῸΥ ἔγοΠῚ
ΤΥ ἔαῦπον ὑΠ6 ὅθ. οἵ Οὐόποβ πα {πε οὐμποὺ ϑοηβ οἵ
Ηδάνεη, υἱδαϊηρ' τὴῈ οοῖηθ θ8ῸκΚ ἔτοιη ἔγεριβ ὑπαὶ
γοῦ τηϊσηῦ 566 τὴρ ψ ἢ γΟῸ ἜΥ65 8Πα 50 οθᾶβα ΠΠΌμ.
ὙΟΌΣ ΔΩΡΘΙ 8ἃπα ἔδαυ ἃ] ψυαΐῃ ἀραϊηδῦ {Π6 σοάθ, 1
ΒΡΥΔηρ' ΠΡ αὖ ὁποα ἔου Ἰου ; Ὀμὺ ἢ6 βεογεῦν ραΐ ἴῃ τὴν
του ουεαὺῦ ἴὈοά, ἃ ρομηοργαηαῖα β6εα, δἀηα ἰογοεάᾶ
τὴη6 ἴο ἰαϑῖε δραϊηϑβὺ γὴν νν1}}. ΑἸ90 1 ψ1}} [611 ον πε
ταρῦ τὴηλὸ νυ ὈΥ ὑπ6 ἀδερ ρἷδπ οὗ τὴν ἔαϊμεν {πὸ
50 οὗ ΟΥὐΌμο5 πα οδυτὶθα τηὰ οὔ᾽ θεηθαῖῃ ἐπε ἀερίῃθ
οἵ {πΠεῸ6 δαγΐῃ, δηα

νψν1}}} τοϊαῖα Π6

ΠΟ] 6 τηδύζου 85

γοὰ 45Κ. ΑἹ] νὰ ψεῦε ρἰαγίπρ' 'π ἃ ἰονεὶν τηδδάονν,
Ιδυοῖρρε ᾿ ἃπά Ῥῆδεπο «ἂπᾶὰ ΕἸδοῖτα δῃαὰ [δηΐπο,
ΜεΙιῖΐα αἶἰδο πα ἰδῆς νι Ἐποάσδα ἀπ (ἈΠ Ποῦ
88 Με]οθοβὶβ ἀπά Τγοῆα πα Οογεποῦ, ἔδυ 85. ἃ
ἤοννευ,

Ομυυβοῖβ,

[Ι͂δποῖτα, Αοαδῖε

δπά

Ααἀτηθῖθ

πὰ

ΒΠοάορε δηὰ Ρὶαΐο πὰ Ἂμδιτηΐηρ ὕδϊγρβο; ϑ'υχ
ἴοο νγὰβ ὕμοσε δηα [᾿χτηΐϊὰ ἀπ ἰονεὶν Οαϊαχϑῦγα ψ ἢ
ῬΑ]]ὰ8 πο τοῦβ65 θα ]65 ἀπ Ατίευηῖβ ἀοΠοῃξίηρ ἴῃ
ΔΥΥΤΟΥΒ: Μ6 ὙγΕΥῈ ὈΪαγίηρ' πα σαὐμευίηρ συνεοῦ ἤοννεβ
πῃ ΟἿ Παηάβ, βο᾽ οὐόοσιβεβ τηϊηρ]ὶδα ψ ἢ ἰτῖβ65 ἀπὰ
᾿γδοίῃητηβ, δπηα τΌ86- ]οοιηβ πα 111165, τηᾶγνθ]]οι5 ἕο
566, Δη6 πες πδγοίβϑιιβ νγν]οἢ ὑπ6 ψὶᾶθ

θαυ

οδαβοα

ἴο στον γϑίϊονν ἃ5. ἃ οὐόοιβ. 18ῃαὺ 1 ρ]υοκεα ἴῃ τὴν
Ἰου; θαὺ ἔπε δῦ ραγεα θεπμδθαῖῃ, δπα ὑμοσα πα
βίσοηρ ἰογά, πε Ηοβῦ οἵ Μϑδηνυ, βργδηρ ἔουἢ πα ἴῃ
5. φο]άδῃ ομαυοῦ ἢ6 ὈΟΥῈ πὴηὲ ἄνγϑύ, 811 ἀπ] ηρ;,
Ὀεπθαῖῃ ὑπὸ θασίῃ : ὑπὲπ 1 οὐἱοα νι ἃ 5} 11}}} ον.
ΑἹ] ὑπῖ5 ἰ5 ὕσιιθ, βού ὑποῦρῃ Ὁ ουίθενεβ τὴ ἴο {6}}
ὑπ ἰά16.᾿
1 ΠῊρ Ἰἰδῦ οὗ πϑιηηθβ 15 ὑδκθη--- -ῖῦ ἔνθ δια: ]0}8--- ΓΟ
Ἡκεϊοᾶ, Τμοοσοημ 349 Εἶ, : ἴογ ὉΠ6ὶν σϑῆθραὶ βρη ἤοδηοθ 5668

πούθ οὔ ὑμαῦ ραββδᾶρβ.

2259

ΤῊΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΘ

Ὡς τότε' μὲν πρόπαν ἣμαρ ὁμόφρονα θυμὸν
ἔχουσαι
πολλὰ μάλ᾽ ἀχλήλων κραδίην καὶ θυμὸν ἴαινον
438
ἀμφαγαπαζόμεναι" ἀχέων δ᾽ ἀπεπαύετο θυμός.
γηθοσύνας δ᾽ ἐδέχοντο παρ᾽ ἀλλήλων ἔδιεδόν τε.
τῇσιν δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθ Ἑκάτη λυπαροκρήδεμνος"
πολλὰ δ᾽ἄρ ᾿ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος ἁγνήν"
ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ᾽ ἄνασσα.

440

Ταῖς δὲ μέτ᾽ ἄγγελον ἧκε βαρύκτυπος εὐρύοπα
Ζεὺς
Ῥείην ἠύκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον
ἀξέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς
ὡσέμεν, ἅς κεν ἕλοιτο μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι"

νεῦσε δέ οἱ κούρην ἔτεος περιτελλομένοιο
τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφονἠερόεντα,
τὰς δὲ δύω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν.
ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Διὸς ἀγγελεάων.
ἐσσυμένως δ᾽ ἤιξε κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων,
ἐς δ᾽ ἄρα Ῥάριον ἷξε, φερέσβιον οὖθαρ ἀρούρης
ἀ
τὸ πρίν, ἀτὰρ

τότε

γ᾽ οὔτι

φερέσβιον,

440

4δ0

ἀλλὰ

᾿ἕκηλον

ἑστήκει πανάφυλλον' ἔκευθε δ᾽ ἄρα κρῖ λευκὸν
μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου" αὐτὰρ ἔπειτα
μέλλεν ἄφαρ ταναοῖσι κομήσειν ἀσταχύεσσιν
ἦρος ἀεξομένοιο, πέδῳ δ᾽ ἄρα πίονες ὄγμοι

4δῦ

βρισέμεν ἀσταχύων, τὰ δ᾽ ἐν ἐλλεδανοῖσι δεδέσθαι.
ἔνθ᾽ ἐπέβη πρώτιστον ἀπ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο"
ἀ
ἀσπασίως δ᾽ ἴδον ἀλλήλας, κεχάρηντο δὲ θυμῷ.
τὴν δ᾽ ὧδε προσέειπε “Ῥέη λιπαροκρήδεμνος"
Δεῦρο τέκος, καλέει σε βαρύκτυπος εὐρύοπα
Ζεὺς
400
ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν, ὑπέδεκτο δὲ τιμὰς
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11.--ΤῸ ὈΕΜΕΤΕΗ, 434-461:
80 αἰα ὑμεν ὑἤθη, υυὐτἢ ποαγΐβ αὖ οπμθ, ρυεαῦν σἤδ ον
δο ἢ ὑπ οὐμαιβ 50} δηὰ βρίνῖῦ ψ ἢ τηδν δῃ
ΕἸ γδο6: ὑπεῖν Ποαγῖβ δα τὑϑ]εῦ ἔγοση ὑπεὶγ συϊοῖς
ὙΠ 116. Θ8 6 }} ὕοοῖκ δπα σάνε δος Ἰογοῦ
θη 685.
ΤΠεη

Ὀυρ

-οοἰδα

Ηδοαῖθ

οαῖὴθ

πθαῦ

ἴο ὑπεῃη,

δη οὔθ αἸα 5η6 δργασθ. 6 ἀδαυρηΐεν οἵ ΠΟΙῪ
Ἰειμδῖθγ: ἃπα ἔγομη ὑπαὶ τἰπηδ πε Ἰδαγ Ἡφοαῖθ νμὰβ
τη ΒΥ ἃπα οοιηρδηΐοη ἴο ῬΕΥΒΕΡἢΟΠΘ.
Ἀπα 4}]-βϑοίηρ Ζθ5 βεηῦ ἃ τη ΘΘΘΏΡῸΓ ἴο ἔθ,
τ ἢ -Παϊγεα ἤπδα, ἴο Ὀτίπρ' ἀἀγΚοι Κοα Πθδμηθῖευ ἴὸ
Ἰοῖπ ὑπὸ ἔδυ] 168 οἵ πε σοάβ: πᾶ ἢδ Ῥγοτηϊθθα ἴο
σῖνε δ ψηδὶ τὶρηΐθ 5Π6 δῆοι]α ὁἤοοβα διηόπρ ὑπεῈ
ἀθαῦῃ]θθ5 σοαβ ἀηα ἀργϑοα ὑῃπαῦ Ποὺ ἀδυρῃξεν 5ῃου
9Ὸ ἄονπ ἴον ὑπΠ6 ὑμῖν ρᾶνῦ οὗ ὑπὸ οἰγο ηρ γϑαῦ ἴο
ἀαΥκηθθθ 8πα οοοιη, θαῦ [Ὁ πΠ6 ὕνγο ραγὲβ. 5ῃουα
᾿νε ἢ ΠΟΥ τποῦμον ἀπ {πε οὔπευ ἀθαύῦῃ]εθθ ρΟα8.
ΤΗΝ Βα οομητηαπμάθα.
Απα ὑπὸ σοάά 685 αἸα ποὺ αἰ5ΟΡδΥ {πα πηϑϑϑᾶρα οἵ Ζθιβ; ϑυ Ὁν 506 τυϑη θα ἄοννῃ
ἔγνοια πε ρϑδκβ οἵ ΟἸγιηριιβ δηα οατηδ ἴο {Ππ6 ρ]αίη οἵ
ΒΠδΥ5, τἱοῃ, ἔσγθ!]6. οογη-ἰπα οπσθ, θαὺ ὑπθη ἴῃ
πονυγῖϑα

ἔλαϊ ἔα], ἕου Ὁ Ιὰν 1416 ἅπα

υὐξευ]ν ἰ᾿θαῆβδϑϑ,

θδοδῦθα ὑπὸ ψῃϊῦα ρογαΐη νὰ ΒΙαάθη Ὀγ ἀεϑίρη οὗ
ὑυτ-ΔηκΚ]εα ειηθῖεσυ.
Βιυΐ αἰἴδογννασαθ, ἃ5. βρυΐηρτἴμηθ νναχεά, 1 ννὰβ 500 ἴο θ6 ννανίηρ νυἱτἢ ΙΟπο Θὰ Γ8
οἵ σον, πα 15 τ ἢ ἔάγγοννβ ἴο σὲ Ἰοδα δα ψ ἢ σγαΐῃ
ΡΟΝ ὑῃε στουηά, νγν8116 οὔμθυβ νου αἰγεδαν θὲ
θουπα ἴῃ 8ηδαγεβ. ὙΠ οτὸ ἢνϑῦ 5η6 ἰαπαά δα ἔγοτη ὑπὸ
γα 1655. ὈΡΘΟῚ αἷν: ἂἀηὰ Β᾽δα ψγετα {Π6 σοάά65568 ἴο
8566. δ86ἢ οὐμεὺ 8πα σῃβεγϑα ἴῃ ἢθαγσὺ. Τῆθη Ὀυρἢῦοοἰβεα δα βαϊα ἴο )επηθῖευ
τ.
“Οὐπαα, ὴΥ ἀδαρ ἴον; ΤῸ ἔαγ-βθοίηρ Ζειιβ ἔπιε ἸουάἘπαπάθυον ο4}15 γοὰ ἴο Ἰοῖπ ὑπ6 ἔβη 1]165 οὐ ἔμ6 σοᾶβ,
δηα Πᾶὰ5 Ῥγοτηϊβεα ἴο ρον γοι ννῃαὺ τἱρβ νοῦ ρ]θᾶ86
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[δωσέμεν, ἅς κ᾿ ἐθέλῃσθα) μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
νεῦσε δέ σοι κούρην ἔτεος π])εριτελλομένοιο
τὴν τριτάτην μὲν μοῖραν ὑπὸ ζόφον ἠ]ερόεντα,
ἰτὰς δὲ δύω παρὰ σοί τε καὶ ἄλλοις] ἀθανάτοισιν. 466
ὡς ἄρ᾽ ἔφη τελέ]εσθαι" ἑῷ δ᾽ ἐπένευσε κάρητι.
Γ.3

3.5}

,

5

ἡ

.

΄

ῃ

7

ἀλλ᾽ ἴθι, τέκνον) ἐμόν, καὶ πείθεο, μηδέ τι λίην

ἀ[ζηχὲς μεν]έαινε κεχαϊνεφέι Κρονίωνι.
αἰἶἷψα δὲ κα]ρπὸν ἄεξε φερέσβιον ἀνθρώποισιν.
ἋΪς ἔφατ᾽. οὐ]δ᾽ ἀπίθησεν ἐυστέφανος Δημήτηρ"
αἶψα δὲ καρπὸν ἀνῆκεν ἀρουράων ἐριβώλων"
πᾶσα δὲ φύλλοισίν τε καὶ ἄνθεσιν εὐρεῖα χθὼν
ἔβρισ᾽-: ἣ δὲ κιοῦσα θεμιστοπόλοις βασιλεῦσι
δεῖξεν Τριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ
ὐμόχπου
τε βίη ΚΚελεῷ θ᾽ ἡγήτορι λαῶν
δρησμοσύνην θ᾽ ἱερῶν καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πᾶσι,
Τριπτολέμῳ τε ἸΠολυξείνῳ, ἐπὶ τοῖς δὲ Διοκλεῖ
σεμνά, τά τ᾽ οὔπως ἔστι παρεξίμεν οὔτε πυθέσθαι
οὔτ᾽ ἀχέειν' μέγα γάρ τι θεῶν σέβας ἰσχάνει
αὐδήν.
ὄλβιος, ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων"
ὃς δ᾽ ἀτελὴς ἱερῶν ὅς τ᾽ ἄμμορος, οὔποθ᾽ ὁμοίων
αἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι.
Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάνθ᾽ ὑπεθήκατο δῖα θεάων,
βάν ῥ᾽ ἴμεν Οὔλυμπόνδε θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν
ἄλλων
ἔνθα δὲ ναιετάουσι παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ
ὙΠ
τὸ
᾽ς
ΓΥ
Ὁ θὰ
Ψ
,».,.»
κα
σεμναί τ᾿ αἰδοῖϊαί τε: μέγ᾽ ὄλβιος, ὅν τιν᾽ ἐκεῖναι
προφρονέως φίλωνται ἐπιχθονίων ἀνθρώπων"
αἶψα δέ οἱ πέμπουσιν ἐφέστιον ἐς μέγα δῶμα
Πλοῦτον, ὃς ἀνθρώποις ἄφενος θνητοῖσι δίδωσιν.
»

Ν

,

5

.,

ἴω

Ν

Ψ

8

ἍἊ.

7

ἃ

Ἂ

»

»

7

Χ

ε

’ὔ

,ὔ

ΕῚ

ΕΣ.

,

»

“

’
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’

’

-
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Ἀ

“

Ὁ
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1 ΠΡῚΝ γϑβίογδαύϊοῃβ οὗ ὑΠ15 πᾷ ὅη6 Το] οννίησ Ἰπιδ5 ΓΘ ὕΠοδ6
ῬΥϊηὐδα ἴῃ ὑπ6 Οχίογα (1911) ἑδχὺ.

ΣΟΥ
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11.---- ΤῸ ὈΕΜΕΊΤΕΗ,

462-480

διηοηρ; ὑΠ6 ἀδαῦμ!εθ5 ροαβ, πα μὰ5 ἀργτοϑα ὑπδὺ ἔου ἃ
τίντα ρατὲ οὗ ἔππια οἰγο ηρ γεαν γοῦν ἀδιρ ΠΟΥ 588}} σὸ
ἄονν ἴο ἀκ 685 ἃπα οήοοιῃ, θυὺ ἴον πὸ ἔννο ραγὺς
584} θὲ ἢ γοῖ ἀπα ὑπὸ οὐδεν ἀθαῦ]θθ5 σοαβ: 50
Πὰ5 ἢς ἀδοϊαγθα Ὁ 584}} θὲ. πα 5 θονεα ἢὶβ μεδᾶ
ἰπ ἴοκΚοη.

Βαΐ φοπη6, τὴν ΟΠ], οΡδν, ἀπ μὲ ποῖ ἴοο

ΔΗΡΤΥ ὉΠΥΘΙ

Πρ

Οτόομοβ ; θα

ταΐῃϑυ ᾿πούθαβθο

ἢ

ἀῃς ἀδυ-οἸουάεα
ἔου

ἢ

ὅθ. οὗ

Ὸγ θη

ἐμὲ

ἔγαϊῦ ἐπαὺ σῖνεοβ ἤθι [1{8.᾽᾿
50 5Ρ4Κα ἤπεα. ᾿ἀπάα τἱοῃ-οσονπεά Ἰεμιεῖεν α1Ἰὰ
ποῦ τγεΐαβα θαὺ οἰταϊ σῦνναν τδᾶθ ἔγαϊῦ ἕο βρυΐηρ ὑΡ
τότ ὑπ6 τί Ἰδπᾶ5, 50 ὑπαῦ πα ψ μο]6 ννάς δαυὶῃ
νγὰ5 ἰδάθη νὴ Ιεανεβ πα ἤονγευθ.
ΤΏδη 5ῆ6 νϑηΐ,

δα ἴὸ ὑῃα Κίηρϑ ψῆὸ ἀθὰ] 7πϑύϊοο, “ΓΙ ρ το] υηι5 ἀπᾶ
Πίος] 65, ἐπ6 Βουβθ- ἀσίνου, ἀπα ἴο ἀοιυρηῦν Εατηο]ρὰ
Δ ηα (δ]δυβ, Ιδδάου οἵ Π6 ῬθορΙςΘ, 58Πη6 5ϑῃον
εᾶ ἔῃε δοηἀπο οὗ ΠΟΥ υἱΐθβ᾽ ἀπα ἔδασπΐ ἔῃ θη 41} ΘΙ τηγϑύευϊθϑ, ἴο
Τυριοϊθιαιβ πα Ροϊγχοϑίπαβ πα [)}106165 8150.--αὐν τα]
γγϑίθυῖθ5 νυὨΙΟἢ ΠῸ ΟΠ6 ΤηΔΥῪ ἰπ ΔΠΥ ὙΓΑΔΥ ὑὐϑ
ΒΘ. 655 ΟΥ̓
ΡΥ ἰηἴο οὐ αὐΐει, ἕου ἄθερ ἀνε οἵ ἔπε σοαάβ οἤφξοκβ
πΠῸ νοῖθοθβ. ΗδρΡΥ 15 δ διποηρ' ΤΏ6 ΠΡΟῚ δασΐῃ ψῆ0
Βὰ5 566 ἴῃεϑε τηγϑζευϊοθ; θα 6 0 5. υπτηϊεαΐα
ΔΠα ψνῃῸ ἢὰ5 πὸ ρᾶῦΐ ἰῇ ὑποθπι, Πθνοὺ ἢὰ5 ἰοῦ οἵ ἤκε

σοοά ἐπίηρο πος Πα ἰ5 ἀφδά, ἄονη ἴῃ ἔπε ἀδυκηθ85

δηα οἹ]οοτη.
Βαυῦ ψ ἤδη ἔπε Ὀυρηῦ σοάᾶεθς δα ὑδαρμὲ ΤΏ θη ἃ]}],
πεν ψεπὲ ἴο ΟἸγτηριβ ἴο ἐπε σαὐπουίηρ οὔ ἴΠ6 οὐου
ϑοᾶθ. Απαὰ ποῖα ὑδεν ἀνε}}] μεβϑίαθ Ζειβ ψηῸ
ἀοΙσῃῦς ἴῃ ὑπαπα θυ, ἀνὰ} ἀπ τονουθηα σοάα65565.
ΕἸρἢ Ὀ]Θοβεα 15 6 διηοῆρ τ6 οὴ. δα νδἢ ΠομῚ ὑπεν
ἔλεον ἰονε : ϑοοὺρ ἔθου ἀο β6πὰ ΡΙαἴμβ 88 φ'ασϑι ἴο
Πῖ5. στεαὺ ἤθιβο, ΡΙαἴὰβ γπὸ σίνεβ θα] ἢ ἴο τηογία]
ΤΏΘΗ.
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᾿Αλλ᾽ ἄἴγ᾽ ᾿Πλευσῖνος θυοέσσης δῆμον ἔ
ἔχουσα 490
καὶ Πάρον: ἀμφιρύτην ᾿Αντρῶνά τε πετρήεντα,
πότνια, ἀγλαόδωρ᾽ ᾿ ὡρηφόρε, Δηοῖ ἄνασσα,
αὐτὴ καὶ κούρη περικαλλὴς Περσεφόνεια:

πρό βονες ἀντ᾽ φδῆς βίοτον θυμήρε' ὄπαξε.
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.

490

ΤΙ
ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

[ΔΗΔΙΟΝ]

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα"
καί ῥά τ᾽ ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐἐρχομένοιο
πάντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.
Λητὼ δ᾽ οἴη μίμνε παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ,
ὄ
ἥ ῥα βιόν τ᾽ ἐχάλασσε καὶ ἐκλήισσε φαρέτρην,
καί οἱ ἀπ᾿ ἰφθίμων ὥμων χείρεσσιν ἑλοῦσα
τόξα κατεκρέμασε πρὸς κίονα πατρὸς ἑοῖο
πασσάλου ἐκ χρυσέου: τὸν δ᾽ ἐς θρόνον εἷσεν
ἄγουσα.
τῷ δ᾽ ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ δέπαϊ χρυσείῳ
10
δεικνύμενος φίλον υἱόν" ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλοι
ἔνθα καθίζουσιν" χαίρει δέ τε πότνια, Λητώ,
οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτε.
χαῖρε, μάκαιρ' ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα,
᾿Απόλλωνά τ᾽ ἄνακτα καὶ "Αρτεμιν ἰοχέαιραν,

τὴν μὲν ἐν ᾿Ορτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ,
κεκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον ὄχθον,
ἀγχοτάτω φοίνικος, ἐπ᾽ ᾿Ινωποῖο ῥεέθροις.
: ΒᾺΒΏΉΚΟη : ἀλλὰ θελευσῖνος. Μ.
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Απα πονν, ααθθη οἵ {Π6 ἰαπὰ οἵ ϑδυνεοὺ ἘΕ]διβὶβ ἀπ
5ε8- στὸ Ρατοβ ἀπα τόοκΥ Απίγοῃ, ἰδᾶν, σίνεν οἵ σοοά
σἰδῦα, Ὀγηρον οὐἩ ββάβοπβ, απο 60, ΡῈ φ,δοίοηβ, γοιι
ἃ Πα γοὺ ἀδυρῆίεν 41} Ρθεδαΐζεοῦβ Ῥεύβερθοπο, ἀπά
[Ὁ ΤΥ 50η9 σγϑδηΐ τηὲῈ θαυ
- ἢ δογίπησ βαθοΐδησε.
Απμᾶ πον 1 ψ}}} γοιπθιηθ Υ γοὰ πα ἃπούμει βοὴρ
4150.
ΠῚ
ΤῸ ΒΕΒΊΑΝ

ΑΡΟΙ1Ὸ

Ι γγππ1; ΓΘ θα 6. ἀπ ποῦ ΡῈ ὑπμϊπααὶ οὗ Αρο]ϊο
γνῃο 5Ποοῦβ δίατ. ἈΑΔ5. Βα σοβθθ ἐῃγοιρὴῃ ἔπε πουβε οἵ
Ζευβ, [6 σοαβ ἔγϑιαθ]ς Ὀεΐογα Πϊμὴ ἀπα 411} ϑρυῖησ ἃΡ
ἔτόοσῃ ἔῃ 6 1} 56

θη

ἢ6 ἄγαν ΠΕῸΡ, 85 ἢθ

6 ηα5 ἢϊς

Ὀγσηῦ θοὸν. Βαΐ ,εἴο αοπα βἴαγβ ὃγ ὑΠς 5146 οὗ Ζειιβ
ψῆο ἀε]!σδ ἴῃ ὑπ που ; ἀηα ἔπ θη 516 σπϑίγίηρδ Πϊ5
θονν, 8ἃΠ4 οοβθβ ἢϊβ ααϊνου, δηα [8Κ65 ἢΪ5. ΥΌΠΘΥΥ ἔτΌΤα
ἢϊ5 βίσοηρ 5Βῃου] ἀδὺ5 ᾿π ΠΟΥ Παπαβ ἃπα μᾶπρϑ ὑμϑῖη ὁ
ἃ “Ο]άδῃ ρερ ἃραϊηδὶ ἃ ὈἾΠ18ν οὗ Πῖ5. ἔα που 5Πουβα.
ΤΏρη 586 16δα5 Ὠΐτη ἴο ἃ σϑδὺ δηα τηδκθ5 Πίτη δῦ : δα

ὑπὸ ΒΔΈΠΕΥ σῖνοθ Πΐπι πϑοῖδυ ἴπ ἃ φὉ] θη οαρ ννεὶοομηΐηρ ἢἷθ ἀθὰν 800, ψγἢ]]6 ἔπε οὐθὲν σοάβ τηᾶκα
Πΐη Ὁ ἄονῃ ὑπϑῖθ, πα ἀυδθην [(οἴο τα]οΐοθϑ
Ὀδοᾶσβα 556 Ὀᾶγα ἃ τηϊρῆΐζυ 805η. ἃπα 8 8ΙΌΠΕΓ.
ἘΒε]οῖοθ, Ὀ]εθβεά [1δἴο, ἴῸΓ γοὰ Ῥᾶγα. σ]ουίουβ οἢ1]ἄγβῃη, {πε ἰοτὰ ἌΡροΠο δ ηἃ Αὐδεμηῖϊθ πὸ ἀφ]
ρῊ 5
ἰπ ΔΙΤΟν5; ΠΕ ἰῃ Οὐγρία, ἀπ Πίηη ἴῃ τοοκν
1)εῖοβ, ἃ5 γου τοϑίεα ἀραϊηδὺ ὅῃ6 στϑαῦ τη885 οἵ [ῃς
Ογητῃϊαπ ἢ] Παντὰ Ὀγ ἃ ραϊμπι-ῖτθθ ὈῪ ὅδ β γθδΠη5
οἵ. [πορι5.
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Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα;
πάντη γάρ τοι, Φοῖβε, νόμοι βεβλήατ᾽ ἀοιδοῖς,
ἡμὲν ἀν᾽ ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ᾽ ἀνὰ νήσους"
πᾶσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι
ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες
ἀκταί τ᾽ εἰς ἅλα κεκλιμέναι λιμένες τε θαλάσσης.
ἢ ὥς σε πρῶτον Λητὼ τέκε, χάρμα βροτοῖσι,

20

οὗ

κλινθεῖσα πρὸς Κύνθου ὄρος κραναῇ ἐνὶ νήσῳ,
Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; ἑκάτερθε δὲ κῦμα κελαινὸν
ἐξήει χέρσονδε λιγυπνοίοις ἀνέμοισιν,
ἔνθεν ἀπορνύμενος πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεις.
ὅσσους Κρήτη τ᾿ ἐντὸς ἔχει καὶ δῆμος ᾿Αθηνῶν
νῆσός τ᾽ Αὐγίνη ναυσικλειτή τ᾽ Εὔβοια,

Αὐγαί, Πειρεσίαι σε καὶ ἀγχιάλη Πεπάρηθος
Θρηίκιός τ᾽ ᾿Αθόως καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα
Θρηικίη τε Σάμος Ἴδης τ᾽ ὄρεα σκιόεντα,
Σκῦρος καὶ Φώκαια καὶ Αὐτοκάνης ὁὄρος αἰπύ,
Ἴμβρος τ᾽ εὐκτιμένη καὶ Λῆμνος

80

8

ἀμιχθαλόεσσα

Λέσβος τ᾽ “ἦγαθέη, Μάκαρος ἕδος ΠΩ; χπισα
᾿

καὶ Χίος,ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὴ κεῖται,
παιπαλόεις τε Μίμας καὶ Κωρύκου ἄκρα
ἄ
κάρηνα
καὶ Κλάρος αἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέης ὁὄρος αἰπὺ

40

καὶ Σάμος ὑδρηλὴ Μυκάλης τ᾿ αἰπεινὰ κάρηνα

Μίλητός τε Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων,

καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἡἠνεμόεσσα
Νάξος δ ἠδὲ ἸΤάρος Ῥήναιά τε πετρήεσσα,
: τόσσον ἔπ᾽ ὠδίνουσα “Ἑκηβόλον

ἵἵκετο Λητώ,

εἴ τίς οἱ γαιέων υἱεῖ θέλοι οἰκία θέσθαι.

αἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη
Φοῖβον δέξασθαι, καὶ πιοτέρη περ ἐοῦσα"
: ΒΌΠΏΚΘη ; τ᾽ Εἰρεσίαι, ΜΕ,

8:0

45

ἪἫἯΙ|Ι.-Τὸ

ΕΑΝ.

ΑΡΟΙΠΟ,

το-48

Ηονν, ἔπθη, 5881} 1 οἰπρ' οἵ γόιι ψῃο ἴῃ 411 νύϑυ5 806
ἃ νγογΐῃν ὑμθπηα οἵ βοὴσ ἢ ΕῸΥ δνεσυν μετα, Ο ΡΒΟΕρΡιι;

6 ψΒοΪ]6 γαῆρα οὗ βοῃρ ἰ5. (816 ἴο γοῦ, θοῦ ονῈσ
0Π6 τηδίπ]αηα ὑμαὺ γεᾶγβ Πα ἔδυβ πα ονεν ὅΠῈ ἰ5165.
ΑἹΙ τηοαπίδίπ6αΚ5 δπᾶ Ηρ μοδα]απᾶβ οὐ ἸοῦΥ }]]8
ἃ τἴνευβ ἥονίηρ ουῦ ἴο πΠ6 ἀδὸρ ἃπα θϑδοῆα5
5]ορίηρ ϑϑανγασαβ 8ηἃ Πᾶνθπβ οὗ {ῃηδῸ 568 8.6. γὙοΟῸΣ
ἀε ρδ. 568}} [ βίη ον δὖ ἔπε ἤνβι Τδἴο θᾶγε γοὰ
ἴο θὲ π6 ἸοΥ οὗ πίει, 85 5Πη6 τεϑίβα δραϊηδ Μουμῃΐ
Ογηῦμιβ ἴῃ ὑπΠαῦ τος
κΥ 1516, ἴῃ βϑα-σίγὺ Π 6105--1} 6
9Π. ΕἰΠαν παπᾶ ἃ ἀκ ψᾶνε το]εᾶ ὁ Ἰαπαάνναγαβ
ἀγίνθη ὈΚ 5}01}} υυἱϊπα8-- -ῇθποα αυβίηρ γοῦ γα]6 ΟΥ̓ΘῚ
84}1 τηουΐδ] πθὴ ἢ
Αὐποηρ' ἴῃο56 γγῆο 8:6 ἴῃ ταῦθ, πα ἴῃ ἔπε ον ῃ!Ρ
οἵ Αὐδεηβ, ἃἀπᾶ ἴῃ ὑπ6 ἰ5]6 οὗ Αδρὶπα δπα Ἐμπροσαᾶ,
ἔδτηοιβ Ὁ 5}105, ἰπ Αδρὰβ ἀπ Ἐϊγοϑῖδα ἀπᾶ Ῥθραγεἔππ5 πρᾶν ἔπεα 56ᾶ, ἰὴ ΤΗταοίδη

Αἴπος

ἀπᾶ

Ρε]οπ᾿ 5

τοννευηρ' οι ρ δ ἀπα ΤἬγνδοίδη ϑδτηοβ ἀπᾶ ὑΠς6 βῃδαν
Π1115 οὗ [ἀδ, 'π ϑουτοβ δπα Ρῃθοδεα πα ὑπῈ΄ ΒΙρἢ Π1}}
οἵ Αὐΐοσδηδ πα ξαϊγ-γίπηρ [πη γῸ5. πα βιηοι 67];
ΤΠπλπο5 δηᾷ τίοῃ 1,65ρο5, ποῖα

Αθοῖαδβ,
ἰπ ἴῃς
ΟὐοΥγοιβ
Αδβαρδὰ

οἵ Μβϑοᾶν, ἐπθ β0ὴὁ

ἀηᾷ ΟΠῖοβ, Ὀυὶρη οϑὺ οἱὐὁὨ 4}} ὅπ ἰ5]65. ἐμαὶ
868, πα οἵδρρν Μίμγαβ. ἀπ τῆς Πεῖρῃϊβ
πα ρ᾽]ατηΐηρ Οατος πᾶ ὑπ βἤδεσ. 81]
δηα ψαΐογεα ϑδιηος ἃηα {πες βἔθερ πεῖρῃηΐβ

116
οἵ
οὗ
οἵ

Μγοδ]θ, ἰπ Μιϊδῖαβ ἀπ Οοβ, {πε οεἰΐγ οἵ Μεγορίδῃ

Τη6ῃ, ἃΠ4 βΐδβερ Οπίαοβ πα τυῖηαᾶν (δγραῦμοβ, ἰπ ΝάΧΟΒ
ἃ ηα Ῥαῖοβ δηά τόοκΥ βΠοπδθα--80 Δ. τοδιηθα [,αἴο
ἴῃ ὑγαναῖ τ ἱὉ} {πε σοα ν᾽ΠῸ 5ῃοοῖβ αἴδυ, ἴο 566 1 δὴν
απ ψουἹᾶ μὲ ψ]]]τπρ ἴο τπᾶκε ἃ ἀπε!
ηρ ΓῸΥ ΠΟΥ
505, Βα ἔμεν σγδαῦν ὑγεη]εα ἀπ ἔδαγεά, ἀπά
ΠΟΠ6, ποῦ ὄνεὴ πε τἱομοβὺ οἵ ὑδεια, ἀατϑᾶ τεοεῖνε
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ΤΗΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΕΥ̓ΜΝΒ

πρίν γ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ Δήλου ἐβήσατο

πότνια

Λητὼ

καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα"
ὅ0
Δῆλ᾽, εἰ γάρ κ᾽ ἐθέλοις ἕδοςἔμμεναι
ἔ
υἷος ἐμοῖο,
ἐ
Φοίβου ᾿Απόλλωνος, θέσθαι τ᾽ ἔνι πίονα νηόν,--ἄλλος δ᾽ οὔτις σεῖό ποθ᾽ ἅψεται, οὐδέ σε λήσει:

οὐδ᾽ εὔβων σέ δ᾽ ἔσεσθαι ὁ
ὀΐομαι οὔτ᾽ εὔμηλον,
οὐδὲ τρύγην οἴσεις οὔτ᾽ ἂρ φυτὰ μυρία φύσεις.

δῦ

εἰ δέ κ᾽ ᾿Απόλλωνος ἑἑκαέργου νηὸν ἔχῃσθα,
ἄνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ᾽ ἑκατόμβας
ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, κνίσση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ
δημοῦ ἀναΐξει βοσκήσεις θ᾽ οἵκέ σ᾽ ἔχωσι
χειρὸς ἀπ᾽ ἀλλοτρίης, ἐπεὶ οὔ τοι πῖαρ ὑπ᾽ οὗδας.

60

ὡς φάτο" χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειβομένη δὲ προσηὔδα:
Λητοῖ, κυδίστη θύγατερ μεγάλου: Κοίοιο,

ἀσπασίη κεν ἐγώ γε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος
δεξαίμην: αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμον εἰμι δυσηχὴς
ἀνδράσιν" ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην.

θὅ

ἀλλὰ τόδε τρομέω, Λητοῖ, ἔπος, οὐδέ σε κεύσω"
λίην γάρ τινά φασιν ἀτάσθαλον ᾿Απόλλωνα

ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
τῷ ῥ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
μή, ὁπότ᾽ ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο,
νῆσον ἀτιμήσας, ἐπεὶ ἣ κραναήπεδός εἶμι,

Τὸ

ποσσὶ καταστρέψας ὦὥσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν,

ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ
κλύσσει"

ὃ δ᾽ ἄλλην γαΐαν ἀφίξεται, ἥ κεν ἅδῃ οἱ, Ἰδ

τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα"

πουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θαλάμας φῶκαί τε μέλαιναι
οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα, χήτεϊ λαῶν.
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ΠΙ.--ΤῸ ΠΕΙΙΑΝ ἈΡΟΙ1,Ο; 49-:8
ῬΠΘΘΡθαβ, ἀπ} ααδοηὶν [οἴο βεὺ ἔοοῦ οὐ Π εοβ. πὰ
αὐξεγεα ησαα πγοτ5 δπα δϑκεα Ποὺ:
““ Π6]ο5, 1 γοὰ σου θὲ νυ] τηρ το θῈ ἐπα ἀροάς
οὗ την 8δὸὴ ῥΒοεθιβ ΑΡΟΙ]Ο ἀπ τηᾶκο ἨΪπ) ἃ τἱοὴ
[θη ρ16---ο ΤῸΓ πὸ οὔπου ψν}}} τοιςἢ ψοὰ, 85. γοι ψ}}}}
ἢπά : ἃηά 1 ὑπίηκ γοῦν ψ1}} πονεῖν 6 τΊοἢ ἴῃ οχϑη ἀπά
586 60, ΠΟΥ δδῚ’ νἱπίασε ΠΟΥ γεῦ ργοάποθ ρὶδηΐβ
Αθαηααπεν.
Βυὲ 1 γοὰ πᾶνε πε ζειαρὶα οὗ ἔαλυβῃοούπρ' ΑΡΟΙ]Ο, ἃ}} θῖν νΥ1}} Ὀτηρ γοὰ Πεαοδξουη5
δ ηα σαῦθου πϑύο, δηα ᾿ποθϑϑδηῦ βαν οῦτ ΟὗὨ ΤΟἢ βδουῆσα
Ψ1}} αἰνεῖν5 ἀΥῖβα, πα νοὰ 1} ἔδεα ποθ. ψγῆὸ ἄννε]]}
ἰη γοὰ ἤοῦ πε Πδπα οἵ βΕ ΔΘ ΟΥΒ; [ῸΣ ὑγανγ γΟῸΓ

ΠΟ

501] ἰ5 ποῦ τ ἢ.

50. 50Ρ8Κε 1,εἴο. Απα )ε]ὸ5 το]οϊοθα δπα δηβυγεγεα
Πα 5αϊά : “1, εἴο, τηοϑὺ ο]ογίοιιβ ἀδυρηΐευ οἵ σγεαΐ
Οοευβ, ον}]νγ που 1 γεοθῖνε γοῦν οἤ]α {πα ἔαγΒῃοοίίησ Ἰοτὰ ; ἔθου ἰδ 15. 41} ἴοο ἔσιαθ. ἐμαὺῦ 1 ὅτ 1]}ΒΡΟΚΘΗ οὗ διηοηρ Τη6Π, ϑγἤθγθαβ ἔπι 1 5ῃου]α ὈαΘοοιη6
νΘΥῪ ργϑαῦν Ὠοπουγτεα.
Βυῦ {Πϊς βαγίπρ 1 ἔβαν, δά
Γ᾿] ποὺ Πἰάς ἢ ἔομ γοὺ, [,εἴο. ΤΠον ϑὰὺ ὑδαΐ
ΑΡΟΠΙΟ ν»}] ΡῈ οπα ὑπαὺ 15. νειν δπαυρηΐν δπα ψ]]}]}
ϑυϑαῦν ἰοναὰ τὉ διηοπρ σοαβ 8π6 τηθῃ 8}} ονϑῖ {πε
ἔγα Ὁ] εαυῖῃ. Ὑπογεΐοσθ, Γ σγθαῦν ἴδαυ ἴῃ ᾿δαυΐ
δ ηα ϑρίτιῦ ὑπαὶ ἃθ 5005 85 ἢδ6 5665 {Π6 Ἰρῃΐ οἵ {Πς
5, ἢ6 ψ}}}]} ΘΘο {Π|15 ἰϑδηα.-- [ῸΓ ἔσαν 1 Πᾶνα Ὀυΐ ἃ
Παγα, γοοῪ

501]---ηα

ονουζαστι

τὴ6

8 πα τῃχιδῦ πλα

ἄονγη ἢ Πἰς ἔεεῖς ἴθ ἴΠ6 ἀδρίῃβ οὗ πε 56ὰ; δε
ν01}} [πε στεαῦ οοθδῃ γνᾶ8} ἀδ6αρΡ ἄρονε τὴν Πεδαᾶ ἔου
ἜΘΟΥ, 8Δη4 ἢῈ Ψ|Π] ρῸ ἴο ἃποῖμον ἰδηα βοῇ ἃ5 ψ }}
Ρίθαβα Βΐην, ἔθυε ἴο τηᾶκα ἢἰβ ἔθιρὶα δπα ψοοσδα
φύονθβ.

80, τηδηγ- οοΐεα

ογεαΐαισαβ

οὗ {πΠ6 56ὰ ψ"}}

τᾶ Κα ἐμοὶν Ἰαΐὶτθ ἰὴ τὴς πα ὈΪΔΟΚ 56815 ὑμεὶν ἄννεὶ᾿ησδ υπαϊθίυγθεά, Ὀεοασβα 1 ἰδοκ ρεξορίθ. Ὑεὶ τῇ.
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ΤῊΗΕ

ΗΟΜΕΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΕ

ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,
ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηὸν
80
ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα
[τεύξασθαι νηούς τε καὶ ἄλσεα δενδρηέντα Ἢ
815
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐἐπεὶ ἦ πολυώνυμος ἔσται.
Ἃς ἄρ᾽ ἔφη: Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσε:
ἰστω νῦν τάδε Ταῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος 8
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν"
ἢ μὴν Φοίβου τῇδε θνώδης ἔσσεται αἰεὶ
βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ γ᾽ ἔξοχα πάντων.

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν

ὅρκον,
Δῆλος μὲν μάλα χαῖρε γονῇ ἑκάτοιο ἄνακτος"
Λητὼ δ᾽ ἐννῆμάρ τε καὶἐ
ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις
ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ᾽ ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι,
ὅσσαι ἄρισται ἔασι, “Διώνη τε Ῥείη τε
᾿Ιχναίη τε Θέμις καὶ ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη
ἄχλαι τ᾽ ἀθάναται νόσφιν λευκωλένου Ἥρης"

90

9ὅ

ἧστο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφεληγερέταο"
μούνη δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια
ἧστο γὰρ ἄκρῳ Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι ,γέφεσσιν,
Ἥρης φραδμοσύνης λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε
ζηλοσύνῃ,ὅτ᾽ ἄρ᾽ υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
100
Λητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμος τότ᾽ ἔμελλεν.

Αἕδ᾽Ἶριν προὔπεμψαν ἐυκτιμένης ἀπὸ νήσου,
ἀξέμενΕὐλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγανὅρμον,
χρυσείοισι, λίνοισιν ἑερμένον, ἐννεάπηχυν'
νόσφιν δ᾽ ἤνωγον καλέειν λευκωλένου Ἥρης,
10ὅ
μή μιν ἔπειτ᾽ ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἐἰοῦσαν.
αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις,
1 ΑἸ]Θης
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2 ἜΥδηϊ : γόνῳ, ΜΕΝ,

11.---ΤῸ ῬΕΙΙΑΝ ΑΡΟΙΠΟ, 79. το}
γοῦ Ψ»Ὲ]} θὰΐ ἀἀγα ἴο ϑυγαῦα ἃ σγϑαῦ οαΐῇ, σοάά655, ὑπαὶ
θυ ἢνδῦ πα Ψ1Π1 Ὀυ1Πἃ ἃ ο]ουίοαθ ἔθρ]ο -ἔο θό δὴ
οὐδ 6 ἔου τηθη, ἔθη Ἰοὺ πη

αἴευνανα

τὰκα ζεπι-

ΡΙ65 δῃὰ νοοάβα σγονϑδ διηοῃσϑὺ 4}} τηθῃ ; ΤῸ 5ΌΓΕ]Υ
Πα ψὶ}} θὲ σγϑδαῦν τε πονηθα.
80 54 Πεἶοβ. Απά 1 εἴο βύναγα ἴπ6 ργραῦ οί! οὗ
πε σοάβ: “Νον ἢ θδν {Π||5, Εν ἢ ἀπα ψίάς Ηδξανεη
αὔονθ, ἀπ ἀτορρίπρ νναῖεσ οἵ ϑέγχ ({Πϊ5 ἰ5 {πε
βίσοηροβῦ Δη6 τηοϑὺ ἀνα] οαἵῃ ἔον ἴῃς Ὀ]εββθα σοαβ),
Βυγοῖγ ῬΠΟΘθιιΒ. 5141} ἢᾶνα ἤεσα ἢἰβ ἔτασταμῦ ΑΓΔ 7
ἀηα ργδοϊηοῦ, απ γοὰ 6 5Π4}} Βοποῦν ἄθονα 8]].᾿
Νον θη

[οἷο

δᾶ βοῦν

ἃπΠα εἊπαρα ἤθΥ οἀΐῇῃ,

Π6Ιοβ ννὰβ νευῪ οἷδα δὖ ἴῃς Ὀίσίῃ οἵ {Π6Ὸ ἔδυ- βῃοοξίηρ
ἰοτᾶ. Βαὺ Τμδῖο ννὰβ γδοκοα πἴηπθ ἄἀδγθ δῃαὰ πἴπα
πἰρσῃῖθ ἢ
ραηρθ θογοπα ψοηΐ. Απα ἔποῖα γοτῈ
ἢ
ΠΟΥ 411 ὑπὸ ομιθΐεδυ οἵ ὑπθ σοάάεδββθβ, ῖοπα
δπα Πδα δηά [οἤπαϑα ἀπα Τ Πετηῖ5 ἀηα Ἰοια-πηοδηΐηνσ
ΑἸρ γα ἀηα πα οὔμοὺ ἀθαῦῃ]θθθ ροάθϑθοβ βᾶνε
γε -υτηθα

σαϊπουῖπηρ
ὑγαναῖ!, Πα

δία,

Ζευ5.

νγῆο

Οπὶν

ποὺ πραγ

880

ΕΠ

ἴῃ πε

ἢ4115 οὗ οεἰουά-

γα, σοάᾶθββ

οἵ βούα

οὗ 1 οἴο᾽ 5 ὑγοῦ}8, Ὁ

5ῃη6 ϑαῦ

οὐ ἴῃς ἴορ οὗ ΟἸγηριβ θαμθαῖῃ σοϊάδη οἰοιιά5. ὈῪ
νν ἰ ε-ἃτιηεαὰ Η γα 5. οοηὐγ νην, πὸ Καρῦ ΠΟΥ οἷοβθα
Πυθα ἢ οῆνυ, θθοδιβο [οῖο νι τΠ6 Ἰονοὶν ἔγεβδ65
γγὰβ 500η ἴο Ὀ6ΔΥ ἃ 850 ἔα} 01685 πα βίγοηρ.
Βαΐ ἴῃς σοάάοβ8565 βδεηΐ οαὖ [τ5 ἔτοιῃ ὑῃ 8. νν68}]- δὶ
1816 ἴο Ῥείηρ ΕΔΗ ηγία, ργομπηϊθίπρ ΠῸΡ ἃ σγθαῦ πθοῖκἴαςοα βγη τ
σοϊάθη ὑπγθδάβ, πίη οαδὶ5. Ἰοηρ.
Αμᾶ πεν Ῥαᾶς [τἷσ 0411 ΠῚ αϑίάς ἔγοτα τυμἶδε ἀυτηδᾶ
Ηδετα, Ἰθϑὲ 586 τηϊσῃΐ αἴδευνναῦ5 ὕαγη ΠΟΥ ἔᾺΌΤΩ ΘΟΪΠρ’
νυ

ΠΟΙ νος.

ΠΕ

ὁ

[π|5, ἤδοὺ οὐ ἰοοῦ ἃ5

ἀπε νυἱπᾷ, πᾷ Πδαγὰ 411 {Π|5, 58η6 δεὺῦ ἴο τὰ ; πᾶ
39»

ΤΗΒ

ΗΟΜΕΒΙΟ

ΗΥΜΝΒ

βῆ ῥα θέειν, ταχέως δὲ διήνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ.
ἀρ
νος
2.1.5 ὦ
αι
ὦ
41 ἀν
αὐτὰρ
ἐπεί
ῥ᾽ ἵκανε θεῶν
ἕδος,
αἰπὺν
᾿᾽Ολυμπον,
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Εἰλείθυιαν ἀπὲκ μεγάροιο θύραζε
110
ἐκπεροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
πάντα μάλ᾽, ὡς ἐπέτελλον ᾿Ολύμπια δώματ᾽
ἔχουσαι.
τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι"
Ν
Ὰ
Ν
Ἁ
7
»
,Μ ,,
“
βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι.
εὖτ᾽ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια,
11
δὴ τότε τὴν τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι.
ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ᾽ ἔρεισε
δίς

,

,

-

“

Ν

7

Ζ

“-

Χ

Ὁ.

Ν

ὁ

,

,

λφρμίθηρ μαχαπηρ ; μείδησε δὲ γαί ὑπένερθεν:

ἐκ δ᾽ ἔθορε πρὸ φόωσδε' θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι.
Ἔνθα σέ, ἤιε Φοῖβε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ

120

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ᾽ ἐν φάρεϊ λευκῷ,
λεπτῷ, νηγατέῳ' περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν.
Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ,
ἀλλὰ μὴ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐἐρατεινὴν
᾿

“Ὁ

Χ

[ον

Σ

θὰ

ἀθανάτῃσιν χερσὶν ἐπήρξατο'

΄

“

“

χαῖρε δὲ Λητώ,

12

οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δή, Φοῖβε, κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ,
ϑ

2

᾿

΄

-»

7

Ν

3

οὔ σέ γ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα,
οὐδ᾽ ἔτι δέσματ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα.
αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτησι μετηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων" 180
Εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα,
χρήσω ὃ ἀνθρώποισι Διὸς “ψημερτέα βουλήν.
Ὃς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐἐπὶ. χθονὸς εὐρυοδείης
Φοῖβος ἀκερσεκόμης, ἑκατηβόλος: αἱ δ᾽ ἄρα
πᾶσαι
»

ΟΣ

΄ὔ
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ν»

’

φεῖϑ

ΨΝ

4

΄

"

Ν

᾽

,ὔ

[4

7

ΠΙ.--ΤῸ ΘΕΙΙΑΝ ΡΟ,

τοϑ- 134

αυΐοκὶν πη βῃίηρ 4}} ἴῃς αἀἰϊδίδποθ 5886 οᾶσηθ ἴο {πε
Βοιπα οὗ {πε σοάβ, βῆδεου. ΟἸγιηριβ, ἀπὰ ἰουτῃν ἢ
οΔ 16 ἘΠ γα οὐὐ ἴον Π6 41} ἴο πε ἀοοῦ δηὰ
ΒΡοΚῈ νἱησεα ψόοτὰβ ἴο δου, {ε] Ππρ ΠΟΥ 41} ἃ5. ὑπὸ
ϑοάάεθθεβ ψῆο ἀνε}} οα. ΟἸγτραβ. πα θά θη ΠΕΡ.
50. 586 τπονϑαὰ ἀπὲ πεατὶ οἵ ΕΠ γία ἴῃ ΠΟΥ ἄθδν
Ὀγθαβὺ ; δπὰ ὑπεν ννθηΐ ὑμῖν νὰν, {κὸ βῃν νυ]ά-ἀονεβ
ἴῃ ἐμεῖν σοίϊην,
᾿
Αμα 85 βϑοὸὼπ ἃ5 ΕἸ γα ἴῃς σοάάσθθα οἵ βοῖα
ἔγαναῖ! βεὺ ἔοοῦ οπ [)6105, {η6 ραΐπβ. οἵ Ὀἰγθἢ βεϊζεα

μεἴο, πᾶ 56 Ἰοῃρσβα ἴο Ὀτίπσ ἰουΐῃ ; 80 806 οδβδὺ
ΠΕΥ δύτὴβ ἃθοιῦ ἃ ραΐτη ὑτεα ἀηα Κπϑοῖθα ὁπ {π6 50}
τηθϑάον Ὑγῃ1]6 ὅΠ6 αν ἰδιρηθα ἔῸγ Ἰοὸν Ὀεπϑαΐῃ.
Το π τμ6 ΘΒΠἃ Ἰδαροα ἔργ! ἴο ἐπε σῃῦ, πα 4}} πε
ϑοάα65865 γαϊβοα ἃ οὐν. ϑιγαιρηῦναν, σγθαῦ ῬΠΟΕΡι8,
ἴῃς σοάά68565 ψγνάϑῃθα γον Ρυτοὶν ἃπα οἰθαηὶν υἱτἢ
ϑυγαοῦ νναῦθυ, πα βυναϊ ῃεα γοι ἴῃ ἃ ννῃϊζα σαγτηθηΐ οὗ
ἤπα τεχίυτα, παυντνον
θη, ἃπα ξαθίεπεα ἃ σοϊάθη Ραπα

ἃθοιῖ γοιι.
Νον [,εἴο αἸΪά ποῖ ροῖνε Αροὶο, θδαγουν οὗ {πὲ
ϑοϊάδῃ ὈΪαάθ, μεν Ὀτγθαβῦ ; ας ὙΠουβ. ἀαϊν ρΡουγοα
πδοῖδν δηὰ διηργοβίὶα ἢ
ΠΟΥ αἰνίπα Παπάβ: ἃπὰ
᾿Πμεἴο ννὰβ ρ'δα θεοδιβϑε 8η6 δὰ θοῦ ἃ βίγοηρ 501
ἃ Πα δὴ ἀύοποσ.
Βιαΐ ἃ5 500η 85 γοι δά ἰαβίεα {ῃαΐ
αἰνίηε

πδᾶνεηϊν

ἔοοα,

Ὁ

Ῥἤοαθυβ,

γοὰ

σου]

πὸ

ἸοηΡῈΥ ὑπδπ 6 ΠοΙᾷ Ὀγ φροίάδπ οογὰβ Ποὺ σοπῆπεα
ψυτ

θδηά5, θα 411 ἐπεὶν ὁπᾶβ γεῦο ὑπάοπθ.

ἘΕοτίῃ-

ἢ ῬΏΟΘθα5. Αρο]ο βροῖκο οαὖΐ ἀιποηρ {πὸ ἀδαίῃ]655
9οαάξθβοβ:
“ΤῊ γε δῃὰ {πΠ6 ουγνεα θονν 531|.4}} Ἔνδὺ θ6 ἀθδγν
ἴο τη8, 84 1 ν1}} ἀδοῖαγα ἴο τχθη ὑππθ ὑπίδη!
σ᾽ νν1}}
οἵ Ζευ5.᾿
οὐ 80. 5818 ῬΒοεραβ, πε Ἰοπρ-Πεαϊγεα σοὰ 0 5Πῃοοῦβ
ΔᾺΥ ἀπ θερδη ἴο να]κ ἀροπ πε νυἱα6- ραῦῃβα βἁυΐῃ ;
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θάμβεον ἀθάναται: χρυσῷ δ᾽ ἄρα Δῆλος ἅπασα 188
[βεβρίθει, καθορῶσα Διὸς Λητοὺς τε γενέθλην,
γηθοσύνῃ, ὅτι μιν θεὸς εἵχετο οἰκία θέσθαι
νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μᾶλλον ".]
ἤνθησ᾽, ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης.
Αὐτὸς δ᾽ "ἀργυρότοξε, ἄναξ ἑκατηβόλ᾽ "Ἄπολλον, 140
ἄλλοτε μέν τ᾽ ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος,
ἄλλοτε δ᾽ ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠχάσκαζες.

πολλοί τοι νηοΐ τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα"
πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι.
ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ᾽ ἅλαδε “προρέοντες"

14

ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἦτορ,

ἔνθα τοι ἑλκεχίέτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται
αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν.
οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ
μνησάμενοι

τέρπουσιν,

ὅτ᾽
ὅ
ἂν στήσωνται

ἀγῶνα.

160

φαίη κ᾽ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεί,
ὃς τόθ᾽ ὑπαντιάσει᾽, ὅτ᾽ Ἰάονες ἀθρόοι εἶεν"
πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν
ἄνδρας τὴ εἰσορόων καλλιξώνους τε γυναῖκας
νῆάς τ᾽ ὠκείας ἠδ᾽ αὐτῶν κτήματα πολλά.

1δῦ

πρὸς δὲ τόδε μέγα θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται,
κοῦραι Δηλιάδες, ἑκατηβελέταο θεράπναι:
αἵ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν ᾿Απόλλων᾽ ὑμνήσωσιν,
αὗτις δ᾽ αὖ Λητώ τε καὶ "Ἄρτεμινἐἰ
ἰοχέαιραν,
μνησάμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν

ἠδὲ γυναικῶν

ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων.
1 Πι 136-8

δῇ

ἰηὐγυβίνθ,

Ῥϑίηρ αἰνόγπαύννο

ἴον 1. .139.

ΤΉΘΥ 8.6 Τουπα ἴῃ Π ἃπα {ῃ6 ϑαἀϊθίοη οὗ ΘΌΘΡ δ ΠτΒ (πη ὑθχύ),

δια 1ῃ ὑῃ6 πιϑτοίηῃ οἱ ΕἾΤ, (τὺ ὑμ6 ποῦθ “1 ἃ ποῦμου ΘΟΡΥ
ὕμθββ σϑύξβθβ 850 δι'6 θχύϑηὐ"). [Ι͂ἡ Ὁ ὑπθν ὃ δήθ ὃν ἃ
Βθοοπᾷ δδπᾶ,
;
:
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ΘΕΙΙΑΝ

ἈΑΡΟΙ,10,

τ2ς- τότ

ἈΠ 4}} Ἐπ6 σοαάδοβες γεσα ἁγηδχαα αὖ πῃ.

ΤΠδη

ΜΠ ρο]α 411 Ποῖος [νγὰ5 Ιδάξῃ, Ρεμοϊἀϊπρ ὑπ εἰ}
οἵ Ζειβ. ἀπά 1,οἴο, ἔον ου θδοδιβε ἐπε ροα οἤοβα Βεὲν
ἀθονε πα ἰβίαπας ἃ 5ἤογε ἴο χηᾶακα ἢΐβ ἀνε] παρ τὴ
Ποῦ: δῃᾷ 58η6 ἰονεα δίτη γεῦ τποῦτα ἱπ Ποὺ ἢρανί.]
Ὀ]οββοιηθα 85 6065 ἃ πιουηϊαίη-ἴορ στ ψοοα πα
Πονε8.
Απα γουῦ, Ὁ ἰοτὰ Αροΐΐο, σοα οἵ πε οἰΐνεῦ θονν,
Βῃοούπο αἴδυ, πονν

ναὶ κεα οὐ

οἵου

Ογμηΐπιιβ, ἃπα

πον Κορ νμάθυηρ ἀρουὺδ ὑπΠῸ ἰϑαπαάβ ἃπᾶ {{π6
ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ με.
Μϑην ἃιῈ γουχ [οι ρ]65 δηα ψοοάδά
ϑύοναβ, 8πα 8}} ρϑᾶῖκβ δια τονεουηρ θ]υθ. οἵ ἰοῦ
πηι
ὐα 5 ἃ Πα ΥἼγο 5. ἤονηρ ἰο {Π6 568 αὐτὸ ἄἀθᾶὺ ἴο
γοιι, ῬΒοαΡι5, γεῦ ἴῃ ])6ῖοβ ἀο γοὰ ταοϑὺ ἀθ]ρηῦ γοὺν
Πδαγῦ; ἴοῦ. ὑμογα ὑπ Ἰοηρ τορθεα Ιοηΐδηβ σαίου ἴῃ
γοῦν Βοποὺῦ ὙΙῈ ἐπαῖν ΟΠ] γε ἀπ 50} νῖνεβ:
τη], ὑπαν ἀδ!ρηῦ γοῖ ἢ θοχίηρ ἃπα ἀδποίηρ;
ἃ Πα βοηρ᾽, 80 οἴδη δ5 ὕπευ μοὶα ἐπμεὶν σαϊῃουίησ.
Α
πηδ ψγο]ὰ βὰν ὑπαὺ ὑπεν γεγο ἀθαύῃ]θθθ ἀπα ὑηἀροίηρ ἢ 6 5Που]α {Ππ6πὴ σούηθ ἀροπ Π6 [οἱ 5 50
τοῦ τοσεῦμενυ. Εον ἢδ νου 566 πὸ σγαοθϑ οἵ ὑπ δ
4}1, ἀπ ννουἹὰ θὲ ρἰθαβϑϑα ἴῃ δασὺ ραζίηρ αὖ 86 γἤθῃ
Δ η4 γγε]}-σνάθα οθ
νἱὉἢ} ὑπαὶ ϑυνῦ σἢϊρ5 ἀπα
ϑγθαῦ ψθα ἢ. πα ὑπεγα 15. ἐμῖβ σγθὰῦ ψΌΠΑΘΥ
θεϑ65---πα 15 γον 58}4}} πανεν Ρϑυ5}-.--, ὑπ6
σὶρ! οὗ [)61ο5, μΒαπα- τί

δὴ

οἵ ὑπε Εδι5Πποούευ : ἴου

ψῃδη πεν πᾶν ργαϊθεα ΑΡο]ο ἢτχβὺ, ἀπ «180. [μεἴο
ἃπἃ Αὐὔοιηῖβ πὸ ἀο] σηΐο ἰπ δυγόνβ, ὑΠῈΥ 5ηρ ἃ
ϑύγαϊη {6} Πρ οὗ τηεη δηα ψοιῆθῃ οὗ ρμᾶβϑὺ ἀδύ8, δπὰ ᾿
σἤδστη πε ἐγρθ65 οἵ θη.
ΑἾβδο ὑπδν οδη ἱπηϊζαΐα ἐΠς
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πάντων δ᾽ ἀνθρώπων φωνὰς καὶ βαμβαλιαστὺν '

μιμεῖσθ᾽ ἴσασιν: φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος
7
τι
“
᾿
7
»
7,
φθέγγεσθ᾽" οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή.
᾿Αλλ᾽ ἄγεθ᾽ ἱχήκοι μὲν ᾿Απόλλων ᾿Αρτέμιδι
ξύν,

10ῦ

χαίρετε ὃ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθεν
μνήσασθ', ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών"
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν
,ὔ

2:

Ὁ

“

}]

“

᾿

Υ͂

ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;
τὰ

7,

χω

Χ

“

,

Ζ

-

170

ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμως"
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ
τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί.
ἡμεῖς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν, ὅσσον ἐπ᾽ αἷαν
“

᾽

»"΄

»

-

ι

7

’

,

3,

Ζ

ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας"

17

οἱἐν ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν.
αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα
ὑμνέων ἀργυρότοξον, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ.

ἼΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΥΘΙΟΝ]
Ὦ, ἄνα, καὶ “Αὐκίην καὶ Μηῃονίην ἐρατεινὴν
καὶ Μίλητον ἔἔχεις, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν,
αὐτὸς δ᾽ αὖ Δήλοιο περικλύστης μέγ᾽ ἀνάσσεις.
Εἶσι δὲ φορμίξζων Λητοῦς ἐρικυδέος υἱὸς
φόρμιγγι γλαφυρῇ πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν,

180

ἄμβροτα εἵματ' ἔχων τεθυωμένα" τοῖο δὲ φόρμεγξ
χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. 188

ἔνθεν δὲ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ

θονός, ὥστε νόημα,

εἶσι Διὸς πρὸς δῶμα θεῶν ἐὰν:ὁμήγυριν ἄλλων.
: ἘΞ]Τ ΠΠ : κρεμβαλιαστὺν, οὔμεῦ ΜΝ.
ΤΠ ἔου που. ννοσὰ 15
οοπηθοίρα ψἱῦἢ βαμβαίνειν Ξ-- ἴο ομαύου νυνὶ} 86 ὑθοίῃ, δηᾷ 15

ἘΒΌΘΠν ὑδ θη ὕο τηθϑῃ “" οαδίδηδῦαν ίηρ "ἢ ; Ὀυύ βἴποθ ἰηγῖξα-

336

Π|.-ΤῸ

ῬΥΤΉΙΑΝ

ἌΡΟΙ,0,

τό2- 187

ἴοηριιεβ οἵ 41} τπθ πα ὑπεὶν οἰαξίοείηρ Βρβθοὶ :
ΘΔ6ἢ νοῦ 880 ὑμαῦὺ ἢ Ὠϊτηβ6}} ψεῦε βἰηρσίηρ, 50
οἷοβα ἴο ὑγαῦῃ ἰ8 ὑπεῖν βυνεεὺ βοηρ.
Απαὰ ποὺ την Αρο!δο θὲ ἔδνουγαθ!ε ἀπᾶ Αὐδθιηΐδ;
ἃ Πα ἔλτενε!]} 41} γοὺ τηδίάθηβ. Ἐδι θυ Υ τὴ6 ἴῃ δἵαν
ὑπηθ ΒΘ ΠΥΘΟΙ͂ ΔΗΥ͂ 0Π6 ΟὗὁὨ τη6ῃ ὁπ. δαυΐῃ, ἃ 5 γθΡῸΓ
ννῃο Πὰς 566} πᾶ βυϊεγεα τη οἢ, σογηθ5 ΘῈ

δπα 85Κ5

οἶγοαυ : ““ὙΥ Ποῖα {πη γα, οἵν]β, ἰ5 [Π6 ϑυνόθιαϑῦ βίη ρου
ἐῃαῦ οοἴπαθβ ΠΕΙῸ, ἀπᾶ ἴῃ γἤουῃ αὁ γοὰ τποϑβὺ ἀρ ᾿᾽
ΤΏ ΘΗ ἀηϑνοΥ, δ. ἢ ἀπα 41}, ἢ

οπα νοΐοα : “Η1{Φε ἰς

ἃ πα τῆδῃ, ἀπ αὐ6}}5 ἴῃ το ΚΥ (Ἴΐοσ : Πὶβ ἰδῪ8 ἃΥ6
ΘΥΘΙΤΠΟΥΘ ΒΌΡΥΘτηΘ. ἡ ΑΘ ἴογ πηθ, 1 ψ1}}] ΟΑΥΤΎ γΟῸΣ
ΓΈΠΟΥΙ ἃ.5 ΓᾺΥ ἃ5 1 τΌΔτ οὐδοῦ ὑἢ6 δαυΐῃ ἴο ἐπε ψε]}Ρἰδοεα οἱδ65 οὗ γηδῃ, απα ὑΠπΠ6Ὺ νν1}} δ] ανα αἶβο ; ἴῸυ
ἱπάθϑα {Π15 ἐπίηρ ἰ5 σὰ εὲ. Απᾶ 1 ν}}} πανεὺ οθᾶβ6 ἴο
ΡΓαῖθα. ἔδυ -ϑῃοοϊίηρ ΑΡο]]ο, σοα οἵ ὑπδ 5|ΠγῈῚ Ῥονν,
νγἤοτη τ ἢ-Παϊγοα ,οἴο Ὀᾶγα.

ΤῸ ΡΥΤΉΙΑΝ

ΑΡΟΙΠῸ

Ο τοῆρ, Τγοία 5 γοῦτβ ἀπά ἰονεὶν Μαδβοπία ἀπὰ
Μηδρδῦαβ, ομαυτηΐηρ οἷν ὈΥ πε 868, δ ονοῦ 6105
γοὰ σγοαῦν γεῖσ νου οὐ 56]
Τ,οἴο᾽5 4}1-σ]ουϊοιβ 505 σὍε5 ἴο τόοκὺ Ῥγίῃο, ρἰαυτηρ;
ΠρΡΟΩ. ἰβΒ ΠΟΙΙονν ἰγύε, οἶδά ἴῃ αἰϊνίπθ, ρευξυτηθα
ϑαντηθηΐθ ; δηα δ με ἰουοῃ οὗ ὑπῈ ροϊάθῃ Κϑὺ ἢϊβ
ἴγτα βἷηρβ. βδυεεῖ.
Τῆθπςο, δῦ 85 ὑπουρῃῦ, Πα
᾿ΒΡΘΘα5 ἔγοτη βαυΐῃ ἴο ΟἸγταραβ, ἴο ἔπε μοιιβε οὗ Ζευβ, ἴο
7οἷπ ἐπε σαν πουίηρ οὔ ὑπ οἴμοι σοαβ: ἔβη βυγὶρ νυ
ὑΐϊοῦ οὗ οαδύδηϑε ρ]ανὶπρ του Βαγά]ν θ6 νγουῦῃν οὗ τηϑη θη
ἃ5 ὃ ἔϑαὺῦ οὗ 5.111, 10 βθϑιὴβ πιοῖθ ἩΚοῖν ὑμαῦ ὑΠ6 βύδιητη
θυ] ρ᾽ΟΥ̓
ΒάΥθἢ ἀθηΐαὶ ργοπαποϊαύϊου οὗ ἔογ
οἰσΉΘΥ5 15 ὅο θ6 υπᾶάθυβίοοά.
337
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αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι μέλει κέθαρις καὶ ἀοιδή:
Μοῦσαι μέν θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὁὀπὶ καλῇ
ὑμνεῦσίν ῥα θεῶν δῶρ᾽ ἄμβροτα ἠδ᾽ ἀνθρώπων
190
τλημοσύνας, ὅσ᾽ ἔχοντες ὑπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι
ζώουσ᾽ ἀφραδέες καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται
εὑρέμεναι θανάτοιό τ᾽ ἄκος καὶ γήραος ἄλκαρ'
αὐτὰρ ἐυπλόκαμοι Χάριτες καὶ ἐύφρονες Ὧραι
᾿Ἁρμονίη θ᾽ “Ήβη τε Διὸς θυγάτηρ τ᾽ ᾿Αφροδίέτη 19ὅ
ὀρχεῦντ᾽ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι:

τῇσι μὲν οὔτ᾽ αἰσχρὴ μεταμέλπεται οὔτ᾽ ἐλάχεια,
ἀλλὰ μάλα μεγάλη τε ἰδεῖν καὶ εἶδος ἀγητή,

ΓἌρτεμις ἐἰοχέαιρα ὁμότροφος ᾿Απόλλωνι.
ἐν δ᾽ αὖ τῇσιν "Ἄρης καὶ ἐύσκοπος ᾿Αργειφόντης 900
παίξουσ᾽" αὐτὰρ ὁ Φοῖβος ᾿Απόλλων ἐγκιθαρίξει
καλὰ καὶ ὕψι βιβάς" αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει

μαρμαρυγαί, τε ποδῶν καὶ ἐυκλώστοιο χιτῶνος.
οἱ δ᾽ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν εἰσορόωντες
ἐωρὰ τε χρυσοπλόκαμος καὶ μητίετα Ζεὺς
20ὅ
υἷα φίλον παίξοντα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
Πῶς τ᾽ ἄρ σ᾽ ὑμψήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα;
ἠέ σ᾽ ἐνὶ μνηστῆρσιν ' ἀείδω καὶ φιλότητι,
ὅππως μνωόμενος ἢ ἔκιες ᾿Αξαντίδα κούρην
ἼΡ ἅμ᾽ ἀντιθέῳ, ᾿λατιονίδῃ εὐίππῳ;
210
ἢ ἅμα Φόρβαντι ΤῬριοπέῳ ὃ γένος, ἢἢ ἅμ᾽ ᾿Ἐρευθεῖ;
ἢ ἅμα Λευκέππῳ καὶ Λευκίπποιο διρλίναι
κε
"
π
κ
πεζός, ὃὃ δ᾽ ἵπποισιν" οὐ “μὴν Τρίοπός γ᾽ ἐνέλειπεν.
ἢ ὡς τὸ πρῶτον χρηστήριον ἀνθρώποισι
ζητεύων κατὰ γαῖαν ἔβης, ἑκατηβόλ᾽ "Απολλον;
1 Μαγίϊῃ: μνηστῇσιν, ΙΒ,
2. Μαυίύϊῃ : ὅὁππόταν ἱέμενος, Μ:
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΥΤπρῦ.

ὕμθ6 οὐμὸν

Μϑϑ.

3. ΑἸΙΘΠ- 5168 : τριόπω, τριοπῶ δι τριοπόω, ΜΒ.
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ἃγο 5011]

21

ΠΙ|.---Τὸ7ἡ

ῬΥΤΗΙΑΝ

ἈἌΡΟΙ]ΠΟ,

τ88--2τ1τ0

ὑπὸ πἀπαγίηρ ροοα5 ἐίηῖς οἷν οἵ {πὸ ἰγύβξ μα βοηρ,,
Δ Πα 4}} ἐπε Μαβο5 ἱορεῦποι, νοΐοα βυθοῦ Δηβυγθυϊηρ,
νοΐοθ, ἔγτὴπ ὑπ6 ἀποπαϊηρ' οὐ α ὑπ σοαβ δῃ]ου ἂπά
πε βυβουίηρσε οἵ πιθη, 411} ὑμαὺ ἴπθν ἐπάσγα αὖ ὑΠῈ
παπᾶς οὗ ὑπὸ ἀδαύῃ]θββ ροᾶβ, ἀηὰ ἢοὸν ὑπὸν ᾿ἷνα
γν Ὁ1685 ἀπ Παρ] 685 δπα οδηποῦ ἥπα Πδα]ηρ [ῸΣ
ἄἀφαϊῃ οὐ ἀείεμοθ ἀραϊηδῦ. οἷα ἀρὸ. Μοδηνῃε ἐπα
τ ἢ-ἰγεϑϑεα αταοθβ ἃπα ΘΠ ΘΟ] ϑθαθοηβ ἄδπος τυἱὉἢ
Ηδνηοηΐα ἀπά Ηδθὲ ἀπά Αρδγοαϊΐα, ἀδαρηξεν οὗ
ἄξια, Βοϊαϊηρ βοὴ οὔποὺ Ὀγ 1η6 νυϊϑῦ. Απα διηθηρ
ὉΠπθπὶ βἰπρθ ὁπ6, ποῦ ἴπθδπ ΠῸΡ ραμπν, θα [411 ἴο
Ιοοῖς

ὑρὸπ

πα

δηνία]6

ἱπ

τηΐθπ,

Αὐΐθιηϊβ

ψηῸ

ἀεΠ
σι ῖθ ἴῃ ΔΥΤΟν5, ἰδίαν οὗ ΑΡΟ]]ο. Αὐποηρ' ἐπεδῖὴ
ϑροτὶ Αὐτὸϑ πὰ ἴῃς Κοεπ- ενεα σ᾽ γον οἵ Αὐρϑ, 1} 6
ΑΡΟΪΪο Ρἰαγϑ πῖβ ἵγτε ϑιερρίῃρ Πρ ἃπα ἔβαυ πᾶ ἃ
τα αίδποθ ϑῃϊπ65 δυο Πΐπη, 6 ο᾽θαμηΐηρ οἵ Πΐ5
ἔεοῦ ἃπα οἱοβα-σγοναη νεϑὺ. Απαᾶ ἔπαν, Ἔνεῃ ρο]άἰγεβϑϑα [οἷο ἃπα νυῖδα Ζευβ, τϑ]οῖοθ ἴῃ {πεῖν στοαὺ
Πραγῖβ 85 ὑπθυ νναΐοῃ {πεῖν ἀθὰ 50η Ρἰαγίηρ' πε
Π6 ἀυπαγίηρ σοαϑδ.
Ηον ἴπθη 588}} 1 εἷπρ' οὗ γοι--- Πουρἢ ἴῃ 411 νὰν
γοῦ 816 ἃ νγουΐῃν ὑπϑῖηθ Ὁ βοπσ ῦ 8588]] 1 βἰῃρ οὗ
γοὰ ἃ5 ΟΟΘΥ δηα ἴῃ {πε ἤδ]ας οἵ ἰονε, ἢονν γοὰ ψεηΐ
νγοοΐπρ ὕπ6 ἀδυρηῦου οὗ Αζδη δοηρ ψἱτἢ οοα-Π κε
Ιβοῆγβ ἴπθ6 805 οἵ νν8}}]-ῃουβεά Ἐϊ]αϊαθ, οὐ. στῇ
ΡΠοΥΡα5 βρέπησ οτη ΤΥΪΟΡΒ, ΟΥὁἨΥ̓́ ΙΗ Εσευ
ἜΘα5, ΟΥ̓
ἢ
ΤΘαοῖρρυ5 δπα {η6 νἱΐε οἵ Τιδαοίρραβ....
γοὰ οἢ ἴοοῦ, ῃ6 τῇ ἢἷ5. ομανοῖ, γεῦ ἢ {611 ποῖ
Βῃογὶ οἵ Τυορθ.
ΟΥ' 514}} 1 βἷπρ ον δὖ ὑπὸ ἢγβὶ
γοὰ ψεηῦ αρουῦ ὑῃ6 δαυῦῃ ββεκίηρ ἃ ρίδθε οἵ
οὐΆοΪ]6. ἔῸγ τθη, Ὁ ἔαγ-ϑῃοοξίηρ ΑΡΟΙ]ο Ἴ7ο Ρίουία
339
Ἂς ὦ

ΤῊΝ

ΗΟΜΈΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

Πμερίην μὲν πρῶτον ἀπ᾽ Οὐλύμποιο. κατῆλθες"
Λέκτον τ᾽ ἡμαθοέντα παρέστιχες ἠδ᾽ ᾿Βνιῆνας"
καὶ διὰ Περραιβούς: τάχα δ᾽ εἰς ᾿Ιαωλκὸν ἵκανες,
Κηναίου τ' ἐπέβης ναυσικλειτῆς υὐβοίης.
στῆς δ᾽ ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίῳ: τό τοι οὐχ ἅδε θυμῷ 220

τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα.

ἔνθεν. δ᾽ Εὔριπον διαβάς, ἑκατηβόλ᾽ ᾿Απολλον,

βῆς ἄν᾽
ἃ ὄρος ζάθεον, χλωρόν' τάχα δ᾽ ἧξες ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἐς Μυκαλησσὸν ἰὼν καὶ Τευμησσὸν λεχεποίην.
Θήβης δ᾽ εἰσαφίκανες ἕδος καταειμένον ὕλῃ"
9925
οὐ γάρ πώ τις ἔναιε βροτῶν ἱερῇ ἐνὶ Θήβῃ,
οὐδ᾽ ἄρα πῶ τότε γ᾽ ἦσαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι
Θήβης ἂμ
ἃ πεδίον πυρηφόρον, ἀλλ᾽ ἔχεν ὕλη.

Ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ Ἄπολλον,
᾿Ογχηστὸν δ᾽ ἧξες, [Τοσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος"
230
ἔνθα νεοδμὴς πῶλος ἀναπνέει ἀχθόμενός περ
ἕλκων ἅρματα
ἅ
καλά' χαμαὶ δ᾽ ἐλατὴρ “ἀγαθός περ
ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔ
ἔρχεται" οἱ δὲ τέως μὲν
κείν᾽ ὄχεα κροτέουσι ἀ
ἀνακτορίην ἀφιέντες.
εἰ δέ κεν ἅρματ᾽ ἀγῇσιν. ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι,
28
ἵππους μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντες ἐῶσιν"
ὡς γὰρ τὰ πρώτισθ᾽ ὁσίη γένεθ᾽. οἱ δὲ ἄνακτι
εὔχονται, δίφρον δὲ θεοῦ τότε μοῖρα φυλάσσει.
ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ᾽ ᾿Απολλον"
Κηφισσὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον,

240

ὅς τε Διλαίηθεν προχέει καχλίρροον ὕδωρ.
τὸν διαβάς, ᾿Εκάεργε, καὶ ᾿Ωκαλέην πολύπυργον

ἔνθενἄρ᾽ εἰς ᾿Αλίαρτον ἀφίκεο ποιήεντα.
Βῆς δ᾽ ἐπὶ Τεχφούσης: τόθι τοι ἅδε χῶρος ἀπήμων
τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα"
24
στῆς δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔευπες"
: Μαιυῃΐδο : ᾿Αγνιήνας, Μ.
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ΡΥΤΗΙΑΝ

ΑΡΟΏΠ]0,

216-246

ἢγβὺ γοὰ ψϑηῦ ἀονῃ τόμ ΟἸγτηρὰβ πα ρεᾶββεά ὃν
βᾶθπαν [1δοΐὰ8Β δπα Επίθπδα δηα ἐπγουρἢ ἐς Ἰαπά
οἵ τπηες Ῥϑυυῆδθθί.
ϑόοη γοῦ οᾶτηδ ἴο [ο]ςὰβ δηα βοὺ
ἔοοῦ οὐ δμπᾶθυμη ἢ ΒαΡοδα, [Ἀτηθα ἔῸΥ 58:15: γοι
βίοοα ἰπ {δ 1,6]απεϊηε ρῥἱαίπ, θυΐ Ὁ ρ]Θαβεα ποῦ γὙο
Βοαγτὺ ἴο τῇδ κΚαε ἃ ἴδιρὶθ ἔθθτα δπα ψοοᾶεα ργονεβ.
Βγοῖὴ ὕπαιθα γοὰ οὐοβθθα {η6 Ἐμριι5, ἔν -ϑῃοοξίην
ΑΡρο]]ο, ἃπα ννεπῦ ἃρ πε σγεεθῖ, μον 1115, σοίηρ' οἢ
ἴο Μργνοδίθβϑβϑιιβ δπα σγαβϑυ-θεαθα Ταυχηθββαβ, δηά
850 οδηδ

ἴο πε

ψοοᾶ-ο]δα

δροάς οἵ ΤῆΘΡα;

[ῸΓ 85

γεῦ πὸ πηδῃ ᾿ἱνεα ἴῃ ΠοΙν ΤΠΘΡΘ, ποῖ σγεῦα ἔπετα
ἔγϑοκβ ΟΥ̓́Λαγ5 δρουῦ ΤΉΘΡε᾽ 5 ννῃθαῦ- θδαυίηρ Ρ]απ
85 γεῦ.

ῖ

Απᾶ ἔαγ ΠΟΘΥ 58}}} γοὰ ννεπῦ, Ὁ ἔδυ -ϑῃοοϊίηρ ΑΡοΟ]]ο,
ἃ Πα οατηθ ἴο Οποδαβῖαβ, Ῥοβοίαοη᾿ 5 Ὀτὶσηῦ σγονα:
ὑποσα πα που-Ὀγο
Κα οοἱὺ αἰδίγαβθεα νυ ἀγανη
ὑΠ6 ὑσΐμη ομαγίοῦ σοὺβ βρίγῖῦ ἀσδίῃ, δα ἴπΠ6 5Κ|1Π16ὰ
αΥνεὺ βρυΐηρδ ΤΌ ΠΪβ ΘΔ ἃ Πα ΟῸΘΒ ΟἹ ΠῖβΒ ΨΥ.
ΤΉδη ἴῃς ΠΟΥΒ65 ἴὉΓ ἃ ψ Ή]6 ταὐ]α {Π6 δρῦν ΟΔΥ,
θεΐηρ τἱὰ οὗ συΐάδποε ; πα [ἢ ΠΥ Ὀγεαῖκ τς οματγῖοῦ
ἴῃ [6 ψοοαν ογόνθ, πη6πη ἸΟΟΚ αἴξεν. ῃ86 Ποῦβθβ, θαΐ

ΠῚ 1Π6 οπαγίοῦ δηα ἰϑᾶνε Ὁ ποτὰ ; ἔῸΓ {Π|5. νγὰβ ἐπε
τἶῦα ἔτουα ὑπ νεῦν ἤγβί. Απα {ΠῸ ἀσίνϑυβ ργὰν ἴο ἐπε
Ἰοτά οἵ {π6 ϑῃγίπα ; θα

{π6 οπμαυίοῦ (115. ἴο {πε Ἰοΐ

οὔ {πε ρσοά.
ι
Ευτίμεὺ γεὺῦ γοῖι ννγεηΐ, Ο ἔδγ-ϑῃοοίίπρ' ΑΡΟ]]ο, ἀπ
ΓΈΔΟμοα ποχὺ (δρ ϊβϑιιδ᾽ ϑβυνεεῖ βἔγθθμ ὙΠΟ ἢ ΡΟ 5
ἔουἢ ἰζ5 ονεεῖ-ἥονίϊπρ ναῖε ἔγουη [166ὰ, ἃπὰ
ογοϑϑίηρ ον εὺ ἴῦ, Ο ψου κοῦ ἔΤΌτη ἔδυ, γου ρᾶ558α τηδηνἰοννουεα Οοα]δα δἀπα τοδοῃθα ργυάθϑυ Η δ] ]υία.
ΤΏδη γοι ψεηὺ ἰοναιὰβ ΤΟΙρἤ δα : πα ὕπογα {πὸ
ΡΙεαβαηΐ ρίδοθ βεεμηθδα ἤϊΐ ἔῸγ τηδκίηρ ἃ. [θρ] 6 δπα
νοοάοα σγόογθ. Υοι οδῃ6 νΕΙῪ ΠΘΔΙ ὉΠ βροῖζα ἴο
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Τελφοῦσ᾽, ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν
ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας,

ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν

250

ἠδ᾽ ὅσοι
ὅ
Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτας κατὰ νήσους,

χρησόμενοι" τοῖσιν δέ κ' ἐγὼ νὴῆμερτέα βουλὴν
πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ.
Ὡς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος ᾿Απόλλων
εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές" ἣ δὲ ἰδοῦσα
Ὡδὅ
Τελφοῦσα κραδίην ἐχολώσατο εἶπέ τε μῦθον"
Φοῖβε ἄναξ ἑἑκάεργε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω.
ἐνθάδ᾽ ἐπεὶ φρονέεις τεῦξαι περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε τοι αἰεὶ
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας"
260
ἀλλ᾽ ἔκ τοὶ ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσι,

πημανέει σ᾽ αἰεὶ κτύπος ἵππων ὠκειάων
ἀρδόμενοί τ᾽ οὐρῆες ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων'
ἔνθα τις ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι
ἅρματά τ᾽ εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτύπον ἵππων 26ὅ
ἢ νηόν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ᾽ ἐνεόντα.
ἀλλ᾽ εἰ δή τι πίθοιο, σὺ δὲ κρείσσων καὶ ἀρείων

ἐσσί, ἄναξ, ἐμέθεν, σεῦ δὲ σθένος ἐστὶ μέγιστον,
ἐν Κρίσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο.
ἔνθ᾽ οὔθ᾽ ἅρματα καλὰ δονήσεται οὔτε τοι ἵππων 2170
ὠκυπόδων κτύπος ἔσται ἐύδμητον περὶ βωμόν,
ἀλλά τοι ὡς προσάγοιεν ᾿Ἰηπαιήονι δῶρα
ἀνθρώπων κλυτὰ φῦλα: σὺ δὲ φρένας ἜΝ
γηθὼς
δέξαι ἱερὰ καλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων.
ὡς εἰποῦσ᾽ κάτου πέπιθε φρένας, ὄφρα οἱ αὐτῇ 218

Τελφούσῃ κλέος εἴη ἐπὶ χθονί, μηδ᾽ “Ἑκάτοιο.
Ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες, ἑκατηβόλ᾽ ᾿Απολλον'"
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ΠΙ.--ΤῸ ΡΥΤΉΙΑΝ ΑΡΟΠΙΜΟ, 247-.2}}
Πεῦ:

“ΤεΙρῆαθα,

πεα

1 ἂτῃη

τηϊπάδα

ἴο

τηᾶκε

δ᾽.

Β᾽ουίουβ ἔθιῃρ!θ, 8ῃ. οὐδοῖθ ῸΓ πγθη, δῃα Ηἰλῃου πον
νῚ]] αἰνναγβ Ὀγίπρ ρογέεος ἢδοδξουρθ, Ὀοίῃ. ἔῃοβα
ὙΠῸ ᾿ἷνα ἴῃ το Ρεϊοροπηθβϑαβ ἀπα ἔποβο οἵ Ελιτορα
Δ

ἃ}}

{Π6

νγᾶνε-νναθῃθα

15165,

οιΐηρ

ἕο

566Κ

ΟΥ̓Ὧ 6165. Απᾶ 1 ψ}}} ἀεϊίνενῦ ἴο ὑπθη 84}} σοιηδ6]
ὑπᾶὲ φαπποῦ 81}, οἱνίπρο ΔΉΒΥ ΤΟΥ ἴῃ τὴν στο) ἔθη] 6.᾿
50. 8814 ΡῃοΘθυΒ. Αρο]]ο, ἀπᾶ Ἰαΐᾷ ουὐδ 411 ἐμὲ
ἔουπάαὐοηβ ὑἐπγουσποιΐ, ψῖὰθ ἀπ νοῦν ἰοὰσ, Βυΐ
ψγῃθη 1 Ἰρἤ88 βὰν ὑΠ15, 5Π6 ννὰϑ ΔΏΡΤΥ ἴῃ Ποαγὺ δηᾶ
ΒΡΟΚΕ, βαγίηρ : “[ογα ΡΏοΟα5, ὑγουκοῦ ἔοι αἴδυ, ἴ
Ὑ1}] βρϑὰϊκ ἃ νγογὰ οὔ οοηβ6ὶ ἕο γοῦν Πδαγΐ, βίηςςα γοὰ
ἃΥ6 μη βα ἴο τη κα ΠεγῈ ἃ ρ]ουϊοιβ ὕθιρὶα ἴο θὲ ἃπ
ΟΥ̓8616 ἴον τὰ γἢὸ νν1}} αἰννᾶγθ Ὀυπρ Βα Ποὺ ρεγέεος
Πϑοδίουη5 ἔου γοῖ ; γεὺ 1 νν}}} 5ρεὰκ ουὖ, ἀπα 4ὁ γοὰ
Ιᾶὰν ὉΡ ΤΥ νγον5 ἰὴ γοῦν ποᾶγῦ. Πα ὑγαιηρ!ηρ οἵ
βυτ Ὁ ΠΟΥΒ65 86 ὑΠ6 βου πα οὗ τηι]65. ναίθυϊηρ αὖ τὴν
Βδ ΟΥΘα ΒΡΙΪΏΡΒ ψν1}} αἰνναγβ ᾿Ἰκ γουῦ, ΔΠ4 τηθη Μ1}} 1Κὸ
θεύζευ ἴο σεαζα δὖ {π6 νγε]]-τδάθ ομαγίοῦβ 8Ππ6 βἴδιηρἰησ, 5 -ἰοοἴδα ΠοΥβ65 ὑπδπ αὖ γοῦν σγϑαὺ [θη
ρ]
ἃηα {Π6 δὴν ὑγθαβαγαβ ὑπᾶὺ ἀγα νᾶ.
Βαΐ 1Ε γοι
ψ1}} θῈ τηονϑα Ὀγ μηο---Ὁγ γοῦ, Ἰογα,, ἃ.6 ΒΟΉ ΡΥ 8Πα

τηϊρ ὐου ἔμδη Ϊ, ἃΠα γοὰν βιγεηρίῃ 15. ναῦν ρστοαῦ--θυ] αὖ Οὐἶθα θεῖον τῃ6 οἱδᾶθβ οἵ Ῥαγπᾶββαβ: ὕὑΠ6 γῈ
πο Ὀυρηῦ

οπαυϊοῦ ψν}}} οαθι,

ἃπα ὑπθῦα ψν1}} 6

πὸ

ποθ οὗ ον -οοὐεα Ποῖθεβ πρῶ γοὰν ψγ6}}- 01}
αἰταγ. Βαΐ 50 {πε ρ]ογίοιιβ ὑ1065. οὗ τηθπ ψ}}}} ὈΥΪΠρ’
οἰδῦς ἴο γοῖ δ5. [Ἷαρᾶϑθοὴ (“ Ηδ1]Η βαϊθγ ᾽), ἀπά γοῦ
Ὑ}} τεϑοεῖνα υνἱἢ ἀοΠρῃν τἱοῃ βϑουιῆοθθ ἔσο ὑΠ6
ΡΘΟΡΙῈ ἀνθ! ίηρ τουπαᾶ ἀροῦν.
80. 5814 ΤϑΙρῆθ8,;
ὑπαῦ

5856

δἷομθ,

ἂμ

ποὺ

ὑμε

Ἐδι-ϑῃοοίεσ,

5ποιυ]ά

Πᾶνε τεθοόνη. ὕπεγε ; ἃπα 5806. ρουβαδάθα ὑπμ6. ἔδυΒΠοοΐου.
Ἐυγέμον γεῦ γοὰ ψεμῦ, ξαν-ϑῃοού
προ Αρο]]ο, ἀ8}}}}
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ΗΥ̓ΜΝ5.

ἷξες δ᾽ ἐς Φλεγύων ἀνδρῶν πόλιν ὑβριστάων,
οἱ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χθονὶ ναιετάασκον
ἐν καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύθι λίμνης.
280
ἔνθεν καρπαλίμως προσέβης πρὸς δειράδα θύων
ἵκεο δ᾽ ἐς Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα,
κνημὸν πρὸς Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν
πέτρη ἐπικρέμαται, κοίχη δ᾽ ὑποδέδρομε βῆσσα,
τρηχεῖ" ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβος ᾿Απόλλων 288
νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἶπέ τε μῦθον:
᾽Ἔνθάδε δὴ φρονέω τεῦξαι περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας,
ἡμὲν ὅσοιδἰ ραν μμδλων πίειραν ἔχουσιν,

990

ἠδ᾽ ὅσοι Ἐὐρώπην τε καὶ“ἀμφιρύτας κατὰ νήσους,
χρησόμενοι" τοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν
πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ.
ςς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος ᾿Απόλλων
εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς 29ὅ
λάινον οὐδὸν ἔθηκε 'Γροφώνιος ἠδ᾽ ᾿Αγαμήδης,
υἱέες ᾿ἜΕργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν'
ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ᾽ ἀνθρώπων
ξεστοῖσιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔἔμμεναι αἰεί.
᾿Αγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος, ἔνθα ᾿δράκαιναν 800
κτεῖνεν ἄναξ, Διὸς υἱός, ἀπὸ κρατεροῖο Βιοῖο,

ζατρεφέα, μεγάλην, τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ
ἀνθρώπους ἔρδεσκενἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτούς,
πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽, ἐπεὶ πέλε πῆμα

δαφοινόν.
καί ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἔτρεφεν ἡἭρης
80ὅ
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν'
ὅν ποτ᾽ ἄρ᾽ Ἥρη ἔτικτε χολωσαμένη Διὶ πατρί,
3
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ΓΜ

ΠΙ.--ΤῸ ΡΥΤΗΙΑΝ ἈΡΟΙ],Ο, 278--307
γοι οατηδ ἴο {π6 ἴον οἵ ἔπε ργεϑυτηρίαοιβ ΡΗΪεσνγας
ψγη0 αὐγαὶ] οὐ {πὶ5 δαυΐῃ ἴῃ ἃ Ἰονεὶν οδάβ πϑᾶν
ὑπῃ6 (δρῃϊβίαη Ἰαἶκθ, οἁγίησ ποῖ ἴθ Ζειθ. Απᾶ
ἴβθποα γοὰ ψεηῦ βρεεαϊηρ συν ἴο ἐπα τηοπηΐαΐῃ
πᾶσα, δπα οδῖὴθ ἴο (τῖβα θαπθαῦς 5πονυ ῬΔΥ 5515,
ἃ Τοοῦ ἢ} ἰυσπεα ἰονναγάβ. ὑπῈ νγεβῦ : ἃ οἱ ἤδηρδ
ΟΥΟΥ ὁ Πομ ἃθονε, δῃᾷ ἃ δοίϊον, τυρρσεά ροἷδαάς
Π5
ὑπᾶάργὺ. Τθτα
ἰπῸ ἰογὰ Ῥῆοορυ
Αρο]]ο
γεβοϊνεαά ἴο τὰκ ἢΐβ Ἰονεὶν ἔδρα, ἀπ ἐππ5 Πα
5816:
“Τὴ {Π|ὶ8 ρἷασα 1 δὴ υὐϊηάθα ἴο 1] ἃ ο]Ἱουίουβ
ἰδρὶε ἴο Ὀ6 8 οὐδοῖα [ῸΓ τῆεπ, ἃπαᾶ ἤεσα ἔμεν 1}
αἴνναυβ Ὀτίησ ρμεγίδος μϑοαΐουαηθβ, ὑοΐῃ ἔμεν ψΠῸ
ανγ6}} ἴῃ τἱοἢ ΡεΕΙοροηπθβιιβ πα Π6 τηθη οἵ Επατορα
84 ἔτοια 81} πη6 νψᾶνεθη θα 5165, οουηΐησ ἴο
αασδίίοη. τθ.
πὰ
1 ν}}} ἀεϊϊνου ἴὸ ὑμεθη 4]]
ΘΟΌ 561 ἐπαῦὺ οαπποῦ [81], ἀπδνν εὐϊησ ἔθ ἴῃ τὴν το ἢ
᾿δυ 16.
θη ἢ6 δα 584 {Πϊ8, Ῥῃοθθυβ Αροῖϊο ἰδία ουΐ
411 τη6 ἑουπάαὐίοιβ ὑἐπυουσῃουξ, ννῖὰα ἀπ ναῦν ἰοηρ:
Δ Πα ἀρορ ἔμοβε ἴῃς βοῃβ οὗ Εγρίπαβ, ΓτορΡμοηῖπ5. ἃπα
Αρδιηθάββ, ἄθδυ ἴο ἔπς ἀθαίῃ! 885 ροάβ, ἸαἸὰ ἃ ἕοοϊίηρ
οἵ βϑἴοπθ. Απα {πε οοιπηὐεβθ {1065 οἵ τπθπ Ὀυ
ὑῃ6 ψΠο]6 ἴθρὶα οὗ ψγουρῃΐ βἴομθβ, ἴο θῈ βδὰπρ οὗ
ΤῸ Ἔν ου.
Βαυΐ πεὰνῦ ὈΥ̓͂ ψγ8ἃ8 ἃ ϑυνεεὺ βονίηρ βρείηρ', πα ἔῃ ο τα
ΣΙ ἢ 5 βίγοηρ' μουν ὑπ6 Ἰογά, ἔπε βοὴ οἵ Ζειβ, ΚιΠΠδα
1ῃς Ὀ]οαϊεά, σγεαῦ 5Π6-αἀγρΌ, ἃ ἤδτοα πο βῦου σγοηΐ

ἴο ἀο σγεαδῦ τηϊβοῃῖθῖ ἴο τηθὴ ἀροηὶ δατΐῃ, ἕο τηθη ΒΘ η56 1ν65 δηᾷ ἴο ὑπεὶν ὑπ η-5ΠδηΚοα βῃθαρ ; [Ὁ 58η6. νγὰϑ
ἃ ΨΘΥῪ ὈΪοοαγ ρίασια. 856 ἰδ νγὰβ ψῆο οποα τϑοοῖνϑα
ἔγοτη σοὶ ά-στοπεαὰ Ηδτὰ δπα Ὀγουρηῦ ἀρ 61], οὐ6]
ΤΥρδμδοπ ἴο ΡῈ ἃ ρἷαριια ἴο τπθπ. Ὅποθ ο ἃ {ϊπ|6
Ηφτα θᾶγα Πίτη βεοδιβδε 5Π6 νγὰβ ΘΗΡΤΎ ἢ [ΑΒ ΘΓ
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ἥνικ᾽ ἄρα" Κρονίδης ἐρικυδέα. γείνατ᾽ ᾿Αθήνην.
ἐν κορυφῇ: ἣ δ᾽ αἷψα χολώσατο πότνια Ἥρη
ἠδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἔ
ἔευπε" ᾿
8310
Κέκλυτέ μευ, πάντες τὲ θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
ὡς ἔμ᾽ ἀτιμάζειν ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺς
πρῶτος, ἐπεΐ μ᾽ ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν"
καὶ νῦν νόσφιν ἐμεῖο τέκε γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην,
ἣ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν'

81

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἠπεδανὸς γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσι
παῖς ἐμὸς “Ηφαιστος, ῥικνὸς πόδας, ὃν τέκον αὐτή"
[αἶσχος ἐμοὶ καὶ ὄνειδος ἐν οὐρανῷ ὅντε καὶ
αὐτή 1]
3175
ῥῖψ᾽ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα καὶ ἔμβαχον εὐρέι πόντῳ"
ἀλλά ἑ Νηρῆος θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεξα
δέξατο καὶ μετὰ ἧσι κασυγνήτησι κόμισσεν.
820
ὡς ὄφελ᾽ ἄλλο θεοῖσι χαρίξεσθαι μακάρεσσι.
σχέτλιε, ποικιλομῆτα, τί νῦν μητίσεαι ἄλλο;

πῶς ἔτλης οἷος τεκέειν γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην;
οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἔμπης
ἦα ῥ᾽ ὃ ἐν ἀθανάτοισιν, οὗ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 82
φράζεο νῦν μή τοί τι κακὸν μητίσομ᾽ ὀπίσσω.
8255"
καὶ νῦν μέντοι ἐγὼ τεχνήσομαι, ὥς κε γένηται
παῖς ἐμός, ὅς κε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν,
οὔτε σὸν αἰσχύνασ᾽ ἱερὸν λέχος οὔτ᾽ ἐμὸν αὐτῆς.
οὐδέ τοι. εἰς εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ σεῖο
τηλόθ᾽ ἐοῦσα 3 θεοῖσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν.
380
Ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπὸ νόσφι θεῶν κίε χωομένη κῆρ.
αὐτίκ' ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοῶπις πότνια “Ἥρη,
χειρὶ καταπρηνεῖ δ᾽ ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μῦθον'
1 ΑἸΘη-δκαοβ:

ἥνεκ᾽ ἄρα, Μ.

ἢ Βιιρροϑῦοα Ὀν ΑἸ]Θη- Ξ1|κ68 ὕο Η1] ἀρ ὑπ6 Ἰδοιιπᾶ;
3. Μαύμϊδα : ἢ ῥ᾽, ΜΒΝ.

4 ἩδυΏΔΏΗ : τηλόθεν οὖσα, ΜΌΝ.
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11Π.---Τὸ

ΡΥΤΗΙΑΝ

ΑΡΟΙΠ]0,

3ο8--332

Ζειβ, γῆθῃ ὑπῈ ὅοῃ οὐ (ὐόμοβ. γα 8]}-]ουίοιιβ
Αὐμεπᾶ ἰπ ΠῖβΒ Ποδα. Ῥπογθαροι ααδθοηΐν Ηδγα ννὰβ
ΔΏΡΤΥ Δ Πα 5ρΡ0Κα ὑΠὰπ5 διποηρ ὕῃ 8 8556}
]6α οοάβ :
“δ δν ἔτομα τη6, 4}} σοαϑ ἀπὰ σοαάᾷε58565, πον οἱουάϑαϊμουῖηρ ζΖθυβ Ὀαρὶπβ ἴο ἀἰβῃοποῦν τὴ6 νϑῃΐοηϊυ,
γΠθ Πα Πα5 τηϑάθ τὴθ ἢἰβ ὑγι6- ποαγιθα νἱα. 8566
πον, ἃραῦδ ἕλον τη6 ἢ 6 μ88 σίνϑη δἰγθῃ ἴο Ὀτρη -ογεά
Αὐπεπὰ 0 15 ἰοσευηοβὺ διποηρ 81}1} πε Ὀ] βϑεα σοἕβ.
Βαΐ τὴῦ β80ὸηὴ Ηδρδδθβϑῖιβ ὑπο 1 θᾶτῈ νγὰβ ψεακὶν
δγηοηρ᾽ 8}} ὑπ6 Ὀ]6ββθθα σοάβ ἃπα βῃσινοδα οἵ ἐοοῦ, ἃ
βῃδιηα δά ἃ αἰβρυδοα ἴο τὴη6 'ἴπ ἤδᾶνεη, νοι 1 τηγ561} ἴοοῖκ ἴῃ τὴν Πα παᾶβ 8πα οαβῦ ουῦ 50 ἐδμαῦ ἢς ἔ6}1] ἴῃ
{π6 στοαῦ 58εὰά. Βυὺ 5] νεγ-5
πο ΤΗδὺϊβ ὑπ6 ἀδαρηΐου
οἵ Νεούδαβ ἴοοϊς ἀπά οαγβα ἴον Πίτη ψἱἢ ΠΟΙ δἰδύευβ:
νουα ὑπαῦ 5η6 μδα ἄοπα οὔδει βϑυνίοα ἴο {πε Ὀ] ϑβεα
σοᾶβθ! Ο νἱοκοα ομα δπᾶ οὐαΐυ ' Ὑηαΐ εἶβε ψ1}}
γοι ποὺ ἀδνίβα ὃ Ηον αἀδγδά γοὰ ὈΥ γουτβε} οἷνε
Ὀἰγ ἴο Ὀτρηϊ-εγεα Αἴμεπα ἢ δου! ποὺ 1 Βᾶνε
ΒΟΥ 6 γοὰ ἃ οἢ1]4---1, γῆ.

νγὰβ αὖ ᾿θδαβῦ οδ] δα γοῦγ

νυἱΐε ἀιηοηρ ἴπ6 ἀπαγὶπρ σοαθ ψγηο ΠοΙα νᾶς ἤδᾶνθη.
Βενγαγα ποὺ ἰοῦ 1 ἀδνίβε βοῖὴθ αν] ἐπίηρ ΤῸΓ γοὰ
Βουθδίτου : γεϑ, ΠΟ 1 ψ1} οοπΐγῖνε ὑπαὺ ἃ βοὴ "6
ῬΟΓῊ τὴ6 ἴο θ6 ογειηοϑδῦ ἁιηοηρ {πΠ6 ππαγίηρ ρσοαθ--δηα ἐπαὺ νι πουὺ οαβεϊηρ᾽ 5Βμᾶτηα οα ὑπ μον Ὀοπᾶ οἵ
γα] Κ θεὔννεθῃ νοῦ πα τη6. Απα 1 ψ} ποῦ οοῖὴς
ἴο γοῦν θ6α, θα νν}}} σοηβουῦῦ ἢ ὑΠ6 Ὁ] βθεα σοαβ
αν οἵ το γου.᾿
θη 586 Πδά 50 βρόκδϑῃ, 58π6 νγεπῦ ἀραῦξ το ἐπα
σοᾶβ, εϊηρ νεῖν δῆρτυ.
Πθη βἰγαϊρηῦνναν ἰἀΥρεεγεὰ ααδοηὶν Ηετὰα ρῥγαγεά, βὑυκίηρ 6 ογουπα
᾿ἢαῦννῖβε ἢ ἢδὺ Παηα, ἃπα βρεακίηρ' ἔΠὰ8 :
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Κέκλυτε νῦν
ὕπερθεν
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μευ,

καὶ Οὐρανὸς

Ταῖα
-

εὐρὺς

᾿

Τιτῆνές τε θεοί, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναϊετάοντες
κ-

388

Ν

Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἔξ ἄνδρες τε θεοί τε"
αὐτοὶ νῦν μευ πάντες ἀκούσατε καὶ δότε παῖδα
νόσφι Διός, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου"
ἀλλ᾽ ὅ γε φέρτερος ἔστω, ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς.
ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείῃ"
840
κινήθη δ᾽ ἄρα Ταῖα φερέσβιος: ἣ δὲ ἰδοῦσα
τέρπετο ὃν κατὰ θυμόν: ὀΐετο γὰρ τελέεσθαι.
ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
οὔτε πότ᾽ εἰς εὐνὴν Διὸς ἤλυθε μητιόεντος,
οὔτε πότ᾽ ἐς θῶκον πολυδαίδαλον, ὡς τὸ πάρος
7]
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Ν

Ὰ
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84

αὐτῷ ἐφεζομένη πυκινὰς φράζεσκετο βουλάς"
ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἐν νηοῖσι πολυλλίστοισι μένουσα
τέρπετο οἷς ἱεροῖσι βοῶπις πότνια “Ἥρη.
᾽

-

-

»

ἀλλ᾽

»

«Ψ

Ν

“

“ἢ

:

“4

δι

[4

3

“Ἂ

ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο

ἂψ' περιτελχομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
850
ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ οὔτε θεοῖς ἐναλίγκιον οὔτε βροτοῖσι,
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν.
αὐτίκα τόνδε λαβοῦσα βοῶπις πότνια “Ἡρη
δῶκεν ἔπειτα φέρουσα κακῷ κακόν" ἣ δ᾽ ὑπέδεκτο.
᾽
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᾿

[
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πων"

855

ὃς τῇ γ᾽ ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἦμαρ,
ἃ

“

2]

ζΖ

,
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»

πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκε ἄναξ ἑκάεργος
’

7

ςννν

2

“

ΝΜ

ε

7

Φ

᾽

᾿Απόλλων
Υ͂

καρτερόν' ἣ δ᾽ ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη χαλεπῇσι
κεῖτο μέγ᾽ ἀσθμαίνουσα κυλινδομένη κατὰ χῶρον.
θεσπεσίη δ᾽ ἐνοπὴ γένετ᾽ ἄσπετος: ἣ δὲ καθ᾽
ῇ

“Ὁ
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’ὔ

,

ὕλην
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ο΄

1 ΑἸΙΘη-Ἰἶκοδ : ἐστιν, Μ.
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᾽

[11.-ἰὴῦὸ ΡΥΤΗΙΑΝ. ἌΡΟΙΠΟ, 5334--6ο
“Ή ραν πονν,
ργὰν, Ἐδυῦ ἀηὰ ψίάς ξανεπ ἀθονο,
ἃ πα γοὺ Τιΐαη σοάβ ῆὴὺ αὐγαὶ] θεπθαῖῃ ἔπε θαυ
ἃθουΐ σγοαὺ 'Γαγΐασιβ, ἀμ ΤἸΌμ ν᾽ΠΟ 816 βργιηρ Βοὺἢ
905 ἃπ4 τθϑθη! Ηδυκοη γοῖ ποὺ ἴο π|6, ὁη86 δῃά
411, ἀπ σταηΐ ὑπαῦ 1 τᾶν "δῦ ἃ οΠ1Πα ἀρᾶγὺ ἔοι
Ζδαβ,

πὸ νγὶϊ Ιβββεὺ ὕμδη ἢϊμ

ἴῃ βγθηρίῃ- -πᾶν, Ἰεὐ

[τη θ6 ἃ8 τῇπ0}} βύσοηρον ἴδῃ ζει ἃ5 411-5εεἰησ Ζει5
ὕπδη ὐτόποβ.᾿
Τἢϊ5 58Π6 οὐἱθα δηὰ ἰδβῃβδα πε βαυτῃ
ἢ
ΠΟΥ βίγοιρ απ.
ΤΠ πε [1ποίνίηρσ βὰν
νγὰ5 τηονϑα : πα ψγνῇθη δὰ βὰν Ὁ 516 νγὰβ ρἷαα ἴῃ
μϑαγῇ, ἔθ 5886 ὑποισηΐ Ποὺ ργάγεῦ νου] ΡῈ. 16.
Απαὰ ὑπουθδῖζου 5η6. πονοὺ οἄγηθ ἴο πε θεὰ οἵ νῖβὲ
265 ἴογ ἃ {Ὁ}}] γεϑν, ΠΟΥ ἴο δἷδ ἰπ ΠΟΥ οαγνοα ΟΠ δἰυ ἃ5

αἰογούηθ ἴο Ρ]8η ννῖβε ΘΟΌ 561 Ὁ Βίτη, θαΐ βἰαγεϑά ἴπ
ΠΟΥ ἔθυηρεβ ὑΒΘΙΘ. ΤΔΗΥ ὈΥΔΥ͂, ἃπα ἀεΠρῃϊεα ἴῃ Ποὺ
οὔδυίηρσβ, ἰασρα- γε αἀαδθηϊν Ηετὰ.
Βα ψΠδη ἴῃς
τη ηὐ ἢ 5" πα ἀδγβ ψετα [Ὁ] Π]16ἀ πα ὑπΠῸ βεαβοηβ ἀπ]ν
ΟΆΤΩηΘ. ΟἹ 85 ὕπθ δαυῦΐῃ τηονϑα τοσπα, 5Π6 θᾶ ΟΠ6
ποῖΐμοῦ πκὸ {πΠῸ σοας ποὺ τηογίϑὶ τηδπ, [61], οὐπι6]

ΤΎΡΠδοι, ἴο μὲ ἃ ρίαρια ἴο τηδθη. - σ γαϊσ ῦνναν ἰάγραἐγεα ᾳαδεηΐν Ηδγα ἴοοῖς πη ἃπα Ὀτγϊηρίησ οη6. 6ν]]
᾿ῃΐπρ ἴο ἃποῦμον βοῃ, σαν ἢπὴ ἴο {πΠ6 ἀγα
ΌΠ 688 ;
δα 586 τεοεῖνεα πη.
Απαᾶ ὑπὶ8 ΤΎΡΒδοη τἰ8εα ἴο
ΟΥ̓Κ στοῦ τη βοῃϊθῦ διθοπρ ὑπ ἴδυηοιιβ ὑγ 65. οὗ
θη.
Ὁ Ββοβοθνεὺ τηοὺ πε ἀγαροηαθβθ, ὑΠ6 ἀἂν οἵ
ἀοομ νου] συνεαρ ἷπη ἀὐγᾶν, ἀ}} ὑπΠ6 Ἰοτὰ Αρο]ίο,
ψγΠη0 ἀε68]5 ἀφαῦῃ ἔοι αἴαν, σῃοῦ ἃ βἰγτοπρ υτονν αὖ
Πεσ. ἤδη 586, τεπῦ νὰῦῃ Οἱ ΟΣ Ρδηρδ, ἰὰν ἀγανηρ,
ϑτοδὺ σᾶβρ8 ἴοσ. Ὀγεαΐῃ πα το] της ἀρουῦΐ ἐπμαΐ Ρ]δοα.
ἈΠ ἀννἔς] ποῖβα συνε! δα ΠΡ ἀΠΒΡΘΑΚΑΡΙ6 ἃ5 586 νυ ποα
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. ΤῊΝ

ΗΟΜΈΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

πυκνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ
θυμὸν
φοινὸν ἀποπνείουσ᾽" ὃ δ᾽ἐπηύξατο Φοῖβος ᾿Απόλλων'

᾿Ενταυθοῖ νῦν πύθευἐ
ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ:
οὐδὲ σύ γε ξζώουσα κακὸν δήλημα βροτοῖσιν
ἔσσεαι, οἱ γαίης ποχυφόρβου καρπὸν ἔδοντες

905

ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας:

οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ᾽ οὔτε Τυφωεὺς
ἀρκέσει οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμος, ἀλλά σέ γ᾽
αὐτοῦ
πύσει Γαῖα μέλαινα καὶ ἠλέκτωρ Ὑ περίων.
Ὃς φάτ᾽ ἐπευχόμενος: τὴν δὲ σκότος ὄσσε
κάλυψε.
8370
τὴν δ᾽ αὐτοῦ κατέπυσ᾽ ἱερὸν μένος Ἠελίοιο,
ἐξ οὗ νῦν Πυθὼ κεκλήσεται" οἱ δὲ ἄνακτα
ἀ
Πύθιον ἀγκαλέουσιν ῖἐπώνυμον, οὕνεκα κεῖθις
αὐτοῦ πῦσε πέλωρ μένος ὀξέος ᾿Ηελίοιο.

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ αΡρῆος
᾿Απόλλων,

8370

οὕνεκά μιν κρήνη καλλίρροος ἐξαπάφησε'
βῆ δ᾽ ἐπὶ “Ῥελφούσῃ κεχολωμένος, αἶψα δ᾽ ἵκανε:

στῆ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς καί μιν πρὸς μῦθονἔειπε'
“Τελφοῦσ᾽, οὐκ ἄρ' ἔμελλες ἐμὸν νόον ἐξαπαφοῦσα
ὥρον ἔχουσ᾽ ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ.

380

ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέος ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἴης.

Ἢ καὶ ἐπὶ ῥίον ὧσε ἄναξ ἑἑκάεργος ᾿Απόλλων
πετραίῃς. προχυτῇσιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρα
καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι,
ἄγχι μάλα κρήνης καλλιρρόου" ἔνθαδ᾽ ἄνακτι
πάντες ἐπίκλησιν Τελφουσίῳ εὐχετόωνται,

οὕνεκα Τελφούσης ἱερῆς ἤσχυνε ῥέεθρα.
1 Ἡδυδηῃ : Πύθιον καλέουσιν, ΜΙ5 δ.
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1Π1---ΤὉὉ

ῬΡΥΤΉΙΑΝ

ΑΡΟΙ1Ο,

ς6ι1--287

οομ Δ" ν ἐΠὶθ νὰν ἀπ ὑπὰῦ δια ὑπε ννοοᾶ : ἂμὰ
50 5Π6 εἴν Ποὺ 116, Ὀγθαιῃϊηρ τ ἐγ ἢ ἰπ Ὀ]Ϊοοα. ΤΏΘη
ΡΠοεθι5 ΑΡΟΙΪο θοαβίθα νεῖν Ποὺ:
“ΝΟΥ τοῦ ἤθύα ἀρΟὴ πε 501] ὑμαὺ ἔδεαϑ τπδῃ!
οι αὖ Ἰδαϑὺ 5Π8}} Ἰἴνὲ πὸ τποτὰ ἴοὸ ΡῈ ἃ {611 θᾶπθ ἴο
τη ΜΠῸ οὖ ὑπ6 ἔτ οἵ [πὸ 411-πουτ βίη δαγίῃ,
ἃ
ψὴῸὺ ψὙ1]}] Ὀγηρ ἰοῦ
ρμογέεοςῦ ἢδοδιουη5.
Αραϊηδὺ οὐπ61] ἀθαΐῃ πεῖῖμον ΥΡμοδιθ 5141} ἂνδὶ]
γοὰ ΠΟΥ 1}|-τηθα ΟΠίτηθσα, θαῦ Πατα 5Π8}} ὑπ 6 Ἐν ἢ
Πα 5ῃϊπηίηρ' ΗἩγρουίοι τηακα γοι τοῦ."
ΤΉυ5 5βαϊα ῬΒοθΡα5, Ἔχ επρ ὌΝΟΥ ΠΟΥ : δηα ἀάγκΠ655 ον
εΥ αὶ ἢδ ὅγε. Ἀπα {πῸ ΠοΟΙΥῪ βιγεπρίῃ οὗ
Ηδ]1ο5

τπδᾶθ

ΠΟΥ

τοῦ ἄνγὰν

ὕπουα ;

Ρίδοα ἰ8 πονν οἁΠ]6α Ῥγυίπο, πα

μου

οσα πα

πηθη 64}} ἔπε ἰογὰ

ΑΡΟΙΪο Ὀν ἃποῖμεν πδιηθ, Ῥυὶῃΐδη ; Ὀθοδαβα

οα ἐδαΐ

ϑροῦ ὑπῸ ρόνεῖ οὗ ρίεγοίηρ Η 6] 1ο5 τάδ ἴΠ6 τηοπβῦου
τοῦ ἀννᾶῦ.

Τῆδη ῬΠοΟθιι5. ΑΡΟΙΪο βὰν ὑπαὶ ἔπε ϑυνεεῖ-ἥονϊηρ
Βρυηρ Ππαᾶ θερι]δα Πίτα, ἃπα Πα οδἰαγξθα οαὖ ἴῃ ΔΠΡΘΥ
ἀϑαϊηϑὺ ΤΕΙρΡἤ
θὰ ; ἀπ βοοὴ οΟμπλΐπρ' ἴο θυ, ἢ6 βἴοοα
οἴοβα Ὀ. ἃπὰ βροκε ἴο ποὺ:
“«ΤοΙριθα,

γον

ψγεσα

ποῦ, αἴδου 4}1, ἰο Κααρ ἴο

γουγβο}ῇ ἐπἰ5 Ἰονεῖν ρίαςο Ὀγ ἀδοοίνίηρ μὴν τηϊηα, δηὰ
Ρουν ἔουίἢ γοῦν οἸδαν ἤοννπηρ νναΐθυ :ΠΟΙ ΤΥ ΤΈΠΟΨΗ
584}]} αἴ5ὸ θὲ ἀπα ποὺ γοῦτβ. ΑΙ0 6 ὃ ᾿
Τῆσ5. Βροκε πε Ἰογά, ἴαγ- υνουκίησ ΑΡο]]ο, πὰ
Ρυϑῃεα Ἤν θὰ ΡΟΠ ΠΟΥ ἃ οἵὰσ υνῖῦἢ ἃ 5ΒΠουγευ οὐ το ΚΒ,
Παϊηρ ΠΟΘΙ δὑγεδιηβ : ἃπαᾶ πα τᾶς Ὠϊμη561 8. ἰδδν
ἴῃ ἃ ψοοαξδα σγζοόνε νεΕΙῪ πϑᾶν {πε οθαν-ἤἥοντπρ' βἔγθδηη.
[απ ἐμαΐ ρΙαοθ. 411 τῆβῃ ρήδυ ἰο πε σγυθαῦ οὔθ Ὀγ {πε
πᾶτηθ ΤοΙρΡμ βία, θθοδιδα 6 Βυπη ]6α {Π|6 βἔγθδπι οἵ
ΠΒοΙν ΤεΙρΡἢυΒἃ.
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ΤῊΝ
Καὶ

τότε

ΗἨΟΜΒΕΙΟ

δὴ κατὰ

θυμὸν

ΗΥ̓ΜΝΒ
ἐφράζξετο

Φοῖβος

Απόλλων,
οὕστινας ἀνθρώπους ὀργείονας εἰσωγάγοιτο,
οἱ θεραπεύσονται Πυθοῖ ἔἐνύ᾿πετρηέσσῃ'

990

ταῦτ᾽ ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ
νῆα θοήν" ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί,
Κρῆτες ἀπὸ
ἀ
Κνωσοῦ Μινωίου, οἵ ῥα. ἄνακτι
ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἀγγέλουσι θέμιστας
Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαύρου, ὅττι κεν εἴπη
39
χρείων. ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Ἡαρνησοῖο.
οἱ μὲν ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα, νηὶ μελαίνῃ
ἐς Πύλον ἡμαθόεντα Πυλοιγενέας ἥ ἀνθρώπους
ἔπλεον" αὐτὰρ ὃ τοῖσι συνήντετο

Φοῖβος ᾿Απόλλων'

ἐν πόντῳ δ᾽ ἐπόρουσε δέμας δελφῖνι ἐοικὼς
400
νηὶ θοῇ καὶ κεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινόν τε’
τῶν δ᾽ οὔτις κατὰ θυμὸν ἐπεφράσαθ' ὥστε νοῆσαι"
[ἐκβάλλειν δ᾽ ἔθελον δελφίν" ὁ δὲ νῆα μέλαιναν 5] 4025
πάντοσ᾽ “ἀνασσείσασκε, τίνασσε δὲ νήια δοῦρα.
οἱ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηὶ καθήατο δειμαίνοντες"
οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον κοίλην ἀνὰ νῆα μέλαιναν,
40ὅ
οὐδ᾽ ἔλυον λαῖφος νηὸς κυανοπρώροιο,
ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρώτιστα κατεστήσαντο βοεῦσιν,
ὡς ἔπλεον" κραιπνὸς δὲ Νότος κατόπισθεν ἔπευγε
νῆα θοήν' πρῶτον δὲ᾿ παρημείβοντο Μάλειαν,
πὰρ δὲ Δακωνίδα γαῖαν ἁλχιστέφανον ΤΕ ΤΕΡ 410
ἵξον καὶ χῶρον τερψιμβρότου ᾿Βελίοιο,
Ταίναρον, ἔνθα τε μῆλα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ
ελέοιο ἄνακτος,
ἄ
ἔχει δ᾽ ἐπιτερπέα χῶρον. ἡ
οἱ μὲν ἄρ᾽ ἔνθ᾽ ἔθελον νῆα σχεῖν ἠδ᾽ ἀποβάντες
1 Ὺς ; ἐπεφράσατο νοῆσαι, Μ.
ΒῸΣ 86. Δρβοϊαῦθ π86. οὗ
ἐκάμράζῳ ΟΡ. Ηθγοάοῦιβ ἱν. 200 ὧδε ἐπιφρασθείς.
ὥστε νοῆσαι
ἜΧΡΓΘΒΒῸΒ ὑῃθ πδῦιγϑ] τθϑα]ὺ οὗ γαβθούϊοη.
2 ΑἸΙΘ- 1655 ΒῸΡΡΙ Ἔπιθηΐ.
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ΠΙ.--ΨΤΟ

ΡΥΤΗΙΑΝ. ΑΡΟΙ.0,

288-414

ΤΠ ει ῬΠοαριβ. Αροο ροπάεγεα ἰπ ἢἰς πϑαντὺ νυνμαῦ
6
ἢ6 βου! Ὀτίηρ ἴῃ ἴο 6 [εἴ υὐἱηίϑῦθυβ ἴῃ
βϑουῆοθ δπα ἴὸ βεῖνε μη ἴῃ γόοκυ. Ργίμο. Απάᾶ
ψγΠ16

ἢδ οοπϑίἀογεα

ἐϊθ, ῃ6

θεδοδὴς.

ἅψαγο

οὗ ἃ

βυνῦ ΒΡ. ἀροὰ ὑμ6 νυῖπμο- Κα θὰ ἴῃ ΒΟ γε
ἸΔΗΥ ΤΏ6ἢ 8ἃΠα σοοαϊΐν, Ογεΐϑηβ ἔτουη (ποββοβ, Πα
οἷν οἵ Μίποβ, μεν ψῆο ἀο βδουϊῆος ἴο ἔς ρυίποα
8Π Δ ἃηποῦποθ
ΑΡΟΙ]ο, Ὀδαγοῦ

ἢἶθ αἄδούθβεβ, ψμδΐθοανε
ῬΠΟΟθαΒ
οὗ ἔπε σοϊάθῃ δῖδαθ, βορθὰκβ ἴῃ

ΔΏΒΥΘΥ ΤΌΤ ἢΐδ ΔΌΤΕ] ἴτας θοονν ὅπὲ α6}15 οἵ ΡανὨδβθι8.
ΤΠ686 ΤΏ6η ΨΈΙῈ βαϊπηρ ἴῃ ὑπεῖ ΙΔ Κ
5810 ἔον. ὑγδῆ!ς δηα ἴον ργοῆϊ ἴο βϑαπᾶν Ῥυ]οβ δηά ἴο
Π6 τηθῃ οὗ Ρυ]οβ. Βιυὺ ῬΠοερα5 Αρο]]ο ταϑῦ ἐμ θῖη : ἴῃ
ὑΠ6 ορϑῃ 868 μὲ βρυδῃρ ἀροῖ ἐπεὶν στ βῃΐρ, Π|κὸ ἃ
ἀοΙρΡἢϊη ἴπὶ βιαρα, ἀπ ἰὰν ἔπεδσθ, ἃ σγδαῦ πα δυνεβοῖὴς
τηοηβῦθυ, δπἃ ποὴθ οἵ ἐπε σάν ἢδθά 80 ἃ5 ἴο

ἀπαουβιαπα3; θὰ ὕμεν βοιυρῃῦ ἴο οαδὺ ἐπε ἀο]ρῃίῃ.

ονερθοασά.
Βυῦ 6. Κερὺ ϑδακίηρ με ὈΪΔῸκ 5Π10
ΕΥΘΙῪ ΨΥ 8πα τηβκίηρ {Π6. ἔπ θευβ ααΐνοι. 80 πον
βαὺ 5:6ηὖ ἴῃ {ποῖ

οὐαί

ἔοὸγ ἔδασ, δπα αἷα ποῦ Ἰοοβθα

ἴΠ6 βῃδεῖβ ὑπτουρσμουῦ ἴπ6. ὈΪδοῖκ, ΠΟΙ ]ονν 5}10, ποὺ
Ἰονγευθα ἐπ6 541] οἵ ὑπμεὶν ἀδυκ-ργοννθα νε586], θυΐ ἃ8
ἔπαν Παά εἰ ἴὲ ἔγϑὲ οἵ 11 ψ τη. ΟΧ6 τορεβ, 50 ἔμεν
Καρὺ 58 1Π1ὴρ ΟἹ ; ἴον ἃ'ἱ γυϑῃϊηρ βουἢ πα Πυγγϊδα οα
1ῃ6 συν 5ῃῖρ ἔτουυ βεῃϊπα.
ΕἸγϑὺ ὕπαν ραβϑθα ᾿γῪ
Μαῖθϑὰ, πὰ ἔπ θη ὩΙοηρ πε 1ἀοοπίδη οοαβὲ ἔΠ6Ὺ σᾶτηδ᾽ ἴο
Τδθπάγαχῃ, 56 8- συ πε α ον πα δοιπέτν οἵ ΗΠ6]105
ψ80 σ᾽αδᾶάδηβ τθὴ, δα [ἢ6 ἐπ οἰκ-ἤδεοθα 5ῃ66}Ρ οὗ
{πε Ἰογτὰ Η δῖος ἔδεε οομπε πα} }ν ἀπ οοοαυρν ἃ ο]δά5016 οουηΐτγ. ποτε ὑμον νυἰϑπεα ἴο Ραΐ ὑπεῖν 50
1 ΤΩ βου ρὑϊοηΒ. μον

ὑμπαὺ {μθγθ

ψψᾶ58. ἃ -ὑθιρὶθ

ΠΡ πΐτ5. (ορ. 11. 495-6) αὖ Οποββιβ πα
Ὀδδυϊηρ' ὉΠ 8 βδιὴθ Π8ΠΊ6.
“ΚΞ. οι ὑπαῦ ὕπ6 ἀοΙρῃϊη νγα8 γϑο]ν ΑΡΟ]]Ο.

ἃ.

οὗ Αροῖ]ο

ὑγθΐϑη τηομῃὺῃ
ΐ
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ΤΗΒ

ΗΟΜΕΕΙΟΦΨΗΥΜΝΕ,.

φράσσασθαι μέγα θαῦμα καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, 416
εἰ μενέει νηὸς γχαφυρῆς δαπέδοισι πέλωρον
ἢ εἰς. οἷδμ᾽ ἅλιον πολυΐχθυον αὗτις ὀρούσει.
ἀλλ᾽ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηῦς εὐεργής,
»

᾿]

3

΄

3

7

΄“

2

᾿ς

ἀλλὰ παρὲκ Ἰ]ελοπόννησον πίειραν ἔχουσα
ἤιν᾽ ὁδόν" πνοιῇ δὲ ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων
420
ς
7
»
5.
νᾷ
,
ῥηιδίως
ἴθυν᾽"
ἣἃ δὲΝ πρήσσουσα
κέλευθον
᾿Αρήνην ἵκανε καὶ ᾿Αργυφέην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἶπυ
καὶ Πύλον ἡμαθόεντα ἸΠυλουγενέας τ᾽ ἀνθρώπους.
βῆ δὲ παρὰ ἸΚρουνοὺς. καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ
Δύμην.
425
2

Ν

4}.

Ε

Ν

:

,

Ν

ἊὉ

᾽ὔ

Ε

ῇ

’,

.ν

«

"

7

3

,

ἤ

7

Ἵ

δ’.

τό

ἃ

ἠδὲ παρ᾽ "Ἤλιδα δῖαν, ὅθι. κρατέουσιν ᾿Ἐὐπειοί,

εὖτε Φερὰς ἐπέβαλλεν, ἀγαλλομένη Διὸς οὔρῳ,
καί σφιν ὑπὲκ νεφέων ᾿Ιθάκης τ᾽ ὄρος αἰπὺ πέφαντο
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑχήεσσα Ζάκυνθος.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσατο πᾶσαν
430
καὶ δὴ ἐπὶ Κρίσης κατεφαίνετο κόλπος ἀπείρων,
ὅστε διὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει"
ἦλθ᾽ ἄνεμος Ζέφυρος μέγας, αἴθῥιος, ἐκ Διὸς αἴσης,
λάβρος ἐπαιγίζων ἐξ αἰθέρος, ὄφρα. τάχιστα
νηῦς ἀνύσειε θέουσα θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ.
43
ἄψορροι δὴ ἔπειτα πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε
ἔπλεον" ἡγεμόνευε δ᾽. ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων:
ἷξον δ᾽ ἐς Κρίσην εὐδείελον, ἀμπελόεσσαν,
ἐς λιμέν᾽" ἣ δ᾽ ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος
3

5

ὦ

5

ΓΚ

»

Ἶ

-

3

αἵ

ῇ

“

ε

«ἀκ.
᾽

)

’

2.

’
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ΘΕ.

,ὔ

Υ

,

Γ

»

ΓΨ

ἐν"

7

»

ΡῚ

2

εχ

Ν

ν

᾿

3

’

7

,

:

νηῦς.

ἜἜνθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσε ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 440
ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἤματι: τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαὶ
σπινθαρίδες πωτῶντο, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκεν'

ἐς δ᾽ ἄδυτον κατέδυσε διὰ τριπόδων ἐριτίμων.

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γε φλόγα δαῖε.πιφαυσκόμενοςτὰ ἃ κῆλα'
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.Π1.--ΤῸ

ΡΥΤΗΙΑ͂Ν:

ΑΡΟΠ1Ο,

415-444

ἴο ϑπογδ, δηα πα πα σοι
ργε πε πα ὑπὸ: ργεαΐξ τηνεὶ
δΔηα 566 ψὴἢ ὉΠδὲ" αγδϑ
ννΠΘΊΠΘΥ. Π6. τηοῃϑίου νου]Ἱά
γαιηδίη. ρΡῸΝ ὑπ 6 ἀδὸκ οἵ Π6 ΠΟΙ]ονν 5810, ΟΥΎ βρυΐηρ:

Ὀδοῖς ἰηῦο ἴῃς Ὀγίηγ. ἄθερ ΠθτῈ ἤβηδβ 5804].

Βαυΐ

ἐπε ψ ]]- 01} 5ῃ10. νου] ποῦ οὔαν ἔπε Πα], θυ

νγεηΐ Οἢ ἰΐ5 γᾶν 81] δοηρ ΘΙ ΟΡ 655 : ἅΠ4 πὸ Ιου,
ἔαγσου κίηρ ΑΡΘ]1Ο; συ
6 1δ δα ϑῖν ἢ ὑπὸ σεῦ οἵ
ὑπ Ὀγθοζθ: 800 πὸ 5Π1Ρ Ἴδη οἡ 18 ΘΟἸΠ856. Δηα οάτη6 ἴο
Αὔδηᾶ δηὰ Ἰονεῖν. Αὐσυρῆθα δηα ΤἬἭγγοη, ὑπε ἰογα᾿ οὗ
ΑἸἹΡἢδα5, απ νυ6}10] ςοα Αδθρὺ διά βαπᾶν Ρυ]οβ δα {Π6
τη6η οὗ Ῥυ]οβ ;ραϑὺ Οὐὰπὶ [Ὁ νγδηὖ Δη6 (Π]οῖ5 ἃηα μᾶβὺ

Ὀγιμηα πᾷ ἔαϊν ἘΠ15, νΠ τα ὑπ Ἐρρεὶ τὰ]8.

Απᾶ αὐ ἐπε

ἐἰπγα ὙΠ ΠῚ 5116 τ ᾶ5 τηκίη σ᾽ΤΟΥ ΡΉτδθ, Ἔχ ἴηρ ἢ ἘΠ 6᾿
θγεεζε ἔγουση Ζειϑ; ὑπδτο ἀρρθαγθα ἴο ἔπϑῖ θεῖον πὸ
οἰουα5 ἐππ6 ϑῦδερ τποιτηὐαὶπ οἵ [{πδοὰ, δηα 1) 11 στα
ἃηα ϑδιὴθ. δ ψοοαβϑά Ζαογηΐμυβ.
Βαὺ ψἤθα ὑπο
ΜΕ 6 ραββϑα Ὦγν ἃ}} ὑπὸ οοαϑδὺ οἵ Ῥεὶοροπηθβαβ, ἔῃ θη,
τονναυ5.Οτῖθα, ἐπαὺ ναϑὲ συ] θαρᾶπ ἴο ἤδᾶνα ἴῃ εἰσῃὺ
ννΒοἢ ὑΠγοῦρἢ 411 15 ἸεπρῸἢ ουΐθ Οὔ {Π6΄ τοἢ 1518
οἵ Ρεϊορβ. ΤΠΕΥῈ στη ὍΝ ἘΠ δὴ ἃ βγη, οἴ ΘᾺ Ὑγδϑὺς.
πα Ὀν ογαἀϊηδηοδ οὗ Ζθαβ. ὁπᾶ᾿ Ὀ]εν όσα ἢθανθη
νεποιηθηέϊν, ὑπαὶ ντῦἢ 4}} Θραθα ὑμ6 βῃῖρ πρῦ βη 8}

σου βίη, Οὐ ΟΡ ὅΠ6. Ὀγίην. νναΐοιυ. οὗ {Π6΄ 5εὰΔ.

80. ἴδ

θερδὴ ἀρσαΐῃ ἴο νογᾶσε ὕδοῖς. ἑονγαγᾶβ 6. ἀάνγῃ δηά
1Π6 5 : δηᾷ {πῸ Ἰογὰ Αρο]]ο, βοη οὗ Ζει, 16α ἔἤθιη
ΟΠ. ὑπῈ}} ἔμπδν γεδοηῃοα [Ἀγ-βθθη ΟΥῖβᾶ, ἰδ πα οἵ νἱπ6β,
δηα Ἰηΐο πάνθ : ὙΠ τ ἘΠῈ 568: ΟΌΒΙ Ηρ 5Π10᾽ Του 68"
οπ {πδ΄ β8 πα:
ΤΉΘη, κὸ α 5ϑ᾽αν δὲ ποομάδν, ὑπ6. ἰόν, ἔν -τνογκίηρ:

ΑΡο]]ο; Ἰδαρεά. ἔγομῃ. ἔΠπς. 5810: ἢδ565. οἵ ἤγθ ἤθυν

ἔγουη Ὠΐγη

Βδανθη:

ὑπο κ δηα

{πεῖν

Ὀγρ
Π 685. τεδομθα

ἰὸ

Ἧδ βδηϊεγεα ἰηἴο δἰβ Βῃσπα Ὀεῦνγεθῇ ργῖοα-

1685 ὑγροᾶβ, ἀπᾶὰ ὑπετα τῆλε ἃ ἤδλτηθ. [δ᾽ ἤλυθ ὑὉ
Ὀυιρηε; 5ηοντηρ'
(ΟΥῈΠ ἐπε Βρ᾽εποαν οὗ. Π5᾽. 5ῃδ5, 50.
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πᾶσαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλας" αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν 446
Κρισαίων ἄλοχοι καλλίζωνοί τε θύγατρες
Φοίβου ὑπὸ ῥιπτῆς: μέγα γὰρ δέος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ.
»

2

λας

Ἐν,

Στ)

τ

,

»

ἃ

μὰ

΄

ἔνθεν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα νόημ᾽ ὡς ἄλτο πέτεσθαι,

ἀνέρι εἰδόμενος αἰξηῷ τε κρατερῷ τε,
πρωθήβῃ, χαίτης εἰλυμένος εὐρέας ὥμους:
450
καί σφεας φωνήσας ἔἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
Ὧ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὰ κέλευθά;
ἤ τι κατὰ πρῆξινἢ μαψιδίως ἀχάλησθε
οἷά τε ληιστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ᾽ ἀλόωνται

ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; 4δδ
“,ᾺΡ
«
’
2 τὰ δὰ. 4, ΣᾺ
Ἂ
τίφθ᾽ οὕτως ἧσθον τετιηότες, οὐδ᾽ ἐπὶ γαῖαν
ἐκβῆτ᾽, οὐδὲ καθ᾽ ὅπλα μελαίνης νηὸς ἔθεσθε;
Ψ
,
2
[ο
᾽
΄ὔ
αὕτη
μέν“ γε δίκη
πέλει ἀνδρῶν
ἀλφηστάων,
ὁππότ ἂν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηὶ μελαίνῃ
ε

δῦ.

ἃ

5

;

Ν

᾿

,

ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδηκότες, αὐτίκα δέ σφεας
»»

7

»

’

3

’

4600

7

σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ.
Ὡς φάτο καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε.
τὸν καὶ ἀμειβόμενος Ἰρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα:
«

᾽7

7

7

8.

’,

5»

ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοῖσι ἔοικας,
2
’
ΣΝ
7
2
3, ΔΝ
’
οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,

4θῦ

οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν.
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ:
τίς δῆμος; τίς γαῖα; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν;
»

Ν

7

3

7

΄Ζ

μ

ἀλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα

ἐς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ᾽ εἶναι"
-“

»»»

Ἁ

Ἀ

᾽’,

»

ε

Υ

νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλθομεν οὔ τι ἑκόντες,

νόστου ἱέμενοι, ἄλλην ὁδόν, ἄλλα κέλευθα:
ἀλλά τις ἀθανάτων δεῦρ᾽ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας.
᾽
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7

,

’ὔ

᾿ς

5νΥ

᾽

52

ἡ
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ΠΙ.--ΤῸ ΡΥΤΗΙΑΝ
ἐῃϑὲ ὑπεὶν νδάϊδπος 16

ἈΡΟΙ1Ο, 44-- 4153

411 Οὐἶϑα, δπα {πΠ6 ννῖνεϑ δηά

νν6}1-ονάεα ἀδυρηϊουβ οἵ {Π6 Οὐβαθϑηβ γαὶβθα ἃ οὐὺ αὖ
ὑμαῦ

οὐΐθυνδῦ

οὗ ῬΠΟΕΌαΒ;

ἴου μ6 οαϑὺ σγθαὺ ἔδυ

Ὅροι ὕπο 411. ΕὙο Πὶβ 5ῃγπθ Π6 βρύϑηρ ἰουτῃ
ἀρδῖῃ, 5υν1 45 ἃ ὑποιυρηΐ, ἴο Ξρεεα ἃραΐῃ ἴο {Π6 βῃϊρ,
Ὀεδυῖηρ' ὅπ 6 ἔουτη οὗ ἃ πϑη, ὈΥΙ5Κ ἀπα βἰαταγν, ἴῃ ἐπ6

Ρτη6 οὗ ἢϊβ γουΐῃ, ννἢ1]]6 8. Ὀγοδα 5Που
] δὺθ 6 ΥῈ
σον α ἢ ἰδ Παὶγ : δηα ἢδ 5ροόοκε ἴο ὑπε Οτεΐδῃβ,
αὐτενίησ νη ροα νγοσαβ:
“έν ροΥθ, ΠΟ ἅτ γοα
Πδπος σοηθς γνοὰ
58Ππρ ΔΙΟπρ ὑπΠ6 ραΐῃβ οἵ {πΠ6 βεα ἢ Αὐτὰ γοιῖ ἴῸγ
ἰγαίῆςο, οὐ ἀο γοῖ νηοῦ αὖ τϑηοι ονοῦ ἐπε βθὰ 85
Ρἰταῖεβ ἀο ψῃο ρΡυὺῦ ὑπεῖν οὐ ᾿νε ἴο Παζατάᾷ δηᾶ
Ὀγηρ τ βοῃ6 ἴο τηθη οὗ ἔογεϊρῃ μρᾶγῖβ ἂἃ5. ἔπ
το ἢ Ἢν γτοϑῦ γοιῦ 80 8πΠ4 7.6 αἰταϊά, δηὰ ἀο ποὶ
Θ9Ὸ Α5ΠΟΥ6. ΠΟΙ ἴον ὑπΠ6 φ»'Ἔ
δ Οὗ γοὺν ὈΪδοῖκ 5ΠϊρὉ
Εὸν {ἰδὲ ἰ5. ἔΠ6 ουδίοιη οὗ τῆθῃῃ ψνπο ᾿νε θγ Ὀγεδά,
ΠΘΠΘνΟΥ ὑπαν οοὴθ ἴο ἰαπα ἰπ ὑπϑὶν ἀδὺῖς 58Π105
ἔχου {Π6 τηδίη, βρθηῦ φῦ ἴοὶ] : δ ὁποα ἀεϑίτα ἔῸυ
βυγεοὺῦ οοα οαἴομδβ ἔμ θη} δθουῦ ἔῃ Πδαγι.᾿᾿
50. βρεακίηρσ, ἢ ρμὰῦ οουγᾶρα ἴῃ ὑπαὶ Ποαγΐβ, 8π6α
Π6 τηδϑίον οἵ ἴῃς Οτεΐδηβ ἀμδνευθα ἢϊπ πα 5δ]α:
““ Βίγδηρεοι ---[ΠουΡἢ γοὺ ἅτ ποίῃϊηρ {|κ6 τηογΐα] τη6ἢ
οἴῃ 5ῆδ)0ρ6 ΟΥ̓ 5ἰαΐιγα, θα τα 8ἃ5 ὑπΠ6 ἀδθδίῃ]θθθ σοῦο--Πι81] ἀπά 411} Παρρίπϑϑβ ἴο γοι, ἃπα τὺ ἴθ σοαϑ σῖνε
γοι σοοῦ. Νον 61} τὴϑ ὑγαϊν ὑΠδ0 1 πηὰν βυγοΙΥ Κπὸνν
ἰδ : ψμᾶῦ ΘΟΙΠΥΓΥ ἰ5 {Π|85, ΔπΠα ψῆδὺ ἰᾶπαᾶ, πα ψἤδΐ
τηδη Τἴνε μουείη ὃ Α ΤῸΓ 5, ψ ἢ ὑπουρηϊδ σεῦ οἵ ουγα5, γα ὑγεῦα 88 ΠΠ{πρ ΟΥ̓ΘΥ ὅΠ6 σγεδῦ 868 ἴο Ρυ]ο5
ἔγοση Ογεῖα (ον ἤγουν ἔμθτα να ἀδοίασα ἔπαῦ νγε 8.6
ΒΡυμηρ), θαῦ πον 816 ΘοΙηθ. Οη. βῃρθοαγα ἴο {Π15
Ρΐδοα Ὀ. ΠΟ τηθϑῃ8 νη] γ---ΔηοῦΠ ον νὯΥῪ 8πα οὔον
. ῬΡαΠ5---ηα σαν ννου]α νγα γοῦαση. Βαΐ οπε οἵ {πε
ἀεαίη]εθ5 σοῦ Ὀγουρἢ τι ἤθτα ἀραίηβῦ οὐτ' νν1}].᾿᾿
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δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη

ἑκάεργος

᾿Α πόλλων"
'ξεῖνοι, τοὶ Κνωσὸν πολυδένδρεον ἀμφενέμεσθε
47ῦ
τὸ πρίν, ἀτὰρ νῦν οὐκ ἔθ᾽ ὑπότροποι αὖτις ἔσεσθε
ἔς τε πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστος

ἔς τε φίλας ἀλόχους: ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν
ἕξετ᾽ ἐμὸν πολλοῖσι τετὶμένον ἀνθρώποισιν.
εἰμὴ δ᾽ ἐγὼ Διὸς υἱός, ᾿Απόλλων δ᾽ εὔχομαι εἶναι" 480
ὑμέας δ᾽ ἤγαγον ἐνθάδ᾽ ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης,
οὔ τι κακὰ φρονέων, ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν
ἕξετ᾽ ἐμὸν πᾶσιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισι,
βουλάς τ᾽ ἀθανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι
αἰεὶ τιμήσεσθε διαμπερὲς ἤματα πάντα.
485
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τάχιστα"
ἑστία μὲν πρῶτον κάθετον λύσαντε βοείας,
νῆα δ᾽ ἔπειτα θοὴν μὲν ἐπ᾽“ἠπείρου ἐρύσασθε,
ἐκ δὲ κτήμαθ᾽ ἕλεσθε. καὶ ἔντεα νηὸς ἐίσης
καὶ βωμὸν ποιήσατ᾽ ἐπὶῥηγμῖνι θαχάσσης:
490
πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ ᾿θύοντες
εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα
ἔ
παριστάμενοι περὶ ᾿βωμόν.
ὡς μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
εἰδόμενος δελφῖνι θοῆςἐπὶ νηὸς ὄ ουσα,
ὡς ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ" αὐτὰρ ὁ "βωμὸς
49
αὐτὸς Δελφίνιος καὶ ἐπόψιος ἔσσεται
ἐ
αἰεί.
δειπνῆσαί τ΄ ἄρ᾽ “ἔπειτα θοῇ παρὰ νῃὶ.“μελαίνῃ
“καὶ σπεῖσαι “μακάρεσσι θεοῖς, -οἱ "Ὄλυμπον
“ἔχουσιν.
αὐτὰρ ἐπὴν σέτοιο 'μελίφρονος ἐξ ἔρον
ἔ
ἧσθε,
ἔρχεσθαί θ᾽ ἅμ᾽ ἐμοὶ καὶ "ἰηπαιήον᾽ ἀείδειν,
500
εἰς ὅ κε χῶρον ἵκησθον,ἵν᾽ ἕξετε πίονα νηόν.
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ΠΙ.--ΤῸ ῬΥΤΗΙΑ͂Ν ἌΡΟΙ,Ο, 474-τοῖ
ἜΠεη ἔδυ:
νου κίηρ ΑΡΟἢο: ἀηβυγεσθα ὑπθιὴ 8η6 8814 :
“ ΒΕγΔΉΡΟΥΒ ΠῸ οπος αἀνοὶῦ ἀροὺΐ νψοοθαθα (ὑποββοβ
θαΐ πονν.5}8}} τοῦτ ΠΟ ΤΟΥ͂Θ δ ἢ ἴο ἢἰβ. Ἰονβα οἷΐν
Δη64 ἔαϊν ποῦθε δπα ἀθὰγ νἱΐα ; ἤουα 51Π4}} γοὺὰ Κεθρ
ΤΥ ΤΟ ἕδρα ἐπαὺ ἴθ Ποποιγαα ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ ΠΊ6Η.
Ιδτὰ ἴθ βοὴ οὗ Ζειβ; Ἄρο]ῇὶο 185 τὴν πϑιηδ: Ὀαυΐ
γοὰ 1 Ὀγουρῃῦ ἤδτα ονεῦ πε ψἱάς συ] οἵ {πδ 568,
τηθϑηϊηρ γΟ ΠΟ Πυγῦ; ΠᾶΥ, ἤθσα γοῦ 5Π4}1] Καδρ τὴν
τοἢ ἰειρὶς ἐπαῦ 15 συθδῖνγ ΒΟΠΟΌΓΘα διηοηρ᾽ Π]6Π,

ΔΠα γοὺ 5}4}} Κπονν ἔπε ρδπβ οὗ ἴῃς ἀδβδξῃ]θβ5 σοαβ,
δΔηα Ὀγ ὑπαῖν 11} γοὰ 5141]θὲ ποποιγδα οομεϊππ
}}
ἴου 411 τπὴθ6. Απᾶ ποὺ οοῖηθ, τὰκ μαρία πᾷ ὅο
8ἃ5 [8ᾶὺ. ΕἸγϑῦ ἰοοϑα ὕπη6 βῃθβείβ ἀπά ἴονεὺ πε 581],
δηα ἴμθη ἄγαν ὑπῈ βντ 5η10 ὋΡ ἀροὸπ ἔπε ἰδπᾶ.
ΤάΚε οὐδ γοὺῦ σοοᾶβ δπᾶ “πε σϑὰῦ οὗ ὑῃε ϑἰγαϊσῃς

5Π 10, 8ΔΠπ τηϑῖζθ 8η 4] ΡΟ᾿ ὑπὸ Ῥεδοῆ οὗ {Πε6 5868:
᾿σηὺ ἤγε ὑροῇ 1 ἀπᾶ τηδῖκα δὴ οἴϊεσίπρ' οὐ ψ ηΐξα τηθ8].

Νοεχῦ, δἴδπα 5146 ὈΥ διβ δγτουπᾶ {πε αἰΐαν ἀπά ρυᾶν:
Δηα ἰπ 8ἃ5 τηυοἢ 85 δ πε ἤγβι οὴ ἴπΠ6 ἤδᾶζὺ 568 1
ΒΡΊΓΔ Ωρ ΠΡΟΙ ἔπῃς 5 Ὁ 5Π10 ἴῃ {πΠ6 ἔοστη οὗ ἃ ἀορῃηΐῃ,

ῬΓΔΥ ἴο π|6 85 ἄρο!ο ὈεΙρῃϊηΐαβ;

ἃἴβο πε αἰδᾶν

1056} 5141} θὲ οδ]]Ἱεὰ 6] ρῃϊηῖὰ5. πα Τονευ]οοκίηρ }
ἴογ Ἔνεύ. Αἰἴεογναγάβ, βϑὰρ Ὀεβϑίάθ γοῦν ἀδυὶς 5810
Δα ΡουΓ ἃπ οὔἶεγίησ ἴο ἴπΠ6 ὈΪ]6ββθ σοάβ ψπο ἀνε]!
οὐ ΟἸγιαρυβ5. Βυῦ ψῃθη γοὰ Πᾶνα Ῥυΐ ἀνᾶὺ ογᾶνίηρ
ἴου ϑυεεὺῦ οοα, οοὰθ ψἱῦῃ τὴς βἰησίηρ ὑπ6 -ἤγτηπ
Ιε Ῥαϑὰὺ (Ηδ81]), Ηβαῖϊοὺ 1), ὑπὸ} γοὰ οοπια ἴο {πε
ῬΪίδοθ θυ α γοι 5881] ΚΘΘΡ Τὴν το ὕθιηρ]8.
1 ΠῊ 6 δριυμϑῦβ ἃγθ ὑγϑηβίογγθα ἔγοιη ὑμ6 ροᾶ ὕο ἢϊβ δ] ύδυ.
““Ονϑυ]οο
ΚΙηρ "ἢ 8 Θβρθοίδ!ν 8ϑὴ δριπμϑὺ οὗ Ζθϑιβ, δϑ ἰπ
ἈΡο]]ομῖα5 Βμοάϊα5 11. 1124,
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Ὡςς ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽
ἐπίθοντο.
ἱστία μὲν πρῶτον κάθεσαν, λῦσαν δὲ βοείας,
ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες"
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.
δθὅ
ἐκ δ᾽ ἁλὸς ἤπειρόνδε θοὴν ἀνὰ νῆ ἐρύσαντο
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν"
καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης"
Α
4 1.5.
,
διϊ γ᾽ τ δια
Χ
΄ὕ
πῦρ δ᾽ ἐπικαίοντες ἐπί τ᾽ ἄλφιτα λευκὰ θύοντες
ε

Ν

Σ

3,

3.)

ε

4

ἐς

Ν

“.»"»

5»

,

»

Α

4

ς

͵

γ᾽

νἾ

᾿

7

}]

ς

ῳ

3

Ἁ

Ν

ῬῚΦω

.

ς

Οὐ»

7

4

.-

Ν

᾿'

7

Ἁ

ῇ

εὔχονθ , ὡς ἐκέλευε, παριστάμενοι περὶ βωμόν.

510

δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ
καὶ σπεῖσαν μακάρεσσι θεοῖς, ρὲ Ὄλυμπον
“ἔχουσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον
ἔ
ἕντο,
βάν ῥ᾽ ἔμεν' ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ Διὸς υἱὸς
᾿Απόλλων,
ὲ
»

’

"ὃ

Ἂ

ΝΜ

Ν

»

Ν

“

Ν

,ὔ

φόρμιγγ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἐρατὸν κιθαρίζων,

δΙδ

καλὰ καὶ ὕψι βιβάς- οἵ δὲ ῥήσσοντες ἕποντο
Κρῆτες πρὸς Πυθὼ καὶ ἰηπαιήον᾽ ἄειδον,

οἷοί τε Κρητῶν παιήονες, οἷσί τε Μοῦσα

ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὰ μελίγηρυν ἀοιδήν.
ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν ποσίν, αἶψα δ᾽ ἵκοντο δ20
Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον
οἰκήσειν" πολλοῖσι τετιμένοι 1 ἀνθρώποισι"

δεῖξε δ᾽ ἄγων ἄδυτον ξάθεον καὶ πίονα νῆηόν.
Τῶν δ᾽ ὠρίνετο θυμὸςἐνὶ στήθεσσι φίλοισι"
τὸν καὶ ἀγειρόμενὸς Κρητῶν ἀγὸς
ἀ
ἀντίον ηὔδα:

Ὦ ἄνα, εἰ δὴ 5 τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
ἤγαγες" οὕτω που τῷ σῷ φίλον ἔπλετο θυμῷ"
1 ῬΙθυβοη : ἔμελλεν. .-. τετιμένοι,
2 ἩἨργϑηη : ᾧ ἄν᾽ ἐπειδή, ΜΒ.
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ΜΕΝ.
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[11.--τΞὸ ΡΥΤΗΙΑΝ ΑΡΟΙ.0; τοἱ- 27
50. 5814 Αροἱο.. πὰ ἰῃδὺ τὑϑϑαῖ!ν Παυκοηθα ἴο
Πΐπὰ δηὰ οὐδυγεα ἢϊμπη.
ΕἸγϑὺ πον. υπίαθίεπεα {πὰ

Βῃθοῖβ δπᾶ Ἰοῦ ἄονπ {Π6 541] ἀπᾶ Ἰοννεγεα {πε τηδϑὶ
Ὀγν ἴΠ6 ἔογδϑῖδυβϑ
ἀροι ἐπα θθδοὴ
ἔγομη ὅπ νναῖευ.
ἀηάον Ὁ. ΑἸ80

Ὡρομ {Π6 πηαβ-τοϑὺ. ΤΉδη, ἰδπάϊηρ
οὗ {ΠῸ 568, ἔπϑὺ Βδι]εα ἃρ {πε 5ῃϊΡ
ἴο αν ἰαπά δπᾶ ἤχεα Ἰοῃρ βἔδγϑβ
ὕπδὺ τάδ δῃ ἰζαῦ ἀροὰ {πε θΕδοἢ

οἵ {Π6 868, δῃὰ ἤθη

παν Πα

|ἰὖ ἃ ἤγε, τηδᾶάβ 8ἃῃ

οἴδεσίπρ οἵ ψϊῦα τηθϑὶ, ἀπα ργαγϑα βἰδπαϊηρ

ἴῃη6 Αἰξὰὺ ἃ5 Αρο!ο παά΄ δά ἀδπ ἔπεα.

του πα

Τῆεπ ἐπδν

ἴοοῖκ ὑπεῖσ τηθὰὶ Ὀγ ἔπε 5υνῦ, ὈΙΔΟῖς ΒΡ, πα ρουγεα
8η οἴενίηρ ἴο {πε Ὁ] βθεά σοάβ. ψγῆο ἀνε}] οὁἢ

ΟἸγρυθΒ. πᾶ νψπεη ἔμεν μδᾶ ρμυῦ ἅνγὰν ογάνϊηρ
ἴον αὐἱπκ απ ἔοοά, πεν βἰατίεα ουῦ ἢ {πὸ Ἰοτὰ
ΑΡΟΙΪο, ἐπε βοη οἵ Ζειβ, ἴο ᾿ἰϑδα ἵἴπειη, Ποϊαϊπηρ ἃ
ἴγγε ἴῃ ἢῖβ μβαπάᾶϑ, ἃἀπᾶ ρ᾽αγίπρ βυθοῦ ἃ5 Π6 βίερρεα
ΠΙΡῊ «πᾶ ἔδαϊμγ. 80 πε Οτεΐδηβ [Ὁ] ον εα ἢὶπ ἴο
Ῥυίῃο, τπϑιοἢίηρ ἴῃ ὑἰϊπὴθ 8ἃ5 ἴπεὺ οπδηπίθα τῃς [Ιὲς

Ῥδδθδῃ δἴδεγ πε τηϑηποῦ οὗ {πε Ογεΐδπ ρϑθδη-β
ΠΡ ΥΒ
πα οἵ {ποβὲ ἴπ ψῃοβα ἢθαγΐβ ἔπ6 ἤδανεηὶγ Μαδβε Πὰ5
Ραΐ 5νεει-νοϊοοα σοὺς.
ὙΠ
γε 1685 ἕδος ὑπον
ΔΡΡιόδομεα πε τἱᾶρθ πα ἰγαϊσηῦνναυ οᾶτὴθ ἴο
Ῥαγμπᾶβϑιιβ ἃπα πε Ἰονεῖὶν ρίδοα ψμθγα παν ψε
ἴο ἄννε}}] Ποποιγεα ὈΥ Τὴν τηθη. ποτα Αρο]ο

Ὀγουρῃὺ ἔπδη ἃπᾶ βμονβᾶ

ὑβθπὶ

ἢἷβ τηοϑὺ

ΠοΙν

βδηοίπΥΎ 8 Πα τ ἢ ἔθιηρῖία.
Βαυΐ ὑπεὶν βρὶτὶῦ τνὰβ βε γε ἴῃ ὑπεὶν ἀθαν Ὀγδαβίβ,
δηα {Π6 τηᾶϑίου οὗ ὑπ Ογαΐδῃβ δϑκεα Ὠΐμ), βαγίπρ':
“Ἰοτὰ, βἷποα γοὰ πᾶνα Ὀγουσῆῦ τ5 ΠοΥα ΓᾺΥ ΤΌΤ
ΟἿἹ ἄδδὺ οὔδϑ δηα οὖὐ [αὐ υ]δηᾶ,---ὉΥ 50 1Ὁ βϑοιηθα
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ΤΗΕῚ ΗΠΟΜΕΈΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

“πῶς καὶ νῦν βιόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ἄνωγμεν.
"οὔτε τρυγηφόρος ἦδε γ᾽ ἐπήρατος οὔτ᾽ εὐχείμων,

ὥστ᾽ ἀπό

τ᾽ εὖ ζώειν καὶ ἅμ᾽ ἀνθρώποισιν

ὀπάζξειν.
580
“Τοὺς δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων'
᾿Νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονες, οὗ μελεδῶνας
βούλεσθ᾽ ἀργαλέους τε πόνους καὶ στείνεα θυμῷ"
ῥηίδιον ἔπος ὕμμ᾽ ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω,
δεξιτερῇ μάλ᾽ ἕκαστος ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν,
δ385

σφάζειν αἰεὶ μῆλα: τὰ δ᾽ ἄφθονα πάντα παρέσται,
ὅσσα τ᾽ ἐμοί κ᾿’ ἀγάγωσι περικλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων"
νηὸν. δὲ “προφύλαχθε, δέδεχθε δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων
ἐνθάδ᾽ ἀγειρομένων καὶ «ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα.
[δείκνυσθε θνητοῖσι" σὺ δὲ φρεσὶ δέξο θέμιστα. δ89"
εἰδέ πις ἀφραδίῃς οὐ πείσεται, ἀλλ᾽ ἀλογήσει 1] .ὅ89Ὁ
ἠέ τι τηὕσιον ἔπος ἔσσεται ἠέ τι ἔργον
ὅ40
ὕβρις θ᾽, ἣ θέμις ἐἐστὶ “καταθνητῶν ἀνθρώπων,

ἄλλοι ἔπειθ᾽ ὑμῖν.
ὑ
σημάντορες ἄνδρες ἔἔσονται,
τῶν ὑπ᾽ ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ' ἤματα πάντα.
εἴρηταί τοι πάντα' σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι φύλαξαι.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ. Λητοῦς υἱέ
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.

ἽΝ
ΕἸΣ ΕΡΜΗΝ
Ἑρμῆν. ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,
Κυλλήνης μεδέοντα. καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
3262

1 ΑἸΙΘὴ βυρσροδῦβ ὕμθβθθ ὕνο 11π65 ὕο Π]] ὑπ6 ἰδοιιηδ.

δ4ὅ

Ἵν

ΤΟ

ΗΒΕΜΈΜ, τ-.Ὁ

ϑοοά ἴο γουΐ -Ποαγί,----6}}. 5 πον ον νγ6 .54}} Ἰῖνε.
ΤΠαῦ να νου] πον οἵ γοὰ. ΤῊ. Ἰδπά 15. ποῦ ἴο θεὲ
ἀεβιγεα εἰσπου ΤῸΥ νἱπαυαγαβ ΟΥ̓ΤΟΥ Ῥαβῦμτεβ 50 ὑπαὺ ᾿
να

οδὴ

ἰ᾿ἰἵνα Ψ6}}

ὑπδούθοῦ

δηα

αἷβο τηϊηϊβδίου ἴο

ΤΊ6}.
ἼΠεη ἌΡοΟΙ]ο, {πε βδοὸπ οὗ Ζειυβ, 5116 4 προ ἐπδπηι
διὰ 5818 : ““ ΕΌΟ] 15) τηογία!]ς ἀπ ροὺῦ ἀτυᾶρεβ ἅτε
γοῦ, ὑπαὶ γοὰ 5661 ᾶγ86 5 δπ Παγα ᾿ἴο115 πᾷ βἰγάϊβ !
Εδδῖν ψ{] Ἴ [611 γοὰ ἃ νου δπα βεὺ ἰδ ἴῃ γοῦν
Ὠραγῖβ. ΤΒουΡῊ Ἔα Ὅπε ὁΐ γοὰ ψ ἢ Καΐϊε ἴῃ
παπᾶ 5Ποα4 "51εν 5668Ρ Θοπ πη} ν, γεῦ νοῦα
γοὰ δἰννανβ πᾶνε ἀρυπαάδηΐ βἴογθ, θνθη δ] ὑπαὶ {πε

σἰονίοιβ ὑγθα5 οἵ τπεπ

Ὀυπρ πεγα ἴον το.

δυδλγὰ γοὰ

πα -τεοαεῖνα “πὸ

ΤΥ

ἰειηρὶα

τηδη ὑμαὺ ραῦπουὕο ἐιῖβ ᾿Ρ͵δοθ, δ

Βαυΐ

ἐγῖθα5. οἵ

᾿οβρθοίϑ!}ν 5ῃονν

τηογία] τ6ῃ ΤΥ ΜΠ], δηα 40 γοι Κααρ σὶρ θοῦβη 685

ἷπ νου ἤθασῦ.

ΟΠ

Βιυΐ 1 δὴν 514}} Βὲ αἰβοθεαϊεηΐ δηα

ῬΑΥ πὸ Παεα ἴο Τὺ τυὐγδυηΐηρ, ΟΥ 1 ὉΠθγα 5}4}} μὲ
ΘΩΥ ἰ6]|6ὲ ψοτὰ οὐ ἀδεα δῃηα ουΐταρα ἃ5. 18 ΘΟΠΏΠΟΙ
ΔΙΩΘΩΡ τηογίδ] τηθη, “ἤθη ΟΥΠΕΥ τηθπ 5Π8}} 6 γοὰΓ

τηδδίουβ ἃπΠα ψἱἢ 4 δἰτοηρ παπᾶ 5841} τὰκ γοὺ
Βα θ)]εοῦ ἔῸγ ἐνεῦ. ΑἹ] Ἴδϑ θθεη ἰο]α γοὰ: ἄο γοι
ΚΕΕαρ ἰὖ ἴπ γοῦν περι"

Απᾶ 80, ἔδτεν ], 5οη οὗ Ζεὺβ δπᾶ 1,οἴο; θα 1 ΜΠ1Π}

ΤΟΙ ΘΙΡΟΥ γοὺ πη Δηοῖ

γυηη 850.
Ιν

ΤῸ

ἨἩΒΕΜῈΞ

Μύυϑθε, 5ἰηροἵ Ηδυπγοβ, με βοὴ οἵ Ζϑὺβ πᾷ ᾿Μαία,
Ιοτὰ οὗ Οὐ ]επε ἀπα Ατοδαΐα το ἰπ ᾿ἤοοκβ,
ὅπ ἴθ Κ-

υϊηρίηρ

ΤΩΘΘΘΘΩΡῈῚ οὗ ὋΠ6 ἱπημηογία]β Ποηλ

θατα; ἔπε σἱοἢ- ἐβαβθεα πντρἢ,

Μαῖα

πεῖ 56 νγ85 1οη6α ἴῃ
363

ΤῊΝ

ἨΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

νύμφη ἐυπλόκαμος: Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
αἰδοίη" μακάρων δὲ θεῶν ἠχεύαθ' ὅμιλον,
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλισκίον, ἔνθα Κρονίων
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ,
ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος
ὕ
ἔχοι λευκώλενον ἡἭρην,

λήθων ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ ἀνθρώπους.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο, Διὸς νόος ἐξετελεῖτο,
τῇ δ᾽ ἤδη δέκατος μεὶς οὐρανῷ ἐστήρικτο,
εἴς τε ,φόως ἄγαγεν ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο:
καὶ τότ᾽ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην,
ληιστῆρ᾽, ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων,
νυκτὸς ὀπωπητῆρα, πυληδόκον, ὃὃς τάχ᾽ ἔμελλεν

10

1ὅ

ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἦῷος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριξεν,
ἑσπέριος βοῦς κλέψεν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος

;

τετράδι τῇ προτέρῃ, τῇ μὲν τέκε πότνια Μαῖα.
ὃς καί, ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτων θόρε γυίων,
οὐκέτι δηρὸνἔκειτο μένωνἱἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ,
ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἀναΐξας ζήτει βόας ᾿Απόλλωνος
οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο.
ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον'

ῬΟΟΝ τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ ᾿ ἀοιδόν'
ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι
βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην,
σαῦλα ποσὶν βαίνουσα: Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς
ἀθρήσας ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μῦθον ἔειπε'
Σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμον' οὐκ ὀνοτάξω.
χαῖρε, υὴν ἐρόεσσα, χοροίτυπε, δαιτὸς ἑταίρη,
ἀσπασίη προφανεῖσα" πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα
αἰόλον ὄστρακον ἕσσο ᾿ χέλυς ὄρεσι ζώουσα;

20

25

80

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ ἐς δῶμα λαβών' ὄφελός τι μου ἔσσῃ,

οὐδ᾽ ἀποτιμήσω" σὺ δέ με πρώτιστον ὀνήσεις
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1 ΤΎΥΘ]] : ἐσσὶ, ΜΚ.

8ὅ

1γ.-- ΤῸ ΗἩΒΕΜΈΒ, 4::3ς
ἴον τ
Ζευβ.--τὰ δὲν ροάάοθθθ, ἴῸγ δμ!6. ἀνοϊά δα
6 οοιρδην οὗ ἔπε ὈϊΪΘββεα ροάβ, ἀπὰ ᾿νε ψἱῃΐῃ ἃ
ἄδερ, 5ῃ8αν οἄνθ. ΤΠ δτα ἔπ βοὴ οἵ τόπος ὑβεα ἴο
116 ἢ {Π6 γοςἢ-ὑγοβθθα πυτρἢ, ἀπβθοη Ὀγ ἀθαί]θθ5
ϑοα5 Δπα τηοσΐα]! τηθη, αὖ ἀδδα οὗ πὶρῃξ ἐμαὶ ϑνεοῦ

5166} τηϊρῃΐ Βοϊα ψηϊτε-ἀυιηθα Ηδγα αι.

Απᾶ ἤθη

πε ρΡυΐροβθα οἵ σγεαῦ Ζειβ νψὰβ 1116, ἃπα {πε
ὑδηΐῃ τοὺς τ
ΠΕ ψὰβ ἤχϑα ἴῃ ἤϑάνϑῃ, 586 νγὰϑ
ἀο νεγθὰ ἂπα ἃ ποΐδθ!α ἔπίπρ' νγὰθ οοΐὴθ ἴο ρᾶ85.
ΒῸὸΥ ὑπϑὴ 516 γα ἃ 80η, οὗ τϑὴν 5}1{{8, ΙΔ πάν οτηὨΐηρ', ἃ ΤΌΡΡΘΥ, ἃ οαὐῦ]ε αἀτίνευ, ἃ ὈΥΪΏΟΥ οὗ ἀγθδιηβ,
ἃ νναΐομευ ὈΥ πὶρηῦ, ἃ ἰοῦ δῇ ὑπ σαΐεϑ, ὁη6. γῆ
νγὰ5 Β00ῃ ἴο βῆον ἔογιἢ νοπαά ον] ἀδεαάβ. διηοηρ {Π6
ἀδδίῃ]εβ5 σοάβ. Βοῖῃ συἱτῃ ὑπῸ ἀδυνπίπρ', αὖ τη
-ἀν
᾿Β6 ρ]αγεβα οἱ με ἴγγύβ, 8δηα ἴῃ. ὑπ δνεηΐηρ Π6. βῖο]ς
πε οαἰ]α οἵ ἐαυ-ϑῃοοίηνσ Αρο]ο οα ἔμπα ἔουτξῃ ἀν
οἵ {Π6 τπηοπΐῃ ; ἔου οὴ ὑπαὶ ἀν ἀαθθην Μαῖα θᾶγα Πΐτη.
50 500} ἃ5 δ μαά Ἰδαρεά ἔγουη μἷβ τηοῦῃ
θυ 5μεάνθη]ν
νοι, Π6 ἰὰγ ποὺ Ἰοπρ' νναἰτἴπρ' ᾽πὶ Πΐς ΠΟΙν οΥδα]6, θαΐ
ἢδ βρύδπρ' ὉΡ δῃὰ βουρῃῦ ἐπΠ6 οχεη οἵ Αροῖϊο. Βιΐ ἃ5

6

βἴδρρεα ονεῦ ἔπεα ἐπγεβῃοὶα οἵ πε Πὶρῃ-τοοξεα

οᾶνα, πα ἔουπηα ἃ τογΐοῖθα ἔθυε ἃπᾶ σαϊηθα Ἐπ 1685
ἀει σης. Ἐν ἴ νὰ Ηδεπηθβ η0Ὸ ἤγβὺ τπδᾶάθ ἐπε
τογίοῖθε ἃ εἴηρευ ὍὉΠὲ ογδαΐαστε 61} ἴῃ ἢϊβ νγὰν αἱ
οἶδε οουγέγαγᾷ σαΐα, Π ΘῈ 1Ὁ ννὰ5 Γδϑαϊηρ οἷν πὸ τ ἢ
σταθθ Ὀδίογθ με ἀνε! την, δα] πο αἰοηρ. ὙΠθὴ
δ 5ᾶνν ἰξ, ἐδ γναποδας απ. 505) οἵ Ζεὺβ ἰδυιρη
δα
Δηα 5εϊά:
ς ΚΚΑἢ οἴπθη οὗ στεαῦ ᾿ποῖκ ἐόν 6. 50 βοοπη! 1 ἀο
ποὺ 5! ρηὺ ἢ.
Ηδ1], οομαγὰἀς οὗ {πε ἔδαβι, ἰονεὶν
ἴῃ 5ΒΠδρ6, βουπαίηρ αὖ πα ἄδποε ' ΜΈ, Ἰογ 1 τηδοὺ
γου ! Πετα σοῦ γοιῖι ὑπαΐ τοἢ Βαυὰ ἴοΥ εὐνευίηρ, ὑπαὶ
Βρδηρ)βα 5}|6}]----α ἑογτίοϊβα ᾿ἰνίπρ' τη ἐΠι6: τηοα
πηδίῃ ἢ
Βιλ 1 Μ}}} ἴακα ἃπᾶ οαὺὺν γοὺ νιΐπ : γο 58}4}]}
ΠΕΙ͂Ρ πια δπᾷ 1 νυν} ἀο γοὰ πὸ ἀΐβρτδοθ, ἐποιρὴ ἢνϑὺ
36ς

δὺς;

ΤῊΗΕ ΗΟΜΈΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βχαβερὸν τὸ “θύρηφιν'

ἣ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔἔσσεαι ἔχμα
ζώουσ᾽: ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν “μάλα καλὸν ἀείδοις.
Ὡς ἃ
ἂρ᾽ ἔφη: καὶ χερσὶν ἅμ᾽
ἅ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας
ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα.
40
ἔνθ᾽ ἀναπηρώσας ἱ γχλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου

αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης.
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ.
ἀνέρος, ὅν. τε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι,
ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ᾽
ἀ ὀφθαλμῶν ἀἀμαρυγαί,
4
ὡς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο. κύδιμος ᾿ Ἑρμῆς. πῆξε. δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι: ταμὼν. δόνακας καλάμοιο,
πειρήνας διὰ νῶτα: διὰ ῥίνοιο᾽ χελώνης.

ἀμφὶ δὲ.δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῇσι
ἑ

καὶ πήχεις ἐνέθηκ᾽, ἐπὶ δὲ ξυγὸν ἤραρεν
ἤ
ἀμφοῖν,
δ0
ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων" ὀίων ἐτανύσσατο ορδάς.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε λύρην," “ἐρατεινὸν. ἀθ ὕρμα,
πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος" ἣ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς
σμερδαλέον κονάβησε" θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν
ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠύτε κοῦροι
δῦ
ἡ βηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα. κερτομέουσιν,
ἀμφὶ Δία. Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλυπέδιλον,
ὡς πάρος ὠρίξεσκον ἑ
ἑταιρείῃ φιλότητι;
ἣν. τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν. ὀνομακλυτὸν ἐξονομάξων'
ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ: δώματα. νύμφης 60
καὶ τρίποδας κατὰ οἶκον ἐπηετανούς
ἐ
τε λέβητας:
Καὶ τὰ, μὲν οὖν ἤειδε, τὰ "δὲ; φρεσὶν ἄνχλα μενοίνα.
καὶ: τὴν μὲν: κατέθηκε ΤΑΝ ἱερῷ ἐνὶ λδκνῷ;
1 πν; ἀναπηλήσας,. Μδδ.

᾿

2 ᾿Αἰύροηὰβ Οδγυβῦπιβ : συμφώνους, ΜΗ,
3᾽ Οὐὐηάπη: φέρων, ΜΗ͂Ν
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ι

Γ[γ:--ΤῸ ΗΒΈΜΈΒ, 6:63
οἵ 411 γοι ταυδὺ ργοῆῦ τη6. [1 15 θεϊζον ἴο θὲ αὖ βοιης :
ΠΔΥΤῚ ΤηΔΥ ΘΟΙ6 ουἷΐ οἵ ἀοογΒ. [ἀνίηρ, γοι 588}] 6 8.

5061} ἀραϊηϑῦ τ βοβίθνοιβ νυ]το Πογα Ὁ1; Ὀαΐ 1 γου ἀϊε,.
ὑΠ θη γοῦ 518}] τῆλε οεεΐεθῦ βοηρ.
Τῆυ5 βρεακίηρ, δ᾽ δος Ρ ὑπε᾿ ἰσεῦοῖβο ἴθ ὈοΐΠ.
Βαμα δἃπαὰ ψοηῦ ὕδοκ ἰπΐο ὑῃ6 ουβ. οαὐγγίηρ Πἰς
σμαγρηΐηρ ἴον. ΤΉδη Πα ουὐΐ ομ 15 ΠΠτὴ 5. Δπα βοοοροά
ουῦ ὑΠ6 τηᾶῦτον οὗἩ ὑπΠ6 τπουηΐαϊη-τογΐοϊβα ψ ἢ ἃ ΘΘΟΟΡ.
οἵ σγξὺ Ὅη.
Α8 ἃ 5 ὑπουρηῃῦ αἀδτνῖθ ΓΠτοαρἢ ἴΠ6
Πϑατὲ οἵ ἃ τηϑὴ ψ ῇθη ὑπτοησίηρ ολΥ 65.πϑαηῦ Πΐπ, ΟΥ
ἃ5. Ὀτρηῦ οἴδηοθβ. ἤδβἢ" ἤτοι ὑμ6 εγϑ, 80. ρ]ογίοιβ᾽
Ηδυτη65 ρἰϑδηπθά μοῦ. ὑἐπουρηῦδ. δὰ ἀδθα αἵ οπορ.
Ηδξ ουΐ 5ἴ4|Κ5 οὗ γτεβα ἴο τηϑᾶάβϑυσα δπα. ἤχϑα ἔῃ θη,
[αβυθπίηρ' ὑΠ δῖ ἘπΠ615. ΔοΥῸ55 ὕΠ6 δος δηαᾶ ὑπγουρἢ ὑΠῸ
5η6}}

οὗ πΠ6

τογΐζοῖθθ, δῃηα ὑπδη οὐγοίο δα

οχ

Πα6.

411 ονεῦ ἰὃ ὈΚ Πὶθ᾽ 56Κ1}}. ΑἸβθο ἢθ μαῦ' ἴπ΄ ὑΠ6. ΠοΥπ5
ἃ ηα πύξεα ἃ. ογοββϑ-ρίθοα. ἀροῖ ὑΠ86 ᾧνο. οὔ. ἴῃ6πι, δπά.
βίγείομῃθδα. βενθη. βσίηρδ οἵ βῃβεερ-συί. Απᾶὰ ψΨθη
ἢ6 δὰ δηϊθηθα ἐπ 'γγα, ἃ ἰόονεὶν ρἱαγ-Βίηρ, Πα
ἴοοκ ἰὃ πᾶ ριόνθα δδοὴ ὑγίηρ ἴῃ ἴση ὙΠ {Π6
Κεγ. Αὐ' {πὸ ἴοιοῖ οἵ ἢϊ8. ἤδπα {δ᾽ βου πα δα ὙηᾶΥν6}-:
Ἰουϑὶν ; 8η6, 88. 6. ὑγῖθα ἰδ, {Π6΄ σοῦ. 58ῃρ" βυνδδῦ.
ΤΆ ΠΟ 5ηδίομθθ, αὐ. ἃ85. γουΐῃβ. ὑδηαν. ἰδυηΐδβ. δὖ
ἔεϑεϊναβ, Ης βδηρ οὗ Ζειβ. ἔΠ6 50η. οἵ Οὐοῆοβ πᾶ
ποαὺ-5ῃοα Μαῖα, ἔπ 6 οοῆνευβα νυἢ ἔπδν Πδα θϑΐοσγε
ἰπ {πε σοτηγϑϑῃρ οὗ Ἰονε, ὑ6} π᾿ 8} {πε΄ σ]οτίοαθ
ἴα]6 οὗ πὲς οι θερεύμίπρ.
Ηε οεἸεργαΐεα; ἴοο, ἐπ6:
Βαπάτχηδι5.οὗ π᾿ πυρ, ἀμα Ποὺ Ὀυῖρῦ Ποτθ, δηα-

16 ἐτὶροᾶβ. 411} ἀροιῦ ἴῃς ἤουβα, ἀπά {ῃ6 ἀϑυπάδηξ
οΔΌ]ἀΥΌΠΒ.
Βυΐ ψ 116 ἢδ᾿ τναϑ᾽ βἰηρίησ οΥὨ 4}} {Π6868,. ἢῖ5. πανὶ
νγὰ5 θϑηΐ ὁα ΟΥΠΕΥ τηδύζουβ
Απα πὰ ἴοοῖς ὅπ ΠΟ ονν᾿
1 ῬΙΩΥ πούϊοθα ὑπ θβοδου οὗ ὑπ6 ἤθβῃ οἵ ὃ ὑουϊοϊβα δρϑϊηβῦ
νυϊδοπογαῖύ. [ἢ ΟΘεοροπίοα ἰ. 14. 8. {πὸ ᾿ἱνίπηρ ὑογύοϊβθ 15
ῬΓΘΒΟΥ Ὀθα 85 ἃ ομδυτη ὕο ῬΥΘΒΟΓνΘ ὙἸΠΟΥ ΓΒ ἔγοση 81].
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φόρμιγγα γλαφυρήν' ὃ δ᾽ ἄρα κρειῶν ἐρατίξζων
ἄλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο
θῦ
ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν, οἷά τε φῶτες
φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ.
Ἠέλιος μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς ᾿Ωκεανόνδε
αὐτοῖσίν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν: αὐτὰρ ἄρ᾽ “Ἑρμῆς
,

Υ

ε

ὔ

»

Υ͂

“ἢ

»»

ἃ

ϑεΨ

πον

Φ΄

ὦ

ΟΝ

ἴω

ε

͵

3

’ὔ

εν.

λψῦ'

Ἁ

8: Σ δι

4...

.4

Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα,

Ἂ

70

ἔνθα θεῶν μακάρων βόες ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον
»

ω

Ι

’

Μ,

ψΨ

᾿

»᾿

ὃ

βοσκόμεναι λειμῶνας ἀκηρασίους, ἐρατεινούς.
᾿
΄
είς
ὗρζ
᾽
,
τῶν
τότε Μαιάδος
υἱός,
ἐύσκοπος
᾿Αργειφόντης,
πεντήκοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάμνετο βοῦς ἐριμύκους.
πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον
ἴχνι᾿ ἀποστρέψας" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης
ἀντία ποιήσας ὁπλάς, τὰς πρόσθεν ὄπισθεν,
2

΄,

7

ς

7

,

7

“

τὰς δ᾽ ὄπιθεν πρόσθεν' κατὰ δ᾽ ἔμπαλιν αὐτὸς
ἔβαινε.

σάνδαλα δ᾽ αὐτίκα ῥιψὶν ᾿ ἐπὶ ψαμάθοις ἁλίῃσιν,
ἄφραστ᾽ ἠδ᾽ ἀνόητα διέπλέκε, θαυματὰ ἔργα,
»

3

δ

ὦ

,

7

ΑΨ

80

συμμίσγων μυρίκας καὶ μυρσινοειδέας ὄζους.
τῶν τότε συνδήσας νεοθηλέος ἄγκαλον ὕλης
Ὁ

’

,

ΕῚ

[Ὡ

ἀβλαβέως ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο σάνδαλα κοῦφα
αὐτοῖσιν πετάλοισι τὰ κύδιμος ᾿Αργειφόντης.
ΕῚ

“

,ὕ

Ν

7

»

’

ἔσπασε ἸΠιερίηθεν ὁδουπορίην ἀλεγύνων,Σ
ὙΕΥΙ ἀὉ ὙΡΨ

ἘΣ

ἽΡΗΣ

.

τοῦ

᾽

8
,

οἷά τ᾿ ἐπειγόμενος δολιχὴν ὁδόν, αὐτοτροπήσας.ἢ
Τὸν δὲ γέρων ἐνόησε δέμων ἀνθοῦσαν ἀλωὴν
ἱέμενον πὲδίονδε δι᾿ ᾽᾿Ογχηστὸν λεχεποίην'
ςὔ

’

52

ἢ

1 Ἐρείαϑιῃ: ἔριψεν, ΜΕ5.
3 γγϊηαΐβοι : ἀλεείνων, ΜΞΝ.

2468.

7

Ιγ.--Τὸ

ΗΕΕΜΈΞΒ,

64-88

ἴγγε δηὰ ἰαἱὰ Ὁ ἴῃ “15 βϑδαογθα ογδᾶϊθ, ἀπ βϑρύδηρ' ἔγοχη
τῃ6 βυγε θυ θη} Πηρ; Π4}}. ἴο ἃ νναϊοῃ-Ῥ]δοθ, ροπάουηρ
5ΒΠΘΕΥ ὑπ κεν ἱπὶ Πΐβ Πθαγῦ---ἀθθ8 β6 ἢ}85. παν 5ἢ
ἴοἹΚ ρασβαθ ἱπ ὑΠ6 ἀδγκ πἰρῃ -ἰχηα ; ἔου μ6 Ἰοηρσεά ἴο
ἰαβῖε ἤθβἢ.

Τὴδ δ νγὰβ σοίηρ ἄοννη θα πθδῦ ὑῃ 6 ἄγ ἢ ἤονναγαβ

Οοδαη νυἱλῃ 5 ἤουβ65 δηα οπαγοῦ θη Ηδιτηθ5
οάμη6 Πυγγγίησ ἴο ὑΠ6 5ῃηδαάονν τηουηΐαΐηβ οἵ Ρίθυΐα,
γγθ τα {πα αἰνίπε οδἰῦ]α οὐ πε Ὀ] εββεα σοᾶς ῃδα ἐπεὶν
βίθδαβ. δηαᾶ σγαζεα {π6 μ᾽δαβαηῦ, πππηονγη πηϑοΥ8.
Οὐ τμε8ὲ ὑπ6 ὅοη οἵ Μαΐα, πὸ βῃδυρ- εγεᾶ 5]αυεὺ οὗ
Αὐρὰβ ὕπεπ οαΐ οὔἵ᾽ ἔγοτα ἔπ μετα ἢ Ἰουα-Ἰον
πρ,
Κίηθ, δα ἄγονα ὑπ θη βυγαρρ)ηρ-ν56. ΔΟΥΟΘ5 ἃ 58 ΠΟΥ
Ρΐδοθ, ὑυυηίπσ ὑπαὶ Ποοῖ-ΡΥπῖθ αϑάθ. ΑἸβθο, ἢ
θεϊβουρηῦ Πίμη οἵ ἃ οὐδίου τυβα δηα γανεῦβοα {πὲ
τηΘὙΚ5 οὗ ὑπεὶν Ποοίβ, τη κίηρ ὑΠ6 ἴτομῦ Ὀεῃϊηα ἀπ
ἴῃς Βἰπὰ Ρεΐουθ, νυν]

νὰν.

δ

Πιτηβϑ! ἢ.ψαἰκΚεα τῆς οὐοϑυ

Τηδπ Π6 ψονα ϑ8η68}5 νυἱζἢῃ. νυν] υτννουῦῖς ὈῪ

ὑῃε βαπᾶ

οἵ πε

568,. ψοπά
θυ ἃ] ὑπίηρθ, ἀπὐπουρῃν

οὗ, υπἰτηδρίπεα; ἴον 6. τηϊχϑᾶ ἰορϑύμου ἰδυηδυβκ
ἃ Πα τηγγῦ]ο-ὑννῖρθ, αδυθπίηρ τοροῦπου δὴ ΔΙΤΩᾺ] οἵ
ὑπ οῖν ἔλθη, γουηρ νγοοά, δπα ἐἰδαὰ ἔπη, ἰδᾶνεβ πᾶ
411 ΘΘΟΌΓΕΙΥ ὑπο ἢ ἔδεϊ 88 Ἰρῃῦ βδη4815. Τδαὶ
ὈγαΒμυγοοα ὑΠ6 β]ουοιβ αν θοῦ οὗ ΑΥΡῈΒ Ρἰυοκεοα ἴῃ
Ρίουία 88. ἢ6 ψγὰβ ῬγΘρανηρ᾽ ἴον Πΐ8 ἸΟΌΣΠΘΥ, τλ ΚΊπρ
5}1 5.25 Ὅη6 τηδκίηρ παῦε (Ὁ ἃ Ἰοπρ' ἸΟΌΤ ΠΟΥ."
Βυΐ δὴ οἱ τηδη {{Π᾿|πηρ’ 5 ον ουῖπρ ν᾿πογανα 88νν
Πΐτη ἃ58. πὲ ψὰθ δυγγγίησ ἀῦνη πε ρῥ]αῖη ὑΗγουἢ
1: Ἡρυτηθϑ ΤΊ Κ65 ὕΠ:6 οαὐθ]β γγα1κ Ὀδοκ δτᾶβ ὙὙ8Υ, 850 ὑμαῦ
ὍΠΕΥ βθϑίῃ ὑο 6 ροΐηρ ὑονναγᾶβ ὕπ6 πηϑᾶδον ἰηϑύθδα οὗ Ἰϑανίηρ
ἴῦ. (ΟΡ. 1. 846);

δ6

ΙΒ

τγα κα τῇ ὑΠπ6᾽ ΠΟΥΤΏΔ]

τη 6

τοϊγίηρ ΟὨ ἰβ Β8}448]58 ἃ8 ὃ ἀἰβριιῖδβθ.
3 ΒαΘἢ βθϑιὴβ ο Ὀ6 ὉΠ τηρϑῃΐηρ ἰηα]οούοα Ὀγ ὑῃ6 οοπἰοχύ, :
ὑποὰρἢ ὑπ6 γ Ὁ 15 ἑακθὴ ὈὉγῚ ΑἸ]θὴ δμᾶ ϑ͵Κο8. ὕο πηδϑῃ, πἶτο
Ὀ6 1 οῃϑβϑι," δηᾶ 5ὸ ““ἴο Ὀ6 οΥἹρΊΠ8].᾽"
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τὸν πρότερος προσέφη Μαίης ἐρικυδέος υἱός"

Ὦ γέρον, ὅστε φυτὰ σκάπτεις ἐπικαμπύλος
ὦμους,
3,

90

ἢ πολυοινήσεις, εὖτ᾽ ἂν τάδε πάντα φέρῃσι,
[εἴ κε πίθῃ, μάλα περ μεμνημένος ἐν φρεσὶ σῆσι 1791"
καί τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἶναι καὶ κωφὸς ἀκούσας,
καὶ σιγᾶν ὅτε μή τι καταβλάπτῃ τὸ σὸν αὐτοῦ.
Τόσσον φὰς συνέσευε βοῶν ἴφθιμα ρήγα:
9
πολλὰ δ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ αὐλῶνας κελαδεινοὺς
καὶ πεδί᾽ ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος “Ἑρμῆς.
ὀρφναίη δ᾽ ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νύξ,
ἡ πλείων, τάχα δ᾽ ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός"
ἣ δὲ νέον σκοπιὴν προσεβήσατο δῖα Σελήνη,
Πάλλαντος θυγάτηρ Μεγαμηδείδαο ἄνακτος.
100
7

»ον»

᾿

ἜΣ.

Ὁ

“

Υ̓

δὲν

᾽ν

3,

7

Ν

τῆμος ἐπ᾿

3

Χ

7

Ν

,ὔ

ς

Ἀ

[οὶ

Ν

Φ.

᾿Αχφειὸν ποταμὸν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς

Φοίβου ᾿Απόλλωνος βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους.

ἀκμῆτες δ᾽ ἵκανον ἐπ᾽ αὔλιον ὑψιμέλαθρον
»

“Ὁ

33

ὦ

Θ᾽...2

»'

ς

,

καὶ ληνοὺς προπάροιθεν ἀριπρεπέος λειμῶνος.
ἔνθ᾽ ἐπεὶ εὖ βοτάνης ἐπεφόρβει βοῦς ἐριμύκους
Μ

0

9

ΟἿ

Φ

΄

᾿]

“

5

“

10ὅ

καὶ τὰς μὲν συνέλασσεν ἐς αὔλιον ἀθρόας οὔσας,

λωτὸν ἐρεπτομένας ἠδ᾽ ἑρσήεντα κύπειρον"
σὺν δ᾽ ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸς δ᾽ ἐπεμαίετο
τέχνην.
δάφνης ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἀπέλεψε σιδήρῳ
᾿Ὶ

ἂν...

΄

"

͵

᾿

Χ

3

"

Ρ]

΄

"

ἄρμενον ἐν παλάμῃ" ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀντμή:
110
“Ἑρμῆς τοι πρώτιστα πυρήια πῦρ τ᾽ ἀνέδωκε.
πολλὰ δὲ κάγκανα κᾶλα κατουδαίῳ ἐνὶ βόθρῳ
οὗλα λαβὼν. ἐπέθηκεν ἐπηετανά' λάμπετο δὲ
7

»

Χ

7

᾿

81

,

φλὸξ

τηλόσε φῦσαν ἱεῖσὰ πυρὸς μέγα δαιομένοιο.
1 ΤΥΎΔηβ]δύοσ.

379

2 Ῥοιιούσίυβ : φασὶν ἔσευε, Μ55.

Ιγ.--ΤῸ ΗΕΒΜΕΘΒ, 89. τι
ΎαθοΥ Ομποβοβῖιβ. 80. {πὸ ὅοη οἵ Μαία θερϑη δηὰ
5814 ἴο Ὠΐτη :
“ ΟἸὰ τδῃ, αἰρροίηρ δϑοιῦ γοῦν νης ἰδ Ὀονεα

5Που
46 5, ΒΌΓΕΙΥ γοῖ 588}} ἢᾶνα το ἢ πὶπθ ΒΘ Ὼ
411 ὕμεβθ Ῥθὰσ ἔγυϊ, 1 γοὰ ΟΌΘΥ τὴ δπα ἰοῦ ν

Ο ΤΘΙΠΘΙΩΒΕΙ ποῖ ἴο Πᾶν βθθεὴ ψῇῆηδὺ γοὰ πάνθ 566},
ἃ ποῦ ἴὸ ἢᾶνα Πδαταὰ ψηδὺ γοὰ πᾶνε ἢδαγά, δηάᾶ
ἴο ΚΕὲρ 516 πὺ ΘΠ πούῃϊηρ οὗ γοῦν οὐη 15 μαυηηδᾶ,᾿᾿
ὙΠ δη πα Πα 5δἱα ὑπΠ15 τποῃ, ἢ6 Πυντεα {πὸ βιγοπηρ
οαξε!εα οα ἐοροῦΠ6 : ὑΠπυοασἢ τηδην 5ηδάονν τηοιηξδΐῃ5
δηὦ δομοίηρ' φΟΥΡΟ5. 8πα ἤονευυ ρὶδίηβ ρ]ουοιβ
Ηευτὴθ5 ἀτονε ἔμοη. ἀπὰ πὸνν ἐπε αἰνίπε πἰρηῦ,
ἢϊ5. ἀαΥκ Α}γ, νγὰβ τηοϑῦν ρᾶββϑεά, διὰ ἄδνῃ ἐπαὺ
βεῖβ. (01Κκ ἴο ψοῦ]ς νγὰ8 αυϊοΚὶν οομηρ οἢ, ὙὙΗΪ]6
Ὀγῖσηῦ ὅδ] θπο, ἀδαρῆξον οἵ {πε Ἰογα Ρ41145, Μερδιηθα6ϑ᾽
800,

δᾶ

Ἰυβδὺ οἰπρθοα

Πα

ψαΐοῃ-ρΡοβῖ,

ποθ

{ΠῸ

βίσομρ ὅοη οὗ Ζει ἄγονα ἔπ να δ- γονεα οαἰ]α οἵ
ΡΒοαρυβ Αροο ἴἰο ἐπε τἶνοῦ ΑἸρῆδυβ. Αμπα {πὸν
οἄτηθ ἀηνγοδαυίεα ἴο ὑπῸ ΠΙρΉ-τοοΐεα Ὀγγθβ δηᾶ ἐπ6
ατϊηκίηρτου ΡΒ ὑπαὶ σγεσα θϑΐοσε ὑπΠ6 ΠΟΡ]6 τηϑδᾶον.
ΤΉεη, αἴτεν ἢς Πδα ν6}1-ἔεα {ΠῸ Ἰουα6] οννηρ' οαὐῦ]8
ννττἢ} οἀἄδΥ δα ἀτίνεη ἔπθι ἰηΐο ἴΠ6 Ὀγτα, οἰοβοΡδοκεᾶ μα οπονίησ Ἰοῦα5 ἀπ ἄθνν σα! πρὶ, Πα
σαϊμεγεα ἃ ρὲ οἵ νοοα ἃπᾶ Ῥερδὴ ἴο 866 ὑΠ6 δὐὲ
οὔ ἥτε. Ηδ οἤοϑβὲε ἃ βϑζουῦ Ἰδαγ6] Ὀγδηἢ δηα ἐγτηγηθα
τὸ ἢ ἐπα Κηϊξο.. - Ὁ Βε]ὰ ἤγτη]υ ἴῃ ἰ5β μπᾶ : δηᾶ
ὑπὸ μοῦ βίποκε 1056. θρ. ΕῸΣ ἰδ νγὰβ Ηδυιηθϑ Ψ»ῆ0
ἢνϑὺ ἱηνεηίεα ἤγα-ϑυϊοκα ἀπ ἤγθ. Νεχὺ Π6 ἴοοῖκ

ἸηΔΥ αἀγοα ϑὑῖο5 ἀπα ρἱ]εα ἔμθτὰ ὑπο κΚδπᾶ ρ]θηΐν

ἴῃ ἃ 5 Κη ἔγέμοῃ : ἂπᾶ ἥδε Ὀερὰη ἴο ο͵ον,
βργεδαϊηρ δίδυ ἴῃς Ὀ]αϑὺ οὗ ἤδυοα-θαγπίηρ ἤγ6.
1 Κυδη
ὑῃ6 ῬΌΓΕΡ
Ὀ]ΟΟΙΚ (ὑο
πχαβῦ 8ῖ8ο

ροϊπύβ οαὖ ἐμαῦ ὉΠ6γ8 15. ἃ ἰδοπᾶ μαρο. [π|]. 109
15 ἀθβουϊ θεᾷ, θαὺ ὑπ8 ἔνϊοὐϊοη οὗ ὑπ18 Ρροη ὑπ ἔσεννΒῖο ὑἢ6 ῥῬῆγδβθ “"μϑ]ἃ ὅντιν " ΟἸΘαΥν ὈΘ]ΟΏ ΡΒ)
ἢᾶνθ Ὁ πιθηὐϊοηθά.

ΒΒ2
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Ὄφρα δὲ πῦρ ἀνέκαιε βίη κχυτοῦ Ἡφαίστοιο,

τόφρα. δ᾽ ὑποβρύχους ἕλικας βοῦς εἷλκε θύραξε
δοιὰς ἄγχι
ἃ
πυρός" δύναμις δέ οἱ ἕσπετο πολλή.
ἀμφοτέρας δ᾽ ἐπὶ νῶτα χαμαὶ βάλε φυσιοώσας'
ἀγκλίνων τ δ᾽ ἐκύλενδε δι᾽ αἰῶνας τετορήσας.
ἔργῳ δ᾽ ἔργον ὄπαξε ταμὼν κρέα πίονα δημῷ"
ὦπτα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσι πεπαρμένα δουρατέοισι

᾽11ὅ

1290

σάρκας ὁμοῦ καὶ νῶτα γεράσμια καὶ μέλαν αἷμα

ἐργμένον ἐν χολάδεσσι' τὰ δ᾽ αὐτοῦ κεῖτ᾽ ἐπὶ
ὥρης!
ῥινοὺς δ᾽ ἐξετάνυσσε καταστυφέλῳ ἐνὶ πέτρῃ,
ὡς ἔτι νῦν τὰ ᾿μέτασσα πολυχρόνιοι πεφύασι,
12
δηρὸν δὴ μετὰ ταῦτα καὶ ἄκριτον' αὐτὰρ ἔπειτα
Ἑρμῆς χαρμόφρων εἰρύσατο πίονα ἔργα

Χείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι καὶ ἔσχισε δώδεκα μοίρας

κληροπαλεῖς"
τέλεον δὲ γέρας προσέθηκεν
ἑκάστῃ.
ἔνθ᾽ ὁσίης κρεάων ἠράσσατο κύδιμος Ἑρμῆς
130
ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα
ἡδεῖ" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς οἱ ἐπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἀ
καί τε μάλ᾽ ἱμείροντι, περῆντ ἱ
ἱερῆς κατὰ δειρῆς.
ἀλλὰ τὰ μὲν κατέθηκεν ἐςἐ αὔλιον ὑψιμέλαθρον,
δημὸν καὶ κρέα πολλά, μετήορα δ᾽ αἷψ᾽ ἀνάειρε,

σῆμα νέης φωρῆς" ἐπὶ δὲ ξύλα κάγκαν᾽ ἀγείρας" ἢ
οὐλόποδ᾽, οὐλοκάρηνα πυρὸς κατεδάμνατ᾽ ἀυτμῇ.
1 Θ,61)0}} : ἐγκλίνων, ΜΝ.

2 Τίσϑῃ: ἀείρας, ΜΝ,

1. ΤῊ 6 οονν Ὀδθίηρ οἱ ὕΠΘΙΣ 5168. οὐ ὕπ6. σγσγοιηᾶ, Ἠδθυτηθβ
Ὀδπᾶβ ὑμποῖν θα Ὅς ονγᾶγα 5 πον Ηδητ5 πα 50 ὁ ΓΘ δΟἢ
πῃ Ὀϑο
ΟΊ 68.
2.0. Μάη ὑμίηϊκα. [Πη6. ““ ἰ6 5. ψ6ῚΘ 8.βύθϑοῦτο ἔουτηδὑϊοι ἴῃ 86. ““Ὅενο οὗ Νοβίου "πρᾶν. Μιϑββθῃΐδῃ Ῥυ]Ο08,---ὑπουρἢ

ὕπ6 οἂγξα οὗ ἩθυΘ5

372.

ἰβ πᾶν

ὕμ6. ΑἸἹΡΒθυβ. (1: 189),

ΟΥ̓ Υ5

135

ΕΝ... Τὸ ΗΒΕΜΈ,

ττς--137

Απά ψ 116 ὑπὸ ϑυγθηρὶῃ οὗ ρσ]οιίουβ. Ηδρῃδαβῦιβ
νγὰ5 Ῥερίπηΐηρ ἴο Κἰπα]ς ἴῃς ἔτο, Βα ἀγαρρϑα. οἱ ὕννο
Ιονίηρσ, ΒοΙΏΘα σον οἷοϑα ἴο {π6 ἔτεα; [ὉΥ στοδὺ
βίσεησίῃ νὰ νυ ἤπη.
Ης ἰῆγενν ἔθει βοΐῃ
Ρδηϊηρ ἀροη ὑποῖν ὍΔ Κ5 οα ὅπ στοιπά, ἀπ το] 6
ὑΠεπ Ὁἢ

ἢ οἷν" 51465,

Ρἰεγοθα μοὶ νὰ]

θα πάϊς ἐπεῖὶγ πθὸκο νοῦ,

ομποσά,

ἴαϑκ ἴο ἴδϑῖ : ἢγϑ ἢ

δηᾶ

Τηθη ἢῈ ψεπὲ ὁπ ἜΤΟΤΩ

οὐδ ἀρ {πε τὶς, ἰαὐξοα τηρδῦ,

Δ Πα ρΡἱετοθα τὉ ἢ ννοοάξη 5ρ115, ἃπΠα τοδϑίθα ἤθβἢ
Δ ηα ὑπῸ ΠοποῦγΆ6. οἢΐπα ἀπά ἐπ6 ρᾶιπορ [Ὁ]] οἵ
ἀαὐκ Ὀ]οοά ἃ}] τοσεῖμενυ. Ηδξς ἰαϊὰ ἔπει ὑποτα ἀροὴ
π6 στοιπηᾶ, ΔΠπΠα βργεδᾶ ουὖῦ ἔπθ πίάθβ ὁπ ἃ τιισσοα
ΤΌΟΚ : ἃΠ4 80 ἔπδὺ ἅγα 5}}}} ὕπδυθ τηϑην ἃρ85 ᾿δἴδουνας, 4 ἰοηρ, ἰοῃρ ἔπη αἰδευ 411} δῃϊ18, δπὰ 816
οοπεϊπα!
γ." Νοχὲ οἷδα-Πεαυίεα Ἤδιηεβ ἀτασσοά
{ῃ6 τἱοὴ πηθαΐβ ἢ6 δα ργβραγεα δηα ρυΐὺ “ἔπ θὴ οἢ
ἃ ϑιηοοίῃ,
ἤδὺ βἴομθ, δηᾶ αἀἰϊνι θα ἔπθι

ἰπἴο ἔνγαῖνα

Ρογξίομβ αἰβιυ θυϊοα Ὀν ἰοΐ, τηδκίηρ θᾶοῃ ρμογδοη
ὙΠ ΟΙν ΒοηοατΆθ]6.
ΤΠδη σ]ογίουβ δυμη65 ἰοησθα
ἴου {πῸ βδουϊβοίαὶ τηϑδὺ, ἴου πὸ συγθαῦ βανοῦῦ ννϑατϊοα

ἢΐπ, σοα ὑποιρὴ ἢῈ νγὰ8 ; πϑυϑυῦῃε]εθββ. ἢἷβ ργουά
Ποαγὺ ννὰβ ποῦ ργδνδι
δα ἀροὸὰ ἴο ἄδνουν ὑπῸ ἤδβῇ,
αἰ που πὲ στοῦ ἀεβιγεα.5
Βυῦ 6 ρὰυΐ ἅνγὰν
ἴῃς αι ἃπα 41} ὑπῸ ἤδβῃῃ ἰπ {πῸὶ Β!ρῃ-τοοΐθα Ὀγτα,
Ρ]δοίηρ ἔποιὴ Πρ ἀρ ἴο θὲ ἃ ἰοκδη οἵ 15. γοιίῃα!
ὑμεῖς. Ἀπᾶ ἴεν ὑπαῦ ἢ6 σαϊμογθα αὐῪ δυο κβ δηά
αὐξευν ἀοϑίγογεα ψ ἢ ἔτεα ἃ}1 ἔπε Ποοῖβ 8πηα 41} {Π6
Πδϑᾶϑ.
βΒαρσοϑῦ ὑῃαὺ δοῦμπδ)] 5κἴη5
οᾶνΘ ἢθ8 Ὁ ΤῊΡΗν
δ

6 Γ6 ΗΟ

88 ΤΘ]105 ὈΘίοΘ ΒΟΠ18

Ῥ Ν᾿]ο5.

3 (ἀθῃιοὶ δχρίϑίηβ ὑδαῦ Ἤργιηθβ, ἢϑνίης οὔεγθα

τηραῦ δ5 βδουύϊῆοθ. ἰο {πὸ

Τ νον

οαβ,

σϑιηθθοῦ5

ΠΪΠΒΘΕ ἃ5 οὴδ6 οὗ ὕπϑπι τητιϑῦ θ6 οοπύοπῦ φῦ

ἰηδύθδα οὗ ὑπ6 βιιβέδποδ οὗ ὑπ6 βϑουῖῆοθ.

ὁπ

411} ὑῃ6
ὑμπδὺ Π6

Βα ΟΌΓ

ὕϑδη ἰὖῦ 6 ὑμαῦ ὃν

οαὐϊηρ Βα του ἤωνα ζογίζοϊ
θα ὑῃ6 ροβιὑϊοπ μ6 οἰαϊπηθα 85
ομδ οὗ {πῸ ἸΤνοῖνο αοαξἢ
᾿
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κατὰ

χρέος ἤνυσε

δαίμων,

σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐς ᾿Αλφειὸν Ἀαδυδίδην
ἀνθρακιὴν δ᾽ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν 140
παννύχιος" καλὸν δὲ φόως κατέλαμπε Σελήνης.

Κυλλήνης δ᾽ αἶψ᾽ αὖτις ἀφίκετο δῖα κάρηνα
ὄρθριος, οὐδέ τί οἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεβόλησεν
οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,

οὐδὲ κύνες λελάκοντο' Διὸς δ᾽ ἐριούνιος. Ἑρμῆς

14ὅ

δοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἔδυνεν
αὔρῃ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος, ἠύτ᾽ ὀμίχλη.

ἰθύσας δ᾽ἄντρου ἐξίκετο πίονα νηὸν
ἧκα ποσὶ προβιβῶν' οὐ γὰρ κτύπεν, ὥσπερ ἐπ᾽
οὔδει.
ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα
ἃ
λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος “Ἑρμῆς: 160

σπάργανον ἀμφ᾽ ὦμοις εἰλυμένος, ἠύτε τέκνον
νήπιον, ἐν παλάμῃσι περ᾽ ἰγνύσι λαῖφος ἀθύρων
κεῖτο, χέλυν ἐρατὴν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς ἐέργων.
μητέρα δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔληθε θεὰν θεὸς εἰπέ τε μῦθον.
Τύπτε σύ, ποικιλομῆτα, πόθεν τόδε νυκτὸς ἐν
ὥρῃ

1δ

ἔρχῃ, ἀναιδείην ἐπιειμένε;
ἐ
νῦν σε μάλ᾽ οἴω
ἢ τάχ᾽ ἀμήχανα δεσμὰ περὶ πλευρῇσιν ἔχοντα
Λητοΐδου ὑπὸ
ὑ
χερσὶ διὲκ προθύροιο περήσειν
ἢ σὲ φέροντα μεταξὺ κατ᾽ ἄγκεα φηλητεύσειν.
ἔρρε πάλιν: μεγάλην σε πατὴρ ἐφύτευσε μέριμναν 160

θνητοῖς ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι.
“Τὴν δ᾽Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι"
μῆτερ ἐμή, τί με ταῦτα δεδίσκεαι, ἠύτε τέκνον
νήπιον, ὃς μάλα παῦρα μετὰ φρεσὶν αἴσυλα οἶδε,
1 ῬΊΦΓΒΟΗ : τιτύσκεαι, ΜΗδ.
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Ιν.--Τὸ

Απὰ σῆδη ἔῃε

ΗΒΈΜΕΞΒ,

σοῦ πδᾶ ἅν

1τ48-τός

ἢηϊβῃεα 411, ἢε

ἴῆτανν Πΐς βαπᾶδ]5 ἰπΐο ἀεερ-εὐάγίπσ ΑἸΡΏδα5, πα
4ασδπομοᾶ ἐπε εδθεῖβ, οονεσίηρ ὑΠ6 ὈΪΔΟΙ 45Π65 νυτῇ

ΒΔ Πα, δηα 50 βρεηῦ ἐῃς πίρῃῦ ἢ ]]6Ὲ ϑεῖε
πε 5 βοῦς
πρηδ 5ῆοπθε ἄονῃ.
Τῆδη ἔπε σοά ψεπὺ 5ἰταϊσῃϊ
δος ἀσαῖῃ δὲ ἄδνυγῃ ἴο ἔπε Ὀτσῃξ ογοϑῖς οἵ Οὐ]]επε,
ΔΠα πὸ ὁπ6 πτηδὺ Πΐτη οἡ {πε Ἰοηρ ἸΟυΤΏΘΥ εἰζπον οὗ
πε Ὀ]6ββεα ροαβ οὐ τηοσἕαὶ τηθη, ΠΟΙ αἰ δὴν ἄορ
Ῥαγκ. Απά ἸυοκΚ- υϊηρίηρ Ἠδητηθβ, ἔπ 6 βοὴ οὗ Ζειβ,
Ρᾶββεᾶ εἄσενανβ του ΡῊ {ΠπῸ Κου-Πο]6 οὗ {Π6 Η4]}} ΠΚῸ
ὅς δαυΐυτηη ὈΓΕΘΖθ, Ἔσ ἢ 85 τηΐβὺ : βἰγαῖσῃξ ὑἱΠγοῸρἢ
Π6 οἂνε πε ψεηῦ δηα οδὴθ ἴο πε υἱοῦ ἴπΠΕΘΥ
ΟΠ ΔΙ ΟΥ, νυν! Κη ΞΟ Εν, δηα τηδκίηρσ πὸ ἢοΐβα 85 ὉΠ 6
τηΐσῃῦ ὕὑρὸπ ἐῃς ἤοογυ. Τηδη Β]ουῖουβ Ἐ θυτηθ5 υγθηῦ
Βυγεαϊν ἴο ΐβΒ ογδᾶϊθ, ψυαρρίηρ Πιῖθ. βυνδαα]ηρ
οἰοῖμεβ ἀθουΐ 58 ΘΒΠου
ε θ. 85 ὑπουρ Π6 ψεῖῈ ἃ
ἔεε}]ε Ὀᾶθε, 8πα ἂν ραγίησ στ πε σονουΐηνσ
αθουΐ Ηἰς πο; θα δ Ηἰβ Ἰεῖν μαηᾶ ἢθ Κερὺ οἷοβε
Π5 βυγεοῦ [γτα.
Βαυὺ ἴῃς σοᾶ ἀϊ]α ποῖ ρᾶ85 ὑῆβεεπ Ὀγ πε ρσοάᾶθ885
Π15 τηοΐμεῦ; θαΐ 5Π6 5α]4 ἴο Πΐπη: “Ηον πόνν, γοὰ
τοσὰς ᾿ Βεποα οοὴς τοὺ ὈΔῸΚ 50 δὲ πἰϊρῃ
- πη,
γοὰ ἐμαὶ ννεῶῦ 5} 8ΠΊ6]
6βθη 655 ἃ5 ἃ σαυτηθηῦ ἢ Απᾶ
ΠΟΥ͂ 1 5 ταν Ὀε]ανα. ἴῃς οοη οὗ 1,οἴο ψ1}} βοοῦ Πᾶνα
γοὰ ἔουξῃ ουῦδ οἵ ἄοοῖβ στ
ὑῃΡγθδΚ8
0}]6. οογαᾶβ
ἃθοὰΐξ γοῦν τἱθ8, οὐὁἨ γοὰ 1} ἵνα ἃ τορε᾽ 5.ΠΠ|6 ἴῃ
πε σίδθηῃϑ τόθ ίησ ΟΥ ψ 165.
ΟἋο ἴο, ἔπεῃ ; ὙΟῸΓ
ἔμεν σοῦ στοὰ ἴο θὲ ἃ ρίεδαῦ ΨΟΙΤῪ ἴο τηοσἧϑὶ
6 ἃπαᾶ ἀεδίῃ]εββ σοαϑ.᾽
Τῆει Ηδεττῆες δηϑυγετθᾶ ΠΕῚ ψΊἢ οταδεν ψοτᾶβ:
“Μοίΐδευ, ὩΣ ἀο γοὰ 566Κ ἴἰο ἔρσηΐδη τὴς {Κα ἃ

ξεθθ]6 Ομ" τβοβα βεαιὺ Κπονῦβ ἔδνν ψοσάϑ οὗ ματρὸς
375

ἝἜΗΒ ΗΟΜΈΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ταρβαλέον, καὶ μητρὸς ὑπαιδείδοικεν ἐνιπάξ;
αὐτὰρ ἐγὼ τέχνης ἐπιβήσομαι, ἥ τις ἀρίστη,
ἀν
ΟΝ
“δου:
οὐδὲ Βοῶ
βουκολέων
" ἐμὲ
καὶἡ: σὲσὲ: ὃ διαμπερές"
οὐδὲ
θεοῖσι
νῶι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀδώρητοι καὶ ἄλιστοι
αὐτοῦ τῇδε μένοντες ἀνεξόμεθ᾽, ὡς σὺ κελεύεις.

16

βέλτερον ἤματα πάντα μετ᾽ ἀθανάτοις ὀαρίζειν,
΄
5
ῇ
,
Ἃ
Υ
΄
πλούσιον, ἀφνειόν, πολυλήιον, ἢ κατὰ δῶμα

110

3

[ο

“Ὁ

’

΄,

5

Ν

ῇ

᾽

“

9

ς

ῸΝὟ

Χ

΄

4

3

,

ἄντρῳ ἐν ἠερόεντι θαασσέμεν: ἀμφὶ δὲ τιμῆς,
κἀγὼ τῆς ὁσίης ἐπιβήσομαι, ἧς περ Ἀπόλλων.
εἰ δέ κε μὴ δώῃσι πατὴρ ἐμός, ἦ τοι ἔγωγε
ΝΜ

»

»

Ν

᾽

“

ῇ

ς

’

7

’,

»

᾽

7

Ἀ

Ἁ

Φ

᾿Α

7

“-

᾽

,

»

Ὃ

πειρήσω, δύναμαι, φηλητέων ὄρχαμος εἰναι.

17

εἰ δέ μ᾽ ἐρευνήσει Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός,

ἄλλο τί οἱ καὶ μεῖζον ὀΐομαι ἀντιβολήσειν.
»'

͵

«ε

Ν

-“"

"7

3

7

εἶμι γὰρ ἐς ἹΠυθῶνα μέγαν δόμον ἀντιτορήσων'
ἔνθεν ἅλις τρίποδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας
Ν

Ὁ

’

7

50Ὸ.Χ

7

πορθήσω καὶ χρυσόν, ἅλις τ᾽ αἴθωνα σίδηρον
180
καὶ πολλὴν ἐσθῆτα: σὺ δ᾽ ὄψεαι, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσθα.
,

Ἁ

λ

Ἁ

Ὃ

Ὰ

“

2

΄

“

νῶν

3

Ἁ

»

“

ΠΣ

δε:

Μ

Ἁ

᾽

393.

5247

΄

ΒΩ,

ς οἵ μὲν Ρ ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,

υἱός τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς καὶ πότνια Μαῖα.
᾽

κ

ΓΑΕ

,

ο

,ὕ

Ἠὼς δ᾽ ἠριγένεια φόως θνητοῖσι φέρουσα

ὥρνυτ᾽ ἀπ᾽ ᾿᾽Ὡκεανοῖο βαθυρρόου: αὐτὰρ ᾿Απόλχλων
᾿Ογχηστόνδ᾽ ἀφίκανε κιών, πολυήρατον ἄλσος
186
ἁγνὸν ἐρισφαράγου Ταιηόχου: ἔνθα γέροντα
κνώδαλον εὗρε νέμοντα παρ᾽ ἔξοδον Ἰῤκεὺς αὐλῆς.
τὸν πρότερος προσέφη Λητοῦς ἐρικυδέος υἱός"
ΕΝ

ἌΓ

«9.5

-

,

3...

»Ἃ

᾽

“

,

Ὦ γέρον, ᾿Ογχηστοῖο βατοδρόπε ποιήεντος,Ἠ{Ἠ

39

7

3

-“,

΄

7

βοῦς ἀπὸ Πιερίης διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
πάσας θηλείας, πάσας κεράεσσιν ἑλικτάς,
Ε]

3

,,

ε

Ἀ

“

ΡῚ

͵

“-“

ΕῚ

ι δα,

190

ἐξ ἀγέλης" ὁ δὲ ταῦρος ἐβόσκετο μοῦνος ἀπ᾿ ἄλλων
τ αανίοῃ : βουλεύων, ΜΗΝ.
2 ΤῪ,: παρὲξ ὁδοῦ ἕρκος ἀλωῆς, Μ5δ.
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ν.--ΤῸὸ
8 ἴξαυα] θάθ6 ὑπαὶ

ΗΒΕΜΕΒ,

τός--τ93

ἔδανβ [15 τηούμοι β βοο]άϊηρσὃ

Ναυ, Ρυΐ 1 ν1}} ὑν νυηῃδΐθνου ρ]δη 5 Ὀεϑί, δηα 50
ἔεβα τνβοὶ ἀπα γοῖι οομεϊηυα!γ.
ες ψν}}} ποὶ
θεὲ οοπίθην ἴο τϑιηδίη 6 6, 885 γοὰ ὈΪά, δίοῃε οὗ ἃ8]]
1Π6 ροάβ υαπξεθ᾿α ψ τ οἴἶδενίπρο δηα ρύάγεῖβ. Βεῦου
ἴο ᾿ἴνε 'ἰπ δ ]Π]ονϑηρ ψ ἢ νης ἀεαξ]655 σοᾶβ σοηΕἰηπ4}}ν, τί οἢ, νϑα] την, Δη Ἂπ]ογίηρ βἴογοϑ οὐ σγαίῃ,
ἴδῃ ἴο 5Ὁ αἰννᾶγβ ἴῃ ἃ ο]Ἱοοϊωην οᾶνε : 8Π4, 85 τοραγᾷᾶς
Ποποαν, 1 ἴοο ψν1]1] οπῦθυ ἀροπ πε τἱΐο ἐΠῇ ΑΡΟΪ]ο 85.
ΤΠ τὴν [λυ Πον 1} ποῦ ρσῖνε τ πα, 1 ν1}} 566 --δηά 1
ἅτ 80 16---ἰτο θ6 ἃ ρυῖίπος οὗ τόῦῦθοῦβ. Απᾶᾷ 1 1 6ἴο᾽5
τηοϑὺ ϑ]ουίουϑ 500 514]1] 566Κ τὴθ ουὖ, 1 ΠΙπκ δηοῦπουν

Δηα ἃ ρυϑαῦθυ Ἰοϑ ψ}}} θ6:84}1] ἢΐπη. ΕῸΥ 1 ν}}} σό ἴο
Ργίπο ἴο Ῥεθακ ἰπΐο Πὶβ σγοαῦ ἤοιιϑε, δῃη νν}}} ΡΠ.
που οτα ΒΡ]
πα ὑτροάβ, ἀπα οδυ]ἄγοηβ, ἀπ σο]ά,
ἃ πα Ρ]οπῖν οὗ Ὀγρῆῦ ᾿ΤῸΠ, ἀπ το ἢ ΔΡΡΆΓΕΙ ; πᾶ
γουῦι 5Π4]] 566 ἴὑὉ 1 γοὺ ψ1}].᾿
ὙΠ 5 ἢ νοῦ5 ΠΥ ϑροῖκα τορεῖπον, ὕΠ6 80η οἵ
ζει ψηο ΠΟ]5 ἐπε δορὶβ, δη {δ Ἰαᾶν Μαῖδβ.0 Νον
Ετοβ ὕηθ6 δὺν ΟῚ νγ85 υἰβίηρ ἔγοιη ἄβθερον ηρ
Οοδαῃ, Ὀγϊηρσίηρ Ἰ᾿ίσρῃῦ ἴο θη, πο π ΑΡΟΪ]Ο; 85 Π6
νγεηΐ,

οϑιὴθ

ἴο

Οπομεαβῦμβ,

ὑπΠ6 Ἰονοῖὶν στον

δηὰ

βδογεα ρΐδος. οἵ {πε Ἰουα-τοασίηρ ΗοΙάον οὗ {πε
Ἐδυῃ.
ὙΠοῖδ μἢῈ ἴουμα πῃ οἱα τηδῃ φργαζίηρ ἢ 5
θεαβὺ δοηρ ἐπε ραΐηννδαυ ἔγομπὶ ἢἷβ οουγῦς- γα ἔδπος,
δηα {Ππ 4}1-σ]ουίουβ ὅοη οἵ 1 οἴο θεσϑῃ δηά δία ἴο
Ὠΐπμ.
“ΟἹ τη, ψϑεάθγ ! οὗ σγάϑθϑυ Οπομεβίμβ, 1 81}
οομ6. Βούα ἔγτοιη Ρίεγία βεεκίησ οδδῦ]α, οοννβ 411 οἵ
ὉΠ 6ῃ}, 411 νυ ἢ οαγνίπρ ΠΟΥΠ5, ἔγοιη τὴν Ποιά. Τῆς
ΙΔΟΚ θὰ]] ννᾶβ ρταζίῃηρ Ὁοῃμθ ἀὐνᾶν τοι 8 γϑϑῦ,
1 7,14, ““ὉΠογῃ-ῬΙ οἴκου. ἢ

:
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ΤΗΕῈ

ἨΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

κυάνεος" χαροποὶ δὲ κύνες κατόπισθεν ἕποντο
τέσσαρες, ἠύτε φῶτες, ὁμόφρονες" οἱ μὲν ἔλειφθεν, 196
οἵ τε κύνες ὅ τε ταῦρος: ὃ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκται"
ταὶ δ᾽ ἔβαν ἠελίοιο νέον καταδυομένοιο
ἐκ μαλακοῦ λειμῶνος ἀπὸ γλυκεροῖο νομοῖο.
ταῦτά μοι εἰπέ, γεραιὲ 'παλαιγενές, εἴ που ὄπωπας
ἀνέρα ταῖσδ᾽ ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα κέλευθον. 200
Τὸν δ᾽ ὁ γέρων μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν"
ὦ φίλος, ἀργαλέον μέν, ὅσ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτο,
πάντα λέγειν: πολλοὶ γὰρ ὁδὸν πρήσσουσιν ὁδῖται,
Ν

Φ

5

ΨΚ

3

,

“

3

ἤ

Ω,

Ν ἢ

΄ς

,

Ω

ΨΟΣΦ,

ἃ

Ν

.,.5

-

εοῶνι

Μ

7

ξεῷ

τῶν οἵ μὲν κακὰ πολλὰ μεμᾶότες, οἱ δὲμάλ ἐσθλὰ
“

ὰ

Ν

Χ

Ν

ἤ

Δ

Ν

ΣΕ.

φοιτῶσιν" χαλεπὸν ἡδὲ δαήμεναί ἐἐστιν ἕκαστον"

ἣν

20

αὐτὰρ ἐγὼ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἔσκαπτον περὶ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο"
παῖδα ὃ᾿ ἔδοξα, φέριστε, σαφὲς δ᾽ οὐκ οἶδα, νοῆσαι,
ὅς τις ὁ παῖς, ἅμα βουσὶν ἐυκραίρῃσιν ὀπήδει
νήπιος, εἶχε, δὲῥάβδον" ἐπιστροφάδην δ᾽ ἐβάδιξεν. 210
ἐξοπίσω ὃ , ἀνέεργε, κάρη δ᾽ ἔχεν ἀντίον αὐτῷ.
Φῆ ῥ᾽ ὁ γέρων: ὃ δὲ θᾶσσον ὁδὸν κίε μῦθον
ἀκούσας"
οἰωνὸν δ᾽ ἐνόει τανυσίπτερον, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
φηλητὴν γεγαῶτα Διὸς παῖδα Κρονίωνος.
ἐσσυμένως δ᾽ ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων
21ὅ
ἐς Πύλον ἠγαθέην διζήμενος εἰλίποδας βοῦς,
5»

Ά

»“Μ»

ἢ

“

Φι

,

ΞΟ

πορφυρέῃ νεφέλῃ κεκαλυμμένος “εὐρέας ὦμους:
ἴχνιά τ᾽ εἰσενόησεν᾽ “Ἑκηβόλος εἶπέ τε μῦθον'

μιν: πόποι, ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν
ὁρῶμαι:
ἴχνια μὲν τάδε ᾿“' ἐστὶ βοῶν ὀρθοκραιράων,
220
ἀλλὰ πάλιν τέτραπται ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα"

βήματα δ᾽ οὔτ᾽ ἀνδρὸς τάδε γίγνεται οὔτε γυναικὸς
378

Ἴ1ν.--ΤῸ

ΗΒΕΜΕΒ,

το4--222

θα βετοθ- να πουηᾶβ [Ο]ονγεα ἐῃ6 οονβ, ἔουν οὗ
ὑμοιη, 41} οὗ οπε τηϊπά, ἰκὸ τηεπ. Τμεθε ψεσα οὕς
ΕΒ πα, ἐπα ἀορβ δηὰ {πὲ ἈῈ]]---1. ἢ}ἴα ἃ ργεαὺ
τᾶν;
δυῦ {πΠ6 οονβ βἰναγεᾶ ουὖὐ οὗ ἔπθ ϑοΐϊ
τηδδάον,, αὐᾶν ἔγοια με ραϑῦισε ψῃθη ὅπε βὰ νγᾶ5
᾿πϑὲ σοίηρ ἄονῃ.
Νον [6}] τὴς ἰϊ5, οἱ τηδῃ ΡοΥπ
᾿ Ἰοηρ ΔΡῸ : Πᾶνδ. γοῖ 566Π. ὁπ6 ραββίπρ 8] οηρ ὈΘΗΪη
ὑποβ8 δου ἢ
ΤΉδη {Πς οἷά τηδὴ δηβννευθα Πΐπὶ ἃπα βαϊα : “ΜΥ
500, ἰδ 15 Παγὰ ἴο [611 411 ὑπαῦ οπϑ᾽ 5 ευγεϑ 566; [ῸΥ
ΓΏΔΠΥ ὙΥΑΥΆΓΕΥΒ Ῥ885 ἴο 84 {τῸὺ7 [Π||5 γγᾶυ, βοιὴθ Ὀεηΐ
οὐ τη 0ἢ δν]]}, ἀπ βοιηδ οἢ σοοά: 1ὑ 15 ἀΠΠου]ῦ ἴο Κπονν
δ. ἢ ὁπ6. Ηονψένευ, 1 ννὰβ αἱσροίηρ δρουΐ τὴν ρἱοῦ
οὗ νἱπογαγα 411} ἀν ἰοηρ ὑπ} {Π6 ϑὰπ ψψεπῦ ἄονῃ,

δα 1 ὑποιρηῦ, σοοᾶ 5'ν, θὰ 1 ἀο ποὺ Κπονν ἴογ
οογίδίῃ, ὑπᾶὺῦ 1 τηδυκοα

4 οἢ]α,

τ ῃοόνεὺ ὑπ

οὨ]Πα

ννᾶϑ, ὑπμαῦ [ὉΠ ον
Ἰοηρ- Πουπθα οδὐι]6---η ἰηΐαηῦ
ψῃο δά ἃ 5ἰδῇ δηά Κερὺ νναϊκίπρ' ΠῸπ 5146 ἴο 5ἰάε:
6 νψὰβ αγίνίηρ ἴπθπν Ὀδοκννασβ ναῦν, νυ ὑπαὶν
Βαδδάβ ζονναγαὰβ Πίμ,.᾽᾿
50 5814 {Π6 οἷά τῶδρ. απ ψ ἤθη Αρο]ΐο Ποανᾶ
ὑΠ|5 γερο, 6 ψϑηῦ γεὺ τῆοτα αὐ! οΚΙΥ οἡ Πὶ5. Ψ8Υ,
Δ Πα ργθϑαμίυ, βεοίησ ἃ ἰοηρσ-]ησοα τα, ἢ6 Κπονν
αὖ ὁποα ὈΥ͂ ὑπαῦ ομηδῃ ὑπαῦ πε {π|εῦ ννὰ5 πε οἢΠα οἵ
Ζευβ Π6 5οη οἵ Οἴόηοβ. 80. {πε Ἰογά Αρο]ο, βοη οὗ
Ζεαβ, Βυντοα οὴ ἴο ροοαϊν Ρυΐοβ ββεκίηρ ἢΪ5
ΘΠ]ηρ ΟΧΘΠ, ἃΠα π6 δα ἢἰβ Ὀτοδα 5ῃου]
δ8
οσονογεα ψἱἢ ἃ ἀαΥκ οἷουά. Βα ψΠπδη {πε ΕδὰγΒΠοοΙοΥ Ρεγοεῖνεα ὑπ6 ὑγϑοῖζβ, μα οὐἱϑά:
“ΟῊἩ, ὁἢ ! Τύαὶν {Π|5 15 ἃ σγεαῦ τηϑύνε] ὑπ ΤΥ ΕΥ̓Ε5
Ὀ6ΠοΙα ! Τηεβα ἀγα ἱπάθοα {ῃς ὑγδοῖκα οὗ βἰγαῖσῃῦ᾿Βογπαά οχεη, Ραὺ ἔμεν ἀγα δα πα] Ὀδοκνναυ5 τονγαγ5
{ΠῸ Ἠοννευυ τηθδᾶονν. Βαῦ μθβε οὔμδιβ ἂς ποῦ {με
ἐοούρτγίηὐβ οἵ τηδῃι ΟΥ̓ ννοπηδ ΟΥ̓ ΚΊΘΥ ψΟΪν65 ΟΥ̓ ΌΘΔΥΒ
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ΤΗΕ

ΗΟΜΈΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

οὔτε λύκων πολιῶν οὔτ᾽ ἄρκτων οὔτε λεόντων'
οὔτε τι Κενταύρου λασιαὕὔχενος ἔλπομαι εἶναι,
ὅς τις τοῖα πέλωρα βιβᾷ ποσὶ καρπαλέμοισιν'

αἰνὰ μὲν ἔνθεν ὁδοῖο, τὰ δ᾽ αἰνότερ᾽ ἔνθεν ὁδοῖο.
Ὃς εἰπὼν ἤιξεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόχλων'
Κυλλήνης δ᾽ ἀφίκανεν ὄρος καταείμενον ὕλῃ,
πέτρης ἐς κευθμῶνα βαθύσκιον, ἔνθα τε νύμφη
280
ἀμβροσίη ἐλόχευσε Διὸς παῖδα Κρονίωνος.
ὀδμὴ δ᾽ ἱμερόεσσα δι’ οὔρεος ἠγαθέοιο
κίδνατο, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδα βόσκετο ποίην.
ἔνθα τότε σπεύδων κατεβήσατο λάινον οὐδὸν
ἈΝ

ἄντρον ἐς ἠερόεν ἑκατηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων.

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς

295

'χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα,

σπάργαν᾽ ἔσω κατέδυνε θυήεντ᾽- ἠύτε πολλὴν
πρέμνων ἀνθρακιὴν ὕλης σποδὸς ἀμφικαλύπτει,
ὡς “Ἑρμῆς ᾿Ἑκάεργον ἰδὼν ἀνέειλεν ἑαυτόν.
ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράς τε πόδας τε,
φή ῥα νεόλλουτος, προκαλεύμενος ἥδυμον ὕὕπνον,

240

ἐγρήσσων ἐτεόν γε" χέλυν δ᾽ ὑπὸ μασχάλῃ εἶχε.
γνῶ δ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίησε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς
νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱόν,

παῖδ᾽ ὀλίγον, δολίῃς εἰλυμένον ἐἐντροπίῃσι.
παπτήνας δ᾽ ἀνὰ πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο
τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε
ἀ
λαβὼν κληῖδα φαεινὴν
νέκταρος ἐμπλείους ἠδ᾽ ἀμβροσίης ἐρατεινῆς"
ἐ

245

πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος. ἔνδον ἐκείτο,
ἔ
πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα. εἵματα νύμφης, 250

οἷα θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐἐντὸς ἔχουσιν'
ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο
Λητοΐδης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον ἐς ακορν
1 ΤΌΒΕΘα:

380

ἄλέεινεν, Μ5Ν.

Ιν.--- Τὸ ΗἨΒΈΜΕΒ, 223-255
οὐ ΠΟΒ, ΠΟΥ 40 1 ἐπίῃ. ὑπὸ γε ἔπε ἔγαοῖκα οὗ ἃ
γΟΌΡ
ἢ-τηδη θα Οδηΐδιν--ὐν όενον ἰδ θὲ ἐμαὶ νὰ
δυνιῦ ἔδοϑῦ. τη καβ βθοἢ. τηοηϑίγοιβ ἐοοΐργίηΐβ; ψοηἀουα]. ἀγα [Π6 ὕγαοκβ οὐ (Π15 οἰάβ οἵ ὑῃ8 ναγ, μυΐ
γϑῦ τοῦτα ΟΠ 6 ἢ] ἀγα ἔμοϑ6 οὴ ὑπαῖ.᾽
ὙΠ δη πο Πα 50 βαἱᾶ, ἐπε Ἰοτᾶ Αρο]]ο, Ππ6 ϑοὴ οὗ
Ζδυβ Παβύδηθα, οὐ ἃπᾶᾷ οἄπηθ ἰο ἐπδ ἐογδϑι:οἰδα
τηουπηξαῖη οὗ Οὐ] δῖα ἀπα {πῸ ἀδερ5πδάονεα οἂνε ἴῃ
ὑπ τοοκΚ ψογα ὑπ αἰνίηα. Ὠγηρ Ὀγοιρῃὺ ἔουτῃ ἐπ6
Πα οἵ Ζθυβ πὸ 15 Π6 βοὴ οἵ τομοθ.
Α ευνϑοῖ
οὐουν βρυθδα ονοὺ ἴῃς ἰονεὶν ἢ1]], δα τᾶν ἐπίη-

ΒῃδηΚΟα 5ῆδερ ψεῖε

ρτχαζίῃρ οὴ ἴπδ σγᾶββ'

ΤἬΏΘΩ

αν -5ῃοοϊ
προ ΑΡΟ]]Ο Ὠἰπηβἢ οἰερρεα ἄοννῃ ἴῃ Πᾶθῖα
ὄνϑὺ {Π6 βἴομδ ὑΠγ
ΘΒ ο]α ᾿πΐο ὑπ ἀυϑκΥ οᾶνα.
Νον ν ἤδη ἔπε ὅοη. οὗ. Ζεῦ δηα Μαῖα βϑᾶνν. Αρο]οὸ
ἴῃ ἃ τὰρϑ ρου Πῖ5. οαὐῦ]ς; ἢ6 βηπροὶθα. ἀον"ἴῃ. Πΐ5
ἔγαρταιῦ βυνδα Π]πρ-οἹ]οῦ
65; δηα ἃ5 νγοοα-85}} σον
ο8
ΟναΡ ἴῃς ἄθερ. δου. οἵ ἰγεθ-ϑσσηρβ, 580 ΕΗ 65
οὐ α]δα Πἰπ5618 ἃρ θη ἢ6 8ὰνν ὑπὸ Εδι5 Ποοῖου.
Ηε 5ᾳυδεζεα πϑδὰ ἀπᾶ μαπᾶβ ἀπά δεῖ ἱοσϑῦποϑν ἱπ᾿ ἃ
5128}} βρᾶσθ, {πκὸ ἃ πεὺν βοῦπ Ομ] βεεκίπρ' ϑυγεὸϊ
5]6ῈΡ, Ὁπουρὴ ἴῃ ἔλαἢ ΠΘ᾽ νὰ8 νἀ δ᾽ ἀυνᾶκα, δα Πδ
Καρὲ ἷδ Ἰγύδ ἀποὺ Πὶθ ἀυιηρῖῦ. Βαϊ ὑπῸ᾿ ὅοπ οὗ
Ιεἴο ννγὰᾶβ ἄνγαῦα ἂμ [αι ]δαὰ ποὺ ἴο ρειοεῖναε. ὑπῸ
δι ἢ} τησαηὐδίη-πγτρ ἀπά: ον ἀδᾶν 50, Δ] θεῖς
ἃ 0016 ΟΠ] δπα βυναϊ με 50 ογαΐει!ν. Ηδ ρβεγβά
ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟΟΥ̓ΏΘΥ. οὗ ὑπ6 σγοαῦ. ἀνθ] ηρ ἀηα, ἰακίηρ;
ἃ Ὀερηὶ Καν,6 ορθηδα ἔπγες. οἰοβαῖβ 1] οὗἩ πϑοῖδν
δηα Ἰονεὶν διηργοβία. Απα τπποἢ ΡΟὉ]α πα 511ν 86} νγὰϑ
βίογεα ἰῇ ὑμπθη), ἃ

ΤΔΗΥ͂ σαττηθηΐβ οἵ Π6

ΒΟ0ΠῚ6 ΡΌΓΡΙδ δηα βόχηδ
ἰπ ὑῃς6 βδογθά πουβθθ
αἴτεον ὑπ6 ὅοι οἵ 1,εἴο
οἵ πε στοαὺῦ ἤοιβθ, μῈ

ἩΥΙΏΡΗ,

5 νου Ὑγϊ06, Βα ἢ ἃ5 ἂς Κερὲ
οὗ ὑπ6 Ὀ]εϑβεα οοἄβ. ΤΠθη,
μδα βεαυομῃεα
ουῦ {Π6 γδοδϑβ8β᾽
βρᾶκε ἴο ρ]ογίουβ. Ἡθυτηαβ:
281

ΤῊΝ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ἩΥΜΝΩ͂

Ὦ, παῖ, ὃς ἐν λίκνῳ κατάκειαι, μήνυέ μοι βοῦς
θᾶσσον' ἐπεὶ τάχα νῶι διοισόμεθ᾽ οὐ κατὰ κόσμον. 25ῦ
ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐς Τάρταρον ἠερόεντα,
ἐς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον' οὐδέ σε μήτηρ
ἐς φάος οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ γαίῃ
ἐρρήσεις ὀλίγοισι μετ᾽ ἀνδράσιν ἡγεμονεύων.
»

,
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ἃ

Ἁ

3

Α

3

φῆυ'

Ν.

’

Τὸν δ᾽ “Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι"

260

Λητοΐδη, τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἔειπας;
καὶ βοῦς ἀγραύλους διξήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις;
οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα"
οὐκ ἂν μηνύσαιμ᾽, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην"
Ν
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2

»᾿

΄
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50.Ν
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΄ήῷ
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ΕΝ
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ΡΞ

οὐδὲ βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτί, ἔοικα.
οβῦ
3
);
Ἃ,
»
-“
,ἦ
4
»
7
οὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο, πάρος δέ μοι ἄλλα μέμηλεν:

ὕπνος ἐμοί γε μέμηλε καὶ ἡμετέρης γάλα μητρὸς
σπάργανά τ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά.
μή τις τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νεῖκος ἐτύχθη:
καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο, 210
παῖδα νέον γεγαῶτα διὲκ προθύροιο περῆσαι
βουσὶν ἐπ᾽ ᾿ἀγραύλοισι" τὸ δ᾽ ἀπρεπέως ἀγορεύεις.
͵7

Μὰ

3.

ΚΜ

»

Ν

Ά,

,

χθὲς γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχεῖα δ᾽ ὕπο
ών.
εἰ δ᾽ ἐθέλεις, πατρὸς κεφαλὴν μέγαν ὅρκον
᾿

,

ὀμοῦμαι"
μὴ μὲν ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἶναι,
215
μήτε τιν᾽ ἄλλον ὄπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων,
αἵ τινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω.
Ἃς ἄρ’ ἔφη καὶ πυκνὸν ἀπὸ βχεφάρων ἀμαρύσσων

ὀφρῦς ῥιπτάξεσκεν ὁρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα,
1 ΒΟΠΠοΙ θυ]

282

: μετ᾽, ΜΕΝ.

Ιν.--ΤῸὸ

ἨἩΒΈΜΕΒ,

2-54--2}9

“«ΟἸΒ1]4, ᾿Ἰγὶπρ ἴῃ [6 οὐδάϊθ, τῶδκα μαβῖε δηᾶ ἰ6}}
τη6 Οὗ τὴν οαὐ]8, οὐ ψψὰ ὕνγο ψν1}] βϑοοῃ {811 οαῦ δησυγ.
ον 1 ψ1} ἴακα ἀπα οδϑῦ γοὺ ἰηἴο ἀπϑὶον Ταγΐαυιβ ἀπὰ
αν} ΠΟρΘ] 685 ἀδγκηθϑθ, Δηα ποι Υ ὙΟῸΣ τηοῦθου
ΠΟΥ γΟΙ ἔΑΊΠΘΥ 5}|4}} ἔγεε γοι οὐ Ὁυΐηρ γοὰ ἊΡ ἃρδΐῃ
ἴο ὑπ6 ρῃὺ, θαΐ γοὰ νν}}} τνδηάθυ ἀπάθὺ ὑΠ6 δβαυΐῃ

ἀηα δε ἔμ Ἰεδᾶδυ διηοηρϑὺ {{}]6 [01Κ.᾽ 1

ΤΠΘη Ηδυτηθβ δηβνευεα ἢΐτη ἢ
ογαΐον ψνοτάᾶβ:
“ ὅ0η οὗ 1,δεἴο, ννῆδὺ Πδυβἢ νγογᾶβ ἂὐ ἔπθβϑε γοι ἢδνε
ΒΡοΚθη ἢ Ἀπα [5 1ὖ οαἰ]α οὗ {πε ἢε]ὰ γοὰ δ οουηβ
ΒαΥα ἴο βεεῖκὴ 1 αᾶνε ποῦ βθβθὴ ἔβεῖὰ: 1 πᾶνε ποῦ
Βεδαγὰ οἵ ὑπεῖὰ: πὸ ομὲ 5 το] τηὲ οὗ ἔδει.
1
οδηποῦ οἷν παν οὗ ἔμδϑῖη, ποὺ ψῖη ὑΠ6 τουναγα ἔῸΣ
παν8.
Αἀτὰ ] |πκ6 8 οδὐὶ]6ΠΡ υ, ἃ βία! ψαυῦ ΡΘΥΒΟῊὃ
ΤῊΙϊ5 15. πὸ ἔαϑὶς [Ὁ τὴ : γαῦμου 1 σάτα ἔθου οὔμπου ὑΠίηρϑ :
Τ οΑΥ6 ῸΥ 516 ερ, 8π4 τ]

οὗἉ τὴν τηοὐπ
τ᾿5Ὀγθαβῦ, πα

ὙΥΔΡΡΙΠρΒ ΤΟ Πα τὴν 5Που] ἀθγ8, ἀμ γάστῃ θαΐῃ5. 1δὲ
ΠΟ ΟΠ6 6 δγ {Π6 οι86 οἵ {Π15 αἰβραΐε ; ἔου ὑΠ18 ψουἹὰ
6 ἃ ταῦ τηδῦνεὶ ᾿ηἀθ δα διηοηρ ἴπ6 ἀδαῦ]685 ροάβ,
ὑμαῦ ἃ Ομ] πον]ν θοΙ 5Που]α ρΡ885 ἰπ πγουρῇ {Π6
ἔογεραγὺ οἵ πε πουβθα ψν ἢ οαὐε]α οἵ πὸ Πα] : Πεγθίη
γοὰ 5ρ68Κ εχύγαναρδηθγ. 1 νγὰβ ΟῚ γεϑίεσαάδνυν, δηα
ΤΩΥ͂ ἔεεὖ ἃγ6 βοῦν δῃηὰ πῸ οργουπα θεπϑαΐῃ 15 του ;
πον
6 1655, 1 γοὺ νν1}}} Πᾶνε ἴὖ 50, 1 νν}}} συγθαῦ ἃργθαΐ
οαὐῇ ΕΥ̓͂ τὴν ἔδυ μευ 5 μεδα δπὰ νον ὑπὰῦ ποι υ δῃ 1
συ Υ τανβε]ῇ, ποι πεν πᾶνε 1 966Π ΔΩΥ Οὗμ6᾽ ψὙ80
βῖο]8 γοῦν ὁονθ8---μαΐανεῦ οονβ τηᾶῪ 6; ἔογ 1 Κπονν
μεθ ον Ὀγ Παδᾶγβϑᾶγ.
50, ἴῃς, βαἰα Ηδγτηςθϑ, 5Βῃοούίηρ αυΐοῖς ρἸάπο65 ἔΓΌΠῚ
Ἠΐθ Εγ68 : δηά ες Κερὺ ταϊβίηρσ Πῖ5. Ὀγοννβ δηα Ἰοοκίηρ
1 Ἡδρυπη68 ἰδ ϑιηἰύϊουβ (1. 175), Βαὺ 1ξ Πθ 15. οαϑδὺ Ἰηΐο Ηδάββ
ἢ86 1] πᾶν ὕο Ὀ6 οοηὐθηῦ νἱῦ ὉΠ6 Ιοϑάθυβῃὶρ οἵ τηθῦδ
ὈΌΪΘ65 || Ὠἰτη561, βίποα ὕῃοβθ ἴθ Ηδαθβ

γοίϑίη ὕΠ6 βύδαΐθ οἔἉ

στον
ῃ--- θύμον ΟΠ] Ποοά οὐ τηϑηῃοοά---ἰη ΜΕΙΟΘῊ ὉΠΟῪ ΓΘ
αὖ 0ῃ68 τηοτηθηῦ οὗ ᾿ορανίηρ ὕμ6 ἼΡΡΘῚ ψοῦ]ά.
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μάκρ᾽ ἀποσυρίζων, ἅλιον τὸν μῦθον ἀκούων.
280
Τὸν δ᾽ ἁπαλὸν γελάσας προσέφη ἑκάεργος
᾿Απόλλων':
ὦ πέπον, ἠπεροπευτά, δολοφραδές, ἢ σε μάλ᾽ οἴω
πολλάκις ἀντιτοροῦντα δόμους εὖ ναιετάοντας
»
δὲ
τ
ὯΝ ὡ
δ᾽ 5.
ον
κῶ
,
ἔννυχον
οὐχ
ἕνα
μοῦνον
ἐπ᾽
οὔδεϊ
φῶτα
καθίσσαι,
σκευάζοντα κατ᾽ οἶκον ἄτερ ψόφου, οἷ᾽ ἀγορεύεις" 285
πολλοὺς δ᾽ ἀγραύλους ἀκαχήσεις μηλοβοτῆρας

οὔρεος ἐν βήσσης, ὁπότ᾽ ἂν κρειῶν ἐρατίζων
ἀντᾷς βουκολίοισι καὶ εἰροπόκοις ὀΐίεσσιν.
᾽
γν
΄
ἣ
Φ
Φ
ΨΥ:
ἀλλ᾽
ἄγε, μὴ᾿Ν πύματόν
τε , καὶ ν ὕστατον
ὕπνον
ἰαύσης,
ἐκ λίκνου κατάβαινε, μελαίνης νυκτὸς ἑταῖρε.
200
τοῦτο γὰρ οὖν καὶ ἔπειτα μετ᾽ ἀθανάτοις γέρας
᾿ ἕξεις.
ἀρχὸς φηλητέων κεκλήσεαι ἤματα πάντα.
“Ὡς ἄρ᾽ ἔφη καὶ παῖδα λαβὼν φέρε Φοῖβος

᾿Απόλλων.

σὺν δ᾽ ἄρα φρασσάμενος τότε δὴ κρατὺς ᾿ΑρδειΧ

3

7

“

Ἁ

Χ

3

"

φόντης

οἰωνὸν προέηκεν ἀειρόμενος μετὰ χερσί,
Ωθὅ
τλήμονα γαστρὸς ἔριθον, ἀτάσθαλον ἀγγελιώτην.
ἐσσυμένως δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέπταρε' τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλχων
ἔκλυεν, ἐκ χειρῶν δὲ χαμαὶ βάλε κύδιμον “Ἑ);ρμῆν:
ἕζετο δὲ προπάροιθε καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο
Ἑρμῆν κερτομέων καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε'
800
Θάρσει, σπαργανιῶτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ'
εὑρήσω καὶ ἔπειτα βοῶν ἴφθιμα κάρηνα
τούτοις οἰωνοῖσι" σὺ δ᾽ αὖθ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσεις.
Ὡς φάθ᾽: ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ἀνόρουσε θοῶς Κυλλήνιος
᾿]

᾿

7,

»

,

’ὔ

»

Ε

»

«

“ὦ

Ν

Ν

-“

»

Ἑρμῆς,
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Οἴει

Ιν,-Γ[ Ὁ ΗΒΕΜΕΘ,

28ο--204

[58 ψὰν ἀπ ὑπαΐ, νυνΠΙβυ!Ππρ' Ἰοπρ ἀπ ᾿ἰϑιθπίηρ ἴο
ΑΡΟΙΠ]Ο᾽5 βίουυ 85 ἴο Ὧη 1416 ἴ8]6.
Βυΐ ἔαννου κίπρ ΑΡΟΙ]ο Ἰδιρ θα βοῦν πα βαἰα ἴο
Ἰΐτα : “0 τόριθ, ἀδοοίνου, οὐαον ἴῃ ἢδαγὲ, γοὰ ἐα}κ
80 ἱπποοθηῦν ὑπαὺ 1 τηοβϑῦ βυγοὶν Ρα]ΐανα ἐπαῦ γοὰ
ᾶνε θγΌΚΘη ἰηἴο τηϑην ἃ νν6}}- 01 Πουβ86 ἀπά βἰυρρεά
ΠΟΥ ἔΠπδη οὁΠ6 ΡοΟΥ ψγγθῦοἢ θάγα {Π5 πἰρ,1 συ ουΐηρ;
ἢΐ5. σοοαβ ἐοροῦθου 4}} ονεὺ ὑπ ποῦθε νι πουδ ποῖβα.
Υουῦ Μ}1} ραραθ τηϑην ἃ ἰΙομον Πουἀβιηδη ἴῃ τηοπηζαΐῃ
σλάθβ, ἤθη γοὰ οΟμ6 οἢ Πεγβ δπα {πϊοϊκ-βθθορα
5ῆ66}, ἃπα ἢᾶνα ἃ παηκουίηρ αἴζεν ἤεθἢ, Βυΐ οουπα
πον, ἢ γοὰ ννουὰ ποῖ 51660 γοῦν ἰαϑδὺ δηᾶ ἰἸαϊεβϑὶ
5166}, σοῦ ουῦ οἵ γοιι οὐδ61]6, γοὰ οοτηγαάς οἵ ἀδνκ
ηἷσῃῦ.
ϑαγεὶν Πουθαῖθευ ὑΠπ|8 5Π4}} θὲ γοῦν {{|16

ιηθηρσοῦ ἔῃπ6 ἀδαθη]εβ5 σοάβ, ἰο θῈ δ] δᾶ ὑπὸ ρυῖποα
οἵ τοῦθ 5 σοπ μι 4}}γ.᾿
50. βαϊᾷ Ῥῃοεθαβ. Αρο]]ο, ἀπά΄ ἔοοῖκ ἔμπα ἢ] ἀπὰ
θερσδη ἴο οδῦτΥ ἢ.
Βυΐ αὖ ὑπὰξ τηοπηθηΐ ἔπε οἰγοηρ
5ΙΆγοΥ οἵ Αὐρὰβ Πα ἢἷ5 ρΙαπ, ἀπά, ψ ῃ]Π6 Αρο]]ο Πεϊὰ
Ὠΐτη ἰπ Πἰβ πα πα5, βαηῦ ἔουἢ ἀπ οὐηθη, ἃ παγτα-γουκεα

θ6ΠΠγ- δου, ἃ τὰὰθ ΤΠ ΒΘ ΠΡ Υ, ΔΠ4 βη6οΖεα αἰγθοῦν
αἴτεον.
Απᾶά ψῆξεη Αρο!]ο Πεανὰ Ὁ, ΠὲῈ ἀτορρεάᾶ
σἹονίουβ. Η ϑυτηδ5 οἂΐ οἵ ἢἴ5 Πα παᾶϑ οὴ Π6 σγυοιπηᾷ : ἔθ
δι υτησ ἀοννὴ θαΐογα ἴπη, ὑπουρη ἢ6 ψγὰ8 δαρο ἴο
σῸ ὁη. Πἶδβ νγᾶγ, Π6 ΒΡΟΚα τηοοκίηρὴν ἴο Ηδιτηθ68 :
“Ἐδδν ποῦ, {016 συν α]1ηρ θᾶ Όγ, βοὴ οὗ Ζειβ ἀπά
Μαῖα.
[1 514}} ἢπα {ῃ6 βἰγοηρ οαῦ!] 6. ρυθβθπεγ ὈγῪ
ὑπ686 ομδηβ, ἃ Πα γοῖ 5Π4}} ᾿6δα ὑπ 6 ννᾶγ.
με.
Αροὶο δὰ 50 914, Οὐ επίδη ΕΗθυτηθβ
1 ΤΑύογα!ν, “γοὰ πᾶν τπηϑᾶθ ἢΐπῃὶ ἰῦ οὐ ὑπ6 ἢἥοον," ἐ:ε.
“γοῖι πᾶν βύοϊθῃ βυθυυυπίηρ ἄονγη ὕο Π15 ἰἸαβῦ ομδῖν, ἢ
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σπουδῇ ἰών"
ἱ
ἄμφω δὲ παρ᾽ οὔατα χερσὶν. ἐώθει
80
σπάργανον ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐελμένος, εἶπε δὲ μῦθον'
Πῆ με φέρεις, “Ἑκάεργε, θεῶν ζαμενέστατε πάντων;
ἣ με βοῶν ἕἕνεχ᾽ ὧδε χολούμενος ὀρσολοπεύεις;
ὦ πόποι, εἴθ᾽ ἀπόλοιτο βοῶν. γένος" οὐ γὰρ ἐγώ γε
ὑμετέρας ἔκλεψα βόας οὐδ᾽ ἄλλον ὄπωπα,

8310

αἵτινες αἱ βόες εἰσί: τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω.
δὸς δὲ δίκην καὶδέξο παρὰ Ζηνὶ Κρονίωνι.
Αὐτὰρ ἐ
ἐπεὶ τὰ ἕκαστα διαρρήδην ἐρίδαινον
Ἑρμῆς τ᾽ οἰοπόλος καὶ «Λητοῦς ἀγλαὸς υἱός,
ἀμφὶς θυμὸνἔχοντες.

ὃ μὲν κὐροο:Ἀλοί γονὴν

810

Ἀ
.
οὐκ ἀδίκως ἐ
ἐπὶ βουσὶν ἐλάξυτι κύδιμον “μρμῆν,
αὐτὰρὃ τέχνῃσίν τε καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν
ἤθελεν ἐξαπατᾶν Κυλλήνιος ᾿Αργυρότοξον.

αὐτὰρ ἐπεὶ πολύμητις ἐὼν πολυμήχανον εὗρεν,
ἐσσυμένως δὴ ἔπειτα
ἔ
διὰ ψαμάθοιο βάδιζε
820
πρόσθεν, ἀτὰρ
ἀ
κατόπισθε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱός.
αἶψα δὲ τέρθρον ἵ
ἵκοντο θυώδεος Οὐλύμποιο
ἐς πατέρα Κρονίωνα Διὸς περικαλλέα τέκνα"
κεῖθι γὰρ ἀμφοτέροισι δίκης κατέκειτο τάλαντα.
᾿οὐμιλίη᾿ δ᾽ ἔχ᾽ Ὄλυμπον ἀγάννιφον, ἀθάνατοι δὲ 820
ἄφθιτοι ἠγερέθοντο μετὰ χρυσόθρονον Ἠῶ.
"Ἑστησαν δ᾽ Ἑρμῆς τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων

πρόσθε Διὸς γούνων" ὃ δ᾽ ἀνείρετο φαίδιμον υἱὸν
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης καί μιν πρὸς μῦθονἔειπε:
Φοῖβε, πόθεν ταύτην μενοεικέα ληίδ᾽ ἐλαύνεις,

παῖδα νέον γεγαῶτα, φυὴν κήρυκος ἔχοντα;
σπουδαῖον τόδε χρῆμα θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἦλθε.
1. ΑἸ]Θη8 (Οχἕ. ΤΟΧΌ) Βαρροϑύϊο : εὐμιλίη, Μ': εὐμυλίη,
οὔμου ΜΕΝ,
5 Καὶ δῃὰ “Ὁ (1 τηδυρὶη) : πὸτὶ τρλνιαι Οὐλύμποιο, οὔ6. ΜΒ5.

3286
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305--222

ΒΡύδηρ πρὸ ἀυΐοκΚν, βἰαυτησ ἴῃ Πᾶθῖθ. ὙΠ ΡΟ
παπᾶ 5 ἢ6 Ραβηδα ὑρ ἴο 5 δὰγο ἔπε δονογίηρ ὑπαὶ Θ᾿
Πδὰ ψγαρρϑα ἀροιυὺ 5 5Βῃου εις, ἀπᾳ βα]α:
““ὙΥΏΘΓΘ ἅΓ6 γοιι ον γίηρ τηό, ΕΑΥΟΥΚΟΥ, πιαοὐϊοοὲ
οἵ 41} ὑῃῆς σοᾶάθ᾽ [95
ὑδοῦιθδ οὗ γΟῸΣ ἘΠΤῸΝ ὑμπαῖ
γΟῚ Δ1΄6 50 ΔΡΥΥ ἃπα ᾿ιᾶγαθθ 6 ἢ Ὁ ὅδαν, ψομ]ᾶ
{παὶ 41} ἐπα ϑουῦὺ οἵ οχϑὴ τρῆϊ ρου
9ἢ ; ἔῸΥ [Ὁ 15. ποῖ
Το

ϑἴο!ϊθ γοῦν" οοννβ, ΠΟΙ αἰ

566. ποῦθε

568]

ὑπ υη---ονν παΐενου ον τᾶν θ6, δηα οἵ ὑπαὶ 1 Πᾶνα
οἷν Ποατὰ τϑροῦ.
Νὰγν, ρίνε τἱσρῇδ ἀπα ἰακο ἰἰ
Ὀεΐογε Ζϑαβ, ἔπΠ6 ὅοη οἵ Οὐόμποἷ."

50. Ηεδετηθ5 πε Βῃερῃοτα δηα [1,εἴο᾽5 οἹουίουβ. 80ῃ
Καορὺ βύα ὈΡοσγηὶν αἰθραϊίπηρ δαἢ ἀὐίϊοϊα οἵ ὑμοῖν απ ΓΕ}:
ΑΡΟΪΪ]ο, βρθακίηρ' ἔλα]
ποῦ υηΐαϊν]ν βουρηϊ ἴο 561ΖῈ σἵοίϊοιις Ἠδιηδϑ βεϑδιιδὸ
οὗ πε οονβ: θα ΠΕ, ἴηε Ογ]]επίδη, ἐδ ἴο ἀδοεῖνε
ἔνε Θοᾶ οὗ τμὲ ϑῆνεν Βον ψ ΙΝ ἐπῖοκα ἀπά ΟὈΠΉΪ Πρ;
ψογά8.

Βυὺ

ψ πϑῃ, ἐπουρ

Τουπα ὑπ6 οὔμαὺ Πα
να}κ δοοθβ

ὑη6

8αηα,

Πα Πδα

τηϑην 1165,
ψ
ἢδ

ἃ5 τηϑην 58}1{{8, ἢ6 θερᾶῃ ἴὸ
Πἰπηθ61 ἴῃ τοπὲ,

ν 116

{Π6

5οηὴ οὗ Ζειβ δῃηὰ [],οἴο οαηα θεῃϊπα. ϑόοομ ὑμ6Ὺ
οδτηθ, ὕμεβε ἰονεῖν οι] άγθη οἵ Ζευβ, ἴο ὑπ6 ἴορ οἵ
ἔγασγυαηῦδ ΟἸγτριιβ, ἴο ὑμεὶν ἔδῦμον, ὑπ6 ὅομ. οὗ
ΟΥομο8 ; ἴον ὑπετε σγαῦα ὑΠ6 50 8165 οἵ ᾿παρειηδηΐ 5εὐ
ἴουῦ ἔμθι μοῖῃ. ΤΠεογα ννὰβ 8Π ΔΒΒΘΙΏΒΙΥ ΟἿ 5ΠΟΨΥ
ΟἸγιηραβ, πᾶ ὑπ6 ᾿πηχηουία8 ψγη0 Ρουβῃ ποῦ γγθδ
σαϊμουίηρ αἴδεσ ὑπῈ ποὺ οἵ σοἹά-ΤΠγοπδα Ἰλάνῃ.
ΤΠδη Ηδυπη65 πα ΑροΙ]ο οὔ τπ6 ϑνευ. Βονν βἰοοά
αὖ ὑῃ6 Κπϑεβ οὗ Ζειβ: δπα Ζειβ ψῆοὸ ὑπυπαᾶθυβ Οἡ
Πὶρἢ 5ροκὲε ἴο ἢἷβ ρ]ουΐοιιβ 50η ἃ Πα δϑὶςβα Ἠΐτῃ :
“ῬΠοοθυβ, Έποα οοπὴῈ γοῖ ἀτγνίπρ ὑΠ15 σγϑαῖ
5Ρ0Ο1], ἃ οὨΠἃ πὸνν θοσπ ἐμαὶ Πὰ5 {Π6 Ἰοοκ οὗ ἃ Βευδ!α ἢ
ΤῊΪ5 ἰ5. ἃ νεῖν τηδύξεν ὑπαῇ 8 οοτηθ θεΐοσε {ΠῸ
- ΘΟΌ ΠΟΙ] οὗ {πε οὐδ.
σον
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων'
ὦ πάτερ, ἣ τάχα μῦθον ἀκούσεαι οὐκ ἀλαπαδνόν,

κερτομέων ὡς οἷος ἐγὼ φιλολήιός εἰμι.
33
παῖδά τιν᾽ εὗρον τόνδε διαπρύσιον κεραϊστὴν
Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι, πολὺν διὰ χῶρον ἀνύσσας,
κέρτομον, οἷον ἐγώ γε θεῶν οὐκ ἄλλον ὄπωπα
οὐδ᾽ ἀνδρῶν, ὁπόσοι λησίμβροτοί εἰσ᾽ ἐπὶ γαίῃ.
κλέψας δ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐμὰς βοῦς ὠχετ᾽ ἐλαύνων 340
ἑσπέριος παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
εὐθὺ Πύλονδ᾽ ἐλάων: τὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἴχνια δοῖα πέλωρα,
οἷά τ᾽ ἀγάσσασθαι, καὶ ἀγαυοῦ δαίμονος ἔργα.
ἥ

νὰ

[οἷ

“

ε

Ν

,

’

ἈΝ

᾿

5

’

᾽

Ὡ

πΑΝ

ΝῚ

Ἁ

’ὔ

“

τῇσιν μὲν γὰρ βουσὶν ἐς ἀσφοδελὸν λειμῶνα
᾽

,

,

δν

,

»

,

ἀντία βήματ᾽ ἔχουσα κόνις ἀνέφαινε μέλαινα"
840αὐτὸς δ᾽ ἐκτὸς ὁδοῦ, τις ἀμήχανος, οὔτ᾽ ἄρα ποσσὶν
οὔτ᾽ ἄρα χερσὶν ἔβαινε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον:
ἀλλ᾽ ἄλλην τινὰ μῆτιν ἔχων διέτριβε κέλευθα
᾽

Ψ

ἢ

Ν

Πρ

»,

,

τοῖα πέλωρ᾽ ὡς εἴ τις ἀραιῇσι δρυσὶ βαίνοι.
ὄφρα μὲν οὖν ἐδίωκε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον,
850
ῥεῖα μάλ᾽ ἴχνια πάντα διέπρεπεν ἐν κονίῃσιν"
αὐτὰρ ἐπεὶ ψαμάθοιο μέγαν στίβον ἐξεπέρησεν,
ἄφραστος γένετ᾽ ὦκα βοῶν στίβος ἠδὲ καὶ αὐτοῦ
χῶρον ἀνὰ κρατερόν' τὸν δ᾽ ἐφράσατο βροτὸς ἀνὴρ
»᾿

Ν

5

950.}ὕ,

,

“

ἐς ἸΤύλον εὐθὺς ἐχῶντα βοῶν γένος εὑὐρυμετώπων. 85
5

΄

}]

Ἁ

3

“

[ον

,ὔ

3

[

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τὰς μὲν ἐν ἡσυχίῃ κατέερξε
καὶ διαπυρπαλάμησεν ὁδοῦ τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δ᾽ ἔνθα,
Ν

ὃ

7

ὃ

“

Ἀ

᾿

»

θ

Ἂν δ᾽

»

θ

ἐν λίκνῳ κατέκειτο μελαίνῃ νυκτὶ ἐοικώς,

»
ἄντρῳ
αἰετὸς
αὐγὰς
αὐτὸς

ἡ
φι"
δέ
δλκ
ἐνΦιῚψ1}ἠερόεντι
κατὰ ν ζόφον"
οὐδέ
κεν αὐτὸν
ὀξὺ λάων ἐσκέψατο: πολλὰ δὲ χερσὶν
ὠμόργαζε δολοφροσύνην ἀλεγύνων.
δ᾽ αὐτίκα μῦθον ἀπηλεγέως ἀγόρευεν'"
᾿]

“Ἁ

1. ΠΥΎΔηβἸδίου : οὗτος ὅδ᾽ ἐκτός, ΜΝ.

3488

860

᾿

Ιν.ΤΟ

ΗΝ

ΜΈΒ, 335--ς62

ΤΉδη {πὲ Ἰοτα, ἔαι-ννουκίηρσ ΑΡΟΪ]Ο, ἃμδννεγθᾶ
Πΐπι: “Ὁ τὴν ἔαίμευ, γοὰ 5881} βϑοὸὺπ ἤδᾶῦ πὸ ἐΠῆϊηρ
ἴα]6 ἐπουρὴ σοὺ ΓΟΡΙΌΔΟΝ τὴς ὑμαῦ 1 αἱοπε δὴ
ἴοπα οὗ 5ροῖ]. Ηδτα ἰβ ἃ οἢἹ]ά, ἃ Ὀυγρ]
ἢ τόθ ευ,
νγῃοτ [ ἴουπα ΔΡΟΥ ἃ Ἰοηρ ἸΟΙΤΏΘΥ ἴῃ ἴῃ6 ἢ11}15 οἵ
ΟΥὐ]επα: ἔῸΓ ἢν ρᾶῖῦ 1 πᾶνε πονϑὺ 56 9Π6 80
Ρεγῦ εἰἴπου διηοηρ ὑἢ6 σοαᾶδβ ΟΥΎ 8411} τηθῃ ἐμαὶ οδίοῃ
ἴΟΙΚ ἀπϑνγαγαβ ἐπτουρῃουῦ ἔπῈ νου]. Ηδ 5ἴο]ε ἀννὰν
ΤΥ οοΥ5 του ὑποῖν τηδαονν ἀπα ἄτονε ἵποπ οὔ ἴῃ
ῃ6 δνεπίηρ' δἰοηρ ἴΠ6 βῇογε οἵ πε Ἰουα-τοδυηρ 568,
τ Κη ρ δἰγαῖσῃῤ ἴοῦ Ρυ]οβ.υ
Τῆθγε σεῦ ἀοιθ]6
ἔγϑοκβ, ἃΠα] ννοπ 6.1] ἔΠΕΥ γουθ, ΒΟ ἢ. ἃ5. ὁπ6 τηϊσἢΐ

τᾶν 6] αὖ, πε ἀοίηρ' οὗ ἃ οενεὺ βρυ τα; ΤῸΓ 85 ἴῸν
ὑπ6 οοννβ, ὑπὸ ἀατκ ἀπδὺ Κερὺ δηα βῃονεα ἐπεῖν ἐοοῦΡυϊηΐβ Ἰεδαϊηρ ἑονναυβ ὑπ ἤοννουυ τπεδᾶον ; θαΐ Πα
Βπη56}Ἐ--θ
εν Π ἀουηρ ογδαΐαγε-- --οΥοβϑθαῦ ἴῃ6 βϑ ΠΟῪ
ϑτουπα ουΐδίας {πς ραΐῃ, ποῦ οἡ ἢἰ5 ἔδεϊ ποὺ γεῦ οὴ
ἢῖβ. παπᾶ;

Ἀαῦ, ἔαγηϊβηθα

ἢ

βοῖὴθ

οἴ ΠΟΥ ΤΘΔΠ5

Πα ὑγυαᾶροα ἢὲ5 ννᾶν---τὐνομ
6 7 Οὗ νοπ 6158 !----Β ποι ρἢ
οη6 νγαὶΚοα οἡ 5] ποὺ οὐϊς- γε.
Νοὸν να ἢς
[Ὁ]Ποννοα τῃς οαὐῦ]α δούοβθβ βϑῃαν οτουπα, 41} Π6
ὑγϑοῖκβ 5ῃονγεα ααϊδα οἰθαῦν ἴῃ ὑΠ6 αιιβῦ ; Βαϊ νἤθῃ
με μαᾶᾷ ἢηιβῃθα πεῸ Ἰοπρ νὰν δοῖοββ ἔθ 58η6,
ΡΓΟβθηθν {πδ οονδ᾽ ὑγαοῖκ ἀπ 5. οὐ οουα ποῖ
θὲ ἰγδοθα ονεῦ ῃς Ππαιὰ ρστοιπᾶ.
Βαῦ ἃ τποσίδὶ
τδη ποίϊοεα ᾿ΐμη 85. ἢθ ἄγονα ἴπθ6 ψὶάε- γον εα
Κίηθ 5ἰγαῖσῃΐ ἰοννατάβ Ρυ]οθ. Απαᾶ 85. 5000 8ἃ5 Πα
δά σῃαῦ ἔπει ἀρ ααϊοῦν, δηα Πα σοπα Ποῖα ὈῪ
ΟΥ̓Εν ἔαγπ5 ἀηα ἐννβῦβ, ἢ ἴὰν ἄοννῃ ἴῃ Πῖβ οὐδα]6 ἴῃ
1Π6 φ]οοιῃ οὗ ἃ αἴπη οἄνο, ἃ5 501} δ5 ἀδὺῖς πὶρῃξ, 50
παῦ ποῦ ὄνθὸπ δῃ δαρ]α θα σαζίηρ Μοῦ] Πᾶνα
βρίεα πΐπη. Μαςοῆ Βα τ οα Πὶβ ἐγεβ ψ ἢ Πϊ5 Πδπα5
ἃ5. ἢ6 Ργδραιεα ἔἈ]ϑθῃοοά, δηᾶ Πἰπηβο] ἢ σἰναὶρ νναν
5814 τοῦηα]ν : “1 Πᾶνε ποῦ β56εθη ἔπθη: 1 Πᾶνα ποῖ
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οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα
οὐδέ κε μηνύσαιμ', οὐδ᾽ ἂν μήνυτρον ἀροίμην.
Η τοι ἄρ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο Φοῖβος
᾿Απόλλων"

80

“Ἑρμῆς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀμειβόμενος ἔπος
ἔ
ηὔδα,"
δείξατο δ᾽ἐς Κρονίωνα, θεῶν σημάντορα πάντων"
Ζεῦ πάτερ, ἣ τοι ἐγώ σοι ἀληθείην καταλέξω"
νημερτής τε γάρ εἰμι καὶ οὐκ οἶδα ψεύδεσθαι.
ἦλθεν ἐἐς ἡμετέρου “διζήμενος εἰλίποδας βοῦς
870
σήμερον ἠελίοιο νέον “ἐπιτελλομένοιο'

οὐδὲ θεῶν μακάρων ἄγε μάρτυρας, οὐδὲ κατόπτας,
μηνύειν δ᾽ ἐκέλευεν ἀναγκαίης ὑπὸ πολλῆς,
πολλὰ δέ μ᾽ ἠπείλησε βαλεῖν ἐς Τάρταρον εὐρύν,
οὕνεχ᾽ ὃ μὲν τέρεν ἄνθος εχεν
ἔ
φιλοκυδέος ἥβης,

97

αὐτὰρ ἐγὼ χθιζὸς γενόμην, τὰ δέ τ᾽ οἶδε καὶ αὐτός,
οὔτι βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτί, ἐοικώς.

πείθεο" καὶ γὰρ ἐμεῖο πατὴρ φίλος εὔχεαι εἶναι,
ὡς οὐκ οἴκαδ᾽ ἔλασσα βόας, ἃὡς ὄλβιος εἴην,
οὐδ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβην: τὸ δέ " ἀτρεκέως ἀγορεύω. 380
᾿έλιον δὲ μάλ᾽ αἰδέομαι καὶ δαίμονας ἄλλους,

καί σε φιλῶ καὶ τοῦτον ὀπίζομαι: οἶσθα καὶ αὐτός,
ὡς οὐκ αἴτιός εἰμι" μέγαν͵ δ᾽ ἐπιδώσομαι 3 ὅρκον'
οὐ μὰ τάδ᾽ ἀθανάτων εὐκόσμητα προθύραια.
καί που 5 ἐγὼ τούτῳ τίσω ποτὲ νηλέα φώρην,

καὶ κρατερῷ περ. ἐόντι" σὺ δ᾽ ὁπλοτέροισιν ἄρηγε.
Ὡς φάτ᾽ ἐπιλλίξζων Κυλλήνιος ᾿Αργειφόντης"
καὶ τὸ σπάργανον εἶχεν ἐπ᾽ ὠλένῃ οὐδ᾽ ἀπέβαλλε.

Ζεὺς δὲ μέγ᾽ ἐξεγέλασσεν ἰδὼν κακομηδέα παῖδα
1 Μορὺ

- Μϑ5Ν.:

ἄλλον

μῦθον

ἐν ἀθανάτοισιν

ἔειπεν

(““ ὑο!ά

ΘΠ Θ᾽ ΒΌΟΓΥ ὉΤΏΟΩΡ; {Π6 ᾿πητηογίδ]5), Εἰ ἀπ Τὶ (1π ΠΥΡΊ).
2 ΒΆΡΗΘΕ:

ἐπιδεύομαι, Μ΄: ἐπιδαίομαι, οὔμον ΜΗ.

5. Ἡδυδπῇ αὶπότ᾽, ΜΒΝ.

990
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Ιν.--ΤἉῸ

ΗΒΕΜΕΒ,

365--380

Πραγὰ οἵ ὑπθπι: πὸ τηϑη Πᾶ5 ἰο]α τη6 οὗ ἔπε.
1
σου] ποὺ [6}} γοιι οἵ {πδϑῖὰ, ποὺ σἱπ ἐπα τουγατα οὔ
[6 Πρ.
Ώδη Π6 δᾶ 80 βροκθῃ; ῬΒοεραβ Αρο!ο 5αὲ ἘΣ
Βυὺ Ηδφιιηθβθ οα ᾿ἶβ ρᾶγῦ δηβυγαγεα ἀπ βαϊα, ροϊηΐπα αὖ ὑπ6 ὅοῃ οἵ (τόμοβ, ὑπῃ6 Ἰοιὰ οἵ 411 ἐπε
σοάᾶβ:
“ Ζξιβ, ΤΥ ἔαΐμου, ἱπάθεα 1 νν}}} βρεὰκ γα ἴο
γοι ; ἴουῦ1 δὼ ἐγ }] πᾶ 1 οαπποῖ

{6}} ἃ 16.

Ηξς

σΆγη6. ἴο οὐὐ' ἢουδα ἰο- ἀν Ἰοοκίηρ ον 15. βῃδι
] πηρ
οονβ, 85 6 βὰπ νγὰ8 παν]ν τἰϑίησ. Ηδ Ὀγουρῃῦ πὸ
νυ 6 5565 νυ Πΐτ ΠΟΥ Δηγ οὗ πε Ὀ]6556α σοάβ ψῃῸ
Βαα βϑϑὴ ὑπ6 ἐπεῖν, θαὺ τ ἢ στεαῦ νίο]θπος ογάἀογϑά
τη6 ἴο οοηΐδϑβ, ὑμγθαύθηϊηρ' τη ἢ ἴο γον τηθ ἰηΐο
νᾶες Ταγίαταϑ.
ΕῸΥ Πα ἢδ5 {Π6 τί οἢ ὈΙοου οἵ ρ]ογίουβ
γουΐῃ, ὙΉ1Π6 1 νὰ θοῦ θαΐ γεβίεταδν-.--85. ἢδ ἴοο
Κποννβ --, ΠΟΙ ἃ

{Π|6 ἃ οδ τ ]8- ΠοΥ, ἃ βῦαγαν ἘΠ ον.

ΒεΙτανα τὰν ἴα16 (ῸΥ γοὺ οδίτη ἴο θ6 τὴν Οὐ ῃ ξαυΒδν),
ὑπᾶῦ 1 αἰα ποῖ αἀγῖνα ἢϊβ οονγβ ἕο ΤΩΥ̓͂ Ποιιδ6--80 Ἰη8Υ}}
ῬΓΟΒΡΟΙ ΠΟΥ͂ ογοββθᾶ {πὸ ἐπγεβμοι
αν ἘΠῚ5 1 58Υ ὑγα]ν.
Ι γονεύαπος Ηδ]οβ. συθαῦν δηα {Π6 οἵἢεν ῥοᾶσ, ἀπ
γοι 1 ον ἀπά πίη 1 ἀτεδά. Ὑου γουγβο! ἢ Κπονν
ἐπαῦ [ἀπ ποῦ ρυῦ : δηᾷᾶ 1 ν1}} συγθὰῦ ἃ στεαὺ οαἱἢ
ΡΟῺῊ ἰδ :---Νὸ ! ὈΥ ἴπ6β86 το ἢῃ-ἀδοκοα ρουθοοαβ οἵ. ἐῃς
8065. Απᾶ βοπης ἀδὺ 1 ψ1}} ρα 5 ἢ Πίτη, ϑύγομ' ἃ5. Β6
158, ἔου. 818 ΡΙΠ]6 85 ἱπαι βίοι ; θυ πον 40. ψοιι ΒΕΙΡ
{δε ΥΟΌΏΡΘΥ.
50. 50Ρ4Κα πες ΟγἹ]δπίαῃ, ἔπ6 5] ΟΣ οἵ Αὐριιβ, ψΠ 116
με Κερῦ 5ποοίίηρ 5ἰἀθίοηρ οἴδαποθβ δ)πά Καερὺ ἢϊβ
βυνϑ α] 1ηρ-ο]οῦΠαβ ἀρὸπ ἶβ ύτη, δπα 14 ποῖ οαβὶ
ὑεῖ νὰν.
Βαυΐ Ζευβ ἰδιρῃθα οὐαὖ Ἰουα ἴο 566 ἢἰ5
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εὖ καὶ ἐπισταμένως ἀρνεύμενον ἀμφὶ βόεσσιν.
390
ἀμφοτέρους δ᾽ ἐκέλευσεν ὁμόφρονα θυμὸν ἔἔχοντας
ξητεύειν, Ἑρμῆν. δὲ διάκτορον ἡγεμονεύειν
καὶ δεῖξαι τὸν χῶρον ἐπ᾿ ἀβλαβίησι νόοιο,

ὅππη δὴ αὖτ᾽ ἀπέκρυψε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα.
νεῦσεν δὲ Κρονίδης, ἐπεπείθετο δ᾽ ἀγλαὸς Ἑρμῆς" 39
ῥηιδίως γὰρ ἔπειθε Διὸς νόος αἰγιόχοιο.

Τὼ δ᾽ ἄμφω σπεύδοντε Διὸς περικαλλέα τέκνα
ἐς Πύλον ἠμαθόεντα ἐπ᾽
ἐ ᾿Αλφειοϑ πόρον ἷξον"

ἀγροὺς δ᾽ ἐξίκοντο καὶ αὔλιον ὑψιμέλαθρον,
ἡχοῦ ' δὴ τὰ χρήματ᾽ ἀτάλλετο νυκτὸς ἐν ὥρῃ.
400
ἔνθ᾽ Ἑρμῆς μὲν ἔπειτα κιὼν παρὰ λάινον ἄντρον
ἐς φῶς ἐξήλαυνε βοῶν ἴφθιμα κάρηνα"
᾿
Λητοΐδης. δ᾽ ἀπάτερθεν ἰδὼν ἐνόησε
ἐ
βοείας
πέτρῃ ἐπ᾽ ἠλιβάτῳ, τάχα δ᾽ εἴρετο κύδιμον ᾿ Ἑρμῆν"
Πῶς ἐδύνω, δολομῆτα, δύω βόε δειροτομῆσαι,

40

ὧδε νεογνὸς ἐὼν καὶ νήπιος; αὐτὸς ἐγώ γε
θαυμαίνω κατόπισθε τὸ σὸν κράτος" οὐδέ τί σε χρὴ
μακρὸν ἀέξεσθαι, Κυλλήνιε, Μαιάδος υἱέ.
Ὡςςἄρ᾽ ἔφη καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ
[ἐνδῆσαι μεμαὼς Ἑρμῆν κρατεραῖσι λύγοισι. δος
005
τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε
πῖπτον 5]
409"
ἄγνου" ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χθονὸς αὐψα φύοντο
αὐτόθεν, ἐμβολάδην ἐἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι,
411]
᾽

Ν

Ὁ

Ν

Ἀ

Ἀ

᾿

.

ον

ῥεῖά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι βόεσσιν,
Ἑρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος" αὐτὰρ ᾿Απόλλων
θαύμασεν ἀθρήσας. τότε δὴ κρατὺς ᾿Αργειφόντης
χῶρον ὑποβλήδην ἐσκέψατο, υτρς ἀμαρύσσων,

Ἕ

Ὲ

-

ι γοϊο: ἤχ᾽ οὐ Ἀπὰ ἤν δὶ ΜΕΒ: ὄχὺν, Μ.
2. ΑἸΊ]Θη.
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9. Ἡγιηη ἴο ΠΟ

ΒΕ, 18,
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ΗἨΒΕΜΕΘ,

290-4τς

εν]]Ρ]οὔτπρ' ΟΠ] γν6}} ἀπα οὐπηϊηρὴν ἀδηγίηρ σα]
αθουῦ {π6 οδαε.
Απᾶ ἢθ θαάβ ἐπδίὴ Ὀοΐῃ ἴο μὲ
οὗ ὁπ τηϊηα ἃπα βδβῦοῃ ἴον πε οαὐι]α, πα ουἱάϊην
Ηδευὴθ5 ἴο ἰοδᾶ ὑπὸ νὰν δηά, νι ποαΐ τηἰβοῃϊενοιβΠ655 οἵ ραγΐ, ἴο 5ῃονν πε ρίδοα. ῇεσα πὸνν Πα Πδὰ
Δ ἀδη ἔπε βίσοηρσ οαἰ]8. Τῆδη {πε ὅοη οἵ ΟΥΌπΟ5
θονεα ΠἰβΒ ῃεδᾶ: δπᾶα οοοῦαϊν Ηθητηθβ ορεγεα ἢ;
ἔον ἐπῈ ψ}} οἵ Ζεὰβ σῆο ΠοΙα5. ὑπε δαρὶβ δαβϑιν
ΡΓενδ
θα νυ Πίτη..
ΤΠοπ ὑπὸ ὕνο ἃδ8]]- οσἹογίοιιβ ομ]γοη οὗ Ζειβ
παῦε πϑα θοῦ ἴο βᾶπαν Ῥυ]οβ, ἀπ γεδοῃϑα ἔπε ἔοσγα οὔ
ΑἸΡΠδιι5, ἀμ οᾶπῖθ ἴο {πε 6145 ἀπά {πε Πὶρῃ-τοοΐεα
Ὀγτα ψ Ποσα ἴΠς6 Ὀδαβὺβ γα ἘΠ οΥ5Πῃ64 αὖ πὶρηῦδπη6.
Νον νγ]]6 Ηεγτηθβ ψεπὲ ἴο ὑπδ οᾶνα ἴπ πε το οῖ ἀπά
θερσδη ἴο ἀγίνε οαῦ {πε βίστοηρ' οαἰῦ]α, [Π6 βοὴ οὗ 1,εἴο,
Ἰοοκίηρ αἰϑ|46, βαὰνν ὅπ6 σον 865. οα πε 5ῃ6δι τόοκ.
Απά δε ἀϑκεα ρ]Ἱογίοιβ Ηθυύγηθβ αὖ ὁῃοα :
“ον ψεῖξ γοὰ 4016, γοῦ οὐδ τόριια, ἴο ἤδΥ
ὕνο οονβ, πον
- ΟΣ

8Ππ6 ὈΔΌγΒἢ ἃ5 γοὰ ἅτε ἢ ΕῸΓ

ΠΥ Ρᾶτί, 1 ἀνεδα {πῸ6 βίγαεησίῃ ὑπαῦ ψν1}} ΡῈ γουγδ:
ὑπεγα ἰδ πὸ περᾶ γοὺ βϑῃῆοιἹα ἴκζβεὲρ »“τονίπρ ἰοῃνρ,
Ογ]]επίδη, βοὴ οὗ Μαία "Ὁ"

50. 5αγίηρ, ΔΡΟΠΟ νυ ϑιθα. βίγοηρ νυῦΠ6 5.ἢ Πΐ5
Βαπ5. τηθαπηίηρ ἴο πα Ηδιηθ5 ἢ
ἤντη Ὀδπάβ;
θα

πὸ

Ραπᾶβ

νου

ποὺ πο] Πΐτα, δπα πε

ψ Π65

οὗἁ οβίδϑυ [611 [ν ἔγοτη τη ἃπα θαραπ ἴο σγοὸν δ ὁπθα
ἔγουῃ {πε στουπᾷ θεπθαῖῃ ὑπεῖν ἔεεῦ ἰπῃ ὑΠαῦ νεῦν Ρ]αςθ.
Απᾶ ἱπίογυν πίπρ νὴ ὁπ6 ἀποῖμου, παν ἀΌΙΟΚΙΥῪ
στεν πα οονεγεα 411] {πε νυ]α-τονίπρ' οαὐῦ]6 Ὀγ {πὸ
ψ1]] οὐ Γπϊ ον! Η δυτη65, 50 ἐπαῦ ΑΡΟΙ]Ο ννὰ8 ἀϑιοη ϑῃβα
ἃ5 ἢ6 σαζΖθϑά.
ΤΉ Θη {ΠῸ δἰγοηρ 5]ανεῦ οὐ Αὐριιβ Ἰοοκβα ἔτ νον
ὌΡροπ ἐπε ρογοιπᾶ ψ] ογθθ ἢδβῃΐϊηρ ἅτε. ..

ἀεδινίπρ ἴο Πίάε.. .. ΝΈΓΥ ΘΆΒΙΥ ἢδ βοβοπθα ἐπε
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ἐγκρύψαι μεμαώς" Λητοῦς δ᾽ ἐρικυδέος υἱὸν
ῥεῖα μάλ᾽. ἐπρήυνεν ἑκηβόλον, ὡς ἔθελ αὐτός,

καὶ κρατερόν περ ἐόντα λαβὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ
χειρὸς
πλήκτρῳ τυλιθινθο τ αν
κατὰ μέρος:ἣ δ᾽ ὑπὸ εἰρὸς
σμερδαλέον κονάβησε' γέλασσε δὲ,Φοῖβος Απόλλων

γηθήσας, ἐἐρατὴ. δὲ διὰ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ.
421
θεσπεσίης ἐνοπῆς καί μιν γλυκὺς ἵἵμερος ἥρει
θυμῷ ἀκουάζοντα: λύρῃ δ᾽ ἐρατὸν κιθαρίζων
στῆ ῥ᾽ ὅ γε θαρσήσας ἐπ᾽ ἀριστερὰ Μαιάδος υἱὸς
Φοίβου ᾿Απόλλωνος: τάχα δὲ λιγέως κιθαρίζων 425
γηρύετ᾽ ἀμβολάδην---ἐρατὴ δέ οἱ ἕσπετο φωνή-κραίνων ἀθανάτους τε θεοὺς καὶ γαῖαν ἐρεμνήν,
ὡς τὰ πρῶτα γένοντο καὶ ὡς λάχε μοῖραν ἕκαστος.
Μνημοσύνην μὲν πρῶτα θεῶν ἐγέραιρεν ἀοιδῇ,
᾿
μητέρα Μουσάων" ἣ γὰρ λάχε Μαιάδος υἱόν'
480
τοὺς δὲ κατὰ πρέσβιν τε καὶ ὡς “γεγάασιν ἕκαστος
ἀθανάτους ἐἐγέραιρε θεοὺς Διὸς ἀγλαὸς υἱός,
πάντ᾽ ἐνέπων κατὰ κόσμον, ἐπωλένιον κιθαρίξων.
τὸν δ᾽ἔρος ἐν στήθεσσιν ἀμήχανος
ἀ
αἴνυτο θυμόν,
καί μιν φωνήσας ἐἔπεα πτερόεντα προσηύδα"
485
Βουφόνε, μηχανιῶτα, πονεύμενε, δαιτὸς ἑταίρε,
πεντήκοντα. βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλας.
ἡσυχίως καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀίω"
ὁ
νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἶπέ, πολύτροπε Μαιάδος υἱέ,
ἢ σοί γ᾽ ἐκ γενετῆς τάδ᾽ ἅμ᾽
ἅ
ἕσπετο

θαυματὰ

ἔργα
ἔ
440

ἠέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων
δῶρον ἀγαυὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε, θέσπιν ἀοιδήν;
θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατονὃὄσσαν ἀκούω,
ἣν οὐ πώ ποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν
οὔτε τιν᾽ ἀθανάτων, οἱ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσι, 445
νόσφι σέθεν, φηλῆτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ.
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ΗἩΒΈΕΜΈΕΒ, 41τ6-446

50η οὗ 41]-ρ)ουίουβ [οΐο 85. ἢ6 ψοι]Ἱά, βἴθεη ὑποιρἢ
ἴῃ6 Εδυ-βῃοοῖθ. γᾶ8β.
Ηδ ἴοοκ {ῃε6 ἴγῦξ Ἰρορ Πϊβ5
Ἰεν ἀυτὴ πᾶ ὑγεα βοῇ βγη ἴῃ ατ τὶ ὑπ6 ΚΟΥ,
50 ὑπμαὺῦ ἰῦ βουπάδβα δυνεβοιηοὶν αὖ ᾿ἷἰβ. ἴουςῃ. Απάᾶ
ῬΒοαθιβ Αροο Ἰδαρηδα ἴῸΥ ἸοΥ ; ἴον πε βυγεεῦ ἔῆγοὉ
οὔ {πὸ τϑυν!]οιβ

τηπϑῖὶς ψψεηῦ ἴο 5 Πϑαγῦ, δηᾶ ἃ βοῦς

Ἰοηρσίησ ἴοοῖκ ΠΟ] Οἡ 5 50] ἃ5. ἢ ᾿ἰβδίεπθρα. ὙΠεη
Π6 βοὴ οὗ Μαῖα, παυρίηρ' βυνεαῦγ ὑροη ἢΐδ5 ἴγτθ, ἴοοῖκ
ΘΟΌγαρΘ 8ΔΠ6 βίοοα αὖ ἴπε ες παπᾶ οἵ Ῥῇοεθαβ
ΑΡροΙο ; πᾶ βοοῦ, νὴ] Πα ρ]αγθα ἢν} γ οα 5
ἴγγε, ἢ εα ἋρΡ Πῖβ νοῖοα δπὰ βδηρ, ἃπα Ἰον εν νγὰ5
{πε βουπαᾶ οἵ ἢϊ5 νοΐος. ὑμαὺ [Ὁ] οννεα. Ηδς βδηρ ἔπε
βίουυ οἵ με ἀθαύῃ]εββ σοάβ ἀπᾶ οἵ πῸ ἀδὺῖκ δαυίῃ,
ον δὖ ὑπ6 ἤγϑὺ ὑπδν οαῖηα ἴο Ὀ6, ἃηαὰ πον 60} ὁΠ6
γεοοϊνοα 5. ρμογίίοη.
Εἰἶγδὲ διθοηρ πε ροοάβ Π6
Ὠοποστεα

Μπροηηοβυπε, τηοῦμεν

οἵ ἴῃς Μαβ65, ἰῃ ἢϊ5

50ηρ ; ἴου [ῃς βοῃ οὗ Μαϑία ννὰ8 οἵ πδὺ [Ὁ] οί πρ. Απαὰ
ποχὺ Πς6 σοοαϊν βοὴ οὗ Ζειϑ Ὠγυημθα πε ταϑὺ οὗ {6
ἱτπητηον
815. δοοουαϊηρ ἴο {πεῖν οὐάου ἴῃ ἃρ6, ἃπα ἰο]α
μον

δᾶοἢ

νὰ

ὈΟΙΏ, τηθηὐοηΐπο

411} ἰπ ΟΥ̓ΘΙ 45. Π6

βύγποκ ὑΠ6 ᾿γγα Προὸπ Πΐβ ἀύτὴ. Βιυῦ ΑΡΟΙΪ]Ὸ ννὰ8 βεἰΖϑᾶ
ἢ ἃ ἸοπρΊτηρ ποῦ ἴο Ὀ6 Δ|Πγεᾶ, ἀπα ἢ6 ορεπαεαᾶ ἢΪ5
τα ἢ ἃ ηα Θροῖκα ψίηρεα νγογβ ἴο ΕΗΘΥΤΏ68 :
“« Β]αγεν οὗ οχϑῃ, ὑγοκϑῦου, θΌΒΥ ὁπ6, οοιηγδαάα οὗ
ὑΠ6 ἔδαςι, {π|5 βοῆρ οὗ γοῦγβ ἰ5 νους ἤν οονν5, ἀπα

ΙῬεϊίενε ὑμπαῦ ργεϑθαηεϊν να 51}4}} βαθὺ8 οὐ Παδυγδ]
ΡΘδοθία]γ.

Βαΐξ οομηθ πουν, [6}} τηα ὉΠ15, ἡβϑουγ θα}

500 οἵ Μαΐα : ἢδ5. ὑΠὶ5 τηδύνϑ]]οιθ ὑμίησ θθ πη ψ ἢ
γοῦ. τόσα γοῦν ὈἰγῦΠ, οὐ ἀἸ4 βοπηα σοα οὐ πηογίϑ]! τηϑη
σῖνα ἰδ γοιι---ἃ ποῦ ]6 οἹδ- --ἀπα ἴθδοῃ γοῖ ΠΘανΘΗΪΥ
βοησὺ
ΒΒῸΓ ψοποἢ] 5. ὑΠ18. πευνν-πϊεγεα βουμπα [
Πδαγ, πε κε οἵ ψ μοῦ 1 νον ἐπαῦ πὸ τηϑῃ ποὺ σα
ἀνε] Ππρ οὐ ΟἸγτηρι5 Ἔνεν γεὺ μὰ5 Κπόνπη θα νοι, Ὁ
ὉΠ] νίϑ βοὴ οὗ Μαῖδ.
Ὑηδαῦ 5111} 15. ὑπὶ5:}8 γαῖ
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τίς τέχνη, τίς μοῦσα ἀμηχανέων μελεδώνων,
τίς τρίβος; ἀτρεκέως γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν,
εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι.
καὶ γὰρ ἐγὼ Μόύσῃσιν ᾿θλυμπιάδεσσιν ὁπηδός, 450
τῇσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμος ἀοιδῆς
καὶ μολπὴ τεθαλυῖα καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐλῶν"

ἀλλ᾽ οὔ πω τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν,
οἷα νέων θαλίῃς ἐνδέξια ἔργα
ἔ
πέλονται.
θαυμάζω, Διὸς υἱέ, τάδ᾽, ὡς ἐρατὸν κιθαρίξεις.
4δὅ
νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὀλίγος περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἶδας,
ἷξε, πέπον, καὶ μῦθον" ἐπαίνει πρεσβυτέροισι"
νῦν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι.
σοί τ᾽ αὐτῷ καὶ μητρί: τὸ δ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω"
ναὶ μὰ τόδε κρανέινον ἀκόντιον, ἣ μὲν ἐγώ σε

400

κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡγεμόν᾽ εἴσω ᾿
δώσω τ᾽ ἀγλαὰ δῶρα καὶ ἐς τέλος οὐκ ἀπατήσω.

Τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν'
εἰρωτᾷς μ᾽Α “Ἑκάεργε, περιφραδές: αὐτὰρ ἐγώ σοι
τέχνης ἡμετέρης

ἐπιβήμεναι οὔ ῬᾺ μεγαίρω.

405

σήμερον εἰδήσεις" ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι
βουλῇ καὶ μύθοισι. σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας"
πρῶτος γάρ, Διὸς υἱέ, μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάσσεις,
ἠύς τε κρατερός τε' φιλεῖ δέ σε μητίετα “Ζεὺς
ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα.
410
καὶ τιμάς σέ γέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς
μαντείας θ᾽ Ἑκάεργε, Διὸς παρά, θέσφατα πάντα:
τῶν νῦν αὐτὸς ἐγώ σε μαλ᾽ ἀφνειὸν ὁ δεδάηκα:
σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷς.
1 Μοεῦ ΜΕ:
2. ΒαΒΏΚοη:

ὕμνος, Μ νυέθῃ Εἰ δηα ἴ, (πιὰ ρ]η).
θυμὸν, Μ.

8. ΠΎΥΥγ6]] : ἡγεμονεύσω,

4 ΤΥδηβίαῦου : ἔγωγε παῖδ᾽ ἀῤνεον: ΜΕΝ,
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ΗΒΕΜΈΕΒ,

447-474

5οηρ ἴον ἀδδρϑύαῖε οανδεβῖ γαῖ νὰν οἵ βϑοὴρ ἢ ΕῸΥ
νον ΠϑύῈ ἃγ6 ἴγθα ὑπίηρο ἴο παηα 41] αὖ πος ἔπογὴ
γγΒΙΟἢ ἴο ὁΠοο0586,---ἰν
ἢ, ἀηα ἰονε, πα ϑυνεεῖ 5]6δθρ.

Απά ἐπουρῇ 1 ἃπ ἃ [Ὁ] ον εὺ οὔ {πὸ ΟἸγιηρίαη Μιυβεβ
γγΠ0 ἴονα ἀδῆσοαβ δηάᾶ {Π6 Ὀυρηῦ ραῦῃ οὗ βοὴν ---ἰΠ6
[α}]-τοηδα σΠμδηῦ δἀηα ταν βῃϊηρ {8}}}}} οἵ ἤπιε68--γεῦ 1
Πδν οι οαγ δα ἴον δὴν οὗ ἴποβε ἔδαϊβ οἵ 51} αὖ γουὴρ
τη 6 5 ΤῈ ν6]5, ἃ5. 1 ὅὁ πον ἴον ὑῃϊ5 : 1 δῖὴ {116 νυτῇ

ννοπάθν, Ο βοὴ οἵ Ζειβ, αὖ γοῦν ϑυνεοὺῦ μἰαγίησ,

Βιυΐ

ΠΟΥ, βίη γοι, ὑποιρἢ 0016, ἢὰνα 5 ἢ. ο]ΟΥΟ.5 5|{1}},
β0 ἄονη, ἀθαν ον, ἀπαὰ γϑϑρθοῦ ἐπα ψοῦα5 οἵ γοῦν

εἰ άθυβ. ΕῸΣ πον γοῖι 51}8}} ἢᾶνε γεπουγὴ διοηρ ὑΠ6
θαυ! 685 σοάβ, γοὰ ἃ πα γουν τηοῦμοι ἃ150θβ. 18 1
Ὑ}1}} ἀθοϊαγα ἴο γοῦ χαροῦν: Ὀγ ὑΠὶ5 5παῦῦ οἵ δον η6]
ννοοά 1 ψ1}} ϑαγεὶν τπϑῖζα γοὰ ἃ ᾿ἰδδάδυὺ τε πον πθδα
δτηοηρ ἴμ6 ἀθαῦῃ]θθθ σοαβ, ἀπα ἔουξαπαῖθ, ἀμα ψ}}}}
σῖνε γοιι φρ]ογίοιιβ σ᾽ 5 δηα ψν}}} ποῦ ἀδοεῖνε γοι {ΤΌΤ
ἤνϑὺ ἴο ᾿αϑι.᾿
ΤΠ θη Ηδηηθθ δηθυνουδα ἢ ἢ ΑΕ} ννογαβ:
“Κ“Ὑουὺ ααοδϑυϊοη τη οαγ Πγ, Ὁ Εδυ-νουκοῦ; γεῖ 1
ἃπ ποῦ 1Θδϊοιβ ὑπαὶ γοῦ 5ῃου]α δηΐθυ ΠΡΟ τὴν τ:
τῖ5 ἀαν γου 51)8}} Κπονν 1.

Εν 1 566 ἴο μὲ {6 ΠῸ]ΥῪ

ὙΠ γοῦ Ὀού ἴῃ ὑπουρηῦ ἀπ ννοσα. Νὸν γοὺ νῈ]}]}
Κηονν 4}} ἐΠΐηρϑ ἴῃ γοιμ Πϑαγῦ, βίησα γοῖι Ὁ ἐουθιηοβῖ
διηοηρ

ἔπε ἀφαῦῃ]θθθ

σοᾶβ, Ὁ βοὴ οἵ Ζδϑιβ, ἃπα ἃΓ6

σΟΟΩΪν δηά βἰτορ. Απᾶ νῖβα ζεξιβ ἰόνθβ γοῖι 885 8}]}
τἱρσηὺ 15, μα Πὰ5 σίνϑη γοῖϊ Βρ πα] ροἱἤθ. Αμπα ἴΠδν
58νυὑμαῦ Ττόχὰ ἐπ6 αὐΐεγαποα οὔ Ζειβ γοῖ μᾶνα θαυ ηθα
μού ὑπεῸ ποπουῦβ ἀπ6 ἴο {πε σοάβ, Ὁ Εδυ-νουΚου,
ΔΑ

οΥὐδο165 ἔγτοιη ζθαβ, θνθ

41} ἢΐβ. ογαάϊπαποθ.

Οἵ

411 {Π686 1 τηγβο! πᾶνε αἰγεαᾶν ᾿θαυπδα ὑπ γοῖι ἢᾶνα
ορτεαῦ γε ἢ. Νον, γοὺ ἀγ6 ἔγεε. ἴο θαυ τ παΐα νοῦ
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ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν,
41
μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγλαΐας ἀλέγυνε
δέγμενος ἐξ ἐμέθεν: σὺ δέ μοι, φίλε, κῦδος ὅπαξε.
εὐμόλπει μετὰ χερσὶν ἔχων λεγύφωνον ἑἑταίρην,
καλὰ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ἐπιστάμενος ἀγορεύειν.
εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν ἐς δαῖτα θάλειαν

Ὸ᾽480

καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα κῶμον

εὐφροσύνην νυκτός τε καὶ ἤματος.

ὅς τις ἂν αὐτὴν

τέχνῃ καὶ σοφίῃ δεδαημένος ἐξερεείνῃ,
φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει
ῥεῖα συνηθείησιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν,
48
ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον: ὃς δέ κεν αὐτὴν
νῆις ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ἐρεείνῃ,
μὰψ αὔτως κεν ἔπειτα μετήορά τὲ ᾿θρυλλίζοι.
σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὃ
ὅττι μενοινᾷς.
καί τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ κοῦρε"
490
ἡμεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὄρεός τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο
βουσὶ νομούς, Ἑκάεργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν.
ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες ταύροισι μιγεῖσαι
μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας" οὐδέ τί σε χρὴ
κερδαλέον ὅτΕρ ἐόντα ,περιζαμενῶς κεχολῶσθαι.

495

ςς εἰπὼν ὦρεξ᾽- ὃ δ᾽ἐδέξατο Φοῖβος ᾿Απόλλων,
Ἑρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἑἑκὼν μάστιγα φαεινήν,
βουκολίας τ᾽ ἐπέτελλεν:

ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς

γηθήσας" κίθαριν δὲ λαβὼν ἐἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς
Λητοῦς ἀγλαὸς υἱός, ἄναξ ἑκάεργος
ἑ
᾿Απόλλων,

πλήκτρῳ ἐπείρήτιξε κατὰ μέρος" ἣ δ᾽ ὑπένερθε
σμερδαλέον " κονάβησε: θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισεν.
Ἔνθα βόας μὲν ἔπειτα ποτὶ ζάθεον λειμῶνα
ἐτραπέτην' αὐτοὶ δέ, Διὸς περικαλλέα τέκνα,
1 Μαεχίη : ἔχων, ΜΞΝ.
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2 Μ:

ἱμερόεν, οὔμεν ΜΒ.

δ00

Ιγ.:- ΤῸ ΗΕ ΕΜΈΒ, 4γ15-- 504
γοῦ ρ΄θαβα; θυΐ 5ποθ, 48 1ῦ βθδείηβ, γοιμ ἤδαγὺ 15. 50

βίγοηρν δαῦ ἡ ρμ]αγίηρ πα ἰνγθ, ομαηῦ, ἀπ ρἱαν
ἀΡροη ἰδ, Δπα οἷνε γουβο! ἴο τηϑυυϊπηθηΐ, ἰακίηρ
ὑπΠ8 ἃ5 ἃ ον ποτὰ τη6, ἃπὰ 40 γοι, τὴν ἔπεηά,
βθεβδίουν σ͵ΟΥΥῪ οχ τη. ὅϑί'πρ ψ8}} νὴ {Π||5 οἰθαννοϊοθα δομρϑηΐοη ἴῃ γοῦν παπᾶϑ ; [ὉΣ γοὰ ἃτὸ 516

ἴῃ σοοά, γν»ε]] -ογτάευδα αὐζόγαποθ. ΕἼομ πον οἡ Ὀγΐηρ;
ἰδ σομἤ θη
ἴο {πὲ το ἢ ἔδαϑι ἀπα Ἰονεὶν ἄδηοα ἀπά
σἹογίοιιβ. τενϑὶ, ἃ ἴον Ὀγ πὶρηῦ δηαὰ Ὀγν ἀν. ὑνῃοβο
ψ ἢ νἱῦ ἀπαὰ ᾿νἰβάοιη ΘΠ ἶγ6 5.οὗ ᾿Ὁ σα
ΠΟ ]γ, ἈΠ
ἴδ ἤεδομθϑ ὑπυουρσῃ 15 βουπα 41} ππληποὺ οἵ ὑπίηρϑ
ἐπαὰῦ ἀε!σηῦ τῃς τη, θίπρο δαβϑὶν μἰαγεαὰ νἱἢ
σϑθηῦ]6 ἔυι
Υ 165, ΤῸ Ὁ ΡΠ οΥβ Το ]βοιὴθ ἀνσαάρονν:
θαῦ ψ ῃοθΟ ἴῃ ἱρηούθηοθ ΘΠ 165 οὗ ἰὉ ν]ἱο]επύϊν, ἴοὸ
Πΐμι ἴδ ομαϊειθ τηθῦα νϑηϊΐν δηα Ὁ] 5ῆπεβ5. Βαΐ
γοὰ γα 4016 ἴο ᾿ϑαῖῃ ψναΐθνον γοι Ρ]6α856. 80 {ἘΠ 6ῃ,
ΤΙ Ψ1}] σῖνε γοὺ {πὶς Ἰντε, σἹουίουβ βοὴ οἵ Ζδϑαβ, ψ ἢ}]6
Ι ΤῸΣ ΤἹΥ͂ ραᾶατῦ Ψ|] σγὰσζε ἄονὴ νυἢ ψ]]α-τονίηρ
οαὐὔε]δ τΠ6 μαβϑἕανεβ. ὁ. ἢ] ἃηα Πουβεδ αϊηρ μ] δίῃ :
50. 584}} ὅπ οοννδ οονευεα Ὀγ {Π6 "Ὲ}}5. ον ἀρυηἀδηῦν Ὀοΐἢ τηδ]65 ἃ ἔξυμα!θβ. Απαᾶ ποὺ ἔθου ἰβ
ΠΟ πδεᾶ ἴον. γοι, Ῥαγσαίπου ὑποιρὴ γοὰ 816, ἴο "ὲ
αν
Ο 5] ἀηρτΥυ."
Ο Μ,Βδα Ηρ Πδα βδϊα 615, μῈ Π6]4α οαὖ ὑΠε ἱγτε :
δηα ῬΠοδθυ5. ΑΡΟ]]ο ἴοοῖς ἰδ, πα γϑϑαῖν ρΡὰΐ Πῖβ
5Πϊπίηρ ὙΠὶρ ἴῃ Ηδυτηθβ᾽ μπᾶ, δηα ογααϊηθα Ὠΐμη
Κεαρεσ οὗ πουάβ
Τῇ 80η οἵ Μαΐα γϑβοεϊνεα ἰδ
Ἰογέμ!Πγ, ν᾿Ἡ116 ἐπ οἹουϊουῦβ 505 οἵ 1 εἴο, ὑπ6 Ἰονὰ
ἔαν- νου κίηρ ΑΡΟ]]ο, ἴοοκ πε ἴγγδ. ὑρὸὰ [8 ἰε
ΔΥΤῚ ὉΠ ἰτεα βϑοὴ βἰσίηρ ἢ
ὑπῈ Κου.
ΑνεΒουηοὶν δ βουπάεα δ ὅδε ἕουοι οὗ ἴη6 σοά, ὙὙΠ116
δ βδηρ' βυυθεῦν ἴο 105 ποῖα.
Αξουννανᾶβ ὑπὲν ὕνο, ἐπὸ ἃ}1-9]ουίοιιβ. 50η8 οὗ Ζει8
τυγηοα πε

οονγα δος

ἰοναγάβ [6

βδογεᾶ πηδδάον,
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ἄψορροι πρὸς ᾽οΟλυμπον ἀγάννιφον ἐρρώσαντο
δ0ὅ
τερπόμενοι φόρμιγγι" χάρη δ᾽ ἄρα μητιέτα Ζεύς,
ἄμφω δ᾽ ἐς φιλότητα συνήγαγε" καὶ τὰ μὲν “Ἑρμῆς
Λητοΐδην ἐφίλησε διαμπερὲς ὡς ἔτι καὶ νῦν,
σήματ᾽ ἐπεὶ κίθαριν μὲν ξκηβόλῳ ἐγγυάλιξεν
ἱμερτήν, δεδαώς, ὃ δ᾽ ἐπωλένιον κιθάριξεν'
610
αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρης σοφίης ἐκμάσσατο τέχνην'
συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ᾽ ἀκουστήν.
Καὶ τότε Λητοΐδης “Ἑρμῆν πρὸς μῦθον ἔειπε"
δείδια, Μαιάδος υἱέ, διάκτορε, ποικιλομῆτα,

μή μοι ἅμα κλέψῃς κίθαριν καὶ καμπύλα τόξα'
τιμὴν γὰρ πὰρ Ζηνὸς ἔχεις ἐπαμοίβια ἔργα
θήσειν ἀνθρώποισι κατὰ χθόνα πουλυβότειραν.

διῦ

ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε θεῶν μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,

ἢ κεφαλῇ γνεύσας ἢ ἐπὶ Στυγὸς ὄβριμον ὕδωρ,
πάντ᾽ ἂν ἐμῷ θυμῷ κεχαρισμένα καὶ φίλα ἔρδοις. 520
Καὶ τότε Μαιάδος υἱὸς ὑποσχόμενος κατένευσε,
μή ποτ᾽ ἀποκλέψειν, ὅσ᾽ ᾿Εκηβόλος ἐἐκτεάτισται,

μηδέ

ποτ᾽ ἐμπελάσειν πυκινῷ δόμῳ: αὐτὰρ
᾿Απόλλων
Λητοΐδης κατένευσεν ἐπ᾽ ἀρθμῷ καὶ φιλότητι,
μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισιν ἔσεσθαι, δ20
μήτε θεὸν μήτ ᾿ ἄνδρα Διὸς γόνον" ἐκ δὲ τέλειον
[αἰετὸν ἧκε πατήρ' ὁ δ᾽ ἐπώμοσεν" ἧἦσεμάλ᾽ οἷον"] 20"
σύμβολον ἀθανάτων ποιήσομαι ἠδ᾽ ἅμα πάντων,
πιστὸν ἐμῷ θυμῷ καὶ τίμιον' αὐτὰρ ἔπειτα
ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον,
χρυσείην, τριπέτηλον, ἀκήριον ἥ δε φυλάξει

πάντας ἐπικραίνουσ᾽ ἄθλους Σἐπέων τε καὶ ἔργων
τῶν ἀγαθῶν, ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς.
1 ΑἸ]Θ Ἐ Βιρρ!θιηθηῦύ.
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Ιν.--Τὸ

ΗΒΈΜΈΘ,

κου--32

Βα ὑπδιηβεῖνοβ παβίθηθα θδοῖκ ἴο βῃονυ ΟἸγιηρι5,
ἀε!ρ, ἴησ ἴῃ {116 ᾿ἴγγθ. ΤΠ θη υνῖϑα Ζειβ νὰ ρ'δα ἀπα
τηδδα ἔπθιὴ Ὀοὺἢ ἔθ πμά5.

Απᾷ

Ηδιιηθ5. Ἰογεᾶ

{πὰ

50) οὗ Γ,δἴο οοῃἔϊηια}]ν, Ἔνθῃ,85.δὲ 4065 πον, ΨΠΘΠ

ΠΡΊΝ ΘΗ ὙΠῸ γγὰ 85 [οκθη ἰο ἐπ6 Βδι-βῃοοῖΐεν,

γγΠ0 Ὀ]αγεα ἰδ 5Κ1Π]}1ν, Πο]άϊηρ [Ὁ ἀροῖ Πΐ5 ἀστὰ. Βαΐ
ἔου Πἰτηβ61} Ηδθυτηθ5 ἔουπα οὐδ᾽ ἀποον οὐπηΐηρ' αὐῦ
ἃηα᾽ τηλᾶθ Πἰτηβο]ῦ ὑῃ6 ρΡὶρεθ ὑνοβα βουπηᾷ ἰ5 μϑαχά
αἴαν.
,
ΤΉΘη ὑη6 80η οὗ [,εἴο βεϊά ἴο Ἡδυη65 : “ ὅοῃ οἱ
Μαῖα, ρυαϊάθ ἀπ συπηΐηρ ὁη6, 1 ἔδαι γοὰ τᾶν 5[θ8]
ἔγοιῃ τὴηθ ὕπ6 'ἴγγε πὰ τὴῦ ουγνεα μον τορεῦπου ; [ῸΥ
γοὰ ᾶνε δὴ οἰῆοε ἔγουη Ζειϑ, ἴο βού}! 15} ἀθθᾶ5 οἵ
θᾶγΐου διποηρδὺ τηθη ᾿ῃγουρποιΐ ῃ6 ἔγαϊ ἃ} δανίῃ.
Νον ἴἢ γοὺ νου] ΟἾΪῪ βυθοῦ τὴα ἴπ6 σγοαῦ οὐὐῇ οὗ
ἴπΠ6 σοάδβ, οἰῦποι ὈῪ ποαάαϊηρ γουν ΠΕδα, οὐ Ὀγ ἐπε

Ροϊθηῦ νναῖθι. οἵ ϑέγχ, γοὰ μοῦ

αὁ 411] ἐπαῦ οδῃ

ΡΙΘα88 δπᾶ δᾶ86 τὴν ἢϑαγδ.᾿"
ΤΠοη Μαῖα β βθ0η ποασαβα ἢϊ5. πϑδᾶ δηα ργουηϊθεα
ὑπαῦ ἢ6 σου] πονοὺ δἴθαὶ δηγιπίηρ οὗ 4}1 ὑπ6 ἘδὰνΒῃοοῦδι. ροββϑεββεαᾶ, δηὰ νου ΠΟνΕΓ 9Ὸ Π6ΔῚ [18
βίγσοηρ Πουβα;
θὲ ἔδ!Π]ονν μα.

θα ΑΡρο]]ο, βοὴ οἵ [,εἴο, ϑύσοσα ἴο
ἔνεμα. ἴο. Ηδγμλθβ, νονίηρ;. {πα ἢδ

νοι] Ἰογε πὸ ΟὐμεῚ ἀιποηρ ἐπα. ἱπημηογία5, πο Ε]Π16ν
5οα ΠΟΥ͂ Τηδῃ ΒΡΓΠΠρ ἤτοι Ζεῦ, θεῦου ὑπδῃ ἩΘΥΤΉ65:

δα ἐπὲ Βαῦμον βεαῦ ἔουθ δὲ δαρ]ε ἴῃ οοπῆιτηδίίοῃ.

Απμᾶ Αροὶϊο βϑνγαῖα αἰβθο: “εν 1 1} τᾶκα γοὰ
ΟὨΪγ ἴο ΡῈ δῇ ομῃθῃ ἔου ὑΠ6 ἱπηπηουΐα]β πα 411 Αἰ1|κο,
ἐγυθίθα ἀπ Ποπουσεα ὈΚΥ τΥ Ποαυΐ. Μουθονθν, 1
νν}}} σῖνε γοὰ ἃ βρ!
6μα ἰδῆ" οὗ τἱοῃαβ ἀπά υγθα]
τ:
ἰν ἰ5 οἵ ροϊᾶ, νι ἔγχεα Ὀγάη 68, πα ψν1}}] ΚΕαΡρ γοὰ
βοδῦῃ
6]685, δοσουηρ 5Πῖηρ ΘΥΘΥν ἰαβις, ψμοϑῦθου οὗ
νον οὐ ἀεδθάβ ὑμαῦ ἂῖὸ ρσοοά, ψῃίοῃ 1 οἰδίτη ἴο
Κηονν ὑμυουρ ὑπ αὐξεήδηος οἵ Ζευβ. Βαΐ 88 ἴου
401
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ἨΟΜΕΈΕΙΟ

ἘΕΜΝΘ.

μαντείην δέ, φέριστε, διοτρεφές, ἣν
ἣ ἐρεείνεις,
οὔτε σὲ θέσφατόν ἐἐστι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἄλλον
ἀθανάτων:

τὸ γὰρ οἷδε Διὸς νόος" αὐτὰρ ἐγώ γε

ὅ8δ

πιστωθεὶς κατένευσα καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον,
μή τινα νόσφιν ἐμεῖο θεῶν αἰειγενετάων
ἄλλον η᾽ εἴσεσθαι Ζηνὸς πυκινόφρονα βουλήν.
καὶ σύ, κασίγνητε χρυσόρραπι, μή με κέλευε
΄
7
[τ
᾿
αὐ,
’,
θέσφατα
πιφαύσκειν,
ὅσα
μήδεται
εὐρύοπα
Ζεύς.
540
ἀνθρώπων δ᾽ ἄλλον δηλήσομαι, ἄλλον ὀνήσω,
Ν

᾽

Ἶ

Ἂ

,

,

᾽

3

΄

Δ

3

Ὁ

’,

πολλὰ περιτροπέων ἀμεγάρτων φῦλ᾽ ἀνθρώπων.

καὶ μὲν ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, ὅς τις ἂν ἔλθῃ
φωνῇ καὶ πτερύγεσσι τεληέντων οἰωνῶν"
οὗτος ἐμῆς ὀμφῆς ἀπονήσεται, οὐδ᾽ ἀπατήσω.
δ4ῦ
ὃς δέ κε μαψιλόγοισι πιθήσας οἰωνοῖσι
μαντείην ἐθέλῃσι παρὲκ νόον ἐξερεείνειν
ἡμετέρην, νοέειν δὲ θεῶν πλέον αἰὲν ἐόντων,
φήμ᾽, ἁλίην ὁδὸν εἶσιν. ἐγὼ δέ κε δῶρα δεχοίμην.
ἼΛλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐρικυδέος υἱὲ
ὅδ0
καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον"
σεμναὶ γάρ τινες εἰσί, κασίγνηται γεγαυΐαι,
παρθένοι, ὠκείῃσιν ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι,
᾿

Χ

Φ

Ρ]

ἃ

3

ΟΌΥΟΥ

[

5

[ο]

“Ἁ

7

3

ἐ

5

Φ

7

ΕΝ

ΟΣ.»

ῇ

»"

7

[ι.

ῃ

7

,ὔ

.5

’

ς

᾿

Ὁ

.οῶνχ

.

φ

ΦΙ

ἤ

Ν

Ν

οὧἐδ

΄

“

᾿

7,

2

,

[οὶ

,ὔ

-“

7

-

7

τρεῖς" κατὰ
λευκά,
»

3.

"4,

δὲ κρατὸς

Ἄ

Χ

΄

Ν

ς

Ν

πεπαλαγμέναι

ἄλφιτα

7

Ἁ

»

ἊὉΝ

οἰκία νατετάουσιν ὑπὸ πτυχὶ ἸΠαρνησοῖο,

δῦῦ

μαντείης ἀπάνευθε διδάσκαλοι, ἣν ἐπὶ βουσὶ
,ὔ

3

,

Δ

ἃ

Φ..Α,

ἈΝ

παῖς ἔτ᾽ ἐὼν μελέτησα" πατὴρ δ᾽ ἐμὸς οὐκ ἀλέγιζεν,
-

ἊΨ.

Ὁ

ὙΝπ

᾿

»͵Ἀ

ΝΧ

»

ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλη
κηρία βόσκονται καί τε κραίνουσιν ἕκαστα.
“

7
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᾿
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ΙΝ.--ΤῸ ΗΒΈΜΕΒ,

533-559

βοούἢ-βϑαυίηο, πΟΡ]6, ποάνθης-θου Οἢ1]4, οἵ νοὶ
γοῖι 51, Ὁ 5. ποὺ ἰἉν} Ὁ γοὰ ἴο ᾿ἸΘΆγ ἰδ, ΠΟΥ

ἴον. ἃν οὔποὺ οἵ {πῸ ἀθαῦῃ!θθθ σοας: οὨ]ν ὅπ6 τηϊπα
οἵ Ζευβ Κπονβ ὑπαῖ. 1 δὴ ρ]θαρβά δπαᾶ πᾶνε νονϑα
ἃ Πα βυγοη ἃ ϑίγοηρ οὐ ἐμαῦ πὸ οὔποθ οὗ {πῸ δἴδυμδὶ
9065 5ᾶν 6 1 5ῃοια ἰκῆονν ὑπὸ υυῖ56- ποαγ θα οοσπη56] οὗ
.Ζευβ8. Απᾶ 4ο ποῖ γοὰ, τὰν ὈΓΟΤΙΧΕΥΣ Ῥδάγον οὗ ἘΠῸ
ϑοϊάθη νἂηα, 4 τὴς {6}} ὑποβϑε ἄδούθθβϑ ψῃΐο} 8}]βαοίηρ ζθι5 ἰπΐεπαάβ. ΑΔ5 ἴῸΥ τηθῃ, 1 νν}}}] Πδυτὴ ὁπ 6
ἃ Πα ργοῆὺ ἀποῦμθν, βου Εν. ραυροχίηρ ὑπὸ ὑγῖρε5. οἵ
ὈΠΘΉν 4016 θη.
Ὁ Ποβοθνον 5Π8}} οοιηθ ουἱάδα Ὀγ
1Π6 64}1 ἀπᾶ ἤϊοῃῦ οἵ Ὀἰγαὰβ οἵ ϑσε οὔδι, ἐπαῦ τη
514}} Πᾶνε δάναπΐασο ὑπγοὰρἢ τὴν νοΐοθ, πὰ 1 ψ]}}
ποῦ ἀδοοῖνε ἢ.
Βυὺῦ ψῇοθο 514}} ὑγιιϑὺ ἴὸ ἰα]γοπαϊιουϊπρ θἱταβ δἃπὰ 514}} 866 Κ ἴο ἴὔνοϊζα ἵν
ΡΓΟΡμθύϊο αὐ ΘΟὨ ΓΑΥῪ ἴο ΤΥ Ψ], ἃπα ἴο ὑπαᾶοΥβίδπα τόσο ὑπαῃ ὑπ οἴθυμαὶ σοαβ, 1 ἀφοίαγε ὑπαὶ
ἢ6 5881} οογῆθ. οὐ δὴ ἰᾶ]6 ἸοῦσποΥυ; γαὺ ἢΠὶβ ροΙθ 1
νοῦ] ἴακθ.
Βυΐ 1 1] [6}} γοι δηποῦμου ὑῃίηρ, ὅ0η οἱ 8}}ϑ]ουίοιβ. Μαῖα ἃπα τς γγη0 ΠοΙα5.
ὑΠ6 ἀδθρὶβ, ἰυςκὈΥηρΊηρ᾽ σαηΐιβ οἵ ὑπὲ 5σῦϑ.
ΘΓ ἀ16 οογίαϊπ ΠΟΙΥῪ
ΟΠ 68, 5ἰϑύθυβ Ὀουη---ίῃγθα νἱγρῖη5 1} οἰθα ψ ἢ νη98 :
πεῖν Ππεδάθ δύο θεβρυϊη
ΚΙ οα τ τθπ νυνῃϊξα πλθα], δπὰ
παν ἄγε}} ὑπάθι ἃ τἱᾶρε οἵ Ῥαγπαββιβ. Τη686. ἅτ
, θδοθοῖθ οἵ αἰνίπδίϊοη, ἀραγὺ ἔτο τη6, ἔμπα αὐὸ ψ Β]Οἢ
Ι ρῬυδούϊϑϑεα να γεῦ ἃ θοΥ [Ὁ]
ον ηρ Πουά5, ὑπουρἢ
ΤΩΥ͂ ἔαϊμου ραϊὰ πὸ Πεθα ἴο 1Ὁ. Ετοιη ὑπμαὶγ Ποῖ
ὑπογ Ηγ ποὸνν μευθ, πον μοι, [βϑαϊπρ' οη. ΠΟΠΘΥ-Θο
τὴ}
1 Π}6 ΤΉ γα, ψῆο ρῥγδούϊβθα αν! παύϊοη ὈΥ Ἰηθϑη8 οὗ
ῬΘΌΡΙ65 (αῖθο οδ]]θα θριαί). [πὶ {Π18 Ἡγτὴη ὉΠΘΥ 86 γΘΡΓΘ6βοηὐθα 85 δρϑὰ τηϑί ἄθηβ (11. δὅ8--4), Ὀιιὺ Δ΄Λ6 οἸ βϑυ δββοοϊαύθα
ἢ 665 (11. δ59--ὅ038) ἃιμα ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ μοῦ οοποοὶνθα 88
πωνίηρ πατήϑη μθδβ δηα Ὀγχθαβύβ νυ ὑΠπ6 ὈοάϊθΒ δηᾶ ψ]ηρΒ
οὗ θεθῷ. ὅ869 ὑΠ8 δαϊδίοῃ οὗ ΑἸ]θὴ δηᾶ ἥἾκοβ, Αρρϑπαῖϊχ 111.
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αἱ δ᾽ ὅτε μὲν θυΐωσιν ἐδηδυῖαι μέλι χλωρόν,
προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν"
ἣν δ᾽ ἀπονοσφισθῶσι θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδήν,
7

᾿]

“ὃ

ὃ)

ψεύδονται

,

»

Μ»

ὃ ΘᾺ

δὴ ἔπειτα

ὕὔ

ΘΝ

»

δὅθ0

7

,

ὃ

ὃν ἀλλήλων

,

δονέουσαι.

1

τάς τοι ἔπειτα δίδωμι" σὺ δ᾽ ἀτρεκέως ἐρεείνων
σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε, καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα
δαείῃς,
Ἀ

»

“Ὁ

7

΄

ἈΝ

᾽

Ν

ΝΜ

δθῦ

πολλάκι σῆς ὀμφῆς ἐπακούσεται, αἱ κε τύχησι.
[4

[

3

““

9

΄

Μ

ΓΑ

ταῦτ᾽ ἔχε, Μαιάδος υἱέ, καὶ ἀγραύλους ἕλικας βοῦς
ἵππους τ᾿ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργούς.
[ὡς ἔφατ᾽". οὐρανόθεν δὲ πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἔπεσσι δ68
θῆκε τέλος: πᾶσιν δ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ οἰωνοῖσι κέλευσεν 5] 08"
καὶ χαροποῖσι λέουσι καὶ ἀργιόδουσι σύεσσι
καὶ κυσὶ καὶ μήλοισιν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών, δ10
πᾶσι δ᾽ ἐπὶ προβάτοισιν ἀνάσσειν κύδιμον “Ἑρμῆν,
οἷον δ᾽ εἰς ᾿Αἴδην τετελεσμένον ἄγγελον εἶναι,
ὅς τ᾽ ἄδοτός περ ἐὼν δώσει γέρας οὐκ ἐλάχιστον.
Οὕτω Μαιάδος υἱὸν ἄναξ ἐφίλησεν ᾿Απόλλων
παντοίῃ φιλότητι" χάριν δ᾽ ἐπέθηκε Κρονίων.
δ
πᾶσι δ᾽ ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ὁμιλεῖ.
παῦρα μὲν οὖν ὀνίνησι, τὸ δ᾽ ἄκριτον ἠπεροπεύει
νύκτα δι’ ὀρφναίην φῦλα θνητῶν ἀνθρώπων.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ'
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
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1 ἘΣ δηὰ ἴ,: πειρῶνται δὴ ἔπειτα παρὲξ ὁδὸν ἡγεμονεύειν (““ΤΉΘΗ

ὕμπϑν ὑγγ ἴο Ἰϑδα πηθὴ δβὶθ ουὖῦ οὗ ὑῃη6 νγὰν ᾽), οὔπου Μ5Ν.
Ξ. ΑἸ]π᾿5 Βῃρρ!θιηθηῦ.
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ΗΒΕΜΈΜΒ,

κόο---8ο

Δα ὈΥ]ηρίηρ 411 ὑπίπρβ ἴο ρᾷ8585.. Απᾶ ψῇεη πον
ΑΥΘ ἱπβρίτοα ὑπγοαρἢ οαὐίπρ γε] ]ονν ἤοπον, ὑπ 6 Ὺ δγαὲ
νἹ Πρ ἴο 5ρε6ακ ὑγαΐῃ ; αΐὺ 1 πον θὲ ἀερτϊνεα οἵ
ὑπ6 ροαδ᾽ ϑυγεοῖ ἔοοα, ἔπθη ποὺ 5ρθδκ [Ἀ]56]γ, ἃ5
πῸὺῪ ϑυνϑιγη ἱπ ἃπα ουὖ ἰοσεῖίμοσυ. Τπεβο, ἔπεη, 1
σῖνα γοὰ ; δηααΐγα οὗὨ ὑπ θη) βγοῦν ἀηα ἀο] ρσῃὐ γουτν
Πεοαχσῦ: δπά 1 γον 5Βῃου]α ἤδδοἢ ἃμν ππογΐὰ] 50 ἴο 40,
οἴϊεπ ψ}}} ΠῈ6 ἤδδὺ γοι! ΓΈΒΡΟΠ56---ἰξ ἢ Πᾶνα σοοά
[ουΐα ποθ.

Τακα

ποθ,

ὅοη

οὗ Μαῖα, δῃᾶ τεπα

ἐπα

να τονίηρ, ΠΟΙ ΟΧΘΠ ἅΠα ΠοΙδ65. ἃπα ραν δηξ
ἢ}. 65.᾿
ς
50. 6 5Ρᾶ8Κθ.
ἀπᾶὰ ἔτοιη ἤδανεημ ἔδίμει Ζει5
Πίμ561 σάνε οομπῆγτηδίίο ἴο ἢϊβδ ψογάβ, δηα οομητϑηα64 ὑμαὺ οἹουίουβ Ηδιτηθβ 5μου]α θὲ Ἰογὰ ονοὺ
411 υἱνα5. οἵ οἴγδβῃ 8η6 ρυτη- γε ΠΠ0Π5, ἃπα ὈΟΔΥΒ
ντὉἢ) ο]αμηΐηρ {πι5κ8, ΔΠα ονοῦ ἀορδ ἃπα 4}} ἤοοκβ
ὑπΠὰῦ πὸ

σᾶς

βαυῦῃ πουγῖθῃ
65, Πα

Ἤν Ὶ 411} 5Π6ερ;

4150 ὅπὰῦ 6 ΟὨΪΥ 5ῃου]α θὲ Π6 ἀρροϊηϊξα τηθϑϑο
Πρ
ἰο Ηδάδβϑ, ψῆο, ὑποιρὴ ἢ6 ἴακεβ πὸ οἹδ, 5Π4}} οσῖνε.
Πίχη ΠΟ πηθϑη Ρ.1ΖΘ.
Τι5 ἐπα Ἰοτά Αρο]]ο 5Βῃονθα ἢἰβ Κίπαμθ85 ἴον ὑῃ6
ϑοη οἵ Μαΐα ὈΥ 4}1 τπϑηπον οἵ δ] ΘΠ βῃϊρ : ἀπᾶ ὑῃ8
ϑοη οὗ Οτόποβ σάνε ἢΐπι ργᾶσα θ6ϑάθβ.
Ηδ οοηβουῖβ
ν ἢ 411} τηουία]5 πα ἱπημηουία
δ : ἃ Π 16 ἢ ρῥυοῆϊβ,
θαῦ σοπ μα} }ν ὑπτουρῃοῦῦ [Πς6 ἀἀΥκΚ πἰρηῦ 6 ΘΟΖ η5
Π 6 ὑγῖθ65 οὗ πηουΐδὶ] τηβθη.
Απά

50, ἴδγεν,

ὅοη. οἵ Ζθιβ

δηὰ

Μαῖα ; θὰ}1

γνν1}] τθιηθιη θα. γοιῖι 8ΔΠα Δηοῖ υ βοηρ᾽ 4150.
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ν
ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ
Μοῦσά μοι ἐννέπε ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης,
Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε
καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων
-“

᾿

3

οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,

ἠμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει.ἠδ᾽ ὅσα πόντος"
πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης.
Τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽
ἀπατῆσαι:
κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διός, γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην'
οὐ γάρ οἱ εὔαδεν ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης,
ΣΡ Ἶ

νΨ

-

ΝΥ

δι

᾽

,

5

ΝΜ

“

ξ

Ε

ΠΩΣ
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΄
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᾽
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΄

’ὔ

ω
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Ἔ
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ἊΨ

»

ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον ΓΑρηος
ς
Ὁ
,ὔ
4
ΝΣ
Ἂς τυλὴ
δ
ἼΩ
΄
υὑσμίναὶ τε μάχαι τε καὶ ἀγλαὰ ἐργ ἀλεγύνειν.

πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε
ποιῆσαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ.
ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν
ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ.
οὐδέ ποτ᾽ ᾿Αρτέμιδα χρυσηλάκατον, κελαδεινὴν
δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη.
καὶ γὰρ τῇ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θῆρας ἐναίρειν,
φόρμιγγές τε χοροί τε διαπιρύσιοί τ᾽ ὀλολυγαὶ
ἄλσεά τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν.
οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδε ἔργ᾽ ᾿Αφροδίτης,
Ἵστίη, ἣν πρώτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
αὖτις δ᾽ ὁπλοτάτην, βουλῇ Διὸς αἰγιόχοϊο,
’

᾽

7

δος

»ΟΝ
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ΠΝ
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γ.--Τὸ

ΑΡΗΒΟΠΙΤῈ, τ--23
τ

ΤῸ

ΑΡΗΒΟΘΌΙΤΕ

Μῦυϑε, [6}} τη ὑπε ἀδβεᾶβ οἵ ροϊάδῃη Αρῃγοάᾶίξα {πὸ
ΟΥρυίδῃ, γγῆο 5υϊγ5. ὰρ βυγθοῦ ραβδίοῃ ἰπ ἔπ 6σοἄβ ἀπά
5. 65 Πα ἐγῖθ65 οἵ πιονΐα] τηθη ἀπ θἱναβ ὑπαὶ Ηγ ἴῃ
αἷν' ἃ Πα 411} ἐπ τηδὴν οὐθαΐιγοϑ ἐμαὶ ὑῃς αὐν ἰδ μα γδδ 5,

δ η4 4}} ὑπαῦ {πε 56ὰ : 411} 686 ἴονε {πε ἀδεᾶς οἵ τί ιογονν θα Οὐἐμεῖδᾶ.
Υεῦ {Π6γ6 τὰ ἔχεις ἢδαγὶβ. ὑπαὶ 5π6 οἄπποΐῖ θεπά
ΠΟΥ͂ γεῦ Θῆβηδήθ.
ΕἸγδὺ ἰ5 ἴῃς ἀδυρῃΐεν οἵ Ζεὺβ
νγηο Πο]45 πε δερίβ, Ὀγὶρῃ τ-ογεά Αὐμαπε; ἔου 586
ἢα8. πὸ ρβαβασε ἴῃ ἐπε ἀεεάςβ οὗ ροϊάεη Αρητγοάϊίο,
θὰῦ ἀρ ηνθ ἴῃ νγαῖβ δπα ἴῃ {ῃ6 νροῦκ οἵ Αταϑ,
ἴῃ βγ δ ἃπα θαύι]65 ἀπά ἰπ ργδραγίηρ ἰδυηοιιβ
ογαϑ.
886 ἤγθὺ ἰδυρηῃῦ δαγ ]ν ογαξξθιηθη ἴο
8 ΚΘ ομαγίοῖβ οἵ νῶν ἃπα σαὺθ νυ
ΟΌ5] ψτουρσηΐ
ἢ

ὈΙΌΠΖ6, δη6 5ῃ6, ἴοο, ἔδβιομθβ

ἔβη δὺ τηϑίθῃς5

ἴῃ ὅπ6 Ποιβα 8πη6 μεθ Κπον]εαᾶρε οὗ σοοάϊν ἂγῖβ ἴῃ
ΘΆ6ἢ ΟΠΘ᾽5τηΪπα. ΝΟΥ 4065 ἰδαρῃ ογ-Ἰονίπρ ΑΡὨγοαϊζε
ἜΥΘΥ ἴδυηθ ἴῃ ἴον Αὐξογυηΐβ, πε αηὐγεϑβ νυ

5885

οἵ σο!]ᾶ ; ἴον 58Π6 ἰον8β ΔύΈΌΠουΥυ ἀπά ἔπε 5ἰαγίηρ οὗ ψη]α
θεαϑῖβ ἴθ πε τηουηΐαῖηβ, Π6 ᾿γγα «50 ἃπα ἀαποίηρ
8 Π6 Ἐν} Πηρ᾽ ΟΥ65 Πα] ΘΠ παν νγοοαβ πα Π6 οἰξῖ65 οἵ
ὈΡΤΡδ θη.
ΝοΥ γεΐ ἀο65 ὑπῈ ρῦτα τηδίάθη Η οϑυϊα
Ιονα Αρῃγοαϊ
ε᾽ 5οῦκθ.
516 νψψὰ5 {πε ἤγϑ- θογ ΘΠ]]α
οἵ ψη]ν Οὐόποβ ἃπα γουηροϑβὺ ἴοο, ὈγΥ Ψ1} οἵ Ζευβ ψγῃο

ΠοΙά5.

πε

δερσίβ,-τα

ἀπδθηϊν

τηδία

ψῃοη

Ὀοΐῃ

1 ΟΥΌΠΟΒ5 58]
ον θα θοῦ οὗ 15 ΘΠ άσθη ὑπ 6 τηοτηθηῦ ὑμαῦ.
Π6Ὺ γγϑῦθ ὕόοσπ. Ὀπὺ αἱ πηαύθ! ν γγὰβ ἕογοθα ὕο ἀἸβροῦρθ ὑμθιη.
. Ἠορύϊα, θϑίηρ {π6 τεῦ ὕο θὲ βυγϑι]οννθα, ννὰβ ὑπμ6 ἰαϑῦ ὕο. θ6

ἀἸβρουρϑά, δηα 850 νγᾶϑ ἃὖῦ ὁποθ ὑΠθ ἢγϑὺ πᾷ Ἰαύθδῦ θοῦ οὗ ὑ86
“ΟΠ άγθη οὗ Ογόποϑ, Ορ. Ἠρϑιοα Τλοοσοην; 1]. 495-7.
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πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων'
ἣ δὲ μαλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν"
2ὅ
ὦμοσε δὲ μέγαν ὅρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν,
ἁψαμένη κεφαλῆς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,
παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων.
τῇ δὲ πατὴρ Ζεὺς δῶκε καλὸν γέρας ἀντὶ γάμοιο
καί τε μέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο πῖαρ ἑλοῦσα.
πᾶσιν δ᾽ ἐν νηοῖσι θεῶν τιμάοχός ἐστι
καὶ παρὰ πᾶσι βροτοῖσι θεῶν πρέσβειρα τέτυκται.
Τάων οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι:
τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ᾽ ᾿Αφροδίτην
οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.
8
καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου,
ὅστε μέγιστός τ᾽ ἐστὶ μεγίστης τ᾽ ἔμμορε τιμῆς.
καί τε τοῦ, εὗτ᾽ ἐθέλοι, πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα
ῥηιδίως συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξίν,
Ἥρης ἐκλελαθοῦσα, κασιγνήτης ἀλόχου τε,
40
ἣ μέγα εἶδος ἀρίστη ἐν ἀθανάτῃσι θεῇσι.
ς
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3. υ6}Ὃδ}θ

δ᾿

ἊΝ

κυδίστην δ᾽ ἄρα μιν τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης
μήτηρ τε 'Ῥείη: Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς
αἰδοίην ἄλοχον ποιήσατο κέδν᾽ εἰδυῖαν.
Τῇ δὲ καὶ αὐτῇ Ζεὺς γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
ἀνδρὶ καταθνητῷ μιχθήμεναι, ὄφρα τάχιστα
46
μηδ᾽ αὐτὴ βροτέης εὐνῆς ἀποεργμένη εἴη,
καί ποτ᾽ ἐπευξαμένη εἴπῃ μετὰ πᾶσι θεοῖσιν
ἡδὺ γελοιήσασα, φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη,
ὥς ῥα θεοὺς συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξί,
δ0
καί τε καταθνητοὺς υἱεῖς τέκον ἀθανάτοισιν,
ὡς τε θεὰς ἀνέμιξε καταθνητοῖς ἀνθρώποις.
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ν.--ΤῸ

ΑΡΗΒΟΘΙΤῈ,

24--52

Ροβείάοῃ δπηα ΑροἹ]ο βουρῃξ ἐο ψεᾶὰ. Βαυΐ 516 ννᾶβ
ΠΟΙ
ὑπ] πη, πᾶν, βυπθΟΥΪΥ ταϊιβεᾶ ἢ δπα
τουομίηρ ἔπΠ6 ἢδαα οἵ ἔαϊπεν. Ζειβ ψῆο ΠΒοΙά5. {πε
ἀδρῖβ, 5816, ὑπαῦ αὶ. σοάάθββ, βυαῦε ἃ ροτϑαῦ οὐἱῃ
νῃοἢ

Πᾶ5 ἴπ σα

Ὀδοη

{ὩΠΠΠ|6ἃ, ὑπαὶ

5η6 ψουἹά

θὲ ἃ τηϑίάθῃ 41} ΠεῈὺ ἄαγβ. 80 Ζεὺβ πε Ἐδίδεν
ϑανα ΠΕΡ ἃπ ΠΙΡῊ ΠΟΠΟῸΣ ἱπβίεδα οὐ τηλυτίαρα, ἀπ
5η6. Πα5 ΠΟΙ ρῥἷδοε ἰπ {πς τηϊάθὲ οἵ ἔπε ποῦβε δπᾶ
Πὰ5 {π6 τἱομῃοϑδὺ ρογίϊοπ, [|π 8}} {πῸ ἔβθιηρ]εβ οἵ ἐμὲ
ϑοάβ 58η6 Πὰβ ἃ 5Π816 οἵ Ποπουῦῦ, ἃπα δηιοηρ 4]]
τηογἕ] Πη6η 586 ἰ5 οἢϊοῦ οἵ τῆς σοαάφ65568.
ΟΥ̓ Πεβὲ ἴῆγεες Αρῃγοαϊζε οαμποῦ θε Πα ΟΥ̓ ΘΠ5ΠΔΙῈ
1πῃ6 Πεαγῖίβ.
Βιυῖ οἵ 4}1] οὔμειβ ὑθεσα 5 ποίην
διηοηρ {πΠ6 Ὁ] βθεα σοῦβ ΟΥΎ Διποπρ' ποτὰ] τθη ὑπαΐ
Πὰ5 Ἔϑοᾶρεά Αρῃγοαϊῖξε. ἔνε πε Ποατὺ οἵ Ζειβ,
νγηο ἀεΠρηϊβ ἴῃ ὑπυπάσυ, ἰ8Β ᾿εαα αδίσαν Ὀγ Ποῖ;
ἐπουρἢ Πα 5 σγεαϊθδο οἵ 411] δπᾶᾷ Ππὰβ ἔπε Ἰοΐ οἵ
Πρῃαδϑὲ τηϑ]δϑῦν, 5η6 θα] 5 ὄνὸὴ ἢ ννῖϑε Πεᾶγὶ
ΠΟΘ ΠΒΟΟνΟΥ 586 ρΡ6 565, ΔΠ4 τηδΐθβ τη νυ ἢ) τηουίὰ]
γγΟΠΊΘΠ, ἀπκπον ἴο Ηδγα, ἢΐβ. βἰϑίευ ἃπα 8 ἱΐο,
νυ
{πὸ ργταπάδϑοὶ ἃν ἴῃ θδδαΐν διηοησ πα ἀἰθδίῃ 685
ϑοαάεδβεϑβ-- -τηοϑῦ ρο]ουοι5 15 5816 ὑγοτὰ ΠΥ ΟΥ̓ΟΠΟΒ
ἢ ον τηοΐποῦ ποα αἰ Ρερεῦ : ἀπά Ζειιβ, ψνῆοβε
ννβου ἰ5 Ἔνευ]αβίϊηρ, τηϑᾶάς ΠΕ ἢ ομαβίθ δηά
οΑΥ ΘᾺ] νἹΐς,
Βαξῤ ἃροὸὰ Αρῃγοάϊίξε Πουβϑὶ Ζεαβ οαδὲ βυγεοῦ
ἀεβίγα ἴο θὲ Ἰοϊπθα ἴπ ἴονθ υνἱῦἢ ἃ του] πηὰπ, ἴο
1Π6 επᾶ {πὰᾶΐ, νυ 500Π, ποῦ δνεῆ 8506 βδῃοι!α θ6
ἱπποσθηΐδ οὗ ἃ τηογίδ] 5. ἴονε ; ἰεϑὺ ἰδυρῃϊοι-Ἰονίπρ
Ἀρῃγοάϊςδε 5πουα οπε ἀδΥ 50 ]Ὺ 581η116 ἃπᾶ 880
τη οΚί σὴν διηοπρ 41} πες σοάβ ὑπαῦ 5η6 Πδᾶ Ἰοϊπρα
16 ροάβ ἴῃ ἴονε νυν τοῦτα] σνοθηῈπ ΨηΟ ῬᾶΓῈ
50η5 ΟΥ̓ ἀδαῖῃ ἴο ἔπε ἀδαῦῃ]εβ5 σοάβ, απα Ππδαᾶ τηϑιθα
ὑΠ6 σοάάαββθβ νυ ἢ ποία] τηθη.
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᾿Αγχίσεω δ᾽ ἄρα οἱ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ,
ὃς τότ᾽ ἐν ἀκροπόλοις ὄρεσιν πολυπιδάκου "Ἴδης
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βουκολέεσκεν βοῦς δέμας ἀθανάτοισιν

͵

ἐοικώς.

δῦ

τὸν δὴ ἔπειτα ἰδοῦσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη
ἠράσατ᾽, ἔκπαγλος δὲ κατὰ φρένας ἵμερος εἷλεν.
Χ

ΔΨ

5

,ὔ

»

[ο

Ἀ
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Ν
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ἈΝ

“

Φ

ἐς Κύπρον δ᾽ ἐλθοῦσα θυώδεα νηὸν ἔδυνεν,
ἐς Πάφον: ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυώδης.
ἐνθ᾽ ἥ γ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς"
ἔνθα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ
ἀμβρότῳ, οἷα θεοὺς ἐπενήνοθεν αἰὲν ἐόντας,
ἀμβροσίῳ ἑδανῷ.. τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἧεν.
ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ εἵματα καλὰ
χρυσῷ κοσμηθεῖσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη
σεύατ᾽ ἐπὶ Τροίης προλιποῦσ εὐώδεα Κύπρον,
ὕψι μετὰ νέφεσιν ῥίμφα πρήσσουσα κέλευθον.
Ἴδην δ᾽ ἵκανεν πολυπίδακω, μητέρα θηρῶν,
βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθμοῖο δι’ οὔρεος" οἱ δὲ μετ᾽ αὐτὴν
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σαίνοντες πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες,

τὸ

ἄρκτοι παρδάλιές τε θοαὶ προκάδων ἀκόρητοι
ἤισαν: ἣ δ᾽ ὁρόωσα μετὰ φρεσὶ τέρπετο θυμὸν
καὶ τοῖς ἐν στήθεσσι βάλ᾽ ἵμερον" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες
σύνδυο κοιμήσαντο κατὰ σκιόεντας ἐναύλους.
Αὐτὴ δ᾽ ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανε:"
1ὅ
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τὸν δ᾽ εὗρε σταθμοῖσι λελειμμένον οἷον ἀπ᾿ ἄλλων
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Αγχίσην ἥρωα, θεῶν ἄπο κάλλος ἔχοντα.

οἱ δ᾽ ἅμα βουσὶν ἕποντο νομοὺς κατὰ ποιήεντας
πάντες" ὃ δὲ σταθμοῖσι λελειμμένος οἷος ἀπ᾿ ἄλλων
πωλεῖτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρύσιον κιθαρίζων.
80
στῆ δ᾽ αὐτοῦ προπάροιθε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη
παρθένῳ ἀδμήτῃ μέγεθος καὶ εἶδος ὁμοίη,
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Απᾶ

ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ,

ς5-82

80 Πα ρυὺ ἴῃ Ποὺ Ποατῦ ϑιννεεὺῖ ἀδϑίνε

[ὉΥ

ἈΠΟ ΐβο5 Π0 ννὰβ8 ὑβπαϊηρ' οαἱι]6 αὖ ὑπαῦ {ἰτη6 διμοηρ;

ὑπὸ βἴθβερ 8115 οὗ τηδην- ουηἰαϊη θα [ἅ8, ἀπά ἴπ 5Πᾶρε
νγὰβ {πὸ πε ἱτημηογίαὶ σοάβ.
ΤΠεγεΐίογσα, σῇ θη
Ἰααρη ξοι-ἰονίπο ΑΡῃγοαϊζα ϑανν Πΐπη, 58η6 Ἰονεα Πΐπ,
84 ει ν ἀδδίνα βοίσζεα ΠΟΙ ἴῃ Πδὺ Πεαῦὺ. 856
νοΐ ἴο Οὐρῆιβ, ἴο Ῥάᾶρῆοβ, ψἤεσθ Ποὺ ριδοϊποῦ
ἰ5. ἃπ4 ἔγασγαηΐῦ Αἰΐαν, Δ πα ραββϑα ἰηΐο ἢδὺ βδυνϑοῦ5:26 Π1πρ θηρ] 6. ΤὭδτα 5η6 ψεπῦ ἴῃ ἀπά ρα ἴο {π6
οἸτουῖπρ ἀοοΥβ, 8πα ὑποτα ἔπε ατδοθβ Ραϊμοα ἤν
ν ἢ Πάν ΉΪΥ ΟἹ] βθοἢ ἃ8 ὈΪΟΟτη5. ΡῸΠ ἐπ6 ὈοαΪΘ5
οἵ {π6Ὸ δὔθυμαὶ ροαβ---οἱἱ ἀϊνίπεὶν συγθαῦ, νι ῖοἢ 586
Πα Ὀγ Ποὺ, ΠΠ|δὰ νι ἔγαρυδηοθ. Απᾷ ἰδ σηΐξουἸονίηῃρ Δρῆτοαϊίζα ρμυῦ οὴ. 411] ΠΟΙ τἱοὸρ οἱοῦῃεβ,
ἃΠΔ ψΠΘὴ 8586 δὰ ἀδοκεα ἤϑύβθῦ ψἱἢ ρο]α,

5Π6 Ἰε ϑνθεῖ-ϑι Πρ

ΟὙρτιβ πα ψψεπηΐ ἴῃ Παβίε

ἰονναιβ ΤΥΟΥ, βΒυὍν ὑγανθ! ]!ηρ Πρ ἋΡ Δμηοηρ'
ὑπ6 οἷουᾶθΒ.
850. 556 οἄτηθ ἴο πηδην-ουπἰαϊπθα
144,

ὑπ6ὸ

τποῦμεῦ

οὔ

νὰ

ογθαῦανεβ

δη

ψϑηΐ

βίγαϊσηῦ ἴο ὕΠ6 Ποιηδδίθδα δοιοθβ ὕΠ6 πηοπηΐδίηδβ.
ΑΥΟΙ ΠΕΡ οᾶπηθ ἸΘῪ ψοῖναϑ, [αυγπίηρ ὁπ. ΠΕ, ἀπά
συ) -αγεα

ἰἸἰοπδ,

δῃά

ἔδει: δια

ἤεξες

Ἰδοραχάβ,

ΤΆνΘΠΟΙ5 ἴον ἀθοὺ ; δηᾶ 5Π6 νγὰβ ο'δα ἴῃ ἢδθαγὺ ἴο 566
ὑπθια, πα ρΡαΐ ἀσϑῖσγα ἴῃ {πεῖν Ὀτεαβύβ, 580 ἐπαῦ ὑπον 4}}
τηδξοα, ἔνγο τορϑίμου, αροαῦὺ {ΠῸ βῃδάονὙ ΘΟΟμθ65.
Βυὺ 5ῃὴ6 δυοΙ ἀὴρ ἴο ὑπ6 πραῦ1} Ὁ 5Π 6] 06 15,
8Δη4 ἷπη 5Πη6 ἰουπα Ἰ᾿Ἰϑρ ααϊῦθ αἰομα πὶ ὑπ Ποιηθ-

βίθδά-- -ἰἢθ ἤθο Αποἢῖθοθ ψγΠ0 ννᾶὰθ. ΘΟ ΟΪν ἃ5. ὕπα
ροάβ. ΑἹ] ὑπ οὔποὺβ ὑγεσα []]οννίπρ ὑΠ6. Ποιὰ 5 ονοῦ
6 σγάθϑυ ρᾶβῦιγοθβ, ἅμα Πο, Ἰο αυϊῦα δἰομθ ἴῃ ὑῃ8
Ποπηοϑίθδα,. νγὰ8. γοδιηϊηρ ΠΙΓΠΟΥ ἃπα ὑπ ΠῚ ἃμπα
ΡΙαγίην ὑπυ
1 ]ν ἀροὸπ ὑΠ6 ἰγτθ. ἀπᾶ Αρμβνοάϊίε,
ἴῃς ἀαυρηΐον οἵ ζει βιοοα θεΐογε Πίτη, θεὶπρ 6 ἃ
Ρυϊα πιδίάδθη ἴῃ Πεὶρηϊ ἃ πα τηΐθη, ὑπαῦ Π6 5ῃου]α ποὶ
41τι
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μή μιν ταρβήσειεν ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας.
᾿Αγχίσης δ᾽ ὁρόων ἐφράζετο θαύμαινέν τε
Ξ..}
,
͵
ἀφ λι
,
εἶδός τε μέγεθός τε καὶ εἵματα σιγαλόεντα.
πέπλον μὲν γὰρ ἕεστο φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς,
καλόν,; χρύσειον, παμποίκελον: ὡς δὲ σελήνη
στήθεσιν ἀμφ᾽ ἁπαλοῖσιν ἐκχάμπετο, θαῦμα ἰδέσθαι:
εἶχε δ᾽ ἐπιγναμπτὰς ἕλικας κάλυκάς τε φαεινάς:
ὅρμοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ δειρῇ περικαλλέες ἦσαν.
Αγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν, ἔπος δέ μιν ἀντίον ηὔδα"
χαῖρε, ἄνασσ᾽, ἥ τις μακάρων τάδε δώμαθ᾽ ἱκάνεις,
ἃ

,

1

2

»

3

Ἁ

,

.Ἤ

’

ἢ

Ἀ

’

3

Ε

[τὰ

ς

΄,

οὗ,

ἣπ

8ὅ

“-“

δὲ

7

Ἷ

ΝΜ

΄

,

5

’

ΜΝ

89
90
87
88
91

Ἄρτεμις ἢ Λητὼ ἠὲ χρυσέη ᾿Αφροδίτη

ἢ Θέμις ἠυγενὴς ἠὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη,
Ἃ

»

,

᾽

Ἁ

͵

’

ΣΝ

ἢ πού τις Χαρίτων

-

ὃ

δὲ

ΦΥ

Ψ'

᾿»

,ὕ

θ

4

δεῦρ᾽ ἤλυθες, αἴτε

θ

“

θεοῖσι

ὧ»

9ὅ

πᾶσιν ἑταιρίζουσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται,
ἤ τις Νυμφάων, αἵτ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται
»

4

ΒΨ

Χ

,

ἢ Νυμφῶν, αἱ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι
καὶ πηγὰς, ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.
σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐν σκοπιῇ, περιφαινομένῳ ἐνὲ χώρῳ,
100
βωμὸν ποιήσω, ῥέξω δέ τοι ἱερὰ καλὰ
ὥρῃσιν πάσῃσι. σὺ δ᾽ εὔφρονα θυμὸν ἔἔχουσα
δός με μετὰ Τρώεσσιν ἀριπρεπέ᾽ ἔμμεναι ἄνδρα,
ποίει δ᾽ ἐξοπίσω θαλερὸν γόνον, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὐτὸν
δηρὸνἐὺ ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο,
10ὅ
ὄλβιονἐν λαοῖς, καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.
ὁ
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη:
᾿Αγχίση, κύδιστε χαμαιγενέων ἀνθρώπων,
οὔ τίς τὸι θεός εἰμι" τί μ᾽ ἀθανάτῃσιν ἐἐίσκεις;
ἀλλὰ καταθνητή τε, γυνὴ δέ με γείνατο μήτηρ. 110
᾿Οτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, εἴ που ἀκούεις,
1 ὙΥδ Κοῆρ]ά, καλοί οἰο., ΜΒ5Ε.
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ΑΡΗΒΟΘΙΤΗ͂,

με ἐπ ρηϊοπδα θη
εγθβ.

Νὸν

ψῃεὴ

85-ττὶ

π6 ἴοοκ Ποεα οἵ μδὺ νν ἢ Π15
ΑΠοἢ δε

ϑὰνν

Π6Υ, ἢ6

τηδυϊκοα

ΠΕΡ Ψ6]1] δὰ ψομπάενεα αὐ ΠῸῚ τΐθη ἀπα Πεῖσ!ὺ
Δ Πα Βῃῃϊηίησ σαγτηθηΐβ. ΕῸΣ 5Π6 νγὰβ οἶδα ἴῃ ἃ 1006
οὐ -5ϊπϊηρ' ὑπΠ6 Ὀυρῃ
ἴη 655 οἵ ἤτθ, ἃ βρ᾽
6παϊα τορὲ οὗ
ϑοϊά, δυο δα νυ ἢ 4}1} τη δὺ οἵ πο ϑα]θυνουκ, ψ
ἢ
Βῃϊπτηουοα ἔκ [Π6 τηοοῃ ΟνοΥ 6. ἤθπαθυ Ὀγθαβίβ, ἃ

τᾶν6] ἴο 5866. ΑἾβὸο 586 νοῦ ὑν βῦεα Ὀγοοο65 πὰ
Βῃϊηἴηρ᾽ ΘΑΥΥηρ 5. ἴῃ ὑπ6 ἴον οὗ ἤονεβ; δῃα γουπα
ἢδὺ βοδ ἐῃπγοαῦ γνεῦα Ἰόνεὶν πϑοκ]δοοβ.
Απα

ΔΑποΐθεϑ

ννὰβ

βεῖζθα τῇ

Ἰονθ, ἀπα βϑαϊα ἰο

δὺ : “Ηδ]], ἰδαᾶγ, ψῃόοθνον οἵ πε "]εββθα ομϑβ γοι
Δὺ6 ὑπαῦ ἃῦξ σοῖὴθ

ἴο {πιῖ5 Ποιῖι56, νυμοῦ

Αὐ θυηΐβ,

οὐ 1,εἴο, οὐ σοίάθῃ ρῃγοαϊζε, οὐ ΠΙρῆς-θου ΤΙ Θμηΐ5,
ΟΥ̓ Ὀγτρηῦ αγεα Αἴμθηθ
Οὐ, τπᾶυθε, γοῦ ἅττα ομς οἵ
Π6 ατδοθϑ οοηα Εἰΐπδν, πὸ θδδν ὑπΠ6 σοαβ Θορϑην
δα ἀ΄ὲ Τα]δα ἱμητηονίαὶ, οὐ εἶδε ομα οὔ ἔπε Ν Ωρ 5
80 Παυπΐ ἴπΠ6 ρ]θαβαηῦ ψοοᾶβ, οὐ οὗ ὑποβα ψγῆο
᾿η Πα 1 {π|85 Ἰονεὶν τηουηΐαΐϊη ἃπα ἴπῈ βρυίπρθ οὗ
ΥνΕΥΒ ἃ Πα σΊΆΒΒΥ πη 5. [1 Ὑ}1} τηᾶϊζα γοὰ δὴ Αἰζδν
ΠΡΟΗ ἃ Ὠϊρἢ ρϑᾶὶς ἴῃ ἃ ἴδ. 566ῃ ρῖδθθ, ἃπαᾶ ψ1}} βδουῖἤσα τοἢ οἴευϊηρδ ἴο γοιῖι αὖ 4}} ββᾶβϑομβ.0 Αμπᾶ ἀἋ0 γοιῖ
ἔε6] Κιηα]γν ἴονναι5 τη ἃπα συδηὺ ὑπαὺῦ 1 γᾶν Ὀδοουη6
ἃ ΤἸηδ8 ΨΘΙῪ Θμϊηθηῦ διηοηρ ὕπ6 ΤΟ ͵ΔΠη5, ἃΠα οἷνα
τὴ6 βίγοηρ οἰϊβρυϊηρ ἴον ὑπ6 ὑΐπηθ ἴο οοπθ.
ἈΑΔ8 ἴον
ὩΥ ον 561, Ἰεῦ τὴθ ᾿νε Ἰοπρ πα ΒδρΡρΡΙΪΥ, ββείηρ
π6 Ἰίρῃῦ οὔ πε6 θη, ἂπα οοηβ ἴο {πε ὑβυθβῃοα
οὗ οἸα ἃρβ, ἃ μηδ ΡΥΟΘΡΟΥΟΙ5 διηοηρ [Π6 ΡΘΟρΪ6.᾽
ΤΠεγεαροη Αρῃγοαϊΐα ὑπὸ ἀδυρηΐεν οὗ ἄΖειιβ
ΔΗΒ
ΘΙ Εα Ὠΐτη : “ς ΑΠΟἢ 565, τηοβϑὺ ο]ουίοιβ οὗ 41] ἤθη
ΒοΙ ΟἹ δαγΐ, Κπονν ὑΠπᾶὺ 1 δῃ) πὸ φῬ 4685: ψῃγ ἀο0
γοῦ ᾿Πκοη πη ἴο ἔπε ἀδθαῦῃ]θθα μεθ ἢ Νὰγ, 1 δὰ Ὀαΐ
ἃ τηογΐδ], Δπα] ἃ ννοτηδη νγἃ8 ὕΠ6 τηούῃοιν ὑμαῦ θᾶ6 τη6.

Οὐγευβ οὗ ἔδυηοὰβ πᾶιηθ 15 τὴ ἔαύμδι, [ἢ 580. θ6 γοῦ
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᾿

ὃς πάσης Φρυγίης εὐτειχήτοιο ἀνάσσει.
γλῶσσαν δ᾽ ὑμετέρην τε καὶ ἡμετέρην σάφα οἶδα.
Τρφὰς γὰρ μεγάρῳ με τροφὸς τρέφεν'" ἣ δὲ διαπρὸ
σμικρὴν παῖδ᾽ ἀτίταλλε, φίλης παρὰ μητρὸς
ἑλοῦσα.

11

ὡς δή τοι γλῶσσάν γε καὶ ὑμετέρην εὖ οἶδα.
νῦν δέ μ᾽᾿ἀνήρπαξε χρυσόρραπις ᾿Αργειφόντης
ἐκ χοροῦ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακάτου, κελαδεινῆς.
πολλαὶ δὲ νύμφαι καὶ παρθένοι ἀχλφεσίβοιαι
παίξομεν, ἀμφὶ δ᾽ ὅμιλος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο. 120
ἔνθεν μ ἥρπαξε χρυσόρραπις ᾿Αργειφόντης"
πολλὰ δ᾽ ἔπ᾽ ἤγαγεν ἔἔργα καταθνητῶν ἀνθρώπων,
πολλὴν δ᾽ ἄκληρόν τε καὶ ἄκτιτον, ἣν διὰ θῆρες
ὠμοφάγοι φοιτῶσι κατὰ σκιόεντας ἐναύλους"
οὐδὲ ποσὶ ψαύσειν ἐδόκουν φυσιζόου αἴης"
12
᾿Αγχίσεω δέ με φάσκε παραὶ λέχεσιν καλέεσθαι
κουριδίην ἄλοχον, σοὶ δ᾽ἀγλαὰ τέκνα τεκεῖσθαι.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξε καὶ ἔφρασεν, ἢἢ τοι ὅ γ᾽ αὗτις
ἀθανάτων μετὰ φῦλ᾽ ἀπέβη κρατὺς ᾿Αργειφόντης"
αὐτὰρ. ἐγώ σ᾽ ἱκόμην, κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽
. ἀνάγκη.
130
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι ἠδὲ τοκήων
ἐσθλῶν." οὐ μὲν γάρ κε κακοὶ τοιόνδε τέκοιεν"
ἀδμήτην μ᾽ ἀγαγὼν καὶ ἀπειρήτην φιλότητος
πατρί τε σῷ δεῖξον καὶ μητέρι κέδν εἰδυίῃ
σοῖς τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόθεν γεγάασιν.

οὔ σφιν ἀεικελίη νυὸς ἔσσομαι, ἀλλ᾽ εἰκυῖα."
πέμψαι δ᾽ ἄγγελον ὦκα μετὰ Φρύγας αἰολοπώλους
εἰπεῖν πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ μητέρι κηδομένη περ᾽
1: ΜΕ

ΠΤ ροἷνα ὑμ6 δἰυθυηαύϊννθ νϑυ86:
εἴ τοι ἂεικελίη γυνὴ ἔσσομαι ἠὲ καὶ οὐκί.

(“ἴο 8588 νυῃϑύῦμϑιν 1 8588}1} Ὀ6 δὴ 111-κὶῃρ ψ1ἴθ ἴον γοὰ ΟἹ πο.)

414

135

-ἸἼΤΟ

ΑΡΗΒΟΡΙΤΕ,

τι2-τ48

ᾶνε πϑαιὰ οἵ πίῃ, πὰ ᾿ξ τεῖρηβ ονεῖ 4}} ΡΗῃγγυρία
γῇἢ ἴῃ ἔογίγθθβαθ. Βαῦ 1 Κηον γοῦν ΘΡεθοῦ μι}}
θεϑίάα τὴν οὐνιι, ἴον ἃ τοδη πτ86 Ὀγοιρ τη6 ἀρ αὐ
ΟΠ : 8586 ἴοοκ πὸ ἔγοιη ἴγ ἄδαὺ τηοῦμον ἂμ
ΓΘαΥΘα τη6 ὑπεποϑίουε ἢ ἤθη 1 τνὰϑ ἃ {16 ΟΠ.
80
ΘΟΥη65 ἰδ, ἔΠ6πῃ, ὑπαὶ

1 νγ6}}] Κπον γοῦν

τοηριια ἃἴ580.

Απα πον {πΠῸ 5Ιαγεῦ οἵ Αὐριϑ νῖτῃ {Π6 σοϊάθη ννὰπα
ὰ8 οδυρηῦ τὴ ἃρ ἔοαὰ ἔπῸ ἄδπος οἵ ᾿υμπίγοϑϑ
Αὐδϑιηῖθ, μον ἢ
ὑπ6 σο θη ἃιτονθ.
ΕῸΣ {ποῖα

ὙγΕΙῈ τῆϑην Οὗ 8, ὨΥΠΡΗ5Β πὰ ῃλδυαροδθ]ε Ἶ
τηδίθπβ, ρἰαγίηρ ἰορείπεῦ ἢ; ἃΠα δὴ ἱπη τ ΥΆ}0}]6
ΘΟΙΏΡΘΗΥ ΘΠΟΙΤΟΪΘα ἃ8: ἴτοιυ ἴπεθε ὑπε ΒΙανευ οὗ
Αὐρὰβ ἢ
ἴῃ6 σΟ] θη ψνὰπα τὰρῦ ἴθ ἅνγᾶγ. ἢξε
ΟΔΥΘα τὴθ ΟΕ τηϑην ἤδ]αθ. οἵ τηοσῖα] τηθὴ ἀπά
ΟΥ̓ΕΡ ΤὉΟἢ ᾿ἰαπα ὑπ} 116 ἃπα ἀπροββεββοά, ΨΉΘΓΕ
βᾶνασε μα
- δ αβϑίβ τόδ ἔῃγουρἢ 5ΠδαῪ ΘΟΟΙΏΡ 658,
ἀ
0} 1 ἐπούρῃηῦ ἤδνὸσ ἃραΐη ἴο τοῦθ {πῸ [|1{6σἰνίηρ δαυῖῃ ἢ
τὴν ἔεεῖ.
Απᾶ πε βαιά ἐμαῖ 1
Β5Βῃου]α θὲ οδ]]εα ἔπε νεααεα νἱΐε οἵ Αποἢῖβθβ, θα

5Ποι1]ἃ θδᾶν γοὰ φοοαϊν ομ]άγεηθ.
Βυδ ψ θη ἢδ
μδᾷ ἰο]4 ἀπᾶ δἀνίβεά τπθ, μ6, ἐπε βίγοπρ ϑδγεν οὗ
Αὐροβ, ψεπὺ Ὀδοκ ἕο {πε ἔλυ]ο5. οὗ {πΠ6 ἀδαίῃ]θβ85
ϑοάβ, ψ ῃ116 1 δ πον ΘΟπη]6 ἴο γοὰ : Ὁ ἀπε παϊηρ'
ΠΘΟΟΒΒΙΌΥ 18 ΡΟ᾿ τη6. Βαΐῦ 1 θαββεθοῆ γοὰ Ὀγ Ζειβ
ΔΠα ὈΥ γοὰ ποῦ]Ὲ ρᾶγδηΐβ--[Ὁ πὸ Ὀᾶ86 ὉἸΚ οουἹὰ
σεῦ θ0 ἢ ἃ 50Π ἃ5 γου-- [ἀΚ6 τὴ6 πονν, βίδϊ 685 ἀπά
ἘΠΡΙΟναὶ ἴἰπ ἴονθ, ἃπα 5ῇῆον τὴη8ὲ ἴο γοῦν ἔδυπον πα
οΔΥΘἢ] τηοῦμοῦ ἀπ ἴο γοι ὈτγοίΠΕ 5. ΒΡΓῸΠρ ἔγΌμὴ
ὑῃε βδῃηβ δἴοοκ. [1 584}} θὲ πὸ 1Π1-Ππκίπρ' ἀδυρητοῦ
ἴον Πθι, θα ἃ κεὶγ. Μουδονϑι, 56Πα ἃ τη 55 ΘΠ.
αυΐοκὶν ἴο ἐπα ον -πουβεὰ ῬΗγυρίαπβ, ἴο 161} τὴν
ΓΑΌΠΕΥ ἃ Πα ΤΥ Βουτονηρ᾽ ποῦ 6. ; 8ηα ὑΠ6Ὺ ψν1}] βαπα
Ἐπ “ἐ( αὐθ]6- ϑαγηΐηρ," Ὀθοᾶσβα δὴ δοοδρύθα βυϊΐου ραϊα ἴον
Ὠἷβ Ὀγ6 1 οδοῦ]8.
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οἱ δέ κέ τοι χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά θ᾽ ὑφαντὴν
πέμψουσιν' σὺ δὲ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δέχθαιἄποινα.
ταῦτα δὲ ποιήσας δαίνυ γάμον ἱμερόεντα,

14]

τίμιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
Ως εἰποῦσα θεὰ Υ λυκὺν ἵμερον
μερον ἔἔμβαλε θυμῷ.
μᾷ
᾿Αγχίσην δ᾽ ἔρος εἷλεν ἔπος τ᾿ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζξεν'
Εἰ μὲν θνητή Τ᾿ ἐσσί, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ, 14
Ὀτρεὺς δ᾽ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, ὡς ἀγορεύεις,
ἀθανάτου δὲ ἕκητι
ἕ
διακτόρου ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις.
Ἕρμέω, ἐἐμὴ δ᾽ ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα"

οὔ τις ἔπειτα θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων
ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῇ φιλότητι μιγῆναι
160
αὐτίκα νῦν" οὐδ᾽ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς ᾿Απόλλων

τόξου. ἀπ᾿ ἀργυρέου προΐῃ βέλεα στονόεντα.
βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι ἐικυῖα θεῆσι,
σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς δῦναι δόμον ἴΑιεδος εἴσω.
Ὡςς εἰπὼν χάβε χεῖρα" φιλομμειδὴς δ᾽ ᾿Αφροδίτη
ἕρπε μεταστρεφθεῖσα κατ᾽ ὄμματα καλὰ βαλοῦσα 1686

ἐς λέχος εὔστρωτον, ὅθι περ πάρος. ἔσκεν ἄνακτι
χλαίνῃσιν μαλακῇς ἐστρωμένον:

αὐτὰρ ὕπερθεν

ἄρκτων δέρματ᾽ ἔκειτο βαρυφθόγγων τε λεόντων,
τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν. ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν.

1600

οἱδ᾽ ἐπεὶ οὖν "λεχέων εὐποιήτων ἐπέβησαν,
Στ» μέν οἱ πρῶτον ἀπὸ χροὸς εἷλε φαεινόν,
ἘῤῥπΑϑ τε γναμπτάς θ᾽ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ
ὅρμους.
λῦσε δέ οἱ ζώνην ἰδὲ εἵματα σιγαλόεντα,
ἔκδυε καὶ κατέθηκεν ἐἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου
10ὅ
᾿Αγχίσης:ὃ δ᾽ ἔπειτα θεῶνἐἰότητι καὶ αἴσῃ
ἀθανάτῃ παρέλεκτο θεᾷ βροτός, οὐ σάφα εἰδώς.
Ἦμος δ᾽ ἂψ εἰς αὗλιν ἀποκλίνουσι νομῆες
βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων'
4τ6

ν.--ΤῸὸ

᾿ΑΡΗΒΟΘΙΤῈ,

130-τόρ

γοι ρσοἱά ἴπ ρ᾽θηΐν πα ψόνϑῃ βὑμῆδβ, τηϑην Βρ]
6πα! 8
οἰ; ἴακα ἔπεβε δ5. θυϊα6- ρίθοθ. 80. ἅο, δπᾶ {θη
ΡῬΓΘΡαγα ὑπ6 βυνεαῦ τηδυγαρε ὑπαῦ 15. ΠΟΠΟΌΤΑΡ]6 ἴῃ ἐπς
ΕΥ68 οἵ πηδῃ δπα ἀδθαίῃ]θββ σοαβ.᾽
νἜΏβη 83Π6 δα 50 βροόίκβη, ὑπ6 σοαάδθϑβ ρα ϑδυνεεῖ
ἀαβίτε ἴῃ ἢϊβ πεαυῖ. Απαᾶ Απο ΐβοβ νγὰ5 βεἰζε ψ ἢ
ἰονε, 50 ὑῃαὺ ἢ ορεπεα ἢϊβ τηουδῃ ἀπά 5ϊὰ :
“18 γοῦ 8:6 ἃ τηοχία] δπα ἃ ὑνουηδη νγὰβ πε τηοῦθον
γγη0 θᾶγθ γοι, ἃπᾶ Οἰτϑιβ οὗ ἔδῃμοιβ πδιηθ 15 γοῦν
[αϊθου ἃ5 γοῖι 880, δηά 1 γοὰ ἃγξ οοὴθ πεῖ Ὀγ {με
ψ}1}} οἵ Ηδυτηθθ

ὑπὸ ἱτητηογίαὶ

Οτΐαδ, πα

τὲ ἴο θὲ

ο41166 τὴν υνἱξα αἰἴνναγβ, ἵπθπ ποῖ ΠΥ σΟα ΠΟΥ τηογίδ]
τηϑη 584}} ἤδγα τϑϑίγαϊη τὴθ {1} 1 αν Ἰαΐη ἢ γοὺ
ἴῃ ἰΙονε τἱρῃΐῦ πον ; πο, ποῦ δνεξὴ 1 [1-5ῃοούίπρ' ΑΡΟ]]ο
Βἰγηβ61 5ῃου]α Ἰδιπἢ στίθνοιβ 5ηδίξθ ἔγΌμ ΠΪβ5. ΒΊ’ν οὺ
Ὀον. ὙΠ ηρῚν ψου]Ἱὰ 1 ρῸ ἄοννῃ ἰπΐο ὑῃς Ποιιβε οἵ
Ηδάε8, Ὁ ἰδᾶυν, θεδαθ} 85 ὑπΠ6 σοαάεββθθ, ομςα 1
Πα σὍΌΠΘ ὕρ ἴο γοῦν θ6α.᾿
50. βϑρεακίηνσ, Βα οδυρῃῦ ἢδὺ ὃν πε απ.
Αἀπὰ
Ἰαυρη ὐοτ-Ἰονίπσ ΔΡΗτοαϊξα, νυδ δος ὰυποα ἀνναν πᾶ
ἰονεὶν Ἔγεϑ ἀουννποαβῦ, ογερὺ ἴο ὑπ 6 ννῈ]}}]-βργεδα δοιοῇ
νιοἢ ννὰθ αἰγεδαν ἰδϊὰ ννἱτἢ 50 Ὁ οονουίησθ ΓῸΓ {Π6
Ποιὸ; ἃπα ΡΟ ἰδ ἰᾶΥ 5ἰκῖπβ οἵ Ὀεαὺβ δἀπᾶ αδεργτοδυίηρ ΠἸΟη5. ὙγΏ]ἢ Πα ΠΙΠ561 Πδα 5]αἷὶπ ἴῃ ἐπα
σῇ τηουηΐαῖηβ.
Απᾶ ψ ἤθη παν Πα σΌὍΠ6 ΠΡ ὈΡΟΗ
ἴῃς ννε]]-πύῖεα θεά, ἤνοῦ πο βαβ ἴοοκ οἱἕ ποὺ Ὀτὶσηΐ
͵ονεῖνν οὗ ρίηβ δπα ὑνιϑίθα Ὀγοο 65 πα δυτῖηρβ ἀπα
ΠΘΟΚΙδοα5, δηα Ἰοοβεα πεῖ σίγαϊα ἀπα βἰσρρεα οὔ ΠοΥ
Ὀυρηῦ σαγτηθηῦβ πα ἰδ] ὑἤθιη ον ἼΡΟΠ ἃ 5|]νϑυβίυααεα 5εαῦ. ΤΠθη ὈΥ ἐπα ψ}}} οἵ ἴῃ6 σοάβ δῃὰ
ἀεβιϊην ἢ6 ἴὰν νὴ ΘΙ, ἃ τηονῖα] τηδηὴ νυ 8
ἰπηγηογίαὶ σοαά685, ποὺ οἰθαυν Κπονίηρ νηδὺ ἢ6 αἸ4,
. Βαυΐ αὖ ῃς ἔϊπηθ ψμθη ὑπ πουάβηηθη ἀγῖνα ὑπμεὶν
ΟΧΕῚ ΔΩ ΠΑΙΟῪ 5δερ θδὸκ ἴο {πῸ [0Ὁ]α ἴτοιη {πε
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τῆμος ἄρ᾽ ᾿Αγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροὶ ἕννυτο εἵματα καλά.
ἑσσαμένη δ᾽ εὖ πάντα περὶ χροὶ δῖα θεάων
ἐστὴ πᾶρ᾽
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Ὶ

110

κλισίῃ, κεὐποιήτοιο “μελάθρου
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Υ

9

Ἀ
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3

κὕρε κἀρη" κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν

ἄμβροτον, οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἐυστεφάνου Κυθερείης,
11
ἐξ ὕπνου τ᾽ ἀνέγειρεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν"
Ορσεο, Δαρδανίδη" τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις ;
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καὶ φράσαι, εἰ τοὶ ὁμοίη ἐγὼν ἰνδάλλομαι εἰναΐ,

οἵην δή με τὸ πρῶτον ἐν ὀφθαλμοῖσι νόησας ;
Δ
“2,
,.
7.
2
7
ς
7,
Ὡς φάθ᾽:
ὃἃ δ᾽Ο᾽.»οἐξ ὕπνοιο
μάλ᾽
ἐμμαπέως
ὑπάκουσεν.
ὡς δὲ ἴδεν δειρήν τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ ᾿Αφροδίτης, 181
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ν

νος ὁ

τάρβησέν τε καὶ ὄσσε παρακλιδὸν ἔτραπεν ἄλλῃ;

ἂψ' δ᾽ αὗτις χλαίνῃ τε καλύψατο καλὰ πρόσωπα
καΐ μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα"
,ὔ

»

Αὐτίκα σ᾽ ὡς τὰ πρῶτα, θεά, ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 185

ἔγνων ὡς θεὸς ἦσθα" σὺ δ᾽ οὐ νημερτὲς ἔειπες.
ἀλλά σε πρὸς Ζηνὸς γουνάζομαι αἰγιόχοιο,
μή με ζῶντ᾽ ἀμενηνὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἐάσῃς
ναίειν, ἀλλ᾽ ἔἐλέαιρ᾽" ἐπεὶ οὐ βιοθάλμεος ἀνὴρ
γύγνεται, ὅς τε θεαῖς εὐνάζεται ἀθανάτῃσι.
190
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη:
Αγχίση, κύδιστε καταθνητῶν ἀνθρώπων,
θάρσει, μηδέ τι σῆσι μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην"
οὐ γάρ τοί τι δέος παθέειν κακὸν ἐξ ἐμέθεν γε,
οὐδ᾽ ἄλλων μακάρων: ἐπεὶ ἦ φίχος ἐσσὶ θεοῖσι.
19
7
«"
ὰ
,
δι
σοὶἉ δ᾽ΣΌΝἔσται φίλος
υἱός,
ὃς
ἐν2 Τρώεσσιν
ἀνάξει
καὶ παῖδες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάοντες
τῷ δὲ καὶ Αἰνείας ὄνομ᾽ ἔσσεται, οὕνεκά μ᾽ αἰνὸν
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1 ΘΟΘΡμϑηι : ἄρα, ΜΞ.
9. Βδαπγθίβίθε : ἐγγεγάονται,

4ἀτὸὃ

5. ΒΊΚ68.
ΜΙΒΟ.

ν.--Τὕὸ

ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ,

τ1τηο--τοϑ8

ἤοννευν ρδβίπτεβ, θνοὴ ἤθη ΔΡἤτοαϊζε ρουτεά βοῦς
βίθδερ ὑροὴ Αποἢΐβεβ, θὰ ΠΟΥΒ6] ρα ὁπ ΠΕΡ τἱοῇ
ταϊτηθηῦ. Απάὰ ψηδη ὑπΠ6 Ὀυγρηῦ σοδάθθ5. μδά ἔΠ}ν
οἰοῦῃοα ἢ ευβε]ἃ, 58η6 βἱοοα ὈΥ ὅπ6 σουοῇ, ἃπᾶ ΠΟΥ
Πεδᾶ γϑδοῆῃθα ἴο πὸ ψ 6 1}
-πόννῃ τοοΐϊγδε ; ἔγοση ΠΟΥ

οἰ
Θο κ8. 5Π0η6 ἀπά θῃνγ θδδαῦν βο ἢ ἃ5 ΒΕΙΟΡΒ ἴο
τ ἢ-οὐονημθα Ογίμονεα. Τἤδη 586 διουβεᾷ Πΐπι ἔγΟμῚ
βῖδδβρ 8ῃα ορεποα πεῖ τηουτῃ ἀπ 5αϊα:
:
““ὍρΡ, 80η. οὗ [)αγάδπιβ !---ΨΥ 51.660 γοὰ 50
Πϑάν]ν ἢ--- πα οομβίαου ψπεῖμεῦ 1 ἸοΟκ δ5 1 αἱά
ὙΠδη ἤγϑὺ νοῦ ϑᾶνν τὴ6
ἢ γοῦν Ἔγεϑ.᾿
50 58η6 5ρᾶκ8. Απᾶ ἢε ἅνψόκα ἴῃ ἃ τηοιηθηῦ ἃηα
οραυβὰ θυ. Βαῦ ψῆξῃ ἢ βὰν ὕΠ6 πεοῖκ δηα Ἰονεὶν ἡ
εγθ8 οὗ Αρῆγοασϊζο, 6 νγὰβ αἴαϊα δπα ὑπσπεα ἢΪ5
ΕΥ̓65 δϑ46. δποῦθου γᾶν; Βίαϊηρ ἰδ. Θομλοὶν δος ψ ἢ
5 οἷοαῖκ.
Ὑπδη πα υὐϊζετεα νψίηροα ψογάβ πᾶ
αηἰγεαϊθα ΠΕΥ:
᾿
“ς 50 500} ἃ5 Ἔν οὐ 1 88ὺν γοι ψἱ ἢ τὴν αγε8, ΡΟ 4685,
Κπον ὑπαῦ γοὰ σγεῦα αἰνίμα ; μα γοὺ αἸα ποῦ {6}}
6 ἐγυϊγ.
Υοὺ ὈγΥ Ζειβ γιὸ Ποϊᾶβ ἔπε δϑρὶβ 1
Ὀεβϑθθοῦ γοῦ, ἰδᾶνα τ ποὺ ἴο ἰεδὰ ἃ ραϊβίβα 116
δΙΠΟησ τη6 πη, μυὺ ἤᾶνα ΟΙΓΥ οἢ πη6:; [Ὁ ἢ6 ψῇοὸ
1165. ψἢ ἃ ἀδαύῃ]θθθ σοάάθθβ ῖ56 πὸ Π8]6. πηδιὶ
αἴλευνναγα8.᾽ἢ
:
ΤΉΘη Αρδῃγοάϊξε ἐπε ἀδυρηϊεν οὗ Ζεὺβ δηϑυγευθα ἡ
Ὠΐτη : ““ΑΠΟΠΐβ65, πηοϑὲ ο]ογίουϑ οὗ τηουΐαὶ τηθη, δίκα.
οουτᾶρσα ἃπα ΡῈ ποῦ ἴοο ἔδαυἃ] ἴῃ γοῦν Ποαυῦ. Υοα
πΕεραῖ ἔδαυ. πὸ δύῃ ἔομὰ τὴ6 ΠΟΙ ἴοι ὑῃ6 οὔ δΥ
Ὀ]6ϑβεα ομε8; ἴοΥ γοὺ α΄Ὲ ἄθαν ἴο ὑπ »οὐβ: δπα γοῖ.
584} πᾶν ἃ ἄθδὺ 500 ψ)ῆον 5881] γεῖὶρῃμ διηοηρ ὑῃ6
Ττοΐδηβ, Πα ΟΠ] ἀγθ ἢ 5 ο]] ἄγθη δου Βΐτη, βρυϊηρίην
ἘΡ οοπεϊηπα!ν.
Ηἰ5 πᾶπιο 518}1 θὲ Αδπθᾶβ,. θθοδαβα
1 ΠῚ 6. πᾶιηδ Αθπθὰβ ἰἴ5. μα οοηπθοῦθα νὴ} ὑπ θρὶὑμοῦ
αἴποβ (ανγῖα]): βηΠ]δυῖν ὑπ6 πϑιηθ Οαγββθαβ 15 ἀθεϊνθα
(πὰ Θά. ἴ. 62) ἔγοιη ὀδύσσομαι (1 στ]θν).
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»
5. ,α
ἔσχεν ἄχος, ἕνεκα βροτοῦ ἀνέρος ἔμπεσον
εὐνῇ:
ἀγχίθεοι δὲ μάλιστα καταθνητῶν ἀνθρώπων
αἰεὶ ἀφ᾽ ὑμετέρης γενεῆς εἶδός τε φυήν τε.
Ἦ τοι μὲν ξανθὸν ΤΤανυμήδεα μητιέτα Ζεὺς
ῳ
ὰ
΄
“ν»
͵΄
ἥρπασε
ὃν
διὰ. κάλλος,
ἵν᾿ ἀθανάτοισι
μετείη,
καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεύοι,
θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι,
[

ἢ

200

-“

Ὶ

20ῦ

χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν.

Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ἤδει,
ὅππη οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα:"
τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα
καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα,
210
ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ᾽ ἀθανάτους φορξουσει.
τούς οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν" εἶπεν δὲ ἕκαστα
Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος ᾿Αργειφόντης,
ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν.
Ὄον"
σὲ
᾿
᾽
,
αὐτὰρ
ἐπειδὴ
ΖηνὸςὉ ὅ γ᾽ιν"ἔκλυεν ἀγγελιάων,
21“3
οὐκέτ᾽ ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον,
γηθόσυνος δ᾽ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν ὀχεῖτο.
Ὡς δ᾽ αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν ᾿Ηώς,
ὑμετέρης γενεῆς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι.
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Κρονίωνα,

220

ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα"
τῇ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐέλδωρ.
νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια ᾿Ηὼς
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ἥβην αἰτῆσαι ξῦσαιί τ ἅπο γῆρας οὁλοιὸν.

τὸν δ᾽ ἦ τοι εἵως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη,
Ηοῖ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ, ἠριγενείῃ
3
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ν.--ΤὉ

ΑΡΗΞΒΟΘΙΤῈ,

τορ9--226

1 ἔε!ῦ ἀνα] συϊοῦ ἴῃ ἐπαῦ 1 Ἰαϊα τὰς ἰῇ ἐῃε Ρεὰ οἵ ἃ
ἀηοΥἕΔ] τηδῃ : γαῦ ᾶύα ἔποβα οἵ γοῦν γ8οςα δἰνναγβ ὑπ6
μηοϑὺ Πκὸ ἴο σοαβ οὗ 811] τηογΐδὶ τηθὴ ἴῃ θαδαΐν ἀπά
ἴῃ βίαϊυγε.
γελν νῖδα Ζθυβ οαΥτ δα οὔ ρο] 6 η-Παἰγοα αδηγῃηθεβ

θδοδιβα

οὗ ᾿ὶς θδδυΐυ,

ἴο θ6

διηοηροῦ

{π6

ΤΠλεδῦη]
685 Οπ65 ἀπά ρου ἀγῖπκ ἔου ἔπε σοᾶς ἴῃ {πε
Βουβε οἵ Ζευβ---ἃ' οπᾶεν ἴο 566---, Ποπουγεᾶ ὈῪ 41}
1Π6 ᾿τημηουίδ]β ἃ5 ἢ6 ἄγαν ἔΠ6 τα πϑοῖδυ ἴγοτη π6
βϑοίάδη θον]. Βαΐ οΥἱεῦ ὑπαῦ σου ποὺ θὲ βοοϊῃϑᾶ
ΠΠΙοα ἢπΠ6 Ἠδαγτὲ οὗ ΤΥοβ; [ὉΓ πὲ Κπὲνν ποῦ ψ ΗΠ ῈΥ
π6 Βδανεη-βδηῦ νυ] πα Πα οααρηῦ ἀρ Πἰ5 ἀθδν
500, 850 ὑμαῦ ἢ6 τηουνπθα

πη

ΑἸνγανβ,

ὉἸΠΟΘΑβ

ρν,

ὉΠ} Ζαιβ ρῥπε Ηΐτη ἃπα σαν Πίπη Πρ -οἰαρρίην
ΒΠΟΥΒ65 ΒΟ. 8ἃ5 ΘΑΥΤΎ {Π6 ἱπητηουίδ]8 ἃ5 ΓΘΟΟΙΏΡΘΗΒ6 ΤῸΓ
Βῖ58 β8ο0η. μεθα ἢ6 σάνα Πίτη ἃ5 ἃ οἱ. Απα αὖ {πε
οοΙητηδηα οἵ Ζειιβ, ὑπ6ὸ αυϊᾶε, ὑΠ6 5᾽ανοὺ οἵ Αὐρι,
το] χα

411, δηὰ ἤον

ἢὶβθ 5οὸὴ ψουἹᾶ

θὲ ἀθδίῃ]θϑ5

8 ππᾶροίηρσ, ἜνῸ ἢ ἃ5 ἴπΠ6 ρσοάβ. 80. ψῃεπ ΤΟ
Ποδαγὰ ὑπθϑὲ ὑαϊηρθ ἔγοτη Ζειβ, ἢ6 πὸ ἸοηροΥ ἰταρὺ
τηουτηΐηρ θαΐ το ]οϊοθα ἴῃ ἢὶβ μδαγῦ πα τοᾶθ Ἰου
Ὰ}]Ὺ
ἢ 15 βἰοσμη-οοἴθα ἤοΥ568.
50. αἰβδο ρσοϊάδη- γτοπθα Εο5 ταρῦ ἀὐγὰν ΤΊ ΠΟΠ5
ψγηῸ νγὰβ οἵ γοῦν τὰοε δα κὸ {πΠ6 ἀθδίῃ]θθθ σοάβ.
Αμὰα 516 νψεπῦ ἴο δδῖκ {πες ἀδυκ-ο]ου
δα ὅθ. οὗ ΟΥΌ
ΠΟ 5
ὑπαῦ Π6 5ῃοια θ6Ὲ ἀθαίῃ]εθβ ἀπα ᾿νε δὔθυηα!!ν ; ἃπᾶ
Ζεα5 θονεα Πἰ5 μπεδα ἕο ἤδὺ ργυδὺ δπα {]Π|1|6 ΠΟΥ
ἀεβῖσαε. Τοο ϑηρὶα νγὰθ 4αθοηὶν Εοβ: 5η6 ὑπουρῃΐ
ποῦ ἴῃ ἢδὺ Πεαγὺ ἴο 88 γουΐῃ ἔου ἢίτη δπα ἴο βἐυῖρ
Πΐμ οὗ {Πε 5]Ϊοιρἢ οὗ ἀδδαϊν ἀρ 80 νυῃ!16 Π6 Ἔεπ]ογεὰᾶ
{ῃ6 ϑυεεὺ ἥονεν οὗ 16 ἢς ᾿ἰνοα γταρίασγουβν 1 ἢ
σοϊάθη-γοηεα Εδοβ, {Π6 βαυγ-θοτη, Ὁ της βἔγθδιηβ
.
Αρμτγοάϊία οχύθηυπδίθϑ ΠΟΥ αἀἰβρυϑοθ ὈΥ οἰδϊηληρ ὑμαῦ ὑπ6
γδοθ οἵ Ἀπό 565 18 δἰ πιοδῦ ἀν 16, 85 15 ΠΟ ἴῃ ὕΠ6 ῬΘΥΒΟῊΒ
οἵ αδηγνιηθᾶθβ δα ΤΊ ΠΟΠαΒ.
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ΤῊΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ναῖε παρ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαΐης"
αὐτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι
καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου,
τοῦ δ ἣ τοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια ώς,

230

αὐτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίταλλεν. ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα,
σίτῳ τ ᾿ ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν,

οὐδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽ οὐδ᾽ ἀναεῖραι,
ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή
23
ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς.
τοῦ δ᾽ ἢ τοι φωνὴ ῥέει ᾿ ἄσπετος, οὐδέ τι κῖκυς
ἔσθ᾽, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
Οὐκ ἂν ἐγώ γε σὲ τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην
ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα.
240
ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε
ζώοις ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης,
οὐκ ἂν ἔπειτά μ᾽ ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπτοι.

νῦν δέ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίιον ἀμφικαλύψει
νηλειές, τό τ᾽ ἔπειτα “παρίσταται, ἀνθρώποισιν,
245
οὐλόμενον, καματηρόν, ὅτε στυγέουσι θεοί περ.
Αὐτὰρ ἐμοὶ
ἐ μέγ᾽ ὄνειδος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἔσσεται 7ἤματα πάντα διαμπερὲς εἵνεκα σεῖο,
οἱ πρὶν ἐμοὺς ὀάρους καὶ μήτιας, αἷς ποτε πάντας
ἀθανάτους συνέμιξα καταθνητῇσι γυναιξί,
Ὡ50
τάρβεσκον" πάντας γὰρ ἐμὸν. δάμνασκε νόημα.
νῦν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα χείσεται " ἐξονομῆναι
τοῦτο μετ᾽ ἀθανάτοισιν, ἐπεὶ
ἐ
μάλα πολλὸν ἀάσθην,
σχέτλιον, οὐκ ὀνοταστόν,3 ἀπεπλἄγχθην δὲ νόοιο,

παῖδα δ᾽ ὑπὸ ζώνῃ ἐθέμην βροτῷ εὐνηθεῖσα.
1 ὙνοΙ : ῥεῖ, Μ5Ν.

2 Μαυνύϊη : στοναχήσεται, ΜΒ,

5. ΟἸΑΥ
ΚΘ : ὀνοτατόν, ΜΝ.
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δῦ

ν.--Τὸ
οἵ Οοοδῃ,αὖ ὅθ

ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ,
επᾶς

227--25ς

οὗ τῆς δαυῖῃ ; θα ἤδη

ἐπε

ἢνϑὺ συϑὺ Παΐτβ θαραπ ἴο γτρρ]ς ἔγοτῃη Ηἷβ σουηθὶν μεδᾶ
ἃ Πα ΠΟΡ]6 οἢϊπ; φαθθην Εο5 Καρῦ ἀννᾶν ἔγοην Ηἰβ θεᾷ,
Ἐποιρἢ 586 σΠ θυ 56 α Ὠΐτη ἴῃ Ποὺ ἢοῦ56 ἀπᾶ πουυϑηδα
Βίτη ἢ
ἐοοά πα διηργοβία ἀπᾶ σάνε Βίπι τἱοῇ
οἰοϊῃίησ. Βυΐ ψῃδπ Ἰοαξηϑουας οἹα ἀρὰ ργθββεᾶ 8}
ὌΡΟῚ ΗἰπΊ, ἃπ 4 ἢς σου] ποῦ τονε ΠΟΥ ΠΡ ἢεΐ5 Πτη5,
Πῖ5 βθϑιηθα ἴο εν ἴπ ΠῈΡ Ἠεαγὲ ὑπ θδβὺ δουηθβοὶ:
βῃς. Ἰαϊὰ

ἴση

ἰῇ ἃ τοοῖή

δηᾶ ραῦ τὸ {πε

Βῃϊηΐηρ;

ἄοοῦβ. ΤΠούα μπὲ ὈΔΌΡ]65. ὁπ]
6ϑϑῖν, ἀπ 0 ΤΠΟΓῈ
Βὰ5 βυγεησίῃ αἱ 411, ΒΌΦἢ ἃ 8 ὁποα Π6 Πδὰ ἴῃ ἢΐβ
ΒΌΡΡΙ6 Ἰἴπη5.
ΙψουἹᾶ ποῦ μανε γοὰ ΡῈ ἀφαν ἢ]6 85 διηοηρ {πὸ
ἀθαῦη 6585 σοαβ δἀπα ᾿νε οοη παλ}ν δου ΘΌΘἢ βοτέ.
Υεὐ 1 γοὰ οου]ᾶ ᾿νε οη. β ἢ ἃ5 ΠΟῪ γοὰ ἅγ6 ἴπ Ιοοκ
ἃ πα ἴῃ ἔουμη, ἀπ 6 οδ]]δα τὴν Πυθθαπα, ΒουΤῸν
νου ὰ ποῦ ὑπθη ΘΠ] τὴν οαγοία] Πεαυτῖ.
Βαΐ, ἃ5

ἰδ 15, ΒαύΒἢ 1 οἱα ἀρὰ ψ}}} βοοὴ δηϑῃτοια, γοὰ -- ται ἢ1685 ἀρθ Ψ᾽ΒΙΟΝ οἰδηᾶδ βοιηθᾶδνυ αὖ {ἢ 54ε οἵ ὄνϑῖν
τη8ῃ., ἀεααϊν, νψεδυγίηρ, ἀτεδαθα ἄνθη Ὀγ ἴπε σοῦϑ.
Απαᾶ πον θδοδαβα οὗ νοῦ 1 584}} ἢδνε σγθαὺ βῆϑδιηθ
διηοηρ ὕμα ἀθαίῃ]θϑθ σοᾶβ Βεποθέογεῃ, οοπ πα ]}]ν.
ΒῸΓΣ τη} πὸνν πον ἔδαγεα τὴν [1065 δηα ὑΠ8 ψ 165 Ὁ
γν ἢ ο ἢ, ΟΥ 500 ΟΥ̓ ἰαΐς, 1 τηδϊεα 8}} Π6 ᾿Ἰτητηογία5 ψ ἢ
ῬΟΓ 8] νου 6, τηδ]τίηρ ἔθ 41} ϑα δ] οῦ ἴο τὴν ψ1}}.
Βυΐ ποῦν τὴῦ τηοα τῇ 5}Π8}}] πὸ τόσα πᾶν ὑπὶ8 ΡΟΥΨΟΥ
δτηθηρ Π6 σοῦϑ; ἴου νοῦν στεαῦ ἢὰ5 ΒΘΘΠ τὴν τηΠ688,
ΤΩΥ τηΐβουαῦε ἀπ ἀγθδαἢ] τηδάμπθϑθ, ἃη Σ σεπΐ
αϑῦγαν οὐδ οὗ τὴν τοϊπαὰ ψῆΟ πᾶνε σοῦξαη ἃ ομηα
θόπϑαῖῃ τὴν οἷγαϊθ, τηδυϊηρ ἢ
ἃ τηονῖϑ! τῆδη.
1 ο ΟΕ Υῖβῦ οοπηρούϊηρ ὑμ6 ψορὰ τ
οἷν -ξ ὁμοῖος, “" ΘΟΤΏΤΟΗ ὕο 8}].᾽

ὠμός.

Τ,.. δηα 5.
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ΤΗΕ

ΗΠΟΜΕΒΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΩ͂

τὸν μέν, ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο,
Νύμφαι μιν θρέψουσιν ὁὀρεσκῷοι βαθύκολποι,
αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε᾿
αἵ ῥ᾽ οὔτε θνητοῖς οὔτ᾽ ἀθανάτοισιν ἕπονται.
δηρὸν μὲν ξώουσι καὶ ἄμβροτον εἶδαρ ἔδουσι
καί τε μετ᾽ ἀθανάτοισι καλὸν χορὸν ἐρρώσαντο.
τῇσι δὲ Σειληνοὶ καὶ ἐύσκοπος ᾿Αργειφόντης.
μίσγοντ᾽ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων.
τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι
Ν

»

Ν

Ν

’

ἊὉ

Ὑ

Υ̓

77

ἌΝ

3

Ν

,ὔ

΄

γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ,

2θῦ

καλαΐ, τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν.
ἑστᾶσ᾽ ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν
ἀθανάτων: τὰς δ᾽ οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ"
ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο,
ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλά,
4

᾽

-

λα

᾽

,

7

Ν

᾽

ΝΥ

δον

2600

7

Ν

,ὔ

7

270

φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἄπ᾽ ὄζοι,

τῶν δέ θ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο.
αἱ μὲν ἐμὸν θρέψουσι παρὰ σφίσιν υἱὸν ἔχουσαι.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἕλῃ πολυήρατος ἥβη,
ἄξουσίν. σοι δεῦρο θεαὶ δείξουσί τε παῖδα.
27ὅ
σοὶ δ᾽ ἐγώ, ὄφρα κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα
διέλθω,

ἐς πέμπτον ἔτος αὖτις ἐλεύσομαι υἱὸν ἄγουσα.
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτον ἴδῃς θάλος ὀφθαλμοῖσι,
γηθήσεις ὁρόων'
ὁ
μάλα γὰρ θεοείκελος ἔἔσται"
ἄξεις δ᾽ αὐτίκα νι» ποτὶ ᾿ἵλιον ἠνεμόεσσαν.

280

ἢν δέ τις εἴρηταί σε καταθνητῶν ἀνθρώπων,
ἥ τις σοι φίλον υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ θέτο μήτηρ,
τῷ δὲ σὺ μυθεῖσθαι μεμνημένος, ὥς σε κελεύω"
φάσθαι!" τοι Νύμφης καλυκώπιδος ἔκγονον εἶναι, ᾿
αἱ τόδε ναιετάουσιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ.
28
1 Μαδηΐδθ : φασί, ΜΙ55.
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ν.- -Τὸ ΑΡΗΒΟΘΙΤῈ,

256--28ὃς

Α5 ἴον ὑῃ8 οἢ 1], ἃ8 ϑθοῖ ἃ5 ἢ6 5665 ὑῃς Ἰίρῃξ οὗ {π6
5.0, ἴῃς ἀδερ- γθαβίβα τπουηΐαΐη Ν ΤΩΡ 5 ν ΠῸ ἱπῃδὶξ
{18 σγυθαῦ πα ΠΟΙν τπουηϊαίη 5881} Ὀυΐηρ Ὠΐτη ἘΡ.
ΤΉΘΥ τ8ηκ ποῦν νυ Ἱτἢ τηογἕδ]5 ΠΟΥ Ὁ ἱτητηογίδὶϑ :
Ιοησ πάθεα ἀο ἔδπεν ᾿ἵνε, δαλίπρ ἤδάνθηὶν ἔοοα απᾶ
ἐγθδαϊηρ Ππ6 ἴονὶν ἄδποα διμοπρ ἔπ ἱτητηογῦα5, δηά
ν ἢ ΣΉ δι [ῃ6 5116πὶ πα {π6 βῃδυρ- εγεαᾶ ϑ5]υεὺ οὗ
ΑὙρτιβ τηδΐθ. ἰὴ ἴη6 ἀδρίῃβ οἵ ρ]εαβαμῦ οᾶναβ; Ὀυΐ δὲ
ὑΠπεὶν Οἰγἢ Ρἷπ65 οὐ Πρ -᾿ορρεα οἂκβ βρυίηρ ἃΡ ψ ἢ
ὑπδῖὴ ἀροὸρ ἔμπα ἔραϊ Ὁ] δαυῦῃ, δα], βου
ΙΒ ϊηρ;
ἔγεαβ, ὑονγευϊηρ Πρ ἀροπ΄ ὑπ6 ἸΟῪ τηουηΐαϊηβ (πα
Τ6ῃ 08}} ἔπ θὰ ΠοΙν ρμ͵δοαβ οὗ {Π6 ἱτησηουΐα]β, Πα παν ΕΣ
τηοτΐδὶ ᾿ορ5 ἔμθπὶ νυ ἢ ἔπ6 ἀχθ); θαῦ θη

ὑπὸ ἴαϊε

οἵ ἀφαΐῃ 15 πρᾶν δὖ μαηά, ἤγνβθὺ ὑποβα ἰονεὶν ἔγθθβ
Ποὺ Πογα που βἴδηά, ἀπᾶ 6 Ῥᾶυκ βῃγνοβ ἀννᾶν
αθοαυΐ ἔπε, δα πε ὑννὶρβ [411] ἄἀονη, ἀπ αὖ ᾿αβϑῦ ὑῃε

πἴδ οὗ {πὸ ΝγΡἢ δπὰ οἵ {πε ἔγεε ἰϑεᾶνα ὑπ ΠΙρῃΐ οἵ
ὑπὸ δὰπ ἰορεῖμευ. ΤΠαθα ΝΥΥΩΡἢΒ 5Π8}] ΚΘΘΡ ΤΥ 500
ἢ

ἔθ

πα γϑᾶῦ Ὠΐτη, Δα, 85 5Θ00ἢ ἃ5 Π6 5. σοὴ6

ἴο Ἰονεὶγ Ὀθουποοά, {Π6 σοαάδββθβ 1} Ὀγίηρ Ὠΐτη ΠΘΥ6
ἴο γοι δπα 8πον γοὰ γοῦν Ομ}.
Βαΐ, ὑπαὶ 1 τηᾶνὺ
1611 γοὺ 411 ἐπαῦ 1 ἤᾶνθ

ἴῃ υηϊηα, 1 ψ 1} οοπης Ποτα

αραῖη τον 5 ὑπὸ ΠΡ γῶν ἀπα Ὀγηρ γοῖ ΤΩΥ 50η.
50. 8000 85 ΘΥ̓ΘΓ γοὰ ᾿ᾶνα 866 η ἢΠίμη---ἃ βοίοῃη ἴο
ἀεῖρηῦ ὑπ εγαβ--- γοὰ ψΨ}}} γτοϊοῖοα ἴῃ Ρεῃοϊαΐηρ
Εἶπ; ἴῸ 6 5Π4}} θῈ τηοβῦ φΌα Κα : ὑπ 6 η Ὀτὶπρ Πΐτη
εἱ
ϑος ἴο νἱπᾶγ Πίοη. ἀπά 1 δὴν τηοσΐδ! τη 851
γοι Ψηο ροῦ γοὺῦ ἄθδν 80π θεηθαῦμ ΠΕΡ φίγα]θ,
ΓΘΙΠΘΙΏΒΟΙ ἴο [6}} ἶμπη ἂἃ5 1 δα γοι: 580 ἢδ6 15
ὑπὸ οδβρυίηρ οὔ οπα οἵ {π6 ἤονουΚα Νηρ ΙΒ

ψγῃῸ

ἱπμαθῖῦ

{Ππ|8 ἐογεϑύ-οδα

ἢ].

Βαυὺ

1 γοὺ
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ΗΠΟΜΕΕΙΟ

ΗΥΜΝΒ

εἰ δέ κεν ἐξείπῃς «καὶ ἐπεύξεαι ἄφρονι θυμῷ
ἐν φιλότητι μιγῆναι ἐυστεφάνῳ Κυθερείῃ,

Ζεύς σε χολωσάμενος. βαλέει ψολόεντι κεραυνῷ.
εἴρηταί τοι πάντα" σὺ δὲ φρεσὶ σῆσι νοήσας,
ἴσχεο μηδ᾽ ὀνόμαινε, θεῶν δ ἐποπίζεο μῆνιν.
“Ὡς εὐποῦσ᾽ ἤιξε πρὸς οὐρανὸν ἠνεμόεντα.
Χαῖρε, θεά, Κύπροιο ἐυκτιμένης μεδέουσα".
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς

όμβι
δ
ΩΣ
ἜΣ
ΡΣ

ὕμνον.

Σ
Ω
νΕ
ὰν

ΥΙ

ΕἸΣ

ἈΦΡΟΔΊΤΗΝ

Αἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλὴν ᾿Αφροδίτην
ἄσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν
εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος

γωγρ
δ᾿
ἥδ
ρῥ

ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης

ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ" τὴν. δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι

ᾷ

δέξαντ᾽ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν’

κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν
καλήν, χρυσείην" ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν
ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος"
δειρῇ δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν
ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον, οἷσί περ αὐταὶ
Ὧραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες, ὁππότ᾽ ἴοιεν
ἐς χορὸν ἱμερόεντα θεῶν καὶ δώματα πατρός. ἂν
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ κόσμον ἔθηκαν,
ἦγον ἐς ἀθανάτους: οἱ δ᾽ ἠσπάζοντο ἰδόντες
χερσί τ᾽ ἐδεξιόωντο καὶ ἠρήσαντο ἕκαστος
εἶναι κουριδίην ἄλοχον καὶ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι,
εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης.
426

10

1ὅ

γΙ1.--ΤῸ

ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ,

τ--τ

[611 41} ἅμα ἔοο 5ἢ]γ Ὀοαδὺ ὑμπαῦ γοὰ ἰὰν τ
τίοῃοὐ "66 ΑΡΠγοαϊΐα, Ζθιβ νν1}}}] βυαΐϊξα γοῖι ἰηῃ Πΐθ ΘΗΡῸΣ
ννἹἢ ἃ ϑιηοκίηρ ὑπαπάθῦθο].
Νοὸν 1 πᾶνε ἰο]ἃ γοὰ
411.

Τάκο Περᾶ: γεΐγαϊῃ δῃα παῖς τὴα ποῦ, θαΐ πᾶνε

τεραγα ἴο {Π6 δῆσου οἵ ἴῃς ρ»οαϑ.᾿
γΒθη {πΠ6 σοαά 685 Πα 80 Βρόοεῃ, 5816 βοδιδᾶ ἀρ ἴο
παν ἤδάνεη.
ΗΔ], ροὐάδββ, αἀθθθπ οἵ νψῈ]]- θυ] θα Ογρτὰβ !
ν ἢ γοὰ Πᾶνα 1 Ὀεραη; πον 1 Ψ{] ἔστη τὰς ἴο
δπο 6. ΠΥ μη.

ΥἹΙ
ΤῸ ΑΡΗΒΟΠΙΤΕ
ΠῚ; βίηρ᾽ οὗ βἴαΐε!νυΑρηγοαϊξο, σοἹ α-οτονπεα δηᾶ
Βαδα

].

ν᾽ἢΌ586 ἀογαϊ πίοι 15 ὅπ 6 ννα] 168 οἰδίθς. οὗ 41]

868-88 γρειβ.
Τῆσθγα πδῸ τηοίϑῦ Ὀγθδῦῃ οὗ {πΠ6
νγαϑύθσῃ πα υναΐῦθα Π6Ὶ νοῦ {Π6 νγᾶνοβ οὔ ἔΠς Ἰουάτηοδηΐηρ 868. ἴῃ 80 ἔοδιη, δπα ὑὕμεσε πε σοὶ]άΠΠ]οἰβα Ηουβ
ννεϊοοιηθα ΠῸὺ Ἰογοῖιϑὶυ.
ΤΠαΥ
οἸοῦπεα θυ ἢ
Πθανθηὶν σαιγηθηΐβ: οὴ ΠΕ μοδα
παν ρΡαΐ ἃ πε, ψν6}}-τυουρσηῦ οὐονα οὗ ρο]α, δπα ἴῃ
ΠΟΙ Ρἱειοθα δδὺθ ὕμπον πυηρ οΟΥ̓πδιηθηΐβ οὗ οὐἹοθδ]ο
8η ἃ ργδοίοιβ ροϊά, δἀπᾶὰ δάουπθα. δῦ ψὶδῃ φο] θη
ΠΘΟΚΙΆΟ65 νεῖ ΠΟΥ βοῦς πϑοῖς ἃπα σπον-ν ϊζα Ὀγδαβύβ,
͵θν 615 ννΒΙοἢ {Π6 ρο]α-]]εἰθα Ηουνβ ναῦν ὑΠθυηβοῖν5
ὙΠ ΠΟ ΟΥ ὕΠ6Ὺ οῸ ἴο ὑπεὶν ξυμτ᾿5Ποῖιβ8 ἴο οἴη ὑπ6
Ἰονεὶν ἀδποθβ οἵ {πῃ6 σοᾶβ. ἀπά ψῃβεη ὕπον Βδά
ἐγ ἀφοϊςοα μου, παν Ὀτουρηῦ ποὺ ἴο {Π6 ροαδβ, γγῆο
νυ ε]οοιηθα ΠΕΡ ΠΘη ΤΠΕῸΥ δὰ ΠΟΥ, οἱνίηρ' ΒΘ ὑΠεὶν
μδηᾶβ. Εδοῆ οπα οἵ ἔδει ργάγεα ὑπαῦ 6 τυηϊσῃΐ
Ι6δα πεῖ ποὴβ ἰοὸ θὲ 58 ψεδάεβα νἱῆβ, 580 συθδῦν
ψγοΥῈ πεν δηιαζθα δὖ ὑπὸ θεδυΐν οἵ νἱοϊ δ -ογοσηθα
Ογύμεουθδ.

427

ΤΗΝ

ἨΟΜΒΕΆΕΙΟ
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Χαῖρ᾽ ἑλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε:

δὸς δ᾽ ἐν

ἀγῶνι

νίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐἐμὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν.

20

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
ΥΙ

ΕἸΣ

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΝ

᾿Αμφὶ Διώνυσον, Σεμέλης ἐρικυδέος υἱόν,
μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θιν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἀκτῇ ἔπι προβλῆτι νεηνίῃ ἀνδρὶἐοικώς,
πρωθήβῃ: καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι,
κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὦμοις
πορφύρεον: τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐυσσέλμου ἀπὸ νηὸς
θ ΄

᾿

Ν

δὲ

᾽ὔ

ΚΘ

ὄ

ληισταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον,

Τυρσηνοί: τοὺς δ᾽ ἦγε κακὸς μόρος: οἱ δὲ ἰδόντες
νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον. αἶψα δ᾽
ἑλόντες

᾿

εἷσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἧτορ.
7

Χ

“

10

ἰοὺ

υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων
ΓΦ

7

»

7

7

εἶναι καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι.
τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾽ ἀπὸ
Ν

᾿]

»

Ν

ΓΩ

,7ὔ

᾽

»

Ν

τηλόσε
7

πῖπτον

χειρῶν ἠδὲ ποδῶν" ὃ δὲ μειδιάων ἐκάθητο
ὄμμασι κυανέοισι" κυβερνήτης δὲ νοήσας
αὐτίκα οἷςἑ
ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε;
Δαιμόνιοι, τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες,
καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής.
ἢγὰρ Ζεὺς ὅδε γ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων
ἠὲ Ποσειδάων ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν
428

1ὅ

20

ΝΙ.--ΤΟῸ

ΠὈΙΟΝΥΘΌΘΒ,

τ--20

Ηδ1}, βυνθαϑῦν -νππίηρ;, οογ-αγεᾶ ροαάθθο!

Οτδηΐ

ὑπαῦ 1 τηᾶν σαΐη Πα νἱοΐονν ἴῃ 5 οοηΐαδϑὺ, ἀπ οὐδεν
γοὰ τὴν βοὴ.
Απᾶ πον 1 ν}}}] γϑιηθιηθο γοιὰ ἀπ
διηοῦΠο 50 Πρ 8180.
ΥΠ
ΤῸ ὈΙΟΝΥΒΌΒ
1 ψνιι, [6}} οὗ Π)Ἰοηγϑαβ, {πὸ βοὴ οὗ ρ]ουΐοιιβ ϑϑίηδβ]θ,
ον ἢ6 ἀρρθάγεᾶ οἱ ἃ υἰεηρ Πποδα]δηα Ὀν ἐδ βῆογε
οὗ {π6 ἔλα }685. 868, βθοιηΐηρ {{κὸ ἃ β.Ἱρ] ηρ ἴῃ ὑΠ6
ἤγβὺ ἤυ5ἢ οἵ τηδηοοᾶ : ὨΪ5 το, ἀἀυῖς Παὶν τννὰβ νγανίηρ᾽
ἃθουῦ πη, πα οα ἢϊ5 βύτοηρ 5Που] ἀθυθ ἢ6 ψοΟΥῈ ἃ
ῬΌΣΡΙΘ το.
Ῥγαβθηῦ ὑπαυα οᾶγηδ συν ΠΥ ονοῦ ὑπ6
Βρδυ
ΚΠ ηρ 5868 Τ Υβεηΐδη ἢ ρἱγαΐθβ ὁ ἃ γε] -ἀδοκοα
51ρ---ἃ τϊβουδθα ἀοοι 1εα ἔπεα οη. ὙΠ δπ {Ποὺ
βδνν ἴηι) ἔπδν τα 6 5'ρη5 ἴο ὁη6 Δ ποῦποι δ πα ϑριδηρ'
οαῦ απ οκὶν, ἃπα βεϊχίηρ' Πϊπ β γα σαν, Ρμαῦ τη οἢ
Ὀοᾶτὰ ὑπεὶν 5ῃϊρ δχυϊπηρ]ν ; ἴῸγ ὑπο ὑπουρῃΐ Πΐτη
Πα βοη οἵ μθανθη-πυῦΐαγεα Κίηρβ. ΤΠδΥ βουρηὺ ἴο
θἱπα πὰ ἢ
τὰάδ θομάβ, θαῦ π6 θοπα5 νομ]α ποῖ
ΒοΙ]α τ, ἃπα {μα νυν865 [61] ἔδυ ἀυνὰν ἔγοίη 8 παπᾶ β

δηα ἔεεῦ : πα Π6 ϑαῦ υνἱἢ ἃ 5}}116 ἴῃ ἢἰθ. ἀν κ Θγ68.
ΤΏδη πε ΠοΙμηβηδη πηἀογϑίοοα 41} ἀπα οὐἱδα οὐ αὖ
οὔσας ἴο ΐ5 ἔθ! ]οννβ ἃπα 5814:
““Μδάμηδῃ ! νυνδῦ σοά 15 [Πϊ5 γ᾽ἤοπὶ γουὰ Πᾶνα ἤθη
δΔηα Ὀἱπά, οἴγοης ὑμαῦ Π6 ἰδὺ Νοῦ ὄδνεῃ {π6 ψ6}}θυ} 5ῃ]Ρ οἂῃ ΟΔΥΤῪ Πἶπη. ϑΌγΕΙΥ {Π||8 15. δἰΠδν
Ζευβ οὐ Αρο]]ο ψῆο

᾿ὰ5 ἐπε βἰΐνθυ θονν, οὐ Ῥοββίάοῃ,

ἴον. ἢδ Ἰοοῖκβ ποὺ {{κ6 τηοσΐα] τθὰ Ραὺ κὸ

ὑπΠ6 σοάβ

. 1 ῬγΟΡΔΌΙΥ ποῦ Εἰὐγαβοδηβ, Ὀαῦ ὑπ6 ποη- 616 ηΐο ῬΘΟρΙΘΒ οὗ
ΤΏγδοΘ ἃπα (αοοογάϊπρ ὕο ΤΉ πον 1468) οὗἩ [ΘΠ058δα ΑΥΠΘΗ8.
Ορ. Ἠδγοάούιβ 1. δ7; ΤΠππογα α65 ἴν. 109.

429.
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ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς, οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν.
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτὸν ἀφῶμεν ἐπ᾽ ἠπείροιο μελαίνης.

5
ἔ

αὐτίκα" “μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε, μή τὶ χολωθεὶς

ὄρσῃ ἔπ ᾿ἀργαλέους τ᾽ἀνέμους καὶ λαίλαπα μέρος

Ὡς φάτο' τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ" 95
δαιμόνι᾽, οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς
σύμπανθ᾽ ὅπλα λαβών: ὅδε δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι
μελήσει.

ἔλπομαι, ἢ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢἢ ὅ γε Κύπρον
ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢἢ ἑκαστέρω" ἐς δὲ τελευτὴν
ἔκ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα 30
οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἡμῖν ἔμβαλε δαίμων.
ὩὋςς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός.
ἔμπνευσεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὅπλι
καττάνυσαν' τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα.
οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ
ἀ
νῆα μέλαιναν
8
ἡδύποτος κελάρυξ᾽ εὐώδης, ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ
ἀμβροσίη: ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας.

αὐτίκα δ᾽ ἀκρότατον παρὼ ἱστίον ἐξετανύσθη

ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ
βότρυες: ἀμφ᾽ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσός, τ 40
ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾽ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει".
πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἐἔχον" οἱ δὲ ἰδόντες,
νῇ᾽ἤδη Ἶ τότ᾽ ἔπειτα κυβερνήτην ἐἐκέλευον
γῇ πελάαν' ὃ δ᾽ ἄρα σφι λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηὸς
δεινὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτης, μέγα δ᾽ ἔβραχεν,ἐν δ᾽ ἄρα
μέσσῃ,

40

ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα, σήματα φαίνων'
ἂν δ᾽ ἔστη μεμαυϊα: λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου

δεινὸν ὑπόδρα ἰδών" οἱ δ᾽ ἐς πρύμνην ἐφόβηθεν,
1 Ἡρυδηη;
οοΥγαρύθα).
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μὴ δ᾽ ἤδη,

Μ

(οἴμοι

ΜΗΒ.

τὸ

ἔαγῦμον

ὲ

ὑ

Ψ11:-- ΤῸ ΠΙΟΝΥΘΌβ, 921-48
ψΠη0 ἄν 6}} οα ΟἸγρυβ.
ὕομιθ, ἔπη, ᾿δὐ τι βεὺῦ Βίτη
ἔγδα ἀροῖ μα ἀδΥκ 5ῃογε αὖ οποα: 40 ποὺ ἰὴν παηᾶϑβ

ἢ ίτη, ἰθβῦ ἢ6 ο,,ΟΥ ΔΏΡΥΥ 8Δη6 501 ᾧὕρ ἀδηρογοιιβ
ὙΠ 5 ἀπ ἤθανγ 56118}]5.᾿᾿
50. 5816. Βα : θαῦ ἐπε τηδβῦθι μα ἴηι ψ ἢ ἑδπηξίησ
γγο
5 :“ Μδαάγηϑῃ, τηδῖκ ὑπ νυἱπα πα μοῖρ Ποἰβυ 581]
οἢ ὅδε 58ῖρ : σαϊο 4}} ἴῃς βϑῃβοῖβ. Α.5 ἴον ὑῃϊ5 ἔθ Πονν
γα ΤΘ ἢ ΨὙ11] 566 ἴο πίη : σθοόκοι Π6 15. θουπᾶ ἴον
Ερυνρὺ οὐ ἕο Ουὐργὰβ οὐ ἴο {πε Ηνγρευθογεδηβ ΟΥ
«ἕαγῦπον 501}. Βυῦ ἴῃ {π86 ἐπα 6 ψἢ}]} σρεὰκ ουὔΐ πᾶ
061} 8 Πῖ5 {6πᾶ 5 δ Πα 8}} Πἰβ θα! ἢ} πα 5. Ὀτούπευο,

πονν ὑμπαῦ ργονίάθποθ ἢὰ5 ἔπγόνη Ηΐτη ἴῃ ΟἿ γᾶν."
θη Πα πᾶ βαἰὰ {ῃῖ8, ἢ6 μαᾶὰ τηδϑδὺ δηῃα 881]
Βοϊθιοα οἡ πε βῃϊρ, δπὰ πὸ νἱπα ΠΠ1|6δα ὑπ 6 581} ἀπά
ὑΠ6 οτεανν μαυ]δα ἰδαΐ ὑΠ6 βῃδθεϊβ οὴ δἰῦποὺ 5116. Βαυΐ
Β00Π. 5βσαπρα ὑπίησθ ΕΓῈ 566 διηοηρ ἴμθιη. ΕἸχϑὺ
οὗ 411 σιυνεεῦ, ἔγασγδηῦ ννῖηθ τὰπ βιγαδιηίηρ ΓΠτοισποιΐ
4}} της ὈΪΔΟΚ 510 ἀπα ἃ μδᾶνθηὶν 5126}} ἃ΄Ό56, 50 ἐμαῦ
41} τῆς βεαῃηθη νγεα βοϊσοα τ
διηδζοιηθηῦ ΘΠ
ὕπον βὰν Ὁ.
Απά 8] δὖ οὔποθ ἃ νἷπθ 5ργῦθδα ουῦ θοίῃ
νγαγ5. ἀἰοηρ ὕπ6 ἴορ οὗ ὑῃε 54}} νιν ταϑν οἰ πιβῦθυβ
Βαηρίηρ ἀοννῃ ἔτοιῃ ἰδ, ἃπα ἃ αἀδΥκ ἱνγ-]δηῦ ὑνίπηθα
αθοιῦ {πα τηδϑῦ, Ῥι δββοταίῃν αὶ, ἤονγειβ, δηα νἱἢ
τὶς) θουσῖθ5 στονῖηρ οἡ ἰῦ; ἀπ 41] Π6 ὕΠο]61η5 γετα
οονογθα ἢ σαυ]δηαβ. Ὕπεη [ἢε Ρ᾽Γαΐθϑ 8 4}
{Π5, ὑπ 6 πη αὖ Ιαϑὺ ἔμεν θαᾶάδ ὑπ Πμεϊτηβιᾶπ ἴο ρμαῦ {πΠ6
Βῃϊρ ἴο Ἰαηᾶ. Βα ἐπε σοά ομαηρθα ἰηἴΐο ἃ ἀγθδα}]}
ἤθη

ὑποῦα

οα

ἐπε 5ῃϊρ, ἱπ ἔπ6

ὕονβ, 8Ππ6α τοδύθᾶ

Ἰουά!ν : ἀιυϊϑῃΐρδ αἴδὸ 6 ϑῃονεᾶ πὶβ. νγοπάθιβ ἀπά
ογδαϊθα ἃ βῃασρῪ Ὀδαῦ ΒΟ
σἰοοα ἃ τἀνθηΐην,
νγμ1]6. οἢ ἔπε ἔογαροακ ννὰθ ῃ 6 ΠΟ οἹατίηρ' ἔδυ ον
γνἢ βοον] πο Ὀύοννϑ. Απα 80 ὑπὸ βδί!οῦβ δα ᾿πἴο ἐπα
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ΗΟΜΕΒΈΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα
ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγέντες"
Υ̓

"5

5»

΄

ὃ δ᾽ ἐξαπίνης ἐπορούσας
ἃ

ἥν

τα

΄

2

΄7

δ0

ἀρχὸν ἕλ᾽, οἱ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες
πάντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλα δῖαν,

δελφῖνες δ᾽ ἐγένοντο: κυβερνήτην δ᾽ ἐλεήσας
ἔσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον'
Θάρσει, δῖε κἀτωρ, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ" δῦ
ν᾽
᾽ν
ἰ
ἢ
δ
ὰ
͵
7
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος, ὃν τέκε μήτηρ
Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα.
»Μ

’

»

3

Χαῖρε, τέκος Σεμέλης εὐώπιδος:

ἐς

“

οὐδέ πη ἔστι

σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν.
ὙΠ
ΕΙΣ

ΑΡΕᾺΔ

ἾΑρες ὑὑπερμενέτα, βρισάρματε, χρυσεοπήληξ,
ὀβριμόθυμε, φέρασπι, πολισσόε, χαλκοκορυστά,

καρτερόχειρ, ἀμόγητε, δορισθενές, ἕρκος
ἕ
Ὀλύμπου,
Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συναρωγὲ Θέμιστος,
ἀντιβίοισι τύραννε, δικαιοτάτων ἀγὲ φωτῶν,
ὅ
ἠνορέης σκηπτοῦχε, πυραυγέα κύκλον ἑλίσσων
αἰθέρος ἑπταπόροις ἐνὶ τείρεσιν, ἔνθα σε πῶλοι

ζξαφλεγέες τριτάτης ὑπὲρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσι:
κλῦθι, βροτῶν ἐἐπίκουρε, δοτὴρ εὐθαρσέος ᾿ ἥβης,
πρηὺ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐἐς βιότητα

ἡμετέρην καὶ κάρτος ἀρήιον, ὥς κε δυναίμην
σεύασθαι κακότητα πικρὴν ἀπ᾽ ἐμοῖο καρήνου,
καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαι φρεσὶν ὁρμήν,
1 Μ᾿; εὐθαλέος ““ ΠουτΙΒῖηρ," ΕΠΤ,
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10

γΠ|.---ΤῸ

ΑἈΝΈΕΒ,

τ-2

βύθτη δηα ογονγαθα θοιηπβοα ἀροῦὺ τῃς6 τἱρηϊ-τηϊ
πα θα
ΠοΙτηβηγθη, ἀπ} βδυ θη]ν π6 Ἰο βρυϑηρ ἀροη μὲ
τηδδῦου. ἃπα βεϊζϑα Ὠίτζη ; πα ἤθη

ἴπον ἰδαρῦ ουὖὺ
8568, δϑοαρίηρ
Ομαηρεᾶ ἰπίο
ιοηγϑαβ Πδα
Πΐτα δἰτορεῦμου

ἔπε ϑαί]οῦβ βὰν

ονευθοδχα πε δηξὶ 411 ἰπΐο ὑπὸ Ὀτῖσμὶ
ἔγτοηθ ἃ τηϊβοῦα] ες ἔαϊε, δἀπὰ ψεῖα
ἀδ᾽ρῃῖίπθ.Ό
Βα οπ ὑπ6 ΒοΙπϑιηδῃ
τθυου δηα Πο]α Πΐτη θὰ οκΚ δπα τηδάς
ΠΆΡΡΥ, βαγίηρ ἴο Ηΐτα :

“Τά Κα οουταρα, φορά.

.ο; γοιῦ Βᾶνα ἔουπα ἔανουν

ἢ τὴν Πααγῦ. [δὴ ἰοπα-ογγίηρσ Π᾿οηγϑιβ ν᾽ΒΟΠῚ
Οδαμγαιϑ᾽ ἀδυρηζεον ϑδιηθ]ς θάσγα οὗ υπΐοπ ἢ Ζει5.᾽
Ηεαἱ], μα οἵ ἔαν-[ἀςεα ϑειμοὶε ἢ Ηδ ψὸ ἔογροὺϑ

γοῖ! οΔἢ ἴπ ΠΟ γγῖ56 ΟΥ̓Δ6Ὶ βυγαοῦ β0ῃρ.

δ;

ΥΗΣ
ΤῸ

ΑΕΒ

ΑΒΕΒ, δχοθθαϊηρ' ἴῃ βυσθηρίῃ, οΠαγοῖτ δου, σο άθηΒαΙτηθα, ἀουρῦν ἴῃ Προαγῦ, 5}}1614.-- θϑᾶγου, ϑανίουῦ οὗ
οἰδ]65,

Παύπμοθβοα

γγοδυυηρ,

ἴῃ

τηϊρηΐν ἢ

ὈτΌηΖθ,

πε

βίγσοηρ

ϑρθαῦ,

οὗ

ἅττῃ,

Ὁ ἀεΐεπος

ὑη-

οὗ

ΟἸγιηριι5, ἔαῦμον οἵ ψυ

κα ὙΙοΐογυ, 41} οἵ ΤΉ 5,

βύθυη φὌνΘΥ ΠΟΥ οὗ {πε τ

6] ουῦβ, Ἰδδᾶθυ οἵ τἱρηὕθουβ

τη6ῃ, βοερίγεα

Κίηρσ οἵ τηϑη]ηθθθ,

γΠῸ

ὙΜΠ1}7]

γΟῸΓ

ΠΟΥ Θρἤοτα διμοηρ ἔπε Ρῥ]δηδῖβ ἴῃ ἐποῖ ϑονθηῇο!α
ΘΟΌ 865 ὑΠΥΟῸΡῊ ἴῃ6 δαῖμον νη θγεῖη γοὰν Ὀ]ΑΖίηρ'
βεεάβ Ἔνϑὺ θθδῦ γοὰ ἀῦονδ ἐπε ἐπινὰ υιπαπηθηῦ οὗ
Ἠράνεη ; παν τη6, ΠΘΙΡοῚ οὗ τηθῃ, σίνεν οἵ ἀδιπί!] 695
γουΐϊῃ ! 5166 ἄονῃ ἃ Κιίπαὶν τὰν ἔτοσὰ. ἀθονῈ ὌΡΟΗ
τὴΥ [Πἴ6, ἀπα βὑγεηρσὶῃ οὗ ννὰν, ὑπαῦ 1 τηᾶν Ὀ6 8016. ἴο
ατῖνε αὐνὰν Ὀϊξζεν οουγαταϊοα ἔτοτη τὴν Ποδά ἀπα ον 8ἢ
ἄονι πε ἀεδοοιθἃ] ᾿πρι]5685 οὐ τὴν 508]. ἨἘδοίγαϊη
433

ΤῊΕΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν, ὅς μ ἐρέθῃσι
ἐν
γμεμρρνν, κρυερῆς ἐπιβαινέμεν' ἀλλὰ σὺ θάρσος

1

ὀς, μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπήμοσι θεσμοῖς
δυσμενέων προφυγόντα μόθον Κἢράς τε βιαίους.
ΙΧ

ΕἸΣ ΑΡΤΕΜΙΝ
Ἄρτεμιν ὕμνει, Μοῦσα, κασιγνήτην “Ἑκάτοιο,

παρθένον ἰοχέαιραν, ὁμότροφον ᾿Απόλλωνος,
ἣθ᾽ ἵππους ἄρσασα βαθυσχοίνοιο Μέλητος

ῥίμφα διὰ Σμύρνης παγχρύσεον ἅρμα διώκει
ἐς Κλάρον ἀμπελόεσσαν, ὅθ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων
ἧσται μεμνάζων. ἑκατηβόλον ἰἰοχέαιραν.

6

Καὶ σὺ“μὲν οὕτω χαῖρε θεαί θ᾽ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ:
αὐτὰρ ἐγώ σε πρῶτα καὶ ἐκ σέθενἃ
ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.
Χ

ΕἸΣ ΑΦΡΟΔΙΤῊΝ
Κυπρογενῆ Κυθέρειαν ἀείσομαι,
ἀ
ἥτε βροτοῖσι
μείλιχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ᾽ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ
αἰεὶ μειδιάει καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν θέει ἄνθος.
Χαῖρε, θεά, Σαλαμῖνος ' ἐυκτιμένης μεδέουσα
εἰναλίης τε Κύπρου" δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν.
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
1.ΑἹ] ΜΕΝ. βᾶνθ Μ᾿ ΨΈΙΟΗ μᾶ5 χαῖρε μάκαιρα, Κυθήρης,
“6 411, Ὀ]Θββϑα ὁπ, (ᾳπθθη οὗ) Ογύμογα.ἢ
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ὄ

Χ.-- ΤῸ

ΑΡΗΒΟΏΌΙΤΕ

4150 ὑπ6 Κϑϑὴ ἔισυ οὗ τὴν ᾿ιδαγῦ. ψνῃΐοἢ γόνα 8.τη6
ἴο ὑγεδα ὑπ8 ννγὰγβ οἵ Ὀ]οοα-ο
τα] ς᾽ οὑγο.

Ἀδίμπου,

Ο ὈΪ6βββα ομβ, ρίῖνε γοι τὴη6 θοϊάποϑβ ἴο ἀράς νἱῃϊηῃ
ἀῃ6 Πδυτη]885 ἰανγα Οἵ ρεᾶοβ, ἃνοϊαΐηρ
Βεϊγεα δπα {ῃ6 νἱοϊεπῦ βεπᾶβ οἵ ἀθαίῃ.

5ὑγα

πα

ΙΧ
ΤῸ ΑΚΤΕΜΙΒ
Μύυϑε, βίηρ οἵ Αὐὐοϑιηΐβ, βἰϑίευ οὗ ῃ6 Εδυ-βῃοοῦθυ,
{πε νἱγρίὶη ψῃο ἀε]ρηὐβ ἴῃ δὐγονδ, γΠπῸ ννὰβ ἔοϑίεσεα

ἢ
ΑΡΟ]]ο. 586 νναΐθιϑ ΠῈῚ Ποῦβδε5 οη ΜΕ165
ἀδερ 'ἰπ γεϑᾶβ, δηα δύ ν αγίνεβ ΠΟΥ 4}]ο] θη
ομαγίοῦ ὑμπγουῦρὴ ϑιήγπα ἴο νἱπα-οἸδα ΟἸαιοβ ΠΘΓῈ
ΑΡΟ]]ο, σοά οὗ πε ϑνευ ον, 5118. νναϊτπρ' ἴῸ {πθ΄
ἔαγ-ϑῃοοϊπρ σοααά 685 ψῆο ἀε]]ρῃἷβ ἴῃ ΔΥΤΟΥνΒ.
Απᾶ 90 Πα] ἕο γοι, Αὐδοιηΐβ, ἴῃ τὴν βοπρ' ἀπά ἴο 8}}
σοάάεδθθϑ ἃ νν6}}. Οἱ γοῦ τχβῦ 1 5δίπρ' πα ψ] ἢ γοὰ
ΙῬερίῃ ; πον ὑμαὺ 1 αν βεριῃ ἢ γοῦ, Γ Ψ1}] τὰ
ἴο ποίου β0ηρ..
᾿
Χ
ΤΟ

ΑΡΗΒΟΘΙΤῈΕ,

Οε Ογέμεγθα, Ὀοῃ ἴῃ Ογρυιβ, 1 ν1}} βίη. 856
σῖνεβ κίηα!ν οἱδβ ὕο τηδῃ : β:η65 86 δυθα ΟΠ. ἢ ΘΥ
Ἰονεὶν ἕδος, πᾷ Ἰονοὶν ἰβ ὑπ Ὀυρηξηθθθ ὑμαῦ ρ]δνβ
ΟΥ̓́ΘῚ 1.
Η.1], σοα 685, αθδοϑη οὗ νυ6}1- 1} Βδ]δτηῖθ ἀπ 56ὰ-

σιγῦ Ογρίὰβ; φταηῦ τὴ8 ἃ οΠΘΟΥὮ] βοαρ. Απα πον
ΤΌ τοι θθεῦ γοιῦ ἃ πα ἃπούμοι βοηρ' αἾ80.
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οἱ

ιϑ

ΤῊΝ

ΗΠΟΜΕΗΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΩ

ΧΙ
ΕΙΣ ΑΘΗ͂ΝΑΝ
Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, :
δεινήν, ἣἧσὺν "Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα
περθόμεναί τε πόληες ἀὐτή τε πτόλεμοί τε,
καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε.
Χαῖρε, θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τ.
ὅ
Ταρο

“Ὁ:
ΕΙΣ ΗΡΑΝ

Ήρην ἀείδω χρυσόθρονον, ἣἣν τέκε Ῥείη, ᾿
ἀθανάτων ' βασίλειαν,ὑ
ὑπείροχον εἶδος ἔχουσαν,
ἔ
Ζηνὸς ἐριγδούποιο κασυγνήτην. ἄλοχόν πε,"
κυδρήν, ἣἣν πάντες μάκαρες κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον
ἁζόμενοι τίουσιν ὁμῶς Διὶ τερπικεραύνῳ.
δ

ΧΙΙΠ
ΕἸΣ ΔΉΜΗΤΡΑΝ
“Δημήτηρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεάν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
αὐτὴν καὶ κούρην, περικαλλέα Περσεφόνειαν.

Χαῖρε, θεά, καὶ ἐμέο σάου
ἀοιδῆς.
1. Μαύἶδο : ἀθανάτην,
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πόλιν" ἄρχε δ᾽
ΜΙ δῶ.

ΧΙΠΙ.--ΤῸ

ὈΕΜΕΤΕΗΝ
ΧΙ

ΤῸ ΑΤΉΕΝΑ
ΘΟΕ ςΡΆ]1ὰ5. ΑἴΠεπε, ἀμναϊαν οὗ {πῸ οἷΐν, 1 Ρερίῃ
᾿ [0 βίπρ. Ὀγϑδᾶ ἰ5 516, ἀπ νυ ΑΥδϑ 5616 ἴονε5 ἀεθᾶς
οἵ νὰν, {116 8έοὶς οὐ οἰδίες δα ἐπ 5ῃουεπρ' ἀπ 186
θαῦ]6. ΕΗ ἴθ 5η6 ψῆο ϑ8ᾶνεβ ὕΠθ ρεβορὶδ ἃ5 ὑμ6 9ὸ ουΐ
ἴο νὰ δηα οομλς θ8οΚ..
Ηδ811, σοάάεβ5, ἀπ οἶνε 5. ροοά ξουδαῃς π21η}
ΠΑΡΡίποβ5! '
:

ΧΙ
ΤΟ

ΗΕΒΑ

1 βινα οἵ ροϊάδη-[ ἢτοπεαὰ Ηθτα νοῦ μθα Ὀδγα.
Θυδθεη οἵ ἴῃς ἱπητηογίαὶβ 15. 516, βαγραβϑίηρ 4}} ἴῃ
Ὀεδαῖΐν : 58η6 ἰ5. Π6 δἰβῦεσ. δηὰ ἐπΠεῸ να οἵ Ἰουάἐπυπάουίηρ Ζειι5,---ἰῃς ο]ουίουβ οπα Ὑ Ποπη. 811] ἐπε
Β]εβθεά τπτουρσμουΐ Πρ ΟἸγταρα5 ΤΟν ῆσα. ἀπά
Βοποιῖι Ἔν ἢ ἃ8 Ζθ5 ψγ1Π0 66] ρῊ85 ἴῃ Ἰπυπάεν.

ΧΙ
ΤῸ ΡΕΜΕΤΒΕ
Ι ΒΕΟΙΝ ἴθ. βἰῃρ οὔ τίοῃ- μρίμοῃ ΘΕ ΣΝ Δυἕα
σοάᾶδθ5, οὔ Ποὺ ἂπᾶά οἵ Πεὺ ἀδιρι οι. ἸΟνΕΙΥ
Ῥευβθρθομθ.
Ηδ11, σοάάεθ5
Καεαρ {πὶ5 οἰδν 58ΐβ, ἀπαὶ φΌνθυη
ΤῊΥ 850ηρ..
οὐ
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ΤΗΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ΧΙΥ
ΕἸΣ ΜΗΤΈΡΑ
Μ

7

ζ΄

ητέρα μοι πάντων

θ

τε

ΘΕΩΝ

“

͵7ὔ

ϑδν

θεῶν πάντων

Ψ

θ

᾽ὔ

τ αὗϑρωπων

ὕμνει, Μοῦσα λίγεια, Διὸς θυγάτηρ μεγάλοιο,
Ὡ

““

᾽ὔ

ἈΝ

᾽ὔ

7

ἣ κροτάλων τυπάνων τ᾽ ἰαχὴ σύν τε βρόμος αὐχῶν
φ

5

νΨ

»

Ν

8

ΠὩ

4

εὔαδεν ἠδὲ λύκων
»

,

Ἷ

ΝῚ

,ὩὮ

κλαγγὴ χαροόπων

7

ὝΦΟΣ

Σ

[4

“

’

τε λεόντων

»

ἃ

οὔρεάώ τ ἡχήεντα καὶ ὑλήεντες ἐναύλοι.
Κ

αἱ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε
Ἁ

Ἁ

Ἁ

[2

-“

θ

θεαὶ

᾽

θ᾽

ἅμα πᾶσαι
“

“

ὄ

ἀοιδῇ.
ΕῚ

δῇ

ΧΥ
ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΈΕΑ

ΛΕΟΝΤΟΘΥ͂ΜΟΝ

ρακλέα, Διὸς υἱόν, ἀείσομαι, ὃν μέγ᾽ ἄριστον
γείνατ᾽ ἐπιχθονίων Θήβης ἔνι καλλιχόροισιν
᾿Αλκμήνη μιχθεῖσα κελαινεφέι ἸΚρονίωνι"
ἃ
᾽
Ν
.
542
».ΧΝ
,
ὃς
πρὶνΝ μὲνΧ κατὰ
γαῖαν
ἀθέσφατον
ἠδὲ
θάλασσαν
πλαζόμενος πομπῇσιν ὕπ᾽ Εὐρυσθῆος ἄνακτος
πολλὰ μὲν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽
ἀνέτλη"5
νῦν δ᾽ ἤδη κατὰ καλὸν ἕδος νιφόεντος ᾽Ολύμπου
ναίει τερπόμενος καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην.
Ἥ

λέ

7

.»

ῇ

Δ

Χ

ΕΡετς

ΨΓΓΨ

Υ͂

ὰ

᾿ ὺ

δὴ

[ο

4

᾽

τά"

Υ͂

3

[ρ

Ψ

ἥ

Χαῖρε, ἄναξ, Διὸς υἱέ: δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ

ὄλβον.

μὴ

1 Μοϑὺ ΜΆΝ. : πημαίνετ᾽ ἀεθλεύων --δε:- κραταιῶς,
2 Μοβὺ ΜῆΞ. : ἔξοχα ἔργα, Μ.
᾿
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Μ,.

ὅ

Χν.- ΤῸ ἨΒΕΑΟΙΕΒ

ΤΗΕ

ΓΠΙΟΝΒΑ ΤΕ.

ἀκὴν
ΤΟ ΤΗΒ ΜΟΤΗΒΕ ΟΕ ΤΗΒ ΘΟ. 5
ΤΡΒΙΤΉΕΕ, οἰθδυ-νοϊοοα Μαβε, ἀδυρη του οὐ τηϊρηΐν
Ζειυ8, 5βπρ' οἵ {ἢπ τηοῦῃεὺ οὗ 811] σοᾶβ ἀπ τξπ.
5886 ᾿
5. ψγ6}1-Ὀ]εαβεᾶ στ ἀπε βουπᾶ οὗ γαϊι]ες ἀπᾷ οὔὐ
ὑπηθγα5, ἢ
τῃ6 νοΐοα οὗ ἤπΐεβ πᾶ ὑπΠ6 ουΐοῦν
οἵ ννοῖνεβ. δηα Ὀγιση -αγεα Ἰίομβ, τ ἢ δοῃοίηρ ἢ1]15
δα ννοοάδα οοοτηθ 65.
ἈΑπᾶ 80 ἢ81} ἴο γοι ἰπ τὴν 50ηρ' ἃπα ἴο 4}}] σοά65565
ἃ8 ψῈ}}!
ΧΥν
ΤῸ

ΗΒΒΑΟΙΕΒ ΤΗΝ

ΠΌὉΠΟΝΗΕ ΑΈΤΕ)

1 πνιμ, βίηρ' οἵ Ηδγδοὶθβ, {πε 5οη οὗ Ζευβ δπηα πο ἢ

Π6 τηϊσὐϊαϑὲ οὗ τηθπ οα. δαυΐῃ. ΑἸοιηθηᾶ θαγα Ἠΐτη
ἴη ΤΉΘΡα65, {Πα οἰΐγ οὗ Ἰονεὶν ἄδηοθβ, ννἤθη πὸ ἀαγῖκοἸΪουάεα ϑὅοη οἵ Οτομποβ Πα ἰαΐη νυ ποὺ. πο ἢῈ
864 ἴο νγαπάθυ ον δ ππηηθαϑαυγϑα ἐγδοῖβ οὗ απ ἂδπα
568 δὖ {πες θα αϊηρ οὗ Κίησ Ἐπιγγϑίμδιυβ, πα Ὠϊτηβ61
4
τὴν ἀθεᾶβ οὗ νἱοίεποα δπᾷ δπδυγοᾶ τηδην;
θυῦ πον Πα ᾿ἴνεϑ. Πρριν ἴῃ ἐπα ρο]Ἱογίοιιβ. ποῖηβ οἕ
ΒΏΟΨΥ ΟἸγΙρα5, ἀπ Πὰ5. πραῦ-ηκ]ο Ηρα ἔρον δ
να.
πεχ
ον ἐὰν
Ηδ11, Ἰογὰ, δοὸπ οἵ Ζευβ' Οἷνε τη8 διιθοθβββ ἀπά
. ῬΥΌΒΡΟΥΥ.
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ΤΗΒ

ΗΠΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ΧΥ͂Χ
ΕἸΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ

Ἰητῆρα νόσων ᾿ Ἀσκληπιὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
. υἱὸν ᾿Απόλλωνος, τὸν ἐγείνατο δία ἹΚορωνὶς
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρῃ Φλεγύου βασιλῆος,

χάρμα μέγ᾽ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ᾽ ὀδυνάων.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ: λίτομαι δέ σ᾽
ἀοιδῇ.

δ

ΧΥ͂ΤΙ
ΕἸΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ͂Σ
Κάστορα καὶ Πολυδεύκε᾽ ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια,

Τυνδαρίδας, οἱ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου ἐξεγένοντο:
τοὺς ὑπὸ Τηὐγέτου κορυφῇς τέκε πότνια Λήδη
λάθρη ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι ἸΚρονίωνι.
Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων. ὅ
ΧΥΤΙΗ

ΕΙΣ ἙΡΜΗΝ..
Ἑρμῆν ἀείδω Κυλλήνιον, ᾿Αργειφόντην,
Κυλλήνης μεδέοντὰ. καὶ “Ἀρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτωνἐἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
Ἄτλαντος θυγάτηρ, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον,
ἄντρῳ ναιετάουσα παλισκίῳ' ἔνθα Κρονίων
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ,
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δ

ΧΥΠΙῚΙ.--ὌΤῸ

ΗΒΝΈΜΕΜ,

τ

ΧΥἹ
ΤῸ ΑΒΘΟΙΕΡΙΌΒ
ΓΒΕΘῚΝ ἴο 5ἷπσ οἵ Αβοϊερίαβ, 5δοὸπ οὔ Αρο]ο δηᾶ
Πθϑὶον οἵ δἰοκπαββαθ. ἴθ {πὸ ούίδη. μ]αΐη ἔδίτ
Οοτοπῖβ, ἀδαιρηζϊεν οἵ Κη ΡΏ]εσγαβ, θᾶγα Πΐπη, ἃ στεδῦ
᾿ἼοΟΥ ἴο τηθ6ῃ, ἃ βοοῦῃμεοιν οἵ οὐ 6] ρϑηῆρ5.
ΑΠπα 50 81] ἴο γοι, Ἰογὰ : ἴῃ τὴν βοπρ 1 τηᾶκα ΤὨΥ͂
ΡΥΆγΟΥ ἴο {πες !
ΧΥΠΙ
ΤΟ ΤῊΝ

ὈΙΟΒΟΘΕῚΙ

51ν6, οἰδαι-νοϊοοα Μαβα, οὗ (αβῖου ἃπα Ῥοϊγάεξιιοθϑβ,
τῆς Τυπάαδιϊαδαθ, ηο βρίδηρσ τῸπλ ΟἸγταρίδη Ζεαδ.
Βεηθδῖῃ ἴῃς Πεϊσηϊβ οἵ Ταγνσαίιβ οἰαίεὶγ [,εἀὰ θᾶΓῈ
ἔθη,

θη

ἰῃς6 ἀατκ-οϊοθἀεα

5οη

οὗ (τόποβ

ΡΥ θεπὲ Ποὺ ἴο Πϊ5 ψ]]}].
Ηδ1], ομΠ]Πἄγεπ οὗ Τγπάδγειβ, τ δ 8 ἀρο
μοιβόδ "ἢ

μδᾶ

5

ΧΥΙΠ
ΤῸ

ΗἩΒΕΜΈῈΞ

Ι δινα οὔ Οὐ]θηΐαπ Ηθιτηθβ, ἔΠ6 5]αγον οἵ ΑΥ̓ΡΊΙ5,
Ἰονὰ

οὔ

Οὐ]]επα

πα

Ατγοδαᾶϊα το

ἴῃ ἤοοκβ,

ποκ-

Ὀυὶπρίηρ᾽ ΤΩ ΘΒ ΡῈ Ὺ οὗ {πεῸ ἀθαίῃ]εθα ροάβ. Ης νγᾶβ
βοτῃ οἵ Μαΐα, ἔπε ἀδυρῃῦον οἵ Αὐ]α5, μδη 5π6 Παᾶ
τηδἐεᾶ νὴ Ζειιβ,--ἃ 5}. ροάάεβθα 5Π6.
Ενει 5Π6
ἀνοϊαεα ἐπε τῃτοησ οὗ ἔπε δ] θβθεα σοαβ πᾶ ᾿ἰνβα
ἴῃ. ἃ 5ῃδάονυ

οἄνε, μὰ

πϑεα ἕο 16 νἱ

πα

ποτα

ἔῃ6

τἱοἢ-ἔγεβθεα

ὅοῃ

πυτρῃ

οὗ Οὐόποβ

αὖ ἀθδα
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ΤῊΗΒ

ΗΟΜΕΕΈΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

εὖτε κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον “Ηρην"
λάνθανε δ᾽ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ: 10
σεῦ

δ᾽ ἐγὼ

ἀρξάμενος

μεταβήσομαι

ἄλλον

ἐς

ὕμνον.
[χαῖρ᾿, Ἑρμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἐάων.1]

ΧΙΧ
ΕΙΣ

ΠΑΝΑ

᾿Αμφί μοι “Ἑρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦσα,
αἰγιπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον, ὅστ᾽ ἀνὰ πίση
δενδρήεντ᾽ ἄμυδις φοιτᾷ χορογηθέσι νύμφαις,
αἵ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης στείβουσι κάρηνα
Πᾶν ἀνακεκλόμεναι, νόμιον θεόν, ἀγλαέθειρον,

ὅ

αὐχμήενθ'᾽, ὃς πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε
καὶ κορυφὰς ὀρέων καὶ πετρήεντα κάρηνα. ,
φοιτᾷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰῥωπήια πυκνά,
ἄλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφελκόμενος μαλακοῖσιν,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρῃσιν ἐν ἠλιβάτοισι διοιχνεῖ,

10

ἀκροτάτην κορυφὴν μηλοσκόπον εἰσαναβαίνων.
πολλάκι δ᾽ ἀργινόεντα διέδραμεν οὔρεα μακρά,
πολλάκι δ᾽ ἐν κνημοῖσι διήλασε θῆρας ἐἐναίρων,
ὀξέα δερκόμενος" τότε δ᾽ ἕσπερος ἔκλαγεν οἷον
ἄγρης ἐξανιών, δονάκων ὕπο
ὕ
μοῦσαν ἀθύρων

νήδυμον" οὐκ ἂν τόν γε παραδράμοι ἐν μελέεσσιν
ὄρνις, ἥτ᾽ ἔαρος πολυανθέος ἐν πετάλοισι

θρῆνον ἐπιπροχέουσ᾽
ἐ
ἀχέει 5 μελίγηρυν ἀοιδήν.
σὺν δέ σφιν τότε Νύμφαι ὀρεστιάδες λιεγύμολποι
τ ΤῊΒ 1π6 ΡΡθαχΒ ὕο Ὀ6 8ὴ αἰ ογηδύϊνθ ἰὸ 1]. 10-11.
2 ΤΙρΘη : ἐπιπροχέουσα χέει, ΜΕΝ.
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1ὅ

ΧΙΧ.--ΤῸ

ΡΑΝ,

τ-τὸ

οἵ πίρηῦ, ἢ] ννμϊτο-ἃυτηθα δὰ ἰὰν Ὀοιπα ἰπ
βυθοῦ β'θθρ: 8πα ποιῦμου ἀθαῦῃ]θβθθ. σοα ΠΟΥ τηοτίδ]
τη Κπονν ἴὔ.
Απᾶ 80 Π41] ἴο γοι, ὅοη οὗ Ζειβ

ἀπ

Μαία;

γοι 1 Πᾶνε θερὺπ : πον [ ψ1}} ἔαση ἴο ἁποῦ

ψτῃ

βοηρ!

Ηδ81], Ηδύτηδβ, σίνεν οὗ ρυϑοθ, συϊᾶθ, ἃπα σίνευ οἵ

ϑοοα {πίηρϑ !
᾿

ΧΙΧ
ΤῸ ΡΑΝ
Μύυϑε, [61] τὴ ἀροὰυΐ Ρᾶπ, πε ἄφδν βδὸὴ οὗ Ἡδθιτηεβ,

νΊΓἢ Πΐ5 σοαῖ5 ἔδεῦ ἀπα ὕννο ΠΟΥ 8--ἃ ον ὺ Οὗ ΤΩΘΥΤΥῪ
ποῖβθ. ΤῆγουρΡ ψοοαοα οἷδάθβ. ῃῈὸ πάθοι τ ἢ
ἀδποίηρ᾽ ἩγΡἢ5 ψγηο ἔοοῦ ἰδ οἡ. βϑοπηθ 5ῆ6εν οἰ 5
βαρ, οδι ]πρ ἀροὴ Ρᾶη, πθ βῃθρπευα-σοά, ἸοπρΒαϊτοά, υπκοηηρὶ. Ἣδ ἢὰ5 Ἔν εΥῪ 5ΠΟΨΎΥ ογαϑὺ ἀπα {πὸ
τηοιϊηΐαΐηῃ Ρ6 8 Κ5 πα ΤΌΘΚΥ οὐθϑῦβ ἔου ἢὶβ ἀουηδίῃ:
ΒΙΠοΥ δηα ἐπιῖπον ἢ ροο5 σουρἢ {Ππ6 οἸοβ6 [οἰ οἶβ,
πον Ἰυτεα ὈΥ βοΐ βἔγεηβ, ἃΠπΠα πον 6 ῬΓΘβ568.Οἡ
διηοηρσδὺ ἰονγευίησ οἵᾶρθ ἃΠῸ οἰ 5 ὑἀρ ἴο {πὲ
Πὶρῃεθῦ ρεᾶῖκ ὑμπαῦ ονθυϊοοῖκβ ὕη6 ἤοοκβ. Οἴξθη πε
ΘΟΌΥ865 τοι
ΡῊ ἴῃς οἹδλαπίηρ Πρ πηοπηΐαίηβ, δηα
οὔϊεῃ οὐ ὅπ 6 5ῃοι]αογθα ἢ1115 ἢῈ βρεβαβ δ]οηρ' 5]αυίηρ'
να Ὀεδβίβ, ὑΠ15 Κααπ- γε σοα. Οϊν αὖ δνθηΐηρ,
ἃ5 6

τϑίασηβ

ἔτόοτ ὑπ6 οἤδθθ,

6

βοιηᾶθ

15. ποῖξ,

Ρἰανίηρ ϑυγεεὺῦ δπα ἰονν ὁὴ. ἢΐβ ρίρεβ οἵ τϑβᾶ :ποῦ βνβῇ
58η6 οουἹᾶ δχοοὶ ἢΐμη ἴῃ τηρ]οάν---ἰπαῦ Οἰγα ψμο ἴῃ
βονεΥ- ἰάθη ϑρυίηρ ρουγίπρ ἔουἢ ΠΟΥ ἰαπηθηῦ αὐδευβ
Βοπευ-νοϊοθα βοπρ διηα ἰῃ6 Ἰθανθ8. αΑὖ ὑμαῦ Βοὺν
{Π6 οἰθαγ-νοϊοθα γιρηὴθ αὐτὸ ἢ
τη ἀπά τπονα
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ΤῊΝ
“

ΗΟΜΒΈΙΟ

΄

Χ

Βὶ

ΗΥ̓ΜΝΒ5
7

΄

φοιτῶσαι πύκα ποσσὶν ἐπὶ κρήνῃ μελανύδρῳ.
ἷ

Ν

᾿

͵

20

"

μέλπονται: κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος τ ᾿Ηχώ',
δαίμων δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα χορῶν, τοτὲ δ᾽ ἐς μέσον
ἕρπων,
πυκνὰ ποσὶν διέπει, λαϊφὸς δ᾽ ἐπὶ νῶτα δαφοινὸν

λυγκὸς ἔχει, λιγυρῇσιν ἀγαλλόμενος φρένα μολπαῖς
ἐν μαλακῷ λειμῶνι, τόθι κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος
Ωὅ
εὐώδης θαλέθων καταμίσγεται ἄκριτα ποίῃ.
Ὑμνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας καὶ μακρὸν "Ολυμπον'
«ς

“

Ν

Ἁ

7

Χ

Ἀν

ἫΝ

οἷόν θ᾽ “Ἑρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων
ἔννεπον, ὡς ὅ " ἅπασι θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι,
ΝΥ

)

ἐ

7

3

7

Ψ

»

καί ῥ᾽ ὅ. γ᾽ ἐς ᾽Α ρκαδίην πολυπίδακα, μητέρα
μήλων,
ἐξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος Κυλιχ

εν

80

με ἐστίν.
ἢ

ἔνθ᾽ ὅ γε καὶ θεὸς ὧν ψαφαρότριχα μῆλ᾽ ἐνόμευεν.
)
Ν
7
΄
᾿Ὶ
,
ε
Ν
2
νΝ
ἀνδρὶ
πάρα
θνητῷ"Ἂ θάλε
γὰρ
πόθος
ὑγρὸς
ἐπελθὼν
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι"

ἐκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερόν. τέκε δ᾽ ἐν μεγάροισιν

85

Ἑρμείῃ φίλον υἱόν, ἄφαρ τερατωπὸν ἰδέσθαι,
αἰγιπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον, ἡδυγέλωτα:
φεῦγε δ᾽ ἀναΐξασα, λίπεν δ᾽ ἄρα παῖδα τιθήνη"
δεῖσε γάρ, ὡς ἴδεν ὄψιν ἀμείλιχον, ἠυγένειον.
τὸν δ᾽ αἶψ᾽ “Ἑρμείας ἐριούνιος εἰς χέρα θῆκε.
40
δεξάμενος, χαῖρεν δὲ νόῳ περιώσια δαίμων.
ῥίμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων ἕδρας κίε παῖδα καλύψας
δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν ὀρεσκῴοιο λαγωοῦ"
πὰρ δὲ Ζηνὶ κάθιζε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι,
δεῖξε δὲ κοῦρον ἑόν: πάντες δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔτερφθεν 4ὅ
[ο

᾿
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3)

2

ἊΨ

ΓἈ

.᾿

Ὁ.

κ᾿

7

»

ΓΚ

΄

-

᾽

7

7

“Ὁ

ΧΙΧ.--ΤῸ

ΡΑΝ,

2ο-4ξ

νυ ἢ ΠΐτηὉ]6 ἔδεῖ, βἰησίηρ ὈΥ βοὴβ βρυΐπρ' οἵ ἀδυς
νγαῦθυ, ὑγ1]6 Εῆο ταῦ]5 ἀροὰΐδ ἐπα τηοππίαϊη-ἴορ,
δηᾷ πὲ ροά οὐ ἐπὶ δἰᾷθ οὐ οὐ ὑπαὶ οἵ {πὲ Ἅὁμοῖγβ,
ΟΥ δὖ {ἰπ165 5] προ ἰηΐο {Πδ6 τηϊαϑῦ, ρ]165. 18 πίτυν
νὴ Πῖ5. ἔδεῖ.
ἡ ἢὶβ Ῥδοκ πὲ ψνϑαῖβ ἃ βροϊξθα
Ἰγηχ-ρϑὶῦ, ἀπά ἢθ ἀερηῖβ ἴπ Πρἢ- ΡΠ Θα βοηρβ
ἴῃ ἃ 508Ὁτηϑδάουν γῇ Ὲ οὐοοιιβ65 δηα ϑυγεθῦ6 Πρ’
᾿ιγδοίητη5 ὈΪοοτα αὖ ταπάουῃ ἴῃ {Π6 ο,Δ85.
ΤΉΘΥ βἰηρ οἵ {πΠ6 Ὀ]εβϑθα σοάβ. δηα Πίσῃ ΟἸγρις
δ ηα ὁμοοβα ἴο [6}} οἵ βϑοῃ δὴ οπὲα ἃ5 [πο Κ- υϊηρίηρ
Ηδυταα5 ἅθονα ἐπε γοϑῦ, μοὺν μ6 15 ὅπ ϑυν ΤΩ ΘΘΘΘ ΠΡῸΣ
οὗ 411 {πε σοάβ, ἀπ ἢονν πε οἄτης ἴο Ατοδαϊα, ἐπε Ἰαπᾶ
οἵ τῆδὴν βρυίηρθ ἃπα τηοῦμον οὗ ἤσοκϑ, {ποτ Πετα Ἠΐ5
β8οΥ δα ΗΪδοα 15 85 σοα οἵ ΟὙ]]6 πη. Εον ἔδμευθ, ὑποιρἢ
ἃ »οα, δα ἀυβεα ἴο ἰεπᾶ ουτ]γ-ἤδεοεα 5Π660 ἴπ ἐπα
βαυνίος

οὗ ἃ τηογΐδ] τη, θεοᾶαθε

ὑῃοτα 611] οα Πϊπ

δηα νναχϑα βίσοηρ τηο] τηρ ἀδϑῖγτε ἴο ννεα ὑπ6 τίοῃ-

ἐγεοβϑθᾶ ἀδαυρηΐον οὐ Ὀγγορβ, ἀπ ποτα πῈ Ὀγουρῃξ
᾿ἃουῦ ὑΠ6 ΤΘΥΤῪ τηδυγαρα. Απαᾶ ἴπ ἴῃς ποῦθε 586
θᾶτε Ηδγηθβ ἃ ἀθαῦ 805 ΨἘῃη0Ὸ ἔτοιη ἢΐβ. Ὀἱγῖἢ νγὰβ
τη ν 6 ]]οὰ5 ἴο ἸΟΟΚ ὥρορ, ψῖῦἢ σοαῖ 5 ἔεοῦ ἀπα ὕννο
ΒοΙΉ5--ἃ Πποῖίϑυ, τηϑιγυἰδ ρη πη ομὰ.
Βυῦ ψΏθη
{πΠ6 πυγβ86 ϑᾶνν πὶ ἀποοῦΐῃ ἴβοθ πᾶ

{Ὁ}1] θθασα, 5Π6

γγὰ5 αἴγαϊα ἀπά βϑρύδῃρ Ὁρ ἃπα ἢἤξα πα

ἰδεῖ ὑῃε

ομΠ]4. ὙΠδπ [ποκ- υϊηρίηρ Ηδιτηθβ τεοοῖνθα ἴτας
Δ Π4 ἰοοῖς Πίτη ἴῃ ἶθ8. ΔΙΤΩΒ : ΨΕΥῪ οἷδα ἴῃ ἢϊ5. δαγῦ
νὰ ὑπὸ σοά. Απᾶ Πα νεμῦ αυΐοκὶγ ἴο ὑΠ6 ΔΡοά 685
οὔ πε ἀθδίμ]εθββ ροᾶβ, φαυυυίηρ 5. 500 ψΥαρροα ἴῃ
γνϑτ

5ἰκίηβ οἵ τπουηΐαῖπ

Πᾶγ65, πᾶ

βεὺ ἢ

ἄονῃ

μεβίᾷε Ζεὺβ ἀπ βῃονεᾶ πίτη ἴο {μ86 γεϑῦ οἵ {Π6
σοᾶβΒ. Τπδη 411 ὑπ6 ἱπημπιονία]β γε ρΙδα ἰπ Ποανὶ
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ΤΗΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ἀθάνατοι, περίαλλα δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος"
Πᾶνα δέ μιν καλέεσκον, ὅτε φρένα πᾶσιν ἔτερψε.
Καὶ

σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ᾽

ἀοιδῇ:
αὐτὰρ ἔγω καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ
3

Χ

5

Ἃ

Χ

[.,

Ν

Ψ

Υ̓

9

ἀοιδῆς.
2

δῇ

ΧΧ
ΕῚΣ ἩΦΑΙΣΤῸΝ
“Ἥφαιστον κλυτόμητιν ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια,"

ὃς μετ᾽ ᾿Αθηναίης γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα
3.9

ὔ

,

»

ΝΜ

ἀνθρώπους ἐδίδαξεν ἐπὶ χθονός, οἱ τὸ πάρος περ

ἄντροις ναιετάασκον ἐν οὔρεσιν, ἠύτε θῆρες.
νῦν δὲ δι’ Ἤφαιστον κλυτοτέχνην ἔργα δαέντες
“-“

Ἀ

50

,ὔ

Ν

7

ΟἿ

ῥηιδίως αἰῶνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν

εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι δόμοισιν.
Αλλ᾽ ἵληθ᾽, “Ἡφαιστε: δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ
ὄλβον.
ΧΧΙ;

ΕἸΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Φοῖβε, σὲ μὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ
ἀείδει,
ὄχθη ἐπιθρώσκων ποταμὸν πάρα δινήεντα,
“Ὁ

ΞΕ

3

Ν

’ὔ

ἘΠῚ

Ν

7ὔ

Ν

ς

͵

Ν

΄

3

’,

Πηνειόν" σὲ δ᾽ ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν

ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδει.
Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ
ἀοιδῇ.
ἴω
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3

δ

ΧΧΙ.---ΤῸ

ΑΡΟΙ1Ὸ

δηα Βαοοιῖς )Ἰοηγϑι5 ἴῃ Ἔβρεοῖίδὶ]; πα ὑμ6Ὺ Δ ]Π]Θά
ὑΠ6 θογ ἤδη 1 θδϑοδιιβα ἢ ἀε]! σῃξεα 4}1 ἐμεῖὶν ἢδαγὶϑ.
Απα 50 ἢιδὶ] ἴο νοι, ἰΙογὰ ἢ [1566κ γοῦν ἔδνουν στ ἢ
ἃ 580η5. Απα ΠΟΥ͂ [ ν1}} ΓΘ
ΘΙ ΟῚ γοῖι ἃ πα Ὡποῖθ εν
Β0ΠΡ᾽ 4150.
ΧΧ
ΤΟ ΗΒΡΗΛΑΕΒΤΌΒ
5ι1να, οἰδαάγ- νοϊοοα Μαβ6, οἵ Ηερδαρδϑίυβ ἔδιηθα ΤῸΓΣ
ἰηναηἑίομβ. ἢ Ὀνρη -ονεα Αἴπεπε ἢς ἐαυρηΐ μθη
ϑ᾽ονγίοιιβ ογαΐ5 ὑβγουρβοαῦΐ 1πΠ6 νουἹά,- -τηθη 80
θεΐογε υϑεα ἴο ἄἀννε}] ἰπ οᾶνεβ ἴῃ ἔπε τηοπηΐαϊῃ5 ΠΚκὸ
να θεαβῖβ. Βιυῦ πον ἐπαὺ ἔμεν πᾶνε ᾿Ἰθασπθα ογαξ5
᾿ΠγΟῸΡἢ Ηερβαδββίιβ {π6 ἔδιπεα ψουκου, δβαϑῖὶν ὑπ 6 Ὺ
᾿νε ἃ ρϑδοϑία} 16 ἴῃ ἐπα ον Βσυβεβ ἐμ6 Ψ βοΐ
γϑ8 τουπά.
ΒΒ ρτδοίοιβ, Ηδρμδαβϑίαβ, πα σταμὺ τὴθ 5 ΘΟΘ885
δηα Ργοβρουίν !
ΧΧΙ
ΤῸ

ΑΡΟΙΙῸ

Ῥηόεβῦβ, οἵ γοὰ ὄδνὲὴ {πε ϑυδῃ 5ἰηρ8 Ὑγ ἢ Οἶ αν
νοΐοε ἕο {Πς Ὀεδίπρ οἵ ἢ15 ΜΊΏ5, ἃ5 Πα σῃϊβ ἀΡΟῚ
1π6 Ῥδηκ Ὀγ ὑμε εἀαγίηρ τἷνε Ῥεπϑαβ; ἃπα οὗ γοι
ἰγεῖς βυγθοῦ-ἰοπριθα τηϊηβίγεὶ, μοϊαϊηρ μἰ5. Πρ
-οΙ τ Πα
Ἰγτδ, αἰνγαυβ βπρβ θοῖῃ ἢγθι ᾿απὰ ἰαϑῖ.
Απᾷ 50 ἢμ81] ἴο γοι, Ἰογτᾷ! 1 56}ῖκγοῦν ἔάνουν ψ ἢ
ΤΩΥ͂ Β0ηΡ".
᾿ς

1 ΠῊ6 πϑηιθ Ῥϑὴ 15 ποῖ ἀουϊνοϑα ἔγοιη πάντες ““8}}. Οὐ.
Ἠρροα, Ἡγογῖβ απα ΤῬανε 80-82, Ηγηνη ἐο Αρηγοαϊίε (ν) 198,

ἴον ὑμ6 βίρῃη!ἔοδηοθ οὗ ῬΘυΒΟΠδ] ΤΙ ΠΊ6Β.
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ΤῊΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΕ

ΧΧΙ

“ΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΏΝΑ.
᾿Αμφὶ Ποσειδάωνα, μέγαν θεόν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
γαίης κινητῆρα καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης,
πόντιον, ὅσθ᾽ “Ελικῶνα καὶ εὐρείας ἔχει Αἰγάς.

διχθά τοι, ᾿Εννοσίγαιε, θεοὶ τιμὴν ἐδάσαντο,

ἵππων τε ὃμητῆρ᾽ ἔμεναι σωτῆρά τε νηῶν.
Χαῖρε, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα,
καί, μάκαρ, εὐμενὲς ἧτορ ἔχων πλώουσιν ἄρηγε.

ΧΧΙΙΙ
ΕΙΣ ΥΠΑΤῸΝ

ΚΡΟΝΙΔῊΝ

Ζῆνα θεῶν. τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον,
εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅὅστε Θέμιστι
ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει.

ἽΤληθ᾽, εὐρύοπα ἸΚρονίδη, κύδιστε μέγιστε.

ΧΧΙΥ͂
ΕἸΣ

ἘΣΤΙΑΝ

ἝἙστίη, ἥτε
ἥ
ἄνακτος ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο

Πυθοῖ ἐἐν ἠγαθέῃ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις,
αἰεὶ σῶν πλοκάμων ἀπολείβεται ὑὑγρὸν ἔλαιον"

ἔρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἕν᾽ ἔρχεο' θυμὸν ἔἔχουσα
σὺν Διὴὶ μητιόεντι" χάριν δ᾽ ἅμ᾽ ὄπασσον ἀοιδῇ.
1 ΠΤΊΟΚΚΘΥ : ἐπέρχεο.

448

ΧΧΙΝ..-..-ΤῸ

ΗΕΞΤΙΑ

ΧΧΙ
ΤΟ ΡΟΘΕΙΌΟΝ
1 ΒΕΘῚΝ ἴο 5ἷπρ' δθουΐ Ροβείάοῃ, ὑπ6 σγοαὺ ροά,
γον6 οὗ {Π6 δαυὺῃ ἀπά ἔλα 1685 5εὰ, σοα οὗ πε ἀθεῈρ
ὙΠΟ 15 ͵βο Ἰογτὰ οἵ Η δ]ΐοοῃ ἀπᾶὰ ψίάς ἄεραθ. Α ὑνο[ο]α οἷος π6 ψοᾶβ «]]οϊεα γοι, Ὁ 5'Πδκοὺ οἵ της
Ἐτίῃ, ἴο θῈ6 ἃ ἔϑιηδὺ οἵ ἤουβεβ ἃπα ἃ βᾶνίουῦ οὗ 5818 !
ΗδΔ1], Ροβείάοῃ, ΗἩοϊάθν οἵ ὑπ Ἐδυῦῃ, ἀδυκ-Παϊτοα
Ἰονὰ !ὁ μ]εβϑβὰ οὔθ, 6 Κίμπαϊν ἴῃ βιρανῦ᾽8 Πα ΠΕΙΡ
ὕποβϑα γγῆο νογᾶρα ἴῃ μΐρο!!
ΧΧΠῚ
ΤῸ ΤῊΒ 50Ν

ΟΕ ΟΒΟΝΟΒ,

ΜΟΒΘΤ

ΗΙΘΗ

Ι νΠ1, βίηρ' οἵ Ζειυβ, οἰ θἔεϑῦ διαοηρ {Π6 ροαβ δῃὰ
στθαϊαϑῦ, 411-ϑθοῖηρ, ὑπε Ἰογτὰ οὗ 411, π6 ἘᾺ] 6116 ν ῆῸ
ὙνΠΙΒΡΘΙΒ γψγογα5 οἵ ψίβάοιῃ ἴο ΤΠ ἃ 8 5816 5ἰ05 ἰθδῃἰηρ' τον 8. ΠΪμ,.
Βε

ργδοίοιβ,

8411-ϑϑείηρ

ϑὅόοῃ,

οἵ

ΟΥ̓ΌΠΟΒ, τηοϑὺ

Θχοϑ]θηῦ ἀμα στοδΐ!
ΧΧΙΝν
ΤῸ ΗΕ5ΤΙΑ
Ημβτια, γοὰ ψ»ῃὸ ἰθπᾶ ὑπ6 ΠΟΙ͂ Βοιβα οὗ ὅῃς Ἰονὰ
ΑΡοΪ]ο, ἔπε Εδυ-ϑῃοοϊεν δὖ σοοάϊν Ργύμο, ψὶτἢ βοῖδ οἱ]
ἀτὶρρίπρ ἐνὸν ἔγομη γοῦν ἸΟοΪςθ, οοῖὴθ πον ἰπίο {Π15
Βοῦβ6, σουηβ, μανίηρ οη6 τηϊηα ψ ἢ Ζαιβ ὑΠ6 4}}-τνῖθα

---ἂἀγὰνν ΠΘΑΥ,
ΒΟΚ,.

δῃὰ ὑπ]

Ὀαθῖον

ουᾶθθ

ὌὈΡΟΠ

ΤΩΥ͂
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ΤῊΗΒ

ΗΟΜΕΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ΧΧΥ
ΕΙΣ ΜΟΥ͂ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Μουσάων ἄρχωμαι ᾿Απόλλωνός τε Διός τε'
ἐκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος
5»
:
ΝΥ
οὔῦς
᾿
Ν
“
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταΐ,
ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες: ὃ δ᾽ ὄλβιος, ὅν τινα Μοῦσαι

φίλωνται: γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.
Χαίρετε, τέκνα Διός, καὶ ἐμὴν τιμήσατ᾽ ἀοιδήν"
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
,

7

8,

Ν

’

ε͵Τ)

3

᾽ὔ

δ

ΧΧΥῚ
ΕἸΣ ΔΙΌΝΥΣΟΝ
Κισσοκόμην Διόνυσον ἐρίβρομον ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν,
ὃν τρέφον ἠύκομοι Νύμφαι παρὰ πατρὸς ἄνακτος
δεξάμεναι κόλποισι καὶ ἐνδυκέως ἀτίταλλον
Νύσης ἐν γυάλοις" ὃ δ᾽ ἀέξετο πατρὸς ἕκητι
ἄντρῳ ἐν εὐώδει μεταρίθμιος ἀθανάτοισιν.
αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνδε θεαὶ πολύυμνον ἔθρεψαν,
δὴ τότε φοιτίζεσκε καθ᾽ ὑλήεντας ἐναύλους,

ὄ

κισσῷ καὶ δάφνῃ πεπυκασμένος" αἷ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο

Νύμφαι, ὃ δ᾽ ἐξηγεῖτο’ βρόμος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον
ὕλην.
Καὶ σὺ

Διόνυσε"

10
μὲν

οὕτω

χαῖρε,

πολυστάφυλ᾽

:

δὸς δ᾽ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὖτις ἱκέσθαι,
ἐκ δ᾽ αὖθ᾽ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς.
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ΧΧΥῚ.--ΤῸ

ὈΙΟΝΥΘΌΒ

ΧΧΥ
ΤῸ ΤῊΒΝ ΜΌΒΕΚ

ΑΝῸ

ΑΡΟΙ1Ὸ

Ι στα, θαρσίῃ ἐδ [ῃ6 Μυβ65 ἀπα Αρο]]ο ἀπᾷ Ζευβ.

Ἐὸγν Ὁ 15 ὑπυουρη ἔμπα Μιιβεθ δπᾷ Αροὶο ἐπαῦ {ποτε

ΔΥΘ Βἰπρθιβ ὕῥρῸὴ πα δαυΐῃ 8δηα Ὀ]αυεὺβ ροη ἐπα
ἴγγα ; Ὀθυΐ Κίηρβ δῖα ἔοτη Ζθυ8. ΕΗδρΡΡΥ ἰ5 6 ψνῃοιη
ὑΠ6 Μυβ685 ἴον : βυγεοῦ ἤοννβ. Βρθθοῦ ἔγτομπὰ Πΐβ 1105.
Ηδ1], ομ] ἄγθη οὗ Ζεαβ ! Οἷνα Βοποὺῦ ἴο τὴγ βοηρ!

Αμπὰα ποὺ
ἃἾ50.

1 ψ|}} τϑιηθιηθαν γοῖ ἃπα ποῦθε

βοηρ;

ΧΧΥῚΙ
ΤΟ ὈΙΟΝΥΒΌΒ
ΙΒΕΟΙΝ ἴο 5ἷηρ' οὗ ἱνγ-ουονπηθα Π᾿οηγϑαβ, πα Ἰουάοὐγίηρ φΟα, 5ρίεπαϊα βοὴ οἵ Ζβθιβ δῃᾷ ρ]ογίοιυβ
ϑϑηλθὶθ. Τῆς τἱοῃ-Παϊγοα ΝΎταρἢ5 τϑοεϊνεα ἢΐτη ἴῃ
{Π6ῖν} Ὀοβομηβ ἤτοι πε Ἰοτὰ ᾿ὶβ [δῦ πευ δπα ἔοβθίεγεά
δ πυγίαγοα Ὠΐτη οΔΥ ἐν ἴῃ ἴῃς 46115 οἵ Νγβᾶ,
γγΠοτῈ Ὀγ ὑπ6 ψ}}}} οἵ 15 ἔαῦμϑιυ ἢθ ργξν ὑρ ἴῃ ἃ βυγεοῦ5: 6 ]]Π]1ηρ οᾶνε, Ὀεαϊπρ' γθοΚοηθα διηοηρ ἔΠ6 ἱπτηγηογία8.
Βαΐ ψεπ ἴῃς σοάάεβθεβ μδᾶ Ὀτουρηΐ τη ἀρ, ἃ »οά
ον Ἡγτηηθα, ἔμθη θερὰπ Π6 ἴο νγνᾶπαάδθυ οοη
δίπ4}}ν
ὑΒγοαρἢ Πς6 ὑγοοαν σοοιηθ65, ὑπίον ψτϑαῦῃθα νυ ἢ
ἷνγ πὰ ᾿διγεὶ. Απᾶ πε Νυρἢ5 [Ὁ] ονεα ἴῃ ἢΪ5
ὑταΐὶη ἢ

Ὠίμη ἴον ὑποῖν 1Ἰθδᾶθυ ; ἀπ ὕπ6 Ῥοσηα 1685

Γογεϑὺ νγὰβ ΠΠ1|6δα νυττἢ ὑπεῖν οαΐοτγ..
Απᾷ 50 μδὶ] ἴο γου, ίοηγϑαβ, σοα οὗ αρυπάδηϊ
οἸυβίειβ ' Οτδηῦ ὑμαῦ γα τηδὺ οομηθ ἃρδίῃ τ6]ο
οἰπρ'
ἴο {π18

βεᾶβϑοῃ,

δηᾶ

ἔτουη ὑπᾶὺ βθάϑοη

Οηνγαι8 [ῸΓ

ΤΩΔΗΥ͂ ἃ Υ6 8.
662
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ΤῊΝ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΕ

ΧΧΥΤῚΙ
ΕἸΣ

ΑΡΤΈΜΙΝ

Αρτεμιν ἀείδω χρυσηλάκατον, κελαδεινήν,
παρθένον αἰδοίην, ἐχκαφηβόλον, ἰοχέαιραν,

αὐτοκασιγνήτην χρυσαόρου ᾿Απόλλωνος,

ἣ κατ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας

ἄγρῃ τερπομένη παγχρύσεα τόξα τιταίνει

πέμπουσα στονόεντα βέλη" τρομέει δὲ κάρηνα
ὑψηλῶν ὀρέων, ἰάχει δ᾽ ἔπι δάσκιος ὕλη

δεινὸν ὑπὸ κλαγγῆς θηρῶν, φρίσσει δέ τε γαῖα

πόντος τ᾽ ἰχθυόεις" ἣ δ᾽ ἄλκιμον ἦτορ ἔχουσα

πάντη ἐπιστρέφεται θηρῶν ὀλέκουσα γενέθλην.
αὐτὰρ ἐπὴν τερφθῇ θηροσκόπος ἰοχέαιρα,
εὐφρήνῃ δὲ νόον, χαλάσασ᾽ εὐκαμπέα τόξα
ἔρχεται ἐς μέγα δῶμα κασιγνήτοιο φίλοιο,
Φοίβου ᾿Απόλλωνος, Δελφῶν ἐς πίονα δῆμον,
Μουσῶν καὶ Χαρίτων καλὸν χορὸν ἀρτυνέουσα.
ἔνθα κατακρεμάσασα παλίντονα τόξα καὶ ἰοὺς

10

1ὅ

ἡγεῖται χαρίεντα περὶ χροὶ κόσμον ἔχουσα,

ἐξάρχουσα χορούς: αἱ δ᾽ ἀμβροσίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι

ὑμνεῦσιν Λητὼ καλλίσφυρον, ὡς τέκε παῖδας
ἀθανάτων βουλῇ τε καὶ ἔργμασιν ἔξοχ᾽ ἀρίστους.
Χαίρετε, τέκνα Διὸς καὶ Λητοῦς ἠυκόμοιο"
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.

ΧΧΥΤῚ
ΕἸΣ ΑΘΗΝΑᾺΝ
Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην, κυδρὴν θεόν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν
γλαυκῶπιν, πολύμητιν, ἀμείλειχον ἦτορ ἔχουσαν,

452
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ΧΧΥΠΙ.--ΤῸ

ΑΤἸΉΕΝΑ

ΧΧΝΗ
ΤῸ ΑΚΤΈΜΙΒ
Ι βινὰ οἵ Αὐδδιηΐῖβ, οβα
οἤθουβ οὐ πε

5ῃδβι γε οἵ σο]Ἱά, ψῇο

πουπάβ, ἔπε ρυγα τηδίάθη, βῃοοῖου οὗ

βίαρβ, ὑγῆο 46]
ρῊ 5 ἴῃ ΔΥΌΟΠΟΥΎ, οὐ 5ἰβίθυ ἴο ΑΡρο]]ο
ννἢ ὑΠ6 σοϊάδῃ βυνοσα. νεῖ ἴῃς 5ῆδαοννυ ἢ1}15 δᾶ
γᾶν ΡΘαῖτβ 5Π6 ἀγαννβ ΠΟΙ φΟ] θη Ὀονν, γα]οϊοίηρ ἴῃ
πε οἢδβθ, ἃπα βεηαβ8 οαὖ ογίθνοιβ 5ῃδῆιβ. Τὴ6 ἴορϑ
οὗ {π6 ΒΙΡἪ τηοιιηΐαϊῃβ ὑγθι}]6 ἀπα ὑῃς ἰδηρ]εα ψοοά
Θοἤο65. δυγεβοιηαὶν τη πα ουΐογν οἵ ᾿εδβίβ : δβαυΐῃ
αυάᾶῖκο5 ἃπα {πα 568 αἰβδὸ ψῇοσα ἤ5Π 65 5η04]. Βαΐ ἐῃα
ϑοάά685 νυ ἃ θοΪα Προατὺ ἔὰΠ5 Ἔν σῪ Υ ἀδβδίγογίηρ
{πε τᾶσα οἵ νυἱα Ὀεαβίβ : πα ἤεπ 586 15 βαϊβῆεα δηὰ
85 οῃμεεγεα Ποὺ Πϑαχῦ, ὑπὶβ παηΐγοϑϑ πὸ ἀοΠσῃ5. ἴῃ
ΔΥΤΟΥ5. 5] 0 ΚΘ 5 ΠΟΥ ΒΌΡΡΙΕ θοὸν 8ἃπα σοθβ ἴο {πε
στοῦ μοιβα οὗ πεὺ ἀθὰῦ Ὀγοῦμουῦ ῬΠοθθυβ Αρο]]ο, ἴο
πε τίοῃ απ οἵ )εἰρῃϊ, ἔπετα ἴο ογάθυ. ὑμ6 Ἰονεὶν
ἄδηςος οὗ πε6ὸ Μυβεβ μα ατδοθβ.
Ποῖα 516 Πδηρϑ
ὉΡ ΠΟΙ ουτνεα θον ἃπα ΠΟΙ δυύγονβ, 8πα Πδδᾶάβ δπὰ
Ιεδάς {π6 ἄδποεϑ, φυδοθία
!Πν δυγαγεα, ννἢ116 4}} πον
αὐἴεν ὑπαὶ ἤθάνθη]ν νοΐοθ, βἰπρίπρ πον ποαῦΔ ΚΙδα
[οἷο θᾶγε ομ] γε βαργεαθ διηοπρ ὑΠ6 ἰτηπηογίδ}5
θοΐἢ ἴῃ ἐμπουρῃῦ δπὰ ἴῃ ἀεαα.
ΗΔ] ἴο σοι, ομ]άτεη οὗ Ζεὺβ πᾶ τἱοῃ-Παϊγθα
1εἴο! Απᾶ μον 1 ψ1}}] γθιθθεῦ γοι 8π4 δποῦμον
Β0ηΡ; 450.
ΧΧΥΠΠ
. ΤῸ ΑΤΉΒΝΑ
Ἵ ΒΕΟΙΝ ἴο 5ἰπρ οἵ ῬΆ]|1ὰς Αἴμεηθ, ἔπε ρ)]ογίοιιβ
σοᾶᾶε85, Ὀυϊσηῦ-αγεά, ἱπνεπίνα, ἀπο παϊηρ οὗὁ Ποατῦ,
453

ΤΗΝ

ἨΗἨΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

παρθένον αἰδοίην, ἐρυσίπτολιν, ἀλκήεσσαν,
Τριτογενῆ, τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα Ζεὺς
7

2

ΓΑ

5

7

3

7

σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήια τεύχε
-

3

“-

7

χρύσεα, παμφανόωντα:
ὁρῶντας

,ὔ

σέβας

ἔχουσαν,

ὄ

ΦΌΗ

δ᾽ ἔχε πάντας

ἀθανάτους": ἣ δὲ πρόσθεν Διὸς αἰγιόχοιο
ἐσσυμένως ὥρουσεν ἀπ᾽ ἀθανάτοιο καρήνου,
σείσασ᾽ ὀξὺν ἄκοντα: μέγας δ᾽ ἐλελίζετ᾽ "Ολυμπος
δεινὸν ὑπὸ βρίμης γχλαυκώπιδος" ἀμφὶ δὲ γαῖα
10
σμερδαλέον ἰάχησεν' ἐκινήθη δ᾽ ἄρα πόντος,
κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος" ἔκχυτο δ᾽ ἅλμη

ἐξαπίνης: στῆσεν δ᾽ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς

ἵππους ὠκύποδας δηρὸν χρόνον, εἰσότε κούρη
εἵλετ᾽ ἀπ᾿ ἀθανάτων ὥμων θεοείκελα τεύχη
Παλλὰς ᾿Αθηναίη: γήθησςε δὲ μητίετα Ζεύς.

1ὅ

Καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς τέκος αἰγιόχοιο"

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
ΧΧΙΧ
ΕΙΣ

ἘΣΤΙΑΝ

“Ἑστίη, ἣ πάντων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων
ἕδρην ἀΐδιον ἔλαχες, πρεσβηΐίδα τιμήν,
καλὸν ἔχουσα γέρας καὶ τίμιον: οὐ γὰρ ἄτερ σοῦ
εἰλαπίναι θνητοῖσιν, ἵν᾽ οὐ πρώτῃ πυμάτῃ τε
“Ἑστίῃ ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέα οἶνον"
᾽7ὔ

Χ

“-“

Μ

ἴω

,ἷ 59

:

καὶ σύ μοι, ᾿Αργειφόντα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ,
ΝΥ

΄

Ε]

ῇ

Ν

Ν

7

«΄

ἄγγελε τῶν μακάρων, χρυσόρραπὶ, δῶτορ ἐάων,
συ.

Ἃ

2

4

δ

ὃ

7,

ἵλαος ὼν ἐπάρηγε σὺν αἰδοίῃ τε φίλῃ τε.
1 ΒΑ,
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Θἰϑύθι : ἔσχετο, ΜΝ.

10

ΧΧΙΧ.--ΤῸ

ἨΞΘΤΙΑ

Ρυγα νἱγρίη, βδνίουτ οὗὨ οἰ 65, οουτασεοῦβ, ΤΥ οσαπεοίδ.
Ετομὰ Πῖβ ἀνὰ] Πεδᾶ νῖϑε Ζειβ Πἰτηβο Ῥᾶγα ΠδΥ
Δυγαγοα ἴῃ ὙγΑΥ Κ6 δὐτὴβ οἵ Πδϑηϊησ σο]α, δηα ἄνα
56 1Ζ6 ἃ 411} ὑπ6ὸ ρ»οαβ δ5 ὑμεν ρσαζεᾶ. Βα Αἰμεπᾶ
᾿βΡγαηρ ἀαΐοΚΙῚῪ ἔτοτη ΠῸ6 ἱτητηοσίαὶ Ποδά πᾶ εἰοοά
θεΐοτα ζευβ ψῆο Πο]ά5. ἐπθ6 δερὶβ, βΒῃδκίηρ ἃ 5ῃδύρ
ΒΡΘδΥ : σγεαὺ ΟἸγτηραβ θεραῃ ἴο γε 6] Πουτθὶν αὖ ὑῃς
τηϊρηῦ οἵ ὑπ6 Ὀτὶρηΐ-ογεα σοαάεδβ5, πα δαγῦ τουπα
ἃθουΐ οὐδ
ἰοϑϑεαὰ ἰῇ

ἔδαγ αν, ἀπα ἔπε 5εὰ ψγὰ8 τηονϑα δπᾶ
ἀκ νγᾶνθϑ, 116 θα
Ὀυγθὲ ἔουίῃ

βΒυδάσδηϊν : ὑπμ6 Ὀτσηΐ ὅθ οὗ Ηγρεγίοη βἰορρεα ἢϊ5
ϑυνι-[οοἴεα ΠοΙθ65. ἃ ἰοπρ ψΠ1]16, ἀπ} ὑῃς6 τηδίά θη
ῬΑ]1ὰ5 Αὐπεπα πδᾶα εἰγρρεα ἴη6 ἤδάνθην ΔΥΤΠΟΙΤ
ἔγοιη Β6Ὶ ἱπημηουΐαὶ 5ῃου]θυβ.
Απα νῖβα Ζειβ νγὰϑ
σἷδα.
Απά 580 παῖ] ἴο γοι, ἀδυρηΐεν οἵ Ζευβ ψῃὸ ΠοΙά5
ἴῃς δερὶβ' Νὸον [1 ψ1] γϑιηθιθε. γοὺὰ 8Ππα ΔποῦΠ6Υ
ΒΟ0ΠΡ᾽ 8ἃ5 γγ6]].
ΧΧΙΧ
ΤΟ ΗΕΒΤΙΑ
ἨΈΒΤΙΑ, ἰπ πὸ Πρ ἀν] ηρ5 οἵ 411, θοΐἢ ἀθαῦῃ! 885
σοαᾶδβ 8ΔΠα τθῃ νγῆο γνγαὶκ οὴ δαυΐῃ, γοῖ ἤᾶνα σαϊπϑα δἢ
δν εν] οι Δθοά6 ἀπ Πἰρηθϑὺ ΒοπΟῦτ : Ο]ΟΥΙΟΙΙΒ 15. ὙΟῸΥ
Ρογύίοη ἃπα γοῦν τίσῃῦ.
Εὸν νἱϊμουῦ γοὰ τπογία]β
ΒΟ] πὸ Ὀαπακπεῖῦ,--ὙΠ γ6 οὁπῈ ἄοαθβ ποὺ ἀ]ν ΡΟῸΓΣ
ϑυνεοῦ νὶπα ἴῃ οἰεσίηρ ἴὸ Ηδϑυα Ὀοΐῃ ἢγβὺ ἂπᾶ
Ἰαϑῦ.
Απᾶ γοιι, 5΄αγεν οἵ Αὐριβ, ὅοη

οἵ Ζϑὺυβ ἀπά Μαίαδ,

ΤΘΒΒΘΏΡῸΥ οὗ {Π6 Ὀ] 5566 ροαβ, Ὀδαγοῦ οἵ τΠ6 σοϊάθῃ
το, σίνευ. οἵ σοοάᾶ, θὲ ἔβνουσαθ!]α πᾶ ΠΕΡ ἃ8, γοὰ
δα Ηεβίία, πὸ νου
β ρα] ἀπ ἀθαυ.
(ομπια δῃᾶ
455

ΤΗΝ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ναΐετε δώματα καλά, φίλα φρεσὶν ἀλλήλοισιν
εἰδότες" ἀμφότεροι γὰρ ἐπιχθονίων ἀνθρώπων

9.
ἘΠ

εἰδότες ἔργματα
ἔ
καλὰ νόῳ θ᾽ ἕσπεσθε καὶ ἥβῃ.

Χαῖρε, Κρόνου θύγατερ, σύ τε καὶ χρυσόρραπις

Ἑρμῆς:

αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
ΧΧΧ
ΕΙΣ ΓῊΝ

ΜΗΤΈΡΑ

ΠΑΝΤΩΝ

Γαῖαν παμμήτειραν ἀείσομαι, ἠνθέμεθλον,
΄
3. Ὰ,
΄
κὰδ
εν
τς
7
πρεσβίστην,
ἣὰ φέρβει. ἐπὶ
χθονὶΝ πάνθ
πόσ᾽
ἐστίν,
ἠμὲν ὅσα χθόνα δῖαν ἐπέρχεται
ἐ
ἠδ᾽ ὅσα πόντον
ἠδ᾽ ὅσα πωτῶνται, τάδε φέρβεται ἐἐκ σέθεν ὄλβου.
ἐκ σέο δ᾽ εὔπαιδές τε καὶ εὔκαρποι τελέθουσι,
ὄ
πότνια, σεῦ δ᾽ ἔχεται δοῦναι βίον ἠδ᾽ ἀφελέσθαι
θνητοῖς ἀνθρώποισιν" ὃ δ᾽ ὄλβιος, ὅν κε σὺ θυμῷ
ῇ

ἴον

ΨΥ

ἴον

“

509).

5»

΄

πρόφρων τιμήσῃς" τῷ τ᾽ ἄφθονα πάντα πάρεστι.

βρίθει μέν σφιν ἄρουρα φερέσβιος ἠδὲ κατ᾽ ἀγροὺς
κτήνεσιν εὐθηνεῖ, οἶκος δ᾽ ἐμπίπλαται ἐσθλῶν"
αὐτοὶ δ᾽ εὐνομίῃσι πόλιν κάτα καλλιγύναικα

10

κοιρανέουσ᾽, ὄλβος δὲ πολὺς καὶ πλοῦτος ὀπηδεῖ"
παῖδες ὃ εὐφροσύνῃ νεοθηλέι κυδιόωσι
παρθενικαΐί τε χοροῖς πολυανθέσιν εὔφρονι θυμῷ
77

“

ον

.]

»

48

Ν

΄

Ἁ

᾿

,ὔ

“-

3

κ

’

παίζουσαι σκαίρουσι κατ᾽ ἄνθεα μαλθακὰ ποίης,

οὕς κε σὺ τιμήσῃς, σεμνὴ θεά, ἄφθονε δαῖμον.
Χαῖρε, θεῶν μήτηρ, ἄλοχ᾽ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
πρόφρων. δ᾽ ἀντ᾽ φὠδῆς βίοτον θυμήρε' ὄπαξε'
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
Σ ΤΥδηβαου : Ἑστίῃ, ΜΌΝ,
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1

ΧΧΧ,---Τὸ

ΒΑΒΤΗ

ΤῊΝ

ΜΟΤΗΒᾺΕ

ΟΕ ΑΙ],

ἄννε}} ἴῃ ἐΠιῖβ σ]ουίουβ ποῦθε ἴῃ ἔθ
45ῃϊρ ἱορείπου ;
ἴῸΥ γοὰ ὕνγο, νγγ6}}] Κπουνίηρ π6 ποῦ]Ὲ δοϊϊομβ οἵ
6, δἰ4 οἡ ὑπεῖν νυϊβάοια ἀπά ὑπμπεὶν βιγθηρΊῃ.
Ηδ1}, ϑαυρηον οἵ Ογόμποβ, ἀπα γοὰ 4150, Η ϑύτηθ8,

θθάγοι οὗ ὑπΠ6 σοἸάβθη τοὰ ἢ Νὸον 1 ν}}}] γθμθιηθοῦ γοὰ
διηα δποῦμου βοηρ' α͵50.
ι
ΤΟ ΒΑΒΤΗ

ΧΧΧ
ΤῊΗΒ

ΜΟΤΗΒᾺῈ

ΟΕ ΑΙ,

Ι νσπμ, δἷηρ οἵ νε]] -υπάεα Ἐδυῖῃ, τηοῦῃον οἵ 4]],
οἰαἀδϑὺ οἵ 411 θείηρβ 816 [δε 8 411] ογβαΐασε ὑμαῦ δΥα
ἴῃ ἐῃ6 ψουἹά, 411 ὑπαῦ φο)ὸ προὴ ῃ6 φοοάϊν Ἰαηα, δπὰ
4}} ὑπαῦ ἀγα ἴῃ πε ρμαΐῃβ οἵ ἔπε 5685, Πα 4}1 ὑπαῖ ἢν :
411 μεθα ἂῖὲ ἔβα οἵ Βδὺ βδἴογε. Τγουρ γοὰ, Ο
αΌ66η, ΤΙΠ6Π ἃ. 6 ὈΪ]βθθα ἴῃ {ποὶν ΟΠ ἀσθη ἀμα Ὀ]6βθθα
ἴῃ ὑποὶνγ παγνϑϑίβ, ἃπα ἴο γοῦ 1Ὁ Ὀο]οηρβ ἴο σῖνε 688
οὗ [πἴ6 ἴο τηουΐδὶ θη ἃπα ἴο ἴαϊκα 1 αὐυγᾶν, ΗδΡΡΥ ἰ5
ὑΠ6 τη σοι γοὰ ἀεἸ σὺ ἴο πΠοπουῦ ἢ Ηδς Πᾶ5 4}}
ὑῃίησθ ἀρυπάδηξιν : 15. γα] Ἰαπα 15 ἰδάθη τὺ ἢ
ΟΟΥ,

Πἰθ ραβίαγεθ ἃΓ6 ὁοονευεα νυ]

οαὐ]6, ἀπ

ἰδ

ἢουβε ἰ5 ΠΠ1|δὰ νὰ σοοα {πΐϊηρθ. ϑ5.οἢ) τη τὰΪα ἡ
ΟΥ̓ΔΟΥΪΥ ἱπ ὑπεὶν οἰδ65. οὗ δ ψοιηθη : σγθαῦ τ ῃ 65
Δη4 γγϑδ]ἢ ΠΌΠ]Π]ονν ἔπ θη : ὑΠεῖ 50Ππ5 Ἔχ] ἢ ἀνοὺἔγεβϑῃ ἀθ!ρηῦδ, ἀπα ὑπαὶ ἀδαρηῦαυβ ἴῃ ἢοννουδά θη
απ. ραν δηᾶ 5κὶρ τηϑυτῆν νεῖν {Π6 βοῦν ἥοννοιβ οἵ
πε θ]4. Τῆι 5 1Ὁ ἢ ὑποβα ποτ γοὰὰ ΠΟΠΟΙΤ
Ο Βοῖὶν σοάάεββ, θουη Ὁ] 5ρ στ.
Ηδ811, Μοΐμον οἵ πε σοᾶβ, ψις οἵ βἴαυυυ Ηβδάνθῃ ;
ἔγθεῖν θεϑῦονν ἀροῦν πη6 ἴῸγ ὑΠ|15 Τὴν 50ηρ᾽ Βα ϑίδηος
ὑπαὶ οἤθοῦθ ὑπ6 Πεαῦῦ ! Απᾶ πον 1 νν1}] ΓΘ ΘΙ Υ
γοὰ ἃ πα Δποῦμου 5οηρ᾽ ΑΪ50.
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ΤΗΕ

ἨΟΜΕΒΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ΧΧΧΙῚ
ΕἸΣ ΗΛΙΟΝ
Ἥλιον ὑμνεῖν αὗτε Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα,

Καλλιόπη, φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα βοῶπις
γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος"
γῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν ὝὙπερίων,
αὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα,

ὄ

᾿Ηῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην

᾿έλιόν τ᾽ ἀκάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἵπποις ἐμβεβαώς: σμερδνὸν δ᾽ ὅ γε δέρκεται ὃ
ὄσσοις
χρυσέης ἐκ “κόρυθος: λαμπραὶ δ᾽ ἀκτῖνες ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ
αὐἰγλῆεν στίλβουσι παρὰ κροτάφων δέ τ᾽ ἔθειραι ᾿

λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον
τηλαυγές" καλὸν δὲ “περὶ χροὶ λάμπεται ἔσθος
λεπτουργές, πνοιῇ ἀνέμων" ὕπο δ᾽ ἄρσενες ἵπποι.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽
ἃ ὅ γέ, στήσας χρυσόξυγον

ΓΙ

ἅ
ΡΩτς καὶ ἵππους,

1ὅ

[αὔτοθι παύεται ἄκρου ἐἐπ᾽ οὐρανοῦ, εἰσόκεν αὖτις] 1δ᾽
θεσπέσιος πέμπῃσι δι᾿ οὐρανοῦ ᾿Ωκεανόνδε.
Χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε᾽ ὄπαζε.
ἐκ σέο δ᾽ ἀρξάμενος κλήσω μερόπων γένος ἀνδρῶν
ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεαὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν.

ΧΧΧΙΤ
ΕἸΣ ΣΕΛΗΝΗΝ
Μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε, Μοῦσαι,

ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Διός, ἵστορες δῆς"
ε

-

π᾿

7ὔ

’

“

1 Μαηῖΐδθ : τε παρειαί, Μ55.
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ὃ

αὶ

ΧΧΧΙ.--ΤῸ

ΒΘΕΙΕΝΕ,

ΧΧΧΙ
ΤῸ ΗἩΒΙΙΟΒ
ΑΝΡ

πον,

Ὁ

Μιυβε

ΟΔΠΠορα,

ἀδυρῃΐον

οὗ Ζειι,

Ρερίη ἴο 5ἷπρ οἵ ρ]Ἱονίηρ Ηδ]ο5. ψνῃοπ τ} -ογορά
Ἐν υρῃδῦββα, ὅΠ6 [Ἀγ - 5] πἰπρ ὁπ 6, θᾶγα ἴο ὑῃ6 ὅοη οὗ
Εδυΐῃ δηα ϑἴδισν Ηδξανεη.
ΕῸΣ Ηγρεογίοη νεδάδα
ϑ]ογίουβ. Εν ρῃδὅβϑθα, ἢθ6. οὐ 5ἰβίθευ, ῆο δα ΐτη
Ἰονεὶγ Ἂμ] άσγεη, τοβγ-υιηθα Εος ἃηα Γ6}}- ὑγεϑβθθα
5616 πη6. 8πα {ἰγ6 1685 Ἠ ]οθ ΠῸ ἴθ ΠπΚὸ πε ἀθδῦῃ]θβ5
σοᾶβ. ΑΔ,5 πὲ γᾶ 65 ἴῃ ἢὶ5 ομαγὶοῦ, ἢδ βῃῃϊπεϑ ἸΡΟ᾿ Τη6ἢ
δ ηα ἀδαίῃ]θϑβ. σοῦβ, ἀπα ρμἱθυοί πον μῈ σαΖθβ ἢ δ
Εγ65 ποσὰ 8. ροάθη Ποϊπποῦ.
Βυῖρῃῦ γὰγϑ Ὀδδιη
ΔΖ] ΠρῚγ ἕλοι Πΐτη, ἀπ ἢΐβ. Ὀτὶρηῦ Ἰοοκ5 βὑγθδιηΐηρ'
ἔγοτῃ ὑπ [θρ68 οἵ ἢἰβ μοδᾶ συδοθί αν ἐποίοβθο Ὠΐβ
ἔαν-βθθη ἴβος : ἃ στο, ἤπηθ-ϑριπ σαυτηθηΐ οονν5 ΠΡΟῚ
Πῖ5 θοᾶγν ἀπά ἤπξίουβ ἴῃ ὑπ ψνἱπα : ἃπα 5ἔδ!]} 0.5 ΟΔΥΡῪ
ἢ.
ΤΉδη, ἤθη Πα Πὰ5 βίαγεα ἢϊ5 ροϊάβθη-γοκοά
ομαγοῦ ἃπα ΠοΙθεβ, ῃῈ τοϑῦὺβ ὕπετα ἀροη ἔπε Πρ θϑὲ
Ροΐπξ οὗ ἤδάνϑῃ, ἃηὉΠ} 6 τηϑυν]]ουβὶν ἀγῖνοβ ἔῃ θυ
ἄονη ἀραίη ΓΠγουσἢ ἤδάνθη ἴο Οσ΄θδη.
Ηδ81]} ἴο γοιι, ἰογα ' ΕὝθαΙν θαβῖον ΟἹ τη6 5 ϑἴϑποα
ὑπαῦ οἤ δου πε θαυ.
Απα πον ὑπαῦ πᾶνε θαρτη
ἢ
γου, 1 Ψ}1]1 οοἰθ γαῖα πῸ στὰθα οὗ τποσΐὰ] πη6
Βα! αϊνίης ψνῃοβο ἀεθαβ ὑπ Μυβθ5 Πᾶνε βῃονγεα ἴο
τηϑηκίπα.
ΧΧΧΙΙ
ΤΟ ΒΕΠΓΕΝΕ,
Ανρ ποχὺ, βϑιυνεεὺ νοϊοϑδα Μιιβθϑ, ἀδυρῆζϊειβ οἵ Ζευβ,

γνν611-516 ἴῃ βοὴν, [6}} οἵ 1Π6 ἰοηρ-νηρεα

Μοοη.

᾿Ἱ ΠῊΘ βρι ποὺ 15. ἃ πὰ] οπ6 ἴον" Ὀϊγάβ, ορ. Ἡϑβῖοα, ἤονξ
απὰα Πθαν5, 210 : 85 Δρρ δα ὕῇο ὅὅϑιθμθ 1Ὁ τηὴϑνν ΤΉ ΓΘΙῪ ἰησ]οαῦθ

Π6ι" ρῆββαῶρβ, {3 ἃ Ῥῖνα, ὑβγοιρῆ {Π:6 411, οὐ τηϑδῃ “"ἴδυ- ἥγίην."
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ΤΗΕ

ΗΟΜΕΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΒ

ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος
κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, πολὺς δ᾽ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν
αἴγλης λαμπούσης" στίλβει δέ τ᾽ ἀλάμπετος ἀὴρ

ὅ

χρυσέου ἀπὸ στεφάνου, ἀκτῖνες δ᾽ ἐνδιάονται,
εὖτ᾽ ἂν ἀπ᾽ Ὠκεανοῖο λοεσσαμένη χρόα καλόν,

εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα δῖα Σελήνη,
ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας,
ἐσσυμένως προτέρωσ᾽ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵἵππους, 10
ἑσπερίη, διχόμηνος" ὃ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος
λαμπρόταταί, τ᾽ αὐγαὶ τότ᾽ ἀεξομένης τελέθουσιν
οὐρανόθεν" τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται.
Τῇ ἡ
ῥά ποτε Κρονίδης ἐἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ"
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη Πανδείην γείνατο κούρην,
1ὅ
ἐκπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν
ἔ
ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι.

Χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα Σελήνη,
πρόφρον, ἐυπλόκαμος: σέο δ᾽ ἀρχόμενος κλέα
φωτῶν

ἄσομαι ἡμιθέων, ὧν κλείουσ᾽ ἔργματ᾽ ἀοιδοί,
Μουσάων θεράποντες, ἀπὸ στομάτων ἐροέντων.

20

ΧΧΧΤΙΠΙ
ΕἸΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ͂Σ
᾿Αμφὶ Διὸς κούρους, ἑλικώπιδες ἔσπετε Μοῦσαι,
Τυνδαρίδας, Λήδης καλλισφύρου ἀγλαὰ τέκνα,
Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀμώμητον. Πολυδεύκεα,
τοὺς ὑπὸ Ταὐγέτου κορυφῇ ὄρεος
ὅ
μεγάλοιο
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι κελαινεφέι Κρονίωνι

σωτῆρας τέκε παῖδας ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ὠκυπόρων τε νεῶν, ὅτε τε σπέρχωσιν ἄελλαι
1 Βϑιπηηθίϑῦου
46ο

ὅ τε, ΜϑΝ,

ὄ

ΧΧΧΠΙ.--ΤῸ

ΤΗῈ

ὈΙΟΒΟΙᾺΒῚΙ

Εγοῖὴ ΠΟΥ ἱπητηογίαὶ! ᾿εδά ἃ γδαΐίδηοα ἴα 5Βῆοννῃ ἔοι
Ὠδάνθῃ δηα δἰηρυϑοαβ βαυθῃ ; ἀπά στεδῦ 5 ὑΠς6 θεδυΐν
ὑμαῦ ἀυβεῖῃ ἔγοτηα Πδὺ βῃϊπίησ Ἰ᾿ίσῃῖ. ΤῊΣ αἷν, απ]
θεΐογε, ρίονγβ. στ ὑπε Ἰίρῃῦ οἵ Πδὺ σοϊάδθῃ οἵονῃ,
Δα ΠΟΥ Υᾶγβ Ὀδαμπ οΟἰ6αν, ΠΘΠβοθνο Ὀυρηῦ β6]
6πα
Βανίηρ Ὀαϊμοα ΠΕ ἰονεὶν Ὀοᾶάν ἴῃ {πε νναΐεῖβ οἵ
Οοεδη, ἃπα ἀοπηδα ΠαῚ ἔδυ- ]δαμηΐηρ ταϊτηθπῦ, ἀπά
γοκοα δοὺ βίτοηρ-ποοκαά, βῃϊηίηρ ἔδαμ, ἀγῖνεθ ἢ
ΘΙ Ἰοπρ-τη
πο α Ποῖβεθ αὖ [}}] βρεεᾶ, αὖ Ὄνεῃηὐπα
ἤ ὕΠ6 τηϊα-τηοητἢ : ἴπΠῈπ ΠΘΙ σγοαῦ οὐ 15. {Ὁ}] δηᾶ
ἴπθη ΒΟΥ Ὀεδδῆηβ βῃϊηε Ὀυρηϊοθῦ 885 5Πη6 ἰπούθδβεβ.
50 58Π6 ἰ5 ἃ 50Ὑ6 ἴοΚαη πᾶ ἃ 5'ρὴ ἴο τηουΐδ] τηθη.
Οπος πε ὅοη οἵ Οὐόποβ νγὰβ Ἰοϊπθα τ ΠΟΙ ἴῃ
Ιονε ; ἃπᾶ 586 οοποεϊνοα δηᾶ Ῥᾶγα ἃ ἀδιρηΐον Ραπαϊΐδ,
ἐχοδααϊηρ' Ἰονεὶν διποηρβὺ ἴΠ6 ἀθαῦῃ] 685 σοαβ.
Ηδ81], ννῃϊξε-υτηθα σοάάοβθ, Ὀυρηῦ ϑθῖθμθ, τη]]ά,
τίσ ὑγεϑβεα αἀαδεη ! Απάᾶ πον 1 ψ1}} Ιθανε γοὺ δηά
βίηρ ὑῃς σ]οτίεβ. οὗ τηδθῃ Πα] αἰνίπθ, σμποβα ἀδβεαᾶς
τηϊηϑίγθ5, ἔπη6 βουναηΐβ οὗ ὑπὸ Μυβεβ, οεϊθρταῖα στ ἢ
Ἰονεὶν 1105.
ΧΧΧΠΙ
ΤῸ ΤΗΕ

ὈΙΟΒΘΟΘΕΙ

ΒΒΕΙΘΗΤΕΥΕΡ Μαβ65, (6}} οὔ ἔπε Τυπάαδυάδε, {Π6
50η5 οὗ Ζει, ρ]ουίουβ ομ]άγθη οὗ ποαῦπηΚ]βα 1,668,
Οδβίον ὑπ ἴδιηοῦ οἵ μουβ65, πα Ὀ]διλ6 1685 ΡΟΙ γάθαο685.
ὝγΠδη 1,6εἄε Πδᾶ Ἰαΐη νι πε ἀαικ-οουἀεα ὅοη οὗ
Οτόποβ, 58η6 θᾶτε ἔμθὰ θαπθαῖ ἐπα ρεὰκ οὗ {πε
στοαὺ ὨΠ] Ταῦ ρεῖαβ,--ομ ]Πάσθη Ὸ γε ἀα] νθύευβ οὗ
6 ΟἹ δαί πᾶ οὗ ϑυτ-ροίπρ' 5Βῃ105 ἤθη βἰουτηυ.
βΆ165 τὰρο οὐδοῦ πε τα
ἢ]655 5βεὰ. ὙΤΠδη ὑπ βῃϊριηθη
461:

ΤΗΝ

ΗΟΜΒΕΙΟ

ΗΥ̓ΜΝΕ

χειμέριαι κατὰ πόντον ἀμείλιχον" οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν
εὐχόμενοι καλέουσι Διὸς κούρους μεγάλοιο
10
ἄρνεσσιν λευκοῖσιν, ἐπ᾽ ἀκρωτήρια βάντες
πρύμνης" τὴν δ᾽ ἄνεμός τε μέγας καὶ κῦμα θαλάσσης
θῆκαν ὑποβρυχίην' οἱ δ᾽ ἐξαπίνης ἐφάνησαν

ἀψδ

ξουθῇσι πτερύγεσσι δι᾽,αἰθέρος ἀίξαντες,
αὐτίκα δ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων κατέπαυσαν ἀέλλας,
κύματα δ᾽ ἐστόρεσαν λευκῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσι,
σήματα καλά, πόνου ἀπονόσφισιν"" οἱ δὲ ἰδόντες
γήθησαν, παύσαντο δ᾽ ὀιξυροῖο πόνοιο.

1ὅ

“Χαίρετε, Τυνδαρίδαι, τὰ έων ἐπιβήτορες ἵἵππων"
αὐτὰρ ἐγὼν ὑμέων τε καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς.
: ΒΌΓΥ : ναύταις σήματα καλά, πόνου σφίσιν, ΜΚ.

Ἐ

""ΔΝ
ω

οὐ
ἐ
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ΧΧΧΠΙΠΙ.---ΤῸ

ΤΗΝ

ὈΙΟΒΟΌΕΙ

641} ἀροῖ ἔπε β0η85 οἵ σγεαὺῦ Ζεαβ ν ἢ νονν5 οὗ ννἷζε
ἰάταθβ, σοίηρ ἴο {Π6 ἔογεραγῦ οἵ {πε ργοὸν ; θαὺ {πε
βίγοηρ υνἱπα ἃ πα ὑΠ6 νγᾶνοβ οἵ ὑπε 86ὰ δύ Π6 βῃϊρ
ὉΠ6ΘΡ νχαῦδυ, τ Ὁ}} Βα ἀἀθη]ν ὑΠΠ656 ὕννο 16 566η ἀδγιϊηρ,

ΒΠΥΟῸΡἢ {Πα αἷτ' οα. ἕαννην νη σϑ. ΒΟΥἢ
ὉΠ 6 Ὺ 41|ὰν
ὑπ6 ὈΪαϑῖβ οἵ ὑπ6 οὔθ] ψἱπμα5 δηα 501} Π6 γᾶν ΠΡΟῚ
ἀπε ϑαγέαοα οἵ {πΠ6 ψηϊΐα 568 : ἔδϊν' βρη ἀγα πεν ἃμα
ἀε!νεύᾶποα ἔγοιη ἰο]. Απᾶὰ θη ἐπ6 ϑῃριηθη 866
ἔπη ὑπεν ἅτ ο᾽δα πα Πᾶνα γοβὺ Πόσα ἐμοῖσ ραΐπ ἀπ.
ἸΔΌΟΙΓ.
Ηδ]}, Τγπάδτγίαδο, τἱάθυθ ἀροη συνὉ Ποῖβοβ ! Νον
Ι ν1}] γουηθυ6 γοὰ ἃπα Δηοῦπου βοηρ' αΪ80.
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ὃ

ας

ι

ἐξ;

ἔ

ΓΕ

ἐγ,

}

ΓΕ.

τ

7

γέρον πρξῖον τὰ καὶ ἀνκῆς
'Ξυξμενν 4}

᾿

τ

;

ΠῚ

᾿λπ

ὦ

δ

Φ

᾿

πόξθσι Ἶψὶ

ΑΨΑΜΜΑΤΉ ΠΕ ΝΌΜΗΜΟ,
Βο

"

- 9Ἐ

Ε {ΕἸ Ἧς
Ἅγξ ρος: ΕΣ ποῤθαμέσρθνι “ρου. 9ΘΌλο
Ηλι

ΩΝ
αὐδοτράλοδι ΜΘΑΟΣΙ οὐδμηβηπλοχῃ Κὸπὶ το
ΔῈ ἔνε. ὀϊοιλῦθεξο τοτολϑα ονδὴτε ῥβαϊιδοροσς εὔτονα
α Ἰοῦτ προ ούατδὴ ὐοῦδ ἀΘΘΌ ἐδτ
δ ν ΘΟ ὐΒδϑκὦ
τῇτῆς διὰ ωςὅνϑἀϑν, σατονανονἃ ἀκ ιθταγ τυ Ἐς

δδδ. ζαρειρ

τὶς

:

"

᾿΄ νϑρδυν κα Ὁ.
δ΄ υὐστ ἀἴτοον Ὅταλ, ΕΒτδ

πὶ

ΕἸ Τδ εςΔἸΣ δὲ Ἐκοις

|
Μ5.
ΜΒ ὑχὸν Ἀῶν

ἼΟτῷ

Ἔτρα Ὁ ὑπὸ Ὃ ταροϑ ἐπ᾽ εὐλθη φουδθαοτο ἃεὐλκοχ,
:

τς

ἡ

χες

᾽

ΞΎΓ,

ἀρθθι

, Ἐπ χιυθτ Νκριονν
ἢ
ὐδῥθδδ ἘῸΝ ἀχοατ φοῦν ΚΝ ᾿Α
ΜΕΝ

ἢ ΚΎΣ Σ.ἢ 50 δα

ὍΛΑ ΒΌΛΌΛ ἀώλας τ το

ε-. τῆ. ἘΓΡΡΡΎΝ ΧῚἀόσλιδά ῳΌΟϑα, 80 ὀφλοτοτ, ΓΝ
Ὄ. ἘΦ :εἐΜον ἀντ ὁτΡ ϑοτο ἀδομλ τ δῖν ΘΌΜΟΥϑΟΙ. ϑοθτιϑοτύε

“π΄
τὴ δὲ

πρυπωθὺν 906τ τὸ ὑῶν
τ.

Ὁ δοχαοτὸ ΩΝ

ΜῈ

ΒΡλΣ

πν- ἀἰϑθοδαο βόδον οϑν: αὐταὶ δνοϊδ {Ὁ Ὃς ᾿ἘΕΡῈ:

δα

δοχχῦθο, ἐδαταυ δϑυνύον. πὸ ἜΣ δι :δι

Ἐς τροττθε
ΣῈ

διχὺ
ὦ δολθὸ
δ ὅδιὲ Ἔα

διό ἘΠΕἔτοῦΣ

ἘΣ

ΣινἈβεκ τοι ματος

ων

τα

᾽

Ἔν

σα

:

.

Ἧς
ὑχὸς ϑξττ

τ μὰδ νι, ΗΚ ΟἿΆ Ἂ προ το δ ᾶς

ἀ58
᾿

ἣ ξ

ΟΜΗΡΟΥ

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑᾺΑ
Ι

Αἰδεῖσθε ξενίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο,
οἱ πόλιν αἰπεινήν, Κύμην “ριώπιδα κούρην,
ναίετε, Σαρδήνης πόδα νείατον ὑψικόμοιο,
ἀμβρόσιον πίνοντες ὕδωρ θείου ποταμοῖο,
Ἕρμου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς.
Π

᾿Αἶψα πόδες με φέροιεν ἐς αἰδοιων πόλιν ἀνδρῶν"

τῶν γὰρ καὶ θυμὸς πρόφρων καὶ μῆτις ἀρίστη.
;

1Π

Χαλκέη παρθένος εἰμί, Μίδεω δ᾽ ἐπὶ σήματι
κεῖμαι:
ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,
ἠέλιος τ᾽ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά τε σελήνη,

καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα,
αὐτοῦ τῆδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῇδε τέθαπται.
»

7]

“

,

“

[ρ

7

ΙΝ

Οἴῃ μ᾽ αἴσῃ δῶκε πατὴρ Ζεὺς κυρμα γενέσθαι,
νήπιον αἰδοίης ἐπὶ γούνασι μητρὸς ἀτάλλων.
ἥν ποτ᾽ ἐπύργωσαν βουλῇ Διὸς αἰγιόχοιο
1 ῬΙαΐο, Τλίορθμθθ,
Ἡδγοάούυϑβ.
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9.0}, Ηδοηιεῦ:

ῥέῃ,

Ῥβϑαάο-

ΗΟΜΕΕ 5 ΕΒΡΙΘΒΚΑΜΒ!
Ι
Ηλκνε ΤΌ νύ ποα ἴον ἷπὶ 0 πϑεᾶς ἃ Πόμηθ δηᾶ
βγη ρΟΥ 5 4016, 811 γε ψγῆο ἄν }}] ἴῃ ἐπα Πρ οἰΐν
οἵ ὥγιμε, ἔπε ἰονϑὶν τηδίάθη, Βατὰ Ὀγ πε. ἔθου ]]]ς
οὔ Ἰοξῃν ϑαγάδθπε, γε ψγῇο αὐηῖκ ὑπ ἤδανθηϊν νγαΐευ
οἵ {πε αἰνίηε βἴγθδιη, εἀαγίηρ Ἡδυτημβ, ποτὰ ἀθαι-

1655 ζΖδιυβ θεροῦ,

᾿
Π
ΞΡΕΕΌΙΥ ΠΊΔΥῪ ΤΥ δαῦ θαι τὴη6 ἴο βοῆηδ ἴοψῃ οὗ
γἱρσῃξθουβ τηθῃ ; ἴον ὑπαὶ ἤϑαγὺβ ἃγῈ ΚΘ ΠΕΙΌΙ5 πᾶ
ὑΠαὶν ντἱῦ 15 θαϑῦ.
ΠῚ
ἊΜ ἃ τηδίάθδη οὗ Ὀγόηζε ὁπα δὴ βεῦ ροὴ {π6
τοι οἵ ΜΙάα95. 116 ἴῃς νγαΐευβ ἤονν δπα 41} ἔγε δ
βουτΊ5η, ἀπ {Π6 βιὰ τἶβεϑ ἃπα βῃϊηθθ δπᾶά ἴῃς Ὀυρηὶ
ΤΉΟΟΠ ἃ͵5ο;

ψ Ώ1|6 τἴνοὺβ ΤΠ

δπα {Π6 568. ὑγθδκθ ΟΠ

ὑΠε 5ῆουθ, δβυδὺ γϑιηδίηϊηρ ὁἢ. ὑΠϊ8 τοι ] τοι}, 1

16}} {6 ράββϑῦ-γ ὑμαὺ Μιάδβ πεσε 1165 θυσῖβα.

Ιν
Τὸ νῇδῦ ἃ ἔαϊε ἀϊα Ζευβ πε Εδύμευ σῖνε Τη6 ἃ ΡΥΘΥ͂
ὄνθη ψγ1]6 με τηδᾶθ τὴ ἴο οτον, ἃ βᾶθε δ ΤηΥ
τοῦ ου5 Κπθοβ! ΒΥ δε ψ}} οἵ Ζεὺβ ψῆο ΠοΙ5 πε
1
1
ὑπ6
πε

ΤῊ 8.Ερίργαμπιβ 86 ργββαυνϑᾶ ἰπ ὑπθ ρβουδο- δγοδοΐβθδηῃ
9. Ηοΐιον. Νοβ. ΠΠ, ΧΙΠ, ἀπ ΧΨῊ
8γο αἷξο ἔουπα τὰ
Οοηέεβέ 9.) Ποηιον απὰ Π οδοα, πα Νο. 1 15 α]8ο οχύδῃῦ δὖῦ
δπᾷ οὗ βοὴ Μϑ55. οὗ ὕμ86 Πηοηιεγῖο Ηψηιη8.

467
ΗἩῊ

2

ς

ΗΟΜΕΕ 5 ἘΡΙΘΟΒΑΜΒ

λαοὶ Φρίκωνος, μάργων ἐπιβήτορες ἵππων,
ὁπλότεροι μαλεροῖο πυρὸς κρίνοντες Ἄρηα,
Αἰολίδα Σμύρνην ἁλιγείτονα, ποντοτίνακτον,
ἥντε δι’ ἀγλαὸν εἶσιν ὕδωρ ἱεροῖο Μέλητος"
ἔνθεν ἀπορνύμεναι κοῦραι Διός, ἀγλαὰ τέκνα,

ἠθελέτην κλῇσαι δῖαν χθόνα καὶ πόλιν ἀνδρῶν.
οἱ δ᾽ ἀπανηνάσθην ἱερὴν ὄπα, φῆμιν ἀοιδῆς,
ἀφραδίῃ: τῶν μέν τε παθών τις φράσσεται αὖτις,
ὅς σφιν ὀνείδεσσιν τὸν ἐμὸν διεμήσατο πότμον.
κῆρα δ᾽ ἐγώ, τήν μοι θεὸς ὥπασε γεινομένῳ περ,

10

τλήσομαι ἀκράαντα φέρων τετληότι θυμῷ"
οὐδέ τί μοι φίλα γυῖα μένειν ἱεραῖς ἐν ἀγυιαῖς
Κύμης ὁρμαίνουσι, μέγας δέ με θυμὸς ἐπείγει
δῆμον ἐς ἀλλοδαπῶν ἰέναι, ὀλίγσν περ ἐόντα.
ν

Θεστορίδη, θνητοῖσιν ἀνωίστων πολέων περ,
οὐδὲν ἀφραστότερον πέλεται νόου ἀνθρώποισιν.
Ε]

Ν

᾽

;

’

[

᾽

’

γυἐ}

Κλῦθι, Ποσείδαον, μεγαλοσθενές, ἐννοσίγαιε,

εὐρυχόρου μεδέων ἠδὲ ξανθοῦ ᾿Ἑ)λικῶνος,
δὸς δ᾽ οὖρον καλὸν καὶ ἀπήμονα νόστον ἰδέσθαι
ναύταις, οἱ νηὸς πομποὶ ἠδ᾽ ἀρχοὶ ἔασι"

ὃς δ᾽ ἐς ὑπωρείην ὑψικρήμνοιο

δὸ

δ᾽

3).11}

ὔ

ς

΄

Μίμαντος

Μέ

αἰδοίων μ᾽ ἐλθόντα βροτῶν ὁσίων τε κυρῆσαι,

φῶτά τε τισαίμην, ὃς ἐμὸν νόον ἠπεροπεύσας
ὠδύσατο
Ζῆνα ξένιον ξενίην τε τράπεζαν.
» ὃ 7
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ΙἹΥΡν--Ὼ

δα σα Π6 Ρϑορὶα οἵ Ρῃσίοομ, τ άθὺβ οα ναηΐοη ΠΟΙΒ65,
ΤΟ0Ὑ6 δούϊνα ὑπδη ταρίηρ' ἤγα ἴῃ {πΠ6 ἰεϑὺ οὐ νγᾶῦ, πος
θα] ὑπῈ ἰονεῖβ οἵ Αδο]ϊαη ϑιηνυπα, νγανθΘΠ ΚΘ
παῖρηθουν ἴο ὑπΠ6 868, ὑβτοιρῃ ψνῃΐοἢ οἹ 65. {6
ΡΙοαβαηῦ βίγθδῃι οὗ βαογθαὰ Με]65 ; ὕπϑ πο 1 ἃιόβα. ὑπ6
ἀδιρηΐουβ οἵ Ζδαβ, ρ]ουίουβ Ομ] άσθη, ἃπα σου] ἰδίῃ
Πᾶνα τηϑάδ ἴδιπουβ ὑπαὺ ἔαϊν οουηΐγν ἀπα {ΠῸ οἰΐγ οὗ
1ζ5 ρβορίθ. Βαΐ ἴῃ ὑπμπεὶν ὉΠ} ὑΠοθα τπθη βοουηθα {ῃ8
αἰνίπε νοΐοα 8πα τϑῆοννη οὗ βοηρ, πᾶ ἱπ ὑγοῦθ]α
5}Π4}} οπα οἵ ἔβϑῖὼ γϑιμθιηροῦ ἐΠἰ5 Πογδαῦδου---θ ΠῸ
ν Ὁ ἢ ΒΟΟΥ ἃ] νον 5 ἴο ὑπε3 οοηἰγϊνεα τὴν ἔαϊο. Ὑεὶ
ΙψΠ]| ὅπάτε ἐπα Ἰοῦ ψνΐοἢ ἤδᾶνεη σᾶνα τὴ6 Ἔνθ δὺ
ΤΥ Ὀἰγἢ, Ὀδαγίπρ᾽ ΤΥ αἰβαρροϊηίτηθηῦ ἢ ἃ ρῥαἰϊεπὺ
ἢεατῦ.
Μῃν ἀδθὰγ Ἰΐπὴρθ5 γαῖ ποὺ ἴο δ ἱπ {Π6
βδοῦοα βἰγεεῖ οὗ ὕγιηθβ, θα γαῦμεὺ τὰν στοαΐῦ Πααὶ
ὈΓΡῈΒ Ππη6 ἴο φῸ πἴο ΔηοῦΠ. ΘΟΌ ΤΥ, 5118}} ὑπουρἢ
Ι δὴ.
ν

ΤΉΕΒΤΟΒΙΡΕΒ, {Ὁ}} τὴν ὑπίηρθ ὑπαὶ ἃ
ὑδμαὶ
τηογΐα]5 οδηποῦ βουπαᾶ ; Ὀαΐ ὑπόγα 156 ποῦῃϊπο ΤηΟΥῈ
ππξαυ πογαϑθ]6 ἔπη ὑπ6 Πδὰγξ οὗ τπδῃ..
ἐ
ΥΙ
ΗῈΛΕ τη6, Ροβείδοπ, βὑγοηρ ΘΠ οὐ ὑπ6 δαυίῃ,
τα]εν οἵ ν]αθ-βργοδᾶ, αν Ηε]ίοοπ ! Οἷνα ἃ ἔδιν
ὙΠ δηά εἰρηῦ οὗ ϑαΐε στοῦαση ἕο ὕΠ6 βῃϊριηθη ψνῆο
βρεβϑᾶ δῃᾷ φρονεῖ ὑΠπ|5 βῃ:ῖρ. Απά στδηΐ ὑμαῦ ψβθη 1
οοῖηθ ἴο ἔπε πεῦπου 5]ορεβ οὗ ἱονευῖηρ Μίτηδϑ 1 ΠΥ
βπα Ποπουγθ]6, ροα-δαγίηρ τηθη. 4.150 τηᾶν 1 ἀνθησα
6 οα πὸ ψυθίοῃ ψη0 ἀδοεϊνεα πὲ ἀπα ογίθνϑα
Ζεὺβ πε Ἰογᾷ οἵ συδϑὺβ ἀπά Πὶβ οὐνιι σιιοϑῦ[8016.
ΟἹ 86. ἴτομῃ ϑιιγτμπα, ΗΟμΙΘΥ 5 ταραύθα ὈἰΡ Π-Ῥ]8οθ.
2 ΤῊ οουποῖΠοΥΒ οὗ Ογηθ Ψ)}ΠῸ τοῦυβθα ὕο βαρρογί Ηομιοῦ
δῦ ὉΠ Ῥυι Ὁ]10 ΘΧΡΘΗΒΘ.
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ΠΗ

Πότνια [ῆ, πάνδωρε, δότειρα μελίφρονος ὄλβου,

ὡς ἄρα δὴ τοῖς μὲν φωτῶν εὔοχθος ἐτύχθης,

τοῖσι δὲ δύσβωλος καὶ τρηχεῖ᾽, οἷς ἐχολώθης.
ὙΠ

Ναῦται ποντοπόροι, στυγερῇ ἐναλίγκιοι ἄτῃ
πτωκάσιν αἰθυίῃσι, βίον δύσξηλον ἔχοντες,
αἰδεῖσθε ξενίοιο Διὸς σέβας ὑψιμέδοντος"
δεινὴ γὰρ μέτ᾽ ὄπις ξενίου Διός,ὅς κ᾿ ἀλίτηται.
ΙΧ:
«
:]

Ὑμέας, ὦ ξεῖνοι, ἄνεμος λάβεν ἀντίος ἐλθών"
7

ΨΨ

-

ΝΑ,

[ον

7

᾿

ΡΣ

ΝΕ

Υ͂

΄

ΨΥ

φι

δα

ἀλλ᾽ ἐμὲ νῦν δέξασθε, καὶ ὁ πλόος ἔσσεται ὑμῖν.
Χ
᾿Αλλὴ τίς σευ πεύκη ἀμείνονα καρπὸν ἴησιν

Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου ἠνεμοέσσης,
ἔνθα σίδηρος "Αρηος ἐπιχθονίοισι βροτοῖσιν
ἔσσεται, εὖτ᾽ ἄν μιν Κεβρήνιοι ἄνδρες ἔχωσι.
ΧΙ

Γλαῦκε, βοτῶν 5" ἐπίοπτα, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ

θήσω"
πρῶτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι
δοῦναι" τὼς γὰρ ἄμεινον"
ἃ
ὃ γὰρ καὶ π᾿ τον ἀκούει
ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος.
1. Ῥρορίογρα ὅο τηϑύγ θα] ἔογην ὈγῪ ΒΘΓΠΘ68.
5 Κυρσϑύθυ : πέπον, βροτῶν, ΜΆ.
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νΠ--Χὶ

ΠΗ
Θύκεν Εδυίῃ, 411 θοπηΐθουβ σίνευ οὗ μΠοπεγ- μϑαγιθα
νγθα ἢ, πον

Κίπαϊγ, Ὁ ϑθθηβ, γοὰ ἀΓ6 ἴο 50Π16, δπ

πον ἱπίγδοϊα
Ὁ]6.ἃπα τουρἢ ἔου ὕΠοϑ6 νι
ΑΥΕ ΔΗΡΎΥ.

ἡ Ποπ γοὰ

ΥΠΙ
ΞΑΙΟΗΒ, ΠΟ

τον

ὑπ6 8685

δηα

ψποῖ

ἃ παίθία]

ἔαϊε ἢὰ5 τηδάα ἃ5 ὑΠ6 βῆγ βεα- ἴον], ᾿νὶπο Δῃ ἀπῆν 8]
11ξδ, οῦβεῦνα ὅπ γανεύθπορ ἄπο ἴο Ζθι5 γγῆο τα]685. Οἢ

σῇ, [πε σοα οἵ βγδηροῦθβ; ΓῸΣ [δυυ0]6. 15. ἴΠ6 νβησεᾶποα οἵ {πῖ5 σοα δἴεγνναυαβ [Ὁ ὙνΠοβόθυοὺ ἢδ5
βίπηθά.
ΙΧ
ΘΤΗΑΝΘΕΗΒ, ἃ ΘΟΠ ΓΔΙῪ ψἱπα Πὰ5 οδυρηῦ γοα : θαΐ
Ἔν Π ΠΟΥ ἤακα τὴθ Ὡροδγαὰ ἀπα γοὰ 5181} τπᾶκα ὑοῦ
νΟΥΡ.
Χ
ΑΝΟΤΗΕΕ 5οσῦ οἵ ρίπε 5881] θδδν ἃ θεϊξον ἔλαὉ} ὉΠὰ
γοι ἀροη πε Πεϊρηῦβ οἵ ξαγγονεα, νίπαν Δὲ. Εον
ἘΠΟΓῈ 5841] τοῖα] τὰθη σοῦ ὕΠ6 ῸΠπ ὑμαῦ Αγθθ ἰονεβ,
50 500} ὃ5 ἴῃς (δρυθηΐδηβ 588}} Πο]α {Π6 Ἰδπά.
ΧΙ
Θιάυοῦβ, νναϊοβιηδῃ οἵ ἤοοκϑ, ἃ ψογᾶ ψ}} 1 ρμαΐῦ ἴῃ
γοῦν μεατῦ. Εἰνϑῦ ρῖνε ὅΠπῸ ἀἄορβ ὑπεῖν ἀϊηπεν δ ὑῃ6
οουχέγατα σαΐθ, ἔου ὉΠ15 15. 68}. ΤῊ ἀορ ἢγϑβὲ Πθδὺ5
ἃ τᾶ ΔΡΡιοδο βίης πα ἴῃ6 ψ]]α-οαβϑὺ οομηΐηρ ἴο
τῆς ἔδποα.
θα ουὖ πα
Ὁ 15 ΘΡΡδΡΘΏΌΙΥ ὑπ ᾿ΤῸΠ βιηθ!
1 ΠῊ6 ““Ῥούξεν ἔγα
ἢγεβ οὗ ρίπϑινγοοά,

41τ

ΗΟΜΕῈ 5. ἘΡΙΟΒΑΜΒ
ΧΙ

Κλῦθί μευ εὐχομένου, Κουροτρύφε, δὸς δὲ γυναῖκα
τήνδε νέων μὲν ἀναίνεσθαι φιλότητα καὶ εὐνήν"
ἣ δ᾽ ἐπιτερπέσθω πολιοκροτάφοισι γέρουσιν,
ὧν ὥρη μὲν ἀπήμβλυνται, θυμὸς δὲ μενοινᾷ.
ΧΙΙΠ

᾿Ανδρὸς μὲν στέφανος παῖδες, πύργοι δὲ πόληος,
ἵπποι δ᾽ αὖ πεδίου κόσμος, »ῆες δὲ θαλάσσης,
ρήματα δ᾽ αὔξει οἶκον, ἀτὰρ γεραροὴ βασιλῆες
ἥμενοι εἰν ἀγορῇ κόσμος λαοῖσιν “ὁρᾶσθαι
αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι
ὄ
ἤματι χειμερίῳ, ὁπότ᾽ ἂν νίφῃσι Κρονίων.
ΧΙ

Εν μὲν δώσετε μισθὸν ἀείσω, ὦ κεραμῆες.
δεῦρ᾽, ἄγ᾽, ᾿Αθηναίη καὶ ὑπέρσχεθε χεῖρα καμίνου.
εὖ δὲ περανθεῖεν " κότυλοι καὶ πάντα κάναστρα
φρυχθῆναί τε καλῶς καὶ τιμῆς ὦνον ἀρέσθαι,
πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῇ πωλεύμενα, πολλὰ δ᾽“ἀγυιαῖς, ὄ

πολλὰ δὲ κερδῆναι, ἡμῖν
ἡ
δὲ δή,ὥς σφιν ἀεῖσαι.
ἣν δ᾽ ἐπ᾽ ἀναιδείην τρεφθέντες ψεύδε᾽ ἄρησθε,
συγκαλέω δὴ ἔ
ἔπειτα καμίνων δηλητῆρας,
Σύντριβ᾽ ὁμῶς Σμάραγόν τε καὶ ἴΑσβετον ἠδὲ
Σαβάκτην
Ωμόδαμόν τ᾽, ὃς τῆδε τέχνῃ κακὰ πολλὰ πορίξοι: 10
πέρθε πυραίθουσαν καὶ δώματα, σὺν δὲ κάμινος
πᾶσα κυκηθείη κεραμέων μέγα κωκύσαντων.
ὡς γνάθος ἱππείη βρύκει, βρύκοι δὲ κάμινος,
1 ΒΌΒΏΚΘΗ : τ᾽ ἄλλοισιν, βοῦΓΟΘΒ : ΤῊ Οὐηέεβέ 97) ΠοηιοΥ δ
ὉΠ νϑ186:
λαὺς δ᾽ εἰν ἀγορῆσι καθήμενος εἰσοράασθαι.
3 ῬοΟ]Ίὺχ : μελανθοῖεν, μελανθεῖεν, 7.76 97 Ποηιον.
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ΧΙ--ΧΙΝν

ΧΗ
ΟΟΡΡΕΈΒΒ-ΝΟΒΒΕ οὗ ἴῃς γοιηρ, σίνε δῦ ἴἰὸ
ῬΓΑΥΟΥ, ἀπα σταηῦ ὑπαῦὺ [Πϊ8 γοιηδη τηϑύ τα͵εοὶ
Ἰονθ- γα
οἵ γουΐῃ ἀπα ἀοῦε οπ ρυεγ- αϊτεα
ἸΏ6ῃ ἡγῃ056 ρου οῦβ 8.6 40}]ςα, θυ ν μοβα ποαγὶβ

ἀδβῖτα.

ΤΥ
ὑπῸ
οἱά
501}

ΧΙΠΙ
ΟΗΤΠΡΒΕΝ 8ΙῸ ἃ Τηϑη5 ΟΜ, ἰονοῖθ ΟΥ̓ ἃ οἷΐγ;
Βοῦβεθ ἂῖα ὕμε οἱουυ οἵ ἃ ρὶδίῃ, ἃπα 50 αἴξ ϑδῃϊρβ οἵ
ὑπ6

866;

ψγϑαὶῃ

νν}}} τὰκ

ἃ

Ποιῖιβα

ρσγϑαῖ,

ἃπά

ΤΈΥΘΥΘΠα ΡΥΪΠΟ65 βϑαΐϊθα ἴῃ ἈΒΒΕΙΩΘΙΥ ἃ1Ὲ ἃ φὈΟαΪΥ
βίσηῦ ἴον πε [Ὸ]Κ ἴο 5ε6Ὄ. Βαΐ ἃ Ὀ]αζίπρ ἔτε τηδκαβ ἃ
ἢουβ6 ΙΟΟΪΚ ΤΟΥ ΘΟΙΏΘΙΥ ΠΡΟΠ ἃ νυἱηὐοι 5 ἄαν, ΠΘΠ

τῆς ὅοη οἵ ΟὐόΌποβ βεη65 ον 5ΠΟΥΨ.
ΧΙΝν

ῬΟΥΤΕΗΒ, ἰἔ γοὺ ψ1}} σῖνα τὴ ἃ γενιά, [ ψν}}}] βἰηρ'
ἴῸΓ γοῦ.

(οπηα, ἔπεη, Αἴμαπα, τ

παπᾶ ἀρτγαϊθοᾶ3

ΟΥΕΥ πε Κιη. [Τοῦ {πε ροῦβ δπα 81} {πε αἴβῆδβ ἔστ
ουδνε}} ἀπα Ρθ6 ψε}} ἢγϑαᾶ : 1δῦ ὑπϑῖ ἔδξοἢ σοοα ρΡυγοαϑ
ἃ πα Ὀα 5014 ἴῃ ρ]θηὺν ἱπ ὑΠ6 ταϑυκαὺ, ἀπα ρἱθηΐν ἰῃ
{πε βἰγεεῖβ. Οτδηῦ ὑπαῦ ὑπα ρμοϊζειβ τὺ σεῦ ργεαῦ
ϑαὶῃ ἃπα σγαηῦ τὴ6 850 ἴο βίπρ ἴο ἴβειηω1
βΒαΐ τῇ
γοῦ ἔα 5Πδτη
61685 ἃ πα τηᾶῖκα [156 ῬΥΟἾἶβ68, θη 1
64}} ἐορεῖποῦ ὑπὸ ἀδϑέγογοιθ οὐ Κιηβ, ΒΘμαϊίευ. δηὰ
ΘτηΔ 5} ἃπα Οἤδεν ἀηᾶ Οὐαϑἢ δπα Οὐαάθθακα γ᾽ΠοῸ 8
γνΟΥΚ ὑΠἰ5 ογαῦν τηποἢ τηϊβομθῖ. (οπηα 4}} οἵ γοὰ δπᾶ

β8οῖς [ῃ6 ΚΙ] η-γατά ἀπ ὑπὸ Ὀυϊαίηρϑ : [εὉ Π6 ψΠο]6

Κῆπ 6 5ῃδκεη ᾧρ ἴο ἐπε ρμοϊξευ᾽β Ιου ἰἸατηθηΐ.
Α5. ἃ Βοιβε 8 αὺνν ρουἱπᾶβ, 80 ἰοὺ πε Κιπ οΥπα ἴο
1 Ἡροδῖθ : ὁρ. Ηοϑίοα, 7 μδοσοην, 450.
2. 2,6. ἴῃ Ῥγούθούοῃ,
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ΗΟΜΕΒ᾿ 5 ἘΡΙΘΒΑΜ
πάντ᾽ ἔντοσθ᾽ αὐτῆς κεραμήια λεπτὰ ποιοῦσα.
Ψ

ΞΕ;

Ε]

᾽

“

7ὔ

ἈΝ

»“

δεῦρο καὶ ᾿Ηελίου θύγατερ, πολυφάρμακε Κίρκη,

1τὅ

ἄγρια φάρμακα βάλλε, κάκου δ᾽ αὐτούς τε καὶ ἔργα.
δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἀγέτω πολέας Κενταύρους,
ω

Ν

ΨΩ)

ς

οἵθ᾽

Ἁ

“

᾿

“

’

“Ὁ

᾿

΄

ἕ

“Ὁ.

»

,

᾿Ηρακλῆος χεῖρας φύγον οἵτ᾽ ἀπόλοντο,

τύπτοιεν τάδε ἔργα κακῶς, πίπτοι δὲ κάμινος"
αὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁρῴατο ἔργα πονηρά.
3

Ν

3

3

΄

ς

,

20

ΝΜ

ἡ

γηθήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίμονα τέχνην"
ὃς δέ χ᾽ ὑπερκύψῃ, πυρὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον
φλεχθείη, ὡς πάντες ἐπίστωντ᾽ αἴσιμα ῥέζειν.
ἴω

ῇ

’

’

ΧΥν

-

εδωΣ,
οἱο..

Δῶμα προσετραπόμεσθ᾽ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο,
ὃς μέγα μὲν δύναται, μέγα δὲ πρέπει 'ὄλβιος αἰεί.
αὐταὶ ἀνακλίνεσθε θύραι" Πλοῦτος γὰρ ἔσεισι
ὰ

7

:}

ἃ

δύ

πον

’

,

δὲ

΄,

7

“

Ἅ

ΟΣ

Ν

Ψ

πολλός, σὺν ἸΠλούτῳ δὲ καὶ Εὐφροσύνη τεθαλυῖα᾿
Εἰρήνη τ᾽ ἀγαθή: ὅσα δ᾽ ἄγγεα, μεστὰ μὲν εἴη,
κυρβαίη δ᾽ αἰεὶ κατὰ καρδόπου ἕρποι μᾶζα.
7

.]

ΦΕΝ

ἈΝ

’

“

5)

“

ΐ

νῦν μὲν κριθαίην, εὐώπιδα, σησαμόεσσαν

ἜΝ
᾿
"
Ἂ
Τοῦ παιδὸς δὲ γυνὴ κατὰ δίφραδα βήσεται ὕμμιν"
ἡμίονοι δ᾽ ἄξουσι κραταίποδες ἐς τόδε δῶμα:

αὐτὴ δ᾽ ἱστὸν ὑφαίνοι ἐπ᾽ ἠλέκτρῳ βεβαυῖα.
Νεῦμαί τοι, νεῦμαι ἐνιαύσιος, ὥστε χελιδὼν

ἕστηκ᾽ ἐν προθύροις ψιλὴ πόδας" ἀλλὰ φέρ᾽ αἶψα
Ἱπέρσαι τῷ ᾿Απόλλωνος γυιάτιδος.ἵ
,

“ΘΟ

͵

,

1 ΤΊΡσϑη : βρεμει, ΜΙ5.
474.
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ΕΡΙΟΒΑΜΒ
Ρονγάδυ 8}} {Π6 ροῖβ ἰῃηβϑίάθ.
οἵ πε

ΧΙν--χν
Απά γου, ἴοο, ἀδιρηΐον

ὅπη, Οἴτος. της υυἱΐοῃ, οοσηθ

πα

οὐδὲ. οὐδ]

5Ρ6115; δυτγῇ οΐῃ {π8586 τῆθη ἀπα {πεῖν μαπαϊννουῖς.
Τ,εῦ ΟΠ ΤῸ α͵50 οοῖὴα ἃπα Ὀυΐηρ τη Υ ΘΠ δαγ8- --8}]
ὑπαῦ δβοαρεα ὑπὸ μαπᾶβ οἵ Ηεγδοθβ δηᾶ 411 ὑπαὶ ψεῖα
ἀεβίγογϑα : [οὖ ὑἤθιη τηδῖκα 584 ἢᾶνος οὗ {πΠ6 ροΐβ ἀπά
ονευΐῆγονν 6 Κιϊη, δπα ἰοὺ πε ρούξειβ 566. {δε
τηβοῃϊθῦ δπα 6 οσγίανεα ; θα 1 ψν}}] οἹοαῦ 5 1 θεΠῃο
ταῖν Ὁ Κ]685 οὐταῦ. Απα 1 δῆγοπα οἵ ἔπδϑιὴ βἴοορϑβ
ἴο ΡΘΕ. ἴῃ, ἰδὖ 811 ἢἰβ ἕδος θῈ θυγπϑα ἀρ, ὑπαῦ 811] γχθῃ
τηδυ ἰθᾶγη ἴο 468] Πομπαβίϊυ.
ΧΥ!:
ΤΕΤ α5 θεΐακα α5 ἴο ἔπ ποῦβε οἵ βοτὴδ τηδῃ οὗ στεαῦ
ΡονΟΥ,---π6 ἘΠῸ Ὀδδῖ5 σγεαῦ ΡΟΥΕΥ ἃπα ἰδ συδδιν
ΡΙΟΘΡΕΥΟΙΒ νναγϑ. ΟΡδῃ οὗ γουγβεϊνεβ, γοῦ ἀΟΟΥΒ, [ῸΓ
τηϊρὐν θα! ἢ ν1}} απο ἴπ, ἀπα ἢ
Υ Ἔα]ἢ σΟμη65
1011γν Μιυῆ πα σεπῦε Ρεαοθ. Μδγ 4}} πε σουηὉ]Π5
Ὀὲ {1} ἀπα τῆς τηδββ οἵ ἀοιρὴ ἰνγὰγβ ονετῆον {πὰ
Κποδαϊηρ-τοῦρῃ.
Νοὸν (βεῦ Ὀεΐοσε 5) Ἵμθουα]
θαυ]εγ-Ροϊζαρσα, ἔὉ}} οὗ βεβᾶιηθ.. ...
ΥΟυΐ 50Π᾽5 ψυἱΐα, αἀσὶνίπρ ἴο {Π|5 μοιιθ6 νυ ἢ βἰτοηρ-

Ποοΐξα τη]65, 5841] ἀἰβυυοαπῦ ἔγοπη ΠΟΥ οαγτίαρα ἴο
στεαῦ γοῦ ; ΤΠΔΥῪ 586 6 5Π04 ν»ἱτἢ φΟ]θη 5065 88 588
5απαβ νγεανίηρ αὖ ὑπ ἰοοτη.
Ι σομιθ, 8η4 1 οομηθ γεαυΐυ, {κὸ {πΠῸ δύνα! ον ὑπαῦ
ῬεΙοἢ65 ᾿ἰρηὺ ἐοοϊεα ἴῃ {πα ἔογα- ρατὺ οἵ γοῦγ Πουβα.
Βαυΐ αυΐοκὶν Ὀυΐησ. ..
1 ΠΤῊ5. βοηρ 156. οδ]] θᾶ ὈγῪ ρβϑοιδο- δγοάούυβ
ΤῊὴΘ ψογᾷ

ργορϑυῖν

ἱπάϊοαῦθθ

ἃ σαυῦαπα

νγουσπα

Εἰρησιώνη.
τὶ

ἡ ΟΟΪ]

ὙΠΪΟῊ νγὰβ ὑγου δὺ Ππαγνθϑύ-ζθϑύϊνὶβ, θπαῦὺ οαπηθ ὅο 6 δρρ!ϊοᾶ
βγβϑὺ ὕο ὑπ μαγνϑβϑῦ βοηρ πα ὕπθῃ ἴο δὴν Ὀαρρίπρ βοὴρ. ΤῊΘ
Ῥγεβθηῦ ἰβ δκίῃ ὕο ὑπ ὥὄυνϑι ]ον- ϑοηρ (Χελιδόνισμα), ϑὰπρ' δῦ
ὑπ Ῥερίππίηρ οὗ βρυίηρ, δπα δηβυγουῖηρ ὕο ὉΠ6 501}} βαγυίνίηρ
ἘπρΊΒῃ Μανυ-1ὰν βοηρβ. Ορ. Αὐμϑηδθαβ, νυ], 960 8.

475

ΗΟΜΕΒ᾿ 5 ΕΡΙΘΒΑΜΒ
ΧΥῚΙ

Εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μή, οὐχ ἑστήξομεν'"
οὐ γὰρ συνοικήσοντες ἐνθάδ᾽ ἤλθομεν.
ΧΥΤΙ

ΟΜΗΡΟΣ
ἔΑνδρες ἄγρης ἁλίης 1 θηρήτορες, ἢ ῥ᾽ ἔχομέν τι;
ΑΛΙΕῚΣ
ἽὍσσ᾽ ἕλομεν, λιπόμεσθ᾽: ὅσα δ᾽ οὐχ ἕλομεν,
φερόμεσθα.
ΟΜΗΡΟΣ
Τοίων γὰρ πατέρων ἐξ αἵματος ἐκγεγάασθε,
οὔτε βαθυκλήρων οὔτ᾽ ἄσπετα μῆλα νεμόντων.
»

“

' ΚοΘΟΗΪν : ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίης, ΜΒ.

476

ΕΡΙΘΟΘΒΑΜΒ

ΧΥῚ-- ΧΥ]}

ΧΥῚΙ
ΙΡ γοῦ ψ1]} σῖνε α5 ἀηγυβίπρ (ν 611). Βαϊ 1 ποῖ, να
ὙΠ] ποῦ νγαϊῦ, [Ὁ νγὰ δῖ6

ποῦ

οοΐὴθ

μεῖα ἴο ἄνγε}]}

ν ἢ γοιι.

ΗΝΤΕΕΒ
δηγ πίη ἢ

ΧΥΠΙ
ΗΟΜΕᾺ
οὗ ἄδερ 868 ὈΥΘΥ,

μᾶνε

ψγὰ

οδιρῆηΐ

ΒΙΒΗΒΕΜΕΝ
ΑἸ! ἐπαῦ ψε οδυσῃὺ να ᾿εἴ ΒΕ ἢϊπα, ἀπ 811 ἐπαῦ ψε
ἀἰά ποῦ οαὔοἢ νγα ΘΔΥΤῪ Ποιηδ. ἢ
Ξ
ΗΟΜΕᾺ
ΑΥ, ἴοσυ οὗ βιοῃ ἔα οΥβ γοὰ Δ΄6 Βρυσηρ 8ἃ5 παΠ6Υ
Βοϊα το Ἰαπαβ ποὺ ὑθ πα οουηὐ]655 5Π66}.
1 ΠῊ6 1160 βοὴ ὕμου οδαρηῦ ἴῃ ὑπμθὶν οἱούμθβ ὕμθυ [ἰοὺ
ῬοΘῃϊπηά, Ὀαῦ οαΥγϊθα μοηθ ἴῃ ὑμὶν οἱούμθβ ὑῃοβθ νν]ο ἢ ὕΠΘΥῪ
οου]α ποῦ οαὔοῃ.
,

477

;

ἀῤρϑμῃ. 36 ον
τ

ἀν;

μακανον

ἸΞ, ἐμάνἼν,
βὰν πὐὐλον ιρί 98. ἀβοῆμο καὶ
8γε
Σ ϑεσοίῖ τεὸν

᾿οὐα

τἐπ:
Ἴοπ.

Π,

0

Ὑράσιοην 8 πα: ΘΝ μον,ἀρηηδ ἀονάλαἀὰ ΧΑ
ον σύας ἐρείδειν ἰηηνδν ϑείλ} ἰἴἶθα ἔπεα} οὐννσ:κἰαμηημε.οι
ὁἀϊοὶ γον εοφθοίυ αἰθήά. αἱ ἀὐοομο Ὑ86) αἰέν. 951. αἰ “'
γϑυ6}. ἀσἶον ὁπ

ἀκὴν ἔμ

ἐϊ παδε ἦς ἴχεδο ἀρᾷ «βθαΐι

ἣν

ἈΛΛ

ΧΟΛΉΥΑ ὙΘΧΙΠΠ᾿

ΤΗΣ ᾧ ἘΧΑΜΟΡ

ΠΣ ϑ

ἔ
ἐξ

ΦἌΠῸ)Δὸ Ὑδενιγόνευτϑ' Ἴ δὲ Δὸ ϑέτὶτολδο ἄνθνοὶ
ἑ Ε ἀκεξέγο
τιςἐν"ἀπ΄ ΠῈΣ Ἶοι ὺ Ἃ τ "πΆ5 ᾽ ἝΝ ἌΔΉΝῈ ΑἹ
το. ΠΥ ᾿». ΕΝ “ὰἼβῶμο,γρχοδῶ, ΓΝ ὙΤ
ἢσραδας δρῦν ἸΟᾺ “δ ὙΔΟΥΘΝΙΒ ϑόνϑοτε, ὐὐϑατ'
ΚΣ
Τ

ξ

τρομὰ ΡΝ
ἀνα Υν γον)
ἜΝ ὀνρθ ῖ :
Υ

ᾧ

ΤῊ

ΕΡΙΟ ΟΥ̓ΟΙΙῚ

Ἄς τράα ΤΟΝ

ἣ ΠΟ ἢ
ςΤΣ ΚΣ

ὦ ΟΕ. ἀοδύααεγοα
ἐλ τεῖο;
[9] ὁῷ φροάϑοῦὉ

ἐς

ὦ δον ΠΟΥ δὴῶ εἰδόθνιςοὶ

ροῦν, ἀπμᾷ,; ΠΡῚΝ τὴ ἔν» Γ᾿ ἡ »αωλογῦλ,

ἐ:
τυ

τ ἃ οὔ το ἢ ὍΤ᾽

τουλοῦ

ἢπτ ἀξ δό ταν

ὲ
Ετ ον μουν ᾿ ψάτ' θ
ἃ ΤΥ ϑ αὐ φβροαρβδνος
ἶ᾿ δα φοϊδι ον
ΠΕ ΤΣ ὙΡῊΝ τοἀκφαυύίο ΔΤ ᾿αβηλονας

᾿ἀρΝνονὰον χναῦθιν ὗτον. καὐθίσνό;ΜῈ αὖ ονὰ φρο
Κα ιΑ

᾿

ἑάδμοι ΤῈΓᾺ ἐψδῦν, βου

ὧ
ἊΝ λα

αὐτν

Θ.

Σ

ὐὔϑασο ποθ

κας δτα

δἸδοκ

ν ΔῊ φὐτηδα νι ᾿οσοόοτ᾽ υβττοχαν
ἊΝ

τς
δυό δὐνρην δέ οὔτοι εἶϑὲρίως σον
δ
τὰν
ὦ εμουϑ. τον νὸν ϑόγϑὶ
τὐιρῥιὰ δε πομα αὐτοῖν οτῖοχοὺ δ βοῦν.
πα

τὴ
ὶ᾿

ἘΠΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΥ

ΛΕΙΨΑΝΑ

ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΊΑ
Ἴ:

Ῥλοίϊνευιϑ, Ῥρϑίοηιε οἥ ὅλ Ολνεβίογναίδ ΟΥ̓ γοοΐειξ.

Ἄρχεται μὲν (ὁ ἐπικὸς κύκλος) ἐκ τῆς Οὐρανοῦ
καὶ Τῆς μυθολογουμένης μίξεως, ἐξ ἧς αὐτῷ καὶ

τρεῖς παῖδας ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι
Κύκλωπας.
2.

Αποοαοία Οαοη. (Οταιηθυ) ἱ. ΤΌ.

Αἰθέρος δ᾽ υἱὸς

Οὐρανός, ὡς ὁ τὴν Τιτανομαχίαν γράψας.
9.

ϑεμοῖ. ον 4». Πλοά. ἰ. 1166. Εὔμηλος . .. τὸν
Αἰγαίωνα Τῆς καὶ Πόντου φησὶ παῖδα, κατοικοῦντα δὲ ἐν τῇ θαλάσσῃ τοῖς Τιτᾶσι συμμαχεῖν.
4.

Αἰδογιαθιιδ, νἱϊ. 211 ν. ὁ τὴν Ἡιτανομαχίαν
ποιήσας εἴτ᾽ πὐμηλδ, ἐστιν ὁ Κορίνθιος ἢ
᾿Αρκτῖνος -- οὖς ἐν τῷ δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν'
ἐν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ λρυσ τιον, ἰχθύες ἑλλόι
νήχοντες παίζουσι δι᾽ ὕδατος ἀμβροσίοιο.
ὅ.

Αἰλόηιαθιιβ, ᾿. 232 οσβ. Εὔμηλος. .. τὸν Δία
ὀρχούμενόν που παράγει λέγων"
μεσσοῖσιν δ᾽ ὀρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
48ο

ΣΕΥ
ΤΗΕἙ ΑΒ

ΟΡ

ΟΥΟΕ

ΟΕ ΤΗΕ

ΤΙΤΑΝΒ

ἢ
ΤῊΝ Ερρίς ὥγοῖϊα θερίηβ νι {Π6 {Ἀ0]6α υπίοη οὗ
Ηδάνεη ἂπὰ Εδυΐῃ, ὈγῚ νοῦ ἔμον τᾶκε ἰῃγεδ
Βυπαγοα-Παπάδα 50η5 πα ἴἤγες Ογοίορεβ ἴο θὲ θουπ
ἴο ΐτη.
2.
Ασοογαϊηρ' ἴο ἔμπα ψυῖζεν οὔ {π6 αν οΓ᾽ ἐμε Τιαη5
Ἠδάνθη νγ85 ὑπ βοὴ οἵ Αβύμου.
ὃ.
ἘΌγΏ6]5 βὰγ5 ὑπαῦ Αθρᾶθου νγὰβ ἴπ6 80η οἵ Βδυΐῃ
ἃ πα 5688 δη6, μανίπρ' ἢϊβ ἀνα] ηρ᾽ ἴῃ ἴΠ6 568, νγὰβ 8ῃ
ΑΙ οὗ ἴῃς Τιξαι8.
4,
:
ΤῊΣ ροεὺ οὗ με ἤγαν οἢΓ᾽ ἐδμε Τίαηδ, ψ ἈΘΌΠΟΥ
Ἐϊαστηο]α5 οἵ (οὶ

οὐ Αγοξίπαβ, νυυῖϊζοϑ ππ5

ἴῃ ΠΪ5

ΒΘΟΟΠα ῬοΟΚ: “ὕρομ {πε 5ῃϊε]ὰ σψεγα ἄστη ἤ5ἢ
αῇοαῖ, νὴ σοϊάθη ἔδοθβ, βγη
δηα βρου θην
Ὁπγουρ ὑπΠ6 Πδάνθη]ν νγαῦθυ.᾿Ὁ
ὅ.
Ευτη
6 15 βου
ῃεῦα ἰη γοάποοθϑ Ζεὰβ ἀδποίπρ : Π6
58:58---“ [ἡ {πε ποῦ οἵ ἔπθῖὰ ἀδποεα ἐπα βαῦεν οὗ
6 ἃπα σοαβ.᾿
48:

ΤΗΕ

ἘΡΙΟ

ΟΥ̓

0.

ϑολοῖ. ον 45». Προά. ἴ. ὅθ4. ὁ δὲ τὴν Γιγαντομαχίαν ποιήσας φησὶν ὅτι ἹΚρόνος μεταμορφωθεὶς
εἰς ἵππον ἐμίγη Φιλύρᾳ τῇ ᾿Ωκεανοῦ, διόπερ καὶ
ἱπποκένταυρος ἐγεννήθη ὁ Χείρων" τούτου δὲ γυνὴ
Χαρικλώ.
ΠΌΡΗ
Αἰμοηαοιιδ, χὶ. 410 Β. Θεόλυτος. ... ἐπὶ λέβητός
φησιν αὐτὸν διαπλεῦσαι,

τοῦτο πρώτου εἰπόντος

τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσαντος.
.]

ὃ.

Ῥλοάοηνιθ, Οη, Ῥιοίψ. ὁ δὲ τὴν Τιτανομαχίαν,
τὰ μὲν μῆλα φυλάττειν...

ΟἸΔΙΠΟΔΕΙ͂Α
ὃς

6.1.6. Παϊ. οὐ 51ο. 1292. 1.11...
τὴν Οἶδεποδείαν τὴν ὑπὸ Κιναίθωνος τοῦ... ἐπῶν οὖσαν ςχ.

2
Ραιιδ. ἰχ, ὅ.10. παῖδας δὲ ἐξ αὐτῆς (Ἰοκάστης)
οὐ δοκῶ οἱ γενέσθαι μάρτυρι Ομήρῳ᾽' χρώμενος
ἐὐνς ἐξ Εὐρυγανείας δὲ τῆς Ὑπέρφαντος ἐγεγόνεσαν" δηλοῖ δὲ καὶ ὁ τὰ ἔπη ποιήσας ἃ Οἰδιποδία
ὀνομάζουσι.
9.

ϑολοῖ. ον ἤζειν. Ῥῆοθη. 1150. οἱ τὴν Οἰὐδιποδίαν
γράφοντες... περὶ τῆς Σφυγγός
ἀλλ᾽ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων
παῖδα φίλον ἹΚρείοντος ἀμύμονος Αἵμονα δῖον...
-
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,,

7

2

Φ

1. Οάγϑεον, χὶὶ. 271--4,

“

Ὁ

ἤν,
υὐρυσο
τυ
Υ

ΤῊΞ

5ΤΟΕΥ ΟΕ ΟἈΕΡΙΡΙΩ͂

6.
ΤῊΘ δαΐμον οἵ {ῃ6 ἤγαγ οὐ
Οὐόποβ ἴοοκ ῃθ 5πᾶρεὲ οἵ ἃ
ΡΒΙγτα, μ᾽ ἀδυρηΐεν Οοθαη.
ΟΠ δίγομ γγὰβ θοΟΓ ἃ οαπἴδιχ : 5

τς,

ἐδο Οἱαπίς
ποῖβε ἀπ
ΤὨγουρ
ψἱἕε νγὰβ

ϑὰγ5 ὑπαὶ
ἰὰγὺ νψτῇ
ἐΠῖθ. σαβα
ΟΠδυῖο]ο.

γί:
ΘΙ».
ἐδ

ΤΠοοΙγίαβ βὰγ5 ὑπαῦ μα (Ηδτδο}65) 54 1164 δούοβα ὑῃ6
568 ἴῃ ἃ οδυ]άτοη ἢ; θαὺ Π6 ἤγβὺ ἴο σῖνε ὑΠη18 βίουυ 15

ὑπ6 δαἴμου οὗ ὑῃς ἤαν οὐ ἐμ Ττέαη5.
8

ΤῊΣ δαῖμον οἵ ἴπς ἤγαν οὐ ἐδ Τιαης 5ϑὰγ5 ὑπαὶ {πὸ
ΔΡΡΙ65 (οἵ ἴῃς Ἠδβρευ65) ψετα συδταεα...
ΤΗΝ

ΒΤΟΗΥ

ΟΕ ΟΕΘΙΡΌΒ

"
ενον ὅΠς6. ϑίογῳῃ οΓ Οεάϊριις Ὀν ΟἸπαθῦμομ ἰπ 5ἰχ
ΤΠουϑαηα οἷχ Πα παγεα νϑυβθ65.

2.
᾿Φυαρίηρσ Ὀγ Ηομαον ἴ ἀο ποὺ Ρε]ενα ὑπαὺ Οεαϊριβ
μα οὨ]άγεπ ὈΥ Ιορᾶβία : ἢ 50Πη5 ὑοῦ Ὀοτπ οὗ
Ἐπυυραπεῖα ἃ5 πε εῖζεν οἵ πε Ἐρὶς οα]ΠΠ6α {Π6 ϑέονῳ

9. Οδάΐριι οἰ αν βῃοννβ.

8.
ΤῊΣ δυΐμοῖβ οἵ ἐπε δίογῳ οὐ Οδαΐρις (884) οἵ {Π6

᾿ ΒρΒίηχ: “Βαΐ ἔασεπϑυτηοτα (586 ΚΙΠ64) πΠο0]6 Ηδϑιηοῃ,
πε ἄδαῦ βοῃ οὗ Ὀ]διηθ]θϑ Οὔθοη, ἔπε οοχηθ θϑῦ πα
Ἰονε!δβὺ οἵ θουβ.᾿"
1 5386 ἔπ οὐχ τϑργοάποοα ὃν Θδιματα,
ἰδΐ. δ, 4. Οὐ. ϑύδββιομβογαβ, Εταρ. 8 (ϑ)ιν}).

Αδλαπαϊιμιροη,
᾿
453
112

ΤΗΕ

ἘΡΙΟ

ΟΥ̓ΟΙΕ

ΘΗΒΑΙ͂Σ
ἸῚ

Οοηΐοϑὲ 9 Ἠοριον απ Ηδϑὶοά. ὁ δὲ “Ὅμηρος ...
περιερχόμενος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν
τὴν Θηβαίδα, ἔπη ζ, ἧς ἡ ἀρχὴ
ἼΔΑργος ἄειδε θεὰ πολυδίψιον ἔνθεν ἄνακτες.
2.
Αἰδμοηαθιιδ, πὶ. 4605 ἘΠ᾿.

αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν
ἀργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα
χρύσεον ἔμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου.
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσθη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο
τιμήεντα γέρα, μέγα οἱ κακὸν ἔμπεσε θυμῷ.
αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς
ἀργαλέας ἠρᾶτο: θεῶν δ᾽ οὐ λανθάν᾽ ἐρινύν.

ὡς οὔ οἱ πατρώϊ ἐν ἠθείῃ φιλότητι

δάσσαιντ᾽, ἀμφότεροισι δ᾽ ἀεὶ πόλεμοί τε μάχαι
ψὰ; ἐ
9.
ϑολοῖ. Γαι. οτς δορὰ. Ο.Ο΄. 1518.

ἰσχίον ὡς ἐνόησε χαμαὶ βάλε εἶπέ τε μῦθον"
ὦμοι ἐγώ, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν
κ

Ἃ

ν

ἋἝ

εὗκτο Διὶ βασιλῆι κἀὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι
χερσὶν ὑπ᾽ ἀλλήλων καταβήμεναι " Αἴδος εἴσω. -.
4.

Ῥαιιδ. νϊ. 26. 8, "Αδραστος ἔφευγεν ἐκ Θηβῶν
εἵματα λυγρὰ φέρων σὺν ᾿Αρείονι κυανοχαίτῃ.
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ΤῊΕ

ΤΗΒΒΑΙΟ

ΤΗΕ

ΤΗΒΒΑΙ.

1.
Ηομεῆ ἔγαν
6]]6α ἀρουΐ γεοϊτίηρ Ηἰ5. δρίοβ, ἢγου {᾿ς
Τποδαϊά, ἴῃ βενεὲπ ὑπουβαμα νεῦβθϑ, νγῃϊοῃ Ὀαρίηθ:
““ Βῖηρ, »ο44685, οὗ ρατοῃθα Αὐροβ, ῇθποο Ἰογάς....
2.
““ΤΠδη ἔμπα μδανθη-θοῦη Ποῖο, σο] ἀθη- μαϊτοα Ροὶγποῖοθβ, ἢγβὺ βεὺ θεβϑίάς Οδαϊραυβ ἃ τίσ 8016 οὗ 5ἰϊνεῦ
γνγῃ]ἢ οποα Ρε]οπρϑα ἴο δάμη ὑῃ6 ἀϊνίπεὶγ ννῖβε:
παχὺ ἢδ ΠΠ]εΩ ἃ ἥπε σοϊάθβῃ οὰρ νυ βυγεεῦ νἱπα.
Βυῦ ψῃθη Οδαϊρυβ ρεγοοϊνεα ἴπθϑε ὑγεάϑαγεθ οὗ [ἰδ
[αῦΠου,, σγϑαῦ τ ΒΟΥ [61] οἡ 1γ15 ἢδαγ, δηα ἢδ βέγαῖσηῦνγᾶν Ο]]6α ἀονη Ὀἰξζξεν οὐγϑεϑ ὕμοσα 'ἰπ Π6 ΡΥΌθθηος
οὗ θοΐῃ Πὶβ βϑοη5. Απᾶ {πε ἀνεηρίηο ΕἾσΤΥ οἵ {πε
5065 [α]]6α ποῦ ἴο δδν ἴση 85 6 ριαυϑα ὑπμαῦ {πον
τηΐρηῦ πονοῦ αἰνίς ὑπαὶ αι ον 5 φοοαβ ἰῃ Ἰονίην
Ὀγού
που ῃοοα, θα ὑμπαῦ γᾶν δῃα ἢρ} ὐὑϊηρ τσηῦ θῈ ἐνὸν
{πε ρογζίϊοη οἵ ἔπδϑτὰ Ροίῃ.᾽
᾿ ἊΝ
Ἐν
“Απῇ ἤθη Οδαϊρυ5 πού θα πΠ6 πδυπορΐ μα ἴητεν
ἰδ οα ἔμ6 σγτουπα πᾶ 5αϊα : “ΟἹ ! ΟἿ ! τὴν 80Π5 Πᾶνε
βαηῦ ὑπ15 τηοοκίηρ τη6.. .᾿ 80 ΠΕ ργδυβᾶ ἴο Ζειιβ
{Πς Κίπρ' ἀηα {Π6 οὔπεὺ ἀθαύη] 685 σοάβ ἔμπῦ βοὴ τηϊρηϊ
11 Ὀγ ΐβ Ὀγού που 5 Βαπαᾶ ἀπά ρὸ ἄονψῃπ ἰηἴο {Π6 Ποιιβ6
οἵ Ηδαδβ5.᾿"
4,
Ααἀγαβῖυ ἢεα ἴτοὰ ΤΠῈθ65. “ς ννεαυῖπρ Τα ΒΟΥ Ὁ]6
ϑαγτηθηΐβ, δα ἴοοκ Ϊδοῖ-τηαπϑα Αγαίοη 2
ἢ. Πίτα.᾿
1 ΠῊ 5 Βϑύποι νγὰβ τοραγθα ἃ5 ἃ αἸΒῃοπΟαΓ8
Ὁ]6 ρογύϊοη.
3 Τὴ6 ποῖβ οὗ Αἀγαβύιβ, οἴἴβρυϊηρ οἵ Ῥοβϑίοῃ δῃᾶ
1)επηθύθυ, σγῆο μϑα ομδηρθα ΠΘυΒΟΙ ΤἸηῦο ἃ 1286 ὕο θϑοδρθ
Ῥοβοίάοῃ,

485

ΤΗΕ

ἜΡΙΟ

ΟΥ̓ΟΙΕ

51
ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα τελεσθέντων νεκύων ἔνι Θήβη,
οἴμωξεν Ταλαϊονίδης μετέειπέ τε μῦθον"
ὦμοι ἐγώ" ποθέω γὰρ ἐμοῦ στρατοῦ ὄμμα φαεινόν,
ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάχεσθαι.
6.

᾿Αροϊϊοάογιι, ἱ, 714.

τὴν Ἵππονόου.
Θηβαίδα

ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν

ταύτην δὲ ὁ μὲν γράψας τὴν

πολεμηθείσης

᾿Ὡλένου

λέγει

λαβεῖν

Οἰνέα γέρας.
ΤΙ

4

Ῥαιιδαηιΐαβ, ἴχ. 18. 6. πρὸς δὲ τῇ πηγῇ τάφος
ἐστὶν ᾿᾿Ασφοδίκου' καὶ ὁ᾿Ασφόδικος οὗτος ἀπέκτειμεν ἐν τῇ μάχῃ τῇ πρὸς ᾿Αργείους Παρθενοπαῖον
τὸν Ταλαοῦ καθὰ οἱΘηβαῖοι λέγουσιν, ἐπεὶ τά γε

ἐν Θηβαίδι ἔπη τὰ ἐς τὴν Παρθενοπαίου τελευτὴν
Περικλύμενον τὸν ἀνελόντα φησὶν εἶναι.

ἘΠΙΓΌΝΟΙ
,

Οονίοϑὲ Γ᾽ Ποηιον πὰ Ποεοα.
ἔπη

εἶτα ᾿Ἐππιγόνους,

-; ἧς ἡ ἀρχὴ

νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα Μοῦσαι.
2.

ῬΡῇοΐνειξ, “ιϑαϊοοηι. Τευμησία' περὶ τῆς Τευμησίας
ἀλώπεκος οἱ τὰ Θηβαϊκὰ γεγραφηκότες ἱκανῶς
1 Βρρίουθαᾷ ἔγοῃ Ρίμααν Οἵ. νυἱἍ. 16 σῆο, δοοογάϊπρ
Αβοϊθρίαᾶϑ, ἀθυῖνϑ ὑπθ ραβϑϑδρθ ἔγοιη ὑΠ6 Τῃεθαΐϑ.
486

ἴο

ΤΗΕ

ἘΡΙΘΟΟΝΙ

ὅ.
“Βαυΐ ψ ἤδη {πΠῸ βενεη ἀθδα δα γϑοεϊνϑα ὑπεὶν Ἰδοὺ
γίΐεβ

ἴῃ ΤΠΘΡ65,

ὑπ6 ὅοη οἵ Ταϊδις

Ἰατηθηξοα

δηᾶ

ΒΡΟΚα ὑπ5 διηοπρ ἔπει : “ Ὗοα ἴβ πη6, [Ὁ 1 ταΐθβϑ ὑπὲ
Ὀτρηῦ εὐ οἵ τὴν Ποβῦ, ἃ σοοᾶ 566} δηᾶ δ 5ἰουῦ
βρδδυγηδη Αἰ κα. "ἢ
θ.
Οεπαδὺβ τηϑιτϊεά Ρεγίροεαα
ἔπεὲ ἀδυρηΐεν
οἵ
Ηἰἱρροποῖῦβ. Τὴδ δυΐμπον οὐ {ῃς 7 λεδαὶδ 5ὰγ5 ὑπαῦ
ψ 6

ΟἸδπὰβ μαα θθ θη βἰουιηθά, Οδπθυβ γϑοοϊνοα ΠοΥ

85 ὃ ὈΓΖΕ.
γ{
Νέδαν ὕΠςε ϑρτίπρ' 15. ὑΠ6 ἰοῦ οἵ Αβϑρμοάϊουβ. ΤῊ
Αβρμοάίοιβ Κι! ]εα Ῥαυμοποόρδδιβ ὑπ 6 50η. οἵ Ταϊδὰβ
ἴῃ Πα Βαξ]6 ἀραϊπϑὺ {πῸ Αὐρῖνεϑ, ἃ5 ἔς ΤΉ
θα 5 β8γ;
ὑπουρἢ ὑμαὺῦ ρατὶ οἵ ἴῃς 7 λοραὶβ νυπο ἰ6}15. οὗ ἐῃ6
ἀδαίῃ οἵ Ραυτ
δ ποραθα8 88γ5 ὑμαῦ 1 νγὰβ ΡΥ ΟἸ γΥγ 6 115
ψγΠο ΚΙΠοα Ὠίτη.

ΤΗΝ

ΕΡΙΟΟΝΙ

3
ΝΈΧΥ (Ηοιμθυ οοιηροβθα) πῸὸὶ ριίροηπί ἴῃ βθνεῃ
ὑπουβαπα νϑυβθ5, θερὶ πηΐηρ,, “ Απα πον, Μα865, ἰοὗ τ5
θεαρίη ἴο βίπρ' οἵ γουηρθυ τη6ῃ.᾿᾿
2.
Τευτηοϑία.
ΤΠοθα πὸ πᾶνε νυ θη οὐ ΤΠΈΡδη
εὐαῖνα μαναὰ ρίνϑη ἃ {Ὁ]] ἀδοοοιμηῦ οὗ [πε Τ᾽δυτηθϑίδη ἴοχ.}
1 0 οαἹ]οα ἔγσοιη Τθαϊηθϑβιβ, ἃ 81] ἴῃ Βορούϊα.
ΒῸΓ ὑῃ8
ἀουϊναύϊνο οὐ Ῥϑαμγθβθὰβ ΟΡ. Απὐϊηϑομυ
Τἠοραῖθ ἴν. 8

(ΚΊηΚοΙ).
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ΤΗΞἙ,

ΕΡΡΙΟ

ΟΥ̓ΟΒΕ,

ἱστορήκασι Ἐππικ ἐπιπεμφθῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ θεῶν
τὸ θηρίον τοῦτο τοῖς Καδμείοις" διὸ τῆς βασιλείας
ἐξέκλειον τοὺς ἀπὸ Κάδμου γεγονότας. Κέφαλον
δὲ φασὶ τὸν. Δηϊόνος ᾿Αθηναῖον ὄντα καὶ κύνα
κεκτημένον ὃν οὐδὲν διέφευγεν τῶν θηρίων, ᾿ ὡς
ἀπέκτεινεν ἄκων τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Πρόκριν,
καθηράντων αὐτὸν τῶν. Καδμείων, διώκειν τὴν
ἀλώπεκα μετὰ τοῦ, κυνός: καταλαβομένους δὲ περὶ
τὸν Τευμησσὸν λίθους γενέσθαι τόν τε κύνα καὶ
τὴν ἀλώπεκα. εἰλήφασι δ᾽ οὗτοι τὸν μῦθον ἐκ τοῦ
ἐπικοῦ κύκλου.
ὃ.

ϑε,οῖ. ον 4. Πλοά. ἱ. 808. οἱ δὲ τὴν Θηβαίδα
γεγραφότες φασὶν ὅτι ὑπὸ τῶν ᾿Επιγονὼν ἀκροίνιον ἀνετέθη Μαντὼ ἡ Τειρεσίου θυγάτηρ εἰς.
Δελφοὺς πεμφθεῖσα, καὶ κατὰ χρησμὸν ᾿Απόλ-

λῶνος ἐξερχομένη περιέπεσε Ῥακίῳ τῷ Λέβητος
υἱῷ Μυκηναίῳ τὸ γένος. καὶ γημαμένη αὐτῷ-τοῦτο γὰρ περιεῖχε τὸ λογίον, γαμεῖσθαι ᾧ ἂν
συναντήσῃ---[καὶ] ἐλθοῦσα εἰς Κολοφῶνα καὶ
ἐκεῖ δυσθυμήσασα ἐδάκρυσε διὰ τὴν τῆς πατρίδος
πόρθησιν.
ΚΥΠΡΙΑ
:
ν

Ῥγοοῖηι, ΟἸ γεβίονιαίῆψ, 1.ι, Ἐπιβάλλει τούτοις τὰ
λεγόμενα Κύπρια ἐν βιβλίοις φερόμενα ἕνδεκα.
οὐκί Ζι Γδὲ περιέχοντά ἐστι ταῦτα.
Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θέμεδος περὶ τοῦ
Τ'ρωϊκοῦ πολέμου" παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχου-

μένων τῶν θεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις, νεῖκος
48ὃ

ΤΗΕΒ,

ΟΥ̓ΡΕΙΑ

ΤΉΘΥ τοϊαΐθ ὑπαῦ ὑῃς ογϑαΐαγα νὰ βεηῦ Ὀγ
ἴο Ρυπίβῃ {πα ἀδβοαπάδηϊβ οἵ (δάμιβ, ἀπά
ΤΠΕΡδπ5. ὑπογθίογε θχοϊυθα ὑποθα οὗ 6
Οδαπηιβ ἔτοτη ὑΠ6 Κίησβῃϊρ. Βαΐ (Π6Ὺ 580)

{ῃς σοάς
ὑπαῦ Π6
πουβε οἵ
ἃ οδυΐαϊῃ

Οδρδαῖαβ, {πε βοὴ οἵ [)εἴοῃ, ἀπ Αὐμπαπίδη, γηο ον ποϑᾶ

ἃ Βουπα νυ]ἢ πὸ θδαβῦ Ἔνϑὺ ἐβοαρεά, Πδα δοοι
θη δ!]ν
ΚΙΠΘα ἢϊ5 νι Ῥγοουβ, πα Βεΐηρ Ρυγῆεα οὗ [Π6 Πουηϊοἷάε Ὀγ πε δάμηθδηβ, παηϊεα ὑπὸ ἴοχ τ ἰδ Πουπᾶ,
δ ηα ἤθη ὑπεν πᾶ ονεγίαϊςδη τ θοΐἢ Ππουπάᾶ δπαᾶ ἴῸχ
νγΕΥ6 ὑαγηθα ἰηΐο βἴομθθ πϑδὺ ᾿Γδυτηθβϑαβ.
1656
νυ 6 Υ 5.ἤανα ἴα κα {Π6 βύουυ ἔγοιη ὑπ6 Εἰρὶς ὕγοϊαε.
Ὁ.
ΤῊς δὐΐῆονθ οἵ πες 7 λοδαὶδ σὰν ὑπαὶ Μαηΐο {πῸ
ἀδυρηΐεν οὗ Τεϊτεβθίαβ νὰ βεηῦ ἴὸ 1)ε]ρῃϊ Ὀγ {πε
Ἐρίρομὶ 85 ἃ ἢγϑὺ ἔγαϊδ οἵ ὑπεὶνγ 8001], ἀπᾶὰ ὑπαῦ ἴῃ
δοορογάδπος ν ἢ δη οὐδοῖθ οὗ ΑΡΟΙ]Ο 586. νηΐ ουὖ δηὰ
τηοὺ Ποῖα, [Π6 βοὴ οὗ [μεθ65, ἃ Μγοδηῆδϑδη ΒΥ τδ6θ.
ΤῊΪ5 πῆδῃ 586 γηδυνὶοα---οΥ Πς οὐδο]ς αἶβδὸ οοπίδιηθα
τα σοιητηδηα ἐμαῦ 586 5ῃου]α τηϑυγν ΠΟΙ ΒΟΘΥΘΙ 586
μηϊρηῦ τηθοῦ---ἀηα οσοτηΐηρ ἴο ΟΟΪΌΡΠΟΠ, τγὰ8 ὕμθυθ
μηἢ οὐδὲ ἄονη ἃπα νγερὺ ονοὺ ἔπε ἀδδισιουοη οἵ μεν
σουηΐν.

ΤΗΕ

ΟΥ̓ΡΕΙΑ
Ἦ

ΤῊΙ5] ἰ5 σοη πυδα Ὀγ {Πδ ερίς Το]δα (γργία νυὨῖ ἢ
ἰθ ουττεπῦ ἴῃ οἴαενεη θοοῖκθ. [5 οοηῃΐοηΐβ ἃῚ6 ἃ8
[Ο]]ονν8.
Ζευβ ΡΙδη5 τ ΤΠ Θιηΐβ ἕο Ὀγηρ ἀροὰὺῦ ὉΠ6 ΤΥ ͵απ
νγαῦ. γε αὐγίνοεϑ ψ ῃ1]6 πε σοάβ ἃγα [δαβιρ αἱ
πὸ πιδυτίασε οἵ Ρεϊεὰβ ἃπα βἰαγίβ ἃ ἀἰβρυΐε βθὔνεθη
1 ΤῊ ργθοϑάϊηρ ραγῦ οὗ ὑπμ8 Εἰρίο Ογο]6 (3).

Ἶ
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ΤΗΝ ἘΡΙῸ ΟΥ̓ΟΙΕ,
περὶ κάλλους ἐνίστησιν ᾿Αθηνᾷ, “ Ηρᾳ καὶ ᾿Αφροδίτη, αἱ “πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐν Ἴδῃ κατὰ Διὸς
προσταγὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ πρὸς τὴν κρίσιν ἄγονται"
καὶ προκρίνει τὴν ᾿Αφροδίτην ἐπαρθεὶς τοῖς
“Ἑλένης γάμοις ᾿Αλέξανδρος.
Ἔπειτα δέ, ᾿Αφροδίτης, ὑποθεμένης, ναυπηγεῖται, καὶ Ἕλενος περὶ τῶν μελλόντων αὐτῷ προθεσπίζει. καὶ ᾿Αφροδίτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῷ
κελεύει.
καὶ Κασσάνδρα περὶ τῶν μελλόντων.

προδηλοῖ. ἐπιβὰς δὲ τῇ Λακεδαιμονίᾳ ᾿Αλέξανδρος
ξενίξεται παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, καὶ μετὰ ταῦτα
ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάφ' καὶ “Ἑλένῃ παρὰ
τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὁ
ὁ ᾿Αλέξανδρος.
Καὶ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐκπλεῖ,
κελεύσας τὴν Ἑλένην τοῖς ξένοις τὰ ἐπιτήδεια
παρέχειν ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. ἐν τούτῳ δὲ
᾿Αφροδίτη συνάγει τὴν Ἑλένην τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ.
καὶ μετὰ τὴν μίξιν τὰ πλεῖστα κτήματα ἐνθέμενοι, νυκτὸς ἀποπλέουσι. χειμῶνα δὲ αὐτοῖς
ἐφίστησιν Ἥρα. καὶ προσενεχθεὶς Σιδῶνι: ὁ

᾿Αλέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν.

καὶ ἀποπλεύσας

εἰς Ἴλιον γάμους τῆς Ἑλένης ἐπέτελεσεν.
Ἔν τούτῳ δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς
Ἴδα καὶ Λυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι ἐφωράθησαν,
καὶ Κάστωρ' μὲν ὑπὸ τοῦ δα
ἀναιρεῖται,
Λυγκεὺς δὲ. καὶ Ἴδας ὑπὸ Πολυδεύκους:
καὶ

Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν.

Καὶ μετὰ ταῦτα Ἴρις ἀναγγέλλει τῷ Μενελάῳ
τὰ γεγονότα. κατὰ τὸν οἶκον. ὁ δὲ παραγενόμενος
περὶ τῆς ἐπ᾽ Ἴλιον στρατείας βουλεύεται “μετὰ

τοῦ ἀδελφοῦ,
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Ηετα, Αὐμεπα, ἂἀπὰ Αρῃγοάίξα 65 ἴο ψῃοἢ οὐ ἔπεια 5
ἔαϊγεβί. ΤῊ ἴῆγεε ἀγα Ἰεα Ὀγ Ηδυμη65 δὖ {με οοτηχηδπᾶ
οἵ Ζευβ ἴο ΑἸθχαμάχιϑβ ᾿ οη. Μουπηΐ [48 ἔον Ηἰ5 ἀδοίβίοῃ,

δηα ΑἸοχαπάσιϑβ, ᾿ἰαγϑα ὈΥ ᾿ΐ8. Ῥγοτηἶβοα τηδυτίαρα νυΠἢ
Ηδεἰβη, ἀβοίά65 ἴῃ ἔδνουν οἵ Αρῃητγοάϊξε.
Τῆρη ΑἸδχαπάσγιβ Ὀ01145 ἢἷβ βῃϊρ5 αὖ Αρῃγοαιῖε᾽5
βυσρσοϑίϊοι, δηα Ηδ]επαβ ἔογεῖε}]5 ὑπὸ βαξαγα ἴο Πίΐτη,
Δηα ΑΡὨγοάϊξα ογάθιβ ἄθῆθδβ ἴο 581] τ δ ἢ Ηΐπ, νν 1] 6
Οδβϑδηαᾶγα ΡΙΌΡ
ἢ6βϑἰ85 85 ἴο ψγῆαΐ ψν}}} Πάρρεῃ δἴϑουνγᾶγ8. ΑἸθχαπάτσιβ παχὺ ἰδ πᾶϑ ἴῃ 1,ἀοδαδϑιηοη δηά ἰ5
οηὐοτίαϊποα Ὀγ {πε βοπ5 οἵ ΤὙΠπαδγευβ, ἀπά αἴευνναγαβ
Ὀγ Μεμοῖδιβ ἴῃ ϑραγία, νγμθσα ἴῃ ἔπ6 οουγ86 οὗ ἃ [δαβὺ
6 σῖνεϑβ ρβ ἴο Ηδε]εη.
᾿
Αἴδον ὑΠῖ5, Μεποίδιιβ βαὺβ 581] ἔογ. Ογεῖθ, ογάθυίησ
Ηδεϊεθη ἴο ἔπτη} ἐΠ6 σιυεβδίβ ἢ
411 ὑΠ6Ὺ ταῦτα
ἀπῖ}} ὑπαν ἀδθραῦ.
Μοδηνῃῖα, Αρῃγοαϊξα Ὀτίπρϑ
ΗδεἸθη ἀπ ΑἸοχαπάτσιβ ἱοσούμου, ἀπα ὑμαυ, δἴξαν ἐμ εὶγ
ππΐοῃ, Ρυΐ νΕΙῪ ρτεδὺ ὑγθαβιιδθ ἢ ὈΟΔΙῈ 8Π6 .581]
ΔΥΔῪ ὈΚΥ πῖρῃῦ.
ΗΕδγὰ 5815 0 ἃ βουπηιἀρϑίηβὺ ἔμ θῖη
δηᾶ

πον

ἅτε

ἰδ κε5 {πῃ οἷγ.

οαιτοα

το

ἴο 5΄᾽΄Ἅἀοπ, νου

ἔπεα

οαἸεργαϊεα Ηἰβ ππαυτίαρσα ἢ

ΑἸΘχαπασιιβ

ἢδ βα!]θα ἴο ΤΊΤΟΥ ἀπα

Η 6] ςη.

Ιῃω ὑπε τηθαηξίπηθ (δδῖου ἃπα Ροϊγάξαοθβ, ψῃ]]α
βύθδ! ηρ [Πς οαὐι]6 οὗ [485 ἀπᾶ ᾿γποδιιβ, οτα οδυρηῦ
ἰπ ἔπς δοῦ, δἀῃᾷ Οδβίου. νγὰβ Κη]εα Ὀγν [485, ἀπ Τ,γηδὰ πᾶ [485 Ὀγ Ροϊγάδιοθβ.
Ζεὺβ σάν ὕπϑιη ἰτητου
δ! γ νεῖν οὔμον ἄδυ.
1τῖ5 παχὺ ἱπέουτηβ Μοποῖδαβ οἵ ψνμαῦ ἢὰ5 Βαρρεπϑά
αὖ Ηἰα Βοηθ.
Μεπεοῖδαβ γαϊατη5 8π 6 Ρ]δη5 δη ὄχρεᾶἰὔοπ ἀραϊηϑὲ Πίστη νυ ἢ Ηἰ5. Ὀτοῦμου, δηα ΠΠΘὴ σῸ65 Θἢ
1 86, ῬΑΥΪΒ.
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Μενέλαος. Νέστωρ δὲ ἐν παῤεκβάσει διηγεῖται
αὐτῷ ὡς ᾿π᾿ωωπεὺς φθείρας τὴν Λύκου θυγατέρα
ἐξεπορθήθη, καὶ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ τὴν
ς
,
7
.Ζ
Ἡρακλέους
μανίαν
καὶΝ τὰΝ περὶΝ Θησέα
καὶΝ
᾿Αριάδνην. ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζουσιν
ἐπελθόντες τὴν Ἑλλάδα.
καὶ μαίνεσθαι προσποιησάμενον τὸν Οδυσσέα ἐπὶ τῷ μὴ θέλειν
συστρατεύεσθαι ἐφώρασαν, ἸΙαλαμήδους ὑποθεμένου τὸν υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλασιν ἐξαρπάσαντες.
Καὶ μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλέδα
θυούσι: καὶ τὰ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς
στρουθοὺς γενόμενα δείκνυται, καὶ Κάλχας περὶ
τῶν ἀποβησομένων προλέγει αὐτοῖς. ἔπειτα ἀνα-.
χθέντες Τευθρανίᾳ προσίσχουσι καὶ ταύτην ὡς
Ἴλιον
ἐπόρθουν.
Τήλεφος δὲ ἐκβοηθήσας
Θερσανδρόν. τε τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ
ΙΓ ΡΕΒΕ

ς

3

3

Ἁ

7

7

᾿

,

ἄξρυ"

Ὰ

Ν

Ἃ

3

5

Ν

7

ἐᾷ

7

50.

3,1.

1

Ν

“

’

αὐτὸς ὑπὸ ᾿Αχιλλέως τιτρώσκεται.

Ἁ

7

Χ

[ά

ε

ἀποπλέουσι

δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει καὶ
διασκεδάννυνται. ᾿Αχιλλεὺς δὲ Σκύρῳ προσσχὼν
γαμεῖ τὴν Λυκομήδους θυγατέρα Δηϊδάμειαν.
ἔπειτα Τήλεφον κατὰ μαντείαν. παραγενόμενον
εἰς Αργος ἰᾶται ᾿Αχιλλεὺς ὡς ἡγεμόνα γενησό-

μενον τοῦ ἐπ᾿ Ἴλιον πλοῦ.
Καὶ τὸ δεύτερον ἠθροισμένου τοῦ στόλου ἐν
Αὐλίδι, ᾿Αγαμέμνων ἐπὶ θήρας βαλὼν ἔλαφον,
: ὑπερβάλλειν ἐἔφησε καὶ τὴν "Ἄρτεμιν.

μηνίσασα

δὲ ἡ θεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ πλοῦ χειμῶνας
ἐπιπέμπουσα. Κάλχαντος δὲ εἰπόντος τὴν τῆς
θεοῦ μῆνιν καὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος θύειν τῇ
᾿Αρτέμιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν ᾿Αχιλλεῖ μετα-
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ἴο Ναρϑῖου.
Ναβίου ἴῃ ἃ αἀϊρυεβϑίοῃ [6115 ἢπη μον
Ἐρορθὶιβ νγὰβ αὐδευν ἀεβίγογοα δῇδν βεδυοίηρ {86
ἀδυσῃΐον οὗ ἴγοῦβ, ἀπά ἴῃς βἴουυ οἵ Οεάϊριυβ, ἐμὸ
τηδη 655 οὗ ΕΗδο]65, ἀπ ἐπε βἴοιυ οἵ Τῆθβειβ δηά
Ανὐδάπθ.
ΤΉθη ὑῃδν ὕγανεὶ ὀνεὺ Η6]185 πὰ ραῦμευ
1π6 Ιεδάογβ, ἀθἰθοϊίηρσ Οαγβδθὰβ θη Πα ρῥγεϊεπᾶς ἴο
θὲ τηδᾶ, ποῦ ννἸϑῃϊηρ ἴο Ἰοΐῃ Π6 Ἂχρθαϊτίομ, Ὀγ 586ϊΖἸὴρ δ 580η Τα]θιηδομθ [Ὁ Ρῥαπίβητηθπῦ δὲ ἐπε
βυσοοθϑίϊοη οἵ ΡῬδ]αγηθα685.
ΑἸ] {πα Ἰθδάθιβ ἤθη τηδοὺ ἱορσοῦπον αὖ ΑὉ]15 ἀπά
βδουϊῆος. ΤῊδ ἱποίάεπὶ οὗ [Πε βεγρεπὲ δῃηᾷ {πε βραῖΤΟΥ5 1 ἴδκ65. ρίδος θεΐογθ ὕμδθι, ἀπ δ] οαβ ἔογεῖθ}]β
γγΠδαὺ 15 σοίηρ' ἴο 64}.
Αἴδευν ὑπῖ5, ἔμεν ρμαΐ οαὖ ἴο
8568, 8πηα τὴ Τδαϊῃγαηία πα βδοῖκ ἰὑ, ἑακΚίηρ 10 ἴον
Πίυγη.
'ΕΙΘρἢ5 οοτηθϑ οαὖ ἴο {Πς γεβοιςε δπα ΚΙ]]5
ὙΠουβαηάθυ ὑπ. 580η οἵ Ῥοϊγπεῖοεβ, ἀπα 15. Ὠἰτηβαὶ
ψουπαάεα Ὀγ ΔΟΠ1165.
Α5 ὑπδὺ ραυΐ ουὖΐ ἔτοτα Μγϑία
ἃ 5[ΟΙΏ
,

ἧς.

ΟΟΙ65.

Οἢ

ὑπειη

δηῃα

βοδύζευβ

πε,

δηᾶ

ΑΟΘΒ11165 ἤγϑὺ ρυΐβ ἰπ αὖ ϑουσοβ Πα τηϑυτῖθ8 [)εἴαδτηδΐα, ἔΠ6 ἀδυρσῃΐον οἵ Γγοομηθαάθθ, δπα ὑπθπ 6815
ΤοΙορῆαβ, πο Πα ὕεδϑὴ ἰδ ὈΥ δὴ οὔδοῖὶα ἴο 9Ὸ
ἴο ΑΥΡΌΒ, 80 ὑπαῦ 6 τηϊρῃῦ μὲ ὑπεὶγ συϊάθς οἡ {ῃ6
νόογᾶρα ἴο Πίυγη.
ῆεη {πε ἐχρεάϊϊοη Πα τηυβιεγοα ἃ βεοοηα {πὴ
αὖ Αὐ]ῖ5, Αρδιηθιηποη, νγἢ116 αὐ {Π6 οἤδ86, ὁΠοΐ ἃ βίαρ

ἀθα Ὀοαβίεα ὑμαῦ Π6 βυγράβθαα ὄνεὴ Ατΐθιηΐϊβ. Αἵ
{Π1|5 ὑῃς σοάάεϑ5 νγὰβ 80 ΔΗΡΥΥ͂ ὑμαῦ 5Π6 βϑϑηΐ ϑβ᾽ΟΥΤΩΥ͂
νυἱηᾶθ ἀπα ργανεηΐθα ὑπο ΟΠ 581Π1πρ. (ὐΔ] Πδ5
ὉΠδη το] ὑπ ει οὗ {Π6 δῆρξοι οὗ πΠ6 σοάά 685 ἀπα μδάβ
ἐῃϑὴ βϑουϊῆςς ΙρΡΗϊσοηθία ἴο Αὐΐεμηῖβ. ΤῊ. ὑποῪ
αὐτοιηρὺ ἴο ἅο, βεπαϊηρ' ἴο ἔδίοἢ Γρῃϊρϑποία 85 ὑποὰρἢ
1 ὙΨ 816 ἐμ Οσθοκθ γογθ βϑουϊβοίηρ αὖ Αὑ|15, ἃ βουρθηῦ
ΟΒρροθδιθά

δηᾷ ἀδνουγθᾶ

οἰρῃῦ. γουὰπρ Οἰγτβ ἔγοτῃ ὑμϑὶν ᾿θϑῦ

Ὡηα Ἰαβῦϊν ὑμ6 τπούμϑυ οὗ ὕμθ Ὀγοοᾶ. Τηΐβ γγὰβ Ἰῃὐθυργθῦθα
ὈΥ ΟἝ]ομα5 ὕο πιθδῃ ὑμαῦ ὑπ νγὰγ νγουᾶ βϑυγα!]ονγ ἊΡ πἴηθ ἔ}}]}
γϑᾶγβ. Οὐ. 1 αά 11, 299
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πεμψάμενοι, θύειν ἐπιχειροῦσιν. Ἄρτεμις δὲ
αὐτὴν ἐξαρπάσασα, εἰς Ταύρους μετακομίξει. καὶ
ἀθάνατον ποιεῖ: ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης
παρίστησι τῷ βωμῷ.

Ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς “Τένεδον.
καὶ
εὐωχουμένων αὐτῶν
Φιλοκτήτης ὑφ᾽ ὕδρου
πληγεὶς διὰ τὴν “δυσοσμίαν ἐἐν Λήμνῳ κατελείφθη,
καὶ ᾿Αχιλλεὺς ὕστερον κληθείς, διαφέρεται. πρὸς

᾿Αγαμέμνονα. ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς εἰς
Ἴλιον εἴργουσιν οἱ Τρῶες, καὶ θνήσκει Ἡρωτεσίλαος ὑφ᾽"᾿Κκτορος.

ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς αὐτοὺς

τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος. καὶ
τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται, καὶ διαπρεσβεύονται
πρὸς τοὺς Τρῶας, τὴν Ἑλένην καὶ τὰ χρήματα

ἀπαιτοῦντες. ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι,
ἐνταῦθα δὴ τείχομαχοῦσι.
ἔπειτα τὴν χώραν
ἐπεξελθόντες πορθοῦσι καὶ τὰς περιοίκους πόλεις.
καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεὺς Ἑλένην ἐπιθυμεῖ
θεάσασθαι, καὶ συνήγαγον αὐτοὺς εἰς τὸ αὐτὸ
᾿Αφροδίτη καὶ Θέτις. εἶτα ἀπονοστεῖν ὡρμημένους τοὺς ᾿Αχαιοὺς ᾿Αχιλλεὺς κατέχει. κἄπειτα

ἀπελαύνει τὰς Αἰνείου βόας, καὶ ᾿Αὐυρνησὸν καὶ

Πήδασον πορθεῖ καὶ συχνὰς τῶν
πόλεων,

καὶ

Τρωΐλον

φονεύει.

περιοικίδων

Λυκάονά

τε

Πάτροκλος εἰς Λῆμνον ἀγαγὼν ἀπεμπολᾷ, καὶ
ἐκ τῶν λαφύρων ᾿Αχιλλεὺς μὲν Βρισηΐδα γέρας
λαμβάνει, Χρυσηΐδα δὲ ᾿Αγαμέμνων. ἔπειτα ἐστι
Παλαμήδους θάνατος, καὶ Διὸς βουλὴ ὅπως
ἐπικουφίσῃ τοὺς Τρῶας ᾿Αχιλλέα τῆς συμμαχίας
τῆς Ἑλληνικῆς ἀποστήσας, καὶ κατάλογος τῶν

τοῖς Τρωσὶ συμμαχησάντων.
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ἴου τηδυσίαρσρε ἢ
ΑΟΉ1165.
Αὐξαπηῖβ, ΠΟΎΤΈΨΘΥ,
5ηδίο θα ΠΟΥ ἄνγαν πα ἐγαηϑρογίθα μοι ἴο {Π6 αυτ,
τηδκίηρ' ΠΟΙ ἱπητηογίαὶ, πα θα ίηρ ἃ βαρ; ἴῃ ρΡἷδοα οὗ
{πε στ] ἀροῃ {Π6 «ἰἴδυ.
Νεχὺ ὅπ δ Ὺ 541] 88 ἔδυ δ Τϑπδαο8 : ἀπὰ ΠΣ {πΠῸῪ γα
εαβεϊην, ΡηΠοοΐεῖεβ ἰ5 Ὀἰτίεη ὈΥ ἃ 5πᾶκε ἃπᾶ ἰβ Ἰϑ ἢ
ὈΘΠἰπα ἴῃ Τ,οηποβ θεοδῦβα οὗ {Π6 βίθποι οἵ ἢΪ8. 50Γ6.
Ηετχα, ἴοο, ΑΘ }11165 αυγγ15. ἢ Α στηθιηηοη θΘοϑιιβα
6 ἰ5 ἰηνιἐεα αῖθ.
ὙΠε6η {πε αὐτο δα ἴο ἸΔη4 «αἱ
Πίαμι, Βαΐ 1 Το δπβ ργενεηῦ ἔθη, δηα Ῥγούββι!διβ

ἰ5 ΚΠ6α ὃν Ηδφοῖοσ. ΑΟΒ]165 ὑπ θη Κι]15 ὕγοπαβ,
80η οὗ Ροβείάοῃ, πὰ ἀγῖίνοϑ ἔπε Ττοαπβ θᾶοκ.
Οτθεκβ ἴακα ὺρ ἐμεῖν ἀεδα ἃπα βαπα δῆνουβ ἴο
Ἵνο]δη5 ἀθιηδπαϊηρ {πε ϑυυτεπάεν οἵ Ηοϊθη ἀπ
ἰγθαβθαγα ἢ
που. Της Τγοΐδηβ ταξιβίησ, {παν
ἀβϑϑα]ῦ ῃ6 οἰΐγ, πα ἔθη οῸ ουΐ δἀη4 ἰδὰὺ νγαβίβ
οοαπηΐνν ἀηα οἰτίες του ηα ἀρουδ.

ἀεβίγεβ. ἴο βεα Ηξ]επ, ἀπ

ἔπ Ὲ
ΤῊΣ
ὑῃε
{Πα
ἤγβὺ
{Π6

Αἰἴον {Πϊ8, ΑΒ 1]165

Αρβιοάϊίε ἀπᾶ Του

οοηΐγῖνα ἃ τηϑοξίηρ θεΐνθοη ὑπο.
ΤΠπ6 Αςἤδθδῃβ
παχὺ ἀδϑῖγα ἴο τεϊαση ἤοιηθ, θαῦ δ1ὸῈ τϑιγαϊ
πο Ὀγ
ΑΟΠΠΠ]65,

ῆο

αἰογννατάθ

αἀγίνοβ

οἵ πε

οδἰὐ]ς

οἵ

Αβηβδβ, 8η4 580 Κ5 Πυυπ βϑιβ πα Ρεάδβιιβ ΔΠηΠα ΤΔΗΥ

οἵ ἐῃξ πεῖϊρῃθουσίηρ οἰτίε8, πα Κ1}15 Ττοῖα5.

Ῥαΐτο-

οἸ5. ΟΑΥΤ68. ἄνγὰν ΤΠγοᾶοη ἴο δι πο5 ἃ Π6 56118 Πίτη
ἃ5. ἃ 5'ανβ, δηὰ ου οἵ {Π6 5ρο1]8 ἢ] 65. γθοοθῖνεβ
Βυβεῖϊβ δ ἃ ὈυῖΖε, δπα Αρδιηθιηποῃ Ομ γγϑεῖβ. ΤΉθη
ἔΌΠΠ}ονν5. ὅπ. ἀθαῖῃ οἵ Ραϊαιηθάεβ, ἔπ6 ρίδῃ οὗ Ζευβ
ἴο τανε ὑπ Ττοΐδηβ ὈγῪ ἀεἰδομίησ ΑΟΠ1]165. ἔγοτη
π6 Ηε]]οπῖς οοηξεάεταον, ἀπᾷ ἃ οαἰαίορσις οἵ ἐπε
Ἴτο]δη 4111685.

ὦ
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Τχοίχοβ, Ομῖ. χῖὶϊ. 088.

Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας
ἅπερ οἱ πλείους λέγουσι Ὁμήρου πεφυκέναι

ἐς προῖκα δὲ σὺν χρήμασι δοθῆναι τῷ Στασίνῳ.
δ

ϑοδοῖ. ον Ποηλοῦ, 11. . ὃ.

ἣν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χθόνα πλαζομένων περ
[ἀνθρώπων ἐβάρυνε] βαθυστέρνου πλάτος αἴης,
Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι
σύνθετο κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα γαῖαν,
ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν ᾿Ιλιακοῖο

ὄφρα κενώσειεν θανάτου βάρος" οἱ δ᾽ ἐνὶ Τροίῃ
ΕΣ

’ὔ

4

͵ὔ

«

».

ο᾽,κνἈ

,ὔ

ἥρωες κτείνοντο" Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή.
4.

γοϊευηυῖηια Ηθγοοΐαη. τι. νἱϊϊ. 10, ὁ δὲ τὰ Κύπρια
ποιήσας “Ἥρᾳ χαριζομένην φεύγειν αὐτοῦ τὸν
γάμον, Δία δὲ ὀμόσαι χολωθέντα διότι θνητῷ
συνοικίσει.
ὃ.

᾿

ϑολοῖ, οὐ 11. χυῖϊ. 140. κατὰ γὰρ τὸν Πηλέως
καὶ Θέτιδος γάμον οἱ θεοὶ συναχθέντες εἰς τὸ
Πήλιον ἐπ᾽ εὐωχίᾳ ἐκόμιζον ἸΠηλεῖ δῶρα, Χείρων
δὲ μελίαν εὐθαλῆ τεμὼν εἰς δόρυ παρέσχεν. φασὶ
μὲν ᾿Αθηνᾶν ξέσαι αὐτό, “Ἡφαιστον δὲ κατασκευάσαι . .. ἡ ἱστορία παρὰ τῷ τὰ Κύπρια
ποιήσαντι.
6.

Αἰλοηπαοιι8, χν. 682 ν, ". ἀνθῶν δὲ στεφανωτικῶν
μέμνηται ὁ μὲν τὰ Κύπρια πεποιηκὼς ᾿Ηγησίας ἢ
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2.
ΚΘαβίπτιβ ΘΟ ΡΟΒΘα ὑπῈ ἀργία σνῖοῃ τΠ6 τηογα
Ραγὺ βὰν νγὰβ ΗοιηοΥ 5 γοΥκΚ ἀπ Ὀγ Πίτη οἴνεη ἴο
ϑἴαβίηϊιϑ ἃ5 ἃ ΦΟΥΤΎ ὙΥ1ὉΠ ΤΩΟΠΘΥ Ὀ651665.
9.
““ΤΏΘΥΘ νγὰϑ ἃ ἰἴηθ θη ἴΠ6 σου ]655 {1065 οὗ
6 ῃ, ὑπουρὶ νἀ 6-αἰθρουβεα, ορρυθϑϑεα ὑπὸ βαγΐδοα
οὗ τΠ6 ἀδθρ:βοβομηθα δασίῃ, ἃπα Ζειι5 βὰνν ἰῦ ἀπ πὰ
Ρἰν πα ἴῃ 5 νυῖβα ἢδαγὺ γεβοϊνϑα ἴο γϑίθνα ἴῃς 4}}πυχδαγίησ δἀγΐῃ οὗ θη
ὈΥ οδυβίησ ὑπμ6 οτϑαῦ
βίσυροα οἵ {πὸ ΠΙαη νγᾶῦ, ὑπαῦ ὑπ6 Ἰοδὰ οἵ ἀθαΐῃ
τηΐρῃηξ εἰηρὶγ πα μοῦνα. Απᾶ 50 πε Πϑιοθβ ὑγεσα
βἰαίῃ ἴῃ ΤΥΟΥ, ἀπα ἴΠ6 ρίδη οἵ Ζεὺβ ὄπ ἴο ρμᾶ85.᾿
4.

Τῆς δυΐμποῦ οἵ πε Ογργία 8ᾶγ58 ὑπαὺ Τρ β, ἴο
Ρἴεαβε σι, ἀνοϊα θα ὑπίοη νυ Ζειιβ, αὖ νυ ΐο ἢ ἢς
γνγὰβ Θηγαροα ἀπα ϑοῦα ὑπαῦ 5η6 5ῃοιυα ΡῈ πε ντἴε
οἵ ἃ τπουΐδ].
ὅ.
Εον αὖ {πε τηδυτίαρε οἵ Ρείευβ ἀπά Τμοίϊβ, ὑπὰ
σοάβ σαΐπογυεα τοροῦμου οα Ρε]ΐοη ἴο ἔδβαδὶ πὰ
Ὀτουρσῃῦ Ῥεΐεδιβ οἱ β. ΟἋΒείσοῦ σάνε Πὶπὶ ἃ 5ἰουΐ
θη
5ῃδθ ΠΟ
ἢ πα ουὖ ῸΓ ἃ ϑ50Ρ6δν, πᾶ
ΑΒ 6πα, ἰδ 15 βαϊα, ρο 58η6α 10, ἀπ Ηδρμαδβῖαβ πὐϊεα
τ ππμΝ ἃ πᾶ.
ὙΤὴδ ϑὕουν 5 ρίνθη ΒΥ ὑπε δυῦποῦ οἵ
1Π6 (ὐργία.
6.
. ΤῈ δυΐπον οἵ πε Ογργία, ψῃοῦμεῦ Ηεροϑίαθ ΟΥ
ϑἰαβίηθιβ, τηθη οηθ ἤονγουβ 866 ΤῸ σαυ]δηάθ. ΤΠα

Φὲ
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Στασῖνος .. . λέγει δ᾽ οὖν ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας
αὐτὰ ἐν τῷ α' οὑτωσί:
εἵματα μὲν χροὶ ἕστο τά οἱ Χάριτές τε καὶ Ὧραι
ποίησαν καὶ ,ἔβαψαν ἐν ἄνθεσιν. εἰαρινοῖσι,

οἷα φοροῦσ᾽ Ὧραι,ἔν τε κρόκῳ ἔν θ᾽ ὑακίνθῳ
ἔν τε ἴῳ θαλέθοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνθεϊ καλῷ
ἡδέι νεκταρέῳ ἔν τ᾽ ἀμβροσίαις καλύκεσσι
δ
ἄνθεσι ναρκίσσου καὶ λειρίου" τοῖ
᾿Αφροδίτη
ὥραις παντοίαις ρόδο ον εἵματα ἕστο.
"
Ἀ
κ
ἣ δὲ σὺν ὙΠ
ΜΕΝ φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη
πλεξάμεναι στεφάνους εὐώδεας, ἄνθεα γαίης,
ἂν κεφαλαῖσιν ἔθεντο θεαὶ ς ν λα μευ ΜΙ
10
Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἅμα
ἅ
δὲ χρυσῆ ᾿Αφροδ τη,
καλὸν ἀείδουσαι κατ᾽ ὄρος πολυπιδάκου Ἴδης.
ἥ,
ΟἸἰοηιθτέ οΥ᾽ Αἰοααναίγια, Ργούνορέ τι. 80, ὅ.

Κάστωρ μὲν θνητός, θανάτου δέ οἱ αἶσα πέπρωται
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀθάνατος ἸΤολυδεύκης, ὄζος "Άρηος
: ἈΠῸ

{τ

9.

9.

7

΄

Μ

Ε

ὃ,

Αἰδμογιαφινδ, νἱ1. 884 8.

τοὺς δὲ μετὰ τριτάτην “λένην τέκε, θαῦμα
βροτοῖσι,

τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα
Ζηνὶ θεῶν βασιλῆϊ τέκε κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης"
φεῦγε γάρ, οὐδ᾽ ἔθελεν μιχθήμεναι ἐν φιλότητι
πατρὶ Διὶ Κρονιώνε" ἐτείρετο γὰρ ρένας αἰδοῖ
καὶ νεμέσει: κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν
ὕδωρ
1 Μρίμοκο : καλλιρρόου δ᾽ οἷ, ΜΆ.

498

ΤΗΕ

ΟὙΡΕΙΑ

Ροεῦ, γῃοθνοῦ πῈ γᾶ, ὑυϊδαθ ἃ5. [Ὁ]]οΟνν5 ἰπ 15 ἤνϑι

θοοΚ : “8586 οἰοιπεα πευβοὶ ἢ

σαιτηθηΐβ ννῃ]ἢ

πε ατᾶοοϑ ἃἀπα Ἡοαΐβ Πα τηδαε ἴον Ποὺ 8ηα ἀγεβά ἴῃ
ἤοννουβ οὗ βρυίηρ---8ἢ ἤοννγειβ ἃ8. ὕΠ 6 ϑ'θΆβοῃβ ὙγΘΔ
-ἰὴ οἵοοὰβ δηα Ὠυδοίητῃ πα ἢουνβῃϊηρ ν]ο]εὐ ἀπὰ
{π6 γοβο᾿ 5ἰΙονεὶν ὈΪοομι, 50 ϑυγεεῦ ἀπαᾶ ἀδ]]οίουβ, δπά
Βδανθηὶν Ραα5, {Π6 ἤοννειβ οἵ ἴΠ6 παγοϊβϑαβ πα ΠΥ.
[ βΈ6ἢ ρευξαμηθα σαγτηθηΐδ ἰ5 ΑΡῃγοαϊδε οἱος δα αὖ 8}}
ΒΘΆΒ0η5.
ἘΞ
κ' ΤΠ δὴ ἰδυρητςεγ-Ἰονίηρ ΑΡΗγοαάϊζα
Δ Πα Ποὺ Βαπαάπιδίάθηβ ψονα ϑυνεοῦ-ϑ Πρ ΟΥ̓ΟΥΡΙΏΒ
οἵ ἤοννευβ οἵ ὑπθ6 βαῦῦ ἃπα ραὺ ποιὰ ἀροῃ ὑπ οὶν

Πϑδᾶς--ἰπε

Ὀτὶρ -οοἰ δα ροάάεββεβ, ὑπΠ6 ΝΥΠρΡἢ5

ἃ πα ατᾶσθβ, ἃπα ροϊάθη. Αρῃγοαϊζα

βδηρ

ϑυγθεῦν

οἡ

πε

τποὰπΐ

ἴοο, ννῃ1]6 παν

οὗ τηδηγ-

υπίεϊποα

14ἀ.᾽
τ,
“Ὁ δϑίοῦ

ψγὰβ

τηοτγίδ], ἀπ

πε

ἴαϊε οἵ ἀδαῦῃ

ἀεβεϊπεα ἴον πΐμα ἢ θαὺ Ῥοϊγάδιιοθβθ,
γγὰϑ ἱπητηογία!.᾿᾿

ννᾶβ

βοίοη. οὗ ΑΥὙ68,

8,
“Απά δον ἔπθῖ 58η6 βᾶῖτδ ἃ ὑπ|γὰ ἌἽἢ]4, ΗεΙβη, ἃ
τᾶν Ὲ] ἴο τηθη.
Βϊοἢ- γα
Νεμηθϑὶβ ΟμοΘ. σᾷνθ
δου Ὀἰγῦἢ ψ ἤδη 58η6 δα θεβη οϊπϑα ἴῃ ἰονα νὶτἢ Ζει8
{πε Κίηρ οἵ πε ροαβ ὈγῪ Παυβἢ νίοϊθποθ. ΕῸΣ Νϑιηδϑὶβ
ὑγϊβα ἴο δβοᾶρα ἢΐτη ἀπά {πκεα ποῖ ἴο 116 ἴῃ ἴονε σι ἢ
ΠΟΥ ἔαΐμοσ ζει

πΠ6 ὅοῃ οἵ ΟΥΌΠΟΒ5 ; [ὉΣ βἤδιηδ δηᾶ

ἱπαϊσπαίϊοη νεχϑοα Ποὺ πραγ : ὑπουθῖοσα 8η6
Ὠΐτη νοῦ πε ἰαπμα πα ἔγαϊ}
]685 ἀκ ψαΐου.
ἀὰ

ς

κε

2

ἢδβα
Βαΐ
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φεῦγε, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε: λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο θυμῷ:
ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης,
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ Ὠκεανοῦ ποταμὸν καὶ πείρατα Γαίης,
ἰχθύι εἰδομένη πόντον πολὺν ἐξορόθυνεν,
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα"

γίγνετο δ᾽ αἰεὶ

θηρῖ᾽ ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν.
9,

- ϑολοῖ, οὐν πων. ἀνιᾶν. 898, ὁ δὲ τὰς Κυπριακὰς
ἱστορίας συντάξας Τ]λεισθένην φησί, μεθ᾽ οὗ εἰς
Κύπρον ἀφῖχθαι, καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα
Αλεξάνδρῳ Αγανον.

3

7

Ὑ

10.

Ἡογοαοίιιδ, ἰι. 117.

ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι

εἴρηται ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿Αλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἴλιον ἄγων “Ἑλένην, εὐαέι τε πνεύματι
χρησάμενος καὶ θαλάσσῃ λείῃ.
"

ς

3

΄

3

7

ὃ

3

,

11.

ϑολοῖ. οὗν 11. τ. 342. ἐπειδὴ προτέρως ὑπὸ
Θησέως ἡρπάσθη. . διὰ γὰρ τὴν τότε γενομένην
᾿ ἁρπαγὴν "Αφιδνα πόλις ᾿Αττικῆς πορθεῖται, καὶ
τιτρώσκεται Κάστωρ ὑπὸ
ὑ
᾿Αφίδνου τοῦ τότε βασιλέως κατὰ τὸ δεξιὸν μηρόν. οἱ δὲ Διόσκουροι
Θησέως μὴ τυχόντες λαφυραγωγοῦσι τὰς ᾿Αθήνας.
ἡ ἱστορία παρὰ... τοῖς κυκλικοῖς...

Ῥιωίαγοῖι, 1165. 828. “Ηρέας δ᾽ ὑπὸ ἀρ ρέψ αὐτοῦ
περὶ ᾿Αφίδνας ἀποθανεῖν τὸν Άλυκον ἱστόρηκε,
καὶ μαρτύρια ταυτὰ τὰ ἔπη παρέχεται...
τὸν ἐν εὐρυχόρῳ ποτ᾽ ᾿Αφίδνῃ
μαρνάμενον Θησεὺς ᾿᾿λένης ἕνεκ᾽ ἠυκόμοιο
κτεῖνεν.ἷ
ν.3

7

}]

Ν

890

Ὁ

Ν

5»᾽

ἥ

1 Ορ. ΑἸΙοη Οἱ Κα. χχνὶὶ. 190.

.

,
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Ζευβ Ἔνεὺ ρυγϑιρά ἀπᾶ Ἰοηρεά ἰη Πἰ5 μδαγΐ ἴο οδΐοῃ

μοι.

Νον 586 ἰοοὶς ἐπε ἔουτη οἵ ἃ ἤβῃ ἀπᾷ βρεᾶ ονεν

πε ψψᾶνεβ οὐ ὅπε Ἰοια-γοαγηρ 568, ἃπα ποὺ ΟΥΟΥ
Οὐοὐδη’ 5 σἔγθασι ἀπά πε ατεπεϑὲ Ὀουπᾶβ οὗ Εδυῃ, ἀπ
πον 5Π6 βρεα ονδὺ ὕπε ἔμπσγοννεα ἰδηά, αἰνναγϑ τυτηϊῃ

ἰπΐο β0 ἢ αἀτδδα ογδαῦινεβ 85. ὑῃε ἂν απ πυγίαγαϑ,

ὑπαῦ 5Π6 τηϊρηξ ὄβοᾶρα Πίμη.᾿
9.
ΤῊῈ νυίϊευ οὐ ῃ6 Ογρυίδη ἰβίουϊθβ βᾶγϑ ὑπαὶ
(ΗΠ εἰμ’ 5.ὑπίγα σα ννὰ5) Ρ] εἰβίμθπεβ ἀπ ὑμπαῦ 586
ἴοοκ πίπη νυ ἢ Ποὺ ἴο Ουρυιβ, πα ὑπαῦ πὸ ἢ] 586
Ὀοτα ΑἸθχαπαάτσιβ νγὰβ ΑΡΆΠΙ8.
10.
Εον ἰδ 15 βαϊᾷ ἱπ ὑπ6 Ογργία ὑπαὺ ΑἸεχαπάσιιβ οαπηθ
νη Ἡδεῖθη ἴο Πίατη ἔγουη ϑϑραγία ἴπ ἴῆγες ἄδγυϑ,
δπ]ογίπρ' ἃ ἱανουγα 6 νἱπα ἃ πα ΘΔ]1} 568.
ῬΙ;
ΕοΥὺ Ηεῖδη μαᾶὰ Ὀδθθη ργονίοιϑν σαντο οἵ Ὀγ
ΤΉ Θβοιιβ, ΔΠ6 ἰδ νγὰβ ἴπ φοπβϑοαθοπος οἵ {Π|5 ΘΑ ΟΣ
γὰρΡ6 ὑμπαῦ Αρῃϊὶάπα, ἃ ἕονη ἰπ Αὐδίοα, νγὰϑ 580 Καα δπὰ
Οαβίου. νγὰβ ψουπαάθα ἴῃ {πὸ τὶρῃῦ ὑσὶ Ὀγν ΑΡΒΙ πὰ
ψγηῸ νὰβ Κίπο δ ἐπαῦ ἔπηθ. ΤΏθη {πε Π)]οβουτ,
[αλ!Ππρ ἴο πα ΤΉρβοιβ, βδοκοα Αἴῆθπη5. Της 5ἰουυ
5 ἴῃ {ῃε γος ψυῦθυβ.
Ηετθδ5 ταϊαΐθβ ὑπαὶ ΑἸγοὺβ νγὰβ ΚιΠ]οα Ὀγ ΤΉ δβειιβ
Βίτηβ61 ποὺ Αρμῖάπα, ἃπα ἀναῖεα ὑπΠῸ6 ΤΌΠΟ ηρ;
ΥΘΥΒ6Β ἴῃ δνίάθποα:
“Τὴ βρδοῖίουβ Αρβίαπα ΤΠ θβοιβ δεν πῖπη ἴῃ Ὀαὐ! 6
Ἰοπρ' ἃΡῸ ἴογῪ' τίοἢ- Παῖτοα Η 6] 6 π᾿ 5 58 Κα.
τ ὦ. 6. δύαβίητιβ (οσ Ἡδσεβίδβ ; ορ. ἔσ. 6): {86 ῬὮΓαΒΘ6 ““ ΟΥρυίδῃ
ΒΙδύογ
65 ᾿"185 δα ἱνδϊθηῦ ὕο ““ΤἼηΘ ΟΥρυῖδ."
5ΟΙ
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12.
ϑοδοῖ. οὐ Ῥίπααν, Νηρ. χα. 114.

αἶψα δὲ Λυγκεὺς
Ταὔγετον προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιθώς.
ἀκρότατον δ᾽ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν
Τανταλίδου Πέλοπος, τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως
δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίδης

Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀεθλοφόρον ἸΤολυ-

δεύκεα.
Ῥλϊϊοαδηνιια, Ον, Ῥιοίψ. Κάστορα δὲ ὑπὸ Ἴδα
τοῦ ᾿Αφάρεω κατηκοντίσθαι γέγραφε ...
1.
Αἰμοηαοιιδ, 855 Ο.

οἷνόν τοι, Μενέλαε, θεοὶ ποίησαν ἄριστον

θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας.
14.

]ιανυγονέϊαγν ϑοϊοϊίαδέ ον ϑορἠοοῖε5, Εἶοοί. 1671.
ἢ Ὁμήρῳ ἀκολουθεῖ εἰρηκότι τὰς τρεῖς θυγατέρας
τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἢ ὡς ὁ τὰ Κύπρια, δ΄ φησίν,
Ἰφιγένειαν καὶ ᾿Ιφιάνασσαν.
ῬΕΙ͂
Οογιεοϑὲ ο7 Ποριον αὐταὶ Ἠ ϑιοαϊ.

ὡς οἱ μὲν δαίνυντο πανήμεροι οὐδὲν ἔχοντες

οἴκοθεν, ἀλλὰ παρεῖχεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων.
10.
Πουῦγο Ραρψύιδ.

οὐκ ἐφάμην ᾿Αχιλῆϊ χολωσέμεν ἄλκιμον ἧτορ
ὧδε μαλ᾽ ἐκπάγλως, ἐπεὶ ἢ μάλα μοι φίλος ἦεν.
1 ΠΉθβθ. ὕνγο 11Ππ685 ῬΟΒΒΙΌΙν ὈΘΙοησ ὕὅο ὕμ6 δοοοιηῦ
ἐθαβὺ σίνθῃ ὈγῪ Αρϑιηθιηηοῃ δῦ [ΘΒΠ}1ΠΟΒ.
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12.
“ς Βίγεαϊσ ξνναν ἔς ποδαβ, ἐγαβυϊηρ ἴῃ ἢ συν δεῖ,
τηδϑάθ ἔοῦ. Ταγρεῖῃβ.
Ης οἰπμρεα 1ζ5 ΠΙρῃθβϑὺ ρεὰκ
ἃ:Πα Ἰοοκοά ἐῃγουρποιῦ ἴΠς6 νΒοΪς ἰ5]6 οἵ Ῥεῖορϑ, 505
οἵ Ταηΐδϊαϑ ; ᾿δπα βοοὸνῦ ἐπε ο]Ἱογίοιβ μεσὸ νυτῦἢ Πΐ5
ἀγεδα εγὰβ ϑᾶνν πογβα- υηϊηρ (ὑδβδου δηὰ αὐῃ]θῖε
Ροϊγάδιοεβ θοΐῃ μίάά θη νυ τηϊη ἃ ΠΟΙ] ον οδκ."

(Θἰαβίπιιβ ἢ) υυυϊξαβ ὑμαὺ (ὐδδίου νγὰβ Κι]]6α ἢ

ἃ

5Ρ6δ βῃοῦ Ὀγ [485 {Π6 βδοη οὗ Αρβδγευβ.
18.
“Μεπεοῖδυβ, Κπονν ὑπαῦ πε σοάβ τηϑᾶβ ψῖπα {Πα
θεϑὺ τῃΐϊησ' ἔῸΓ τηουΐδ] τηδῃ ἴο βοδῦςευ γα 5.᾿᾿
14.
ἘλΊμον Πα [Ό]]ονν5 Η ΠΊΕ ψγη0 βροῖκε οἵ πε ἔῆτεθ
ἀδυρηΐειβ οὗ Αρδιηθιηποῃ, οὐ---ἶκα ὑπΠ6 νυῖζευ οὗ
1π6 Ουργία---ς τηδῖκοβ ἔθου ἔουγ, (ἀϊδυϊ
ρα] 5Π1η 6)
Γρῃϊρεποῖα πα ΓρΡἢϊδπαβ8ἃ.

15.
“830. {παν ἐεδαϑυθα 411 ἀἄδὺ ἰοηρ, ἰακίηρ ποιῃίηρ'
ἔγοτα ὑμπεὶγτ οὐ ΠΟιι865 ; [0 Αρδαχηθιώπος, Κἰηρ οὗ
τη6Π, ριονδα ἔον ὑπ οτη."
ΤΌ.
“1 Ὥρνεῦ ἐπουρῃῦ ἴο δηγαᾶρα 80 ευ]γΥ {Π6 βίουϊ

Ποατύ οἵ Αςἢ1]165, ἔου γεν ΜΕ] 1 Ἰονεᾶ Πίτη.᾿
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Ῥαιιδαγυϊᾶβ, ἵν. 2, 1. ὁ δὲ τὰ ἔπη ποιήσας τὰ
Κύπρια Πρωτεσιλάου φησίν, ὃς ὅτε κατὰ τὴν
Τρῳάδα ἔσχον Ἕλληνες ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμῆσε, Πρωτεσιλάου τούτου τὴν γυναῖκα Ἰ]ολυδώραν μὲν τὸ ὄνομα, θυγατέρα δὲ Μελεάγρου
φησὶν εἶναι τοῦ ᾽Οινέως.
18.

Μιιδέαϊμιιδ, 119. 4. ἱστοροῦσι δέ τινες ὅτι ἐκ τῶν
νοΥΡΕ.

Θηβῶν ἡ Χρυσηὶς ἐλήφθη, οὔτε

καταφυγοῦσα ἐκεῖ, οὔτ᾽ ἐπὶ θυσίαν ᾿Αρτέμιδος
ἐλθοῦσα,

ὡς ὁ τὰ Κύπρια

γράψας

ἔφη, ἀλλὰ

πολιτῖς ... ᾿Ανδρομάχης οὖσα.
19,

Ῥαιιβαγιΐαξ, χ. 51. 2. ἸΠαλαμήδην δὲ ἀποπνιγῆναι
προελθόντα ἐπὶ ἰχθύων θήραν, Διομήδην δὲ τὸν
ἀποκτείναντα εἶναι καὶ ᾿Οδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν
ἔπεσιν οἶδα τοῖς Κυπρίοις.
20.
Ῥίαΐο, ιωυἐμῳρἤγοη, 12. Α.

Ζῆνα δὲ τόν τ᾽ ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν
οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν: ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς.
21.
νον,

Ὅν, Ῥοοιιζάν Πγοζλοτ.

τῷ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκε Γοργόνας αἰνὰ πέλωρα,
αἵ Σαρπηδόνα ναῖον ἐπ᾿ ᾿Ωκεανῷ βαθυδίνῃ,
νῆσον πετρήεσσαν.

504

ΤΗΝ ΟΥ̓́ΡΕΓΑ
17.
Τῆς ροοὺ οἵ ἔπε Ουγργα
Ργοΐββιαι5-- -γηο, ἤθη ἐπῈ
Ττοΐδη 5θοῦθ, ἢἤγδὺ ἀαγθα ἴο
ἄοτα, ἀπ νγὰβ ὑῃς ἀδυρῃθεν
Οεπει8.

8ᾶγ8 ὑπαὶ ἴῃς ν]ῖς οὗ
Ἠδ]]6π65 γοδοπῃθα ἐπα
Ιαπᾶ- ὐὐνὰβ οα]Π 64 Ῥο]γοὗ Μεϊδαρον, ὑΠ6 βοη οὗ

18.
50Π16 τοϊαῦθ ὑπὸ ΟΠ νυ βοὶβ νὰ5 ἴακθὴ ἔτοιη ΗνροΡἰδοίδη ἢ ΤΟ 65, ἀπα ὑπαῦ 516 πα ποῦ ἰαίκθη τεΐαρο
ἘΠ6ΥΘ. ΠΟΥ φΌΠα ἔποιε ἴο βδουίῆςε ἴο Αὐξοιηΐβ, 85. ὅπ 68
δαῦπον οἵ ὑπὸ ὐργία οἴαῖθβ, θυῦ ννὰβ ΒΙΠΠΡΙῪ ἃ ἔβιΠονν
τονγηϑυνομδη οἵ Απαγοιηδοῇα.
9:
ΙΚηονν, θεοδυβα 1 Πᾶνα γοδα ἰὐ ἴῃ πε ερὶς (υργία,
ἐπαῦ Ῥαϊαμηθάδ ννὰβ ἀσοννηθα θη πα Πα ροπα ουΐ
βδίησ, ἀπα ἐπαῦ ἰδ ννὰθ θ᾿ ουηθ65 ἀπ Οὐγββειβ 0
οϑυδαα Πἰ5 ἀθαίῃ.
20.
“Ταὶς 10 ἰ6 Ζεὰβ ψγνῃηο Πᾶ5 ἄοπε {Π|5, ἀπα Ὀγουρῃς
411 ὑπεθε ὑπίηρθ ἰοὸ ρᾶ85, γοὰ ἀο ποὺ {{κὸ ἴὸ βὰν;
ἴον ποτα ἔδαν 5, ὑπ 6 γα ἴοο ἰ5 5ῃ8πη)6.᾽
21.
“ΒῪ Πίτη 8516 οοποοίνεα ἀπ θᾶγα {πΠῸ6ὶ (ὐΟΥΡΌΠΒ,
ἔδαυα}] τηομδῦθυβ νιῃῸ ᾿ἰνεα ἴῃ ϑαγρεάοῃ, ἃ τΌΟΚΥ

ἰϑ!απᾶ ἴῃ ἀδερ-οἀ ἀγίηρ Οοθδπιι8.᾿"

1 6. πὸ Αϑἰδτιο ΤΉ ὁ8 δὖ {ΠΗ ἑοοῦ οὐ Μυ. ῬΙδοῖαβ.
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22.

ΟἸοηιοτυὶ 7 ΑἸοααπάγτα, Θέγοηιναξοὶβ νἱϊ. 2. 19. πάλιν
Στασίνου εἰπόντος
΄,
νηπίος

ὰ
΄
ὃς πατέρα

,
Κτείνας

ἫΝ
παίόθας

,ὔ
καταλεύπει.

ΑἸΙΘΙΟΠΙῚΣ
4"

Ῥργοοῖειδ, Ο οβέογιαίζϊα, 1ἱ. ᾿Ἐπιβάλλει δὲ τοῖς
προειρημένοις (ϑο. Κυπρίοις) ἐν τῇ πρὸ ταύτης
βίβλῳ Ἰλιάς Ὁμήρου, μεθ᾽ ἥν ἐστιν ᾿Αιθιόπιδος
βιβλία ε΄ ᾿Αρκτίνου Μιλησίου περιέχοντα τάδε.
᾿Αμαζὼν Πενθεσίλεια παραγίνεται Τρωσὶ συμμαχήσουσα, Ἄρεως μὲν θυγάτηρ, Θρᾷσσα δὲ τὸ
γένος" καὶ κτείνει αὐτὴν ἀριστεύουσαν ᾿Αχιλλεύς,
οἱ δὲ Τρῶες αὐτὴν θάπτουσι.
καὶ ᾿Αχιλλεὺς
Θερσίτην ἀναιρεῖ λοιδορηθεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ
ὀνειδισθεὶς τὸν ἐπὶ τῇ ,“Πενθεσιλείᾳ “λεγόμενον
ἔρωτα. καὶ ἐκ τούτου στάσις γίνεται τοῖς ᾿Αχαιοῖς
περὶ τοῦ Θερσίτου φόνου. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αχιλλεὺς εἰς Λέσβον πλεῖ,

καὶ θύσας

᾿Απόλλωνιε

καὶ

᾿Αρτέμιδι καὶ Λητοῖ καθαίρεται τοῦ φόνου ὑπ᾽
᾿Οδυσσέως.

Μέμνων δὲὁ ᾿Ηοῦς υἱὸς ἔχων ἡφαιστότευκτον
πανοπλίαν παραγίνεται τοῖς Τρωσὶ βοηθήσων'"
καὶ Θέτις τῷ παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προλέγει. καὶ συμβολῆς γενομένης ᾿Αντίλοχος ὑπὸ
Μέμνονος

κτείνει.

ἀναιρεῖται, ἔπειτα ᾿Αχιλλεὺς Μέμνονα

καὶ τούτῳ μὲν ᾿Ηὼς παρὰ Διὸς αἰτησα-

μένη ἀθανασίαν δίδωσι τρεψάμενος δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς
τοὺς Τρῶας καὶ εἰς τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ
5οῦ

ΤΗΝ

ΑἙΤΗΙΟΡΙΒ

22.
Αραΐῃ, ϑ'ἴδϑι πιιβ 58 Υ5:
“ἩΗΦ6 15 ἃ 5ὴρ|6 τηδῃ ΨψΜ}η0 ΚΙΠ15 {πὸ ἔαϊῃδυ διια 1δΐβ
1τη6 σὨΠάγεη ᾿νε."
ΤΗΕ

ΔΕΤΗΙΟΡΙΒ

Ν
Τηῆξ (ργία, ἀδβου θεά πὶ πῈ ργεοθαϊηρ θΟΟΚ, Πδ5
15 5686] ἴῃ ἔπε 7αὰ οἵ Ἡοτπου, συΒΊἢ ἰ5 ΓὉΠ ον δα ἴῃ
ἕασῃ Ὀγ {πῸ ἥνε ὈοΟκ5 οἵ ἔπε Δεἰλιορὶε, ἴπ6 ψοσκ οὗ
Ατοξίπαυβ οὗ ΜΙεῖα58.
ὙΠεῖγ οοπίαθηῖβ ἃΓ6 85 [Ὁ]]Ονν8.
ΤῊΘ Ατηάζοη Ῥεη
πῃοβι! εἶα, τς ἀδαρηξεν οἵ Αὐαβ δπὰ
οἵ ΤΗτδοίδη γτὰθθ, ΘοΙη 68 ἴο αἰᾷ ἔπε Τγο͵δηβ, ἀπα δου
βΒῃονίηρ σγοαῦ ῥγόυγεϑβ, 15 ΚΙΠ]Θα ὈγῚ ΑΟΒ11165 δηαᾶ
Ρυτεα Ὀγν {πε ΤτοαπβΒ. ΑΟΘἢ1]Π165. ὑπθη δἰαγβ ΤΉρυβἰζεβ ἴοΥ αθυβίησ δηα του] Ἕηνσ Ὠίτη ἴῸγ ἢΐβ. Βῃρροβθα
Ιονε ἔογ Ῥεηϊῃθϑι
θα. Α5 ἃ τϑϑυϊῦ ἃ αἰβραΐα ἃ .865
δτηοηρσϑὺ πΠ6 Αοἤδθϑηβ νοῦ ἴπΠ6 ΚΙΠΙπρ' οὗ ΤΠουβίΐθβ,
δηα ΑΟΠ1Π165 58115 ἴο 1 βΡοβ πᾶ δδεν βδουβοίηρ ἴο
ΑΡΟΙ]ο, Ασξοιηΐβ, πα [1,εἴο, 15 ρυχῆοα Ὀγ Οανγββαιβ
ἔγοτα Ὀ]οοαβῃδά.
Το Μεῆποη, ἔπ βοὴ οἵ Εἰοβ, νγδδυῖηρ᾽ ΔΙΤΏΟΙΣ
τηϑάς Ὀγ Ηερδδοϑῖαβ, οουμθβ ἴο Π6ΙΡ πε Τγο͵δηβ, ἀπά

ΤῊ δῦ [6115 ΠῈῚ 5δοὸὴ δροὺυῦ Μειήποῃ.

Α βαϊ!]ς ἴδ καβ

Ρίδος ἰπ ψῃϊο ἢ ΑἸ]
Οο 5 15 δἰαίη ὈγῪ Μειηποη πᾶ
Μειήποι Ργ ΑΘἢ11165. Ἐδοβ ἔμθη ορίδίπβ οἵ Ζειβ ἀπά
Βεβίοννβ. ὉΡροὴ ΠΕ 800 ἱπητηογία!ν ; θαὺ ΑΟἢ11165
τουΐβ ἴῃς Τγοΐδμβ, δηα, γυϑῃϊηρ πο ὑῃ6 οἷζγ ψ ἢ
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Κ

Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ ᾿Απόλλωνος: καὶ περὶ
τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυρᾶς μάχης "Ατας
ἀνεχόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, ᾿Οδυσδέως
ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. ἔπειτα ᾿Αντίχοχον
τε θάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως προ7,
΄
᾽
΄
ΤΣ
τίθενται"
καὶΝ Θέτις
ἀφικομένη
σὺνλ Μούσαις
καὶΝ
ταῖς ἀδελφαῖς θρηνεῖ τὸν παῖδα: καὶ μετὰ ταῦτα
ἐκ τῆς πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάσασα τὸν παῖδα εἰς
-“.

͵7]

᾽

΄

“

»

΄

α.

’

’

ΜΜΑ.

3

ΝΜ

ε

3

αὶ

,

,

ρῶς

-

““

Ὁ

“

τὴν Λευκὴν Νῆσον διακομίζει.
Ἁ

Ἁ

“Ὁ

7ὔ

Ν

οἱ

ς

δὲ

δὲ

΄-“

᾿Αχαιοὶ τὸν

ἾΑ:

ἃ

Ν

τάφον χώσαντες ἀγῶνα τιθέασιν, καὶ περὶ τῶν
᾿Αχιλλέως ὅπλων ᾿Οδυσσεῖ καὶ Αἴαντι στάσις
ἐμπίπτει.
Ἢ

Φ

ϑολοῖ. οηι 11. χχῖν. 804.

τινὲς γράφουσιν"

ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “Ἑκτορος. ἦχθε δ᾽ ᾿Αμαζὼν
"Αρὴος θυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο.
ῶ.

ϑολοῖ. οὐ, Ρίπααν, 715{7.. 111. ὅ8. ὁ γὰρ τὴν ᾿Διθιοπίδα γράφων περὶ τὸν ὄρθρον φησὶ τὸν Αἴαντα
ἑαυτὸν ἀνελεῖν.
ΙΛΙΑΣ

ΜΙΚΡΑ
Ἰ,

Ἕξῆς δ᾽ ἐστὶν ᾿Ιλιάδος μικρᾶς βιβλία τέσσερα
Λέσχεω Μιτυληναίου περιέχοντα τάδε. ἡ τῶν
ὅπλων κρίσις γίνεται. καὶ ᾿Οδυσσεὺς κατὰ βούλησιν ᾿Αθηνᾶς λαμβάνει. Αἴας δ᾽ ἐμμανὴς γενόμενος τήν τε λείαν τῶν ᾿Αχαιῶν λυμαίνεται καὶ

ἑαὑτὸν ἀναιρεῖ.

μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήδας

5οὃ

3}.

ΤῊΒ ΠΙΤΤΙΕ ΠΙᾺ
ὙΠ 6 ηι, 15 ΚΙΠΠ6α Ὀν Ῥαγῖβ ἀπα Αρο]ο. Α στϑαῦ βἔίσιρο)θ
ἴον ὅπ θοᾶάγ ἔπθη [Ό]Π]οννβ, Αἰαβ ἰακίπρ αρ Ὁπ6 θοαγν
δἃηα οαΥγγὶηρ 1 το Π6 5ῃ1ρ05, 116 Οαγββεῦβ ἀτὶνεβ οὐα
ἴῃς. Τγοΐδηθ Ὀεμὶπα.
πῸὸ Αοἤδοαπβ ὑμθη θυῪ
Απδ
ΠΟ 5 πα ἰὰγ οαὖ πΠ6 Ῥοᾶν οἵ ΑΟΒ11|168, ψν1] 6
Τ δεῖ, αὐτίνίηρ ἢ
πε Μυβεβ ἃπα ΠΕΘῚ βἰβύθυβ,
θαννγα5 ΠΟΘΙ 50}, ψνΒοῖὴ 5Π6 αἰδαευνναυαὰβ οαΐοῃθβ ἀνναῦ

ἔγουα ὅῃ86 Ῥυγα ἃπα ὑγαηβρουῖβ ἕο ἴῃ6 ὙΥ Πῖΐο [5]απα.
Αἴον ὑΠῖ5, [6 Αςμαθδηβ ρα ἰμὰ ἃ οδἰστ ἃπα ΠοΙα
ϑδτηθθ ἰῃ ἢὶβΒ Βοποισ.
[},ϑὺ}Ὲν ἃ αἰδβρυΐε 8.565
θοῦύνψεεη Οαγβϑβοὰβ δἂπὰ Αἰδβθ ον με δύτὴ8 οἵ
ΑΟ11168.
2.
ϑοῖηθ τοδᾶ: “ΓΠῸ5. ὑΠδῪ ρογίουηθα πα θαγα] οὗ
Ηδοῖονυ. θη οὐ ὑπ6 Αἰπάζοι, ἔπε ἀδυρῆξου οὗ
στοθαῦβου δα Αγὸ5 ὑπ6 5]υδὺ οἵ τηθπ.
Ὁ,

ΤῊδ δαῖμον οὗ ὑπὸ Αφἰλιορῖδ 5ὰγ8 ὑπαὺ Αἷἴας Κα
Βίτηβ61 ἀρουΐ ἀδννη.

ΤῊΝ

ΕὈΠΙΡΓΠΕ, 1.1.

1,
ΝΈΧΥ οοιηθθ ὑπθ [ἀ{{|ΔΔ ΠΙδα ἴῃ ἔθου θοῦ ὈῪ
16βοῆθ5 οἵ Μίζ!επο : 5 οοπϊομῃΐβ 6 ἃ8. [ὉΠ].
ΤῊς δα]υάρίηρ' οἵ με αὐτὴβ οἵ Αθἢ1]}165 ἴακοβ ρἷδοα,
ἃηα Οάγθβθαβ, θῪ μα οοηὐγίνίηρ οὗ Αἴπθπα, σαΐῃβ
με.
Αἰὰβ ἔθη Ὀδοομη85 τηδα ἃπα ἀθβέσουβ {πα
Ποιὰ οὔ 6 Αομδθδηδ ἀπ Κι}]9 Ὠπηβο!., Νοχὺ
Οάγϑβειβ 165 ἴῃ ναὶ ἅπα οαΐομοθ Ηδίοπαβ, ψγΠ0
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Ἑλενον λαμβάνει, καὶ χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώ-

σεως τούτου, Διομήδης ἐκ Λήμνου Φιλοκτήτην
ἀνάγει. ἐαθεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ Μαχάονος καὶ
μονομαχήσας ᾿Αλεξάνδρῳ κτείνει" καὶ τὸν νεκρὸν
ὑπὸ Μενελάου καταικισθέντα ἀνελόμενοι θάπτουσιν οἱ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα Δηίφοβος
“Ἑλένην γαμεῖ, καὶ Νεοπτόλεμον ᾽Οδυσσεὺς
ἐκ Σκύρου ἀγαγὼν
ἀ
τὰ ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός"
καὶ ᾿Αχιλλεὺς αὐτῷ φαντάζεται.
᾿Ευρύπυλος δὲ ὁ
Ο Τηλέφου ἐἐπίκουρος τοῖς Τρωσὶ

παραγίνεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν

ἀποκτείνει

Νεοπτόλεμος, καὶ οἱ Τρῶες πολιορκοῦνται.

καὶ

᾿Επειὸς κατ᾽ ᾿Αθηνᾶς προαίρεσιν τὸν δούρειον
ἵππον κατασκευάζει, ᾿Οδυσσεύς τε αἰκισάμενος.
ἑαὐτὸν κατάσκοπος εἰς ἵλιον παραγίνεται, καὶ
ἀναγνωρισθεὶς ὑφ᾽ Ἑλένης περὶ τὴς ἁλώσεως τῆς
πόλεως συντίθεται, κτείνας τέ τινας τῶν Τρώων
ἐπὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται. καὶ μετὰ ταῦτα σὺν
Διομήδει, τὸ παλλάδιον ἐκκομίξει ἐκ τῆς Ἰλίου.
ἔπειτα εἰς τὸν δούρειον ἵππον τοὺς ἀρίστους
ἐμβιβάσαντες τάς τε σκηνὰς καταφλέξαντες, οἱ
λοιποὶ τῶν ᾿Βλλήνων εἰς Τένεδον ἀνάγονται: οἱ
δὲ Τρῶες τῶν κακῶν ὑπολαβόντες ἀπηλλάχθαι,
τόν τε δούρειον ἵἵππον εἰς τὴν πόλιν εἰσδέχονται,
διελόντες μέρος τι τοῦ τείχους, καὶ εὐωχοῦνται ὡς
νενικηκότες τοὺς “λληνας.
2.
Ποροάοίνιδ, 176 οΥἱ Ποριθῦ.

Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον
ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Αρηος.
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ῬΙΌΡΠΘϑἰθθ ἂἃ5 ἴο {πε ἑακίης οἵ ΤΎου, πα ]οιηθάα
ΔΟΟΟΓαΙΠΡῚΥ υΐηρϑ ΡΗΠοοξοῦδβ τότ ΓΘ πηποθ. ΡΒΙ]οοἰδίεβ 15 ῃϑαϊθα Ὀγν Μδοῆδοῃ, ἤρΐβ ἴῃ 5ϊηρ]6 οοιηθαῦ
ἢ
ΑἸοχαπάχιβ ἃπα Κι}}5 ἢ : ὑπῈὸ ἀδδα ὈΟάῪ 15
ουϊταρεα Ὀγν Μεμποίδαβ, θαὺ {ΠπΠῸ ΤΟ] 5 γθοονο ἀπ
θυνν ἰδ. Αἴον {Π|8 Ποῖ ρμοθὰ5 τηϑυυῖθθ Η δε]θη, Οαγο565 Ὀυηρο Νορζοϊθμλιβ ἔγο ΟυτῸ5 ἃπα σῖνοϑ Πίτη
ἢἰδ5. {αὐ που 5 ἀύτηϑ, ἃπα {π6 σῃοβὺ οἵ ΑΘΠ1Π165 ἀρΡΘδγ8
ἴο ίμη.
ΕΟ ΎΡΥ 5 ὑπ6 θοὸη. οἵ Τ᾽Ιρῆβ. αὐγῖνεβ ἴο δα ὑπΠ6
ΤΥο]δη5, 5ηονβ Πὶθ ργόνγαϑθ 8π6 18 ΚΘ Ὀν ΝεοΡἰοϊειαι5. ΤῊ ΠΟ] 85 ἃΓῈ πον οἰ βαὶν Ὀαβεῖρϑα, πα
Ἐρδίαβ, ὈγῪ Αὐπαπδ᾿β ἰηϑύγαουοι, θα}45 ὑπ6 ψνοοάθῃ
ἢοῦβθ. Οαγββοὺβ αἰδῆριγεθ ΠΙπη561 ἀπ σὍΘ5. ἴῃ ἴο
Πίστη ἃ5 ἃ 5ΡΥ;, ἃπα ὕπεστα θεΐπηρ' τϑοορηίσεα θγ Ηξε]εη,
ΡΙοῦβ. ἢ
ΠΟΡ ἴον ὑῃπς ἰακίηρ οἵ {π6 οἷΐγ; δέει
ΚαΠτηρ οογξαίη οἵ ὑπ το απβ, μ6 γα ϊασηβ ἴο ὑΠ6 5Π1Ρ5.
Νοχὺ Πα οδυτῖθϑ ὑμε Ῥδ)]δάϊαμη ουῦ οὗ ἼΤοΟΥ ψιῦἢ {πὸ
ΠΕΡ οἵ οιηθάθθ.
θη ἴδε ρΡαύιπρ ὑποὶν θαϑὺ
τη6η ἴῃ πε ψψοοάδῃ ΠοΥβα πα θα πίπρ ὑποῖν αὖ, ὑΠ6
τηϑὶπ Ὀοᾶγν οἵ ἴῃ6 Ηδ6]]6πη65 841] ἴο Τ᾿πθάοβ.
ΤῈ
᾿Γτο͵δη5, Βα ρροβίηρ ὑποὶν ὑγοι
}}]65 ον εσ, ἀδύτου ἃ ραγ.
οὗ {πεῖν οἷν νγ}} ἀπα ἴακα πΠ6ὸ ψοοάθη ποῦθε ἰηἴο
{Παῖν οἷδγ ἀπα ἔεαϑὺ ἃ5 ὑπουρῃ ὑπθῪ δα φοπαπουδα
ὑπΠ6 Ηδ6]]6π 69.
2.
“1 βηρσ οἵ Πίπτη ἃπα θαναάδηΐα, ἔπ6 Ἰαπᾶ οἵ ἤπε
Ποῖβθ65,

ϑγείη {πΠ6 [)δηδῖ, [Ὁ]
ον εὺ5 οὐ Αὐοϑ, Βυ Ἔγδα

τηϑην ὑπίηρβ.᾽

ς

51Ὶ
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ω,

ϑολοῖ.

οὐ

Αγϊβίορῃ.

Κηϊσθί

Ἰ0ῦ6

απάαά Αγλδίο-

απο 16. ἡ ἱστορία τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει.
ὅτι διεφέροντο περὶ τῶν ἀριστείων ὅ τε Αἴας
καὶ ὁ ᾿Οδυσσεύς, ὥς
ὥ φησιν ὁ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα

πεποιηκώς.
Ἕλλησι

τὸν Νέστορα δὲ συμβουλεῦσαι τοῖς

πέμψαι τινὰς ἐξ αὐτῶν ὑπὸ τὰ τείχη

τῶν Τρώων ὠτακουστήσοντας περὶ τῆς ἀνδρείας
τῶν προειρημένων ἡρώων. τοὺς δὲ “πεμφθέντας
ἀκοῦσαι παρθένων διαφερομένων πρὸς ἀλλήλας,
ὧν τὴν μὲν λέγειν ὡς ὁ Αἴας πολὺ κρείττων ἐστὶ
τοῦ Οδυσσέως, ἐρχόνταν οὕτως"

Αἴας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἐκῴύρο: δηιοτῆτος
ἥρω ἸΠηλείδην οὐδ᾽ ἤθελε δῖος ᾿Οδυσσεύς.
τὴν δ᾽ ἑτέραν ἀντειπεῖν ᾿Αθηνᾶς προνοίᾳ"
πῶς ἐπεφωνήσω; πῶς οὐ κατὰ μηβεΐμογᾳἔευπες
ψεῦδος;

καί κε γυνὴ φέροι ἄχθος ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη,
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο" χέσειτο γὰρ εἰ μαχέσαιτο.
4,
οιδιανδει, 286. 84. ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα γράψας ἱστορεῖ μηδὲ καυθῆναι “συνήθως τὸν Αἴαντα,
τεθῆναι δὲ οὕτως ἐν σορῷ διὰ τὴν ὀργὴν τοῦ
βασιλέως.
ὅ.

Μιιδέαϊιιβ οὐ, Ποηιον, 11. 826. ὁ δὲ τὴν μικρὰν
Ιλιάδα γράψας ἀναζευγνύντα αὐτὸν ἀπο Τηλέφου
προσορμισθῆναι ἐκεῖ.
Πηλείδην δ᾽ ᾿Αχιλῆα φέρε Σκῦρόνδε θύελλα,
ἔνθα γ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυκτὸς ἐκείνης.
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ὃ.
ΤΠ6 5ἴουυ τὔπθ ἃβ Ἰοίοννβ: Αἴὰβ ἀπ Οαγββαιβ
ὙγΕ 6 αΟΔΙΎΘΙΠ
πο ἃ5 ἴο ὑπεῖν δοϊνοιηθηΐβ, βᾶγ8 ὑΠ6

Ροεῖ οὔ πὸ 7146 Παὰ,

ἀπᾷὰ Νεβῖου δᾶνίςθα με

Η δε]]ο 65 ἴο βεηα βοιὴς οἵ ὑπεῖν πασαθοΥ ἴο σὸ ἴο ἐδε
ἔοοῦ οὔ {π6 νν8}}18. ἀπ ὀνευύθαν νιῃαῦ νγὰβ 58] δροιυΐ
ἴΠ6 ναῖουν οὗ {πε μειοεϑ παιηθα ἀθονθ. ΤΠ6 δᾶνεβ-

ἀτορροῖβ μεαγᾷ οογίαϊπ οἱν]β αἰβρυϊξίηρ, ὁπ6 οἵ ἔπθιη
ϑαγίηρ ὑπαῦ Αἰὰθ ψγὰθ ὈῪῚ ἴδ ἃ θεῦζου τδη ὑἤδῃ
Οαγββθθὺβ 8π4 οοη ἰπαϊηρ᾽ ἃ5 ἔΌ]]ονν5 :
“ ἘῸΣ Αἰδϑ ἴοοκ ὉΡ πα οδυτὶδα ουαὖ οἵ [πε βὑγιἕα [Π6
Βοῖο, Ρϑ θ᾽ 50}: {Π15 σγοδαῦ Οαγββαὺβ οαγδα ποῖ ἴο 4ο.᾿
Τὸ ἐπῖ5 ἀποῦμου γρ δα Ὀγ Αὐμεπα᾽ 5 οοπύγίναποε :
Ἄν, νιμαῦ ἰ5. ὑΠ185 γοὰ βαυῦδ Α ἰπίηρ ἀρεϊηϑῇ
ΓΘά80η ἃπα ππΐταε !..... ἔνθ ἃ νγοιηδῃ σου] ΘΔΥΤΎ
ἃ Ἰοδα ὁποα ἃ πηδη Πα ρμὰΐ ὃ ου ΠΟΥ μου θυ; θυΐ
886 οουἱά ποὺ ἥρῃξ. ΕῸΥ 5886 ψου]Ἱᾶ [41] νυττἢ ἔδαν 1
5Πη6 5ῃου]α ἤρηϊ."
:
4.
ΟἼῈ ψεζον οἵ τῆς {εἰ Πα 588γ5 ὑπαὶ Αἰὰβ νγὰβ
ποῦ Ρυτίοα ἴῃ πὸ

ἀϑιι8] νὰν} Ὀαὺ νγὰβ 5 }]Υ θατοα

ἴῃ ἃ οοἤϊη, θδοδιβε οὗ {πὸ Κίηρ᾽β ΔΗΡΘΥ.
δ.
ΤῊΣ δυΐπου οὗ ὑπῈ 14εΐε Παὰ 5ὰγ5 ἰπαὺ ΑΘἢ11165
ΑὔῦοΥ Ραϊείπρ οαὖ ἴο 568 ἔγοτα ἔΠ6 οοπηΐτυ οἵ ἌΦΡΌΣΣ
οατη6 ἴο ἰαπα ἐμ ογσα.
“ΤῊς βἴουτη οαυτϊθαὰ ΑΘΠ1165 ὑΠπΠ6 βοὴ οὗ Ρεῖδθαβ ἴο
ϑογτοβ, ἃπα ἢ οᾶτηθ ἰηἴο ἃπ ᾿πθᾶβϑυ ΠΆΥΡΟῺΓ ΠΩΣ ἴῃ
ὑπᾶῦ βάτὴθ πὶρην."
1 86. οἴου ογθιηδύϊοῃ.
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6.
ϑΘολοῖ. ον Ῥιηπααν, Δίοηι. νὶ. 8.

ἀμφὶ δὲ πόρκης

χρύσεος ἀστράπτει καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ δίκροος αἰχμή.

Θολοῖ. οὐ ιν.

ἧς
Τγοασσοδ, 822.

ἄμπελον ἣν Κρονίδης ἔπορεν
ἔ
οὗ παιδὸς ἄ
ἄποινα
χρυσείοις φύλλοισιν Τάἀγανοῖσιν Ἷ κομόωσαν
βότρυσί θ᾽ οὺς Ἥφαιστος ἐπασκήσας Διὶ “πατρὶ
δῶχ᾽, ὁ δὲ Λαομέδοντι πόρεν Τ᾿'ανυμήδεοςἀντί.
ὃ.

Ῥαιιβανιῖαδ, ἰϊ. 26. 9.

Μαχάονα δὲ ὑπὸ Εὐρυ-

πύλου τοῦ Τηλέφου τελευτῆσαι φησὶν ὁ τὰ ἔπη

ποιήσας τὴν μικρὰν ᾿Γλιάδα.
9,

ΠΟΥ, οάψορος ἴν. 247 απὰ ϑελοί.
ἄλλῳ δ᾽ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤισκε

δέκτη, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν.
ὁ κυκλικὸς τὸ δέκτῃ ὀνοματικῶς ἀκούει, παρ᾽ οὗ
φησι τὸν ᾽Οδυσσέα τὰ ῥάκη λαβόντα μετημφιάσθαι, ὃς οὐκ ἣν ἐν ταῖς νηυσὶ τοιοῦτος οἷος ᾿᾽Οδυσσεὺς ἀχρεῖος.
10.
Ἵ“

Ῥιίωΐαγοῖ, Μογαζία, ». 158 τ. καὶ προὔβαλ᾽
Ομηρος, ὥς φησι Λέσχης"
Μοῦσά μοι ἔννεπ᾽ ἐκεῖνα τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιθεν,
μήτ᾽ ἔσται μετόπισθεν.

514.

ρυ
χά

ΤῊΒ Π1Π7ῚῚ᾿Ξ ΠΑΡ
6.
“Αγρουΐ {ῃ6 ϑρθδγ-5ῃ
δ!θ ννὰβ ἃ ἤοὸρ οἵ ἤδβιηρ
᾿ ρο]α, ἀπᾷ ἃ ροϊηὺ νγὰβ αὐ εα ἴο 1Ὁ αὖ οἰ 6. ἐπα.
ΤΕ
“ςοςς Τῆα νίης ψ ῃΪοἢ {Π6 βοὴ οὗ (ὐόποβ σᾶνα τη
ἃ 5 ἃ ΤΕΘΟΙΏΊΡΘΙΒ6 [ῸΓ ἢΐβ Β0η. [ὑ Ὀ]οοτηδα τον ψ ἢ
50 Ὁ Ιδαᾶνεβ οὗ σοὶ δῃηὰ σγὰρα οἰ υϑίθιβ ; Ηδρμαθβίιβ
ψτουρηῦ Ὁ πα σαν ἴἢ ἴο ἢΐθ ἔαῦμπου. Ζευβ: δηα ἢῈ
θεβίοννεα 1Ὁ ομ 1 δοιηθάοῃ ἃ8 ἃ ρυΐοα ἴον δηγιηβά 65.
ὃ.
ΤὴῈ νυῖζεν οὐ ἴῃ6 εορίς 146 Πα 884γ8 ἰμὰῖ
Μϑοῆδοῃ νγὰβ Κι]Πεὰ Ὀν Εασυρυαβ, ὑπ6 8ὸη οὗ
ΤΕΙΈΡΒι5.
9,
“ἩἨς αἰϊδριϊθεα Πἰπηβο]ἢ, μα τδας Πίχηβοὶῇ πκὰ
ΔΠΟΥΠΟΥ ΡΘΊΒοη, ἃ Ὀασραγ, ἴμ6 {κὸ οἵ οι νγὰ8 ποῦ
Ὀγ ἴΠ6 5105 οἵ πε Αοἤῇδβϑηβ.
Τῆς Ογοῖῖς ροεῦ 8685 “θερραν᾽ ἃ8 ἃ βιυρδίδηξινε,
ΔΠα 50 Τη6 818 ἴο 5880 ὑπαῦ ψῇθη Οαγββειβ δα σμδηρσδα
Βῖθ οἰοῦῃεβ δπαὰ ρμυῦ οὔ γᾶρϑ, ἔπεσε νγὰβ ΠῸ ΟὁΠ6 80
ϑοοά ον ποϊῃϊηρ αὖ {Πς 58ῃ105 ἃ8 Οαγββειι8.
10.1

Απᾶ Ηοιμοῦ ρὰὺ ἔογνναγτα ὑῃ6 [Ὁ] ον πηρ ν υβῈ 5.ἃ5
1,6 560}65 σῖνεϑ ὕμϑι:
““Μᾷαβθ, [611 τὴ οἵ ἴποβε ὑπίηρθ ψ ῃ]οἢ ποῖ ΠΟΥ
Βαρρεπϑα Ὀείογε ποὺ 584}} θῈ πογεαίνον.᾿
1 ΤῊ]Β ἔγωρτηθηῦ ΘΟΠ65. ἔγομ ἃ γϑυβίου οἵ ὑπ6 Οοηέοϑδέ οὗ
Ἡοηιογ από Πεβιοα νον αἰβθγθηῦ ἔγοιη ὑμαῦ ποὺν οχύδηί,
ΤῊΘ ψΟΥ5 “885 Τ.6ΒῸΠ65 ρῖνϑβ ὕΠθη (Βα8) " 5θθπὶ ἴο ἱπαϊοδῦθ
ὑμαῦ ὉΠ γϑῦβθ δηᾷ ἃ 81

δϑϑισῃθα ο Ἡιῆθυ

οαπιθ ἴΥΟτὰ [ὉΠ6

1πξ6 Πα.
Τῦ 18 Ῥοββί]8. ὑπ Ὺ τᾶν πᾶν ἰηὐγοάποθα βοιηθ
ἈΠΌ ΒΌΦΠΥ βυυι Κίηρ ᾿ποϊἀ θη, ΒΟ ἢ ἃ5 ὑπ6 δϑούμδ] ΕΔ1] οἵ Ττου.
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ἀπεκρίνατο δὲ Ησίοδος:
ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵἵπποι.
ὅρματὰ συντρίψωσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης.
καὶ διὰ τοῦτο λέγεται μάλιστα θαυμασθεὶς τοῦ
τρίποδος τυχεῖν.
11.

ϑολοῖ. Γῳοορῖν". 844. ὁ Σίνων ὡς ἣν αὐτῷ συντεθειμένον, φρυκτὸν ὑποδείξας τοῖς “Ελλησιν ὡς
ὁ Λέσχης φησὶν ἡνίκα
νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη.
12.

Ῥανιϑανθαδ χ. 36. ὅ. τέτρωται δὲ τὸν βραχίονα
ὁ Μέγης, καθὰ δὴ καὶ Λέσχεως ὁ Αἰσχυλίνου
Πυρραῖος ἐἐν Ἰλίου Πέρσιδι ἐποίησε:
ἐ
τρωθῆναι δὲ
ὑπὸ τὴν μάχην τοῦτον ἣν ἐν τῇ νυκτὶ ἐμαχέσαντο
οἱ Τρῶες ὑπὸ ᾿Αδμήτου φησὶ τοῦ ᾿Αυγείου.

γέ:

γραπται δὲ καὶ Λυκομήδης. ΣῸΣ ἔχων τραῦμα ἐπὶ
τῷ καρπῷ" Λέσχεως δ᾽ οὕτω φησὶν αὐτὸν ὑπ’
᾿Αγήνορος τρωθῆναι. (δ. 26. 4), ᾿Αστύνοον δέ, οὗ
δὴ ἐποιήσατο καὶ Λέσχεως μνήμην, πεπτωκότα
ἐς γόνυ ὁ Νεοπτόλεμος. ξίφει παίει. (ὦ. 26. 8)
Λέσχεως δὲ τετρωμένον τὸν “Ἑλικάονα ἐν τῇ
νυκτομαχίᾳ γνωρισθῆναί τε ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ
ἐξαχθῆναι ζῶντα ἐκ τῆς μάχης. φησίν. (ἰφ. 21. 1)
καὶ αὐτῶν Λέσχεως ᾿Ηιονέα ὑπὸ Νεοπτολέμου, τὸν

δὲ ὑπὸ Φιλοκτήτου φησὶν ἀποθανεῖν τὸν "Αδμητον
εὐνς Πρίαμονδὲ οὐκ ἀποθανεῖν ἔφη Λέσχεως ἐπὶ
τῇ ἐσχάρᾳ τοῦ Ἑρκείου, ἀλλὰ ἀποσπασθέντα ἀπὸ

τοῦ βωμοῦ πάρεργον "τῷ Νεοπτολέμῳ πρὸς ταῖς
τῆς οἰκίας γενέσθαι θύραις. εὐνς ᾿Αξίονα δὲ παῖδα
εἷναι ἸΤριάμου Λέσχεως καὶ ἀποθανεῖν αὐτὸν ὑπὸ
ι6-
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Αμᾶ Ηοβοα ἀηβυνευθα:;
“Βυδ ψὭθη ἤοῦβοθ στ ἢ τα Πρ, Βοοῖβ. ψυθοκ
ομαυοῦβ, βυγνίηρ᾽ ἴῸΥ νἱοΐοτγ ἀθουῦ ἔΠς6 του οὗ Ζειυβ.᾽
Απα [Ὁ 18 βαιά ἐπαῦ, θθοδιβα [18 ΓΈ ΡΙν ννὰ5 5ρθοῖδ!ν
δατηϊγεα, Ηεβιοά σοῦ πε ἰτροά (αὖ ἐπα. ἔμ πογαὶ
ϑᾶτηθϑ οὗ Ατηρῃ]α81η85).
1.
- ΒΙποη, 85 ἰὑ παά θθϑη δυσδησεα

ψ ἢ Πίπη, βεογο

5ῃοννεα ἃ βῖρ: -Πρηὐ ἴο Π6 ΗΠ6]]6ημθ5.
γΥϊὑ65 :--

ΤἬ5. Π θοΠ65
᾿

““ Τὸ νγὰβ τηϊάἀηϊοῃΐ,
πα ὑΠ6 οἶδα τηοοῃ νγἂβ υἰϑίηρ. ξ ἢ
8

12.
Μερδβ 15 τεργοϑεηϊεα
ουηαδα ἰπ {πὸ ἅντα 18 ἃ5
Γιβοῆθοβ ἴΠ6 βοὴ οἵ ΛΟΒΟ ΒΥ Ππὰ οἵ Ῥγυτμδ ἀθβου 685 ἴῃ
Πῖβ ϑαοῖ οὐ{διε νυθυ α τὐ 15 βα]4ὑπαῦ ἢ νγὰβ γουσπάθα
ἰπ ὑπΠ6 Ὀαθι16 ψνῃῖοἢ ἴῃς ΤΥο]δη5 Τοαρῃῦ ἴῃ ὑπ 6 πἰρπὶ
Ὀγ Ααἀπιεδῖιβ, βοὴ οἵ Αυρεῖαβ. Τγοοιηθαᾶδβ ἴοο ἰ5 ἴῃ
{πε ρἱοΐαγα ἢ ἃ ννουπα ἴπ {πΠ6 νυυὶβῦ, ἃπα 1 ,Θβοῆθο5
58Υ5 Π6 νγὰβ 8580 ουπαδα ὈγῪ Αρεπου..... 1 βοῃθο5 4150
τηθηὐϊοηβ Αϑιγποιίβ, πα ἤδσα Πα 15, [8]6 οἢ ὁπ6 Κπθ6,

νγΠ116 Νεορίοϊ
θυ 5υγκαβ Πῖτὴ ἢ
ἢΐ5 ϑυνοσα....
ΤῊ βδ1ὴη6 6 Υ βὰγ5. ὑπὰῦ Η δ] οδοη. ννὰβ ννουσπαάθα ἴῃ
{πὸ πὶσηῦθα 16, θὰῦ ννὰ5 τεοορσηῖβεα Ὀγ Οάνββευβ ἀπά
Ὀγ Βίτη οοπα ποϊεα αἰῖνε οαἷ οἵ ἔς ἤσῃῦ.... Οὐ πεῖ,
ΓΤΈβΟῆ 605 βᾶγ5 ὑπαὶ Εϊοι νγὰβ Κἰ 6 Ὀγ Νεορίοϊ θπηι5,
ἃ ηα Ααπηδῖαβ Ὀγ ῬὨϊοοίοίϊεβ.... Ηδ αἰβὸ βᾶὰγϑ ὑπμαῖ
Ῥυΐδυη ψγ)ὰ5 ποὺ Κι 16 α αὖ ὑπΠ6 πδαυῖῃ οὗ Ζθυ5 Ηὀγοοίαϑ,

θυ νγᾶβ ἀτασοϑα ἀὐνᾶν ἔτόσὰ {πὸ αἰΐαν δηα ἀδβίγογεα
οἰ μαπα θγ Νεορίζοϊθυηιβ αὖ ὑπὸ ἄθοῦβ οὗ ἴμε ποῦβε....
ΤΠ βΟΠ 605 βαγ5 ὑπαῦ Αχίοῃ νγὰβ ὑΠ6 80η οἵ Ῥυίδτη ἀπὰ
1 2,6. τπι ὕΠ6 Ῥαϊπμρβ ὈῪ Ῥοϊνρηοῦαβ αὖ Π6]ΡΕΪ.
2. 2,6. 86 ἀθδα Ὀοά]65 ἴῃ ὑμ6 ρἱοὔμπγοθ.
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᾿Ευρυπύλου τοῦ ᾿Ευαίμονός φησι. τοῦ ᾿Αγήνορος
δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν Νεοπτόλεμος αὐτόχειρ
ἐστί.
18.
Αγιβίορἢ. 1 διδέν, 155 απα δολοί.

ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς “Ἑλένας τὰ μᾶλά πα
γυμνᾶς παραυιδὼν ἐξέβαλ᾽ οἰῶ τὸ ξίφος.

ον τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ Λέσχης ὁ Πυρραῖος ἐν τῇ
μικρᾷ ᾿Ιλιάδι.
Ῥαιιβαηῖα χ. 2. 8. Λέσχεως δὲ εἰς τὴν Αἴθραν
ἐποίησεν ἡνίκα ἡλίσκετο Ἴλιον ὑπεξελθοῦσαν εἰς
τὸ στρατόπεδον

αὐτὴν

ἀφικέσθαι τὸ

Ἑλλήνων

καὶ ὑπὸ τῶν παίδων γνωρισθῆναι τῶν Θησέως, καὶ
ὡς παρ᾽ ᾿Αγαμέμνονος αἰτήσαι Δημοφῶν αὐτήν. :

ὁ δ᾽ ἐκείνῳ μὲν ἐθέλειν χαρίξεσθαι, ποιήσειν δὲ οὐ
πρότερον ᾿ἔφη πρὶν Ἑλένην πεῖσαι" ἀποστείλαντι
δὲ αὐτῷ κήρυκα ἔδωκεν ᾿Εἰλένη τὴν χάριν.
14.
ϑολμοί. ᾿ῳοορῆν. Αἴοα. 1208.

αὐτὰρ ᾿Αχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱὸς
Ἑκτορέην ἄλοχον κάταγεν κοΐλας ἐπὶ νῆας"

παῖδα δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐυπλοκάμοιο τιθήνης
ῥίψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ πύργου" τὸν δὲ πεσόντα
ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.
ἐκ δ᾽ ἕλεν ᾿Ανδρομά ἢν, ἠύξωνον παράκοιτιν

“Ἕκτορος, ἥντε
ἥ
οἱ αὐτῷ ἀριστῆες Παναχαιῶν
δῶκαν ἔἔχειν ἐπίηρον ἀμειβόμενοι γέρας ἀνδρί,
αὐτὸν τ᾽ ᾿Αγχίσαο κλυτὸν γόνον ἱπποδάμοιο
᾿Αἰνείαν ἐνἐ νηυσὶν ἐβήσατο ποντοπόροισιν
ἐκ πάντων Δαναῶν ἀγέμεν γέρας ἔξοχον ἄλλων.

διὃ

ΤΗΕ

ΤΙΡΓΤΙΚΕ

Τ1ΔὉ

νγῶὰ8 δἰαίη Ὀγ Ελισουβ, ὑπ6 βοὴ οὗ Ἐμδομηοη.
Αρδϑμου---ϑοοογαϊπρ' ἴο ἴΠδ6 βατηθ ροσῦ---νγὰβ θαϊοπογθα
Ὀγ Νρορίοϊ μη.
18.
“Μδεποῖδιβ αὖ ἰθαβὺ,
βοιηθῆον οὗ {Πς Ὀγεαβίβ
Πῖβ. βυνογαά, τυ
κβ.
Πᾶ5 ὑπ βᾶπ|δ δοοουπῦ ἴῃ

γῆαπ ΠῈ οδυρῃΐ ἃ σ᾽ηρβα
οὗ Ηδ]θη ἀπηοϊδα, οαϑὺ ἀὐγᾶν
[Ἃ(6βοῆθ5 ὑπ Ῥυυγθδδθαπ αἴ50
ἢϊ5 14 ἐἰ6 {ἰαὰ.

(οποουηΐησ Αοίῆγτα [},.6βοῆθ5. τοϊαΐθβ ὑπὰῦ ψ θη
Πα. ννὰ8. ἴδκα 586 5ἴοϊε ουὐ οὗ {Πδ οἷν ἀπᾶ οᾶπιδ
ἴο η6 Ηδ]]Θπΐο οϑὴρ, νγθτα 5Π6 νγὰβ γεοορηθεα ὈΥῪ
ἴῃς βοῃ5 οὗ ΤΏΘβΘαβ ; δπα ὑπαῦ ΠΌΡΟΝ ἀβκεα ΠΟΥ
οἵ Αραϊηθήπομ.
ἀρϑιηθιηποῃ νν]5ῃ θα ἴο σταηΐ ἢ ΐΤὴ
ῃϊ5 ἔδνουσ, θυῦ
ὁοπϑοηϊεᾶ.
Απα

πὲ ψουἹᾶ ποὺ ἀο 50 ὑπ}
ἤθη
6 βεηῦ ἃ ἤει],

Η]δη
Ηδε]δη

σταηΐθα 15 γεαυδϑβῦ.
14.
“ΤΉδη πε Ὀτρὗ βοὴ οἵ θο] ἃΑΟΠ11165 1δα ἐπ νυτε οὗ
Ηδοῖον ἴο ἔπε ΠοΊ]ονν 5Π105; Ὀαὺ ΠΕῚ 800 δ 5παϊοῃϑα
ἔγοτα ὑπὸ θοβομ οὗ 5 τ ἢ -Παῖγοα πυγ86 δπα βεϊζεα ἢ πὴ
Ὀγ πε ἔοοῦ δπᾶ οαξὺ Βίτη ΤΌΤ ἃ ὕονγευ. 80 ψνμὲπ ἢ δᾶ
ΓΆ1]Π|6πὶΒ]οοαν ἀδαΐῃ ἀπᾶ Βαγὰ ἔαϊε βεῖζεα οῃ Αβίγαμπδαχ.
ἈΑπᾶ Νεορίοϊδιηιβ ἐμοβα οαδ Απατοιηδοῆο, Ηδοΐοτ᾽ 5
γνγ6}}- οἰτάθα νυἱΐδ, ἀπα ἴῃς ομϊοῖβ. οὗ 4}} πε Ασβδθδηβ
αν Ποὺ ἴο Βίτῃ ἴο ΠοΙα γραυϊῖηρ' τη νυ ἢ ἃ νγ ] ΘΟ ἢ 6
ΡΥΖθ.
Απᾶὰ πὲ ρμαὺ Αδπθᾶβ, ὑπὸ ἴαμηοιβ 5050 οὗ
Πογβο- ἰθλίησ ΑΠΟἾδθ65, ὁ. θοδτα ᾿ἷ5 5βθεα-υϊηρ 5Π 105,

ἃ ὈΥΖΘ βυγραβδίηρ ἔΠο86 οὗ 41} ἔπῸ Ἰ)αηδξη5.᾽᾽
1 Αοοογαϊπρ' ὕο ὑπ|8 σϑυύβίοη ἄθηθᾶβ νγὰ8 ὕδθη ὕο ῬΏ δ Βα ]18.
Βεινον Κπονσι ἂγθ ὕπ6 Ἠοιηθεῖς

δοοουηῦ

(δορογαϊπρ ἴο ΜΒ ΙΘἢ

Ἄθηθαβ ἔουπαθα ἃ πον ἀγμαϑύν αὖ ΤΎΟΥ), δῃα ὑπ6 Ἰδθρϑμαβ
γγ ΒΊΟΝ πη ]κ6 Πΐτη 566} ἃ ΠΟῪ ΠΟΠῚΘ ἴῃ Τύα]ν.
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ΤΗΕ

ἘΡΙΌ

ΙΔΛΙΟΥ

ΟοΥομε.

ΠΕΡΣῚΣ
Ὶ:

Ἕπεται
᾿Αρκτίνου

δὲ τούτοις ᾿Ιλίου Πέρσιδος βιβλία β
Μιλησίου,

περιέχοντα τάδε.

ὡς τὰ

περὶ τὸν ἵππον οἱ Τρῶες -“ὑπόπτως ἔχοντες
περιστάντες βουλεύονται ὅ τι χρὴ ποιεῖν" καὶ
τοῖς μὲν δοκεῖ ,κατακρημνίσαι αὐτόν, τοῖς δὲ
καταφλέγειν" οἱ δὲ ἱερὸν
ἑ
αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ
᾿Αθηνᾷ ἀνατεθῆναι" καὶ τέλος νικᾷ ἡ τούτων
γνώμη. τραπέντες δὲ εἰς εὐφροσύνην εὐωχοῦνται
ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ “πολέμου. ἐν αὐτῷ δὲ
τούτῳ δύο δράκοντες ἐπιφανέντες τόν τε Λαοκόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν παίδων διαφθείρουσιν'
ἐπὶ δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἱ περὶ τὸν
Αἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην: καὶ Σίνων τοὺς
πυρσοὺς ἀνίσχει τοῖς ᾿Αχαιοῖς, πρότερον εἰσεληλυθὼς προσποίητος. οἱ δὲ ἐκ Τενέδου προσπλεύσαντες καὶ οἱ ἐκ τοῦ δουρείου ἵἵππου ἐπιπίπτουσι
τοῖς “πολεμίοις, καὶ πολλοὺς

ἀνελόντες

τὴν πόλιν

κατὰ κράτος λαμβάνουσι. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν
ἀποκτείνει Πρίαμον ἐπὶ
ἐ τὸν τοῦ Διὸς τοῦ “Ἑρκείου
βωμὸν͵ καταφυγόντα. Μενέλαος δὲ ἀνευρὼν ᾿Ελένην ἐπὶ τὰς ναῦς

κατάγει, Δηίφοβον φονεύσας.

Κασσάνδραν δὲ Αἴας ὁ Ἴλέως 'πρὸς βίανἀ
ἀποσπῶν
συνεφέλκεται τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ξόανον" ἐφ᾽ ᾧ παροξυνθέντες οἱ “λληνες καταλεῦσαι βουλεύονται
τὸν Αἴαντα,

«καταφεύγει
1 δὸ ΜΝ.

ὁ δὲ ἐπὶ

τὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς

ΤῊ15. ἴοΓΠὶ 15 ΘΟΠἢγιηθα

᾿Οἱλέω5) θγν Ἠϑοϑιοῦᾶ, Οαέαίοσιι65, ἵταρ. 88,
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βωμὸν

καὶ διασῴζεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου
(ἃ5. ρϑίηδὺ

ΗΘ ΥΠΘ᾽5

ΤΗΕ 5ΑΟΚ ΟΕ ΠηΜ
Γ ΠῊΝ ΘΑΟΚ ΟΕ ΠΙῸΜ
1.
ΝΈΧΤ οοῖηθ ὕνγο ῬΟΟΚ5 οὗ 6 ϑαοῖ ὁ 1, ὈΥ
Ατοδίπαβ οἵ ΜΙη]δἴαβ ψ ἢ ἐπα ξο]ονηρ οομξεηΐβ. ΤῊΘ
ΤΥΟ]Δ5 ἡγΕ6 βαβρίοίοιϑ οὔ ἢ ννοοάδῃ ΠοΙβ6 ἀπ 5ἰδπᾶἰπρ τουηα Ὁ ἀδραῖδα ναὶ ἔθ Ὺ οὐρῇ ἴο ἀο. ϑοιης
ὑπουρῆῦὺ ὑπὸν οαρῃὲ ἴο ἢ}

τ ἀονῃ ἔτου Πς

τΌοΚ5,

οὔδδυβ ἴο θαση ἰδ ἀρ, 116 οὔ 5 βαα ἔπ υ ουρηΐ ἴο
ἀφαϊοαῖθ. ἰἢ το Αἴπεπα.
Αὖὐ ᾿αϑὲ ὑπὶ5 ἐπϊνὰ ορίηΐοη
ΡΥΘνα 16. ΤὭδη ὑπον ἐαγπεα ἴο ταἰγῃ ἃπ4 [δαβεϊην
Ὀ6]’ονίηρ ὑΠ6 ᾺΥ νγὰ8 δὖ δὴ επα.

Βαΐ δὲ ὑῃϊβ νον

ἔϊπιθ ὕνγο βευρθηΐβ ἀρρεατεᾷ δηᾶ ἀδβίτογοα 1 δοοὔοῃ
Δ Πα ὁη6 οἵ [ἰ5 ὕννο βοῃ5, ἃ ρογίεην νυνἢ ἢ 850 δἰδιχτηθα
ὑπ6 Ὀ]]ονοῖβ. οἵ Αθπϑαβ ὑμαῦ ἔπεν νι πάγον ἴο 148.
Θίποη ἤθη γαϊβθα ὑΠῸ ἢγα-ϑῖριια] ἴο ἴῃΠ6 ΑΟἤδΘδη8,
Βανίπηρ ῥγανίουβθν σοὺ ἰπΐο ὑπὸ οἷζν ὈΥ ρῥγοίεμποα.
Τῆς ατδεκϑ ὑπθῃ 5811 66 ἴῃ ποτ

'Γαπθάοβ, δηα {Πο586

ἴῃ. ὑπΠ6. ψοοάδθῃ ἤογβα οαπηθ ουὔΐ πα [6}] προπ. ὑμεῖς
᾿Θπθιηΐθθ, ΚΙΠΙησ την ἃπᾶ ϑἰουτηίπσ ἴῃθ οἰδγ.
Νεδορίοϊθηιβ Κι}15 Ῥυίδιη ψῃηοῸ Παα ἢφδα ἴο ἐπε αἰΐδν
οὔ

Ζεὺ5

Ηετγοείαθῖ;

Μεπεῖαὰβ

ἤπας

Ηδφίθη

ἀπά

ἴδ καβ μὲν ἴο {Π6 58ῃ1ρ5, αἴτεον. ΚΠ Πεῖρθοθι ; δῃᾶ
Αἴδ5 ἔΠ6 βοὴ οἵ 1Π|δπ5, ν ἢ116 ὑγγίηρ ἴο ἀτὰρ (αϑϑδμαᾶγα
ΑΥΔΥ ὈΥ ἔογοθ, ἴξαιβ ἄνγᾶὰν ψ ἢ ΠΟΥ {πὸ πᾶσα οὗ
Αὐμεπα.. Αὐ {πῖὶ5 {πΠ6Ὸ6ὶ Οσϑεῖζα ἃΓῈ 8580 δητασϑα ἐπαΐ
μευ ἀδίθυταῖπα ἴο βἴοπα Αἰδθ, 0 ΟΠΪΥ Θϑοᾶρ65 ΤΌΤ
ὑΠε6 ἀδηρσον ἐΠπγθαϊεπηίηρ Πἴτη ὈΥ͂ τακίηρ τεΐασε αὖ ὑπΠῸ
1 Ζοὰὺβ 15 50 οϑ]]θα Ῥθοδιβα 1ὖ νγὰβ ουβῦοιηδγΥ ἴοσ ἃ αἰ δι
ἀραϊοαίθα ὑο τη ἤο 6 Ῥδοθὰ ἴῃ ὕμ6 ογθοουτγῦ (ἕρκος) οὗ ἃ
μοῦβθ. Ορ. Ἠοιηθῦ, Οάγψϑοου χχὶϊ, 334--ὅ.
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ΤΗΕ,

κινδύνου.
ξείνην
’ὔ

ἘΡΙΟ

ΟΥ̓

ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν Πολυ-

σφαγιάζουσιν

ἐπὶ

,

5

τὸν

Ν

Χ

τοῦ

-“

᾿Αχίλλέως

5

͵7ὔ

τάφον. καὶ ᾿Οδυσσέως ᾿Αστυάνακτα ἀνελόντος
Νεοπτόλεμος ᾿Ανδρομάχην γέρας λαμβάνει. καὶ
τὰ λοιπὰ λάφυρα διανέμονται' Δημοφῶν δὲ καὶ
᾿Ακάμας Αἴθραν εὑρόντες ἄγουσι μεθ᾽ ἑαυτῶν.
᾽

Χ

Ἀ

,

»

“

,

ἔπειτα
Ψ

ἀποπλέουσιν
᾽

Χ

ΝΜ

οἱ

ΕΠ

“Ελληνες

Ἅ.

“-

καὶ

φθορὰν

᾽ν

χα

αὐτοῖς ἡ ᾿Αθηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος μηχανᾶται.
-

“

,,

-“

2.

Τῖονψδῖιι5 Παϊϊοανηι. ἤσουν. Ατΐῳ. ᾿. θ8, ᾿Αρκτῖνος
δέ φησιν ὑπὸ Διὸς δοθῆναι Δαρδάνῳ παλλάδιον
ἕν καὶ εἶναι τοῦτο ἐν ᾿Ιλίῳ τέως ἡ πόλις ἡλίσκετο
κεκρυμμένον ἐν ἀβάτῳ, εἰκόνα δ᾽ ἐκείνου κατε-.
σκευασμένην ὡς μηδὲν τῆς ἀρχετύπου διαφέρειν
ἀπάτης τῶν ἐπιβουλευόντων ἕνεκα ἐν φανερῷ
τεθῆναι καὶ αὐτὴν ᾿Αχαιοὺς ἐπιβουλεύσαντας
λαβεῖν.
ὃ.

ϑολοῖ. οα ων. Απαγονιαοῖο 10. καὶ τὸν τὴν.
Πέρσιδα συντεταχότα κυκλικὸν ποιητὴν ὅτι καὶ
ἀπὸ τοῦ τείχους ῥιφθείη (8. ᾿Αστυάνα
ξ).
4

4

ϑοϊιοῖ. οὐ ἔτιιν. Τγοαίίοβ 81. μηδὲν γὰρ εἰληφέναι
τοὺς περὶ ᾿Ακάμαντα καὶ Δημοφῶντα ἐκ τῶν λαφύρων ἀλλὰ μόνην τὴν Αἴθραν, δι᾿ ἣν καὶ ἀφίκοντο
εἰς Ἴλιον, Μενεσθέως ἡγουμένου. Λυσίμαχος δὲ
τὸν τὴν Πέρσιδα πεποιηκότα φησὶ γράφειν οὕτως"
Θησείδαις δ᾽ ἔπορεν δῶρα κρείων ᾿Αγαμέμνων
ἠδὲ Μενεσθῆι μεγαλήτορι ποιμένι λαῶν.
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ΤΗῈ

ΒΑΟΚ

ΟΕ

ΠῚῸΜ

“τὰν οἵ Αἴεπα.
Τῆς ατεεκβϑ, αἴδου θασγηίηρ ὑΠ6 οἰδν,
Βδουῆοε Ρογχϑηδ δὖ πε ἕο οἵ ΑΘἢ11168: Οανββεὺβ
615 Αβέγδπαχ ; Νϑορίοϊθιηιβ ἴα ῖκαβ ΑΠατουηδμα
ἃ5 5. ρυῖζα, δηά {Ππ6 γϑιηδί πίη 5Ρ0115. ἀγὲ αἰνιά6α.
Πειπορῆοι πᾶ Αοδμιὰβ ἢπᾶ Αδίῆτα ἃπᾶ ἴα ΠῸΥ
νντἢ ἔπε.
[,ἀϑυν πε Οὐδ ῖκβ 581] αννὰν ἃπαὰ ΑΥΒεπᾶ
ΡΙδη5 ἴο ἀδβίγου ὑπθι οα {π6 Πρ 5688.
2:
᾿Αδοογαϊησ ἴο Ατοξίπιιβ, οπα Ῥα]]δαΐατη νὰ σίνϑη
ἴο ᾿ϑαντάδηιβ Ὀν Ζευβ, ἀπά {Π|85 νγὰβ ἴῃ ΠΙατα ἀπὲ} {Π6

οἷν ννὰβ ἴάκεη.
[Ὁ ννὰβ μ΄ ἄθη ἴῃ ἃ βεογεῦ ρίαςθ, δηὰ
ἃ ΘΟΡΥῪ νὰβ πιδ6 γοϑθι
] πρ [Π6 οΥἹο πα] ἴῃ 4}} ροϊηὺβ
ΠΩ 5εῦ ὋΡ ἴον ἃ}} ἴο 866, ἰῃ ογάδν ἴο ἀδοοίνα ἱῃοβε
ψΠῸ τηϊρηῦ πᾶνε ἀδβίρηβ ἀρεαϊηδὺ ἢ. ΤῊΪ5 ΘΟΡΥ ὑπ6
ΑΟΠδθδηβ ἴοοκ ἃ5 ἃ γα] οἵ ὑποὶν ρῥ]οῖδ.
ὃ.
ΤῈ γοὶῖὶς ροοὺῦ ΨηῸ οοπηροβϑα {πὸ ϑαοί 5ϑᾶγ5 ὑπαῦ
Αϑύγαπαχ ννἃ8 δ͵5ὸ Πυυ]δα ἔγοιη ὑπ 6 οἱδγ νυν4]].
4,
Εον {πῸ ὉΠ]
ον εαβ οἵ Ασαμηᾶβ ἃπα ]1)ειμοΡρΠοπ ἴοοῖκ
ΠῸ 5881 ---Οαἰς 15. 58816---οὔ {Π6 5ρο1]5, θὰ ον Αδίῆσα,
ἴογ ψΠοθα βᾶκο, ἱπάθθα, πον οαηθ ἴο Πίιμη νὰ ἢ
Μεμεβίμοιβ ἴο ἰεδα ἤθη. [1γϑιηθοῆαβ, ΠΟΎΕΥΘΥ,
βᾶγ5 ὑμαῦ πΠ6 δυῦμοῦ οἵ ὕῃς ϑαοί: ννυῖῦθϑ ἃ5 [Ὁ]]ΟνΒ:
.
ΤῊΘ Ἰοτὰ Αρδηιθιηηοη σάνα οἱ. ἴο ἐπθ 50ῃ5
οἵ ΤΉρβοιβ ἃπα ἴο θοΪα Μεπαβίποιβ, βῃμαρῃοσα. οὗ
Ποβὺβ.᾽
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ΤῊΞΒ ἘΡΙΟ ΟΥ̓ΟΙΕ.
ὃ.

Ειωρίαϊμῦεις οἿυ ΤΠπαά ΧΙ, 516. ἔνιοι δέ φασιν ὡς
οὐδὲ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰατροὺς ὁ ἔπαινος οὗτος
ἐστι

κοινός, ἀλλὰ

ἐπὶ τὸν

Μαχάονα,

ὃν μόνον

χειρουργεῖν τινες λέγουσι" τὸν γὰρ Ποδαλείριον
διαιτᾶσθαι νόσους... τοῦτο ἔοικε καὶ ᾿Αρκτῖνος

ἐν ᾿λίου ἸΤορθήσει νομίζειν ἐν οἷς φησι
αὐτὸς γάρ σφιν ἔδωκε “πατὴρ κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος

ἀμφοτέροις, ἕτερον δ᾽ ἑτέρου κυδίον᾽ ἔθηκε:
τῷ μὲν κουφοτέρας

εἴρας πόρεν ἔκ τε βέλεμνα

σαρκὸς ἑλεῖν τμῆξαι τε καὶ ἕλκεα παντ᾽ ἀκέσασθαι,
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀκριβέα πάντα ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκεν
ἄσκοπά τε γνῶναι καὶ ἀναλθέα ἰήσασθαι:"
ὅς ῥα καὶ Αἴαντος πρῶτος μάθε χωομένοιο
ὄμματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενόν τε νόημα.
6.
7]λοηιθαῖο8 ἐν, ΟΥ̓αηληι. 7,αἱ. ἃ. 417.

ὁ Ἴαμβος
ἐξ ὀλίγου διαβὰς προφόρῳ ποδὶ ὄφρ᾽ οἱ γυῖα
τεινόμενα ῥώοιτο καὶ εὐσθενὲς εἶδοςἔ
ἐχῇσι.
ΝΟΣΤΟῚ
ΗΝ

«Ῥγοοῖειδ, ΟἸιγ δίοηιαΐῆψ.
τῶν Νόστων

Συνάπτει δὲ τούτοις τὰ

βιβλία ε΄ ᾿Αγίου Τροιζηνίου περι-

έχοντα τάδε. ᾿Αθηνᾷ ᾿Αγαμέμνονα καὶ Μενέλαον
εἰς ἔριν καθίστησι περὶ τοῦ ἔκπλου. ᾿Αγαμέμνων
μὲν οὖν τὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐξιλασόμενος χόλον
ἐπιμένει, Διομήδης δὲ καὶ Νέστωρ ἀναχθέντες
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ΤΗΝ

ΒΕΓ ΌΒΝΒ

ὅ.
ΞΟΠ 580 ὑπᾶῦ 510} ᾿γαῖθθ ἃ5. {Π|51 4068 ποῖ ΔρρὶνῪ
ἴο Ρῃγβίοίδηβ σπου Ϊγ, θὰ οὔἱν ἴὸ Μδϑοἤδοη : δπα
ΒΟΙῚΘ. 58Υ ὑμπαῦ 6 οηΪϊν ργϑδοῦβεα βυῦροσυ, νὙγΠ1]|6
ῬοαδΙ
εινα5 ἐγοαϊθα βἰοΚηθθβαβ.
Ατοϊίπαβ ἴῃ [ῃ6 ϑαοῖ
97 Πἄθε ϑθθτὰβ ἴο θὲ οἵ {πῃῖ58. ορίῃΐοπ θη ΠῈ
ΒΔΥΘ:
ν Εον ἔμεῖν απο {Π6 ἔδτηοιβ Εαυ
ἢ-5'ΠΆΚΟΥ σανα
Ὀοΐῃ οὔ ὕπϑιὴ οἱἔϊδβ, τηδἰκίπο θᾶἢ ποτα ο]ουίοαβ ἔμδη
ὑΠ6 οὔμευ. Τὸ ἴπ6 ὁπ ἢθ σᾶᾷᾶνε μαπάβ τῆοσα ᾿ἰρηΐϊ ἴο
ἄγανν οὐ οαὐ᾽ ουΐ-στηΐθ51165 ἔσο ἐμα ἤδϑῃ ἀπᾶ ἴο ἢθδ]
41} Κὶπαᾶβ οἵ ψουπαᾶβ;

Ραὺ ἴῃ ὑπε μϑαγὲ οἵ ἐπ6 οὐποῦ

ἢθ ρμυὺ {1} ἀπὰ ρεγέδοὶ Κπον]εᾶρε ἴοὸ [6}} μάθη
αἴβθαϑθθθ ἃπα οὔτε ἀδδρογαῦθ βἰοκηθθβοθ
[Ὁ νγὰβ ἢ6
ψγὴῸ ἤνθι ποίοθα Αἰδβϑ᾽ Πδϑῃϊησ ὄγεβ ἀπά οἱουαβα
τη γΠ6π ἢ6 νγὰβ δηγαρσϑα,"
6.
“ς Τᾷτηθὰ5

δἰοοά

« [{{{|π

ψ Ώ1]6 αϑίτάθ

δαἀναποορά, ὑΠαὺ 50 ἢΐ5 βυγαϊπϑα 15

τ

ἔοοΐ

τηὶρῃηΐ σεῦ ρον οὺ

Δη4 Πᾶνε ἃ 8πον οὗ τεδᾶν ϑγεηρῦῃ.᾽

ΤΗΕΒ ΒΕΤΌΕΝΒ
ἐ
Αὑτεὴ πε ϑαοῖ οὐ {ἰγὶ ἴΌ]]ονν ὕΠ6 ]ἐθέμγηδ ἴῃ ἔνε
Ὀοοκβ Ὀγν Αρίδβ οἵ Ττοθζεη.
ΤΉρθὶν οοηὐθηΐβ ἅΥΘ ἃ 5
ἔΌΠ}ονν8. Αὐμοπᾶ οδιιθ85 ἃ αΌΔΥγ6] Ραῦνεθ ἀρδιηθιηΟΠ ἃΠα Μεπεοῖδιβ ἀθροὰΐ ἴΠ6 νογᾶρὲ ἔτοιη ΤΎΟΥ.
Αρδιηθιηποῦ ὕῇ θη δἴαγβ οα. ἴο ἄρρϑθᾶβα ὑπ6 Δῆρϑὺ οἵ
Αδαμ.
ομθαο5 ἀπά Νοϑῖου ραΐ οαὖ ἴο 588 δῃὰ
1 8ς, Κπον]θᾶρσε οἵ θοῦ βΌγρουυ δηᾶ οὗ ἀγαρβ.
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ΤῊΞΚ ἘΡΙΟ ΟΥ̓ΟΙΕ
εἰς τὴν οἰκείαν διασῴζονται: μεθ᾽ οὺς ἐκπλεύσας
ὁ Μενέλαος, μετὰ πέντε νεῶν εἰς Αἴγυπτον παραγίνεται, τῶν λοιπῶν διαφθαρεισῶν νεῶν ἐν τῷ
πελάγει. οἱ δὲ περὶ Κάλχαντα καὶ Λεοντέα καὶ
Πολυποίτην πεζῇ πορευθέντες εἰς Κολοφῶνα, Τειρεσίαν ἐνταῦθα τελευτήσαντα θάπτουσι. τῶν δὲ
περὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα, ἀποπλεόντων ᾿Αχιλλέως
εἴδωλον ἐπιφανὲν πεῖ ται διακωλύειν προλέγον

τὰ συμβησόμενα.
εἶθ᾽ ὁ
πέτρας δηλοῦται χειμὼν
τοῦ Λοκροῦ. Νεοπτόλεμος
πεζῇ ποιεῖται τὴν πορείαν,

περὶ τὰς Καφηρίδας
καὶ ἡ «Αἴαντος φθορὰ
δὲ Θέτιδος ὑποθεμένης
καὶ παραγενόμενος εἰς

Θράκην ᾽Οδυσσέα καταλαμβάνει ἐἐν τῇ Μαρωνείᾳ,
καὶ τὸ λοιπὸν ἀνύει “τῆς ὁδοῦ, καὶ τελευτήσαντα

Φοίνικα θάπτει: αὐτὸς δὲ εἰς Μολοσσοὺς ἀφικό-.
μενος ἀναγνωρίζεται Ἰ]ηλεῖ. ἔπειτα ᾿Αγαμέμνονος
ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας ἀναιρεθέντος
ὑπ᾽ ᾽Ορέστου καὶ [Πυλάδου τιμωρία, καὶ Μενελάου
εἰς τὴν οἰκείαν ἀνακομιδή.
2.
Αγρυιηιθηΐ ἐο ἔων. εάρα:

αὐτίκα δ᾽ Αἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡβώοντα
γῆρας ἀποξύσασα ἰδυίῃσι πραπίδεσσι,
φάρμακα πολλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὶ χρυσείοισι λέβησιν.
ΒΕ

Ῥανιδανιΐαϑ, . ". Ἡρακλέα. Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ἑλεῖν μὴ δύνασθαι,
Θησέως δὲ ἐρασθεῖσαν ᾿Αντιόπην---στρατεῦσαι
γὰρ “ἅμα Ἡρακλεῖ καὶ Θησέα ---παραδοῦναι τὸ
χωρίον. τάδε μὲν Ἡγίας πεποίηκεν.
5.26

ΤῊΒ

ΒΕΤΌΕΝΘ

ϑεὺ βαΐεϊὶγν ἢοθθ.
ΑαΑἴδυ ὕπο Μαεμποΐδιιβ βεῖβ οαΐ
δηα γεδοῆοβ Εσγρὲ ψ ἢ ἔνε ϑῃΐρβ, ὑπεῸ τεϑὺ Βανίηρ
δεν ἀδβίσογεα οὐ ἔπε πὶρῇ 8688.
Τποβε ν]ἢ
ΟἌ]οΠα5,

[Γιβομΐεβ,

ἅμα

Ῥοϊγροοῖεβ.

ρὸ

ὈΥ ἰαπᾶ

ΟΟἸορμοι πᾶ Ὀυτν Τ εἰγθϑίαβ γΠῃ0 αἸεα ἵπεσο.
Αρϑδιηθηποη

8ἃπα

ἢἰβ

[Ὁ]]ΟνγοΥβ ΕΥῈ

ἴο

ὙΠ δη

58 1ΠΠρ᾽ ΤΑΥ͂,

1Π6 σμοβὺ οὗ ΑΘἢ11165 ἀρρεαγεα ἂπα ὑτεα ἴο ριενεπὶ
ἔμ θτη ὈΥ ἰογείθ πο ννμαῦ 5μου]α Ὀεΐ8}} μοι.
Τῆς
- βζογτη αὖ πε το5 οα]] δα (ρον65 15 ἔμ6η ἀθβουθεά,
νἢ ὑπ ἐπα οἵ [,οοναη Αἰαθ. Ναεορίοϊθιηιβ, ψαυπθα
Ὀγ ΤΙ δ 5, Ἰοῦσ
μα γ5 ονευ πα δηά, οοτηΐηνρ ἰηΐο ΓὮΏγδσα,

τηθοὺβ Οαγϑβοὺβ αὖ Μαζοπθα, ἃπα ὑμθη ἢπίβῃ65 {Π6
γτοϑὺ οὗ ἢβ. ἸΟῪ ἁὔου Ὀαγγίηρ ῬΠοδπῖχ ψΠῸ α165
οἢ ὑῃ8 νγᾶὰυ. Ηδ Βίτηβο! 18 γεοορηΖεα θγ Ρεϊδβ οα
τοδοῆίηρ ἔπ6 Μοῖϊοβϑ. ΤΏθη οοπλθθ ὑΠ6 ταῦο
οἵ Αρδιηθθωποη ὈγῪ Αδρίϑίμπιιβ ἀπα ΟἸγίδειηπδβίγα,
ἕο] οννοα Ὀγ ἔπε νεηρθᾶποα οἵ Οτγεβίαθβ ἃπα Ρυ]δᾶδβ.
ΕἾΠΑΠγ, Μεμποϊδιβ γεξαγηβ ΠΟΙΏ6.
2.
“Ἐουἢ Μεάδα τᾶς

ΒΟΥ ἃπᾶ

Αθβθοὸη ἃ βυεεῦ

γοὰπρ'

ἔγρρεα ἢἴβ οἱά ρὲ Πόσα ᾿ΐπὶ ὈῪ ΠΟΥ

οὐπηΐηρ' 5Κ1}], γν ἤθη 5806 δα τηδᾶθ ἃ Ὀγὸνν οὗὁ Τηδην
Που5 ἴῃ ΠΟΥ σΟ] θη οδ]γοπβ.᾽
9.
ΤὴῈ 5ἴουυ ροθβ ὑπαῦ Ηθγδοὶθα νὰ
θεβίερίησ
ἹΠοδιαΐβογγα οὐ ἴῃς ΤΠειτηοάομ ἃπα σου] ποῖ ἴακε
ἰ ; θαῦ

Απὲϊορε,

θεΐηρ ἴῃ ἴονε στ

ΤἬδβοαβ

0

γγα5 ἢ Ηδγδο]εβ οα ἐπὶ Ἔχρεαϊίοη, Ὀεϊγταγεα ὑπῸ
Ρίδοα. Ηερῖίδβ σίνεϑ [5 δοοοπηῦ ἴῃ ἢΐβ ΡΟΘΙ,.
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4,

πιιδέαιζίειε, 1190. 45. ὁ δὲ τοὺς Νόστους ποιήσας
Κολοφώνιος Ῥηλέμαχον μέν φησι τὴν Κίρκην
ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν ἐκ Κίρκης ἀντιγῆμαι ἸΤηνελόπην.
δ.

Οἰοηιθτέ οΥ Α4ἰ6α. δέγοῃι. νὶ. 2. 12. 8.

δῶρα γὰρ ἀνθρώπων νοῦν ἤπαφεν ἠδὲ καὶ ἔργα."
6.

Ῥακπιδαηῖα, αι δ, ἐς ἡ Ἢ δὲ Ὁμήρου ποίησις ξέδεν,
καὶ οἱ Νόστοι---μνήμη γὰρ δὴ ἐν ταύταις καὶ
“Αἰδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστίν---ἴσασιν.
οὐδένα Ἐὐὐρύνομον δαίμονα.
Αὐιοηαθεδ, 281. 5.

ὁ γοῦν τὴν τῶν ᾿Ατρειδῶν

ποιήσας κάθοδον ἀφικόμενον

αὐτὸν

λέγει

πρὸς

τοὺς θεοὺς καὶ συνδιατρίβοντα ἐξουσίας τυχεῖν
παρὰ τοῦ Διὸς αἰτήσασθαι ὅ
ὅτου ἐπιθυμεῖ. τὸν δὲ
πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως διακείμενον, ὑπὲρ

αὐτῶν τε τούτων μνείαν ποιήσασθαι. καὶ τοῦ ζῆν
τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς θεοῖς" ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτήσαντα τὸν Δία, τὴν μὲν εὐχὴν ἀποτελέσαι διὰ τὴν
ὑπόσχεσιν, ὅπως δὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παρακειμένων

ἀλλὰ

διατελῇ. ταραττόμενος,

ὑπὲρ τῆς

κεφαλῆς ἐξήρτησεν αὐτῷ πέτρον, δι᾿ὃν οὐ δύναται
τῶν παρακειμένων τυχεῖν οὐδενός.
1 ΟἸδιαθηῦ αὐ! δαῦθβ ὑμῖ8. Ππὸ ὕο ἀδευμωναὶ μήνα Ἀρίαν
15 ἱηθπαρά.
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4.

ΤΠης ΟΟἸορΠοπίδη δυΐμπου οἵ {πῸ ἐὐρέμγης βὰγ5 ὑπαὶ
ΤοΙειηδ5 αὐξεγννασβ τηνυθα Οἴγοα,
νΗΠ]6 ΤΟΙ ρΌΠα5
16 50η οὗ Οἴγοθ ΘουγβΡο
αἰ ΠΡῚν τηϑυτθα ῬΕΠΕΙΟρΘα.
ὕ,
“ΒῸν ροἱἤδβ θΘρῸ16 τηθη 5 μη 5 ἀπα ὑπεῖν ἀδεαϑ ἃ5
ψ6}}.᾿
6.
ΤΠ6 ροθῦνυ οἵ Ηομμθὺ πα ὑπὸ Πὐορέιγ)5--[Ὁ θα
ἴοο ἐθδγα ἰβ. ἂἃπ δοοουηῦ οἵ Ηδάεβ πὰ με ΤδυγοΥ5
ὑμετε--- πον οὗ πὸ βρίτῦ παπγχθα ἘαΥῪ ΠΟΙη 8.

ΤῊΘ νον

οὗ ἐη6 Πϑέμγη οΥΓ ἰζε Αἰγοϊάαο

88 γ5

ὑμαῦῷ Ταηΐδ]αβ οατηα ἀπᾶ ᾿νε ψἢ {πὸ σοᾶβ, ἀπ ννὰϑ
Ρευτηϊ θα ἴο ἃ8ς ἴῸγ ψ βαΐθνου μα ἀδβϑιτεα. Βαΐ {π6
τηϑ νγἃ8 50 ᾿τητηοάθγαῦα!νυσίνοῃ ἴο Ρ]Θαβαγεβ ὑπαῦ μ6
5 6α ἴον ἔπ6ϑ8 δηὰ ἴοσ ἃ 16 κε της 11ξδ οἵ {πε ροάβ.
Αὐ {Π18 Ζειβ νγὰβ. ἀῃπογθα, θὰῦ Ὁ] Π]16α 5. ὈΥΑΥΟΥ
Ὀεοδυβθ οἵ Πὶβ οὐ ΡΙΟτηἶβα ἢ θαῦ ἴο ργανθηΐ Ὠίτη
ἔγοτη δῃ]ουίπηρ' δὴν οὗ ἐπε ρ]δαθαγεβ ργονἀβα, πα ἴο
Κααρ δίπη οοπ ϊπυδ!ν Παταββεα, μῈ Πυπρ ἃ βἴομθ
ΟΥ̓́ΣΡ Πὶ5 Πεδᾶ νοῦ ρῥγδνθηΐθ τη ἔγοη δνῸΥ
ΤΟ ΔΟΠΐπρ' 8ΠΥ οὔ ἔπε ρ]δαβαηΐ ἘΠπίπρθ ΠΘδγ ὈΥ.
1 Τα ρηὐοαὶ νει ὑΠ6 7 εέτγη.8, ἴῃ σσ]οἢ [6 ϑὥοηβ οὗ Αὐγϑὰβ
ΟΟΟΌΡΥ δα τηοϑῦ Ῥγοιηϊηθηῦ ρᾶγῦβ.
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ΤΗΛΕΓΟΝΙΑ
Ἰ;

Ῥνοοῖειδ, ΟἹ» δϑέονιαίῆμ,. Μετὰ ταῦτά ἐστιν .Ὃμήρου Ὀδύσσεια: ἔπειτα Τηλεγονίας βιβλία δύο
ὐγάμμωνος Κυρηναίου, περιέχοντα τάδε. οἱ
μνήστορες ὑπὸ τῶν προσηκόντων θάπτονται" καὶ
᾿Οδυσσεὺς θύσας Νύμφαις εἰς, Ἦλιν ἀποπλεῖ
ἐπισκεψόμενος τὰ βουκόλια καὶ ἕενίζεται παρὰ
Πολυξένῳ δῶρόν τε λαμβάνει κρατῆρα, καὶ ἐπὶ
τούτῳ τὰ περὶ Τρωφώνιον καὶ ᾿Αγαμήδην καὶ
᾿Αυγέαν. ἔἔπειτα εἰς ᾿Ιθάκην καταπλεύσας τὰς ὑπὸ
Τειρεσίου ῥηθείσας τελεῖ θυσίας. καὶ μετὰ ταῦτα
εἰς Θεσπρωτοὺς ἀφικνεῦται καὶ γαμεῖ Καλλιδίκην
βασιλίδα τῶν Θεσπρωτῶν. ἔπειτα πόλεμος συνί.σταται τοῖς Θεσπρωτοῖς πρὸς Βρύγους, ᾿Οδυσσέως

ἡγουμένου" ἐνταῦθα ᾿Αρης τοὺς περὶ τὸν ᾽Οδυσσέα
τρέπεται, καὶ αὐτῷ εἰς μάχην ᾿Αθηνᾶ καθίσταται.
τούτους μὲν ᾿Απόλλων διαλύει: μετὰ δὲ τὴν Καλλιδίκης τελευτήν, τὴν μὲν βασιλείαν διαδέχεται
Πολυποίτης

᾽Οδυσσέως υἱός, αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Ιθάκην

ἀφικνεῖται: κἀν τούτῳ Τηλέγονος ἐπὶ ζήτησιν τοῦ
πατρὸς πλέων, ἀποβὰς εἰς τὴν Ἰθάκην τέμνει τὴν
νῆσον". ἐκβοηθήσας δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς ὑπὸ τοῦ παιδὸς
ἀναιρεῖται κατ᾽ ἄγνοιαν. Ῥηλέγονος δ᾽ ἐπιγνοὺς
τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς σῶμα καὶ τὸν
Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς τὴν μητέρα
μεθίστησιν' ἡ δὲ αὐτοὺς ἀθανάτους ποιεῖ, καὶ
συνοικεῖ τῇ μὲν Πηνελόπῃ Τηλέγονος, Κίρκῃ δὲ
Τηλέμαχος.
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ΤΕΓΕΘΟΟΝΥ
᾿ὰ

ΑΡΤΕΗ πα Πὐρέμγη σουη68 ὑπ6. Οὐψοδοψ οὗ ΗοΙΊΟΥ,
δηα τΠ6η πε 7 εἰδροπῳ ἴῃ ὕνγο ὈΟΟΚ5 ὈΥ ΕἸπρσϑιητηοη οὗ
Ογτεπθ, νγῃϊοἢ οοηΐαϊη ὑΠ6 ἰΟ]] ον
τηδίξεσβ. Τῆς
βυϊΐζονβ οἵ Ῥεπεῖορε δύὰ θυγθα Ὀγ πεῖν Κίηβυηθη, δπὰ
Οάγβδεαβ, αἴθαυ. βδουϊποίηρ ἴο ἴῃ6 ΝΥΤΩΡἢ5, 588118 ἴο
ἘΠῚ5 ἴο ἱπβρθοὺ ἢΐβ ἢουσάβ. Ηδ 15 δεηϊεγίαϊποα ἔποσα ὈΥῪ
Ῥοϊγχθμιβ ἃπα τϑοεῖνεϑ ἃ τηϊχίηρ ΡΟΝ] ἃ5 ἃ σοί ; {πα
βίου οὗ Ττορῃομπῖαβ δηα Ασδηηθαάθβ ἃπα Αὐὑροαθ ἔμ 6 η
ἔΌΠ]Ποννθ.
ΗδἜ ποχὺ 984115 θδοῖκ ἴο Ππδοὰ ἃπα ρευουτη5
{ῃε βδουίῆοοθβ ογάδυεα Ὀγ Τ εἰγεβίαβ, ἀπ ὑπθη ροθ5 ἴο
ΤΉ βργοῦβ γιοτα 6 τηϑυτῖ65 ΟΠ] θα, ααθθη οὗ {πα
ὙΠαβργοίϊίδηβ. ἃ νὰν ὑπδη Ὀγεακβ ουὖὖ Ρεῦνψεεῃ ὑπ6
Τπαβρτούίδηβ, ᾿Ιδα θγῪ Οάγββθυβ, δπα πε Βυυρὶ. Ατεβ
τουΐβ ὑπ6 δὴν οἵ Οαγββειβ ἀπ Αὐπομα δηραραβ
νὴ ΑΥοϑ, απ Ὁ} ΑΡΟ]]Ο βαραγαῖαβ ει.
Αἴϑεσ ἐπε
ἀεαῖῃ οἵ (δ Πτάϊος Ῥοϊγροεῖθβ, ἔπῈ βοὴ οὗ Οαγϑβεῦβ,
βΒαροδθάβ ἴο 6 Κιίηράοιη, ψ 116 Οαγδβαυβ Πϊχηβο!
ταϊασμβ ἴο [{πᾶοὰ.
[Ι͂ὰ ἐπε τηϑαηἰτηθ ᾿'ΓΕΙΘΡΌΠΙΙ8,
νγἢ1]6 ὑγάνε!!ησ ἴῃ βθάγο οἵ Πὶβ ἔαϊῃον, Ἰαπμὰβ οἡ
ΠῚΠδοὰ δπαὰ γανᾶροθ ῃ6 ἰβδηα : Οαγββειβ οοηθβ ουΐ
ἴο ἀεξεπα ἢΐ5 οοπηΐγν, θαὺ 15 ΚιΠ6α Ὀγ Πἰβ βοὴ απννῦπρὶν. ΤΕ ρόπα5, οα ᾿ἰδαγηΐηρ Πἰ5 μηϊδίακο, γαμβροῦῖβ
᾿ῖ5 ἔαΠΥ 5 θοᾶν νι Ρεποῖορα πα Το]θιηδοῆιβ ἴο
5. το μου 5 ἰϑίαπα, σοῦ Οἴτοα τα κοθ ἔμϑιῃ ἱτητηογία!,
ἃπὰ
Τεϊθροπυθ
τηᾶυτῖθ5
ῬΘΠΘΙΟρΡα, πα

ΤεΙθδοῆυβ Οἴγοα.
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2.

Μιιδίανϊιιθ, 1196. 8ὅ.(Ὀ. Ὁ δὲ τὴν Τηλεγονείαν
γράψας Κυρηναῖος ἐκ μὲν Καλυψοῦς Τηλέγονον
υἱὸν ᾿Οδυσσεῖ ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον, ἐκ δὲ
Πηνελόπης Τηλέμαχον καὶ ᾿Ακουσίλαον.

ΠΑΜΦΙΑΡΑΟΥ ἘΞΕΛΑΣΙΣ
ϑοιιάᾶο- ᾿Αρήεορευ ἡ 778 φ Ἡονηεν. “κατήμενος ἐν
τῷ σκυτείῳ. - τήν τε ποίησιν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο
᾿Αμφιαράου τε τὴν ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήβας καὶ

τοὺς ὕμνους τοὺς ἐς θεοὺς πεποιημένους αὐτῷ.
ΟἸΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΛΩΣΙΣ

"::
,Ἰπυιοιαύλῖειε 880. 41.

εἴρηται δὲ καὶ περὶ Εὐ-

ρύτου ἐκεῖ καὶ τῆς αὐτοῦ. θυγατρὸς Ἰόλης δι’ ἣν
ἐπόρθησεν" Ηρακλῆς τὴν ᾿Οιχαλίαν. εἰς ἣν δοκεῖ
γράψαι καὶ Ὅμηρος ὡς δηλοῖ ὁ ἱστορήσας ὅτι
Κρεώφυλος ὁ Σάμιος ξενίᾳ ποτε δεξάμενος τὸν
Ὅμηρον ἔλαβε δῶρον ἐξ αὐτοῦ τὴν ἐπιγραφὴν
τοῦ ποιήματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλέας ἡἌλωσιν.
τινὲς δὲ ἀνάπαλίν φασι Κρεώφυλον μὲν γράψαι,
Ὁμήρῳ δὲ ἐπιγραφῆναι τὸ βιβλίον διὰ τὴν
ξενίαν: διὸ καὶ ἀταλ λέμαχοῖ:
τοῦ Σαμίου πόνος εἰμί, δόμῳ ποτὲ θεῖον “Ὅμηρον
δεξαμένου: κλείω δ᾽ Εὔρυτον ὅσσ᾽ ἔπαθεν
καὶ ξανθὴν ᾿Ἰόλειαν, “Ομήρειον δὲ καλεῦμαι
γράμμα: Κρεωφύχῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα.
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ΤΗΕ

ΤΆΚΙΝΟ

ΟΕ

ὉΕΟΗΑΙΙΑ

2;
ΤῊΣ δαΐποῦ οἵ πε Τοείθσοην, ἃ Ογὐγεπϑθϑδῃ, το Ἰδίαβ
ὑπαῦ Οαγββεὺβ μδα ὈΥ (ὐαἴγρβο ἃ 50η ΤΕ ΡΌΠΙΙ5. ΟΥ
Τεϊεάδιηιβ, πα Ὀγν Ῥεποῖορε ΤαἸειηδοῆιβ δηα ΑσοιαβίἸαυ5.
ὁ
ΤΗΕ

ἘΧΡΕΘΙΓΙΟΝ.

ΟΕ

ἈΜΡΗΙΑΒΑΌΒΙ

ΘΊΤτιΝα ἔβεσα ἴῃ τῃς6 ἔδηπον 5.γαγα, Ἠοιηδῖ γεοϊζεα
ἢϊ5 Ροείγυ ἴο ἔπεμι, ἴῃ6 βαρεοαϊἑηοη οΓ Απηιρἠϊαγαιδ ἵο
Τλοῦες πὰ ἴῃ6 ἤφψηιηδ ἰο ἐπε Οοάς οοτηροβθα ὈῪ
Πίπη.
ΤΗῈἙῈ ΤΑΚΙΝΟ

ΟΕ ΟΕΟΗΑΙΙΑ

ΙΝ
ΑΝ δοοοαπῦ μὰ5 ἔπεα θθθη σίνθη οἵ Ἐμπισγῦαβ πα
5 ἀδιυρηξον [οἷθ, Ὁ μοθα 5άκα Ηδγδο]85 βδοκεοα
Οεςομα]α.
ΗοτΏΟΥ 8150 566 15 ἴο ἢᾶνα νυ δα οἡ δ 15
Βα] οῦ, 88. ὑμαῦ Ἠἰβίουϊαη 5ῃονν8 ψὴ0 γταϊαΐθβ ὑπδΐ
ΟΥΘορΡ
5 οὗ ϑαμηοβ ποθ δα Ηομηδυ ἴον ἢἰβ σιιθϑὺ
ἃ ἴον ἃ γενναῖα ταοοῖνθα {πε αἰ θαύοη οὗ {πῸ
Ροθι νγῃοἢ ἔμπαυ ο8}} με 7 αὐίης οΓ Οδολαίδα. ϑουης
Βουγανϑυ, δβϑασὶ ἴῃς ορροϑῖΐε : ὑπαὺ (ὐεορῆγ]ὰβ νυγοῖα
1ῃ6 ροόϑῃῃ, πὰ ὑπαὶ Ἡοιηδὺ ἰθὺ 5 πᾶπη6 ἴῃ γαὔα τη
ἴον 8 δηϊογίαϊπτηθηῦ.
Απαᾶ 80 (δ δ οῆι5 υυῖξαϑ :
“41 δὴὺ Πε νγοῦκ οὗ ὑμαῦ ϑαγηΐδηῃ ψῆο οποθ τεοαϊνεα

αἰνῖπα Ηοτηου ἰπ ἢΐβ ἤοαβε6.

[ 5ίπρ' οὗ Εαγγίαβ ἀπ

411 Ηϊβ ψοθβ δπᾶ οἵ ροϊθη-Παίγεα [ο]εῖα, δπα 81
τερυϊθα οπὲ οὗ ΗουπδΥ 5 ννοσκβ. θεὰν Ηδανεῃ ! πον

ϑστθαὺ δὴ ΒΟΠΟῸΣ [15 ῸΥ ΟΥΘΟρΡΉγ]ὰ5 "ἢ

1 Τῇ Ηωρεοαϊέζον, 9.7, Ατηρβίαγαιι, ΤῊΣ Ταξίηρ 9, Θεεπαϊία
δια 7λὲ Ῥδοοαῖβ νσθύθ ποὺ ἐποϊπἄρᾷ ἴῃ ὑπ6 Ερὶο ὕγοϊθ.

533

ΤΗΕ

ἘΡΙΓ

ΟΥ̓ΟΒΕ

2.
Ογαηιθν, 466. Θαοῦ. ἱ. 521.
«
4
νι
᾿
θὲ;
τν
3
2
μέ
ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.

ἔ

τοῦτο δὲ εὑρήσομεν καὶ ἐν τῇ Οἰχαλίας ἁλώσει.

ΡΣ

ὃ.

ϑοβοῖ. ον. ϑορῇ. Τγαοῖ.. 206. διαφωνεῖται δὲ ὁ
τῶν Εὐρυτιδῶν ἀριθμός:
“Ἡσίοδος μὲν γὰρ δ΄
φησιν ἐξ Ἑὐρύτου καὶ ᾿Αντιόχης παῖδας οὕτως,
Κρεώφυλος δὲ β΄.
4,

ϑολοῖ. οἩ δεν. φάρα, 218.
Δίδυμος δὲ... ὦ
παρατίθεται τὰ Κρεωφύλου ἔχοντα οὕτως" τὴν
γὰρ Μήδειαν λέγεται διατρίβουσαν ἐν Κορίνθῳ
τὸν ἄρχοντα τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποκτεῖναι
ἀ
φαρμάκοις. δείσασαν δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς
συγγενεῖς αὐτοῦ φυγεῖν εἰς ᾿Αθήνας, τοὺς δὲ
υἱούς, ἐπεὶνεώτεροι ὄντες οὐκ ἠδύναντο ἀκολου-"

θεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Ακραίας "Ἥρας καθίσαι
νομίσασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φροντιεῖν τῆς σω-

τηρίας αὐτῶν.

τοὺς δὲ Κρέοντος οἰκείους ἀπο-

κτείναντας αὐτοὺς διαδοῦναι λόγον ὅτι ἡ Μήδεια
οὐ μόνον τὸν Κρέοντα ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτῆς
παῖδας ἀπέκτεινε.
ΦΩΚΑΙ͂Σ
Ῥεθιιαῖο- Πογοαούιιδ, ΠΑγ6 φῇ Πογηον. διατρίβων δὲ
παρὰ τῷ Θεστορίδῃ ποιεῖ ᾿Γλιάδα τὴν ἐχάσσω...

καὶ τὴν καλουμένην Φωκαίδα, ἥν φασιν
Φωκαιεῖς “Ὅμηρον παρ᾽ αὐτοῖσι ποιῆσαι.
5924

οἱ

τότ
ἍΝ
ΤΕ
ΡΥ
ΚΝ,
ἧ

ΤΗΕ

ΡΗΟΟΘΑΙΒ

μῇ
“Βαρσροα σαιτηθηΐβ, ἐναη ἔποβα νη ΐο πον γοὰ
566.
ΤΗϊβΒ νεῖβα (Οάψοδου χὶν. 8543) σε 5841} 8150

ἤπα ἴῃ {πὲ 7 αἰΐηρ ὁ Οδφολαίϊα.
3.
ΤΉΡΙΕ 5 ἃ ἀἰβαρτεοιηθηῦ 85 ἴο ὅΠς πυτθεῦ οὗ ἐπα
5005 οἵ ΕυγγίαθΒ.
ΕῸΓ Ηδβιοα 88γ5 Ευσγίαβ δπά

Απέϊοομαε Πα 845 ΤΩΔΗΥ͂ 85 ἔΌΠΥ 50Π5; θαῦ ΟΥ̓ΘΟΡΠΥ]5
5805 ὕννο.

4͵

Πιάγιλιβ οοπἐγαϑὺθ ἐπ 6 ΟΠ] ουνίηρ' ἀοοουηΐῦ σίνεπ ὈΥῪ
ΟΥδορἤ]5, νυΒΊἢ 15. 5. ΦΌ]Π]ονβ : ψἢ16 Μεάθα νγᾶβ
Τνίηρ' ἰῃ Οοτπίῃ, 5η6 ρΡοϊβοπϑα ὕγθομ, ννῆο νγ85 ΤΌ]ΘΥ
οὗ {πε οἰΐγ αὖ ὑπδὲ {ίτηθ, δπα Ὀδοδσβα 586 ἔδβαγεα ἢϊ5
ἐγ π5 δηα Κιηβίοκ, ἤεα ἴο Αἴῆθηβ. Ηοννϑυ, βίποα
ΠΕΥ 50η5 ψΕ ΘῈ ἴοο γοιπηρ ἴο φὋ δ]οηρ ψἱἢ ΒΕΓ, 586
Ἰεῖο τΠϑῖὰ δὲ {πε αἰΐζαν οὗ Ηδϑγα Αογδβϑα, ὑπ πκίηρ ὑπαΐ
ὑπεῖν ἔμεν νου 566. ἴο ὑμπεὶνγ βαΐεῖγυ.
Βαυΐ ἐπε
τεϊαϊτῖνεβ οἵ ὕσγθοῦ ΚἰΠΠ6α ἔπει ἀπα βργθδάᾶ {πε βίου
πὲ Μεάδα μαᾶ Κἰ]]εα ΠῈὺ οὐ ΟΠ] ἀγῈ ἢ 85. νν6]}] ἃ5
τεοη.
ΤΗΕ

116

᾿ἰνίηρ ἱἢ

ΡΗΟΟΑΙΒ

ΤἬεϑίοσί4θθ, ΗἩθιηοΥ οοτηροβοᾶ

ὑπὸ 1},6586᾽ Πἰαὰ δὰ ἴῃς Ῥλοοαὶδ ;ὑπουρὴ ἴῃς ῬΒοοϑθδὴβ 580 ὑμαῦ 6 οοτηροβθα ἴῃς ἰαϊίε. Διορ;
ὑπμδι.
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ΤΗΕ

ΕΡΙΟ

ΟΥ̓ΟΙΠΕ

ΜΑΡΓΊΙΤΗΣ
1.

ϑιυϊαᾳαϑ.
ἀδελφὸς

Πίγρης"

Κὰρ ἀπὸ ᾿Αλικαρνασσοῦ,

᾿Αρτεμισίας τῆς ἐν τοις πολέμοις δια-

φανοῦς, Μαυσώλου γυναικός ' ἄμε
ἔγρα ε καὶ
τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον Μὰργίτην καὶ
Βατραχομυομαχίαν.
2.
Αὐϊζλυιδ ὐλῤεκυραὐρνίμμς Ρ' 2860, ΚΟΙ].

ἦλθέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων καὶ θεῖος ἀοιδός,
Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος,
φίλῃς ἔχων ἐν χερσὶν εὔφθογγον λύραν.
ὃ.
Ῥιαίο, ΑἸοῖδ. ἴῖ. Ῥ. 147 Α.
π΄ ΧΤῸΨ
ΝΜ
Ἂ
9
ΘῈΣ
,
7
πολλ᾽ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ᾽ ἤἠπίστατο πάντα.
Αγ ϑβίοξίο, Νὴο. Εἰ. νὶ. 1, 1141.

τὸν δ᾽ οὔτ᾽ἄρ᾽ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα

οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν: πάσης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης.
4.

δολιοῖ. ὁπ, Αθϑοϊνδηο8 ὑπ Οἴε8. ὃ 160. Μαργίτην
φησὶν ἄνθρωπον γεγονέναι ὃς ἐτῶν πολλῶν
γενόμενος οὐκ ἤδη ὅστις αὐτὸν ἔτεκεν, πότερον
ὃ πατὴρ ἢ ἡ μήτηρ, τῇ δὲ γαμετῇ οὐκ ἐχρῆτο:
1 ΤῊϊ5. Αὐὐθιηἶβῖδ, γ᾽ῃῸ αἰβύϊπρ ἰβῃθα ΠΘΡΒ6]} δὐ Ὁ 6 θα 016
οὗ βαϊδην8 (Ηδγοάοίυβ νἱὶ. 99) ἰ5 πεῦθ ὀοηξαβοα, νη 086
Ἰαῦθυ Αὐὐθπιϊβίθ, ὑΠῃ6 τ ]θ οὗ Μϑιβοὶαβ, ψῃο ἀϊθα 850 8.0,
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δυο
ΨΥ
3
ὁΤ

ΤΗΕ

ΜΑΒΟΙΤΕῈΒ

ΤῊΕ

ΜΑΒΟΙΤῈΒ
ὃ).

ΡΙΘΒΕ5. Α Οδγίδη οἵ Ηδ᾽ οαυπαβϑὰβ δηα Ὀγοῦμεῦ οἵ
Αὐξευηϊβία, νυῖέε οὐ Μδυβοϊαβ, πο ἀἰδεϊπραθῃεα Πεῖ561 ἴὴ ψὰγ...
δ αἷἴβο ντοῖα ὑῃ86 Μαγριέος αἰιτὶθυϊεά ἴο Ηομιοῦ ἂἃηαᾶ πε αίίίε οΓ ἰλε ἔτορε απὰ
Μῖοε.
2,
“ΤΠΉΘΥ6 οᾶτηθ ἴο ΟΟΙΟΡΠΟΙ 8η οἱ τηᾶπ πα αϊνίπε
Β'ΠΡΈΓ, ἃ βεύναπῦ οὗ ὑπὸ Μαυδεβ δῃᾶ οὗ ἔδυ-ϑῃοούίηρ
ΑΡοΟΪ]ο.
ἴῃ ἢῖβ ἀθῶγ παηᾶβ ἢ με]ᾶ ἃ ϑυνεεὺ-οπϑα
Ἰγτϑ.᾽
9.
“Ἠς

Κηον τϑην {πίηρβ Ὀὰαΐ Κηθνν 8411] Ὀδαϊν
Τη6 σοῦβ δα ἰδυσῃῦ Πΐπὰ ποῖμου ἴο αἷρσ
ποῦ ἴο ΡΙουΡΉ, ΠΟΥ͂ ΔΠΥ ΟὔΠΕΙ 5Κ11; ἢς ἈΠε6α ἴῃ
ΘΥΕΙῪ οταΐν.᾽

4͵

᾿

Ηε τϑἔϑυβ ἴο Μαγρίϊεβ, ἃ τῆδῃ ψῆο, Ὁπουρἢ ψ6]]}
Θύον ἃρ, αἰα ποὺ Κπον ὑμοῦπεῦ ἰδ νὰβ ἰδ

απο. οὐ ἰβ τηοῦμεῦ ψῆο σάνε ἤτω Ὀἰτῖῃ, δηά
νου] ποὲ ᾿ς ἢ 5 ψίΐε, βαγίηρ ὑπαῦ 6 νγᾶβ
537

ΤΗΞΕ,

ἘΡΙΟ

ΟΥ̓ΟΠΕ

δεδιέναι “γὰρ ἔλεγε μὴ διαβάλλοι
τὴν μητέρα.

αὐτὸν

πρὸς

τα
οδ
ορ
χμ
μον

δ.
Ζεγοδῖιι8, ν. θ8.

πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα.
ΚΕΡΚΩΠΕῈΣ
ϑιυϊάαβ. Κέρκωπες" δύο ἀδελφοὶ ἢἦσαν ἐπὶ γῆς,
πᾶσαν ἀδικίαν ἐπιδεικνύμενοι, καὶ ἐλέγοντο Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν ἔργων δεινότητος οὕτως ἐπονομαζόμενοι. ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν Πάσσαλος ἐλέγετο,
ὁ δὲ Ακμων. ἡ δὲ μήτηρ Μερμνονὶς ταῦτα ὁρῶσα
ἔλεγε μὴ περιπτυχεῖν Μελαμπύγῳ:" τουτέστι τῷ
Ἡρακλεῖ. οὗτοι οἱ Κέρκωπες Θείας καὶ Ὠκεάνου.
οὕς φασιν ἀπολιθωθῆναι διὰ τὸ ἐγχειρεῖν ἀπατῆ-ς
σαι τὸν Δία
ψεύστας, ἠπεροπῆας, ἀμήχανά τ᾽ ἔργα δαέντας,5
ἐξαπατητῆρας" πολλὴν δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἰόντες
ἀνθρώπους ἀπάτασκον, ἀλώμενοι ἤματα πάντα.
1 Αὐὐγιθαύοα ἰο Ηοπηου Ὀγ Ζεμποθίιβ, δα Ὁ Βοιρκ ἴο Π6
Μεᾳαγστέεβ.
5 ΤΟΌΘοΚ : ἔργ᾽ ἀνύσαντες, ϑδιιυϊαδδ.

8ι
Ἃε
ΓΝ.
ΝΣ

Ἐ
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:

ἀϑύλκ

ΤῊΕ

ΓΟΕΕΟΟΡΕΒΞ

αἴταϊᾷ 5η6 τηϊρῃῦ σίνε ἃ δα δοοουπὺ οὗ Πἷπι ἕο ΠΟΥ
τοῦυ.
ὃ.
“ΤῊ ἴοχ Κποννβϑ τηϑην ἃ ψ116 ; αὐ πε Πεᾶρε-Πορ᾽ 5
ὁΠ6 ὑοκκ ᾿ οαη θϑδῦ ὑπϑῖὰ 41].᾿
ΤΗΕ, (ἘΒΟΌΡΕΒ
ΟΕΒΟΟΡΕΒ.
Τηδθα ψοῖῈ ὕνο ὈγοῦΠοΥΒ. Πἰνίηρ ΠΡΟ
1Π6 δαυῦῃ ψῇῆο ργδοιϊβθα νεῖν Κὶπά οἵ Κπάνενυ. ΤΉΘΥ
γγΕΥῈ ΟΔ]16α Οδγοοροβ 2 Ὀδοδυβα οὗ ὑπαὶ οὐππίηρ
ἀοίΐηρβ: οπα οὗ ὑπϑῖη νγὰβ παηηθα Ῥαββαϊθ πα {ῃῸ
οἴου Αοιοη. ΤΉ οἷν τύπου, ἃ ἀδυσῃζον οἵ Μειηηοη,
βϑαίηρ ὑΠ6ὶν ὑγῖοῖκ5, ὑο]α ἔπ θὰ ἕο Κααρ οἰθαν οὗ ΒΙδοῖὈοξίομ, ὑπαῦ ἰ5, οἵ Ηδυδοῖθβ.
Τῆθθα δύοοραθ ἡγε α
8005 οἵ Τροία δπα Οοδϑδῃ, δηα δύ

βδϊα ἴο ᾶνβ θθθῃ

ζυγπεᾶ ἴο βἴοπα ἔου ὑγγίπρ' ἴο ἀδοεῖνε ζει.
“1 1875 δῃ οἤθδῦϑ, 5Κ116 ἴῃ ἀ6 665 ᾿συθυη
θα 80]6, δο-

ΘΟΙΡ 5η6α Κῆᾶνθ5. Εδὺ ὀνϑὺ ἴῃ6 ψον]α ὕΠ6Ὺ τοδιηθα
ἀδοαίν!ηρ᾽ ΠΏ6η 85 ὕπου νναηάεγθα οοη πα }]γ.᾿ἢ
1 2,6. 086 ἴοχ Κπουβα Πϑν νγᾶνϑ ἤο ὈδΠ]6 105 ἴοθϑ, ν 116
ὑπ6 μποᾶρϑ- ποῦ Κπονγα ΟὯΘ ΟὨΪΥ ὙγΒΙΟΙ 15 ἔδυ πογ οθοῦσδ.
5. 2,6. ““ το ΚΘΥ-ἸηΘῃ."
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Ν᾽"οι ϑυδ
εἰσιἰδ ἀΝ Δ χαλία οὐουν
ῬΦὩὍι.

τ
ΣΡ

ΚΘ

5} 9

᾿ἀλώψφηξ ἬΝ ἀν ρας

1.

ἐφοτολδενσες οὐδ: οὐ

Ἐν.

φρο. ἜΡΟΡΕ. )

μεθ ν εινόρή ἴα, δὴιο: τον, δοοίμανία σρνκτερε δίς
πο
τ
ἤτοιϑόμβαθεὶ ἐπσασδιθο, ἈβΕδο ἴϑτονν ἢ
αρ υτῶ σα μὴ ἢ ξ,ἐρφδεραι ΓΝ
τ χρ ϑ πο λος ἐ ὁ8᾽

ποιϑ δ 36 πϑ: μἰραῖρδ5. Δούνοια θη" (ἕοτδοίε μξ 0
ἀμ δμῖίθἾρ ἜΔΘΙΣ ΟΘῈ. Ὁ ᾿ῖθ 4} δια γυδο ΝΣ Ἐσι λαῖαυ
: ὀἴρνν ἔϑαουἜΝ Χο" ᾿ς

Ἐ90 ΘΡΕΙ Ὁ ΘῈ ΨΑΙΡΝ ἢ

ι

ἀρῆνε δλΑΐ 65 ΘΕΤῸΝ Ἰηλγο δ: ἐἰ9 Ἐ τῷ ξῆέρᾳ
(

τξ ρας αν ξεν ϑἐ) Οὐ ἘΣ ΨῊΣ ἸΟῪ πποξο οἡ.ἰδ

ον

121 ἄν ῥἠμφιθι τον

ἀρ
ἔδησανἘΠ
πιθλίολῳ,
Βυξώοα ΟΕ ἐξῆρε;ἐἤκ θ4 Τγὸδ᾽
ἔφ εϑ:
ΩΣρον
ΜῈἐαθυαυηιον βοΡΒιαή
τἾ

γεβοι Ἵν
ἀ μμἢ ἔν
Ὡ ὑταῦ ἡἐκπν" δὴ
ἐπε τα ἃ

ΤῊΝ

ΒΑΤΤῚ ἢ ΟΕ
ΑΝ

ΤῊΝ

ΜΙΟΙ

ΒῊΟΘΝΚ

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ

Ἃ

᾿Αρχόμενος πρῶτον Μουσῶξ᾽ χορὸν ἐξ Ἑλικῶνος
ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ᾽ ἐπεύχομαι εἵνεκ᾽ ἀοιδῆς;
ἣν νέον ἐν δέλτοισινἐ
ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα,
δῆριν ἀπειρεσίην,
ἀ
πολεμόκλονὸν ἔργον ἼΑρηος,
εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐν οὔατα πᾶσι βαλέσθαι,
ὅ τεδον
βοσ
χα
Νἠτ
ν᾿
πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν,
γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γυγάντων,.
ὡς ἔπος ἐν θνητοῖσιν ἔην" τοίην δ᾽ ἔχεν ἀρχήν.
Μῦς ποτε διψαλέος, γαλέης κίνδυνον ἀλύξας,
ἀλλο
σμερ
πλησίον ἐν λίμνῃ ἁπαλὸν προσέθηκε γένειον,
10
ὕδατι τερπόμενος μελιηδέι' τὸν δὲ κατεῖδεν
λιμνοχαρὴς πολύφημος, ἐἔπος δ᾽ ἐφθέγξατο τοῖον"

Νὰ
ΧΥΥ
Ὁ

Ξεῖνε, τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ᾽ ἠόνα; τίς δέ σ᾽ ὁ
φύσας;

πάντα δ᾽ ἀλήθευσον' μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω.
εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον, ἐς δόμον ἄξω"
1ὅ
ὥρα δέ τοι δώσω ἕξεινήια πολλὰ καὶ ἐσθλά.
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην
τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα"
καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο, “Ὑδρομεδούσῃ
μιχθεὶς ἐν
ἐ φιλότητι. παρ᾽ ὄχθας Ἤριδανοῖο.
20

ἐν
Σ
τὰ
γὸς
ΠΑ
ΆΔΩ
ον

καὶ σὲ δ᾽ ὁρῶ καλὸν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων,

σκηπτοῦχον βασιλῆα καὶ ἐν “πολέμοισι μαχητὴν
ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον ἑὴν γενεὴν ἀγόρευε.
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ΤΗΕἙ ΒΑΤΤΙΕ ΟΕ ΤῊΝ
᾿" ΑΊΨΕ ΝΜ ΤΟ ΤΣ

ΒΆΟΘΟΘΟΒ

ΗΕΒΕ 1 Ὀαρίη: δπὰ ἤγϑε 1 ργὰν πε οποῖν οἵ {πῈ
Μαβε5 ἴο δομθ ἄονγῃ ἔτοιῃ: Η δ]ίοοη ἰπΐο ΤΑΥ͂ Πϑαῦῦ ἴο
αα Π6 ἰὰν σγῇϊοῃ 1 πᾶν πον νυιτζαη ἴῃ ἐδ]6ὺβ
ὍΡΟΙ ΤΥ Κῆηθ6. Βαΐη ψουἹᾶὰ 1 βουπα ἴῃ 84}1] τγθῃ᾿5
6815 ὑπαὺ αὐτὰ]

οὐσθ, ὑπαῦ οἸαιηοσοιβ

ἀθεα

οἵ νι,

Δ Πα [611] ἢονν ἴῃς Μίοε ργονβα ὑπεὶν νϑίουῦ οἢ {π6
Ετορβ πὰ τῖνα
6 α Π6 Ἔχρ]οὶΐβ οὐ {πεὸ6ὶ ΟἸδηΐβ, ἔποβϑα
Θαυθἢ- ΟΣ τη6, ἃ5 ὕΠ6 ἴδ]6 νγὰ8 ἰο]α ὉΤΔΟΠ ΡΣ τηοΥὐ 18.
ΤΠὰ5 ἀ1α Π6 νγὰῦ Ὀερίη.
Οπε ἄὰν ἃ ὑπίγεῖν Μοῦβε ψνῆο δᾶ εὐδα βιὰ {Π6
ἔεγγοῦ,

ἀδηρουοιβ

ἔἴοθ, βεῦ

ἢῖβ. βοίδ. στησζαία ἴο {πὰ

Δ κθ᾿ 5 θυ ἀπα τονε]]δὰ ἴῃ πα βυνεαῦ ννγαΐου. ΠΟΤῈ
ἃ Ἰουα-νοϊοοα ροπά-] ΚΟΥ βρ'βα Ὠΐτα : πα υὐξετοα
ΒΌΘΙ ννου5. 85 [Π686.
“ ΒΕΓΔΠΡΟΥ, γγ0 ἃγα γοῦϑ
ΔΏΘη δ φοπηδ γοῦ ἴο
ὑπὲ5 5Πουδ, δπ ψὴῸ ἰ5 ἢ6 ψῇῃο Ὀεροῦ γοαΞ
7[7Ὲ}}
τη6. 81} {Π1ὶ8 ὑγὰ]γ ἃπα ᾿ἰεὺ πῖθ ποὺ ἢἤπα γοι ἰ᾿γίηρ.
Εὸν 161 Βηα γοὺ νουΐῃν ἴο θ6 τὴν ἴδ ηα, 1 ψ}}}} ἔαΚα
γοι ἴο ΤΥ ἢοῦβα πα οἷν γοῦ τηϑὴν ΠΟΡ]6 οἹθ βυοἢ
ἃ5 Ἰή6η σῖνα ἴο {πεῖν σιιοβϑίβ. 1 δῖὴ τῆς Κίηρσ Ρυῇο]αν,
Δ Πα ἃ Ποπουγοα ἱπ 811] ὑπ6 ροῃά, θείπρ σα]ον οὗ
ἴΠ6 Ετορβ σοῃἐϊηαδ}]γ. πε ἔαῦπου ὑμαὺ Ὀγουρηΐ τὴ8
ὋΡ ψὰ8 Μυάδ-τδη ψ0 τηαῖεα νἱἢ αἰουϊδάν Ὀγ
ἴῃ8 Ὀδηκ5 οἵ Ευϊάδηιϑ.
[ 866, πάθεα, ὑπαὲ γοὰ
816 ψγ6}}-Ἰοοκίηρ δηα βἰοαΐευ ὕπαη {ῃ6 ογαϊπανν, ἃ
βοαρίγεα Κιίηρ δῃᾶ ἃ ψϑιυϊοῦ ἴῃ ἤρσῃῦ ; θα, ΘΟΙΏΘ,
8 Κα Παβίβ δπα ἰ6}}] τὴβ γοῦν ἀεβοθηῦ.
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Τὸν δ᾽ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε"
τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ᾽ ἐν ἅπασιν
ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς.
Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικχήσκομαι" εἰμὶ δὲ κοῦρος
Τρωξάρταο πατρὸς μεγαλήτορος: ἡ δέ νυ μήτηρ
Λειχομύλη, θυγατὴρ Τ]τερνοτρώκτου βασιλῆος.
γείνατο δ᾽ ἐν καλύβη με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς,
σύκοις καὶ καρύοις καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.
πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον;
σοὶ μὲν γὰρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδασιν" αὐτὰρ ἔμοιγε,
ὅσσα παρ᾽ ἀνθρώποις, τρώγειν ἔθος: οὐδέ με λήθει
ἄρτος δισκοπάνιστος ἀπ᾽ εὐκύκλου κανέοιο,
οὐ πλακόεις τανύπεπλος ἔχων πολὺ σησαμότυρον,
οὐ τόμος ἐκ πτέρνης, οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα,
οὐ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος,
οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες ποθέουσιν,
οὐδ᾽ ὅσα πρὸς θοίνας μερόπων τεύχουσι μάγειροι,
κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσιν.
[οὐδέποτ᾽ ἐκ πολέμοιο κακὴν ἀπέφευγον ἀυτήν,
ἀλλ᾽ ἰθὺς μετὰ μῶλον ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθην.
οὐ δέδ ἄνθρωπον καίπερ μέγα σῶμα φοροῦντα,
χ

“Ὁ

᾿]

“

Ἀ

͵7ὔ

7

’
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“

ΟῚ

Ν

᾽
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᾽
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᾿
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,

5

3

ὺ

Ἂ

40

“

ἀλλ᾽ ἐπὶ λέκτρον ἰὼν καταδάκνω δάκτυλον ἄκρον, 4ὅ
3

3.

Δ ῷ

7

᾽Ν

7

7

ΕΝ

καὶ πτέρνης λαβόμην, καὶ οὐ πόνος ἄνδρα ἵκανεν,
νήδυμος οὐκ ἀπέφευγεν ὕπνος δάκνοντος ἐμεῖο.
ἀλλὰ δύω πάντων μάλα δείδια πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν,
κίρκον καὶ γαλέην, οἵ μοι μέγα πένθος ἄγουσιν,
καὶ παγίδα στονόεσσαν, ὅπου δολόεις πέλε πότμος"
πλεῖστον δὴ γαλέην περιδείδια, ἥτις ἀρίστη,
δ]
ἡ καὶ τρωγλοδύοντα κατὰ τρώγλην ἐρεείνει.1]
5

Ν

΄

͵ὔ

7

’ὔ

“Ὁ

ὺῸν»

3

,

7

“

,

Ἁ

ἤ

7

Ψ

,

ἰδ

1 Τῆπη68 42- δῶ ἅτ ἰηὐγιβίνο ;ὉΠ 1ἰδὺ οὗ νϑρϑίδ]85 νμΐἢ
{η6 Μοῖιβα οδηποῦ δαῦ πιυδὺ [Ο]]ονν ἱπιπηθα
!αύθὶν δέου 0816
νδυίοιΒ ἀἸβ65 οὗ ψ ῃΐοῃ μθ 065 ϑϑῦ.
;
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δ24---2

ΤΒδη. Οὐα-ϑημαίομου δηβνεσθα πη ἃηα 5814 :
ΟΜ
ῊΥ ἀοὁ. γοὰ 85Κ Τὴῦ τᾶσθ, νηϊοἢ 5. νν6]-Κηοννῃ
διηοησδὺ 411, θοΐἢ τηδη πὰ σοᾶβ δπα πε Ὀἰτα5 οὗ
Βδάνθη ἢ Οὐ

- 5πδύσοϑυ τὴ 1 ο81166, Δπα 1 δὴ ὑΠ 6501

οἵ ΒγθδαΠΡΌ ]οΥ---ἢ6 νγὰβ τὴν βἰου -Πεαγιεα ἐδίποτ--Δα ΤΥ τηοῖθμεν νὰ Ουετη-Π Κορ, {πῸὶ ἀδυρῃξεν οὗ
Ηδιη-σπανγεῦ πα Κίηρ : 5η6 θᾶγε τὴη86 ἰπ πὸ τηοῦβεο]6 ἀπά πουυϑῃδα τὴς Ἱἢ ἰοοά, ἥσε ἀπ παΐβ ἀπά
ἀαϊηὐ65 οἵ 811} Κἰὶπάβ. Βαῦ ον ἅτε γοὺ ἴο τδ κα τὴδ
γοῦν ἔρμα, γγηο δ αἰζοσεῖμεν αἰδεγθηῦ ἴῃ παΐαγε ἢ
Εον γοὺ σοῦ γοῦν ᾿Πἰνίηρ ἴῃ {ἢ νγαΐθυ, θαῦ 1 τὰ 568
ἴο δδῇ 06 ἢ ἔ0οα5 δ5 τῆθη ἢᾶνα : ἔ πανδ τηΐ85 ἔῃ 6 ΓῃτῖοαΚηρδαθᾷ Ἰοδῦ πῃ 105 πϑαῦ, του πα θαϑκοῦ, οὐ ἔμ

{πίη-

ψΥΔρΡΡεα οἀκα {Ὁ}} οὗ βεϑαῦὴθ πα οἤθεϑα, οὐ 8

51166

οὗ ἤδη, οὐ ᾿ἴνοὺ νοϑίθα ἴῃ ψῆηἶϊζε ἔδῦ, οὐ σἤθθϑα 7ὰϑὲ

ουγα δα ἴτοτη συνθεῖ ταῖκ, οὐ ἀδ οίουβ

Ποπου-οαΚα

νγΒΙοἢ ἐναη {πε Ὀ]ε55εα σοαβ Ἰοῃρ' [ὉΓ, ΟΥἹ Δὴγ οἵ 4}}
ἴ[ῃο56 οαἴεϑ ννῃῖοἢ οΟο Κα τὰκ ἔοῦ ἐπε ἔεδαβίβ οὗ
τόσα] τηθη, ἰαγάϊηρ ὑπαὶ ροΐβ ἃπὰ ρΡᾶπη8 στ ἢ
βρίοθβ οἵ 411 Κίπᾶβ. [Ι͂ἢὴ θαΐ]ε Γ Πᾶνε πόνεὺ Ηϊποῃδά
ἔγον ὑπ6 οὐδ] οηβεῖ, θαΐ ρἱαπροα οἰγαϊσηῦ τηἴο {πὰ
ἔγαν πα ουρσῃΐῦ δυηοηρ ὑΠ6 ἔογεπηοβῦ. 1 ἔδαυ ποῦ τδῃ
τποιρὴ ἢ6 Πὰ5 ἃ θῖν θοάγ, Ὀαΐ τη δἰόπρ' 15 θ6α ἂπά
106 ὑπ6 τὶρ οἵ μῖβ ἴοα. ἀπά πῖθ0]6 αὖ μἷθ. ἢ6 6]; ἃπα
Π6 τηδὴ ἴδε] πὸ πυντῦ ἀπ Πα βυνσθαῦ 51660 15 ποῖ
ὈγΌΚη ὈΥ τὴν Ὀἰτίησ. Βυΐῦ πϑῦθ ἂῦὲ ὕνγο ὑπίηρβ 1
ἔραν ἀθονδ 411 6156 πὸ

σοὶ

νου

ονϑῖ, ἴῃς μαννκ

ἃπα {Π6 ἔεγγοῦ-- ἴον ἔπ686 Ὀγίηρ σγεαὺ ουἱϑῖ ὁη. τη6--ἃηα ὑΠ6 ρΡίξεοιιβ ἔσὰρ ψ Βεγεΐη ἰ5 ὑγεδομογοιβ ἀθαῖΐῃ.
Μοοῦ οὗ 4}} 1 ἔδαν ὅς ἔεσγεῖ οἵ [ῃ6 Κϑϑθπϑὺ βουῦ ΒΟ ἢ
ἕο! ]Π}ονν5 γοὰ 501}} Ἔνθ γγἤδη γουῦ αἶνα ἄονγῃ γουῦχ ΠΟΪ6.
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οὐ τρώγω ῥαφάνας, οὐ κράμβας, οὐ κολοκύντας,
οὐ πράσσοις χλωροῖς ἐπιβόσκομαι, οὐδὲ σελίνοις"
»

΄,

-

3

Υ͂

»

ιν

᾿ς

ταῦτα γὰρ ὑμέτερ᾽ ἐστὶν ἐδέσματα τῶν κατὰ λίμνην.
Πρὸς τάδε μειδιάσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα: δ6
ξεῖνε, λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι' ἔστι καὶ ἡμῖν
πολλὰ μάλ᾽ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ᾽ ἰδέσθαι.
ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι ἸΚρονίων,
[στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναΐειν,)]
60
σκιρτῆσαι κατὰ γῆν καὶ ὑφ᾽ ὕδασι σῶμα καλύψαι.

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, εὐχερές ἐστιν.
βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με, μήποτ᾽ ὄληαι,

ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι.
Ὃς ἄρ᾽ ἔφη καὶ νῶτ᾽ ἐδίδου: ὁὁ δ᾽ ἔβαινε τάχισταθδ
χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ᾽ αὐχένος ἅλματι κούφῳ.
καὶ τὸ πρῶτον ἔχαιρεν,ὅτ᾽ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους,
νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου" ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥα
κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζξετο, πολλὰ δακρύων

ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας,
καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρα, ἐν δέ οἱ ἦτορ
πάλλετ᾽ ἀηθείῃ, καὶ ἐπὶ

το

χθόνα βούλεθ' ἱκέσθαι"

δεινὰ δ᾽ ὑπεστονάχιεξε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ.
[οὐρὴν μὲν προπέτασσεν ἐφ᾽ ὕδασιν, ἡἠύτε κώπην
σύρων, εὐχόμενός τε θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι,

7ὅ

ὕδασι πορφυρέοισιν ἐκλύξετο, πολλὰ δ᾽ἐβῶσεν'

καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματός τ᾽ ἀγόρευσεν"
Οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος
ἔ
ταῦρος, ὅτ᾽ υὐρώπην διὰ κύματος ἦγ᾽ ἐπὶ Κρήτην,
ὡς ἔμ᾽ ἐπιπλώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον
80
βάτραχος ἀμπετάσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι ; λευκῷ.
“Ὑδρος δ᾽ ἐξαίφνης ἀνεφαίνετο, δεινὸν ὅραμα
ὅ
πᾶσιν ὁμῶς: ὀρθὸν δ᾽ ὑπὲρ ὕδατος εἶχε τράχηλον.
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ΒΑΤΤΙΙΒ ΟΕ ΕΒΟΟΘ. ἈΝῸ ΜΙΟΕ, ς5-83
ΤΙ σῃῆαν ΠΟ γϑ 5865 πα οαθθαρ5. ΔΠ4 ΡυμηρκΚίη5, ΠΟΥ
ἔεβα οχ φυξεῃ ἰβεθ8 ἃΠπα ῥῬδύβίου ; ἔου ὑπ 686 δύ ἔροα
ἴου γοὰ ψῃοὸ ᾿νε ἴῃ {ῃς ἰαΚα.
᾿ς Το
Ρα ]ανν ἀπϑνεσεα ἢΐη ἱἢ
ἃ 51}1|6:
““ ΒΕΓΔΠΡΕΥ γοὰ θοᾶβὺ ἴοο τὰς ἢ οἵὁἨ ε}]ν-τηδίίευβ : γα
ἴοο Πᾶνα ΤΥ ΤηΔύγ 615 ἴο θ6 566 Ὀοΐἢ ἴῃ {πε ἰαΚα
ἃ πα οἢ {πΠ6 5ῆογε. ΕῸν πε ὅοη οἵ Ογόποβ ἢὰ5. σίνθῃη
15 Ετορβ ἴῃ6 ρουγδοὺ ἴο ἰεδα ἃ ἀο00]6 116, ἀν
δ!]πρ' αὖ
Ψ01}} ἴῃ ἔνο βεραζαΐα δἰοσηθηΐβ; πα 80 ψα βοΐῃ 1δὰρ
Οἢ ἰαπα ἃπαὰ ρἷυθησε θεπϑαΐῃ πε νᾶῖευ.
[1 σοὺ
ψ οῦ]α ἸΘαγ οὗ 4}1} ἴῃ 686 {πίη ρβ, 18 βαϑὺ ἀοπ6: 188
τσ πηὔῦ ΡΟΙ ΤΥ ΔΟΙ ἃπα ΠοΙα τηὸ ἐἰρηΐῦ 68 Ρ γοὰ θὲ
Ἰοβῦ, ἃπα 50 γοι 58}.4}} οουηδ γε]οϊοίηρ ἴο τὴν Ποῦβ6.᾿
50 584 6, ἀπᾶ οἴεσγβα 5 θδοὸκ.

Απᾶ

ἴῃε Μοιυβε

τηοπηΐδα αὖ πος, ραύυπρ' ἢΪ5 ρᾶνγδ ΡΟῚ ὕπ6 οὐμου 8
5166 πθοὸκ πᾶ νδυϊεηρ πἰτν.
Νον δὖ ἢγϑί, νυ 1]6
ἢδ 5011] 5ὰνν ὑῃε απ.

πθᾶγ

ὈΥ, 6

ννὰβ. ρβαβεᾶ,

πὰ

γνγὰβ ἀεΠσῃξεα ἢ Ραβ]ανν 5. συν ΐηρ ; θὰ ΒΘ ΠΗ
ἀΑΥῖς ψᾶνα5 θαρδπ ἴο νγναϑἢ ονεὺ πη, ἢ6 ψερὺ Ἰουα]ν
Δ η6] ὈΙαιηθα ἢΐ5. ἀπ] οκν οὔδηρε οὐ τϊπα : ΠῈ ἴοτα
ἢὶβ ὮΣ πα ἐποκοα ἢΐβ ραν ἴῃ ἀραϊηδὺ ὶβ ὈΕΙ]γ,
ννἢ116 νυτη ΐτη ἢἰθ πδαγὺ αυδκεα Ὀγ τϑᾶβοῃ οὐ {8
ΒΓΔ
ΘΠ 685 : 8δπα Πα Ἰοηροα ἴο σεῦ ἴο ἰᾶπα, σγοδηΐηρ,
ΤΘΥΥΊ]ν ὑΒγουρἢ {πΠῸ 5ἔγεββ οἵ οὨΠηρ ἔεαυ. Ηδ ρυΐ
οαΐ Πὶ5 81} ὑρορ π6 νναῖδυ. δα ψουκοα ᾿ὑ πκὰ ἃ
βύδεσίηρ οδι, ἃ πα ργαγεα ἴο ἤδάνεη παὺ Π6 τηϊρῃΐ
σεῦ ἴο ἰἸαπᾶ. Βυΐῖ ψῃφη ἴῃς ἀδὺκ ννᾶνεϑ νναϑῃ θα ΟΥΟΥ
Ὠΐτη 6 οὐἱδα δου ἃπᾶ 5ε]α : “Νοῦ ἴῃ βοῇ νῖβ6
Ὀεϊονεα

Ἰοδᾶ,

νγθη ἢ Ὀτουρηῃῦ ΕαΥΟρΡα δοΙΌβ5 ὑπΠ6 5868 ἴο
ἃ5 [Π15 ΕΥορ᾽ ΟΔΥΤῈ5 γὴ6 ΟΥΕΥ {πε νγναΐευ. ἴο ἢΐ5
ταἰβίτρ Πἰ5 γϑι]ονν θδῸΚ ἰπὶ {Ππ6 Ῥα]8 νναΐευ."
ΤΉδ6π βυσάθηϊνυ ἃ νναΐευ
-5 8 Κ6 Δρρθαγδά, ἃ
βρη ἴον θοῇ δἰϊκθ, ἀμα με 8 πεοῖκ ὑρυρηῦ

αἸα ἴῃς ΡῈ} θδθᾶὺ

οὐχ

[ΐβ ὕδοκ

ὑπὸ

(τεῖε,
ῃοιθ6,

ΝΝ

2

Βουυγὶα
ἀρονα
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τοῦτον ἰδὼν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔτι νοήσας,
οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν.
δῦ δὲ βάθος λίμνης καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
κεῖνος δ᾽ ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐφ᾽ ὕδωρ,
καὶ χεῖρας ἔσφιγγε καὶ ὀλλύμενος κατέτριξε.

8

πολλάκι μὲν κατέδυνεν ὑφ᾽ ὕδατι, πολλάκι δ᾽ αὖτε

λακτίζων ἀνέδυνε: μόρον δ᾽ οὐκ ἣν ὑπαλύξαι.
9ὺῳ
δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖστον βάρος ἦσαν ἐπ᾽ αὐτῷ"
ὕστατα δ᾽ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους"
Οὐ λήσεις δολίως, Φυσίγναθε, ταῦτα ποιήσας,
ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος, ὡς ἀπὸ πέτρης.
2

»

Ν

“

3

7

ς

,ὔ

οὐκ ἂν μου κατὰ γαιᾶαν ἀμείνων ἦσθα, κάκιστε,

παγκρατίῳ τε πάλῃ τε καὶ εἰς δρόμον: ἀλλὰ
πλανήσας
εἰς ὕδωρ μ᾽ ἔρριψας. ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄμμα.
ἢ ποινὴν τίσεις σὺ μυῶν στρατῷ, οὐδ᾽ ὑπαλύξεις.
᾽ὔ

΄

Ν

2

»

9
Ν

ον
ἐγ
ΤΙΝ
ὉῊΥἀκ
Υςς
Ἐ

3

Ὡς εἰπὼν ἀπέπνευσεν ἐφ᾽ ὕδατι: τὸν δὲ κατεῖδεν
Λειχοπίναξ ὄχθησιν ἐφεζόμενος μαλακῇσιν'
100
δεινὸν δ᾽ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ᾽ ἤγγείλε βύεσσιν.
ὡς δ᾽ ἔμαθον τὴν μοῖραν, ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας.
καὶ τότε κηρύκεσσιν ἑοῖς
ἑ
ἐκέλευσαν ὑπ᾽ ὄρθρον
κηρύσσειν ἀγορήνδ᾽ ἐς δώματα Τρωξάρταο,
πατρὸς δυστήνου Ψιχάρπαγος, ὃὃς κατὰ λίμνην

106

ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδὲ παρ᾽ ὄχθαις
ἣν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ᾽᾿ἐπενήχετο͵ πόντῳ.
ὡς δ᾽ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ᾽
ἅ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη
Τρωξάρτης ἐἐπὶ παιδὶ᾿ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον:
Ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κακὰ πολλὰ
πεπόνθειν
110
ἐκ βατράχων, ἣ πεῖρα κακὴ πάντεσσι τέτυκται:
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ΟΕ ΒΕᾺΘΟΟΒ ΑΝ

ΜΙΟΕ,

84-τττ

{Π6 νναῖεύ. πᾶ ψἤθὴ δ 8ὰνν ἴδ, Ραβ-]ανν αἰνεα δὐ
ΟΠ66, ἃπα πόνον ὑμπουρηῦ μον Παρ] 685 ἃ δοπα Πα
νοι ἰθανα ρου ΐηρ; θα ἄοννῃ ἴο {πε Ὀοΐϊζοιῃ οἵ
1ῃ6 Ἰακο ἢ ννεηΐ, ἃπα δϑοαρϑα ὈΪδοῖκ ἀδαΐῃ. Βαΐ τς
Μόοιβε, 50 ἀδβουξεα, δὲ πος 61] οα ἢῖ5 Ῥδοῖκ, ἴῃ ἔπε

νγαΐεσ. Ηδ ψταπρ' Πβ ρᾶνγ5 8πηα βαπθακϑα ἴῃ ΔΘΌΠΥ
οἵ ἀδαΐῃ : δὴν ἔἰηθ5 ἢ6 58πηκ Ὀεπδαΐῃ ὑπθ νψνϑΐεν
Δα ΤΊΔΩΥ ὑϊπη68 Π6 ΤΌ86 θ0Ρ ἃρδίπ Κιοκίηρ, Βαΐ πε
οουἹα ποῦ δϑοᾶρα [5 ἀοομα, ἔου Π15 ννϑῦ Ὅν. εἰσεα
Βίτηα ἀἄονῃ

ἤοανιϊγ.

ΤΏδη

αὐ με

ἰαϑῦ, δ8Β. αὶ

νγὰβ

ἀγίηρ,, μ6 υὐξεγοα {Π686 ψοτσᾶϑβ.
“ΑἩ, ΡΠ Έ]ανν, γοὺ 584}} ποῦ ὸ ὈΠρΡαΠΙΒηα ἴῸγ
115 ἐγεδοῆονν Σ Υουῦ ἤγουν τη6, ἃ οἀδίανναν, οἵ γουΥ

ὈΟΟΥῪ 85 ἔτοτη ἃ το οκΚ. 16 οοννασα ᾿Ξ Οπ ἰαπᾶ γοὰ
νοῦ ποὺ πᾶνε Ὀθθὴ ἔπε Ὀεϊευ τηϑῃ, Ὀοχίηρ', ΟΥ̓
νΥ ϑ Πηρ", ΟΥ̓ Τα Πηΐηρ ; θα πον γοὺ Πάν ὑγϊοκαα τὴς
ἃ Πα οαϑῦ τη6 ἴῃ ὑπὸ νναῖεσ. ΗἨθανὸπ Πδὰ8 δῃ ἀνεηρὶηρ
ΘΥ6, δπα 5ιγαὶυ {Π6 Πποβὺ οὗ Μίδα νν}}}] ρα 8 γοὰ ἃπά
ποῦ ἰδὲ γοῦν εβοᾶρβ.
ΙΓ ὑπ 686 νου μῈ Ὀγθαῖϊ θα ουὐδ ἢὶβ 5011 ΡΟΝ
πε νναῖεσ. Βαΐ [οκ- ο]αῦξευ ἃ5 6 βαῦ ἀροῖ ἔπε βοδὲ
ὈΔΠΚ 88νὺν τη ἀἴ6 δηά, ταϊβίηρ ἃ ἀγα [Ὁ] ον, τη πα
το] ὑη6 Μῖοθ. Απᾶ ννῆδῃ {πὸν Πρατα οὗ ἢ15 ἔαϊε, 4}}
ὑῃ86 Μίοβ σεῦ βεϊζϑα νι ἤδτοα ΔΠΡΈΥ, 8δη6 Ρᾶά46
ὑΠ θῖν Πού 45 βατησηοη ἢΠ 6 ΡΘΟΡΙῈ ἴο Ἀββθι]6 ἴον 5
ἄν

αὖ ὅπη6 ἤουθε

οὗ Βυθδα-"
Ό] 6, ὑπ6 ἔαῦμον οἵ

ἢάΡΙ 685 ΟΥ̓ "- 5πδίομοΥ γγῃο ἰδγ ουϊείγεῖο
ῃεα οὴ {πε
νγαῦευ ἴϑοθ ἀρ, ἃ [161685 σοῦρβε, ἃπα πὸ ἸΟΠΡῸΥ ΠΘΔΓ
{Π6 Ῥδηκ, ροοῦ νυτεΐοῃ, θα βοδξηρ ἴῃ ἔῃ 6 τηϊαβὺ οἵ ὑΠ6
ἄδθρ. ἀμπὰ ψἤξδῃ {πὸ Μίοθε οᾶτηθ ἰῇ Παβῖθ αὖ ἄδννῃ,
Βνθδα-Ὠ ὈΌ]ῈΥ βἴοοά ὑρ ἢγβὶ, δηγασθα δ 18. 501Π᾿8
ἄἀεαΐῃ, ἀπα ὑῃ5 δ 5ροῖκα.
“ Ἐγθηά58, ον θη ἢ 1 αἰοπα μδᾶ βυβεγθα σγθαῦ ψΙΌΠΡ;
ἔγοτη ὑῃ6 ΕἼορβ, δϑϑυγθαϊν {Π|5 15. ἃ βυδῦ δϑϑᾶὺ δἷ
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ΑΝῸ ΜΊΙΟΚ

εἰμὶ δὲ νῦν ἐλεεινός, ἐπεὶ τρεῖς πταῖδας ὄλεσσα.

καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα
ἔχθιστος γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἑλοῦσα.
τὸν δ᾽ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἀπηνέες ἐς μόρον εἷλξαν 11

καινοτέραις τέχναις ξύλινον δόλον ἐξευρόντες,
ἣν παγίδα καλέουσι, μυῶν ὀλέτειραν ἐοῦσαν.
ὃ τρίτος ἦν, ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ,
τοῦτον ἀπέπνιξεν Φυσίγναθος ἐς βυθὸν ἄξας.
ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ὁπλισόμεσθα καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 120
σώματα κοσμήσαντες ἐν ἔντεσι δαιδαλέοισιν.
Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας.
καὶ τοὺς μέν ῥ᾽ ἐκόρυσσεν "ΑΆρης πολέμοιο μεμηλώς:
κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἰς δύο μοίρας

ῥήξαντες. κυάμους χλωρούς, κνήμας δ᾽ ἐκάλυπτον, 125.

οὺς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν.
θώρηκας δ᾽ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν,
οὺς γαλέην δείραντες ἐἐπισταμένως ἐποίησαν.
ἀσπὶς δ᾽ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον' ἡ δένυ Χόγχη
εὐμήκεις βελόναι, παγχάλκεον ἔργον "Αρηος:

ἱ

ἀκχ
Ν5)»Ρ
Ο

180.

ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ΜΝ
Οὕτω μὲν μύες ἦσαν ἐν ὅπλοις" ὡς ἐνόησαν
βάτραχοι, ἐξανέδυσαν ἀφ᾽ ὕδατος,ἐς δ᾽ ἕνα χῶρον

ἐλθόντες βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο.
σκεπτομένων δ᾽ αὐτῶν, πόθεν ἡ στάσις, ἢ τίξ
θυμός,
κῆρυξ ἐγγύθεν. ἦλθε φέρων ῥάβδον μετὰ χερσίν,
Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος Ἐμβασίχυτρος,

ὁ
135

ἀγγέλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἶπέ τε τοῖα;

ὭὮ βάτραχοι, μύες ὕμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν
εἰπεῖν ὁπλίξεσθαι ἐἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε.
140.
εἶδον γὰρ καθ᾽ ὕδωρ Ψιχάρπαγα, ὅνπερ ἔπεφνν
50
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ΑΝ

ΜΙΟΕ,

τι2--τ4ι

το]
ἔῸΣΓ γοὺ 411. Απαᾶ ποὺ 1 δὴ ρί |4}0]6, ἔου 1
Πᾶνα Ἰοϑῦ [ῆγεε β80η5. ΕἸγϑῦ πε δμοιγεα ἔσγγεϊ
56]Ζβα δηδ Κι]δα οπα οἵ ἔπει, οαϊοίηρσ Ἠΐτη οὐδ άα
{Π6 Ποῖα ; ῃδη σα
ῃ]655 τη ἀγασρεαᾶ ΔΠΟΥΠΟΥ ἴο ἢϊ5
ἀοοῖη δ π ΒΥ ππῃ
δαγα-Ο αὐὲϑ ὑΠεΥ ἢδα οοηὐτνεᾶ ἃ
νγοοά
θη 5876, ἃ ἀδϑίγουεῦ οἵ Μίοθ, ψ ῃΐοῇ ἐπαν 68]} ἃ
ἔγσαρ. Ποῖα ψὰ8 ἃ ἐμὰ ψῃο 1 δηᾶ ἢἷἰβ ἄδθδὺ
τηούμου ἰονβα νν6]}], δηα ἢίμη Ῥαβ)ανν μὰ 5.οαυτθα οἂΐ
ἰηΐο {πε ἀδερ δῃά ᾿ἀτονπθᾶ. Οοπ16, ἔῃ 6 πη, δπα Ἰεΐ τ5
ΔΥΤῚ ΟἸΒΕΪν65 8η6α οῸ οὐ ἀραϊηϑὺ ἔῃ θτὴ ΠΕ γε Βᾶνε
ΔΥΤΑΥΘα ΟΌΓΒ6Ιν
65 ἴῃ τ ἢ -τυ7Ίοθρῦ ἀυτηϑ.᾿
ΊΗ σα τγογάβ μ6 ρουβυδαθα ἔποτὰ 811 ἴο σίγα
ὑμπϑιηβαῖνεβ.
Απᾶ Αὐτὸ ψῆῃὸ πὰ ομᾶγρε οὗ νᾶῦ
φαυπίρρβα ὑπθη.
ΕἸγβὺ ὕπεν [αοϊεπεθα οὴ σγίεανεβ δηᾶ
οονο θα ὑποὶν 5ῃ1π5 ψ ἢ σγθθη θ6δη-Ροα5 ὈΓΌΚΟη ἰηΐο
ἔνο ραγΐβ ΒΟ ὑπεὸν Πδα σπανοα ουΐὖ, 5ἰαμαϊπρ᾽ ΟΥ̓ΟΥ
ὕμθπη 4}1 πἰσῃϊ, ΤΠεῖν Ὀγθαθὲ ρ]αΐθθ σρεῖα οὗ 5κίη
βίγεϊο
δα οἡ γεϑᾶβ, ΒΕ 1]
Π Ὰν τηδας ἔγοτη ἃ ἔευγεῦ παν
Πα ἤαγβά. ΕοΥ 5ῃ16145 βδδοὺῃ μὰ ἐπε οεπίγε- δος οὗ
8. ἰᾶάτηρ, δηα ὑπεὶγ βρθᾶῦβ ψεῦα ἰοηρ πϑϑᾶ]θ5. 411 οὔ
ὈγοηζΖθ, ὑπ6 ψνοσκ οὗ Αγεβ, ἀπα ἐῃς Πεϊτηθῖβ Ὡροη ἐππεὶγ

[θη]65 σεῦ ρθᾶ-πιΐὖ 5Π6]]5.
50 ἴῃς ΜΙςε διτηβα ὑπειηβεῖνεβ. Βαῦ ἤδη ὑπὸ Ετορ5
ψΕΥῈ ἀυγαγα οὗ ἰΐξ, ἔΠδν γτοβα ἃρ οαὖ οὗ {πὸ νναΐεὺ δπὰ
σοτηϊηρ᾽ τοσοῦ ἴο πα ρἷδοθ σαυπογεα ἃ σου πο] οὗ
ϑυίθνουβ νγαγ. Απαᾶ ψῃ1Π|6 ὑπεαν σρεσα ἀβκίησ
ΘῈ ποα
6

αδηγθὶ ἀΥΌ86, ἀπά ψνῆηδὺ {π6 οαυβε

οὗ {Π18 ΔΗΡΈΓ,

ἃ Πεγαα ἄγον πθὰὺ Ὀδαυίηρ ἃ ννᾶηα ἴπ 5 Ρᾶνϑ,
Ῥοὺ-νἱβίζονυ ὑπ6 80ὸὴ οἵ σγεαϊ-ῃεαυτίεα ΟΠ βαΟΎν υ,
Ης ΡῬγουρῃῦ {π᾿ συίπη τηθϑβᾶρα οἵ νᾶῦ, βρεακίῃρ
ὑπα5:
“ΒΥορβ, (6 ΜΙοα μαναὰ βεηΐ πα 10} πεῖν τῃγθαῖβ
αραϊηδὺ γοῦ, πα Ὀἱα γοὰ δύτὰ γΟΌΓΒΕΙν65 [ῸΥ γα δηα
Ὀαύ!ς;

ἔον ὕπθν πᾶνε

βεεὲὴ

Οὐ -5παίομου

ἴῃ {πε

ὅ5:1
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ΑΝῸ

ὑμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος.

ΜΙΟΕ

ἀλλὰ μάχεσθε,

οἵτινες ἐν βατράχοισιν ἀριστῆες γεγάασθε.
Ὡς εἰπὼν ἀπέφηνε: λόγος δ᾽ εἰς οὔατ᾽ ἀμύμων
«Ὁ

3

Ν᾿

3

Ψ

,

᾿]

᾽

»

ΝΣ)

΄

εἰσελθὼν ἐτάραξε φρένας βατράχων ἀγερώχων:

146.

μεμφομένων δ᾽ αὐτῶν Φυσίγναθος εἶπεν ἀναστάς"
Ω φίλοι, οὐκ ἔκτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον
;

2

,

Ε]

4

ΝΜ

ΒΦΟΝ

7

5.9

ἴω

,ὔ

ὑδὲ

τὸὃ

,ὔ

ΧΝ

7

ὀλλύμενον" πάντως δ᾽ ἐπνίγη παίζων παρὰ λίμνην,

νήξεις τὰς βατράχων μιμούμενος" οἱ δὲ κάκιστοι
νῦν ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον: ἀλλ᾽ ἄγε βουλὴν ὅθ
ζητήσωμεν, ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν.
7

[τ

7]

,

3

7

τουγὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἷναι ἄριστα.
σώματα κοσμήσαντες ἐν ὅπλοις στῶμεν ἅπαντες
ἄκροις πὰρ χείλεσσιν, ὅπου κατάκρημνος ὁ χῶρος"
ἡνίκα δ᾽ ὁρμηθέντες ἐφ᾽ ἡμέας ἐξέλθωσι,
1δδ
δραξάμενοι κορύθων, ὅστις σχεδὸν ἀντίος ἔλθῃ,
ἐς λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείναις εὐθὺ βάλωμεν.
οὕτω γὰρ πνίξαντες ἐν ὕδασι τοὺς ἀκολύμβους
στήσομεν εὐθύμως τὸ μυοκτόνον ὧδε τρόπαιον.
Ἃςς εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας.
160
2

7

Ὁ

Ε]

Ν

᾿

εἶ

Φ

5

2

7

Σ]

[Ὡ

Ἃ

Ἁ

7

3

,

φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν,
,

»

“

7

ΕΝ

2

7

ΠΝ
ΤῊ
τ
τὰν
ΑΝὙΠΟ

θώρηκας δ᾽ εἶχον καλῶν χλοερῶν ἀπὸ σεύτλων,
φύλλα δὲ τῶν κραμβῶν εἰς ἀσπίδας εὖ ἤσκησαν,
ἔγχος δ᾽ ὀξύσχοινος ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει,
καὶ τὰ κέρα κοχλιῶν λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα.
160
φραξάμενοι δ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ὄχθης ὑψηλῇσιν
:
σείοντες λόγχας, θυμοῦ δ᾽ ἔμπληντο ἕκαστος.
Ζεὺς δὲ θεοὺς καλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα,

καὶ πολέμου πληθὺν δείξας κρατερούς τε μαχητάς,
πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ᾽ ἔγχεα μακρὰ φέροντας, 110.
οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἠδὲ Γιγάντων,
᾿
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ΜΙΟΕ,

τ1τ42-τ1

νναῦδυ ὑγοτη γοῦν Κίπρ Ρααβ ]ανν 5] εν. ΕἸσῃΐ, ὑΠ θη,
ἃ 5 ΤΩΘῺΥ οὗ γοῖ ἃ5 816 Ὑυϑυυοῦβ διηοπρ ἴῃ 6 ΕἼορϑ.
ἢ 686. ψοΐάβ 6 ὄὌχρ αἰπθα πα τηδῦου. «80
γγθη {15 ὈΪΔ
61655 ΒΡΈ θοῦ οαμηθ ἴο ὑμεὶνγ δδγ5, ἐῃδ
Ρτουα Ετορβ νγεσα αἰβίαγθεα ἱπ ἐμαὶ ἤΠρϑαγῖβ πᾶ
Ὀεαρδη ἴο ὈΪαπια Ρα ]ανν. Βιῦ ἢδ γο056 ὑρ ἃπᾶ δα:
“ Ἐνϊοηάβ,

Γ ΚΙΠεα

πὸ

Μοῦβε,

ποὺ αἸα 1 566 οπα

Ρουβῃΐηρ. ΒΌγΓΕΙν Π6 νγὰβ8 ἀγοννπβα νυνῃ]}6 Ρ]αγίηρ ὈγῪ
16 ἰακΚα ἀπα ᾿ἰπηϊξαϊπο ἔῃ 6 ϑυντητηΐηρ οὗ ὑπ ΕἼορβ,
ἃπα ποῦν ἔΠ656 ψυείοῃθβ ὈΪδτημα π6 γγΠῸ 8η σα] 6655.
Οοτηθ Π θη ; ἰθὺ 8 ἴακα οοιπη56] ἤονν νγα τηδν αὐξευγ
ἀδβίγου

ὑπθ

ψὴγ Μίοθ.

Μογεονευ,

1 ψ}1}}} [611 γοι

ννμδῦ 1 ὑμῖπῖς ἴο θῈ πε θεϑί. [εὐ τὶ 41} σἰγα ὁῃ. οἵσ'
ΔΙΎΠΟΙΙ Δ Πα ἴδΚα οὔτ βίδα οα ἴῃς νοῦν Ὀυΐηκ οὗ ἔπ6
Ιακε, ψνβεσα ὑπῸὸ σγτοιπα ὈγΘακΚ5 ἀονῃ 5Π6οῦ: ἔπαεη
γῆ Ὲπ ὑΠΕΥ ὁοῖη6. οὐδ ἀπα σαύρα ΡΟ ἃ8, Ιεῦ 686ἢ
βαῖζα Ὀγ Π6 ογϑϑδῦ πε Μοῦβα ψῃο αὐξαοῖκϑ ᾿ΐπ), ἀπά οαϑὲ
ἐἤθτη

τ ἢ ἐποὶν Ποϊτηθῖβ πο

ἢ 6 Κα ; ΤῸ 50 νγὸ 584}

ἄγον ἔΠ686. ἀὐυ- θοῦ 5᾽ ἰπ ὑΠ6 νγαΐου, ἃπα τηϑυτῖν βοὶ
ἊΡ δῖα ἃ ΌΡῪ οἵ νἱοΐονγ ονοὺ πε βἰαιισῃ ξεν Μίςε.
Βν ὑπΠ18 ϑρεθοῆ ἢδ ρεγβϑυδαβα ἔπει ἕο ἅύτὰ ἔμοιηβεῖνεβὄ:
Του οονογεα ἐπαὶν ϑῃΐπθ τ
Ἰεανθ5. οὗ
τη ]]ονν5, ἃπ6 δα Ὀγδαβδύρ!αἴθβ τδάα οὗ ἔπε σύεϑῃ
βεοϑῦ-Ἰθανεβ, ἀπ

οαρθάᾶρο-]Θᾶνθβ,

5ΚΙΠ ΠΥ ἐἈβῃϊοπθά,

ἔῸΓ 5}16145. δοθῆ μα νψγὰβ εαπὶρρεα υἱἢ 4 Ἰοηρ,
Ροϊηΐδα γυ8ἢ ἴῸγ ἃ βρθϑῦ, ἃπα βϑιηοοῦ 5Π81]}-5}6}15. ἴο
σον ον {πεῖν μεθ.
ΤΉ {πεν βϑἰοοα ἴῃ ο]οβα-Ἰοοκεα
ΓΔ ῊΚ5 ἀροι Π6 Πρ ὍΔ, ννανὶπρ ὑπ αὶν βΡεΆΩν δηα
γα Ὲ ἢΠ]6α, Ἔδοὴ οὗ ἔθη, ΜΙΝ ΘΟΌΤΑΡ.
Νον Ζϑιιβ φα]Πεα ἐπε ᾿σοᾶϑ ἴο 5ύδιτΥ θάνε ἃπὰ
5ῃονεα ὑπδῆ ἔπ τηαγεϊα] ὑπγοηρ πα ἐπε σἵουξ
ὙΨΑΥΥΙΟΥΒ 50 ΤΠΔΠΥ ἃΠα 50 ρσγεαῦ, 41} Ὀδατίπρ Ἰἰοὴῃρ
ΒΡΘδΥΒ ; ἴον ΠΥ νγεῦα ἃ5. ὅμε μοβδὲ οἵ ἐπε Οδηΐδιυτβ
1 δ

““ Πο56 ἀπ80]6 ἴο ϑυνιη.
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ὃ

ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε: τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ
ἢ μυσὶν ἀθανάτων; καὶ ᾿Αθηναίην προσέειπεν"
“ Ὦ θύγατερ, μυσὶν ἣ ῥα βοηθήσουσα πορεὔσῃ;
καὶ γάρ σου κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες

11

κνίσσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.
ςς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" τὸν δὲ προσέειπεν ᾿Αθήνη"

ὦ πάτερ, οὐκ ἂν πώποτ᾽ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν
ἐχθοίην ἐπαρωγός, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ μ᾽ ἔοργαν
στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ᾽ ἐλαίου. 180.
ταῦτο δέ μου λίην ἔδακε φρένας, οἷον ἔρεξαν.
πέπλον μου κατέτρωξαν, ὃὃν ἐξύφανα καμοῦσα
ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς καὶ στήμονα λεπτὸν ἔνησα,
καὶ τρώγλας ἐτέλεσσαν' ὁ δ᾽ ἠπητής μοι ἐπέστη
7

2

ῇ

3

Ἀ,

Χ

Ν

Ψ

8

καὶ πράσσει με τόκον" τὸ δὲ ῥίγιον
ἡ
ἀθανάτοισιν.

185.

χρησαμένη γὰρ ὕφανα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι.
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω.
εἰσὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά μεπρώην
ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν, ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην,
Ἄν
ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες
190.
οὐδ᾽ ὀλίγον καταμῦσαι" ἐγὼ δ᾽ ἄυπνος κατεκείμην,

Φιν

τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσα, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ.

ἀλλ᾽ ἄγε παυσώμεσθα, θεοί, τούτοισιν ἀρήγειν,

μή νύ τις ἡμείων τρωθῇ βέλει ὀξυόεντι"
εἰσὶ γὰρ ἀγχέμα οι, καὶ εἰ θεὸς ἀντίον ἔλθοι"
196
πάντες δ᾽οὐρανὸ εν τερπώμεθα δῆριν ὁρῶντες.
ὁ
Ὡς ἄρ᾽
ἄ ἔφη" τῇ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθοντο θεοὶ ἄλλοι,
πάντες ὁμῶς δ᾽ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον.

Καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες
δεινὸν ἐσάλπιγξαν πολέμου κτύπον" "οὐρανόθεν. δὲ 200
Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο.

Πρῶτος δ᾽ Ὕψιβόας Λειχήνορα οὔτασε δουρὶ
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172--202

806 πες Οἰαηΐβ. ΤΉδη Π6 δϑκοα ψἢ ἃ 5}ν 8216;
“ἦ“ὙὙ8ὸῸ οἵ πε ἀδαῦῃ]θ55 σοαβ ψν}}} ΠΕΡ ὑῃῈ Ετορδ δπὰ
ψο ἴῃς Μίοο

Απᾷ Πε6 5816 ἴο Αὐπῃθμῃδ:;

“ΜΥ ἀδυρῆζον, ψν}}}}] γοὰ σῸ «δα ὑπὸ Μίοα ἢ ΒῸΥΣ
ὑπγ 411 ἔγο!ς ἀθοαῦ γοῦν ἤθη ρ]6 σοη
πα }}γ, ἀ 6] ρηὐἰηρ ἴῃ ὑπεα αὺ οἵ βδουϊῆος δηᾷ ἴῃ 811] Κἰπα5 οἵ ἐοοα.
50. ἴπδῃ 84 ἴπθ βοὴ οὗ γτοποβ.
Βυῦ Αἴπμεπὰ
ΔηΒυ
ΕΓ α Ὠΐτη : “1 ψουἹα πονεῖ ρῸ ἴο ΠΕΡ με Μίος
ψγΠΘη Π6Υ 16 ΠαΙα ΡγΘβ56α, Ὁ ἴΠῸΥ Πᾶνα ἄοπα τὴς
ΤΠΟἢ τηϊβϑοῃϊεῦ, ϑρο Πρ ΤΥ σαγ] Δ Π 65 ἃΠα ΤῊΥ ἰΔΠ1Ρ05
ἴοο, ἴο σεῦ {πε οἱ]. Απα {158 ὑπίηρ ὑπαῦ πον Πᾶνα
ἄοπε νοχὸβ ΠΥ ἢδαγὲ ΘΧοΘΘαϊρῚΥ : [ΠΥ Πᾶνα δαΐθῃ
ΠΟ]65 ἴπ ΤΥ 5δογ δα τΌ 6, νυΊοἢ 1 νρονα Ρδἰ μα }}ν 5ρίηπἰηρ ἃ ἔπε νψοοῦ ὁ ἃ ἥπα νᾶ, πὰ τηδα6 ἰὖ {1}] οἵ "0165.
Απά πον [Πδ τηοηθυΘΠ 6. 18 αὖ τη6 8Π4 οΠδΥρ5 Πη6
ἰηϊεγοϑὺ συῃ]ο}} ἰ5 ἃ ἱδξου ὑηρ [ῸΓ ἱτηγηογΐα]β8. ΕῸΓ
ΙΓ οιτονεα ἴο (ὁ τὴῦ νγνεανίηρ,, ἃη4 ἢᾶνε ποίῃϊηρ ψ ἢ
νγ]Οἢ ἴο ταρᾶυ. Ὑεὺ δνβὴ 850 1 ψ}}}} ποῦ [6 ]ρ ἔπε
Ετορδ; ἴου ὑπεδν 80 ἀύα ποῦ οοηϑβίἀδυαΐθ : θη66, γῇ ἢ
ΤΙ ννὰβ γϑϊαπἰηρ᾽ ΘΙ ΤΌΤ ναῦν, 1 νγὰ8 νΕΥῪ {ἰγεα, ἀπά
ἐπουρ 1 νηϊεοα ἴο 5ῖεερ, ὕμπεν ψουἹᾶ ποὺ δῦ τὴς
Ἔνθ ἄοΖα ἃ 1116 ἔοσ ἘΠ 6ὲτ οαΐοῦυ ; ἃΠπα 80 [ΠΥ 5]6ερ1655 νυ ἢ ἃ ποδάδομα ἀπ }}}] οοοκ-οτονν.
Νο, ροαβ, ἰεΐ
ι5 τα ίγαϊη Ότη Ποὶρίησ' ἔΠ 686 ἢοϑίβ, ΟΥ̓ 0Πη6 οὗἉ 18 τηδΥ
σεῦ νψουπᾶδα ψἹἢ ἃ 5ΠΔΥΡ 5ρθᾶγ ; ἴοῪ ὕπεν ἤσῃΐ Παπα
ἴο Πᾶῃᾷ, ὄδνθὴ ἰξ ἃ ροᾶ οοηδβ ἀραϊπϑὺ ἔπε.
[,εὐ
τ5 ταῦΘΥ 41} ἀπησδα Θυγβαῖν 5 νγατοῖπρ' {Π6 ἢρ] ΟΊ
Πδανβη."
50 5814 Αὔδπα.
ἀπα {πε οἴμοι ροαβ ἀργϑϑδα ψ ἢ
Βου, ἃηὰ 4}} νγεπῦ ἴῃ ἃ θΟαΥ ἴο ὁοπ6 ρΡΪδοβ.
ΤΠδη σπαὺθ ἢ σγοαῦ ὑσαχμηρεῦβ βου
πα θα {ῃ6 ξ6]]
ποῖα οἵ νν8γ, δηα Ζειβ ὑπ

βοὴ οὗ (ὐόηοβ.

ἔγουη μδάνθῃ, ἃ 5ὶρῃ οὗ στίθνοιιβ βαξε]δ.
ΕἸγϑῦ Του α-ογοαῖςου νου

ὑπυπαογεα

66 ΓΛοκτηδη ἴῃ ἴΠ6 θε]]ν,
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ἑσταότ᾽ ἐν πρὸ μάχοις κατὰ γαστέρα ἐς μέσον ἧπαρ'
κὰδ δ᾽ ἔπὲσεν πρηνής, ἁπαλὰς δ᾽ ἐκόνισσεν ἐθείρας.
[δούπησεν δὲ πεσών, “ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ ᾿αὐτῷ.]
Τρωγλοδύτης δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνα,
ἔπ
πα
τ
πῆξεν δ᾽ ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ" τὸν δὲ πεσόντα
εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ στόματος δ᾽ ἐξέπτη.
Σευτλαῖος δ᾽ ἃ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ ἐμαί μες
᾿Αρτοφάγος δὲ “Πολύφωνον κατὰ γαστέρα τύψεν" 21
δ.
ἤριπε δὲ πρηνής, ψυχὴ δὲ μέλέων ἐξέπτη.
ΓΕΝ
Λιμνόχαρις δ᾽ ὡς εἶδεν ἀπολλύμενον Πολύφωνον,
Τ ρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι᾽ αὐχένος [τρῶσεν ἐπιφθὰς
πέτρῳ μυλοειδέϊ' τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε 11 οι

ἢ
μο
ΓΝ

᾿Ωκιμίδην δ᾽ ἄχος εἷλε καὶ ἤλασεν ὀξέι σχοίνῳ

ΤΑΝ
δὴ

οὐδ᾽ ἐξέσπασεν ἐἔγχος ἐναντίον: ἤριπε δ᾽ εὐθύς"
τῷ
Λειχήνωρ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
κὐβίθ
α
καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, καθ᾽ ἥπατος"
ἥ
ὡς δ᾽ ἐνόησε
Κοστοφάγον φεύγοντα, βαθείαις ἔἔμπεσεν ὄχθαις"
-»-

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης, ἀλλ᾽ ἤλασεν αὐτόν'

κάππεσε

δ᾽, οὐδ᾽ ἀνένευσεν:

ἐβάπτετο

δ᾽ αἵματι

λίμνη

πορφυρέῳ, αὐτὸς δὲ παρ᾽ ἠιόν᾽ ἐξετανύσθη ὍΣ
χορδῇσιν λιπαρῇσί τε πειρόμενος λαγόνεσσιν.
Τυροφάγον δ᾽ αὐτῇσιν ἐπ᾽ ὕχύδις ἐξεμάρηξδι;
ο

Ε

Πτερνογλύφον δ᾽ κὰν ΕἾΝ ἸΆρ πο τς ἐς ἡ ράς
ἦλθεν,
ἥλατο δ᾽ ἐς λίμνην φεύγων, τὴν ἀσπίδα ῥίψας.

φοξον
τα
τοδ

).

Ἑ
εἴ

ἐπ

Σ

ΦΟδ.

Φριτβαῖοῦ δ᾽ ἀρ’ ἔπεφνεν ἀμύμων ᾿Εμβασίχυτρος.
[Ὑδρόχαρις δέ τ᾽ ἔπεφνεν Ἡτερνοφάγον βασιλῆα,
χερμαδίῳ πλήξας κατὰ βρέγματος: ἐγκέφαλος δὲ
ἐκ ῥινῶν ἔσταξε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι γαῖα.
1 Οἰρτὐοα Ὀγ Βαιμγθιβῦου πα Ὀν δὴν ΜΌΝ.
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Μ,
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ΠΥ
ΤῈ
ΝῊ

δωνυγ

ΒΑΤΤΙΙΒ ΟΕ ΕΒΟΟΒ ΑΝῸ ΜΙΟΘΕ, 205-229
γτἱσηῦ ἐπγοαρἢ ὑπ ταϊα γῆ. ἰόντ 6}1 ἢδ οὐ 5. ἕαδε
Δα 5016 Πὶβ βού. ἔων ἴῃ ἴῃς ἀυδῦ: πὲ 6}1 ντἢ ἃ
ὑμπυΔ ἀπά ἢΐβ δου οἰ ϑῃθα ἀθροὺδ ἢ.
Νεχὶ
Ττορ]οαγίε ποῦ αὖ πε βοὴ. οἵ Μυάχηδῃ, δᾶ ἀτονα
{ΠῸ β'τοπρ' 5ρ6 81 ἄδθρ ἰπΐο ἢϊ5 Ὀγεαβῦ ; 80 6 ξ6]], ἀπ
ὈΙαοῖς ἀφαῖῃ βϑεϊσοα Ὠΐτη δπα ἢΐς βρίτιῦ ἢϊξεα ἐστῃ
ἔγοτη ἢϊβ τηουτῆ. Τῆθη Βεαῖγ βὕγιοκ Ῥοΐ-νβίτου ἴο
6

Πραῦξ

δηα

ΚιΠοδαὰ Πΐτη,

ἀπ

Βυθδα-π

ὈΌ]εν

δἰ

Τουᾶ-οΥῖονἰπ {πὸ Ὀ6]]ν, 580 ὑμαῦ ἢδ 6] οπ Πῖ5. ἴδοις
ἃ πα 5 5ρ᾽τὖῦ ἢϊ τεα ΤΟΥἢ ἔτότα 5 ᾿τρ5. Νοὸνν θη
Ῥομπα ]αΥΚΟΥ βαὰνν Του -οΥοΥ μευ ϑῃϊηρσ, μΠ6 ϑὑγαοκ ἰπ
αυΐϊοκὴὶν ἀπά σψουπάθα Ττοροαγίε ἴῃ ἢἷβ 50 πθοκ
ννὶτἢ ἃ ΤΟΟΚ {κὸ ἃ τ}}1-ϑἴοπθ, 50 ὑπαὶ ἀδυῖηθϑ5 νεῖ ]δα

ἢΐβ ἐεγεβ. ὙΤμογθαῦ Οοἰτηϊάθθ νὰ βεϊζθα ψ ἢ στε,
δ η 5ἴγαοκ ουὐὐ νυἱΐζῃ ἢἷθ. 5ῃδὺρ τεεὰ δπα αἱὰ ποῖ
ἄγαν Πὶβ ΒρΡΘΔΥ θδοκΚ ἴο Πίπη ἀσαΐη, αὶ [616 ἢϊ5
Ἔπϑιην ἵποτα ἀπα πη.
ἀπα [Ποκυδη μοῦ αὖ ἢΐπη
ἢ ἃ Ὀτσηΐ βρθᾶῦ δηαὰ δῖ Ὠίτη Ὁπουυϊηρὴν ἴῃ {πα
τηϊαν,. Απα 88 πα τηᾶγκοα Οδοραρο- οαῦευ τὰ πηΐηρ'
ἀὐγαῦ, ἢ 61] οὴἡ ὅδ βἴθβερ Ῥδηκ, γεῦ ὄνεὴ 80 αἰὰ ποῖ
οοᾶβε σῃεησ Ὀαΐ σιαοῖς ἐμαὶ οὐπεν 50 ὑπαὶ ἢς ἔε]}
δηα ἀἰὰ ποῦ τἶβε ἀσαῖὶῃ : δπα ἔῃ ἰακα νγὰβ ἀγεὰ στ
το Ὀίοοα ἃ85 ἢ6 ἰὰν ουῤδίγείο
μεθα αἰοὴσ ὑΠ6 5Π01Ὲ,
Ρἰεγοθα ὑβγουρἢ ἐῃ6 σαΐθ ἀπα βῃϊηΐϊηρ ἤδλπκ8. Α180
μὲ δον (μεαβα-δαῖοσ οα πε νεῖν Ὀγίηϊς... ..
Βαὺ δεαν ἴοοκ ἴο ἢϊρηῦ γγθη ἢς σὰν Εδιη-ΠΙ ὈΌ]ΘΓ,
πα ἢςφ4, ραπρίηρ ᾿ἰπἴο {Πα ἰακο ἀπ ὑπτονΐηρ ἀυνᾶν
ἢϊβ. βῃ6ε]α. ὙΠπδη Ὀ]αμ.6 1655 Ροῦ-νιβιζον ΚΗ]]6α Βγθυνοα
δηα ὟΝ αἴδυ-ἰνκουὺ ΚΙΠΠ6α {ΠῸ Ἰοντὰ Ηδι-ἸΌ]συ, βυυικίηρ
Βίτη οὐ με μεδαὰ νὰ ἃ ΡῈΌΌ]6, 80 ὑμαῦ ἢὶβ. Ὀγαὶπ5
ον εα ουΐ αὖ Πὶ5 ποβίγ5 ἃπα ὑΠ6 δαυῦῃ ννὰβ θεϑραίίζογεα
551
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Λειχοπίνακα δ᾽ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορβοροκοίτης,
ἔγχει ἐπαίξας: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.

2380

Πρασσαῖος δ᾽ ἐπιδὼν ποδὸς εἵλκυσε νεκρὸν ἐόντα,

ἐν λίμνῃ δ᾽ ἀπέπνιξε κρατήσας χειρὶ τένοντα.
Ψιχάρπαξ δ᾽ ἤμυν᾽ ἑτάρων περὶ τεθνειώτων
καὶ βάλε ἸΤρασσαῖον μήπω γαίης ἐπιβάντα"
Ω8ὅ
πῖπτε δὲ οἱ πρόσθεν, ψυχὴ δ᾽ ᾿Αἰδόσδε βεβήκει.
Κραμβοβάτης δ᾽ ἐσιδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ᾽
αὐτόν,
καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν.
ὠργίσθη δ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖνος, ἑλὼν δέ τε χειρὶ παχείῃ
κείμενον ἐν πεδίῳ λίθον ὄμβριμον, ἄχθος ἀρούρης, 240
τῷ βάλε Κραμβοβάτην ὑπὸ γούνατα: πᾶσα δ᾽
ἐκλάσθη
κνήμη δεξιτερή, πέσε δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν.
Κραυγασίδης δ᾽ ἤμυνε καὶ αὖθις βαῖνεν ἐπ᾽ αὐτόν,
τύψε δέ μιν μέσσην κατὰ γαστέρα: πᾶς δέ οἱ εἴσω
ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ᾽ ἔκχυντο ἅπαντα

ἔγκατ᾽ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείη"

ο45

Τρωγλοδύτης δ᾽ ὡς εἶδεν ἐπ᾿ ὄχθησιν ποταμοῖο,
σκάζων ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς"
ἥλατο δ᾽ ἐς τάφρους, ὅππως φύγῃ αἰπὺν ὄλεθρον.
Τρωξάρτης δ᾽ ἔβαλεν Φυσίγναθον ἐς πόδα ἄκρον. 250
ἔσχατα δ᾽ ἐκ λίμνης ἀνεδύσατο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς"

"
Ἀ
"
"
Πρασσαῖος δ᾽ ὡς εἶδεν ἔθ᾽ ἡμίπνουν προπεσόντα,
ἦλθε διὰ προμάχων καὶ ἀκόντισεν ὀξέι σχοίνῳ"
οὐδ᾽ ἔρρηξε σάκος, σχέτο δ᾽ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή.

τοῦ δ᾽ ἔβαλε τρυφάλειαν ἀμύμονα καὶ τετράχυτρον 2δὅ
δῖος ᾿Οριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν ΓΑρηα,
[ὃς μόνος ἐν βατράχοισιν ἀρίστευεν καθ᾽ ὅμιλον"]}
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νγῦ Ὀ]οοα. ΕδΆ 6585 ΜαοΘΟ ΟΠΕΥ Θρυᾶηρ ὌΡΟΗ
ΤλοκΚ-ρἰαὐζον. ἀπ Κι]δαὰ πίστη υυἱῦῃ 18 5ρ6ᾶγ δῃᾶ
θγουρῦ ἀαΥ
ΚΠ 685 ΡΟ᾿ Πἰβ ογοϑ: πα [δ εκ 8ὰν ἴὖ,
Δηα ἀτάρ σοα Γ[οΚ-Ρ]αὐζεν Ὀγ πε ἔοοῦ, ὑποιρὴ ἢ6 νγὰβ
αἀεδα, δἀπὰ ποκα

ἢΐτη ἴῃ πε

ἰδβκθὲ.

Βαυΐ ΟΥυπηῦ-

ΒηδίοΠοῦ γὰ8 Πσῃτπρ ἴο ἀνθηρα ἢϊ5 ἀδδα σοΙηγδ 665,

ἀπαᾷ Ηϊ [δεῖν θεΐοσε ἢ τοδοῆϑα {πε απ ; πα ἢ Ὲ]]
ἔογυναγα αὖ ὉΠ6 ὈΪονν ἀπα ἢ15 508] νγεηὖ ἄονγῃ ἴο Η84 65.

Απά 5βείηρ ἐ8185, ΟδΌΡαρσαοἰτ ΡεΥ ἴοοκ ἃ οἱοα οὔ τηυα
ἃ πα Πυτ]δα 1 αὖ ἴΠ6 Μοῦβε, ρ᾽αβιθυίπρ' 411 Πα ἔουε μϑδα
8 Π 6 πϑαυΐν ὈΠπαΐησ τη.
᾿ΓΠπεγθαῦ Οὐυτη -5παίοθοῦ
νγὰ5 Θηγασα Δ πα οδαρῦ ἃρ ἴῃ ἢΪ5 βίτοπρ᾽ Βαπα ἃ ρα
βίομθ ἐπαῦ ἰὰν προὴ ἐπ σγτουηά, ἃ ΠδανΥ Ὀυγάθη ΤῸΓ
1Π6. 501}: νι ὑπαῦ μα δι θυ άρα- οἸ θοὺ θεῖον {Π6
Κηδε 8πᾶ βρ!πἰογϑα ἢΐ8 γνΠο] 6 τὶρηῦ 581π, Πα Πηρ Ηΐτη
ΟΠ δῖβ 80 Κ ἰπ ἰῃς ἀσθὲ. Βαυΐ (τοδκοϑίβου Καρὺ ἢΐτη
οἵ, ἐπα τυβῃϊηρ' αὖ ἔπ Μοῦβα ἴῃ ἕπχη, ἰδ Ὠΐτη ἴῃ {π6
τηἷ44]6 οἵ ὑπ6 Ὀ6}]Υ ἀπα ἄγονα ἴμ6 σγΒοὶα γε -βρϑδῦ
ἰπΐο Βίτη, απ 8ἃ5 μα ἄγεν [Π6 βρϑᾶγ Ὀ8οκ ἴο Πίτη νι ἢ
Πϊ5 βίσοῃρ' παηά, 411} 18. ἔοε᾽ 5θοννεὶβ σιϑηθα ουὖῦ ΠΡΟ
ὑμ6 σγοαπα. πα ψῃεη Ττορ]οάγίε 8νν ἴΠ6 ἀ666, ἃ5
ἢ6 ννὰβ ᾿πηρίπρ ἀν ἴτοτη ἴῃ6 ἤρῃξβ ὁπ ὅΠδ τἱνε
ὈδηΚ, μῈ βῃγδηὶς Ὀδο Βογοὶν τηονεα, πα Ἰεαρεα ἰπΐο ἃ
ἔγθποῦ ἴο Θϑοᾶρα 5ῆςεν ἀδξαΐῃ. ΤΏρη Βεθδα-ΠΙ Ό]6ὺ Ὠϊ
Ῥυβο]ανν ον ὑμς ἰοο5----ἢθ οᾶτηθ ἃρ αὖ {Π6 ἰαδῦ ἔγομη
1Π6 ἰακθ δπᾶ νγὰβ ρυθαῦ αἰδίγεββεα..
. πὰ ν ἤδη
16 κΥ 88 τη ΓἈ]Π]16ὴ ἔογνναγα, Ὀαΐ 5011 Π4]Ὲ αἰΐνε,
ἢ6 Ργεββεα ὑπγουρη ἔμοβθα γγῆο οαρσηῦ ἴῃ ἔγοπῦ ἃπα
Βυγ]οα ἃ 5ΠαΡ τεβᾶ αὖ ἢπῃ ; Ὀθαΐ πε ροΐϊπῦ οἵὁἨ {πε
ΒΡΘΔ νγὰ8 βίαγεα ἀηα αἰ ποῦ Ὀγεαῖς 5 5η1618. ΤΏθη
ΠΟΡ]Ὲ

Βασία!, πκ

Αὐτὸ

Πίπηβϑ], δῦσα

Πἰ5. ἥδ

685

μιϑδα-Ῥίθοα τηδάβ οἵ ἔουν ροΐδβ---ἢ8 ΟὨΪΥ διηοπρ ὑμ6
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ΒΑΤΤΙΕ

ΟΕ ἘΠΒΟΟΒ

ΑΝ

ΜΙΟΕΚ

ὥρμησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ὡς ἴδεν, οὐχ ὑπέμεινεν
ἥρωα κρατερόφρον᾽, ἔδυ δ᾽ ἐν βένθεσι λίμνης.
Ἦν.
δέ τις ἐν μύεσιν Μεριδάρπαξ, ἔξοχος
ἄλλων,
Κναίσωνος ' φίλος υἱὸς ἀμύμονος ᾽Α. τεπιβούλου,
οἴκαδ᾽ ἰὼν πολέμοιο μετασχεῖν. παῖδ᾽ ἐκέλευσεν
αὐτὸς δ᾽ ἑστήκει γαυρούμενος ὡς κατὰ λίμνην.
οὗτος ἀναρπάξαι βατράχων. γενεὴν ἐπαπείλει,"
καὶ ῥήξας καρύου μέσσην ῥάχιν εἰς δύο μοίρας

2θῦ

φράγδην ἀμφοτέροισιν ἐν ὦμοις χεῖρας ἔθηκεν"
οἱ δὲ τάχος δείσαντες ἔβαν πάντες κατὰ λίμνην'
καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν, ἐἐπεὶ μέγα οἱ σθένοςἦεν,
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
καὶ τότ᾽ ἀπολλυμένους βατράχους ᾧκτειρε Κρονίων"
κινήσας δὲ κάρη τοίην ἐφθέγξατο φωνήν"

271

ἊΣ πόποι, ἣ μέγα ἔργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι:
ὁ
οὐ μικρὸν ἐκπλήσσει Μεριδάρπαξ, ὃὃς κατὰ λίμνην
ἅρπαξ ἐν βατράχοισιν ἀμείβεται: ἀχλὰ τάχιστα

Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον, ἢ καὶ ΓΑρῆα, 27ὅ
οἵ μιν ἐπισχήσουσι μάχης κρατερόν περ ἐόντα.
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" Ἥρη δ᾽ ἀπαμείβετο μῦθον:
οὔτ᾽ ἄρ' ᾿Αθηναίης, Κρονίδη, σθένος, οὔτε "Αρηος
ἰσχύσει βατράχοισιν ἀρηγέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.

ἐπε
ΕΦΡ
δ
οτο
Π
ΜῚ ΥΣ

Ρ»:
“ἴὰ

ἀλλ᾽ ἄγε πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες" ἢ τὸ σὸν ὅπλον 280

κινείσθω μέγα Τιτανοκτόνον ὀβριμοεργόν,
ᾧ ποτε καὶ Καπανῆα κατέκτανες ὄβριμον ἄνδρα
καὶ μέγαν ᾿Εγκέλαδον καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων,
κινείσθω: οὕτω γὰρ ἁλώσεται, ὅστις ἄριστος.
1 Κρείωνος, Βεαυτηθίβίου.

5. ΤῊΪΒ πᾶ Ὀ6 ἃ Ῥᾶιοαν
“Αβιγοηοηιψ, ἔτϑρ. 4.
5όο '

οἵ ΟΥΐοπβ

ὑμγθαῦ

ἴπ Ἡοβοᾶ,

δα
ἂν
νυ
"ω

ΒΑΤΊΤΙΕ

ΟΕ ΕΕΟΘΒ

ΑΝῸ

ΜΙΟΕ, 258-284

ΕΥορϑ 5Βῃονγβεα ῥργύόνγεβϑβ ἴῃ ὑπε σοῦ.
Βαῦ ψ θη Πα
βᾶνν ὕΠ6 ΟὔΠδΥ γα βἢ αὖ Ὠΐτη, Βα αἱα ποῦ βίδα ἴο τηδεὺ
1Π68 βἰουϊ- Ποαγίθα ἤθτὸ θαυΐ αἰνεα ἀοννῃ ἴο ἐπα ἀδρὶῃ5
οὔ {Πε ἰδὰκαϑ.
Νον ὕδπειεα ψὰἃ8ϑ οὔθ διηθηρς ἴπμε Μίςε, 851|16ς6ΒηδίοοΥ, γγῃο Ἐχορ]]εα τῆς τοϑὺ, ἀθϑν βοὴ οἵ μᾶννευὺ
ὑπ6 βοη οἵ Ὀ]δμλθ1685 Βυεδά-βύθαϊευ.
Ης νγεηῦ ἴο Πἰ5
Βοῦβα δἃπᾶ θαάδ ἢϊ5. 50η ἴακα ρα ἴῃ ἔπε γγὰῦ ; θαΐ Πα
Βίτηβ61 βἰοοα δχυϊτπηρ ὈῪ ὑπΠ6 Ια Κα.
ΤΤηϊ5. ὙγυΥΪΟ Υ
ἐῃγεαϊεπϑα ἴο ἀδβίγου πε τὰοε οἵ Ετορβ αὐξευγ, ἀπα
ΒΡ ΕΠ προ ἃ ομδδυπαϊ
5 ἰηΐο ὕνγο ραγῖβ δΪοῃσ 6
7οπῦ, ναῦ {Π6 ἔννο ΒοΙ ]ονν Ρίθοα5 ἃ5 ΔΥΤΩΟῸΣ ΟἹ. 15 ὈΑΥΒ :
Π6 πη β γαῖ ηῦνγαν ὑπΠ6 ΕὙΟρΘ ψεα αἰδιηαγεα ἃπα 8]]
γυ5Π6α ἀονγῃ ἴο ἐπε ἰακα, δὰ

ἢδ ψου]Ἱα μανε τηϑαδ

βοοά Πἰ5 Ὀοδϑὺ---οΥ Πς Πδᾶα σγεοαὺ βίγσεηρίῃ---Πδᾶ ποῖ
{86 ὅοῃ οὗ ὐόποβ, ἔμ Εδΐμεν οἴ τηδη ἀπα σοάβ, Ρθδῃ

αυΐϊοῖκ ἴο τὰκ ὑπ6 ὑπίηρ ἀπ ρμἱδθα π6 ΕΥΟρ ἃ5
ἴμθῪ νεῖθ ρει βῃίησ,
Ηδ 5ῃοοῖκ ἢὶβ μϑδᾶ, δηᾶ
αὐξογθα ὑπ ψοτσὰ:
“1 6δὺ, ἀθαᾶγῦ, ον ἔδαυ ἃ} ἃ ἀδεα ἀοὁ τὴν ογεβ Ρ6ΠοΙα ! 5116 6-ϑηδύοῃ θυ τᾶ 8.ΠΟ 5Π18}} ρϑηῖϊο τβϊην
ἴο δὰ τὸ διηοηρ ἔπ 6 Ετορθ Ὀγ ὑπ6 ἰακθ. 1,6εὐ ὰ5 ὑπεπ
γτηϑκα

ἃ}

δεοῖίε

δπα

ϑεῃμα ψγακα

ΡΆ]1ὰ5

οὐ

δνεῃ

Αγεβ, ἴου ὑπδυ ψ}}} βἴορ ἢἰβ8 ἢρῃεϊηρ',, σἴστοπρ ἐπουρἢ
ἢς ἰ5.᾿
50 5αἱά η6

ὅοῃ οὗ τόπος;

θυὺ Ηδγα

δηϑνετοα

Πΐπη : ““οη οἵ Οτόποβ, πεῖῦμοὺ {πε ταϊσῃὺ οὗ Αὐμεπᾶ
ΠΟΙ οὗ ΑΥδϑ δῇ ἃνδῖ] ἴο ἀδ] νου ὕΠ6 ΕΥορβ ἔσοιῃ αὐΐευ
ἀεβίγαποιϊίοη.
Βδύμου, οοηθ πα ᾿εὖ τι 411 σοὸ ἴο 610
ὉΠ θυ, ΟἹ 6156 ἰεῦ Ιοοβα γοῦσ γεᾶροῃ, ὑπὸ σγτεδῦ ἀπ ἔοττ440]6 ΓΙ 8 η- ΚΊ 16 ν ἢ τ ΒΊἢ γοὺ ΚΙΠΠ6α Οάραπδαβ,
ὑπαῦ ἀουρηῦν τηδη, ἃπα στοαῖ Εἰποοδαιπβ ἀπα {Π6 ]]α
νυ
1065 οἵ (Οἰαπίβ;; ἂν, ἰεὺ ἰὃ Ἰοοββ, ἴὺῪ 80 ὑπ6 τηοϑβὺ
να! δῦ ψΜ}}}} θα 5]αίη.
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᾿

ΒΑΤΤΙ ΟΕ ΒΒΟδ5 ΑΝῸ ΜΙΟῈ
Ὃς

ἄρ᾽ ἔφη:

Κρονίδης

δ᾽ ἔβαλε

ὁ

ἱ

Ψψολόεντα

κεραυνόν.
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πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον,
αὐτὰρ ἔπειτα κεραυνόν, δειμαλέον Διὸς ὅπλον,

ἧκ᾽ ἐπιδινήσας" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπτατο

χειρὸς ἄνακτος.

Ξ

Ἑ

΄
νὰ
Χ
2
΄ὔ
΄
πάντας
μένμων ῥ᾽οὐ ἐφόβησε
βαλὼν
ἐπὶ
τούσδε
[κεραυνόν]

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ᾽ ἔι.
»

3

30»

ἃ

»

“

͵

᾽

᾽

»,

μᾶχλον

ἔλπετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων,
εἰ μὴ ἀπ᾿ Οὐλύμπου βατράχους ῴκτειρε Κρονίων,
Σ

7

7

ἧς

3

ὁ

ἐς:
Ἶ

290.

΄

μ

ὅς ῥα τότ᾽ ἐν βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν.

ϊ

Ἦλθον δ᾽ ἐξαίφνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχῆλαι,
ΐ
λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακό:
δερμου,
295
ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὦμοις,
βχλαισοί, χειροτένοντες, ἀπὸ στέρνων ἐσορῶντες,
΄

2

ἃ

Ὁ

ῇ

,ὔ

3

»

,

2

3}

᾿

ὀκτάποδες, δικέραιοι, ἀτειρέες, οἱ δὲ καλεῦνται

καρκίνοι, οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον
δὲ

ὃ

Ν

»

ἠδὲ πόδας καὶ χείρας"

».

ἢ

,

ἀνεγνάμπτοντο

δὲ

,

ὃὲ λόγχαι.

τοὺς δὴ ὑπέδδεισαν πάντες μύες, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔμεινα,
ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο" ἐδύσετο ὃ ἥλιος ἤδη,
Ν
“
Χ
7
5
ἢ
καὶ πολέμου τελετὴ μονοημέρου ἐξετελξσθὴή.
»]

ὃ ἈΝ

562

Ἁ

2

[4

ς

Ξὃ ,ὔ

δ᾽

[2

πὸ

ἶ

800

τὶ

ΒΑΤΤΙΕ

ΟΕ ΡΕΟΘΒ

ΑΝὨῸ ΜΙΟΕ, 28---203

50 8814 Ηφϑιὰ : δπά πε ὅοη οἵ (ὐόμοβ οαδὺ ἃ Ἰατἱὰ
ὑπυπάευθοὶῦ : ἤγϑ ἢ ὑπυπάεγοα ἀπα τάς ρσγεαῖ
ΟἸγτριβ 5Π88Κθ, ἃηα ὑπθῃ οαϑὺ ὑμε ὑπυπάουροϊῦ, ὑπα
να] γεᾶροι οὗ Ζειι5, ὑοβδίπρ Ὁ ΠΟΉΟΠ ἔοσῃ. Τῆι
ἢς6 ἔσῃ ϊαπθα ὑμθτὰ 4}}], Ετορβ ἅπαὰ Μίδα ἊΠκ6, Βυ.]ἰηρ ἰδ. ὈοΙΌ ἀροπ ἔμθη.
Ὑεὺ ὄνϑὴ 80 {Π6 δυΊΩΥ οὗ
1ῃ6 Μίος αἰα ποῖ τεαχ, θαὺ Πορεοα 511} τόσα ἴο
ἀεϑίγου ἴπΠ6 Ὀτοοᾶ οἵ ψδιυΐοῦ Ετορθ. ΟμΪγυ, {πΠ6 ὅοῃ
οἵ Οἴόποβ, ὁπ ΟἸγιηραβ, ρἰ 6 ἴΠ6 Ετορθ ἀπὰ ἔμθη
βύγαι ὔνναυ βεηΐ ὑπθῖ ΠΕΙΡΘΙ5.
50. ὑῃεῖθ οἄτηθ 9 ᾺΘη}]ν ὙΕΤΟΥ͂ Ὑ ἢ τηδὶ]οά
θδ
0Κ5 πα ουγνίηρ οἷανγβ, οοοκαα ᾿ϑαβὺβ ὑπαὺ να] κεα
βίἀθυγαυβ, πα - οὐ κου -Ἴαννεα, 5Π6}1- 46 : ὈΟπΥ παν
ψγεΥῈ, ἤκι-θδοῖκοα, νῖἢ ρο]δίαπίηρ 5ῃου] θυ ἂπᾶ
Ῥαπᾶν Ἰαρβ ἃπα βἰγείοῃϊηρ' Δυτὴ5 πα αγ8 ὑπαῦ Ἰοοϊκεοά
Ὀεμ πα ὑβεη. Τηον Βα «αἷβο εἰρῃῦ Ἰερθ ἂμ ἔνο
ἔθ 616 γ8--ουβιϑίθπῦ ογθαῦατεθ Π0 ἃγ6 οδ]]6α ΟΥΔ05.
ΓΠ656 πίρρεᾶ οἱ Πε ἴα1]5 ἀπ ρᾶννβ δπᾶ ἔδεεῦ οὔ {πε
Μίοβ νι ὑπμπεὶνγ Ἰαννδ, ὙγΠ1]6 Βρθᾶσβ Οἱ Ὀεαὺ οἢ
ἵμβεὼ. Οἱ {πε86 ὑπεὲ Μίοθ. ψεσα 8}1 αἴγαϊα ἀπ τὸ
ἸΟΠΡῸΥ 5ἴοοα ἃρ ἴο ἔπε, θὰδ ἰυγμεα μα ἢβά.

ΑἸγαδαγν {πΠῸ βη νγὰβ βεὺ, δηα 850 οᾶχηθ πε επᾶ οὗ {ῃ6

ΟΠ Θ- δ

Ὑνγ8Γ.

ΓΤ
τ

ἤει δον οἶδ

ἄδυτον πττασο ἘΝ: ὈητΘ Βα ΜΕ:

μοι

διιδίεαδο δ

ΠΗ ΓΕ. ἠδ ρέέη 4} ἢ

πρδοσλ χλυ;

πνμα ολβεῖ, εἰρη κοτδι συφοδι

ἰο χθατο Αἰ. ῬῈεαὐυθδῖς.,ἄρ,δὲτ τ
ἀθαῃν
οὗ Ὁ τϑαρε τίς. ὑφαῖνὶ τάρι ᾿

ἰοῦ 6 εἴπ, βλή Ην μΥ̓ΒΗ ἐῷ δοοτη
[Ὁ πϑ'
δὶ δια δπθ 1Ἴ- ῬΡᾺ98 τα

ον ἐν

δου πετῦ

ἡ 1} ΓΤ

ὙΠ

ΟΜΝ νΣ Ὑθ ει οὐβθαν σον

ΡΣ

ΒΡΗ͂Σ ἬΝΗ ἢ “Ἔ -

ρίδὲ

κάϊνναυν, ΒῈΝ δ

ἐπομμ οι» πρρϑνεραρυμθήφθε:ΩΝ
ψ3} ψῆδἃὁ:

ἘΠῚ ἀἠοθεμοδε ἀρ αὐιδϑδβ ωθη ϑάσε ΦΕΡΕ
δοϑϊοὐξ 9,66.50..1.5. διιρ΄ ἀδέτο πο 5.48 δέ τὴς ἀν

ΤΠ

ἤμὰ Ἡζαῖσ. οδία ἐπι ὙΘΗΠ νυ ιτοιἐζέρο

ἄξενον σε κν οὗεε ΟἿΣ

τε) δο σα δὲ διΠΣ

“Ν

αχετιδεστο ῥτοχλοτ ει περ

ΠΠΓΌΤΟΝ οὐἶεὕϑουἐκααβκειβε

ἀοολόϑῷ, χη τά οί ἐπ ς ΓΝ ρυνλτ,
οἱ ϑαβοβιοῆο: ἕω οτϑνν ΘΜ είς
Ῥἢ ῥδπὰς ἐϑανειρς, Ἡδ:αμ
ν οὐ ἀπ’
864 70: δὴ»ἜΣ ΤΡ υϑΆ,ἀλρροδ

ἐσὲ

98}

95
με λέ

ΠῚ

ΟΕ

ΤῊΗΙ

ΗΕΒΙΟ),

ΟΕΙΟΙΝ

ΟΕ

ΗΟΜΒΗΕ

ΑΝ

ΤΗΝ

ΑΝῸ

ΟΟΝΤ Ε5Τ'

815}

ΠΕΡῚ

ΟΜΗΡΟΥ͂

ΚΑΙ ΤΟΥ

ΓΕΝΟΥ͂Σ

ΚΑΙ ἩΣΙΌΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ

ΑΥ̓ΤΩΝ

Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον τοὺς θειοτάτους ποιητὰς
πάντες ἄνθρωποι πολίτας ἰδίους εὔχονται γενέσθαι. ἀλλ᾽ Ἡσίοδος μὲν τὴν ἰδίαν ὀνομάσας
πατρίδα πάντας τῆς φιλονεικίας ἀπήλλαξεν εἰπὼν
ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ5
εἵσατο δ᾽ ἄγχ᾽ “Ἑλικῶνος ὀιξυρῇ ἐνὶ
ἐ κώμῃ
ἼΑσκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ᾽
ἐσθλῇ.

μηρον δὲ πᾶσαι ὡς εἰπεῖν αἱ πόλεις καὶ οἱ
ἄποικοι αὐτῶν παρ᾽ ἑαυτοῖς γεγενῆσθαι λέγουσιν.
καὶ πρῶτοί γε Σμυρναῖοι Μέλητος ὄντα τοῦ παρ᾽
Ὅ

δὲ

ς

)

Ὁ

ε

,

᾿

ς

αὐτοῖς ποταμοῦ καὶ Κρηθηίΐδος νύμφης κεκλῆσθαί

φασι πρότερον Μελησιγένη, ὕστερον μέντοι τυφλωθέντα "Ὅμηρον μετονομασθῆναι διὰ τὴν παρ᾽
αὐτοῖς ἐπὶ τῶν τοιούτων συνήθη προσηγορίαν.
Χῖοι δὲ πάλιν τεκμήρια φέρουσιν ἴδιον εἶναι
πολίτην λέγοντες καὶ περισῴξεσθαί τινας ἐκ τοῦ

γένους αὐτοῦ παρ᾽ αὑτοῖς Ὁμηρίδας καλουμένους.
Κολοφώνιοι δὲ καὶ τόπον δεικνύουσιν, ἐν
ἐ ᾧ φασιν
αὐτὸν γράμματα διδάσκοντα τῆς ποιήσεως ἄρξασθαι καὶ ποιῆσαι πρῶτον τὸν Μαργίτην.
Περὶ δὲ τῶν γονέων αὐτοῦ πάλιν πολλὴ διαφωνία παρὰ πᾶσίν ἐστιν. Ἑλλάνικος μὲν γὰρ
1 Θορυνηρ᾽Β ραρίηρ.
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5 γγογίβ απὰ ἴδαψϑ, 639 ἢ.

ΟΕ ΤῊΝ ΟΚΙΟΙΝ ΟΕ ἨΟΜΕῈ ΑΝΏ΄.
ΗΕΒΙΟ), ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕῚΚ ΟΟΝΤ ΒΤ
ΕΕΒΥΟΝΕ Βοδδῖβ ὑπαὺ πε τηοϑὺ ἀϊνίης οἵ ροεῖβ,
ΗΕ
ἃπα Ηεβίοα, διὸ βαἱᾶ ἴο θὲ ἢΐβ5 ραγίϊουαν
οουηΐ
θη.
Ηδβίοα, πα θεᾷ, ἢὰ5 ραΐ ἃ παίης ἴο ἢϊβ
πϑξῖνε. ρδοθ δηα 80 ριδνθηΐϊθα 8ΔὴῪ τἴναϊγν, ἴου Π6
βαῖα ὑπαῦ 5 ἔθου “βου δα ποὰῦ Ἠ]ϊοοη ἴῃ ἃ
γαῖ δα Παμη]εῦ, Αβοσα, νυὨΙΘἢ 15 τηβούϑὉ]6 ἴῃ νυ] ΐθὺ
ΒΌΠΟΥΥ ἴηι ΒΌΤηΤη δι, ἃπα σοοῦ εὖ ΠΟ 5θϑβοη."
Βαΐ, ἃ5
ἴον Ηομηου, σοὺ τηϊσηΐ δἰπηοδὺ δᾶὰν ὑπαῦ δνεῦν οἱτγ
ψ ἢ 105 ἱπ Πα δηΐβ οἰ αίτηβ Π]η} 85 ΠΕῚ 580η. Εογοτιηοϑῦ
86 Π6 τχθη οὗ ϑιηγγηδ ψ»η0 5840 ὑπαὺ ἢ6 νγὰ8 ἴπθ ὅ0ῃ
οὗ Μεῖδθβ, πὸ στἷνοῦ οὗ ὑπεὶῦ ἴον, ὈΥῪ ἃ ΠΥΠΡΗ
Οτεϊμεῖβ, πα ὑπαῦ ἢῈ ννὰϑ δ ἢγϑῃ οδ᾽]εαὰ Με] ϑΙρἘ Π65.
Ηξε νν»ἂβ πδιηδα ΗἩουῆῖοδν ᾿δίθυ, σὲ π ΠῈ θδοδτῆς ΒΠη4,
{Π15 Βεδίηρ ἘΠ6ΙΓ ἀϑὰ8] ερι ποῦ ἔου βθοῃ ρθορθ. Τῆς
ΟΠ ΐδηθ, οα πε

οἴου

παπᾶ, Ὀγΐηρ ἔουννατα

ον άθηοα

ἴο 5ῃονν ὑπαῦ ἢ6 ννᾶβ {πεῖν σου
τη Θη, βαυίηρ ὑπαὶ
ὑπ ετα δοῦθδ!!ν γουηδῖη βοιὴδ οἵ ἢϊ5 ἀδββοαπάδηϊβ ΔΙηοηρ'
ὑΠθπὰ ὙΠῸ ἃγ6 οδ]]οα Ηοιηθυϊάδθ,
πα ΟΡ
ΟΠ 8 5
ἜνΘἢ 5μον ἴῃς ρἷδοθ. ψῇοτα παν ἄθοϊαγα ὑπαῦ. Πα
θερδϑη ἴο σοῦροβα γῇ ἃ βοῃοοϊτηβίαυ, 8πα β8ὺ ὑπαΐ
ἢϊ5 ἢγθὺ ψψοΥΚ νγὰβ ὑπ6 ΜαγρΊίο5.
ἼΠᾺΒ ἴο 5 Ραγδθηΐβ 150, ἔπαυε ἰ56. οἢ 811 παηᾶ5 σγϑδὺ
ἀϊδασγοοιηρηῦ,
ΕΗε]]δηϊοὰβ πα ΟἸθαπῖμαβ 880 ἢἰβ
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814 καὶ Κλεάνθης Μαίονα λέγουσιν, Εὐγαίων δὲ Μέλητα, Καλλικλῆς δὲ Μνασαγόραν, Δημόκριτος δὲ
ς

,

,

Ν᾿

»,

᾿

,

"

ὁ Τροιζήνιος Δαήμονα ἔμπορον, ἔνιοι δὲ Θαμύραν,

Αἰγύπτιοι δὲ Μενέμαχον ἱερογραμματέα, εἰσὶ δέ,
οἱ Τηλέμαχον τὸν ᾿Οδυσσέως" μητέρα δὲ οἱ μὲν
Μῆτιν, οἱ δὲ Κρηθηίδα, οἱ δὲ Θεμίστην, οἱ δὲ
Εὐὐγνηθώ, ἔνιοι δὲ ᾿Ιθακησίαν τινὰ ὑπὸ Φοινίκων
ἀπεμποληθεῖσαν, οἱ δὲ Καλλιόπην τὴν Μοῦσαν,
τινὲς δὲ ΠΠολυκάστην τὴν Νέστορος.
Ν

Ν

7

Ἐκαλεῖτο

οἷ

7

δὲ Μέλης, ὡς δέ τινές φασι, Μελη-

σιγένης, ὡς δὲ ἔνιοι, "Αλτης. ὀνομασθῆναι δὲ
αὐτόν φασί τινες “Ὅμηρον διὰ τὸ τὸν πατέρα
αὐτοῦ ὅμηρον δοθῆναι ὑπὸ Κυπρίων Πέρσαις,
οἱ δὲ διὰ τὴν πήρωσιν τῶν ὀμμάτων' παρὰ γὰρ
τοῖς Αἰολεῦσιν οὕτως οἱ πηροὶ καλοῦνται. ὅπερ
δὲ ἀκηκόαμεν ἐπὶ τοῦ θειοτάτου αὐτοκράτορος
Αδριανοῦ εἰρημένον ὑπὸ τῆς Πυθίας περὶ Ὃ μήρου, ἐκθησόμεθα. τοῦ γὰρ βασιλέως πυθομένου,
πόθεν “Ὅμηρος καὶ τίνος, ἀπεφοίβασε δι’ ἑξαμέ᾽

“

“

3

7

ε

Ἀ

᾿.

Ν

“

3

,ὔ

ὔ

νι

ϑ

ς

“

Ψ

,

τρου τόνδε τὸν τρόπον"

᾿Αγνωστόν μ᾽ ἔρεαι γενεὴν καὶ πατρίδα γαῖαν
ἀμβροσίου σειρῆνος; ἕδος δ᾽ ᾿Ιθακήσιός ἐστιν,
Τηλέμαχος δὲ πατὴρ καὶ Νεστορέη ᾿᾿πικάστη
μήτηρ, ἥ μιν ἔτικτε βροτῶν πολὺ πάνσοφον
ἄνδρα.
οἷς μάλιστα δεῖ πιστεύειν διά τε τὸν πυθόμενον
καὶ τὸν ἀποκρινάμενον, ἄλλως τε οὕτως τοῦ
ποιητοῦ μεγαλοφυῶς τὸν προπάτορα διὰ τῶν
ἐπῶν δεδοξακότος.
1 ἜΖΘΟΗ ; Ταμύραν, ΕἼΔΟΉ.
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ἔαϊῃου ννγὰβ. Μάαθοη, θυῦ Επισαθοῃ 5ᾶγ8 Μ61685 ; (411101}65
15 ἴοσ Μηθβαρόγαβ, [)ειηοουταϑβ οὗ ΤτοαθζΖεη ἴον [δαδμηομ,
ἃ. τιογοῃδηΐ-ἰγαᾶθσ.
ϑόιηθ, ἀρδῖῃ, 58 Π6 νγὰϑ ἴῃ 6 50ῃ
οἵ Ταιιγννᾶβ, θα ἐς ΕἸσγρυϊδηβ ϑὰγ οἵ Μεπϑιθϑοῃαβ,
ἃ Ρυδϑῦς-ϑουθα, δηα ἔπεσα ἃ’Ὲ Ἔνεη ὕποβθα γγῃο ἔδθευ
Βίπη οὐ οΙθδομαβ, ὑπΠ6 50η οἵ Οαγββεαβ.
ἊΑ'5 ἴοὸυ
Βῖ8 τηϑῦμου, 586 15. νυ ουβν οδ]]εα Μεῖβ,

Ογειοἴβ,

ὙΠατηϊβία, πα Επρποῖῆο.
ΟὐΠοὺβ 580 5Πη6 νγὰβ 8
ΠΠΒδοδη νγοπλδῃ 5014 ἃ5 ἃ δἷανε Ὀγ ὑῃε Ῥῃοθηϊοίδῃβ:
οὔπουβ, Προ πε Μαβα; οἴμοιβ ἀραίη Ῥοϊγοδβία,
ἴῃς ἀδυρσηϊεν οὗ Νεϑίου.
ΗοτηοῚ Βίπηϑοὶ ἢ γὰ8 οα! δα Με]65 οἵ, δοοουαϊηρ ἴο
αἀἰβευεηῦ δοοουηΐβ, Μοϊθθίροποθ οὐ ΑἸΐεβ.
ϑοιὴβ
Δα ΠΟΥ 65 θὰν ἢ νγὰβ οδ᾽]εὰ Ηοιηδυ, θθοδαβε ἢἰβ
ἔα μον νγὰ8 ρίνεπ 85. ἃ μοβίασε ἴο ὑῃε Ρευβίδηβ ὈΥ͂ ἐπε

τη6ῃ οὗ Ουρυτιβ ; οὔπουβ, θεοδιβα οἵ ἢΐβ ὉΠ πα π685 ; ΤῸΣ
διηοηρδὺ πε Αθο απ ἔπῸ ὈΠΠα ἃγ6 80 οδἹ]Ἂδᾶ. γε
Ὑ1}} σεῦ ἄονν, μονανου, δῦ γα Πᾶνα Πϑαγταὰ ἴο ἢᾶνα
θεδη βαϊᾷ ὈγῚ με ΡῬυγίῃΐα οοποογηΐηρ ΗοτηοΥ ἴῃ {πα
ἔπτηθ οὗ ἔπε τηοϑὺ βδουθὰ μωροτοῦ Ηδασγίαη.
ὙΠ απ
μα τῃομϑγοἢ ἱπαυϊγεα ἔοι ννμδὺ οἷν ΗΟΥΆΘΥ ΟδΊη6,
Δ η Δ ψοθα 5805 ἢδ νᾶθ, ὑπΠ6 ρυϊθβίεββ ἀδἰνεσαα ἃ
ΤΈΒΡΟΙΒ6 ἴῃ Παοχϑιηθίευβ αἴδευ ὑΠ15 ΓΒ ΏΙΟΗ :
““Ὧο γοὰ 85Κ τὴς οὗ {πε ορϑοῦχα τᾶσα ἃΠπα σου
οὗ ἴῃς Πδανεη 5ἰτεπῦ [{Ππδοὰ 15 Πὶβ οουηΐγν, Τ616τϑἢτι5. ἢἰβ ἐλΌ ΠΟΥ, ἀπ Ερίοαβία, Νεβίου 5 ἀδαρηΐοσ,
ἴΠ6 τηοῦμου ὑπαῦ Ὀᾶγε Ἠΐπη, ἃ τηᾶῃ ὈῪ αν ὑΠ6 νυἱβϑϑὺ
ΟΥ̓ τηοῦῖϑὶ Κἰπα.
Τ7η16 νγε τηυδὺ τηοϑὺ ᾿πρ]
ΟἿ Ὁ
Ὀ6Ιονα, ὑπΠ6 ἱπαῦϊγευ 8πα ἐπθ ἈΠΕ
Ὀείηρ ΠῸ
ὙΠΕΥ ἀγα -τταβρθοῖα!]ν βίποα ὑπὸ ροοῦ Πᾶθ 80 φυθδῦν
βου ῆοα Πῖβ σγδηαίδιμου ἴῃ ἢ. ΟΥΚΒ.
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"Ἔνιοι “μὲν οὖν αὐτὸν προγενέστερον Ἡσιόδου
φασὶν εἶναι" τινὲς δὲ νεώτερον καὶ συγγενῆ.
γενεαλογοῦσι δὲ οὕτως: ᾿Απόλλωνός φασι καὶ
Αἰθούσης τῆς Ποσειδῶνος γενέσθαι Λίνον, Λίνου
δὲ Πίερον, Πιέρου δὲ καὶ νύμφης Μεθώνης Οἴα-

γρον, Οἰάγρου δὲ καὶ Καλλιόπης ᾿Ορφέα, Ὀρφέως
δὲ “Δρῆν, [τοῦ δὲ Ἐὐκλέα 1], τοῦ δὲ ᾿Ιαδμονίδην,
910 τοῦ δὲ Φιλοτέρπην, τοῦ δὲ Βὔφημον, τοῦ δὲ Ἔπιφράδην, τοῦ δὲ Μελάνωπον, τούτου δὲ Δῖον καὶ
᾿Απελλῆν, Δίου δὲ καὶ Πυκιμήδης τῆς ᾿Απόλλωνος θυγατρὸς Ἡσίοδον καὶ Πέρσην" ᾿Απελλοῦ
δὲ Μαίονα, Μαίονος δὲ καὶ θυγατρὸς Μέλητος
τοῦ ποταμοῦ Ὅμηρον.
Τινὲς δὲ συνακμάσαι φασὶν αὐτοὺς

ὥστε καὶ

ἀγωνίσασθαι. ὁμόσε ἐν Χαλκίδι τῆς Εὐβοίας."
ποιήσαντα γὰρ τὸν Μαργίτην Ὅμηρον περιέρχεσθαι κατὰ πόλιν ῥαψῳδοῦντα, ἐλθόντα δὲ καὶ εἰς
Δελφοὺς περὶ τῆς πατρίδος αὑτοῦ πυνθάνεσθαι,
τίς εἴη, τὴν δὲ Πυθίαν εἰπεῖν"
ἔστιν Ἴος νῆσος μητρὸς πατρίς, ἥ σε θανόντα
δέξεται: ἀλλὰ νέων παίδων αἴνυγμα φύλαξαι.
τὸν δὲ ἀκούσαντα περιίστασθαι μὲν τὴν εἰς Ἴον
ἄφιξιν, διατρίβειν δὲ περὶ τὴν ἐκεῖ χώραν. κατὰ
ὲ τὸν αὐτὸν χρόνον Ῥανύκτωρ ἐπιτάφιον τοῦ
πατρὸς ᾿Αμφιδάμαντος, βασιλέως Εὐβοίας, ἐπι-

τελῶν πάντας τοὺς ἐπισήμους ἄνδρας οὐ μόνον
ῥώμῃ καὶ τάχει, ἀλλὰ καὶ σοφίᾳ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα
μεγάλαις δωρεαῖς τιμῶν συνεκάλεσεν. καὶ οὗτοι
οὖν ἐκ τύχης, ὥς φασι, συμβαλόντες

ἀλλήλοις

πὰ
ΤῸ
τὶ

1 (ἀορυ ηρ᾽ 5 Βα ΡΡΙϑιηθηῦ.
3 ΝΙδθύζϑοῃο : ἐν ᾿Αυλίδι τῆς Βοιωτίας, ΜΙΝ.
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Νονν βοπῆθ 580 ὑπαῖ ἢθῈ νγὰβ δυο πάη Ηεβοά
οὔμουβ ὑπαὺῦ 6 νγᾶβ ὙΟΌ ΠΡ Υ Δ Πα αἰκίη ἴο ἢ.
ΤΉΘΥ
δῖνα ἢϊβ ἀδδοθηξ ἔΠπ5: ΑΡο]]ο δπᾶ ΖΕΠ8α, ἀδαρηϊου
οἵ Ῥοβείδάοῃ, δᾶ

ἃ ϑοὸὴ

[ἡπ|8;. ἰο ψῇοτη

νὰ8

ὈΟΥΠ

Ρίθυιιβ. Εγόση ΡΊΘυι5 πα ὅπ 6πνιηρὴ Μούμομθ βρυδηρ
Οεδρον ; ἀπ ἔτοτη ΟδαροΥ δηα (]]Π[ὸρε Οὐρηδαβ; ΠΌτη
Οτρμδυβ5; θ.γΓ68; δηα ᾿τΌτη Πΐπ), Εις 165. ΤῊς ἀδβοθηΐ ἰ5

οοηδίηπθα Βτουρἢ Ιϑατηοπίά65, ΡΗΠ]οΐουροβ, Επρῃα-

τη18, ΕἸΡΙΡγα65 ἀπ Μείδποραβ ψη0 Πδα 50π5 ᾽ὰ5
Δ ηα Αρε]]δ5. θὰ Ὀγ Ῥγοίηεάο, ἔπε ἀδιρηξεν οὗ
ΑΡΟΙΠΟ Ππδὰ ὕνο βδοη5 Ηεβϑίοα δπμᾶ Ῥεῦβθβ; ψῃ]]α
ΑΡΘ]1ε5 Ρβεροῦ Μδβϑθοὴ ψῆο νγὰβ ἴῃς ἔδίμευ οὗ Ηοιηου
Ὀν ἃ ἀδυρηῦεν οἵ ἴῃς Εἴνευ Με]65.
Αοοογαϊηρ ἴο οὴς δοοοιηῦ πον Πουγ
5ῃ6α αὖ {Π6
Βθγη 6. ἔϊηθ ἃπα δνεὴῆ μα ἃ οοπίεβδῇ οἵ 5.1} αἱ
ΟΠ

οἷβ ἰηὰ ἔπιθοθα.

ἔΕου, ὕΠεὺ 8ᾶγν, ἴον. ΗἩοιμοὺ ἢδα

ΘΟΠΡΟΒΘα ἴῃς ηαγριέος, ἢῈ σνεπῦ δρουΐ ἔτοιη οἰζυ ἴο
οἰδγ 85. ἃ τηϊηβίγεὶ, πα οοπηίηρ ἴο Π6Ιρηϊ, ἱπααϊγεα
γγῆὴο 6 ψὰβ 8η6 οἵ ψῇῃδῦ οουπίγγΥῦ Τῆὰ Ργιπία
ΔΗΒΘΥΘΑ :
“Τῃς [516 οἵ ἴοβ 15 γοῦν τηούμ
θυ β σου
ΠΕ Ὺ ἀπ ἰδ

541} τεοεῖνε γοὰ ἀεδα: θαῦ Ὀεναγα οἵ ὑῃς τἱα4]ς

οὗ {ηΠ6 γουπρ
ΟΗδδππρ

ΟΠ] άγεη. 1

{Π|5, Ὁ 15 βϑα]α, ἢς μδϑιϊαϊεα ἔο ρὸ ἴο [ο5,

Δ Π6α τουηδϊ θα ἴῃ ὑπ τορος Βετα πα νὰ5. Νὸον
ἃθουῦ Πα βαῖηθ ϊτηθ Οδηγοίου. υγὰθ δα] ργαϊηρ ὑΠ6
ποτα] υἱδαβ οὐ ἢἰθ [Ἀ Π6Υ ΑἸηρῃϊάδιηδβ, Κίηρ οὗ
Επιροθα, πα ἰηνι θα ἕο πε οαὐπευϊπρσῳηοῦ ΟἾΪΥ 4]]
ἴῃοβε σψγῆο ναῖε ἴδιηοιβ ἴο ὈΟΟΠΪΥ οἰγεηρίῃ δπα
Πεεΐποθθ οὗ οοῦ, θὰ «580 ποθ ψῆο δχοε] δα ἴῃ
νυνὶ, ῬγΟΡἰβίησ ὑπ 6 πη στεααὺ Γαννατθ. Απᾶ 80, 45 ὕπΠ6
ΒΓΟΙΎ φΌΘ5, π6 ὕνο σνεηῦ ἴο ΟΠδΙοῖβ δπᾶ τηδῦ ὈῪ
1. 80. Ὅπ γΙΔ4]6 οἵ ὑπ6 ΠΣ
οὗ 0Π15 ΤΟΥΚ.

ὙΠΟ

ΟΟΠΊ65 δῦ ἐπ6 ομά
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τοῦ δὲ ἀγῶνος ἄλλοι τέ

τινες τῶν ἐπισήμων Χαλκιδέων ἐκαθέξοντο κριταὶ
καὶ μετ᾽ αὐτῶν Πανείδης, ἀδελφὸς ἃὧν τοῦ τετελευ-

τηκότος. ἀμφοτέρων δὲ τῶν ποιητῶν θαυμαστῶς
ἀγωνισαμένων νικῆσαί φασι τὸν Ἡσίοδον τὸν τρόπον τοῦτον" “προελθόντα γὰρ εἰς, τὸ μέσον. πυνθάνεσθαι τοῦ Ὁμήρου καθ᾽ ἕν ἕκαστον, τὸν δὲ
“Ὅμηρον ἀποκρίνασθαι. φησὶν οὖν "Ησίοδος"
Υἱὲ Μέλητος, ὍὍμηρε, θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς,
εἴπ᾽ ἄγε μοι πάμπρωτα, τί φέρτατόν ἐστι
βροτοῖσιν;
ΟΜΗΡΟΣ
᾿᾿Αρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον,
ἄ
ἢ φώσπα δ᾽ ὅπως ὠκιστὰ πύλας ᾿Αἴδαο περῆσαι.
8516 Ἡσίοδος τὸ δεύτερον"
Εὔπ᾽ ἄγε μοι καὶ τοῦτο, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ τΌμηρε,
τί θνητοῖς κάλλιστον ὀίεαι ἐν φρεσὶν εἶναι;
ὁ δέ'
Ὁππότ᾽ ἂν εὐφροσύνη μὲν ἔχη κάτα δῆμον
ἅπαντα,
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζξωνται ἀοιδοῦ
ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι
σίτου καὶ κρεέων, μέθυ δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων
οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσιν.
τοῦτό τίψιοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.

“Ῥηθέντων δὲ τούτων τῶν ἐπῶν, οὕτω σφοδρῶς

φασι θαυμασθῆναι ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων τοὺς στίχους ὥστε χρυσοῦς αὐτοὺς προσαγορευθῆναι, καὶ
ἔτι καὶ νῦν ἐν ταῖς κοιναῖς θυσίαις πρὸ τῶν δεί᾿πνων καὶ σπονδῶν προκατεύχεσθαι πάντας. ὁ δὲ
5172
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οθᾶποο. Τῆς ᾿εδδάϊησ ΟΠαϊοί θη σγεσα Ἰπᾶρεϑ ἴοϑεῖμευ τ
Ῥαπεῖᾶθβ, ἐπ6 Ὀγοΐμευ οὔ πε ἀεδά Κίηρ:;
8 πα 1ὖ 15 5βα]α ὑπαὺ ἴδει. ἃ ννοπαὉ} οοπταβῦ θαΐνγεδῃ
ὕῃ6 ἔνο ροϑῖβ, ΗΠεϑἱοα σσοη ἰπ ὑπε Ὁ]
ΤηϑηΠΘΥ :
6 οϑτὴβ ἔουνυναγα ἰηἴο {πες τηϊαϑὲ ἀπ ρὰῦ ΗοΠΟΥ ὁπ 6
ααδβύϊοη δῇδυ ἃποῦπευ, ὑγνῃίοῃ ΗοΕΥ ἀμβνεγαα.
Ηδβίοα, ὑμεπ, θερδῃ:
“Ἡοτηδσ, 80η οὗ Μεῖθβ, ἱπϑρί τε ἢ
υϊβάου
ἔγοὴ ἤδανθη, οοϊηθ, [611] τὴθ ἤγοὶ ναὶ 15 θϑβδὲ [ῸΥ
τηογίδὶ πδη ἢ ἡ

ΗΟΜΕῈ
““ ΕῸΓ τηϑη οὦ δϑυΐῃ ᾿εἰϊβ θεδὺ πόνεῦ ἴο θὲ θοῖπ δῇ ἢ
41}; ΟΥ Ρείηρ οι, ἴο ρᾶ85 ὑβσουρη πε σαΐεβ οὗ
ὦ
Ηδάδ65 νυ ἢ 4}} βρεεα."
Ηεβἰοα ἔμδη αϑκεα ἀραΐῃ:
“ Οοτηθ, [6}} τὴ8δ. πον ὑπῖ5 αἰϑο, φοόαῖκο Ηοιηου:
γγαὺ ὑπὶπκ γοὰ ἴπ γοῦν Παοᾶνὺ 15 τηοϑὺ ἀ 6] ρ βοιηα
ἴο τῆθη δ᾿
ΗἩοΙΕΥ ἀπϑυνγεσεᾶ:

“ΚΝ ΏΘη. ταϊγδῃ γαῖρη8 ὑβγτουσμουῦ ὑπ6 ἴον, δπα
[ξαβίευβ ἀρουῦ π8Ὲ Βουβε, ἰζτπρ ἴῃ ογάευ, ᾿ἰϑίθη ἴο
ἃ ταϊηβίγο] ; ἤθη

ἴῃ6 ἔ80165 θεβϑίαθ ἔπϑιὴ ἂύὸ ἰδάθῃ

ἢ Ὀγεδα δπα τηδαῦ, ἀπά ἃ νυἱπμ6
-ὈΘ ΥοΥ ἄγαν συνθεῖ
αὐ ἔγοσα ἔπ τηϊχίηρ- ον] πα 115 {Π6 οὰρ5 : ὑδὶ5
ΤὙΒΙΠΚ ἴπ τὴν ἢδαγξ ἴο 6 τηοβὺ ἀ6]]ρ
ἢβου.
[Ὁ 15 βαϊα ὑμαῦ ψῇεπ Ηοιμεσ μα τεοϊζεα ἔπεβα
νΘΥ568, ΠΥ ψΕῚΤῈ 50 δατηϊγεα Ὀγ με ασεεκβ 85 ἴο θὲ
οδ]]οα σοϊάθη Ὀγ ὑμεπ, ἀπα ὑμπαῦ ὄνθὴ ΠΟῪ δ ΡΌ]1ς
ΒΟΥ 65 4}1} ἴΠ6 σιιαϑὶβ βοϊθυηηνυ τϑοϊῦα ἔπθὰ Ὀδίογα
ἔεαϑίβ ἀπα ραϊοηβ.
ΕΗ ϑοα, πονανεὺ, ννγὰ8 ἀππογεα
5793

ΟΟΝΤΕΞΤ

ΟΕ ΠΒΟΜΕΒΕ ΑΝῸ

ΗΒΞΙΟΡ

Ἡσίοδος ἀχθεσθεὶς ἐπὶ
ἐ τῇ Ὁμήρου εὐημερίᾳ ἐπὶ
τὴν τῶν ἀπόρων ὥρμησεν ἐἐπερώτησιν καί φησι
τούσδε τοὺς ΤΤΕΧΗΒΣ:,
Μοῦσ᾽ ἄγε!" μοι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό
τ᾿ ἐόντα,
τῶν μὲν μηδὲν ἄειδε, σὺ δ᾽ ἄλλης μνῆσαι ἀοιδῆε,
ὲ “Ὅμηρος, βουλόμενος ἀκολούθως τὸ ἄπορον
λόνας ῥηφν

Οὐδέ ποτ᾽ ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵἵπποι
ἅρματα συν ΎΥΥΘ ΣΕἐρίζοντες ἼΔΡΙ νίκης.
Καλῶς δὲ καὶ ἐν τούτοις ἀπαντήσαντος ἐπὶ τὰς
ἀμφιβόλους γνώμας ὥρμησεν ὁ Ἡσίοδος, καὶ
πλείονας στίχους λέγων ἠξίου καθ᾽ ἕνα ἕκαστον
συμφώνως ἀποκρίνασθαι, τὸν “Ὅμηρον. ἔστιν οὖν
ὁ μὲν “πρῶτος Ἡσιόδου, ὁἤ δὲ ἑξῆς Ὁμήρου, ἐνίοτε
δὲ καὶ διὰ δύο στίχων τὴν ἐπερώτησιν ποιουμένου
τοῦ Ἡσιόδου:
Δεῖπνον

ἔπειθ᾽

ἭΣΙΟΔΟΣ

εἵλοντο βοῶν κρέα, καὐχένας

ἵππων

517

'

ὍΜΗΡΟΣ
ἼἝκλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κορέσθην.
ΞἭΣΙΟΔΟΣ
Καὶ Φρύγες, οὗ πάντων ἀνδρῶν ἐπὶ νηυσὶν
ἄριστοι
ΌΜΗΡΟΣ

᾿Ανδράσι ληιστῆρσιν ἐπ᾽ ἀκτῆς δόρπον ἑλέσθαι.
ἭΣΙΟΔΟΣ
Χερσὶ βαλέων ἰοὺς 5 οὔλων" κατὰ φῦλα
γιγάντων
᾿
1 ΜΕΝ. : ἅ γέ μοι, ΕἼ ΔοΉ.

3 ΝΙθύζβοῃβ : ἰοῖσιν, ΜΆ.

35. ἌἌΖδΟΗ : ἄλλων, ΜΝ.
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ΟΟΝΤΕΒΤ

ΟΕ ΒΠΟΜΕΒΝ

ΑΝῸ

ΗΒΒΙΟ)

Ὀγ Ηοιγηοτ 5 ἔθ] οἷν ἀπα Βαυνγὶθα οα ἴο ροβε ππ τ ἢ
Βαγὰ αποϑίίοηϑβ. Ἐς ὑπεγοίοσαε θεσαη ἢ
{Π6 [0]Ἰοννίηρ ᾿Ϊη65:
“Ὁομη6, Μαβε ; βίπρ ποῖ ἴο πηὲ οὗ ὑπῖπρβ ὑπαῦ ἃ16,
ΟΥ̓Χ Παῦ 5141] Ὅδ, οὐ' ὑπαῦ σεῦ

οἵ οἱα ; δῦ

ὑπῖπκ

οὗ

8 πούποι βοηρ.᾽"
ΤΉδη. Ηομηου, νυἰϑῃϊηρ' ἴο Ἔβοᾶρα ἔτομι [Π6 ᾿πηρᾶβ868
ὈΥ δῃ ἂρὺ δηϑννει, ΓΕ ρ] 166 :--,
“ ΝΕΨΟΥ 58Π8}} Ποῦβθβ ψ τ οἰαὐξαυϊηρ Ποοῖβ Ὀγεαὶκ
οδαγϊοῦβ, βυγινί
πο ΤΟΥ νἱοΐονυ αροῦῦ Π6 ἴον} οὗ Ζειβ.᾽
Ηεγα αἀραΐη Ηοχηου Πδα ἔαιτ]ν τηθὺ Ηδβιοα, ἀπ 50
186 Ἰαὐζου τὰγηδα ἴο βεηΐθμοοβ οὗ ἀου ὑα] ταθαπίμηρ ἢ:
ἢ τϑοϊξθα τηϑὴν ᾿ἰπ65 πα τϑαυϊγοα ΗΘ ἴο ΘομηΡἰεῖα {Π6 βεη86 οἵ βδδοὴ ἀρριοργίαξεϊυ. ΤῊ ἔγϑοι οὔ τΠ6
[Ὁ] οννηρ νευβῈ5 156 Ηδβιοα᾿ βἀπᾶ πε ποχὺ Ηοιηδυβ:
θαΐ βομηοίϊμηθβ ΗἩδϑϊοα ρυῦβ Πΐβ απ δϑύϊοη ἴῃ ὕνγο 11Π68.
ΗΕΒΙΟ.
“ΤΏδη ἔθου ἀϊποα οα ἐμ6 ἤδββῃ οἵ οχεῃ ἃπᾶ {πε]ν
Βούβ6δ᾽ ηθ66Κ5-ΗΟΜΕᾺ
“Το ν ἀπγοϊκεα ἀτρρίηρ ψἱἢ σνεαῦ, μθη ὑπ6Ὺ
Πδᾶ Πα Ἑδπουρῇ οἵ ννᾶγ.᾿"
ΗΕΒΙΟΡ
.

“Αηᾷ με Ῥητγυρίδπβ, ψη0 οὗἉ 81} τηϑὴ γε μαπαϊδϑὺ

αὖ 5η1ρ5---᾿
“ΤῸ Η]ο
Ὀεδοῆ."

ἐπεὶ

ΗΟΜΕΝ
ἀΐηπεῦ ἔγτοια

ρίγαϊεβ

οὐ

{π6

ΗΕΒΙΟΡ
“Τὸ 5βῃοοῦ ἔσθ ἄγον ἀραϊηϑὺ ὑΠε ὑγῖθε5 οὗ ουγβοα

σ᾽ανιῖβ νυ

ἢΪ5. Πδη68---

1 ΠῊ6 γϑιβθβ οὗ Ἠβϑβίοα δῖ οϑ]θᾶ ἀουθύζα! ἰπ τιθϑηΐηρ
Ὀδοϑιβθ ὍΠΟΥ 816, ἰξ ὕδκθῃ δ]οπθ, δἰῦπϑυ ἱποοιηρὶθῦθ Οὗ
ΘΌΒαγα.
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ΟΟΝΤΈΘΤ

ΟΕ ΗΠΟΜΕῈ

ΑΝῸ

ἨΕΒΙΟ.

ξ ὉΜΗΡΟΣ.
Ἡρακλέης ἀπέλυσεν ἀπ᾽ ὥμων καμπύλα τόξα.
᾿ΗΣΙΟΔΟΣ
Οὗτος ἀνὴρ ἀνδρός τ᾽ ἀγαθοῦ καὶ ἀνάλκιδός ἐστι
ΌΜΗΡΟΣ

Μητρός, ἐπεὶ πόλεμος χαλεπὸς πάσῃσι γυναιξίν.
ΠἬΣΙΟΔΟΣ
δὲ

Αὐτάρ'

τῆ

’

κ εἰ

τ

ὙΒΕΣΤ

,

σοί γε πατὴρ ἐμίγη καὶ πότνια μήτηρ

ΌΜΗΡΟΣ
Σῶμα τό γεἶ σπείραντε διὰ χρυσέην "βΦΡΡΑΨΗ͂ΝΣ
“ἬΣΙΟΔΟΣ
Αὐτὰρ ἐπεὶ δμήθη γάμῳ "Άρτεμις ἰοχέαιρα
ΌΜΗΡΟΣ

818

:

Καλλιστὼ κατέπεφνεν ἀπ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο.
ΓἭΣΙΟΔΟΣ
Ὡς οὗ μὲν δαίνυντο πανήμεροι, οὐδὲν ἔχοντες
ὍΜΗΡΟΣ
Οἴκοθεν: ἀλλὰ παρεῖχεν ἄναξ ἀνδρῶν. ᾿Αγαμέμνων.
ἬΣΙΟΒΟΣ

Δεῖπνον δειπνήσαντες ἐ
ἐνὶ σποδῷ αἰδιδω ὦ
σύλλεγον ὀστέα λευκὰ Διὸς κατατεθνηῶτος
ΓΌΜΗΡΟΣ

Παιδὸς ὑπερθύμου Σαρπηδόνος ἀντιθέοιο.

“ἜΣΙΟΔΟΣ

1

Ἡμεῖς δ᾽ ἂμ πεδίον Σιμοέντιον ἥμενοι αὕτως
ἴομεν ἐκ νηῶν ὁδὸν ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχοντες

ἢ
᾿

1 Ταάνίοῃ : οὔτ᾽ ἂρ, ΜΒ.
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Ὁ τότε, ΕἾΔΟΙ.

ΟΟΝΤΕΞῚΤ
“ Ἡρύδοϊθθ
5ῃουϊάενβ.᾽"
“ΤῊΪ8Β τᾶ
νγ ΚΠ ηρ---

ΟΕ ΗΟΜΈῈΝ

ΑΝῸ

ΗΟΜΕΗ
ἢἷἰ8 ουγνεά

ἀπβίπηρ

ἨΒΒΙΟΡ
θοὸν

ἴτοη

ἢ ΐ5

ΗΕΒΙΟΡ
ἰ5 ἴΠ6 βοὴ οὗ ἃ Ὀτάνεα δίπουν ἀπά ἃ

ΗΟΜΕΗ
“Μοῖπου ; [Ὁ νι 15. ἴοο βίθιῃ ἴῸυ ΔΩΥ Ὑγοτ δ.
ΗΕΒΙΟ.
“Βαυΐ ἴον γοι, γοῦν ἴδιο ὺ ἀπ ἰδαν τοῦθ ον ἰὰγ ἴῃ
Ιονε---᾿
ΗΟΜΕΗ
ΚΎΎΒδὴ που θεροῦ γοῦ Ὀγ {π6 ἰα οὗ σοάδῃ Αρῇγοαἴζε.᾿
ΗΕΒΙΟΡ
“Βαυῦ ψ ἤθη 586 πα δε τηδάς βαθ]εοῦ ἴῃ Ἰονε,
Αὐδϑμηΐβ, ῃο ἀοΠ σηϊϑ ἴῃ δυτονν8--᾿
“516νν (Δ ]Π5ἴο ἢ

ΗΟΜΕΗ
ἃ 5ποῖ οὗ Ποὺ οἰἴνου ον.

ΗΕΒΙΟΡ
“80 ὕπεδν ἔδαβιβα 411] ἀν Ἰοηρ,, ἰαἰκίηρσ ποιῃϊηρ--᾿

ΗΟΜΕΗ
“ΒΎοπὰ ὑπο οὐ ΠΟυδ65 ; ἴου Αρσδιμθιηποῃ, Κίηρ
οἵ θη, Βα ρρ 16 α ποι.

“ΒΘ

᾿

ΗΕΒΙΟ.
που μα ἔδαθίβα, ὑπον ρσαϊπογτθα δπιοηρ

{πὸ φ]Ἱονῖηρ ἀ8Π65 ἔπΠ6 θοπο5 οἵ {πε ἀδδᾶ Ζευβ-"
ΗΟΜΕΝ
“Βοῦπ ϑδαγρϑάοῃ, ὑπαῦ μο]α πα σοάϊ κε τηδη.᾽ἢ
ΗΕΒΙΟ.

ΟΕ ΝΟον γα μανα Πηροτθα ἐπὰ5 ἀρουῦ {πΠῸ ρ]αίη οὗ

5 ποἿ5, ἑουῦἢ ἔγοση ὅΠ6 5105 [εὖ 8 ΡῸ ΟὟΥ̓ γᾶν, ΠΡΟΙ
ΟἿἿ 5ΒΠου
6 19---᾿
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ΟΟΝΤΕΒῚ

:

ΟΕ ΗΟΜΕΒ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟΡ

ΟΜΗΡΟΣ
Φάσγανα κωπήεντα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους.
ΗΣΙΟΔΟΣ
᾿
Δὴ τότ᾽ ἀριστῆες κοῦροι χείρεσσι θαλάσσης
ΟΜΗΡΟΣ
Ασμενοι ἐσσυμένως τε ἀπείρυσαν ὠκύαλον ναῦν.
ΗΣΙΟΔΟΣ
ἹΚολχίδ᾽ ἔπειτ᾽ ἤγοντο καὶ Αἰήτην βασιλῆα "
ΟΜΗΡΟΣ
Φεῦγον, ἐπεὶ γίγνωσκον ἀνέστιον ἠδ᾽ ἀθέμιστον.
ΗΣΙΟΔΟΣ
Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τε καὶ ἔκπιον οἶδμα
᾿Ὶ

“Ὁ

Ὑ

3

7

“Ὁ

“

’

᾿}

᾽ὔ

᾽

,

ἴω

2

“

[ο

᾽

θαλάσσης

ΟΜΗΡΟΣ
Ποντοπορεῖν ἤμελλον ἐυσσέλμων ἐπὶ νηῶν.
819

ΗΣΙΟΔΟΣ

Τοῖσιν δ᾽ ᾿Ατρεΐδης
ὀλέσθαι"
Ὁ

3

δ

μεγάλ᾽

Ψ

εὔχετο

πᾶσιν
ἴω

ΟΜΗΡΟΣ

Μηδέποτ᾽ ἐν πόντῳ, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα:
ΗΣΙΟΔΟΣ
᾿Εσθίετ᾽, ὦ ξεῖνοι, καὶ πίνετε: μηδέ τις ὑμέων
οἴκαδε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
ΟΜΗΡΟΣ
Πημανθείς, ἀλλ᾽ αὖτις ἀπήμονες οἴκαδ᾽ ἵκοισθε.
᾽

5

7

νος

Ὁ

Πρὸς πάντα δὲ τοῦ .Ομήρου καλῶς ἀπαντήσαντος
πάλιν φησὶν ὁ Ἡσίοδος"
1 ΒΊΔΟΗ ἔο!]ον5 Νίθύζβομθ ἴῃ ὑγϑηβροβίηρ ὑπὶ8 δηᾶ (ῃ6
ΤΟ] ονγίηρ νθυβθ δηᾷ ἴῃ γϑδάϊηρ ἔπειθ᾽ ἵκοντο.
2. Θοουνηρ᾽β ἀυτδηρθιηθηῦ: ΕἼΔΟΙ. δββίρηιβ ὉΠ6 ὕμγϑθ ξο]Ἰονηρ γΘΥΒ68 α͵]80 ὑο Ἠθβίοά.
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Ἶ
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τὶ
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Ξ

ἔς

ΟΟΝΤΕΞΤ

ΟΕ ΗΟΜΕΕ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟ.

ΗΠΟΜΕΕΝ
“ Ηανίηρ οὐχ ΕΠ 66 συνογα5ἀπα ἰοηρ6] να 5ρθδυβ.᾿ἢ
ΗΕΒΙΟ.
“ΤΉ {ΠπΠ6 γοσηρ' ΠΕΙΌΘ5 ψ ἢ πεῖν Πδη 45 ἔγότὰ Π 6
588----᾿
ΗΟΜΕῈ
“ς ΟἸδα!ν ἀηα συν παυ]θα οὐΐ ὑπεῖν ἤδεὺ 5ῃϊ1ρ.᾿
ΗΕΒΙΟΡ
“ΤΉρη ὑΠ6Ὺ οδμηθ ἴο (ΟἹ
ΟΠϊ5 ἀπά κίηρ Ψ δῖε96--ἨΟΜΕΗ
“ΤΠον ἀνοϊαδα ; ἴον ἔμεν Κπονν ἢῈ γὰβ ᾿πῃοβρὶ τα] 6
Δ η 4 ᾿ἰανν] 658.
ΗΕΒΙΟ.
““Νον ψΠθη ὑπαυ Πδα ρουγεα Πα ὐοη5 ἃπὰ ἀθορὶν
ἀσαπῖϊ, ὑπῸ συγ ρΊηρ' 568--ΗΌΜΕΗ
ΚἼὙΓΠδν ψογ6 τη δα ἴο ἔγάνϑυβα οἡ γν6}1- 1} 5Π105.᾿᾿
ΗΕΒΙΟ.
“ΤΠ ς ὅοη οὗ Αὕτειβ Ρτγαγεά ϑυθδῦϊν ἴον ἔμϑιὴ ἐπαΐ
ἀποὺ 4}} πυσῃῦ ΡΘΥΊ
8}.---᾿
ΗΟΜΕᾺ
“ΑὉ πὸ ἔϊπι6 ἴῃ ὅπ 56ᾶ : δπᾶ ἢδ ορεηθᾶ ἢἴ9 του ἢ
δ ηα 5816 :"ἢ
ΠΈΒΙΟΡ
““ Ἑαΐ, τὴν σιυιδϑῖβ, ἃπΠα αὐηῖκ, ΔΠαὰ ΤΥ

πὸ

οπ6

οὗ

γοῦ τοῦτ ἤπια ἴο Πὶβ ἀδδν σοιπηίτΥ .---ΗΟΜΕΗ
““ ϊβ γεββαα ; θαΐ τη γοὰ 8ἃ}1 γα Ποιηδ δρηϊη
απδολιμεα.
εη Ηοιηδὺ Πδα τηεὶ Ὠΐτῃ ἔδι
τ] Ομ Ἔν ευῪ ροϊηΐ
Ηεβἰοά 58αϊά:
579
ΡΡΏΆΦ

ΟΟΝΤΕΒΤ

ΟΕ ΗΠΟΜΕΒ

ΑΝῸ

ΗΒΒΙΟΡ

Τοῦτό τι ; δή μοι μοῦνον ἐειρομένῳ κατάλεξον,
πόσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρεΐδῃσιν ἐς Ἴλιον ἦλθον ᾿Αχαιοί;
ὃ δὲ διὰ λογιστικοῦ μρϑβλήματος ἀποκρίνεται
οὕτως"
ΠΕεντήκοντ᾽ ἦσαν πυρὸς ἐσχάραι, ἐν δὲ ἑκάστῃ
πεντήκοντ᾽ ὀβελοί, περὶ δὲ κρέα πεντήκοντα"
τρὶς δὲ τριηκόσιοι περὶ ἕν κρέας ἧσαν ᾿Αχαιοί.
Τοῦτο δὲ εὑρίσκεται πλῆθος ἄπιστον: τῶν γὰρ
ἐσχαρῶν οὐσῶν πεντήκοντα, ὀβελίσκοι γίνονται
πεντακόσιοι καὶ χιλιάδες β΄, κρεῶν δὲ δεκαδύο
μυριάδες ἽΈΡΕΕ
Κατὰ πάντα δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερτεροῦντος
φθονῶν ὁ«Ἡσίοδος ἄρχεται πάλιν:
«ς

890.

Ὑὴὲ Μέλητος" Ὅμηρ᾽, εἴπερ τιμῶσί σε Μοῦσαι,
ὡς λόγος, ὑψίστοιο Διὸς μεγάλοιο θύγατρες,
λέξον μέτρον ἐναρμόξων, ὅὅ τι δὴ θνητοῖσι
:
κάλλιστόν τε καὶ ἔχθιστον: ποθέω γὰρ ἀκοῦσαι.

ὁ δέ φησι"
Ἡσίοδ᾽, ἔκγονε Δίου, ἑκόντα με ταῦτα κελεύεις

εἰπεῖν' αὐτὰρ ἐγὼ μάλα τοι πρόφρων ἀγορεύσω.
κάλλιστον μὲν τῶν ἀγαθῶν ἔἔσται μέτρον εἶναι

αὐτὸν ἑαυτῷ" τῶν δὲ κακῶν ἔχθιστον ἁπάντων."
ἄλλο δὲ πᾶν, ὅ τι σῷ θυμῷ φίλονἐστίν, ἐρώτα.
ῖ
ἂν ἄριστ᾽

Πῶς
“

ΕΥ

5

,

ἬΣΙΟΔΟΣ
οἰκοῖντο πόλεις καὶ ἐν ἤθεσι
2

“Ὁ

,

Χ

3,

5,

ποίοις;
: 1 ἙΊΔΟ,
ἴῃ.

ξ8ὃο

ἔο!]ονίηρς ΝΙδθύζβοιθ, πιᾶυκα ἃ Ιδθαπα αὔξον. 815
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τῷ
Σ

ΟΟΝΤΕΈΞΤ

ΟΕ ΗΠΟΜΕΒ

ΑΝῸ

ΗἙΒΙΟ

““ΟἾἱ]ν [6]1] πα {Π15 ὑπίηρ' ὑπαῦ 1 δδκ : Ηον τηϑην
Αοἤμδθδπϑ ννεηῦ ἴο Πίαμη ἢ

ΗοιηδΙ
ὑπα5:

δηϑνγεῖεα

ἴῃ

ὑπ6 50η5 οἵ Αὐγϑαβ ἢ

ἃ τηδὑποιηδύϊοαὶ

ΡῥγΟΌ]ΘΊη,

““ΤΠοτα νεῖ ἤν θαυ Πβ, ἃπα αὖ βοὴ Πϑᾶυΐῃ
ψεῖῈ ΠΥ 5ρ᾽15, πα οἢ ἐδοῦ βρὶῦ νεῦα ΠΕ οαγοδ565,
ἀπ ἔπογα νγοσα ὑμτῖος ἔτεα πυπάτεα
680 Ἰοϊηΐ.᾿᾿
ΤῊΪ5

ἰ5 Τουπα

ἴο Ὀ6 δὴ ἱπουθαᾶϊθ]θ

α5 ὕπεῖθ ψεῦα ἤν
ἔνο ὑπουβαπμα

ἤνα

Ασἤϑθαμβ ἴο
παϊηθεῦ;

ΤῸΥ

Πραυτηβ, ὕΠ6 παμθεν οὗ 5ρ105 15
πυπαγεα;

δηᾶ οἵ οϑύοαδϑϑθϑθ,

9Π6

Βυπάτεα ἃηα ὑνγθηΐυ ὑπουβαπα....
Ηοιηοθν, ἔπεη, Ππανίηρ ὕπ6 δανδηΐαρε Οἢ ΘΥΕΙῪ
Ροΐηῦ, Ηεβίοα νγὰβ 16 ]οὰβ ἃπα θαρᾶῃ ἃρδίῃ:
“Ἡδοιθυ,

θοὸη

οὗ Μεῖοθβ,

1

πάθεα

ὑπὸ

Μαβε5,

ἀδυρῃοιβ οἵ στοαῦ Ζει5. Π6 τηοϑὺ Πρ, ΠΟΠΟΙ γοι
ἃ5 ἰὖ 15 8814, {61} γὰρ

ἃ βἰδησεαγα

ὑμαὺ ἰ5 θοῦ

Ῥαδϑΐ

ἃ Πα νγοῦϑὺ [ῸΓ τηογῦα]
τη η ; ἴῸγ 1 Ιοὴρσ ἴο Κηον ἰἰ.᾿

Ηοιδι τερ]
θα : “ Ηεϑῖοά, βοπ οἵ Π᾽ὰ5, 1 ἀπ νἹΠ] πρ;
ἴο 1611 γοὰ ννδῦ γοῖι οουητηδπα, ἃπα νεὺῪ
Ι ΔηθΕ γου. ΕῸΣ δῇ τη ἴο Ὀ6 ἃ
Πἰτηβ61 15. πιοϑὺ Ἔχοο] θη ἔῸγ {πΠῸ σοοά,
Ρδαά [Ὁ ἰ5 πε ννογϑὺ οὐ 411 {πηΐπσβ. Απα
νυδΐθνου 656 γοῦν ἢδαγὺ αθβίγθβ.

το !]ν ν}}}
5ἰδπαδγα ἴο
Ὀυΐ ἔον ἐπα
πον 881. τὴη8

ΗΕΒΙΟῸ

ον
ψου]Ἱᾶ τηθη
γννδῦ ΟὈΒΘΥνΔΠ
665 ἢ ἢ

θεϑὺ ἄνν6}} ἴῃ οἰτῖ65, ἀμ

τυτ}

581

ΟΟΝΤΈΞΤΟΕ ΗΟΜΕΒ

ΑΝῸ

ἨΒΒΙΟΌ

ΟΜΗΡΟΣ
Εν μὴ κερδαίνειν ἀπὸ
ἀ τῶν αἰσχρῶν. ἐθέλοιεν,
οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τιμῷντο, δίκη δ᾽ ἀδίκοισιν ἐπείη.
ΗΣΙΟΔΟΣ
Εὔχεσθαι δὲ θεοῖσι τί πάντων ἐστὶν ἄμεινον;
Ν

᾿

-

7

΄

2

᾿

Ν

ΟΜΗΉΡΟΣ

Εὔνουν εἶναι ἑαυτῷ ἀεὶ χρόνον ἐς τὸν ἅπαντα.
ΗΣΙΟΔΟΣ
ἀεὶ
Ἔν δ᾽ ἐλαχίστῳ ἄριστον ἔχεις ὅ τι φύεται
ο΄

ρὐπεῖν;

ΟὉΜΗΡΟΣ.
Ὥς μὲν ἐμῇ γνώμῃ, φρένες ἐσθλαὶ σώμασιν
ἀνδρῶν.
ΗΣΙΟΔΟΣ
Ἡ δὲ δικαιοσύνη τε καὶ ἀνδρείη δύναται τί;
ΟΜΗΡΟΣ

5

Κοινὰς ὠφελίας ἰδίοις μόχθοισι πορίζειν.
Τῆς

σοφίης

ΗΣΙΟΔΟΣ
δὲ τί τέκμαρ

πέφυκεν;

521]

Γιγνώσκειν

ἕπεσθαι.

ἐπ᾽ ἀνθρώποισι

ΟΜΗΡΟΣ
τὰ

παρόντ᾽

ὀρθῶς, καιρῷ

ὃ,ἅμ᾽

ΗΣΙΟΔΟΣ

Πιστεῦσαι δὲ βροτοῖς ποῖον χρέος ἄξιόν ἐστιν;
ΟΜΗΡΟΣ
Οἷς αὐτὸς κίνδυνος ἐπὶ πραχθεῖσιν ἕπηται.
ΗΣΙΟΔΟΣ
Ἢ δ᾽ εὐδαιμονίη τί ποτ᾽ ἀνθρώποισι καλεῖται;
ΟΜΗΡΟΣ
Λυπηθέντ᾽ ἐλάχιστα θανεῖν ἡσθέντα τε πλεῖστα.
5
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ΟΕ ΗΟΜΒῈ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟ.

ΗΟΜΕΝ
“Βγ βοογῃίηρ ἴο σοῦ Ὁποίθδη σαί ἀηα 1 {Π6 σοοῦ
σγοα Βοπουγϑα, θαῦὺ ϑιϊος 61} ἀροη ὑπα ἀπ]αδ0.᾽
ΗΕΒΙΟΡ
“ Μηδῦ 15 ἴῃς θεϑβὲ {πΐηρ οἵ 41] Ὁ. ἃ τηδῃ ἴο δ5κ οὗ
{Π6 σοάβ ἰπ Ὀγάυοὺὃ ἡ
ΗΟΜΕΗ
““ὙΠαὺ Πα τηᾶὺ 6 αἰνγαγβ αὖ ρεᾶσθ νυτ ΠΙπη56]

οοη πη. ν.᾿᾽

ΗΕΒΙΟΡ
“Ὁ δῃ γοῦ ἰ6}} τὴη8 ἴῃ Ὀγιθἔεδῦ βσρᾶοθ ννῆδὺ 15. θεϑὺ οὗ
411}
ΗΌΜΕΗ
“Α βουμῃᾶ τηϊπά ἴπ ἃ ΤΠΔΠ]}Υ ὈΟΥ, ἃ5 1 θοονο."
ΗΕΒΙΟΌ
“ΟΥ̓ νιβαῦ εἰἴϊεοξ ἅτε τἱρ θουθη655 ἃΠα οοιγᾶρε ἢ ὐ
ΗΟΜΕΗ
“7ο δᾶάνδποα ἴπ6 οοτησηοῃ φΟΟα ὈΥῪ ρῥγίναΐα ρϑὶπβ."
ΗΕΒΙΟ.
“ὙΝΠδῦ ἰδ πε τπᾶὺκ οἵ νυβάομ ἈΠΟ Πρ' τη6η ὃ ἡ
ΗΟΜΕᾺ
“Τὸ τϑδαᾶ αὐὶρῆῦ ἴΠ6 ῥγεβδεηῦ, ἀπᾶ ἴο πο ψἹἢ
1Π6 οοοδβίοη. ἢ
ΗΕΒΙΟΡ
“Τὴ νυῃδῦ Κιηά οὗ πηδῦῦον ἰ5 10 τὶρη ἴο ὑγιιϑῦ ἴῃ τηθη δ᾽
ΗΟΜΕΗΝ
““ἌΏΒεγα ἀδηρον 0561} [Ὁ]]ονν5 ὑμ6 δούϊοῃ οἱοβα.
ΗΕΒΙΟΡ
;
“γΠπαῦ ἀο πιθπ τηθᾶῃ ΟΥ̓ ΠΡΡΙΠ658 ἢ ὁ
ΗΟΜΕΗ
“ δαῦῃ αἴεν ἃ |Πἴὸ οἵ ᾿ϑαϑδὺ ραΐὶπ πᾶ ρσγϑαΐαϑῦ
ΡΙβαβαγο.
͵
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ΟΟΝΤΕΈΒΤ

ΟΕ ΗΟΜΒῈ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟ

“Ῥηθέντων δὲ καὶ τούτων, οἱ μὲν “Ἕλληνες πάντες
τὸν “ Ὅμηρον ἐκέλευον στεφανοῦν, ὁ δὲ βασιλεὺς
Πανείδης ἐκέλευσεν ἕκαστον τὸ κάλλιστον ἐκ τῶν

ἰδίων ποιημάτων εἰπεῖν. Ἡσίοδος οὖν ἔφη πρῶτος"
Πληιάδων ᾿Ατλαγενέων ἐπιτελλομενάων
ἄρχεσθ' ἀμήτου, ἀρότοιό τε δυσομενάων'
α͵ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα
κεκρύφαται, αὗτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ
φαίνονται, τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου.
οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης
ἐγγύθι ναιετάουσ᾽, οἵ τ᾽ ἄγκεα βησσήεντα
πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι, πίονα χῶρον
ναίουσιν" γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν
γυμνόν τ᾽ ἀμάειν, ὅταν ὥρια πάντα πέλωνται.

Μεθ᾿ ὃν ᾿Θυηρθ!
᾿Αμφὶ δ᾽ἄρ᾽
ἄ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο
ἵ,
φάλαγγες
καρτεραί, ἃς οὔτ᾽ ἄν κεν Ἄρης ὁ
ὀνόσαιτο μετελθὼν
οὔτε κ᾽ ᾿Αθηναΐίη λαοσσόος. οἱ γὰρἄριστοι
ἄ
κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ “Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον

Κ
αΣΚΩ
ΤΕ
ἄμν
"]

νμα
»γέ

ΚΟ
ΤᾺ

φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ"

822

ἀσπὶς ἄρ' ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽
ἀνήρ,
ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοιι.
νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν.

ἔφριξεν δὲὲ μάχη φθισίμβροτος ἐἐγχείῃσι
μακραῖς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας. ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν

ΝΣ
Ε
ΨΙ

αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο
ἄ
λαμπομενάων

θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν
ἐρχομένων ἄμυδις. μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη,
ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ᾽ ἀκάχοιτο.
584

ΠΤ

ΟΟΝΤΕΒΤ

ΟΕ ΗΠΟΜΕῈ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟ

Αἴδοῦ ἔπεβθα νεϑῖβεβ δὰ δὴ β5ροόίθῃ, 411] ἐπε
ἨδΙ]ε ποθ οδ]θα ἴου Ηοιμου ἴο θὲ ογἵονγμθα.
Βαΐ
Κιησ Ραηθίάθ8 846. βοὴ οἵ ὑπ γϑοῖΐζα ὑπ6 ἤποϑί
Ράββαρ ἔγοιη ἢἰβ. οὐγὴ ροδϑῖηβ.
Εεβϑίοα, ὑμεγείοσγε,
θερϑη Ἶ 45 [Ό]]ον8 :

“Ὑ,Ώεη ἐῃς Ρ]εἰδά5, [ῃς. ἀδυρηῦεουβ οὗ Αὐ]ὰ5, θερίῃ
ἴο γτίβα θερὶη ὑπ6 Παινοϑῦ, πα Ὀερίη ρ]ουρηϊηρσ 66
παν δεῖ. Εον ἕουΐν πὶρηδ ἀπ ἀδγ5 ἔπδν ἀῖὲ μία θη,
Βαϊ ἀρΡβδῦ αρϑίῃ ἃ5 ὕΠ6 γϑᾶῦγ νγεαῦβ του, ἤθη ἢγδὶ
[6 5οκὶβ 15 βῃαγρεπεά.
Τηὶβθ ἰ6 {πΠ6 ἴὰνν οἵ {πε
Ρ᾽αΐπ5 δπα ἴον ἴῇοβε ψῆο αὐυνε]] πϑὰῦ ἴΠ6 86ὰ οὐ ᾿ἶνε
ἴῃ πα τἱ ἢ - 501166 νδ]]αγ5, [ὯῚ το ὑπ 6 ψανε- οβϑεα
ἄδερ : βϑὑτρ ἴο 5ονν, δη4 βὲγὶρ ἴο ΡΙουρἬ, δπα βὑυρ ἴο
ΓΕ θη 8}} ὑΠπὶπρβ ΔῈ ἴῃ 5680}.
ΤΏθη Ηομμογ 3:
““ΤῊ6 τϑηῖκ5 βἰοοα ἥττῃ ἀρουῦ ὑπ ὕνο Αἰδηΐοϑ,
500} ὑπαῦ ποῦ ὄενεὲὴ Αὐθϑ νοῦ Πᾶνε βοουπϑα ἔθϑιη
δᾶ Πα τπηϑὺ ὕπειη, ποὺ γεὺῦ Αὐῆθπα 0 βᾶνβϑβ δύση Ϊ65.
ον ὑπετα ὅπ Ἵῃοόβεη μεβϑὺ δυναϊϊεα ΠπΠ6 οῆάγρε οὗ {Π6
Ττγο͵δηβ πα ποῦ]Ὲ Ηδοῖΐον, πηακίηρσ ἃ ἴδεπος οἵ βρθδὺβ
Δα βευυὶθα 5Πη16145.
5Π161α οἰοβεα
Βαμα ἢ
Ποτη, πα σδοἢ τϑη ἢ

ψ ἢ 5}16]4, ἀπᾶ
Πἷ5. ἔθ] ]ονν, δηά

ἴῃς ρϑᾶκβ οὗ {πμεὶν πεδά-ρίθοθϑ νι ογοϑῖβ οἵ Πουβε-

Μιαΐν' οι 6

ἃ5 ὕπαν θθπὺ ὑπεῖν Βϑδαβ: 80. οοβα ἔπδν

οἱοοά τορεῖπον. Τῆς τηυτάστοιιβ θαδε]α ὈΥἰϑ 64 τιἢ
ὑπ Ἰἴοηρ, ἤδβἢῃτο παϊηρ βρθαῦβ ὕπεν ΠΕ]4, ἀπᾷ {πῸ
Η5} οὗ Ὀγοῆσα ἔτοτα ρο βῃθα ἢ 6]πὶ8 ἀηδ᾽ πὸ.
Ὀαγἰβηεα Ὀγδαβῦ- ο]αΐθϑ πα σ᾽]θδυηϊηρ 5Π16145 ὈΠ πᾶ δα
ἴη6 εγεβ. ΨΕΥΥ Βαανα οἵ μδασῦ νου] ΠῈ πᾶνε Ὀθεη,
ψγΠο οουἹά πο Πᾶνα 866 ὑπαὶ βὑγιέα ἢ ἸοΥ ἀπά
ἴε]Ὁπὸ Ῥϑῃρ."
1 Ἴ͵)ογ5 απ αγο, 388--392.
5. ἡιαὰ χαϊ. 120-188, 339--544,
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ΟΟΝΤΈΘΤ ΟΕ ΗΟΜΕΒ ΑΝῸ ΗΕΒΙΟΡ
Θαυμάσαντες δὲ καὶ ἐν τούτῳ τὸν “Ὅμηρον οἱ
“Ἕλληνες ἐπήνουν, ὡς παρὰ τὸ προσῆκον γεγονό-

τῶν τῶν ἐπῶν, καὶ ἐκέλευον διδόναι τὴν νίκην.ὁ
δὲ βασιλεὺς τὸν Ἡσίοδον ἐστεφάνωσεν εἰπὼν δίκαιον εἷναι τὸν ἐπὶ γεωργίαν καὶ εἰρήνην προκαλούμενον νικᾶν, οὐ τὸν πολέμους καὶ σφαγὰς διεξιόντα.
τῆς μὲν οὖν νίκης οὕτω φασὶ τυχεῖν τὸν “Ἡσίοδον
καὶ λαβόντα τρίποδα χαλκοῦν ἀναθεῖναι ταῖς
Μούσαις ἐπιγράψαντα"
Ἡσίοδος Μούσαις “Ἑλμκωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηκεν
ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι θεῖον “Ὅμηρον.
Ὁ“

7

3

’ὔ

-

“

Τοῦ δὲ ἀγῶνος διαλυθέντος διέπλευσεν ὁ Ἥσίο-.
δος εἰς Δελφοὺς χρησόμενος καὶ τῆς νίκης ἀπαρχὰς τῷ θεῷ ἀναθήσων. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ
τῷ ναῷ ἔνθεον γενομένην τὴν προφῆτίν φασιν
εἰπεῖν"
[οἱ

Μ

᾿

Χ

ψυχο

Ὄλβιος οὗτος ἀνήρ, ὃς “ἐμὸν δόμον ἀμφιπολεύει,
Ἡσίοδος Μούσῃσι τετιμένος ἀθανάτῃσιν'
τοῦ δ᾽ ἦτοι κλέος ἔσται, ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς.

ἀλλὰ Διὸς πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμον ἄλσος"
κεῖθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
Ὁ δὲ Ἡσίοδος ἀκούσας τοῦ χρησμοῦ, τῆς
Πελοποννήσου μὲν ἀνεχώρεϊι νομίσας τὴν ἐκεῖ
Νεμέαν τὸν θεὸν λέγειν, εἰς δὲ Οἰνόην τῆς Λοκρί-

δος ἐλθὼν καταλύει παρ᾽ ᾿Αμφιφάνει καὶ Γανύκτορι, τοῖς Φηγέως παισίν, ἀγνοήσας τὸ μαντεῖον.
ὁ γὰρ τόπος οὗτος ἅπας ἐκαλεῖτο Διὸς Νεμείου
ἱερόν. διατριβῆς δὲ αὐτῷ πλείονος γενομένης ἐν
τοῖς Οἰψοεῦσιν, ὑπονοήσαντες οἱ νεανίσκοι τὴν
ἀδελφὴν αὐτῶν μοιχεύειν τὸν «Ἡσίοδον, ἀποκτεί586

“ἐ
ΑΓ.

Ὁ
ῆ
λα

ρθρ
εἰ

ΟΟΝΤΕΒΤ

ΟΕ ΗΟΜΕΕ

ΑΝῸ

ΗἙΒΙΟ.

Ηξετα, ἀραΐη, ὑῃ6. Ηδ]]θποθ ἀρρίαπάεα ΕΗοπιεΥ
Δαν
ον, 8580. γ αΤἃ ἐπε νεῖβεβ εἌχοθοα {πε
ΟΥ̓ Πα
ἰθνοὶ; δῃα ἀεθμιαπαάδα ὑμαῦ ἢ6 5βουὰ μὲ
δα]ααρσεα ὑπ ννίππου. Βυΐ πε Κίηρ σάνε ἴΠ6 οὐὕονῃ
ἴο Ηεβιοά, ἀδοϊαγίησ ὑμπαῦ Ὁ ψγὰ5 τὶρηῦ ὑμαὺ 6 0
ΟΔ]16α ἀροη τηθη ἴο ἴὈ]]ονν ρεδοα ἃπὰ ΠυβθαπαΥΥ
5ῃου]α Πᾶνε ὅδε ρῥυῖΖα τὰϊμου ὑπὰη ομα ψΠῸ ἀνγε]ξ ὁ
ὙΔΙ ΔΠα 5βἰδυρσηῃ αν.

[Ι͂ῃ {Π15 γᾶν, ὑπθη, ψε γε

ἰο]ά,

Ηκεβίοα σαϊπεα {π6 νἱοΐοσυ δπα γϑοοϊνεα ἃ ὈτγάΖεη
ὑροά ψ ῃοἢ ἢς ἀεαϊοαϊεα ἴο ἔπε Μυβεθ τ ὑΠ15
ἸΠΒΟΥΡΌΟΗ :
““Ἡεβοα ἀεδαϊοαϊθα [15 ὑτροά ἴο ὑπὸ Μαβεβ οὗ
Ηδ]ΐοοη αδεν μα δα οοπαυογεα αϊνίπε ἩοΙΟΥ αὖ
ΟΒαἱςοίβ ἰπ ἃ οοῃξαϑὺ οἵ βοηρ."Ὁ
Αὔδν Π6 σαι μαυίηρ ννὰβ αἰϑρειβεά, Ηδϑίοα ογοβϑθα
ἴο [Π8 τηδὶ παπᾶ ἀπα νοΐ ἴο [)ε]ρμὶ ἴο σοηβαϊῦ ἔπε
ΟΥ̓ΔΟΙ6 ἃπα ἴο ἀδαϊοαύα ἔῃ ἢγνϑὺ ἔγυαϊῖθ οὗ 15 νἱοΐουυ ἴο
ὑπ6 σοά. πον 58ὺ ὑμπαῦ 85. ἢ6 νγὰβ ἀρρυοδοῃίηρ {πῸ
ἔδιρὶθ, [Π6 ρυόρμθῖθβϑο θθοᾶτας ἰηϑρίγεα δηά βαϊὰ:
“ς ΒΙεββθεα 15 ὑΠὶ8 τῆδη ΨὴΟῸ 5εῦῖνεϑθ. ΤΥ δοι86,--Ηδεβίοα, ψῆο 8 ποπουσθα ὈῪ ἔπε ἀδαύῃ]εθβ Μαβ68:
ΒΌΓΟΙν Πὶβ ΤΌΠΟ 5Π84}} Ὀ6 ἃ5 ψίαθ ἃ5 ὑπὸ ᾿ἰσῃΐ οἵ
ἄδνγῃ 15 βρτεδᾶ. Βυΐ θεναγα οὗ {πε ρ᾽εαβδηῦ στονα
οἵ Νριηθδῃ ζϑὰβ; ἴον. ἔπεσα ἀθαῦῃ᾽ 5 δεπᾶ ἰ5. ἀδδυμπεα

ἴο Ὀ6ΐ8}} γοι."
θη Ηεβίοα ποαγα ὑπ18 οὐδοϊθ, 6. Καρῦ ἂνγὰν
ἔγοσα ἴθ Ῥαὶοροπποϑιβ, βυρροβίησ ὑπαῦ πῸ σοα
τηθδηΐ ὑῃ6 Νειηθα ὑμετα; πα οομηΐηρ ἴο Θεποῦ ἰπ
ΤΟΥ, μῈ βίαγεα νὰ ΑἸρΒρηδποθ πα Οδηγοῖου
1Π6 50η5 οἵ Ῥῆερειδ, ἔππ5 πποοηβοίοιβϑὶν [Ὁ] Π]Π1ηρ {Π6
ΟΥ̓ 616 ; [ὉΓ 411} ὑπαῦ τοσίου. νὰ οδ]εὰ ὑπα βδογεα
Ρίαδοας οὔ Νείηδαν Ζευβ. Ηδξ οοπεϊπιεα ἴο ἔδυ ἃ
βουηδνγῃαῦ Ἰοηρ' ἐἶτης αὖ Οδποῦ, απ|}} {πΠ6 γοιπρ᾽ ΤΉ6Π,
βαβροοίίπηρ Ηδβιοα οἵ βεαμποίηρ ὑπ 6} βίου, ΚΠΠδα
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ναντες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς ᾿Αχαΐας" καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντισαν. τοῦ δὲ νεκροῦ τριταίου πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ δελφίνων προσενεχθέντος,
ἑορτῆς τινὸς ἐπιχωρίου παρ᾽ αὐτοῖς οὔσης ᾿Αριαδνείας," πάντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἔδραμον καὶ τὸ

σῶμα γνωρίσαντες, ἐκεῖνο μὲν πενθήσαντες ἔθα-

ψαν, τοὺς δὲ φονεῖς ἀνεζήτουν. οἱ δὲ φοβηθέντες
τὴν τῶν πολιτῶν ὀργὴν κατασπάσαντες ἁλιευτικὸν σκάφος διέπλευσαν εἰς Κρήτην' οὺς κατὰ
μέσον τὸν πλοῦν ὁ Ζεὺς κεραυνώσας κατεπόντωσεν, ὥς φησιν ᾿Αλκιδάμας ἐν Μουσείφ. Ἔρατοσθένης δέ φησιν ἐν Ἡσιόδῳ Κτίμενον καὶ
"Αντίφον τοὺς Γανύκτορος ἐπὶ τῇ προειρημένῃ
αἰτίᾳ ἐναλόντας “ σφαγιασθῆναι θεοῖς τοῖς ξενίοις
ὑπ᾿Εὐρυκλέους τοῦ μάντεως. τὴν μέντοι παρθένον,
τὴν ἀδελφὴν τῶν προειρημένων, μετὰ τὴν φθορὰν
ἑαυτὴν ἀναρτῆσαι' φθαρῆναι δὲ ὑπό τινος ξένου
συνόδου τοῦ Ἡσιόδου Δημώδους ὄνομα" ὃν καὶ
αὐτὸν ἀναιρεθῆναι ὑὑπὸ τῶν αὐτῶν φησιν. ὕστερον
ὕ
δὲ ᾿Ορχομένιοι κατὰ χρησμὸν μετενέγκαντες
αὐτὸν παρ᾽ αὑτοῖς ἔθαψαν καὶ ἐπέγραψαν ἐπὶ τῷ

ΐ

ἦ

ἦ
ῷ
“

ἐρν

τάφῳ'
᾿Ασκρη μὲν πατρὶς πολυλήιος, ἀλλὰ θανόντος
ὀστέα πλήξιππος γῆ Μινυὰς κατέχει
Ἡσιόδου, τοῦ πλεῖστον ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐστὶν
ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βασάνῳ σοφίης.
Καὶ περὶ μὲν Ἡσιόδου τοσαῦτα: ὁ δὲ Ὅμηρος
.

1 γδβίοσηδηῃ : Εὐβοίας, ΜΗ.

2 ὃο ΜΆ. : Ῥίου ἁγνείας, ΕἼΔοἢ (αἰύον ΝΊθΖβο 6).
3 (οορύθπηηρ : ἐνηπόδω, ΜΆ.
4 ἘΥΙΘ6] : ἀνελόντας,

Βύθρϑητ8).

5δὃ

ΜΆ. ;

ἀνελθόντας,

ΕἾΔΟΝ

(ἰοῦ

ΑΝαί
μον
φ
γεδοὺ

ἐ
Ξ

ὀλλ
Ἄρα
σι

Ἄν

ΟΟΝΤΈΒΤ

ΟΕ ΗΟΜΕῊ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟ

Ηΐπὴ ἀηᾷ οαϑὺ πἰβ Ροᾶγν ἰηΐο ὑπ 5εὰ ψ ῖοἢ βαραγαΐῖθϑ
Αοδαθα δπα [οονῖ8.

ΟἿ ὑπ ὑπνὰ ἀἀν, ποννανϑὺ, Π15

Ὀοαγν νὰβ Ὀγουρῃῦ ἴο ἰαπα Ὀν ἀρ ΐηβ. νἢ1] 6 ΒΟ
ἸΙοοὰὶ ἔξαϑὺ οἵ Αὐδάπβ ννὰβ θείηρ πεϊὰ,
ΤῆοτεὌΡΟΠ, 811} π6 ρξορὶβ δυιτίθα ἴὸ πῃ δῆογε, πᾶ
γεοορηϊσίηρ ἴῃ ὈοΟΟΥ, ἰαιηθεηΐθα νοῦ ἰδ ἀπα Ὀυτοα
ἰϊ, ἀηα ἤθη θερᾶῃ ἴο ἰἴοοῖκ [ὉΣ {πὸ αϑϑδβϑίηβ. Βυΐ
ὑπ686, ἔδαγίπο. ὕπ6ὸ ἃῆρεν οἵ ὑπαὶ. σου Π γΉΘΗ,
δα ποΠ δα ἃ Πἰϑῃίηο θοαῦ, ἀπ ραὺ ουὖ ἴο 568 ἴον Οτγεοῖε:
{παν μά Πηϊβῃθα ΠΑ} πεῖν νογᾶρα θη Ζειιβ 580Κ
ὑπο ἢ

ἃ ὑπ πα ουθοἹῦ, 48 ΑἸοϊἀδιηδβ βἰαϊθϑ ἴῃ 5

Μιδοιη.

Ἐχαϊοβῦμθμθβ,

ὑπαῦ

ΟἸὔμημθμαβ

«πὰ

πον ανευ, ϑ8γ8 ἴῃ 5 Ποιά

Απερῃιβ,

βδοὴ8

οἵ

Οὐδηγοῖου,

ΚΙΠ]εα πη [ῸΥ ὑΠ6 γθᾶβοη ΙΓ ΔαῪ βἰαϊθα, ἀπ ὑγῈ 8
βου ποθ ὈγῚ Εν γοϊεβ ὑπΠ6 566 ἴο πε ροάβ οἵ
Ποβρί αν.
Ης δαα5 ὑπαὺ πε οἷν], βἰδίθυ. οἵ {6
ἀθονε-παιηθα, παησεα ΠοΥβ6] ἴον 58η6. παά θϑβθπ
βεδυςεά, ἀπα ὑπαξ 5116 νγὰβ βεα ποθ ὈΥ 50Π16 β Δ ΠΡΘΓ,
᾿θειηοάθϑ Ὀν πᾶηγ6, γγῃ0 νγὰ8 ὑγάνϑ! προ ἢ
Η 6βἱοά,
ἈΠ ψΠῸ νγὰ8 αἷβο Κη]εᾷ ὈγῪ ἐπε Ὀγοΐμοιβ. Αὐ ἃ
Ἰαΐου {τα Π6 τηδῖ οὗ ΟΥΟΠομπηθπ5 γοιηονθα ἢἰβ θοᾶν
ἃ5. ὕδν νεῖ αἰγεοϊθα ὈΥ 8ῃ οὐδο]θ, πα θυυ δα Πΐπὶ
ἴπ ὑπαὶ οὐ ΘΟΙ ΠΕ ΠΟΥ ὑπο Ρἰδοθα ὑπὶ8 ἰηβου ρυϊοη οὴ. ᾿ΐβ ὕομη :
“Αβούὰ νὰ ἰΐβ δὴν ΘΟ ἤ6] 45. νγὰβ ἢ18. παν
Ἰαπᾷ ; θα ἰπ ἀδαῦμ ἐπα ἰαπα οἵ {π6Ὸ Πουβααὐτίνίην
Μίηγδμβ

πο

ὑμ6 θοπα5

οὗ Ηεβιοα, ψῃο86.

τθπονγῃ

ἰ8 στεαϊδοῦ διποηρ' τη6πη οὗ 41} γγῆο ἅτ Ἰυᾶσεα Ὀγ ὑπῈ
ταϑὺ οἵ νυῦ.᾿
᾿ 50 τ 6ἢ ἴον Ηδβιοά.
Βυὺ Ηοιηθϑυ, αὔθον Ἰοϑίπρ ὑΠς
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ἀποτυχὼν τῆς νίκης πέριερχόμενος ἔλεγε τὰ
ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ,ζ, ἧς

ἡ ἀρχή:
πα

924

ἢ

7

ἔΛργος ἄειδε, θεά, πολυδίψιον, ἔνθεν ἄνακτες"
3

᾽

,

»

ζ

δὴν

7ὔ

εἶτα ᾿πτιγόνους, ἔπη ζ, ὧν ἡ ἀρχή"

νῦν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεθα, Μοῦσαι.
φασὶ γάρ τινες καὶ ταῦτα “Ὃμήρου᾽ εἶναι. ἀκούσαντες δὲ τῶν ἐπῶν οἱ Μίδου τοῦ βασιλέως
παῖδες, Ἐξάνθος καὶ Τ'όργος, παρακαλοῦσιν αὐτὸν
ἐπίγραμμα ποιῆσαι ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ πατρὸς
αὐτῶν, ἐφ᾽ οὗ ἣν παρθένος χαλκῆ τὸν Μίδου
θάνατον οἰκτιζομένη. καὶ ποιεῖ οὕτως"
Χαλκέη παρθένος εἰμί, Μίδεω δ᾽ ἐπὶ σήματος
“

΄

᾿

Υ͂

“

.

ἂν"

ἣμαι.

ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ
καὶ ποταμοὶ πλήθωσι, περικλύζῃ δὲ θάλασσα,
ἠέλιος δ᾽ ἀνιὼν φαίνῃ λαμπρά τε σελήνη,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ
σημανέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῆδε τέθαπται.
᾽

9

ἐν

7

Ν

7,

᾽ὔ

Ἂ

᾽

Ἁ

Λαβὼν δὲ παρ᾽ αὐτῶν φιάλην ἀργυρᾶν ἀνατίθησιν ἐν Δελφοῖς τῷ ᾿Απόλλωνι, ἐπιγράψας:
Φοῖβε ἄναξ, δῶρόν τοι Ομηρος καλὸν ἔδωκα

σῇσιν ἐπιφροσύναις" σὺ δέ μοι κλέος αἰὲν ὀπάζοις.

Μετὰ δὲ ταῦτα ποιεῖ τὴν Ὀδύσσειαν, ἔπη Μ β΄,
πεποιηκὼς ἤδη τὴν ᾿Ιλιάδα ἐπῶν Μ͵,εφ΄. παραγενόμενον δὲ ἐκεῖθεν εἰς ᾿Αθήνας αὐτὸν ξενισ θῆναί
φασι παρὰ Μέδοντι τῷ βασιλεῖ τῶν ᾿Αθηναίων.
ἈΝ

3}

Χ

2

ψ

2

ον

͵

ἐν δὲ τῷ βουλευτηρίῳ ψύχους ὄντος καὶ πυρὸς
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νἱοΐονγ, ψεηῦ ἔοι ρἷδοα ἴο ρίδος γεοϊίηρ Πἷ5. ΡΟΘ5 ;
δΔηα ἢγβὶ οἵ 41} {πὸ 7 οβαὴς ἴὼὰ βαενεὴ ὑπουθαμα νευθ6 5
ννἢΐοἢ Ὀαρίηβ: “Οοααα85, δἷηρ οὗ ρδύομῃεὰ Αὐρὸβ
γΠΘηοα

Κίηρβ.... ,ἦ ἀπα ἴδεπ ὑπῸ ριροπὲ ἴῃ βενθῃ

ἐπουβαηα νοῦβε5. θεαρὶπηΐηρ: “Απα πον, Μαβ6ε, οὐ
8 θερίη ἴΌ βἴπηρ οἵ τηθῃ οἱ ᾿ἰαΐδυ ἀδὺ5᾽᾿ ; ῸΓ βουὴβ 88γ
ὑπαῦ ὑΠ686 ροϑῖηβ 4150 δὲ ὈγῪ Ηοιηθυ.
Νοὸν Χδηίμαβ
ἃηα ΟοΥριιβ, βοὴ οἵ ΜΙάαβ ὑπὸ Κίηρ, Πδαγα εἶθ ερίοβ
Δα ἰην!ξεα Πΐτη ἕο οομῆροβθ ἃ δρίταρ ἔθου πὸ τοι
οἵ {πεῖν Ταῦ πον οπ ψψῃ]οἢ ννὰβ ἃ ὈΙΌΏΖα ἤσιπτε οἵ ἃ
τηϑίαθη Ὀανναι ηρ ὑπ ἀδαῦ} οὗ ΜΙ|ιάαθ. Ηδ ντοῖς
ὑπ ΓΟ]]οννίηρ 11Π68 :-“51 ἅτὴ ἃ τηδίαθηῃ οὗ ὈγΌηΖα Πα 5ἱὉ ἀροὸπ ἔπε ἴοι
οἵ ΜΙιάδβ. Ὑνη1|6 ψαῖοι ἤονβ, ἀπ [4}} ἔγεθβ ρὰυΐ
[ουῦἢ Ιεανεβ, δηα τἴνειβ 50}61}, δα πὸ 568. θγθα5 οα
ὑΠ6 5Πῃογε ; γῇ 1]]6 ὑη6 θη Υἶθ685 δηα βῃϊηθϑ δῃᾶ {πὰ

Ὀγρηῦ τποοῖ ἃἴ80, Ἔν ΕῚ το] ΐησ
ἴοι 1 [611] ἴη6 ρϑβϑβϑευ-ΥῪ ὑπαῦ
θαγοα.᾽
Εον {πδθε νεῦβεβ ὑπεὺ σάνε
γῇ] ἢς ἀεαϊοαϊεα ἕο Αροὶ]ο αὖ
ἰηβογιριίοη : “1 ογτὰ ῬΏοεΡαβ,

ΘΟ. [Π15 το
Ὸ ἃ]
Μιάδαθ ἤδγα 1165
ἢΐπ ἃ βιϊνοὺ ὕον]
1)εἸρῃὶ ἢ ἐΠῖ5

1, Ηομηθν, πᾶνε οἴνθῃ

γοὰ ἃ πο ]6 οἱέν ἴον. Π6 ψίβάοιη 1 πᾶνε οἵ γοὺ : ἀο
γοῖι νεῖ συϑηῦ Τη6 ΓΈ ΠΟΥ.
Αἴου ὑΠ|8 ἢ6. οοιηροθεα πε Οαγββαὺ ἴῃ ὕννεϊνα
ὑπουβαπα νϑῦβθβ, μανίηρ' Ργαν οϑν ψυϊτΐθπ ὑπ 6 ΠΙδα
ἴη ἤΐξεεπ ὑπουθαπμα ἥνε δυπατοα νεῦβθβ.} ΕἸΌΙΩ
ΠΕΙρΗὶ, δ γε γα ἰοἹὰ, μα ννεηὺ ἴἰο Αὐπϑθῃβ δπα νγᾶβ
επΐουϊαϊπεα θν Μαάομῃ, Κίηρ οὗ [ῃε Αἰμεπίδηβ.
πᾶ.
θεΐηρ οῃ6 ἄδὺ ἴῃ ὑμ6 σοιηοῖ! Π4}1 ψ θη ἰδ ννὰ8 οοἹ]α
1. ΤῺ δοοθρίβα ἰθοχὺ οὗ ὑπ6 Ζ ας οοπαΐϊπβ 15,093 νΘΙΓΒ6Β ;
ὑπαῦ οὗ ὑμ6 Οάγϑδβοψ, 12,110.
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καιομένου σχεδιάσαι λέγεται τούσδε τοὺς στίχους"
:
᾿Ανδρὸς μὲν στέφανοι παῖδες, πύργοι δὲ πόληος,
ἵπποι δ᾽ αὖ πεδίου κόσμος, νῆες δὲ θαλάσσης,
λαὸς δ᾽ εἰν ἀγορῆσι καθήμενος εἰσοράασθαι.
αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι
ἤματι χειμερίῳ, ὁπότ᾽ ἂν ΑἸ ΩΝ Κρονίων.
92ῦ
᾿Εκεῖθεν δὲ “παραγενόμενος εἰς Κόρινθον, ἐρραψῴδει τὰ “ποιήματα. τιμηθεὶς δὲ μεγάλως παραγίνεται εἰς ἼΑργος καὶ λέγει ἐκ τῆς ᾿Ιλιάδος τὰ
ἔπη τάδε:
Οὲδ᾽ Ἃ ργος τ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
ἼΗΙ Σ

τ΄ ᾿Ασίνην

τε,

βαθὺν

κατὰ

κόλπον

ἐχούσας,
Τροιζῆν᾽ Ἤιόνας τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ Ἐπίδαυρον.
νῆσόν τ᾽ Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι ᾿Αχαιῶν,

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης

Τυδείδης, οὗ πατρὸς ἔχων μένος Οἰνεΐδαο,

καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός"

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύπυλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος
φώς,
Μηκιστέως υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος.
ἐκ πάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης.
τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο"
ἐν δ᾽ ἄνδρες πολέμοιο δαήμονες ἐἐστιχόωντο
᾿Αργέιοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο.
Τῶν δὲ ᾿Αργείων οἱ προεστηκότες, ὑπερβολῇ
χαρέντες ἐπὶ τῷ ἐγκωμιάξεσθαι τὸ γένος αὐτῶν
“ὑπὸ τοῦ ἐνδοξοτάτου τῶν ποιητῶν, αὐτὸν μὲν
1 ΤῊ μα ὑπ Ῥγθοθάϊηρ' Ππ6 ἅτ ποῦ Τοπηᾶ ἰπ ὑπ τϑοοῖνρα
ὑοχῦ.

592

ΟΟΝΤΈΞΘΤ

ΟΕ ΗΟΜΕΝ

ΑΝῸ

ΗΕΞΙΟΡ

ἈΠ ἃ ἤἥτα ψὰβ θυγπίηρ ὕπουθ, ἢ6 γεν οὐ {ΠῸ
ΓΟ]]οννηρ 11π65:
“ΟΠ άγθη. ΥῸ ἃ Τη8 Π᾿5 ΟΙΌΥ, Πα μου δῇν οἵ ἃ οἶΐγ,
ΠοΥΒ65 816 π6 οὐπδιηθηῦΐ οἵ ἃ ρ]αΐπ, πα 8ῃϊρ5 οὗ {π6
568 ;ἃη6 σοοά [ἢ 15 ἴο 566 ἃ ΡΕΟρ]6 ββαϊβα ἴῃ ἈβϑθιΆ]}Υ.
Βυΐὺ ψ ἢ ἃ Ὀ]αχίηρ ἤτε ἃ μοῦβα ἰοοκβ νου ΐοὺ ΡΟῚ ἃ ἢ
νυηὐνν ἀν ἤθη Πα ὅοθη οἵ ΟΥΌΠῸ5 86 η645 ἄουνῃ 5ηονν.
Ετου Αὐπεηβ πα ννεηῦ οὴ ἴὸ (ὐΥηἢ, ποτα ἢ6
βϑηρ᾽ 5Βηδίοῃεβ οἵ ἢϊβ ροδπὴβ ἃπα ννὰβ τεοεϊνεα ψἱἢ
αἰδεϊηοϊίΐοη.
Νεχὲ ἢῈ νεηῦ ἴο Αὐρὸβ ἂμ {πδῖὲ
γδοϊ αὶ ὕπ686 νεῦβεβ ποτα ἐπα Πἰαὰ 1 :
“ΤῊ 6. 80η85 οὗ πε Ασοῆδθδπβ ψγῃο 6] Αὐρὸβ δπά
ννα ]]6α ΤΊ γη5, ἀπ Ηδουτΐοπθ πα Αβὶπο πο ἢ 16
ΔΙοηρ' ἃ ἀδερ θᾶγΥ, ἀπά Τ͵ΌΘΖθη, δπα Εϊοπθβ, ἀηα νἱπεοἶδα Εριἀδασιβ, πα {Ππ6 ἰϑαπα οἵ Αδρίηδ, ἀπα Μδβ68,

-ἴθοθε [Ὁ]Πονεα κἰγοηρ-νοϊοεα ]Ἰ)ἰοιηθθθ, βθοὸὴ οἵ
Τγάξυβ, γῆο Πα {πὸ βρὶυἰϊῦ οὗ πὶβ ἔα που 6 βοη οὗ
Οοπδᾶβ, ἃπα ΒΘ ἢ π 615, ἀθ δ 500 οὗ ἔδτηοιιβ (λράπεαιβ.
Απμαᾶ νἱτἢ {πεθ6ὲ ὕνψο ἔπεα ψεπῦ ἃ {πϊγταὰ ᾿οδάθυ,
ἘασΎ
ΡΥ 5, ἃ σὍΘΠΚα τηδῃ, βοὴ οὔ {πε Ἰονὰ Μεοίβίειβ,
ϑργυηρ οἵ Ταϊαϊβ; Βαϊ οἰσοηρ-νοϊοεα Πίομηθᾶθβ νὰ
{μὲν ἐμο Ἰθδάθν. Π686 τηθη Πδα εἰρη ἀδνκ 5ῃ105
νου οἴη γ 8 τηρθα τηθῃ 5ΚΙ16α ἴῃ νγαῦ, ΑὙρίνεβ
νΊΠἢ ΠΙΠΘἢ 16 ΚΊη5, νΕΤῪ ρΟδαβ οἵ νγᾶγ.
ΤῊΙ5. ῥγδαῖβε οἵ ὑπεὶνγ σᾶθα Ὀγ ὑπὸ τποβϑὺ ἔδτηουβ οὗ
41} ροεῖβ 80 δχοδϑαϊηρ)ν ἀο!ρῃ θα ἐπε ἰθδαϊπρ Αὐ-

ϑῖνεβ, ὑπαῦ παν τουναγάθα Πΐτη νἹὉἢ οοβῦν οἹβ ἀπά
1 ἢ, δδ9.--ὅ08 (0

ὕννο δα! 0]08] νΘΓΒ68).

9 ῳ
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ΟΟΝΤΕΈΞΤ ΟΡ ΗΒΟΜΕᾺΒ

ΑΝ

ΗΕΒΙΟ.

πολυτελέσι δωρεαῖς ἐτίμησαν, εἰκόνα δὲ χαλκἣν ἀναστήσαντες ἐψηφίσαντο θυσίαν ἐπιτελεῖν
Ὁμήρῳ καθ᾽ ἡμέραν καὶ κατὰ μῆνα καὶ κατ᾽
ἐνιαυτόν, καὶ ἄλλην θυσίαν πενταετηρίδα εἰς
Χίον ἀποστέλλειν. ἐπιγράφουσι δὲ ἐπὶ τῆς
εἰκόνος αὐτοῦ"
“

γ΄

,ὔ

,

5 9

,

Ν

Ν

5»

-

ΠῚ

7

7

Ε

,

-

Θεῖος “Ὅμηρος ὅδ᾽ ἐστίν, ὃ Ἑ)λλάδα τὴν
μεγάλαυχον
πᾶσαν ἐκόσμησεν καλλιεπεῖ σοφίῃ,
ἔξοχα δ᾽ ᾿Αργεΐους, οἱ τὴν θεοτειχέα 'Γροίην
ἤρειψαν, ποινὴν ἠυκόμου “Ἑλένης.
οὗ χάριν ἔστησεν δῆμος μεγαλόπτολις αὐτὸν
ἐνθάδε καὶ τιμαῖς ἀμφέπει ἀθανάτων.
»

5.9

.᾿

ὰ

Ἂ

᾿

7

Ἐνδιατρίψας δὲ τῇ πόλει χρόνον τινὰ διέπλευσεν εἰς Δῆλον εἰς τὴν πανήγυριν.

καὶ σταθεὶς

ἐπὶ τὸν κεράτινον βωμὸν λέγει ὕμνον εἰς ᾿ΑπόλΦι.:-

Ὁ

ἈΝ

4

ἉᾺ

7

Ὁ

2

3

,

λωνα, οὗ ἡ ἀρχή"
Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο.
ες

΄,
ῥηθέντος δὲεἶ τοῦ,βῳ0{ὕμνου οἱΦΧ
μὲν Ἴωνες πολίτην
αὐτὸν κοινὸν ἐποιήσαντο, Δήλιοι δὲ γράψαντες
920 τὰ ἔπη εἰς λεύκωμα ἀνέθηκαν ἐν τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερῷ. τῆς δὲ πανηγύρεως λυθείσης ὁ
Χ

ϑὺνψ

»

Χ

,

ποιητὴς εἰς ον ἔπλευσε πρὸς Κρεώφυλον

2

κἀκεῖ

-

χρόνον διέτριβε πρεσβύτης ὧν ἤδη. ἐπὶ δὲ τῆς

θαλάσσης καθήμενος παίδων τινῶν ἀφ᾽ ἁλείας
ἐρχομένων, ὥς φασι, πυθόμενος

ἼΑνδρες ἄγρης ἁλίης 1 θηρήτορες, ἣ ῥ᾽ ἔχομέν τι;
1 ΚΌΘΟΙΙΪΥ: ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίης, Μϑ. (Βο ΕἼΔΟΙ).
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ΟΟΝΤΕΒΊ

ΟΕ ΗΟΜΕῊ

ΑΝῸ

ΗΕΒΙΟῸΡ

5αῦ ὍὉΡ ἃ θγάζθῃ βἰαίια ἴο Πΐπη, ἀθουδαῖπρ' {πα΄ 58 Υ ἔσα
5ῃου]α. θὲ οἤειεᾷ ἕο Ηομιεν ἅἀαῖγ, ταοητηϊν, ἀπ
γεδυν ; ἀπα ἐπαῦ ἀπούμοι βϑουῆςα

που]

θε βεηὺ ἴο

ΟΠ ΐοβ. ἐνεῦν ἤνε γεαῖβ. ΤῊΪβ5 15 ὑπ ᾿ἰπβουρύϊοη 6 Ὺ
οὐδ ΡΟΠ ἢϊ5 βίαϊαε :
“ΤῊ 5. 15. αἰνίπε Ηοιηδι ηοῸ ὈγῪ Πἰβ βυγεεῖ-νοϊοθα
αὐτῷ Ποποιγεα ἃ}} ρυουα Ηδ]1ὰ5, θαῦ ᾿Ἔβρθοία!ν ὑῃ6
Αὐρῖνεβ ψῆοὸ ἔδγαν ἄον ὑμ6 φοα- θα} τν4}}5 οἵ
Τύον ἴο ἄνθῆρα τἰοἢ-Παϊτοα Ηδ]εη.
Εν ὑΠ15 οααβ8
Π6 Ρβορὶα οὗ ἃ ργεαῖ οἱδυ ϑεῦ 58 βἴαϊα ε ἤθγα ἃπά
βαῖνε Πίτη ψιλῇ ὑΠς6 Ποπουΐβ οἵ ὑπὸ ἀδαῦῃ]θβ5 σοαϑ,᾿᾿
ΑΥΕΥ μὲ δᾶ εἰαγεα ἔθου βοὴ {ϊπηθ ἴῃ Αὐροβ, Π6
ΟἸΌΒΒΘα ΟΥΘΥ ἴο [261]08, ἴο ὑπῃθ σγδαὺ Ἀββθι νυ, ἀπα
Ποῖα, βίαπαϊηρ οα ὑπ αἰΐαν οὗ Πόοῦπβ, μῈ γεοϊξζθα ὑπεῈ
Πγψηιπ ἰο Αροίϊο 1 νιῃῖοῃ Ῥϑρίπβ: “1 νψ}}} γεπθιηῈ
Δα ποὺ ἔογρεὺ Αροῦο {πς ἔαγ-βῃοοΐθνυ.᾿ ὙΠ θη {πα
ἢντηη νγὰβ 6η 64, πε Ιοπίδηβ τά α Πίστη ἃ οἰξίζεη οἵ
ΘΟ ἢ οπθ οὗ ἐπεὶν βἰαΐαβθ, δπα ὑπ 1)6]18η5 ννυγοῖα
ὑπΠ6 Ροξῖὴ οὴ ἃ ψεηϊξεπαα ἐδθ]εὺ ἀπά ἀδαϊοαϊεα ἰδ ἴῃ
ἴπ6 ἴερὶα οὗ Ανΐθμϊβ.
πα ροεὺ βδι δὰ ἴο 108,
αἴξεν ὑΠ6 ΔΘϑΘυ Ὁ. τγὰ5 ὈΓΟΚΘῚ ὑρ, ἴο 1οἷπ ΟΥθορἤν
]5,
ἃ ηα 5ἰαγεα ὑπουα βουὴ ἰΐπηθ, θαΐηρ ποὺ 8η οἱ τηδῃ.
ΑΠπα, Ὁ 15 5814, ἃ5 ἢ νγὰβ βι ὑπο ὈῪ ἴῃ 56ὰ ἢβ δϑδκρα
8016 ὈΟΥ5 ψγΠ0 ψε 6 ταϊασηΐηρ [ΤΌΤ ἤΠβῃϊηρ᾽:
ς ΚΕ Β1γ5, Βαηΐεουβ οἵ ἀδερ-βεαὰὶ ργαυ, ᾶνα ψὰ οδυρῃϊ
δηγὑ ΐπρ ὃ ἢἢ
1 Μοριογὶς Πψηνηδ, 1ἰϊ.
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φῳ 2

ΟΟΝΤΕΞΤ

ΟΕ ΗΠΟΜΕΒ

ἈΝῸ ΗΕΒΙΟ

εἰπόντων δὲ ἐκείνων"
᾿]

ἢ

Ὅσσ᾽

Ἃ

Ὁ

’

ἕλομεν λιπόμεσθ᾽, ὅσα
φερόμεσθα,

δ᾽ οὐχ ἕλομεν,

οὐ νοήσας τὸ λεχθέν, ἤρετο
ἤ
αὐτοὺς ὅ τι λέγοιεν.
οἱ δέ φασιν ἐν ἁλείᾳ μὲν ἀγρεῦσαι μηδέν, ἐφθειρίσθαι δέ, καὶ τῶν φθειρῶν οὺς ἔλαβον καταλιπεῖν, οὺς δὲ οὐκ ἔλαβον ἐν τοῖς ἱματίοις φέρειν.

ἀναμνησθεὶς δὲ τοῦ μαντείου, ὅτι τὸ τέλος αὐτοῦ
ἥκοι τοῦ βίου, ποιεῖ τὸ τοῦ τάφου αὑτοῦ ἐπί-

γραμμα.

ἀναχωρῶν

δὲ ἐκεῖθεν, ὄντος πηλοῦ,

ὀλισθὼν καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν πλευράν, τριταῖος,
ὥς,φασι, τελευτᾷ. καὶ ἐτάφη ἐν Ἴῳ. ἔστι δὲ τὸ
ἐπίγραμμα τόδε"
Ἔνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα ΑΕΎ ΜΝΣ:
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα, θεῖον" Ὅμηρον.

ΥΥ
ΠΥ
ΡΥ

ἐν

596.

᾿ΟΟΝΤΕΞΤ ΟΕ ΗΟΜΕΒ ΑΝῸ ΗΕΞΘΙΟ.
Τὸ ὑπΠ15 ποὺ τϑρ]
θά :
“Α1} παῖ νὰ οδιρῃΐ, νὰ ᾿ξ νεμίηᾶ,
ΑΥΑΥ 811 ἐπαῦ ννε αἱ ποὺ οαἴοῃ.
Ηοιηον αἸα ποῦ ππαάουβίαπα ἐπ5. ΤΟ ΡΙν
νγαῦ παν τηθαηΐ. ΤΉδΥ ὑπεπ οἐχρ αἰπεα
δ
οδυρῃῦ ποίπῃϊησ ἰῃ ἤβῃϊησ, θυ
οαἰομίπρ' ὑποῖν 66, ἀπα ἔμοβα οὗ {π6 ᾿οθ

οδαρῃξ, ἔπον Ἰοῦς ὈΕ μπᾶ ; αΐ συγ

Δα

ΟΔΥΤῪ

ἀμ ἀβκεα
ὑπαὶ {παν
Πα Ὀεθη
ΒΊΟἢ ὑΠ6Ὺ

ἀὐγᾶὰν ἴῃ {πεῖν

οἸοῦμαβ ὑμοβα ννῃῖοἢ ἔπου αἸα ποῖ οαἴοῃ. Ηδγειροι
Ηοτο τοιηθιθογεα ἔπε οὐδοῖα δηα, ρεγοαίνίηρ' παῖ
ὑπηθ6 ἐπα οὗ ἢὶβ ἴθ Βδα δόμα οοτηροβοα ἢϊ5 οὐ
εραρἢῆ. Απᾶὰ ψῇ]α Πα ννὰβ γε ϊσίπρ' ἔγουη ἐμαῦ ραςα,
ἢς 5!!ρρεα ἴῃ ἃ οἴδυϑυ ρίασοα ἀπᾶ {86]}] Ὁροῃ 5 5146,
ἃπα αἀἰεα, [Ὁ ἰ5 βαϊα, ἴῃς {ῃϊγα ἄὰν αἴϊευ. Ηδ ννὰβ
᾿ Βυγθα ἴῃ ἴοβ, πα {15 15 ἢῖβ δβρίἵδρῃ:
“Ἡδεχα πα δαγΐῃ οονεῦβ ὑΠ6 βδογεα πΠεϑδά οἵ αἰνίπα
Ηοπηευ, ὑπ ο]ουου οὗ Πατο-ταθη.᾽

597

ΡΝ ἀν γόνα ἤπωδν μὰ

ππρμθαθ 8...εαὐήδο, ϑόβιὶ, διδ

ἄρ ᾿Ἀμγ οτος ΡῈ. γἴχητα,

γ6

09. ϑιοα ἐπὴν
κε ΤΉ τι ἘΠ
ἢἀρ. ΠΥ,
ἀν 9
ΡΠ τῶν ΠΕΣ
ὲ ΔΟΤΤῈ, πν δεν.
ΝΣ
Ἄἴὼ μὲν ὦ
,

ἀνα

γε Θενὰ
Ηγὼ
ΞΖ

ἐ

ΙΝΌΕΧ
ἅδιι., ἄδιυβ. Ξξ οτευ ἤρα ἐςρ λοι Ὁ
ΞΞ 80
ἐ
τ
ἥν τῷ ΠΥΥΥΝ
Ὡ. ΞΞ ποΐθ.
᾿ Ξ- πῖΐϑ.
ΑΒδηύθβ (Ῥθορὶθ οὗ Ἐπ|θΟθδ), 197
ΑΡδηξβ, ἰδϑαηπᾶ οὐ ---, τϑηϑιηθᾶ
ἙΡοθδ, 278
ἈΟΘΔΙη88, 5. οἵ ΤΠ ΘΒΘΊΒ, 29
Ἀσδαβύθ, 10, 319
᾿ΑΘαϑδτΒ, Κ. οἵ ΤΟΙΟΌΒ, ΡΙοὐβ ὑπ6 ἀθαύῃ
οἵ Ῥοίριιβ, 185
Αοἤδθδ, 186, 2θῦ, ὅ89
ἈΟΒΔΘΒΠΒ, χχχίϊ, χχχῖϊ, δὅ1, 19,
197; ἴπ᾿Οτοίρ, δγ, 495, 507, δ10,
519. 521, 528, 581, 598.
ΑομρΙοῦσ αἴνοῦ ἢἴῃ ΑΘΕΟΙΪ8), 10ὅ
ΑΟΒΙΗΘΒ, Χχ ; βΒῃ 1618 οἱ --- χχίν,
Χχυΐ, χχχ ; ἀδθδίῃ οὗ ---, χχχὶ:
οοηΐοδὺ ἴῸΓ ΔΓΤη5. οἵ χχχί,
χχχὶϊ ; ΟΌΔΙΤΘΙΒ. τυ ἢ ΑὐδτΊθΠηΠποῆ,
χχχίϊ,
χχχυῖϊ:;
85. οἵ
ῬδΙθιιβ πᾶ Το δ, 158, 189: οἅυ"
οαἰοα ὈΓΥ
ὍΠ, 106: ὙΣΟΙΏ45
ἘΘΙΘΡΏΙΒ,
τηδυτῖίθβ
οιδτηθίδ,
ἢ6815 ΤΙΘΡΠΊΒ, 4038:
ΟαὍΒΔΙΤΘΙΒ
ΜΙ ΑΘΘΙΏΘΙΏΠΟΗ, ἀδϑίτθϑ ἕο 866
ἩΘΙΘΗ, τϑοθῖνθβ Βτβοῖβ ἃ5 ἃ ῬΙΐΖθ,
495: θητασθᾶ. υΣῦἢ ΑρϑΙηΘΙ ΠΟ
δ08, ᾽δ07; Βαῖη Ὁ. ῬΑΥΪβ, ΔΓΤῚΒ Ο
- απαταθα ἴο Οανββουβ, 09 ;
σῃοϑύ οὗ --- ΔΡῬΌῬΘΔΙΒ ἴο ἀὴρ σα
Ἰοπητιβ, 611 ; ΤΟ Θ65 τνοδκο 18,
819; ῬοΙνχοηδ, βϑουϊπορα
δ28 ; σποϑῦ οἵ --- ὙγΆΓΏΚ5 ριαναὺς
ΟῚ 8Π4 ἐπ6 ΑΟἤΠδθϑηβ, 027
ΑΟΘΙΠΟῊ (0η68 οὗἉ {Πθ τρ ὑπ δ99
ἈΘΙβί 8, ὖνοὗ ᾿εηδὅ, 169
ἈΑοΐδθα, 97
τύσωρας 161 ΩΣ Ῥτούθβι δὔβ, 19
ἨΗΕΞΊΙΟΏ.

ἢ Ασουβ αἰ, 278 ; 5. οὗ Οὐγβϑϑιβ δηᾶ

ῬΘΠΘΙΟΡΘ, ὅ88
Ααπηθρίρ, 105, 810
Αἀπηοίιβ, 213 ἢ., 268, 26 ; 5. οὗ
Αὐρθῖδβ, 617
Αἀοηΐβ, 5. οὗ Ῥῃοθηίΐχ, 171
ἈΟΤΟΒΡΝΝ, χΧῆν 179; 17, 48ῦ ἀηᾶ

Αἰϑρωι 168 ; δηᾶ {Πῃ6 Μυτιΐοη8,
18,
187; Β50η8 οὗ ---, 277
Αθδίοβ, 5. οἵ ἨἩρΙΐοβ, 181; ἔ. οἵ
Μϑᾶθα, 168, 268, 971, 679
Αθρϑ, 175
Αδαρ, 827; Ῥοβοίάοῃ Ἰοτὰ οὗ ---,
449
ΑΘρδθΟΗ, 8. οὗ δίῃ δηᾶ 568, δἰ8
{ῃ6
5, ΤῈΣ
Αθροῦτη, Μύ., 118
ΑΘρθΘαβ, ἴ. οὗ ἸΏΘΘΘΙΒ, 298
᾿Αορϑηγήιιδ, ἀουθέα! δαὐῃονθηΐρ οὗ
{86 ---, χχν, ΧχΙχ, 271, 278, 27
ΔΝ
97, 268, 87, δὺ3

Αορίβ, ἐπ -΄-, 149, 201

ΑΘσΙβοθδιίηΖ, γαϑδϑδίην
Αρρίβίμυβ, χχχί, 191:
Τη
ΓΙ ΘΓΒ
ἈΑρΔΙΘΙΉΠΟΙ, 627
ἈΑΘρΙρ, νοααοᾷ ο ΤΏθθουβ, 207; ἃ
Ἡδϑρουία, 281
Αδσυρύμϑ, 167, 287
ΟΡτΒ ἘΡΡΡΥ,
(ἃ ΗΔΙΌΥ, ΞΑἐΠοας
α

οτοροίμρ), 179

ἑοτομοίπῃς
ΑΘΠΘΔ5, 8. Οὗ ἈΠΟ ἾΒ65 ἀπά ΑΡῆτοαἰΐο, 158; οἰαμνποδαίθο Οὗ Ὠ8ΙΏΘ,
419 δηά ηι;; 58.115 ψ ῦἢ Ῥαγίβ, 491;
οδἰο!ο οἵ --- ἀτίνϑη οἱἵ Ὁν ΑΟὨΠΊΘΕ,
49 ; σίνθῃ 8δ8 ἃ Ὁ71ΖΘ
ἴο ΝϑορίοΙΘΠ.18, 8δι8ἃ οὔμοὺ δοοουηῦβ οὗ ---,

569

ΙΝΏΕΧ
5819 το ῃ.; συ πάγαννβ ἔγοιη
ΤΙΟΥ, 621
Δ, Ζϑυβ Ιοτὰ οὗ, 179
ΑΘΟΙΔΠΒ, ὑποτ πδτηΘ ἴοῦ ὑπ ὈΠΠπΑ,
569
᾿Αθϑοϊίδῃ, δρ ποὺ οὗ ὅινσπδ, 469
γον
Τῶθ, 5Ργθησ ἴτοη ΑΘΟΙΠΒ,

ΑΡΘΠΟΣ,ἴ. οὗ Ῥῃοθηΐχ, 171, 517, 5619.
Αρίαβ οὐ ὙτοθΖθῃ, ΔΌΜΟΙ οὗ ἐπῃδ
ἘΡΎΡΝ, χχχίΐ, δ2ῦὅ, (45 Ἠθρὶδ8)

ἀόληα. ΧΕΙ, χῖν, 49
ἈΘΟ 5Ιη5 ἴῃ Ἠρδοά, χὶν
ἈΑϑοϊίαβ, 261
ΑΘΟΙα5, 5. οὗ ΗΘΊ6η, χχὶϊ, 107
ΑΘΡΌΥ͂ δδ
᾿Αορϑέιβ, 209
ἌΡΟον ΠῚ
Υ. " Αὐτρυβ, 208
οβαῦθδ

Αρείης5. οὗ Οαγ5856185 δηᾷ ΟἾτοα, 168.
δηΐοϑ ([Π6
ὕνγο)
5
Αἰδβ (5. οὗ ΤΙ ΙΊΟΗ), τβμνσνρἐγ
Οαγνββθαβ, χχχὶ ; τηΠ6885
χχχίϊ, 197, πϑτηθᾶ ΑΓΡΘΣ ὑμθ
ἐνδ
βΒϑοηῦ ΓΝ 605, 257 δηα Π. ; ΤΟΒΟΌΘΒ
{ῃ6 Ῥοᾶν οὗ ἈΟΘΠΙΠ68, ᾿αἰβρυῦΐδθβ
ἢ
ΟἀαὙ 5568 ΤΟΥ ΔΥΤΩ5
Οὗ ΑΟΠ
Ϊ1168,
ΚΙΠ5 ΗἰτηβΒθ
1, τηϑδποϑβ δηα ἀθδίῃ
οἱὗἱ ---, δ09 ; αἰδριιθ ρον Οαν5Β6Έ85, Ὀυτίαὶ οὗ ---, 5818
Αἰδβ (. οὗ ΟἸΘα8), ὉΠ Θπᾶ5 Αἴδοπα,.
δ21 : ἀθδίῃ οἵ ---, 827
ΑἸάοπθ τι (ΡΙυΐο), 145, 289, 2958:
οῖνθβ ῬΘΙΒΘΡΠΟΠΘ Ῥοιπδρταηδίδ
5664, 815
᾿Αἰα 5, ᾿χχνὶ, 17 δῃᾶ ἢ.
ΑἸΔΖΥΡΊΙΒ, 18
ΑἸΘδΘυ 5 οἵ Μθββθηθ, δρίστδτη οὗ --οἡ Ἠρϑβίοα, χνυὶὶ
ΑἸΟΔΘΈΒ, ΣιδὶΒΕΣ
ΑΙοδεμοίιβ, ὃ
᾿ΑἸοίδδτηδϑ ὅξμο τεῖνον
ΧΕ;
ΜΙἭὩὮιβοιην οἱ --ο,
ΑἸοΙᾶθβ, 227
ΑἸοϊποῖβ, 188
ΑἸΟΙΊΔΟΙ, 5. Οὗ Ατηρηΐαγαϊβ, 217
ΑΪΟΙΏΘΗΘ, χχὶν ; τοίου οὗ ἬΘΓΒΟΙΘ5
117, 149, οἷο: ΤΟ] ονν5 ΑτηρϊΠΩ ἰο᾽ ΤΉΘΡΘΒ, 221, 268, 257,

τε
φέττ τἀροοἵ Ῥυττῆα, ἧ, οὗ 1656 Π685

{86 Ογοῖο ρορῦύ, 817
ΑΘΒΟΏγψΙαΒ, 208
Αρβθραβ, 108
ΑΘβοη, 80} οὗ --- ([450})}, 18, 108;
τηδαθ νοῦς Ὁ. Μρᾶθα, δ2 Ἢ
Αοίμοσ, 5. οὗ Νιρῃύ, 87; ἔ. οὗ
Ἡθάνθῃ, 481
Αϑὐῃϊορίδηβ, 48 π., 179
ν σὴν (Δ ὉΟγοῖῖο ῬΟΘΙΏ), οοηὐθηὔβ
πχχὶ Σ᾽ ὮΨΥ, Ατοδίπιβ οὗ
ΔΗΙοῦυα,"π᾿ δ09
᾿Αδύμ! 5,
᾿Αρίῃτα ν
οὗ ΤὭΘΒΘΙΒ), δ28
᾿Αρίμυβϑα, δὅ71
᾿Αρίμῃϑ, 141 η.
᾿Αϑίοια, 157
Αἰτίοα, 48.
Αραπιθᾶθ8, χχχνὶ; πίῃ Ττορῃοτυ ΒΌΪ5 ἐθιυρὶθ οὗ ἌΡΟΙΟ δὖ
ῬοΙρΡηϊ, 845; βίου οὗ ---, δ851
ΑΡΔΙΛΘΙΏΠΟΙ, αἸΔΙΤΘΙΒ ἢ ΑΘ Π65,
ἀραίῃ οἵ ---, χχχὶϊ, 191: ΟΟΒ
ἩΙθὴ ἴοσ Μόποίαἴβ, 198, 196 π.
5. οὗ ῬΙοΙβύῃθ 68, 08: ΟΠ Πα 5
Ατίθγηϊβ,
498; ἀΠδΤΤΟΙ5 150}
ἈΟΠΐΠ65, 4θ6 ; τϑοθῖνθϑ ΟἸγυβοῖβ
8ἃ5 ἃ ὈΓΪΖΘ, ἐδ.; σῖνοβ ἔθαθῦ αὖ
ΤΠ Ο5, 802
ἢ. : ἀδ8. οἵ---, 508,
δ19, δὲ : ΟἸΔΓΓΘΙΒ ἢ
ΜΘπ6.
Ιαθ δου τϑῦσση ἴτγοτὴ ΤΤ͵ΤΟΥ,
δῶ ; 58115 ἔτσοτη Ττον, τηυταογοαᾶ
Όν ἀδρίβεμυβ, 527, δ7
Αφδηιβ, 5. οὗ
ἦν ΉδΙθη, 801
Αρᾶνθ, ἅδε. οἵ Νογϑαβ, 97; δὰ. οἵ
ὉΔαΤΏα5, 1
ΓΥΤῚ πον
πον ἢ
Ανρθβ, {Π6 Ἐΐνδ --- τὺ{ῃ6 ψουῦ!α, χυὶἱ
᾿Αροϊδῦδ, 217

Ἀρΐαθα (ὁπ οὗ {πὸ ατδοθϑ), 14δ;
- πρασρᾷ ἰο Ἡδρμδοβδύυβ, 149
ἌΝ
(οπθ οὗ {Π6 ϑ΄ΓΘη8),

τς. τος (οὴθ οἵ ὑπ6 Ῥιοίδαββ), 67,
ΑἸΘχδησσίηθ, ΑἸθχϑηατίϑῃ,
--- οὐἰ{16ἴβτη δηᾷᾶ Ἠδδίοαίο ῬΟΘΙΏΒ, χὶϊ ; -56, ΧΧΥΪ ; οοἸ]Θούϊοι οὗ Ἠοπιοτίο
τι
ῬΟΒΒΙΟΙΥ Ἰοστηθα ἴῃ --Ῥϑυίοα, χχχὶν
ΑἸΘΧδηασβ
(Ραγῖ5)
αἀθοϊάδα
{8
οοπίοϑὺ οὗ Ὀθαιὺν Ὀϑύνθθη {6
σοάάθββθϑ,
ἴο 5
,νὈαυσίθβ
ΟΥ̓ ρθη, 491: 508 οὗ --- ὉΓΥ
ἩΙ6η, δοὶ ;: ΡΕ ἈΘΉΝΠ65, ὅ09;
Κρ ΕἸ ῬΠΐΟΟ
δ11
ΑἸΙΘη (Ἰ. 7.) δὰ
δὐκοις χχχὶίν,
ΧΧΧΥ Π., ΧΧΧΥ,, χχχῖὶχ
ΑἸοδαδβ, 187

᾿
3
᾿

όοο

ΨΨὙΕ
ΠΤ

ΙΝΌΕΧ
ΑἸΙοΐδαδθ, 157
ΑἸΡΗΘαΒ, 108, ΜΡ
571, 8572 τὶ.,

Ἣ ΘΝ
219, 287, 858,
9

ΑΙρμθδίθοθϑ, γ΄.τοὶῬΠοοπίχ, 171

ΑἸύοϑβ (Ηοτηθι), δ
ΑἸ αθ8, (πο
ἢ6Γγι Μοιθαρσθυ), 188,
21ὅ, 217 δηθὰ αν
ΑΙὰ5 ἄπ ᾿Αϑίο! δ)
ΑἸγοΙ5, 5]αἷπ ὈΥ͂ν πέδοι, δ01
ΑΙἸΏΔΥΥΠΟΘΒ, 183
Ατηδζοη, 507, 509
ΑἸΙα ἴ5, Χχὶχ ; 5008 Οἵ---, 108;
βύουυ οὗ ----, 217 ΩΝ π., 219, 267;
ἙἘχροαιοη, ΟἹ --- ἴο η͵ηοῦο5 αἰοτὶ:
Ῥαυΐθα ο Ηοπηθυ, δ33
ΑἸΩΡΒἰ
δ τηδ8, ἔσηθγὰ} σατηθ8 οὗ ---,
ΧΙ, χνὶ, ὅ1, 617, 571
ΑἸηρηϊοοῦβ, 8. οὗ ὈΤΟΠΟΠΊΘΠΊΙΒ, 288
ΑἸΡΗΠΟΟΠΒ, 85. οἵ Απρηϊδγαίβ,
267 ; 5]αἴῃ ὌΓν ἌΡΟΙ]]Ο, 271

ΑἸΩΡὨΪτηΔΟἤ
5, 219

ΑἸΡἢΐοη, β50Π8 οὗ ---, 178 ; υϊ}185
γγ8}1}5 οὗ ΤΏΘΌΘΒ, 916
ΑΤΩΡΠΙΡΗΔΏΘΒ, ΤΟΌΓΑΘΙΟΓ οὗ Ἡροβίοᾶ,
χνὶ, 587
ΑἸΩΡΕΪΠΟ, 10
ΑΤὴ δἰ τὶ 6, μεΦΡ:; φγοβοηῦ δὖ Ὀἰτ ἢ
οὗ ΑΡΟΙΙΟ, 8
ἤγοντο ὑπυὰ 05, 2,
228... 29ὅ,
2851, 249, 251, 968

ἈΠΟ ΐ5685, χχχυ δ; ἴ, οὗ Αθηθαϑ, 158;
Ἰονθά ὉΡ Αρῃτγοαῖξο, 411, 418, 415,
417, 419, 421 η., 519
Απάτοβθοβ᾽ (Βυτν συ 68), 8. οὗ Μίποβ,
ἈΔΠΘΤΟΙΏΘΟΉΘ, χχνὶ, δ05 ; σίνθῃ 85 8
Ῥτὶζθ ἰο ΝΥΘΟρ οΙΒυητ8, 519, δ28
ἈΠΕ ΠΟΟΠ ΙΒ, 51].ἴῃ ὈΥ͂ ΜοΙΠΠΟΙ, δΦ φ Φ'
5807; Βυτίαι] οἵ -- 609
Απέϊοοῃο, ν΄. οἵ Ἐπτγ αι, δ8ῦ
ΑΆΘΘΟΝ, 207, ΦΊδ.: Ιονθϑ ΤΉ ΘΒΘΊΙΒ,
Απείρμτιβ, ὅ89
Αηὐιτηδόμιβ, ΤΠλοραὶδ οἱ ---, 487 π.
Αμμιμδομυα, (οῦς 1608), τορυΐοᾶ
διῦθοῦ οὗ ὑπὸ ρίρομὶ, κχὶ
Αηΐῃο, 258
ὌΝ
ἈΑπίμθδ, 247

(ἰβαπᾷ οὗ ὑπ

Β΄ΓΘΉ8),

ἈΑπίτοῃ, 820
ἌΡΘΙ165, 571
ἈΡΠΔΓΘΙΒ 508
Αφϑῃρίδθ ἄπ Μαρποβί), 2θῦ
ΑνΡῃηΐάπα (π Αὐ108), ΒΒ Κα ὉΨ {ὉΠ6
ἰοβουτί, ὅ01

ΑΡμἰάπι, ἰκς. οὗ Αγρῃίάηαδ, ὅ01

ἈΡΒτοαϊίο, ΧΧΧΥΝ,,
7, 41, 79;
δου νδξίοη. οὗ ΠΟΙ ὨΘΤΏΘ, οὐ, 139,
151 ; οδιτῖθβ οὐ Ῥῃδαδύμποῃ, 168,
1δῦ, 168, 167 π.; ΙαΥϑ ΟἸ56. Οἢ
ἄϑιϑ. οὗ ἀν ΠἀΔΤΘΙ5, 191,193, 221,
228, 289. 297,. 3539, 407-.427
φαδϑδίην; δἀοτηθα [λ ἐμ ἨΟΊΓΒ,
427;
αἀὔθθὴ οὗ Κ'δίδχηϊβ δ πα
Ογργαβ, 485; τἵναισν τὶ Ἡθγὰ
δηᾶ Αὔπϑηδ, προ Ῥατὶβ ὅο σὸῸ
ἴο ϑιρΡρατύδ, 491, 4θῦ, 499, 577, ἀπ
γαδϑῖην
ἌΡΟΙ͂ΙΟ, χν δπᾶ ἢ., χχχνὶ ; ὈῬΟΤῚ Οἢ
ἃ Βον
θη ἢ ἅἀν, ὁ9, 79: ᾿Ῥδύτοῃ οἱ
. ΤΗΪΒΌΓΘΙΒ, 80; Ῥγούθοθου οἵ γουΐῃ,
10 ; 5. οὗ 605 διηᾷ Τιρίο, 148;
ἢ, οἐ ᾿Αβοϊθρίυβ, 189; 518 75 {Π8
ΟὑΟΙΟΡΘ5, 191; δ8 Ῥτορμθὺ, 201 π.;
Βα 145 τγΆ}15 οἵ ΤΊΤΟΥ στῇ Ῥοβοίἄοῃ, 209, 211 π., 218 δηᾷᾶ π.; 5185
ΜδΙΘΑσΘΓ, 417: ᾿δΙΠρᾶ ῬαράβδΘΔΠ,
δ, Ὁ
ῬΙδν5 {Π6 Ιγτὸ δτηϊὰ
{Π68 ποάβ, 86, 9258: ἢ, οὗ ΟΠ ΔΟΙΌΗ,
259, 261, ΤΊ, 75: ἩΨΤΏΠΒ ἰο,
281, 8928, 8929;ν οἰαίτηϑ [5100] Ἰγτθ,
ἐῃθ᾽ ΒΟΥ, διηἃ φεορμϑίϊο ατίϑ 88
Ῥτγογσοσδαύϊνοθ, 898, 880, 9857, 539,
841, 843, 845:
ΚΙ]5. ὅπ 516:
ἀταθοη αὖ ΤΟΙ, απ ΐθηθ5. Τ6]Ῥἤτ58, ὩΥ οδ]]6α Ῥυύπίδη, 8551 ;
συϊάοδ Οτούδηβ ὅο Το Ιρηϊ ἰοὸ 6
τηΐηἰβύοιβ, 858, 8683, 86, 571;
566 Κ οδύνθ ΠΥ ἡ ἘΡ ἩΘΙΤΉΘΒ,
577, 985 ; φ]θδᾶβ ἀραϊηϑβὺ ἨΘΥΤΏΘΒ
Ῥοίόγο Ζουϑ, 589-391 ; ὑγ165 ὕο
Ρἰπα Ἡδττηθ5, 399, 896:: Τϑοθῖνθϑ
{Π6 Ιγτθ ἔτότη ἨΙΙΉΘΒ,
999;
αἶνο5 βὑδή οὗ πδίρμρό 0 ΗδθΥΠΊΘ5,
401, 405 ; 5605 ἴο ψοᾶ Ἠδϑέϊα,
409, 417, 429, 48, 441 ; θη 8
οἵ --- αὖ ἬῬγψ(η Ο, 440: Ῥαύγοη οὗ
τηϊηβύγοιθ, 451, 458, 489, 507;
αἰᾶθ ῬΑΙΒ ἱπ' ΒΥ ης ἈΘΠΠΠ65,
509 ; βοραγδίθϑ Αὐῃϑθηδ δηᾶ ΑΥθϑ,
581, 89, ὅ71 ; ἀδαϊοαύίοη ἴο --ὈΥ ἮΤΩΘΙ, δ9ὶ ; Ἡοτηθτῖο ἩσΙηη

θοι

ΙΝΌΕΧ
μινΐρος
ἐννιὰ δὖὺ Ῥοῖοβ, δ9ὅ, δηὰᾶ
που... 169
ΑΡΟΙΠΟ5 (οἱ ἘΠΟᾶΘ8) οα ὅπ Πύυὑπαϊζίοη ὃν Βὲγα8, χῖχ, 08,179, 181;
Οὐ {π6 ϑηλιοϊα ᾿δῇ Ἠογαοῖοβ.. 907,
859 π.
ΑΤΆΡι5, 167
Ατοδάϊΐδ, 69; ῬρΙαβοίδηβ ἱπ, 17 ;
ἩΘΙΓΊΘΒ Ἰοζᾶ οὗ, 868, 441, ᾿445
Ατοδβ, 5. οὗ ΟδΠβύο πὰ ρὰβ, 69
ἈτΟΗΠΟΟΠΒ, ΧΙ
(οἱ Μηη|θῦμβ),
Ῥοββϑίθ]θ
δαῦμου οἵ π6 ΤΊαηποηιασῆψ, ΧΧῚΧ;
δυύμου οὗ ὑΠ6 44οὐμίορίβ δηα ϑαοῖ
0] Πῆωρυ, χχχὶ, χχχὶϊ, 481, δ07,
δΩ1, 18, ΕΣ]
Ατοδατιϑ. τἰβίησ οἱ --- 45, 49
Ατοῦύυϑ, 228
Ατάρβοιβ, 10
᾿Ατρίοῃ, Ἔμ6 Ποῖβθ οἵ ἩΘΓΘΟΙΘΒ,
290: {Πῃ6 ΠΟΙΒΕ οὗ Αὐἀτγδαβύιβ, 48
δπᾶἢ
Τπγο δες 178
Ατϑηδ, 985
ΑΥ̓ΘΒ, 18 ; 5. οἱ ζΖθιυβ δηᾷ δτσα, 147,
149::188, 206, 207, 215, 219, 22,
297, “88, 943. 945, δ49, 251:
πουπαρα Ἂν ἨδυϑΟΙ65, 958, 330,
407; οοὐτθθ οἵ --- Ἑπτουρ ἦ ἐπ
ΠΘΔΥΨΘΗΒ, 438, 471, 499, δ0.» ἢ, οἵ
Ῥϑηὐμοϑί δία, σοῦ, 511: ᾿τουῦΐβ
{ῃ6 ΔΙΙΩΥ͂ οἱ ΟΣ ΒΒΘΠΒ, Ἰϑρθ θα
Ὀν Αὐμθηϑβ, ὅ81, δ51, 589, ὅ01,
δ8ὅ

Ατοβϑύοσ, 261

ἡ

Ατοίθ, νυ. οἵ ΑἸοϊποῦβ, 188
Ατρθᾶ, Ατροῖὶα, ἄδα. οἱ Αὐτδβύαξ,
ΤΟΣ 9“
ΑΥ̓ΘΘΒ, ΟΠΘ οὗ {Π6 ΟὐΥΟΙΟΡΘ5, 89
Ατρῖνθ, Ατοίνοϑ, 198, 197, 199, 257,
487, 598
Ατρο, ἼΒΙ, 255
᾿Ατροπδαΐβ, ἌΣΙ͂Σ, 1758, 181
ΑΥ̓ΘΌΟΒ, 167,1
ἘΣ : (5. οὗ ΖΘα8),
δῆς 950; » οἵ
18),
θ8,
48ῦ, 498, 91; ν
δῦ οὗ ἩΟΤΊΘΡἴο
98;
ἀθοῖθοβ ΠΟΠΟΙΓΒ ἴο
ἩρίΝον, δθ9θ5
ΑΤΡΊΒ, νγαύομου οἱ Το, 278 ; 5181}
ΌΥ ἬΓΓΗΘΒ, 270
ΑΥ̓ΘΊΒ, ΒΙΆΨΘΥ οἵ --- (ΗΠΓΠ]68), 513,
8915, 8589, 869, 885, 8591, 898, 416,
421, 498, 441: αρϑοοίαςθα ΜΙ
Ἡδϑέϊα, 455

6ο2

ἐξ δ ἈΥτὶ
τραν οὗ Μίποβ), ψϑδαθᾶ

Ὁν Τἰοηνδιβ, 149: ἀδβοιίθα Ὁ.
ΚΝ
207, 498 ; ἴδθαϑύὺ οὗ -“---,
δ8
ἐ
τα ἀνθ! ηρ-ῬΙοΘ οὗὐ ἘΠ,
με ἢ {ῃ6, 141
ΑΤΙ ΒΌΆΘΊΒ, 161: ἘΣ οὗ ΑῬΡΟΙΪῸ δῃᾶ
ΟΥΘΏΘ,
Ατἰβύδϑ, 259
Ατ᾽βύδγομιβ, 1601
Ατ᾽βύοτηθομτβ, 261
Αὐἱδύοθ ϑΠ685 ἴοῖ ΒυζΖαηύί 1), 7
Ατβϑύουθ, οα ὑπ 118 ΠΠαα, κχχὶϊ ;
ἀκ16 ῬυΓΙΘβα 16 ἩἨοιηθεῖο ῬΟΘΡΉΒ,
ΑΤΏδ8Θ, 178
ΑΤΉΘ, 247, 208
Ατβίποδ, 189
69, 71, 79: ἄδε..
᾿Ατέθτηΐβ, χΧχΧχυ
οἵ Ζοῦβ δᾶ Τιοῖο, 145, 205: οοτηὉ οη
οὗ ῬΘΙΒΘΡΠΟΠΘ,
819:
ΟἿ ἴῃ Οτύνρία, 825; ἢγιηπρά
δῦ ὭρΙοβ, 3387, 889: ἐὐλοσν ἀφοσσεις
Ὄν ΑΦΗτοαϊξο, 407, 418, 415:
ατῖνοβ ὅο τηθοῦ ΡΟ
αὖ ΟἸδτΟβ,
485; 8δ8 Πυπίτσγοαθβ, 468; 66] ἊΝ
βδἱ ηρ οἵ Θτροῖς ποβὲ ἕο ΤΊΟ
408:
ὑταηϑροῦίβ ΓρΡΗϊσοηθὶδ,
ἐδ Ἰαπᾶ οἵ Ὁπ6 Τϑυτΐ, 4905, δ0δ,
τς 77 ; θ}|6 οὗ --- αὖ Ὅοιοβ,
προ ωστι ααθρθη οὗ ΗδΔΙ ΟΥ̓ ΒΒΊΒ,
κάλλος (84 Οδθηύδαν), 288
᾿Αβοϊθρίδαθβ, 189
Ὡς τὑ φωτὶ 5. ΟὗἨ ΑΡΟΙΙΟ ἃπᾷ Ατβίποδ,
189 :
Ὀν Ζουβ, 218: ἈΘΆΪΟΣ
οὗ μἐξξανε τῷ 441
Αβοῦδ (πὰ Βοθούία), ΧΙ, χὶν ;Ἠϑϑοα
Ῥυτὶθᾷ δ .---, χυὶ ; Ἡ βίο 5 ΤΔΈ 86
ΒΟ 65 αὖ ---, 51. 567, δ89
᾿Αβῖϑ (δι. οὗ ΤδΕΗγ8), τοῦ
᾿Αβὶπθ (πῃ 1,δοοπῖβ), 197. 598
ΑΒΡΙΘάοῃ, 8. οὗ ΟἸΟΠΟΙΠΘΠΊΒ, 988.ϑ
᾿Αβύργία, ἅδπ. οὗ ῬΏΟΘΡΘ ἃπᾷ (ὈΘαΒ,
109
᾿Αϑϑδσγίοῃ, Κ. οὗ ὑπ Ογτθύδηβ, 171
ἈΒύθτορθ, 08 οἵ {πΠ6 ῬΙοϊδάθ8, 67
Αβίγρθυβ, 5. οὗ ΟΥ̓ΠΒ ἃπὰ Ἐπινρία,
«Αϑβἰγοηογμ,
{πθ6
(ΟΥ̓ ἀϑβἰγοϊοστ), :
δοπέοηὐθ, οὗ --- χίχ, 67
᾿Αβύνδῃπδχ, 8. οὗ Ἤβοζοι, Κι ὉΚν

ΙΝΌΕΧ
Νοορίοϊθμπηϑθ, ὅ19;:;
Κἰο ἃ ὉΓν
Οὐανββθαβ, 5298; ἄθαϊῃ οὗ -- , 5825
᾿Αϑβϑύνποῦβ, 517
Αἰαϊδηΐα, δι. οὗ βοποθηθιβ, 168;
τ8οθ οἱ -ι ἩΠΡΡΟΙΏΘΗΘΒ,
χΧΧΙΪΝ, 16, 167
ΑἸΠΔΙΏΆ5, 167, 271 ἢ., 281
Αἴπθηδ, χχχ
Η ἄθοκβ Ῥδηἄοτϑ, ἤ, ϑῦ, η0, τοῦ; ἄθοκβ Ῥδῃἄοτδ, 121:.᾿ ἅδα. οὗ Μοίΐϊβ, 148 ;
Ῥοτῃ οἵ Μοίϊβ Ὁῃτουρ Ὠοϑδᾶ οἱ
Ζθυβ, 147, 149 : ἰηδίγαοίβ Ἐπτὴ ΠΟΙΏΘ, 160. τοί, 1608, 107, 229,
243, 251, 258:
οῆ5-. 847,
407, 413: 5 ᾿γᾶτ-σΟ 4688, 487;
ἐθδόμθα ἴηθῃ Βδησϊογαῖίθ,
447,
458 ; Ὀἰτίῃ οἵ----, 466, 478: Τἴνδ! συν
ΜῊ Ηδγα ἀπά ᾿Αφητοαΐξο, 491,
497, 499; «145 Οαγνββθυβ ἕο σπῖτι
ἐδθ᾽ δύσὴβ. οὗ ἈΑΟΘΒΙΠ1ο5, δ09, δ11,
513, 521 ; ῬΙδηὴ5 ἴο ἀδϑίτου ἐπμὸ
Θτθθκα, 28;
ΟΔΌΒΟΘ
ΘΟἸΔΙΤΘΙ
Ῥούγνθοη Ασδιηθιηποι δηα Μοπη6τι δῶ ; ἢρσῃΐβ ψὶῦἢ ΑΤΘ5, 6831,
Αὐπθπδθιιϑ, οἢ δυύποιβηΐρ οἵ {π6
«ἀοσύηνϊιιδ, ΧΧν, Χχὶχ
οἶον 195 ; οὐηδοϑῦ ἴῃ ΤΩΘΙΠΟΓΥ͂
οὗ ἘΛΙΓΥΡΥ 5 αὖ ---, 205, 827, 429
π.; Μρᾶβθδ ἢθθϑ ἔτοτη Οοτίπέῃ ἐο
-τος᾿δδδ:; Βδοκρᾶ ὃν ὑπ Ὀιοβουτῖ,
δο0ἷ : νἱβιύθα ὃν ἨοΙΊΘΙ, 591, 698
Αὐποβ ἦ897
ΑὉΪδ5, ᾽Ἔ, οὗ [π8 ῬΙοίδᾷᾶοϑ, 67; 5, οὗ
Ταρϑίπβ, 115; ὉΡΠΟΙά5 ἩΘδΥύΘΗ,
117, 188 π., 149, 441
Αἰτοίάδο, 5629
ΑὐΤΘΈΒ, Ἶ99: ἀτοιά μνος οὗ ΑρδΤΩΘΙΏΠΟΝ πα
Μοποίαῖβ,
208;
50η5 οὗ ---, 277, 529 π., δ79, 58]
Αὐτόροβ, 9ὅ πα π., 145:" ομΐοὲ οὗ
{πΠ6 Ἐαὔθβ,
239
Αὐ{ζίο, χχχυὶ
Αὐρθδ8, 591
Α
σαῦμουϊη
- 806 οὗὐ
{ῃ6
δρΝ 8ὴ ποϑὺ δραϊηβὺ ΤΊΤΟΥ, ὅ1,
Αὐΐζοοσϑηθ, 327
ἈπέοσνθαὉ ῬΟΎΘΙΒ οὗ ὑπἰδνίηρ οἵ --,
ππτοηρφ,

ἄαυ.

Αχίου, δ17
Αχζϑῃ, ἄδυ. οἵ --

οἵ

Οδάμπημβ,
8339.

99,

Βϑδοοηίΐο (8 εἰ}16 οὗ προ σιντϑ 447
ΒΔΟΟΗνΠαρθ5, 171, 217 ἢ
Βδάηρϑβ, 6 γγὰγ ἴο ---,ΤῊΝ
Βαδεθ οὐ {πῃ ἘΤΟΡΒ᾽ δι ἃ Μίοθ
(Βαύγδοποσωμοσηδοηῖα),
δυΐῃοῦ50 οἵ {Π6 ----, ΧΙ, 537, δ48
Βα ϊοβ, ΟΠ πρτίην οὗ ᾿Βευδ, 97
Βαξέυβ, ΒΟΥ οὗ ---, 268, ὁθ6, 267
δΔηα π.
Βρδγγατ θη, {}6 ---, 69
Βϑϑί!θ (ἀρηιοαιοαται ἱπτηριοτηθηΐ), 8ὅ
Βοούν (ἃ Ετορ) 07
ΒΘΙΘΙΌΡΠΟΝ, 5’ν5 ΟἸΐτηδοτα, 108;
᾿᾿» Ῥοβοίοὴ, ΒΔ 5 ΟΠ ΏδΟΓα,
ΒοΙυ5, ἔ. οὗ ΤΗτοηΐα, 167
Βα (βοτοο), Ομ] οὗ Βύγχ, 107
ΒΙΙΠ15, ννὶπθ οὗ ---, 47
ΒΙδοϊθοξξοτη (ΗΠ ἔδο168), 599
ΒΊΔΙΩΘ, ΟΠ Πὰ οὗ ΝΊρῃηῦ, οὗ
Βορθίδη 18 Κο, {Π8 ----, 211
Βοθοίϊΐα, Βοθούίδη8, ΠΟῪ ἴογιη οἵ
Ἑρὶο ἐῃ ΣῈ: ἷχ- χῖν; 179,27.» 216;
221. 265. 281, 487τὶ
Βορούίδῃ Θ6ΠΟΟΙ, μάδν οὶοὗ ---, χὶ,
ΧΙ; ῬΟΘΙῊΒ οὗ --- χἰὶϊ, χχν
ΒΟΠΘΐθαΒ ΟΠ6, {16 “--- (οοἰορι8), 41
Βοδίύεβ, ὑῃθ Βοαγ- τσαγάθῃ, 86. ΑΤΟΔΒ,
8. οὗ ΟΔ1]
ΒοτΙθδϑ, χχυ], ἀ1, 48: 5. οὗ Αβέγδθιϑβ,
ἐνὸς 148: Β0η8 Οὗ ---, 179 δπᾶ ῃ.,
Βτθδᾶ-Π ΌΙΟΙ

(86 Μοι56), 545, 49,

557, δ59

τϑδα-ϑέθδιου (ἃ ἈΡΡΌΡΟΝ 561
Β͵ΘΥΘΙ (ἃ ἘΤΟρ),ὃ
ΤΔΤΘΟΒ,5. οὗ ἀκαεθα 89 ; (ΟΡ τίαπον 25, 181; ὙΘΟΒ ΟΥΤΠΟΡΟΙΘδ, ᾿
Βτίβοῖβ, {Π6 τγῖζθ οὗ Αοπῖ 65, 495
Βτομῃΐθβ, ΟΩ6 οὗ {πΠ6 ΟΥΟΙΟΡΘΒ, 89
ΒΙΌΏΠΖΘ, τ.86 οἵ --- ἴῃ ὑπ6 Τα Αρθ
οὗ {π6 ὙΥοΙα, 18 ; ἱηνοηΐθα ὉΓν
{μ6 Τἄδοδῃ Ὀϑούν!β, 77
Βιυσὶ, γγὰγ οὗ [Π6 --- ἢ ΤΉΘΒΡΤΟ(ἰδηβ, ὅ81

Βαΐξοβ, 206, 269

ΒυζΖαιδίπθ ἱπύογροϊδύϊΐοηβ, χὶὶ
ΟΔΌΡΑρΘΟΠ ΘΓ (4 ἘΤΟΩ), 559
ΟΔ Ρασθ- δύο (8 ΒΊοσ), 557
Οδατηθδηβ (ΤῊ ΘΌ815), ἀθϑύσονθα ὈΓΣ
ΒΡηΐηχ, 108, 219, 489
Οδάπηιϑβ, Ἰδηᾷ οἵ -- (ΤΠ60 685), 1 ;

603.

ΙΝΌΕΙΧ
υνϑαβ Ἠδιτηοηΐδ, 149 : ὅΔ085. οἵ ---151 ; τηθῃ οὗ ---, 991, 269, 438,
488 ; ἀοβοοπάδηΐβ οἱ ---, 489
Οδθπϑῦβ, 2851
Οεἴοιιβ (εἷνου 'ῃ Μυβῖδ), 105
Οδ]αΐβ, 5. οἵ Βοῦθδβ, 179 ἢ.
ΟαΙοῆα, ἄθδίῃ οἵ----, 267 δηᾷ
π1 ; δὖ
. 498 δῃηᾷ πη.; δὖ ΟΟΙΟΡοη,
557
ὈΜΉΟΝ ΟΝ ὃ ΒΡΓΪΠΣ ΠΟ ἘΠΘΕΒἰ5,
890
ΟΔΙΠϊοο,
207;
οἱδοθῦ ἅδιι. οὗ
Οϑίθβ, 299; ᾿αυθθῃ οὗ ῃ6 ΤΉΘ8- ῬΙΟ ΔΉΒ, ἸΑΔΙΤΙΘΘ Οανϑδθιιβ, 5681
ΟΑἸΠτηδοητ5, ορίστϑτη οἵ -- οὐ 6
Τακίηρ Ὁ] Οοοϊαῖία, 8858
ΟΔΠἜὮοΡ6.
μηδτῖν: οὗ [8 ΌΒ65, ᾿ΠΒΌἾΪΓΘΙ
οὗ Θἰοα αΘη06, 85, 469, 569, δ71
ΟδΠἰσμοῦ, 101, 105; ᾿νϑααοα ΌΓΥ
ΟΠ Γ ΒΔΟΥ, 181, 519,
ΟΔΠΠοδ, ΦὉ7
ΟδΠβῦο, ἄδα. οὗ Τσοδομ, 69, 71, 577
ΟΊ οΘ, ἼΘΙ
(δ γάοη, ῬοδΓΙ οἵ ---, 216, 217 δηᾶ ἢ.
Οεῖνρϑο, 105, 158: Ἰοῦ68 Οανββραϑβϑ,
ὑσῇ 919 : 505 οἱ --- ὉΚ Οανβδθαβ,
Οδτἶ 8, 211
Οδραποὰβ, ἀἰδῖη Ὁν ὥθριυβ, ὅ61, 5698
Οδρούιβ, 361
ΟΔΡμοσίθα ΒΟΟΚΒ, βύοστη δὖ ---, 27
Οδγρδίμῃοβ, 8527
Ἰδ ττῶν 491 ; νἱοϊαύοθα ὉΨΣ Αἰδ8,
Οδδβδίορθα, 171
Οδϑίοσ, 191, τῶν 196 441 : ὈΔΙΏΘΓ
οὗ ΠΟΥΙΒΘΒ,
βἰαἴῃ
ἴῃ ὉΓ Τάδϑ8,
491; οἵ ᾿υυῤόιλὴ πδύῦγθ, 499 ;
πουπηᾶοᾶ Ὁν Αφῃηϊάπιιβ, 501, 603
Οαἰαϊοριιο8 ο}[} Ῥγο ιθΉ, Δρρθηαθα ἴο
Ὁη6 Τ᾽οοσοηῳ, Χχὶ; ᾿δοηξοηΐβ 8π8
πδύατο οὗ ---, χχαῖς ἰηὐοτροϊαῦθα
ΘΡΒοθβ ἴῃ ---, Χχίη; δμαΐηρ οἵ
-- χχὶν
ΟδὈτθηΐδη8, 471
ράδοον συΐᾶθ5 Οτΐοι θη ὈΙπθᾷ
1

ΟθΙαθπο (οπ6 οὗ ἔπ ῬΙοΐδ65), 67
ΟΘΙ θητιβ, 219
ΟδΙθιιβ, Ἰοστὰ οἵ ἘΠοιιββ, 295 ; 5. οὗ
ἘΠΘΙΙβῖ5, ἄδιιβ. οἵ ---- 297, 299, 801,
905; ΒΠ5 ἃ ᾿ξοπιρΐθ ἴου ΠΤ
ΤᾺ
811;- ταν εέτνάρτοι
ἫΝ Ῥοπηθῦοτ: ΠῚ
ΠΘΓ Τα βίο Θ5
ΟΟΙπΐβ (8 ἢ “οὐνπαδῳῬροίνι), “(ς

6ο4

Οθηδϑῦμη, 8341
Οθηΐδαν, Οδθηΐδιτθ, χχ, 185. Ραθ]8
οὗ --- νιῖῦῃ ΤιρὶΠ86, 258, 381;
Β᾽αίη Ὁγ ΗθΎϑοῖθβ, δὅ58
ΟθρἤδΠδ5, μυβθαπᾶ οἵ Βοβ, 18 ;
5. οὗ Ῥδΐομ, 8 Αὐμθηΐδῃ, 89
Οδρηϊβίδη 18Κο, 840
Οδγδιηίοιβ, ὑπ --- αὖ Αὐπθη5, 205
ΟΒΙΌΘΓΙΒ, ἔμ πουπά οἵ Ἤδαθ5, 101,
108, 185
Οδτγοοϑῖβ, 105
ΟΘΓΘΟΡΘΒ, {πΠ6 ὕνο ---, ΧΙ], ὅ39 μι
νμα
ῃ.
Οογοοῦ5 οὗ Μ|ΙΠθὕτιβ, ῬΟΒΒΙΌΙΘ δυῦΠΟΥ
οὗ π6 Αορίηνδιβ, ΧΧΥ, 275
Οοὗο, 97, 99, 108
ὕδυχ, κ᾿ οἵ Ττδοηΐβ, χχίν, 245;
ὥνφαι ΡΝ 258; {86} αγγίαρο
ο

--ὁ)Ἰὸς

Ομιδοτού, 5. οὗ ΑΡΟΙΟ

δῃᾷ

ΤΏΘτΟ,

ομδου, Βιβὺ οἵ 811 Ῥοΐησϑθ, 87, 191,
ΟΠ
δι οἷβ (πη ἘΞ ΡΟΘδ),
χἰϊὶ, χυ ; δὲ
Ροϑύνθθῃ --- δ Ἡγοίτία, χνὶ,
:
271;
(ἰῇ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΘΒΊΒ), ἐδθὲ

οοηοϑὺ οἵ ἨΟΙΉΘΓ δα Ἠδβιοα αὐ

---, 571, δ78, ὅ87
ΟΠδΙῸὀἰϊάϊαῆβ, χνὶ, δ78
ΟΠ δΙοοάοῃ, 97, 261
ΟἸΒδυΐίοίο, νυ. οὗ ὈΒίτοπ, 488
Οματίξοθ᾽ οὐγλωνεν ἄδυβ. οὗ Ζθα8,
Π8ΤΉΘ65 Οὗ ---,
Ομδυ, ἃ ἀρκῈ Ὅπ0 Ρίασιιθ οὗ
φούξοιβ, 478
ΟἸΘΘΒΘ- ΔΎ Οσ, (ἃ ΜοΟυ56) 551
ΟΠΐδηβ, χχχνυῖ : οἱαίτση ἨΟΤΉΘΥ ἴὼῸΓ
ὉΠ σ ΘΟΙ Γτηδῃ, 567
ΟΠΐτηϑοτα, βεἰαῖπ ὉΡ ΒΘΙ]ΘΤΟΡΠΟΠ,
108, 160, 801
ΟΠΐοΒ, βϑουίῆοθ ἴῃ ΠΟΠΟῚΓ οὗ ἨΌΤΩΘΙ
ΒΘηὖ ἔγοτη ΑΤΡῸΒ ἴο ----, 95 ; {8
ὈΠΠπα φῬοθῦ οὗ ---, 387
ΟΠΐτοι ΠΝ Οδπέδυϊ), Ῥγοοορὶβ οἵ ----,
χν, χχ, 72; οἀποδύθβ Μϑάθιιβ, 158:
οαἀποεαῦθβ ἴδϑομ, 168 : οἀὐποδίοθ᾽
ΔΟΠΠΠ165, 199, 45: ᾽ 5. ΟὗἨ ΟΥΌΠΟΒ
ὃν ῬΗΣντϑ, 485: σῖνοϑ ῬΘΙΘῈΒ 8
Βρθατ-Βμαΐ, 4
ΟΠ υϑοῖβ, δι. δὲ(ΘΝΟ 8η4 Τοίῆγε,
105, 819 : {π6 ττὶζθ οὗ Αρδιίθτηπο, 495, δ05
ΟἸΤΎΒΒΟΥ (θοϊάοη-ϑνοσά), 101; ἃ
οὗ ΟΘΥΨΟΠΘΒ, 151
ΟἸ οἷα, 141 π.

ΙΝΌΕΧ
Οἰπαθύποη, δυύμπου οὗ πὸ ϑδϑίογψ οἵ
Οεαϊριις, 488
Οἶτοθ, χχχῆϊ; ἄδι. οὐ ἨθΙ]1ο5, 151,
δῦ, 181, ἀτδ: ΤΩΔΙΤΙΘΒ ΠϑἰθιηδΟμ, 58]
Οἰγοιίδ 07 ἰδ6 Βαγίθ (ἃ Ἡρϑβοαϊο
ῬΟΘΤΙΏ), ὄθρνσς 179
Οἴττῆδ,1
ΟἸΔΙΟΒ, ἐπνδθξ,4168 αὖ ---, 267, 527;
ἐμ βοαῦ οἵ ΑΡΟ]]Ο, 435᾽
ΟἸοἰβίαϊοθ, 297
ΟἸδοία (0η6 οὗ ῃ8 λίρα νοὶ69
ΟἸοῖο (ομδ οἵ ὑπ Μι568), ὃ
ΟἸΘοΟΡ5 οἱ Τἀηδιϑ8, ας παῖ οὗ 1η6
““ Ἠοτηθτο ᾿᾿ ορίσταμη οὐ Μίαδϑβ,
ΧΙ
ΟἸθοάδθαβ, 277
ΟἸδδμέμθβ, 507
ΟἼΘΟΙα, τηούμου οὗ Ασϑιηθιηῃοη δη4α
Μεποϊαἴϑ,
3
ΟἸοΐῃο (οπ6 ᾿οὗ ἐπ6 Ἐδύθ85), 90 δηά η.,
ΟἸντηθΠ6, 106;
ἀεῖ.. οὗ Οοθδη,
θα 5 Ταρούτϑ, 117:
ἄδὺ. οἱ
Μίηναβ, 209
ΟἸΨΤΉΘΠΊΙΒ, 5. οὗ ΟΘΠΘΊΒ, 217; 5. οὗ
ὈΤΟΒΟΙΉΘΠΕΒ, 288
ΟἸγὑδθιηπηθβϑύγα, ἴδ|5θ6. ὕἤο ΑρδιηθτηΠΟ᾿, 191;
δἰᾶβ Αδρίβύμιβ. ἴο
τρυγᾶν ΑΒΔΤΩΘΙΏΠΟΝ, 027
ΟἸνυΐο,
τας 207
Οηΐαοβ, 327
(ΠΟΒΘΊΒ (ὴ Οτοῦθ), 358, 859
Οοδιβ, 5. οὗ Ἡθᾶνδη, 89; νγοᾶβ
ῬΠΟΘΡΘ, 109, 829
ΟΟἸοἢΐβ, 271 Ὡ., δ19
ΟΟΙΟΡΒΟΠ, 267 ἢ. ; ἀοβίγποξίοπ οἵ -Ἐῃν- Ῥοϊγοδίαβ Ὀπγίθα αὖ τ 627,
7
ΟΟἸοΡΒοπίδῃ, {Π6 --- Δαυῦθοῦ οὗ Π8
ἰπτορρμες δ29 ; οἷαίτη ο ἨΌΤΏΘΙ,
ΟὐὈΤηΤ
τ πΐοὴ ὉΥ τἰδυδ]-ἀταυσῃῦ ἴῃ.
ἘΠΘυΒι ἶδῃ τηγβύθυθβ, 503 Δηα ἢ.
Οοηίοδε
ὁ} Ηοηιοῦ απὰ Ἡδδιοά,
οοτηροβίΐα παύμτο οἵ ----, τηδίη 60Πὑ τὴςοἵ ---, ΧΙ, ΧΙ ; ΨΆ1π6 οὗ -ος,
ΒΡΌΚΟΒΟΝ Ὅτθθοθ, Ἐρίο Ροθῦσυ
ἴῃ --ΠΕ Σὺν
Ἄ, ἔρδέτοιἼΙΒΕΒΙααΒ οἵ - χυὶϊ, 197,
266; δβαθα [115 σύθοη αὖ -",
δ90 ; νἱβὶῦ οἵ ἨοΤΗΘΙ ἴο “---, 593
Οοτοηΐβ (οΠ6 οὗ ῃ68 ἩγΔ8468), οὐ, 189,

211;
ἅἄδι. οὗ ῬΠοσγδαθ, τϑᾶβ
ΙΒοῆγνα, 218; ὈΘΑΙΒ Αβοϊθρίυβ ἴο
ἌΡΟΙΪΟ, 441
ΟΟΥνοιΒ, 327
(ΟΣ ῬΒδβί τη (ΡΣΙΠΟ5), ΗΘΓΤΩ65 Ὠἰά65
ΑΡΟΙ]Ο᾿ 5 οαὐθ]8 δὖ ---, 260
(οϑ, 527
Οοιδαβ, 5. οἵ Ηθδυθῃ, 89 ; ὈΡουπᾶ ὈΥ
ΟΥΟΠΟΒ, τοὶθαβοα. ἊΨ ἴζθυϑ, 128,
127, 151 ; ᾿ἶνϑβ ἴῃ Πατίατιβ, 133,
᾿.ἍΘΨ
139
Οτδΐοβ (βύγθησίῃ), 107
Οτϑηθ, ὕΠ6, 8
Οτθοι, Κ. οἵ ὑόεραςς,τα 2925.. ἢ οἵ
Ἠδθίῖον, 488;
Κ. οἵ ὁοτίπεῃ,
Ῥοϊβοηρα, ΌΥ Μϑᾶθδ, 595
ΟΥθορῆνυβ
(οἵ ΒΔΙΏΩΟΒ), ΤΘ νοῦ τῇ
δαΐμοι οὗ ὑπ Τακῖησ 0 Οδοδαϊϊα,
838, 580, δ9ὅ
Οτθύδῃβ, χχχνὶ; τηϊηἰβύῦουβ οὗ ΑΡΟ]]ΟῸ
αὖὺ ῬοΙρΗΐ, 868; 567;
ρΡᾶδθϑῃηΒίησοιβ, 9501
παν 1 7, 115, 161, 171;197. 275,
207, 827, 67, 91, δά Π: Ὅ89
Ογο δῖ, ἰπούμδν οἱ ἩΟΙΙΘΓ, 567,
Οτϑίμουβ, 8. οὗ Αϑοΐῃβ, 157, 1608
Οὐϊηδοιβ, 8. οὗ Ζθιβ, 189
Οτΐβα, 848, 840, 85ῦ, 857
Οτίβαθδῃβ, 857
8
ΜΕῚ
Οτἴὰβ, 85. οἱ Ἡδρθδνθη, 89;
ἘΠπτγυθίδ, 107
ΟΥ̓Δ Κούβοη (8 ΕἾΘ), δὅ9
Οτοίβοῦ, ΜΜ., χν, χχχ, Χ
ΟΥΟΥ͂,, Ἰἰΐβ οἵ ἔπ8 -- 10
Οτοηΐαβ, 261
ΟἿΌΠΟΒ, βύουυ οἵ ---, Χχὶ ; τοὶρηβ ἴῃ
[886 ἀοϊάθῃ Ἄρθ, Ἢ; : ΤΌΪΘΒ ΟΥ̓ΘΕ
{86 ἀορασίθα ἤθσοϑβ, 10, 79; οὐϑὺΟΟΠΘ ὮὈΥ Ζθυβ, 88 ; 5. οἵ Βδιίῃ
δηᾷ Ἡθᾶνθῃ, 89: 'Ῥιοῦβ δϑεϊηϑῦ
Ἡθάᾶνθη,91; τα ]αΐθβ Ηΐ5 αῦμου,
938, 109: ΒΥΤΆΠΟΥΒ δ οἰ άτθη,
..118: ς ΒΥΆΠΟΝ 5.ἃ Βύοπθ ἴῃ ῬΙδοὸ
οὗ Ζθυβ, νοτηϊῦβ πρ Ὠΐβ ΟὨΠάΓΘι,
Σ1ὅ - ΘΟΠΗ͂ΠΘ5 Βυίΐίαγθαβ, Οοὐδαβ,
δᾶ ἌγΘ5, 125, 127, 141, ᾽849, 407
δηᾶ π.;
ἄάδα, οἵ -- ΓΗ βία), 457:
ἔ. οἵ ΟΠτοη Ὀν ῬΠΙντα, 489
ΟΥΟΠΟβ, 50} Οὗ ---, ραδϑίηι
Οτούδ δ, 261
Οὐαθν πονιδῆδε (ἃ Μουβ6), 4584 ἢ.
ΠῚ
Οὐπάθθβκο, ἃ 9ΠΟΙΒ Ὠδιτηΐ} (ο
φούζοιβ, 478

όοΣς

ΙΝΌΕΧ
Οὐοδίρραβ, 217
Οὔἰμθηιβ, ὅ89
Ἃτιοκοο, ὑΠ8 ---, 359
Ουτούθϑ, 277
Ονδημβ, 291 ἢ.
ΟΥ616, τηοῦμϑυ οἵ ὕη6 σοάβ, 489
ΟνοΏγθιιβ, ὕΠ6 5η8Κ6 οὗ ---, 207
Ονοῖθ, ὑῃ6κἐξως --, τηθδηΐηρ οὗ ὉΠη86
ΦΘΙΊΩ
ὅψοϊαη οὐμεϑηῇ ἀαύθ οὗ {Π6 ---, χχνὶ;
οματγδοϑουϊϑύϊο οἱ, χχχὶ, 601, δ15,
528
Ονοίορθϑ, ὕπῃ6 πϑιη65 οὗ -- ""
ΚΘ
ὉΚΥ Αροϊὶο, 191, οἷΒ π΄
ΒΟῚ5 οἱ Βιατίῃ δᾶ Ἡθανθη, 481
ΟΥοΠαΒ, 5. οὗ Ατϑϑ, ΚΠθα Ὁν ἩθτγὰΟ65, χχῖν, 225-205 ραδβϑβίηι; 5. οὗ
Ῥοβδίάοῃ, 5] αἴ ὈΥ͂ ἈΘΠΠΠ65, 495
Οὐ]θπα (ἰὴ Ατοδαΐδ), ΟἿ ; ἩΒΓΙΉΘΒ
Ἰοτᾷ οἵ ---, 568, 875, 887, 441
ΟΥἹΠδηΐδη (ἤδγμιθθ), 886, 887, 391,
8 98, 441
Ογπιδίο!οβο, 99
Ονμθ᾽ (ἢ Α 60115) χὶϊ ; ποῖὴθ οὗ
ἔνβοῦ: 5 Ἰαίληον, 49, 407, 469 δηὰ
γι 99
ΟὕΙΌΡΟΙΘα, ἄδα. οὗ Ῥοβοίάοῃη, ν΄.
οἵ ἘΓΤΙΆΓΘΙΒ, 139
Ονπούμοδ, 97
ΟΥπδθίμιβ οὗ ΟΠΐοβ, τορυὐθᾶ δαῦποῦ
δι {μ6 ῬοιῖδητιῬατῦ οὗ 8 ψηνη

ἰο Αγοϊίο,χ

ΤΡΒΌΌΝ, ΕῚ ΜΠΕἴῃ
ἀν ΓΑ τ 820, 827,
Ονρυία, ἀουθύζα! δα Ππουβηΐὶρ οἵ ---,
ΧΧΧΙΙ ; οοηΐθηΐβ οὗ «“--- χχχίϊ,
χχχῆ, 180, 201: Βτϑῦ ροόθῖη ἴῃ ἐῃὸ
Πτοΐδη
ὄγοιθ᾽ σοιροϑθα
ὉΓ
δὐαβί 5, 489 : σἴνθη ὈΚ ΗΟΙΊΘΓἴο
Βαβι ἃ5. ἃ ἄοντν, Ηρορδϑὶδβ
ῬΟΒΒΙΌΙΘ δαῦμον οἵ ---, 407, δ08,
δθ0ῦ, 507
Ονρτίδῃ, ὕπ6 (ΑνΡῃητοάϊίθ), 278, 407
ΟΥρείδπ. Ἡϊβύοτίθϑ (ὑ(ῃ8 Ο γργία)
ΟΥ̓ΡΓΟσΘΠ65
(Αφῃγοαϊίο,
{ῃ6
“ ΟΥΡρτ
δ -Ῥοτη ᾽7), 98
ΟΥΡΓΙΒ, 77, 98, 411, 427, 451;
ῬΙΓΗΡΙΔοὸ οἵ Αρῆζοαϊξε, 4ἀϑ5 ;
ἨδΙθὴ ἴῃ ---, 501, 5669
Ονγθῆδθϑῃ, 588
Ογνσθηθ, χχχῖϊ, 218, 581
Οσταυϑ, {πΠ6 οοἸήτδα8 οἵ ΤὨρορηίΐς,
ἀνεδες 995

θδοῦ

Ογέμοῦθα (Αριγοαιθο), 93, 149, 168,
407, 419, 427, 485

ΟΥ̓ ἰβόσιβ, 8. οὗ Ῥμχυβ, 2035
Ῥδούν!β, ὑη6 Τάδθϑῃ, 77
Ῥδδιηοῃ, ὅ69

ΤΙ
ΔΙ ΘΗΘῈΒ (8 Τάϑθϑηῃ Ὀδοῦν}),

Ῥαδμηδὅ, 169, 285, 287
Ῥδηδὶ, 219, 511, 6819

Ῥαδηδίίϑ, 1167
τ
Ὁαγαάδηΐα (ἰαηᾷ οὗ ΤΊΤΟΥ), 511
θδτκ- αῖσθα Ομ (Ροβοϊοη), 99
ῬγΚηθ85 οὗ θθαΐῃ, 239
ΤΑΙ
δ ΠῈ8, 5. οἵ --- ᾿ΚΑΠποΒΪβο), 419:
ῬαΠδαϊατη σἰνοηἴο--- Ὄν Ζθαβ, δοὰ ,
ΤῬαιρῆΐογδ οΓ Πομοίρριιδ (ἃ Ἠδδίοαϊο.
φῬοθϑ), Χχὶϊ, 191
͵
ὍΔΥ, ἄδιι. οὗ Νιρπξ, 87; ἡούσπου- ἦ
ἰηρδ οὗ --- 138
τὰ
ΤΥ -5]ΘΘΡΘΥ, ὯΏ6 --- ((Π8 θα Ἶ87), 41 ΞἜ
Ῥαδνγη (8686 180 ἘΠἙ), 49, 118, 3887
Θϑδίῃ, βθῖζθϑ ὑῃ6 Βτασθὴ Ἐδόο, 18:}
95 ; ὑῃθ Ῥτούῃου οἵ ὅ16θθρ, 185
;
θοοίδ, 95
ἐ ὰΝ
οϊκμοῖτα, δηα πθ ροϊβδοπθαᾶ τ
ῦθ,
Τοϊἀαπιοία, ἄδα. οὗἩ Τιγοοτηθᾷθβ, 498
Θοΐοῃ, 209 ;; δὃὴ Αὐῃϑηΐδῃ, 4595Ὁὃϑὃ.
Ὁ Ρουθ,
ΤΊΔΥΤΙΘ5 ἩδΙδη, 11:
Βαΐη ὈὉν Μομηοίαβ, 521
Ἅ[7:0] ΝΣ
οἵ Ὀτοηζθ- Ἢ
Βιηθ! ἔην,
ΕΤο

δ 8

δῦ

Θ᾿

Το δη Ἤνηνη ἴο Αοϊϊο, ἴοράναϊ, , Ἦν
ΟΠοΐτβ, χχχνὶ, 880 ἔ.
Γ
ΤοΙρηϊ, χνὶ, χχχνὶ, χχχυὶ: ἐκ οἱὰ Ἂς:
οἵ ΑΡΟΙΙΟ, αὖ ---, 468, 489, δ817π.,.,
δ71, δ87, 591
ἶ
ῬοΙΡἴδπδ, ϑιῃοϊηῦ ΕΝ βύοῃβ ὅν
χὰ -Ὁ ς᾽
Ἰονγθᾶ Ὁ. Ὁτοηοβ, 11
μγγο τογτσα (ἰ{18 οἵ ἌΡΟΙ]Ο), 888 ἢ.,
ΠΏ
6Ιοβ, χν, χχχυὶ, χχχνὶ ; οοηύοαδῦ
ἔς οὗ Ἡοπιδὲ πὰ Ἠδδὶοα αὐ -, 281;
ἌΡΟΙΟ Ῥοτη δὖ ---, 820, 897, 829

8591, 388: ὑπ6 βρϑοῖδὶ ἀϑιίρηῦ οἱ

ΑΡΟΙΙΟ, οἱ] -ὉΠοἱτϑ αὖ ---, 885, 857:
ἩΟΙΘΣ
1ῃ6 ἘἨνμΐη (ὁ
ἌΡΟΙΟ οἢ ὑμ8 ΑἸύδγ οὗ ἨΟΓΗΒ αὖ ᾿
Ῥοιδέοσ, βίου οἱ -- δῥἡηᾶὰ Ῥϑιβθ-ῬΡΏΟΠΘ, χεν ὅ; 25,.31; 47. 68
πιὺὰΊο]ααρᾷ ἴο. θα, 148; ψοααδα ἐὸ

᾿

ΙΝΌΕΧ

Ταβίομ, 151 ; τϑορϑίνϑῆ ὕΠπ6 βῆ8Κθ οὗ
Ογνοῆτθιιβ αὖ ΕἸΘιβίβ, 207, 281,
289:
566 Κ5 ῬΘβθρῃομθ,
298;
στοῦ τ ἢ ἄθιβ, 29ὅ ; τϑοθίνοα
ὈΣ Μοίδποίτω δὖ Εϊθυβίβ, ἀσίη Κα
ὉΠ6 ταδὶ! φούϊοη, 805; Ὠσγθ65
Θοιορμοῦῃ, 808; ῬΙδοΘ5 ὍριηοῬῃοῦη ἰῃ ΠΟ ἤτθ, 807 ; ΤΘΘΌ 65
ΠΟΙ 5Π8}06, 309; ὕθιηρι!θ οἵ --- αὖ
ἘΠΘιιβῖ5, 511; ᾿διιΒ68 ἃ ζαταΐηθ,
911; Τϑέτιβοϑ ὅο ΟΌΘΥ ὑπ βπΤΉΟΠΒ οὗ ὥθαυβ, 313, 8515; τηθϑῦύβ
ῬΘΙΒΘΡΏΟΠΘ, δ17, 891 ; 8]1ονν5
ὉΠ|6 ἐγυϊβ οὗ ὑπ6 ϑατύμ ᾧο. στον
ἀσαῖΐπ, ἱηρύτσιιοῦβ ὑπ6 ἘΠΘυιβ
ΙΔ ἢ5
ἴῃ ΠΟΙ τηγϑύθυίθ, 523: ΘΒ ὕΠ6
ΠΟΙΒΘ Ατοίοη ὕο Ῥοβοίάοῃ, 480 ἢ.
διηο, 297
Τθοιποοῦ ὑτι5 (οὗ ΤτΟΘΖθη), 69
Θϑιηοαθβ,
Θριηοῦᾶοοθ, 171
ϑιηοάοοιβ, 18. Οἵ ----, οοηὐταβίθα

ἢ

06

Ἡγην

ἰοὸ Αρἠγοάιίο,

Θ͵ΓΆΡ65 ἴο ΠΊθη, 249; Ὀἰγ ρίδοθ
οἱ ---, 287 δηᾷᾶ ἢ.
ΔΑΝΘΏΡΙΓΘ οἵ
-ὙΠῃ
φῬίταὐθβ,
429.-458:
Βδοοηίο, 447; τϑαγθα ἀηᾷ ΔΟΘΟΠῚ-:
Ῥδηΐϊθα ὃν ΝΥΙΏΡΉΒ, 451
ϊοβουτίὶ, 161 ; 5801 ΑΦΏΘΗΒ, 5801
Ῥιβρυῦθϑ, οΠδρτίηρ οἵ ΕΣΤΟΝ 97
Ῥιυϊηαξιόη, ὃν Βιγάξ, 6 ----, αὐδδοῆθα
ἴο ὑπ6 γον 8 αμὰ αμ8, το] ούρα
ὈΨν Αρο!οηῖτ5 ΒΠοαἶπ5, ῬΤΟΡΔΌ16
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ---, χίχ, 6ῦ
Ὄϊα8, Βιρροβθᾶ.: ἧ. οἱ Ἡρδδοά δηᾶ
ῬΟΙΒΘΒ, ΧΙ, 671, ὅ81
Θοάομῃδ, Ὀγδοΐο 88 τοὶ 21 ; {Π6 οδῖ5ΤΟΥΘ ᾿δὖ -, 279
Τοσβ, ἐγθαύηθηῦ οἵ --, 47; ἰδτηϊην
οὗ ---, 61, 471
Το
ύβ, 8 Ῥγΐηοα οὗ ἘΠοιβῖβ, 299
ΘΟΟΠῚ, 8. ᾽οἵ Νιρσῃηύ, 9
πος ΤΆΟΘ ΒΡΓΠΙΠΩ το
ΠΟΓΊΒ,
[πω ακβ ἴῃ Οτοίθ, 27
Θοτίβ, νυ. οὗ ΝΘΓΘΕΒ, 97: ἀαδὰ. οὗ
Νοίθαβ, ἐδ. ; ἄδα. ᾿ἕ ΤΘίΉν8. δηα
Οοθδηῃ, ἼΟδ᾽
ῬΟΓΈΒ, 85. οὗ ἩΘΙ]Θη, χχὶϊ, 167
Ὁοΐίδη φαίη, 441
Τοούϊυμπη, 211
θοΐο, ο7
Ἤτοι ΒΒΌΤΩΘα Πδῖηθ. οὗ Ὠριηθίου,

χΧΧΧΥΪ
ῬὌΘΙΠΟΡΠΟΗ, 8. οὗ ΤΏΘΘΘΙΒ, 519, 529
Θοιηορῃοῦμ, 8. οὗ Οθίθαβ, ππτβθα
ΌΥ οηηθίου, 805, 8507
Ὥ6ο (δειηθίοι), 993, 908, 8325
Τοβοθηΐ οἵ Τἤσϑθιι8᾽ ἡρῖο ἩἨαΐο8, ἃ
Ἡοβίοαϊο ῬΟΘ
ΡΠ 1) πραλνανν 88, 98
Το ϑυϊηΐθ 5, ΡΝ
Ῥοιοδιίοη, χχὶϊ : 8. Οὗ ῬΓΟΙΙΘΙΠΘΊΙΒ,
155, 157" 8: Ὁ Μίποβ, 197, 209
Ῥίδβ, ἢ.οἵ ΟἸΘΟΙ1α, 208
ιοῦνΒ, 5. οὗ ΜΆΡΠΘΒ, 107
Ῥίάδθομ, 5. οὗ Ἐπισγύμβ, 207
ΤΙ αγτητβ, δ8ῦ
ὉΙΚΘ (Τυϑέϊορ), 145
ΤΙ ΟΟΙ65, Ῥ]οοΙ 5, ἃ Ῥτΐηο8 οἱ Ε]Θυ 515,

Ῥτθδᾶ, αὐὐθηἀδηύ οὗ Ατϑϑ, 258
ὌΓΘΘΠΙΒ, οἴἴἶβριίηρς οὗ Νσῃύ, 9ὅ
ὍὌτΘϑ, 671
ὌΓΥΔΙΙΒ (4 Οθηΐδυσ), 258
Ὄγγαδβ (α Τιρὶ), 231
ὌΓΥΟΡΒ, 44
Τυοπίστη, 8δὅ
ὌΨΤΙΏΘ, 865
ΘΥΠδΙΏΘΏΘ, 97
Ν

ῬίοδοΓι5 ΒΙΟΠΠαΒ, ΤΩ
ΟΠ ἃ 601160τἴοη οὗ ἩΨΙΏΉΒ, χχχὶν
Τϑοτηθᾶθθ,
χχχὶὶ,
ὅθδ;
ΡὈτΐηρβ
ῬῃΠοοξόίαθ ἔροϊη ΤΘΙΠΟϑ, δα 5
Οανγββθιβ ὕο βῦθα] {Π6 Ῥαμδάϊαμι,
811; τοῦυτηϑ ὨΟΙῚΘ το ΤΊΤΟΥ,
δ2ὅ ; ἴοΠ]ΟΎΤΘ5 οὗ ---, 598
Ῥίοηθ, 79; ἄδυ. οὗ ΤΟΌΉΨΒ, 108 ;
Ῥτοβθηῦ ἀ Βίγξ οὗ ἌΡΟΙ]Ο, 331
Ὁὶοηνϑίαο
οἰθηθηῦ
δὖῦ Ἐ]Ἰθιιβί8,
ΧΧΧ
ΘΟ Βι5, ΧΧχυ, 49; 5. οὗ Ζθυβ
δηὰ ΒΘΙΏΘΙ6, 149; πρὸ Ατϊδαάηθ,
149 : τἱΐῦθϑ οἵ ---,69, 211 ; οσἴνοϑ

Ἐδτύη, χχὶ, χχίχ ; οι
ἀθαύῃ οἵ
Οτίοπ, γί: ΒΟΌΤΟΘ οὗ η68 βιδοθ οὗ
ΠΣ 7, ᾽79, 81, 87; βθοοῃᾶ οἵ
[9 ὕῃτθθ Ῥνπθναὶ Ῥοίησβ, 87 δὰ
Ἡ. ; Ῥὶοίβ δσαϊηϑῦ ἩθΆΥΘΠ, 91:
τηδύθθ ἢ
8368, 97, 109, 118;
τϑοθῖγοβ Ζθι8 ἔτΌΤῚ ἘΔ, γιδ᾽:
ΚΘΘΡ5. “ὑβυπαου
δπᾶ
Ἡσπὐπΐηρ
Ὠίδαθη, 117, 127, 181;
γσῖνοβ
ἱστίη ἴο ΤΎΡΠοδι5, 139 ᾽ Ῥτοτηρίβ
{Πη6 σοᾶϑβ ἴο τηδ κα Ζθιβ ὑπμοὶν κίηρ,
143, 3521, 849, 851; ῃ6 Μούῃογ
οὗ δ, ὙΠΟ ΘΏΤΙΘΠ65 ΤΙΏ6, 457,

6ογ.

ΙΝΌΕΧ
1

471: πυπίοῃ οὗ --- νἰΐῃ Ἡθδνθῃ,
481, 501
Ἐπτ γωιφηρσὶ (Ροβοίάοῃ), 790, 259,
ἘΞυ
ἢ-5 Δ ΚΟΥ (Ροβοίοη), ὅ8, 79,
111 : 5. οὗ ΒΠθὰ δὰ ΟἸΌΠΟΒ, 118,

149, 227, 209, 449 : ρἶνοβ οἰτύ οἱ

μραίϊησ ἴο Μδομδὸη δηά Ῥοᾶδπππ τίς δῦ
ἶ
ἘΠΒΘΙΉΙΒ, Κ. οὗ Ατοδαΐϊα, ἀδβουίθα
ὉΥ ἷβ ν ἴθ Τἰτηδηᾶτδ, 191
ἘΠ πα, ἀνθ ηρ οὗ ---, τηούμον οἵ
Οτυβ
δἂηᾶ
ΟΘΥΌΘ 5, 101;
τηούμου οὗ {πη6 Τιουπᾶθδῃ Ἡγάτα,
108

ἘΠϊηδθ5
15 παθ (οὔ οοδβδὺ οἵ
ἈΑοδγηϑηΐ), 179
ἙοΠο, 440
Ἐασνρῦ, 481: ΜοηοΙδὔβ ἴῃ, ὅ27
Ἐρνρ απ, 48 Ὡ. ; τηοᾶδ οὗ Ὁ γ65}ἰησ διηθηρθῦ τἶ ἸΩΟΘΘΙΏ ---, 65
Ἡ. ; ΘΟΒΙΠΟΙΟΡῪ οἱ [Π6 δηοίοπ, ---,
98 η., ὅ69
ἘΠΘ ἐμ γα, ἄδα. οἱ Ζθὰβ δηῃα Ηδρτγα,
47, 8351: αϑϑιβίβ αὖ Ὀἰγῃ οὐ
ἌΡΟΙ]Ο, 838
Ἐΐοη, 517
Ἐΐοηθ, ἅδα. οὗ ΝΘγθαβ, 99
ἘΪΟΠΘΒ, 5898
Ε911κ:)}}0:]Θβδοο), 145
Ἐϊτοϑῖδθ, 827
μετ τοούμοι οἵ Τιύνγοβ Ὁν Ζθυδβ,
γ
ἘΠαύαβ, οπ6 οὗ ὑπ Τιαρίύμδο, ἴ. οὗ
ἸΒΟΏΚΒ, 218 ; 5. οἵ --- (508: γ8), 889
ἘΠΘοῦτα, ΟὯΘ οὗ ἐμ ῬΙοίδαθθ, 67;
ἄδα. οὗ Οοθδῃ, τοῦθ οὐ Ττὶβ
δα {Π6 ἬΔΙΡΐ 65 Ὁν Τμδυτηδβθ,.
99:
ἃ ΤΥἱνθυ-Ρ,
δι.
οὗ
Τοίη 5 δα Οοθδῃ, 108, 519
Ἐ]Θούγγου, 217 ἢ., 219:
ἄδιι. οὗ
(ΑΙομθῆδ), 9,1. 227
ἘΡΟΜΦΝΝ οἵ πιροθα, σγοοβ Ηδίθῃ,
ἘΠΘιιδὶβ, ΧΧΧΥ ! ΒηΔΚο οὗ ΟὙοΟγθυβ
αὐτο, 207; Ἐ οὗ Οθίθαβ, 297, 8511,
895
ἘΠθυβι θη,
ἘΠΘυβιληβ,
ΧΧΧΥ,
χχχνυὶ; Ὑδ1 διηοηρϑῦ {86 --- 809:
τος ἢ
808 πᾶ ., 823
ἘΠ]ΘαῦΠΘΡ, Ὠ1118 οἱ -- 116 ἀοτηδίπ οὗ
ΜΏΘΙΔΟΒΥΏΘ, 83
ἘΠῚ, 261, 8δῦ, 581
Ἐπηδίπίοῃ, 9. οὗ Ἐοβ δπᾶ Τιῦποπαβ,

δοῦ

Ἐπιεναδνα, ὃπθ οὗ ὑπ86 ὕπο ϑβ γι θϑ,

δὶς
ἘΠΠΟΘΙ άπ, 5. οἵ Τ᾽αῦύατιβ δηἃ Ἐγύῃ,
οὐϑυτοννη ὈΥ͂ Ζθα5, 561
ἘΠ τηΐον, 8. οὗ ζθυβ δηἃ δ νγοθ,
161 ; οαϑῦ ουὔὖῦ ἔτοτη Ἠθᾶνθη ἱπίο
Ἡδάθβ, 261
Ἐπίθηδθ, 841
πον, ν΄. οὗ Οτθοη Κ. οὗ ΤΉΘΌΘ5,
Ἑνν, ὑπ οὐτϑ οὗ ὑΠ6 Ἰτοὴ Ασθ, 17
ἘΜΟ, ΟΠΘ οὗ ὕΠ8 ΟΙ
99
Ἑοϊΐαο, {86 ---, Ῥατῦ οὗ [Π6 Οαἰαϊοσιιο8
ΟἹ ᾿γοριθιι, ΧΧΙΪ ; τηρδηΐης οἵ Π6
1016, χχΊ, χχὶν
Ἐρ5 (Πδνν), 79 ; ἄδα. οἵ ἩγνΡοδυΐοῃ,
ΤΟΥ ; ὍΘΔΥΚ Μϑιηηοη ἴο ΤΊ ΠΟΠΤΙΒ,
Ῥῃεδύμοη ἴο θρῆϑβ, 158, 8577:
Βύοσυ οἱ --- ἀα ΤιΠΟΠτιΒ, 421-428:
δὰ. οὗ Ἡγροιΐοη δηᾶ
Ἐν ὈΠδδδθα, 459; οδύαϊηϑ. ἱπητηοτύδ! ἐν ἴον Μοϑιήπομ, 507
ἈΜΨΆΘΟΝ
((ἢ8
Μοιηΐησ
ϑ'81),

ΟνΣ
το
ἈΡΉ
Κι
ττον, λ

πο

«0
ῥοηνε
ἧς
γα
δ ΥνΤΣ

ὙΩΣα
ΡΑ

Ἐοὶ, Ἐρϑίϑδηϑ, 188 : σῸ]6Υ8 οὗ ἘΠ15,

“Ὸῳ

Ἔσδν, Ῥυΐα5 ὑῃ6 Υοοαθῃ

ὴΣ
ψμεὐα

ἩΟΤΒΘ,

ΕΡΒΟΡῈΒ Οἡ ὕπο Ῥοϊδϑρὶ, 11
ἙρΡίο, 06 Θαυν ατθοκ
, ὕδγοθ
φῬουϊοαβ οὗ ---, ἴχ, χὶ ; - ᾽ς ψοΐθ,
176 Ὀορίπηΐπσ οἵ ἘΠ6, 481, 489
Ἑροαβύαῷ
(οὐμουννΐὶβο
ῬΟΙ γοαβύδ),
ἄδα. οὗ Νιοβύοσ, τηούμον οἵ ΗΟΤΊΘῚ,
Ἑρίάδυτσιβ, 197; 8. οἱ Ατροβ, 257,
598
Ερὶρογυὶ (1) ἃ Ῥοθῆχὶ οὗ {μ6 Ἐρὶς
δον
χχῖὶχ;
ὐὐὶθυϊοα
ΠΊΘΙ, 487: ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΠΙοἢ οὗ, ὅ91
ἣν “ΠῚ 6 Αἰξου -Ῥοση,᾿ βοηα ἢγβὺἔγυϊύβ οὐ 06 5ΡΟΪ15 ἔγοιυ ΤΉΘΌ65
ο ΘεΙρηϊ, 489
ἘΠ τη ΠΘΊ8, τϑοθῖνοβ ΡῬαηάογα ΠΌΤΩ
Ζριϑ, 9;
8. οὗ Ταροῦυβ δηᾶ
ΟἸσγτήθπρ,. ΠΟΥ 6 αἰὰᾷ τηϊδοῃίοῦ ἴο
ΙΏΘΗ,
ἙΟΡΙΡ
τδᾶθϑ, δ71
Ἐριμαϊαηεζην οἵ οἰκρυπες
ἐπενι Τῇοϊδ,
ὃ Ἡροβοαϊο ῬΟΌΘΙΩ,
ἌΡΟΡΟΝΝ, ΒΟΥ οὗ--, ἰοια᾽Ὁν Ναβϑίογ,
Ἑταῦο, Ομ οὗ ὑπ6 Μιι568, 88, 97
Ἐπταφοδύπθμθβ, {ῃ8 Ἡοβὶοα οὗ --- ὅ89
ἘΤΘΌΌΒ, 5. οἷ Οἤδοβ, 87; (8 ὃ

:
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Τορίοη) Μοπορίϊιβ οαϑῦ ἄοννῃ ἴο ---,
117, 127, 518, 81
ΘΟΕ ρυϑ, ἦ, ὁ βίογοῃ, 2002
᾿
Τὐγούσία, γγχὰῦ Ὀθύνθθη
--- ἃηἃ ΟΠΔ]οἷΒ
ἴον
86 Τ,οἸδηθίἝηθ ρ]αΐπ, χνὶ
ἘΣΘ
ΏΘΊ 5, εἶν δὶ οὗ ἌΡΟΙΟ, 339
ἘΡΊΠι5, ΒΟῚ5 Οἵ ---- (ΤΤΟΡΠΟΠἾ5 δηᾶ
᾿Αραπηθᾶ68), 840
Ἐτίθοθα, γψν. οὗ Τοίδιηοπ, 257 πῃ.
πε τττ 5. οἵ Τούῃγυ5 ἃηα Οοθδῃ,
Βεϊοήοία (Εοβ, {Π6 “ἘΑΕΙΥ -Ῥοτῃ ᾽7),
Ἐτίηγνοϑ ((Ππ6 ἘΠ1165), αϑϑίϑῦ αὖ ἰσύῃ
οὗ ἩἨογοῦβ (δ), 65: βΒρτίησ
ἔσοστη Π6 ὑπως οἵ Ἡθᾶνοῃ, 98;
Ἑτίηγϑβ, 8566 ΕἾ
ἩχΠΟΡ δ,δα. οὗ ἀροιὸ διηᾷ Ατρὶποῦ,
ἘΓΙΡΏΨΙΘ,τ. οἵ Ατρηϊαγαϊβ, 217 ἢ.
«Ὁ ἔδιμίο τηοῦπο οὗὐ Ἠοχτοβ
ἢ
ἘΤΟΒ (νο), ΟΠ8 ΜΕ:τὰς 66 Ῥεΐτηθψ8] Ῥοίηρβ, χχὶ
Ἐπὶ τῶ: 9η6 οὐ ΜᾺ ἩϑΡοσίαθβ,
περ κίε, 5. οἵ Οοάαΐρυβ, χχῖχ, 269
ἘΘΟΟΙΠΒ, 5. οἵ Οϑρηΐδιιβ, 175
ἙΗϊορία, 215
. ΕΠΗΪορίδηβ, 153
Ἐϊτυβόδηϑ, 429 ἢ.
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228 Π, ραδϑίην ; Ἰοὺ ὉΣ ὉΠ6 ἌΑΤροῃϑδαΐβ, 228: γίβιέσ ἐῆθ. ποῦβθ οἵὗ
Οὐχ, 1Ὁ. ; ᾿βηξοτἑαϊηρα Ὄν ΤοῖδΤΏΟ0Π, 207 ; ὑοἱ!β δπ8 του οἵ ---,
489; ΟἴΌΒ565 Οοθδῃ ἴῃ ὑπ οι]
ἄτοῃ οὗ 8 ὅπη, 488 ; τηδᾶάηθ85
οὗ --- τοϊαΐθα ὉΥ ΝΘβίου, 498:
ὕδκοβ ΤΠοιηΐϑοντα, 27 ; -- δηὰᾶ
088 Οὀτοορθβ, 589, δ77
“ΉΡΓΘΑΒ οὗὐ Μοράτα, δοοῦβδοθ Ῥρίβὶβίσαϊιυβ οἵ ὑδιροεῖησ τυ {Π86
Ἡδβίοᾶϊο ροόρθιηβ, 207
Ἡδττήϑομ, ἔ. οἵ Ατᾶραβ, 167
ἩΘΙΙΏΘΒ, Χχχυϊ, 7; 5. οἵ Μαῖα, 67;
σοῦ οἵ οαὐεῖα ὌΗ Ἤθοδΐθ), 179,
208 ; βύθδὶβ. ΑΡο Ϊο᾿β οαὐά]θ, 966,
267; 518} ΑΥ̓ΡΊΙΒ, 275, 517, 819;
5. οἵ Ζθὺβ δπᾶ Μαϊὰ, 865-40
φαϑβδίηυι ; τηδῖκοθ ὉΠ86 Ἴζτα, 968-867; βὐθδ]β ΑΡΟΙΙΟ᾽ 5 οδὐε]6, 86098785; {886 Κ'Πορῃοᾶ, 887: δῦῇροϊηξθᾶ ἸΙοτᾷ ο ΠΘΓΑΒ, 899, 417,
ἐξ" 448 - ἴ, οἵ Ῥαῃ, 445, 467, 491,
Ἡοττηΐοηθ, ([) ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΙΒ, 197
3:
ἢ) ἅδπ. οὗ Μοποϊαϊϑ πὰ
ΉδΙθη, 199, 20
ἩΘΓΙΏΤΒ, ΤῊΝ τἶνου, 10, 467
᾿Ἠρτοδοῦῃ, οΟἢ {6 ἀαΐθ οὗ ἨΟΙΊΘΓΙ
δια Ἡδβιοᾶ, ΧΧΥΙ;: Οἢ {88 ὅονὑῃΐδηβ, 179 ἢ. ; Ῥβθαῦο ---, 478 ἢ.,
588, 587
ἩβΙΌΘΒ, [Π6 τ8ο08 οἵ ---, 15, 201 η.
Ἠδεϊοα, ῬΟΘΙῚΒ ἔβαν αὐτὶ υὐοᾶ
- χὶϊ; Τάϊΐο οὗ ---, χὶ--ανυὶ:
ΒΙΡΡΟΒθαᾶ βἰση ΒΟΔ ΠΟΘ οἵ ἐμ8 ΒΆΤΩΘ,
Χὶν ; ΘΓ
σνϑ]ὰ8 οἵ ---, Χχν]χχνΐ; ἰηῆπιδηοβ οὗ --- 5ῃόνγα ἴῃ
Ἡνγηῖη. ἰ.ὸ Αρἠγοάϊίο,
χχχυῖὶῖ;
ἩἨοτηθτῖο ΒΌΘΤΣΝ αἰὐἰτϊθυίοα το
-- ΧΙ ; Οοπίοϑῦ τὶ ἩοτΏΘΥ, δηᾶ
ἀοδίμ΄, οὗ --- ΧΙ, 67, 71, 78, 75,
ΤΟ ἐαυρηῦ ΌΥ Ἔπ6᾽ Μύβεβ, 79,
168, φαβδῖγυ ; ὍὝΟΥΙΚΒ οὗ --- ἰδτὴῬοτθά πῃ ὌΥ Ῥροἰβιβύσαξιβ, 207;
ϑυΐῦμον οὗ δαγγίασε οὗ Οονα, δῦ ;
αποΐθα Ὀν ΒΔοΟΟΙν 685, 281,.617;
Ὀἰγ[ρΙδοα οὗ ---, 5667: ἈΠΟΘΒΕΓΥ͂
οἱ ---, τοϊαϊρᾷ ἔο ἨΟΙΏΘΙ, 571;
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Οοπίεϑβῦ οἵ --- τ ἢ Ἡοτηοσ, 571 ἢ:
γγαΓΠΘ( οὗἩ Πἰβ ἀθαῦῃ Ὀν ὑπ Ῥγυμία,
ΚΙΠρΘα αὖ Οοποῦ, 587; ἢἰθ θΟΑΥ͂
Ῥτουρῃῦ ἴο Ιαπα Όν ΔΟΙρμΐηϑ δηα
Τοιηονθα ἴτοτη Οθηοῦ ἴο ΟΥΌΠΟΤΏΘΠΩ, δ89; 5
οριύαρῃ, ἐδ.
δ67--597, φαϑϑίηι
Ἡφϑίοαϊΐο Ῥ}7όθιιϑ, ᾿λχνξ τα ομδυδοῦου
οὗ --- χνὴ ; ἀδῖΐθ οἵ, χχυ--χχυὶ
Ἠρβρογθύμιιβα, ΟὯ6 οὗ Ὁῃ6 Ἠδθβρθτί 685, 281
Ἡδδροτίδῃ, 181
Ἡδϑρουίαθβ, ἅδιβ. οἵ Νιρῃΐ, βυδτᾷ
{ῃ6 σοΙάθηῃ.ΒΡΡΙΘΒ 9, 99, 117:
ΠΆΤΏ65 οὗ {ἢ
τ 981: ἈΡΡΙ6Β5. οὐ
{86 ---, ΤῊΝ

Ἡϑβϑίϊα, Χχχυὴ: ἄαυ. οὗ Βἢθα πᾶ
ΟΥΟΠΟΒ
118.
αῃδιθαποα
ΌΓ

Αγμτοάϊιο, 407 δπὰ πι;

γον

νἱγριηἰύν, 09: θη ὑΠ6 ὑθιρ}θ
οὗ ΑγΡοο αὖ Ῥγέμο, 449: ὨΟοη-᾿
οἶσθα αὖ Ῥαδαματιϑίβ,
ἰρὰ
πῃ Ἡθετηθ5, 40
ἨΠ1Π5, ὑπο οὔδρτίπησ οὗ ἘΔ, 80΄"
ἩΠ ΤΊΘΙΤΙΒ (ΒὈ6βῖγθ), 88
Ἠΐρρθ, νυ. οὗ ΤΉ θβθιιβ, 207
ἘΠΡροδαδχηρία, ἄδιι. οὗ Οδηομηδίϊβ,
ΟΠ ὉΥ Ῥρίορϑ, 261 ἢ.
ἩΪΡΡΟΙΏΘΠΗΘΒ, ΧΧΙΪ ; τδοθ οὗ --- τ ἢ
Αὐδϊαπύα, 16ὅ, 1687
Ἡϊρροποῦ, δα. οἱ Νοέθυβ, 99
ἩΪΡΡομποῖβ, 188, 487
Ἡϊρροβύγαϊιβ, 783
Α
Ἡϊρρούδαρϑ, 5. οὗ ῬῆγνΙαβ, 259
ἩϊρΡροίμοδ, δα. οὗ ΝΘΥΘΊΒ, 97
ἨΟΤΏΒΘΓΙ, δχδιδιβίθα ὑπ6 ἢ6]ὰ οὗ Ἐρίο
Ῥοθρέσυ, χ ; Οοηΐξεοθύ οἱ --- ἢ
Ἡβὶοᾶ, χυ; Ἐρίργαγριβ οἵ ---

χχχίχ. Χ]; Ἠογοδοίθαη Ζήΐε οὕ

ΧΧΧΙΧ; Β0ρροβοα δυΐθουν οὗ
ἐπὸ ΕΝ ὙΠ]ἐὴ6 Εγοσβ απὰ Μίοο,
ΧΙ;
16 δηὰ ἀρβοθηῦ οὗ «“ΠΤ ἀαΐθ οὗ --- τοϊαύ νον ἐὸ
Ἡδβίοα, χη; πὰ
17ηϊἰγοαιοίίοη
φαξβδίηι, 141 τι., 16, 17ῦ, 185 ἦι
οοηξοδῦ τὴ Ἠρδοα αὖ Ὅ6! Οϑ,
281 : Ὀἰτύῃρίδοθ οὗ -- 469 π.:
δΔαῦΠοῦ οἵ [8 ἙἘρίὶροηΐ,
αἷνοβ 6 σνργία ἴο δέδβίηυιιβ δ8
ἃ ἄοντν, 497, 608, 607, 515 η.,
529, 581: δαΐμου ὁΐ ΠῚ Ἐφροαϊἔΐοη ΑΝ᾿᾿Απιρἠιαγαϊι8 δἃ
{ῃ6
Ἡνηληβ ἴο
,.588; δυῦῃοι
οὗ 86 Μαγρίζοξ, 687;ξ ᾿αἰβρυΐδα

ΙΝΌΕΧ
Ὀἰγρίδοθ οἵ --- 681168 ΜοΙθβὶσθηθϑ, πηθαηΐης οὗ ᾧπ6 ΠΔΠΊΘ,
ΘαῦΠΟ οὗ ὕπο ΜἭαγρίίοδ, δ67:;
ἀοβοθηῦ οὗ ---, 086. ΤΘΟΡΙΥ οὗ Ἐῃ6
Ῥνυιπία ὧο Ηδατίδη οὐ ὑπ0 ὈἱγίῃῬίδοθ οὗ ---, 569: φραΐστθθ οἵ
ἩομοΙ ἃπα Ηρβὶοά, Οοηΐοθῦ οὗ
--- ἢ
Ἠδβοα αὖ Πα οῖβ, δ71
ΠῸ ; ΟΟΤΏΡΟΒΟΘ. Π6 Τηοϑαΐϑ, {Π6
Ερίροπὶ, ὕμ6. ορίαθἢῃη οἡ ΜΊαΑ5,
8ηἃ {ῃ6 Οάγϑδδϑομ, 591;
νἱ᾽δὶ(β
Αὐμρηβ,
Οὐοείηίῃ,
ΕΝ ΑΥΤΡΌΒ,
58 ΟΣἾΠ665 ἰο --- ἂὖ Ἀτροϑ, 598; τοοἰΐοα πὸ μην
ἴο ᾿Α οϊὸ αὖ
Π)6Ιοβ, υἱϑίύβ [Ι͂οϑ, ὅθ᾽;
ἀθαΐῃ
οἵ ---, 597 δηᾶ 567-697 Ῥαϑϑῖηι
ΠΝ ΠΤ (ἀθδοθπαδηΐβ οἵ Ἠοτη6Γ)
ἴη ΟΠΐοβ, 567
Ἡσοα Θοπῆποα ἴπ Ῥαπᾶογα" ἾΔΓ,

χχχὶν ; ἰο ᾿ίομψδιβ, χχχὶν : ἔο
Τοηιοῖοῦ, οοπύθηβ οὗ ---, χχχὶν;
ἀδΐθ οἵ ---, Χχχν ; ἰο Αγροϊϊο, ὑπὸ
Ῥᾶτύβ οἐὲ-:Ξ οοηξοηίϑ οἵ ----, χχχυῖ;
ἀαΐα οὗ ---, χχχνυϊ ; ἰο ἬἨδγηιοϑ,
σΠαγδοῦθῃ οἵἉ ---, οοηὐθηΐβ οὗ ---,
χχχυὶ ; - ἀαΐθ οὗ “-- χχχνυ
ΧΧχνῆ; ἴο Αγ»Πγοασίξο, οοπθηὐβ πα
ἀδΐα οἵ᾽-- χχχυῖϊ; ἐο Πίομμδι8,
πποοῦύαϊη ἀαΐθ οὗ ---, χχχνι-ΧΧΧΙΧ; ίο Αγ68, Χχχῖχ; ἰο Ῥαῆ,
Ιονϑ οὗ πδῦιτγο ἴῃ ---, χχχίχ
ἩΥΡΘΓΟΥΘδη5, ὕῃ6, 451
ἩΨΡΘΟΓΡΏΔ85, ἔ. οὗ Ἐπασνδηδδϑα, 209
Ἡγροιίοῃ, 85. οὗ Ἡρανθῃ, 89, 107,
163, 291, 295, 851 ; 5. οἵ (Η61105),
45, 459
ἩγρΡορ δοίδη ΤΉΘΌΘ65, 805 ἢ.
Ἡνγτίδ ἰπῃ Βοθρούϊα, 218, 259

Ἡορίθυδ, Οη6 οὗ {π6 Τιαρὶπαθ, 255
ἨοΓδὰθ (ἤουτβ, ΞΘΑΒΟΠ85), 145, 899
Ἡοτοιῦβ (Οδ΄ἢ), ομα οὗ Βα, 63.
ΞἘΝ 5 ϑργίησ, [ῃ6 --- (Ηἰρροοίβθῃθ),

ΤΔΟΟΠαΒ, χχχυὶ
ἘΠΒΟ, ἄδι. οὗ Τούῃυ5 δηα

. Ἠοϑῦ οὗ Μδὴν (ΡΙαὖο0), 289 ; οαΥτῖθβ
ΟΥἮἁ Ῥδύβθρῆοηθ, 291, 310 919
τ - (866 αἴδο ἩοΙ86), 7 46, 427,
ἩἨΟΒ6-ΟΔΥτΤίοσ, {Π6 --- ([Π6 5Ππ411), 45
αγρσξρα ἀασσαν Οαἰαπίβ, ὑπ ὕῃτθθ
ΧΧΥ ; ΠΔΙΏΘΒ οἴ--- 89 ; δἰα
ΖΘιΒΒδθδίηδἜΠ8 Τιύδῃβ, 125, 127,
129 εἴ. ; οὔβρτίησοὗ ατίῃ ΡΝ
Ἡθάγνθη, 4831
ττσωνε, {Π6 ΒΙυρσραγα᾽ 5 σοι ρδηΐοη
Ἡνγδ668, 5ἰβύουβ οὗ ψγαϑβ, ὑυπσηθα ἰηῦο
ρννοα, ὁτ ; ΔΙΏ65 Οὗ [86 ---, 69
Ἡναϑ, ὁ
Ἠνάτδ, (ΝΣ -, οὗ Τιοσπδ, Κἰ θα Ὁν
Ἤυδοῖθα, 108
Ἡγούναβ, Βαανα ΜΟΙ 5, 259
ἩΣΠΠΒ, 5. οὗ Ἡθγδοῖθβ, 217, 209
ἩΜΤΙΤΩΘΗΔΘΊΌΒ, 5. οὗ Μδρη65 δηᾷ Ρ6Ἰονθὰ ὈΥ Αροῖῖο, 265᾽
Ἡγηθηβ ἴο ἐδ Οοαξβ, δϑουϊθϑα.ἰο
ἩΟΙΊΘΡ, ὅ88; Ηγηῖη, 0 ΑῬοΐο,
αὐούρα ὃν ὙἩΠποναΐάθ5, χχχίν:
ὕνο ρϑιίβ οἵ {μ6 ---, οοηὐθηΐδ οἵ
{86 ---, χχχνὶ; τοοϊἐδᾷ ὈΡν ΗΟΤΏΘΓ
δῦ ὭροΙοβ, δ95᾽
Ἡγνηνη8, ἐἦέε Ἡοριογῖο, Ἰουΐδη ἀηά
Οοπδίηθηξαϊ πῆ πο ΠΟ65 ἴῃ -- (αὖ
οἵ οοΠ]θούϊοη ππΠΚηονΤΗ, ΠΕΤΤΣ οἵ,

Οοθδῃ,

Ταθιηοπίαθ8, 571
ΤΆΤηΡθ6, οἤθοιβ Ὀρϑιηθῦο ἢ
ΠΟΙ
͵6ϑύβ, 505
Τατήρυβ, 520
τσ
ἄδα. οὗ Οοθδῃ, 10 ἃπά π.
Ταηύίῃθ, 105, 819
Ταρϑῦμβ, 5. οὗ θαδνθῃ, 89: νϑαβ
ΟἸντηθηρ, 117; 50:5 ΠΕ:- Ὁ Ε 54 ἐν
(Α0|85),
138:
(Ρτοσηθέμθιβ),
Βύθδ!5 ἦτο, 2: τὐ, 117,.119
Ταβίοι, ἵ. οὗ ῬΙυῦα5 ὈΚ Τθιμθίογ, 151
1Ά50η, ἰΔΡοῦ5. οὗ ---, 1568; 5. οἵ
Ἄδβοῃ, ϑἀποαύθα Ὀν ΟΠίτοη, 165
ΤΟΆΤΊΙβ, 8 Βα Πα ἴῃ π6 Αθσθδῃ, 2857
ΤΟΠπδθᾶ, φγοϑθηῦ δὖ ὑπ θἰγύῃ οἵ
ΑΡΟΙΙΟ, 591
1ᾶ8, Μύ. ---, 148 πη. ; ὈἰγίῃρΙδοα οἵ
ἈΑρηρθᾶβ, 158, 8527, 411; ἴτοπ5ΤηΘΙἶηρ Οἢ ---, 471 διὰ ἢ.ὔ;
οοηΐοϑθῦ οὗ θϑαυΐν Ὀούνγθοῃ 8
ΠΡΟΣ Πρ] οὐ ---, 491, 499,
Ιά΄αόφαλν )αοῖμι8, Π6 ----, ἃ Ἠρδδβίοαϊο
φῬόρθῖῃ ἀθα!ησ τὶς ὑπ6 αἰβοοῦν
οὗ τηθύδ!β, χχ, 77
1άδ5, Κοθὰ Ὁν Ῥοϊνάθρθιοοθϑ, 491:
Κι!15 Οδβίου, δ08
ἐὐαφνταροτς. 198 ἡ. ; ϑυϊζογ οὗ Η 6! θη,
ἸΤανία, 100 ; ψ. οἵ Αρδίθϑ, τοῦθ
οὗ Μϑθάθα, 151
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ΙΝΌΕΧ
. 1 Ῥθδῃ (“ Ἠδ1], ἨϑδΙοσ 1), ἃ ἩΨΤΩΗ
ἴο ΑΡΟΙΙο, 359, 561
Τορᾶθοῦ (ΑΡΟ]]ο), 848
Τιϊαᾶ, οἰθοῦ οὗ ὑπὸ ---- Οἡ Ἰαύθυ δρῖο
ῬΟΘΙΓΥ, ἰχ ; στθαύποϑβ οὗ ---᾿ ἴῃ
ὁματγδοίογιβαθίομ, χχχὶ ; Ιϑησίῃ οὗ
- ὅ91 δηᾶ ἢ., δθ8; ΤΠ6 ΤΛΠΠ1Ο “Βα] θοῦ οἵ, χχχίϊ, 09, 618, διὃ
δια ῃ., 585
Πίδη ὙΔΣ, {πμ6 497
ΤΙ|Θὺβ (ΟἸδυ8), Ῥϑϊονθᾶ Ὀν Αρο]ῇο,
ΠῚ διη πῃ. ; ἔ. οὗ {Π6 ΙΒΞΒ6Ι Αἴδ8,
Πίστη, ΜοπΘΙαἷϊβ ὈΙδὴ5. ὑπ86 δχρθαϊἐἰϊοῦ ἀθαϊηϑῦ --, 4
8, 495, 501,
δ11 : ϑαοξ οἢ--, 17, Ὀν Ατούπηυβ
οὗ ΜΙούυβ, 621, δ28, δ25ὅ, 81
ΤΙΌΤΟΒ, 827
ΤΉΔΟΠΙΙΒ, ἢ. οὗ Μγόθηθ, 259
Τηο, δι. οἵ Οδάτσητβ, 151, 271 ἢ.
ΤΠΟΡΊΙΒ, ἃ βύγθδστη ἴῃ ὍὌδΙοβ, 325
Τηβονῃ, ἃ {{{|6 οἵ Ὀϊοηνβαβ ἱπαϊὶοαἰϊην μἷβ Οἰσύῃ ἔτοσῃ πῃ6 {ῃϊσἢ
οὗ Ζθιυβ, 287 δπᾷ ῃ., 289
ΠΡ Φ κα(Ἢ Ἰονϑὰ ὌΥ θυ δηᾶ {τδη8Ἰουτηθᾶ ἱπίο 8 οοΥ, 279, 275
Τοραΐθβ, 1589
ἸΦΟΙΘΙΑ, τηοῦμου δηᾶ νυ. οὗ Οϑαϊρυβ,
1018 "ξ ΤοΙ]οὶδα, 207, ὅ88
ΤοΙαἴβ, 108; ὁμδιΐθοσ οὗ ἩΘΓΔΟΙΘΩ,
207, 220-258. »γαδδϑίηυι;
ἴ. οἱ
ΤιΘΙρΘρῃΐ6, 259
ΤΟΙΟῸΒ, ΧΧΥ, 168, 187, 247, 258, 841
Τοπία, ἩοΙηθτῖο ἐγρὸ οὗ ορίο 101Ιονϑα ἴῃ --, Χ
Τοηΐϑη, {Π6 --- Τ80θ 5ΡΓΠΙΠ5 ἔΓΟΤῚ
Χαυΐδυ, ΧχΧΙΪ ; {ῃ6 --- 6,00] οὗ
Ἑρὶο Ῥορίτν, χ, ΧΧΥΙΙ . ; ΙΌΤΤῚΒ
δι ΟΟΓΙΡῚΙΒ οὗ Ὠδχγοῖο δέον, χΧχυ -χχχὶίν, 188
ΤοΠΐ8 5, ᾿ἴοβέϊναι οὗ ἐμ ---δὖ ὍὌὭΒΙΟΒ,
888 ; --- ΤῆδΔκΚ ΗΟΙΏΘΙ ἃ οἰ ΐΖθη οἵ
ΘΔ 0ῃ οἵ ὑποὶν βύαίθβ, ὅ95
Τορἤοϑϑδ, γψν. οἵ ῬΗΓΙΧΊΒ, 265
ΤΟΒ, 1516 οἵ --- τορυθα. ὈἰΓΕΠΡΙΔ 66οἵ
ἩοιΏΘῚ, δ7]1: ῬΡῸΝ 58.115 ἴο ---,
δ95 ; ἀἴ65 αὐδοες δ97
ΤρΙυἰδηβεδα, (9) ἄδυ. οὗ Ῥτγοθύιυβ, 169:
(1) ἄδα. οἵ ΑρδιηθΙΉ ΠΟΙ, 508.
ΤρΡΠΐουβ, 177, 196;
Ῥονθβ
οἵ
τυηηΐηρσ οὗ ---, 209, 211; 5. οἵ
ΑἸΡΕΪσγοη, 293, 227:
ΟΟΥΒ
οἵ ---, 268, 971
Τρῃϊσοποία, ᾿Ῥθοοπηθβ Ἡδοδίθ, 205
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δα ἢ. ; βδογ ποθ ο Ασύθῃηἷβ,
498 : ὑτδηϑροτίθα ἴο {π8 Ιαπὰ
οὗ {{ Ταυτίὶ, 495 ; αἰδύϊησιυ 5ηρᾶ
ἔγτοτη ΤΡΗἰδηδ58δ, Ὅ08
ΤρΡΗϊτηθᾶθδ, ψ. οὗ ΑἸοδαϑ, 157, 159
Τρηϊποῦ, ἄλυ. οἵ Ῥτοθίιϑβ, 16ὺ
Τρηϊδυβ, χχὶϊ, 807
1τ|β, δα. οὗ ΤΔυΠηΔ5, 99 ; ἐθύοῃϑϑβ
ἐδθ τγαῦου οἵ Βύγνχ, 185, 179: βϑηῦ
Ὅν Ζθαβ ἴο ΒΠΩΤΩΟΙ Ῥρταθίογ, 811,
818; βοηῦ τὸντης ἘΠ να ΓΝ
δἰὰ ἸΤιδίο, 3581, 491
Ττοη, 18; Ἦδοο οἵ --, 15 ἴ. ;αἴβοον
ΠΥ ὌΥ ἐπθ Τἀδθδῆ Ῥδοίν!5, ἼΣ
Βῃηθ! ἶἰησ οἱ ---, 141, 143᾽ π. ἃ
Βιηθ! θα οὐ ΜΌ. 1ᾶδ, 471 δᾶ ἢ.
ἸῸΝ Αρθ, {Π6 ---, χχγί, 1 ἢ.
κ΄ νοΐ ἘΠαΐτΒ, Ὁ Οοτοηΐβ,
18
ἸΒΌΟΙ, ἘΠ6 τῖνοσ, 108
Τύδ!ν, 26, 19 πη.
787. {86 --- οἵ Ῥαπάογα, 9
ψα1}ὰ5 ῬΟΙΠῸΙΧ, Χ

οὅαηο,

ατῖνθβ

πηδᾶ

Ῥτοθύμϑ, 169
Τυδύϊοθ (ρϑυβοηϊῆρα),
Ζθυβ, 28, 25, 145

.ο

ῃθ

19;

ἄδυβ.
ἅδε.

οὗ
οἵ

Τιδοθάδθιηοῃ, () ἴ. οἵ Ἑυτγαΐοθ, 169:
Θ᾽ 10: ϑροτύδ), 195, 491
Τιοραδοιηοηΐδῃ, 261
ΤΟ ϑῖβ, Οη6 οὗ [Π6 Ἐδΐοβ, 95 δᾶ
ῃ., 14δ,
289
Τιδροηπίδη, 859
Τιδάοῃ, {Π6 τῖνϑυ, 105.
Ττηθ Οπθ, {πΠ86 --- (Ηϑρῃβδδϑβύιυβ),
149, 185, 28ὅ
Τιδοοοῦῃ, ᾽χχχί;
ἀθβέτουνθα
ὃν
ΒΟΙΡΟπΥβ, 521
Τιδοτηθᾶθα, δα. οὗ Νοτθιβ, 99
ΤιΔοιηθάοῃ, ἕ, οὗ Θδηντηθάββ, 818
Τρ Πδ6, χχν :αι
οὗ -- νῖ ἢ
Ορηξδιπα, οὶ.
ἘΦΟΒΡΕΝ : (ἴῃ {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΗΘΒΊΒ),
Τιαβὶαβ, 5]αῖη Ὁν Οδποιηδίβ,
Τιαὐϊηβ, πδιηθᾶ αἴδου Ταῦ πα,
Τιαὐϊπιβ, 5. οὗ Οἴτοθ δα Οὐ
155. 165
ΤΙ ββηθϑβ, ΟΠ] οὗ δύνα,
Τιϑᾶρογθ, 99
Τ 6068,

261
1δῦ
βθθΈ8,
97

ΙΝΌΕΧ
Τιϑούμυϑβ, 8341
16ᾶἀ, 191: ὩΣ
ΟἸ͵Ὶ, 441,

οὗ {6

Ἀίοβ-

ΤοκΥ (ἃ Ετοσ), δδ9

ΤΙΘΠΤΉ8ΉΠ, ΧΧ
ΤΙ ΡΘΡΠΪΟ, ἄδα. οὗ ΤἸοϊαῦβ, ψ. οἵ
ῬΉγνΙαβ, 259
ΤοἸδηδῖμο ῬΙαΐῃ, νγὰ ἴον [Π6 ---, χνὶ,
ΤοΙοσαϑ, 209
ἘΚΒΗΜΑς χχχίϊ, 71, 827, 429 η., 495,
Τιθηδθοη, τηοηΐῇ οὗ, 41 δηᾷ πῃ.
Τιϑοηΐθβ, 527
ΤΓΠᾶ, ΠΝ Ἡγάχτὰ οἵ, 108
1 50οϑ5, 827, 07
ΤΘΒΟΠ65 οὗ δπέσιθπθ, διαῦμοῦ οὗ {π6
1ηΠἴἰὸ Παά, χχχῖϊ, 609, 815 δπὰ
ῃ., 517, 519
ΤιΘΒΘἤ 605 ξΞ Τ650}065), χχχίϊ, δ17
1ιδΐο, χχχνὶ ἢ τηούμοι οὗ ΑΡΟ]]Ο,
69, 71, 79; ἄδπ. οὗ ΟὐΘῸΒ ἀπὰ
ῬΠοΘΡΌΘ, 109; μμοαάρα ο Ζθι8,
145, 189, 218, 285, 258, 281, 825;
γΠἀουησβ οὗ ἴδ: δ , 929;
βοῶ
ὑῃπῃαῦ Ῥοῖοθ
588}
Ὀ6
ΑΡΟΙΙΟ’ 5 οὨΐθῦ δροᾶθ, 3351, 388,
537, 899, 868, 570, 577, 581, 589,
896, 401
ΤιθαοῖρΡθ, ἄσπ. οὗ Οοθδη, 8519
Τιϑυοῖρ 8, 189 : ἄδυϑ8. οἵ ---, 191 ἢ
γ.0
9
Τάρνα, 181
Τλοκτήδη (4 Μουβθ), δδ5, ὅδ7
Τλοκρι αὐ
(ἃ Μοι86), 549, δ9
Τὐρσυτίδηϑ, 179
ἶ
, 175, 841
Τὐλταρίηρσ Θοά, {Π6 --- (Ηρ δθβύμβ),
121
Τάπατπϑ (ἢ ΒΒΠΠΟΔ65), ΧΙ]
Τάηυϑ, ᾿ἱπνοκθα ὉΥΣ τηϊηβύγοὶβ, 278 ἃ
5. οὗ ἌΡΟΙΪΘΟ δηα ἀθίμιυβα, δ71
Τιοογίδηβ, αἰὰ Απρ
ἢ Οἢ ᾿ἀσοϊηϑῦ
{6 ΤΑΡΗΐΆΠ5, 221
Τιοοτίδη, {86 --- Αἰα5, 27; {86 -στονθ, (ΟΘηο8), χνυὶὶ
Τι οΥΐβ, Χ ἢ., χνὶ, 206, ὅ87, ὅ89
ΤΙΟΟΓΊΒ, ΕΣ οὗ {πὸ ΤΘΙΒΘΘΒ, 209
Του -οὐἶου (ἃ Ἐτοσ), 557
Τιοῦυα-ογοδκοὺ (ἃ ἘΤΟσ), δῦ
Τόν (Ετοβ5), 87
Ταυάνίοῃ ο ὅπ ἀαΐο οὗ ὑπ Ἡγηνη
ἕο Τ)ιοη8ιι8, ΧΧΧΙΧ
Τιγοδθιπὴ (πὰ Ατοδαΐα), 71, 260
Τγοδοῃ, () Κ. οἵ Ἀτοραια, 09. 7}

ΒΟΏ8 οὗ ---, 175 ; (1) ὑῃ0 Ττοΐδῃ,
οδρύυτοα ὃν Ῥαξγοοί 8, 405
Τ,γοΐα, 837
ΤιοοΠ6488, Βυϊίοῦ οἱ ΗδΊθη, 197,
4983, δ17
Τινοῦαϑβ (1 Οτούθ), 11
Τιγὶηρ ὙΥοτᾶϑ, οὔἴβρεϊηρ οὗ δύο, 97
ΤΟΘΌΓΡΌΒ, 261
Τοῦ, ἄδα. οἵὗ ---, 498
ΤΙ ΠΟΘΊΙΒ, οἰθρτίπς οἵ--, 248; κηΠοὰ
Όν Ῥοϊγάθιοθϑ, 491, 508
ΤΟΥΥΤΏΘΒΒΊΒ (ἰπ {Π8 ΤΊΟΒ4), 405
Τιγϑίδηδδβα, ἄδα. οὐ Νϑγθαβ, 99
Τ᾿γϑιογαύθβ, Ὁμογαθῖο τηοπατηθηῦ οὗ
χίχ
Τιυβι
τ δοῃπ5, 529
Τιϑῖρρθ, ἄδι. οἵ Ῥεοθύιβ, 169.
κυκΝ

ΧΧ

ΜδΟΔ., 5. οὗ Αθοῖιβ, 527
ΜδΟΔΓΘΙΙΒ, 188
Μδοθάοηῃ, 8. οὗ Ζθιδ, χχὶϊ, 157
Μαοθαοηία, Μϑοβθαοπίδηβ, χχὶϊ, 157
Μδοἤδοῃ, Ἦ8815 ῬΗϊοοίθίοϑβ, ἘΠ;
ΚΘ
Ὁν ΕΌΤΥ
ΡΣ 5, 518; τοι
οοἶνο
σὺ
οἵ βγοῦν ἼτοΙα
Ῥοβοίάοῃ, δ2ῦ
Μδθηδᾷ, 8517
ΜδΘηΔΙ5, 200

Μδθοῃ, δόρ, ὅ71

Μαθοηΐδ, 387
ΜδΡΊΉΘΒ, 5. οὗ Ζξδιι8, χχίϊ, 157; 5. οὗ
ΑΥρΟβ, 208, 2θ0ῦ
Μασηοβία, χχίϊ, 255, 26
Μαῖα, Ομ6 οὗ δ᾽ Ῥιοίαᾶθθ, 69;
ΠΥ ἩθγΙηΘΒ ἴο Ζθαδ, 149, 868:
40 ραϑϑίην, 441, 445; ὅοῃ ᾿οὗ -φαϑϑίηι
Μαϊάθη ὙΥ6Ι], {Π6 ---- αὖ ἘΠΘΙΒ5, 29ὅ
Μα!θα, 858
ἐτῖκον ας των οὔἴὔβρτγίηρ οἵ ϑύτγίΐθ, 97
Μδηΐθϑβ, 271
Μϑδηΐο, ἄδιι. οἱ Τοϊγοϑίαβ, 489
ΜΆτοκϑομοῦῖοΙ, χχὶϊ, Χἢ ἢ.
ΜᾶΓΙΘ5,2
ἐνοδιλκῷ Ατὶ --, ΧΙ, 657, ὅ67, 571
ΜΑΙ ΔηΥΠΙΒ, 8. οὗ ῬῃίπθαΒ, {77
Μασγτηδχ, 261
Μᾶτο, 211 δῃᾶ ἢ.
Μδίοηθα, ἴῃ Τύγδοθ, 211 π., 527
Μαγγίαρο οἢ ον, ἃ Ἡϑβίοαϊο Ῥοθπη
χχὶϊ, χχὶν
Μᾶαβθβ, 197, 93
Μαεύπίαθ, αἰβοονοὺβ ὑῃ6 Ἡγην ἴο
οηιοίογ, ΧΧΧΥ

ότ5

ΙΝΌΕΧ
ΜδβοΙα8, ῥτΐηοθ οἱ ἩΔΗΘΑΓΏΔΒΒΌΒ,
Μϑαυ-ὰν ϑοηρβ, 47 ἢ.
Μοαπᾶορσ, 108
Μϑροϊοπίοθ, 259
Μοοϊβίθαβ, ἢ. οὗ ἘΠ
ΡΥ 5, 5938
ΜθοΟΠΘ, αἰνίβίοη θοῦψεθῃ βοα5 δια
τήθη δὐ --, 119
Μάρθα, ἅδε. ᾿ οὗ Αρδίοβ, 151, 158;
τϑηθΒ σου
οἵ ΓΟ Η 527;
Ῥοΐβοηβ σθοη Κ. οὗ (ον πίῃ, 688
Μϑᾶάϑυβ, 5. οὗ ΤΆ80ῃ δηᾶ Μβᾶθα, 188
Μράοῃ, Κ. οὗ Αἴῆθῃηβ, 591
Μροαιυβᾶ, ΒΌΟΙΥ Οὗ ---, 99, 101
Μασδιηθᾶθβ, ἧ. οὗ ῬΆ]88, 8171
ραν μρδτς 197, 207
Ἔν, 965
γηροάϊα, Βιιθ] θοῦ οὗ {Π6 ----, ΧΧΥ
ΜοΙδρΡιιβ, ΧΧΥ ἢ ΟὟΤ65 ἀδυβ. οἵ
Ῥτγούΐθιβ, 169: ἄθδγ ἴο ΑΡΟΙΙΟ,
261: ἱπβρίτοα. ΨΥ βουρθηΐβ, 268
ΜοΙαπΐρρο, 80) ΑΤἸΏΉΔΖΟΙ, 288
ΜοΙΔΠΟΡΊΙβ, δ71
ΜοΙδ85, 5. οὗ Ῥητίχυβ, 265
ΜΟΙΘΑΘΘΙ, Βύουυ οἱ ---, 215, 217;
ἄδα. οἱ ---, δ08
Μϑῖθβ, {ῃ6 τἶνοι οὗ ϑτήστηδ, 4895,
460: ἕ, οὗ ἨοπΊΘῚΣ, 567, 566, δ71,
δ78, ᾽581
ΜΘΙΘΒΑΘΌΓΆΒ, 205
ΜοΙοβίσθηθϑα (ΗΟΠ]61), 567, 569
ΜοΙΐδθ, ὨνΤΩΡἢΒ οὗ ἈΒΠ-ΟΥΘ 65, 18 ῃ.
93 πᾶ π.
ΜοΙΐδη την Ἀρμο: μαῦρες ἕτοτση {π6
Μο]ΐ86), 121 δηᾶ ἢ
ΜοΙΐο, 97, 51ΤΙ
ΜοΙθοθα, 175
ΜοΙοοβίβ, δι. οὗ Οοθδη, 105, 319
ΜΘΙΡΟΙΏΉΘΠηΘ6, ΟΠ6 οὗ {Π86 ΜίιΒ68,. 83
ΜΟΙΏΠΟΗ, ΧΧΧ, χχχὶ; 8. οὗ Ἐοβ πᾶ
ΤΙ ΠΟΠΊΒ, 168; αἰαβ Π6 ΤΊΟΪΔΠ5
8δηᾷ 5]αῖπ Ὁ. ΑΟΠΪΠ66, 507 ; ἄασυ.
οὗ ---, 589
Μοποϊαἦβ, τϑύστη οἵ--: 6βουίθα ὃν Ἠδίθῃ, τοί;ἂν
Ἴ
5. οὗ
ἬΘΙΘη,
198, 106;
ΟἤΟΒΘη
88
Βαβραπα οὗ Ἠδίθῃ, 199: 5. οὗ
ῬΙοιβύμθμθθ,
205;
Θηξογ δ ἢ 5
Ῥατὶβ, ῬΙΔΠ5 ὀχροαϊ οι ασεϊηδῦ
ΤΙ στη, 91, ὅ08,. 511,.619, 521:
Δ ΌΔΙΓΟΙΘ
ἢ ΑΔΤΩΘΙΏΠΟΙ, δῶδς
ΤΘΔΟΏ65 ΕἰἸσυνθῦ, ΓΟΌΠΓΠΒ ΠΟΤΙΏΘ, 597
Μϑοηθιηδοῆτβ, 569
νοι
᾿Βαϊου οἱ ἬΘΙΘη, 198,

Θ6τ6

Μοποϑίμίαβ, 178
Μοπρθϑίῃο, 105
ΜϑοηΐρρΡθ, 9
Μοποθεϊα5, 5 . οὗ Ταρθϑέιμϑβ, βύσιιοκ Ἢ
1Π6 Ύ
Ε ΩΣολτ οἵ Ζρ δ, "Αγανσοὗ Ῥαίσγοοίτβ 189
᾿ ΜΡΙΟΡΘ, (ὦ) ὉΠ8 οἵ ἐμ ῬΙοίααθβ, 67
(1) ἅδε. οὗ Οδπορίομ, 71
ΜΘΙΟΡΘΒ, πα
ἰδ ηΐβ οἵ ΟΟ5, 827
Μρββθηρ, χυὶὶ
Μοϑβθηΐδηβ, 189
Μοββίηδ, Βεγαῖία οὗ, 71 π.
Μοίδποίτα, ν΄. οἵ ὄδίθυβ, 901 ; τοοοἶνοα Ποιηθίθῃ, 808; σἶνϑϑ 1)6τη Ρηοδη ἴο ὌΒΙηθο ἕο ΠΌΠ1ΒΘ,
805 ;5Ρῖ65 οὐ Ποιηθίοσ, 807, 809
Μούμοπθ, ἃ ἩΣΤΡΉ, 571
Μοίϊβ, τόδ: ν. οὗ Ζθυβ δηᾷ ὅνν81ἰονγβά Ὄν Ηΐπῃ, 148, 147; τηοῦμον
οὗ Ἠοτηθσ, δ69
Μίοθ, {πΠ6 --- 548--5685 ραβδίηι
ΜΙαᾶδ5, μὲ 461: δρ θἢ οἡ ---- ὉΚ
ἩΟΙΊΘΥ, 591
ΜΙοῦαα,ΕἾ
ἐ
507, 521
ΜΙ
:
Μίπηδβ, Ὄ ἃ Οθηὔΐδι, 298; (1) ἃ
ῬΓΙΟΙΠΟΠΌΟΥΥ ἴῃ Τοηΐδ, 9217, 469
Μίποβ, 71, 149: 5, οἵ ὥριιβ πᾶ
ἙσΙΌΡᾶ, 171, 1907:
νἱᾶθ τὰ]θ

οἵ ---, 206 δηᾶ

πῃ. 8558

τὸν
δος ΑΝΩΝ: οὗ {πΠ6 Μύυβθ8,
88 ; ἅδε. οὗ Ηθάᾶνϑῃ, 89: ψραδοα
ἴο ὥθυβ,
148:
᾿γηθα
ὈΓΥ
ἰὐροήεκ 806.
Μ
ΘΒΔΡΌΤ.
Μορϑγδθ ΑΝ 145
ΜοΙ]ΐοηῃθ, 161
ΜΟοΙοΒΒΙ, Νϑορύοιθμηβ τοῦ ΓΒ ἴο
{Π6 ---, δ27
ΜΟΙΡΘ, ὁπ6 οὗ ἐπ ΒΙΓΘΗΒ, 181
ΜΟοΙΌΓΕΒ, Β᾽αΐπ ὉΓ ἰκολερ 259
Μόοοη, {86 --- (3616Π6),4
ΜΟΡΒΊΒ, (Ὁ) ἃ Τιδρ [Π, 5. ὑὸςἰμδως
258; (1) {Π6 5661,5. οἵ Μϑηΐο,
ΧΧΥ, 267
ἩΦᾳΦΣ, αἰτηθηβίοηΒ οὗ ἃ ---, 8ὅ ἃπα
Μοΐμοι οὗ {πΠ6 αοαβ (Οὐ 616), 439
Μούμοε οἱ ΑἹΙ (ἢ), 457

ΙΝΏΕΧ
Μοϑβοονν, μην ἰο οηιοίον ἰουπα αὖ,
ΧΧΧΥ
ἰ
ΜπΟΚ-ΟΌΟΠΟΥ (8 ἘΊΟσ), δ59
Μιυατϊηδη (ΡΘΙ68), ἃ θτοσ, 548, δδ7
ἍΠΕΡ, Οὐΐο ---, οα ὅπ ᾿Αφρίηνίι,
χχυ
Μυτγάοιβ, οἴἶβρείησ οἱ βύγιἴθ, 97
Μυταν, α΄., Αποϊοηΐ αΥ̓ΘοΙ: Τλογαἴα76
οἵ ---, χὶν
Μυβθ . 868; ἄδιι. οὗἉ ΟΝ 489, 448,
447, 459, δ1ῦ, 869,

Ρυϑ, 81; ΠΆΤΉΊΘΒ ᾿ο {Π6 ---, 88:
Ῥδύγομθϑϑοϑ οὗ ἐχρττ μρστο 88, 87,
14δ, 151; --- οὗ ΟἸΥΤΑΡΊΙΒ, δ:
-- οὗ Ῥίογία, 285, 27ῦ, 281, 889,
89 : ΟἸντερίδη, 800, 451; ἀδποὺ
οὐ {π6 --- ἂὖ ὍΡΙ Ηἰἱ, 458: 6616Ῥτγαΐθ 6 ἀθϑαβ οὗ ἐδθ ἀοτηϊφοάδ,
459, 461, 487, 509, ὅ39:;
Ἠδιΐοοη, ᾽548, 81: ᾿εὔροα ἀραϊοαἴθα ἘΥ͂ Ἠδβίοά ἐο - 587, 591
Μοειβοιην, ὉΠ ----, οὗ ΑἸοϊάδιηδβ, δ89
Μγοδίθ, 827
ΜνΟΔΙΘΒΒΊΙβ, 541
ΜνοοπδΘδη, 489
ΜνΌΟθΘΗΘ, ἄδα. οὗ ΤηΔΟ 5, 259
Μυττηΐάοηβ, δηὖϑ ὑγδηβίοστηθα ἰηΐο
--,. 18 ; ον οἵ {Π6 ---, 247, 258
Μία, 498
Μυβίοτίοβ, {Π6 --- οἵ ἘΠΘυδῖΒ, 808
δηα
ἢ. ; ἰαπρσῃῦ Ὁ. Τοιηθύρν
ἕο ἐῃ8
ῬΓΪΠΟΘΒ. οἵ ἘΠΘυΒῖ5, 825
ΝΑΓΟΙΒΒτΙΒ, {Π6 --- ογραϊθα Ὀν Ἐδυίῃ
ἴο ΘΗΒΏΔΙΘ ῬΘΙΒΘΡΏΟΠΘ, 289
ΝΈΟΙ, 207
Ναιβίποῦϑ, 5. οὗ Οαγββοιιβ, 165
Ν Δαβὶ ὑποί8, 5. οὗ Οαγββθαβ, 1δῦ
ΝάΧΟΒ, 987, 927
ΝΕΙΘΌΒ,
5008 οὗ ---, ΚΙΠΘα ὉΓν
ἬΘΙΔΟΙΘΒ, ΧΧΙΙ, χχὶῖ, 168
Νοιηθᾶ, χνῖ: Ποπ οἵ --, ΚΘ Όν
ἩΘΙΔΟΙΕΒ, 108, δ87
ΝοΙΘδἢ 668, ὅτονθ οἱ ---᾿ χνὶ, ὅ87
Νοιηθγίοθϑ, ἄδι. οὗ Νϑγϑυϑ, 99
Νοιηρβίβ, χχυΐ, 17 δηᾶ ἢ., δ δια Π.,
29." Ἰποῦμοι οὗ Ἠδίθη ΌΥ Ζριδ,
Νϑορύο! θυητι8, ΧΧΧΙΙ; ΟΠ} οἵ -“--- αὖ
ΘΘΙΡΗΙ, 11 η.
Ῥτουρμῦ ὈΥ

Οανβϑθιϑ
ῸΠ
ϑΟΥΓΌΒ,
Β5|8085
ἘΣΎ ΌΣΙΙ5, 511, 5617; ΤΠ ΓΟΓ5
᾿Αβύνδμῃδχ, 519; τλυτθγ5 Ῥυγΐδιῃ,
621. 028; τηθοϑ Οανγβδθαβ αὐ
Μαΐοπθᾶ, Ὀ27
ΝΘΡΠΘΙΘ, σῖνοβ ὑπ δι ὧο ῬΕΓΪΧΙΒ
δα ἩΘΙ16, 177
Νούθιβ, 5. οὗ ὅθα, οαἹ]Ἱϑᾶ ὑπο ΟἹα
Μδῃ, 97 ; ἄδυδ. οὗ ---, 1ὁ., 99, 158,
187, 847
Ναβο, 99
ΝΟϑδθι5, {Π6 τῖνοι --, 10
Ναβίου ,.β. οὗ Νϑίθυβ, 168 ; βο- δ] θα
δνγθ οἱ ---- 572 ηἢ., 498, δ18;
ΤΟὑΌΠΓΗΒ ἵΓΟΠῚ ΤτοΟν, δ25, δ69
ΝΙοοβύγαιβ, 5. οὗ ΜΌΠοΙ ἰϊΒ, 20
Νίοούμποῦδ, οπθ οὗ {πΠ6 φρο μυτῶ 179
ΝΙρηῦ, τπούμον οἵ δ ἶθ, 8, 79, 87;
ἄδι. οὗὐ ΟἾἼδοΒ, 87: Ἶ πἀπλερνᾳ
οἵ --, 95,99: Βουβ6 ἃπά]
ἸοιγηθΥἱπσϑ οὗ --- 138, 1830 ; τηοῦμου οὗ
{Π6 ἩΘΒροΙ 468, 281
Νίκο (γἹούονυ), ἄδι. οὗ Ἔρος 107
ΝΙῸΒ (ὑπ νον ΝΊ16),1
Νίορβϑ, ομ!άτϑη οἵ----, ἐπῶν
Νίβαθα, δα. οὗ Νογθιβ, 97
ΝΊδ:ι8, 59
Νοίιι, 9.5 8. οἵ ᾿Αβύγαθιβ, 107,
Νυύ ((μ6 Ἐσγρύίη οουππύίθοερατγῦ οἵ
ἨθδνυΘΗ), 958 ἢ.
ΝΥΙΏΡΗΒ, νγϑἢ ὕΠ6 ΟΟΓΡΒΘ οἵ Ἡοβίοα,
ΧΥΪ,, 18 ; ἄδυβ. οὗ Ζθυβ, 7ὅ, 89;
ὥες Ὸἢ τηοτπηὐδίη8, ΤΌ; --- οὐ 65}7665, 98 η.., 417; ἔγθθ- ὨΥΤΩΡΗΒ οἵ
Μύ. 1ᾶδ, 45; οΟΙρΔΠἰοὴ 5 ΟΥ Ῥᾷδη,
ἀρ; εϑοταραπίοῃβ οὗ Αγρῃτγοαϊίο,
ΝΥυβὰ, ἰῃ Ῥῃοθηΐοθ, 6 ὈἰΡ ΡΙδοα
οὗ ῬΙΟΗΨΒΙΒ, 287 ; φἱαΐη οὗ ---,
:: ἔργα παρ τθα ἴῃ (6118
ο

«----.

Οαΐῃ (Ποτοῦβ), ἀοσβ υη͵υδῦ ἡκν ἢ
τηθηΐβ, 19 ; ὐ
οὗ ---, 68 ;
οἵ ϑετίτο, 7: - ὉΥ ἐπὸ νάδος οὗ
δύγυχ ἀοβουίροα, 180, 157
ΟΡτΐίδγθαβ (ΞΞ
Φ- Βιίατθαβ, 4.ν.), Ο.6 οὗ
ἐπ
Ἠπμπάτοά -Βαπαθα
Αἰαπίε,
Ῥοιιπᾶ Ὀν ΟἸΌΠΟΒ δηα τοὶθαβοᾶ ἂν
ΖΘΌΒ, Ἐπ τ Ἰῖνοβ ἰη 'ΓΑσίδγιβ,1
Οοδίθα,8
ΘΟῦδοςὧοΜῈ 10, 40, 79, 89, θὅ,
7. Ὅν; ΚΕ ν ἅν οἷ Τίνουβ, 105;
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ἄδιιβ. οὗ ---, 106. 109, 115, 129,
18 ; ϑβύγθδιηβ οἵ, 137, 139, 14δ,
147, 161, 181, Τῆι 198, 281, 248,
281, 9288 : ἄδαυβ. οἵ -ος 289, 519,
869, 577. ᾿423,πα69, 46], 488, 501,
:
δ0ὅ, 689
Οοἰτηθᾶθ5 (ἃ ἘΤΟΡῚ),δ57
Οονρθίθ (ΟΣ Οον ποῦ), ΟΠ6 οὗ {ῃ8
Ἡδυρίθβ, 99, 179
ΟΟΥ̓ΡΙΙΒ, ομ6 οὗ ὑπ6 Ἠδιρίθβ, 179
Οὐσττηο, δα. οὗ Οοθδη, 105, 819
Οονμοῦ, 866 Οονρθῦθ
Οαϊΐοβ, 5. οὗ Ἡυϑοῖθθ, 217
Οανββθαβ, Χχυὶ ; οΟπϊδϑίοῃ οὗ --- ἴῃ
{π6 Ποίμγη8, ΧΧχ δῃηᾷ ἢ.; τἰνδὶν
αὶ Αἰαθ, χχχὶ ἢ ἱη8 ΔΙΤῺΒβ οὗ
ἈΟΘΉΝΠ65, χχχὶϊ ; ἰογύθπθβ οὗ --αἴζου τούυσστη ὅο Τύμδοι, χχχίϊὶ;
ΒΟΠΒ οὗ --- Ὁν Οἴτοθ, 158; 50Π85
οὗ --- ν ΟδΙνρϑβο, 155 ; βαυϊΐοσ οὗ
ἩΘΙθη, 198, 419 πη. ; ἰοίσηῃβ τηϑᾶΠ655, 493, δ0ὅ ; δἰ 5 ἴῃ ὕΠ6 ΤΟβοι16
οἵ Ροᾶν οἱ ΑοΘΠ 65, 809; νψὶη5
{η6 ΔΙ. οὗ ἌΘΗΙΪοΒ, ΘΔΡΟ 68
Ἠδίθησβ, ὅ09 ; Ὀτίηρθ ΝϑορίοϊθΤῊῸΒ ἹΤΟΤῚ ΒΟΥΤΟΒ, ΒΡΐθ5. ἰη ΤΟΥ͂,
811;
τίνδαιν σἱῷῇ Αἰἷδθ, 818;
ἀἰθσυϊβοα, ΒΟ ΘΕ Σ τὐυΓ6Γ8
ΑΒΕγΆΠΔΣ, 528 ; αὖ Μδτοηθδ, 527;
ΒΌΟΥΥ Οἵ ---- ἰΌΟΣ Οἷο88 οἱ Οαγψδϑβον,
581, 569
Οὐγψϑβδομ, ὕΠ6, οἤθοῦ οὗ ὕπ6 7 αὦ ἃπὰ
-π- Οἢ νΡοβύ- ΗΟμθτῖο. ορίο, ἰχ;
βύγαοσύαιτα οἱ ---, χὶ, 591 ; οοτηῬοβίϊοη ἃπᾶ Ιοπρστῃ οὗ {Π6 ---,
591 δηᾶἢ
ΟΘΔΘΘΙ, ἔ, οὗ ΟτρδανΝ, δ11
ΟΘΌΔΙΙ5, 195, 197
Οδοπαῖϊα, {ῃ6 ᾽Ταζξῖηρ οἵ --- ὃν ΟτθοῬΏΨυΒ οὗ β'δηο5 ΟΥ ὈΥ͂ ἨΌΙΉΘΙ,
598, 580
Οοαϊροάρφα, {868 ---, χχὶχ
ΟΘαΙΡΌΒ, γΥΓ ἴοσα Ἐπ6 Ποοκβ οἵ τος
ὁἙτῆς ἔπηθγαὶ ΓΞ ΘΟ
, 919;
ον, Ὁ] --- (Οεοαΐρ οὐρα), 485:
ΒΟΠΒ Οἱ ---, ἐδ. ; ΟἸΓΒΘΒ. ΠΒ. 50Π8,
485:
βίοιν οὗ --- τοϊαΐθα ὉΓΚν
Ν δϑύοσ, 493
ΟΘπΠΘα8, 188: ἔ. οἵ ΜοΙθαρον, 21,
Ἐ7' ΠΊΔΙΤΙ 65 Ῥοείροθδ, 487, δ0δ,
Οϑποῦ ἴῃ Τιοοῦΐβ, Ἡδβοα τη προγθᾶ
διηἃ Ὀαυτγὶδα αὖ ---, χνὶ, χυ], 587

νὰνοἰ χά , ῬΘΙΒΟΙΒ αἴῃ
5] ὈΥ ---, 261
δᾶ

6τὃ

π

Οοπορίοη, Ὁ] 5 Οτΐίομ, 71 ; 85. οὗ
ΘΟ ΒΊΒ,
Οσνρῖία, ὑπ ἰβϑιαπᾶ οἵ Οδίνγρϑο, 188
Ορνα, δὴ ἰβαηα οἵ Οτούθ, 188
ΟαϑΠ ἴδῃ 568, {Π68 ---, 188, 199
οὐ πττ{86 --- οὐ ἐἦδθ 568 (Νουα),
ΟἸΒΠΙ5 (ἰῃ Αοἤδ68), 188, 487
ΟἸτηθἷα8,..
ΟἸγιρίδαβ, Χχχ
ΟἸντηρίϑηβ, χχὶ, 259
ΟἸντηρίϑη, {πῃ6 ---- (Ζ6 8), 277;
Μύυθβοβ, 8595, 441
ΟἸΣΤΏΡΊΙΒ, ΜΊ565 οὗ --, 79; ὈἰγῃῬίδοθ οὗ πῃ Μιιβθ8, 88: ὀςφουρίοα
Ὀν {Π6 σοᾶϑβ, 87, 107, 100; βίσοηδΒΟΙΑ οὗἩ [μ8 Β0η8 οὗ Ὀτοπὸβ ἴῃ ὑπ
γγᾺ υυἱῦῃ ὑμθ6 Τιΐδηβ, 125, 129,
139, 141, 149, 157, 918. 98, 235,
558, 989, 996, 999, 818, 891, 893,
991, 833, 837, 341, 869, 961, 887,
8096, 401, 431, 433, 457, 439, 445,
458, 568, ΕΙ γαβδίηι
Οποβθβϑιβ, 175 ; στονθ οἱ Ῥοβϑίαοῃ
προ ἈΠ Θαβύοτη ὍΠ6ΓΘ, 541, 571,
ΟΙΟΒοΟΙΉΘΠΒ, Ἡθβίοα ΒΒ ὈΟΠ68 Γθτηονθᾷ ἴο ---, χνὶ, 175; Μίηνδη,
259 ; ΒΟΠΒ δὲ: 288 : ΤΏ6η οἵ---,
ΤΘΙΠΟΥΘ {Π6 βοάν οἵ Ἠϑϑίοα ἔτοπὶ
Οοποῦ, ὅ89
ΟταδΥ (Εππομιία), ἄδι. οὗ Ζθυβ δηᾶ
ἩΘΤΉΪΒ, 145
Οτοϑύθϑ, χχχῆ; ΔΥΘΉΘσΘΒ Ηἰβ [αῦθου,
᾿ΑΒΔΙΠΘΙΏΠΟΙ, 527
Οτίοῃ,ΡΥ οἵ --, 47, 49; βύογνυ οὗ
Ἔδει
Οτρῆθυβ᾽ δ71
ἢἷο, {π0 --- ομαγϑοῦθυ οὗ {6
γηνυ ἰογ68, ΧΧχὶχ
Οτύμαβ, ὑπ Βουπά οἵ θυ
Θ68,
Ῥοτη οὗ Βομίαηα ἀπ ὙυΡμδομ,
Βαῖη Ὁν Ηδγδοῖθθ, 101; ἔ. οὗ
ΒΡίηχ, 108
Οὐγν5. ΜΙ. -, ὅΠ6 βύγοησῃοᾷ οἵ
{π6 Τιΐδ ΗΒ, Ρ
Οὐγθιβ, Κ. οὗ Ῥητνρία, 41δ, 417
Οὐΐτασο (Ρουβοηΐῇῆθα), 19
Ογνοιη]οοκίησ, ἃ ὑ{016 οἵ Ππ6 αἰΐδι οὗ
ἌΡΟΙΙΟ, 539 : ἃ ὑϊ016 οὗ Ζθυ8, ἐδ. π.
Ῥαθδη ({π6 ἨθΑ]6γ), 27ὅ
ῬδΘΘΔΙ- ΒΘ ΓΒ, Οτθύδῃ ---ν 9501
Ῥαραϑᾶθϑῃ, ἃ ἘΠ οἱ ΑΡόΙ1ο, 220
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Ῥαϊδιηθᾶββ, 4938, 4906 ; ἀτονηθα ὈΥ͂
ΟὐνΒθθαβ ΕΨῚ ΤΙοΙηΘᾶ65, δ05
Ῥαιδαΐϊιτη, χχχὶϊ ; βύοι θη ἤτοι ΤΤΟΥ
ὈΥ Ῥιοπιοάο5 δηα Οανγββθιβ, 511,
Ῥαιηδηύτη (ἰπ Ατοδαϊΐϑ), ΕΣ
ῬΑΠδ5, () τοΑὐμθηδ (ᾳ.}.),
121,
147, 159, 229, ὅ10. 437, τῳ ᾽Β61:
(1) 5. οὗ Ἴμοδοη, 478: (ἢ) 85. οἱ
Οτὰβ δὰ Εὐυτνθία, 07; ἔ. οἵ
56Ί6η6, 3571
Ῥᾶπ, 8. οὗ Ἡθγιηθβ, πδυηΐβ οἱ ---,
ῬΙγ5 ΟἿ ῬΪΡρθβ αὖ δυθηίαθ, 448;
Ὀἰγίῃ οἵ ---, 445; ΨῊΥ 80 πδτηρά
ὃν {86 σοάϑβ, 447 ἀπ ἢ.
Ῥαπαᾶΐβ, δι. οὗ Ζθιβ δηα 666,
461
Ῥαηάαίομ, ὑπ6 ἄδϑιι. οὗ ----, 45, 1589
Ῥαπάοτα, (Ὁ) τῇ
οἵ Ξεο ΣΥΝ
ογθαύϊζοῃ οἵ ----, 7 ; τηθδηΐηρ οὗ ἐπὸ
ΠΆΙη6, 9 π.;
[οἷ ἸΙοοϑθ {π6
ῬΙασιιθβ, 9; ογθδίϊοῃ οὗ --, 121,
128 ; () δε. οὗ ΤῬιοδ] οη, 157
Ῥαποίαθβ, Ὀτούμοσ οἵ ΑἸΡΗἰ ἀἀπηδϑ
οὗ ΟΠαϊοῖβ, ὅ73, δ8ῦ
ῬΔΠΠΘΙΙΘΠ65, 48, 169
Ῥδῃηῖΐῖο, 140, 251:
αὐξρηάδηῦ οἡ
ΑΙΘΒ, 258
Ῥδπορθδ, 97
ῬΔΠΟΡΘΙΒ, 179, 207
ῬΔΡΏΠΟΒ, 411
Ῥαυῖβ
(ΑἸθχαπάᾶσιβ,
4.0.)
ΒΙΔΥΒ
ἈΑΟΘΉΝΠ65, χχχὶ
ῬΔΙΠΆΒΘΌΕ, ΠΝ 343, 845, 858, 861,
403
Ῥδ͵ΟΒ, 825, 3527
Ῥδεύμθηΐτβ, ὕΠ6 Τἶνϑὺ --- 10δ, 279
Ῥδγέμθπορᾶθιϑ, 5. οὗ Ταϊαῖϊ5, 487
οαρύσγοθ.
Ῥαίγοοϊαβ, χχχ,
(89:
Τίγόδοῃ, 49
Ῥαβίύῃθα, δα. οἵ ΝΟΙΘαΒ, 97
Ῥαβιτπῃοῦ, ἀδπ. οἵ Οοθδη, 10ὅ
ῬδΒΒΔΠ5, οη6 οὗ Πη6 Οθγοορθβ, ὅ39
Ῥαιβδηΐδϑ, χχχὶϊ ἢ; ΟἹ ὕμπθ ϑύοῃθ
ΒΘ ΠΟΘ ΕλῊ ΟΤΌπΟβ, 115η., 1985.
αν ΠΌ1Β6 οἱ ΟΠ] άστΘη, οἱ, 145,
Ῥράδϑιβ, ἃ ὕουγῃ ἢ {π6 Ττοδά, 498
ῬοράΒΙΒ, ὈΟΓῚ ἴσου ῃη6 Ὀ]οοα οἵ
Μράμϑα Ὀτΐηρβ ὑπο
ἴο Ζθαϑ,
101, 1085: ῃθ Πποῖβθ οἵὗὐ ΒΘΙ]1θτοῬῇομ, 159
Ῥρίσγθῃ, ἔ. οἵ 1ο, 273
Ῥρίγσρῃθ, δὰ. οὗ Οϑθδϊαβ, 259
Ῥοὶτιμοῦΐβ, 5. οὗ Αδθρυύυθ, 209:

ἢρηύα τὶ {π6 Τιαρὶμδο ἀρσαϊηϑὺ
Οθηύδυτβ, 299
ῬΘΙΓΊΒ, [Π6 Τίνυ --, 1883
Ῥοἰβιβύταῦτιϑ ἀλπιροῖϑ αὶ {π6 ἰοχὺ
οἵ Ἡρβοά, 2,
Ῥοίύμῃο, ἀδιι. ἣνΟΝ 10
Ῥρίδρομ, 261
Ῥοιαϑβρὶ, 175, 265 ; ἴῃ Οτϑίθ, 275 ; δὖὺ
Θοάοηδ, ὁγ9
ῬΘΙΔΒΡΊΙΒ, 176
Ῥρ]θίδαθό (Ξε ΡΙοίβθβ), 67
ῬΘΙθιβ, ἴ. οἵ ΑΘΠΠ65, 158 ; δάνρηἕμτο οἵ -- ἢ
᾿Αραβῦιβ, 185 ;
Θοἰ δ]αιτηΐπμη οὗ, 187, 186, 199,
278;
αϊδριθ οὗ σοὰβ δὖ {πῃ6
τηδιτίασθ οἱ ----, 4809: τηδιτΐαρθ
οὗ --,
497, δ13::
Ν ΘΟΡἐΟΙΘΙΉΙΙΒ, 527
Ῥο]αβ, 5. οἵ Ῥοβοίάοπ, χχίϊ, 168
Ῥεϊίοη, Μύ. ---, 168, 185, 190, οΟΥδε
τηδιτίδσθ οὗ πο κῶνΟΠ ---, ἀ07
ἐπ οετ ξο, 179, 2θῦ, 843, 9545,
Ῥρίορϑδ, δι. οὗ ---, 219:
νἱηβ
Ηἱρροάδμῃηθῖα ἵτΌτα Οδποχηδίϊβ,
261 ; ἰ516 οἵ ---, 855, δ05
Ῥοϊοτίβ, 73
ῬΘΙΏΡΗΓΙΘάΟ, ὉΠ6 οὗ ὑπ6 αταΐδθ, 99
Ῥϑηθίορο, χχχϊ ; Ὀυτίδὶ οὗ βυϊίοῦβ
οἱὗἱ ---, δ81:; ΤΑΔΥΤΙΘ5 ΤΟΘΙΘσΌΠΊΙΒ,
ἊΝ ᾿ΒΟῺ5 οὗ --- Ὀν Οανϑββθυϑβ,
ῬΘηΘΙΒ, {Π6 ΤἶνΥ ---, 105, 213, 447
Ῥοπέμοϑι!οία,
χχχὶ;
ΚἰΠρα
ΌΓν
ἈΟΘΠ 68, δο7, 509
ῬΘΡδγθέμιβ, 897
Ῥοχίροθα, ψν. οἵ Οϑῆθυβ, 189
ῬΘΥΪΟΙ ΤΉ ΠΤ, 5. οὗ Νοῖθιβ ΚιΠθα
ὈΥ Ηθγδοῖοβ, χχίϊ, 161, 487
ῬΟΓΪΘΓΘβ, 5. οὗ ἌΘΟΠΙΒ, 157, 189
ῬοΙ τη 65, Ε Οδπύδατ, 933
ῬοΕΪΤΉ6Ι6, ὁ68
ῬοΙΡΠΔΒ, 5. οὗ Οοπθιβ, 217
ῬΟΓΤΉΘΒΒΕΒ, 79
ῬΘΙΤΠΔΘΌΪ, {Π6 ---, 841
Ῥουβδθιβ, ἔ. οὗ Ἡθοδΐθ, 291
ῬΘΙΒΘΌΠΟΠΘ, οδιτὶθα οἱἕ Ὁν Ηδαθ8,
ΧΧΧΥ ; ΥΚ. οὗ Ἠδᾶδθβ, 185; ἄδ.
οὗ Ζθυβ δηὰ Ῥϑιηθίου οαγτϊθα οἱ
Ὀν Αἴαοπθαβ, 145, 171 π., 289 Εἴ,
918 : ραΐβ ροιηθσταπδίθ 566 ἴῃ
Ἡδᾶθβ, 815;
τϑύσηβ ἴὸ δ6τηθύοσ, 8517; 61}15 π6 βύογυν οἵ
ΠΟΙ 56ΖΏΌΓΘ, ᾽819, 8520, 457
ῬΘΙΒΘΡΟΙ ΙΒ, 1608
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Ῥουβοῖβ, 10;
ν. οἵ ἩἨδθΙοβ δηᾶ
τοίη οἱ Οἴτοθ ἀπα ᾿Αδδύθβ, 151
ῬΘΙΒΘΑ, () 5. οἱ Οτὶυβ δηᾶ ἘΠΟΓΥ Οἷα,
107; νψϑαβ Αϑύθσγία, 109; 5, οἵ---,
219; () Ἡοβίοα 5 ῬΙΟύΠΟΓ, ΧΙ,
χὶν, χν; Πὶβ αὔὕϑ 7161 τ]ἢ Ἡδρὶοα,
δι: δχμογίθα ο ἀθδ] ἸυΒΌν, 19,
98, δ; 88,49: 571
ῬΟΙΒΘΌΒ, 5. οἱ Ῥδπϑ, 5αν5 Μράτυβδ,
Ῥογβίδηβ, 869
ῬοΥβ τ 5 ΟΝ (ΡεϊΠ0), 7
Ῥοβϑίιθ, 8
Ῥρίθοῦβ, 5. οὗἁ, 106, 197
Ῥρέγαθδ, ἄδι. οἵ Οοδδη, 10
Ῥούγαθιβ, ἃ Οθηΐδαγ, 259
Ῥρύγίθ, ΓΘΟΟΥΘΥΒ ῬΑΌΥΓΤῸΒ ἱγαστηθηΐβ
οὗ {π6 Οὐοηίοϑὲ 01 Ἡοριοῦ απᾶ
Ἡδοϑδὶοα, ΧΙ τ.
ῬΘΈΟΘΘΙΙΒ, ΒΟΉ Οὗ ---, 288
ῬΠδθο, ομ6 οὗ {ῃ6 Ἡγνδᾶθβ, 69
ῬΠδοπΟ, ἄδα. οἵ Οὐοθδῃ, 819.
ῬΠΆΘΒΡΪο, ΟΠ6 οὗ {π6 Ἡνδάοβ, 69
Ῥμδοίμποῃ, 5. οὗ ἘοΒ, οαυτὶθα Οἵ ὉΚ
ΑφΗτοαϊίο, 108
ῬΒΔΙΘΓΘΙβ, Οη6 οὗ {πΠ6 Τρ Π86, 258
ῬΒΑΥβαδ, 519 π.
ῬΑ ΒΙβ, ἘΠ τῖνοσ ---, 10, 181
ῬΠΘΡΘΙΙΒ, χυΐ, δ87
ῬΉΘΙα5, 178
ῬΏΉΘΓΔΘ, 855
ῬΏΘΙΘΒ, 168 ; 8. οἵ ΟΘἤΘα85, 217
ῬΠογυβδ, ἄἀδι. οὗ ΝΘΓΘῸΒ, 97
Ῥῃϊοίπτη, 228
ῬΗΙΔτητηοη, 209
Ῥῃϊοοίοίοβ, χχχὶϊ ; βαυϊίοι οὗ Ἡθίθῃ,
198 : ἀρβοτίθα ἴῃ ΤΙΘΙΏΠΟΒ, 498:
Ῥτιουβ!ὺ ἴο ΤΊΤΟΥ δηᾶ ΠΘδ]θα, 511,
ἤ
ῬΗΠοτητηθαθβ (Α Ρητοαϊίθ), 98 ἀπ ἢ.
Ἐ
ΤΝΝ, 511
ἶσα, 5. οὗ --- (ΟΠ τόμ), 18 ;
ἐτὸχενής οὗὐ Ομΐτοη ὉΓ ὀγόμοβ,
Ῥηΐηρυβ, ΧΧΊ ; 5. οὗ ῬΠορηΐχ, 171;
ὈΠΠπαρΑ͂, 177, 179, 268
ῬΏΉΪΘσν
6, {Π6 ---, 8
ῬΗΙοσναβ, 218, 441
Ῥῃοοδθδ, 8527 ; Ῥῃοοδθδηβ, ὅ8
Ῥμοραῖΐβ,. 8 ῬΟΘΙῚ ἀβουϊθ6α τὸ ἨΟΠΊΘΥ,
6385 π., 585
Ῥῃοοσΐδηβ, 221
ῬΠοοιΙβ, 5. οἵ Αθϑοιϑ, 159
ῬΏΠΟΘΌΘ, δα. οἵ Ἡϑᾶνϑῃ, 89; νοααοα
το
5, 109
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ῬΠΟΘΡῸΒ (ΑΡΟ]]ο), 79, 189, 218; 9295.
22, 2068,
:ἢ
᾿ἦο - 98 “΄“
827, 899, 591, 538; 885, 843. 945, “
861, 868, 8657, 571, 885, 887, 801, ΐ
: Βθη5 Οὗ ΌΥ τηϊηβύγοβ,
447, 458, ὅ981 ᾿
ῬΠΟΘΗΪχ, (ὦ {π6 1᾿ἴ6 οὗ ἃ ---, Τ7ὅ;
(1) ἢ. οἵ ἙἘπΠΌΡδ, Ῥΐηθιιδ, ΤΙ
Αἀοπίβ, 171 ; (11) αἴθ5 ἡ τοῦ ἢ
ἤτοι ΤΊΤΟΥ, 027
ῬΠΟΓΡΌΔΒ, ΝΑΙ οὗ Αρο]ο, 3539
ῬΠΟΓΟΥΒ, 5. οὗ ὅδα δηᾶ Ἐδγίῃ, 97:
ἔ, οὗ {π6 αταΐδθ, 99, 108
Ῥμούϊαηβ, ΘΟΤ 16 οὗ ἃη δρδβύγαοῦ οὗ
{86 Ττο͵δη Ογοῖθ, χχὶχ
Ῥηγίοομ, ὑΠ6 ῬΘΟΡΙΘ τετβρῃ
- 409
;
ῬΗΓΧΊΒ, ΧΧΥ ; {πῃ6 ΒΔ ὁΐ --, 177,
263, 71 ἀηα ῃ.
ΒΓΟΠ ΙΒ, τα οὐ ῬΗΣΧαΒ δῃᾷ

ΤΟΥ ΤΝΤῊ χχν
Ῥῃηγοίύθβ, Κ. οὗ ὑμ6ὸ Ἐροίδηβ, 188
ῬΉνΙδΟΘ, 195
ῬΗΦΣΙΔΟΊΙΒ, 5. οὗ ---, (ΠΡΗΪο]085), 19ὅ;
ἵ. οἵ ΤΡ ΐοΙτΒ, 209, 271
ῬΉΨΙ]Δ5, ἵ. οὗ Ἡϊρροίΐδοϑ, 209
ῬΏΣΙΘΙΒ, 191
ῬΏΨΙΟΠΟΙΏΙΙΒ, 5. οὗ ἘΠ]θοΐγγομ, 219
Ῥιοτία, 8; ΕΝ ὈἰγΏΡΙδοθ οὗὐ {π8
Μύ865, 88, 157, 285, 839, 8569, 577
Ῥίθγιβ, 8ἢ ἈΠΟΘδίοΣ Οἵ ἬΘΙΠΘΡ, ὅ71
Ῥίρστοβ, ὑπ Οδτίδῃ, Ὀσούμου οὗ
,
Τηϊβία, ϑαῦθοΣ οὐ τμ6
αγσὶξοδ "δὰ
οἵ ἐμ Βαίξϊο Οὔ πο Τγοσϑδ απῷ ΜΊοο,
ΧΙ, 587
Ῥιπάδι, 141 ἢ.
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ἔραν πστν κὸ νττλο

στα

ἴησ,
{Π6 ΒΡΟΡΟΝ, ὃ ἴον -ῬιΙοίδαθθβ, χχνὶ ; ἄδι8. οὗ Αἰἶαβ,
ΤῊΔΙΚ ΒΘΆΒΟΏΒ ἴῸΓ Παινοϑύϊηρ δηὰ
ῬΙουρπίηρσ, 51, 45, 49, 67, δ8ῦ
Αγδιοθεναμαι () 1. ᾿οὗ ΑἸΡΔΙΩΘΙΏΠΟΙ δι
ΜϑηρΙαἴβ, 208 ; (1) 58. οὗ Ἡθίθη,
δ01
ῬΙδοχαῦγα, ἅδιι. οὗ Οοθδῃ, 106
ῬΙΠΉΨ, 867 π
Ῥιοίο, δι. οὗ Νοθαβ, 97
ῬΙουξῖι, αἰγθούϊοηβ ἴὼὺῸ απακίε διηα ρΡασίβ οἵ --- 8ῦ,ὃ

ΙΝΌΕΧ
ῬΙοιπρσηΐησ, [Π6 ΒΘΆΒΟΠ ἴογ ---, 51, 37,
89: οΟΧ ἴον ---, 88, 8ὅ
ῬΙπύδτγοῃ,
ἰβουθαβ ἐπ6 πούϊοθ οἵ
Ἠδβῖοα 5 νἱούουν
αὖ Ὁ)αϊοΐβ,
Δα ΠΟΥ
ἴοῦ Ἡραϊο Βα
5.ΤΗΣ ας
αὖ
Αβοτᾶ, χυΐ, χὶχ
ΒΠΟΓΟΙ γϑγβίοη οὐ εἶδ Ο
Οοπϊοοὲ
ττρ
ἩοπΔΟΥ απὰ Ηδβὶοα, ΧΙὶ
ῬΙαΐο, (1) ἅδὲ. οὗ Οὐθδη, 10, 519:
(1) (ΠΗ8865) ἱπαϊγθοῦν ὨβΙηΘα,
291 η.
ῬΙυῦαβ, 5. οἵ Ὀριηθῦοσ δηᾶ 1αβίοη,
σοᾶ οὗ νγϑαιίῃ, 151, 825
ὈαδΙοἰστίτιβ, τϑοθῖνϑϑ {μ6 σἰτὺ οἵ
τηραϊοίηθ ἔΤΌΤΩ Ῥοϑοίϑοῃ, 25
ῬοάδτοΘβ, βαϊΐου οἵ Ἡθίθη, 19
Ῥοίνοδομ, 259
Ῥοϊγοαβία, ἅἄδιι. οἵ Νοβϑύοσ, 168;
τορυΐθα, τηοῦμοι οὗ Ἠομηθν, 569
Ῥοϊνγαθοΐθβ, 5. οὗ Μασποβ, 157
ῬοΙΪ
Ἰγάθιοοο, 189, 198, ΓΟΥ͂Ν41, 461:
ΤΙΣ ΠΟΘΙ δηα 1ἀμ,. 491:
ΘΠΐΟΥΒ ἱπητηογύδ!
ἐν, 499, 503
Ῥοϊγάοτζτα, δι. οὗ Οοθδη, 105 ; ἅδε.
᾿ςῬΘΙθαβ, τ ΙΝ οὗ ΩΝ
δοοογαϊηρσἴο 6
ΨΡΤία),
ῬοΟΙγοΟΓΒ, 5. οὗ Οδάσημβ,1
ῬΟΙΨ ΠΟΙ, 517 πη.
ῬοΟΙν νηΐ, οη6 οὗ πΠ6 Μιι65, 83
Ῥοϊγτηθᾶθ,ψγ. οὗ ἄθβοῃ, 168
ῬΟΙγΠΘΙοΘβ, χχίχ, 219, 260 : ουγβοα

πεταῦ ον τς {Π6 παλωταν
"2
Θοτηθίοσ, 825
ἰλινγε
τοι ἼΣ
ἰῃορα αὖ {Π6 ζοτ οὗ
ῬΟΙΥΧΘΠΊΙβ, 531
ῬοΟΠΑ ΔΓ ΚΟΥ (ἃ Ἐτορ), δὅ7
Ῥοηίοτηθᾶθα, ἀδα. οἵ Νοθαβ, 97
Ῥοπίοροζθϑ, ᾽άλα. οὗ ΝΘΓΘΊΙΒ, Ὧ9
Ῥοηύΐῃδ, 8. οὗ
9
Ῥογύμδοῃ, ἔ. οὗ ΟΘΏΘΙ5, 217, 261
Ῥοβοίαοῃ (866 αἶβ8ὸ ἘΔΓΕΠΟΒΠΆΚΟΓ,
ἘΠ
-ΠΟΙ 6γ), χχὶϊ, ὅ8; βαποῦαΔΙῪ οὗ --- αὖ Ῥϑιοσίβ, 78, 79:
δηα Μοάιμϑδ, 99, 1833, 157, ᾿1ὅ9,
1601; νϑᾶβ ἦντο, 1168:: σ΄ΟΥΘ οὐ
-- κδἱΟπομθβύμβ, {76 ῃ., 208, 341:
ὑγοοβ Ησϑίϊα, 409, 429 : ἑδτῆθν οἱ
ΠΟΙΒΘβ Πα
ἃ βανίου οὗ ΒΠ108, 449:

Ιοτᾷ οὗ Ἠοϊΐοομ, 409;: ἔ. “ {Π6
ΠΟΙΒΘ Ατϑίοῃ, 48ῦ 400, ὅ

Ῥού-νἰ βίον (ᾳ Μουβο), 551, δδν

Ῥγορορίβ ὁ} ΟΠμίχοη, χν, χχ, τ
Ῥείδιη, χχνῖ; τηυτἀθτθα ὃν ΝϑοθοῬΕΟΙΘΠΊΙΒ, δ17, 521
ῬτΟΟΙαΒ, χίχ, ΧΧ ; ΤηΔ ΚΟ5 ΒΥ
ΠΟΡΒΙ5 οὗ
{ῃ8 Ττοΐδη Ογ 16, ἐπανΧΧΧ, καχὶ,
χχχίϊ, 138 πη., 267
Ἐν
ν΄. οὗ Οτομαϊ ὉΠ6 ΑὐΠ6ἢ, 489
Ῥεροαα, Κ. οὗ Τίγγηβ, ἄδυβ. οὗ ---,
ῬΓΟΪΟΟἤΠΒ, ΟΠ6 οὗ 6
Ῥτγοιϊηθύμθιβ, χχὶϊ ;
δ; 5ύθδι!β ἢγθ ἴοὺσ
ἰ5ηθ64 ὮγΓ τὰν

Τιαρὶπδθ, 238
αἀθδοθῖνοβ ζθιϑ,
τηθη, 7;
ρυη117;
Ὀδίοο!β

ὥραβ, 119; βέθαΐϊβ ἤτθ, 121, 19 ;

ἔ, οὗ ἐτραξιμτῳ 155
Ῥτοῃοῦ, δα. οὗ Νοτθιβ, 99
Ῥιοποθᾶ, γ. οἵ Ῥτγοιηθύίμοιιβ, χχὶϊ,
168
Ῥτοροηΐίβ, 06 ---, 179
Ῥτο
8, ΒΕ ΟΣ οὗ ΗδΙθη, 19:
ΚΙΠοα ὌΥ͂ Ἡδοΐοσ, 495 ; ἢγβῦ οἱ
{6 ἩΘΙΙ6η65 ἴο ἰαπᾶ δὖ ἤτον, δ0ῦ
, δα. οὗ Νογθυβ, 97
ῬγγτηῆΟ, ἅαι. οὗ Οοθᾶπ, 105, 158
Ῥβατηδίηῃθ, ἅδα. οὗ ΜΝ ΓΘΊΙΒ, Ὁ9
Ῥαυϊ-ανγ, Κ. οἵ {πΠ86 Ετοβϑ, 548 Ε΄.
Ῥαυτβϑαϊῦ (Ρουβοῃ θα), 28
Ῥγοίσηθαθ, τηοῦμοι οὗ Ἡοϊοα δια
ῬΘΥβΘ5, 571
Ῥυριηΐθϑ, [86 --, 181
Ῥγνίδαθθ αἱα5 ὀτοϑέθβ ἴο ΘΥΘΗΘΘ.᾿ΑρΔΙΏΘΙΏΠΟΙ, 527
Ῥυῖοϑ, χχὶϊ; ἨδγδΟΙ65 ΟΠ 5 ΑΤΘΒ
αἱ --, ΕΥΤῚ 558, ϑδῦ, 957 ; Μρββεπίδη ---, 479 τ. - ΤΥ ΡΗν ἴδῃ --,
578 η., ὅ79, 989, 5938
Ῥυτγῆδ, ( ἴπ ΜΙ ΣΊΒΠΘ, ΧΧΧΙΪ, 617;
(1) νυ. οὗ ΣΙ
χχίϊ, 1δῦ
Ῥνττἤδθϑδῃ,
ἐν ΤΡ (88 ΠοΙριῖο Ῥτίθβϑῦθβϑβϑ), 5869,
δ
Ῥυύῃίδπ, ὑμ6 --- Ηψηνη, ἰο Αροΐϊο,
χχχυὶ; ἃ {{{16 τδ ψν
ΑΝΟΌΡ, 501
Ῥυνύῃο (θοιρηῦ), χχχνὶ : οΒδδτοῦΤῶΟΘ5 δὖ ---, χχχυὶὶ ; Ζθιϑ 5ϑῦβ ὉΡ
[886 βύοπθ 5] ονγθα ΨΥ ΟἸΌΠΟΒ
δῦ ---, 116, 211 ;ΟΥοπὰβ ΤΟῸΒ Ρ1]στίτηϑ ἴο ---, 58. 997; ΑΡΟ]]Ὸ
τὴν {Π8 ἀτδροπθϑβ δῦ ἘΞΘ ἀοεῖὶναὐἴϊοπι οὗ 8 ὭδΙΏ6, 501, 808, 961

577 : ἐθιηρῖα οὗ ΑΡΟΙΙΟ δὲ ---, 449
621

ΙΝΌΕΧ
ΠΔΥΤΟ]5, οὔ βρτίηρ οὗ βύγ6, 97
Σ᾿ΒΤΤΘΙΒΟΤΉΘΠΘΒΒ, χΥυὶ
ἘΘΙΉ-Π ἸΟΚΘΥ (ἃ Μοιιβο). δ45
αἰ] ἶη
οἡ
Ἠρβδίοα ΒΒ ΘΓ ΔΙῪ
φως
ψΆΠπ|6. χχυΐ
Β 806, {86 --- οἵ 6οΙ4. 11; οἵ Βίνοσ,
11. 18, 75: οὗ ΒτοπζΖθ, 18: οἱ
ἩΘΙ͵ΙΟΘΒ ΟΥ αδτηΐ-σοῦβ, 18, 1δ : οὗ
Ἰτοῃ, 1, 17
ἜΔΙΩ, ἐμπο -- οἱ ῬΗητίχυβ, 177
Ἔδνθη, {Π6 8 οἱ ἃ ---, τῇ
Ἠοροᾶν ΩΝ Ἐτορ), δ 7
Ἐοΐμγη8. {Π6 ---, 15 τοϊαύίϊοη ἴο [Π6
Οἄμδδον,
ΧΧΧῚ
ΘΘΟΡΤΆΡΉΪΟΔΙ
Κπον]θαρθ οἵ ---, ΧΧΧΙ ; οοῃΐθηΐβ
8.4 Δ Ποτβῃϊρ οἵ ---, χΧχΠ; 8180
οαΠρα ἐμ Ποξνγη, οἵ Γ ᾿Αἰγθϊάαο,
Ὁν Αρίδαϑ οἱ ΤτοθΖζθῃ, δ2ῦ, 27,
829 δηᾷ ῃ., 81
Ἐδοῖτιβ, ἃ Μυγοθπδθδῃ, 489
ἈΜιαΔδπιδηεθσ, Χ: ϑανίηρ οἵ ---,
Ὁ : 8. οὗ ρὰβ 8π8 ἘΤΠΌΡΆ, 171
δου ριθῳ'Ῥιδἴῃ οὗ ---, 821
ἜΠΘδ, Χχὶ; ἅδε. οἵ Ἡθάνθῃ, 89:
ΟΠ άσθη οἵ ---, 118, 125 ; τηοῦμοῦ
οὗ Τοϑιηθίου Ὁν Ζθιβ, 821, 828:
τρρϑθῶν αὖὺ {ῃ6 Ρἱτῃ οἱ ΑῬΡΟΙΪο,
8
ἘΠ ΘΠπδθα, 8527
ἩΏΘΒῈ5, ὕΠ6 ΤἾΥΘΙ ---, 10
ἩΠΟάΘΆ, ἄδα. οὗ Οοθδῃ, 10, 8519
ἘΠοαΪαϑ, {Π6 τῖνϑυ ---, 108
ἘΠΟάΟΡΘ, δι. οἵ Οὐοδδῃ, 819
ΠΐνοΥβ, 50η5 οὗ Οοθδη, φτγούθοξζουβ
οἵ γου 5, 108
Βποῖα] (ἃ ἘΤΟΡ) δ89

ἘτΠοῦ οὗ Μδὴν (ΡΙυἷο, Ηδ465), 291,
205
Ἐπΐη, οὨἶ]α οἱ Βύγιῖθ, 97
ἘΖΔΟ. ΟἹ ΑΘΟΙβτὴ5 ἴῃ Ἡδρρὶοᾷ, χὶν
δη ἢ.

ϑαοῖ οΥ Πίμηι, χχχὶ ἃπα ἢ., Χχχη,
517, 521. 528. δ20
ΒΑΙαπΐβ, ΠῚ {Π8 1516 οἵ ---, ΧΙ; {86
π" ᾿οἱ Αἴαβ, 197; (1 ἴῃ ΟΥΡειβ,
δΡ μόνο, 5. οὗ ΑΘοΙπ5, Χχὶ, 157,
ϑ8ιη6, 85
ΚΔΙΏΟΒ, 827

622

ϑδηρατίτβ, {Π6 τῖνον, 10
5δο, ἄϑι1ι. οἵ Νϑυϑιβ, 97

βαγάθηθ, Μύ., 407

Σ᾽

ΒΑΓΡΘάΟΗ, [Ὁ] 5. Οἵ δι ἈΠ ἘΠΙΤῸ
τῇ
171, δ77; (1) {πὸ ἰδ] πα οἵ
Ὶ
ΘΟΙΒΌΠΒ, ὍΟδ
ϑαῦνυβ, ἘΠ6 277
ΒΟΔΙΏΔΉΘΘΥ, Π6 τίνι ---, 10ὅ
ΒΟΠΟΘΠΘΊΒ, Ἦ, οὗ Αἰαϊαπίὰ, 168, 165
ϑοογρθίου, οτθαῖθα ὉΓΡν
ἀοβθύτουν Οὐΐομ, Ρ᾽δοθᾶ ὈΣΥ Ζθι8
ἴῃ {Π6 5ΚΥ, 78
ΒΌΨΠα, 268
ΒΟΣΤΟΒ, 1}: 1516 οἵ----, 827, 495, 511:
ἈΘΠΠΠ165 αὖ ---, 51 ε
ϑονύμε8, 77
το ἐτασεστο Υ

τ

Ἡροτοάούτια

οἢ

568, 87, 97
ΒΘΆΒΟΙΠΒ (Πο186), 399, 499
ϑοδ-ἰασίηρσ, 49 ἢ, 63, 145
ϑϑίθηθ ((Π6 ΜΟΟΗ), ᾽γο: ἄδι. οὗ
Ἡνροτίοῃ, 107; δα. οἵ ῬΔ11Δ8,
571, 8575 ; ἀδ. ᾿οὗ ἩνρΡουίος ἃπὰ
συ ρμδὄββα, 459: ἃ ἴοκθϑη ἴὸ
τήθῃ, 401
β οἰ ηα8, τηθίορθ ἵΤΌΤΗ ---- ΤΟ Γοδθηῦἴπβ ῬΕΠβητηθηῦ οὗ Πη6 ΟΘΤΟΟΡΘΒ,
Χ
ϑθτηθ6, ἄδιι. οἵ Ὁδάσητιβ, τοῦθ οὗ
οηγϑιβ, 140, 151, 287, 289,
429, 433
ΒΘΓΊΒ, 189

ΒΠΔΚΟΒΡΘαΤΘ, 86

οὗ οἱ

τηδίθεϊαὶ

Ὁν ---, χυ
ἀττοο ὃ ΘΠΟΤΗΘ Ὠυγὑζ] ἴο ροϊίουβ,

Βηθορ-οοΐθα, 61
ΒΠΘΘΡ-Βῃθαχίησ, 61
ΚΠΘΙΙΟν, ἐποδάνθοα οἵ Ἡφνη ἴἰο
Ἡ ον
ΧΧΧΥΪ
Θλϊοϊά ὁ55
{88 ---, χὶ, ΧΧΊΪ,
χχὶν; σα ΠΟ Θ55 οἵ -« 207;
Ῥοαϊπηΐηρσ οἵ {Π86 --- Ῥατὺ οὗ ἘΠ6
ἐλτανς ῬΟΟΚ οὗ {6 Οαΐξαϊορσιιο8,
ΒΠ, ἴδιο Ἐσγυρίϊδη ναιἐπντὰτττὸ οἵ
ΑΥ185), 98 ἢ., 188π
ΒΊΟΙν, 205
ΒΟΥ ΘΟΠ, 5. οὗ Ἐτοούπϑιβ, 30δ
Ξ περ το ὕδκΚϑοῃ Ὁ. ΑἸΘΧΔΠΟΤῚΒ (Ρ8 1185),
ΒΙΠΘηΐὶ, 425
᾿ΒΙσηΟΙ͂Β, {Π6 τἶνοι --, 1065, δ77

ΙΝΌΕΧ
Βίποῃ, Χχχὶϊ ; ΒΠΟΥΒ βίσῃδι ᾿ἰρῃῦ ἴο
{Π6 ατθοκβ, 517, 521
ΘΊΤΘΏΒ, ΠΔΙΏ65 Οὗ {Π8 ---, 18]
ΒῚΓΙΠ5 ἀνρε Πορ-ϑύα), 838, 47, 49,
281, 247
ΒΙΒΥ Ρἤ 8, 5. Οὗ ΑΘοΙυ8, 167, 159
ΒΙΔΌΡΉΓΟΙ, 251
ΒΙΘΘΡ,θ9ὅ; Ἔα οὗ μα κοΣ78, 13
511606- ΒΠΆΦΟΠΘΥΙ (8 Μοιυ86),ὃ
ΘΙΏΔΒΠ,, ἃ ΠηΔ] σηδηῦ τὸ δα πῆ478
ΒΤΩΣΤΠΩ, 485 ; θυἱ]αΐηρ οἵ ----, 469 :
[τὰ δΕἸ) ΟΠ) ᾿οἵ ἩοιηθΡ, ὅ67
ϑτηγίῃ, ὟΥ οἱγ -- οἡ ΤΟΥΡΔΠ
ΘΙ 5 ἴτὴῬγονθιπθηῦ οὐ ἐμ Ιγτθ, χχχυ
5ΟΙ, 271
Βορβοοῖθϑ, 86 οὗ π0 Ἐγρίο Ογψοὶθ
ὉΥΡ ---, Χχὶχ
ΒΟΙΤΟΥΞ, Οβρτίηρ οἱ δύγιθ, 97
ϑραγία, Ῥατῖβ δὖ ---, 491, 601
5060ο, ἄδα. οἵ Ν ΘΓΘΊΙΒ, ΟἿ
ΒΡΗΐηχ, 43 ἢ.
οὔβρείησ οὗ Οτἴμιιβ
8δηα ἘΟΠΐα πᾶ, 105; 5184)}5Ὲ Ηδ6ΤΏΟΗ, 483
ΘΕΘΗ οἱ ΒΙΘΠΘ5, σίνθη ὈΓΚ ἌΡΟΙΟ ο
ἬΘΓΙΩΘΒ, 401
βύαρ, {Π6 ᾿τἴ6 οἵ ἃ - 78
ϑὐαβίητβ οὐ ΟΥ̓ΡΓΙΒ, δαῦμοῦ οἵ {Π6
σψργία, χχχὶϊ, 18 π. ; ΔΌΛΟΥ ΟΥ

τϑοϊρίϑηῦ οἱ π6 συργία, 497, 507

ἰρροὺς ἐμῷ ΟΠ6 οὗ {Πη6 Ογνοίορθϑ, 89
βεϑείομογα, τΤορευοα 5. οἵ Ἡοβίοᾶ,
χνὶ η., 101, 483 ἢ.

ΒΕΠΘΠΘΟΘδ, ἵν. οἵ Ῥγοθύμβ, 169
ΒΌΠΘΠΘΙτβ, 5. οὗ ΟΔΡΘΠΘΊΒ, 93
ΒΌΠΘΠηΟ, ΟΠ6 οὗ {π6 αταῖΐδθ, 99
ϑετγαθοπίοα, 207
2
Ῥ
ἄδι. οἵ Νιίρηῦ, 8, θ6, 97, 291,
Βόλν μμοῥὰ Ἰβίαηαβ, 179
ΒύΓΙ͂65, 0Π6 ὕννο ---, ΧΥΠ, 8, ὅ
ΘΟ ΤΩΟΗ, [ῃθ τῖνοῦ --, 708:
ϑύγνχ, οἰΐοῖ οἵ {π6 ἀδῖι5. οἵ Οοθδῃ
84 Τοΐῃγβ, 105;
ψνοαᾶθα ἴο
ῬΆΠ1δαβ, 107; ΠΟΘ 8πἃ νΆΐΟΣ
οὗ ---, 185, 187: ὑγαΐοε οἵ ---,
807, 510, 5861: οδίῃ ᾿γ {6 Ὑγαῦο
οἵ ---, 401
ϑυίᾶαβ, χχὶ, ΧΙ
ϑιμήϊογδ οἵ Ποΐρη, {88 ---, ἃ Ἡδβίοαϊο
φῬοθιῃ, ΧΧΙΪ δη4 ῃ.
ϑ.π, Π6 --- (866 αἴδο ἨΘ]105), 188 ;
οἰατίοῦ οἵ -τ-ῷ 181, 869: ἢ. οἵ
Οἴτοο,ὉΘ, 47
δ!
ον -ϑὅοηρ, 475 ἢ.

ΤῬΑΘηΔΓΤη, ὑπ6 ον οὗ Ηδ]ίοβ, 858
ΤΑΚα (Ρουβοηῆθα), 29
'᾿αΙαβ, βοὴ οὗ ---, 487, 598
ΤΑΙΚ (ρουβοηῇῆθα), 89
:
Τατηΐηρ, {πΠ6 τὶσηῦ ἀὯΥ ἴοι --- δῃϊτηδ]5, 61
ἜΡΟΝ 508 ; φῬυηϊδητηρηῦ οἵ ---,
ΤΑΡΐδηβ, {Π6 ---- 514» {Π6 50η5 οἱ
Ἐ]Θοΐγγοη, 219, 221
ΤΑΥᾧΔΙΊΒ, ἀθβουρυϊοι οἵ ---, χχνῆ :
ὍΠ6
οὗ ἐπ
{ἢτθθ
Ῥϊηθνδὶ
Ῥοίηρθ, 87, 129:
ἀθρίῃ οὗ --θοονν ᾧμ6 θαιύΐῃ, 131;
ἢ, οἵ
Τυρποδιβ, 139, 141: ΤΥΡΠΟδΊΙΒ
οαϑύ ἰηΐο ---, 143, 215, 239, 349,
983, 591
ΤΠ αὶ, {Π6 ---, 20 π.
Τατῖο μοτβοῃποϑο, Τρῃϊρσοηοία δὖ
Ῥαν ἀοῦτ8, Μύ. ---᾿ {πΠ6 ὈἰΓΓΠΡΙΔοΘ οὗ
ὉΠπ6 Τἰοβοῦτΐ, 4λ1, 461, 503
Τορρα, 260
Τοϊτοβίαβ, ἀθαύῃ οἵ ---, 267 ἢ. ; ἃσθ
διῃἃ οἤδηρθ οἵ β6χ οἵ ---, 269 ; {ῃ86
ἄδι. οὗ ---, (Μδηΐο), 489 ; αἷθ5
αὖ ΟΟΙοΡμΟΙ, 527, 081
ΤοΙδιηοη, ἴ. οἵ Αἰδ8, 257 δῃᾶ ἢ.
ΒΙΑΥΒ ΝοΙλπῖρ᾽6 ἐῃ6 ΑΤΏΉΔΖΟΠ, ὁπ
ΤΘΙΘΡοδηΒ, 221
ΤΟΙΘαἀδτητιβ (ΟΥ ΤΘΙΘΡΌΠΙΙ5), 5. οὗ
εἰν μούλῃ 8Δη4 ΟΣ ΡΒΟ (86. ΟἸΓΟΘ),
98
ΤΟΙΘρΌΠΒ, ΧΧΧΙ ; 5. οὗ ΟαΥ̓Β5618
τη Οἴτορ, 1δ ; ἸΩΔΥΤΙΘΒ ῬΘΏΘΙΟΡΘ
δ29:
ΚΙΠΒ ὁάνββθιιβ, ΤΊΔΙΤΊΘΒ
ῬΘΏΘΙΟΡΒ, 5681; 5. οὗ Οανββοιϑ Ὁ.
Οδῖγρϑο Οἱο), 688
Τοϊοσοη, ὉΠ}6 ----, Ὁν ἘΠΡΘΙΏΤΏΟη οὗ
ΟνΈθη6, Χχχϊ, 581, 533
ΤΘΙΘΡἤιβ,
Κ. οὗ γνϑία, μοι
οἱΠΝ
πγοιη δα ὉΨν ΑΟΘΠΙΠΘρ, 498, 611,
ΤΟΙΘΙΏΔΟΠ5, Χ ἢ., ΧΧΧΙΝ;
ψθα8
Ῥοϊγοδβία, 168, 498:
τηδητΐθ5
Οἴτοθ, 529, ὅ81, ὅ88 ; ᾿τορυΐοα Ἑ,
οὗ ΠΡ 509
Τοϊθϑῖο, δα. οἱ Οοθδῃ, 105
ΤΟΙΡΠτιβα, χχχυΐ, 8341; αἰβϑιυδᾶοβ
ΑΡΟΙΟ ἴτΌΤη ΒυΠαίηρ ἃ ὕθιηριθ,
343, Ῥυμῃίβηθα Ὁ. ΑΡΟΙΙο, 551
ΤΟΙΡΠΙβίδπ, ἃ {{{Π6 οὗ ἌΡΟΙΟ, 851
Τοηρᾶοβ, χχχὶϊ, 405; Οὑθοκβ 58}}
ἔτοτη ΤΊΟΥ ἴο᾽---, 611, 521
Τ6οΒ, Χχὶχ
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ΙΝΌΕΧ
ΤΟΙΡΔΠΘΓ, ἀντ ἱηνθηΐου οἵ {16
βουθῃ-ϑύσηρθα Ἰντρ, Χχχν[8
ΤΟΥΡΒΟἤοτΘ, οπ6 οὗ ὕΠ6 ΜΈΒΟΒ, 88
Τοίῃνβ,
ἅδὰὰ.
οὗὐ Ἡθάᾶνθη,
89:
Ὑινδὰ οὗ {ῃ6 Βΐνουβ, 108, 105,
47
Τοῦϑ σούα, οη6 οὗ {π0 ῬΙοίαθθ, 67
Τουπηθδίδη ΕΌΧ, {Π68 ---, 487, 489
᾿ΘΕΓΙΏΘΒΒΤΙΒ, 841, 487 τ... 489᾽
Του γδηΐδ, βδοκθα Ὄν ἼἜμ6 ΘΟθθῖβ
ἴῃ τηϊϑθακθ ἴῸΓ ΤτοΥν, 498
ΤΠδΙθῖα, οη6 οὗ ὑῃ6 ατϑοθβ, 88, 140
ΤΉΔΙνΤΒ, 869
ΤὭδιτηδϑ, 97, 99, 18
Τῇοϑαΐξ, ὉΠΘ ----, χχίχ, 485, 487, 489;
οοτηροσϑί ϊοη οὗ -- 591
ΤΌΘ
(86. ΤΏΘΡΘ65), γγῶτβ οὗ {6
ΠΡΟ ΤῊ -, 15, 151, 228, 228,
ΤΉΘΌΘΒ, ὕῃθ βΒύουυ οὗ ---, ὑγθαύθα Ὁν
[10 ὄγοῖο Ῥορῦβ, χχυΐ; ΟΘαΙ ΡΒ
Α168δὖ ----, 178 ; χᾺ}18 οἵ --- 1
ἐλ Ζριμύβ. πὰ Ατηρηΐοη, 21,
217... 19, 291. 257. ἩδγδοΙοθ
ὈΟΙῊ δὖ --- 439, 48δ, 487, 888;
Ἡγροριδοίδῃ -, ὅ0δ πα ἢ.
ΤΠΘΌδΔη, ῬΟΘΙΩῚΒ οὗ ἐμὲ -- Ογοῖθ,
χχὶχ ; --- θοσῃ (ΗΘ. 80168), 119;
-- νγ85, 1090 ἢ., 217 π.; -γγοΙηθῃ, δι, 487, 489
Τηθΐδ, ἄδα. οἵ Ἡδδνθῃ, 89 :
οἵ
Ἡγροείου, 107: τηοῦμοῦ ἐν ΠΝ
ΟΘΓΟΟΡΘ5, 589
ΤΠΘΙχίηοδ (ΟΣ ΤὨΘΙΧΙΟΡΘ), ὍΠη6 οὗ ὑπ6
ΒΙΤΘΉΒ,
ΤΏΘΙΉΪβ, 70; ὅδε. οὗ Ἡθᾶνθῃ, 89 :
ψ. οἵ ἥβαβ, 145;
φτγϑϑθηῦ δὖὺϑ
μἰτῃ οἵ ΑΡΟΙΙΟ,, 881;
[6665
ἌΡΟΙΟ νυ πϑοῦδι δᾶ ΔΙΑ τοβίδ,
8599, 418; εαἰἀθα Ὁ ΑΤΘθ8, 433,
449, 489
ΤΗρθτηΐβοντα, Ὀοίγανθα ἴο ἩθΎϑΟΙΘΒ
δηᾶ ΠΠΠΘΘΘῚΒ ὈΓ. Απἡζϊορθ, 527
ΝΙΝ »ΤΟΡαὐθα τηούμοσ οὗ ἨΟΤΉΘΥ,
ΤΗθμηϊβίο, ἄδιι. οὗ Νϑσθιβ, 99
ΤΠοιηϊδίοποδ, ἅδε. οὗ Οοσχ δηᾷ ν΄.
οὗ Ονοηιβ, 245
ΤΑΘΟΘΟΉΨ, ὉΠ6 ---, Χ ; βὐγαοῦιτθ οἵὗἉ
πο ΧΙ; ΔΠΔΙΥ ΒΒ οὗ --- χχ, χΧχὶ
ΤΗΘορ 5, χν, δ7 ἢ;, 281 Ὡ.΄.
ΤΉΘΟΙν ἔτι8, 483
ΤΒΘΙΙΩΟΔΟΗ, 0Π6 Τἶνοι ----, 527
ΤΉΏΘΙΟ, ἄδυ, οἵ ῬΉΏΨΙ]ΔΒ, νγοαοᾶ ἰο
ἌΡΟΠΟ, 259
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ΤΠΘΙΒΆΠαΘΓ, 8. οἵ Ῥοϊνποίοθθ, 498
ΤΉ δύο, ἰὴ {Πη6 Δ4οἰμίορὶβ δηᾶ {ὉΠ6
α, ΧΧΧ ; 5] Ὁ. ΔΒ 68, 607
ΤΉ ΘΘΘΙβ, ἀδϑουίβ Ατίδαπο ἴου ἌΘρΙβ,
207: ἢρσῃθ σῇ ὑπῃ6 Τιαρὶῃδα
ἀραϊηϑὺ {6 Οοηύδυτβ, 258 ; βύουυ
οἱ ---, τοϊαῦθα Ὀν Νοβίογ, 498 ;
5ΟΏ8 Οἵ ---, 519 : οδυτίθβ οἵἕ Ἤδίθῃ,
801: Ἰονθᾷ Ὧν Απὐοροθ, 527
ΤΉρβρίδο, ἴῃ Βοθοίία, χὶϊὶ
Τηδϑρίδηβ, βοῶ
ἀδοίτογϑα
ΌΨν
{86 ---, χὶν
ῬΒοΒρτο δ, δαγθηθαγοβ οὗ Οὐ βθθ 085
ΧΧΙΝΪ, 591
: Ἄν ΟΟΥ εὐ {Π6 ἀδοϑοοπαδηΐβ
οὗ Ῥραοδ οι.
ὌΡΗ
κα ὅμαδις οὗ {86 Ογεαΐ
ΧΧΥ
τμοβίοηίάοϑ, 469, δ85ὅ

ΤΠοΐβ, χχν, 97; σύ. οἱ Ῥρϑίθιβ δηᾷ

τηοίπον οἱ ἈΘΠΙΠ65, 158 ; το]θοῦβ
τγϑα]οοῖκ πῃ ζθιβ, 185 ; ὈΠΓΟΥΤΒ
Π6Γ ΟΕ] άτθη ἰηΐο 8 ὀδυ!ἄτοῃ, 228."
ἰοπᾶβ Ἡδρμδθϑῦυβ θη οαϑῦ ουὐ
οἵ Ἠθᾶνθη Ὅν Ηθρτῖδ, 847. 498,
407 ; οδυτὶθβ οἵ ΑΘΠΠΠ65. ἦο ἐπὸ
ὙΠ Ἰϑαηᾷ, 809, δ27
ΤΠΟΔΒ, 211
ἐγ
Φ ἄδα. οἵ βξωκοως 97: ()
ἄδα. οἱ Οοθδῃ,
Ο
10
ΤὨοτίοιιβ, 297
ΤΉΓϑΟΘ, ἀιϊ, 211 η., 429 η., δ29
ΤΉτδοΐδῃ, 43, 897. 507
ΤΉτθοζο!α Βθορ!ὸ, {06 --, (ΤὰῖΟἤ δῖ Κ65), οὗ τοῖο, Φ1Ὁ
ΤῊτΘΘ-Ἰορσοα ΟΠ, ΠΝ - (Δ οἱα
Τη8), 48
ΤΗτοβῃΐησ, 68 δηᾶἢ
ΤΉτίδΘ, 088 ----, 408 δηθὰ Ὡ.
ΤΉτοηΐα, ν΄. οἱ Ατϑρυϑβ, 167
ΤΏτγοη, ἰοτᾶ οἵ ἐμθ ΑἸ] Ἤθι5, 855
ΤΟΥ
68, Δα ΠοΥϊΌν ὍΣ π6 ἐγϑαὶὕΐοῃ οὗ Ἡϑβίοα᾽ Β τηυγαον αὖ Ὁποῦ,
χυϊ ; αὐούθϑ5 [6 Ἡνηλῖη ἴο ΔΑ»οϊϊὸ
85 ἃ “ ῬΓΘΙαα 6, χχχὶν
ΤΉνία, δι. οἵ ὌΘΟΔΙΙΟΩ, 157
ΤΉΨΏΙΒ, Β. οἵ Ῥηΐϊηθιβ, 177
ΤΉΏΨΟΠΘ (56Π1616), 289
:
Τίστοβ, ὑπ τῖνοσ, ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒΊΙΒ,
7
ΤΊΤγΠβ, 101, 169, 225, 5903.
Τπηδηᾶτα, ἀοϑογίβ Βοβλοταυα, 191
Τίη, βιηθιηρ οὗ ---,
Μράῃ Κῆοτ, 1ῃ8 ἐμ ΝΣ Ὁππ661-

ῬοΙ),ὅ

ΙΝΌΕΧ
ΤΊ αποηιασί, ἢτθῦ Ῥόοθ
ἴῃ {Π6
ΣΗΩΝ
Ὄγοῖο, αἰβραῦθα ΔῸΠοΥΒἢΪΡ
Τιΐδηβ, ἀκαός ὭΔΙΏΘΒ οὗ ---, 89 ; 46τἰναίίοη οἵ ὑπ ΠΔΠΊΘ, δι᾽ ὙᾺΓ
οὗ --- τ
Ζθυβ, 107, 1τι; μὴν
οὗ --- νἱῖ ΟἸΣΠΡίΆΠ5, 126 Ὥ.,
ΟΥ̓ Ύς
ΤΣ
Πηρτγίβοπθα ΠῚ
ΤΑτίαγιβ, 58. 187, 139, 141, 143,
849 ; 6 Ὑῆαν οἵ ἰδὲ --", 48ἰ, 483
Τιξατοϑία, 258
ΤΊΓΒΟΠΊΒ, ἔ, οἱ Μοριῆηποη, 198:
ΒύΟΤΥ δ .-.-: δια ἘΟΒ, 421, 423
Τιΐγοβ, 179
ΤΊΘΒΘΠΟΓΙ, 5. οὗ Αϑρυίαβ, 209
ΤΟΙ], Ομ οἵ δύσι, 97
ΤΟΧΘΊΒ, (ὦ) 5. οἱ ΕἙυτγύυβ, 207; (1)
5. οὗ ΟΘΠΘΌ5,
21
Ττδαϊηρ ὉΥ 868, δ1
ΤΊΔΟΉΪ5, χχῖν, 45, 208, 25
ΤΥΪΘΟΙΟΠ 5,
Ττοϑύμβ, 108
Τυρύο θυηθβ,
ῥτΐηοθ οὐ Ἐ]ΘΙΒΙ5,
χχυῖΐϊ; ἰηβίτυοίοα ὈΚ Τοιηδίθι ἴῃ
[10 Μγβίοιϊοβ, 299, 829
Ττϊΐο, [Π6 ΓἾΥΘΙ ---, 147
᾿ Τυϊξοσοποία (ΑἸμπεμδ), 145, 258, 455
Τυϊΐοη, 85. οἱ Ῥοβϑίαοῃ ἃπὰ Απρἢΐ{ἰῖθ, 149
ΤΙΟΘΖΘΏ, χχΧχΧῖ, 107, δ2δ, δ69, ὅ98
Ττορσϊοανίθδ (ἃ ἤοιδ6), 667, 569
Ττοσϊοανίοδβ, 181
ΤῬτΟΙῸΒ, 5] ἴῃ ὈΓΥ ΑΟΘΠΪΠ65, 495
Ττοΐδῃ, τοΙαῖϊϊνα ἀαΐθ οἵ Ῥοθιηβ οἵ
{06 --- Ογοῖρ ἴο ἨοτηθΥ, χχχ, 18
τὶ,; -ΑΥ ἃγ, 199 η., 418, 415, ᾽419,
«Νὐ- - ΔΠΠἾ65, .᾿ΑΝ ᾽δ07, δ09, 511,
517,.521, 588
ΤΤΟ ΠΟΗΪΙΒ, ΧΧΧΥΪ ; θυ} 5 ὕθιρ]θ
οὗ ΑΡΟΙΙΟ, 845; ΒΌΟΙΥ οἵ ---, 581
ΠΝ ἱ, οἵ ἀδηγτηθάθβ, 421
ΤΊΟΥ, Χχυ, χχχίϊ: ὀχρθαϊίοη οὗ
{ῃ6 ἤθτΟΘΆ (0 --. 15, 51,267, 411,
- 491 ; ΠΟΙΟΘβ βἰδίη δὖ --,
ἑακίησ οἵ --- ἰοτϑίο!ϊα ὉΥ ἘοδΗμε,
11" ἐαΥΠΟΘΙΥ οὗὐ Αθηθδβ δὖῦϑ --,
5819 ἢ;Σ τοῦυσῃ ΟἵἨ ΠΘΙΟΘΒ ΠΠΌΙἧ ---,
δ25Εἴ, 595

Τυπηις ροκυναιήδα, 931

ΤΥ ΟΏΘ, δα. οὗ Οοθδῃ, 105, 519
Τγάρδυβ, ἴ. οἵ Τίοτηθαθ8, 593
ΤὙΠΘΔΙΘΊΒ, ἴποῦτθα ὑπὸ ΔΏΡΈΙ οἵ
ΑΡητοαϊΐο, 191, 198 ; ᾿τηροβθ8 δῇ
οδἕῃ οα ἐπ βυΐϊξουβ οἵ δ 6; 199,
441 : 50}8 Οἵ---, 491

Τυπαδηίαδθ,
441;
Ὀίσίῃ οἱ
ΒΔ ΙΟΙΙΓΒ Οἱ 5Πη105, 461, 468
ΤΥΡΏδοῦ,
χΧχχνὶ;
ψοααθα
ἘΠ ηδ, 101 ; βύουν οἱ ---ἢ: Ῥοτγὴ οὗ Ἡρτὰ, 849
ΤΥρΡΗδοπίστῃ, 229
Τυρἤοθιβ, χχὶ; 8. οὗ Ἐδυίῃ
ΤΑΓΙΔΙΊΒ, 189 : ἀοβίγσουθα
ἐἠφας 141: ἔ, οἵ ἐπ ὙΠ α5,

“--,
ἰο
840
δηθὰ
ὉΓΚ
148,

Τυτο, ἄδι. οὗ ϑδισηοηθιβ, χχὶΐ, 168
Τνττποηΐδ βίσυτιαλ, 181
ΤΥυτβθηΐδηβ, 429ἢ
Ἄν οΙνο Θοαβ Ὥπῳ ---, 8179

Τυνΐη ΗΠΙ5, ἐπα ---, 211

Ὁπαογουζίοσ, 805 δπα ἢ.
ὕρτοδγῦ (ροεβοηῆθα), 291
ὕταπηΐα, (1) ομα οὗ ἴπῃ6 Μυβθβ, 88:
τοίηοσ οὗ Τ1Τἴπι85, 21, 819; αὐ
δι. οἵ Τούῃ8 πα Οὐδδῃ, 10
ὕτοιυβ, ἃ Οθηΐδυγ, 299
ὙΔΙΟΚΟΠΔΘΙ, Οὐ {π6 5βυθή]θού-τηδύϊογ
οὗ {ῃΠ6 Αορσίηνζιϑ, ΧΧΥ
ΜΕΙΡΊΙ, χ ; ἰδ δοοουηῦ οὗ Π6 580Κ
οἵ πῖον, χΧΧΧΙ,
χχχὶ 211 η., 218 πη.
Μρορία, 118 π.
ΨιοίοΥν, ἄδα. οὗ Ατοβ, 453
Ὑιπο-ρυπηΐησ, 45
Ὑἰπονγάβ, 45
γἱηΐδσθο, ἔδο βθᾶβοῃ οἵ -- 49
γ᾽ αὐοιϊδαν (ἃ ἘΤΟΡ), 548
υγβανίησς
γγϊ6 Ἰβἰαηᾷ, ἀοιδοῦ ἀτϑηβροτσίθα
ὙΥηπονίηρ,4
Ὑγ 156 ΟΠ6, ἴμαι---, Ν ὅ3:.9, 61
οο, ΘΗ Πα οὗ ΝῚἸρῃῦ, 95
ὙοΙΘΗ, 91, 88, δ8, δδ; οτἱσ᾽ παΐθ
ἵΤΌΤΩ Ῥαηδοτᾶ, ονἢ5 οδυθθα ἴο
ΤΉΘΗ ὮΥ ---, 123
Υοοδουΐζίοσ, Ἦδ6 --Φ 90 δηᾶ πῃ.
γοοδουϊίίης, 59, 86
ΤοΥκ8. απ Ῥαμϑ, διηοίοηῦ ᾿ἰθϑάθη
ΘΟΌΥ͂ οὗ {Π6---ϑ5θθη ὈΓΣ Ῥαιυβδηΐδβ,
ΧΥΙ ; ΔΗΔΙΨΒΙΒ οἱ ---, χυ] ; ἴβ
δίτω, ἼΠΟΓΙ πᾶ ποῦ ἐθοπηϊοαί, ΧΙΧ
“Χαδηΐῃρ, δα. οἵ Οοθδη, 105
Χαπίπαβ, 5. οὗ Μία88, 801
Χυΐῃυβ, 5. οὗ Ἡ6ΙΙΘη, χχὶϊ, 167
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ΙΝΘΌΕΧ
Ζαονηύμιβ, 8δῦ
Ζ61085 (Ἐπ ]δέϊοι), 5. οὗ Βδύνχ, 107
Ζοηποάοῦιβ οἵ ἘΡΡΏΘϑαΒ, ῬΓΟΌΔΌΪΘ
οαϊΐου οὐ τοάδούου οἵ πη Οὐοῆο
ῬΟΘΠΊΒ, ΧΧ
ΖΘΡΉΨΙ, 47:: 5. οὗ Αϑίγαθιυϑ, 107, 143
Ζοῦθβ, 5. οὗ ΒοΙΘδβ, ἀρ νου ῬΒΪΠΘΙΒ
ἔγοια ὑῃ6 Ἠδιρίθβ, 179 δἀπᾶ π.
Ἀϑεγάν, θα 45 ἐπθ ἡγὰ}15 οἵ ΤΉΘΌΘΒ,
Ζθαϑ ({Π6 ὅοῃ οὗ ΟγΌΠΟΒ, ὕΠ6 ΕΔΌΠΘΥ
οὗ Μϑὴ δηᾷ Θοαβ), Νϑιηθδῃ, χυὶΐ:
ῬΟΠΙΒη65 0Π6 5ΟῚ5 οἱ Ἰαρϑέιβ, »τς δὴ
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ5 (ΤΟΠΟβ, Χχῖὶς ὀδαβθβ
Ἃμ6 Ττοΐίδη. Υαηι᾽ι, χχχίϊ, χχχν,
χχχυ, χχχυἝεὁοὃθ͵φυ ΧΙ; ἢ. οἵ {8
Μυβοβ, 8; δίαθϑ. 6 τηθϑηβ οἵ
εἰ ἔτόοτη Τη6η, ὅ ; πα 65
Ας
Τϑ Κ6Β Π6 Ῥ]ΑΡ 65 ΒΡΘΘΟΉΙ655, 9 :
Θη65 0Π6 ΚΠνο Ασθ, 18: τηδ Καϑ

{π6 Βτοπζθ Αϑβθ, ἐδ.:θίδοθϑ δΠ6

ΒΘΙΟΘΒ ἴῃ [Π6 [5165 οὗ {Π6 ΒΙΘΒΒΘα,
1 : τηϑῖκθοϑ Ππ Βιδοθ οἵ Ἰτοῃ, 1 ;
ΠΉΠῚ ἀοϑύσου ὑπ6 Βδο8 οὗ Ἰτοη, Δ75
ῬυπίβηθΒ.
ἰηὐαβύϊοθ,
21:
Ἠἰδ
συδτ͵αΐδῃ 5τ ρδντηβε""
δΔΙΉΟΠΡ τηθῃ, δ Σ
[η6 ΘΥ6 ὁ
28; ὈΙΘΒΒ65 πὸ
τὶρῃηΐθοιβ, 28: ᾿μἷβ ΔΉΩΘΙ σαϊηϑῦ
ΒΙΠΏΘΓΙΒ, 97: οἴνου οὗ νγϑαιῃ, 81 ;
ΒΘηα5 ἔῃ6 δαδυμηη ΤΑΊΏΞ, 88, 58,
δή; ἀδν δρροϊηίθα ἴοσ
ϑρθοῖδὶ
ὙΟΓΚ Ἐν--- 59 : ὕυτηϑ {πη6 ἩγδαΘ5
ἰηΐο βίδυϑ, 67: ἔ. οὐ Ατοδϑ ὈΥ͂
ΟΠ ΠΠβζο, 69:
οηΐογίαϊηθα
Ὁν
Τγοδοη,
71;
ρΡίδοθ:
Οτΐίοῃ
ϑιηοηρσδῦ {Π6 βύδυϑ, 71: νηηπθα
Ὀν ἢ
Μιυβθ8, ἤρ, 81; νοαβ
ΜΏΘΙΠΟΒΥΠΘ,
88:
Ῥδάζοη
οὗ
Ῥεΐηοθβ, 8ὅ, 10ῦ ; δοοοιρδηϊθα
ὌΓν Οτδΐοβ ἀπ Βία, 107 : ΠΟΠΟΊΙΓΒ
δύγνχ, 109: ΠΟΠΟΙΙΒ Ἡθοδέβ, 109,
111 - 5. οἵ ΒΗθὰ ἀπᾶ Οτόποβ, ΤΩΣ
νἱτιὴ οἱ --, 118 ; βούϑ πῦ 6 βέοηθ
ϑν δ!]ονγθα ὌΓΥ ὀτοποβ δὖ Ῥγυίμῃο.
118
τπιηἶθῆηθ5. Μοπορῦϊιϑ δι
Ῥιοϊηθῦ ΘΌ5, ΔΡΡοϊηΐβ Αὐ48ἴο
ὉΡΠΟΙᾺ Ἡθᾶνθη, 117: Ὀαοίοοϊθα

ΠΑ Ῥτοιηθέηθιβ αὖ Μϑόθηβ, [19;

Ὅ(65 ἢτδ ἴτοτ
ΤΏΘΠ, ὈΓΘΙβ
σαν, οὗ Ῥαπάογα, 12], Ἰδὲ

Ἡρῃΐβ

ἢ

ἐπα

Τήδπβ, 129;

᾿ΥΘΔΡΟΒΒ Οἵ---, 151: ἐπιρυ ΒΟ. 5 πὸ
Ιλ η5 ἴῃ ΤΑΓΓΔΓΕῸΒ 158 :;: 56
ῃη68
Ττὶβ ἐο Τϑίοη ἐπ ναίοσ οἵ Βένχ,
185 ; ἀοϑίσουϑ ὙγΡποθαϑ, 189 ἢ:
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αϑϑίσῃβ ἴο {Π6 σοῦϑ ἜΝ Ῥογέϊο
1435: ψνρᾶβ Μοίϊβ,ἐδ. ; βύγδ! ον,
ΠΝ ἧι, 4δὲ
γοάδ ΤῊ, ΘῃμΪβ,
Ἐσγμοτηθ,
ϑιηθίου,
Μηριοο147: σῖνοϑ Ὀἰσίῃ ἊΨἀλλδδα. 149:
ἔς οὗ Ἡδυτηθ5 Ὁ. Μαῖα, οἵ ῬΙΟΉΥ ΒΒ
ὉΨ ϑθιηθῖθ, οἵ ἩΘΊΔΟΙΘᾺ ὉΥ ΑΙοΤ]Θη8, 140, 158, ..18559
ὦ
'
τᾶθοιβ ὈΥ Ῥαπάοτα, οἵ δΙδοθάοῃ
Ὀν ΤΗνία, 157: οὐἴ88 οἱ --- ΟΝ
δρυες Ἴδ9, ἸΘῚ : οδΙτῖοβ. οἵ
Ἑπτορᾶ, 171 ; Ἰοτᾶ ὁΐ ΑΘΠΟΒ, 179,
188 : τοὐθοίθα Ὀν Τηρίΐϊβ, 187:
ἢ, οἵ [Π8 Τοϑουτί, 191. 198, 199:
ῬΙδη5. ἴο ἀοβέτοῦ Ἐπ6 τῶρθ οἱ
Τηοτΐύδ!β, 201, 908 ; βοθρίζγϑ οἵ --,
205; οἰθαΐθθ τηθὴ οὔ οὗ ΒΈΟΠ 65
ἴον Ῥϑιοδιίοπ, 209 ; 58 ΑβοῖθΡΐτ5, 218: ἤόπηᾶ5. ἃπ Οὐδοὶθ αὖ
ἀρμς,δ,δι, 219; θᾶ
ΑἸοἼ, 299 ρα ἀφὴν 943.

ἮΡ ΤΕ ἐ, οὐ Ατϑοβ,

251;

ἐγδηβροτῦβ, Ἐσει,ἴοχ ἈΕΤε δῷ
261, 269, 271 ; 5θάτιοθβ 1ο, 271:
ΘΠΔΉΡΘΒ Ἐδθ πᾶτηθ οἵ ΑΔΠ 5
ἘΠπΌοθα, 278 ; σίβ οἵ ---- [ 505
οὗ Αθδοὺβ ἃπᾶ Αὐτουβ, 277, 281:
, οὗ Τιοηνϑαβ, 287, 980: ΘΌΡΟΙΘ
ΡΙαΐο ἴο ΟΔΥΤΥ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΘΌΠΟΠΘ,
291 ; 56η65 1τ|8 ἴο Ὠοιηθίοσυ, 511:
βοπᾶβ Ηδγηθθ. ἴο Ῥυΐησ ῬοΙϑοόσα ὍδοΟΚ ἔγοτη Ηδᾶββ, 518,51,
817, 819: 50η68 ΒΠδᾶ ἰο. Ὅδ:
τηδέου, ὅοι, 3925;
ΘΙΟΟΤΏΘΒ

ἈΡΟΙΙῸ, 895, 8385, 387, 3539; 846;

Ὀιτέῃ ἴο Αἰμοπᾶ, 547), 5349,
855,
ΣΤ, 8501, 368: 1. οἵ ἨγΙῆδα,

806, 867, 377, 870:

ἠυᾶσοβ δ6-

ὕνθθῃ ΑΡΟΙΙΟ πα Τπόύλοῦ, 387-8598, 8905 ; σῖνοι οὗ σὺ οὗ γγοῬΉΘΟΥ ἴο ᾽ἌῬΟΙΙΟ, 897, 401, 408:
οοηῆττηθ
{ῇ8
Ῥγδγοσαξῖνοϑ οἱ
Ἡδτηθ8, 406: Ποπουτβ Ηδϑίϊα,
οαϑὺβ ΙΟΥ6 ἴῸΓ ἈΠΟ ΐβο5 {0} ἀύθεν.
αἰΐθ, 409, 411, 419: οδΥτῖοβ οἱἵ
Οδηντηθα68, 421: ὁ τξτοτηῖθοο ἘΠ05
ἱπητηογία
ὔν ΤῸΓ
427, 429, ΟΣ, Βυβδηα οἵ ίσαι
4517, 439: ἔ ᾽οὗ {6 Ὀϊοβουτὶ,ἢ

οὗ ἤδητηθβ, 441, 443, 445; οοη-

ἤθη στῇ ΤΉ ἶβ.. 449:
{ῃ8
Βαρροτγῦ οὗ Κίῃηρϑβ, ἔ. οἵ ΤΙ ΟΠ ΒΊΙΒ,

ΙΝΘΕΧ
451: θα Αὐμθηδ, 4δδ ; ἴἔ, οἵ
ΟΔΠΠοΡΘ, 459:: ἔ, οὗ Ῥαπαΐα ὉΥ
ὅ6Ι6η6, 461 ; ἔ, οὗ π6 ΤΥ
παδιᾶδα,
461, 468: τ᾿ οὗ ξΠ6 Τἶνον ἩΘΥΙΉΤΙΒ,
467. Ἐμ8 σοᾶ οἱ ρυρσδίβ, 469,
411:
ΒΘ.
οἵ ὅπον,
4735;
ἀδηοθβ8, 481 : ἰηγοκθρα ὈΓν ὀραϊρυιβ
ο ἀοβϑίσου ἢΠἰβ 505, 485; ὈΙΔῊ5
{86 Ττοΐδη ὟΥΔΙ, 489 ; σῖνοϑ ῃ6
ΤῬϊοβουτὶ
1}
ἰτητηογία!ϊύν,
4901 :;ὈΙΔΠΒ ἴο ΤΟΙ θν ὑπ Ττοδη8,
4905 ; Ὁ]Δη5 ἴο τοὶῖθνθ. 6. ονϑῦΡυτάοποα Θαρΐῃ, βϑυγθαβ ΤΉΘυβ

5181} ψϑρᾶ ἃ τηοτίδὶ, 497; ἢ, οἱ
ἬΘΙΘη Ὁν Νοιηδβίβ, 499, 601, 506,
507 ; ΤΟΟΟΙΏΏΘΗΒ565 ΤΙΔΟΙΊΘΑΟΠ ἴοτ
Οδηνιηθᾶθβ, δ1δ᾽; τοῦ οὗ «-“--517; ΗθγοΘ5, ἐδ, 621; σίνοϑβ {πὸ
ῬαμΠδάϊαπι ἰο᾽ Ῥατἀδ 15, δῶδ:
Ῥαηΐθηθ9
Ταηύδτι8,
529, 589,
547, 588, δδ8, 561: 56 η65 ΟΥ̓ΔΌΒ
ἴο αἰὰ 6 Ἐτορϑ ἀσαϊηϑῦ πὸ Μίοθ,
568 ; Το οἵ---, δ73, 577, ὅ81;
ἀοβέγουβ Ἡδβίοα᾽ 5 ΤΌ ΘΓΘΙΒ, 589
διηᾷ ραϑβϑίη.
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ΡΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ΘΒΕΑΊ ΒΕΙ͂ΤΑΙ͂Ν ΒΥ͂
ΒΙΘΗΑΒΡ ΟΥΑΥ ΑΝῸ ΞΟΝΒ, ΓΠΙΜΙΤΕΡ
ΒΒΟΝΒΨΨΙΟΚ

᾿

ΒΤΒΕΕΤ, ΒΤΑΜΕΌΒῸ

5ΤΒΕΕΤ, 5.Ε.,

ΑΝ ΒΌΝΘΑΥ, ΞυΕΕΟΙΚ..

ε

ΑΡΡΕΝΌΙΧ
ΗΣΙΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΤΓῸΙ

ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν

19Α.

Οαννημηοῖνιβ Ῥαρψγὶ 1858 2». 11 (ϑνὰ οϑηῦ. Α.}.).
ἐπε σε τες ΜΟΙ ᾺΣ ἐϊπέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ἁλμυρὸν ὕδωρ
τηλόθεν εἰς Κρήτην,] Διὸς δμηθεῖσα δόλοισι.
τήν ῥα λαθὼν ἥρυοῖς πατὴρ καὶ δῶρον ἔδωκεν
ὅρμον χρύσειον ὃν
φάιστος Κλυτοτέχνης
ποίησέν ποτ᾽ ἄγαλμα ἰδυί]ῃσιν πραπίδεσσι
καὶ κτέανον πόρε πατρὶ] φέρων: ὁ δ᾽ ἐδέξατο
δῶροϊν.
αὐτὸς δ᾽ ἂρ δώκεν κούρῃ] Φοίνικ[
ο]ἷςἀγαυοῦ.
αὐτὰρ ἐπεὶ οὕτω τ]ῆλε τανισφύρῳ Εὐρωπε[(]}ὴ
μίχθη ῥἡ ἐν φιλότητι] πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶ[ν τε,
αὗτις ἔπειτ᾽ ἀπέβη νυ Ἰμφῆς παρὰ καλλικόμ[οιο.
10
ἣ δ᾽ ἄρα παῖδας ἔτεκτ]εν ὑπερμενέι Κρον[ίωνι,
κυδαλίμους εὐηφε νέων ἡγητόρας ἀνδὶ ρῶν,
Μίνω τε κρείοντα] δίκαιόν τε Ῥαδάμαν[ζθυν
καὶ Σαρπηδόνα δῖον] ἀμύμονά τε κρατερῖὁν τε.
τοῖσιν ἑὰς τιμὰς δι]εδί ἄ)σσατο μητίετα Ζεύς.
1δ.
ἦτοι ὁ μὲν Λυκίης εὐρ]είης ἶφι ἄνασσε
παμπολέας τ᾽ ἴθυνε πόλεις ἐὺ ναιετάωσας
1 ἘῸΥ ὉΠ6 γοβϑίογαύϊοῃ οὗ 11.1-16 566 Οζ. βαρ. ρύ. χὶ. ΡΡ.

40--7 : Ὁ06 ΒιρὈ]θμηθηΐβ οὗ 1]. 17-9] ἂῦῷ Ὀγ ὕπ6 ΤΊ ΘΗ ΒΙῦου (00.
Οἰα88. ῳιιαγέ. χ. (1916), Ρρ». θὅ-67).
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ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ.
ΗΒΒΙΟΌ,

ΟΑΤΑΙ ΘΟΕ

ΟΕ ΜΨΟΜΕΝῚ

19Α.

νον 50. 58|6. (Βατορα) ογοββαα ὑῃ86 Ὀγίην ψναῦου
ἔγοιη αἷδυ ἴο Οτγεῖθ, θερι θα Ὀγ ὑπθ ψ]]65 οὗ Ζειυϑ.
Βϑογοῦν αἰ {πΠ6 Εδῦπον ϑπαΐοῃ ΠΟΘΙ ἀνᾶὰὺ ἃπα σᾶγθ
ΠΕΡ ἃ οἱ, τΠ6 σοϊάθπ πθοκίδοθ, [Π6 ἴον ψῃΐοῃ ΗεΡΒδδβϑίιβ ὑπθ ἔαιηθα ογαΐίβυημδη ομοθ τπϑαθ Ὀγ [γ15
οὐπηΐηρ 511}} ἃπα Ὀγτουρηῦ ἃπα σάνε Ὁ ἴο 5 ἔα ΠΥ
ἴῸΥ ἃ ροβϑϑϑϑίοῃ. Αἀπαᾶ Ζευβ τϑοθῖνθα {πε οἱ, πᾶ
σάνε ἰἢ πὶ στ ἴο ὑπ6 ἀδαρητεν οἵ ργουα Ῥῃοςηίχ.
Βυὺῦ ψ ἤθη ἐπε Εδίπου οὗ τδη πα οἵ σοάϑβ Πδαᾶ τηαϊεα
50 [81 ΟΥ̓́ τ} ἐστ
-Δη Κ]οα Ἐατορα, ὑπθη μα ἀεραγεα
θδοῖς ἀραῖπ ἴοι ἴπδ υἱοῃ-Παϊγεαά οἷ].
850. 5Πη6΄᾽
ὈᾶΥΘ 80Π5 ἴο πε αἰτηϊοην θη οὗ Οτγοηοβ, ο]ουίοιιϑ
Ἰεδάθυβ οὗ να!ν τηθη--- ΜΊποβ ἔΠ6 τὰ]6Υ, ἀπά 15
ἈΠδάδιηδηΐηγβ ἃΠπΠ6] πΟΌΪῈ ϑαυροάοῃ [ῃς Ὀ]διη6 1685
δηα δἴτοηρ. ΤῸ {Π656 αἷα υνῖβα Ζειβ σῖνε δᾶ θῇ ἃ 5Π8 76
οἵ 5 Βοποῦν.
Ψ ον ϑαγρεάομ τεῖρηθα τοτ] ν

ΟΥΟΙ ψυῖά6 Τγοία πα γὰ]θα νΟΥῪ ΤΔῊΥ οἰδί65 ἢΠ1εα
1 ΠῊ 6 ἔοϊονίηρ ἔγαρτηθηύβ ἔγοιη ὑπ6 Ἡδβίοαϊο Οὐἑξαϊοσιιο8
γγ6 6 ῬᾺΠΒηθα ἔθου. ὑΠ18. δαϊυομ δα θη αἰθυρούνρϑα, δῃηὰ
8Ὶ6 ὑπουϑίοσο πο δ θᾶ ἃ δὴ δρροπαϊχ.
6531

ἜΠΗ

ΔΡΡΕΝΡΙΧ
Ζηνὸς ἐἔχων σκῆπτρον" πολ]λὴ δ᾽ ἑοῖ ἕσπετο τιμή,

τὴν οἱ δῶκε πατὴρ μεγαλή]τορι, ποιμένι λαῶν"
τρεῖς γὰρ ἐπὶ ζώειν γενεὰς μερόπων ἀνθρώπων
ο΄
μηδ᾽ ἀπογηράσκειν ἐνετείλατο μητίετα Ζεύς:
ἂν
πέμπε δέ μιν Τροίηνδε. πολ ]ὺν δ᾽ ἐκρίνατο λαόν,
λεκτοὺς ἐκ Λυκίης φῶτας, Τρ]ώεσσ᾽ ἐπίκουρους"
τοὺς ἄγε Σαρπηδὼν κρυεροῦ] πολέμοιο δαήμων.
οὐράνοθεν δὲ οὗ ἧκεν
ἣ
ὅγ ᾿ ἀστέρα, σήματα φαίνων 25.
νόστον ἕ υἷι φίλῳ, Ζεὺς] ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τ ἯἋ Ἰατοι ἀμφιβαλούσαις
εὖ γὰρ ἐνὶὶ φρεσὶδινς
5: δὴ] Δίοθεν τέρας ἦεν.
ἣ μέγ᾽᾿ἀρίστευσέν τε μεθ᾽ “ἙκτἼορος ἀνδροφόνοιο
καὶ τεῖχος ῥῆξεν' Δαναοῖσι) δὲ κήδε᾽ ἔθηκεν.
80.
ἀλλ᾽ ὅτ᾽ἄρ᾽ ἔμπνευσεν κρατερὸν μένο]ς ᾿Αργεί[ ο]ἱέσι
[Πάτροκλος . ..
Ἰνρα[οἡ Ὁ
40Α.
(Ορ. 48 «πὰ 44.)
᾿Οαν μηοῖαις Ραρυγὶ 1558 2». 31 (ϑγτὰ δοπῦ. Α.}.).
(Θρηῦ γϑυμδῖπβ οὗ 7 11Π68.}
Μασσαγετῶν τ΄ ἐπὶ ἔργα καὶ ᾿Ἡ[μικύνων ἀγερώχων.
ἠδὲ Κατουδ]αίων καὶ Πυγ[μαίωνἀμενηνῶν,
ἀ
φῦλα. τὰ ἀπε]ιρεσίων Μελανοϊ χρώτων Λιβύων τε τὸ
τοὺς Ἔ πάφῳ] τέκε Γαῖα πελώ[ρη χρησμολόγους τε
μαντοσύν ας τε πανομφαίου Διὸς εἰδότας αἴσῃ,
ψεύστας δ᾽, ὄφρα θεοῖσιν ὑφε[ἐμ]ένοι ἀτασ[ θῶσΊ]ἷιν
1 ΤῊΘ γϑβίογαθίομβ ἀῦθ πηϑίηϊν ὕμοβθ δδορύθα οἵ βυρροδίθα
ἴῃ Ο. Ραρ. Ῥῦ. χὶ. ῬΡ. 48 δ᾿: ἔον ὕποβα οὗ 1]. 8-14 566Οἵαββ.
Θεανέ. χ. (1916) Ρη. θ7-99.
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ΗΈΒΙΟΙ),

ΟΑΤΑΙΤΟΟΌΕΝΞ

ΟΕ

ΜΝΟΜῈΝ

ν ἢ ΡΘΟΡΙΪΘ, τυ]ϑ]ἀπο ὑπ βοορίτε οὗ Ζειβ: ἃπα σγϑαῦ
Βοποῦ ἔο]]ονεα Ὠΐτη, νυνῃΐοῃ ἢἰ5 ἔύΠον σάνε ΠΪπ),
ἐπε σγεαὺ-ϑαγθα 5βῃερῃογά οὔ πῸ ρεορῖίβ. ΕῸν ννῖβα
Ζευβ ογαἀδϊπεα ὑπαῦ 6 βῃοιυ]α ᾿νε ἔου ὑῆγεθ σεπογὰὕ0Π5 οἵ τηογΐδὶ τηθη ἃπα ποῦ νγαβϑίβ ἀὐννὰν υν ἢ ΟἹ]α ἃρθ.
Ηε 5Βεπὺ ἢίτη ἴο ΤΎΟΥ ; πα ϑδύρβάοῃ ραϊῃεγεα ἃ συϑαῖ
Ποβῦ, τηθῃ Ὁποβθη δὰΐ οὗ ἴ,γοῖία ἴο θὲ 8}11685 ἴο πε
Ττο͵δη8. ΤΉ656 τηθὴ αἰα ϑαγρεάοη ᾿εδα, 516 ἴῃ
υἱζευ νγὰσ. Απᾷ Ζευβ, νἤοβα νυϑάουῃ 18 Ἔδνου]αβιϊηρ,
βεηῦ δίτη ἴουτἢ ἔγουη ἤδᾶνεπ. ἃ δἴδυ, βΒῃουίηρ [ΟΚΘΠ5

ἴον πΠ6 τεϊαστῃ οὗ Πϊ5 ἀθὰν 580ῃη. .. [Ὁ ψνὲ}} ἢς (ϑαῦΡΘ4ο0η) Κπδν ἴῃ Πἰ5 πεατὺ ὑπαὺ ὑπὸ βίῃ ψγὰ8 ἱπα θα
ἔγοη ζθυβΒ. ΨΕΥΥ φουϑαῦν αἷα ἢδ Ἔχοοὶ ἴῃ νγὰῦ ἴοσοῦμου ἢ
τηδη-ϑἰαγίησ Ἡδοῖον πα Ὀγᾶκα ἄονῃ
Π6 νᾺ}}, Ὀυϊηρίηρ οῸ85. ὑροη ὑπε θδηᾶδηβ. Βαΐ 50
ΒΟΟΠ ἃ5 Ραϊοοϊαβ πα ἱπβρίγεα ἴῃ Αὐρῖνεβ στ]ἢ
Βαγα οουταρα. ..
4θ0κ.

(Τῆς 8ὅ0π5 οἵ Βονϑᾶβ ρυγβιδα {πΠῸ Ηδυρὶε8) ἴο ἐπα
Ἰαπᾶ5 οὗ πς Μαββαρϑῖδε ἀπα οἵ ἐπῸ ργουὰ ΗΔ] -1)ὸρ
τηθη, οὗ ὑπὸ ὉπαεδυρτοιπαὉ}Κ ἀηα οὐ ὑμε ἔδεθ]ς

Ῥυρτηΐθβ ; δὰ ἴὸ ὑπὸ γε 5 οἵ ἐπα θουπα]655 ΒΙδοὶς5Κίηβ δῃηᾶ ἔπθ ΤᾺΡγαηβ. Ηυρεὲ Ἐδνγὶῃ θᾶγτα ὑπεβα ἴο
Ἐραρῇι5---ϑοοι ῃβαγίηρ ῬΘΟΡΙΘ, Κπουνίηρ βθοσγοσγαίς ὈγῪ
{πΠ6 ψ»}}} οἵ Ζεὰβ {πὸ Ἰογα οὐ οὔδοῖθβ, θὰὺ ἀεοθίνευβ,
ἴο ὑπε επᾶ ὑπᾶῦ τῆεη ποθ ἐπουρηῦ ράθ868 {πεῖν
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ΔΕΥΒΕΝΗΣΩΝ

ἄνθρωποι, τῶν μέν τε νόος [γλ]ωσσῆς καθ ὑῆν.
ἐρθεν'
᾿Αιθίοπάς] τε Λίβυς τε ἰδὲ Σκύ[θ]ας ἱππη- Η
μο[λγούς.
ΙΝ,
ἣ ῥ᾽ ᾿Ἔπαφος γ]ένεθ᾽ υἱὸς ὑπερί μ]ενέος Κρονίωνο:
τοῖο Λίβυς] μέλανές τε καὶ ᾿Αἐ[θ]ίοπες μεγάθυμοι
ἠδὲ Κατου Ἰδαῖοι καὶ Πυγμαῖοι] ἀμενηνοί.
ἀ
οἱ πάντες] κρείοντος ᾿Ερικτύπου εἰσι γενέθλη.
καὶ τοὐτουΐ]ς πέρι κύκλῳ] ἐθύνεον ἀΐσσοντες με
90
Ἵνεα μ.[. . .ὙἹπερβορέων ἐυίππων,
ς
οὺς τέκε Γῆ] φἐῤβόμα ς π[ολ]υσπερέας πολύ-

ορβος

τῆλε παρ᾽ ᾿ριδανοῖ]ο βα[θυρρ])όου αἰπὰ ῥέεθρα.
πρ. ἰχὶν ἐδ
.] ἠλέκτροιο"
Νεβρῶδες τ᾽ ὄρος] αἰπὺ κ[αὶ τὰἐξ θὲς παιπαλόεσσᾶν,

νῆσον ἐπ᾽ ᾿ΟἹρτυγίην, Λαιστ[ρυγον]ΐην

25

τε γεν-

έθλην,

ὅς τε Ποσειδάωνος. ἐρισθ] εἹνέος γένεθ'᾽ υἱός.
τὴν πάρα ὃδ᾽ὶς πόλεσαν περί τ᾽ ἀμφί τε κυκλώσαντο
ἱέμενοι] μάρψαι:" ταὶ δ᾽ ἐκφυγέειν καὶἀλύξαι
ἔς τε Κεφαλλ]ήνων ἀγερώχων
ἀ
φῦλον ὄρουσαν,
ὅ
80
[δῆμον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὃὃν μετέπειτα] 1 805.
εἶργε"᾿“Ποσει]δάωνι Καλύψω πότνια νύμφη.
ἐνθ᾽ ἵκοντ᾽ ἐπὶ γ]αῖαν ᾿Αρητιάδαο ἄνακτος
ἄ
1ι[... .1. κλύον: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὰς .
αἰὲν ὁμῶς ἐδίωκον ἐπιε]χρονίοισι πόδεσσι.
αἱ δ᾽ ἀρ᾽ ὑπὲρ πόντο]ν διὰ τ᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο 85
1 ΤῊ γαβίογδύϊοῃ οἵ {Π6 ρραγϑηὺ ἰδοιηδ 5 ὈὉγῪ Μι. Τ)90 61:
806 ΟζΣΖ. α». Ῥῦ. ΧΙ. Ρ. 8].
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ΗΈΒΙΟΙ),

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΒ

ΟΕ ΜΨΟΜῈΝ

αὐΐογαηοα 1 τηϊρῃΐ θὈ6 βυθ]θεοῦ ἴο ἴΠ6 ροαβ ἃπα βυ εν
Πάντη-Αἰ ῃορίαμβ ἃπᾶ ΤΑργαπθ. ἃ πα τηδγ6τ ΠΠς]ηρ;
ΒουτΠίαπθ. ΕῸΥ νον Ἐράρῃιβ νὰ Π6 οἢ]α οἵ
1Π6 αἰμηοηῦν ὅπ. οἵ ὕτοόποβ, ἀπ ἔγοτη ἢΐτη βρύϑῃηρ,
ὑῃ6 ἀδγκ ΠΑΡ γᾶπβ, ἀηα Πὶσἢ-βου]δα Αδμῃορίδη5, ἃπά
τῃ6 ὑπἀεγρτοιπά-.}}ς ἀμ δε ]6. Ῥυρτιηΐθθ. ΑἹ]
ὑμθ86. ἀῦὸ ὑπε οἴδβρυϊησ οἵ {ῃς ἰογτά, ὑπεὸ [ωουά-

πυπάεγου.

Βουπᾶ ἀθοὰὺῦ 411 ὑπεθε ((ῃ6 ϑοπβ οὗ

ΒοΥ685) βρβᾶ ἴῃ ἀανεηρ Εἰσῃς... οὗ πῸ ψν6}1-Πουβεα
Ηγρευθογεδηβ-- -ῃοα δι ῃ {πὸ 411- που 51 ηρ᾽ θᾶ ΓῈ
ἔὰΥ οἵ᾽ ὈγῪ [Π6 τυμθ]ηρ βοἔγθαιηβ οὗ ἀεερ-ἥονίηρ
Εχάδπὰβ.. .. οὗ Διθευ, ἔεεαϊηρ ΠΕΙ νὶδ6-ϑοαϊεγθα
οἴβρυίηρ---, ἀπά ἀθουῦ {Π6 βἔδβερ ἔδνῃ τηουηΐαΐϊη ἃπα

τρορα Εἶπα ἴο {π6 15]6 Οὐγρία πα

ῃ6 ρβορὶβ

ΒΡΥΌηρ ἔτῸπ 1 οϑιυυροη γῆ νγὰβ. ὑπ βοὴ οἵ νἱᾶεγεϊρηΐηρ Ῥοβείάοθ.
Ὑνίοθ ταησοα {πΠ6 5οπ8 οὗ
Βοῖθαβ δἱοηρ {πὶ8 οοαδῦ ἂῃὰ ψῇῃρο]εα τουπᾶ πᾶ
ἃρουῦ γεαγηΐηρ ἴο οαΐοῃ ἔῃ Ηδιρίεβθ, ψ 16 ὉΠ6Ὺ
βύσονε ἴο ββοᾶρε ἃπά ἁνοϊα ἔμθιη. Ἀπᾶ ὑπδὺ βρεὰ ἴο
τΠς ὑτῖρθα οἵ ἔπε παυρην Οδρμδ]]θηΐδηβ, ἔπῈ ΡΘΟρΙα
οὔ ραϊεδηϊ-βου]εά Οἀγδβειιθ πο
ἴῃ δἰδυ τη6
δῖγρδο ὑπῈ ἀΌΘΘΏΪΥ Ὠγρη ἀείαἰποα ἔον Ῥοβείάοηῃ.
ΤΠ 6η παν φάμα ἰο ἐπε Ἰαπᾶ οὗ ὑπε Ἰοτά {πὸ βοὴ οὗ
ΑΥδβ.. ... {πεν μεοαγᾷ. Ὑδὺ 581] ([π6 ὅοπβ οἵ Βουθδ5)
ΕΥΘΥ Ρυγβαθα ἔπει τ ἱδἢ ἰπδίαπὶ ἔεεῖ. 850. ὑπεὸὺ (86
ΗδΡ 65) βρεᾶ ονεῖ ἔπε 5εὰ ἀπᾶ ἐμγοιρὴ ὑπ ἔγα
Ὁ16855
οἷν
2,6. ὍΠΟΒΘ ΨῆΟ 566 ὅο οαὐνὶῦ ὑμ6 οὔϑοῖθ, οὐ ὑο δϑὶς οἵ

ΤΠΟΛΘ. ὕμδη μου οὐρηύ, 111 θ6 ἀθοοίνεα Ὀν ἰὖ δηᾷ Ὀ6 1δᾶ ἰο
ΤαΪ : ορ. Πψηνι ἐο ΠοΥΏι65, 541] {,

:
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ
[ὈΝΟΈΒΤΑΙΝ ῬΟΒΙΤΊΙΟΝ.

;

Οαννϊνννοῖνεια Ῥαρυνὶ 1809 7... 1 (ΘαΥ]ν ϑγα οϑηῦ. ΔΝ ἡ
(ΘΗσμὺ γϑηιαΐηβ οὗ 8 11η68.}
[
εἰ δή ῥ᾽ ἤ]με[λλ]έν τε καὶ εἰ δίε μῦ[θον] ἀκούσ[αι
ἀθανάτων οἵ οἱ τότ᾽ ἐναργεὲς ἀντεφάνησ[αν.
κείνην δ᾽ [ἐ]ν.μεγάροισιν ἐὺ τρέφεν ἠδ᾽ ἀτ[(ταλλε
δεξάμ]εν[ο]ς, ἷἶσον δὲ θυγατράσιν ἧσιν
ἧ
ἐτίμα.
ἣ τέκε] Τήλεφον ᾿Αρκασίδην Μυσῶν βασιλῆα
μιχθε σ᾽ ἐν φιλότητι βίῃ Ἡρακληείῃ
᾿
ὅς ῥα μεθ᾽ ἵππους στεῖχεν ἀγανοῦ Λαομέδοντοϊς 10
οἱ δὴ πόσσι]ν ἄριστοι
ἄ
ἐν ᾿Ασ[ί]δε ἔτραφεν αἴῃ.
ἐκ δ᾽ ὅ γ᾽ ᾿ΑμαζονἼδων μεγαθύμων φῦλον ἔναιρ[Σ
μαρνάμενος, κ]εινῆς δέ τε γῆς ἐξήλασε πάσης.
᾿
αὐτὰρ ὁΤήλεφος] ἔτραπ᾽
ἔ
᾿Αχαίων αλκοχιτώνζων
ἀσπιστὰς καὶ ἔβησΊἼ]ε μελαινάων ἐπὶ ν[ηῶν.
1655
αὐτὰρ ἐπεὶ πολλοὺς] πέλασεν χθονὶ βω[ιανείρῃ,
αὐτοῦ δέδμητἼ]ο βίη τ᾽ ἀνδροκτασίη πε
(ΘΠ ΡΗῦ τϑιηαΐπβ οὗ 8 Π1π68.}

[ὈΝΟΒΕΤΑΙΝ ῬΟΒΙΤΙΟΝ.]
Οαψνλμηοῖνιβ Ραρψγὶ 1509 2.8. 2 απαὰ ὃ (φαυ]ν
ὅντα οϑῃῦ. Α.}.).
(Ἀριμδίμβ οὗ 4 11π68.)
Ἠλέκτρί[η.
:
γείναθ᾽ ἐρηυδ μηδείς δέ
ὍΝ Κρονίωνι
Δάρδανον ἜΞΟΣ
᾿Ηετίωνα[ τ αεμυύδην
ὅς ποτε Δ[ήμητρος μέγ ἐράσσατο καλλικόμοιο.
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ΗΕΒΙΟΒ,

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕΝΘ

[ὈΝΟΈΚΎΤΑΙΝ

ΟΕ

ΜΝΟΜΕῈΕΝ

ΡΟΒΙΤΙΟΝ.]

ἐνν ΠΕ ᾿Ἰπαερα μὰ (Γευΐηγα5) ἀο]αγοά, δπα τ Πα
ἔδαγθα ἴο οθϑὺ πε ννογὰ οἵ ἴῃς ᾿ἰτητηονΐα!β γῇ. ὑΠ 6
ΔΡΡθαγεᾶ ρ]αίηϊν ἴο ὑβε.
Βαΐ ποι (Αὰρθ) Βα ταοαἰνεα δπά Ὀγοιυρηῦ ἃΡ ψ 611, δπμα ομουῖβηθα ἴῃ ἐπα
Ραΐαθβ, Βοπουγίηρ ΠΟΙ δνθῃ ἃ5 Πὶβ ονὴ ἀδαυρηΐζοιθ,
Απᾶ Αυὑρα Ρᾶγα Το ρἤα5 οὗ ὑπ βἴοοϊς οἵ Ατοδβ, Κίηρ
οἵ {π6 Μυϑβίδῃϑβ, θεΐπρ' Ἰοϊπϑα ἴῃ ἰονε ψιῦῃ {πε τηϊρὐν
Ηδύδο]οβ ἤθη ἢδ νγὰβ ἸΟΌ πανί ηρ ἴῃ αποϑὺ οἵ {ῃς
Βοῦβε5. οἵ ρυουσα [ομηθαοη---ἤογβε8 ὑπε ἤδοϊεθὶ οὗ
ἔοοῦ ὑπαῦ {πΠ6Ὸ Αϑίδῃη ἰαπα που 56 6,---ἂπα ἀδϑίτογθα
ἰπ υαῦι]6 ὑπ6 ἔγρε οὗ ὑπ6 ἀδιιηῦ]θθ5 Αὐμᾶζομβ ἃπα
τονε ἔποιη ἔουτἢ ἤομ 411 Πα Ιαπά. Βυῖ ΤΟΙΘΡἢ5
τουϊεα {ῃ6 βρδϑδύτηθη οἵ ἔπ ὈγοηΖθδα Ασἤδθδ5
ἃ η4 τηδας δι δα θαυὶς ἀροη {πεῖν Ὀ]Δοῖκ 5ῃ1ρ5. Υεὺ
θη Πα Παᾶ ὈῬιοιρσῃὶ ἄονπ τὴν ἴο {πΠ6 στουπα
ὙΠΟ που 51165 6, Πἰθ οὐ τηϊρἢηῦ ἃπα ἀ68α] 1685
γγασα Ὀτουρσηὐ ἰὸν...

[ὈΝΟΒΗΤΑΙΝ

ΡΟΒΙΤΙΟΝ.]

ἐνς͵ ἘΠδοῖνα. .. ννὰβ βυθ]θοῦ ἴο ὑπὸ ἀδικ-ο]ουἀεά
5οη οὗ Οὐόποβ δηα θᾶγε ᾿αγάδηι.... δηα Εδίϊοη
. ὙΠῸ ΟΠ66. φσυδαῦν Ἰἰονεα τἹοῃ-Παϊγοα Ἰοτηεῖευ.
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ἌΡΡΕΝΘΙΧ

᾿

ΘΟΙΣΠΗ

καὶ τὸν μ[ὲν φλογερῷ δάμασεν πληχθέντα
κεραυνῷ
᾿Ηετίωνα [χολωσάμενος νεφεληγερέτα Ζεύς,
οὕνεκα τ πρὶν ἠὐκόμῳ. ἐπὶ χεῖρας ἔβαλλεν.
αὐτὰρ Δά[ρδ ανος ἦλθεν ἐπ᾽ ἄκτην ἠπείροιο"
ἐκ τοῦ Ἔ [ἐχθόνιος καὶ Τρῶς μετέπειτα γένοντο,
Ἴλος [τ᾿ Ασσάρακός τε καὶ ἀντίθεος λό τ
νηὶ [πολυκλήϊδι λιπὼν ἱερὴν Σαμοθράκην
"
"
"κ
"κ

τ,

ΘΝ
ἜΝ

1 Ἰλο πάοη
ἕτας δῦ θυγατίρ
:
Ζηνὶ δ᾽ ἀνήρπαξεν Γανυμήδε᾽ ᾿Ερχθονίοιο,
αἰετός, οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοις περ]ὶ κάλλος ἔξριζε. 90

ἐυπλ᾿Ἰόκομον ΔΙιομ]ήδ[ην", Ζ
ἣ δ᾽“γάκινθον γείνατ᾽ ἀμύμονά τε κρατερόν τα
7α" τὸν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς.
Φοῖβος Ἐτδρέησί κατέκτανε νη λ ΕἸ; δίσκῳ.
ἐξ

1 ΠῊ 6 δββοοϊὐίΐοη οὗ 1]. 1-16 ψῖρα 1]. 17-24 ἰδ Ῥυθδαταθα,
ἔγομῃ {π6 δρραγϑηῦ τηθηὐδίοη οἱ ἘσΙο ποηΐαΒ ἴῃ 1. 195. Α πον
βϑούΐϊοῃ πιαϑῦ ὕμ6η Ὀθρΐη αὖ1.21.
866 Ὁ. βαρ. ρῦ. χὶ. Ῥ. ὅδ
(ἀπ ἔογ γοϑιογαύίϊοη οὗ 11. δ-16, ἐδ. ρ. ὅ8). 11, 19--20 ἃτϑ,
τοβύογα ὃν ὑμε ΤΥ] δου.
5ΞΞ΄

63ὃ

ἢ

ΗΕΒΙΟ.),

ΟΑΤΑΙΟΟΌΕ

ΟΕ

ΜΝΟΜΕΝ

᾿ς ἈΠ οἰουπα-ραὐπευῖηρ Ζειιβ νγὰ8 σνυοῦ ἃ Πα ϑυηοῦα Ἠΐτη,
Εἰδείομ, πα αἰαὶ Πίτη ἰονν νυἱῦἢ ἃ ἤδη

πα πα δυο],

Ὀδοδῦβα μῈ βουρῃξ ἴο ἰὰν παπᾶβ θροὸπ τυ]ἢ-Παϊγοα
Ι)ειηθῖθυ.
Βυῖ αγάδηιβ οατὴα ἴο πε οοαδὺ οὗ {πε
τηδί Δ η---οη τη ΕΟ Ποπἶ5 ἃπα ὑμουθαθου
Τγο5 ψαῦα βρύπηρ, ἃπα [Π5, ἃπὰ Αββδγϑοιιβ, δηὰ
ΘΌΘΙΚα δηγυηθα685,--6 ἢ Πδα ᾿ἰεῖς ΠοΙγν ϑδιηοἴῆγᾶσα ἴῃ ἢΪ5 τηϑην6 πο οα 5} ρ.
, Ἀ«

ἧς

":

3:

ΟἸεοραῖγα.... {πες ἀδιυρηΐει οὗ... Βαυΐ ἂῃ δᾶρ]Ἂε
οἁασηῦ ὑρ Οὀδμηγτηθαδβ ἔου Ζειβ Ὀδοδιβα ἢ νἱεα ψ ἢ
[6 ᾿πηγηογἕα]β ἰπ θαυ...

γἹ ἢ-ἐγεϑϑοα

Ὠίομηδαε:

ἃπα δῆθ θᾶ Ηγνδοϊπΐμυβ, ὑπ6 ὈΪΔμ6 1685 πα ἃπα
βίγοησ. ., ὙΠΟ, ΟΝ. ἃ ἰὴ ῬΠοΟΡυ5 Πἰπη561 5] 6νν
αν
τη ον τυἱὉ ἢ}ἃ τα ἢ}]655 αἶβκ. ...
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